
עשרה 
בטבת

עשרה 
רבי נתן זי״עבטבת

: ז י י פר
אמעריקע: $3

א״י: 9 ש״ח

מוהרא״ש זי״ע ביים ציון פון רבי נתן זי״ע

נייעס    •    א סעודה מיטן ראש ישיבה שליט״א    •    קינדער אפטיילנוג

דער ראש ישיבה שליט״א ביים ציון פון רבי נתן זי״ע

ון 
א פ
דיש

יומא דהילולא ק

שנה ג׳ 
נומער ק״ה

 פרשת ויגש 
תשפ״ב

בס״ד



 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 

צו אדווערטייזן אדער 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
די דעקל פונעם בלעטל

עס איז גאר א הערליכע אויסגאבע, איך בין 
זיך מחיה דערמיט יעדן איינציגן וואך.

זאגן,  געוואלט  וואלט  איך  וואס  זאכן  צוויי 
איינס; אויב מען קען טוישן די בילד פונעם 
אינגל וואס מען האט געלייגט ביי די “קינדער 
א  עפעס  טרעפן  דארף  מען  אפטיילונג”, 

שענערע בילד צו לייגן דארט.
א  ווי  נישט  צייגט  דעקל  די  צווייטנס; 
לוינט  עס  אויסגאבע,  אהערגעשטעלטע 
א  אויף  אהערשטעלן  עס  און  טוישן  צו  זיך 
שענערע פארנעם, אויב איר ווילט קען איך 
זיין דער וואס מאכט אייך די גרעפיק’ס, איר 

קענט זיך פארבינדן מיט מיר.

א שטענדיגע ליינער

רעדאקציע: ברוך השם די וואך קענט איר שוין זעהן 

דעם נייעם דעקל וואס מען האט אהערגעשטעלט, 

נאכן ארבעטן אויף דעם א שטיק צייט. 

מוהרא”ש  איז  אפטיילונג  קינדער  די  ביי  בילד  די 

זכותו יגן עלינו אלץ קינד.

בילדער ארכיוון
א גוטן טאג מערכת קרית ברסלב בלעטל.

איך וואלט זיך געוואלט באדאנקן פאר אייער 
מיטן  וואך,  יעדע  טוט  איר  וואס  ארבעט 
אהערשטעלן אזא הערליכן אויסגאבע, מיט 

אזויפיל יראת שמים.
אלעס  פון  הנאה  שטארק  גאר  האב  איך 
איך  האב  ספעציעל  אבער  בלעטל,  אינעם 
הנאה צו זעהן די בילדער ארכיוון, ווען איר 
זי”ע,  מוהרא”ש  פון  בילדער  אריין  לייגט 
וואס  צייטן  די  צו  צוריק  מיר  ברענגט  דאס 
איך בין געווען ביי מוהרא”ש און געהערט די 

שיעורים יעדע וואך.
עס וועקט מיר אויף פון פריש צו וועלן גיין 
אין די וועגן פון מוהרא”ש, עס ברענגט מיר 

צוריק גאר גוטע זכרונות.
הייליגע ארבעט, דער  אן מיט אייער  גייטס 
אייבערשטער זאל אייך באצאלן מיט אלעם 

גוטס.
ג. י. בארא פארק

::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

ברוכים
הבאים!

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

ברסלב ליבערטי

 יודל טירנויער הי“ו 
וזוגתו בריינדל תחי‘

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח 
זיין אינעם היייליג’ן שטעטל, און קענען אויפציען 

די קינדער און אייניקלעך אויפן הייליגן רבינ’ס 
וועג, און זעהן ביי זיי אסאך אידיש נחת.

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

 פרשת ויגש  ז’ טבת תשפ”ב

 הדלקת הנרות.......... 04:09    
מוצאי שבת ............ 05:40
מנחה מעריב ויחי ....  05:25



clothing | outerwear | blankets | jewelry | accessories | baby essentials | gifts

78 Denman Rd • Liberty, NY 12754 • 917 538 2832
open all year ‘round • phone orders welcome

Baby Boutique
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BABY
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שיינעם יום טוב חנוכה אין שטעטל 
צוזאמען מיט’ן ראש ישיבה שליט”א

גאר א שיינער יום טוב חנוכה איז אריבער אין שטעטל צוזאמען 
מיט’ן ראש ישיבה שליט”א, און אזוי אויך מיט די חשוב’ע בחורי 

ישיבה וואס זענען מיטגעקומען מיטהאלטן חנוכה אין שטעטל.

מיטוואך מקץ  - די פערטע נאכט חנוכה איז דער ראש ישיבה 
שליט”א ארויסגעקומען אין שטעטל, דאנערשטאג זענען געקומען 
די בחורים. די תלמידי הישיבה האבן געהאט די זכיה מיטצוהאלטן 
די ליכט צינדן פונעם ראש ישיבה דאנערשטאג נאכט. נאך ליכט 
די  מיט  חנוכה  א סעודת  געגעסן  ישיבה  ראש  דער  צינדן האט 
בחורים, און זיי פארציילט גאר שיינע זאכן פון וואס זיי האבן זיך 
באלעקט מיט יעדן ווארט. ניין אזייגער ביינאכט האט דער ראש 
ישיבה געגעבן דעם וועכנטליכן ליל שישי שיעור, וואו דער ראש 
ישיבה האט גאר שיין גערעדט וואס חנוכה מיינט פאר אונז אויף 
לעובדה ולמעשה )מען קען הערן דעם שיעור אויף קול ברסלב 

.)212-444-9191

און  אינאיינעם  געדאווענט  מען  האט  אינדערפרי  פרייטאג 
גמרא  דף  דעם  פארגעלערנט  ישיבה  ראש  דער  האט  דערנאך 
געפלאכטן מיט גאר שיינע התחזקות ארויסגענומען פונעם דף. 
געדאווענט  שליט”א  ישיבה  ראש  דער  האט  צונאכטס  פרייטאג 
אין בית המדרש עצתו אמונה צוזאמען מיט אלע בחורים. נאכן 
דאווענען האט מען צוריק שפאצירט צום בית המדרש אויף האשקי, 
ווי עס איז געווען צוגעגרייט א הערליכע סעודה, די בחורים האבן 
געהאט א זעלטענע זכיה צו עסן ‘א סעודה מיט’ן ראש ישיבה’. 
שפעטער צום באטע זענען שוין געקומען אנשי שלומינו פון אלע 
עקן שטעטל, ווי מען האט געזינגען זמירות אינאיינעם און דערנאך 
האט מען געהערט דברי תורה פונעם ראש ישיבה שליט”א אויף די 
וואכעדיגע סדרה, וואו מען זעהט אז יוסף האט זיך פארלאזט אויף 
א בשר ודם, און וועגן דעם האט ער געדארפט זיצן אין תפיסה 

נאך צוויי יאר.

ישיבה  ראש  דער  האט  דאווענען  פאר’ן  אינדערפרי  שבת 
פארגעלערנט די מעשה וואס דער הייליגער רבי האט פארציילט 
פון א רב וואס איז געווען אין עולם התהו פאר גאנצע אכט און 

צוואנציג יאר רחמנא לצלן, און דער רבי האט אויסגעפירט: ווער 
עס וועט זיין ביי מיר שבת חנוכה, שבועות און ראש השנה וועט 

ווערן ניצול פון עולם התהו.

צו שחרית איז דער ראש ישיבה צוגעגאנגען צום עמוד, הלל 
איז געווען מיט א מורא’דיגע התעוררות און געשמאק, אזוי ווי דער 
ראש ישיבה האט געזאגט ביי שלש סעודות, אז די דאווענען איז 
פשוט א געשמאק, עס איז נישט עפעס רוחניות - א הויכע ווייטע 
זאך, ניין! עס איז פשוט א געשמאק צו זינגען הלל, א נקדישך, כתר 
און אזוי ווייטער. ביים קידוש נאכ’ן דאווענען האט דער ראש ישיבה 
גאר שטארק ארום גערעדט פון זיך האלטן ביים צדיק, וואס דארט 
וועסטו האבן אלעס גוטס.  נאכ’ן עסן די סעודה מיט די בחורים 
האט מען זיך ארויס געלאזט אויף א שפאציר, מען איז אריין אין 
שליט”א,  שטראססער  משה  אברהם  הר”ר  מנהל  פונעם  שטוב 
ר’ מנחם שטיינבערג  ביי  זיך אפגעשטעלט  שפעטער האט מען 
הי”ו אינדערהיים ווי זיי האבן פארציילט שיינע זאכן פון ישיבה און 

פון שטעטל.

די  פארגעלערנט  ישיבה  ראש  דער  האט  סעודות  שלש  ביי 
מעשה וואס דער הייליגער רבי האט פארציילט חנוכה פון א אורח 
מיט א בעל הבית, די תמצית הדברים פונעם מעשה איז אז ווען 
מען איז מקורב צו א צדיק קען מען זיין סיי אויף דער וועלט אבער 
אויך זיין צוגעקלעבט שטענדיג צום אייבערשטן - עס איז בכלל 

נישט קיין סתירה.

זיך  איז  מען  ווען  הויכפונקט,  די  געווען  איז  שבת  מוצאי 
צאמגעקומען צו סעודת מלוה מלכה אינעם בנין התלמוד תורה, 
ווי עס איז געווען צוגעגרייט א הערליכע סעודה. דער יושב ראש 
ר’ אברהם הערש וועבערמאן הי”ו האט אויסגערופן זיין עלטערער 
ברודער הר”ר אהרן נ”י צו רעדן אפאר ווערטער, און ר’ אהרן האט 
נישט אנטוישט, ער האט גערעדט פון די שיינע קהילה וואס מיר 
האבן ברוך השם, און אז יעדער אינגערמאן וואס איז דא קען עפעס 
טוהן צוריק צו ברענגן נאך מענטשן צום אייבערשטן. שפעטער 
מוסדות  די  פון  אדמיניסטראטאר  דעם  אויסגערופן  מען  האט 
הר”ר רפאל פורסט הי”וצו רעדן אפאר ווערטער, וואו ער האט 

פארציילט וואס טוט זיך אינטער די קוליסן אינעם מוסד.

ביים סוף האט מען געהערט פייערדיגע דיבורים פונעם ראש 
אפגעבן  זיך  פון  חשיבות  די  ארויסגעברענגט  האט  וואס  ישיבה 
מיט די קינדער, וואס דאס איז די וויכטיגסטע זאך מער פון סיי 
וואס, און גאר שטארק געבעטן פון אלע עלטערן מען זאל נישט 
אריין ברענגן קיין שום זאך וואס מען קען האבן צוטריט צו די 
אינטערנעט אינדערהיים, ווייל דאס שאדט גאר שטארק פאר די 

קינדער )הערט דעם גאנצן שיעור אויף, קול ברסלב(.

דער יום טוב וועט זיכער נישט פארגעסן ווערן פאר א לאנגע 
צייט, די אלע דרשות התחזקות וועט אונז אלע באגלייטן פאר די 

לאנגע קאלטע ווינטער חדשים וואס קומען צו גיין.



