
שנה ג’
נומער  צ”ח
פרשת וירא
תשפ”ב

ְדדּות
ֹ
ִטיק ִהְתּבו ְ

ׁ
ֵאיין ש

ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ִניְׁשט ַקיין ֶהְפֵסק; ֲאִפילּו ָדאְרט וואּו ֶמען 
ֶרעְדן  ִמיְט’ן  ַזיין  ַמְפִסיק  ִניְׁשט  ֶמען  ֵמייְנט  ַזיין  ַמְפִסיק  ִניְׁשט  ָטאר 
ְוכו’,  ֶמעְנְטְׁשן  צּו  ֶרעְדן  אּון  ְׁשמּוֶעְסן  ֵמייְנט  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ִאיֶמער  וואּו  ֶרעְדן  ֶמען  מּוז  אּון  ֶמען  ֶקען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ָאֶּבער 
ְזכּוָתם  ַצִדיִקים  ְגרֹויֶסע  ֶגעִפיְרט  ִזיְך  ָהאְּבן  ַאזֹוי  ִזיְך;  ֶגעפּוְנט  ֶמען 
ִהְתּבֹוְדדּות. ְׁשִטיק  ֵאיין  ֶגעֶווען  ִאיז  ַדאֶוועֶנען  ֵזייֶער  ָעֵלינּו,   ָיֵגן 
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שיינעם באזוך פונעם ראש ישיבה 
שליט”א אין תלמוד תורה 

דעם פארגאנגענעם מיטוואך לך לך האט מען געהאט די זכיה 
צו האבן דעם ראש ישיבה שליט”א אין שטעטל, נאכן דאווענען 
שחרית מיט’ן ערשטן מנין צופרי אין בית המדרש אויף האשקי איז 
דער ראש ישיבה גלייך אריבער אין חדר צו אפווארטן די קינדער 

ווען זיי קומען אן מיט די באס.  

דער  ווי  ד’  כיתה  אין  אריין  איז  שליט”א  ישיבה  ראש  דער 
געזיצן  איז  שליט”א  שניטצלער  הערשל  הר”ר  מלמד  חשובער 
האט  שליט”א  ישיבה  ראש  דער  קינדער.  די  מיט  געלערנט  און 
אנגערופן אפאר עלטערן זיי זאגן ווי וואויל זייערע קינדער זענען 
און ווי שיין דרך ארץ’דיג זיי פירן זיך אויף. און דער ראש ישיבה 
איז אויך איבערגעגאנגען מיטן מלמד וויאזוי זיך צו פירן בפרטיות 

מיט יעדן קינד אין קלאס.  

דערנאך איז דער ראש ישיבה שליט”א אריין אין נורסערי ביים 
ווי דער ראש ישיבה  מלמד הר”ר יעקב יאקאבאוויטש שליט”א, 
האט געטיילט פאר אלע קינדער א טשאקאלאד, און געטאנצן מיט 

זיי “א מחיה חדר, א מחיה רבי יאקאבאוויטש”, און אזוי ווייטער.

נאכדעם איז דער ראש ישיבה שליט”א אריבער צו בית פיגא 
סקול און געגעבן א שיעור פאר די תלמידות וויאזוי מען דארף זיך 
אויפפירן מיט דרך ארץ, אז ביים הייליגן רבי’ן איז געווען א יסוד 
‘דרך ארץ’ און מיר דארפן זיך פירן אינעם רבינ’ס וועג. איך האב 
געברענגט פאר ענק די בעסטע טיטשער’ס, האט שכל און הערט 
אויס וואס זיי זאגן, די שכל וועט עטץ מיטנעמען נאך די חתונה. 
ראש  דער  איז  דערנאך  שליט”א  ישיבה  ראש  דער  איז  דערנאך 
באגיין  צו  זיך  וויאזוי  לערערינס  די  מיט  איבערגעגאנגען  ישיבה 
מיט יעדע תלמידה באזונדער, און אראפגעשטעלט וואס די יסודות 

זענען פון בית פיגא סקול.

די  אויף  אומגעקוקט  ישיבה  ראש  דער  זיך  האט  אויך  אזוי 
צו  לייגט  מען  געמאכט,  יעצט  ווערט  וואס  בנין  אינעם  ארבעט 

פרישע קלאסן פאר די געברויך פונעם תלמוד תורה.

דער באזוך האט גאר שטארק אויפגעפרישט די איינגעשטעלטע 
האבן  וואס  ותלמידות,  תלמידים  די  אויך  אזוי  און  מוסד  אינעם 
באקומען פרישע חיות ווייטער אנצוגיין, און זיך מחדש זיין מיט די 

עצות והדרכות וואס דער ראש ישיבה לערנט מיט אונז.

דער דיין שליט”א ציעט זיך אריבער 
אין שטעטל גאר בקרוב 

לאנג  די  אויפגענומען  געווארן  איז  פרייד  גרויס  מיט 
ערווארטעטע נייעס אז דער חשובער דיין דקהילתינו הרה”ג ר’ יונה 
זינגער שליט”א ציעט זיך אריבער אין שטעטל גאר בקרוב בשעה 
טובה ומצלחת, נאכדעם וואס די איינוואוינער ווארטן שוין בכליון 

עינים, אז דער דיין שליט”א זאל קומען וואוינען אין שטעטל.

אלע געדענקען נאך גוט דעם הערליכן מעמד הכתרה פארן 
השנה  ראש  פאר  הארט  פארגעקומען  איז  וואס  שליט”א  דיין 
תשפ”ב, וואו עס איז אפגעראכטן געווארן ברוב פאר והדר אינעם 
בנין המוסד, בהשתתפות הרבנים הגאונים שליט”א, ובראשם דער 
יונה  וואס האט דעמאלטס געקרוינט ר’   - ראש ישיבה שליט”א 

שליט”א אלץ דיין אין קרית ברסלב ליבערטי.

געלויבט דער אייבערשטער אז יעצט קומט שוין אט אט דער 
ריכטיגער מינוט וואס דער דיין שליט”א ציעט זיך ארויס, און וועט 
זיין מיט אונז צו ענטפערן אויף יעדע שאלה וואס מען האט נאר.

עס פעלט נאך אויס אביסל תפילות פון אלע איינוואוינער, אז 
דער דיין שליט”א זאל זיך קענען אריבערציען אין די קומענדיגע 
פאר טעג גרינגערהייט אן קיין שוועריקייטן. דער אייבערשטער 
זאל העלפן אז דער דיין שליט”א זאלן האבן כח צו קענען אויספירן 

זיין הייליגע ארבעט.  

א פרישע זמן אין כולל היכל הקודש - 
קרית ברסלב ליבערטי

אין  אונז  ביי  כולל  אין  אנגעהויבן  זיך  האט  זמן  פרישער  א 
שטעטל, עס איז צוגעקומען אפאר חשוב’ע אינגעלייט וואס זענען 

אריינגעקומען אין כולל צום נייעם ווינטער זמן.

די כולל איז א יחיד בימינה. עס זיצן אינגעלייט וואס האלטן 
באמת ביים לערנען, נישט סתם זיצן און שטיפן די צייט, וואס אויף 
דעם איז דער ראש ישיבה נישט מסכים, און רעדט שטענדיג פון 
דעם אז א כולל איז נישט גוט פאר א אינגערמאן וואס וויל נישט 
לערנען, אזא איינער דארף ענדערש גיין זוכן אן ארבעט כדי נישט 

צו פארברענגן סתם די צייט.

