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 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
בלעטל  דעם  באקומען 

אין מאנטריאל-קאנאדא
  דא שרייבט צו אייך א איד פון מאנטריאל 
יעדע  ווארטן  קוים  קען  איך  קאנאדא, 
וואך די בלעטל זאל ארויס קומען, דאס 
מיטהאלטן  קען  איך  וויאזוי  וועג  די  איז 
וואס עס טוט זיך אין היכל הקודש יעדע 

וואך, און דאס מאכט מיר פריש.
אויף  דא  עס  מען  דרוקט  ביזדערווייל 
צוריק  וואכן  אפאר  ווייס,  און  שווארץ 
האט עס איינער פון אמעריקא געברענגט 
די  באלעקט  מיך  האב  איך  קאליר,  אין 

פינגערס. 
לייגט  מען  וואס  ארבעט  די  זעהט  מען 
אריין, די כוח און מוח וואס ליגט אין יעדן 

עמוד.
באצאלן  אייך  זאל  אייבערשטער  דער 

פאר דאס וואס איר טוט.

א. רובינשטיין מאנטריאל

גוטע רעיונות
  איך האב זייער הנאה פונעם בלעטל יעדן 

איינציגן וואך.
געדאנק  א  פון  געטראכט  האב  איך 
פון  אפטיילונג  א  צולייגן  קען  מען  אויב 
אנשי  פון  אביסל  הערן  אינטערוויאוס, 
שלומינו וויאזוי זיי זענען מקורב געווארן, 
אדער אנדערע אינטערסאנטע זאכן וואס 
פון אלעס ארום  צו פארציילן  מען האט 
זייער התקרבות, אדער פון די הפצה וואס 

מען מאכט וכדומה.
אויב איר ווילט האבן הילף, בין איך גרייט 
אייך צו העלפן, ביטע זיך פארבינדן מיט 

מיר.
מ. ש. ש. קרית יואל 

רעדאקציע: עס איז זייער א שיינעם געדאנק, און 

מיר וועלן אם ירצה השם ארבעטן דערויף.

אויב איינער האט א געדאנק מיט וואס שענער צו 

מאכן דעם בלעטל, קען זיך אלץ פארבינדן אויף 

845-379-1161

 פרשת שמות כ”א טבת תשפ”ב

 הדלקת הנרות.......... 04:14    
מוצאי שבת ............ 05:45
05:30  . מזל מנחה מעריב וארא 

טוב!

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן 
מזל טוב פאר

 מו”ה שמעון קורדוזו הי“ו 
וזוגתו נחמה מלכה תחי‘

צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן אסאך 
נחת פון דעם קינד און אלע קינדער געזונטערהייט.

דא איז די פלאץ זיך צו באדאנקן פאר משפחת 
קורדוזו שיחי’ פארן זיך אוועקגעבן מיטן גאנצן 

הארץ פאר די הצלחה פונעם שאטל, דער 
אייבערשטער זאל זיי באצאלן אלעס גוטס. Clear

זונטאג :
מאנטאג :
דינסטאג :
מיטוואך :
דאנערשטאג :
˚32/20פרייטאג :

31/18
32/20
32/20
31/19
32/20˚
31/23 שבת קודש :

קרית ברסלב ליבערטי

 Sales@hurleyvilleleasing.com 845-720-0041

Clear

זונטאג :
מאנטאג :
דינסטאג :
מיטוואך :
דאנערשטאג :
˚32/20פרייטאג :

31/18
32/20
32/20
31/19
32/20˚
31/23 שבת קודש :

קרית ברסלב ליבערטי



פון רעכטס צו לינקספון רעכטס צו לינקס
2. ביים רבי'ן איז געווען א שטארקע____ ____

4. ____יאר געטון מיט אידישע קינדער

6. העלף מיר איך זאל זיין שטענדיג____

7. דער אייבערשטער איז מיט דיר, ביי דיר, און____דיר

10. הער אויף זיך צו____, הויב אן דאנקען און לויבן

12. קיין____איז גארנישט פארהאנען

14. דער צדיק דער גאסט טרעפט דעם רבי'ן____אין 

וואלד

17. אנשטאט זיך קריגן מיט די קינדער, נעם זיי פאר 
דיינע____

18. דער____איז דער שדכן

19. ווען מ'רעדט צום אייבערשטן איז אלעס____

פון אויבן אראפפון אויבן אראפ
1. מיט אפאר אמת’ע ווערטער צום אייבערשטן, ווערט 

אפגעמעקט אלע____

2. אויף דרך ארץ דארף מען לייגן א שטארקע____

3. ביי א____פון א צדיק, ווערן אנגענומען אלע תפילות

הקודש  היכל  המדרש  בית  א  געעפנט  מ’האט   .5

אין____ ____

8. אז מ’לערנט די ____, וועט מען שוין אליינס וויסן ווי 

אזוי זיך צו פירן

9. די אינגעלייט זאלן זיך קובע זיין צו לערנען____

11. אז מ’רעדט פון תורה, תפלה, און שלום בית, איז מען 
ביים___

רבי’ן  פאר’ן  געגעבן  האט  גאסט  דער  צדיק  דער   .13
צוויי___

15. אויפ’ן שאטל קען מען אנצינדען נאר____ניגונים

און   ,____ זיין  ס’זאל  זאכן,  צוויי  אויף  קאפ  האלט   .16
מ’זאל רעדן פון רבי’ן

האסטו דורך געלערנט עצתו אמונה האסטו דורך געלערנט עצתו אמונה 
פרשת ויחי?פרשת ויחי?



סעודת הילולת רבי נתן זצ”ל 
געפראוועט אין שטעטל

עשרה בטבת ביינאכט, איז זיך די גאנצע שטעטל  צאמגעקומען 
אין בית המדרש ווי מען האט זיך געוואשן צו א סעודה לכבוד די 
הילולא פון הייליגן רבי נתן, צוזאמען מיט א גרויסארטיגע סיום 
דורך אנשי שלומינו  געלערנט  ווערט  וואס  אויף מסכת תענית, 
אלוועלטליך, אזוי אויך ווערט עס פארגעלערנט אין שטעטל יעדן 
טאג צופרי דורך דעם מגיד שיעור הר”ר יעקב משה אינדארסקי 
שליט”א און ביינאכט דורך דעם חשובן דיין שליט”א, אזוי אויך 

ווערט עס געלערנט אין כולל יעדן טאג בטוב טעם ודעת.

אויף  סיום  דעם  געמאכט  האט  הי”ו  שניטצלער  יוסף  מו”ה 
מסכת תענית און דערנאך געזאגט קדיש.

ביים סעודה האט מען געהאט די זכיה צו הערן דיבורים פונעם 
ראש ישיבה שליט”א דורך א הוק-אפ וואס איז געזאגט געווארן 
בשעת מעשה ביים סעודה הילולא אין וויליאמסבורג, ווי דער ראש 
ישיבה האט ארויס געברענגט די וויכטיגקייט פון גיין אין די וועגן 
פון הייליגן רבי נתן, וואס האט אלץ נאר געוואלט און דאס איז אים 
געגאנגען אין לעבן  אז נאך א איד זאל וויסן פון די הייליגע עצות, 
און נאך א איד זאל וויסן אז ער קען זיין אן ערליכער איד. ער האט 
געדריקט די ספרים פון רבי’ן מיט מסירות נפש, מען האט אים 
נאר געזוכט אונטער צוברענגען, אבער ער איז אנגעגאנגען א גאנץ 
לעבן מיט די הייליגע ארבעט. דאס דארפן מיר מיטנעמען פון אזא 
טאג, אז מיר זאלן אויך זעהן - יעדער איינער אויף זיין וועג - צוריק 

צו ברענגען אידישע קינדער צום אייבערשטן.

אויך האט מען געהאט די זכיה צו האבן דעם דיין שליט”א ביים 
סעודה, דער דיין שליט”א האט זיך ארויס געלאזט אין א פייערדיגן 
אינגעלייט  אלע  מיטגעשלעפט  און  סעודה  די  נאך  גלייך  טאנץ 
אינעם טאנץ, מען האט געטאנצן גאר לעבעדיג אויף די זכיה וואס 
מיר האבן צו זיין אין אזא הייליגע שטעטל, וואס אלע ווילן נאר 

דעם אייבערשטן און אזוי איז מען מחנך די קינדער.

א נייע לעבנסוויכטיגע מאשין געקויפט 
על כל צרה שלא תבא

גאר א וויכטיגע מאשין וואס מיט’ן אייבערשטן’ס הילף קען 
מען מיט דעם ראטעווען דעם לעבן פון א מענטש אין א צייט פון 
נויט אויב איינער וועט אוועקפאלן חס ושלום, איז נתנדב געווארן 
דורך א חשובער נדבן הרוצה בעילום שמו - פארן בית המדרש 

אין שטעטל.

שוין א לאנגע צייט וואס מען רעדט פון דעם אז מען דארף 
דאס האבן, בפרט ווען די ציבור ווערט שוין גרעסער, עס דאווענען 
דא יעדן טאג א גרויסער עולם, אויך געפונט זיך די כולל אינעם 
געקענט צושטאנד  אז עס האט  ברוך השם  גאנצן טאג.  א  בנין 
קומען, דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל עס קיינמאל נישט 

דארפן נוצן.

בית המדרש אשר בנחל צוריק געעפנט

בנחל  אשר  המדרש  בית  דער  וואס  צייט  לענגערע  א  נאך 
אויף די דענמאן גאס איז געווען פארמאכט צוליב די איבערבויען 
ארבעט, קומט יעצט אריין די פריידיגע בשורה אז עס איז שוין 
ברוך השם צוריק געעפענט געווארן, אזוי אויך איז די מקווה גרייט 

צום באניץ פאר אלע חשובע מתפללים.



סעודת הילולת רבי נתן זצ”ל ביי אלע 
חבורת היכל הקודש אלוועלטליך

ויחי עשרה בטבת איז געפראוועט  וואך מאנטאג  די פארגאנגענע 
אלע  אין  לברכה  צדיק  זכר  נתן  רבי  פון  הילולא  סעודת  די  געווארן 
געגענטער וואו עס איז געפינט זיך א היכל הקודש חבורה, אין אמעריקא 

אייראפע און אין ארץ ישראל.
מיר וועלן באשרייבן די סעודת הילולא פון אפאר געגענטער לויט 
באשריבן  נישט  איז  אויב  באקומען,  האבן  מיר  אינפארמאציע  וויפיל 
געווארן פון אייער געגענט שיקט אריין די אינפארמאציע צום מערכת. 

