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איך האב ליב תמימות
מיט  זיצן  צו  ליב  איך  האב  דערפאר  תמימות,  ליב  האב  איך 
מיט  טרינקען  און  שלינגען  וואס  אינגעלייט  און  בחורים 
דארשט דעם רבינ’ס ווערטער אן קיין ליצנות; דאס האט מיר 
ווייל  - דאס תמימות.  זכרונו לברכה  ביי מוהרא”ש  געכאפט 
ווי מער תמימות א מענטש האט, אלץ מער איז ער א כלי צו 
מקבל זיין פון הייליגן רבי’ן.                                                         

)עצתו אמונה תולדות תשע”ט(

 פרשת תולדות תשפ”ב 
ב’ כסלו 

 הדלקת הנרות........... 05:29    

06:59 .............. מוצאי שבת 

דער ראש ישיבה שליט”א איז 
משמיע דברות קודש ביים הערליכן 

 סיום מסכת עירובין - מוצאי שבת
 פרשת תולדות  תשפ”א

מנחה מעריב פאר פרשת ויצא................ 05:35



הערליכער שבת מיט’ן ראש ישיבה

פארגאנגענעם שבת חיי שרה - שבת מברכים כסלו העעל”ט 
האט מען געהאט די זכיה צו האבן דעם ראש ישיבה שליט”א אין 

שטעטל.

פרייטיג צונאכטס נאך די סעודה איז פארגעקומען א שיינער 
פאר  צוזאמען  קודש  שבת  זמירות  געזינגען  האט  מען  באטע, 
שטעטל  אין  לעקטער  די  זיך  האט  אינמיטן  צייט,  לענגערע  א 
אויסגעשאלטערט, אבער ביים בנין פון בית המדרש איז ברוך השם 
געווען ווייטער לעקטער, צוליב דעם וואס מען האט אינסטאלירט 
עס  האבן  אינגעלייט  געטרייע  אפאר  וואס  דזשענערעיטאר,  א 
אינסטאלירט אימזיסט. דערנאך האט מען געהערט פונעם ראש 
ישיבה שליט”א גאר שיינע שמועסן, וואס וועט האפענטליך ווערן 

געדרוקט ביי א אנדערע געלעגענהייט.

פארגעלערנט  שליט”א  ישיבה  ראש  דער  האט  שחרית  פאר 
)פעולת הצדיק סימן תתיט און תתכ( אז א צדיק קען נישט זאגן פאר א 
מענטש צו טוהן א זאך וואס איז מסירות נפש פאר דעם מענטש, 
אבער דער מענטש דארף אסאך בעטן דעם אייבערשטן ער זאל יא 
וויסן די אמת וואס ער דארף טוהן, ווייל פונעם צדיק אליין וועסטו 

פארשטיין די פארקערטע.

צו תפילת שחרית איז דער ראש ישיבה שליט”א צוגעגאנגען 
צום עמוד, פון וואס אנשי שלומינו זענען זייער נתעורר געווארן. 

סיפורי מעשיות האט דער ראש ישיבה ווייטער פארגעלערנט 
מעשה י”א, דער פאלשער בן מלך האט זיך מתבונן געווען פארוואס 
ער רודפ’ט דעם אמת’ן בן מלך אומזיסט. האט דער ראש ישיבה 
שליט”א גאר שטארק ארום גערעדט פון דעם אז א מענטש דארף 
זיך זייער היטן פון טשעפענען א צווייטן, בפרט אין שטוב דארף 
מען זייער אכטונג געבן זיך נישט צו קריגן, וואס געווענליך הייבט 
גרויסער פייער  ווערט א  זיך עס אן פון א קלייניגקייט, ביז עס 
רחמנא לצלן. אנשטאט צו בעטן דעם אייבערשטן אז יענער זאל 
זיך טוישן, און אויפהערן טוהן דאס וואס ער טוט, זאלסטו אין די 
צייט בעטן דעם אייבערשטן אז דו זאלסט נישט ווערן נערוועז פון 

יענעם’ס הנהגה.  

די  ישיבה ארום גערעדט  ביי שלש סעודות האט דער ראש 
גרויסקייט פון אברהם אבינו, אז ער האט נישט געהאט קיין קשיות 
אויפן אייבערשטן, אפילו נאכדעם וואס דער אייבערשטער האט 
אים געפרואווט מיט שווערע נסיונות, מוהרא”ש זי”ע פלעגט זאגן: 
‘יעדער האט א קשיא, א בחור האט א קשיא פארוואס האב איך 
איך  אינגערמאן פרעגט פארוואס האב  א  מיין שידוך,  נאכנישט 
נישט קיין קינדער, אדער פארוואס האב איך נישט קיין פרנסה און 
אזוי ווייטער, “למה” יאמרו הגוים, “פארוואס” דאס זאגן גוים, א 

איד האט נישט קיין קשיות אויפן אייבערשטן.  

שליט”א  ישיבה  דער  האט  ובנים  אבות  נאך  שבת  מוצאי 
פארגעלערנט צוויי דפים גמרא און דערנאך זיך אויסגעדריקט ווי 
שטארק ער האט הנאה געהאט צו זיין אין שטעטל, עס איז זייער 
א שיינע פלאץ, עס שפירט זיך דא א זויבערקייט א פרייליכקייט. 

א נייע מצה בעקעריי אין שטעטל

שיין  אזוי  השם  ברוך  זיך  איז  קהילה  די  וואס  דעם  צוליב 
צואוואקסן, האט דער ראש ישיבה שליט”א באשלאסן אז עס איז 
צייט אריינצושפרינגען אין א נייעם קאסטבארן פראיעקט פון בויען 
און אהערשטעלן א מהודר’דיגע ברסלב’ע מצה בעקעריי אינעם 
וועט מיטן אייבערשטנ’ס  וואס  ליבערטי,  שטעטל קרית ברסלב 
הילף צושטעלן געשמאקע פיינע מצות לכבוד יום טוב פסח פארן 

געברויך פונעם גאנצן ציבור אנשי שלומינו.

דער פלאן פון בויען א מצה בעקעריי גייט שוין צוריק א לאנגע 
צייט, פאריאר האט מען שוין געוואלט האבן דעם בעקעריי, אבער 
מען  האט  דערנאך  געקומען,  צושטאנד  נישט  עס  איז  למעשה 
געטראכט נאר צו בויען א בעקעריי פאר ערב פסח זעלבסט, אבער 
ווי עס הייסט יעצט איז די פלענער צו האבן דעם בעקעריי אין 

באנוץ פון אפאר וואכן פאר פסח.

אין די צייט האט מען שוין אנגעהויבן אנגרייטן די פלאץ פארן 
מצה בעקעריי, מען גייט בעז”ה בויען א גרויסן ציגעלנעם אויוון, 
אין וואס מען וועט נאך מיטן אייבערשטנ’ס הילף אנהייבן צו באקן 

מצות פאר היי יאר פסח הבעל”ט.

דער בעקעריי וועט בעז”ה האבן די שטרענגע השגחה פונעם 
דיין שליט”א, וואס וועט זיכער מאכן אז די מצות זענען געבאקן 
חומרות  אלע  מיט  שטאפלען,  כשרות  מאס  העכסטע  די  מיט 

והידורים וואס עס פעלט זיך אויס.
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פילע צימערן שוין ארויסגענומען 
ביים שבת התוועדות 

היכל  זיך אנשי שלומינו תלמידי  גרייטן  ווי שוין באריכטעט 
הקודש מיט גרויס פרייד צום געהויבענעם “שבת התוועדות” וואס 
וועט פארקומען מוצש”ק פרשת פקודי, ראש חודש אדר ב’, אינעם 
ּפרַאכטפולן “קרַאון ּפלַאזַא הָאטעל” אין סטעמפָארד קָאנעטיקוט 
זענען ברוך השם  וואס  גרויסן שמחה פון אנשי שלומינו  - צום 
זוכה און לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא, אפגעזען אין וועלכע 
אומשטענדן דער אייבערשטער האט אים אריינגעלייגט, און זענען 

מסיים גאנץ סדר מועד על סדר הש”ס.
די עסקנים האבן אּפגעדונגען דעם גַאנצן הָאטעל מיט אלע 
צימערן, פון וואס פילע צענדליגע זענען שוין געווארן אויסגעכאפט 
אין די קורצע וואך זינט מען האט מפרסם געווען די נייעס איבער 

דעם געהויבענעם שבת.
און  צואיילן  זיך  זאל  מען  געבעטן  ווערן  שלומינו  אנשי 
רעזערווירן א צימער, ווייל ווי עס זעט אויס וועט נישט זיין גענוג 
צימערן צו אקאמאדירן אלע וואס ווילן זיך באטייליגן, און בפרט 
אז מען וויל צוערשט געבן די געלעגענהייט פאר אנשי שלומינו 
תלמידי היכל הקודש זאלן קענען ארויסנעמען א צימער, בעפאר 
מען עפנט אויף די רעזארוואציעס פארן ברייטן ציבור וואס וויל 
געהויבענעם  און  שיינעם  אזא  זכיה מיטצוהאלטן  די  אויך האבן 

