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בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ

ֵיילט
ֶּערצ ְ
מו ַֹּהרָׁא"ש ד ְ

ֲקב ִאיש ּו ֵבית ֹו ָׁבאּו ,דֶער פָּסּוק
ְאלֶּה ְשמוֹת ְבנֵי י ְִש ָׁר ֵאל ַּה ָׁב ִאים ִמ ְצ ָׁרי ְָׁמה ֵאת ַּיע ֹ
וֵ
קּומען" ,אּון דֶער פָּסּוק
"ה ָׁב ִאים" " -זֵיי ֶ
ֵייבט ָּאן ִמ ְּיט'ן נָּאמֶען "י ְִש ָׁר ֵאל" ,אּון עֶר זָּאגְּט ַּ
ה ְּ
ַארף מֶען
"באּו" " -זֵיי זֶענֶען ׁשוֹין גֶעקּו ֶמען" .ד ְּ
ֲקב" ,אּון עֶר זָּאגְּ ט ָׁ
"יע ֹ
ֶנְּדיגְּט ִמ ְּיט'ן נָּא ֶמען ַּ
עִ
ֵוייטע
ֶנְּדיגְּט ִמיט ַא ְּצו ֶ
ֵייבט ָּאן ִמיט אֵיין לָּׁשוֹן ,אּון עֶר ע ִ
ַארוָּואס דֶער פָּסּוק ה ְּ
ַאר ְּׁש ֵטיין פ ְּ
פ ְּ
לָּׁשוֹן?
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ח"א ִס ָּימן רס"א) ַאז וֶוען ַא ִאיד
ֶבי זָּאגְּ ט ִ(ל ֵ
מו ַֹהרָּא"ׁש ִאיז ָּדאס ַמ ְּס ִביר לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
ֶער ְּׁש ְּטן ,וָּואס
קּומט פּונֶעם אֵייב ְּ
ִויסן ַאז ָּדאס ְּ
ַארף עֶר ו ְּ
ַאלט ַארָּאפ פּון זַיין ַעב ֹודַת ה' ,ד ְּ
פ ְּ
ָּאכ ַא ָּמאל ִמיט ַא
ֵייבן נ ְּ
ֶועקן אּון ָּאנְּ ה ְּ
ֹיפו ְּ
ִיך או ְּ
אכט ַאז דֶער ִאיד זָּאל ז ְּ
ֶעמ ְּ
ָּהאט ָּדאס ג ַ
ֶער ְּׁש ְּטן.
ְּפ ִר ְּיׁש ֵקייט צּו ִדינֶען דֶעם אֵייב ְּ
ָּאכן ,נָּאר וֶוען מֶען זֶעט ַאז ֶמען ִאיז
ֶוערן צּו ְּבר ְּ
ִיׁשט ו ְּ
ֵיינְּמאל נ ְּ
ֶערפַאר ָּטאר ֶמען ק ָּ
ד ְּ
ֶּעצט" צּו ִדינֶען דֶעם
ֵייבט ָּאן "פּון י ְ
ִיך אוֹיף ,אּון מֶען ה ְּ
ֵייבט מֶען ז ְּ
ַאלן ,ה ְּ
ָּאפגֶעפ ְּ
ַאר ְּ
ֶער ְּׁש ְּטן.
אֵייב ְּ
ָׁאל" גֵייט ַארוֹיף
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ח"א ִס ָּימן כ"א) ַאז דֶער נָּאמֶען "י ְִשר ֵ
ֶבי זָּאגְּט ִ(ל ֵ
ֵייליגֶער ר ִ
דֶער ה ִ
ְאלֶּה ְשמוֹת ְבנֵי "י ְִש ָׁר ֵאל"
ֵייבט דֶער פָּסּוק ָּאן ,ו ֵ
ֶערפַאר ה ְּ
אוֹיף ַא הוֹיכֶע ַמ ְּדרֵיגָּה .ד ְּ
ֵוייסן ַאז זֵיי
ָׁאל"ַ ,א הֶעכֶערֶע ַמ ְּדרֵיגָּה ,ו ְּ
ֵייסן " ִי ְשר ֵ
ֶענְּט ְּׁשן וָּואס ה ְּ
"ה ָׁב ִאים" ִמ ְצ ָׁרי ְָׁמהִ ,די מ ְּ
ַּ
ָּאכ ַא ָּמאל ָּאן פּון ְּפ ִריׁש,
ֵייבן נ ְּ
ַאלן ְּכ ֵסדֶר ַארָּאפ ,אּון ה ְּ
אל ְּטן ִאין אֵיין קּומֶען קַיין ִמ ְּצ ַריִם ,זֵיי פ ְּ
ַה ְּ
ָּאכן ,וַוייל זֵיי
צּובר ְּ
ִיׁשט ְּ
ֶוערן נ ְּ
ָּאכ ַא ָּמאל אוֹיף ,אּון זֵיי ו ְּ
ִיך נ ְּ
ֵייבן ז ְּ
ָּאכ ַא ָּמאל ,אּון ה ְּ
ַאלן נ ְּ
אּון פ ְּ
ֵייבן פּון ְּפ ִריׁש.
ענְּדיג ָּאנְּ ה ְּ
ַארף ְּׁש ֶט ִ
ֵוייסן ַאז ַאזוֹי מּוז עֶס גֵייןַ ,אז ֶמען ד ְּ
ו ְּ
ֲקב"
"יע ֹ
ֵייסן ַּ
ֶענְּט ְּׁשן וָּואס ה ְּ
"באּו"ִ ,די מ ְּ
ּובית ֹו ָׁ
ֲקב" ִאיש ֵ
"יע ֹ
וִוידֶער זָּאגְּ ט דֶער פָּסּוקֵ ,את ַּ
אלן
"באּו" ,זֵיי זֶענֶען ׁשוֹין גֶעקּומֶען אוֹיף ִמ ְּצ ַריִם ,וֶוען זֵיי ַפ ְּ
ַא ְּקלֶענֶערֶע ַמ ְּד ֵריגָּהַ ,ביי זֵיי ִאיז ָׁ
ִיׁשט ַאז עֶס מּוז
ֵוייסן נ ְּ
ִיׁשט אוֹיף ,וַוייל זֵיי ו ְּ
ִיך ׁשוֹין נ ְּ
ֵייבן ז ְּ
ַייבן זֵיי ׁשוֹין ִליגְּן ,אּון ה ְּ
ַארָּאפְּ ,בל ְּ
ִיך אוֹיף.
ֵייבט ז ְּ
ַאלט אּון מֶען ה ְּ
ַאזוֹי זַייןַ ,אז מֶען פ ְּ
ָּאר ִנ ְּיׁשט ,אוֹיב
ָּאכן פּון ג ְּ
צּובר ְּ
ֶוערן ְּ
ִיׁשט ו ְּ
אר ְּקן ,אּון נ ְּ
ענְּדיג ְּׁש ַט ְּ
ִיך ְּׁש ֶט ִ
ארף ַא ִאיד ז ְּ
ֶערפַאר ַד ְּ
ד ְּ
ַוייטער ָּאן.
ִיך אוֹיף ,אּון ֶמען גֵייט ו ֶ
ֵייבט מֶען ז ְּ
דּור ְּכפַאל ,ה ְּ
מֶען ָּהאט ַא ְּ
(זֹאת ַהּתוֹרָּה ְּׁשמוֹת א)
***

