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קרית ברסלב שאטל צוריק אין באניץ

פאר  איז  שטעטל,  אין  איינוואוינער  אלע  פאר  באקאנט  ווי 
כמעט א יאר צוריק איינגעקויפט געווארן א נייע “שאטל” באס 

פארן באניץ אינעם שטעטל.

מיטן פארברייטערטן ציבור וואס וואוינט קע”ה אינעם שטעטל, 
האט דער ראש ישיבה באשלאסן אז עס איז א נחיצות צו האבן 
א גרינגע און ביליגע טראנספארטאציע מיטל, סיי אנצוקומען פון 
איין זייט שטעטל צו די אנדערע, און סיי ארויסצופארן פון שטעטל 

איינצוקויפן אין די לאקאלע געשעפטן און אזוי ווייטער.

די שאטל איז געווען אין באניץ ביז לעצטנ’ס, בפרט אין די 
די  סיי פאר  געניצט,  געווארן  גוט  גאר  איז עס  זוממער חדשים 
שטעטל איינוואוינער און אזוי אויך פאר די משפחות וואס קומען 
וויילן אין שטעטל, פון וואס אלע האבן  אין די זוממער חדשים 

זייער הנאה געהאט.  

געוויסע  געמאכט  זיך  האט  חדשים  פאר  לעצטע  די 
קאמפליקאציעס מיטן שאטל, וואס האט צוגעברענגט אז מען זאל 
עס נישט קענען ניצן, וואס דאס האט שווער געמאכט צו קענען 

אנקומען פון איין פלאץ צום אנדערן.

דער ראש ישיבה שליט”א האט זייער געוואלט אז די שאטל 
השם  ברוך  אמשנעלסטן,  ווי  דינסט  אין  גיין  אריין  צוריק  זאל 
מען האט געקענט פאררעכטן דעם שאטל, אזוי אויך האט מען 
געזוכט א דריייווער פארן שאטל, און שכח אייבערשטער מען האט 

געקענט טרעפן גאר א גוטע איבערגעגעבענע דרייווער.

ברוך השם אז דער שאטל איז צוריק אויפן ראוד און באדינט 
שוין ווייטער דעם ציבור, נאך בעסער און שענער פון וואס עס איז 
געווען ביז יעצט, אדרבה פרובירט עס אויס וועט איר זיך אליין 

איבערצייגן.

נייע איינריכטונגען אין בית המדרש

אין די טעג איז אנגעקומען א הערליכער טשילאר פאר דער 
בית המדרש אויף די האשקי גאס, וואס איז שוין א לאנגע צייט 
הי”ו  אפפעל  אייזיק  החשוב  האברך  געווארן.  באשטעלט  צוריק 
איז ספעציעל געקומען צו פארן פון שטאט עס צאמצושטעלן און 
ארויפלייגן, דער אייבערשטער זאל אים באצאלן מיט אלעס גוטס.

)געפארבט(  געפעינט  די טעג שיין  אין  אויך האט מען  אזוי 
די ווענט און די טירן פון בית המדרש, און אזוי אויך פארמאכט 
אלע לעכער אויף די ווענט, ווי עס פאסט זיך פארן רבינן’ס בית 

המדרש.  

אזוי אויך וועט מען אין די נאנטע טעג אינסטאלירן א מאשין  
וואס וועט מאכן די טעלעפאון סערוויס זאל ארבעטן אינעם בנין, 
וואס דאס איז זייער א וויכטיגע זאך וואס מען דארף האבן, אין 
זאל מען קענען  ושלום,  אן אמורזשענסי חס  פאל עס פאסירט 

גלייך רופן הצלה. 

צו  פלענער  לעצטע  די  אויס  יעצט  מען  ארבעט  אויך  אזוי 
אהערשטעלן מער פארקינג פאר די קארס, וואס דאס פעלט זייער 
זייער  וואס מען קען  ווינטער טעג  די  אין  אויס, בפרט  שטארק 
גרינג בלייבן שטעקן אין די שניי, מען האפט אין די נאנטע טעג 

אנצוהייבן די ארבעט.

מיט  קביעים  מנינים  דריי  דא  זענען  אינדערפרי  טאג  יעדן 
אינדערפרי  שחרית,  תפילות  פאר  תפילות  בעלי  באשטימטע 
פארן דאווענען זיצן שוין אינגעלייט און לערנען זייערע שיעורים 
קבועים, אינמיטן טאג זיצן די כולל אינגעלייט און לערנען פלייסיג, 
ביינאכט טרעפט מען ווייטער אינגעלייט לערנען מיט א געשמאק 
זייערע שיעורים, אזוי אויך איז דא א דף גמרא שיעור אינדערפרי 
און אזוי אויך ביינאכט. לערנען תורה מאכט דעם מענטש פרייליך, 

און דאס נעמט מען מיט אויף יענע וועלט.
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אסיפות הורים - נחת אווענט 

א הערליכער אסיפות הורים - נחת אווענט, איז פארגעקומען 
עס  ווי  העעל”ט,  תולדות  פרשת  נאכט  דינסטאג  פארגאנגענעם 
די  שיקן  וואס  עלטערן  חשובע  אלע  צאמגעקומען  זיך  זענען 
קינדער אינעם מוסד, ווי מען איז איבערגעגאנגען מיט די חשובע 
איינגעשטעלטע אלע איינצעלהייטן פונעם קינד, און וואס מען קען 

מאכן בעסער פאר די וואוילזיין פון די קינדער.
ראש  פונעם  געווארן  געהערט  איז  שיעור  וויכטיגער  א  גאר 
ישיבה שליט”א ספעציעל פאר דעם אווענט, וואו דער ראש ישיבה  
האט ארויסגעברענגט גאר וויכטיגע נקודות וואס מען דארף וויסן 

ווען מען שיקט די קינדער אינעם מוסד.  
דעם  געלויבט  געזאגט:  האט  שליט”א  ישיבה  ראש  דער 
אייבערשטן אז דאס יאר איז מען אריין אינעם צוועלפטן יאר וואס 

מיר האבן אזא שיינעם סקול בית פיגא.
מען דארף וויסן אז די עלטערן מיט די איינגעשטעלטע פון די 
סקול דארפן ארבעטן צוזאמען, ביידע דארפן וועלן די זעלבע זאך. 
עס איז אבער דא א זאך וואס מען האט נאכנישט גערעדט פון דעם 
ביז אהער. דאס איז אז די איינגעשטעלטע אינעם מוסד האבן מורא 
צו זאגן די אמת פאר די עלטערן, מען פרעגט דעם מלמד וואס 
מאכט מיין קינד, זאגט דער מלמד אז דאס קינד איז זייער וואויל, 

אבער באמת איז עס נישט אזוי.
עס איז זייער שווער פארן מלמד אדער טיטשער צו זאגן דעם 
אמת פאר די עלטערן, אבער מען דארף זעהן א וועג וויאזוי צו 

וויסן די אמת וויאזוי די קינדער פירן זיך אויף.
זיי  פרעגט  און  פנים  אין  מלמד/טיטשער  דעם  אריין  קוק 
שטרענג: איז מיין קינד טאקע וואויל, איז ער טאקע דרך ארץ’דיג? 

מען דארף זעהן צו אויפציען ערליך און דרך ארץ’דיגע קינדער.
ווי  די  פון  גערעדט  ארום  ישיבה  ראש  דער  האט  אויך  אזוי 
וויכטיג ס’איז אז די עלטערן זאלן קיקן אויף די קינדער, און נישט 
זיין פארנומען מיט די טעלעפאון די גאנצע צייט. דער ראש ישיבה 

האט געוויינט צו די עלטערן “ברענגט נישט אריין קיין טעבלעט/
די  עפענען  צו  וויאזוי  ווייסן  קינדער  אינדערהיים”,  טעלעפאון 

טעלעפאון, בשעת די עלטערן חלום’ען ניטאמאל דערפון.
וואס ער זאל זאגן  מען דארף האבן א מורה דרך אין לעבן 
דיינע  פרעגן  מיר  צו  קומען  נישט  מוזט  דו  פירן,  צו  זיך  וויאזוי 
שאלות און ספיקות, איך וויל דיר נאר מעורר זיין זאלסט האבן 

איינעם אין לעבן וועם דו פאלגסט.
שטארק  זייער  האט  ישיבה  ראש  פונעם  ווערטער  די 
אויפגעשאקלט אלע עלטערן, און אלע האבן זיך פארגענומען צו 

פאלגן די הדרכות פונעם ראש ישיבה שליט”א.
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כולל מסיבה אדורך מיט הצלחה 

דער בארימטער כולל היכל הקודש, דאס שפיגעלע פון מוסדות 
היכל הקודש, דארף נישט קיין גרויסע ערקלערונגען. אין דעם כולל 
ווייב’ס חבר’טעס  ווייל מ’דארף געפעלן פאר די  גייט מען נישט 

