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פרשת וישב 
תשפ”ב

דערצייל זיי די גרויסע ניסים
ַא  ָאן  ְגֵרייט  ִדיר;  ַוואְרְטן אֹויף  ִקיְנֶדער  ַדייֶנע  ְפִרי,  ַאֵהיים  ֵגיי 
ְמנֹוָרה ַפאר ַאֶלע ַדייֶנע ִאיְנְגֶלעְך, ִזיְנג ִמיט ֵזיי ְפֵרייִליֶכע ִניגּוִנים 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ִניִסים  ְגרֹויֶסע  ִדי  ֵזיי  ֶדעְרֵצייל  אּון 
ִניִסים ָוואס  ִדי  ָהאט ֶגעטּון ִמיט אּוְנֶזעֶרע ֶעְלֶטעְרן, ַאזֹוי אֹויְך 
ֶער טּוט ִמיט אּוְנז ֶיעְדן ָטאג אּון ֶיעֶדע ִמינּוט.                                                         

)עצתו אמונה מקץ תש”פ(

 פרשת וישב תשפ”ב 
כ”ג כסלו 

 הדלקת הנרות........... 04:12    

05:42 .............. מוצאי שבת 

מנחה מעריב פאר פרשת מקץ................ 05:25



 רעדאקציע
 אברהם הערש וועבערמאן

 אברהם יצחק אייזנער
יחזקאל שרגא שארף

צו באקומען די וועכנטליכע 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
די נייעס אפטיילונג

   א גוטן טאג מערכת קרית ברסלב בלעטל.
  איך גלייך זייער צו ליינען, היינטיגע צייטן 
איז דאך דא אסאך צייטונגען און אויסגאבעס 
וואס  מענטשן  אסאך  ווי  אזוי  און  קויפן,  צו 
קויפן דאס, פלעג איך דאס אויך קויפן יעדע 
וואך, איך פלעג מיך אנפילן א גאנצע בארג 
פון צייטונגען פון אלע סארטן וואס איז נאר 
געבאדערט  אלץ  אבער  מיר  האט  עס  דא, 
איך  דארף  וואס  דאס,  טוה  איך  פארוואס 
תועלת  וואספארא  ליינען?  און  קויפן  דאס 

איז דאס?
“קרית  דער  ארויסגעקומען  איז  עס  ביז 
דאס  געטוישט  זיך  האט  בלעטל”  ברסלב 
גאר שטארק  געווארן  בין  בילד, איך  גאנצע 
און  רייכן  שיינעם  דעם  פון  איבערגענומען 
נישט  איז בכלל  אמונה’דיגע אויסגאבע, עס 
קיין פארגלייך צו אנדערע אויסגאבעס, עס 
פונעם  בריוו  א  ממערב,  מזרח  כרחוק  איז 
אנגעפולט  זיך  פארשטייט  איז  ישיבה  ראש 
מיט חיזוק און עצות אויף למעשה, און אזוי 
אויך א שיחה איז דאך אויך געזאגט געווארן 
זיך  אין  אויך  עס  האט  ישיבה,  ראש  דורכ’ן 

די  אין  אז  דאס  אבער  לעבן,  די  אויף  עצות 
נייעס זאל ליגן ארינגעלייגט ‘אייבערשטער’! 
געווען,  נאכנישט  איז  וואס  זאך  א  איז  דאס 
און דאס מיז שטארק ווערן ארויסגעברענגט 
אלץ גאר א גרויסע דורכברוך אין די וועלט 

פון אויסגאבעס. 
נתפעל  שטארק  זייער  איך  בין  אויך  אזוי 
פון  “מעשיות  אפטיילונג  פונעם  געווארן 
תפלה”, מען האט אראפ גענומען אלע לבושים 
מיט וואס מען האט ביז יעצט פארדעקט דעם 
אייבערשטן אין די צייטונגען, און מען האט 

אנגעהויבן רעדן אפן פונעם אייבערשטן.
נישט צו זאגן אז אלע צייטונגען זענען אינעם 
ושלום  חס  רעדט  אלעס  און  גאנג  זעלבן 
אנטקעגן דעם אייבערשטן, אבער דאס וואס 
בלעטל”  ברסלב  “קרית  אינעם  זעהט  מען 
ווי  אזוי  איז  עס  הבחירה,  ביטול  ממש  איז 
ס’זאל שטיין די ווערטער “פאר אלע אייערע 
דעם  רופט  שוועריקייטן  און  פראבלעמען 
מיט  העלפן  אייך  וועט  ער  און  אייבערשטן, 

וואס איר דארפט”.
חזקו  ארבעט.  אייער  פאר  שכח  גרויסן  א   

ואמצו. מיט דאנק 
לוי שווארץ

::Shuttle RoutesShuttle Routes
..Going to Monroe every SundayGoing to Monroe every Sunday

Monday - ThursdayMonday - Thursday
 . .A 10:00. B 10:45. C 11:30. D 12:15.  E 1:45. F 3:15. G 4:45. H 5:15A 10:00. B 10:45. C 11:30. D 12:15.  E 1:45. F 3:15. G 4:45. H 5:15

Friday A 10:00 and B 10:45Friday A 10:00 and B 10:45

 . .Order day before till 8:00 pm texting 848-482-4991Order day before till 8:00 pm texting 848-482-4991
..For more info call/text 845-720-0847For more info call/text 845-720-0847





אייגנארטיגע באזוך פונעם ראש 
ישיבה שליט”א - מיטוואך וישלח

די  וישלח האט מען געהאט  פארגאנגענעם מיטוואך פרשת 
זכיה צו האבן דעם ראש ישיבה אין שטעטל פאר א קורצע אבער 

גאר שיינע באזוך.

אנגעהויבן האט זיך עס ווען דער ראש ישיבה איז אנגעקומען 
נאכן  אינדערפרי,  אזייגער  זיבן  שחרית  מנין  טעגליכע  די  צו 
א  פון  ברית  א  האבן  צו  זכיה  די  געהאט  מען  האט  דאווענען 
קינד בן ר’ אברהם הערש וועבערמאן הי”ו, עס איז געווען גאר 
מינוטן  הייליגע  די  אויס  ניצן  אינגעלייט  די  ווי  זעהן  צו  שיין 
בעטן  און  אייבערשטן  צום  מתבודד  זיך  זענען  און  ברית  ביים 
ברית.  יעדע  צו  קומט  וואס  הנביא  אליהו  פון  בקשות   זייערע 
סנדקאות  מיט  געווארן  מכובד  איז  שליט”א  ישיבה  ראש  דער 
און דערנאך געזאגט די ברכות און געגעבן א נאמען פארן נייעם 

געבוירן קינד, ויקרא שמו בישראל “חיים”.

דערנאך האט מען זיך געוואשן צום סעודת ברית, ביי די סעודה 
האט דער ראש ישיבה גאר שיין ארומגערעדט  וועגן די שיינקייט 
פון אידישע קינדער וואס מאכן א ברית מילה פאר זייער קינד מיט 
א שמחה, און דערנאך ארויסגעברענגט ווי וויכטיג עס איז פאר 
עלטערן צו אריינברענגן א פרייליכקייט אין שטוב, אזוי וועלן זיך 
די קינדער האלטן ביי אידישקייט און נישט וועלן אוועקלויפן חס 

ושלום.

נאכ’ן ברית איז דער ראש ישיבה געגאנגען באזוכן דעם בית 
הדפוס וואס געפונט זיך הארט אונטערן בית המדרש, דער ראש 
געגאנגען  דורך  ארבעט,  די  אין  אומגעקוקט  זיך  האט  ישיבה 
געוויסע פרטים וואס מען קען בעסער און שענער מאכן פארן 

בית הדפוס.

דערנאך האט דער ראש ישיבה אפגעשטאט א באזוך אינעם 
נייעם געשעפט “באמבאלינא” וואו מען קען איינקויפן קליידונג 
און שטאפיר פאר נייע געבוירענע קינדער פאר גאר צוגענליכע 

און דערנאך  ישיבה האט געקלאפט א מזוזה,  פרייזן, דער ראש 
איינגעקויפט אפאר זאכן. דער בעל הבית פונעם געשעפט האט 
געוואלט געבן פאר אומזיסט, אבער דער ראש ישיבה האט געזאגט 

ער וויל צאלן די פולע פרייז וואס עס קאסט.

נאכדעם איז דער ראש ישיבה געגאנגען באזוכן די נייע הייזער 
וואס ווערט יעצט געבויעט. דער ראש ישיבה האט זייער הנאה 
אינעם  אריין  געבויעט מער טיפער  ווערן  הייזער  די  אז  געהאט 
פראפערטי, נישט אזוי נאנט צו די ראוד אזוי איז עס מער איידעלער 

און באשיידן.

די  אין  באזוך  א  אפגעשטאט  ישיבה  ראש  דער  האט  אויך 
אפיסעס פון “פעסט בילד” וואס דורך זיי ווערט געבויעט די נייע 
געגאנגען אלע  דורך  איז  ישיבה  אין שטעטל. דער ראש  הייזער 
נייע לאטס וואו מען פלאנט בקרוב צו בויען, און מען האט געוויזן 
פאר’ן ראש ישיבה אלע פרטים פון יעדע לאט, וואס און ווי גרויס 
מען קען דארט בויען, אזוי אויך איז מען דורך געגאנגען די פרטים 
פונעם שטח הבית החיים, וואו עס האלט מיט די פערמיטס פארן 
בית החיים און ווי לאנג עס וועט נאך נעמען ביז דאס וועט זיין 

אפראוו”ד.