היכל הקודש בני ברק ברייטערט זיך 
אויס אויף א שיינעם פארנעם

פארגאנגעם ליל שישי, איז אפגעהאלט געווארן א געהויבענעם 
קרית  אין  אברבנאל  רחוב  אויף  הפצה”  מרכז  “פתיחת  מעמד 
זיך  געקומען  זענען  מפיצים  אסאך  ווי  ברק,  בני  אין  הערצאג 
וועט  וואס  נייעם מרכז הפצה  פונעם  באנייאונג  צום  באטייליגן 
גאנץ  אין  ליכטיגקייט  א  הילף אריינברענגן  אייבערשטנ’ס  מיט’ן 

בני ברק.
פון  ספרים  אלע  באקומען  צו  דא  איז  הפצה  מרכז  אינעם 
הייליגן רבין, און זיינע תלמידים, קמיעות, סידיס, יו-עס-בי און עס-
די קארטלעך מיט שיעורים, הפצה קארטלעך, ספרים, קונטרסים, 
גליונות און נאך. אזוי אויך וועלן די מפיצים פון בני ברק שוין האבן 
א לאקאלע הפצה צענטער פאר אלע זייערע הפצה געברויכן, און 
מער נישט דארפן ברענגען פון דערווייטענס די ספרים, גליונות 
און סידיס, וואס דאס פארשווערט די הפצה פאר אנשי שלומינו 
אין בני ברק, אבער יעצט מיט’ן נייעם צענטער, וועט דאס זיין גאר 

א שטארקע הילף פאר די מפיצים אין בני ברק.
אין אנדערע נייעס הערט מען, אז נאך מער פון איינס און א 
האלב יאר זינט דער עפענונג פונעם וועכענטליכן חבורה, האט 
די חבורה פון בני ברק זוכה געווען צו באקומען מיטוואך פרשת 

וישלח א שמועס פונעם ראש ישיבה, דורך א טעלעפאן הוק אפ.
צווישן אנדערע האט דער ראש ישיבה שליט”א געזאגט פאר 
אנשי שלומינו אין בני ברק “ס’איז צייט צו עפענען א בית המדרש 
אנשי  פון  אנוועזענדע  פון  איינע  ברק”.  בני  אין  הקודש  היכל 
שלומינו, האט תיכף וואלונטירט אוועקצוגעבן זיין שטוב מען זאל 
עס קענען נוצן פאר די תפילות ליל שבת קודש און שלש סעודות.
שלומינו  אנשי  זענען  קודש  שבת  פארגאנגענם  טאקע  און 
צו  ברק  בני  הקודש  היכל  המדרש  בית  פרישן  צום  געקומען 
ווי מען האט געדאווענט א געשמאקע  מנחה ערב שבת קודש, 

האט  דאווענען  נאכן  מעריב.  און  שבת  קבלת  מנחה,  דאווענען, 
מען זיך ארויסגעלאזט און א פייערדיגע טאנץ, און מען איז זיך 
צוגאנגען יעדער צו זיך אהיים, מיט גרויס שמחה. אזוי אויך שבת 
מען  ווי  געקומען,  צוזאם  ווידער  זיך  מען  איז  נאכמיטאג  קודש 
האט אפגעראכטן א שיינעם שלש סעודות אינאיינעם מיט אנשי 
שלומינו, מען האט געזונגען אינאיינעם זמירות בשבת אחים, און 

זיך געפריידט אז אשרינו שזכינו להתקרב לרבינו. 

חבורת היכל הקודש בית שמש 
פארגעסערט 

גאר א שיין ווינקל פון היכל הקודש אינגעלייט געפונט זיך אין 
שטאט בית שמש, יעדע וואך ליל ששי קומט מען זיך צאם, און 
מען הערט אויס דעם שיעור פונעם ראש ישיבה שליט”א וואס 

ווערט איבערגעגעבן יעדע וואך ספעציעל פאר אינגעלייט.
אויך  מעריב,  געשמאקן  א  צוזאמען  מען  דאווענט  דערנאך 

ווערט צוגעשטעלט אביסל טועם צו זיין אויפ’ן פלאץ. 
די חבורה איז געווארן געגרונדעט פאר בערך א האלב יאר 
ביים  אריינגעקלאפט  האט  אינגערמאן  חשובער  א  ווען  צוריק, 
איינעם אינדערהיים, און געגעבן פאר יענעם א קונטרס, און דער 
אינגערמאן רופט זיך אן מיט התרגשות: “איך הער שוין אויס די 
שיעורים און איך לערן די קונטרסים פאר א שטיק צייט, און בזכות 
דעם לערן איך יעדן טאג פרקים משניות און מיין גאנצע לעבן 
האט זיך געטוישט”, פארציילט ער ווייטער: איך האב גאר שטארק 
געוואלט מאכן א חבורה, וואו מען קומט זיך צאם און מען הערט 
נישט  האב  איך  אבער  ישיבה,  ראש  פונעם  שיעור  די  צוזאמען 
געוויסט צו וועמען זיך צו ווענדן וועגן דעם, יעצט אז דו ביזט דא 
געקומען בעט איך דיר זאלסט מיר העלפן דאס זאל צושטאנד 

קומען”.
גלייך נאכדעם האט מען ברוך השם אהערגעשטעלט א שיינעם 

פלאץ, און די חבורה ווערט יעדע וואך גרעסער און גרעסער.



עזרא בוים - קרית ברסלב:

א( די טערמוסטאט פאר די הייצונג ביי מיר אינדערהיים האט 
זיך צובראכן. איך קען מיך נישט אויס וואו און וואס צו קויפן, האב 
איך געפרעגט נחום ברילל וואס ארבעט מיט די זאכן, האט ער 

מיך געזאגט אז אין האום דיפאו קען מען עס קויפן. 

א  ארום  זיך  איך  און  דיפאו  האום  אין  געגאנגען  בין  איך 
טערמוסטאט אבער ס’איז געווען דארט פון אלע מינים פאר ביליג 
און טייער, איך האב נישט געוויסט וועלכע צו נעמען, איך האב 
נישט געוואלט רופן נחום פרעגן ווייל איך האב אים נישט געוואלט 
שטערן אינמיטן די ארבעט, האב איך געבעטן דעם אייבערשטן אז 

איך זאל וויסן וואס צו קויפן.

 ווי נאר איך ענדיג די תפילה זע איך נחום שטייט אין פארנט 
פון מיך! ער האט מיר געוויזן וועלכע צו קויפן, שכח אייבערשטער 

פארן מיך העלפן שטענדיג.

ב( איין ערב שבת האב איך געקויפט עפעס אנליי”ן, אביסל 
שפעטער האב איך מיך געכאפט אז איך האב נישט געדארפט 
די זאך, אבער ס’איז שוין געווען נאנט צום זמן האב איך שוין 
נישט געהאט קיין צייט צו קענסלע”ן די ארדער, וואס מיינט אין 
אנדערע ווערטער אז ווען די זאך גייט אנקומען גיי איך עס דארפן 
צוריקשיקן און דאס וועט מיר קאסטן אפאר דאלער וואס איך זיך 
נישט סתם צו אויסגעבן, האב איך געבעטן דעם אייבערשטן אז 

ס’זאל מיך נישט קאסט קיין געלט. 

למעשה איז געקומען די טאג וואס ס’האט געדארפט אנקומען 
און איך האב באקומען א מעסעדש פון פעדעק”ס אז דאס פעקל 
איז טאקע אנגעקומען, איך גיי אהיים און איך זיך אהער און אהין 
אבער דער פעקל איז נישט דא, איך רוף אן די קאמפאני וואו איך 
האב עס געקויפט און איך פארצייל זיי אז פעדעק”ס זאגט אז די 
ארדער איז אנגעקומען אבער איך האב עס נישט באקומען, זאגן 
זיי מיר “נישט קיין פראבלעם, מען וועט קרעדיטן דיין אקאונט 
וויפיל די זאך האט געקאסט. שכח אייבערשטער אז איך  פאר 

האב נישט געדארפט צאלן איבריגע געלט.

אברהמי לעסער - קרית ברסלב:

ספעציעלע  א  האבן  דארף  וואס  אייפאד  א  האב  איך  א( 
פארלוירן,  עס  איך  האב  טאג  איין  טשארדשן.  צו  עס  ווייער 
האב איך געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל עס שנעל טרעפן. 
געזען  זי האט  אז  מיין מאמע  זאגט מיך  אפאר טעג שפעטער 
ס’איז.  וואס  ווייס  איך  אויב  ווייער  אינטערעסאנטע  אן  עפעס 

אייבערשטער  שכח 
די  טאקע  געווען  ס’איז  אז 
האב  איך  וואס  טשארדשער 

געדארפט.

טאג בין איך געאנגען מיט די חדר שווימען צו עפעס ב(איין 
זאל  איך  אז  אייבערשטן  געבעטן דעם  און איך האב  א קעמפ, 
האבן שווים גלעזער צו קענען גוט שווימען, שכח אייבערשטער 
אז איינע פון די אינגלעך האבן געהאט מיין שווים גלעזער וואס 

ער האט געבארגט פון מיר נאך אין די זוממער. 

אייזיק ראטה – קרית ברסלב:

די חנוכה מסיבות האבן זיך אנגעהויבן. איך בין אריינגעפארן 
מוצאי שבת אין שטאט צו א משפחה חנוכה מסיבה, ביים אהיים 
פארן איז שוין געווען גוט שפעט און איך בין געווען נישט ווייניג 
מיד, האב איך געבעטן דעם אייבערטן אז איך זאל קענען דרייוון 
און נישט זיין מיד. אזוי בין איך ארויסגעפארן ווען איך מאך זיכער 
צו האלטן מיינע אויגן אפן, און איך האף צום אייבערשטן אז איך 

זאל נישט אימוועלנדיג כאפן א דרימל אינמיטן פארן. 

ס’האט  אינדרויסן,  וועטער  גרינגע  קיין  נישט  געווען  ס’איז 
געשנייט אביסל, און איך האב היבש אינטערגעשאצט די וועטער 
און געפארן אביסל שנעלער ווי איך וואלט געדארפט, מיטאמאל 
האט די קאר געגעבן א שטארקן גליטש, און איך מיט מיין ווייב 
האבן געשריגן פון טיפן הארץ צום באשעפער אז גארנישט זאל 

געשען.

 שכח אייבערשטער אז ס’איז טאקע גארנישט געשען און איך 
האב ווייטער געקענט פארן און פון דעמאלט בין איך שוין געווען 
פריש ווי קיינמאל פריער, מיינע אויגן האבן זיך געהאלטן אפן 

ממש א מחיה. שכח אייבערשטער פאר די גרויסע נס.

מרדכי אהרן היילפרין – קרית ברסלב:

איין טאג באמערק איך אז די וואסער פון מיין הויז האבן א 
ברוינע קאליר ס’איז געווען זייער נישט בא’טעם’ט, האב איך זיך 
געמאכט א חשבון הנפש וואס דער אייבערשטער וויל מיר ווייזן 
מיט די נגע, און איך האב מיך דערמאנט וואס דער ראש ישיבה 

זאגט אייביג אז מ’דארף אויך דאנקען דעם אייבערשטן. 

וואס  האב איך אנגעהויבן דאנקען פאר די פרישע וואסער 
שכח  זאכן.  גוטע  אנדערע  אלע  אויף  און  אלעמאל  האבן  אונז 
אייבערשטער אז נאך א טאג צוויי איז די וואסער שוין געווען 

קלאר און פריש אזוי ווי אמאל.

