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ב ל ס ר ב ת  י ר ק

אלע איינוואוינער ביים רבי’ן ראש השנה 
אין אומאן

געלויבט דעם אייבערשטן אז אלע אנשי שלומינו פון קרית 
ברסלב ליבערטי האבן זיך דאס יאר ארויס געלאזט אויפן וועג צום 
הייליגן רבי’ן אין אומאן אויף ראש השנה, און זוכה געווען צו זיין 
ראש השנה ביים הייליגן רבי’ן, אלע גלייבן אינעם רבי’ן און אז דער 
רבי האט געהייסן קומען האבן זיך אלע אויפגעהויבן און געפארן, 

און נישט געקוקט אויף אלע שוועריקייטן ארום.

די הכנות האט זיך שוין אנגעהויבן אפאר וואכן פריער, ווען 
מען האט אנגעהויבן ערלעדיגן אלע באדערפענישן כדי צו קענען 
ווערן אריינגעלאזט אין אוקריינא, דער האט זיך געלאזט שטעכן, 
אנדערע האבן צוגעגרייט די טעלעפאון מען זאל קענען ניצן די 

אוקריינישע עפפ וואס פעלט זיך אויס אין לופטפעלד.

אזוי אויך האט מען געמאכט א קאוויד טעסט א טאג פארן 
ארויספארן על כל צרה שלא תבא, מען האט ספעציעל אראפגערופן 
אין שטעטל א אינגערמאן וואס האט געמאכט די טעסט פאר די 
אינגעלייט, מען האט אלץ געטוהן צו קענען זיין ביים הייליגן רבי’ן.

די שטעטל האט גערודערט ווי א קעסל, יעדע נאכט ווען מען 
האט זיך געטראפן אין בית המדרש האט מען נאר גערעדט פון 

פארן צום רבי’ן אויף ראש השנה.

ועל כולם האבן אלע געבעטן דעם אייבערשטן יעדן טאג מען 
זאל קענען זיין אין אומאן אויף ראש השנה געזונטערהייט.

ברוך השם סוף כל סוף האט מען זוכה געווען צו זיין אין אומאן 
אויף ראש השנה תשפ”ב נאך אסאך בעטן דעם אייבערשטן אויף 
און  זיך  פאר  יאר  גוט  א  געפויעלט  זיכער  און אלע האבן  דעם, 
פאר די גאנצע משפחה, אזוי ווי דער ראש ישיבה שליט”א האט 
זיך אויסגעדריקט פאר מען איז געפארן: “זעטס מיטצונעמען אלע 
פעקלעך צרות קיין אומאן און לאזט עס דארט ביים רבי’ן”, אזוי 
האט מען טאקע געטוהן, מען האט דארט געלאזט אלע פעקלעך 

צרות און מען איז אהיים געקומען מיט פילע רענצלעך ישועות.

ראש השנה ביי מיר איז גרעסער פון אלעס

הכנות צו יום כיפור / סוכות אין שטעטל.

גלייך נאך יום טוב ראש השנה האט מען אנגעהויבן מאכן די 
הכנות צום הייליגן טאג יום כיפור, אנגעהויבן האט זיך עס מיט 

דעם וואס מען האט אראפ געברענגט כפרות אין חדר און אזוי 
אויך אין סקול, און די מלמדים האבן געשלאגן כפרות מיט אלע 

קינדער.

אזוי אויך האט מען צוגעשטעלט כפרות פאר אלע משפחות 
אין שטעטל.

יום כיפור איז אריבער גאר ווארים און שיין, אזוי ווי א גרויסער 
חלק פונעם ציבור זענען אריינגעפארן אין שטאט צום ראש ישיבה 
שליט”א מיטצוהאלטן דעם דערהויבענעם טאג, איז נאר געווען אפן 
איין בית המדרש אויף האשקי, ווי עס איז אריבער גאר דערהויבן. 

אויך האט זיך דערקענט די הכנות צום הייליגן יום טוב סוכות, 
האט  הי”ו  יאקאבאוויטש  בנציון  האברך  שמש  געטרייער  דער 
פארקויפט ד’ מינים סיי פאר עלטערע און סיי פאר די קינדער, גאר 

הערליכע סעטס פאר ביליגע פרייזן.

אויך האט זיך אנגעזעהן די פיבערהאפטיגע הכנות צו בויען די 
סוכה, נאך פאר ראש השנה האט מען שוין געזעהן די אינגעלייט 
בויען די סוכה כדי נישט דארפן אנקומען מיט די לעצטע אטעם 
גרויסע  א  געווארן  געבויעט  איז  אויך  אזוי  סוכות,  יום טוב  צום 
זיין  זאל  עס  כדי  המדרש  הבית  חצר  אינעם  סוכה  פראכטפולע 

גענוג פלאץ פארן גאנצן ציבור.

דא איז די פלאץ זיך צו באדאנקן פארן גבאי הבית המדרש 
האברך שלמה יאקאבאוויטש הי”ו וואס גיבט זיך אוועק א גאנץ 
האט  סוכות  טוב  יום  לכבוד  יעצט  און  המדרש,  בית  פארן  יאר 
ער אהער געשטעלט גאר א שיינע גרויסע סוכה עס זאל גענוג 
פלאץ פאר אלעמען, און ספעציעל דארף מען זיך באדאנקן פאר 
די חשובע נדבנים וואס האבן זיך באשטייערט מיט שיינע סכומים 
צו קענען קויפן די מאטריאל פאר די סוכה און אזוי אויך שיינע 
נוי סוכה צו באצירן די סוכה, דער אייבערשטער זאל זיי באצאלן 

מיט אלעס גוטס

ליבערטי  ברסלב  דקרית  התבשיל  בית  האט  אויך  אזוי 
אנגעפירט דורך האברך שלמה יאקאבאוויטש הי”ו צוגעשטעלט 
מיט א ברייטקייט גאר אסאך וויכטיגע עסן פראדוקטן פאר אלע 
איינוואוינער אין שטעטל, כדי צו קענען אהערשטעלן דעם יום טוב 
מיט הרחבת הדעת, אזוי אז אלע משפחות אן אויסנאם זאלן קענען 
צוטרעטן צום יום טוב מיט א פרייליכקייט, צו מנדב זיין פארן בית 

התבשיל פאר משפחות אין שטעטל רופט 845-637-5367.

