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הערליכער יום טוב סוכות פאריבער

געלויבט דעם אייבערשטן אז מען האט זוכה געווען צו פראווענען 
א הערליכן יום טוב סוכות אין שטעטל.

אנגעהויבן מיט די ערשטע טעג יום טוב, וואס איז פאריבער גאר 
פרייליך און דערהויבן, די תפלות איז געווען מיט א געשמאק כנוסח 
אוועק  עס  האט  שליט”א  ישיבה  ראש  דער  ווי  אזוי  הקודש,  היכל 
געשטעלט, יעדן שטיקל פון הלל זינגט מען צוזאמען דער גאנצער 
עולם, ביי נענועים זינגט מען אינטער ווארימע ניגון, און אזוי ווייטער. 
אזוי אויך איז געווען א געשמאק צו זיצן אין די סוכה, דא אין שטעטל 
קען מען זיך ברוך השם ערלויבן צו מאכן א שיינע ברייטע סוכה, אזוי 
אז עס לעבט זיך גאר אנדערש דער יום טוב סוכות, מען קען עסן אין 
די סוכה, שלאפן אין די סוכה, פארברענגן אין די סוכה, אזוי ווי די 

הלכה איז.

 דאנערשטאג חול המועד סוכות אינדערפרי האט מען געדאווענט 
שחרית צוזאמען מיטן ראש ישיבה שליט”א, מען האט געהאט די זכיה 
צו הערן הלל און הושענות פונעם ראש ישיבה שליט”א וואס האט 

יעדן געעפענט דאס הארץ צו תשובה.

שליט”א  ישיבה  ראש  דער  האט  מעריב  פאר  פארנאכטס 
פארגעלערנט דעם דף גמרא ביצה כד, וואס די גמרא זאגט דארט 
“גמרא גמור זומרתה תהא” אז מען זאגט די הייליגע גמרא צושניידט 
עס אלע קליפות. ביים סוף האט דער ראש ישיבה שליט”א געבעטן 
פונעם עולם מען זאל בעטן דעם אייבערשטן עס זאל נישט רעגענען, 

כדי מען זאל קענען זיך וואשן צום סעודת הילולא.

הילולא  סעודת  גרויסארטיגע  די  פארגעקומען  איז  מעריב  נאך 
פונעם הייליגן רבי’ן אינעם גרויסן סוכה ביים חצר הבית המדרש, עס 
זענען געקומען צו פארן אסאך אנשי שלומינו פון אנדערע געגענטער 

מיטצוהאלטן די גרויסע הילולא.

מען האט זיך געוואשן צום גרויסארטיגן סעודה, ברוך השם אז 
בשעת די סעודה האט נישט גערעגענט, מען האט געזינגען צוזאמען 
שיינע ניגונים פון יום טוב סוכות, אינמיטן האט אנגעהויבן שטארק 
רעגענען, האט מען לכבוד דעם גלייך געבענטשט און ממשיך געווען 
די הילולא אין בית המדרש מיט ווארימע ניגונים. דערנאך האט דער 
ראש ישיבה שליט”א געגעבן גאר א שיינעם שיעור אנהייבענדיג מיט 
דעם וואס מען האט יעצט אזא רעגן, דאס ביי מוהרא”ש איז אויך 
איינמאל געווען א שטארקע רעגן בשעת מען איז געזיצן אין די סוכה 
ביומא דהילולא, און מוהרא”ש האט דעמאלטס געזאגט אז חז”ל זאגן 
אין מסכת תענית - א טאג וואס רעגענט איז דער אייבערשטער מוחל 
אלע עבירות, במילא איז דאס א פרייליכע טאג - נישט פארקערט, 
דערנאך האט די ראש ישיבה שליט”א ארומגערעדט וואס די הילולא 
פונעם רבי’ן האט א שייכות מיט אונז, און וואס מיר דארפן מיטנעמען 

פון אזא גרויסן טאג, מען דארף זעהן זיך נישט צו לאזן נער’ן, זעה צו 
זיין אויף א פלאץ וואס מען גיבט דיר זאכן אין די האנט אויף לעובדא 
ולמעשה, באקומסט א סעט חמשה חמשי תורה, באקומסט א משניות 
א גמרא, נישט סתם גיין אויף א פלאץ וואס מען זאגט אויף יענעם אז 

ער איז א צדיק אמת, אבער דיר קען ער גארנישט געבן.

פרייטאג חול המועד ביי שחרית האט מען געהאט די זכיה אז 
דער ראש ישיבה שליט”א איז צוגעגאנגען צום עמוד פאר הלל און 
פארגעזאגט יעדן שטיקל, און דערנאך געמאכט די נענועים וואס מען 

מאכט ביי הלל, עס האט געהאט אלע חן.

שבת חול המועד איז פאריבער גאר שיין, מען האט געהאט די 
זכיה אז דער ראש ישיבה שליט”א איז געווען מיט אונז א גאנץ שבת.

פרייטאג צונאכטס ביי בואי בשלום איז מען ארויס אין ריקוד און 
געטאנצן פאר א לענגערע צייט.

שבת צופרי איז געווען א הערליכע דאווענען, דער ראש ישיבה 
שליט”א האט געדאווענט שחרית פארן עמוד און אראפגעזונגען יעדן 

שטיקל פון הלל מיט א באזינדערן ווארימע ניגון.

