ùãå÷ä ìëéä ïåéìâ

(NYC) זמנים

7:17...................הדלקת הנרות
8:45.....................מוצאי שב"ק
שיעורים כסדרן
'ז-'א' ו-דברי הימים.............נ"ך
חולין קל"ז........................בבלי
תרומות ל"ח...............ירושלמי
'ערלה פרק א..............תוספתא
'שגגות ח.......................רמב"ם

êøåã ïáòâòâñéåøà ïåéìâ òëéìèðòëòåå
âøåáñîàéìéåå áìñøá ùãå÷ä ìëéä úåãñåî
ò"éæ ù"àøäåî ïøî ÷"ë é"ò äãñééúð
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÷"ôì è"òùú úðù ,ïñéð 'ç ,ìåãâä úáù ,òøåöî úùøô

èìééÅ
À öøòÆ
À ã L"àÈøäÉÇ åî

òeá
Ç LÈ äÇ úLÇ øÀ tÇ

ַשׁ ָבּת ַהגָ דוֹל

ìkÈ úàÀ
Æ å åéÈðéòÅ úaÇ
É b úàÅ åÀ åÉ ð÷ÀÈ æ úàÀÆ å åÉ LàøÉ úàÆ åÉ øòÈ NÀ ìkÈ úàÆ çlÇ
Ç âéÀ éòéÄ áÄ MÀ äÇ íÉåiáÇ äÈéäÀÈ å
.øàäÈ òÆðééÇæ òÆìàÇ ïøò
À LÆ tÀ àÈ êéÄ
À æ óøàÇ
À ã òÈøåÉ öîÀ øòÆã .çÅ
Ç lâÇ éÀ åÉ øòÈ NÀ
øÈ÷éòÄ øòÆã æàÇ ('á úÉåà 'â äÈëìÈ äÂ çeìéÄ
Ç â úÉåëÈìäÂ éèe÷é
Å ì)Ä èâÀ àÈæ ïúÈ
È ð éaÆ
Ä ø éåÄå èéÉåì øéaÄ ñÀ îÇ ñàÈã æéàÄ L"àÈøäÉÇ åî
ïeà ãéàÄ àÇ æéàÄ øÆò æàÇ èÀæééåÇå ñàÈã ,íé÷Ä ìÁ
É à íÆìöÆ ïééÇæ æéàÄ ñàãÈ ,úÉåàÅt ïeà ãøà
À aÈ ïééÇæ æéàÄ ãéàÄ àÇ ïeô
eö ÷òåÆåàÇ ïàÈ èaééÅ
À ä øòÆðééÅà ïòåÆå æàÇ ïòîÆ èòÆæ øàôÇ øòÆ
À ã ïeà ,ïèÀ LÀ øòÆ
À aééÅà íeö èÀðàÈð æéàÄ øÆò æàÇ
æéàÄ ñàÈã ,úÉåàÅt ïeà ãøà
À aÈ éãÄ ïãééÇ
À ðLÀ eö ïaéÉ
À åäÀðàÈ êàÇ
À æ òèÆ LÀ øÆ
À ò éãÄ øÆò èòåÆå øòÆôòLà
Æ aÇ ïeô ïìàÇ
À ô
ï÷À øà
À èÇ LÀ ãéàÄ àÇ êéÄ
À æ óøàÇ
À ã øòÆaéøòÆ
Ä ã .ïèÀ LÀ øòÆ
À aééÅà íòÆðeô ïééÅâ eö ÷òåÆåàÇ ïàÈ èaéÉ
À åä ïòîÆ æàÇ ïîéÈ ñÄ àÇ
ñÆò eöøòÆ
À ã ïøéÀ øeö
Ä èLéÄ
À ð íÉåìLÀ
È å ñçÇ ïeà ,íòÆã èéîÄ ïÆòééÅøôÀ êéÄ
À æ ïeà ,úÉåàÅt ïeà ãøà
À aÈ ïééÇæ èéîÄ
.å"çÇ ïòÆîòÆðeötàÈ
À øàÇ
,øàäÈ òÆðééÇæ òÆìàÇ ïøò
À LÆ tÀ àÈ èôÀ øàÇ
À ãòÆâ èàäÈ òÈøåÉ öîÀ øòÆã ñàåÈåøàÇ
À ô ïééÅèLÀ øàÇ
À ô ïòîÆ ïòÆ÷ íòÆã èéîÄ
ìééåÇå êà
À ãÈ ïòîÆ e÷ íéòÈÄ âðÀ éãÄ .òÈøåÉ öîÀ àÇ ïeô ïîéÈ ñÄ éãÄ æéàÄ ñàãÈ ìééåÇå .úÉåàÅt ïeà ãøà
À aÈ éãÄ êéÉ
À åà ïeà
ïøàåÈ
À åòÆâ ïeà ïèÀ LÀ øòÆ
À aééÅà íòÆðeô ÷òåÆåàÇ æéàÄ ïòÆî ,óøàÇ
À ã ïòÆî éåÄå èøéÀ ôòÆ
Ä âôéÉ
À åà èLéÄ
À ð êéÄ
À æ èàäÈ ïòîÆ
.úÉåàéÅt ïeà ãøà
À aÈ ïééÇæ tàÈ êéÄ
À æ èøò
À LÆ øÆò æàÇ eöøòÆ
À ã ïîéÈ ñÄ øòÆã æéàÄ øàÇôøòÆ
À ã ïeà ,øòÆâéöòÆ
Ä ø÷À àÇ
÷éøeö
Ä ,ïèÀ LÀ øòÆ
À aééÅà íeö ïòîÆ e÷ ÷éøeö
Ä ìàÈæ øÆò æàÇ æéàÄ LèÀÀ ðòîÆ øòÆâéöòÆ
Ä ø÷À àÇæàÇ øàÇô äÈöòÅ éãÄ ïeà
øòÆã .ïèÀ LÀ øòÆ
À aééÅà íòÆã ïòÆðéãÄ eö LéøÄ ôÀ ïeô ïaéÉ
À åäÀðàÈ ïeà ,úÉåàÅt ïeà ãøà
À aÈ éãÄ ïñÀ ÷àåÇ
À å ïÀæàÈì
ñàåÈå ïãòÆ
À é ïòÆîòÆð eö ÷éøeö
Ä èééÅøâÀ âéãÀÄ ðòèÆ LÀ æéàÄ øÆò ,÷òåÆåàÇ èLéÄ
À ð íòÆðééÅ÷ èôÀ øàåÇ
À å øòèÆ LÀ øòÆ
À aééÅà
.íéàÄ eö êéÄ
À æ èãÀÀ ðòåÆå

 הֲ ָלכָה ב'( אַז דֶ ער, ְנ ִטילַת י ַָדיִם ַשׁ ְח ִרית,ֶר ִבּי נ ָָתן זָאגְ ט )לִ יקוּטֵ י הֲ לָכוֹת
ֶעשׁען
ֶ "שׁבָּ ת הַ גָדוֹל" וַ וייל דֶ עמָ אלְ ט ִאיז ג
ַ ייסט
ְ ֵַשׁבָּ ת ה
 דֶ עם וָ ואס ִדי ִא ְידן.דוּר
ְ , ְתּ ִפלָה.דוּר
ְ יסים
ִ ִגְ רוֹיסֶ ע נ
 אוּן דֶ ער פָּ סוּק זָאגְ ט,ער ְשׁ ְטן
ְ ֶעטן דֶ עם אֵ ייבּ
ְ ֶאבּן גֶעבּ
ְ ָה
קים ְקר ִֹבים אֵ לָיו3
ִ ְֱ)דבָ ִרים ד'( כִּ י ִמי גוֹי "גָּדוֹל" אֲ ֶשׁר ל ֹו א
 אַזַא. וֶוער ִאיז נָא- קינוּ ְבּכָל ָק ְראֵ נוּ אֵ לָיו3
ֵ ֱכַּה' א
ער ְשׁטֶ ער ִאיז אַזוֹי נָאנְ ט
ְ ֶ"גְ רוֹיס" פָ אלְ ק וָ ואס ֶדער אֵ ייבּ
ייסן אַ
ְ ֵ זֶעט מֶ ען אַז ִמיר ה,רוּפן צוּ ִאים
ְ צוּ זֵיי וֶ וען זֵיי
,ער ְשׁ ְטן
ְ ֶעדן צוּם אֵ ייבּ
ְ גְ רוֹיס פָ אלְ ק וַ וייל ִמיר ֶקע ֶנען ֶר
.ער ְשׁטֶ ער הֶ עלְ ְפט אוּנְ ז
ְ ֶאוּן דֶ ער אֵ ייבּ
 ח( סַ ְפּ ָרה נָּא לִ י אֵ ת כָּל, ְשׁטֵ ייט ִאין פָּ סוּק ְ)מלָכִ ים ב.נָא
ערצֵ ייל ִמיר ִדי
ְ ֶ ד- ישׁע
ָ ִ"הַ גְּ דֹלוֹת" אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה אֱ ל
 זָאגְ ט ִדי,ישׁע הָ אט גֶעטוּן
ָ ִ"גְ רוֹיסֶ ע" זַאכְ ן וָ ואס אֱ ל
ישׁע הָ אט גֶעטוּן
ָ ִיסים וָ ואס אֱ ל
ִ ִגְ מָ ָרא ְ)מ ִגילָה כ"ז( אַז אַלֶע נ
עטן ֶדעם
ְ ֶ בּ.דוּר
ְ
, ְתּ ִפלָה.דוּר
ְ
ִאיז גֶע ֶווען נָאר
 זֶעט מֶ ען וִ וידֶ ער אַז ֶווען מֶ ען מַ אכְ ט,ער ְשׁ ְטן
ְ ֶאֵ ייבּ
<<<<<<