ושמחת בחגיך והיית אך שמח



ן א מ ו א

אומאן ראש השנה תשפ”ב

א הערליכער יום טוב ראש השנה איז אריבער אויף אנשי שלומינו 
תלמידי היכל הקודש די בכל אתר ואתר - אין שטאט אומאן סמוך 

ונראה צום ציון הקדוש פון הייליגן רבי’ן.
דער הערליכער בנין פון היכל הקודש איז געווארן אהערגעשטעלט 
אויף  געקומען  זענען  וואס  אויס, אלע  זיך  וואס פעלט  מיט אלעם 
אומאן פאר מען האט געהאט אן אייגענעם בנין ווייסן די חילוק פון 
האבן א פלאץ אינדרויסן פונעם געגענט, עס האקט נישט קיין מוזיק 
אין קאפ א גאנצע נאכט, אזוי אויך טרעפט מען נישט קיין מענטשן 
וואס קומען דיר זאגן אז מען האט נישט געהאלטן פון דעם דרך וואס 
מען לערנט אין היכל הקודש, נאר אדרבה במשך די צייט וואס מען איז 
אין אומאן באגעגענט מען אנשי שלומינו תלמידי היכל הקודש וואס 
וואוינען אין אנדערע געגענטער און מען באקענט זיך מיט אלעמען, 
וואס דאס איז דעם ראש ישיבה שליט”א’ס רצון אז אנשי שלומינו פון 

איבעראל זאלן זיך קענען איינער מיטן צווייטן.  
אסאך אנשי שלומינו זענען שוין געקומען פון פאר שבת פרשת 
הערליכן שבת  א  פראווענען  צו  געווען  זוכה  האט  מען  ווי  נצבים, 

צוזאמען מיטן ראש ישיבה שליט”א.
הערליכע שיעורים זענען געהערט געווארן פונעם ראש ישיבה 

שליט”א במשך די וואך צייט וואס מען האט געוויילט אין אומאן.
נאכן דאווענען פרייטאג צונאכטס און אזוי אויך ביים באטע האט 
דער ראש ישיבה שליט”א ארום גערעדט אז מען דארף אריין ברענגן 
סעודה  שבת’דיגע  א  געשמאק,  א  מיט  קינדער  די  אין  אידישקייט 
דארף זיין פרייליך און געשמאק, דער הייליגער רבי זאגט כדי צו ווערן 
פרייליך דארף מען זיך נער’יש מאכן, אבער מוהרא”ש זי”ע האט אונז 
אנגעזאגט נישט זיך נער’יש מאכן צווישן מענטשן, אבער מיט קינדער 
איז די פלאץ וואו מען קען זיך נערי’ש מאכן, און דאס איז זייער געזונט 

פאר די קינדער, אז דער טאטע שפילט זיך מיט זיי.
סיפורי מעשיות האט מען פארגעלערנט די מעשה פון רב ובן 
יחיד, און דער ראש ישיבה האט שיין מסביר געווען אז יעדער איינער 
איז א בן יחיד און ער וויל קומען צום רבי’ן אבער מען לאזט אים נישט, 
און ווען ער זאל קומען צום רבי’ן וואלט געווען א חלק פון די גאולה, 
ווייל יעדער איד וואס קומט צום רבי’ן און ער ווערט געוואויר אז מען 

קען רעדן צום אייבערשטן, ווערט מיט דעם נענטער די גאולה.
צוזאמען  שיעור  הערליכער  א  פארגעקומען  איז  נאכט  זזונטאג 
פון  נ”י  יודא’לע שעכטער  הילד  פון  אויף האלב ש”ס  סיום  מיט א 
ארץ ישראל, וואס דאס האט אויפגעוועקט יעדן איינעם פערזענליך, 
אז מען זעהט א קינד פון צען יאר ענדיגט איין מסכתא נאכן צווייטן 

מיינט דאס אז איך קען אויך ענדיגן ש”ס.
גאר שיין איז געווען צו זעהן אז אנשי שלומינו פאלגן דעם הייליגן 
רבי’ן און מען ברענגט מיט די קינדער אויף אומאן, דאס יאר האט 
מען צוגעשטעלט גאר א שיינער פראגראם פאר די קינדער זונטאג און 
מאנטאג ערב יום טוב, קודם האט מען געדאווענט צוזאמען דערנאך 
איז מען אריבער מיטן שאטל צום ציון הקדוש און מען האט דארט 
געזאגט צוזאמען מיט די מלמדים די תיקון הכללי שטאט און הויעך, 
אזוי אויך האט דער ראש ישיבה שליט”א געגעבן גאר א שיינע שמועס 

פאר די קינדער פון וואס די קינדער האבן געהאט גאר אסאך חיזוק.
דעם  דורך  צוגעשטעלט  געווארן  איז  עסן  געשמאקע  פיינע 
חשובע  אפאר  פון  אויפזיכט  אונטערן  בנין  אינעם  קאך  אייגענעם 
און  צייט  פריוואטע  זייער  געגעבן  אוועק  האבן  וואס  אינגעלייט 
וואך וואס מען  צוגעשטעלט פיינע פרישע עסן במשך דעם גאנצן 
האט געוויילט אין אומאן, דער אייבערשטער זאל זיי באצאלן מיט 

אלעס גוטס.
גרויסן טיש פון קונטרסים,  זעהן דעם  געווען צו  גאר שיין איז 
קארטלעך, גליונות, וואס איז געווען אנגעגרייט אינעם בנין פאר די 
מפיצים וואס האבן מפיץ געווען נעבן ציון הקדוש פאר אלע וואס 
זענען געקומען זיך אויסגיסן דאס הארץ, פון וואס מען הערט צוריק 

