
שנה ג’
נומער  ק”ד

פרשת מקץ 
תשפ”ב

וואס איז געווען איז געווען
ֶיעְצט ֲחנּוָּכה ִאיז ַא ַצייט פּון ִזיְך ַּבאֵנייֶען, ָאְנֵהייְּבן פּוְנָדאְסֵניי; 
ִאיז  ָוואס  ִניְׁשט  קּוק  אּון  פּוְנָדאְסֵניי  ָאן  ֵהייּב  ִדיר,  ִאיְך  ֶּבעט 
ֶגעֶווען, ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִאיז ֶגעֶווען, ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען פּון 
ֶיעְצט ַאַריין ַכאְּפן גּוֶטע ַזאְכן.                                                         

 פרשת מקץ - חנוכה - ר”ח טבת 
ל’ כסלו תשפ”ב

 הדלקת הנרות........... 04:10    

05:40 .............. מוצאי שבת 

מנחה מעריב פאר פרשת ויגש................ 05:25

א שפאציר אין וויען



 רעדאקציע
 אברהם הערש וועבערמאן

 אברהם יצחק אייזנער
יחזקאל שרגא שארף

צו באקומען די וועכנטליכע קרית 
ברסלב בלעטל אפגעשיקט צו אייער 

טיר רופט:

718.387.2691
subscribe@kerenhadfusa.org 

אריינצושיקן א מעסעדזש צו די 
רעדאקציע בריוו אדער הגהות רופט:

845.379.1169

 breslevofficeliberty@gmail.com

 קול ברסלב: 212.444.9191

חיזוק פאר די אידישע שטוב: 

212.444.9169

BRESLEVCENTER.COM

צו די רעדאקציעבריוו
פון  חלק  איין  פארפעלט 

די נייעס
הערליכע  אייער  פאר  כח  יישר  גרויסן  א   
וואך,  יעדע  אריין  לייגט  איר  וואס  ארבעט 
וואס  ארבעט  שווערע  די  זיך  דערקענט  עס 
מען לייגט אריין יעדן איינציגן וואך, עס זאל 
ארויס קומען א דבר השלם, סיי די תוכן וואס 
ליגט אין דעם, עס איז אנגעפולט מיט אמונה, 
אזוי  און  לעבן,  פארן  חיזוק  מיט  אנגעפולט 

ווייטער.
און סיי די שיינע גרעפיקס וואס די בלעטל 
האט, איז גאר הערליך און שיין, עס ליינט זיך 

גאר געשמאק.
איין  אויף  זיין  מעורר  געוואלט  וואלט  איך 
געשטאנען  איז  וואס  נייעס  די  פון  נקודה 
אין  באזוך  פונעם  וואך,  פארגאנגענעם 
שטעטל דורכ’ן ראש ישיבה שליט”א, עס איז 
פונעם  יעדע פרט  געווען הערליך באשריבן 
איר  האט  חלק  וויכטיגע  איין  אבער  באזוך, 
בית  ביים  באזוך  די  איז  דאס  אויסגעלאזט, 
המדרש עצתו אמונה, און אזוי אויך די מקוה  

באזוך.

וואס  באזוך  הערליכער  א  געווען  איז  עס 
לוינט זיך צו ווערן באשריבן, מען איז איבער 
דעם  לגבי  נקודות  וויכטיגע  גאר  געגאנגען 
בית המדרש, וויאזוי עס צו בויען ווייטער, און 
וויפל געלט עס לוינט זיך אריינצולייגן אינעם 

בית המדרש און אזוי ווייטער.
אויך וועגן די מקוה איז מען איבערגעגאנגען 
ראש  דער  און  פרטים,  וויכטיגע  געוויסע 
פונעם  דעטאל  יעדע  באקוקט  האט  ישיבה 

ארבעט.
ארויסגעפאלן,  בטעות  עס  איז  הסתם  מן 
אבער איך טראכט אז עס לוינט זיך צו מאכן 

פון דעם א באשרייבונג.
א גרויסן יישר כח פאר אייער ארבעט, גייט 
אן ווייטער אריינצוברענגן דעם אייבערשטן 

אין די גאנצע וועלט.
און  כח  געבן  אייך  זאל  אייבערשטער  דער 
צייט צו קענען אויפארבעטן דעם אויסגאבע 

יעדע וואך שענער און בעסער.

א מתפלל אין בית המדרש עצתו אמונה

מיר  ארויסגעפאלן,  בטעות  איז  עס  רעדאקציע: 

האבן עס משלים געווען די וואך ביי די נייעס.

::Shuttle RoutesShuttle Routes
..Going to Monroe every SundayGoing to Monroe every Sunday

Monday - ThursdayMonday - Thursday
 . .A 10:00. B 10:45. C 11:30. D 12:15.  E 1:45. F 3:15. G 4:45. H 5:15A 10:00. B 10:45. C 11:30. D 12:15.  E 1:45. F 3:15. G 4:45. H 5:15

Friday A 10:00 and B 10:45Friday A 10:00 and B 10:45

 . .Order day before till 8:00 pm texting 848-482-4991Order day before till 8:00 pm texting 848-482-4991
..For more info call/text 845-720-0847For more info call/text 845-720-0847

מזל 
טוב!

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן 
מזל טוב פאר

 הערשל שניטצלער הי“ו 
וזוגתו מלכה תחי‘

צו די אפשערן פון נחמן נתן נ”י למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן 

אסאך נחת פון דעם קינד און אלע קינדער 
געזונטערהייט

מזל 
טוב!

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן 
מזל טוב פאר

 הערשל שניטצלער הי“ו 
וזוגתו מלכה תחי‘

צו די אפשערן פון נחמן נתן נ”י למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן 

אסאך נחת פון דעם קינד און אלע קינדער 
געזונטערהייט



באזוך פונעם ראש ישיבה שליט”א 
אין בית המדרש עצתו אמונה

די  וישלח האט מען געהאט  פארגאנגענעם מיטוואך פרשת 
זכיה צו האבן דעם ראש ישיבה אין שטעטל פאר א קורצע אבער 

גאר שיינע באזוך.

דער גבאי פונעם בית המדרש מו”ה ר’ יואל שניטצלער הי”ו איז 
איבערגאנגען מיטן ראש ישיבה שליט”א די ווייטערדיגע פלענער 
פונעם בית המדרש, עס איז געווען א רעדע צו אהערשטעלן דעם 
בית המדרש גאר שיין, מיט א דיזיינער וואס קען אויסשטעלן עס 
זאל זיין א הערליכער בית המדרש, אבער למעשה האט דער ראש 
ישיבה געזאגט מען זאל נישט יעצט אינוועסטירן אזויפיל געלט 
פאר א דיזיינער, מען זאל קודם לייגן שידראק אויף די ווענט, און 

דערנאך וועט מען זעהן די ווייטערדיגע פלענער.

און דער ראש ישיבה האט זיך אנגערופן: “מען דארף נישט 
מורא האבן אז די שול וועט אזוי בלייבן מיט רויע ווענט, די בית 
המדרש אויף האשקי וואס איז היינט אזוי שיין, איז אויך פאר א 
לאנגע צייט געשטאנען מיט רויע שידראק ווענט, און ביים סוף 
איז עס געענדיגט געווארן גאר שיין, דא וועט אויך זיין א שיין בית 

המדרש”.

דא איז טאקע די פלאץ זיך צו באדאנקן פאר ר’ יואל נ”י וואס 
האט אוועק געגעבן זיין הויז פארן בית המדרש, און פירט דעם 
בית המדרש גאר שיין, דער אייבערשטער זאל אים באצאלן מיט 

אלעס גוטס.

 אזוי אויך ווילן מיר זיך באדאנקן פאר אלע אינגעלייט וואס 
העלפן ארויס מיטן בויען, און אזוי אויך ביי יעדע געלעגענהייט 
וואס עס פעלט זיך אויס לייגן זיי צו א האנט, דער רבי וועט זיי 

זיכער נישט שולדיג בלייבן.

עס איז שווער אויסצורעכענען בפרטיות יעדן אינגערמאן ביים 
נאמען, ווייל עס קען פאסירן מען זאל פארזעהן איינעם בטעות, 

במילא זאל מען דאס אננעמען פאר א פערזענליכע דאנק.  

הערליכע שבת מיט’ן ראש ישיבה 
שליט”א אין שטעטל

פארגאנגענעם שבת פרשת וישב האבן מיר געהאט די זכיה צו 
האבן דעם ראש ישיבה שליט”א אויף שבת אין שטעטל.

קבלת שבת און אזוי אויך ביי שחרית האט דער ראש ישיבה 
געדאווענט פארן עמוד פון וואס אלע האבן גאר שטארק הנאה 

געהאט, די דאווענען האט געהאט אלע טעמים..

פרייטאג צונאכטס איז מען זיך צאמגעקומען נאכ’ן סעודה ביים 
ראש ישיבה אינדערהיים, דער ראש ישיבה האט ארומגערעדט פון 
יוסף הצדיק וויאזוי ער האט זיך דערהאלטן אין מצרים מיט אזא 
בעל הבית ווי פוטיפר, אלץ האט ער גערעדט צום אייבערשטן, און 
פוטיפר האט געמיינט אז ער מאכט כישוף. אזוי אויך אין תפיסה 
האט ער נישט געקענט פארליידן ווען די ערלים זענען געווען מרה 

שחורה, און פון דעם איז טאקע ארויסגעקומען זיין ישועה.

פארגעלערנט  מען  האט  דאווענען  פאר’ן  אינדערפרי  שבת 
פעולת הצדיק. דער ראש ישיבה האט גאר שטארק ארום גערעדט 
וואס דער הייליגער רבי וויל אונז צוברענגן, אז מיר זאלן שטענדיג 
רעדן צום אייבערשטן, וואס דאס ברענגט נאכדעם אז מען זאל 
וויסן וויאזוי זיך צו פירן אין יעדן פאל, און נישט ווערן פארדרייט 
מיין  אין  אינוועסטיר  “קום  זאגן  דיר  קומען  וואס  מענטשן  פון 

ביזנעס” בשעת די גאנצע ביזנעס איז איין גרויסער בלאף. 

ביים שיעור איז אויך געזיצן א פרישער בר מצוה בחור, און 
דער ראש ישיבה האט אים געזאגט: איך וועל דיר געבן א בר מצוה 
שיעור; “זאלסט יעדן טאג גיין אין א פלאץ וואס קיינער איז נישט 
דארט, און זאלסט זאגן פאר’ן אייבערשטן אלעס וואס דריקט דיר.” 

שבת צופרי ביים קידוש האט דער ראש ישיבה גאר שטארק 
ארום גערעדט פון האלטן א שטוב מיט אלע כוחות, דאס איז די 
שענסטע חנוכה מתנה וואס דו קענסט געבן פאר דיינע קינדער, 

שלאג נישט און פארגיטיג נישט נאכדעם מיט מתנות.

אאינגעלייט קומען זאגן זייערע טענות וואס זיי האבן אין שטוב 
וואס איז לשם שמים,  זיי קומען מיט טענות  ווייב, און  אויף די 
אבער דער אמת איז אז דאס איז נישט קיין לשם שמים, ווייל וואס 
האסטו צו קוקן שלעכט אויף דיין ווייב? דו דארפסט זעהן פון דיין 

זייט צו טוהן אלעס אין די וועלט עס זאל זיין שלום אין שטוב.

ביי שלש סעודות האט מען ארום גערעדט פון זיין שטארק מיט 
דאוווענען מיט מנין, און אזוי אויך לערנען משניות, ווייל משניות 
האט א כח צו טוישן דעם מענטש, ער זאל ווערן אויס משוגע, 
און זיך אויפהערן איינרעדן אז יענער האט בעסער חתונה געהאט 

וכדומה.



הערליכער נסיעה מיט’ן ראש ישיבה 
שליט”א אין אייראפע חלק א’

מיר וועלן איבערגעבן די נסיעה מיט די ווערטער וויאזוי דער 
ראש ישיבה שליט”א האט עס אראפגעשריבן פאר אונז.