שבת אינאיינעם מיטן ראש ישיבה.
גרויסן פארלאנג פון אנשי שלומינו תושבי ארץ  צוליב דעם 
הקודש, וואס ווילן נישט פארפאסן אזא שיינעם “שבת התוועדות” 
מיטן סיום דערנאך, האט די באקאנטע רייזע אגענטור “ּפלען איט 
רייט” ערלעדיגט בס”ד גאר א גוטע פלייט פון ארץ ישראל קיין ניו 
יארק פאר גאר א גוטע פרייז. פאר מער פרטים קען מען רופן מו”ה 

אלי קנאלל אויף 718-506-4341 .
ווערט צוגעגרייט בעז”ה א הערליכע  ווי שוין איבערגעגעבן 
דאווענען  אחים,  בשבת  פארברענגען  וועט  מען  ווי  שבת 

אינאיינעם, עסן די סעודות שב”ק און זינגען זמירות שב”ק, הערן 
דרשות התחזקות, פון וואס מען וועט מיטן אייבערשטנ’ס הילף 
ארויסנעמען התחזקות און כח אנצוגיין פאר זיך פאר די בני בית 

און די קינדער פאר א לאנגע צייט.
ביז שבת חנוכה איז דא אן “עירלי ביורד ספעשל” פון $985 
פאר א קאפל. צו באשטעלן רופט מו”ה שמעון פיש הי”ו -917

 .232-9070
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ספר “קדושת ישראל” פון מוהרא”ש  
זי”ע ווערט פריש איבערגעדרוקט 

געלויבט דעם אייבערשטן, אז נאך אסאך יארן וואס מען האט 
אלץ איבערגעדרוקט קאפיעס פונעם ערשטן דרוק פונעם ספר 
“קדושת ישראל”, האט מען יעצט פולקאם איבערגעמאכט דעם 

ספר פון דאסניי. 
מען האט פריש איבערגעשריבן די הייליגע ווערטער, הערליך 
אויסגעשטעלט מיט שיינע קלארע אותיות, פריש מנקד געווען, 
דורכגעגאנגען א גוטע הגה, אזוי אויך האט מען גוט איבערגעקוקט 
אלע מראי מקומות, זיכער צו מאכן אז עס איז גוט צוגעצייכענט, 
חדשים.  עטליכע  פון  ארבעט  אן  געווען  איז  אליינס  דאס  וואס 
דאס האט מען געמאכט מיטן ציל עס זאל ארויסקומען ווי יעדע 

חסידיש ספר, וואס זאל אנקומען איבעראל.
דער ספר “קדושת ישראל” רעדט זייער שטארק איבערן ענין 
פון “קדושת הברית”, אלע וואס האבן שוין געלערנט דעם הייליגן 
ספר זענען עדות אז דער ספר איז ממש “ביטול הבחירה”. כאטש 
אלע ספרים פון מוהרא”ש זי”ע זענען זייער שטארק מעורר און 
מחזק דעם מענטש צוריק צו קומען צום אייבערשטן, איז אבער 

דער ספר ממש אן אויסנאם. 
עס ווערט פארציילט אז מוהרא”ש זי”ע האט געזאגט פאר דער 
וואס האט געדרוקט דעם ספר צום ערשטן מאל, “וועסט האבן 

דערויף גאר אסאך מניעות, ביזט גרייט דערויף?”.
פאר טויזנט שקל )בערך $315( קען מען ווערן שותף מיטן 
דרוקן דעם הייליגן ספר )מען וועט קענען אריינלייגן א נאמען און 

לע”נ ביים סוף ספר(
פאר צען טויזנט שקל )בערך $3150( קען מען אפקויפן דעם 

נאמען פונעם מהדורה.
צו מנדב זיין קען מען דרוקן אויף דעם לינק 

www.matara.pro/nedarimplus/online/?mosad=2812745
פאר קעש נדבות קען מען רופן 011-52-7644-664
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לכבוד ידידינו היקרים תומכי כוללינו

בס“ד

כולל היכל הקודש
בנשיאות הראש ישיבה שליט“א

כולל 
היכל 
הקודש

בנשיאות הראש ישיבה שליט“א

כולל 
היכל 
הקודש

בנשיאות הראש ישיבה שליט“א

         מסיבת
הכנה 

 די מסיבת הכנה וועט 
בעזרת השם פארקומען 

מיטוואך
פ׳ תולדות

אין שטוב פון 

מו״ה יחזקאל סאמעט נ"י

562 willoughby ave #3
Between Marcy and Tompkins

8:00 pm

מיט'ן 
אייבערשטן'ס 
הילף וועט 
פארקומען א 

מיט'ן ציל צו 
אויפארבעטן די 

מאקסימום 
שטיצע 

 צום בעפארשטייענדן 
טיי אווענט אין שטוב פון

ר׳ א<ליעזר
שטרויס נ"י
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מיט פרייד טוען מיר מודיע זיין
פאר אנשי שלומינו היקרים

תושבי וויליאמסבורג

      טיי
אווענט
      טיי
אווענט
      טיי
אווענט
      טיי
אווענט
      טיי
אווענט
      טיי
אווענט
      טיי
אווענט
      טיי
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אברהם דוד לאקס:

די  ערב  געווען  איז  עס 
צווייטע טעג יום טוב סוכות. איך 

בין אריין געפארן אין וויליאמסבורג צו זיין ביים ראש ישיבה אויף 
יום טוב, איך בין איינגעשטאנען אין בעדפארד גארדענס, איך קום 
אן אהין און איך הייב אן זיכן פארקינג. איך בין אריינגעפארן ביי 
די פארקינג וואס איז צוגעשטעלט אינטערן בנין און דער גארד 
קומט מיר זאגן אז מען קען נישט דא פארקן, זאג איך אים איך 
לייג נאר אראפ מיינע זאכן דערנאך וועל איך רוקן די קאר, שכח 
אייבערשטער ער האט מסכים געווען מיך צו לאזן פארקן כאטש 

פאר א קליינע צייט.

איך  האב  קאר  די  אוועקריקן  צו  אראפ  צוריק  קום  איך   
מיר  זאל  ער  אייבערשטן  דעם  בעטן  דאך  קען  איך  געטראכט 
געטוהן,  איך  האב  אזוי  טוב,  יום  גאנץ  פאר  פארקן  לאזן  דא 
מיר  זאל  אייבערשטן ער  געבעטן דעם  איך  שטילערהייט האב 
לאזן דא פארקן איך גיי צו אים און איך פרעג אים “איך קען אפשר 
דא פארקן מיין קאר פאר צוויי טעג”? רופט ער זיך אן צו מיר “יא 
עס איז נישט קיין שום פראבלעם” פלאי פלאים וויאזוי ער האט 
געטוישט זיין מיינונג פון פריער ביז יעצט, דאס איז נאר געווען 

ווייל איך האב געבעטן דעם אייבערשטן. שכח אייבערשטער!

יצחק אייזיק ראטה:

ראש  דער  איז  שרה  חיי  פרשת  שבת  פארגאנגענעם  דעם 
דער  ווען  שבת  מוצאי  שטעטל.  אין  אונז  מיט  געווען  ישיבה 
זיך מיין  ישיבה האט פארגעלערנט דעם דף גמרא, האט  ראש 
שטארק  זייער  האב  איך  און  שול,  פון  אינדרויסן  געשפילט  זון 
געוואלט וויסן וואס ער טוט דארט, אבער איך האב מיך נישט 
געוואלט אויפשטעלן אינמיטן די שיעור ווייל ס’איז נישט קיין דרך 
ארץ, און אויך בין איך געזיצן ממש אינטער די קעמערע וואס 

כאפט אפ דעם שיעור, וואס טוט מען דא?

האב איך זיך דערמאנט אז איך קען בעטן דעם אייבערשטן, 
האב איך געבעטן “הייליגער באשעפער העלף איך זאל וויסן וואס 
מיין זון טוט אינדרויסן, העלף אלעס זאל זיין גוט”. איך ענדיג די 
קליינע תפילה, און מיין יונגל שפאצירט אריין אין שול און זעצט 

זיך אראפ נעבן מיר. שכח אייבערשטער.  

פנחס דוד וועבערמאן:

פרייטאג צונאכטס פרשת חיי שרה, איז געווען גאר שטארקע 
ווינטן דא אין שטעטל, און די לעקטער האט זיך אפגעהאקט וועגן 
דעם, און ווען עס איז נישט דא קיין לעקטער איז זייער טונקל 

דא אין שטעטל און עס 
איז זייער שווער צו זען וואו 
מען גייט אויפן גאס, בפרט ווען 

ן  ע האט א בעיבי זיך אפצוגעבן איז עס נאך מ
שווערער. 

איך האב שטארק געבעטן דעם אייבערשטן אז די לעקטער 
זיכער האבן אלע משפחות פון שטעטל  ווערן פארראכטן,  זאל 
אויך געבעטן אז די לעקטער זאל זיך אנצונדן, שכח אייבערשטער 
שכח  אנגעצונדן.  לעקטער  די  זיך  האט  שעה  אפאר  נאך  אז 

אייבערשטער!

