פרשת ויחי ,י"ח טבת תשפ"א לפ"ק
שנה ב' גליון נ"ח

וועכענטליכע גליון ארויסגעגעבן דורך

מוסדות היכל הקודש
קרית ברסלב ליבערטי
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בנשיאות הראש ישיבה שליט"א
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הדלקת הנרות4:20.............................
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נייעס אין שטעטל

א

אפיס פון מוסדות היכל הקודש
פון
6יענקי יאקאבאוויטש
עס איז געווען מאנטאג נאכמיטאג ,איך האב געדארפט אנפולן מיין טאנק
מיט אויל ,איך האב גערופן די קאמפאני  4:30נאכמיטאג אויב זיי קענען נאך יעצט
אריבערקומען עס אנפולן ,ווייל איך האב געוואלט שוין ארויספארן צו די בר מצוה
וואס די ראש ישיבה האט געמאכט פאר זיין זון הבחור שמעון נ"י ,זיי האבן געזאגט
אז זיי קענען קומען אין די נעקסטע צוויי שעה ,אבער איך האב שוין געוואלט
ארויספארן פאר דעם ,וואס טוט מען דא? האב איך געבעטן דעם אייבערשטן
"אייבערשטער העלף זיי זאלן שנעל אנקומען נאך פאר איך פאר ארויס" ,שכח
אייבערשטער אז ממש פופצן מינוט נאכדעם וואס איך האב זיי גערופן זענען זיי
שוין דארט געווען אנצופילן דעם טאנק ,אזוי אז איך האב רואיג געקענט פארן צום
בר מצוה ,שכח אייבערשטער!
6יצחק אהרן וויינבערג
א) פאר די גרויסע שניי האט די לעקטער קאמפאני ארום גערופן זאגן מען זאל זיך
גרייטן פאר א בלעקאוט אין די געגנט ,איך האב מיך אנגעהויבן גרייטן אוועקצופארן
פאר א טאג כדי אויסצומיידן די קורצשלוס ,למעשה האב איך מיך געכאפט אז איך
קען דאך בעטן דעם אייבערשטן עס זאל נישט פאסירן קיין קורצשלוס ,אזוי האב איך
טאקע געטוהן ,איך האב געבעטן דעם אייבערשטן עס זאל נישט זיין קיין קורצשלוס,
שכח אייבערשטער עס איז נישט געווען קיין שום קורצשליס אינעם גאנצן שטעטל.
ב) איך האב געהאט באשטעלט איינעם וואס זאל מיר שארן די שניי ,למעשה איז
יענער נישט אנגעקומען צוליב וואס זיין טראק האט זיך צובראכן ,איך האב געבעטן
דעם אייבערשטן איך זאל נאך האבן דעם זעלבן טאג איינער וואס זאל מיר שארן די
שניי ,און אויב איך וועל היינט האבן א שניי שארער וועל איך מפרסם זיין די מעשה פון
תפלה ,שכח אייבערשטער אז דער גוי איז נאך אנגעקומען דעם זעלבן טאג צו שארן
די שניי ,און שפעטער ביינאכט איז ער נאכאמאל צוריקגעקומען אינגאנצן צוענדיגן
די ארבעט עס זאל זיין גוט געפיצט און געלייגט זאלץ .שכח שכח אייבערשטער!

6העניך אינדיג
איך האב געהאט מייז ביי מיר אינדערהיים ,און מן הסתם ווייסן אלע די
קאנסעקווענצן וואס קומט ארויס פון דעם ,איך האב געבעטן דעם אייבערשטן עס
זאל נישט זיין קיין מייז מער אין מיין דירה ,שכח אייבערשטער זייט דעמאלט האב איך
שוין נישט געזעהן קיין מייז ביי מיר.

