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בריוו צו די רעדאקציע

תלמידי  כבוד 
חכמים

היכל הקודש נייעס

היכל הקודש 
מאנסי געעפענט 
אירע טויערן 
בעזרת השם

עניינא דיומא

די טעג פון 
שובבי”ם

שטעטל נייעס

דער ראש ישיבה 
באזוכט אין 
שטעטל

א סעודה מיט’ן ר”י

שבת קודש 
פרשת ויגש

א מעשה פון תפילה

א געמאלן בילד 
פון א מעשה פון 
תפילה  
פאר קינדער

מנחה מעריב וארא ... 05:50

מזל 
טוב!

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן 
מזל טוב פאר א חשובע משפחה 

 מו”ה אליעזר שמן הי“ו 
וזוגתו חנה תחי‘

צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זען אסאך 
נחת ביי דעם קינד און ביי אלע קינדער.
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כבוד תלמידי חכמים 

בעזרת ה’ יתברך - ליל שישי פרשת ויחי, 
י”ג טבת, שנת תשפ”ג לפרט קטן

נרו  הערש  אברהם  טייערער  מיין  לכבוד 
יאיר, גבאי קרית ברסלב ליבערטי

דיין עבודת הקודש; הן  זיך מיט  שטארק 
די שיינע קרית  הן מיט  און  גבאות,  די  מיט 
ברסלב בלעטל. די מפיצים זענען דאס מפיץ, 
זיי זאגן אלע אז דאס גייט זייער גוט, מענטשן 

זענען זיך זייער מחי’.

יעדע  שרייבן  געדארפט  ווען  וואלט  איך 
וואך א בריוו, נישט נאר ווען איך האב עפעס 

צו זאגן וואס מען זאל פאררעכטן.

איך וויל מעורר זיין. פאריגע וואך פרשת 
דערקענען”  צו  “בילד  ביים  געווען  איז  ויגש 
געשריבן איינע פון די מענטשן - דער ראש 

ישיבה אין יבנאל, הרב הגאון 
רבי אליעזר אדלשטיין 

שלא  געווארן  געשריבן  איז  עס  שליט”א. 
בכבוד סתם זיין נאמען, אן קיין “הרב” און אן 
קיין “שליט”א”. דער ראש ישיבה אין יבנאל 
דער  יארן  אלע  געווען  איז  ער  גאון,  א  איז 
ער  עלינו,  יגן  זכותו  מוהרא”ש  פון  חברותא 
קען ש”ס בעל פה בלי גוזמא. מען קען זיך 
פרעגט  מען  וואו  איבערצייגן;  אליינס  דאס 

אים אין ש”ס - איז ער דארט בקי.

ביטע אכטונג געבן פון היינט און ווייטער 
מכבד זיין תלמידי חכמים.

ביטע דרוקן דעם בריוו אינעם בלעטל.

פון דער ראש ישיבה 

רעדאקציע
 בריוו צו די  
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דער ראש ישיבה באזוכט אין שטעטל

ישיבה  ראש  דער  איז  ויחי  דאנערשטאג  פארגאנגענעם 
תורה  תלמוד  די  באזוכן  צו  שטעטל  אין  ארויסגעקומען 
די  און  קינדער  די  זיין  מחזק  צו  כדי  שולע,  מיידל  די  און 

איינגעשטעלטע.

צום ערשט איז דער ראש ישיבה אריין אין אפיס פון די 
מוסד צו אדורך שמועסן די עיניני המוסד מיט אלע פרטים 
וואס עס פעלט זיך אויס צו קענען אנגיין אויף ווייטער, דער 
ראש ישיבה האט מכבד געווען איינע פון די איינגעשטעלטע 
וואס ארבעט אין די מוסד שוין א לאנגע צייט צו ארויפלייגן 
הטוב  הכרת  די  ארויסברענגענדיג  אפיס,  אינעם  מזוזה  די 
וואס ער האט פארן העלפן די מוסד ביז אהער מיט אזא 

געטריישאפט און איבערגעגעבענקייט.

קלאס  יעדע  אין  אריין  ישיבה  ראש  דער  איז  דערנאך 
‘ואני’ דער ראש ישיבה  זיי די  באזונדער און געזונגען מיט 
האט זיי געזאגט זיי זאלן דאס זינגען מיט א געשמאק און 
זיך שאקלען מיט א ווארימקייט בשעת’ן זינגען, פארציילנדיג 
די מעשה פון א קינד וואס האט זיך פארשטעלט ווי א איד, 
און געלערנט אין חדר צוזאמען מיט אלע קינדער, איין טאג 
איז דער רב פון שטאט געקומען אין חדר און געפרעגט ווער 
דער אינגל איז, און געזאגט מען זאל נאכקוקן אויב דער אינגל 
איז א איד, מען איז דאס נאכגעגאנגען און מען איז געוואויר 

געווארן אז דאס איז טאקע נישט קיין אידיש קינד.

די חסידים האבן געפרעגט דעם רב מיט נייגער וויאזוי 
ער האט דאס דערשמעקט, האט ער זיי געזאגט אז ער האט 
באטראכט די קינדער, און ביי דעם קינד האט ער געזעהן 
אז ער רירט זיך נישט, ער דאווענט אזוי גראדערהייט אן זיך 
געבן איין שאקל, האט ער גלייך פארשטאנען אז דא ליגט 

עפעס אינטער דעם.

יעדע  ביי  די מעשה  פארציילט  ישיבה האט  ראש  דער 
קלאס עקסטער, און אינטרעסאנט איז געווען אז ביי יעדע 
די  פון  יארגאנג  די  לויט  פארציילט  דאס  ער  האט  קלאס 
קינדער, ביי די קלענערע קינדער האט עס דער ראש ישיבה 

אראפגעלייגט מער אויף זייער וועג און אזוי ווייטער.

דערנאך האט דער ראש ישיבה געגעבן א שיעור פאר די 
איינגעשטעלטע, וואס ארבעטן אזוי געטריי מיט די קינדער 
יעדן טאג, און ארום געשמועסט די חשיבות פון זיין א מלמד 
אין די מוסד, ווי מען איז מחנך די קינדער צו האבן א ריינע 
גאר  האט  ישיבה  ראש  דער  אייבערשטן,  אינעם  אמונה 
שטארק ארויסגעברענגט וויאזוי מען דארף זיך אפגעבן מיט 
די קינדער, נישט אלע עלטערן ווייסן וויאזוי זיך אפצוגעבן 
ריכטיג מיט יעדן קינד, און דער מחנך קען אנפילן דעם חלל, 
און ארבעטן מיט יעדן קינד אים אויפצוהייבן ווי עס דארף צו 

זיין, ער זאל אויסקוואקסן געזונט.

ביים סוף איז דער ראש ישיבה אריבער צום וואך נאכט 
דארט  האט  מען  הי”ו,  דעפריס  יודל  מו”ה  האברך  פון 
געדאווענט מנחה מעריב, דערנאך האט זיך דער ראש ישיבה 
אראפגעזעצט צו טועם זיין עפעס פונעם וואך נאכט, דער 
ראש ישיבה האט דארט ארום גערעדט פון די הייליגע מוסד 
וואס מיר האבן, אז די מוסד האט זיך געקענט עפענען פון 
אנהייב און האבן ווייטער א קיום אדאנק אנשי שלומינו וואס 
זייערע קינדער,  זענען דעמאלט געווען גרייט אריינצושיקן 
דער ראש ישבה האט אויסגעפירט: “ווייל מיט מיינע קינדער 

אליין וואלט איך נישט געקענט עפענען א מוסד”.

ביים סוף האט דער ראש ישיבה געוואונטשן פארן בעל 
שמחה ער זאל זען אסאך נחת ביי דעם קינד און ביי אלע 
קינדער געזונטערהייט, דער בעל שמחה ר’ יודל האט געגעבן 
פארן ראש ישיבה בשעת מעשה א מתנה א הערליכן ספר 
זוהר הקדוש אין איין באנד, פון וואס דער ראש ישיבה האט 

זייער הנאה געהאט.

פון דארט איז דער ראש ישיבה צוריקגעפארן און נישט 
לאנג נאכדעם האט דער ראש ישיבה געגעבן דעם ליל ששי 

שיעור פאר אינגעלייט אין ישיבה.
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ו ו א ר ג נ י מ ו ל ב

סעודת הילולא פון הייליגן רבי נתן געפראוועט 
בהשתתפות דער ראש ישיבה שליט”א

מאנטאג אווענט פרשת ויחי אור ליום עשרה בטבת איז 
צום  הילולא  סעודת  דערהויבענע  א  געווארן  אפגעראכטן 
178סטן יארצייט פון הייליגן רבי נתן, דער גרויסער תלמיד 
עשרה  עש”ק  געווארן  נסתלק  איז  וואס  רבין,  הייליגן  פון 

בטבת שנת תר”ה.

היכל  ביהמ”ד  פון  גבאי  פונעם  איינלאדענונג  די  אויף 
הקודש אין בלומינגראוו מו”ה בערל לעווי הי”ו איז דער ראש 
ישיבה געקומען זיך באטייליגן צום יארצייט סעודה, צו מחזק 
זיין אנשי שלומינו פון קרית יואל והגלילות. אנשי שלומינו 
אין קרית יואל האבן יעדער גענומען א חלק אין צושטעלן די 
סעודה, איינער האט געמאכט בילקעס, איינער פיש, דיפס, 

טרונקען, זופ און אזוי ווייטער.

זיך צוזאם געקומען צו די  גרויסער ציבור איז   גאר א 
געלעגענהייט ווען מען וועט האבן די זכי’ צו הערן דברות 
אויך  זענען  יואל, עס  קרית  אין  ישיבה  פונעם ראש  קודש 
געקומען צו פארן פילע אנשי שלומינו פון מאנסי און פון 
בית  דעם  אין  געפונען  גוט  זייער  זיך  האבן  אלע  שטעטל, 

המדרש, ווי עס הערשט א גאר געשמאקע אטמאספער.

 דער ראש ישיבה האט אויפגעטרעטן מיט א שיינע דרשה, 

פארן דרשה האט דער ראש ישיבה ארויפגערופן א חשובער 
לעבאוויטש  דוד  פנחס  מו”ה  שלומינו  מאנשי  אינגערמאן 
הי”ו וואס האט געמאכט א סיום אויפן גאנצן ספר “ליקוטי 
הלכות” פון הייליגן רבי נתן, דער ראש ישיבה האט געזאגט 
אז דאס וועט האפענטליך געבן א שטופ פאר אנדערע אויך 

אנצוהייבן לערנען ליקוטי הלכות.

 דערנאך האט מען געזונגען דעם ניגון וואס רבי נתן האט 
געזונגען “אונזער גרויסקייט און אונזער שיינקייט וועט מען 

זען ווען משיח וועט קומען”.

סיפור  די  אויסגעשמועסט  האט  ישיבה  ראש  דער   
התקרבות פון רבי נתן, ווי ער האט געזען ווי זיין חבר רבי 
ווען  געשמאק,  עקסטערע  אן  מיט  סליחות  די  זאגט  ליפא 
ער האט אויסגעפונען אז רבי ליפא איז נתקרב געווארן צו 
דעם נייעם רבי’ן אין מעדוועדיווקע, האט ער באשלאסן אז 
ער גייט אהין, און אויף יענעם ראש השנה איז שוין רבי נתן 
געווען ביים רבי’ן, נאכדעם וואס ער האט געהערט ווי דער 

רבי פארלאנגט אז מען זאל זיין ביי אים אויף ראש השנה.

 גלייך ביים אנהייב האט אים דער רבי אויסגעזאגט דעם 
סוד פון זיך אויסרעדן צום אייבערשטן אזוי ווי מען רעדט 
זיך אויס צו א גוטן חבר, און דאן האט רבי נתן געשפירט 
אז ער האט ביים רבי’ן געטראפן וואס ער האט געזוכט, ער 
האט געוויסט אז נישט קיין חילוק וואס אויף אים וועט נאר 

אריבערגיין האט ער שוין די עצה.

 דער ראש ישיבה האט פארציילט ווי נאכדעם וואס רבי 
נתן האט באקומען א תיקון פון רבי’ן צו זאגן יעדן טאג אכצן 
פרקים משניות, בשעת וואס רבי נתן איז געווען א גרויסער 
אנגעהויבן  זיך  האט  למדן,  גרויסער  א  און  חכם  תלמיד 
שטארקע רדיפות אויף ר’ נתן, אויף אזוי ווייט אז רבי נתן’ס 
טאטע האט געבעטן זיין שנור זאל זיך גט’ן פון זיין זון. רבי 
נתן’ס ווייב האט באשלאסן צו פרעגן איר טאטע, וואס האט 
איר געפרעגט צי רבי נתן לערנט, און ווען זי האט געענטפערט 
“ער האט אלץ געלערנט, אבער יעצט לערנט ער נאך אסאך 
מער”, האט ער איר געזאגט “זאלסט אקערן מיט די נאז און 
ברענגען פרנסה”, דאס האט געמיינט אז זי זאל טון אלעס 

וואס זי קען אים צו שטיצן.

 דערנאך האט דער ראש ישיבה פארציילט אביסל איבער 
>>>>
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די פטירה פון רבי נתן ווי ער האט זיך אויסגעדרוקט “עזרא 
הסופר גייט אוועק” דאס האט ער געמיינט צו זאגן אז ער 
גייט אוועק פון דער וועלט, “און טריף פסול איז זיך מתגבר”, 
דאס מיינט די מינות אפיקורסות און שמוץ, “נאר איך האף, 
אז איין בלעטל פון רבינ’ס ספרים וועט זיין א תיקון אויף 
אלסדינג”, האט דער ראש ישיבה געבעטן אז מען זאל זיך 
מחזק זיין אין הפצה, אזוי אויך צו מחזק זיין און ארויסהעלפן 
די מפיצים, און זיי העלפן מיט וואס מען קען, מיט געלט, 

מיט טירחא, מיט רצון.

