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הייבן  הילף  אייבערשטנ'ס  מיט'ן 
טייטשט  'יומא'  יומא'.  'מסכת  אן  מיר 
איז  דאס  טאג';  'דער  אראמיש  אויף 
דער גרויסער טאג פון יום כפור, וואס 
דעם  אויף  זאגט  אייבערשטער  דער 
טאג )ויקרא טז, ל(: "ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה ְיַכֵּפר 
ער  וועט  טאג  דעם  אין  ווייל  ֲעֵליֶכם", 
ֶאְתֶכם",  "ְלַטֵהר  ענק,  פאר  פארצייען 
פון  ַחֹּטאֵתיֶכם",  "ִמֹּכל  רייניגן,  צו  ענק 
ִּתְטָהרּו",  ה'  "ִלְפֵני  זינד,  אלע ענקערע 
ענק  עטץ  זאלט  אייבערשטן  פאר'ן 

רייניגן.

זוכה  האבן  מיר  אז  השם  ברוך 

געווען צו לערנען א דף גמרא.

קינדער זענען אזוי ווי קלעיקינדער זענען אזוי ווי קלעי

פארשטעלן  נישט  זיך  קען  מען 
דאס גרויסקייט פון א מלמד, מען קען 
גרויסקייט  נישט פארשטעלן דאס  זיך 
לערנען;  און  קינדער  מיט  זיצן  פון 
מען לערנט זיי תורה, דאווענען, יראת 
שמים, הלכות, הייליגקייט און שמירת 

עינים.

ווי  קלעי;  ווי  אזוי  זענען  קינדער   
אזוי די פארעמסט זיי אויס - אזוי וועלן 
זיי בלייבן זייער גאנצע לעבן. עס גייט 
אסאך  מינוט,  איין  אין  נישט  טאקע 
מאל קען מען שפירן ווי איך רעד און 
דארף  אויס,  נישט  מיר  הערט  קיינער 
ווארט  יעדעס  אז  גלייבן  אבער  מען 

גייט  קינדער  די  צו  רעדט  מען  וואס 
גייט נישט אריין  זיי, אז עס  אריין אין 
און  מארגן,  גיין  אריין  עס  וועט  היינט 
אז עס גייט נישט אריין מארגן וועט עס 

אריין גיין איבערמארגן.

דערציילן מעשיות פון צדיקיםדערציילן מעשיות פון צדיקים

וואס מען רעדט צו  ווארט  יעדעס 
קינדער הערן זיי אויס, בפרט 'מעשיות 
מורא'דיגע  א  איז  עס  צדיקים';  פון 
קינדער  פאר  דערציילן  צו  זאך  גוטע 
'מעשיות פון צדיקים', דאס צינדט אן 
זייער הארץ זיי זאלן אויך וועלן ווערן 
וויכטיג פאר א  זייער  צדיקים. עס איז 
מלמד ער זאל זיך אנגרייטן יעדן טאג 
הייליגער  דער  פון  מעשיות  עטליכע 
רבי ר' אלימלך און דער הייליגער רבי 
שם  בעל  הייליגער  דער  פון  זושא,  ר' 

ַמֲעִׂשיֹות ַדאְרף ֶמען זּוְכן ִדי ִלימּוִדים ָוואס ִמיר ֶקעֶנען ִזיְך 
ָאְּפֶלעְרֶנען ֶדעְרפּון, ֶמען ַדאְרף ָדאס ַאַסאְך ֶדעְרֶלעְרֶנען 
ֶדעִרין,  ִליְגט  ָוואס  אֹוָצר  ֵׁשייֶנעם  ֶדעם  ְטֶרעְפט  ֶמען  ִּביז 
ֶמען  ַדאְרף  ַּתם'  אּון  'ָחָכם  פּוֶנעם  ַמֲעֶׂשה  ֶדער  ָאֶּבער 
ָגאְרִניְׁשט זּוְכן, ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט זּוְכן ִדי ֵעצֹות אּון ֵׂשֶכל, 
ִדי ַמֲעֶׂשה ַפאר ִזיְך ֶרעְדט ׁשֹוין פּון ִזיְך ַאֵלייְנס, ִדי ֵעצֹות 
אּון ֵׂשֶכל ֶזעֶנען ָאְפן אּון ְקָלאר ַפאר ֶיעֶדען ָוואס ֶלעְרְנט 
ֶעס. ֶיעֶדער ֶקען ִזיְך ְטֶרעְפן ִאין ֶדעם ַמֲעֶׂשה, ָאֶדער ִאיֶנעם 
ָחָכם ָאֶדער ִאיֶנעם ַּתם, ֶמען ַדאְרף ָנאר ֶזען ֶמען ָזאל ִזיְך 

ְטֶרעְפן ִאיֶנעם 'ַּתם' אּון ִניְׁשט ִאיֶנעם 'ָחָכם'...