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

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



ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבַרְך - ג’ ַּפְרַׁשת ַוְיִחי, י”א ֵטֵבת, ְׁשַנת תש”פ ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

פּון  ָיאְרַצייט  ִדי  ְּפַראֶווען  ָמאְנִסי  ִאין  צּוַזאְמֶגעקּוֶמען  ִזיְך  ִמיר  ֶזעֶנען  ַנאְכט  ֶנעְכְטן 
ִווי ַאזֹוי  ִלְבָרָכה, ִמיר ָהאְּבן ֶדעְרֵצייְלט ֶדעם ִסיּפּור  ִזְכרֹונֹו  ָנָתן  ֶרִּבי  אּוְנֶזער ֵהייִליֶגער 
ֶדעְרֵצייְלן  ֶרִּבי’ן  צּום  ַאַריין  ִאיז  ֶער  ֶרִּבי’ן.  ֵהייִליְגן  צּום  ֶגעָוואְרן  ְמקּוָרב  ִאיז  ָנָתן  ֶרִּבי 
ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ַאִריֶּבער אֹויף ִאים אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶגענּוֶמען אֹויף ַא ְׁשַּפאִציר, 
ַאזֹוי ֵגייֶעְנִדיג ָהאט ֶדער ֶרִּבי ַארֹויף ֶגעֵלייְגט ַזיין ַהאְנט אֹויף ֶרִּבי ָנָתנ’ס ַאְקְסל אּון ִאים 
ֶגעָזאְגט ַאָּפאר ֶוועְרֶטער: “אּון ַווייֶטער ִאיז גּוט ַאז ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאְרץ 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאְרץ צּו ַא גּוֶטער ַחֶבר”; ֶדער 
ִזיְך  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז  ִהְתּבֹוְדדּות,  ַזאְך פּון  ִדי  ֶגעֶווען  ְמַגֶלה  ֶדעָמאְלט  ִאים  ֶרִּבי ָהאט 
צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין ְׁשְּפַראְך ָוואס ֶער ִאיז צּוֶגעוואֹויְנט צּו 
ֶרעְדן אּון ִאים ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן, ֶמען ָזאל ָגאְרִניְׁשט ַפאְרהֹויְלן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶדער 
ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ֶרִּבי ָנָתן ַאז אֹויּב ֶער ֶוועט ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען ִזיְך צּו ִפיְרן ִמיט ִדי 

ַהְנָהָגה, ֶוועט ִאים ַאֶלעס ֵגיין ְגִריְנֶגער אּון ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַא ִזיס ֶלעְּבן.

ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט ְׁשֶּפעֶטער ֶדעְרֵצייְלט: “ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ַארֹויף ֶגעֵלייְגט 
ַזיין ַהאְנט אֹויף ַמיין ַאְקְסל אּון ִמיר ֶגעָזאְגט ִדי ֶוועְרֶטער: ‘אּון ַווייֶטער ִאיז גּוט ַאז ֶמען 
ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאְרץ צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאְרץ צּו ַא 
גּוֶטער ַחֶבר’ ָהאּב ִאיְך ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ִאיְך ִּבין ׁשֹוין ַא ֶגעָהאְלֶפעֶנער, ַווייל ָוואס ֶעס ָזאל 
ָנאר ִניְׁשט ַאִריֶּבער ֵגיין אֹויף ִמיר ֶוועל ִאיְך ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרִליְרן, ָנאר ֵגיין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

אּון ִאים ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן”.

צּום  ַהאְרץ  ַזיין  אֹויס  ִזיְך  ֶרעְדט  ֶער  ֶרִּבי’ן,  ֶדעם  ָפאְלְגן  ָאן  הֹויְּבט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ַדאְנְקט ִאים אֹויף ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט, ֶער ֶּבעט אֹויף ַאֶלעס ָוואס ֶער 
ַדאְרף אּון ֶדעְרֵצייְלט ִאים ַאֶלעס ָוואס ֶעס ַּבאֶדעְרט ִאים, אּון ַאז ֶער ִאיז ַאָראּפ ֶגעַפאְלן 
אּון ֶגעטּון ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲעִׂשים ֶדעְרֵצייְלט ֶער ָדאס ַפאְר’ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶער ֶּבעט ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶער ָזאל ִאים מֹוֵחל ַזיין - ַאַזא ֶמעְנְטׁש ֶלעְּבט ׁשֹוין ָדא ְּבֶזה ָהעֹוָלם ִאין “ַגן 
ֵעֶדן”, ַאַזא ֶמעְנְטׁש ֶלעְּבט ַא ַחִיים טֹוִבים, ֶער ֶלעְּבט ִמיט ֱאמּוָנה, ֶער ֵווייְסט ַאז ֵקייֶנער 

ֶקען ִאים ִניְׁשט ְטֶׁשעֶּפען אּון ֵקייֶנער ֶקען ִאים ִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון.

אֹויְך ָהאְּבן ִמיר ֶגעֶרעְדט פּון ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ְדרּוְקן ֶדעם ֶרִּביְנ’ס ְסָפִרים; ֶמען 
ְפֶלעְגט ִזיְך ִפיְרן ַּביי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו צּו ַמאְכן ַאן ִהְתעֹוְררּות ַּביי ֶרִּבי ָנָתנ’ס ָיאְרַצייט ַפאר 
ַהְדָפָסה, ָּברּוְך ַהֵׁשם ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסע ִהְתעֹוְררּות ְצִוויְׁשן ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו צּו ֶהעְלְפן 

ְדרּוְקן ַאֶׁשר ַּבַּנַחל.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִמיר ְמַזֶּכה ֶגעֶווען ֶיעְצט צּו ֶהעְלְפן ְדרּוְקן ַאֶׁשר ַּבַּנַחל, ִאיְך 
ָהאּב ָנאְרָוואס ֶגעָהאְלְפן ְדרּוְקן ֵחֶלק קע”ה אּון קע”ו, אּון ֶיעְצט ָהאּב ִאיְך ֶגעִׁשיְקט ֶגעְלט 
ַפאר ָנאְך ְצֵוויי ֶּבעְנֶדער ֵחֶלק קע”ז אּון קע”ח; ַאז דּו ִוויְלְסט ֶקעְנְסטּו ָהאְּבן ַא ֵחֶלק ִאין ִדי 
ְגרֹויֶסע ִמְצָוה פּון ְדרּוְקן אּון ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ִדי ְּבִריוו ָוואס מֹוַהָרא”ׁש ָהאט ֶגעְׁשִריְּבן ִמיט 
ְמִסירּות ֶנֶפׁש צּו ְמַחֵזק ַזיין ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער, מֹוַהָרא”ׁש ָהאט ַמְבִטיַח ֶגעֶווען ַאז ֶווער ֶעס 

ֶוועט ֶגעְּבן ֶגעְלט צּו ְדרּוְקן ֶדעם ֵסֶפר “ַאֶׁשר ַּבַּנַחל” ֶוועט ֶזען ְגרֹויֶסע ִניִסים.

אֹויְך ָהאְּבן ִמיר ִזיְך ְמַחֵזק ֶגעֶווען ִמיְט’ן ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז 
ֶגעֶגעְּבן )ִׂשיחֹות ָהַר”ן, ִסיָמן עו(, ִמיר ָזאְלן ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ֶיעְדן ָטאג ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט 
ִניְׁשט אּון ֲאִפילּו ֶמען ִאיז ַפאְרנּוֶמען; ֲאִפילּו ֶמען ָהאט ַאֶלע ֵּתירּוִצים אֹויף ִדי ֶוועְלט ָזאל 

ֶמען ֶלעְרֶנען ִׁשיעּוִרים ְּכִסְדָרן ְּבָכל ַהּתֹוָרה ּכּוָלה.

ַא ָׁשאד ָזאְלְסט ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ַאִּביְסל חּוָמׁש ֶיעְדן ָטאג; קּוק ִווי ִמיר ַהאְלְטן ׁשֹוין, ֶמען 
ַהאְלט ׁשֹוין ָנאְכַאָמאל ַּביי: “ַחַזק, ַחַזק, ְוִנְתַחֵּזק”; ַאז ֶמען ָפאְלְגט ָוואס ְׁשֵטייט ִאין ֻׁשְלָחן 
ָערּוְך - ֶמען ֶנעְמט ַא חּוָמׁש ֶיעְדן ָטאג אּון ֶמען ֵהייְּבט ָאן ָאְנֵהייּב ָוואְך, ֶמען ִאיז ַמֲעִביר 
ֶסְדָרה זּוְנָטאג ִּביז ֵׁשִני, ָמאְנָטאג ִּביז ְׁשִליִׁשי, ִדיְנְסָטאג ִּביז ְרִביִעי אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ֶעְנִדיְגט 
ֶמען ֶיעֶדע ָוואְך ִדי ֶסְדָרה, ִּביז ֶעס ֵגייט ַאִריֶּבער ַאָּפאר ָוואְכן ֶעְנִדיְגט ֶמען ַא ַגאְנֶצע ֵסֶדר.

ַזיין פּון  ֶסְדָרה  ַמֲעִביר  ָאן  ֵהייּב  ֶיעְדן ָטאג;  ֵזייֶער ֶנעם אֹויְך ַא חּוָמׁש  ִדיר  ִאיְך ֶּבעט 
ָאְנהֹויּב ָוואְך, ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל, ֶוועְסטּו ָהאְּבן ַהְצָלָחה. ֶגעֶדעְנק ָוואס מֹוַהָרא”ׁש ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה ָזאְגט: “ַא ָוואְך ָוואס ֶמען ִאיז ִניְׁשט ַמֲעִביר ֶסְדָרה ֶוועט ֶמען ֶעס ְׁשִּפיְרן ַחס ְוָׁשלֹום, 

אּון ַפאְרֶקעְרט - ַא ָוואְך ָוואס ֶמען ִאיז ַמֲעִביר ֶסְדָרה, ָהאט ֶמען ַהְצָלָחה”.

ִאיְך ָהאּב ַאַסאְך צּו ְׁשַרייְּבן, ִאיְך ָהאּב ָאֶּבער ִניְׁשט ַקיין ַצייט, ִאיְך ַדאְרף ַאַריין לֹויְפן צּו 
ִדי ָּבחּוִרים ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין, ִאיְך ֶוועל ִדיר ָנאְך ְׁשַרייְּבן ַא ְצֵווייֶטע ָמאל ִאם ִיְרֶצה ה’.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

וואס מיינט א רבי? 

א מענטש מוז האבן א רבי וועמען ער פרעגט 
איז  עס  אפילו  שאלות,  זיינע  און  ספיקות  זיינע 
אז  זיין  קען  עס  אז  ווייסט  מען  און  אומבאקוועם, 
"דאס  זיין:  מבזה  און  אנשרייען  וועט  רבי  דער 
נישט  דאס  טאר  מען  נישט  ווייסט  דו  פרעגסטו?! 
טון"?! וכו' וכו', ווי דער הייליגער רבי זאגט )ספר 
ֶאת  ַמְקִטין  ֶׁשהּוא  "ִמי  סו(:  סימן  בנים,  אות  המידות, 

ווער  ַהְּסֵפקֹות",  ָּכל  ִמֶמּּנּו  ְוׁשֹוֵאל  ַרּבֹו  ִּבְפֵני  ַעְצמֹו 
עס האלט זיך קליין פאר זיין רבי, און ער פרעגט 
זיין רבי אלע זיינע ספיקות, "ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַרּבֹו ְמַבֵיּׁש 
אֹותֹו", אפילו זיין רבי פארשעמט אים, דאך פרעגט 
ער אים נאך אלץ זיינע שאלות און זיינע ספיקות, 
"ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ֶׁשּיֹוֵצא ִמֶּמּנּו ֵּבן ֶׁשהּוא ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה 
וואס  קינדער  צו  זיין  זוכה  ער  וועט  ֵמַרּבֹו",  יֹוֵתר 
וועלען זיין זייער גרויס, נאך גרעסער פון זיין רבי.

