
שנה ג’
 נומער  צ”ז
פרשת לך לך
תשפ”ב

זיך דערהאלטן
ווי אזוי אברהם אבינו האט געלעבט מיט  די וואך אין די פרשה זעט מען 
אמונה אינעם אייבערשטן אפילו ער האט געזען אז זאכן גייען אים פארקערט 
און ער ווארט לאנגע יארן אויף קינדער; מיט דעם אלעם האט ער געגלייבט 
אינעם אייבערשטן מיט זיין גאנצע הארץ, אזוי ווי עס שטייט )בראשית טו, ו(: 
“ְוֶהֱאִמן ַּבה’ ַוַּיְחְשֶׁבָה ּלֹו ְצָדָקה”, ער האט געגלייבט אינעם אייבערשטן אז ער 
 וועט האבן קינדער און ער האט זיך דערהאלטן מיט זיינע ביטערע נסיונות.

                                            עצתו אמונה לך לך תשע”ט

 פרשת לך לך תשפ”ב 
 י’ חשון

 הדלקת הנרות........... 05:58    

07:27 .............. מוצאי שבת 

א בליק פון  די ערשטע
 זמן אין ישיבה
שנת תשס”ט 

מנחה מעריב פאר פרשת וירא................ 07:05



ב ל ס ר ב ת  י ר ק

א פרישע יאר אין תלמוד תורה און אין 
בית פיגא

מיטן אייבערשטנ’ס הילף האט זיך אנגעהויבן א פרישע יאר 
אין תלמוד תורה קרית ברסלב ליבערטי.

אנגעהויבן האט זיך עס מיט א קליין חדר אין די בעיסמענט 
פונעם מנהל הר”ר אברהם משה שטראססער שליט”א וואס האט 
דאס אוועקגעגעבן סיי פארן בית המדרש און סיי פארן תלמוד 
תורה. ביז דער אייבערשטער האט געהאלפן מיט אסאך תפילה 
האט מען געטראפן גאר א גרויסן שיינעם בנין, וואס דארט האט 

מען אהערגעשטעלט די תלמוד תורה ווי עס דארף צו זיין.

דאס יאר זענען אויך די גרעסערע קינדער פון כיתה ח’ - וואס 
ביז יעצט פלעגן זיי לערנען אין בית המדרש - אריבער לערנען 

אינעם בנין התלמוד תורה.

יאר צוגעקומען א פרישע חידוש אין תלמוד  אויך איז דאס 
דוד  פנחס  האברך  קעכער  א  אויפגענומען  האט  מען  תורה, 
לאנטש  און  פרישטאג  די  וואס שטעלט אהער  הי”ו  וועבערמאן 
מיידלעך,  די  אויך  אזוי  און  אינגלעך  קינדער,  פאר אלע חשובע 
וואס דאס האט גאר אסאך פארגרינגערט פאר אלע קינדער און 

איינגעשטעלטע אינעם מוסד.

צוליב דעם וואס עס איז צוגעקומען ברוך השם נאך קינדער 
צום מוסד, האט די הנהלת המוסד צוגעלייגט נאך א באס וואס 
ברענגט און טראגט די קינדער יעדן טאג, עס ווערט געפירט דורך 
געטרייע אינגעלייט פון אנשי שלומינו, וואס טוען זייער ארבעט 

בנאמנות.

גוטע נייעס קומט אריין אז אין די קומענדיגע וואכן וועט מיטן 
אייבערשטנ’ס הילף זיך עפענען א פרישע קלאס פאר די קלענערע 
קינדער צוליב דעם וואס עס איז געוואקסן די כיתה מיט א שיינע 

צאל קינדער קע”ה.

בנין,  גרויסע  א  השם  ברוך  איז  בילדינג  חדר  דער  ווי  אזוי 
ווערן  דארף  וואס  זאכן  פארשידענע  זיך  מאכט  שטענדיג  און 
פארראכטן און אזוי ווייטער, איז צוליב דעם אויפגענומען געווארן 
א אינגערמאן אליעזר שמן הי”ו וואס מאכט זיכער אז אלעס וואס 

דארף ווערן פארראכטן זאל ווערן פארראכטן.

א  פאר  ארבעט  מען  אז  מען  הערט  אפיס  מוסדות  די  פון 
ספעציעלע פערמיט פון די שטאטישע באאמטע צו ארויפבויען 
אינעם בנין נאך כיתות, ווי נאר מען וועט האבן די נויטיגע פערמיטן 
וועט מען אנהייבן מיט די בוי ארבעט מיט’ן אייבערשטנ’ס הילף, 
וואס דאס וועט זיכער צוגעבן הרחבת הדעת אינעם תלמוד תורה.

ווי געמאלדן א צייט צוריק האט די מוסד אפגעקויפט א בנין 
הארט נעבן דעם תלמוד תורה בנין, יעצט ארבעט מען גאר פלייסיג  
אינעם בנין עס אהערצושטעלן ווי עס דארף צו זיין, פאר די באניץ 

פונעם מוסד.

די קאנסטרוקציע פאר די עקסזיסטירנדע בנין און אזוי אויך 
פירמע  בילד  פעסט  די  דורך  געמאכט  ווערט  בנין  נייעם  פארן 
די  מנדב  איז  וואס  הי”ו  מזרחי  שבתי  האברך  דורך  אנגעפירט 
קאסטן וואס פעלט זיך אויס, דער אייבערשטער זאל אים באצאלן 

מיט אלעס גוטס.

תלמידות,  פרישע  צוגעקומען  אויך  איז  סקול  פיגא  בית  אין 
וואס דאס האט צוגעברענגט מען זאל צולייגן א נייע קלאס מיט 

נאך א טיטשער.

ווי מען הערט נאך פון די עלטערן איז מען ברוך השם זייער 
צופרידן מיט אלעס וואס מען שטעלט צו פאר אונזערע קינדער, 
די מוסד איז ממש איינס אין די וועלט, מען לייגט אריין אין די 
קינדער א געשמאק צו אידישקייט מיט אזא מין זיסקייט וואס מען 
זעהט נישט אין ערגעץ, אזוי אויך די אמונה מיט וואס די קינדער 
וואקסן אויף איז עפעס וואס וועט בלייבן אין זיי איינגעקריצט פאר 

די גאנצע לעבן.

ב ל ס ר ב ת  י ר ק

קאנסטרוקציע אין בית המדרש 
היכל הקודש ליבערטי - דענמאן

בית  דעם  אין  געמאכט  יעצט  ווערט  קאנסטרוקציע  פרישע 
המדרש אויף דענמאן גאס, מען מאכט איבער דעם גאנצן בית 
המדרש גאר שיין, מען פרישט איבער די ווענט און די פלאר, מען 
לייגט נייע לייטס, און אזוי אויך מאכט מען איבער די בית הכסא’ס.

דער בית המדרש איז שוין באקאנט מיט איר געשמאק און 
ר’  גבאי  געטרייען  דורכ’ן  געפירט  ווערט  עס  אייגנארטיגקייט, 
בית  אין  אז אלעס  זיכער  וואס ער מאכט  הי”ו,  היימליך  מרדכי 
המדרש זאל קלאפן על צד היותר טוב, דער אייבערשטער זאל אים 

באצאלן מיט אלעס גוטס.

די קאנסטרוקציע ווערט געמאכט דורך א קאמפעני פון איינע 
פון אנשי שלומינו הרוצה בעילום שמו, וואס טוט די ארבעט מיטן 
גאנצן הארץ, דער אייבערשטער זאלן אים צוריק געבן מיט אלעס 

וואס ער דארף.

די  פון  בילד  א  זעהן  מען  קען  אפטיילונג  בילדער  די  ביי 
קאנסטרוקציע אינעם בית המדרש. 



