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יענקי יאקאבאוויטש    

 עס איז געווען מאנטאג נאכמיטאג, איך האב געדארפט אנפולן מיין טאנק 
מיט אויל, איך האב גערופן די קאמפאני 4:30 נאכמיטאג 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! 

יצחק 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!  

העניך אינדיג   

די  אלע  ווייסן  הסתם  מן  און  אינדערהיים,  מיר  ביי  מייז  געהאט  האב  איך 
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. 

         
             אפיס פון מוסדות היכל הקודש

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.

ומוצלחת  טובה  בשעה  זיך  מען  האט  וואך  פארגאנגענע 
נייע שיינע לאקאל אינעם בנין התלמוד  אריבער געצויגן צו א 
תורה, וואס מען האט ספעציעל אהערגעשטעלט גאר געשמאק 

און באקוועם. 

פון  אנגעהויבן  זיך,  אין  אסאך  גאר  אריין  נעמט  אפיס  די 
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.

חשוב'ע  די  פון  איינע  פון  רינגעלע  א  נאך  איז  דאס 
ברסלב  "קרית  שטעטל  פון  ארויס  קומט  וואס  אקטיוויטעטן 

ליבערטי".  

  באזוך פונעם ראש ישיבה שליט"א אין שטעטל

די  געהאט  מען  האט  אינדערפרי  מיטוואך  פארגאנגענעם 
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.

פון  הנהלה  די  מיט  מיטינג  א  פארגעקומען  איז  דערנאך 
אנטוויקלונגען  אלע  איבערצוגיין  הקודש,  היכל  הדפסה  קרן 
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 
האבן  זיי  וואס  תפלה  פון  מעשה  שיינע  א  פארציילן  זאלן  זיי 
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.    

בדיקת שעטנז
 מיר קוקן איבער אייערע קליידער פון שעטנז

  רופט משפחת גאלדברענער פון קרית וויזניץ קיימישע 
 845-796-2431 



ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָבַּרְך - יֹום ד' ַּפְרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ִליֶּבער ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי

ִאיְך ָפאר ֶיעְצט צּום ֶרִּבי'ן ִמיט ַמיין זּון ... ֵנרֹו ָיִאיר, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ַמְבִטיַח 
ֶגעֶווען )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תקיז(: "ַא ִקיְנד ָוואס ֶוועט קּוֶמען צּו ִמיר ַפאר ִדי 
ִזיְּבן ָיאר ֶוועט ֵגיין צּו ִדי ֲחתּוָנה ִמיט ַא ֵריין ֶהעְמד"; ָוואס ָנאְך ַדאְרף ַא ַטאֶטע 
אּון ַמאֶמע? ָוואס ַדאְרף ִאיְך ֶמער פּון ֶדעם? ִאיְך ִוויל ָדאְך ַמייֶנע ִקיְנֶדער ָזאְלן 

ַזיין ֵריין.

ִאיְך ֶוועל ֶּבעְטן ַפאר ִדיר אּון ַפאר ַדיין ַווייּב ִזי ָזאל ָהאְּבן ַא ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה.

דּו וואּוְנֶדעְרְסט ִזיְך ִווי ַאזֹוי ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ִאיז ַאזֹוי רּוִאיג ִּבְׁשַעת ֶעס 
ְוכּו';  ְוכּו',  ֲחִתימֹות  ִמיט  ַרָּבִנים  ַארֹויְסקּוֶמען  ֵגייֶען  ֶעס  ֵהייְסט  ֶעס  ִזיְך,  טּוט 
ִניְׁשט,  ִזיְך  ַפאְרְטָראְגן  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי  ֶווען  ֵוויי  ֶמער  טּוט  ִמיר   ... ִמיר  ְגֵלייּב 
ֵאייֶנער ֶרעְדט אֹויְפ'ן ְצֵווייְטן – ִווי ַא קֹול קֹוֵרא ֶקעְגן ִמיר פּון טֹויְזְנט ֲחִתימֹות.

ִּבְפַרט ִאין אּוְנֶזער ְׁשֶטעְטל ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִוויל ִאיְך ֶמען ָזאל ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום, 
ִווי מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשַרייְּבט ִאין ִדי ֶלעְצֶטעֶרע ְּבִריוו ַפאְר'ן ִהְסַּתְלקּות, ַפאר ַאְנֵׁשי 
ְׁשלֹוֵמינּו: "ִאיְך ֶעְקל ִזיְך פּון ַמֲחֹלֶקת, ַמיין ַגאְנץ ֶלעְּבן ִּבין ִאיְך ַאְנְטָלאְפן פּון 

ַמֲחֹלֶקת".

