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בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ
ֲשת
ֲשר ִצּוָׁה ה' ַּלע ֹ
ֵהם ֵאלֶׁה ַּה ְד ָׁב ִרים א ֶׁ
ֹאמר ֲאל ֶׁ
ָׁאלַּ ,וי ֶׁ
ֲדת ְבנֵי י ְִשר ֵ
וַּי ְַּק ֵהל ֹמ ֶׁשה ֶׁאת ָׁכל ע ַּ
ּוביוֹם ַּה ְש ִב ִיעי י ְִהיֶׁה ָׁלכֶׁם ֹקדֶׁש ַּש ַּבת ַּש ָׁבת ֹו ן ַּלה'.
אכהַּ ,
ֹא ָׁתםֵ .ש ֶׁשת י ִָׁמים ֵת ָׁע ֶׁשה ְמ ָׁל ָׁ
"ב ַה ְק ֵהל"  -מֶען
ָוארן ְ
ַר ָשה ִאיז גֶעזָאגְט גֶעו ְ
ַארוָואס ּפּונ ְְקט ִדי ּפ ְ
ַאר ְשטֵיין פ ְ
ַארף מֶען פ ְ
ִל ְכא ֹורָה ד ְ
ָהאט צּוזַאם גֶענּומֶען ַאלֶע ִא ְידן ִאי ְנאֵיינֶעם.
ַאכן
ֲשת" ֹא ָׁתם ,דָאס זֶענֶען ִדי ז ְ
"לע ֹ
ֲשר ִצּוָׁה ה' ַּ
דֶער ּפָסּוק זָאגְט וַויי ֶטערֵ ,אלֶׁה ַּה ְד ָׁב ִרים א ֶׁ
ָאך ְש ֵטייט ִדי ִמ ְצוָה ַאז ֶמען
ֶערנ ְ
ֵייסן ַאז ֶמען זָאל "טּון" ,אּון ד ְ
ֶער ְש ֶטער ָהאט גֶעה ְ
וָואס דֶער אֵייב ְ
ַאך וָואס ֶמען
ִישט ַא ז ְ
ִישט" טּון קַיין ְמלָאכָה ַש ָבת ק ֹודֶש ִ ,ל ְכא ֹורָה ִאיז ְשוֶוער דָאס ִאיז נ ְ
ָטאר "נ ְ
ִישט טּון.
אך וָואס ֶמען זָאל נ ְ
ֶערטַ ,א זַ ְ
ַארק ְ
ַארף טּון; נָאר פ ְ
ד ְ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק ב' ִס ָימן ל"ט) ַאז דֶער ַת ְכ ִלית
ֶבי זָאגְט ִ(ל ֵ
מו ַֹהרָא"ש ִאיז דָאס ַמ ְס ִביר לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
ֶועלט ִאיז נָאר ַאז ֶמען זָאל קֶענֶען
אפן ִדי ו ְ
אש ְ
ֶער ְש ֶטער ָהאט ַב ַ
ַארוָואס דֶער אֵייב ְ
אּון דֶער ִציל פ ְ
אפן אוֹיף ֶדער
אש ְ
ֶער ְש ֶטער ָהאט ַב ַ
ַאך וָואס דֶער אֵייב ְ
ֶער ְש ְטן .יֶעדֶע ז ְ
ִויסן פּונֶעם אֵייב ְ
אּון ו ְ
ַאכ ְטן ִאין דֶעם וֶועט ֶמען זֶען ִדי וואּו ְנדֶער וָואס דֶער
ֶועלט ,וֶוען ֶמ ען וֶועט ַארַיינ ְְטר ְ
ו ְ
ֶערין ,אּון דָאס וֶועט ְברֶענְגְ ן דֶעם ֶמענ ְְטש צּו זֶעהן ִדי
ֶער ְש ֶטער ָהאט ַארַיי ְנגֶעלֵייגְט ד ִ
אֵייב ְ
אשעפֶער.
ֹיסקַייט פּון ַב ֶ
גְ רו ְ
ִיך ָאּפ אּון מֶען קֶען
ֹיסקַייט פ ּונֶעם ַש ָבת ק ֹודֶש ,וָואס דַאן ִריט ֶמען ז ְ
אּון דָאס ִאיז ִדי גְ רו ְ
ַאך .אּון וֶוען ָמ ִש ַיח וֶועט קּו ֶמען
ַאכ ְטן אּון זֶעהן ִדי נ ְִפלָאוֹת ַהב ֹורֵא וָואס ִליגְט ִאין יֶעדֶע ז ְ
ַארַיינ ְְטר ְ
ֶער ְש ֶטער ִפ ְירט ִדי
וֶועט זַיין "יוֹם ֶשכֻּּל ֹו ַש ָבת" ֶמען וֶועט זֶען ָא ְפן אּון ְקלָאר ַאז נָאר דֶער אֵייב ְ
אשעפֶער.
