
שנה ג’
נומער  צ”ט
פרשת חיי שרה
תשפ”ב

וואס איז געווען די חיות פון מוהרא”ש
ווען  איז  חיות  גאנצע  “מיין  כסדר:  זאגן  מיר  פלעגט  מוהרא”ש 
געמאכט  האט  ער  אז  זאגן  מיר  קומט  אינגערמאן  אדער  בחור  א 
מוהרא”ש  מיך  האט  זומער  אינמיטן  מאל  איין  און  סיום”;  א 
אנגערופן, און דער גאנצער שמועס איז געווען אז ער איז זיך מחזק 
געלערנט  נישט  קיינמאל  וואלט  וואס  ישיבה  פון  תלמיד  א  מיט 
הלימוד”. דרך  “סדר  דעם  נישט  ווען  און  ישיבה  די  נישט   ווען 

                                            עצתו אמונה ויקרא תשע”ו

 פרשת חיי שרה תשפ”ב 
כ”ד חשון - שבת מברכים כסלו

מולד: דאנערשטאג נאכט 55 מינוט 
און 13 חלקים נאך 12

 הדלקת הנרות........... 05:38    

07:07 .............. מוצאי שבת 

אינגאנצן לינקס איז מוהרא”ש זי”ע 
אלץ בחור

דערנעבן איז הרה”ג מנחם זאב שיק 
 זי”ע - טאטע פון מוהרא”ש זי”ע

מנחה מעריב פאר פרשת תולדות................ 06:45



דירות פארשריט 

א  איז  דירות אין שטעטל? דאס  זיך מיט פרישע  וואס טוט 
קשיא וואס ליגט כסדר אויפן טיש, וויפיל דירות עס איז נאר דא, 

איז אלץ דא א שטארקע פארלאנג פאר נאך דירות.

אנגעהויבן  טוב פסח העעל”ט האט מען  יום  פארגאנגענעם 
גראבן פרישע 8 בנינים וואס ענטהאלט פרישע 16 דירות, די פלאן 
איז געווען מען זאל עס שוין האבן פארטיג אין די זומער חדשים, 
אבער דער אייבערשטער האט אנדערש געוואלט, נישט אלץ גייט 
פונקטליך וויאזוי דער מענטש טראכט און וויל, אין די קומענדיגע 
מען  האט  צייט  לאנגע  א  פארטיג,  ווערן  דירות  די  וועלן  וואכן 
אריינציען  און  קומען  זאל  פירמע  עלעקטריק  די  אז  געווארט 
לעקטער, ברוך השם אז די פירמע איז געקומען פארטיגן זייער 
חלק פון די ארבעט, כדי צו האבן לעקטער, יעצט ארבעט מען 
ווערט  שווער צו האבן די לעקטער געצויגן צו יעדע דירה, עס 
געצויגן אינטער די ערד, נישט אויף לעקטער שטאנגען, כדי עס 

זאל זיין שענער און געשמאקער פאר די איינוואוינער. 

מען האפט אז גאר בקרוב וועלן זיך די איינוואוינער קענען 
אריינציען בשעה טובה ומצלחת. אזוי אויך הייבט מען אן גראבן א 
פרישן דירה אויף האשקי, פאר נאך א חשובע משפחה וואס ציעט 

זיך ארויס אין שטעטל.

עס ווערט יעצט געפארטיגט איין הויז אויף מארקס ראוד און 
אזוי אויך ווערט יעצט געענדיגט א פרישע דירה אויף אלד ראוד 

מאנטיסעלוי.

די  פון  דירה  א  נאך  אפגעקויפט  ווערט  צייט  שטיק  יעדע 
אידישע  פאר  דירות  זייערע  פארקויפן  וואס  שכנים,  ארומיגע 

איינוואוינער.

פרישע דירות ווערט געפלאנט צו בויען אויף די רעדקליף גאס 
ביים אריינגאנג פונעם שטעטל, וואס דאס וועט ברענגען נאך א 
שיינע צאל דירות צום טיש, אזוי אויך ארבעט מען גאר שווער צו 
קענען אהערשטעלן נאך און נאך דירות, עס איז נישט אלץ אזוי 
גרינג דאס צו ערמעגליכן, ווייל פאר די שכנים שמעקט נישט אזוי 
שטארק, אז עס ציען זיך אריין חסידישע אידן אין זייערע געגנט, 
אבער מען טוט אלעס וואס מען קען אז דאס זאל נישט זיין קיין 
אפהאלט, מען ארבעט מיט די שטאטישע באאמטע די בעסטע 
וועגן עס זאל צושטאנד קומען על צד היותר טוב פון ביידע זייטן.

זיי ווייסן נישט אז מיר האבן א געווער וואס איז שטערקער 
דעם  בעטן  ווייטער  וועלן  מיר  תפלה,  איז  דאס  וואס   - זיי  פון 
דער  און  דארף,  מען  וויפיל  דירות  זיין  זאל  עס  אז  אייבערשטן 

אייבערשטער וועט אונז זיכער העלפן.  

דער ראש ישיבה שליט”א ביים באזוכן דעם שטח פון די 
16 הייזער א האלב יאר צוריק

נחת אווענט 

פארגאנגענעם  פארגעקומען  איז  אווענט  נחת  הערליכער  א 
די  פון  מאמעס  חשובע  אלע  פאר  וירא,  פרשת  נאכט  דינסטאג 
קינדער וואס לערנען אינעם מוסד, און אויך פאר אלע פרויען וואס 

וועלן אנהייבן שיקן די קינדער גאר בקרוב אם ירצה השם.

די נחת אווענט איז פארגעקומען אינעם בנין פון די סקול, עס 
האט אויפגעטרעטן די חשובע מנהלת מרת לעזער תחי’ וואס האט 
געגעבן גאר א שיינעם שיעור וואס די יסודות פונעם סקול איז, און 
אויך ארויסגעברענגט די וויכטיגקייט פון דעם אז די קינדער זאלן 
נישט קומען שפעט אין סקול, וואס דאס שטערט זייער שטארק 

דעם סדר היום פונעם קלאס.

דערנאך האט מען געהערט א שיעור פונעם ראש ישיבה שליט”א 
געגעבן געווארן ספעציעל פאר דעם נאכט, ארויסברענגענדיג די 
נקודה פון ‘זיך נאכפרעגן ביי די טיטשערס אויב די קינדער זענען 
דרך ארץ’דיג, און אויב זיי האלטן מיט די לימודים’, מיר האבן זייער 
גוטע טיטשערס, אבער זיי האבן איין פראבלעם, אז זיי זאגן נישט 
דעם אמת; ווען מען פרעגט זיי אויב די קינדער זענען וואויל, אלץ 
וועלן זיי זאגן אז די קינד איז זייער וואויל אין סקול, אבער דער אמת 
איז אז מען דארף יא וויסן דעם אמת פונעם קינד, און מיטארבעטן 
מיט די איינגעשטעלטע, וואס מען קען טוהן צו פארבעסערן די 

התנהגות פונעם קינד און אזוי ווייטער.

די  וואו  קלאסן  די  צו  געגאנגען  עלטערן  די  זענען  דערנאך 
אויפן  ליגן  געטראפן  האט  מען  ווי  טאג,  יעדן  לערנען  קינדער 
טיש פונעם קינד, א בריוו געשריבן ספעציעל פונעם קינד צו די 
עלטערן, די קינדער האבן געשריבן א דאנק פאר די עלטערן פארן 
שיקן אין אזא הייליגע סקול, וואס מען רעדט אזוי סאך פונעם 
אייבערשטן. נאכדעם איז מען איבערגעגאנגען מיט די טיטשער 
יעדן איינצלהייט פונעם קינד, אויב זי כאפט אויף די עברי, און 
אויב דאס קינד איז דרך ארץ’דיג און שטערט נישט אין קלאס און 

אזוי ווייטער. 