נוארק  פון  נאכמיטאג  זונטאג  ארויסגעפארן  זענען  מיר 
צוזאמען פינף און דרייסיג מענטשן; אפאר בחורים פון ישיבה מיט 
אינגעלייט תלמידי היכל הקודש. אויפ’ן וועג האב איך געשריבן 
בריוון. איך בין געווען זייער פרייליך, ווייל איך האב געבעטן דעם 

אייבערשטן איך זאל זיין פרייליך.
מיר  אינדערפרי,  מאנטאג  וויען  קיין  אנגעקומען  זענען  מיר 
זענען צוגעפארן צום בית המדרש, מיר האבן געכאפט א טבילה, 
היכל  תלמידי  חברים  נאך  מיט  באגעגנט  זיך  מיר  האבן  דארט 
מפיצים.  גרויסע  אינגעלייט,  טייערע  ישראל,  ארץ  פון  הקודש 
לתורה  געווען  עולה  געליינט,  האב  איך  געדאווענט,  האבן  מיר 
זיך  און  שחרית  פת  געגעסן  האט  מען  גומל.  געבענטשט  און 

ארויסגעלאזט קיין אונגארן.
אויפ’ן וועג האבן מיר זיך אפגעשטעלט ביים ציון פון הייליגן 
חתם סופר זכותו יגן עלינו, מיר האבן געזאגט אינאיינעם דעם “יום 
זיך מתבודד  און  ניגוני התעוררות  געזינגען  פון תהלים,  ראשון” 
געווען. האברך ... נרו יאיר האט מיר געברענגט אלע נעמען פון 
די וואס העלפן די ישיבה, איך האב געבעטן פאר אלעמען, פאר 
דיין נאמען איז געווען אויף די קוויטלעך. מיר האבן  דיר אויך, 
געדאווענט מנחה און זיך ארויסגעלאזט אויף א לאנגע נסיעה, זיבן 
שעה זענען מיר געפארן אלע אינאיינעם מיט א באקוועמע באס, 
רוב וועג, פאר לאנגע שעות, האבן מיר גערעדט שיחות וסיפורים 

פון הייליגן רבי’ן.
איך האב פארברענגט מיט די ארץ ישראל’דיגע חברים, מיר 
האבן זיך מחזק געווען מיט די אוצרות וואס מוהרא”ש האט אונז 
בית  פון  גבאים  צוויי  געווען  זענען  רבי’ן. עס  פון  איבערגעגעבן 

המדרש היכל הקודש ירושלים, מיר האבן גערעדט געוויסע פונקטן 
וואס מען דארף אכטונג געבן אין א בית המדרש היכל הקודש.

מיר זענען אנגעקומען אין אוהעל שפעט ביינאכט, מיר זענען 
געגאנגען קודם דאווענען מעריב, איך האב געזען אז עס איז דא א 
מקוה האט מיר אנגעכאפט א חשק זיך צו טובל’ען. הגם איך בין 
געווען אינדערפרי אין מקוה, אבער א ברסלב’ער חסיד גלוסט זיך 
ווי מער צו גיין אין מקוה, למעשה האב איך זיך אפגעבריט מיינע 
פיס, עס איז געווען קאכעדיג הייס, סכנת נפשות, איך בין ארויס 

מיט א נס.
און  תהלים  פון  שני”  “יום  אינאיינעם  געזאגט  האבן  מיר 
ניגון פון רבי הערשעלע  געזינגען דעם “אהבה רבה”  מיר האבן 
רימנובער זכותו יגן עלינו, עס איז געווען א גרויסע התעוררות, איך 
האב געהאט גרויס התעוררות, איך האב זיך געעפנט מיין הארץ, 
איך האב געהאט אפאר מינוט גוטע התבודדות, אויך דארט האב 

איך פארגעליינט אלע נעמען פון אלע קוויטלעך.
איך בין ארויס פון דארט האב איך זיך אנגעהויבן גוט שפירן. 
מען  ווערט  שעות  אזויפיל  פארן  נאכן  פארשטיין,  דארפסט 
זאגן  צעטומלט, אבער אז דער אייבערשטער העלפט, מען קען 
אפאר אמת’ע דיבורים פאר’ן אייבערשטן, מען קען זיך אויסקרעכצן 

און לאזן א טרער – דארף מען שוין נישט עפעס מער.
פון דארט זענען מיר געפארן קיין ליסקע צום הייליגן צדיק רבי 
הערשעלע ליסקער זכותו יגן עלינו, דער מחבר פונעם ספר אך פרי 
תבואה, א תלמיד פונעם הייליגן ישמח משה זכותו יגן עלינו. מיר 
האבן דארט געזאגט אינאיינעם תיקון חצות, תיקון רחל און תיקון 
לאה, מיר האבן געזינגען אידישע תפילות אינאיינעם. מיר האבן 
געזינגען דעם ניגון פון הרב הקדוש רבי אייזיקל קאלובער זכותו 
יגן עלינו: “גלות גלות, ווי גרויס ביסטו - שכינה הקדושה, ווי שיין 
ביסטו. וואלט דער גלות קלענער געווען - וואלט די שכינה שענער 
געווען”. עס איז געווען א גרויסע התעוררות, צוביסליך זענען מיר 

געקומען צו זיך.
פון דארט זענען מיר געפארן קיין קערעסטיר, מיר האבן זיך 
דערכאפט דאס הארץ, עס איז געווען צוגעשטעלט א געשמאקע 

סעודה, מיר האבן דארט גענעכטיגט.
דינסטאג אינדערפרי האבן מיר זיך גע’טובל’ט אין מקוה און 
הרב  פון  ציון  צום  ארויף  און  שחרית  פת  געגעסן  געדאווענט, 
האבן  מיר  עלינו.  יגן  זכותו  מקערעסטיר  ישעי’לע  רבי  הקדוש 
געזאגט דעם יום תהלים, “יום שלישי”, נאכדעם האבן מיר געזינגען 

ניגוני התעוררות און זיך מתבודד געווען.
זאגן דעם  וועל דיר  איך האב געבעטן פאר דיר דארט. איך 



נאר  דיר,  פאר  בעטן  צו  געדענקט  נישט  וואלט  איך  אמת, 
האברך ... נרו יאיר האט מיר געגעבן דיין נאמען מיט נאך אסאך 
נעמען, די אלע וואס העלפן די מוסד, האב איך געבעטן פאר דיר; 

עס איז געווען א גרויסע התעוררות.
האברך ... נרו יאיר פון קרית ברסלב האט געמאכט אן אפיל, 
מען האט צאמגענומען צדקה פאר’ן בית התבשיל, פאר נצרכים 
פון אנשי שלומינו. פון קערעסטיר זענען מיר געפארן קיין מַאד, 
אויפ’ן וועג האבן מיר געהאט שיחות חברים מיט די חברים פון 

ארץ ישראל און פון חוץ לארץ.
איך בין יעצט אביסל אפגעמאטערט פון די נסיעה, איך האב 
נישט די כוחות זיך מצמצם זיין צו שרייבן וואס מען האט גערעדט, 
גערעדט  האט  מען  אפשרייבן;  דאס  אינגעלייט  די  זאלן  הלוואי 
אזעלכע שיינע שיחות וסיפורים פון מוהרא”ש און אנשי שלומינו.

מיר האבן געזאגט צען קאפיטלעך תהלים ביים ציון פונעם 
קול ארי’ זכותו יגן עלינו, נאכדעם האבן מיר געזאגט דעם קאפיטל 
“שיר המעלות ממעמקים” פסוק בפסוק ביים ציון פונעם לבושי 
מרדכי זכותו יגן עלינו. מיר האבן געזינגען די שיינע זיסע ליד: “איך 
וויל זיין א איד, איך וויל זיין א איד - איך וויל זיין א פשוט’ער איד, 
ווייל דער עיקר אידישקייט - זאגט דער הייליגער רבי - איז זיך פירן 
בתמימות ובפשיטות”. מען האט דאס געזינגען מיט’ן גאנצן הארץ 

צום אייבערשטן.
פון דארט זענען מיר געפארן קיין קאלוב, אויפ’ן וועג האבן מיר 
געלערנט דעם שיעור גמרא, עס איז געווען אזוי שיין צו זען ווי אזוי 
אנשי שלומינו לערנען שיעורים כסדרן. מיר האבן געזינגען ניגונים 
פון הרב הקדוש מקאלוב, מען האט זיך מחזק געווען מיט דעם 
רבינ’ס עצות פון דאנקען דעם אייבערשטן. בפרט יעצט אין די 
הייליגע חנוכה טעג, זאגט דער הייליגער רבי )לקוטי מוהר”ן חלק 
ב’, סימן ב( חנוכה איז טעג פון הודאה; דער גאנצער לעבן ווערט 
גוט און זיס ווען מען דאנקט דעם אייבערשטן, מען ווערט נענטער 

און נענטער צום אייבערשטן. 
האבן  עלינו  יגן  זכותו  מקאלוב  הקדוש  הרב  פון  ציון  ביים 
מיר געזען די טיטל וואס מען האט געשריבן אויף די מצבה: “הי’ 

ערליכער איד, והי’ לומד גמרא על הדף”.
מען האט געזאגט דארט די סוף פונעם יום תהלים, “יום רביעי”, 
מען האט געזינגען א ניגון פון הרב הקדוש מקאלוב זכותו יגן עלינו, 
געדאווענט מנחה און זיך ארויסגעלאזט אויפ’ן וועג קיין רומעניע.

אויפ’ן וועג האבן מיר גערעדט מעשיות וואס מיר האבן געהאט, 
באצאלן  מיט’ן  געמאכט  האט  אייבערשטער  דער  וואס  ניסים 
חובות. די וועג קיין רומעניע איז געווען אביסל שווער, מען האט 

אונז אויפגעהאלטן ביים גרעניץ אפאר שעה, מען איז אנגעקומען 
שפעטער ווי געפלאנט קיין סיגוט.

אין סיגוט האט קהילת סאטמאר געבויט א הערליכע בנין, א 
מקוה, א בית המדרש - מיט אלע באקוועמליכקייטן, דו מיינסט 
ממש אז דו ביסט אין וויליאמסבורג אדער מאנרא. מיר האבן דארט 
געגעסן, געדאווענט מעריב און געגאנגען צום ציון פונעם הייליגן 
ייטב לב, קדושת יום טוב און עצי חיים זכותם יגן עלינו. מיר האבן 
דארט געזאגט אינאיינעם תיקון חצות, דארט ביים ציון, נאכדעם 

האבן מיר געזאגט תהלים, “יום חמישי”.
לכתחלה האבן מיר געהאט אין פלאן צו פארן קיין קארלסבורג 
צום מראה יחזקאל זכותו יגן עלינו, אבער א טייל עולם האבן זיך 
ממש געבעטן מען זאל אפשטעלן די נסיעה, עס איז געווארן חלוקי 
דעות, א טייל האבן געזאגט מען זאל גלייך פארן קיין קארלסבורג, 
א טייל האבן געזאגט אז אויב מען פארט ווייטער שפירן זיי אז 
דאס וועט זיי צוטרעטן צום מח, עס איז נישט פאר זייערע כחות 

צו פארן יעצט ביינאכט א נסיעה פון זעקס שעה.
די  קיין קארלסבורג,  צו פארן  גרויס חשק  איך האב געהאט 
גאנצע זאך וואס מיר זענען געפארן בכלל קיין רומעניא איז נאר 
געווען אז מיר זאלן קענען גיין קיין קארלסבורג, דאך האב איך 
זיך געמוזט רעכענען מיט די אויסגעמוטשעטע אידן, מען האט 
אפגעשטעלט די נסיעה און מען האט זיך אראפגעלייגט פאר דריי 

שעה, פון דריי אזייגער פארטאגס ביז זעקס אזייגער.
מען האט געדאווענט און זיך ארויסגעלאזט קיין קלויזנבורג, 
א וועג פון פיר שעה, אויפ’ן וועג האבן מיר געלערנט דעם דף 
שטארק  אזוי  אונז  אין  האט  עלינו  יגן  זכותו  מוהרא”ש  גמרא. 
אריינגעבאקן מיר זאלן לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא, אפילו 
מען איז אונטערוועגנס, צעבראכן און צעפארן, דאך איז מען נישט 

מוותר אויפ’ן בלאט גמרא.
וואס זאל איך דיר זאגן מיין טייערער ברודער, מיין הארץ איז 
פול מיט לויב און דאנק צום אייבערשטן אז ער האט אויף מיר 
איך  וואלט  וואו  רבי’ן;  צום  געווען  מקרב  מיך  געהאט,  רחמנות 
געווען, ווי אזוי וואלט איך אויסגעזען אן דעם רבינ’ס עצות, שכל 
און חיזוק? דאס האלט אונז ביים לעבן, דאס ברענגט אונז צום 
אייבערשטן. אז מען פאלגט דעם רבי’ן, מען באנוצט זיך מיט די 

עצה פון התבודדות און תפלה – איז מען גאר גליקליך.
מיר קומען שוין אן אין קלויזנבורג עירפארט, מיר פארן פון 

דארט קיין ווארשא און פון דארט פארן מיר אהיים קיין ניו יארק.
ביז דא איז די ווערטער ווארט ביי ווארט פונעם ראש ישיבה 

שליט”א, אראפגעלייגט די גאנצע נסיעה על פי הסדר.



העניך אינדיג, קרית ברסלב:

שכח אייבערשטער איך האב געקענט מיטפארן צו די נסיעה 
אויף אייראפע מיט’ן ראש ישיבה שליט”א.

