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א
פון
6יואל וועבערמאן

מיין סטים (הייצונג) האט זיך נישט אנגעצינדן ,איך האב פרובירט צו
זעהן אויב די בוילער איז די פראבלעם אבער עס האט נישט אויסגעזעהן
אז דאס איז די פראבלעם ,איך האב גערופן די קאמפאני וואס האט עס
אריינגעלייגט ,ער האט מיר געזאגט איך זאל קוקן געוויסע פלעצער ביי די
בוילער צו זעהן אפשר איינע פון די זאכן איז די פראבלעם ,אבער דאס האט
אויך נישט געהאלפן ,נו וואס טוט מען? תפלה! "הייליגער באשעפער העלף
מיר די סטים זאל זיך אנצינדן ,עס איז א קאלטע ווינטער און מען דארף
האבן סטים פאר די הויז" ,איך האב נאכאמאל פרובירט עס אנצוצינדן און...
יא עס ארבעט אן פאררעכטן ,שכח אייבערשטער!
6אברהם הערש וועבערמאן

איין שבת האט זיך אראפגעלאזט א נאסע שניי ,במשך דעם שבת האט
מען שפאצירט דערויף ,און גלייך נאך שבת האט זיך אראפ געלאזט א
קעלט ,אזוי אז די גאנצע שניי איז געווארן א שטיק אייז ,איך האב געזוכט
איינער וואס קען מיר לייגן זאלץ און עס דערנאך אוועק שארן אבער ס'איז
נישט געווען קיינער ,איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל יא קענען
שנעל טרעפן איינעם ווייל דאס איז א גרויסע סכנה אזוי צו לאזן ,שכח
אייבערשטער מיין שכן האט מיר געזאגט אז ער קען מיר עס מאכן ,ער
דארף שוין אוועקפארן אבער ער וועט עס מאכן פאר מיר נאך פאר ער
פארט אוועק ,שכח אייבערשטער!
6יצחק אהרן וויינבערג

שוין א לאנגע צייט וואס מיין סטים (הייצונג) אינדערהיים האט נישט
געהעריג געארבעט ,מען האט פרובירט אלע וועגן אבער עס איז נישט
געגאנגען ,איך האב שטארק געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל האבן סטים
אין מיין הויז ,שכח אייבערשטער מען האט געטראפן די פראבלעם פארוואס
עס ארבעט נישט ,מען האט עס געפיקסט און יעצט ארבעט עס פיין ברוך
השם.

ג
גייענדי צום דריק

אויספירליכע באריכט פונעם חמשה עשר
סעודה ,וואס איז געפראוועט געווארן אין
שטעטל,
אין די קומענדיגע בלעטל אם ירצה השם.

פארגאנגענעם דאנערשטאג בא העעל"ט האט מען
געהאט די זכיה צו האבן דעם ראש ישיבה שליט"א אין
שטעטל.
צו ערשט איז דער ראש ישיבה שליט"א צוגעפארן צו די
הייליגע מוסד וואס מיר האבן אין שטעטל ,דער ראש ישיבה
האט געשמועסט מיט די לעכטיגע קינדער פונעם מוסד זיי
זאלן האבן שיינע מידות וואס דאס איז געווען א יסוד ביים
הייליג'ן רבי'ן ,דערנאך האט דער ראש ישיבה געגעבן גאר א
רייכע שיעור פאר די מחנכים אינערהאלב די הייליגע מוסד
(מען קען הערן די אינהאלטסרייכע שיעור אויף קול ברסלב
האטליין).
שפעטער איז פארגעקומען א מיטינג מיט די געטרייע
הנהלה מעמבער'ס ווי עס איז געווארן אויסגעשמועסט גאר
וויכטיגע ענינים פאר די עתיד פונעם ברסלב'ן שטעטל.
הארט פאר מנחה האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט
א דף גמרא אין בית המדרש און דערנאך אויסגעשמועסט די
חשיבות פון א אינגערמאן וואס לערנט יעדן טאג דעם דף
גמרא וואס דאס איז די ריכטיגע אינוועסטמענט.

