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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: 
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צו די רעדאקציעבריוו
צו  בלעטל  ברסלב  קרית 

באקומען אין ענגלאנד

א גרויסן יישר כח פארן אריינלייגן 
אלע  וואך  פארגאנגענעם 
קען  מען  וויאזו  אינפארמאציע 
די  אין  אמונה’  ‘עצתו  באקומען 
‘קרית ברסלב בלעטל’ ביים טיר דא 

אין ענגלאנד.

איך האב גלייך באקומען טעלעפאון 
ווילן  וואס  אידן  אסאך  פון  רופן 
באקומען אויף די פאסט, מען האט 
ארבעטן  די  צו  גענומען  גלייך  זיך 
און אנגעהויבן דרוקן פאר די אלע 

אידן וואס האבן געבעטן.

מיינען  זאלט  איר  נישט  וויל  איך 
אז דאס וואס איך שרייב איז נישט 

אמת, שיק איך אייך דא א בילד פון 
גרייט צו  גליונות געדרוקט און  די 

ווערן ארויסגעשיקט.

יישר כח פאר  גרויסן  נאכאמאל א 
אייער ארבעט, דער אייבערשטער 
זאל אייך באצאלן מיט אלעס גוטס.

מען קען רופן אויף: 07393075443

 KerenHadfusaMcr@gmail.com :אימעיל

נ. ש. מאנטשעסטער
 

 פרשת יתרו כ’ שבט תשפ”ב

 הדלקת הנרות.......... 04:42    
מוצאי שבת ............ 06:13
מנחה מעריב משפטים. 06:00

מזל 
טוב!

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן 
מזל טוב פאר 

 מו”ה שמשון הערש טייטלבוים הי“ו 
וזוגתו רבקה חנה תחי‘

פאר די אפשערן פון זייער אינגל נחמן נתן נ”י

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



בנין התלמוד תורה איז גרייט פאר די 
קינדער נאכן אריבערגיין רענאוואציעס

ווען מען קומט היינט באזוכן די שטעטל, זעט מען די הייליגע 
פרעכטיגן  גרויסן  אינעם  איינקוואטירט  שטעטל  אין  מוסדות 
בנין,  גרויסע דריי שטאקיגע  בנין אויף טשעסטנאט ראוד. א 
שיין און שטארק, ווי די קינדער לערנען און פארברעגען במשך 

די וואך מיט הרחבת הדעת.

א יאר צוריק האט מען דאס נאך נישט געהאט, מען האט 
ניטאמאל גע’חלום’ט פון אזא בנין, ווען דער ראש ישיבה האט 
געעפענט די שטעטל, האט מען נישט געוויסט וואו מען וועט 
פלאצירן די מוסדות, אבער מען האט יא געהאט גאר גרויסע 
פלענער, די פלענער זענען באשטאנען פון תפילות, תפילות פון 
אלע איינוואוינער פון שטעטל, תפילות פון קינדער תינוקות של 
בית רבן און מען האט געגלייבט אז דער אייבערשטער האט 
שוין זיינע וועגן וויאזוי מען וועט האבן א בנין פאר די מוסדות.

צוזייט  בעיסמענטס  אין  געווען  מען  איז  צוערשט 
מען  האט  אזוי  לאקאלן,  עטליכע  צווישן  צושפרייט  און 
דורכגעשטופט דעם ערשטן יאר, ווען מען האט מחנך געווען 
די טייערע קינדערלעך אויפן הייליגן אויסגעטרעטענעם וועג 
פון די פריערדיגע צדיקים, און אויסגעלערענט די קינדער אז 

וואס זיי דארפן נאר דארף מען בעטן דעם אייבערשטן. 

זאל  מען  אז  כסדר  געווען  מתפלל  האבן  קינדער  די 
סקול. די  און  תורה  תלמוד  די  פאר  פלאץ  גוטע  א   האבן 
האט  פה  כל  תפלת  שומע  דער  אייבערשטער  דער  און 

א  צוגעשיקט  אומגעראכטן  און  תפילות,  די  צוגעהערט 
פאסיגע פלאץ, גרויס און שיין, נאנט צום שטעטל, א פולקאם 
גרויסע  א  קאך,  א  צימערן,  קלאס  פילע  מיט  בנין,  גרייטע 
האבן.  נאר  דארף  מען  וואס  געברויכן  אלע  און  רום,   לאנטש 

לאמיר אביסל צוריק גיין די היסטאריע פון דעם בנין; דער 
בנין איז געבויט געווארן מיט מסירת נפש פאר בערך הונדערט 
יאר צוריק דורך די אידן וואס האבן זיך ארויסגעצויגן אין דעם 
געגענט, נישט צו דארפן מחלל שבת זיין חס ושלום, וואס דאס 
איז אין יענע צייטן געווען איינע פון די גרויסע נסיונות דאהי  אין 
אמעריקא, דער בנין האט מען גענוצט צו לערנען און דאווענען 

און אזוי אויך אלע אידישע געברויכן. 

ליידער איז די געגנט געווארן אויסגעשפילט מיט די צייט, 
צוליב וואס די ארטיגע אידן האבן נישט געלייגט קיין דגוש אויף 
די חינוך פון די קינדער, ממילא איז נישט געווען ווער ס’זאל 
ווייטער ציען אידישקייט, און דער בנין האט געּפוסטעוועט פאר 

א לאנגע צייט. 

דאן איז עס ארויפגעקומען אויף די מארקעט פאר א גאר 
גוטע פרייז, און ברוך השם אז דער בנין איז דאן אריבער צו די 
תיכף  עס  האבן  וואס  ברסלב,  הקודש  היכל  מוסדות  הייליגע 

אריינגענומען אין באנוץ פאר די וואקסנדע מוסדות.

פארשידענע  האבן  געדארפט  נאך  האט  עס  ווי  אזוי 
רענאוואציעס, צוליב דעם וואס דער בנין איז שוין נישט געווען 
אין באנוץ פאר א לענגערע צייט, האט מען זיך תיכף גענומען 
צו די ארבעט, מו”ה שבתי מזרחי הי”ו האט זיך צוגעכאפט און 
אפגעקויפט דער זכות פונעם בנין מיט די רענאוואציעס, אזוי 
אויך האט מען צוגעלייגט פרישע נייעס קלאסן פאר די קינדער, 
גרויס און שיין, עס זאל זיין באקוועם און געשמאק צו מחנך זיין 

די טייערע קינדערלעך אויפן וועג פונעם הייליגן רבי’ן.

יעצט ווען די ארבעט איז שוין ב”ה פארטיג געווארן, האט 
פונעם  אינדערויסן  אותיות  גרויסע  שיינע  ארויפגעלייגט  מען 
בנין וואס טראגט מיט שטאלץ די ווערטער “תלמוד תורה היכל 
הקודש ברסלב, בהתייסדות כ”ק מוהרא”ש ז”ל, בנשיאות הראש 

ישיבה שליט”א”, און אין צענטער א שיינע ברסלב’ע קרוין.

אין דעם בנין וועט מען ווייטער לערנען מיט די קינדער אז 
עס איז גארנישט דא אויף דער וועלט נאר דער אייבערשטער, 

און ערציען די קינדער לתורה לחופה ולמעשים טובים.



הערליכער מלוה מלכה פארגעקומען אין 
שטעטל להחזקת ביהמ”ד עצתו אמונה

העכסט  א  פארגעקומען  איז  שבת  מוצאי  פארלאפענעם 
פאר’ן  קאמפיין  די  לטובת  מלכה  מלוה  רייכע  און  עלעגאנטע 
בית המדרש עצתו אמונה ומקוה טהרה-מקוה מלכה, די דריטע 
רינגעלע אין קייט פון בתי מדרשים אינעם שטעטל קרית ברסלב.

די  ביי  אנצוזען  אנגעהויבן  שוין  זיך  האט  ווארעמקייט  די 
חשוב’ע איינוואוינער פון שטעטל אינמיטן די וואך ווען דער דער 
ראש ישיבה שליט”א האט געשריבן גאר א ווארימע בריוו לטובת 

די קאמפיין.

גאר  אפגעווארט  האט  המדרש  בית  אין  ארייינקומענדיג 
א רייכע סעודת מלוה מלכה, מכל טוב וטוב, אנגעפירט דורכ’ן 
חשוב’ער גבאי און מנהל בית התבשיל ר’ שלמה יאקאבאוויטש 
הי”ו, צוזאמען מיט ר’ אברהם דוד לאקס הי”ו, דערנאך איז יעדער 
די  דורך  געווארן  באגריסט  און  אויפגענומען  משתתפים  די  פון 
חשוב’ע עסקנים פונעם קאמפיין הי”ו. העסקן ר’ ארי פיש האט 
געעפנט דעם מעמד מיט טרעפליכע ווערטער ארויסברענגענדיג 

די געוואלדיגע זכות און זכי’ צו שטיצן אזא מקום קדוש.

גבאי פונעם בית המדרש  דערנאך האט אויפגעטרעטן דער 
ר’ יואל שניצלער הי”ו, וועלכער האט מיט טרעפליכע מעשיות 
זענען  ותפלה  תורה  מקום  א  שטיצן  ביים  ווי  ארויסגעברענגט 
זיך  מערן  זכותים  די  נאר  פראפארציאנאל,  נישט  חשבונות  די 
אומצאליג און דאס טוט באשטיין פאר’ן מענטש צו מצליח זיין 

בבני, חיי ומזוני רוויחי און סייעתא דשמיא.

זיך  שליט”א  דקהילתנו  דיין  חשוב’ער  דער  האט  אויך  אזוי 
דיין  דער  מעמד,  דעם  באשיינען  און  קומען  צו  געווען  מטריח 
צאמקומען  זיך  פון  חשיבות  די  ארויסגעברענגט  האט  שליט”א 
בשבת אחים צו א סעודת מלוה דמלכה, דערנאך האט דער דיין 
שליט”א ארויסגעברענגט די חשיבות פון געבן צדקה פאר צוועקן 
וואס זענען נישט אזוי דראמאטיש, נאר פשוט מ’וויל געבן צדקה צו 
שטיצן א מקום תורה וכדומה, און דער דיין האט צוגעענדיגט מיט’ן 
פסוק וואס מ’האט געליינט שבת “ויהי ידיו אמונה”, די הענט זאלן 
שטיצן און ארויסהעלפן “אמונה”, דעם בית המדרש עצתו אמונה.

דמלכה  מלוה  לסעודת  זמירות  געזינגען  מען  האט  דערנאך 
באגלייט בשירה וזמרה דורכ’ן בעל בנגן ר’ שמעון לאקס הי”ו.

אן איבערראשנדיגע מאמענט איז געווען פאר אלע משתתפים 
ווען עס האט אריינשפאצירט אין בית המדרש ר’ אהרן וועבערמאן 
הי”ו, פון די חשוב’ע עסקנים פאר די מוסדות הקדושים און אן 
עסקן לכל דבר שבקדושה אין קהילת היכל הקודש, וועלכער איז 
ספעציעל געקומען צו פארן קיין קרית ברסלב צו באשיינען דעם 
דברים  הארציגע  זיינע  מיט  שטענדיג  ווי  האט  אהרן  ר’  מעמד; 
נעמען  אנטייל  צו  הערצער  די  אנגעווארעמט  הלב  מן  היוצאים 
אינעם “מיין שול” קאמפיין, ר’ אהרן האט אין געציילטע ווערטער 
ארויסגעברענגט ווי ווייט דער ראש ישיבה געבט זיך אוועק פאר 
ראש  דעם  העלפן  צו  קומען  אנטקעגן  דארפן  מיר  ווי  און  אונז, 

ישיבה למעלה מיכולתינו.

דערנאך האט אויפגעטרעטן מיט ווארעמע ווערטער ר’ יואל 
ראזענבערג הי”ו חבר הנהלת הקרי’, וועלכער האט ארויסגעברענגט 
אין געציילטע ווערטער די גרויסע סייעתא דשמיא וואס באגלייט 
בית  דעם  בויען  העלפן  דורך  אז  און  הווסדה,  מיום  די שטעטל 
המדרש און נאך קען מען זיך רוקן צו די ווייטערדיגע פראיעקטן 

וואס זענען דא אויפ’ן טיש.