ל א ר ש י ץ  ר א

קול רינה וישועה באהלי ‘מפיצים’ 

פארגאנגענעם מאנטאג פרשת לך לך איז געגאנגען אונטער 
די חופה די טאכטער פונעם גרויסן מפיץ דער ראש וראשון לכל 
דבר בהפצה הר”ר שמעון עוזר פערל שליט”א, ווי פילע אידן פון 
איבער גאנץ ארץ ישראל זענען זיך געקומען משתתף זיין און זיך 
מיטפרייען מיטן בעל שמחה. עס האט זיך אנגעזען זייער אסאך 
זענען  וואס  געזען,  קיינמאל  נאך  האט  מחותן  דער  וועם  אידן 
געקומען פשוט איבער געבן זייער הכרת הטוב פאר ר’ שמעון עוזר 

נ”י וואס האט זיי מקרב געווען.
ר’ שמעון עוזר מיט זיין בני בית זענען שטארק איבערגעגעבן 
פאר די הייליגע קהילה היכל הקודש מיט זייער גאנצע הארץ און 
נשמה, ביי זיי אין שטוב האט זיך אנגעהויבן די קהילה, ווען אין 

אנהייב איז מען בלויז זיך צאמגעקומען צו שלש סעודות.
דערנאך האט ער געעפענט דעם דרוקעריי וואס שטייט בראש 
פון אלע בתי הדפוס היכל הקודש אין ארץ ישראל וואס געפונט זיך 
נאך ביז היינט ביי אים אין שטוב אין זיין דיינינג רום. ווי ער מיט 
זיין שטוב זענען מתרגם און דרוקן יעדע וואך די גליונות און עצתו 
אמונה, וואס ווערט דערנאך פארשפרייט אין די טויזנטער איבער 
די לענג און ברייט פון ארץ ישראל, און האט שוין מקרב געווען 

אומצאליגע אידן לאבינו שבשמים.
פונעם  נפש  מסירת  די  אונטערגעשטראכן  ווערן  דארף  עס 
מחותן און זיין בני בית, ווען אין די גאנצע וואך פון די חתונה און 
די שבע ברכות האט מען ווייטער מתרגם געווען און געדרוקט די 
גליונות ווי געהעריג ביי זיי אין שטוב, און אזוי אויך איז די שבת 
שבע ברכות טאקע פארגעקומען ביי זיי אין שטוב אינעם דיינינג 

רום-בית הדפוס.
ברכות  שבע  געהויבענע  א  פארגעקומען  איז  זונטאג  דעם 
אין בית המדרש היכל הקודש ירושלים לכבוד דעם מחותן הר”ר 

שמעון עוזר נ”י.
אנשי שלומינו האבן געוואלט ארויסווייזן הכרת הטוב פארן 
מחותן, מען האט צוערשט געטראכט צו געבן א שיינע תעודה וכו’, 
אבער מען האט דערנאך באשלאסן אז עס איז א שאד אידיש געלט, 
און אנשטאט האט מען פשוט געגעבן פארן מחותן א שיינעם סכום 
געלט לכבוד די חתונה, ארויסצואווייזן אביסל הכרת הטוב פאר 

זיינע פילע פעולות לטובת אנשי שלומינו.
מען האט זיך געוואשן צו א סעודה, און דענאך זיך משמח 

געווען לכבוד שמחת חתן וכלה.
אזוי אויך איז פארגעקומען דינסטאג נאכט אין בית שמש די 
חתונה פון מו”ה יצחק ראטה הי”ו, דער מנהל בית הדפוס בית 
שמש, וואס האט אינטערגעפירט זיין טאכטער אונטער די חופה 

מיט א חתן אברהם כהן ני”ו וואס איז שוין א לענגערע צייט פון די 
גרויסע מפיצים אין בית שמש, און פלעגט אלץ נעמען גליונות פון 

בית הדפוס און צושפרייטן אין אלע שולן פון שטאט.
דער חתונה איז פארגעקומען אין אולם פארהאנד, אויף רחוב 
געקומען  זיך  זענען  שלומינו  אנשי  ווי  שמש,  בית  אין  רשב”י, 

מיטפרייען בשמחת המפיצים.
אין אנדערע נייעס הערט מען פון ארץ ישראל אז דער ראש 
ישיבה שליט”א האט געגעבן גאר א שיינעם שיעור אפאר וואכן 
צוריק ביים סיום מסכת ביצה, וואס ווערט געלערנט יעדן טאג א 

דף גמרא דורך אנשי שלומינו שבכל אתר ואתר.
גאר א שיינע און יסודות’דיגע שיעור האט מען געהערט פונעם 
חשיבות  די  געברענגט  ארויס  האט  וואס  שליט”א  ישיבה  ראש 
כל  אין  שיעורים  האבן  אנשי שלומינו  אלע  גמרא,  דף  דעם  פון 
התורה כולה, אנגעהויבן פון לערנען חומש יעדן טאג, א שיעור אין 
משניות, א שיעור אין ש”ס כסדרן און אזוי ווייטער, אבער די שיעור 
פונעם דף גמרא דאס איז זייער א שטארקע זאך, שטערקער פון 

אלע שיעורים.
די  פון  געבעטן  שליט”א  ישיבה  ראש  דער  האט  דערנאך 
גמרא  דף  דעם  לערנען  צו  זיין  קובע  זיך  זאלן  זיי  אינגעלייט 
אינדערהיים, אזוי אז די ווייב און קינדער זאלן זעהן אז די טאטע 
לערנט, און דאס טוישט אינגאנצן די בליק וואס די ווייב האט אויפן 

מאן, עס טוישט די גאנצע שלום בית צו גוטן.

צו איבערגעבן נייעס פאר די מערכת, ביטע רופן  347-379-116

הר”ר שמעון עוזר פערל שליט”א ביים פארלערנען אין 
בית המדרש היכל הקודש ירושלים



אשר בער אינדארסקי:

ציין  שטארקע  גאר  פילן  אנגעהויבן  איך  האב  טאג  איין 
ווייטאג, בין איך געגאנגען צום דענטיסט, און דער דענטיסט 

האט מיר געזאגט אז איך וועל דארפן מאכן א רו”ט קאנא”ל.

אינטער  און  מאכן,  צו  געלט  אסאך  אבער  קאסט  עס   
געווענטליכע אומשטענדן באצאלט עס נישט די אינשורענס, 
אבער דער ראש ישיבה לערנט אונז אויס, אז מען קען יעדע 
איך  האב  אייבערשטן,  פונעם  בעטן  דארף  מען  וואס  זאך 
געבעטן דעם אייבערשטן “איך דארף מאכן א רו”ט קאנא”ל 
אבער איך האב נישט די געלט פאר דעם, העלף מיר אז די 

אינשורענס זאל עס יא באצאלן”.

איין טאג באקום איך א טעלעפאון רוף פון מיין אינשורענס 
קאמפעני מיט די גוטע נייעס, אז זיי גייען יא באצאלן וויפיל 

עס קאסט צו פאררעכטן מיינע ציינער, שכח אייבערשטער!

אברהם הערש וועבערמאן:

קיין  געצויגן  זיך  איך  האב  צוריק  יאר  פינף  בערך  פאר 
בלומינג-גראוו, נאך אסאך תפילה האב איך ברוך השם דארט 

געקויפט א אייגן הויז. 

געעפנט האט מיר דער ראש  זיך  די שטעטל האט  ווען 
ישיבה געזאגט איך זאל קומען וואוינען אין שטעטל, און דער 
ראש ישיבה האט מיר געזאגט איך זאל נישט פארקויפן מיין 
נאר  האב  איך  פארדינגען.  עס  נאר   - בלומינגראוו  אין  הויז 
געטראפן א גוי וואס האט עס געוואלט דינגען פאר די פרייז 
מיר  האט  ישיבה  ראש  דער  און  געלוינט,  מיר  ס’האט  וואס 

געזאגט אז איך זאל עס פארדינגען פאר דעם גוי. 

געדארפט  שוין  האט  גוי  דער  ווען  צייט  די  ס’געקומען 
ארויסגיין האב איך זייער שטארק געבעטן דעם אייבערשטן 
אז איך זאל גאר שנעל און גרינג טרעפן א אידישער טענענ”ט 

וואס זאל זיין גרייט צו צאלן דעם פולן פרייז.

 שכח אייבערשטער אז דער ערשטער מענטש צו וועם איך 
האב גערעדט וועגן די דירה איז געווען א איד און האט אויך 

מסכים געווען פאר דער פרייז וואס איך האב געוואלט. 

נחמן נתן בוים:

שטעטל.  אין  הדפסה  די  אין  השם  ברוך  ארבעט  איך 
ברסלב  ‘קרית  דעם  געדריקט  האט  מען  ווען  וואך  פאריגע 
בלעטל’ האט איינע פון די ספעציעלע מאשינען געהאלטן און 

איין זיך אפשטעלן, און 
זייער אסאך גליונות זענען 
און  גוט  נישט  ארויסגעקומען 

ן  ע האט עס נישט געקענט ניצן. די וואך ווען מ
עס איז געקומען צו דריקן דעם ‘בלעטל’ האב 
איין  זייער שטארק געבעטן דעם אייבערשטן אז אפילו  איך 
בלעטל זאל נישט פארפאלן גיין, און ארויסקומען נישט ווי עס 

דארף צו זיין.

מען  האט  בלעטל  איין  “קיין  אז  אייבערשטער  שכח 
נישט געדארפט ארויסווארפן נאר אלע גליונות זענען ארויס 
געקומען הונדערט פראצענט גוט! די חידוש פון די מעשה איז 
אז ס’איז א נארמאלע זאך אז איין, צוויי בלעטלעך פון אזוי סאך 
וואס מען דריקט זאל ארויסקומען נישט גוט, אבער ווייל איך 
האב געבעטן דעם אייבערשטן זענען אלע ארויסגעקומען שיין, 

שכח אייבערשטער.

משה עקשטיין:

איך האב געדארפט מאכן פאר מיין בעיבי אן אמעריקאנע 
פאספארט, איך האב געהאט אן אפוינטמענט ביי די שטאטישע 
צו  שווער  זייער  איז  אפיס  די  פון  געגנט  אינעם  באאמטע. 
טרעפן פארקינג, האב איך געבעטן דעם אייבערשטן אז איך 
זאל גרינג טרעפן א נאנטע פארקינג, און דער אייבערשטער 
האט געהאלפן אז איך האב שנעל געטראפן א גוטע פארקינג. 