 דערנאך איז דער ראש ישיבה אריין אין א שמועס איבער 
די  אויף  ווי  פארציילט  ישיבה האט  ראש  דער  בית,  שלום 
עלטערע יארן פון רבי נתן’ס טאטע, פלעגט ער רופן זיין זון 
“רבי נתן”, און ווען רבי נתן האט אים געפרעגט פארוואס ער 
רופט אים מיט א “רבי”, האט ער אים געזאגט “פארפאלן, פון 
דיר האב איך נחת”, דער ראש ישיבה האט געזאגט אז אסאך 
מאל אין אנפאנג פון די התקרבות איז דא א גרויסע התנגדות 
פון די משפחה, אבער אויב מען וועט זיך האלטן שטארק, 
זיך  קיינמאל  זיין טאטע מאמע,  ווייב, מכבד  די  זיין  מכבד 
נישט טענה’ן, נאר זען ווי מען קען מוותר זיין, און רעדן שיין, 

וועט מען זען ווי צום סוף וועט זיך אלעס איבערדרייען.

 דער ראש ישיבה האט אויסגעפירט “נאך א דיבור צום 
אייבערשטן, נאך א משנה, נאך א מוותר זיין” נאר דאס נעמט 

מען מיט.

 דער שיינער באזוך פונעם ראש ישיבה אין בלומינגראוו 
אלע  פון  הארץ  די  אין  איינגעקריצט  בלייבן  לאנג  וועט 
באטייליגטע. דער גאנצער שיעור פון ראש ישיבה קען מען 

שוין הערן אויפ’ן האטליין.

ק ר ב י  נ ב

היכל הקודש בני ברק זיך אריבער געצויגן צו א 
גרעסערע בית המדרש

געלויבט דער אייבערשטער אז די שיינע ווינקל אין היכל 
הקודש בני ברק האט זיך שיין פארברייטערט צו א גרעסערע 

בית המדרש.

שיינעם  דעם  געעפענט  מען  האט  צוריק  לאנג  נישט 
ווינקל, ווי אנשי שלומינו קומען זיך צוזאם און מען דאווענט 
צוזאמען, מען איז זיך מחזק צוזאמען מיט די עצות פון הייליגן 
רבי’ן אזוי ווי דער ראש ישיבה לערנט אונז, אויך האט מען 
שוין געהאט די זכי’ אז פאריאר איז דער ראש ישיבה געווען 
אין דעם בית המדרש און מחזק געווען דארט אנשי שלומינו.

און  אויסגעוואקסן  שוין  איז  פלאץ  דער  אז  השם  ברוך 
מען האט געדארפט האבן א גרעסערע פלאץ כדי עס זאל 
וואס קומען דארט  זיין געשמאק פאר אלע אנשי שלומינו 
דאווענען, אויך האט דער בעל הבית געמאלדן אז בקרוב גייט 
מען אראפווארפן דעם בנין, במילא דארפט מען טרעפן ווי 

שנעלער א נייעם פלאץ.

נאך אסאך תפילות פאר א גרעסערן שענערן פלאץ האט 
מען ברוך השם געטראפן גאר א געשמאקן פלאץ וואס איז אין 
צענטער פון שטאט אויף רחוב ירושלים, און פארגאנגענעם 
מאנטאג ויחי ערב די יארצייט פון הייליגן רבי נתן זצ”ל האט 
האבן  שלומינו  אנשי  אלע  המדרש,  בית  דעם  באנייט  מען 
ארויסגעהאלפן מיטן זיך אריבערציען צום נייעם לאקאל, מען 
האט צאמגעפאקט אלע ספרים און חפצים פונעם פריערדיגן 
צום  אריבערגעברענגט  אלעס  האט  מען  און  המדרש  בית 

נייעם בית המדרש.

די נאכט פון עשרה בטבת, אינעם טאג פונעם יארצייט פון 
הייליגן רבי נתן זצ”ל האט מען באנייט דעם בית המדרש, אלע 
אנשי שלומינו פון שטאט בני ברק זענען זיך צאמגעקומען 
צוזאמען, מען  שיינע סעודה  א  געפראוועט  און מען האט 
האט געהאט א סיום פון הבחור חיים אייזנשטיין נ”י, מען 
האט געזינגען שיינע ניגונים צוזאמען, און דערנאך האט מען 
געהאט די זכי’ צו הערן גאר ווארימע דיבורים פונעם גבאי 
מו”ה אבא חייא רייזמאן הי”ו וואס האט ארויסגעברענגט די 
געוואלדיגע חסד וואס דער אייבערשטער האט געטון מיט 
אונז אז מיר זענען נאך אלס ביים רבי’ן, און מיר ווילן נאך 
אלס הערן די דיבורים פון רבי’ן, דאס איז די גרעסטע מתנה. 

פון  אוועקגעפארן  איז  ער  ווען  געזאגט  האט  רבי  דער 
ברסלב קיין אומאן: “ִּתְראּו ְלִהְתַקֵּבץ ַיַחד, ּוְלִהְתַּפֵּלל ַיַחד” איר 
“ִּכי ִאם  זיך האלטן צוזאמען און דאווענען צוזאמען,  זאלט 
ִּתְתַּפְּללּו ְּבַכּוָָנה, אּוַלי ּתּוְכלּו ְלַהְמִׁשיְך אֹוִתי ְלָכאן עֹוד ַהַּפַעם”, 
אויב איר וועט זיך האלטן צוזאמען און דאווענען צוזאמען - 

וועט איר מיר קענען ממשיך זיין צו אייך )חיי מוהר”ן קפז(
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י ס נ א מ

בית המדרש היכל הקודש אין מאנסי געעפנט 
אירע טויערן

איינוואוינער  שלומינו,  אנשי  ביי  הערשט  פרייד  גרויס 
פון ספרינג וואלי און די אומגעגנט, צו די עפענונג פונעם 
נייעם בית המדרש היכל הקודש, וואס וועט דינען ווי א לייכט 
טורעם פאר די שטאט, זיך מחזק צו זיין אינאיינעם מיט די 
לימודים פון הייליגן רבי’ן אזוי ווי דער ראש ישיבה שליט”א 

לערנט אונז.
פון  צענטער  אין  זיך  געפינט  המדרש  בית  נייער  דער 
ספרינג וואלי אויף 34 יוניָאן רד. פון ווי אומצאליגע שעות 
תורה, תפלה, חסד, אמונה, חיזוק, און שיחות חברים וועט 
ארויסקומען, וואס וועט זיכער ברענגען א נחת רוח פארן 

אייבערשטן.
גייט אן א הערליכע   געלויב דעם אייבערשטן, אז עס 
קומען   9:00 אום  אווענט  יעדן  נאכט.  יעדע  גמרא  שיעור 
זיך אנשי שלומינו צוזאם אינעם נייעם שול און מען לערנט 
א  אינאיינעם  מען  דאווענט  דערנאך  און  גמרא  אינאיינעם 
געשמאקע מעריב. אזוי אויך אום שבת קודש, דערווייל נאר 
פרייטאג צו נאכטס און שלש סעודות, ווי מען וועט האבן די 
געלעגענהייט צו הערן שיינע דיבורים פון הייליגן רבי’ן, און 

זיך קענען דערהאלטן אויפן גאנצן וואך.
לאנג  שוין  האבן  ווַאלי  סּפרינג  אין  שלומינו  אנשי   
האבן  און  אינאיינעם,  דאווענען  קענען  צו  ארויסגעקוקט 
אריינגעגאסן אין דעם אן א שיעור תפילות צום אייבערשטן, 
און יעצט דאנקט מען דעם אייבערשטן אז מען האט זוכה 
האלטן  קענען  צו  זיך  ווינקל  געשמאקן  דעם  צו  געווען 
אינאיינעם בדיבוק חברים, זיך שטארקן אינאיינעם צו שעפן 
ווייטער פון דעם ריינעם און לויטערן קוואל פון הייליגן רבי’ן.

 
פתחו לי שערי צדק!

ק ר א פ א  ר א ב

אפדעיטס אין היכל הקודש בארא פארק

- דער בית המדרש היכל הקודש ברסלב  בארא פארק 
הערליכע  א  איז  עוו.   11  4801 אויף  זיך  געפונט  וועלכע 
ווינקל וואס האט מצליח געווען אייצונעמען די שטאט אין 
די קורצע צייט וואס זי געפונט זיך דארט. עס קומען כסדר 
צו פרישע מקורבים, פילע שכנים קומען כסדר אריין צו די 
תפילות, און צו נעמען די הערליכע גליונות, וואס אן דעם 

קען מען נישט אנגיין.
 יעדע נאכט קומט פאר א דף שיעור פאר א האלבע שעה 
אום 8:20 וואס ווערט נאכגעפאלגט מיט א קורצע שיעור 
אין ספר המידות, זונטאג קומט דער שיעור פאר אום 7:15, 
און דאנערשטאג אום 7:45, דער שיעור ווערט פארגעלערנט 
דורכן געטרייען גבאי מו”ה מנשה איצקאוויטש הי”ו. נאכן 
שיעור קומט פאר געשמאקע שיחות חברים, מען שמועסט 
פון מעשיות פון תפלה, ווי דער אייבערשטער העלפט ווען 
מען בעט אים, אזוי אויך מעשיות פון הפצה, ווי אויך קומען 
פאר פילע סיומים, ווען אינגעלייט און בחורים ענדיגן כסדר 

משניות, מסכתות הש”ס, און נאך מקצועות התורה.
 שבת קודש מעין עולם הבא קומט מען זיך צוזאם צו 
אלע תפלות, שבת קודש אינדערפרי לערנט מען פאר דעם 
דף אום 8:45, און דערנאך אום 9:15 לערנט מען א קורצע 
ספר  פאר  מען  לערנט   דערנאך  הר”ן.  שיחות  אין  שיעור 

סיפורי מעשיות, וואס וועקט אלעמען אויף פון שלאף.
איינע פון די טייערע אינגעלייט מו”ה שמעון גאנצפריעד 
פילע  צוגעקויפט  קע”ה  עם  ריבוי  דעם  צוליב  האט  הי”ו 
ספרים, סידורים, און חומשים, אזוי אויך האט ער באשטעלט 
פרישע ספרים שענק אהערגעשטעלט מיט די אייגענע הענט 
וואס  ציבור  גרויסן  דעם  נאכצוקומען  כדי  אויפגעשטעלט, 
קומט כסדר צו צו נהנה זיין פון דעם לעכטיגן ווינקל וואס 

באשיינט גאנץ בארא פארק.
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יודל אייזנער - קרית יואל:

זיין  צו  זכי’  די  געהאט  איך האב  אייבערשטער  שכח 
שבת חנוכה ביים קיבוץ אין שטעטל און זוכה זיין צו ניצול 
ווערן פון עולם התוהו, אזוי ווי דער רבי האט געזאגט אז 
ווער ס’וועט קומען צו אים ראש השנה, שבת חנוכה און 

שבועות וועט ניצול ווערן פון עולם התוהו.

אלע וואס זענען געווען אין שטעטל דעם שבת האבן 
מיטגעהאלטן פון די נאנט די שווערע וועטערס וואס האבן 
האבן  מבינים  וועטער  די  שבת,  דעם  אפגעשפילט  זיך 
פארגעזאגט אז פרייטאג צונאכטס וועט די וועטער פאלן 
ביז צוויי די גראד אונטער זערא, און מיט די ווינטן וועט 
זיך עס שפירן ווי פינף און דרייסיג אונטער זערא, ווי אויך 
איז געפאלן מיטוואך און דאנערשטאג גאר א שטארקע 
שטעטל,  אין  דרייוון  דאס  פארשווערט  האט  וואס  שניי 
וואס  איינוואוינער  שטעטל  נישט  די  פאר  איבערהויפט 

האבן נישט קיין שניי רעדער.

האב  אווענט  דאנערשטאג  שטעטל  אין  אנקומענדיג 
איך פרובירט ארויפצופארן די באקאנטע איסט מאנגאפ 
זענען  רעדער  מיינע  ווי  אזוי  אבער  שטעטל,  אין  בארג 
נישט געמאכט צו פארן אויף שניי האט די גאנצע קאר 
אנגעהויבן גליטשן, איך האב פרובירט ארויפצופארן נאך 
שנעלער אבער ס’איז נישט געפארן, ביז אפאר סעקונדן 
וועגס  צו  צוריק  אראפגליטשן  אנגעהויבן  קאר  די  האט 
און איך האב נישט געקענט אפשטעלן די קאר, איך האב 
דעם  בעטן  אנגעהויבן  האב  איך  דערשראקן,  זייער  מיך 
ווי  מצב  די  פון  ארויסזעהן  זיך  זאל  איך  אז  אייבערשטן 
אראפ  ווייטער  גליטשט  קאר  די  אבער  אמשנעלסטן, 
פארן  געזאגט  גלייך  האב  איך  געמיטליך,  אזוי  בארג  די 
אייבערשטן: “הייליגער באשעפער, אויב דו גייסט מאכן א 
נס, די קאר גייט אויפהערן גליטשן און ס’גייט ארויף פארן 
די גאנצע בארג ביז אויבן, גיי איך פארשפרייטן די מעשה 
פון תפלה אין די קרית ברסלב בלעטל”, ווי נאר איך ענדיג 
ס’איז שטייטליך  פארן,  צו  אן  די קאר  הייבט  די שורות 

ארויף געפארן די גאנצע בארג ביז איך בין אנגעקומען 
אויבן בשלום, אן קיינער זאל געשעדיגט ווערן.