צום שלוס האט אויפגעטרעטן דער קאמפיין אנפירער ר’ דוד 
די  ארויסברענגענדיג  ווערטער,  ווארעמע  גאר  מיט  ני”ו  לאקס 
תועלת פון האבן א בית המדרש אין מקוה יעדער אין זיין געגנט, 
און אז דורכ’ן געבן דא וויפיל מ’קען העלפט מען זיך אליינס גאר 
אסאך.  נאכן בענטשן איז זיך די ציבור המשתתפים צוגאנגען, א 
טייל שפירנדיג פרייליך מיט’ן נעמען א חלק אינעם קאמפיין, און א 
טייל ארויסקוקנדיג אויף די געלעגנהייט צו קענען אנטייל נעמען 

אין דאס אויפבוי פונעם הערליכן בית המדרש עצתו אמונה.

צו נעמען א טייל אינעם קאמפיין “מיין שול - א שטיין נאך א 
שטיין”, קען מען זיך ווענדן צו האברך ר’ דוד לאקס נרו יאיר, אדער 

צו ר’ יעקב משה אינדארסקי שליט”א.



ם י ל ש ו ר י

תלמוד תורה היכל הקודש ירושלים 
עיר הקודש

“זה היום עשה ה’ נגילה ונשמחה בו”, נאך א יאר וואס אנשי 
שלומינו אין ירושלים האפן און בעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג 
אנגענומען  זענען  תפילות  די  אז  געווען  זוכה  יעצט  מען  האט 
געווארן און מען האט זוכה געווען צו אנקומען צו דעם גרויסן טאג 
ווען עס איז ברוך השם געעפענט געווארן א נייע חדר “תלמוד 
ווי די קינדער פון אנשי שלומינו  תורה היכל הקודש ירושלים”, 
האבן די זכיה צו לערנען פון מלמדים מומחים יראי השם תלמידי 

היכל הקודש. 
בית  פון  נשים  עזרת  אינעם  חדר  דער  זיך  האט  אנגעהויבן 
אין  אריבער  איז מען  ירושלים, שפעטער  היכל הקודש  המדרש 
שטוב פון מו”ה שמעון עוזר פערל הי”ו, וואס האט מתנדב געווען 
אוועקצוגעבן דעם צימער פאר די נייע תלמוד תורה, וואס האט א 
באזונדערע אריינגאנג פון די גאס, און א חצר פאר די קינדער צו 
שפילן.  מען האט אויפגענומען א מלמד מומחה א תלמיד פונעם 
ראש ישיבה, וואס האט גענומען שימוש וויאזוי צו לערנען מיט 

קינדער ביים ראש ישיבה אין וויליאמסבורג.
ווי מען הערט נאך זענען די עלטערן און די קינדער צוגלייך 
ברוך השם זייער צופרידן, די קינדער זענען זייער פרייליך יעדן 
אפ,  זיי  ווארט  מלמד  געטרייער  דער  ווי  חדר,  אין  גיין  צו  טאג 
און געבט זיך אפ מיט זיי מיט פיל ווארימקייט, און לערנט מיט 
די קינדער אזוי געשמאק, און לייגט אריין אין זיי אמונה אינעם 
אייבערשטן, אויף אזא וועג אז דאס וועלן זיין מיטנעמען אויפן 

גאנצן לעבן בעזרת השם יתברך.
אין א בריוו צו אנשי שלומינו אין ירושלים שרייבט דער ראש 
די שמחה ביי אונז איז זייער גרויס אז מען האט געעפנט  ישיבה: 
שנת  חדר  אונזער  געעפנט  אזוי  האבן  מיר  ירושלים;  אין  חדר  א 
דער  געווען  דאס  איז  דעמאלט  קינדער.  געציילטע  מיט  תש”ע 
די גאס, חוזק פון היכל הקודש!  נישט חוזק פון  גרעסטער חוזק; 

קיינער האט נישט אריינגעשיקט די קינדער, איך האב געפרעגט 
מוהרא”ש אויב איך קען אויפהענגען א צעטל אין בארא פארק שול 
ביי מוהרא”ש, מוהרא”ש האט געהאט די שליסל פון די בולעטי”ן 
וואו מען הענגט די צעטלעך, מוהרא”ש האט געעפנט די  באר”ד 
טיר און מיט א שמייכל מיר געהייסן אריינלייגן די צעטל, מוהרא”ש 
האט פארראכטן צוויי ווערטער; איך בין געווען זיכער אז אלע גייען 
אריינלייגן די קינדער, איך בין געווען צו שאנד און צו שפאט, אלע 
נישט געקוקט, איך האב  האבן געלאכט... איך האב אויף קיינעם 
סיי ווי נישט געהאט קיין ברירה, איך האב געדארפט א מוסד פאר 
מיינע קינדער; היינט קוק איך צוריק, זאג איך איין ווארט: “שכוח 

אייבערשטער!” 

ט ל ע ו ו ע  צ נ א ג י  ד ן  י א

הילולת מוהרא”ש געפראוועט אין 
אלע געגענטער

פארגאנגענעם מיטוואך פרשת יתרו י”ז שבט איז געפאלן די 
זיבעטע יארצייט פון כ”ק מרן מוהרא”ש זי”ע. אין אלע געגנטער 
זיך  מען  איז  הקודש,  היכל  המדרש  בית  א  זיך  געפונט  עס  ווי 
אין  דא  סיי  דהילולא,  יומא  גרויסע  די  צאמגעקומען פראווענען 

אמעריקע און אזוי אויך אין ארץ ישראל און אין אייראפע.
דהילולא  יומא  די  פארגעקומען  איז  וויליאמסבורג  אין 
בהשתתפות דעם ראש ישיבה שליט”א, וואס האט גערעדט גאר א 
וויכטיגער שיעור ארויסברענגענדיג וואס מיינט דעם הייליגן טאג 

פאר אונז, און וואס מען דארף מיטנעמען פון אזא טאג.
 דער ראש ישיבה האט געזאגט: “עס איז דא מענטשן וואס 
האבן באקומען געוויסע חפצים פון מוהרא”ש און דאס גלייכן, מיר 
דארפן זעהן צו נעמען די שכל פון מוהרא”ש זי”ע, וואס דאס קען 
יעדער ירש’נען, די וועג וויאזוי מען קען לעבן מיטן אייבערשטן, די 
וועג וויאזוי זיך אויסצוקומען מיט א ווייב און קינדער, די וועג צו 

לערנען, דאס אלעס איז דא צו באקומען פאר יעדן צוגלייך.



מרדכי אהרן היילפרין – קרית ברסלב:

שוין א לאנגע צייט וואס איך בעט דעם אייבערשטן 
איך זאל האבן יעדע וואך שבת צוויי הדסים אזוי ווי דער 
הייליגער רבי זאגט אין ספר המדות אז שמעקן הדסים 
איז א סגולה פאר קינדער תלמידי חכמים, אבער איך בין 
קיינמאל נישט אנגעקומען צו קויפן, יעדע וואך פאר א 

אנדערע סיבה.

 פאריגע וואך פרייטאג קום איך אהיים און איך זע ביי 
מיין טיר צוויי הדסים, נאכ’ן זיך נאכפרעגן ווער עס האט 
עס געברענגט בין איך געוואויר געווארן אז ר’ יעקב משה 
אינדארסקי האט זיך אונטערגענומען צו ברענגען הדסים 

אין שטעטל פאר ווער עס וויל האבן.

 שכח אייבערשטער פאר די שיינע מעשה פון תפילה.

אברהם אלי’ פרידריך - ווילימסבורג:

ישיבה  ראש  דער  ווען  מאל  פאריגע  געווען  ס’איז 
איז געווען אין שטעטל פאר שבת, האב איך זיך גרייט 
גיין דאווענען אין שול מיט מיינע קינדער  געמאכט צו 
וואס האבן אויך געוואלט קומען כדי צו זיין ביים שיעור 
ספורי מעשיות, אבער ארויסקוקנדיג פון פענסטער זעען 

מיר אז ס’רעגנט גאר שטארק, וואס טוט מען דא? 

די זייגער רוקט זיך נאר פאראויס און מיר ווילן נאך 
אנקומען פרי, האבן מיר געבעטן דעם אייבערשטן די רעגן 
זאל זיך שנעל אפשטעלן, און מיר האבן אויך צוגעזאגט 
פאר’ן אייבערשטן אז מיר וועלן מפרסם זיין די מעשה 

אינעם ‘בלעטל’.

 נאך אפאר מינוט בעטן האט זיך דער רעגן טאקע 
אפגעשטעלט, שכח אייבערשטער.

הערשל 
שניטצלער - קרית 

ברסלב:

פארגאנגענע וואך האט מיין ברודער 
וואס  תפלה  פון  מעשה  שיינע  א  פארציילט  נ”י  בערל 
איך האב געהאט א חלק אין די מעשה, יעצט וויל איך 

פארציילן מיין חלק אין די מעשה.

איך בין געווען אויפן וועג צו די חתונה פונעם ראש 
ישיבה, רופט מיר מיין ברודער אן און פארציילט מיר אז 
ער איז ארויסגעפארן בערך א שעה פאר מיר און האט 
זיך אפגעשטעלט אויפן וועג אין א גאז סטאנציע זיך צו 
אנטון בגדי שבת, אנקומענדיג צו די חתונה האט ער זיך 
געכאפט אז זיין בערזל איז געבליבן בטעות אינעם גאז 
סטאנציע, און אזוי ווי איך בין נאך אינמיטן וועג בעט ער 
מיר איך זאל זיך אפשטעלן דארט וואו ער טראכט אז ער 

האט פארגעסן זיין בערזל און עס אויפזוכן פאר אים. 

אויפן שכל  נישט  זיך  ”ס’לייגט  געטראכט  איך  האב 
אז ס’ליגט נאך דארט, ס’איז א גוי’איש פלאץ און אויב 
זוכן  עס  ער  זאל  פארוואס  געטראפן  עס  האט  איינער 

צוריקצוגעבן”.

און  ווינדערליכע  די  פון  יא  דאך  ווייסן  מיר   אבער 
דעם  געבעטן  איך  האב  ’תפילה’,  עצה  ווירקזאמע 
אייבערשטן איך זאל טרעפן די בערזל, און מיין ברודער 
ס’נישט  אייבערשטן אז אפילו  געבעטן דעם  אויך  האט 
דא קיין סאך שאנסן עס צו טרעפן אבער מיט תפילה 
קען מען ”אלעס” און טאקע ”אלעס” באקומען, האבן מיר 
ביידע געבעטן דעם אייבערשטן אז מ’זאל געפונען דעם 

בערזל מיט איר גאנצע אינהאלט.

און איך  גאז סטאנציע  בין אנגעקומען אינעם   איך 
א  געטראפן  ער האט אפשר  צו  ארבעטער  דעם  פרעג 
בערזל, זאגט ער מיר אז יא ער האט געטראפן א בערזל, 
איך האב אים געגעבן סימנים און שכח אייבערשטער די 

בערזל איז געווען דארט מיט אלעס אינעווייניג! 

ווען מען  ענטפערן  פארן אלץ  אייבערשטער  ”שכח 
בעט דיר”. 

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

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



ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבַרְך - ד’ ַּפְרַׁשת ִיְתרֹו, י”ז ְׁשַבט, יֹוָמא ְדִהילּוָלא ֶׁשל 
מֹוֲהָרא”ׁש זצוק”ל ְׁשַנת תשע”ט לפ”ק

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ָוואס ְקֶרעְכְצְסטּו ַאזֹוי? ַדאְנק ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ֲחָסִדים ָוואס 
ֶער טּוט ִמיט ִדיר.

ַא  ַפאר  ָוואס  ֶוועְלט?  ֶדער  ָאּפ אֹויף  ִזיְך  ָוואס טּוט  ִניְׁשט  ֶזעְסט  דּו 
ָצרֹות ֶעס ֵגייט ַאִריֶּבער אֹויף ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער? ֶווער ֶעס ֶהעְרט ִדי ֵנייֶעס 
ֶזעט ִמיט ִדי אֹויְגן ָוואס ֶדער ַגאְנֶצער ֶמעְנְטׁש ִאיז, ִווי ֶדער ִניגּון ֵגייט 
ֶמען  ִליְגט  ָאט  ָדאְרט,  ֶמען  ִאיז  ָאט  ָדא,  ֶמען  ִאיז  “ָאט  ְּבֶרְסֶלב:  ִאין 
ׁשֹוין אֹויְפן ֵאייִּביְגן ָאְרט”; ֵקייֶנער ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס ֶעס ֵגייט ַזיין ֶדעם 

קּוֶמעְנִדיְגן ִמינּוט.

