
מוהרא”ש זי”ע געט א שיעור הארט פארן אהיים גיין ראש השנה תשע”ד

 נומער  צ”ג

פארגרעסערטע 
בלעטל לכבוד
ראש השנה
התשפ”ב

דער רבי צאלט צוריק
וואס  אידן  טויזענטער  אלע  די  אז  זאלסטו  וויסן 
קומען צום רבי’ן - קיינער קומט נישט גרינגערהייט, 
נאר  נפש;  מסירות  מיט  קומט  איינער  יעדער  נאר 
וואס דען? אז דער רבי האט געהייסן קומען, קומט 
צוריק  דיר  וועט  רבי  און דער  קיין קשיות.  אן  מען 

געבן די גאנצע קאסטן פון די נסיעה.
עצתו אמונה פרשת שלח תשע”ז

שבת קודש נצבים תשפ”א 

07:10 .......... הדלקת הנרות 

08:38 .............. מוצאי שבת 



ב ל ס ר ב ת  י ר ק

פאגרעסערטע בלעטל

ווי אלע זעהן האט מען מיטן אייבערשטענ’ס הילף פארברייטערט 
דעם קרית ברסלב בלעטל, אויף גאר א שיינעם פארנעם.

גאנצע  פאר  וועכענטליך  ארויס  שוין  קומט  בלעטל  ברסלב  קרית 
צוויי יאר, דער ערשטער בלעטל איז ארויסגעקומען צוויי יאר צוריק ראש 
השנה, און מען קען זאגן אז דער בלעטל האט גאר אסאך אויפגעטוהן 
סיי פאר אנשי שלומינו און סיי און דער אלגעמיינער גאס, גאר אסאך 
מענטשן האבן זיך געעפענט די אויגן ווען זיי האבן געזעהן די מעשיות פון 
תפלה אינעם גליון וואס קומט ארויס וועכענטליך, ווי אינגעלייט שרייבן 
זייער פערזענליכע מעשה וואס זיי האבן געהאט, און מען האט אנגעהויבן 
כאפן אז “דאס מיינט מיר אויכעט”, איך קען אויך בעטן יעדע זאך דעם 
אייבערשטן, איך דארף נישט שרייען און זיך רעגן אויף די מענטשן ארום 
מיר, קיינער איז נישט שולדיג ווען עפעס גייט נישט ווי איך וויל, וואס איך 
דארף קען איך בעטן דעם אייבערשטן, און דער אייבערשטער העלפט. 

אזוי אויך די נייעס אין שטעטל האבן מענטשן גאר שטארק הנאה, 
מען וויל מיטהאלטן וואס ס’טוט זיך אינערהאלב דעם ברסלב’ן שטעטל, 
וויאזוי ס’אנטוויקלט זיך, און וויאזוי מען לעבט דארט, ס’איז דאך עפעס 
א נייע זאך וואס איז נישט געווען ביז היינט אין אמעריקע, א ברסלב’ע 
שטעטל וואו אלע לעבן מיטן אייבערשטען, קינד און קייט לעבן מיט די 

עצות פונעם הייליגן רבי’ן.

דערנאך קומט די בריוו פונעם ראש ישיבה שליט”א וואס דאס הערט 
מען אויך אסאך צוריק פון מענטשן וואס זאגן אז זיי האבן גאר שטארק 
הנאה פונעם בריוו וואס ווערט אריין געלייגט יעדע וואך, די ריכטיגע 

בריוו און די ריכטיגע צייט.

קינדער  אסאך  גאר  וואס  אפטיילונג,  חידות  די  דא  איז  שפעטער 
גאר אסאך  אריין  און דאס ברענגט  וואך,  גאנצע  א  אויף דעם  ווארטן 
ידיעות אין די קינדער, צי קענען און וויסן די שיחות פונעם הייליגן רבי’ן.

דאס איז אלץ געווען ביז יעצט, אבער יעדע זאך מיז מען גיין מעלין 
בקודש, בפרט ווען עס קומט ביים רבי’ן דארף מען אלץ זעהן וויאזוי מען 
קען מאכן בעסער און שענער, אז נאך א מענטש זאלן וועלן הערן פון די 

עצות וואס דער הייליגער רבי האט אונז צו פארקויפן.

פאר  געזעהן  בלעטל  ברסלב  קרית  פונעם  וועד  די  דערפאר האט 
וויכטיג, נאכדעם וואס איז שוין געווארן צוויי יאר פונעם התיסדות, צו גיין 
א שטאפל פאראויס, און ארויסקומען מיט גאר א שיינעם פארגרעסערטע 

בלעטל, מיט פיל מער תוכן, און גאר רייך און שיין צו ליינען.

מען האט צוגעלייגט א פרישע אפטיילונג פון “היכל הקודש נייעס” 
היכל  קהילות  אינערהאלב  נייעס  די  געדעקט  ווערן  וועט  דארט  וואס 

הקודש.

אויך איז געווארן צוגעלייגט א אפטיילונג פון “א מעשה פון א צדיק” 
וואס דאס איז גאר א וויכטיגע זאך צו שטענדיג ליינען און הערן מעשיות 
פון צדיקים, ווייל דאס וועקט אויף דעם מענטש ער זאל אויך וועלן זיין 

א צדיק.