חז"ל דערציילן )ברכות ד(: אז דוד המלך פלעגט 
ער  שאלות.  זיינע  אלע  'מפיבשת'  רבי  זיין  פרעגן 
ה  פלעגט אים פרעגן: "ְמִפיֹבֶׁשת ַרִּבי, ָיֶפה ַּדְנִּתי? ָיפֶָ
ִטֵּמאִתי?  ָיֶפה  ִטַהְרִּתי?  ָיֶפה  ִזִּכיִתי?  ָיֶפה  ִחַיְּבִּתי? 
ְוֹלא ּבֹוְׁשִּתי", ער האט זיך נישט געשעמט, האט ער 
זוכה געווען צו א קינד וואס איז געווען גרעסער פון 
מפיבשת - מען האט אים גערופן כלאב, דאס איז א 
לשון פון פארשעמען, ער איז געווען אזוי גרויס אז 
דוד המלך'ס רבי מפיבשת איז פארשעמט געווארן 

פון זיין גרויסקייט.

בלאנדשעט  "אליינס  וויסן:  דארף  מענטש  א 
מען", מען קען נישט גיין אליינס. מען דארף פרעגן 
לעבן,  אין  טריט  יעדע  פאר  איד  ערליכער  אן  פון 
סיי בגשמיות, און סיי ברחניות; אז נישט, קען מען 

זייער פארפירט ווערן.

דער ראש ישיבה שליט"א זאגט: "איידער מען 
גייט טון א שידוך, דארף מען דאס ערשטע זאך קוקן 
אויב דער בחור האט איינעם וועם ער פרעגט זיינע 
שאלות און ספיקות, א מענטש וואס גייט אליינס, 
זיינע  אלע  פרעגט  ער  וועם  רבי  א  נישט  האט  ער 
ספיקות איז א הפקר-יונג, אפילו ער גייט אנגעטון 

חסיד'יש און ער זעט אויס ווי אן ערליכער בחור".

א שיחה

  ראש ישיבה שליט"א  ראש ישיבה שליט"א
פּון ֶדער
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ְׁשַנת תשע”ח  ִסיָון,  כ”ז  קַֹרח,  ַּפְרַׁשת  א’  יֹום  ִיְתָבַּרְך  ה’  בְֶּעְזַרת 
ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ַא ְגרֹויְסן ְיַיֶׁשר ּכַֹח ַפאְרן ֶהעְלְפן ִדי ְיִׁשיָבה; ָהַאְבֵרְך ... ֵנרֹו ָיִאיר 
ְיִׁשיָבה  פּון  ֶרעְנט  ִדי  ַפאר  חֹוֶדׁש  ֶיעֶדע  ֶגעְּבְסט  דּו  ַאז  ִמיר  ָזאְגט 
הּוְנֶדעְרט ָדאֶלער; ִּבְזכּות ִדי ְצָדָקה ָזאְלְסטּו זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ְּבָרָכה 
פּון )ְּתִהִלים קכח, ג(: “ֶאְשְּׁתָך ְּכֶגֶפן ּפִֹרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָך, ָּבֶניָך ִּכְשִׁתֵלי 

ֵזיִתים ָסִביב ְלֻשְׁלָחֶנָך”.

אֹויף ִדי ְפַראֶגע ִצי דּו ָזאְלְסט ִאיֶּבער ָלאְזן ַדיין ַאְרֶּבעט ְוכּו’; ִּביז 
ֶדעְרַווייל ְּבַלייּב ַאְרֶּבעְטן וואּו דּו ַאְרֶּבעְטְסט אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
דּו  ַאז  ֶזען  ֶוועְסט  דּו  ַאז  ְׁשֶלעְכְטס;  ַאֶלעם  פּון  ָאְּפִהיְטן  ִדיר  ָזאל 
ַדאְרְפְסט ַאְרֶּבעְטן צּוַזאֶמען ִמיט ְוכּו’ ָוואס ָדאס ִאיז ִיחּוד, ֶדעָמאְלט 
ָזאְלְסטּו ַאֶוועק לֹויְפן פּון ָדאְרט ִווי ֶמען לֹויְפט ַאֶוועק פּון ַא ְׂשֵרָפה.

ַזיי ַמְמִׁשיְך ַּבֲעבֹוָדְתָך ַהְּקדֹוָׁשה ִמיט ַהְדָפָסה; ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט 
ֶדער  פּון  ַאֶוועק  ֵגייט  ַהּסֹוֵפר  ֶעְזָרא  ַאז  “נּו,  ִהְסַּתְלקּות:  ַזיין  ַפאר 
ֶוועְלט, אּון ְטֵריף ָּפסּול ִאיז ִזיְך ִמְתַּגֵּבר, ַאזֹוי ִפיל ִווי ֶעס ִאיז ַהייְנט 
ָדא ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְטֵריף ָּפסּול; ָנאר ִאיְך ָהאף, ַאז ֵאיין ְּבֶלעְטל 
פּון ֶרִּביְנ’ס ְסָפִרים ֶוועט ַזיין ַא ִּתיקּון אֹויף ַאְלְסִדיְנג”, אּון ֶרִּבי ָנָתן 
ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט: “ִאיְך ָזאג ַאייְך ָאן, ַאז ַאייֶער עּוְבָדא ָזאל ַזיין 
ִאיר ָזאְלט ְדרּוְקן ִדי ְסָפִרים, ֶעס ָזאל ַזיין ‘ָיפּוצּו ַמְעְינֶֹתיָך חּוָצה’; 
ִאיר ָזאְלט ַזיין ְׁשַטאְרק ִמיט ‘ֶגעְלט’ ִמיט ‘ָרצֹון’ אּון ִמיט ‘ִטיְרָחא’” 
)ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ִאיז ִנְסַּתֵלק ֶגעָוואְרן ֶעְׂשֵרה ְּבֵטֵבת; ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ָדאס 

ְמַרֵּמז ֶגעֶווען אֹויף ִזיְך, ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִנְׁשַמת ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר(.

ָדאס ַדאְרְפן ִמיר טּון: עֹוֵסק ַזיין ִאין ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ֶדעם ֵהייִליְגן 
ֶרִּביְנ’ס ְסָפִרים אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, אּון ִמיר ַדאְרְפן ַזיין ְׁשַטאְרק 
ִמיט ‘ֶגעְלט’ ִמיט ‘ָרצֹון’ אּון ִמיט ‘ִטיְרָחא’; ַאז ֵאייֶנער ֶקען ְּבֶרעְנֶגען 
ֶגעְלט צּו ְדרּוְקן - ָזאל ֶער ְּבֶרעְנֶגען ֶגעְלט, ַאז ֵאייֶנער ֶקען קּוֶמען 
ֶהעְלְפן ְדרּוְקן - ָזאל ֶער קּוֶמען ְדרּוְקן, ֵאייֶנער ֶקען ֵגיין ַּביי ִדי ַהייֶזער 
ִמיט ִדי ְסָפִרים ְוכּו’, ֶיעֶדער ֵאייֶנער ָזאל צּו ֵלייְגן ַא ַהאְנט צּו ָהאְּבן ַא 

ֵחֶלק ִאין ְמַגֶּלה ַזיין ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ַאֶלע  ִאין  ַזיין  ַמְצִליַח  ָזאְלְסט  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַדייֶנע ֶוועְגן.

א מפיץ א עקשן:א מפיץ א עקשן:

א מפיץ האט זיך איינגעפאקט א פעקל ספרים און גייט א מפיץ האט זיך איינגעפאקט א פעקל ספרים און גייט 
ארויס הפצה, און ער בעהט דעם אייבערשטן אז יעדע ספר ארויס הפצה, און ער בעהט דעם אייבערשטן אז יעדע ספר 

פונעם זעקל זאל היינט אנקומען צו די ריכטיגע אדרעסן.פונעם זעקל זאל היינט אנקומען צו די ריכטיגע אדרעסן.

ער הייבט אן מפיץ זיין איינס נאכן צווייטן, מענטשן נעמען ער הייבט אן מפיץ זיין איינס נאכן צווייטן, מענטשן נעמען 
גאר שיין, ביים סוף דערזעהט ער זיך מיט איין קונטרס אויף גאר שיין, ביים סוף דערזעהט ער זיך מיט איין קונטרס אויף 
חינוך אינעם טאשקע, ער זוכט וועם ער קען געבן דעם לעצט חינוך אינעם טאשקע, ער זוכט וועם ער קען געבן דעם לעצט 

איבערגעבליבענעם קונטרס אבער טרעפט נישט.איבערגעבליבענעם קונטרס אבער טרעפט נישט.

מיטאמאל טרעפט ער א צובראכענער בחור וואס זעהט מיטאמאל טרעפט ער א צובראכענער בחור וואס זעהט 
דער  אויסקוקן,  דארף  איד  א  ווי  אויס  נישט  ליידער  דער שוין  אויסקוקן,  דארף  איד  א  ווי  אויס  נישט  ליידער  שוין 
מפיץ ישוב’ט זיך אויב ער זאל אים געבן דעם קונטרס פון מפיץ ישוב’ט זיך אויב ער זאל אים געבן דעם קונטרס פון 
חינוך; ער גייט צו און פרעגט דעם בחור אויב ער האט עפעס חינוך; ער גייט צו און פרעגט דעם בחור אויב ער האט עפעס 
צדקה, זאגט ער: איך קען געבן צדקה, אבער דער ברסלב’ער צדקה, זאגט ער: איך קען געבן צדקה, אבער דער ברסלב’ער 
ספר האלט ביי דיר. זאגט אים דער מפיץ אז דער ספר רעדט ספר האלט ביי דיר. זאגט אים דער מפיץ אז דער ספר רעדט 

זיך פון חינוך; זאגט דער בחור: אה חינוך דארף איך יא.זיך פון חינוך; זאגט דער בחור: אה חינוך דארף איך יא.

אומאן  אין  ראש השנה  דא.  נישט  זיך  ענדיגט  אומאן די מעשה  אין  ראש השנה  דא.  נישט  זיך  ענדיגט  די מעשה 
פארציילט  בחור  דער  און  בחור,  דעם  מפיץ  דער  פארציילט טרעפט  בחור  דער  און  בחור,  דעם  מפיץ  דער  טרעפט 
אים: “איך האב דעמאלטס געלערנט אין א קלאס וואס מען אים: “איך האב דעמאלטס געלערנט אין א קלאס וואס מען 
דעם  מיט  געקומען  ביזט  דו  ווען  ‘חינוך’’,  שטודירט  דעם האט  מיט  געקומען  ביזט  דו  ווען  ‘חינוך’’,  שטודירט  האט 
זייער געפריידט מיט דעם קונטרס,  זייער געפריידט מיט דעם קונטרס, קונטרס האב איך מיר  קונטרס האב איך מיר 
ווייל איך האב געוואלט זעהן וואס עס שטייט דארט וועגן ווייל איך האב געוואלט זעהן וואס עס שטייט דארט וועגן 
שטודיר. איך  וואס  זאך  די  יעצט  איז  דאס  וואס  שטודיר. חינוך,  איך  וואס  זאך  די  יעצט  איז  דאס  וואס   חינוך, 
פון  אויפגעוועקט  מיר  עס  האט  קונטרס  דעם  ליינען  פון נאכן  אויפגעוועקט  מיר  עס  האט  קונטרס  דעם  ליינען  נאכן 
און  וועלט,  דער  אויף  באשעפער  א  דא  איז  עס  אז  און שלאף  וועלט,  דער  אויף  באשעפער  א  דא  איז  עס  אז  שלאף 
אים דארף מען דינען, און דער קונטרס האט מיר צוביסליך אים דארף מען דינען, און דער קונטרס האט מיר צוביסליך 
צוריק געברענגט צום אייבערשטן. היינט בין איך שוין חתונה צוריק געברענגט צום אייבערשטן. היינט בין איך שוין חתונה 

געהאט און איך האב שוין ברוך השם א קינד.געהאט און איך האב שוין ברוך השם א קינד.