ֶנעְכְטן ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִדי ֵנייֶעס ַאז ַא ָּבחּור ִאיז ֶגעָפאְרן צּו ַזיין ְיִׁשיָבה 
ִמיט ַזיין ֵּבייק, ִאיְנִמיְטן ֶוועג ָהאט ִאים ַא ַקאר ַאָראְּפֶגעְקַלאְּפט אּון ֶער 
ִדי  ֶגעֶהעְרט  ַאַוַדאי  ָהאְסט אֹויְך  ִיְׁשְמֵרינּו;  ַהֵׁשם   - ֶגעָוואְרן  ִנְפָטר  ִאיז 
ְׁשֶרעְקִליֶכע ֵנייֶעס פּון ִדי ְׁשֶוועֶרע ֶעְקִסיֶדעְנט ָוואס ָהאט ַּפאִסיְרט ֶדעם 
ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם מֹוָצֵאי ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ִמיט אּוְנֶזער ַחֶבר ַהָּבחּור ...; ֶער ִאיז 
ֶגעָפאְרן ַא ְנִסיָעה אֹויף ְמקֹומֹות ַהְקדֹוִׁשים ִאין ֵאייָראֶּפע, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 
ִזיְך  ָהאט  ֶגעִזיְצן  ִאיז  ֶער  ֶוועְלֶכער  ִאין  ַקאר  ֶדער  ֶוועג אּון  ַאייז אֹויְפן 
ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט אּון ֶער ִאיז ֶנעֶּבעְך ָנאְך ַאְלץ ִניְׁשט אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען - 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ִזיְך ְמַרֵחם ַזיין אֹויף ִאים אּון אֹויף ַאֶלע חֹוֵלי 

ִיְׂשָרֵאל ֶער ָזאל ָהאְּבן ַא ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה.

ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַׁשָייְך אֹויְסצּוֶרעֶכעֶנען ָוואס ֶעס ֵגייט ַאְלץ ַאִריֶּבער אֹויף 
ֶדעם  ִאים  ִמיט  ַּפאִסיְרן  ֵגייט  ָוואס  ִניְׁשט  ֵווייְסט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶמעְנְטְׁשן; 
קּוֶמעְנִדיְגן ֶסעקּוְנֶדע. ֶמען ְדֵרייְדט ִזיְך ַארּום ִמיט ַטֲענֹות ּוַמֲענֹות אֹויְפן 
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶמען ְקֶרעְכְצט אּון ֶמען ֵווייְנט אֹויף ָדאס אּון אֹויף ֶיעְנץ, 
ִּבְׁשַעת ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַמאְכט ָדאְך ַאזֹויִפיל ֲחָסִדים ַפאְר’ן ֶמעְנְטׁש, 
ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט )ְּתִהִלים קלו, ד(: “ְלעֵֹשׂה ִנְפָלאֹות ְגּדֹלֹות ְלַבּדֹו”, ִווי 
ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאְגן )ִנָדה לא.(: “ְלעֹוָלם ֲאִפילּו ַּבַעל ַהֵּנס ֵאינֹו ַמִּכיר 
ְּבִניסֹו”, ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ִדי ִניִסים, ֵווייְסט ַאֵלייְנס ִניְׁשט ָוואס 

ַפאר ַא ִניִסים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִמיט ִאים.

ַאְנְׁשָטאט ְקֶרעְכְצן אּון ֵווייֶנען ֵהייּב ָאן ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָזאג 
ָוואס דּו  ֲחָסִדים  ַאֶלע  ַפאר  ִדיר  ַדאְנק  ִאיְך  ֶׁשל עֹוָלם,  ִאים: “ִרּבֹונֹו 
טּוְסט ִמיט ִמיר”, אּון ֶרעְכן ִאים אֹויס ִּבְּפָרֵטי ְּפָרִטּיֹות ָוואס ֶער טּוט ִמיט 
ִדיר. ֲאִפילּו דּו ָהאְסט ַזאְכן ָוואס ֵגייט ִניְׁשט ַאזֹוי ִווי דּו ִוויְלְסט, ֶוועְסטּו 
ָדאס ָנאְכֶדעם ֶּבעְטן, ָאֶּבער קֹוֶדם קּוק ַאִּביְסל אֹויְפן ֶלעְּבן ִמיט ַא גּוט 

אֹויג.

ֵגיי ִניְׁשט ַאַריין ִאין ַקיין ִוויּכּוִחים ִמיט ֵקייֶנעם אּון ִזיֶכער ִניְׁשט ִמיט 
ַדיין ַווייּב; ִמיט ִוויּכּוִחים ֶוועְסטּו ִאין ֶעְרֶגעץ ִניְׁשט ָאְנקּוֶמען. ֶגעּב ָנאְך 
ַא  אֹויְפְׁשֶטעְלן  ַהּכֹל  ַסְך  ִדיר?  פּון  ׁשֹוין  ִזי  ִוויל  ָוואס  ַווייּב;  ַדיין  ַפאר 
ֶעְרִליֶכע ְׁשטּוּב, ִמֵּמיָלא ִאיז ִניְׁשט ְּכַדאי צּו ַטְעָנה’ן. ֶגעֶדעְנק ָוואס ִאיְך 
ָזאג ִדיר ְׁשֶטעְנִדיג: “ֶמען ֶוועְרט ִניְׁשט ְקֶלעֶנער ֶווען ֶמען ֶגעְּבט ָנאְך, 

אּון ֶמען ֶוועְרט ִניְׁשט ְׁשֶטעְרֶקער ֶווען ֶמען ִפיְרט אֹויס”.

ַא גּוֶטע ַנאְכט.

ענדיגן ש"ס

דערציילט:  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
"איינמאל האב איך זיך פארבענקט אינמיטן די וואך 
צו גיין צו מוהרא"ש זכרונו לברכה בין איך געפארן צו 
מוהרא"ש מיט איינעם פון אנשי שלומינו, מיר זענען 
אריין צוזאמען, און מוהרא"ש פרעגט אונז: פארוואס 
ווייל  געענטפערט:  מיר  האבן  געקומען?  עטץ  זענט 
געזאגט:  זיך פארבענקט, האט מוהרא"ש  מיר האבן 
אונז  מיט  געשמועס  האט  מוהרא"ש  און  פיין,  זייער 
עטליכע שיחות, ביז מוהרא"ש רופט זיך אן: "אז איך 
גארנישט  איך  וועל  ענק  מיט  שמועסן  בלייבן  וועל 
האבן דערפון, לאמיר ענדערש אביסל לערנען – נאר 
דאס בלייבט איבער", מוהרא"ש נעמט ארויס א גמרא 
מסכת שבת און הייבט אן צו לערנען, אזוי גייט אריבער 
א שטיק צייט און מוהרא"ש לערנט מיט א געשמאק א 
דף נאך א דף, דערנאך האט אונז מוהרא"ש געזאגט 
"איך האב כמה שיעורים אין ש"ס", נאך אפאר מינוט 
האבן מיר געזאגט א גוטע נאכט, און מיר זענען ארויס 

פון מוהרא"ש'ס צומער". 

ווען דער ראש ישיבה האט דאס פארציילט, איז 
געזיצן דארט א חתן וואס איז געקומען צו פארן פון 
ארץ ישראל צו לערנען אין ישיבה, )א תלמיד פונעם 
ראש ישיבה שליט"א דורכ'ן האטליין 'קול ברסלב'(  
חתן:  צום  אנגערופן  זיך  האט  ישיבה  ראש  דער  און 
הייליג  אזא  אין  זיין  צו  דא  געקומען  ביזט  דו  "אז 
ש"ס  ענדיגן  צו  פלאן  א  זיך  מאכסטו  אפשר  פלאץ, 
שליט"א  ישיבה  ראש  דער  און  חתונה?!"  דיין  אויף 
האט אויסגערעכנט עטליכע ערליי מהלכים וויאזוי צו 
לערנען ש"ס; איין מהלך, איז צו נעמען איין מסכת 
אויף א מאל און דאס איבער גיין הונדערט און איין 
מסכתא;  קומענדיגע  דער  צו  גיין  דערנאך  און  מאל 
פון  ש"ס  אנהייבן  נאכאמאל  איז,  מהלך  צווייטע  די 
די  לערנען  צו  איז  מהלך,  א  נאך  כסדרן;  אנהייב 
יעצט  ביישפיל  צום  השנה,  זמני  די  לויט  מסכתות 
פאר די הייליגע טעג לערנט מען די מסכתות - ראש 
יום טוב  ווייטער יעדע  יומא, סוכה, און אזוי  השנה, 
איר מסכתא, און שבת לערנט מען יעדע שבת אביסל 
פון מסכת שבת. "אזוי טו איך, יעדע וואך שבת לערן 
צען  איך  לערן  אמאל  שבת,  מסכת  פון  אביסל  איך 
בלאט און אמאל איין עמוד, דאס ווענדט זיך וויפיל 

צייט איך האב".
אלע  זאלן  מיר  העלפן  זאל  אייבערשטער  דער 
זוכה זיין צו לערנען און ענדיגן ש"ס צענדליגער מאל.

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

ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבַרְך יֹום ה’ ַּפְרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְתָך, י”ז ִסיָון, ְׁשַנת תשע”ח ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ֵחֶדר;  ִדי  אּון  ְיִׁשיָבה  ִדי  ֵרייִניְגן  ֶהעְלְפְסט  דּו  ַאז  ִדיר  ִאיז  וואֹויל 
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ְּבָרכֹות סג:( ַאז ֶווען ֶדער ָארֹון ִאיז ֶגעֶווען 
וואּו  ְּפַלאץ  ְפֶלעְגט ֶער אֹויְסֶקעְרן ֶדעם  ִאין ְׁשטּוּב פּון עֹוֵבד ֱאדֹום 
ֶדער ָארֹון ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען אּון אֹויְפַוואְׁשן ַארּום ֶדעם ָארֹון, אֹויף ֶדעם 
ַארֹויף ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעֶּבעְנְטְׁשט, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט 
)ְׁשמּוֵאל-ב ו, יב(: “ַוְיָבֶרְך ה’ ֶאת עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת ָּכל ֵּביתֹו”; ִדי ֶזעְלֶּבע 

ַזאְך ִאיז ֶווען ֶמען ֵרייִניְגט ַא ְּפַלאץ וואּו ֶמען ֶלעְרְנט ּתֹוָרה, ֶמען ֶגעְּבט 
ַאְכטּוְנג ֶעס ָזאל ַזיין ֵריין אּון צּוַזאְמֶגענּוֶמען, דּוְרְכֶדעם ִאיז ֶמען זֹוֶכה 

ַזיין צּו ֶוועְרן ֶגעֶּבעְנְטְׁשט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַזיי ַמְמִׁשיְך ִמיְטן ֶהעְלְפן ֵטייְלן ֶעְסן ַפאר ִדי ִקיְנֶדער ִאיְנֶדעְרְפִרי; 
ַאֵליין,  ִזיְך  ֶמען  ֶהעְלְפט  מֹוָסד  ַפאְרן  ֶהעְלְפט  ֶמען  ָוואס  ַזאְך  ֶיעֶדע 
ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען ִאיז ְמַׁשֵמׁש ֶדעם ֶרִּבי’ן ִאיז ַא ְזכּות ַפאר ִזיְך 

אּון ַפאר ִדי קּוֶמעְנִדיֶגע דֹורֹות.

ֶזע צּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ֶדעם יֹום ְּתִהִלים; ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר”ן ֵחֶלק ב’, ִסיָמן עג(: “ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה ִיְהֶיה ָרִגיל 

ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים, ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה ְוכּו’”, ֶווער ֶעס 
ָזאְגט ְּתִהִלים ֶוועט זֹוֶכה ַזיין ְּתׁשּוָבה צּו טּון אּון ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער 
ִסיגּוִפים,  ִניְׁשט  ִאיז  ְּתׁשּוָבה  אּון  ַפאְסְטן  ִניְׁשט  ִאיז  ְּתׁשּוָבה  ִאיד; 
ְּתׁשּוָבה ִאיז צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ְּתׁשּוָבה ִאיז צּו ָזאְגן ַפאְרן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: “ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם! ִאיְך ֵהייּב ָאן פּון ֶיעְצט צּו ַזיין ָאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד, ִאיְך ֵהייּב ָאן פּון ַהייְנט צּו ֵגיין ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען. 
ֶהעְלף ִמיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיְך ָזאל ָהאְּבן ּכַֹח ִזיְך צּו ְׁשַטאְרְקן אֹויף 

ַמיין ֵיֶצר ָהָרע”.

