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הערליכער יום טוב סוכות אין שטעטל 
פאריבער - חלק ב’. 

“א סעודה מיטן ראש ישיבה”

מיטן אייבערשטנ’ס הילף הייבן מיר אן א נייע סעריע וואס 
וואו  ווערן גערופן “א סעודה מיטן ראש ישיבה שליט”א”,  וועט 
ביי  זיי האבן מיטגעהאלטן  וואס  וועלן פארציילן  אנשי שלומינו 
ביי  אריין  עס  מיר  לייגן  וואך  די  ישיבה.  ראש  פונעם  סעודה  א 
די נייעס אפטיילונג, ווייל דאס האט שייכות מיטן פארגאנגענעם 
יום טוב סוכות, די קומענדיגע וואכן וועט עס מיטן אייבערשטנ’ס 
הילף ווערן אפגעטיילט אין אן עקסטערן ארטיקל וואס וועט לויפן 

יעדע וואך.

די וואך וועלן מיר אייך אראפ ברענגען גאר אן אינטערעסאנטער 
ארטיקל פון א באטייליגטער וואס האט מיטגעהאלטן די סעודה 
פונעם ראש ישיבה שליט”א פרייטאג צונאכט’ס חול המועד סוכות 
וועט הנאה האבן און ארויסנעמען  אין שטעטל. מיר האפן איר 
פון דעם הדרכה פארן לעבן, און זיך לערנען וויאזוי מען פירט א 

סעודה מיט קינדער. 

פאר קידוש האט דער ראש ישיבה שליט”א גענומען די הדסים 
און געפרעגט “ווער ווייסט וואס דער רבי זאגט וועגן הדסים? וואס 
קינדער  די  און  ווען מען שמעקט הדסים שבת?”  באקומט מען 
האבן שוין געוואוסט וואס צו ענטפערן, אז מען באקומט גוטע 

קינדער, ערליכע קינדער!

דער ראש ישיבה האט געוויזן אויף איינער פון די קינדער און 
געפרעגט, דו ווייסט וואס זיין בעסטע זאך איז? און דער קינד האט 
געשריגן, דער אייבערשטער! און דער ראש ישיבה האט ווייטער 
אייבערשטער!  און לאליס? דער  פון קענדיס  געפרעגט, בעסער 
און  אייבערשטער!  דער  דיפ?  טאמעטע  מיט  חלה  פון  בעסער 
וואך איז דער קינד  דער ראש ישיבה האט געזאגט, אז לעצטע 
אראפגעפאלן און ווייסט וואס ער האט געזאגט? כי טוב השם דער 

אייבערשטער איז גוט!

פון אנשי  איינער  ישיבה שליט”א האט געפרעגט  דער ראש 
שלמינו וואס האט געגעסן דארט די סעודה ווייל זיין סוכה איז 
צאמגעפאלן, אויב ער וואלט געוואוסט וואספארא טובה עס וועט 
ער  ]אז  צאמגעפאלן  איז  סוכה  זיין  וואס  דעם  פון  ארויסקומען 
וועט קענען עסן ביים ראש ישיבה שליט”א[ צו ער וואלט געווען 
צעבראכן. און דער ראש ישיבה האט אים געפרעגט וואס האסטו 
געטון ווען דיין סוכה האט זיך צובראכן? האסט געזינגען כי טוב 
השם? האט ער געענטפערט ער האט געטראכט אז נעקסטע יאר 

וועט ער קויפן א שטערקערע סוכה, האט דער ראש ישיבה אים 
געפרעגט אויב ער האט כאטש נישט געהאט קיין טענות אויפן 
אייבערשטן. און דער ראש ישיבה האט געזאגט אז דער אינגערמאן 
האט שוין מן הסתם געטראכט וואס ער דארף תשובה טון, וואס 
ער דארף פאררעכטן, אבער אמת’דיג איז עס נאר געווען א טובה 
פאר אים. און דער ראש ישיבה האט ארויסגעברענגט מיט דעם אז 
אסאך מאל געשעהט א זאך וואס קוקט אויס שלעכט, אבער עכט 

מאכט עס דער אייבערשטער נאר פאר די טובה פונעם מענטש.

איז  סוכה  די  אויב  געפרעגט  האבן  קינדער  די  פון  איינע 
ווען ער איז געשלאפן, האט ער געזאגט אז נישט.  צאמגעפאלן 
האט דער ראש ישיבה דערציילט א מעשה וועגן א איד וואס איז 
געשלאפן אין א סוכה אויפן דאך פון זיין הויז, און צופרי ווען ער 
האט זיך אויפגעוועקט האט ער זיך געטראפן אן קיין סוכה, די 

סוכה איז אוועקגעפלויגן...

מעשה:  א  נאך  פארציילט  ישיבה  ראש  דער  האט  נאכדעם 
אמאל איז געווען א איד וואס האט געבויעט זיין סוכה מיט אלע 
היתרים און קילות, דאס הייסט אז לכתחלה דארף א סוכה האבן 
פיר ווענט, אבער עס איז אויך כשר אויב ס’האט נאר דריי ווענט, 
און ווייניגסטנס איז גענוג צוויי ווענט מיט א טפח. יענער איד האט 
געבויעט א סוכה מיט צוויי ווענט און א טפח. יום טוב ביינאכט האט 
ער אראפגעברענגט אלע זיינע שיינע זילבענע כלים, לייכטערס, 
און א זילבערנע בעכער, צופרי ווען ער איז אויפגעשטאנען האט 
ער געזען אז ס’איז נישט דא, גנבים האבן עס גע’גנב’ט... איז ער 
זיין אז אזא זאך זאל  ווי אזוי עס קען  געגאנגען צום רב פרעגן 
פאסירן פאר אים, האט אים די רב געזאגט: קוקט אויס אז די גנבים 

זענען נישט געווען קיין תלמידי חכמים...

דער ראש ישיבה האט געזאגט פאר די קינדער זיי זאלן זאגן 
פאר די געסט וואס עס פאסירט ווען מען זאגט ביים עסן “לכבוד 
שבת”; ווען א בעיבי זאגט עס ווערט באשאפן א בעיבי מלאך, ווען 
א אינגל זאגט עס ווערט באשאפן א אינגל מלאך, ווען א טאטע 

זאגט עס ווערט באשאפן א טאטע מלאך, און אזוי ווייטער.

