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 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
צו  בלעטל  ברסלב  קרית 

באקומען אין ענגלאנד

די בלעטל איז הערליך שיין ברוך 
פאר  כח  יישר  גרויסן  א  השם, 

אייער ארבעט.

איך האב געוואלט בעטן, אזויווי 
מאכן  צו  אנגעפאנגען  האב  איך 
“עצתו  פאר  סובסקריפשאן 
אמונה” און אזוי אויך די “קרית 
ברסלב בלעטל”, אויב דו קענסט 
דאס מעלדן אינעם בלעטל, כדי 
אין  וואוינען  וואס  מענטשן  די 

ענגלאנד זאלן וויסן דערפון.

און  אמונה  עצתו  באקומען  צו 
בלעטל  ברסלב  קרית  דעם  אויך 

איז די פרייז £4

נאר עצתו אמונה £2

נאר קרית ברסלב בלעטל £3

אויף:  רופן  קען  מען 
07393075443

 KerenHadfusaMcr@gmail.com :אימעיל

נ. ש. מאנטשעסטער
 

 פרשת בשלח י”ג שבט תשפ”ב

 הדלקת הנרות.......... 04:33    
מוצאי שבת ............ 06:05
מנחה מעריב בשלח.   05:50

שעות פונעם באזאר

זונטאג ביז דאנערשטאג
 10:00 ביז 7:00

פרייטאג 10:00 ביז 2:00

מאנטאג נאכט 9:00 ביז 11:00

די טויש אין די זמנים וועט 
אריינגיין אין קראפט קומענדיגן 

 Jan 16 זונטאג יתרו

 ברכים 
הבאים!

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

 מו”ה משולם פייש פעלבערבוים הי“ו 
וזוגתו באשא הדס תחי‘

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי  זאלן מצליח 
זיין אין שטעטל, און זעהן אסאך נחת ביי אלע 

קינדער.



א
ש

די

 ק
א דהילולא

מ
יו

די הייליגע

 יעצט, ביומא דהילולא קדישא פון 
כ״ק מוהרא״ש זי״ע, לאמיר זיך מחזק זיין אינאיינעם 
מקיים צו זיין די הייליגע צוואה פארשפרייטן זיינע 
לעכטיגע ספרים און קונטרסים!

די 
הבטחה:

בס״ד

י״ז שבט

718•387•2691
קרן הדפסה היכל הקודש

א ״און איך זאג צו ווער  דארפן  וועט  עס 
א  אדער  רפואה וכו' וכו' אויב ישועה 
אפדרוקן  וועט  ער 
בנחל  אשר  חלק  א 
וועט ער זען גלייך א 

ישועה״ 
 )אשר בנחל אידיש 

) מכתב כב'



הערליכער שבת שבע ברכות פונעם ראש 
ישיבה געפראוועט אין שטעטל

א הערליכע שבת שבע ברכות פונעם ראש ישיבה שליט”א איז 
געפראוועט געווארן אין שטעטל.

דער ראש ישיבה איז שוין ארויסגעקומען אין שטעטל מיטוואך 
נאכט. דאנערשטאג נאכט האט דער ראש ישיבה באזוכט אין סקול 
און גערעדט צו די קינדער די וויכטיגקייט פון זיך רעכענען מיט א 

צווייטע חברט’ע, און קיינמאל נישט וויי טוהן א צווייטן.

דערנאך איז דער ראש ישיבה אריבער צו כיתה א’ אין חדר 
וואו דער ראש ישיבה האט הויך פארציילט די מעשה פון תפילות 
פון די קינדער, און דערנאך ארום גערעדט פון די געשמאקע לעבן 
וואס א איד האט, למשל, א איד האט א מזוזה ביים טיר וואס היט 

אים אפ פון אלעס שלעכטס, און א גוי האט דאס נישט.

שפעטער איז דער ראש ישיבה אריבער צו כיתה ט’ און דארט 
די  געבעטן  און  קינדער,  די  פאר  גמרא  דף  דעם  פארגעלערנט 
קינדער זיי זאלן בעטן דעם אייבערשטן אז דער ראש ישיבה זאל 

זיך שוין אריבערציען אין שטעטל.

אלע  מיט  צוזאמען  דערהויבן  גאר  אריבער  איז  קודש  שבת 
חשובע געסט וואס זענען געקומען מיטהאלטן דעם שיינעם שבת 
שבע ברכות אין שטעטל, ובפרט האט זיך דערקענט צוויי חשובע 
געסט, הגה”צ קארלסבורגער רב שליט”א - טאטע פונעם ראש 
- שווער  מייזליש שליט”א  רבי מרדכי אהרן  הגה”צ  און  ישיבה, 

פונעם ראש ישיבה.

שלומינו  אנשי  זענען  סעודה  די  נאך  צונאכטס  פרייטיג 
אריבערגעקומען זיך מיטפרייען מיט די שמחה ביים ראש ישיבה, 
ווי דער הייליגער רבי  מען האט געזינגען צוזאמען זמירות אזוי 
האט געפאדערט פון אונז, און דערנאך געזינגען שיינע ניגוני שבת.

די תפילות איז אריבער גאר דערהויבן און ווארים, מען האט 
געהאט די זכיה צו הערן ליינען פונעם קארלסבורגער רב שליט”א 
וואס האט געליינט מיט אזא געשמאק אז מען האט געשפירט 

ממש וואו מען לעבט יעצט איבער יציאת מצרים. דער שבת וועט 
זיכער ווערן געדענקט פאר א לאנגע צייט.

חנוכת הבית וקביעת מזוזה פארן בנין 
התלמוד תורה צוזאמען מיט שבע ברכות 

צוזאמען  מזוזה  וקביעת  הבית  חנוכת  מעמד  הערליכער  א 
מיט א שבע ברכות פאר’ן ראש ישיבה איז פארגעקומען מוצאי 
זיך  זענען  וואו עס  בנין התלמוד תורה,  שבת פרשת בא אינעם 
צאמגעקומען אלע משפחות אין שטעטל צוזאמען מיט די חשובע 

געסט וואס זענען געקומען אויף שבת אין שטעטל.

מלכה,  מלוה  ברייטן  פיינעם  א  צוגעגרייט  געווען  איז  עס 
צוגעשטעלט דורך דעם געטרייען מענעדזשער אליעזר שמן ה”י 
צוזאמען מיט שלמה יאקאבאוויטש הי”ו בעל בית התבשיל, אויך 
האבן אסאך משפחות ארויסגעהאלפן צושטעלן עסן פארן מלוה 

מלכה.

איז אנגעקומען צום מעמד האט ער  ישיבה  ווען דער ראש 
וואס  נייע קלאסן  די  פון  איינע  פון  טיר  אויפן  מזוזה  געקלאפט 
איז נארוואס פארטיג געווארן, דערנאך האט מען געזינגען זמירות 
און ביים סוף האט מען געהאט די זכיה צו הערן דברות קודש 
די  געברענגט  ארויס  האט  וואס  שליט”א,  ישיבה  ראש  פונעם 
חשיבות פונעם מוסד וואס מיר האבן, א מוסד פון אמונה, א מוסד 
וואס מען לייגט אריין אין די קינדער פון יונגווייז אן אז אלעס איז 
דער אייבערשטער, און וואס זיי דארפן זאלן זיי נאר בעטן דעם 

אייבערשטן.

דא איז די פלאץ זיך צו באדאנקן פאר’ן חשוב’ן נדבן פונעם בנין 
ר’ אברהם שבתי מזרחי הי”ו דער אייבערשטער זאל אים באצאלן 
מיט אלעס גוטס, אזוי אויך ווילן מיר זיך באדאנקן פאר אלע וואס 
זאל  האבן גאר שווער געארבעט במשך’ן איבערבויען אז אלעס 
זיין על צד היותר טוב, ר’ מעכל ראזענפעלד הי”ו און ר’ אליעזר 
שמן הי”ו דער אייבערשטער זאל זיי באצאלן מיט אלעס גוטס, עס 
זאל זיי גארנישט פעלן, די תפילות און די לערנען פון די טייערע 

קינדער זאל זיי אנטקעגן קומען אויף יענע וועלט.



חשובער אינגערמאן פון שטעטל ערוועלט 
געווארן אין די פלענינ”ג באר”ד פון ליבערטי

חשוב’ער  א  נייעס,  גוטע  די  אריין  קומט  ליבערטי  פון 
אינגערמאן מיט’ן נאמען מנחם שטיינבערג הי”ו איז ערוועלט 
געווארן דורכ’ן טאון לעגיסלאטאר צו ווערן א חלק פון די 

פלענינ”ג באר”ד פון ליבערטי.

מען זעט די סיעתא דשמיא אויף טריט און שריט; קוים 
צוויי יאר צוריק האבן זיך אנשי שלומינו ארויסגעצויגן קיין 
ליבערטי, וואו מען האט מייסד געווען א שטעטל על שם 
רבינו. אנגעהויבן האט זיך עס זומער שנת תשע”ט וואו עס 
גלייך האט מען  מנין משפחות,  א  ארויסגעצויגן  זיך  האבן 
געעפנט א חדר און א סקול פאר די קינדער ווי מיר זענען 
מחנך די קינדער מיט אמונה און יראת שמים אויפ’ן וועג פון 
רבי’ן, און עס קומען כסדר צו פרישע קינדער צו די מוסדות 

קע”ה.

אלע וואונדערן זיך, ‘וואס איז די סוד פון די ברסלב’ער 
שטעטל? ווי אזוי בליט דאס אזוי שיין? יעדע וואך ציען זיך 
ארויס נאך משפחות, עס האלט שוין ביי קרוב צו הונדערט 
פשט  איז  וואס  סוד?  זייער  איז  וואס  ירבו;  כן  משפחות 
די  פון  מיטינגען  ביי  שוין  זיצן  שטעטל  פון  אינגעלייט  אז 

רעגירונגס באאמטע?’

דער סוד איז תפילה! נישטא קיין ריר אין שטעטל וואס זאל 
נישט זיין אין דעם הויפענעס תפילה; נישטא קיין שטיינדל 

אין שטעטל וואס זאל נישט ליגן אונטער דעם תפילה.

מיר בעטן די חשוב’ע ליינער, נעמט נישט אן וואס מיר 
שרייבן, גייט אליינס אריבער אין שטעטל, כאפט א שמועס 

מיט די אינגעלייט וואס וואוינען דארט, וועט איר זיך אליינס 
וועט שטיין  וואס איר ליינט איז אמת, איר  איבערצייגן אז 
מיט אן אפענעם מויל ווען איר וועט הערן די וואונדערליכע 
מעשיות פון תפילה פון פשוט’ע אינגעלייט; אינגעלייט וואס 
ארבעטן ביטער שווער צו ברענגען פרנסה - האבן די השגה 
וואס צדיקים האבן משיג געווען נאך שווערע עבודות, דאס 
איז דער כח פון הייליגן רבי’ן וואס לאזט זיך אראפ צו אונז 

אנשים פשוטים מאוד און ברענגט אונז צו די הויכע זאכן.

זיך צו באקענען פון דער נאנט מיט דעם אינגערמאן מנחם 
שטיינבערג הי”ו. מנחם איז א תלמיד פון ישיבה, ער האט זיך 
מוסר נפש געווען ביי די דרייצן יאר צו קומען לערנען אין 
וואס הערן  ווי אלע עלטערן  אזוי   - זיינע עלטערן  ישיבה, 
לשון הרע אויף אונזער ישיבה - האבן נישט געוואלט ער זאל 
קומען לערנען דא, מען האט אים געפייניגט מיט שרעקליכע 
פיין, ווען זיי האבן איינגעזען אז עס העלפט נישט די אלע 
פיין, דער בחור מנחם איז שטארק ווי א לייב, ער וויל גיין 
זיי אים אריינגעלייגט אין  - האבן  לערנען נאר אין ברסלב 
תפיסה ער זאל נישט קענען קומען אין ישיבה, ביז די שטאט 
האט זיך אריינגעמישט, מיט די הילף פון עסקנים און מיט 
די הילף פון א גרויסע לויער האט מען אים אריינגעלייגט אין 

ישיבה.