ֵאייֶגעֶנע  ַדיין  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֶרעְדן  צּו  צּו  ִזיְך  ֶגעוואֹוין 
ַאֶלעס  ֶוועְסטּו  ַדאְרְפְסט,  דּו  ָוואס  ַזאְך  ֶיעֶדע  ִאים  ֶּבעט  ְׁשְּפַראְך; 
ָהאְּבן  ִמיר  ַאז  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  אּוְנז  ָהאט  מֹוֲהָרא”ׁש  ַּבאקּוֶמען. 
ָנאר צּום  ֶוועְנְדן  ַדאְרְפן: “ִזיְך  ִמיר  ָוואס  ַאֶלעס  ַפאר  ַאְדֶרעס  ֵאיין 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן”. ִאיְך ֶהער צּוִריק פּון ַדיין ְמַלֵמד ַאז דּו ֵגייְסט ֲהָפָצה 
ֵזייֶער ְפַלייִסיג; וואֹויל ִאיז ִדיר ַאז דּו ִּביְסט ְמַזֶּכה ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער 

ֵזיי ָזאְלן ִוויְסן פּוֶנעם ֶרִּביְנ’ס ֵעצֹות.

ִּבְזכּות ָוואס דּו ִּביְסט עֹוֵסק ִאין ֲהָפָצה ֶוועְסטּו ָהאְּבן 
ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ַדייֶנע ֶוועְגן

ראובן בירנבוים: ראובן בירנבוים: 

שטאט  אין  הייזער  די  ביי  הפצה  געגאנגען  בין  שטאט איך  אין  הייזער  די  ביי  הפצה  געגאנגען  בין  איך 
לעיקוואד, ביי איינע פון די הייזער האט מיר איינער זייער לעיקוואד, ביי איינע פון די הייזער האט מיר איינער זייער 
שיין אויפגענומען, און ער זאגט מיר ער מוז מיר פארציילן שיין אויפגענומען, און ער זאגט מיר ער מוז מיר פארציילן 

עפעס.עפעס.

ער נעמט ארויס א בילד פון א צוקראכטע קאר, און ער ער נעמט ארויס א בילד פון א צוקראכטע קאר, און ער 
זאגט מיר: “זעהסט דעם קאר? דאס איז מיין קאר; איך בין זאגט מיר: “זעהסט דעם קאר? דאס איז מיין קאר; איך בין 
געפארן אויפן וועג, אינמיטן וועג האב איך געהאט א שווערע געפארן אויפן וועג, אינמיטן וועג האב איך געהאט א שווערע 
געווארן,  צוקוועטשט  איז  קאר  גאנצע  מיין  געווארן, עקסידענט,  צוקוועטשט  איז  קאר  גאנצע  מיין  עקסידענט, 
אבער איך בין ארויס פונעם קאר אן קיין איין קריץ, הצלה אבער איך בין ארויס פונעם קאר אן קיין איין קריץ, הצלה 
איז אנגעקומען אויפן סצענע און זיי פרעגן מיר “ווער איז איז אנגעקומען אויפן סצענע און זיי פרעגן מיר “ווער איז 
די דרייווער פונעם קאר”? זאג איך זיי איך בין עס, זיי קוקן די דרייווער פונעם קאר”? זאג איך זיי איך בין עס, זיי קוקן 
מיר אן אזוי פארוואונדערטערהייט, און זיי רופן זיך אן: “דו מיר אן אזוי פארוואונדערטערהייט, און זיי רופן זיך אן: “דו 
ביזט טאקע געווען די דרייווער? וויאזוי קען מען ארויס גיין ביזט טאקע געווען די דרייווער? וויאזוי קען מען ארויס גיין 
לעבעדיג נאך אזא שווערן עקסידענט”? און איך זאג זיי “יא לעבעדיג נאך אזא שווערן עקסידענט”? און איך זאג זיי “יא 
יא איך בין דער דרייווער, און שכח אייבערשטער אז איך בין יא איך בין דער דרייווער, און שכח אייבערשטער אז איך בין 

ארויס פון דא לעבעדיג”.ארויס פון דא לעבעדיג”.

פארציילט ער פאר ר’ ראובן נ”י: א שטיק צייט צוריק האב פארציילט ער פאר ר’ ראובן נ”י: א שטיק צייט צוריק האב 
איך דיר געטראפן און האסט מיר דעמאלטס מפיץ געווען איך דיר געטראפן און האסט מיר דעמאלטס מפיץ געווען 
לשמירה  סגולה  א  איז  וואס  זי”ע  מוהרא”ש  פון  קמיע  לשמירה א  סגולה  א  איז  וואס  זי”ע  מוהרא”ש  פון  קמיע  א 
מיין  אין  מיין ולהצלחה, איך האב עס דעמאלטס אריינגעלייגט  אין  ולהצלחה, איך האב עס דעמאלטס אריינגעלייגט 
קאר, אז דאס זאל מיר היטן אויף די וועגן על כל צרה שלא קאר, אז דאס זאל מיר היטן אויף די וועגן על כל צרה שלא 

תבא.תבא.

עקסידענט  דעם  געהאט  איך  האב  נאכדעם  טעג  עקסידענט אפאר  דעם  געהאט  איך  האב  נאכדעם  טעג  אפאר 
רחמנא לצלן, און א דאנק די קמיע וואס איך האב געהאלטן רחמנא לצלן, און א דאנק די קמיע וואס איך האב געהאלטן 

אינעם קאר בין איך ארויס לעבעדיג אן קיין קריץ.אינעם קאר בין איך ארויס לעבעדיג אן קיין קריץ.

קאמאנטארן זענען איבעריג.קאמאנטארן זענען איבעריג.

ווינקל
פון ּבְִריוו

הפצה א מעשה
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איבערצולאזן א מעשה פון הפצה רופט 845.379.1161 



אברהם ברוין     
מאנסי     

אברהם יושע וועבערמאן   
ברסלב  ת  קרי

הערשי זאבעל    
רג    ילאמסבו ו ו

משה יחיאל פעלדמאן    
ברסלב  ת  קרי

מענדל טירנויער   
אל     ו י ת  קרי

 אייזיק קאהן
טי       סי י  דזערז

 יואל ראטטענבערג  
אל   ו י ת  קרי

לוי יצחק זאפיר    
בארא פארק 

 יעקב דוב כהן     
אל    ו י ת  קרי

מרדכי אהרן היילפרין   
ברסלב     ת  קרי

הרוצה בעולם שמו   
טי     סי י  דזערז

 יואל משה פליישמאן  
אל  ו י ת  קרי

פון קרן 
הדפסה נייעס

פון קרן 
הדפסה בילדער

אנשי שלומינו רופן זיך אן ווארעם 
ביומא דהילולא פון מוהרא”ש זי”ע

גאר גוטע פאזיטיווע נייעס הערט מען אינערהאלב די אפיסעס פון 
קרן הדפסה היכל הקודש, אז אנשי שלומינו פון איבעראל האבן זיך 
גאר ווארעם אנגערופן און ארויסגעהאלפן דרוקן די הייליגע ספרים 

אינעם טאג פונעם יארצייט פון אונזער רבי מוהרא”ש זי”ע.

אזוי ווי עס איז געווארן איינגעפירט אז אינעם טאג פונעם יארצייט 
רופט מען אויס מען זאל זעהן ארויסצוהעלפן דרוקן די ספרים, ווייל 
ווי אלע ווייסן איז דאס געווען די רצון פון מוהרא”ש זיין גאנצע לעבן, 
ער האט זיך פאר דעם מוסר נפש געווען, אריינגעטאנצן אין שווערע 
חובות, אלץ נאר צו קענען דרוקן די ספרים און עס פארשפרייטן אין 
די גאנצע וועלט, און דאס טוען מיר ווייטער, מיר דרוקן די ספרים 

און די מפיצים זענען עס מפיץ אין די גאנצע וועלט.

שיין  אזוי  האבן  וואס  אלע  פאר  באדאנקן  זיך  מיר  ווילן 
ארויסגעהאלפן, יעדער איינער וויפיל ער קען, דער אייבערשטער 
זאל זיי באצאלן מיט אלעס גוטס זייער גאנץ לעבן, זייערע קינדער 
און אייניקלעך זאלן אלץ זיין מקושר צו צדיקים און גיין אויף זייערע 

וועגן.

ספר עצתו אמונה חלק ה’ אנגעקומען
נאך א לאנגע צייט פון ארבעטן גאר שווער אויף נאך א חלק פון 
ספר עצתו אמונה, הערט מען יעצט די פרייליכע נייעס, אז עס איז 

שוין ברוך השם אנגעקומען די פינפטע חלק פון ספר עצתו אמונה.

עס איז שוין היינט נישט קיין סוד ביי קיינעם וואס דער ספר עצתו 
אמונה איז, און וואס עס טוט אלץ אויף אין די וועלט, עס רעדט זיך 
פון די בריוון פונעם ראש ישיבה שליט”א, וואס ווערט געשריבן יעדן 
טאג און עס קומט ארויס וועכנטליך אין א קונטרס, שפעטער נעמט 

מען דאס צאם און מען דרוקט דאס אין א פארמאט פון א ספר.

יעצט  דערפון,  חלקים  פיר  געקומען  ארויס  שוין  אין  היינט  ביז 
ספר  דעם  באקומען  צו  חלק,  פינפטע  די  געווארן  געענדיגט  איז 

פארבינדט זיך מיט די אפיס פון קרן הדפסה אויף 718-387-2691

מוהרא”ש באזוכט אין בית הדפוס

מען דרוקט ספרים אינעם פריעדיגן בית הדפוס אין ישיבה

ווערט געזעהן גאר אסאך קונטרסים פריש איבערגעדרוקט

די טייערע 
נדבנים 

וואס האבן 
גענומען א 

שיינעם חלק 
אין הפצת 

אור רבינו ז”ל 
די וואך

אלו 
יעמדו על 
הברכה
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מְסִירוּת נֶפֶׁש פַאר אִיִדיׁשְקֵייט 
ֶדער ַּבאוואּוְסֶטער ‘ַמִגיד’ ֶרִּבי ַיֲעקֹב ַגאִליְנְסִקי זצוק”ל, ָהאט 
ַאָמאל ֶדעְרֵצייְלט, ַאז ַאְלץ ִאיְנֶגעְרַמאן, ָהאט ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער 
‘ַחזֹון ִאיׁש’ ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ֶגעָזאְגט: ֶיעְנְק’ֶלע! ִאיְך ִוויל דּו ָזאְלְסט 
ִזיְך ַאַריין ַגָנֶב’עֶנען ִאין ַיְבְנֵאל - ִאין ָגִליל ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, אּון קּוְקן 
ָוואס ֶמען טּוט ָדאְרט ִמיט ִדי ֵּתָמֶנ’ע ִקיְנֶדער ָוואס ַהאְלְטן ִזיְך 
ָדאְרט אֹויף. ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ִמיְטן ּכַֹח פּון ַזיין ְׁשִליחּות, ִווי ֶער 
קּוְמט ָאן ַאִהין ָהאט ֶמען ִאים ִניְׁשט ַאַרייְנֶגעָלאְזט, ֶמען ָהאט ִאים 
גּוט ָאְנֶגעַהאְקט אּון ָאְנֶגעְׁשָלאְגן, ָאֶּבער ָדאְך ִאיז ִאים ֶגעלּוְנֶגען 
אֹויף ַא ִאיְנֶטעֶרעַסאְנְטן ֶוועג ִזיְך ַאַריין צּו ַכאְּפן ָדאְרט, ָהאט ֶער 
ֶנעֶּבעְך ֶגעֶזעְהן ִווי ַאזֹוי ֶמען ָהאט ֵזיי אּוְמְגִליְקִליְך ֶגעַמאְכט, אּון 

אֹויְסֶגעִריְסן ִדי ֶאמּוָנה פּון ֵזיי ַרְחָמָנא ִלְצָלן.