מינוט שפעט  פופצן  איך אנגעקומען בערך  בין  למעשה 
און ווי באקאנט אויב קומט מען אן אפילו געציילטע מינוט 
שפעט אין די שטאטישע אפיסעס לאזן זיי שוין נישט אריין, 
און מען פארפאסט די אפוינטמענט. האב איך געבעטן דעם 
בין  איך  אפילו  אריינלאזן  נאך  מיך  זאלן  זיי  אז  אייבערשטן 
אנגעקומען שפעט, שכח אייבערשטער אז זיי האבן מיך גלייך 

אריינגעלאזט אן זאגן א ווארט.

שלמה יאקאבאוויטש:

ברוך השם אז מען האט געטראפן א גוי וואס קומט רייניגן 
דעם שול יעדע וואך נאך שבת.

 פארגאנגענעם וואך האט ער מיר אנגערופן זאגן אז ער וויל 
מער נישט קומען, וואס טוט מען דא, מען קען דאך נישט האבן 
א שמוציגע בית המדרש, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן 
ער זאל יא וועלן צוריק קומען רייניגן דעם בית המדרש, אדער 
זאל איך טרעפן א צווייטן גוי, שכח אייבערשטער אז דער גוי 
האט מיר שפעטער אנגערופן זאגן אז אז ער גייט יא קומען 

רייניגן. שכח אייבערשטער!



ְּבֶעְזַרת ַהֵׁשם ִיְתָּבַרְך - יֹום ה’ ַּפְרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְתָך, י”ז ִסיָון, ְׁשַנת תשע”ו ִלְפָרט 
ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעַהאט ַא ַּתְלִמיד ר’ ִליָּפא, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער 
סֹוֵחר אּון ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֵאייְנָמאל ִאיז ֶער ֶגעָפאְרן אֹויף ַא ְגרֹויֶסער ְיִריד צּו 
ַמאְכן ֶגעֶׁשעְפְטן, ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֶוועט קֹוֶדם ֵגיין צּום ֶרִּבי’ן ֶנעֶמען ַא 
ְּבָרָכה. ַּביי ָׁשלׁש ְסעּודֹות ָהאט ִאים ׁשֹוין ִדי הֹויט ֶגעְּבֶרעְנט ַאז ֶדער ֶרִּבי ָזאל ׁשֹוין 
ֶעְנִדיְגן ִדי ּתֹוָרה, ְּכֵדי ֶער ָזאל ׁשֹוין ֶקעֶנען ַפאְרן צּום ְיִריד ַפאְרִדיֶנען ֶגעְלט, אּון ַאזֹוי 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ָדאְך ַאֶלעס ֶגעֶזען, ָהאט ֶער ִאים ְמַרֵּמז ֶגעֶווען ִאיְנִמיְטן 
ִדי ּתֹוָרה ַאז ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ִּתיקּוֵני זֹוַהר )ִּתיקּון ג’ ֵמַהִּתּקּוִנים ָהַאֲחרֹוִנים( “ִחַּיְכְּת ְּבהֹון 
ְּבעֹוָתָרא ְּבַהאי ַעְלָמא, ּוְלָבַתר ְקִטיַלת ְּבהֹון”, ֶגעְלט ַלאְכט צּום ֶמעְנְטׁש ִאין ִדי 
ֶגעָוואְלט  ֶרִּבי ָהאט  ֶדער  ֶמעְנְטׁש;  ֶדעם  ֶעס  ַהְרְג’ֶעט  ְׁשֶּפעֶטער  ָיאְרן אּון  יּוְנֶגע 
ִמיט ֶדעם ְמֻרָּמז ַזיין ַפאר ר’ ִליָּפא ַאז ִניְׁשט ַאֶלעס ִאיז ֶגעְלט ְוכּו’, ר’ ִליָּפא ָהאט 
ִזיְך ָאֶּבער פּון ֶדעם ַּבאֵלייִדיְגט אּון ֶער ִאיז ַאֶוועק ֶגעַגאְנֶגען פּון ֶרִּבי’ן אּון ֶער ִאיז 
ֶער  ָהאט  ֶגעְטָראְפן,  ָנָתן  ֶרִּבי  ִאים  ָהאט  ְׁשֶּפעֶטער  ָיאְרן  ֶגעקּוֶמען.  ִניְׁשט  ֶמער 
ִאים ֶגעְפֶרעְגט: “ִליָּפא, וואּו ִּביְסטּו ַאְנְטָלאְפן, ִעָּמנּו ֱהִייֶתם? ָהאט ִאים ר’ ִליָּפא 
ֶגעָזאְגט: “ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִמיְך ַפאְרֶׁשעְמט”, ֵמייֶנעְנִדיג ִדי ּתֹוָרה ָוואס ֶדער ֶרִּבי 
ָהאט ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט אּון ִאים ְמַרֵּמז ֶגעֶווען ִאין ִדי ּתֹוָרה, ָזאְגט ִאים ֶרִּבי ָנָתן: 
“ִליָּפא! פּון ַאַזא ֶרִּבי’ן ֵגייט ֶמען ַאֶוועק?! ָזאל ֶדער ֶרִּבי ֶנעֶמען ַא ְדָראְנ”ג )ַא ִדיֶקע 

ָהאְלץ( אּון ִמיְך ְׁשָלאְגן ֶוועל ִאיְך אֹויְך ִניְׁשט ַאֶוועק ֵגיין.

 פּון ֶדעם ֶזעט ֶמען ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ִזיְך ַמאְכן ַא ֶחְׁשּבֹון: ‘ִאיְך ֵווייס ֶווער 
ִאיְך ִּבין אּון ִאיְך ֵווייס גּוט ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעטּון ַפאר ִמיר, ָוואס ִאיְך ָהאּב 
ַּבאקּוֶמען אּון ָוואס ִאיְך ַּבאקּום ָנאְך ֶיעְצט פּון ִזיְך ְדֵרייֶען ִאין “ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש”, ִאיז 
ֲאִפילּו ֶדער ֶרִּבי ָזאל ִמיר ְׁשָלאְגן ִמיט ַא ְדָראְנ”ג )ַא ְגרֹויֶסע ָהאְלץ( ֶוועל ִאיְך אֹויְך 

ִניְׁשט ַאֶוועק ֵגיין פּון ַאַזא ְּפַלאץ’.

ִאיְך ֶקען ִדיר ְׁשַרייְּבן ֶצעְנְדִליֶגער ְּבֶלעֶטער ִמיט ַמֲעִׂשיֹות פּון ִאיְנֶגעַלייט אּון פּון 
ָּבחּוִרים ָוואס ָהאְּבן ִזיְך ִניְׁשט ֶגעַהאְלְטן ִאין “ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש”, ָנאר ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען 
ֶגעֶווען ַפאְרנּוֶמען ִמיט ַא ְצֵווייְטן, אּון צּו ֶקער ֶנעֶמען פּון “ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש”. ָאֶּבער 
ִדי ַאֶלע ָוואס ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ַפאר ִזיְך, אּון ֶיעֶדע ִׁשיעּור אּון ֶיעֶדע ְּבִריוו ָהאְּבן ֵזיי 

ָנאר ֶגעזּוְכט ִווי ֶעס ִאיז ַׁשָייְך ַפאר ֵזיי, ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים.

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִאין “ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש” ַא ָצָרה’ַלייט ָוואס ָהאט ָנאר ֶגעָוואְלט ֶקער 
ֶנעֶמען פּון ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ֵאייְנָמאל ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר מֹוֲהָרא”ׁש ַאז ֶער ִאיז 
ִמְתַּפֵלל ֶער ָזאל ַזיין “ָמִׁשיַח’ס ֵאייְזל”, ָהאְּבן ַאֲנ”ׁש ֶגעָזאְגט ַאז “ְּתִפָלה עֹוֶׂשה 
ֶמְחָצה” ַאן ֵאייְזל ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן; ַווייל ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ַפאְרנּוֶמען ִמיט ֶיעְדן 

ֵאייֶנעְם’ס רּוָחִנּיּות ִאיז ִניְׁשט ֶמער ִווי ַאן ֵאייְזל.

ִאיְך ֶּבעט ִדיר, אֹויּב דּו ִוויְלְסט ִמיר ֶהעְלְפן אֹויְפּבֹויֶען ַא ֵׁשייֶנע ְקִהיָלה, ָזאְלְסטּו 
אֹויף  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ָוואס  אּוְנז  ַּביי  ִאיְנֶגעַלייט  ָהאְּבן  ִמיר  ֶחֶסד.  טּון  ֶהעְלְפן  ִמיר 
אּון  ַצאְמֶנעֶמען  ֶגעַדאְרְפט  ִזיְך  ִאיְנֶגעַלייט  ָוואְלְטן  ֶדעם  אֹויף  ַמאְכן,  צּו  ַׁשָּבת 
ַמאְכן ַאִסיפֹות ָוואס ֶמען ֶקען טּון, ִניְׁשט ִזיְך ַצאְמֶנעֶמען ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען ֶהעְלְפן 

ֶיעֶנעְמ’ס רּוָחִנּיּות.