ַפאר  ָפאְרֶגעֶלעְרְנט  ֵאייְנָמאל  ִאיְך  ָהאּב  צּוִריק  ָיאְרן 
ַמֲעֶׂשה  ִדי  ַמֲעִׂשיֹות  ִסּפּוֵרי  ִאין  ִׁשיעּור  ֶדעם  ָּבחּוִרים  ִדי 
ִאיז  ִׁשיעּור  ָנאְכן  י(,  )ַמֲעֶׂשה  ָאֶרעַמאן  אּון  ֶּבעְרִגיר  פּוֶנעם 
ִמיר  אּון  יע"א  ָלאְנָדאן  פּון  ִאיד  ַא  ִמיר  צּו  צּוֶגעקּוֶמען 
ָפאְרֶלעְרֶנען ֶדעם  ֶהעְרן  ַאֵלייְנס צּו  ֶגעָזאְגט: "ַפאר ֶדעם 
ַמֲעֶׂשה ַאזֹוי ֵׁשיין ָהאט ִזיְך ִמיר ׁשֹוין ֶגעלֹויְנט ָדאס ַאֶהער 
ָהאּב  "ִאיְך  ִמיר:  ֶדעְרֵצייְלט  ֶער  ַאֶמעִריֶקע",  ַקיין  קּוֶמען 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

יָבה    ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ ת ָנשֹׂא, שְׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
עְרִטי יע"א; ִאיְנֶדעְרְפִרי  ֶרְסֶלב - ִליבֶּ ֶטעְטל, ִקְרַית בְּ ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין שְׁ שְׁ

ִליָט"א  יָבה שְׁ א' ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ א ַרבָּ יים 'ִקיּדּושָׁ ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען בַּ
ְבֵרי ִהְתַחְזקּות, ֶגעּבוֹיֶעט אוֹיף ִדי ֶוועְרֶטער פּון ֵהייִליְגן  ֶגעֶרעְדט ֶהעְרִליֶכע דִּ

ם.  ה ט, ֵמָחָכם ְותַּ יוֹת', ַמֲעשֶׂ י'ן ִאין ֵסֶפר ַהָקדוֹׁש 'ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ֶרבִּ

ֶגעלֹויְּבט  ָאְנֶגעהֹויְּבן:  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶעס ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעְׁשֶטעְלט ַאז ִמיר 
ַהאְלְטן ֶיעְצט ַּביי ֶדעם ַמֲעֶׂשה פּוֶנעם ָחָכם אּון ַּתם, ֵסיי ַּביי 
ִדי ִׁשיעּוִרים ַפאר ִדי ָּבחּוִרים ִאין ְיִׁשיָבה ִאיְנֶדעְרָוואְכן, אּון 
ֵסיי ַּביי ִדי ִׁשיעּוִרים פּון ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּביים ִקיּדּוָׁשא ַרָּבא, ִאין 

ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג אּון ִאין ְׁשֶטעְטל.

ֵעצֹות אּון ֵׂשֶכל ַפאְר'ן ֶלעְּבן

ְדַרייְצן  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֶדעְרֵצייְלט  ֵסֶפר  ֶדעם  ִאין 
ִמיט  אֹויְסֶגעַטייְטְׁשט  ֶוועְרן  ֶקען  ַמֲעִׂשיֹות  ַאֶלע  ַמֲעִׂשיֹות; 
ַמֲעֶׂשה  ִדי  ֶלעְּבן,  ַפאְר'ן  ֵׂשֶכל  ֵעצֹות אּון  ִהְתַחְזקּות,  ֵׁשייֶנע 
ַאֶלע  ִאין  ַמֲעִׂשיֹות,  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון  ַאְנֶדעְרׁש  ָאֶּבער  ִאיז 

פאר'ן שבת טיש
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ָהאּב  ִאיְך  ָאֶּבער  ַמֲעֶׂשה,  ֶדעם  ֶגעֶלעְרְנט  ָמאל  ַאַסאְך  ׁשֹוין 
ֶעס ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען, ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט 
ֶגעֵמייְנט  ָהאּב  ִאיְך  ֶדעְרפּון,  ָאְּפֶלעְרֶנען  ִזיְך  ֶקען  ִאיְך  ָוואס 
ַאז ֶעס ֵמייְנט ָנאר ֶהעֶכעֶרע ַזאְכן ָוואס ָהאט ָגאְרִניְׁשט צּוטּון 
ִדי  פּון  סֹודֹות  ִדי  אּון  ָמִׁשיַח  פּון  ִזיְך  ֶרעְדט  ֶעס  ִמיר,  ִמיט 
ֵנייֶע ְּפַׁשט,  ַא  ְּגאּוָלה, ָאֶּבער ֶיעְצט ָהאּב ִאיְך ֶגעֶהעְרט ָגאר 
ֶמען ֶקען ִניְצן ֶדעם ַמֲעֶׂשה אֹויְך אֹויף ְלעּוְבָדא ּוְלַמֲעֶׂשה, ַאז 
ֶדער ֶרִּבי ֶלעְרְנט אּוְנז ֶדעְרִמיט ַאז ֶמען ַדאְרף ָהאְּבן ַהָּכַרת 
ָוואס  ָוואס ָדאס ֵמייְנט ֶמען ֶדעם ַצִדיק  ַהטֹוב צּום ֶּבעְרִגיר 

ָהאט ִמיר צּוֶגעְּבֶרעְנְגט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן".

ֶּבעָפאר ִאיְך ִּבין ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּום ֶרִּבי'ן ָהאּב ִאיְך ִליּב 
ֶגעַהאט צּו ֵלייֶנען ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ַמֲעִׂשיֹות, ִאיְך ְפֶלעג ָּבאְרְגן 
ֶדעם ֵסֶפר ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות פּון ַמיין ֶפעֶטער ֵנרֹו ָיִאיר אּון ִאיְך 
ָהאּב ֶעס ֶגעֵלייְנט, ָאֶּבער ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ַקיין 
ָאֶּבער  ֶלעְרֶנען?  ַמֲעִׂשיֹות  ִדי  ִמיר  קּוְמט  ָוואס  ָוואְרט,  ֵאיין 
ָּברּוְך ַהֵׁשם ֶווען ִאיְך ִּבין ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּו מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז 
ִמיר ַאֶלעס ְקָלאר ֶגעָוואְרן, מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶגענּוֶמען ֶיעֶדע 
ַמֲעֶׂשה אּון ֶעס ָפאְרֶגעֵלייְגט ֶמען ָזאל ֶעס ֶקעֶנען ַפאְרְׁשֵטיין 
אֹויף ְלעּוְבָדא ּוְלַמֲעֶׂשה, ִווי ַאזֹוי ִאיְך ֶקען ֶעס ִניְצן צּום ַמיין 

ָטאג ֶטעְגִליְכן ֶלעְּבְנ'ס ְׁשֵטייֶגער.

ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶדער ֶרִּבי ֶדעְרֵצייְלט ִאין ִדי ַמֲעֶׂשה, ִווי ֶדער ַּתם ִאיז ֶגעֶווען 
ָהאט  ֶער  ָאֶּבער  ֶגעַהאט  ָגאְרִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ְפֵרייִליְך,  ַאזֹוי 
ִאיז  ֶער  ֶגעַהאט,  ַאֶלעס  ֶער  ָהאט  ָקאּפ  ִאין  ֶגעַהאט,  ַאֶלעס 
ֶגעֶווען ָמֵלא ִׂשְמָחה, ֶער ָהאט ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט ֶגעַדאְרְפט. ַזיין 
ַווייּב ִאיז ָיא ֶגעֶווען ַא ְׁשִטיְקל אֹויֶּבער ָחָכם, ִזי ְפֶלעְגט ִאים 
ַאְלץ ָזאְגן: "קּוק אֹויף ֶיעֶנעם, ֶיעֶנער ָהאט ֶמער פּון אּוְנז", 
ְפֶלעְגט ֶער ִאיר ֶעְנְטֶפעְרן: "ָוואס ָהאט ָדאס ִמיט ִמיר? ָדאס 
ִוויֶדער  ִאיז ַמיין ַמֲעֶׂשה אּון ָדאס ִאיז ֶיעֶנעְמ'ס ַמֲעֶׂשה, אּון 
ָוואס ַדאְרְפן ִמיר ֶרעְדן פּון ַא ְצֵווייְטן? ָלאִמיר ֶזען ָוואס ִמיר 
ָהאְּבן, ָלאִמיר ַמאְכן ַא ֶחְׁשּבֹון ִוויִפיל ִמיר ֶזעֶנען ׁשּוְלִדיג ֶדעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן".

ַא ֶמעְנְטׁש  ַווייל  ְפֵרייִליְך,  ַאזֹוי  ֶגעֶווען  ִאיז ַּתם  ֶדעְרַפאר 
ְׁשֶטעְנִדיג  ִאיז  ִּבְּתִמימּות  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִמיְט'ן  ֶלעְּבט  ָוואס 
ֶלעְּבט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִוויֶדער  צּוְפִריְדן,  אּון  ְפֵרייִליְך 
אּון  ָחְכמֹות  ַזייֶנע  ָנאְך  ֵגייט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן  ִניְׁשט 
ִפיָלאָזאְפֶיע, ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג ֶדעְרִּביֶטעְרט אּון ַפאְרֵווייָטאְגט. 
ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ְׁשֶטעְנִדיג ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 
ַאֶלע גּוְטס ָוואס ֶער ַפאְרָמאְגט; ַאְנְׁשָטאט ְקֶרעְכְצן אּון ִזיְך 
ָאְּפֶרעְדן - ַדאְנק ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז דּו ֶלעְּבְסט; ַא ֶמעְנְטׁש 
ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס ֵגייט ַּפאִסיְרן ִמיט ִאים ֶדעם קּוֶמעְנִדיֶגע 

ִמינּוט, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ַצייט צּו ֵווייֶנען אּון ְקָלאְגן.

ֶדעם ֶעֶרב ַׁשָּבת ָהאט ֶנעֶּבעְך ַּפאִסיְרט ַאן ֶעְקִסיֶדעְנט ִווי 
ַאְנֶדעֶרע ,  ִדי  ִאין  ֵאייְנס  ַאַרייְנֶגעְקַראְכט  ָהאְּבן  ַקאְרס  ְצֵוויי 
]ֶעס ִאיז ֶגעֶׁשען ְלַהְבִּדיל - ִמיט גֹוִים, ִדי ַהָצָלה ִאיְנֶגעַלייט 
אֹויְסצּוִניְצן  קּוְקן,  ֶעס  ֶגעָלאְפן  ַאִהין  ֶזעֶנען  ְׁשֶטעְטל  פּון 
ֶדעם ֶגעֶלעְגְנֵהייט ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶיעְצט, ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך 
ַאֶזעְלֶכע  ִאין  אּוְמצּוֵגיין  ִזיְך  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ֶגעֶלעְרְנט  ֶגעַהאט 
ִזיְך  ַמאְכן  ַזאְכן  ִדי  ִוויַּבאְלד  ָאֶּבער  ִיְׁשְמֵרינּו  ַהֵׁשם  ֶפעֶלער 
ִניְׁשט ָאְפט, ָּברּוְך ַהֵׁשם, ִאיז ֵזיי ָנאְכִניְׁשט אֹויְסֶגעקּוֶמען ֶעס 
פּון  צּוֶזען  ֶעס  ֶגעַגאְנֶגען  ַאִהין  ֵזיי  ֶזעֶנען  ֶדעְרַפאר  ֶזען,  צּו 
ִדי ָנאְנט; ִדי ָּפאִליֵציי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶדעם ְּפָראְּבֶלעם, ֶווען ֵזיי 
ֶלעְרֶנען ִזיְך ִווי ַאזֹוי צּו ֵטייְלן ְׁשֶלעק ֶזעֶנען ֵזיי ָדאס ְמַקֵיים 
ִווי ְׁשֶנעֶלער, ִדי ֶעְרְׁשֶטע ֶגעֶלעְגְנֵהייט ָוואס ֵזיי ָהאְּבן - ֵטייְלן 
ֵזיי ַמּכֹות ֶרַצח...[; ָוואס ֵווייְסט ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ַוואְרט ִאים 
ַא  ַזיין ַפאְרנּוֶמען  ַאְנְׁשָטאט צּו  ָאּפ ֶדעם קּוֶמעְנִדיְגן ִמינּוט, 
ַגאְנְצן ָטאג ִמיְט'ן ְטַראְכְטן 'ַמיין ַווייּב ִאיז ׁשּוְלִדיג אֹויף ַמיין 
ֶלעְּבן', 'ַמיין ַמאן ִאיז ׁשּוְלִדיג אֹויף ַמיין ֶלעְּבן', ַדאְנק ֶדעם 
אּון  ִזיס  ִווי  ִאיז,  ֶעס  ֵׁשיין  ִווי  ֶלעְּבן  ַדיין  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶגעְׁשַמאק ֶעס ִאיז.