ק ר ב י  נ ב

ר’  פון  שטוב  אין  צאמגעקומען  זיך  מען  איז  ברק  בני  אין שטאט 
יעקב הורוויץ הי”ו, מען האט זיך געוואשן צו א סעודה, דערנאך האט 
וואס  יצחק קליין הי”ו מתלמידי היכל הקודש,  ר’ משה  אויפגעטרעטן 
האט ארום גערעדט פון די גרויסקייט פון אוועק לייגן די אייגענע שכל, 
און פאלגן אלעס וואס דער צדיק זאגט. דערנאך האט אויפגעטרעטן ר’ 
דן כהן הי”ו מתלמידי היכל הקודש, וואס האט גערעדט פון די התפעלות 

וואס ער האט פון די חבורה.
ביים סוף האט מען געמאכט אן אפיעל פאר די נייע שול וואס מען 
עפענט יעצט אויף אין בני ברק, אלע האבן זיך אינטערגענומען א סכום 

קבוע מיט וואס ער וועט ארויסהעלפן דעם שול.
דערנאך האט מען גאר פרייליך געטאנצן און געזינגען א שטיק צייט.

ש מ ש ת  י ב

אין שטוב  צאמגעקומען  אויך  זיך  מען  איז  בית שמש  אין שטאט 
פונעם גבאי הבית המדרש ר’ שלמה מינצבערג הי”ו, ביי די סעודה האט 
מען געהערט שיינע דיבורים פון א גאסט פון קרית ברסלב ליבערטי  
וואס איז געווען אין ארץ ישראל מו”ה מנחם שטיינבערג הי”ו וואס האט 

פארציילט אביסל פון זיין סיפור התקרבות און אזוי ווייטער.

ם י ל ש ו ר י

היכל  המדרש  בית  אין  צאמגעקומען  זיך  מען  איז  ירושלים  אין 
הקודש ווי די חשובע גבאים פון בית המדרש האבן צוגעשטעלט א שיינע 
סעודה לכבוד די הילולא, ביים סעודה האט אויפגעטרעטן א גאסט פון 
וויליאמסבורג וואס איז געווען אין ארץ ישראל ר’ אהרן וועבערמאן הי”ו 
וואס האט ארום גערעדט פון די שיינע מתנות וואס מיר באקומען אין 
היכל הקודש, איבעראל איז דא שיינע קהילות, אבער דא איז די חידוש אז 

מען באקומט לופט צו אטעמען יעדן איינציגן טאג.
דערנאך האט גערעדט די גבאי פון בית המדרש ר’ יצחק שמואל 
פרענקל הי”ו, וואס האט פארציילט וויאזוי מוהרא”ש זי”ע האט אנגעהויבן 

שרייבן אשר בנחל, און שטארק ארום גערעדט פון אמונת צדיקים.
הילולא  די  לכבוד  טענץ  פייערדיגע  אין  ארויס  מען  איז  דערנאך 

קדישא.

ה י ר ב ט  - ת  פ צ

צאמגעקומען  זיך  זענען  טבריה   - צפת  פון  הקודש  היכל  תלמידי 
אינעם זאל פון האטעל בוטיק, וואו עס איז געווען צוגעגרייט א סעודה 
לרגל די יומא דהילולא, און אויך איז פארגעקומען סיומים פון מסכת 

תענית, געלערנט געווארן במסגרת פונעם דף הקהילה.
שפעטער האט ר’ נחמן יאקאבאוויטש הי”ו געמאכט אן אפיעל 
פארן בית הדפוס אין צפת וואס פון דארט גייט ארויס די הפצה פון 

אלע געגנטער אין גליל, אלע האבן זיך גאר שיין משתתף געווען.

ת י ל ע ן  י ע י ד ו מ

איז  וואס  הילולא,  סעודת  גרויסן  צום  צאמגעקומען  זיך  איז  מען 
געפראוועט געווארן צוזאמען מיט א סיום מסכת תענית, ביים סעודה 

האט מען פארציילט שיינע מעשיות פון תפלה און מעשיות פון הפצה.
מען האט גערעדט וואס דער הייליגער רבי האט געזאגט אויף רבי 
נתן, אז ווען נישט רבי נתן וואלט נישט געבליבן פון אים קיין איין שמות 
בלעטל, האט איינער געזאגט אויף דעם אז ווען נישט דער ראש ישיבה 

וואלט ער נישט געלערנט קיין איין דף )בלעטל( גמרא...
נאכן בענטשן האט מען זיך ארויס געלאזט אין א טאנץ, זיך פרייען 
מיט די גרויסע שמחה אז מיר זענען דא ביים הייליג’ן רבין, און מיר פאלגן 

זיינע לעכטיגע עצות וואס ער לערנט אונז אויס.

ו ו א ר ג ג  נ י מ ו ל ב

מען איז זיך צאמגעקומען אין בית המדרש היכל הקודש פון אלע 
געגנטער ארום, עס האט אויפגעטרעטן די גבאי בית המדרש ר’ בערל 
לעווי הי”ו מיט שיינע דיבורים לכבוד די הילולא און אויך לכבוד די סיום 

מסכת תענית, וואס ער לערנט פאר יעדע נאכט אין בית המדרש.



שלום יוסף ניישטיין - קרית ברסלב:

א.  איך האב געהאט א אלטע קאר וואס איך האב געוואלט 
פארקויפן ווייל איך האב שוין געדארפט האבן א נייע, אבער 
וואו טרעף איך א קונה? האב איך געבעטן דעם אייבערשטן 
איך זאל טרעפן א קונה גרינגערהייט און פאר א גוטע פרייז. 

שכח אייבערשטער! נאכן בעטן דעם אייבערשטן א שטיק 
צייט, האב איך געטראפן א גוטן קונה, און נאכדערצו פאר די 

פרייז וואס איך האב געוואלט.

ב. איין טאג בין איך אריינגעפארן אין שטאט מיט מיין 
נייע קאר, איך האב מיט גענומען אפאר קינדער, ס’איז געווען 
א ווינטערדיגע וועטער און די ראודס זענען געווען גליטשיג 
פאר’ן  אייבערשטן  דעם  געבעטן  האב  איך  פארשנייט,  און 

ארויספארן אז מיר זאלן אנקומען בשלום געזונטערהייט. 

וועטער,  דעם  צוליב  שטייט  אביסל  געפארן  בין  איך 
אינמיטן פארן פיל איך א זעץ! דער קאר וואס איז געפארן 
אינטער מיך האט געגעבן א קראך אריין אין מיין קאר! מיין 
קאר מיט אונז אלע אינעווייניג האט זיך גענומען דרייען און 
פליען אויף די גאנצע ברייט פון די ראוד, מיין טראנק וואס 
איז געווען אנגעפילט מיט ספרים קנטריסים און גליונות האט 
זיך געעפנט פון די זעץ און אלע ספרים זענען ארויסגעפלויגן 

פון קאר אזש די גאנצע ראוד איז געווארן פיל מיט ספרים. 

קאר  דער  זיך  האט  מינוטן  שרעקעדיגע  אפאר  נאך 
פארקערטע  די  אויף  מיך  טרעף  איך  און  אפגעשטעלט, 
זייט פון ווי איך בין געפארן!! שכח אייבערשטער אז ס’איז 
קיין  אן  איז ארויס  יעדער  און  קיינעם  צו  געשען  גארנישט 

קראץ. 

אויך איז וויכטיג צו באמערקן אז הפצה האט אויך געהאט 
א שיין חלק אין די מעשה, ווייל ווען נישט די אלע ספרים 
וואלט דער זעץ פון די קאר אנגעקומען ביז צו די קינדער 

וואס זענען געזעצן פון אינטן!

משה שמואל וואלין – עפולה, ארץ ישראל:

ראש  דער  וואס  שיעור  דעם  אויסגעהערט  האב  איך 
ישיבה האט געגעבן מיטוואך פרשת ויגש, ביים סוף שיעור 

האט דער ראש ישיבה 
בחורים  די  פאר  געזאגט 
ארץ  אויף  פארן  גייט  ער  אז 
ישראל און וויילן דארט שבת ויגש, איך 
האב געהערט דעם שיעור ערשט דאנערשטאג 
ווען דער ראש ישיבה איז שוין געווען אין ארץ ישראל. גלייך 
האב איך אנגעקלונגען איינע פון אנשי שלומינו צו געווארן 

ווערן וואו דער ראש ישיבה גייט אלץ זיין.

 איך האב געהערט אז דער ראש ישיבה גייט זיין שבת 
דעם  מיטהאלטן  צו  גרויס חשק  געהאט  האב  איך  און  אין 
דערהויבענעם שבת, האב איך געבעטן דעם אייבערשטן אז 
איך זאל האבן וואו צו איינשטיין פאר מיר מיט מיין משפחה, 
איך האב באקומען א ליסט פון פלעצער וואו מען קען אפשר 
איינשטיין אבער איך האב נישט געהאט קיין צייט צו רופן די 
גאנצע ליסט און אויך האב איך נישט געוואלט דארפן זיין ביי 

פרעמדע מענטשן.

גיי האבן  איך  אז  אויסגעזען  נישט  למעשה האט בכלל 
וואו צו זיין אין ירושלים אויף שבת אבער איך האב שטארק 
געבעטן דעם אייבערשטן, ביז איך האב זיך דערמאנט אז איך 
האב א קאזין וואס וואוינט אין ירושלים, איך האב אים גערופן 
און געפרעגט צו ער ווייסט וואו איך וואלט געקענט זיין פאר 
שבת, זאגט ער מיר אז פונקט איז זיין טאטע אוועקגעפארן 

אויף שבת און די הויז איז ליידיג און איך קען דארט זיין.

 שכח אייבערשטער אז איך בין געווען אין ירושלים און 
געקענט מיטהאלטן דעם הערליכן שבת מיט’ן ראש ישיבה!!!

שלום אלי’ אינדיג – מאנטרעאל, קאנאדא:

מיר האבן דא א פרינטער וואו מען דרוקט גליונות יעדע 
מענטשן.  לאקאלע  די  פאר  עס  פארשפרייט  איך  און  וואך 
לעצטנ’ס האט זיך דער פרינטער צובראכן און ס’איז געקומען 
ערב שבת חנוכה און איך האב נאכנישט געהאט קיין גליונות, 
האב איך געבעטן דעם אייבערשטן אז איך זאל טרעפן איינער 

וואס זאל מיך קענען ברענגען גליונות פון שטעטל.