מען האט צוגעלייגט א “פארזעצונג אפטיילונג” א מעשה וואס וועט 
ווערן צוטיילט און פארזעצונגען, יעדע וואך וועט זיין א המשך פון די 
פריערדיגע וואך, מען וועט אנהייבן מיט די מעשה פונעם הייליגן רבינ’ס 
נסיעה צו ארץ ישראל, וואס וועט האלטן געשפאנט קינד און קייט פאר 
א לאנגע צייט, ווען מען וועט ענדיגן מיט דעי מעשה, וועט מען גיין צום 

קומענדיגן פארזעצונג אם ירצה השם.

געווארן  זענען  אפטיילונגען  אינטערסאנטע  פילע  נאך  אזוי  און 
צוגעלייגט, וואס מיר האפן מיטן אייבערשטענ’ס הילף אז יעדער וועט 

שטארק הנאה האבן.

און צום סוף ווילן מיר לאזן וויסן אז אויב איר האט סיי וואספארא 
הערה אויפן נייעם בלעטל וואס איר האלט אז עס וואלט געקענט זיין 
בעסער, זאלט איר אונז לאזן וויסן, מיר זענען שטענדיג גרייט צו הערן. 

די נומער פאר קאמעטארן און הערות איז 347-379-1161

ב ל ס ר ב ת  י ר ק

אנגעהויבן א נייע זמן אין בית פיגא 
סקול קרית ברסלב ליבערטי.

א נייע זמן האט זיך אנגעהויבן אין סקול, מיט צוויי פרישע קלאסן, 
איין קלאס איז צוגעקומען ביי די קלענערע קינדער צוליב דעם וואס נאך 
אפאר פרישע משפחות האבן זיך אריינגעצויגן אין שטעטל בשעה טובה 

ומצלחת.

גרעסערע  די  פאר  קלאס  נייע  א  געעפענט  מען  האט  אויך  אזוי 
מיידלעך, א קלאס פון פופצן מיידלעך, און דאס אלעס ווערט אנגעפירט 
דורך די חשובע מנהלת מרת לעזער תחי’ וואס האט זיך אהערגעצויגן 
יעצט אין די זומער, וואס דאס וועט גאר שטארק אויפהייבן די הצלחה 

פאר די סקול.

מען האט אויפגענומען פרישע טיטשער’ס וואס זענען תלמידות בית 
פיגא ברסלב, און זיי ווייסן גוט וויאזוי דער ראש ישיבה שליט”א וויל די 
סקול זאל זיך פירן, טיטשער’ס וואס ווייסן אז יעדע קינד איז חשוב און 
טייער, און יעדן טאג בעט מען דעם אייבערשטען פאר די הצלחה פון 

יעדן קינד פערזענליך.

 מיר וואונטשן זיי הצלחה אין זייער הייליגע ארבעט, זיי זאלן מצליח 
זיין מיט די קינדער דעם גאנצן יאר.

ב ל ס ר ב ת  י ר ק
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נייע בית פיגא סקול געעפענט 
בגלילות קרית יואל

גאר פרייליכע נייעס קומט אריין אז עס האט זיך געעפענט א 
פרישע בית פיגא סקול אין די געגנט פון קרית יואל.

אנגעהויבן האט זיך עס מיט דעם וואס מען האט געעפענט 
א צייט צוריק א תלמוד תורה היכל הקודש, פון וואס מען הערט 
צוריק גאר גוטע גריסן פון די עלטערן אז זיי קענען נישט גענוג 
אפדאנקן די חשובע מלמדים פאר די פילע כוחות וואס זיי לייגן 
אריין אין די קינדער זיי זאלן אויסוואקסן ערליכע אידן, די קינדער 
הערן נישט אויף רעדן פונעם אייבערשטן, די קינדער זענען דרך 
ארץ’דיג, זיי מוטשענען נישט די עלטערן ווען זיי דארפן עפעס, 
ווייל זיי ווייסן אז דער אדרעס וועם מען דארף מוטשענען איז דער 
אייבערשטער, אים קען מען בעטן וואס מ’וויל און ער קען געבן 

וואס מען דארף.
אבער עס איז געווארן א פראבלעם, ווייל מען האט געזעהן אז 
די אינגלעך באקומען אזא שיינע וועג אין לעבן, איז פארוואס זאלן 
די מיידלעך נישט וויסן פון דעם שיינעם וועג וואס דער הייליגער 

רבי לערנט אונז, וואס זענען זיי ווייניגער?
דערפאר האט דער ראש ישיבה שליט”א זיך אראפגעזעצט מיט 
אפאר חשובע אינגעלייט פון אנשי שלומינו אדורך גיין וויאזוי מען 
קען אויסארבעטן אז מען זאל קענען עפענען א בית פיגא סקול 
פאר די מיידלעך, דער ראש ישיבה שליט”א האט אויסגעקליבן 
גאר חשוב’ע פרויען תלמידות בית פיגא, זיי זאלן זיין די טיטשערס 
פאר די ערשטע צוויי קלאסן וואס עפנט זיך, און דער ראש ישיבה 
שליט”א האט זיי איבערגעגעבן די וועג וויאזוי ער וויל זיי זאלן פירן 
די סקול, און יעדע שאלה וואס זיי האבן זאלן זיי זיין פארבינדן 
מיט די חשובע מנהלת פון בית פיגא מרת לעזער תחי’, וואס וועט 
זיי מיטן אייבערשטענ’ס הילף אויסקלארן מיט יעדע שאלה וואס 

