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ווער נישט צופאלן
טייערער ליבער חבר: אחי, חזק ואחוז עצמך! ברודער שטארק 
זיך און ווער נישט צעפאלן; קום אין שול דאווענען דריי מאל 
א טאג, אפילו דו ביסט צעבראכן אויף שטיקלעך, און עפען 
וואס  נישט  פארשטייסט  דו  אפילו  טאג,  יעדן  גמרא  א  אויף 
דו לערנסט; פאלג דעם הייליגן רבי’ן, וואס נאר ער קען אונז 
העלפן און נאר ער פארשטייט אונז.                                                         
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 רעדאקציע שטאב
 אברהם הערש וועבערמאן

 אברהם יצחק אייזנער
יחזקאל שרגא שארף

צו באקומען די וועכענטליכע קרית 
ברסלב בלעטל אפגעשיקט צו אייער 

טיר רופט:

718.387.2691

subscribe@kerenhadfusa.org 

אריינצושיקן א מעסעדזש צו די 
רעדאקציע בריוו אדער הגהות רופט:

845.379.1169

 breslevofficeliberty@gmail.com

 קול ברסלב: 212.444.9191

חיזוק פאר די אידישע שטוב: 

212.444.9169

BRESLEVCENTER.COM

צו די רעדאקציעבריוו

מזל 
טוב!

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן 
מזל טוב פאר

 אברהם הערש וועבערמאן הי“ו 
וזוגתו לאה שעניא תחי‘

צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן 

אסאך נחת פון דעם קינד און אלע קינדער 
געזונטערהייט

ראש  מיטן  סעודה  “א 
ישיבה” אפטיילונג

ברסלב  קרית  מערכת  חשוב’ע  די  לכבוד     
בלעטל.

צו  אייך  ווערטער  קיין  נישט  האב  איך     
שטוב,  מיין  מיט  טוט  איר  וואס  זיין  מסביר 
מיר ווארטן א גאנצע וואך ווען עס קומט שוין 
ארויס די פרישע בלעטל, מיר זענען זיך מחי’ 
מיט יעדע פינטל פון די בלעטל, עס איז מלא 
תוכן און מלא טעם, אנגעפולט מיט שכל פון 

הייליגן רבי’ן.
נייע  די  פון  הנאה  איך  האב  ספעציעל    
ישיבה”,  מיט’ן ראש  “א שבת טיש  ארטיקל 
איך הער אלץ די דרשות פונעם ראש ישיבה 
די  מיט  סעודות  שיינע  מאכן  פון  שליט”א 
קומט  עס  ווען  אבער  קינדער,  און  ווייב 
דאס  אזוי  ווי  נישט  איך  ווייס  למעשה  אויף 
זיך  וואס טוט  ליין  ווען איך  יעצט  צו מאכן, 
עס  העלפט  טיש  שבת  ישיבה’ס  ראש  ביים 
מיר זייער ארויס, איך זאל וויסן אויף למעשה 

וויאזוי א שבת טיש דארף אויסזעהן.
מיט  אייער ארבעט.  גרויסן שכח פאר  א     

דאנק 

ה.מ.

ווארטן  קינדער  מיינע 
אויף  דעם א גאנצע וואך

   לכבוד די מערכת.
שטארק  ווי  אויפגעכאפט  נישט  האב  איך    
מיין משפחה ווארט שוין אויפן בלעטל יעדע 

וואך. 
ברסלב  קרית  דעם  באקומען  האב  איך    
בלעטל פון ר’ יעקב משה אינדארסקי נ”י אין 
בית המדרש אין שטעטל אזוי ווי אלע וואכן, 
האב  געקומען  אהיים  בין  איך  ווען  למעשה 

איך עס פארגעסן אין מיין קאר.
   איך קום אהיים און מיין טאכטער פרעגט 
וואו איז די בלעטל, האסט עס  מיר: “טאטי 
שוין  ווארט  איך  געברענגט?  אהיים  נישט 

אויף דעם א גאנצע וואך?
   איך בין שנעל געלאפן צו מיין קאר און עס 
אהין געגעבן פאר מיין טאכטער, זי זאל עס 
קענען ליינען און זיך מחיה זיין מיט די שיינע 
שכל און עצות פון הייליגן רבי’ן וואס שטייט 
אזוי שיין ארויסגעברענגט אין דעם בלעטל, 

נאר געפאקט אויף א וועג פון א אויסגאבע.
און  שענער  מאכן  פארן  שכח  גרויסן  א    

בעסער דעם בלעטל יעדע וואך. 
מאטי היימליך

קרית ברסלב שאטל איז צוריק קרית ברסלב שאטל איז צוריק 
דא אייך צו באדינען יעדן טאגדא אייך צו באדינען יעדן טאג



יעקב משה אינדארסקי:

חיי  אין שטעטל שבת פרשת  געווען  איז  ישיבה  דער ראש 
שרה. מוצאי שבת ביים פארלערנען דעם דף גמרא, האט דער 
ראש ישיבה געזאגט אז א שול מוז האבן א סעט ש”ס וואס האט 
אין זיך די פירוש פון הייליג’ן מהרש”א, און די שטעטל שול האט 

נאכנישט געהאט אזא סעט. 

איך  האב  געזאגט,  עס  האט  ישיבה  ראש  דער  ווען  פון 
אנגעהויבן בעטן דעם אייבערשטן אז מ’זאל האבן אין בית המדרש 
א ש”ס מיט מהרש”א, וויל עס קאסט כמעט טויזנט דאלער צו 

קויפן. 

שכח אייבערשטער! נאך אסאך תפילות האט מען געשאפן 
אפאר נדבנים און מען האט געקענט קויפן די סעט ש”ס אזוי ווי 

דער ראש ישיבה האט געבעטן.

לייבי ראטה:

איין טאג האב איך געדארפט ערגעץ אנקומען זייער וויכטיג, 
איך האב מיך זייער געיאגט און פרובירט נישט צו פארלעצן קיין 
דרייוון געזעצן, אבער זייענדיג פארטון אין מיינע מחשבות האב 

איך נישט באמערקט אז איך בין דורך געפארן א רויט לייט.

דער אייבערשטער האט געפירט אז א פאליציאנט איז פונקט 
קענען  צו  איינעם אפצושטעלן  געווארט  און  געשטאנען  דארט 
געבן א טיקעט, ער האט מיר אפגעשטעלט און געבעטן מיינע 
פאפירן, ער איז צוריק אריין אין זיין קאר צו פארשרייבן א טיקעט.

 איך האב זייער שטארק געבעטן דעם אייבערשטן אז איך זאל 
נישט באקומען קיין פוינטס אויף מיין לייסענס און ס’זאל נישט 

זיין קיין טייערע טיקעט. 

שכח אייבערשטער, דער פאליס מאן איז צוריק געקומען מיט 
די טיקעט, איך געב א קוק זע איך אז ער האט מיר נאר פארשריבן 

א קליינע שטראף און נישט קיין פוינטס אדער אסאך געלט. 

שכח אייבערשטער פאר די נס!

הערשל בוים:

זיך שוין אנגעהויבן  וועטערס האבן  די קאלטע  ברוך השם 
מיין  אין  געשפירט  איך  ויצא האב  אין שטעטל. ערב שבת  דא 
האלז אביסל קראצענישן אזוי ווי מען שפירט פאר מען ווערט 
פארקילט, איך האב נישט געהאט קיין חשק זיך נישט גוט צו שפירן 

זיין  שבת  בפרט  יעצט, 
נישט  זייער  איז  פארקילט 

געשמאק.

ער   ווען  חסיד  ברסלב’ער  א  טוט  וואס  נו, 
ף  ר א עפעס? תפילה איז דער ענטפער! האב איך געבעטן ד

דעם אייבערשטן איך זאל נישט פארקילט ווערן און דארפן גיין 
צום דאקטער.

 שכח אייבערשטער! שבת צופרי איז שוין נישט געווען קיין 
זכר פון קיין קראצענישן אין האלז.  

משפחת קעניג - צפת:

איין טאג האט זיך אונזער טאכטער געשפילט אין גאס אויף א 
סווינ”ג )הוידע( אינמיטן שפילן איז זי אראפגעפאלן פונעם סווינ”ג 

און זיך צובראכן די עלענבויגן רחמנא לצלן.

 מיר האבן געפרעגט דעם ראש ישיבה וואס צו טון, צו מ’זאל 
גיין אין שפיטאל און אויב יא צו וועלכע. דער ראש ישיבה האט 
אונז געזאגט צו וועלכע דאקטער צו גיין, מיר זענען געגאנגען 
צום דאקטער, און די דאקטער האט געזאגט אז מ’וועט דארפן 

אפערירן די האנט וואס איז צובראכן געווארן. 

פאר די אפעראציע האבן די דאקטוירים געזאגט אז זיי וועלן 
וואס  די האנט,  אין  אייזענעס  פרובירן אריינצולייגן ספעציעלע 
דאס וועט מאכן גרינגער פאר די אפעראציע, און אויב עס וועט 
א  מאכן  און  שניידן  דארפן  מען  וועט  אויסארבעטן  נישט  זיך 
גרויסע אפעראציע, אויך האבן זיי צוגעלייגט אז די אפעראציע 

וועט נעמען צוויי, מערסטנס דריי שעה.

דעם  געבעטן  שטארק  זייער  האט  משפחה  גאנצע  די 
די  און  אפערירן,  שטארק  דארפן  נישט  מ’זאל  אז  אייבערשטן 
מיר  האבן  אויך  אויסארבעטן.  זיך  זאל  אפעראציע  ערשטע 
צוגעזאגט אז מיר וועלן אריינלייגן די מעשה פון תפלה אין ‘קרית 
ברסלב בלעטל’. שכח אייבערשטער אז נאך א קארגע שעה האט 
מען אונז שוין גערופן זאגן אז די אפעראציע איז אריבער בשלום! 