ו ו א ר ג נ י מ ו ל ב

קאנסטרוקציע אין בית המדרש 
היכל הקודש בלומינג-גראוו

גאר א שיין ווינקל געפונט זיך אינעם שטילן שטעטל בלומינג-
גראוו, וואס איז בגלילות קרית יואל.

פאר פיר יאר צוריק האבן זיך א קבוצה אינגעלייט פון אנשי 
דעם  צוליב  וואס  בלומינג-גראוו,  קיין  געצויגן  אריבער  שלומינו 
היכל  המדרש  בית  א  עפענען  פון  געברויך  די  געזען  מען  האט 
הקודש אינעם געגנט, זייט דעמאלט איז דער בית המדרש אפן 

לשם ולתפארת.
זיך מחיה  זענען  וואס  עס קומען אלץ צו פרישע מקורבים, 
מיט אזא געשמאקן ווינקל, וואס די גאנצע לופט איז אנגעפולט 
פון פרייליכקייט, מען רעדט דעם רבינ’ס דיבורים און מען איז עס 

מקיים.
אויסער די פילע אידן פון בלומינגגראוו וואס נוצן דעם בית 
המדרש יעדן שבת קודש ווי מען דאוונט אינאיינעם, און מען הערט 
די געשמאקע דיבורי התחזקות פון רבי’ן, דורכן גבאי הר”ר בערל 
לעווי שליט”א, ווערט אויך דער ביהמ”ד באנוצט דורך פילע אידן 
אינדערוואכן וואס קומען פון אלע געגנטער ארום ווי קרית יואל, 
זיך  נאכט קומט מען  יעדע  וואודבארי.  און  מאנרא, טשעסטער, 
צאם און דער גבאי פון ביהמ”ד לערנט פאר דעם דף גמרא פונעם 
טאג. אזוי אויך יעדן ליל שישי האלט מען מיט דעם שיעור פון ראש 
ישיבה שליט”א אין דעם ביהמ”ד און מען איז זיך מחזק אינאיינעם.
און  געוואוינט  דארט  האבן  וואס  אינגעלייט  די  פון  אסאך 
קיין  אריבערגעצויגן  זיך  האבן  בית המדרש,  דעם  אין  געדאוונט 
גארנישט  איז  המדרש  בית  דער  אבער  ליבערטי,  ברסלב  קרית 
געווארן ווייניגער צוליב דעם, נאר אדרבה מיט די צייט האט מען 
נאך צוגעבויעט א מקוה, און אזוי אויך קומען כסדר צו מתפללים.
גרעסער  מאכט  מען  אז  נייעס  גוטע  די  מען  הערט  יעצט 
דעם בית המדרש, און אזוי אויך אסאך פארבעסערונגען ווערט 

אריינגעלייגט אינעם בית המדרש.  
די  פארדאפלט  מען  זענען:  פארבעסערונגען  די  צווישן 
גרויסקייט פונעם בית המדרש, מען העכערט דעם דאך, מען לייגט 
שיינע ליכטיגע לייטס, מען לייגט איבער א פראכטפולע פלאר, 
מען אינסטאלירט א נייעם שיינעם ארון הקודש, אזוי אויך לייגט 
מען צו עטליכע בית הכסא’ס, און מען מאכט אינגאנצן איבער דעם 

מזרח וואנט.
אויך האט מען דארט געמאכט א פרישע חידוש אין די וועלט 
פון הפצה, מען האט אינסטאלירט א באקס אינדרויסן פון בית 
די  קען מען דארט טרעפן  קודש  יעדע ערב שבת  און  המדרש, 

נייעסטע גליונות און אויסגאבעס פון יענע וואך.

אזוי איז מען מזכה פילע אידן פון די גאנצע אומגעגנט זיי זאלן 
אנשטאט נעמען די אדווערטייזמענט ביכלעך - וואס אפילו עס איז 
געשריבן אויף אידיש איז עס פול מיט שטותים און הבלים - נעמען 
זיי יעדע וואך די הייליגע קונטרסים וואס זענען מגלה און מפרסם 
דעם אייבערשטן, און זענען זיך מחזק מיט פשטות יהדות, אמונה 

אינעם אייבערשטן וכו’.
אין קרית ברסלב ליבערטי האט מען שוין אויך נאכגעמאכט 
דעם געדאנק, ווי מען האט אינסטאלירט א באקסל אין בית המדרש 
ביים טיר ווי מען קען נעמען די גליונות און די קרית ברסלב בלעטל 
יעדע וואך, אזוי אויך איז עס געווארן אינסטאלירט אין די שטעטל 

גראסערי ביים טיר.
ווי אויך האט עס האברך יואל לאנדא הי”ו אינסטאלירט ביי זיין 
פאסט באקס אויף אלד ראוד מאנטיסעלאו, וואס איז א פלאץ ווי 
מענטשן שפאצירן אדורך, און מענטשן זענען זיך מחיה, מען נעמט 

א גליון און מען גייט ווייטער.
 דעם פארגאנגענעם יום טוב סוכות, בפרט שמחת תורה איז 
אריבער דארט אין בית המדרש גאר דערהויבן און פרייליך, דאס 
יאר איז געווען די דריטע יאר וואס דער בית המדרש איז געווען 
אפן שמחת תורה. די מתפללים האבן צוזאמען געטאנצן מיט גרויס 
שמחה, מען האט געטאנצן אין זיך געפריידט מיט די תורה, מען 
האט געשפירט אז מען האט א שייכות מיט די תורה, נאכדעם 
וואס מען האט זוכה געווען צו מסיים זיין די גאנצע תורה צוויי 
מאל די חומש און איין מאל די תרגום אזוי ווי מוהרא”ש פלעגט 
אריינברענגען אין אונז און ווי דער ראש ישיבה טוט ווייטער דאס 

חזר’ן מיט אונז.
דעם פארגאנגענעם זונטאג לך לך איז פארגעקומען אין בית 
המדרש א שיינעם חנוכת הבית המדרש, און א סיום מסכת ביצה, 
צוזאמען מיט א שבע ברכות פאר א תלמוד הישיבה, בהשתתפות 
דעם ראש ישיבה שליט”א. דער ראש ישיבה האט שטארק מחזק 
געווען צו לערנען דעם דף גמרא יעדן טאג, היכל הקודש איז א באן 
וואס פארט יעדן טאג, זעה נישט ארויסצופאלן. און אזוי אויך נאך 

דיבורי התחזקות פאר די מתפללי בית המדרש.

צו איבערגעבן היכל הקודש נייעס פאר די מערכת, ביטע 
רופן דעם ספעציעלן נומבער און לאזט איבער א מעסעדזש  

347-379-1161

אינסטאלירט א באקס 
פאר גליונות ביים טיר אין 
בית המדרש היכל הקודש   

קרית ברסלב ליבערטי



אשר לעמיל זוסמאן:

מיינע  געשיקט  האב  איך 
וואס  מיינע עלטערן  צו  קינדער 

וואוינען אין טאהש-קאנאדע - מיט מיין ברודער. אריינצופארן 
אין קאנאדע דארף מען האבן א נעגאטיווע קאראנע טעסט, 
איך האב געמאכט די צעטלעך פאר מיינע קינדער, אלעס האט 

אויסגעקוקט פיין, און זיי זענען ארויסגעפארן.

 זיי קומען אן צום גרעניץ און מען פרעגט זיי אלע שאלות 
ווי געווענטליך ביז זיי האבן געבעטן די קאוויד טעסט’ס, מיין 
ברודער האט זיי געגעבן די צעטלעך וואס איך האב געמאכט, 
איז  וואס  טאג  די  צופרידן,  געווען  נישט  זענען  זיי  אבער 
געשטאנען אויף די טעסט האט נישט אינגאנצן געשטימט מיט 
די טאג וואס מיין ברודער איז אריינגעקומען אין אמעריקע, זיי 
האבן גע’טענה’ט אז ס’איז פאלשע צעטלעך און זיי האבן נישט 

געוואלט אריבערלאזן מיינע קינדער.