יעדע  אז  זאגן  פלעגט  מוהרא”ש  וואס  ממש  איז  יעדע דאס  אז  זאגן  פלעגט  מוהרא”ש  וואס  ממש  איז  דאס 
קונטרס האט א אדרעס צו וועמען עס דארף אנקומען.קונטרס האט א אדרעס צו וועמען עס דארף אנקומען.

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 



העניך אינדיג     
ברסלב  ת  קרי

יחזקאל שרגא קרויס   
בארא פארק 

יחזקאל טויסיג  
אד  ו קו לעי

שאול יצחק גאנץ    
מאנסי

אברהם יצחק אייזנער   
רג  ליאמסבו י ו ו

לוי יצחק זאפיר     
בארא פארק 

  ישראל אשר ווייס 
אל  ו י ת  קרי

זושא גרין  
בארא פארק 

אשר לעווי     
טי סי י  דזערז

לייבי ראטה  
ברסלב ת  קרי

יוסף פעלדמאן  
מאנסי    

שמוליק בלעדי 
בארא פארק 

פון קרן 
הדפסה נייעס

פון קרן 
הדפסה בילדער

פרישע נייעס פונעם נייעם בנין

    

גאר פרייליכע נייעס הערט מען פון קרן הדפסה היכל הקודש 
אז מען האט שוין געשאפט קרוב צו דריי הונדערט טויזענט 
דאלער פאר’ן נייעם בנין וואס מען איז יעצט אין קאנטראקט 

אין קרית ברסלב ליבערטי.

צוואנציג  און  הונדערט  דריי  בערך  נאך  שאפן  דארף  מען 
טויזענט דאלער, צו קענען ענדיגן דעם מקח ווי אמשנעלסטן, 
מיר האפן אז יעצט אין אזא צייט ווען מען שטייט ביים יארצייט 
פון הייליג’ן רבי נתן זכותו יגן עלינו, וועלן אנשי שלומינו זיך 
אנרופן ווארים, און נעמען א חלק אינעם איינמאליגן זכות, וואס 

דאס מאכט זיך נישט יעדן טאג.

יארצייט  ביים  יגן עלינו פלעגט שטענדיג  זכותו  מוהרא”ש 
פון רבי נתן מעורר זיין אנשי שלומינו מען זאל אנטייל נעמען 
אין דעם גרויס’ן זכות פון דרוקן און פארשפרייטן דעם הייליגן 
רבינ’ס ספרים און זיינע תלמידים אויף די גאנצע וועלט, לאמיר 
זיין מיט א זכות  זיך משתתף  אויך יעצט טוהן די זעלבע, און 
אפגעקויפט. יעצט  ווערט  וואס  בנין  הערליכ’ן  נייעם  אינעם 

אייער עובדא זאל זיין יפוצו מעיינותיך חוצה.

ספרים אנגעקומען פון ארץ ישראל

מען דרוק עצתו אמונה אין ענגליש

נייע הפצה סענטער אין בני ברק

די טייערע 
נדבנים 

וואס האבן 
גענומען א 

שיינעם חלק 
אין הפצת 

אור רבינו ז”ל 
די וואך

אלו 
יעמדו על 
הברכה

: ן  י י ז ב  ד נ מ ו  צ
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מעשה פון הייליגער צאנזער רב זי”ע
ֶדער ֵהייִליֶגער מּוְנַקאְטֶׁשער ָרב ]ַהִמְנַחת ֶאְלָעָזר[ ְזכּותֹו 
ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ַאָמאל ֶדעְרֵצייְלט, ַאז ַזיין ֵזייֶדע ָהַרב ַהָקדֹוׁש 
‘ַּבַעל ֵׁשם ְׁשֹלמֹה’ ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ֶגעַהאט ַא זּוְהן ֶרִּבי 
מֶֹׁשה ְיהּוָדה ַלייּב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו פּון ְסְטִריְזׁשּוב, ָוואס ֶער 
ִאיז ֶגעָוואְרן ַאן ֵאייֶדעם ַּביים ֵהייִליְגן ָגאְרִליֶצער ָרב ְזכּותֹו ָיֵגן 
ָעֵלינּו, ַּביי ַזיין ֲחתּוָנה ֶווען ֶמען ָהאט ׁשֹוין ֶגעָוואְלט ֵגיין צּו 
ִדי חּוָּפה, ֶזעְהט  ֶמען ַאז ֶדער ְגרֹויֶסער ֵזייֶדע ֶדער ֵהייִליֶגער 
ַצאְנֶזער ָרב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִאיז ִניְׁשט ָדא, ֶעס ֵגייט דּוְרְך ַא 
ַהאְלֶּבע ָׁשָעה, ַא ָׁשָעה, אּון ֶער קּוְמט ָנאְך ַאְלץ ִניְׁשט ַארֹויס 

פּון ַזיין ְׁשטּוּב וואּו ֶער ִאיז ֶגעִזיְצן ַפאְרְׁשַּפאְרט.

 ִּביז ֶדעְרַווייל ִאיז דּוְרְך ָנאְך ַא ָׁשָעה, ֶזעֶנען ִדי ִקיְנֶדער 
]ֶדער ֵהייִליֶגער ִׁשיָנאֶווער ָרב אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ָגאְרִליֶצער 
ִאים  אּון  ְמחּוָּתן  צּום  צּוֶגעַגאְנֶגען  ָעֵלינּו[  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ָרב 
ָטאְרן  ִמיר  אּון  ִקיְנֶדער  ֶזעֶנען  ִמיר  אֹויס!  ֶהעְרט  ֶגעָזאְגט: 
ַאַרייְנֵגיין  ִאיר  ָזאְלט  ִניְׁשט ְׁשֶטעְרן ֶדעם ַטאֶטען, ֶדעְרַפאר 
צּום ַטאֶטען ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ִמן ַהְסַּתם ַפאְרֶלעְרְנט, אּון 

ִאים ֶדעְרַמאֶנען ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַהייְנט ַא ֲחתּוָנה.

ַאזֹוי ָהאט ֶער ַטאֶקע ֶגעטּוְהן , ֶער ֵגייט ַאַריין צּום ֵהייִליְגן 
ַצאְנֶזער ָרב ִאין ִציֶמער, ֶזעְהט  ֶער ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער 
ָרב ֶלעְרְנט ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ֶגעְׁשַמאק צּו ִדי ַׁשיין פּון ִדי 
ֶלעְכט, ֶנעְמט ֶער ַזיין ְׁשְטַרייֶמעל אּון ַפאְרֶדעְקט ֶדעְרִמיט ִדי 
ֶלעְכט, ְמֵמיָלא ִאיז ֶגעָוואְרן טּוְנְקל, ֵהייְּבט ִזיְך ֶדער ֵהייִליֶגער 
ַצאְנֶזער ָרב אֹויף ִדי אֹויְגן אּון ַּבאֶמעְרְקט ִאים, ְפֶרעְגט ֶער 
ִאים: ֶווער ֶזעְנט ִאיר? אּון ָוואס טּוט ִאיר ָדא? ֶעְנְטֶפעְרט 
ֶער: ְמחּוָּתן! ֶמען ַוואְרט אֹויף ַאייְך ִאיְנְדרֹויְסן צּו ֵגיין צּו ִדי 
חּוָּפה. ְפֶרעְגט ֶער ִאים: פּון ָוואְסַפאַרא חּוָּפה ֶרעְדט ִאיר?! 
ָזאְגט ֶער: ִמיר ָהאְּבן ִזיְך ָדאְך ְמַׁשֵדְך ֶגעֶווען. ָזאְגט ִאים ֶדער 

ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער ָרב: ֶעס ִאיז ָדאְך ַאזֹוי ִזיס צּו ֶלעְרֶנען, ָאֶּבער 
ְׁשֶטעְנִדיג ְׁשֶטעְרט ֶמען ִמיר, ֶיעְצט ִוויַּבאְלד ֶעס ִאיז ְׁשִטיל 
אּון ֵקייֶנער ְטֶׁשעֶּפעט ִניְׁשט ִאיז ִדי ֶּבעְסֶטע ֶגעֶלעֶגעְנֵהייט 
‘ִמְלַחמֹות’  ֶלעְרֶנען  ִאיְנִמיְטן  ֶיעְצט  ִאיְך ַהאְלט  ֶלעְרֶנען,  צּו 
ִמיְטן ‘ַּבַעל ַהָמאֹור’, אּון ִאיְך ָהאּב ַאזֹוי ִליּב צּו ֶלעְרֶנען, קּוְמט 
ֶזעְצט ַאייְך אֹויְך ַאֶוועק, ֶוועט ִאיר ָדאס ִמיט ִמיר ִאיְנֵאייֶנעם 

ֶלעְרֶנען.

 ֶער ֵהייְּבט ָאן צּו ֶלעְרֶנען ִמיט ִאים, אּון ַאזֹוי ָהאְּבן ֵזיי 
ִזיְך ִאיְנֵאייֶנעם ַפאְרֶלעְרְנט, ִאיְנֶדעְרַצייט ָוואס ֶדער ַגאְנֶצער 
עֹוָלם ַוואְרט ִאיְנְדרֹויְסן, ֶווען ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶעְנִדיְגט צּו ֶלעְרֶנען, 
צּום  ֵגיין  ֶמען  ֶקען  ֶיעְצט  ָאן:  ָרב  ַצאְנֶזער  ֶדער  ִזיְך  רּוְפט 
ַהּתֹוָרה,  ֲחִביבּות  ֵהייְסט  ָוואס  ֶדעם  ֶמען פּון  ֶזעְהט   חּוָּפה. 

ִליְּבַׁשאְפט צּו ִדי ּתֹוָרה.