שכח אייבערשטער.

אברהם יצחק אייזנער - וויליאמסבורג:

זיין  טאהש,  קיין  געפארן  איך  בין  צוריק  וואך  אפאר 
קיין  טאהש  פון  וועג  די  שבת,  איבער  טאטע  מיין  ביי 
וויליאמסבורג איז נישט קיין קורצע וועג בכלל, און איך 
איך  האב  זונטאג  אויף  צוריק  זיין  געוואלט  שוין  האב 
צוריק  וועג  אויפן  שבת.  מוצאי  ארויספארן  געדארפט 
ס’האט  וועטער,  שווערע  א  גאר  אראפגעלאזט  זיך  האט 
אנגעהויבן רעגענען, ס’איז געווארן פארנעפלט, די ראודס 
שטארק  גאר  ס’האט  וואסעריג,  אינגאנצן  געווארן  זענען 
פארשווערט דאס דרייוון, האב איך אנגעהויבן בעטן דעם 
אייבערשטן אז די וועטער זאל זיך אויסקלארן און איך זאל 

קענען דרייוון רואיגערהייט.

זיך  האט  רעגן  די  אז  אייבערשטער  שכח  און 
איך  און  אוועקגעגאנגען,  איז  נעפל  די  און  אויפגעהערט 
האב געקענט ווייטער פארן אן דעם וואס איך זאל ווערן 

געשטערט פון די וועטער.

שכח אייבערשטער!

אלחנן זויבערמאן - וויליאמסבורג:

די לעצטע פאר וואכן האב איך געוויילט אין אמעריקע, 
איך קום פון ארץ ישראל וואס דארט טרעפט מען נישט 
אזא קעלט ווי דא אין אמעריקע, וויבאלד איך בין נישט 
צוגעוואוינט דערצו האב איך נישט געהאלטן ווארעם מיינע 
הענט, און די הויט איז געווארן אויסגעטריקנט, ס’האט זיך 
אנגעהויבן אפשיילן און ס’האט מיר זייער וויי געטון, האב 
איך געבעטן דעם אייבערשטן אז ס’זאל זיך אויסהיילן אן 
קיין שוועריקייטן, שכח אייבערשטער אז מיינע הענט האבן 
אויפגעהערט וויי טון און ס’האט זיך אינגאנצן אויסגעהיילט.
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ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבַרְך - יֹום ד’ ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, י”ח ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע”ט ִלְפָרט ָקָטן

ִלְכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ְיַיֵׁשר ּכַֹח ַפאר ִדי ֵׁשייֶנע חּוָּפה ָוואס דּו ָהאְסט אֹויְפֶגעֵנייט ַפאר ִדי ֲחתּונֹות 
ֶלעְקֶטער  ַא  ַמאְכן  ָזאְלְסט  ְּכַדאי דּו  ִאיז  ֶעס  ְיִׁשיָבה;  ִאין  ָפאר  ָוואס קּוֶמען 
ַארּום אּון ַארּום ִדי חּוָּפה ְּכַדי ַאז ֶיעְצט ִוויְנֶטער ָזאל ִניְׁשט ַזיין טּוְנְקל ִּבְׁשַעת 

ִדי חּוָּפה.

ֶמעְנְטְׁשן ְפֶרעְגן ִמיר: “ָוואס ִאיז ְּפַׁשט ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעְׁשִריְּבן אֹויף ִדי 
חּוָּפה: ‘ִאיְך ָהאּב אֹויְסֶגעִפיְרט אּון ִאיְך ֶוועל אֹויְסִפיְרן?’” ֶמעְנְטְׁשן ֵמייֶנען 
ַאז ָדאס ִאיז ֶעֶּפעס ַא ְטֶׁשעֶּפע ָוואְרט. ֵאייֶנער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ִמיר ֶדעְרֵצייְלן 

ַאז ֵאייֶנער ָהאט ִזיְך ַּבאֵלייִדיְגט, ַהִיָּתֵכן ַאַזאְנס צּו ְׁשַרייְּבן?!

ָדאס ָהאט ִמיר ֶדעְרַמאְנט ַא ַמֲעֶׂשה, ַאז ֵאייֶנער ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּום 
ָרב פּון ְׁשָטאט ָזאְגן ַאז ֶער ִוויל ַא ִדין ּתֹוָרה ִמיט ְּפלֹוִני ֶוועְלֶכער ָהאט ִאים 
ְמַבֶזה ֶגעֶווען; ִּבְׁשַעת ִדי ִדין ּתֹוָרה ְפֶרעְגט ִאים ֶדער ָרב: “ָוואס ָהאט ֶער ִדיר 
ַפאְרֶׁשעְמט?” ָהאט ֶדער ּתֹוֵבַע ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: “ֶדער ִאיד ִאיז ַאַריין ֶגעקּוֶמען 
ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש אּון אֹויס ֶגעְׁשִריְגן הֹויְך: ‘ֶדער ַנאר ָזאל ַארֹויס ֵגיין פּון ׁשּול! 
ִאיְך ֵצייל ִּביז ְדֵריי אּון ֶווען ִאיְך ָזאג ְדֵריי ִוויל ִאיְך ִאים ׁשֹוין ֶזען ִאיְנְדרֹויְסן’”, 
ִאיְך ִּבין ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ְגַלייְך ַארֹויס ֶגעָלאְפן - ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ִאיד - ֶיעְצט 
ִוויל ִאיְך ַאז ֶער ָזאל ִמיר ַּבאָצאְלן ַפאְרן ִמיר ַאזֹוי ַפאְרֶׁשעֶמען ָּבַרִּבים. ָהאט 
ִזיְך  ִניְׁשט ַפאְרֶׁשעְמט, דּו ָהאְסט  ִדיר  ֶגעָזאְגט: “ֶיעֶנער ָהאט  ָרב  ִאים ֶדער 

ַאֵלייְנס ַפאְרֶׁשעְמט, ֶווער ָהאט ִדיר ֶגעֵהייְסן ַארֹויס לֹויְפן פּון ׁשּול?!”

ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבֶרעְנְגט )ַחֵיי מֹוַהַר”ן, ִסיָמן רכט(: “ִאיְך ָהאּב ֶגעְפֶרעְגט 
ֶדעם ֶרִּבי’ן ‘ָוואס ֶוועט ַזיין ִמיט ַאֶלע ִדיּבּוִרים ָוואס ִמיר ָהאְּבן ֶגעֶהעְרט פּון 
ֶרִּבי’ן ְוכּו’?’ ַווייל ֶעס ָהאט אֹויְסֶגעֶזען פּון ֶרִּביְנ’ס ֶוועְרֶטער ַאז ֶער ֶוועט ְּבַלייְּבן 
ִזיְך  ָהאט  ְוכּו’,  ְּבַחָייו  ֶגעָוואְלט  ָהאט  ֶער  ָוואס  ַאֶלעס  ִפיְרן  ֶלעְּבן אּון אֹויס 
ֶדער ֶרִּבי ָאְנֶגערּוְפן צּום עֹוָלם ָוואס ֶזעֶנען ֶגעְׁשַטאֶנען ָדאְרט: ‘ֶעְטץ ֶהעְרְסט 
ָוואס ֶער ְפֶרעְגט?’ אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: ‘ָהאּב ִאיְך ֶדען ִניְׁשט 

אֹויְסֶגעִפיְרט? ִאיְך ָהאּב אֹויְסֶגעִפיְרט אּון ֶוועל אֹויְסִפיְרן’.

ָדאס ֶזעט ֶמען ַמָמׁש ְּבחּוׁש - ִווי ֶדער ֶרִּבי ִפיְרט אֹויס. צּוִּביְסֶלעְך ֵגייט ַאַריין 
ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ִדיּבּוִרים ִאין ִדי ֶוועְלט; ִאיֶּבעָראל ֶרעְדט ֶמען ׁשֹוין פּון ִדי ֵעָצה 
פּון ִהְתּבֹוְדדּות אּון ֶיעְצט ֵהייְּבט ָאן ַאַריין ֵגיין ִאין ִדי ֶוועְלט ֶדעם ֶרִּביְנ’ס ‘ֵסֶדר 
ֶדֶרְך ַהִלימּוד’; ֶמען ֶזעט ׁשֹוין ִאין ַאֶלע ְמקֹומֹות ַּביי ַאֶלע ֲחִסידּות’ן ִווי ָּבחּוִרים 
אּון יּוְנֶגעַלייט ָזאְגן ִמְׁשַניֹות אּון ַּדִּפים ְגָמָרא; ָדאס ִאיז ָוואס ֶדער ֶרִּבי ִוויל - ַאז 

ַאֶלע ִאיְדן ָזאְלן ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען.

ָהאְסט ָדאְך ִמיט ֶגעַהאְלְטן ִדי ֲחתּוָנה ִאין ְיִׁשיָבה, ָדא ֶקען ֶמען ַמָמׁש ֶזען ִווי 
ֶדער ֶרִּבי ִפיְרט אֹויס, ֶמען ַמאְכט ֲחתּוָנה ִדי ִקיְנֶדער יּוְנג ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען ָנאְך 
ֵריין אּון ֵהייִליג; ִאיז ָדאְך ַמָמׁש ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: “ִנַּצְחִּתי ָוֲאַנֵּצַח”.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן זֹוָכה ַזיין צּו ֶקעֶנען ְמַגֵדל ַזיין 
ִּביִליג, אּון  ֵזיי ֲחתּוָנה ַמאְכן יּוְנג אּון  ִקיְנֶדער ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט אּון  אּוְנֶזעֶרע 
ִניְׁשט זּוְכן ַקיין ַזייִטיֶגע ֶחְׁשּבֹונֹות פּון ָּכבֹוד ַהְמדּוָמה ָנאר ְׁשֶטעְנִדיג זּוְכן ִדי 

טֹוָבה פּון ִדי ִקיְנֶדער.

טענות האלט אפ די ישועה

ישיבה  ראש  פונעם  געפרעגט  האט  איינער 
שליט"א, 'איך ווארט שוין אזוי לאנג אויף א ישועה, 
איך בעט שוין אזויפיל תפילות און איך ווער נישט 

געהאלפן'.
האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט: "ווען 
ער  און  אייבערשטן,  דעם  אסאך  בעט  מענטש  א 
לאזט נישט אפ דעם אייבערשטן, ער בעט און בעט 
געהאלפן,  מען  ווערט  ישועה  די  אויס  ווארט  און 
'איך  לחץ  א  אין  אריינגיין  נישט  אבער  טאר  מען 
בעט שוין אזוי לאנג און איך בין נאכנישט געהאלפן 
טענות  האט  מען  אז  אליין  דאס  ווייל  געווארן', 
נאכנישט  איך  בין  פארוואס  אייבערשטן  אויפ'ן 

געהאלפן געווארן – דאס האלט אפ די ישועה. 
געקומען  אמאל  איז  ז"ל  נתן  רבי  הייליגן  צום 
אויף  ברכה  א  געבעטן  און  ארימאן  גרויסער  א 
פרנסה, האט דער הייליגער רבי נתן ז"ל צוגעזאגט, 
פרנסה",  ברייט  האבן  השם  ירצה  אם  וועסט  "דו 
האט דער ארימאן געענפערט "אבער וואס טו איך 
ז"ל  נתן  רבי  הייליגער  דער  האט  דערווייל?"  ביז 
איין  אין  מען  האלט  דערווייל  "ביז  געענטפערט, 
בעטן דעם אייבערשטן", דער הייליגער רבי זאגט 
)ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן לד( תפלה איז א כלי מקבל 

צו זיין די שפע. 
מען דארף בעטן און בעטן און נאכאמאל בעטן 
און אויסווארטן מיט סבלנות ביז דער אייבערשטער 

העלפט און מען זעט א ישועה".

א שיחה
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ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער ָרב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ַּבַעל “ִדְבֵרי 
ַחִיים” ִאיז ַאָמאל ֶגעָפאְרן צּו ִדי ְׁשָטאט אּוְנְגַוואר, ָוואס 
ֶדער  ַצִדיק  ָגאֹון אּון  ְגרֹויֶסער  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאְרְטן 
ַמֲהַר”ם ַא”ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, אּון ֶער ָהאט ְמַכֵּבד ֶגעֶווען 
ֶדעם ֵהייִליְגן ַצאְנֶזער ָרב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ֶער ָזאל ָזאְגן ַא 
ְדָרָׁשה, אּון ֶער ָהאט ַאַווַדאי ֶגעָזאְגט ַא ְגרֹויְסן ְדרּוׁש ִמיט 
ִטיֶפע ִּפְלּפּוִלים. ֶדער ְגרֹויֶסער ָגאֹון ֶדער ַמֲהַר”ם ַא”ׁש 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ַאְלץ ְמַבֵטל ֶגעֶווען ַזיין ְדָרָׁשה ַאז 
ְס’ִאיז ִניְׁשט אֹויְסֶגעַהאְלְטן, ֶדער ַצאְנֶזער ָרב ְזכּותֹו ָיֵגן 
ָעֵלינּו ָהאט ִאים ִניְׁשט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, ַווייל ְס’ִאיז ֶגעֶווען 
ְס’ָזאל  ְּכֵדי  ֶעְנְטֶפעְרן  ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ֶער  ָהאט  ָּבַרִּבים 
ִניְׁשט ַזיין ַקיין ְּפַגם ִאיֶנעם ָּכבוׂד פּון ֶדעם ָמָרא ְדַאְתָרא, 
ַאז ְס’ִאיז ִניְׁשט אֹויְסֶגעַהאְלְטן ִאיז ִניְׁשט אֹויְסֶגעַהאְלְטן, 
אּון ֶער ָהאט ֶגעְׁשִוויְגן. ֶווען ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ֶגעֶזעְגְנט ָהאט 
ֶדער ֵהייִליֶגער ַמֲהַר”ם ַא”ׁש ֶגעִׁשיְקט ַזיין זּון ַּבאְגֵלייְטן 
ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ָרב  ַצאְנֶזער  ֶדעם  ַצִדיק  ְגרֹויְסן  ֶדעם 

ִלְכבֹודֹו. 