ֶדער ַאייז ִׁשיְסל...

ֵאייֶנער פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָהאט ִמיר ֶדעְרֵצייְלט, ֶער ִאיז ִדי 
ָוואְך ֶגעֶווען ַּביי ַא ֲחתּוָנה, ָהאט ֶער צּוֶגעֶזען פּון ִדי ָנאְנט ִווי 
ֶדער ְמחּוָּתן ָהאט ַּבאֶמעְרְקט ִווי ִדי ַאייז ִליְגט ִאין ַא ָּפׁשּוְט'ֶע 

מעזריטשער  הייליגער  דער  און  טוב 
זייער  איז  דאס  עלינו;  יגן  זכותם  מגיד 
שמים'  'יראת  איז  דאס  וויכטיג,  זייער 
מיט  אן  זיי  פילט  דאס  קינדער,  פאר 

יראת שמים.

דער הייליגער צאנזער רב זכותו יגן 
פון  מלמד  דעם  געפרעגט  האט  עלינו 
זיינע קינדער צי ער לערנט מוסר מיט 
זיינע קינדער, האט ער געזאגט יא, ער 
לערנט מיט זיי מוסר, האט דער צאנזער 
זאלסט  דו  וויל  "איך  געזאגט:  אים  רב 
פון  מעשיות  קינדער  די  מיט  לערנען 

צדיקים, מעשיות פון צדיקים דאס איז 
דאס גרעסטע מוסר".

"אן  אזוי:  מען  זאגט  ברסלב  אין 
'מוסר',  פון  קומט  וואס  התעוררות 
האלט נישט אן צו לאנג"; אז דו וועסט 
גוטע  א  מוסר,  פארציע  גוטע  א  געבן 
גייט צו א  מוסר דרשה, אדער אז מען 
ווערט  מען  הספד,  א  הערט  מען  לויה 
דערפון טאקע נתעורר, אבער ווען מען 
דערפון,  גארנישט  בלייבט  אהיים  גייט 
קומט  וואס  התעוררות  אן  "אבער 
גאר  אן  האלט  דאס  'התחזקות'  פון 

לאנג"; מעשיות פון צדיקים - דאס איז 
התחזקות, דאס איז מחזק דעם מענטש, 
דערפאר איז זייער וויכטיג צו דערציילן 

פאר תלמידים מעשיות פון צדיקים.

מענטשן ווערן צעקוועטשטמענטשן ווערן צעקוועטשט

זענען  מיר  אז  אשרינו  השם,  ברוך 
זוכה צו לערנען נאך א דף גמרא און נאך 
א דף גמרא. נעכטן בין איך געווען אין 
מאנסי יע"א, ביי ... נרו יאיר אין שטוב, 
עס איז מיר אזא שמחה, עס קומען זיך 
דארט צוזאם תלמידים, אנשי שלומינו, 
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ִׁשיְסל פּון ְּפֶלעְסִטיק, אּון ִניְׁשט ִאין ַא ִזיְלֶּבעְרֶנע ִׁשיְסל ִווי 
אֹויף  ְׁשֵרייֶען  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ֶער  ָהאט  ִאים...  ַפאר  ַּפאְסט  ֶעס 
ַפאְרֶׁשעְמְסט  דּו  "ֲהִיָּתֵכן,  ַזאל:  פּוֶנעם  ֶמעֶנעְדְזֶׁשער  ֶדעם 
ִמיר, ֶווען ִאיְך ַמאְך ֲחתּוָנה ֵלייְגְסטּו ִדי ַאייז ִאין ַא ְּפֶלעְסִטיק 
ִׁשיְסל?!"... ֶדער ֶמעֶנעְדְזֶׁשער ִאיז ַא ְקלּוֶגער ִאיד, ֶער ָהאט 
ֶדעם ָקאּפ אֹויְפ'ן ְּפַלאץ, ָהאט ֶער ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן צּום ְמחּוָּתן 
ִמיט ַפאְרְדרּוס: "דּו ִּביְסט ַאזֹוי ֶגעֶרעְכט, ִאיְך ֶוועל ֶעס ְׁשֶנעל 
ֵהייְסן טֹויְׁשן", אּון ֶער ָהאט ֶגערּוְפן ֵאייֶנע פּון ִדי גֹוִים ָוואס 
ַאייְנטֹויְׁשן  ֶעס  ָזאְלן   ֵזיי  ֶגעֶּבעְטן  ַזאל אּון  ִדי  ִאין  ַאְרֶּבעְטן 
ַפאר ַא ִזיְלֶּבעְרֶנע ִׁשיְסל...; קּוק ִווי ַפאְרְדֵרייְדט ַא ֶמעְנְטׁש 
ַמָּתָנה,  ַא  ֶגעֶגעְּבן  ִדיר  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַזיין,  ֶקען 
ֶדעם  לֹויּב  אּון  ַדאְנק  ִקיְנד,  ַדיין  ֲחתּוָנה  ַהייְנט  ַמאְכְסט  דּו 
ָוואס ֶער טּוט ִמיט  ֲחָסִדים  ַזייֶנע ְגרֹויֶסע  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 
ִדיר, ַאְנְׁשָטאט ֶדעם ִּביְסטּו ַפאְרנּוֶמען ִמיְט'ן ַאייז ִׁשיְסל...?!