ַא גּוְטן ָטאג.

געלט  זאגט:  זוהר  הייליגער  דער 
לאכט צום מענטש אין די יונגע יארן, 

און שפעטער: 

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. פארלירט מען עס

ב. מאכט עס טרויעריג דעם מענטש

ג. הרג’עט עס דעם מענטש

רעדן צום אייבערשטן

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

ארי’ לייב פליישמאן נ”י - קרית יואל
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161

שאלה און ענטפער פון פאריגע  וואך:

ברוכים הבאים בשם השם

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

משה איינהארן הי”ו וזוגתו בלומא תחי’

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן 

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

 ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ד' ַּפְרַׁשת ַוֵיָרא, י"ד ַמְרֶחְׁשָון, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן

ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ִציֶען  ָוואס  ִמְׁשָּפחֹות  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ִמיר  ֶדעְרֵצייְלט  ִאיר  ִווי  ַאזֹוי 
ַארֹויף ִדי ְּפַרייְזן ַפאר גֹוי'ֶטעס, ִדי גֹוי'ֶטעס לֹויְפן צּו ִדי ִמְׁשָּפחֹות ָוואס 
ְטָראְגן ִזיְך ָאן צּו ָצאְלן ֶמער, ָנאְכֶדעם ֶקען ֶמען ִניְׁשט ָנאְכקּוֶמען ִדי 
ְּפַרייְזן; ִוויל ִאיְך ַאייְך ֶּבעְטן ִאיר ָזאְלט ַצאְמֶנעֶמען ַאֶלע ִמְׁשָּפחֹות 
ִמיט  ִניְׁשט  ָצאְלט  ֵקייֶנער  ַאז  ָאְּפַמאְכן  ָזאְלן  ִאיְנֵאייֶנעם  ַאֶלע  אּון 
ַזיין  ֶוועט  ֶמען  ַאז  אּון  ָאּפ,  ַמאְכט  ֶמען  ִוויִפיל  ֶמער  ְּפרּוָטה  ֵאיין 
ַאָראְּפקּוֶמען  ֵזיי  ֶוועְלן   - ִאיְנֵאייֶנעם  ַאְרֶּבעְטן  ֶוועט  ֶמען  ְׁשַטאְרק, 

ִמיט ִדי ְּפַרייז.

ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ֲעֵביָרה אֹויְפצּוֵהייְּבן ִדי ְּפַרייז.

ִדי  פּון  הֹוִרים,  ֲאִסיַפת  ִדי  פּון  ֶגעַהאט  ַהָנָאה  ָהאט  ִאיר  ָהאף  ִאיְך 
ִׁשיעּור; ַאְׁשֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקינּו ֲאֶׁשר ַּבַנַחל ָׁשם ּגֹוָרֵלנּו.

דער הייליגער רבי זאגט: מען קען נישט זיין 
אן ערליכער איד, נאר דורך:

שאלה:

ענטפער:



 , ס ע י י נ

ן  ו א ן  ל ע ק י ט ר א

ן  ו פ ן  ט כ י ר א ב

ה צ פ ה
א’  ֲאָדר  י”ח  ַוַיְקֵהל  ְלֵסֶדר  י  ִלישִׁ שְׁ יוֹם  ַרְך  ִיְתבָּ ם  ַהשֵׁ ֶעְזַרת  בְּ

ה’תשע”א

לוֹם ּוְבָרָכה ֶאל ָהַאְבֵרְך ַהָיָקר ִלי ְמאֹד ... ֵנרוֹ ָיִאיר שָׁ

ִריוו.  ִאיְך ָהאּב ֶדעְרַהאְלְטן ַדיין בְּ

ן ִמיט ְמִסירּות ֶנֶפׁש ְדִריְקן ִדי ֵהייִליֶגע ְסָפִרים,  צּוֶגעבְּ ֶזע ִזיְך ָאפְּ

ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְזכּות ְלדוֹרוֹת עוָֹלם, אּון ִאין ֶדעם ְזכּות ֶוועט 

ל עוָֹלִמים מוֵֹחל ַזיין אוֹיף ַאֶלע ַדייֶנע ִזיְנד,  ִדיְך ֶדער ּבוֵֹרא כָּ

ׁשּוָבה צּו טּון, ִאיז  ה ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן תְּ ָווארּום ֶווער ֶעס ִאיז ְמַזכֶּ

ל עוָֹלִמים מוֵֹחל אוֹיף ַאֶלע ַזייֶנע ֲעווֹנוֹת.  ִאים ֶדער ּבוֵֹרא כָּ

ַטאְרק ִזיְך אּון ְדִריק ַא ֵסֶפר ָנאְך ַא ֵסֶפר, ָווארּום  עְרֶדעם שְׁ ִאיבֶּ

ֶטעְלן ָוואס ִדי ְסָפִרים טּוֶען אוֹיף:  ט ָפאְרשְׁ דּו ֶקעְנְסט ִזיְך ִנישְׁ

ֶמעֶנער, ְפרוֹיֶען ְוכּו’ ְוכּו’, ֶדעְרְקִוויְקן ִזיְך ָדאס ַהאְרץ ִמיט ִדי 

ֵהייִליֶגע ְסָפִרים ָוואס ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַחיוֹת, אּון ַאז וואוֹיל ִאיז 

ִדיר אוֹיף ִדי ֶוועְלט אּון אוֹיף ֶיעֶנער ֶוועְלט.

עְטן אוֹיּב דּו ֶקעְנְסט  ָיִאיר ָהאט ֶגעבֶּ ֵנרוֹ   ... ִאיְנֶגעְרַמאן  ֶדער 

ִדי  פּון  ל  ֶסעְמפְּ ַא  ֶמעְיל(  )ִאי  אְסט  פָּ ִליץ  בְּ אוֹיף  יְקן  שִׁ ִאים 

ֶדעְקֶלעְך פּון ִדי ַנייֶע ְסָפִרים ָוואס דּו ָהאְסט ֶיעְצט ֶגעְדִריְקט 

ר  “ֲאשֶׁ אּון  מוֲֹהָרא”ׁש”  יחוֹת  “שִׂ אּון  ַהקּוְנְטֵרִסים”  “אוָֹצר 

ַנַחל” ְוכּו’ ְוכּו’.  בַּ

ִמיד ן ַא ֶלעְכִטיְגן ָטאג אּון ַא ְפֵרייִליְכן תָּ ָזאְלְסט ָהאבְּ

קרעדיט: יואל טייטלבוים

אין  גראסערי  א  אין  הפצה  געגאנגען  איז  אינגערמאן  א 
מאנסי, טרעפט ער דארט צוויי אינגעלייט שטייען ביים טיר, 
ער גייט צו און ער גיבט זיי א ספר עצתו אמונה, איינער פון 
ספר  דעם  נעמען  צו  געציטערט  האבן  אינגעלייט  צוויי  די 
ווייל ער האט זיך געשעמט פונעם חבר וואס איז געשטאנען 
נעבן אים, האט ער אזוי געקוקט אינעם ערשטן בלאט פונעם 
א  איז  “דאס  מפיץ  דעם  פרעגט  אינגערמאן  דער  און  ספר 
ברסלב’ע קונטרס” זאגט ער יא, אה אויב אזוי דארף איך עס 

נישט זאגט דער אינגערמאן.
בשעת דער אינגערמאן האט געקוקט אינעם ערשטן בלאט 
פונעם ספר האט ער געזעהן דארט די נומער פונעם האטליין 
אין  זיך  ביי  איינגע’חזר’ט  גוט  דאס  האט  ער  ברסלב’,  ‘קול 
קאפ, שפעטער ווען ער איז שוין נישט געשטאנען נאנט צו 
אינעם  נומער  די  אריינגעלייגט  שנעל  ער  האט  חבר,  דעם 
און  האטליין,  דעם  גערופן  שנעל  האט  ער  און  טעלעפאון, 
עס האט זיך אים געעפענט א נייע וועלט, עס האט זיך אים 
געטוישט דאס לעבן מן הקצה אל הקצה, ער האט אנגעהויבן 
רעדן צום אייבערשטן יעדן טאג, אנגעהויבן לערנען שיעורים 
כסדרן יעדן טאג, זיין שטוב האט זיך אינגאנצן געטוישט און 

אזוי ווייטער.
דער מפיץ האט געקענט טראכטן צו זיך, אזא בזיון האב איך 
געהאט דארט, דער אינגערמאן קוקט אינעם ספר און צום 
סוף וויל ער עס אפילו נישט נעמען פון מיר, אבער מען קען 
קיינמאל נישט וויסן וואס עס קומט ארויס פון דעם ביים סוף.
טייערע מפיצים גייט’ס אן מיט ענקער הייליגע ארבעט, די 

וועלט שטייט אויף ענק, חזקו ואמצו.