אֹויּב  ַזיין,  זֹוֶכה  ִאיד  ֶיעֶדער  ֶּבֱאֶמת  ֶקען  ֶדעם  צּו  אּון 
ֶער ָפאְלְגט ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי’ן אּון ֶער ֶלעְרְנט אֹויְפן ‘ֵסֶדר 
ֶדֶרְך ַהִלימּוד’ ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן, 
ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ִזיְך  ֶער  ָזאל  ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶער  ַאִפילּו  ַאז 
ָהַר”ן,  )ַעֵיין ִׂשיחֹות  ֵסֶדר  ַא  ִאין  ַווייֶטער  ָזאְגן  ָאְּפְׁשֶטעְלן ָנאר 
ִסיָמן עו(, ָוואס דּוְרְכֶדעם ַּבאקּוְמט ֶמען ַא מֹוָרא’ִדיְגן ַּתֲענּוג 

פּוֶנעם ֶלעְרֶנען, ֶעס ִציְהט צּו ֶלעְרֶנען ָנאְך ַא ֶּפֶרק אּון ָנאְך ַא 
ֶּפֶרק ִמְׁשַניֹות, אּון ֶמען ֶוועְרט ִניְׁשט ַזאט, ָנאְך ַא ַמֶסְכָּתא אּון 
ָנאְך ַא ַמֶסְכָּתא, ִּביז ֶמען ֶעְנִדיְגט ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, אּון ֶמען 
ַפאְנְגט ׁשֹוין ָנאְכַאָמאל ָאן, ִדי ֶזעְלֶּבע ַזאְך ִמיט ְגָמָרא ֵאייְנָמאל 
אּון ָנאְכַאָמאל, ָנאְכֶדעם ֶהעְלְפט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אּון ֶמען 

ֵהייְּבט אֹויְך ָאן ֶלעְרֶנען זֹוַהר ִמיט ִּתיקּוִנים.

)גענומען פון קונטרס “דער באשעפער דארף דיך יא”(
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פארזעצונג פון פריער:

ֶרִּבי’ן ָגאר ַאַסאְך  ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ֶגעַמאְכט ַפאְר’ן  ִדי  ֶוועג ָהאְּבן  אֹויְפ’ן 
ַאְנֶדעֶרע  ַאן  ֶגעַהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ֶיעֶדעס ָמאל ָהאט  ֶרִּבי ָהאט  ֶדער  ִּבְזיֹונֹות, 
אּון  ִקיְנֶדעִריֶׁשע  ַאַסאְך  ֶגעטּון  ָדאְרט  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  אֹויְך  ַאזֹוי  ָנאֶמען, 

ַנאִריֶׁשע ַזאְכן.

...

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ַּבאְגֵלייֶטער ר’ ִיְצָחק, 
ַאז ִדי ַקְטנּות אּון ִּבְזיֹונֹות ֶוועט ִאים ַזיין ַא ְגרֹויֶסע טֹוָבה ַּביים ֵגיין אּון 
קּוֶמען ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ַווייל ֶער ֶזעט ַאז ְס’ַדאְרף קּוֶמען אֹויף ִאים 
ָגאר ְׁשֶוועֶרע אּון ְגרֹויֶסע ְמִניעֹות אֹויף ִדי ֶוועְגן, אּון ֶער ֶוועט ִניְׁשט 

ֶקעֶנען ָאְנקּוֶמען אֹויף ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ָנאר דּוְרְך ִדי ַקְטנּות.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶווען ִניְׁשט ִדי ִּבְזיֹונֹות אּון ַקְטנּות, ֶוועט 
ֶער ְּבׁשּום אֹוָפן ִניְׁשט ֶקעֶנען ַזיין ִאין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַאז 
ֶער ֶוועט ׁשֹוין מּוְזן ְׁשַטאְרְּבן ָדאְרט ִאין ִאיְסַטאְנּבּול, אּון ָנאר ִדי ַקְטנּות 
אּון ִּבְזיֹונֹות ַראֶטעֶווען ִאים. ַווייל ַפאר ְמ’קּוְמט ָאן צּו ָגאר ְגרֹויֶסע ַזאְכן, 
ַדאְרף ֶמען קֹוֶדם ַפאְלן ָגאר ִניְדִריג, אּון ַאזֹוי ִווי ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ִאיז ַגְדלּות 

ְדַגְדלּות, מּוז ֶער קֹוֶדם ַאַרייְנַפאְלן ִאין ַקְטנּות ְדַקְטנּות.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶדעְרַפאר ָהאט ַזיין ֵזייֶדע, ֶדער ֵהייִליֶגער 
ֶאֶרץ  ַקיין  ָאְנקּוֶמען  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָעֵלינּו,  ֵגן  יָָ ְזכּותֹו  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל 
ִיְשָׂרֵאל, ַווייל ֶער ָהאט ִזיְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַאָראְּפָלאְזן צּו ַאַזא ִניְדִריֶגע 

ַקְטנּות.

ֶדעְרָנאְך ֶזעֶנען ִדי ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ַאֵהייְמֶגעָפאְרן, אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ֶגעֵהייְסן ַפאר ַזיין ַּבאְגֵלייֶטער ר’ ִיְצָחק ַאז ֶער ָזאל ֵזיי ִמיְטֶגעְּבן פּון ִדי 
ֶעְסן אּון ְטִריְנֶקען אּון פּון ִדי ִאיְּבִריֶגע ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֵזיי ָהאְּבן 
ֶגעַהאט, אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט אֹויְך ֶגעָוואְלט ַאֵהייְמִׁשיְקן ִמיט ֵזיי ַא ְּבִריוו 
צּו ַזיין ְׁשטּוּב, ֵזיי ָהאְּבן ֶעס ָאֶּבער ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֶנעֶמען פּון ִאים, ָנאר 
פּון ר’ ִיְצָחק ָהאְּבן ֵזיי ֶגענּוֶמען ַא ְּבִריוו. ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָאֶּבער ִמיט 
ָחְכָמה ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ַזיין ְּבִריוו ִאיֶנעם ְּבִריוו פּון ר’ ִיְצָחק, אּון ֵזיי ָהאְּבן 
ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ֶדעְרפּון. אּון ַאזֹוי ָהאְּבן ֵזיי ִזיְך ֶגעֶזעְגְנט אּון ֶזעֶנען 

ַאֵהייְמֶגעָפאְרן.

אֹויְפ’ן ֶוועג ַאֵהיים ָהאְּבן ֵזיי ֶגעְטַראְכט ַאז ֵזיי ֶוועְלן ֶעֶפעֶנען ֶדעם 
ְּבִריוו, ֶאְפָׁשר ֶוועְלן ֶעֶּפעס ֶקעֶנען ַפאְרְׁשֵטיין ַא ֶרֶמז ֶווער ְס’ִאיז ֶדער 
ֶער  ֶווער  ֶרִּבי[,  ֵהייִליֶגער  ]ֶדער  ִיְצָחק  ר’  ִמיט  ָפאְרט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַווייל  ֶער טּוט,  ָוואס  אּון  ֶער קּוְמט,  וואּו  פּון  ִאיז, 
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ֵזייֶער ִליּב ֶגעַהאט. ְׁשֶּפעֶטער - ֶווען ֶער ִאיז אֹויְפֶגעָוואְקְסן - ָהאט ֶער 
ַאָמאל ִזיְך ֵמִעיז ֶגעֶווען ַפאְר’ן ֶקעִניג. ָהאט ֶדער ֶקעִניג ִאים ֶגעָזאְגט, 
“ַדאְרְפְסט ַפאְרְׁשֵטיין ַאז ָכאְטׁש ָוואס ִאיְך ָהאּב ִדיר ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ִליּב, 
פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ֶקען ִאיְך ִניְׁשט ְּבֶרעְכן ָדאס ֶגעֶזעץ, אּון לֹויְט’ן ֶגעֶזעץ 
קּוְמט ִזיְך ִדיר טֹויט ְׁשְטָראף”, אּון ֶדער ֶקעִניג ָהאט ְגַלייְך ֶגעֵהייְסן ִאים 

ִּביְנֶדען ִמיט ַאייֶזעְרֶנע ֵקייְטן אּון ַאַרייְנֵלייְגן ִאין טּוְרֶמע.
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 אבני נחושת
אברהם ברוין • יקותיאל יודא איינהארן • יודי אייזנער • אפרים 

פעלדמאן • יקותיאל פעלדמאן • שכנא גפן • בנציון ב''רנ יאקאבאוויטש 
• ברוך יאקאבאוויטש • יעקב יאקאבאוויטש • עלי מזרחי • הערשי 
ניימאן • אלי פערל • חיים יוסף ראזענבערג • סענדי ראטה • ישראל 
מאיר ראטטענבערג • יואל ראטטענבערג • שלום שענקער • משה 
שטעסאל • זאב סרולאוויטש • אברהם שטערן • אליעזר שטרויס • 
שמעיה וואקס • אהרן יצחק אפעלדארפער • משה נחום בערגער • 

שמחה בלאך • שמעון קארדאזא • דוד דייטש • הערשל פריעדמאן • 
שמעון גאנצפריעד • שלמה לעבאוויטש • חיים מיללער • שלום יוסף 
ניישטיין • ישעי ריינער • מאטי ראזענפעלד • אלחנן רוטה • שלמה 

רוטה • ארי זיידענפעלד • משה שפיטצער • יוסף ווייס

אבני זהב 
יצחק משה רייך • מנחם זאב שטערן • לוי 

יצחק זאפיר • יעקב שאול פיש • משה 
פריעד • יעקב דוב כהן • יחזקאל טויסיג• 
משה גאטליעב • אברהם יצחק אייזנער • 

יחזקאל שרגא קרויס

 חדר 
הדפסה גדול

מרדכי לייב טירנויער

phone: 718.387.2691  #103     email: newbuilding@kerenhadfusa.org      whatsapp: 518.966.2370

בס״ד

אבני היסוד
 לייבי ראטה • משולם פינטער • 

אברהם יושע וועבערמאן • 
שמעון זיגלער • יעקב היילפרין 

• העניך אינדיג 

רופט אריין מיט אייער נדבה:

 אבני כסף
 ראובן בירנבוים • נחום 

ברילל • יואל פעדער • יוסף 
פעלדמאן • זושא פריעדמאן • נחמן 

שמואל יאקאבאוויטש • יחזקאל שרגא 
קרויס • אפרים נובוגרודסקי • שמואל אליעזר פערל  

• אייזיק ראטה • יצחק יונה זאבעל • משה שטיינווארצל • 
יודא אריה טורנהיים • ישראל אשר ווייס  • יודא ווערצבערגער • 
אברהם חיים וויזעל • מרדכי יעקב צימערמאן • שמוליק בלעדי • 
יוסף ברילל • יעקב הילל פארקאש • שאול יצחק גאנץ • ישראל 
שלום קויפמאן • אברהם חיים קלאגסברוין • אייזיק קאהן • חיים 
דוד ראזענבערג • יצחק יונה זאבעל • יואל שניטצלער • מרדכי 
זיידענפעלד • שמשון הערש טייטלבוים • מענדל טירנויער • 

יואל וועבערמאן • ישראל שלום זעלקאוויטש •

רכה
אלו יעמדו על הב

ש
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~ שבת פרשת וישלח תשפ”ב ~
ישיבה  ראש  דער  זיך  האט  סעודה  די  אינמיטן 
זון(  קליינער  ישיבה’ס  ראש  )דער  “יוסף  אנגערופן: 
פרייליך  אזוי  איז  ער  מוקיר שבת’,  ‘יוסף  איז ממש 
שבת, איך מיין אז די מעשה פון יוסף מוקיר שבת איז 

געווען מיט אונזער יוסף.” 