בדיקת שעטנז

מיר קוקן איבער אייערע קליידער פון שעטנז
רופט משפחת גאלדברענער פון קרית וויזניץ קיימישע
845-796-2431

פארגאנגענעם זומער האבן זיך די אפיסעס פון די הייליגע
מוסדות היכל הקודש ברסלב אין אמעריקא אריבערגעצויגן קיין
קרית ברסלב ליבערטי ,די אפיסעס נעמט אריין די ארבעט פאר די
מוסדות אין וויליאמסבורג ,די מוסדות אין קרית ברסלב ליבערטי,
און אזוי אויך די מוסדות אין קרית יואל.
אנפאנג איז עס געווען קווארטירט דארט וואו עס איז יעצט
די צווייטע בית המדרש [נאר פאר שבת] אויף די דענמאן גאס.
דערנאך איז עס אריבער געגאנגען צו די אפיסעס פון "פעסט
בילד" [אנגעפירט ביי האברך שבתי מזרחי הי"ו וואס איז געווארן
געשטעלט דורך דעם ראש ישיבה שליט"א צו בויען די הייזער אין
שטעטל] ,דארט איז די אפיס געווען אפאר חדשים.
פארגאנגענע וואך האט מען זיך בשעה טובה ומוצלחת
אריבער געצויגן צו א נייע שיינע לאקאל אינעם בנין התלמוד
תורה ,וואס מען האט ספעציעל אהערגעשטעלט גאר געשמאק
און באקוועם.
די אפיס נעמט אריין גאר אסאך אין זיך ,אנגעהויבן פון
צאמנעמען שכר לימוד פון די עלטערן וואס שיקן די קינדער אין
איינע פון די דריי מוסדות'ער וואס מיר האבן ,אזוי אויך באצאלן
אלע איינגעשטעלטע פון אלע דריי מוסדות'ער וואס דאס ציילט
שוין היינט אין גרויסע נומערן ,דערנאך ווערט דארט אנגעפירט
די אפאראציע פון די שטאטישע פראגראמען וואס דארף האבן
אן עקסטערע אויפזיכט אז אלעס זאל גיין געשמירט ווי עס דארף,
און אזוי אויך האלטן אן אויג אויף אלע הוצאות פון די מוסדות.
אלע ארבעטער'ס אין אפיס זענען חשוב'ע פרויען פון דא אין
שטעטל ,עס איז א זכיה פאר'ן שטעטל אז די חשוב'ע ארבעט
פאר די דריי מוסדות'ער פון הייליגן רבי'ן גייט ארויס פון דא אין
שטעטל.
דאס איז נאך א רינגעלע פון איינע פון די חשוב'ע
אקטיוויטעטן וואס קומט ארויס פון שטעטל "קרית ברסלב
ליבערטי".

באזוך פונעם ראש ישיבה שליט"א אין שטעטל
פארגאנגענעם מיטוואך אינדערפרי האט מען געהאט די
זכיה צו האבן א סורפרייז באזוך פונעם ראש ישיבה שליט"א,
דער ראש ישיבה שליט"א האט געדאווענט מיט'ן ערשטן מנין
אום זיבן אזייגער אינדערפרי.
דערנאך איז פארגעקומען א מיטינג מיט די הנהלה פון
קרן הדפסה היכל הקודש ,איבערצוגיין אלע אנטוויקלונגען
אינערהאלב די הדפסה און וואס מען קען אלץ פארבעסערן אין
די צוקונפט.
נאכדעם איז דער ראש ישיבה שליט"א אריבער צו די קינדער
אין תלמוד תורה ,דער ראש ישיבה האט געבעטן פון אלע קינדער
זיי זאלן פארציילן א שיינע מעשה פון תפלה וואס זיי האבן
געהאט ,דער ראש ישיבה האט זייער הנאה געהאט צו מיטהאלטן
פונדערנאנט ווי די קינדער וואקסן אויף מיט'ן אייבערשטן ,און אז
עס הערשט דארט גאר א פרייליכע שטימונג.
דערנאך איז דער ראש ישיבה שליט"א אריבער צו די בית
פיגא תלמידות זיך אומקוקן וויאזוי עס גייט צו די סקול ,אזוי אויך
האט דער ראש ישיבה שליט"א געגעבן הדרכה פאר די חשוב'ע
איינגעשטעלטע פון די מוסדות ארויסברענגענדיג אז דאס איז די
חשוב'סטע ארבעט וואס איז נאר דא אויף די וועלט.