קומט נאר אפיר.
דאס איז נאך א רינגעלע צום הערליכען בליה אין מוסדות היכל 
הקודש ברסלב, און מיטן אייבערשטענ’ס הילף וועט צוקומען נאך 
און נאך תלמוד תורה’ס און מיידל שולע’ס היכל הקודש ברסלב 

איבער די גאנצע וועלט.

ל א ר ש י ץ  ר א

א הערליכער שיעור פאר תלמידים 
אין ארץ ישראל

א הערליכער שיעור האט דער ראש ישיבה שליט”א געגעבן 
פאר די תלמידים אין ארץ ישראל, וואס זענען זיך צאמגעקומען צו 

הערן א שיעור פונעם ראש ישיבה שליט”א.
דאס איז געווען פארגאנגענעם מיטוואך פרשת כי תבא לאומן 
תשפ”א, מען האט אפגעשמועס א צייט ווען די שיעור וועט זיין 
וואס דעמאלטס וועט דער ראש ישיבה שליט”א געבן א שיעור 
ספעציעל פאר אנשי שלומינו אין ארץ ישראל, אבער אין די זעלבע 
צייט וואס מען האט געדארפט געבן דעם שיעור איז דער ראש 
ישיבה שליט”א געווען אין סטודיו רעקארדירן פארן פרישען סידי 
וואס וועט ארויס קומען בקרוב אם ירצה השם, אינמיטן האט זיך 
דער ראש ישיבה שליט”א געכאפט אז ער האט אינגאנצן פארגעסן 
פון דעם צאמקום אין ארץ ישראל, זיי שטייען און ווארטן צו הערן 

א שיעור, וואס טוט מען דא?
דער בעל הבית פונעם סטודיו האט געזעהן וואס עס גייט פאר, 
האט ער געזאגט ער גיבט אוועק דעם סטודיו אז דער ראש ישיבה 

שליט”א זאל קענען געבן א שיעור.
עס איז געווען גאר א ספעציעלע שיינער שיעור התחזקות, און 
אזוי אויך האט מען געזינגען גאר שיינע ניגוני תשובה צוזאמען, 
פון וואס אנשי שלומינו זענען ארויס פיל מיט התחזקות פון דעם.

ביים סוף האט דער ראש ישיבה שליט”א מעורר געווען מען 
זאל זעהן נישט צו אויסגעבן איבריגע געלטער וואס פעלט נישט 
אויס, אויב מען וויל הערן א שיעור קען מען זיך צאמקומען אין בית 
המדרש היכל הקודש, אבער נישט ארויסדינגען פאר דעם א זאל.

דער ראש ישיבה האט פארציילט אז אין ישיבה איז פארגעקומען 
א בר מצוה פאר איינע פון די תלמידים אין חדר, וואס דער בעל 
שמחה האט כמעט נישט קיין קרובים וואס וואוינען דאהי, עס איז 
געווען אכט מענטשן פון די משפחה, א נס האט דער טאטע פונעם 
בחור אז זיי זוהן לערנט ביי אונז אין חדר, האט ער געזאגט פארן 
טאטן אז ער וויל בר מצוה האבן דא אין ישיבה, אזוי קאסט עס 
גארנישט פארן טאטן, וואס נארמאל ארויסדינגען א זאל פאר א בר 

מצה קען קאסטן אפאר טויזענט דאלער.ם
דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל זיך קענען האלטן ביים 
הייליגן רבי’ן א גאנץ לעבן און פאלגן די עצות וואס ער לערנט 

אונז.



שלום פאללמאן:

אט אט פארט מען שוין צום  
הייליגן רבי’ן קיין אומן, און איך האב 

איך  קיין פאספארט.  געהאט  נישט  ב נאך  א ה
אנגערופן די פאספארט אפיס אז איך וויל מאכן א פאספארט, 
האבן זיי געזאגט אז ס’איז דא איין אפוינטמענט אבער אין זייער 
א ווייטע אפיס. וואס טוט א ברסלב’ער איד? מען בעט דעם 
אייבערשטן, האב איך געבעטן דעם אייבערשטן און נאכאמאל 
נעמט  נארמאל  אפיס.  פאספארט  די  רופן  אריין  פרובירט 
זייער לאנג ביז איינער הייבט אויף און דא ווערט שפעטער 
און שפעטער און איך דארף האבן מיין פאספארט. האב איך 
נאכאמאל געבעטן דעם אייבערשטן “אייבערשטער, איך דארף 
זיין אין אומן ראש השנה אבער איך האב נישט קיין פאספארט, 
און  שנעל  טעלעפאן  די  אויפהייבן  זאל  איינער  מיר,  העלף 
איך זאל שנעל קענען באקומען מיין פאספארט” ווי נאר איך 
ענדיג בעטן הייבט איינער אויף און איך פרעג אים “ווען איז 
די שנעלסטע אפוינטמענט” זאגט ער מיר יא! עס איז דא אן 
אפוינטמענט נאך די וואך אין די אפיס ווייניגער וואו א שעה צו 
פארן, איך בין טאקע אראפגעפארן אהין און נאך אינעם יענעם 

טאג האב איך געהאט מיין פאספארט, שכח אייבערשטער!

