
 דער ראש ישיבה באזוכט אין תלמוד תורה 
קרית ברסלב דינסטאג וארא
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שליט"א

געפראוועט פשוטע חתונה אין בית המדרש 

ושמחו שישו 



 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
מען  וואס  געבן  אכטונג 
אינעם  אריין  לייגט 

בלעטל

 בעזרת ה’ יתברך

וארא,  פרשת  קודש  שבת  ערב 
שנת  טבת,  כ”ז  החודש,  מברכים 

תשפ”ב לפ”ק

לכבוד מערכת קרית ברסלב בלעטל

פון  די מעשיות  געליינט  האב  איך 
פרשת  וואך,  פאריגע  פון  תפילה 

וארא. 

איך וויל ענק מעורר זיין איבער די 
האט  אינגערמאן  א  וואס  מעשה 
אויב  קאמפאני,  די  געסטראשעט 

זיי געבן אים נישט צוריק די געלט 
- וועט ער זיי באשמוצן וכו’.

איך וואונדער זיך אויף אזא שיינע 
מעשה  אזא  דרוקן  זאל  מען  גליון, 
מיט  צוטון  דאס  האט  וואס  בכלל; 
תפילה?! דאס איז נישט קיין מעשה 
פון תפילה, דאס איז א מעשה פון 
סטראשען, און אפשר אפילו גניבה.

איר  וואס  געבן  אכטונג  זאלט  איר 
לייגט אריין אין בלעטל.

פון דער ראש ישיבה.

יואל בן ריצא רעכיל.

 

 פרשת בא ו’ שבט תשפ”ב

 הדלקת הנרות.......... 04:26    
מוצאי שבת ............ 05:57
 שבת פרשת בא ביהמ”ד 181 האשקימנחה מעריב בשלח.   05:40

 מנחה ערב שבת....... 05:15    
שחרית .................. 09:30
מנחה ושלש סעודות.  04:55



ראש 
ישיבה 
שליט"א

סימן טוב
ומזל טוב

 צו די חתונה פון זיין טאכטער תחי' 
 עב"ג החתן תלמוד הישיבה 

 נתנאל נ"י 
 בן ר' יואל פארקאש שליט"א 

גבאי בית המדרש היכל הקודש קרית יואל.

דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל זיין א 
קשר של קיימא און א בנין עדי עד, זיי זאלן 

זוכה זיין אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל, 
דורות ישרים ומבורכים, און דער ראש ישיבה 

שליט"א זאל האבן כח אנצוגיין מיט 
די הייליגע ארבעט פון 

פארשפרייטן דעם 
אייבערשטן אויף די 
גאנצע וועלט, אמן.

בס"ד

פון טיפן הארצן טוהן מיר וואונטשן א 
הערצליכן מזל טוב פאר אונזער חשובער



הערליכער באזוך פונעם ראש ישיבה

פארגאנגענעם דינסטאג פרשת וארא, האט מען געהאט די 
זכי’ צו האבן דעם ראש ישיבה אויף א באזוך אין שטעטל.

אויפן וועג צום שטעטל האט דער ראש ישיבה באזוכט אין 
תלמוד תורה היכל הקודש קרית יואל, וואו ער האט געגעבן גאר 
א שיינעם שיעור, דערנאך איז דער ראש ישיבה געקומען אין 
שטעטל, און גלייך צוגעפארן צום חדר וואו די טייערע קינדער 
איבערגעגעבענע  זייערע  מיט  טאג,  יעדן  לערנען  און  זיצן 

מלמדים.

קודם האט דער ראש ישיבה באזוכט אינעם קאך, וואו דער 
ראש ישיבה האט מחזק געווען דעם חשוב’ן קעכער ר’ פנחס 
דוד וועבערמאן הי”ו, ער זאל אנגיין מיט זיין הייליגע ארבעט, 
פון צושטעלן עסן פאר אלע קינדער פונעם מוסד, וואס נאר 
דורך דעם קענען די קינדער האבן כח צו לערנען די הייליגע 

תורה.

דערנאך האט דער ראש ישיבה באזוכט אינעם כיתה פון 
המלמד ר’ הערשל שניטצלער הי”ו, גאר א שיינע און וויכטיגע 
שמועס האט דער ראש ישיבה געגעבן פאר די קינדער )מען 

קען עס הערן אויף קול ברסלב 212-444-9191(.

דערנאך האט דער ראש ישיבה געגעבן א שיעור פאר אלע 
געטרייע מחנכים, די גרויסקייט פון לערנען מיט קינדער און 
זיי מחנך זיין צו לעבן מיטן אייבערשטן. דער ראש ישיבה האט 
געזאגט: “הונדערט יאר ארום וועט קיינעם נישט אנגיין וויאזוי 
געהאט,  האסט  הויז  וועלכע  אנגעטוהן,  געגאנגען  ביסט  דו 
דעמאלטס וועט נאר בלייבן דאס וואס מען האט אויפגעבויעט 

די קינדער, און זיך אפגעגעבן מיט זיי.”

ישיבה האט געזאגט אז איינע פון די מחנכות  דער ראש 

האבן אים געזאגט אז זי קען מער נישט זיין קיין טיטשער ווייל 
ראש  דער  האט  קלאס.  אינעם  קינד  איין  ליב  נישט  האט  זי 
ישיבה געזאגט: “דער הייליגער רבי האט נישט געוואלט זיינע 
תלמידים זאלן זיין מלמדים, ווייל יעדע מינוט וואס דו לערנסט 
נישט מיט די קינדער האסטו גע’גנב’ט פון די קינדער, אז דו 
האסט שוין געענדיגט לערנען מיט זיי, טאנץ מיט זיי, פארצייל 
זיי א שיינע מעשה. אזוי אויך האט דער רבי נישט געוואלט אז 
זיינע תלמידים זאלן זיין שוחטים, ווייל מען דארף זיין גאר אן 
ערליכער איד צו זיין א שוחט. האט איינע פון די תלמידים וואס 
איז געווען א שוחט געזאגט פארן רבי’ן אז ער וויל אפלאזן די 
שחיטה, ווייל ער האט מורא אויב ער גייט בטעות נישט שחט’ן 
גוט. האט דער רבי געזאגט: “ווער דען זאל זיין א שוחט, אויב 
נישט איינער וואס האט מורא צו זיין א שוחט?” אויב דער מחנך 
האט מורא אז אפשר גייט ער צוברעכן דאס קינד, אזא מחנך 
דארף מען האבן.” )מען קען הערן דעם גאנצן שיעור אויף קול 

ברסלב ביי די מלמדים שטיבל אפטיילונג 1-4-2-3(.

און  סקול,  אין  באזוכט  ישיבה  ראש  דער  האט  דערנאך 
שפעטער אויך באזוכט ביי די אנדערע קלאסן אין חדר.

ביים סוף פאר’ן אהיימגיין האט דער ראש ישיבה געדאוונט 
מנחה צוזאמען מיט די קינדער פון כיתה ט’. נאך מנחה האט 
זיך פארוויקלט א שיינע שמועס מיט די קינדער, פון וואס די 
קינדער האבן זייער הנאה געהאט אז דער ראש ישיבה לאזט זיך 

אראפ צו זיין און שמועסט מיט זיי.

פון  הויז  צום  צוגעגאנגען  ישיבה  ראש  דער  איז  דערנאך 
זיך לעצטנס אריינגעצויגן אין  וואס האט  ר’ לייב ראטה הי”ו 
נייע דירה בשעה טובה ומצלחת, דער ראש ישיבה האט  זיין 
געקלאפט דארט א מזוזה און אנגעוואונטשן אז מען זאל קענען 

מאכן אין דעם דירה אסאך שמחות.

דערנאך איז דער ראש ישיבה צוגעגאנגען צום שטוב פון ר’ 
סענדער ראטה הי”ו וואס האט זיך אויך לעצטנס אריינגעצויגן 
אין זיין נייע דירה אויף טווין ברידזש, ווי דער ראש ישיבה האט 
דארט אויך געקלאפט א מזוזה און געווינטשן מען זאל זוכה זיין 

צו מאכן דא אסאך שמחות אויף לאנגע געזונטע יארן.

דערנאך האט זיך דער ראש ישיבה ארויסגעלאזט אויפן וועג 
אהיים אין שטאט.

דער באזוך האט געלאזט א גרויסע רושם אויף די קינדער 
און די חשובע איינגעשטעלטע אינעם מוסד.