פון  דערוויסט  מיך  האב  איך  אז  אייבערשטער  שכח   
איינער פון שטעטל וואס קומט אויף שבת קיין טאהש און ער 

האט מסכים געווען מיך צו ברענגען די גליונות.

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

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



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

ְלָכבֹוד ַּתְלִמיִדי ַהָיָקר ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער ָזאְלְסט ִניְׁשט קּוְקן ִדי ְׁשמּוִציֶגע ָמאִווי”ס פּון 
...; ֶעס ִאיז ֵאיין ְׁשִטיק ִנאּוף, ֵאיין ְׁשִטיק ְׁשמּוץ. ְפֵרייֶע ֶמעְנְטְׁשן ַמאְכן 
ָדאס, ֵזיי ַפאְרְׁשֶטעְלן ִזיְך ִווי ֵהייִמיֶׁשע ִאיְדן ְוכּו’ ְּכֵדי ַאַריין צּו ַנאְרן 
ְּתִמימּות’ִדיֶגע ֶמעְנְטְׁשן ִווי ִדיר, אּון ֵלייֶדער ַמֲעֶׂשה ָׂשָטן ִהְצִליַח, ֵזייֶער 
ִאין  ֶגעְׁשֶלעְּפט  ַאַריין  ַאזֹוי  ֶוועְרן  ָדאס אּון  ִאיְדן קּוְקן  ְפרּוֶמע  ַאַסאְך 

ֲעֵבירֹות ַרְחָמָנא ִלְצָלן.

ִאיְך ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער ָזאְלְסט ִניְׁשט קּוְקן ִדי ָמאִווי”ס; ֲאִפילּו ַדיין ַווייּב 
ֵווייְנט אּון ְׁשֵרייט ַפאְרָוואס דּו ִוויְלְסט ִניְׁשט קּוְקן צּוַזאֶמען ִמיט ִאיר 
ְוכּו’, ָזאְלְסטּו ִאיר ִניְׁשט צּוֶהעְרן; ַּביי ֶדעם ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן ָוואס 
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ֵסֶפר ַהִמידֹות אֹות ֵעָצה, ִסיָמן ט(: “ַההֹוֵלְך ַאַחר 
ֲעַצת ִאְׁשּתֹו, נֹוֵפל ְּבֵגיִהּנֹם”, ֶווער ֶעס ֵגייט ָנאְך ִדי ֵעָצה פּון ַזיין ַווייּב 
ֶוועט ַּביים סֹוף ָאְנקּוֶמען ִאין ֵגיִהנֹום; ָזאג ַפאר ַדיין ַווייּב: “אִיְך ֶקען 
ֶמער ִניְׁשט קּוְקן ִדי ָמאִווי”ס”, ֲאִפילּו ִזי ָזאְגט ִדיר ַאז ִאיר ְׁשֶוועְסֶטער 
ַמאן  ִאיר  ִמיט  קּוְקט  ַחֶבר’ֶטע  ִדי  ַמאן,  ִאיר  ִמיט  ָמאִווי”ס  ִדי  קּוְקט 
ָמאִווי”ס, אּון ֲאִפילּו ִזי ָזאְגט ִדיר ְּבֵׁשם ַדיין ְׁשֶווער ַאז ֶמען ֶמעג ָדאס 

קּוְקן ָזאְלְסטּו ְּבׁשּום ָּפִנים ְואֹוָפן ִניְׁשט קּוְקן ִדי ָמאִווי”ס.

ַקיין  קּוְקן  צּו  ִניְׁשט  ַאייְזן  ִווי  ְׁשַטאְרק  ַזיי  ֵזייֶער,  ִדיר  ֶּבעט  ִאיְך 
ָׁשלֹום  ֵמייְנט  ָדאס  ִניְׁשט  ִדיר;  מּוְטֶׁשעט  ַווייּב  ַדיין  ֲאִפילּו  ָמאִווי”ס, 
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַווייּב.  ִדי  ִניְׁשט ִמיט ֶדעם ַדאְרף ֶמען ָנאְכֶגעְּבן  ַּבִית, 
ִלְבָרָכה ָזאְגן )ָּבָבא ְמִציָעא, נט:(: “ִאְּתָתְך ּגּוָצא, ְגִחין ְוִתְלחֹוׁש ָלּה”, ַאז 
ַדיין ַווייּב ִאיז ְקֵליין )ְקֵלייְנֶקעִּפיג(, ֵּבייג ִדיְך ַאָראּפ צּו ִאיר אּון ֶהער 
ִאיר אֹויס, ָדאס ִאיז ֶווען ֶעס קּוְמט ִצי “ִמיֵלי ְדָעְלָמא” אּון צּו “ִמיֵלי 
ְדֵביָתא”, ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֶוועְלט ַזאְכן אּון צּו ְׁשטּוּב ַזאְכן ְוַכדֹוֶמה, 
ָדאְרט ַדאְרף ֶמען ְמַקֵיים ַזיין ֶדעם “ִאְּתָתְך ּגּוָצא, ְגִחין ְוִתְלחֹוׁש ָלּה”, 
ֶעס  ֶווען  ָאֶּבער  ָזאְגט,  ִזי  ָוואס  ֶהער אֹויס  ַגֲאָוה אּון  ַדיין  ַאָראּפ  ֵּבייג 
קּוְמט ִצי “ִמיֵלי ִדְׁשַמָּיא” - ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ּתֹוָרה, ְּתִפיָלה אּון ְׁשִמיַרת 
ַמאן  ַא  ִריר;  ַקיין  ָנאְכֶגעְּבן  ִניְׁשט  ֶמען  ָטאר  ָדאְרט  ְוַכדֹוֶמה,  ַהִּמְצוֹת 
ַדאְרף ָהאְּבן ְׁשַטאְרֶקע ְּפִריְנִציְּפן ָוואס ֶער ֵּבייְגט ִזיְך ִניְׁשט ֶדעְרַּביי 
ַפאר ֵקייֶנעם, ִּבְפַרט ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ְקדּוָׁשה, צּו ַזיין ֵהייִליג; ֲאִפילּו ִזי 

ֵווייְנט אּון ְׁשֵרייט ָטאר ֶמען ִניְׁשט ָנאְכֶגעְּבן.

ִדי  ַדאְרְפן  ִניְׁשט  ִזי  ֶוועט  ִאיר,  צּו  ֵׁשיין  ֶרעד  אּון  ְמַכֵּבד  ִאיר  ַזיי 
ִזי  ֶוועט  ִאיר  ִמיט  ַפאְרְּבֶרעְנג  אּון  ִאיר  ִמיט  ִזיץ  ָמאִווי”ס,  ֶעְקְלִדיֶגע 

ָאְּפָלאְזן ִדי ְׁשמּוץ.

ִאיְך ֶוועל ִאיר ְׁשַרייְּבן ַאָּפאר ֶוועְרֶטער.

ַאֶלע  ִאין  ַהְצָלָחה  ָזאְלְסט ָהאְּבן  ָזאל ֶהעְלְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִעְנָיִנים.

תיקון הכללי
ישיבה  ראש  דעם  געפרעגט  האט  אינגערמאן  א 
שליט"א אז דער רבי זאגט )ליקוטי מוהר"ן חלק א, סימן 
מען  זאל  הכללי'  'תיקון  דעם  זאגט  מען  בשעת  רה( 

ֵהי  ָלֶמד  ָאֶלף  ָלֶמד,  "ָאֶלף  מילוי:  דער  האבן  אינזין 
נישט אינזין  וויסן אויב מען האט  וויל ער  יּוד ֵמם", 
דער מילוי צי מען האט יוצא געווען? האט דער ראש 
זאגט דעם  "אויב מען  געענטפערט:  ישיבה שליט"א 
נישט אינזין געהאט  'תיקון הכללי' אפילו מען האט 

דעם מילוי האט מען יוצא געווען".

א  אין  אריין  איז  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  און 
לענגערע שמועס איבער דעם און געזאגט: מוהרא"ש 
אז בשעת  געווען א פראקטישע עצה,  האט מחדש 
ֱאֹלִקים"  "ֶאל  ב(:  עז,  )תהלים  ווערטער  די  זאגט  מען 
זאל מען אינזין האבן דער מילוי פון "ָאֶלף ָלֶמד, ָאֶלף 
געהאט  האבן  מענטשן  געוויסע  ֵמם".  יּוד  ֵהי  ָלֶמד 
)ליקוטי  זאגט  ווייל דער רבי  טענות אויף מוהרא"ש, 
פון  מילוי  דער  איז  דאס  אז  רה(  סימן  א,  חלק  מוהר"ן 

די צוויי שמות פונעם אייבערשטן "ֵא-ל ֱאֹלִקים", און 
ֵא- צירי,  א  מיט  נישט  עס  שטייט  ע"ז  קאפיטל  אין 
ל, וואס איז טיישט: אייבערשטער, נאר מיט א סגול, 
געזאגט  מוהרא"ש  האט  צו.  טיישט:  איז  וואס  ֶאל, 
דערויף, די וואס האבן טענות אויף דעם שטאמט פון 
עמי הארצות, ווייל מיר געפונען דאס אויך אין מדרש 
)בראשית רבה סימן צח, ג( ווי מען דרש'ענט דעם ווארט 

'ֶאל' וואס שטייט געשריבן מיט א סגול - אלס נאמען 
פונעם אייבערשטן; און בכלל וואס איז שייך צו האבן 
טענות דערויף, האב איך דען דערמיט מתיר געווען 
אן עגונה, וואס ביסטו אזוי ברוגז דערויף, איך האב 
סך הכל געגעבן אן עצה טובה מען זאל דאס אינזין 

האבן ביי די ווערטער, כדי מען זאל דאס געדענקן.

דערציילט,  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  און 
אין  מוהרא"ש  נאכגעקוקט  ער  האט  איינמאל  אז 
זען  געוואלט  האב  איך  ציון,  רבינס  ביים  אומאן 
יעדע תנועה פון מוהרא"ש ביים זאגן תיקון הכללי, 
א  אין  הכללי'  'תיקון  דעם  געזאגט  האט  מוהרא"ש 
אנדערע דרוק, וואו עס שטייט נישט צוגעצייכנט דער 
מילוי ביי די ווערטער "ֶאל ֱאֹלִקים", האט מוהרא"ש 
צוריק געמישט צום אנהייב קונטרס וואו עס שטייט 
ווערטער  די  געזאגט  און  מילוי  דער  ארויסגעשריבן 

"ֶאל ֱאֹלִקים" פון דארט.