אֹויְפן ֶוועג ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער ָרב ְזכּותֹו ָיֵגן 
ָעֵלינּו ַפאְרן זּון, “ָזאג ַדיין ַטאְטן ֶער ָזאל ָנאְכקּוְקן ָדא אּון 
ָדא,” - ֶער ָהאט ִאים צּוֶגעֵצייְכְנט ַמְרֶאה ְמקֹומֹות - “ֶוועט 
ֶער ֶזען ַאז ִאיְך ִּבין ָיא ֶגעֶווען ֶגעֶרעְכט.” - ֶער ָהאט ִאים 
ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ְמַבֵייׁש ַזיין ָּבַרִּבים, ַווייל ֶער ִאיז ָדאְך ֶדער 

ָמָרא ְדַאְתָרא אּון ֶדער ֶוועְלט’ס ַּבאִריְמֶטער ָגאֹון - ֶווען 
ִאים  ֶער  ִאיז צּוִריְקֶגעקּוֶמען צּום ַטאְטן ָהאט  זּון  ֶדער 
ֶגעָזאְגט, “ַטאֶטע, ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער ָרב ְזכּותֹו ָיֵגן 
ָעֵלינּו ָהאט ִמיר ָאְנֶגעֵצייְכְנט ִדי אּון ִדי ַמְרֶאה ְמקֹומֹות.” 
ֶדער ַמֲהַר”ם ַא”ׁש ָהאט ַאַווַדאי ָנאְכֶגעקּוְקט ִדי ַמְרֶאה 
ְמקֹומֹות, אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער 
ָרב ִאיז ֶגעֶווען ֶגעֶרעְכט אּון ֶער ָהאט ִזיְך טֹוֶעה ֶגעֶווען.  

ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ֵהייִליֶגער ֶמעְנְטׁש, ָהאט ֶער 
ַצאְמֶגערּוְפן ִדי ַגאְנֶצע ְׁשָטאט ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַּביי 
ִדי ְדָרָׁשה, אּון ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט, “ַרּבֹוַתי! ִאיר ָזאְלט ִוויְסן 
ַאז ִאיְך ָהאּב ִזיְך טֹוֶעה ֶגעֶווען, ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער 
ָרב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִאיז ֶגעֶווען ֶגעֶרעְכט”, אּון ֶער ָהאט 
ְמקֹומֹות  ַמְרֶאה  ַאֶלע  ִדי  אֹויְסצּוֶרעֶכעֶנען  ָאְנֶגהֹויְּבן 
ָוואס ֶער ָהאט ִאים צּוֶגעֵצייְכְנט. - ָדאס ֵהייְסט ַאן ִאיׁש 
ֶאֶמת ָוואס ֶער ִאיז מֹוֶדה ַאז ֶער ָהאט ִזיְך טֹוֶעה ֶגעֶווען. 
ִניְׁשט  ִאים  ָהאט  ָרב  ַצאְנֶזער  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִוויֶדערּום 

ֶגעָוואְלט ְמַבֵטל ַזיין ָּבַרִּבים.

 ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִווי ַּתְלִמיִדים פּון ֵהייִליְגן ַצִדיק מּוְזן 
ִזיְך ַהאְלְטן ֶצעַזאֶמען אּון ִזיְך ְמַחֵזק ַזיין, ָוואס ָדאס ִאיז 
ִדי ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות, אֹויּב ֶמען ַהאְלט ִזיְך ֶצעַזאֶמען ִמיט 
ִליְּבַׁשאְפט ֶוועט ֶמען ָהאְּבן ְגרֹויס ַהְצָלָחה, אּון אֹויּב ֶמען 
זּוְכט ִחְסרֹונֹות ַּביי ֶיעֶנעם ֶוועט ֶמען ָהאְּבן ַא דּוְרְכַפאל.

) א ” י ב  ת כ מ ש  י ד י א ל  ח נ ב ר  ש א (

נִיׁשְט פַאְרׁשֶעמֶען יֶענֶעם 
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יְכֶטע ֶגעׁשִ ְס ְנ עּבְ ֶל
| ג נ ו צ ע ז ר א פ |

'ס ְנ י ּבִ ֶר ן  ְג י ִל י י ֵה ֶדעם 

פארזעצונג פון פריער: ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ַאַסאְך ֵווייֶנען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס קּוְמט ַווייל ַזיין ִמְׁשָּפָחה ְׁשַטאְמט פּון ַמְלכּות ֵּבית ָדִוד, אּון 
ִניְׁשט  ָהאְּבן  אּון  ַאַסאְך,  ֵווייֶנען  ֵזיי  ַהאְרץ,  ֶצעְּבָראְכן  ַא  ֶגעֶוועְנִליְך  ֵזיי  ָהאְּבן  ֶדעִריֶּבער 

ֶגעֶוועְנִליְך ַא ְׁשֵמייְכל אֹויְפ’ן ָּפִנים.

***

ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעֶגעְּבן ַזיין ַאְלֶטע ַטִלית ַפאר ַא ַמָּתָנה 
ַפאר ֵאייֶנעם פּון ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן, אּון ֶער ָהאט ֶיעֶנעם ָאְנֶגעָזאְגט, “ָזאְלְסט 
ֶפעִדיֶמער  ַאזֹויִפיל  ַווייל  ַטִלית,  ֶדעם  ַזיין  צּו  ְמַכֵּבד  ֶגעְּבן  ַאְכטּוְנג  ֵזייֶער 
ִוויִפיל ְס’ִאיז ָדא ִאין ֶדעם ַטִלית, ַאזֹויִפיל ְטֶרעְרן ָהאּב ִאיְך ַפאְרָגאְסן צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִּביז ִאיְך ָהאּב ֶגעוואּוְסט ָוואס ָדאס ֵמייְנט ַא ַטִלית”.

ַאֶלע  ַאז  ֶגעָזאְגט  ְקָלאר  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 
ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות צּו ָוואס ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען, 
ֵזייֶער  ָהאט  ֶער  ַווייל  ָנאר  ֶגעֶווען  ַאֶלעס  ִאיז 
ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶגעְׁשמּוֶעְסט 
ִזיְך אֹויְסֶגעֵווייְנט צּום  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון  ִמיְט’ן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵסיי  ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָנאְכטּון,  ִאים  ֶוועט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ֶוועְלֶכער 
ֶער ֶוועט ֵגיין אֹויף ֶדעם ֵהייִליְגן ֶוועג, אּון ַזיין 
ַאַסאְך  ֶרעְדן  צּו  אֹויְך  ַעְקָׁשן  ְׁשַטאְרֶקער  ַא 
ַזיין  זֹוֶכה  ֶיעֶנער אֹויְך  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
צּוצּוקּוֶמען צּו ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף צּוקּוֶמען, 

ַווייל ַאֶלעס ֶוועְנְדט ִזיְך ָנאר ִאין ִוויִפיל ְמ’ָהאֶרעֶוועט צּו ֶרעְדן ַאַסאְך צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, צּו ַמאְכן ַאַסאְך ְּתִפָלה אּון ִהְתּבֹוְדדּות, אּון צּו ֵווייֶנען אּון ִזיְך 

ֶּבעְטן ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָיאְרן  ִקיְנֶדעִריֶׁשע  ַזייֶנע  ִאין  ַאז  ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ְפֶלעְגט ֶער ִזיְך ִפיְרן ַאז ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ֶעְסן ַא ְסעּוָדה ָהאט ֶער ִזיְך 
ִניְׁשט ַּבאְגנּוְגְנט ִמיְט’ן ֶּבעְנְטְׁשן ִּבְרַכת ַהָמזֹון, ָנאר ֶער ָהאט אֹויְך ֶגעַדאְנְקט 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִאיִדיׁש אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַּביי ִדי 

ְסעּוָדה, אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ַּבאקּוֶמען צּו ֶעְסן.

ַאִּביְסל ֶלַקח אּון  ֶעְסן  ַּבייְׁשִּפיל אֹויּב ְמ’ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן ַפאְר’ן  צּום 
ְּברֹויְנְפן, אּון ֶדעְרָנאְך ַאִּביְסל ֶרעִטיְך ַפאר ִדי ְסעּוָדה, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֶיעֶדע 
ֶגעַדאְנְקט אֹויף  ֶער  ֶעְסן, ָהאט  ֶער ָהאט ַּבאקּוֶמען צּו  ָוואס  ַזאְך  ְקֵלייֶנע 
ִאיִדיׁש אּון אֹויְסֶגעֶרעְכְנט ֶיעֶדע ַזאְך ַּבאזּוְנֶדער צּו ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ַאז ֶער ָהאט ָדאס ַּבאקּוֶמען.

ַאַזא  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגעִדיְנט  ַאזֹויִפיל  ָהאט  ֶער  ָוואס  ָכאְטׁש 
ְּבֶרען אּון ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ִאיז ָדאס ַאֶלעס ָאֶּבער ֶגעֶווען ֵזייֶער ַּבאַהאְלְטן פּון 
ֶמעְנְטְׁשן, ֵקייֶנער ָהאט ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט אּון ֶגעְטַראְכט ַאז ֶדער ְקֵליין ִאיְנְגל 

ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַאַזא הֹויְכן ַפאְרֶנעם.

ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ִאיְנֶדעְרְפִרי 
ַא  ִאין  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס  ִמְקֶוה,  ִאין 
ִאיז  ֶער  ֶווען  אּון  ָטאג,  ִוויְנֶטער  ַקאְלֶטע 
צּוִריְקֶגעקּוֶמען ִמיט ִדי ַנאֶסע ֵּפיאֹות ָהאְּבן 
ִאים  אֹויף  ֶגעוואּוְנֶדעְרט  ִזיְך  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי 
ַאז ֶער ִפיְרט ִזיְך אֹויף ַאזֹוי ַנאִריׁש, ִזיְך צּו 
ָטאג.  ַקאְלְטן  ַאַזא  ִאין  ָקאּפ  ֶדעם  ַוואְׁשן 
ַאז  ַאייְנֶגעַפאְלן  ִניְׁשט  ֲאִפילּו  ִאיז  ֵקייֶנעם 
ֶגעֶווען  ֶיעְצט  ִאיז  ֶער  ַאז  ַזיין  ָגאר  ְס’ֶקען 
ִאין ִמְקֶוה, אּון ַאז ְמ’ָהאט ִאים ֶגעֶזען ִמיט 
ַנאֶסע ֵּפיאֹות ָהאט ֶמען ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ֶער 
ָהאט ִזיְך ִזיֶכער ֶגעַוואְׁשן ֶדעם ָקאּפ, אּון ֵזיי 
ָהאְּבן ָדאס ָאְנֶגעקּוְקט ַאְלס ַא ִקיְנִדיְׁשֵקייט 
ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַוואְׁשן ֶדעם ָקאּפ ִאין ַאַזא 

ַקאְלֶטע ֶוועֶטער.

ַאֶלע ַזייֶנע ִקיְנֶדעִריֶׁשע ָיאְרן, פּון ֶווען ֶער ִאיז ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן ִּביז צּו 
ַזיין ַּבר ִמְצָוה אּון ֲחתּוָנה, ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעוואֹויְנט ִאין ֶמעֶזעִּביְזׁש, 
ָדאְרט ָהאט ֶער עֹוֵסק ֶגעֶווען ִאין ֲעבֹוַדת ה’ אֹויף ַא ַּבאַהאְלֶטעֶנעם ַפאְרֶנעם, 
ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ָחְכָמה ָהאט ֶער ִזיֶכער ֶגעַמאְכט ַאז ֵקייֶנעם ָזאל ִזיְך 
ִניְׁשט ַדאְכְטן ַאז ֶער ִאיז ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרׁש ִווי ִדי ַאְנֶדעֶרע ִקיְנֶדער ִאין ַזיין 
ֶעְלֶטער, אּון ֶער ָהאט ַטאֶקע ַמְצִליַח ֶגעֶווען, ֵקייֶנער ָהאט ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט 
פּון ַזיין ֲעבֹוַדת ה’, ְמ’ָהאט ִאים ָאְנֶגעקּוְקט ִווי ַא ֶגעֶוועְנִליְך ִקיְנד ַאזֹוי ֶיעְדן 

ֵאייֶנעם.

ם ָפאְרֶזעצּוְנג קּוְמט ִאם ִיְרֶצה ַהׁשֵ
ת ַהַצִדיק" ֻעּלַ ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר "ּפְ

- ט”ז-

די אריינגאנג פון שטאט מעזעביזש
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שכח אייבערשטער אז איך האב 
זוכה געווען צו עסן די סעודות ביי 
דער ראש ישיבה פרייטאג צונאכטס 
וועל  איך  תשפ”ג,  ויגש  פרשת 
ליינער  חשובע  די  מיט  מיטטיילן 

דאס ביסל וואס איך געדענק.