ווינקל
פון ּבְִריוו

הפצה א מעשה
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email:subscribe@kerenhadfusa.org  קאלל, טעקסט, וועטסאפפ: 718.387.2691

איבערצולאזן א מעשה פון הפצה רופט 845.379.1161 



שלום ניימאן 
מאנסי 

ראובן בירנבוים  
ברסלב  ת  קרי

הרוצה בעילום שמו 
טי  סי י  דשערז

הערשל ניימאן 
קרית טאהש

אפרים נובוגרודסקי  
לאנדאן 

בנציון יאקאבאוויטש  
אל  ו י ת  קרי

יצחק משה רייך 
בארא פארק 

שלום שענקער 
בארא פארק 

לוי יצחק זאפיר 
בארא פארק

מרדכי אהרן היילפרין 
ברסלב ת  קרי

דוד זובורב 
פלעטבוש

מרדכי לייב טירנויער
ואל י ת  קרי

פון קרן 
הדפסה נייעס

פון קרן 
הדפסה בילדער

ברסלב סענטער געשעפט 
שטעלט פאר “דעליווערי בחנם” 
פאר ארדערס העכער 35 דאלער

   אין די יעצטיגע טעג ווען די פרייזן פון דעליוועריס אין די אלגעמיינע 
וועלט זענען זייער הויך, איז אונז א גרויס פרייד צו מעלדן אז שאּפ.ברסלב-
פאר  גאנץ אמעריקע  איבער  דעליווערי”  “פרי  צו  סענטער.קאם שטעלט 

ארדערס פון פינף און דרייסיג דאלער און העכער.
אידישע  די  אין  געמאכט  באקאנט  שטארק  זיך  האט  וועבסייט  דער 
מארקעט בכלל און ביי אנשי שלומינו חסידי ברסלב בפרט מיט די העכסט 
בפרט  און  דעליווערי,  שנעלע  אויסשטעל,  געשמאקע  ּפראפעסיאנאלע 
מיט די גאר עפארדעבל פרייזן. די פרייזן פון די קונטרסים לויפן אין די 
געגענט צווישן “איינס-און-א-האלב” און “צוויי” דאלער פאר רוב רובם 
פון די קונטרסים. דאס איז מיטן ציל אז יעדער איד איבער גאנץ אמעריקא 
זאלן קען באקומען 17-23 קונטרסים פאר די נישטיגע סכום פון פינף און 

דרייסיג דאלער - שוין אריינגערעכעט דעליווערי.
די שטאב פון קרן הדפסה ארבעט שווער צוצושטעלן אלע הדפסה והפצה 
אויפן  און מען שטעלט ארויף  געברויכן פאר אנשי שלומינו, מען דרוקט 

וועבסייט פילע נייע קונטרסים טאג טעגליך.
זענען  וואס  קונטרסים  ענגלישע  און  אידישע  פאפולערע  גאר  די  צווישן 
 You Are Not A - יעצט געדרוקט געווארן ציילן זיך אויפבויען קינדער
Failure - דערהאלט זיך ברודער - A Peaceful Home - וואו לויפסטו 
קדושת   - דיר  מיט  איז  באשעפער  דער   -  Perenting With Pride -
שובבי”ם - שומר הברית עם תיקון הכללי - דער באשעפער דארף דיך יא - 
Self Confidence - געב נישט אויף - א רואיג לעבן - גלייב אין דיר - א 
רבי וואס קען מיך העלפן - The Secret of Success - אוצר הקדושה 

- Don‘t Worry. און נאך אסאך.
ווערן  שטובער  אידישע  ווי  צוריק,  הערט  מען  וואס  גריסן  גוטע  די 
צום  וועג  דעם  צוריק  טרעפן  מיידלעך  און  בחורים  אויפגעראכטן, 
אייבערשטן, אידישע קינדער הייבן אן צו באקומען א קשר מיטן אייבערשטן, 
מען רעדט צו אים און מען לערנט זיין הייליגע תורה, דאס געט די כחות 
פארשפרייטן  און  דרוקן  פון  ארבעט  הייליגע  די  מיט  אנצוגיין  ווייטער 

וועלט. אידישע  גאנצע  די  אין  צוכאפט  ווערט  וואס  ספרים,  הייליגע   די 

על ידי הפצת ספרי רבינו נביא את משיח צדקינו

סיין פון “מיין זכות אינעם בית הדפוס” הענגט אין שטעטל שול

מען דרוקט דעם לוח תשפ”ב

מען אינסטאלירט א נייע הייצוננג סיסטעם אינעם בית הדפוס

די טייערע 
נדבנים 
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מעשה פון הייליגן ישמח משה זי”ע
ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ַאְרֵיה ְדֵבּי ִעיָלָאה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִאיז ֶגעֶווען 
ַאן ֵאייֶדעם ַּביים ֵהייִליְגן ִיְשַֹמח מֶֹׁשה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ָאֶּבער קֹוֶדם 
אּון  ֶגעֶזעְצן  ִאיז  ֶער  אּון  ְגִביר,  ַא  ַּביי  ֵאייֶדעם  ַאן  ֶגעֶווען  ֶער  ִאיז 
ֶגעֶלעְרְנט, ַזיין ַווייּב ָהאט ֶגעַהאט ַא ֶגעֶׁשעְפט, ַווייל ִזי ִאיז ֶגעֶווען ַא 
ְגִביר’ס ָטאְכֶטער, אּון ִזי ָהאט גּוט ַפאְרְׁשַטאֶנען צּו ִּביְזֶנעס, ֵאייְנָמאל 
ִאיז ַאַריין ֶגעקּוֶמען ַא גֹוי’ֶטע אּון ַאייְנֶגעקֹויְפט ָדאְרְטן ְסחֹוָרה, אּון 
ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ַּבאָצאְלן, ָהאט ִזי ָנאר ֶגעַהאט ְגרֹויס ֶגעְלט, 
אּון ַזיין ַווייּב ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט צּו ֶגעְּבן ֶרעְׁשט ]ְטֶׁשעְנְדְזׁש[, ָהאט 
ִזי ֶגעֶּבעְטן ִאיר ַמאן: ַזיי מֹוֵחל, ֶגעּב ַאְכטּוְנג אֹויְפן ֶגעֶׁשעְפט, ִאי ֵגיי 
ַאִריֶּבער צּום ָׁשֵכן’ס ֶגעֶׁשעְפט ָדאס אֹויְפצּוטֹויְׁשן, ִאיז ֶער ַווייֶטער 
ֶגעִזיְצן אּון ֶגעֶלעְרְנט ָדאְרט, ְּפלּוְצִליְנג ַּבאֶמעְרְקט ֶער ַרְחָמָנא ִלְצָלן, 
פּון  ַארֹויְסֶגעַטאְנְצן   ְגַליי ֶער  ִאיז  ְׁשטּוּב,  ִאין  ִאיז  ַעֵרִלית  ַאן  ַאז 
ֶפעְנְסֶטער, ]ַווייל ‘ִאיסּור ִיחּוד’ ִאיז ֵזייֶער ֵזייֶער ַא ַהאְרֶּבע ַזא, אּון 
ֶעס ִאיז ָדא ָוואס ָזאְגן ֲאִפילּו ַאז ָדאס ִאיז ַא ‘ִאיסּור ְדאֹוַרְייָתא’[, 
 ֶווען ַזיין ַווייּב ִאיז צּוִריְקֶגעקּוֶמען, ֶזעְהט ִזי ַאז ִדי גֹוי’ֶטע ְדֵרייט ִזי
ַארּום אּון ַּבאְטַראְכט ִדי ְסחֹוָרה, ְפֶרעְגט ִזי: וואּו ִאיז ַמיין ַמאן ֶדער 
ַּבְטָלן?! ַווייְזט ִאיר ִדי ַעֵרִלית ַאז ֶער ִאיז ִאיְנְדרֹויְסן, ָהאט ִזי ִזי ֶגענּו
ֶמען ְׁשֵרייֶען אֹויף ִאים: ָהאְסט ִמיר ָדא ַמְפִקיר ֶגעֶווען ָדאס ַגאְנֶצע 
ַפאְרֶמעְגן! ִזי ָוואְלט ֶגעֶקעְנט צּוַזאם ֶנעֶמען ַאֶלע ְסחֹורֹות ְוכּו’ אּון 
ֶנְעָלם ֶוועְרן! אּון ִזי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ִזי ִוויל ִזי ֶגְט’ן, ִזי ַדאְרף ִאים 
ִניְׁשט ָהאְּבן, אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען, ִזי ָהאט ִזי פּון ִאים ֶגע’ֶגט 

ַרְחָמָנא ִלְצָלן.

ֶדער ֵהייִליֶגער ִיְשַֹמח מֶֹׁשה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ֶגעַהאט ָגאר 
ֶגעָוואְלט  ִאים  ֶער  ָהאט  ְיִחיָדה,  ַּבת  ַא  ָטאְכֶטער,  ֶגעָראֶטעֶנע  ַא 
ֶנעֶמען ַפאר ַאן ֵאייֶדעם, ָאֶּבער ִדי ֶרעֶּבעִצין ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט, 
ִזי ָהאט ֶגע’ַטְעֶנה’ט: ַמיין ַּבת ְיִחיָדה ָזאל ֶנעֶמען ַא ָגרּוׁש?! ָאֶּבער ִדי 
ָטאְכֶטער ָהאט ֶגעָזאְגט: ַמאֶמע! ָדאס ִאיז ַמיין ִזיוּוג. אּון ִוויַּבאְלד ִדי 
ָטאְכֶטער ָהאט ִזי ַאיין ֶגע’ַעְקְׁשֶנ’ט ִאיז ֶגעָוואְרן ִדי ִׁשידּו, אּון ֵזיי 
ָהאְּבן ֲחתּוָנה ֶגעַהאט, אּון ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ֵאייֶדעם ַּביים ֵהייִליְגן 
ִיְשַֹמח מֶֹׁשה ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ֶדעָמאְלְטס ִאיז ִנְתַגֶלה ֶגעָוואְרן ַזיין 

ְגרֹויְסֵקייט.