אל ְטן דֶער ַב ֶ
אה ְ
ַאך ִאיז ַב ַ
ֶועלט ,אּון ַאז ִאין יֶעדֶע ז ְ
ו ְ
ֶער ְש ְטן ִאין יֶעדֶע
ַאכ ְטן אּון זֶען דֶעם אֵייב ְ
ארק ַארַיינ ְְטר ְ
ִישט יֶעדֶער ֶמענ ְְטש קֶען ָאבֶער ַאזוֹי ְש ַט ְ
נְ
ַדיק
ֹיסן צ ִ
ֶער ְש ְטן ַאז ֶמען זָאל גֵיין צּו ַא גְ רו ְ
ֶעטן דֶעם אֵייב ְ
אך ב ְ
ַארף ֶמען ַא ַס ְ
ֶערי בֶער ד ְ
ַאך ,ד ִ
ז ְ
ֹיך ְש ִּפ ְירן
ֲפילּו פַאר ּפָשּו ֶטע מֶענ ְְט ְשן ַאז זֵיי זָא ְלן או ְ
ָאּפלָאזְן אּון ַמ ְס ִביר זַיין א ִ
ִיך ַאר ְ
וָואס עֶר קֶען ז ְ
ַאך ִאין ִדי
אל ְטן ִאין יֶעדֶע ז ְ
אה ְ
ֶער ְש ְטן וָואס ִאיז ַב ַ
ֹיך זֶען דֶעם אֵייב ְ
ָאלן או ְ
ֶער ְש ְטן ,זֵיי ז ְ
דֶעם אֵייב ְ
ֶועלט.
ו ְ
ֹיסן ֹכ ַח ַאז עֶר
ֶעהאט דֶעם גְרו ְ
משה ַרבֵינּו וָואס עֶר ָהאט ג ַ
אּון דָאס ִאיז גֶעוֶוען ִדי ַמ ְעלָה פּון ֶ
ֶער ְש ְטןַ ,אזוֹי
ֹיך זֶען דֶעם אֵייב ְ
ֲפילּו דֶער נִידֶע ִריגְ ְס ֶטער מֶענ ְְטש זָאל או ְ
אכן ַאז א ִ
ָהאט גֶעקֶענְט ַמ ְ
ֶעהאט ַאזַא
משה ַרבֵינּו ָהאט ג ַ
ְח ְז ֵקאלֶ .
ָׁאה י ֶׁ
ָׁא ָׁתה ִש ְפ ָׁחה ַּעל ַּהיָׁם ַּמה ֶׁש ֹלא ר ָׁ
וִוי ַחזַ"ל זָאגְ ן ר ֲ
ֹיך זֶען אּון
ָאלן או ְ
ֲפילּו ִדי ְשפָחוֹתִ ,די ּפָשּוט' ְס ֶטע ֶמענ ְְט ְשן ,ז ְ
אכן ַאז א ִ
ֹכ ַח ַאז עֶר ָהאט גֶעקֶענְט ַמ ְ
אבן ַאזַא
ֹיך ָה ְ
ָאלן או ְ
ֶער ְש ְטן ַאז ִמיר ז ְ
ֶעטן דֶעם אֵייב ְ
ַאר ְפן ב ְ
ֶער ְש ְטן .אּון ִמיר ד ְ
ְש ִּפ ְירן דֶעם אֵייב ְ
ֹיסן ַמנ ְִהיג וָואס זָאל דָאס קֶענֶען ַארַיינ ְְברֶע ְנגֶען ִאין אּונְז.
