
 די לעצטע ברית ביי מוהרא"ש זי"ע בן ר' אשר יעקב בלום הי"ו כ"ב 
טבת ג' וארא תשע"ה, רעכטס איז דער מוהל ר' אהרן ווייס הי"ו

שנה ג׳ 
נומער ק״ח
 פרשת וארא
תשפ״ב

בס״ד

נייעס:
שיעור התחזקות 
אין היכל הקודש 

ירושלים 

שיחות הראש ישיבה: 
האבן א מורה 

 דרך אין 
לעבן

עצתו אמונה 
פארהער

געגעבן 50 יאר 
שיעורים

פרשת וארא תשע"ה 
האט מוהרא"ש זי"ע 
געגעבן דעם לעצטן 

שיעור



 רעדאקציע
 אברהם הערש וועבערמאן

 אברהם יצחק אייזנער
יחזקאל שרגא שארף

צו באקומען די וועכנטליכע קרית 
ברסלב בלעטל אפגעשיקט צו אייער 

 טיר רופט:

718.387.2691  

subscribe@kerenhadfusa.org 

צו אדווערטייזן אדער אריינצושיקן א 
מעסעדזש צו די רעדאקציע בריוו אדער 

הגהות רופט:

845.379.1161
 breslevofficeliberty@gmail.com

 קול ברסלב: 212.444.9191

חיזוק פאר די אידישע שטוב: 

212.444.9169

BRESLEVCENTER.COM

צו די רעדאקציעבריוו
די דעקל פונעם בלעטל

  פארגאנגענעם וואך האט מען געלייגט 
ברסלב  קרית  פונעם  קאווער  דעם  אויף 
אין  הייזער  נייע  די  פון  בילד  א  בלעטל 
הבאים  “ברוכים  געשריבן  און  שטעטל, 

פאר די נייע משפחות”.
וואו  איך האב געזוכט אינעם אויסגאבע 
די  פון  באריכט  א  באשריבן  ווערט  עס 
נייע הייזער, מער אביסל אינפארמאציע 
פון די פרטים איבער דעם - אבער איך 

האב גארנישט געטראפן.
זאך  אזא  לייגט  מען  אויב  טראכט  איך 
אויף די קאווער זאל מען עס באשרייבן 
וויסן מער  זאל  אז מען  אזוי  אינעווייניג, 
ארום  זאך  גאנצע  די  פון  אינפארמאציע 

און ארום.
פאר’ן  באדאנקען  זייער  זיך  וויל  איך 
אסאך  שרייב  איך  אויסגאבע,  שיינעם 
און איך געב זיך אסאך אפ מיט גליונות, 
גאר  דא  ליגט  עס  אז  איך  ווייס  במילא 

אסאך כח און צייט.

באצאלן  אייך  זאל  אייבערשטער  דער 
מיט אלעס גוטס.

א ליינער פון קרית יואל

רעדאקציע נומער
מאל  אפאר  פרובירט  שוין  האב  איך    
צו  רעדאקציע,  צום  אריינצורופן 
אדער  תפילה,  פון  מעשה  א  איבערלאזן 
אריינזאגן די תירוץ פון די חידה - אבער 

אן ערפאלג, די נומער ארבעט נישט.
אויב איר קענט זעהן דאס צו פאררעכטן 

ווי אמשנעלסטן.
אויסער  אייער  פאר  שכח  גרויס’ן  א 

געווענליכע רייכע ארבעט.
א. י. קרית יואל 

איין  מיט  טעות  א  געווען  איז  עס  רעדאקציע: 

נומער, די ריכטיגע נומער איז 845-379-1161

 פרשת וארא כ”ח טבת תשפ”ב

 הדלקת הנרות.......... 04:19    
מוצאי שבת ............ 05:51
05:35  .... מנחה מעריב בא 

מזל 
טוב!

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן 
מזל טוב פאר

 מו”ה אשר לעמל זוסמאן הי“ו 
וזוגתו פערל חי’ תחי‘

צו די בר מצוה פון זייער זוהן בנימין זאב 
נ”י למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן אסאך 
נחת פון דעם קינד און אלע קינדער געזונטערהייט.

 שבת מברכים שבט - ראש חודש שבט יהי’ ביום שני
 מולד: זינטאג נאכט 23 מינוט און 15 חלקים נאך 2

מזל 
טוב!

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן 
מזל טוב פאר

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

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

אין זכות פון העלפן דעם רבי’ן אזוי פיל, זאלן זיי 
געבענטש ווערן מיט אסאך אידיש נחת.



 פרייליכע

נייעס!

Subscr ibe@kerenhadfusa .org

איר קענט באקומען דעם שטארק 

אויפגעכאפטע וועכנטליכע

ד ״ ס ב

$3.99
פאר בלויז

יעדע וואך

718.387.2691
 צו סובסקרייבן רופט יעצט אריין 

אדער שיקט א טעקסט צו:
תוכנ'דיג און 

ציענדיג
וואס איר וועט נישט 
טרעפן אין ערגעץ

אדרבה איבערצייגט 
אייך אליין

ביי אייער 
טיר



שיינע פשוטע בר מצוה אין שטעטל

עס  און  געווארן,  גרעסער  השם  ברוך  שוין  איז  שטעטל  די 
הייבט שוין אן צו זיין מער און מער שמחות, דעם פארגאנגענעם 
זונטאג איז פארגעקומען די בר מצוה פון הבחור בנימין זאב נ”י בן 

ר’ אשר לעמל זוסמאן הי”ו.

די בר מצוה איז פארגעקומען אין בית המדרש אויף א פשוטן 
פארנעם, אזוי ווי דער ראש ישיבה שליט”א חזר’ט דאס שטענדיג 
מיט אונז, אז מען זאל נישט אויסגעבן געלט )וואס מען האט אפילו 
נישט( פאר א שמחה, נאר עס פראווען אויף א פשוטע אופן, עס 
זאל האבן א צורה פון א אידישע שמחה, נישט אזוי ווי אנדערע 
וואס ווילן זאגן אז דאס איז נאר איינמאל אין לעבן - במילא גיבט 
מען אויס גרויסע געלטער, אבער ביי אונז אין היכל הקודש לאכט 
מען פון די אלע זאכן, און מען מאכט זיך נישט טוהן פון די אלע 

נייע מאדעס..

זאל  בחור  מצוה  בר  דער  העלפן  זאל  אייבערשטער  דער 
אויסוואקסן א גרויסער צדיק, און א גאנץ לעבן זיך פרייען מיט די 
תפילין, אזוי ווי דער הייליגער רבי האט געגליסט צו האבן א זוהן 

וואס וועט יעדן טאג גיין אין שול מיט טלית ותפילין.

פרישע פארקינג פלעצער צוגעלייגט 
ביים בית המדרש 

ברסלב  קרית  אינעם  באריכטעט  געווען  איז  צוריק  צייט  א 
בלעטל אז מען גרייט זיך צו אויסברייטערן דעם פארקינג פלאץ 
אין פארנט פונעם בית המדרש, עס האט זיך אביסל פארשלעפט, 

אבער יעצט איז עס שוין ברוך השם א מציאות.

עס האט גענומען א שטיק צייט אויסצוארבעטן אויף וועלכע 
וועג מען זאל עס מאכן, עס איז געווען אפאר אפציעס וויאזוי עס 
צו אהערשטעלן, מען האט אנגעפרעגט ביים ראש ישיבה וויאזוי 
עס וואלט געווען די בעסטע וועג עס זאל ווערן געמאכט, דער 
ראש ישיבה האט געזאגט מען זאל עס מאכן אויף די וועג וויאזוי 
מען האט דאס יעצט אהערגעשטעלט, אזוי אויך האט דער ראש 
דער  לאט,  פארקינג  פונעם  קאסטן  גאנצע  די  באצאלט  ישיבה 

אייבערשטער זאל באצאלן פאר’ן ראש ישיבה מיט אלעס גוטס.

אפאר וואכן צוריק זענען ברוך השם אנגעקומען די בעלי מלכה 
און זיך גענומען צו די ארבעט פון אוועק נעמען די ביימער און 
אויסגראדן דעם פלאץ, דערנאך האט מען געגאסן די שטיינער עס 

זאל גרייט פאר די חשובע מתפללים.

מיט די פארגערעסערטע פארקינג לאט איז צוגעקומען פרישע 
יעצטיגע  ביז  די  חוץ  איז  דאס  וואס  פלעצער,  פארקינג  אכצן 

פארקינג לאט וואס האט פלאץ פאר אן ערך פון דרייסיג קארס.

נייע גמ”ח געפענט

א פרישע גמ”ח האט זיך געפנט אין די טעג, עס זאל זיך נישט 
מאכן ביי קיינעם, עס פאסירט אמאל ווען ס’איז דא א גליטש אויף 
זיך די  גליטש רח”ל, מען צוברעכט  די גאסן, און מען כאפט א 
פיס, דערנאך קען מען נישט ארום גיין פאר די קומענדיגע וואכן, 
וואס מיט  נייע זאך, אזאך סארט סקוטער  איז דא לעצטענס א 
די  אביסל  פארגרינגערט  דאס  און  פארן,  ארום  מען  קען  דעם 

אומבאקוועמליכקייטן וואס מען האט.

ביז יעצט איז נישט געווען דא אין שטעטל עס צו באקומען, 
אין  געפענט  האט  מען  אז  בשורה  גוטע  די  אריין  קומט  יעצט 
שטעטל אזא סארט גמ”ח, ווי מען קען נעמען דעם סקוטער פאר 
ווי לאנג מען דארף דאס האבן, עס איז דא צו באקומען ביי משפחת 

לאקס מען קען רופן אויף 845-747-9382

ווי עס איז דא  אויך איז דא א גמ”ח ביי משפחת בירנבוים, 
צו באקומען אלע סארט חפצים פאר קליינע קינדער, ווי למשל 
קאר סיטס, קליינע קינדער בעטן וכדומה. מען קען רופן משפחת 

בירנבוים 347-549-5625



צוריק מחדש געווען שיעור התחזקות 
אין היכל הקודש ירושלים

ם י ל ש ו ר י

גאר גוטע גריסן הערט מען פונעם שיינעם ווינקל בית המדרש 
היכל הקודש ירושלים. מען האט צוריק באנייט דעם שיעור וואס 
פלעגט פארקומען יעדן מאנטאג אויפדערנאכט, אבער יעצט האט 
קודם  פארנעם,  פארגרעסערן  א  אויף  באנייט  צוריק  דאס  מען 
הערט מען דיבורי התחזקות דורך דער גבאי פונעם בית המדרש 
מו”ה יצחק שמואל פרענקל הי”ו וואס לערנט פאר ספר ‘שיחות 
הר”ן’ - שיחות פונעם הייליג’ן רבי’ן אפגעשריבן דורך רבי נתן זצ”ל, 
דערנאך פארציילט יעדער איינער א מעשה פון תפילה אדער א 
זיך מחזק אינאיינעם מיט די שיינע  מעשה פון הפצה, מען איז 

עצות וואס מיר באקומען ביים הייליג’ן רבי’ן.