ק ר ב י  נ ב

גוטע גריסן הערט מען פון בית 
המדרש היכל הקודש - בני ברק

גאר גוטע גריסן הערט מען פונעם שיינעם ווינקל בית המדרש 
היכל הקודש בני ברק, וואס האט זיך לעצטענס געעפענט, און 
שוין האט עס באקומען א גוטן נאמען פאר א פלאץ וואס מען קען 

האבן התחזקות ווען אימער מען דארף האבן.
יעדן מיטוואך קומט מען זיך צאם, און מען איז זיך מחזק מיט’ן 
דערנאך  אמונה,  ניגוני  צוזאמען  מען  זינגט  קודם  עצות;  רבינ’ס 
לערנט פאר דער גבאי ר’ אבא חייא רייזמאן הי”ו פונעם רבינ’ס 
ספרים, דער נאך פארציילט יעדער איינער א מעשה פון תפילה 
אדער א מעשה פון הפצה, מען איז זיך מחזק אינאיינעם מיט די 

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

ת פ צ

געעפנט בית המדרש היכל הקודש אין 
שטאט צפת - ארץ ישראל

גאר פרייליכע נייעס קומט אריין פון שטאט צפת, 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. 
שוין א לאנגע צייט וואס עס געפונען זיך פרישע מקורבים אין 
שטאט צפת, מען קומט זיך צאם ביי יעדע געלעגענהייט, אבער 
 למעשה איז ביז היינט נישט געווען קיין בית המדרש פאר יעדן שבת.
יעצט קומט אריין די פרייליכע נייעס, אז מען האט געעפנט דער 
זיך צאמקומען  וועט  וואו מען  בית המדרש היכל הקודש צפת, 
יעדן שבת קודש, סיי צום דאווענען, און אזוי אויך צו קענען הערן 
אביסל התחזקות פאר די גאנצע וואך, אזוי אויך וועט מען זיך מיט’ן 
אייבערשטנ’ס הילף צאמקומען איינמאל א וואך, זיך צו מחזק זיין 
מיט די רבינ’ס עצות, וואס דארף ווערן שטענדיג איבערגעחזר’ט 
כדי דאס זאל נישט ווערן אלט. דער אייבערשטער זאל העלפן עס 

זאל אריינברענגן א לעכטיגקייט פאר די גאנצע שטאט צפת. 

ג ר ו ב ס מ י ל י ו ו

גמ”ח פאר קינדער

האסטו  קינדער!!!  חשוב’ע  אלע  פאר  נייעס  פרייליכע 
באקומען חנוכה אדער פורים געלט און דו ווילסט עס אוועקלייגן 
אין א פארזיכערטע פלאץ כדי נישט אויסצוגעבן די געלט פאר 
נארישקייטן? לייג עס אריין אין די גמ”ח וואו ס’וועט ווערן געהאלטן 
ביז דיין חתונה, פאר די חתונה וועסטו עס ארויס נעמען און זיך 

דערמיט קענען איינקויפן לכבוד די חתונה וואס עס פעלט אויס.
בעט דיין טאטע זאל דיר עפענען אן אקאונט ביי המלמד ר’ 
שוין  וואס האבן  קינדער  דא  איז  עס  יחזקאל סאמעט שליט”א. 
עטליכע טויזנט דאלער אין די גמ”ח, נאר פון די ביסל חנוכה און 
פורים געלט וואס זיי באקומען. די גמ”ח פאליסי איז אז די געלט 

ווערט נישט ארויסגענומען אויף קיין שום פאל ביז די חתונה.



יעקב משה אינדארסקי - קרית ברסלב:
מיין ווייב האט פארלוירן איר אויערינגל, מיר האבן 
נישט געוויסט וואו עס קען ליגן, האבן מיר זיך באניצט 
האבן  מיר  ‘תפילה’  פון  עצה  אויסגעפרואווטע  די  מיט 
עס  מ’זאל  אז  זייער שטארק  אייבערשטן  דעם  געבעטן 

שנעל טרעפן.

נעקסטע טאג האבן מיר  די  אז  אייבערשטער  שכח 
נישט  בכלל  האב  איך  ווי  פלאץ  א  אויף  געטראפן  עס 

געטראכט אז עס ליגט דארט!

שלום אלי’ אינדיג – מאנטרעאל, קאנאדא:
 איך וואוין אין מאנטרעאל, איך האב געארבעט אין 
חדר אין קרית טאהש, בערך א האלבע שעה וועג אין די 

צופרי טרעפיק. 

די חדר האט געצאלט א קאר מיט א דרייווער זאל מיך 
נעמען יעדן צופרי, דער דרייווער אבער איז נישט געווען 
צו אחריות’דיג און פלעגט אויפשטיין שפעט און אנשטאט 
מיך קומען נעמען פון מיין הויז ווייל די חדר צאלט דאך 
אים ער זאל דאס טון, האב איך געדארפט גיין צו זיין הויז 
יעדן טאג א מהלך פון אפאר מינוט, ס’איז מיר געווען 
זייער נישט גרינג און געשמאק, האב איך געבעטן דעם 
אייבערשטן אז איך זאל אויף עפעס א וועג באקומען א 
קאר און איך זאל נישט דארפן צאלן פאר דעם און די חדר 

זאל אויך נישט דארפן צאלן פאר דעם. 

איך האב נישט געקענט טראכטן וויאזוי ס’קען אפילו 
נישט  צאלט  קיינער  וואס  קאר  א  האבן  זאך,  אזא  זיין 
דערפאר, אבער איך האב געוויסט אז ביים אייבערשטן 
נישט  עס  שטימט  מיר  פאר  אפילו  מעגליך  אלעס  איז 

ממש. אזוי האב איך געבעטן פאר א שטיק צייט. 

איין טאג רעדנדיג מיט די הנהלה פון די חדר האב 
איך פארציילט וואס גייט פאר מיט מיין דרייווער אז ער 
טוט נישט זיין ארבעט בשלימות און מ’צאלט אים פארן 
נישט ארבעטן, האט מען גענומען טראכטן וואס מ’קען 

מ’איז  ביז  טון,  דא 
אויפגעקומען אז די סקול 
טיטשערס  האט  אין טאהש 
וואס קומען אויך פון מאנטרעאל און 
די סקול צאלט א קאר מיט א דרייווער זאל זיי 
ברענגען יעדן טאג, האט מען אפגעמאכט אז פון יענעם 
טאג און ווייטער וועל איך נעמען די טיטשערס און איך 
וועל באקומען א קאר בחינם און נאך באקומען באצאלט 
פאר דעם! יא! די מעשה פון תפילה וואס איך האב אליין 

קוים געטראכט אז ס’וועט געשעהן איז געשעהן. 

משה יודא עקשטיין – קרית ברסלב:
שכח אייבערשטער אז איך האב באקומען א נייע קאר, 

וואס דאס אליינס איז א שיינע מעשה פון תפילה.

 מיין אלטע קאר איז געווען א קאנאדישע קאר, איך 
די  ווייל  קאנאדא  קיין  צוריקטראגן  געדארפט  עס  האב 
זיך שוין, אבער אויב איך טראג עס קיין  ליעס ענדיגט 

קאנאדא דארף איך דאך שאפן א וועג אהיים.

האב איך געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל טרעפן 
א געשמאקע באקוועמע וועג פון קאנאדא צום שטעטל, 
נאכ’ן בעטן דעם אייבערשטן איז מיר איינגעפאלן אז אויב 
איז דא איינער וואס פארט סייווי קיין קאנאדא קען איך 
מיטקומען מיט אים אויפן וועג צוריק, האב איך געבעטן 
דעם אייבערשטן איך זאל טרעפן אזא איינער וואס פארט 

קיין קאנאדא וואס וועט מיר קענען נעמען.

 שכח אייבערשטער איך האב געטראפן איינער וואס 
איז געפארן פונקט יענע וואך וואס איך האב געוואלט 
און  קליינע קאר  א  געהאט  נאר  ער האט  פארן, אבער 
ער האט מיר געזאגט אז מ’קען דינגען א גרויסע קאר, 
אבער יענע וואך איז געווען די גויאישע חגאות און קארס 
צו דינגען זענען געווען זייער טייער, האב איך ווייטער 
א  דינגען  צו  טרעפן  מ’זאל  אייבערשטן  דעם  געבעטן 

גרויסע קאר פאר גאר ביליג.

שכח אייבערשטער אז נאך אסאך תפילה האבן מיר 
פאר  דינגען  צו  קאר  גרויסע  באקוועמע  א  געטראפן 
מיין  צוריקטראגן  געקענט  איך  אזוי האב  ביליג,  שפאט 

אלטע קאר און האבן א געשמאקע וועג אהיים. 

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

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



ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָבַּרְך - א’ ַּפְרַׁשת ּבֹא, כ”ט ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע”ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

“ַמאְך  טֹוָבה:  ֶּפעְרֶזעְנִליֶכע  ַא  ֶּבעְטן  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ִדיר  ִוויל  ִאיְך 
ִניְׁשט ַקיין ַמֲחֹלֶקת ְצִוויְׁשן ַמייֶנע ַּתְלִמיִדים!”

דּו ֵווייְסט ֵזייֶער גּוט ַאז ִאיְך ָהאּב פּון ִזיְך ַאֶלעס ַאֶוועק ֶגעֶגעְּבן ַפאר 
ִדיר, ַאז דּו ָזאְלְסט ָהאְּבן ַא גּוט ֶלעְּבן אּון דּו ָזאְלְסט ִוויְסן פּון ִדי ִזיֶסע 
ְמַסֵּדר  ֵׁשיין  ִזיְך ׁשֹוין  ָהאְסט  דּו  ֶווען  ֶיעְצט  ֶרִּבי’ן.  ֵהייִליְגן  פּון  ֵעצֹות 
ֶגעֶווען ִאין ֶלעְּבן; ָהאְסט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט אּון דּו ֵווייְסט ִווי ַאזֹוי צּו ֶלעְּבן 
ִמיט ַדיין ַווייּב ְוכּו’, ֶּבעט ִאיְך ִדיר ַאִּביְסל ַהָּכַרת ַהטֹוב: ָזאְלְסט ִניְׁשט 
ַמאְכן ַקיין ִּפירּוד ְצִוויְׁשן ַמייֶנע ַּתְלִמיִדים; ִאיְך ָהאּב ִליּב ַאֶלע ַמייֶנע 
ַּתְלִמיִדים אּון ִאיְך ִוויל ֶעס ָזאל ַזיין ִליְּבַׁשאְפט ְצִוויְׁשן ֶעְנק ַאֶלע, אֹויּב 

ֶוועְסטּו ַפייְנט ָהאְּבן ַא ְצֵווייְטן ֶוועְסטּו ִמיר גֹוֶרם ְגרֹויס ַצַער.