שפעטער האבן מיר געכאפט אז מען קען אריינלייגן א מעשה 
אין שטעטל,  וואוינט  מען  אויב  נאר  בלעטל  אינעם  תפלה  פון 
למעשה האט מען פונקט יענע וואך געשריבן אינעם בלעטל אז 
“סיי וואו מען וואוינט קען מען איבערלאזן א מעשה פון תפלה”, 
האבן מיר זיך זייער געפריידט אז די מעשה פון תפלה וועט יא 

קענען אריינגיין אינעם שיינעם ברסלב’ע אויסגאבע.

שכח אייבערשטער.

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

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



כיתה ט’ קרית ברסלב באזוכט כיתה 
ט’ פון וויליאמסבורג

פון  ט’  כיתה  זיך  האט  ויצא  פרשת  מיטוואך  פארגאנגענעם 
יעקב  הר”ר  מלמד  חשובער  זייער  מיט  צוזאמען  ברסלב,  קרית 
משה אינדארסקי שליט”א, ארויסגעלאזט אויף א נסיעה צו כיתה 
וואס  קינדער,  אפאר  פון  סיומים  פראווען  צו  וויליאמסבורג,  ט’ 

האבן זוכה געווען צו ענדיגן א מסכתא.

מען האט געהאט די זכיה אז דער ראש ישיבה שליט”א איז זיך 
געקומען באטייליגן ביים גרויסארטיגן סיום, און זיך גאר שטארק 
מיטגעפריידט מיט די שמחה פון די חשובע קינדער וואס האבן 
מסיים געווען א מסכתא, וואס דאס איז א זאך וואס מען נעמט 

מיט אויף יענע וועלט.

א  אז  געזאגט  שליט”א  ישיבה  ראש  דער  האט  סיום  ביים 
זאגט אים אז ער האט קשיות אויף די אמונה, האב איך  אינגל 
אים געפרעגט: וואס אטעמסטו? וויאזוי זעהט אויס לופט? אפשר 
ווייזטו מיר וויאזוי לופט זעהט אויס? גיי צו א מענטש און לייג דיין 
הענט אויף זיין מויל, ער וועט נישט קענען אטעמען, דעמאלטס 

וועט ער שוין גאר גוט וויסן אז עס איז דא אזא זאך ווי לופט.

האט דער ראש ישיבה שליט”א געזאגט: לופט איז אייבערשטער, 
אטעם אריין וועסטו שוין וויסן אויב עס איז א באשעפער אויף 
די וועלט. איינמאל איז א בחור געקומען צו מוהרא”ש זי”ע אז 
מוהרא”ש זאל אים אויפווייזן אז ס’איז דא א באשעפער. זאגט אים 
מוהרא”ש: שטעל דיך אויף, און יעצט זעץ דיך אראפ, הייב אויף 
דיין רעכטע האנט, יעצט הייב אויף דיין לינקע האנט. ווער בייגט 

זיך אין דיר? ווער רירט זיך אין דיר? “דער אייבערשטער”.

דער אייבערשטער זאל העלפן עטץ זאלטס ווייטער מצליח 
זיין, און זעהט צו פאלגן ענקער רבי.

דערנאך האט דער ראש ישיבה שליט”א געזאגט: איינמאל א 
וואך וועט די כיתה ט’ פון שטעטל קומען אהער, און איינמאל א 
וואך זאלן די קינדער פון דאהי גיין באזוכן די תלמוד תורה פון 

שטעטל. יעצט עפענט מען א מצה בעקעריי אין שטעטל, האט 
מען שוין וואו ארויסצוגיין מיט די קינדער, מען וועט פארן א טריפ 
צו די שטעטל מצה בעקעריי, און זיי ווייזן וויאזוי מען באקט מצות 

פאר יום טוב פסח.

דער ראש ישיבה שליט”א באזוכט 
אין תלמוד תורה קרית ברסלב

ישיבה  ראש  דער  איז  תולדות  דאנערשטאג  פארגאנגענעם 
שליט”א געקומען אויף א באזוך זיך אומצוקוקן און שעפן נחת 

פונעם הערליכן שטעטל. 

דער ראש ישיבה שליט”א איז אריין אין כיתה ד’ צום חשובן 
מלמד הר”ר הערשל שניטצלער שליט”א, בשעת דער מלמד איז 
געזיצן און געלערנט מיט די קינדער, און זיי געפרעגט א קשיא 
פון די גמרא, און געבעטן מען זאל צוריקקומען מיט אן ענטפער, 
און דערנאך געטיילט פאר זיי שיינע מתנות, צוליב דעם וואס ער 

הערט פונעם מלמד גאר גוטע גריסן אויף זיי.

אויך האט דער ראש ישיבה שליט”א באזוכט ביי כיתה ט’ און 
דערנאך געגאנגען מיט זיי באזוכן דעם נייעם בנין וואס מען האט 

אפגעקויפט פאר די תלמוד תורה.

דערנאך איז דער ראש ישיבה שליט”א אריבער צו בית פיגא  
דארף  מען  וויאזוי  תלמידות  די  פאר  הדרכה  געגעבן  און  סקול 
“דער  אמונה,  ניגוני  זיך  צו  זינגען  שטענדיג,  אמונה  מיט  לעבן 
דער  ווייל  מורא  גארנישט  האב  איך  מיר,  היט  אייבערשטער 
זינגט דאס פאלט אוועק אלע  אייבערשטער היט מיר”. אז מען 

פחדים.

ביים סוף האט דער ראש ישיבה שליט”א אפגעשטאט א באזוך 
אינעם בנין פונעם מצה בעקעריי, און געגעבן הדרכה וויאזוי עס צו 
בויען ס’זאל זיין אויסגעהאלטן לויט אלע חומרות והידורים וואס 

מען דארף האבן לכבוד פסח.
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בית המדרש היכל הקודש ירושלים 
הערליך רענאווירט 

אין  פלאצירט  איז  ירושלים  אין  הקודש  היכל  המדרש  בית 
דעם  נעבן  געגענט,  שערים  מאה  היימישע  די  פון  צענטער 
באקאנטן “ככר השבת” גאס אויף רחוב רבי נחמן מברסלב 15, ווי 
אנשי שלומינו קומען זיך צוזאם ביי יעדן געלעגנהייט, שבתים ימים 
טובים, שיעורים, און מען איז זיך מחיה און מחזק מיט די דיבורים 
די הייליגע  פון הייליגן רבין און מוהרא”ש, און מען לעבט מיט 

עצות לעובדה ולמעשה.
פון  צענטער-פונקט  גרויסע  א  המדרש  בית  דער  איז  אויך 
מפיצים פון גאנץ ארץ ישראל. אנשי שלומינו אין ירושלים עיה”ק 
צייכענען זיך אויס מיט זייער הפצה במסירות נפש, טאג און נאכט 
ווירבלט זיך ארום הפצה, מען טראכט אלע וועגן וואס נאך מען קען 
טוהן אין פעלד פון הפצה, און דערנאך ווערן די פרישע מקורבים 
גאנץ שנעל אליינס גרויסע מפיצים, און זענען זוכה איבערצוגעבן 
דעם געשמאקן לעבן מיט די עצות פון הייליגן רבין פאר נאך אידן 

פון זייער גאנצע אומגעגענט.
היינט צו טאגס האט זיך שוין פארשפרייט די פעולות ההפצה 
פון ירושלים אויף אלע היימישע שטעט איבער די לענג און ברייט 
פון ארץ ישראל, ווי מען שיקט ארויס די גליונות אהין יעדע וואך 
הדפסה  פילע  די  אין  איבער  עס  דרוקט  מען  און  ירושלים,  פון 
ווערט  וואוינען, און  ווי ערליכע אידן  צענטערן אין אלע שטעט 

צוכאפט דורך אלעמען יעדע וואך.
דער בית המדרש אין ירושלים גייט שוין אן פאר איבער א יאר 
צום גוטן ברוך השם, און עס האט שטארק נויטיג אויסגעפעלט 

א גוטע איבערפרישונג. אין די לעצטע וואכן האבן אנשי שלומינו 
האט  מען  און  כח,  און  צייט  אסאך  אוועקגעגעבן  ירושלים  אין 
און  ולתפארת.  לשם  המדרש  בית  גאנצן  דעם  איבערגעמאכט 
געלויבט דעם אייבערשטן אז נאך אן ארבעט פון עטליכע וואכן, 
בית  גרויסן  דעם  רענאווירן  הערליך  געענדיגט  יעצט  מען  האט 

המדרש היכל הקודש אין ירושלים עיר הקודש.
מען האט שטארק פארברייטערט די הפצה ווינקל, פון וואו עס 
ווערט פארשפרייט פילע טויזנטער ספרים, קונטרסים, סידיס וכו’ 

פאר די פילע דורשים ומבקשים.
אין די טעג איז אנגעקומען א פרישע שיפמענט פון סעטס 
ליקוטי הלכות פאר גאר א ביליגן פרייז, כל הקודם זכה, כאפט אייך 
אריבער אין בית המדרש היכל הקודש ירושלים און האנדלט אייך 

איין א סעט ליקוטי הלכות.
אזוי אויך איז נאך געבליבן געציילטע סעטס פונעם הייליגן ספר 
“קדושת ישראל” וואס ווי באריכטעט איז עס פריש איבערגעדריקט 
געווארן אויף א הערליכן פארנעם פון אינעוויניג און פון אינדרויסן, 

קויפט ווילאנג ס’איז נאך דא.
זיך  האט  אמעריקע  פון  שלומינו  אנשי  פון  אינגערמאן  א 
אריבערגעכאפט אין די טעג אויף א נסיעה צו ארץ ישראל און 
“דער  פיגא שפיל  בית  די  פון  דיסקים  הונדערטער  מיטגענומען 
בערגער און דער ארימאן”, פון וואס אנשי שלומינו אין ירושלים 
געציילטע  געבליבן  נאך  איז  עס  געווען,  מחיה  ממש  זיך  האבן 