ֶּפעיְנְטן ֶדעם ְצֵווייְטן ָיאר

ֶעס ַא ָׁשאד ִזיְך ֶעְסן ָדאס ֶגעזּוְנט אֹויף ֶיעֶדע ְקֵלייִניֵקייט, 
ַמאְך ִניְׁשט ַקיין ֵעֶסק פּון ֶיעֶדע ְׁשטּות, ַאְנְׁשָטאט זּוְכן ָוואס 
ִאיז ִניְׁשט גּוט - זּוְך אֹויף ָוואס ִאיז ָיא גּוט, זּוְך אֹויף ָדאס 
ֵּבייְׁשִּפיל,  צּום  ִדיר;  ֶגעְּבט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  גּוְטס 
ֶווען ֶמען ִציט ִזיְך ַאַריין ִאין ַא ֵנייֶע הֹויז ֶגעֶׁשעט ַאז ָנאְך ַא 
ְׁשִטיק ַצייט ֶזעְצט ִזיְך ִדי הֹויז אּון ֶעס ֶוועְרט ְקִריְצן אֹויף ִדי 
ַוואְנט, ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶזעֶנען ֵזייֶער ַמְקִּפיד ֶדערֹויף, 
ֵזייֶער ַוואְנט ָזאל ִניְׁשט ָהאְּבן ִדי ְקִריְצן, ֶדעְרַפאר ֶּפעיְנְטן ֵזיי 
ִניְׁשט ֶדעם הֹויז ִּביז ַא ָיאר ָנאְכן וואֹויֶנען ֶדעִרין, ֶווען ַאֶלע 
ְקִריְצן ֶזעֶנען ׁשֹוין ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ְּכֵדי ֶמען ָזאל ֶעס ֶקעֶנען 
ַפאְרֶרעְכְטן, ָאֶּבער ַא ְפֵרייִליֶכער ֶמעְנְטׁש ֶזעט ִניְׁשט ִדי ַאֶלע 
ְקִריְצן, ֶער ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך ָהאּב 
ַא הֹויז וואּו צּו וואֹויֶנען", ִאים ֶנעְרִוויְרט ִאים ִניְׁשט ִדי ַאֶלע 

ְקֵלייִניֵקייְטן ָוואס ֶמען ֶקען ֶעס קֹוים ַּבאֶמעְרְקן.

ֲאִפילּו  ְפֵרייִליְך אּון צּוְפִריְדן,  ֶגעֶווען  ַאְלץ  ִאיז  ַּתם  ֶדער 
ֶרִּבי  ֶדער  ִווי  ִאים,  ִמיט  ֵאייִניג  ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִאיז  ַווייּב  ַזיין 
ֶדעְרֵצייְלט ַאז ַזיין ַווייּב ָהאט ִאים ַאְלץ ֶגעמּוְטֶׁשעט ַפאְרָוואס 

ַאְנֶדעֶרע ַפאְרִדיֶנען ֶמער ֶגעְלט פּון ִאים ְוַכדֹוֶמה, ִמיט ֶדעם 
ֶער  ְפֵרייִליְך אּון צּוְפִריְדן,  ֶגעֶווען  ְׁשֶטעְנִדיג  ֶער  ִאיז  ַאֶלעם 
ָהאט ַאְלס ֶגעַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין ֶלעְּבן, ִניְׁשט 

קּוְקְנִדיג אֹויף ַאְנֶדעֶרע ִצי ֵזיי ֶזעֶנען ֶמער ַמְצִליַח פּון ִאים.

ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ְיִׁשיָבה  פּון  ַּתְלִמיִדים  ִדי  פּון  ֵאייֶנער 
ָזאְגן: "ַמיין  ִמיר  ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען  ִּביְזֶנעס,  ִאין  ַזיין  ַמְצִליַח 
ָאְפּ'ֶגְט'ן פּון  ִמיר  ֶוועל  ִאיְך  ִמיר,  ַפאר  גּוט  ִניְׁשט  ִאיז  ַווייּב 
ִאיר, ִאיְך ִּבין ִזיֶכער ַאז ִאיְך ֶוועל ְגַלייְך ָהאְּבן ַא ַגאְנֶצע ַרייֶע 
פּון ְפרֹויֶען ָוואס ֶוועְלן ִמיר ַדאְרְפן..." ִאיְך ָהאּב ִזיְך ֶגעֶּבעְטן 
ָדאס  ָזאל  ֶער  ֵׂשֶכל,  ַזיין  ַפאְרִליְרן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ִאים  ַּביי 
ִניְׁשט טּון, ָאֶּבער ֶער ָהאט ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה 
ַפאְרְׁשֵטייט ִאים ִניְׁשט... ָהאּב ִאיְך ֶגעִׁשיְקט ֶמעְנְטְׁשן צּו ִאים 
ֶדעְרֵּביי  ֶגעַהאט  ִניְׁשט  ָהאּב  ִאיְך  ִאים;  ִמיט  ֶרעְדן  ָזאל  ֶמען 
ַקיין ֵאייֶגעֶנע ִאיְנֶטעֶרעֶסע , ִאיְך ָהאּב ָנאר ֶגעָוואְלט ֶער ָזאל 
ָהאְּבן ַא גּוֶטע ֶלעְּבן אּון ַראֶטעֶווען ַזיין ְׁשטּוּב; ְלַמֲעֶׂשה ָהאט 
ֶער ִזיְך ֶגעַהאְלְטן ְקלּוֶגער פּון ַזיין ֹראׁש ְיִׁשיָבה אּון ֶער ָהאט 
ִזיְך ָאְּפֶגע'ֶגט פּון ַזיין ַווייּב, ַהייְנט קּוְמט ֶער צּו ִמיר ֵווייֶנען 
ִאיְך ָזאל ִאים ֶהעְלְפן, ֶאְפָׁשר ָהאּב ִאיְך ֶאְפָׁשר ַא ִׁשידּוְך ַפאר 
ִאים...; ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין 
ַווייּב אּון ַזייֶנע ִקיְנֶדער ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים 
ֶגעֶגעְּבן, ִניְׁשט ַארּוְמֵגיין ִמיט ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲחָׁשבֹות 'ַאְנֶדעֶרע 
ֲחתּוָנה  ֶּבעֶסער  ָהאְּבן  'ַאְנֶדעֶרע  ִמיר',  פּון  ֶּבעֶסעְר'ס  ָהאְּבן 
ֶגעַהאט פּון ִמיר', ָדאס ִאיז ַאֶלעס הֹויֶלע ִדְמיֹונֹות, ִווי ֶקען 
ִדיר  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ָדאס  פּון  ֶּבעֶסער  ַזיין 
ֶגעֶגעְּבן?! ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִדיר ֶגעֶגעְּבן ִדי ַווייּב 
אּון ִקיְנֶדער ִאיז ָדאס ִדי ֶּבעְסֶטע ָוואס ִאיז ַׁשָייְך ַפאר ִדיר! 
ַאָּפאר  פּון  ִדְמיֹון  ַא  ַפאר  ֵלייֶדער  ָהאט  ִאיְנֶגעְרַמאן  ֶדער 

ָדאֶלער ֶצעְּבָראְכן ַזיין ְׁשטּוּב.

ְיַיֶׁשר ֹּכַח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

ִאיְך ִוויל ֶעְנק ָנאְכַאָמאל ְמַחֵזק ַזיין ָדאס ָוואס ִמיר ָהאְּבן 
ָהֳעַבר  ָׁשבּועֹות  טֹוב  יֹום  ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם  ֶדעם  ֶגעְׁשמּוֶעְסט 
ַגאְנֶצע  ִדי  ֶדעְרפּון;  ֶגעֶרעְדט  ַאַסאְך  ִמיר  ְלטֹוָבה,  ָעֵלינּו 

זעען  זיי  און  שיעור  דעם  אן  צינדן  זיי 
דעם שיעור, דאס זענען אינגעלייט וואס 
טאג,  גאנצן  א  שווער  ביטער  ארבעטן 
צווייטער  א  אהיים,  קודם  גייט  איינער 
מען  און  ארבעט,  די  פון  גלייך  קומט 
קומט זיך צוזאם לערנען דעם דף גמרא.

זאך,  מורא'דיגע  א  מיר  איז  דאס 
'לימוד  ברענגען  אריין  קען  מען  אז 
מיינען  מענטשן  מענטשן;  ביי  התורה' 
די  לימוד,  שווערער  א  איז  גמרא  אז 
מער  פאר  זיך  קוקן  שיעורים  מגידי 
ווייזן  ווילן  זיי  טיפער און מער טיפער, 

קיין  נישט  האט  עולם  דער  'למדנות', 
און  גרינג  פאר  דאס  לערן  דערצו;  כח 
שיעור  מגיד  א  געווענליך,  נאר  שנעל, 
אז ער האט שוין די מייק אין די האנט 
און  קוועטש  א  נאך  צולייגן  ער  וועט 
נאך א קוועטש אויף די גמרא עס זאל 
זיין גאר לומד'יש, און די מענטשן ווערן 
נישט  האבן  מענטשן  צעקוועטשט... 
אים  ווייז  ענדערש  דערצו,  כח  קיין 
דאס  און  לערנען  פון  גרינגקייט  דאס 

שיינקייט פון לערנען.

מסכת יומא דף גמסכת יומא דף ג

דאס בלייבט איבער פאר'ן מענטשדאס בלייבט איבער פאר'ן מענטש

ברוך השם אז מיר האבן זוכה געווען 
צו לערנען א דף גמרא. וואויל איז פאר 
לערנען  וואס  די  פאר  איז  וואויל  אונז, 
די  איז  דאס  גמרא.  דף  א  טאג  יעדן 
גרעסטע שמירה פאר א מענטש, דאס 
איז די גרעסטע הצלחה פאר א מענטש, 
איבער  בלייבט  וואס  זאך  א  איז  דאס 
פאר'ן מענטש; א מענטש לייגט אוועק 
געלט, ער מיינט אז שפעטער וועט ער 
עפעס האבן דערפון, למעשה שפעטער 
און  באנדיט,  א  אים,  צו  איינער  קומט 