אדער ווייל דער שווער וויל אן איידעם א כולל אינגערמאן.
אומנתם,  תורתם  באמת  זענען  וואס  אינגעלייט  זיצן  דא   
זיי אן אמת’ער  וואס דער ראש ישיבה שליט”א האט געזען אין 
זיין די קומענדיגע דור פון דיינים, מורי הוראה,  פאטענציאל צו 
שוחטים, א.א.וו. וואס זיצן באמת באהלה של תורה, און ווייסן נאר 

פון די ד’ אמות של הלכה.
גרויסארטיגע מסיבה  זיך פאר א  גרייט מען  יערליך  יאר  ווי 
בעז”ה  וועט  וואס  וויליאמסבורג  אין  כולל  הייליגן  דעם  לטובת 
און בכדי  הי”ו,  פון מו”ה אליעזר שטרויס  אין שטוב  פארקומען 
כולל  דער  אנשי שלומינו, האט  ציבור  דעם  אנצואווארעמען  צו 
גערופן דעם ציבור צו א “מסיבת הכנה” מיטן ציל אויפצוארבעטן 

די מאקסימום שטיצע צום בעפארשטייענדן טיי אווענט.
 דער מסיבה איז פארקומען פארגאנגענעם מיטוואך פרשת 
תולדות אין שטוב פון מו”ה יחזקאל סאמעט הי”ו אין וויליאמסבורג.
פיינע געשמאקע מאכלים קאלט’ס און ווארעמ’ס איז סערווירט 
אפציעס  אלע  געשמועסט  אדורך  געווארן  איז  עס  און  געווארן, 
בעזרת  קומט  וואס  מסיבה  דעם  אהערשטעלן  קען  מען  וויאזוי 

השם, עס זאל האבן די ריכטיגע הצלחה.
דער בארימטער “כולל היכל הקודש” ווערט פינאנצירט דורך 
די  פארשטייען  וואס  שלומינו,  אנשי  פון  נדבות  גוטהארציגע  די 
חשיבות פון די אינגעלייט תלמידי חכמים ולומדי תורה, אידן וואס 
ווילן האבן די זכיה צו מנדב זיין פארן כולל, קען מען רופן מו”ה 
משה ארי’ שניטצלער הי”ו אויף 347-675-8187 אדער -347-585
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שלום אלי’ פעלבערבוים:

איך שלאף אין דארמיטארי. איין נאכט איז געווען זייער קאלט 
אין דארמיטארי, האב איך זיך דערמאנט וואס דער ראש ישיבה 
לערנט מיט אונז כסדר, אז וואס מען וויל קען מען בעטן דעם 
אייבערשטן, האב איך געבעטן דעם אייבערשטן אז ס’זאל ווערן 
ווארעם. נאך אפאר מינוט האב איך געכאפט אז די רימאט פון די 
סטים האט שוין נישט קיין בעטערי וועגן דעם ארבעט עס נישט. 

ס’איז שוין געווען זייער שפעט ביינאכט און איך האב געוואלט 
גיין אין גראסערי קויפן א בעטערי האב איך נאכאמאל געבעטן 
דעם אייבערשטן אז איך זאל טרעפן א גראסערי וואס איז נאך 

אפן. 

איך בין געגאנגען צו איין גראסערי אבער ס’איז שוין געווען 
פארמאכט, האב איך ווייטער געבעטן און געגאנגען צו א צווייטע 
גראסערי וואס האט שוין געהאלטן ביים שפארן אבער ווייל איך 
בעט דעם אייבערשטן האט מען מיך נאך אריינגעלאזט און איך 

האב געקענט קויפן א נייע בעטערי פאר די סטים. 

שכח אייבערשטער!

מרדכי אהרן היילפרין:

א( שמחת תורה האט דער ראש ישיבה געזאגט אז ביז שבת 
חנוכה וועט ער נישט קומען אין שטעטל פאר א שבת. איך האב 
זייער שטארק געוואלט דער ראש ישיבה זאל יא קומען זיין מיט 
אונז פאר א שבת, האב איך געבעטן דעם אייבערשטן אז דער 

ראש ישיבה זאל יא קומען נאך פאר שבת חנוכה.

 שכח אייבערשטער אז שבת חיי שרה שבת מברכים כסליו 
איז דער ראש ישיבה געקומען אין שטעטל פאר שבת.

 ב( ערב שבת חיי שרה ווען דער ראש ישיבה איז דא געווען 
פאר שבת, האב איך זייער שטארק געוואלט וויסן וואו דער ראש 
ראש  דער  אז  ווייל  צונאכטס.  פרייטאג  דאווענען  וועט  ישיבה 
ישיבה איז שוין אין שטעטל פאר שבת וויל איך מיטהאלטן אלע 
וועט  ער  וואו  ישיבה  ראש  דעם  געפרעגט  איך  האב  תפילות. 
דאווענען, אבער דער ראש ישיבה האט מיך נישט געענטפערט, 
האב איך געבעטן דעם אייבערשטן אז איך זאל וויסן וואו דער 

ראש ישיבה וועט דאווענען.

איך  בין  למעשה   
שול  האשקי  אין  געגאנגען 
דעם  געבעטן  האב  איך  און 
אייבערשטן אז דער ראש ישיבה זאל טאקע 
דער  אז  אייבערשטער  שכח  דארט,  דאווענען 

ראש ישיבה האט געדאוונט דארט.

שבת צופרי ווען איך בין אנגעקומען אין האשקי שול איז דער 
ראש ישיבה נאכנישט געווען אין שול, האב איך געבעטן דעם 
זאל דא דאווענען.  ישיבה  אז דער ראש  נאכאמאל  אייבערשטן 
און דער אייבערשטער האט געהאלפן אז דער ראש ישיבה האט 

טאקע געדאוונט אין האשקי שול אויך צופרי. 

שכח אייבערשטער!  

אברהם יצחק אייזנער:

איך בעט שוין זייער א לאנגע צייט דעם אייבערשטן אז איך 
זאל קענען אויפשטיין פרי יעדן טאג און האבן אסאך צייט צו 
לערנען מיינע שיעורים כסדרן און אויך קענען זיין ביי די טעגליכע 
דף שיעור פונעם ראש ישיבה וואס קומט פאר אין ישיבה יעדן 

צופרי 8:00, פארן גיין צו די ארבעט, 

שכח אייבערשטער אז די גאנצע וואך בין איך אויפגעשטאנען 
גאר פרי און געהאט זייער אסאך צייט צו לערנען אזוי אז איך האב 
געקענט ענדיגן רוב פון מיינע שיעורים נאך פאר דער טאג האט 

זיך אנגעהויבן, און אויך געקענט זיין ביים דף שיעור. 

שלום יוסף ניישטיין:

שוין א לאנגע צייט וואס איך בעט דעם אייבערשטן איך זאל 
קענען האבן לייסענס צו פירן א קאר, ביז דערווייל האב איך נאר 

געהאט א פערמיט אבער נישט קיין לייסענס.

איך  האב  לעצטענס  ממש  אז  אייבערשטן  דעם  געלויבט 
באקומען א צייט ביי זיי צו קענען מאכן די ראוד טעסט, איך האב 
יעדן טאג געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל עס דורך מאכן ביי 
די ערשטע מאל, ווייל זייער אסאך מאל הערט מען אז מען מאכט 

עס נישט דורך ביים ערשטן מאל. 

ביים  גלייך  גרינג  זייער  דורך  ס’איז  אז  אייבערשטער  שכח 
ערשטן מאל אן קיין שוועריקייטן און עגמת נפש.

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

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



ַאַזא ֵׁשייֶנע ַחּבּוָרה 
ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבַרְך - יֹום ג’ ַּפְרַׁשת ַוֵיֵצא, ה’ ִּכְסֵלו, ְׁשַנת תש”פ ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ִליֶּבער ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ֵזייֶער צּו ֶהעְרן פּון ִדיר ַאז דּו ִּביְסט קֹוֵבַע ִעִּתים ַלּתֹוָרה, דּו ֶלעְרְנְסט 
ַפאְרָטאְגס ִאין ּכֹוֵלל ּבֹוֶקר ִהְלכֹות ָטֲהָרה; טּור ֵּבית יֹוֵסף אּון ֻׁשְלָחן ָערּוְך ִמיט ַאֶלע 
נֹוְׂשֵאי ֵּכִלים. אֹויְך ֶלעְרְנְסטּו ַּבייַנאְכט ְגָמָרא, דּו ַהאְלְסט ִמיט ֶדעם ַדף ְגָמָרא ָוואס 

ִמיר ֶלעְרֶנען.