 מיין ברודער האט מיר שנעל אנגערופן און פארציילט וואס 
דא גייט פאר, זאג איך אים לאמיר בעטן דעם אייבערשטן. האבן 
מיר אלע געבעטן דעם אייבערשטן אז מען זאל זיי שוין לאזן 
גיין. נאך אפאר מינוט ווארטן דארט און רייסן תפילות האבן זיי 
געפרעגט מיין ברודער אויב ער האט עפעס וואס מען דארף 
צאלן טעקס, האט ער געזאגט אז יא, איך האב צוגארעטלעך, 
און וואונדער איבער וואונדער, זיי האבן אינגאנצן פארגעסן פון 
די טעסטס און זענען געווארן פארנומען מיט די צוגארעטן. 
ער האט באצאלט די נויטיגע טעקסעס און זיי האבן געקענט 

ווייטער פארן.

פריער  פארוואס  אינטערעסאנט  גאר  געווען  איז  עס 
האבן זיי נישט נאכגעלאזט וועגן די טעסטס און יעצט האבן 
די  אז  געוויסט  יא  האבן  מיר  אבער  פארגעסן,  אינגאנצן  זיי 

ענטפער איז ‘תפילה’..

מרדכי אהרן היילפרין:

איך האב געהאט א גרויסע טשעק אין מיין טאש, אינמיטן 
טאג האב איך געטאפט מיין טאש זיכער צו מאכן אז די טשעק 
ליגט דארט, אבער איך האב עס נישט געפילט, ערגעץ וואו 
האב איך עס פארלוירן, איך האב נישט געקענט טראכטן וואו 
“הייליגער  אייבערשטן  געבעטן דעם  איך  זיין, האב  עס קען 
באשעפער, די טשעק איז זייער א וויכטיגע טשעק, העלף איך 
זאל עס שנעל טרעפן” אזוי האב איך געבעטן דעם אייבערשטן 
אגאנצן טאג. שכח אייבערשטער, די נעקסטע טאג האב איך 

א  אויף  געטראפן  עס 
פלאץ וואו איך האב בכלל 
ליגט  עס  אז  געטראכט  נישט 

דארט.

יעקב משה אינדארסקי:

איך האב געהאט פארלוירן א סוועטער אין די זוממער, 
געקענט  נישט  עס  איך  האב  געזוכט  נאר  האב  איך  וויפיל 
א  האבן  דארף  איך  און  שוין  קומט  ווינטער  דער  טרעפן. 
סוועטער, בין איך געגאנגען און געשעפט און געקויפט א נייע, 
אבער די נייע איז נישט געווען אזוי גוט, איך האב יא געוואלט 
טרעפן מיין אלטע סוועטער. האב איך געפאלגט דעם רבי’ן און 
געבעטן דעם אייבערשטן אויף מיין שפראך אז איך זאל עס 
טרעפן. אזוי בעטנדיג דערמאן איך זיך אז אפשר האב איך עס 
איבערגעלאזט אין די באנגעלאו קאלאני וואו איך בין געווען 
דעם פארגאנגענעם זוממער, איך בין אהין געפארן און געזוכט 

אביסל און יא, איך האב עס געטראפן דארט!

אברהם הערש וועבערמאן:

איך בין געפארן אויפן וועג, אינמיטן באמערק איך א פאליס 
פארן אינטער מיר, ער שטעלט מיר אפ און זאגט מיר אז מיין 

קאר האט נישט געהאט קיין אינספעקשאן די לעצטע יאר.

 ער איז צוריק געגאנגען צו זיין קאר, ביז דערווייל האב 
נישט געבן קיין  זאל מיר  איך געבעטן דעם אייבערשטן ער 
טיקעט און נישט אויפהאלטן לאנג, מיין ווייב האט אינמיטן 
אריין גערופן און איך האב איר פארציילט אז א פאליס האט 
מיר אפגעשטעלט, האט זי אויך געבעטן דעם אייבערשטן פאר 
מיר, און פלאי פלאים ממש נאך א מינוט קומט ער צוריק און 
זאגט מיר איך קען גיין ווייטער, איך זאל נאר זעהן צו מאכן 
אן אינספעקשאן באצייטנס. שכח הייליגער באשעפער פאר 

די אפענע נס! 

]מען דארף באטאנען אז נארמאל באקומט מען א טיקעט 
יעדן טאג וואס מען האט נישט געמאכט קיין אינספעקשאן 
אויף די קאר, און דא האט ער מיר געלאזט גיין און געבן א 
טיקעט, אפילו איך האב שוין נישט געמאכט די אינספעקשאן 

פאר איבער א יאר[.



ִוויַאזֹוי צּו ִפיְרן ַא ַׁשָּבת’ִדיֶגע ְסעּוָדה
ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבַרְך - ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ֶלְך ְלָך, י’ ַמר-ֶחְׁשָון, ְׁשַנת תשע”ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.
ִדי ָוואְך ִאין ִדי ַּפְרָׁשה ֶזעט ֶמען ִווי ַאזֹוי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעֶלעְּבט ִמיט ֱאמּוָנה ִאיֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֲאִפילּו ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַאז ַזאְכן ֵגייֶען ִאים ַפאְרֶקעְרט אּון ֶער ַוואְרט ַלאְנֶגע ָיאְרן 
אֹויף ִקיְנֶדער; ִמיט ֶדעם ַאֶלעם ָהאט ֶער ֶגעְגֵלייְּבט ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ, 
ַוַיְחְׁשֶבָה ּלֹו ְצָדָקה”, ֶער ָהאט ֶגעְגֵלייְּבט  ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט )ְּבֵראִׁשית טו, ו(: “ְוֶהֱאִמן ַּבה’ 
ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ֶוועט ָהאְּבן ִקיְנֶדער אּון ֶער ָהאט ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן ִמיט ַזייֶנע ִּביֶטעֶרע 

ִנְסיֹונֹות.
ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאְגן )ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ס, ח(: “ָיָפה ִׂשיָחָתן ֶׁשל ַעְבֵדי ָאבֹות, ִמּתֹוָרָתן ֶׁשל 
ָּבִנים”, ִדי ּתֹוָרה ִאיז ַמֲאִריְך ִמיט ִדי ַמֲעִׂשיֹות פּון ִדי ָאבֹות ַהְקדֹוִׁשים אּון פּון ֵזייֶעֶרע ְקֶנעְכט 
ַאַסאְך ֶמער ִווי ִמיט ִדי ֲהָלכֹות ָוואס ִמיר ַדאְרְפן טּון, ַווייל )ַּתְנחּוָמא ֶלְך, ט; ַרְמַּב”ן ְּבֵראִׁשית 
יב, ו. ד”ה ַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ(: “ַמֲעֵׂשה ָאבֹות ִסיָמן ַלָּבִנים”. ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט ִדי ֶסְדרֹות פּון 
ִדי ֵהייִליֶגע ָאבֹות אּון פּון ֵזייֶעֶרע ֲעָבִדים ֶלעְרֶנען ִמיר ִווי ַאזֹוי צּו ֶלעְּבן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִדי 
ַאֶלע ַמֲעִׂשיֹות ָוואס ִדי ּתֹוָרה ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ִאיז ַפאר אּוְנז ַא ֶוועג ַווייֶזער ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו 
ִפיְרן; ִמיר ֶזעֶען ִווי ִדי ָאבֹות ַהְקדֹוִׁשים ָהאְּבן ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאן ַקיין ַקְׁשיּות, ֲאִפילּו 
ֶעס ִאיז אֹויף ֵזיי ַאִריֶּבער ֶגעַגאְנֶגען ְׁשֶוועֶרע ִּביֶטעֶרע ִנְסיֹונֹות ָהאְּבן ֵזיי ַווייֶטער ֶגעִדיְנט ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ָדאס ַדאְרְפן ִמיר ֶלעְרֶנען פּון ִדי ֶיעְצִטיֶגע ַּפְרִׁשּיֹות, ַאז ֲאִפילּו ֶעס ֵגייט ַאִריֶּבער 
ְׁשֶוועֶרע ַצייְטן ָזאְלן ִמיר ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִמיט אּוְנז, ֶער ְׁשֵטייט אּוְנֶטער 