נאך שחרית האט מען געמאכט קידוש אין די סוכה, דער ראש 
ישיבה שליט”א האט ארום גערעדט פון דעם שטיקל וואס מען זאגט 
שבת ביי די הושענות, הושענה העלף אונז ווייל אונז וואש מען זיך 
דריי סעודות שבת, העלף אונז ווייל אונז עסן גוטע זאכן שבת, און אזוי 
ווייטער, פון דעם זעהן מיר אז מען דארף זיך מחיה זיין מיט יעדן גוטע 
נקודה וואס מען האט, א מענטש דארף גוט קיקן אויף זיך, אזוי קען 

ער נאכדעם קיקן גוט אויף א צווייטן. 

ביי שלש סעודות האט מען ארום גערעדט פון דעם וואס שטייט 
אין די תורה אז משה רבינו האט שטענדיג גערעדט צום אייבערשטן, 
און דער הייליגער רבי מאכט אז מיר פשוטע מענטשן זאלן דאס אויך 

טוהן.

מוצאי שבת האט מען געגעסן צוזאמען מלוה מלכה אינעם סוכה 
פון בית המדרש, און דער ראש ישיבה שליט”א האט ארויסגעברענגט 
אז מען דארף זיך אפלערנען פון די אישפוזין - יוסף הצדיק, וואס 
שטענדיג האט ער גערעדט צום אייבערשטן - שם שמים שגור בפיו, 
איינער פרעגט דיר וואס הערט זיך? דארף די ענטפער זיין “ברוך השם 

- געלויבט דער אייבערשטער”, עס גייט מיר זייער גוט.

די צווייטע טעג יום טוב זענען אסאך משפחות אריינגעפארן אין 
אין  ישיבה שליט”א,  ביים ראש  יום טוב  שטאט מיטצוהאלטן דעם 
שטעטל איז מען זיך צאמגעקומען זיך פרייען מיט די תורה און טאנצן 
הקפות, עס איז  פאריבער זייער לעבעדיג און דערהויבן, ווי עס פאסט 
זיך פאר היכל הקודש תלמידים וואס שפירן זיך זייער נאנט צו די 
תורה, נאכדעם וואס אלע פון אונז האבן זוכה געווען צו ענדיגן דעם 

גאנצן חומש במשך דעם גאנצן יאר.

שישו ושמחו בשמחת התורה
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הפצה אין ארץ ישראל

אין ארץ ישראל איז די הפצה אויף גאר א שטארקע פארנעם, 
ווערן  זיי  און  וועכנטליך,  געדריקט  ווערן  גליונות  טויזנטער 

פארשפרייט אין אלע עקן פונעם לאנד.
היינט צוטאגס איז שוין דא אפאר געגנטער וואו מען דריקט 
די גליונות יעדע וואך, איינס איז אין ירושלים, אזוי אויך איז דא א 

דריקעריי אין בני ברק, צפת, יבנאל, און בית שמש. 
לעצטנס האט מען גאר שיין איבערגעמאכט דעם גליון היכל 
הקודש אויף אן הערליכן נייעם אויסשטעל און גאר פראפעסיאנאלע 
גרעפיקס, וואס דאס האט גאר שטארק פארשענערט דעם גליון, 
און ציעט מער פאר מענטשן עס צו וועלן נעמען. דער גליון ווערט 
איבערגעטייטשט יעדן איינציגן וואך פון אידיש אויף לשון קודש, 
און דאס צושפרייט מען איבעראל, וואו דער עולם כאפט עס פון 

די מפיצים.
וואך פון אידיש אויף  ווערן איבערגעטייטש יעדע  אזוי אויך 
לשון קודש די גליון סיפורי מעשיות, דער קונטרס אשר היה אל 
יואל. פאר ראש השנה און יום כיפור האט מען איבערגעטייטש די 

דרשות פון תקיעת שופר און דרשת כל נדרי.
אין יבנאל איז דא א חשובער אינגערמאן פון אנשי שלומינו 
וואס גייט ארום יעדן ערב שבת צו אלע משפחות אנשי שלומינו 
וואס וואוינען אין יבנאל, און טיילט אויס אלע גליונות וואס קומט 
קונטרס  דעם  בפרט  הקודש,  היכל  מוסדות  אינערהאלב  ארויס 
עצתו אמונה אין לשון קודש, וואס אויף דעם ווארטן שוין אלע 
יעדע וואך ווען עס גייט שוין ארויס קומען און מען וועט קענען 

זעהן אביסל חיזוק און עצות פאר די וואך.
גאר אסאך אידן פון ארץ ישראל זענען צוגעקומען צום ראש 
ישיבה שליט”א אין אומאן זיך באדאנקען פאר די חיזוק און עצות 
וואס זיי האבן פון די שיעורים, און פון די בריוון אין עצתו אמונה 

וואס קומט ארויס יעדע וואך.
במשך די טעג וואס מען האט געוויילט אין אומאן האט דער 
ראש ישיבה שליט”א ארויסגעוויזן גאר א שטארקע חביבות פאר די 
מפיצים פון ארץ ישראל, דער ראש ישיבה שליט”א איז געגאנגען 
צום שלאף צימער פון די מפיצים און דארט ארויף געקלאפט א 
מזוזה אויפן טיר און זיך אנגערופן צו איינער פון די מפיצים אין 
זיך צו טרעפן מיט דיר,  ווארט שוין א גאנץ יאר  ירושלים: איך 
איך בין געקומען ספעציעל צו דעם צימער קלאפן א מזוזה ווייל 
ענק זענען מפיצים. און דער ראש ישיבה האט זיך אויסגעדרייט 
צו איינער פון די אמעריקאנע אידן און זיך אנגערופן: דארפסט 