גְ רו ְ
ָאך
ָׁאל ,דָאס ִאיז גֶעוֶוען ַא ָטאג נ ְ
ֲדת ְבנֵי י ְִשר ֵ
דָאס זָאגְט דֶער ּפָסּוק ,וַּי ְַּק ֵהל ֹמ ֶׁשה ֶׁאת ָׁכל ע ַּ
ֵטא ָה ֵעגֶלַ ,דאן ָהאט
ֹיפן ח ְ
ֶער ְש ֶטער ָהאט מ ֹוחֵל גֶעוֶוען ִדי ִא ְידן או ְ
יוֹם ִכיּפּור וֶוען דֶער אֵייב ְ
ָואלט ַארַיינ ְְברֶע ְנגֶען ִאין זֵיי ַאז זֵיי
ִיך ,עֶר ָהאט גֶעו ְ
משה ַרבֵינּו צּוזַאם גֶענּומֶען ַאלֶע ִא ְידן צּו ז ְ
ֶ
ִיך צּוזַאם נֶעמֶען
ֶועלן ז ְ
ֶעשען וֶוען ִדי ִא ְידן ו ְ
ֶער ְש ְטן ,אּון דָאס קֶען נָאר ג ֶ
ָאלן זַיין נָאנְט צּום אֵייב ְ
ז ְ
משה ַרבֵינּו ,עֶר זָאל דָאס ַארַיינ ְְברֶע ְנֶגען ִאין זֵיי.
ַדיק ֶ
ֹיסן צ ִ
צּום גְ רו ְ
ֲשת ֹא ָׁתם,
ֲשר ִצּוָׁה ה' ַּלע ֹ
ָמה ָהאט עֶר זֵיי גֶעזָאגְטֵ ,אלֶׁה ַּה ְד ָׁב ִרים א ֶׁ
ֶר ְש ֶטע ַה ְקד ָ
אּון ִדי ע ְ
ַאך וָואס מֶען
אכה ,יֶעדֶע ז ְ
ָואךֵ ,ש ֶׁשת י ִָׁמים ֵת ָׁע ֶׁשה ְמ ָׁל ָׁ
ֲפילּו ִאין ִדי ַא ְרבֶעט פּון ִדי גַא ְנצֶע ו ְ
אִ
ֶעפן דֶעם
ַארף מֶען ִאין דֶעם ְטר ְ
ָואך ,ד ְ
ָואך ,וָואס מֶען טּוט ַא גַא ְנצֶע ו ְ
ַא ְרבֶעט ַא גַא ְנצֶע ו ְ
ּוביוֹם ַּה ְש ִב ִיעי י ְִהיֶׁה ָׁל ֶׁכם ֹקדֶׁש ַּש ַּבת ַּש ָׁבתוֹ ן
דּור ְך ַּ
ֶער ְש ְטן .אּון וִוי ַאזוֹי טּוט ֶמען דָאס? ְ
אֵייב ְ
ַאכ ְטן ,אּון צּו זֶען אַז
ְצּוטר ְ
ִיך ָאּפ ,דַאן ִאיז ִדי ִר ְיכ ִטיגֶע צַייט ַא ַריינ ְ
ַּלה'ַ ,ש ָבת וֶוען מֶען ִריט ז ְ
ַאר ְּפלָאגְטֶ ,מען ָהאט
ַאריָאגְט אּון פ ְ
ָואך וֶוען מֶען ִאיז פ ְ
ֲפילּו דָאס וָואס מֶען טּוט ִדי גַא ְנצֶע ו ְ
אִ
אל ְטן דֶער
אה ְ
ֹיך ַב ַ
ַאכן ִאיז או ְ
ַאכ ְטןִ ,אין ִדי ַאלֶע ז ְ
ֶעדּולד צּו ְטר ְ
ִישט קַיין ַצייט אּון ג ְ
נְ
ֶער ְש ֶטער.
אֵייב ְ
ֶער ְש ְטן ,אּון גֶעדֶענ ְְקט ְש ֶטענ ְִדיג ַאז דֶער
ֶעדט צּום אֵייב ְ
וואוֹיל ִאיז דֶעם מֶענ ְְטש וָואס ר ְ
ַאך.