יקים הָ אבְּ ן גֶעזָאגְ ט
ִ צַ ִד
ַאכְ ט ִאיז ַא ַאז ִדי סֵ דֶ ר
.ץ יָארְ סֵ דֶ ר פַאר ִדי גַא
ְדֶ ערַאכְ ט? ַאז ִדי ִקי וָואס ֶזעעֶ ן ִמיר בַּ יים סֵ ֶדר
 דָ אס.ערט זֵיי
ְ  ְְט ֶפ ֶ אוּן דֶ ער טַ אטֶ ע ע,פְ ֶרעגְ ן ַק ְשׁיוּת
ארפְ ן מַ אכְ ן פַאר ַא סֵ דֶ ר אוֹיף ִדי
ְ ִַאיז וָואס ִמיר ד
,ְד פְ ֶרעגְ ט ִדיר ַק ְשׁיוּת ַאז וֶוען דַ יין ִקי,צֶ ע יָארְ גַא
.ערן
ְ  ְְט ֶפ ֶזָאל ְְסטוּ ִאים ע
גְ ארף ַאכְ טוּ
ְ ִישׁט וִ וי וַוייט ְמ ַ'ד
ְ  ערן כַאפְּ ן
ְ ֶעֶ לְט
ַארישֶׁ ע
ִ  ְד ֶקען פְ ֶרעגְ ן ַא ִקי,ְדֶ ערגֶעבְּ ן אוֹיף ִדי ִקי
ישׁט ִדי
ְ ִ ערן הָ אבְּ ן
ְ ֶ אוּן אוֹיבּ ִדי עֶ לְט,ַק ְשׁיוּת
 "הֶ ער, וֶועלְן זֵיי ִאים ַא ָראפְּ ְקלַאפְּ ן,ִריכְ ִטיגֶע שֵׂ כֶל
 ִאי* הָ אבּ שׁוֹין,ייטן
ְ ישׁ ֵק
ְ ַאר
ִ  ֶעשׁוֹין אוֹיף ִמיט דַ יי
ַארישֶׁ ע
ִ  ֶעֶערוֶוען צוּ ִדיר ִמיט דַ יי
ְ  ִישׁט ַקיין
ְ 
וערטֶ ער הָ אט מֶ ען
ְ  אוּן ִמיט ִדי פָּאר ֶו,"ַק ְשׁיוּת
 אוּן עֶ ר וֶועט,ְדֶעם ִקיעקלַאפְּ ט דֶ עם מוּט פוּ
ְ ֶצ
ֶען זַיין מוֹיל פַאר זַייןמוֹרא הָ אבְּ ן צוּ עֶ ֶפע
ָ שׁוֹין
.ץ ֶלעבְּ ןְ גַא
אקע ַאזוֹי
ֶ ְַד טארף דָ אס ִקי
ְ ִַישׁט ֵאייבִּ יג ד
ְ 
ארף מֶ ער ִדי
ְ ַ צוּמָ אל עֶ ר ד,וִ ויכְ ִטיג דֶ עם ֵתּירוּץ
 וֶוען.ַאר'ן פְ ֶרעגְ ן ִדי ַק ְשׁיָא
ְ ַאמ ֵקייט פ
ְ ער ְקז
ְ ֶאוֹיפְ מ
 ְט ַראכְ ט ַא, סֵ יי וָואס,ְד פְ ֶרעגְ ט עֶ ֶפּעסדַ יין ִקי
ייסט אוֹיף ִאים אוּן דוּ
ְ ְדֶ ע ֵאיידֶ ער דוּ ְשׁ ֵרסֶ עקוּ
ְהֵ ייט צוּ ְוּץ אוֹיס ִדי גֶעלֶעג ,ְקלַאפְּ ְסט ִאים ַא ָראפּ
 ִאים גֶעבְּ ן ַא גוּט,יסל ִמיט ִאים
ְ ְִשׁמוּעֶ ְסן ַאבּ
 אוּן ִמיט דֶ עם,ָוארט וִ וי גוּט אוּן וִ וי ְקלוּג עֶ ר ִאיז
ְ ו
 ַאזוֹי וֶועט עֶ ר,ער ֵקייט
ְ אוֹיפְ בּוֹיעֶ ן זַיין זֶעלְבְּ ְסט זִ י ֶכ
ערן
ְ ֶ אוּן ִדי עֶ לְט,ארק
ְ ְַט אוּן ְשׁטַואק ְסן גֶעזוּ
ְ אוֹיפְ ו
.ַחַ ת פוּן ִאים ידישׁ
ִ וֶועלְן ֶזען פִ יל ִא

(÷"ôì ò"ùú òÈøöÉ îÀ -òÇ éøÀÄ æúÇ 'ô ÷"áù ìéÅì ìçÇ
Ç päÇ êÉÀ åz)

***

àÈøîÈ âÀ éãÄ ,øòÇ MÈ äÇ çúÆ
Ç t íéòÈ
Ä øöÉ îÀ eéäÈ íéLÈ
Ä ðàÂ äòÈ aÈ øÀ àÀÇ å ,èééÅèLÀ äÈøåÉ èôÀ äÇ òÆâéãòÆ
Ä ëàåÈå éãÄ ïéàÄ
æéàÄ éÄæçÂ bÅ .øòÆãðÀ é÷Ä ééÅøãÀ òÆðééÇæ èéîÄ éÄæçÂ bÅ ïòåÆåòÆâ ïòÆðòÆæ ïLÀ èÀÀ ðòÆî òÆâéöòÆ
Ä ø÷À øéôÄ éãÄ æàÇ (.æ"î äèÉÈ åñ) èÀâàÈæ
eö ïòÆîe÷òÆâ æéàÄ íøÈ àÇ ïeô ìàÇøòÆðòÆâ øòÆã ïîÂ
È òðÇ ïòåÆå .àéáÈÄ ðäÇ òLé
È ìÁ
Ä à ïeô úÅøLÈ îÀ øòÆã ïòåÆåòÆâ
,íéàÄ ïeô èìòÆ
À â ïééÇ÷ ïòÆîòÆð èìàåÈ
À åòÆâ èLéÄ
À ð òLé
È ìÁ
Ä à èàäÈ ,õòÆø÷À ïééÇæ ïeô ïìééÅ
À äñéÉ
À åà êéÄ
À æ òLé
È ìÁ
Äà
àÈé ìéåÄå øÆò ïâÀ éÉåöòÆâ ÷éøeö
Ä èàäÈ òLé
È ìÁ
Ä à æàÇ èÀâàÈæòÆâ èÀðâÀ éìÄ ïeà ïîÂ
È òðÇ ïôàÈ
À ìòÆâëàÈ
À ð æéàÄ éÄæçÂ bÅ øòÆaàÈ
eö ïòîÆ e÷òÆâ ÷éøeö
Ä æéàÄ éÄæçÂ bÅ ïòåÆå ,úÉåðzÈ îÇ êà
À ñÇ àÇ ïaòÆ
À âòÆâ íéàÄ èàäÈ ïîÂ
È òðÇ ïeà èìòÆ
À â ïòÆîòÆð
òÆðééÇæ eö ïeà íéàÄ eö ïééÅâ øòÆaéøÄ àÇ ìàÈæ ïîÂ
È òðÇ ïeô õòÆø÷À éãÄ æàÇ ïèÀ ìà
À Lò
È âÆ íéàÄ òLé
È ìÁ
Ä à èàäÈ òLé
È ìÁ
Äà
,÷éãÄ öÇ àÇ ïéàÄ ïééÇæ ìÅæìÇÀ æîÀ ïeô èééÇ÷aÀ øà
À äÇ éãÄ íòÆã ïeô ïòîÆ èòÆæ .ïòåÆåòÆâ òÆ÷àèÇ æéàÄ éÉåæàÇ ïeà ,øòÆãðÀ é÷Ä
âéöòÆ
Ä ø÷À æéàÄ éÄæçÂ bÅ æàÇ èòÆæ ïòîÆ éåÄå ,úÉåøÉåãìÀ óàÈøèÀ LÀ òÆaøà
À äÇ àÇ íòÆã óéÉåà èîe÷à
À aÇ ïòÆî ñàåÈå
.äÆðçÂ îÇ éãÄ ïeô ïñéÉ
À åøãÀÀ ðéàÄ ïöéÄ
À æ èÀæeîòÆâ ïaà
À äÈ ééÅæ ïeà ,øòÆãðÀ é÷Ä òÆðééÇæ èéîÄ ïøàåÈ
À åòÆâ
ïeà ïaééÅ
À ìâÀ ïeô ,íéîÈ
Ä ëçÂ úÇðeîÁà ïeô èéé÷Å ñéÉ
À åøÀâ éãÄ ïòÆðøòÆ
À ìñéÉ
À åøàÇ ïòÆî ïòÆ÷ èééÇæ òÆøòÆãðÀ àÇ éãÄ ïeô ïeà
ïeà ïøàåÈ
À åòÆâ âéöòÆ
Ä ø÷À æéàÄ ïîÂ
È òðÇ ïòåÆå .ñòÆìàÇ èLéÄ
À ð èééÅèLÀ øàÇ
À ô ïòÆî ïòåÆå eìéôÂ
Ä à ,÷éãÇ
Ä ö íòÆã ïÀâìàÈ
À ô
ïééÅâ êéÄ
À æ ìàÈæ øÆò ïñééÅ
À äòÆâ òLé
È ìÁ
Ä à íéàÄ èàäÈ ,ïìééÅ
À ä íéàÄ ìàÈæ øÆò òLé
È ìÁ
Ä à eö ïòÆâðÀ àÇâòÆâ æéàÄ øÆò
èLéÄ
À ð ïîÂ
È òðÇ èàäÈ âÀðàÇôðÀ àÈ ïeô .ïøòåÆ
À å èìééÅ
À äòÆâ øÆò èòåÆå éÉåæàÇ ïeà ïÅcøÇÀ é ïéàÄ ìàîÈ ïaéÄ
À æ ï'ìáÉÀ åè
íéàÄ ïeà ,úÅôåÉ î íòÆðòÆôàÈ ïàÇ ïëà
À îÇ èòåÆå òLé
È ìÁ
Ä à æàÇ èÀðééÅîòÆâ èàäÈ øÆò ,ïÀâìàÈ
À ô èìàåÈ
À åòÆâ
èòåÆå øÆò ïeà ïÅcøÇÀ é ïéàÄ ï'ìáÉÀ åè êéÄ
À æ ìàÈæ øÆò ,êàÇ
À æ òÆâðÀ éøÄ âÀ àÇæàÇ íéàÄ øÆò èñééÅ
À ä èöòÆ
À é ïeà ,ïìééÅ
À äñéÉ
À åà
íòÆã øàôÇ ,èøàÈ
À ã ïãà
À aÈ eö êéÄ
À æ íééÅäøòÆ
À ãðÀ éàÄ øòÆãòÆa òÆøòÆñòÆa êà
À ñÇ àÇ aàäÈ êéÀ à"
Ä .ïìééÅ
À äñéÉ
À åà êéÄ
Àæ
èàäÈ àéáÈÄ ð øòÆã" :èÀâàÈæòÆâ íéàÄ ïaà
À äÈ èëòÆ
À ð÷À òÆðééÇæ æéaÄ ."!?ïòîÆ e÷ øòäÆ àÇ èôÀ øàÇ
À ãòÆâ êéÀ àÄ aàäÈ
øÆò ,ïeèòÆâ éÉåæàÇ èàäÈ øÆò ïeà "ïøòåÆ
À å èìééÅ
À äòÆâ eèñòåÆ
À å ,íéàÄ âìàÈ
À ô ,êàÇ
À æ òÆñéÉåø Àâ àÇ èÀâàÈæòÆâ øéãÄ
.õòÆø÷À ïééÇæ ïeô ïøàåÈ
À åòÆâ èìééÅ
À äòÆâ æéàÄ øÆò ïeà ,ìàîÈ ïaéÄ
À æ ïÅcøÇÀ é ïéàÄ è'ìÀ áÉÀ åè'òÆâ êéÄ
À æ èàäÈ
èÀâàÈæ øÆò ñàåÈå ïâÀ ìàÈ
À ô ïeà ,÷éãÇ
Ä ö àÇ eö ïééÅâ ïeô "íéîÈ
Ä ëçÂ úÇðeîÁà" ïeô èééÇ÷ñéÉ
À åø Àâ éãÄ ïòîÆ èòÆæ
èÀâàÈæ ìàîÈ àÇ ìééåÇå ,êàÇ
À æ òÆ 'èeLÈt òÆðééÅì÷À àÇ éåÄå ñéÉåà èòÆæ ñÆò ïòåÆå eìéôÂ
Ä à ,úÉåèéLÄ teÀ úeîéîÄ zÀ aÄ
.LèÀÀ ðòÆî íòÆðeô äçÈ
È ìöÀ äÇ òÆöðÀ àÇâ éãÄ êéÄ
À æ èãÀÀ ðòåÆå íòÆã ïéàÄ øòÆaàÈ ,êàÇ
À æ òÆâðÀ éøÄ Àâ àÇ ïeè eö ÷éãÇ
Ä ö øòÆã
(÷"ôì à"òùú ,òÈøåÉ öîÀ ,úéLéÄ ìÄ LÀ äÈãeòñÀ ìçÇ
Ç päÇ êÉÀ åz)

א
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ְשׁ ֵאלוֹת ְוּתשׁוּבוֹת ְבּ ֶר ְסלֶ ב