ָּאׁשי ֵּתיבוֹת
ֶוער ֶטער זֶענֶען ר ֵ
ּטּורים זָּאגְּט ַאז ִדי ו ְּ
ְאלֶּה ְשמוֹת ְבנֵי י ְִש ָׁר ֵאל ,דֶער ַבעַל ַה ִ
וֵ
ִ'חיֶּה
ָׁ'שיר י ְ
ָׁ'עים י ִ
ְ'א ָׁחד ַּת ְ'רגּום ְב'קוֹל נ ִ
ֹמד ַּה'סֵדֶּר ְש ַּ'ניִם ִמ ְ'קרָׁא ו ֶּ
'שר ל'ו ֵ
ְ'א ָׁדם ַּא ֶּ
ו ָׁ
ַּש ִלים
ֵייליגֶע ַחזַ"ל זָּאגְּן (ברכות חְ ).לעו ָֹׁלם י ְ
'רּוכים ְל'עו ָֹׁלםַ ,אזוֹי וִוי ִדי ה ִ
ָׁש'נִים רַּ'בוֹת ַּא ִ
ֹתיו ַּעם
ְא ָׁחד ַּת ְרגּוםֶּ ,ש ָׁכל ַּה ַּמ ְש ִלים ַּפ ְר ִשיו ָׁ
ֹתיו ַּעם ַּה ִציבּור ְשנַּים ִמ ְקרָׁא ו ֶּ
ָׁא ָׁדם ַּפ ְר ִשיו ָׁ
ֶדרָּה זַייןְּׁ ,שנַים
ֲביר ס ְּ
ָּואך ַמע ִ
ֶענְּטׁש זָּאל יֶעדֶע ו ְּ
ֹתיוַ ,א מ ְּ
ּושנו ָׁ
ָׁמיו ְ
ַּה ִציבּור ַּמ ֲא ִר ִיכין ל ֹו י ָׁ
ָּארן.
ֶעבן לַאנְּ גֶע י ְּ
ֶדרָּה וֶועט ל ְּ
ֲביר ס ְּ
ֶחד ַּת ְּרגּום ,וַוייל וֶוער עֶס ִאיז ַמע ִ
ִמ ְּקרָּא וְּ א ָּ
ַארוָּואס ָּהאט
ֶדרָּה ,פ ְּ
ֶעדיגֶע ס ְּ
קּומט עֶס ַארַיין ִאין ִדי וָּואכ ִ
ַאר ְּׁש ֵטיין ,וִוי ְּ
ַארף מֶען ָּאבֶער פ ְּ
ד ְּ
ֶדרָּה זַיין?
ֲביר ס ְּ
ַארף ַמע ִ
פּונְּקט דָּא ְּמ ַרמֵז גֶעוֶועןַ ,אז מֶען ד ְּ
ִדי ּתוֹרָּה ְּ
ֶדרָּה
ֲביר ס ְּ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ח"א ִס ָּימן י"ט) ַאז ִמ ְּיט'ן ַמע ִ
ֹהרָּא"ׁש לוֹיט וִוי דֶער ֶר ִבי זָּאגְּט ִ(ל ֵ
זָּאגְּט מו ַ
ארבֶע ֲעבֵירָּה פּון ְּ"פגַם ַה ְּב ִרית" ,אּון וִוי ַבאקַאנְּט זֶענֶען ִדי ֶטעג פּון
ֶעכט ֶמען ִדי ַה ְּ
זַיין ,פַאר ְּ
ַר ַׁשת ְּׁשמ ֹות,
ֵייבט ָּאן פ ְּ
ֶער ַפאר וֶוען מֶען ה ְּ
ֶעכ ְּטן ,ד ְּ
ֶעציעֶל ְּמסּוגָּל צּו ַאלֶעס פַאר ְּ
ָּבי"ם ְּספ ִ
ׁשוֹב ִ
ֲביר
ָּבי"ם ֶטעגִ ,איז ִדי ּתוֹרָּה ְּמ ַר ֵמז ַאז מֶען זָּאל ָּאנְּ הֵיי ְּבן ַמע ִ
ִיך ָּאן ִדי ׁשוֹב ִ
ֵייבן ז ְּ
וָּואס ַדאן ה ְּ
ֶעכ ְּטן.
ֶדרָּה צּו זַיין אּון ִמיט דֶעם וֶועט מֶען ַאלֶעס פַאר ְּ
ס ְּ
(זֹאת ַהּתוֹרָּה ְּׁשמוֹת ב)