א בריוו

ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָב ַּרְך  -יֹום ד' ַּפ ְר ַׁשת ַוּיִ ּגַ ׁש ,ח' ֵט ֵבתְׁ ,שנַ ת תשפ"א לִ ְפ ָרט ָק ָטן
ער ִטי
יּב ְ
יּבער  ...נֵ רֹו יָ ִאירִ ,ק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ ב לִ ֶ
ייע ֶרער לִ ֶ
לְ ָכבֹוד ַמיין ֵט ֶ
יח
עצט צּום ֶר ִּבי'ן ִמיט ַמיין זּון  ...נֵ רֹו יָ ִאירֶ ,דער ֶר ִּבי ָהאט ַמ ְב ִט ַ
ִאיְך ָפאר יֶ ְ
קּומען צּו ִמיר ַפאר ִדי
"א ִקינְ ד ָוואס ֶוועט ֶ
ימן תקיז)ַ :
מֹוה ַר"ןִ ,ס ָ
(חיֵ י ֲ
עווען ַ
גֶ ֶ
אטע
ארף ַא ַט ֶ
עמד"; ָוואס נָ אְך ַד ְ
יּבן יָ אר ֶוועט גֵ יין צּו ִדי ֲחתּונָ ה ִמיט ַא ֵריין ֶה ְ
זִ ְ
ארף ִאיְך ֶמער פּון ֶדעם? ִאיְך ִוויל ָדאְך ַמיינֶ ע ִקינְ ֶדער זָ אלְ ן
אמע? ָוואס ַד ְ
אּון ַמ ֶ
זַ יין ֵריין.
ימה.
פּואה ְׁשלֵ ָ
אּבן ַא ְר ָ
עטן ַפאר ִדיר אּון ַפאר ַדיין ַווייּב זִ י זָ אל ָה ְ
ִאיְך ֶוועל ֶּב ְ
רּואיג ִּב ְׁש ַעת ֶעס
יבה ִאיז ַאזֹוי ִ
ער ְסט זִ יְך ִווי ַאזֹוי ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
דּו וואּונְ ֶד ְ
קּומען ַר ָּבנִ ים ִמיט ֲח ִתימֹות ְוכּו'ְ ,וכּו';
רֹויס ֶ
ייען ַא ְ
ייסט ֶעס גֵ ֶ
טּוט זִ יְךֶ ,עס ֵה ְ
יׁשט,
אר ְט ָראגְ ן זִ יְך נִ ְ
לֹומינּו ַפ ְ
גְ לֵ ייּב ִמיר ִ ...מיר טּוט ֶמער ֵוויי ֶווען ַאנְ ֵׁשי ְׁש ֵ
קֹורא ֶקעגְ ן ִמיר פּון טֹויזְ נְ ט ֲח ִתימֹות.
וייטן – ִווי ַא קֹול ֵ
אֹויפ'ן ְצ ֵו ְ
ְ
עדט
ֵאיינֶ ער ֶר ְ
עּבן ְּב ָׁשלֹום,
עטל ִק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ ב ִוויל ִאיְך ֶמען זָ אל לֶ ְ
ִּב ְפ ַרט ִאין אּונְ זֶ ער ְׁש ֶט ְ
אר'ן ִה ְס ַּתלְ קּותַ ,פאר ַאנְ ֵׁשי
ערע ְּב ִריוו ַפ ְ
עצ ֶט ֶ
ייּבט ִאין ִדי לֶ ְ
מֹוה ָרא"ׁש ְׁש ַר ְ
ִווי ֲ
אפן פּון
עּבן ִּבין ִאיְך ַאנְ ְטלָ ְ
ֹלקתַ ,מיין גַ אנְ ץ לֶ ְ
"איְך ֶע ְקל זִ יְך פּון ַמ ֲח ֶ
לֹומינּוִ :
ְׁש ֵ
ֹלקת".
ַמ ֲח ֶ
ועסט זֶ ען ֶעס זָ אל זַ יין ָׁשלֹום
טֹובה זַ יין ַאז דּו ֶו ְ
ייער ַמ ִּכיר ָ
ִדיר ֶוועל ִאיְך זֵ ֶ
צּופ ִר ְידן.
עדער זָ אל זַ יין ְ
עטל ,יֶ ֶ
ִאין ְׁש ֶט ְ
...