משה עקשטיין:

איין טאג זעץ איך זיך אריין אין מיין קאר, און איך זע אויפ’ן 
געגאנגען עס  איך  בין  לופט,  ווייניג  מיין רעדל האט  אז  סקרין 
אנפולן. סוף טאג בין איך ווידער אריין אין קאר און עודך, ס’איז 
שוין ווייטער ליידיג פון לופט, איך האב מיך געוואונדערט וואס 
דאס מיינט אבער איך האב נישט צוגעלייגט קאפ.  דעם נעקסטן 
צופרי זעה איך ווייטער אז די רעדל האט כמעט שוין נישט קיין 
לופט, איך בין שנעל געגאנגען עס אנפולן, אזוי האט זיך איבער 

גע’חזר’ט דריי מאל אין איין טאג. 

יענעם טאג האב איך פונקט געהערט ‘קול ברסלב’ די מעשיות 
פון תפילה, הער איך ווי איינער פארציילט אז ער האט פונקט 
געהאט דאס וואס איך האב מיט מיין רעדל און ער פארציילט 
אז ער האט געבעטן דעם אייבערשטן אז ער זאל אנקומען צו 
פאררעכטן דאס רעדל, און דער אייבערשטער האט אים געהאלפן, 
האב איך זיך דערמאנט אז איך קען אויך בעטן דעם אייבערשטן, 
האב איך אזוי געטון, און געבעטן דעם אייבערשטן אז איך זאל 

טרעפן דעם פראבלעם מיט’ן רעדל און עס פאררעכטן. 

איך האב גערופן ‘חברים’ און ער זוכט אויף דעם לאך פון 
וואו די לופט האלט און איין ארויסגיין אבער ער טרעפט נישט 
קיין לאך אלעס קוקט אויס גוט מיט’ן רעדל. האב איך ווייטער 
געבעטן אז מ’זאל טרעפן דעם פראבלעם. ביז נאך אפאר מינוט 
האט ער באמערקט אז דו ראם פונעם רעדל איז אביסל צובויגן 
און די לופט איז ארויס פון דארט. איך האב געדארפט יעצט קויפן 
א נייעם ראם און ס’איז שוין פאר שבת, האב איך ווייטער געבעטן 
דעם אייבערשטן אז איך זאל טרעפן א ביליגע פלאץ וואס זאל עס 

מאכן נאך פאר שבת. 

שכח אייבערשטער אז איך האב געטראפן א נאנטע פלאץ 
וואס האט מיר ארויפגעלייגט א נייעם ראם פאר גאר ביליג.

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

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



ְבֶעְזַרת ה’ ִיְתָבַרְך - יֹום א’ ַּפְרַׁשת ּתֹוְלדֹות, כ”ו ַמר-ֶחְׁשָון, ְׁשַנת תשע”ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ַהאְלט ַא ּפּוְׁשֶקע ַּביי ִדיר ִאין ְׁשטּוּב, ַאְרֶּבעט אּון ִאין ַקאר. ֶווען דּו ַדאְרְפְסט ַא 
ְיׁשּוָעה ֵלייג ַאַריין ַא ְּפרּוָטה ִאין ִדי ְצָדָקה ּפּוְׁשֶקע אּון ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶער 
ָזאל ִדיר ֶהעְלְפן; ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ַהְמָּתַקת ַהִדין, ִסיָמן פ(: “ַהְּצָדָקה 

ַמְמִּתיק ַהִּדין”, ַאז ֶמען ֶגעְבט ְצָדָקה ֶנעְמט ֶמען ַאֶוועק פּון ִזיְך ַאֶלע ִדיִנים.

ִדי ְקֵלייֶנע ְּפרּוטֹות ָוואס ֶמען ֵלייְגט ִאין ּפּוְׁשֶקע ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב אֹויְבן ִאין ִהיְמל, 
ֶעס ְקַלייְּבט ִזיְך ָאן ַא ְּפרּוָטה אֹויף ַא ְּפרּוָטה ִּביז ֶעס ֶוועְרט ַא ְגרֹויֶסע ַּפאְנֶצער, 
ַאזֹוי ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאְגן )ָּבָבא ַּבְתָרא ט:(: אֹויְפן ָּפסּוק )ְיַׁשְעָיהּו נט, יז(: “וִַיְלַבׁש 
ְצָדָקה ַכִשְרָין”, פּון ִדי ְצָדָקה ָוואס ֶמען ֶגעְּבט ֶוועְרט ַא ַּפאְנֶצער; ֶווער ֶעס ֵווייְסט 
ִווי ַאזֹוי ַא ַּפאְנֶצער ֶזעט אֹויס, ָדאס ִאיז צּוַזאְמֶגעְׁשֶטעְלט פּון ַאַסאְך ְׁשִטיְקֶלעְך 
ַאייְזן אּון ָדאס ַמאְכט ַאז ִדי ַפייל ָזאל ִניְׁשט ַאַריין ֵגיין ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש ָנאר ֶעס 
ָזאל ִזיְך ַאָראְּפְגִליְטְׁשן, ַאזֹוי ִאיז  אֹויְך ְצָדָקה, ִדי ַאֶלע ְּפרּוטֹות ָוואס ֶמען ֶגעְּבט 
ֶנעֶמען ִזיְך צּוַזאֶמען אּון ֶעס ֶוועְרט ַא ְגרֹויֶסער ַּפאְנֶצער צּו ַּבאִׁשיְצן ֶדעם ֶמעְנְטׁש 

פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

ֵזייֶער ַּבאֶרעד ִניְׁשט ֵקייֶנעם; ַאז ֵאייֶנער ָהאט ִדיר ַּבאַעְוָלה’ט  ִאיְך ֶּבעט ִדיר 
ַדאְרְפְסט ָדאס ִניְׁשט ֶדעְרֵצייְלן ַפאר ַאְנֶדעֶרע, ַאז ֵאייֶנער ִאיז ִדיר ׁשּוְלִדיג ֶגעְלט 
ָזאְלְסטּו ִאים ִניְׁשט ְמַבֶזה ַזיין ַפאר ַאְנֶדעֶרע. ֶמען ַדאְרף ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְבן אֹויף 
ַא ְצֵווייְטְנ’ס ֶגעִפיְלן, ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ִווי ָחׁשּוב ַא ִאיד ִאיז ַּביים 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִּבְפַרט ַא ֶצעְּבָראֶכעֶנע ַהאְרץ; אֹויּב טּוט ֶמען ֵוויי ַא ֶצעְּבָראֶכעֶנע 
ַהאְרץ אּון ֶדער ֶצעְּבָראֶכעֶנע ַהאְרץ ֶגעְּבט ַא ֶגעְׁשֵריי צּום ֵאייֶּבעְרְׁשֶטען ֶהעְרט 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּו ַזיין ֶגעְׁשֵריי.

ֶרעְדן  פּון  ָגאְרִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ְצֵווייְטן;  ַא  ַבאֶרעְדן  צּו  ִניְׁשט  ַאְכטּוְנג  ֶגעב 
אֹויף ַאְנֶדעֶרע. ֶעְנֶדעְרׁש ֶרעד צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַפאְרֵצייל ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז 
ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ִדיר ׁשּוְלִדיג ֶגעְלט אּון ֵזיי ַמאְכן ִזיְך ִניְׁשט ִוויְסְנִדיג, ֶּבעט ִאים ֶער 

ָזאל ִדיר ֶהעְלְפן.

ִניְׁשט  ָנאְך  ָהאּב  ִאיְך  אּון  מֹוֲהָרא”ׁש  צּו  ֶגעָוואְרן  ְמקּוָרב  ִּבין  ִאיְך  ֵאייֶדער 
ִאיְך  ָהאּב  ֶמעְנְטְׁשן,  ֶגעְטרֹויֶען  צּו  ִניְׁשט  ֶגעְּבן  ַאְכטּוְנג  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֶגעִוויְסט 
ַאֶוועק ֶגעָּבאְרְגט ַפאר ֶמעְנְטְׁשן ֶצעְנְדִליֶגער טֹויְזְנֶטער ָדאֶלער, אּון ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך 
ַאֵלייְנס ִוויִפיל ֶמעְנְטְׁשן ַּבאָצאְלן... רֹוב ֶזעֶנען ֶגעְּבִליְּבן ׁשּוְלִדיג אּון ִזיְך ִניְטַאָמאל 
ִוויְסְנִדיג ֶגעַמאְכט. ֶווען ִאיְך ִּבין ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּו מֹוֲהָרא”ׁש אּון ֶגעֶהעְרט ִדי 
ֵעָצה פּון ִהְתּבֹוְדדּות ָהאּב ִאיְך ֶגעֶּבעְטן ֶדעם אייבערשן ַאז ִדי ַּבֲעֵלי חֹובֹות ָזאְלן 
ִמיר ַּבאָצאְלן אּון וואּוְנֶדער ִאיֶּבער וואּוְנֶדער, ִּכְמַעט ַאֶלע ָהאְּבן ׁשֹוין ַּבאָצאְלט. 
ָדאס ָזאְלְסטּו אֹויְך טּון, ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ִדי ַאֶלע ָוואס ֶזעֶנען ִדיר ׁשּוְלִדיג 
ָזאְלן ָהאְּבן ֶׁשַפע אּון ַארֹויס ֵגיין פּון ֵזייֶעֶרע חֹובֹות. ָּבאְרְגן ֶגעְלט ִאיז ַא ִמְצָוה, 
ָאֶּבער אֹויּב ֶמען ַּבאֶרעְדט ֶיעֶנעם אּון ֶמען ַפאְרֵצייְלט ַפאר ַאֶלעֶמען ֶווער אּון ָוואס 

ֶיעֶנער ִאיז, ִאיז ָיָצא ְׂשָכרֹו ְּבֶהְפֵסדֹו.

