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צו די רעדאקציעבריוו
א מעשה פון א צדיק

   א גרויסן יישר כח פאר די שיינע בלעטל 
וואך. יעדע  דערמיט  מחי’  זיך  בין   איך 
ספעציעל האב איך הנאה פון די מעשה 
פון א צדיק, אמאל פלעג איך דארפן זוכן 
פארציילן  צו  תוכן  מיט  מעשיות  שיינע 
א  אויף  עס  איך  האב  אצינד  טיש,  ביים 

גאלדענעם טאץ.
זייער הנאה פון די  ווי אויך האב איך     
פאר  איז  עס  ישיבה,  ראש  מיטן  סעודה 
דרשה. לעבעדיגע  א  ווי  ממש   מיר 

ישר כח.

א. ראטה  וויליאמסבורג

פארקויפן דעם בלעטל
   דא שרייבט ... נ”י פון מאנטשעסטער, 
ברסלב  קרית  די  פאר  ש’כח  גרויסן  א 
בלעטל, איך דרוק עס ארויס יעדע וואך 

און איך האב זייער הנאה דערפון.

   איך האב געזעהן די וואך אז מ’האט עס 
אנגעפאנגען צו פארקויפן אין אמעריקע 
און אויך אין ארץ ישראל, וויאזוי ארבעט 
עס? מ’שיקט עס שוין געדרוקט קיין ארץ 

ישראל אדער זיי דרוקן עס דארט?
   איך וויל עס אנפאנגען צו פארקויפן אין 

ענגלאנד.
נ. ש. ש. מאנטשעסטער 

רעדאקציע: אדרבה, אויב ווייסט איר פון א דרוק 

יעדע  דרוקן  עס  קען  וואס  מאנטשעסטער  אין 

וואס קען עס  וואך, און אזוי אויך א אינגערמאן 

לייגן ביי די געשעפטן יעדע וואך, לאז אונז וויסן, 

צד  על  אויסארבעטן  פרובירן  וועלן עס  מיר  און 

היותר טוב.

ברוכים
הבאים!

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

ברסלב ליבערטי

 מו”ה יואל אפענהיים הי“ו 
וזוגתו שרה רבקה תחי‘

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

 מו”ה יעקב לעסער הי“ו 
וזוגתו שרה תחי‘

צו די אפשערן פון זייער צווילינג אינגלעך 
נחמן נתן און הערש אלימלך נ”י

 למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן 

אסאך נחת פון דעם צווילינג און אלע קינדער 
געזונטערהייט.

דא איז די פלאץ זיך צו באדאנקן פאר אונזער 
געטרייע איבערגעגעבענע מנהלת וואס גיבט זיך 

אוועק טאג און נאכט, פאר די הצלחה פון יעדן 
תלמידה. דער אייבערשטער זאל אייך באצאלן 

בכפלי כפלים, מיט אלעס גוטס וכל טוב סלה אמן

 פרשת ויחי  י”ד טבת תשפ”ב

 הדלקת הנרות.......... 04:11    
מוצאי שבת ............ 05:42
מנחה מעריב שמות .  05:30



גרויסע חלוקה פארגעקומען ביים 
בית התבשיל

פארגאנגענע וואך איז פארגעקומען גאר א גרויסער חלוקה 
דער  וואס  פון  ליבערטי,  ברסלב  קרית  אין  התבשיל  בית  ביים 
עולם האט זיך מחיה געווען, מען האט געקענט נעמען גאר גוטע 
פראדוקטן פאר די סכום פון איין גרויסע 0, יא איר ליינט גוט, עס 
האט נישט געקאסט קיין איין דאלער, די משפחות זענען אהיים 

מיט א גרויסע שמייכל.

אלע וואס זענען געקומען נעמען די פיינע פראדוקטן, זענען 
אנגעקומען צו א געדעקטן טיש, עס איז געווען אויסגעלייגט פון 
כל טוב וטוב, אבער אינטער יעדע גוטע זאך איז דא איינער אדער 
מאכן  און  דעם  אינטער  שטייען  וואס  אידן  וואוילע  אפאר  גאר 

זיכער אז דאס זאל קענען צושטאנד קומען.

אלע וואס זענען געקומען צום חלוקה האבן געטראפן דעם 
געטרייען וואלאנטור וואס איז גרייט שטענדיג צו העלפן מיט וואס 
מען דארף, איז דא אויך געווען גרייט ארויסצוברענגן א טראק 
אנגעפילט מיט עסן, דאס איז ר’ ליפא שווארץ הי”ו, וואס האט 
זיך ארויסגעשלעפט א וועג פון אפאר שעה אהער, און דערנאך 
צוריקגעפארן אפאר שעה צוריק, אבער וואס טוט מען נישט פאר 

א צווייטן איד.

חבר  איבערגעגעבענער  אונזער  לו  בדומה  והשני  אויך  אזוי 
ר’ שלמה יאקאבאוויטש הי”ו האט געמאכט זיכער אז דאס זאל 
צושטאנד קומען על צד היותר טוב, און אז דער עולם זאל קענען 

האבן פון אלעם גוטס.

דער אייבערשטער זאל זיי באצאלן זיי זאלן זעהן אסאך נחת 
ביי די קינדער עד סוף כל הדורות.

צא  וויכטיג  איז  התבשיל  בית  פונעם  שוין  רעדט  מען  אז 
וואס בית התבשיל שטעלט צו במשך  באטאנען די סערוויסעס 

דעם יאר.

דער ערשטער סערוויס וואס אלע זעהן איז די עסן וואס ווערט 
צוגעשטעלט א גאנצע וואך ובפרט ערב שבת, וואס ר’ שלמה פאר 
פערזענליך אראפ צו די בעקערי און צום גראסערי בשכנות, און 
נעמט פון זיי פרישע עסן וואס איז נישט פארקויפט געווארן דעם 
טאג, און ברענגט עס אהער אין שטעטל, וואס פון דעם זענען זיך 

גאר אסאך מחיה יעדן איינציגן וואך.

דערנאך איז דא יעדע שטיק צייט א גרויסע חלוקה פון רויע 
און  צוויבל,  אייער, פאטעיטאס,  באקסעס  ווי למשל  פראדוקטן, 
אזוי ווייטער, וואס דאס איז נישט אלץ אזוי גרינג עס זאל צושטאנד 
קומען, און אסאך מאל קאסט דאס גרויסע געלטער, און אפילו מען 
באקומט די עסן אמזיסט דורך געוויסע וועגן, דארף מען נאכדעם 
זעהן א וועג עס זאל אנקומען אין שטעטל, און דאס קאסט אויך 

געלט.

און די דריטע סערוויס וואס דאס איז נאך גרעסער פון אלעס, 
איז דאס וואס מען באצאלט גראסערי ארדערס פאר אידן וואס 
קענען נישט באצאלן די גראסערי צוליב וועלכע סיבה עס זאל נאר 
זיין. דאס ציעט אריין אין גרויסע סכומים, בפרט ווען עס קומט 
פאר א יום טוב קאסט דאס פארן בית התבשיל אסאך אסאך מער 

ווי נארמאל.

דאס אלעס ווערט ערמעגליכט דורך אידן וואס רופן זיך אן 
ווארעם און געבן צושטייער פאר ר’ שלמה יעדע מאל וואס ער 
קומט בעטן א נדבה, פרוטה פרוטה מצטרפת, און מיט דעם קען 

מען העלפן משפחות אויף שבת ויום טוב.

אין  דירעקט  לייגן  אריין  צו  מעגליכקייט  די  דא  איז  אויך 
גראסערי פארן בית התבשיל.

אדרבה ווען איר דארפט א ישועה איר ווילט געהאלפן ווערן 
מיט סיי וואס, רופט אן דעם גבאי ר’ שלמה יאקאבאוויטש הי”ו 
און זייטס מנדב פארן בית התבשיל, אין זכות פון העלפן א צווייטן 
איד וועט איר געהאלפן ווארן מיט די ישועה וואס איר נויטיגט זיך.

מוהרא”ש זי”ע פלעגט זאגן: ביי יעדע צדקה קען מען אויספאפן, 
איינער בעהט געלט פאר א חתן כלה, אבער עס קען גאר זיין אז די 
גאנצע געלט גייט פאר א טייערע חתונה, וואס איז פשוט געלט אין 
מיסט וכדומה, אבער ווען איר געט געלט פאר א איד וואס האט 

נישט צו עסן, איז דאס די גרעסטע צדקה וואס קען זיין.

צו מנדב זיין פארן בית התבשיל רופט אויף 845-637-5367



בליץ באזוך פונעם ראש ישיבה 
שליט”א אין ארץ הקודש

נישטא קיין ווערטער אראפצושרייבן די הערליכע נסיעה וואס איז 
אין ארץ  ישיבה שליט”א  דורכ’ן ראש  צוריק  פארגעקומען אפאר טעג 
ישראל, די געפילן זענען נאך אפן, די התרגשות איז נאך גרויס, אבער מען 
וועט זיך דארפן צאמקלויבן און אראפ שרייבן וויפיל עס איז מעגליך, און 

אראפברענגען פאר אנשי שלומינו וואס מען איז אריבער.
די נסיעה האט זיך אנגעהויבן מיטוואך נאכט, ווען דער ראש ישיבה 
שליט”א האט זיך ארויסגעלאזט אין די באגלייטונג פון איין אינגערמאן, 
אן קיין שום פירסום וכבוד המדמה וכו’, אויפן וועג האט דער ראש ישיבה 
שליט”א אויסגענוצט די צייט צו קענען שרייבן בריוון פאר אידן וואס 

ווארטן אויף תשובות אין אלע ענינים.

ק ר ב י  נ ב

דער ראש ישיבה איז אנגעקומען דאנערשטאג מיטאג, גלייך האט 
מען זיך ארויסגעלאזט קיין עיר התורה בני ברק, ווי דער ראש ישיבה האט 
אפגעשטאט א באזוך אין שטוב פון מו”ה נתן לב הי”ו, וואס אין זיין שטוב 
ווערט געדרוקט יעדן וואך די גליונות פון היכל הקודש, דייקא אין דעם 
שטוב האט דער ראש ישיבה אויסגעקליבן צו באזוכן און געבן א שיעור.

אנשי שלומינו פון בני ברק זענען זיך צאמגעקומען ביי ר’ נתן אין 
שטוב ווי מען האט אפגעווארט דעם ראש ישיבה, עס איז געווען גאר 

שיינע שמועסן און התחזקות.

ש מ ש ת  י ב

דערנאך איז דער ראש ישיבה אריבער קיין בית שמש אינעם שטוב 
פונעם מנהל בית הדפוס אין בית שמש מו”ה יצחק ראטה הי”ו וואס האט 
זיין שטוב מען זאל קענען דרוקן די גליונות יעדן  געמאכט פלאץ אין 

איינציגן וואך.
עס איז זיך צאמגעקומען א גרויסער עולם אנשי שלומינו פון בית 
שמש, וואס ווארטן שוין אזוי לאנג אויף דעם געלעגענהייט אז דער ראש 

ישיבה זאל זיי קומען באזוכן, און יעצט איז עס פארוויקליכט געווארן.

און  בחורים  די  מיט  געשמועסט  האט  שליט”א  ישיבה  ראש  דער 
אינגעלייט, און דערנאך האט דער ראש ישיבה געגעבן גאר א הערליכע 
שיעור )מען קען עס הערן אויף קול ברסלב 212-444-9191( פון וואס 

אלע זענען ארויס מלא התחזקות.
 דערנאך האט מען געוויזן פארן ראש ישיבה א רשומה פון אלע אנשי 
שלומינו וואס זענען מפיץ יעדע וואך אין בית שמש, פון וואס דער ראש 

ישיבה האט זייער הנאה געהאט.
פון דארט איז דער ראש ישיבה אריבער זיך באטייליגן ביים שמחת 
השבע ברכות פון החתן חיים נ”י בן מו”ה נפתלי יאקאבאוויטש שליט”א 
מתלמידי היכל הקודש, דער ראש ישיבה האט גערעדט אפאר ווערטער 

לכבוד די שמחה.