בית פיגא שבת התוועדות אין שטעטל
גאר א שיינע שבת התוועדות איז געפראוועט געווארן
אין שטעטל פארגאנגענעם שבת בא העעל"ט פאר אלע בית
פיגא תלמידות פון איבעראל.
פרייטאג צונאכטס האבן די חשוב'ע פרויען פון שטעטל
מיטגעהאלטן די שיינע באטע ,אנגעהויבן מיט זינגען די
זמירות שבת ,דערנאך איז פארגעקומען גאר א שיינע שיעור
פון די מנהלת מרת לעסער תחי' ,אזוי אויך נאך אסאך
געשמאקע אקטיוויטעטן.
מוצאי שבת איז פארגעקומען גאר א שיינע מלוה מלכה
וואס האט זיך פארצויגן ביז אין די פארטאגס שעות ,גאר
א רייכע שפיל איז אויפגעשפילט געווארן דורך די חשוב'ע
תלמידות פון בית פיגא ,וואס איז געווארן ארויסגעברענגט
די שיינקייט פון בעטן דעם אייבערשטן מען זאל האבן גוטע
מידות ווען מען איז נאך יונג ,וואס דאס העלפט דעם מענטש
פאר א גאנץ לעבן.
דערנאך האט מען געהערט גאר א וויכטיגע שיעור
פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס האט גערעדט פון די
וויכטיגקייט פון האבן גוטע מידות און נאך וויכטיגע ענינים
וואס איז נוגע פאר א תלמידה בית פיגא.
מיר ווילן זיך באדאנקען פאר אלע וואס האבן
צוגעהאלפן צום סוקסעס פונעם שבת ,אלע וואס האבן
געהאלפן האבן ארויסגעהאלפן מיט'ן גאנצ'ן הארץ ,דער
אייבערשטער זאל זיי באצאלן מיט אלעס גוטס.