ִאיְך ִוויל ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַאז ַאֶלע ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ָזאְלן ִזיְך ִליּב ָהאְּבן; ִאיְך 
ָהאב ִליב ֶיעְדן ַּתְלִמיד אּון ִאיְך ִוויל ַאז ִאיר ָזאְלט ִזיְך אֹויְך ִליּב ָהאְּבן. 

ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַאֶלע ַדייֶנע ֶוועְגן.

מען  אז  זאגט:  רבי  הייליגער  דער 
פון  אוועק  מען  נעמט  צדקה  געבט 

זיך: 
וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. אלע דינים

ב. אלע שלעכטע מחשבות

ג. טרויעריגקייט

ד. דאגות

הרג’עט עס דעם מענטש

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

בנימין זאב זוסמאן נ”י - קרית ברסלב
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161

שאלה און ענטפער פון פאריגע  וואך:

סימן טוב ומזל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר

משולם נחמן פינטער הי”ו וזוגתו תמר תחי’
צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן אסך נחת פון דעם קינד 
און אלע קינדער געזונטערהייט.

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ד' ַּפְרַׁשת ַוֵיָרא, י"ד ַמְרֶחְׁשָון, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן

ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ִציֶען  ָוואס  ִמְׁשָּפחֹות  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ִמיר  ֶדעְרֵצייְלט  ִאיר  ִווי  ַאזֹוי 
ַארֹויף ִדי ְּפַרייְזן ַפאר גֹוי'ֶטעס, ִדי גֹוי'ֶטעס לֹויְפן צּו ִדי ִמְׁשָּפחֹות ָוואס 
ְטָראְגן ִזיְך ָאן צּו ָצאְלן ֶמער, ָנאְכֶדעם ֶקען ֶמען ִניְׁשט ָנאְכקּוֶמען ִדי 
ְּפַרייְזן; ִוויל ִאיְך ַאייְך ֶּבעְטן ִאיר ָזאְלט ַצאְמֶנעֶמען ַאֶלע ִמְׁשָּפחֹות 
ִמיט  ִניְׁשט  ָצאְלט  ֵקייֶנער  ַאז  ָאְּפַמאְכן  ָזאְלן  ִאיְנֵאייֶנעם  ַאֶלע  אּון 
ַזיין  ֶוועט  ֶמען  ַאז  אּון  ָאּפ,  ַמאְכט  ֶמען  ִוויִפיל  ֶמער  ְּפרּוָטה  ֵאיין 
ַאָראְּפקּוֶמען  ֵזיי  ֶוועְלן   - ִאיְנֵאייֶנעם  ַאְרֶּבעְטן  ֶוועט  ֶמען  ְׁשַטאְרק, 

ִמיט ִדי ְּפַרייז.

ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ֲעֵביָרה אֹויְפצּוֵהייְבן ִדי ְּפַרייז.

ִדי  פּון  הֹוִרים,  ֲאִסיַפת  ִדי  פּון  ֶגעַהאט  ַהָנָאה  ָהאט  ִאיר  ָהאף  ִאיְך 
ִׁשיעּור; ַאְׁשֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקינּו ֲאֶׁשר ַּבַנַחל ָׁשם ּגֹוָרֵלנּו.

דער הייליגער זוהר זאגט: געלט לאכט צו 
מענטש אין די יונגע יאר, און שפעטער:

שאלה:

ענטפער:



 , 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

ַנת תשפ”א  ה, שְׁ ְסֵלו, ג’ ְדַחנּוכָּ ת ִמֵקץ, כ”ז כִּ ְרשַׁ ַרְך - יוֹם א’ פַּ ֶעְזַרת ה’ ִיְתבָּ בְּ

ִלְפָרט ָקָטן

ַלִים     ְלָכבוֹד ... ֵנרוֹ ָיִאיר, ְירּושָׁ
ִריוו.     ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין בְּ

ן עוָֹלם  ִתּקּון ָהעוָֹלם, ְלַתקֵּ יְסט עוֵֹסק בְּ ֵרי ֶחְלְקָך ַאז דּו בִּ ֶריָך ְוַאשְׁ    ַאשְׁ
ייֶמער;  ָאן בֵּ ְטרּוְנְקְסט  ֱאמּוָנה, דּו  ֵרייְטְסט  פְּ י; דּו ַפאְרשְׁ דַּ ַמְלכּות שַׁ בְּ
ִחגֵּר  פּוֶנעם  ה  ַמֲעשֶׂ ִדי  ָאן  ט  ֵהייבְּ י  ֶרבִּ ֶדער  י’ן.  ֶרבִּ ֶדעם  ָפאְלְגְסט  דּו 
ה, ַאָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַא ָחָכם, ַפאר ַזיין  ה ג(: “ַמֲעשֶׂ יוֹת, ַמֲעשֶׂ )ִסיּפּוֵרי ַמֲעשִׂ

ֵזיי  ָהאט  אּון  ָחה  פָּ ִמשְׁ ַזיין  אּון  ִקיְנֶדער  ַזייֶנע  ֶגערּוְפן  ֶער  ָהאט  טוֹיט 
ייֶמער; ִאיר ֶמעְגט עוֵֹסק ַזיין  ֶגעָלאְזט ַצָווָאה ַאז ֵזיי ָזאְלן ָאְנְטִריְנֶקען בֵּ
ֶטעְנִדיג צּו טּון:  ְרָנסוֹת אוֹיְך, נַָאר ָדאס ָזאְלט ִאיר ֶזען שְׁ ִאין ַאְנֶדעֶרע פַּ

ייֶמער’”. ‘ָאְנְטִריְנֶקען בֵּ
ֵסֶפר ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמוֹן( ַאז ָדאס ֵגייט ַארוֹיף  יר )בְּ     מוֲֹהָרא”ׁש ִאיז ָדאס ַמְסבִּ
ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ְטן,  עְרשְׁ ֵאייבֶּ צּום  ן  ֶמעְנְטשְׁ ַזיין  ְמַקֵרב  אוֹיף 
י  סּוק )ְדָבִרים כ, יט(: “כִּ ֵטייט ִאין פָּ צּוֶגעְגִליְכן צּו ַא ּבוֹים, ַאזוֹי ִווי ֶעס שְׁ

ֶדה”; אּון ֶמען ַדאְרף ֶעס ָאְנְטִריְנֶקען ִמיט ֱאמּוָנה. ָהָאָדם ֵעץ ַהשָׂ
ֵרייְטן ַדיין נּוֶמער,  פְּ נוֵֹגַע ָוואס דּו ְפֶרעְגְסט אוֹיּב דּו ֶקעְנְסט ַפאְרשְׁ    בְּ
י ָזאל  יעּוִרים אוֹיף ַא יּו ֶעס בִּ אְסט ַאֶלע שִׁ אקּוֶמען ִאין פָּ ֶווער ֶעס ִוויל בַּ
ן ֶמען  ַרייבְּ ַרייז, נַָאר שְׁ יְקן ָאן ַקיין פְּ ַאַרייְנרּוְפן אּון דּו ֶוועְסט ָדאס שִׁ
ן; ָדאס ֶוועְנְדט ִזיְך ִאין ִדיר, ַאז דּו  יְקן ְצָדָקה ִוויִפיל ֶמען ִוויל ֶגעבְּ ָזאל שִׁ