ִאיְך ָהאף צּו קּוֶמען ַּבאזּוְכן ִאין ְׁשֶטעְטל ְלָכל ַהָּפחֹות ֵאייְנָמאל ַא ָוואְך, ֵסיי ֶעְנק 
צּו ְמַחֵזק ַזיין אּון ֵסיי ִאיְך ָזאל ָהאְּבן ִחיזּוק. ֶווען ִאיְך ֵגיי צּו ַאייְך ִאין ְׁשֶטעְטל ֶווער 
ִאיְך ֵזייֶער ִאיֶּבעְרֶגענּוֶמען פּון ַאייְך, צּו ֶזען ַאַזא ֵׁשייֶנע ַחּבּוָרה ֵטייֶעֶרע ִמְׁשָּפחֹות 
ָוואס ֶלעְּבן ִמיט ִדי ִלימּוִדים ָוואס מֹוַהָרא”ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט 

- ִמיט ַאַזא ַאְחדּות, ִמיט ַאַזא ִליְּבַׁשאְפט.

ַא ְגרּוס פּון ַדיין ָטאְכֶטער; ָפאִריֶגע ָוואְך ָדאֶנעְרְׁשָטאג ִּבין ִאיְך ֶגעֶווען אֹויף ַא 
ַּבאזּוְך ִאין ֵחֶדר אּון ִאין ְסקּול, ָוואס ָזאל ִאיְך ִדיר ָזאְגן, ִמיר ָהאְּבן ִזיְך ִניְׁשט ָוואס 

צּו ֶׁשעֶמען פּון ַקיין ׁשּום מֹוָסד ִאין ִדי ֶוועְלט.

ִדי ִקיְנֶדער ַוואְקְסן אֹויף ַעל ַטֲהַרת ַהקֹוֶדׁש, ֵזיי ֶלעְּבן ִמיט ֱאמּוָנה. ִדי ֵמייְדֶלעְך 
ֶזעֶנען ֵזייֶער ְצִניעּות’ִדיג, ַמָּמׁש ִווי ַאזֹוי מֹוַהָרא”ׁש ָהאט ֶגעָוואְלט. 

ַא ְפֵרייִליֶכע ַאְטָמאְסֶפער ְצִוויְׁשן ִדי ִקיְנֶדער
ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבַרְך - יֹום ג’ ַּפְרַׁשת ַוֵיֵצא, ה’ ִּכְסֵלו, ְׁשַנת תש”פ ִלְפָרט ָקָטן

ָמַרת ... ִּתְחֶי’.

ְׁשַטאְרְקְטס ַאייְך ִמיט ַאייֶער ֵהייִליֶגע ַאְרֶּבעט פּון ַזיין ַא ִטיְטֶׁשער ִאין ֵּבית ֵפיָגא, 
ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי ְניּו ָיאְרק.

ֵזיי  ִקיְנֶדער,  ִמיט  ֶלעְרֶנען  פּון  ְׂשַכר  ִדי  ָפאְרְׁשֶטעְלן  ָגאְרִניְׁשט  ִזיְך  ֶקען  ֶמען 
אֹויְפצּוֶען ַעל ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה.

ְיִׁשיָבה;  ִדי  ִפיְרן  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ְּבִריְוון  ַאַסאְך  ֶגעְׁשִריְּבן  ִמיר  ָהאט  מֹוַהָרא”ׁש 
ְׁשֶטעְנִדיג ָהאט ִמיר מֹוַהָרא”ׁש ַּבאָטאְנט ִדי ְנקּוָדה, ַאז ִאיְך ָזאל ֶזען ֶעס ָזאל ַזיין 
ַא ְפֵרייִליֶכע ַאְטָמאְסֶפער ְצִוויְׁשן ִדי ָּבחּוִרים. ַווייל ִׂשְמָחה ִאיז ִדי ַהְצָלָחה; ַאז ֶעס 
ִאיז ָדא ִׂשְמָחה ִאיז ָדא מֹוִחין, ֶעס ֶעְפְנט ִדי מַֹח, ַאזֹוי ֶקען ֶמען ְמַקֵּבל ַזיין ָוואס 
ֶמען ֶלעְרְנט. ֶדעִריֶּבער ָזאְלט ִאיר ֶזען צּו ַטאְנְצן ֶיעְדן ָטאג ִמיט ִדי ִקיְנֶדער )ִמיט 
ַא ַּבאְׁשִטיְמֶטע ַצייט( אּון ֵזיי ְּכֵסֶדר ֶגעְּבן גּוֶטע ֶוועְרֶטער, ֶוועט ִאיר ָהאְּבן ְגרֹויס 

ַהְצָלָחה.

י ָזאְגט: ֵאייֶנער ָוואס  ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ
עְלְטן: ֶ

ׁ
יְנט צּו ש

ֹ
ִאיז צּוֶגעוואו

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. פארלירט זיינע חברים

ב. איז אין עולם התהו

ג. איז נישט מצליח

ד. פאלירט זיין פרנסה

אלע דינים

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

רותי מזרחי תחי’ - 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

הערשל שניטצלער הי”ו וזוגתו מלכה 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.

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

שאלה:

ענטפער:

 For all your
Vitamins & Health products 

 Call Zussman 
1-833-818-5433
ask@18carrot.life
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ִיְתָּבֵרְך יֹום ד’ ַּפְרַׁשת ִמֵקץ, רֹאׁש חֹוֶדׁש ֵטֵבת, ו’ ְדַחנּוָּכה, ְׁשַנת   ְּבֶעְזַרת ֵה’ 
תשפ”א ִלְפָרט ָקָטן

  ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר
  ַמאְך ַאן ִהְתעֹוְררּות ַּביי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ֶווער ֶעס ִוויל ֶהעְלְפן אּון ָהאְּבן 
ְוַהָפָצה; ִמיר ַדאְרְפן ָהאְּבן ֶיעְצט ְגרֹויס ֶגעְלט צּו  ַא ֵחֶלק ִאין ַהְדָפָסה 

ֶקעֶנען ַווייֶטער ָאְנֵגיין ִמיְט’ן ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ֶדעם ֶרִּביְנ’ס ֵעצֹות.
  ִאיְך ֶזע ַאז ְצִוויְׁשן ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָהאְּבן אֹויְך ִניְׁשט ַאֶלע ַא ְזכּות צּו 
ֶזעֶנען  ְּכּכּוָלם  ֻרָּבם  ֻרָּבם,  רֹוב  ַווייל  ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט,  ִאיז  ָוואס  ֶהעְלְפן, 
ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן דּוְרְך ֲהָפָצה, ָוואְלְטן ֵזיי ֶווען ֶגעַדאְרְפט ָהאְּבן ַא ֶגעִפיל 
ֶדעְרצּו... ֶזעט אֹויס ַאז ֶמען ַדאְרף ָהאְּבן ַא ְזִכָי’ ִדי ֶגעְלט ָזאל ָאְנקּוֶמען 

צּו ֶדעם ֵהייִליְגן ַזאְך.
  ִׁשיק ִמיר ַא ַּבאִריְכט ֶיעֶדע ָוואְך ֶווער ֶעס ָהאט ַאְלץ ְמַנֵדב ֶגעֶווען ַפאר 

ַהְדָפָסה.
***

 ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבֵרְך יֹום ד’ ַּפְרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, י”ג ִּכְסֵליו, ְׁשַנת תשע”ט ִלְפָרט ָקָטן

  ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר.
  ַא ְגרֹויְסן ַדאְנק ַפאְרן ֶהעְלְפן ִדי ְיִׁשיָבה ִמיְטן צּוְׁשֵטייֶער ֶגעְּבן ַפאר ִדי 
ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן  ... ָדאֶלער; ֶדער  ֶרעְנט פּון ֶדעם חֹוֶדׁש 
ִּבְזכּות ִדי ִמְצָוה פּון ְצָדָקה ָזאְלְסטּו זֹוֶכה ַזיין צּו ָהאְּבן ַא ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה 

אּון ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַאֶלע ַדייֶנע ֶוועְגן.
  ִאיְך ְׁשַרייּב ִדיר פּוֶנעם ֶעָראְּפַלאן, פּון ֶהעֶכער ִדי ָוואְלֶקעֶנעס ָפאְרְנִדיג 
ַקיין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִמיט ַמיין ַווייּב ִּתְחֶי’ ִמְתַּפֵלל ַזיין ַּביי ְמקֹומֹות ַהְקדֹוִׁשים, 

וואּו ִאיְך ֶוועל ֶּבעְטן ַפאר ִדיר דּו ָזאְלְסט ָהאְּבן ַא ַגאְנֶצע ְרפּוָאה.
  ָהַאְבֵרְך ... ֵנרֹו ָיִאיר ָהאט ִמיר מֹוִדיַע ֶגעֶווען ִאין ֶעיְרָּפאְרט ַאז ֶמען 
ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְׁשִּפיָטאל;   ... ַאִריֶּבעְרֶגעִפיְרט צּום  ִדיר  ָהאט 
ֶהעְלְפן ַדיין ַמָּכה ָזאל ִזיְך אֹויְסֵהייְלן אּון ָזאְלְסט ֶקעֶנען ַאֵהיים ֵגיין צּו ַדיין 

ַווייּב אּון ִקיְנֶדער ְּבָקרֹוב.
ַזיין ֶגעְלט ַפאר ַהְדָפָסה; מֹוֲהָרא”ׁש    ֶעס ִאיז ְּכַדאי דּו ָזאְלְסט ְמַנֵדב 
ָהאט ַמְבִטיַח ֶגעֶווען ַאז אֹויּב ֶמען ֶוועט ְדרּוְקן ִדי ֵהייִליֶגע ְסָפִרים ֶוועט 
ִזיְך  ַפאְרִּביְנד  וואּוְנֶדער.  ְגרֹויֶסע  ֶזען  ֶמען 

ִמיט “ֶקֶרן ַהְדָפָסה”.