ִאיְך ָהאּב ַמְבִטיַח ֶגעֶווען ַפאר מֹוֲהָרא”ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַאז ִאיְך ֶוועל 
ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ַׁשְייכּות ִמיט ַמֲחֹלֶקת; ִּבְפַרט ַמֲחֹלֶקת ַּביי ַזיין ְּפַלאץ - 
‘ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש’, אּון ַאז ִאיְך ָהאּב ָדאס צּוֶגעָזאְגט ֶוועל ִאיְך ָדאס ְמַקֵיים 

ַזיין ִמיט ְמִסירּות ֶנֶפׁש.

ִניְׁשט  ִאיְך  ‘ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש’ ָהאּב  ִאין  ֶגעָוואְרן  ִּבין ְמקּוָרב  ִאיְך  ַפאר 
ַפאְרְׁשַטאֶנען ָוואס ִאיז ַאזֹוי ְׁשֶלעְכט ִמיט ַמֲחֹלֶקת, ְלַמֲעֶׂשה ַהייְנט צּו 
ָטאגס ֶקען ִאיְך ִניְׁשט ַלייְדן ַקיין ַמֲחֹלֶקת. ִאיְך ָהאּב ָדאס ְמַקֵּבל ֶגעֶווען 
פּון מֹוֲהָרא”ׁש, ִווי ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶּבעְטן צּו אּוְנז ַזיין ַגאְנץ ֶלעְּבן ִמיר 

ָזאְלן ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ַׁשְייכּות ִמיט ַקיין ַמֲחֹלֶקת.

ֶדעְרַפאר ֶּבעט ִאיְך ִדיר ֵזייֶער: “ָהאּב ַרְחָמנּות אֹויף ִמיר אּון ַהְרְג’ֶע 
ִמיר ִניְׁשט”, ִאיְך ֶוועל ִדיר ִניְׁשט מֹוֵחל ַזיין אֹויף ֶדעם ִניְׁשט אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט אּון ִניְׁשט אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט; ֵקייֶנער ַּבאְצִוויְנְגט ִניְׁשט ֵקייֶנעם צּו 
ַזיין ָדא אּון צּו ַזיין ַא ֵחֶלק פּון אּוְנֶזער ַחּבּוָרה, ָאֶּבער ָדאס ֶקען ִאיְך ָיא 
ַפאְרַלאְנֶגען: “ַאז דּו ְדֵרייְסט ִזיְך ַּביי ִמיר ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ַפייְנט ָהאְּבן 

ַקיין ׁשּום ִאיד אֹויף ֶדער ֶוועְלט”.

ִאיְך ָהאּב ַאַסאְך ַּתְלִמיִדים ָוואס ָהאְּבן ֶגעֶלעְרְנט ַּביי אּוְנז ִאין ְיִׁשיָבה 
אּון ְׁשֶּפעֶטער ָהאְּבן ֵזיי ִזיְך ְמַסֵּדר ֶגעֶווען ִאין ַאְנֶדעֶרע ְּפֶלעֶצער וואּו ֵזיי 
ֶזעֶנען ֵזייֶער ֵׁשיין ַמְצִליַח - ֶיעֶדער אֹויף ַזיין אֹוָפן. ַאז דּו ִוויְלְסט ַווייֶטער 
ָהאְּבן ַׁשְייכּות ִמיט ִמיר, ַאז דּו ַפאְררּוְפְסט ִזיְך ַאְלס ַא ַּתְלִמיד ֵהיַכל 

ַהקֹוֶדׁש ָזאְלְסטּו ִליּב ָהאְּבן ֶיעְדן ִאיד אּון קּוְקן גּוט אֹויף ֶיעְדן ִאיד.

ִאיְך ֶעְקל ִמיר פּון ַמֲחֹלֶקת אּון ִאיְך ֶנעם ֶעס צּום ַהאְרְצן; ֶרִּבי ָנָתן 
ָהאט ֶגעָזאְגט: “ֶווען ִאיְך ֶזע ְצֵוויי ‘ְטֶרעֶגעְרס’ ְקִריְגן ִזיְך, ְׁשֶטעְכט ֶעס 
ִמיר ַּביי ִדי ַזייט”; ִאיְך ַפאְרְׁשֵטיי ַאז ָדאס ִאיז ַא ַזאְך ָוואס ַדאְרף ֶיעְדן 
ֵאייֶנעם ְׁשֶטעְכן. ִמיר ְׁשֶטעְכט אֹויְך ֶווען ִאיְך ֶזע ִווי ֶמען ְקִריְגט ִזיְך, ֶעס 

ְׁשֶטעְכט ִמיר ִאין ַהאְרץ.

ִאיְך מּוז ְמַקֵצר ַזיין.

ַא גּוֶטע ַנאְכט. 

שמחה
זיין  צו  כדי  אז  זאגט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
מען  דעם,  אויף  ארבעטן  אליין  מען  דארף  פרייליך 
קען נישט ווארטן ביז זאכן וועלן זיך טוישן ארום דעם 
מענטש צום גוטן, און דעמאלט וועט מען זיין פרייליך, 
ווייל אלעמאל וועט זיין גוטע סיבות און תירוצים פאר 
יעדן מענטש פארוואס צו זיין טרויעריג און אומצופרידן, 
זיין  צו  זיך  אויף  ארבעטן  אייביג  מען  דארף  דערפאר 
פרייליך אפילו ווען נישט אלעס איז מסודר אזוי ווי מען 

וויל.

האט  שמחה  וועגן  בחורים  די  מיט  שמועס  א  אין 
דער ראש ישיבה שליט"א זיך אמאל אויסגעדרייט צו א 
בחור און אים געזאגט: טראכט נישט אז ווען דו וועסט 
צו מאכן  דיר  גענוג  זיין  דאס  וועט  דיין שידוך  טרעפן 
ווייזן 'אינגעלייט' וואס דרייען  פרייליך, איך וועל דיר 
זיך ארום טרויעריג מיט לאנגע אראפגעלאזטע נעזער, 
איך  זיך,  וואונדער  איך  און  צעבראכן;  אויך  זענען  זיי 
אזוי  איז  אינגערמאן  דער  פארוואס  נישט  פארשטיי 
צעבראכן, ער האט דאך אזוי שטארק געוואלט חתונה 
וויינען דערויף, און יעצט אז  האבן, ער פלעגט אסאך 
ער האט שוין חתונה געהאט איז ער ווייטער טרויעריג?! 
מען דארף אסאך ארבעטן צו זיין פרייליך, ווייל עס איז 
זייער שווער צו זיין שטענדיג פרייליך, ווי דער הייליגער 
רבי זאגט )ליקוטי מוהר"ן חלק ב', סימן כ"ד(: "ִּכי ֶטַבע ָהָאָדם 
ִלְמׁשֹוְך ַעְצמֹו ְלָמָרה ְׁשחֹוָרה ְוַעְצבּות ֵמֲחַמת ִּפְגֵעי ּוִמְקֵרי 
ַהְזַּמן", א מענטש ציט בטבע צו עצבות און מרה שחורה 
צוליב די איבערגייעכצער וואס גייען אריבער אויף אים 

שטענדיג.

צו זיין צעבראכן איז נישט קיין שווערע זאך, ווייל 
בטבע ציט דער מענטש צו צעבראכנקייט; ער האט נישט 
קיין פרנסה - איז ער צעבראכן, ער האט יא פרנסה - 
איז  געלט;  מער  דארף  איך  צעבראכן,  ווידער  ער  איז 
ער נישט חתונה געהאט - איז ער צעבראכן, איז ער יא 
חתונה געהאט - איז ער ווידער צעבראכן: 'איך מוטשע 
זיך מיט מיין ווייב, מיט מיין שווער און שוויגער'; האט 
ער נישט קיין דזשאב - איז ער צעבראכן, האט ער יא 
פון  לייד  'איך  צעבראכן:  ווידער  ער  איז   - דזשאב  א 
מיין בעל הבית'; אזוי קען מען שטענדיג טרעפן זאכן 
זיין צעבראכן און אומצופרידן; דערפאר,  פארוואס צו 
אויב וויל מען זיין פרייליך, דארף מען אסאך בעטן דעם 
אייבערשטן: "רבונו של עולם איך וויל זיין פרייליך".

א שיחה

  ראש ישיבה שליט"א  ראש ישיבה שליט"א
פּון ֶדער
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ן  ו פ ן  ט כ י ר א ב

ה צ פ ה

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

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ַדיין  ָנאְך  ָיאר  ְצָוואְנִציג  ֶיעְצט  ַאז  ֶהעְרן  צּו  ֵזייֶער  ִזיְך  ְפֵריי  ִאיְך 
ַמֶסְכָּתא;  ַגאְנֶצע  ַא  ָמאל  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי  ֶגעֶווען  ְמַסֵיים  ָהאְסטּו  ֲחתּוָנה 
ְּבֶמֶשְׁך ִדי ַפאְרָלאֶפעֶנע ְצָוואְנִציג ָיאר ָהאְסטּו ְּפרּוִּביְרט ַאֶלע ֶוועְגן אּון 
דּו ָהאְסט ִניְׁשט ַמְצִליַח ֶגעֶווען צּו ֶלעְרֶנען אּון ֶעְנִדיְגן, ָנאר ֶיעְצט ֶווען 
דּו ָהאְסט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶדעם ֶדֶרְך ַהִלימּוד פּון ֶרִּבי’ן )ַהְמבָֹאר ְּבִׂשיחֹות ָהַר”ן, 

ִסיָמן עו( ָהאְסטּו ַמְצִליַח ֶגעֶווען צּו ֶעְנִדיְגן ַמֶסֶכת ִנָדה.