דיסקים קומטס און קויפט ווילאנג ס’איז נאך דא.
אויך האט דער אינגערמאן מיטגעברענגט בריוון פונעם ראש 
ישיבה שליט”א ספעציעל געשריבן פאר אנשי שלומינו אין ארץ 
ישראל פון וואס די אינגעלייט האבן ממש אויפגעלעבט פון דעם, 
און זיך שיין באדאנקט פאר דעם אינגערמאן פארן זיין די גוטע 

שליח עס צו ברענגן צו אנשי שלומינו אין ארץ ישראל.
אין די יעצטיגע טעג מען האט פריש איבערגעפארבט די ווענט, 
מען האט געלייגט א נייעם דאך, מען האט אינסטאלירט שיינע 
לעכטיגע לייטס, און מען האט ארויפגעזעצט א שיינע “ברסלב” 

קרוין אין צענטער פון מזרח וואנט העכערן ארון הקודש.
ווייסע שבת’דיגע  אזוי אויך האט מען אויפגענייט הערליכע 
טישטיכער פאר אלע טישן אין בית המדרש, און אויף יעדן טישטיך 
בילדער  ביי  )זעהט  קרוין”.  “ברסלב’ער  א  ארויפגענייט  הערליך 

אפטיילונג( 

כי מציון תצא תורה, ודבר ה’ מירושלים.
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 ְבֶעְזַרת ה’ ִיְתָבַרְך - יֹום ג’ ַּפְרַׁשת ֹנַח, כ”ט ִּתְׁשֵרי, ְׁשַנת תשפ”ב ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִאיְך ָהאב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְבִריוו.

ֶעס ִאיז ִניְׁשט ְּכַדאי צּו ַמאְכן ִדי ָסאְרט ַזאְכן ַפאר ֲהָפָצה; ָוואס ֶפעְלט אֹויס ִזיְך 
צּו ֵרייְצן ְוכּו’? אּוְנֶזער ֶוועג פּון ֲהָפָצה ִאיז ִמַּיד ְלַיד ְבאֹוָפן ָצנּוַע; ֵאייֶדעֶלעְרֵהייט 
ֵגיין פּון ֶמעְנְטׁש צּו ֶמעְנְטׁש אֹויְסֵטייְלן ְסָפִרים אּון קּוְנְטֵרִסים, ִּגְליֹונֹות, ִסיִדיס 
ְוַכדֹוֶמה, ְׁשִטיֶלעְרֵהייט ֵלייְגן ָנאְך אּון ָנאְך ֵאייֶער; ִביז ֶדעְרַווייל ֶוועְלן ַאֶלע ֵמייֶנען 
ַאז ָדאס ֶזעֶנען ֵזייֶעֶרע ֲחִסיִדים, ַאזֹוי ִווי ֶרִבי ָנָתן ָזאְגט )ַחֵיי מֹוֲהַר”ן, ִסיָמן תרג( ֶדער 
ֶרִבי ָהאט אּוְנז ֶדעְרֵצייְלט, ֶעס ִאיז ָדא ַא ֵפייְגל ָוואס ֵלייְגט ֵזייֶער ַאַסאְך ֵאייֶער, 
ִדי ֵפייְגל ֵלייְגט ַאזֹויִפיל ֵאייֶער ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִליְך ַפאר ִדי ֵפייְגל ִזי ָזאל 
ֶקעֶנען ִזיְצן אֹויף ַאֶלע ֵאייֶער אֹויף ֵאייְנָמאל אּון ֶגעבֹויְרן ֵפייְגֶלעְך, ָהאט ֶדער 
ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ִאיֶנעם ֵפייְגל ַא ֶטַבע ַאז ִזי ְׁשִוויְנְדְלט ַאַריין ֵאייֶער 
ִאין ַאְנֶדעֶרע ֶנעְסְטן. ִדי ֵפייְגל פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ֶנעְסְטן ַכאְּפן ִניְׁשט, ֵזיי ֵווייְסן ִניְׁשט 
פּון ִדי ְׁשִּפיל, ֵזיי ֵמייֶנען ַאז ָדאס ֶזעֶנען ֵזייֶעֶרע ֵאייֶער, ִדי ֵפייְגל פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע 
ֶנעְסְטן ִזיְצן אֹויף ִדי ֵאייֶער ִביז ֶעס ֶוועְרן ֶגעבֹויְרן ֵפייְגֶלעְך, ַאזֹוי טּוט ִדי ֵפייְגל 
ֵאייֶער,  ֵזייֶעֶרע  ֶזעֶנען  ֵאייֶער  ִדי  ַאז  ֵמייֶנען  ֵפייְגֶלעְך  ַאֶלע  ֶנעְסְטן,  ַאַסאְך  ִמיט 
ִביז ִדי ֵפייְגל, ִדי ֶעְכֶטע ַמאֶמע - ֶגעְבט ַא ַפייף, אּון ֶווען ִדי ַאֶלע ֶגעבֹויֶרעֶנע 
ֵפייְגֶלעְך ֶהעְרן ִדי ַפייף ֵהייְבן ִזיְך ַאֶלע אֹויף פּון ֵזייֶער ֶנעְסט אּון ְפִליֶען ִמיט ִדי 

ֶעְכֶטע ַמאֶמע.

ֶרִבי ָנָתן ִפיְרט אֹויס: “ְוַהִּנְמָׁשל מּוָבן ְמַעט ְלִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ֵאיֶזה ֶרֶמז ֵמִעְנַין ְּגֻדַּלת 
ֵעֶסק ַהְנָהַגת ֶׁשל ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִעם ָהעֹוָלם”, ִדי ִנְמַׁשל ַפאְרְׁשֵטייֶען ׁשֹוין 
ִדי ָוואס ֵווייְסן ִווי ַאזֹוי ֶדער ֶרִבי ַמאְכט ִמיט ַזייֶנע ְמקּוָרִבים; ִדי ַאֶלע ָוואס קּוֶמען 
צּו לֹויְפן פּון ַאְנֶדעֶרע ֲחִסידּות’ן צּום ֶרִבי’ן, ִדי ַאֶלע ֶזעֶנען ֶדעם ֶרִביְנ’ס ֶמעְנְטְׁשן, 
ֶגעְבֶרעְנְגט  צּוִריק  ְׁשִטיֶלעְרֵהייט  ֵזיי  ָהאט  ֶרִבי  ֶדער  ֶרִבי’ן,  צּום  ַבאַלאְנֶגען  ִדי 
ֵזיי  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ֶגעַמאְכט,  ְפֵרייִליְך  ֵזיי  ֶגעְׁשַטאְרְקט,  ֵזיי  ֵאייֶבעְרְׁשְטן;  צּום 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון וואּו ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶלעְגן, ָוואס ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֵווייְסט.

ִאיְנְדרֹויְסן ֵמייְנט ֶמען ַאז ֵזיי ַבאַלאְנֶגען צּו ַאְנֶדעֶרע ֵפייְגֶלעְך, צּו ֶדעם ֶרִבי’ן, צּו 
ֶדעם ְמֻפְרָסם ְוכּו’ ְוכּו’, ָאֶבער ֶבֱאֶמת ֶזעֶנען ֵזיי ֶדעם ֶרִביְנ’ס ֵאייֶער, אּון ֶווען ֶדער 
ֶרִבי ֶגעְבט ֵאיין ַפייף, ֶדער ֶרִבי ָזאְגט )ַחֵיי מֹוֲהַר”ן, ִסיָמן תג(: “ָהרֹאׁש ַהָשָנה ֶׁשִּלי 
עֹוֶלה ַעל ַהֹּכל”, ַמיין רֹאׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶהעֶכער פּון ַאֶלעס, “ִאיׁש לֹא ֵיָעֵדר”, 
ֵקייֶנער ָטאר ִניְׁשט ֶפעְלן, - קּוֶמען ַאֶלע ַקיין אּוַמאן; ַאֶלע ָלאְזן ִאיֶּבער ֵזייֶעֶרע 

ֶנעְסְטן אּון קּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי’ן.
 ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט 

ָהאְבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

  קרעדיט: שלום אלי’ אינדיג.

ברוך השם אז דער אייבערשטער האט מיר מזכה געווען צו 
זיין א מלמד פאר קינדער.

איין טאג האט מיר געכאפט א פוילקייט אין מיינע ביינער, 
זיך  וויאזוי קען מען  נו  איך האב מיר געוואלט אויפפרישן, 

אויפפרישן? “הפצה”. 
איך לאז מיך ארויס אויף די גאסן, צו גיין הפצה, איך קום 
אן צו א בית המדרש און  איך זעה דארט דער רבי מיט די 
א  דאך  ס’איז  מיר  צו  איך טראכט  אין שול,  זענען  חסידים 
א  מיט  רבי’ן  דעם  זיין  מזכה  צו  געלעגענהייט  געוואלדיגע 
ווערן פון די עצות, קענען  וועט געוואר  ספר, אז דער רבי 

דאך נאך הונדערטער פון זיינע חסידים מקורב ווערן.
קודם האב איך געגעבן פאר אפאר פון די חסידים, ספרים 
און קונטרסים, איך האב אבער אויך געוואלט אנקומען צו 
אז  געזאגט  האט  גבאי  דער  אבער  אליין,  רבי’ן  פארן  געבן 
איך וועל דארפן נאך ווארטן היפש לאנג צו קענען אנקומען 

אינעווייניג אין שטוב פונעם רבי’ן.
וואס טוה איך דא? זאל איך ווארטן אדער אוועק גיין פון דא?
למעשה דער גבאי האט געזעהן די ספרים וואס איך האב, און 
ער זאגט מיר איך זאל נישט געבן פארן רבי’ן די ספרים, די 

רבי האט שוין די אלע זאכן.
ביים סוף איז דער רבי ארויס געקומען און איך האב אים אהין 
געגעבן א ברסלב’ע לוח, און ער רופט זיך אן צו מיר: “אה איך 

האב פונקט געדארפט א לוח”.
זיך אן צו מיר: מען דארף געבן געלט פאר  דער רבי רופט 
דעם? האב איך אים געזאגט אז מען קען געבן צדקה, און ער 

האט מיר געגעבן א שיינע סכום געלט.
שכח אייבערשטער פאר די זכיה פון קענען מזכה זיין דעם 

רבי’ן און נאך אסאך אידן מיט קונטרסים פון הייליגן רבי’ן.