ם י ל ש ו ר י

קיין  ארויסגעלאזט  ישיבה  ראש  דער  זיך  האט  ברכות  שבע  נאכן 
ירושלים עיר הקודש, א נסיעה אויף וואס מען ווארט שוין זייער לאנג, ווי 
דער ראש ישיבה איז זיך געגאנגען צולייגן צו קענען האבן פרישע כוחות 

פארן שבת קודש.
שלומינו  אנשי  מיט  געדאוונט  ישיבה  ראש  דער  האט  אינדערפרי 
א  און דערנאך פארגעלערנט  ירושלים,  היכל הקודש  בית המדרש  אין 
דף גמרא, נאכן דף האט דער ראש ישיבה ארום גערעדט גאר וויכטיגע 
הדרכות וואס איז נוגע פאר א בית המדרש היכל הקודש. דערנאך האט 
זיך דער ראש ישיבה אוועקגעזעצט אויף א פלאץ און געלערנט זיינע 

שיעורים קבועים.
נאכן לערנען איז דער ראש ישיבה געגאנגען באזוכן מו”ה שמעון 
עוזר פערל שליט”א וואס דרוקט די גליונות ביי זיך אין שטוב, ער האט 

געוויזן פארן ראש ישיבה אלע דעטאלן פונעם דריקעריי.
פון דארט איז דער ראש ישיבה אהיים צו זיין אכסניא, עס איז אריבער 
ר’ שמעון שפירא שליט”א מחשובי  גאסט הרה”צ  א חשובע  געקומען 
משפיע ברסלב, עס האט זיך פארוויקלט גאר א שיינע שמועס פון די 
וויכטיגקייט פון חתונה מאכן די קינדער, וואס דאס איז די איינציגסטע 

עצה צו ראטעווען די היינטיגע יונגט.
דערנאך האט דער ראש ישיבה געשריבן א אות אין א פרישע ספר 
תורה וואס מען הייבט יעצט אן שרייבן פאר’ן בית המדרש היכל הקודש. 

נאכדעם האט מען זיך גרייט געמאכט צום שבת קודש.

ם י ל ש ו ר י ן  י א ת  ב ש

א שבת אין ירושלים מיט’ן ראש ישיבה שליט”א! דאס איז א זאך 
אויף וואס אנשי שלומינו אין ארץ הקודש קוקן ארויס שוין גאר א לאנגע 
זמן  אכן  געווארן.  פארווירקליכט  השם  ברוך  עס  איז  יעצט  און  צייט, 
כניסת השבת איז מען געגאנגען דאווענען אין בית המדרש היכל הקודש 
ירושלים, מען האט געהאט די געוואלדיגע זכיה צו הערן דעם ראש ישיבה 
דאווענען פארן עמוד ‘קבלת שבת’, עס האט געגעבן פאר די מקורבים  



אין ירושלים א שטיק חיות - נאר צו קענען הערן דעם ראש ישיבה 
מען  איז  דאווענען  נאכן  גענוג,  געווען  שוין  איז  עמוד  פארן  דאווענען 

אריבער זאגן גוט שבת פאר’ן ראש ישיבה שליט”א.
פרייטאג צונאכטס איז מען זיך צאמגעקומען זינגען זמירות שירות 
ותשבחות פארן אייבערשטן, דער ראש ישיבה האט ארום גערעדט פון 
יוסף הצדיק וויאזוי ער האט שטענדיג גערעדט צום אייבערשטן, אויך 

האט מען ארום גערעדט הנהגות פאר פרישע מקורבים. 
פאר’ן דאווענען האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט פעולת הצדיק, 
זייער שטארק ארום גערעדט וועגן אומאן ראש השנה. דערנאך איז געווען 
גאר א ווארימער דאווענען, שחרית האט דער ראש ישיבה געדאווענט 
פאר’ן עמוד - עס האט געשפירט טעם גן עדן. די עליות האט מען געגעבן 
פאר אלע וואס גייען עפענען היכל הקודש שולן אין אלע געגנטער פון 

ארץ ישראל. 
נאכ’ן דאווענען איז געווען א ברית פון מו”ה אהרן גאלדשטיין הי”ו 
וואס וואוינט אין בית שמש, מען האט מכבד געווען דעם ראש ישיבה מיט 

די ברכות און קריאת השם.
נאכן דאווענען האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט סיפורי מעשיות 
מעשה די מעשה פון חכם ותם, וואו דער רבי זאגט דארט אז מען דארף 
זיך פרייען מיטן דאווענען אפילו עס האט א פנים וואו א שיך מיט דריי 
עקן, ובפרט האט מען גערעדט אויף די ענין וויאזוי צו פירן א שטוב, וואס 

דאס איז ביים הייליג’ן רבין א יסוד היסודות.
אינטערסאנט איז געווען אז הארט נעבן די שול האט געפלאצט א 
וואסער רער, וואס האט אביסל שווער געמאכט דאס ארויס גיין פון בית 
המדרש, איינער האט זיך אנגערופן: “צו קומען צום ראש ישיבה דארף 

מען אדורך גיין זיבן וואסערן.”
שלש סעודות איז אריבער גאר ווארעם, עס איז געקומען צו לויפן 
א ריזיגער עולם פון גאנץ ירושלים הערן דיבורי התחזקות. מען האט 
דיבורים  געהערט  מען  האט  דערנאך  און  זמירות,  צוזאמען  געזינגען 
פונעם ראש ישיבה וואס מ’האט פארגעלערנט פון חיי מוהר”ן סימן תר”י, 
די וועג וויאזוי מען דארף רעדן צום אייבערשטן זיך אויס’טענה’ן מיטן 
אייבערשטן, אויך האט מען שטארק ארום גערעדט חיזוק אויף לערנען 
תורה, אויב א מענטש וועט לערנען יעדן טאג כך וכך וועט ער זיכער 
ארויסגיין פון אלע זיינע שלעכטע מעשים. אין ישיבות זוכט מען אראפ צו 
קלאפן די בחורים, “דאס הייסט געדאווענט, דאס הייסט געלערנט” אבער 

דער אמת איז אז יעדע קלייניגקיט איז חשוב ביים אייבערשטן.
דערנאך  און  לבנה,  די  זיין  ארויס מקדש  מען  איז  דאווענען  נאכ’ן 

ארויס אין א טאנץ.

ל ” צ ז ן  ת נ י  ב ר ת  ל ו ל י ה ת  ד ו ע ס

מוצאי שבת איז געווען דער קלימאקס פונעם געהויבענעם שבת, 
מען איז זיך צאמגעקומען פון אלע עקן ארץ ישראל אין א זאל וואס 
איז געווארן ארויסגענומען ספעציעל פארן מלוה מלכה, כדי צו קענען 
אקאדאמירן דעם גרויסן ציבור, מען האט געגעסן און געזינגען צוזאמען 

פאר א שטיק צייט, אויך האט דער ראש ישיבה אפגעשוירן אפאר קינדער 
ווי אויך האט מען געהאט א סיום פון א  יאר,  ווערן יעצט דריי  וואס 

חשוב’ער אינגל וואס האט מסיים געווען משניות.
דערנאך האט מען געהערט פייערדיגע דיבורים פונעם ראש ישיבה, 
וואס האט גאר שטארק ארום גערעדט וואס דאס איז ברסלב, און וואס 
דאס מיינט פאר אונז אויפן טאג טעגליכן לעבן, א ברסלב’ער חסיד דארף 
שטענדיג וועלן אז נאך א איד זאל צוריק קומען צום אייבערשטן, נאך 
א איד זאל וויסן אז דער אייבערשטער האט אים ליב און ער איז נישט 
אין שולן, דאס  גליונות  לייגן  פון  היינטיגע הפצה  די  פארפאלן, בפרט 
איז גאר א שטארקע הפצה )מען קען הערן דעם גאנצן שיעור אויף קול 

ברסלב(.

ת י נ ע ת ת  כ ס מ ם  ו י ס

זונטאג אינדערפרי האט מען געדאוונט צוזאמען שחרית אין ביהמ”ד 
היכל הקודש ירושלים, דערנאך האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט דעם 
לעצטן דף גמרא פון מסכת תענית און דאס מסיים געווען ברבים, ביים 
סיום האט דער ראש ישיבה האט גערעדט פון די וויכטיגקייט פונעם דף 

גמרא, וואס דאס ראטעוועט דעם מענטש פון אלעם שלעכטס.

ה י ר ב ט  - ן  ו ר י מ

פפון דארט האט מען זיך ארויסגעלאזט אויף מירון צוזאמען מיט א 
גרויסע קבוצה אנשי שלומינו, מען איז אריין צום ציון און זיך דארט גוט 
אויסגעבעטן אויף אלע ישועות וואס מען דארף נאר, דערנאך איז מען 
ארויף אויבן אויפן דאך פון די מערה, ווי מען האט געזינגען ווארימע 
ניגונים פאר א שטיק צייט, און דערנאך האט מען זיך ארויסגעלאזט און 
גאר פרייליכע טענץ פאר א לענגערע צייט, מען האט זיך געפרייט אז 

ה י ר מען האט די זכיה צו זיין מקורב אין אזא הייליג פלאץ.ב
דערנאך איז מען אריבער קיין טבריה צום ציון פון רבי מאיר בעל 
הנס,  מען האט געדאווענט מנחה, און דערנאך איז גוט אויסגעבעטן ביים 

ציון אלעס גוטס. 

ב ל ס ר ב ר  י ע ל  א נ ב י

ראש  דער  ווען  סוף  ביים  געווען  איז  נסיעה  פונעם  קלימאקס  די 
ישיבה איז אריבער צו יבנאל, צום ציון פון אונזער רבי מוהרא”ש זי”ע, 
דער ראש ישיבה האט געזאגט פאר די בחורים זיי זאלן זאגן גאנץ תהלים 
בלי הפסק, כדי צו האבן די סגולה וואס מוהרא”ש האט געזאגט פאר 
בחורים און מיידלעך וואס ווארטן אויף א שידוך. עס איז געווען גאר 
א גרויסע התעוררות, מען האט זיך דארט גוט מתבודד געווען פאר א 

לענגערע צייט, און זיך גוט אויסגעבעטן אויף אלעס וואס מען דארף.
די נסיעה וועט זיכער געדענקט ווערן פאר א לענגערע צייט, עס 
איז זיכער געווען א גרויסע התחזקות פאר אלע אנשי שלומינו פון ארץ 

ישראל. 



שמעון קארדוזא - קרית 
ברסלב:

געפארן  איך  בין  נאכט  איין 
אויפ’ן וועגן ווען מיטאמאל זעה איך א פאליציאנט פארט מיך 
נאך און ווינקט מיר איך זאל זיך אריינציען אין די זייט, איך 

האב געוויסט אז איך האב נישט פארלעצט קיין שום געזעץ.

גלייך האב איך אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן אז איך 
זאל נישט באקומען קיין טיקעט. דער פאליס מאן קומט צו 
מיין פענסטער און פרעגט מיר צו איך ווייס פארוואס ער האט 
מיר אפגעשטעלט, האב איך געזאגט אז נישט, זאגט ער מיר אז 
איינע פון די לעקטערס ביי די לייסענס פלעיט ארבעטן נישט. 
האב איך אים געזאגט אז איך האב שוין ממילא געקויפט א נייע 
קאר און דער קאר גייט אין מיסט, זאגט ער מיר אז ער מוז מיר 
געבן א טיקעט, אבער אויב איך גיי קויפן א נייע לעקטער און 
איך ברענג די רעסיט צום פאליציי סטאנציע ווער איך פטור 

פונעם טיקעט. 

וואס  א לעקטער  קויפן  געשעפט  אין  געגאנגען  בין  איך 
קאסט נישט מער פון צוויי דאלער און עס אריבער געטראגן 
צום פאליס סטאנציע. שכח אייבערשטער פאר אזא ביליגע 

טיקעט.