ביים סוף האט דער ראש ישיבה אפגעשטאט א באזוך ביים 
מצה בעקעריי, ווי די בוי ארבעט רוקט זיך פאראויס יעדן טאג, 
מען שטעלט זיך נישט אפ קיין איין טאג, עס איז שוין אנגעקומען 
געוויסע גרויסע חלקים פונעם מעכטיגן אויוון, וואס איז ספעציעל 

געווארן געמאכט פאר’ן מצה בעקעריי דקהלתינו הקדושה.

דער ראש ישיבה איז אדורך אלע וויכטיגע פרטים בנוגע די 
דארף  פרט  יעדע  וויאזוי  פונקטליך  געזאגט  און  בעקעריי,  מצה 
א  פון  דא  רעדט  מען  אז  בפרט  וכהלכה,  כדת  געמאכט  ווערן 
מצה בעקעריי וואו מען גייט באקן מצות פארן הייליגן יום טוב 
פסח, וואס דעמאלטס מוז דאס ווערן געמאכט מיט אלע חומרות 

והידורים, מער ווי א גאנץ יאר.

מען האפט מיטן אייבערשטן’ס הילף צו קענען עפענען דעם 
מצה בעקעריי גענוג צייטליך, כדי עס זאל זיין גענוג מצה פאר אלע 
משפחות אנשי שלומינו וואס ווילן האבן מצה פון אונזער מצה 
בעקעריי, וואס וועט ווערן געבאקן מיט אלע חומרות והידורים, און 

וועט טראגן דעם הכשר פון אונזער חשוב’ער דיין שליט”א.

ביים סוף האט דער ראש ישיבה נישט געהאט קיין צייט צו 
גיין באזוכן אין תלמוד תורה, אבער דער באזוך איז געווען גאר 
וואס האט אויפגעטוהן גאר אסאך פאר די  וויכטיגער באזוך,  א 

הצלחה פון די עתיד פונעם שטעטל. 



ם י ל ש ו ר י ש  ד ו ק ה ל  כ י ה

סיום מסכת ראש השנה געפייערט 
דורך אנשי שלומינו אלוועטליך

שלומינו  אנשי  האבן  ויצא  פרשת  קודש  שבת  פארגאנגעם 
איבער די גאנצע וועלט געפייערט דעם סיום מסכת ראש השנה 
זינט אנהייב חודש אלול  וואס איז געלערנט געווארן אינאיינעם 
בלאט  א  געלערנט  איינציגן טאג  יעדן  ווען מען האט  העעל”ט, 

גמרא.
דער ראש ישיבה שליט”א לערנט פאר דעם דף גמרא יעדן טאג 
בטוב טעם ודעת מיט א גאר געשמאקן און קורצן וועג, טויזנטער 
געשמאקן  דעם  מיט  האלטן  וועלט  גאנצע  די  איבער  פון  אידן 
שיעור פונעם ראש ישיבה, וואס ווערט ארויפגעלייגט אויף קול 
ברסלב, אויך איז מען זיך מחיה מיט די קורצע חיזוק ווערטער 
וואס ווערט אלץ געזאגט נאכן שיעור, ווי דער ראש ישיבה שליט”א 
נעמט ארויס פון די גמרא התחזקות פאר אונז אויף הלכה למעשה, 
אזוי אויך רעדט דער ראש ישיבה שליט”א אלץ ארום איבער חינוך 
זיין אויפצוציען ערליכע שיינע  וויאזוי מען קען מצליח  הילדים, 

דורות אין די היינטיג וועלט.
פאריגע וואך דאנערשטאג נאכט, ביים בארימטן שיעור וואס 
ווערט פארגעלערנט יעדן ליל שישי ספציעל פאר די אינגעלייט, 
איז געווארן צוגעשטעלט א שיינע סעודה לכבוד דעם סיום, מען 
האט געזינגען שיינע ניגונים לכבוד דעם סיום, און דערנאך מסיים 
געווען די מסכתא, דערנאך האט מען געהאט די זכיה צו הערן א 

שיינעם שיעור פונעם ראש ישיבה שליט”א.
 דער ראש ישיבה שליט”א האט גערעדט איבער דעם וואס 
מ’זאגט נאכן סיום “אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם 
זיך,  פלאגט  וועלט  דער  אויף  איינער  יעדע  שכר”,  מקבלים 

נישטא קיינער אויף דער וועלט וואס גייט אויף אים נישט דורך 
שוועריקייטן, ס’איז דא מענטשן וואס ווילן נישט האבן קיין קינדער, 
לעבן, אבער דאס  גרינגערע  א  וועט ער האבן  אזוי  ער טראכט 
איז נישט אמת, ווייל אויב נישט פלאג פון קינדער, וועט ער זיך 
מוטשען אויף אנדערע זאכן, ווי למשל פיס ווייטאג, רוקן ווייטאג, 
חובות, שלום בית, וואויל איז דער מענטש וואס זיין פלאג גייט פאר 
לערנען תורה און פאר אויפציען קינדער זיי זאלן וואקסן ערליך 

און געזונט. 
דער ראש ישיבה שליט”א האט שטארק געבעטן אנשי שלומינו 
מ’זאל מקבל זיין אויף זיך צו לערנען יעדן טאג דעם נייעם מסכתא 
וואס מען הייבט יעצט אן - מסכת תענית, “אז דו וועסט “זאגן” 
דעם דף גמרא יעדן טאג, קען זיין אז דו וועסט לערנען יעדן טאג 
דעם דף, אז דו וועסט וועלן “לערנען” דעם דף, וועסטו זען וואס 
עס וועט זיך אויסלאזן דערפון”. זוך נישט קיין שלימות, פאלג דעם 
צדיק וואס האט געזאגט )שיחת הר”ן סימן ע”ו( “אין צריכים בלימוד 

רק האמירה לבד”.
דער ראש ישיבה האט דערנאך ארום גערעדט איבער שלום 
בית, “אז דו האסט פייגלעך אין קאפ, אז דער און יענער האט א 
בעסערע ווייב, אדער א בעסערע שלום בית, דארפסטו גאר וויכטיג  
האבן דעם בלאט גמרא, ווייל דאס וועט דיך אויסהיילן פון די אלע 
נארישע מחשבות”, אז דו וועסט לערנען יעדן טאג גמרא וועסטו 
זעהן אז דו האסט די בעסטע ווייב, דו וועסט זיך פרייען צו אהיים 

קומען און לעבן א הייליג לעבן.
אזוי אויך איז מאנטאג נאכט פרשת וישלח פארגעקומען א סיום 
אין שטוב פון האברך משה אהרן שפילמאן הי”ו אין וויליאמסבורג, 
עס זענען זיך צאמגעקומען די אינגעלייט וואס זיצן יעדע נאכט 
ווערט פארגעלערנט דורך הר”ר אלחנן רוטה  וואס  ביים שיעור 
שליט”א זון פונעם ראש ישיבה שליט”א, וואס לערנט פאר דעם 
דף גמרא יעדע נאכט בטוב טעם ודעת, ]באגלייט מיט א ווערטל 

גלייך נאכ’ן שיעור[.
אנטייל  געקומען  ספעציעל  איז  שליט”א  ישיבה  ראש  דער   
נעמען אין דעם הערליכן סיום, און ארויסגעברענגט די חשיבות 
פון א אינגערמאן וואס ארבעט ביטער שווער א גאנצן טאג, און עס 
קומט סוף טאג רייסט ער זיך אוועק צייט און קומט לערנען א דף 
גמרא - וואס דאס איז זייער חשוב, און בפרט קומט זיך א דאנק 
פאר די חשובע פרויען וואס זאגן פאר זייערע מענער זיי זאלן גיין 

צו א שיעור לערנען, וואס די שכר פאר זיי איז גאר גרויס.

הדרן עלך מסכת ראש השנה.



מרדכי לייב טירנויער:

ברסלב’ע  הייליגע  די  אין  לערן  איך  אז  אייבערשטער  שכח 
ישיבה, וואס דאס אליין איז א ריזיגע מעשה פון תפילה. 

איך וואוין אין א אנדערע שטאט - נישט אין וויליאמסבורג. 
ישיבה לערנען האב איך געבעטן דעם  אין  בין אריין  פאר איך 
אייבערשטן אז איך וויל נישט דארפן אהיימפארן יעדן טאג פון 
ישיבה צו די פלאץ וואו איך וואוין נאר איך וויל האבן וואו צו 

שלאפן אין וויליאמסבורג.

אזוי איז אריבער א שטיק צייט, איך האב שוין געלערנט אין 
ישיבה אבער איך האב נאכנישט געהאט וואו צו איינשטיין אין 
מיינע  מיט  אויפגעגעבן  נישט  האב  איך  אבער  וויליאמסבורג, 
תפילות, איך האב ווייטער יעדן טאג געבעטן דעם אייבערשטן 

איך זאל טרעפן א פלאץ וואו צו שלאפן יעדע נאכט.

 שכח אייבערשטער אז נאך אסאך אסאך תפילה האב איך 
ברוך השם געטראפן א דירה וואו צו איינשטיין.

יואל וועבערמאן:

שכח אייבערשטער אז איך וואוין אין שטעטל. 

איך ארבעט אין קרית יואל וואס איז בערך א שעה צו פארן 
יעדן  ארבעט.  די  צו  טאג  יעדן  אריין  פאר  איך  שטעטל,  פון 
טאג פאר איך פאר ארויס זאג איך תפילת הדרך און איך בעט 
דעם אייבערשטן אז איך זאל אנקומען און צוריקקומען בשלום 

געזונטערהייט. 