עס איז געווען גאר א געשמאקע נסיעה, מען איז געפארן 
צו אסאך קברי צדיקים איינס נאכן אנדערן, ביים סוף איז מען 
ראש  דער  וואו  קארלסבורג  שטאט  די  פון  ווייט  נישט  געווען 
ישיבה’ס זיידע ליגט, און מען האט אנגעהויבן טראכטן צו מען זאל 
אהינגיין, ס’געווען נאכן פארן פאר א לאנגע צייט און איך און נאך 
אנדערע זענען שוין געווען זייער מיד און אויסגעמאטערט, האב 
איך געבעטן דעם אייבערשטן אז מ’זאל נישט פארן נאר מ’זאל 
בלייבן וואו מען איז, אזוי זאל מען זיך קענען אביסל אראפלייגן 

שלאפן און קומען אביסל צו די כוחות. 

נישט  טאקע  מען  איז  סוף  צום  אז  אייבערשטער  שכח 
צוויי  פאר  דארט  שלאפן  געקענט  האט  מען  און  געפארן 
ווייטער. פארן  קענען  צו  כוחות  די  צו  קומען  און   שעה 

מנחם שטיינבערג, קרית ברסלב:

א( שכח אייבערשטער אז מ’איז שוין צוריק נאכ’ן זיין ביים 
הערליכן נסיעה אין אייראפע ביי קברי צדיקים אויף די נסיעה 
מיט’ן ראש ישיבה שליט”א, ברוך השם אז מ’האט געקענט פועל’ן 
אלעס גוטס ביי די הייליגע צדיקים, און הערן געשמאקע שיחות 

און התחזקות פונעם ראש ישיבה שליט”א. 

פארן ארויספארן האב איך געבעטן דעם אייבערשטן אז איך 
זאל וויסן וואו דער ראש ישיבה גייט זיצן אויפן פליגער ווייל איך 
האב געוואלט זיצן נעבן דעם ראש ישיבה. שכח אייבערשטער אז 
דער טרעוואל אגענט האט מיך געבעטן אז איך זאל אריינטשעקן 
דעם ראש ישיבה אזוי האב איך געוויסט וואו דער ראש ישיבה 

זיצט האב איך געקענט נעמען דעם זיץ נעבן.

ב( אויפן וועג צוריק זייענדיג גאר אויסגעמוטשעט פון דעם 
נסיעה האב איך זייער שטארק געוואלט זיצן אין ביזנעס קלאס 
זיך צו קענען אביסל אויסציען די ביינער, האב איך געבעטן דעם 
אייבערשטן אז איך זאל קענען זיצן אין ביזנעס קלאס און ס’זאל 
נישט זיין צו טייער.  איך בין געגאנגען צו די פליגער מאנשאפט 
און זיי געפרעגט אויב ס’איז נאך דא א זיץ אין ביזנעס פאר מיך, 
האבן זיי געזאגט אז יא, איין פלאץ איז דא וואס געווענליך קאסט 
עס אפאר טויזנט דאלער צו אפגרעיד”ן אבער יעצט ווייל איך 
האב געבעטן דעם אייבערשטן האט עס געקאסט נישט מער פון 

אפאר הונדערט דאלער. 

ישראל קרויס, 
וויליאמסבורג:

איך האב א ארבעט יעדן אינדערפרי צו דעליווערן ברויט דא 
אין שטאט וואו איך וואוין, וואס דאס נעמט אפאר שעה יעדן טאג.

לעצטן  ביים  ברויט  אראפלייגן  ענדיגן  נאכ’ן  טאג  איין   
געשעפט האב איך באמערקט אז מיין טעלעפאון איז נישט מיט 
מיר, ערגעץ  אינמיטן וועג האב איך עס פארלוירן אבער איך האב 
נישט קיין השגה וואו, עס איז געווען שווער נאכצוגיין וואו עס 
ליגט, ווייל איך האב עס נישט געהאט גענוצט פאר די לעצטע 
צוויי דריי שעה.  איך האב פרובירט זיך צו דערמאנען וואו איך 
האב עס געקענט איבערלאזן אבער אן קיין ערפאלג, איך האב 
געבעטן איינער זאל רופן מיין טעלעפאון אפשר האט עס איינער 

שוין געטראפן אבער גארנישט, קיינער ענטפערט נישט.

 האב איך געזען אז איך האב נישט קיין אנדערע עצה נאר 
צו בעטן דעם אייבערשטן, איך האב זייער שטארק געבעטן דעם 
טעלעפאון  דעם  אויף  ווייל  טרעפן,  עס  זאל  איך  אייבערשטן 
האב איך זייער וויכטיגע זאכן וואס אויב טרעף איך נישט דעם 
די  צוריקצובאקומען  וועג  קיין שום  נישט  איך  טעלעפאון האב 

אלע זאכן.

 שכח אייבערשטער אז נאך אפאר תפילות רופט מען מיך פון 
איינע פון די מוסדות וואו איך דעליווער די ברויט אז זיי האבן עס 

געטראפן. שכח אייבערשטער.

שלום שניטצלער, וויליאמסבורג:

איך האב וויכטיג געדארפט האבן א סכום געלט צו באצאלן 
וואו צו נעמען דאס  נישט געהאט פון  עפעס, אבער איך האב 
געלט, האב איך זיך דעמאנט אין די סוגיא וואס מ’טוט דורך יעצט 
אין ישיבה וואס דאס איז איבער די נושא פון תפילה אז וואס מען 
דארף און וואס מען וויל איז נישט דא צו וועם צו גיין, ווייל קיינער 
קען מיך נישט העלפן נאר דער אייבערשטער אליין און אים דארף 
וועלכע שפראך מען  מען בעטן, און מען קען אים בעטן אויף 

רעדט ווייל דער אייבערשטער פארשטייט אלע שפראכן.

 האב איך דאס געטון, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן אז 
איך דארף האבן געלט, מיטאמאל קלינגט מיר איינער אן און זאגט 
מיט אז ער וויל מיר געבן געלט פאר די הוקא”פ פון די טעגליכע 
שיעורים וואס איך מאך יעדן טאג אויפן טעלעפאון און ער וויל 
מיר באצאלן פון פאראויס פאר אפאר חדשים. שכח אייבערשטער 

אז וואס איך בעט געבסטו מיך!

סיי וואו איר וואוינט קענט איר איבערלאזן אייער 
מעשה פון תפילה.

שיקט אריין איייער מעשה פון תפילה צו 845-379-1161



ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבַרְך - יֹום ב’ ַּפְרַׁשת ִמֵּקץ, כ”ה ִּכְסֵלו, א’ ְדַחנּוָּכה, 
ְׁשַנת תש”פ ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ֶיעְצט ֶווען ִמיר ְׁשֵטייֶען ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֲחנּוָּכה ֶטעג ִאיז ַא גּוֶטע 
ַצייט ַפאר ִדיר דּו ָזאְלְסט ִזיְך צּוִריק ֶקעְרן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ָלאז 
ָאּפ ַדייֶנע ְׁשֶלעְכֶטע ֲחֵבִרים; ֶרעד ִניְׁשט ִמיט ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַאֶלע 
ֵזייֶעֶרע ֶוועְרֶטער ְדֵרייְדט ִזיְך ַארּום ֲעֵבירֹות אּון ִזיֶכער ִניְׁשט ִמיט 

ִדי ָוואס ֶרעְדן ֵליָצנּות אֹויף ִדי ּתֹוָרה.

ֶיעְצט ִאיז ַא גּוֶטע ַצייט צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ַמאְך 
ִניְׁשט,  ֶלעְרְנְסט  דּו  ָוואס  ַצייט  ַלאְנֶגע  ַאַזא  ֶחְׁשּבֹון, ׁשֹוין  ַא  ִזיְך 
דּו ָהאְסט ׁשֹוין ַפאְרֶגעְסן ִווי ַאזֹוי ִדי ְגָמָרא ֶזעט אֹויס; ׁשֹוין ַאַזא 
ַלאְנֶגע ַצייט ָוואס דּו ַדאֶוועְנְסט ִניְׁשט, דּו טּוְסט ִניְׁשט ָאן ַקיין 
ְּתִפִלין, ֶיעְצט ֲחנּוָּכה קּוְמט ַאָראּפ ַאַזא ֵהייִליְגֵקייט ֶעס ִאיז ַא ַצייט 

ָוואס ֶמען ֶעְפְנט אֹויף ַאֶלע ִטיְרן ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם.

אֹויְפ’ן  ד(  יט,  ַרָּבּה  ְׁשמֹות  )ֶמְדָרׁש  ָזאְגן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  “ֵאין  ֵגר”;  ָיִלין  ֹלא  “ַּבחּוץ  לב(:  לא,  )ִאיּוב  ָּפסּוק 
הּוא ּפֹוֵסל ִלְבִרָּיה, ֶאָּלא ַלּכֹל הּוא ְמַקֵּבל”, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִנְפָּתִחים  “ַהְּׁשָעִרים  ֶמעְנְטׁש,  ׁשּום  ַקיין  ַאֶוועק  ִניְׁשט  ַוואְרְפט 
ְּבָכל ָׁשָעה”, ִדי ִטיְרן ֶזעֶנען ְׁשֶטעְנִדיג ָאְפן, “ְוָכל ִמי ֶׁשהּוא ְמַבֵּקׁש 
ֶקען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִוויל צּוִריְקקּוֶמען צּום  ֶעס  ֶווער  ִיָּכֵנס”,  ִלָּכֵנס 
ְׁשֶטעְנִדיג צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים; ֵהייּב ָאן ֵגיין ִאין ׁשּול ְדֵריי ָמאל 
ַא ָטאג, ֵהייּב ָאן ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ָזאג ִדי ֶוועְרֶטער פּון 
ִדי ּתֹוָרה, ָזאג ִמְׁשַניֹות אּון ְגָמָרא; ָדאס ֶוועט ִדיר צּוִריק ְּבֶרעְנֶגען 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶהער ֶדעם קֹול ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעְׁשִריְגן )ִׂשיחֹות ָהַר”ן, ִסיָמן 
קנג(: “ִגיַוואְלד, ַזייט ַאייְך ִניְׁשט ְמַייֵאׁש! ַקיין ֵיאּוׁש ִאיז ָגאְרִניְׁשט 
ַפאְרַהאֶנען!” ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ִוויל ָנאר ֵאיין ַזאְך פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש: 
ֶמען  ְרצֹונֹות,  ַזייֶנע  ָאְּפָלאְזן  ָזאל  ֶער  אּוְנֶטעְרֶגעְּבן,  ִזיְך  ָזאל  ֶער 
ָזאל ׁשֹוין ִניְׁשט ֶוועְלן ַזיין גּוט. ֵהייּב ִזיְך אֹויף ֵטייֶעֶרער ְּברּוֶדער, 
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ְירּוַׁשְלִמי ֵּפָאה ה.(: “ֵאין ָּכל ָּדָבר עֹוֵמד 
ִּבְפֵני ָּכל ַּבֲעֵלי ְּתׁשּוָבה”, ַקיין ׁשּום ַזאְך ֶקען ִניְׁשט ָאְּפַהאְלְטן ַא 
ֶמעְנְטׁש פּון ְּתׁשּוָבה טּון, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶנעְמט ֶיעְדן ֵאייֶנעם 

צּוִריק.מוצאי שבת פרשת מקץ - חנוכה,
אינעם בנין תלמוד תורה 39 טשעסנאט

ַא גּוְטן ֲחנּוָּכה.מוצאי שבת פרשת מקץ - חנוכה,
אינעם בנין תלמוד תורה 39 טשעסנאט

נישט ווערן באליידיגט, נאר ווייטער אנגיין 

מוסר  אמאל  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
ישיבה, דער בחור האט  אין  א בחור  געזאגט פאר 
זיך געשפירט געטראפן פון די מוסר וואס דער ראש 
ישיבה שליט"א האט אים געזאגט, און ער איז צוליב 
דעם נישט געקומען אין ישיבה פאר א שטיק צייט.

זיך  האט  בחור  דער  ווען  צייט,  שטיק  א  נאך 
אין  צוריקגעקומען  איז  און  געשטארקט  אביסל 
אים  צו  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט  ישיבה 
געזאגט: ווען דער ראש ישיבה זאגט עפעס, אפילו 
שטרענגערהייט, דארפסטו נישט ווערן באליידיגט; 
וויסן  זאלסט  דו  וויל  איך  ווייל  נאר  דיר  זאג  איך 
וויאזוי זיך צו פירן. מען דארף ווייטער אנגיין, און 
דו  וואס  וויסן  שוין  וועסטו  ווייטער  און  יעצט  פון 

האסט צו טון אין דעם נושא.

דער ראש ישיבה שליט"א האט געזאגט: בכלל, 
זיך  און  באליידיגט  ווערן  נישט  דארף  מענטש  א 
שפירן געטראפן ווען איינער שרייט אויף דיר; וואס 
וועסטו טון נאך די חתונה אז דיין ווייב וועט אמאל 
אהיימגעקומען  ביזטו  "וואס  דיר:  אויף  שרייען 
אזוי שפעט?! אדער: "פארוואס העלפסטו נישט?! 
וועסטו אויך ווערן באליידיגט און נישט אהיימקומען 

מער"?.