יעקב משה אינדארסקי:

ברוך השם אז איך קען העלפן דעם רבי’ן און זיין א מלמד 
אין די הייליגע ברסלב’ע חדר אין שטעטל און אריינלייגן אין 
די קינדער אמונה און תפילה פון יונגווייז אן. פאר די זוממער 
האב איך זייער שטארק געבעטן דעם אייבערשטן אז עס זאל 
זיין א געשמאקע און גרינגע זוממער, איך זאל קענען אנפילן 
די קינדער מיט די זיסע עצות פונעם הייליג’ן רבי’ן וואס דער 
ראש ישיבה לערנט אונז, שכח אייבערשטער אז אזא שיינער 
זוממער ווי דער יאר האב איך נאך נישט געהאט, איך האב 
געשפירט ווי דער אייבערשטער באגלייט מיר אויף טריט און 

שריט.

מרדכי אהרן היילפרין:

ביי די פלאץ וואו איך ארבעט איז דא א קאמפיוטער וואס 
מען ניצט צו ארויס סקענען אלע זאכן וואס מ’שיקט צו די 
לאקאציעס אזוי זאל מען וויסן וואו די זאכן האלטן און צו עס 
איז שוין אנגעקומען. דער קאמפיוטער האט אנגעהויבן צו מאכן 
אויפגעהערט  אינגאנצן  עס  האט  טאג  איין  ביז  פראבלעמען 

האב  איך  ארבעטן.  צו 
קאמפאני  די  אנגערופן 
וואס פאררעכט קאמפיוטערס 
פראבלעם,  דער  געווען  מסביר  און 
צו  דאס  פרוביר  זאגן  צו  אנגעהויבן  זיי  האבן 
טון, פרוביר יענץ אבער גארנישט האט נישט געהאלפן, עס 
האט זיך נישט אנגעצינדן. ביז זיי האבן געזאגט אז מען קען 
פרובירן נאך איין זאך אבער אויב דאס וועט נישט ארבעטן 
קען מען גארנישט טון מער און מען וועט דארפן קויפן א נייע 
קאמפיוטער. האב איך געטראכט וואס שאדט צו פרובירן, איך 
האב געטון וואס זיי האבן געזאגט און איך ווארט ס’זאל זיך 
אנצינדן אבער גארנישט, טויט, עס צינדט זיך נישט אן. וואס 
פון  צייט  די פארנומענסטע  איז אינמיטן  טוט מען דא? עס 
יאר און איך האב נישט קיין צייט צו קויפן א נייע קאמפיוטער 
און אויפסעטן, אבער איך מוז עס זען ארבעטן גאר וויכטיג. 
האב איך זיך דערמאנט אין די זיסע עצה פון תפילה, איך האב 
אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן “ באשעפער איך ווייס נישט 
וואס צו טון, איך דארף האבן דעם קאמפיוטער גאר וויכטיג 
זיך  ס’זאל  נס  א  מאך  מיר  העלף  נישט  ארבעט  עס  אבער 
אנצינדן”, איך גיי צו און איך פרוביר עס נאכאמאל אנצוצינדן 
און וואונדער איבער וואונדער עס צינד זיך אן כאילו לא היה, 

ווי א נייע קאמפיוטער, שכח אייבערשטער!

יואל מעדלאוויטש:

השם  ברוך  און  יאר  אפאר  שוין  פריזער  א  האב  איך 
ס’ארבעט זייער גוט. איין טאג שטיי איך אויף צופרי און איך 
הער א מאדנע גערודער קומט ארויס פונעם פריזער, א הויכע 
גערודער ממש ווי א העליקאפטער, ס’איז מיר געווען זייער 
אינטערעסאנט ווייל עס איז נישט אזא אלטע פריזער און עס 
האט קיינמאל נישט געמאכט קיין פראבלעמען, די גאראנטי 
פאר דעם איז שוין אפגעלאפן פאר א שיינע שטיק צייט, און 
קויפן א נייע גייט נישט אזוי שנעל, האב איך געבעטן דעם 
ס’זאל  און  אפשטעלן  זיך  זאל  גערודער  די  אז  אייבערשטן 
ארבעטן אזוי גוט ווי ביז היינט, איך זאל נישט דארפן קויפן א 
נייע. שפעטער האב איך ווייטער געהערט די גערודער האב 
איך נאכאמאל געבעטן דעם אייבערשטן, שכח אייבערשטער 
אז די גערודער האט זיך אפגעשטעלט און די פריזער ארבעט 

פונקט ווי פריער אן קיין פראבלעמען. שכח אייבערשטער!