ִדיר ֶוועל ִאיְך ֵזייֶער ַמִּכיר טֹוָבה ַזיין ַאז דּו ֶוועְסט ֶזען ֶעס ָזאל ַזיין ָׁשלֹום 
ִאין ְׁשֶטעְטל, ֶיעֶדער ָזאל ַזיין צּוְפִריְדן.

...

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָבַּרְך - יֹום ה' ַּפְרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ט' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן

ֵפיָגא"  "ֵּבית  ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג,  ֵפיָגא"  "ֵּבית   - ֵפיָגא  ֵּבית  ַּתְלִמידֹות  ְלָכבֹוד 
ִליֶּבעְרִטי

ִאיְך ֶגעפּון ִזיְך ֶיעְצט ִאין אּוַמאן ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס ִציּון, ִאיְך ִּבין ִמְתַּפֵלל 
ַפאר ַאייְך ַאֶלע, ִאיר ָזאְלט ַאֶלע ַמְצִליַח ַזיין.

ִאיְך ִּבין ֵזייֶער ְפֵרייִליְך צּו ֶהעְרן ִדי גּוֶטע ֵנייֶעס ַאז ַאֶלע ֵמייְדֶלעְך קֹויְפן 
ִמיט  ָאְנֶגעטּון  ֵגיין  צּו  ְׁשָטאְלִציְרט  ֶמען  ַּבאַזאר;  ֵנייֶע  אּוְנֶזער  ַּביי  ְקֵלייֶדער 
ְקֵלייֶדער ָוואס ֶזעֶנען ִניְׁשט ֵטייֶער, ֶמען ָהאט ַרְחָמנּות אֹויף ִאיִדיׁש ֶגעְלט, ֶמען 

ָהאט ַרְחָמנּות אֹויף ַטאֶטע ַמאֶמע.

ִאין  אּוְנז  ַּביי  ֶגעְלט; קֹויְפט  ִאיִדיׁש  ַאְכטּוְנג אֹויף  ֶגעְּבט  ַאייְך,  ְׁשַטאְרְקט 
ָזאְלן  ֶעְלֶטעְרן  ִדי  ַארֹויס  ֶהעְלְפט  ְּבִחָּנם.  ַמָמׁש  ַפאר  ְקֵלייֶדער  ֵׁשייֶנע  ַּבאַזאר 
ְּבַלייְּבן ֶגעזּוְנט, ֵזיי ָזאְלן ִניְׁשט ַדאְרְפן ָּבאְרְגן ֶגעְלט ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו, קּוְקט ִניְׁשט 

אֹויף ִדי ָוואס ֵגייֶען ָאְנֶגעטּון ֵטייֶער, ַזייט ֵזיי ִניְׁשט ְמַקֵנא.

ִדי ָוואְך ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶהעְרִליֶכע ֲחתּוָנה ִאין ְיִׁשיָבה, ִאיר ֶזעְנט ַאֶלע ֶגעֶווען, 
ִאיר ָהאט ַאֶלע ֶגעֶזען ִווי ֵׁשיין אּון ֶלעֶּבעִדיג ִדי ֲחתּוָנה ִאיז ֶגעֶווען; ִאיְך ָהאף 
ַאז ַאֶלע ֶוועט ִאיר ֲחתּוָנה ָהאְּבן ִאין ְיִׁשיָבה ַפאר ְּבִחָּנם, ִאיר ֶוועט ָהאְּבן ֵׂשֶכל 
ִמיר  ֵמייֶנען  ָזאְלן  'ַאְנֶדעֶרע'  ַאז  ָׁשָעה  ִדי ָּפאר  ֶגעְלט ַפאר  ִניְׁשט אֹויְסצּוֶגעְּבן 

ָהאְּבן ֶגעְלט.

...

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָבַּרְך - יֹום ד' ַּפְרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, 
ַאְמְסֶטעְרַדאם, אֹויְפ'ן ֶוועג ַקיין אּוַמאן

ְלָכבֹוד ִמְׁשַּפַחת ... ֶׁשִּיְחיּו, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַאייֶער ְּבִריוו ִמיט ִדי ְצָדָקה.

ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ֵזייֶער צּו ֶהעְרן ַאז ִאיר ֶלעְּבט ְּבָׁשלֹום ּוְבַאֲהָבה, אֹויְך ְפֵריי ִאיְך 
ִזיְך צּו ֶהעְרן ַאז ִאיר ֶזעְנט צּוְפִריְדן פּון ִדי ְמַלְמִדים אּון פּון ִדי ִטיְטֶׁשעְרס; ִמיר 
ָהאְּבן אֹויְסַנאם ְמַלְמִדים אּון אֹויְסַנאם ִטיְטֶׁשעְרס, ֵזיי ֵלייְגן ַאַריין ְגרֹויֶסע ּכֹחֹות 

ִאין ִדי ִקיְנֶדער אּון ֵזיי ֶגעְּבן ֵזייֶער ַאְכטּוְנג אֹויף ִדי ֶגעִפיְלן פּון ִדי ִקיְנֶדער.

ֶגעוואֹוין ַאיין ַדיין זּון ... ֶער ָזאל ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאין ֶפעְלד; ָהאְסט ַא 
ֵׁשייֶנע ְּפִריַוואֶטע ֶפעְלד, ִׁשיק ִאים ַארֹויס ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶער ִאיז ׁשֹוין ַא 
ְגרֹויס ִקיְנד, ִפיְנף ָיאר; ֶיעְצט ִאיז ִדי ַצייט ָדאס ַאַרייְנצּוֵלייְגן ִאין ִאים. ֶדער ֶרִּבי 
ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶווען ִאיְך ָוואְלט ֶגעַהאט ַא זּון ָוואְלט ִאיְך ִניְׁשט מֹוָרא ֶגעַהאט 

ִאים צּו ִׁשיְקן ְקֵלייֶנעְרֵהייט ִאין ֶפעְלד ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן".

...

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָבַּרְך - יֹום ד' ַּפְרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, 
ָפאְרְנִדיג ַקיין אּוַמאן

ְלָכבֹוד אּוְנֶזער ֵטייֶעֶרער ְמַלֵמד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי

ִמְׁשַּפַחת ... ָהאט ִמיר ֶגערּוְפן, ֵזיי ָהאְּבן ַמָמׁש ֶגעֵווייְנט פּון ִׂשְמָחה ַאז ֵזייֶער 
זּון ָהאט ַאַזא ְמַלֵמד. ֵזיי ֶדעְרֵצייְלן ִמיר ִווי דּו ֶגעְּבְסט ַאְכטּוְנג אֹויף ִדי ֶגעִפיְלן 
פּון ֵזייֶער ִקיְנד, ֵזייֶער ִקיְנד ֶדעְרֵצייְלט ַאז דּו ֶנעְמְסט ִאים ִמיט ֶווען דּו ֵגייְסט 
ַארֹויס פּון ִּכָּתה ַמאְכן ַקאִּפי"ס, דּו ֶגעְּבְסט ַאְכטּוְנג אֹויף ַזייֶנע ְּפָחִדים; ֶער ָזאְגט 
ַפאר ַזייֶנע ֶעְלֶטעְרן: "ַמיין ֶרִּבי ִאיז ַאזֹוי גּוט צּו ִמיר, ֶער ֵווייְסט ַאז ִאיְך ָהאּב 
מֹוָרא - ֶגעְּבט ֶער ַאְכטּוְנג אֹויף ִמיר, ָאֶּבער ִאיְך ֶׁשעם ִזיְך פּון ִאים", ֶער ֵווייְסט 

ַאז ֶער ָהאט ַא ְּפָראְּבֶלעם.

ָזאְגן:  ִאיְך  ֶקען  ַזאְך  ֵאיין  לֹויְּבן,  צּו  ִדיר  ֶוועְרֶטער  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאּב  ִאיְך 
"ְּכמֹוְתָך ִיְרּבּו ְּבִיְׂשָרֵאל!" ַא ְמַלֵמד ָוואס ֵגייט ַארֹויס פּון ַזיין ֶוועג, ֶער ֶגעְּבט 

ַאְכטּוְנג אֹויף ִדי ֵטייֶעֶרע ֵרייֶנע ְנָׁשָמה'ֶלעְך - ִאיז ַא ְיַקר ַהְמִציאּות.