זיין  צו מסיים  געווען  זוכה  יעצט  יאיר האט  נרו  מנחם 
איז  דאס  משנה.  סדרי  ששה  מאל  ניינציגסטע  און  ניין  די 
די  שושקעס,  אלע  די  געווענליך  זאך;  אינטערעסאנטע  אן 
אלע וויכטיג מאכערס וואס שטופן זיך אריין ביי די הויכע 
און  נישט  לערנען  וואס  אינגעלייט  זענען   - פענסטערס 
דאווענען קוים, זיי זוכן סיפוק פאר זייער הונגעריגע נשמה, 
די בארד און פיאות ווערט קערצער און ווייניגער וכו’; אין 
ברסלב איז עס אנדערש, דיקא די פלייסיגע אינגעלייט וואס 
פארפעלן נישט זייערע שיעורים כסדרן, זיי לערנען בהתמדה 
רבה, - דיקא די אינגעלייט וואס האבן שיינע פיאות מיט פילע 

בערד - די זענען די וויכטיג מאכערס, די קנאקערס וכו’.

מיר ווילן וואונטשן פאר מנחם ער זאל מצליח זיין אין 
דעם נייעם אמט, און קענען העלפן אידישע קינדער א גאנץ 
פאר’ן  הילף  צו  שטיין  קענען  ער  זאל  ובפרט  בכלל,  לעבן 
ברסלב’ן שטעטל, עס זאל זיך קענען בויען אן א שטער, און 

ער זאל נושא חן זיין בעיני אלקים ואדם.



שמואל בער שניטצלער – קרית ברסלב:

ראש  דער  ווען  בא  פרשת  זונטאג  פארגאנגענעם 
ישיבה האט חתונה געמאכט, בין איך אריינגעפארן צו די 
חתונה וואס איז פארגעקומען אין ישיבה, אויפ’ן וועג האב 
איך זיך אפגעשטעלט אין א גאז סטאנציע זיך אנטון בגדי 

שבת, דערנאך בין איך ווייטער געפארן. 

זיך דערמאנט אז איך  די חתונה האב איך  אינמיטן 
האב איבערגעלאזט אין די גאז סטאנציע מיין וואכעדיגע 
הויזן מיט אלעס וואס איז געליגן אין די טאשן, וויכטיגע 

פאפירן, געלט, טייערע עירפאד”ס; וואס טוט מען דא? 

איך האב נישט געהאט קיין אהנונג אין וועלכע גאז 
סטאנציע איך בין געווען, איך האב ניטאמאל געדענקט 
אויף וועלכע ראוד ס’איז געווען. אבער א איד איז קיינמאל 
נישט פארלוירן ווייל מען ווייסט אז מען קען בעטן דעם 
אייבערשטן וואס מען וויל אפילו זאכן וואס זעען אויס 

אוממעגליך. 

איך  האב  חתונה,  די  אינמיטן  געווען  שוין  ס’איז 
עס  ווער  וויסן  זאל  איך  אז  אייבערשטן  דעם  געבעטן 
קומט נאך פון שטעטל צו די חתונה, און ער זאל זיך וועלן 
אפשטעלן זוכן מיינע זאכן און ער זאל עס טרעפן, איך 
האב אנגערופן מיין ברודער און ער זאגט מיר אז ער איז 
אויפ’ן וועג, שכח אייבערשטער פאר די ערשטע חלק פון 

די מעשה פון תפילה. 

זיך  קען  ער  אויב  ברודער  מיין  געבעטן  איך  האב 
אפשטעלן זוכן פאר מיינע זאכן אין די גאז סטאנציע וואס 
איך האב געטראכט און געהאפט אז ס’ליגט דארט, און 
ס’זאל  אז  אייבערשטן  דעם  געבעטן  ווייטער  האב  איך 
טאקע ליגן דארט. ער האט זיך אפגעשטעלט און געזוכט 
אין די גאנצע פלאץ אבער ער האט עס נישט געטראפן. 
ער רופט מיר אן און פארציילט מיר אז ער זעט גארנישט.

איך האב נישט אויפגעגעבן מיט מיינע תפילות נאר 
ווייטער געבעטן דעם אייבערשטער, זאג איך אים: “פרעג 
די מענטש וואס ארבעט דארט”, איז ער געגאנגען צו די 

אים  און  ארבעטער 
געפרעגט אויב ער האט 
הויזן  א  געטראפן  אפשר 
מיט זאכן אין די טאשן, זאגט ער: “יא, 
איינער האט געטראפן זאכן אבער איך קען דיר עס נישט 
געבן ווייל איך ווייס נישט ווער דו ביסט”, האט ער אים 
געגעבן פארשידענע סימנים, און יא! ס’איז געווען מיינע 

זאכן, דער ארבעטער האט אים עס געגעבן.

דו  אז  אפן  ווייזן  מיר  פאר’ן  אייבערשטער  “שכח   
הערסט אויס וואס מען בעט דיר”.

שמשון הערש טייטלבוים – קרית ברסלב:

 איך בין געפארן קיין טאהש קאנאדא צו מיין שווער 
אויף שבת, די גאנצע וועג האבן מיר אלע געבעטן דעם 
אייבערשטן אז ס’זאל זיין א געשמאקע וועג און מ’זאל 
אונז גרינג אריינלאזן אין קאנאדא, ווייל ווי באקאנט איז 

יעצט נישט גרינג אריבערצוגיין צוליב קאראנע.

 אנקומענדיג צו די גרעניץ האב איך זיי געגעבן אלע 
ווייטער  מיר  האבן  שטילערהייט  און  פאפירן  נויטיגע 
געבעטן דעם אייבערשטן, אבער דער אייבערשטער האט 
אונז געוואלט פרובירן, די באאמטע ביים גרעניץ האבן 
געזאגט אז ס’פעלט עפעס א דאקומענט און זיי קענען 
אונז נישט אריבערלאזן, זיי האבן געזאגט אז מיר דארפן 
זיך אויסדרייען און אהיים פארן. ס’איז נישט גרינג געווען 
אבער מיר ווייסן אז וואס דער אייבערשטער טוט איז גוט. 

ס’איז שוין געווען שפעט ביינאכט זענען מיר צוגעפארן 
די  איבערשלאפן  צו  געגנט  אין  דארט  האטעל  א  צו 
נאכט. צופרי האבן מיר געטראכט צו פרובירן נאכאמאל 
האבן  מיר  אז  זיך  פארשטייט  גרעניץ,  די  אריבערגיין 
געלייגט  און  שטארק,  זייער  אייבערשטן  דעם  געבעטן 
געלט אין פושקע, און מיר האבן זיך אויך מזכיר געווען 

ביים ראש ישיבה.

 אנקומעדיג האבן זיי געפרעגט פארשידענע שאלות 
אבער מיר האבן ווייטער געריסן תפילות, און יא! די נס 

איז געשען! זיי האבן אונז אריינגעלאזט!

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

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



ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָבַּרְך - יֹום ד’ ַּפְרַׁשת ְּבַׁשַּלח, י”ד ְׁשַבט, ְׁשַנת תשפ”א ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ט”ו  )ֵסֶפר  ָזאְגט  מֹוֲהָרא”ׁש  ִּבְׁשַבט.  ָעָׂשר  ֲחִמָׁשה  ִאיז  ַנאְכט  ַהייְנט 
ִזיְך  ִפיְרט  ֶמען  ַהִּמְׁשָּפָחה”,  ָּכל  ַּבַּבִית  ְלִהְתַאֵּסף  “ְונֹוֲהִגים  ִּבְׁשַבט(: 

ַצאְמצּוֶנעֶמען ִדי ַגאְנֶצע ִמְׁשָּפָחה, “ֶלֱאכֹל ְּבַצְוָּתא ֶאת ָּכל ִמיֵני ֵּפירֹות”, 
ֶמען ֶעְסט ִאיְנֵאייֶנעם ַאֶלע ָסאְרט ְפרּוְכט, “ּוַמְרִּבים ְלַסֵּפר ִלְבֵני ַהַּבִית 
ְוַלְּיָלִדים ּוְלָכל ַהִּמְׁשָּפָחה ִמִנְפְלאֹוָתיו ִיְתָּבַרְך”, ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַפאר 
ָּכל  ֶׁשָּבָרא  “ֵאיְך  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ְגרֹויְסֵקייט  ָדאס  ִמְׁשָּפָחה  ִדי 
ְּפִרי ּוְפִרי ֵלָהנֹות ּבֹו ְּבֵני ָאָדם”, ִדי וואּוְנֶדער פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִווי 
ַאזֹוי ֶער ַמאְכט ַוואְקְסן ַאֶלע ְפרּוְכט, “ּוְמַדְּבִרים ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ְוִסּפּוֵרי 
ַמֲעִׂשיֹות ַהַּׁשָּיִכים ַלֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ִּבְׁשָבט”, ֶמען ֶרעְדט ִּדְבֵרי ּתֹוָרה אּון 
ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַמֲעִׂשיֹות, “ְוהּוא ִעְנָין ָּגדֹול ְמאֹד ְלִחּנּוְך ַהְיָלִדים”, ֶעס 

ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך אּון ַא ִוויְכִטיֶגע ַזאְך ַפאר ִדי ִקיְנֶדער.

ֶדעִריֶּבער ֶּבעט ִאיְך ִדיר ֵזייֶער ָזאְלְסט ָאְנְגֵרייְטן ֵפייֶנע ְפרּוְכט; ִזיץ 
ִאין ְׁשטּוּב ִמיט ַדייֶנע ִקיְנֶדער, ֶרעד צּו ֵזיי פּון ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּוֶנעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶיעֶדע ְפרּוְכט ָהאט ַאֶזעְלֶכע ֵׁשייֶנע ַזאְכן ָוואס ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאְגן 
אּוְנז; ֶעס ִאיז ַטאֶקע ִניְׁשט ְגִריְנג צּו ִזיְצן ִמיט ִקיְנֶדער אּון ַפאְרְּבֶרעְנֶגען 

ִמיט ֵזיי, ָאֶּבער ֶעס ָצאְלט ִזיְך אֹויס.

ֶדעם  ֶמען  ֶּבעט  ַטייְטֶלען  ֶעְסט  ֶמען  ֶווען  ִזיְך  ִפיְרן  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: “ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין 
ַקְשׁיּות אֹויף ִדיר, ִאיְך ָזאל ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ַדֲאגֹות”, ֶדער ֵהייִליֶגער 
ֶרִּבי ָזאְגט )ֵסֶפר ַהִמידֹות, אֹות ַעְצבּות, ִסיָמן לה(: “ְּתָמִרים ְמַבְּטִלין ְּדָאָגה”, 
צּו  ָדאס  אּוְנז  ֶגעְּבט  מֹוֲהָרא”ׁש  ַדֲאגֹות;  ַאֶלע  ַאֶוועק  ֶנעְמט  ֵטייְטֶלען 
ָּתָמר  “ַמה  מה:(:  )סּוָּכה  ָזאְגן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַאז  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ֵאין לֹו ֶאָּלא ֵלב ֶאָחד, ַאף ִיְׂשָרֵאל ֵאין ָלֶהם ֶאָלא ֵלב ֶאָחד ְלֲאִביֶהם 
אר ֵאיין ַהאְרץ, ַאזֹוי אֹויְך ִאיִדיֶׁשע  ֶׁשַּבָּׁשַמִים”, ֶדער ֵטייְטְלּבֹוים ָהאט נַָ
ִדי  ִאיז  ָדאס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן;  צּום  ַהאְרץ  ַגאְנְצן  ִמיְט’ן  קּוְקן  ִקיְנֶדער 
ַקְשׁיּות  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֵטייְטֶלען,  ִדי  פּון  ִזיְסֵקייט 
אֹויְפ’ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶער ֵווייְסט ְקָלאר ַאז ַאֶלעס ָוואס ַּפאִסיְרט ִמיט 

ִאים ָהאט ַא ּפּוְנְקְטִליֶכער ֶחְׁשּבֹון - ִאיז ִאים ִזיס.