א

עטן ִאין ִדי הֵ יילִ יגֶע
ֶעט ֶר ְּ
ַאריינְּ ג ְּ
ֶעצט ַ
אבן י ְּ
ִמיר הָ ְּ
טֶ עג פּון ׁשוֹבָ ִבי"ם ,וָ ואס דֶ ער הֵ יילִ יגֶער אֲ ִר"י הַ ָקדוֹׁש
ארק
הָ אט ְּמ ַגלֶה גֶע ֶווען ַאז ִדי וָ ואכְּ ן זֶענֶען גָאר ְּׁשטַ ְּ
ֶעצ ִטיגֶע טֶ עג ִאיז גְּ ִרינְּ גֶער
ְּמסּוגָל אוֹיף ְּתׁשּובָ הִ ,אין ִדי י ְּ
ער ְּׁש ְּטן ,אּון פַ א ְּר ֶרעכְּ ְּטן
ערן צּום אֵ ייבֶ ְּ
ערנֶענְּ טֶ ְּ
זִ יְך צּו דֶ ְּ
ֶעבן.
ַאלֶעס וָ ואס מֶ ען הָ אט גֶעטּון ִאין ל ְּ
ֵיתים ַא
ויפיל ַתעֲ נ ִ
דֶ ער אֲ ִר"י הַ ָקדוֹׁש ֶרעכְּ נְּ ט אוֹיס וִ ִ
ֶעדע עֲ בֵ ָירה בַ אזּונְּ דֶ ער
אס ְּטן ,אוֹיף י ֶ
ארף פַ ְּ
מֶ ענְּ ְּטׁש ַד ְּ
וָ ואס עֶ ר הָ אט חַ "ו עוֹבֵ ר גֶעוֶ וען .אוֹיב וֶ ועלְּ ן ִמיר
יׁשט
אבן ִמיר נִ ְּ
ֵיתים ,הָ ְּ
אס ְּטן ִדי ַאלֶע ַתעֲ נ ִ
אר ְּפן פַ ְּ
ַד ְּ
גֶענּוג טֶ עג ִאין לֶע ְּבן צּו ֶקענֶען עֶ נְּ ִדיגְּ ן ִדי ַאלֶע
ֵיתים.
ַתעֲ נ ִ
דֶ ער הֵ יילִ יגֶער ֶר ִבי הָ אט גֶעזָאגְּ ט ַא מָ ָׁשל ַאז עֶ ס ִאיז
גֶע ֶווען ַאמָ אל אַ גְּ רוֹיסֶ ער עו ֶֹׁשר וָ ואס הָ אט גֶעהַ אט
ֶעבן ַא
ֹיסגֶעג ְּ
גָאר ַאסַ אְך גֶעלְּ טֶ .דער עו ֶֹׁשר הָ אט ַארו ְּ
ארגְּ ן גֶעלְּ ט ֶקען קּומֶ ען צּו
מֶ עלְּ דּונְּ ג ַאז וֶ וער עֶ ס וִ ויל בָ ְּ
אר ְּׁשטֵ ייט זִ יְך ַאז עֶ ס
ויפיל מֶ ען וִ ויל .פַ ְּ
ארגְּ ן וִ ִ
ִאים אּון בָ ְּ
אבן זִ יְך
ערגֶענּוג מֶ ענְּ ְּט ְּׁשן וֶועלְּ כֶע הָ ְּ
זֶענֶען גֶע ֶווען ִאיבֶ ְּ
אקע
ערצּו אּון דֶ ער עו ֶֹׁשר הָ אט טַ ֶ
ַאפט דֶ ְּ
צּוגֶעכ ְּ
ויפיל מֶ ען הָ אט נָאר גֶעוָ ואלְּ ט,
ֶעדן וִ ִ
ארגְּ ט פַ אר י ְּ
גֶעבָ ְּ
יבן ַאלֶע חֶ ְּׁשבוֹנוֹת ִאין זַיין בּוְך.
אר ְּׁש ִר ְּ
אּון עֶ ר הָ אט פַ ְּ
ערגֶעגַאנְּ גֶען זַיינֶע
אֵ יין טָ אג ִאיז דֶ ער עו ֶֹׁשר ִאיבֶ ְּ
ארגְּ ט
ֹיסגֶעבָ ְּ
ִביכֶער אּון גֶעזֶען ַאז עֶ ר הָ אט ׁשוֹין ַארו ְּ
יׁשט
ערן נִ ְּ
גָאר ַאסַ אְך גֶעלְּ טָ ,אבֶ ער ִדי מֶ ענְּ ְּט ְּׁשן ִקימֶ ְּ
צּוריק צּו קּומֶ ען אּון בַ אצָ אלְּ ן ָדאס גֶעלְּ ט ,אּון ָדאס
ִ
>>>>>>