יטזִ ינְ גֶ ען
יידלֶ עִ מ ְ
ֶמעגְ ן ִדי ֵמ ְ
ִדי זְ ִמירוֹת ַשׁ ָבּת?
ְשׁ ֵאלָ ה:
יט"א,
לְ כָ בוֹד ֶדער רֹאשׁ יְ ִשׁ ָיבה ְשׁלִ ָ
רוֹיסן יְ יַ ֵשׁר כּ ַֹח פַ אר ַאלֶ ע ִחיזוּק אוּן
ַא גְ ְ
ְד ָרשׁוֹת.
עצ ְטנְ ס ַבּיי ַא ְד ָר ָשׁה
ערט לֶ ְ
עה ְ
ִאיָ האבּ גֶ ֶ
וִ וי ִאיר זָ אגְ ט ַאז ִדי ִמ ְשׁ ָפּ ָחה ֶקען זִ ינְ גֶ ען
אטע ִמיט
ִאינְ ֵאיינֶ עם ִדי זְ ִמירוֹת ַשׁ ָבּתֶ ,דער ַט ֶ
אמע ִמיט ִדי ִקינְ ֶדער.
ִדי ַמ ֶ
ִאיֵ מיין ַאז ָדאס ִאיז ֶקעגְ ן ִדי ֲהלָ כָ ה ,אוֹיבּ
אטע
וֵ וייס ִאי גוּט ִאיז ִדי ֲהלָ כָ ה ַאז ֶדער ַט ֶ
ערן זַ יין וַ וייבּ אוּן ֶטעכְ ֶטער
אקע ֶה ְ
ֶמעג ַט ֶ
זִ ינְ גֶ עןָ ,א ֶבּער לְ ַמ ֲע ֶשׂה ִאיז קוֹל ְבּ ִא ָשׁה עֶ ְרוָ ה,
ישׁט זָ אגְ ן ַקיין ְד ָב ִרים
אוּן עֶ ר ָטאר נִ ְ
דוּשׁה ִבּ ְשׁעַ ת זֵ יי זִ ינְ גֶ עןַ .אזוֹי וִ וי וֶ וען זֵ יי
ֶשׁ ִבּ ְק ָ
יעוּת'דיג ִאיז ָדאס
ִ
עקט ְצנִ
עד ְ
ישׁט צוּגֶ ֶ
זֶ ענֶ ען נִ ְ
אטן אוּן ַמאן,
אר'ן ַט ְ
אבּלֶ עם פַ ְ
ישׁט ַקיין פְּ ָר ְ
נִ ְ
עמאלְ ט זָ אגְ ן ַקיין
ישׁט ֶד ָ
ָא ֶבּער עֶ ר ָטאר נִ ְ
ארנְ ט פוּן זֵ יי.
דוּשׁה ִאין פָ ְ
ְד ָב ִרים ֶשׁ ִבּ ְק ָ
ערן אוּן
ִאיָ האף ִאיר וֶ ועט ִמיר ָדאס עֶ נְ ְטפֶ ְ
ְקלָ אר ְשׁ ֶטעלְ ן.
יְ יַ ֵשׁר כּ ַֹח

ְתּשׁוּבָ ה:
ְבּעֶ זְ ַרת ה' יִ ְת ָבּ ַר
יוֹם ג' פַּ ְר ַשׁת ְשׁ ִמינִ י ,י"ט ֲא ָדר ב'ְ ,שׁנַ ת
תשע"ט לִ פְ ָרט ָק ָטן
לְ כָ בוֹד  ...נֵ רוֹ יָ ִאיר.
ִאיָ האבּ עֶ ְר ַהאלְ ְטן ַדיין ְבּ ִריוו.
וּתשׁוּבוֹת ְבּ ֶר ְסלֶ ב )ג' ֲאלָ ִפים ,תמ"ד(
ִאין ְשׁ ֵאלוֹת ְ
מוֹה ָרא"שׁ ַאזַ א ְשׁ ֵאלָ ה:
פְ ֶרעגְ ט ֵאיינֶ ער ָאן ַ
קוֹדשׁ
"אי פִ יר זִ י צוּ זִ ינְ גֶ ען זְ ִמירוֹת ַשׁ ָבּת ֶ
ִ
אמען ִמיט ַמיינֶ ע ִקינְ ֶדערָ ,א ֶבּער ֱהיוֹת ִאי
צוּזַ ֶ
יידלֶ ע ,וִ ויל ִאי פְ ֶרעגְ ן
ערע ֵמ ְ
ָהאבּ שׁוֹין עֶ לְ ֶט ֶ
אמען ִמיט ִמיר
יטזִ ינְ גֶ ען צוּזַ ֶ
אוֹיבּ זֵ יי ֶמעגְ ן ִמ ְ
ערט
מוֹה ָרא"שׁ עֶ נְ ְטפֶ ְ
ִדי זְ ִמירוֹת ַשׁ ָבּת?" אוּן ַ
"א ְשׁ ֶרי וְ ַא ְשׁ ֵרי ֶחלְ ְקֶ שׁ ַא ָתּה ָשׁר
ִאיםַ :
וּמזַ ֵמּר זְ ִמירוֹת ְבּ ֻשׁלְ ָחן ַה ַשׁ ָבּת עִ ם כָּ ל
ְ
ַהיְ לָ ִדים" ,וואוֹיל ִאיז ִדיר אוּן וואוֹיל ִאיז ַדיין
ֵחלֶ ק ַאז דוּ זִ ינְ גְ ְסט זְ ִמירוֹת ַשׁ ָבּת ַבּיי ִדי
"שׁ ַר ֵבּינוּ
עוּדה ִמיט ַאלֶ ע ַדיינֶ ע ִקינְ ֶדערֶ ,
ְס ָ
זִ כְ רוֹנוֹ לִ ְב ָרכָ ה ִה ְקפִּ יד עַ ל זֶ ה ְמאֹד ְמאֹד ,וְ ָר ָצה
לוֹמינוּ יָ ִשׁירוּ ְבּכָ ל ַשׁ ָבּת ֶאת ִשׁ ֵירי
ֶשׁ ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
ֹאמרוּ ֶאת כָּ ל ַהזְּ ִמירוֹת וְ א יִ ְת ַבּיְּ שׁוּ
ַה ַשׁ ָבּת וְ י ְ
ֵמ ַאף ֶא ָחד ,כִּ י עִ ָיקר ַהיַּ ֲהדוּת זֶ ה ְתּ ִמימוּת
וּפְ ִשׁיטוֹת" ,וַ וייל ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִבּי ָהאט
עדן
זֵ ייעֶ ר ַמ ְקפִּ יד גֶ עוֶ וען ֶמען זָ אל זִ ינְ גֶ ען יֶ ְ
ַשׁ ָבּת נִ יגוּנִ ים לְ כָ בוֹד ַשׁ ָבּת ,אוּן ֶמען זָ אל זָ אגְ ן
עמען
ישׁט ֶשׁ ֶ
אוּן זִ ינְ גֶ ען ַאלֶ ע זְ ִמירוֹת אוּן זִ י נִ ְ
פוּן ֵקיינֶ עם ,וַ וייל זִ ינְ גֶ ען זְ ִמירוֹת ִאין ַשׁ ָבּת ִאיז
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ייסט ָדאס "גָדוֹל" " -גְ ר ֹויס".
דוּרְ .תּ ִפלָה הֵ ְ
יסים ְ
נִ ִ
דוּר .דֶ עם וָ ואס ִדי ִאי ְדן
יסים ְ
ֶעשׁען גְ רוֹיסֶ ע נִ ִ
"שׁבָּ ת הַ גָדוֹל" וַ וייל דֶ עמָ אלְ ט ִאיז ג ֶ
ייסט דֶ ער ַשׁבָּ ת ַ
ערפַ אר הֵ ְ
דֶ ְ
ייסט ָדאס ַשׁבָּ ת "הַ גָדוֹל"  -דֶ ער "גְ רוֹיסֶ ער" ַשׁבָּ ת.
ערפַ אר הֵ ְ
ער ְשׁ ְטן ,דֶ ְ
עטן דֶ עם אֵ ייבֶּ ְ
אבּן גֶעבֶּ ְ
הָ ְ
אבּן ִדי ִא ְידן גֶענוּמֶ ען אַ לֶעמֶ עלֶע וָ ואס ָדאס ִאיז גֶעוֶ וען
דֶ ער טוֹר ְבּ ֶרענְ גְ ט )או ַֹרח ַח ִיים ִס ָימן ת"ל( אַז ִאין ַשׁבָּ ת הַ גָדוֹל הָ ְ
ֶעבּינְ דֶ ען צוּם בֶּ עט ,כְּ דֵ י ָדאס צוּ ֶשׁ ְח ְט'ן פַ אר אַ ָק ְרבַּ ן פֶּ סַ ח ,אוּן ִדי
ִדי עֲ בו ָֹדה ז ָָרה פוּן ִדי ִמ ְצ ִריִים אוּן עֶ ס צוּג ִ
ֶעקענְ ט טוּןָ ,דאס ִאיז גֶע ֶווען אֵ יין נֵס וָ ואס ִאיז
ישׁט ג ֶ
ָארנִ ְ
אבּן ג ְ
יצט ִמיט ִדי צֵ יין אָ בֶּ ער זֵיי הָ ְ
ֶעק ִר ְ
אבּן ג ְ
ִמ ְצ ִריִים הָ ְ
ער ְשׁ ְטן.
עטן דֶ עם אֵ ייבֶּ ְ
אבּן גֶעבֶּ ְ
דוּרֶ .דעם וָ ואס ִדי ִא ְידן הָ ְ
ֶעשׁען נָאר ְ
ג ֶ
ֶעבּ ֶרענְ גְ ט ִאין מֶ ְד ָרשׁ )מֶ ְד ָרשׁ ְתּ ִהלִ ים ִמזְ מוֹר קל"ו( אַז ֶווען דֶ ער
וערט ג ְ
אס ְירט וֶ ְ
עמאלְ ט פַּ ִ
נָא .אַ ֵנס וָ ואס הָ אט דֶ ָ
אר ְבּן ,זֶענֶען אַלֶע ְבּכו ִֹרים גֶעגַאנְ גֶען צוּ זֵייעֶ ֶרע
ער ְשׁטֶ ער הָ אט אָנְ גֶעזָאגְ ט ִדי ִמ ְצ ִריִים אַז ִדי ְבּכו ִֹרים ֶוועלְ ן ְשׁטַ ְ
אֵ ייבֶּ ְ
ישׁט אַז ִמיר זָאלְ ן
משׁה הָ אט גֶעזָאגְ ט ,וִ וילְ ט ִאיר נִ ְ
ֶעשׁען אַלֶעס וָ ואס ֶ
ֶעצט ִאיז ג ֶ
"בּיז י ְ
טַ אטֶ עס אוּן גֶעזָאגְ טִ :
אבּן ִדי ַטאטֶ עס
אר ְבּן!" הָ ְ
ישׁט וֶועלְ ן ִמיר ְשׁטַ ְ
ֶעבּן? לָאזְ ט אַרוֹיס ִדי ִא ְידן פוּן ִמ ְצ ַריִ ם ,וַ וייל אוֹיב נִ ְ
ַייבּן ל ְ
ְבּל ְ
ֹיסלָאזְ ן ִדי ִא ְידן פוּן ָדא!"ֶ ,זענֶען ִדי
ישׁט אַרו ְ
אר ְבּן וֶ ועלְ ן ִמיר נִ ְ
ערט" :אֲ ִפילוּ אַלֶע ִמ ְצ ִר ִיים ֶוועלְ ן ְשׁטַ ְ
גֶעעֶ נְ ְטפֶ ְ
אבּן נָאר צָ רוֹת פוּן
עטן" :לָאז אַרוֹיס ִדי ִא ְידן פוּן ָדאִ ,מיר הָ ְ
ֶעשׁ ִריגְ ן אוּן זִ י .גֶעבֶּ ְ
ְבּכו ִֹרים גֶעגַאנְ גֶען צוּ פַּ ְרעֹה אוּן ג ְ
אבּן ִדי ְבּכו ִֹרים גֶעטוּן? יֶעדֶ ער
ייבּן ִדי ְבּכו ִֹרים .וָ ואס הָ ְ
אר ְט ַר ְ
ייסן זַיינֶע ְקנֶעכְ ט אַז זֵיי זָאלְ ן פַ ְ
זֵיי" ,הָ אט פַּ ְרעֹה גֶעהֵ ְ
ערט טוֹיזְ נְ ט ִמ ְצ ִר ִיים
ֶעקס הוּנְ ֶד ְ
וערד אוּן גֶע'הַ ְרגְ 'ט זַיין טַ אטֶ ע" ,לְ מַ כֵּה ִמ ְצ ַריִ ם ִבּ ְבכו ֵֹריהֶ ם" ,ז ְ
הָ אט גֶענוּמֶ ען אַ ְשׁ ֶו ְ
דוּרִ .די ְבּכו ִֹרים.
וארן ְ
זֶענֶען ֶדעמָ אלְ ט גֶע'הַ ְרגְ 'ט גֶעוָ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ִאיז גֶעקוּמֶ ען
דוּרְ .תּ ִפלָהֶ .
ֶעשׁען ,אוּן אַלֶעס נָאר ְ
עמאלְ ט ג ֶ
יסים וָ ואס ִאיז דֶ ָ
זֶעט מֶ ען ִדי גְ רוֹיסֶ ע נִ ִ
אקע גֶעטוּן ,אוּן
אבּן עֶ ס טַ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ִדי ִא ְידן הָ ְ
עדן צוּם אֵ ייבֶּ ְ
ֶערנְ ט פַ אר ִדי ִא ְידן אַז זֵיי ֶקענֶען ֶר ְ
ֹיסגֶעל ְ
אוּן או ְ
"שׁבָּ ת הַ גָדוֹל".
ייסט ֶדער ַשׁבָּ ת ַ
ערפַ אר הֵ ְ
יסים ,אוּן דֶ ְ
ֶעשׁען ִדי נִ ִ
דוּר .דֶ עם ִאיז ג ֶ
ְ