ְּבַלאט,  ַא  ֶיעְדן ָטאג  ְּכִסְדָרן; ֶלעְרן  ָאְנֵהייְּבן ַׁש”ס  ָזאְלְסטּו  ֶיעְצט 
ֵגיי  ִניְׁשט,  ָאֶדער  ָיא  ַפאְרְׁשֵטייְסט  דּו  ָוואס  ֶדעם  אֹויף  ִניְׁשט  קּוק 

ְּכִסְדָרן ֶיעְדן ָטאג ַא ְּבַלאט.

חּוץ ִמֶזה ָזאְלְסטּו ָהאְּבן ָנאְך ַא ִׁשיעּור ִאין ַׁש”ס צּו ֶלעְרֶנען ַאַסאְך 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  צּום  ָנאְנט  ְּבֶרעְנֶגען  ִדיר  ֶוועט  ָדאס  ְגָמָרא,  ְּבֶלעֶטער 
ֶווען דּו ֶוועְסט ָהאְּבן ַאִּביְסל ַצייט ָזאְלְסטּו ֶלעְרֶנען ְּבֶלעֶטער ְגָמָרא 
ֶוועְסטּו ִּביז ַא קּוְרֶצע ַצייט ֶעְנִדיְגן ַׁש”ס, ְּבֶמֶשְׁך ַדיין ֶלעְּבן ֶקעְנְסטּו 
ָנאְך ֶלעְרֶנען אּון ֶעְנִדיְגן ֵזייֶער ַאַסאְך ָמאל ַׁש”ס ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַקיין 
ְּבַלאט  ֵסיי ֶדעם  ֵּבייֶדע,  ְגָמָרא; ֶמען ַדאְרף ָהאְּבן  ִמיְט’ן ַדף  ְסִּתיָרה 

ְגָמָרא אּון ֵסיי ַא ַּבאזּוְנֶדעֶרע ִׁשיעּור.

ְּבנֹוֵגַע ְוכּו’; ַזיי ִמיר מֹוֵחל, ִאיְך ִּבין ֵזייֶער ַפאְרנּוֶמען אּון ִאיְך קּום 
ִניְׁשט ָאן צּו ֶעְנְטֶפעְרן ְגַלייְך, ִאיְך ֶוועל ְּפרּוִּביְרן ָדאס ֶּבעְסֶטע ִדיר צּו 

ֶעְנְטֶפעְרן ִווי ְׁשֶנעֶלער.

ָוואס דּו ַדאְרְפְסט ָזאְלְסטּו ֶּבעְטן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶוועְסטּו ֶזען 
ְגרֹויֶסע ִניִסים.

ֶנעם  ֵעצֹות,  ֶרִּביְנ’ס  ֶדעם  ֵמִפיץ  ַזיי  ְוכּו’;  חֹובֹות  ַדייֶנע  ְּבנֹוֵגַע 
קּוְנְטֵרִסים ָוואס מֹוֲהָרא”ׁש ָהאט ֶגעְׁשִריְּבן אּון ַזיי ָדאס ֵמִפיץ ֶוועְסטּו 
ַהִּמְזָרח,  ֵמֵעדּות  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַאֵחינּו  ְצִוויְׁשן  ֵגיי  ֶׁשַפע.  ְגרֹויס  ָהאְּבן 
ֶדֶרְך  ֶגעִריְסן פּוֶנעם  ַאֶוועק  ֵזיי  ָוואס ֶמען ָהאט  ִאיְדן  ְסַפְרִד’יֶׁשע  ִדי 

ַהּתֹוָרה; ֵזיי ֶנעֶמען ִדי ְסָפִרים ֵזייֶער ֵשׁיין אּון ֵזיי ֶגעְּבן ְצָדָקה.

ַאז דּו ֶוועְסט עֹוֵסק ַזיין ִאין ֲהָפָצה ֶוועְסטּו ָהאְּבן ֶׁשַפע, ֶעס ֶוועט 
ִדיר ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶפעְלן ַקיין ֶגעְלט, דּו ֶוועְסט ָהאְּבן ְגרֹויס ֶׁשַפע.

ישראל פוקס - אומאן:ישראל פוקס - אומאן:

אפאר חדשים צוריק איז מיין שוואגער געווען אין שטאט אפאר חדשים צוריק איז מיין שוואגער געווען אין שטאט 
אומאן, האב איך געזאגט ער זאל קומען צו מיר עסן שבת די אומאן, האב איך געזאגט ער זאל קומען צו מיר עסן שבת די 

סעודות, ער האט זיך זייער געפריידט.סעודות, ער האט זיך זייער געפריידט.

שפעטער זאגט ער מיר אז ער האט אויך זיין טאטע און נאך שפעטער זאגט ער מיר אז ער האט אויך זיין טאטע און נאך 
איינער צוזאמען מיט אים, אויב זיי קענען אויך קומען צום איינער צוזאמען מיט אים, אויב זיי קענען אויך קומען צום 
סעודה, איך האב אים געזאגט עס איז נישט קיין פראבלעם, סעודה, איך האב אים געזאגט עס איז נישט קיין פראבלעם, 

אדרבה זאלן זיי אויך קומען.אדרבה זאלן זיי אויך קומען.

גערעדט  האט  מען  סעודות,  שיינע  גאר  געווען  איז  גערעדט עס  האט  מען  סעודות,  שיינע  גאר  געווען  איז  עס 
פון אמונה, די קינדער האבן פארציילט שיינע מעשיות פון פון אמונה, די קינדער האבן פארציילט שיינע מעשיות פון 
פרקים  וויפיל  פארציילט  זיי  האבן  אויך  אזוי  און  פרקים תפילה,  וויפיל  פארציילט  זיי  האבן  אויך  אזוי  און  תפילה, 
האבן  זיי  געלערנט.  האבן  זיי  גמרא  בלעטער  און  האבן משניות  זיי  געלערנט.  האבן  זיי  גמרא  בלעטער  און  משניות 
זיך שיין באדאנקט פאר די געשמאקע סעודה, און זיי זענען זיך שיין באדאנקט פאר די געשמאקע סעודה, און זיי זענען 

צוריק געפארן נאך שבת.צוריק געפארן נאך שבת.

נאך א שטיק צייט קלינגט מיר אן די גבאי פון בית המדרש נאך א שטיק צייט קלינגט מיר אן די גבאי פון בית המדרש 
היכל הקודש ירושלים און פרעגט מיר אויב דער אינגערמאן היכל הקודש ירושלים און פרעגט מיר אויב דער אינגערמאן 
האט געגעסן א סעודה ביי מיר אין שטוב פאר א צייט צוריק? האט געגעסן א סעודה ביי מיר אין שטוב פאר א צייט צוריק? 
זאג איך אים “יא”, פארוואס פרעגסטו? זאגט ער מיר אז דער זאג איך אים “יא”, פארוואס פרעגסטו? זאגט ער מיר אז דער 
אינגערמאן איז זייער נתפעל געווארן פונעם סעודה וויאזוי אינגערמאן איז זייער נתפעל געווארן פונעם סעודה וויאזוי 
עס פירט זיך, און ער האט געוויסט אז איך נעם מיינע עצות עס פירט זיך, און ער האט געוויסט אז איך נעם מיינע עצות 
פון היכל הקודש, האט ער געטראכט ער וועט גיין דאווענען פון היכל הקודש, האט ער געטראכט ער וועט גיין דאווענען 
אין בית המדרש היכל הקודש אין ירושלים, זעהן אפשר וועט אין בית המדרש היכל הקודש אין ירושלים, זעהן אפשר וועט 
ער אויך זיך קענען אויסלערנען וויאזוי מען פירט א שיינע ער אויך זיך קענען אויסלערנען וויאזוי מען פירט א שיינע 

שטוב מיט אזעלכע שיינע סעודות.שטוב מיט אזעלכע שיינע סעודות.

היכל  אין  דאווענען  אנגעהויבן  האט  אינגערמאן  היכל דער  אין  דאווענען  אנגעהויבן  האט  אינגערמאן  דער 
הקודש, און האט אנגעהויבן הערן די עצות פונעם רבי’ן און הקודש, און האט אנגעהויבן הערן די עצות פונעם רבי’ן און 

עס האט אינגאנצן געטוישט זיין לעבן ברוך השם.עס האט אינגאנצן געטוישט זיין לעבן ברוך השם.

שכח אייבערשטער פאר דעם גרויסן זכות.שכח אייבערשטער פאר דעם גרויסן זכות.