ֶווען דּו ֶעְסט ֶדעם ִמיְלְגרֹוים ָזאְלְסטּו ֵזיי ֶדעְרֵצייְלן ָוואס ִדי ֵהייִליֶגע 
ֲחָכִמים ָזאְגן )ְּבָרכֹות נז.(: “ֲאִפילּו ֵריָקִנין ֶׁשְּבָך”, ֲאִפילּו ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
ֶזעֶנען ֶנעֶּבעְך ַאָראְּפֶגעַפאְלן ִאין ֲעֵבירֹות, “ְמֵלִאים ִמְצֹות ְּכִרּמֹון”, ֶזעֶנען 
ָאְנֶגעִפיְלט ִמיט ִמְצוֹת ִווי ַא ִרּמֹון, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט )ִׁשיר ַהִׁשיִרים ד, ג(: 
“ְּכֶפַלח ָהִרּמֹון ַרָּקֵתְך”, ַאזֹוי ִווי ִדי ֶקעְרֶלעְך פּון ַא ִמיְלְגרֹוים - ֶזעֶנען ִדי 
ִאיְדן; ֶגעּב ֵזיי צּו ַפאְרְׁשֵטיין ַאז ַא ִמיְלְגרֹוים ָהאט ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט אּון 

ְדַרייְצן ֶקעְרֶלעְך, ֶדער ָצאל ִוויִפיל ִמְצוֹת ִמיר ָהאְּבן.

ִאיְך ֶקען ִניְׁשט ַמֲאִריְך ַזיין, ִאיְך ַדאְרף ַאַרייְנֵגיין צּו ִדי ָּבחּוִרים.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

חביבות המצוה

דער ראש ישיבה שליט"א האט דערציילט: אלס 
אינג בחור האבן מוהרא"ש'ס עלטערן געוואוינט אין 
בראנקס, דארט איז נישט געווען קיין נאנטע מקוה, 
ווען מוהרא"ש האט זיך דערוואוסט אלס בחור פון 
הייליגן רבי'ן און האט געזען ווי שטארק דער רבי 
פארלאנגט צו גיין אין מקוה, פלעגט מוהרא"ש גיין 
יעדן שבת צופיס צו א מקוה - גייענדיג א שעה אהין 
און א שעה צוריק מיט מסירות נפש, ווייל אז מען 
ווייסט דאס חשיבות דערפון איז דאס בכלל נישט 
קיין שווערע זאך, ווייל יעדע שווערע זאך וואס מען 
ווייסט דאס חשיבות דערפון, ווערט דאס גרינג און 

געשמאק צו טון.

פארציילט  האבן  אינגעלייט  די  פון  איינער 
אין  געווען  איז  שווער  זיין  אז  ישיבה  ראש  פאר'ן 
מורא'דיג  האט  ער  און  שבת,  א  אויף  שטעטל 
הנאה געהאט פונעם שבת, איין זאך האט ער זייער 
באוואונדערט, וואוינענדיג ווייט פונעם בית המדרש 
א  המדרש  בית  צום  וועג  דעם  געדויערט  זיי  האט 
דריי פערטל שעה, האט דער שווער געהאלטן אין 
איין פרעגן דעם איידעם "ווי אזוי האסטו כח צו גיין 
אזא לאנגן וועג יעדע שבת, וואך איין וואך אויס", 
שווער:  צום  געענטפערט  אינגערמאן  דער  האט 
ווייס איך  אז איך  גייט,  וואו מען  זיך  ווענדט  "עס 
וואלט איך  יעצט אפנעמען א מיליאן דאללער  גיי 
געגאנגען אפילו צוויי שעה אין איין צי, איך גיי צו 
א פלאץ וואו איך באקום דארט מיליאן דאללער"; 
האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: זיין שווער 
טראכט זיכער: 'איז דאס טאקע אזוי, דאס איז ממש 
ווי א מיליאן דאללער...?' אבער דער אמת איז אז 
דאס איז בכלל נישט קיין גוטע משל, ווייל פאר א 
מיליאן דאללער וואלט איך אויך נישט געגאנגען א 
שעה אהין און א שעה צוריק; נאר דאס איז אסאך 
לעבן;  איך  באקום  דא  דאללער!  מיליאן  פון  מער 
איך באקום 'שלום בית', 'ווי אזוי זיך אומצוגיין מיט 
אליין';  זיך  מיט  אומגיין  זיך  אזוי  'ווי  קינדער',  די 
דער רבי געבט אונז א וועג צו לערנען, וואס דאס 
נעמט אוועק אלע קאפדרייענישן וואס דער מח איז 
פארנומען א גאנצן טאג: 'מען האלט יא פון מיר', 

'מען האלט נישט פון מיר'.

זיך  זאלן  מיר  העלפן  זאל  אייבערשטער  דער 
קענען האלטן ביים רבי'ן א גאנץ לעבן. 

א שיחה

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



 , ס ע י י נ

ן  ו א ן  ל ע ק י ט ר א

ן  ו פ ן  ט כ י ר א ב

ה צ פ ה

ִאיְך ִוויל ְמַגֶלה ַדַעת ַזיין ְּבַרִּבים ַאז ַאזֹוי ִווי פּון ֶווען ִאיְך ָהאּב 
ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ָהאְּבן צּו טּון ִמיט ֶמעְנְטְׁשן, פּון ָיאר ה’תשכ”ד אּון 
ְּבִעיָקר פּון ֶעֶרב ֲחנּוָּכה תשכ”ד ֶווען ִאיְך ָהאּב ָאְנֶגעהֹויְּבן ְׁשַרייְּבן 
ֶדעם  פּון  ׁשֹוין  ֶמען  ָהאט  ִאיְנֶגעַלייט,  אּון  ָבּחּוִרים  ַפאר  ְּבִריְוון 
“ַאֶׁשר  ׁשּו”ת  ֵסֶפר  פּוֶנעם  ֲחָלִקים  ַאְכִציג  אּון  ֵניין  ָאְּפֶגעְדרּוְקט 
ַּבַּנַחל”, ָוואס ַהאְלט ׁשֹוין ַּביי ְצָוואְנִציג טֹויְזְנט ְּבִריְוון, אּון אֹויֶסער 

ֶדעם ִאיז ׁשֹוין ָדא ְגֵרייט צּום ְדרּוק ָנאְך פּוְפִציג טֹויְזְנט ְּבִריְוון.

אּון  ִקיְנֶדער  ֵטייֶעֶרע  ַמייֶנע  ַאייְך,  ִאיְך  ֶּבעט  ֶדעִריֶּבער 
ַּתְלִמיִדים, ַאז ִאיר ָזאְלט ָאְּפְדרּוְקן ִדי ַאֶלע ְּבִריְוון, אּון ֶמען ָזאל 
ֶעס ִאיֶּבעְרְדרּוְקן ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל. אֹויף ִדי ַאֶלע ְסָפִרים 
ֶקען ֶמען ִניְׁשט ְׁשַרייְּבן “ָּכל ַהְּזֻכּיֹות ְׁשמּורֹות”, ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט 
ָזאְגן ַאז ָנאר ֶער ָהאט ִדי ֶרעְכט ָדאס צּו ְדרּוְקן. ָנאר ֶיעֶדער ֶמעג 
אּון ֶקען ֶעס ְדרּוְקן, אּון ִאיְך ָזאג צּו ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ְדרּוְקן ַא 
ַּבאְנד פּון “ַאֶׁשר ַּבַּנַחל” ֶוועט ֶזען ַא ְגרֹויֶסע ְיׁשּוָעה פּון ִהיְמל. ִדי 
ְּבִריְוון ָהאְּבן ׁשֹוין ֶגעַראֶטעֶוועט ֶצעְנְדִליֶגע טֹויְזְנֶטער ָּבחּוִרים אּון 
ִאיְנֶגעַלייט, אּון וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶוועט ָהאְּבן ַא ֵחֶלק ִאין ָדאס 

ָאְּפְדרּוְקן.

אּון ַאז ִאיְך ֶרעְדט ׁשֹוין פּון ָבּחּוִרים, ָזאְלט ִאיר ִוויְסן ַאז ָּברּוְך 
ה’ ִאיְך ָהאּב ַא ֵחֶלק ִאין ִאיֶּבער ְצֵוויי טֹויְזְנט ָקאְּפְלס ָוואס ִאיְך 
ָהאּב זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ֶדער גּוֶטער ָׁשִליַח אּון ֵזיי ֲחתּוָנה ַמאְכן, 
ִווי ַלאְנג ִאיְך ֶלעּב ֶּבעט ִאיְך ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ִאיְך ָזאל  אּון 
ַפאר  ִׁשידּוִכים  ָנאְך  ַמאְכן  אּון  ָׁשִליַח  גּוֶטער  ֶדער  ַזיין  ֶקעֶנען 
 ָבּחּוִרים אּון ֵמייְדֶלעְך אּון ִמיט ֶדעם ֵזיי ַראֶטעֶווען פּון ֲעֵבירֹות.
ֵגיין פּון ֶדער  ַאֶוועק  ֶוועל  ִאיְך  ֶווען  ַאז  ַדַעת  ְמַגֶלה  ִּבין  ִאיְך  אּון 
ֶוועְלט, ֶיעֶדער ָּבחּור ָאֶדער ֵמייְדל ָוואס ֶוועט קּוֶמען צּו ַמיין ֵקֶבר 
אּון אֹויְסָזאְגן ַגאְנץ ְּתִהִלים אֹויף ֵאיין ָמאל ָאן ַא ֶהְפֵסק, ֶוועל ִאיְך 
ֵזייֶער ִריְכִטיֶגע  ֶוועְלן ְטֶרעְפן  ֵזיי  ֵזיי ַא ֵמִליץ יֹוֶׁשר אּון  ַזיין ַפאר 
ַּבאֶׁשעְרֶטע ִׁשידּוְך פּון ִהיְמל, אּון ִאיְך ִּבין ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ִמיט ֶדעם 

צּוָזאג.

ִמיט ֶדעם ֶעְנִדיג ִאיְך ַמיין ַצָווָאה ַפאר ַמייֶנע ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער 
 אּון ַּתְלִמיִדים אּון ִאיר ֶקעְנט ָדאס ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם.
ִיְתַּגֵּדל  ַזיין  ׁשֹוין  ָזאל  ֶעס  ַאז  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ְוִיְתַקֵּדׁש ְׁשֵמיּה ַרָּבא, ֶדעם ֵאייֶּבעְרְשְׁטְנ’ס ָנאֶמען ָזאל ֶגעֵהייִליְגט 
ֶוועְרן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֵסיי ַּביי ַמיין ֶלעְּבן אּון ֵסיי ָנאְכֶדעם ָוואס 
ִאיְך ֶוועל ַאֶוועק ֵגיין פּון ִדי ֶוועְלט, 

ָאֵמן ְוָאֵמן.