א שיחה

  ראש ישיבה שליט"א  ראש ישיבה שליט"א
פּון ֶדער

מלוה 
מלכה

מיר ווילן איינלאדענען אלע 
אנשי שלומינו צום גרויסארטיגן 

סעודת מלוה מלכה 
צוזאמען מיט א 

סעודת ראש חודש
וואס וועט פארקומען 

    מוצאי שבת קודש פרשת מקץ - חנוכה

   בהשתתפות הראש ישיבה שליט”א   

    אינעם בנין תלמוד תורה

      39 טשעסנאט ליבערטי ניו יארק 
הגבאים
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ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָבַּרְך - יֹום ב’ ַּפְרַׁשת ַוֵּיֵצא, ד’ ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשפ”ב ִלְפָרט 
ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

דּו ְׁשַרייְּבְסט ַאז דּו ָהאְסט ֲחִליׁשּות ַהַדַעת ִמַּבִית ּוִמחּוץ, ִוויל ִאיְך ִדיר 
ְׁשַרייְּבן ַאִּביְסל ִחיזּוק.

דּו ָהאְסט ִניְׁשט ַקיין ַהָּׂשָגה ִווי ְגרֹויס ַדיין ְזכּות ִאיז, ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ְנָׁשמֹות  ַפאְרְּבָלאְנְדְזֶׁשעֶטע  ְּבֶרעְנְגט צּוִריק  ָוואס  ֶדער  ֵזייֶער ָחׁשּוב  ִאיז 
)ְּתרּוָמה קכח:(:  ַהָקדֹוׁש  זֹוַהר  ִאין  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  צּום 
“ָּתא ֲחֵזי, ָּכל ַמאן ְּדָאִחיד ְּבָיָדא ְּדַחָּייָבא ְוִאְׁשָּתַּדל ֵּביּה, ְלִמְׁשַבק ָאְרָחא 
ִּביָׁשא”, קּום אּון ֶזע, ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער זֹוַהר: ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ְּבֶרעְנְגט 
צּוִריק ִזיְנִדיֶגע ֶמעְנְטְׁשן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, “ִאיהּו ִאְסַּתָּלק ִּבְתַלת ִסּלּוִקין, 
ַאֲחָרא.  ִסְטָרא  ְלַאְכְּפָייא  ָּגִרים  ַאֲחָרא.  ָנׁש  ַּבר  ָהִכי  ִאְסַּתָּלק  ְּדָלא  ַמה 
ְוָגִרים ְּדִאְסָּתַּלק קּוְדָׁשא ְּבִריְך הּוא ִּביָקֵריּה. ְוָגִרים ְלַקְּייָמא ָּכל ָעְלָמא 
ְּבִקּיּוֵמיּה ְלֵעיָּלא ְוַתָּתא”, ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה ַארֹויף צּו ֵגיין אֹויף ַא 
ְּפַלאץ ָוואס ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש ִאיז ִניְׁשט זֹוֶכה; ֶער ֶנעְמט ַאֶוועק טּוְמָאה 
פּון ִדי ֶוועְלט אּון ֶער ַמאְכט ַאז ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ’ס ָנאֶמען ָזאל ֶוועְרן 
ֶוועְלְטן  ַאֶלע  ַאז  גֹוֵרם  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶוועְלט.  ִדי  אֹויף  ֶגעֵהייִליְגט 
ְׁשֵטייֶען אֹויף ַזיין ְזכּות, “ְוָזֵכי ְלֵמַחֵמי ְּבִנין ִלְבנֹוי”, ֶער ִאיז זֹוֶכה צּו ֶזען 
ִקיְנֶדער אּון ֵאייִניְקֶלעְך, “ְוָזֵכי ְּבַהאי ָעְלָמא, ְוָזֵכי ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי”, אּון 
ֶער ִאיז זֹוֶכה צּו ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, 
“ָּכל ָמאֵרי ִּדיִנין, ָלא ַיְכִלין ְלֵמיָדן ֵליּה, ְּבַהאי ָעְלָמא ּוְבָעְלָמא ְּדָאֵתי”, 
ֵקייֶנער ֶקען ִאים ִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון, ִניְׁשט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון ִניְׁשט 
אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, “ָעאל ִּבְתֵריַסר ַּתְרֵעי, ְוֵלית ַמאן ְּדִיְמֵחי ִּביֵדיּה”, ֶער 
ֵגייט ַאַריין ִאין ְדַרייְצן טֹויֶעְרן פּון ַׁשֲעֵרי ַרֲחִמים אּון ֵקייֶנער ֶקען ִאים 

ִניְׁשט צּוִריק ַהאְלְטן.

ִניְׁשָטא ַקיין ְגֶרעֶסעֶרע ַזאְך ִווי ֲהָפָצה, ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן 
)ַסְנֶהְדִרין לז.(: “ָכּל ַהְּמַקֵּים ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל”, ֶווער ֶעס ַראֶטעֶוועט 
ָנאר ֵאיין ִאיד, “ַּמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאילּו ִקֵּים עֹוָלם ָמֵלא”, ִאיז ַאזֹוי ִווי 
ֶער ַמאְכט ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט; ִדי ְסָפִרים, קּוְנְטֵרִסים, ִּגְליֹונֹות אּון ְדָרׁשֹות 
ֶמעְנְטְׁשן  ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע  ִאין  ֱאמּוָנה  ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט  ָדאס   - ְוַכדֹוֶמה 

ָוואס ֶזעֶנען ַאזֹוי ֶצעְּבָראְכן ֶוועְרן אֹויְפֶגעֶלעְּבט דּוְרְך ִדי ְסָפִרים.

ַאַוַדאי אּון ַאַוַדאי ֶוועְסטּו ָהאְּבן ֲחִליׁשּות ַהַדַעת, ֵסיי פּון ִאיְנְדרֹויְסן 
אּון ֵסיי פּון ִאיֶנעֵווייִניג, ֲחִליׁשּות ַהַדַעת פּון ִאיֶנעֵווייִניג טּוט ֶמער ֵוויי ִווי 
ֲחִליׁשּות ַהַדַעת פּון ִאיְנְדרֹויְסן; ָדאְך ֶּבעט ִאיְך ִדיר ֵזייֶער, ָלאז ִזיְך ִניְׁשט 

ֶצעְּבֶרעְכן פּון ֵקייֶנעם אֹויף ִדי ֶוועְלט.

ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעְדרּוְקט, ְקדּוַׁשת  ְסָפִרים  ֵנייֶע  ִדי  ֶגעֶזען  ִאיְך ָהאּב 
ִיְׂשָרֵאל; אֹויּב דּו ֶקעְנְסט ִמיר ִׁשיְקן ַאָּפאר ְסָפִרים, ִאיְך ֶוועל ִדיר ַּבאָצאְלן.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט 
ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

א פרישער בחור אין ישיבה פארציילט:א פרישער בחור אין ישיבה פארציילט:

איך האב אנגעהויבן צו הערן די הערליכע שיעורים פונעם איך האב אנגעהויבן צו הערן די הערליכע שיעורים פונעם 
ראש ישיבה שליט”א שוין א לאנגע צייט צוריק, און איך האב ראש ישיבה שליט”א שוין א לאנגע צייט צוריק, און איך האב 

געוואלט אריינקומען אין ישיבה.געוואלט אריינקומען אין ישיבה.

 מיין טאטע האט אבער נישט געהאט קיין חשק אז איך  מיין טאטע האט אבער נישט געהאט קיין חשק אז איך 
מען  רעדט  גאס  די  אויף  וואס  ישיבה  א  אין  לערנען  מען זאל  רעדט  גאס  די  אויף  וואס  ישיבה  א  אין  לערנען  זאל 
שלעכטס אויף די ישיבה, האט ער מיר געזאגט “די שיעורים שלעכטס אויף די ישיבה, האט ער מיר געזאגט “די שיעורים 

קענסטו הערן אבער אריין אין ישיבה, דאס נישט”.קענסטו הערן אבער אריין אין ישיבה, דאס נישט”.

ס’איז אריבער א שטיק צייט. איין טאג מיין טאטע זיצט ס’איז אריבער א שטיק צייט. איין טאג מיין טאטע זיצט 
 - שיעור  מגיד  חשובער  א   – חברותא  זיין  מיט  לערנט  - און  שיעור  מגיד  חשובער  א   – חברותא  זיין  מיט  לערנט  און 
יואל, פלוצלינג  אין קרית  היכל ראזענבערג  און  יואל, פלוצלינג פארטאגס  אין קרית  היכל ראזענבערג  און  פארטאגס 
און  מענטש  געזונטער  נישט  א  אריינצושטורעמען  און קומט  מענטש  געזונטער  נישט  א  אריינצושטורעמען  קומט 
ער  ווען  און  צווייטן  נאכן  ספר  איין  עפענען  צו  אן  ער הייבט  ווען  און  צווייטן  נאכן  ספר  איין  עפענען  צו  אן  הייבט 
טרעפט ענדליך א גליון היכל הקודש אין א ספר צורייסט ער טרעפט ענדליך א גליון היכל הקודש אין א ספר צורייסט ער 
דאס מיט א כעס, אזוי גייט ער ארום דעם גאנצן בית המדרש.דאס מיט א כעס, אזוי גייט ער ארום דעם גאנצן בית המדרש.

 מיין טאטע’ס חברותא, דער מגיד שיעור, רופט זיך אן צו  מיין טאטע’ס חברותא, דער מגיד שיעור, רופט זיך אן צו 
מיין טאטע “וואס וויל דער מענטש?? וואס צורייסט ער די מיין טאטע “וואס וויל דער מענטש?? וואס צורייסט ער די 
הערליכע גליונות וואס איז מחיה טויזנטער מענטשן”, “איך הערליכע גליונות וואס איז מחיה טויזנטער מענטשן”, “איך 
מיט מיין גאנצע משפחה לעבן פון די גליונות”. מיין טאטע מיט מיין גאנצע משפחה לעבן פון די גליונות”. מיין טאטע 
האט נישט געקענט גלייבן וואס ער הערט, “דער מענטש פון האט נישט געקענט גלייבן וואס ער הערט, “דער מענטש פון 
זיך ער לעבט גאר פון ברסלב” נאך יענעם  זיך ער לעבט גאר פון ברסלב” נאך יענעם וועם איך שעם  וועם איך שעם 

טאג האט ער מיך געזאגט דו קענסט גיין אין ישיבה.טאג האט ער מיך געזאגט דו קענסט גיין אין ישיבה.

דער ראש ישיבה האט פארציילט די מעשה און געזאגט אז דער ראש ישיבה האט פארציילט די מעשה און געזאגט אז 
דאס איז א מורא’דיגער חיזוק פאר מפיצים, מ’מיינט אמאל דאס איז א מורא’דיגער חיזוק פאר מפיצים, מ’מיינט אמאל 
אז מ’צורייסט דאך עס סייווי, אבער דווקא פון דער מענטש אז מ’צורייסט דאך עס סייווי, אבער דווקא פון דער מענטש 
וואס האט צוריסן ווייל ער האט נישט געוואלט אז איינער וואס האט צוריסן ווייל ער האט נישט געוואלט אז איינער 
זאל עס טרעפן, דייקא פון דעם איז א חשוב’ער בחור מקורב זאל עס טרעפן, דייקא פון דעם איז א חשוב’ער בחור מקורב 

געווארן.געווארן.

ווינקל
פון ּבְִריוו

הפצה א מעשה
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email:subscribe@kerenhadfusa.org  קאלל, טעקסט, וואטסעפפ: 718.387.2691

איבערצולאזן א מעשה פון הפצה רופט 845.379.1161 



עזרא בוים    
ברסלב  ת  קרי

שמחה בלאך   
לאנדאן 

אברהם חיים וויזעל 
אל  ו י ת  קרי

יצחק יונה זאבעל    
ואל י ת  קרי

מרדכי לייב טירנויער   
אל  ו י ת  קרי

משה פריעד     
רג     ליאמסבו י ו ו

 שמעון קרדוזו 
ברסלב  ת  קרי

יצחק משה רייך  
בארא פארק 

משה שטיינווארצל    
 פלעטבוש

הרוצה בעולם שמו  
טי סי י  דזערז

ישראל מנחם ראזענבערג 
רג     ליאמסבו י ו ו

יעקב היילפרין 
לענד י אי סטעטן 

פון קרן 
הדפסה נייעס

פון קרן 
הדפסה בילדער

פרישע שיפמענט אנגעקומען

    

און  קויפן ספרים  שוין  קען  מען  וואס  צייט  לאנגע  א  שוין 
איז  עס  וועבזייטל,  סענטער  ברסלב  די  אויף  וכו’  קונטרסים 
זיין גרינג און  גאר שיין מסודר און אהערגעשטעלט, עס זאל 
קונטרסים  און  ספרים  די  איז  לעצטנס  אייצוקויפן,  געשמאק 
די  צוליב  אויסגעגאנגען,  שוין  כמעט  דעקלעך  הארטע  מיט 
פילע איינקויפער וואס מיר האבן יעדן טאג, צוליב דעם האט 
מען באשטעלט א פרישע שיפמענט מיט ספרים גלייך פון ארץ 

ישראל, אבער מען האט געווארט ביז יעצט עס זאל אנקומען.