ישראל,  ארץ  פון  אינגערמאן  דעם  פאר  בושה  פאר  איינזינקען 
זיי האבן געמאכט דארט א מהפכה, זיי זענען מקרב בחורים און 
ברענגט  נישט סתם מען  זיי פאר מפיצים,  מען  דערנאך מאכט 
בחורים און דערנאך בלייבן זיי זיצן נעבן דעם ראש ישיבה און טוען 

גארנישט.
אויך הערט מען אז דער ראש ישיבה שליט”א האט ספעציעל 
אנגערופן ערב ראש השנה אפאר חשובע מפיצים פון ארץ ישראל 
ווארעם  זיי  און  אומאן,  אויף  קומען  געקענט  נישט  האבן  וואס 
אנגעוואונטשן א גוט געבענטשט יאר, און זיי געגעבן א ברכה זיי 
זאלן ווייטער האבן כח ממשיך צו זיין מיט די הייליגע עבודה פון 
מפיץ זיין דעם הייליגן רבינ’ס עצות אין גאנץ ארץ ישראל אן קיין 

שטער.
צו נעמן א חלק אין הפצה בארץ ישראל רופט אריין צו 

052-7644-664 אדער קען מען געבן דירעקט דורכן דריקן
www.matara.pro/nedarimplus/online/?mosad=2812745
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ניחום אבלים אין אומאן

זונטאג וילך ערב ראש השנה איז דער ראש ישיבה שליט”א 
וואס  בחורים  חשובע  צוויי  זיין  אבל  מנחם  געגאנגען  אריבער 
געזיצן שבעה  זענען  וואס  ירושלים,  הקודש  היכל  אין  דאווענען 

דארט אין אומאן צוליב די פטירה פון זייער טאטע עליו השלום.
דער ראש ישיבה שליט”א האט זיי זייער מחזק געווען, און זיך 
אנגערופן צו זיי: אין ספר ארך אפים אות ה’ ברענגט מוהרא”ש זי”ע 
אז אויבן אין הימל זענען אלע נשמות מקנא א נשמא וואס זיינע 
קינדער קומען אויף אומאן צום הייליגן רבי’ן אויף ראש השנה, 
במילא דארפט עטץ זיין זייער פרייליך אז ענק זענען דא אין אומאן 

אויף ראש השנה. 
אזוי אויך שרייבט מוהרא”ש דארט די גרויסקייט פון א נשמה 
וואס זיינע קינדער רעדן צום אייבערשטן, וואס דאס איז א גרויסע 
זאגן  צו  איר  זאלט  אויך  הימל.  אין  אויבן  נשמה  די  פאר  טובה 
משניות יעדן טאג לעילו נשמת אייער טאטן, וואס דאס וועט ארויף 
ברענגען אייער טאטן העכער און העכער. פון היינט האט עטץ א 
נייעם טאטן דער אבי היתומים - ענקער טאטע אין הימל, וואס ער 

הערט ענק שטענדיג אויס.

צו איבערגעבן היכל הקודש נייעס פאר די מערכת, ביטע 
רופן דעם ספעציעלן נומבער און לאזט איבער א מעסעדש  
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מושי עקשטיין:

דרייון  בשעת’ן  טאג  איין 
אזוי  נישט  איז  וואס  קאר,  מיין 

האב אלט, האב איך געפילט עפעס מאדנע,  איך 
געטראכט אז ס’איז די ברעיקס וואס איז אפשר אויסגענוצט 
און מען דארף עס טוישן. איך האב מורא געהאט צו פארן 
ווייטער אזוי, בין איך געגאנגען צום מעכאניקער ער זאל 
טוישן די ברעיקס, איך האב אים באצאלט און ער האט 
עס געטוישט. איך פאר אוועק פון דארט, אבער איך האב 
ווייטער דעם פראבלעם. איך ניץ אסאך מיין קאר און איך 
בין נישט געווען רואיג צו דרייוון אזוי, האב איך געבעטן 
דעם אייבערשטן “באשעפער העלף, מיין קאר זאל ווערן 
מסודר, מ’זאל טרעפן דעם פראבלעם און מען זאל עס 
צום  געפארן  צוריק  בין  איך  פאררעכטן”  שנעל  קענען 
מעכאניקער, און איך זאג אים אז די קאר מאכט ווייטער 
פראבלעמן און ער זאל א קוק טאן וואס גיייט פאר, ער 
קוקט אהער, קוקט אהין, און ער זאגט מיר אז עפעס אן 
אייזן וואס ליגט נעבן די רעדל איז צעבויגן געווארן און 
דאס מאכט אז די קאר זאל זיך שאקלען, ברוך השם ער 
מיין קאר  אז  אייבערשטער  האט עס פארראכטן, שכח 
פארט שוין פונקט ווי אמאל געשמאק און באקוועם אן 

קיין פראבלעמען. שכח אייבערשטער!

