
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 , טע קלאס בית פיגא ווילמסבורגסעלבוד די לכ

איך האב באקומען פון אייער לערערין תחי' אייערע בחינת אויף הלכות 

זייער הנאה צו זען אז איר לערנט און קענט שבת הלכות מוקצה, איך האב 

  גוט די הלכות.

הלכות שבת מוז מען לערנען און גוט קענען, אויב מען לערנט נישט, ווייסט 

מען נישט ווי זיך צו פירן, מען קען צוקומען צו חילול שבת רחמנא לצלן,  

זכר צדיק לברכה שרייבט אייבשיץ  יונתן  הייליגער צדיק רבי  (יערות  דער 

"ווער עס האט נישט דורכגעלערנט הלכות שבת אפאר מאל   ש חלק ב', ב):דב

  איז נישט מעגליך ער זאל נישט עובר זיין אויף הלכות שבת", עיין שם.

איך האב באקומען די שאלות וואס איר פרעגט איך וועל אריין שיקן פאר 

  אייערע לערערין די ענטפערס. 

 ~ 

 ה'לע מייזעלסשר
)פעלבערבוים(  

 2,4,3,66 



 

 

 

 

                            

 

 

                        

 

אֹויְסֶגעָזאְגט ַדיין ֶנה'ט צּום ַּבַעל ֵׁשם טֹוב: "ֶווער ָהאט ֵאיי  ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַא ְגרֹויֶסער ָגאֹון, אּון ֶער ָהאט ֶגע'ַטעֲ 
י ְמסֹוָרה, ִווי ַאזֹוי ֶקעְנט ִאיר קּוֶמען ִמיט ַנייֶע ַזאְכן ָוואס ִמיר ָהאְּבן  ַנייֶעם ֶוועג, ִמיר ָהאְּבן ֵאייִּביג ֶגעוואּוְסט ַאז ֶמען ָטאר ִניְׁשט זּוְכן ֵקיין ַנייֶע ֶוועְגן ֶמען ַדאְרף ָנאְכֵגיין דִ 

 ט?!" ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעֶהעְר 
"ִאי ִּבין ָנאר ֶגעקּוֶמען ֶדעְרַמאֶנען ַפאר ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ַאז   ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט אֹויְסֶגעְטָראְפן ֵקיין ׁשּום ַנייֶע ַזאְכן,

ֶנעם  ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, אּון ֲאִפילּו ֶווען דּו ֶהעְרְסט ַא ָטֵמא'ֶנער גֹוי ֶרעְדן ִאיז ָדאס אֹוי ֶעֶּפעס ַא ְׁשִליחּות פּוֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט אּון ַאֶלעס ִאיז  
  ". ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ְצן פּון ַזיין ְּפַלאץ אּון ֶגעָזאְגט: "ַחס ְוָׁשלֹום! ַחס ְוָׁשלֹום!" ִווי ַאזֹוי ֶקעְנט  ֶווען ֶדער ָגאֹון ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ֶוועְרֶטער פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ֶער אֹויְפֶגעַטאנְ 
, ַאז ַא ָטֵמא'ֶנער גֹוי ִאיז ַא ָׁשִליַח פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?!    ִאיר ָזאְגן ַאַזא ַזא

ַזאְכן ַאַרייְנֶגעְקַלאְּפט אֹויְפ'ן ִטיר פּון ַּבַעל ֵׁשם טֹוב אּון ֶגעְפֶרעְגט: "ֶאְפֶׁשר ִאיז ָדא ֶעֶּפעס צּו ַפאֶרעְכְטן   ִאין ֶיעֶנע ִמינּוט ָהאט ַא גֹוי ָוואס ַפאֶרעְכט ְקֵלייֶנע צּוְּבָראֶכעֶנע
אְכְטן, ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא צּו ַפאֶרעְכְטן ָדא", ָאֶּבער ֶדער  ַפאָר   ָדא?", ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ִמיט ַא ְׁשֵמייְכל "ֶקעְנְסט ֵגיין, ַּביי ִמיר ִאיז ָּברּו ה' ַאֶלעס
ּו ה' ֵזייֶער ", ָזאְגט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב: "ֵניין, ֶדער ִטיׁש ִאיז ָּברגֹוי ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען צּוְפִריְדן ָנאר ֶער ָהאט ַווייֶטער ֶגעְפֶרעְגט: "ֶאְפָׁשר ִאיז ֶדער ִטיׁש ַאִּביְסל צּוְּבָראְכן?
אְגט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב: "ֵניין, ֶדער ֶּבעט ִאיז ָּברּו ה' אֹוי ֵזייֶער גּוט ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט צּוְּבָראְכן", ֶדער גֹוי ְפֶרעְגט ַווייֶטער: "ֶאְפֶׁשר ִאיז ֶדער ֶּבעט ַאִּביְסל צּוְּבָראְכן?", זָ 

, קּוק גּוט ִאיֶּבער, ֶאְפָׁשר ִאיז ָדא ֶעֶּפעס ָוואס ֶמען ַדאְרף ָדא ַפאֶרעְכְטן"  ֵפיין", ֶדער גֹוי ָלאְזט ִניְׁשט אָ  ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶעְנְטֶפעְרט  ּפ, ֶער ְפֶרעְגט ַווייֶטער: "ָאֶּבער ָדא
רּו ה' ַפאָראְכְטן אֹויְפ'ן ֶּבעְסְטן אֹוָפן" ֶדער גֹוי ִאיז ִזי ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען פּון ָדאְרט ִמיט  ִאים ַווייֶטער: "ֶקעְנְסט ֵגיין, ִאי ָהאּב ׁשֹוין ַאֶלעס ִאיֶּבעְרֶגעקּוְקט אּון ַאֶלעס ִאיז ּבָ 