יעצט קומט אריין די גוטע נייעס, אז עס איז שוין ברוך השם 
הונדערטער ספרים  מיט  ריזיגער שיפמענט  דער  אנגעקומען 
פון רבי’ן, רבי נתן און מוהרא”ש זי”ע, וואס דאס וועט שטארק 
אויסברייטערן די אנליין געשעפט אויף ‘ברסלב סענטער’ מיט 

א פרישע גאר ברייטער אויסוואל פון די אלע נייע ספרים. 

צו  שטעלט  סענטער’  ‘ברסלב  אויף  געשעפט  אנליין  דער 
די  פון  זייט   $35 העכער  ארדערס  פאר  דעליווערי  פרייע 
ערשטע צו קויפן פון דעם לעצטן שיפמענט ספרים וואס איר 

ווארט שוין אזוי לאנג צו באקומען גראד צו אייער טיר.

והפצה  הדפסה  פון  קייט  די  אין  רינגעלע  א  נאך  איז  דאס 
ספרי רבינו אין די גאנצע וועלט.

מען דרוקט גליונות מיט די נייע מאשין
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מעשה פון הייליגער צאנזער רב זי”ע
ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער ָרב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִאיז ֶגעֶווען ַא ָיִחיד 
ַּבּדֹור ִאין ִדי ִמְצָוה פּון ְצָדָקה, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ֶווען 
 ַזיין זּוְהן ֶדער ֵהייִליֶגער ִׁשיָנאֶווער ָרב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִאיז ָנא
ֶגעֶווען ַא יּוְנֶגעֶלע, ָהאט ִאים ַא ְגִביר ַאָמאל ֶגעְטָראְפן ִליְגן ִאין 
ְיֶחְזֶקעֶלע, ַפאְרָוואס ִליְגְסטּו ִאין ֶּבעט?  ֶּבעט, ְפֶרעְגט ֶער ִאים: 
ִּביְזט ִניְׁשט ֶגעזּוְנט?! ָהאט ֶער ִאים ֶגעָזאְגט: ֶדער ַטאֶטע ָהאט 
ָדאס  אּון  ַאְנצּוג,  ַנייֶע  ַמיין   אֹוי אּון   ,ִׁשי ִדי  צּוֶגענּוֶמען  ִמיר 
ַאֶוועק ֶגעֶגעְּבן ַפאר ַא ָיתֹום, אּון ִאי ֶׁשעם ִזי ַארֹויס צּו ֵגיין ַאזֹוי. 

ִווי ַּבאוואּוְסט ָהאט ֶמען ַטאֶקע ַּביים ֵהייִליְגן ַצאְנֶזער ָרב ִאין 
ְׁשטּוּב ַאֶלעס ֶגעמּוְזט ַּבאַהאְלְטן פּוֶנעם ֵאייֶגעֶנעם ַטאְטן, ַווייל 

ַאֶלעס ָהאט ֶער ַאֶוועק ֶגעֶגעְּבן ְּכֵדי צּו ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן ִאיד.

ַפאר  ַדייְטְׁשַלאְנד  ִאין  ֶגעֶווען  ּפֹויְלן  פּון  ִאיְדן  ֶזעֶנען  ַאָמאל 
ָּבאְרד  ַא  ָאן  ִאיד  אֹויֶּבעְרֶלעְנֶדער  ַא  ֶגעֶזעְהן  ֵזיי  ָהאְּבן  ִּביְזֶנעס, 
ֵזיי  ֶער  ָהאט  ִאיר?  ֵווייְנט  ַפאְרָוואס  ִאים:  ֵזיי  ְפֶרעְגן  ֵווייְנט, 
ֶגעָזאְגט: ִווי ַאזֹוי ָזאל ִאי ִניְׁשט ֵווייֶנען, ִאי קּום ֶיעְצט ַארֹויס 
פּון ָדאְקָטאר, אּון ֶדער ָדאְקֶטער ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף ַמיין זּוְהן 
ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער ְקַראְנק, אּון ֶער ָהאט ׁשֹוין ִניְׁשט ַקיין ַּתָקָנה, ֶער 
 ֵגייט ְׁשַטאְרְּבן, ָזאְגן ֵזיי ִאים: ָוואס? ֶדער ָדאְקֶטער ִאיז ׁשֹוין אֹוי
ַּבַעל ַהַּבִית?! ָפאר ַקיין ַצאְנז, ָדאְרט ִאיז ָדא ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק, 
ֶגעט ִאים ְצָדָקה, ֶוועט ִאיר ַאַווַדאי ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן, אּון ַאזֹוי ָהאט 
ֶער ֶגעטּוְהן, ֶווען ֶער ִאיז ָאְנקּוֶמען ַקיין ַצאְנז, אּון ֶער ִאיז ַאַריין 
ִדי   ְגַליי ִאים  ֶער  ְפֶרעְגט  ָרב,  ַצאְנֶזער  ֵהייִליְגן  צּום  ֶגעַגאְנֶגען 
ֶעְרְׁשֶטע ַזא: ִאיר ָהאט ִפיֶנעף הּוְנֶדעְרט ַרייִניׁש? ]ֶער ָהאט ִאים 
ִניְטַאָמאל ֶגעְפֶרעְגט ִווי ַאזֹוי ֶער ֵהייְסט אּון ָוואס ֶער ִוויל ְוכּו’[ 
ֶעְנְטֶפעְרט ֶער: ָיא! ָזאְגט ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער ָרב: ֶגעְּבט 

ַאֶהער ִדי ִפיֶנעף הּוְנֶדעְרט ַרייִניׁש, אּון ֵגייט ְלַחִיים ּוְלָׁשלֹום.

ֶדער ִאיד ֵגייט ַארֹויס ִאיְנַגאְנְצן צּוְּבָראְכן אּון אֹויְפֶגעֶרעְגט: ִדי 
ּפֹויִליֶׁשע ְׁשִוויְנְדֶלעְרס ָהאְּבן ִמיר ָדא ַאַרייְנֶגעַנאְרט אּון ַפאְרִׁשיְקט 
צּו ֶעֶּפעס ַא ִאיד ְוכּו’, ָנאר ֶער ָהאט ִזי ְּפרּוִּביְרט צּו ַּבארּוִאיְגן: 

ֶעס ִאיז ִמיר ׁשֹוין ִּביז ַהיייְנט אֹויְסֶגעַגאְנֶגען ַאזֹויִפיל ֶגעְלט ַפאר 
ָדאְקטֹויִרים, ָזאל ׁשֹוין ִדי ִפיֶנעף הּוְנֶדעְרט ַרייִניׁש אֹוי ָׁשאְדן ֵגיין.

ַאזֹוי ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ִקיְנֶדער פּון ַצאְנֶזער ָרב, ֶדער ִׁשיָנאֶווער 
ֶגעֶווען ָדאְרט ָהאְּבן ָדאס  ֶזעֶנען  ָוואס  ָגאְרִליֶצער ָרב  ִמיְטן  ָרב 
ֶגעֶהעְרט, רּוְפט ִזי ָאן ֶדער ִׁשיָנאֶווער ָרב ַפאְרן ַגַּבאי: לֹויף ִאים 
ְׁשֶנעל ָנא, ְּכֵדי ֶמען ָזאל ִאים צּוִריק ֶגעְּבן ִדי ִפיֶנעף הּוְנֶדעְרט 
ַרייִניׁש, ַווייל ֶער ֶוועט ָנא ַּבאֶרעְדן ֶדעם ַטאְטן, אּון ֶעס ֶוועט 
ַארֹויְסקּוֶמען ַא ִחילּול ַהֵׁשם, ָזאְגט ִאים ֶדער ָגאְרִליֶצער ָרב: ֵניין 
ְּברּוֶדער! ַאז ֶדער ַטאֶטע ָהאט פּון ֶדעם ִאיד ֶגענּוֶמען ֶגעְלט, ֶוועט 

ֶער ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן.

ֶער  ִאיז  ָנאְכֶדעם  אּון  ֶגעָפאְרן,  ַאֵהיים  ִאיז  ִאיד  ֶדער 
צּוִריְקֶגעקּוֶמען אּון ֶגעָזאְגט: ִאי ָהאּב ֶגעוואּוְסט ַאז ֶעס ִאיז ָדא 
ֵאיין ָגאט אֹויף ֶדער ַגאְנֶצער ֶוועְלט, ָאֶּבער ַאז ֶער ָהאט אֹוי ַא 
ַפאְרְטֶרעֶטער ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָדאס ָהאּב ִאי ׁשֹוין ִניְׁשט 
ֶגעוואּוְסט! ַווייל ַזיין זּוְהן ִאיז ָּברּו ַהֵׁשם אֹויְסֶגעֵהייְלט ֶגעָוואְרן.

ָרב  ַצאְנֶזער  ֵהייִליְגן  ֶדעם  ֶגעְפֶרעְגט  ָהאְּבן  ִקיְנֶדער  ִדי  ֶווען 
 ַפאְרָוואס ֶער ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּוְהן; ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט: ֶווען ִאי
ִּבין ֶגעֶווען ַהייְנט ִאין ִמְקָוה, ִאיז ִמיר ַאייְנֶגעַפאְלן ַא ֶגעַדאְנק, ַאזֹוי 
ִווי ִאי מּוז ֶהעְלְפן ַפאר ָאִריֶמעַלייט, אּון ִאי ַדאְרף ֶיעְצט ָהאְּבן 
ִפיֶנעף הּוְנֶדעְרט ַרייִניׁש ַפאר ַא ֶגעִוויֶסע ְצָדָקה, ֶוועְגן ֶדעם ֶווער 
ֶעס ֶוועט ַזיין ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ִמיר צּו ֶגעְּבן ֶדעם ְסכּום, ֶדער ֶוועט 
ִזיֶכער ַזיין ַא ֶגעָהאְלֶפעֶנער, אּון ּפּוְנְקט ִאיז ֶדער ִאיד ֶגעקּוֶמען, 
אּון ָהאט ִמיר ֶגעָהאְלְפן ִמיט ֶגעְלט, ֶדעְרַפאר ִאיז ֶער ֶגעָהאְלְפן 

ֶגעָוואְרן.

ֶזעְהט ֶמען פּון ֶדעם, ַאז פּון ֶגעְּבן ְצָדָקה ֶדעְרֵלייְגט ֶמען ִניְׁשט, 
ָאֶּבער ֶמען ַדאְרף ַאַסא ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ָזאל ִוויְסן 

וואּו צּו ֶגעְּבן ְצָדָקה.

)גענומען פון קונטרס “דו ביזט א חידוש”(
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פארזעצונג פון פריער:

 ֶרִּבי’ן ָגאר ַאַסא ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ֶגעַמאְכט ַפאְר’ן  ִדי  ֶוועג ָהאְּבן  אֹויְפ’ן 
ִּבְזיֹונֹות, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָאֶּבער ַאֶלעס ֶגעִליְטן אּון ֶגעְׁשִוויְגן.

...

ֶיעֶדעס ָמאל ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעַהאט ַאן ַאְנֶדעֶרע ָנאֶמען, אּון ִמיט 
ֵסיי ֶוועְלֶכע ָנאֶמען ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֶגערּוְפן, ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִזי ָאְנֶגערּוְפן. 
ֵאייְנָמאל ָהאְּבן ֵזיי ִאים ְּפלּוְצִליְנג ֶגערּוְפן ִמיְט’ן ָנאֶמען ְיַׁשְעָיה, צּו ֶזען 
אֹויּב ֶער ִאיז ַטאֶקע ֶדער זּון פּוֶנעם ָקאַמאְרֶנער ָוואס ָהאט ֶגעֵהייְסן 
ְיַׁשְעָיה, אּון ֶדער ֶרִּבי ִאיז ְגַליי ֶגעקּוֶמען צּו ֵזיי, אּון פּון ֶדעם ָהאְּבן ֵזיי 
ַּבאְׁשָלאְסן ַאז ֶער ִאיז ִזיֶכער ַא זּון פּוֶנעם ָקאַמאְרֶנער, ָאֶּבער ֶדער ֶרִּבי 
ָהאט ֵזיי אֹויְפֶגעִוויְזן ִמיט ְרַאיֹות ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט ַזיין זּון. ֶדעְרַווייל 
ָהאְּבן ֵזיי ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶרעְדן פּון ַא ַמָּתָנה ָוואס ֶדער ָקאַמאְרֶנער ָהאט 
ֶגעִׁשיְקט צּו ַזיין זּון, אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזי ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶּבעְטן ַּביי ֵזיי ַאז 
ֵזיי ָזאְלן ִאים ַווייְזן ַזיין ַמָּתָנה, ָהאְּבן ֵזיי ׁשֹוין ִוויֶדער ֶגעֶזען ַאז ֶער ִאיז ָיא 
ַזיין זּון, אּון ִניְׁשט ַלאְנג ְׁשֶּפעֶטער ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִוויֶדער ֶגעָׁשאְלְטן ֶדעם 
ָקאַמאְרֶנער. אּון ַאזֹוי ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ֶצעִמיְׁשט אּון ֶגעֶרעְגט, 

אּון ַאַסא ֶגעְׁשִריְגן אּון ַפאְרֶׁשעְמט ֶדעם ֶרִּבי’ן.