געפענט בית המדרש היכל הקודש אין 
מאנטשעסטער

ר ע ט ס ע ש ט נ א מ

גאר פרייליכע נייעס קומט אריין פון שטאט מאנטשעסטער, אז 
נאך א לאנגע צייט בענקען און האפן און בעטן דעם אייבערשטן 
מען זאל קענען עפענען  א בית המדרש היכל הקודש, איז דאס 

יעצט ענדליך צושטאנד געקומען. 
שלש  צו  צאמקומען  זיך  אנגעהויבן  מען  האט  קודם 
מיטן  און  אינדערהיים,  שלומינו  אנשי  פון  איינע  ביי  סעודות 
גרעסער,  און  גרעסער  ווערן  עס  וועט  הילף  אייבערשטנ’ס 
ער  אויב  וויסן  זאל  מאנטשעסטער  אין  איד  יעדער  אז  אזוי 
וואו מען קען דאס טרעפן.  דארף התחזקות איז דא אן אדרעס 
מיר ציטירן דא די בריוו וואס דער גבאי פון בית המדרש האט 
באקומען פונעם ראש ישיבה שליט”א לכבוד דעם עפענונג פונעם 

בית המדרש.
בעזרת ה’ יתברך יום ב’ פרשת שמות, ט”ז טבת, שנת תשפ”ב לפרט קטן

לכבוד נחמן שטרול נרו יאיר, מאנטשעסטער 
איך האב ערהאלטן דיין בריוו. איך פריי זיך זייער צו הערן די 
גוטע נייעס, ענדליך נאך אזוי לאנג ווארטן האסטו אנגעהויבן טון צו 
דער זאך; האסט צאמגענומען אנשי שלומינו אין מאנטשעסטער ביי 
שלש סעודות, מען האט זיך מחזק געווען מיט די עצות פון רבי’ן, 
מי יתן דו זאלסט דאס טון מידי שבוע בשבוע; אנהייבן מיט שלש 

סעודות, נאכדעם אלע תפילות, און אויך אינמיטן די וואך.
איך האב הנאה צו הערן אז דו האסט פארגעלערנט א בריוו 
פון פרשת ויחי וואס מען האט געשריבן פאריאר פאר תלמידי היכל 
הקודש ירושלים. באמת זענען אלע בריוו פון עצתו אמונה און איש 
אמונות געשריבן פאר אלעמען, אלע קענען נוצן די חיזוק פון די 
בריוו, אפילו די בריוו איז אדרעסירט צו אן אנדערע חבורה וכו’ - 
קען יעדער האבן גוטע חיזוק און וויסן ווי אזוי זיך צו פירן אין לעבן.
עס איז א גוטע געדאנק פארצולערנען ביי שלש סעודות א בריוו 
פון עצתו אמונה אדער איש אמונות. זוך אויף א בריוו וואס רעדט 
פון די פרשה אדער פון די זמן אין וואס מען געפונט זיך, אדער פון 

די ענין וואס מען רעדט און דאס זאלסטו פארלערנען.
וויסן זאלסטו א גוטע עצה עס זאל נישט ווערן א מקום פון 
לצים, א פלאץ פון הפקרות - אז דו וועסט מזכיר זיין די נאמען פון 
מוהרא”ש; יעדע מאל מען רעדט אין שול - זאלסטו זאגן: “מוהרא”ש 
זאגט”, “מוהרא”ש האט געהאלטן”, “מוהרא”ש האט דערציילט”, - 

וועלן זיי נישט קומען צו אייך.
בפרט אז דו וועסט זאגן בשם דער ראש ישיבה וכו’ - וועט זיין 
גאר א שטארקער דרך ארץ, ווייל דער לץ וויל איין זאך: ‘קיינער 
זאל מיר נישט זאגן וואס צו טון, איך ווייס בעסער פון יעדן איינעם’; 
ווען מוהרא”ש האט געלעבט האט מען געציטערט פון מוהרא”ש, די 
לצים האבן דאס נישט געקענט נעמען, היינט איז שוין אנדערש. איך 

האף דו פארשטייסט וואס דו האסט צו טון.
דער אייבערשטער זאל העלפן זאלסט האבן הצלחה אין אלע ענינים.



שלום יוסף ניישטיין - קרית ברסלב:

ערגעץ  טעלעפאון  מיין  געלאזט  געהאט  האב  איך 
אבער איך האב מיך נישט געקענט דערמאנען וואו.

 איך געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל עס טרעפן 
און איך האב צוגעזאגט פאר’ן אייבערשטן אז איך וועל 

מפרסם זיין די מעשה אינעם ‘קרית ברסלב בלעטל’.

 גלייך נאכדעם האב איך עס געטראפן אויף א פלאץ 
וואס איך האב בכלל נישט געטראכט אז עס ליגט דארט.!

שמעון איינהארן – וויליאמסבורג:

דו האסט  וואס  די מתנה  אייבערשטער פאר  “שכח 
מיר געשאנקען, א זיסער אינגל בעיבי.” 

מיר האבן געדארפט בלייבן אין שפיטאל פאר א שטיק 
צייט מיט דעם ניי געבוירן קינד, מיר האבן זייער אסאך 
געבעטן דעם אייבערשטן אונז זאלן שוין קענען אהיים 

גיין מיט אונזער בעיבי געזונטערהייט. 

האט  ויחי  פרשת  שבת  ערב  פארגאנגענעם  דעם 
שוין אהיימלאזן, אבער  אונז  גייט  ווי מען  אויסגעקוקט 
אזוי ווי דער זמן איז גאר פרי און איך האב געזאגט פאר 
די שפיטאל באאמטע אז באלד קומט שוין שבת האט די 
מיין בעיבי מיר  געווען געשטעלט פאר  איז  וואס  נורס 
שבת!  פאר  אינדערהיים  זיין  נישט  גייסט  “דו  געזאגט 
אונז גייען נישט מאכן קיין אויסנאם פאר ענק וועגן שבת 
ווערט פרי, ווען די צייט וועט קומען וועט עטץ אהיים 
זאגן  זיך אנגערופן צו איר: “דו קענסט  גיין”. האב איך 
וואס דו ווילסט אבער אונז האבן דעם באשעפער וואס 
ער מאכט אלעס און אים גיי איך בעטן אז אונז זאלן יא 
קענען אהיים גיין פאר שבת.” און איך האב צוגעלייגט “דו 
וועסט זען, דו אליין גייסט אונז נאך ברענגען דעם צעטל 

אז מיר קענען אהיים גיין.” 

און  בעטן  געזעצט  זיך  האבן  ווייב  מיין  מיט  איך 
איינרייסן ביים אייבערשטן אז אונז זאלן זיין אינדערהיים 
אויף שבת. נאך א קורצע צייט קומט די נורס צוריק מיט 
ענקערע  אז  זע  איך   “ זאגט:  און  פנים  פארשעמטע  א 

א  האבן  תפילות 
בעטס  כח,  שטארקן 
פאר מיר אויך”. זי האט מיר 
געגעבן דעם אפיציעלן צעטל אז אונז 

ן  ע אהיים גיין מיט אונזער בעיבי. קענ

שכח אייבערשטער פאר די ריזיגע מעשה פון תפילה!

אברהם יצחק אייזנער – וויליאמסבורג:

איך האב געקויפט א טייערע זאך אויף עמעזאן ביי א 
געוויסע קאמפעני נישט פון עמעזאן אליינס. 

למעשה האב איך געטראפן א בעסערע פון די זעלבע 
זאך און פאר ביליגער ביי א אנדערע קאמפעני, און אויך 
די ערשטע וואס איך האב געקויפט האט נישט געהעריג 

געארבעט. 

האב  איך  און  ערשטע  די  צוריקגעשיקט  האב  איך 
געהאפט אז איך גיי צוריקבאקומען די גאנצע געלט ווייל 
איך האב עס שוין געהאט געעפנט און אסאך מאל געבן 
זיי נישט צוריק די גאנצע געלט ווייל זיי קענען שוין נישט 
פארקויפן די זאך אלס ניי, ווי אויך קאסט עס זיי געלט 
צו צוריקפאקן עס צו קענען ווייטער פארקויפן וואס זיי 

רעכענען אראפ פון מיין געלט. 

אזוי ווי איך האב זיך פארגעשטעלט אזוי איז טאקע 
געווען, זיי האבן נישט געוואלט צוריקגעבן די פולע סכום 
וואס ס’האט מיר געקאסט, ווייל זיי האבן גע’טענה’ט אז די 
זאך ארבעט געהעריג, האב איך געבעטן דעם אייבערשטן 
נאכן  געלט,  גאנצע  די  צוריקבאקומען  יא  זאל  איך  אז 
בעטן דעם אייבערשטן איז מיר איינגעפאלן אז איך קען 
אריינגעבן א קלאגע צו עמעזאן אליינס און נישט דורך די 

קאמפעני, האב איך אזוי געטון. 

ווען די קאמפעני האט געזען אז איך האב אריינגעגעבן 
א קלאגע ביי עמעזאן האט זיי דאס זייער נישט געשמעקט 
אפאר  ממש  נאמען.  זייער  פאר  גוט  נישט  ס’איז  וויל 
מינוט נאך דעם וואס איך האב ארייגעגעבן די קלאגע ביי 
עמעזאן באקום איך א מעסעדש פון די קאמפעני אז אויב 
איך צו צוריק פון די קלאגע גייען זיי מיר צוריקגעבן די 

גאנצע געלט. 

שכח אייבערשטער אז וואס מ’בעט דיר באקומט מען. 