ִאיְנְצִוויְׁשן ִאיז ֶער ַאַריין ִאין ֵאייֶנע פּון ִדי ֶגעֶצעְלְטן ָוואס ֵזיי 
ָהאְּבן ֶגעַהאט, ֶזעְהט ֶער ָדאְרט ַא ֶעְלֶטעֶרער ֵּתיָמֶנ’ער ִאיד ֵווייְנט 
ּוִמְּפֵני ֲחָטֵאנּו ָגִלינּו  ְלָיִמים טֹוִבים(:  )נּוָסח מּוָסף  ֶוועְרֶטער  ִדי  ִמיט 
ְלַאְרֵצינּו. אּון ֶער ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט, ַאז ִאין ֵּתיָמן ִאיז ֶגעֶווען ַאַזא 
נּוָסח ]ְלַאְרֵצינּו אּון ִניְׁשט ֵמַאְרֵצינּו[, ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען ַפאְרְטִריְּבן 
ֶגעָוואְרן ַקיין ֵּתיָמן ָנאְך ִדי חּוְרָּבן פּוֶנעם ֶעְרְׁשְטן ֵּבית ִמְקָדׁש, אּון 
אֹויְסֶגעִפיְרט  ִאיד  ֶדער  ָהאט  ָדאְרט.  ַפאְרְּבִליְּבן  ֶזעֶנען ׁשֹוין  ֵזיי 
ִמיט ַא ִּביֶטעְרִליְכן ֶגעֵוויין: ָדא ִאיז אֹויְך ְמקּוָים ֶגעָוואְרן ‘ָגִלינּו 
ְלַאְרֵצינּו’ - ִמיר ֶזעֶנען ֶנעֶּבעְך ַפאְרְטִריְּבן ֶגעָוואְרן ָדא ִאין ֶאֶרץ 
ֶנעֶּבעְך  ִאים  ָהאט  ֶמען  ַווייל  ֲעֵבירֹות!  אּוְנֶזעֶרע  צּוִליּב  ִיְׂשָרֵאל 
ְגמּוִרים  גֹוִים  ֶגעָוואְרן  ֶזעֶנען  ֵזיי  אּון  ִקיְנֶדער,  ַזייֶנע  צּוֶגענּוֶמען 

ַרְחָמָנא ִלְצָלן.

צּוֵּבייְלט  ִאיׁש’,  ‘ַחזֹון  צּום  ֶגעקּוֶמען  צּוִריק  ִאיז  ַיֲעקֹב  ֶרִּבי 
ִמיט ְּבלֹויֶע ֵצייֶכעֶנעס אֹויְפן ָּפִנים פּון ִדי ְקֶלעּפ ָוואס ֶער ָהאט 
ֶגעַכאְּפט, אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער צּוְּבָראְכן, ַווייל ֶער ָהאט ִזיְך 
ֶדעְרַמאְנט פּון ֶיעֶנעם ִאיד, ְפֶרעְגט ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער ‘ַחזֹון ִאיׁש’: 
ִּביְזט ָדאְך ֶגעֶווען ִאין ִסיִּביר, אּון ָדאְרט ָהאט ֶמען אֹויְך ֶגעַכאְּפט 
ַמּכֹות ַאז ֶמען ָזאל אֹויְסָזאְגן וואּו ֶעס ִאיז ָדא ַא ַּתְלמּוד ּתֹוָרה, 
אּון פּון ִדי רּוְסן ָהאט ֶמען ַּבאקּוֶמען ְׁשֶטעְרֶקעֶרע ְקֶלעּפ ַפאְרן 

ִניְׁשט אֹויְסָזאְגן, אֹויּב ַאזֹוי ַפאְרָוואס ָהאט ִדיר ָדאס ֶיעְצט ַאזֹוי 
ִזיְך?! ָהאט ֶער  ִניְׁשט קּוֶמען צּו  ִאיֶּבעְרֶגענּוֶמען ַאז דּו ֶקעְנְסט 
ֶגעָזאְגט: ִניְׁשט ֶוועְגן ִדי ְקֶלעּפ ֵוויין ִאיְך, ָנאר ִאיְך ֶקען ִמיְך ִניְׁשט 
ַּבארּוִאיְגן פּון ִדי ֵווייָטאג ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶנעֶּבעְך צּוֶגעֶזעְהן, ִווי 
“ִמְּפֵני ֲחָטֵאנּו ָגִלינּו  ְׁשַטאְרק:  ַאזֹוי  ֵווייְנט  ֵּתיָמֶנ’ער ַטאֶטע  ֶדער 
ְלַאְרֵצנּו”. ַאז ֶמען ָהאט ִאים ֶנעֶּבעְך צּוֶגעַכאְּפט ִדי ִקיְנֶדער אּון 

אֹויְסֶגע’ְׁשַמְד’ט ַרְחָמָנא ִלְצָלן.

אֹויְפְׁשֶטעְלן  ְּפַלאץ  ַאַזא  אֹויף  ֶגעֶקעְנט  ָהאט  ֶמען  ַאז  אּון 
ַאַזא ֶהעְרִליֶכע ְקִהָלה, ָנאְכֶדעם ָוואס ַאֶלעס קּוְמט ָנאְך ֲאִפילּו 
ֶיעְצט ָאן ִּביֶטער ְׁשֶווער, ַווייל ָדאְרט ִאיז פּון ֵאיין ַזייט ַטאֶקע ִדי 
ֶׁשעְנְסֶטע ְּפַלאץ פּון ַגאְנץ ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָּברּוְך ַהֵׁשם, ָאֶּבער פּון ִדי 
ַאְנֶדעֶרע ַזייט ִאיז ֶעס ִדי ֶעְרְגְסֶטע ְּפַלאץ, וואּו ִדי ַפאְרִּביֶסעְנְסֶטע 
ִמיִנים ְוַאִּפיקֹוְרִסים ַרְחָמָנא ִלְצָלן ֶגעפּוֶנען ִזיְך, ִּבְפַרט ִזיְצט ָדאְרט 
ֶדער ‘ְׁשְטָראף’ )ָרב ִמַּטַעם(, ָוואס ֶער ִאיז ֶדער ַסֶמ”ְך ֶמ”ם ַאֵליין.

 ִווי ַּבאַקאְנט ִאיז ִאין ִדי ְפִריֶעְרִדיֶגע ָיאְרן ִאין ַאֶמעִריֶקע ֶגעֶווען 
ֶגעֶפעְרִליְך ִדי ַמָצב פּון ִאיִדיְׁשֵקייט, ַאֶלעס ִמיט ִדי ֶחְשּׁבֹון פּון ִדי 
ַפאְרָדאְרֶּבעֶנע ַרָּבִנים )ַראֵּבייס(, אּון ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי יֹוֵסף 
ִיְצָחק ְמִליּוַּבאִוויְטׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִאיז ֶגעקּוֶמען ַקיין ַאֶמעִריֶקע 
ְׁשַנת תש”א ָהאט ֶער ְׁשַטאְרק ַפאְרִפיְרט ַאֶקעְגן ֵזיי, ֶער ְפֶלעְגט 
ָזאְגן )ִאְגרֹות קֹוֶדׁש )ְּכַרְך ז( ִמְכָּתִבים א’תתקפח, ב’עה; ֵסֶפר ַהִּׂשיחֹות ִמְׁשַנת 
תש”ג, ָעמּוד 28(: ִדי ‘ֶוועֶרעְמִדיֶגע ַרָּבִנים’ ָהאְּבן ָחרּוב ֶגעַמאְכט ִדי 
ִאיִדיְׁשֵקייט ִאין ַאֶמעִריֶקע! ַווייל ֶעס ָהאט ֵזיי ִניְׁשט ִאיְנֶטעְרִסיְרט 

ַקיין ‘ִחינּוְך’ ַפאר ִדי ִקיְנֶדער.

אּון ָדאס ֶזעְהט ֶמען ַּבאֵׁשייְנֶּפעְרִליְך ִאין ַיְבְנֵאל, וואּו ֶעס ִאיז 
ָדאְרט ַפאְרַהאן ַאֶזעֶלעֶכע ַפאְרִּביֶסעֶנע ְרָׁשִעים ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך 
ַהייְנט צּו ָדאְרט  ֶזעְהט  ִאיר  ָוואס  ָפאְרְׁשֶטעְלן, אּון  ִניְׁשט  ָדאס 
ָטאְגס ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער וואּוְנֶדער, אּון ָנאר ַאַדאְנק ְּתִפָלה, ַאז 
אּון  ֶער,  ֶהעְלְפט  ַזאְך  ֶיעֶדע  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעט  ֶמען 
ֲאִפילּו ֶעס ֶפעְלט ָנאְך ַאַסאְך ְיׁשּועֹות, ָאֶּבער ָדאס ַאֵליין ַאז ֶמען 
ַהאְלט ִאין ֵאיין ֶּבעְטן אּון ֶמען ֶוועְרט ִניְׁשט ִמיד אּון ֶמען ֶגעט 

ִניְׁשט אֹויף, ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ְיׁשּוָעה.

 )קונטרס “דער אוצר איז ביי דיר”(



קאפיטל 18

פארזעצונג פון פריער:
ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ִׂשְמָחה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעַהאט ִאין ֶיעֶנע ֶסעקּוְנֶדע 
ֶווען ֶער ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען אֹויף ִדי ֵהייִליֶגע ָּבאְדן פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶקען ֶמען ָגאְרִניְׁשט 
ַאָראְּפָמאְלן, ְ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.

...

ְגַלייְך ַּביים ָאְנקּוֶמען ֶזעֶנען ַזיי ֶגעַגאְנֶגען ַאייְנְׁשֵטיין ַּביי ַאן ַאְכַסְנָיא 
ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ָדאְרט ֶגעִדיְנֶגען, אּון ָנאְכִמיָטאג ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען 
ִאין ִמְקֶוה, אּון פּון ָדאְרט צּו ִדי ׁשּול, וואּו ֵזיי ִזיְך אֹויְפֶגעַהאְלְטן ִּביז 

ַּבייַנאְכט.

ִווי  ֶגעַדאְווְנט,  ַלאְנג  ֵזייֶער  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ַּבייַנאְכט  ַהָׁשָנה  רֹאׁש 
ַזיין ֵסֶדר ִאיז ַאְלץ ֶגעֶווען, אּון ֶער ִאיז ֶדעָמאְלט ֶגעֶווען ִאין ָגאר ַא 

ֶגעַוואְלִדיֶגע ְדֵביקּות.

ֶדער  ָהאט  ֶדעָמאְלט  ַאז  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי  ַּביי  ָאְנֶגענּוֶמען  ]ְס’ִאיז 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַמִׂשיג ֶגעֶווען ִּבְׁשֵלימּות ֶדער ִעְנָין פּון רֹאׁש ַהָׁשָנה, אּון 
פּון ֶדעָמאְלט ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶדער ִעְנָין פּון ִזיְך צּוַזאְמקּוֶמען אֹויף 
רֹאׁש ַהָׁשָנה, ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעטּון אּון ֶגעָזאְגט, “ַמיין 
רֹאׁש ַהָׁשָנה ִאיז ַא ְגרֹויֶסער ִחידּוׁש. ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֵווייְסט ַאז ִאיְך 
ָהאּב ָדאס ִניְׁשט ֶגע’ַיְרְׁש’ְנט פּון ַמייֶנע ֶעְלֶטעְרן, ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַאֵליין ָהאט ִמיר ָדאס ֶגעֶגעְּבן ַאְלס ַמָּתָנה ַאז ִאיְך ֵווייס ָוואס רֹאׁש ַהָׁשָנה 
ִאיז. ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז ָּתלּוי ִאין ַמיין רֹאׁש ַהָׁשָנה” )ַחֵיי מֹוֲהַר”ן, ִסיָמן 

ת”ה([.

ָנאְכ’ן ֶעְנִדיְגן ָדאס ַדאֶוועֶנען רֹאׁש ַהָׁשָנה ַּבייַנאְכט, ִאיז ֶדער ֶרִּבי 
ַזיין ַאְכַסְנָיא, אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט ָגאר  צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּו 
ְׁשַטאְרק ְפֵרייִליְך, ֶיעֶדע ִמינּוט ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ַּבאְגֵלייֶטער 
ר’ ִיְצָחק, “וואֹויל ִאיז ִדיר ַאז דּו ָהאְסט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶדעם, צּו ַזיין ָדא 

ֶיעְצט ִמיט ִמיר”.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעֵהייְסן ְמ’ָזאל ִאים ָפאְרֵלייֶנען אּון ֶדעְרַמאֶנען ִדי 
ֶנעֶמען פּון ַאֶלע ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָוואס ָהאְּבן ִזיְך ַמְזִּכיר ֶגעֶווען אּון ִאים 
ֶגעֶגעְּבן ְקִוויְטֶלעְך ִמיט ֵזייֶעֶרע ֶנעֶמען. אּון ֵזיי ָהאְּבן ָדאְרט ֶגעֶגעְסן ִדי 
ְסעּוָדה, אּון ַאֶלעס ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ְגרֹויֶסע ִׂשְמָחה, 

ִּביז ָנאְך ִדי ְסעּוָדה ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען ְׁשָלאְפן.

ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען ַדאֶוועֶנען ִאין ׁשּול, ָאֶּבער ֶווען ֵזיי 
ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן  ֶרִּבי  ֶדער  ִאיז  ַדאֶוועֶנען  ָנאְכ’ן  ַאֵהייְמֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען 
ַפאְר’ַדֲאָגה’ט ִמיט ַא ֵלב ִנְׁשָּבר אֹויף ַא ְׁשַטאְרְקן ַפאְרֶנעם, אּון ֶער ָהאט 

ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶרעְדט ִמיט ֵקייֶנעם.