יצחק אהרן וויינבערג:

קיין  וועג  אויפן  עירפארט  אין  אנגעקומען  בין  איך 
דארט  וואג  אויפ’ן  רענצל  מיין  ארויף  לייג  איך  אומאן, 
וואו מען גיבט אריין די רענצלעך, און עס שרייבט זיך 
אויף אז עס וועגט פיל מער ווי זיי לאזן געווענטליך, און 
דער מענטש וואס שטייט דארט זאגט מיר “עס וועגט 
צו סאך דו דארפסט ארויסנעמען זאכן” וואס טוט מען 
דא? איך האב דאך נישט קיין איבריגע זאכן וואס איך 
קען ארויסנעמען און איבערלאזן. האב איך שטילערהייט 
געבעטן דעם אייבערשטן אויף פשוט אידיש “באשעפער 
העלף ער זאל יא דורך לאזן דעם רענצל אפילו עס וועגט 
מער”, נישט מער און נישט ווייניגער, ווי נאר איך ענדיג 
די תפילה, געט ער א לייג ארויף דעם סטיקער אויף מיין 
רענצל און שיקט עס אריין מיט אלע אנדערע רענצלעך צו 

ארויפגעלייגט  ווערן 
שכח  פליגער.  אויפ’ן 

אייבערשטער!

שלום יוסף ניישטיין:

שכח אייבערשטער אז די יאר האט מען יא געקענט 
קיעוו,  אין  אנגעקומען  איז  ווען מען  אומאן!  קיין  פארן 
איז געווען צוגעשטעלט א באס וואס האט גענומען אנשי 
עירפארט,  פון  גלייך  הקודש  היכל  בנין  צום  שלומינו 
איז  מען  ווען  באס.  דעם  מיט  געגאנגען  אויך  בין  איך 
אנגעקומען צום בנין האב איך באמערקט אז מיין טלית 
ותפילין איז געבליבן אויפן באס. איך האב גלייך אנגערופן 
די באס קאמפאני, און זיי פארציילט אז איך האב עפעס 
איבערגעלאזט אויפ’ן באס, זאגן זיי אז פאר אסאך געלט 
געהאלטן  נישט  איך האב  מיר.  צו  זיי עס שיקן  קענען 
ביים באצאלן אזוי סאך געלט, אבער איך דארף האבן מיין 
תפילין. האב איך זיך דערמאנט אין די זאך פון תפילה וואס 
קאסט נישט קיין געלט און געבעטן דעם אייבערשטן איך 
זאל באקומען מיין תפילין גרינג און שנעל. די נעקסטע 
טאג איז אנגעקומען נאך א באס מיט אנשי שלומינו צום 
בנין, איך געב א קוק און איך זע אז עס איז דער זעלבער 
באס וואס האט מיך געברענגט, איך בעט ווייטער דעם 
אייבערשטן, און איך גיי ארויף אויפ’ן באס און איך זע 
מיין תפילין דארט וואו איך האב עס נעכטן געלאזט! שכח 

אייבערשטער.

הערשי בוים:

איך האב געוואלט האבן שיינע ד’ מינים, געלויבט דעם 
אייבערשטן אז צוויי חשובע אינגעלייט אין שטעטל האבן 
צוגעשטעלט צו קויפן א גרויסע אויסוואל פון ד’ מינים, 
איך בין צוגעגאנגען קויפן א אתרוג, אבער פאר דעם האב 
איך געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל גרינג טרעפן א 
זיך ארום מיטשען צו  נישט דארפן  הערליכן אתרוג אן 
טרעפן א כשר’ן שיינעם אתרוג. שכח אייבערשטער אז 
איז  אנגעכאפט  האב  איך  וואס  אתרוג  צווייטער  דער 

געווען פונקט וואס איך האב געזוכט! 



ִניְׁשט ֵגיין ִאין ַגאס ִמיט ְׁשטּוּב ְקֵלייֶדער
ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבַרְך - יֹום ג’ ַּפְרַׁשת ְוזֹאת ַהְּבָרָכה, ָמֳחַרת יֹום ַהִּכּפּוִרים, י”א 

ִּתְׁשֵרי, ְׁשַנת תשפ”א ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ִליֶּבער ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ְּבנֹוֵגַע ַדיין ְפַראֶגע ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעְפֶרעְגט, ַדיין ַווייּב ִוויל ִוויְסן אֹויּב ִזי ָזאל 
ִזיְך ָפאְרֶנעֶמען ְלָכבֹוד ֶדעם ֵנייֶעם ָיאר ִניְׁשט צּו ֵגיין ַא ַלאְנֶגע ְקֵלייד ִאין ְׁשטּוּב.

ִוויְסן ָזאְלְסטּו ַאז ַא ַלאְנֶגע ְקֵלייד ִאיז ֵזייֶער ַא ֵׁשייֶנע ַזאְך צּו ֵגיין, ָאֶּבער ָדאס ִאיז 
ֶגעַמאְכט צּו ֵגיין ִאין ְׁשטּוּב; ַאֶלע ֵגייֶען ַׁשָּבת ִמיט ַלאְנֶגע ְקֵלייֶדער, ָאֶּבער ָדאס ִאיז 
ַא ְׁשטּוּב ְקֵלייד, ֶווען ֶמען ֵגייט ִאין ַגאס ַדאְרף ֶמען ַזיין ָפאְרִזיְכִטיג ִניְׁשט צּו צּוֶען 

צּו ִזיְך ְפֶרעְמֶדע אֹויְגן.

ַּביי ִמיר ִאין ְׁשטּוּב ְפֶלעְגט ֶמען ֵגיין ַלאְנג ִּביז ַמיין ְׁשטּוּב ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ְרׁשּות 
ָהַרִּבים, ֶיעֶדע ַׁשָּבת קּוֶמען ָּבחּוִרים, ֶגעְסט, ֵגייט ֶמען ָאְנֶגעטּון ַאזֹוי ִווי ֶמען ֵגייט 

ִאין ַגאס.