ֶיעֶדע ַזאְך אּון ַאֶלעס ִאיז ָנאר ַפאר אּוְנֶזער טֹוָבה.
ִליּב צּו  ִקיְנֶדער ָהאְּבן  ִדי ְסעּודֹות ַׁשָּבת;  ַּביי  ֶדעְרֵצייְלן  ַמֲעֶׂשה צּו  ֵׁשייֶנע  ָאן  ִדיר  ְגֵרייט 
ֶהעְרן ֵׁשייֶנע ַמֲעִׂשיֹות. ֵליין ָפאר ֵזייֶעֶרע ֶצעְטֶלעְך ָוואס ֵזיי ְּבֶרעְנֶגען ַאֵהיים פּון ֵחֶדר אּון פּון 
ֵמייְדל ְסקּול. ִמיר ִׁשיְקן ַאֵהיים ַמֲעִׂשיֹות פּון ְּתִפָלה ָוואס ַאֶלע ִקיְנֶדער ָהאְּבן ֶגעֶּבעְטן אּון 
ָהאְּבן ַּבאקּוֶמען; ִקיְנֶדער ָהאְּבן ֵזייֶער ִליּב צּו ֶהעְרן ִווי ֶמען ַפאְרֵצייְלט ָדאס אּון ָדאס ֶוועְרט 

ַאייְנֶגעַּבאְקן ִאין ֵזייֶער ַהאְרץ.
ִמיר ֶקעֶנען ִניְׁשט ֶגענּוג ָאְּפַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַפאר אּוְנֶזער ֵחֶדר, ֵמייְדל ְסקּול אּון 
ְיִׁשיָבה וואּו אּוְנֶזעֶרע ִקיְנֶדער ֶוועְרן ִנְתַחֵנְך ִמיט ֱאמּוָנה; ֶמען ָאֶטעְמט ֱאמּוָנה, ֶמען ֶלעְּבט ִמיט 

ֱאמּוָנה, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ְסַּתם ַא ַמֲעֶׂשה ְוכּו’, ֶעס ֶלעְּבט!
ַא ַמאֶמע ְׁשַרייְּבט ִמיר ַאז ִאיר ִקיְנד ִאיז ֶיעְצט ַאַריין ִאין ִּכָּתה א’, אּון ֶווען ֶדער ִקיְנד ִאיז 
ַאֵהיים ֶגעקּוֶמען פּון ֵחֶדר ָהאט ִזי ִאים אֹויְסֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֶעס טּוט ִזיְך ִאין ְקַלאס, ֶווער ַזייֶנע 
ֶרִּבי’ס ֶזעֶנען, ַווייל ִדי יּוְנֶגעֶרע ְקַלאְסן ָהאְּבן ְצֵוויי ְמַלְמִדים - ֶדער ְמַלֵמד ִמיט ַא ֶהעְלֶפער, ָהאט 
ִזי ִאים ֶגעְפֶרעְגט: “ַדיין ֶרִּבי ִאיז ֵאייֶנער ַאֵלייְנס, ָאֶדער ֶעס ִאיז ָדא ָנאְך ֵאייֶנער אֹויֶסער ַדיין 
ֶרִּבי?” רּוְפט ִזיְך ָדאס ְקֵליין פּוְנף ֶיעִריג ִקיְנד ָאן צּו ַזיין ַמאֶמע: “ַאֵלייְנס? ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאיז ִאין אּוְנֶזער ְקַלאס, ַמיין ֶרִּבי ִאיז ִניְׁשט ַאֵליין!” ַאֶזעְלֶכע ַמֲעִׂשיֹות ֵלייְנט ֶמען ִאין ִדי ַמֲעֶׂשה 

ִּביְכֶלעְך אּון ַּביי אּוְנז ִאיז ָדאס ַאַזא ַּפְׁשטּות, ִדי ִקיְנֶדער ֶלעְּבן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
ַא ַגאְנֶצע ָוואְך ִּביְסטּו ַטאֶקע ַפאְרָיאְגט צּו ְּבֶרעְנֶגען ַּפְרָנָסה, ָאֶּבער ָּבא ַׁשָּבת ָּבא ְמנּוָחה, 
ַׁשָּבת ִאיז ַא ַצייט ָוואס ִדי ִקיְנֶדער ַוואְרְטן אֹויף ֶדעם; ַמאְך ֵׁשייֶנע ְסעּודֹות אּון ִזיְנג ְזִמירֹות ַּביי 
ִדי ְסעּוָדה, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר”ן, ֵחֶלק ב’, ִסיָמן קד(: “ִזיְנֶגען ְזִמירֹות ִאיז ַאן 
ִעיָקר ִאין ִאיִדיְׁשֵקייט”. ַפאר דּו ַמאְכְסט ִקידּוׁש ִזיְנג ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם; ִווי ַלאְנג ֶנעְמט ֶעס, ַאָּפאר 
ִמינּוט, ִדי ַמְלָאִכים ַּבאְגֵלייְטן ִדיר פּון ׁשּול ֵזיי ַוואְרְטן צּו ֶזען ָוואס טּוט ִזיְך ִאין ַדיין ְׁשטּוּב, ַווייז 
ֵזיי ָוואס ֵמייְנט ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד; ֶווען דּו קּוְמְסט ַאֵהיים ַּבאְגִריס ַדיין ַווייּב ִמיט ַא ְׁשֵמייְכל, 
ֶנעם ִאיר ַארֹויס פּון ִאיר ֶצעְּבָראְכְנֵקייט אּון ָזאְלְסט ְׁשמּוֶעְסן ִמיט ִאיר ַּביי ִדי ְסעּוָדה; ַפאְרֵצייל 

ִאיר ֵׁשייֶנע ַזאְכן ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעֶהעְרט, ַא ֵׁשייֶנע ָוואְרט אֹויף ִדי ַּפְרָׁשה ְוַכדֹוֶמה.
ָנאְכן ֶעְסן ָזאְלְסטּו ִזיְנֶגען ָּכל ְמַקֵּדׁש, ְמנּוָחה ְוִׂשְמָחה, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ַּביי אּוְנז ִאין ְּבֶרְסֶלב 
ִזיְנְגט ֶמען ַאֶלע ְזִמירֹות ִּבְּתִמימּות ּוִּבְּפִׁשיטּות; ַאז דּו ָהאְסט ִניְׁשט ַקיין ּכַֹח צּו ִזיְנֶגען ַאֶלע 
ְזִמירֹות, ִזיְנג ָכאְטׁש ַאִּביְסל - ֶוועְסטּו זֹוֶכה ַזיין אֹויְפצּוְׁשֶטעְלן ֵׁשייֶנע דֹורֹות. ָנאר ָדאס ְּבַלייְּבט 
פּון ַא ֶמעְנְטׁש, ִדי ַׁשָּבִתים ָוואס ֶמען ִהיט ֶגעִהיְטן, ִדי ְסעּודֹות ַׁשָּבת ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶגעְסן 

אּון ִדי דֹורֹות ָוואס ֶמען ִציט אֹויף ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
ַא ְפֵרייִליְכן ַׁשָּבת.

געזאגט:  האט  רבי  הייליגער  דער 

זינגען זמירות שבת. 

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. איז א עיקר אין אידישקייט

ב. ברענגט יראת שמים אויפן מענטש

ג. ברענגט שפע אין שטוב

ד. איז משפיע שמחה אויף די משפחה

גרויסע ליבשאפט צווישן אייך

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

טשארנא איידליס 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

יוסף יאקאבאוויטש הי”ו וזוגתו לאה תחי’

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן 

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

 
אייער פריינד

 יוסי פריעדמאן 
347-831-6209

ברוכים הבאים בשם השם

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

לייבי אפפעל הי”ו וזוגתו גיטל תחי’

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן 

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

דער הייליגער רבי האט געזאגט: די וועלט 
וועט זיך וואונדערן אויף די.