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָב ַּרְך  -יֹום ה' ַּפ ְר ַׁשת ַוּיִ ּגַ ׁש ,ט' ֵט ֵבתְׁ ,שנַ ת תשפ"א לִ ְפ ָרט ָק ָטן
"ּבית ֵפיגָ א"
ּבּורגֵ ,
אמ ְס ְ
"ּבית ֵפיגָ א" ִווילְ יַ ְ
לְ ָכבֹוד ַּתלְ ִמידֹות ֵּבית ֵפיגָ א ֵ -
ער ִטי
יּב ְ
לִ ֶ
אּומאן ַּביים ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבינְ 'ס ִציּוןִ ,איְך ִּבין ִמ ְת ַּפלֵ ל
עצט ִאין ַ
ִאיְך גֶ עפּון זִ יְך יֶ ְ
יח זַ יין.
ַפאר ַאייְך ַאלֶ עִ ,איר זָ אלְ ט ַאלֶ ע ַמ ְצלִ ַ
קֹויפן
ְ
יידלֶ עְך
ייעס ַאז ַאלֶ ע ֵמ ְ
גּוטע נֵ ֶ
ערן ִדי ֶ
ייער ְפ ֵריילִ יְך צּו ֶה ְ
ִאיְך ִּבין זֵ ֶ
ייע ַּבאזַ אר; ֶמען ְׁש ָטאלְ ִצ ְירט צּו גֵ יין ָאנְ גֶ עטּון ִמיט
יידער ַּביי אּונְ זֶ ער נֵ ֶ
ְקלֵ ֶ
ייערֶ ,מען ָהאט ַר ְח ָמנּות אֹויף ִא ִידיׁש גֶ עלְ טֶ ,מען
יׁשט ֵט ֶ
יידער ָוואס זֶ ענֶ ען נִ ְ
ְקלֵ ֶ
אמע.
אטע ַמ ֶ
ָהאט ַר ְח ָמנּות אֹויף ַט ֶ
קֹויפט ַּביי אּונְ ז ִאין
ְ
עּבט ַא ְכטּונְ ג אֹויף ִא ִידיׁש גֶ עלְ ט;
אר ְקט ַאייְך ,גֶ ְ
ְׁש ַט ְ
ערן זָ אלְ ן
יידער ַפאר ַמ ָמׁש ְּב ִחּנָ םֶ .העלְ ְפט ַארֹויס ִדי ֶעלְ ֶט ְ
ַּבאזַ אר ֵׁשיינֶ ע ְקלֵ ֶ
יׁשט
קּוקט נִ ְ
ארגְ ן גֶ עלְ ט ַה ֵׁשם יִ ְׁש ְמ ֵרינּוְ ,
אר ְפן ָּב ְ
יׁשט ַד ְ
ייּבן גֶ עזּונְ ט ,זֵ יי זָ אלְ ן נִ ְ
ְּבלַ ְ
יׁשט ְמ ַקנֵ א.
ייער ,זַ ייט זֵ יי נִ ְ
ייען ָאנְ גֶ עטּון ֵט ֶ
אֹויף ִדי ָוואס גֵ ֶ
עווען,
יבהִ ,איר זֶ ענְ ט ַאלֶ ע גֶ ֶ
יכע ֲחתּונָ ה ִאין יְ ִׁש ָ
ערלִ ֶ
עווען ַא ֶה ְ
ִדי ָוואְך ִאיז גֶ ֶ
עווען; ִאיְך ָהאף
עדיג ִדי ֲחתּונָ ה ִאיז גֶ ֶ
עּב ִ
ִאיר ָהאט ַאלֶ ע גֶ עזֶ ען ִווי ֵׁשיין אּון לֶ ֶ
אּבן ֵׂש ֶכל
יבה ַפאר ְּב ִחּנָ םִ ,איר ֶוועט ָה ְ
אּבן ִאין יְ ִׁש ָ
ַאז ַאלֶ ע ֶוועט ִאיר ֲחתּונָ ה ָה ְ
ערע' זָ אלְ ן ֵמיינֶ ען ִמיר
עּבן גֶ עלְ ט ַפאר ִדי ָּפאר ָׁש ָעה ַאז ַ'אנְ ֶד ֶ
אֹויסצּוגֶ ְ
ְ
יׁשט
נִ ְ
אּבן גֶ עלְ ט.
ָה ְ
...
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָב ַּרְך  -יֹום ד' ַּפ ְר ַׁשת ַוּיִ ּגַ ׁש ,ח' ֵט ֵבתְׁ ,שנַ ת תשפ"א לִ ְפ ָרט ָק ָטן,
אּומאן
אֹויפ'ן ֶוועג ַקיין ַ
ְ
ער ַדאם,
ַא ְמ ְס ֶט ְ