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 ג’ ַּפְרַׁשת ָוֵאָרא, כ”ד ֵטֵבת, ְׁשַנת תש”פ ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ּתֹוָׁשב ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי ְניּו ָיאְרק.

ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער ַהָנָאה ֶגעַהאט צּו ַזיין ַׁשָּבת ִאין ְׁשֶטעְטל, ֶעס ִאיז ַא 
ֵשׁיין ְּפַלאץ, ַא ֶהעְרִליְך ִוויְנְקל; ֶמען ְׁשִּפיְרט ִדי ַאְחדּות ְצִוויְׁשן ַאְנֵׁשי 
ְׁשלֹוֵמינּו, ֶמען ְׁשִּפיְרט ָדאס ִליְּבַׁשאְפט, ָדאס ַוואֶרעְמֵקייט - פּון ֵאייֶנער 

צּום ְצֵווייְטן.

ַאֶוועק  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ָזאְלן  ִמיר  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֵגיין פּון ֶרִּבי’ן, ִמיר ָזאְלן ְּבַלייְּבן ַּביים ֶרִּבי’ן; ֶמען ַדאְרף ַאַסאְך ַרֲחֵמי 
ָׁשַמִים ַאז ֶמען ָזאל ְּבַלייְּבן ִאין ִדי ִליְכִטיֶגע ַחּבּוָרה אּון ִניְׁשט ָאְנקּוֶמען 
צּו ֵלִצים, צּו טּוְנְקְלֵקייט. ַאזֹוי ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ֲאמֹוָרִאים ָהאְּבן ֶגעֶּבעְטן 
)ְּבָרכֹות יז.(: “ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך ה’ ֱאֹלֵקינּו”, ֵהייִליֶגער ַבּאֶׁשעֶפער ֶהעְלף 

ִמיר, “ֶׁשַּתֲעִמיֵדנּו ְּבֶקֶרן אֹוָרה”, ִאיְך ָזאל ְטֶרעְפן ַא ִליְכִטיֶגער ִוויְנְקל, 
“ְוַאל ַּתֲעִמיֵדנּו ְּבֶקֶרן ֲחֵׁשָכה”, ִאיְך ָזאל ִניְׁשט ָאְנקּוֶמען צּו ַא טּוְנֶקעֶלע 
ְּפַלאץ, ַא ְּפַלאץ פּון ֵלִצים, ַא ְּפַלאץ פּון ִניְׁשט ֶעְרִליֶכע ֶמעְנְטְׁשן, “ְוַאל 
ִיְדֶוה ִלֵּבנּו”, ָדאס ַהאְרץ ָזאל ִמיר ִניְׁשט ֵוויי טּון, “ְוַאל ַיְחְׁשכּו ֵעיֵנינּו”, 

אּון ַמייֶנע אֹויְגן ָזאְלן ִניְׁשט ַפאְרטּוְנְקְלט ֶוועְרן.

ַהייְנט ַנאְכט ֶוועט ָפאְרקּוֶמען ִדי ְפרֹויֶען ִׁשיעּור ִאין ְׁשֶטעְטל; ֶּבעט 
ִאיְך ִדיר ֵזייֶער ָזאְלְסט ְּבַלייְּבן ִאין ְׁשטּוּב ַאז ַדיין ַווייּב ָזאל ֶקעֶנען קּוֶמען 
ֶהעְרן גּוֶטע ֶוועְרֶטער, ִחיזּוק צּו ֶקעֶנען ַווייֶטער ָאְנֵגיין ִמיט ִדי ְׁשטּוּב 
אּון  ִקיְנֶדער  ִדי  אֹויְפִציֶען  ִמיט  ָאְנֵגיין  ֶקעֶנען  צּו  ִחיזּוק  ִוויְרְטַׁשאְפט, 

ִחיזּוק ִזי ָזאל ִוויְסן ִווי ַאזֹוי צּו ַזיין ַא גּוֶטע ַווייּב ַפאר ִדיר.

ַאז דּו ֶוועְסט ְּבַלייְּבן ִאין ְׁשטּוּב, דּו ֶוועְסט ִאיר ְמַחֵזק ַזיין צּו קּוֶמען 
ֶוועְסטּו ַאֵלייְנס ַמְרִויַח ַזיין ֶדעְרפּון.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

* * *

ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבַרְך - יֹום ד’ ַּפְרַׁשת ָוֵאָרא, כ”ה ֵטֵבת, ְׁשַנת תש”פ ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ַהייְנט ַנאְכט ֶוועט ִמיְט’ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ’ס ִהיְלף ָפאְרקּוֶמען ִדי ְפרֹויֶען 
ִׁשיעּור; ֶּבעט ִאיְך ִדיר ֵזייֶער ָזאְלְסט ְּבַלייְּבן ִאין ְׁשטּוּב ַאז ַדיין ַווייּב ָזאל 
ֶקעֶנען קּוֶמען ֶהעְרן גּוֶטע ֶוועְרֶטער, ִחיזּוק צּו ֶקעֶנען ַווייֶטער ָאְנֵגיין 
ִמיט ִדי ְׁשטּוּב ִוויְרְטַׁשאְפט, ִחיזּוק צּו ֶקעֶנען ָאְנֵגיין ִמיט אֹויְפִציֶען ִדי 

ִקיְנֶדער אּון ִחיזּוק ִזי ָזאל ִוויְסן ִווי ַאזֹוי צּו ַזיין ַא גּוֶטע ַווייּב ַפאר ִדיר.

ַאז דּו ֶוועְסט ְּבַלייְּבן ִאין ְׁשטּוּב, דּו ֶוועְסט ִאיר ְמַחֵזק ַזיין צּו קּוֶמען - 
ֶוועְסטּו ַאֵלייְנס ַמְרִויַח ַזיין.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

האבן א מורה דרך אין לעבן

וואס האט געלערנט אין ישיבה  א בחור 
זיין  פאר  טעג  געציילטע  געהאלטן  האט 
האט  חתן  פונעם  טאטע  דער  און  חתונה, 
אנגערופן דעם ראש ישיבה שליט"א פרעגן, 
חתן  דער  אז  געבעטן  אבי הכלה האט  דער 
זאל זיך אנטון ווייסע זאקן )ביי דעם חתנ'ס 
צד גייט מען נישט אזוי(, און ער ווייסט נישט 
וואס צו טון, ווייל דער מחותן האט זיך דאס 

נישט אויסגענומען פאר'ן שידוך.

האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: 
"דיין פראבלעם איז נישט צי דער חתן זאל 
די  זאקן,  ווייסע  אנטון  נישט  אדער  יא, 
פראבלעם איז אז דער חתן קומט נישט אליין 
שוין  לערנט  ער  טון,  זאל  ער  וואס  פרעגן 
עטליכע יאר אין ישיבה און ער איז קיינמאל 
נישט געקומען פרעגן פון זיין ראש ישיבה א 
שאלה; דאס איז דער פראבלעם, וואס וועט 
ער טון נאך זיין חתונה? ווער וועט זיין, זיין 

מורה דרך"?!

אמאל  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
געזאגט פאר א שדכן: "דו ווילסט וויסן ווער 
האט  וואס  בחור  א  בחור?  גוטע  א  איז  עס 
א רבי וועם ער פרעגט זיינע שאלות, אפילו 
ער האט א סמארטפאון, און ער האט נישט 
קיין בארד וכו', דער איז א בחור וואס קען 
גיין צו די חתונה; א בחור וואס האט נישט א 
רבי וועם ער פרעגט זיינע ספיקות קען ער 
גיין אנגעטון חסיד'יש, מיט א גרויסע טלית 

קטן – דער איז אין א סכנה..

א שיחה

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



 , ס ע י י נ
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ה צ פ ה

ְּבֶעְזַרת ַהֵׁשם ִיְתָּבַרְך יֹום ִראׁשֹון ְלֵסֶדר ַחֵיי ָׂשָרה ט”ז ֶחְׁשָון ה’תשע”א

ָׁשלֹום ּוְבָרָכה ְוָכל טֹוב ֶסָלה ַיִגיעּו ְוִיְרְדפּו ֶאל ָהַאְבֵרְך ַהָיָקר ִלי ְמאֹד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ַדיין ַלאְנֶגען ְּבִריוו ָהאּב ִאיְך ֶדעְרַהאְלְטן.

ָוואס ָזאל ִאיְך ִדיר ָזאְגן דּו ָהאְסט ִניְׁשט ַקיין ַאנּוְנג ָוואס ֶעס טּוט ִזיְך 
ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל! ִדי ְרָׁשִעים ֲארּוִרים ֶזעֶנען ַמֲעִביר ַעל ַהַּדת ֶיעְדן ָטאג אּון 
ֶיעֶדע ָׁשָעה אּון ֶיעֶדע ֶרַגע ִמיְלָיאֶנען ְנָׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל, ַאזֹוי ִווי ִאיְך ֶזע ִאין 
ִדי ְׁשֶטעְטל ַיְבְנֵאל ִווי ֶמען ַרייְסט אֹויס ִדי ֶאמּוָנה ַּביי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ִמיט 
ִדי ְגֶרעְסֶטע ְרִציָחה, אּון ִוויִפיל ֶמען ֶדעְרֵצייְלט אּון ִוויִפיל ֶמען ֶרעְדט ִאיז 
ַאְלץ ָגאְרִניְׁשט ַאֶקעְגן ֶדעם ָוואס ֶמען ֶזעט ְּבחּוׁש, ִאיֶּבעְרֶדעם ַדאְרף ֶמען 
ֶזען צּו ְדִריְקן ָוואס ֶמער קּוְנְטֵרִסים פּון ֶאמּוָנה, אּון ֶעס ַאָראְּפָלאְזן ָוואס 
ֶמער אֹויף ַא ָּפׁשּוְט’ן ְׁשְּפַראְך, ָוואס ָדאס ִאיז ְמַקֵרב ִדי ְסַפְרִדיֶׁשע ִאיְדן 
צּום ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ִהְתַּפֲעלּות ָהאְּבן פּון ֵקייֶנעם 
ִניְׁשט, ַאְדַרָּבה ֶמען ַדאְרף ֶזען ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִמיט ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֶקען,  

אּון ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ֶוועט אּוְנז ַאַווַדאי ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן.