ֶדעִריֶּבער ָזאְלְסטּו ְמַחֵזק ַזיין ַדיין ַווייּב ִזי ָזאל ִניְׁשט ֵגיין ִאין ַגאס ִמיט ְׁשטּוּב 
ְקֵלייֶדער. ִּבְפַרט ִדי ִמְׁשָּפחֹות ָוואס וואֹויֶנען ִאין ְׁשֶטעְטל, ֵזיי ֶּבעט ִאיְך ָנאְך ֶמער 
ֶמען ָזאל ֵגיין ָאְנֶגעטּון ִאין ַגאס ֵׁשיין ַרייְך אּון ֵאייְדל, ִניְׁשט ְׁשֶלעֶּפעִריׁש, ַלאְנג אּון 
ְקֶלעֶּבעִדיג. ִאיְך ַדאְרף ִניְׁשט ַאז ִדי ְפרֹויֶען ָזאְלן אֹויְפֶקעְרן ִדי ַגאְסן ִאין ְׁשֶטעְטל 

ִמיט ִדי ַלאְנֶגע ְקֶלעֶּבעִדיֶגע ְׁשֶלעֶּפעִריֶׁשע ְׁשטּוּב ְקֵלייֶדער.

ִאין ְׁשטּוּב, ַפאר ִדי ַמאן - ִאיז ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ְּפָראְּבֶלעם צּו ֵגיין ִמיט ֶדעם.

ַא ִזיֶסע ָיאר. 

ָלאז ַדיין ַווייּב ֵגיין ִווי ַאזֹוי ִזי ֵגייט
ְּבֶעְזַרת ה’ ִיְתָּבַרְך - יֹום ד’ ַּפְרַׁשת ְוזֹאת ַהְּבָרָכה, י”ב ִּתְׁשֵרי, ְׁשַנת תשפ”א 

ִלְפָרט ָקָטן

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ָלאז ַדיין ַווייּב ֵגיין ִווי ַאזֹוי ִזי ֵגייט, מּוְטֶׁשע ִאיר ִניְׁשט ִזי ָזאל ִזיְך טֹויְׁשן, ֶּבעט 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן דּו ָזאְלְסט ִליּב ָהאְּבן ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִזי ֵגייט ָאְנֶגעטּון; ֶּבעט ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶעס ָזאל ַזיין ֵחן, דּו ָזאְלְסט ָהאְּבן ֵחן ִאין ִאיֶרע אֹויְגן אּון ִזי ָזאל ָהאְּבן 

ֵחן ִאין ַדייֶנע אֹויְגן.

ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ֵסֶפר ַהִמידֹות, אֹות ֵחן, ִסיָמן ו(: “ְּכֶׁשַּתֲעִביר ַעל ִמּדֹוֶתיָך, ִּתְמָצא 
ֵחן”, ַאז ֶמען ִאיז ַא ַוְּתָרן, ֶמען ֶגעְּבט ָנאְך, ֶמען זּוְכט ִניְׁשט אֹויְסצּוִפיְרן - ָדאס 
ְּבֶרעְנְגט ֵחן; ָדאס ִאיז ֶדער סֹוד פּון ָׁשלֹום ַּבִית, ֶווען ֵּבייֶדע - ֵסיי ֶדער ַמאן אּון 
ֵסיי ִדי ַווייּב, ֵּבייֶדע ֶגעְּבן ָנאְך ֵאייֶנער ַפאְר’ן ְצֵווייְטן, ֶמען זּוְכט ִניְׁשט אֹויְסצּוִפיְרן, 

ֶדעָמאְלט ִאיז ָדא ֵחן אּון ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֵחן ִאיז ׁשֹוין ַאֶלעס ָדא ָדאְרט.

ַדאְנק ַדיין ַווייּב ַפאְר’ן ִזיְך ִפיְרן ֵאייְדל, ִאין ֶדעם ְזכּות ֶוועט ִאיר ָהאְּבן ִקיְנֶדער 
ַצִדיִקים.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.

דער הייליגער רבי זאגט: ווער עס איז 

מקנא א צווייטן. 

וועלכע פון די פיר תירוצים זענען ריכטיג?

א. איז נישט ביי די קדושה

ב. ווערן זיינע ביינער פארפוילט

ג. פארלירט זיין געלט

ד. איז שטענדיג טרויעריג

זאל זיך זייער שטארק פרייען

דער געוואונער פון פאריגע וואך איז

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

ענטפערס פון פאריגע וואך:

ברוכים הבאים בשם השם

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

לייבי ראטה הי”ו וזוגתו רחל תחי’

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח זיין אינעם הייליגן 

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

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

ברוך יאקאבאוויטש הי”ו וזוגתו האדי תחי’
צו די אפשערן פון הילד אליעזר שלמה נ”י למזל טוב