שאלה:

ענטפער:
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 אנשי שלומנו היקרים שנדבם לבם ליטול חלק בבנין בית הדפוס החדש

: ה ב ד נ ר  ע י י א ט  י מ ן  י י ר א ט  פ ו ר

phone: 718.387.2691 103#         email: newbuilding@kerenhadfusa.org         whatsapp: 518.966.2370

בס”ד

חדר הדפסה גדול

שער הבנין

אבני היסוד

אבני זהב

אבני כסף

אבני נחשת

מרדכי לייב טירנויער

אברהם דוד לאקס מרדכי אהרן היילפרין

לייבי ראטה

יצחק משה רייך 

גדלי’ אפפעל

יודי אייזנער

יוסף פעלדמאן

ברוך יאקאבאוויטש

משה שטיינווארצל

משה שטעסאל

אפרים נובוגרודסקי

חיים יוסף ראזענבערג

אברהם חיים וויזעל

שמעיה וואקס

יואל בנציון ווערצבערגער

יקותיאל יודא איינהארן אברהם ברוין

יואל פעדער

בנציון ב’’רנ יאקאבאוויטש שכנא גפן

יצחק יונה זאבעל

שלום שענקער יואל ראטטענבערג

יחזקאל שרגא קרויס

אלי פערל הערשי ניימאן

יודא ווערצבערגער

אליעזר שטרויס

אברהם יושע וועבערמאן

לוי יצחק זאפיר

נחום ברילל

יקותיאל פעלדמאן

נחמן שמואל יאקאבאוויטש

עלי מזרחי

ישראל אשר ווייס 

אברהם שטערן

משולם פינטער

מנחם זאב שטערן

ראובן בירנבוים

אפרים פעלדמאן

זושא פריעדמאן

יעקב יאקאבאוויטש

יודא אריה טורנהיים

זאב סרולאוויטש

שמואל אליעזר פערל 

סענדי ראטה

מרדכי יעקב צימערמאן

אהרן יצחק אפעלדארפער

אייזיק ראטה

ישראל מאיר ראטטענבערג

שמעון זיגלער 
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צווייטע חלק פונעם ארטיקל “א סעודה מיט’ן ראש ישיבה” צווייטע נאכט סוכות.

דער ראש ישיבה האט מסביר געווען: וואס איז גן עדן? פאר קליינע 
קינדער זאגט מען אז אין גן עדן איז דא קענדיס מיט לאליס. און דער 
ראש ישיבה האט זיך אנגערופן צו איינע פון די קינדער וואס זענען דארט 
געווען “אמת יענקעלע? אין גן עדן קען מען אראפנעמען פונעם בוים טויס 
און טראקס און אלע גוטע זאכן”, און פאר גרעסערע קינדער זאגט מען 
אנדערע זאכן, אבער וואס איז אמת’דיג גן עדן? דער הייליגע רבי זאגט 
ווען מען דאנקט דעם אייבערשטן, ווען מען זאגט ‘ש’כח אייבערשטער’, 

דאס איז גן עדן!

מען האט געשמועסט וועגן חדר, און דער ראש ישיבה האט פארציילט 
פאר די קינדער ווער עס וועט זיין זייער מלמד דאס יאר, דער ראש ישיבה 
האט געזאגט אז עס פעלט אים איין מלמד און דער ראש ישיבה האט 
געפרעגט האברך ... נרו יאיר אויב ער וויל ווערן א מלמד דאס יאר, דו 

וועסט קענען זיצן מיט ריינע נשמות און רעדן צו זיי פונעם אייבערשטן!

דער  איז  זומער  אינמיטן  אז  פארציילט  האט  ישיבה  ראש  דער 
אינגערמאן געגאנגען ארבעטן, אבער נאכדעם האט ער זיך געמאכט א 
חשבון אז ענדערש וועט ער גיין לערנען. און דער ראש ישיבה האט מסביר 
געווען אז ס’איז א שאד צו ארבעטן שווער, ווייל סיי ווער ס’ארבעט און סיי 
ווער ס’ארבעט נישט, ביידע האבן געלט, און ביידע האבן נישט קיין געלט.

דער ראש ישיבה האט געזאגט אז ער וויל אויפנעמען א מגיד שיעור 
פאר די יונגע בחורים, דער ראש ישיבה האט געפרעגט זיין זון הרב אלחנן 
נרו יאיר אויב ער איז מסכים צו געבן צוויי שיעורים יעדן טאג פאר די 
בחורים, גמרא און שלחן ערוך. און דער ראש ישיבה האט געפרעגט זיין 

שניר, איר זענט מסכים? איר וועט אים מחזק זיין?

דערנאך האט דער ראש ישיבה געזינגען מיט די קינדער, ‘איך זיץ מיך 
אין מיין סוכה’לע, מיט ברעטעלעך און סכך...’ און דער ראש ישיבה האט 
געמאכט געשמאק פאר זיי, און זיך איבערגעדרייט די גלעזער און פרייליך 

געמאכט.

דער ראש ישיבה האט פארציילט וואס וועט געשען ווען משיח וועט 
קומען. די גוים וועלן זאגן אז ס’איז נישט יושר, זיי האבן אויך געוואלט 
האבן די תורה. דער אייבערשטער וועט זיי זאגן: “איך געב אייך איין מצווה, 
לאמיר זען צו עטץ וועטס עס קענען מקיים זיין”, און דער אייבערשטער 
וועט זיי געבן די מצוה פון סוכה, און דער אייבערשטער וועט מאכן עס 
זאל זיין זייער זייער הייס, און די גוים וועלן ארויסגיין פון די סוכה און 
עס צושטויסן! שטעלט זיך די שאלה, די אידן גייען דען יא בלייבן אין די 
סוכה?! ווען ס’איז הייס גייען דאך אלע ארויס פון די סוכה? נאר וואס דען, 

די אידן וועלן נישט צוברעכן די סוכה ווען זיי גייען ארויסגיין.

אינמיטן איז א אינגערמאן אנגעקומען צו די באטע פארשוויצטערהייט 
פונעם וועג פון זיין הויז ביז’ן הויז פונעם ראש ישיבה, און ס’איז געווען הייס 
אין די סוכה, און דער ראש ישיבה האט אים געפרעגט, ‘ביזט הייס? שטעל 

דיך פאר למשל ביזט געווען יעצט אין א שוויץ’.

דער ראש ישיבה האט דערציילט א ווערטל: איינמאל איז געווען א 
מענטש וואס האט געוויזן פאר איינעם א בילד וואס ער האט געמאלן, און 
ער ווייזט אים א ליידיגן פאפיר, און ער זאגט, “זעסט? דא זעט מען א פערד 
איז ביי א וואסער און ער עסט גראז”. זאגט אים דער אנדערער מענטש, 

איך זע גארנישט דא, נאר א ליידיגע פאפיר... וואו איז די וואסער? רופט זיך 
דער מעלער אן “אה די וואסער, די פערד האט עס שוין אויסגעטרינקען”. 
פרעגט דער ערשטער ווייטער “אבער איך זע נישט קיין גראז, וואו איז די 
גראז?” זאגט ער אים די פערד האט שוין אויפגעגעסן די גראז... אבער איך 
זע בכלל נישט דא קיין פערד? ווייל די פערד האט שוין געענדיגט עסן, און 

ער איז שוין אוועקגעגאנגען...