ֶדער ֵשׂכֶ ל ִאין גָ לוּת
ישׁט
אבּן נִ ְ
יקר גָלוּת ִמ ְצ ַריִ ם ,אַז דֶ ער ֵשׂכֶל ִאיז גֶע ֶווען ִאין גָלוּתִ ,די ִא ְידן הָ ְ
בֶּ אֱ מֶ ת ִאיז ָדאס גֶע ֶווען דֶ ער ִע ָ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ִאיז ֶגעקוּמֶ ען אוּן
ֹיס'פּו ְֹעלְ 'ן ִמיט ְתּ ִפלָהִ ,בּיז ֶ
ֶעוואוּסט פוּן זֵייעֶ ר גְ רוֹיסֶ ער כֹּחַ  ,אַז זֵיי ֶקענֶען אַלֶעס או ְ
ְ
ג
ֹיבּן צוּ
אקע אָנְ גֶעהו ְ
אבּן זֵיי טַ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ָדאס הָ ְ
ֶערנְ ט אַז זֵיי ֶקענֶען אַלֶעס פּו ְֹעלְ 'ן בַּ יים אֵ ייבֶּ ְ
ֹיסגֶעל ְ
עֶ ר הָ אט זֵיי או ְ
אבּן ז ֹוכֶה גֶע ֶווען צוּ דֶ עם י ֹום טוֹב פֶּ סַ ח" " -פֶּ ה-סָ ח" אַז דֶ ער
טוּן אוּן אַזוֹי זֶענֶען זֵיי אַרוֹיס פוּן ִמ ְצ ַר ִים ,אוּן ִמיר הָ ְ
ער ְשׁ ְטן.
יטן אֵ ייבֶּ ְ
ֹיבּן ְשׁמוּעֶ ְסן ִמ ְ
מוֹיל הָ אט אָנְ גֶעהו ְ
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם אֵ ייבֶּ ְ
"שׁבָּ ת הַ גָדוֹל" ִדי ִריכְ ִטיגֶע צַ ייט זִ י .צוּ בַּ אנֵייעֶ ן ִאין ִדי זַא .פוּן ֶר ְ
ֶעצט ִאין ַ
ערפַ אר ִאיז י ְ
דֶ ְ
ער ְשׁטֶ ער הָ אט אוּנְ ז
ויסן פוּן ִדי אֵ ייגֶענֶע כּוֹחוֹת ,אַז ֶדער אֵ ייבֶּ ְ
ֹיסצוּגֵיין פוּנֶעם אֵ ייגֶענֶעם ִמ ְצ ַריִם ,מֶ ען זָאל וִ ְ
אַרו ְ
ייבּן ֶרע ְדן צוּם
ארף נָאר עֶ פֶ ענֶען ִדי מוֹיל אוּן אָנְ הֵ ְ
ֹיס'פּו ְֹעלְ 'ן בַּ יי ִאים ,מֶ ען ַד ְ
זֵייעֶ ר לִ יבּ ,אוּן מֶ ען ֶקען אַלֶעס או ְ
ער ְשׁטֶ ער וֶ ועט זִ יכֶער הֶ עלְ ְפן.
ער ְשׁ ְטן וָ ואס מֶ ען וִ ויל ,אוּן ֶדער אֵ ייבֶּ ְ
עטן בַּ יים אֵ ייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ,בֶּ ְ
אֵ ייבֶּ ְ
ארוָ ואס מֶ ען ְד ֵרייט ִאיבֶּ ער דֶ עם ִטישׁ אוּם ַשׁבָּ ת הַ גָדוֹל .וַ וייל דֶ ער
דֶ ער ֶר ִבּי זָאגְ ט ִ)שׂיחוֹת הָ ַר"ן ִס ָימן פ"ח( :דֶ עם טַ עַ ם פַ ְ
עדן ,אַזוֹי וִ וי דֶ ער פָּ סוּק זָאגט ) ְיחֶ זְ ֵקאל מא ,כב( "וַ ְי ַדבֵּ ר" אֵ לַי זֶה "הַ שֻּׁ לְ חָ ן" אֲ ֶשׁר לִ ְפנֵי
ֹיפ'ן ִדיבּוּר ,אוֹיף ֶר ְ
ִטישׁ וַ וייזְ ט או ְ
ֶעד ֵרייט .פַ אר מֶ ען ִאיז אַרוֹיס פוּן
ערג ְ
וערט ִאיבֶּ ְ
ערפַ אר ְד ֵרייט מֶ ען ִאיבֶּ ער דֶ עם ִטישׁ וַ וייל דֶ ער ִדיבּוּר וֶ ְ
ה' .דֶ ְ
ארן
ִמ ְצ ַריִם ִאיז ֶדער ִדיבּוּר נָא .גֶע ֶווען ִאין גָלוּת ,אוּן נָאכְ דֶ עם ִאיז מֶ ען אַרוֹיס פוּן ִמ ְצ ַריִ ם אוּן עֶ ס ִאיז גֶעוָ ו ְ
עדןִ ,איז ֶדער ִדיבּוּר אַרוֹיס פוּן גָלוּת.
ֹיבּן ֶר ְ
"פֶּ סַ ח" " -פֶּ ה-סָ ח" ,מֶ ען הָ אט אָנְ גֶעהו ְ
ישׁט אוֹיף דֶ עם גֶע ֶווענְ לִ יכְ ן
ישׁע ְשׁ ִטיבֶּ ער ,אַז אוּם ַשׁבָּ ת הַ גָדוֹל עֶ ְסט מֶ ען נִ ְ
ֶעפ ְירט בַּ יי אַסַ אִ .א ִיד ֶ
עֶ ס ִאיז אַיינְ ג ִ
ארט ִאיז שׁוֹין גְ ֵרייט פַ אר פֶּ סַ ח ,מֶ ען עֶ ְסט אוֹיף אַ ְצוֵוייטֶ ע ִטישׁ.
ְפּלַאץ וואוּ מֶ ען עֶ ְסט גֶעוֶ וענְ לִ יַ .שׁבָּ ת ,וַ וייל ָד ְ
עדן צוּם
ֶערנֶען אַז פַ אר פֶּ סַ ח ִאיז דֶ ער ִטישׁ ,וָ ואס ָדאס גֵייט אַרוֹיף אוֹיף ֶר ְ
קוּמט אוּנְ ז ל ְ
זָאגְ ט דֶ ער ֶר ִבּי אַז ָדאס ְ
ֹיפ'ן
קוּמט פֶּ סַ ח ,עֶ ְסט מֶ ען דֶ עם הֵ יילִ יגְ ן סֵ דֶ ר שׁוֹין או ְ
ְ
ישׁט אוֹיף ִדי ִריכְ ִטיגֶע ְפּלַאץִ .בּיז עֶ ס
ער ְשׁ ְטן ,נָאכְ נִ ְ
אֵ ייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן.
עדן צוּם אֵ ייבֶּ ְ
ייבּט אָן ֶר ְ
ִריכְ ִטיגְ ן ְפּלַאץ ,וַ וייל ֶדעמָ אלְ ט גֵייט יֶעדֶ ער ִאיד אַרוֹיס פוּן ִמ ְצ ַר ִים ,עֶ ר הֵ ְ
ישׁט ַשׁבָּ ת הַ גָדוֹל אוֹיף ִדי גֶע ֶווענְ לִ י ֶכע ִטישׁ,
אקע נִ ְ
ֶעבּן ,אַזוֹי וִ וי מֶ ען עֶ ְסט טַ ֶ
ארף אָ בֶּ ער אוֹי .אַכְ טוּנְ ג ג ְ
מֶ ען ַד ְ
ָארמַ אל .דֶ ער ֶר ִבּי
סוּדר אַלֶעס וִ וי נ ְ
ישׁט ְמ ָ
ֹיסקוּמֶ ען אַז מֶ ען ֶרעגְ ט זִ י .אוֹיף ,וַ וייל עֶ ס ִאיז ָדא .נִ ְ
ֶקען זֵייעֶ ר גְ ִרינְ ג או ְ
ישׁט אוֹיף ,וַ וייל
יקר פַּ ְרנָסָ ה פוּן אַ מֶ ענְ ְטשׁ וֶ וענְ ְדט זִ י .צוּ עֶ ר ֶרעגְ ט זִ י .נִ ְ
זָאגְ ט )לִ יקוּטֵ י מוֹהֲ ַר"ן חֵ לֶק א' ִס ָימן ס"ח( אַז דֶ ער ִע ָ
אר ֶרעכְ ְטן דֶ עם ִטישׁ אוּן בַּ אקוּמֶ ען גְ רוֹיס ֶשׁפַ ע
אקע פַ ְ
ערפַ אר אוֹיבּ וִ ויל מֶ ען טַ ֶ
ֶעמט אַ ֶוועק ִדי פַּ ְרנָסָ הֶ .ד ְ
כַּעַ ס נ ְ
ֹיפ ֶרעגְ ן ֵקיינְ מָ אל ,אוּן ִפ ְירן דֶ עם ַשׁבָּ ת
ישׁט או ְ
ער ְשׁ ְטן אַז מֶ ען זָאל זִ י .נִ ְ
עטן דֶ עם אֵ ייבֶּ ְ
ארף מֶ ען בֶּ ְ
אוֹיף פֶּ סַ חַ ,ד ְ
ישׁט פֶ עלְ ן.
ָארנִ ְ
רוּאיגְ ֵקייט אוּן ְפ ֵרייד ,אוּן דֶ עמָ אלְ ט ֶוועט ג ְ
הַ גָדוֹל ִמיט ִ