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



מעשה פון הייליגן רבי נתן זי”ע
ָהאט  ָנָתן  ר’  ֵהייִליֶגער  ֶדער  וואּו  ְׁשָטאט  ִאיֶנעם 
ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ַא זּון,  ִאיז ֶגעֶווען ַא ִאיד  ֶגעוואֹויְנט, 
אּון  ִוויְלֶדער  ַא  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  ָּבחּור’ל  יּוְנג  ַא 
ֶצעָלאְזֶטער ָּבחּור, ֶמען ָהאט ִאים ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַהאְלְטן 
ִאין ִדי ַראֶמען ַפאר ֶמער פּון ַאָּפאר ִמינּוט. ֶיעֶדער ָהאט 
ֶגעִליְטן פּון ַזייֶנע ֶגעֶפעְרִליֶכע ְׁשִטיֶקעס, ֶער ְפֶלעְגט ַאַסאְך 
ָמאל ֶנעֶמען ִדי ְׁשֵכִנים’ס ִקיֶען פּון ְׁשַטאל, ֵזיי צּוֶגעִּביְנְדן 
ִדי ֵווייְדֶלעְך ֵאייְנס צּום ְצֵווייְטן, אּון ֶווען ִדי ְּבֵהמֹות ָהאְּבן 
ֵווייְדֶלעְך  ִדי  ִזיְך  ָהאְּבן  ְׁשְּפִריְנֶגען,  אּון  לֹויְפן  ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ָאְּפֶגעִריְסן, אּון ִדי ִקיֶען ֶזעֶנען ְקַראְנק ֶגעָוואְרן. ִדי ְׁשֵכִנים 
ַאזֹוי אֹויְך ָהאט ֶדער  ָהאְּבן ָׁשאְדן ֶגעַהאט ַאַסאְך ֶגעְלט. 
ָּבחּור ְּכֵסֶדר ֶצעְּבָראְכן ֶפעְנְסֶטעְרס פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, 
אּון ָחרּוב ֶגעַמאְכט ָוואס ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֶקעְנט, וואּו ֶער 

ִאיז ָנאר ֶגעְׁשַטאֶנען ִאיז ַאֶלעס ֶגעָוואְרן ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט.

ָּבחּוְר’ס  ֶדעם  צּו  קּוֶמען  ְפֶלעְגן  ֶמעְנְטְׁשן  ְׁשָטאט  ִדי   
ָאן  אּונז  ַמאְכט  ָּבחּור  “ַדיין  ֶגעְׁשִריְגן:  אּון  ֶעְלֶטעְרן 
ָהאְּבן  ֵזיי  ַאְחַריּות?!”  ִדי  ִאיז  וואּו  ָׁשאְדן!  ֶגעֶפעְרִליֶכע 
ֶגערּוְפן ִדי ֶעְלֶטעְרן צּו ִּדין ּתֹוָרה, אּון ִדי ֶעְלֶטעְרן ָהאְּבן 
ֶגעַדאְרְפט ַּבאָצאְלן ַאֶלעס ָוואס ֵזייער ָּבחּור ָהאט ָׁשאְדן 

ֶגעַמאְכט ַפאר ֵזיי.

ִּביז  ַצייט.  ַלאְנֶגע  ַא  ַפאר  ָאְנֶגעַגאְנֶגען  ֶעס  ִאיז  ַאזֹוי 
ֶדער ַטאֶטע פּוֶנעם ָּבחּור ָהאט ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶמער 
ִווי ֶער ְטָראְגט ֶעס ֶמער  אֹויְסַהאְלְטן, ֶער ָהאט ֶגעִפיְלט 
ִניְׁשט ִאיֶּבער. ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט צּו ִזיְך “ָוואס טּוט ֶמען 
ִמיט ַאַזא ִקיְנד?! ִווי ַלאְנג ָנאְך ֶוועל ִאיְך ָנאך ִמיְטַמאְכן? 
ְצֵווייְטן ָטאג ָהאְּבן ֶצעטּון  ִאיז ָדאס ֶדען ַא ַּתְכִלית ֶיעְדן 

ִמיט ַאן ַאְנֶדעֶרער ָׁשֵכן?!” ָוואס טּוט ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד ִאין 
ַא ַפאל ֶווען ֶער ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַקיין ֵעָצה ֶגעְּבן? ֶמען ֵגייט 

צּו ַא גּוְטן ִאיד.

 ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען צּום ֵהייִליְגן ר’ ָנָתן אּון ִאים ַפאְרֵצייְלט 
ֶיעְדן ָטאג ַא  ַזיין ָּבחּור,  ָוואס ֶער ַמאְכט ַאְלץ ִמיט ִמיט 
ְצֵווייֶטע ַזאְך. ר’ ָנָתן ָהאט ִאים ַוואֶרעם אֹויְסֶגעֶהעְרט אּון 
ְמַחֵזק ֶגעֶווען אּון ִאים ֶגעָזאְגט: “ִאיְך ָהאּב ֵאיין ֵעָצה ַפאר 
ִדיר ִוויַאזֹוי ִדי ֶקעְנְסט ָאְנֵהייְּבן ֶזען ַנַחת פּון ַדיין זּון, ַמאְך 
ַאֶלעס טֹויְׁשן צּום  ִזיְך  ֶוועט  ְׁשֶנעֶלער  ָוואס  ֲחתּוָנה  ִאים 
גּוְטן, ֶער ֶוועט ַזיין ִניְׁשט צּום ֶדעְרֶקעֶנען”. ֶדער ַטאֶטע ִאיז 
ֶגעֶווען ְקלּוג, ֲאִפילּו ֶער ָהאט ִניְׁשט ִּפיְנְקְטִליְך ַפאְרְׁשַטאֶנען 
ָוואס ֲחתּוָנה ָהאְּבן ֵגייט ָדא ֶהעְלְפן, ָדאְך ָהאט ֶער ֶגעָפאְלְגט 
ר’ ָנָתן’ס ֵעָצה, אּון ֶער ָהאט ְגַלייְך ַא ִׁשידּוְך ֶגעטּון ִמיְט’ן 

זּון, אּון ִניְׁשט ַלאְנג ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶגעֶווען ִדי ֲחתּוָנה.