אדרבה איבערצייגט אייך אליין, איר קענט אריין קומען אין בית 
המדרש במשך דעם טאג צו זעהן אז יעדעס ווארט וואס שטייט דא 
איז אמת ויציב.גלייך אינדערפרי לערנט מען דורך דעם טעגליכן 
דף גמרא בטוב טעם ודעת, דערנאך נעמט מען זיך צום שיעור 

הלכה און מען גייט דאס אדורך ביז אויף הלכה למעשה.
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שבת התוועדות - סיום סדר מועד 

נאכן שבת התוועדות - סיום הש”ס צוויי יאר צוריק אין קראון 
פלאזא האטעל, האבן אנשי שלומינו תיכף געבעטן אז אזעלכע 
גאר  געווען  איז  עס  ווערן מער אפט;  געפראוועט  זאלן  שבתים 
שיינע  פילע  מיט  צוגעשטעלט  שבת  שיינער  און  רייכער  א 
זיך ברוחניות איז דאס געווען גאר  פראגראמען, און פארשטייט 
א שטארקע שטופ פאר אלעמען, זיך צו מיטכאפן מיטן באן וואס 
פארט יעדן טאג און שטעלט זיך נישט אפ, וואס דאס איז די דף 
גמרא וואס גייט יעדן טאג אן אויסנאם, און טאקע פון דעמאלטס 
איז צוגעקומען גאר א גרויסער ציבור וואס לערנען יעדן טאג דעם 

דף גמרא.
מען האט טאקע געפלאנט אזא שיינעם שבת אויך פאריאר 
ווינטער, אבער צוליב דעם אלוועלטליכן “קאוויד” אויסברוך איז 

עס למעשה דאן נישט צושטאנד געקומען.
יאר  צוויי  איבער  נאך  יעצט  אז  אייבערשטן  דעם  געלויבט 
מען  אז  בשורה  פריידיגער  דער  געווארן  געמאלדן  איז  ווארטן, 
גרויסער  א  צו  הילף  אייבערשטנ’ס  מיטן  ווידער  שוין  זיך  גרייט 
שבת התוועדות מיט אלע אנשי שלומינו אינאיינעם, וואס וועט 
אפגעראכטן ווערן ברוב פאר והדר צוזאמען מיטן פרייליכן סיום 
סדר מועד, וואס וועט פארקומען בעזרת השם יתברך שבת קודש 

פרשת פקודי תשפ”ב אינעם הערליכן קראון פלאזא האטעל.
עס גלייבט זיך קוים אז מען האט שוין ברוך השם דורכגעלערנט 
- אין די בערך צוויי יאר זינט דעם סיום הש”ס - די מסכת ברכות, 
דעם  טאקע  און  סוכה,  יומא,  שקלים,  פסחים,  עירובין,  שבת, 
פארגאנגענעם זונטאג פרשת לך איז געווען דער סיום אויף מסכת 
ביצה. מיטן אייבערשטנ’ס הילף וועט מען אין די קומענדיגע וואכן 
ביזן שבת התוועדות ענדיגן די איבריגע מסכות הש”ס פון סדר 
מועד: ראש השנה, תענית, מגילה און מועד קטן, וואס אינאיינעם 
איז עס א סך הכל פון 768 דפים, וואס איז נאנט צו א דריטל פון 

גאנץ ש”ס.
די עסקנים האבן געמאלדן אז עס ווארט אפ א הערליכער שבת 
ווי מען וועט פארברענגען בשבת אחים, דאווענען אינאיינעם, עסן 
די סעודות און זינגען זמירות שבת קודש, הערן דרשות התחזקות, 
ארויסנעמען  הילף  אייבערשטנ’ס  מיטן  וועט  מען  וואס  פון 
התחזקות און כח אנצוגיין פאר זיך, פאר די בני בית און פאר די 

קינדער פאר א לאנגע צייט.
פאר אלע וואס צאלן ביז שבת חנוכה - וועט זיין די פרייז $985 
פאר א קאפל, מען קען באשטעלן דורכן רופן מו”ה שמעון פיש 

הי”ו 917-232-9070.
צו איבערגעבן נייעס פאר די מערכת, ביטע רופן  347-379-1161

שבת התוועדות - סיום הש”ס - תש”פ



יצחק אהרן וויינבערג:

מוצאי  צוריק  וואכן  צוויי 
שבת, האבן איינע פון די רעדער 

פון מיין קאר געפלאצט. וואו שאפט מען א נייעם רעדל מוצאי 
שבת שפעט ביינאכט? האב איך געבעטן דעם אייבערשטן איך 
בעטנדיג  אזוי  נאכט,  היינט  נאך  רעדל  פרישע  א  האבן  זאל 
דערמאן איך זיך פון איינעם וואס קען אפשר האבן דעם רעדל 
וואס איך דארף, האב איך אנגערופן יענעם איד און ברוך השם, 
ער האט געהאט דעם רעדל וואס איך האב געדארפט האבן. 
‘חברים’ איז עס געגאנגען נעמען פון דעם איד און איך האב 

נאך יענע נאכט געהאט א נייעם רעדל. שכח אייבערשטער!

אברהם משה שטראססער:

ארויסצופאלן  אנגעהויבן  פיאות  מיין  פון  האט  לעצטנ’ס 
האר, איך האב נישט געוואלט פארלירן מיין צלם אלקים, האב 
איך אסאך געבעטן דעם אייבערשטן אז מיין פיאות זאל צוריק 
אנהייבן וואקסן שיין. שכח אייבערשטער אז די לעצטע שטיק 
צייט האט מיין פיאות אנגעהויבן וואקסן צוריק אזוי ווי אמאל. 

עזרא בוים:

ביים אנקומען קיין קיעוו דאנערשטאג פאר ראש השנה, 
האב איך נישט באקומען מיינע פעקלעך צוזאמען מיט נאך 
מיינע  אן  אומאן  אין  אנגעקומען  בין  איך  מענטשן.  אפאר 
פעקלעך. זונטאג ערב ראש השנה האב איך געוואלט צוריק 
פארן קיין קיעוו צום לופטפעלד צו נעמען מיינע פעקלעך, 
האב איך געטראכט אז אויב גיי איך שוין וועל איך שוין אויך 
האבן  וואס  מענטשן  אנדערע  די  פאר  רענצלעך  די  נעמען 
די באאמטע  צו  ווייסט  ווער  באקומען. אבער  נאכנישט  עס 
וועלן געבן פעקלעך פון אנדערע  וועלן מיר  אין לופטפעלד 

מענטשן?

 איך האב גענומען פון די מענטשן די נויטיגע צעטלעך, 
און איך בין ארויסגעפארן. א גאנצע וועג האב איך געבעטן 
דעם אייבערשטן איך זאל באקומען מיינע רענצלעך און אויך 
די רענצלעך פון די אנדערע מענטשן גרינגערהייט, איך האב 
צוגעזאגט פאר’ן אייבערשטן אז איך וועל פארציילן די מעשה 

פון תפלה אינעם ‘בלעטל’. 

אנקומענדיג אין לופטפעלד בין איך צוגעגאנגען צום פלאץ 
און שכח  רענצלעך,  פארלוירענע  אפנעמען  קומט  מען  וואו 
אייבערשטער אז איך האב באקומען מיינע פעקלעך, און אויך 

פון די אנדערע מענטשן.

יואל וועבערמאן:

די פאדערשטע גלאז פון 
מיין קאר האט זיך צעבראכן. איך 
דארפן  צו  חשק  קיין  געהאט  נישט  האב 

ן  ל א געלט עס צו פאררעכטן, איך האב נישט געוויסט צ
וואס צו טון. 

יענעם טאג האב איך געזען דעם ‘קרית ברסלב בלעטל’ 
אויפגעמישט צו די מעשה פון תפילה אפטיילונג, האב איך 
זיך דערמאנט אז איך קען בעטן דעם אייבערשטן, האב איך 
געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל באקומען א נייע גלאז אן 
דארפן באצאלן, און דער אייבערשטער האט געהאלפן אז די 

אינשורענס האט באצאלט די גאנצע קאסטן.

שלום יוסף ניישטיין:

מען  ווען  און  קארטל  פערמיט  מיין  פארלוירן  האב  איך 
דרייווט דארף מען עס לעגאל האבן מיט זיך, איך האב געבעטן 
דעם אייבערשטן איך זאל עס טרעפן שנעל און גרינג, שכח 

אייבערשטער אז נאכן זיכן אביסל האב איך עס געטראפן.

יוסף שניטצלער:

פאר צוויי יאר צוריק ווען מען האט נישט געקענט פארן 
אויף אומאן און ס’האט געהייסן אז אויב פארשטעלט מען זיך 
וועט מען יא קענען אנקומען אויף ראש השנה, בין איך געפארן 
דורך לאנדאן און אונז זענען געבליבו שטעקן דארט פאר צוויי 
טעג ביז מען האט געזען אז מ’קען נישט אנקומען קיין אומאן. 

ווען איך בין ארויסגעפארן האב איך אנגעטון מיין קראק’”ס 
צו אויסזעהן מער פארשטעלט, אבער נאך א טאג גיין נאר מיט 
קראק”ס ווערט עס זייער אומבאקוועם. זייענדיג אין לאנדאן 
ווייט פונדערהיים וואו פארשאפט מען יעצט נייע שיך? איך 
האב זייער שטארט געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל שוין 

האבן שיך ווייל ס’איז מיר זייער אומבאקוועם. 