א שיחה

  ראש ישיבה שליט"א  ראש ישיבה שליט"א
פּון ֶדער
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ְׁשַנת  ִאָייר,  כ”ג  ַּבִּמְדָּבר,  ַּפְרַׁשת  א’  יֹום   - ִיְתָּבַרְך  ה’  ְּבֶעְזַרת 
תש”פ ִלְפָרט ָקָטן

ָמַרת ... ִּתְחֶי’.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַאייֶער ְּבִריוו.

ִדי  פּון  ְגרֹויְסֵקייט  ָדאס  ָפאְרְׁשֶטעְלן  ִניְׁשט  ִזיְך  ֶקען  ֶמען 
ָוואס ֶזעֶנען עֹוֵסק ִאין ֲהָפָצה, ֵזיי ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ַפאר ַאְנֶדעֶרע 
ִדי ְסָפִרים אּון קּוְנְטֵרִסים ָוואס ֶעְנְטַהאְלְטן ֵעצֹות פּון ֵהייִליְגן 
ֶרִּבי’ן, ַאז ַאְנֶדעֶרע ָזאְלן אֹויְך ֶקעֶנען ֶלעְּבן ַא ַחִיים טֹוִבים; ֵזיי 
ִאיְך  ‘ַאז  ָהאְּבן,  ֵזיי  ָוואס  ָהאְּבן  צּו  ַאְנֶדעֶרע  ַפאר  ַפאְרִגיֶנען 
ִּבין ִזיְך ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ְמַחֶי’ ִמיט ִדי ְסָפִרים אּון קּוְנְטֵרִסים פּון 
ַאְנֶדעֶרע  ַפאר  ָדאס  ִאיְך  ַפאְרִגין  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא”ׁש 
ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֵווייְסן ִניְׁשט פּון ֶרִּבי’ן, ַאז ֵזיי ָזאְלן אֹויְך ֶלעְּבן ִדי 

ִזיֶסע ֶלעְּבן ָוואס ִאיְך ֶלעּב’.

ַאז ִאיר ָהאט ַּבאקּוֶמען ֵעצֹות אּון ַהְדָרָכה צּו ָהאְּבן ַא גּוֶטע 
ִניְׁשט  ִאיז  ִׁשיעּוִרים,  ִדי  ִמיט  ְמַחֶי’  ִזיְך  ֶזעְנט  ִאיר  ַּבִית,  ָׁשלֹום 
ָזאְלט  ִאיר  אר  נַָ ַאז  סֹוד  ַא  ַפאר  ַהאְלְטן  צּו  ָדאס  ֶגעֶרעְכט 
ִווי ַאזֹוי ַאייֶעֶרע  ֶוועְגן  ִוויְסן פּון ֶדעם, ִאיר ַדאְרְפט ְטַראְכְטן 
ֶגעְׁשִוויְסֶטער אּון ְפַרייְנט ָזאְלן אֹויְך ֶקעֶנען ֶהעְרן ִדי ִׁשיעּוִרים 

אּון ֶלעְרֶנען ִדי ְסָפִרים ְכֵּדי צּו ָהאְּבן ַא ַחִיים טֹוִבים.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ְטַראְכט ָטאג אּון ַנאְכט: ‘ִווי ַאזֹוי ֶקען 
ִאיְך ְמַחֶי’ ַזיין ָנאְך ַא ִאיד?’ ‘ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאיְך אֹויְסֶלעְרֶנען ָנאְך 
ֵאייֶנעם ָדאס ִזיְסֵקייט פּון ֶלעְּבן?’ ‘ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאיְך ַמאְכן ַאז 
ִוויְסן ַאז ֶמען ֶקען ְּתׁשּוָבה טּון אּון ֶלעְּבן  ָזאְלן  ָנאְך ֶמעְנְטְׁשן 
ִמיט ִדי ּתֹוָרה’; ֶדער ֶוועט זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ִאין ִדי ְמִחיָצה פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ֵסֶפר ַהִמידֹות, אֹות ְּתׁשּוָבה, 
ִסיָמן כד(: “ַהַּמֲחִזיר ְּבֵני ָאָדם ִּבְתׁשּוָבה, זֹוֶכה ְויֹוֵׁשב ִּביִׁשיָבה 
ֶׁשל ַמְעָלה, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְמַבֵּטל ַהְּגֵזָרה ִּבְׁשִבילֹו”, ֶדער 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  צּוִריק  ְּבֶרעְנְגט  ָוואס 
זֹוֶכה צּו ִזיְצן אֹויְבן ִאין ִהיְמל ִאין ִדי ְיִׁשיָבה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
אּון ִאין ַזיין ְזכּות ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ְמַבֵּטל ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע 

ְגֵזירֹות.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִאיר ָזאְלט ָהאְּבן 
ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

יצחק פאפנהיים:יצחק פאפנהיים:

איין מאל בין איך געפארן צום ציון פון מוהרא”ש זכותו יגן איין מאל בין איך געפארן צום ציון פון מוהרא”ש זכותו יגן 
עלינו און צום הייליגן רבי שמעון אין מירון.עלינו און צום הייליגן רבי שמעון אין מירון.

פארן ארויספארן האב איך געטראפן מיין קאזין און איך פארן ארויספארן האב איך געטראפן מיין קאזין און איך 
האב אים פארציילט אז איך לאז מיר יעצט ארויס אויפן וועג האב אים פארציילט אז איך לאז מיר יעצט ארויס אויפן וועג 
צו גליל, זאגט ער מיר אז ער האט אויך גרויס חשק צו גיין צו גליל, זאגט ער מיר אז ער האט אויך גרויס חשק צו גיין 
קיין מירון - אויב ער קען מיטקומען, האב איך אים געזאגט קיין מירון - אויב ער קען מיטקומען, האב איך אים געזאגט 

הארצן גערן פארוואס נישט.הארצן גערן פארוואס נישט.

נעמט  וועג  דער  וועג,  אין  ארויסגעלאזט  זיך  האט  נעמט מען  וועג  דער  וועג,  אין  ארויסגעלאזט  זיך  האט  מען 
אפאר שעה, אזוי פארענדיג האב איך אנגעצינדן א דרשה אפאר שעה, אזוי פארענדיג האב איך אנגעצינדן א דרשה 
האט  מען  זיך  פארשטייט  שליט”א,  ישיבה  ראש  האט פונעם  מען  זיך  פארשטייט  שליט”א,  ישיבה  ראש  פונעם 
“דער  אז  אמונה  אויף  התחזקות  שיעור  אויפן  “דער געהערט  אז  אמונה  אויף  התחזקות  שיעור  אויפן  געהערט 
זאל צוריק קומען  יעדן איד ער  ווארט אויף  זאל צוריק קומען אייבערשטער  יעדן איד ער  ווארט אויף  אייבערשטער 
צו אים, הייב אן שמועסן מיטן אייבערשטן אויף דיין שפראך צו אים, הייב אן שמועסן מיטן אייבערשטן אויף דיין שפראך 

וואס דו ביזט געוואוינט צו רעדן” און אזוי ווייטער. וואס דו ביזט געוואוינט צו רעדן” און אזוי ווייטער. 

און  יבנאל,  אין  אויך  אזוי  און  מירון  אין  געווען  איז  און מען  יבנאל,  אין  אויך  אזוי  און  מירון  אין  געווען  איז  מען 
דערנאך זענען מיר אהיים געפארן.דערנאך זענען מיר אהיים געפארן.

זיך די מעשה געענדיגט,  זיך די מעשה געענדיגט, איך האב געמיינט אז דא האט  איך האב געמיינט אז דא האט 
ער  און  שפעטער  צייט  שטיק  א  אים  איך  טרעף  ער למעשה  און  שפעטער  צייט  שטיק  א  אים  איך  טרעף  למעשה 
זאגט מיר: דו ווייסט נישט וואספארא טויש אין מיין לעבן זאגט מיר: דו ווייסט נישט וואספארא טויש אין מיין לעבן 
די דרשה האט געמאכט מיט מיר, עס האט זיך מיר געעפענט די דרשה האט געמאכט מיט מיר, עס האט זיך מיר געעפענט 
א נייע וועלט זייט דעמאלטס, מיין שטוב איז געווארן א נייע א נייע וועלט זייט דעמאלטס, מיין שטוב איז געווארן א נייע 
שטוב, איך לעב היינט אסאך שענער אין שטוב ווי פארדעם, שטוב, איך לעב היינט אסאך שענער אין שטוב ווי פארדעם, 
איך קום זיך אויס מיט מיינע קינדער, איך ווייס שוין וואס די איך קום זיך אויס מיט מיינע קינדער, איך ווייס שוין וואס די 

עכטע לעבן איז.עכטע לעבן איז.

איין היטש האט געראטעוועט א גאנצע משפחה! איין היטש האט געראטעוועט א גאנצע משפחה! 

ווינקל
פון ּבְִריוו
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רבי אהרן קובליטשער זכותו יגן עלינו
ַאֲהרֹן  ֶרִּבי  ְׁשלֹוֵמינּו’  ‘ַאְנֵׁשי  ְצִוויְׁשן  ִאיד  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס   
קּוְּבִליְטֶׁשער ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ָארּום, ֶער ָהאט 
ֶגעַהאט ַּביי ִזיְך ִאין ְׁשטּוּב ָנאר ַהאְרֶטע ְּברֹויט, אּון ֵטיי, ָדאס ָהאט 
ֶמען ֶגעֶגעְסן אּון ֶגעְטרּוְנְקן, ָאֶּבער ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַאַזא ֶלעְכִטיֶגע 
צּוָרה ]אֹויְך ִאיז ֶער ֶגעֶווען ַא הֹויֶכער אּון ֶגעזּוְנֶטער ֶמעְנְטׁש[, ְּכִאילּו 

ֵאייֶנער ָוואס ָהאט ֶיעְצט ֶגעֶגעְסן ַא פּוֶלע ָּפאְרִצֶיע ְּבֵהָמה ְפֵלייׁש.

ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִאין ִזיְך ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ִדי ִמָדה פּון ‘ִשְֹמָחה’, 
ַאז ֶער ָהאט ְפֵרייִליְך ֶגעַמאְכט ֶיעְדן ִאיד ַאִפילּו ְלַהְבִדיל גֹוִים, ֶער 
ְפֶלעְגט ַטאְנְצן אּון ְפֵרייִליְך ַמאְכן ַּביי ֶיעֶדע ֲחתּוָנה, ַאזֹוי ַווייט ַאז 
ֶדער ֶמְעָיאר פּון ֶדעם ְׁשֶטעְטל ‘קּוְּבִליְטׁש’ ָהאט ִאים ַאָמאל ֶגעֶגעְּבן 
ַא ַמָּתָנה ַא קּוה, ָוואס ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ַפאר ִאים ַא ַגאְנֶצע 
ֶמען  ָהאט  ִמיְלְך  ִדי  פּון  אּון  ִמיְלְך,  ֶגעט  קּוה  ַא  ַווייל  ַפאְרֶמעְגן, 

ֶגעַמאְכט ֶקעז ִמיט ְסֵמייֶטע אּון ּפּוֶטער.

ַזיין ַווייּב ְפֶלעְגט ִאים ְפֶרעְגן ]ַפאר ֶער ָהאט ֶגעַהאט ֶדעם קּוה[: 
ַאֲהרֹן! ָוואס ְפֵרייְסטּו ִזיְך ַאזֹוי ְׁשַטאְרק? ִדי ִקיְנֶדער ָהאְּבן ָדאְך ָנאר 
ַהאְרֶטע ְּברֹויט ִמיט ְקָנאְּבל, אּון ַאִּביְסל ֵטיי?! ָהאט ֶער ִאיר ֶגעָזאְגט: 
ִזי: ַאַווַדאי!  דּו ְגֵלייְּבְסט ַאז ֶעס ֶוועט ָנאְך ַאָמאל ַזיין גּוט? ָזאְגט 
ָזאְגט ֶער: אּון  ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶמען ׁשֹוין ֶקעֶנען ַזיין ְפֵרייִליְך? ָזאְגט 
ִזי: ַאז ֶמען ֶוועט ָהאְּבן ֶגעְלט אּון ְקֵליידּוְנג ַפאר ִדי ִקיְנֶדער ַאַווַדאי 
ֶוועל ִאיְך ַזיין ְפֵרייִליְך! ָזאְגט ֶער ִאיר: “ִאיְך ָּבאְרג ִזיְך ׁשֹוין ֶיעְצט 

אֹויס ִשְֹמָחה פּון ֶדעָמאְלְטס”.

צּוְפִרי  ְגַלייְך  ֶגעַדאֶוועְנט  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶגעֶווען  ִאיז  ֵסֶדר  ַזיין 
‘ָוִתיִקין’, ָנאְכֶדעם ָהאט ֶער ִזיְך אֹויְסֶגעּפּוְצט ִדי ִׁשיְך, אּון ִזיְך ְמַסֵדר 
ֶגעֶווען ִדי ְּבָגִדים, אּון ֶגענּוֶמען ַא ַטאְׁשֶקע אּון ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ָדאְרְטן 
ְסָפִרים, ַאזֹוי ְפֶלעְגט ֶער ַאֶוועק ֵגיין ֶיעְדן ָטאג פּון ְׁשטּוּב, ַזיין ַווייּב 
ִאיז ֶגעֶווען ַא ְּתִמימּות’ִדיֶגע ְפרֹוי ְפֶלעְגט ִזי ִאים ְפֶרעְגן: ַאֲהרֹן! וואּו 
ֵגייְסטּו? ָזאְגט ֶער: ִאיְך ָהאּב ֶגעֶׁשעְפְטן צּו ַמאְכן. אּון ֶער ִאיז ַאֶוועק 
ֶער  ִאיז  ַּבייַנאְכט  ֶפעְלד,  ִאין  ָאֶדער  ִאין ׁשּוְהל  ֶלעְרֶנען  ֶגעַגאְנֶגען 

צּוִריק ֶגעקּוֶמען. 

ַוְיִהי ַהיֹום, ִדי ַווייּב ֵגייט ַארֹויס ִאין ַמאְרק ַאייְנקֹויְפן ֶעֶּפעס, אּון 
ִזי ָהאט צּוֶגעּבּוְנְדן ִּביז ֶדעְרַווייל ִדי קּוה ִמיט ַא ְׁשְטִריק ַאז ֶעס ָזאל 

ִניְׁשט ַאְנְטלֹויְפן, אּון ֶווען ִזי קּוְמט צּוִריק, ֶזעְהט ִזי צּו ִאיר ְגרֹויס 
ֶעס  טֹויֶטעְרֵהייט,  אֹויְסֶגעצֹויְגן  ָדאְרט  ִליְגט  קּוה  ִדי  ַאז  ֵווייָטאג, 
ָהאט ִזיְך ַארּוְמֶגעְדֵרייט ַארּום ִדי ְׁשְטִריק אּון ִזיְך ֶדעְרְׁשִטיְקט, ִזי ִאיז 
ֶגעָוואְרן ֶדעְרפּון ֵזייֶער צּוְּבָראְכן, אּון ֶווען ֶער ִאיז ַאֵהייְמֶגעקּוֶמען 
ִמיט ְגרֹויס ִשְֹמָחה ַאזֹוי ִווי ַזיין ְׁשֵטייֶגער, ְטֶרעְפט ֶער ַזיין ַווייּב אּון 
ִדי ֶטעְכֶטער ֵווייֶנען ִּביֶטעְרִליְך: ִדי ַגאְנֶצע ֲעִׁשירּות ָוואס ִמיר ָהאְּבן 
ִאיז  ִדי קּוה  ַווייל  ֶגעָוואְרן,  ִמינּוט ַפאְרלֹויְרן  ֵאיין  ִאין  ִאיז  ֶגעַהאט 
ֶגעְׁשָטאְרְּבן. ֵהייְּבט ֶער אֹויף ַזייֶנע ְצֵוויי ֶהעְנט אּון רּוְפט ִזיְך ָאן: 
“ַדאְנֶקען ָגאט ַאז ָנאר ִדי קּוה ִאיז ֶגעְׁשָטאְרְּבן, אּון ִניְׁשט ַחס ְוָׁשלֹום 

ַא ִקיְנד”.

רּוִסיֶׁשע  ִדי  ַּביי  ִמיִליֶטער  ִאין  ֶגענּוֶמען  ִאים  ָהאט  ֶמען  ֶווען 
ֶרעִגירּוְנג, ִאיז ּפּוְנְקט ֶדעָמאְלְטס ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ַא ֶגעֶזעץ, ַאז ֶווער 
ֶעס ָהאט ִקיְנֶדער ֶקען ַּבאְפַרייט ֶוועְרן פּון ִמיִליֶטער, ָאֶּבער ַאזֹוי ִווי 
ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ִאין ִמיִליֶטער, ִאיז ַזיין ַטאֶטע ֶגעַגאְנֶגען צּו ִדי 
ַּבאֶזע וואּו ֶער ִאיז ֶגעֶווען, אּון ֶגעָזאְגט ַפאר ֶדעם הֹויְּפט, ַאז ַזיין 
זּוְהן ַאֲהרֹן ָהאט ִקיְנֶדער אּון ֶמען ָזאל ִאים ַּבאְפֵרייֶען, ָהאט ֶמען ִאים 
ֶגעֶגעְּבן ַא ַּבאְפַרייאּוְנג, ֶיעְצט ָהאט ֶמען ִאים ֶגעַדאְרְפט ֵגיין זּוֶכען 

ְצִוויְׁשן ִדי טֹויֶזעְנֶטער גֹוִים...

ֶדער ֵסֶדר ִאיז ֶגעֶווען ַאז ַּביי ֶיעֶדע ְׁשִטיְקל ֶׁשַטח ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען 
ַא ָסאְלַדאט ַאְכטּוְנג צּו ֶגעְּבן אֹויף ִדי ָסאְלַדאְטן פּון ֶיעֶנע ְּפַלאץ, 
ָהאט ֵאיין ָסאְלַדאט ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן ַפאְרן ְצֵווייְטן ַזיין ָנאֶמען, ֶמען 
ִאיְנִמיְטן  ִניְׁשט,  ְׁשָלאְפט  ֶער  אֹויּב  אּון  ִאיז,  ֶער  וואּו  קּוֶקען  ָזאל 
ֶהעְרט ַזיין ַטאֶטע ִווי ֵאייֶנער ְׁשֵרייט: ְׁשִכיְנָתא ְּבָגלּוָתא! ָהאט ֶער 
ִדי  ְקָלאְגט אֹויף  ָוואס  ַאֲהרֹן,  זּוְהן  ַזיין  ִאיז  ָדאס  ַאז  ַפאְרְׁשַטאֶנען 
ָצרֹות פּון ִאיְדן ִאיְנִמיְטן ִדי ַנאְכט אּון ַאזֹוי ָהאט ֶמען ִאים ַּבאְפֵרייט. 
אֹויְך ַפאְרֵצייְלט ֶמען אֹויף ִאים ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִדי ִמיִליֶטער, 
אּון ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט ֶנעֶּבעְך ֶזעְגן ִדיֶקע ֵּבייֶמער ְפַרייִטיג צּוַנאְכְטס, 
ָהאט ֶמען ֶגעֶהעְרט ִווי ֶער ִזיְנְגט ִזיְך אּוְנֶטער ִּבְׁשַעְת’ן ֶזעְגן )ְזִמירֹות 
ֵליל ַׁשָּבת, ֶזֶמר ָּכל ְמַקֵדׁש(: ַעזֹור ַעזֹור, ַעזֹור ַלׁשֹוְבִתים ַּבְׁשִביִעי, “ֶּבָחִריׁש 

ּוַבָקִציר” עֹוָלִמים ]ִמיְטן ַּבאַקאְנְטן ְּבֶרְסֶלְב’ן נּוַסח[.