דֶ ער הֵ יילִ יגֶער רֶ בִ י
זָאגְ ט
"מי ֶשרֹוצֶ ה לִ זְ ּכֹות לִ ְתשּובָ ה ,יְ הֵ א
חֵ לֶ ק ב'ִ ,סימָ ן עג)ִ :
רָ גִ יל בַ אֲ ִמירַ ת ְת ִהלִ יםּ ,כִ י אֲ ִמירַ ת ְת ִהלִ ים ְמסָּגָל
לִ ְתשּובָ ה" ,וֶוער עֶ ס וִ ויל ְתשּובָ ה טּון ,זָאל זָאגְ ן
ֶעצט ַארַ יין ִאין
ְת ִהילִ ים; דֶ ערִ יבֶ ער ַאז ִמיר זֶענֶען י ְ
דִ י שֹובָ בִ י"ם טֶ עג זָאלְ ְסטּו זָאגְ ן יֶעדְ ן טָ אג דֶ עם
יֹום ְת ִהילִ ים.
דֶ ער רֶ בִ י הָ אט ַאמָ אל גֶעזָאגְ ט ַאז מֶ ען דַ ארְ ף
ָאפְ דַ אנְ קֶ ען דֶ עם צַ דִ יק רֶ בִ י רְ פָ אֵ ל פּון בֶ ערְ ִשיד
זי"עַ ,א תַ לְ ִמיד פּון הָ רַ ב הַ קָ דֹוש רֶ בִ י פִ נְ חָ ס
ִמקָ ארִ יץ זי"ע ,אֹויף דֶ עם וָואס עֶ ר הָ אט ַארַ יין
גֶעבְ רֶ ע ְנגְ ט ִאין דִ י וֶועלְ ט ַאז מֶ ען קֶ ען זָאגְ ן
ְת ִהילִ ים אֲ פִ ילּו קַ אלְ ט ָאן קַ יין ִה ְתעֹורְ רּות .עֶ ר
פְ לֶ עגְ ט זָאגְ ן פַ אר זַיינֶע מֶ ענְ ְט ְשן" :זָאגְ ט אֲ פִ ילּו ַא
יטל ְת ִהילִ ים ,נָאר דֶ ער עִ יקָ ר ִאיר
קַ אלְ ְטן קַ אפִ ְ
זָאלְ ט זָאגְ ן ְת ִהלִ ים"; דֶ ער רֶ בִ י הָ אט דָ אס זֵייעֶ ר
אֹויסגֶעלֹויבְ ט ,וַוייל עֶ ר הָ אט ַארַ יין גֶעבְ רֶ ענְ גְ ט ִאין
ְ
דֶ ער וֶועלְ ט צּו זָאגְ ן ְת ִהילִ ים.
(לִ יקּוטֵ י מֹוהֲ רַ "ן,

(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' ְשמֹות תשע"ט)