•



ְׁשַנת  ֶאלּול,  י”ז  ִנָצִבים-ַוֵּיֶלְך,  ַּפְרַׁשת  א’  יֹום   - ִיְתָבַרְך  ה’  ְבֶעְזַרת 
תש”פ ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.
ִאיְך ָהאב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְבִריוו.

ַאְׁשֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקינּו ּוַמה ָנִעים ּגֹוָרֵלנּו ַאז ִמיר ֵווייְסן פּון ֵהייִליְגן 
ֶרִבי’ן אּון ִמיר ֶזעֶנען ְמקּוָרב צּו ִאים. ֶדער ֶרִבי ָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר”ן, ִסיָמן 
קעז(: “ָראּוי ָלֶכם ִלְׂשמַֹח ִּבי, ַמה ֶּׁשְּזִכיֶתם ֶׁשִּיְהֶיה ָלֶכם ַרִּבי ָּכֶזה”, ִאיר 
ַדאְרְפט ִזיְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען ַאז ִאיְך ִבין ֶעְנֶקער ֶרִבי; ָנאְך ָהאט ֶדער ֶרִבי 
ֶגעָזאְגט )ַחֵיי מֹוֲהַר”ן, ִסיָמן תג(: “ּוִמי ֶׁשּזֹוֶכה ִלְהיֹות ַעל רֹאׁש ַהָּׁשָנה, ָראּוי 
לֹו ִלְׂשמַֹח ְמאֹד ְמאֹד”, ֶווער ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַביי ִמיר אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה, 
ַדאְרף ִזיְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען ַא ַגאְנץ ָיאר; ַאז ִמיר ָהאְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין 
ַביים ֶרִבי’ן אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה ַדאְרְפן ִמיר ַזיין ֵזייֶער ְפֵרייִליְך ַא ַגאְנץ ָיאר.

אר צּום ֶרִבי’ן, ִמיר קּוֶמען ִניְׁשט צּו ֵקייֶנעם.  ִמיר קּוֶמען ִאין אּוַמאן ַנָ
מֹוֲהָרא”ׁש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו 
ַרע -  ַא ֵׁשם  ִאים  ַארֹויס אֹויף  ִאיז  ֶעס  ֶוועְלְוול,  ָנאֶמען מֶֹׁשה  ִמיְט’ן 
ַא ְׁשֶלעְכֶטע ָנאֶמען ַאז ֶער טּוט ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֶווען ֶער ִאיז 
ֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ֶרִביְנ’ס ִציּון ִאין אּוַמאן אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה ָהאט 
ֶדער ְטֶׁשעִריֶנער ָרב ֶגעְׁשִריְגן אֹויף ִאים: “מֶֹׁשה ֶוועְלְוול, דּו ִביְסט אּוְנז 
ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו  ָזאְלְסט קּוֶמען ָדא?” אּון  ִדיר דּו  ֶווער ֶבעט  ִבָזיֹון,  ַא 
ָהאְבן ֶגעַהאט ַטֲענֹות אֹויְפ’ן ְטֶׁשעִריֶנער ָרב, ‘ָוואס ֵהייְסט דּו ְׁשֵרייְסט 
אֹויף ִאים ֶווער ֶבעט ִדיר צּו קּוֶמען ָדא? ֶער ִאיז ִניְׁשט ֶגעקּוֶמען צּו ִדיר, 
ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי’ן, ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט ַאֶוועק ֶנעֶמען ֶמעְנְטְׁשן 
פּון ֶרִביְנ’ס ִציּון’; ַווייל ֶווען ֶמען קּוְמט רֹאׁש ַהָׁשָנה צּום ִציּון פּון ֶרִבי’ן 

אר צּום ֶרִבי’ן. קּוְמט ֶמען ִניְׁשט צּו ֵקייֶנעם, ֶמען קּוְמט ַנָ
ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַקאְרדּוֶנער  ִיְׂשָרֵאל  ֶרִבי  פּון  מֹוֲהָרא”ׁש  ֶדעְרֵצייְלט  אֹויְך 
ָעֵלינּו, ֶער ְפֶלעְגט ְבֶרעְנֶגען ֶמעְנְטְׁשן ַקיין אּוַמאן צּום ֶרִבי’ן; ָנאְכֶדעם 
ָוואס ִדי ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו ִאים ְפֶלעְגט ֶער ָזאְגן ‘ִאיְך ָהאּב 
ִדיר ֶגעְּבֶרעְנְגט ִּביז אּוַמאן, פּון ָדא ִאין ַווייֶטער ֶוועט ִזיְך ֶדער ֶרִּבי ָזאְרְגן 
ַפאר ִדיר’; ֶווען ֶמען קּוְמט ַקיין אּוַמאן קּוְמט ֶמען ִניְׁשט צּו ֵקייֶנעם, 

אר צּום ֶרִבי’ן. ַנָ
ִמיר ָהאְפן אּון ִמיר ַוואְרְטן צּו ֶהעְרן ִדי גּוֶטע ֵנייֶעס ַאז ִדי ְגֶרעִניץ 
ֶעְפְנט ִזיְך אּון ִמיר ֶוועְלן ֶקעֶנען ָפאְרן ַקיין אּוַמאן, ַזיין ַביים ֶרִבי’ן אֹויף 

רֹאׁש ַהָׁשָנה.
ַאֶלע  ִאין  ַהְצָלָחה  ָהאְּבן  ָזאְלְסט  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ִעְנָיִנים.