ָאֶּבער ִווי ֶדער ְׁשֵטייֶגער פּון ֵמייְדֶלע ָהאט ֶמען ִאיר ֶגעְטֶׁשעֶּפעט: 

דּו ָהאְסט ֶגענּוֶמען ַא ָגרּוׁש! ְפֶלעְגט ִזי ָזאְגן אּון ַפאְרֵצייְלן ִדי ַמֲעֶׂשה: 
ֶדער ֵסֶדר פּוֶנעם ַים ִאיז ַאז ֶעס ֵגייט ַאְלץ צּום ְּבֶרעג, אּון ָנאְכֶדעם 
ֵגייט ָדאס צּוִריק, ִאין ַים ִאיז ָדא ֵדייַמאְנְטן ְׁשֵטייֶנער, ָוואס ֶעס קּוְמט 

פּון אּוְנְטן ַארֹויף, אּון ֶדער ַים ַוואְרְפט ָדאס ַארֹויס.

ִליְגן  ָדאְרט  ֶער  ֶזעְהט  גֹוי,  ַא  דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ַהיֹום,  ַוְיִהי 
ָּבאְנְדֶלע, ָהאט ֶער ִזי ֵזייֶער ֶגעְפֵרייְדט צּו ֶדער ְמִציָאה: ֶדער ַים 
ָהאט ִאים ַארֹויְסֶגעָוואְרְפן ָּבאְנְדֶלע. ֶער ְקלֹויְּבט ָדאס צּוַזאם, ֶער 
ֶעס  ָאֶּבער   ,ָּבאְנְדֶלע ִדי  ָקאְכן  צּו  ְׁשֶטעְלט  ֶער  אּון  ַאֵהיים,  ֵגייט 
ָקאְכט ִזי ִניְׁשט ָאּפ, ֶער ְּפרּוִּביְרט ָדאס צּו ֵקייֶען, אּון ֶעס ֵגייט ִניְׁשט, 
ֵגייט ֶער ַאַריין צּום ָׁשֵכן ַא ִאיד, אּון ַּבאְקָלאְגט ִזי: ֶדער ַים ָהאט ִמיר 
ַארֹויְסֶגעָוואְרְפן ָּבאְנְדֶלע, ָאֶּבער ֶעס ָקאְכט ִזי ִניְׁשט ָאּפ. ָזאְגט 
ִאים ֶדער ִאיד: ָוואס ַדאְרְפְסטּו ָדאס ָהאְּבן, ֶגעּב ָדאס ַפאר ִמיר, אּון 
ִאי ֶוועל ִדיר ֶגעְּבן ַאְנְׁשָטאְטס ֶדעם ֶּבעֶסעֶרע ָּבאְנְדֶלע, ָוואס ָדאס 
ֶוועְסטּו ֶקעֶנען ָאְּפָקאְכן אּון ֶקעֶנען ֶעְסן, ֶער ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּוְהן אּון 
ֶדער ִאיד ִאיז ֶגעַגאְנֶגען אּון ַפאְרקֹויְפט ִדי ֵטייֶעֶרע ְׁשֵטייֶנער אּון ִאיז 
ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶׁשר. ְפֶלעְגט ִזי אֹויְסִפיְרן אּון ִזי ַּבאִריֶמען: 
ָוואס ַאן ַאְנֶדעֶרער ָהאט ַאֶוועק ֶגעָוואְרְפן, ָדאס ָהאּב ִאי ֶגעַכאְּפט. 
ָוואס ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ַאְרֵיה ְדֵּבי ִעיָלָאה ְזכּותֹו ָיֵגן 

ָעֵלינּו. 

ַזייֶנע  ֶגעַהאט  ָהאט  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  ַאז  ֶדעם  פּון  ֶמען  ֶזעְהט 
ִוויִפיל  אּון  ֶלעְּבן,  ִאין  ִנְסיֹונֹות  ְׁשֶוועֶרע  ַזייֶנע  אּון  דּוְרְכֶפעֶלער, 
ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן ָנא ֶיעְצט ֵלייֶדער ֵזייֶעֶרע דּוְרְכֶפעֶלער אּון ִנְסיֹונֹות, 
ֶוועְגן ֶדעם ִאיז ִניְׁשט ַקיין ָחְכָמה צּו ִגיְסן ַזאְלץ אֹויף ֶיעֶנעְמס וואּוְנְדן, 
אּון ֶיעֶנעם ַאָראּפ ַוואְרְפן, ַפאְרֶקעְרט ִדי ָחְכָמה ִאיז אֹויְפצּוֵהייְּבן ַא 

ֶמעְנְטׁש.
)גענומען פון קונטרס “קלאפ מיר נישט אראפ”(

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
משפחת טייטלבוים - קרית ברסלב: א( משה יוסף: די גרויסקייט פון 

לערנען גמרא ב( חיים: קיינמאל נישט פארלירן די אמונה ג( פראדל: 
געבן צו עסן פאר מענטשן.

משפחת פורסט - קרית ברסלב: א( לערנען ש”ס ב( זיך 
דערהאלטן אין די שווערסטע צייטן.



קאפיטל 7

פארזעצונג פון פריער:

ִאין ֶיעֶנע ֶטעג, ָנא ֶּפַסח, ִאיז ֶדער ֶרִּבי ֶגעֶווען ֵזייֶער ַפאְרְׁשַּפאְרט אּון ַפאְרַמאְכט, 
אּון ְמ’ָהאט ֶגעֶזען ַּביי ִאים ְגרֹויֶסע ֲעבֹודֹות אּון ִהְתַלֲהבּות ָוואס ְמ’ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶזען 

ַּביי ִאים ִּביז ֶדעָמאְלְטס.

...

ֶעְטִליֶכע ֶטעג ַפאר ִדי ְנִסיָעה, ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִזי ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסט 
ִמיט ר’ ִיְצָחק, ֶדער ְּברּוֶדער פּון ר’ ֵחייְקל, ַאז ֶער ָזאל ָפאְרן ִמיט ִאים 

ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל.

ֶמעְנְטׁש  ְצֵווייְטן  ַא  ִאיֶּבער  ֶגעְׁשמּוֶעְסט  ֶמען  ָהאט  ]ַפאְרֶדעם 
ָוואס ֶוועט ַּבאְגֵלייְטן ֶדעם ֶרִּבי’ן ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, ָאֶּבער ְלַמֲעֶשׂה 
אּון  ֶרִּבי’ן  צּום  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ַווייל  ֶגעָפאְרן  ִניְׁשט  ֶיעֶנער  ִאיז 
ֶדעְרֵצייְלט ַאז ְס’ִאיז ִאים ֶגעלּוְנֶגען צּו ַׁשאְפן ֵׁשייֶנע ֶעְּפל ַפאר ִדי 
ֶוועג, אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ַאז אֹויּב ֶער ְטַראְכט פּון ֵׁשייֶנע 
ֶעְּפל ֶקען ֶער ִניְׁשט ָפאְרן ִמיט ִאים ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל, “ַאז דּו ָהאְסט 
ִאיְנִזין ֵׁשייֶנע ֶעְּפל, ֶקעְנְסטּו ִמיט ִמיר ִניְׁשט ָפאְרן ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל”.

ַווייל ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאיְנִזין ֶגעַהאט ָנאר רּוְחִניּות, אּון ַאז ֶיעֶנער 
ְטַראְכט פּון ַגְׁשִמיּות, ָהאט ֶער ִניְׁשט ָוואס ִמיְטצּוָפאְרן. ִדי ַגאְנֶצע 
ְנִסיָעה ִאיז ֶגעֶווען ַפאְרִּביְנֶדען ִמיט ָגאר ְגרֹויֶסע ְמִסירּות ֶנֶפׁש, אּון 
אֹויּב ֶיעֶנער ְּפרּוִּביְרט ִזי ַּבאְקֶוועם צּו ַמאְכן אֹויְפ’ן ֶוועג, ֶוועט ֶער 
ִזי ִניְׁשט ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן ְּבֶמֶׁש ִדי ָגאר ְׁשֶוועֶרע ֵרייֶזע, ֶדעְרַפאר 
ָהאט ֶדער ֶרִּבי אֹויְסֶגעְקִליְּבן ר’ ִיְצָחק, ֶדער ְּברּוֶדער פּון ר’ ֵחייְקל, 
ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ַא ְגרֹויֶסער עֹוֵבד ה’ ִמיט ְגרֹויס ְמִסירּות ֶנֶפׁש, 

ִאיְנַגאְנְצן ָנאר ַפאְר’ן ֵאייֶּבעְרְשְׁטְנ’ס ֶוועְגן.[

ֶזעֶנען  ֱאמֹור,  ַּפְרַׁשת  ַׁשָּבת קֹוֶדׁש  ֶעֶרב  ָּבעֹוֶמר,  ַל”ג  ִאָייר,  י”ח 
ֵזיי ֵּבייֶדע ַארֹויְסֶגעָפאְרן פּון ֶרִּביְנ’ס הֹויז ִאין ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע, אֹויְפ’ן 
ֶוועג ַקיין ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל. אֹויף ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֶזעֶנען ֵזיי ָאְנֶגעקּוֶמען צּום 

ָדאְרף ַסאִקיֶלע.