דער ראש ישיבה האט געזינגען גאר שיינע ניגונים 
דארט האט  געגסן  וואס האט  אינגערמאן  דער  און 
געפרעגט פון וואו די ניגונים קומט, האט דער ראש 
ישיבה געזאגט: “פון מיין טאטע; מיין טאטע האט 
אסאך שיינע ניגונים.” ביי די ניגון ‘קה אכסוף’ וואו 
מען זינגט די ווערטער ‘ריבונו של עולם האב שוין 
ראש  דער  האט  קינדערלעך’  דיינע  אויף  רחמנות 
ישיבה געזינגען “או ריבונו של עולם ‘דו האסט דאך’ 

רחמנות אויף דיינע קינדערלעך.” 

אנגעהויבן  האבן  בחורים  די  ווען  שפעטער 
ארויפקומען צו די באטע האט דער ראש ישיבה יעדן 
סעודה  די  ביי  גערעדט  האט  מען  וואס  געפרעגט 
זיי האבן געגעסן, איינע פון די בחורים  וואו  דארט 
האבן געזאגט אז ביי זייער סעודה האט מען גערעדט 
וועגן די נייעס פון דער חב”ד שליח וואס מען האט 
מפנה געווען פון מאראקא קיין ארץ ישראל, און ווען 
מען האט אים אויפגעגראבן איז זיין גוף געווען פריש 
- נאך כמעט צווי יאר שוין זיין באגראבן. האט דער 
ראש ישיבה געזאגט אז דאס איז טאקע גאר שטארקע 
נייעס, וואס לוינט צו ווערן באשריבן אינעם בלעטל, 
און ארויסנעמען פון דעם א מוסר השכל, וואס עס 
מיינט א איד וואס טוט פאר אנדערע - א שליח, זיין 
גוף בלייבט גאנץ אפילו ער ליגט שוין אין דער ערד 
אזא לאנגע צייט, ביי אונז הייסט עס א ‘מפיץ’ אין 
חב”ד ווערט דאס אנגערופן א ‘שליח’. האט דער ראש 
אז  געווען,  איז  אינטערסאנט  אויסגעפירט:  ישיבה 

זיין גוף איז געווען אזוי פריש אז זיין ווייב האט זיך 
נאכאמאל געזעגנט פון אים - אזוי ווי מען געזעגנט 

זיך פון א נפטר ביי א לויה. 

וועגן  שמועס  א  אין  אריין  מען  איז  שפעטער 
ישיבה  ראש  דער  זיך  האט  אנדערע,  פאר  געפעלן 
שבע  א  צו  געקומען  אמאל  איז  איינער  אנגערופן: 
געווען אנגעטון  נישט  זענען  ברכות און די קינדער 
די זעלבע )מעטשינ”ג( האט אים איינער געזאגט אז 
מ’דארף אויפווייזן אויב זיי זענען טאקע געשוויסטער 
און  אידענטיפיקאציע.  זייערע  איבערקוקן  מ’דארף 
דער ראש ישיבה האט זיך אנגערופן “וואס זאגסטו 
צו מיינע קינדער? זיי גייען נישט אנגעטון די זעלבע”. 

דערנאך דער ראש ישיבה נאכגעזאגט א תורה פון 
הייליגע  די  אין  זי”ע, ס’שטייט  רבי אלימלך  הייליגן 
‘עם  עשיו  פאר  זאגן  געשיקט  יעקב האט  אז  תורה 
לבן גרתי’ און רש”י לייגט צו ‘ותרי”ג מצות שמרתי’, 
זענען  אזוי  זי”ע:  אלימלך  רבי  הייליגער  דער  זאגט 
צדיקים ווען זיי רעדן צו מענטשן רעדן זיי באמת צום 
אייבערשטן און עס קוקט אויס ווי ער רעדט צו די 
מענטש וואס שטייט פאר אים, יעקב האט געזאגט 
פאר’ן אייבערשטן “איך בין געווען ערליך ביי לבן און 
פון  מיך  יעצט העלף  תורה,  דיין  געהיטן  האב  איך 

עשיו’ס הענט ער זאל מיך נישט הרג’ענען.

מוהרא”ש  אז  צוגעלייגט  ישיבה  ראש  דער  האט 
ווען ער איז געווען יונג האט ער זיך אזוי צוגעוואוינט 
אלס רעדן צום אייבערשטן, איינמאל איז מוהרא”ש 
געווען אין גראסערי און אזוי גערעדט צום אייבערשטן 
געווען, אבער מוהרא”ש  איז שטענדיג  זיין סדר  ווי 
זייענדיג פארטיפט אין רעדן צום אייבערשטן האט זיך 
נישט געכאפט אז ער איז אין א געשעפט האט ער זיך 
אנגערופן הויעך “אייבערשטער איך דארף א מילך” 
דער מענטש אינעם געשעפט וואס האט נאך אין זיין 

חלק ב'



לעבן נישט געזען איינעם רעדן צום אייבערשטן, 
אז  אויגן,  ריזיגע  מיט  מוהרא”ש  אנגעקוקט  האט 

מוהרא”ש איז ארויסגעלאפן פון דארט.

איינע פון די קינדער האבן געזאגט אז ער האט 
ישיבה אים  זאגן, האט דער ראש  צו  אויך א תורה 
און  בענקל  אויפ’ן  אויפשטעלן  זיך  זאל  ער  געזאגט 
און  אויפגעשטלט  קינד  די  זיך  תורה, האט  די  זאגן 
שול  פון  אהיים  קומט  טאטי  ווען  זאגן:  אנגעהויבן 
זינגט ער זמירות, און נאכדעם שמעקט ער הדסים, 
און ער מאכט קידוש, און אזוי ווייטער... דער ראש 
ישיבה האט אויסגעהערט און אים געזאגט אז דאס 

איז א הערליכע תורה.

אינמיטן די סעודה האט דער ראש ישיבה גערעדט 
זיך  און  הקודש,  היכל  כולל  פונעם  חשיבות  די  פון 
אנגערופן: אז דא איז א כולל וואס מען צאלט גאר 
שיין פאר אלע כולל אינגעלייט - שענער ווי אנדערע 
א  פאר  מען  צאלט  כוללים  אנדערע  ביי  כוללים, 
אפילו  און  געהאלט;  קלענערע  א  סאך  אינגערמאן 
חודש תשרי וואס מען לערנט כמעט נישט אין כולל, 

צאל איך אויך פאר די אינגעלייט.

קינדער  די  פון  איינע  האבן  סעודה  די  אינמיטן 
געהאלטן אין די הענט א שטיקל פון א אויסגאבע 
וואס מען  וואס קומט אן אימזיסט מיט די ארדער 
מאכט אין גראסערי, און דער ראש ישיבה האט אים 
געזאגט ער זאל עס לייגן אין מיסט, דער ראש ישיבה 
האט זיך אנגערופן: די אימזיסטע אויסגאבעס קומט 
זיי  נישט,  וויל  מען  אפילו  אינדערהיים  אן  עפעס 

ווארפן דאס אריין אינעם גראסערי באקס.

וואס  האט דער ראש ישיבה געזאגט: דריי זאכן 
שטייט יעדע וואך אין די אויסגאבעס, 1( אויב מען 
רעדט לשון הרע ווערן די תפילות נישט נתקבל. 2( 
די הארבקייט פון נעמען די וואקסין 3( די איסור פון 
גיין מיט א שייטל, און זיי שרייבן דארט אז מען זאל 
ענדערשט גיין א טיכל - מיט אייגענע האר, ווי גיין 
ישיבה  ראש  דער  און  שייטל.  א  מיט   - אפגעשוירן 
איז אריין אין א שמועס וועגן דעם וואס זיי שרייבן 
די שעדליכקייט פון די וואקסין,  אז באמת איז דאס 
נישט קיין שום פראבלעם צו נעמען, ביז יעצט פלעג 
איך נישט זאגן פאר קיינעם אויב מען זאל יא אדער 
נישט נעמען, אבער יעצט זאג איך שוין פאר יעדן אז 
מען קען עס רואיג נעמען, נישט קיין חילוק מענער 

אדער פרויען.

מען איז אריין אין א שמועס וועגן רופן עלטערן 
ביי שמחות בשעת די עלטערן זענען שוין צוטיילט 
רחמנא לצלן. א חתן האט מיר אנגעפרעגט וואס ער 
זאל טוהן; זיינע עלטערן זענען גע’גט, און די טאטע 
זאגט: איך צאל דיר די חתונה נאר אויב די מאמע 
ישיבה  ראש  דער  האט  חתונה.  די  צו  נישט  קומט 
געזאגט: דו פון דיין זייט דארפסט יעדן רופן. דאס 
צו זיי וועלן קומען צו די שמחה האט שוין גארנישט 

מיט דיר. 

שפעטער האט דער ראש ישיבה געפרעגט ווער עס 
האט צו פארציילן א מעשה פון תפלה, און יעדער האט 
פארציילט וואס ער האט געבעטן דעם אייבערשטן, 
דערנאך האט דער ראש ישיבה געפרעגט ווער עס 
האט צו פארציילן א מעשה פון הפצה, און  אפאר 
בחורים האבן פארציילט שיינע מעשיות פון הפצה. 
האט דער ראש ישיבה פארציילט: צוויי בחורים האבן 
ארויסגעשטעלט א טישל מיט קונטרסים, גליונות און 
סידיס צו פארקויפן אין צענטער פון וויליאמסבורג, 
און איינער קומט צו און רופט זיך אן: מענטשן קויפן 
דאס? האט מען אים געזאגט אז יא, דער עולם נעמט 
זייער שיין. אבער עטץ האטס נישט מורא אז דאס 
וועט ענק שאדן פאר א שידוך? האבן זיי גענטפערט: 
מיר זענען ברוך השם ביידע חתנים. און זיי שטרעקן 
אויס די הענט צו דעם איד מיט א גליון און זאגן אים: 
יעדער  ווייל   - נעמען  אויך  שוין  איר  קענט  יעצט 

נעמט דאס.

שבת צופרי:
אינמיטן די סעודה האט דער ראש ישיבה געוואלט 
שבת’דיגע  פיינע  מענדל  קליינעם  דעם  פיטערן 
טשאלענט, אבער ער האט נישט געהאלטן ביים עסן, 
ווייב  ישיבה’ס  ראש  דער  האט  געבלאזן.  האט  ער 
געפרעגט וואס גייט פאר מיט אים? האט דער ראש 
ישיבה געזאגט: “איך האב אים געזאגט א ווארט און 
געוואלט  דאך  האט  ישיבה  ראש  דער  בלאזט,”  ער 
ער זאל עסן האט דער ראש ישיבה אויסגערופן הויך 
“מ’גייט שוין אריינברענגען די אייסעס, ווער גייט עס 
ברענגען? אה, מענדל גייט עס ברענגען,” מענדל איז 
געווארן פרייליך אז ער האט שוין פארגעסן אז ער 
בלאזט יעצט און אזוי האט ער שוין געגעסן פונעם 

פיינעם טשאלענט.



אפשערן פון הילד נחמן נתן נ”י בן המלמד הר”ר הערשל בר מצוה אין ישיבה פון הבחור יוסף סאלז נ”י - יום ד’ מקץ 
שניטצלער הי”ו - דינסטאג מקץ - חנוכה

דער ראש ישיבה שליט”א לערנט דעם דף גמרא מיט כיתה ט’ 
קרית ברסלב - דאנערשטאג מקץ - חנוכה 

שבע ברכות פון החתן נח הערש ווייס הי”ו אין קרית ברסלב 
דאנערשטאג מקץ - חנוכה

תלמוד תורה היכל הקודש קרית יואל אהערגעשטעלט א 
הערליכע ברסלב מנורה פון קליקס

לחיים פון תלמוד הישיבה אברמי צוויבל נ”י בן הר”ר חיים אלי’ 
הי”ו - עב”ג הר”ר אהרן וועבערמאן הי”ו - ה’  מקץ  - חנוכה



הערליכע סעודת מלוה מלכה צוזאמען מיט סעודת ראש חודש - מוצאי שבת מקץ  -חנוכה תשפ”ב אין בנין המוסד דקרית ברסלב
רעכטס: הר”ר רפאל פורסט הי”ו ביים איבערגעבן נאטיצן פונעם מוסד. לינקס: הר”ר אהרן וועבערמאן הי”ו ביי זיין דרשה.