ווינקל
פון ּבְִריוו

הפצה א מעשה
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איבערצולאזן א מעשה פון הפצה רופט 845.379.1161 



מרדכי אהרן היילפרין    
ברסלב  ת  קרי

יוסף ברילל  
רג  ליאמסבו י ו ו

משה גאטליב 
אל  ו י ת  קרי

שכנא גפן    
מאנסי

דוד דייטש  
מאנסי 

 מרדכי זיידענפעלד    
מאנסי    

 יודא אריה טורנהיים
אל  ו י ת  קרי

יעקב הילל פארקאש  
בארא פארק 

יואל פעדער    
רג ליאמסבו י ו ו  

ישראל שלום קויפמאן 
ואל י ת  קרי

מרדכי ראזענפעלד  
רג     ליאמסבו י ו ו

שלמה לעבאוויטש
מאנסי

פון קרן 
הדפסה נייעס

פון קרן 
הדפסה בילדער

ברסלב סענטער’ס “מתנה 
קארטל” - בעסטע געשַאנק צו 

געבן

    

צו  זיך  גרייט  מען  ווען  טעג,  חנוכה  ערב  די  אין  שטייענדיג 
פייערן דעם פרייליכן יום טוב חנוכה, איז “ברסלב סענטער” 
גרויסן  דעם  נאך  אז  שלומינו,  אנשי  פאר  מעלדן  צו  פרייליך 
פארלאנג פון באזוכער אויפן וועבסייט, האט מען ב”ה באוויזן 
וואס מ’קען  קַארד(  )גיפט  “מתנה קארטל”  א  אהערצושטעלן 
קויפן אויפן וועבסייט, וואס מען קען שיקן אלץ א מתנה, אדער 

הכרת הטוב צו משפחה, פריינט און באקאנטע.

ער קען דאס נעמען און נוצן צו קויפן אלצדינג אויפן וועבסייט, 
אנגעהויבן פון די פולע הונדערטער קונטרסים, ספרים, בילדער, 
סידיס, און נאך. אויף אידיש, ענגליש, אדער לשון הקודש. דאס 
איז א מתנה וואס וועט טוישן זיין לעבן, פאר די פאר דאלער, 
וועט ער געוואר ווערן אז דער באשעפער האט אים אויך ליב, 
דער באשעפער ווארט אויף אים אויך, און אז דער באשעפער 
האט פון אים אויך נישט פארגעסן. ער וועט באקומען חיזוק און 
חיות ווייטער אנצוגיין, און זיין פרייליך מיט אלע גוטע מתנות 

וואס דער אייבערשטער האט אים געגעבן אין לעבן.

מען גרייט אן די גליונות ארויסצושיקן פאר אלע מפיצים

מען פאררעכט איינע פון די מאשינען אין בית הדפוס

נייע סעטס ליקוטי הלכות אנגעקומען אין הפצה סענטער ירושלים

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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~ שבת פרשת וירא תשפ”ב ~
א אינגערמאן דערציילט: 

די  ישיבה  ביים ראש  עסן  צו  זכיה  די  געהאט  איך האב 
סעודה שבת קודש וירא, ווען איך בין אנגעקומען האט מיר 
דער ראש ישיבה אויפגענומען מיט א פרייליכן גוט שבת, גוט 

שבת!

כולל  די חשוב’ע  פון  איינע  געגעסן  די סעודה האט  ביי 
אינגעלייט אין שטעטל, דער ראש ישיבה האט זיך אנגערופן 
צו אים אז ער האט אסאך נחת פון די כולל, “אין אפיס קען 
איך א גאנצן טאג מיטהאלטן ווי מ’לערנט אין כולל, און איך 
בין זיך מחי’ צו זען ווי פלייסיג מען לערנט. איך האב קעמרעס 
אויף אסאך פלעצער, איך קען זען וואס טוט זיך אינעם בית 
המדרש אין ירושלים, אזוי אויך די תלמוד תורה אין שטעטל, 
און נאך אסאך פלעצער, אבער די מערסטע האב איך ליב צו 

זען די כולל אינגעלייט לערנען”.

מען האט געזינגען זמירות און דערנאך געמאכט קידוש. 
קינדער,  אלע  געוואשן  ישיבה  ראש  דער  האט  נאכדעם 
געמאכט המוציא און געטיילט חלה. דער ראש ישיבה האט 

געהייסן איינע פון די קינדער אריינברענגען די פיש.

זיין  נאך די פיש האט דער ראש ישיבה פארציילט פאר 
ווייב הויך אז די קינדער זאלן הערן, ווי שיין די קינדער האבן 
זיי געטיילט  געדאוונט אין שול, און דער ראש ישיבה האט 

גוטע ציקערלעך פאר דעם.

נאכדעם האט מען געזינגען אזמר בשבחין, און מען האט 
אריינגעברענגט די זופ.

האט  געצעלט  אבינו’ס  אברהם  פארוואס  ווייסט  “ווער 
“כדי  ישיבה געפרעגט:  געהאט פיר טירן?” האט דער ראש 
אז די געסט זאלן קענען אריינקומען פון אלע פיר זייטן” - 
האבן די קינדער געענטפערט. האט דער ראש ישיבה געזאגט 
זייער גוט, אבער איך וועל ענק זאגן נאך א שיינע טעם פון 
מוהרא”ש פארוואס די געצעלט האט געהאט פיר טירן, ווייל 
אברהם אבינו האט אריינגעברענגט אמונה אין די וועלט, און 
ער האט אויסגעלערנט פאר אלע קינדער אז ס’איז נאר דא 
איין באשעפער אויפן וועלט, אבער די אראבער האבן מורא 

געהאט אז מען פארכאפט זייערע קינדער. 

אברהם  צו  אראבערס  אויפגערעגטע  קומען  פלעגן  עס 
מיט  געפרעגט  האבן  און  מעסערס  מיט  געצעלט  אבינו’ס 
קולות: דו רעדסט צו מיין זון פונעם אייבערשטן, דו פארכאפסט 

אים??! איך וויל אריינקומען קוקן אויב מיין זון איז דא! האט 
אים אברהם אבינו געזאגט איין מינוט, און ביזדערווייל האט ער 
געזאגט פאר דעם זון “לויף שנעל ארויס פון די אנדערע טיר”. 
און ער צוריקגעקומען זאגן פארן טאטן: קענסט אריינקומען 

דיין זון איז נישט דא...

ווייטער פארציילט אז מוהרא”ש  דער ראש ישיבה האט 
האט אויך געהאט אפאר טירן, ווען א טאטע פון א בחור איז 
געקומען זוכן זיין זון, האט מען אים שנעל ארויסגעשיקט פון 
די אנדערע טיר, און אריינגערופן דעם טאטן, און געוויזן אז זיין 
זון איז נישט דא. אזוי אויך די בנין פונעם ראש ישיבה’ס הויז 

האט צוויי טירן.

 דער ראש ישיבה האט פארציילט: “ווען דער דיין שליט”א 
איז געווען א יונגער בחור פלעגט ער קומען שבת נאכמיטאג 
לערנען מיט מיר. איין שבת נאכמיטאג זענען זיינע ברודערס 
שטרענגערהייט  געפרעגט  און  טיר  אויפן  קלאפן  געקומען 
ישיבה האט עס  )דער ראש  זייער ברודער איז דארט.  אויב 
געקומען  זענען  דשאנדארן  ‘די  דראמאטיש(  אראפגעלייגט 
קלאפן אויפן טיר און געשריגן עפענט אויף די טיר’, האט דער 
ראש ישיבה זיי געזאגט ענק קענען אריינקומען קוקן... דער 
ראש ישיבה האט געזאגט פאר’ן דיין ער זאל זיך באהאלטן און 
ער איז שנעל געלאפן זיך באהאלטן אונטער א בעט, און ווען 
זיי זענען אריינגעקומען האבן זיי אים טאקע נישט געטראפן.”

שליט”א  דיין  דער  האט  אוועקגעגאנגען  זענען  זיי  ווען   
די  פון  ארויס  קומט  ער  ווי  זען  זאלן  זיי  געוואלט  נישט 
בילדינג, איז ער אראפגעגאנגען צום בעיסמענט און ער איז 
אויסגעגאנגען פון א זייטיגע טיר, אבער זיי זענען די גאנצע 
צייט דארט געשטאנען און געווארט ביז ער וועט ארויסקומען, 
און... צום סוף האבן זיי אים געכאפט! און ליידער אים געגעבן 

שלעק לא עלינו.

די קינדער האבן זיך צוגעהערט פארגאפט צו די מעשה, 
און זיי רופן זיך אן”: ווער האט אים געשלאגן? און פארוואס? 
האט דער ראש ישיבה געענטפערט אז מענטשן האבן אים 
געשלאגן ווייל זיי ווילן נישט אז זייערע קינדער זאלן ווערן 

פארכאפט און אנהייבן רעדן צו די אייבערשטער.

געפרעגט  האבן  קינדער  ישיבה’ס  ראש  די  פון  איינער 
די  צו  נישט  רעדן  וואס  מענטשן  אלע  די  קשיא;  קלוגע  א 
אייבערשטער, וואס טוען זיי ווען זיי דארפן עפעס? האט דער 
ראש ישיבה געענטפערט, ‘וואס זיי טוען? זיי שרייען און זיי 

ה ” י א ך  א ו ו ע  ג י ד נ ע מ ו ק ך  ש מ ה
קריגן זיך’. 