ראש ישיבה שליט"א

ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָב ַּרְך  -יֹום ד' ַּפ ְר ַׁשת ַוּיִ ּגַ ׁש ,ח' ֵט ֵבתְׁ ,שנַ ת תשפ"א לִ ְפ ָרט ָק ָטן,
אּומאן
ארנְ ִדיג ַקיין ַ
ָפ ְ
ער ִטי
יּב ְ
ייע ֶרער ְמלַ ֵמד  ...נֵ רֹו יָ ִאירִ ,ק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ ב לִ ֶ
לְ ָכבֹוד אּונְ זֶ ער ֵט ֶ
ייער
עוויינְ ט פּון ִׂש ְמ ָחה ַאז זֵ ֶ
אּבן ַמ ָמׁש גֶ ֵ
ערּופן ,זֵ יי ָה ְ
ְ
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ָ ...האט ִמיר גֶ
עפילְ ן
עּב ְסט ַא ְכטּונְ ג אֹויף ִדי גֶ ִ
ער ֵציילְ ן ִמיר ִווי דּו גֶ ְ
זּון ָהאט ַאזַ א ְמלַ ֵמד .זֵ יי ֶד ְ
ייסט
עמ ְסט ִאים ִמיט ֶווען דּו גֵ ְ
ער ֵציילְ ט ַאז דּו נֶ ְ
ייער ִקינְ ד ֶד ְ
ייער ִקינְ ד ,זֵ ֶ
פּון זֵ ֶ
עּב ְסט ַא ְכטּונְ ג אֹויף זַ יינֶ ע ְּפ ָח ִדים; ֶער זָ אגְ ט
אּפי"ס ,דּו גֶ ְ
אכן ַק ִ
ַארֹויס פּון ִּכ ָּתה ַמ ְ
וייסט ַאז ִאיְך ָהאּב
"מיין ֶר ִּבי ִאיז ַאזֹוי גּוט צּו ִמירֶ ,ער ֵו ְ
ערןַ :
ַפאר זַ יינֶ ע ֶעלְ ֶט ְ
וייסט
עּבט ֶער ַא ְכטּונְ ג אֹויף ִמירָ ,א ֶּבער ִאיְך ֶׁשעם זִ יְך פּון ִאים"ֶ ,ער ֵו ְ
מֹורא  -גֶ ְ
ָ
אּבלֶ עם.
ַאז ֶער ָהאט ַא ְּפ ָר ְ
לֹויּבןֵ ,איין זַ אְך ֶקען ִאיְך זָ אגְ ן:
ְ
וער ֶטער ִדיר צּו
יׁשט ַקיין ֶו ְ
ִאיְך ָהאּב נִ ְ
עּבט
מֹותָך יִ ְרּבּו ְּביִ ְׂש ָר ֵאל!" ַא ְמלַ ֵמד ָוואס גֵ ייט ַארֹויס פּון זַ יין ֶוועגֶ ,ער גֶ ְ
"ּכ ְ
ְ
ייע ֶרע ֵריינֶ ע נְ ָׁש ָמה'לֶ עְך ִ -איז ַא יְ ַקר ַה ְמ ִציאּות.
ַא ְכטּונְ ג אֹויף ִדי ֵט ֶ