יְסט ְגֵרייט ָדאס צּו ַמאְכן ֶוועְסטּו נַָאר ַפאְרִדיֶנען פּון ֶדעם. בִּ
ט ֶגעְלט,  ם ֲהָפָצה, ֵזיי זּוְכן ִנישְׁ    ַאֶלע ֵמִפיִצים ָוואס ֵגייֶען ֲהָפָצה ְלשֵׁ
ֵזייֶער ָקאּפ ִליְגט ֶעְרֶגעץ ַאְנֶדעְרׁש - ִדי ֶזעֶנען ֵזייֶער ַמְצִליַח. ִדי ָוואס 
ְטַראְכְטן פּון ֶגעְלט ֶזעֶנען אוֹיְך ַמְצִליַח, ֶעס ִאיז ָדאְך ַאן ַהְבָטָחה פּון 
ן ֶגעְלט ִאין ַטאׁש”;  מוֲֹהָרא”ׁש: “ֶווער ֶעס ֶוועט ֵגיין ֲהָפָצה ֶוועט ָהאבְּ
ט ַאזוֹי ַמְצִליַח ִווי ִדי ָוואס ִדי ָקאּפ ִליְגט ִאין ַאן  ער ֵזיי ֶזעֶנען ִנישְׁ ָאבֶּ
ה ַזיין ָנאְך ַא ִאיד?  ַלאץ, ִדי ָוואס ְטַראְכְטן ‘ִווי ֶקען ֶמען ְמַזכֶּ ַאְנֶדעֶרע פְּ
ְטן?’ - ִדי ֶזעֶנען  עְרשְׁ ֶרעְנֶגען ָנאְך ַא ִאיד צּום ֵאייבֶּ ִווי ֶקען ֶמען צּוִריק בְּ

ַמְצִליַח.
ער ַא ַוואֶרעֶמע ְגרּוס ַפאר ַאֶלע ֲחֵבִרים ִאין ׁשּול  ַטאְרק ִזיְך, ֶגעּב ִאיבֶּ    שְׁ

ְפַרט ַפאר ִדי ָוואס ֵגייֶען ֲהָפָצה. ּובִּ
ֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט  עְרשְׁ ֶדער ֵאייבֶּ

ן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. ָהאבְּ

   א איד אין מאנטריאל וואס באקומט פון מיר יעדע שטיק 
צייט די גליונות וואס קומט ארויס אין קהילות היכל הקודש, 
שבת  גליונות  די  באקומען  שטארק  זייער  געוואלט  האט 
קודש פרשת לך לך, ער האט געבעטן דעם אייבערשטן אז 

עס זאל אנקומען צו אים די גליונות.
    שבת צופרי איז אריין אין מיין קאפ א געדאנק צו גיין צו א 
קידוש אין די געגנט וואו דער איד וואוינט, וואס נארמאל גיי 
איך קיינמאל נישט אהין, למעשה בין איך שוין אנגעקומען 
נאכן קידוש, אזוי שפאצירנדיג אהיים, טראכט איך צו מיר 
אז איך בין שוין יא דא, לאמיר שוין מאכן הפצה, לאמיר שוין 
געבן גליונות פאר דעם איד וואס וואוינט דא אין די געגנט 

און באקומט פאר מיר די גליונות יעדע שטיק צייט.
   איך האב געהאט ביי מיר אין טאש דעם קונטרס עצתו 
אמונה, און אויך גליונות, איך האב אויך געוואלט געבן פאר 
נאך א איד, אבער איך האב נישט געוויסט פאר וועם צו געבן 
די עצתו אמונה און פאר וועם צו געבן די גליונות, דער איד 

האט זייער שטארק געדארפט די גליונות. 
   איך קלאפ אריין ביי דעם איד און איינער פון די משפחה 
עפנט אויף און איך געב איבער דעם פעקל גליונות וואס איך 
האב געהאט ביי מיר אין טאש, יענער באדאנקט זיך און איך 

גיי ווייטער.
   נאך שבת האב איך צוריק געהערט פון דעם איד אז דא 
איז געווען א שיינע מעשה פון תפלה, ער האט געבעטן דעם 
אייבערשטן עס זאל אנקומען צו אים די גליונות, האט דער 
אייבערשטער געפירט איך זאל דארט גיין צו א קידוש, און 
איך זאל ‘אים’ געבן די גליונות און פארן אנדערן איד געבן די 

עצתו אמונה.

ווינקל
פון ּבְִריוו
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פון קרן 
הדפסה נייעס

פון קרן 
הדפסה בילדער

“הדלקת נר חנוכה היכל הקודש” 
ווערט פריש איבערגעדרוקט 

דורכן “קרן הדפסה”
    מיט גרויס פרייד ווערט אויפגענומען די פרייליכע נייעס ביי 
אנשי שלומינו בכלל און ביי די מפיצים בפרט, אז דער “קרן 
נייעם  אויפן  דרוק  צום  אט  אט  גייט  הקודש”  היכל  הדפסה 

איבערגעארבעטן “סדר הדלקת נר חנוכה”.
ווערט יאר  וואס  נר חנוכה היכל הקודש”  דער “סדר הדלקת 
יערליך צוכאפט ביי אנשי שלומינו, אנטהאלט די סדר הדלקת 
צוזאם  זי”ע  מוהרא”ש  פון  שטיקלעך  שיינע  מיט  חנוכה,  נר 
חיזוק  און  געדאנקען  שיינע  ספרים,  פילע  די  פון  גענומען 
ווערטער וואס וועקט אויף א איד אויסצונוצן די גרויסע צייט 
ביים צינדן די הייליגע חנוכה ליכט, און איבער די גרויסע עת 

רצון וואס מ’קען דעמאלטס פועלן גאר גרויסע זאכן.
אויף  תפילות  ווארימע  גאר  פילע  עס  אנטהאלט  אויך 
שידוכים,  אויך  קינדער,  גוטע  אויף  ווי  ענינים  פארשידענע 
פרנסה, וואס מוהרא”ש האט געשריבן אויף יום טוב חנוכה. די 
תפילות עפענען אויף דאס הארץ צום אייבערשטן, און פועלן 

גאר גרויסע ישועות.
נאך אן ארבעט פון עטליכע חדשים, האלט מען שוין אט דא 
אז מען גרייט זיך שוין צו גיין צום דרוק. מען האט אלעס פריש 
איבערגעארבעט, דער דעזיין, די אויסשטעל, די אותיות, און 
מיט א גוטע הגה. אויפן שטייגער ווי מען האט איבערגעמאכט 

די “הגדה של פסח”, און דער “תיקון ליל שבועות”.
פארשטייט זיך אז דאס ציעט אריין אין גרויסע הוצאות. מען 
קען נעמען א חלק און דעם גרויסן איינמאליגן זכות. פאר בלויז 

$500 קענט איר האבן א זכות אינעם ספר.
צו  מנדב  זיין  רופט  דעם  “קרן הדפסה”  אויף  #103  718-387-2691  
.donate@kerenhadfusa.org צו  אימעל  א  שיקט   אדער 

טויזענטער גליונות ווערט געדרוקט יעדע וואך

נייע ענגלישע קונטרס ארויס פון דרוק

מען דרוקט די נייע קונטרסים

די טייערע 
נדבנים 

וואס האבן 
גענומען א 

שיינעם חלק 
אין הפצת 

אור רבינו ז”ל 
די וואך

אלו 
יעמדו על 
הברכה

: ן  י י ז ב  ד נ מ ו  צ
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מעשה פון הייליגן בעל שם טוב זי”ע
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל ֶדעְרֵצייְלט ִדי ָפאְלֶגעְנֶדע ַמֲעֶשֹה: 
ִאין ִדי ַצייט פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ִאיז ֶגעֶווען 
ָהאט  ָוואס  ַחִריף,  אּון  ַלְמָדן  ְגרֹויֶסער  ַא  יּוְנֶגעְרַמאן,  ֶעְרִליֶכער  ַא 
ֶגעֶלעְרְנט ֵזייֶער ְפַלייִסיג, אּון ִדי ַגאְנֶצע ְׁשָטאט ָהאט ִזיְך ִמיט ִאים 
ִאיז  ֶער  ֶגעֶווען,  ְמַכֶּבד  ֵזייֶער  ִאים  ָהאט  ֶיעֶדער  ֶגעְטַׁשאְטְׁשֶקעט, 

ָאֶּבער ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ִמְתַנֵגד אֹויְפן ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב.

ָהאט  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַהָּקדֹוׁש  ֵׁשם  ַּבַעל  ֶדער  אּון  ַהיֹום,  ַוְיִהי 
ֶגעֶזעְהן ָוואְסַפאַרא ֵהייִליֶגע ְגרֹויֶסע ְנָׁשָמה ֶדער יּוְנֶגעְרַמאן ָהאט, 
]ֶּבֶאֶמת ָהאט ֶיעֶדער ִאיד ַא הֹויֶכע ְנָׁשָמה, אּון ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ַא 
ֵדייַמאְנט, ָנאר ָדאס ִאיז ַארּום ֶגענּוֶמען ִמיט ַמאַראְסט אּון ְׁשמּוץ, 
ִּביז ֶעס קּוְמט ַא ַצִדיק, אּון ָלאְזט ִזיְך ַאָראּפ ִאין ִדי ִטיֶפעִניׁש אּון 
ֶנעְמט ִאים ַארֹויס פּון ַזיין ֶגעֶדעְכֶטע ְּבָלאֶטע, אּון ַוואְׁשט ִאים אּון 
ֵרייִניְגט ִאים ָאּפ פּון ִדי ְּבָלאֶטע ָוואס ֶער ָהאט אֹויף ִזיְך, ֶדעָמאְלְטס 
ֶזעְהט ֶמען ָוואְסַפאַרא ֵׁשייֶנע ֶהעְרִליֶכע ֵדייַמאְנט ֶער ִאיז[. אּון ֶער 
ָהאט ֶגעֵהייְסן ַפאר ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים ֶמען ָזאל ֶזעְהן צּו ְּבֶרעְנְגן ֶדעם 

יּוְנֶגעְרַמאן צּו ִאים.