חלק א'



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

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ַמאְך ִזיְך ַא ִׁשיעּור ִאיֶנעם ֵסֶפר ‘ֲאֶׁשר ַבַנַחל’; ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ִאין ַקיין ׁשּום ַאְנֶדעֶרע 
ֵסֶפר ַאַזא ֶגעְטִליְכֵקייט ִווי ֶעס ִאיז ָדא ִאין ֶדעם ֵהייִליְגן ֵסֶפר. ַאז דּו ַפאְרְׁשֵטייְסט ִניְׁשט 
ַקיין ָלׁשֹון ַהקֹוֶדׁש ָזאְלְסטּו ֶלעְרֶנען ִדי ִאיִדיֶׁשע ְּבִריְוון פּון ֲאֶׁשר ַּבַנַחל; מֹוֲהָרא”ׁש ָהאט 
ְּכִסְדָרן,  ֶלעְרֶנען  ָזאְלְסטּו  ָדאס   - ִאיִדיׁש  ִאין  ְּבִריְוון  הּוְנֶדעְרט  ַאְכט  ִאיֶּבער  ֶגעְׁשִריְּבן 
ָדאְרט ֶוועְסטּו ְטֶרעְפן ֵּתירּוִצים אֹויף ַאֶלע ַדייֶנע ְסֵפיקֹות, אּון ִחיזּוִקים אֹויף ַאֶלע ָסאְרט 

ִאיֶּבעְרֵגייֶעְכץ ָוואס דּו ֵגייְסט ַאדּוְרְך.

מֹוֲהָרא”ׁש ָהאט ֶגעְׁשִריְּבן ִדי ְּבִריְוון - ִניְׁשט ִמיט ִטיְנט ָנאר ִמיט ְּבלּוט פּון ַזיין ֵרייֶנע 
ַהאְרץ צּו ְמַחֵזק ַזיין ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער; ַאֶלע ְּבִריְוון ִאין ֲאֶׁשר ַּבַנַחל ֶזעֶנען ֶגעְׁשִריְבן ֶגעָוואְרן 
ַפאר אּוְנז ִבְפָרִטּיּות, ַאז ִמיר ֶוועְלן ָדאס ֶלעְרֶנען ֶוועְלן ִמיר ַזיין ְמחּוָזק אּון ִזיְך ִפיְרן אֹויְפן 

ִריְכִטיְגן ֶוועג.

ַאְלץ ִקיְנד ָהאּב ִאיְך ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ִאיְך ָהאּב ֶגעֵמייְנט 
ַאז צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָאְּפֵׁשייְדן פּון ִדי ֶוועְלט אּון ִאיְך ְפֶלעג ֶוועְרן 
ֶדעְרפּון ֵזייֶער ֶצעְּבָראְכן, ַווייל ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ָנאְכַמאְכן ַאֶלע ַמֲעִׂשיֹות ָוואס 
ִאיְך ְפֶלעג ֵלייֶנען פּון ַצִדיִקים. ִּביז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט אֹויף ִמיר ַרְחָמנּות ֶגעַהאט 
אּון ֶגעִפיְרט ַאז ִאיְך ָהאב ֶגעְטָראְפן ַא ְקֵליין ֵסֶפְר’ל ‘ֲאֶׁשר ַבַנַחל - ֵחֶלק כז’! ִאיְך ָהאּב 
ִניְׁשט ֶגעִוויְסט ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעְׁשִריְּבן ִדי ְּבִריְוון, ָוואס ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַפאר ִמיר ַאן 
ֶעְקְסֶטעֶרע ֵנס, ַווייל ִמיר ָהאט ֶמען אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶנעֶמען ִדי ְסָפִרים 

אּון ִדי קּוְנְטֵרִסים ְוכּו’ ְוכּו’.

ְלַמֲעֶׂשה פּון ֶווען ִאיְך ָהאּב ֶגענּוֶמען ֶדעם ֵסֶפר ִאין ַמיין ַהאְנט ֶהער ִאיְך ִניְׁשט אֹויף ָדאס 
צּו ֶלעְרֶנען; ֶדער ֵסֶפר ָהאט ִמיר ַאזֹוי ִאיֶּבעְרֶגענּוֶמען ַאז ִאיְך ָהאּב ֶטעְגִליְך דּוְרְכֶגעֵלייְנט 
ֶדעם ַגאְנְצן ַּבאְנד. ִאיְך ְפֶלעג ִזיְצן ַפאְרְגִליֶוועְרט אּון ַפאְרְפרֹויְרן ִּבְׁשַעת ִאיְך ָהאּב ֶעס 
ֶגעֵלייְנט, ֶעס ְפֶלעְגט ִמיר ִריֶנען ְטֶרעְרן פּון ִדי אֹויְגן ִּבְׁשַעְת’ן ֵלייֶנען ֶדעם ֵסֶפר. ַמיין ַווייּב 
ְפֶלעְגט ִמיר ְפֶרעְגן: “ָוואס ְׁשֵטייט ָדאְרט ַאזֹוי ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט ַאז ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶרעְדן צּו 
ִדיר ֶווען דּו ֵלייְנְסט ָדאס?” ָאֶּבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ִמיר ָהאט מֹוָרא’ִדיג ִאיֶּבעְרֶגענּוֶמען 
ִדי ְּבִריְוון, ַווייל דּוְרְך ֶדעם ֵסֶפר ָהאּב ִאיְך ֶגעֶזען אּון ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז: “ִאיְך ֶקען אֹויְך זֹוֶכה 

ַזיין צּו ַזיין צּוֶגעְקֶלעְבט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן”.

ֶדעִריֶּבער ַאז דּו זּוְכְסט ִחיזּוק אּון דּו ִוויְלְסט ַארֹויס ֵגיין פּון ַדיין ַעְצבּות אּון ָמָרה ְׁשחֹוָרה 
ָזאְלְסטּו ֶלעְרֶנען ַאַסאְך ְּבִריְוון ִאין ֲאֶׁשר ַּבַנַחל ְּכִסְדָרן ַדְיָקא אֹויְפן קֹול ִמיט ַא ַחיֹות, ַאז ִדי 

ֶוועְרֶטער ָזאְלן ַאַריין ֵגיין ִאין ַדיין ַהאְרץ.

ָנאְך  ַלאְנג  ִווי  ְיִׁשיָבה  ִמיר: “רֹאׁש  ְפֶרעְגט  ִאיְנֶגעְרַמאן אּון  ַא  ָאן  ִמיר  ֶנעְכְטן רּוְפט 
ֶוועל ִאיְך ִזיְך ַאזֹוי מּוְטֶׁשען?” ָזאג ִאיְך ִאים: “ֶנעם ַא ִמְׁשַניֹות אּון ָזאג ַאָּפאר ְּפָרִקים 
ִמְׁשַניֹות ֶיעְדן ָטאג; ָדאס ֶוועט ִדיר ְפֵרייִליְך ַמאְכן אּון ָדאס ֶוועט ִדיר ַארֹויס ֶנעֶמען פּון 
ַדיין ַעְצבּות ּוָמָרה ְׁשחֹוָרה”, ָזאְגט ֶער ִמיר: “ִאיְך ָזאג ׁשֹוין ָיאְרן ִמְׁשַניֹות אּון ֶעס ֶהעְלְפט 
ִניְׁשט!” ְפֶרעג ִאיְך ִאים: “דּו ָזאְגְסט ָיאְרן ִמְׁשַניֹות? ֶווען ִאיז ֶגעֶווען ִדי ֶלעְצֶטע ָמאל ָוואס 
דּו ָהאְסט ֶגעֶעְפְנט ַא ִמְׁשַניֹות?!” ָזאְגט ֶער ִמיר: “ֶגעֶרעְכט, ִאיְך ָהאב ׁשֹוין ָיאְרן ִניְׁשט 
ֶגעֶעֶפעְנט ַקיין ִמְׁשַניֹות”; ָהאּב ִאיְך ֶגעֶזען ַאז ֶעס ֶקען ִזיְך ַדאְכְטן ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ַאז ֶמען 
ֶלעְרְנט אּון ֶמען טּוט ִדי ַאֶלע ֵעצֹות, אּון ָנאְכֶדעם ָוואס ֶמען ֶזעט ִניְׁשט ַקיין ֶרעזּוְלַטאְטן 
קּוְקט ֶמען ָאן ִדי ַאֶלע ְסגּולֹות ִווי ְּפעּולֹות ָוואס ֶהעְלְפן ִניְׁשט, ֶווען ֶּבֱאֶמת טּוט ֶמען ָדאס 
ִניְׁשט, ֶמען ֵמייְנט ָנאר ַאז ֶמען טּוט ָדאס... אֹויף ֶדעם ַאֵלייְנס ַדאְרף ֶמען קּוֶמען צּום ַצִדיק, 

ֶמען ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ַאייְנֶרעְדן ַאז ֶמען ִאיז ְּבֵסֶדר.

ִאיְך ָהאף ַאז ִדי ָּפאר ֶוועְרֶטער ֶוועט ִדיר ַאַריין ֵגיין ִאין ָקאּפ; דּו ֶוועְסט ִזיְך אֹויְפֶוועְקן 
פּון ַדיין ְׁשָלאף אּון ָאְנֵהייְּבן ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען.

ַזיי ֶגעזּוְנט.

א שיחה

ראש ישיבה שליט"אראש ישיבה שליט"א
פוּן ֶדער

התקרבות צום רבי'ן

אין  געזאגט  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
א שמועס דאנערשטאג פרשת בהר שנת תשע"ד: 
"ווען מיר גייען באזוכן אונזערע זיידעס, קען מען 
זיי  וואס  מעשיות  אינטערעסאנטע  זיי  פון  הערן 
פון  מעשיות  יוגנט,  זייער  אין  מיטגעלעבט  האבן 
נפש  מוסר  זיך  האט  מען  ווי  אדער  מלחמה,  די 
געווען אין אמעריקע צו היטן שבת; וואס וועלן די 
זייערע  היינטיגע אינגעלייט קענען דערציילן פאר 

אייניקלעך?  