ָגאר  ֶגעֶזען  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶדעְרֵצייְלט  ְׁשֶּפעֶטער  ָהאט  ִיְצָחק  ר’ 
ַארֹויְסָפאְרן  ַּביים   ְגַליי ׁשֹוין  ְנִסיָעה,  ִדי  ַּביי  ַזאְכן  וואּוְנֶדעְרִליֶכע 
ָהאְּבן ֵזיי ֶגעַהאט ְקִפיַצת ַהֶדֶר, ֶדער ֶרִּבי ִאיז ֶגעֶזעְסן אֹויְפ’ן ָוואְגן 
ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ְדֵביקּות, אּון ִדי ֶפעְרד ֶזעֶנען ֶגעָפאְרן ִמיט ַאַזא 

ְׁשֶנעְלֵקייט ָוואס ֶער ָהאט ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶזען ִאין ַזיין ֶלעְּבן.

ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ָאְנצּוקּוֶמען פּון ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע ַקיין ַסאִקיֶלע 
 ִאין ֵאיין ָטאג, אּון ָנאְכֶדעְרצּו אּום ֶעֶרב ַׁשָּבת, ִאיז ַמָמׁש ִניְׁשט ֶמעְגִלי
ְּבֶדֶר ַהֶטַבע, ַווייל ָדאס ִאיז ַא ַווייְטֵקייט פּון ִאיֶּבער הּוְנֶדעְרט אּון 
ַאְכט אּון ַאְכִציג ִקיָלאֶמעֶטער. ִאין ֶדעם ָדאְרף ַסאִקיֶלע ָהאט ֶדער 
ֶרִּבי ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ְּפַלאץ ֶוועט ָנא ֶוועְרן ַא ְגרֹויֶסער ִיׁשּוב ִאין 
ִדי ְׁשֶּפעֶטעְרִדיֶגע ָיאְרן. אּון ַאזֹוי ָהאט ַטאֶקע ַּפאִסיְרט ַאַסא ָיאְרן 
ְׁשֶּפעֶטער, ׁשֹוין ָנאְכ’ן ֶרִּביְנ’ס ְּפִטיָרה, ִאיז פּון ֶדעם ָדאְרף ֶגעָוואְרן ַא 

ְגרֹויֶסער ְׁשָטאט ִמיְט’ן ָנאֶמען ַוואְזְׁשִניֶׁשעְנְסק.

ָדאְרט ִאין ַסאִקיֶלע ִאיז ִנְתַגֶלה ֶגעָוואְרן צּום ֶרִּבי’ן ֶדער ֵהייִליֶגער 
ַצִדיק ֶרִּבי ְמַנֶחם ֶמעְנְדל פּון ִוויֶטעְּפְסק זי”ע, ָוואס ִאיז ׁשֹוין ִנְסַּתֵלק 
ֶגעָוואְרן אּוְמֶגעֶפער ֶצען ָיאר ְפִריֶער ִאין ָיאר תקמ”ח, אּון ֶער ָהאט 
ְמַגֶלה ֶגעֶווען ַפאְר’ן ֶרִּבי’ן ַאז ֶדער ֵׁשם “ַאָתּה” ִאיז ְמסּוָגל אֹויְפ’ן ַים 
צּו ַּבארּוִאיְגן ִדי ִוויְלֶדע ְכַוואְלֶיעס, אּון ָדאס ִאיז ֶדער סֹוד פּוֶנעם 

ָּפסּוק )ְּתִהִלים פ”ט, י’( “ְבּׂשֹוא ַגָלּיו ‘ַאָתּה’ ְתַשְׁבֵּחם”.

ַאז  רנ”ו(  ִסיָמן  א’,  )ֵחֶלק  מֹוֲהַר”ן  ִליקּוֵטי  ִאין  ְׁשַרייְּבט  ֶרִּבי  ֶדער 
ְמ’ַדאְרף ֶנעֶמען ִפיְנף ֶצעְטֶלע, אּון אֹויְפְׁשַרייְּבן אֹויף ֶיעֶדע ֵאייֶנע 
ִדי ֶוועְרֶטער “ְוַרב ֶחֶסד”, ָוואס ִאיז ְּבִגיַמְטִרָּיא הּוְנֶדעְרט ַאְכִציג, אּון 
ִפיְנף ָמאל הּוְנֶדעְרט ַאְכִציג קּוְמט אֹויס טֹויְזְנט אּון ִפיר הּוְנֶדעְרט, 
ָוואס ָדאס ִאיז ִדי אֹוִתיֹות “א” אּון “ת”, אּון ִדי ִפיְנף ֶצעְטֶלע ִאיז 
ֶדער אֹות “ה”, אּון ַאזֹוי ִאיז ָדאס צּוַזאֶמען ָדאס ָוואְרט “ַאָתּה”, אּון 
ֶווען ְס’ֶוועְרט ַא ְׁשטּוֶרעם ִוויְנט אֹויְפ’ן ַים, ָזאל ֶמען ַאַרייְנַוואְרְפן ִדי 

ֶצעְטֶלע ִאין ַים, אּון ָדאס ֶוועט ַּבארּוִאיְגן ֶדעם ְׁשטּוֶרעם.

ְׁשָטאט  צּום  ֶגעָפאְרן  ֶרִּבי  ֶדער  ִאיז  ַסאִקיֶלע  ָדאְרף  פּוֶנעם 
ִניקּוֵלייב, אּון ְגַליי ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַאִהין ָהאט ֶער ֶגעְטָראְפן 
ָדאְרט ַא ִׁשיף ָאְנֶגעָלאְדְנט ִמיט ֵווייץ, ְגֵרייט צּו ָפאְרן צּום ְׁשָטאט 
ַחְרסֹון. ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַארֹויף אֹויְפ’ן ִׁשיף צּו ָפאְרן ַקיין ַחְרסֹון, אּון ֶער 
ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַאִהין ֶעְטִליֶכע ֶטעג ַפאר ָׁשבּועֹות. ָדאְרט ִאין ַחְרסֹון 
ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט וואּוְנֶדעְרִליֶכע ּתֹורֹות, אֹויְפ’ן ָּפסּוק )ְּתִהִלים 

ק”ז, כ”ט( “ָיֵקם ְסָעָרה ִלְדָמָמה”, אּון ָנא ִפיֶלע ּתֹורֹות.

ָדאְרט ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶמעְנְטְׁשן פּוֶנעם ָרב פּון ִליַאִדי, ֵזיי ָהאְּבן 
ֶעס  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון  ִאים,  פּון  ּתֹורֹות  ֶרִּבי’ן  ַפאְר’ן  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ָאְּפֶגעְפֶרעְגט אּון ֶגעִוויְזן ַפאר ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ַאז ְס’ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי ִווי 

ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט.
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אברהם דוד לאקס
ו " י ה

ה " ו מ

לייבי ראטה
ו " י ה

ה " ו מ

יחזקאל שארף
ו " י ה

ה " ו מ
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ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה', זכות התורה ותפלה מבית המדרש הזה יעמוד להם 
שיתברכו מפי אל עליון בבני חיי ומזוני רוויחא בשפע ובניקל, ובכל אשר יפנו יצליחו,

ויזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, וימלא ה' כל משאלותם לטובה, אמן.



~ שבת פרשת בראשית תשפ”ב ~
ווען דער ראש ישיבה שליט”א האט אנגעגאסן דעם בעכער מיט וויין 
צו מאכן קידוש פרייטאג צונאכטס, האט זיך איינע פון די קינדער אנגערופן 
אז ‘ער האט נישט ליב קיין וויין’, האט אים דער ראש ישיבה געזאגט, ‘מען 

דארף נישט ליב האבן קיין וויין, מען דארף ליב האבן דעם אייבערשטן!’

נאכן מאכן קידוש, האט מען געטיילט פאר יעדעם גרעיפ דשוס. איינע 
דער ראש  אים  גלעזלעך, האט  די  מיט  געשפילט  קינדער האבן  די  פון 
ישיבה געזאגט ער זאל זיך נישט שפילן מיט דעם. און דערנאך צוגעלייגט 

א דרך ארץ אז מען לייגט נישט אריין קיין פינגער אין יענעמ’ס גלעזל.