ווינקל
פון ּבְִריוו

הפצה א מעשה
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email:subscribe@kerenhadfusa.org  קאלל, טעקסט, וואטסעפפ: 718.387.2691

איבערצולאזן א מעשה פון הפצה רופט 845.379.1161 



אברהם יצחק אייזנער     
רג      ליאמסבו י ו ו

שאול חיים איינהארן   
ד  לענ י אי סטעטן 

 שמוליק בלעדי    
בארא פארק   

גבריאל וואלך    
בארא פארק 

 אברהם יושע וועבערמאן   
ברסלב     ת  קרי

  לוי יצחק ווערטיימער
אל       ו י ת  קרי

 לוי יצחק זאפיר  
בארא פארק  

מרדכי לייב טירנויער    
אל  ו י ת  קרי

 שלום ניימאן     
מאנסי   

שמעון פארטיגאל  
מאנסי    

משה יחיאל פעלדמאן  
ברסלב     ת  קרי

 זושא פריעדמאן 
מאנסי 

פון קרן 
הדפסה נייעס

פון קרן 
הדפסה בילדער

קרן הדפסה נעמט זיך אונטער מזכיר 
זיין ביים ציון הקדוש פון מוהרא”ש 

   אין א פרישע באגריסנדע שריט פונעם “קרן הדפסה”, האבן 
נייע  א  אונטערגענומען  הדפסה  קרן  אינערהאלב  עסקנים  די 

אונטערנעמונג. 

א שליח מיוחד פונעם קרן הדפסה וועט ספעציעל אראפגיין 
און מזכיר זיין ביים הייליגן ציון פון מוהרא”ש זי”ע און פועל’ן 
ישועות פאר אלע וואס וועלן מנדב זיין פון $100 א חודש און 

העכער. 

דער ציון הקדוש פון מוהרא”ש אין יבנאל, איז שוין היינט גוט 
באקאנט אלס א מקום מסוגל צו פועל’ן ישועות, וואו טויזנטער 
אידן קומען כסדר צו פארן, און מען גיסט זיך דארט אויס דאס 

הארץ און מען גייט אהיים מיט פילע זעק פון ישועות.

ווי די עסקנים אינעם קרן הדפסה געבן איבער, טוען זיי דאס 
אלס הכרת הטוב, זעענדיג ווי אנשי שלומינו נעמען אויף מיט 
גרויס ווארימקייט די עסקנים וואס זענען עוסק אין די הייליגע 
וואס  ספרים,  און  קונטרסים  הייליגע  די  דרוקן  און  ארבעט 

ווערט פארשפרייט אויף די גאנצע וועלט.

אלע וואס ווילן נעמען א חלק אין די הייליגע ארבעט פונעם 
קרן הדפסה, אזוי אויך ווער עס וויל זיך מזכיר זיין ביים הייליג’ן 
ציון פון מוהרא”ש אין יבנאל, זאל רופן צום קרן הדפסה אויף 

718-387-2691 עקסט 103

.newbuilding@kerenhadfusa.org אדער אימעיל

על ידי הפצת ספרי רבינו נביא את משיח צדקינו

מען דרוקט איבער ספר “אוצר שלום בית” פון מוהרא”ש זי”ע

הונדערטער ספרים פון “אוצר שלום בית” ארויס פון דריק

מען דרוקט די וועכנטליכע גליון “היכל הקודש”

די טייערע 
נדבנים 

וואס האבן 
גענומען א 

שיינעם חלק 
אין הפצת 

אור רבינו ז”ל 
די וואך

אלו 
יעמדו על 
הברכה

: ן  י י ז ב  ד נ מ ו  צ

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



קעטסקילס

ס
פי

א
ק 15,000$2,000

 וויליאמסבורג

ס
פי

א
ק 25,000$2,500

מאנטריאל - קרית טאהש

ס
פי

א
ק 4,000$1,500

קווינס

ס
פי

א
ק 10,000$1,500

 לעיקוואוד

ס
פי

א
ק 15,000$2,000

בארא פארק

ס
פי

א
ק 30,000$2,500

טאראנטא

ס
פי

א
ק 6,000$2,500

 מאנסי

ס
פי

א
ק 20,000$2,100

TEANECK 

ס
פי

א
ק 7,000$1,300

 פלעטבוש

ס
פי

א
ק 15,000$2,000

 סטעמפארד היל - לאנדאן

ס
פי

א
ק 15,000$1,800

סקווירא

ס
פי

א
ק 1,500$1,000

PASSAIC 

ס
פי

א
ק 1,800$1,300

קראון הייטס

ס
פי

א
5,000$1,300ק

 גאלדערס גרין

ס
פי

א
ק 7,000$1,300

מאנארא

ס
פי

א
ק 7,000$1,600

 שיקאגא

ס
פי

א
ק 5,000$1,300

פייוו טאונס
ס
פי

א
12,000$1,800ק

מאנטשעסטער

ס
פי

א
ק 10,000$1,500

 בלומינגבורג

ס
פי

א
ק 300$800

די 
גאנצע 
וועלט 
וועט 
הערן

קול ברסלב

אריינצולייגן א עד פארן 
האטליין און פאר 
״עצתו אמונה״ 
סאבסקריבשאן, 
אין די מאגנעטס 
וואס ווערט 
פארשפרייט אין 
אלע אידישע 
געגענטער 
ארום די וועלט!

בס״ד

די זכות כאפט 

הפצה!גרעסטע די 
רופט יעצט: 347.789.7936

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר

נמכר



צְָדקָה מִיט הַאְרץ אוּן גֶעפִיל
ֵאייְנָמאל ֶעֶרב סּוּכֹות ָנאְכִמיָטאג ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער 
ֵגייֶען ׁשֹוין  ֶאְתרֹוִגים סֹוֲחִרים  ִדי  ִווי  ֶגעֶזעְהן  ָרב  ַצאְנֶזער 
ִדי  ַפאְרקֹויְפן  ֶעְנִדיְגן  ָנאְכן  ְּבֵרייְטַקייט,  ַאַזא  ִמיט  ַאֵהיים 
ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ָרב  ָּבאּבּוֶבער  ֶעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶאְתרֹוִגים. 
ַאן ֵאייִניְקל פּוֶנעם ֵהייִליְג’ן ַצאְנֶזער ָרב ָהאט ֶגעֶזעְהן ִווי 
ַאזֹוי ַזיין ֵזייֶדע ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער ָרב רּוְפט ֵזיי ַאֶלע 
ַאַריין, ִאיז ֶער ֶגעֶווען ֵנייֶגעִריג ָוואס ֶקען ֶער ֶוועְלן פּון ֵזיי 
ֶיעְצט, ֶווען ֶמען ֵגייט ׁשֹוין ַּבאְלד ַדאֶוועֶנען? ֶזעְהט ֶער ִווי 
ַאזֹוי ֶער ֶנעְמט ֶיעְדן ֵאייֶנעם ֶעְקְסֶטער, אּון ִאיז ִאים ַמְסִּביר 
אּון ֶּבעְהט ִאים: ַאזֹוי ִווי דּו ָהאְסט ָדאְך ֶגעַמאְכט ֶגעְלט 
פּון ַפאְרקֹויְפן ִדי ֶאְתרֹוִגים, אּון פּון ֶיעְצט ִּביז ָנאְך יֹום טֹוב 
ֶוועט ִאיר ׁשֹוין ִניְׁשט נּוְצן ִדי ֶגעְלט, ֶוועְגן ֶדעם ָּבאְרְגט ִמיר 
אֹויס ָדאס ֶגעְלט, אּון ָנאְך יֹום טֹוב ֶדעְרַמאְנט ִמיר, אּון 
ִאיְך ֶוועל ַאייְך ַאֶלעס ָאְּפֶגעְּבן. אּון ֵזיי ָהאְּבן ִאים ַאַווַדאי 

ֶגעָּבאְרְגט.

ִאים  אּון  ְצָדָקה,  ַגַּבאי  ֶדעם  ֶגערּוְפן  ֶער  ָהאט  ְגַלייְך 
רּוְפן,  ַאִריֶּבער  ָזאל  ֶער  ֶוועם  ִליְסט  ַגאְנֶצע  ַא  ֶגעֶגעְּבן 
ׁשֹוין  ָדאְך  ָהאְסט  ֵזייֶדע!  ֵאייִניְקל:  ֶדער  ִאים  ְפֶרעְגט 
אֹויְסֶגעֵטייְלט ְצָדָקה ַפאר ִדי ַאֶלע ָאִריֶמעַלייט, ַפאְרָוואס 
ֶגעְסטּו ֶיעְצט ָנאְכַאָמאל, אּון דּו ֶוועְרְסט ֶיעְצט ַא ְפִריֶׁשער 
ַּבַעל חֹוב פּון טֹויֶזעְנֶטער ָדאַלאְרן?! ָזאְגט ֶער ִאים: ַמיין 
ַטייֶעֶרער ֵאייִניְקל, ִאיְך ֶוועל ִדיר ַמְסִּביר ַזיין: ֱאֶמת ַטאֶקע, 
ִדי הֹוָצאֹות אֹויף יֹום טֹוב ָהאְּבן ֵזיי ׁשֹוין, ָאֶּבער ַקיין ‘עֹוֶנג’ 
יֹום טֹוב ָהאְּבן ֵזיי ִניְׁשט, ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען ַא ַגאְנץ יֹום טֹוב 
צּוְּבָראְכן אּון ַּבאָזאְרְגט, ִווי ַאזֹוי ֵזיי ֶוועְלן ָהאְּבן אֹויף ַא 
ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ֵזיי,  ִאיְך  ֶגעּב  ֶיעְצט  ְמֵמיָלא  ִוויְנֶטער?  ַגאְנץ 
ָהאְּבן אֹויְפן ִוויְנֶטער, ְּכֵדי ֵזיי ָזאְלן ַזיין רּוִאיג אּון ָהאְּבן ַא 

“עֹוֶנג יֹום טֹוב”.