  קרעדיט: יואל טייטלבוים.

 א קנאפע צוואנציג יאר צוריק בערך אין יאר תשס”ב האב 
איך געטראפן א אינגערמאן אין גאס; איך האב געכאפט א 
שמועס מיט אים, ביים ענדע פונעם שמועס האב איך אים 
אינגערמאן  דער  און  קונטרס,  א  דארף  ער  אויב  געפרעגט 
האט עס גענומען פון מיר, מער האב איך פון דעם אינגערמאן 
נישט געהערט, איך האב נישט געוויסט אויב ער האט הנאה 
געהאט פון דעם קונטרס אדער אפשר איז דאס אנגעקומען 
אין מיסט קאסטן, דערנאך איז די מעשה אינגאנצן ארויס פון 

מיין קאפ.
וואך קלינגט מיר אן א אינגערמאן און זאגט מיר:  פאריגע 
יענער  איך האב געהאט א שמועס מיט א אינגערמאן, און 
פארציילט אים אז ער איז מקורב צום הייליגן רבי’ן, ער איז 
מחיה מיט די עצות וואס דער הייליגער רבי לערנט, פרעגט 
ער דעם אינגערמאן: ווער האט דיר מקרב געווען צו ברסלב? 
זאגט ער מיר אז בערך צוואנציג יאר האט אים א אינגערמאן 
געדענקט  ער  קונטרס,  א  געגעבן  בארד  שווארצע  א  מיט 
ער  אז  מיינט  ער  הייסט,  אינגערמאן  יענער  וויאזוי  נישט 
הייסט טייטלבוים, און פון דעמאלטס האט זיך מיר מיין לעבן 
געטוישט, איך האב אנגעהויבן לעבן א גוטע לעבן בגשמיות 

וברוחניות.
פרעגט מיר דער אינגערמאן אויב איך בין אפשר דער וואס 
האט מפיץ געווען דעם קונטרס פאר דעם איד פאר בערך 
צוואנציג יאר צוריק. זאג איך אים ‘איך געדענק נישט איך 

זאל אים האבן געגעבן א קונטרס פאר דעם אינגערמאן’.
שפעטער נאך אפאר טאג האב איך מיך דערמאנט אז איך 
בין טאקע געווען דער וואס האט אים געגעבן דעם קונטרס.

נישט אלץ זעהט מען די פירות גלייך, אויף יענע וועלט ווערט 
אבער אלעס פארשריבן, און מען געדענקט יעדע גוטע זאך 

וואס מען האט געטוהן אויף די וועלט.

ווינקל
פון ּבְִריוו

הפצה א מעשה
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לייבי ראטה   
ברסלב  ת  קרי

שמעון ראבינאוויטש  
אד  ו קו לעי

אברהם יושע וועבערמאן 
ברסלב  ת  קרי

שמעון זיגלער   
מאנסי

יואל פריעדלענדער  
אל  ו י ת  קרי

אייזיק קאהן   
טי  סי י  דזערז

שמוליק בלעד  
בארא פארק 

ראובן בירנבוים  
ברסלב  ת  קרי

הרוצה בעולם שמו   
רג ליאמסבו י ו ו  

אייזיק ראטה 
רג ליאמסבו י ו ו

שמעון גאנצפריעד 
בארא פארק

מרדכי לייב טירנויער
ואל י ת  קרי

פון קרן 
הדפסה נייעס

פון קרן 
הדפסה בילדער

פרישע פאלדינ”ג מאשין קומט 
אן אין בית הדפוס

    מיט גרויס פרייד ווערט אויפגענומען די לעצטע נייעס אז 
“קרן הדפסה היכל הקודש” האט געקויפט א פרישע מאשין 
דעם  אינערהאלב  ארבעט  די  פארגרינגערן  אסאך  וועט  וואס 

בית הדפוס.

די רעדע איז פון א נייע מאשין וואס איז ספעציעל געמאכט צו 
קענען דרוקן די גליונות אויף גאר א גרינגן און שנעלן פארנעם, 
די מאשין דרוקט זייער שנעל און טוט אויך קנייטשן די גליונות.

ביז יעצט האט מען געניצט א מאשין וואס קען נישט פארנעמען 
אזוי סאך גליונות אויף איינמאל, וואס דאס האט גורם געווען 

אז דרוקן די גליונות זאל נעמען זייער אסאך צייט.

יעצט מיטן נייעם מאשין וועט מען מיטן אייבערשטנ’ס הילף 
קענען דריקן צען טויזענט גליונות א שעה.

דער מאשין איז נתנדב געווארן דורך משפחת בריגער החשובה. 
דער אייבערשטער זאל זיי באצאלן מיט אלעס גוטס, דער זכות 
וועט זיי זיכער באגלייטן אויף די וועלט און יענע וועלט, אלע 
פונעם  התחזקות  נעמען  און  גליון  א  ליינען  וועלן  וואס  אידן 

גליון וועט גיין אויף זייער קרעדיט בזה ובבא.

אויב נויטיגט איר זיך אין א ישועה, קענט איר אלץ מנדב זיין 
פארן בית הדפוס, און געהאלפן ווערן מיט די ישועה וואס איר 

דארפט, אזוי ווי מוהרא”ש זי”ע האט צוגעזאגט.

צו  מנדב  זיין   רופט  אין  “קרן הדפסה” #103  718-387-2691  

.donate@kerenhadfusa.org צו  אימעל  א  שיקט   אדער 

על ידי הפצת ספרי רבינו נביא את משיח צדקינו

מאשין צו פאלדן די גליונות קומט אן

די נייע מאשין ליגט אראפגעלייגט אין בית הדפוס

מען דרוקט איבער דעם קונטרס מציאת הזווג

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 רבי’ן זי”ע
ְגרֹויֶסער  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶרִּבי’ן  ֵהייִליְגן  פּוֶנעם  ַצייְטן  ִדי  ִאין   
ֶמעְנְטׁש, ֶער ָהאט ֶגעֵהייְסן ֶרִּבי ִיְצָחק ֵלייּב, ֶער ָהאט ִזי ַּבאנּוְצט 
ִמיט ‘ַקָּבָלה ַמֲעִשֹיֹות’, ָוואס ֶדער ֲאִר”י ַהָּקדֹוׁש ָזאְגט: ַאז ֶמען ָטאר 
ִזי ִניְׁשט ַּבאנּוְצן ִמיט ֶדעם ָחִליָלה, אּון ֶמען ֶקען ַּבאקּוֶמען ֶדעְרַפאר 
ְׁשֶוועֶרע עֹוְנִׁשים. ָאֶּבער ֶער ָהאט ִזי ָיא ַּבאנּוְצט ִמיט ֶדעם, אּון ֶער 

ָהאט ַּבאִוויְזן דּוְרְכֶדעם אֹותֹות ּומֹוְפִתים.

ָהאט  ֶער  ָוואס  ַצִדיק  ְגרֹויֶסער  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ַצייט  ֶיעֶנע  ִאין 
ֶגעֵהייְסן ַזייֶנע ֲחִסיִדים ֶמען ָזאל ֶנעֶמען ֶרִּבי ִיְצָחק ֵלייּב אּון ִאיֶּבער 
ֵלייְגן ִאין ֵּבית ַהִמְדָרׁש אֹויְפן ִּביָמה, ַמאְכן ַא ‘ַמְׁשַּכְנָּתא’, אּון ִאים 
ֶגעְּבן ַמְלקֹות ָּבַרִּבים, ֶמען ָהאט ַטאֶקע ַאזֹוי ֶגעטּוְהן, אּון ֶמען ָהאט 
ַזיין  זֹוֶכה  ]ַווייל  ַמְדֵריגֹות,  ַזייֶנע  ַאֶלע  צּוֶגענּוֶמען  דּוְרְכֶדעם  ִאים 
ִזי צּו ֶקעֶנען ִמְׁשַּתֵּמׁש ַזיין ִמיט ַקָּבָלה ַמֲעִשֹיֹות ַדאְרף ֶמען ַזיין ַא 
מֹוָרא’ִדיֶגער ַּבַעל ַמְדֵריָגה, ִּבְפַרט ַאז ֶער ָהאט דּוְרְכֶדעם ֶגעָהאְלְפן 
ֲעָקרֹות, אּון ְקַראְנֶקע ֶזעֶנען ֶגעזּוְנט ֶגעָוואְרן ְוכּו’, אּון ְּפלּוְצלּוְנג ָהאט 
ֶמען ִאים ָדאס ַאֶלעס צּוֶגענּוֶמען,[ ִאיז ֶער ַאַריין ֶגעַפאְלן ִאין ַא ‘ָמָרה 
ְׁשחֹוָרה’, ֶער ָהאט ִזי ַפאְרְׁשָלאְסן ִאין ְׁשטּוּב ְוכּו’, ִאיז ִדי ִמְׁשָּפָחה 
ָאֶּבער  ַצִדיִקים,   ַאַסא צּו  ְּפָראְּבֶלעם  ֵזייֶער  ַזיין  ַמְזִּכיר  ֶגעַגאְנֶגען 
ֵקייֶנער ָהאט ִאים ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶהעְלְפן, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָזאְגט: ָדאס ִאיז 
ַא ַהְקָּפָדה פּון ַא ַצִדיק, ָוואס ָדאס ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ִּביס פּון ַא ְׁשַלאְנג 