יׁשע קֹול
עהֹויּבן ַא ְפ ִר ֶ
ְ
עצט ָהאט זִ יְך ָאנְ גֶ
ֶּבעט ִמיט ִדי ִקינְ ֶדער ַפאר ִמיר; יֶ ְ
ערזֶ ענְ לִ יְך
עדט צּו ַר ָּבנִ ים לָ ׁשֹון ָה ָרע אֹויף אּונְ זֶ ער ְק ִהילָ ה; ִמיר ֶּפ ְ
ֲה ָב ָרהֶ ,מען ֶר ְ
אּבן
חּורים ָוואס ָה ְ
אכענֶ ע ָּב ִ
עּב ָר ֶ
יׁשט ָאןָ ,א ֶּבער ַא ָׁשאד ִדי ַאלֶ ע ֶצ ְ
גֵ ייט ֶעס נִ ְ
ייטן.
יק ְ
וער ֵ
יׁשע ְׁש ֶו ִ
אּבן ְפ ִר ֶ
יבה ֶוועלְ ן ָה ְ
עּבן פּון ִדי יְ ִׁש ָ
ַחיֹותִ ,חיזּוק אּון לֶ ְ
עכיל; ִאיְך ֶּבעט ַפאר ִדיר אּון דּו ֶּבעט ִמיט
יצא ֶר ִ
יֹואל ֶּבן ֵר ָ
ֶּבעט ַפאר ִמירֵ ,
ִדי ִקינְ ֶדער ַפאר ִמיר.
...
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָב ַּרְך  -יֹום ג' ַּפ ְר ַׁשת ַוּיִ ּגַ ׁש ,ז' ֵט ֵבתְׁ ,שנַ ת תשפ"א לִ ְפ ָרט ָק ָטן
ער ִטי
יּב ְ
ייע ֶרער  ...נֵ רֹו יָ ִאירִ ,ק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ ב לִ ֶ
לְ ָכבֹוד ַמיין ֵט ֶ
עצט ַאז דּו זָ אגְ ְסט ִמיר ִווי ָחׁשּוב ִדי ְּב ִריוו ִאיז ַּביי ִדיר ,דּו לֵ ייגְ ְסט ֶעס
יֶ ְ
יּבערֶ ,עס ִאיז ִדיר ְמ ַחזֵ ק ֶ -וועל ִאיְך ִדיר
ַא ֶוועק אּון דּו לֵ יינְ ְסט ֶעס ְּכ ֵס ֶדר ִא ֶ
ייּבן נָ אְך ְּב ִריוו.
ְׁש ַר ְ
עהאט צּו זֶ ען ַּביי ִדיר ִאין ְׁשטּוּב ַדיינֶ ע ְס ָפ ִרים,
ייער ַהנָ ָאה גֶ ַ
ִאיְך ָהאּב זֵ ֶ
עוויזְ ן ַאלֶ ע ְס ָפ ִרים
אסט ִמיר גֶ ִ
ּתֹורה ּכּולָ ה .דּו ָה ְ
יעּורים ְּב ָכל ַה ָ
אסט ִׁש ִ
ִווי דּו ָה ְ
עדע ִסיּוםִ ,סּיַ ְמ ִּתי עֹוד ַה ַּפ ַעםִ ,סּיַ ְמ ִּתי עֹוד
ייּב ְסט ַא ַריין יֶ ֶ