<<<<<<

ערט.
ֶעׁשטֶ ְּ
ארק ג ְּ
הָ אט ִאים זֵייעֶ ר ְּׁשטַ ְּ
אבן
ויׁשן ִדי מֶ ענְּ ְּט ְּׁשן וָ ואס הָ ְּ
ְּצוִ ְּ
ארגְּ ט גֶעלְּ ט פּון דֶ עם עו ֶֹׁשר ִאיז אוֹיְך
גֶעבָ ְּ
ארגְּ ט
גֶע ֶווען אֵ יינֶער וָ ואס הָ אט גֶעבָ ְּ
יסל גֶעלְּ ט אּון עֶ ר הָ אט ָדאס
אַ ִב ְּ
עפט ,דֶ ער
ֶעׁש ְּ
עקט ִאין ַא ג ֶ
ֶעׁשטֶ ְּ
ַאיינְּ ג ְּ
יׁשט ַמ ְּצלִ יחַ
עפט הָ אט אָ בֶ ער נִ ְּ
ֶעׁש ְּ
ג ֶ
ארלו ְֹּירן ָדאס גַאנְּ צֶ ע
גֶע ֶווען ,עֶ ר הָ אט פַ ְּ
גֶעלְּ ט ,אּון עֶ ר הָ אט גֶעהַ אט גְּ רוֹיסֶ ע
יׁשט
ִסּורים פּון דֶ עם ַאז עֶ ר ֶקען נִ ְּ
י ִ
אר'ן עו ֶֹׁשר .דֶ ער מֶ ענְּ ְּטׁש הָ אט
בַ אצָ אלְּ ן פַ ְּ
אקע
ָאסן ַאז אֲ ִפילּו עֶ ר הָ אט טַ ֶ
אׁשל ְּ
בַ ְּ
ארף עֶ ר
יׁשט ָדאס גֶעלְּ ט צּו בַ אצָ אלְּ ןַ ,ד ְּ
נִ ְּ
ֹיפיל טּון ַאז עֶ ר זָאל
ָאטׁש ַאזו ִ
כ ְּ
ערגֵיין צּום עו ֶֹׁשר אּון זִ יְך
ַאריבֶ ְּ
ִ
עטןֶ .ווען
ערבֶ ְּ
ערן אּון ִאים ִאיבֶ ְּ
ארעֶ נְּ ְּטפֶ ְּ
פַ ְּ
עטן דֶ עם עו ֶֹׁשר אּון
ערגֶעבֶ ְּ
עֶ ר הָ אט ִאיבֶ ְּ
ארוָ ואס עֶ ר
ערצֵ יילְּ ט ִדי ִסיבָ ה פַ ְּ
ִאים דֶ ְּ
יׁשט צָ אלְּ ן זַיין חוֹב ,הָ אט ִאים
ֶקען נִ ְּ
ערט" :וָ ואס גֵייט
דֶ ער עו ֶֹׁשר גֶעעֶ נְּ ְּטפֶ ְּ
אסט
יסל גֶעלְּ ט וָ ואס דּו הָ ְּ
ִמיר ָאן ָדאס ִב ְּ
ארגְּ ט פּון ִמיר? ָדאס ִאיז מַ מָ ׁש
גֶעבָ ְּ
ֶוערע גֶעלְּ טֶ ער
יׁשט ֶקעגְּ ן ִדי ְּׁשו ֶ
ָארנִ ְּ
ג ְּ
ערע מֶ ענְּ ְּט ְּׁשן זֶענֶען ִמיר
וָ ואס ַאנְּ דֶ ֶ
ועסטּו זִ יְך
עריבֶ ער ,אוֹיב וֶ ְּ
ׁשּולְּ ִדיג .דֶ ִ
ַארּומצּוגֵיין אּון ְּמעו ֵֹרר
ְּ
ערנֶעמֶ ען
אּונְּ טֶ ְּ
זַיין ִדי ַאלֶע מֶ ענְּ ְּט ְּׁשן ַאז זֵיי זָאלְּ ן ִמיר
בַ אצָ אלְּ ן ,אֲ ִפילּו זֵיי זָאלְּ ן נָאר בַ אצָ אלְּ ן ַא
ְּקלֵיין חֵ לֶק פּון זֵייעֶ ר חוֹב ,וֶ ועט עֶ ס
ֹיסקּומֶ ען טוֹיזְּ נְּ טֶ ער מָ אל
נָאכְּ ַאלְּ ץ או ְּ
ויפיל דּו ִביזְּ ט ִמיר
מֶ ער גֶעלְּ ט פּון וִ ִ
ׁשּולְּ ִדיג ,אּון ַדאן ֶוועל ִאיְך ִדיר ִאינְּ גַאנְּ ְּצן
מוֹחֵ ל זַיין אוֹיף ֶדעם חוֹב".
ִמיט דֶ עם מָ ָׁשל הָ אט דֶ ער ֶר ִבי
ֹיס ֵקייט פּון