ווי  טוב,  יום  פון  ניגונים  שיינע  געזינגען  מען  האט  נאכדעם 
למשל איך זיץ מיך אין מיין סוכה’לע, פון ברעטעלעך און סכך...

דער ראש ישיבה’ס אייניקל, א קינד פון איין און האלב יאר, 
איז ארויסגעגאנגען פון די סוכה און ארומגעלאפן אינדרויסן. די 
האט  צוריקברענגען,  און  נאכלויפן  געוואלט  אים  האבן  עלטערן 
גיין אביסל  וויל  זיך אנגערופן: לאזט אים, ער  דער ראש ישיבה 
התבודדות... דער ראש ישיבה האט נאכגעזאגט די ווערטער וואס 
דער רבי האט געזאגט: “ווען איך וואלט געהאט א זון, וואלט איך 
נישט מורא געהאט אים צו שיקן אליינס אין פעלד התבודדות”.               

המשך קומענדיגע וואך אם ירצה השם.
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סוכות ביים ראש ישיבה שליט”א

“א סעודה מיטן ראש ישיבה”

א אינגערמאן פארציילט: איך האב געהאט די זכיה צו עסן די 
סעודה די צווייטע נאכט סוכות ביים ראש ישיבה שליט”א, איך וויל 
אראפשרייבן וואס איך האב זוכה געווען צו הערן און צו זען ביים 

שיינע סעודה.
ווען דער ראש ישיבה איז אהיימגעקומען פון שול האט אביסל 
גערעגנט אויפן גאס, דער ראש ישיבה האט שנעל געמאכט קידוש, 

און זיך געוואשן.
“א  האט  ער  אז  דערציילט  ישיבה  ראש  דער  האט  דערנאך 
געקומען  קינדער  די  זענען  דאווענען  נאכן  תפילה”,  פון  מעשה 
געבעטן  האט  ישיבה  ראש  דער  און  גאס,  אין  ס’רעגנט  אז  זאגן 
דעם אייבערשטן ס’זאל אויפהערן רעגענען כדי מען זאל קענען 
אז  געהאלפן  האט  אייבערשטער  דער  און  שול,  פון  אהיימגיין 

ס’האט אויפגעהערט רעגענען.
דער ראש ישיבה האט פארציילט אז די לובאוויטשע חסידים, 
זיי האבן נישט מורא פון רעגן, זיי לייגן אפילו נישט קיין שלאק. 
האט איינער געפרעגט, וואס טוען זיי אויב ס’רעגנט? האט דער 
ראש ישיבה געזאגט “גארנישט, זיי רירן זיך נישט ארויס פון די 
זיצן שעות אין  נ”ע פלעגט קענען  סוכה, דער לובאוויטשע רבי 
די רעגן אין די סוכה, עס האט געטראפט פון אים וואסער פון 
איבעראל, אבער ער איז געבליבן זיצן אין די סוכה”. האט איינער 
געפרעגט, וואס איז מיט שלאפן, זיי בלייבן שלאפן אין די סוכה 
אפילו ס’רעגנט? האט דער ראש ישיבה געזאגט אז זיי שלאפן נישט 
סוכות, די מערסטע איז דרימלען אויפן בענקל. אזוי ווי די גמרא 
זאגט ביי שמחת בית השואבה - לא ראינו שינה בעינינו, מען איז 

נישט געשלאפן א גאנצע נאכט - נאר געדרימלט.
אויך האט דער ראש ישיבה פארציילט אז היינט צופרי ווען ער 
האט געענדיגט שאקלען לולב, איז זיין אתרוג אראפגעפאלן און 
געווארן פסול, אבער עס איז געווארן פסול נאר פאר די ערשטע 

טאג.
פארוואס  ווייסט  “ווער  געפרעגט:  האט  ישיבה  ראש  דער 
סוכות ווערט אנגערופן ‘זמן שמחתנו‘? ‘פסח’ ווערט אנגערופן ‘זמן 
חירתנו’, ווייל דעמאלטס איז מען ארויס פון מצרים. ‘שבועות’ איז 
תורה.  די  געגעבן  ווייל דעמאלטס האט מען  תורתנו’,  ‘זמן מתן 
איז  סוכות  ווייל  שמחתנו’?  ‘זמן  ‘סוכות‘  הייסט  פארוואס  אבער 
גלייך נאך יום כיפור, און יעדער איד איז אפגעוואשן פון עבירות, 
וועגן דעם איז מען אזוי פרייליך, ס’איז די שענסטע צייט פונעם 

יאר, צווישן יום כיפור און סוכות דעמאלטס איז יעדער ריין”.

דארף  ווער  קינדער,  די  געפרעגט  האט  ישיבה  ראש  דער   
די קינדער האבן געשריגן, איך! איך! אבער דער  סעלצער? און 
ראש ישיבה האט געזאגט, ‘איך’ איז דער אייבערשטער. האט דער 
ראש ישיבה’ס קליינער זון יוסף געזאגט, ‘יוסף דארף סעלצער’, און 

דער ראש ישיבה האט אים געגעבן.
אינגל,  קליינע  א  צו  אנגערופן  זיך  האט  ישיבה  ראש  דער 
פארצייל פאר דיין טאטע וואס איך האב דיר געזאגט אויפן וועג 
אהיים פון שול, פארוואס האט דער ראש ישיבה אסאך כח? און 
דער ראש ישיבה האט פארציילט אז אויפן וועג האט יענער אינגל 
געזאגט ער האט נישט קיין כח צו גיין אזוי ווייט, האט אים דער 
ראש ישיבה געזאגט: דו ווייסט פארוואס איך האב אזוי סאך כח? 

ווייל איך האב ליב דעם אייבערשטן!
דער ראש ישיבה האט זיך אנגערופן נאכן עסן די זופ, מאמי 
די זופ איז זייער פיין געווען, און איינער פון די קינדער האבן זיך 
ישיבה  ראש  דער  ]ווייל  פיין!  איז  אייבערשטער  דער  אנגערופן 
לייגט עס אריין אין די קינדער אז דער אייבערשטער איז די בעסטע 
זאך[. און דער ראש ישיבה האט געזאגט, יא, דו ווייסט זייער גוט! 