דער ראש ישיבה האט דערציילט 
אז ער האט די וואך אנגעטראגן א 
שידוך פאר א בחור און די זייט פון די 
מיידל שערט נישט די האר, בשעת 
מעשה איז געווען אנגעטראגן פאר 
די בחור א שידוך וואס ביי זיי שערט 
נאר  זענען  זיי  אבער  יא  זיך  מען 
מסכים צום שידוך אויב ער לאזט 
שדכן  דער  איז  הקודש,  היכל  אפ 
ישיבה  געגאנגען פרעגן דער ראש 
וואס איז ענדערש, נישט שערן די 
האט  ברסלב,  אפלאזן  אדער  האר 
דער ראש ישיבה זיך פארפלאמט: 
א  אז  הקודש?  היכל  דארף  “ווער 
פרוי גייט מיט האר איז זי מעכב די 

גאולה”.

שפעטער האט דער ראש ישיבה 
פון  נושא  די  וועגן  גערעדט  ארום 
ישיבה  ראש  דער  און  שייטלעך, 
מתיר  האט  “מען  געזאגט:  האט 
געווען גיין מיט שייטלעך אבי מען 
האר,  אפענע  מיט  גיין  נישט  זאל 
מתיר  מען  האט  דעם  צוליב  נאר 

געווען שייטלעך”.

אנגעקומען  מען  איז  דערווייל 
האט  ישיבה  ראש  דער  און  אהיים 
ריזיגע  א  מיט  טיר  די  געעפנט 

שמייכל און אויסגערופן הויך: “גוט 
שבת! גוט שבת!” און קיינער האט 
נישט געענטפערט, האט דער ראש 
ישיבה נאכאמאל אויסגערופן הויך: 

“גוט שבת! גוט שבת!”.

דער ראש ישיבה איז אריין אין 
האט  ישיבה  ראש  דער  און  שטוב 
בעקיטשע,  ירושלימ’ע  די  אנגעטון 
געגעבן  האט  ישיבה  ראש  דער 
און  בחורים,  אלע  פאר  פלעצער 

מ’האט אנגעהויבן זינגען זמירות.

אינמיטן שלום עליכם האט דער 
ראש ישיבה געפרעגט זיין ווייב: “דו 
הערסט ווי יעדער זינגט אזוי שיין?” 
נישט  האבן  קינדער  די  פון  איינע 
דער  האט  זמירות,  געזינגען  מיט 
ראש ישיבה געפרעגט: “דו הערסט 
זינגט?...”  קינד  דער  שיין  ווי  אויך 
איך האב זיך געלערענט ווי אזוי צו 
זיי  דורך  זינגען,  קינדער  די  מאכן 

אויסרומען און נישט פארקערט.

די  געזינגען  ווייטער  מ’האט 
א  גאר  געווען  ס’איז  זמירות, 
געשמאקע אטמאספער, יעדער איז 

געווען זייער פרייליך.

ראש  דער  האט  חיל  אשת  ביי 
ישיבה געזאגט: “די אשת חיל גייט 
ארויף אויפן רבי’ן”, און דער ראש 
איינער  אז  דערציילט  האט  ישיבה 
האט אים געפרעגט: “ווי אזוי קען 
חיל  געזינגען אשת  אז מ’האט  זיין 
אויפן רבי’ן, שלמה המלך האט דאך 

רבי’ס  דער  פאר  אסאך  געלעבט 
ישיבה  ראש  דער  האט  צייטן?”, 
ארויף  עס  גייט  בעצם  אז  געזאגט 
אויף די שכינה, און דער ראש ישיבה 
איז אריין אין א גאנצע שמועס וואס 
ישיבה  ראש  דער  איז,  שכינה  די 
האט געפרעגט: “ווי אזוי קען זיין אז 
מ’זאגט פאר א מענטש: “’די שכינה 
רוהט אויף דיך’, דער אייבערשטער 
איז דאך איבעראל?” האט דער ראש 
איז  שכינה  די  אז  געזאגט  ישיבה 
נשמת ישראל, און ווען מ’קומט צום 
צדיק איז דא השראת השכינה, וועגן 
אויפן  ארויף  חיל  אשת  גייט  דעם 
צדיק. אזוי אויך ביי לשם יחוד פאר 
א מצוה, וואס איז דאס דער לשם 
יעדע  פאר  זאגט  מען  וואס  יחוד 
איינציגן,  צו   - יחוד’  ‘לשם  מצוה? 
הייליגער  דער  בריך-הוא’  ‘קודשא 
די  מיט  ‘ושכונתיה’  באשעפער, 
דעם  איינציגן  מיינט  וואס  שכינה, 
זעט  שכינה?  די  מיט  אייבערשטן 
מען פון דא אז שכינה איז נשמות 
ישראל, און ווען א איד טוט א מצוה 
ווערט ער איינס מיטן אייבערשטן.

האט  ישיבה  ראש  דער 
ראש  דער  און  הדסים,  געשמעקט 
יעדעם  פאר  געזאגט  האט  ישיבה 
ווייל  הדסים,  שמעקן  זאלן  זיי  אז 
הדסים  אז שמעקן  זאגט  רבי  דער 
תלמידי  קינדער  פאר  מסוגל  איז 
חכמים, האט איינער געפרעגט אויב 
ס’איז נאר פאר מענער אדער אויך 
פאר פרויען,  דער ראש ישיבה האט 

נישט געענטפערט דערויף.

שבת קודש פרשת ויגש - תשפ”ג
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ראש  דער  פון  איינע  בשעת 
געשמעקט  האבן  קינדער  ישיבה’ס 
הדסים האט דער ראש ישיבה אים 
שמעקן  מ’ענדיגט  “ווען  געזאגט: 
הדסים זאגט מען אהה”... און דער 
ראש ישיבה האט געפרעגט: “ווער 
“אהה”...  די  מיט  מעשה  די  קען 
דער ראש ישיבה האט דערציילט: 
אינגערמאן  א  געווען  איז  “אמאל 
וואס נאכן שמעקן די הדסים האט 
ווייב  זיין  און  “אהה”,  געמאכט  ער 
האט געזאגט אז ס’איז נישט שיין צו 
מאכן “אהה” נאכן שמעקן הדסים, 
האט דער מאן צוריק געענטפערט 
אז אזוי פירט זיך זיין טאטע, האט 
די ווייב געזאגט: “ניין” ס’איז נישט 
קיין שיינע זאך צו טון!” האבן זיי זיך 
אנגעהויבן טענה’ן אהין און צוריק, 
ביז די ווייב איז אוועק געגאנגען פון 
די שבת טיש, און צום סוף האבן זיי 

זיך גע’גט.

איז  מעשה  ענדליכע  א 
פלעגט  איינער  ווען  פארגעקומען 
סעודה  די  ביי  זופ  די  טרינקען 
האט  ער  ווען  און  טעלער,  די  פון 
זיין  האט  זון  זיין  געמאכט  חתונה 
ווייב אים געבעטן ער זאל אנהייבן 
ווייל  לעפל,  א  מיט  נארמאל  עסן 
ווען  אזוי  עסן  צו  נישט  ס’פאסט 
האט  מאן  דער  קומט,  שנור  די 
זיך  זיי  האבן  אזוי  געוואלט,  נישט 
זיך  זיי האבן  ביז  אנגעהויבן קריגן, 

גע’גט”.

געווארן  שוין  איז  דערווייל 
ישיבה  ראש  דער  האט  שפעט, 
זאל  ער  אויב  ווייב  זיין  געפרעגט 
זינגען די שטאטע ‘אשת חיל’ אדער 
די שנעלע, האט זי געזאגט אז מ’זאל 

זינגען א שנעלע ניגון.

דער ראש ישיבה האט געמאכט 
קידוש, און נאכדעם האט דער ראש 

ישיבה געוואשן די הענט פאר אלע 
קינדער.

געווען  איז  סעודה  די  במשך 
איך  אבער  שמועסן  אסאך  זייער 
נישט  און  סדר  די  נישט  געדענק 
הילף  אייבערשטנ’ס  מיטן  אלעס, 
וועל איך פרובירן די מערסטע וואס 

איך קען.

דער ראש ישיבה האט דערציילט 
און  דזשָאוקס  קינדער  די  פאר 
קינדער  פון  רבי’ן  פון  מעשיות 
קינדער  די  האבן  אויך  ביכער, 
פרשה,  די  אויף  פלעי  א  געמאכט 
זיין  צו  מחי’  א  ממש  געווען  ס’איז 
ווי דער ראש ישיבה  דארט און זען 
געבט זיך אפ און פארברענגט מיט 

זיינע קינדער.

מ’האט  וואס  עסן  יעדע  נאך 
ישיבה  ראש  דער  האט  סערווירט 
געזאגט פאר זיין ווייב “די עסן איז 

זייער גוט געווען”.

זינגען  אנגעהויבן  מ’האט 
זמירות, און דער ראש ישיבה האט 
געפרעגט איינע פון די בחורים צו 
ביי זיי זינגט מען אויך זמירות ביי 
די סעודה, האט ער  געענטפערט 
אז נישט, האט דער ראש ישיבה זיך 
אנגערופן: “די וויכטיגסטע זאך פאר 
א אידישע שטוב איז זינגען זמירות 

שבת”,

געשפילט  זיך  האבן  קינדער  די 
הויך און געמאכט אסאך גערודער, 
און דער ראש ישיבה האט געפרעגט 
א בחור: “ענק האבן אויך א גרויסע 
משפחה?”, האט ער געזאגט אז יא, 
דער  האט  קינדער,  זיבן  האבן  זיי 
משפחה  “א  געזאגט:  ישיבה  ראש 
נארמאלע  א  איז  קינדער   25 פון 
האט  אבינו  יעקב  ווייל  משפחה, 

א  מיט  שבטים  צוועלף  געהאט 
טאכטער, און עס שטייט אז יעדע 
צווילינג,  א  געהאט  האט  שבט 
אויב אזוי קומט אויס אז אויב אונז 
א  נאך  עס  איז  קינדער   11 האבן 
ראש  דער  און  משפחה…”  קליינע 
ישיבה האט אנגעהויבן בעטן דעם 
“הייליגער  קול:  אויפן  אייבערשטן 
האבן  זאלן  אונז  העלף  באשעפער 

נאך קינדער”.

זיך  האט  ישיבה  ראש  דער 
האב  חתונה  מיין  “נאך  אנגערופן: 
נישט  גייען  אונז  אז  געמיינט  איך 
איז  למעשה  קינדער,  קיין  האבן 
געווארן עפעס א שטיקל משפחה”...

דער  האט  סעודה  די  אינמיטן 
וויזניצע  א  געזינגען  ישיבה  ראש 
ניגון, און געזינגען דעם ניגון מיט די 
תנועות וואס מען מאכט אין וויזניץ 
ראש  דער  האט  ניגון,  דעם  ביי 
ישיבה דערציילט אז ער פלעגט גיין 
וויזניץ, און דארט  צו די טישן פון 
האב ער מקרב געווען דעם מנהל 
מו”ה אברהם משה שטראסער הי”ו, 
גלייך ווען איך בין מקורב געווארן 
געווען  מקרב  איך  האב  רבי’ן  צום 
ישיבה  ראש  דער  משה.  אברהם 
האט דערציילט אז ער איז מקורב 
“אשר  ספר  דעם  דורך  געווארן 
מו”ה  הגדול  המפיץ  וואס  בנחל” 
אים  האט  הי”ו  יאקאבאוויטש  נתן 
איינמאל געגעבן, און גלייך נאכדעם 
אברהם  געווען  מקרב  איך  האב 

משה”.

די  פון  איך  געדענק  דאס 
ראש  מיטן  סעודה  הערליכע 
ישיבה, איך האף די חשובע ליינער 
דערפון  האבן  הנאה  אויך  וועלן 
אויף  זאכן  שיינע  ארויסנעמען  און 

לעובדא ולמעשה.
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 זאג תהילים אנשטאט פאסטן

ְיֵמי  ִדי  ִאין  ַאַריין  ַהייְנט  ֵגייֶען  ִמיר  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגעלֹויְּבט 
ַהׁשֹוָבִבי”ם, ָוואס ֶדער ֲאִר”י ַהָקדֹוׁש ָזאְגט )ַׁשַער רּוַח ַהקֹוֶדׁש, ִּתיקּון 
כז(: ַאז ִאין ִדי ֶטעג ֶקען ֶמען ַפאְרֶרעְכְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ָהאט ּפֹוֵגם 
ֶגעֶווען, ִּבְפָרט ִאין ִדי ֲעֵביָרה פּון ְּפַגם ַהְּבִרית; ָוואס ֶווער ֶעס ִזיְנִדיְגט 
ִאין ִדי ֲעֵביָרה ַרייְסט ִזיְך ָאּפ פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָדאְך ֶקען ֶמען ִאין ִדי 

ֶטעג ַאֶלעס ַפאְרֶרעְכְטן.

ָאן  ֶמען  ֵהייְּבט  “ִווי  ֶמען?”  טּוט  “ָוואס  ָנאר:  ִאיז  ְׁשֵאָלה  ִדי 
ֲעֵביָרה.  ִדי  ִאין  ַפאְרִזיְנֶקען  ִטיף  ַאזֹוי  ָדאְך  ֶזעֶנען  ִמיר  ַפאְרֶרעְכְטן?” 
ֶדער ֲאִר”י ַהָקדֹוׁש ָזאְגט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִזיְנִדיְגט ִאין ְּפַגם ַהְּבִרית 
ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ַדאְרף ֶער ַפאְסְטן פ”ד ַּתֲעֵניִתים )ִפיר אּון ַאְכִציג ֶטעג( 
ָוואְלט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז  אֹויס  קּוְמט  ַּבאזּוְנֶדער.  ָמאל  ֶיעֶדעס  ַפאר 
ֶקעֶנען  צּו  ֶטעג  ֶגענּוג  ָהאְּבן  ָזאל  ֶער  ָיאר  טֹויְזְנט  ֶלעְּבן  ֶגעַדאְרְפט 

ַפאְרֶרעְכְטן ַאֶלע ְּפָגִמים, ִאיז ְלַמֲעֶׂשה ִווי ֵהייְּבט ֶמען ָאן?!