ֶעב ֶרענְּ גְּ ט ִדי גְּ רו ְּ
ֹיסג ְּ
ַארו ְּ
צּוריק צּו
ִ
ערע ִא ְּידן
ְּמעו ֵֹרר זַיין ַאנְּ דֶ ֶ
ער ְּׁש ְּטןֶ .ווען ַא ִאיד ִאיז
קּומֶ ען צּום אֵ ייבֶ ְּ
אר ְּקט זֵיי
ערע ִא ְּידן ,עֶ ר ְּׁשטַ ְּ
ְּמחַ זֵק ַאנְּ דֶ ֶ
עב ָראכְּ ן בַ יי
יׁשט זַיין ַאזוֹי צֶ ְּ
ַאז זֵיי זָאלְּ ן נִ ְּ
זִ יְךַ ,אז זֵיי זָאלְּ ן זִ יְך נֶעמֶ ען ִאין ִדי הֶ ענְּ ט
צּוריק צּו קּומֶ ען צּום
ִ
ַאריין
ַ
ער ְּׁשטֶ ער
ער ְּׁש ְּטן; ַדאן ִאיז ֶדער אֵ ייבֶ ְּ
אֵ ייבֶ ְּ
מוֹחֵ ל פַ אר דֶ עם מֶ ענְּ ְּטׁש אוֹיף ַאלֶע זַיינֶע
עֲ בֵ ירוֹת.
עציעֶ ל וֶ וען ַא ִאיד ִאיז ז ֹוכֶה צּו
ְּספֶ ִ
ֵוייטן ַא סֵ פֶ ר וָ ואס וֶועט
ֶעבן פַ אר ַא ְּצו ְּ
ג ְּ
יֶענֶעם ְּמ ַחזֵק זַיין אּון ְּמעו ֵֹרר זַיין צּו
ְּתׁשּובָ הִ ,איז ָדאס נָאְך מֶ ער חָ ׁשּוב .וַ וייל
עדט צּו ַא מֶ ענְּ ְּטׁש ,וֶועט
וֶוען מֶ ען ֶר ְּ
אס ְּטן פַ אר יֶענֶעם ְּמ ַקבֵ ל
ייביג פַ ְּ
יׁשט אֵ ִ
נִ ְּ
וערטֶ ער ,עֶ ר ֶוועט זִ יְך
צּו זַיין ִדי ֶו ְּ
וערטֶ ער ,אוֹיְך
ֶׁשעמֶ ען ָאנְּ צּונֶעמֶ ען ִדי וֶ ְּ
ֶעצט ִאין
יׁשט י ְּ
ֶקען זַיין ַאז יֶענֶער ִאיז נִ ְּ
ערן ִחיזּוק ָאדֶ ער מּוסָ ר.
יסטֶ ע צּו הֶ ְּ
ִדי גִ ְּ
ֶעבט אָ בֶ ער פַ אר יֶענֶעם ַא
וֶוען מֶ ען ג ְּ
סֵ פֶ רַ ,דאן ֶוועט עֶ ס יֶענֶער ַא ַריינְּ לֵייגְּן
ִאין טַ אׁש; אּון ְּׁשפֶ עטֶ ערֶ ,ווען ֵקיינֶער
יׁשט זֶען ,אּון וֶ וען עֶ ר ֶוועט זַיין
וֶועט נִ ְּ
יסטֶ עֶ ,וועט עֶ ר עֶ ס ֶקענֶען
ִאין ִדי גִ ְּ
ֶערנֶען ,אּון ָדאס ֶוועט ִאים
לֵיינֶען אּון ל ְּ
ער ְּׁש ְּטן.
צּוריק ְּב ֶרענְּ גֶען צּום אֵ ייבֶ ְּ
ִ
ַאריבֶ ער ַאסַ אְך
ִ
מֶ ענְּ ְּט ְּׁשן גֵייעֶ ן
ֶעבןְּ ,ברּוחֲ נִ יּות
ייטן ִאין ל ְּ
יק ְּ
ֶוער ֵ
ְּׁשו ִ
ּובג ְַּׁש ִמיּות ,אּון ִמיט דֶ עם וָ ואס מֶ ען
ְּ
ארזּוכְּ ן פּון ִדי
ֶעבט פַ אר מֶ ענְּ ְּט ְּׁשן צּו פַ ְּ
ג ְּ
גֶעוַ ואלְּ ִדיגֶע עֵ צוֹת אּון ִה ְּתחַ זְּ קּות פּון
ֶר ִבי'ןֶ ,קען מֶ ען ִמיט דֶ עם מַ מָ ׁש
יׁשע ִקינְּ דֶ ער ,אּון ִדי ְּשכַר
ַראטֶ עוֶ וען ִא ִיד ֶ
אצבַ אר.
אּומ ַׁש ְּ
אוֹיף דֶ עם ִאיז ְּ