גאר גוטע גריסן אז דער עולם האט גענומען גאר שיין.
ערב ראש השנה נאכן פארלערנען דעם דף גמרא איז פארגעקומען 
אן אייגענארטיגן סיום הש”ס פון הר”ר יעקב משה אינדארסקי שליט”א 
וואס האט מסיים געווען די ניינטע מאל גאנץ ש”ס. יעדע יאר ענדיגט 
ער ש”ס, דאס איז זיכער געווען א סעמפל פאר אלע אנוועזנדע צו 

זעהן וויאזוי מען קען אויסניצן די צייט אפילו מען איז פארנומען.
גאר הערליכע שיעורים איז געגעבן געווארן במשך די צוויי טעג 
יום טוב, די שיעורים וועלן מיטן אייבערשטנ’ס הילף ווערן אפגעדריקט 

אין ספר אשר היה אל יואל די קומענדיגע וואכן.
די הויכפונקט פונעם יום טוב איז בלי ספק געווען די ווארימע 
דאווענען, וואס האט יעדן געעפענט דאס הארץ, ביידע טעג האט 
דער ראש ישיבה שליט”א געדאוונט פארן עמוד שחרית און מוסף, 
צו הערן שופר בלאזן פונעם  זכיה  די  אויך האט מען געהאט  אזוי 
ראש ישיבה שליט”א און א תקיעת שופר דרשה פאר דעם, וואס דאס 
וועט זיכער בלייבן איינגעקריצט אין יעדן’ס הארץ, און האט זיכער 
אויפגעוועקט די פארשטיינערטע הערצער און עס געטוישט צו א לב 

בשר ]אותיות ברסלב[.
דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל האבן געפויעלט אלעס 

גוטס.
פאר מער פרטים קען מען זעהן אינעם גליון היכל הקודש



בנצי יאקאבאוויטש:

עס קומט שוין דער פרייליכער 
יום טוב סוכות, איך האב אנגעהויבן 

מיך  דערזעה  איך  און  סוכה  מיין  איך בויען  אז 
דארף האבן א געוויסע סארט שרויף וואס נישט אלע געשעפטן 
האבן. בין איך געגאנגען צו א סטאר וואו איך האב געטראכט 
אז זיי וועלן עס האבן, אזוי אנקומענדיג צום געשעפט, פרעג 
איך איינער פון די מענטשן וואס ארבעטן דארט, צו זיי האבן 
דער ספעציעלער שרויף וואס איך זוך פאר מיין סוכה, זאגט 
ער מיר אז זיי האבן עס נישט. וואו גייט מען זוכן ווייטער? איך 
וויל דאך האבן מיין סוכה גרייט אויף יום טוב, האב איך זיך 
דערמאנט וואס דער ראש ישיבה לערנט אונז כסדר אז “וואס 
מען דארף, קען מען פשוט בעטן דעם אייבערשטן און מען 
וועט עס באקומען” האב איך אזוי געטון, איך כאפ ארויס א 
תפילה פון מויל, “הייליגער באשעפער, איך זוך א שרויף פאר 
מיין סוכה, און זיי זאגן אז זיי האבן עס נישט, העלף מיר אז 
איך זאל עס יא טרעפן, און נישט דארפן גיין צו נאך געשעפטן” 
איך קוק מיר אביסל ארום, איך זוך דא, איך זוך דארט, און, 
און  שרויף!  דעם  געטראפן  האב  איך  תפילה!  פון  מעשה  א 

געקענט ענדיגן מאכן מיין סוכה. שכח אייבערשטער!

ישראל שלום זעלקאוויטש:

שכח אייבערשטער אז נאך אזוי לאנג בענקען און האפן, 
זענען מיר שוין געקומען וואוינען אין שטעטל, וואו מען קען 
געשמאקע  זיסע  די  מיט  קינדער  די  אויפציען  גרינגערהייט 
עצות פון הייליג’ן רבי’ן. ווי יעדער איינער זעט דעם הערליכן 
יאר,  צוויי  גאנצע  וואס ערשיינט שוין פאר  שטעטל בלעטל 
יעדער וואך עקסטער איז דא אזעלכע שיינע זאכן צו ליינען, 
אנגעהויבן ביי די מעשיות פון תפילה, פערזענליכע מעשיות פון 
חברים דא אין שטעטל וואס פארציילן וואס זיי האבן געבעטן 
זיי  האט  אייבערשטער  דער  שיין  ווי  און  אייבערשטן  דעם 
געהאלפן, וואס איז מורא’דיגע חיזוק אויף תפילה. ווייטער מיט 
די בריוו פון דער ראש ישיבה וואס געבט א פריש אויף יעדע 
וואך עקסטער, נישט אויפצוגעבן; לערנען, דאווענען, און אזוי 
ווייטער. איך בעט שוין דעם אייבערשטן פאר א לאנגע צייט אז 
די שטעטל גליון זאל זיך שוין פארברייטערן און גיין פון שיין צו 
נאך שענער און רייכער, און ווי איר זעט אליין איז דער ראש 
השנה נומער פונעם בלעטל געווען א חידוש שבחידושים מיט 
די פילע נייע קאלומ’ס און ארטיקלען וואס מען האט צוגעלייגט 
“א  נייעם קעסטל  דעם  מיט  אנגעהויבן  יארגענג.  אלע  פאר 

ראש  פונעם  ווארט 
ישיבה שליט”א”  א קורצע 
ווארט  חיזוק  שטארקע  און 
קונטרס  וועכנטליכע  די  פון  אויסצוג 
“עצתו אמונה”. ווייטער די נייע קאלום “היכל 
נייעס  לעצטע  די  אראפברענגען  וועט  וואס  נייעס”  הקודש 
פון קהילות היכל הקודש איבער דער גארער וועלט. נאכדעם 
האט מען צוגעלייגט “א מעשה פון א צדיק” יעדע וואך אן 
און  אריינברענגען  וועט  וואס  צדיק  א  פון  מעשה  אנדערע 
ברענגען  און  אידישקייט  צו  ווארעמקייט  א  איינעם  יעדעם 
די קינדער צו וועלן נאכמאכן די גרויסע צדיקים. אויך האט 
זיין  וועט  ווי עס  מען צוגעלייגט די “פארזעצונג” אפטיילונג 
גאר אינטערעסאנטע מעשיות פון דער הייליגער רבי, ר’ נתן, 
און  זייער לעבנ’ס געשיכטע  פון  ווייטער  אזוי  און  מוהרא”ש 
נאך אסאך שיינע זאכן צוטיילט און פארזעצונגען וואס וועט 
זיך ציען פאר אפאר וואכן און האלטן געשפאנט אלע חשוב’ע 
ליינער. דער אייבערשטער זאל העלפן אז מ’זאל כסדר קענען 
פארגרעסערן און פארשענערן דעם בלעטל און ברענגען נאך 
מענטשן נענטער צום אייבערשטן. שכח אייבערשטער איך בין 

מיך מחי’ מיט די בלעטל!