ָדאס ִאיז ַא מֹוָרא’ִדיֶגע ַמְדֵריָגה, ַאז ָכאְטִׁשיג ֶמען ִאיז ׁשֹוין ַאזֹוי 
ַאָראּפ ֶגעַפאְלן, אּון ֶמען ַדאְרף ֶנעֶּבעְך ַאְרֵּבייְטן ַׁשָּבת ִאין ִמיִליֶטער, 
ָדאְך ָזאל ֶמען ִזיְך ָנאְך ַאְלץ ְמַחֶיה ַזיין, ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ָחְכָמה. 
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פארזעצונג פון פריער:

ֶדער ָוואס ָהאט ָדאס ֶמעְרְסֶטע ַפאְרֶׁשעְמט אּון ְמַצֵער ֶגעֶווען ֶדעם ֶרִּבי’ן 
ֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ְגַלייְך ַּביים ָאְנקּוֶמען ַאֵהיים.  אֹויְפ’ן ֶוועג ַקיין אֶֶֶ
אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ֶדערֹויף ַא ָמָׁשל ַפאְרָוואס ֶדער ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן

...

ִאיז  ַאֶוועְקֶגעָפאְרן,  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ְצֵוויי  ִדי  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ְגַלייְך 
ְּבִריוו  ֶרִּבי’ן, אּון ִאים ֶגעִוויְזן  ִדי ִׁשיְפן ֶגעקּוֶמען צּום  ֶדער ַאֶגעְנט פּון 
פּון ַאַסאְך ַצִדיִקים פּוֶנעם דֹור ָוואס ָהאְּבן ִאים ֶגעִׁשיְקט ֶּבעְטן ֶער ָזאל 
ַארֹויְסֶהעְלְפן ִדי ִאיְדן ָוואס ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל, ַווייל ֶער ִאיז ֶגעֶווען 
ַא ָחׁשּוֶבער ֶמעְנְטׁש ָדאְרט ַּביי ִדי ָׂשֵרי ַהְמלּוָכה, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט 
צּום ֶרִּבי’ן, “ִאיר ָזאְלט גּוט ִוויְסן ַאז אֹויּב ֶוועט ִאיר ִמיר אֹויְסָזאְגן ֶווער 
ִאיר ֶזעְנט, פּון ֶוועְלֶכע ִמְׁשָּפָחה ִאיר קּוְמט, ִאיז גּוט. אּון אֹויּב ִניְׁשט, ֶקען 
ִאיְך ַאייְך ַמאְכן ַאַסאְך ְׁשֶוועֶרע ָצרֹות, ֶעס ֶוועט ַאייְך ִניְׁשט ֶהעְלְפן ַקיין 
ֶגעְלט ַפאר ׁשֹוַחד, אּון ִניְׁשט ָנאר ָוואס ִאיר ֶוועט ִניְׁשט ָאְנקּוֶמען ַקיין 
ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ָנאר ִאיר ֶוועט ָנאְך ֵגיין ִזיְצן ִאין ְּתִפיָסה”. אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער 

ַווייֶטער ֶגעָוואְרְנט ֶדעם ֶרִּבי’ן ִמיט ַאֶזעְלֶכע ַזאְכן.

ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט, ָהאט ֶער ִאים ְגַלייְך אֹויְסֶגעָזאְגט 
ֶדעם ֱאֶמת, ַאז ַזיין ָנאֶמען ִאיז ֶרִּבי ַנְחָמן, אּון ַאז ֶער ִאיז ַאן ֵאייִניְקל פּון 
ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי”ע אּון פּון ֶרִּבי ַנְחָמן הֹויִריֶדעְנֶקער זי”ע. ֶווען 
ֶדער ַאֶגעְנט ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער ִזיְך ְגַלייְך צּוִריק ֶגעצֹויְגן אּון 

ִאיז ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען.

צּוָמאְרְגְנס ִאיז ֶער צּוִריק ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי’ן ִמיט ְגרֹויס ַהְכָנָעה, 
ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְר’ן ֶרִּבי’ן ִמיט ַהְכָנָעה אּון ִליְּבַׁשאְפט, “ֶרִּבי, ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִמיט ַאייְך! ִאיר ָזאְלט ִוויְסן ַאז ִאיְך ֶוועל ַאייְך טּון 
ַאֶלע טֹובֹות, אּון ִאיר ָזאְלט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ֶוועְרן פּון ִהיְמל אֹויף ֶדעם ָוואס 
ִאיר ָהאט ִמיר אֹויְסֶגעָזאְגט ֶדעם ֱאֶמת ֶווער ִאיר ֶזעְנט, ַווייל ֶווען ִניְׁשט 
ָוואְלט ִאיְך ַאייְך ַאַרייְנֶגעָוואְרְפן ִאין טּוְרֶמע, אּון ִאיְך ָוואְלט ֶגעְׁשְטָראְפט 
ֶגעָוואְרן אֹויף ֵּבייֶדע ֶוועְלְטן. ֶיעְצט ֶּבעט ִאיְך ַאייְך ַאז ִאיר ָזאְלט ִמיר 
ָלאְזן ַאייְך ֶהעְלְפן ִמיט ָוואס ְס’ֶפעְלט ָנאר אֹויס, ֵסיי ִמיְט’ן ִדיְנֶגען ַא 
ְּפַלאץ אֹויְפ’ן ִׁשיף, אּון ֵסיי ִמיט ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן, ַווייל ִאיְך ִּבין ְגֵרייט 

ַאייְך צּו ַּבאִדיֶנען אּון ֶהעְלְפן ִמיט ֵסיי ָוואס ִאיר ַדאְרְפט ָנאר”.

ֶגעָזאְגט  אּון  ֶגעקּוֶמען  ִוויֶדער  ַאֶגעְנט  ֶדער  ִאיז  ְׁשֶּפעֶטער  ָטאג  ַא 
ַפאְר’ן ֶרִּבי’ן ַאז ְס’ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַא ִׁשיף ִמיט ִאיְדן פּון חּוץ ָלָאֶרץ, אּון 

ֵזיי ָהאְּבן ִמיט ִזיְך אֹויְך ַא גּוֶטער ׁשֹוֵחט.

ָדאְרט אֹויְפ’ן ִׁשיף ָהאט ִזיְך אֹויְך ֶגעפּוֶנען ֶדער ַּבאַקאְנֶטער ְגרֹויֶסער 
ַּתְלִמיִדים  ִדי  זי”ע, פּון  ְטַׁשאְרִני-אֹוְסְטָרָאה  ָוואְלף פּון  ְזֵאב  ֶרִּבי  ַצִדיק 
פּון ֵהייִליְגן ַמִגיד פּון ֶמעְזִריְטׁש זי”ע, אּון ָנאְך ָחׁשּוֶבע ִאיְדן ָוואס ֶזעֶנען 
ֶגעָפאְרן ִמיט ִאים ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל. ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ָנאְכֶגעְפֶרעְגט אֹויְפ’ן 

ֶרִּבי’ן ֶווער ֶער ִאיז, אּון ר’ ִיְצָחק ָהאט ֵזיי אֹויְסֶגעָזאְגט ֶדעם ֱאֶמת.

ָׁשִליַח  ַא  ֶגעִׁשיְקט  ְגַלייְך  ָהאט  זי”ע  ָוואְלף  ְזֵאב  ֶרִּבי  ַצִדיק  ֶדער 
צּום ֶרִּבי’ן ַאז ֶער ָזאל קּוֶמען צּו ַזיין ַאְכַסְנָיא, אּון ֶער ֶוועט ִאים ֵׁשיין 
אֹויְפֶנעֶמען ַאייְנצּוְׁשֵטיין ַּביי ִאים. ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָאֶּבער ִניְׁשט ֶגעָוואְלט 
ֵגיין, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ְס’ִאיז ִאים גּוט צּו ַזיין וואּו ֶער ִאיז ֶיעְצט, ַווייל 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעטּון ָדאְרט ִאין ִאיְסַטאְנּבּול ַאֶלע ָסאְרט ַקְטנּות’ִדיֶגע 
ַגאְרְטל אּון  ַא  ָאן  אּון  ִׁשיְך  ָאן  ָּבאְרֶוועס  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  ַזאְכן, אּון 
הּוט, ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ָאְנֶגעטּון ָנאר ִמיט ַאן אּוְנֶטעְרְׁשַלאק ָוואס ֶער 
ָהאט ֶגעַהאט פּון ֶעֶּפעס ַאן ָאְנצּוג, אּון ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען אֹויְפ’ן ַגאס ִווי 
יּוְנַגאְטֶׁשעס ָוואס לֹויְפן ַארּום אּון ְׁשִּפיְלן אֹויְפ’ן ַגאס. ֶער ָהאט ֶגעִפיְרט 
ְׁשִּפיל-ִמְלָחמֹות, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַהאט ְצֵוויי ְגרּוֶּפעס, ֵאייְנס ָהאט ִזיְך ֶגערּוְפן 
ְפַראְנְקֵרייְך אּון ִדי ַאְנֶדעֶרע אֹויְפ’ן ָנאֶמען פּון ַא ְצֵווייֶטע ַלאְנד, אּון ַאזֹוי 
ָהאְּבן ֵזיי ֶגעְׁשִּפיְלט ִווי ַאן ֶעְכֶטע ִמְלָחָמה ְצִוויְׁשן ִזיְך. אּון ַאזֹוי ַווייֶטער 

ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעִפיְרט ָדאְרט ִמיט ְגרֹויס ַקְטנּות.

ֶדעְרָנאְך ָהאט אֹויְסֶגעְּבָראְכן ַא ַמֵגיָפה, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ִאיֶנעם ָחֵצר 
ָדאְרט  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ִפיֶלע  אֹויְפֶגעַהאְלְטן,  ִזיְך  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  וואּו 
ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ֶדעְרַפאר  ָעֵלינּו,  ֹלא  ֶגעְׁשָטאְרְּבן  אּון  ֶגעָוואְרן  ְקַראְנק 
ֶגעמּוְזט ַאְנְטלֹויְפן פּון ָדאְרט, אּון ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט ֵגיין ַאייְנְׁשֵטיין ַּביי 

ֶדעם ַצִדיק ֶרִּבי ְזֵאב ָוואְלף פּון ְטַׁשאְרִני-אֹוְסְטָרָאה זי”ע.