מיר לעבן היינט אין א צייט וואס עס איז אלץ 
צוגעשטעלט, מען קען היטן שבת, קיינער מוז נישט 
וועלן  חסידים  ברסלב'ע  די  אבער  שבת;  ארבעטן 
האבן וואס צו דערציילן פאר די אייניקלעך ווי מען 
האט געלערנט אין א ישיבה וואס מען האט דארט 
אריינגעלייגט יראת שמים אין די בחורים, ווי מען 
לערנען  גיין  צו  אהין  געווען  נפש  מוסר  זיך  האט 
און אזוי ווייטער אלע שוועריקייטן וואס מען האט 
צום  געווארן  נתקרב  זענען  זיי  ווען  מיטגעמאכט 

רבי'ן".

* * *

איין טאג אינמיטן דעם זומער זמן תשע"ד איז 
אריינגעקומען א נייער בחור אין ישיבה, דער ראש 
זאלן  זיי  בחורים  די  געבעטן  ישיבה שליט"א האט 

צוגיין געבן שלום און מקרב זיין דעם נייעם בחור.

ווען דער ראש ישיבה שליט"א האט געזען ווי א 
בחור זעצט זיך אוועק ביי א הויפן ספרים האט זיך 
דער ראש ישיבה שליט"א אנגערופן צו אים: "עס 
איז אריינגעקומען א נייער בחור, זיי אים מקרב!". 
צו  וואס  נישט  האב  איך  געזאגט  בחור  דער  האט 
שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט  אים,  מיט  רעדן 
די  אונטער  פון  טרעפן  מוזט  "דו  געענטפערט: 
דו  ווען  געדענק  אים,  מיט  שמועסן  צו  וואס  ערד 
ביזט אריינגעקומען אין ישיבה האב איך צוגעשיקט 

בחורים זאלן רעדן מיט דיר און דיר מקרב זיין".

האט מען געזען ווי עס גייט בנפשו פונעם ראש 
ישיבה שליט"א וואו מען קען מקרב זיין נאך א בחור 
צום רבי'ן, נאך א בחור זאל ווערן אן ערליכער איד.



מעשה פון רבי נחום מטשערנאביל זי”ע
פּון  ָנחּום  ר’  ַצִדיק  ֵהייִליְגן  ֶדעם  אֹויף  ֶדעְרֵצייְלט  ֶוועְרט  ֶעס 
ְטֶׁשעְרָנאּביל ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶזען ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי’ן ֶווען 
ֶדער ֶרִּבי ִאיז ָנאְך ֶגעֶווען ַא יּוְנג ִקיְנד אּון ָהאט ֵזייֶער ַּבאוואּוְנֶדעְרט 
ֵזייֶער ְגרֹויֶסע  ֶרִּבי’ן  ֶרִּבי’ן, ֶער ָהאט ֶדעָמאְלְטס ֶגעָזאְגט אֹויְפ’ן  ֶדעם 

ַזאְכן. 

ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ר’ ָנחּום ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְגרֹויס ִאין ִדי ִמְצָוה 
פּון ְצָדָקה, ֶער ְפֶלעְגט ַאְלס ַפאְרֵטייְלן ָגאר ְגרֹויֶסע ְסכּוִמים ַפאר ַאֶלע 

ָאִריֶמע ֶמעְנְטְׁשן, ָוואס ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו ִאים.

ַאן  ִווי  ַפאְרְׁשֶטעְלט  ְׁשִוויְנְדֶלער  ַא  ַאַרייְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֵאייְנָמאל 
ָאִריֶמער ֶּבעְטֶלער - ָוואס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ְּפרּוָטה צּו ֶדער ְנָׁשָמה. ֶער 
ָהאט ֶגעֶּבעְטן פּון ֶדעם ַצִדיק ְצָדָקה, אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֵגייט ָנאְך ֶגעְלט 
ַפאר ַהְכָנַסת ַּכָלה. ֶּבֱאֶמת ִאיז ֶעס ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסע ִליְגְנט, ֶער ָהאט 
ָּפׁשּוט ַּבאַאְרֶּבעט ֶדעם ַצִדיק, ֶער ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ָאִרים, אּון ִניְׁשט 
ֶגעַהאט ַקיין ַּכָלה ִאין ְׁשטּוּב, ֶער ָהאט ָּפׁשּוט ֶגעַהאט ַא ְגרֹויֶסע ֵרייץ 
ַפאר ֶגעְלט. ָאֶּבער ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֲאִפילּו ֶער ָהאט ַאֶלעס ֶגעֶזען 
אּון ֶגעִוויְסט, ָהאט ֶער ָגאְרִניְׁשט ֶגעָזאְגט - ָנאר ִאים ֶגעֶגעְּבן ַא ְגרֹויֶסע 

סּוֶמע ֶגעְלט ַאזֹוי ִווי ֶער ְפֶלעְגט ֶגעְּבן ַפאר ַאֶלע ָאִריֶמעַלייט.

 ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַא ֵׁשייֶנע ְסכּום ֶגעְלט 
ִזיְלֶּבעְרֶנע  ֵטייֶעֶרע  ִדי  ַּבאֶמעְרְקט  ֶער  ָהאט  ְׁשטּוּב,  ַצִדיְק’ס  פּוֶנעם 
ַלייְכֶטער ָוואס ֶזעֶנען ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעִליְגן אֹויף ֶדעם ַצִדיְק’ס ִטיׁש, אּון 
ֶעס ָהאט ִזיְך ִאים ַפאְרְגִליְסט ֶעס צּו ָהאְּבן, ֶעס ִאיז ָדאְך ֶוועְרד ָגאר 
ַאַסאְך ֶגעְלט, ָהאט ֶער ֶעס ֶגעֶגעְּבן ַא ַכאּפ אּון ָאְנֶגעהֹויְּבן ַארֹויְסלֹויְפן 
ִאיְנְדרֹויְסן  ֶגעְׁשַטאֶנען  ֶזעֶנען  ָוואס  ֲחִסיִדים  ַגָּבִאים אּון  ִדי  ֶדעְרִמיט. 
אּון ֶגעַוואְרט אֹויף ֵזייֶער ַרייֶע ַאַרייְנצּוֵגיין צּום ַצִדיק; ֵאייֶנער ַפאר ַא 
ְּבָרָכה, ַא ְצֵווייֶטער ַפאר ַאן ֵעָצה אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ָהאְּבן ִמיְטֶגעַהאְלְטן 
ִווי ֶער ָהאט ֶגע’ַגְנֶב’ט ִדי ֵטייֶעֶרע ַלייְכֶטער - ָהאְּבן ִאים ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ָנאְכלֹויְפן, ִּביז ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֶגעַכאְּפט, ֵזיי ָהאְּבן ִאים ַאָראְּפֶגעָוואְרְפן 
אֹויף ֶדער ֶעְרד אּון ִאים ֶגעֶגעְּבן ֶגע’ַהְרְג’ֶטע ְׁשֶלעק, ִווי ַוואְגט ִזיְך ַא 
ֶמעְנְטׁש צּו ַזיין ַאזֹוי ֶגעֵמיין אּון ַגְנְב’ֶנען פּון ַא ְצֵווייְטן, ָנאְכֶדעְרצּו פּון 
ַא ַצִדיְק’ס ְׁשטּוּב?? ֶדער ַגָנב ָוואס ָהאט ִזיְך קֹוים ֶגעֶקעְנט ִריְרן ָנאְכ’ן 

ַכאְּפן ַאֶזעְלֶכע ֶּפעְטׁש ָהאט ֶגעְׁשִריְגן ִמיט ַזייֶנע ֶלעְצֶטע ּכֹחֹות “ִאיְך 
ָהאּב ֶעס ִניְׁשט ֶגע’ַגְנֶב’ט, ר’ ָנחּום ָהאט ִמיר ֶעס ֶגעֶגעְּבן ַא ַמָּתָנה”. ִדי 
ֲחִסיִדים ָוואס ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ְגֵלייְּבן ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ַוואְגט ִזיְך 
צּו ָזאְגן ַאַזא ְגָראְּבן ִליְגְנט, ָהאְּבן ֶגעְׁשִריְגן אֹויף ִאים “דּו ֶׁשעְמְסט ִזיְך 
ִניְׁשט?? ַאֶזעְלֶכע ִליֶגעְנט צּו ֶרעְדן ַאז ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִדיר ֶעס ֶגעֶגעְּבן?? 
דּו ִּביְסט ִניְׁשט ֶמער ִווי ַא ָּפאְלֶנער ַגָנב!! ֶגעּב ׁשֹוין צּוִריק ִדי ַלייְכֶטער!! 
ָאֶּבער ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַהאְלְטן ַּביי ַזייְנס ַאז ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִמיר ֶעס 

ֶגעֶגעְּבן ְּבַמָּתָנה ָוואס ִוויְלט ֶעְטץ פּון ִמיר ָהאְּבן ָלאְזט ִמיר ֵגיין!

ִדי ֲחִסיִדים ָהאְּבן ִאים ִניְׁשט ֶגעְגֵלייְּבט ָהאְּבן ֵזיי ִאים צּוֶגעִּביְנְדן ִמיט 
ְׁשַטאְרֶקע ְׁשְטִריק אּון ִאים ֶגעְׁשֶלעְּפט צּום ַצִדיק ִמיט ִדי ֶגע’ַגְנְב’ֶטע 
ַלייְכֶטער, אּון ֶדער ַגָנב ִמיט ְגרֹויס חּוְצָּפה ְׁשֵרייט צּום ַצִדיק “ֱאֶמת ִאיר 

ָהאט ִמיר ֶעס ֶגעֶגעְּבן ַא ַמָּתָנה?” 