יודי אייזנער:

עס איז געווען סוף זוממער, און איך האב שוין געדארפט 
צאלן רענט פאר די דירה וואו איך שלאף אין וויליאמסבורג, 
ס’האט מיר געפעלט א געוויסע סכום געלט וואס איך האב 
נישט געוויסט פון וואו איך וועל עס קענען פארשאפן, האב 
איך זיך באניצט מיט די לעכטיגע עצה וואס איך האב געלערנט 
אין ישיבה, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן “באשעפער איך 
דארף צאלן רענט אבער איך ווייס נישט פון וואו צו נעמען 
דאס געלט, העלף מיר איך זאל נישט דארפן בארגן פאר דעם”. 
דער טאג וואס מען דארף צאלן דערנעטערט זיך און עס פעלט 
מיר נאך די געלט, אבער איך געב נישט אויף, נאר איך בעט 
איך  און  אנגעקומען  איז  רענט  צאלן  צו  טאג  דער  ווייטער. 
ווארט נאך אז דער מעשה פון תפילה זאל געשען. פלוצלינג 
קומט צו מיר א אינגערמאן וואס איך האב אסאך געהאלפן 
דורכאויס דעם זוממער, און געבט מיר די פונקטליכע סומע 
וואס האט מיר נאך געפעלט! איך זאג אים “איך האב דיר נישט 
דו  נישט ערווארטעט  געלט, איך האב בכלל  געהאלפן פאר 
זאלסט מיר באצאלן” זאגט ער מיר אז ער וויל מיר דאך געבן 

די געלט, אלס הכרת הטוב. שכח הייליגער באשעפער.



ְבֶעְזַרת ה’ ִיְתָבַרְך - יֹום ו’, ֶעֶרב ַחג ַהֻּסּכֹות, י”ד ִּתְׁשֵרי, ְׁשַנת תשפ”א ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ֶגעלֹויְּבט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיר ְׁשֵטייֶען ׁשֹוין ֶעֶרב סּוּכֹות, ָנאְך ַאִּביְסל ֶוועְלן ִמיר ַאַריין 
אר ַאַסאְך  ֵגיין ִאין ִדי סּוָּכה, ִזיְצן אּוְנֶטער ִדי ָׁשאְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ִמיר ַדאְרְפן ַנָ
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיר ָזאְלן זֹוֶכה ַזיין ִליּב צּו ָהאְּבן ִדי סּוָּכה אּון ְׁשִּפיְרן ַא ַטַעם ִאין 
ִדי סּוָּכה; מֹוֲהָרא”ׁש ֶדעְרֵצייְלט, ֶרִּבי ַנְחָמן טּוְלְטִׁשיֶנער ָהאט ַאָמאל ֶגעָהאְלְפן ֶרִּבי ָנָתן 
אֹויְפְׁשֶטעְלן ִדי סּוָּכה, ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ָהאט ֶער ִזיְך אֹויְסֶגעְדרּוְקט ַפאר ֶרִּבי ָנָתן: 
“ַאז ֶמען ַאְרֶּבעט ַאֵלייְנס אֹויְפצּוְׁשֶטעְלן ִדי סּוָּכה ְׁשִּפיְרט ֶמען ַאן ַאְנֶדעֶרע ַטַעם ִאיֶנעם 
יֹום טֹוב”, ָהאט ִאים ֶרִּבי ָנָתן ֶגעָזאְגט: “ָדאס ָהאְסטּו ָנאְך ִניְׁשט ְּפרּוִּביְרט, צּו ֶּבעְטן ֶעֶרב 
סּוּכֹות פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ‘ִרבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִאיְך ִוויל ְׁשִּפיְרן ַא ַטַעם ִאיֶנעם יֹום טֹוב 

סּוּכֹות’, ָוואס ַפאר ַא ַטַעם ֶמען ְׁשִּפיְרט ֶדעָמאְלט ִאיֶנעם יֹום טֹוב סּוּכֹות.

ֶדער ִעיָקר ָזאְלְסטּו ִזיְך ִהיְטן פּון ַּכַעס ּוְקֵּפידּות; ֶגעּב ִזיְך ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ִאין ִדי ֵהייִליֶגע 
ֶווען ֶעס  ֵהייִליְגֵקייְטן;  ִדי  ֶנעֶמען  ַאֶוועק צּו  זּוְכט  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ְּבַּכַעס,  ֶוועְרן  ֶטעג פּון 
קּוְמט ַׁשָּבת אּון יֹום טֹוב ִאיז ֵזייֶער ַא ַּפאִסיֶגע ַצייט ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך צּוְקֶלעְּבן צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון זֹוֶכה ַזיין צּו ַאֶלע ֵהייִליְגֵקייְטן אּון ִליְכִטיְגֵקייְטן - ֶדעָמאְלט קּוְמט ֶדער ֵיֶצר 

ָהָרע אּון ֶנעְמט ַאֶלעס ַאֶוועק דּוְרְך ַּכַעס ּוְקֵּפידּות.