ד

ָהאט  ֶעס  ִפיס,  ַקיין  אּון  ֶהעְנט  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ְׁשֶטעְטל 
ָנאר ֶחְסרֹונֹות; ִוויְנֶטער ַהאְקט ִזיְך ֶיעְדן ְצֵווייְטן ָטאג ָאּפ ִדי 
ֶלעְקֶטער פּון ִדי ְׁשַטאְרֶקע ִוויְנְטן, ֶרעְגן אּון ְׁשֵניי; אֹויְך ִאיז 
ְׁשֶווער צּו ֵגיין אּון קּוֶמען צּום ֵּבית ַהֶמְדָרׁש, ֶעס ִאיז ֶּבעְרִגיג, 
ֶגעִוויֶסע  ַפאר  ֶוועג,  ַווייֶטע  ַא  ֵגיין  ַאִהין  ַדאְרף  ֶמען  אּון 
ִמינּוט;  ֶפעְרִציג  אּון  ִפיְנף  פּון  ֶוועג  ַא  ָדאס  ִאיז  ִאיְנֶגעַלייט 
אֹויְך ַאז ֶמען ַדאְרף ֶעֶּפעס ַאייְנקֹויְפן ַדאְרף ֶמען ַוואְרְטן ִּביז 
ֶמען ָהאט ַא ֶוועג ְוכּו' ְוכּו', ָאֶּבער ִדי ַמֲעָלה פּון ִדי ְׁשֶטעְטל 
ִאיז ָדאס 'ִחינּוְך' ָוואס ֶמען ֵלייְגט ַאַריין ִאין ִדי ִקיְנֶדער, ִדי 
ַוואְקְסן  ֵזיי  ֶרִּבי'ן,  ִדי ֵעצֹות פּון  ִמיט  ַוואְקְסן אֹויף  ִקיְנֶדער 
אֹויף ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע ְקָלאֶרע ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ֵזיי ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶלעְּבן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַאֶלע ִקיְנֶדער ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך, 
צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ַאז ֶמען ָהאט ַא ֵנייֶע ְקֵלייד ָזאְגט ֶמען: "ְיַיֶׁשר 
ֶמעֶנער  ִדי  ַּביי  ְקֵלייד";  ֵנייֶע  ַמיין  ַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  כַֹּח 
ַח"י  ָזאְגן  ִמיְט'ן  ְּבֶרְסֶלב  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ָדאס  ַארֹויס  ְׁשַטאְרט 
ִאיז ֶעס  ֵמייְדֶלעְך  ִדי  ַּביי  ֶיעְדן ָטאג, ָאֶּבער  ִמְׁשַניֹות  ְּפָרִקים 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער".  כַֹּח  "ְיַיֶׁשר  ַזאְך:  ֶיעֶדע  אֹויף  ָזאְגן  ִמיְט'ן 
ַאְנֶדעֶרע  ִמיט  ְׁשמּוֶעְסן  ֵזיי  ֶווען  ֶדעְרֵצייְלן,  ַּתְלִמידֹות 
ֵמייְדֶלעְך אּון ֵזיי ָזאְגן ִאיְנִמיְטן ְׁשמּוֶעְסן ֶדעם ָוואְרט: "ְיַיֶׁשר 
כַֹּח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער" - ֵהייְּבן ִדי ַאְנֶדעֶרע ֵמייְדֶלעְך ָאן ֶוועְרן 
ִמיר  ֶווען  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער'  כַֹּח  'ְיַיֶׁשר  ִניְׁשט:  "ָזאג  ֶנעְרֶוועז, 
ְׁשמּוֶעְסן, ֶעס ַמאְכט ִמיר ֶנעְרֶוועז"...  - ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט ִאיז, 
ַאז ֶרעְדן פּון ַאֶלע ְׁשטּוִתים אּון ֲהָבִלים ָדאס ַמאְכט ִדיר ִניְׁשט 
ְּבֶרעְנ"ד  ָקאְמֶּפעִני'ס,  פּון  ֶנעֶמען  פּון  ֶרעְדט  ֶמען  ֶנעְרֶוועז, 
ִניְׁשט  ִדיר  ַמאְכט  ָדאס   - ְוַכדֹוֶמה  ְסֵטייְל"ס  ֵנייֶע  ֶנעיְמ"ס, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער"  כַֹּח  "ְיַיֶׁשר  ָזאג  ִאיְך  ֶווען  ָאֶּבער  ֶנעְרֶוועז, 

ֶוועְרְסטּו ְגַלייְך ֶנעְרֶוועז...?!