ֶווען ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֶגעְפֶרעְגט, “ַפאְרָוואס רּוְפְסטּו ִזי ֶיעֶדעס ָמאל 
ְצֵווייְטן ָנאֶמען? אּון ַפאְרָוואס ַהאְלְסטּו ִאין ֵאיין טֹויְׁשן ַדיין  ִמיט ַא 
ְּפַלאץ פּון וואּו דּו קּוְמְסט?”, ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֵזיי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, “ַאזֹוי 
ִווי ֶיעֶדע ָנאֶמען ִאיז לֹויט ִדי ִמָדה אּון ְסִפיָרה צּו וואּו ֶדער ֶמעְנְטׁש 
 ה’ ִדי ַאֶלע ִמדֹות, ֶדעִריֶּבער ָהאּב ִאי ָהאּב ָּברּו ַּבאַלאְנְגט, אּון ִאי

ַאֶלע ֶנעֶמען” )ַעֵיין ַּפְרֵּדס ִרּמֹוִנים, ִׁשיעּור קֹוָמה ה’(.

ֶעס ִאיז ַאִריֶּבער אֹויְפ’ן ֶרִּבי’ן ָדאְרט ֵזייֶער ַאַסא ָצרֹות אּון ִּבְזיֹונֹות 
פּון ִדי ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָאֶּבער ֶגעטּון ַאֶלע ִמיֵני ְּפעּולֹות 
ַאז ֵזיי ָזאְלן ִאים ָנא ֶמער ַפאְרֶׁשעֶמען. ַאַסא ָמאל ָהאט ֶדער ֶרִּבי 
ֵזיי  ִּביז  ֵזיי,  ִמיט  ֶרעְדן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  אּון  ְׁשָלאף  פּון  אֹויְפֶגעֶוועְקט  ֵזיי 
ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ִאים ָנא ֶמער ֶגעָׁשאְלְטן אּון 

ַפאְרֶׁשעְמט.

ֵאייְנָמאל ִאין ַא ְפַרייָטאג ֶזעֶנען ֵזיי צּוִריק ֶגעקּוֶמען פּון ִמְקֶוה, ֶדער 
ֶרִּבי ִאיז ֶגעִליְגן אֹויְפ’ן ֶּבעט ָּבאְרֶוועס אּון ָאן ַא ַגאְרְטל אּון הּוט, אּון ֶדער 
ֶרִּבי ָהאט ֵזיי ֶגעְפֶרעְגט, “ַפאְרָוואס ַא ַגאְנֶצע ָווא ִאיז ַמיין ֶקעְרֶּפער 
ֵזייֶער ְגִריְנג, אּון ֶיעְצט ִאיז ֶעס ַאזֹוי ְׁשֶווער? ִאי ֶקען ִזי ִּכְמַעט ִניְׁשט 
אֹויְפְׁשֶטעְלן פּון ְּפַלאץ”. ָהאְּבן ֵזיי ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, “ַווייל ֶיעְדן ֶעֶרב 
ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֵגייט ִדי ְנָׁשָמה ַארֹויף, אּון ִדי ְנָׁשָמה ְיֵתיָרה קּוְמט ַאָראּפ 
)ַעֵיין ֵּביָצה ט”ו:(, ָאֶּבער ַּביי ִדיר ִאיז ַדיין ְנָׁשָמה ַטאֶקע ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען, 

ָאֶּבער ַא ְנָׁשָמה ְיֵתיָרה ִּביְסטּו ִניְׁשט זֹוֶכה צּו ַּבאקּוֶמען, אּון ֶדעְרַפאר 
ִאיז ַדיין גּוף ֶגעְּבִליְּבן ִווי ַא ְׁשֵטיין”. ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֵזיי ֶגעָזאְגט, “ֵוויי ִאיז 

ֶעְנק, ֲאִפילּו ַאַזא ְגִריְנֶגע ַזא ֶקעְנט ִאיר ִניְׁשט ֶעְנְטֶפעְרן”.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֵזיי ֶגעֶּבעְטן ַאז ֵזיי ָזאְלן ִאים ַאַרייְנֶנעֶמען אֹויף ַׁשָּבת, 
ֵזיי ָהאְּבן ָאֶּבער ִניְׁשט ַמְסִּכים ֶגעֶווען. ָנאר ר’ ִיְצָחק ָוואס ִאיז ֶגעֶווען 
ִמיְט’ן ֶרִּבי’ן ָהאְּבן ֵזיי ַאַרייְנֶגענּוֶמען אֹויף ַׁשָּבת. ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעמּוְזט 
ֶעְסן ַׁשָּבת ָנאר ִמיְלִכיג, ַווייל ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֶעְסן ַקיין ְפֵלייׁש 
ָדאְרט, ֵזיי ָהאְּבן ָאֶּבער ֶגעַהאט ָדאְרט ֶעֶּפעס ַא ׁשֹוֵחט, ָהאְּבן ֵזיי ָיא 

ֶגעַהאט ְפֵלייׁש אֹויף ַׁשָּבת.

אֹוי אּום ַׁשָּבת ָהאְּבן ֵזיי ֶגעִפיְרט ַא ְגרֹויֶסע ַמְחלֹוֶקת ִמיְט’ן ֶרִּבי’ן, 
ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֶגעָוואְלט ַארֹויְסַוואְרְפן, ַווייל ֶער ִאיז ַאַריין צּו ֵזיי ֲאִפילּו 
ֶער ָהאט ִניְׁשט ִמיְטֶגעֶגעְסן, אּון ֵזיי ָהאְּבן ִזי ָאְנֶגעהֹויְּבן ְקִריְגן ִמיט 
ֶגעָוואְרן  ְס’ִאיז  אּון  ַארֹויְסְׁשטֹויְסן,  ֶגעָוואְלט  ִאים  ָהאְּבן  ֵזיי  ִּביז  ִאים 

ָדאְרט ַא ְגרֹויס ֶגעִּפיְלֶדער. אֹוי ַׁשָּבת ִאיְנֶדעְרְפִרי ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָדאְרט ֶגעטּון ַאַסא ִקיְנֶדעִריֶׁשע אּון ַנאִריֶׁשע ַזאְכן, 
ָוואס ְמ’ֶקען ִזי ָגאְרִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן אּון ֶדעְרֵצייְלן. ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען 
ָאְנֶגעטּון ִמיט ַא ֶצעִריֶסעֶנער ַמְלּבּוׁש, ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ָּבאְרֶוועס ָאן 
ִׁשי אּון ָאן ַקיין הּוט, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ִזי ַארּוְמֶגעְדֵרייט ָדאְרְטן ִווי ַא 
ְּפָראְסֶטער יּוְנג, ִמיט ַא ְׁשֶטעְקן ִאין ַהאְנט, ֶער ָהאט ֶגעְׁשִּפיְלט ִמיט ִדי 
יּוְנְגַוואְרג, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְׁשִּפיְלט ַאזֹוי ִווי ַא ִמְלָחָמה ֵאייֶנער ֶקעְגן ְצֵווייְטן, 
 אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ָהאט ֶער ֶגעטּון ָדאְרט ַפאר ַא ְׁשִטיק ַצייט ַאַסא

ַאֶזעְלֶכע ָסאְרט ִקיְנֶדעִריֶׁשע אּון ַנאִריֶׁשע ַזאְכן

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



~ שבת פרשת וישלח תשפ”ב ~
די וואך האט די שרייבער פון דעם ‘קרית ברסלב 
בלעטל’ געהאט די זכיה צו זיין ביים ‘סעודה פונעם 
זיך אנגערופן  ישיבה האט  ישיבה’. דער ראש  ראש 
קענען  וועסטו  דא  אליין  ביסטו  וואך  “די  אים  צו 

אפשרייבן די סעודה”.

ווען מען איז אהיימגעקומען פון שול האט דער 
ראש ישיבה זיך אנגערופן: “מאמי, דו ווייסט ווי שיין 
די קינדער האבן געדאוונט אין שול! ממש א מחי’”. 
)מ’האט געקענט מיינען אז דאס איז די ערשטע וואך 
וואס די קינדער גייען און שול און די ערשטע מאל 
ראש  דער  ווייל  עס,  זאגט  ישיבה  ראש  דער  וואס 
ישיבה האט עס געזאגט מיט אזא פרישקייט אזוי ווי 

ס’איז די ערשטע מאל.(

געפרעגט:  ישיבה  ראש  דער  האט  קידוש  פאר 
געבליבן  ס’איז  בעכער?”  די  אויפהייבן  גייט  “ווער 
אז דער וואס איז געזיצן נעבן דעם ראש ישיבה גייט 
נאר מיט  אויפגעהויבן  אויפהייבן, ער האט עס  עס 
פינף פינגערס האט דער ראש ישיבה געזאגט “ניין 
ניין! מען הייבט אויף מיט אלע צען פינגערס, יא יא, 
מיט די קליינע פינגער אויך”. דער גאסט וואס האט 
געגעסן דארט האט געפרעגט דעם ראש ישיבה אז 
ער האט מיידלעך אויב מ’דארף זיי בעטן אויפצוהייבן 
דעם בעכער, האט דער ראש ישיבה געזאגט אז יא 
ווייל ס’איז א כבוד פאר די מצווה ווען א צווייטער 

הייבט אויף די בעכער. 

נאך קידוש האט דער ראש ישיבה געוואשן אלע 
קינדער, און דערנאך געטיילט חלה פאר יעדעם, און 
יעדן’ס נאמען שיק  ישיבה האט געזאגט  דער ראש 
ארויף פאר אים און פאר אים ביז פאר די כלה האט 
דער ראש ישיבה געזאגט “שיק ארויף פאר די כלה”, 
זי האט  זיך איינער פון די קינדער אנגערופן:  האט 

דאך א נאמען! האט דער ראש ישיבה געזאגט ניין 
שיק פאר ‘די כלה’, מיט דעם בין איך מקיים די מצווה 
פון כיבוד אם; ווייל מיין מאמע פרעגט מיר שטענדיג 
אויב איך מאך אן עסק אין שטוב פון די כלה, ווייל 
ווען עס איז דא א שמחה אין שטוב א חתן אדער כלה 
אדער בר מצווה בחור דארף מען מאכן אן עסק פון 

די שמחה”.

 מען האט ארייגעברענגט די פיש. נאך די פיש 
האט דער ראש ישיבה ארויסגעטראגן זיין טעלער און 
זיך געוואשן די הענט און געזאגט פאר זיין ווייב אז די 

פיש איז געווען זייער גוט.

 ביי די סעודה האט מען גערעדט פון דעם קרית 
ברסלב בלעטל, און דער ראש ישיבה האט געפרעגט 
די קינדער אויב זיי ווייסן ווער דאס קינד פון די קינדער 
אפטיילונג איז, די קינדער האבן נישט געוויסט, האט 
דער ראש ישיבה געזאגט אז דאס איז מוהרא”ש אלס 

קינד.   

אסאך  געמאכט  מען  האט  וואך  יעדע  ווי  אזוי 
ווערטלעך ביי די סעודה, און איינער פון די קינדער 
האבן זיך אנגערופן אז מ’קען מאכן א ווערטל קאלום 
אין די בלעטל ווי עס וועט שטיין שיינע ווערטלעך 
אנגערופן  ישיבה  ראש  דער  זיך  האט  וואך.  יעדע 
“טאקע א גוטע עצה, ס’קען הייסן ‘נחמן נתן מאכט 
האט  ישיבה  ראש  דער  סעודה”.  די  ביי  פרייליך 
פארציילט א וויץ: איינמאל ביי א חתונה איז איינער 
צוגעקומען צום מחותן און אים געפרעגט “דו ביסט 
דער בעל שמחה?” האט דער מחותן געזאגט “קום 
לאמיר דיר ווייזן ווער דער בעל שמחה איז,” ער פירט 
אים ארויף צו די צווייטע שטאק וואו די אפיס פונעם 
זאל איז געווען און זאגט פאר דעם איד “זעסט? דא 
אינעם אפיס איז דער בעל שמחה, ער מאכט געלט 

היינט נאכט, איך בין דער בעל חוב”. 