ִדי  ִמיט  ְסעּודֹות  ֵׁשייֶנע  ַמאְכן  פּון  ֶגעֶרעְדט  ַאַסאְך  ִמיר  ָהאְּבן  ִׁשיעּור  ַּביים  ֶנעְכְטן 
ִמְׁשָּפָחה, ִאיְנִמיְטן ִׁשיעּור ָהאט ֵאייֶנער ֶגעְפֶרעְגט ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ִזיְך ַהאְלְטן רּוִאיג ִאין 
ַא ְקֵלייֶנע סּוָּכה ֶווען ֶעס טּוט ִזיְך אֹויף ִטיְׁשן אּון אֹויף ֶּבעְנק ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ְוכּו’ ְוכּו’; 
ָהאְּבן ִמיר ֶגעֶרעְדט ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר”ן, ֵחֶלק ב’, ִסיָמן קיא(: “ִאם 
ָהיּו ַמִניִחין ֵמת ָלעֹוָלם ַהֶזה ְלִהְתַּפֵלל ְבַוַדאי ָהָיה ִמְתַּפֵלל ָיֶפה ָיֶפה ְבָכל ּכחֹו”, ֶווען ֶמען 
ָוואְלט ֶווען ֶגעֶגעְּבן ִדי ֶמעְגִליְכֵקייט ַפאר ַא ִנְפָטר ַארֹויְסקּוֶמען פּון ֵקֶבר ַדאֶוועֶנען ֵאיין 
ְּתִפָלה ָוואְלט ֶער ֶווען ֶגעַדאֶוועְנט ֵזייֶעֶרע ֵׁשיין, ֶער ָוואְלט ֶווען ֶגעַדאֶוועְנט ִמיְט’ן ַגאְנְצן 
ּכַֹח; ָדאס ֶזעְלֶּבע ִאיז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ְמַבֵּטל, ֶער ֶגעְּבט ִזיְך ִאיֶּבער צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ְטַראְכט ַּביי ִזיְך: ‘ִאיְך ִבין ׁשֹוין ַא ִנְפָטר, ִאיְך ִבין ׁשֹוין ֶגעְׁשָטאְרְבן, ֶמען 
ָהאט ִמיר ֶגעֶגעְבן ְרׁשּות ַאֵהיים צּו קּוֶמען פּון ֵבית ַהַחִיים ַפאר ֵאיין ְסעּוָדה’ - ָוואְלט ֶער 
ִניְׁשט ֶגעְׁשִריְגן אּון ָקאַמאְנֶדעֶוועט, ֶער ָוואְלט ֶווען ֵׁשיין ֶגעֶרעְדט צּו ִדי ִקיְנֶדער, ֶער ָוואְלט 
ֶגעֶרעְדט ִמיט ֶדֶרְך ֶאֶרץ צּו ַזיין ַווייּב; ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַמאְכן ֵׁשייֶנע ְסעּודֹות, ַאז ִניְׁשט ֶוועְלן 
ִדי ִקיְנֶדער ָזאְגן: ‘ַטאֶטע, ֶקעְנְסט צּוִריק ֵגיין ִאין ֵקֶבר, ִמיר ַדאְרְפן ִניְׁשט ַקיין קֹולֹות אּון 

ַקיין ֶּפעְטׁש’.

ִחיָד”א  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ְקִריֶגעֵרייֶען.  ַאְכטּוְנג פּון  ִזיְך  ֶגעּב  ָנאְכַאָמאל,  ִדיר  ֶּבעט  ִאיְך 
ַטייְטְׁשט ִדי ֶנעֶמען פּון ִדי ִקיְנֶדער פּון ִיְׁשָמֵעאל )ְּבֵראִׁשית כה, יד(: “ּוִמְׁשָמע ְודּוָמה ּוַמָשא”, 
‘ּוִמְׁשָמע’ - ֶמען ַדאְרף ֶקעֶנען ֶהעְרן, ‘ְודּוָמה’ - ֶמען ַדאְרף ֶקעֶנען ְׁשַווייְגן, ‘ּוַמָשא’ - אּון 
ֶמען ַדאְרף ֶקעֶנען ַפאְרֶנעֶמען; ָדאס ִאיז ֶדער סֹוד פּון ַהְצָלָחה אּון ֶלעְּבן. ִּבְפַרט ֶעֶרב 
ַׁשָּבת אּון ֶעֶרב יֹום טֹוב, ָוואס ֶדעָמאְלט ֶוועְרן ִדי ְקִליּפֹות ֵזייֶער ִוויְלד, ֵזיי ִוויְלן ַקאְלֶיע 
ַמאְכן ָדאס ִליְּבַׁשאְפט ְצִוויְׁשן ַמאן אּון ַווייּב, ֵזיי ִוויְלן ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַזיין צּוַזאֶמען. ַׁשָּבת 
ִאיז ָדאְך ַא ַצייט ָוואס ֶמען ַדאְרף ַזיין צּוַזאֶמען, ֶדער ֵהייִליֶגער ַאִריַז”ל ָזאְגט, ִדי ָראֵׁשי 
ֵּתיבֹות פּון ְוָׁשְמרּו ְּב’ֵני ִי’ְשָרֵאל ֶא’ת ַה’ַשָּבת ִאיז ‘ִּביָאה’; ַאז ַׁשָּבת ַדאְרף ֶמען ֶזען צּו ַזיין 

צּוַזאֶמען ְוכּו’. 

ִאיְך ָהאּב ָנאְך ַאַסאְך צּו ְׁשַרייְּבן ָאֶּבער ִאיְך ַדאְרף לֹויְפן קֹויְפן ד’ ִמיִנים ַפאר ַמייֶנע 
ִקיְנֶדער אּון צּוְגֵרייְטן ֶדעם יֹום טֹוב.

ָמאְנָטאג ַנאְכט ֶוועט ַזיין ַא ְסעּוָדה ִאין ְיִׁשיָבה ְלָכבֹוד ִדי ִהּלּוָלא פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי’ן; ִמיר 
ֶוועְלן ָנאְכַאָמאל ֶרעְדן פּון ֶרִּבי’ן אּון ִזיְך ְפֵרייֶען ַאז ִמיר ָהאְּבן ֶדעם ֶרִּבי’ן, קּום ִמיט ַדיין 

ִמְׁשָּפָחה.