ביזט א צדיק!
און דער ראש ישיבה האט געפרעגט: וואס איז בעסער, אלע 
האבן  אלע  און  אייבערשטער?  דער  אדער  לאליס,  און  קענדיס 
אויפן  זאך  בעסטע  די  איז  וואס  אייבערשטער!”  “דער  געשריגן 

וועלט? “דער אייבערשטער!”
דער ראש ישיבה האט געהייסן פאר איינער פון די קינדער 
עפעס ארויסטראגן פון די סוכה, אבער ער האט נישט געפאלגט, 
געזאגט,  ישיבה האט אים שטילערהייט שטרענג  און דער ראש 
“ווען א טאטע הייסט עפעס, נישט קיין חילוק וואס, דארף מען 

פאלגן גלייך”.
דארט ביי די סעודה האט אויך געגעסן א אינגערמאן פון אנשי 
שלומינו וואס האט געהאט א גאנצע פרשה וואס די רעגירונג האט 
וכו’, און דער ראש ישיבה האט אים  זיך אריינגעמישט ביי אים 
געפרעגט: האסט שוין היינט געזינגען כי טוב ה’? האט ער געזאגט 
אז נאכנישט, האט דער ראש ישיבה אים געזאגט, זינג יעצט! און 
דער ראש ישיבה האט אנגעהויבן צו זינגען צוזאמען מיט אים, ‘כי 
טוב ה’ ווייל דער אייבערשטער איז גוט...’ און דער ראש ישיבה 
האט פארציילט אז אויפן וועג צו שול איז איינער פון די קינדער 
אראפגעפאלן און ער האט זיך גוט צוזעצט און ‘ווייסט וואס ער 
האט געזאגט?’ ער האט געזאגט, כי טוב ה’ – דער אייבערשטער 

איז גוט.
און די ראש ישיבה האט אנגעמערקט אז ס’קען זיין אז די ניגון 
ווערטער דאס דארף מען  די  ניגון, אבער  אזא שיינע  נישט  איז 

זינגען יעדן טאג.

המשך קומענדיגע וואך אם ירצה השם.



מרדכי אהרן היילפרין:

א( שבת חול המועד האבן 
מיר געהאט די זכי’ אז דער ראש 

איך האב ישיבה שליט”א איז געווען אין שטעטל. 
קומען  זאל  ישיבה  ראש  דער  געוואלט  שטארק  זייער 
באזוכן ביי מיר אינדערהיים, כאטש איך האב געטראכט 
וואס עפעס זאל דער ראש ישיבה קומען צו מיין הויז, 
דאך האב איך אפגעמאכט, וואס קאסט צו בעטן דעם 
אייבערשטן, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן ווען איך 

האב זיך דערמאנט. 

און  קאוטש  אויפ’ן  געזיצן  איך  בין  נאכמיטאג  שבת 
געלערנט, ווען פלוצלינג זע איך פון פענסטער דער ראש 
ישיבה שפאצירט אראפ די גאס וואו איך וואוין. איך זע 
ווי דער ראש ישיבה קומט אין ריכטונג פון מיין הויז, און 
קלאפט אן אויף מיין טיר, איך בין געווארן זייער פרייליך 
אז מיינע תפילות זענען געענטפערט געווארן. איך בין 
שנעל געלאפן עפענען די טיר און דער ראש ישיבה איז 
אריין געקומען און רופט זיך אן “נו, יעצט האסטו שוין א 

מעשה פון תפילה”.

אין  געווען  בין  איך  אז  אייבערשטער  שכח  ב( 
שמחת  דעם  שליט”א  ישיבה  ראש  ביים  וויליאמסבורג 
תורה. שמחת תורה אינדערפרי ביי די הקפות, אינמיטן 
טאנצן גאר לעבעדיג זיך פרייענדיג מיט די תורה, רופט 
זיך דער ראש ישיבה אן צו מיר “דו שוויצט נישט! שמחת 
תורה דארף מען שוויצן” האב איך אנגעהויבן בעטן דעם 
אייבערשטן איך זאל קענען פאלגן דעם ראש ישיבה, ברוך 
השם אז איך האב געטאנצן זייער שטארק און לעבעדיג 

און איך האב גוט גוט געשוויצט דעם יום טוב.

יעקב משה אינדארסקי:

א( איך בין אריינגעפארן פון שטעטל קיין וויליאמסבורג 
הושענה רבה צו זיין ביים ראש ישיבה שליט”א, איך האב 
זייער שטארק געבעטן דעם אייבערשטן אז איך זאל זיין 
צייטליך צום דאווענען און גרינג טרעפן פארקינג, שכח 
הייליגער באשעפער אז איך בין אנגעקומען פונקט אין 
שכח  פארקינג.  גוטע  א  געטראפן  גרינג  גאר  און  צייט 

אייבערשטער!

ב( מיין קאר האט 
האב  איך  צובראכן,  זיך 
פאררעכטן.  צו  געגעבן  עס 
אסאך מאל קען עס נעמען זייער לאנג, 
אבער אין שטעטל איז נישט גרינג ווען מען האט נישט 
קיין קאר, האב איך געבעטן דעם אייבערשטן אז ס’זאל 
נישט נעמען לאנג צו פאררעכטן, אויך האב איך געבעטן 
דעם אייבערשטן אז איך זאל נישט דארפן באצאלן פון 
שכח  באצאלן,  עס  זאל  אינשורענס  די  נאר  טאש,  מיין 
צוריקבאקומען  שנעל  גאר  האב  איך  אז  אייבערשטער 
מיין קאר און די אינשורענס האט באצאלט די קאסטן פון 

פאררעכטן.