ַאזֹוי אֹויְך ַפאְרֵצייְלט ֶמען, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵסֶדר ְפֶלעְגט 
ַזיין ַאז ֶדער ַגַּבאי ְפֶלעְגט קֹוֶדם ְׁשַרייְּבן ִדי ַהְמָלָצה ְּבִריְוון 
ַפאר ָאִריֶמעַלייט, אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער ָרב ְפֶלעְגט 
ָוואס  ִאיד,  ַא  ֶגעקּוֶמען  ַאָמאל  ִאיז  אּוְנֶטעְרְׁשַרייְּבן,  ָדאס 
ֶדער ַגַּבאי ָהאט ֶגעֶזעְהן ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט ִווי ֶעס ַדאְרף 
ִניְׁשט  ַאֶוועק ֶגעְׁשטּוְּפט אּון  ַזיין, ָהאט ֶער ִאים ַאְלץ  צּו 
ֶגעָוואְלט ֶגעְּבן ַקיין ַהְמָלָצה, ִאיז ֶדער ִאיד ֶגעַגאְנֶגען ְגַלייְך 
צּום ַצאְנֶזער ָרב, אּון ִאים ַפאְרֵצייְלט, ַאז ֶדער ַגַּבאי ִוויל 

ִאים ִניְׁשט ֶגעְּבן ַקיין ַהְמָלָצה.

ֶגעֶרעְגט  ֵזייֶער  ִזיְך  ָהאט  ָרב  ַצאְנֶזער  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
אֹויְפן ַגַּבאי, ֶער רּוְפט ִאים ְׁשֶנעל ַאַריין, אּון ֶער ְפֶרעְגט 
ַהְמָלָצה?  ַקיין  ֶגעְּבן  ִניְׁשט  ִאים  ִוויְלְסטּו  ַפאְרָוואס  ִאים: 
ָזאְגט ֶער: ַאז ֶער ָהאט ֶעֶּפעס ָוואס צּו ֶרעְדן ַאֵליין צּום 
ֶרִּבי’ן. ִׁשיְקט ֶדער ַצאְנֶזער ָרב ַארֹויס ֶדעם ִאיד, אּון ֶדער 
ַגַּבאי ֵהייְּבט ָאן ַמְסִּביר ַזיין ַפאְרן ֶרִּבי’ן: ֶעס ִאיז ַא ִּבָזיֹון ַאז 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ַארּום ֵגיין ִמיט ַאייֶער ַהְמָלָצה, ַווייל ֶער 
ִאיז ֵזייֶער ַא ְּפָראְסֶטער ֶמעְנְטׁש ְוכּו’. ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער 

ַצאְנֶזער ָרב: אֹויּב ַאזֹוי מּוז ִאיְך ִאים ָיא ֶגעְּבן ַאן ַהְמָלָצה.

ֶדער ַגַּבאי ָהאט ָנאְך ְּפָראִּביְרט צּו ַטֲעָנה’ן ִמיְטן ֶרִּבי’ן 
ֶוועְגן ֶדעם, רּוְפט ִזיְך ָאן ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער ָרב אּון 
ָזאְגט ִאים: דּו ֵווייְסט ָוואס ִאיז ִדי ִחילּוק ְצִוויְׁשן ִמיר ִמיט 
ִדיר?! ִאיְך ֶגעּב טֹויֶזעְנט ַהְמָלצֹות ַאזֹוי ַאז ֶאְפָׁשר פּון ִדי 
ַאֶלע טֹויֶזעְנט ֶוועט ַזיין ֵאייֶנער ַא ֱאֶמֶת’ער ָאִריַמאן, אּון 
ִאיְך ִוויל ַטאֶקע זֹוֶכה ַזיין ִאים צּו ֶהעְלְפן, ָאֶּבער דּו ֶגעְּבְסט 
ֶדעם  זֹוֶכה צּו  ִניְׁשט  ִּביְזטּו  ְמֵמיָלא  ִניְׁשט ַפאר טֹויֶזעְנט, 

ֵאייֶנעם ֱאֶמְת’ן ָאִריַמאן אֹויְך ִניְׁשט.
 )קונטרס “דו האסט אויך א עצה”(
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פארזעצונג פון פריער:
ִאיד  ׁשּום  ַקיין  ֶעְרלֹויְּבט  ִניְׁשט  ָהאט  ִאיְסַטאְנּבּול  ִאין  ְקִהָלה  ִאיִדיֶׁשע  ִדי 
ָהאט  ֶטעְרֵקיי  ָוואס  צּוִליּב  ַים,  אֹויְפ’ן  ַארֹויְסצּוָפאְרן  אּון  ְׁשָטאט,  פּון  ַארֹויְסצּוֵגיין 
אֹויְסֶגערּוְפן ִמְלָחָמה ֶקעְגן ִדי ְפַראְנצֹויְזן. ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָאֶּבער ִניְׁשט ֶגעקּוְקט אֹויף 

ֶדעם, ֶער ִאיז ְגֵרייט ֶגעֶווען אֹויף ְמִסירּות ֶנֶפׁש.

...

ִניְׁשט  ָאֶּבער  ָהאט  ֶרִּבי’ן  פּוֶנעם  ַּבאְגֵלייֶטער  ֶדער  ִיְצָחק  ר’ 
ֶגעָוואְלט ַאֵהייְמָפאְרן, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְר’ן ֶרִּבי’ן, “וואּו ֶדער ֶרִּבי 
ֶוועט ַזיין, ֶוועל ִאיְך אֹויְך ִמיְטֵגיין. ָזאל ֶעס ַזיין צּום ֶלעְּבן ָאֶדער צּום 

טֹויט - ֶוועל ִאיְך ִניְׁשט ִאיֶּבעְרָלאְזן ֶדעם ֶרִּבי’ן”.

ֶדער  ָהאט  ֶוועְלט,  ִדי  ָאֶּבער  ָדאְך  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאזֹוי ֶגעִפיְרט ַאז ָנאְך ַא ָטאג ְצֵוויי ָהאט ֶמען ֶגעֶהעְרט 
ַאז ֶעס ֶגעפּוְנט ִזיְך ִאין ִאיְסַטאְנּבּול ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק פּון ְירּוָׁשַלִים, 
]ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ַּבאַקאְנֶטער ְגרֹויֶסער ָגאֹון אּון ַצִדיק ֶרִּבי יֹום 
ִהְלכֹות  ַאְלַגִזי” אֹויף  “ֲמַהִרי”ט  ֵסֶפר  ְמַחֵּבר  ַבַּעל  זי”ע,  ַאְלַגִזי  טֹוב 
ְּבכֹורֹות אּון ַחָלה, ָוואס ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ִאין ַא ְּכַתב ַיד פּון ֵהייִליְגן 
ַרְמַּב”ן זי”ע. ֶער ִאיז ַארֹויְסֶגעָפאְרן ַקיין חּוץ ָלָאֶרץ ַזאְמֶלען ֶגעְלט 
ַפאר ִדי ָאֶרעֶמע ִאיְדן פּון ְירּוָׁשַלִים אּון ֶחְברֹון, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ַא 
ֵהייִליֶגער אּון ֶגעְטִליֶכער ֶמעְנְטׁש. ֶער ִאיז ֶדעָמאְלט ֶגעֶווען אֹויְפ’ן 
ֶוועג צּוִריק ַקיין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל סֹוף ָיאר תקנ”ח, אּון ֶער ִאיז ִנְסַּתֵלק 
ֶגעָוואְרן אּום ב’ ָאָדר ב’ תקס”ב, ּוְמנּוָחתֹו ָּכבֹוד אֹויְפ’ן ַהר ַהֵזיִתים[, 
ֶגעְלט ַפאר  ַזאְמֶלען  ִאיְנִמיְטן  ֶדעָמאְלט  ֶגעַהאְלְטן  ֶער ָהאט  ָוואס 
ָאֶרעֶמעַלייט ִאין ְירּוָׁשַלִים, אּון ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעְּפַלאְנט צּו ְּבַלייְּבן 

ִאין חּוץ ָלָאֶרץ ַפאר ָנאְך ַא ָיאר.

 ָאֶּבער ְּפלּוְצִליְנג ָהאט ִאיז ֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן אּון ֶגעָזאְגט ַפאר 
ִדי ִאיְדן ִאין ִאיְסַטאְנּבּול, “ִאיר ָזאְלט ִוויְסן ַאז ְס’ִאיז ִמיר ַאְנְטְּפֶלעְקט 
ֶגעָוואְרן פּון ִהיְמל ַאז ִאיְך מּוז ׁשֹוין צּוִריק ָפאְרן ַקיין ְירּוָׁשַלִים, ַווייל 
ְּפִטיָרה.  ַמיין  צּו  ֶטעג  ִדי  ִזיְך ׁשֹוין  ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט  ֶעס  ַאז  ֶזע  ִאיְך 
ָאֶּבער ִאיר ַדאְרְפט ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְּבן פּון ִדי ְפַראְנצֹויְזן, אּון ִאיר 
ַדאְרְפט ִזיְך ִניְׁשט ָזאְרְגן ַאז ִאיְדן ָזאְלן ִניְׁשט ָפאְרן ֶיעְצט ַקיין ֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל, ַווייל ְס’ֶוועט ֵזיי ִזיֶכער ִניְׁשט ַּפאִסיְרן ַקיין ׁשּום ָׁשאְדן. ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ֵזיי ָאְּפִהיְטן אֹויְפ’ן ֶוועג ִּביז ַקיין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ֶוועל ַּבאֶעְרִדיְגט  ִדי ְּפַלאץ וואּו ִאיְך  ָאְנֶגעְׁשִריְּבן  ְס’ִאיז ׁשֹוין  ַווייל 

ֶוועְרן ִאין ְירּוָׁשַלִים”.