ַא ְפֵרייִליְכן יֹום טֹוב.

דער הייליגער רבי האט געזאגט: ווער 

עס איז געווען ביי מיר ראש השנה. 

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. זאל זיך זייער שטארק פרייען

ב. וועט האבן אסאך געלט

ג. דארף נישט מורא האבן פון שטארבן

ד. וועט זעהן נחת ביי די קינדער

ווערן אפגעהיטן פון ווערים אין קבר

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

עמרם שטראססער נ”י - קרית ברסלב
שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161

ענטפערס פון פאריגע וואך:

סימן טוב ומזל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר

 יקותיאל פעלדמאן הי”ו וזוגתו מרים תחי’
צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

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

צו באקומען אייער בילד פון פדיון 
נפש ביים ראש ישיבה שליט”א 

 שיקט אן אימעיל צו 
 a0547247352@gmail.com

סימן טוב ומזל טוב

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר

אהרן פיש הי”ו וזוגתו חנה זיסל תחי’
צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

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



מעשה פון בעל שם טוב זי”ע
פארזעצונג פון פריער

דער הייליגער בעל שם טוב זי”ע זאגט פאר א איד וואס 
האט געדארפט קינדער, ער זאל זיך ארויסלאזן אויפן וועג 
און פרעגן אין יעדן שטאט אויב מען האט שוין געהערט 

פונעם בעל שם טוב זי”ע

...

ֶער ָהאט ִזיְך ַארֹויס ֶגעָלאְזט אֹויְפן ֶוועג פּון ֵאיין ְּפַלאץ 
צּום ְצֵווייְטן, אּון ֶיעֶדע ְּפַלאץ וואּו ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ָהאט 
ֶמען ׁשֹוין ֶגעַהאט ֶגעֶהעְרט פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ִּביז 
ָנאְכן ָפאְרן ַאָּפאר ֲחָדִׁשים ִאיז ֶער ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַא ְׁשָטאט 
ָוואס ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען ִדי ִמְצָוה פּון ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ֵזייֶער 
ָחׁשּוב אּון ַּבאִליְּבט, ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ַגאְסט 
ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ָהאט ֶמען ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְּבן ְקִריְגן ֶווער ֶעס 
ֶוועט ָהאְּבן ִדי ְזִכָיה צּו ֶנעֶמען ֶדעם אֹוַרח, ָוואס ָהאט ֶמען 
ִמְצָוה,  ִדי ְזכּות פּון ֶדעם  ֶגעטּוהן? ֶמען ְפֶלעְגט ַפאְרקֹויְפן 
ֶווער ֶעס ֶוועט ֶגעְּבן ִדי ֶמעְרְסֶטע ֶגעְלט ֶוועט זֹוֶכה ַזיין ִאין 

ִדי ִמְצָוה פּון ַהְכָנַסת אֹוְרִחים.

ֶדער ִאיד קּוְמט ָדאְרט ָאן אּון ֶער ֶזעְהט ֶמען ׁשּוׁשֶקעט 
ֵגייט  ִזיְך אּוְנֶטער ֶעֶּפעס, ֶגעט ֶער ַא ְפֶרעג ֵאייֶנעם “ָוואס 
ָדא ָפאר?” ָהאט ֶמען ִאים ַפאְרֵצייְלט ַאז ֶיעֶדער ִוויל ָהאְּבן 
ִדי ְזכּות ִאין ִדי ִמְצָוה פּון ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ְפֶרעְגט ֶער ֵזיי: 
אר, ִאיר ָהאט ׁשֹוין ַאָמאל ֶגעֶהעְרט פּוֶנעם ֵהייִליְגן  “ָזאְגְטס נַָ
“ֵניין”,  ֵזיי  ָזאְגן  ָעֵלינּו?”  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַהָקדֹוׁש  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל 
ָהאט ֶער ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ָדא ַדאְרף ֶער ְּבַלייְּבן, ֶמען ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן ַפאְרקֹויְפן ִדי ְזכּות פּוֶנעם ַגאְסט, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 
ְסכּום  ִדי  ַארֹויְפֶגעצֹויְגן  ָהאט  ֶמען  ֲעִׁשיִרים,  ַאַסאְך  ָדאְרט 
ֵאייְנס ֶהעֶכער פּוֶנעם ְצֵווייְטן, ִּביז ֵאיין עֹוֶׁשר ָהאט ֶגעֶגעְּבן 

ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ְסכּום אּון ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָהאְּבן ֶדעם 
ַגאְסט.

ֶער  ִאין ְׁשטּוּב, אּון  ַאַריין צּום עֹוֶׁשר  ֶדער אֹוַרח קּוְמט 
ֶזעְהט ַאז ֶדער עֹוֶׁשר ִאיז ֵזייֶער ְטרֹויֶעִריג, ָנאְך ַׁשָּבת ָהאט 
אר, ַפאְרָוואס  ֶדער ַגאְסט ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם עֹוֶׁשר: “ָזאג ִמיר נַָ
ִּביְזטּו ַאזֹוי ְטרֹויֶעִריג?” ָהאט ֶדער עֹוֶׁשר ֶגעָזאְגט: “ִאיְך ָהאּב 
ֵאיין  ַהייֶזער, ִאיְך ָהאּב ֶגעֶׁשעְפְטן, ָאֶּבער  ֶגעְלט, ִאיְך ָהאּב 
ַזאְך ֶפעְלט ִמיר, אּון ָדאס ִאיז “ִקיְנֶדער”. רּוְפט ִזיְך ָאן ֶדער 
ַּבַעל  ֵהייִליְגן  פּוֶנעם  ֶגעֶהעְרט  ַאָמאל  “ָהאְסט ׁשֹוין  ַגאְסט: 
ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו?” ָזאְגט ֶער “ֵניין”, רּוְפט ִזיְך ָאן ֶדער 
ַגאְסט: “ֶעס ִאיז ְּכַדאי צּו ָפאְרן צּום ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאין 
ֶמעְזּבּוז, ִאיְך וואֹוין ָדאְרט, ֵגיי ַאַריין צּו ִאים אּון דּו ֶוועְסט 
ִזיֶכער ֶזעהן ַא ְיׁשּוָעה, ְּבֶרעְנג ִמיט ֶגעְלט ַפאְרן ַצִדיק ַפאר 

ְצָדָקה אּון ֶער ֶוועט ֶעס ַפאְרֵטייְלן ַפאר ָאֶרעֶמעַלייט.