געזאגט:  האט  נתן  רבי  הייליגער  דער 
ליקוטי  ספר  אסאך  לערנט  מען  אז 

מוהר”ן וועט מען... 

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. האבן גרויס שפע

ב. האבן א גוטע לעבן

ג. ווערן אפגעהיטן פון ווערים אין קבר

ד. זעהן נחת ביי די קינדער

התעוררות ערב ראש השנה

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

יוסי איצקאוויטש נ”י - בארא פארק
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161

ענטפערס פון פאריגע וואך:

ברוכים הבאים בשם השם

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען א חשובע משפחה 
וואס האט זיך אהערגעצויגן אין קרית ברסלב ליבערטי

 שלום יוסף יאקאבאוויטש הי”ו

וזוגתו ביילא תחי’
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין 

אינעם הייליגן שטעטל, און קענען אויפציען די קינדער אויפן 
הייליגן רבינ’ס וועג.
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מעשה פון בעל שם טוב זי”ע
ִאין ְׁשָטאט ֶמעְזּבּוז ָדאְרט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל 
ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ֶגעוואֹויְנט, אּון 
ָדאְרט ִליְגט ֶער, ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַא ָּפאְרָפאְלק ָוואס 
ִקיְנֶדער,  ַקיין  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ִניְׁשט  ֵלייֶדער  ָהאְּבן 
ֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן ֲאִפילּו ֶער ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאיֶנעם 
ֶזעְלְּבן ְׁשָטאט פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן 
ָעֵלינּו ָדאְך ִאיז ֶער ֶגעֶווען ַא ִמְתַנֵגד אֹויְפן ֵהייִליְגן 
ָיֵגן ָעֵלינּו, אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט  ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו 
ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ֵהייִליְגן  ֵגיין צּום  ֶגעָוואְלט 
ָהאט  ְפרֹוי  ַא  ִקיְנֶדער,  ַפאר  ְּבָרָכה  ַא  ֶּבעְטן  ָעֵלינּו 
ֶגעֶוועְנִליְך ֶמער ֱאמּוַנת ַצִדיִקים פּון ַא ַמאן, ָהאט ִזי 
ִאים ָאְנֶגעהֹויְּבן ִמיְטֶׁשעֶנען “ֶזעְסט ָדאְך ֶמען קּוְמט 
פּון ַאֶלע ְמִדינֹות ֶנעֶמען ַא ְּבָרָכה פּוֶנעם ַצִדיק, אּון 
ִדי  ִאין  ְיׁשּוָעה  ַא  ִמיט  ְפֵרייִליְך  ַארֹויס  ֵגייט  ֶיעֶדער 

ַהאְנט, ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ֵגיין?”
ָאֶּבער ֶער ָהאט ְּבׁשּום אֹוָפן ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֵגיין. 
ַא ְפרֹוי ָהאט ָאֶּבער ִאין ִזיְך ַא ְגרֹויֶסע כַֹּח, ָהאט ִזי 
ֶגעֵווייְנט צּו ִאיר ַמאן ֶיעְדן ָטאג אּון ֶיעֶדע ָׁשָעה ַאז 
ֶער ָזאל ָיא ֵגיין צּום ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, אּון ִזי ָהאט 
ֶגעָזאְגט: “ַפאְרָוואס ֶרעְדְסטּו אֹויף ִאים, דּו ֶקעְנְסט 
ִאים ֶדען?”, ָאֶּבער ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַהאְלְטן ַּביי ַזייְנס 
“ִאיְך ְגֵלייּב ִניְׁשט אּון ִדי ַאֶלע ַזאְכן”. ָאֶּבער ִדי ּכֹחֹות 
ַהֶנֶפׁש פּון ַא ְפרֹוי ִאיז ֵזייֶער ְגרֹויס, ִּביז ֶער ָהאט ִזיְך 
ֶגעמּוְזט ְּבֶרעְכן אּון ַאִריֶּבער ֵגיין צּום ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם 

טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו.
ֶווען ֶער ִאיז ַאַריין ֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם 
ֵווייֶנען;  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ֶער  ָהאט  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  טֹוב 
“ַמיין ַווייּב ָלאְזט ִמיר ִניְׁשט ָאּפ ַאז ִאיר ָזאְלט אּוְנז 
ָאן  ִזיְך  רּוְפט  ִקיְנֶדער”,  ָהאְּבן  ָזאְלן  ִמיר  ֶּבעְנְטְׁשן 
ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו: “אּון 
אֹויף  ֲחָרָטה  ָהאּב  “ִאיְך  ֶער:  ָזאְגט  ָזאְגְסטּו?”  ָוואס 
ִזיְך ָאן  ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶגעֶרעְדט אֹויף ַאייְך”, רּוְפט 
ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו: “אֹויּב 
ִוויְלְסט זֹוֶכה ַזיין צּו ָהאְּבן ַא זּוהן, ַפאְרָלאז ֶיעְצט ַדיין 
הֹויז, אּון ָפאר ַארּום ִאין ַאֶלע ְׁשֶטעט, אּון ְפֶרעג אֹויּב 
ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶהעְרט פּון ֶדעם ַצִדיק ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל 
ֵׁשם טֹוב”, אֹויּב ָהאְּבן ֵזיי ׁשֹוין ֶגעֶהעְרט ָזאְלְסטּו ָפאְרן 
צּום ֶנעְקְסְטן ְׁשָטאט, ִּביז דּו ֶוועְסט ָאְנקּוֶמען צּו ַא 
ְׁשָטאט ָוואס ָדאְרט ָהאט ֶמען ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶהעְרט פּון 
ְמַפְרֵסם  ָזאְלְסטּו  ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, אּון ָדאְרט 
ַזיין ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ַצִדיק ָוואס וואֹויְנט אּון ְׁשָטאט 
ֶמעְזּבּוז אּון ֶער ֵהייְסט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 

ַהָקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו אּון ַאזֹוי ַווייֶטער.
ַזיין  ֶגעַהאט,  ִניְׁשט  ֶער  ָהאט  ְּבֵרירֹות  ְצֵוויי  ַקיין 
ַווייּב ָהאט ִאים ֶגעְׁשטּוְּפט ֶער ָזאל ַארֹויְסָפאְרן, ֶדער 
ִעיָקר ֶער ָזאל צּוִריק ְּבֶרעְנְגן ַא ְיׁשּוָעה ֵזיי ָזאְלן ׁשֹוין 

ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ִקיְנֶדער.
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קאפיטל 1

מיר הייבן אן א נייע סעריע די מעשה פונעם רבינ’ס נסיעה קיין 
ארץ ישראל.

זייער  רבי  הייליגע  דער  האט  שלומינו  אנשי  ביי  באקאנט  ווי 
שטארק געוואלט פארן אויף ארץ ישראל זוכה זיין צו די גרויסע זאכן 
וואס מען קען באקומען ווען מען איז אין ארץ ישראל, אבער דאס 
איז נישט אנגעקומען גרינג, עס איז געווען גאר גאר א דראמאטישע 

נסיעה, סיי אויפן וועג אהין און סיי אויפן וועג צוריק.

אין דעם קאלום וועלן מיר אייך אראפברענגן די קומענדיגע וואכן 
דעם גאנצן מעשה פון אנהייב ביזן סוף, מיר האפן איר וועט הנאה 
האבן און ארויסנעמען פון דעם גאר שיינע הדרכות און עצות אויפן 

גאנצן לעבן.

... 

ִוויְנֶטער ְׁשַנת תקנ”ח, ִאיז ר’ ִׁשְמעֹון  ֵאיין ָטאג, ָאְנהֹויּב 
ֶגעקּוֶמען צּו ָפאְרן צּום ֶרִּבי’ן ַקיין ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע, אּון ֶדער 
ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט, “ִאיְך ָהאּב ֶיעְצט ֶעֶּפעס ַא ְנִסיָעה 
ָוואס ִאיְך ַדאְרף ֶעְרֶגעץ ָפאְרן, ִאיְך ֵווייס ָאֶּבער ִניְׁשט וואּו 
ַאִהין”. ר’ ִׁשְמעֹון ָהאט ֶגעַלאְכט אּון ֶגעָזאְגט, “ִווי ַאזֹוי ֶקען 
ֶמען ָפאְרן, אֹויּב ֵווייְסט ֶמען ִניְׁשט וואּו ְמ’ִוויל ָפאְרן?”, ֶדער 
ֶרִּבי ָהאט ִאים ָאֶּבער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, “ִאיְך ֵווייס ֶּבֱאֶמת ִניְׁשט”.

ְגַלייְך ֶווען ר’ ִׁשְמעֹון ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט, ִאיז ֶער ִנְתעֹוֵרר 
ֶגעָוואְרן צּו ֶהעְלְפן ֶדעם ֶרִּבי’ן, ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּוְגֵרייְטן ַא 
ָוואְגן ִמיט ֶפעְרד אּון ַאֶלע ִאיְּבִריֶגע ֶגעְּברֹויְכן ַפאר ַא ְנִסיָעה. 
ִמיְטָפאְרן  ֶקעֶנען  “ֶוועְסטּו  ֶגעְפֶרעְגט,  ִאים  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 
ִמיט ִמיר?”, ָהאט ר’ ִׁשְמעֹון צּוִריק ֶגעְפֶרעְגט, “ַפאְרָוואס ֶדען 
ִניְׁשט?”, ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ִדי ֵרייֶזע ֶקען 
ֶאְפָׁשר  אּון  ָוואְכן,  ְצֵוויי  ָאֶדער  ָוואְך  ַא  ַפאר  ַפאְרִציֶען  ִזיְך 
ַפאר ַא חֹוֶדׁש ָאֶדער ַא ֶפעְרְטל ָיאר, אּון ֶאְפָׁשר ֲאִפילּו ַפאר 
ִוויֶדער  ַא ַהאְלּב ָיאר ָאֶדער ַא ַגאְנץ ָיאר. ָהאט ר’ ִׁשְמעֹון 