אּון  ֶגעַגאְנֶגען  ֵזיי  ֶזעֶנען  ֶגעֶהעְרט,  ָדאס  ָהאְּבן  ֵזיי  ֶווען  ְגַלייְך 
ֶגעִדיְנֶגען ַא ְגרֹויֶסע ִׁשיף, אּון אֹויְסֶגערּוְפן ַאז ֶווער ְס’ִוויל ָפאְרן ִמיט 
ִדי ִׁשיף ַקיין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָזאל קּוֶמען. ֶעס ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו ֵגיין 
ֵסיי  ַאְׁשְּכַנז’יֶׁשע אּון  ֵסיי  ִקיְנֶדער,  ִאיְדן, ֶמעֶנער ְפרֹויֶען אּון  ִפיֶלע 
ְסַפְרִד’יֶׁשע, אּון אֹויְך ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַארֹויף אֹויף ֶדעם ִׁשיף צּו ָפאְרן 

ַקיין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזיְך ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסט ִמיט ֶדעם ַצִדיק ַאז ֶער ָזאל 
ִאים ֶנעֶמען ַקיין ְירּוָׁשַלִים, ַווייל ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִוויל 

ִניְׁשט ֵגיין ִניְׁשט ַקיין ְצַפת אּון ִניְׁשט ַקיין ְטֶבְרָיה.

ָמאְנָטאג ַּפְרַׁשת ִנָצִבים, כ”ב ֶאלּול, ָהאט ֶדער ִׁשיף ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ַא  אֹויְסֶגעְּבָראְכן  ָהאט  ְגַלייְך  אּון  ַים,  ִמיְטְלֶלעְנִדיְׁשן  אֹויְפ’ן  ָפאְרן 
ֶגעֶפעְרִליֶכע ְׁשטּוֶרעם ִוויְנט אֹויְפ’ן ַים, אּון ִדי ִׁשיף ִאיז ֶגעֶווען ִאין ַא 
ְגרֹויֶסע ַסָּכָנה, ְס’ִאיז ֶגעֶווען “ַיֲעלּו ָׁשַמִים ֵיְרדּו ְתהֹומֹות” ְוגֹו’ )ְּתִהִלים 
ק”ז, כ”ו(, אּון ִדי ֶמעְנְטְׁשן אֹויְפ’ן ִׁשיף ָהאְּבן ִזיְך ׁשֹוין ֶגעְגֵרייט אֹויְפ’ן 
טֹויט, ֵקייֶנער ָהאט ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעְגלֹויְּבט ַאז ֵזיי ֶוועְלן ָדאס ֶקעֶנען 

ִאיֶּבעְרֶלעְּבן, ֶיעֶדער ָהאט ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעְׁשִריְגן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵאיין ַנאְכט ִאיז ֶגעֶווען ַמָמׁש יֹום ִּכיּפּור אֹויְפ’ן ִׁשיף, ֶיעֶדער ָהאט 
ֶגעָזאְגט  ְמ’ָהאט  ֶגעֶווען,  ִמְתַּפֵלל  אּון  ִוידּוי  ֶגעָזאְגט  אּון  ֶגעֵווייְנט 
ְסִליחֹות אּון ַאְנֶדעֶרע ְּתִפלֹות ְוַתֲחנּוִנים, ָאֶּבער ֶדער ֶרִּבי ִאיז ֶגעֶזעְסן 

ְׁשִטיל ִדי ַגאְנֶצע ַצייט.

ַפאְרָוואס  ְפֶרעְגן  ֶרִּבי’ן  צּום  צּוֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן 
ֵזיי  ֶרִּבי ָהאט  ָצָרה, ָאֶּבער ֶדער  ְגרֹויֶסע ֵעת  ַאַזא  ִאין  ְׁשַווייְגט  ֶער 
ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט. ֶעס ִאיז ָאֶּבער ָדאְרט ֶגעֶווען ִדי ַווייּב פּוֶנעם 
ָרב פּון ַחאִטין, ָוואס ִזי ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶגעֶלעְרְנֶטע ְפרֹוי, אּון ִזי ָהאט 
ֶגעֵווייְנט אּון ֶגעְׁשִריְגן ִדי ַגאְנֶצע ַנאְכט, אּון ִזי ָהאט אֹויְך ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ָהאְּבן ַטֲענֹות אֹויְפ’ן ֶרִּבי’ן ַפאְרָוואס ֶער ִזיְצט ְׁשִטיל ִאין ַאַזא ַצייט. 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאיר ָאֶּבער ָאְנֶגעְׁשִריְּבן אּון ֶגעָזאְגט, “ַהְלַואי ָוואְלט 
ִאיר אֹויְך ֶגעְׁשִוויְגן, ָוואְלט ֶגעֶווען גּוט ַפאר ַאייְך. ִאיר ֶקעְנט ִמיר 
אֹויְסְּפרּוִּביְרן, אֹויּב ֶוועט ִאיר ְׁשִטיל ְּבַלייְּבן, ֶוועט ֶדער ַים ִזיְך אֹויְך 

ָאְּפְׁשִטיְלן”.

אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען, ֵזיי ָהאְּבן אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ְׁשֵרייֶען 
אּון ַפאְרִפיְרן, אּון ְגַלייְך ֶווען ִדי זּון ָהאט אֹויְפֶגעַׁשייְנט ָהאט ֶדער 
ַים ִזיְך ַּבארּוִאיְגט, “ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה ַוֶּיֱחׁשּו ַּגֵּליֶהם, ַוִּיְׂשְמחּו” ְוגֹו’ 

)ְּתִהִלים ק”ז, כ”ט-ל’(.

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



דער ראש ישיבה האט אנגעפאנגען צו דערציילן פאר 
די קינדער די מעשה פון די זיבן בעטלערס מיט די בילדער 
בוך, אמאל האט מען געדארפט אנטלויפן, און א אינגל און 
א מיידל זענען פארלוירן געווארן אין וואלד, זיי זענען געווען 
זייער הונגעריג און זיי האבן נישט געהאט קיין ברויט, האט 
זיי דער אייבערשטער געשיקט א בלינדער בעטלער וואס 
ער האט זיי געגעבן ברויט, און ווען האט אנגעפאנגען צו 
אוועקגיין האבן זיי געוואלט מיט אים מיטגיין אבער ער 
האט זיי געזאגט אז זיי זאלן נישט מיטקומען מיט אים. ער 
האט זיי געבענטשט און ער איז אוועקגעגאנגען. האט דער 
ראש ישיבה גערעדט פון די נקודה, אז א צדיק געבט פאר 
זיינע  דעם מענטש ברויט, ער געבט פאר דעם מענטש 
אנהייבן  אליינס  נאכדעם דארף דער מענטש  און  עצות, 
נישט מיטנעמען א מענטש מיט  צו לעבן. א צדיק קען 
זיך פיר און צוואנציג שעה א טאג. דער צדיק געבט אים 
זיינע עצות און יעצט דארף דער מענטש אליינס אנהייבן 

צו לעבן.

נאכדעם איז איינער פון די קינדער אריבערגעגאנגען 
אן אנדערן קינד’ס פלאץ און בטעות געשטופט זיין בענקל. 
צוריקרוקן  דארפסטו  יעצט  געטענה’ט;  קינד  יענע  האט 
מיין בענקל ווייל דו האסט עס גערוקט... האט דער ראש 
א  זאגט  רבי  דער  דיך...  “בארואיג  געזאגט  אים  ישיבה 
מענטש דארף זיין ביי זיך עניו ושפל ברך, נישט האלטן 

פון זיך גארנישט.”

נאכדעם האט דער ראש ישיבה ווייטער פארציילט די 
מעשה פון די זיבן בעטלערס, און ווען דער ראש ישיבה איז 
אנגעקומען צו די שטאמלדיגע בעטלער האט ער געפרעגט 
ש’כח  געזאגט  שוין  האסט  “דו  קינדער  די  פון  איינער 
געזאגט  דו קענסט רעדן? האסט שוין  אז  אייבערשטער 
ש’כח אייבערשטער אז דו שטאמלסט נישט?  האסטו שוין 
אמאל געזאגט ש’כח אייבערשטער אז דו קענסט געהעריג 
רעדן? האסט שוין אמאל געזאגט ש’כח אייבערשטער אז 
דו קענסט הערן? זאג ש’כח אייבערשטער אז דו קענסט 
ווייטער האט דער ראש ישיבה געזאגט  הערן.” און אזוי 

פאר די קינדער צו דאנקען דעם אייבערשטן פאר אלעס.