קּוְמט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי אּון ָזאְגט )ַעֵיין ַחֵיי מֹוַהַר”ן, ִסיָמן תצא(: “ֶווער 
ֶעס ֵווייְסט פּון ִמיר ָוואס ַדאְרף ֶער ַפאְסְטן, אּון ֶווער ֶעס ֵווייְסט ִניְׁשט 
פּון ִמיר ָוואס ֶהעְלְפט ִאים ַפאְסְטן?” ַאז ֶמען ֵווייְסט פּון ִדי ֵעצֹות פּון 
ֵהייִליְגן ֶרִּבי’ן ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט טּון ַקיין ְׁשֶוועֶרע ֲעבֹודֹות ְּתׁשּוָבה צּו 
טּון אּון ַאז ֶמען ֵווייְסט ִניְׁשט פּון ִדי ֵעצֹות פּון ֶרִּבי’ן, ָוואס ָהאט ֶמען 

ַאז ֶמען ַפאְסט אּון ֶמען טּוט ְׁשֶוועֶרע ֲעבֹודֹות.

ֶגעִוויְסט  ֶווען  ָוואְלט  ֶרִּבי ֶגעָזאְגט: “ֶווען ִאיְך  ַאזֹוי אֹויְך ָהאט ֶדער 
צּום  ֶרעְדט  ֶמען  ַאז  צּוקּוֶמען  ֶקען  ֶמען  ָוואס  צּו  ָיאְרן  יּוְנֶגע  ִדי  ִאין 
ְׁשֶוועֶרע  ִמיט  ֶגעמּוְטֶׁשעט  ַאזֹוי  ִניְׁשט  ִזיְך  ִאיְך  ָוואְלט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ֲעבֹודֹות, ָנאר ִאיְך ָוואְלט ְׁשֶטעְנִדיג עֹוֵסק ֶגעֶווען ִאין ִהְתּבֹוְדדּות”.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוַהַר”ן, ֵחֶלק ב’, ִסיָמן עג(: “ִמי ֶׁשרֹוֶצה 

ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה, ִיְהֶיה ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים, ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל 
ִלְתׁשּוָבה”, ֶווער ֶעס ִוויל ְּתׁשּוָבה טּון ָזאל ָזאְגן ְּתִהיִלים, ֶדעִריֶּבער ַאז 
ִמיר ֶזעֶנען ֶיעְצט ַאַריין ִאין ִדי ׁשֹוָבִבי”ם ֶטעג ָזאְלְסטּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג 

ֶדעם יֹום ְּתִהיִלים.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען ַדאְרף ַדאְנֶקען ֶדעם ַצִדיק ֶרִּבי 
ְרָפֵאל פּון ֶּבעְרִׁשיד ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו - ַא ַּתְלִמיד פּון ָהַרב ַהָקדֹוׁש ֶרִּבי 
ִּפְנָחס ִמָקאִריץ זי”ע, אֹויף ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ַאַריין ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ִדי 
ֶוועְלט ַאז ֶמען ֶקען ָזאְגן ְּתִהיִלים ֲאִפילּו ַקאְלט ָאן ַקיין ִהְתעֹוְררּות. ֶער 
ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן: “ָזאְגט ֲאִפילּו ַא ַקאְלְטן ַקאִּפיְטל  ְפֶלעְגט ָזאְגן ַפאר 
ְּתִהיִלים, ָנאר ֶדער ִעיָקר ִאיר ָזאְלט ָזאְגן ְּתִהִלים”; ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָדאס 
ֵזייֶער אֹויְסֶגעלֹויְּבט, ַווייל ֶער ָהאט ַאַריין ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ֶדער ֶוועְלט 

צּו ָזאְגן ְּתִהיִלים.

עצתו אמונה שמות תשע”ט

 זיין פרייליך שבת

ַהׁשֹוָבִבי”ם,  ְיֵמי  ִדי  פּון  ַׁשָּבת  ֶעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאיז  ַׁשָּבת  ָוואְך  ִדי 
ַדאְרְפן ִמיר ַזיין ֵזייֶער ְפֵרייִליְך ַאז ִמיר ֶזעֶנען זֹוָכה צּו ִהיְטן ֶדעם ַׁשָּבת.

ֶמְדָרׁש  ֶדעם  ַחֶזְר’ן  ְׁשֶטעְנִדיג  ְפֶלעְגט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוַהָרא”ׁש 
ֶמען  ַאז  ַּתֲעִנּיֹות”,  ֵמֶאֶלף  ָעִדיף  ַׁשָּבת  “ְּכבֹוד  ג(:  ְּבֵראִׁשית,  )ַּתְנחּוָמא 

ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז  ַׁשָּבת  ֶדעם  ְמַעֵּנג  ִאיז  ֶמען  אּון  ַׁשָּבת  ִזיְך  ְפֵרייְדט 
ָנאְך  ֶקעֶנען  ִמיר  ָוואס  ִאיז  ָדאס  ַּתֲעֵניִתים;  טֹויְזְנט  ֶגעַפאְסט  ָוואְלט 

טּון צּו ְמַתֵקן ַזיין אּוְנֶזעֶרע ֲעֵבירֹות.

ֶדעִריֶּבער קּוְמט ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ָוואס ָהאט ֵזייֶער מֹוָרא ַאז ִמיר ֶוועְלן 
ַאֶלעס ַפאְרֶרעְכְטן אּון ֶער ַוואְרְפט ַאַריין ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִאין ַא ַקְטנּות 
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אּון ַמאְכט ָּכל ִמיֵני ִּבְלּבּוִלים ַאִּבי ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַזיין ְפֵרייִליְך; ֶדעְרַפאר 
ָזאְלְסטּו ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ׁשֹוין פּון ְפַרייָטאג ִאיְנֶדעְרְפִרי ָאֶדער 
ָנאְך ְפִריֶער: “ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ַזיין ְפֵרייִליְך ַׁשָּבת, 
ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ִזיְך ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן ֶדעם ַׁשָּבת, ַא ַגאְנץ ַׁשָּבת ָזאל 

ִאיְך ָנאר ַטאְנֶצען אּון ְׁשְּפִריְנֶגען אּון ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיְטן ֵהייִליְגן ַׁשָּבת”.

עצתו אמונה שמות תשע”ט

 

רעדן צו די קינדער פון קדושה

ֶווען ִמיר ֶזעֶנען ֶגעֶווען יּוְנֶגע ִקיְנֶדער ְפֶלעְגן ִמיר ִזיְך צּוַזאְמקּוֶמען 
ֶיעֶדע מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ִאין ִדי ַּפְרִׁשיֹות פּון ׁשֹוָבִבי”ם ֶהעְרן ִדְּברֹות קֹוֶדׁש 
פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַסאְטֶמעֶרער ֶרִּבי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו; ֶמען ָהאט ֶגעֶהעְרט 
ֵווייֶנען  ְפֶלעְגט  זי”ע  ֶרִּבי  ֶדער  ִווי  ִדי ׁשֹוָבִבי”ם ּתֹורֹות  פּון  ֶטעיְּפס  ִדי 
ֶמען ָזאל ְּתׁשּוָבה טּון אּון ִזיְך ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִניְׁשט ּפֹוֵגם צּו ַזיין ְּבִמיַדת 
אּוְנז  ִאין  אּון  ְנָׁשָמה  אּוְנֶזער  אֹויְסֶגעַוואְׁשן  אּוְנז  ָהאט  ָדאס  ַהְיסֹוד, 
ַאַריין ֶגעֵלייְגט ִיְרַאת ָׁשַמִים, ִזיְך ַאְכטּוְנג ֶגעְבּן צּו ַזיין ָאְּפֶגעִהיְטן פּון 

ֲעֵבירֹות.

ְקדּוַׁשת  פּון  ֶגעֶרעְדט  ַאַסאְך  ָהאְּבן  ְמַלְמִדים  ַמייֶנע  אֹויְך  ַאזֹוי 
ַהְּבִרית; ִאיְך ָהאּב ֶגעֶלעְרְנט ִאין ַסאְטֶמעֶרער ֵחֶדר ִאין ָּבאָרא ַּפאְרק, 
ִדי  ִמיט  ֶלעְרְנט  ֶמען  ַהְּבִרית,  ְקדּוַׁשת  פּון  ְמַלְמִדים  ִדי  ֶרעְדן  ָדאְרְטן 
ִקיְנֶדער ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ַסאְטֶמעֶרער ֶרִּבי זי”ע ָהאט ֶגעֵהייְסן, 
ִדי  ֵלייְגן  פּון  ָאְּפִהיְטן  ִזיְך  ָזאְלן  ֵזיי  ִקיְנֶדער  ִדי  צּו  ֶרעְדן  ָזאל  ֶמען  ַאז 

ֶהעְנט אֹויְפ’ן אֹות ְּבִרית קֹוֶדׁש אּון ִזיְך ִהיְטן ִדי אֹויְגן ְוכּו’ ְוכּו’.

ִקיְנֶדער  ִדי  ִמיט  ֶלעְרֶנען  ָזאְלן  ֵזיי  ֶעְלֶטעְרן  אֹויף  חֹוב  ַא  ִליְגט  ֶעס 
ַקיין  ָאן  אּון  ֶהְסֵּבִרים  ַקיין  ָאן  ַהְּבִרית,  ְׁשִמיַרת  פּון  ַהאְרְּבֵקייט  ָדאס 
ַדאְרְפן  ַמאֶמע  ַטאֶטע  ָאן.  ִקיְנְדַווייז  פּון  ָדאס  ֶלעְרְנט  ֶמען  ַטֲעִמים; 
ִניְׁשט  ָלאְזט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַחְזְר’ן,  ֵאיין  ִאין  ַהאְלְטן  ָדאס 

ָאְנִריְרן ֶדעם אֹות ְּבִרית קֹוֶדׁש.

ֵּבית  ִאין  ֵגייט  ִקיְנד  ָדאס  ֶווען  אּון  ִקיְנד  ָדאס  ַוואְׁשט  ֶמען  ֶווען 
ִאים  ִמיט  ֶלעְרְנט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  ִאים  ִמיט  ָדאס  ֶמען  ַחְזְר’ט  ַהִּכֵסא 
ַאְנֶדעֶרע ַהָלכֹות, צּום ֵּבייְׁשִּפיל ִהְלכֹות מּוְקֶצה, ַדאְרף ֶמען ֶיעְדן ַׁשָּבת 
ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל ַחְזְר’ן ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ַאז ֶמען ָטאר ִניְׁשט 
ָאְנַכאְּפן ַקיין מּוְקֶצה, אּון ֶווען ֶמען ֶזעט ִאים ָאְנַכאְּפן ַא מּוְקֶצה’ִדיֶגע 
ַזאְך ָזאְגט ֶמען ִאים: “ַׁשָּבת”, “מּוְקֶצה”, - ִּביז ֶעס ֵגייט ַאַריין ִאיֶנעם 
ַקיין  ַׁשָּבת  ָאְנַכאְּפן  ִניְׁשט  ָטאר  ִאיד  ַא  ַאז  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶער  ִקיְנד; 

מּוְקֶצה’ִדיֶגע ַזאְכן.

ַאז ַדיין ִקיְנד ֶוועט ִדיר ְפֶרעְגן: “ַטאֶטע, ַפאְרָוואס ָטאר ֶמען ִניְׁשט 
ֶעְלֶטעְרן  ֶוועְסט  דּו  “ֶווען  ֶעְנְטֶפעְרן:  ִאים  ֶוועְסטּו  ָאְנַכאְּפן מּוְקֶצה?” 
אּון  ְּפָראְסט  ָזאְגן  ִאים  ֶוועְסט  דּו  ָאֶדער  ַפאְרְׁשֵטיין”,  ֶוועְסטּו  ֶוועְרן 
ִמיט  ִאיז  ַאזֹוי  ִניְׁשט”?  ָלאְזט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  “ַווייל  ָּפׁשּוט: 
ְׁשִמיַרת ַהְּבִרית; ָוואס ֵמייְנט ְּפַגם ַהְּבִרית? “ַאז ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֵלייְגן 
ִדי ֶהעְנט אֹויְפ’ן ְּבִרית”, ָוואס ֵמייְנט ַזיין ֵהייִליג? “ִזיְך ִהיְטן ִדי אֹויְגן”, 

ַפאְרָוואס? “ַווייל ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָלאְזט ִניְׁשט”.

ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן ַאז ִדי ְמַלְמִדים אּון ַמִּגיֵדי ִׁשיעּוִרים 
ֶרעְדן ֶדעְרפּון ַווייל ִניְׁשט ַאֶלע ְמַלְמִדים אּון ַמִּגיֵדי ִׁשיעּוִרים ֶרעְדן פּון 
ֵווייְסן ִניְׁשט ָדאס ַהאְרְּבֵקייט  ֶדעם, ִדי ַמִּגיֵדי ִׁשיעּוִרים אּון ְמַלְמִדים 

פּון ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ִזיְך צּו ִהיְטן פּון ֲעֵבירֹות. 