איין טאג דעם פארגאנגענעםוואך בין איך געפארן קיין קרית 
יואל ווי געווענטליך, מיטאמאל זעה איך ווי דער קאר אין פארנט 
פון מיך איז משוגע געווארן, ער געבט א מאך א U  TURN און 
הייבט אן פארן אויף די פארקערטע ריכטונג! איך האב געגעבן 
נישט  זאל  איך  אז  אראפגעברעיקט  און  “באשעפער”!!  שריי  א 

אריינקראכן אין די קאר. 

אין  אריינגעקראכט  נישט  האב  איך  אז  אייבערשטער  שכח 
יענעם, און קיינער האט נישט אריינגעקראכט אין מיר, און ס’איז 

גארנישט געשען צו קיינעם!

משפחת בוים - ארץ ישראל:

ס’איז געווען פאר ראש השנה העבר עלינו לטובה. אזוי ווי 
אלע מענטשן - וואס גלייבן אין וואס דער רבי האט צוגעזאגט אז 

קומען  וועט  עס  “ווער 
אויף  אומאן  אין  אים  צו 
ראש השנה וועט ער מתקן זיין” 
און קומען איבער אלע שוועריקייטן צו זיין 
ביים רבי’ן אויף ראש השנה - האב איך זיך אויך 
געגרייט צו פארן, סיי מיטן אנגרייטן אלע באדערפענישן, עסן און 
אזוי ווייטער. ווי אויך מיט אסאך תפילה, ווייל לויט ווי דער געזעץ 
לויטעט אין דעם מדינה של גיהנום דארף איך זיך שטעלן צום 
מיליטער, וואס ווי ס’איז באקאנט פאר יעדעם אז גיין אין מיליטער 
איז נישט געמאכט פאר א איד בכלל און פאר א חסיד’ישער איד 
בפרט, און דער געזעץ איז אז איינער וואס דארף גיין אין מיליטער 
קען נישט ארויספארן פון לאנד. אבער איך דארף דאך פאלגן דעם 
רבי’ן און זיין אין אומאן, האב איך זייער שטארק געבעטן דעם 

אייבערשטן אז מ’זאל מיך יא ארויסלאזן. 

ווען איך בין אנגעקומען אין לופטפעלד האבן זיי אנגעהויבן 
פארפירן אז איך קען נישט ארויספארן ווייל איך דארף זיך שטעלן 
צום מיליטער, האב איך זיי געזאגט אז ווען איך קום צוריק וועל 
איך זיך שטעלן און יעצט זאלן זיי מיך לאזן גיין, און א מעשה פון 
תפילה איז געשען אז זיי האבן מיך געגלייבט. שכח אייבערשטער 

אז איך בין געווען אין אומאן דעם ראש השנה!!

ווען איך בין צוריקגעקומען נאך ראש השנה האבן זיי מיך 
ווייטער געזאגט “דו דארפסט זיך שטעלן צום מיליטער”. האב 
איך ווידער געבעטן דעם אייבערשטן אז זיי זאלן מיך אפלאזן, און 
איך האב זיי געזאגט אז יעצט פאר די ימים טובים קען איך נישט 
ווייל איך בין א איד. און וואונדער איבער וואונדער, מ’האט מיך 
נאכאמאל געלאזט גיין!! אלעס נאר וועגן די תפילות וואס איך 

רייס איין שוין א לאנגע צייט.

און  ברירה  קיין  געהאט  נישט  שוין  איך  טוב האב  יום  נאך 
איך האב געמוזט גיין זיך שטעלן. אבער איך האב ווייטער נישט 
מיך  מ’זאל  הארצן  פון  טיפעניש  פון  געבעטן  און  אפגעלאזט 
פריי לאזן. איך בין געגאנגען צו די פלאץ ווי אלע מענטשן וואס 
זיך  פרובירט  האב  איך  און  קומען,  דארפן  שטעלן  זיך  דארפן 
ארויסצודרייען מיט פארשידענע תירוצים און וועגן וכו’, אבער זיי 
האבן מיך געזאגט אז זיי ווילן נישט הערן פון גארנישט, און איך 

מוז גיין אין מיליטער.

 יעצט ווארט איך אז די לאנגע מעשה פון תפילה זאל קומען 
צו א גוטע ענדע און איך זאל אינגאנצן פטור ווערן פון דארפן גיין 
אין מיליטער. ביטע ווען דו דערמאנסט זיך, בעט דעם אייבערשטן 

א קליינע תפילה פאר מיר “אברהם צבי בן אסתר אקא”.

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

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



ְבֶעְזַרת ַהֵׁשם ִיְתָבַרְך – יֹום א’ ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, ְׁשַנת תשע”ז ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִאיְך ָהאב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְבִריוו.

ִאיְך ָהאב ֶגעֵלייְנט ַדיין ְבִריוו אּון ִאיְך ָהאב ֶגעֵווייְנט, דּו ִּביְסט ִניְׁשט ֶדער ֶעְרְׁשֶטער 
ַּתְלמּוד ּתֹוָרה  ִאין  ִמיר  ַביי  ָדא  ָהאב  ִאיְך  ַמֲעֶׂשה;  ַאַזא  ִמיר  ֶדעְרֵצייְלט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
ֶווען ֶער  ָוואס דּו ְׁשַרייְבְסט ִמיר.  ֶעְנִליֶכע ַמֲעֶׂשה  ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַאן  ַא ְמַלֵמד 
ִאיז ֶגעֶווען ַא ִקיְנד ָהאט ִאים ֶדער ְמַנֵהל ִניְׁשט ֶגעְגֵלייְבט, ֶווען ֶער ְפֶלעְגט ָזאְגן ַאז ֶער 
ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ַׁשָבת ִאין ְׁשטּוב ָהאט ֶמען ִאים ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעְגֵלייְבט. ֵאיין ָמאל ִאיז 
ֶגעֶווען ִאין ְיִׁשיָבה ַא ְגרֹויֶסער ִמְבַצע, ַאז ֶווער ֶעס ֶלעְרְנט ִאין ַזייֶנע ַזייִטיֶגע ַצייְטן ֶמער 
פּון פּוְפִציג ָׁשָעה ֵגייט ַבאלֹויְנט ֶוועְרן, ָהאט ָדאס ִקיְנד ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֵגייט ַזיין גּוט אּון 
ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ֵזייֶער ְפַלייִסיג, ָאֶבער ֶווען ֶמען ָהאט ַארֹויס ֶגערּוְפן ִדי ִקיְנֶדער אּון ֵזיי 
ֶגעֶגעְבן ַמָּתנֹות ָהאט ֶמען ִאים ִניְׁשט ַארֹויף ֶגערּוְפן, ֶמען ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט: “ֶמען ְגֵלייְבט 
ִדיְך ִניְׁשט, ֶעס ֶקען ִניְׁשט ַזיין ַאז דּו ָהאְסט ֶגעֶלעְרְנט ַאזֹויִפיל ָׁשעֹות ִאין ַדיין ֵאייֶגעֶנע 
ַצייט, דּו ִּביְסט ַא ְׁשֶלעְכט ִקיְנד ְוכּו’”. ָהאט ֶער ֶדעָמאְלט ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ָלאְזט ָאּפ 
ִאיִדיְׁשֵקייט, אּון ֶווען ֶער ִאיז ַאֵהיים ֶגעקּוֶמען ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ְבסֹוד סֹודֹות ַפאר ֵאייֶנער 
פּון ַזיין ֶגעְׁשִוויְסֶטער: “ִאיְך ֶוועל ַאֶלעס ָאְּפָלאְזן, ַווייל ֶמען ְגֵלייְבט ִמיר ֵסיי ִווי ִניְׁשט, אּון 
ִאיְך ִבין ֵסיי ִווי ְׁשֶלעְכט ְוכּו’ ְוכּו’”. ֶער ִאיז ָנאְך ֶגעֶווען ַא ִקיְנד פּון ֶצען ָיאר, אּון ֶער ָהאט 
ָנאר ֶגעַוואְרט צּו ֶוועְרן ַא ָבחּור אּון ֶער ָהאט ַאֶלעס ָאְּפֶגעָלאְזט, ִביז ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן 
ַמיין ְיִׁשיָבה אּון ֶער ָהאט ָדא ֶגעֶלעְרְנט, ִביז ֶער ָהאט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט, אּון ַהייְנט ִאיז ֶער ַא 

ְמַלֵמד ַביי אּוְנז אּון ֶער ִאיז ֵזייֶער ַמְצִליַח.

ֶגעֶווען צּו ֶלעְרֶנען אּון  ַדיין ֵחֶלק ַאז דּו ָהאְסט זֹוֶכה  ִאיז  ִדיר אּון וואֹויל  ִאיז  וואֹויל 
ְמַסֵיים ַזיין ַגאְנץ ‘ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה’; ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ִּתיקּוֵני זֹוַהר ַאז ִדי ָראֵׁשי ֵּתיבֹות פּון 
ְז’ָרִעים מ’ֹוֵעד ָנ’ִׁשים ְנ’ִזיִקין ָק’ָדִׁשים ָט’ֳהרֹות ִאיז “ְזַמן ָנַקט”, ָהאב ִאיְך ֶגעֶהעְרט פּון ַא 
ְבֶרְסֶלְב’ֶער ָחִסיד ַא ֶהעְרִליֶכער ְּפַׁשט, ַאז ֵאייֶנער ָוואס ֶלעְרְנט ִמְׁשַניֹות ַהאְלט ִדי ַצייט 

ִאין ִדי ַהאְנט - “ְזַמן ָנַקט”.