דער ראש ישיבה האט דערציילט נאך א ווערטל: אמאל איז געווען א 
איידעם ביי זיין שווער’ס סעודה, און ער האט געזאגט א תורה, אז ס’שטייט 
די וואך אין די פרשה א פסוק, און ס’איז דא א קשיא אויף די פסוק, אויך איז 
דא א תירוץ צו פארענטפערן די קשיא.... און אז אלעס איז פארענטפערט 

קען מען שוין ווייטער עסן...

דער ראש ישיבה האט פארציילט אויף איינעם אז ער מאכט זייער 
אינטערעסאנט זיין שבת טיש. ער שפילט א געים מיט די קינדער ‘עצתו 
אמונה געים’. ער לאזט נישט די קינדער ליינען עצתו אמונה פאר שבת, 
און ביי די סעודה פרעגט ער די שאלות פון די בריוו און אלע קינדער האבן 
א געלעגנהייט צו זאגן וואס זיי טראכטן אז די תשובה וועט זיין. נאכדעם 
וואס יעדער האט שוין געזאגט, ליינט ער פאר די תשובה פונעם ראש 

ישיבה.

האט  באטע  די  צו  געקומען  איז  וואס  שלמינו  אנשי  פון  איינער 
דערציילט אסאך וויצן, און דער ראש ישיבה האט זייער הנאה געהאט, 
איינע פון די וויצן האט דער ראש ישיבה איבערדערציילט הויך פאר די 
גאנצע משפחה, אז איינמאל איז א מענטש געקומען צו א רב פרעגן א 
שאלה, היות זיין טאטע איז נישט געזונט און די דאקטוירים האבן אים 
געגעבן בלויז 5 וואכן צו לעבן, אבער אין 5 וואכן ארום וועט ער זיין זייער 
פארנומען, ווייל דעמאלטס איז די שטערקסטע סעזאן פון זיין ביזנעס, וויל 
ער וויסן אויב ער קען שוין יעצט זיצן שבעה פאר זיין טאטע... און אויב 
יא, וויל ער אויך וויסן אויב זיין טאטע דארף אים קומען מנחם אבל זיין...

אויך איז אמאל געווען אן אלטער איד וואס איז געווען זייער לאנגווייליג, 
איז ער יעדן טאג געקומען באזוכן ביים דאקטער מיט א אנדערע תירוץ. 
איין טאג אז זיין אויער טוט אים וויי, איין טאג זיין הענט, איין טאג זיין פיס, 
אזוי איז געווען יעדן טאג. איינמאל האט דער דאקטער באמערקט אז ס’איז 
שוין דורך דריי טעג וואס דער איד איז נישט געקומען. די פערטע טאג 
ווען ער איז געקומען האט אים דער דאקטער געפרעגט, וואס איז געשען 
מיט אייך אז איר זענט נישט געקומען אזוי לאנג? האט דער אלטער איד 
געענטפערט, אנטשולדיגט מיך, אבער איך האב נישט געקענט קומען ווייל 

איך האב נישט גוט געפילט...

דער ראש ישיבה האט דערציילט א מעשה פונעם הייליגן חפץ חיים 
זכותו יגן עלינו, אז ער פלעגט יעדעס יאר בויען זיין סוכה אויף א געוויסע 
פלאץ, און ווען דער חפץ חיים האט חתונה געהאט בזיווג שני, האט ער 
ווייטער געבויעט די סוכה ווי אלע יארן, אבער ווען ער האט געענדיגט 
בויען די סוכה האט זיין ווייב אים געזאגט אז זי וויל ענדערש די סוכה 
זאל זיין ערגעץ אנדערש. איז ער געגאנגען און ער האט צענומען די סוכה 
און עס אויפגעבויט דארט ווי זי האט געזאגט. די נעקסטע טאג, זאגט זי, 
ווייסט, איך וויל ענדערש די סוכה זאל יא זיין דארט ווי ס’איז געווען. האט 
דער חפץ חיים נאכאמאל צענומען די סוכה און עס אויפגעשטעלט צוריק 

אויפן ערשטן פלאץ.

חלק ב'



מעשה פון הייליגן מלבי”ם זי”ע
ָרב  ֶגעֶווען  ִאיז קֹוֶדם  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַמְלִּבי”ם  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאין ְׁשָטאט ּבּוַקאֶרעְסט, אּון ָדאְרְטן ָהאְּבן ֶדעָמאְלְטס ֶגעוואֹויְנט ִדי 
ְגֶרעְסֶטע ֵליִצים אּון ַאִּפיקֹוְרִסים, ֶעס ְפֶלעְגט ֶדעָמאְלְטס ַארֹויְסקּו
ֶמען ְצֵוויי ַצייטּוְנֶגען, ‘ַהּבֹוֶקר’ אּון ‘ַהַׁשַחר’, ָוואס ָהאְּבן ֶגעֶהעְצט אּון 
ֵליָצנּות ֶגעַמאְכט פּון ִאיִדיְׁשֵקייט, אּון פּון ִדי ֱאמּוָנה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, 
ֶקעְמֶפער  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ַמְלִּבי”ם  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָאֶּבער 
אֹוָפן,  ְּבׁשּום  ָנאְכֶגעָלאְזט  ִניְׁשט  ָהאט  אּון  ַזאְכן,  ַאֶלע  ִדי  ֶקעְגן 
ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ֶמען ָהאט ִאים ֶגע’רֹוֵדְפ’ט, ַווייל ַאז ֵאייֶנער ִוויל 

ִזיְך ִניְׁשט ֵּבייְגן, ָהאט ֶמען ִאים ַפייְנט, אּון ֶמען רֹוֶדְפ’ט ִאים.

ַרְחָמָנא  ֶגעָוואְלט  ִאים  ָהאט  ֶרעִגירּוְנג  ִדי  ַאז  ַווייט  ַאזֹוי  אוׂיף 
ִלְצָלן אּוְמְּבֶרעְנֶגען, ָנאר ֶדער ַׂשר ֶרִּבי מֶׁשה ַמאְנִטיְפיּוִרי ַז”ל ָהאט 
ִניְׁשט  ִאים  ָזאל  ֶמען  ַאז  ֶרעִגירּוְנג,  ִדי  ַּביי  ֶגעְלט  ִמיט  ֶגע’ּפֹוֵעְל’ט 
ַהְרֶג’עֶנען ָנאר ֶמען ָזאל ִאים ַארֹויְסַוואְרְפן פּון ְׁשָטאט, אּון ֶער ָהאט 
ֵזיי ַמְסִּביר ֶגעֶווען ַאז ַארֹויְסַוואְרְפן ִאיז ֶעְרֶגער ִווי ַהְרֶג’עֶנען, ַווייל 
ַהְרֶג’עֶנען ָהאט ֶער ָנאר ֵאייְנָמאל ַצַער, ָאֶּבער ַא ָרב ַאז ֶמען ֶוועט 
ִאים ַארֹויְסַוואְרְפן ִמיט ִּבְזיֹונֹות, ֶוועט ֶער ׁשֹוין ָהאְּבן ִּבְזיֹונֹות ַא ַגאְנץ 
ֶלעְּבן, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעַראֶטעֶוועט ַזיין ֶלעְּבן. אּון ֶמען ָהאט ַאזֹוי 
ִמיט  ְׁשָטאט  ַארֹויְסֶגעָוואְרְפן פּון  ֶנעֶּבעְך  ִאים  ֶמען ָהאט  ֶגעטּוֶען, 
ִּביֵזי ִּבְזיֹונֹות, ֶעֶרב ַׁשָּבת ָנאְכִמיָטאג, ְּכֵדי ֶער ָזאל ַדאְרְפן ְמַחֵלל ַׁשָּבת 
ַזיין, ]ַאזֹוי ִווי ֶדעם ֵהייִליְגן ַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער ָרב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט 
ֶמען אֹויְך ַארֹויְסֶגעָוואְרְפן פּון ְׁשָטאט ִּפיְנְסק ֶעֶרב ַׁשָּבת[ ֶמען ָהאט 
ִאים ַאַריין ֶגעֶזעְצט ִאין ַא ִמיְסט ָוואְגן ]ַאזֹוי ִווי ַהייְנט ַא ַגאְרִּביְד”ׁש 

ְטָרא”ק[.