און  ּפּוְנְקט ָוואס ר’ ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט ָדאס ִאיז ֶגעֶווען, 
ֶדער ָּבחּור ָהאט ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ֶגעטֹויְׁשט און ַּבארּוִאיְגט, ֶער 
ִאיז ֶגעָוואְרן ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִזיְך ַאֵליין, ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ְּבֶרעְנְגן ַּפְרָנָסה ִאין ְׁשטּוּב, אּון ָאְּפֶגעָלאְזט ַאֶלע ַנאִריְׁשֵקייְטן, 
ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְּבן אֹויְפִפיְרן ִווי ַאן ֱאֶמת’ֶער ֶעְרִליֶכער 
ִאיד, ֶער ִאיז ַמָמׁש ֶגעָוואְרן ַא ֵנייֶער ֶמעְנְטׁש. ֶדער ַטאֶטע 
ָהאט ֶעְנְדִליְך ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶזען ִדי ַלאְנג ֶערַוואְרֶטעֶטע ַנַחת, 

אּון ֶדער ַגאְנֶצער ְׁשָטאט ָהאט ָאְּפֶגעָאֶטעְמט. 

...

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



קאפיטל 2

פארזעצונג פון פריער

שטאט  אין  שמעון  ר’  איבערגעלאזט  האט  רבי  הייליגער  דער 
מעזבוז צוליב זיין קראנקהייט, און ער איז געפארן קיין קאמיניץ וואס 

איז נישט ווייט פון מעזבוז.

...
ַּבאְגֵלייֶטער  ִמיְט’ן  ֶגעַגאְנֶגען  ַארּום  ִאיז  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאין ַאַסאְך  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַגאְנֶצע ְׁשָטאט,  ִדי  ִאיֶּבער 
ַהייֶזער, ִאיֶּבעָראל ָהאְּבן ֵזיי ֶגעְטָראְפן ֶעֶּפעס ַא ֶוועג אּון ַא ֵּתירּוץ 
ַפאְרָוואס ַאַרייְנצּוֵגיין ִאיֶנעם הֹויז, ַּביי ֶעְטִליֶכע ַהייֶזער ָהאְּבן ֵזיי 
ֶגעֶּבעְטן ַאז ֵזיי ַדאְרְפן ַאִּביְסל ְּברֹויְנְפן אּון ָדאס ְגַלייְכן, אּון ַאזֹוי 
ֵווייְסט  ֵקייֶנער  ַהייֶזער.  ַאַסאְך  ָגאר  ִאין  ָאְנֶגעקּוֶמען  ֵזיי  ֶזעֶנען 
ִניְׁשט ָוואס ִדי ַּכָווָנה פּון ֶרִּבי’ן ִאיז ֶגעֶווען ִמיט ֶדעם, אּון ָוואס ֶער 

ָהאט ֶגעָוואְלט ָדאְרט אֹויְפטּון.

ָנאְכֶדעם ֶזעֶנען ֵזיי צּוִריק ֶגעָפאְרן ַקיין ֶמעְזּבּוז, ָדאְרט ָהאט 
ֶדער ֶרִּבי אֹויְסֶגעִפיְרט ֶדעם צּוָזאג ָוואס ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַפאר 
ַזיין ַמאֶמע ִדי ַצֵדיֶקת ֵפיָגא ַאז ֶער ֶוועט ֵגיין צּום ֵקֶבר פּון ֵהייִליְגן 
ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי”ע. אֹויְך ָהאט ֶער ָדאְרט ִמיְטֶגענּוֶמען ִמיט ִזיְך 
זיין ַּתְלמּוד ר’ ִׁשְמעֹון, ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ִאים צּוֶגעָזאְגט אֹויְפ’ן 
ֶוועג ֶווען ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּום ְשָׁטאט ַקאִמיִניץ. ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ִזיְך ֶגעֶזעְגְנט ִמיט ַזייֶנע ֶעְלֶטעְרן, אּון פּון ָדאְרט ִאיז ֶער צּוִריק 

ֶגעָפאְרן ַאֵהיים ִאין ְׁשָטאט ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע.

ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִאיְנֶטעְרַסאְנט ִאיז, ַאז פּון ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ֶגעָוואְרן  ֶגעֶגעְּבן  ִאיז  ַקאִמיִניץ,  ְׁשָטאט  ִאין  ִאיֶּבעְרֶגעֶנעְכִטיְגט 

ְרׁשּות ַפאר ִאיְדן צּו וואֹויֶנען ָדאְרט ִאין ְׁשָטאט.