ָדאֶנעְרְׁשָטאג, ג’ ִּתְׁשֵרי, צֹום ְּגַדְלָיה, ָהאט ֶדער ֶרִּבי ְגַלייְך ֶגעָוואְלט 
צּוִריק ָפאְרן ַאֵהיים ַקיין חּוץ ָלָאֶרץ, ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֵגיין צּו 
ַקיין ׁשּום ְּפַלאץ ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִניְׁשט ַקיין ְצַפת אּון ִניְׁשט ַקיין ְטֶבְרָיה. 
ָאֶּבער ֶדער ַּבאְגֵלייֶטער ר’ ִיְצָחק ָהאט ָיא ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט ֵגיין 
ַאִּביְסל ִזיְך ַארּוְמקּוְקן ִאין ִדי ְמקֹומֹות ַהְקדֹוִׁשים ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, אּון 
ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ׁשֹוין צּוִריק ָפאְרן ַאזֹוי ְׁשֶנעל, אּון 
ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי’ן אּון ֶגעָזאְגט ַאז ְס’ִאיז ָדא ַא ַׁשָּיָרה ָוואס 
ְמ’ֶקען ִמיט ֵזיי ֵגיין ַקיין ְטֶבְרָיה. ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, “אֹויּב 
ְס’ְגלּוְסט ִדיר צּו ֵגיין ַקיין ְטֶבְרָיה, ֵגיי ִדיְנג ֵאייְזֶלען”. ֶער ָהאט ַטאֶקע 

ַאזֹוי ֶגעטּון, אּון ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעֶגעְּבן ֶעֶּפעס ֶגעְלט ַפאר ַאן ַאייְנַגאֶּבע.

ֶווען ֶער ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ֶגעְפֶרעְגט, “ָהאְסט 
ֶרִּבי  ָיא, ָהאט ִאים ֶדער  ַאז  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  ֵאייְזֶלען?”, ָהאט  ֶגעִדיְנֶגען 
ֶגעָזאְגט, “ֵגיי ׁשֹוין צּוִריק אּון ֶּבעט צּוִריק ִדי ַאייְנַגאֶּבע, אּון אֹויּב ִוויְלן 
ֵזיי ִדיר ֶעס ִניְׁשט צּוִריק ֶגעְּבן ָלאז ֶעס ַּביי ֵזיי, ַווייל ִאיְך ִוויל ִניְׁשט 
ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן  ִיְצָחק  ר’  ִאיז  ְׁשֶּפעֶטער  ָׁשָעה  ְדֵריי  ְצֵוויי  ַא  ַאִהיְנֵגיין. 
ַפאְרְׁשַלאְפט ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, אּון ֶער ָהאט ֶגעַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט ִמיְטֶגעַגאְנֶגען ִמיט ִדי ַׁשָּיָרה.

ִדי  ַפאר  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ִאין  ֶגעָוואְרן  ַּבאַקאְנט  ִאיז  ֶדעְרַווייל 
ַאייְנוואֹויֶנער פּון ְצַפת אּון ְטֶבְרָיה, ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעפּוְנט ִזיְך 
ַהָקדֹוׁש  ָהַרב  ִווי  ָדאְרט,  פּון  ַצִדיִקים  אּון  ְגדֹוִלים  ִדי  אּון  ֵחיָפה,  ִאין 
ֶרִּבי ַאְבָרָהם ַקאִליְסֶקער זי”ע, אּון אֹויְך פּון ְסַפְרִד’יֶׁשע ֲחָכִמים, ָהאְּבן 
ֶגעִׁשיְקט ֶמעְנְטְׁשן צּום ֶרִּבי’ן, ִאים צּו ֶּבעְטן ַאז ֶער ָזאל קּוֶמען צּו ָפאְרן 

צּו ֵזיי.

ִדי ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי’ן אֹויף יֹום ִּכיּפּור, אּון ֵזיי 
ָהאְּבן ִאים ֶגעְּבֶרעְנְגט ַא ְּבִריוו אּוְנֶטעְרֶגעְׁשִריְּבן פּון ִדי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים 
אּון ְגדֹוִלים, ַאז ַאֶלע ֶּבעְטן ִזיְך ַּביי ִאים ֶער ָזאל קּוֶמען ַקיין ְטֶבְרָיה אֹויף 
יֹום טֹוב סּוּכֹות. ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזיְך ָאֶּבער ִזיְך ִניְׁשט ֶגעקּוְקט אֹויף ֶדעם, 

אּון ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ִאין ֵחיָפה.
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בראשית נח לך לך

וירא חיי שרה תולדות

ויצא וישלח וישב

מקץ ויגש ויחי

שמות וארא בא

חקת בלק פנחס

בהעלותך שלח קרח

בחוקותי במדבר נשא

קדושים אמור בהר

תזריע מצורע אחרי

ויקרא צו שמיני

כי תשא ויקהל פקודי

משפטים  תרומה תצוה

מטות מסעי דברים

עקב ראה

שופטים תצא

תבוא נצבים

בראשית וילך האזינו

זכות פרשה - $1,200 זכות פרשה מיוחדת - $1,800

זכות ספר - $2,500

בראשית

בשלח יתרו

ואתחנןברכה

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

צו קויפן א זכות:  845.379.2626

זכות עמוד - $500

לך לךנחבראשית

תולדותחיי שרהוירא

וישבוישלחויצא

ויחיויגשמקץ

באואראשמות

פנחסבלקחקת

קרחשלחבהעלותך

נשאבמדברבחוקותי

בהראמורקדושים

אחרימצורעתזריע

שמיניצוויקרא

פקודיויקהלכי תשא

תצוהתרומהמשפטים 

דבריםמסעימטות

ראהעקב

תצאשופטים

נצביםתבוא

האזינווילךבראשית

זכות פרשה מיוחדת - $1,800זכות פרשה - $1,200

זכות ספר - $2,500

בראשית

יתרובשלח

ברכה ואתחנן

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

צו קויפן א זכות:  845.379.2626

זכות עמוד - $500



לך לךנחבראשית
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תצוהתרומהמשפטים 

דבריםמסעימטות

ראהעקב

תצאשופטים

נצביםתבוא

האזינווילךבראשית

זכות פרשה מיוחדת - $1,800זכות פרשה - $1,200

זכות ספר - $2,500

בראשית

יתרובשלח

ברכה ואתחנן

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

צו קויפן א זכות:  845.379.2626

זכות עמוד - $500
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זכות פרשה מיוחדת - $1,800זכות פרשה - $1,200

זכות ספר - $2,500

בראשית

יתרובשלח

ברכה ואתחנן

שמות

ויקרא

במדבר

דברים

צו קויפן א זכות:  845.379.2626

זכות עמוד - $500



נאכן בענטשן האט מען אריינגעברענגט די גוטע זאכן 
לכבוד שבת. די קינדער האבן געשמועסט צווישן זיך, איך 
האב ‘ליב’ די נאש, און איך האב ‘ליב’ יענע נאש, האט 
זיי געזאגט שטרענג, ליב?! ליב האט  דער ראש ישיבה 
מען דעם אייבערשטן. מען קען זאגן איך ‘גלייך’’ די נאש.

און דער ראש ישיבה האט געפרעגט ווער וויל האבן 
“איך”!  גוטע נאש? אלע קינדער האבן געשריגן  די  פון 
האט דער ראש ישיבה זיי פארראכטן און געזאגט, ‘איך 
האט  ישיבה  ראש  דער  און  אייבערשטער’  דער  איז   -
נאכאמאל געפרעגט, ווער וויל האבן פון די גוטע זאכן? 
האבן זיי נאכאמאל געענטפערט ‘איך’. האט דער ראש 
ישיבה ווייטער געפרעגט די זעלבע פראגע, ביז יעדער 
פון די קינדער האבן געענטפערט זייער נאמען, יצחק דוד 
דארף, הערשי דארף נאש, יוסף וויל נאש, דערנאך האט 

זיי דער ראש ישיבה געגעבן פון די גוטע נאש.

מען האט געזינגען זמירות, נאכן זינגען האט דער ראש 
האט  ישיבה  ראש  דער  פרשה.  די  פון  גערעדט  ישיבה 
פארציילט אז משה רבינו האט געפאשעט די שעפעלעך, 
ווען אינמיטן האט ער געזען א דארן בוים ברענט, דער 
אייבערשטער האט זיך דארט באוויזן צו אים. דער ראש 
ישיבה האט מסביר געווען פאר די קינדער אז א דארן 
בוים איז א מין שטעכעדיגע בוים, וואס אויב כאפט מען 
זיך אן אין דעם ווערט מען אינגאנצן צושטאכן. פארוואס 
האט דער אייבערשטער זיך באוויזן דווקא אין א דארן 
בוים, פארוואס נישט אין א זיסע בוים למשל סטראבערי 
בוים, אין א קיווי בוים, אדער אין עפעס א אנדערע זיסע 
בוים? ווייל דער אייבערשטער האט געוואלט ווייזן אז אין 
די צרה, דארט ווי מען ווערט אזוי צושטאכן און צוציפט, 

אויך דארט איז דער אייבערשטער.

האט  נאכדעם  זמירות,  געזינגען  ווייטער  האט  מען 
דער ראש ישיבה גערעדט פון דעם אז ווילאנג א מענטש 
טוט די עצות וואס מען רעדט ביי די שיעורים, איז ער 
זיך מחי’ מיט יעדע שיעור וואס ער הערט און ער וויל 
הערן נאך און נאך. אבער ווי נאר מען הערט אויף צו טון 
די עצות, ווערט מען גלייך נערוועז פון די שיעורים, די 

מענטש אליין כאפט נישט פארוואס. א מענטש וואס זאגט 
משניות, איז זיך מחי’ צו הערן נאכאמאל און נאכאמאל 
“זאג משניות”, אבער א מענטש וואס זאגט שוין נישט קיין 

משניות, ווערט ער נערוועז פון דעם.

די  פון  גערעדט  ישיבה  ראש  דער  האט  אויך 
וויכטיגקייט פון לערנען ספר “עצתו אמונה” און “אשר 
בנחל”. דער ראש ישיבה האט געזאגט: “אסאך מאל א 
טרעפט  ער  רבי’ן,  הייליג’ן  צום  מקורב  ווערט  מענטש 
א ספר “אשר בנחל” אדער “עצתו אמונה”, ער פאנגט 
אן צו לערנען און ער מאכט זיך אסאך שיעורים, אבער 
זיינע שיעורים  ווערט ער אזוי פארנומען מיט  נאכדעם 
אז ער הערט אויף צו לערנען “אשר בנחל”. און נאכדעם 
אז ער באקומט מער נישט קיין חיזוק, הערט ער אויף צו 
לערנען און ער הערט אויף מיט אלעס.” האט דער ראש 
ישיבה אויסגעפירט: “עצתו אמונה” און “אשר בנחל” דאס 

דארף זיין די וויכטיגסטע שיעור.”

און  אנגערופן  זיך  ישיבה  ראש  דער  האט  נאכדעם 
היכל  אין  ניינציג פראצענט מענטשן  און  “ניין  געזאגט: 
הקודש פרעגן נישט יעדע זאך וואס צו טון. מען דארף 
נישט דווקא פרעגן דעם ראש ישיבה ווי אזוי זיך צו פירן, 
מען קען אויפזוכן א ענטפער אין “אשר בנחל”. אבער 
רוב מענטשן גייען מיט די שטראם, מען טוט וואס יעדער 

טוט. 

דער ראש ישיבה האט פארציילט אז איינער האט אים 
געזאגט: “נאך א מזל ס’איז דא אזעלכע אינטערעסאנטע 
וואס פרעגן אלע מיני שאלות, אזוי האב איך  מענטשן 
נאכדעם א שיינע “עצתו אמונה” וואו מען קען טרעפן 
האט  ישיבה  ראש  דער  ספיקות.”  אלע  אויף  תירוצים 
ארויסגעברענגט מיט די מעשה אז רוב מענטשן פרעגן 
נישט וואס צו טון, מען קוקט וואס יעדער טוט און אזוי 

טוט מען.

נאכדעם האט דער ראש ישיבה געזאגט פאר יעדעם, 
גוט שבת, גוט שבת! “ש’כח אייבערשטער אז איך האב 

געהאט די זכי’ צו מיטהאלטן אזא הערליכע באטע.”