א בריוו

לכבוד די יארצייט פון מוהרא"ש זי"ע
קֹודׁש ַּפ ְר ַׁשת יִ ְתרֹו ,י"ז ְׁש ַבט,
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך ֶ -ע ֶרב ַׁש ָּבת ֶ
ְׁשנַ ת תשע"ח לִ ְפ ָרט ָק ָטן
ייע ֶרער ַח ֶבר  ...נֵ רֹו יָ ִאיר
לְ ָכבֹוד ַמיין ֵט ֶ
עּודה פּון
אר ַצייט ְס ָ
אר'ן ְמנַ ֵדב זַ יין ִדי יָ ְ
רֹויסן יְ יַ ֶׁשר ּכ ַֹח ַפ ְ
ְ
ַא גְ
מֹוה ָרא"ׁש זֵ ֶכר ַצ ִדיק לִ ְב ָר ָכה.
ֲ
יׁשט
מֹוה ָרא"ׁשֶ ,קען ֶמען נִ ְ
עדן פּון ֲ
ויפיל ִמיר זָ אלְ ן ַָנאר ֶר ְ
ִו ִ
אר ְפן
עוועןִ .מיר ַד ְ
מֹוה ָרא"ׁש ִאיז גֶ ֶ
ער ֵציילְ ן ֶווער ֲ
ֶענְ ִדיגְ ן צּו ֶד ְ
ייטן ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבינְ 'ס
אר ְׁש ְּפ ֵר ְ
מֹוה ָרא"ׁש אּון ַפ ְ
אכן ֲ
נָ אְך ַמ ְ
ֵעצֹות ַפאר ִדי גַ אנְ ֶצע ֶוועלְ ט.
אֹויספ ֶרעגְ ן ַאלֶ ע
ְ
ער ֶוועי אּון
אכן ַא ֶס ְ
ֶווען ֶמען זָ אלְ ן ַמ ְ
וארן
עו ְ
קּורב גֶ ָ
קּור ִבים ִאין ְּב ֶר ְסלֶ ב ִווי ַאזֹוי ַאלֶ ע זֶ ענֶ ען ְמ ָ
ְמ ָ
קּורב
צּום ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבי'ןֶ ,וועט ֶמען זֶ ען ַאז ֻר ָּבם ְּכּכּולָ ם זֶ ענֶ ען ְמ ָ
ייצט
אר ְפלֵ ְ
רּוקט אּון ַפ ְ
עד ְ
מֹוה ָרא"ׁש ָוואס ָהאט גֶ ְ
דּורְך ֲ
וארן ְ
עו ְ
גֶ ָ
ֶצענְ ְדלִ יגֶ ער ִמילְ יָ אנֶ ען ְס ָפ ִרים אּון קּונְ ְט ֵר ִסים פּון ֵהיילִ יגְ ן
ערע
דּורְך ַאנְ ֶד ֶ
וארן ְ
עו ְ
קּורב גֶ ָ
ֶר ִּבי'ן .אּון ֲא ִפילּו ִדי ָוואס זֶ ענֶ ען ְמ ָ
ער ֵהייט ִדי
ארף ֶמען ְפ ֶרעגְ ן ְׁש ִטילֶ ְ
ַמנְ ִהיגִ ים ִאין ְּב ֶר ְסלֶ בַ ,ד ְ
וארן צּום ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבי'ן,
עו ְ
קּורב גֶ ָ
ַמנְ ִהיגִ ים ִווי ַאזֹוי זֵ יי זֶ ענֶ ען ְמ ָ
עווען .דּו
מֹוה ָרא"ׁש ָהאט זֵ יי ַאלֶ ע ְמ ַק ֵרב גֶ ֶ
ֶוועט ֶמען זֶ ען ַאז ֲ
וארן צּום
עו ְ
קּורב גֶ ָ
יסט ְמ ָ
אר ֵציילְ ט ַאז דּו ִּב ְ
אסט ִמיר ַפ ְ
ַאלֵ יינְ ס ָה ְ
מֹוה ָרא"ׁש ז"ל.
דּורְך ַא ֵס ֶפר פּון ֲ
ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבי'ן ְ
אכ ֶטער; ֶדער
ַמזָ ל טֹוב ַפאר ִדי ִׁשידּוְך ִמיט ַדיין ָט ְ
אּבן ַא ַסאְך נַ ַחת פּון ִאים
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן זָ אלְ ְסט ָה ְ
ייּב ְ
ֵא ֶ
אּון פּון ַאלֶ ע ַדיינֶ ע ִקינְ ֶדערַ .דיין ָח ָתן ָהאט ִמיר גֶ עזָ אגְ ט ַּביים
עווען ַּכ ָּמה ְּפ ָע ִמים ִׁש ָׁשה ִס ְד ֵרי
ְּתנָ ִאים ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ְמ ַסיֵ ים גֶ ֶ
ִמ ְׁשנָ ה אּון ֶער גֵ ייט ׁשֹוין ְמ ַסיֵ ים זַ יין ַׁש"ס ַּב ְבלִ י ַ -אלֶ עס ִּבזְ כּות
"ס ֶדר ֶד ֶרְך ַהלִ ימּוד" פּון ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבי'ן; ֶדער גְ ִרינְ גֶ ער ֶוועג
ֶדעם ֵ
ּתֹורה.
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
עּבן צּו לֶ ְ
ָוואס ֶדער ֶר ִּבי ָהאט אּונְ ז גֶ עגֶ ְ
אּבן ַה ְצלָ ָחה ִאין ַאלֶ ע
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן זָ אלְ ְסט ָה ְ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
ִענְ יָ נִ ים.
...
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום ד' ַּפ ְר ַׁשת ַויֵ ָרא ,ט"ו ֶח ְׁש ָוןְׁ ,שנַ ת
תש"פ לִ ְפ ָרט ָק ָטן
לְ ָכבֹוד  ...נֵ רֹו יָ ִאיר.
ִאיְך ָהאּב ֶע ְר ַהאלְ ְטן ַדיין ְּב ִריוו.
מֹוה ָרא"ׁש
עדן ֶקעגְ ן ֲ
ער ְסט ֶר ְ
ְּבנֹוגֵ ַע ַדיין ְפ ַראגֶ עֶ ,ווען דּו ֶה ְ
ערן?
זִ ְכרֹונֹו לִ ְב ָר ָכה ָוואס דּו זָ אלְ ְסט טּון ,אֹויּב דּו זָ אלְ ְסט ֶענְ ְט ֶפ ְ
ה'ען ִמיט
יׁשט ַט ְענָ ֶ
ייער זָ אלְ ְסט ַחס ְו ָׁשלֹום נִ ְ
ִאיְך ֶּבעט ִדיר זֵ ֶ
ערן אּון ַמ ְס ִּביר זַ ייןַ ,ווייל
אר ֶענְ ְט ֶפ ְ
יׁשט צּו ַפ ְ
יׁשט ,זּוְך נִ ְ
ֵקיינֶ עם נִ ְ
ה'עט אּון
ע'ט ֲענָ ֶ
אּבן זִ יְך גֶ ַ
"די ַאלֶ ע ָוואס ָה ְ
ֶר ִּבי נָ ָתן ָהאט גֶ עזָ אגְ טִ :
ער ַהאלְ ְטן".
יׁשט ֶד ְ
אּבן זִ יְך נִ ְ
ויּכּוחים ָה ְ
ִ
ַא ַריין ִאין ִו
מֹוה ָרא"ׁש
מֹוה ָרא"ׁש; ֲ
עמען ַפאר ֲ
יׁשט ָאנְ נֶ ֶ
אר ְפ ְסט זִ יְך נִ ְ
דּו ַד ְ