ַהָּקדֹוׁש,  ֵׁשם  ַּבַעל  צּום  ֶגעְּבֶרעְנְגט  ִאים  ֶמען  ָהאט  ֶעְנְדִליְך 
אּון  ָאְּפֶגעְׁשטּוְּפט  ַאְלץ  ִאים  ָהאט  ַהָּקדֹוׁש  ֵׁשם  ַּבַעל  ֶדער  ָאֶּבער 
ְמַרֵחק ֶגעֶווען, אּון ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים, ֶדער יּוְנֶגעְרַמאן 
ָהאט ֶגעַהאט ֶדעְרפּון ְגרֹויס ֲחִליׁשּות ַהַדַעת, ַווייל ֶער ִאיז ֶגעֶווען 
צּוֶגעוואֹויְנט ְׁשֶטעְנִדיג צּו ִזיְצן אּון ֶלעְרֶנען, אּון ָדא ֵגייט ִאים ׁשֹוין 
דּוְרְך ֶעְטִליֶכע ֶטעג ִמיט ִּביטּול ּתֹוָרה, ]ַווייל ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעוואֹויְנט 
ִזיְך צּו צּו ֶלעְרֶנען, ִּבְפַרט ַאז ֶער ֶלעְרְנט לֹויְטן ‘ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד’ 
פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי’ן ָהאט ֶער ֵזייֶער ִליּב צּו ֶלעְרֶנען, אּון ָדאס ִאיז ַזיין 
ֶּבעְסֶטע ַפאְרֶגעִניְגן[ אּון ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגעָוואְלט צּוִריק ַאֵהייְמָפאְרן, 
ֶדעְרַפאר ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען צּום ַּבַעל ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 

ִמיט ְגרֹויס ַהְכָנָעה, אּון ֶער ָהאט ֵזייֶער ֶגעֵווייְנט.

 ֶדעָמאְלְטס ָהאט ִאים ֶדער ַּבַעל ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ְמַקֵרב ֶגעֶווען אּון 
ִאים ֶגעָזאְגט: ָזאְלְסט ִוויְסן ַאז ֶיעְצט ֶווען דּו ֶוועְסט צּוִריק ַאֵהיים 
ֵגיין ֶוועט ִדי ַגאְנֶצע ְׁשָטאט ָאְנֵהייְּבן צּו ֶרעְדן אֹויף ִדיר, אּון אֹויְך 

ִדי ַגאְנֶצע ְמִדיָנה ֶוועט ֶרעְדן אֹויף ִדיר, אֹויְך ַדיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער 
ֶוועְלן אֹויף ִדיר ֶרעְדן, אּון ֲאִפילּו ‘עֹופֹות’ ֶוועְלן ִדיר ְׁשֶטעְרן. ]ֶדער 
ַּבַעל ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ָהאט ׁשֹוין ַמְמִׁשיְך ֶגעֶווען אֹויף ִאים ַאַזא ‘רּוָחִניּות’, 

ַאז ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן ַאן ַאְנֶדעֶרער ֶמעְנְטׁש.[

ִווי ָנאר ֶער ִאיז ַאֵהיים ֶגעקּוֶמען, ָהאט ַטאֶקע ִדי ַגאְנֶצע ְׁשָטאט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶרעְדן אֹויף ִאים, ִדי ֵאייֶגעֶנע ַווייּב אּון ִקיְנֶדער ָהאְּבן 
ִאים  אֹויף  ֶרעְדן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  אּון  ִאים,  ִאין  ֶגעְגֵלייְּבט  ִניְׁשט  ׁשֹוין 
ָּכל ָּדָבר ָאסּור, אּון ַאזֹוי ַאֶלע ְׁשֵכִנים, ָנאְכֶדעם ִדי ַגאְנֶצע ְׁשָטאט, 
ָנאְכֶדעם ִדי ַגאְנֶצע ֶגעְגְנט ְוכּו’, ָוואס ָדאס ִאיז ַאן אֹויְסֶטעְרִליֶׁשע 
ְׁשֶוועֶרע ִנָסיֹון, ֵאיין ָטאג ֶווען ֶדער יּוְנֶגעְרַמאן ָהאט ִזיְך ֶגעָוואְלט 
ִאיְנִדיק  ַא  ִאיז  ַחיּות,  ַא  אּון  ִהְתַלֲהבּות  ַא  ִמיט  ַדאֶוועֶנען  ְׁשֶטעְלן 
]ֶטעְרִקי[ ַארֹויְפֶגעַטאְנְצן אֹויף ִאים, אּון ִאים צּוְׁשֶטעְרט ָדאס ַגאְנֶצע 
ִאיר  ָהאט  ֶער  אּון  אֹויְפֶגעֶרעְגט,  ֵזייֶער  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ַדאֶוועֶנען, 
ַפאְרְטִריְּבן, אּון ַווייֶטער ְּפרּוִּביְרט צּו ַדאֶוועֶנען, ָאֶּבער ָנאְכֶדעם ָוואס 
ֶדער ִאיְנִדיק ִאיז צּוִריְקֶגעקּוֶמען ֶעְטִליֶכע ָמאל אּון ִאים ֶגעְׁשֶטעְרט, 
ָהאט ֶער ִזיְך ׁשֹוין ֶמער ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַאייְנַהאְלְטן, אּון ֶער ָהאט ִזיְך 
ְמַייֵׁשב ֶגעֶווען ַאז ֶער ֶוועט ֶנעֶמען ַא ַהאק, אּון ִאיר ָאְּפַהאְקן ָדאס 
ָקאּפ: ֶגענּוג ַאז ַמיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער, אּון ִדי ְׁשֵכִנים ִמיט ִדי ַגאְנֶצע 
ְׁשָטאט ְקִריְגן אֹויף ִמיר, ַדאְרף ִאיְך ָנאְך ַלייְדן פּון ַאן ִאיְנִדיק אֹויְך?! 

ִדי ֶלעְצֶטע ִמינּוט ָהאט ֶער ִזיְך ָאְּפֶגעַהאְלְטן, ַווייל ֶער ָהאט ִזיְך 
ֶדעְרַמאְנט ָוואס ֶדער ַּבַעל ֵׁשם ַהָּקדֹוׁש ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט: ֲאִפילּו 

עֹופֹות ֶוועְלן אֹויף ִדיר ְקִריְגן, אּון ֶער ָזאל ִזיְך ַאייְנַהאְלְטן.
)גענומען פון קונטרס “א סוף צו די צרות”(

טייערע ליינער! וועלכע מוסר השכל האסטו ארויס גענומען פון די מעשה? 
שיקט אריין צו די מערכת אויף 845-379-1161
breslevofficeliberty@gmail.com אדער צו

 מוסר השכל פון פאריגע וואך
 

חי’ צירל פורסט תחי’ - קרית ברסלב: א( יחוד איז א הארבע זאך 
ב( אויב מען דערהאלט זיך באקומט מען א שידוך ג( א קונץ איז 

אויפצוהייבן א מענטש, נישט אראפווארפן.



קאפיטל 8

פארזעצונג פון פריער:

ִאיז  ֶער  אּון  ַחְרסֹון,  ַקיין  ָפאְרן  צּו  ִׁשיף  אֹויְפ’ן  ַארֹויף  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער 
ָאְנֶגעקּוֶמען ַאִהין ֶעְטִליֶכע ֶטעג ַפאר ָׁשבּועֹות.

...

אֹויף יֹום טֹוב ָׁשבּועֹות ִאיז ֶדער ֶרִּבי ֶגעֶווען ִאין ְׁשָטאט ַחְרסֹון, 
ָׁשבּועֹות ַּבייַנאְכט ִאיז ֶדער ֶרִּבי אֹויְפֶגעֶווען ִדי ַגאְנֶצע ַנאְכט ִווי ֶדער 
ִמְנָהג ִאיז, אּון ַפאְר’ן ֲעלֹות ִאיז ֶדער ֶרִּבי ֶגעַגאְנֶגען ִאין ִמְקֶוה ִמיט 
ַזיין ַּבאְגֵלייֶטער ר’ ִיְצָחק, אּון אֹויְפ’ן ַגאְנְצן ֶוועג צּו ִדי ִמְקֶוה ָהאט 
ֶדער ֶרִּבי ִאים ֶגעְפֶרעְגט ְּכֵסֶדר, “דּו ֶהעְרְסט ֶעֶּפעס קֹולֹות?”, ָהאט 
ר’ ִיְצָחק ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער ֶהעְרט ָגאְרִניְׁשט, אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
דּו  ַאז  ֶמעְגִליְך  ִאיז  ַאזֹוי  “ִווי  ֶדעם,  ֶגעוואּוְנֶדעְרט אֹויף  ֵזייֶער  ִזיְך 

ֶהעְרְסט ִניְׁשט ֶיעְצט ַקיין קֹולֹות?”.