איך בין אריינגעפארן אין שטאט זוכן א שיך סטאר. ברוך 
השם אז איך בין אנגעקומען צו א געשעפט און געטראפן גוטע 
שיך. אבער איך האב נאר געהאט אמעריקאנע געלט און דער 
געשעפט’ס מאן האט נישט געוואלט נעמען די אמעריקאנע 
געלט, האב איך נאכאמאל געבעטן דעם אייבערשטן אז איך 
די קליינע  נאר איך ענדיג  וואו  פונט.  דארף האבן ענגלישע 
וויל  ער  צו  אים  פרעג  איך  און  איד  א  אריין  קומט  תפילה 
“גערן הארצן” שכח  זאגט ער מיר  געלט  די  אויפטוישן  מיר 

אייבערשטער אז איך האב געקענט האבן נייע שיך!



ֶלעְרֶנען ַפאְרָטאְגס
ְבֶעְזַרת ה’ ִיְתָבַרְך - יֹום ב’ ַּפְרַׁשת ַוֵיָרא, ט”ו ַמר-ֶחְׁשָון, ְׁשַנת תשפ”א ִלְפָרט ָקָטן

ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב.

ָזאְלְסט  ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן  ֵמייְדל, ֶדער  ֵניי ֶגעבֹויֶרעֶנעם  ַדיין  ַמָזל טֹוב ַפאר 
ְמַגֵּדל ַזיין ַדייֶנע ִקיְנֶדער אּון ֶזען פּון ֵזיי ִאיִדיׁש ַנַחת, ִליְכִטיֶגע דֹורֹות.

ִאיְך ֶבעט ִדיר ֵזייֶער ַזיי ִזיְך קֹוֵבַע צּו ֶלעְרֶנען ַפאְרָטאְגס; קּום ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֶלעְרֶנען, 
ִאיְך ִוויל ֵזייֶער ַאז ַאֶלע ִאיְנֶגעַלייט ָזאְלן קּוֶמען ַפאְרָטאְגס ֶלעְרֶנען ִאין ֵבית ַהֶמְדָרׁש.

אר ָדאס ְבַלייְבט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש. ְטַראְכט ַאַריין, ָוואס ָהאט ֶמען פּוֶנעם ֶלעְבן; ִדי  ַנָ
ַגאְנֶצע ֶלעְבן ִאיז ֵאיין ְׁשִטיק ְׁשֶוועִריֵקייט, ֶמען ַאְרֶבעט ַא ַגאְנְצן ָטאג - ַפאְרָוואס? ַפאר 
ֶוועם? ִזיְך צּו ֶקעֶנען אֹויְסַהאְלְטן ִביז ֶמען ֶוועְרט ֶעְלֶטער אּון ׁשֹוין. ֶדעָמאְלט ֶקען ֶמען ׁשֹוין 
ִניְׁשט ַאְרֶבעְטן, ֶדעָמאְלט ִזיְצט ֶמען אּון ֶמען ַוואְרט ַאז ִדי ָטאג ָזאל ִזיְך ֶעְנִדיְגן, ָאְנֵהייְבן 
אּון ֶעְנִדיְגן. ָאֶבער ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ּתֹוָרה ִאיז ֶדער ֶלעְּבן ַא ֶלעְּבן; ֶווען ֶמען ֶוועְרט ֶעְלֶטער 
אר יּוְנֶגער אּון ְפֵרייִליֶכער, ֶמען ָהאט ָוואס ַאֵהיים צּו ְבֶרעְנֶגען אֹויף ֶיעֶנע  ֶוועְרט ֶמען ַנָ

ֶוועְלט.

 ִאיְך ֶבעט ִדיר ֵזייֶער, ֵגיי ְׁשָלאְפן ְפִרי; ִאין ְׁשֶטעְטל ִאיז ִניְׁשָטא ָוואס צּו טּון ַבייַנאְכט, 
ֶעס ִאיז ַא ְמַחֶי’, ֶמען ֶקען ִזיְך ֵלייְגן ָנאְך ַמֲעִריב אּון אֹויְפְׁשֵטיין ַפאְרָטאְגס ֶלעְרֶנען.

ַא ַמָּתָנה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
ְבֶעְזַרת ה’ ִיְתָבַרְך - ב’ ַּפְרַׁשת ַוֵיָרא, ט”ז ַמר-ֶחְׁשָון, ְׁשַנת תשפ”א ִלְפָרט ָקָטן

ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְבִריוו.

ַווייב - ַפאְרָוואס  ַא  ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָהאט ִדיר ֶגעֶגעְבן ַא ַמָּתָנה, דּו ָהאְסט 
ָזאְלְסטּו ְטַראְכְטן ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ִאיר, ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ַהאְלְטן ֵטייֶער ִדי ַמָּתָנה? 

וואּו ִאיז ִדי ַהָּכַרת ַהטֹוב צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן?!

ָהאְסט ָדאְך ֶגעֶלעְרְנט ִאין ְיִׁשיָבה ַאזֹויִפיל ָיאר, ָהאְסט ֶגעֶהעְרט ַאזֹויִפיל ְדָרׁשֹות אּון 
ִׁשיעּוִרים ַאז ֶמען ַדאְרף ַהאְלְטן ֵטייֶער ִדי ַווייב אּון ֶמען ַדאְרף ַזיין ַא ַסְבָלן ִאין ְׁשטּוב, 
ָהאְסט ֶגעֶהעְרט הּוְנֶדעְרֶטער ְדָרׁשֹות ִאין ְיִׁשיָבה ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַאֶוועְקֶגעְבן ִדי ָיאְרן 
ַפאר ֲחֵבִרים; ֶיעְצט ִאיז ֶגעקּוֶמען ִדי ַצייט דּו ָזאְלְסט ָאְנֵהייְּבן נּוְצן ִדי ִׁשיעּוִרים, ָזאְלְסט 
ָאְנֵהייְבן ְטַראְכְטן ‘ָוואס ִאיז ֶלעְבן אּון ָוואס ִאיז ִדְמיֹון, ָוואס ִאיז ִמיר ִוויְכִטיג אּון ָוואס 

ִאיז ִאיְבִריג’.

קּום ַאֵהיים, ֶּבעט ִאיֶּבער ַדיין ַווייּב, ֶרעד צּו ִאיר ֵׁשיין; ָלאז ׁשֹוין ָאּפ ִדי ֶצעְדֵרייֶטע 
ֲחֵבִרים ָוואס ְׁשֶלעְּפן ִדיר ַארֹויס פּון ְׁשטּוב, ֶווער ֶוועט קּוְקן אֹויף ִדיר ְבֵעת ָצָרה? ֶווער 
אר ַדיין ִמְׁשָּפָחה, ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו ְמַזְלֵזל  ֶוועט ְבַלייְבן ִמיט ִדיר ִאין ַצייט פּון נֹויט? - ַנָ

ַזיין ִאין ִדי ַמָּתָנה.

ֶגעב גּוֶטע ֶוועְרֶטער ַפאר ַדיין ַווייב אּון ַמאְך ִאיר ְפֵרייִליְך, זּוְך ִאין ִאיר גּוְטס, ֶגעּב ִאיר 
ֶגעְלט - ֶוועְסטּו ְּפלּוְצלּוְנג ָאְנֵהייְבן ֶזען ֶׁשַפע; ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ָבָבא ְמִציָעא 
נט.(: “אֹוִקיִרי ִלְּנַׁשְייכּו ִּכי ֵהיִכי ְדִתְתַעְּתרּו”, ֶמען ַבאקּוְמט ֶׁשַפע ִבְזכּות ָוואס ֶמען ִאיז 

ְמַכֵבד ִדי ַווייב.

ַאז ֶעס ִאיז ִדיר ִביֶטער ֶנעם ֶדעם ֶרִּביְנ’ס ֶמעֶדעִצין, ֶדער ֶרִבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר”ן, ֵחֶלק 
אר דּוְרְך ִהְתבֹוְדדּות; ָדאס ֵהייְסט, ֶמען  ב’, ִסיָמן ק( ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד ַנָ
ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ְׁשְּפַראְך ָוואס ֶמען ִאיז צּוֶגעוואֹויְנט 
צּו ֶרעְדן, מֶען ָזאל ִאים ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן - ַאֶלע ְיִרידֹות, ַאֶלע ְנִפילֹות, ַאֶלעס ָוואס ֵגייט 

ַאִריֶבער.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

קען  מען  זאגט:  רבי  הייליגער  דער 

נישט זיין אן ערליכער איד, נאר דורך. 