ִווי  ָנאְך  ָאֶּבער  ֶגעֶרעְכט,  ֶגעֶווען  ִאיז  זי”ע  ִמַסאְטַמאר  ַהָקדֹוׁש  ָהָרב 
ֶגעֶרעְכט, ָוואס ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט, ָוואס ַדאְרְפן ִדי ְרָׁשִעים ָהאְּבן “ַרע-
ֵזיי  ַּביי  ִאיְדן,  ְסַפְרִדיֶׁשע  ִדי  ְס’ֶקען  ֶווער  ָנאר  ִיְׂשָרֵאל?  ֶאֶרץ  ָּבִנים” אּון 
ַאז ַא ָרב ָהאט ֶעֶּפעס ֶגעָזאְגט, “ְּכבֹוד ָהָרב” ָהאט ֶעֶּפעס ֶגעָזאְגט, ָטאר 
ֶמען אֹויף ֶדעם ִניְׁשט ְקִריְגן, ֵאיי ֵזיי ֶזעֶנען ַעֵּמי ָהֲאַרִצים ְגמּוִרים, ַקִּלים 
ְוֵריִקים ּופֹוֲחִזים! ָדאס ֶזעֶנען ַרָּבִנים? ָנאר ְּכֵדי ַמֲעִביר ַזיין ַעל ַהַּדת מּוז 
ֶמען ָהאְּבן ֵאייֶנעם ָוואס ֶער ֵהייְסט ַא ָרב, אּון ֵזיי טּוֶען ׁשֹוין ִדי ַאְרֶּבעט 
ַיְבְנֵאל ִאיז ָדא ַא ַקל ֶׁשְּבַקִלים, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען  ִווי ִאין  גּוט, ַאזֹוי 
ַקיין ִמְקָוה ְּכֵׁשיָרה ַרְחָמָנא ִליְצָלן ָהאְּבן ַאֶלע עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף ִאיסּור 
ְּכִריתּות, ִדי ֵעירּוב ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעָלאְזט ַפאְרֶרעְכְטן ִאיז ֶגעֶווען ִאיסּור 
ְסִקיָלה, ְטֵריפֹות ִמיט ְנֵבילֹות ֶוועְרט ַפאְרקֹויְפט ְּבֵריׁש ְגֵלי, אּון ַאְלץ ִמיט 
ַא ֶהְכֵׁשר פּון ֶדעם ָרב )ְׁשְטָראף(, אּון ָדאס ִּבין ִאיְך ַאֵליין ֵמִעיד ָוואס ִאיְך 
ָהאּב ֶגעֶזען אּון ֶזע ָדא, ִאיֶּבעְרֶדעם ַדאְרף ֶמען ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִמיט ֶאמּוָנה 

ְּפׁשּוָטה אּון ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ִאין ַאֶלע ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ֶאמּוָנה.

ֶער  ָוואס  ֶרִּבי’ן,  ֵהייִליְגן  צּום  ְמקּוָרב  ֶזעֶנען  ִמיר  ַאז  ָגאט  ַדאְנֶקען 
ַדאְרף  ִאיֶּבעְרֶדעם  ֶאמּוָנה,  ִאין  ֶדעְרַהאְלְטן  צּו  ִזיְך  ִוויַאזֹוי  אּוְנז  ֶלעְרְנט 
ֶאֶרץ  ִאין  ָדא  ּוִבְּפַרט  ֶלעְכט,  ֶרִּביְנ’ס  ֶדעם  ֶצעְׁשְּפֵרייְטן  צּו  ֶזען  ֶמען 
ְנָׁשמֹות  ֵטייֶעֶרע  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס  ִאיְדן  ְסַפְרִדיֶׁשע  ִדי  ְצִוויְׁשן  ִיְׂשָרֵאל 
צּו  צּוִריק  ְגִריְנג  ֵזייֶער  ֵזיי  ִאיז  ַהַּדת  ַעל  ֶגעֶווען  ַמֲעִביר  ֵזיי  ָהאט  ֶמען 
ִאיז  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז  וואֹויל  עֹוָלִמים,  ָּכל  ּבֹוֵרא  צּום  ֶקעְרן 
ֶאמּוָנה. ִדי  פּון  ׁשֹוֶרׁש  צּום  ְּבֶרעְנֶגען  צּו  צּוִריק  ֵזיי  ֶדעם  ִאין   עֹוֵסק 
ִאיְך ָהאּב ִדיר ָנאְך ַאַסאְך ָוואס צּו ְׁשַרייְּבן ָוואס ָדא טּוט ִזיְך ָאּפ ִאין ַיְבְנֵאל, 
ָאֶּבער ַמיין ַצייט ִאיז ֵזייֶער קּוְרץ, אּון ִאיְך מּוז ַהייְנט צּוִריק ָפאְרן, ֶוועל 
 ִאיְך ִדיר ָנאְך ְׁשַרייְּבן ַא ֶלעְנֶגעֶרע ְּבִריוו.
ַהְמַאֵחל ְלָך ְּבָרָכה ְוַהְצָלָחה ִמן ַהָׁשַמִים

יעקב משה אינדארסקי:יעקב משה אינדארסקי:

איך וויל דאנקן דעם אייבערשטן ברבים פאר די גרויסע איך וויל דאנקן דעם אייבערשטן ברבים פאר די גרויסע 
זכי’ וואס ער האט מיר געגעבן, אז איך קען מאכן הפצה יעדן זכי’ וואס ער האט מיר געגעבן, אז איך קען מאכן הפצה יעדן 

איינציגן וואך אינעם שטעטל.איינציגן וואך אינעם שטעטל.

אנגעהויבן האט זיך עס ווען די שטעטל האט זיך געעפענט, אנגעהויבן האט זיך עס ווען די שטעטל האט זיך געעפענט, 
דער  משפחות,  סאך  קיין  געוואוינט  נאכנישט  האבן  דער עס  משפחות,  סאך  קיין  געוואוינט  נאכנישט  האבן  עס 
ראש ישיבה האט מיר געזאגט איך זאל ארום גיין צו אלע ראש ישיבה האט מיר געזאגט איך זאל ארום גיין צו אלע 
משפחות ערב שבת און געבן די וועכנטליכע גליונות וואס משפחות ערב שבת און געבן די וועכנטליכע גליונות וואס 

קומט ארויס.קומט ארויס.

ארבעט,  סאך  קיין  געווען  נאכנישט  עס  איז  ארבעט, דעמאלטס  סאך  קיין  געווען  נאכנישט  עס  איז  דעמאלטס 
אבער יעצט צוויי יאר שפעטער איז די שטעטל שוין סאך אבער יעצט צוויי יאר שפעטער איז די שטעטל שוין סאך 
גרעסער ווי דעמאלטס, און אלע וואוינען אפגעריקט איינער גרעסער ווי דעמאלטס, און אלע וואוינען אפגעריקט איינער 

פון צווייטן - איש על מחנהו ואיש על דגלו.פון צווייטן - איש על מחנהו ואיש על דגלו.

אסאך מאל קומט אריין מחשבות אין קאפ “דארפן דען אסאך מאל קומט אריין מחשבות אין קאפ “דארפן דען 
אנשי שלומינו אזוי וויכטיג די גליונות יעדן וואך, אפשר איז אנשי שלומינו אזוי וויכטיג די גליונות יעדן וואך, אפשר איז 

עס בכלל נישט קיין הפצה”.עס בכלל נישט קיין הפצה”.

איך האב מיר אבער איבערצייגט אז עס נישט אזוי, ווייל איך האב מיר אבער איבערצייגט אז עס נישט אזוי, ווייל 
עס מאכט זיך אמאל ווען מען פארגעסט בטעות צו געבן די עס מאכט זיך אמאל ווען מען פארגעסט בטעות צו געבן די 
גליונות ביי איין אדער צוויי משפחות, דאן באקום איך א רוף גליונות ביי איין אדער צוויי משפחות, דאן באקום איך א רוף 
פון דעם אינגערמאן “היתכן מען האט נישט געברענגט די פון דעם אינגערמאן “היתכן מען האט נישט געברענגט די 
וואך די גליונות, די גאנצע משפחה ווארט שוין אויף דעם, וואך די גליונות, די גאנצע משפחה ווארט שוין אויף דעם, 
ווען עס וועט  ווען עס וועט מען שטייט און מען קוקט ביי די פענסטער  מען שטייט און מען קוקט ביי די פענסטער 

שוין קומען די ווייסע קאר און ברענגן די גליונות”. שוין קומען די ווייסע קאר און ברענגן די גליונות”. 

משפחות  די  נאר  אינדרויסן,  נאר  נישט  איז  משפחות הפצה  די  נאר  אינדרויסן,  נאר  נישט  איז  הפצה 
אינעווייניג אין היכל הקודש דארף מען אויף מפיץ זיין יעדע אינעווייניג אין היכל הקודש דארף מען אויף מפיץ זיין יעדע 
וואך, ווייל אן התחזקות קען א מענטש נישט אנגיין אינעם וואך, ווייל אן התחזקות קען א מענטש נישט אנגיין אינעם 

לעבן, נישט קיין חילוק ווער דאס איז.לעבן, נישט קיין חילוק ווער דאס איז.

ווינקל
פון ּבְִריוו

הפצה א מעשה
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דער הייליגער אפטער רב זי”ע
ִאין ִדי ַצייְטן פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַאְּפֶטער ָרב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, 
ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאין ַא ְׁשֶטעְטל ֶלעְּבן ַאְּפָטא ַא ְמׁשּוָמד, ָוואס 
ִוויַּבאְלד ֶער  ֶמען ָהאט פּון ִאים ֶגעִליְטן מֹוָרא’ִדיֶגע ָצרֹות, 
ִאיז ָדאְך ֶגעקּוֶמען פּון ִאיֶנעֵווייִניג אּון ָהאט ֶגעֶקעְנט ַאֶלע 
ַפאר  ַפאר’ַמָסְר’ן  גּוט  ֶגעֶקעְנט  ֶער  ָהאט  ִמְנָהִגים,  ִאיִדיֶׁשע 
ָדאְך  ִאיז  ֶער  ַווייל  ֶגעְגֵלייְּבט  ִאים  ָהאט  ֶמען  אּון  גֹוִים,  ִדי 
ֶגעֶווען פּון ֵזייֶעֶרע ]אּון פּון ַאַזאֶלעֶכע ַּפאְרׁשֹויֶנען ָהאט ֶמען 

ְׁשֶטעְנִדיג ִדי ֶמעְרְסֶטע ֶגעִליֶטען[.