א אינגערמאן פארציילט: א אינגערמאן פארציילט: 

פון  איינע  ביי  הייזער,  די  ביי  הפצה  געגאנגען  בין  פון איך  איינע  ביי  הייזער,  די  ביי  הפצה  געגאנגען  בין  איך 
די הייזער האט א אינגל געעפנט די טיר און איך האב אים די הייזער האט א אינגל געעפנט די טיר און איך האב אים 
געגעבן א ספר און געזאגט: “פרעג דיין טאטע אויב ער דארף געגעבן א ספר און געזאגט: “פרעג דיין טאטע אויב ער דארף 
די שיינע מתנה”, ער גייט צוריק אריין אין שטוב, נאך אפאר די שיינע מתנה”, ער גייט צוריק אריין אין שטוב, נאך אפאר 
גאנצע  די  פון  באגלייטונג  די  מיט  צוריק  ער  קומט  גאנצע מינוט  די  פון  באגלייטונג  די  מיט  צוריק  ער  קומט  מינוט 
משפחה, און דער טאטע רופט זיך אן “די געלט גייט פאר די משפחה, און דער טאטע רופט זיך אן “די געלט גייט פאר די 
זעלבע פלאץ פון וואו די ספרים קומען?” זאג איך אים: “די זעלבע פלאץ פון וואו די ספרים קומען?” זאג איך אים: “די 
געלט גייט פאר די ברסלב’ע ישיבה”, זאגט ער: “איר דארפט געלט גייט פאר די ברסלב’ע ישיבה”, זאגט ער: “איר דארפט 
נישט צוריק געבן די געלט, אבער איר וואלט געמעגט זאגן נישט צוריק געבן די געלט, אבער איר וואלט געמעגט זאגן 

פארדעם אז די געלט גייט פאר ברסלב”.פארדעם אז די געלט גייט פאר ברסלב”.

איך האב געזעהן עס באדערט אים אז ער האט געגעבן איך האב געזעהן עס באדערט אים אז ער האט געגעבן 
צדקה פאר ברסלב, האב איך אים צוריק געגעבן דאס געלט, צדקה פאר ברסלב, האב איך אים צוריק געגעבן דאס געלט, 
ער האט צוריק גענומען דאס געלט, אבער דער ספר האט ער ער האט צוריק גענומען דאס געלט, אבער דער ספר האט ער 
נישט געוואלט צוריק געבן, כדי איך זאל דאס נישט קענען נישט געוואלט צוריק געבן, כדי איך זאל דאס נישט קענען 

געבן פאר א צווייטן. געבן פאר א צווייטן. 

ווארפט  ווי ער  ווארפט גייענדיג צו די קומענדיגע טיר זעה איך  ווי ער  גייענדיג צו די קומענדיגע טיר זעה איך 
אראפ דעם ספר אויף א באקס אינדרויסן פון זיין הויז, דער אראפ דעם ספר אויף א באקס אינדרויסן פון זיין הויז, דער 
אינגל האט געזעהן ווי זיין טאטע ווארפט דאס דארט אראפ, אינגל האט געזעהן ווי זיין טאטע ווארפט דאס דארט אראפ, 
האט ער געווארט ביז זיין טאטע איז אריין אין הויז און ער האט ער געווארט ביז זיין טאטע איז אריין אין הויז און ער 
איז שטילערהייט געגאנגען און גענומען דעם ספר און שנעל איז שטילערהייט געגאנגען און גענומען דעם ספר און שנעל 
אריינגעפאקט אין טאש ווייל ער האט נישט געוואלט אז זיין אריינגעפאקט אין טאש ווייל ער האט נישט געוואלט אז זיין 

טאטע זאל באמערקן אז ער האט דאס גענומען.טאטע זאל באמערקן אז ער האט דאס גענומען.

דער  אז  שאד  א  געווען  איז  עס  אז  מען  מיינט  דער אמאל  אז  שאד  א  געווען  איז  עס  אז  מען  מיינט  אמאל 
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יארצייט פון מוהרא”ש זי”ע טוען אנשי שלומינו נעמען 
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ווערט געזעהן אויף איינע פון די מאשינען אין בית הדפוס

מוהרא”ש באזוכט אין בית הדפוס תשע”ג

מוהרא”ש באטראכט איינע פון די נייע מאשינען

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



אִיבֶּעְרגֶעלֶעבְּט פִיר הַאְרץ אַטַאקֶעס 
ִמיר ְּבֶרעְנְגן ַאייְך ַאָראּפ ָוואס מֹוֲהָרא”ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 
ָהאט ַפאְרֵצייְלט ַּביים ִׁשיעּור חֹול ַהמֹוֵעד ֶּפַסח תשע”ג.

ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִאיְך  ַדאְנק  ַזאְך  ֶעְרְׁשֶטער  ֶדער   
צּום  ֶגעָוואְרן  ְמקּוָרב  ִּבין  ִאיְך  ֶגעָהאְלְפן,  ִמיר  ָהאט  ֶער 
ֵהייִליְגן ֶרִּבי’ן דּוְרְך ַא ֵסֶפְר’ל ‘ְמִׁשיַבת ֶנֶפׁש’, ָוואס ִאיְך ָהאּב 
ִאיֶּבעְרֶגעַמאְכט.  ִאיְנַגאְנְצן  ִמיר  ָהאט  ָדאס  אּון  ֶגעְטָראְפן, 
ִאיְך ָהאּב ָּברּוְך ַהֵׁשם ֵקייֶנעם ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט, ָנאר ֶגעֶלעְרְנט 
ִמיט ְגרֹויס ְפַלייס ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ’ס ְסָפִרים, ַווייל אֹויּב 
ָוואְלט ִאיְך ֶווען ֶגעֶקעְנט ֵאייֶנעם פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָוואְלט 
דּו  ֶרִּבי!  ֶדער  ֵמייְנט  ָדאס  ִניְׁשט  ֵניין,  ֶגעָזאְגט:  ִמיר  ֶער 
ַפאְרְׁשֵטייְסט ִניְׁשט גּוט ְּפַׁשט! ַאזֹוי ִאיז ִמיר דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען 
ְּבֶעֶרְך פּוְנף ָיאר ָוואס ִאיְך ָהאּב ֵקייֶנעם ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט, ִּביז 
ִאיְך ָהאּב ֶגעְטָראְפן ֵאייֶנעם פּון ַאַנ”ׁש, אּון ֶער ָהאט ִמיר ׁשֹוין 
ַטאֶקע ֶגעַמאְכט ֲחִליׁשּות ַהַדַעת, ָאֶּבער ִוויַּבאְלד ִאיְך ָהאּב 
ׁשֹוין ֶגעַהאט ַאַסאְך ֶגעֶלעְרְנט ֶדעם ֶרִּביְנ’ס ְסָפִרים ָהאּב ִאיְך 
ַאז  ֶגעוואּוְסט  ִאיְך ָהאּב  ֶגעַמאְכט,  ִניְׁשט צּוטּוְהן  ִזיְך ׁשֹוין 
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט ַא ִדיּבּור מּוז ִאיְך ָדאס ְמַקֵיים ַזיין, 
אּון ֶיעֶדע ִשֹיָחה פּון ִׂשיחֹות ָהַר”ן אּון ַחֵיי מֹוֲהַר”ן ִאיז ַּביי 
ִמיר ֶגעֶווען ֵזייֶער ַטייֶער, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
)ַחֵיי מֹוֲהַר”ן ִסיָמן שנח(: פּון ֶיעֶדע ִשֹיָחה ַמייֶנע, ֶקען ֶמען ַזיין ַא 
ֶעְרִליֶכער ִאיד, ַאזֹוי ִווי ִאיְך ֵווייס ָוואס ֵהייְסט ַזיין ַא ֶעְרִליֶכער 
ִאיד. אּון ִאיְך ָהאּב ֶגעֶזעְהן ַאז ַּביים ֶרִּבי’ן ִאיז ֶגעֶווען ֶדער 

ִעיָקר ‘ְּתִפָלה’ ָהאּב ִאיְך ָדאס ְמַקֵיים ֶגעֶווען.

ְצֵווייְטְנ’ס ַדאְנק ִאיְך ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אויף ִדי ְגרֹויֶסע 
ִניִסים ָוואס ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ָהאט ִמיט ִמיר ֶגעטּוְהן ָנאְך ִדי 
ִפיר ַהאְרץ ַאַטאֶקעס, ָוואס ִאיְך ַּבאוואּוְנֶדער ָנאְך ִּביז ֶיעְצט 
ֶדעם ְגרֹויְסן ֵנס. ִאיְך ָהאּב ֶגעַהאְלְטן ִאיְנִמיְטן ֶלעְרֶנען ְצֵוויי 
ַאֵזייֶגער ַּבייַנאְכט אּוְנְטן ִאין ַמיין ִציֶמער ֶעֶרב ְׁשִביִעי ֶׁשל 

ִווי ַמיין ֶלעְּבן ֶעְנִדיְגט  ֶּפַסח תשע”ב, ְּפלּוְצִליְנג ְׁשִּפיר ִאיְך 
ִזיְך, ֶעס ָהאט ִמיר ֶגעְדרּוְקט ַּביים ַהאְרץ אּון ֶדעם ַגאְנְצן 
ַארּום, ִמיט אֹויְסֶטעְרִליֶׁשע ְדרּוק אּון ֵווייָטאג ָוואס ֶמען ֶקען 
ִזיְך ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן, ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ֶגעִוויְסט ּפּוְנְקְטִליְך 
ָאְּפֶגעְׁשֶטעְלט  ִמיר  ִזיְך  ָהאט  ֶעס  ָאֶּבער  ִאיז,  ָדאס  ָוואס 
ֶדער ָאֶטעם, ִאיְך ִּבין ׁשֹוין ֶגעֶווען ַאַסאְך ָמאל ַּביי ‘ְיִציַאת 
ֶיעְצט  ִאיְך  ָהאּב  ָדאס  אּון  ֶמעְנְטְׁשן,  ַאְנֶדעֶרע  ַּביי  ְנָׁשָמה’ 
ֶגעְׁשִּפיְרט, ָהאּב ִאיְך ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: “ִרּבֹונֹו ֶׁשל 
עֹוָלם! ֶהעְלף ִמיר, ִאיְך ָזאל ָכאְטׁש ֶקעֶנען ַארֹויף ֵגיין צּו ִדי 
ִדיָרה ָוואס ִאיז ִפיר ְׁשָטאְקן ַארֹויף, ֵלייֶנען ְקִריַאת ְׁשַמע אּון 
ִזיְך ֵלייְגן ִאין ֶּבעט”! ַווייל צּו ִיסּוִרים ִּבין ִאיְך ׁשֹוין ֵלייֶדער 
ֶגעֶווען צּוֶגעוואֹויְנט ִאין ַמיין ֶלעְּבן, ָאֶּבער ֶעס ִאיז ִמיר ִניְׁשט 
ֶגעַגאְנֶגען, ִאיְך ָהאּב ָאֶּבער ֶגעֶּבעְטן אּון ֶגעֶּבעְטן, ִּביז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִמיר ֶגעָהאְלְפן ֶדער ָאֶטעם ִאיז צּוִריק 
ֶגעקּוֶמען, אּון צּוִּביְסֶלעְך ָהאּב ִאיְך ִזיְך ֶגעֶקעְנט ַאִּביְסל ִריְרן, 

ַאזֹוי ִּבין ִאיְך ַלאְנְגַזאם ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען.