ֶדער ֶרִבי ָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר”ן, ִסיָמן יט( “ֶׁשֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה 
ְמאֹד, ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה, ַעד ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן”, ֲאִפילּו ַא 
ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ֵזייֶער ַווייט פּון ְקדּוָׁשה, ֶער טּוט ֲעֵבירֹות ַרְחָמָנא ִלְצָלן, אּון ֶער ִאיז 
ׁשֹוין ַאָראּפ ֶגעַפאְלן ִאין ְׁשאֹול ַּתְחִּתית, “ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכְך, ַעד 
ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום, ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע 
ְוִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹד ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכְך ְוָכְך, ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם 
ָהָרָעה ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד”. אֹויב ֶוועט ֶער ִזיְך ַמאְכן ַא ְקִביעּות צּו 
ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג “ַּכְך ְוַּכךְ” ֶוועט ֶער סֹוף ָכל סֹוף ַארֹויְסֵגיין פּון ַזיין ְבָלאֶטע, ַווייל ֶדער 
כַֹח פּון ּתֹוָרה ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס, ַאז ֶעס ֶנעְמט ַארֹויס ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַזיין ְׁשֶלעְכְט’ס. ֶווען 
ֶדער ֶרִבי ָהאט ָדאס ֶגעָזאְגט ָהאט ֶרִבי’ ָנָתן ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֶרִבי’ן: “ִצי ּתֹוָרה ֶקען אֹויְך 
ֶהעְלְפן ַאַזא ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ַאָראּפ ֶגעַפאְלן ִאין ִדי ֲעֵביָרה פּון ְּפַגם ַהְבִרית, הֹוָצַאת 
ֶזַרע ְלַבָטָלה ַרְחָמָנא ִלְצָלן?” ָהאט ֶדער ֶרִבי ֶגעְׁשִריְגן אֹויף ִאים אּון ֶגעָזאְגט: “דּו ֵווייְסט 
ִווי ְגרֹויס ֶדער כַֹח פּון ּתֹוָרה ִאיז?! ּתֹוָרה ִאיז ֶהעֶכער פּון ַאֶלעס! ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס 
ַפאְלט ֶנעֶבעְך ַאָראּפ ִאין ִדי ֲעֵביָרה פּון ְּפַגם ַהְבִרית הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָטָלה ַרְחָמָנא ִלְצָלן, 

אֹויב ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ‘ַכְך ְוַכְך’, ֶוועט ֶער ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד”.

ֶדעְרַפאר ָזאְלְסטּו ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ַווייֶטער ְבִלימּוד ַהּתֹוָרה, ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל, ִוויִפיל דּו 
ֶקעְנְסט, אּון ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל ִדיְך ֶהעְלְפן ַאז דּו ָזאְלְסט זֹוֶכה ַזיין צּו ַא ֵׁשיין ֶלעְבן.

ַא גּוט ַׁשָּבת.

ראש  דער  האט  תש"ע  שנת  פסח  חג  אסרו   
'היכל  תורה  תלמוד  די  געעפענט  שליט"א  ישיבה 
האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  ברסלב',  הקודש 
געזאגט: "דער הייליגער סאטמאר'ער רבי זכותו יגן 
מיט  תורה  תלמוד  זיין  געעפענט  אויך  האט  עלינו 
און  קינדער,  זעקס  בלויז  מיט  קינדער,  געציילטע 
מיט  זיין  וועט  זעלבע  די  געווארן,  גרויס  איז  דאס 
אונזער תלמוד תורה עס וועט אויך אם ירצה השם 
לשם  געעפענט  מיר  האבן  מוסד  די  ווערן,  גרויס 

שמים, אן קיין אייגענעם אינטערעסע"..

* * *

געשמועסט  האט  שליט"א  ישיבה  ראש  דער 
אוועק  גייען  מענטשן  אסאך  ברית:  א  ביי  אמאל 
האבן  זיי  וואס  דעם  צוליב  אייבערשטן  פונעם 
אין  שטייט  וואס  דאס  זיי  באדערט  עס  'קשיות', 
שלחן ערוך )רמ"א יורה דעה סימן רס"ה, סעיף י"א( 
"ְדָכל ַסְנָדק ָהֵוי ְּכַמְקִטיר ְקֹטֶרת", דער סנדק אי אזוי 
חכמים  הייליגע  די  און  קטרת,  מקטיר  איז  ער  ווי 
זאגן דאך )יומא כו.( קטרת ברענגט עשירות, און 
יענער  נישט,  העלפט  דאס  ווי  מען  זעט  מאל  פיל 
ישיבה  ראש  דער  האט  עושר;  קיין  נישט  ווערט 
חתם  הייליגער  דער  צוגעלייגט,  דערנאך  שליט"א 
סופר ענטפערט שוין א תירוץ אויף דעם )שאלות 
סימן  א',  חלק  חיים  אורח  סופר,  חתם  ותשובות 
קנ"ח)( דער אייבערשטער טוישט אויף די עשירות, 
עס איז געווען באשערט יסורים פאר דעם מענטש 
עשירות  געבן  אים  אנשטאט  עבירות,  זיינע  צוליב 
טוישט מען דאס אויף צו אוועקנעמען די גזירה ער 

זאל נישט דארפן דורכגיין יסורים.

* * *

ישיבה  ראש  דער  האט  תשע"ה  לך  מאנטאג   
שליט"א דערציילט פאר די בחורים אין א שמועס, 
מוהרא"ש האט מיר אנגערופן זאגנדיג ער וויל מנדב 
זיין געלט די בית הדפוס זאל דערמיט דרוקן 5,000 
ספרי אוצר הקדושה, דאס זאל זיין לזכות זיין ווייב 
זי זאל געזונט ווערן, האט דער ראש ישיבה שליט"א 
'ווער עס דארף א  געזאגט: "מוהרא"ש זאגט אלץ 
ישועה זאל העלפן דרוקן די ספרים און ער וועט זען 
א ישועה', און דאס טוט מוהרא"ש אליינס ווען ער 

דארף א ישועה, ער דרוקט די ספרים".

א שיחה

  ראש ישיבה שליט"א  ראש ישיבה שליט"א
פּון ֶדער



מעשה פון רבי נחום מטשערנאביל זי”ע
ִאין ֵסֶפר ֻׁשְלָחן ָערּוְך ָהַרב ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ַהַּתְנָיא 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ְמַחֵּבר ֶגעֶווען ֶזעְהט ֶמען ַאן ִאיְנֶטעְרַסאְנֶטע 
ֶגעְדרּוְקט,  ָמאל  ְצֵוויי  ִאיז  ִסיָמִנים  ִפיר  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי  ַאז  ַזאְך, 

]ַמֲהדּוָרא ִראׁשֹון, אּון ַמֲהדּוָרא ַּבְתָרא[.

 ִאיז ַּבאַקאְנט ַּביי ִדי ָגאר ַאְלֶטע ִליּוַּבאִוויְטֶׁשער ֲחִסיִדים ִדי 
ָיֵגן  ַטַעם ֶדעְרפּון, ַאז ֶדער ְגרֹויֶסער ַמִגיד פּון ֶמעְזִריְטׁש ְזכּותֹו 
ִאיְך  ַזְלֶמְנ’יּו!  ַהַּתְנָיא:  ַּבַעל  ַפאְרן  ֶגעָזאְגט  ֵאייְנָמאל  ָעֵלינּו ָהאט 
ַארֹויס  ָזאל  ָוואס  ָערּוְך  ֻׁשְלָחן  ַא  ַמאְכן  ָזאְלְסט  ֶגעָוואְלט  ָהאּב 
ְּבֶרעְנֶגען ְגַלייְך ִדי ַּתְמִצית פּון ִדי ַהָלָכה. ]ִווי ַּבאַקאְנט ָהאט ִאים 

ֶדער ַמִגיד ֵזייֶער ַמְפִליא ֶגעֶווען[.

ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ְׁשַרייְּבן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ִפיר ִסיָמִנים, אּון 
ֶעס ֶגעְּבֶרעְנְגט ַפאְרן ֶרִּבי’ן אּון ַאָראְּפֶגעֵלייְגט אֹויְפן ִטיׁש, ִדי ֶרִּבי 
ָזאל ֶעס ִאיֶּבער קּוְקן אֹויּב ֶער ָהאט ַטאֶקע ָדאס ֶגעֵמייְנט, ַאזֹוי 
ֶוועט ֶער ֶקעֶנען ְׁשַרייְּבן ַווייֶטער. אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ַמִגיד ָהאט 
ִאין ֶדעם ַאַרייְנֶגעקּוְקט, ְפֶרעְגט ֶער ִאים: ַזְלֶמְנ’יּו! ֶווער ָהאט ָדאס 
ֶגעְׁשִריְּבן? ָזאְגט ֶער: ִאיְך! ָהאט ֶער ָדאס ְגַלייְך ַא ַוואְרף ֶגעֶגעְּבן, 
אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֶמער ֶרעְדן ִמיט ִאים אּון אֹויְך ִניְׁשט 
ִזיְך ֶגעֶזעֶגעֶנען פּון ִאים. ֶדער ַּבַעל ַהַּתְנָיא ָהאט ֶגעַהאט ֲחִליׁשּות 

ַהַדַעת, אּון ֶער ִאיז ַאזֹוי ַאֶוועק ֶגעָפאְרן.

ָאְּפְׁשֶטעְלן אֹויְפן  ְּכֵסֶדר  ִזיְך ֶגעמּוְזט  ַפאְרַצייְטְנס ָהאט ֶמען 
ֶוועג צּוִליּב ִדי ֶפעְרד ְוכּו’, ִּבְפַרט ַּבייַנאְכט ָהאְּבן ִדי ֶפעְרד ִניְׁשט 
ֶגעֶקעְנט ֵגיין, ִאיז ֶגעֶווען ְקֶרעְטְׁשֶמעס ]ַאזֹוי ִווי ַהייְנט ַא ָהאֶטעל[, 
וואּו ֶמען ָהאט ֶגעֶנעְכִטיְגט ָדאְרְטן, ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ַהַּתְנָיא 

ֶזעְצט ִזיְך ַאַריין ִאין ַזיין ִציֶמער אּון ֶער ֶלעְרְנט.