ֶער ְש ֶטער ִאיז ִאיבֶערָאל ִאין יֶעדֶע ז ְ
אֵייב ְ
ַחל לֵיל שב"ק ּפ ְַר ַשת ַוי ְַקהֵל תשס"ה לפ"ק)
(תו ְֹך ַהנ ַ
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ֵיילט
ֶׁערצ ְ
מו ַֹּהרָׁא"ש ד ְ
ייבט מֶ ען ׁשוֹין ָאן
ָאדר ,הֵ ְ
קּומט חוֹדֶ ׁש ָ
ְ
וֶוען עֶ ס
פּורים,
צּו ְׁש ִּפ ְירן ִּדי לִּ יכְ ִּטיגְ ֵקייט פּון דֶ עם יוֹם טוֹב ִּ
ֶעב ֶרענְ גְ טַ ,אז
ֶוערט ג ְ
רּוׁשלְ ִּמי ֵ(ריׁש מַׁ סֶ כֶת ְמגִּ ילָה) ו ְ
ִּאין יְ ַׁ
ִּאין גַׁאנְ ץ חוֹדֶ ׁש ָאדָ ר ֶקען מֶ ען לֵיינֶען ִּדי ְמגִּ ילָה ,אּון
ֶוערט גֶע'פַׁ ְס ְק'נְ ט ִּאין ׁשֻׁ לְ חָ ן עָ רּוְך (או"ח תרפ"ח ,ז')
ַאזוֹי ו ְ
ארט ַארוֹיס אוֹיף ַא וַׁ וייטֶ ע וֶועג אּון
ַאז וֶוער עֶ ס פָ ְ
יׁשט
ואר ְטן ִּביז פ ִּּורים ,אּון עֶ ר ֶקען נִּ ְ
יׁשט וַׁ ְ
עֶ ר ֶקען נִּ ְ
יטנֶעמֶ ען ַא ְמגִּ ילָהֶ ,קען עֶ ר ׁשוֹין לֵיינֶען ִּדי ְמגִּ ילָה
ִּמ ְ
ָאדר ,זֶעט מֶ ען פּון דֶ עם ַאז גְ לַׁייְך
פּון ָאנְ הוֹיב חוֹדֶ ׁש ָ
ָאדרִּ ,איז ׁשוֹין ָדא ִּדי לִּ יכְ ִּטיגְ ֵקייט
ִּאין ָאנְ הוֹיב חוֹדֶ ׁש ָ
פּורים.
פּון ִּ
ָאדר
"מ ֶׁשנִּ כְ נַׁס ָ
ערפַׁ אר זָאגְ ן חֲ זַׁ"ל ַׁ(תעֲ נִּ ית כ"וִּ ):
דֶ ְ
ַאריין ִּאין
מַׁ ְר ִּבין ְב ִּש ְמחָ ה" ,גְ לַׁייְך וֶוען מֶ ען ְט ֶרעט ַׁ
ערן צּו זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך ,אּון
ארמֶ ְ
ארף מֶ ען פַׁ ְ
חֹדֶ ׁש ָאדָ ר ַׁד ְ
ערן"
ארמֶ ְ
ארף "פַׁ ְ
חֲ זַׁ"ל זֶענֶען ְמ ַׁדיֵיק "מַׁ ְר ִּבין"  -מֶ ען ַׁד ְ
ִּמיט ִּש ְמחָ ה ,וַׁ וייל בֶ אֱ מֶ ת הָ אט אּונְ ז דֶ ער ֶר ִּבי
ֶערנְ ט (לִּ יקּוטֵ י מוֹהֲ ַׁר"ן חֵ לֶק ב' ִּסימָ ן כ"ד) ִּמ ְצוָ ה גְ ד ֹולָה
גֶעל ְ
ארף מֶ ען
"ת ִּמיד"ַ ,א גַׁאנְ ץ יָאר ַׁד ְ
לִּ ְהיוֹת ְב ִּש ְמחָ ה ָ
ארף מֶ ען נָאְך
ָאדר ַׁד ְ
אוֹיְך זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך; נָאר חוֹדֶ ׁש ָ
ערן צּו זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך ,אּון טּון ַאלֶעס וָ ואס
ארמֶ ְ
מֶ ער פַׁ ְ
מֶ ען ֶקען צּו זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך.
קּומט
ְ
ערפַׁ אר ִּפ ְירט מֶ ען זִּ יְך ַאז וֶוען עֶ ס
אּון דֶ ְ
חוֹדֶ ׁש ָאדָ ר ,הֶ ענְ גְ ט מֶ ען אוֹיף גְ רוֹיסֶ ע טָ אוְ ולֶען
ערמַׁ אנֶען פַׁ אר
ָאדר מַׁ ְר ִּבין ְב ִּש ְמחָ ה" ,צּו דֶ ְ
"מ ֶׁשנִּ כְ נַׁס ָ
ִּ
ֶעדן אֵ יינֶעם ַאז מֶ ען זָאל גֶעדֶ ענְ ְקן צּו זַׁיין זֵייעֶ ר
י ְ
ְפ ֵריילִּ יְך ,אּון טּון ַאלֶע ְפעּולוֹת צּו זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך ,אּון
>>>>>>

דֶ ער רֶ בִּ י זָאגְ ט :דִּ י
וֶועלְ ט ִּאיז וִּ וי ַא
ְשמָ אלֶ ע בְ רִּ יק" ,וְ הַ כְ לָ ל וְ הָ עִּ קָ ר הּוא ל ֹא
ישט
לְ ִּה ְתפַ חֵ ד" ,דֶ ער עִּ יקָ ר ִּאיז מֶ ען זָאל נִּ ְ
מֹורָ א הָ אבְ ן (לִּ יקּוטֵ י מֹוהֲ רַ "ן ,חֵ לֶ ק א'ִּ ,סימָ ן מח).