אברהם יצחק אייזנער:

איך בין געפארן צו מיינע עלטערן אויף די ערשטע 
האב  איך  שעה.  זעקס  בערך  פון  וועג  א  סוכות,  טעג 
וואכן פארדעם  אסאך תפילה אריינגעלייגט שוין אפאר 
אז די וועג זאל זיין געשמאק, און אונז זאלן אנקומען און 
צוריקקומען געזונטערהייט. אינמיטן וועג זע איך אויף די 
סקרין א רויטע לעמפל א סימן אז די לופט פון די רעדער 
גייט ארויס, איך בין ארויס פון קאר זען וואס די זאך איז, 
אפשר איז א נאגל אריין אינעם רעדל און איך וועל עס 
זיין אבער  וואס ס’קען  דארפן טוישן, איך האב געזוכט 
דעם  געבעטן  איך  האב  גוט,  אויסגעקוקט  האט  אלעס 
אייבערשטן “הייליגער באשעפער, דו קענסט אלעס מאכן 
אפילו אז דער רעדל זאל זיך צוריק אנפילן און איך זאל 
קענען געהעריג ווייטער פארן, העלף מיר זאלן אנקומען 
אויב  זען  צו  מינוט  אפאר  געווארט  האב  איך  בשלום”. 
די לופט ווערט טאקע ווייניגער, אבער ברוך השם דער 
נומער וואס זאגט וויפיל לופט ס’איז נאך דא איז געבליבן 
די זעלבע, טאקע ווייניגער ווי נארמאל אבער גענוג אז 
די קאר קען נאך פארן. נאך א שטיק צייט פארן קוק איך 
וואונדער!  איבער  וואונדער  און  נומער,  דער  נאכאמאל 
שוין  האלט  עס  פריער  פון  העכער  האלט  נומער  דער 
ווי ס’דארף עכט זיין! שכח הייליגער באשעפער פאר די 

אפענע נס!



ַאְחדּות ִאין ִליְּבַׁשאְפט ַּביי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו
ְׁשַנת  ַמר-ֶחְׁשָון,  ג’  ֹנַח,  ַּפְרַׁשת  ַׁשָּבת קֹוֶדׁש  ֶעֶרב   - ִיְתָּבַרְך  ְּבֶעְזַרת ה’ 

תשע”ט ִלְפָרט ָקָטן
ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

ָוואס מֹוֲהָרא”ׁש  ַהזֹוַהר  ַמֲאָמר  ֶדעם  ֶגעֶדעְנֶקען  ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרְפן  ִמיר 
ְפֶלעְגט ִמיט אּוְנז ְׁשֶטעְנִדיג ַחֶזְר’ן; ֶעס ְׁשֵטייט ִאין זֹוַהר ַהָקדֹוׁש )ָנׂשֹא קכח.( 
ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים: “ֲאָנן ַבֲחִביבּוָתא 
ַתְלָיא”, אּוְנֶזער ַזאְך ִאיז ַאז ִמיר ָהאְּבן ִזיְך ִליּב ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן; ֶרִּבי 
ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים ַאז ֶמען ָזאל  ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי ָהאט ַאַריין ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין 
ִזיְך ִליּב ָהאְּבן ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, ְפֶלעְגט מֹוֲהָרא”ׁש ָזאְגן אֹויף ֶדעם ַא 
ֵׁשייֶנעם ֶרֶמז: ֲא’ַנ’ן’ ִאיז ִדי ָראֵׁשי ֵּתיבֹות: “ַא’ְנֵׁשי ַנ’ַחל נ’ֹוֵבַע - ַבֲחִביבּוָתא 
ָהאְּבן  ִליּב  ִזיְך  אּון  צּוַזאֶמען  ַהאְלְטן  ִזיְך  ַדאְרְפן  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי  ַתְלָיא”, 

ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן.
ִסיָמן  )ַחֵיי מֹוֲהַרן,  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ָוואס ֶדער  ַזיין  ְמַקֵיים  ִמיר ַדאְרְפן 
רצב(: “ָהעֹוָלם ָראּוי ֶׁשִּיְתְמהּו ַעְצָמן ַעל ָהַאֲהָבה ֶׁשֵּביֵנינּו”, ִדי ֶוועְלט ֶוועט 
ִזיְך וואּוְנֶדעְרן אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ִליְּבַׁשאְפט ָוואס ֶוועט ֶהעְרְׁשן ְצִוויְׁשן ַאייְך; 
ָדאס ִאיז ָוואס מֹוֲהָרא”ׁש ְפֶלעְגט ְׁשֶטעְנִדיג ַחֶזְר’ן אּון ִזיְך ֶּבעְטן ַּביי אּוְנז, 

ִמיר ָזאְלן ִזיְך ִניְׁשט ְקִריְגן אּון ִניְׁשט ַאֶוועק ַמאְכן ַא ְצֵווייְטן.
ֶמען ֶוועְרט ִניְׁשט ְגֶרעֶסער ֶווען ֶמען ְׁשֶּפעט פּון ַא ְצֵווייְטן אּון ֶמען ֶוועְרט 
ָזאְגן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ַאֶוועק;  ֶיעֶנעם  ֶווען ֶמען ַמאְכט  ִניְׁשט ֶמער 
)סֹוָטה יד:(: “ָּכל ָמקֹום ֶׁשַאָּתה מֹוֵצא ְׁשֵני ִמְקָראֹות, ֶאָחד ְמַקֵיים ַעְצמֹו ּו
ֶאת  ַמִּניִחין  ֲחֵבירֹו,  ִּדְבֵרי  ּוְמַבֵּטל  ַעְצמֹו  ְמַקֵיים  ְוֶאָחד  ֲחֵבירֹו  ִּדְבֵרי  ְמַקֵּים 
ֶׁשְּמַקֵּים ַעְצמֹו ּוְמַבֵּטל ֲחֵבירֹו, ְוּתֹוְפִסין ֶאת ֶׁשְּמַקֵּים ַעְצמֹו ּוְמַקֵּים ֲחֵבירֹו”; 
ַאז ֵאייֶנער ֶדעְרַהאְלט ִזיְך אּון ֶער ִאיז אֹויְך ְמַחֵזק ַאְנֶדעֶרע, ַאַזא ֵאייֶנער 
ָהאט ַהְצָלָחה, ִוויֶדעְראּום ַאז ֵאייֶנער זּוְכט ָנאר ִווי ֶער ֶקען ֶיעֶנעם ַאֶוועק 