ִדי  פּון  ֵאייֶנער  ַאז  ַּפאִסיְרט  ָהאט  ַנאְכט  ִאיְנִמיְטן  ֶדעְרַווייל 
ִדי  ְטֶׁשעֶּפעֶנען  ְּפרּוִּביְרט צּו  ָהאט  ְקֶרעְטְׁשֶמע  ֶדעם  ִאין  ֶגעְסט 
ְפרֹוי פּוֶנעם ַּבַעל-ַהַּבִית, אּון ִזי ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ֶגעַוואְלד! ָהאט 
ֶדער ַּבַעל-ַהַּבִית ֶגענּוֶמען לֹויְפן אּון זּוְכן ֶווער ָדאס ִאיז ֶגעֶווען?! 

ֶער ָהאט ָאֶּבער ִניְׁשט ֶגעְטָראְפן ֶווער. 

ְּפלּוְצִליְנג ֶהעְרט ֶער ַּביי ֵאיין ִטיר ֶעֶּפעס ַא קֹול ִווי ֵאייֶנער 
ֶרעְדט, ַמאְכט ֶער ֶעס ְגַלייְך אֹויף אּון ֶער ֵגייט ַאַריין, אּון ִוויַּבאְלד 
ֶעס  ֶווער  ֶגעוואּוְסט  ִניְׁשט  ֶער  ָהאט  ִפיְנְסֶטער  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס 
ְׁשֵרייט אֹויף  ָאְנצּוְקַלאְּפן, אּון  גּוט  ָאן  ִאים  ֵהייְּבט  ֶער  ִאיז, אּון 
ִאים: דּו ָהאְסט ֶגעָוואְלט ְטֶׁשעֶּפעֶנען ַמיין ַווייּב! ְׁשֵרייט ֶדער ַּבַעל 
ַהַּתְנָיא צּוִריק: ִניְׁשט ִאיְך! ִניְׁשט ִאיְך! ִּביז ֶדער ַּבַעל-ַהַּבִית ָהאט 
ֶגעְּבֶרעְנְגט ַא ִליְכט, ָהאט ֶער ׁשֹוין ֶגעֶזעְהן ֶדעם מֹוָרא’ִדיֶגע צּוָרה 
פּוֶנעם ַּבַעל ַהַּתְנָיא ]ִווי ַּבאוואּוְסט[, ָהאט ֶער ְגַלייְך ֶגעֶּבעְטן: ֶדער 

ֶרִּבי ָזאל ִמיר מֹוֵחל ַזיין.

ֶחְׁשּבֹון,  ַא  ֶגעַמאְכט  ִזיְך  ָהאט  ַהַּתְנָיא  ַּבַעל  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ֶעֶּפעס ֵגייט ָדא ָפאר ַאז ֶמען ָזאל אֹויף ִאים אֹויְסְטֶרעְפן ַאַזא ַזאְך, 
ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעֵהייְסן ֶדעם ַּבַעל-ֲעָגָלה ֵּתיֶּכף צּוִריְקצּוָפאְרן 
צּום ְגרֹויְסן ַמִגיד. ִווי ָנאר ֶער קּוְמט צּוִריק ָאן, קּוְמט ִאים ׁשֹוין ִדי 
ַמִגיד ַאֶקעְגן, אּון ָזאְגט ִאים: אֹויף ֶדעם ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעָזאְגט 
ִאיְך”  “ִניְׁשט  ָמאל:  ִזיְּבן  ְׁשֵרייֶען  ֶגעמּוְזט  ֶיעְצט  ָהאְסטּו  “ִאיְך”, 
“ִניְׁשט ִאיְך”. ֶדעְרַפאר ָזאְלְסטּו ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ַזְלֶמְנ’יּו ַאז פּון ַהייְנט 

ָאן ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ְׁשֵרייֶען ‘ִאיְך’ ‘ִאיְך’. 

ֶעְנִליְך צּו ֶדעם ָהאט ַּפאִסיְרט ַּביי ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי ְׁשֹלמֹה 
ַקאְרִליֶנער ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ֶער ִאיז ַאָמאל ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן 
ַמִגיד אּון ֶגעְקַלאְּפט אֹויְפן ִטיר, ָהאט ֶדער ַמִגיד ֶגעְפֶרעְגט: ֶווער 
ַמִגיד  ְגרֹויֶסער  ֶדער  ָהאט  ִאיְך.  ֶגעָזאְגט:  ֶער  ָהאט  ָדאְרט?  ִאיז 

ִניְׁשט ֶגעֶעֶפעְנט ֶדעם ִטיר.

ָזאְגט ִאים:  ַמִגיד  ִּביז ֶדער  ֶעְטִליֶכע ָמאל,  ֶגעֶווען  ִאיז  ַאזֹוי   
ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַאַזא ַזאְך ‘ִאיְך’, ‘ִאיְך’ ִאיז ָנאר ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער. 
ַאזֹוי ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַמִגיד ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ִדי 

ַּתְלִמיִדים ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַאַזא ַזאְך ‘ִאיְך’.
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פארזעצונג פון פריער:

אֹויְפ’ן ֶוועג ָהאְּבן ְצֵוויי ִאיְדן ֵזייֶער ַאַסאְך ַפאְרֶׁשעְמט ֶדעם ֶרִּבי’ן ִמיט 
ַאֶלע ָסאְרט ִּבְזיֹונֹות, ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֶגעַהאְלְטן ִאין ֵאיין ֶׁשעְלְטן ִמיט ְקָללֹות 

ִנְמָרצֹות ַפאר ַאַסאְך ֶטעג.

...

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶּבעְטן ַּביי ֵזיי, “ָדאס ָזאְלט ִאיר ִוויְסן 
ַאז ִאיְך ֶוועל ַאייְך ִזיֶכער ִניְׁשט אֹויְסָזאְגן ַמיין ִעיָקר ַּכָווָנה ַפאְרָוואס ִאיְך 
ָפאר ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ִאיְך ָהאּב ָדאס ַפאר ֵקייֶנעם ִניְׁשט אֹויְסֶגעָזאְגט, 
ִמִּלִּבי ְלפּוִמי ֹלא ִּגִּליִתי, פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִאיז ָאֶּבער גּוט ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך 
ַפאְרְטָראְגן ִאיְנֵאייֶנעם, ַמה טֹוב ּוַמה ָנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַגם ָיַחד )ְּתִהִלים 

קל”ג, א’(, ֲאִפילּו אֹויּב ֵאייֶנער ֵווייְסט ִניְׁשט ִדי ַּכָוונֹות פּוֶנעם ְצֵווייְטן”.

ַזייֶנע  ֶרִּבי’ן ַאז אֹויּב ֶער ֶוועט אֹויְסָזאְגן  ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָזאְגט ַפאְר’ן 
ֱאֶמת’ֶע ַּכָוונֹות ִמיְט’ן ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ֶקעֶנען ֵזיי ִאים טּון ְגרֹויֶסע 
טֹובֹות, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֵזיי ָאֶּבער ֶגעָזאְגט, “ִאיְך ַדאְרף ִניְׁשט ַקיין טֹובֹות 
פּון ַאייְך, אּון ִאיְך ֶוועל ַאייְך ְּבׁשּום אֹוָפן ִניְׁשט אֹויְסָזאְגן ַמייֶנע ַּכָוונֹות. 

ַפאְרֶקעְרט, אֹויּב ִוויְלט ִאיר ֶקעְנט ִאיר ַּבאקּוֶמען טֹובֹות פּון ִמיר”.

ָהאְּבן ֵזיי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַפאְר’ן ֶרִּבין, “ִאיר ֶרעְדט ִמיט ַאַזא ְּבֵרייֶטע 
ָסאְרט ְׁשְּפַראְך ִווי ִדי ְגרֹויֶסע ֶרִּבי’ס, ַא ְׁשֵטייֶגער ִווי ֶרִּבי ָּברּוְך ]ֶרִּבי ר’ 
ָּברּוְכ’ל פּון ֶמעִזיִּביְזׁש זי”ע, ֶדער ֵאייִניְקל פּון ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי”ע[, אּון 
ֶרִּבי ָׁשלֹום ]ֶרִּבי ָׁשלֹום ַׁשְכָנא פּון ְּפָראהִּביְטׁש זי”ע, ַאן ֵאייִניְקל פּוֶנעם 
ַמִגיד פּון ֶמעְזִריְטׁש זי”ע[, אּון ֶרִּבי ַנְחָמן ]ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַאֵליין[, 
ָוואס ֵזיי ֶרעְדן ַאַסאְך ָמאל ְגרֹויֶסע ַזאְכן ְּבָלׁשֹון ִנְסָּתר. דּו ִּביְסט ָאֶּבער 
ִזיֶכער ִניְׁשט ֵאייֶנער פּון ֵזיי, ַווייל ֶעס ֶזעט אֹויס ַאז דּו ִּביְסט פּון ִדי 

חֹוְלִקים אֹויף ֶרִּבי ַאְבָרָהם ַקאִליְסֶקער זי”ע”. 

ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ֶווען ֶער ֶוועט ָאְנקּוֶמען ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, 
ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ָדאְרט ַא ְּבִריוו ָוואס ֶוועט ָלאְזן ִוויְסן ַפאר ִדי ָדאְרִטיֶגע 
ִאיְדן ַאז ֶער ִאיז פּון ִדי חֹוְלִקים אּון ְׁשִּפָיאֶנען, ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֵזיי ִניְׁשט 

ֶקעֶנען ַפאְרַנאְרן.