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. זיין פרייליך אז מ’איז מקורב צו אים

ב. רעדן צום אייבערשטן

ג. טוהן מצות

ד. מכבד זיין די ווייב

איז א עיקר אין אידישקייט

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

יחזקאל לעזער נ”י - 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

אברהם פיש הי”ו וזוגתו שרה 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

סימן טוב ומזל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר

 בנציון יאקאבאוויטש הי”ו וזוגתו חנה תחי’
צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן אסאך נחת פון דעם 
קינד און אלע קינדער געזונטערהייט.

דער הייליגער רבי האט געזאגט: זינגען 
זמירות שבת.
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נייעס
קרעדיט: אשר יעקב בלום

א נייע קונטרס ארויס פון דרוק
א פרישע קונטרס אין ענגליש איז אין די טעג ארויס פון דרוק 
מיטן נאמען Parenting With Pride איבערגעטייטשט פונעם 
וואס דאס איז געווארן איבערגעטייטשט  ‘אידיש נחת’,  קונטרס 

פונעם קונטרס אין לשון קודש ‘חינוך מוצלח’.
דער קונטרס לערנט אויס דעם ריכטיגן וועג וויאזוי צו מחנך זיין די 
קינדער אויפן גוטן וועג, זיי זאלן מצליח זיין אינעם לעבן ברוחניות 

ובגשמיות, און מען זאל זעהן פון זיי אסאך אידיש נחת.

ַנת תשע”ט ִלְפָרט ָקָטן ת ֱאמוֹר, ז’ ִאָייר, שְׁ ְרשַׁ ַרְך - יוֹם א’ פַּ ֶעְזַרת ה’ ִיְתבָּ בְּ

בוֹד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרוֹ ָיִאיר. ְלכָּ

ר ּכַֹח. יָבה, ְיַישֵׁ ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְנָדָבה ַפאר ִדי ְישִׁ

ֶטער ָזאל  עְרשְׁ עְרן פּון ֵאייֶער זּון ... ֵנרוֹ ָיִאיר; ֶדער ֵאייבֶּ שֶׁ ַמָזל טוֹב ַפאְר’ן ָאפְּ

ִדיר ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ִאים ְמַגֵדל ַזיין ִמיט ַאֶלע ַדייֶנע ִקיְנֶדער ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט 

ִמיט ַדיין ַווייּב ִאיְנֵאייֶנעם אּון ֶזען פּול ַנַחת.

ַטאְרְקן צּו עוֵֹסק ַזיין ֶיעְדן  יְסל ִחיזּוק ָזאְלְסט ִזיְך שְׁ ן ַאבִּ ִאיְך ִוויל ִדיר ֶגעבְּ

ט ִוויְסן... דּו ֶקעְנְסט ַראֶטעֶווען  ָטאג ִאין “ַהָפָצה”; דּו ֶקעְנְסט ֵקייְנָמאל ִנישְׁ

ט ֵגיין אוֹיְפן ֶוועג ָוואס  חּור, פּון ַא ֵמייְדל ֵזיי ָזאְלן ִנישְׁ ן פּון ַא בָּ ָדאס ֶלעבְּ

ן. ִפיְרט צּום טוֹיט, ָנאר ֵגיין אוֹיְפן ֶוועג ָוואס ִפיְרט צּום ֶלעבְּ

יַח,  יַאת ָמשִׁ ער ֶדעם ֶלעְצְטן ִנָסיוֹן ַפאר בִּ ע ִקיְנֶדער ֵגייֶען ֶיעְצט ַאִריבֶּ ִאיִדישֶׁ

יקוְֹרסּות.  ַאפִּ אּון  ִפירוֹת  כְּ פּון  אּון  ִנאּוף  פּון  ַמּבּול  ַא  ַמּבּול,  ַא  ֵגייט  ֶעס 

ַאז  רכ(  ִסיָמן  ָהַר”ן,  יחוֹת  )שִׂ ֶגעָזאְגט  ָפאְראוֹיס  ׁשוֹין  ָהאט  י  ֶרבִּ ֶדער  ִווי  ַאזוֹי 

ֶוועט  ֶעס  עוָֹלם”,  בָּ ָגדוֹל  יקוְֹרסּות  ַאפִּ “ִיְהֶיה  קּוֶמען,  ֶוועט  יַח  ָמשִׁ ַפאר 

“ִיְתָבֲררּו  י(:  )ָדִניֵאל יב,  ֵטייט  ִווי ֶעס שְׁ ַאזוֹי  ִנְסיוֹנוֹת,  ֶוועֶרע  יֶטעֶרע שְׁ ַזיין בִּ

יַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט  ְוִיְתַלְבנּו ְוִיָצְרפּו ַרִבים”, ָדאס ֵגייט ַארוֹיף ַאז ַפאר ָמשִׁ

אָגאְסן אּון ֲאִפילּו ִדי ֶעְרִליֶכע ֶוועְלן  ִגיְסן ַא ַמּבּול, ַאֶלע ֶוועְלן ֶוועְרן בַּ ַאָראפְּ

ִריְצט. אּון ָנאר ִדי ְסָפִרים אּון קּוְנְטֵרִסים ָוואס מוַֹהָרא”ׁש  פְּ ֶוועְרן ָאְנֶגעשְׁ

ן - ָדאס ַראֶטעֶוועט ִדי  ן ִמיט ְמִסירּות ֶנֶפׁש ַזיין ַגאְנֶצע ֶלעבְּ ִריבְּ ָהאט ֶגעשְׁ

עּוִרים. וואוֹיל ִאיז ַפאר ֶדער ָוואס ִאיז עוֵֹסק ִאין ִדי ִמְצָוה פּון צּוִריק  ֵני ַהנְּ בְּ

ְטן. עְרשְׁ ע ִקיְנֶדער צּום ֵאייבֶּ ֶרעְנֶגען ִאיִדישֶׁ בְּ

ן  ֶטער ָהאט ִדיר ֶגעֶגעבְּ עְרשְׁ עט ִדיר ֵטייֶעֶרער ... ֵנרוֹ ָיִאיר, ֶדער ֵאייבֶּ ִאיְך בֶּ

ן אוֹיף ִאיר;  ְחֶי’. ָזאְלְסטּו ַאְכטּוְנג ֶגעבְּ ָנה, ַא ֵטייֶעֶרע ַווייּב תִּ ַא ֵטייֶעֶרע ַמתָּ

אִציר  פַּ ֶרעְנג ִמיט ִאיר, שְׁ מּוֶעְסן, ַפאְרבְּ ַזיי ִאיר ְמַחֵזק, ֶהער אוֹיס ִאיֶרע שְׁ

ְטן.  עְרשְׁ ֵאייבֶּ פּוֶנעם  ָרצוֹן  ֶדער  ִאיז  ָדאס  ִאיר.  ִמיט  יל  פִּ שְׁ אּון  ִאיר  ִמיט 

ִית ַא ְיסוֹד ַהְיסוֹדוֹת, ַווייל ַאז ֶמען  לוֹם בַּ י’ן ִאיז ֶגעֶווען שָׁ יים ֶרבִּ ֶגעֶדעְנק, בַּ

לוֹם ָהאט ֶמען ַא ֵרייֶנע מַֹח אּון ָאן ַא ַווייּב ֶקען ֶמען  שָׁ ט ִמיט ִדי ַווייּב בְּ ֶלעבְּ

ָבה. ת ַהַמְחשָׁ ן ְקדּושַׁ ט ָהאבְּ ִנישְׁ

עְסֶטע ִחיזּוק ַפאר ַא ְפרוֹי ִאיז ֶווען  ַטאְרק ִאיר אּון ַזיי ִאיר ְמַחֵזק, ָדאס בֶּ שְׁ

ֵטייט ִאיר. ִאיר ֵאייֶגעֶנע ַמאן ְטֵרייְסט ִאיר אּון ַפאְרשְׁ

עּפ  יָבה שֶׁ ֶווען ִאיְך ֶזע ִדיר ַארוֹיְפקּוֶמען ִאין ְישִׁ

ִאיְך ַנַחת פּון ִדיר.