יעקב משה אינדארסקי - קרית ברסלב:
ביים פיס דאקטער,  איך האב געמאכט אן אפוינטמענט 
ווען איך בין אנגעקומען צום דאקטערס אפיס זאגן זיי מיך אז 

ס’איז נישטא אין די סיסטעם אן אפוינטמענט פאר מיר. 

דער  אז  אייבערשטן  דעם  געבעטן  שנעל  איך  האב 
דאקטער זאל מיך יא היינט אננעמען און איך זאל נישט דארפן 
זאגן  אייבערשטן  מינוט בעטן דעם  נאך אפאר  צוריקקומען, 
זיי מיר אז דער דאקטער קען מיר יא אויפנעמען, אפילו לויט 
זייער סיסטעם האב איך נישט געהאט קיין אפוינטמענט. שכח 

אייבערשטער.

מרדכי אהרן היילפרין – קרית ברסלב:
 - זונטאג  ווינטער איז אנגעקומען דא אין שטעטל.  דער 
אזוי  ס’האט  שנייען,  אנגעהויבן  האט  וואך  פארגאנגענע  די 
צו ארויפציען  גאנצן טאג.  איך האבן פארגעסן  א  געשנייט 
דעם שלאק וואס איז נאך געווען פארמאכט פון זומער, און די 
שניי האט זיך אנגעהויבן זעצן דערויף, איך האב געבעטן דעם 

ס’זאל  אז  אייבערשטן 
די  אז  אזוי  ווארעם  ווערן 
איך  און  צולאזן  זיך  זאל  שניי 
זאל קענען עפענען די שלאק, ווייל אויב 

ל  י פ ו שניי זאמעלט זיך אויף דעם שלאק וועט עס צ
צוזאם פאלן און דאס איז גאר א טייערע שלאק.

געווארן  איז  טעג  צוויי  נאך  אז  אייבערשטער  שכח 
ווארעמער און די שניי האט זיך צולאזט, און איך האב געקענט 

ראטעווען מיין שלאק פון ווערן צובראכן.

אברהם יצחק אייזנער - וויליאמסבורג:
איך האב געדארפט אנקומען ערגעץ וואס אויב איך קום אן 
שפעט פארפאס איך וויכטיגע זאכן. איך בין געווען אויפ’ן וועג 
און די GPS האט געזאגט אז איך גיי אנקומען 15 מינוט שפעט, 
האב איך זייער שטארק געבעטן דעם אייבערשטן אז ווען איך 
קום אן זאל מען אנפאנגען אזוי זאל איך גארנישט פארפאסן. 

שכח אייבערשטער אז איך בין אנגעקומען נאר צען מינוט 
מען  האט  אנגעקומען  בין  איך  ווען  רגע  די  אין  און  שפעט 

אנגעפאנגען, און איך האב געהעריג געקענט מיטהאלטן!

אנשי שלומינו - ירושלים:
שוין אפאר יאר וואס מיר בעטן דעם אייבערשטן, מיר זאלן 
האבן די זכיה אז דער ראש ישיבה שליט”א זאל וויילן א שבת מיט 
אונז, אבער כסדר האט דער אייבערשטער געפירט פארשידענע 
נישט  האט  ישיבה  ראש  דער  אז  געווען  גורם  האט  וואס  זאכן 
געקענט קומען, ווי למשל קאראנא, יעדע שטיק צייט איז דאס 
לאנד געווארן פארשפארט פאר אויסלענדישע באזוכער, און ווען 
דער ראש ישיבה איז מיט גרויס חסדים שוין ענדליך אנגעקומען 
אין  געווען  ישיבה  ראש  דער  איז  בעומר  ל”ג  הקודש  ארץ  אין 
מירון, דא אין ירושלים האט מען שוין ארויסגעקוקט גאר שטארק 
ווען דער ראש ישיבה וועט זיך אריבערכאפן אונז צו מחזק זיין 
געפירט  אנדערש  אייבערשטער האט  דער  אבער  פונדערנאנט, 
ווען פארשידענע סיבות האבן זיך געמאכט און דער ראש ישיבה 

האט געמוזט זיך אויפהייבן און צוריקפליען קיין אמעריקע. 

אבער מיר האבן נישט אויפגעגעבן פון בעטן דעם אייבערשטן 
אז דער ראש ישיבה זאל יא זיין מיט אונז פאר א שבת, און שכח 
אייבערשטער אז יעצט דעם פארגאנגענעם שבת פרשת ויגש איז 
דער ראש ישיבה געווען דא אין ירושלים, ווי מיר האבן געהאט 

גאר א געהויבענעם שבת.

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

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



בעזרת השם יתברך - ערב שבת פרשת שמות, שנת תשע”ז לפ”ק

לכבוד ...

זעהט צו געבן צדקה פאר איר צינד אן די שבת ליכט, און אזוי אויך יעדעס מאל וואס 
איר דארפט א ישועה זאלט איר געבן אפאר פרוטות פאר צדקה, און בעט דעם אייבערשטן 
די בקשה, וועט איר זיכער זען א ישועה. דער רבי זאגט )ספר המידות, אות צדקה, סימן כז(: “ִיֵּתן 
ִלְצָדָקה ִּבְׁשֵּתי ָיַדִים, ְוִיְהֶיה ְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת” - מען זאל געבן צדקה מיט ביידע הענט, וועט 

אנגענומען ווערן די תפילה.

איך האף אז איר האט א צדקה פושקע פון די מוסד, און אייערע צדקה געלט לייגט אריין 
אין די פושקע פון די מוסד, ווייל מיר האבן נישט קיין שום שטיצע פון אינדרויסן; פאר יעדן 
מוסד וועט מען געבן, אבער ברוך השם פאר היכל הקודש דארף מען האבן א באזונדערע זכי’ 
צו קענען געבן. דערפאר בעט איך אייך אז איר זאלט יעדן טאג אריין לייגן אפאר פרוטות 
אין די פושקע פון די מוסד, אזוי וועט איר האבן א חלק אין דאס לערנען פון די הייליגע 
ריינע קינדער שלא טעמו טעם חטא; איך מוטשע מיך זייער צו קענען אנגיין טאג טעגליך, צו 
קענען באצאלן די איינגעשטעלטע, און אלעס וואס מען דארף האבן פאר א מוסד, און מיט 
יעדע פרוטה וואס איר לייגט אריין אין די פושקע העלפט איר מיר. ווען עס וועט פיל ווערן 

זאל עס אייער מאן מיר איבערגעבן.

געלויבט דעם אייבערשטן אז מיר געבן אכטונג אויף די קינדער, מיר פארשעמען נישט 
קיין קינדער און מיר צעקלאפן נישט קיין קינדער; די מלמדים און די טיטשערס געבן זייער 
אכטונג אויף דעם, מער ווי אויף אלעס. דאס איז ביי אונז די ערגסטע זאך: סיי נישט צו 
שלאגן קיין קינד )מען מיינט נישט צו זאגן ווען מען געבט א קליינע פעטשעלע פאר א 
קליין קינד, אים אויסצולערנען נישט צו טון קיין סכנה’דיגע זאכן, ווי למשל גיין אויפן גאס 
וכדומה(, און סיי נישט צעברעכן מיטן רעדן; עס קען זיין אמאל אז א מלמד אדער טיטשער 
זאל מער קאליע מאכן מיטן מויל ווי מיט פעטש. ברוך השם אז די מלמדים און טיטשערס 
ארבעטן זייער געטריי, און איר זאלט אויך אכטונג געבן נישט צו צעברעכן אייערע קינדער.

חינוך איז פון די שווערסטע עבודות, און זייער אסאך מענטשן דרייען זיך ארויס דערפון, 
אדער נעמט מען עס נישט גוט אן. אדער זענען דא עלטערן וואס שלאגן די קינדער און 
שרייען אויף די קינדער וכו’, וואס דאס איז נישט חינוך, דאס איז פשוט אז מען לאזט אויס 
די נערוון אויף זיי רחמנא לצלן, נאכדעם איז דא עלטערן וואס זיי טוען גאר דעם היפך, זיי 
לאזן די קינדער אלעס טון און זיי זאגן גארנישט וכו’, וואס דאס איז אויך נישט קיין וועג, ווייל 

קינדער וואס מען איז נישט מחנך קענען נאכדעם נישט לעבן.

איך קען נישט אראפ שרייבן אין איין בריוו כל התורה כולה, אבער איין פרט וועל איך 
אייך שרייבן, און איך וועל פרובירן יעדע וואך אייך צו שרייבן נאך א פרט און נאך א עצה 
אין חינוך. איך האף אז איר ליינט די בריוו, און בעטס אייער מאן ער זאל עס אייך אהיים 

ברענגען, אזוי קענט איר איבער חזר’ן יעדע מאל אלע בריוון וואס איך האב אייך געשיקט.

מען דארף מחנך זיין א קינד, און מען דארף זיין שטרענג מיט יונגע קינדער בפרט, אזוי 
ווי דער רבי זאגט )ספר המידות, אות בנים, סימן סד(: “ָצִריְך ְלַלֵּמד ֶאת ַהִּתינֹוק ֶּדֶרְך ֶאֶרץ ִמְּנעּוָריו”, 
אבער אין די זעלבע צייט טאר מען נישט חס ושלום אפסטעמפלען דעם קינד. למשל א 
טאטע אדער מאמע וואס ווילן מחנך זיין דאס קינד זאל זיך ‘צאמנעמען’, אויב די עלטערן 
הייבן אן זאגן: ‘דו צעפלויגענער וואס דו ביסט’, ‘דו שלאכע מירל וואס דו ביסט’, די עלטערן 
זענען גורם אז דאס קינד וועט אויפוואקסן א קאליקער רחמנא לצלן, אדער לאמיר אנכאפן 
אן אנדערע משל, א קינד וואס האט מורא פון זאכן ה”י, טאר מען נישט זאגן: ‘דו בעיבי’, 

‘דו סקערי קעט’, ווייל דאס איז גורם אז דאס קינד בלייבט א גאנץ לעבן פעלערהאפטיג.

‘גראבער’,  קיינמאל זאלט איר נישט אפסטעמפלען אייערע קינדער מיט א נאמען: 
‘נער’, ‘טיפוש’, ווייל עס העלפט נישט קיין מחילה אויף דעם, און איר וועט דעם גאנצע לעבן 
זיך מוטשען מיט א קראנקער קינד וואס איר אליין האט עס גורם געווען. קינדער דארף מען 
זאגן נאכאמאל, און נאכאמאל, און נאכאמאל, ביז צוביסלעך הייבן זיי אן זיך פירן אזוי ווי 
מען דארף; דער עיקר זאלט איר זען אז עס זאל זיין א פרייליכע לופט אין שטוב, און עס זאל 
נישט זיין אנגעצויגן אין שטוב. קינדער האבן ליב טאנצן און שפרינגען און לאכן, און דאס 

איז זייער געזונט פאר זיי.

וואס איר דארפט זאלט איר בעטן פונעם אייבערשטן, און אפילו איר זאגט אז איר האט 
שוין געבטן, בעטס נאכאמאל. אזוי ווי חז”ל זאגן )ברכות לב:(: אמר רבי חמא ברבי חנינא: 
“אם ראה אדם שהתפלל ולא נענה, יחזור ויתפלל”, א מענטש וואס האט געבעטן דעם 
אייבערשטן אויף א זאך און ער זעט אז ער האט עס נישט באקומען, זאל ער נאכאמאל 
בעטן, אזוי ווי עס שטייט )תהלים כז, יד(: “ַקֵוּה ֶאל ה’, ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶבָּך ְוַקֵוּה ֶאל ה’”; דערפאר 
זאלט איר אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף יעדע זאך וואס איר דארפט נאר, ובפרט אויף 

קינדער.
דער אייבערשטער זאל דיר העלפן איר זאלט האבן א פרייליכן שבת.