ֶדער ַצִדיק ָהאט ִאים אֹויְפֶגענּוֶמען ִמיט ָגאר ְגרֹויס ָּכבֹוד, ֶער ָהאט 
ִאים ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ְמַכֵּבד ֶגעֶווען אֹויף ַאן אֹויֶסעְרֶגעֶוועְנִליֶכער ַפאְרֶנעם. 
ָכאְטׁש ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעטּון ָדאְרט ַאַסאְך ַזאְכן ָוואס ָהאט ִניְׁשט 
ֶגעוואּוְנֶדעְרט  ֵזייֶער  ִזיְך  ָהאט  ֶער  אּון  ַצִדיק,  ֶדעם  ַפאר  ֶגעְׁשֶמעְקט 
אֹויְפ’ן ֶרִּבי’ן ַפאְרָוואס ֶער ִפיְרט ִזיְך ַאזֹוי אֹויף, פּון ֶדעְסט ֶוועְגן “ַאֲהָבה 
ְמַקְלֶקֶלת ַהּשּׁוָרה” )ְּבֵראִׁשית ַרָּבה נ”ה, י’(, פּון ְגרֹויס ִליְּבַׁשאְפט ָהאט 
ֶער ִניְׁשט ֶגעקּוְקט אֹויף ַקיין ׁשּום ַזאְך, ָנאר ֶער ָהאט ִאים ַווייֶטער ֵזייֶער 

ְׁשַטאְרק ְמַכֵּבד ֶגעֶווען.

צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ֶיעֶדעס ָמאל ֶדער ַצִדיק ָהאט ֶגעַדאֶוועְנט ַפאְר’ן ָעמּוד 
אּום ַׁשָּבת קֹוֶדׁש, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵסֶדר פּון ֶרִּבי’ס, ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ׁשֹוין ֶגעֶגעְסן ֶדעָמאְלט, ַווייל ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגעַהאט ֶגעַדאֶוועְנט ְפִריֶער, 
אּון ְס’ִאיז אֹויְסֶגעקּוֶמען ַאז ֶווען ֶדער ַצִדיק ָהאט ֶגעַדאֶוועְנט ָהאט ׁשֹוין 
ֶדער ֶרִּבי ֶגעֶגעְסן ִדי ְסעּוָדה, אּון ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ָמאְדֶנע ִאין ִדי 

אֹויְגן פּון ֶדעם ַצִדיק.
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 התוועדות פרשת תולדות תשפ”ב ~
א בחור תלמוד הישיבה פארציילט: איך מיט 
נאך אפאר בחורים האבן געהאט די זכיה צו זיין 

שבת פרשת תולדות מיט’ן ראש ישיבה שליט”א.

ישיבה  ראש  דער  בעט  אלע  ווייסט  איר  ווי 
כסדר די בחורים זאלן עוסק זיין אין צדקה - גיין 
נאך געלט פאר די ישיבה, דער ראש ישיבה האט 
און  געלט  נאך  גייען  וואס  בחורים  די  גענומען 

ארויס א שבת מיט זיי אויף די בערג.

שיינע  אפאר  פארצייכענט  זיך  האב  איך   
שמועסן פונעם שבת.

ווען איך האב אנגעגרייט דעם שבת טיש פאר 
די סעודה האט דער ראש ישיבה מיר געפרעגט 
וואו וועט מיין ווייב זיצן? האב איך געזאגט אין 
שטרענג  געקוקט  ישיבה  ראש  דער  האט  קאך, 
אויף מיר און געזאגט, “איך וויל מיין ווייב זאל זיצן 
ביים טיש מיט די קינדער אינאיינעם מיט מיר”. 
איך האב צוגעלייגט א טיש און עס איז געווארן 
פלאץ, איך האב מיר פארצייכענט די שמועס, איך 
האב פארשטאנען אז עס איז זייער וויכטיג ביים 
ראש ישיבה צו זיצן שבת ביי די סעודה צוזאמען 

מיט די משפחה.

נאכן זמן האט דער ראש ישיבה זיך געזעצט 
זאגן שיר השירים מיט א זיסע תנועה, דער ראש 
לערנען  בחורים  די  אז  באמערקט  האט  ישיב 
א  משניות  איינער  כסדרן  שיעורים  זייערע 
צווייטער ענדיגט די פרשה, האט דער ראש ישיבה 
געפרעגט די בחורים אויב זיי זאגן שיר השירים 
ערב שבת, ווען אפאר בחורים האבן געזאגט אז 
נישט, האט דער ראש ישיבה געזאגט “געוואוינט 

ענק איין צו זאגן, עס איז איז זייער א גרויסע זאך.”

 דער ראש ישיבה האט אונז אלע געבעטן מיר 
זאלן זאגן שיר השירים ביים טיש פארן גיין אין 
שול, און דער ראש ישיבה האט צוגעלייגט: “איך 
האב אזוי געטון אלע יארן פון מיין חתונה, מיין 
ווייב האט געצינדן די שבת ליכט, און בשעת זי 
האט געבעטן ביי די ליכט האב איך געזאגט שיר 
השירים, שפעטער ווען איך בין געווארן גבאי אין 
היכל הקודש וויליאמסבורג, איך האב געדארפט 
קומען ביים זמן אין שול אלעס מסדר זיין - האב 
איך אנגעהויבן זאגן שיר השירים אין שול”. און 
דער ראש ישיבה האט פארציילט: “איך פלעג זען 
מוהרא”ש זיך אוועקזעצן פרייטאג צונאכט’ס נאכן 

דאווענען זאגן שיר השירים מיט אזא זיסקייט”.

ווען מען איז געקומען צו די סעודה האט דער 
ראש ישיבה זיכער געמאט אז יעדער האט וואו צו 
זיצן, דער ראש ישיבה האט געמאכט קידוש און 

דערנאך געטיילט פאר יעדן איינעם קידוש ווין. 

זאך,  אינטערסאנטע  א  באמערקט  האב  איך 
אויסגעלאזט  בטעות  האט  ישיבה  ראש  דער 
איינע פון די קינדער, ווען דער ראש ישיבה האט 
באמערקט אז מען האט אים אויסגעלאזט האט 
ער זיך אנגערופן, “מאמי וויאזוי קען זיין איך האב 
בעסטע  די  פאר  וויין  קידוש  געבן  צו  פארגעסן 
די  פון מאכן  די חכמה  געזען  איך האב  אינגל”, 

קינדער גוט שפירן.

נאכן עסן אביסל חלה און פיש האט דער ראש 
ישיבה געזאגט מען זאל ברענגן די צעטלעך פון 
די קינדער וואס זיי האבן אהיים געברענגט פון 

חדר און סקול.

חלק א'

>>>>



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.

איך האב געווארט צו זען ווי אזוי מען דארף 
פארהערן די שאלות און וואס טוט מען ווען די 
די ענטפערס, איך שמייכל  נישט  ווייסן  קינדער 
נאך ביז יעצט פון די שאלות און תשובות, ווייל 
דער ראש ישיבה האט זיי געפרעגט די שאלות, 
און אן ווארטן אויב די קינד וועט וויסן וואס צו 
ענטפערן האט דער דער ראש ישיבה אנגעהויבן 
זאגן די ערשטע ווארט פון די תשובה אז עס איז 
נישט מעגליך געווען נישט צו וויסן די תשובה, און 
נאך יעדע תשובה האט דער ראש ישיבה געזאגט 

מיט א פרישקייט “האסט זייער גוט געקענט”.

דערנאך האט מען געזינגען אזמר בשבחין און 
מען האט אריין געברענגט די זופ, בשעת’ן עסן די 
זופ האט זיך דער ראש ישיבה אנגערופן “לכבוד 

שבת קודש”.

זיך  האט  זופ,  די  געברענגט  אריין  האט  מען 
ווייטער  וועל  ‘איך  אנגערופן  ישיבה  ראש  דער 

פארהערן נאך די זופ’. 

שפעטער האט מען אריין געברענגט די פלייש 
איינעם, דערנאך האט  יעדן  און סערווירט פאר 

מען אנגעהויבן די באטע.

~  באטע  ~

דער ראש ישיבה האט זיך אנגערופן: יעדער 
ער  וואס  רבי  הייליג’ן  פון  שיחה  א  זאגן  זאל 

געדענקט.

 איין בחור האט זיך אנגערופן: דער רבי האט 
צו  קומען  צוריק  זאל  ער  בחור  א  געזאגט פאר 
אים מיט א טלית, האט דער ראש ישיבה געזאגט 
פאר זיין ווייב: הערסט? א בחור טראכט נאר פון 
חתונה האבן. מן הסתם גייט יעדער זאגן עפעס א 

שיחה וועגן חתונה האבן.

 מען איז ווייטער געגאנגען מיט די שיחות און 
זיך אנגערופן: דער הייליגער רבי  א בחור האט 
זאגט  א קבר פון א צדיק איז אזויווי קדושת ארץ 
ישראל. האט אים דער ראש ישיבה פאראכטן און 

געזאגט אז דער רבי זאגט: דער בעל שם טוב’ס 
קבר איז קדושת ארץ ישראל.

דערנאך האט דער ראש ישיבה געזאגט א שיחה 
אז דער רבי האט געזאגט “מיין פייערל וועט שוין 

טליען און צאנקען ביז משיח וועט קומען”.

געזאגט  ישיבה  ראש  דער  האט  דערנאך   
יעדער זאל נאכזאגן א שיחה פון הייליג’ן רבי נתן, 
נאכדעם וואס יעדער האט געענדיגט זאגן האט 
זיך דער ראש ישיבה אנגערופן: איך האב געמיינט 
איר וועט זאגן דער שיחה “רבי נתן האט איינמאל 
ביזט א בחור און  דו  זאגן  וועסטו מיר  געזאגט: 
גלייבן,  נישט  דיר  איך  וועל  אפגעהיטן  ביזט  דו 
אבער אויב וועסטו מיר זאגן אז דו ביזט חתונה 
געהאט און דו ביזט ריין און אפגעהיטן וועל איך 

דיר גלייבן. 

נאכדעם האט דער ראש ישיבה געזאגט יעדער 
זאל נאכזאגן א שיחה פון מוהרא”ש, און יעדער 

האט זיך פרובירט צו דערמאנען א שיחה.

אזוי האט זיך די באטע פארצויגן א לענגערע 
צייט מיט שיינע שיחות פון הייליג’ן רבי’ן און זיינע 

תלמידים.

דערנאך האט מען געזינגען זמירות שבת מיט 
א געשמאקייט, עס איז געווען ממש מעין עולם 

הבא.

יעדע רגע איז געווען טעם גן עדן, מען האט 
געשפירט די געשמאק פונעם שבת. דערנאך איז 
מען זיך געגאנגען לייגן אביסל, צו האבן כח צו 

דאווענען שחרית.
 