ער ְשׁ ְטן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִדי זִ ְיס ֵקייט פוּן ֶר ְ
ַשׁבָּ ת הַ גָדוֹל זָאגְ ט מֶ ען ִדי הַ ְפטו ָֹרה פוּן "וְ עָ ְרבָ ה לַה'"ָ ,דאס הָ אט ַשׁיְיכוּת ִמיט ַשׁבָּ ת הַ גָדוֹל ,אַזוֹי וִ וי מֶ ען זָאגְ ט
שׁלֵחַ ָלכֶם אֵ ת אֵ לִ יָּה הַ נּ ִָביא לִ ְפנֵי בּוֹא יוֹם ה' 'הַ גָּדוֹל' וְ הַ נּו ָֹרא"ִ ,מיר
"הנֵּה אָנֹ כִ י ֹ
ארט בַּ יים סוֹף ֶדעם פָּ סוּק ִ
ָד ְ
שׂוּרה
ואר ְטן שׁוֹין וֶ וען עֶ ס וֶ ועט קוּמֶ ען דֶ ער "יוֹם הַ גָדוֹל"ֶ ,ווען אֵ לִ יָהוּ הַ נ ִָביא ֶוועט קוּמֶ ען ְמבַ ֵשׂר זַיין ִדי גוּטֶ ע ְבּ ָ
וַ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אַזוֹי וִ וי
עדן צוּם אֵ ייבֶּ ְ
ֹיבּן ֶר ְ
ֶעדער אָנְ הו ְ
ֹיסלֵייזְ ן ,אוּן ַדאן ֶוועט שׁוֹין י ֶ
קוּמט אוּנְ ז שׁוֹין או ְ
אַז מָ ִשׁיחַ ִצ ְד ֵקנוּ ְ
רוּרה לִ ְקרֹא ֻכלָּם ְבּ ֵשׁם ה'"  -וֶוען מָ ִשׁיחַ ֶוועט קוּמֶ ען
דֶ ער פָּ סוּק זָאגְ ט ְ)צפַ נְ יָה ג ,ט( "כִּ י אָז אֶ ְהפֹּ  .אֶ ל עַ ִמּים ָשׂפָ ה ְב ָ
ער ְשׁ ְטן.
עדן צוּם אֵ ייבֶּ ְ
וֶועט שׁוֹין יֶעדֶ ער ֶר ְ
ערצֵ יילְ ט פַ אר ֶר ִבּי נ ָָתן אַז ֶווען עֶ ר ִאיז גֶע ֶווען ִאין אֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל בַּ יי ִדי ְמעָ ָרה פוּן אֵ לִ יָהוּ
דֶ ער ֶר ִבּי הָ אט דֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ .ר ִבּי
עדט צוּם אֵ ייבֶּ ְ
ֶער ְ
ֶעשׁטַ אנֶען אוּן ג ֶ
ארט ג ְ
ֶעשׁטֶ עלְ ט וִ וי אֵ לִ יָהוּ הַ נ ִָביא ִאיז ָד ְ
ארג ְ
הַ נ ִָביא ,הָ אט עֶ ר זִ י .פָ ְ
אר ְשׁטַ אנֶען אַז אֵ לִ יָהוּ הַ נ ִָביא ִאיז אוֹי .גֶעוֶוען אַ
ֶוערטֶ ער ,עֶ ר הָ אט פַ ְ
וארן פוּן ִדי ו ְ
נ ָָתן ִאיז זֵייעֶ ר נִ ְתעו ֵֹרר גֶעוָ ְ
דוּר .דֶ עם וָ ואס עֶ ר
מֶ ענְ ְטשׁ ,אַ בָּ ָשׂר וָ ָדם ,אוּן עֶ ר ִאיז צוּגֶעקוּמֶ ען צוּ זַיינֶע ֶגעוַ ואלְ ִדיגֶע גְ רוֹיסֶ ע מַ ְד ֵריגוֹת נָאר ְ
וארן אַז עֶ ר ֶוועט
ער ְשׁ ְטן .אַזוֹי גְ רוֹיס ִאיז עֶ ר גֶעוָ ְ
עדט אַסַ א .צוּם אֵ ייבֶּ ְ
ֶער ְ
הָ אט ג ֶ
יח
ישׁע ִקינְ דֶ ער אַז מָ ִשׁ ַ
שׂוּרה פַ אר ִא ִיד ֶ
זַיין דֶ ער וָ ואס וֶ ועט קוּמֶ ען זָאגְ ן ִדי ְבּ ָ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
יט'ן אֵ ייבֶּ ְ
ֶעבּן ִמ ְ
עדן אוּן ל ְ
ֹיבּן ֶר ְ
קוּמט אוּן יֶעדֶ ער ֶוועט שׁוֹין אָנְ הו ְ
ְ
נָאר ִאים ִדינֶען.
ֶעצט צוּם יוֹם טוֹב פֶּ ַסח ,וֶ וען מֶ ען
ייטן זִ י .י ְ
ָדאס ִאיז ִדי הֲ ָכנָה וָ ואס ִמיר גְ ֵר ְ
ייטן דֶ עם כּוֹס פַ אר אֵ לִ יָהוּ הַ נ ִָביא אוּן עֶ פֶ ענֶען ִדי ִטיר פַ אר ִאים ,צוּ
וֶועט צוּגְ ֵר ְ
עדן צוּם
ֶערנְ ט אוּנְ ז צוּ ֶר ְ
מּוּדים וָ ואס עֶ ר ל ְ
וַ וייזְ ן אַז ִמיר נֶעמֶ ען אָן ִדי לִ ִ
ֹיסלֵייזְ ן פוּן גָלוּת.
ער ְשׁטֶ ער זָאל אוּנְ ז שׁוֹין או ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן דֶ ער אֵ ייבֶּ ְ
אֵ ייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,דאן
יט'ן אֵ ייבֶּ ְ
ֶעבּט ִמ ְ
עדט צוּם אֵ ייבֶּ ע ְר ְשׁ ְטן אוּן עֶ ר ל ְ
וֶוען אַ ִאיד ֶר ְ
ֹיבּט מֶ ען אָן ִדי הַ ְפטו ָֹרה "וְ עָ ְרבָ ה
ֶעבּן ,אוּן ִמיט דֶ עם הו ְ
ֶוערט ִאים זִ יס ָדאס ל ְ
ו ְ
ארן מֶ ענְ ְטשׁ.
יס ֵקייט פַ ְ
ער ְשׁ ְטן ְבּ ֶרענְ גְ ט אַ זִ ְ
עדן צוּם אֵ ייבֶּ ְ
לַה'" ָ -דאס ֶר ְ
ישׁן אוּן
ֹיפ ְפ ִר ְ
נוּצט אוֹיס ִדי הֵ יילִ יגֶע טֶ עג זִ י .צוּ או ְ
וואוֹיל ִאיז דֶ עם וָ ואס ְ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ ועט ִאים זַיין גוּט אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף
יטן אֵ ייבֶּ ְ
ֶעבּן ִמ ְ
ֹיבּן ל ְ
אָנְ הו ְ
)שׂיחוֹת מוֹהַ ָרא"שׁ עֶ ֶרַ .שׁבָּ ת הַ גָדוֹל(
ִ
יֶענֶע וֶ ועלְ ט.
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ישׁ ֵקייט.
ַאן עִ ָיקר ִאין ִא ִיד ְ
וייטער" :וְ לָ כֵ ן גַ ם ַה ָבּנוֹת ַהגְּ דוֹלוֹת יְ כוֹלוֹת
מוֹה ָרא"שׁ וַ ֶ
זָ אגְ ט ַ
ער ֶיבּער ֶקענְ ְסטוּ
לָ ִשׁיר ,כִּ י סוֹף כָּ ל סוֹף זֶ ה ְבּתוַֹ ה ִמ ְשׁפָּ ָחה"ֶ ,ד ִ
יידלֶ עִ די זְ ִמירוֹת ,וַ וייל ָדאס ִאיז ָדאַ דיין
זִ ינְ גֶ ען ִמיט ַדיינֶ ע ֵמ ְ
אר ְשׁ ֵטייט
ִמ ְשׁפָּ ָחה" .וְ כַ מוּ ָבןֶ ,שׁ ָאסוּר ֶשׁיִ ְהיוּ ָשׁ ָמה ֲאנָ ִשׁים זָ ִרים" ,פַ ְ
עמ ֶדע ֶמענְ ְט ְשׁן ,וַ וייל
ארט פְ ֶר ְ
ישׁט גֶ עפוּנֶ ען ָד ְ
ארן זִ י נִ ְ
זִ יַ אז עֶ ס ָט ְ
ישׁט
ארן נִ ְ
עמ ֶדע ֶמענְ ְט ְשׁן ָט ְ
)בְּ ָרכוֹת כד" :(:קוֹל ְבּ ִא ָשּׁה  -עֶ ְרוָ ה" ,פְ ֶר ְ
"א ָבל ְבּתוַֹ ה ִמ ְשׁפָּ ָחהֶ ,שׁא נִ ְמ ָצ ִאים ַרק
ערן פְ רוֹיעֶ ן זִ ינְ גֶ עןֲ ,
ֶה ְ
מוּתּר גַ ם לְ ָבּנוֹת ַהגְּ דוֹלוֹת לָ ִשׁיר"ָ ,א ֶבּער
ַא ָתּה וְ ִא ְשׁ ְתּ וְ ַהיְ לָ ִדים ָ -
ִמיט ַדיין ִמ ְשׁפָּ ָחה ַאלֵ יין ,וֶ וען נָ אר ַדיין וַ וייבּ אוּן ִקינְ ֶדער זֶ ענֶ ען ַבּיי
עוּדה ֶקענֶ ען זֵ יי ִמיט זִ ינְ גֶ ען ִדי זְ ִמירוֹת.
ִדי ְס ָ
שׁוּבה" :וְ זֶ ה ֵמעִ ָיקר ַה ִחינוּ - לְ ַחנֵּ 
מוֹה ָרא"שׁ פִ ְירט אוֹיס ִדי ְתּ ָ
ַ
ֶאת ַהיְ לָ ִדים ֶשׁיָ ִשׁירוּ זְ ִמירוֹת ְבּ ַשׁ ָבּתֶ ,שׁזֶּ ה ָד ָבר גָ דוֹל ְמאֹד ְמאֹד",
זִ ינְ גֶ ען זְ ִמירוֹת ִמיט ִדי ִקינְ ֶדער ִאיז ַאן עִ ָיקר אוּן ַא יְ סוֹד ִאין ִחינוּ,
ער ְשׁ ְטן.
ייבּ ְ
ָדאס ְבּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ִאין ִדי ִקינְ ֶדער ַא לִ ְיבּ ַשׁאפְ ט צוּם ֵא ֶ
אבּן ַה ְצלָ ָחה ִאין ַאלֶ ע
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ֶהעלְ פְ ן זָ אלְ ְסט ָה ְ
ייבּ ְ
ֶדער ֵא ֶ
עִ נְ יָ נִ ים.