ַּביים סֹוף וואּו דּו ְׁש ַר ְ
עוועןַ ,ווייל ָדאס ִאיז ִדי גַ אנְ ֶצע ִציל ִמיט
ייער ְמ ַחיֶ ' גֶ ֶ
אסט ִמיר זֵ ֶ
ַה ַּפ ַעם ְוכּו'; ָה ְ
עדן ֵאיינֶ עם ַאז
ּתֹורהַ ,ווייזְ ן ַא ֶוועג ַפאר יֶ ְ
יבהַ ,א ַריינְ ְּב ֶרענְ גֶ ען לִ ימּוד ַה ָ
ִדי יְ ִׁש ָ
ערנֶ ען.
ֶמען ֶקען לֶ ְ
יסן ֶוועג; ֶמען ֶקען
יׁשט פּון ֶדעם זִ ְ
וייסן נִ ְ
ַא ַר ְח ָמנּות אֹויף ֶמענְ ְט ְׁשן ָוואס ֵו ְ
יסע
ערנֶ ען; ֶמען ְׁש ִּפ ְירט ִדי זִ ֶ
ערנֶ ען אּון לֶ ְ
הֹויפן ְס ָפ ִרים ,לֶ ְ
ְ
יצן ִאין ְׁשטּוּב ִמיט ַא
זִ ְ
ער ְׁש ְטן.
ייּב ְ
וערט נָ אנְ ט צּום ֵא ֶ
ּתֹורהֶ ,מען ֶו ְ
ַט ַעם פּון ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
(ׂשיחֹות ָה ַר"ן,
ויסט פּון ֶר ִּבינְ 'ס ֶד ֶרְך ַהלִ ימּוד ִ
עו ְ
ֶווען ֶמענְ ְט ְׁשן ָוואלְ ְטן ֶווען גֶ ִ
ערנֶ ען
יׁשטֶ ,מען ֶקען לֶ ְ
אר ְׁש ֵטייט נִ ְ
ערנֶ ען ֲא ִפילּו ֶמען ַפ ְ
ימן עו)ַ ,אז ֶמען ֶקען לֶ ְ
ִס ָ
ייּבן
אכ ַא ָמאל ָאנְ ֵה ְ
ייענְ ִדיג אֹויף ַא ֵס ֶדר פּון ָאנְ ֵהייּב ִּביזְ 'ן סֹוף אּון נָ ְ
ּתֹורה גֵ ֶ
ִדי ָ
עווען
זֹוכה גֶ ֶ
ערנְ ט אּון ֶ
ייּבן ָ -וואלְ ְטן ַאלֶ ע גֶ עלֶ ְ
אכ ַא ָמאל ָאנְ ֵה ְ
אּון ֶענְ ִדיגְ ן אּון נָ ְ
יׁשט.
ערנְ ט ֶמען נִ ְ
יׁשט פּון ֶדעם  -לֶ ְ
וייסט נִ ְ
צּו ַאלֶ ע ַמ ְד ֵריגֹותָ ,א ֶּבער ֱהיֹות ֶמען ֵו ְ
ּגֹורלֵ נּו.
ּומה נָ ִעים ָ
ַא ְׁש ֵרינּו ַמה טֹוב ֶחלְ ֵקינּו ַ
א) דער הייליגער רבי האט געזאגט :ווען קיסר'ן און מינסטארן וואלטן
געוויסט וואספארא דרך ארץ איך לערן מיט מיינע מענטשן וואלטן זיי?...