ִדי  ַּביי  ָנאְכֶגעָזאְגט  ָהאט  זי”ע  ֶרִּבי  ַסאְטֶמעֶרער  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ֶדעְרֵצייְלן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָוואס  ַמֲעֶׂשה  ִדי  ְמַלְמִדים  ֲאִסיַפת 
ִּבין  ִאיְך  ֶדעְרֵצייְלט:  ַהָנִביא ָהאט  ֵאִלָיהּו  יח(:  ֵּפֶרק  ַרָּבא,  ֵאִלָיהּו  ְדֵבי  )ַּתָנא 

ַאָמאל ֶגעֶווען ִאין ַא ְגרֹויֶסע ְׁשָטאט ִאין ָּבֶבל וואּו ִאיְך ָהאּב ֶגעְטָראְפן 
ַא ְמַלֵמד ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ְצֵוויי הּוְנֶדעְרט ַּתְלִמיִדים ִאין ִדי ָיאְרֶגעְנג 
ִּבין ִאיְך צּוִריק ֶגעקּוֶמען צּו  ְצָוואְנִציג ָיאר, ָנאְך ַא ָיאר  ִּביז  ַאְכְצן  פּון 
ְמַלֵמד, ָהאט  ֶגעְטָראְפן ֶדעם  ִניְׁשט  ִאיְך ָהאּב ֶמער  ֶדעם ְׁשָטאט אּון 
אֹויְך  ַאזֹוי  ֶגעְׁשָטאְרְּבן,  ׁשֹוין  ִאיז  ְמַלֵמד  ֶדער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִמיר  ֶמען 
ֶזעֶנען ֶגעְׁשָטאְרְּבן ַזיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער אּון ַאֶלע ַּתְלִמיִדים, ֶעס ֶזעֶנען 
ֵאִלָיהּו  ַפאְרֵצייְלט  ַּתְלִמיִדים,  יּוְנֶגע  ֶעְטִליֶכע  ְּבלֹויז  ִאיֶּבעְרֶגעְּבִליְּבן 
ַפאְרָוואס  ֵווייֶנען,  צּו  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ִאיְך  ָהאּב   - ַהָנִביא 
ַּתְלִמיִדים,  ִדי  ִמיט  ִמְׁשָּפָחה  ַזיין   - ֶגעְׁשָטאְרְּבן  ִאיז  ְמַלֵמד  ֶדער 
ְּפלּוְצִליְנג קּוְמט צּו ִמיר ַא ַמְלָאְך פּון ִהיְמל אּון ְפֶרעְגט ִמיר: “ֵאִלָיהּו, 
ַפאְרָוואס ֵווייְנְסטּו?” ָהאּב ִאיְך ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: “ִצי ֶדען ָזאל ִאיְך 
ָיָפה  “ֹלא  ִלי  ְוָאַמר  ֶגעְׁשָטאְרְּבן...”  ֶזעֶנען  ַאֶלע  ִדי  ַאז  ֵווייֶנען,  ִניְׁשט 
ָעִׂשיָת ֶׁשַאָּתה ּבֹוֶכה ּוִמְתַאֵּבל ּוִמְתַאֵּנַח ֲעֵליֶהם”, ָהאט ִמיר ֶדער ַמְלָאְך 
ֶגעָזאְגט: “ֵוויין ִניְׁשט ֵאִלָיהּו”, ָאַמְרִּתי לֹו “ִמְּפֵני ָמה?” ְוָאַמר ִלי “ֶׁשֵהן 
ָהיּו עֹוִׂשין ְּדָבִרים ְמֹכָעִרים ּוְדָבִרים ֶׁשֵאיָנן ְראּוִיין, ּוְמקּוְלָקִלין ְּבַעְצָמם, 
ֶׁשַהִּמיָתה  ְּבַעְצָמן  יֹוְדִעין  ָהיּו  ֹלא  ְוֵהן  ִחָּנם  ֶזַרע  ִׁשְכַבת  מֹוִציִאין  ְוָהיּו 
ֶגעטּון  ָהאְּבן  ֵזיי  ַמֲעִׂשים,  ְׁשמּוִציֶגע  ֶגעטּון  ָהאְּבן  ֵזיי  ַמִּׂשיָגָתן”, 
ֲעֵבירֹות ֵאייֶנער ִמיְט’ן ְצֵווייְטן; ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַסאְטֶמעֶרער ֶרִּבי 
ִדי  ִליְגט ַא חֹוב אֹויף  זי”ע אֹויְסֶגעִפיְרט: “ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֶעס 
ְמַלְמִדים ֵזיי ָזאְלן ֶלעְרֶנען ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ָדאס ַהאְרְּבֵקייט פּון ּפֹוֵגם 

ַזיין ִּבְבִרית”.

ֵזייֶעֶרע  אֹויף  ַאְכטּוְנג  ֶגעְבּן  ָוואס  ֶעְלֶטעְרן  ִדי  ַפאר  ִאיז  וואֹויל 
ִקיְנֶדער, ֶוועְלן ֵזיי ֶזען ַאַסאְך ַנַחת ַּביי ֵזיי.

   עצתו אמונה ויגש תש”פ
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קענט איר אויסגעפונען

ווער, ווען און וואו איז די בילד?

שיקט אריין אייער ענטפער צו די רעדאקציע
די ענטפער וועט זיין אם ירצה השם

אינעם קומענדיגן בלעטל

?

תשובה פון די פריערדיגע וואך

מוהרא"ש זי"ע ביים ציון פון רבי מאיר בעל הנס 

אין שטאט טברי' אין די אינגע יארן
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ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ִּבְזיֹונֹות
ֶווער ְׁשֵרייט ָדאְרט...? ָוואס ֵגייט ָדאְרט ָפאר...? ָלאִמיר 

ֵגיין ֶנעְנֶטער ֶוועְלן ִמיר ֶקעֶנען ֶּבעֶסער ֶזען.

ִאים  רּוְפט  ֶמען  ֶמעְנֶדעֶלע,  ֶרִּבי  ַצִדיק  ֶדער  וואֹויְנט  ָדא 
ִאין  ִאים  ַּביי  ַהייְנט  ִאיז  ֶעס  ְּפִריִמיְׁשַלאֶנער,  ֶמעְנֶדעֶלע  ֶרִּבי 
ֵׁשם  ַּבַעל  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֶרִּבי  ַזיין  טֹוב,  יֹום  ְגרֹויֶסע  ַא  ְׁשטּוּב 

ִאיז  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  טֹוב 
ֶיעְצט  ִאים,  צּו  ֶגעקּוֶמען 
ִדי  ִאיְנִמיְטן  ֶמען  ַהאְלט 

ְסעּוָדה.

ְׁשֵטייט  ִאיְנְדרֹויְסן 
ֶדער ְׁשַנייֶדער פּון ְׁשָטאט 
ִמיאּוְס'ֶע  ְׁשֵרייט  אּון 
ֶדעם  אֹויף  ֶוועְרֶטער 
אֹויְפ'ן  ַהאְקט  ֶער  ַצִדיק, 
ַאַרייְנֵגיין,  ִוויל  ֶער  ִטיר, 
ִדי  ִאין  ְקַלאְּפט  ֶער 

ֶפעְנְסֶטעְרס.

ִאיז  ְׁשַנייֶדער  ֶדער 
ְׁשֶלעְכֶטער  ַא  ֶגעֶווען 
ָהאט  ֶער  ֶמעְנְטׁש, 
ְׁשֶטעְנִדיג חֹוֶזק ֶגעַמאְכט 
ֶער  ִאיְדן;  ֶעְרִליֶכע  פּון 
ֶגעַהאט  ִליּב  ִניְׁשט  ָהאט 
ַצִדיִקים, ֶער ְפֶלעְגט ַאְלץ 
ַצִדיְק'ס הֹויז  ַּביים  קּוֶמען 

ֶרִּבי  ֶווען  ֶיעְצט  ֶוועְרֶטער,  ִמיאּוְס'ֶע  ְׁשֵרייֶען  אּון  ַלאְכן  אּון 
ֶדער  ֶרִּבי  ַזיין  ַאז  ֵנייֶעס,  גּוֶטע  ִדי  ֶגעֶהעְרט  ָהאט  ֶמעְנֶדעֶלע 
ֶגעֶּבעְטן  ֶער  ָהאט   - ְׁשטּוּב  ִאין  ִאים  צּו  ַצִדיק קּוְמט  ְגרֹויֶסער 
ִניְׁשט  ִאים  אּון  טּון  טֹוָבה  ַא  ִאים  ָזאל  ֶער  ְׁשַנייֶדער  ֶדעם 
ַפאְרֶׁשעֶמען ִאין ִדי ַצייט ָוואס ַזיין ֶרִּבי ִאיז ַּביי ִאים, ֶער ָהאט 
ֶוועל   - ִניְׁשט צּוִליּב טּון  ֶוועְסט ִמיר  ִאים ֶגעָזאְגט: "אֹויּב דּו 

ִאיְך מּוְזן ַפאְרְׁשַּפאְרן ִדי ִטיר, ִדיר ִניְׁשט ַאַרייְנָלאְזן".

פּון  ֶגעַמאְכט  ִוויְסְנִדיג  ִניְׁשט  ִזיְך  ָהאט  ְׁשַנייֶדער  ֶדער 

ִאים, ֶער ָהאט ִזיְך ַארּוְמֶגעְדֵרייט ִאיְנְדרֹויְסן אּון ֶגעזּוְכט ִווי ֶער 
ֶקען ַלאְכן אּון ְׁשֶּפעְטן פּוֶנעם ַצִדיק, ִּביז ֶער ָהאט ֶגעפּוֶנען ֵאיין 
ְקֵליין ֶפעְנְסֶטער ָוואס ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ָאְפן, ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ַצִדיק,  ֶוועְרֶטער, ֶער ָהאט ַפאְרֶׁשעְמט ֶדעם  ְׁשֵרייֶען ִמיאּוְס'ֶע 

ֶדער ַצִדיק ָהאט ָדאס ִניְׁשט אֹויְסֶגעַהאְלְטן.

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִּביז 
ָהאט  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל 
ַּבאֶמעְרְקט ַאז ֶעֶּפעס ֵגייט 
ֶרִּבי  ָדא ָפאר, ְפֶרעְגט ֶער 
ֵגייט  "ָוואס  ֶמעְנֶדעֶלע: 
ָדא ָפאר? ָוואס ֶזעֶנען ִדי 
ִאים  ָהאט  ֶגעְׁשֵרייֶען?" 
ֶגעָזאְגט:  ֶמעְנֶדעֶלע  ֶרִּבי 
"ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט ָוואס צּו 
טּון, ִאיְך ָהאּב ָדא ֵאייֶנער 
ִניְׁשט  ִמיר  ֶהעְרט  ָוואס 
ַפאְרֶׁשעֶמען,  צּו  אֹויף 
ָדאס  ִאיְך  ִּבין  ֶגעֶוועְנִליְך 
ָאֶּבער  ְּבַאֲהָבה,  ְמַקֵּבל 
ִאים  ִאיְך  ָהאּב  ַהייְנט 
ִמיר  ָזאל  ֶער  ֶגעֶּבעְטן 
ֶווען  ַפאְרֶׁשעֶמען  ִניְׁשט 

ַמיין ֶרִּבי ִאיז ָדא".

ֶדער  ָאן  ִזיְך  רּוְפט 
ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב: 
ַאַזא  ָוואְלט ִאיְך ֶגעַהאט  "ַהְלַוואי 
ֵאייֶנעם, ָוואס ָזאל ִמיְך ַפאְרֶׁשעֶמען ֶיעְדן ָטאג"; ֶמען ֶקען ִזיְך 
ַלייְדט  ָוואס  ֵאייֶנעם  פּון  ְגרֹויְסֵקייט  ָדאס  ָפאְרְׁשֶטעְלן  ִניְׁשט 
קּוְמט   - ְּבַאֲהָבה  ִּבְזיֹונֹות  ִדי  ְמַקֵּבל  ִאיז  ֶמען  אֹויּב  ִּבְזיֹונֹות, 
ֶמען ָאּפ ִמיט ֶדעם ַאֶלע ֲעֵבירֹות, ֶמען ֶוועְרט ֵזייֶער ָנאְנט צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַפאְרֶׁשעֶמען  ִדיר  ֶוועט  ֵאייֶנער  אֹויּב  ִקיְנֶדער,  ֵטייֶעֶרע 
ֶדער  ַאז  ְפֵרייֶען  ִזיְך  ָנאר  טּון,  צּוִריק  ִניְׁשט  ִאים  ָזאְלְסטּו   -

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִדיר מֹוֵחל ַאֶלע ֲעֵבירֹות

ֶהע ֶהע ֶהע, ַכא ַכא ַכא
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לאה סאלזלאה סאלז תחי' תחי' פון בארא פארק פארציילט: 

ה ִפּלָ פּוןּתְ
ה   ַאַמֲעׂשֶ

איך בעט יעדן
טאג דעם 

אייבערשטן 
ביינאכט איך זאל 
אויפשטיין פרי, 

איינמאל האב איך 
פארגעסן צו בעטן. 

אינדערפרי האב 
איך שנעל געבעטן  

איך זאל כאפןאיך זאל כאפן
די באס.די באס.

א גוטן טאג א גוטן טאג 
מאמי, איך גיי מאמי, איך גיי 
שוין אין סקולשוין אין סקול

שכח שכח 

אייבערשטער אייבערשטער 

איך האב איך האב 

געקענט כאפן געקענט כאפן 

די באסדי באס

געמאלן דורך:  רחל שניצלערגעמאלן דורך:  רחל שניצלערגעמאלן דורך:  לאה סאלזגעמאלן דורך:  לאה סאלז

רחל שניצלעררחל שניצלער תחי' תחי' פון וויליאמסבורג פארציילט: 

שכח שכח 
אייבערשטער אייבערשטער 

איך האב איך האב 
געטראפן די געטראפן די 

מעהלמעהל

באשעפער באשעפער 
העלף איך זאל העלף איך זאל 

טרעפן די מעהל טרעפן די מעהל 
צו קענען באקן צו קענען באקן 

קאפקעיקסקאפקעיקס

שכח שכח 
אייבערשטער אייבערשטער 

איך האב געקענט איך האב געקענט 
באקן פיינע באקן פיינע 
קאפקעיקסקאפקעיקס

נָאְך ווֶעםֵהייס ִאיְך
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פייגא פינטער תחי’ קרית ברסלב פייגא פינטער תחי’ קרית ברסלב 

רחל שניצלעררחל שניצלער תחי' תחי' פון וויליאמסבורג פארציילט: 

נָאְך ווֶעםֵהייס ִאיְך?