- ‘ִחְוָיא ְדַרָּבָנן’, ָוואס ֶמען ֶקען ָדאס ִניְׁשט ֵהייְלן.

ִנְתַּפְרֵסם  ָנאֶמען  ֶרִּביְנ’ס  ֵהייִליְגן  ִאיז ֶדעם  ִווי ֶדעָמאְלְטס  ַאזֹוי 
ֶגעָוואְרן, ָהאט ִזי ִדי ִמְׁשָּפָחה ְמַייֵׁשב ֶגעֶווען, ַאז ֶמען ֶוועט ִאים 
ְּבֶרעְנֶגען צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי’ן, ֶווען ֶער ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן 
 ֶרִּבי’ן אּון ֶער ָהאט ַאֶלעס ַפאְרֵצייְלט, ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִזי
ָאְנֶגערּוְפן אּון ֶגעָזאְגט, ִדי ֶוועְרֶטער: ִאיז ֶדען ַא קּוְנץ ַא ִאיד ַאָראּפ 
צּו ַוואְרְפן?! ַא קּוְנץ ִאיז, ַא ִאיד אֹויְפצּוֵהייְּבן! אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ָהאט ִזי ִמיט ִאים ַפאְרְׁשָלאְסן, אּון ֶער ָהאט ִאים צּוִריק ֶגעֶגעְּבן 
ַאֶלע ַמְדֵריגֹות ִּבְקדּוָׁשה; אּון ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ְמקּוָרב צּום ֵהייִליְגן 
ֶווען  ַאז  ַמְדֵריגֹות,  ַאֶזעֶלעֶכע  צּו  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  אּון  ֶרִּבי’ן, 
ֶגעַדאְרְפט   ִזי ֶער  ֶגעָזאְגט ּתֹוָרה, ָהאט  ֶרִּבי ָהאט  ֵהייִליֶגער  ֶדער 

ַפאְרַמאְכן ִדי אֹויֶעְרן, ַווייל ַּביי ֶיעֶדע ָוואְרט פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי’ן ָהאט 
ֶער ֶגעְׁשִּפיְרט ַמָמׁש ִווי ֶער ֵגייט אֹויס.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֶרִּבי ָנָתן )ַחֵיי מֹוֲהַר”ן 
 ָזאל ִאים ָזאְגן ֶהעְלְפט פּון ִדי ִׂשיחֹות ָוואס ִאי ִסיָמן שעא(: ֶווען ִאי
ָהאּב ִדיר ֶגעָזאְגט, ָוואְלט ֶער ַפאְרְּבֶרעְנט ִזי ִמיט ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט. 

ַווייל ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא מֹוָרא’ִדיֶגע ֶגעִפיל ִאיֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי’ן.

ַאָמאל ִאיז ֶער ִמיט ֶרִּבי ָנָתן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו אּון ָנא פּון אּוְנֶזעֶרע 
ִאיְנִמיְטן  ֶרִּבי’ן,  ֵהייִליְגן  ִמיְטן  צּוַזאֶמען  ָוואְגן  אֹויְפן  ֶגעָפאְרן  ַלייט 
ֶוועג ֶגעט ִזי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַא ְטֵרייְסל, אּון ְפֶרעְגט: ֶווער ָהאט 
ֶגעֶזעְהן?! ֵקייֶנער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶזעְהן, ָנאר ֶרִּבי ִיְצָחק ֵלייּב רּוְפט 
ִזי ָאן: ִאי ָהאּב ֶגעֶזעְהן, ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעִוויְזן ֶער ָזאל 

ַזיין ְׁשִטיל.

אֹוי ָהאט ַאָמאל ַּפאִסיְרט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִאיז ֶגעָפאְרן  
אֹויְפן ֶוועג ִאיְנִמיְטן ַוואְלד, אּון ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַא ִמְקֶוה, ִאיז 
ָהאט  ִריְנג, אּון  ַא  ֶגעַמאְכט  ָוואְגן אּון  ַאָראּפ פּון  ֵלייּב  ִיְצָחק  ֶרִּבי 
ָדאְרט אֹויְפֶגעְגָראְּבן, אּון ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ָדאְרט ַא ְקַוואל, אּון ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִאיז ַאָראּפ ִזי טֹוֵבֶל’ען ָדאְרט, אּון ֶרִּבי ִיְצָחק ֵלייּב 
ָהאט ִזי אֹוי ֶגעָוואְלט טֹוֵבֶל’ען, ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט: 

ִיְצָחק ֵלייּב, דּו ִניְׁשט.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ִאים ֵזייֶער ְמַקֵנא ֶגעֶווען, ַאז ֶער 
ַמְדֵריגֹות אּון  ַאֶזעְלֶכע  ֶרִּבי’ן צּו  ֵהייִליְגן  ֶגעֶווען דּוְרְכ’ן  זֹוֶכה  ָהאט 
ִדי  ָנָתן  ֶרִּבי  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ַאָמאל  ֵלייּב  ִיְצָחק  ֶרִּבי  ָהאט  ַהָׂשגֹות, 
ָוואס  ַמְדֵריגֹות,  ַאז ַאֶלע ַמייֶנע ַהָשֹגֹות אּון  ְגֵלייּב ִמיר,  ֶוועְרֶטער: 
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ִמיר צּוִריק ֶגעֶגעְּבן ִּבְקדּוָׁשה, קּוְמט ִניְׁשט 
צּו, צּו ַדייֶנע ִדיּבּוִרים; ַווייל צּו ֶהעְלְפן ַא ַּבַעל ְּבִחיָרה ִאיז ֶמער פּון 

ַאֶלע ַהָשֹגֹות ִמיט ַאֶלע ַמְדֵריגֹות.
)גענומען פון קונטרס “קלאפ מיר נישט אראפ”(
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פארזעצונג פון פריער:

ְגַליי ָנא ָׁשבּועֹות ִאיז ֶדער ֶרִּבי ֶגעָפאְרן ִמיט ַא ִׁשיף פּון ְׁשָטאט ַחְרסֹון 
צּום ְׁשָטאט ָאֶדעס.

...

ֵזיי ָהאְּבן ֶגעִדיְנֶגען ַא ְּפַלאץ אֹויף ַא ִׁשיף צּו ָפאְרן ַקיין ִאיְסַטאְנּבּול, 
אּון אֹויְפ’ן ֶוועג ַארֹויס פּון ָאֶדעס צּום ִׁשיף ֶזעֶנען ֵזיי ַארֹויְסַּבאְגֵלייט 
ֶגעָוואְרן דּוְר ַאַסא ֶמעְנְטְׁשן ִמיט ְגרֹויס ָּכבֹוד. ַאַסא ֶוועֶגעֶנער 
ֶזעֶנען ָנאְכֶגעָפאְרן, ְמ’ָהאט ֵזיי ַּבאְגֵלייט ִמיט ֶגעַזאְנֶגען ִמיט ְגרֹויס 

ִשְׂמָחה.

ָאְנֶגעהֹויְּבן  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ִׁשיף  אֹויְפ’ן  ָאְנקּוֶמען  ַּביים   ְגַליי
ְׁשַרייְּבן ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה, אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעָוואְרְנט ַזיין ַּבאְגֵלייֶטער 
ֶער ָזאל ָגאְרִניְׁשט ַאַרייְנקּוְקן ִאין ַזייֶנע ְּבֶלעֶטער. ֶדער ַּבאְגֵלייֶטער 
ָהאט ֶגעמּוְזט צּוָזאְגן ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע ַהְבָטָחה ַאז ֶער ֵגייט ִניְׁשט 
ַאַרייְנקּוְקן, אּון ָנאר ֶדעָמאְלט ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ֶגעְגלֹויְּבט אּון ִאים 

ֶגעֶגעְּבן ֶדעם ְׁשִליְסל צּום ֶקעְסְטל.