אייבערשטער שיקט פאר'ן מענטש ,און טראץ זיינע שווערע יסורים האט ער קיינמאל
נישט אראפגענומען די שמייכל פון זיין פנים.
אלע וואס האבן געארבעט מיט שמעי ,די דאקטורים און אנדערע געהילפן ,האבן כסדר
באוואונדערט זיין שטענדיגע שמייכל .וויסענדיג זיין גאר שווערע געזונט צושטאנד ,די
ביטערע שווערע יסורים מיט וואס ער ראנגלט זיך טאג טעגליך ,האבן זיי נישט געקענט
פארשטיין ווי אזוי אזא מענטש קען זיך האלטן פרייליך און גוטמוטיג צו יעדע צייט ,און
נאך מחזק זיין און פרייליך מאכן יעדן ארום זיך.
שמעי איז דורכגעגאנגען שווערע פיינפולע מעדעצינישע באהאנלונגען במשך די יארן,
און די וואך איז שמעי אריין אין שפיטאל אין אן עמערדשענסי צושטאנד ,און ליידער האט
ער דעם מאנטאג טהרה אויסגעהויכט זיין הייליגע און אויסגעלייטערטע נשמה.
די לויה איז פארגעקומען מאנטאג אוונט ביים בית המדרש מאור התפלה אין בארא
פארק ,הונדערטער אידן זענען ארויסגעקומען אים באגלייטן צו זיין אייביגע רוה ,פילע
רבנים האבן מספיד געווען און באוויינט די ביטערע אבידה.
ביי זיין הספד האט דער ראש ישיבה ארויסגעברענגט ווי מ'האט געזען די קבלת יסורים
באהבה פון שמעון ,ווי טראץ אלע זיינע ווייטאגן און יסורים ,האט ער אייביג געהאט א
שמייכל אויפן פנים ,און אלץ געענטפערט "ברוך השם" מיט א שמייכל פאר יעדן וואס
האט אים געפרעגט וואס ער מאכט ,און ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין תרעומות
אויפ'ן אייבערשטן.
דער ראש ישיבה האט אראפגעלייגט ווי ער פלעגט זיך אויסשמועסן דאס הארץ צום
אייבערשטן ,בפרט דאס וואס ער פלעגט מאכן א סטאנציע ביי ברכת "רפאינו" ביי שמונה
עשרה פון יעדע תפלה יעדן טאג ,וואו ער פלעגט פארריגסן טייכן טרערן און זיך איינבעטן
ביים אייבערשטן כבן המתחטא לפני אביו ,און ווען די בחורים פלעגן צוריק קומען פון
פרישטאג פלעגט מען אים נאך טרעפן אויף זיין פלאץ אינמיטן שמו"ע.
דער ראש ישיבה האט ארויסגעברענגט וויפיל ער האט אלץ אנגעיאגט אין די קורצע
צייט דורכצולערנען כמעט כל התורה כולה ,אריינגערעכנט צוויי מאל ש"ס ,און בערך
אכציג מאל משניות.
נאך די לויה איז מען ארויסגעפארן קיין קרית יואל וואו ער איז געקומען לקבורה.
אין די טעגליכע בריוון וואס דער ראש ישיבה שליט"א שרייבט יעדן טאג פאר אנשי
שלומינו ,האט דער ראש ישיבה די וואך שטארק מעורר געווען זיך צו מאכן א חשבון
הנפש ,שרייבנדיג" ,חכמינו זכרונם לברכה זאגן )שבת קו" (.אחד מבני החבורה שמת" ,ווען
א חבר גייט אוועק פון די וועלט" ,תדאג כל החבורה" ,זאלן אלע חברים זיך מאכן א חשבון
הנפש; מען זאל אריין טראכטן אז סוף כל סוף וועלן אלע דארפן אוועק גיין פון די וועלט,
אלע וועלן מיר דארפן איבערלאזן די וועלט און דעמאלט וועט גארנישט נוצן ,נאר די תורה,
מצוות און מעשים טובים וואס מען האט זיך אנגעגרייט  -דאס וועט איבערבלייבן",
ווייטער אין די בריוון האט דער ראש ישיבה שליט"א ארויסגעברענגט באריכות די עבודת
הקודש פון שמעי ,זיין לערנען און דאווענען ,זיין שמחה און זיין שטארקע אמונה ,טראץ די
פילע שוועריקייטן וואס ער איז דורכגעגאנגען ,און געפאדערט פון אנשי שלומינו צו מאכן
א חשבון הנפש און זען אז מיר ,וואס מיר זענען ב"ה געזונט און שטארק ,דארפן זיכער זיך
שטארקן אין תורה ותפלה ,און שמחה און אמונה.
זאל דער אייבערשטער העלפן מיר זאלן מער נישט הערן קיין ביטערע בשורות ,ותהא
נשמתו צרורה בצרור החיים.
והחי יתן אל לבו!

וָ ואס טוּט ֶמען וֶ וען
ישׁט?
ִדי ִקינְ ֶדער פָ אלְ גְ ן נִ ְ
ְשׁ ֵאלָ ה:
יט"א,
לְ כָ בוֹד ֶדער רֹאשׁ יְ ִשׁ ָיבה ְשׁלִ ָ
ערן?
ישׁט ָפאלְ גְ ן ִדי עֶ לְ ֶט ְ
וָ ואס טוּט ֶמען ַאז ִדי ִקינְ ֶדער וִ וילְ ן נִ ְ
ִאיר ָהאט עֶ פֶּ עס ַאן עֵ ָצה?
יְ יַ ֵשׁר כּ ַֹח

ְתּשׁוּבָ ה:

***

לעצטע געלעגנהייט זיך משתתף צו
זיין אינעם קמחא דפסחא קאמפיין

אויב ווילט איר זוכה זיין אין די געוואלדיגע מצוה פון געבן
קמחא דפסחא ,צו קענען אויסצאלן אלע איינגעשטעלטע
במוסדותינו הק' אויף יום טוב פסח
רופט אין אפיס 718-384-1652 #101
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אין די לעצטע וואך פאר דעם יום טוב פסח ,גייט ווייטער אן די קמחא דפסחא קאמפיין
צוזאם צו שטעלן געלט צו קענען אויסצאלן אלע איינגעשטעלטע אין אונזערע מוסדות
אויף פסח.
עס האלט יעצט ביי א מצב אז מען איז שולדיג איבער הונדערט טויזנט דאלער פאר די
איינגעשטעלטע פון די מוסדות ,פון די ישיבה ,פון די תלמוד תורה און די סקול.
אין די לעצטע יארן איז דער קאמפיין געקרוינט געווארן מיט א געוואלדיגע הצלחה
מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף ,אנשי שלומינו האבן זיך זייער ווארעם אנגערופן מיט גרעסערע
סכומים ,און מען האט געקענט אויסצאלן אלע איינגעשטעלטע פאר פסח און זיי
פארשאפט א שמחת יום טוב .מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועלן אידן זיך אנרופן ווארעם
אויך דאס יאר ,און מיט דעם האבן א גלייכע חלק אין די הייליגע ארבעט .רופט אריין צו
געבן אייער ברייטהארציגע נדבה.718-384-1652 #101 ,
כל דכפין ייתי ויכול!

ְבּעֶ זְ ַרת ה' יִ ְת ָבּ ַר
יוֹם ב' פַּ ְר ַשׁת ְשׁ ִמינִ י ,י"ח ֲא ָדר ב'ְ ,שׁנַ ת תשע"ט לִ פְ ָרט ָק ָטן
לְ כָ בוֹד  ...נֵ רוֹ יָ ִאיר.
ִאיָ האבּ עֶ ְר ַהאלְ ְטן ַדיין ְבּ ִריוו.
ויסן זָ אלְ ְסטוּ ַאז ִ'קינְ ֶדער זֶ ענֶ ען ִקינְ ֶדער' ,אוּן ַאז ִ'קינְ ֶדער
וִ ְ
ישׁט' ,אוּן אוּנְ זֶ ער ַא ְר ֶבּעט ִאיז זֵ יי ְמ ַחנֵ  זַ יין.
פָ אלְ גְ ן נִ ְ
ישׁט אוּן
אבּלֶ עם ַאז ַדיינֶ ע ִקינְ ֶדער פָ אלְ גְ ן נִ ְ
ישׁט ַדיין פְּ ָר ְ
עֶ ס ִאיז נִ ְ
ישׁטַ .אזוֹי ִאיז
אבּלֶ עם ַאז זֵ יי פָ אלְ גְ ן נִ ְ
ישׁט זֵ ייעֶ ר פְּ ָר ְ
עֶ ס ִאיז אוֹי נִ ְ
ישׁט
עדיג אוּן נִ ְ
עבּ ִ
ֶדער ֶד ֶרָ העוֹלָ ם; ִקינְ ֶדער זֶ ענֶ ען וִ וילְ ד ,לֶ ֶ
ישׁט ַבּיי ֵאיין
ישׁט וֶ וען ֶמען רוּפְ ט זֵ יי  -נִ ְ
ערן נִ ְ
ערעוְ ִודיגִ .קינְ ֶדער ֶה ְ
ֶה ֶ
ישׁט ַבּיי ְצוֵ ויי ָמאלִ ,די גֶ עזוּנְ ֶטע נַ אטוּר פוּן ִקינְ ֶדער
ָמאל אוּן אוֹי נִ ְ
ישׁט צוּ פָ אלְ גְ ן וְ כוּ'.
ִאיז נִ ְ
ערן ִדי ַה ְק ָד ָמה וֶ ועט ִדיר זַ יין ַא ַסא גְ ִרינְ גֶ ער זֵ יי
עצט נָ אכְ ן ֶה ְ
יֶ ְ
לוֹירן
אר ְ
אוֹיסער זִ י אוּן פַ ְ
ֶ
וערן
ישׁט וֶ ְ
ועסט נִ ְ
ְמ ַחנֵ  צוּ זַ יין; דוּ וֶ ְ
ערן ,נָ אר
ישׁט ֶה ְ
ייסן אוּן זֵ יי וֶ ועלְ ן נִ ְ
ועסט זֵ יי עֶ פֶּ עס ֵה ְ
וְ כוּ' וֶ וען דוּ וֶ ְ
עדן נָ אכְ ַא ָמאל אוּן נָ אכְ ַא ָמאל ִבּיז זֵ יי וֶ ועלְ ן פָ אלְ גְ ן.
ועסט ֶר ְ
דוּ וֶ ְ
ויסןַ ,אז וֶ וען ֶמען זָ אגְ ט פַ אר
נָ אַ א זַ אִ איז וִ ויכְ ִטיג צוּ וִ ְ
ישׁט ְשׁפִּ ְירן שׁוּלְ ִדיג וֶ וען
דוֹמהָ ,טאר ֶמען זִ י נִ ְ
ִקינְ ֶדער 'נֵ יין' וְ כַ ֶ
ייבּן ָאן ְבּלָ אזְ ן אוּן ַמאכְ ן ַא ְבּרוֹגֶ ז פָּ נִ ים וְ כוּ'.
ֶמען זֶ עט וִ וי זֵ יי ֵה ְ
יטיגְ ן -
ארגִ ִ
ייבּט זֵ יי ָאן פַ ְ
לוֹיפט צוּ ִדי ִקינְ ֶדער אוּן ֶמען ֵה ְ
אוֹיבּ ֶמען ְ
וארט
ערן וַ וייל ַא וָ ְ
ָדאס ַמאכְ ט ַאז זֵ יי זָ אלְ ן ְמזַ לְ זֵ ל זַ יין ִאין ִדי עֶ לְ ֶט ְ
ויסן
ארפְ ן וִ ְ
עצט .נָ אר ִקינְ ֶדער ַד ְ
עשׁ ְ
וערט גְ ִרינְ ג גֶ ֶ
אמע וֶ ְ
אטע ַמ ֶ
פוּן ַט ֶ
אבּן ַמ ְחלִ יט גֶ עוֶ וען צוּ זָ אגְ ן 'נֵ יין'; ֶ'קענְ ְסט
ערן ָה ְ
ַאז אוֹיבּ ִדי עֶ לְ ֶט ְ
ארף ֶמען
דוֹמהַ ,ד ְ
ישׁט'; וְ כַ ֶ
ארט'; ִ'מיר קוֹיפְ ן ָדאס נִ ְ
ישׁט גֵ יין ָד ְ
נִ ְ
אבּן ַא שׁוּלְ ד גֶ עפִ יל ]גִ ילְ ִטי
ישׁט צוּ ָה ְ
ארק ַבּיי זִ י נִ ְ
זַ יין זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
צוּריק ִציעֶ ן.
ַקאנְ ְט ֶשׁעס[ אוּן ִ
ער ְשׁ ְטן ֶמען
ייבּ ְ
עטן ֶדעם ֵא ֶ
ערן ַא ַסאֶ בּ ְ
ארפְ ן עֶ לְ ֶט ְ
וְ עַ ל כּוּלָ ם ַד ְ
ישׁט
זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין צוּ עֶ ְר ִציעֶ ן עֶ ְרלִ יכֶ ע דוֹרוֹת; ֶמען ָטאר נִ ְ
עטן פַ אר עֶ ְרלִ יכֶ ע אוּן
עטן אוּן ֶבּ ְ
אוֹיסלָ אזְ ן ֲאפִ ילוּ ֵאיין ָטאג פוּן ֶבּ ְ
ְ
ער ְק ְס ֶטע זַ א אוֹיף ֶדער
גֶ עזוּנְ ֶטע ִקינְ ֶדער ,וַ וייל ְתּפִ ילָ ה ִאיז ִדי ְשׁ ֶט ְ
ערן אוֹיף ִדי ִקינְ ֶדער.
וֶ ועלְ טִ ,בּפְ ַרט ְתּפִ ילוֹת פוּן עֶ לְ ֶט ְ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ֶהעלְ פְ ן ִמיר זָ אלְ ן זוֹכֶ ה זַ יין
ייבּ ְ
ֶדער ֵא ֶ
תּוֹרה וְ ַהיִּ ְר ָאה.
ערע ִקינְ ֶדער עַ ל ֶד ֶרַ ה ָ
צוּציעֶ ן אוּנְ זֶ ֶ
אוֹיפְ ִ