נישט פאררעכטן די וועלט

איינער האט געזאגט פאר'ן ראש ישיבה שליט"א 
קען  מען  אז  אן  זייער  שרעקן  צייטונגען  די  היות 
שטארבן און עס קען פאסירן אנדערע קרענק וכו' אויב 
מען נעמט די וואקסין זיך צו באשיצן פון די קאראנע 
א  אריינלייגן  ישיבה  ראש  דער  זאל  אפשר  וויירוס, 
מודעה אין די צייטונג אז עס שאדט נישט, האט דער 
ראש ישיבה שליט"א געענטפערט: "ווען איך וואלט 
נישט געווען מקורב צו מוהרא"ש - וואלט איך דאס 
געטון, אבער ברוך השם איך בין מקורב געווארן צו 
מוהרא"ש, האט מיר מוהרא"ש אויך געגעבן די שכל 

אז איך דארף נישט פאררעכטן פון די וועלט".

זעקס ביליאן יאר טיק"ס...

מען  שטענדיג  זאגט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
אויסגאבעס  קיין  ליינען  נישט  געבן  אכטונג  זאל 
סם  דארט  זיין  קען  היימיש  אויס  זעט  עס  אפילו 
המוות, און דער ראש ישיבה האט דערציילט: איינער 
פירט  אז ער  די תלמידים האבן מיר דערציילט,  פון 
קיין  נישט אריינצונעמען  צייט  א לענגערע  זיך שוין 
ריינע  א  האבן  זאל  ער  שטוב,  אין  אויסגאבעס  שום 
פאר  יאר  דאס  דרויסנדיגע השפעות,  קיין  אן  שטוב 
סוכות האט ער געטראכט אהיימצונעמען איינע פון 
ביי  אומזיסט  פארטיילט  ווערן  וואס  מאגאזינען  די 
האט  ליינען,  צו  וואס  האבן  זאל  ער  גראסעריס,  די 
ער פונקט אויפגעמישט אן ארטיקל וואס רעדט זיך 
איבער טיק"ס, שטייט דארט אזוי: "די פארשער זאגן, 
ארום  זיך  דרייען  עס  וואס  יאר  ביליאן  זעקס  שוין 
געזאגט:  ישיבה שליט"א  ראש  דער  האט  טיק"ס..." 
"דאס איז ממש כפירות ואפיקורסת, די וועלט שטייט 
ארויסגענומען  איז  דאס  יאר,  אזויפיל  נישט  נאך 
ליידער  און  ביכער,  גוי'אישע  פון  ווארט  ביי  ווארט 
דאס פארשפרייט מען פאר אידישע קינדער, און מען 

ליינט עס נאך".

א שיחה

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

בעזרת ה’ יתברך ד’ פרשת מקץ, כ”ח כסליו, ד’ דחנוכה, שנת תשפ”ב לפרט קטןבעזרת ה’ יתברך ד’ פרשת מקץ, כ”ח כסליו, ד’ דחנוכה, שנת תשפ”ב לפרט קטן

לכבוד מיין טייערער ... נרו יאירלכבוד מיין טייערער ... נרו יאיר
איך דאנק דיר פאר’ן דרייוון די שאטל.איך דאנק דיר פאר’ן דרייוון די שאטל.

עס קען זיין דו שפירסט זיך אומעטיג ביים דרייוון, עס איז דא גאנצע שעות עס קען זיין דו שפירסט זיך אומעטיג ביים דרייוון, עס איז דא גאנצע שעות 
וואס דו פארסט ארום און ארום די שטעטל ליידיג, דו שפירסט זיך ווי דו וואס דו פארסט ארום און ארום די שטעטל ליידיג, דו שפירסט זיך ווי דו 

טוסט גארנישט; זאלסטו וויסן אז דו טוסט יא, ביי מיר טוסטו אסאך; איך וויל טוסט גארנישט; זאלסטו וויסן אז דו טוסט יא, ביי מיר טוסטו אסאך; איך וויל 
זייער שטארק עס זאל זיין א שאטל פאר די משפחות צו קענען קומען און גיין, זייער שטארק עס זאל זיין א שאטל פאר די משפחות צו קענען קומען און גיין, 

דו העלפסט מיר בויען דעם שטעטל.דו העלפסט מיר בויען דעם שטעטל.
זיי זיך מתבודד, צינד אן ניגוני אמונה; אויפ’ן שאטל קענסטו אנצינדן נאר זיי זיך מתבודד, צינד אן ניגוני אמונה; אויפ’ן שאטל קענסטו אנצינדן נאר 

ערליכע ניגונים.ערליכע ניגונים.
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ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָבַּרְך יֹום ו’, ֶעֶרב ַחג ַהֻּסּכֹות, י”ד ִּתְׁשֵרי, ְׁשַנת תשפ”א ִלְפָרט ָקָטן

ָמַרת ... ִּתְחֶי’, ְירּוָׁשַלִים.

ַאייֶער ַמאן ָהאט ִמיר ֶגעְׁשִריְּבן ַאז ִאיר ַאְרֶּבעט ִמיט ַאייֶער 
ַגאְנֶצע כַֹּח ִאיֶּבעְרצּוַטייְטְׁשן ֶדעם ִּגְליֹון אּון ִדי ְּבִריוו פּון ֲעָצתֹו 
ֱאמּוָנה; ַאְנְׁשָטאט אֹויְסָזאְגן ְּתִהִלים ִאיֶנעם ָטאג ָוואס ִאיר ֶיעְרט 
ִזיְך צּו ַלאְנֶגע ָיאְרן - ָהאט ִאיר ַאַריין ֶגעֵלייְגט ַאַסאְך ָׁשעֹות צּו 

ִאיֶּבעְרַטייְטְׁשן ִדי ְּבִריוו.

ָוואס ָזאל ִאיְך ַאייְך ָזאְגן, ָוואס ָזאל ִאיְך ַאייְך ְׁשַרייְּבן; ִניְׁשָטא 
ַקיין ְגֶרעֶסעֶרע ַזאְך ִווי ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ִדי ֵעצֹות אּון ִחיזּוק פּון 
ַאֶלע  פּון  ָחׁשּוְב’ֶער  ִאיז  ָדאס  ַאְנֶדעֶרע,  ַפאר  ֶרִּבי’ן  ֵהייִליְגן 

ֲעבֹודֹות אֹויף ִדי ֶוועְלט. 

מֹוֲהָרא”ׁש ְפֶלעְגט ְׁשֶטעְנִדיג ֶדעְרֵצייְלן, ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער 
ַצִדיק ֶרִּבי ִיְצָחק ְמְדָראִּביְטׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִאיז ִנְפָטר ֶגעֶווען 
ִהיְמל  ִאין  אֹויְבן  ֶגעקּוֶמען  ַאְנְטֶקעְגן  ַהָקדֹוׁש  ַרִׁש”י  ִאים  ִאיז 
ַאייֶער  ַמֲעִׂשים טּוט  גּוֶטע  ַא  ַפאר  “ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט:  ִאים  אּון 
זּון ֶרִּבי ִמיֶכעֶלע ְזָלאְטְׁשּוֶבער, ַאז אֹויְבן ִאין ִהיְמל ַמאְכט ֶמען 
ַאַזא ַרַעׁש פּון ִאים?” ָהאט ֶדער ַטאֶטע ֶרִּבי ִיְצָחק ְמְדָראִּביְטׁש 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: “ֶער ֵלייְגט ַאַריין ּכֹחֹות ִאיֶנעם ַדאֶוועֶנען ְוכּו’”, 
ָוואְלט  ַאֵלייְנס  ֶדעם  ֶגעָזאְגט: “ַפאר  ַהָקדֹוׁש  ַרִׁש”י  ִאים  ָהאט 
ֶמען ִניְׁשט ֶגעַמאְכט ַאַזא ַרַעׁש ָדא ִאין ִהיְמל פּון ִאים; ַאַסאְך 
ַמאְכט  ֶמען  אּון  ַדאֶוועֶנען  ִאיֶנעם  ּכֹחֹות  ַאַריין  ֵלייְגן  ַצִדיִקים 
ִניְׁשט ַאַזא ְגרֹויֶסע ֵעֶסק פּון ֵזיי”, ָהאט ֶדער ַטאֶטע ֶרִּבי ִיְצָחק 
ָהאט  ְפַלייִסיג”,  ֵזייֶער  ֶלעְרְנט  “ֶער  ֶגעָזאְגט:  ְמְדָראִּביְטׁש 
ַזיין  ִניְׁשט  ֶקען אֹויְך  “ָדאס  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ַהָקדֹוׁש  ַרִׁש”י  ִאים 
ֵהייִליֶגע  ִדי  ְפַלייִסיג  ֶלעְרֶנען  ַצִדיִקים  ַאַסאְך  ַווייל  ִסיָּבה,  ִדי 
ּתֹוָרה, אּון ַפאר ֶדעם ַאֵלייְנס ַרַעׁש’ט ִזיְך ָנאְך ִניְׁשט”, ָהאט ֶער 
ַרִׁש”י ָנאְך  ְוכּו’”, ָהאט  ְצָדָקה  ֶחֶסד אּון  ַזיין  ֶגעָזאְגט: “צּוִליּב 
ָהאט  ְמְדָראִּביְטׁש  ִיְצָחק  ֶרִּבי  ִּביז  ֶגעֶווען,  ַמְסִּכים  ִניְׁשט  ַאְלץ 
ִאים ֶגעָזאְגט: “ֶאְפָׁשר ַווייל ֶער ְּבֶרעְנְגט צּוִריק ֶמעְנְטְׁשן צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן? ֶער ִאיז עֹוֵסק ִאין ֶדעם ֵזייֶער ְׁשַטאְרק”, ָהאט 
ַרִׁש”י ַהָקדֹוׁש ֶגעָזאְגט: “ַהְיינּו ְדַאַהִני ֵליּה, ֶיעְצט ַפאְרְׁשֵטיי ִאיְך 

ׁשֹוין ַפאְרָוואס ֶעס ַרַעׁש’ט ִזיְך פּון ִאים”.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ַאייְך ֶגעְּבן 
ַנַחת ַּביי ַאייֶעֶרע ִקיְנֶדער

נחמן שמואל יאקאבאוויטש:נחמן שמואל יאקאבאוויטש:

אלץ זיכט מען דאך א וועג וויאזוי מען קען מאכן הפצה.אלץ זיכט מען דאך א וועג וויאזוי מען קען מאכן הפצה.

בארא  צו  וויליאמסבורג  פון  געפארן  איך  בין  טאג  בארא איין  צו  וויליאמסבורג  פון  געפארן  איך  בין  טאג  איין 
זיך  איך  האב  פלאץ  היטש  די  דורכפארן  ביים  זיך פארק,  איך  האב  פלאץ  היטש  די  דורכפארן  ביים  פארק, 
אפגעשטעלט און אריינגענומען אפאר בחורים פאר א היטש.אפגעשטעלט און אריינגענומען אפאר בחורים פאר א היטש.

ראש  פונעם  דרשה  א  אנגעצינדן  איך  האב  וועג  ראש אויפן  פונעם  דרשה  א  אנגעצינדן  איך  האב  וועג  אויפן 
ישיבה  ויצא, דער ראש  ישיבה ישיבה, א הערליכע שיעור פרשת  ויצא, דער ראש  ישיבה, א הערליכע שיעור פרשת 
רעדט דארט א וועגן רעדן צום אייבערשטן, דערנאך האט רעדט דארט א וועגן רעדן צום אייבערשטן, דערנאך האט 

דער ראש ישיבה גערעדט וועגן שידוכים וכו’.דער ראש ישיבה גערעדט וועגן שידוכים וכו’.