 ָנא ֶווען ִדי ִׁשיף ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵרייְזן אֹויְפ’ן ְׁשַוואְרְצן ַים, ְגַליי
ִאיֶנעם ֶעְרְׁשְטן ָטאג, ָהאט ִזי ָאְנֶגעהֹויְּבן ַא ֶגעֶפעְרִליֶכע ְׁשטּוֶרעם 
אֹויְפ’ן ַים, ַאזֹוי ַווייט ַאז ִדי ְכַוואְלֶיעס ָהאְּבן ַארֹויְפֶגעַטאְנְצן אֹויְפ’ן 
 ִׁשיף, אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעמּוְזט ַאַרייְנֵגיין ִאין ַא ַפאְרְׁשַּפאְרֶטער ִציֶמער ִזי
צּו ַראֶטעֶווען פּוֶנעם ַוואֶסער. ְגַלייְכֵצייִטיג ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ְׁשֶוועֶרע 
ִוויְנְטן, ִדיֶנעְרן אּון ְּבִליְצן, ִמיט ְגרֹויֶסע קֹולֹות פּון ִדי ְׁשֶוועֶרע ֶרעְגְנס 
אּון ִדי ּבּוְזֶׁשעֶוועִדיֶגע ְכַוואְלֶיעס. ֶדער ַּפַחד ִאיז ֶגעֶווען ָדאְרט ֵזייֶער 

ְגרֹויס, ַאז ְס’ִאיז ַמָמׁש ִניְׁשט ֶגעֶווען ֶמעְגִלי צּו ְׁשָלאְפן ַּבייַנאְכט.

ָדאְרט אֹויְפ’ן ִׁשיף ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי’ן ִדי ְנָׁשָמה פּון ַא ִאיד 
ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון  ְפִריֶער,  ַלאְנג  ִניְׁשט  ֶגעָוואְרן  ִנְפָטר  ִאיז  ָוואס 
ֶגעֶרעְדט ִמיט ִאים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט. ֶדעְרָנא ָהאט ֶדער ֶרִּבי 
ֶגעְפֶרעְגט ַזיין ַּבאְגֵלייֶטער, “ָהאְסט ֶגעֶזען ַאז ְס’ִאיז ָדא ֶגעֶווען ֶדער 
ִאיְנֶגעְרַמאן פּון ָוואְלִחיִוויץ?”, ר’ ִיְצָחק ָהאט ָאֶּבער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער 

ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶזען.

ָהאט  ָוואס  ִאיְנֶגעְרַמאן  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס  ַאז  ָזאְגן  ]ֵטייל 
ַּבאְגֵלייט ֶדעם ֶרִּבי’ן פּון ֶמעִזיִּביְזׁש ַקיין ַקאִמיִניץ, אּון ִאיז ְׁשֶּפעֶטער 

ִנְפָטר ֶגעָוואְרן.[

ָנאְכ’ן ֵרייְזן ִפיר ֶטעג, ָהאט ִדי ִׁשיף ֶגעַאְנֶקעְרט ַּביים ָּבאְרְטן ִאין 
ִאיְסַטאְנּבּול. ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעְּבִליְּבן ִזיְצן ֶנעְּבן ַים, ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט 
ֶגעוואּוְסט וואּו צּו ֵגיין, ְמ’ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶדעְרֶקעְנט ָדאְרט ַא 
ִחילּוק ְצִוויְׁשן ַא ִאיד אּון ַאן ַאַראֶּבער, אּון ְפֶרעְגן ִאיז אֹוי ִניְׁשט 

.ֶגעֶווען ַקיין ֵעָצה, ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ִדי ְׁשְּפַרא

ֵזיי ָהאְּבן ֶגעזּוְכט ֵאייֶנעם ָוואס ֶקען ֵּבייֶדע ְׁשְּפַראְכן ָוואס ָזאל ֵזיי 
ֶקעֶנען ֶהעְלְפן ִאיֶּבעְרֶזעְצן אּון ֶרעְדן ַפאר ֵזיי, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָהאט ֵזיי צּוֶגעִׁשיְקט ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט ֵזיי ָגאר ַאַסא ֶגעָהאְלְפן. 
ַא  ֶגעִדיְנֶגען  ֵזיי  ָהאט  ֶיעֶנער  אּון  ִאים  ִמיט  ֶגעַגאְנֶגען  ֶזעֶנען  ֵזיי 
ַגאִליָטא,  ָנאֶמען  ִמיְט’ן  ֶגעְגְנט  ִאיֶנעם  ְׁשָטאט,  ִאין  ַאְכַסְנָיא  גּוֶטע 
ַגאִליָטא  אּון  ֶגעְגְנֶטער,  ְדֵריי  ִאין  ַאייְנֶגעֵטייְלט  ִאיז  ]ִאיְסַטאְנּבּול 
ִאיֶנעם  ַזיין  ָנאְכ’ן  ָאֶּבער  ְׁשָטאט[,  ַזיין פּון  ַמֲעָרב-ָצפֹון  ִאיז אֹויְפ’ן 
ִוויל  ֶער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ְצֵוויי  ָׁשָעה  ַא  ַפאר  ַאְכַסְנָיא 
“ֶאְפָׁשר  ֶגעְפֶרעְגט,  ִאיֶּבעְרֶזעֶצער  ֶדער  ָדאְרט, ָהאט  ְּבַלייְּבן  ִניְׁשט 
ִאיְסַטאְנּבּול?  פּון  ֵטייל  הֹויְּפט  ִאיֶנעם  ַזיין  צּו   ַאיי ַפאר  גּוט  ִאיז 
ָדאְרט  אּון  ְמלּוָכה,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִמיט  סּוְלַטאן  ֶדער  וואֹויְנט  ָדאְרְטן 
 ָטאְרן ִניְׁשט ַאַרייְנקּוֶמען ַקיין ָּפאר-ֶפעְלֶקער, ָנאר ֶמעֶנער ֶמעְגן ִזי
ָדאְרט ֶגעפּוֶנען”, ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט ַאז ָדאְרט ִאיז ִזיֶכער ֵזייֶער 
גּוט, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ָדאְרט ַאִהיְנֶגעַגאְנֶגען. ]ָדאְרט ִאיז ִדי ַאְלט-ְׁשָטאט 
פּון ִאיְסַטאְנּבּול, אֹויף ַמֲעָרב-ָדרֹום ַזייט פּון ְׁשָטאט[. ֶדער ֶרִּבי ִאיז 
ַטאֶקע ֶגעְּבִליְּבן ָדאְרט ַאייְנְׁשֵטיין, ְס’ִאיז ִאים ֵזייֶער ֶגעָפאְלן ָדאס 

ְּפַלאץ.

ִדי ַאייְנוואֹויֶנער ָהאְּבן ֶגעָזאְגט ַפאְר’ן ֶרִּבי’ן ַאז ְס’ִאיז ָדא ֶיעְצט 
ְצֵוויי   אֹוי אּון  ִיְשָׂרֵאל,  ֶאֶרץ  פּון  ְמׁשּוָלח  ַא  ְׁשָטאט  ִאין  ָדאְרט 
ֶמעְנְטְׁשן פּון חּוץ ָלָאֶרץ ָוואס ֶזעֶנען ֶיעְצט אֹויְפ’ן ֶוועג צּוִריק פּון 

ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל.

ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין 
ַּבאְגֵלייֶטער ר’ ִיְצָחק, “ִאי ָוואְרן ִדי ָאן ַאז דּו ָזאְלְסט ַפאר ֵקייֶנעם 
ִניְׁשט אֹויְסָזאְגן ֶווער ִאי ִּבין, ֶווען ְמ’ֶוועט ִזי ָנאְכְפֶרעְגן אֹויף ִמיר 

ָזאְלְסטּו ָגאְרִניְׁשט אֹויְסָזאְגן ֶוועְגן ִמיר”.

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 ~
דער ראש ישיבה האט געהאלטן אויפ’ן שויס זיין קליינעם 
זוהן יחזקאל נ”י און זיך אנגערופן: “ס’איז דא מענטשן וואס 
צו  כח  קיין  נישט  האבן  זיי  קינדער,  קיין  האבן  נישט  ווילן 
קינדער - ווייל קינדער וויינען קינדער שטערן וכו’”. און דער 
ראש ישיבה האט אנגעהויבן זינגען “א מחי’ קינדער, א מחי’ 

קינדער”. 

דער ראש ישיבה האט פארציילט וועגן איינער פון אנשי 
שלומינו וואס האט לעצטנ’ס געהאט א קינד למזל טוב אבער 
דאס קינד האט נאך געדארפט בלייבן אין שפיטאל. האט דער 
ראש ישיבה האט געזאגט אז מענטשן ווייסן נישט וויפיל מען 
דארף בעטן דעם אייבערשטן ווען מען ווארט א שמחה אז 

אלעס זאל אריבערגיין גרינג און גוט.