ְׁשֶּפעֶטער ָהאּב ִאיְך ֶגעַהאט ָנאְך ְדֵריי ַהאְרץ ַאַטאֶקעס 
ָאֶּבער ִניְׁשט ַאזֹוי ְׁשֶווער ִווי ִדי ֶעְרְׁשֶטע. ֶווען ֶדער ְגֶרעְסֶטער 
ָהאּב  ִאיְך  צּו  אֹויְסֶגעְפֶרעְגט:  ִמיר  ָהאט  ָדאְקֶטער  ַהאְרץ 
ֶגעִפיְלט ַּביים ‘ַהאְרץ ַאַטאק’ ִווי ַאזֹוי ַא ֶעֶלעַפאְנט ִזיְצט אֹויף 
ַמיין ַהאְרץ? ָהאּב ִאיְך ִאים ֶגעָזאְגט: ִניְׁשט ‘ֵאיין’ ֶעֶלעַפאְנט 
ָנאר ֶצען! ָהאט ֶער ִמיר ֶגעָזאְגט: ָדאס ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִליְך 
ִאיֶּבעְרצּוֶלעְּבן )ִדי ַמֲעֶׂשה ִאיז ֶגעְדרּוְקט ַּבֲאִריכֹות סֹוף ֵסֶפר 

‘ֵלב ָאבֹות’ ַעל ִּפְרֵקי ָאבֹות(.

יּוְנֶגע  ִווי  ֶנעֶּבעְך  ֶהעְרן  ֵאיין  ִאין  ֶמען  ַהאְלט  ֵלייֶדער   
ֶמעְנְטְׁשן פּון ְדַרייִסיג אּון פּוְפִציג ָיאר ֶוועְרן ַפאְרַכאְּפט ִאין 
ֶעְטִליֶכע ֶסעקּוְנֶדעס דּוְרְך ַאן ַהאְרץ ַאַטאק, אּון ֵזיי ֶזעֶנען 
ׁשֹוין ֶמער ִניְׁשט ָדא. ֶזעְהט ֶמען פּון ֶדעם ָוואס ‘ְּתִפָלה’ ִאיז,  

ָוואס ֶמען ֶקען ּפֹוֵעְל’ן ִמיט ְּתִפָלה.
 )קונטרס “דער אוצר איז ביי דיר”(
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פארזעצונג פון פריער:
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזיְך ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסט ִמיט ֶדעם ַצִדיק ֶער ָזאל ִאים ֶנעֶמען ַקיין 
ְירּוָׁשַלִים. ָמאְנָטאג ַּפְרַׁשת ִנָצִבים, כ”ב ֶאלּול, ָהאט ֶדער ִׁשיף ָאְנֶגעהֹויְּבן ָפאְרן ַקיין 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, אּון ְגַלייְך ָהאט אֹויְסֶגעְּבָראְכן ַא ֶגעֶפעְרִליֶכע ְׁשטּוֶרעם ִוויְנט אֹויְפ’ן ַים, 

אּון ִדי ִׁשיף ִאיז ֶגעֶווען ִאין ַא ְגרֹויֶסע ַסָּכָנה, צּום סֹוף ָהאט ֶדער ַים ִזיְך ַּבארּוִאיְגט.

...
צּום  ַוואֶסער  ָאן  ֶגעְּבִליְּבן  ִׁשיף  ִדי  ִאיז  ְצֵוויי  ָטאג  ַא  ָנאְך 
ָוואס  ַוואֶסער  זֹויֶּבעֶרע  ַאֶלע  אֹויְסֶגעַגאְנֶגען  ְס’ִאיז ׁשֹוין  ְטִריְנֶקען, 
ֶעס  ְטִריְנֶקען,  צּום  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ַפאר  צּוֶגעְגֵרייט  ֶגעַהאט  ְמ’ָהאט 
ִאיז ָנאר ֶגעְּבִליְּבן ָדאְרט ֵאיין ַפאס ַוואֶסער, ָאֶּבער ֵזייֶער ְׁשמּוִציֶגע 
ַפאְרְׁשִטיְנֶקעֶנע ַוואֶסער ָוואס ֶוועִרים ָהאְּבן ֶגעְקִריְכט ֶדעִרין, אּון 
ִדי ַוואֶסער ָהאט ֶמען אֹויְסֶגעֵטייְלט ַפאר ִדי ֶמעְנְטְׁשן אֹויְפ’ן ִׁשיף, 
ֶיעֶדער ָהאט ֶגעֶקעְנט ַּבאקּוֶמען ָנאר ֵאיין ְקֵלייֶנע ָמאס פּון ַוואֶסער.

אּון ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ָנאְך ַא ְגֶרעֶסעֶרע ַסָּכָנה פּון ִדי ַאֶלע ְׁשֶוועֶרע 
ְׁשטּוֶרעם ִוויְנְטן ָוואס ֵזיי ָהאְּבן דּוְרְכֶגעַמאְכט, ֶעס ָהאט ֶגעְדָראֶעט 
ֶדעָמאְלט  אּון  ָדאְרְׁשט,  פּון  אֹויְסצּוֵגיין  ַסָּכָנה  ְגרֹויֶסע  ַא  ֵזיי  אֹויף 
ָהאט ֶדער ַגאְנֶצער עֹוָלם, ֶמעֶנער ְפרֹויֶען אּון ִקיְנֶדער, ֶגעֶּבעְטן ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן פּון ִטיֶפעִניׁשן פּון ַהאְרץ, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ִוויְנט  ְׁשטּוֶרעם  ַא  ֶעְרֶוועְקט  ָנאְכַאָמאל  ִזיְך  ְס’ָהאט  ַאז  ֶגעָהאְלְפן 
ָהאט  ֶעס  ַווייל  גּוט  ֶגעֶווען  ֶעס  ִאיז  ָמאל  ָדאס  ָאֶּבער  ַים,  אֹויְפ’ן 
ֶגעִפיְרט ֶדעם ִׁשיף ֵזייֶער ְׁשֶנעל ַקיין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, אּון ָנאְך ְצֵוויי ָטאג 
ֶזעֶנען ֵזיי ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִדי ַהאְפן פּון ַיפֹו ָוואס ִפיְרט ַקיין ְירּוָׁשַלִים.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָדאְרט ֶגעָוואְלט ַאָראְּפֵגיין פּון ִׁשיף אּון ֵגיין ַקיין 
ְירּוָׁשַלִים ִמיט ֶדעם אֹויְבְנֶדעְרַמאְנְטן ַצִדיק, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ָאֶּבער ַאְנֶדעְרׁש ֶגעָוואְלט, ִדי ַאַראֶּבער ָהאְּבן ִניְׁשט ֶעְרלֹויְּבט ֶדעם 
ֶרִּבי’ן ַאַרייְנצּוקּוֶמען ָדאְרט ִאין ְׁשָטאט, ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶזען ִווי ֶער 
ִאיז ָאְנֶגעטּון ִמיט ִדי ִאיִדיֶׁשע ַמְלּבּוִׁשים פּון ֵאייָראֶּפע, אּון ִמיט ִדי 
ַלאְנֶגע ֵּפיאֹות, אּון ַאז ֶער ֶקען ִניְׁשט ִדי ָאְרִטיֶגע ְׁשְּפַראְך, ֶדעִריֶּבער 
ָהאְּבן ֵזיי ִאים חֹוֵׁשד ֶגעֶווען ַאז ֶער ִאיז ַא ְׁשִּפָיאן פּון ְפַראְנְקֵרייְך, אּון 

ֶעס ָהאט ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן ַקיין ׁשּום ֶהְסֵּבִרים אּון ִּתירּוִצים.

ֶדעָמאְלט  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ִׁשיף,  אֹויְפ’ן  ֶגעְּבִליְּבן  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער 
ׁשֹוין ְצֵוויי ָטאג ַפאר רֹאׁש ַהָׁשָנה, אּון ֶדער ַקאִּפיַטאן ָהאט ֶגעָוואְלט 
ְּבַלייְּבן ָדאְרט ִמיְט’ן ִׁשיף ִזיְך ָאְּפצּורּוֶען ַפאר ֶעְטִליֶכע ֶטעג, ִדי ִׁשיף 
ָהאט ָאֶּבער ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ָדאְרט ְּבַלייְּבן ְׁשֵטיין צּוִליּב ִדי ִוויְלֶדע 

ְכַוואְלֶיעס פּוֶנעם ַים ָוואס ָהאט ִׁשיֶער ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט ֶדעם ִׁשיף, 
אּון ְס’ָהאט ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן ַקיין ׁשּום ֵעָצה אּון ֶוועג ִווי ַאזֹוי ָדאְרט 

צּו ֶקעֶנען ְּבַלייְּבן.

ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ָמאְדֶנע ַפאר ֶדעם ַקאִּפיַטאן אּון ֶער ָהאט 
ִזיְך ָנאְכֶגעְפֶרעְגט ָוואס ָדאס ֶקען ֵמייֶנען, אּון ִדי ָאְרִטיֶגע ְסַפְרִד’יֶׁשע 
ֲחָכִמים ָהאְּבן ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי ָהאְּבן ַא ַקָּבָלה ִאיׁש ִמִּפי ִאיׁש ַאז 
ֶּבן  יֹוָנה  ָנִביא  ַאַרייְנֶגעָוואְרְפן ֶדער  ֶגעָוואְרן  ִאיז  אֹויף ֶדעם ְּפַלאץ 

ֲאִמַּתי, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז ִדי ַוואֶסער ָדאְרט ַאזֹוי ִוויְלד.

ִדי ִׁשיף ָהאט ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ְּבַלייְּבן ָדאְרט ִאיֶּבעְרַנאְכט, 
ְמ’ָהאט ֶגעמּוְזט ַאֶוועְקָפאְרן פּון ָדאְרט, ִדי ִׁשיף ִאיז ַווייֶטער ֶגעָפאְרן 
אּון ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ְׁשָטאט ֵחיָפה ִאין ִדי ַנאְכט פּון “ְזכֹור ְּבִרית”, 
ִדי ַנאְכט פּון ֶעֶרב רֹאׁש ַהָׁשָנה, אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַאְנֶקעְרט ֶנעְּבן ֶדעם 

ַהר ַהַּכְרֶמל, ַאְנְטֶקעְגן ִדי ְמָעַרת ֵאִלָיהּו.

ַפאְרָטאְגס ָהאט ֶדער עֹוָלם ֶגעָזאְגט ְסִליחֹות אֹויְפ’ן ִׁשיף ִמיט 
ְגרֹויס ִׂשְמָחה, אּון ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶמען ֶגעַדאֶוועְנט ַׁשְחִרית, אּון ַדאן 
ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער עֹוָלם ַאָראְּפֶגעַגאְנֶגען פּון ִׁשיף ַאַריין ִאין ְׁשָטאט.

ְׁשַנת תקנ”ט

ֶעֶרב רֹאׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶדער ֶרִּבי ַאָראְּפֶגעַגאְנֶגען פּון ִׁשיף צּוִפיְסְנס 
פּוֶנעם ַהר ַהַּכְרֶמל, ּפּוְנְקט ֶקעְגן ִאיֶּבער ִדי ְמָעַרת ֵאִלָיהּו. אּון ַאזֹוי 
ִאיז ֶער ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם ְּפַלאץ צּו ָוואס ֶער ָהאט ַאזֹוי ֶגעְגלּוְסט 
אּון ֶגעָהאְפט ִמיט ַאזֹויִפיל ִהְׁשּתֹוְקקּות, ִּכיסּוִפין, אּון ַגֲעגּוִעים, אּון 
ֶער ָהאט ִזיְך ַאזֹויִפיל מֹוֵסר ֶנֶפׁש ֶגעֶווען טֹויְזְנֶטער אּון ֶצעְנְדִליֶגע 

טֹויְזְנֶטער ָמאל ַפאר ֶדעם.

ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ְגרֹויֶסע ִׂשְמָחה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט 
אּון  ַאַרייְנֶגעְטֶרעְטן  ָהאט  ֶער  ֶווען  ֶסעקּוְנֶדע  ֶיעֶנע  ִאין  ֶגעַהאט 
ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען אֹויף ִדי ֵהייִליֶגע ָּבאְדן פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶקען ֶמען 
ַאֶלע  ִטיְנט,  ַזיין  ָזאְלן  ַוואֶסעְרן  ַאֶלע  ֶווען  ַאָראְּפָמאְלן,  ָגאְרִניְׁשט 
ִהיְמֶלען - ַּפאְרֶמעט, ַאֶלע ֵּבייֶמער - ֶפעֶדעְרן, אּון ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן 
ַּבאְׁשַרייְּבן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ֶמען אֹויְך  ָוואְלט  ְׁשַרייֶּבעְרס,  ַזיין  ָזאְלן 
ֲאִפילּו ָנאר ִאין קּוְרְצן ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעָמאְלט ֶגעְׁשִּפיְרט אּון 

זֹוֶכה ֶגעֶווען ִאין ֶיעֶנע ִמינּוט.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ְגַלייְך ֶווען ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִפיר ֵאייְלן 
ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָהאט ֶער ׁשֹוין זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ּפֹוְעְל’ן אּון ַמִׂשיג ַזיין 

ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַמִׂשיג ַזיין ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל.
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



איך בין אזוי פרייליך און איך דאנק דעם אייבערשטן 
אז איך האב געהאט די זכי’ צו עסן א סעודה מיט’ן 
הערליכע  א  געווען  איז  עס  שליט”א.  ישיבה  ראש 
סעודה, פרייליך און געשמאק, יעדער האט אזוי הנאה 
געהאט. ווען איך בין אנגעקומען, האט מיך די ראש 
ישיבה באגריסט מיט א פרייליכן גוט שבת, גוט שבת!

די קינדער  ישיבה האט אויסגעלויבט  דער ראש 
אז זיי האבן געדאוונט אזוי שיין, און דער ראש ישיבה 
האט זיך אנגערופן צו זיין ווייב אז ס’איז א שאד דו 
ביסט נישט געווען אין שול צו קענען מיטהאלטן ווי 
ישיבה  געדאוונט! דער ראש  די קינדער האבן  שיין 
האט געמאכט א פלאץ פאר יעדע קינד ביים טיש, 
ס’איז געווען אביסל צושטיפט, האט דער ראש ישיבה 
געזינגען מיט די קינדער פרייליכערהייט, “אז ס’איז 

דא פלאץ אין הארץ, איז דא פלאץ ביים טיש.”

פארן זינגען זמירות האט מען געשמועסט וועגן 
די בריוון פון עצתו אמונה, און דער ראש ישיבה האט 
געזאגט “די עצתו אמונה קען מען נישט געבן א קוק 
דורך, מען דארף לערנען יעדע בריוו עקסטער, ווייל 
אין די בריוו ליגן אזויפיל עצות, אזויפיל חיזוק און 

שכל פאר די לעבן”.

דער ראש ישיבה האט אנגעפאנגען זינגען זמירות, 
און ווען מען איז אנגעקומען צו ‘ברכנו לשלום’, האט 
“ענק  קינדער,  די  פאר  געזאגט  ישיבה  ראש  דער 
ווייסן פארוואס מען בייגט דא אראפ די קאפ? אז די 
מלאכים זאלן אונז בענטשן”, און דער ראש ישיבה 
האט עס איבערגעזינגען אפאר מאל. דערנאך האט 
דער ראש ישיבה זיי פארציילט: “דאס האב איך געזען 
פלעגט  פלאץ  א  נאך  ביי  אויך  און  מוהרא”ש,  ביי 
מוהרא”ש אזוי אראפבייגן די קאפ, ביים דוכענען, און 

איך טו אויך אזוי”.

זינגען  ביים  געפאטשט  האט  ישיבה  ראש  דער 

די  פאר  ישיבה האט פארציילט  ראש  דער  זמירות, 
געסט אז די קליינע בעיבי יחזקאל נ”י האט זייער ליב 
צו פאטשן, ווען ער קען פאטשט ער; ביים עסן, ביים 
זינגען, סתם אזוי אינמיטן טאג, אינמיטן שלאפן און 
אפילו ווען ער וויינט. דער ראש ישיבה האט געפרעגט 
די קינדער, ,ווער ווייסט וועלכע דריי זאכן האט דער 
רבי געזאגט פאסירט ווען מען קלאטשט?, איינס; עס 
נעמט אוועק אלע דינים. צוויי; עס ברענגט קדושת 
ארץ ישראל, דריטנ’ס; האט דער רבי געזאגט אז ער 

האט איינגענומען די שטאט ברסלב מיטן פאטשן”.

דער ראש ישיבה האט ווייטער געזינגען זמירות 
און נאכן זינגען האט דער ראש ישיבה געפרעגט ווער 
וועט די וואך אויפהייבן די בעכער? דער ראש ישיבה 
האט מכבד געווען איינער פון די געסט זאל אויפהייבן 
די בעכער. דער ראש ישיבה האט געמאכט קידוש, און 
אינמיטן קידוש האט זיך אויסגעגאסן א טעלער פון 
טאמעטא דיפ. נאך קידוש ווען דער ראש ישיבה האט 
עס אפגעווישט, האט די ראש ישיבה זיך אנגערופן 
צו  צוגעוואוינט  שוין  זענען  “אונז  שמייכל:  א  מיט 

דעם”.

א אינגערמאן פון לאנדאן האט דארט געגעסן די 
סעודה, און ער האט נאכגעזאגט פארשידענע זאכן 
וואס דער ראש ישיבה האט לעצטנס געזאגט ביי די 
שיעורים, האט אים דער ראש ישיבה געפרעגט, “דו 
ישיבה,  ראש  דער  פון  שיעור  יעדע  הערסט טאקע 
אדער נאר פאר דו קומסט אהער?” האט ער געזאגט 
אז יא, אויסער די משניות שיעורים הערט ער נישט.

ווען דער ראש ישיבה האט געשיקט קידוש וויין 
פאר די כלה, האט דער ראש ישיבה געזאגט אז זיין 
מאמע האט אים אנגעזאגט אז די וואך שבת זאל ער 
זען צו געבן אסאך אויפמערקזאמקייט פאר די כלה, 
און דער ראש ישיבה האט אנגעפאנגען צו זינגען די 
>>>>

 פרשת שמות תשפ”ב



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.

ניגון וואס מען זינגט אין סקול פאר די כלות, עס איז 
געווען זייער פרייליך. נאכדעם האט דער ראש ישיבה 
גערופן די קינדער זיך וואשן: “קומטס צו די סינק מען 
גייט זיך וואשן לכבוד שבת!’ ווען מען איז געשטאנען 
ביי די סינק האט דער ראש ישיבה געוויזן אויף די 
זי  גייט  אביסל  נאך  געזאגט:  און  מיידל  קלענערע 
באקומען די כלה’ס בעט, און די כלה’ס לעדל און די 
כלה’ס וואסער באטל... דער ראש ישיבה האט איר 

געגעבן אסאך אויפמערקזאמקייט. 

קינדער,  אלע  געוואשן  האט  ישיבה  ראש  דער 
געמאכט המוציא און געטיילט פאר יעדעם חלה. ווען 
דער ראש ישיבה איז אנגעקומען צו די צוויי יעריגע 
מענדל נ”י, האט דער ראש ישיבה געמאכט פאר אים 
שטיקלעך חלה ער זאל עס קענען אליינס עסן, און 
דער ראש ישיבה האט אים געהאלפן און געמאכט 

צוזאמען מיט אים א המוציא.

מוהרא”ש  אז  פארציילט  ישיבה האט  ראש  דער 
שול  די  זען  קענען  צו  קעמרעס  האבן  פלעגט 
ווען דער ראש ישיבה איז אריין צו  יבנאל, און  אין 
מוהרא”ש נאכן שיעור, איז שוין געווען פארטאגס אין 
יבנאל און מוהרא”ש פלעגט ווייזן מיט אזא שמחה ווי 
די מענטשן אין יבנאל קומען שוין דאווענען ותיקין. 
האט דער ראש ישיבה געזאגט: “איך האב קעמרעס 
אין אסאך פלעצער, איך קען זען די גאנצע בנין פון 
די ישיבה, איך קען זען די שול אין ירושלים, די חדר 
אין שטעטל, אבער איך לאז עס א גאנצן צייט אפן צו 
די שול אין שטעטל צו קענען זען ווי די אינגעלייט 
ישיבה  ראש  דער  כולל”.  אין  פלייסיג  אזוי  לערנען 
האט אויסגעפירט: “דאס איז מיין נחת, צו זען ווי די 

אינגעלייט אין שטעטל לערנען פלייסיג”.

דער  און  פיש  די  אריינגעברענגט  האט  מען 
ראש ישיבה האט געגעסן און געזאגט ‘לכבוד שבת 
קודש’. נאכדעם האט דער ראש ישיבה געזאגט פאר 
וואס  געסט  די  פאר  פארציילן  זאלן  זיי  קינדער  די 
דער  קודש’.  שבת  ‘לכבוד  זאגט  מען  ווען  פאסירט 
א  ווען  אז  פארציילט  האבן  קינדער  ישיבה’ס  ראש 
אינגל  א  באשאפן  ווערט  שבת  לכבוד  זאגט  אינגל 
מלאך, און ווען א טאטע זאגט עס ווערט באשאפן א 

טאטע מלאך, און אזוי ווייטער.

ישיבה  ראש  דער  האט  פיש  די  נאך 
קאמפלימענטירט זיין ווייב: “ס’איז זייער פיין געווען 

די חלה און די פיש”. נאכדעם האט דער ראש ישיבה 
מען  דארף  סעלצער  א  עפנט  מען  ווען  אז  געוויזן 
אראפגיסן אביסל פון דעם, פאר די נישט גוטע. איך 
האב באמערקט ווי דער ראש ישיבה האט געבעטן 
מען זאל ארויפשיקן זיין ווייב’ס גלעזל, און דער ראש 
ישיבה האט אנגעגאסן פאר איר גרעיפ דשוס מיט 

סעלצער און עס צוריקגעשיקט.

נאכדעם האט דער ראש ישיבה געזינגען זמירות. 
איך  האב  זופ,  די  אריינגעברענגט  האט  מען  ווען 
באמערקט אז אונטער יעדע זופ טעלער איז געליגן א 
גרויסע טעלער. איינער פון די געסט האבן געפרעגט 
דעם ראש ישיבה וועגן דעם, אויב דאס איז א מנהג. 
האט דער ראש ישיבה אים געענטפערט, “עס איז א 

א שיינע זאך לכבוד שבת”.

נאך די זופ האט דער ראש ישיבה געפרעגט איינע 
פון די קינדער: “מאמי קאכט גוטע עסן שבת? אדער 
ווילסט ענדערש גיין וואוינען ביי א אנדערע הויז און 
עסן שבת פרענק”ס מיט בורגער”ס?” און דער ראש 
ישיבה האט חוזק געמאכט פון די מענטשן וואס שבת 
עסן זיי נישט קיין סעודה, נאר זיי עסן וואכענדיגע 

עסן.