ָוואס  ִׁשיְקֶסע  ַא  ַאז  ֶדעָמאְלְטס  ֶגעַמאְכט  ִזיְך  ָהאט 
ָהאט ֶגעַאְרֶּבעט ַּביי ַא ִאיד ִאיז ֶנְעָלם ֶגעָוואְרן, אּון ִווי ֶעס 
אֹויף  ְּבלּוט-ִּבְלּבּול  ַא  ֶגעַמאְכט  ֶמען  ָהאט  ִזיְך  ַפאְרְׁשֵטייט 
ִדי ִאיְדן ַאז ֶמען ָהאט ִאיר ֶגע’ָׁשְחְט’ן אּון ַאַריין ֶגעֵלייְגט ִדי 
ְּבלּוט ִאין ִדי ַמצֹות ְוכּו’, אּון ַּביים ִזיצּוְנג ִמיְטן ַצאר אּון ַאֶלע 
ִמיִניְסָטאְרן, ָהאט ֶמען ָפאְרֶגעְׁשָלאְגן ַא ִּביֶטעֶרע ְגֵזיָרה: ֶמען 
ָזאל ַארֹויְסַוואְרְפן ַאֶלע ִאיְדן ַחס ְוָׁשלֹום, אּון ֶוועם ֶמען ֶקען 

ַהְרֶג’עֶנען ֶוועט ֶמען ַהְרֶג’עֶנען.

 ֶדער ְמׁשּוָמד ָוואס ִאיז אֹויְך ֶגעֶווען ַא ִמיִניְסֶטער ִאיז ָדאְרט 
ֶגעֶווען, אּון ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַזיין ַרייֶע צּוצּוְׁשִטיֶמען צּו ִדי 
ִּביֶטעֶרע ְגֵזיָרה, ָהאט ַּפאִסיְרט ַא מֹוָרא’ִדיֶגע ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע 
ַזאְך, ֶעס ָהאט ִזיְך ְּפלּוְצִליְנג ֶעְרֶוועְקט ִאין ִאים ָדאס ִּפיְנֶטעֶלע 
ִאיד, אּון ָדאְרט ַּביים ַּפאְרַלאֶמעְנט פּוֶנעם ַצאר ָהאט ֶער ִזיְך 
ָאְנֶגערּוְפן אּון ֶגעָזאְגט: ַאֶלעס ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶגעָזאְגט ִּביז 
ֶיעְצט אֹויף ִדי ִאיְדן ִאיז ֱאֶמת, ָאֶּבער ִניְׁשט ָדאס! ִאיְדן ֵלייְגן 
ִניְׁשט ַאַריין ַקיין ְּבלּוט ִאין ִדי ַמצֹות! ַווייל ֵזיי ָטאְרן ִניְׁשט 
ֶעְסן ַקיין ְּבלּוט. אּון ֶמען ָהאט ָאְנֶגענּוֶמען ַזייֶנע ֶוועְרֶטער 
ַווייל ֶמען ָהאט ִאים ֶגעְגֵלייְּבט, אּון גּוט ֶגעוואּוְסט ַזיין ִשְֹנַאת 
ֶגעַראֶטעֶוועט  ַהֵׁשם  ָּברּוְך  ִאיְדן  ִדי  ֶזעֶנען  ְמֵמיָלא  ִיְׂשָרֵאל, 

ֶגעָוואְרן פּון ִדי ִּביֶטעֶרע ְגֵזיָרה דּוְרְך ִאים.

דּוְרְך ִדי ְגרֹויֶסע ְזכּות פּון ִדי ִמְצָוה, ִאיז ַאַריין ִאין ִאים ַא 
מֹוָרא’ִדיֶגע ִהְרהּור ְּתׁשּוָבה, אּון ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ְּתׁשּוָבה 
פּון  ֶגעַהאט  מֹוָרא  ֵזייֶער  ִאיְדן  ָהאְּבן  פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן  טּוְהן, 
ִאים, ַווייל ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ָמסּור אּון ֶגעֶרעְדט ָּכל ָּדָבר ָאסּור 
אֹויף ִאיְדן, אּון ֵקייֶנער ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ָהאְּבן ִמיט ִאים 
ַקיין ַׁשְייכּות, אּון ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ַאְּפֶטער ָרב 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ֶער ָזאל ִאים ַווייְזן ִווי ַאזֹוי ְּתׁשּוָבה צּו טּוְהן, 
ַאז  ֶגעַהאט  ָהאט מֹוָרא  ָרב  ַאְּפֶטער  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָאֶּבער 
ֶער ֵגייט ׁשֹוין ָדא ַמאְכן ֶעֶּפעס ַא ִּבְלּבּול אֹויף ִאים, ָהאט ֶער 
ִאים ַאֶוועק ֶגעִׁשיְקט אּון ִאים ֶגעָזאְגט: ִאיְך ִּבין ׁשֹוין צּו ַאְלט, 
ָלאְזט ִמיר ָאּפ. ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: ֵניין ֶרִּבי, ִאיְך ִוויל ְּתׁשּוָבה 

טּוְהן! 

ָיֵגן ָעֵלינּו ְגַלייְך  ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַאְּפֶטער ָרב ְזכּותֹו 
ִוויל פּון ֶדעם  ֵווייְסט צּו ֶער  ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ְטַראְכְטן, ֶווער 
ַאֵליין ַמאְכן ַא ִּבְלּבּול, ַאז ֶדער ַרִּבין ָהאט ִמיר צּוֶגעֶרעְדט 
ִאיְך ָזאל ִאיֶּבער ָלאְזן ָיאְׁשֶקע אּון צּוִריק ֶוועְרן ַא ִאיד. ָהאט 
ֶער ִאים ְׁשֶטעְנִדיג ַאֶוועק ֶגעְׁשטּוְּפט, ִּביז ֶדער ְמׁשּוָמד ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵזייֶער צּו ֵווייֶנען: ֶרִּבי! ִאיְך ִוויל ְּתׁשּוָבה טּוְהן... 
אּון ִניְׁשט ָאְּפֶגעָלאְזט, ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַאְּפֶטער ָרב ִאים 
ִפיְרן, אּון ֶער  ִזיְך  ַאזֹוי ֶער ָזאל  ִווי  ַהְנָהגֹות  ֶגעֶגעְּבן ַאָּפאר 
ָהאט ֶגעְׁשִריְּבן צּו ֶדעם ָרב וואּו ֶער ָהאט ֶגעוואֹויְנט ֶער ָזאל 
ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן אֹויף ִאים, אּון ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען ָוואס ֶער ָהאט 
צּו טּוְהן. אּון ֶער ָהאט ַאַווַדאי ְּתׁשּוָבה ֶגעטּוְהן, ִּביז ֶער ִאיז 

ֶגעָוואְרן ָגאר ַא ְגרֹויֶסער ַּבַעל ְּתׁשּוָבה.

 ֶזעְהט ֶמען פּון ֶדעם ֲאִפילּו ַא ְמׁשּוָמד ֶקען ִזיְך ִאין ִאים 
ָאְנִציְנְדן ִדי ְנקּוַדת ַהַּיֲהדּות - ָדאס ִּפיְנֶטעֶלע ִאיד, אּון ֶמען 

ֶקען ִאים אֹויְך צּוִריק ְּבֶרעְנֶגען.

 )קונטרס “ווער איז דער חסיד?!”(
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פארזעצונג פון פריער:

ֶדער ֶרִּבי ַהאְלט ִזיְך אֹויף ַּביי ֶדעם ַצִדיק ֶרִּבי ְזֵאב ָוואְלף פּון ְטַׁשאְרִני-אֹוְסְטָרָאה 
זי”ע, און ֶדער ַצִדיק ָהאט ִאים אֹויְפֶגענּוֶמען ִמיט ָגאר ְגרֹויס ָּכבֹוד ַאִפילּו ֶדער ֶרִּבי 

ָהאט ֶגעטּון ָדאְרט ַאַסאְך ַזאְכן ָוואס ָהאט ִניְׁשט ֶגעְׁשֶמעְקט ַפאר ֶדעם ַצִדיק

...

ַאזֹוי ִאיז ֶגעֶווען ֵסיי ְפַרייָטאג צּו ַנאְכְטס, ֵסיי ַׁשָּבת ִאיְנֶדעְרְפִרי, אּון 
ִדי ֶזעְלֶּבע אֹויְך ַּביי ָׁשלׁש ְסעּודֹות. ֶווען ֶדער ַצִדיק ֶרִּבי ְזֵאב ָהאט ִזיְך 
ֶגעֶזעְצט ֶעְסן ָׁשלׁש ְסעּודֹות, ָהאט ׁשֹוין ֶדער ֶרִּבי ֶגעַהאט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 
ִּבְרַכת ַהָמזֹון, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶּבעְטן ַזיין ַּבאְגֵלייֶטער ר’ ִיְצָחק ֶער ָזאל 
ֵגיין קּוְקן אֹויּב ְמ’ֶזעט ׁשֹוין ִדי ְׁשֶטעְרְנס ִאיְנְדרֹויְסן, אּון ֶער ָהאט ְגַלייְך 
ַזיין לּוְלֶקע, אּון  ֶגעַדאֶוועְנט ַמֲעִריב, ֶגעַמאְכט ַהְבָדָלה, אּון ֶגענּוֶמען 

ַאזֹוי ִאיז ֶער ַאַריין צּו ֶרִּבי ְזֵאב.

ֶדער ַצִדיק ֶרִּבי ְזֵאב ָהאט ֶדעָמאְלט ֶגעַהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ִפיְרן ֶדעם 
ָׁשלׁש ְסעּודֹות ִטיׁש ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵסֶדר פּון ִדי ְגרֹויֶסע ֶרִּבי’ס, אּון ֶדער 
ֶרִּבי ִאיז ָדאְרט ַאַרייְנקּוֶמען ָאן ַקיין הּוט, ָאן ַקיין ַגאְרְטל, אּון ִמיְט’ן 
ִמיט  ְגַלייְך אֹויְפֶגענּוֶמען  ִאים  ְזֵאב ָהאט  ֶרִּבי  ִאין ַהאְנט. אּון  לּוְלֶקע 
ֶגעַדאֶוועְנט  ַהָמזֹון,  ִּבְרַכת  ֶגעֶּבעְנְטְׁשט  ְגַלייְך  ָהאט  ֶער  ָּכבֹוד,  ְגרֹויס 
ַמֲעִריב אּון ֶגעַמאְכט ַהְבָדָלה, אּון ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ֶגעֶרעְדט ִמיְט’ן 

ֶרִּבי’ן ִּכְמַעט ִדי ַגאְנֶצע ַנאְכט. ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ֵזייֶער ִליּב ֶגעַהאט.

 ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִליְך ַאָראְּפצּוְׁשַרייְּבן ַאֶלעס ָוואס ִאיז ַאִריֶּבער 
ִאין  ָדאְרט  ַזייֶעְנִדיג  ּוְבַגְׁשִמּיּות  ְּברּוְחִניּות  ֶרִּבי’ן  ֵהייִליְגן  אֹויְפ’ן 
ַקְטנּות.  ַאַסאְך  ִמיט  ָדאְרט  אֹויְפֶגעִפיְרט  ִזיְך  ָהאט  ֶער  ִאיְסַטאְנּבּול, 
ְמ’ָהאט ַפאְרְׁשַטאֶנען פּון ֶרִּבי’ן ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען ָדאְרט ִאין ָגאר ַא 
ְגרֹויֶסע ַסָּכָנה, ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער ֶוועט ׁשֹוין ִזיֶכער ָדאְרט ְּבַלייְּבן, 
ַאז ֶער ֶוועט ָדאְרט ִנְסַּתֵלק ֶוועְרן. ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ָאֶּבער ֶגעטּון 
ִמיט ִאים ָדאְרט ַאַסאְך ִנִסים, אּון ֶער ִאיז ַאֶלעס ִאיֶּבעְרֶגעקּוֶמען. אּון 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ִדי ַקְטנּות ָהאט ִאים ֵזייֶער ַאַסאְך ֶגעָהאְלְפן.

ֵהייִליְגן ַצִדיק  ֶרִּבי ֶגעַגאְנֶגען צּום ֵקֶבר פּוֶנעם  ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶדער 
ֶרִּבי ַנְפָתִּלי ַּכ”ץ זי”ע, ֶדער ַבַּעל ְסִמיַכת ֲחָכִמים, ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ָגאר 
ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק, ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶער ָהאט 
ָאֶּבער ִניְׁשט ַמְצִליַח ֶגעֶווען, ַווייל ָאְנקּוֶמעְנִדיג ַקיין ִאיְסַטאְנּבּול ִאיז 
ֶער ָדאְרט ִנְסַּתֵלק ֶגעָוואְרן אּום כ”ו ֵטֵבת ְׁשַנת תע”ט, אּון ְמ’ָהאט ִאים 
ַזיין ֵהייִליְגן ֵקֶבר, אּון  ָדאְרט ַּבאֶעְרִדיְגט. ֶדער ֶרִּבי ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו 

ֶגעטּון ָדאְרט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון.

ֶער  ִאיז  ֵקֶבר,  ַזיין  פּון  ֶגעקּוֶמען  צּוִריק  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער  ֶווען  ְגַלייְך 
ַפאר  ֶגעִליְגן  ַאזֹוי  ִאיז  אּון  ֶעְרד,  ֶדער  אֹויף  ַאָראְּפֶגעַפאְלן  ְּפלּוְצִליְנג 
ֶּבעט, אּון  ִאין  ַאַרייְנֶגעֵלייְגט  ֶמען אים  ָהאט  ֶדעְרָנאְך  ָׁשעֹות.  ַאַסאְך 
ֶער ִאיז ֶגעִליְגן ָדאְרט ִדי ַגאְנֶצע ַנאְכט, ִּביז צּוָמאְרְגְנס ִאיְנִמיְטן ָטאג. 
ֶער ִאיז ֶגעִליְגן ַאזֹוי ְקַראְנק ִווי ֶער ַהאְלט ׁשֹוין ַּביים אֹויְסֵגיין, ִּביז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט אֹויְפְׁשֵטיין 

אּון קּוֶמען צּו ִזיְך.

]ֵטייל ָזאְגן ַאז ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ַצִדיק 
ָהאט ֶגעָוואְלט ַאז ֶדער ֶרִּבי ָזאל ַּבאֶעְרִדיְגט ֶוועְרן ֶנעְּבן ִאים, ַווייל 

ֶער ִוויל ִניְׁשט ַזיין ָדאְרט ַאֵליין, “ַווייל ְס’ִאיז ִמיר ֶעְלְנד ָדא”[.
אּום  ַים.  אֹויְפ’ן  ִמְלָחָמה  ְגרֹויֶסע  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ַצייט  ֶיעֶנע  ִאין 
ִדי  ַּבאִזיְגט  ְפַראְנְקֵרייְך  פּון  ַנאָּפאְלָיאן  ֵקייֶזער  ֶדער  ָהאט  ִסיָון  כ”ח 
ָוואס  ַמאְלַטא  ִאיְנְזל  ֶדעם  ַאייְנֶגענּוֶמען  ָהאט  ֶער  אּון  ֶעְנְגֶלעְנֶדער, 
ַנאָּפאְלָיאן  ִאיז  י”ז ַּתמּוז  ַים. אּום  ִמיְטְלֶלעְנִדיְׁשן  ִאיֶנעם  ִזיְך  ֶגעפּוְנט 
ָאְנֶגעקּוֶמען ַקיין ִמְצַרִים, אּון ַא ָטאג ְׁשֶּפעֶטער, י”ח ַּתמּוז, ָהאט ֶער 
ַאייְנֶגענּוֶמען ַאֶלעְקַסאְנְדְרֶיע, אּון אּום ח’ ָאב ָהאט ֶער ַאייְנֶגענּוֶמען 
ִדי ַגאְנֶצע ַלאְנד ִמְצַרִים. ָאֶּבער ִניְׁשט ַלאְנג ְׁשֶּפעֶטער, אּום י”ט ָאב, 
ֵזיי  ְפַראְנצֹויְזן אּון  ִדי  ִאיֶּבער  ֶגעְׁשַטאְרְקט  ִזיְך  ֶעְנְגֶלעְנֶדער  ִדי  ָהאְּבן 
ָהאְּבן ֶגעִפיְרט ְגרֹויֶסע ִמְלָחמֹות ִאיֶנעם ַטייְך ִנילּוס, ֵזיי ָהאְּבן ַּבאִוויְזן 

צּו ִזיְנֶקען ַאֶלע ְפַראְנצֹויִזיׁשע ִׁשיְפן, אֹויֶסער ְצֵוויי.

ִאין  ֶגעֶווען  ָנאְך  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער  ֶווען  ֶאלּול,  ִאיְנִמיְטן  ֶדעָמאְלט 
ֶקעְגן  ִמְלָחָמה  אֹויְסֶגערּוְפן  ֶטעְרֵקיי  ָהאט  ֶטעְרֵקיי,  ִאין  ִאיְסַטאְנּבּול 
ֶהעְרַׁשאְפט.  ֵזייֶער  אּוְנֶטער  ֶגעֶווען  ִאיז  ִמְצַרִים  ַווייל  ְפַראְנצֹויְזן,  ִדי 
ֶווען ִדי ַאייְנוואֹויֶנער פּון ִאיְסַטאְנּבּול ָהאְּבן ֶגעֶהעְרט ַאז ִדי ִמְלָחָמה 
רּוְקט ִזיְך צּו ֵזיי, ַאז ִדי ְפַראְנצֹויְזן קּוֶמען צּו ֵגיין אֹויְפ’ן ַים, ָהאט ִדי 
ִאיִדיֶׁשע ְקִהָלה ִניְׁשט ֶעְרלֹויְּבט ַקיין ׁשּום ִאיד ַארֹויְסצּוֵגיין פּון ְׁשָטאט, 

ַארֹויְסצּוָפאְרן אֹויְפ’ן ַים.

ְגֵרייט  ִאיז  ֶער  ֶדעם,  אֹויף  ֶגעקּוְקט  ִניְׁשט  ָאֶּבער  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 
ַּבאְגֵלייֶטער  ַזיין  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶער  ֶנֶפׁש.  ְמִסירּות  ֶגעֶווען אֹויף 
ר’ ִיְצָחק, “ָזאְלְסט ִוויְסן ַאז ִאיְך ִּבין ְגֵרייט ִזיְך ַאַרייְנצּוֵלייְגן ֲאִפילּו ִאין 
ָגאר ְגרֹויֶסע אּון ְׁשֶרעֶקעִדיֶגע ַסָּכנֹות, ָאֶּבער ִאיְך ֶקען ֶעס ִניְׁשט טּון 
אֹויף ַדיין ֶחְׁשּבֹון. ֶדעְרַפאר, אֹויּב ִוויְלְסטּו, ֶקעְנְסטּו ֶנעֶמען ֶגעְלט אֹויף 
ְׁשֶּפעְזן אּון צּוִריק ָפאְרן ַאֵהיים ְּבָׁשלֹום, אּון ִאיְך ֶוועל ׁשֹוין ְטֶרעְפן ַא 
ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו ָפאְרן ַּבאַהאְלֶטעֶנעְרֵהייט, ָאן ֶדעם ָוואס ִדי ֶמעְנְטְׁשן 
פּון ִאיְסַטאְנּבּול ָזאְלן ִוויְסן ֶדעְרפּון, ַווייל ִמיְך ַאֵליין ִּבין ִאיְך ַמְפִקיר, 

ָזאל ַזיין ָוואס ְס’ָזאל ַזיין”. 

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



~ פרשת ויחי תשפ”ב ~
די  געהאט  איך האב  אז  אייבערשטער  כח  יישר 
זכי’ צו עסן א סעודה ביים ראש ישיבה שליט”א שבת 
פרשת ויחי. עס איז געווען א הערליכע סעודה, עס 
איז געווען אזוי שיין צו זען ווי דער ראש ישיבה מאכט 

די סעודות אזוי פרייליך און געשמאק.

פאר די סעודה האט דער ראש ישיבה זיך אנגערופן 
צו זיין ווייב: “איך האב היינט געקוקט ווי אזוי שמעון 
גייט אין גאס, און איך האב געזען אז ער האט שמירת 
עינים - ער קוקט אראפ, יעצט קען איך שוין זוכן א 
שידוך פאר אים, ווייל אז מען האט שמירת עינים קען 

מען שוין חתונה האבן”.