>>>>>>

ב

(שיחוֹת מוֹהַ ָרא"ׁש חֵ לֶק י' עֶ ֶרְך הַ פָ צָ ה
ִ
וְּ עֶ ֶרְך ִה ְּת ַחזְּ קּות .חַ יֵי מוֹהֲ ַר"ן ִסימָ ן תמ"ז)

<<<<<<

שוין יעדער אהיים זיך אויסצורוען פארן
קומענדיגן טאג ,וואס יעדער האט זיך זיינע
געשעפטן ,דער ביי די ארבעט ,און דער אין
כולל ,א.א.וו .מען האט תיכף שיין צוריק
מסדר געווען די טישן און בענק און
אויפגערוימט דער בית המדרש ,אזוי אז
מען זאל קענען מארגן אינדערפרי שוין
קומען לערנען און דאווענען ווי יעדן טאג.
דעם קומענדיגן אינדערפרי ,ווען די
מחותנים האבן געזאגט "מודה אני" ,האבן
זיי געדאנקט דעם אייבערשטן אויף די
גרויסע חסדים אז זיי האבן זוכה געווען
חתונה צו מאכן א קינד ,און באזונדער
געדאנקט אז זיי האבן דאס געקענט טון
מיט א רואיגע און פרייליכע געוויסן ,זיי
דארפן נישט אויפשטיין א טאג נאך די
חתונה און זיך דערזען אז די פילע געלטער
וואס זענען אוועקגעווארפן געווארן נעכטן
נאכט פאר א טייערע חתונה איז שוין לאנג
אוועקגעבלאזן געווארן ווי א זייפן בלאז,
און די חובות זענען געבליבן הויערן ווי א
שווערע שטיין אויפ'ן הארץ.
יא ,עס שטעלט זיך ב"ה ארויס ,אז עס
זענען דא אידן וואס באווייזן דעם קונץ פון
צוזאם ברענגן אלע דריי זאכן צוזאמען
"חתונה מאכן די קינדער" ,און יא" ,די
חתונה איז פרייליך אויפן העכסטן פארנעם
און יעדער איז העכסט צופרידן" ,און צו
דעם אויך "ארויסגיין אינגאנצן אן קיין ּפעני
חובות".
שישו ושמחו ,שמחה מתוך שמחה!
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***

וועד הכשרות היכל הקודש
ברסלב געגרינדעט

ווי באקאנט פלעגט מוהרא"ש זי"ע
אסאך מעורר זיין אכטונג צו געבן זייער
שטארק אויף כשרות המאכלים ,נישט צו
עסן סיי וואו און וואס ,און דער ראש ישיבה
שליט"א רעדט כסדר ארום ווי שטארק
מ'דארף נזהר זיין אויף וואס מען נעמט
אריין אין מויל.
יעצט האט א תלמיד הישיבה געעפענט
אן עסן געשעפט אין בארא פארק ,און
וועלנדיג זיכער זיין אז אלעס אויסגעהאלטן
אויפ'ן בעסטן וועג בתכלית הכשרות ,האט
ער זייער געבעטן אז דער ראש ישיבה
שליט"א זאל אים געבן א תעודת הכשר.
דערפאר האט דער ראש ישיבה שליט"א
געגרינדעט א "וועד הכשרות" ,וואס ווערט
בעז"ה געפירט דורך די תלמידי חכמים ,די
רבני הכולל פון כולל היכל הקודש ,וועלכע
מאכן זיכער אז יעדע אינגרידיענט וואס
קומט אריין אין די מאכלים איז
אויסגעהאלטן בתכלית הכשרות למהדרין
מן המהדרין.
די משגיחים נעמען אלע הוראות און
הדרכות פונעם ראש ישיבה שליט"א ,וואס
מאכט זיכער אז אלעס ווערט געפירט
בעזהשי"ת על צד היותר טוב.
מי שנזהר ממאכלות אסורות ,הוא ניצול
מחיות רעות!
(ספר המידות ,אות אכילה)
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נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