סעודת הילולא פון הייליג’ן רבי נתן זצ”ל אין בית שמש
רעכטס: מו”ה מנחם שטיינבערג הי”ו ביים געבן א שמועס. לינקס: א טייל פונעם ציבור ביים סעודה

מען טאנצט גאר געשמאק נאכן סעודת הילולא פון רבי נתן זצ”ל 
אין קרית ברסלב ליבערטי 

סעודת הילולא פון הייליג’ן רבי נתן זצ”ל אין בלומינג גראוו

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

סעודת הילולא פון הייליג’ן רבי נתן זצ”ל אין ירושלים
רעכטס: מו”ה אהרן וועבערמאן הי”ו ביים געבן א שמועס. לינקס: מו”ה יצחק שמואל פרענקל הי”ו  ביי זיין דרשה.



תלמוד תורה היכל הקודש קרית יואל מיט’ן קרית ברסלב בלעטל

דער ראש ישיבה שליט”א ביים ציון פון גרויס’ן זיידן 
קארלסבורגער רב זכרונו לברכה אין מירון - זונטאג ויחי

די זריזות’דיגע קינדער פון ירושלים ביים אנגרייטן טישן און 
בענק פארן בית המדרש ערב שבת קודש פרשת ויגש תשפ”ב 

דער ראש ישיבה שליט”א אין די גאסן פון מאה שערים  

תלמוד תורה היכל הקודש קרית יואל מיט’ן מלמד 
מו”ה אשר קרויס הי”ו 

דער ראש ישיבה שליט”א ביים ציון פון מוהרא”ש זכותו יגן עלינו  
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!

ָזאְגן ְּתִהיִלים ִמיט ְּתִמימּות אּון ְּפִׁשיטּות
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט, ַאָמאל ֶזעֶנען ֶגעֶווען 
ַאזֹוי  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ֲחֵבִרים,  ָנאְנֶטע  ְצֵוויי 
צּוֶגעִּביְנְדן ֵאייֶנער צּום ְצֵווייְטן ַאז ֵזיי ָהאְּבן ָּפׁשּוט 

ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט 
ַזיין ֵאייֶנער ָאֶנעם 
ֵאייְנָמאל  ְצֵווייְטן. 
ִאיז ֵאייֶנער פּון ִדי 
ְצֵוויי ֲחֵבִרים ֵזייֶער 
ֶגעָוואְרן  ְקַראְנק 
ֹלא ָעֵלינּו, ֶווען ַזיין 
ָדאס  ָהאט  ַחֶבר 
ֶער  ִאיז  ֶגעֶהעְרט 
ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן 
ֶער  ְטרֹויֶעִריג, 
ֶגעְפֶרעְגט  ָהאט 
“ָוואס  ַחֶבר:  ַזיין 
דּו  טּון  ִאיְך  ֶקען 
ָזאְלְסט ֶוועְרן ֶגעז

ִאים  ָהאט  ּוְנט?” 
ֶגעָזאְגט:  ַחֶבר  ַזיין 

ַא  ֶגענּוֶמען  ֶער  ָהאט  ִמיר”;  ַפאר  ְּתִהיִלים  “ָזאג 
ְּתִמימּות  ִמיט  ָזאְגן  ָאְנֶגעַפאְנֶגען  אּון  ְּתִהיִלים 
ְּתִהיִלים אּון ָנאְך ֶיעֶדע ַקאִּפיְטל ְּתִהיִלים ָוואס ֶער 
ָהאט ֶגעָזאְגט ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט ַזיין ַחֶבר אֹויּב 
ֶער ְׁשִּפיְרט ׁשֹוין ֶּבעֶסער, ָהאט ֶדער ַחֶבר ֶגעָזאְגט: 
ַארֹויס  ֶער  ִאיז  ְׁשַוואְך”,  ֵזייֶער  ָנאְך  ִּבין  ִאיְך  “ַניין, 
ֶגעַגאְנֶגען אּון ֶגענּוֶמען ֶדעם ְּתִהיִלים אּון ֶגעָזאְגט 
ֶער  ֶגעֵוויין,  ְגרֹויס  ִמיט  ְּתִהיִלים  ַקאִּפיְטל  ַא  ָנאְך 
ַּבא “ֵהייִליֶגער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  צּום  ֶגעֵווייְנט  ָהאט 

ַמיין  אֹויס  ֵהייל  ֵזייֶער,  ִדיר  ֶּבעט  ִאיְך  ֶׁשעֶפער 
ַחֶבר”, ָנאְכֶדעם ִאיז ֶער ַווייֶטער ֶגעַגאְנֶגען ְפֶרעְגן 
ָהאט  אֹויְסֶגעֵהייְלט,  ׁשֹוין  ִאיז  ֶער  ִצי  ַחֶבר  ַזיין 
ֶגעָזאְגט:  ַחֶבר  ֶדער 
ָנאְך  ִּבין  ִאיְך  “ֵניין, 
ַאְלץ ֵזייֶער ְׁשַוואְך”, 
ֶער  ָהאט  ַאזֹוי 
ֶגעֶּבעְטן  ַווייֶטער 
ֶגעָזאְגט  אּון 
ָנאְך  אּון  ְּתִהיִלים 
ַקאִּפיְטל  ֶיעֶדע 
ָנאְכַאָמאל  ֶער  ִאיז 
ְפֶרעְגן  ֶגעקּוֶמען 
ֶער  אֹויּב  ַחֶבר,  ַזיין 
גּוט,  ׁשֹוין  ְׁשִּפיְרט 
ִאיז  ַחֶבר  ֶדער  ִּביז 
ט  ְל י י ֵה ע ֶג ְס י ֹו א

ֶגעָוואְרן.

ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 
ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעֶׂשה ַאַריין צּו ְּבֶרעְנֶגען ִאין אּוְנז 
אּון  ְּתִמימּות  ִמיט  ְּתִהיִלים  ָזאְגן  ֵהייְסט  ָוואס 
ַקאִּפיְטל  ַא  ָזאְגט  ֶמען  ֶווען  ְגַלייְך  ַאז  ְּפׁשּוטֹות, 
ִאיז  ֶער  ִצי  חֹוֶלה  ֶדעם  ְפֶרעְגן  ֶמען  ָזאל  ְּתִהיִלים 
ׁשֹוין אֹויְסֶגעֵהייְלט, אּון אֹויּב ֶער ָזאְגט ַאז ִניְׁשט 
ָזאל ֶמען ָנאְכַאָמאל ֶנעֶמען ֶדעם ְּתִהיִלים אּון ָזאְגן 
ָנאְך ַקאִּפיְטֶלעְך, ָאן ַקיין ָחְכמֹות, ָנאר ִמיט ֱאמּוָנה 
ַאז ִּבְזכּות ִדי ַקאִּפיְטֶלעְך ְּתִהיִלים ֶוועט ֶדער חֹוֶלה 

ָהאְּבן ַא ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה.



העלף נחמן נתן העלף נחמן נתן 

אנקומען צו גיין אנקומען צו גיין 

מבקר חולה זיין מבקר חולה זיין 

אליעזר שלמה!אליעזר שלמה!
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זאגן תהילים מיט תמימות 
און פשיטות

טרעף
די פאלגנדע ווערטער 3 מאל



שיעור מיטן רבי’ןשיעור מיטן רבי’ןסודאקא
אא

אאמתמת

ווען האט מוהרא”ש געזאגט די סגולה 
פון זאגן 40 טעג מסכת תענית?

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. זומער תש”ע
ב. זומער תשע”א

ג. שובבי”ם תשע”א
ד. שובבי”ם תשע”ב

8 וואכן
דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

פייגא פארקאש תחי’ - קרית ברסלב
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161

שאלה און ענטפער פון פאריגע  וואך:

וויפל וואכן וועט זיין דאס יאר 
שובבים?

שאלה: 

ענטפער:

שיעור מיטן רבי’ןשיעור מיטן רבי’ןסודאקא
אא

אאמתמת

ווען האט מוהרא”ש געזאגט די סגולה 
פון זאגן 40 טעג מסכת תענית?

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. זומער תש”ע
ב. זומער תשע”א

ג. שובבי”ם תשע”א
ד. שובבי”ם תשע”ב

8 וואכן
דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

פייגא פארקאש תחי’ - קרית ברסלב
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161

שאלה און ענטפער פון פאריגע  וואך:

וויפל וואכן וועט זיין דאס יאר 
שובבים?

שאלה: 

ענטפער:

ה. ַעל ְיֵדי ֱאֶמת ֹלא ָיִמית קֹוֶדם 
ְזַמּנֹו ַהָּקצּוב

ִניְׁשט  ֶמען  ֶוועט  ֱאֶמת  דּוְרְך  טייטש. 

ַּבאְׁשִטיְמֶטע  ִדי  ַפאר  ְׁשַטאְרְּבן 
ַצייט.

 פירוש. ]ַאז ְמ'ָזאְגט ָנאר ֶדעם ֱאֶמת, ֶוועט

ִניְׁשט  ְמ'ֶוועט  ַלאְנג,  ֶלעְּבן  ֶמען 
ַצייט ִדי  ַפאר  ְוָׁשלֹום  ַחס   ְׁשַטאְרְּבן 
 ָוואס ִאיז ָאְנֶגעְׁשִריְּבן ַפאר ִאים צּו ֶלעְּבן.[



דער ראש ישיבה באזוכט איינע פון די הייזער אינמיטן בויען                                                                            דער ראש ישיבה באזוכט איינע פון די הייזער אינמיטן בויען                                                                                                                                            

ביים בויען די 
ערשטע הייזער אין 

שטעטל

ביים גיסן קאנקריט ביי א הויז אויף האשקי גאסביים ארויף ציען איינע פון די הייזער אויף האשקי גאס

אינמיטן בויען די 8 הייזער אויף טווין ברידזש גאס                                                              ביים בויען איינע פון די 8 הייזער אויף טווין ברידזש  גאס                                                           



ביים בויען איינע פון די הייזער אויף אלד מאנטיסעלוי גאסביים בויען איינע פון די הייזער אויף האשקי גאס                                                                

ביים בויען די 
ערשטע הייזער אין 

שטעטל

ביים בויען איינע פון די הייזער אויף איסט מאנגאויפ גאסביים בויען איינע פון די הייזער אויף איסט מאנגאויפ גאס

ביים בויען די יסודות פון די הויז פונעם ראש ישיבה  שליט”א                                                     ביים בויען דעם הויז פונעם ראש ישיבה  שליט”א                                                               