נאכדעם האט דער ראש ישיבה געפרעגט זיין קינד 
יוסף נ”י, “דו ווייסט וואס מען דארף טון פאר קידוש? 
פאר’ן  זאגן  דארף  מען  טון”.  תשובה  דארף  מען 
ראש  דער  און  גוט.”  זיין  שוין  גיי  “איך  אייבערשטן 
ישיבה האט זיך גלייך אנגערופן “הייליגע באשעפער 

איך גיי שוין זיין גוט און אנגעהויבן יום השישי”.

די  צו  געגאנגען  ישיבה  ראש  דער  איז  נאכדעם 
סינק וואשן די קינדער. אפאר קינדער האבן זיך נישט 
געזאגט  ישיבה  ראש  דער  האט  געפילט,  גוט  אזוי 
די  אז  וויסן  זאל  גוט  נישט  פילט  וואס  “יעדער  אז 

שבת’דיגע עסן היילט אויס”.

קינדער,  אלע  געוואשן  האט  ישיבה  ראש  דער 
חלה.  יעדעם  פאר  געטיילט  און  המוציא  געמאכט 
נאכדעם האט דער ראש ישיבה געהייסן פאר איינע 
ראש  דער  פיש.  די  אריינברענגען  קינדער  די  פון 
ישיבה האט געזאגט ‘לכבוד שבת קודש’ און נאך דער 
פיש האט דער ראש ישיבה געזאגט פאר זיין ווייב אז 

די חלה און די פיש איז געווען זייער פיין.

מען איז אריין אין א שמועס וועגן דער ראש ישיבה’ס 

נסיעה אויף ארץ ישראל, און דער ראש ישיבה האט 
פארציילט אז ער ווייסט נישט ווי אזוי דער יונגערמאן 
מנחם שטיינבערג ני”ו האט געוואוסט אז איך פאר 
קיין ארץ ישראל, און ער איז מיט געקומען מיט די 
נסיעה, ער האט פארציילט פאר דער ראש ישיבה אז 
ער פלעגט יעדן טאג בעטן דעם אייבערשטן ער זאל 
קענען מיטפארן מיט דער ראש ישיבה ווען דער ראש 
ישיבה וועט פארן קיין ארץ ישראל, און ער איז טאקע 

מיטגעפארן.

דערנאך האט דער ראש ישיבה געזינגען זמירות 
ראש  דער  זופ.  די  אריינגעברענגט  האט  מען  און 
“לכבוד  געזאגט  און  זופ  די  געגעסן  האט  ישיבה 
שבת קודש”. דער ראש ישיבה האט געזאגט פאר די 
קינדער אז יעדע מאל מען זאגט ‘לכבוד שבת קודש’ 

ווערט באשאפן א מלאך.

איז  מען  אז  פארציילט  האט  ישיבה  ראש  דער 
אמאל געקומען זאגן פאר רבי נתן אויף א געוויסע 
צדיק אז ער איז געווארן בלינד ווייל ער האט אזוי 
פיל מאל געזאגט ‘לכבוד שבת’ און יעדע מאל מען 
זאגט לכבוד שבת ווערט באשאפן א מלאך. האט ר’ 
נתן געזאגט “יא, יא, יעדע מאל מען זאגט לכבוד שבת 
האט  ישיבה  ראש  דער  מלאך”.  א  באשאפן  ווערט 
מסביר געווען אז רבי נתן האט געמיינט צו זאגן אז א 
טייל פון די מעשה איז אמת, דאס אז יעדע מאל מען 
זאגט לכבוד שבת ווערט באשאפן א מלאך - דאס איז 

טאקע אמת.

דער ראש ישיבה האט געבעטן אז מען זאל ברענגען 
נאך זופ פאר איינער פון די קינדער וואס האבן נישט 
אזוי גוט געפילט, ווייל זופ איז זייער געזונט עס היילט 
אויס, און די ראש ישיבה האט צוגעלייגט אז די מייערן 

און לאקשן פעלט נישט אויס.

לעצטע  סעודה  די  וועגן  געשמועסט  האט  מען 

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.

וואך ווען דער ראש ישיבה איז נישט דא געווען, 
אז עס איז געווען זייער פרייליך, און אז די קינדער 
ראש  דער  סעודה.  די  ביי  גראמען  געמאכט  האבן 
גראמען  די  איבערזאגן  צו  געבעטן  זיי  האט  ישיבה 
וואס זיי האבן געזאגט לעצטע וואך, און דער ראש 
אויפמערקזאמקייט  אסאך  געגעבן  זיי  האט  ישיבה 
)אטענשטן(, און געזאגט פאר איינע פון די קינדער 

אז ווען ער ווערט גרויס קען ער ווערן א גראמער...

געווען  איז  וואך  די  אז  געשמועסט  האט  מען 
היימישע  די באקאנטע  פון  איינע  אין  צוזאמקום  א 
שטעט, און מען האט אנגעזאגט פאר די מאמעס אז 
זיי זאלן רעדן צו די קינדער פון זיך אפשערן נאך די 
חתונה, ווייל אכציג פראצענט פרויען שערן זיך נישט 
אפ די האר, און צוואנציג פראצענט פארבן די האר צו 
א אנדערע קאליר. האט דער ראש ישיבה געזאגט אז 
אין שטעטל איז דא אכציג משפחות און אלע שערן 
אז  פארציילט  האט  ישיבה  ראש  דער  און  אפ,  זיך 
מוהרא”ש פלעגט אלץ שטאלצירן מיט יבניאל עיר 
ברסלב אז אלע פרויען שערן זיך דארט אפ, אבער 

ליידער היינט איז שוין נישט אזוי רח”ל.

מען האט געשמועסט וועגן די מעשה פון הייליג’ן 
חתונה  האט  טאכטער  זיין  ווען  זי”ע,  רב  צאנזער 
געהאט איז געווען א גזירה אז מען טאר נישט חתונה 
נאכנישט  זיך  זאל  זי  אז  געזאגט  מען  האט  האבן, 
האט  זי  אז  וויסן  נישט  מען  וועט  אזוי   - אפשערן 
חתונה געהאט, און נאר ווען זי קומט אן צו די שטאט 

ווי זי וועט וואוינען זאל זי זיך דארט אפשערן.

דעם  פון  געהערט  האט  רב  צאנזער  דער  ווען 
גלייך גע’חלש’ט. מען האט אים פרובירט  האט ער 
צו דערמונטערן אבער עס איז נישט געגאנגען. ווען 
זיין טאכטער האט געזען וואס גייט פאר, איז זי אריין 
אין א אנדערע שטוב און זיך שנעל אפגעשוירן און 
האב  איך  “קוק  טאטע,  איר  צו  האר  די  געברענגט 
מיך אפגעשוירן”, און נאר דעמאלטס האט מען אים 

געקענט דערמונטערן.

די פיר יעריגע יוסף נ”י האט געברענגט זיין עברי 
אים  האט  ישיבה  ראש  דער  און  חדר,  פון  צעטל 
אויסגעהערט ווי ער זאגט עס. און דער ראש ישיבה 
האט געזאגט אז יוסף איז א הייליגע נשמה, ער איז 
נישט געווען אין חדר די וואך ווייל ער פילט נישט 
גוט און נאך אלס דאווענט ער און לערנט, ער זאגט 

די עברי. 

נ”י,  יוסף  געפרעגט  האט  ישיבה  ראש  דער 
וואס ווילסטו טון ווען דו וועסט זיין גרויס, ווילסט 
זיין  און  זיך ארומדרייען  ווילסט  זיין א צדיק אדער 
א  זיין  וויל  ער  אז  געענטפערט  ער  מעכטיג? האט 
צדיק. האט דער ראש ישיבה עס איבערגעזאגט הויך 
געזאגט  ישיבה האט  דער ראש  און  ווייב,  זיין  פאר 
“ש’כח אייבערשטער אז מיינע קינדער לערנען און 

דאווענען”.

נאך די פלייש זענען ארויפגעקומען אפאר בחורים 
צו די באטע, און דער ראש ישיבה האט געפרעגט 
איינע פון די בחורים אויב מען האט געזינגען ביי די 
זיין שוועסטער’ס  ווייל  ניגון חסדי השם,  סעודה די 
ער  האט  שפיטאל.  פון  אהיימגעקומען  איז  בעיבי 
זייער  זיך  ישיבה  ראש  דער  האט  ניין.  אז  געזאגט 
געוואונדערט און אים איבערגעפרעגט אפאר מאל, 
ווי אזוי קען זיין אז דער אייבערשטער האט געמאכט 
געזינגען חסדי השם?  נישט  נס און מען האט  אזא 
וועל איך זינגען חסדי השם אנשטאט ענק. און דער 
ראש ישיבה האט אנגעפאנגען צו זינגען חסדי השם, 

און געטאנצן.

קליינעם  דעם  געהאלטן  האט  ישיבה  ראש  דער 
יחזקאל נ”י און ער האט געשלעפט די ראש ישיבה’ס 
פיאות, האט דער ראש ישיבה זיך אנגערופן מיט א 
שמייכל: ווער ווייסט פארוואס א מאמע האט נישט 
קיין בארד? אז די בעיבי זאל עס נישט שלעפן, ווייל 
די מאמע איז באשעפטיגט מיט די קינדער א גאנצן 

טאג.

איינע  מיט  געשמועסט  האט  ישיבה  ראש  דער 
פון די בחורים וואס זענען ארויפגעקומען, און יענע 
בחור האט פארציילט אז זיין ברודער פלעגט אמאל 
זיין אין היכל הקודש, אבער ער פלעגט זיך טענה’ן 
מיט מענטשן, ביז איין טאג איז ער אוועקגעגאנגען. 
האט דער ראש ישיבה געזאגט אז מען דארף זייער 
אכטונג געבן זיך נישט צו טענה’ן מיט קיין מענטשן, 
און דער ראש ישיבה האט פארציילט: ווען איך בין 
מקורב געווארן צו מוהרא”ש פלעגן מענטשן פרובירן 
זיך צו טענה’ן מיט מיר אבער איך האב אויסגעהערט 

און געבליבן שטיל.
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



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

קרית ברסלב שאטל פארט ארום אין די גאסן פונעם שטעטל

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

שיעור התחזקות ביים חבורה היכל הקודש בני ברק דורך ר’ יצחק לעסער שליט”א - יום ג’ שמות

חבורת היכל הקודש אין שטאט לאנדאן
רעכטס: ביי א צאמקום פארגאנגענעם יום טוב חנוכה . לינקס: פילע ספרים גרייט פאר הפצה.