צו קויפן קמיע'ס און פרויען
רעפלעקטערס
רופט העניך אינדיג
845-248-1651

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א

מֹוה ָרא"ׁש
עמען ַפאר ִאיםַ ,אזֹוי ִווי ֲ
ָהאט ֶווער ֶעס ֶוועט זִ יְך ָאנְ נֶ ֶ
ויׁשן
ה'ריי ְצ ִו ְ
עווען ַא ֲטענָ ֵ
ער ֵציילְ טַ :א ָמאל ִאיז גֶ ֶ
ָהאט ֶד ְ
עצט ֶקעגְ ן ְּב ֶר ְסלֶ ב,
עה ְ
ה'עט אּון גֶ ֶ
ע'ט ֲענָ ֶ
ֶמענְ ְט ְׁשןֶ ,מען ָהאט גֶ ַ
עדן
עהֹויּבן ֶר ְ
ְ
חּוצף ָאנְ גֶ
מּועס ָהאט ַא ְמ ָ
יטן ֶדעם ְׁש ֶ
ִּביז ִאינְ ִמ ְ
עווען
מּועס ִאיז גֶ ֶ
ארט ַּביי ֶדעם ְׁש ֶ
ְֶקעגְ ן ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבי'ןָ ,ד ְ
'ער ָח ִסיד אּון ֶער ִאיז ַא ֶוועק גֶ עגַ אנְ גֶ ען פּונֶ עם
ַא ְּב ֶר ְסלֶ ְב ֶ
יקים.
עדן ֶקעגְ ן ַצ ִד ִ
ערן ֶר ְ
עוואלְ ט ֶה ְ
יׁשט גֶ ָ
מּועסֶ ,ער ָהאט נִ ְ
ְׁש ֶ
יׁשט ָאן
עמט זִ יְך נִ ְ
"היִ ָּת ֵכן ֶער נֶ ְ
עפ ֶרעגְ ט ֲ
ֶווען ֶמען ָהאט ִאים גֶ ְ
עדן ֶקעגְ ן אּונְ זֶ ער
ערט ֶר ְ
עה ְ
ַפאר זַ יין ֶר ִּבי? אֹויּב ִמיר ָוואלְ ְטן גֶ ֶ
ענּומען ַפאר אּונְ זֶ ער ֶר ִּבי!" ָהאט ֶדער
ֶ
ֶר ִּבי ָוואלְ ְטן ִמיר זִ יְך ָאנְ גֶ
אקאנְ ט
יׁשט ַּב ַ
"דיין ֶר ִּבי ִאיז נִ ְ
ערטַ :
עענְ ְט ֶפ ְ
'ער ָח ִסיד גֶ ֶ
ְּב ֶר ְסלֶ ְב ֶ
עמען ַפאר זַ יין
ימלִ ,מ ֵּמילָ א מּוז זִ יְך ֵאיינֶ ער ָאנְ נֶ ֶ
אֹויבן ִאין ִה ְ
ְ
אקאנְ ט
ָּכבֹודָ ,א ֶּבער ַמיין ֶר ִּביֶ ,דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִּבי ִאיז ַּב ַ
עדט אֹויף ִאים ֶוועט ֶמען זִ יְך
ימלֶ ,ווען ֶמען ֶר ְ
אֹויבן ִאין ִה ְ
ְ
עמען".
יׁשט ָאנְ נֶ ֶ
ארף ִאיְך זִ יְך נִ ְ
ימלַ ,ד ְ
עמען ַפאר ִאים פּון ִה ְ
ָאנְ נֶ ֶ
צּוריק ַפאר ֵקיינֶ עם ,לָ אז
יׁשט ִ
רּודער ְׁש ַווייג אּון ֶענְ ְט ֶפער נִ ְ
ְּב ֶ
עמען.
ער ְׁש ְטן זִ יְך ָאנְ נֶ ֶ
ייּב ְ
ֶדעם ֵא ֶ
"חד
(ּב ָרכֹות יטַ :).
ער ֵציילְ ן ְ
ֲח ָכ ֵמינּו זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכה ֶד ְ
חּוצף ָהאט
מוּאל"ֵ ,איינֶ ער ַא ְמ ָ
ִא ְשׁ ָתּ ֵעי ִמילְּ ָתא ָבּ ְת ֵריהּ ְדּ ַמר ְשׁ ֵ
מּואלֶ ,ער ָהאט חֹוזֶ ק
מֹורא ְׁש ֵ
עדט אֹויף ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֲא ָ
ער ְ
גֶ ֶ
וּבזַ ָעא לְ ַא ְרנְ ָקא ְדמ