ֵגייֶעְנִדיג ַווייֶטער צּום ִמְקֶוה ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן, “ֶאְפָׁשר 
ֶהער ִאיְך ַא קֹול פּון ַא ַקאֶּפעְלֶיע?”, ר’ ִיְצָחק ָהאט ָאֶּבער ֶגעָזאְגט 
ַאז ֶער ֶהעְרט ִניְׁשט ַקיין קֹול פּון ַא ַקאֶּפעְלֶיע, אּון ִּבְכַלל ֶהעְרט ֶער 
ָגאְרִניְׁשט ַקיין קֹולֹות, אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ֶגעוואּוְנֶדעְרט 

ֶדערֹויף.

ר’ ִיְצָחק ָהאט ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ֶדער ֶרִּבי ֶהעְרט ֶיעְצט ִדי קֹולֹות 
ּוְבָרִקים פּון ַמַּתן ּתֹוָרה.

ִזיְך  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ִמְקֶוה  ִאין  ָאְנֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ֶווען 
ֶגע’טֹוְבְל’ט ֵזייֶער ַאַסאְך ְטִבילֹות, אּון ַּביים ַארֹויְסקּוֶמען פּון ִמְקֶוה 
ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט, “ִאיְך ִּבין ֶיעְצט ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן ִאיֶּבער 
ֶדעם ָוואס ֶדער זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט )ִּתקּוֵני זַֹהר, ִּתקּון ל”ג( “ִאית ִיְרָאה 
ְוִאית ִיְרָאה ְוכּו’”, ַאז ְס’ִאיז ָדא ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ָסאְרט ִיְראֹות, ִּבין ִאיְך 
ֶיעְצט ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן ַאז ְס’ִאיז ָדא ָנאְך ַא ִיְרָאה, ָוואס ָדאס ִאיז 
ָדאְרט  ֶוועְרט  ָוואס  ִעָּלָאה”  “ִיְרָאה  פּון  ֲאִפילּו  ֶהעֶכער  ִפיל  ָנאְך 
ֶדעְרַמאְנט ִאין זַֹהר. ַווייל ֶיעְצט ָהאּב ִאיְך ַמִׂשיג ֶגעֶווען ַאַזא ָסאְרט 
ִיְרָאה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָוואס ִאיז ָגאר ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ְגרֹויֶסע אּון 

ְׁשַטאְרֶקע ִיְרָאה אּון ַּפַחד”.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט ִדי ּתֹוָרה )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר”ן, ֵחֶלק 
א’, ִסיָמן קמ”ח( ַאז ִדי ִמַדת ַהִּיְרָאה ַאֵליין ָהאט אֹויְך מֹוָרא פּוֶנעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, קּוְמט אֹויס ַאז ִדי ִיְרָאה ַאֵליין ָהאט אֹויְך ַא ִיְרָאה, אּון 
ִדי ְצֵווייֶטע ִיְרָאה ָהאט ָדאְך אֹויְך מֹוָרא פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָהאט 
ֶעס אֹויְך ַא ִיְרָאה, אּון ַאזֹוי ֵגייט ֵאיין ִיְרָאה ַאַריין ִאיֶנעם ְצֵווייְטן, 
ֶהעֶכער ֶהעֶכער ָאן ַקיין סֹוף, ]ֶזע ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ָדאְרט ִאיֶנעֵווייִניג 

ִאין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר”ן[.

ַּפְרַׁשת  קֹוֶדׁש  ַׁשָּבת  ִסיָון,  ד’  אּום  ָׁשבּועֹות,  ַפאר  ָיאר  ֶיעֶנעם 
ַּבִמְדָּבר, ִאיז ֶדער ֵקייֶזער ַנאָּפאְלָיאן פּון ְפַראְנְקֵרייְך ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען 
ִמיט ִׁשיְפן צּו ִפיְרן ַא ִמְלָחָמה ִמיט ִמְצַרִים. אּון ָכאְטׁש ָוואס ָדאס 
ָהאט ֶגעְּבֶרעְנְגט ַאִּביְסל ִּבְלּבּוִלים אּון ְּפָחִדים ִאיֶנעם ַגאְנְצן ֶגעְגְנט, 
ָהאט ֶדער ֶרִּבי ָאֶּבער ַּבאְׁשָלאְסן ַאז ֶער ֶוועט ַווייֶטער ַמְמִׁשיְך ַזיין 

ִמיט ִדי ְנִסיָעה, ֶער ֶוועט ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ַקיין ׁשּום ַזאְך.

ְגַלייְך ָנאְך ָׁשבּועֹות ִאיז ֶדער ֶרִּבי ֶגעָפאְרן ִמיט ַא ִׁשיף פּון ְׁשָטאט 
ַחְרסֹון צּום ְׁשָטאט ָאֶדעס.

ִאין ֶיעֶנע ַצייְטן ִאיז ֶגעֶווען ַאייְנֶגעִפיְרט ַאז ִדי ַאֶלע ָוואס ָהאְּבן 
ֶגעָוואְלט ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ֶזעֶנען ִניְׁשט ֶגעָפאְרן דּוְרְך ָאֶדעס, 
ַווייל ְמ’ָהאט מֹוָרא ֶגעַהאט צּו ָפאְרן ָדאְרט, ְמ’ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער 
ַים ִאיז ָדאְרט ְמסּוָּכן. ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָאֶּבער ַפאְרְׁשַטאֶנען ִמיט ַזיין 
ְגרֹויס ָחְכָמה ַאז ְס’ִאיז ֶּבעֶסער צּו ָפאְרן דּוְרְך ָאֶדעס ַקיין ִאיְסַטאְנּבּול, 
ֶטעְרֵקיי, ַפאר ַאַסאְך ִסיּבֹות. ֵאייְנס, ַווייל ֶדער ֶוועג ִאיז ִפיל ְׁשֶנעֶלער 
פּון ִדי ֶגעֶוועְנִליֶכע ֶוועג ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ְפֶלעְגן ֶדעָמאְלט ָפאְרן דּוְרְכ’ן 
ְׁשָטאט ַגאַלאץ ]ַגאִליִטי, ַהייְנט ִאין ָראֶמעְנֶיע[, אּון אֹויְך ֵלייְגט ֶמען 
ִזיְך ִניְׁשט ַאַריין ִאין ִדי ַסָּכָנה ָוואס ִאיז ָדא ָדאְרט ִאין ַגאַלאץ, ֶווען 
ְמ’ֵגייט ַאָראּפ פּוְנ’ם ַטייְך טּוַנא ]ַדאנּוֶּבע[ צּום ַים, ָוואס ִווי ַּבאַקאְנט 
ִאיז ָדאס ַא ְגרֹויֶסע ַסָּכָנה. ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער ֶרִּבי ִניְׁשט ֶגעַגאְנֶגען 
אֹויף ֶיעֶנעם ֶוועג, ָנאר ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ֵנייֶעם ֶוועג צּו ָפאְרן 
דּוְרְך ָאֶדעס ַקיין ִאיְסַטאְנּבּול, אּון פּון ֶדעָמאְלט ִאיז ָדאס ֶגעָוואְרן 
ַאן אֹויְסֶגעְטָראֶטעֶנער ֶוועג ַפאר ֶיעְדן, אּון ֶיעֶדער ָפאְרט ׁשֹוין דּוְרְך 

ָדאְרט.

ָאְנקּוֶמעְנִדיג ַקיין ָאֶדעס, ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעֵהייְסן ַפאר ר’ ִיְצָחק, 
ַזיין ַּבאְגֵלייֶטער, ֶער ָזאל ִאים ֵגיין קֹויְפן ַאַסאְך ַּפאִּפיר ִמיט ִטיְנט 

צּום ְׁשַרייְּבן.

ה ” י א ך  א ו ו ע  ג י ד נ ע מ ו ק ג  נ ו צ ע ז ר א פ



~ שבת פרשת נח תשפ”ב ~
ש’כח אייבערשטער אז איך האב געהאט די זכיה צו עסן דעם 
שבת קודש פרשת נח ביים ראש ישיבה שליט”א. עס איז געווען 
אזוי  געווען  איז  סעודה  די  פון  מינוט  יעדע  סעודה,  הערליכע  א 

געשמאק, און אזוי פרייליך, יעדער האט אזוי הנאה געהאט.

ווען איך בין אנגעקומען האט דער ראש ישיבה געהאלטן אין 
זענען  קינדער  אלע  און  וואך,  די  פון  אמונה  עצתו  די  הענט  זיין 
ישיבה פארציילט  דער ראש  ווי  צוגעהערט  זיך  און  ארום  געזיצן 
פאר די קינדער די מעשה פון עצתו אמונה. און דער ראש ישיבה 
האט אויסגעפירט די מעשה: ביי די חסידות מאכט מען חוזק פון 
יענע חסידות, און ביי יענע חסידות מאכט מען חוזק פון א אנדערע, 

אבער אין ברסלב מאכט מען נישט חוזק פון קיינעם!