דער ראש ישיבה האט זיך אנגערופן און געזאגט: 
“געלויבט דעם אייבערשטן אז איך מאך יעצט חתונה 
איך  וואלט  מוהרא”ש  נישט  ווען  קינד,  דריטע  מיין 
ערשט יעצט געדארפט אנהייבן זוכן א שידוך פאר 
זון, און יעצט מאך איך שוין חתונה  מיין עלטסטע 

מיין דריטע קינד ברוך השם.”

די  צו  געסט  קומען  צו  אנגעפאנגען  האבן  עס 
באטע, דער ראש ישיבה האט געשמועסט מיט זיי, 
ביי  גערעדט  האט  מען  וואס  יעדעם  געפרעגט  און 
זייער סעודה. דער ראש ישיבה האט געפרעגט איינע 
פון די געסט: “וואס ביסטו אזוי פארוואלוולט?” האט 
נ”י געפרעגט  יוסף  יעריגע  דער ראש ישיבה’ס פיר 

וואס מיינט פארוואלוולט.

האט דער ראש ישיבה אנגעפאנגען צו פארציילן: 
“ר’ נחמן טולטשינער זי”ע האט געהאט א גבאי וואס 
נישט אזוי  וועלוול. פאר א גבאי איז  האט געהייסן 
גרינג צו גלייבן אין זיין רבי, ווייל ער זעט זיין רבי א 
גאנצן טאג, ער זעט אים עסן, שלאפן, גיין און קומען. 

דער ראש ישיבה האט געפרעגט זיין קליין קינד

>>>>



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.

ישיבה  ראש  דער  אז  חדר  אין  זאגט  מען  ווען 
קומט, און יעדער ווערט פרייליך און מען מאכט זיך 
גרייט, און דו טראכסט פארוואס ווערט יעדער אזוי 
דערשראקן אז דער ראש ישיבה קומט? ווער גלייבט 
אין זיין רבי? ווער ס’זעט זיין רבי פונדערווייטנס. ענק 
זעהן דעם ראש ישיבה יעדן טאג, ענק זעהן ווי דער 
ראש ישיבה עסט און שלאפט, דער ראש ישיבה רוהט 
זיך אפ אויפן קאוטש”, האט איינער פון די קינדער זיך 
אנגערופן: “אבער ווען איך גיי זיין א טאטע גיי איך 
אויך טון די אלע זאכן”. האט דער ראש ישיבה אים 
געענטפערט: “דו ביסט קלוג, דו ווייסט אז א רבי איז 

נישט איינער וואס עסט נישט און שלאפט נישט”.

צוריק צו די מעשה: “ר’ נחמן טולטשינער האט 
אין  וועלוול,  געהייסן  האט  ער  גבאי  א  געהאט 
נחמן  ר’  פלעגט  ‘וואלוול’.  ‘ביליג’  מען  זאגט  רוסיש 
טולטשינער פרעגן זיין גבאי, “וועלוול וועלוול, וואס 

ביסטו אזוי פארוואלוולט”?

אלע  גערופן  ישיבה  ראש  דער  האט  נאכדעם 
קינדער און זיי געפרעגט די פרשה שאלות, און זיי 
געהאלפן ענטפערן די ענטפערס. דער ראש ישיבה 
די  פון  נעמען  די  קינדער  די  מיט  געזינגען  האט 
נאכדעם האט  יהודה...  לוי,  שבטים, ראובן, שמעון, 
דער ראש ישיבה פארציילט אביסל פון די מעשיות 
פון תפילה וואס די קינדער ברענגען אהיים פון חדר. 

דער  און  פלייש,  די  אריינגעברענגט  האט  מען 
איז שבת  וואך  די  אז  פארציילט  ישיבה האט  ראש 
קאפעליטש פאר די חתן, און פאר די כלה איז שבת 
האר. דער ראש ישיבה האט זיך אנגערופן און געזאגט 
מיט א שמחה אז די וואך איז ער זייער פרייליך, ווייל 
די לעצטע צוויי פרויען אין שטעטל וואס האבן נאך 
געהאט האר - האבן זיך אפגעשוירן, און יעצט איז 
שוין נישט דא קיין האר אין שטעטל, נישט דא מער 
האט  ישיבה  ראש  דער  שטעטל,  אין  קליפות  קיין 
אפאר מאל איבערגעזאגט “איך בין אזוי פרייליך אז 

אין שטעטל זענען אלע פרויען אפגעשוירן”.

איז  ער  אז  פארציילט  האט  ישיבה  ראש  דער 
פארציילט  אים  און  אינגערמאן  א  צו  צוגעגאנגען 
בריוו פאר דעם  זיין טאכטער האט געשריבן א  אז 
ראש ישיבה אז זי וויל זיך אפשערן די האר נאך די 
חתונה, אפילו קיינער אין די משפחה שערט זיך נישט 
א  געבן  געוואלט  אים  האט  ישיבה  ראש  דער  אפ, 

קאמפלימענט און זאגן וואספארא וואוילע טאכטער 
ער האט. האט ער אנגעפאנגען צו מסביר זיין פאר’ן 
ראש ישיבה אז ער ווייסט פון דעם אז זיין טאכטער 
וויל זיך אפשערן, און אמאל האט ער אויך געהאלטן 
אז מען דארף זיך אפשערן, אבער היינט פארשטייט 
ער שוין אז צו זיין אפגעהיטן דארף מען האבן א ווייב 
מיט האר. האט דער ראש ישיבה אים געענטפערט: 
“מיך וואלט נישט אפגעהיטן א ווייב מיט האר, נאר א 
צניעות’דיגע אפגעשוירענע ווייב היט מיך אפ, האר 
מאכט נישט פרייליך, האר היט נישט אפ, האר איז 

לייז, שדים און קליפות, קיינער דארף עס נישט.”

דער ראש ישיבה האט ווייטער פארציילט: “אבער 
דער טאטע האט ווייטער מיר פראבירט מסביר זיין 
היינט  און  געמיינט,  אמאל  אויך  ער  האט  אזוי  אז 
האלט ער שוין אז מען טאר זיך נישט אפשערן.” ווען 
נישט  וויל  יענער  אז  געזען  ישיבה האט  ראש  דער 
אויסהערן, “ווייסט וואס כ’האב אים געזאגט”? טאקע 

טאקע טאקע...

מוהרא”ש  אז  געזאגט  האט  ישיבה  ראש  דער 
פלעגט שטאלצירן מיט די שטאט יבנאל אז ספרדישע 
משפחות וואס זיי האבן א אנדערע מסורה - שערן 
נישט  קיינמאל  האט  מוהרא”ש  אבער  האר,  די  זיך 

געקענט זאגן אז גאנץ יבנאל איז אפגעשוירן.

האט דער גאסט פון לאנדאן געפרעגט: “פארוואס 
היינט אין יבנאל איז שוין נישט אזוי”? האט דער ראש 
ישיבה געענטפערט אז מען דארף אויפוואקסן מיט 
דעם, מען דארף עס שעצן און וויסן די חשיבות פון 
דעם. דער ראש ישיבה האט געזאגט אז די נורסערי 
טיטשער האט אים פארציילט אז א פיר יעריגע מיידל 
האט זיך אנגערופן איין טאג אינמיטן שפילן ווי פון 
חתונה  צו  ווארטן  קוים  שוין  קען  “איך  חלום,  איר 
האבן און אפשערן מיין האר”. די קינדער דא אין סקול 
וואקסן אויף מיט דעם, זיי קענען שוין קוים ווארטן 

אפצושערן זייער האר.

דער ראש ישיבה האט ווייטער גערעדט פון דעם, 
וואס האט מען פון האר? דענדראפ”ס? שלענג? אז 
איך געב דיך צו עסן א טעלער שלענג, וואלסטו עס 
בכלל געגעסן? דו דארפסט שכר אז דו עסט נישט קיין 
שלענג? די זעלבע זאך איז מיט האר, וואס האסטו 
פון אלטע גרויע האר? האט זיך איינער אנגערופן אז 

מען קען דייען )מאכן א אנדערע קאליר( די האר.
>>>>



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.

די  קען  איך  יא  יא  געזאגט  ישיבה  ראש  דער  האט 
יעדע  דעם  מיט  פריש  זיין  דארפסט  דו  מעשיות... 
וואך. איך קען א עלטערע אינגערמאן, ער וויל זיך 
האלטן יונג פארבט ער זיך די האר אבער גלייך ווען 
עס פאנגט אן צוריקצואוואקסן זעט מען אביסל ווייס 

און די איבעריגע שווארץ...

צו  אנגעהויבן  ישיבה  ראש  דער  האט  נאכדעם     
רעדן פון דעם אז די קהילה ווערט גרעסער, און עס 
האט אנגעהויבן ווערן אזוי אז יעדער האט זיך זיינע 
חברים, און מען קען זיך שוין נישט. “פארוואס זאל 
נישט  זאלן  יעדעם”? פארוואס  יעדער קענען  נישט 
די מענטשן פון שטעטל קענען די נייע בחורים פון 
ישיבה? דער ראש ישיבה האט געוויזן פאר יעדעם די 
גאסט פון לאנדאן, און אים געזאגט ווי אזוי די בחורים 
די  פאר  געזאגט  ישיבה האט  ראש  דער  און  הייסן, 

בחורים אז זיי זאלן זיך באקענען מיט אים.  

וועגן  גערעדט  ישיבה  ראש  דער  האט  נאכדעם     
די נס אז בתי’ס הענט איז געווארן לאנג, דער ראש 
ישיבה האט געבעטן איינער פון די קינדער ער זאל 
מאכן א טריק ווי זיין הענט ווערט לאנג אזוי ווי בתי’ס 
הענט, די קינדער האבן עס פרובירט נאכצומאכן, און 
אלע האבן געלאכט... דערנאך האט דער ראש ישיבה 
געשמועסט מיט די געסט, אינמיטן האט דער ראש 
ישיבה גערופן די קינדער זיי זאלן צוריק קומען צום 
טיש, ווייל מען גייט שוין דערציילן די מעשיות פון 
תפילה. אבער אזוי ווי עס איז שוין געווען אסאך געסט 
האבן זיי געדארפט אינטערקריכן די טיש אנצוקומען 
צום ראש ישיבה, האבן זיי זיך געמאכט ווי זיי זענען 
די קינדער וואס מען האט אריינגעווארפן אין וואסער 
און זיי זענען יעצט צוריק אהיימגעקומען. און דער 
וואס  ניסים  זיי אויסגעפרעגט די  ראש ישיבה האט 
ס’האט פאסירט מיט זיי, אז די בעיביס האבן געהאט 
צוויי שטיינער אין די מויל וואס איז ארויסגעקומען 
מילך און האניג... עס איז געווען זייער אינטערעסאנט 
צו זען ווי דער ראש ישיבה לאזט זיך אראפ צו די 

קינדער און מאכט זיי פרייליך.

מעשיות  די  פארציילט  האט  ישיבה  ראש  דער 
האבן  קינדער  די  וואס  צעטל  פונעם  תפילה  פון 
אהיימגעברענגט פון חדר. ווען דער ראש ישיבה איז 
אנגעקומען צו א מעשה אז א אינגל האט געבעטן 
דעם אייבערשטן אז ער זאל זיין פרייליך, האט דער 

ראש ישיבה געזאגט אז דאס איז זייער א שיינע מעשה 
פארציילט  קינדער  די  האבן  נאכדעם  תפילה.  פון 
מעשיות וואס זייער רבי האט זיי דערציילט אין חדר, 
דער ראש ישיבה האט זיך אינטערעסירט אין זייערע 
מיט  אויסגעהערט  און  אויסגעפרעגט  זיי  מעשיות, 
דער  האט  סעודה  די  אינמיטן  אינטערעסע.  גרויס 
ראש ישיבה גערופן איינער פון די קינדער, און דער 
קינד האט געשריגן פון די ווייטנס ‘יא’... האט דער 
ראש ישיבה אים צוגערופן און זייער שטרענג געזאגט, 
אז ווען א טאטע רופט דארף מען גלייך קומען, מען 

קען נישט שרייען ‘יא’...