קרעדיט: משה ארי’ שניטצלער

איך בין געגאנגען הפצה אין בארא פארק ביי די הייזער, איך קלאפ 
אריין ביי איין טיר, איך האב אים געגעבן א ספר עצתו אמונה, און  

ער האט זיך שיין באדאנקט.
ער האט שוין געהאלטן פארן פארמאכן די טיר האב איך געבעטן 
‘זיכער’  זאגט ער מיר  וואסער,  גלעזל  אויב ער קען מיר געבן א 
הארצן גערן, ער קומט צוריק מיט א גלאז וואסער, און רופט זיך אן 
צו מיר “איך האב באקומען פון הר”ר נתן יאקאבאוויטש שליט”א 
א קונטרס ‘מציאות הזווג’’, איך האב געזאגט פאר פערציג טעג 
דעם  קונטרס,  דעם  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי  הנשיאים  קרבנות 
פערציג’סטן טאג בין איך ברוך השם א חתן געווארן בשעה טוב 

ומצלחת”.
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זיך דערהאלטן אין די שווערסטע צייטן
ִאין ָיאר תש”י ִאיז ַפאר ִדי ִאיְדן ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא 
ְׁשֶוועֶרע ַמָצב, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ָוואס צּו ֶעְסן. ַוְיִהי ַהיֹום, ָהאט 
ַא ִאיד אֹויְפֶגעָהאְנֶגען ַא ֶצעְטל ִאין ִדי ׁשּוְלן, ַאז ָמאְרְגן ִאין ִדי ַצייט 
ֶוועט ַזיין ַא ִסיּום ַמֶסְכָּתא, אּון ֶער ְׁשֶטעְלט צּו ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה פּון 
ִפיׁש אּון ְפֵלייׁש ְלָכבֹוד ֶדעם ִסיּום, ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ֶעס ָהאט ִניְׁשט 
ֶגעֶפעְלט ַקיין ֶמעְנְטְׁשן, ַווייל ֵקייֶנער ָהאט ֶדעָמאְלְטס ִניְׁשט ֶגעַהאט 
ַקיין ְפֵלייׁש, ִאין ַא ַצייט פּון ַאַזא מֹוָרא’ִדיֶגע הּוְנֶגער, ָאֶּבער ֶדער 
ִאיד ָהאט ִזיְך ָאְּפֶגעְׁשָּפאְרט ַא ְּפרּוָטה ָנאְך ַא ְּפרּוָטה, אּון ֶער ָהאט 
ֶגעַמאְכט ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה, ַּביי ִדי ְסעּוָדה ָהאט ֶער ֶגעַמאְכט ַא ִסיּום 
אֹויף ַמֶסֶכת מֹוֵעד ָקָטן, אּון ֶדער עֹוָלם ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ֶגעוואּוְנֶדעְרט 
ֶדערֹויף, ַא ִסיּום ַפאר ַאַזא ְקֵלייֶנע ַמֶסְכָּתא ֶגעְּבְסטּו אֹויס ַאזֹוי ִפיל 
ֶגעְלט?! ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט: ִאיְך ֶוועל ַאייְך ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרָוואס 

ִאיְך ָהאּב ָדאס ֶגעטּוְהן.

ִמְלָחָמה  ַא  ִּבין  ִאיְך  ַפאְרֵצייְלן.  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ֶער  אּון 
ִּביֶטער  ַאְרֶּבעְטן  ִווי ַּבאוואּוְסט ָהאט ֶמען ֶגעמּוְזט  ִאיֶּבעְרֶלעֶּבער, 
ִאיד  ֵאיין  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ְצִוויְׁשן  ֶגעֶווען  ִאיז  ַלאֶגעְרן,  ִדי  ִאין  ְׁשֶווער 
ָוואס ֶער ְפֶלעְגט ְׁשֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּו ִזיְך, אּון ֶער ָהאט ִמיט ֵקייֶנעם 
ִניְׁשט ֶגעֶרעְדט, ]ָכאְטִׁשיג ָוואס ָנאְך ַא ַגאְנֶצע ָטאג ְׁשֶוועֶרע ַאְרֶּבעט, 
ִאיז  ְּבֶרעֶטער,  ִדי  אֹויף  ְׁשָלאְפן  ַּבייַנאְכט  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶמען  ֶווען 
ַפאְרְׁשֶטעְנְדִליְך, ַאז ֶמען ֶרעְדט ֵאייֶנער ִמיְטן ַאְנֶדעְרן, ָאֶּבער ֵלייֶדער 
ִאיז ֶגעֶווען ַאַסאְך ֶמעְנְטְׁשן, ָוואס ֶזעֶנען ְמׁשּוָגע ֶגעָוואְרן אּון ַאָראּפ 
פּון ִזיֶנען פּון ִדי ִפיל ָצרֹות ְוכּו’, אּון ֵזיי ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶרעְדן צּו 
ִזיְך ַאֵליין, ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ָוואס ֶזעֶנען ֵלייֶדער צּוֶגעַגאְנֶגען צּום 
ַווייל  ִלְצָלן,  ַרְחָמָנא  ֶעֶלעְקִטיִריִזיְרט  ִזיְך  ְדָראט אּון  ֶעֶלעְקֶטעִריְׁשן 
ִוויִפיל ֶקען ֶדען ַא ֶמעְנְטׁש אֹויְסַהאְלְטן?![ ָהאט ֶמען ֶגעֵמייְנט ַאז 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז אֹויְך ְמׁשּוָגע ֶגעָוואְרן ַרְחָמָנא ִלְצָלן פּון ַאזֹויִפיל 
ִּביֶטעֶרע ָצרֹות, אּון ֶוועְגן ֶדעם ַהאְלט ֶער ִאין ֵאיין ֶרעְדן צּו ִזיְך ַאֵליין.

ֵאיין ַנאְכט ִאיז ֶדער ִאיד ֶגעקּוֶמען צּו ִמיר ִאיְנִמיְטן ַנאְכט, ֶער 
ֶוועְקט ִמיר אֹויף, אּון ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ֶּבעט ֶער ִמיר ִאיֶּבער, אּון 
ָזאְגט ִמיר: ַזיי ִמיר מֹוֵחל ָוואס ִאיְך ָהאּב ַאייְך אֹויְפֶגעֶוועְקט, ִאיְך 
ָיאְרן  ַאֶלע  ָהאּב  ִאיְך  ָזאְגן:  ֶעֶּפעס  ִוויְכִטיג  ֵזייֶער  ָאֶּבער  ַאייְך  מּוז 
ֶגעֶלעְרְנט ַׁש”ס, ֶיעְצט ִּבין ִאיְך ָאְנֶגעקּוֶמען ִּביז מֹוֵעד ָקָטן ַדף ח’, אּון 

ִאיְך ְׁשִּפיר ַאז ִדי ְנָׁשָמה ֵגייט ִמיר ׁשֹוין ַארוׂיס, ֶדעְרַפאר ֶּבעט ִאיְך 
ַאייְך ֵאיין ַזאְך: ִאיר ָזאְלט ִמיר צּו ָזאְגן ַאז ֶווען ִאיר ֶוועט ִאיֶּבעְרֶלעְּבן 
ִדי ִמְלָחָמה, ֶוועט ִאיר ַמאְכן ַא ִסיּום אֹויף ַמֶסְכָּתא מֹוֵעד ָקָטן ָוואס 
ִאיְך ָהאּב ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶעְנִדיְגט פּון ַׁש”ס, אּון ִמיר ִאיְנִזין ָהאְּבן, אּון 
ִאיְך ֶוועל ַאייְך ַמִּכיר טוָׂבה ַזיין ֶדעְרַפאר, אּון ִוויְסן ָזאְלט ִאיר ַאז ִאיְך 
ִּבין ֶיעְצט ַּביי ִדי ַמְדֵריָגה פּון ֶדער ַּתָנא ‘ֶרִּבי ֲעִקיָבא’, ַווייל ֶמען ָהאט 
ִקידּוׁש  ַאֶלע אּוְמקּוֶמען אֹויף  ֵגייֶען  ִמיר  אּוְנז אֹויְסֶגעַּפייִניְגט, אּון 
ַהֵׁשם, ָנאר ִאיר ֶוועט ָדאס ִאיֶּבעְרֶלעְּבן, אּון ֶער ֵלייְגט ִאים צּו: ָדאס 
ָוואס ִאיר ָהאט ֶגעֶזעְהן ַאז ִאיְך ַהאְלט ִאין ֵאיין ָזאְגן, אּון ֶמעְנְטְׁשן 
ָהאְּבן ֶגעֵמייְנט ַאז ִאיְך ִּבין ְמׁשּוָגע, ָזאְלט ִאיר ִוויְסן ַאז ִאיְך ָהאּב 
ְׁשֶטעְנִדיג ֶגע’ַחֶזְר’ט ְגָמָרא, ֶיעְצט ֶּבעְהט ִאיְך ַאייְך ִאיר ָזאְלט ִמיר צּו 
ָזאְגן אּון ִמיר ֶגעְּבן ַא ‘ְּתִקיַעת ַּכף’, ַאז ִאיר ֶוועט ַמאְכן ַא ִסיּום אֹויף 
ַמֶסֶכת מֹוֵעד ָקָטן. ְּבֵלית ְּבֵריָרה ָהאט ֶער ִאים צּוֶגעָזאְגט, ִווי אֹויְך 
ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעַמאְכט ַא ֶחְׁשּבֹון: ֶער ֶגעט ָדאְך ִמיר ַאַזא ְגרֹויֶסע 

ְּבָרָכה ֶאְפָׁשר ֶוועט ָדאס ַטאֶקע ְמקּוָים ֶוועְרן.