  ַעְגַמת ֶנֶפׁש. 
ָלאר ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען ִׁשיְקן ַא גֹוי ַפאר ַא  א קְ רּוְפט ִזי ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָאן צּו ֶדעם ָגאֹון ָוואס ָהאט ִמיְטֶגעַהאְלְטן ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעֶׂשה: "ֶיעְצט ֶזעט ִאיר דָ 

  ְׁשִליַח ִמיר צּו ֶדעְרַמאֶנען ְּתׁשּוָבה צּו טּון!" 
, ָוואס ִאיר ָזאְגט  ט: "ַאֶלעס ֶקען  ֶווען ֶדער ָגאֹון ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ֶוועְרֶטער פּוֶנעם ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶער ִזי ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ֶגעָזאגְ  ִאי ָנא ָאְנֶנעֶמען פּון ַאיי

ָאֶּבער ָדאס ָוואס ִאיר ָזאְגט ַאז ֲאִפילּו ַא ָטֵמא'ֶנער גֹוי ֶקען ַזיין    ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, אּון ֵקיין ׁשּום ַזא ֶגעֶׁשעט ִניְׁשט אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָאן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
   ָׁשִליַח פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָדאס ֶקען ִאי ִניְׁשט ָאְנֶנעֶמען!" אַ 

  !". ֶקעֶנען ֶוועְסטּו ִוויְלן ֶוועְסט  דּו אֹויּב, ִניְׁשט  ִוויְלְסט דּו ָנאר, ָאְנֶנעֶמען ָדאס ֶקעְנְסטּו, ֶקעֶנען"   ֶעְנְטֶפעְרט ִאים ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב:
ְלְפן, ַמיין ָוואְגן ִמיְטן ֶפעְרד ָהאט ִזי ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט,  ַאֵהיים ְׁשֶטעְלט ַא גֹוי ָאּפ ֶדעם ָוואְגן פּוֶנעם ָגאֹון אּון ָזאְגט ֵווייֶנעְנִדיג: "ֶאְפֶׁשר ֶקעְנט ִאיר ִמיר קּוֶמען ֶהעאֹויְפן ֶוועג  

  ר ֶהעְלְפן צּוִריק אֹויְפצּוְׁשֶטעְלן ֶדעם ָוואְגן". ַאֶלע ְפרּוְכט ָהאְּבן ִזי אֹויְסֶגעָגאְסן, ִּביֶטע קּוְמט ִמי 
ְפן אֹויְפֵהייְּבן ַא ָוואְגן", ֶדער גֹוי ָהאט ִזי אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון  ָזאְגט ִאים ֶדער ָגאֹון: "דּו ֶזעְסט ִניְׁשט ַאז ִאי ִּבין ַאן ַאְלֶטער ְׁשַוואֶכער ֶמעְנְטׁש? ִאי ֶקען ִדיר ִניְׁשט ֶהעלְ 

  ֶוועְרֶטער   ֶזעְלֶּבע   ִדי : "ִזי  צּו   ֶגעְטַראְכט   ֶער   ָהאט   ֶוועְרֶטער  ִדי   ֶגעֶהעְרט  ָהאט  ָגאֹון   ֶדער  ֶווען   "ֶקעֶנען, ֶקעְנְסטּו ִמי ֶהעְלְפן, ָנאר דּו ִוויְלְסט ִניְׁשט ֶהעְלְפן!" ְׁשִריְגן:ֶגע
יחּות פּון ִהיְמל דּוְר ַא גֹוי", ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ִאיֶּבעְרֶגענּוֶמען,  ְׁשלִ   אַ   ַמָמׁש  ָדא  ִאי  ֶהער  ֶיעְצט,  צּוִריק  ִמינּוט  ַאָּפאר  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל  פּוֶנעם  ֶגעֶהעְרט  ָדא  ִאי  ָהאּב

  . גֹוי, אּון ָנאְכֶדעם ֶוועט ֶער ְגַליי צּוִריק ָפאְרן צּום ַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ֶער ָהאט ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ֵגייט ַוואְרְטן ִּביז ֶעס קּוְמט ָנא ַא ָוואְגן ָוואס ֶוועט ֶהעְלְפן ֶדעם
ט ׁשֹוין ִמן ַהְסַּתם  יְסן, אּון ִאים ֶגעָזאְגט ִמיט ַא ְׁשֵמייְכל: "ִּביזְ ֶער ִאיז ְגַליי צּוִריְקֶגעָפאְרן צּום ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ׁשֹוין ֶגעַוואְרט אֹויף ִאים ִאיְנְדרֹו

ֶּבעְרְׁשֶטער, ֶדער ָגאֹון ִאיז ׁשֹוין ָדאְרט ֶגעְּבִליְּבן ֶלעְרֶנען ַּביים  אֹוי ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן ָוואס ַאַסא ַאְנֶדעֶרע ָהאְּבן ִזי ׁשֹוין אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ָנאר ֶדער ֵאיי 
  ן ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן פּון ַזייֶנע ְגרֹויֶסע ַּתְלִמיִדים. ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב אּו

 