עס איז געווען דארט אין די הויז א גרויסע פליג, און עס איז 
זיך  האט  ישיבה  ראש  די  און  איינעם,  יעדן  ארום  ארומגעפלויגן 

אנגערופן: ס’איז גארנישט, אין די תיבה איז אויך געווען פליגן.

די  און  זמירות,  זינגען  צו  אנגעהויבן  האט  ישיבה  ראש  דער 
קינדער האבן מיטגעזינגען. דער ראש ישיבה האט פארגעהאלטן 
פארוואס  מיטגעזינגען  נישט  האבן  וואס  קינדער  די  פון  איינער 
ער זינגט נישט מיט, דער הייליגער רבי האט דאך געהייסן זינגען 

זמירות.

די ראש ישיבה געהייסן די קינדער צאמפאקן די שפילצייג, און 
איינער פון די קינדער האבן זיך אנגערופן, “אבער יענע קינד פאקט 
נישט צאם”... האט דער ראש ישיבה געזאגט אז אויב יענער פאלגט 

נישט, דעמאלטס פאלג דו...

דער ראש ישיבה’ס ווייב האט זיך געשעמט ווייל די בעכער איז 
נישט געווען געפוצט, אבער דער ראש ישיבה האט איר בארואיגט  
און געזאגט “לאמיר טראכטן למשל ס’איז אנטיק”... די קינדער האבן 
געפרעגט, וואס מיינט אנטיק? און דער ראש ישיבה האט זיי מסביר 

געווען.

דער ראש ישיבה’ס קינד פון צוויי יאר האט געבלאזן, און וואס 
מען האט אים געפרעגט האט ער געשאקלט מיט זיין אקסל. האט 
דער ראש ישיבה אים נאכגעמאכט און געזאגט ‘מענדל מאך אזוי’ 
)און דער ראש ישיבה האט געשאקלט די אקסל(, דער ראש ישיבה 
האט געזאגט פאר אלע קינדער זאלן שאקלען מיט די אקסל... יעצט 
האט ער עס מער נישט געקענט טון ווייל יעדער טוט עס שוין איז 

עס נישט אינטערעסאנט...

שפעטער האט דער ראש ישיבה עפעס געפרעגט פון מענדל, 
אבער ער האט נישט געענטפערט. און דער ראש ישיבה’ס ווייב האט 
זיך אנגערופן אז ער קען זייער גוט איגנארירן )זיך נישט וויסנדיג 
מאכן(... האט דער ראש ישיבה געענטפערט, די רבי זאגט אז דאס 

איז די בעסטע זאך צו טון ביי א מחלוקת, נישט צו ענטפערן.

נאכדעם האט דער ראש ישיבה געפרעגט, ווער וועט אויפהייבן 
די בעכער די וואך? און די ראש ישיבה האט געזאגט אז די גאסט 
זיך  האט  מען  בעכער.  די  אויפהייבן  וועט  קאנאדע  פון  נ”י   ...
אז  געזאגט  האט  ישיבה  ראש  דער  קידוש,  פאר  אויפגעשטעלט 
ביי קידוש דארף מען שטיין אזוי ווי ביי קדושה, נאר מען דארף 
נישט צאמלייגן די פיס. נאך קידוש האט זיך איינער פון די קינדער 
צוקלעמט זיין פינגער און דער ראש ישיבה האט אים געזאגט ‘טרינק 

גרעיפ דשוס וועט זיך עס אויסהיילן’.

נאכדעם האבן אלע קינדער געמאכט א שורה ביי די סינק, און 
דער ראש ישיבה האט יעדעם געוואשן. נאך די פיש האט דער ראש 
ישיבה געזאגט פאר זיין ווייב, ‘די חלה און די פיש איז געווען זייער 

פיין!’

דער ראש ישיבה האט פארציילט אז א בחור האט אים געזאגט 
אז זיין זיידע שטייט אויף יעדן טאג פארטאגס, ער דאוונט ותיקין, 
דערנאך פארט ער אויף בארא פארק צו עסן פרישטאג מיט זיין 
מאמע. האט דער ראש ישיבה געזאגט, יעצט פארשטיי איך שוין 
פארוואס ער האט אזעלכע גוטע אייניקלעך, ווייל ער איז אזוי מכבד 

זיין מאמע.

די קינדער האבן געשמועסט וועגן עפעס א עסן אויב זיי האבן 
עס יא ליב אדער נישט ליב, האט דער ראש ישיבה זיי געפרעגט, 
ווער ווייסט וואס איך האב ליב? און אלע קינדער האבן געשריגן, 
די אייבערשטער! פון וואו ווייסן ענק? האט דער ראש ישיבה זיי 
געפרעגט. און זיי האבן געענטפערט טאטי זאגט עס כמעט יעדן 

טאג, וועגן דעם ווייסן אונז אזוי גוט.

נאכדעם האט מען געזינגען זמירות און מען האט אריינגעברענגט 
די זופ. דער ראש ישיבה האט געפיטערט פאר די קליינע בעיבי זופ, 
און אים אויך געגעבן א שטיקל קניידל. און דער ראש ישיבה האט 
געזאגט אז וואס מען געבט פאר די קינדער ווען זיי זענען קליין, 
דאס וועלן זיי עסן ווען זיי ווערן גרויס. איינער פון די קינדער האבן 
געפרעגט, מיך האט מען געגעבן זופ ווען איך בין געווען קליין? 
האט דער ראש ישיבה געזאגט אז יא. און דער ראש ישיבה האט 
געוויזן אויף איינער פון די קינדער און געזאגט אז אים האט מען 
נישט געגעבן קיין פיש ווען ער איז נאך געווען קליין, און יעצט וויל 

ער נישט עסן קיין פיש.

נאך די זופ האט מען ארויסגעברענגט די מעשיות פון תפילה 
צעטלעך פון די קינדער, און דער ראש ישיבה האט פארציילט די 
מעשיות פון תפילה. אינמיטן זענען אפאר קינדער געגאנגען שפילן, 
און דער ראש ישיבה האט געזאגט ‘קיינער הערט מיך נישט אויס’. 
ביז איין קינד האט געזאגט, טאטי איך הער יא אויס! האט דער ראש 

ישיבה ווייטער דערציילט די מעשיות פון תפילה.

חלק א'



הלווים כאר און אידיש נחת קינדער כאר זענען מהנה דעם עולם ביים סיום

דעם גרויסן ציבור ביים הערליכן סיום                                                                           

הר”ר יוסף שניטצלער שליט”א ביים מסיים זיין די מסכתא                                                                   

הר”ר אלימלך שארף שליט”א ביים געבן זיין דרשה                                                                           

דער ראש ישיבה פארטיילט גמרות פאר אלע תלמידים

זכרונות פון סיום 
מסכת עירובין

מוצאי שבת תולדות  - שנת תשפ”א



דער ראש ישיבה שליט”א ביים זיצן מיט די הנהלה - 
זונטאג חיי שרה

 זכרונות פון ראש השנה תשפ”ב
אינעם רעכטן בילד זעהט מען מלוה מלכה מוצאי שבת נצבים ערב ר”ה - לינקס זעהט מען די פרייליכע ריקודין מוצאי ר”ה

מען רוקט זיך פאראויס מיט די ארבעט אין תלמוד תורה, צו צולייגן פרישע קלאסן פאר די חשובע תלמידים

גרויסע חלוקה ביים בית התבשיל -  ערב שבת חיי שרה                                                                           



clothing | outerwear | blankets | jewelry | accessories | baby essentials | gifts

78 Denman Rd • Liberty, NY 12754 • 917 538 2832
open all year ‘round • phone orders welcome

Baby Boutique

SECRET
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BABY
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ך ר ב ת י ם  ש ה ת  ר ז ע ב

 

מיט פרייד טוען מיר מודיע זיין
פאר אנשי שלומינו היקרים

 תושבי קרית ברסלב
 ליבערטי יצ״ו

      טיי
אווענט
      טיי
אווענט
      טיי
אווענט
      טיי
אווענט
      טיי
אווענט
      טיי
אווענט
      טיי
אווענט
      טיי
אווענט
      טיי
אווענט

בס“ד

כולל היכל הקודש
בנשיאות הראש ישיבה שליט“א

כולל 
היכל 
הקודש

בנשיאות הראש ישיבה שליט“א

כולל 
היכל 
הקודש

בנשיאות הראש ישיבה שליט“א

      טיי
     לטוב>תאווענט

     כול<לינו

אין די נאנטע טעג וועט די 
הנהלת הכולל אנאנסירן

מער פרטים איבער
די גייסטרייכע מסיבה

וואס אנטשפרעכט צו זיין אן אווענט
וואס וועט פארשאפן בעזרת השם
עונג ונחת פאר אלע באטייליגטע

וועט פארקומען מיט'ן
אייבערשטן'ס הילף
בבית ידידינו היקר

ר׳ יצחק אייזיק 
:For sponsorship opportunitiesראט>ה הי״ו

347.675.8187
thekolel.com

יערליכע די 