ַמאְכן אּון ְמַבֵּטל ַזיין – ֶדער ֶוועְרט ָּבֵטל.
ִאיְך ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ִאין אּוְנֶזעֶרע ד’ ַאּמֹות - ַּביי ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל 
ַהקֹוֶדׁש - ָזאל ֶמען ִזיְך ִליּב ָהאְּבן ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן; ֶמען ֶוועְרט ִניְׁשט 
ְגרֹויס ֶווען ֶמען ַלאְכט פּון ַא ְצֵווייְטן אּון ֶמען ֶוועְרט ִניְׁשט ָחׁשּוב ֶווען ֶמען 
ְׁשֶּפעט פּון ַא ְצֵווייְטן, ְׁשֹלמֹה ַהֶּמֶלְך ָזאְגט )ִמְׁשֵלי כו, יח(: “ְּכִמְתַלְהֵלַה ַהּיֶֹרה 
ִזִקים ִחִצים ָוָמֶות”, ַאזֹוי ִווי ֵאייֶנער ִׁשיְסט ַפייְלן אֹויף ַא ְצֵווייְטן ֶיעֶנעם צּו 
ַהְרְג’ֶנען, “ֵּכן ִאיׁש ִרָּמה ֶאת ֵרֵעהּו ְוָאַמר הֲ לֹא ְמַשֵחק ָאִני”, ַאזֹוי אֹויְך ִאיז 
ֶדער ָוואס ְׁשֶּפעט פּון ַזיין ַחֶבר אּון ֶווען ֶדער ַחֶבר ֶזעט ַאז ֶיעֶנער ַמאְכט חֹוֶזק  
פּון ִאים, ָזאְגט ֶער ִאים “הֲ לֹא ְמַשֵחק ָאִני”, ִאיְך ֵמיין ָדאס ִניְׁשט ֶעְרְנְסט, ִאיְך 

ַמאְך ָנאר ַא ִוויץ... ָאֶּבער ְלַמֲעֶׂשה ִאיז ֶיעֶנעְמס ְּבלּוט ַפאְרָגאְסן ֶגעָוואְרן.
ַא ְפֵרייִליֶכער ֶמעְנְטׁש ַמאְכט ְפֵרייִליְך ַא ְצֵווייְטן אּון ַא ֵרייֶנער ֶמעְנְטׁש 
ֶרעְדט ֵׁשיין צּו ַא ְצֵווייְטן אּון ִפיְרט ִזיְך ֵׁשיין צּו ַא ְצֵווייְטן; ָוואס דּו ָהאְסט 
ִניְׁשט ִליּב ֶמען ָזאל טּון ַפאר ִדיר ָזאְלְסטּו ִניְׁשט טּון ַפאר ַדיין ַחֶבר - ֶזה 
ְּכַלל ָּגדֹול ַּבּתֹוָרה )ְירּוַׁשְלִמי ְנָדִרים ט, ד; ַׁשָּבת לא.(; ִאין ְׁשטּוּב ֶרעְדט ֶמען ֵׁשיין 
צּו ִדי ַווייּב אּון ִקיְנֶדער אּון ַאזֹוי אֹויְך צּו ֲחֵבִרים; ֶמען ֶגעְּבט ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַא 

גּוט ָוואְרט.
ְׁשַטאְרק ִדיר, אּון ֶגעֶדעְנק ַאז ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ַאֶלעס ֶמעְגִליְך, ַאזֹוי ִווי 
ֶדער ֵהייִליֶגער ַּתם ְפֶלעְגט ָזאְגן )ִסיּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות ַמֲעֶׂשה ט(: “ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ִאיז ַאֶלעס ַׁשָייְך”.
ַא ְפֵרייִליְכן ַׁשָּבת.

די  געזאגט:  רבי האט  הייליגער  דער 

וועלט וועט זיך וואונדערן אויף די. 

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. גרויסע קדושה פון אייך

ב. יראת שמים פון אייך

ג. גרויסע ליבשאפט צווישן אייך

ד. שמחה פון אייך

ווערן זיינע ביינער פארפוילט

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

חי’ צירל פורסט תחי’ - קרית ברסלב
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161

שאלה און ענטפער פון פאריגע  וואך:

ברוכים הבאים בשם השם

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמן א חשובע משפחה וואס 
האט זיך אהערגעצויגן אין קרית ברסלב ליבערטי

ישראל חיים ברוין הי”ו וזוגתו שרה אסתר תחי’

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן 

שטעטל, און קענען אויפציען די קינדער אויפן הייליגן רבינ’ס וועג.

B&H DrygooDs 
קאפלעך, ציצית, העמעדער, 
הויזן, זאקן און אזוי ווייטער.

רופט
משפחת ברוך יאקאבאוויטש

845-320-3332

סימן טוב ומזל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר

יקותיאל פעלדמאן הי”ו וזוגתו מרים תחי’
צו די פדיון הבן פון הילד נחמן נתן נ”י למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן אסאך נחת פון 

דעם קינד און אלע קינדער געזונטערהייט.

דער הייליגער רבי זאגט: ווער עס איז מקנא 
א צווייטן

שאלה:

ענטפער:



מעשה פון אנשי שלומינו אין אומאן
ִאין ְׁשָטאט אּוַמאן ]ָדאְרט וואּו ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִליְגט[, ְפֶלעְגט ַזיין 
ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ְׁשָטאט ִמיט ַאַסאְך ָּבֵּתי ִמְדָרִׁשים פּון ַאֶלע ַחִסידּות’ֶער, 
אֹויְך ִאיז ֶגעֶווען ֵאיין ְגרֹויֶסע ֵּבית ַהִמְדָרׁש ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ְׁשָטאט ִניְׁשט 
ַדְוָקא ַפאר ַא ְסֶּפעִציֶעֶלער ֲחִסידּות ָנאר ַא ְׁשָטאְט’ס ׁשּול. ַאזֹוי אֹויְך ֶזעֶנען 
ֶגעֶווען ַאַסאְך ַרָּבִנים ָוואס ָהאְּבן ֶגעוואֹויְנט ִאין אּוַמאן אּון ָהאְּבן ֶגעַהאט 
ֵזייֶעֶרע ֵאייֶגעֶנע ָּבֵּתי ֶמְדָרִׁשים. ְצִוויְׁשן ִדי ַרָּבִנים ִאיז ֶגעֶווען ֵאיין ָרב ִמיט 
ֶמעְנְטְׁשן  ֶעְרִליֶכע  ִניְׁשט  ֵלייֶדער  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס  ֶרעִּביִצין,  ַזיין 
ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, זיי ָהאְּבן ִּבְכַלל ִניְׁשט ַמְקִּפיד ֶגעֶווען אֹויף ַקיין ַּכְׁשרּות אּון 
קֹוים ֶגעִהיְטן ּתֹוָרה אּון ִמְצֹות, ָאֶּבער ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע ֲעִׁשיִרים. ֶדער 
ָרב ָהאט אֹויְך ֶגעַהאט ַזיין ֵאייְגן ׁשּול ִאין ֶצעְנֶטער פּון ְׁשָטאט. ֵזיי ָהאְּבן 
ֶגעַהאט ֵאיין ֵאייְנִציג ָטאְכֶטער ָוואס ִאיז ֵלייֶדער ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועְקֶגעַפאְלן 
פּון ִאיִדיְׁשֵקייט, ִזי ִאיז ַאזֹוי ִטיף ֶגעַפאְלן ַאז ִזי ְפֶלעְגט ִניְׁשט ִהיְטן ַקיין 
אֹויף  ֵגיין  אּון  גֹוִיים,  ִמיט  ְדֵרייֶען  ִזיְך  ְפֶלעְגט  ִזי  ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַׁשָּבת 