איך הייס: חיים בוים נרו יאיר - קרית ברסלב
נאך: נאך מיין זיידע הרה"ח חיים ראטה ז"ל 

אביסל איבער אים

מיין זיידע האט געהאט א מענער קליידער געשעפט 
אין וויליאמסבורג, בארא פארק און אין קרית יואל 

מיטן נאמען 'ראטה קלאודינג'.

 מענטשן האבן זייער ליב געהאט צו קומען קויפן ביי 
אים ווייל ער האט אלץ געהאט א שמייכל און אלץ 
גוטע  א  זייער  געווען  ווארט. עס איז  גוט  א  געגעבן 

אטמאספער אין זיין געשעפט.

געהאט  האט  וואס  משפחה  א  געווען  איז  איינמאל 
זייער גאנצע הויז האט  א פייער אינמיטן די נאכט, 
גלייך  האט  זיידע  מיין  עלינו.  לא  אפגעברענט 
זיי צו געבן ספעציעלע  געעפענט די געשעפט פאר 
פריוואטע סערוויס, אפילו עס איז געווען אינמיטן די 
משפחה  גאנצע  די  אויסשטאפירט  האט  ער  נאכט, 

בחינם.

באשעפער העלף איך זאל אויסוואקסן א פרייליכע 
ערליכע איד ווי מיין זיידע.
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העלף נחמן נתן זאגן תהילים אין די העלף נחמן נתן זאגן תהילים אין די 
 הייליגע טעג פון שובבי”ם הייליגע טעג פון שובבי”ם

40 by 40 orthogonal m
aze
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איך וויל נאר לערנען און איך וויל נאר לערנען און 
דאווענען, און מורא האבן דאווענען, און מורא האבן 

פונעם אייבערשטןפונעם אייבערשטן

טרעף
די פאלגנדע ווערטער

1/8/23, 5:19 PM מחולל תשבצים

https://geek.co.il/~mooffie/crossword/ 1/1

Deprecated: Implicit conversion from float 3.74 to int loses precision in
/vhosts/coil/typo/users/mooffie/public_html/crossword/src/Solver/SolverReverseTrait.php on line 30

הקלד כותרת ראשית כאן
הקלד כותרת משנית כאן

כצצצחצללעאתהיטלפפיוגטשב
טמסטדקיתייונזדפטמענופשק
נכטעקזהיטיהזרסקמפזבונוא
צעסזאחבורבתבוטחתלגאאאלא
עאנרחתאסרעככושאלמעהטגספ
לקעעיסתשזריבזכשוגורדנפד
טכתכוחדפבשייגאראנקינכזט
ראשתחודצסטזשמאיכתגנאעזב
כצעחרלאפטננזבחמזשגקקונכ
לגתתצופדנדסלועאאגשמפאזג
מיראבגסזזפרוהמכעזטמאפאמ
תתוזשבנטהכתקשעפמטששהחגג
בששושרחטתתמוכגמתבאיתיסק

איך_____________
וויל_____________
נאר_____________
לערנען_____________
און_____________
דאווענען_____________

   

און_____________
מורא_____________
האבן_____________
פונעם_____________
אייבערשטן_____________
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שיעור מיטן רבי’ןשיעור מיטן רבי’ןסודאקא
אא

ּתֹוָרה  ִּדְּברּו  נא. 
ֲהַבאי. ִּבְלׁשֹון  ּוְנִביִאים  
ִדי  ּתֹוָרה,  ִדי  טייטש. 
ָהאְּבן  ֲחָכִמים,  ִדי  אּון  ְנִביִאים, 
ָלׁשֹון  ַא  ִמיט  צּוָמאל  ֶגעֶרעְדט 

פּון ַא גּוְזָמא.

אאמתמת

פאר  געזאגט  האט  רבי  הייליגער  דער 
רבי נתן: שבת דארף מען 

א. זיין ערנסט

ב. זיין דערהויבן

ג. נאר פרייליך

ד. לערנען אסאך

דער הייליגער רבי האט געזאגט אז ער איז 
צוגעקומען צו זיינע מדרגות נאר דורך

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

 אדי היימליך תחי’ - קרית ברסלב
שיקט אריין די ענטפערס מיט אייער נאמען צו 845-379-1161

שאלה און ענטפער פון פאריגע  וואך:

זיך פירן פשוט

שאלה: 

ענטפער:
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האסטו דורך געלערנט עצתו אמונה האסטו דורך געלערנט עצתו אמונה 
פרשת ויחי?פרשת ויחי?

פון אויבן אראפ.פון אויבן אראפ.
1. היכל הקודש איז ____, היכל הקודש איז נישט א פלאץ

3. שטארק דיך מיט דיין צלם אלקים, דיין ____ און פיאות

5. א פרוי וואס שערט זיך די האר, איז זוכה ____ ערליכע 
דורות

6. גיין ____ נישט צניעות’דיג מאכט נישט פרייליך

8. ____ זיך און דערהאלט זיך

10. נוץ אויס דיינע קינדער יארן, גיי התבודדות, בעט דעם 
____ דו זאלסט זיין א צדיק

14. יעדע מאל איידער דו פארסט מיט דיין קאר, זאלסט זאגן 
תפילת ____

18. יעדע מאל מען איז ____ די עלטערן איז מען מקיים נאך 
א מצוה

פון רעכטס צו לינקס.פון רעכטס צו לינקס.
2. א קונץ איז צו זיין ____? א קונץ איז צו זיין פרייליך

4. מיט איין ____, מיט איין קרעכץ, אין איין סעקונדע, קען 
מען ווערן א גרויסער צדיק

6. א פרוי וואס פירט זיך ____ וועט זי זוכה זיין צו בנים 
צדיקים

7. בעט דעם אייבערשטן זאלסט האבן א שטארקע אמונה, 
____ דעם אייבערשטן

9. זייער גוט אז איר ברענגט נישט מער אהיים די ____ אין 
שטוב

11. מקבל זיין פונדאסניי צו קומען יעדן טאג אין שול ____ 
די דריי תפילות מיט מנין

12. יעדע איינציגסטע מאל איידער מען פארט, לייגט מען א 
____ אין פושקע

13. די אלע וואס גייען ____ זענען זייער באליבט ביים 
אייבערשטן

15. קום צום דאווענען אנגעטון מיט א הוט און ____

די ענטפערס פון פאריגע וואךדי ענטפערס פון פאריגע וואך
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Deadline to advertise  
Sunday 12:00 PM

קרית ברסלב ספרים סטאר 
51 Twin Bridge Liberty NY 12754

מיר האבן א גרויסע אויסוואל פון אלע 
ספרים, ביכלעך און דזשודעיקא אייטעמס, 

פאר אייך און די גאנצע משפחה.

לייבי ראטה 
347-578-4449

פאר אלע אייערע הענדימאן ארבעט 
 רופט ישראל סאמעט

845-866-4101

מיר נעמען אן צו דעליווערן פעקלעך צו און 

פון אלע היימישע געגנטער.

רופט נחמן ישראל יאקאבאוויטש 

347-768-4482

23קרית ברסלב בלעטל | שמות

You can have the Zechis to sponsor a visit 
in jail, it cost about $30 each visit, you 

can have a part in the big mitzvah

Call Ezra Baum 347-356-1863

עס איז ברוך השם אנגעקומען א נייע סקענער 
וואס מען קען ניצן צו סקענען אויף אלע 

פארמאטן.

 פאר אנווייזונגען רופט מרדכי היימליך



האברך מו”ה פנחס דוד לעבאוויטש הי”ו ביים מאכן א 
סיום ליקוטי הלכות פאר די דיבורי התחזקות

די קינדער ביים מיטהאלטן די יארצייט סעודה

ביים טיילן כוס של ברכה

סעודת הילולא פון רבי נתן זצ”ל אין היכל הקודש 
בלומינגראוו

א שמועס נאכן סעודת הילולא 

קרעדיט: נפתלי זאבעלקרעדיט: נפתלי זאבעל

קרעדיט: נפתלי זאבעלקרעדיט: נפתלי זאבעל

קרעדיט: נפתלי זאבעלקרעדיט: נפתלי זאבעלקרעדיט: נפתלי זאבעלקרעדיט: נפתלי זאבעל

קרעדיט: נפתלי זאבעלקרעדיט: נפתלי זאבעל
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יארצייט סעודה אין היכל הקודש בארא פארק

יארצייט 

סעודה 

אין היכל 

הקודש

 בני ברק

יארצייט סעודה אין היכל הקודש ברכפלד
לינקע בילד: אביגדור ווייס ביים מסיים זיין מסכת יבמות

קרעדיט: יענקי פישקרעדיט: יענקי פישקרעדיט: יענקי פישקרעדיט: יענקי פיש

קרעדיט: שלמה ווייסקרעדיט: שלמה ווייס

קרעדיט: ישראל העסקעלקרעדיט: ישראל העסקעל

קרעדיט: שלמה ווייסקרעדיט: שלמה ווייס

יארצייט סעודה אין היכל הקודש לאנדאןיארצייט סעודה אין היכל הקודש טברי’ 

קרעדיט: שלמה טייטלבויםקרעדיט: שלמה טייטלבוים

דער גבאי מו”ה אבא חייא רייזמאן הי”ו ביים רעדן 
דיבורי התחזקות

הבחור חיים אייזנשטיין נרו יאיר ביים מסיים זיין א 
מסכתא

25קרית ברסלב בלעטל | שמות



קרית ברסלב - די קינדער ביים פארברענגען אין חצר פון 
תלמוד תורה

קרעדיט: משה ראזענבערגקרעדיט: משה ראזענבערג

קרעדיט: אלי קנוילקרעדיט: אלי קנויל

קרעדיט: אלי קנוילקרעדיט: אלי קנויל

קרעדיט: בערל שניצלערקרעדיט: בערל שניצלער קרעדיט: בערל שניצלערקרעדיט: בערל שניצלער

קרעדיט: אלי קנוילקרעדיט: אלי קנויל

קרעדיט: שלמה יאקאבאוויטשקרעדיט: שלמה יאקאבאוויטש

יארצייט סעודה אין היכל הקודש לעיקוואדיארצייט סעודה אין היכל הקודש ירושלים

יארצייט סעודה אין היכל הקודש קרית ברסלביארצייט סעודה אין היכל הקודש מאנסי

קרעדיט: יצחק רוטנערקרעדיט: יצחק רוטנער

די ערשטע דף שיעור אינעם נייעם בית המדרש היכל 
הקודש מאנסי
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וואך נאכט בן מו”ה יודל דעפריס הי”ו אין שטעטל 
ה’ ויחי

קרעדיט: אייזיק ראטהקרעדיט: אייזיק ראטה

קרעדיט: שלמה האממערקרעדיט: שלמה האממער

קרעדיט: אייזיק ראטהקרעדיט: אייזיק ראטה קרעדיט: אייזיק ראטהקרעדיט: אייזיק ראטה

קרעדיט: שמעון איינהארןקרעדיט: שמעון איינהארן

קרעדיט: יוסי פרערויאקרעדיט: יוסי פרערויא

ישיבה קטנה היכל הקודש ירושלים ביים פארן א נסיעה 
קיין טברי’ צו מקומות הקדושים און צום כנרת

תפילין לייגן פון הבחור יושע יודא ראובן בן מו”ה משה 
שמואל הלוי היימליך הי”ו - מאנטאג ויחי

חבורת היכל הקודש מאנטשעסטער ליל ששי ויחי

ברית סעודה בן מו”ה יודל דעפריס הי”ו אין שטעטל
 ערב שבת ויחי

ברית בן מו”ה מרדכי ראזענפעלד הי”ו - ה’ ויחי
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קרעדיט: אייזיק ראטהקרעדיט: אייזיק ראטה

קרעדיט: אייזיק ראטהקרעדיט: אייזיק ראטה

קרעדיט: שמעון איינהארןקרעדיט: שמעון איינהארן

קרעדיט: אייזיק ראטהקרעדיט: אייזיק ראטה

קרעדיט: אייזיק ראטהקרעדיט: אייזיק ראטה

קרעדיט: שמעון איינהארןקרעדיט: שמעון איינהארן

קרעדיט: אייזיק ראטהקרעדיט: אייזיק ראטה

באזוכט אין די אפיס המוסדות

דער ראש ישיבה באזוכט אין שטעטל - ה’ ויחי

באזוכט אין די קלאס פון המלמד מו”ה בערל שניצלער 
הי”ו

ביים שמועסן מיט די מלמדים נאכן שיעורביים געבן א שמועס פאר די מלמדים

אין א שמועס מיט האברך מו”ה מנחם שטיינבערג הי”ו 
חבר הנהלה

באזוכט אין די קלאס פון המלמד מו”ה הערשל שניצלער 
הי”ו

קרעדיט: אייזיק ראטהקרעדיט: אייזיק ראטה

של”ס וברכת המזון אין בית המדרש פעולת הצדיק אין 
שטעטל בהשתתפות הרב ר’ דניאל בוים שליט”א
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מסיבת בן גמלא אין היכל הקודש מאנסי - ד’ ויחי

מסיבת בן גמלא אין שטעטל אין שטוב פון מו”ה ישראל 
חיים ברוין הי”ו - א’ שמות

די אינגעלייגט ביים אינטערשרייבן די שטר שותפות
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