ְוַּכְך ַהָוה, ֶדער ִאיד ָהאט ְגַלייְך אֹויְסֶגעהֹויְכט ַזיין ְנָׁשָמה, ַאזֹוי 
אֹויְך ִאיז ֵלייֶדער ֵקייֶנער פּון ֶדעם ַלאֶגער ִניְׁשט ַארֹויס ֶלעֶּבעִדיג 
ָנאר ֶער ַאֵליין, ִאין ֶדעם ְזכּות ָוואס ֶער ָהאט ֶדעם ִאיד צּוֶגעָזאְגט 
ָאְנֶגעוואּוְנְטְׁשן  ֶדעְרַפאר  ִאים  ָהאט  ֶער  אּון  ִסיּום,  ֶדעם  ַמאְכן  צּו 
ִדי  ִאיֶּבעְרֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶיעְצט  ְקִריג. אּון  ִדי  דּוְרְכצּוֶלעְּבן 
ֲחתּוָנה  ַהֵׁשם  ָּברּוְך  ׁשֹוין  ָהאט  ֶער  אּון  ִניִסים,  ִניֵסי  ִמיט  ִמְלָחָמה 
ֶגעַהאט אּון ֶגעקּוֶמען ַאִּביְסל צּו ִזיְך פּון ֶדעם ִּביֶטעְרן חּוְרָּבן ְוכּו’, 
ָהאט ֶער ָדאס ְמַקֵיים ֶגעֶווען אּון ֶיעְצט ַמאְכט ֶער ֶדעם ְגרֹויְסן ִסיּום, 

אּון ָדאס ִאיז ִדי ְגרֹויֶסע ִשְֹמָחה.

ַאזֹוי ֶזעֶנען ַאְלץ ֶגעֶווען ִאיְדן ָוואס ָהאְּבן ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן ִאין ִדי 
ְׁשֶוועְרְסֶטע אּון ִּביֶטעְרְסֶטע ַמָּצִבים, אּון ִניְׁשט ַפאְרלֹויְרן ִדי ֱאמּוָנה.

)גענומען פון קונטרס “א סוף צו די צרות”(

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
שלום אלי’ אינדיג - מאנטריאל: נישט חוזק מאכן פון א צדיק

רבקה וועבערמאן - קרית ברסלב: נישט טשעפענען מיט א צדיק
חי’ צירל פירסט - קרית ברסלב: א( נישט מאכן ליצנות פון א צדיק

 ב( דאנקן אז מען קען זעהן 
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פארזעצונג פון פריער:

ִדי ַּתְלִמיִדים פּון ֶרִּבי’ן ָהאְּבן ִזיְך ְגַלייְך ַארֹויְסֶגעָלאְזט ִאין ִדי ַארּוִמיֶגע ְׁשֶטעט אּון 

ֶדעְרֶפער צּוַזאְמצּוְׁשֶטעְלן ֶעֶּפעס ֶגעְלט ַפאְר’ן ֶרִּבי’ן, ַפאר ִדי ֵרייֶזע ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל.

...
ֶדעָמאְלט ָנאְך ֶּפַסח, ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזיְך ֶגעְגֵרייט צּו ָפאְרן 
ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער פּון ֶרִּביְנ’ס ֶמעְנְטְׁשן, ַאן עֹוֶׁשר 
אּון ַא ְגרֹויֶסער ְמיּוָחס, ָוואס ָהאט ִזיְך ִאים ַפאְרְגלּוְסט ִמיְטצּוָפאְרן 
ֶרִּבי’ן, אּון ֶער ָהאט ֶגעִׁשיְקט ַאַסאְך ֲחֵבִרים ָוואס  צּוַזאֶמען ִמיְט’ן 
ָזאְלן ֶרעְדן צּום ֶרִּבי’ן אּון ִאים ֶּבעְטן ַאז ֶער ָזאל ִאים ִמיְטֶנעֶמען 

אֹויף ִדי ְנִסיָעה.

ִאים  ֶער  ָהאט  ֶדעְרפּון  ֶגעָוואְרן  ֶגעוואֹויר  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער  ֶווען 
ֶאֶרץ  ַקיין  ָפאְרן  ִוויְלְסט  “דּו  ֶגעְפֶרעְגט,  ִאים  אּון  רּוְפן  ֶגעָלאְזט 
ִיְשָׂרֵאל?”, ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ָיא, ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ַווייֶטער 
ִניְׁשט?”,  ָפאְרְסטּו  ַפאְרָוואס  ָפאְרן,  ִוויְלְסטּו  אֹויּב  “נּו,  ֶגעְפֶרעְגט, 
ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, “אֹויּב ֶוועט ִאיר ִמיר ִמיְטֶנעֶמען ִמיט ַאייְך, 
ֶוועל ִאיְך ָפאְרן”, ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ֶגעְפֶרעְגט, “ַפאְרָוואס ִוויְלְסטּו 
ָפאְרן אֹויף ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל? ְס’מּוז ַזיין ַאז דּו ָהאְסט ֶעֶּפעס ַא ִסיָּבה 
ַפאְרָוואס דּו ִוויְלְסט ָפאְרן, ַווייל ְס’ָפאְרן ָדאְך אֹויְך ַאַסאְך ַאַראֶּבער 

ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל”.

ִוויל  ֶער  ַפאְרָוואס  ִּתירּוִצים  זּוְכן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ִאיד  ֶדער 
ָּפִנים  ַזיין  צּוְפַלאְמט,  ְּפלּוְצִליְנג  ִזיְך  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ָאֶּבער  ָפאְרן, 
ִאיז ֶגעָוואְרן רֹויט ִווי ֵפייֶער, ֶער ָהאט ִזיְך ַאֶוועְקֶגעְדֵרייט פּון ֶדעם 
ִאיד אּון ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶרעְדן צּום עֹוָלם ַארּום אּון ֶגעָזאְגט ִמיט ְגרֹויס 
ֶמען  ָזאְגט  ִיְשָׂרֵאל,  ֶאֶרץ  ַקיין  ָפאְרן  ֱאֶמת’ִדיג  ְמ’ִוויל  “ֶווען  ְּבֶרען, 
ֶדען ‘אֹויּב דּו ֶוועְסט ִמיר ִמיְטֶנעֶמען ֶוועל ִאיְך ָפאְרן’?! ֶווען ְמ’ִוויל 
ֶדער  צּוִפיס!  ֵגיין  ֶמען  ַדאְרף  ִיְשָׂרֵאל  ֶאֶרץ  אֹויף  ָאְנקּוֶמען  ַטאֶקע 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַאְבָרָהם ָאִבינּו )ְּבֵראִׁשית י”ב, א’( 
“ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשׁר ַאְרֶאָך”, ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ַדְוָקא ֶגעָזאְגט “ֶלְך ְלָך”, ֶער ָזאל ַטאֶקע ֵגיין 

ִמיט ִדי ִפיס, צּו זֹוֶכה ַזיין ָאְנצּוקּוֶמען ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל!”

ִאין ֶיעֶנע ֶטעג, ָנאְך ֶּפַסח, ִאיז ֶדער ֶרִּבי ֶגעֶווען ֵזייֶער ַפאְרְׁשַּפאְרט 

אּון  ֲעבֹודֹות  ְגרֹויֶסע  ִאים  ַּביי  ֶגעֶזען  ְמ’ָהאט  אּון  ַפאְרַמאְכט,  אּון 
ִהְתַלֲהבּות ָוואס ְמ’ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶזען ַּביי ִאים ִּביז ֶגעָמאְלט, אּון ֶער 

ָהאט ַמָמׁש ִניְׁשט ֶגעֶרעְדט ִמיט ַקיין ֶמעְנְטׁש.