 באטע פרשת שמות תשפ”ב 



זכי’  די  געהאט  איך  האב  וארא  פרשת  וואך  די 
ישיבה  ראש  מיטן  סעודה  הערליכע  א  מיטצוהאלטן 

שליט”א.

דער ראש ישיבה איז אהיימגעקומען מיט א פרייליכן 
גוט שבת גוט שבת!

דער ראש ישיבה האט אנגעפאנגען צו זינגען זמירות 
מיט די קינדער, און ווען מען איז אנגעקומען צו ‘מודה 
אני לפניך’ האט דער ראש ישיבה געזאגט אז ווען רבי נתן 
פלעגט דאס זאגן האט זיך געגאסן טרערן פון זיינע אויגן.

פאר קידוש האט דער ראש ישיבה זיך אנגערופן און 
געזאגט: “ווער ווייסט וואס מען דארף טון פאר קידוש?” 
און דער ראש ישיבה האט געענטפערט אז פאר קידוש 

דארף מען תשובה טון.

נאך קידוש האבן אלע קינדער געמאכט א שורה ביי די 
סינק און דער ראש ישיבה האט זיי געוואשן.

מען האט געשמועסט וועגן די שבת שבע ברכות וואס 
גייט פארקומען קומענדיגע וואך אין שטעטל, האט דער 
ראש ישיבה פארציילט אז ער האט געזאגט אז די זיידע 
און באבע פארקאש דארפן נישט מיטנעמען אן אייניקל 
וואס זאל זיי באגלייטן, ווייל די חתן און די כלה וועלן זיי 
קענען אהיימבאגלייטן. דאס איז די שענסטע זאך, אז א 

חתן און כלה זאלן באגלייטן די זיידע און באבע.

דער ראש ישיבה האט פארציילט אז ער האט געהערט 
זייער  וואס ער האט  ווארט  גוט  זיין מאמע גאר א  פון 
הנאה געהאט פון דעם: “אין הונדערט יאר ארום וועט 
וויסן וועלכע קליידער דו האסט געהאט,  קיינער נישט 
אדער אין וועלכע הויז דו האסט געוואוינט, עס וועט נאר 

בלייבן וואס דו האסט געטון פאר די קינדער.”

און דער ראש ישיבה האט פארציילט אז די וואך ווען 
ער האט געגעבן א שיעור פאר די איינגעשטעלטע אין 
שטעטל  סקול, האט ער געקלונגען זיין מאמע אינמיטן די 
שיעור און איר געבעטן אז זי זאל עס איבערזאגן פאר זיי.

מען האט אריינגעברענגט די זופ, און דער ראש ישיבה 

האט געהאלפן די קליינע קינדער עסן און זיי געפיטערט 
די זופ.

נאכדעם האבן די קינדער אנגעפאנגען צו מאכן אלע 
מיני אינטערעסאנטע חידות און ווערטליך, עס איז געווען 

זייער פרייליך און לעבעדיג.

איינער פון די קינדער האבן געבעטן דעם ראש ישיבה 
וויץ פון די לעפל מיט די טיי. האט דער  ווייזן די  זאל 
ראש ישיבה גענומען א לעפל און א קאפ, און אנגעפאנגען 
וואס איז  געווען א מענטש  צו פארציילן: איינמאל איז 
געקומען צו די דאקטער און געזאגט אז יעדע מאל ער 
טרינקט טיי טוט אים זיין אויגן זייער שטארק וויי. האט 
אים די דאקטער געזאגט אז ער וויל זען ווי אזוי ער מאכט 
א טיי. די מענטש האט אנגעפאנגען צו מאכן א טיי, און 
ער האט גענומען א לעפל צו אויסמישן די האניג מיט די 
טיי, און אזוי האט ער אנגעפאנגען צו טרינקען. אבער די 
לעפל האט אריינגעהאקט אין זיין אויגן און ס’האט אים וויי 
געטון... און דער ראש ישיבה האט עס נאכגעמאכט מיט 

די לעפל און די קאפ, און אלע קינדער האבן געלאכט...

א  נאך  פארציילט  ישיבה  ראש  דער  האט  נאכדעם 
נישט  וואס האט  געווען איינער  ווערטל, אז אמאל איז 
געהאט וואס צו טון, פלעגט ער יעדן טאג קומען צו די 
דאקטער זאגן אז עפעס אנדערש טוט אים וויי. איינמאל 
נישט  איז  מענטש  יענע  וואס  טעג  אפאר  אדורך  איז 
געקומען, די נעקסטע מאל וואס ער איז געקומען האט 
אים די דאקטער געפרעגט, וואס איז געשען לעצטע וואך 
אז דו ביסט נישט געקומען? האט ער געענטפערט אז 
לעצטע וואך האט ער נישט גוט געפילט.. אלע קינדער 

האבן זייער געלאכט.

נאכן מיטהאלטן שוין אסאך סעודות ביים ראש ישיבה 
זע איך אז יעדע וואך מאכט דער ראש ישיבה ווערטליך 
ביי די סעודה אז די קינדער זאלן זיין פרייליך עס זאל זיין 

א געשמאקע אטמאספער.

איינער פון די קינדער האבן געפרעגט א חידה, און 
“וויפיל  הויך:  נאכגעזאגט  עס  האט  ישיבה  ראש  דער 

 פרשת וארא תשפ”ב 

>>>>



מוריטשקעס קענען אריינגיין אין א עלעוועיטער? קיין 
איינס נישט. ווייל זיי פאלן אריין אין די לאך צווישן די 

פלאר און די עלעוועיטער...”

עס איז געווען זייער אינטערסאנט צו זען וויאזוי דער 
ראש ישיבה האט זיך אראפגעלאזט צו די קינדער, און 
אויסגעהערט זייערע מעשיות און חידות און דער ראש 
ישיבה האט זיי פארציילט ווערטליך, און אויך די גרויסע 
זייער  געווען האט  דארט  איז  וואס  יעדער  און  קינדער 

הנאה געהאט.

נאכדעם האט מען אריינגעברענגט די פלייש, און עס 
האבן אנגעפאנגען צו קומען אסאך בחורים מיטצוהאלטן 

די באטע.

ש’כח  אנגערופן:  זיך  האט  ישיבה  ראש  דער 
אייבערשטער אז איך מאך שוין יעצט חתונה מיין דריטע 
קינד, און דער אייבערשטער האט מיר געהאלפן אז איך 
האב שוין צוויי שנורן, מיט א טיכל און שירצל. און דער 
ראש ישיבה האט זיך אנגערופן און געזאגט: “אזוי זיצט 
מען אין גן עדן. מיט א ווייסע טיכל, א ווייסע שירצל און 
א פערל קייטל.” און דער ראש ישיבה האט צוגעלייגט: 
“אינטערסאנט אז די יונגע דור וויל נישט גיין מיט א פערל 

קייטל”.

געווען  זענען שוין  ווען עס  די באטע  ביי  שפעטער 
נאכאמאל  עס  ישיבה  ראש  דער  האט  מענטשן,  מער 
איבערגעזאגט,: “אזוי זיצט מען אין גן עדן, מיט א ווייסע 

טיכל, א ווייסע שירצל און א פערל קייטל.”

האט איינער פון די געסט געפרעגט דעם ראש ישיבה, 
ווער זאגט אזוי? האט דער ראש ישיבה געשמייכלט.

נאכדעם האט דער ראש ישיבה געזינגען אסאך ניגונים, 
און אויך די ניגון פון דעם ראש ישיבה’ס טאטע, זייער א 
וואס שטייט אין שיר  ווערטער  ניגון אויף די  ווארעמע 
השירים “משכינו אחריך נרוצה וגו’ טאטע טאטע צי מיך 
צו דיר, איך וועל צו דיך לויפן אויף אלע פיר, אין דיינע 
צימערן א אפענע טיר, מיר וועלן זיך פרייען אן א שיעור.”

די  הויך  געליינט  ישיבה  ראש  דער  האט  שפעטער 
מעשיות פון תפילות וואס די קינדער ברענגען אהיים פון 
חדר, און עס איז געשטאנען אז איינער פון די קינדער 
האבן געבעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל זיין פרייליך, 
האט דער ראש ישיבה געזאגט אז דאס איז זייער א שיינע 
מעשה פון תפילה, ווייל אז מען איז פרייליך האט מען 

שוין אלעס.

דער ראש ישיבה האט פארציילט פאר די קינדער א 
מעשה מיט בילדער פון איינער פון די קינדער ביכלעך, 

וועגן א אינגל וואס האט נישט אויפגעוועקט זיין מאמע 
ווען ער האט געדארפט עפעס א טוי, אלע קינדער האבן 

זיך צוגעהערט פארגאפט.

און  בילדער  די  געוויזן  זיי  האט  ישיבה  ראש  דער 
נאכגעמאכט די קולות פון דעם אינגל, און פון די מאמע, 
און דער ראש ישיבה האט געמאכט א קוויטשעדיגע קול 
זייער  ווען די בעיבי האט גערעדט, און עס איז געווען 

אינטערעסאנט מיטצוהאלטן.

נאכדעם האט דער ראש ישיבה פארציילט אז איינער 
האט אים געשריבן א בריוו, אז ער ווייסט נישט וואס צו 
טון, ווייל אסאך מאל ווען ער קומט אהיים שפעט, אדער 
ער רעדט אויפן טעלעפאון, ווערט זיין ווייב אזוי גערעגט 
און ער  גראדזשען,  צו  אן  זי פאנגט אים  און  אויף אים 
ווייסט נישט וואס צו טון, ער האט שוין געהערט אז א 
ווייב קען בלאזן אדער שרייען, אבער ער וויל וויסן אויב 

דאס איז אויך נארמאל?

יעדער איז געווארן זייער נייגעריג צו הערן וואס דער 
ראש ישיבה האט געענטפערט, האט דער ראש ישיבה 
געזאגט אז נעקסטע וואך וועט מען קענען זען אין די 

עצתו אמונה וואס די ענטפער איז.

אויף  פארציילט  ישיבה  ראש  דער  האט  נאכדעם 
איינעם אז ער מאכט זייער אינטערעסאנט זיין שבת טיש. 
ער שפילט א געים מיט די קינדער ‘עצתו אמונה געים’. 
ביי די סעודה פרעגט ער פון די קינדער א שאלה פון 
עצתו אמונה און אלע קינדער האבן א געלעגנהייט צו 
זאגן וואס זיי טראכטן אז די תשובה וועט זיין. נאכדעם 
וואס יעדער האט שוין געזאגט, ליינט ער פאר די תשובה 

פון דעם ראש ישיבה.

נאכדעם האט דער ראש ישיבה גערופן די קינדער צו 
קומען בענטשן, און דער ראש ישיבה האט געבענטשט 

מיט זיי מיט א ניגון.

שכח אייבערשטער אז איך האב געקענט מיטהאלטן 
אזא הערליכער שיינע סעודה ביים ראש ישיבה שליט”א,  
עס האט געהאט אלע טעמים, עס האט געשפירט ממש 
“וואס קען שוין  איך  גן עדן, אסאך מאל טראכט  טעם 
דער ראש ישיבה צולייגן מער צו דעם סעודה וואס עס 
איז נישט געווען ביי אלע פריערדיגע סעודות ביז אהער, 
געווען  נישט  בין  איך  אז  איך  זעה  מאל  יעדע  אבער 
גערעכט, אלץ איז די סעודה אזוי געשמאק און פרייליך, 

עס מאכט דעם שבת זאל האבן אלע טעמים.



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

שבע ברכות פארן ראש ישיבה אין היכל הקודש קרית יואל צוגעשטעלט 
דורכן זיידן ר’ אברהם חיים פארקאש שליט”א - מיטוואך בא.

שבע ברכות פארן ראש ישיבה שליט”א מוצאי שבת פרשת בא 
אין בנין התלמוד תורה קרית ברסלב ליבערטי

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

קביעת מזוזה פאר א טייל פון די נייע איינוואוינער וואס האבן זיך אריינגעצויגן אויף די טווין ברידזש גאס
רעכטס: אין שטוב פון ר’ לייב אפפעל הי”ו. לינקס: אין שטוב פון ר’ יודל טירנויער הי”ו

קביעת מזוזה אין די נייע קלאסן פון תלמוד תורה קרית ברסלב 
ליבערטי, מאנטאג פרשת בשלח.

שבע ברכות אינעם שטוב פונעם מחותן ר’ יואל פארקאש שליט”א - 
דאנערשטאג בא.



קביעת מזוזה אין שטוב פון ר’ יצחק אהרן וויינבערג הי”ו

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

צוויי געסט פון שטעטל באזוכן דעם נייעם חדר אין ירושלים עיר תלמוד תורה היכל הקודש ירושלים געעפנט אירע טויערן
הקודש - מאנטאג בשלח.  