ְׁשֶלעְכֶטע ְּפֶלעֶצער, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ָאְּפִהיְטן. 

ְצִוויְׁשן ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ִאין אּוַמאן ִאיז ֶגעֶווען ַא ָּבחּור ‘ְיהּוָדה’, ֶמען 
ָּבחּור,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ‘יּוָדא’ֶלע’,  רּוְפן  ִאים  ְפֶלעְגט 
ִמְקֶוה,  ִאין  ֵגיין  ְפֶלעְגט אֹויְפְׁשֵטיין ֲחצֹות,  ַהֵׁשם, ֶער  ֱאֶמת’ֶער עֹוֵבד  ַאן 
נאכדער ְפֶלעְגט ֶער ֵגיין צּום ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ’ס ִציּון ִזיְצן ָדאְרט ַפאר ַלאְנֶגע 
ָׁשעֹות ֵווייֶנען אּון ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער 
ִזיְצן אּון  ִוויַאזֹוי ֶקען ַא יּוְנג ָּבחּור  ִזיְך ֶגעוואּוְנֶדעְרט  ִאיד. ֶיעֶדער ָהאט 

ֵווייֶנען אּון ֵווייֶנען ַאזֹוי ַלאְנג, פּון וואּו ֶנעְמט ֶער ִדי ּכֹחֹות ַפאר ֶדעם? 

ָאִריֶמעַלייט,  ְגרֹויֶסע  ָגאר  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  אּוַמאן  ִאין  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי 
ִפיֶטעְרן  צּו  וואּו  פּון  אּון  ֶעְסן,  צּו  ָוואס  ֶגעַהאט  ִניְׁשט  ַמָמׁש  ָהאְּבן  ֵזיי 
ִדי הּוְנֶגעִריֶגע ִקיְנֶדער, ְפֶלעְגן ֵזיי ַארּוְמֵגיין ָנאְך ֶגעְלט פּון הֹויז צּו הֹויז 
צּו ָהאְּבן ֶגעְלט ַאֵהייְמצּוְּבֶרעְנֶגען צּו ֶקעֶנען ֵלייְגן ְּברֹויט אֹויְפ’ן ִטיׁש אּון 
ְׁשַּפייְזן ִדי ִמְׁשָּפָחה. ֶדער ָּבחּור יּוָדא’ֶלע, ְפֶלעְגט אֹויְך ֵגיין ָנאְך ֶגעְלט, ִזיְך 

ַאֵליין אֹויְסצּוַהאְלְטן צּו ֶקעֶנען ָאְנֵגיין ִמיט ַזיין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם. 

ֵאיין ָטאג ִאיז ֶער ָאְנֶגעקּוֶמען צּום הֹויז פּון ֶדעם ָרב ָוואס ָהאט קֹוים 
ֵׁשיין,  ֵזייֶער  ָדאְרט  ִאים אֹויְפֶגענּוֶמען  ָהאט  ֶמען  ִאיִדיְׁשֵקייט,  ֶגעַהאְלְטן 
ֶמען ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן צּו ֶעְסן פּון ַאֶלעם גּוְטן, ִפיׁש, ְפֵלייׁש, אּון ַאֶלע ִמיֵני 
ֶעְסן ָוואס ֶער ָהאט ָנאְך ִאין ַזיין ֶלעְּבן ִניְׁשט ֶגעֶזען. ֶמען ֶקען ִזיְך ַאֵליין 
ָפאְרְׁשֶטעְלן אּון ַאַזא הֹויז ֶוועְלֶכע ְפֵלייׁש ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ָדאְרְטן, ֶווער 

ֶדער  ָאֶּבער  ָאְּפִהיְטן...  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶהְכֵׁשר,  ֶוועְלֶכע  ֵווייְסט 
יּוְנֶגער יּוָדא’ֶלע ָוואס ִאיז ֶגעֶווען אֹויְסֶגעהּוְנֶגעְרט פּון ַאָּפאר ֶטעג ִניְׁשט 
ֶעְסן ַקיין ָנאְרַמאֶלע ֶעְסן, ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֵּבייְׁשֵטיין ֶדעם ְגרֹויְסן ִנָסיֹון 
אּון ֶער ָהאט ָיא ֶגעֶגעְסן ָדאְרט ֲאִפילּו ֶער ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז ִדי ֶעְסן ָהאט 
ִניְׁשט ֶדעם ֶּבעְסְטן ֶהְכֵׁשר. ַאזֹוי ְפֶלעְגט ֶער ֶיעֶדע ְׁשִטיק ַצייט ֵגיין צּו ֶדעם 

הֹויז פּון ֶדעם ִניְׁשט ֶעְרִליְכן ָרב אּון ֶעְסן ָדאְרט.