די  אויפשפילן  ווילן  זיי  אז  געזאגט  האבן  קינדער  די 
זיין  ווער ס’זאל  די אינגל, און  זיין  זאל  ווער עס  מעשה, 
די מיידל. האט דער ראש ישיבה אנגעפאנגען צו זינגען 
א ניגון וועגן א אינגל און א מיידל וואס זענען געגאנגען 
שפאצירן אין וואלד און געטראפן א בערעלע, און זיי האבן 
געזינגען “בערעלע אוי בערעלע עס אונז נישט אויף, מיין 
מאמע וועט דיך געבן א קיכעלע מיט יויך”. נאכדעם האט 
איינער פון די קינדער זיך אנגערופן אז דער ראש ישיבה 
זינגט אויך אפאר מאל די ניגון פון די גאלדענע ציגעלע. 
א  זייער  איז  דאס  אה  געזאגט:  ישיבה  ראש  דער  האט 
שרעקעדיגע ניגון, און דער ראש ישיבה האט אנגעפאנגען 
צו זינגען: אונטער יצחק דוד’ס וויגעלע, שטייט א גאלדענע 
זאל  דוד  יצחק  סחורה,  בעסטע  די  איז  דאס  ציגעלע... 

לערנען די הייליגע תורה.... 

נאכדעם האט דער ראש ישיבה דערמאנט נאך א ניגון, 
פון א פאסטוך, און דער ראש ישיבה האט געזאגט אז די 
ניגון זינגט מען ווען אלע קינדער זענען שוין אין בעט, און 
דער ראש ישיבה טוט זיך אן א ליילעך און ער האלט א 
שטעקן און בייגט איין די רוקן אזוי ווי א פאסטוך... און 
דער ראש ישיבה האט געזאגט פאר אונז אז ס’איז זייער 
וויכטיג עס צו טון פאר די קינדער. דער ראש ישיבה האט 
אנגעפאנגען צו זינגען די ניגון דארט ביי די סעודה. אמאל 
איז געווען א פאסטוך, ער האט געהאט אסאך שעפעלעך, 
ניגון.  די  ווייטער  נישט פונקטליך  געדענק שוין  און איך 
ער  ווי  געמאכט  זיך  ישיבה  ראש  דער  האט  אינמיטן 
שלאפט איין... און פלוצלינג האט דער ראש ישיבה געגעבן 
א שריי “געבט ער זיך א כאפ אויף!” און אלע קינדער האבן 
אנגעפאנגען צו לאכן... “זעט ער אז די שעפעלעך זענען 
נישט דא..” עס איז געווען זייער פרייליך און אלע קינדער 
האבן געלאכט און הנאה געהאט, און נאכדעם האט מען 

געבענטשט.

יעדעס מאל איך גיי צו א סעודה טראכט איך, וואס 
נאך קען שוין דער ראש ישיבה טון צו מאכן די סעודה 
פרייליך, אבער יעדע וואך טרעפט דער ראש ישיבה נייע 
און  פרייליך  סעודה  די  מאכן  צו  וועגן  אינטערעסאנטע 

געשמאק.

 פרשת ויחי תשפ”ב - חלק ב’



ביים געבן א שיעור אין חדר

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

ביים קלאפן מזוזה ביי טייל פון די נייע הייזער אויף טווין ברידזש
רעכטס: אין שטוב פון ר’ לייב ראטה הי”ו. לינקס: ביים קלאפן מזוזה אין שטוב פון ר’ סענדר ראטה הי”ו

ביים געבן שלום עליכם פאר די חשובע קינדער

באזוכט די כיתה ט’ קינדער

דער ראש ישיבה שליט”א ביים באזוכן אין שטעטל - דינסטאג וארא



באזוכט אינעם קאך פונעם מוסד אין שטעטל- ג’ וארא

דער ראש ישיבה שליט”א מתפלל ביים אהל - זונטאג וארא

דער ראש ישיבה ביים געבן א שיעור אין לעיקוואד - ד’ וארא  נייע בעגס אינעם שטעטל גראסערי 

באזוכט אין תלמוד תורה היכל הקודש קרית יואל - ג’ וארא

פרישע הדפסה צומער געבויעט אין שטאט אומאן  



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!

ַפאְרְׁשֵטיין ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה
ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער, ֶווער ִוויל ֶהעְרן ַא ֵׁשייֶנע ַמֲעֶׂשה, 
ִווי ַאזֹוי ִמיר ֶקעֶנען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ְגרֹויֶסע ַצִּדיִקים?

ָהַר”ן,  )ִׁשְבֵחי  ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ֶער  ֶווען  ח(,  ִסיָמן 
ִאיז ֶגעֶווען ַא ְקֵליין 
ֶער  ָהאט  ִאיְנְגל 
ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער 
ַא  ֶוועְרן  ֶגעָוואְלט 
ָהאט  ֶער  ַצִּדיק. 
ִדי  ֶגעֶלעְרְנט 
ִמְׁשַניֹות,  ֵהייִליֶגע 
ִאין ָאְנֵהייּב ָהאט ֶער 
ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען 
ִדי ִמְׁשַניֹות אּון ֶעס 
ֵזייֶער  ִאים  ָהאט 
ֶער  ַאז  ֶגעטּון  ֵוויי 
ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט 
ֶלעְרֶנען,  ָדאס 
ֵזייֶער  ֶער  ָהאט 
ֶגעֵווייְנט  ַאַסאְך 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
ֶער ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ַפאְרְׁשֵטיין ִדי ִמְׁשַניֹות, ֶער ָהאט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט  ֶדער  ִּביז  ֶגעֵווייְנט  ֶגעֵווייְנט אּון 
ִאים ֶגעָהאְלְפן ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ַפאְרְׁשֵטיין ִדי 

ִמְׁשַניֹות.

ֶווען ֶער ָהאט ׁשֹוין ַפאְרְׁשַטאֶנען ִדי ִמְׁשַניֹות ָהאט 
ֶדער ְקֵלייֶנער ַנְחָמן ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶלעְרֶנען ֶדעם ֵהייִליְגן 
אּון  ֶלעְרֶנען  צּו  ְּפרּוִּביְרט  ָהאט  ֶער  ַהזֹוַהר;  ֵסֶפר 
ַפאְרְׁשֵטייט  ֶער  ַאז  ֶגעֶזען  ָהאט  ֶער  ֶווען  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ִניְׁשט ָהאט ֶער ֵזייֶער ַאַסאְך ֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִוויל  ִאיְך  ַּבאֶׁשעֶפער  “ֵהייִליֶגער  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֶער 

ַפאְרְׁשֵטיין אּון ִוויְסן ַדיין ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֶהעְלף ִמיר, 
ַמאְך  ְּבתֹוָרֶתָך,  ֵעיֵנינּו  ְוָהֵאר  אֹויְגן,  ַמייֶנע  ִמיר  ֶעְפן 
ִּביז  ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה”,  ִדי  ִאין  ַמייֶנע אֹויְגן  ִליְכִטיג  ִמיר 
ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאט  ֶער 
ִדי  ַפאְרְׁשֵטיין  צּו 

ֵהייִליֶגע זֹוַהר.

ֶגעֶווען  ִאיז  ַאזֹוי 
ֵסֶפר;  ֶיעֶדע  ִמיט 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶער 
ן  ע ֶנ א ַט ְׁש ְר א ַפ
ָהאט  ֶער  ָוואס 
ִאיז  ֶעס  ֶגעֶלעְרְנט, 
ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאים 
ָהאט  ְׁשֶווער,  ֵזייֶער 
צּום  ֶגעֵווייְנט  ֶער 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  ָהאט 
ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִאים ֶהעְלְפן - ִּביז ֶער 
ַפאְרְׁשַטאֶנען  ָהאט 
אּון ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא 

ְגרֹויֶסער ַצִּדיק.

ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער, אֹויּב ִמיר ֶוועְלן טּון ָוואס ֶדער ֶרִּבי 
ָהאט ֶגעטּון; ִמיר ֶוועְלן ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה אּון 
ִמיר ֶוועְלן ֵווייֶנען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִמיר ֶוועְלן ֶּבעְטן 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: “ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר, 
ִוויל  ִאיְך  ֶלעְרֶנען,  ִוויל  ִאיְך  ַצִּדיק,  ַא  ַזיין  ִוויל  ִאיְך 
ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ִאיְך ֶלעְרן; ֶהעְלף ִמיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
ֶעְפן ִמיר ַמייֶנע אֹויְגן ִאין ִדי ּתֹוָרה”, דּוְרְכֶדעם ֶוועְלן 

ִמיר ַזיין ְגרֹויֶסע ַצִּדיִקים.

ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיְך ִוויל ַפאְרְׁשֵטיין ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה



שיעור מיטן רבי’ןשיעור מיטן רבי’ןסודאקא
אא

ְּקָרן ַנֲעָׂשה ַהֵּיֶצר  ח. ֵמרּוַח ִּפיו ֶׁשל ַהּׁשַ
ִיְהֶיה  ֹלא  ָאז  ָמִׁשיַח,  ּוְכֶׁשָּיבֹוא  ָהָרע, 
ָהָרע  ֵיֶצר  ִיְהֶיה  ֹלא  ֶזה  ּוִבְׁשִביל  ֶקר,  ּׁשֶ

ָּבעֹוָלם.
טייטש. ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ֶוועְרט ַּבאַׁשאְפן דּוְרְך 
ִדי לּוְפט ָוואס קּוְמט ַארֹויס פּוֶנעם מֹויל פּון 
ַא ִליְגֶנער. ֶווען ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמער 
ֶוועט  ֶדעְרַפאר  אּון  ִליְגְנט,  ַקיין  ַזיין  ִניְׁשט 

ֶמער ִניְׁשט ַזיין ַא ֵיֶצר ָהָרע אֹויף ִדי ֶוועְלט.
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