ֵאייֶנער פּון ִאיְנֶגעַלייט ָוואס וואֹויֶנען ִאין ְׁשֶטעְטל, ָהאט 
ִמיר ֶגעָזאְגט, ֶעס ִאיז ַאַריין ִאין ִאים ִדי ִדיּבּוִרים ָוואס ִמיר 
ָהאְּבן ֶגעֶרעְדט ָׁשבּועֹות ַאז ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעָלה פּון ִדי ְׁשֶטעְטל 
צּום  ֶוועג  אֹויְפ'ן  ִהְתּבֹוְדדּות  ַמאְכט  ֶמען  ַאז  ָדאס  ָנאר  ִאיז 
ִמיר,  ֶער  ֶדעְרֵצייְלט  ַאֵהיים פּון ׁשּול,  ֶוועג  ׁשּול אּון אֹויְפ'ן 
אֹויף  ֶפעְלד  אֹויְפ'ן  ִאיְנְגל  ְקֵליין  ַזיין  ֶגענּוֶמען  ָהאט  ֶער  ַאז 
ֶרעְדן צּום  ַאזֹוי צּו  ִווי  ִאים אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  ְׁשַּפאִציר, אּון  ַא 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ָהאט ֶגעְׁשמּוֶעְסט הֹויְך ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
צּוַזאֶמען ִמיט ַזיין זּון ְּכֵדי ֶער ָזאל ִזיְך אֹויְסֶלעְרֶנען ִדי ַזאְך 
פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; קֹוֶדם ָהאְּבן ֵזיי ָאְנֶגעהֹויְּבן ִמיט 
ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ֶיעֶדע גּוֶטע ַזאְך ָוואס ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֵזיי ֶגעֶגעְּבן, ָאְנֶגעהֹויְּבן פּוֶנעם ָקאּפ אֹויף 
ַאָראּפ; 'ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך ָהאּב ַא ַקאְּפל', 'ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך ָהאּב 
ֵּפיאֹות', 'ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך ָהאּב אֹויְגן, ִאיְך ֶקען ֶזען', 'ָּברּוְך 
ַווייֶטער,  ַהֵׁשם ִאיְך ָהאּב אֹויֶעְרן, ִאיְך ֶקען ֶהעְרן' אּון ַאזֹוי 
ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ֵזיי  ָהאְּבן  ָנאְכֶדעם 
ַאֶלעס ָזאל ַזיין גּוט ְוכּו' ְוכּו', ִאיְנִמיְטן ֶגעְּבן ֵזיי ַא קּוק אֹויְפ'ן 
ֵזייֶגער אּון ַּבאֶמעְרְקן ַאז ִדי ַצייט ָהאט ִזיְך ֶגעֶגעְּבן ַא ִריק, 
ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ָׁשָעה! ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעַכאְּפט ִווי ִדי ַצייט 
לֹויְפט ַאזֹוי ְׁשֶנעל; ִאיְך ָהאּב ִמיר ֵזייֶער ֶגעְפֵרייְדט ָדאס צּו 
ֶהעְרן, ֶזעֶעְנִדיג ִווי ִדי ִדיּבּוִרים טּוֶען אֹויף, ֶמען ָפאְלְגט ִדי 
ֵעצֹות פּון ֶרִּבי'ן אֹויף ְלַמֲעֶׂשה. ַּביים ֶרִּבי'ן ִאיז אֹויְך ַאָמאל 
ֶגעֶׁשען ַאַזא ַמֲעֶׂשה ַאז ֶער ִאיז ַאַריין ִאין ַא ֵהייל ִזיְך ִמְתּבֹוֵדד 
ַזיין ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ַּבאֶמעְרְקט ִווי ֶעס 
ָטאג  ַגאְנֶצע  ַא  ִאיז דּוְרְך  ִאיְנְצִוויְשן  ָטאג,  ֶוועְרט ׁשֹוין סֹוף 

)ַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן קסג(!

ֶדעם  ָפאְלְגן  ָזאְלן  ִמיר  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶרִּבי'ן ֶוועְלן ִמיר ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, ָאֵמן.

רעדט אים איין א גאנצע מעשה 'איך גיי 
מאכן א ביזנעס, בארג מיר דאס געלט דו 
וועסט מאכן דערויף פראצענט' און צום 
סוף זעצט ער אן די גאנצע געלט און עס 
בלייבט געארנישט איבער דערפון, דער 
מענטש האט נעבעך אוועק געגעבן זיין 
יעצט  און  געלט  אפגעשפארטע  גאנצע 
עס איז גארנישט געבליבן דערפון, דאס 

איז מעשים בכל יום.

גיי  מענטש?  א  פון  בלייבט  וואס 
זען, מענטשן  וועסטו  אינדרויסן  ארויס 
ארבעטן, מען קומט און מען גייט, פרעג 
א מענטש: וואס וועסטו טון אין צען יאר 
ווען דו  ארום, אין צוואנציג יאר ארום, 
וועסט שוין זיין אביסל עלטער, און דו 
גייסט שוין נישט קענען שלעפן, טון און 

מאכן, וואס גייסטו דעמאלט טון?!

מען  קען  דאס  'גמרא'  אבער 
לערנען  מען  קען  דאס  טון,  שטענדיג 
יעדן טאג, סיי ווען מען לעבט און סיי 
די  פון  אוועק  גייט  מען  ווען  נאכדעם 
זכרונם לברכה  ווי חכמינו  וועלט, אזוי 
דא  לערנט  מענטש  א  וואס   :)?( זאגן 
אויף די וועלט וועט מען לערנען אויבן 
אין הימל מיט אים; קומט אויס אז מיר 
וועלן אויך האבן יעדן טאג אין גן עדן א 

שיעור אין דעם דף גמרא.

קינדער זענען קינדערקינדער זענען קינדער

אז  געדענקט  מלמדים  טייערע 
קינדער  קינדער',  זענען  'קינדער 
מלמד  דער  טאטעס,  קיין  נישט  זענען 
'וויפיל  קינד  דעם  נישט  פארשטייט 
מאל דארף איך דיר זאגן?! דו הערסט 
אבער  דיר?!'  צו  רעד  איך  וואס  נישט 

ער איז נאך א קינד, ער האט נאכנישט 
מען  זאגט  דערפאר  שכל,  ריכטיגע  די 
אים נאכאמאל און נאכאמאל ביז דער 
וואקסט  עס  און  אייבערשטער העלפט 

אויף שיינע דורות.

א ברסלב'ער חדרא ברסלב'ער חדר

נאך  איז  חדר  דער  אז  האף  איך 
מען  אז  האף  איך  חדר,  ברסלב'ער  א 
קינדער  די  אייבערשטן,  פונעם  רעדט 

דערציילן 'מעשיות פון תפילה'.

געב איבער פאר אלע מלמדים וואס 
דער ראש ישיבה בעט, עס הענגט נישט 
היכל  תורה  "תלמוד  טאוול  דעם  סתם 
טון  זאל  מען  נאר  ברסלב",  הקודש 
דעם רבי'נס עצות, רעדן צו די קינדער 
פונעם  רעדן  זאל  מען  'תפילה',  פון 

אייבערשטן.