ֶדעְרוואּוְסט  ִזיְך  ָהאְּבן  ְׁשָטאט  פּון  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי  ֶעְרִליֶכע  ִדי  ֶווען 
ֶדעְרפּון ַאז ֶער ֵגייט ֶעְסן ָדאְרט פּון ָמאל צּוָמאל, ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעקּוֶמען צּו 
ִאים אּון ֶגעָזאְגט “ַפאְרָוואס ֵגייְסטּו ַאִהין? דּו ֵווייְסט ִניְׁשט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען 
ִניְׁשט ֶעְרִליְך אּון ִדי ֶעְסן ִאיז ִניְׁשט ָּכֵׁשר? ֵגיי ִניְׁשט ָדאְרט, ֵזיי ֵגייֶען ִדיְך 
ָאְּפִקיְלן פּון ַדיין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם. ָאֶּבער ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעַהאְלְטן ְקלּוֶגער אּון 
ָיא ֶגעַגאְנֶגען, ַאזֹוי ִאיז ֶעס ָאְנֶגעַגאְנֶגען ַפאר ַא ְׁשִטיק ַצייט. ִּביז יּוָדא’ֶלע 
ִאיז ֶנעֶּבעְך ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועְקֶגעַפאְלן פּון ִאיִדיְׁשֵקייט אּון ָנאְך ַא ְׁשִטיק ַצייט 
ֲחתּוָנה ֶגעַהאט ִמיט ֶדעם ָרְב’ס ָאְּפֶגעָפאֶרעֶנע ָטאְכֶטער, ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
ַאִריֶּבער צּו ַסאְך ַצייט ָנאְכֶדעם אּון ֶער ָהאט ַאָראְּפֶגענּוֶמען ַזיין ָּבאְרד אּון 
ֵּפיאֹות, ְׁשֶּפעֶטער ָהאט ֶער ָאְנֶגעַפאְנֶגען ֶרעְדן ֶקעְגן ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּוָנה 
ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ִּביז ֶער ִאיז ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועְקֶגעַפאְלן פּון ִאיִדיְׁשֵקייט... ר’ ֵלִוי 
ִיְצָחק ֶּבעְנֶדער ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְפֶלעְגט ַפאְרֵצייְלן, ַאז ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעֶקעְנט 
ֶדעם יּוָדא’ֶלע פּון ֶווען ֶער ִאיז ָנאְך ֶגעֶווען ֶעְרִליְך, ֶווען ֶער ְפֶלעְגט ָנאְך 
ֵווייֶנען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ִוויל ַזיין ַא ַצִדיק. אּון ר’ ֵלִוי ִיְצָחק ָהאט 
ַרְחָמנּות ֶגעַהאט אֹויף ִאים אּון ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֶוועט ֵגיין ֶרעְדן 
צּו ִאים אּון ְּפרּוִּביְרן אים צּוִריק צּו ְּבֶרעְנֶגען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ִאיז ֶער 
ֶגעַגאְנֶגען צּו יּוָדא’ֶלע’ס הֹויז ִזיְך ְטֶרעְפן ִמיט ִאים, ֶאְפָׁשר ָדאְך ֶוועט ֶער 
ּפֹוֵעְל’ן, ָאֶּבער ֶווען ר’ ֵלִוי ִיְצָחק ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶרעְדן ִמיט ִאים ָהאט 
ֶער ָאְנֶגעַפאְנֶגען ְׁשֵרייֶען ִמיאּוְס’ֶע ֶוועְרֶטער אּון ֶרעְדן ֶקעְגן ִדי ֱאמּוָנה, 
ֶנעֶּבעְך, אֹויף ַאזֹוי ַווייט ַאז ר’ ֵלִוי ִיְצָחק ָהאט ֶגעמּוְזט צּוְׁשָטאְּפן ַזייֶנע 

אֹויֶעְרן ַווייל ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֶהעְרן ָוואס ֶער ָהאט צּו ָזאְגן.

...
טייערע ליינער! וועלכע מוסר השכל האסטו ארויס גענומען פון די 

מעשה? 
שיקט אריין צו די מערכת אויף 845-379-1161

breslevofficeliberty@gmail.com אדער צו
...

 מוסר השכל פון פאריגע וואך
 רייזל און חי’ וועבערמאן תחי’: חתונה האבן איז א גוטע זאך
חי’ צירל פורסט תחי’: א( פאלגן א צדיק ב( חתונה האבן יונג
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פארזעצונג פון פריער:

ַקיין  ַאֵהיים  צּוִריק  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער  ֶווען  ְגַלייְך 
ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע - ָנאְכן ֵזיין ִאין ַקאִמיִניץ, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער 

ִוויל ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל.

...
ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ַלאְנג  ִניְׁשט  ַצייט,  ֶיעֶנע  ִאין 
צּוִריק ֶגעקּוֶמען פּון ַקאִמיִניץ, ִאיז ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן ַּביים ֶרִּבי’ן 
ִדי ֶפעְרֶטע ָטאְכֶטער. ָאֶּבער ָנאְך ֵאייֶדער ְמ’ָהאט ִאיר ַא ָנאֶמען 

ֶגעֶגעְּבן ִאיז ִזי ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ֹלא ָעֵלינּו.

ִאיֶּבעְרֵגיין  ָנאְך  “ְס’ֶוועט  ֶגעָזאְגט,  ֶדעָמאְלט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 
אֹויף ִמיר ִפיֶלע ָצרֹות אּון ִיסּוִרים, ְּבלֹויז צּוִליּב ֵאיין ְּתנּוָעה ָוואס 
ָהאט ִזיְך ֶגעטֹויְׁשט ַּביי ִמיר ַפאר ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען ִאין ַקאִמיִניץ, אּון 

ָנאְכֶדעם ָוואס ִאיְך ִּבין ָדאְרט ֶגעֶווען”.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט, “ֶווער ְס’ֵווייְסט ַפאְרָוואס ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל 
ִאיז ֶגעֶווען קֹוֶדם ִאין ִדי ֶהעְנט פּון ְּכַנַען, אּון ֶדעְרָנאְך ָהאּב ִדי 
ִאיְדן ֶעס ַּבאקּוֶמען, ֶדער ֵווייְסט אֹויְך ַפאְרָוואס ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען 

קֹוֶדם ִאין ַקאִמיִניץ, אּון ָנאְכֶדעם ָפאר ִאיְך ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל”.

ֶעֶרב ֶּפַסח ִאיז ֶדער ֶרִּבי ַארֹויְסֶגעקּוֶמען פּון ִמְקֶוה אּון ֶגעָזאְגט 
ַפאר ֶדעם ָוואס ִאיז ִמיְטֶגעַגאְנֶגען ִמיט ִאים ַאז ָדאס ָיאר ֶוועט 
ֶער ִזיֶכער ַזיין ִאין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל. ]ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַדאן ַאְלט ֶגעֶווען 

ֶזעְקס אּון ְצָוואְנִציג ָיאר[.