שול  אין  “היינט  פארציילט:  ישיבה  ראש  דער  האט  סעודה  די  ביי 
האב איך אויסגעלערנט פאר יוסף נ”י א וויכטיגע זאך, אז ווען ער הוסט, 
זאל ער לייגן זיין הענט אויף זיין מויל.” “אויך פאר הערשי נ”י האב איך 
אויסגעלערנט עפעס. ס’איז געקומען אין שול א אינגל מיט א לאלי און 
קאל-עיד, און ער האט געגעבן פאר אלע קינדער, און איך האב געזאגט 
פאר הערשי אז ער זאל נישט לעקן פון דעם, ווייל ס’איז דשערמ”ס און מען 

קען באקומען פימפל”ס פון דעם”.

שפעטער האט דער ראש ישיבה געזאגט אז ‘בראשית’ איז ראשי תיבות 
‘ב’סוף ‘י’תקבל ‘ת’ורת ‘ר’בינו ‘א’ליעזר ‘ש’למה, און אויך “‘י’ואל ‘ב’ן ריצא 

רעכל ‘ת’למיד ‘ר’בינו ‘א’ליעזר ‘ש’למה”.

נאך די פיש האט דער ראש ישיבה אנגעגאסן א גלעזל גרעיפ דשוס און 
סעלצער און ארויפגעשיקט פאר זיין ווייב - אזוי ווי יעדע וואך. אינמיטן די 
סעודה האט מען געשמועסט ווען דער דיין שליט”א וועט זיך אריבערציען 
אין שטעטל. האט זיך איינער אנגערופן אז דער דיין וועט נישט האבן קיין 
חברים )קאמפעני( אין שטעטל... האט דער ראש ישיבה געזאגט, חברים? 
וואס הייסט חברים? ער האט זיין ווייב און זיין משפחה וואס דארף מען 

מער?

דערנאך האט מען געזינגען זמירות, און מען האט אריינגעברענגט די 
זופ. אינמיטן עסן די זופ האט דער ראש ישיבה געזאגט פאר די קינדער 
“קום זינגען פאר מאמי “ביזט די בעסטע מאמע פון די גאנצע וועלט”. און 
אלע קינדער האבן אנגעפאנגען צו זינגען, “ביזט די בעסטע מאמע פון 
די גאנצע וועלט!” אזוי האט מען געזינגען אפאר מאל. נאכן עסן די זופ 
האט זיך דער ראש ישיבה האט אנגערופן, אזא גוטע זופ! ס’איז בעסער 

ווי יעדע וואך!

דער ראש ישיבה האט זיך אנגערופן: די וואך איז מען געגאנגען אין 
שול נאך פארן זמן, און די קינדער האבן נאכנישט געגעבן א קוש פאר 
די מאמע’ס האנט. גייטס יעצט צו די מאמע און געט א קיש איר האנט. 
און דער ראש ישיבה האט פארציילט אז דער הייליגער אריז”ל פלעגט 
גיין יעדע וואך פרייטאג צונאכטס צו זיין מאמע און איר געגעבן א קוש 
אין האנט אפילו ער האט געוואוינט זייער ווייט. נאכדעם האט דער ראש 
ישיבה ארויסגענומען די מעשיות פון תפילה צעטלעך וואס די קינדער 
האבן אהיימגעברענגט פון חדר און פון סקול, און ער האט געזאגט, “יעצט 
גייט מען פארליינען די מעשיות פון תפילה!” אלע קינדער זענען שנעל 
געקומען און געוואלט הערן די שיינע מעשיות פון תפילה. און דער ראש 

ישיבה האט אנגעהויבן צו דערציילן.

וואס האט  אינמיטן איז מען אנגעקומען צו א מעשה פון א מיידל 

געבעטן דעם אייבערשטן אז זי וויל האבן א דאלי, און דער אייבערשטער 
האט געהאלפן און זי האט באקומען. האט דער ראש ישיבה געזאגט “ביי 
אונז האט מען נישט קיין דאליס, דאליס איז אן עבודה זרה. אויב וויל מען 

יא האבן א דאלי, שניידט מען אפ די נאז”.

נאכדעם האט דער ראש ישיבה געפרעגט די שאלות אויף די פרשה 
פון די קינדער, און אויך געענטפערט די תשובות. דער ראש ישיבה האט 
עס געזינגען אין א ניגון, וועלכע פרשה גייט די וואך? פרשת בראשית. און 
אזוי ווייטער אלע שאלות. דערנאך האט דער ראש ישיבה פארציילט וואס 
מוהרא”ש האט געזאגט מיט יארן צוריק, די צווייטע יאר פון ווען די ישיבה 
האט זיך געעפענט, אז “ס’וועט קומען א צייט וואס אלע מיידלעך וועלן 
נאר וועלן בחורים פון ישיבה”, ווי מען זעט שוין היינט עס איז טאקע אזוי, 
אלע ווילן נאר תלמידי היכל הקודש, מען ווייסט אז זיי האבן באקומען 
אלע זייערע בחור’ישע יארן אין ישיבה די ריכטיגע הקדמות פאר די לעבן.

נאכדעם זענען די קינדער געקומען זאגן אז זיי ווילן מאכן א פלעי. עס 
איז געווען זייער אינטערסאנט צו זען ווי זיי האבן זיך אלע פארשטעלט 
מיט שמאטעס אויפן קאפ, איינער מיט א אינטערעסאנטע הוט, און איינער 
מיט א טורבאן... און זיי האבן געמאכט א פלעי. זיי האבן זיך אויפגעפירט 
אינטערסאנט, און זיי האבן געלאכט. דער ראש ישיבה האט מיטגעשפילט 
מיט זיי און זיי געזאגט, שלום עליכם! פון וואו קומען ענק? וואס טוט מען 
דארט? און די ראש ישיבה האט געשמועסט און ארומגעלאכט מיט זיי. 
יעדער וואס איז געזיצן דארט האט געלאכט, איך האב מיך צוגעקוקט ווי 
די ראש ישיבה לאזט זיך אראפ צו זיינע קינדער און פארברענגט מיט זיי, 
און מאכט פרייליך אין שטוב. דערנאך האט זיך דער ראש ישיבה אנגערופן 
אז אמאל פלעגן די פלעיס )שפילן( זיין פון מעשיות פון צדיקים, און ער 
האט געבעטן איינער פון די עלטערע קינדער זאלן אויסלערנען פאר די 

יונגערע קינדער ווי אזוי מען מאכט א שפיל פון א מעשה פון א צדיק...

נאכדעם האט דער ראש ישיבה גענומען איינע פון די פרשה ביכלעך 
וואס מען ברענגט אהיים פון חדר, און פארציילט די מעשה פון די פרשה 
ישיבה האט  קינדער. דער ראש  געוויזן פאר אלע  און  בילדער,  די  מיט 
פארציילט אז אדם הראשון האט געגעבן נעמען פאר אלע חיות,און דער 
ראש ישיבה האט געוויזן אויף די בילדער ‘קוקטס, דא איז די לייב. די לייב 
איז די קעניג פון אלע חיות. און דא איז די דשיראף. א דשיראף איז כשר’ע 
חי’, אבער מען ווייסט נישט ווי אזוי עס צו שחט’ן פאר דעם עסט מען 
עס נישט. און ווער קען אויפזוכן די בער?’ אלע קינדער האבן פרובירט 
צו טרעפן די בער. און אזוי האט דער ראש ישיבה ווייטער דערציילט די 

פרשה פאר די קינדער.

נאכדעם האט מען סערווירט די פלייש, און מען האט געזינגען זמירות. 
די  פון  איינער  טיר.  אויפן  קלאפט  איינער  געהערט  מען  האט  אינמיטן 
קינדער זענען געגאנגען עפענען און געזאגט אז די חתן איז דא. החתן 
... איז געקומען צו די באטע. האבן די קינדער געזאגט, יעי! עס איז שבת 
קאפעליטש, מען גייט קענען האקן אויף זיין הוט! האט דער ראש ישיבה 
זיך אנגערופן: ‘קיינער זאל נישט האקן אויף זיין הוט, נאר מען זאל אים 
געבן מזל טוב.’ דער ראש ישיבה האט געטאנצן מיט אים, סימן טוב ומזל 

טוב... און אים אנגעטון זיין שטריימל און עס איז געווען זייער פרייליך.

דערנאך האט מען געבענטשט ברכת המזון, עס איז געווען זייער שיין 
צו הערן ווי דער ראש ישיבה זינגט די בענטשן מיט די קינדער זייער שיין 

מיט א ניגון.



דער ראש ישיבה שליט”א ביים קלאפן א מזוזה אינעם 
שטוב פון האברך אהרן פיש הי”ו

 זכרונות פון ראש השנה תשפ”ב
אינעם רעכטן בילד זעהט מען דעם ראש ישיבה אויפן וועג צום ציון  ערב ר”ה - לינקס מען לערנט מיט די קינדער ערב ר”ה

שבע ברכות פון החתן משה איינהארן אין שטוב פונעם ראש ישיבה שליט”א - מאנטאג וירא תשפ”ב

תלמוד תורה קרית ברסלב כיתה ד’ ביים גיין אויף אן 
אויספלוג -  זונטאג חיי שרה                                                                           