איך קום אן קיין בארא פארק און איינע פון די בחורים איך קום אן קיין בארא פארק און איינע פון די בחורים 
פרעגן מיר “ביז וואו פארט איר”? האב איך אים געזאגט ביז פרעגן מיר “ביז וואו פארט איר”? האב איך אים געזאגט ביז 
וואו איך פאר, זאגט ער מיר: “איך וועל דארט אראפגיין”, וואו איך פאר, זאגט ער מיר: “איך וועל דארט אראפגיין”, 
דער בחור האט פשוט נישט געקענט ארויס גיין פון מיין קאר דער בחור האט פשוט נישט געקענט ארויס גיין פון מיין קאר 
ווארט התחזקות  א  נאך  געוואלט הערן  נאך  ווארט התחזקות ווייל ער האט  א  נאך  געוואלט הערן  נאך  ווייל ער האט 
פונעם ראש ישיבה, די דרשה האט אים ממש אויפגעלעבט.פונעם ראש ישיבה, די דרשה האט אים ממש אויפגעלעבט.

איך האב אים געגעבן א קארטל וואס שטייט אויף דעם איך האב אים געגעבן א קארטל וואס שטייט אויף דעם 
די האט ליין נומבער, אזוי זאל ער ווייטער קענען הערן די די האט ליין נומבער, אזוי זאל ער ווייטער קענען הערן די 

שיעורים ווען אימער ער וויל.שיעורים ווען אימער ער וויל.

דאס איז נאך א וועג וויאזוי מען קען מחיה זיין אידישע דאס איז נאך א וועג וויאזוי מען קען מחיה זיין אידישע 
קינדער, סיי מען האט א מצוה פון געבן א היטש פאר א איד, קינדער, סיי מען האט א מצוה פון געבן א היטש פאר א איד, 
וואס דער ראש ישיבה זאגט שטענדיג אז דאס איז די מצוה וואס דער ראש ישיבה זאגט שטענדיג אז דאס איז די מצוה 
פון הכנסת אורחים, און סיי מען קען מזכה זיין א איד צו הערן פון הכנסת אורחים, און סיי מען קען מזכה זיין א איד צו הערן 

אביסל חיזוק אויפן וועג.אביסל חיזוק אויפן וועג.

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 



שמעון זיגלער     
מאנסי 

מרדכי לייב טירנויער   
אל  ו י ת  קרי

 אברהם דוד לאקס   
ברסלב    ת  קרי

יעקב דוב כהן    
ואל י ת  קרי

יודא ליעבערמאן   
אד     ו קו לעי

יואל פעדער     
רג  ליאמסבו י ו ו

  מאטי היימליך 
ברסלב   ת  קרי

יחזקאל זיגלער   
בארא פארק 

יצחק משה רייך     
בארא פארק 

הרוצה בעולם שמו  
רג     ילאמסבו ו ו

לוי יצחק זאפיר  
בארא פארק    

אייזיק ראטה 
רג  ילאמסבו ו ו

פון קרן 
הדפסה נייעס

פון קרן 
הדפסה בילדער

ספר “ריינע אויגן” ארויס פון דרוק

    

א  נאך  ארויס  שטענדיג  קומט  עס  וואס  יאר  אפאר  נאך 
קונטרס אין די סעריע פון היטן די אויגן, איז שטענדיג געווען 
א פארלאנג פונעם עולם אויב מען קען עס צאמשטעלן אין איין 
ספר, אזוי זאל מען עס קענען דורך לערנען ווען עס פעלט זיך 

אויס.

ברוך השם נאך א לאנגע צייט האלט מען שוין דא, און מען 
קען מעלדן די גוטע בשורה, אז פארגאנגענע וואך איז ארויס 
פון דרוק ספר “ריינע אויגן” וואס נעמט צאם אלע קונטרסים 

וואס איז שוין ארויס געקומען ביז יעצט אין די סעריע.

דיינע  “היט  אויגן”  “געזונטע  קונטרס  אנטהאלט  ספר  די 
אויגן”  “לויטערע  אויגן”  “זויבערע  אויגן”  “הייליגע  אויגן” 
“ליכטיגע אויגן” “ריינע אויגן” “שיינע אויגן”. קויפט און האט 

הנאה.

בנחל  “אשר  געווארן ספר  יעצט איבערגעדרוקט  איז  אויך 
אידיש” מיט א ווייכע דעקל, נאכדעם וואס איז אריין געקומען 
א פארלאנג פון די מפיצים אז די עולם זיכט פון דעם און עס איז 
שוין נישט דא צו באקומען. צו באשטעלן רופט אריין אין אפיס 

פון בית הדפוס 718-387-2691

מען דרוקט איבער ספר “אשר בנחל אידיש”

אנגעקומען פרישע פאלעט פאפיר

מען דרוקט ספר “ריינע אויגן”

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 מיט’ן דיימאנד
 ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ָאִריֶמער ֶמעְנְטׁש, ָוואס ָהאט ִזיְך ֶגעְׁשַּפייְזט 
ַפאְרקֹויְפט,  ָדאס  אּון  ֵליים  ֶגעְגָראְּבן  ָהאט  ֶער  ָוואס  דּוְרְכֶדעם 
ֵאייְנָמאל ִאיְנִמיְטן ְגָראְּבן ָהאט ֶער ֶגעֶזעְהן ַא ְׁשִטיְקל ְגָלאז ָוואס 
ַׁשייְנט, ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט ֶדעְרצּו, אּון ֶער ֵגייט ִמיט ֶדעם 
ָהאְסט?  דּו  ָוואס  ֵווייְסט  דּו  ֶיעֶנער:  ִאים  ָזאְגט  ְסָטאר,  ַא  צּו 
ָדאס ִאיז ָדאְך ַא ֵדייַמאְנד! אּון ֶער ִׁשיְקט ִאים צּו ַא ְסָטאר ָוואס 
ַפאְרקֹויְפט ִצירּוְנֶגען ִמיט ֵדייַמאְנְטן, ֵגייט ֶער ָדאְרט ַאַריין, ָזאְגט 
ִאים ֶדער ֶגעֶׁשעְפְטס ַמאן: דּו ָהאְסט ַא ַפאְרֶמעְגן ָוואס ִדי ַגאְנֶצע 
ִאיז  ֵדייַמאְנד  ֶדער  ִוויִפיל  ֶגעְלט  ַאזֹויִפיל  ִניְׁשט  ָהאט  ְׁשֶטעְטל 
ֶוועְרד, ֶדעְרַפאר ָזאְלְסטּו ֵגיין ִאין ְׁשָטאט ַאַריין ָדאְרְטן ֶוועְסטּו 
ִדיר  ֵזיי  ֶוועְלן  ֵדייַמאְנְטן,  ָוואס ַהאְנְדֶלען ִמיט  ְטֶרעְפן ֶמעְנְטְׁשן 

ָדאס ֶקעֶנען ַּבאָצאְלן.

ָאֶּבער ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ֶגעְלט ַאִפילּו ַפאְרן ֶוועג, 
ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען צּוִפיס, ִּביז ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ַא ְגרֹויֶסע 
סֹוֲחִרים:  ֵדייַמאְנט  ִדי  פּון  ֵאייֶנער  ָדאְרט  ִאים  ָזאְגט  ְׁשָטאט, 
ְׁשָטאט  ֶקעִניְגִליֶכער  ִדי  ַּביי  ָנאר  ַאז  ַפאְרֶמעְגן  ַאַזא  ָהאְסט  דּו 
ַאֵליין ֶקען ֶמען ִדיר ַּבאָצאְלן ֶדעְרַפאר, אּון ֶדער ֶמֶלְך ֶקען ֶעס 
ֶער ָהאט  ָאֶּבער  ִׁשיף,  ַא  ֶנעֶמען  ֶגעַדאְרְפט  ֶער  ָאְּפקֹויְפן. ָהאט 
ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ֶגעְלט ֶדעְרַפאר, ]קֹוים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט 
ַאִּביְסל ֶגעֶהעִריֶגע ֶוועׁש ִזיְך ָאְנצּוטּוְהן, ָאֶּבער ִמיט ַא ָרצֹון ֶקען 
ֶמען ַאֶלעס ִאיֶּבעְרקּוֶמען[, ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען צּום ִׁשיף ָּבאְרְטן, 
אּון ֶער ָזאְגט: ִאיְך ִוויל ֶרעְדן ִמיְטן ַקאִּפיַטאן. אּון ֶער ַווייְזט ִאים 
ִדי ֵדייַמאְנד ָוואס ֶער ָהאט, ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ֶווען ֶדער ַקאִּפיַטאן 
ָהאט ֶגעֶזעְהן ָוואְסַפאַרא עֹוֶׁשר ֶער ִאיז, ָהאט ֶער ִאים ֶגעֶגעְּבן ַאן 
ֶעְקְסֶטעְרן ִציֶמער ִאין ִדי ֶעְרְׁשֶטע ְקַלאס, ִמיט ַא ְמָׁשֵרת ָוואס ָזאל 

ִאים ַּבאִדיֶנען אֹויְפן ֶוועג.

ֶיעְדן ָטאג ְפֶלעְגט ֶדער ַקאִּפיַטאן קּוֶמען ִמיט ִאים ְׁשמּוֶעְסן, 
ֶער ִאיז ָדאְך ַאַזא ֶמעְכִטיֶגער עֹוֶׁשר, אּון ֶער ָהאט ַטאֶקע ֶגעַהאט 
ִאין ִזיְך ַא ְׁשַטאְרֵקייט ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט ִמיְטְׁשִּפיְלן ‘ַמֲעֶׂשה 
ֶגעֶווען  טֹוֵעם  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ָנאְך  ָהאט  ֶער  ]ָכאְטִׁשיג  עֹוֶׁשר’, 

ָוואס ֵהייְסט ַאן עֹוֶׁשר[, אּון ִּבְׁשַעְת’ן ֶעְסן ְפֶלעְגט ֶער ַהאְלְטן ִדי 
ֵדייַמאְנד אֹויְפן ִטיׁש, ְּכֵדי ֶער ָזאל ַזיין ְפֵרייֶלעְך אּון ֶער ָזאל ָהאְּבן 

ַא גּוְטן ַאֶּפעִטיט.

ֶעס  ְׁשָלאף, אּון  ִדי  ֶגעַכאְּפט  ִאים  ֶעְסן ָהאט  ָנאְכן  ֵאייְנָמאל 
קּוְמט ַאַריין ֶדער ָאְּפֵרייִניֶגער, אּון ֶער ֶנעְמט ִדי ִטיְׁשטּוְך ִמיט 
צּוַזאֶמען  ַאַריין  ֶעס  ָׁשאֶקעְלט  אּון  ְּבֶרעְקֶלעְך,  אּון  ְׁשמּוץ  ַאֶלע 
ִמיְטן ֵדייַמאְנד ִאין ַים ַאַריין! ֶווען ֶער ֶוועְקט ִזיְך אֹויף אּון ֶער 
ֶזעְהט ָוואס ָדא ָהאט ַּפאִסיְרט, ָהאט ֶער ִזיְך ֵזייֶער ֶדעְרְׁשָראְקן: 
ַאז ֶדער ַקאִּפיַטאן ֶוועט ֶגעָוואר ֶוועְרן ַאז ִאיְך ִּבין ַא ָּפׁשּוֶט’ער 
ְׁשָנאֶרער אּון ִאיְך ָהאּב ִּבְכַלל ִניְׁשט ַקיין ֶגעְלט, ֶוועט ֶער ִמיר ְגַלייְך 
ַאַרייְנַוואְרְפן ִאין ַים ַאַריין. ָאֶּבער “ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעְׁשַטאְרְקט, אּון 
ָוואְלט ָגאְרִניְׁשט ַּפאִסיְרט”, אּון ֶער ָהאט  ִווי ֶעס  ִזיְך ֶגעַמאְכט 
ַווייֶטער ֶגעֶרעְדט ִמיט ֶדעם ֶזעְלְּבן ְּבֵרייְטֵקייט ַאזֹוי ִווי ַפאְרֶדעם.