ֶגעַלאְכט אּון ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַפאְרְׁשֵטיין ִווי ַאזֹוי ְס’ֶקען ַזיין 
ַאַזא ַזאְך, ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִניְׁשט ִוויְסן וואּו ֶער ָפאְרט אּון 
ִווי ַלאְנג ִדי ֵרייֶזע ֶוועט ֶנעֶמען. ֶווען ֶער ָהאט ָאֶּבער ֶגעֶזען 
ַאז ֶדער ֶרִּבי ֵמייְנט ֶעס ֵזייֶער ֶעְרְנְסט, ֶער ִוויל ַטאֶקע ִזיְך 
ַארֹויְסָלאְזן אֹויְפ’ן ֶוועג, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאְר’ן ֶרִּבי’ן ַאז ֶער 
ָלאְזט ַאֶלעס ָאּפ אּון ֶער ֶוועט ִמיְטָפאְרן ִמיְט’ן ֶרִּבי’ן, ֲאִפילּו 
אֹויּב ִדי ְנִסיָעה ֶוועט ִזיְך ַפאְרִציֶען ַפאר ָגאר ַא ַלאְנֶגע ַצייט. 
אּון ַאזֹוי ָהאְּבן ֵזיי ִזיְך ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויְפ’ן ֶוועג ָוואס ָפאְרט 

ַקיין ֶמעְזּבּוז.

אֹויְפ’ן ֶוועג ָהאט ר’ ִׁשְמעֹון ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֶרִּבי’ן דּוְרְכצּוָפאְרן 
ֵזיי אֹויְפֶגענּוֶמען  ָוואְלִחיִוויץ, אּון ָדאְרט ָהאְּבן  ֶדעם ָדאְרף 
ָנאְך ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָזאל ִמיְטָפאְרן ִמיט ֵזיי, אּון ֶדעְרַווייל 

ָהאט ֶדער ֶרִּבי ָנאְכַאְלץ ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט וואּו ֶער ָפאְרט.

ֶרִּבי  ֶדער  ִאיז  ֶמעְזּבּוז,  ַקיין  ָאְנֶגעקּוֶמען  ְמ’ִאיז  ֶווען 
ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען צּו ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ֶעְלֶטעְרן, אּון ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך 
ֵזייֶער ֶגעְפֵרייְדט צּו ִאים. ֶער ִאיז ֶגעֶזעְסן ָדאְרט ַפאר ַא ְׁשִטיק 
ַצייט, אּון ֶדעְרָנאְך ָהאט ִאים ַזיין ַמאֶמע ִדי ַצֵדיֶקת ֶגעָזאְגט, 
ֶדער  ֵזייֶדע  ַדיין  צּו  ֵגיין  ֶוועְסטּו  ֶווען  ִקיְנד,  ֵטייֶער  “ַמיין 
ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי”ע ]ָדאס ֵמייְנט צּו ַזיין ֵהייִליֶגער 
ֵקֶבר[?”, ָהאט ִאיר ֶדער ֶרִּבי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, “אֹויּב ַמיין ֵזייֶדע 

ִוויל ִמיר ְטֶרעְפן, ָזאל ֶער קּוֶמען צּו ִמיר ַאֶהער”.

אּון  ְׁשָלאְפן,  ֶגעֵלייְגט  ִזיְך  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ַּבייַנאְכט 
ִאיְנֶדעְרְפִרי ִאיז ַזיין ַמאֶמע אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען אּון ִאים ֶגעָזאְגט, 
“ֶיעְצט ִאיז ַדיין ֵזייֶדע ָדאְך ׁשֹוין ֶגעֶווען ַּביי ִדיר, ֶווען ֶוועְסטּו 
צּוִריק ֵגיין צּו ִאים ]צּו ַזיין ֵהייִליֶגער ֵקֶבר[?”, ָהאט ֶדער ֶרִּבי 
ִאיר ֶגעָזאְגט, “ֶיעְצט ֶוועל ִאיְך ִניְׁשט ֵגיין צּו ַזיין ֵקֶבר, ֶווען 
ִאיְך ֶוועל ַזיין אֹויְפ’ן ֶוועג צּוִריק ֶוועל ִאיְך ִאם ִיְרֶצה ה’ ֵגיין 

צּו ִאים”.

ה ” י א ך  א ו ו ע  ג י ד נ ע מ ו ק ג  נ ו צ ע ז ר א פ



הערליכע מזרח וואנט אין היכל הקודש ליבערטי

סיום מסכת תענית 101 מאל פון הבחור משה בוים נ”י

ספרים פאר הפצה אין  היכל הקודש ירושלים

דער ראש ישיבה שליט”א ביים טאנצן מצוה טאנץ

דער ראש ישיבה טאנץ מיט די מחותנים און די חתן

פרייליכע חתונה פון החתן יצחק פעלדמאן נ”י אין ישיבה