חלק א'



דער ראש ישיבה האט פארציילט פאר זיין ווייב 
אז היינט איז ארויפגעקומען אין ישיבה אן עלטערער 
איד, און ער האט געזאגט פארן ראש ישיבה “מיין 
גאנצע לעבן קום איך פאר’ן ראש ישיבה, איך קום 
טאקע נישט ארויף אין ישיבה, איך שעם זיך, אבער 
מיין גאנצע חיות איז פון די שיעורים” און דער איד 
טאקע  איך  קום  וועלט  די  “אויף  צוגעלייגט  האט 
נישט ארויף אין ישיבה אבער יעדן טאג מאך איך אן 
עקסטערע טבילה אין מקוה אז איך זאל אויף יענע 
זיין אינעם ראש ישיבה’ס היכל אין גן עדן”.  וועלט 
האט זיך דער ראש ישיבה אנגערופן נאכ’ן פארציילן 
די מעשה “אויב דא אויף די וועלט האט מען נישט 
געקענט איבערקומען די שוועריקייטן ארויפצוקומען, 
דארט  ווייל  שווערער,  סאך  וועלט  יענע  אויף  איז 

זענען דא מלאכים וואס רעדן אפ דעם מענטש”. 

עס איז מיר געווען אינטערסאנט צו זען וואו דער 
ראש ישיבה איז מחנך די קינדער ווען איך האב געזען 
זיך  האבן  יונגלעך  ישיבה’ס  ראש  דעם  פון  איינער 
געשפילט מיט זיין שוועסטער, האט זיך דער ראש 
קיין  אן  נישט  ”מ’כאפט  שטרענג:  אנגערופן  ישיבה 

מיידלעך! אפילו א שוועסטער.”

פון  איינער  געפרעגט  האט  ישיבה  ראש  דער 
האט  געווארן?”  מקורב  ביסטו  ”וויאזוי  בחורים  די 
חתונה  ערשטע  די  ביי  אז  פארציילט  בחור  דער 
אין ישיבה וואס איז נאך דעמאלטס געווען א נייע 
ער  ,איז  המדרש  בית  א  אין  חתונות  מאכן  צו  זאך 
וויאזוי עס קוקט אויס - סתם  ארויפגעקומען קוקן 
זייער  אים  איז  עס  און  אינטערעסאנטקייט,  פאר 
געפאלן. א וואך נאכדעם האט ער דורכגעליינט דעם 
גליון וואס האט באשריבן אויף אלע פיר זייטן דעם 
שוין  ער  האט  שפעטער  המדרש.  בית  אין  חתונה 
געזוכט דעם גליון יעדע וואך, און אזוי האט ער שוין 
אנגעהויבן הערן שיעורים און אזוי ווייטער, ביז ער 

איז ברוך השם אנגעקומען אין ישיבה.

דער ראש ישיבה הערנדיג דעם סיפור התקרבות 
פון דעם בחור - איז געווארן זייער פרייליך, און דער 
יענע  ביי  פארוואס  דערציילט  האט  ישיבה  ראש 
ווייל מענטשן  זייער שווער,  חתונה איז נאך געווען 
אז  נעמען  צו  עס  וויאזוי  געוויסט  נאכנישט  האבן 
חתונה  די  אינמיטן  למשל,  בחינם,  חתונה  מ’מאכט 
איז צוגעקומען איינע פון די שוואגערס פונעם מחותן 

טאן  בייסיגע  א  מיט  געזאגט  און  ישיבה  ראש  צום 
”מזל טוב מזל טוב! שכח פארן פארשעמען אונזער 
משפחה”. דער ראש ישיבה פארציילט ווייטער ”ס’איז 
מיר ממש געקומען צום וויינען, איך בין אריין אין חדר 
הדפסה וואס איז נאך דעמאלטס געווען אין ישיבה, 

און זיך גוט אויסגעוויינט צום אייבערשטן”. 

שבת צופרי האבן זיך די קינדער אנגערופן אז נאך 
די סעודה קען מען גיין שפאצירן אויפ’ן בריק - דער 
ראש ישיבה וואוינט נאנט צום וויליאמסבורג בריק – 
האט דער ראש ישיבה פארציילט אן אינטערעסאנטע 
מעשה: ס’געווען א ברסלב’ער חסיד וואס איז געגאנגען 
התבודדות אויפ’ן בריק, ווען מיטאמאל קומט צו א גוי 
צו אים מיט א גא”ן און זאגט אים “מאנ”י א”ר ליי”ף”! 
רבינו  ‘בך  גוי  מיט’ן  טאנצן  גענומען  זיך  ער  האט 
נגילה, בך רבינו נשמחה’ ביז דער גוי האט אינגאנצן 
פארגעסן פארוואס ער האט אפגעשטעלט דעם איד. 
וואס מיינט  איינער פון די קינדער האבן געפרעגט 
מאנ”י א”ר ליי”ף, האט אים דער ראש ישיבה מסביר 

געווען וואס ס’מיינט.  

נאכדעם האט דער ראש ישיבה פארציילט נאך א 
מעשה: אין ארץ ישראל איז דא א געזעץ אז מ’טאר 
נישט גיין נאך געלט ביים כותל. איינער א ברסלב’ער 
חסיד איז יא געגאנגען נאך געלט דארט, האט מען 
אים ארעסטירט, דארט אין תפיסה זענען אויך געווען 
געזעצן  זענען  וואס  אראבער  אסאך  איינגעשפארט 
דארט פאר שווערע פארברעכנס, און דער ברסלב’ער 
חסיד האט זיך גענומען טאנצן מיט די אלע אראבער 
דארט אין תפיסה און געזונגען אויף אראביש ‘אלעס 
איז דער איייבערשטער אלעס איז דער אייבערשטער’ 
ביז די תפיסה וועכטער האבן אים ארויסגעווארפן פון 
דארט און געשריגן אויף אים “דו מאך נישט פרייליך 

דא, לאז רואיג!!”.  

דעם  וועגן  שמועס  א  אין  אריינגעפארן  מ’איז 
אז  אנגערופן  זיך  האט  ישיבה  ראש  דער  שטעטל. 
דער בנין וואס מ’האט פאר די חדר און די סקול אויף 
עס  מ’האט  אז  נס  גרויסע  א  איז  גאס  טשעסנא”ט 
געקענט קויפן און נאך פאר אזא ביליגע פרייז. דער 
ראש ישיבה האט געזאגט אז אם ירצה השם וועט 

קומען נאך בנינים פאר די מוסדות.

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



דער ראש ישיבה מיט די תלמידים אויפן וועג צו מקומות הקדושים אין אייראפע - זונטאג וישב תשפ”ב 
רעכטס: אין לופטפעלד. לינקס: ביים שרייבן בריוון אויפן פליגער.

רעכטס: ביים ציון פון הייליג’ן חתם סופר זי”ע. לינקס: ביים ציון פון הייליג’ן ישמח משה זי”ע.

רעכטס: ביים ציון פון רבי הערש’לע ליסקער זי”ע. לינקס: ביים ציון פון רבי ישעי’לע קערעסטירער זי”ע.



רעכטס: ביים שרייבן בריוון אין קערעסטיר. לינקס: ביים ליינען קוויטלעך פאר אלע וואס זענען זיך משתתף מיט געלט פאר רענט אין 
ישיבה 27 סקילמאן, צוגעשטעלט געווארן דורך די “רענט קאמפיין” 

רעכטס: ביים ציון פון הייליג’ן קול ארי’ זי”ע. לינקס: ביים ציון פון הייליג’ן לבושי מרדכי זי”ע

רעכטס: ביים ציון פון הייליג’ן קדושת יום טוב זי”ע. לינקס: ביים ציון פון הייליג’ן ייטב לב זי”ע



אר ִדי קּו ְׁשּכַֹח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאז ֶעס ִאיז נַָ
אֹוי ֵוויי, אֹוי ֵוויי, ָוואס ֶוועט ָדא ַזיין?! ִמיר ֶוועְלן ִניְׁשט 
ִדי  ִמיט  ַמאֶמע  ִדי  ִמְׁשָּפָחה,  ַגאְנֶצע  ִדי  ֶגעְלט!  ַקיין  ָהאְּבן 
ִקיְנֶדער ָהאְּבן ַאֶלע ֶגעֵווייְנט, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶזען ֵזייֶער קּו ִאיז 
ֶוועט  ָוואס  ַּפְרָנָסה;  ֵזייֶער  קּו,  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ֵזייֶער  טֹויט; 

ֶיעְצט ַזיין, פּון וואּו ֶוועְלן 
ִמיר ָהאְּבן ַּפְרָנָסה?!

ֶזעֶען  ְּפלּוְצלּוְנג 
ַטאֶטע,  ֶדער  ִווי  ֵזיי 
קּוְמט  ַאֲהרֹן  ֶרִּבי 
ַאֲהרֹן  ֶרִּבי  ַאֵהיים; 
ִאיז  קּוְּבִליְטֶׁשער 
ְפֵרייִליֶכער  ַא  ֶגעֶווען 
ְּבֶרְסֶלְב'ֶער  ַא  ִאיד, 
ָהאְּבן  ַאֶלע  ָחִסיד, 
ֶגעַהאט,  ִליּב  ִאים 
ַטאֶקע  ָהאט  ֶער 
ֶגעַהאט  ָגאְרִניְׁשט 
ִאיז  ֶער  ְׁשטּוּב,  ִאין 
ָאֶרעם  ֵזייֶער  ֶגעֶווען 
ָאֶּבער ֵאיין ַזאְך ָהאט 

ָהאט  ֶער  ֶגעַהאט,  ָיא  ֶער 
ֶגעַהאט ַא ְגרֹויֶסע ְׁשֵמייְכל, ֶער ִאיז ַאְלץ ֶגעֶווען ְפֵרייִליְך.

ֶדעְרְפל  ַגאְנֶצע  ִדי  ַאֲהרֹן;  ֶרִּבי  פּון  ֶגעִוויְסט  ָהאְּבן  ַאֶלע 
קּוְּבִליְטׁש ָהאְּבן ֶגעֶקעְנט ֶדעם ֵטייֶעְרן ִאיד ֶרִּבי ַאֲהרֹן, אֹויְך 
ֶגעַהאט,  ִליּב  ֵזייֶער  ִאים  ָהאט  קּוְּבִליְטׁש  פּון  ָּפִריץ  ֶדער 
ָהאְּבן  ֵזיי  ֶווען  קּו.  ַא  ַמָּתָנה  ַא  ֶגעָׁשאְנֶקען  ִאים  ָהאט  ֶער 
ַּבאקּוֶמען ֶדעם קּו ָהאט ֶרִּבי ַאֲהרֹן'ס ַווייּב אֹויְפֶגעֶלעְּבט, ִזי 
ָהאט ֶגעָזאְגט: "ְׁשּכַֹח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִמיר ֶוועְלן ׁשֹוין ִניְׁשט 
אֹויְסֵגיין ַפאר הּוְנֶגער; ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶוועְלן ִמיר ֶמעְלְקן 
ֶדעם קּו אּון ַפאְרקֹויְפן ְפִריֶׁשע ַוואֶרעֶמע ִמיְלְך, ִמיר ֶוועְלן 

ָהאְּבן ֶגעְלט צּו ֶקעֶנען קֹויְפן ְּברֹויט ַפאר ִדי ִקיְנֶדער".

ֵאיין ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶזעֶען ֵזיי ִווי ֶדער קּו ִליְגט טֹויט אֹויף ֶדער 
ֶעְרד, ֵזיי ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן ְׁשֵרייֶען אּון ֵווייֶנען: "אֹוי ֵוויי, אֹוי 
ֵוויי, ָוואס ֶוועט ָדא ַזיין?! ִמיר ֶוועְלן ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ֶגעְלט! 

פּון וואּו ֶוועְלן ִמיר ָהאְּבן ַּפְרָנָסה?!"

קּוְמט  ַאֲהרֹן  ֶרִּבי 
ֵהייְּבט  אּון  ַאֵהיים 
"ְׁשּכַֹח  ַטאְנְצן:  ָאן 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער!" "ְׁשּכַֹח 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער!" "ְׁשּכַֹח 
ַאֲהרֹן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער!" 
 - ַווייּב:  ַזיין  ְׁשֵרייט   -
ִדיר  ִמיט  ִאיז  "ָוואס 
ַפאְרָוואס  ֶגעֶׁשען, 
ֶזעְסט  דּו  ַטאְנְצטּו? 
ִאיז  קּו  ֶדער  ַאז  ִניְׁשט 
ֶוועְלן  וואּו  טֹויט?! פּון 
ַּפְרָנָסה?"  ָהאְּבן  ִמיר 
ִאיר:  ָזאְגט  ַאֲהרֹן  ֶרִּבי 
ַפאְרֶדעם  "ַטאֶקע 
ַדאְנק  ִאיְך  ִאיְך;  ַטאְנץ 
ִדי  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ִקיְנֶדער ֶלעְּבן, ִאיְך ַדאְנק ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז דּו ֶלעְּבְסט, 
אּון  ֶגעזּוְנט  ַאֶלע  ֶזעֶנען  ִמיר  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ְׁשּכַֹח 

ְׁשַטאְרק".

ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ָחִסיד, ֶער זּוְכט ָדאס גּוְטס, ֶער  ַא  ָדאס ִאיז 
ְׁשֶלעְכט;  ִאים  ֵגייט  ֶעֶּפעס  ֶווען  ֶצעַפאְלן  ִניְׁשט  ֶוועְרט 
ֶווען ַזיין ַקאר ֶצעְּבֶרעְכט ִזיְך ֵהייְּבט ֶער ָאן ַטאְנְצן: "ְׁשּכַֹח 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶיעֶדער ִאיז ֶגעזּוְנט", ֶווען ֶעֶּפעס ִאין ְׁשטּוּב 
ֶצעְּבֶרעְכט ִזיְך ַטאְנְצט ֶער אּון ִזיְנְגט: "ְׁשּכַֹח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער!"

"ְׁשּכַֹח  ִזיְנֶגען:  אּון  ַטאְנְצן  צּוַזאֶמען  ַאֶלע  ָלאִמיר 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַפאר אּוְנֶזער ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן!"

אֹוי ֶגעַוואְלד, ִדי קּו ִאיז ֶגעְׁשָטאְרְּבן!

ַא ַמֲעֶׂשה ִמיט ַא ַקאץ
ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער, ַא ַקאץ ֶקען ֶהעְלְפן? ַא ַקאץ ֶקען 

ַמאְכן ִניִסים?

ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען ֶהעְלְפן, ָנאר ֶדער ֵאיי
ֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען ַמאְכן ִניִסים; ָדאס ֶלעְרְנט אּוְנז ֶדער 

ִמיר  ֶרִּבי,  ֵהייִליֶגער 
ֶּבעְטן  ָנאר  ָזאְלן 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶהעְרט ַא ַמֲעֶׂשה 
ַקאץ;  ַא  ִמיט 
ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַאָמאל  ָהאט  ֶרִּבי 
ַפאר  ֶדעְרֵצייְלט 
ַזיין ָטאְכֶטער ָאְדל 
ַאז ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 
ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֶגעַדאֶוועְנט  ָהאט 
ִמיט  ַלאְנג  ָיאְרן 
ִהְתַלֲהבּות  ְגרֹויס 

ִציֶמער  ַא  ִאין  ַדאֶוועֶנען  ְפֶלעְגט  ֶער  ַקאץ.  ַא  ַפאר 
ֵאייֶנער  ִווי  ֶגערּוֶדער  ַא  ֶער  ֶהעְרט  ְּפלּוְצלּוְנג  אּון 
‘ִמן  ֶגעְטַראְכט  ָהאט  ֶער  ִאיְנְדרֹויְסן,  ִזיְך  ְדֵרייְדט 
ִווי ַאזֹוי  ִוויְלן ֶזען  ַהְסַּתם ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
ִאיְך ַדאֶווען’, ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ֱאמּו
ָנה, ֶער ָהאט ַפאְרֶגעְסן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ָהאט 
ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֵגייט ִזיְך ְׁשַטאְרק ָׁשאְקֶלען ַאז ִדי 
ִווי ֵׁשיין  ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶזעֶנען ִאיְנְדרֹויְסן ָזאְלן ֶזען 
ֶער ַדאֶוועְנט, ֶיעֶדעס ָמאל ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ֶגערּו
ֶדער ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעָׁשאְקְלט אּון ֶגעְׁשִריְגן, ֶער ָהאט 
ִזיְך ֶגעַמאְכט ִווי ֶער ַדאֶוועְנט, ֶעְכט ָהאט ֶער ִניְׁשט 

ֶגעַדאֶוועְנט.

ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ֶווער  ִקיְנֶדער  ִאיר  ֵווייְסט 
ֶגעַמאְכט  ָהאט  ֶעס  ֶווער  ִאיר  ֵווייְסט  ִאיְנְדרֹויְסן? 
ִדי ֶגערּוֶדער? ַא ֶקעְצל! ָדאְרט ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַאן 
ַאְלֶטע ְפרֹוי, ִזי ְפֶלעְגט 
ן  ְל ע ֶט ְׁש ְק ע ו ֶו ַא
ָטאּפ  ַא  ִאיְנֶדעְרְפִרי 
ִדי  ַפאר  ִמיְלְך  ִמיט 
ֶקעץ, ִדי ֶקעץ ְפֶלעְגן 
ען  ֶג ְנ י ִר ְּפ ְׁש ְמ רּו ַא
ִדי  ְטִריְנֶקען  ַּביים 
ֶדעם  פּון  אּון  ִמיְלְך 
ִדי  ֶגעקּוֶמען  ִאיז 
ֶגערּוֶדער, ָהאט ֶדער 
אֹויְסֶגעִפיְרט:  ֶרִּבי 
ַאז  אֹויס  “קּוְמט 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ֶגעַדאֶוועְנט  ָהאט 
ַפאר  ֶטעג  ַזייֶנע  ַאֶלע 

ֶקעְצֶלעְך”.

ְּבֶרְסֶלב’ֶע ִקיְנֶדער ַדאֶוועֶנען ִניְׁשט ַפאר ֶקעץ, ֵזיי 
ֶיעֶדעס  אֹויס  ֶהעְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֵווייְסן 
ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּו ִאים, ֶיעֶדעס ָוואְרט ָוואס 
ֶמען ֶּבעט ִאים ֵגייט ַארֹויף צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶמען 
ֶזעט ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות. ְּבֶרְסֶלב’ֶע ִקיְנֶדער - ָוואס ֵזיי 
ַדאְרְפן ֶּבעְטן ֵזיי ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ֶּבעט 
ִניְׁשט ַקיין ֶקעץ אּון ִניְׁשט ַקיין ֶמעְנְטְׁשן, ַווייל ָנאר 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען ֶהעְלְפן.

ֶווער ַמאְכט ִדי ֶגערּוֶדער?



מנורה. חנוכה געלט. דריידל. לאטקעס. ליכט. 
אנטיוכס. יוונים. מתיונים. בית המקדש. כהן גדול. 

מכבי. חשמונאים. יהודית. אליפורני. דאונאטס. שמן 
זית. פאנקעס. נס. גדול. היה. שם. קריגל. אויל. קנויטן. 
מתתיהו. מי. להשם. אלי. מילכיגס. על. הניסים. חנוכה.

טרעף
די פאלגנדע ווערטער



סודאקא

Easy Sudoku,Book 23

Sudoku #4 , Puzzle No. 193462
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שיעור מיטן רבי’ןשיעור מיטן רבי’ן
אא

ְמַקְּבִלים  ֵאיָנם  ַׁשָּקִרים  ַּכת  ב. 
ִכיָנה. ְּפֵני ַהּׁשְ

ליגנערס  פון  גרופע  די  א.  טייטש. 

זענען נישט מקבל די פנים פון די 
שכינה. 

פירוש. ]די וואס זאגן ליגנט, שפירן 

נישט דעם אייבערשטן [

אאמתמת

דער הייליגער רבי זאגט: 

די טעג פון חנוכה איז א צייט פון

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. טוהן חסד

ב. בעטן פאר גוטע קינדער

ג. לויבן דעם אייבערשטן

ד. זיך באנייען

דארף שוין גארנישט זארגן

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

מלכה בירנבוים - קרית ברסלב
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161

שאלה און ענטפער פון פאריגע  וואך:

 דער הייליגער רבי זאגט: ווער עס
זאגט תיקון הכללי

שאלה: 

ענטפער:
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3 
3 4 

5 2 
3 

3 6 2 

5 
5 

3 

קאליר לויט די אנווייזונגעןקאליר לויט די אנווייזונגען

1. בלוי  2. גרין  3.געיל  4. רויט  5. אראנדש  6. פערפל



בס"ד

לעכט - געל       קריגל - אראנדש      מנורה - בלוי     דריידל - פערפל        לאטקעס -ברוין

קאליר לויט די אנווייזונגען

קאליר לויט די אנווייזונגעןקאליר לויט די אנווייזונגען





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ענדיג צו די בילדערענדיג צו די בילדער



Hexagonal sigma maze with 45 cells side
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העלף נחמן נתן העלף נחמן נתן 
נעמען די דריידלך  נעמען די דריידלך  

פאר חנוכה!פאר חנוכה!



לאמיר אלע נעמען א חלק לקיים רצון צדיק:

ר צּו ִמיר ָזאְלן  ָ
ׁ

ְלִמיִדים ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ְמקּוש ַטאְרק ַאז ַאֶלע ַמייֶנע ּתַ ְ
ׁ

 “ִאיְך ִוויל ֵזייֶער ש
יֶנען”.

ֹ
ָטאט, ִאין ִדי ֶגעְגְנט וואּו ֵזיי וואו ְ

ׁ
’ ִאין ֵזייֶער ש

ׁ
ֶדש

ֹ
 ‘ֵהיָכל ַהקו

ׁ
ית ַהִמְדָרש ֶטעְלן  ַא ּבֵ ְ

ׁ
יְפש

ֹ
או

מוה״ר יואל מנחם גרשון שניצלער ני”ו 

 פאר’ן מנדב זיין זיין בעיסמענט 
אויפצושטעלן דעם בית המדרש און מקוה.

מוה״ר יואל הכהן ראזענבערג ני”ו 

 פאר’ן זיך אוועקגעבן בלב ונפש 
 פאר די הצלחה פונעם בית המדרש און מקוה, 

 אזוי אויך פאר’ן מנדב זיין די לעיבאר 
פון די ספליט-יוניטס.

מוה״ר אברהם דוד לאקס ני”ו 

 פאר’ן פאנדרעיזן פאר’ן בית המדרש 
 און מקוה,  און זען אז די ארבעט זאל זיך 

רוקן על צד היותר טוב.

מוה״ר יוסף הכהן פריעדמאן ני”ו 

 פאר’ן מנדב זיין א גרויס חלק פון די 
פלאמבינג פאר’ן בית המדרש און מקוה.

מוה״ר יואל הכהן לאנדא ני”ו 

 פאר’ן מנדב זיין די לעקטעריק 
פאר’ן בית המדרש און מקוה.

מוה״ר שמואל דוד ברוין ני”ו 
פאר’ן מנדב זיין די סאונד-פרוף און שיטראק.

מוה״ר מנחם מענדל שימשאוויטש ני”ו 
פאר’ן מנדב זיין א ספליט-יוניט.

החתן שמעון אביש ני”ו 

 פאר אלעס וואס ער העלפט ארויס
 מיט’ן בויען דעם מקוה און בית המדרש.

 והאחרון חביב

הרב יעקב משה אינדארסקי שליט”א,
  פאר’ן זיך אוועקגעבן בלב ונפש בכל עת ועונה 

 פאר די הצלחה פונעם בית המדרש, 
מחוטב עצי”ך עד שואב מימי”ך.

בס”ד

בית המדרש עצתו אמונה
187 Twinbridge Rd.

• ימי חנוכה הם ימי הודאה! •
ביי די יעצטיגע געלעגנהייט ווילן מיר אויסדרוקן אונזער הכרת הטוב פאר 

אלע וואס געבן זיך איבער און העלפן צו פאר די הצלחה פונעם בית המדרש 
וואס איז אין די קורצע צייט זייט עס שטייט פארוואנדלט געווארן אין א שיינע 

ווארעמע ווינקל פאר אנשי שלומינו פונעם אומגעגענט לתורה ותפלה.

ר ע ז נ ו ר א ן פא קע נ ך באדא י ר ז י ן מ ל י ו ם אלעם ערשט ו ו צ

חשוב’ער און  געטרייער ראש ישיבה שליט”א 
 וואס געבט זיך אוועק פאר אונזער הצלחה ברוחניות ובגשמיות, פון די גרעסטע זאכן ביז די קלענסטע פרטים, 

 אז מיר זאלן קענען האבן א שיינע לעבן און אויפציען אונזערע קינדער צו לעבן מיט’ן אייבערשטן 
און זיך פירן לויט די רבי’ס עצות, פאר’ן אונז צושטעלן דעם בית המדרש עצתו אמונה.

ר ן פא קע נ ך באדא י ר ז י ן מ ל י ו ך ו י ו י א ו ז א

אזוי אויך ווילן מיר אויסדרוקן אונזער הכרת הטוב פאר

 הרה”ג דומ”ץ דקהילתינו הק’ שליט”א ואתו עמו  הרה”ג ר’ שלמה רוטה שליט”א מרבני הכולל

 פאר’ן זיך אפגעבן מיט די מקוה בכל פרטיה ודקדוקיה, עס זאל זיין אויסגעהאלטן למהדרין מן המהדרין.

ווער עס וויל האבן א חלק אינעם בית המדרש און מקוה קען זיך מעלדן צו 

ר’ אברהם דוד לאקס ני”ו   |    347.799.3361