דער ראש ישיבה האט געזאגט אז איינער פון די בחורים 
וואס זיין טאטע וואוינט אין קאנאדע, האבן אים דערציילט 
אז יעצט איז געווארן דארט א נייע געזעץ אז מען קען נישט 
אריבערגיין די גרעניץ נאר אויב מען האט גענומען די וואקסין. 
האט אים זיין טאטע געזאגט אז אויב דער ראש ישיבה וועט 
אנטראגן א גוטע שידוך זאל מען נישט אויפהאלטן די שידוך 

ווייל די עלטערן קענען נישט קומען.

דער ראש ישיבה האט געזאגט אז ס’איז א רחמנות אויף 
הערט  אינגערמאן  א  צדיק.  קיין  נישט  האבן  וואס  מענטשן 
שמועסן אין שול אז מען זאל נישט נעמען די וואקסין, וויל ער 
עס נישט נעמען. ער האט נישט קיינעם וועם צו פרעגן, ער 
הערט דער עולם שמועסט אזוי, טוט ער אזוי, ווען ער הערט 
די מענטשן  וואס  זאגן פונקט פארקערט, טוט ער  מענטשן 
זאגן. ס’איז א רחמנות אויף מענטשן וואס האבן נישט קיין 
צדיק, מען איז אזוי צומישט אין לעבן מען ווייסט נישט וואס 

צו טון. 

די  געמאכט  פרייליך  ישיבה  ראש  דער  האט  נאכדעם 
קינדער און געמאכט אינטערעסאנטע טריקס פאר די קינדער. 
דער ראש ישיבה האט געציילט זיינע פינגערס, איינס, צוויי, 
איך לאז אויס די נעקסטע דריי פינגערס. פיר, פינף, זעקס, 
זיבן, אכט. יעצט גיי איך צוריק צו די אויסגעלאזטע פינגערס, 
ניין, צען, עלעף! עלעף פינגערס! די קינדער האבן זיך נישט 
געקענט איבערקומען, ביז די ראש ישיבה האט זיי אויסגעזאגט 
אז ווען מען זאגט אז מען לאזט אויס די נעקסטע דריי פינגערס, 
לאזט מען אויך אויס די נאמבער דריי, און מען גייט גלייך צו 

פיר, וועגן דעם מיינען זיי אז ס’איז דא 11 פינגערס. 

דער ראש ישיבה האט זיי געוויזן קוק, איך האב 10 פינגערס, 
5 אויף יעדע הענט. און דער ראש ישיבה האט אנגעפאנגען צו 
ציילן, די ערשטער פינגער האט ער געזאגט צען, די צווייטע 
פינגער האט ער געזאגט ניין, די דריטע איז געווען אכט, די 
פערטע זיבן, און זעקס... קוק ס’איז דא 6 פינגערס אויף די 
האנט! די קינדער האבן נישט געקענט כאפן וואס גייט פאר 
און זיי האבן געבעטן עס איבערצומאכן אפאר מאל... נאכדעם 
האט איינער פון די קינדער געמאכט א טריק למשל ער קענען 
ארויסשלעפן זיין הענט פון פלאץ אזוי ווי בתיה’ס הענט, עס 

איז געווען זייער אינטערעסאנט און יעדער האט געלאכט.

דער ראש ישיבה האט געמאכט א טריק ווי למשל ער גייט 
אראפ טרעפ צו א בעיסמענט. דער ראש ישיבה איז געשטאנען 
נאכן טיש, און אנגעפאנגען צו גיין און צוביסלעך איינגעבויגן 
גייט אראפ טרעפ ביז די  ווי ער  די פיס, ס’האט אויסגעזען 
בעיסמענט. עס איז געווען אזוי אינטערעסאנט און פרייליך 
ביי די סעודה, יעדער האט געלאכט און אלע קינדער האבן 
אנדערע  נאך  געמאכט  און  טריקס  די  נאכצומאכן  פרובירט 

טריקס.

אינגל  קליינע  ישיבה’ס  ראש  דער  האט  אינמיטן 
אויסגעלאשן די לייט, און די ראש ישיבה האט אנגעפאנגען צו 
זינגען: “מענדל רוטה, מענדל רוטה, שבת”. דערנאך האט דער 
ראש ישיבה געפרעגט אויב ס’איז דא אייסעס, אבער ס’איז 
נישט געווען. האט דער ראש ישיבה געזאגט אז נעקסטע וואך 
זאל מען קויפן אייסעס ווייל מען דארף האבן אייסעס פאר די 

קינדער שבת.

די  פון  איינע  גענומען  ישיבה  ראש  דער  האט  נאכדעם 
פרשה ביכער וואס מען ברענגט אהיים פון חדר, און פארציילט 
די מעשה פון די פרשה מיט די בילדער פאר די קינדער. דער 
ראש ישיבה האט פארציילט פון די מבול, אז נח האט געבויט 

א תיבה, און די מענטשן האבן אים אויסגעלאכט. 

די  ווי  בילדער  די  אויף  געוויזן  האט  ישיבה  ראש  דער 
האט  מענטש  “דער  נאכגעמאכט,  עס  און  לאכן  מענטשן 
געלאכט הי הי הי, און דער מענטש האט געלאכט הא הא הא, 
און דער מענטש האט געלאכט הע הע הע”, און אזוי ווייטער 
ווי אזוי יעדער מענטש האט חוזק געמאכט פון נח אז דער 

אייבערשטער גייט ברענגען א מבול.  

מענטשן  די  נאכגעמאכט  האט  ישיבה  ראש  דער  ווען 
ווי זיי לאכן פון נח האט ער זיך אנגעכאפט די נאז און אזוי 
געלאכט אזוי ווי איינער לאכט מיט א פארשטאפטע נאז, מיט 

חלק ב'



א אינטערסאנטע קול, די קינדער האבן אזוי געלאכט אז די 
טיש האט זיך געשאקלט פון אזויפיל לאכן.

דערנאך האט דער ראש ישיבה מסביר געווען אז די מבול 
דאס איז דער יצר הרע. און די בלעטל וואס די פייגל - וואס 
נח האט ארויסגעשיקט צו זען אויב די מבול האט זיך שוין 
געענדיגט - האט צוריקגעברענגט, דאס איז דער ‘דף גמרא’, 
און ווען נח האט געזען אז ס’איז דא א בוים, וואס דאס איז א 
‘צדיק’, און די פייגל האלט די בלאט גמרא אין מויל, האט ער 
געוואוסט אז ער קען שוין ארויסגיין פון די תיבה. ווי אזוי ווייסט 
מען אויב די מבול איז שוין געענדיגט? אויב מען האט דעם 
בלאט גמרא אין מויל. און דער ראש ישיבה האט אריינגעלייגט 
א פאפיר אין מויל און געשאקלט די הענט און געוויזן פאר די 
קינדער ווי למשל א פייגל פליט מיט די בלעטל אין מויל, און 

עס געמאכט זייער אינטערעסאנט פאר די קינדער.

די  וועגן  שמועס  א  אין  אריינגעפארן  מען  איז  נאכדעם 
די  באשאפן,  האט  אייבערשטער  דער  וואס  וועלט  שיינע 
קינדער האבן געפרעגט אלע מיני שאלות און דער ראש ישיבה 
האט זיי געענטפערט. איינער פון די קינדער האבן געפרעגט 
וועגן די מענטשן וואס זענען געווען אויף די לבנה, און דער 
ראש ישיבה האט געזאגט אז ווען דער ערשטער מענטש איז 
ארויף אויף די לבנה האט מוהרא”ש דעמאלטס געזאגט אז די 
גוים האבן געדארפט אויסגעבן מיליאנען דאלער צו ארויפגיין 
די  אז  זאגט  רבי  וואס דער  אויסגעפינען  און  לבנה  די  אויף 
לבנה איז נאר אזוי ווי א שפיגל, עס שפיגלט אפ די ערד, אבער 

באמת איז גארנישט דא דארט אויף די לבנה.

מענטש  א  אז  געזאגט  ישיבה  ראש  דער  האט  נאכדעם 
דארף זיך צוגעוואוינען צו זיין אזוי ווי די ערד. וואס איז די 
ערד? מענטשן שפייען אויף די ערד, מענטשן ווארפן אראפ 
פאר’ן  צוריק  ערד  די  געבט  וואס  און  ערד,  די  אויף  שמוץ 
מענטש? נאר גוטע זאכן, ביימער, בלומען, פרוכט און ווייץ 

און אזוי ווייטער אלע גוטע זאכן וואס קומען פון דער ערד.