ַא ַצִדיק, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען טּוט ִאים ָדאס ֶעְרְגְסֶטע ֶוועט ֶער ָאֶּבער 
ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ְטֶׁשעֶּפען ַאן ַאְנֶדעְרן ִאיד. ר’ ָנחּום פּון ְטֶׁשעְרָנאִּביל 
ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ַפאְרֶׁשעֶמען ֶדעם ִאיד, ָהאט ֶגעָׁשאְקְלט ִמיְט’ן 
‘ָיא, ִאיְך ָהאּב ִאים ֶגעֶגעְּבן ִדי ַלייְכֶטער’ אּון ָהאט  ִווי צּו ָזאְגן  ָקאּפ 
צּוֶגעֶגעְּבן ַפאר ֶדעם ִאיד ָנאְך ַא ְגרֹויֶסע ְסכּום ֶגעְלט. ֶדער ִאיד ִאיז 
ִדי  ִניְׁשט צּו ַכאְּפן ָנאְך ְׁשֶלעק פּון  ְּכֵדי  ַאְנְטָלאְפן פּון ָדאְרט,  ְׁשֶנעל 

ַגָּבִאים. 

ִאין ִהיְמל ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסע ַרַעׁש, ִדי ַמְלָאִכים ָהאְּבן ֶגעָזאְגט 
ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֲאִפילּו ִמיר ַמְלָאִכים ָהאְּבן אֹויְך ִניְׁשט ַקיין ׁשּום 
ָגה ִאין ֶדעם ְגרֹויְסן ַצִדיק ָוואס ִניְׁשט ֶגענּוג ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶגעְּבן ָגאר  ַהּׂשָ
ַאַסאְך ֶגעְלט ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ֶער ָהאט ֶגעִוויְסט ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט ַקיין 
ָאִריַמאן, אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגע’ַגְנֶב’ט ִדי ֵטייֶעֶרע ַלייְכֶטער 
ָהאט ֶער ָנאְך ִמיְטֶגעְׁשִּפיְלט ִמיט ֶדעם ַגָנב ְּכִאילּו ֶער ָהאט ִאים ֶעס 
ֶגעֶגעְּבן ַא ַמָּתָנה, אּון ָהאט ִאים ָנאְך צּוֶגעֶגעְּבן ַא ֵׁשייֶנעם סּוֶמע ֶגעְלט. 

 מוסר השכל פון פאריגע וואך
אלי’ לאנדא - ווילייאמסבורג : מען טאר קיינמאל נישט 

אראקלאפן א צווייטן,  נאר אלץ אויפהייבן א צווייטן איד.
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פארזעצונג פון פריער:
ִאין  ָּבאְרְטן  ַּביים  ֶגעַאְנֶקעְרט  ִׁשיף  ִדי  ָהאט  ֶטעג,  ִפיר  ֵרייְזן  ָנאְכ’ן 
“ִאיְך  ִיְצָחק,  ַּבאְגֵלייֶטער ר’  ַזיין  ֶגעָזאְגט ַפאר  ֶרִּבי ָהאט  ִאיְסַטאְנּבּול, ֶדער 

ָוואְרן ִדיְך ָאן ַאז דּו ָזאְלְסט ַפאר ֵקייֶנעם ִניְׁשט אֹויְסָזאְגן ֶווער ִאיְך ִּבין”.

...

ֶווען ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ֶגעְטָראְפן, ָהאט ֵאייֶנער פּון ִדי ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן 
ְגַלייְך ֶדעְרֶקעְנט ֶדעם ר’ ִיְצָחק ָוואס ִאיז ֶגעָפאְרן ִמיְט’ן ֶרִּבי’ן, אּון ֶער 
ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט, “ָוואס טּוְסטּו ָדא?”, ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, 
“ִאיְך ָפאר ִמיט ֶדעם ִאיְנֶגעְרַמאן ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל”, ָהאט ֶער ִאים 
ַווייֶטער ֶגעְפֶרעְגט, “ֶווער ִאיז ֶער?”, ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער 
ָהאט ַא ִּביֶלעט פּוֶנעם ָקאְרַדאן פּון ִדי ֶעְסְטֵרייִכיֶׁשע ְמלּוָכה. ֶער 
ָהאט ָאֶּבער ִניְׁשט ֶגעָוואְלט אֹויְסָזאְגן ֶווער ֶדער ֶרִּבי ִאיז, ַאזֹוי ִווי 

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ָאְנֶגעָוואְרְנט.

ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן ְטַראְכְטן ַאז ֶדער ֶרִּבי ָפאְרט פּוֶנעם 
ַאְבָרָהם  ֶרִּבי  ַצִדיק  ֵהייִליְגן  אֹויְפ’ן  ַמְחלֹוֶקת  ַא  ַמאְכן  צּו  ָקאְרַדאן 
ַקאִליְסֶקער זי”ע אּון ַזייֶנע ֲחִסיִדים. ַווייל ֶדעָמאְלט ָהאט ֶגעְּבֶרעְנט 
ַא ְגרֹויֶסע ַמְחלֹוֶקת ְצִוויְׁשן ִדי ֲחִסיִדים פּון ֶרִּבי ַאְבָרָהם ַקאִליְסֶקער 
זי”ע אּון ִדי ֲחִסיִדים פּוֶנעם ַּבַעל ַהַּתְנָיא זי”ע, אּון ֵזיי ָהאְּבן חֹוֵׁשד 
ֶגעֶווען ַאז ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַא ֶגעִדיְנֶגעֶנער ָׁשִליַח פּון ִדי ְמלּוָכה צּו ַמאְכן 

ַא ַמְחלֹוֶקת אֹויף ֶרִּבי ַאְבָרָהם ַקאִליְסֶקער זי”ע ִאין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל. 

ֶדער ָטעּות ִאיז ֵזיי ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ַאַריין ִאין ָקאּפ, ַאז ֵזיי ָהאְּבן 
ׁשֹוין ֶגעַהאט ְגרֹויֶסע ְרִאיֹות אֹויף ֶדעם, ְס’ָהאט ִזיְך ֵזיי ֶגעַדאְכט ַאז 
ֶדער ֶרִּבי ִאיז ֶגעִׁשיְקט ֶגעָוואְרן דּוְרְך ַאַסאְך ֶמעְנְטְׁשן צּו ַמאְכן ַא 

ַמְחלֹוֶקת.

ָהאט  ֶער  אֹויּב  ִיְצָחק  ר’  אֹויְסָפאְרְׁשן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאְּבן  ֵזיי 
ִמיְטֶגענּוֶמען ֶעֶּפעס ְּבִריוו ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט 
ַאז ִניְׁשט. ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֶגעְפֶרעְגט, “ַפאְרָוואס ֶער ָפאְרט ַקיין ֶאֶרץ 

ִיְשָׂרֵאל?”, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ַזייֶנע ַּכָוונֹות.

ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ַפאְרָלאְזן אֹויף ר’ ִיְצָחק, ֵזיי 
ֶגעָזאְגט,  ִאים  ָהאְּבן  ֵזיי  ֵזיי אֹויס,  ַנאְרט  ֶער  ַאז  ֶגע’ַטֲעָנה’ט  ָהאְּבן 
“ֲאִפילּו ִמיר ֶקעֶנען ִדיר פּון ַאָמאל ַפאר ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֶיעְצט 

ֵווייְסן ִמיר ׁשֹוין ָאֶּבער ִניְׁשט אֹויּב דּו ִּביְסט ָנאְכַאְלץ ֶעְרִליְך”.

ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֶגעְפֶרעְגט: “ָהאְסטּו ֶגעְפֶרעְגט ַדיין ֶרִּבי’ן, ֶרִּבי ַנְחָמן 
פּון ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע ]ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַאֵליין[, אֹויּב 
דּו ָזאְלְסט ִמיְטָפאְרן ִמיט ֶדעם ֶמעְנְטׁש?” ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז 
ָיא, ֵזיי ָהאְּבן ִאים ָאֶּבער ִניְׁשט ֶגעְגלֹויְּבט, ֵזיי ָהאְּבן ַּבאְׁשָלאְסן ִמיט ַא 
ְׁשַטאְרֵקייט ַאז ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַא ְׁשֶלעְכֶטער ֶמעְנְטׁש ָוואס ָפאְרט ַקיין 

ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ָנאר צּו ַמאְכן ַמְחלֹוֶקת.

ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען צּום ֶרִּבי’ן ַאֵליין ִאים אֹויְסצּוְפֶרעְגן ֶווער ֶער 
ִאיז, פּון וואּו ֶער קּוְמט, פּון ֶוועְלֶכע ִמְׁשָּפָחה ֶער ִאיז; ֶער ָהאט ֵזיי 
ָאֶּבער ָגאְרִניְׁשט ֶגעָוואְלט אֹויְסָזאְגן. ֵזיי ָהאְּבן ְּפרּוִּביְרט ִמיט ַאֶלע 
ָחְכמֹות אּון ֶוועְגן ַארֹויְסצּוַּבאקּוֶמען פּון ֶרִּבי’ן ֶעֶּפעס ַא ָוואְרט ָוואס 
ְמ’ָזאל פּון ֶדעם ֶקעֶנען ַכאְּפן ֶווער ֶער ִאיז, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָאֶּבער 
ֵזיי ָהאְּבן ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶקעְנט  ַאֶלעס ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ִמיט ָחְכָמה אּון 
ַפאְרְׁשֵטיין, ֶער ָהאט ֵזיי ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ַפאְרְדֵרייט ֶדעם ָקאּפ, ַאז ֵזיי 

ֶזעֶנען ׁשֹוין ֶגעָוואְרן ִאיְנַגאְנְצן ֶצעִמיְׁשט.