ֶדעְרָנאְך ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען צּו ֶדעם ַאֶגעְנט פּון ִדי ִׁשיְפן, ֶיעֶנער 

ִאיז ֶגעקּוֶמען פּון ּפֹוִלין ָאֶּבער ֶער ָהאט ָדאְרט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט צּו ַא 
ְסַפְרִד’יֶׁשע ְפרֹוי, אּון ַזיין ְׁשִוויֶגער ִאיז ֶגעֶווען ַאן ָאְפֶטער ַגאְסט ַּביים 
ָאְרִטיְגן ֶהעְרֶׁשער. ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ֶגעֶווען ַא ַאייְנְפלּוְסַרייֶכער ֶמעְנְטׁש 
ָדאְרְטן, אּון ֶדעִריֶּבער ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען צּו ֶיעֶנעם אּון ִזיְך ֶגעֶּבעְטן, 
“ְלַמַען ַהֵׁשם ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ָלאְזן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, 
ַווייל ֶער ִאיז פּון ִדי חֹוְלִקים אּון ֶער ִוויל ָדאְרט ַמאְכן ַא ֵגירּוׁש, ַחס 
ְוָחִליָלה. אּון אֹויּב ֶקעְנְסטּו ִאים ֶעֶּפעס ְׁשֶלעְכְטס טּון ִמיט ֵסיי ָוואס, 

ֶוועְסטּו ַּבאקּוֶמען ַפאר ֶדעם ַאַסאְך ְשַׂכר פּון ִהיְמל”.

ֶדער ֶרִּבי ִמיט ַזיין ַּבאְגֵלייֶטער ר’ ִיְצָחק ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט פּון 
ֶדעם ַאז ִדי ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן ָאְנֶגעֶרעְדט ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ֵזיי ַפאר 

ֶדעם ַאֶגעְנט פּון ִדי ִׁשיְפן.

ִדי ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן ֶגעַמאְכט ַפאְר’ן ֶרִּבי’ן ָגאר ַאַסאְך ִּבְזיֹונֹות 
ִדי ַגאְנֶצע ַצייט, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָאֶּבער ַאֶלעס ֶגעִליְטן אּון ֶגעְׁשִוויְגן, 
ֶער ָהאט ְּבׁשּום אֹוָפן ֵזיי ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ַאְנְטְּפֶלעְקן ֶווער ֶער ִאיז, ֶער 
ָהאט ֵזיי ַפאְרַנאְרט אּון ֶצעִמיְׁשט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק. ֵזיי ָהאְּבן ִאים ַאַסאְך 
ָאְנֶגעְׁשִריְגן אּון ַפאְרֶׁשעְמט אֹויף ֶדעם ָוואס ֶער טֹויְׁשט ְּכֵסֶדר ַזייֶנע 

ֶוועְרֶטער.

ֵאייְנָמאל ָהאט ֶער ֶגעֶרעְדט ִמיט ֵזיי ִּביז ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֵמייְנט אֹויף 
ִזיֶכער ַאז ֶער קּוְמט פּון ַלאגֹוְרָנא, אּון ֶדעְרָנאְך ֶווען ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶזען ַאז 

ְס’ִאיז ִניְׁשט ֱאֶמת, ָהאְּבן ֵזיי ִאים ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ְמַבֶזה ֶגעֶווען.

ַא ְצֵווייֶטע ָמאל ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעֶרעְדט ִמיט ֵזיי אּון ֶעס ָהאט ִזיְך 
ֵזיי ֶגעַדאְכט ַאז ֶער ִאיז ַא זּון פּוֶנעם ָקאַמאְרֶנער ַמִגיד ]ֶרִּבי מֶׁשה יֹוֵסף 
ִליְקַוואְרִניק, ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַא ַמִגיד ִאין ָקאַמאְרָנא, אּון ְׁשֶּפעֶטער 
ִאים  אֹויף  ֶדעָמאְלט  ֶגעֶווען  ִאיז  ַּבאַקאְנט  ִווי  ָוואס  ַסאִדיגּוָרא[,  ִאין 
ַא ְגרֹויֶסע ַמְחלֹוֶקת, ָאֶּבער ְׁשֶּפעֶטער ִאיְנִמיְטן ֶרעְדן ָהאט ֶדער ֶרִּבי 
ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶׁשעְלְטן ֶדעם ָקאַמאְרֶנער, אּון ֵזיי ָהאְּבן ִאים ָאְנֶגעְׁשִריְגן, 
“ָדאס ִאיז ָדאְך ַדיין ַטאֶטע!”, אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶזען ַאז ֵזיי ָהאְּבן ָנאְכַאְלץ 

ִניְׁשט אֹויְסֶגעפּוֶנען ֶווער ֶער ִאיז.

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 וירא תשפ”ב ~
דער ראש ישיבה שליט”א האט ווייטער פארציילט אז דער 
שלעכטער קעניג נמרוד, האט געזאגט אז ער איז א באשעפער 
חס ושלום. אברהם אבינו האט געוואוסט אז ס’איז שטותים, 
און ס’איז נאר דא איין באשעפער וואס ער האט אלעס באשאפן 
און ער פירט אלעס אליינס, האט מען געטראגן אברהם אבינו 
צום קעניג נמרוד, און דער קעניג נמרוד האט אים געפרעגט: 
“דו גלייבסט נישט אז איך האב באשאפן די וועלט”? האט זיך 
אברהם אבינו אנגערופן: “יעדן טאג צופרי שיינט די זון אויף 
פון מזרח זייט, און עס גייט אונטער אויף מעריב זייט, לאמיר 
זען אויב דו קענסט מאכן אז מארגן זאל עס אויפשיינען פון די 
אנדערע זייט”! דער קעניג נמרוד האט נישט געוואוסט וואס 

צו ענטפערן.

דער ראש ישיבה האט ווייטער גערעדט וועגן נמרוד און 
זיך אנגערופן: “נמרוד האט געהאט א לאנגע בעזים, א גוי האט 
נישט קיין בארד, נאר א איד האט א בארד, ביי א גוי איז עס א 
בעזים, א בארד איז זייער א הייליגע זאך”. אלע קינדער האבן 
געקוקט ווי דער ראש ישיבה גלעט זיין בארד און זאגט: “אוי ווי 
הייליג א בארד איז, נעבעך פאר די מענטשן וואס ווילן נישט 
קיין בארד”. דער ראש ישיבה געט א פרעג די קינדער: “ענק 
האבן אמאל געזען אז ס’איז דא בחורים וואס שניידן זיך אפ די 

בארד, זיי ווילן אויסקוקן ווי מאמעס”...

נאכדעם האט מען ארויסגענומען די מעשיות פון תפילה 
צעטלעך וואס די קינדער ברענגען אהיים פון חדר און סקול 
און דער ראש ישיבה האט פארציילט די מעשיות פון תפילה. 
ביי איינע פון די קינדער איז געשטאנען אז זי האט געבעטן די 
אייבערשטער מען זאל פארן אין שטעטל פאר שבת, האט דער 
ראש ישיבה געפרעגט פון די קינדער פארוואס זיי ווילן אזוי 
שטארק גיין אין שטעטל פאר שבת, וואס איז דא אין שטעטל? 
האט איינער פון די קינדער געענטפערט: ווייל אין שטעטל 
איז דא א גרויסע הויז. איינער האט געזאגט ווייל אין שטעטל 
איז נישט דא קיין גוים. אבער שפעטער האט דער ראש ישיבה 
געזאגט אז זיי אליינס ווייסן נישט פארוואס זיי ווילן גיין אין 

שטעטל, “זיי ווילן גיין ווייל זייער נשמה ציט אויף ברסלב”.

נאכדעם האט דער ראש ישיבה געזאגט: דאס יאר איז אין 
ישיבה זייער שיין, שוין פערצן יאר פון ווען די ישיבה האט זיך 
געעפנט און ס’איז נאך קיינמאל נישט געווען אזעלכע וואוילע 

בחורים.

איינער פון די קליינע קינדער האבן געקוקט אין די שטעטל 
בלעטל ווי ס’איז געווען א בילד ווי א גוי פאררעכט א מאשין 
וואס דער  וויסן  אין די בית הדפסה, און ער האט געוואלט 
גוי פאררעכט אויף די מאשין, אבער דער ראש ישיבה האט 
געזאגט: איך בין זייער ברוגז פארוואס מען האט אריינגעלייגט 
א בילד פון א גוי אינעם שטעטל בלעטל, און דער ראש ישיבה 
נישט אויף קיין  האט אים געזאגט: מיש שנעל אוועק, קוק 

גוים.

נאכדעם זענען די קינדער געקומען זאגן אז זיי ווילן מאכן 
א שפיל, און דער ראש ישיבה האט זיי געזאגט אז זיי זאלן 

מאכן א שפיל פון ‘א מעשה פון א צדיק’.

נאכדעם האט דער ראש ישיבה אנגעפאנגען צו זינגען די 
ניגון ‘ברוך השם אשר נתן מנוחה’, און דער ראש ישיבה האט 
געזאגט אז ער האט זייער ליב צו זינגען דעם ניגון; וועגן ‘ברוך 
השם’ מיינט ‘געלויבט דער אייבערשטער’, ‘אשר נתן מנוחה’ 
‘מנוחה’ איז די אותיות פון דעם הייליג’ן רבינ’ס נאמען, און ‘נתן’ 
איז ‘רבי נתן’, ‘אשר’ איז ‘מוהרא”ש’, געלויבט דער באשעפער 
וואס האט אונז געגעבן די הייליגע רבי, ר’ נתן און מוהרא”ש.