ֶיעֶנעם ֶּפַסח ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט ּתֹוָרה אֹויְפ’ן ָּפסּוק )ְּתִהִלים 
ָהאט  ֶער  נָֹדעּו”,  ֹלא  ְוִעְקבֹוֶתיָך  ַרִּבים  ְּבַמִים  “ּוְשִׁביְלָך  כ’(  ע”ז, 
ֶגעְפֶרעְגט פּון ָאְנהֹויּב ָּפסּוק אֹויְפ’ן סֹוף, אּון אֹויף ֶדעם ָהאט ֶער 
ֶגעָזאְגט ּתֹוָרה ִמיְט’ן ַפאְרֶעְנְטֶפעְרן ִדי ַקְׁשָיא, אּון פּון ִדי ּתֹוָרה 
ָוואס ֶער ָהאט ַדאן ֶגעָזאְגט ָהאט ׁשֹוין ֶיעֶדער ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ֶער 

ֶוועט ִזיֶכער ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל.

ִאין לֹויף פּוֶנעם יֹום טֹוב ֶּפַסח ָהאט ֶדער ֶרִּבי ְקָלאר ֶגעָזאְגט 
ַאז ֶער ִוויל ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ַווייל ֶער ִוויל ְמַקֵיים ַזיין ָדאְרט 

ַאֶלע ַּתְרַי”ג ִמְצֹות, ֶער ֶוועט צּוַזאְמֶנעֶמען ַאֶלע ִמְצֹות ָוואס ֵגייט 
ָאן ָנאר ִאין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, צּוַזאֶמען ִמיט ִדי ִמְצֹות פּון חּוץ ָלָאֶרץ, 
אּון ֵזיי ַאֶלע ְמַקֵיים ַזיין צּוַזאֶמען ְּברּוֲחִניּות, אּון ֶדעְרָנאְך ֶוועט 
ֶער ׁשֹוין אֹויְך ֶקעֶנען ְמַקֵיים ַזיין ַאֶלע ִמְצֹות ֶגעֶהעִריג ְּבַגְׁשִמיּות.

ֶאֶרץ  ַקיין  ָפאְרן  ִוויל  ֶער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  אֹויְך 
ִיְשָׂרֵאל צּו ַמִׂשיג ַזיין ָחְכָמה ִעָּלָאה. ַווייל ְס’ִאיז ָדא ָחְכָמה ִעָּלָאה 
אּון ָחְכָמה ַתָּתָאה, אּון ָחְכָמה ַתָּתָאה ָהאט ֶער ׁשֹוין, ֶער ַדאְרף 
ָנאר ָנאְך ַמִׂשיג ַזיין ִדי ָחְכָמה ִעָּלָאה, אּון ֶדעְרַפאר ָפאְרט ֶער ַקיין 

ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל.

ָפאְרט  ֶער  ַפאְרָוואס  ַטַעם  ַא  ֶגעָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ָנאְך 
ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ַווייל ֶווען ֶער ְפֶלעְגט ֶעֶּפעס ַדאְרְפן פּון ַזיין 
ֵזייֶדע, ֶרִּבי ַנְחָמן הֹויִריֶדעְנֶקער ַז”ל, ָוואס ִליְגט ִאין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, 
ְפֶלעְגט ֶער ִׁשיְקן צּו ִאים ֶדעם ַצִדיק ֶרִּבי ְיַׁשְעָיה ַז”ל ָוואס ִליְגט 
ִאין ַסאִמיֶלע. ֶיעְצט ִאיז ָאֶּבער ַזיין ֵזייֶדע ֶרִּבי ַנְחָמן ַז”ל ׁשֹוין ַארֹויף 
אֹויף ָגאר ַא הֹויֶכע ְּפַלאץ, אּון ֶער ֶקען ֶמער ִניְׁשט ִׁשיְקן צּו ִאים 
ֶרִּבי ְיַׁשְעָיה ַז”ל, ֶדעְרַפאר ָפאְרט ֶער ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ְּכֵדי צּו 
ֶרעְדן ִמיט ַזיין ֵזייֶדע ֶרִּבי ַנְחָמן ַז”ל, אּון אֹויְך ָאְּפְׁשמּוֶעְסן ִמיט 
ִאים ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶער ָזאל ֶקעֶנען ִוויְסן פּון ִאים ְשֶׁטעְנִדיג, צּו 

ַּבאקּוֶמען פּון ִאים ַאֶלעָמאל ָוואס ֶער ַדאְרף ָהאְּבן פּון ִאים.

לֹויט ִווי ְמ’ָהאט ֶגעֶהעְרט אּון ַפאְרְׁשַטאֶנען פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי’ן, 
ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַאַסאְך ַטֲעִמים אֹויף ַזיין ְנִסיָעה ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, 
אֹויֶסער ִדי ַּבאַהאְלֶטעֶנע ַזאְכן ִאיֶּבער ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ִּבְכַלל 

ִניְׁשט אֹויְסֶגעָזאְגט.

ַווייל ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָנאר ֶגעטּון, ָהאט ֶער ֶעס 
ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעטּון ְּבלֹויז צּוִליּב ֵאיין ַטַעם. ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעטּון ִאיז ֶגעִליְגן אּוְנֶטער ֶדעם ֶצעְנְדִליֶגע 
ִדי  ְסֶּפעִציֶעל  ִעְנָיִנים.  אּון  ַטֲעִמים  ִטיֶפע  אּון  הֹויֶכע  טֹויְזְנֶטער 
ְנִסיָעה ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזיְך ַמָמׁש מֹוֵסר 

ֶנֶפׁש ֶגעֶווען אֹויף ֶדעם ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ְמִסירּות ֶנֶפׁש.

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



הושענה רבה תשפ”ב ביים ראש ישיבה שליט”א

פרייליכע טענץ ביי דעם יארצייט פון הייליגן רבי’ן - דאנערשטאג חול המועד אין שטעטל

יארצייט פון הייליגן רבי’ן  דאנערשטאג חול המועד - אין היכל הקודש ברסלב ירושלים