ְצֵווייֶטער;  ַא  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶגעַדאְכט  ִזיְך  ֵזיי  ָהאט  ָמאל  ֶיעֶדעס 
ַא ּכֵֹהן, אּון ֶדער  ִאיז  ֶגעְפֶרעְגט אֹויּב ֶער  ִאים  ֵזיי  ֵאייְנָמאל ָהאְּבן 
ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ָיא, ַא ָטאג ְׁשֶּפעֶטער ָהאְּבן ֵזיי ִאים ְּפלּוְצִליְנג 
ֶגעְפֶרעְגט אֹויּב ֶער ִאיז ַא ִיְשָׂרֵאל, אּון ֶער ָהאט ִוויֶדער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט 
ַאז ָיא. ָהאְּבן ֵזיי ִאים צּוִריק ֶגעְפֶרעְגט, “ֶנעְכְטן ָהאְסטּו ָדאְך ֶגעָזאְגט 
ַאז דּו ִּביְסט ַא ּכֵֹהן, ִווי ַאזֹוי ָזאְגְסטּו ֶיעְצט ַאז דּו ִּביְסט ַא ִיְשָׂרֵאל?”, 
ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֵזיי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, “ּכֵֹהן ִאיז ִדי ִמָדה פּון ֶחֶסד, אּון 
ִיְשָׂרֵאל ִאיז ַאן ַאְנֶדעֶרע ִמָדה, אּון ִאיְך ָהאּב ָּברּוְך ה’ ֵּבייֶדע ִמדֹות”.

ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ִזיֶכער ַּביי ִזיְך ַאז ֶער ִאיז פּון 
ִדי חֹוְלִקים, ָנאר ֶער ִוויל ִניְׁשט אֹויְסָזאְגן ֶווער ֶער ִאיז, אּון ֵזיי ָהאְּבן 
ִאים ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵזייֶער ַפייְנט צּו ָהאְּבן, ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֵזייֶער ַאַסאְך 
ַפאְרֶׁשעְמט ִמיט ַאֶלע ָסאְרט ִּבְזיֹונֹות, ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֶגעַהאְלְטן ִאין 
ֵאיין ֶׁשעְלְטן ִמיט ְקָללֹות ִנְמָרצֹות ַפאר ַאַסאְך ֶטעג, אּון רֹוב ִּבְזיֹונֹות 

ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ֵאייֶנעם פּון ִדי ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן.

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



אר ִדי קּו ְׁשּכַֹח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאז ֶעס ִאיז נַָ
אֹוי ֵוויי, אֹוי ֵוויי, ָוואס ֶוועט ָדא ַזיין?! ִמיר ֶוועְלן ִניְׁשט 
ִדי  ִמיט  ַמאֶמע  ִדי  ִמְׁשָּפָחה,  ַגאְנֶצע  ִדי  ֶגעְלט!  ַקיין  ָהאְּבן 
ִקיְנֶדער ָהאְּבן ַאֶלע ֶגעֵווייְנט, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶזען ֵזייֶער קּו ִאיז 
ֶוועט  ָוואס  ַּפְרָנָסה;  ֵזייֶער  קּו,  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ֵזייֶער  טֹויט; 

ֶיעְצט ַזיין, פּון וואּו ֶוועְלן 
ִמיר ָהאְּבן ַּפְרָנָסה?!

ֶזעֶען  ְּפלּוְצלּוְנג 
ַטאֶטע,  ֶדער  ִווי  ֵזיי 
קּוְמט  ַאֲהרֹן  ֶרִּבי 
ַאֲהרֹן  ֶרִּבי  ַאֵהיים; 
ִאיז  קּוְּבִליְטֶׁשער 
ְפֵרייִליֶכער  ַא  ֶגעֶווען 
ְּבֶרְסֶלְב'ֶער  ַא  ִאיד, 
ָהאְּבן  ַאֶלע  ָחִסיד, 
ֶגעַהאט,  ִליּב  ִאים 
ַטאֶקע  ָהאט  ֶער 
ֶגעַהאט  ָגאְרִניְׁשט 
ִאיז  ֶער  ְׁשטּוּב,  ִאין 
ָאֶרעם  ֵזייֶער  ֶגעֶווען 
ָאֶּבער ֵאיין ַזאְך ָהאט 

ָהאט  ֶער  ֶגעַהאט,  ָיא  ֶער 
ֶגעַהאט ַא ְגרֹויֶסע ְׁשֵמייְכל, ֶער ִאיז ַאְלץ ֶגעֶווען ְפֵרייִליְך.

ֶדעְרְפל  ַגאְנֶצע  ִדי  ַאֲהרֹן;  ֶרִּבי  פּון  ֶגעִוויְסט  ָהאְּבן  ַאֶלע 
קּוְּבִליְטׁש ָהאְּבן ֶגעֶקעְנט ֶדעם ֵטייֶעְרן ִאיד ֶרִּבי ַאֲהרֹן, אֹויְך 
ֶגעַהאט,  ִליּב  ֵזייֶער  ִאים  ָהאט  קּוְּבִליְטׁש  פּון  ָּפִריץ  ֶדער 
ָהאְּבן  ֵזיי  ֶווען  קּו.  ַא  ַמָּתָנה  ַא  ֶגעָׁשאְנֶקען  ִאים  ָהאט  ֶער 
ַּבאקּוֶמען ֶדעם קּו ָהאט ֶרִּבי ַאֲהרֹן'ס ַווייּב אֹויְפֶגעֶלעְּבט, ִזי 
ָהאט ֶגעָזאְגט: "ְׁשּכַֹח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִמיר ֶוועְלן ׁשֹוין ִניְׁשט 
אֹויְסֵגיין ַפאר הּוְנֶגער; ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶוועְלן ִמיר ֶמעְלְקן 
ֶדעם קּו אּון ַפאְרקֹויְפן ְפִריֶׁשע ַוואֶרעֶמע ִמיְלְך, ִמיר ֶוועְלן 

ָהאְּבן ֶגעְלט צּו ֶקעֶנען קֹויְפן ְּברֹויט ַפאר ִדי ִקיְנֶדער".

ֵאיין ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶזעֶען ֵזיי ִווי ֶדער קּו ִליְגט טֹויט אֹויף ֶדער 
ֶעְרד, ֵזיי ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן ְׁשֵרייֶען אּון ֵווייֶנען: "אֹוי ֵוויי, אֹוי 
ֵוויי, ָוואס ֶוועט ָדא ַזיין?! ִמיר ֶוועְלן ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ֶגעְלט! 

פּון וואּו ֶוועְלן ִמיר ָהאְּבן ַּפְרָנָסה?!"

קּוְמט  ַאֲהרֹן  ֶרִּבי 
ֵהייְּבט  אּון  ַאֵהיים 
"ְׁשּכַֹח  ַטאְנְצן:  ָאן 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער!" "ְׁשּכַֹח 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער!" "ְׁשּכַֹח 
ַאֲהרֹן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער!" 
 - ַווייּב:  ַזיין  ְׁשֵרייט   -
ִדיר  ִמיט  ִאיז  "ָוואס 
ַפאְרָוואס  ֶגעֶׁשען, 
ֶזעְסט  דּו  ַטאְנְצטּו? 
ִאיז  קּו  ֶדער  ַאז  ִניְׁשט 
ֶוועְלן  וואּו  טֹויט?! פּון 
ַּפְרָנָסה?"  ָהאְּבן  ִמיר 
ִאיר:  ָזאְגט  ַאֲהרֹן  ֶרִּבי 
ַפאְרֶדעם  "ַטאֶקע 
ַדאְנק  ִאיְך  ִאיְך;  ַטאְנץ 
ִדי  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ִקיְנֶדער ֶלעְּבן, ִאיְך ַדאְנק ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז דּו ֶלעְּבְסט, 
אּון  ֶגעזּוְנט  ַאֶלע  ֶזעֶנען  ִמיר  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ְׁשּכַֹח 

ְׁשַטאְרק".

ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ָחִסיד, ֶער זּוְכט ָדאס גּוְטס, ֶער  ַא  ָדאס ִאיז 
ְׁשֶלעְכט;  ִאים  ֵגייט  ֶעֶּפעס  ֶווען  ֶצעַפאְלן  ִניְׁשט  ֶוועְרט 
ֶווען ַזיין ַקאר ֶצעְּבֶרעְכט ִזיְך ֵהייְּבט ֶער ָאן ַטאְנְצן: "ְׁשּכַֹח 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶיעֶדער ִאיז ֶגעזּוְנט", ֶווען ֶעֶּפעס ִאין ְׁשטּוּב 
ֶצעְּבֶרעְכט ִזיְך ַטאְנְצט ֶער אּון ִזיְנְגט: "ְׁשּכַֹח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער!"

"ְׁשּכַֹח  ִזיְנֶגען:  אּון  ַטאְנְצן  צּוַזאֶמען  ַאֶלע  ָלאִמיר 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַפאר אּוְנֶזער ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן!"

אֹוי ֶגעַוואְלד, ִדי קּו ִאיז ֶגעְׁשָטאְרְּבן!
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הערליכע בלויע געקניפטע ציצית                                                                           מען קוקט וויאזוי מען קניפט ציצית                                                                           

באזוך אין פארקאש 
טליתים פאבריק

זונטאג ויצא תשפ”ב

ביים ווייזן א פערטיגן טלית בייטל מיטן ברסלב קרויןמען קוקט צו וויאזוי מען מאכט א טלית בייטל

ביים צייגן א הערליכע פרוכת וואס ווערט געמאכט אין די טעג                                                                           ביים צייגן א הערליכע פרוכת פאר א ארון קודש                                                                   



נייע טישטיכער מיטן ברסלב קרוין הערליך אויפגענייעט פארן 
בית המדרש היכל הקודש ירושלים עיר הקודש

 קרית ברסלב ליבערטי - מצה בעקערייי
מען גיסט סעמענט ביים פלאץ וואו די מצה אויוון וועט ווערן אראפגעלייגט , אזוי אויך גרייט מען צו דעם פלאץ אינעם בנין.

לחיים פון החתן משה שמואל שטעסל נ”י אין שטוב פונעם 
מחותן הרה”צ ר’ שמעון שפירא שליט”א - מיטוואך ויצא 

הערליכע סיום הלכות שבת פון די שיעור פארגעלערנט פאר די בחורים דורך הר”ר אלחנן רוטה שליט”א - די סיום איז פארגעקומען 
ביים ראש ישיבה שליט”א אינדערהיים - מאנטאג נאכט ויצא תשפ”ב