סיום מסכת מגילה אין כיתה ט’ קרית ברסלב ליבערטי - 
דאנערשטאג פרשת בשלח.

סיום מסכת מגילה מסיים געווען ברוב עם דאנערשטאג בשלח אין ישיבה צוזאמען מיט די וועכנטליכע שיעור פונעם ראש ישיבה 
שליט”א. דער דיין שליט”א האט מסיים געווען די מסכתא און דערנאך גערעדט אפאר ווערטער לכבוד דעם מעמד. 



הערליכע מלוה מלכה ווערט צוגעגרייט אין בית המדרש האשקי 
לטובת החזקת בית המדרש עצתו אמונה

ר’ אהרן וועבערמאן הי”ו ביים געבן זיין הערליכן דרשה.

ביים פארטיילן א הושענה פון מוהרא”ש זי”ע פאר אלע וואס 
האבן געגעבן שיינע נתינות.

ר’ אהרן פיש הי”ו ביי זיין רעדע.  

א טייל פונעם ציבור ביים מלוה מלכה.

ר’ יואל שניטצלער הי”ו גבאי פון ביהמ”ד עצתו אמונה ביים 
אויפטרעטן מיט טרעפליכע דיבורים.



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!

איך גיי צום רבי’ן
אֹויף  ִזיְך  ִפיְרט  ֶמען  ַאזֹוי  ִווי  ִקיְנֶדער,  ֵטייֶעֶרע 
ִמיט  ִהיְמל  ִאין  אֹויְבן  ַזיין  ֶוועט  ַאזֹוי  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף  ָדא 
ֶווען  ָטאג,  ֶיעְדן  ּתֹוָרה  ֶלעְרְנט  ָוואס  ֶדער  ְנָׁשָמה;  אּוְנֶזער 

ֶוועְרן,  ִנְפָטר  ֶוועט  ֶער 
ֶוועט  ְנָׁשָמה  ַזיין 
אֹויְבן  ַארֹויְפֵגיין 
ִדי  ֶוועט  ִהיְמל,  ִאין 
ַגן- ִאין  ֵגיין  ְנָׁשָמה 
ּתֹוָרה,  ֶלעְרֶנען  ֵעֶדן 
ִאיז  ָוואס  ֶדער  אּון 
ַצִדיק  צּום  ֶגעַגאְנֶגען 
ֶקעֶנען  אֹויְך  ֶוועט 
ִנְפָטר  ָנאְכן  ֵגיין 

ֶוועְרן צּום ַצִדיק.

ַא  ֶהעְרט 
ָוואס  ַמֲעֶׂשה  ֵׁשייֶנע 
ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָהאט  ָעֵלינּו  ָיֵגן 
ַא  פּון  ֶדעְרֵצייְלט 
ָחִסיד,  ְּבֶרְסֶלְב'ֶער 

פּון  ֶסעְנְדְר'ל  ֶרִּבי 
ִטיָראִוויֶצע ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. ֶדער ֶרִּבי ֶסעְנְדְר'ל ִאיז ֶגעֶווען 
ַאן עֹוֵבד ַהֵׁשם, ַא ְגרֹויֶסער ֶעְרִליֶכער ִאיד, סֹוף ָיָמיו ָהאט 
ֶער ֶגעוואֹויְנט ִאין אּוַמאן אּון ַזיין ֵסֶדר ַהיֹום ִאיז ֶגעֶווען ַאז 
ֶיעְדן ַפאְרָטאְגס ְפֶלעְגט ֶער ֵגיין צּום ִציּון פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן 
ִזיְך ִמְתּבֹוֵדד ַזיין אּון ֶלעְרֶנען ָדאְרט ַזייֶנע ִׁשיעּוִרים ְּכִסְדָרן.

ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ֶווען  ַאז  ַּפאִסיְרט  ָהאט  ַאָמאל 
ַווייֶסע  ַא  ֶגעֶזען  ֶמען  ִציּון ָהאט  ַפאְרָטאְגס צּום  ֶגעקּוֶמען 

ֶגעְׁשַטאְלט ְׁשֵטיין ִאיְנְדרֹויְסן ַּביים ִציּון.

ִזיְך  ָהאְּבן  ַאֶלע  ֶגעַהאט,  מֹוָרא  ָהאט  ֶמען 
ֶאְפָׁשר  ַמְלָאְך?  ַא  ֶאְפָׁשר  ִאיז ָדאס?  'ָוואס  ֶגעוואּוְנֶדעְרט: 

ַא טֹויֶטער ֶמעְנְטׁש?' קּוְקְנִדיג ָהאְּבן ֵזיי ִזיְך ֶגעַכאְּפט אּון 
ֶגעָזאְגט: "ָדאס ִאיז ֶרִּבי ֶסעְנְדְר'ל פּון ִטיָראִוויֶצע!" ֶדער ֶרִּבי 
ֶסעְנְדְר'ל ִאיז ֶגעֶווען ַּבאֶדעְקט פּון ָקאּפ ִּביז ִפיס ִמיט ְׁשֵניי, 
ֶמען ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּום 
ֶגעְפֶרעְגט:  אּון  ִאים 
ָוואס  ֶסעְנְדְר'ל  "ֶרִּבי 
ֶעס  ָדא?  ִאיר  טּוט 
ֶעס  אּון  ַקאְלט  ִאיז 
ֶוועְרט  ִאיר  ְׁשֵנייט, 
ַפאְרְפרֹויְרן?!"  ָדאְך 
ֶגעָזאְגט:  ֶער  ָהאט 
ֶגעקּוֶמען  ִּבין  "ִאיְך 
ִציּון  צּום  ַפאְרָטאְגס 
אּון ֶגעֶזען ַאז ֶדער ִציּון 
ִאיז ַפאְרְׁשַּפאְרט, ָהאּב 
'ִאיְך  ֶגעְטַראְכט  ִאיְך 
פּון  ַאֶוועק  ִניְׁשט  ֵגיי 
ִווי  ַאזֹוי  ִציּון;  ֶרִּביְנ'ס 
ַאֶוועק  ֶוועל  ִאיְך  ֶווען 
ֶוועְלט,  ֶדער  פּון  ֵגיין 
ֶוועל ַארֹויְפקּוֶמען  ִאיְך 
ִאיְך  ִהיְמל,  ִאין  אֹויְבן 
ִאין  ֵהיַכל  ֶרִּביְנ'ס  ֵהייִליְגן  צּום  ֵגיין  ִוויל  ִאיְך  ֶּבעְטן  ֶוועל 
ִמיט  ַאֶוועְקְׁשטּוְּפן  ִמיר  ָזאל  ֶמען  ִניְׁשט  ִאיְך  ִוויל  ֵעֶדן,  ַגן 
ִאיז  ֶעס  ַווייט,  ִאיז  ֶעס  ְׁשֵנייט,  ֶעס  ֶרעְגְנט,  'ֶעס  ֵּתירּוִצים: 
ַקאְלט' אּון ָדאס ְגַלייְכן, ִאיְך ֶוועל ָזאְגן ַפאר ִדי ַמְלָאִכים 
ַאז ֶווען ִאיְך ָהאּב ֶגעֶלעְּבט ָהאּב ִאיְך ִניְׁשט ֶגעקּוְקט אֹויף 
ֵּתירּוִצים, ִאיְך ִּבין ֶיעְדן ָטאג ֶגעֶווען ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס 
ִציּון, ִוויל ִאיְך ֶיעְצט אֹויְך ֵגיין צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ָאן ַקיין 

ֵּתירּוִצים - ֶוועט ֶמען ִמיר מּוְזן ָלאְזן ֵגיין צּום ֶרִּבי'ן".

ַא ַווייֶסע ֶגעְׁשַטאְלט ְׁשֵטייט ִאיְנְדרֹויְסן ַּביים ִציּון
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הקלד כותרת ראשית כאן
הקלד כותרת משנית כאן
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ראמהאאאפהאאאחהווואורוטאאדרתוסשאשארהומ
אשודששנרמרששרממאשמשמזשמוהראשמשארארדמס
שמהטכדדוהאאאשארהומאהשמשארהומארורהרהוח
נהרשארהומוששהחקכשארהומוהראשרהמשמהוהוז
ממארקרמששעמלקשימשקהמורזמראהוואומחומומ
רושאאנושאאטפאוקאלרוומכיורומהרהוומבמעמ
זההשעצהאברררגמרמשחמהוירהמדרהרהשארהומה
ארשרטנררממההמהוונוורהצורעאוארימוהראשש
האאמאראהתוהווררההתהארמדאשמשאשישארהומא
משרומששומההמממשררחרשאחצשוגשתיממתמטמור
ומההיהממשרמרעבאאטאאמשמוהראשילסוווווהה
הוורעדואאאושאשרשירשוונרגתשארהומההדהרו
רהמאגהרשעשהדושהקהסנהלאגמוהראשכערררראמ
ארהשרהדמוהראשפווריררשדרמוהראשבאתאאאשה
שאתאוזקזפהאממסמכתאאאפתשארהומרשצחשלששס
תששמשארהומשמוהראשקטששארהומוהראשמוהראש



שיעור מיטן רבי’ןשיעור מיטן רבי’ןסודאקא
אא

ַיְסִּכימּו  ֶקר ְּכֶׁשּלא  ַהּׁשֶ ַהִּסיָמן ֶׁשל  י. 
לָׁשה ֶׁשַהָּקדֹוׁש  ָעָליו ַרִּבים, ְוהּוא ִמּׁשְ

ָּברּוְך הּוא שֹוְנָאן. 
רֹוב  ַאז  ִאיז  ַׁשְקָרן  ַא  פּון  ִסיָמן  ַא  טייטש. 
ַא  אּון  ִאים.  ִמיט  ִניְׁשט  ַהאְלְטן  ֶמעְנְטְׁשן 
ַׁשְקָרן ִאיז ֵאייֶנער פּון ִדי ְדֵריי ָסאְרט ֶמעְנְטְׁשן 

ֶוועֶמען ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַפייְנט.

אאמתמת

דער הייליגער רבי זאגט: טוהן עבירות 
ברענגט אויפן מענטש

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. צובראכענקייט 
ב. כפירות 

ג. כעס
ד.קנאה אויף א צווייטן

תשע”ה
דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

 שלום יאקאבאוויטש נ”י - בארא פארק
שיקט אריין די ענטפערס מיט אייער נאמען צו 845-379-1161

שאלה און ענטפער פון פאריגע  וואך:

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

שאלה: 

ענטפער:



פון רעכטס צו לינקס.פון רעכטס צו לינקס.
2. אז מען היט די צייט, מען לעבט מיט א ____, קען מען 

אנקומען זייער אסאך

5. דורכ’ן דערמאנען נעמען פון ____ קען מען טוישן די טבע

7. ווען א מענטש נעמט אריין אין זיך די אמונה, דאס איז די 
בעסטע ____

8. אלע וואס זענען מקורב צו אן אמת’ן ____, זענען זוכה צו 
האבן א קלארע אמונה

9. דער ____ קען אויסהיילן בעסער פון אלעמען

11. מען קען נישט מסביר זיין וואס דאס איז ____ ____ 
ביים הייליגן רבי’ן

13. דעם רבינ’ס ____ איז די בעסטע צו שטארקן די אמונה 
און בטחון

14. מען זאל זייער אכטונג פון ____ מענטשן וואס מאכן זיך 
ווי א חבר

15. מען דארף זייער אכטונג געבן זיך נישט צו ____ אין די 
וועלט אריין

פון אויבן אראפ.פון אויבן אראפ.
1. דער רבי געבט א קלארע אמונה, מען שפירט זיך שטענדיג 

____ מיט’ן אייבערשטן

3. ביים רבי’ן איז געווען ____ ____ א יסוד היסודות

4. ____ ____ איז א באד פאר די נשמה

6. דומם, צומח, חי, מדבר, אלעס איז ער, אלעס איז דער ____

8. ווער עס טוט פאר אנדערע אידן, דער באקומט א ברכה אין 
די ____

10. ____ איז א רפואה פאר אלעס

12. אין יעדע ____ פון רבי’ן ליגן געוואלדיגע עצות און הדרכה 
פאר’ן לעבן

האסטו דורך געלערנט עצתו אמונה האסטו דורך געלערנט עצתו אמונה 
פרשת בשלח?פרשת בשלח?



פאר תושבי ענגלאנד!

KerenHadfusaMCR@gmail.com

עצתו אמונה איז אויך
דא צו באקומען אין  
 לשון הקודש און ענגליש

0739 307 5443
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