אּון  ִאים  צּו  צּוֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶמעְנְטְׁשן  ֶרִּביְנ’ס  פּוֶנעם  ֵאייֶנער 
ֶגעְפֶרעְגט, “ֶרִּבי, ַפאְרָוואס ֶזעְנט ִאיר אּוְנז ִניְׁשט ְמַקֵרב? ַפאְרָוואס 
ֶרעְדט ִאיר ִניְׁשט ִמיט אּוְנז?”, ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז 
ֶער ָהאט ֶיעְצט ִניְׁשט ַקיין ִדיּבּוִרים, אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט, 
“ִאיְך ִּבין ֶיעְצט ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן אֹויְפ’ן ָּפסּוק )ְיַׁשְעָיה מ”ג, ב’( ִּכי 
ַתֲעבֹור ַּבַּמִים ִאְּתָך ָאִני, ִווי ַאזֹוי ְמ’ֶקען ֶזען ִדי ֵהייִליֶגע ָאבֹות, ַאְבָרָהם 
ִיְצָחק אּון ַיֲעקֹב, ֶווען ִאיֶמער ְמ’ִוויל. ְס’ִאיז ִמיר ֶגעֶווען ַא ִחידּוׁש 
ַפאְרָוואס ּפּוְנְקט אֹויף ֶדעם ָּפסּוק, ִאיְך ְטַראְכט ָאֶּבער ַאז ָדאס ִאיז 
ַווייל ִאיְך ַדאְרף ָדאְך ֶיעְצט ַאִריֶּבעְרָפאְרן ֶדעם ַים. ָאֶּבער ַפאְרָוואס 
ַדאְרְפט ִאיר ָדאס ִוויְסן? צּו ָוואס ֶפעְלט ָדאס ַאייְך אֹויס? אּון ֲאִפילּו 
ִאיְך ָוואְלט ֶעס ֶגעֶקעְנט ַמְלִּביׁש ַזיין ִאין מּוָסר, ַאז ֶיעֶדער ָזאל ָדאס 

ֶקעֶנען נּוְצן, ָהאּב ִאיְך ָאֶּבער ֶיעְצט ִניְׁשט ַקיין ִדיּבּוִרים.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ַארּוְמֵגיין ִאין ִציֶמער ַארֹויף אּון ַאָראּפ, 
אּון ֶדער ִאיד ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ְׁשֵטיין ָדאְרט ִציֶטעְרִדיג פּון ְגרֹויס ַּפַחד 
פּון ָוואס ֶער ָהאט ֶיעְצט ֶגעֶהעְרט פּון ֶרִּבי’ן, אּון ְּפלּוְצִליְנג הֹויְּבט 
ֶדער ֶרִּבי ַווייֶטער ָאן ֶרעְדן צּו ִאים, “ִאיְך ִּבין ַא ְגֶרעֶסעֶרער ָאֶרעַמאן 
ִאיְך  ְׁשֶטעט,  ֵאייֶנער ָהאט  ֶגעְלט,  ֵאייֶנער ָהאט  ְגדֹוִלים.  ַאֶלע  פּון 
ָהאּב ָאֶּבער ָגאְרִניְׁשט. ִאיְך ְטֵרייְסט ִזיְך ָאֶּבער ִמיט ֶדעם ָוואס ִאיְך 
ֶדעְרַמאן ִזיְך ָוואס ְס’ֶוועט ַזיין אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ַווייל אֹויְפ’ן עֹוָלם 
ָהֱאֶמת ֶוועט ֶיעֶדער ַדאְרְפן צּוקּוֶמען צּו ִמיר, ֶיעֶדער ֶוועט ְגלּוְסְטן 
צּו ֶהעְרן ַמייֶנע ִחידּוִׁשים ָוואס ִאיְך ִּבין ְמַחֵדׁש ֶיעֶדע ֶרַגע אּון ֶיעֶדע 
ִמינּוט. ָוואס ִּבין ִאיְך ֶדען? ָדאס ִאיז ַמיין ְנָׁשָמה ָוואס ִאיז ְמַחֵדׁש. 
ַמייֶנע  ִאיר  ִניְׁשט ָנאר  ִמיר,  ָאְנקּוֶמען צּו  ֶוועְלט ַדאְרף  ַגאְנֶצע  ִדי 
ַּתְלִמיִדים אּון ַאְנֶדעֶרע ַאזֹוי ִווי ַאייְך, ָדאס ֵווייְסט ִאיר ָדאְך ַאֵליין ַאז 
ִאיר ַדאְרף צּוקּוֶמען צּו ִמיר, ָנאר ֲאִפילּו ִדי ַצִדיִקים ָוואס ֶקעֶנען ׁשֹוין 
ַדאֶוועֶנען, ֶקען ִאיְך ֵזיי ַווייְזן ַאז ֵזיי ֵווייְסן ָגאְרִניְׁשט ָוואס ְּתִפָלה ִאיז, 
אּון ִאיְך ֶקען ֵזיי ַווייְזן ַא ֶוועג ִאין ְּתִפָלה. אּון ֲאִפילּו ִדי ָגאר ְגרֹויֶסע 
ַצִדיִקים, ָוואס ֵגייֶען ׁשֹוין ָנאר ִמיט ִיחּוִדים, ֶקען ִאיְך ֵזיי ֵווייְזן ַאז 
ֵזיי ֵווייְסן ִּבְכַלל ִניְׁשט ֶדעם ֶוועג ִאין ִיחּוִדים, אּון ִאיְך ֶקען ֵזיי ַווייְזן 
ֶדעם ִריְכִטיְגן ֶוועג ִאין ִיחּוִדים. אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער אֹויְסֶגעֶרעְכְנט ָנאְך 

ַאֶזעְלֶכע ַזאְכן.

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



צווייטע חלק פונעם ארטיקל “א סעודה מיט’ן ראש ישיבה” שבת חול המועד סוכות.

אין  אינגערמאן  א  פארציילט:  האט  שליט”א  ישיבה  ראש  דער 
ווילאמסבורג האט מיר געפרעגט, אז זיינע חברים פרעגן אים וואס עס גייט 
פאר אין שטעטל, ווייל זיי זעהן אין עצתו אמונה ווי יעדע וואך איז דא בריוון 
אז מען זאל זיך נישט קריגן אין שטעטל, עס זאל נישט זיין קיין מחלוקת, און 
מען זאל זיך ליב האבן. און זיי וואונדערן זיך, אזא קליינע שטעטל און שוין 
אזוי סאך מחלוקת? האט אים דער ראש ישיבה געענטפערט: עס זענען דא 
מענטשן וואס מיינען אז די בחורים אין ישיבה לייגן נישט קיין תפילין, און 
היטן נישט קיין שבת, ווייל זיי הערן ווי דער ראש ישיבה רעדט ביי די דרשות 
ישיבה ערליכע  אין  לערנען  וואס באמת  היטן שבת...  לייגן תפילין,  וועגן 
בחורים, נאר דער ראש ישיבה רעדט פון דעם נאכאמאל און נאכאמאל אזוי 
זאל מען טאקע א גאנץ לעבן לייגן תפילין און היטן שבת. קענסט דאך פרעגן 
די זעלבע קשיא אויף יעדע בריוו, ‘וואס גייט פאר אין ברסלב, מען האט נישט 
קיין שלום בית’? ס’שטייט אין א בריוו, “גיי אהיים צו דיין ווייב, רעד שיין צו 
איר”, נאר מען רעדט פארדעם פון דעם כדי עס זאל טאקע נישט געשען.  

אין  פרעגן,  אויך  קענסט  געווען:  האט ממשיך  ישיבה  ראש  דער  און 
ברסלב האט מען נישט קיין אמונה? איך רעד דאך א גאנצן טאג פון אמונה... 
און צווייטנ’ס, וואס מיינט זיך ליב האבן? היינט צופרי, בין איך געגאנגען זיך 
וואשן די הענט פארן דאווענען, זע איך ווי א אינגערמאן שטייט און באוואשט 
א צווייטן און שרייט אים אן מיט קולי קולות. האב איך זיך אנגערופן צו זיי: 
“מ’דארף זיך ליב האבן, מ’דארף זיך ליב האבן”. און יענער איז געווען זייער 
פארקאכט און ער האט נישט געכאפט אז ער דארף נישט ענטפערן, האט 
ער געגעבן א זאג: “ראש ישיבה מ’האט זיך ליב! מ’האט זיך ליב”! האט דער 
ראש ישיבה געפרעגט, דאס מיינט זיך ליב האבן? און ווען ער זאגט אז ער 

האט ליב זיין ווייב, מיינט עס אז ער רעדט אויך אזוי צו איר?