נאכדעם האט מען ווייטער געמאכט טריקס און פרייליך 
געמאכט, און דער ראש ישיבה האט פארציילט אז ס’איז אמאל 
“אנטשולדיגט,  פרעגן  אלס  פלעגט  וואס  מענטש  א  געווען 
אנטשולדיגט, איר וואוינט אפשר אין בארא פארק? איר ווייסט 
אפשר  פארט  איר  פארק?  בארא  אין  וואוינט  וואס  איינער 
אויף בארא פארק? אה, איר פארט נישט קיין בארא פארק? 
איר ווייסט אפשר איינער וואס פארט קיין בארא פארק? איר 
ווייסט ווי מען קען איינשטיין אין בארא פארק? ווען פארט 
די באס קיין בארא פארק? פון וואו פארט ארויס די באס קיין 
בארא פארק? אה, איר ווייסט נישט ווי ס’פארט די באס קיין 
בארא פארק?” די קינדער האבן פרובירט נאכצומאכן די וועג 
ווי אזוי דער ראש ישיבה האט עס געזאגט, אבער זיי האבן 
נישט געקענט און מען האט שטארק געלאכט, ס’איז געווען 

זייער פרייליך.

דערציילט  ווייטער  ישיבה  ראש  דער  האט  נאכדעם 
צובראכן  האט  אברם  אזוי  ווי  קינדער,  די  פאר  פרשה  די 
און  זרה געשעפט.  זיין טאטן’ס עבודה  פון  אלע געטשקעס 
גרעסטע געטשקעס  די  אין  די האק  ער האט אריינגעלייגט 
ער  פארוואס  אברם  געפרעגט  האט  תרח  ווען  און  האנט 

אז  געזאגט  אברם  אים  האט  געטשקעס,  די  צובראכן  האט 
די גרויסע געטשקע האט צובראכן אלע געטשקעס. און זיין 
טאטע האט אים געטראגן צו די קעניג... און אזוי ווייטער די 
גאנצע פרשה. און דער ראש ישיבה האט עס אויסגעשפילט, 
א  אז  ווייזן  זאלן  קינדער  די  פון  איינע  פאר  געזאגט  און 
א  ווי  מאכן  זיך  זאל  ער  און  טון,  גארנישט  קען  געטשקע 
לאכן...  מאכן  צו  פראבירט  אים  האט  יעדער  און   סטעטשו, 
נאכן  געבענטשט,  און  זמירות  געזינגען  מען  האט  דערנאך 
בענטשן האט דער ראש ישיבה געזאגט מען זאל אריינברענגן 

די גוטע נאש לכבוד שבת.

נאך די סעודה זענען געקומען בחורים צו די באטע און 
דער ראש ישיבה האט דערציילט אז איינער פון שטעטל האט 
געדינגען א דירה דא אין שטאט פאר שבת, און דער בעל אכסניא 
וואספארא  געפרעגט  זיי  האט  דירה  די  אוועק  געבט  וואס 
צייטונגען זיי ליינען, כדי צו קענען אנגרייטן פאר זיי. האבן 
זיי געענטפערט אז זיי ליינען נישט קיין צייטונגען. האט דער 
בעל אכסניא געפרעגט: ענק ליינען נישט קיין צייטונגען? איז 
וועלכע מאגאזין קען איך ענק יא אנגרייטן? האבן זיי געזאגט, 
מיר ליינען נישט קיין מאגאזינען. דער מענטש האט זיך נישט 
געקענט איבערקומען, ענק ליינען טאקע גארנישט? האבן זיי 
געענטפערט: ‘מיר ליינען נאר עצתו אמונה’. דער בעל אכסניא 
איז געווארן זייער איבערגענומען פון די מעשה, ווייל ער האט 
שוין געהערט אז ס’איז דא מענטשן וואס ליינען נאר עצתו 
אמונה, אבער ער האט עס נישט געגלייבט ביז יעצט. און דער 
וועגן די שעדליכקייט  ראש ישיבה איז אריין אין א שמועס 
פון ליינען צייטונגען און מאגאזינען. דער ראש ישיבה האט 
געזאגט אז ברוך השם אין דעם הויז איז נאך פון די חתונה 

נישט אריינגעקומען קיין איין צייטונג.

דער ראש ישיבה האט געפרעגט פון די בחורים וואס זענען 
געקומען צום באטע אויב זיי האבן שוין געליינט עצתו אמונה 
פון די וואך, ווען איינער האט געזאגט אז יא, ער האט עס 
שוין געליינט, האט דער ראש ישיבה געפרעגט פון וועלכע 
בריוו האסטו באקומען א התעוררות, וועלכע בריוו האט דיך 
געמאכט תשובה טון? האט ער געזאגט איך ווייס נישט, אלע 
בריוון זענען שיין. און אזוי האט דער ראש ישיבה געפרעגט 
אפאר מענטשן, אבער קיינער האט נישט געוואוסט צו זאגן 
עפעס א ספעציעלע בריוו. האט דער ראש ישיבה געזאגט ענק 

זענען נישט קיין אמת’ע תלמידים.

א  וואך  יענע  געמאכט  האט  שלומינו  אנשי  פון  איינער 
שלום זכר  אין ישיבה. דער ראש ישיבה האט געפרעגט זיין 
ווייב אויב זי וויל אהינשפאצירן מיט אים. זי האט נישט געהאט 
קיין חשק, אבער דער ראש ישיבה האט איר געזאגט אז ער 
וויל נישט גיין אליינס נאר אויב זי קומט מיט, אויב זי בלייבט 
אינדערהיים בלייבט דער ראש ישיבה מיט איר. האט זי זיך 
אנגערופן אז דער ראש ישיבה קען גיין מיט זיין טאכטער... 
האט דער ראש ישיבה געזאגט, זי וועט גיין שפאצירן מיט איר 
מאן, איך וויל גיין שפאצירן מיט דיר. האט זי געזאגט אבער 
איך זע אסאך מאל ווי מענטשן שפאצירן מיט זייערע טעכטער 
אויפן גאס. האט דער ראש ישיבה געזאגט, זייער חשוב... ווי 
ארויסצוברענגן אז אויב יענער טוט עס, מיינט נאכנישט אז 

איך דארף עס נאכטון.



הערליכע טשילאר אינסטאלירט אין בית המדרש היכל 
הקודש קרית ברסלב ליבערטי

 תלמווד תורה היכל הקודש קרית ברסלב ליבערטי
דער ראש ישיבה שליט”א ביים באזוכן אין חדר אזוי אויך ביים כאפן א שפאציר מיט די עלטערע קינדער - דאנערשטאג תולדות

 בית המדרש היכל הקודש פרימישלאן קרית יואל
כתיבת ספר תורה צוזאמען מיט סיום 101 מאל מסכת תענית פון הבחור משה שמואל שטעסל נ”י - דינסטאג חיי שרה תשפ”ב

ביים גיסן קאנקריט פארן מצה בעקעריי אין קרית ברסלב 



ביים אנקומען אין שטאט אומאן

ביים זיך אויסגיסן דאס הארץ ביים ציון הקדוש                                                                           

מוהרא”ש זי”ע ביים אראפלייגן ספר אשר בנחל ביים ציון 

הארט נעבן ציון הקדוש                                                                           

מען זעהט דעם ספר אשר בנחל ליגן ביים ציון הקדוש                                                                   

זכרונות פון נסיעה קיין 
אומאן מיט מוהרא”ש זי”ע

ווינטער  - שנת תשמ”ו



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
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יחיאל 
שטיינמעטץ

ברכת מזל טוב

הרב הגאון רבי

שליט"א

דומ"ץ מאנסי · בעל מכשיר ועד העירוב

יהי רצון קדם אבוהון דבשמיא, שיעלה הזיווג יפה, ויזכו לבנות בית נאמן בישראל, 
ויזכה הרב הגאון שליט"א לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציו עוד רבות בשנים 

בבריות גופא ונהורא בעליא, עד לביאת גוא"צ במהרה בימינו אמן.

ב ב ל ל  כ ב ם  י כ ר ב מ ה

ועד העירוב קרית ברסלב ליבערטי

ונקלס, בשם כל הקהל  נהלל  נברך  מעומקא דליבא 
ימלל  מי   , , הדר כבוד תהלתו ן רבנ י מלכא  פנ הקודש, 
נאה להודות, בעת שהשמחה  לו   , וגדולתו רב טובתו 

ו  י פנ נקדמה  ובטוב לבב,  , בשמחה רבה  ו נ במעו
ומזל טוב סימן  בברכת 

בס"ד

הי ניהו כבוד רב האי גאון מפורסם מעוז ומגדול נודע 
בשערים, ללמד ולהורות בני ישראל הלכה ברורה, 

מרביץ תורה ויראה רבות בשנים,

בתת השם שמחה באהלו בעת קשירת קשר שידוכין

 באירוסי נכדתו בת בנו 
 הרב ר' חיים מאיר שטיינמעטץ שליט"א 

 מנהל ועד העירוב
עב"ג החתן דוב ני"ו בן הר"ר יחיאל שטיינמעטץ שליט"א