מנהל המוסדות ר’ אברהם משה שטראססער שליט”א ביים 
באזוכן תלמוד תורה היכל הקודש קרית יואל - יום ה’ שמות



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!

ַאַסאְך ִמְצֹות
ִקיְנד  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֶווען 
ְפֶלעְגט ִאים ַזיין ַמאֶמע ֶגעְּבן ֶגעְלט ֶער ָזאל ֶקעֶנען 
קֹויְפן גּוֶטע ַזאְכן, ֶדער ְקֵלייֶנער ַנְחָמן ָהאט ִניְׁשט 

ֶגעְלט  ִדי  ֶגענּוְצט 
ַנאׁש,  קֹויְפן  צּו 
ְּפֵרייֶזעס אּון גּוֶטע 
ְפֶלעְגט  ֶער  ַזאְכן, 
ֶגעְלט  ִדי  ֶגעְּבן 
אֹויְך  ְצָדָקה,  ַפאר 
ֶגעְּבן  ֶער  ְפֶלעְגט 
ִדי ֶגעְלט ַפאר ַזיין 
ֶער  ֵחֶדר  ִאין  ֶרִּבי 
ִמיט  ֶלעְרֶנען  ָזאל 
ִווי  ִאים ָנאְך ֶמער 

ַאֶלע ִקיְנֶדער.

ְקֵלייֶנער  ֶדער 
ָהאט  ַנְחָמן 
ִדי  טּון  ֶגעָוואְלט 
ִמְצָוה פּון  ְגרֹויֶסע 

ְצָדָקה, ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ְׁשִטיֶלעְרֵהייט ִאין ׁשּול; 
ָדאְרט ִאין ׁשּול ִאיז ֶגעֶווען ַא ְצָדָקה ּפּוְׁשֶקע. ַנְחָמן 
ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְפֵרייִליְך צּו טּון ֶדעם ִוויְלן פּוֶנעם 
ָהאְּבן  ֶגעָוואְלט  ָאֶּבער  ָהאט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאַסאְך ִמְצֹות, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט: ‘אֹויּב ִאיְך ֶוועל 
ַאַרייְנֵלייְגן אֹויף ֵאיין ָמאל ִדי ַגאְנֶצע ַמְטֵּבַע ֶוועל 
ָהאְּבן  ָדאְך  ִוויל  ִאיְך  ִמְצָוה,  ֵאיין  אר  נַָ ָהאְּבן  ִאיְך 
ַאַסאְך ִמְצֹות’, ָהאט ֶדער ְקֵלייֶנער ַנְחָמן ֶגעְטַראְכט 
צּו ִזיְך: ‘ִאיְך ָהאּב ַאן ֵעָצה, ִאיְך ֶוועל אֹויְפטֹויְׁשן ִדי 
ַמְטֵּבַע אֹויף ַאַסאְך ְּפרּוטֹות, ִאיְך ֶוועל ֶגעְּבן ֵאיין 

ַא  ָנאְך  ָנאְכֶדעם  אּון  ְּפרּוָטה  ַא  ָנאְך  אּון  ְּפרּוָטה 
ְּפרּוָטה - ַאזֹוי ֶוועל ִאיְך ָהאְּבן ַאַסאְך ִמְצֹות’.

ֶדער ְקֵלייֶנער ַנְחָמן ָהאט ֶגענּוֶמען ִדי ַמְטֵּבַע אּון 
אֹויְפֶגעטֹויְׁשט  ֶעס 
אֹויף ַאַסאְך ֶּפעִניס 
ָהאט  ֶער  אּון 
ֶדעם  ֶגענּוֶמען 
“ַׁשֲעֵרי  ִסידּור 
ֶגעָזאְגט  אּון  ִציֹון” 
ִיחּוד,  ְלֵׁשם  ֶדעם 
ַאַריין  ָהאט  ֶער 
ֶגעֵלייְגט ַא ֶּפעִני ִאין 
ָנאְכֶדעם  ּפּוְׁשֶקע, 
ָנאְכַאָמאל  ֶער  ִאיז 
ִדי  צּו  ֶגעקּוֶמען 
אּון  ּפּוְׁשֶקע  ְצָדָקה 
ֶגעָזאְגט  ָנאְכַאָמאל 
ֶדעם ְלֵׁשם ִיחּוד אּון 
ָנאְך  ַאַרייְנֶגעֵלייְגט 
ַנְחָמן ֶגעטּון  ְקֵלייֶנער  ַאזֹוי ָהאט ֶדער  ַא ְּפרּוָטה, 
ַאַסאְך ָמאל; ֶער ָהאט ֶגעטּון ַאַסאְך ָמאל ִדי ִמְצָוה 

פּון ְצָדָקה.

ִקיְנֶדער, ֶעְטץ ֵווייְסט ָוואס ִאיז אֹויְסֶגעַוואְקְסן 
ֶדער  ֵווייְסט?  ֶווער  ַנְחָמן?  ְקֵלייֶנעם  ֶדעם  פּון 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי! ַווייל ֶווען ֶמען טּוט ַאַסאְך ִמְצֹות 
ַא  אֹויף  ֶמען  ַוואְקְסט  ּוִּבְּפִׁשיטּות  ִּבְּתִמימּות 

ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

ָנאְך ַא ְּפרּוָטה אּון ָנאְך ַא ְּפרּוָטה
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העלף נחמן העלף נחמן 

נתן אנקומען נתן אנקומען 

צום צדקה צום צדקה 

פושקע!פושקע!

ווען מען טוט אסאך מצות 
בתמימות ובפשיטות וואקסט 

מען אויף א גרויסער צדיק

טרעף
די פאלגנדע ווערטער 2 מאל



שיעור מיטן רבי’ןשיעור מיטן רבי’ןסודאקא
אא

ִהְרהּוֵרי  ָּבִאים  ֶׁשֶקר  ְיֵדי  ַעל  ו. 
ֲעבֹוָדה ָזָרה

טייטש. דּוְרְך ִליְגְנט קּוְמט ֶמען צּו, צּו 

ְטַראְכְטן פּון ֲעבֹוָדה ָזָרה 
פירוש. ]ַאז ְמ'ָזאְגט ִליְגְנט, ְּבֶרעְנְגט ָדאס

ַאז ְמ'ָזאל ְטַראְכְטן פּון ֲעבֹוָדה ָזָרה[

אאמתמת

דער הייליגער רבי זאגט: זאגן תהלים 
איז מסוגל?

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. פאר תשובה
ב. פאר שמחה
ג. פאר קדושה

ד. פאר א ריינע מח

זומער תשע”א
דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

 יעקב קאפלשטערן - אנטווערפן
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161

שאלה און ענטפער פון פאריגע  וואך:

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

שאלה: 

ענטפער:



פון רעכטס צו לינקס.פון רעכטס צו לינקס.
3. נישטא בעסערס ווי זיך ____  דאס הארץ צום אייבערשטן

5. אז מיר וועלן רעדן, זינגען, און דאנקען דעם אייבערשטן וועלן 
מיר ווערן גרויסע ____

8. טו אלעס אין די וועלט עס זאל זיין שלום אין ____

9. מען דארף זיין א גרויסער ____ ביים דינען דעם אייבערשטן

12. ____ איז גרעסער פון יעדע עבודה

13. אז עס איז דא דרך ארץ איז דאס א סימן פון ____ ____

14. ווער עס קומט צום רבי'ן ראש השנה, שבת חנוכה, און שבועות 
ווערט ניצול פון ____ ____

17. ביים הייליגן רבי'ן איז געווען ____ ____ זייער א וויכטיגע 
זאך

19. בעטס פאר ____ טעג אין איין צו, וועט איר זען א ישועה

21. אז מען חזר'ט אמונה ווערט מען פטור פון ____

פון אויבן אראפ.פון אויבן אראפ.
1. ווער עס וויל תשובה טון, זאל זאגן ____

2. באהאלטענע צדיקים העלפן מענטשן און קיינער ווייסט 
נישט פון זייערע ____

4. אז מען גייט נאך דעם רבי'ן, קען מען אריבערגיין אלע 
שלענג, קליפות, און ____

6. אזויפיל אידן זאגן אז די ____ איז זייער גאנצע חיות

7. רעד נישט קיין תורות, פלפולים, נאר ווערטער פון ____

10. פרובירט מיט אלע אייערע כחות צו זיין ____

11. וואס מער מען ____, אלץ מער כח באקומט מען

12. דער רבי פלעגט אונז מבזה זיין פארוואס מיר זענען נישט 
עוסק אין ____

15. דער רבי דארף נאר מען זאל ____ זיין גוט

16. שיק אים יעדן טאג א מעסידזש ער זאל דיר ____

18. שובבי"ם פלעגט רבי נתן זאגן דעם יום תהלים ____ מאל 
א טאג

20. בארגן נאר וויפיל מען וואלט יענעם ____

האסטו דורך געלערנט עצתו אמונה האסטו דורך געלערנט עצתו אמונה 
פרשת שמות?פרשת שמות?



שיינע שמועסן נאך א ליל ששי שיעור                                                                            ביים געבן א שיעור אין ישיבה תפארת התורה אין יאר תש”ע                                                                                                                                             

מוהרא”ש זי”ע ביים 
געבן שיעורים די 

לעצטע 50 יאר

ליל ששי שיעור אין היכל הקודש בארא פארק אין די ס’ יארן ביים געבן א שיעור אין די סוכה 

ביים געבן א שיעור אין ישיבה תפארת התורה אין סקילמאן                                                              ביים געבן א שיעור פאר די בחורים אין בארא פארק                                                           



ביים געבן א שיעור אינעם אלטן בית המדרש אין בארא פארקשלש סעודות אין יבנאל עיר ברסלב                                                                

מוהרא”ש זי”ע ביים 
געבן שיעורים די 

לעצטע 50 יאר

ביים געבן א שיעור מוצאי ראש השנה אין אומאן ביים חנוכת הבית פונעם בית המדרש אין יבנאל עיר ברסלב

ביים געבן א שיעור אין די ל’ יארןביים געבן א שיעור אין די סוכה אין די נ’ יארן                                                               