זיך  האט  מען  אז  נישט  אפילו  דאס  הייסט  פלעצער  אנדערע  אין 
געקריגט, אזוי רעדט מען צווישן חברים. אבער איך וויל אז אין שטעטל זאל 
מען רעדן שיין. זיינע חברים מיינען אז ווען עס שטייט אז מען קריגט זיך, 
מיינט עס אז ס’גייט שוין מיט מעסערס, אבער ביי זיי מיינט עס אפילו נישט 
אז מען האט זיך געקריגט. אין ברסלב פלעגט מען זיך רופן מיטן טיטל ר’. 
ר’ הערש, ר’ שלמה, ר’ חנא. מען האט גערעדט מיט רעספעקט איינער צום 
צווייטן. ‘אסאך זאכן קען איך ליידן, אבער דאס אז מען טשעפעט זיך, דאס 

קען איך נישט נעמען’.

שמועס  א  אין  אריינגעפארן  מען  איז  בענטשן  נאכן  שפעטער 
קינד  איינעם’ס  אז  דערציילט  האט  ישיבה  ראש  דער  און  הצלה;  וועגן 
אטעמען  געקענט  נישט  און  בענקל,  קליינע  א  פון  אראפגעפאלן  איז 
גערופן  און  דערשראקן  זייער  געווארן  איז  ער  סעקונדעס,  אפאר  פאר 
שפיטאל  אין  אריינטראגן  אים  זאל  מען  געהייסן  האט  הצלה  הצלה. 
המועד. חול  טעג  צוויי  דארט  זיין  געדארפט  האט  אינגערמאן  דער   און 

וואס איז? איז ער אראפגעפאלן פון א בענקל, ס’איז גארנישט...

דער אינגערמאן האט גערופן דעם ראש ישיבה פרעגן וואס צו טון. האט 
אים דער ראש ישיבה געזאגט איינמאל ער האט שוין גערופן הצלה וועט דער 
ראש ישיבה אים שוין נישט זאגן וואס צו טון, יעצט זאל ער טון אזוי ווי מען 

הייסט אים, דער ראש ישיבה קען אים יעצט נאר געבן א ברכה. 

דער ראש ישיבה האט דערציילט א מעשה וועגן א אינגערמאן וואס זיין 
קינד האט זיך צושניטן און געדארפט האבן סטיטשעס, ער האט גערופן זיין 
הצלה - דעם ראש ישיבה - פרעגן וואס צו טון. האט אים דער ראש ישיבה 
געזאגט ער זאל גיין צו א געוויסע דאקטער און מאכן ביי אים די סטיטשעס. 
איז ער אריבערגעגאנגען צו יענעם דאקטער און מען האט אים געזאגט אז 
דער דאקטער נעמט שוין נישט אויף. האט אים דער ראש ישיבה געזאגט ער 

זאל נישט מורא האבן, נאר ער זאל אריינגיין צו יענעם דאקטער אין אפיס און 
אים בעטן צו מאכן די סטיטשעס, און אזוי איז טאקע געווען דער דאקטאר 
האט אים עס געמאכט. דער ראש ישיבה האט געוואלט ארויסברענגען אז 
נישט פאר יעדע קלייניגקייט דארף מען רופן הצלה, ס’איז דא צייטן ווען 
עס פעלט יא אויס, אבער רוב מאל וועט הצלה הייסן אריינגיין אין שפיטאל 
קיין אחריות אויב עפעס פאסירט. דער ראש  נישט נעמען  ווילן  זיי  ווייל 
ישיבה האט פארציילט אז ביי זיין טאטע אינדערהיים האט מען נישט גערופן 
הצלה פאר יעדע זאך, אפילו ווען א קינד איז געפאלן און עס האט געבלוט 
,האט מען זיך נישט פארלוירן, מען האט אפגעשטעלט די בלוט און נאכדעם 

געטראכט מיט ישוב הדעת אויב עס פעלט אויס צו פארנייען.

 א אינגערמאן האט געגעבן פאר’ן ראש ישיבה א גלעזל ביר, און דער 
ראש ישיבה האט נישט געטרינקען פון דעם. שפעטער האט אים דער ראש 
ישיבה עס צוריקגעגעבן און אים געזאגט אז ער טרינקט נישט קיין ביר, ווייל 
עס מאכן אים פילן נישט גוט. האט זיך איינער אנגערופן אז לעצטנ’ס ברענט 
אים די מאגן געפערליך נישט קיין חילוק וואס ער עסט, און ער לעבט אויף 
טאמ”ס. האט דער ראש ישיבה אנגעהויבן שמועסן אז מען טאר נישט נעמען 
קיין טאמ”ס, און זיכער נישט לעבן אויף טאמ”ס. נאר מען דארף אנהייבן עסן 
געזונט. ווייל אויב די מאגן ברענט איז א סימן אז מען האט געגעסן עפעס 

וואס טויג נישט, און מען טאר עס נישט איינשטילן מיט טאמ”ס. 

עסט  ער  אז  ישיבה  ראש  פארן  געזאגט  האט  אינגערמאן  יענער 
ראש  דער  אים  האט  פרישטאג.  פאר  טונא  מיט  ברויט  טאג  יעדן 
קיין  אן  טונא  טאג  איין  עסן  צו  פרובירן  קען  ער  אז  געזאגט  ישיבה 
ברויט... סארט  אנדערע  א  עסן  צו  פרובירן  ער  זאל  אדער   מייאנעז, 
ווייל ס’איז אזוי ווי סערייסו”ס, אזוי ווי א מענטש האט סערייסו”ס אויף די 
הויט, אזוי אויך ווען מען עסט עפעס וואס טויג נישט, פאסירט דאס אין די 
מאגן. און דאס וואס פאסירט ווען איינער האט סערייסו”ס און ער קראצט 
עס און קראצט עס, די זעלבע זאך פאסירט ווען מען עסט די זאכן וואס איז 

נישט גוט.

אזוי אויך איז מיט פיבער! מענטשן מיינען אז פיבער איז נישט קיין גוטע 
זאך, אבער באמת איז עס א חסד ד’, ווייל אזוי ווייסט מען אז עפעס גייט פאר. 
און אויב איז מען נאר פארנומען צו נעמען טיילענאל און אראפקלאפן די 
פיבער, וועט מען איין טאג שטארבן חס ושלום.. ונשמרתם מאד לנפשותיכם 
איז פונקט אזא מצוה ווי לייגן תפילין, מען דארף עסן געזונט. און דער ראש 
ישיבה האט אויסגעפירט: “אבער אפילו מען נעמט טאמ”ס בלייבט מען נאך 

אלס א ברסלב’ער, איך זאג נאר א שכל’דיגע זאך”.

איינער האט געפרעגט דעם ראש ישיבה אויב שבת מעג מען עסן אפילו 
עסן וואס איז נישט אזוי געזונט. האט דער ראש ישיבה געזאגט אויב ס’איז 
וויל  ער  ווייל  דייעט  אויף  גייט  איינער  אז  נישט.  געזונט טאר מען  נישט 
אויסזען גוט, מעג ער שבת עסן אלעס, אבער אז ס’איז נישט געזונט, טאר 

מען נישט. 

דער ראש ישיבה האט פארציילט: איינער פון אנשי שלומינו האט אים 
געפרעגט וואס ער זאל זיך פארנעמען פאר די גרויסע נס אז זיין קליין קינד 
איז ארויסגעפאלן פון פענסטער און ס’האט גארנישט פאסירט צו אים. האט 
דער ראש ישיבה אים געענטפערט ער זאל זיך פארנעמען צו לייגן א צוים 

אויף זיין פענסטער.

א אינגערמאן האט געפרעגט דעם ראש ישיבה וואס צו טון, אז דער 
ראש ישיבה זאגט ביי די דרשות מען מוז זיך אויסלופטערן אביסל יעדן טאג 
און לעקן איי”ס קרי”ם, אבער עס מאכט אים בויך ווייטאג. האט אים דער 
ראש ישיבה געענטפערט מען מוז זיך אויסלופטערן יעדן טאג, אז נישט מיט 

אייס קרים קען ער זיך אויסלופטערן מיט עפעס אנדערש...

חלק ב'



קאנסטרוקציע אין ביהמ”ד היכל הקודש ירושלים                                                                           

 זכרונות פון ראש השנה תשפ”ב
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