ֶדער ַגאְסט ָהאט ַפאְרֶגעְסן ַאז ֶער ַאֵליין ַדאְרף אֹויְך ַא 
ֶער  ַדאְרף,  עֹוֶׁשר  ֶדער  ָוואס  ַזאְך  ֶזעְלֶּבע  ִדי  אֹויף  ְיׁשּוָעה 
ַדאְרף ָדאְך אֹויְך ִקיְנֶדער, אּון ָדא ְּפרּוִּביְרט ֶער ִאיֶּבעְרצּוֶרעְדן 

ֶדעם עֹוֶׁשר ָזאל קּוֶמען צּום ַצִדיק.

ֶדער עֹוֶׁשר ִמיְטן ַגאְסט ָהאְּבן ִזיְך ַארֹויס ֶגעָלאְזט אֹויְפן 
ַהָקדֹוׁש  ֵׁשם  ַּבַעל  ֵהייִליְגן  הייליגן  צום  ָאְנצּוקּוֶמען  ֶוועג 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִאין ֶמעְזּבּוז, ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ֵּבייֶדע ֶזעֶנען 

ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן ִמיט ִקיְנֶדער.

ֶזעְהט ֶמען ִדי ֲחִׁשיבּות פּון ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ַא ְּפַלאץ וואּו 
ֶעס ִאיז ָדא ֶחֶסד ִאיז ָדא ַאֶלע ְיׁשּועֹות.

ַאזֹוי אֹויְך ֶזעְהט ֶמען ִדי ְגרֹויְסֵקייט פּון ֱאמּוַנת ַצִדיִקים, 
ַאז ֶמען ָהאט ַא ַצִדיק ֶוועְרט ֶמען ֶגעָהאְלְפן ִמיט ַאֶלעס ָוואס 

ֶמען ַדאְרף.

)ֲאֶׁשר ַּבַנַחל ֵחֶלק קפ”ז ִמְכָּתב מט כח(



קאפיטל 2

פארזעצונג פון פריער

אן  אויף  שמעון  ר’  מיט  ארויס  זיך  לאזט  רבי  הייליגער  דער 
אומבאקאנטע נסיעה, קודם איז דער רבי געפארן קיין מעזבוז.

...
ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַדאן ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן פּון ִהיְמל ַאז ֶער ַדאְרף ָפאְרן 

צּו ִדי ְׁשָטאט ַקאִמיִניץ.

ְגַלייְך ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו ִדי ְׁשָטאט ֶמעְזּבּוז, ִאיז 
ִאים  ֶרִּבי ָהאט  ֶגעָוואְרן, אּון ֶדער  ְקַראְנק  ֵזייֶער  ר’ ִׁשְמעֹון ָדאְרט 
ֶגעַדאְרְפט ִאיֶּבעְרָלאְזן ָדאְרט ִאין ֶמעְזּבּוז. ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזיְך 
ֶגעְפֶרעְגט  אּון  ֶגעֵווייְנט  ִׁשְמעֹון  ר’  ָהאט  ִׁשְמעֹון,  ר’  פּון  ֶגעֶזעְגְנט 
ֶדעם ֶרִּבי’ן, “ֶווען ֶוועְלן ִמיר ִזיְך ָנאְכַאָמאל ֶזען? ִאיר ֶקעְנט ִזיְך ָדאְך 
ַפאְרזֹויֶמען אֹויְפ’ן ֶוועג ֶווער ֵווייְסט ִווי ַלאְנג, ַאזֹוי ִווי ִאיר ָהאט ִמיר 
ֶגעָזאְגט ִאין ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע?”, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ָאֶּבער ַּבארּוִאיְגט 
ָנאר  ַלאְנג,  צּו  אֹויְפַהאְלְטן  ִניְׁשט  ִזיְך  ֶוועל  “ִאיְך  ֶגעָזאְגט,  אּון 
אּוְמֶגעֶפער ַאְכט צּו ֶצען ֶטעג אּון ִניְׁשט ֶמער”, ר’ ִׁשְמעֹון ָהאט ִאים 
ָאֶּבער צּוִריק ֶגעְפֶרעְגט, “ֶרִּבי, ִאיר ָהאט ִמיר ָדאְך ָאֶּבער ֶגעָזאְגט 
ִאיְנֶדעְרֵהיים ַאז ִאיר ֵווייְסט ִניְׁשט ִווי ַלאְנג ִדי ְנִסיָעה ֶוועט ֶנעֶמען?”, 
ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, “ִאיְנֶדעְרֵהיים ָהאּב ִאיְך ַטאֶקע 
ַדאְרף  ִאיְך  ַאז  ָאֶּבער  ִאיְך ׁשֹוין  ֵווייס  ֶיעְצט  ֶגעוואּוְסט,  ָנאְכִניְׁשט 
ָפאְרן ַקיין ַקאִמיִניץ, אּון ִאיְך ֶוועל ִניְׁשט ַזיין ָדאְרט ַפאר צּו ַלאְנג, 

ָנאר ַפאר ֶעְטִליֶכע ֶטעג ִווי ְפִריֶער ֶגעָזאְגט”.

ר’ ִׁשְמעֹון ָהאט ָאֶּבער ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ָאְּפָלאְזן ֶדעם ֶרִּבי’ן, ִּביז 
ֶער ֶוועט ִאים צּוָזאְגן ַאז ֶווען ֶער ֶוועט צּוִריק קּוֶמען ֶוועט ֶער ִאים 
ְטֶרעְפן ֶגעזּוְנט אּון ְׁשַטאְרק, אּון ֶער ֶוועט ִאים ִמיְטֶנעֶמען ַאֵהיים. 

אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ַטאֶקע ָדאס צּוֶגעָזאְגט.

ַווייל ֶיעֶנע ַנאְכט ִאין ֶמעְזּבּוז ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ַקיין  ָפאְרן  ְגַלייְך  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִאים אּון  ֶגעקּוֶמען צּו  זי”ע 

ַקאִמיִניץ.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִמיְטֶגענּוֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ִמיְטֶגעָפאְרן 

ִמיט ֵזיי פּוֶנעם ָדאְרף ָוואְלִחיִוויץ, אּון ֵזיי ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן ָפאְרן 
ַקיין ַקאִמיִניץ. ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעָפאְרן ִווי ָּפׁשּוֶטע ֶמעְנְטְׁשן, ָאן ַקיין ׁשּום 
ִּפְרסּום ִווי ַא ֶרִּבי ָוואְלט ֶגעָפאְרן. ָכאְטׁש ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט ְׁשַטאְרק ְמפּוְרָסם אֹויף ִדי ֶוועְלט, ָהאט 
ִניְׁשט  ִאים  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַפאר  ָאְנֶגעָזאְגט  ָאֶּבער  ֶער 
ְמַפְרֵסם ַזיין ִאין ֶעְרֶגעץ, ֵקייֶנער ָזאל ִניְׁשט ִוויְסן ֶווער ֶער ִאיז. ֵזיי 
ֶזעֶנען ֶגעָפאְרן ְּבלֹויז ִווי סֹוֲחִרים ָפאְרן פּון ֵאיין ְׁשָטאט צּום ְצֵווייְטן.

ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען ַקיין ַקאִמיִניץ, ָוואס ֶגעפּוְנט ִזיְך אּוְמֶגעֶפער 
הּוְנֶדעְרט אּון פּוְפִציג ִקיָלאֶמעֶטער פּון ֶמעְזּבּוז.

וואֹויֶנען  צּו  ִאיְדן  ַפאר  ַפאְרָּבאְטן  ֶגעֶווען  ִאיז  ַצייט,  ֶיעֶנע  ִאין 
ִאין ִדי ְׁשָטאט ַקאִמיִניץ, אּון ַקיין ׁשּום ִאיד ָהאט ִניְׁשט ֶגעָטאְרט 
ֶגעוואֹויְנט  ָהאְּבן  ִאיְדן  ַאֶלע  ְׁשָטאט.  ִאין  ָדאְרט  ִאיֶּבעְרֶנעְכִטיְגן 
ִאיְנְדרֹויְסן פּון ְׁשָטאט, אּון ֶווער ְס’ָהאט ֶגעַהאט ֶעֶּפעס ֶגעֶׁשעְפְטן צּו 
ַמאְכן ָדאְרט ִאין ְׁשָטאט ָהאט ֶגעֶקעְנט ַאַרייְנֵגיין ִאין ְׁשָטאט ַּבייָטאג, 
ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶמעְגט ָדאְרט ַזיין ַא ַגאְנְצן ָטאג, ַּבייַנאְכט ָהאְּבן ָאֶּבער 

ַאֶלע ִאיְדן ֶגעמּוְזט ַפאְרָלאְזן ִדי ְׁשָטאט.

ֶווען ֶדער ֶרִּבי ִאיז ֶגעקּוֶמען ֶדעָמאְלט ַקיין ַקאִמיִניץ ִמיט ַזיין 
ַּבייַנאְכט,  ִּביז  ַגאְנְצן ָטאג  ַא  ֶגעֶווען ָדאְרט  ֵזיי  ֶזעֶנען  ַּבאְגֵלייֶטער, 
אּון ֶווען ִדי ַנאְכט ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּוַפאְלן, אּון ַאֶלע ִאיְדן ָהאְּבן 
ָאְנֶגעהֹויְּבן ַארֹויְסצּוֵגיין, ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ַּבאְגֵלייֶטער 
ַאז  אּון  ִאיְדן,  ַאֶלע  ִמיט  ְׁשָטאט  פּון  ַארֹויְסֵגיין  אֹויְך  ָזאל  ֶער  ַאז 
צּוָמאְרְגְנס ָזאל ֶער צּוִריק ַאַרייְנקּוֶמען אּון ִזיְך ְטֶרעְפן ִמיְט’ן ֶרִּבי’ן 

אֹויף ַא ַּבאְׁשִטיְמְטן ָאְרט.

ֶרִּבי  ָאֶּבער ֶדער  ִאיז ַטאֶקע ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען,  ַּבאְגֵלייֶטער  ֶדער 
ִאים  ָהאט  ֵקייֶנער  ַנאְכט,  ִאיֶּבער  ְׁשָטאט  ִאין  ָדאְרט  ֶגעְּבִליְּבן  ִאיז 
ִניְׁשט ַּבאֶמעְרְקט ָדאְרט, אּון ֵקייֶנער ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס ֶדער ֶרִּבי 
ָהאט ֶגעטּון ָדאְרט ִדי ַגאְנֶצע ַנאְכט. ֶדעם קּוֶמעְנִדיְגן ָטאג ִאיז ֶדער 
ַּבאְגֵלייֶטער צּוִריק ֶגעקּוֶמען ִאין ְׁשָטאט, אּון ַטאֶקע ֶגעְטָראְפן ֶדעם 

ֶרִּבי’ן ָדאְרט וואּו ֵזיי ָהאְּבן ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסט ִזיְך צּו ְטֶרעְפן.
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תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב אין אומאן

דער ראש ישיבה שליט”א ביים ציון הקדוש אין אומאן

סליחות זכור ברית אין היכל הקודש אומאן

דער ראש ישיבה רעדט צו די קינדער אין אומאן

דער ראש ישיבה לערנט פאר דעם דף גמרא אין אומאן

א’ סליחות ביים ראש ישיבה שליט”א אין וויליאמסבורג