 אּון אֹויּב ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ֶגענּוג, ִאיז ֶגעֶווען ָדאְרְטן ֵאייֶנער 
ְגרֹויֶסער  ַא  ‘ְזָׁשאֶסעף’,  ָנאֶמען  ִמיְטן  ְׁשָטאט,  ִאין  ַעִׁשיִרים  ִדי  פּון 
ַעזּות ָּפִנים, קּוְמט ֶער צּו, ִמיט ַא ַחֶזר’ל, אּון רּוְפט ִזיְך ָאן: ֶרִּבי, ִאיר 
ָפאְרט ָדאְך ֶיעְצט ַאֶוועק ַפאר ַׁשָּבת, ָדא ָהאט ִאיר ֶעֶּפעס צּו ֶעְסן 
אֹויף ַׁשָּבת! ָהאט ִזיְך ֶדער ַמְלִּבי”ם ָאְנֶגערּוְפן: ֶיעְצט ָהאְסטּו ׁשֹוין 
ִאיֶּבעְרֶגעצֹויְגן ֶדעם ְׁשְטִריְקל! ֶעס ָהאט ִניְׁשט ֶגענּוֶמען ַלאְנג אּון ַא 
ִוויְלֶדער ַחִזיר ִאיז ַארֹויְסֶגעקּוֶמען פּון ַוואְלד, אּון ֶער ָהאט ֶנעֶּבעְך 

ַפאְרצּוְקט פּון ִאים ְצֵוויי ִקיְנֶדער, אּון ֵזיי צּוִריְסן אֹויף ְׁשִטיֶקער אּון 
ִניְׁשט ִאיֶּבעְרֶגעָלאְזט ֲאִפילּו ִדי ֵּבייֶנער.

ֶדער  ַמְלִּבי”ם  ֵהייִליְגן  ֶדעם  ֶגעְטָראְפן  ִאיד  ַא  ָהאט  ַאָמאל 
ֶדעָמאְלְטְסִדיֶגער ָרב פּון ְׁשָטאט ּבּוַקאֶרעְסט, ִווי ֶער קּוְמט ַאָראּפ 
ִאיְנַגאְנְצן  ִאיז  ָּפִנים  ַזיין  ִּבְׁשַעת  ֶגעֵּבייֶדע,  ַא הֹויְכן  ַפאְרָטאְגס פּון 
ָוואס ִאיז ֶגעֶׁשען?  רֹויט אּון ַפאְרְפַלאְמט, ְפֶרעְגט ִאים ֶדער ִאיד: 
ֶעְנְטֶפעְרט ֶער ִאים: קּום ָמאְרְגן ִמיט ַא ַהאְלֶּבע ָׁשָעה ְפִריֶער, ֶוועְסט 
ַארֹויף קּוֶמען ִמיט ִמיר אֹויְבן אֹויף ִדי ֶגעֵּבייֶדע, ֶוועל ִאיְך ִדיר ָזאְגן.

ֶער  ֵגייט  ַפאְרָטאְגס  ָמאְרְגן, אּון  ַוואְרט אֹויס אֹויף  ִאיד  ֶדער   
ַארֹויף אֹויְבן צּוַזאֶמען ִמיְטן ָרב, אּון ֶער ֶזעְהט ִווי ֶדער ָרב ְׁשֵטייט 
ַׁשייְנט  אּון  ַארֹויס  קּוְמט  זּון  ִדי  ַאזֹוי  ִווי  קּוְקט  אּון  ַפאְרַגאְפט 
ְׁשְּפִריְנֶגען  צּו  אּון  ַטאְנְצן  צּו  ָאן  ֵהייְּבט  ֶער  אּון  אֹויף,  צּוִּביְסֶלעְך 
אּון ֶער ֶוועְרט ַפאְרְפַלאְמט, ְפֶרעְגט ִאים ֶדער ִאיד: ֶרִּבי, ָוואס ִאיז             
ֶגעֶׁשען?! ָזאְגט ֶער ִאים: ֶזעְסט ִניְׁשט ֶדעם ֶחֶסד פּון ַּבאֶׁשעֶפער, ַאז 
ִדי זּון ַׁשייְנט אֹויף צּוִּביְסֶלעְך?! ַווייל ַאז ִדי זּון ָזאל אֹויְפַׁשייֶנען א
ֹויף ֵאייְנָמאל, ָוואְלְטן ִמיר ַאֶלע ְּבִליְנד ֶגעָוואְרן ַחס ְוָׁשלֹום, אּון ִדי 
ֶזעְלֶּבע ַזאְך ַּבייַנאְכט, ֶווען ֶעס ֶוועְרט ֶווען ִאין ֵאיין ִמינּוט ִפיְנְסֶטער, 
ָוואְלְטן ִמיר ַאֶלע ְּבִליְנד ֶגעָוואְרן. אּון ִוויֶדער קּוק ִאיְך אֹויף ֶדעם 
ֶחֶסד ִווי ַאזֹוי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַּבאַנייט ֶיעְדן ָטאג ִדי ַגאְנֶצע ְּבִריָאה 
פּון ָדאְסַניי, ַאזֹויִווי ִמיר ָזאְגן ַּביים ַדאֶוועֶנען: ‘ּוְבטּובֹו ְמַחֵדׁש ְּבָכל 
יֹום ָּתִמיד ַמֲעֶשֹה ְּבֵראִׁשית’. ָזאל ִאיְך ִניְׁשט ַטאְנְצן אּון ְׁשְּפִריְנֶגען 

ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?!

ֶזעְהט ֶמען פּון ֶדעם ִווי ַאזֹוי ַא ֵהייִליֶגער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִזיְך ֶיעְדן 
ָטאג מֹוָרא’ִדיג אֹויְפֶגעְפִריְׁשט אּון ַּבאֵנייט. 

)גענומען פון קונטרס “וואס איז נייעס”(

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
 אליעזר שלמה בלום נ”י - בית שמש: אכטונג געבן צו עסן נאר כשר’ע עסן
משפחת וועבערמאן - קרית ברסלב: נישט חבר’ן מיט שלעכטע מענטשן 
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פארזעצונג פון פריער:

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעַהאט ַאַסאְך ַטֲעִמים ַפאְרָוואס ֶער 
ָהאט ֶגעָוואְלט ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל.

...
ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ֶדעָמאְלט ַפאר ר’ יּוְדל 
ַאז ֶער ִוויל ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ָהאט ר’ יּוְדל ָאְנֶגעוואּוְנְטְׁשן 
אֹויף  ִזיֶכער  ָדאְך  ָפאְרט  ִאיר  “ֶרִּבי,  ֶגעָזאְגט,  אּון  ֶרִּבי’ן  ֶדעם 
ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל אֹויְפצּוטּון ָדאְרט ֶעֶּפעס ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך, ָזאל ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ִאיר ָזאְלט ַמְצִליַח ַזיין צּו ּפֹוְעְל’ן ָוואס 
ִזיְך ַּבאַדאְנְקט ַפאר ִאים  ֶרִּבי ָהאט  ֵהייִליֶגער  ִוויְלט”, ֶדער  ִאיר 
ַפאר ִדי ְּבָרָכה, אּון ִאים ְׁשֶּפעֶטער ֶגעָזאְגט, “ִאיְך ָוואְלט ֶגעֶקעְנט 
אֹויְסִפיְרן אֹויְך ָדא ִאין חּוץ ָלָאֶרץ ָדאס ָוואס ִאיְך ִוויל אֹויְפטּון ִאין 
ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ִמיט ַאַסאְך ְּתִפלֹות אּון ַּבָקׁשֹות, ִמיט ַאַסאְך ֶּבעְטן 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִאיְך ָוואְלט ִניְׁשט ֶגעַדאְרְפט ַפאר ֶדעם ָפאְרן 
ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל; ֶדער ִחילּוק ִאיז ָנאר ַאז ֶווען ְכ’ֶוועל זֹוֶכה ַזיין צּו 
ָגה ִמיט ְלבּוִׁשים,  ַזיין ִאין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ֶוועל ִאיְך ַּבאקּוֶמען ַמיין ַהּׂשָ
ָאֶּבער ָדא ִאין חּוץ ָלָאֶרץ ֶוועל ִאיְך ֶעס ֶקעֶנען ַּבאקּוֶמען ָנאר ָאן 
ְלבּוִׁשים, אּון ָדאס ִאיז ֶדער ִחילּוק פּון ִדי ְקדּוָׁשה פּון ַׁשָּבת צּו ִדי 

ְקדּוָׁשה פּון יֹום טֹוב”.