  דער ראש ישיבה האט געהאלטן די קליינע בעיבי און ער 
האט געפאטשט, דער ראש ישיבה האט געפרעגט זיין ווייב: 
“דאס איז cute )זיס( אדער אידיש נחת”? ארויסברענגענדיג 
אז אידיש נחת איז ווען מען לערנט. און זי האט געענטפערט: 
קינדער  די  זענען  נאכדעם   .”cute נאר  ס’איז  “טאקע 
צוריקגעקומען פארשטעלטערהייט, עס האט אויסגעקוקט ווי 
זיי האבן אנגעטון יעדע שמאטע וואס זיי האבן נאר געטראפן. 
די מענטשן וואס זענען דארט געווען האבן זיך נישט געקענט 
איינהאלטן פון לאכן... צוויי זענען געווען פארשטעלט ווי א 
טאטע און א מאמע, און די אנדערע צוויי זענען געווען די 

קינדער.

יצחק דוד איז געווען פארשטעלט ווי א קליינע טאטע’לע 
און ער האט דערציילט מיט אן אינטערעסאנטע קול, אז ער 
איז א איד פון ארץ ישראל, און ער זיצט און לערנט תורה, 
און ער וויל בעטן דעם ראש ישיבה א ברכה אז ער זאל האבן 
וועסט  דו  “אז  געזאגט,  אים  ישיבה  ראש  דער  האט  געלט. 

מכבד זיין דיין ווייב, וועסטו האבן אסאך געלט”. 

חלק ב'



און די מאמע’לע האט זיך אנגערופן: “איך האב נאר צוויי 
קינדער און איך וויל האבן נאך קינדער, איך ווארט שוין צען יאר 
אויף נאך קינדער”! האט דער ראש ישיבה איר געענטפערט: 
די  פאר  אייבערשטן  דעם  דאנקען  יעדן טאג  וועסט  דו  “אז 

קינדער וואס דו האסט יא, וועסטו האבן נאך קינדער”.

)שפיל(,  פלעי”ס  אסאך  נאך  געמאכט  האבן  קינדער  די 
אטענש”ן  אסאך  געגעבן  זיי  האט  ישיבה  ראש  דער  און 
)אויפמערקזאמקייט(. אינמיטן האט זיך איינער פון די קינדער 
אים...  אויף  געקוקט  גארנישט  נאך  האט  מען  אז  אנגערופן 
האט דער ראש ישיבה געזאגט: יעצט גייט דער קינד אליינס 
מאכן א שפיל. און דער ראש ישיבה האט אים געגעבן אסאך 

אטענש”ן.

נאכדעם האט זיי דער ראש ישיבה געזאגט זיי זאלן מאכן א 
שפיל פון די מעשה פון ‘עצתו אמונה פאר קינדער’. האבן זיי 
געפרעגט אויב עס דארף זיין פון די וואך, אדער עס קען אויך 
זיין פון א אנדערע וואך? האט דער ראש ישיבה געזאגט: עס 
איז נישט קיין חילוק פון וועלכע וואך די מעשה איז. זיי האבן 
געמאכט א שפיל פון די מעשה אז ר’ נתן האט געווארט פאר 
קינדער, און דער הייליגער רבי האט אים געבעטן צו ברענגען 
זעקס בענקלעך פאר א פדיון, און ר’ נתן האט טאקע געהאט 
זעקס קינדער. דער ראש ישיבה האט געזאגט אז זיי זאלן אויך 

אויסרעכענען די נעמען פון די קינדער פון ר’ נתן.

נאכדעם האט דער ראש ישיבה דערציילט אז אברהם אבינו 
איז ארומגעלאפן אין שטאט מיט א צוגעמאכטע האנט און ער 
האט זיך געמאכט ווי א משוגע’נער, אזוי זענען אלע קינדער 
אים נאכגעלאפן ביז זיי זענען ארויסגעלאפן פון שטאט האט 
באשעפער  א  דא  ס’איז  אז  אויסגעלערנט  אבינו  אברהם  זיי 
וואס ער פירט די וועלט און צו אים דארף מען רעדן און אים 
דארף מען דינען. און דער ראש ישיבה האט נאכגעמאכט ווי 
אזוי אברהם אבינו איז ארומגעלאפן הא הע הי הא... דער ראש 
ישיבה האט פארציילט אז קינדער האבן ליב אינטערסאנטע 
מענטשן און נאכצולויפן משוגעים, האט זיך דער פיר יעריגער 
יוסף נ”י אנגערופן, “איך האב ליב די אייבערשטער”! האט דער 
ראש ישיבה אים געזאגט: “איך האב ליב די קינדער וואס האבן 

ליב די אייבערשטער”!

ביז  אבינו  אברהם  נאכגעלאפן  קינדער  אלע  זענען  אזוי 
ער האט זיי ארויסגעטראגן אינדרויסן פון שטאט און דארט 
זיי געזאגט זעצטס ענק אלע אראפ, און ער האט  האט ער 
זיי אויסגעלערנט אז ס’איז נאר דא איין באשעפער אויף די 
גאנצע וועלט. און דער ראש ישיבה האט פארציילט אז אברהם 
אבינו האט נישט געזוכט צו כאפן די אלטע מענטשן, די אלטע 
מענטשן זענען שוין געווען צוגעוואוינט צו זייער עבודה זרה, 
נאר די יונגע מענטשן האט אברהם געוואלט ברענגען צו די 

אייבערשטער. נאכדעם האט מען געבענטשט.

באטע
ראש  צום  בחורים  ארויפגעקומען  זענען  בענטשן  נאכן 

ישיבה’ס הויז, און דער ראש ישיבה האט געשמועסט מיט זיי.

דער ראש ישיבה האט גערופן אלע קינדער, און געזאגט 
אז ער וויל זיי זאגן א וויכטיגע זאך. דער ראש ישיבה האט זיי 
ווייב איז געווארן א  ווייסן פארוואס לוט’ס  געפרעגט, “ענק 
שטיק זאלץ? ווייל זי האט צוריקגעקוקט. אז מען קוקט צוריק 
וואס איז געווען ווערט מען אינגאנצן פארביטערט, מען ווערט 

א שטיק זאלץ”.

איך האב באמערקט אן אינטערסאנטע זאך; אינמיטן די 
באטע איז איינע פון די קליינע קינדער זענען געגאנגען אין 
רייניגן,  נישט געקענט אליינס  זיך  בית הכסא, און ער האט 
האט דער ראש ישיבה געבעטן איינער פון די קינדער זאלן גיין 
אים העלפן, אבער ער האט זיך ארויסגעדרייט זאגנדיג אז ער 

קען נישט. איז דער ראש ישיבה אליינס געגאנגען.

מען האט אריינגעברענגט נאש לכבוד שבת, און דער ראש 
ישיבה האט דערציילט פאר די קינדער די מעשה פון די זיבן 
בעטלערס. דער ראש ישיבה האט פארגעזעצט ווי ער האט 
צוויי  די  אז  וואך,  לעצטע  פון  דערציילן  אינמיטן  געהאלטן 
קינדער האבן זיך פארלוירן אין וואלד, זיי זענען געווען זייער 
הונגעריג האבן זיי געבעטן דעם אייבערשטן אז זיי דארפן עסן 
און די אייבערשטער האט זיי געשיקט א בעטלער וואס זאל 
זיי געבן ברויט. איינער פון די קינדער האבן געפרעגט ווי אזוי 
האבן זיי געמעגט רעדן צו די בעטלער, מען טאר נישט רעדן 
צו א פרעמדע מענטש... האט דער ראש ישיבה געענטפערט 
אז זיי זענען געווען אליינס אין וואלד האבן זיי געמעגט רעדן 

צו אים.

חתנים  צוויי  די  מיט  געטאנצן  האט  ישיבה  ראש  דער 
וואס זענען דארט געווען, און נאכדעם האט דער ראש ישיבה 
ווייטער אביסל געשמועסט מיט די געסט, ביז דער ראש ישיבה 
האט זיך אנגערופן, גוט שבת! גוט שבת! עס איז געווען אזא 
געשמאק מיטצוהאלטן ווי דער ראש ישיבה פירט א סעודה, 
אזוי רואיג און פרייליך. עס האט מיך דערמאנט פון די ניגון, 
‘ווען שבת קומט, א גן עדן איז אין שטוב, יעדער איז פרייליך 

יעדער האט זיך ליב...’.

שבת אינדערפרי
שבת אינדערפרי בין איך נישט געווען ביים סעודה, אבער 
איך האב נאכגעהערט אז עס איז געווען זייער א שיינע סעודה. 
איין זאך האב איך געהערט; אז דער ראש ישיבה איז געווען 
אביסל אנטוישט ווען ער האט געהערט אז אין שטעטל ביים 
סיפורי  פאר  לערנט  מען  בשעת  אינדערפרי  שבת  קידוש 

מעשיות, זיצן אינגעלייט אין דער זייט און שמועסן.

נישט  זענען  ביידע  געזאגט:  האט  ישיבה  ראש  דער   
גערעכט, די וואס אינטערסירט נישט די שיעור טארן נישט 
אין  זיי דארפן ארויסגיין  און שטערן,  אין שול שמועסן  זיצן 
פאליש. און דער וואס לערנט פאר דארף אויך זען עס זאל זיין 
דרך ארץ, אויב מען שמועסט קען מען נישט פארלערנען, עס 

איז א חילול השם צו פארלערנען ווען מען רעדט.