עס האבן געהאלטן אין איין קומען נאך און נאך 
זון  זיין  געסט, האט דער ראש ישיבה געזאגט פאר 
געסט.  די  פאר  אויפשטעלן  זיך  זאל  נ”י  שמעון 
שפעטער ווען עס איז געקומען נאך מענטשן האט 
דער ראש ישיבה געזאגט מען זאל ברענגען א באנק 
האט  ישיבה  ראש  דער  פלאץ.  גענוג  זיין  זאל  עס 
געפרעגט ווער פון די בחורים עס האט א מעשה פון 
הפצה, זיי האבן פארציילט שיינע מעשיות פון הפצה. 
דער ראש ישיבה האט גערעדט פון דעם אז עס איז 
נישט קיין קונץ אנצוהייבן א נייע זאך, א קונץ איז 
אנצוהאלטן א זאך. דער ראש ישיבה האט געפרעגט 
אויב איינער האט א גליון היכל הקודש, דער ראש 
ישיבה האט געוויזן פאר די בחורים אז אויבן פון די 
גליון שטייט שנה 11, שוין עלף יאר קומט ארויס די 

גליון, דאס איז א קונץ!

דער ראש ישיבה האט פארציילט אז א אינגערמאן 
אים  האט  יואל  קרית  אין  וואוינט  וואס  מפיץ  א 
געזאגט אז ער האט געזען אין די קונטרס וואס איז 
קיין  ישיבה  ראש  פונעם  נסיעה  “די  ארויסגעקומען 
ארץ ישראל”, דער ראש ישיבה שרייבט דארט “ער 
האט זיך געשפירט זייער באקוועם צווישן די גרויסע 
געווארן  ער  איז  קודם  ישראל”.  ארץ  אין  מפיצים 
צובראכן פון דעם, אז דער ראש ישיבה שפירט זיך 
אבער  אמעריקע,  אין  דא  ווי  דארט  באקוועם  מער 
יעדע  גיי הפצה  “איך  געטראכט  ער  נאכדעם האט 
וואך שוין פאר צען יאר אין א צי, איך וויל זיי זען אין 
צען יאר ארום, לאמיך זען אויב דעמאלטס וועלן זיי 
נאך אויך האבן אזא פלאקער”. דער ראש ישיבה האט 
ארויסגעברענגט אז ער איז גערעכט, ווייל אנהייבן א 
זאך קען יעדער, מען דארף נאר זען עס זאל אנהאלטן. 



וואך נאכט פון הילד בנימין בייניש נ”י בן ר’ יעקב לעסער הי”ו - 
זונטאג בא תשפ”ב

הערליכע שאנק מיט פילע ניצבארע ספרים צו קענען לערנען 
שיעורים כסדרן, אין ביהמ”ד היכל הקודש בני ברק

הערליכע סיין אויפגעהאנגען ביים בית המדרש היכל הקודש 
ברסלב בני ברק 

דער נייער בית המדרש היכל הקודש בני ברק  

וואך נאכט פון הילד שלום דוב בער נ”י בן ר’ יעקב הילל 
פארקאש הי”ו - מאנטאג בא תשפ”ב 

נר תמיד אין בית המדרש היל הקודש בני ברק  



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!

ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ַצִּדיק
ָוואס ִאיז ַא ַצִּדיק? ָוואס ְטַראְכט ַא ַצִּדיק?

ִקיְנֶדער, ִאיר ֶקעְנט ְטַראְכְטן ָוואס ַא ַצִּדיק טּוט ֶווען ֶער 
ֵגייט ַאִריֶּבער ְׁשֶוועֶרע ַצייְטן?

ַּפְרַׁשת  ִדיְנְסָטאג 
ְּבַהר ִאין ָיאר תשמ”ט 
ַּבייַנאְכט  ְׁשֶּפעט 
ַּפאִסיְרט  ָהאט 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ִאין 
ֶעְקִסיֶדעְנט,  ַאן 
ָהאט  ַקאר  ַא 
ִאין  ַאַרייְנֶגעְקַראְכט 
ַקאר,  ְצֵווייֶטע  ַא 
ִאיז  ַקאר  ִדי  ִאין 
מֹוֲהָרא”ׁש  ֶגעֶזעְצן 
ֶדער  ִלְבָרָכה;  ִזְכרֹונֹו 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵנס,  ַא  ֶגעַמאְכט 
ֶגע ִאיז  מֹוֲהָרא”ׁש 
ָאֶּבער  ֶלעְּבן;  ְּבִליְּבן 
פון  ִפיְנֶגעְרס  ְדֵריי 
פּוס  ֶרעְכֶטע  ַזיין 

ֶצעְּבָראְכן,  ִזיְך  ָהאְּבן 
ַאֶמעִריֶקע,  ַקיין  ֶגעקּוֶמען  צּוִריק  ְגַלייְך  ִאיז  מֹוֲהָרא”ׁש 
ֶמען ָהאט ַּבאְׁשִטיְמט ַאז מֹוֲהָרא”ׁש ַדאְרף ַאִריֶּבעְרֵגיין ַאן 
ַאֶּפעַראִצֶיע, אּון ִדיְנְסָטאג ַּפְרַׁשת ְּבֻחּקַֹתי, ַל”ג ָּבעֹוֶמר, ִאיז 

מֹוֲהָרא”ׁש ַאַריין ִאין ְׁשִּפיָטאל.

מֹוֲהָרא”ׁש ֶדעְרֵצייְלט אּוְנז, ַאז ִליְגְנִדיג ִאין ְׁשִּפיָטאל ִמיט 
ְׁשַטאְרֶקע ֵווייָטאג ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן ָנאְכַאָמאל ֶלעְרֶנען 
ֶדער  ָוואס  ֵסֶפר  ֶדער  זֹוַהר;  ִּתּקּוֵני  ֵסֶפר  ֵהייִליְגן  ֶדעם 
ֵהייִליֶגער ַּתָנא ָהֱאֹלִקי ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ָהאט ֶגעַמאְכט 
ִאין ִדי ֵהייל ִדי ְדַרייְצן ָיאר ָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַּבאַהאְלְטן 
ִּבְׁשַעת  ֶאְלָעָזר.  ֶרִּבי  ַּתָּנא  ֵהייִליֶגער  ֶדער  זּון,  ַזיין  ִמיט 
מֹוֲהָרא”ׁש ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ִאין ְׁשִּפיָטאל ִדי ֵהייִליֶגע       ִּתּקּו

ִנים ָהאט מֹוֲהָרא”ׁש ִזיְך ְמַקֵּבל ֶגעֶווען ַא גּוֶטע ַקָּבָלה, ֶער 
ָהאט צּוֶגעָזאְגט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז אֹויּב ִדי ַאֶּפעַראִצֶיע 
ַאֶלע  ַאָראְּפְׁשַרייְּבן  ֶער  ֶוועט  ְּבָׁשלֹום  ֵגיין  ַאִריֶּבער  ֶוועט 
ַפאְלט  ֶעס  ָוואס  ִחידּוִׁשים 
ָזאְגן  ַּביים  ַאיין  ִאים 

ִּתּקּוִנים.

ִאיז  ִמיְטָוואְך 
ִדי  ַאִריֶּבער  מֹוֲהָרא”ׁש 
ִאיז  ֶעס  ַאֶּפעַראִצֶיע, 
ִניִסים,  ְגרֹויֶסע  ֶגעֶווען 
ַאִריֶּבער  ִאיז  ַאֶלעס 
ָדאֶנעְרְׁשָטאג  ְּבָׁשלֹום; 
ַנאְכט ָהאט מֹוֲהָרא”ׁש 
ְׁשַרייְּבן  ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ֵסֶפר  ֵהייִליְג’ן  ֶדעם 
ֵאׁש”,  “ַלֲהבֹות 
ִחידּוִׁשים אּון ִהְתַחְּזקת 
ַהִּתּקּו ֵסֶפר  אֹויְפ’ן 
ָהאט  מֹוֲהָרא”ׁש  ִנים. 
ְׁשֶרעְקִליֶכע  ֶגעַהאט 
ְיסּוִרים, ָדאְך ָהאט ֶער 
ְׁשַריי ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָדאס 

ְּבן ִליְגְנִדיג ִאין ְׁשִּפיָטאל.

ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער, ִמיר ָהאְּבן ִניְׁשט ַקיין ַאנּוְנג ִווי ְגרֹויס 
ִדי ַצִּדיִקים ֶזעֶנען; ֲאִפילּו ֶווען ֵזיי ֵגייֶען ַאִריֶּבער ְׁשֶוועֶרע 
ְיסּוִרים ֶזעֶנען ֵזיי ַווייֶטער צּוֶגעְקֶלעְּבט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשַרייְּבן  אּון  ּתֹוָרה  ִחידּוֵׁשי  ְמַחֵּדׁש  ֶזעֶנען  אּון  ֶלעְרֶנען  ֵזיי 
ָדאס ַאָראּפ ַפאר אּוְנז, ַאז ִמיר ָזאְלן אֹויְך ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַאז ִמיר ֶוועְלן ָפאְלְגן ָוואס ֵזיי ָזאְגן, ִמיר ֶוועְלן ֵגיין ִאין 
אֹויְך  ֶוועְלן  ִמיר  גּוט;  ַזיין  אֹויְך  אּוְנז  ֶוועט  ֶוועְגן,  ֵזייֶעֶרע 
זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְּבן ִמיְט’ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ַזיין צּוֶגעְקֶלעְּבט 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ְּבַּתְכִלית ַהְּׁשֵלמּות.

מֹוֲהָרא”ׁש ְׁשַרייְּבט ִחידּוִׁשים אּון ִהְתַחְּזקּות אֹויְפ’ן ֵסֶפר ַהִּתּקּוִנים



Triangular delta maze with 80 cells side
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העלף נחמן העלף נחמן 

נתן אנקומען נתן אנקומען 

צו לערנען די צו לערנען די 

הייליגע תורה!הייליגע תורה!

א  זיין  וויל  איך  מיר  העלף  באשעפער  הייליגער 
וואס  פארשטיין  וויל  איך  לערנען  וויל  איך  צדיק 
איך לערן העלף מיר אייבערשטער עפן מיר מיינע 

אויגן אין די תורה.

טרעף
די פאלגנדע ווערטער 2 מאל



שיעור מיטן רבי’ןשיעור מיטן רבי’ןסודאקא
אא

ט. ִמי ֶׁשהּוא ִאיׁש ֱאֶמת, ֲאַזי הּוא 
ַמִּכיר ְּבַאֵחר, ִאם ַאֵחר ּדֹוֵבר ֶׁשֶקר 

ִאם ָלאו.
טייטש.  ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶמעְנְטׁש ֶקען 
ֶדעְרֶקעֶנען אֹויף ַא ְצֵווייְטן אֹויּב 
 ֶיעֶנער ָזאְגט ִליְגְנט ָאֶדער ִניְׁשט.

אאמתמת

וועלכע יאר איז מוהרא”ש זי”ע נפטר 
געווארן?

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. תשע”ג
ב. תשע”ד
ג. תשע”ה
ד. תשע”ו

נאך שחרית
דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

לאה איידליס תחי’ - ווילימסבורג
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161

שאלה און ענטפער פון פאריגע  וואך:

מוהרא”ש האט איינגעפירט צו מען 
זאל זאגן יעדן טאג תיקון הכללי

שאלה: 

ענטפער:
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