מּואל" ,וּנְ ַפל ַקנְ יָ א ִמ ְטּלָ לָ א ְ
אכט פּון ְׁש ֵ
עמ ְ
גֶ ַ
עפאלְ ן ַא ַּבאלְ ָקאן פּון ַדאְך ָוואס
אּפגֶ ַ
וֹחיהּ" ,אּון ֶעס ִאיז ַא ָר ְ
ֵ
"שׁאנֵ י צוּ
אר ְּבןָ ,
עׁש ָט ְ
עׁש ָּפאלְ ְטן זַ יין מ ַֹח אּון ֶער ִאיז גֶ ְ
ָהאט גֶ ְ
יק ֵריהּ" ,זָ אגְ ט ִדי גְ ָמ ָרא
קוּד ָשׁא ְבּ ִריְך הוּא ָתּ ַבע ִבּ ָ
ְר ָבּא ֵמ ַר ָבּנָ ן ְדּ ְ
עמט זִ יְך ָאן ַפאר ֶדעם ָוואס ִאיז
ער ְׁש ֶטער ַאלֵ יינְ ס נֶ ְ
ייּב ְ
ַאז ֶדער ֵא ֶ
ְמזַ לְ זֵ ל ִאינֶ עם ָּכבֹוד פּון ַא ַצ ִדיק.
מֹוה ָרא"ׁשָ ,וואס
אר ְקן ִמיט ִדי ֵעצֹות פּון ֲ
אר ְפן זִ יְך ְׁש ַט ְ
ִמיר ַד ְ
יס ֵקייט פּונֶ עם ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבינְ 'ס ֵעצֹות,
ערנְ ט ִדי זִ ְ
ָהאט אּונְ ז גֶ עלֶ ְ
יעּורים ְּכ ִס ְד ָרן ַעל
ערנֶ ען ִׁש ִ
ּתֹורה ,לֶ ְ
ייסן ִאין ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
זִ יְך ְפלַ ְ
יט'ן
ּבֹודד זַ יין ִמ ְ
ִּפי ֶד ֶרְך ַהלִ ימּוד פּון ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבי'ן ,אּון זִ יְך ִמ ְת ֵ
ער ֵציילְ ן ַאלֶ עס ָוואס
מּוע ְסן ִמיט ִאים אּון ִאים ֶד ְ
ער ְׁש ְטןְׁ ,ש ֶ
ייּב ְ
ֵא ֶ
עּבן.
יׁשט לֶ ְ
אכט אּונְ ז ְמׁשּוגָ ע אּון לָ אזְ ט אּונְ ז נִ ְ
ֶדער יֵ ֶצר ָה ָרע ַמ ְ
יח זַ יין ִאין ַאלֶ ע
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן זָ אלְ ְסט ַמ ְצלִ ַ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
ַדיינֶ ע ֶוועגְ ן.
א) וועלכע ספר פון מוהרא"ש זי"ע ציעט דיר די מערסטע צו לערנען?
ב) דורך וועלכע ספר איז מוהרא"ש זי"ע מקורב געווארן?
ג) וואו האט מוהרא"ש זי"ע געלערנט דעם ערשטן ברסלב'ן ספר וואס ער
האט געטראפן?

ח דות
אפטיילונג

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז אדי שטיינבערג תחי'
תלמידה בית פיגא קרית ברסלב

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161
אדער גיבט איבער די תירוצים פאר'ן מלמד אדער טיטשער.
ענטפערס פון פאריגע וואך
א) זעקסטע יאר
ב) ספר ארך אפים

טייערע חשובע פרויען!
ווערט א "בנינו" מעמבער ,יעדן ערב שבת
פאר ליכט צינדן ווען מען בעט דעם
אייבערשטן פאר גוטע קינדער ,וועט אייער
קארד ווערן געטשארדזשט מיט .$5
רופט שוין אריין זיך איינצושרייבן
929-630-6070