ֶווען ֶדער ִׁשיף ָהאט ׁשֹוין ֶגעַהאְלְטן ָנאְנט ַּביים ָאְנֶגעקּוֶמען 
צּום ָּבאְרְטן, קּוְמט ֶדער ַקאִּפיַטאן צּו ִאים צּו, אּון ֶער ָזאְגט ִאים: 
ֶהער ִזיְך ַאיין! ִאיְך ִפיר ָדא ַאַסאְך ֶזעק ִמיט ֵווייץ, אּון ִאיְך ָהאּב 
מֹוָרא ֶעס ָזאל ַזיין אֹויף ַמיין ָנאֶמען, ַווייל ֶמען ֶוועט ָזאְגן ַאז ִאיְך 
ֵאייֶגעֶנע  ַאזֹויִפיל  ְטָראְגן  ִניְׁשט  ָטאר  ]ֶער  ֶגע’ַגְנֶב’עט,  ֶעס  ָהאּב 
ָאֶרעְנְטִליֶכער  ַאן  ִּביְסט  דּו  ַאז  ֶזעה  ִאיְך  ִוויַּבאְלד  ְסחֹוָרה[, אּון 
ְגִביר, ְׁשַרייּב ִאיְך ַאֶלעס ַאִריֶּבער אֹויף ַדיין ָנאֶמען, אּון ָנאְכֶדעם 
ָוואס ֶמען ֶוועט ַאִריֶּבעְרֵגיין ֶדעם ַוואך ְגֶרעִניץ, אּון ֶמען ֶוועט 
ׁשֹוין ַזיין ִאין ְׁשָטאט, ֶוועְסטּו ִמיר ֶעס צּוִריק ִאיֶּבעְרְׁשַרייְּבן. אּון 

ֶער ָהאט ַמְסִּכים ֶגעֶווען.

ִווי ָנאר ֶמען ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען, ָהאט ֶדער ַקאִּפיַטאן ֶגע’ֵּפֶגְר’ט, 
ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ֶדער ִאיד ָהאט ַפאְרקֹויְפט ִדי ַגאְנֶצע ְסחֹוָרה, אּון 
ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא מֹוָרא’ִדיֶגער עֹוֶׁשר. ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ֶגעֶווען  ‘ִניְׁשט’  ִאיז  ֵדייַמאְנד  “ִדי  ַמֲעֶׂשה:  ִדי  ָנאְך  אֹויְסֶגעִפיְרט 
ַזייְנס, ַווייל ֶער ָהאט ֶעס ַפאְרלֹויְרן! ִדי ֵווייץ ִאיז ‘ָיא’ ֶגעֶווען ַזייְנס, 
ַווייל ֶעס ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ַּביי ִאים! אּון ַפאְרָוואס ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען צּו 

ַזיין ַזאְך, ַווייל ֶער ָהאט ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן.”

 )ּכֹוְכֵבי אֹור ַמֲעִׂשיֹות ּוְמָׁשִלים, ִסיָמן ב(
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פארזעצונג פון פריער:

אֹויְפ’ן ֶוועג ָהאְּבן ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ֶגעַמאְכט ַפאְר’ן ֶרִּבי’ן ָגאר ַאַסאְך ִּבְזיֹונֹות, 
ֵאייֶנער פּון ִדי ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן, ֶדער ָוואס ָהאט ָדאס ֶמעְרְסֶטע ַפאְרֶׁשעְמט אּון 

ְמַצֵער ֶגעֶווען ֶדעם ֶרִּבי’ן, ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ְגַלייְך ַּביים ָאְנקּוֶמען ַאֵהיים.

...

ַאזֹוי  ָהאט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ֶגעֶהעְרט  ָהאט  ִיְצָחק  ר’  ֶווען 
ַאֵהייְמקּוֶמען,  ַּביים  ְגַלייְך  ֶגעָוואְרן  ִנְפָטר  ִאיז  ֶרִּבי’ן  ַפאְרֶׁשעְמט ֶדעם 
ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֶרִּבי’ן, “ֶעס ְׁשֵטייט ָדאְך )ִמְׁשֵלי י”ז, כ”ו( ַגם ָענֹוׁש 
ַלַּצִּדיק ֹלא טֹוב?”, ֶעס ִאיז ִניְׁשט גּוט ַפאר ַא ַצִדיק צּו ַמֲעִניׁש ַזיין ַא 

ֶמעְנְטׁש )ַעֵיין ַסְנֶהְדִרין קה:(.

ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָמָׁשל.  ַא  ִמיט  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  ֶרִּבי  ֶדער  ִאים  ָהאט 
ַאָמאל ַא ֶקעִניג ָוואס ָהאט ֵזייֶער ִליּב ֶגעַהאט ֵאייֶנע פּון ִדי ִקיְנֶדער 
פּון ִדי ִמיִניְסָטאְרן, ֶער ָהאט ִאים ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ְמַקֵרב ֶגעֶווען אּון ִאים 
ֵ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.

ָאְנֶגעהֹויְּבן  ְקֶנעְכט  ֶגעְטֵרייֶער  ֶדער  ָהאט  ְּתִפיָסה  ִאין  ָדאְרט 
ַאַרייְנְטַראְכְטן ִאיֶּבער ִדי ִיסּוִרים ָוואס ֶער ֵגייט ָהאְּבן ֶווען ְמ’ֵגייט ִאים 
ַהְרְג’ֶעֶנען, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַאז ַזיין ַצַער ֶוועט ִניְׁשט ָאְנַהאְלְטן ַפאר 
צּו ַלאְנג, ָנאר ִּביז ֶווען ֶער ֶוועט ֶגע’ַהְרְג’ט ֶוועְרן. ֶווען ֶער ָהאט ָאֶּבער 
ֶגעְטַראְכט פּון ִדי ַצַער אּון ִיסּוִרים ָוואס ֶדער ֶקעִניג ֶוועט ָהאְּבן, ָהאט 
ֶער ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ֶדעם ֶקעִניג’ס ַצַער ֶוועט ַזיין ִפיל ֶמער, ַווייל ֶער 
ֵווייְסט ָדאְך ַאז ֶדער ֶקעִניג ָהאט ִאים ֵזייֶער ִליּב, ֶער ֶוועט ִזיְך ֵזייֶער 
ֶּבעְנֶקען ָנאְך ִאים, אּון ַזיין ַגאְנץ ֶלעְּבן ֶוועט ִאים ָנאְכלֹויְפן ֶדער ַצַער. 
אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶדער ֶמעְנְטׁש ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶמער ַרֲחָמנּות צּו ָהאְּבן 
ְטַראְכְטן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ֶער  אּון  ַאֵליין,  ִזיְך  אֹויף  ִווי  ֶקעִניג  אֹויְפ’ן 

ֵעצֹות ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען ַראֶטעֶווען ֶדעם ֶקעִניג פּון ֶדעם ְגרֹויְסן ַצַער.

ָהאט ֶער ִזיְך ְמַייֵׁשב ֶגעֶווען ַאז ּבּוָׁשה ִאיז ָדאְך ַאזֹוי ִווי ִמיָתה )ָּבָבא 
ְמִציָעא נ”ח:(, ָהאט ֶער ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ַשׂר פּון ְּתִפיָסה ִאים צּו ְטָראְגן צּום 
ֶקעִניג, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְר’ן ֶקעִניג, “ִאיְך ֵווייס ָדאְך ֶדעם ֱאֶמת 

ַאז ַדיין ַצַער ִאיז ְגֶרעֶסער פּון ַמייֶנע, ָנאר דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט עֹוֵבר ַזיין 
אֹויְפ’ן ֶגעֶזעץ ֶדעְרַפאר מּוְזטּו ִמיר ַהְרְג’ֶעֶנען, ָהאּב ִאיְך ַאן ֵעָצה ַפאר 
ִדיר ַאז דּו ָזאְלְסט ֶזען ֶדעְרצּו ַאז ֵאייֶנער ָזאל ִמיר ַפאְרֶׁשעֶמען ָּבַרִּבים, 
אּון ֶווען ְמ’ֶוועְרט ַפאְרֶׁשעְמט ִאיז ָדאְך ָדאס ַאזֹוי ִווי ְמ’ְׁשַטאְרְּבט, אּון 
ִמיט ֶדעם ֶוועְסטּו ָהאְּבן יֹוֵצא ֶגעֶווען ָדאס ֶגעֶזעץ. ֶדעְרַפאר ָזאְלְסטּו 
ֶנעֶמען ֶעֶּפעס ַא ַגְזָלן פּון טּוְרֶמע, ֵאייֶנער ָוואס ַזיין טֹויט ְׁשְטָראף ִאיז 
ׁשֹוין ַּבאְׁשִטיְמט, אּון ִאיְך ֶוועל ִזיְך ֵרייְצן ִמיט ִאים אּון ִזיֶכער ַמאְכן ַאז 
ֶער ָזאל ִזיְך גּוט אֹויְפֶרעְגן אֹויף ִמיר אּון ִמיר ַפאְרֶׁשעֶמען אּון ְׁשָלאְגן 
ָּבַרִּבים, אּון ַאזֹוי ֶוועל ִאיְך ְׁשַטאְרק ַפאְרֶׁשעְמט ֶוועְרן, אּון ְס’ֶוועט ִמיר 
ֶוועְרן ֶגעֶרעְכְנט ַאזֹוי ִווי ִאיְך ִּבין ֶגע’ַהְרְג’ט ֶגעָוואְרן. ֶדעְרָנאְך ָזאל ֶמען 
ֶנעֶמען ֶדעם ַגְזָלן אּון ִאים ַהְרְג’ֶעֶנען, ָוואס ָדאס ָהאט ֶער ִזיְך ׁשֹוין ֵסיי 
ְמ’ַהְרְג’ט  ַאז  ֵמייֶנען  ֶוועְלן  ֶמעְנְטְׁשן  ָאֶּבער  ְפִריֶער,  ַפאְרִדיְנט פּון  ִווי 
ֶיעֶנעם ַווייל ֶער ָהאט ַפאְרֶׁשעְמט ַא ַּבאִליְּבֶטער ְקֶנעְכט פּוֶנעם ֶקעִניג, 
אּון ַאזֹוי ֶוועט ִניְׁשט ַפאְרְׁשֶוועְכט ֶוועְרן ֶדער ָּכבֹוד פּוֶנעם ֶקעִניג אּון 

פּון ַזיין ְקֶנעְכט”.

ִדי ֶזעְלֶּבע ַזאְך ַמאְכט ִזיְך ַאָמאל ַאז ֵאייֶנער ַפאְרֶׁשעְמט ֶדעם ַצִדיק, 
אּון ֶּבֱאֶמת טּוט ֶער ִמיט ֶדעם ַא ְגרֹויֶסע טֹוָבה ַפאְר’ן ַצִדיק, ַווייל ִמיט 
ִדי ּבּוׁשֹות קּוְמט ֶער ָאּפ ָדאס ָוואס ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגעַדאְרְפט ִנְסַּתֵלק 
ֶוועְרן, פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִאיז ָדאס ָדאְך ָאֶּבער ִניְׁשט ַקיין ְּכבֹוד ָׁשַמִים ַאז 
ְמ’ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ָאְּפֶרעֶכעֶנען ִמיט ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט ַפאְרֶׁשעְמט ַא 
ָגאר ַּבאִליְּבֶטער ְקֶנעְכט פּוֶנעם ֶקעִניג, אּון צּו ַּבאְׁשְטָראְפן ֶדעם ָוואס 
ָהאט ַפאְרֶׁשעְמט ִאיז אֹויְך ִניְׁשט גּוט ַווייל ְס’ִאיז ָדאְך ִניְׁשט גּוט ֶווען 
ֵאייֶנער ֶוועְרט ֶגעְׁשְטָראְפט דּוְרְכ’ן ַצִדיק, ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט )ִמְׁשֵלי 
י”ז, כ”ו( “ַגם ָענֹוׁש ַלַּצִּדיק ֹלא טֹוב”, ֶדעְרַפאר ַמאְכט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַאז ֶעס ָזאל אֹויְפְׁשֵטיין אֹויְפ’ן ַצִדיק ַאַזא ֶמעְנְטׁש ָוואס ַזיין עֹוֶנׁש ִאיז 
ׁשֹוין ַּבאְׁשִטיְמט ֶגעָוואְרן, ֶער ִאיז ׁשֹוין ֵסיי ִווי ַחָייב ִמיָתה פּון ְפִריֶער, 
אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַמאְכט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך צּוַזאְמְטֶרעְפן 
ִמיְט’ן ַצִדיק אֹויף ֵאיין ְּפַלאץ, ֶיעֶנער ַפאְרֶׁשעְמט ֶדעם ַצִדיק אּון ַאזֹוי 
ֶוועְרט ֶדער ַצִדיק ֶגעַראֶטעֶוועט פּון ַזיין עֹוֶנׁש, אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט 
ָנאְכֶדעם ַּבאְׁשְטָראְפט, אּון ְס’קּוְמט ַארֹויס ַא ִקידּוׁש ֵׁשם ָׁשַמִים ַאז ֶדער 
ֶמעְנְטׁש ִאיז ֶגעְׁשְטָראְפט ֶגעָוואְרן ַפאְר’ן ְטֶׁשעֶּפען ִמיט ַא ַצִדיק. ָאֶּבער 
ֶּבֱאֶמת ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ׁשֹוין ַא ֶגע’ַהְרְג’ֶטער פּון ְפִריֶער, “ַגְבָרא ַקִטיָלא 
ָקִטיל” )ַסְנֶהְדִרין פ”א.(, ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגעַדאְרְפט ַּבאקּוֶמען ֶדעם עֹוֶנׁש 
פּון ָפאְראֹויס ַפאר ַאְנֶדעֶרע ֲעֵבירֹות. ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ַאֶלעס 
ִמיט ַא ּפּוְנְקְטִליֶכער אּון גּוֶטער ֶחְׁשּבֹון, “ִּכי ְיָׁשִרים ַּדְרֵכי ה’” )הֹוֵׁשַע י”ד, 