ֶּבעט ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ַפאר ִמיר; ֶיעְצט ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְּבן ַא ְפִריֶׁשע קֹול 
ֲהָבָרה, ֶמען ֶרעְדט צּו ַרָּבִנים ָלׁשֹון ָהָרע אֹויף אּוְנֶזער ְקִהיָלה; ִמיר ֶּפעְרֶזעְנִליְך 
ֵגייט ֶעס ִניְׁשט ָאן, ָאֶּבער ַא ָׁשאד ִדי ַאֶלע ֶצעְּבָראֶכעֶנע ָּבחּוִרים ָוואס ָהאְּבן 

ַחיֹות, ִחיזּוק אּון ֶלעְּבן פּון ִדי ְיִׁשיָבה ֶוועְלן ָהאְּבן ְפִריֶׁשע ְׁשֶוועִריֵקייְטן.

ֶּבעט ַפאר ִמיר, יֹוֵאל ֶּבן ֵריָצא ֶרעִכיל; ִאיְך ֶּבעט ַפאר ִדיר אּון דּו ֶּבעט ִמיט 
ִדי ִקיְנֶדער ַפאר ִמיר.

...

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָבַּרְך - יֹום ג' ַּפְרַׁשת ַוִּיַּגׁש, ז' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי

ֶיעְצט ַאז דּו ָזאְגְסט ִמיר ִווי ָחׁשּוב ִדי ְּבִריוו ִאיז ַּביי ִדיר, דּו ֵלייְגְסט ֶעס 
ַאֶוועק אּון דּו ֵלייְנְסט ֶעס ְּכֵסֶדר ִאיֶּבער, ֶעס ִאיז ִדיר ְמַחֵזק - ֶוועל ִאיְך ִדיר 

ְׁשַרייְּבן ָנאְך ְּבִריוו.

ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער ַהָנָאה ֶגעַהאט צּו ֶזען ַּביי ִדיר ִאין ְׁשטּוּב ַדייֶנע ְסָפִרים, 
ִווי דּו ָהאְסט ִׁשיעּוִרים ְּבָכל ַהּתֹוָרה ּכּוָלה. דּו ָהאְסט ִמיר ֶגעִוויְזן ַאֶלע ְסָפִרים 
ַּביים סֹוף וואּו דּו ְׁשַרייְּבְסט ַאַריין ֶיעֶדע ִסיּום, ִסַּיְמִּתי עֹוד ַהַּפַעם, ִסַּיְמִּתי עֹוד 
ַהַּפַעם ְוכּו'; ָהאְסט ִמיר ֵזייֶער ְמַחֶי' ֶגעֶווען, ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ִציל ִמיט 
ִדי ְיִׁשיָבה, ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ִלימּוד ַהּתֹוָרה, ַווייְזן ַא ֶוועג ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַאז 

ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען.

ַא ַרְחָמנּות אֹויף ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֵווייְסן ִניְׁשט פּון ֶדעם ִזיְסן ֶוועג; ֶמען ֶקען 
ִזיְצן ִאין ְׁשטּוּב ִמיט ַא הֹויְפן ְסָפִרים, ֶלעְרֶנען אּון ֶלעְרֶנען; ֶמען ְׁשִּפיְרט ִדי ִזיֶסע 

ַטַעם פּון ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֶמען ֶוועְרט ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶווען ֶמעְנְטְׁשן ָוואְלְטן ֶווען ֶגעִוויְסט פּון ֶרִּביְנ'ס ֶדֶרְך ַהִלימּוד )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, 
ִסיָמן עו(, ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט, ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען 
ִדי ּתֹוָרה ֵגייֶעְנִדיג אֹויף ַא ֵסֶדר פּון ָאְנֵהייּב ִּביְז'ן סֹוף אּון ָנאְכַאָמאל ָאְנֵהייְּבן 
אּון ֶעְנִדיְגן אּון ָנאְכַאָמאל ָאְנֵהייְּבן - ָוואְלְטן ַאֶלע ֶגעֶלעְרְנט אּון זֹוֶכה ֶגעֶווען 
צּו ַאֶלע ַמְדֵריגֹות, ָאֶּבער ֱהיֹות ֶמען ֵווייְסט ִניְׁשט פּון ֶדעם - ֶלעְרְנט ֶמען ִניְׁשט.

ַאְׁשֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקינּו ּוַמה ָנִעים ּגֹוָרֵלנּו.

       ראש ישיבה שליט"א
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