די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
שליט"א פון די וואך ,קען מען זען אינעם
וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
צו באקומען אין ישיבה ,אדער רופט 646-334-2858
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עשׁיכְ ֶטע פוּן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן )כו(
ִדי לֶ עבְּ נְ ְסגֶ ִ
אשׁיב ,אוּן
ערן ִאין ְשׁ ָטאט ַד ִ
צוּריק צוּ זַ יין וַ וייבּ'ס עֶ לְ ֶט ְ
ארט ִ
קוּר ְצן פוּן פְ ִריעֶ ר :ר' בֶּ ער פָ ְ
ִאין ְ
בּוּרה ִדי ַאלֶ ע גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע עֵ צוֹת אוּן
יוּדל זַ "ל אוּן פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע ֲח ָ
אר'ן ַצ ִדיק ר' ְ
ער ֵציילְ ט פַ ְ
ֶד ְ
ארט צוּם
בּוּרה הוֹיבְּ ט זִ י אוֹיף אוּן פָ ְ
אקוּמען פוּן ֶרבִּ י'ן ,אוּן ִדי גַ אנְ ֶצע ֲח ָ
ֶ
ימוּדים וָ ואס עֶ ר ָהאט בַּ
לִ ִ
יוּדל גֵ ייט צוּם עֶ ְר ְשׁט ַא ַריין צוּם ֶרבִּ י'ן.
ועדיוְ ֶוקע ,אוּן ר' ְ
עדוֶ ִ
ֶרבִּ י'ן ַקיין ֶמ ְ

קלו
רוּמגֶ עגַ אנְ גֶ ען ִאין ְשׁטוּבּ ַארוֹיף אוּן ַא ָראפּ ִמיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ְד ֵביקוּת,
ֶדער ֶר ִבּי ִאיז ַא ְ
עקוּמען אוּן גֶ עזֶ ען ֶדעם ֶר ִבּי'ן זִ יְ ד ֵרייעֶ ן ַא ִהין אוּן ַא ֶהער ִמיט
ֶ
יוּדל ִאיז ַא ַריינְ גֶ
אוּן ר' ְ
וייטער זַ יין וֶ ועג ַאזוֹי וִ וי
ישׁט אוֹיף ִאים ,נָ אר גֵ ייט זִ י וַ ֶ
קוּקט ִבּכְ לַ ל נִ ְ
ְד ֵביקוּת ,אוּן ֶדער ֶר ִבּי ְ
ימער.
ישׁט גֶ עוֶ וען ִאין ִצ ֶ
ֵקיינֶ ער וָ ואלְ ט נִ ְ
לוּצלִ ינְ ג
עקוּקט אוֹיפְ 'ן ֶר ִבּי'ן ,אוּן פְּ ְ
ְ
עשׁ ַטאנֶ ען ִמיט גְ רוֹיס פַּ ַחד אוּן גֶ
יוּדל ִאיז גֶ ְ
ר' ְ
יוּדל אוּן פְ ֶרעגְ ט ִאים" ,וָ ואס וִ וילְ ְסטוּ?" ,אוּן ַאזוֹי וִ וי ר'
ְשׁ ֶטעלְ ט זִ יֶ דער ֶר ִבּי ָאפּ פַ אר ר' ְ
ערצוּ ִאיז עֶ ר גֶ עוֶ וען
רוֹיסער ַצ ִדיק ִאין זַ יין ְשׁ ָטאט ,אוּן ֶד ְ
אקאנְ ט ַאלְ ס ַא גְ ֶ
יוּדל ִאיז גֶ עוֶ וען ַבּ ַ
ְ
עקענְ ט ִדי כִּ ְת ֵבי ָה ֲא ִריזַ "ל ,אוּן
קוּבּל ,עֶ ר ָהאט זֵ ייעֶ ר גוּט גֶ ֶ
רוֹיסער ַבּעַ ל ְמ ָ
ַא לַ ְמ ָדן אוּן ַא גְ ֶ
עקוּמען ַא ֶהער
ֶ
"איִ בּין גֶ
ייטע ְשׁפְּ ַראִ ,
ערט ֶדעם ֶר ִבּי'ן ִמיט ַא ְבּ ֵר ֶ
ערפַ אר ָהאט גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
ֶד ְ
ערט ִמיט ַא
בוֹדת ה'"ָ ,האט ִאים ֶדער ֶר ִבּי גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
ַאז ֶדער ֶר ִבּי זָ אל ִמיר וַ וייזְ ן ַא ֶד ֶרִ אין ֲע ַ
יט'ן לָ שׁוֹן פוּן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים ס"ז ,ג'(" ,לָ ַדעַ ת ָבּ ָא ֶרץ ַדּ ְרכֶּ ֵ !?איינֶ ער וָ ואס ִאיז נָ א
וואוּנְ ֶדער ִמ ְ
ויסן ַא ֶד ֶרִ אין
ַאיינְ גֶ עזִ ינְ ֶקען ִאין ַא ְר ִציוֹת ,עֶ ר לִ יגְ ט נָ אִ אין ֶדער עֶ ְרד ,עֶ ר וִ ויל גָ אר וִ ְ
בוֹדת ה'?!".
ֲע ַ
רוֹיסער ַפּ ַחד ,עֶ ר ָהאט זִ י
וארפְ ן אוֹיף ִאים גָ אר ַא גְ ֶ
ִמיט ִדי ֵרייד ָהאט ֶדער ֶר ִבּי גֶ עוָ ְ
עבּלִ ְיבּן ְשׁ ֵטיין ַבּיים ִטיר ,אוּן
ערוּקט ,אוּן ִאיז גֶ ְ
צוּריק גֶ ְ
אקן אוּן עֶ ר ָהאט זִ יִ 
ער ְשׁ ָר ְ
זֵ ייעֶ ר ֶד ְ
עהאט צוּ עֶ פֶ ענֶ ען נָ אכְ ַא ָמאל זַ יין מוֹיל.
מוֹרא גֶ ַ
ָהאט שׁוֹין ָ
עהוֹיבּן וַ וייזְ ן ַא ְשׁ ֵמייכְ ל ,אוּן ַאזוֹי ָהאט עֶ ר זִ יַ א ִבּ ְיסל
ְ
ַדאן ָהאט ֶדער ֶר ִבּי ִאים ָאנְ גֶ
מוֹרא פוּן ִמיר? ִאיִ בּין ַא
אסטוּ ַאזוֹי ָ
ארוּאיגְ ט ,אוּן ֶדער ֶר ִבּי ָהאט ִאים גֶ עזָ אגְ ט" ,וָ ואס ָה ְ
ַבּ ִ
ֶמענְ ְטשׁ פּוּנְ ְקט וִ וי ִדירִ ,איִ בּין נָ אר ַא ִבּ ְיסל ְקלוּגֶ ער פוּן ִדיר" .אוּן ַאזוֹי ָהאט ֶדער ֶר ִבּי
עקוּמען אוּן ִאיז
ֶ
צוּריק גֶ
עדן ִמיט ִאים ֶמער פְ ַריינְ ְדלִ יִ ,בּיז עֶ ר ִאיז שׁוֹין ִ
עהוֹיבּן ֶר ְ
ְ
ָאנְ גֶ
וארפְ ן אוֹיף ִאים ַא
עבּן ֶר ִבּי'ןַ .דאן ָהאט ֶדער ֶר ִבּי נָ אכְ ַא ָמאל גֶ עוָ ְ
עשׁ ַטאנֶ ען נֶ ְ
וייטער גֶ ְ
וַ ֶ
ערנָ אָ האט ֶדער
צוּריק גֶ עצוֹיגְ ן צוּם ִטיר ,אוּן ֶד ְ
וידער ִ
רוֹיסער פַּ ַחד ,אוּן עֶ ר ָהאט זִ י וִ ֶ
גְ ֶ
עשׁ ֵמייכְ לְ ט צוּ ִאים אוּן ִאים ְמ ַק ֵרב גֶ עוֶ וען ,אוּן ִאים נָ אכְ ַא ָמאל גֶ עזָ אגְ ט וִ וי
ֶר ִבּי נָ אכְ ַא ָמאל גֶ ְ
מוֹרא פוּן ִמיר? ִאיִ בּין ַא ֶמענְ ְט ְשׁן פּוּנְ ְקט וִ וי ִדירִ ,איִ בּין
אסטוּ ַאזוֹי ָ
פְ ִריעֶ ר" ,וָ ואס ָה ְ
נָ אר ַא ִבּ ְיסל ְקלוּגֶ ער פוּן ִדיר".
אקן
ער ְשׁ ָר ְ
וארן ַאזוֹי ֶד ְ
ַאזוֹי ָהאט ֶדער ֶר ִבּי גֶ עטוּן ִמיט ִאים ַא ַסאָ מאלִ ,בּיז עֶ ר ִאיז גֶ עוָ ְ
עדן ִמיט
עהוֹיבּן ֶר ְ
ְ
אר'ן ֶר ִבּי'ן ,עֶ ר ָהאט ָאנְ גֶ
עהוֹיבּן וֵ ויינֶ ען פַ ְ
ְ
עבּ ָראכְ ןַ ,אז עֶ ר ָהאט ָאנְ גֶ
אוּן ֶצ ְ
עדן ִמיט ִאים
עהוֹיבּן ֶר ְ
ְ
עמאלְ ט ָהאט ֶדער ֶר ִבּי ָאנְ גֶ
וּבפְ ִשׁיטוֹת ,אוּן ֶד ָ
ַאן ֱא ֶמתִ ,בּ ְתּ ִמימוּת ִ
אסן ַאז עֶ ר
אשׁלָ ְ
וארן ִאינְ גַ אנְ ְצן ָבּ ֵטל צוּם ֶר ִבּי'ן ,אוּן עֶ ר ָהאט ַבּ ְ
ֵשׁיינֶ ע זַ אכְ ןִ ,בּיז עֶ ר ִאיז גֶ עוָ ְ
ייבּן ַבּיים ֶר ִבּי'ן.
וֶ ועט שׁוֹין ְבּלַ ְ
קלז
מוּאל ַאייזִ יק ,אוּן עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ְבּ ֶט ַבע
ערנָ אִ איז ַא ַריין זַ יין ַח ֶברֶ ,דער ַצ ִדיק ר' ְשׁ ֵ
ֶד ְ
ארץ
אר'ן ֶר ִבּי'ן זַ יין גַ אנְ ֶצע ַה ְ
ער ֵציילְ ט פַ ְ
אוֹיס ֶד ְ
ְ
אר ֶקער ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ר ָהאט
זֵ ייעֶ ר ַא ְשׁ ַט ְ
וּפ ִשׁיטוֹת.
ִבּ ְתּ ִמימוּת ְ
עדן
בּוֹדדוּת ,זִ י צוּצוּגֶ עוואוֹינֶ ען צוּ ֶר ְ
ֶדער ֶר ִבּי ָהאט ִאים ַדאן גֶ עזָ אגְ ט ִדי זַ א פוּן ִה ְת ְ
גוּטער ְפ ַריינְ ד ,אוּן ַדאן ָהאט ֶדער ֶר ִבּי ִאים
עדט צוּ ַא ֶ
ער ְשׁ ְטן ַאזוֹי וִ וי ְמ ֶ'ר ְ
ייבּ ְ
צוּם ֵא ֶ
ארלִ ְירן[
וערן ]פַ ְ
"א ֶיבּער ַא ִבּ ֶיסעלֶ ע ְבּלוּט ,זָ אלְ ְסטוּ ָאנְ וֶ ְ
ארץ אוּן גֶ עזָ אגְ טִ ,
ָאנְ גֶ עכַ אפְּ ט ַבּיי ַה ְ
ִדי וֶ ועלְ ט אוּן יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט?! ְק ֶרעכְ ץ זִ י אוֹיס!".
עמאלְ ט גֶ עזָ אגְ ט ַאז עֶ ר זָ אל זִ י צוּגֶ עוואוֹינֶ ען ַא ַסא צוּ ְק ֶרעכְ ְצן
ֶדער ֶר ִבּי ָהאט ִאים ֶד ָ
וערן ִאינְ גַ אנְ ְצן
עדן צוּ זַ יינֶ ע גְ לִ ֶידערִ ,בּיז עֶ ר וֶ ועט וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן צוּ ֶר ְ
ייבּ ְ
צוּם ֵא ֶ
ֶ
ערט ,אוּן
ייט ְ
אוֹיסגֶ עלַ ֶ
ְ
צוּקוּמען צוּ ִדי ְבּ ִחינָ ה פוּן "וְ לִ ִבּי ָחלָ ל ְבּ ִק ְר ִבּי" ְ)תּ ִהלִ ים ק"ט ,כ"א(.
עדן צוּ
בּוֹדדוּת זָ אל עֶ ר ַא ַסאֶ ר ְ
ֶדער ֶר ִבּי ָהאט ִאים ָאנְ גֶ עזָ אגְ ט ַאז וֶ וען עֶ ר ַמאכְ ט ִה ְת ְ
עדן ֵא ָבר ַבּאזוּנְ ֶדער ,אוּן זֵ יי ַמ ְס ִבּיר זַ יין ַאז ַאלֶ ע ַתּ ֲאווֹת
עדן צוּ יֶ ְ
זַ יינֶ ע גְ לִ ֶידער ,עֶ ר זָ אל ֶר ְ
אר ְבּןֶ ,דער גוּף וֶ ועט
עדער ְשׁ ַט ְ
ייטן ,וַ וייל צוּם סוֹף וֶ ועט יֶ ֶ
ישׁ ֵק ְ
אר ְ
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט זֶ ענֶ ען נַ ִ
אר'ן
ייבּן פַ ְ
וערן ,אוּן ְס'וֶ ועט ְבּלַ ְ
ארפוֹילְ ט וֶ ְ
קוּמען ִאין ֵק ֶבר ,אוּן ַאלֶ ע ֵא ָב ִרים וֶ ועלְ ן פַ ְ
ָאנְ ֶ
טוֹבים.
ֶמענְ ְט ְשׁן נָ אר זַ יינֶ ע ִמ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים ִ
עוֹרר גֶ עוֶ וען אוּן ְמ ַחזֵ ק גֶ עוֶ ועןִ ,בּיז עֶ ר
וייטער ָהאט ִאים ֶדער ֶר ִבּי זֵ ייעֶ ר ְמ ֵ
אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
ייבּע ְר ְשׁ ְטן ִמיט ַא
עהוֹיבּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵא ֶ
ְ
וארן ,אוּן עֶ ר ָהאט ָאנְ גֶ
עוֹרר גֶ עוָ ְ
ארק נִ ְת ֵ
ִאיז גָ אר ְשׁ ַט ְ
ייבּן ַבּיים ֶר ִבּי'ן.
אסן ַאז עֶ ר וֶ ועט שׁוֹין ְבּלַ ְ
אשׁלָ ְ
גֶ עוַ ואלְ ִדיגְ ן ְבּ ֶרען .אוּן אוֹי עֶ ר ָהאט ַבּ ְ

נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

ברוך דיין האמת:
הבחור החשוב שמעון ענדצווייג ע"ה
מיט גרויס צער און ווייטאג איז אויפגענומען געווארן די וואך מאנטאג די
ביטערע בשורה איבער די פטירה פון הבחור החשוב שמעון ענדצווייג ע"ה
בן ר' פנחס הי"ו ,מחשובי תלמידי ישיבתינו הק' ,אין יונגן עלטער פון 18
יאר.
שמעון איז געווען א לעבעדיג קינד ביז די אכט יאר ווען ער איז דיאגניזירט
געווארן מיט א זעלטענע מחלה ,וואס פאראורזאכט רח"ל אז די קערפער
זאל צוביסלעך צעגיין .מיט יעדע יאר שפעטער ,איז געווארן שווערער און
שווערער פאר שמעי'ן צו גיין אויף די פיס.
במשך פונ'ם זומער שנת תשע"ה ,ווען די ישיבה איז שוין געווען ברייט
באקאנט אין די וועלט מיט די געוואלדיגע שיעורים פונעם ראש ישיבה
שליט"א ,איז דער טאטע ר' פנחס ארויפגעקומען אין ישיבה איבערשמועסן
מיט'ן ראש ישיבה שליט"א דער מצב פון זיין זון ,און דער ראש ישיבה האט
געזען אין דעם א געוואלדיגע תועלת סיי פאר שמעי אז ער וועט קענען דא
שטייגן און אויסניצן די צייט אומגעשטערט ,און סיי פאר די אנדערע
בחורים אז זיי זאלן זען פאר זיך א ביישפיל פון א בחור וואס לעבט מיט
אזעלכע שוועריקייטן און נוצט אויס די צייט ווי עס דארף צו זיין .ראש
חודש חשון האבן די בחורים אנטפאנגען שמעי אין ישיבה ,און פון דאן איז
ער געווארן א פערמענאנטער חלק פון די ישיבה.
שמעי האט זיך באלד צוגעכאפט צו די שיעורים פונעם ראש ישיבה ,סיי
צום סדר דרך הלימוד ווי ער איז געזעסן פון צופרי ביז ביינאכט אין זיין
רעדער שטול מיט א הויפן ספרים נעבן זיך ,און האט נישט אויפגעהערט
גורס צו זיין די הייליגע תורה ,טויזנטער בלעטער גמרא מיט טויזנטער
פרקים משניות ,מיט נאך פילע שיעורים בכל חלקי התורה ,מיט א געשמאק
און א חיות .ביי די שיעורים פלעגט דער ראש ישיבה כסדר באטאנען די
געוואלדיגע התמדה פון שמעי ,און ווי מ'דארף זיך לערנען פון אים.
אין ווייניגער פון א יאר זינט ער איז אנגעקומען אין ישיבה האט שמעי
זוכה געווען מסיים צו זיין גאנץ ש"ס .און אין יענע צייטן פלעגט ער אויך
ענדיגן יעדע וואך גאנץ ששה סדרי משנה .און מיט אומגעפער א יאר צוריק
האט ער געמאכט זיין צווייטע סיום הש"ס .מיט די צייט האט ער זיך
געמאכט נאך שיעורים אין כל התורה כולה ,און ער האט אנגעיאגט צו
לערנען א געוואלד אין די קארגע דריי יאר וואס ער האט פארברענגט דא
אין ישיבה.
ווי אויך האט ער זיך שטארק צוגעכאפט צו די געוואלדיגע מתנה וואס
דער רבי האט אונז געגעבן פון רעדן צום אייבערשטן ,דאס האט זיך
ספעציעל אנגעזען ביי יעדע תפלה ,ווען ער האט געמאכט יעדעס מאל אן
עמטליכע סטאנציע ביי ברכת רפאינו ,און מיט גרויסע בכיות זיך געבעטן
אויף זיין מאמע לשון אז דער אייבערשטער זאל אים העלפן ארויסגיין פון
זיין שווערע מצב.
אויך האט ער זוכה געווען צו זיין אויף ראש השנה אין אומאן מיט אנשי
שלומינו ,טראץ וואס דאס איז אים אנגעקומען זייער שווער.
ועל כולם האט ער מיט זיין ריין הארץ אויפגענומען די שיעורים פונ'ם
ראש ישיבה וואס רעדט אלעמאל אז א מענטש זאל נישט האבן קיין טענות
קעגן דעם אייבערשטן ,מ'זאל אננעמען באהבה אלעס וואס דער
<<<<<<

וּמען פוּן ֵספֶ ר "פְּ עֻ לַּ ת ַה ַצ ִדיק"
קוּמענְ ִדיגֶ ע וָ וא אי"ה  -גֶ ענ ֶ
ארזֶ עצוּנְ ג ֶ
פָ ְ

המקום ינחם אתכם

הבטחת מוהרא"ש

חיזוק צום טיר

מיט א שווער הארץ זענען מיר זיך
משתתף מיט די צער און ווייטאג פון

מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב,
קונטרסים ,דרשות ,ניגונים ,סידי'ס,
'USBס'SD ,ס ,און נאך;
דעליווערט צו אייער טיר!

מו"ה פנחס ענדצווייג הי"ו ומשפחתו
וועלכע טרויערן אויף די פטירה פון זייער בחור

הבה"ח שמעון ע"ה
המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבילי ציון וירושלים

אשר בנחל
וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.
יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און
געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני ,זיווגים הגונים ,רפואות וישועות.

רופט שוין 845-248-1651

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; מעשיות פון תפלה; און נאך

 / 845-414-8429 / 212-444-9191ארץ ישראל  / 0797040066ענגלאנד 03303502361
> < BreslevCenter.com
ד

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908
און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים.

קוואל פון חיזוק )פרויען(  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך

 / 845-414-8426 /212-444-9169ארץ ישראל  / 0797040069ענגלאנד 03303502363
צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com
חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876