]ִאין ִדי ִהיְסָטאְרֶיע ִּביֶכער ֶוועְרט ֶגעְׁשִריְּבן, ַאז ִדי ְרׁשּות ַפאר 
ִאיְדן צּו וואֹויֶנען ִאין ְׁשָטאט ַקאִמיִניץ ִאיז ֶגעֶגעְּבן ֶגעָוואְרן דּוְרְכן 
ֵקייֶזער ָּפאלּוס ִאין ָיאר 1797 ְלִמְסָּפָרם, ָוואס ָדאס ִאיז ָדאס ָיאר 

ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָדאְרט ִאיֶּבעְרֶגעֶנעְכִטיְגט.[

ָגאר  ֶגעֶווען  ִאיז  ַקאִמיִניץ  ַקיין  ֶרִּבי’ן  ֵהייִליְגן  פּון  ְנִסיָעה  ִדי 
ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט ַפאר ֶמעְנְטְׁשן. ֶיעֶדער ָהאט ֶגעַהאט ֶעֶּפעס וואס 
צּו ָזאְגן ֶדערֹויף, ֵטייל ָהאְּבן ְּפרּוִּביְרט צּו ָזאְגן ֵׁשייֶנע ַזאְכן ָוואס 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָוואְלט ָדאְרט אֹויְפטּון, אּון ַאְנֶדעֶרע ָהאְּבן ָגאר 
ֶגעֶרעְדט ְׁשֶלעְכְטס ִאיֶּבער ָוואס ָדאְרט ִאיז ָפאְרֶגעקּוֶמען, ָאֶּבער 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֵזיי ַאֶלעֶמען ַאֶוועְקֶגעַמאְכט, ָזאְגְנִדיג ַאז ֵקייֶנער 
ֵווייְסט ִניְׁשט ַזייֶנע ַּכָוונֹות. ֲאִפילּו ִדי ָוואס ָהאְּבן ֶגעֶרעְדט גּוט 
ִאיֶּבער ֶדעם, ָהאְּבן אֹויְך ִניְׁשט צּוֶגעְטָראְפן ֶדעם ֶרִּביְנ’ס ֱאֶמת’ֶע 
ַּכָוונֹות ֶדעְרֵּביי. אּון ֲאִפילּו ִדי ָוואס ָהאְּבן ָיא ֶעֶּפעס ַפאְרְׁשַטאֶנען 
ָהאּבן  ְרָמִזים,  ֶעֶּפעס  ֶגעָזאְגט  ֵזיי  ָהאט  ַאֵליין  ֶרִּבי  ֶדער  ַווייל   -
ָאֶּבער אֹויְך ִניְׁשט ַארֹויְסֶגעַהאט ַזיין ַגאְנֶצע ַּכָווָנה ִמיט ִדי ְנִסיָעה.

ֵטייל ָהאְּבן ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַאִהיְנֶגעָפאְרן צּו ְטֶרעְפן 
ָדאְרט ְּכָתִבים פּון ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי”ע, ָוואס ֶער ָהאט ֶעס 
ָדאְרט ַפאְרְׁשָלאְסן ִאין ַא ְׁשֵטיין, אּון ֶגעִוויֶסע ָהאְּבן ֶגעָזאְגט ַאז 
ָאְּפֶגעַלאְכט פּון  ֶרִּבי ָהאט ָאֶּבער  ִאין ַקאִמיִניץ. ֶדער  ִליְגט  ֶעס 
ֶדעם, ֶער ָהאט ְקָלאר ֶגעְׁשֶטעְלט ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט ֶגעָפאְרן ַפאר 
ֶדעם, ַווייל ֶעס ֶפעְלט ִאים ִּבְכַלל ִניְׁשט אֹויס ִדי ְּכָתִבים, אּון אֹויּב 
ָוואְלט ֶער ַדְוָקא ָיא ֶגעָוואְלט ָהאְּבן ִדי ְּכָתִבים ָוואְלט ֶמען ָדאס 

ֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ִאים ַאֵהיים.

ִאין  ַאֵהיים  צּוִריק  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער  ֶווען  ְגַלייְך 
ֶאֶרץ  ַקיין  ָפאְרן  ִוויל  ֶער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט  ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע, 
ִיְשָׂרֵאל. ַּביים ֶעְרְׁשְטן ַׁשָּבת ָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶווען צּוִריק ִאיְנֶדעְרֵהיים 
ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ּתֹוָרה אֹויְפ’ן ָּפסּוק )ְּתִהִלים ס”ג, ט’( “ָדְבָקה 
ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע אּון  ָגאר  ֶגעֶווען  ִאיז  ִדי ּתֹוָרה  ַאֲחֶריָך”.  ַנְפִׁשי 
הֹויֶכע ּתֹוָרה, אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזיְך ַדאן אֹויְפֶגעטּון אּון ֶגעָזאְגט, 
“אֹויּב ֶווען ִאיְך ִּבין ָנאר צּוִריק ֶגעקּוֶמען פּון ַקאִמיִניץ ָהאּב ִאיְך 
צּוִריק  ֶוועל  ִאיְך  ֶווען  ַאז  ִזיֶכער  ָדאְך  ִאיז  ּתֹוָרה,  ַאַזא  ֶגעָזאְגט 
קּוֶמען פּון ֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ֶוועל ִאיְך ָזאְגן ָנאְך ִפיל ְגֶרעֶסעֶרע אּון 

ֶהעֶכעֶרע ּתֹוָרה”.

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



כפרות שלאגן אין חדר היכל הקודש קרית ברסלב 

דער ראש ישיבה שליט”א ביים קיקן אן אתרוג ערב סוכות

אפשערן פון הילד אליעזר שלמה בן ר’ ברוך יאקאבאוויטש הי”ו אייניקל פון המפיץ הגדול הר”ר נתן יאקאבאוויטש שליט”א

ביים פארקויפן ד’ מינים אין שטעטל

ביים סעודת ב’ חול המועד אושפיזא דמשה אין שטעטל