דער ראש ישיבה שליט”א ביים באקוקן דעם נייעם מקוה מלכה  
ביים בית המדרש עצתו אמונה קרית ברסלב ליבערטי

שמחת הברית פון הילד חיים נ”י בן אברהם הערש וועבערמאן - ד וישלח - קרית ברסלב ליבערטי 
רעכטס: קריאת השם דורכ’ן ראש ישיבה שליט”א. לינקס: סעודת ברית

 דער ראש ישיבה שליט”א באזוכט אין די נייע קינדער געשעפט “באמבאלינא” - מיטוואך וישלח תשפ”ב

דער ראש ישיבה שליט”א קוקט זיך אום ביי די נייע דירות וואס 
ווערט יעצט געבויעט אין שטעטל - מיטוואך וישלח תשפ”ב



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!

ַווייל ִאיְך ִּבין ַא ְּבֶרְסֶלב’ֶער ֵהייּב ִאיְך ִזיְך אֹויף
ׁשֹוין  ִזיְך  ָהאט  ַאייְך  פּון  ֶווער  ִקיְנֶדער,  ֵטייֶעֶרע 
ִאיז  ַאייְך  פּון  ֶווער  אֹויְסֶגעְגִליְטְׁשט?  ַאָמאל 
ֶצעְקַלאְּפט?  ִזיְך  אּון  ַאָראְּפֶגעַפאְלן  ַאָמאל  ׁשֹוין 
ֶהעְרט ַא ַמֲעֶׂשה פּון ַא ְּבֶרְסֶלְב’ֶער ָחִסיד ָוואס ִאיז 

 , ן ְל א ַפ ע ֶג ְּפ א ָר ַא
ִזיְך  ָהאט  ֶער 
אֹויְסֶגעְגִליְטְׁשט 

ִאין ִדי ְׁשֵניי.

ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָהאט  ָנָתן  ֶרִּבי 
ַא  ֶגעַהאט 
ַנְחָמן  ֶרִּבי  ַּתְלִמיד 
ֶרִּבי  טּוְלְטִׁשיֶנער; 
טּוְלְטִׁשיֶנער  ַנְחָמן 
ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶגעְטֵריי צּו ַזיין ֶרִּבי, 
ָהאט  ֶער  ָנָתן,  ֶרִּבי 

ָנָתן  ֶרִּבי  ַּבאִדיְנט 
ִאין  ֶגעַגאְנֶגען  ַנְחָמן  ֶרִּבי  ִאיז  ַאָמאל  ֶגעְטֵריי.  ֵזייֶער 
ַגאס ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְגִליְטִׁשיג, ֶער ָהאט 
ִאין  ַאָראְּפֶגעַפאְלן  ִאיז  ֶער  ְגִליְטׁש אּון  ַא  ֶגעַכאְּפט 

ִדי ְׁשֵניי.

ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען ַאן ַאְלֶטע ְפרֹוי ָוואס ָהאט ִניְׁשט 
ֶגעֶהעְרט  ָהאט  ִזי  ֲחִסיִדים,  ְּבֶרְסֶלְב’ֶע  ֶגעַהאט  ִליּב 
ַזייֶנע  אֹויף  אּון  ֶרִּבי’ן  אֹויְפ’ן  ָהָרע  ָלׁשֹון  ַאַסאְך 
“ֶזעְסט?  ֶגעָזאְגט:  ֶגעַלאְכט אּון  ִזי  ַּתְלִמיִדים, ָהאט 
ִּביְסט ֶגעַפאְלן ַווייל דּו ִּביְסט ַא ְּבֶרְסֶלְב’ֶער, ָדאס ִאיז 
ַא ְׁשְטָראף ַפאְר’ן ַזיין ַא ְּבֶרְסֶלְב’ֶער!” ַאזֹוי ָהאט ִזי 

ֶגעַלאְכט אּון ֶגעָזאְגט.

ֶדער ַצִדיק ֶרִּבי ַנְחָמן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ִזיְך ִניְׁשט 
ַפאְרלֹויְרן, ֶער ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעהֹויְּבן, ִזיְך ָאְּפֶגעִּפיְצט 
פּון ִדי ְׁשֵניי אּון ֶגעָזאְגט 
ַאְלֶטע  ִדי  ַפאר 
“ִאיְך  ִאיֶדעֶנע: 
ַווייל  ֶגעַפאְלן  ִּבין 
ְגִליְטִׁשיג,  ִאיז  ֶעס 
ֶגעַפאְלן  ִּבין  ִאיְך 
ְׁשֵנייט;  ֶעס  ַווייל 
ַא  ִּבין  ִאיְך  ַווייל 
ְּבֶרְסֶלְב’ֶער ָהאּב ִאיְך 
אֹויְפֶגעהֹויְּבן,  ִזיְך 
ַא  ִּבין  ִאיְך  ַווייל 
ִאיְך  ִּבין  ְּבֶרְסֶלְב’ֶער 
ִניְׁשט ֶגעְּבִליְּבן אֹויף 
ֶרִּבי  ֶדער  ֶעְרד;  ֶדער 
ִמיר  אּוְנז  ֶלעְרְנט 
ָזאְלן ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרִליְרן, ֲאִפילּו ִמיר ַפאְלן ָזאְלן ִמיר 
ֵגייט  ָוואס  ַאִריֶּבער  ֵגייט  ֲאִפילּו ֶעס  ִזיְך אֹויְפֵהייְּבן, 

ַאִריֶּבער ָזאְלן ִמיר ִניְׁשט ֶוועְרן ְמיּוָאׁש”.

ִדי ַמֲעֶׂשה ֶלעְרְנט אּוְנז ְצֵוויי ַזאְכן; ֵאייְנס, ֶווען ִמיר 
ֵגייֶען ַאִריֶּבער ַא ְׁשֶוועִריֵקייט, ִמיר ֶצעְקַלאְּפן ִזיְך - 
ָזאְלן ִמיר ִניְׁשט ְטַראְכְטן ַאז ָדאס קּוְמט ַווייל ִמיר 
ֵגייֶען צּום ַצִדיק. ְצֵווייְטְנס, ִמיר ָזאְלן ֶגעֶדעְנֶקען ָוואס 
ֶדער ֶרִּבי ֶלעְרְנט אּוְנז, ִמיר ָזאְלן ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרִליְרן, 
ִמיְט’ן  ָאְנֵגיין  ַווייֶטער  ִזיְך אֹויְפֵהייְּבן אּון  ָזאְלן  ִמיר 

ֶלעְּבן, טּון ֶדעם ִוויְלן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶהע ֶהע ֶהע, קּוק ָאן ֶדעם ְּבֶרְסֶלב’ֶער ָחִסיד!



“סקומט שוין חנוכה”

“סקומט שוין חנוכה”

העלף נחמן נתן העלף נחמן נתן 
איינקויפן פאר איינקויפן פאר 

חנוכה!חנוכה!

וויפיל מאל קענסטו 
טרעפן די ווארט 

חנוכה?

טרעף
די פאלגנדע ווערטער
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סודאקא

שיעור מיטן רבי’ןשיעור מיטן רבי’ן
אא

לֹום. ב. ֻמָּתר ְלַׁשּנֹות ִּבְדַבר ַהּׁשָ

פּוֶנעם  טֹויְׁשן  ֶמעג  ֶמען  א.  טייטש. 

ֱאֶמת, ְּכֵדי ֶעס ָזאל ַזיין ָׁשלֹום. 
ָוואס  ַזאְכן  ָזאְגן  ֶמעג  ]ֶמען  פירוש. 

ֶזעֶנען ִניְׁשט ֱאֶמת, אֹויּב ָדאס ֶוועט 
ְקִריְגן  ִניְׁשט  ִזיְך  ְמ'ָזאל  ַאז  ַמאְכן 

אּון ְס'ָזאל ַזיין ָׁשלֹום[

אאמתמת

דער הייליגער רבי זאגט: 

ווער עס זאגט תיקון הכללי

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. איז זוכה צו אמונה

ב. וועט פארשטיין דאס לערנען

ג. וועט האבן נחת פון די קינדער

ד. דארף שוין גארנישט זארגן

שלחן ערוך

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

משה יוסף טייטילבוים נ”י - קרית ברסלב
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161

שאלה און ענטפער פון פאריגע  וואך:

דער הייליגער רבי האט געזאגט: יעדער איז 
איז מחיוב צו לערנען יעדן טאג

שאלה: 

ענטפער:



שמחת הברית פון הילד חיים נ”י בן אברהם הערש וועבערמאן - ד וישלח - קרית ברסלב ליבערטי 
רעכטס: קריאת השם דורכ’ן ראש ישיבה שליט”א. לינקס: סעודת ברית

שמחת הברית פון הילד חיים נ”י בן אברהם הערש וועבערמאן - ד וישלח - קרית ברסלב ליבערטי 
רעכטס: קריאת השם דורכ’ן ראש ישיבה שליט”א. לינקס: סעודת ברית

שמחת הברית פון הילד חיים נ”י בן אברהם הערש וועבערמאן - ד וישלח - קרית ברסלב ליבערטי 
רעכטס: קריאת השם דורכ’ן ראש ישיבה שליט”א. לינקס: סעודת ברית

יצחק בן פייגלא לרפואה שלימה ובניו ביי מוהרא”ש זי”ע דער ראש ישיבה ביים נעמען ברכת קדשו פון מוהרא”ש זי”ע                                                                           

יום טוב חנוכה פון די 
פריערדיגע יארן

שחרית מיטן ראש ישיבה שליט”א אין שטעטל - חנוכה תשפ”א                                                                           מוהרא”ש זי”ע בייים געבן א שיעור יו”ט חנוכה אין קרית יואל                                                                   

הדלקת נרות חנוכה ביי מוהרא”ש זי”ע