י’(, “ְוֹלא ַעְוָלָתה ּבוֹ” )ְּתִהִלים צ”ב, ט”ז(.
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 ~
מען האט געשמועסט פון דעם וואס מען שפאצירט 
אין גאס און מען רעדט צום אייבערשטן, אזוי אינמיטן 
רעדן צום אייבערשטן אזוי געשמאק טרעפט מען זיך 
אז מען איז שוין אנגעקומען צום פלאץ וואו מען האט 
געדארפט אנקומען. האט א ברסלב’ע חסיד אמאל 
געטייטשט, אז דאס איז פשט פון דעם וואס שטייט 
האט  אבינו  יעקב  במקום”  “ויפגע  אבינו  יעקב  ביי 
שפאצירט און פלוצלינג האט ער געזעהן ער איז שוין 

אנגעקומען. 

פאר קידוש האט מען געשמעקט הדסים, און דער 
ראש ישיבה האט אריינגעאטעמט מיט א געשמאק, 
האט דער ראש ישיבה פארציילט אז א איד האט זיך 
גע’גט וועגן דעם וואס ער האט אזוי אריינגעשמעקט 
אין די הדסים און זיך אנגערופן נאכדעם אהההה.. אז 
עס איז געווען א איד וואס פלעגט אזוי שמעקן הדסים 
און זיין ווייב האט זיך אנגערופן: “ביטע מאך נישט 
אזוי”, האט ער זיך אנגערופן: מיין טאטע מאכט אזוי 
ווען ער שמעקט הדסים במילא מאך איך אויך אזוי, 
אבער זיין ווייב איז פון דעם געווארן זייער נערוועז, 

ביים סוף האבן זיי זיך נעבעך צוטיילט.

נאך  פארציילט  ישיבה  ראש  דער  האט  דערנאך 
אפאר מעשיות פון מענטשן וואס האבן זיך נעבעך 
זיך  האבן  זיי  וואס  שטותים  קליינע  וועגן  צוטיילט 
געקריגט אינדערהיים, און דאס האט נאכדעם גורם 

געווען מען זאל זיך דארפן ג’טן רחמנא לצלן.

באקאנטן  דעם  געזונגען  האט  ישיבה  ראש  דער 
ניגון ‘ווען איך וואלט געהאט כח, וואלט איך געלאפן 
שבת,  הויך,  געשריגן  וואלט  איך  און  גאסן  די  אין 
הייליגער שבת. ס’איז געווען דארט א איד וואס רעדט 
פרובירט  האט  ישיבה  ראש  דער  און  ענגליש  נאר 
נאכדעם  ענגליש,  אין  ניגון  דעם  איבערטייטשן  צו 

האט דער ראש ישיבה גערעדט אז ס’איז דא זייער 
נישט  קען  מען  וואס  אידיש  אין  אויסדריקן  אסאך 
איבערטייטשן אויף ענגליש, למשל, ‘ס’קאסט א לאך 
צו חתונה מאכן אין ישיבה’ וויאזוי קען מען עס זאגן 
אין ענגליש? ‘אי”ט קאס”ט ע”ע לע”ף’ נע.. ס’האט 

עפעס נישט קיין טעם. 

האט דער ראש ישיבה האט פארציילט: אז נאך 
די מלחמה ווען אידן זענען געקומען קיין אמעריקע 
האט מען געדארפט זאגן וואס מען גייט ארבעטן, איין 
איד האט געוואלט זאגן אז ער גייט זיין א רבי און פירן 
טיש, האט ער געזאגט “אי”י ווי”ל קער”י די טעיב”ל. 
און די באאמטע האבן נישט פארשטאנען וואספארא 

ארבעט דאס איז...

מ’האט גערעדט וועגן דעם גליון ‘סיפורי מעשיות’ 
ווי שיין ס’איז געשריבן, האט דער ראש ישיבה געזאגט: 
“דער אינגערמאן וואס שרייבט עס, איז ניטאמאל אין 
שול און מיט דעם אלעם שרייבט ער עס אזוי שיין 

ווארט ביי ווארט וואס מען רעדט.

וואס האט געגעסן דארט האט  דער אינגערמאן 
שלומינו  אנשי  אז  ישיבה  ראש  פאר’ן  פארציילט 
ליינען דעם ‘בלעטל’ און מאכן נאך די טריק”ס און 
די ווערטלעך וואס שטייט ביי ‘א סעודה מיט’ן ראש 
ישיבה’ ביי זייער סעודה אזוי האבן זיי וואס צו פרייליך 
מאכן די סעודה. דער ראש ישיבה האט זייער הנאה 

געהאט פון דעם.

ביים סעודה האבן די קינדער געמאכט א טריק 
מיט א ראבער, וואס קודם זעהט מען עס אויף צוויי 
פינגער’ס און דערנאך געבן זיי א בייג די פינגער’ס 
און מען זעהט דעם ראבער אויף די אנדערע צוויי 
פרובירט  עס  האט  ישיבה  ראש  דער  פינגער’ס, 

נאכצומאכן..

חלק ג'



ישיבה  ראש  דער  האט  סעודה  די  אינמיטן 
ארויסגענומען די ביכל מיט בילדער וואס פארציילט 
די מעשה פון די זיבן בעטלער’ס, דער ראש ישיבה 
האט געפרעגט אויב מען זאל פארציילן דארט וואו 
מען האלט, אדער פון אנהייב לכבוד די געסט, האבן 
די קינדער געזאגט מען זאל אנהייבן פון אנהייב, אזוי 
האט  ישיבה  ראש  דער  געטוהן,  טאקע  מען  האט 
פארציילט די מעשה פון אנהייב מיט אזא געשמאק 
און מיט אזא שמחה, וויאזוי די אינגל מיט די מיידל 
האבן זיך פארלוירן אין וואלד און דערנאך האבן זיי 
ממש  זיך  האט  מען  וכו’,  בעטלער’ס  די  געטראפן 

געטראפן אין די מעשה.

און  ארויסגעגאנגען  קינדער  די  זענען  נאכדעם 
זיך אנגעטוהן פארשטעלט, און צוריק אריינגעקומען 
זאגן אז זיי ווילן מאכן א שפיל, אבער זיי האבן נישט 
געוויסט וואס צו אויפשפילן, האט דער ראש ישיבה 
געזאגט פאר זיין זוהן ער זאל זיין די בעטלער, און 
די  וואלד.  אין  קינד  די  זיין  זאל  זוהן  אנדערע  דער 
קינד רופט זיך אן: איך האב נישט קיין הענט, וואס 
קען איך טוהן צו באקומען הענט? רופט זיך אן דער 
באקומען  וועסטו  אייבערשטער  די  בעט  בעטלער: 
איך  אנגערופן:  קינד  די  זיך  האט  דערנאך  הענט. 
בין בלינד, וויאזוי קען איך ווערן אויס בלינד? האט 
זיך דער בעטלער אנגערופן: בעט די אייבערשטער 

וועסטו קענען זעהן.

דער ראש ישיבה האט פארציילט פאר זיין ווייב 
מיט א שמחה אז .... נ”י איז געווען אין ישיבה, האט 
דער ראש ישיבה’ס ווייב געפרעגט וואס איז די גרויסע 
שמחה אז ער איז געווען אין ישיבה? האט דער ראש 
ישיבה געזאגט “וואס הייסט?? ער איז מיין קינד! איך 
האב אזוי פיל כוחות אריינגעלייגט אין אים איך פיל 

ממש ווי א טאטע צו אים.”

ישיבה געטיילט  נאך די סעודה האט דער ראש 
ברעיק אפס פאר די קינדער, ער האט אריינגעלייגט 
מאכן  צו  כדי  שטריימל  זיין  אינטער  שטיק  צוויי 
פרייליך די קינדער, און זיך אויפגעהויבן פון פלאץ 
און זיך גענומען זינגען “אמאל בין איך געגאנגען אין 
די לעכטיגע גאסן, האב איך געטראפן א איד, האב 
איך אים געזאגט שלום עליכם האט ער געזאגט ס’איז 
גוט, אוי ווי גיט צו זיין א איד, אוי ווי גוט צו זיין א 
איד, אוי ווי גוט צו זיין א איד”. דערנאך האט דער 

ראש ישיבה געזונגען “אמאל בין איך געגאנגען אין די 
טונקעלע גאסן ,האב איך געטראפן א גוי, האב איך 
אים געפרעגט וואס מאכסטו, האט ער געזאגט ס’איז 

שלעכט, אוי ווי שלעכט צו זיין א גוי..

פון  שליח  דעם  פון  גערעדט  האט  מען  ווען   
זיין גוף איז געבליבן גאנץ, האט דער  מאראקא אז 
און  זאגט משניות  “אויב מען  געזאגט:  ישיבה  ראש 

מען לערנט ליקוטי מוהר”ן בלייבט די גוף גאנץ”.

אז מען האט שוין גערעדט וועגן אוועק גיין פון 
די וועלט, האט דער ראש ישיבה פארציילט פאר די 
קינדער אז ער איז געווען ביי באבי’ס לויה, און זיידי 
האט אריין געלייגט זאמד אין באבי’ס אויגן אזוי ווי 
צווייג  א  געלייגט  אריין  האט  אויך  איז,  מנהג  דער 
אין איר הענט כדי מען זאל קענען ארויסקומען ביי 
תחיית המתים, און מען פירט זיך אז מען זאגט אריין 
אינעם אויער פונעם נפטר “געדענק ביזט א נפטר”. 

אויפן  גיין שפאצירן  צו  גערעדט  מען האט  ווען 
נאך די סעודה, האט דער ראש ישיבה געזאגט אז ער 
פלעגט גיין אסאך אויפן בריק זיך מתבודד זיין, און 
זיך אויסגערעדט דאס הארץ צום אייבערשטן אויפן 

בריק.

מען האט גערעדט וועגן די נייע זאכן וואס קומט 
ביי שמחות, למשל א טערעפיסט האט  אלץ אפיר 
געזאגט פאר די מחותנים אז מען דארף זיך אפגעבן 
מיט די חתן צוויי וואכן פאר די חתונה, מען שיקט 
אוועק אלע קינדער און מען רעדט נאר צו די חתן, 
אבער דאס איז אלעס נייע זאכן וואס איז קיינמאל 

נישט געווען.