נאך א חתונה ָאן חובות פארגעקומען אין וויליאמסבורג
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גאר א פרייליכע חתונה איז פארגעקומען דעם מאנטאג אוונט ,ווען החתן מו"ה בנציון בן
מו"ה שמחה יאקאבאוויטש הי"ו איז געגאנגען אונטער די חופה מיט די כלה די טאכטער
פון מו"ה משה ארי' שניטצלער הי"ו.
די חתונה איז געווען צוגעשטעלט גענצליך בחינם פאר ביידע מחותנים אינעם בית
המדרש היכל הקודש ברסלב וויליאמסבורג ,אינעם זעלבן בית המדרש ווי דער חתן האט
פארברענגט זיינע בחורישע יארן מיט תורה ,תפלה ומעשים טובים.
פינעף אזייגער נאכמיטאג איז מען זיך צוזאם געקומען צום קבלת פנים ,וואס איז געווען
שיין צוגעגרייט אין ביהמ"ד .דער חתן האט אויפגענומען אלע געסט בסבר פנים יפות ,און
יעדן צוריק געווינטשן בצהלות פנים ,בשעת דער עולם האט געזונגען שיינע ניגונים.
זעקס א זייגער איז מען ארויס אין גאס פארנט פון בית המדרש ,וואו עס איז יעצט צום
ערשטן מאל גענוצט געווארן די נייע חופה וואס איז געווארן אויפגעשטעלט ספעציעל צו
נוצן פאר די חתונות אין בית המדרש .אויף די פיר זייטן פון די חופה איז געווארן אויפגענייט
שיינע מאמרים פון רבי'ן.
הרה"ג ר' יצחק שטיין שליט"א ,פאלטישאנער דיין ,איז מכובד געווארן מיט סידור
קידושין .מיט כתובה ליינען איז מכובד געווארן דער זיידע פון די כלה מו"ה ברוך יודא
שניטצלער הי"ו ,טשאבע רב .מיט די איבריגע ברכות איז מכובד געווארן דער זיידע מו"ה
ישי וועבער הי"ו.
נאך די חופה איז מען אריין אין בית המדרש צו די סעודה .דאס עסן איז געווארן
צוגעשטעלט געווארן דורך די פרויען פון אנשי שלומינו .איינער האט געמאכט די פיש ,א
צווייטע די קוגלען ,א דריטע די דיפס ,א.א.וו ..פלייש האט מען גענומען פונעם 'בית
התבשיל' וואס נעמט צוזאמען די איבעריגע מאכלים וואס בלייבט איבער פון שמחה זאלן.
ביים סעודה האט מען נישט סערווירט דאס עסן ,נאר די פלייש און צושפייז איז אלעס
געווען אויסגעלייגט אין בעקעלעך ,אזוי ווי ביי די וואך נאכטס ,און יעדער האט זיך אליינס
עיפער גודס וואס די
גענומען וואס ער דארף ,כרצון איש ואיש .מען האט געגעסן אין ּפ ּ
ישיבה האט צוגעשטעלט ,און עס האט געהאט אלע טעמים...
אום אכט אזייגער האט מען אנגעהויבן טאנצן .בשעת'ן טאנצן איז געווען שמחות ובכיות
(לשון סיפורי מעשיות ,מעשה פון די זיבן בעטלערס) מענטשן האבן געוויינט פארוואס זיי
קענען דאס נישט באווייזן ,זיי האבן געטראכט "וואס פעלט דען פון אזא חתונה? פארוואס
דארפן מיר אויסגעבן שווערע געלטער ,ווען מען קען דאס מאכן אומזיסט אן קיין חובות!".
אנדערע האבן געלאכט ,מען האט געלאכט פון פרייד אז מיר האבן א רבי וואס מאכט אונז
קלאר וואס צו טון ,מיר זאלן זיך נישט פארלירן פאר נישטיגע כבוד המדומה און ווערן א
בעל חוב אויפ'ן גאנצן לעבן.
פאר די מוזיק איז נישט געווען קיין בענד ,און נישט קיין זינגער ,עס האט געשפילט א
פשוט'ע טעיפ אפגעכאפט פון אן אנדערע חתונה ,מענטשן האבן געפרעגט "וואו איז דער
שפילער? ווער זינגט דא? אז דער עולם טאנצט אזוי פרייליך און לעבעדיג?" ,ווען מען האט
טעיפ" ,זענען זיי געבליבן אן לשון.
ּ
זיי געענטפערט אז "דא שפילט א פשוטע
פיקטשערס  -ביי די מענער האט א בחור געכאפט ,און ביי די פרויען  -א פרוי מאנשי
שלומינו.
אום צען אזייגער האט מען זיך געשטעלט צום מצוה טאנץ .אנשטאט א "גראמער" וואס
זאל גראמען ("גראגערן" אין קאפ) און אויפהאלטן דעם עולם ביז אין די פריע פארטאגס
שעה'ן  -האט דער שמש פון בית המדרש אויסגערופן "יעמוד יעמוד" .אויף אלע פענימער
האט זיך אנגעזען א שמייכל פון אויער צו אויער בשעת דער שמש האט געשריגן "יעמוד
יעמוד" ,אלע האבן געזאגט פה אחד "וואס פעלט אויס צו זיצן דא און משוגע ווערן פון
ליידיגגיין ביז אינמיטן דער נאכט"...
א זיידע האט אנגעפרעגט אויב מ'דארף געבן "שבת-געלט" פאר'ן גראמער ,אויב ער
מאכט נישט מער ווי א "יעמוד" ...און ער האט אויסגעפירט אז אויב ברויך מען יא געבן
פאר דעם "שבת-געלט" ,וויל ער געבן טאפלט ...אלס הכרת הטוב פאר'ן נישט אויפהאלטן
די גאנצע נאכט ,צו קענען אויפמארגנס אנהויבן דעם טאג ווי געהעריג.
אום  10:50אזייגער איז מען שוין געווען אינגאנצן פארטיג מיט די חתונה ,דער עולם איז
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מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

המפיץ ר' שלום שניטצלער הי"ו

מו"ה בנצי יאקאבאוויטש הי"ו

מוה"ר יואל פארקאש שליט"א

גבאי ביהמ"ד היכל הקודש קרית יואל [העיס קט].

צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

צו זיין שמחת החתונה למזל טוב עב"ג

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך
אידיש נחת געזונטערהייט ,בני חיי ומזוני רויחי,
מיט דורות ישרים ומבורכים

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען
אסאך אידיש נחת געזונטערהייט ,בני חיי ומזוני
רויחי ,מיט דורות ישרים ומבורכים

דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל זיין א קשר
של קימא און א בנין עדי עד ,מיט בני חיי ומזוני
רויחי ,און דורות ישרים ומבורכים

צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
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