ער ִטי
יּב ְ
לְ ָכבֹוד ִמ ְׁש ַּפ ַחת ֶׁ ...שּיִ ְחיּוִ ,ק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ ב לִ ֶ
ייער ְּב ִריוו ִמיט ִדי ְצ ָד ָקה.
ִאיְך ָהאּב ֶע ְר ַהאלְ ְטן ַא ֶ
ּוב ַא ֲה ָבה ,אֹויְך ְפ ֵריי ִאיְך
עּבט ְּב ָׁשלֹום ְ
ערן ַאז ִאיר לֶ ְ
ייער צּו ֶה ְ
ִאיְך ְפ ֵריי זִ יְך זֵ ֶ
ערס; ִמיר
יט ֶׁש ְ
צּופ ִר ְידן פּון ִדי ְמלַ ְמ ִדים אּון פּון ִדי ִט ְ
ערן ַאז ִאיר זֶ ענְ ט ְ
זִ יְך צּו ֶה ְ
רֹויסע ּכֹחֹות
ֶ
ערס ,זֵ יי לֵ ייגְ ן ַא ַריין גְ
יט ֶׁש ְ
אֹויסנַ אם ִט ְ
ְ
אֹויסנַ אם ְמלַ ְמ ִדים אּון
ְ
אּבן
ָה ְ
עפילְ ן פּון ִדי ִקינְ ֶדער.
ייער ַא ְכטּונְ ג אֹויף ִדי גֶ ִ
עּבן זֵ ֶ
ִאין ִדי ִקינְ ֶדער אּון זֵ יי גֶ ְ
אסט ַא
ער ְׁש ְטן ִאין ֶפעלְ ד; ָה ְ
ייּב ְ
עדן צּום ֵא ֶ
גֶ עוואֹוין ַאיין ַדיין זּון ֶ ...ער זָ אל ֶר ְ
ער ְׁש ְטןֶ .ער ִאיז ׁשֹוין ַא
ייּב ְ
עדן צּום ֵא ֶ
ואטע ֶפעלְ דִׁ ,שיק ִאים ַארֹויס ֶר ְ
ֵׁשיינֶ ע ְּפ ִר ַיו ֶ
עצט ִאיז ִדי ַצייט ָדאס ַא ַריינְ צּולֵ ייגְ ן ִאין ִאיםֶ .דער ֶר ִּבי
גְ רֹויס ִקינְ דִ ,פינְ ף יָ אר; יֶ ְ
עהאט
מֹורא גֶ ַ
יׁשט ָ
עהאט ַא זּון ָוואלְ ט ִאיְך נִ ְ
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט"ֶ :ווען ִאיְך ָוואלְ ט גֶ ַ
ער ְׁש ְטן".
ייּב ְ
עדן צּום ֵא ֶ
ער ֵהייט ִאין ֶפעלְ ד ֶר ְ
יקן ְקלֵ יינֶ ְ
ִאים צּו ִׁש ְ

ב) וויאזוי האט מען ביים הייליגן רבינ'ס טיש גענומען שיריים?
ג) דער הייליגער רבי זאגט :דער יצר הרע איז צוגעגליכן צו איינער וואס?..

ח דות
אפטיילונג

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז הילד אייזיק שטראססער נ"י
קרית ברסלב

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
אדער גיבט איבער די תירוצים פאר'ן מלמד אדער טיטשער.
ענטפערס פון פאריגע וואך
א) רבי נתן און רבי נפתלי.
ב) שוסטעריי
ג) געווארן די מיניסטער פון אלע מיניסטארן

...

פאר אלע אייערע שעלווינג און טרימינג
געברויכן רופט דעם עקספערט
שמשון צבי טייטלבוים
845-243-1580

פון
דעם

שיינע הערליכע שירצלעך פאר
ביליגע פרייזן
רופט מרת ראטה נ"י
845-248-3139

פאר אלע אייערע הויז און קאר אינשורענס
געברויכן רופט דעם אינשורענס עקספערט
ישראל שלום זעלקאוויטש
347-661-2579