אינטערסאנט  זייער  געווען  איז  סעודה  ביים 
מיטצוהאלטן די געדולד וואס דער ראש ישיבה האט 
צו די קינדער; איינע פון די קינדער האבן געהאקט 
אויפן טיש ביי יעדע ניגון וואס מען האט געזינגען, 
און דער ראש ישיבה האט אים געבעטן ער זאל נישט 
האלבע  א  נאך  אבער  מיטזינגען,  שיין  נאר  האקן, 
און דער  ווייטער אנגעהויבן האקן,  מינוט האט ער 
זאל  ער  געזאגט  נאכאמאל  אים  האט  ישיבה  ראש 
דאס נישט טוהן, אזוי האט זיך דאס איבערגע’חזרט 
גאר אסאך מאל, און יעדע מאל האט אים דער ראש 
ישיבה געזאגט שיינערהייט ער זאל דאס נישט טוהן.



דער ראש ישיבה ביים געבן א שיעור התחזקות אין בית שמש אין שטוב פון מו”ה יצחק ראטה הי”ו מנהל בית הדפוס בית שמש
ליל ששי פרשת ויגש 

דער ראש ישיבה שליט”א  ביים שבת ברכות פון החתן חיים נ”י 
בן מו”ה נפתלי יאקאבאוויטש שליט”א - ה’ ויגש 

דער ראש ישיבה שרייבט בריוון ערב שבת ויגש אין ירושלים

ביים שמועסן מיט אנשי שלומינו נאכן דף גמרא שיעור
 ערב שבת פרשת ויגש אין ירושלים

דער ראש ישיבה ביים לערנען שיעורים כסדרן אין היכל הקודש 
ירושלים ערב שבת פרשת ויגש



דער ראש ישיבה שרייבט אריין א אות אין א ספר תורה וואס מען 
הייבט יעצט אן שרייבן - ערב שבת ויגש אין ירושלים

דער ראש ישיבה שערט אפ דריי יעריגע קינדער

הרה”צ ר’ שמעון שפירא באזוכט דעם ראש ישיבה שליט”א
ערב שבת ויגש אין ירושלים 

מלוה מלכה אין ירושלים - מוצאי שבת ויגש  

אנשי שלומינו אין ירושלים ביים אויסהערן די שיעור אין א דף 
גמרא ערב שבת ויגש 

ביים טאנצן אין מירון העכער די מערה - זונטאג ויחי  



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!

ֲהָפָצה, ֲהָפָצה, ֲהָפָצה
ֶגעַוואְלד...! אֹוי ֵוויי...!  ֶמען ְטָראְגט ֶרִּבי ָנָתן ִאין ְּתִפיָסה...!

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָהאְּבן ֶגעֵווייְנט, ֶמען ָהאט ִניְׁשט ֶגעִוויְסט 
ָוואס צּו טּון; ִדי ָּפאִליֵציי ָהאְּבן ַאֶוועק ֶגעִפיְרט ֶדעם ֵהייִליְגן 

ֶרִּבי ָנָתן ֶגעִּביְנְדן ִדי ֶהעְנט ִמיט ֵקייְטֶלעְך.

ֵזיי  ִווי  ֶגעזּוְכט  ָהאְּבן  ִמְתַנְגִדים  ִדי  ֶווען  ָדאס  ִאיז  ֶגעֶווען 
ְׁשֶלעְכְטס  ֶקעֶנען 
ְּבֶרְסֶלְב’ֶער  ַפאר  טּון 
ָהאְּבן  ֵזיי  ֲחִסיִדים; 
ָנָתן  ֶרִּבי  ֶגע’ַמָסְר’ט 
ַאז ֶער ְדרּוְקט ְסָפִרים 
ִדי  פּון  ְרׁשּות  ָאן 
ָּפאִליֵציי  ִדי  ֶרעִגירּוְנג. 
ֵזיי  ֶגעקּוֶמען,  ֶזעֶנען 
ֶרִּבי  ֶגעִּביְנְדן  ָהאְּבן 
ַאֶוועק  ִאים  אּון  ָנָתן 

ֶגעִפיְרט פּון ְׁשטּוּב.

ָהאט  ֶמען  ֶווען 
ן  ְג א ָר ְט ע ֶג ְס י ֹו ר ַא
ֶזעֶנען  ָנָתן  ֶרִּבי 
ָדאְרט  ֶגעְׁשַטאֶנען 
ֶמעְנְטְׁשן,  ְׁשֶלעְכֶטע 
ֵזיי ָהאְּבן ֶגעִזיְנֶגען אּון 

ֶגעַּפאְטְׁשט, ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך 
ֶגעְפֵרייְדט ַאז ֶרִּבי ָנָתן ֵגייט ִאין ְּתִפיָסה. ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ֶזעֶנען 
ִניְׁשט  ֵזיי ָהאְּבן  ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֵווייְנט,  ֵזייֶער ֶצעְּבָראְכן,  ֶגעֶווען 
ֶגעִוויְסט ָוואס צּו טּון, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְׁשִריְגן צּו ֶרִּבי ָנָתן: “ֶרִּבי, 
ָוואס ָזאְלן ִמיר טּון? ֶרִּבי, ָוואס ֶקעֶנען ִמיר ֶהעְלְפן? ֶרִּבי, ָוואס 

ֶוועט ַזיין ַווייֶטער...?”

ִקיְנֶדער ִאיר ֵווייְסט ָוואס ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט?

“ֲה ָפ ָצ ה ! ! !”

ְסָפִרים  ֶרִּביְנ’ס  ֶדעם  ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן  ַזיין  ָזאל  ַזאְך  “ַאייֶער 
אֹויף ֶדער ֶוועְלט ! ! !”

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרלֹויְרן; ֶער ִאיז 

ֶהעֶכער פּון ִדי ָּפאִליֵציי, ֶער ִאיז ְקלּוֶגער פּון ִדי ַאֶלע ַזאְכן; 
ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט: “ֵאיין ַזאְך ִמיט ָוואס ֶמען ֶקען ִמיר 
ֶהעְלְפן, ִמיט ֲהָפָצה, ִמיְט’ן ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ֶדעם ֶרִּביְנ’ס ֵעצֹות 
ַפאר ִדי ֶוועְלט”; ַווייל ֶווען ַאֶלע ֶוועְלן ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶרִּביְנ’ס 
ׁשֹוין  ֶוועט  קּוֶמען,  ָמִׁשיַח  ֶוועט  ֵעצֹות  ִדי  טּון  אּון  ְסָפִרים 

ִניְׁשט ַזיין ַקיין ָצרֹות.

ָהאט  ֶמען 
ָנָתן  ֶרִּבי  ַאַרייְנֶגעֵלייְגט 
ֶער  אּון  ְּתִפיָסה  ִאין 
ֶגעִדיְנט  ַווייֶטער  ָהאט 
ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ְּתִפיָסה, ָנאְכֶדעם ָהאט 
ַּבאְפֵרייט  ִאים  ֶמען 
ַווייֶטער  ָהאט  ֶער  אּון 
ֶדעם  ַפאְרְׁשְּפֵרייט 
ֶרִּבי’ן. ׁשֹוין ִאיֶּבער ְצֵוויי 
ָוואס  ָיאר  הּוְנֶדעְרט 
ִנְסַּתֵלק  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער 
ֶגעָוואְרן אּון ַאֶלע ֵווייְסן 
ֶלעְּבן  ַאֶלע  ֶרִּבי’ן,  פּון 
ִּבְזכּות  אר  נַָ ֶרִּבי’ן;  פּון 
פּון  ֶנֶפׁש  ְמִסירּות  ִדי 
ֶדער ְגרֹויֶסער ֶגעְטֵרייֶער 
ַּתְלִמיד ֶרִּבי ָנָתן, אּון פּון ִדי ִמְתַנְגִדים ִאיז ָגאְרִניְׁשט ֶגעְּבִליְּבן, 
ִניְׁשט  ֵווייְסט  ֵקייֶנער  ֶנעֶמען,  ֵזייֶעֶרע  ִניְׁשט  ֵווייְסט  ֵקייֶנער 

וואּו ֵזייֶעֶרע ֵּבייֶנער ִליְגן.

ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער, ָלאִמיר ָפאְלְגן ֶרִּבי ָנָתן, ָלאִמיר ֵגיין ִאין ִדי 
ֶוועְגן פּון ֶרִּבי ָנָתן, ָלאִמיר ֵגיין ֲהָפָצה, ָלאִמיר ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן 
ַפאר ַאֶלעֶמען ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ֶרִּבי אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָוואס 

ַפאְרְׁשֵטייט אּוְנז אּון ֶקען אּוְנז ֶהעְלְפן.

ָלאִמיר ִזיְנֶגען ִאיְנֵאייֶנעם: “ֶעס ִאיז ָדא ַא ֶרִּבי אֹויף ֶדער 
ֲהֵרינּו  ֶהעְלְפן,  ִמיר  ֶקען  אּון  ִמיר  ַפאְרְׁשֵטייט  ָוואס  ֶוועְלט 
ֶּבן  ֵפיָגא  ֶּבן  ַנְחָמן  ַרֵּבינּו  ַהָקדֹוׁש  ְלַרֵּבינּו  ַעְצִמי  ֶאת  ר  ְמַקּׁשֵ

ִׂשְמָחה”.

ִמיט ֲהָפָצה ֶוועט ִאיר ִמיר ֶהעְלְפן
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וואס  וועלט  דער  אויף  רבי  א  דא  איז  עס 
הרינו  העלפן  מיר  קען  און  מיר  פארשטייט 
מקשר את עצמי לרבינו הקדוש רבינו נחמן בן 

פיגא בן שמחה

טרעף
די פאלגנדע ווערטער 1 מאל
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שיעור מיטן רבי’ןשיעור מיטן רבי’ןסודאקא
אא

ד.  ָּכל ַהּמֹוִסיף ּגֹוֵרַע.
ֶנעְמט  צּו,  ֵלייְגט  ָוואס  ֶדער  טייטש. 

ַאָראּפ.
 פירוש. ]ַאז ְמ'ֵלייְגט צּו ַזאְכן צּו ִדי ּתֹוָרה,

ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ַזאְכן 
ָנאְכֶדעם ֶמען  ֶוועט  ֶגעֵהייְסן,   ִניְׁשט 
ִדי  ָאְנקּוֶמען ַאָראְּפצּוֶנעֶמען ַזאְכן פּון 

ּתֹוָרה ַחס ְוָׁשלֹום.[

אאמתמת

וויפל וואכן וועט זיין דאס יאר 
שובבים?

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. 6 וואכן
ב. 8 וואכן
ג. 5 וואכן

צושפרייטן דעם רבינ’ס ספרים

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

רייזל וועבערמאן תחי’ - קרית ברסלב
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161

שאלה און ענטפער פון פאריגע  וואך:

דער הייליגער רבי זאגט: אייער ארבעט 
זאל זיין צו

שאלה: 

ענטפער:



אין פארנט פון בית המדרש היכל הקודש יבנאל                                                                            אין ירושלים                                                                           

דער ראש ישיבה שליט”א  
באזוכט ארץ ישראל 

שנת תשע”ב

ביי קבר רחלביים ציון פון שמעון הצדיק אין ירושלים

ביים באטראכטן דעם גאנצן בית המדרש אין יבנאל                                                                   ביים באטראכטן די פלאץ פון מוהרא”ש  ביי מזרח וואנט                                                                   



ביים ציון פון תנא רבי עקיבא אין טבריה                                                                           ביים ציון פון קבר רבי מאיר בעל הנס אין טבריה                                                                           

דער ראש ישיבה שליט”א  
באזוכט ארץ ישראל 

שנת תשע”ב

ביי מוהרא”ש זי”ע אינדערהיים אין יבנאל עיר ברסלבביים באזוכן כולל אברכים אור המאיר אין יבנאל

ביים ציון פון הייליג’ן רמב”ם אין טבריה                                                                   אויף די בערג פון יבנאל עיר ברסלב                                                                   