ִסידּור  ַא  יּוְדל  ר’  ַפאר  ֶגעֶעְפְנט  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָהֲאִריַז”ל אּון ִאים ֶגעִוויְזן ָדאְרט ַּביי ִדי ַּכָוונֹות ַאז ָדאס ִאיז ֶדער 
ִחילּוק ְצִוויְׁשן ַׁשָּבת אּון יֹום טֹוב, ַאז ַׁשָּבת ִאיז ֶדער אֹור ָאְנֶגעטּון 

ִמיט ְלבּוִׁשים, ָאֶּבער יֹום טֹוב ִאיז ֶדער אֹור ָאן ְלבּוִׁשים.

ֶווען ֶדער ֶרִּבי’ס ַווייּב ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ֶער ִוויל ָפאְרן ַקיין 
צּו  ָשָׂרה  ָטאְכֶטער  ִדי  ִאים  צּו  ֶגעִׁשיְקט  ִזי  ָהאט  ִיְשָׂרֵאל,  ֶאֶרץ 
ְפֶרעְגן ִווי ַאזֹוי ֶדער ֶרִּבי ֶקען ֵזיי ִאיֶּבעְרָלאְזן, ִווי ַאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי 
“דּו  ָשָׂרה,  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ֶלעְּבן.  צּו  אֹויף  ָהאְּבן 
ֶוועְסט ָפאְרן צּו ַדיין ְמחּוָּתן ]ִזי ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט ַא ַּכָלה 
צּום זּון פּון ר’ ֵלייּב ָדאְּבָראְווֶנער[, ַדיין ְגרֹויֶסע ְׁשֶוועְסֶטער ָאְדל 
ֶוועט ֵאייֶנער ֶנעֶמען ַאְלס ִדיְנְסט, ַדיין ְקֵלייֶנע ְׁשֶוועְסֶטער ִמְרָים 

ֶוועט ֵאייֶנער ְסַּתם ַאזֹוי ַאַרייְנֶנעֶמען ִאיְנֶדעְרֵהיים ַאְלס ַרֲחָמנּות, 
אּון ַדיין ַמאֶמע ֶוועט ֵגיין ַאְרֶּבעְטן אּון ֶוועְרן ַא ֶקעֶכעְרֶקע; אּון 
ַאֶלעס ָוואס ִאיְך ָהאּב ִאין הֹויז ֶוועל ִאיְך ַפאְרקֹויְפן צּו ָהאְּבן אֹויף 

ְׁשֶּפעְזן ַפאר ִדי ֶוועג”.

ֶווען ִדי ִמְׁשָּפָחה ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאְּבן ֵזיי אֹויְסֶגעְּבָראְכן 
ִאין ַא ֶגעֵוויין, ַאַסאְך ֶטעג ָהאְּבן ֵזיי ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֵווייֶנען, 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָאֶּבער ִניְׁשט ַרֲחָמנּות ֶגעַהאט אֹויף ֵזיי, ֶער ָהאט 
ַזיין  ַווייל  ִיְשָׂרֵאל,  ֶאֶרץ  ַקיין  ָפאְרן  ִווי  ֵסיי  מּוז  ֶער  ַאז  ֶגעָזאְגט 
ְגֶרעֶסעֶרע ֶהעְלְפט ֶגעפּוְנט ִזיְך ׁשֹוין ִאין ָדאְרט, אּון ִדי ְקֶלעֶנעֶרע 

ֵחֶלק מּוז ׁשֹוין אֹויְך ִמיְטֵגיין ַאִהין.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט ַפאר ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן, 
“ִאיְך ִוויל ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, אּון ִאיְך ֵווייס ִדי ִפיֶלע ְגרֹויֶסע 
ְמִניעֹות אּון ְׁשֶוועִריֵקייְטן ָוואס ִאיְך ֶוועל ָהאְּבן אֹויף ֶדעם ָאן ַא 
ִׁשיעּור. ִאיְך ֵווייס ַאז ֶדער ַסֶמ”ְך ֶמ”ם ֶוועט ֶיעְצט ִאיֶּבעְרְדֵרייֶען 
ִדי ֶוועְלט, ֶער ֶוועט ַמאְכן ַא ְגרֹויֶסע ִמְלָחָמה ְצִוויְׁשן ֶלעְנֶדער, 
ַאֶלעס ִמיר צּו ְׁשֶטעְרן פּון ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ]אּון ַאזֹוי ִאיז 
ַטאֶקע ֶגעֶׁשען, ִווי ִאיר ֶוועט ֵלייֶנען ַווייֶטער[, ָאֶּבער ִווי ַלאְנג ִדי 
ְנָׁשָמה ִאיז ָנאְך ִאין ִמיר, ִווי ַלאְנג ִאיְך ָהאּב ָנאְך ַאן ָאֶטעם, ֶוועל 
ִאיְך ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפׁש ַזיין ִמיְט’ן ַגאְנְצן ּכַֹח אּון ַאִהיְנָפאְרן, ִאיְך ֶוועל 
טּון ַמייְנ’ס אּון ָפאְרן ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ָזאל טּון ִמיט ִמיר ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל.

ֵאייְנִציְגְסְטן  ֶיעְדן  “אֹויף  ֶגעָזאְגט,  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ְמִסיַרת  ִאיְך ָהאְּבן  ֶוועל  ִיְשָׂרֵאל,  ֶאֶרץ  ַקיין  ֵרייֶזע  ִדי  ְטִריט פּון 
ֶנֶפׁש”, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְר’ן עֹוָלם, “ִאיְך ִּבין ׁשֹוין ֶיעְצט 
ֲאִפילּו ִאיְך ָהאּב  ַזיין,  ְס’ָזאל ָנאר  ַאזֹוי  ִווי  ְגֵרייט ַארֹויְסצּוָפאְרן, 

ִניְׁשט ָדאס ֶגעְלט אֹויף ְׁשֶּפעְזן”.

ִדי ַּתְלִמיִדים פּון ֶרִּבי’ן ָהאְּבן ִזיְך ְגַלייְך ַארֹויְסֶגעָלאְזט ִאין ִדי 
ֶגעְלט  ֶעֶּפעס  צּוַזאְמצּוְׁשֶטעְלן  ֶדעְרֶפער  אּון  ְׁשֶטעט  ַארּוִמיֶגע 
ַפאְר’ן ֶרִּבי’ן, ֶער ָזאל ָכאְטׁש ָהאְּבן ֶעֶּפעס ִמיט ָוואס ַארֹויְסָפאְרן 
ׁשֹוין  ֶרִּבי’ן  ַפאְר’ן  ְס’ְּבֶרעְנט  ַאז  ֶגעֶזען  ְמ’ָהאט  ַווייל  הֹויז,  פּון 
ֲאִפילּו  ָאְּפַהאְלְטן  ִניְׁשט ֶקעֶנען  ִאים  ְמ’ֶוועט  ַארֹויְסצּוָפאְרן, אּון 

ָנאר ַפאר ַא קּוְרֶצע ַצייט.
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
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