דער ראש ישיבה שליט”א באזוכט אין תלמוד תורה קרית ברסלב ליבערטי דאנערשטאג מקץ - חנוכה תשפ”ב 
רעכטס: ביים שמועסן מיט די לעכטיגע קינדער. לינקס: ביים פארציילן פאר די קינדער וועגן דעם יום טוב חנוכה.

דער ראש ישיבה שליט”א ביים פייערדיגן דרשה - מוצאי שבת 
מקץ חנוכה תשפ”ב

דער ראש ישיבה שליט”א ביים זינגן זמירות חנוכה מיט די 
בחורים ביי די חנוכה לעכט אין שטעטל - דאנערשטאג מקץ 



הילולת רבי נתן זי”ע אין ישיבה אין יאר תשע”א                                                                           דער ראש ישיבה שליט”א ביים ציון פון רבי נתן זי”ע - תשע”א                                                                           

הילולת רבי נתן
 זכותו יגן עלינו

מוהרא”ש זי”ע ביים ציון פון רבי נתן זי”ע - תשנ”גמוהרא”ש זי”ע ביים ארויסקומען פון ציון ביי רבי נתן זי”ע

הילולת רבי נתן זי”ע אין בארא פארק אין יאר תשע”ג                                                                   הילולת רבי נתן זי”ע אין בארא פארק אין יאר תשע”ד                                                                   



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!

אֹויְסֶגעִריְסן ֶדעם ָטֵמא’ֶנעם ֵצֶלם
ֵׁשייֶנע  ַא  ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַמֲעֶׂשה ָוואס ָהאט ַּפאִסיְרט ִמיט ִאים ִאין ַזייֶנע יּו

ְנֶגע ָיאְרן.

ִאיר  ִקיְנֶדער, 
ַאֶלע,  ָדאְך  ֵווייְסט 
ְפֶלעְגט  ֶרִּבי  ֶדער 
ַאַסאְך  ֵזייֶער 
ֵאיי צּום  ֶרעְדן 
ֶדער  ֶּבעְרְׁשְטן; 
ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶרִּבי 
ְׁשַּפאִציְרן  ַאַסאְך 
א ֶפעְלֶדער  ִאין 
ֶוועְלֶדער.  ִאין  ּון 
ַאָמאל  ָהאט  ֶער 
ַזיין  ִמיט  ֶגעִוויְזן 
ַהאְנט ַפאר ַזיין ְגרֹו
יֶסער ַּתְלִמיד, ֶדער 

ֶרִּבי  ַצִּדיק  ֵהייִליֶגער 
ָנָתן: “ֶזעְסט ִדי ַאֶלע ֶּבעְרג? ֶזעְסט ִדי ַאֶלע ֶפעְלֶדער? 

ִאיֶּבעָראל ִּבין ִאיְך ֶגעֶווען ִהְתּבֹוְדדּות”.

ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער  וואּו  ֶפעְלֶדער  ִדי  ְצִוויְׁשן  ָדאְרט 
ְגרֹויֶסער  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ַזיין  ִמְתּבֹוֵדד  ִזיְך  ֶגעַגאְנֶגען 
ֵזייֶער ֶגעְׁשֶטעְרט  ָזָרה, ָדאס ָהאט  ֵצֶלם פּון ֲעבֹוָדה 
ֶרִּבי ָהאט  ֶדער  ֲעבֹוָדה,  ֵהייִליֶגע  ַזיין  ֶרִּבי’ן פּון  ֶדעם 
ֶגעַהאט ְגרֹויֶסע ְיסּוִרים פּון ֶדעם. ָהאט ֶער ֶגעֶּבעְטן 
ֶדער  מֹוֵפת,  ַא  ֶגעֶׁשען  ָזאל  ֶעס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֶער  ֶוועְרן,  אֹויְסֶגעִריְסן  ָזאל  ֵצֶלם 
ַמאְך  ַּבאֶׁשעֶפער,  ְגרֹויֶסער  ַּבאֶׁשעֶפער,  “ֵהייִליֶגער 

ַא ֵנס; ַווייז ִמיר ַאז דּו ֶהעְרְסט אֹויס ַמייֶנע ֶגעֶּבעְטן, 
ַרייס אֹויס ֶדעם ָטֵמא’ֶנעם ֵצֶלם, ֶעס ְׁשֶטעְרט ִמיר; 
ִאיְך ִוויל ֶעס ִניְׁשט ֶזען, ִאיְך ִוויל ֶקעֶנען ֶרעְדן צּו ִדיר 

אּון ַזיין צּוֶגעְקֶלעְּבט צּו ִדיר”.

ִאיֶּבער  וואּוְנֶדער 
וואּוְנֶדער, ֶדער ֵצֶלם 
ַאָרא ְּפלּוְצלּוְנג  ִאיז 
צּו ִּביז  ְּפֶגעַפאְלן 
ָהאט  ָדאס  ֶעְרד!  ם 
ֶגעְׁשַטאְרְקט  ֵזייֶער 
ֶרִּבי’ן,  ֵהייִליְגן  ֶדעם 
ֶער ָהאט ֶגעֶזען ִמיט 
אֹויְגן  ֵהייִליֶגע  ַזייֶנע 
ֶּבעט  ֶמען  ָוואס  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ֵאיי ֶדער  ֶהעְלְפט 

ֶּבעְרְׁשֶטער.

ָלאִמיר  ִקיְנֶדער, 
ָנאְכַמאְכן ֶדעם ֶרִּבי’ן, ָלאִמיר ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
אֹויף אּוְנֶזער ַמאֶמע ָלׁשֹון ַאזֹוי ִווי ַא ִקיְנד ֶרעְדט צ
ּו ַזיין ַטאֶטע, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט צּו ַא גּוֶטע ָנאְנֶטע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ִמיר  ַדאְרְפן  ַאזֹוי  ְפַרייְנט; 
ָוואס ִמיר ִוויְלן, ָוואס ֶעס טּוט אּוְנז ֵוויי אּון ְּבִעיָקר 
אּו ֶלעְרֶנען  ָזאְלן  ִמיר  ֶעְרִליְך,  ַזיין  ָזאְלן  ִמיר  ֶּבעְטן 
ן ַדאֶוועֶנען, ִמיר ָזאְלן ִניְׁשט ָפאְלְגן ֶדעם ֵּיֶצר ָהָרע, 
ִמיר ָזאְלן ָפאְלְגן ָנאר ֶדעם ֵּיֶצר טֹוב; ִּביז ִמיר ֶוועְלן    

זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ְגרֹויֶסע ַצִּדיִקים.

ֶדער ָטֵמא’ֶנער ֵצֶלם ֶצעְׁשְּפִליֶטעְרט אֹויף ֶדער ֶעְרד
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אנקומן און חדר!
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א מחיה צו זיין א ברסלבע 
אינגל שכח  אייבערשטער

טרעף
די פאלגנדע ווערטער 3 מאל
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סודאקא
שיעור מיטן רבי’ןשיעור מיטן רבי’ן

אא

ִלְסגּוֵאי  ְלַצִּדיַקָּיא  ְלהּו  ָׁשֵרי  ג.  
ְּבַרָּמאּוָתא ִעם ַרָּמֵאי.

טייטש. ַא ַצִדיק ֶמעג ִזיְך אּוְמֵגיין ִמיט 

ָפאֶּפעֵריי ִמיט ַא ָפאֶּפער.
פירוש. ]ָכאְטׁש  ָוואס  ַא  ַצִדיק  ֶדעְרַווייֶטעְרט 

ִזיְך ֵזייֶער פּון ִליְגְנט אּון ָפאֶּפעֵריי; ֶווען 
ֶער ַהאְנְדְלט ָאֶּבער ִמיט ַא ָפאֶּפער, ֶמעג 

ֶער אֹויְסָפאְּפן ֶדעם ָפאֶּפער. [

אאמתמת

דער הייליגער רבי נתן האט געזאגט: 
אייער ארבעט זאל זיין צו

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. צו טוהן חסד מיט אנדערע

ב. צושפרייטן דעם רבינ’ס ספרים

ג. צו לערנען יעדן טאג

ד. צו זיין פרייליך 

לויבן דעם אייבערשטן

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

מלכה פורסט תחי’ - קרית ברסלב
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161

שאלה און ענטפער פון פאריגע  וואך:

דער הייליגער רבי זאגט: די טעג פון 
חנוכה איז א צייט פון

שאלה: 

ענטפער:





בשורה טובה!
הערליכע בריוו, שאלות ותשובות אין אלע 
אקטועלע נושאים אין טאג טעגליכן לעבן, 

געשריבן דורכ'ן ראש ישיבה

 הרה"ג ר' יואל ראטה שליט"א

יעדע 
וואך 
צו אייער 
טיר 
אויף די 
פאסט

ֲעָצתֹו 
ֱאמּוָנה

ים
רס

נט
קו

די שטארק אויפגעכאפטע וועכנטליכע 

איז שוין יעצט 
דא צו 
באקומען 
אפגעשיקט

$2.99

פאר די ביליגע 
פרייז פון בלויז 

פער וואך

בס"ד

פילע אידן זענען שוין אויפגעראכטן 
בריוו,  געשמאקע  די  פון  געווארן 
יעדן  פאר  חיזוק  און  עצות  מיט  פול 
פראבלעם, זייט אויך פון די גליקליכע!

718.387.2691
 subscription@kerenhadfusa.org

א טעקסט  קן  שי אדער  פן  רו ר  אי קענט  בן  י י סובסקר צו 

אדער שיקט א אימעיל צו:

קרן 
הדפסה 
היכל 
הקודש 
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חנוכה ספעשל!

 באקומט 4 וואכן צאלט פאר איין יאר  חנוכה ספעשל:
אומזיסט



 יונה
זינגער

בשם ה׳ברוכים הבאים 

הרב הגאון רבי

שליט"א

דומ"ץ דקהילתנו הקדושה

דער אייבערשטער זאל העלפן דער דיין 
שליט"א זאל מצליח זיין מיט דעם אמט אלץ 
דיין אין אונזער שטאט, און קענען באדינען 
דעם חשוב'ן ציבור לאורך ימים ושנים טובים, 

מיט נחת דקדושה פון דיי אייגענע משפחה, עד 
ביאת משיח צדקנו.

בס"ד

מיט גרויס התרגשות דקדושה טוען 
מיר אויפנעמען דעם חשוב'ן דיין 
דקהילתנו הקדושה, וואס האט זיך 
אהערגעצויגן בשעה טובה ומצלחת 

אין קרית ברסלב ליבערטי צו די פרייד 
פון אלע תושבי העיר

דער רבי זאגט אין 
ספר המדות 

"על ידי העמדת 
דיינים כשרים 
נתבטל הצרות",