מֹוהַ רָ א"ש זָאגְ ט ,וֶוען מֶ ען גֵייט אֹויף ַא
ְשמָ אלֶ ע בְ רִּ יק דַ ארְ ף מֶ ען הָ אבְ ן ַא צֹוים
ַייטן ,וָואס זֶענֶען דִּ י ְצוֵויי
פּון בֵ יידֶ ע ז ְ
צֹוימֶ ען וָואס מֶ ען דַ ארְ ף הָ אבְ ן דּורְ ךְ צּו
'ש ְמחָ ה'
גֵיין דִּ י וֶועלְ ט בְ ָשלֹום? אֵ יינְ ס ִּאיז ִּ
'ה ְתבֹודְ דּות'; ַאז מֶ ען הָ אט
אּון אֵ יינְ ס ִּאיז ִּ
דִּ י ְצוֵויי ַזאכְ ן קֶ ען מֶ ען ַארִּ יבֶ ער גֵיין דֶ עם
ְשמָ אלְ ְס ְטן בְ רִּ יק ָאן קַ יין שּום פַ חַ ד.
(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' ַוי ְַקהֵ ל תשע"ט)

<<<<<<

ִּמיט דֶ עם וָ ואס מֶ ען ִּאיז ְפ ֵריילִּ יְך דֶ עם חוֹדֶ ׁשִּ ,איז מֶ ען ִּמיט דֶ עם מַׁ ְמ ִּׁשיְך ַאלֶע
ַאראפ ִּאין ִּדי טֶ עג.
קּומט ָ
גּוטֶ ע הַׁ ְׁשפָ עוֹת וָ ואס ְ
יִּת ַׁקיְ מּו נְ כָסָ יו יִּטַׁ ע בָ הֵ ן ָאדָ רֶׁ ,שנֶאֱ מַׁ ר
ִּדי גְ מָ ָרא זָאגְ ט (בֵ יצָ ה ט"ו" ):הָ רוֹצֶ ה ֶׁש ְ
אַׁ ִּדיר בַׁ מָ רוֹם ה'"ְ ,בפַׁ ְׁשטּות מֵ יינְ ט עֶ ס ַאז וֶוער עֶ ס וִּ ויל ַאז זַׁיינֶע פֶ עלְ דֶ ער זָאלְ ן
"ָאדר"; ָדאס
ָ
ייסט
ואק ְסן ,זָאל עֶ ר ַאיינְ ְפלַׁאנְ ְצן ַא גֶעוִּ ויסֶ ע גְ ָראז וָ ואס הֵ ְ
גּוט וַׁ ְ
ִּאיז אָ בֶ ער אוֹיְך ְמ ַׁרמֵ ז אוֹיף דֶ עם וָ ואס דֶ ער ֶר ִּבי זָאגְ ט (סֵ פֶ ר הַׁ ִּמדוֹתִּ ,ש ְמחָ ה ,ח"ב ,א) " ִּמי
ֶׁשהּוא ָשמֵ חַׁ ָת ִּמיד עַׁ ל יְ דֵ י זֶה הּוא מַׁ ְצלִּ יחַׁ " ,וֶוער עֶ ס ִּאיז ְׁשטֶ ענְ ִּדיג ְפ ֵריילִּ יְך וֶועט
ערפַׁ אר זָאגְ ן ִּדי חֲ זַׁ"ל "הָ רוֹצֶ ה ֶׁשיִּ ְת ַׁקיְ מּו נְ כָסָ יו",
מַׁ ְצלִּ יחַׁ זַׁיין ִּאין ַאלֶעס .אּון דֶ ְ
ּובג ְַׁׁש ִּמיּות" ,יִּ טַׁ ע בָ הֵ ן ָאדָ ר" ,זָאל עֶ ר בַׁ יי
וֶוען אֵ יינֶער וִּ ויל מַׁ ְצלִּ יחַׁ זַׁיין ְברּוחֲ נִּ יּות ְ
ָאדר ,אּון ִּדי ִּש ְמחָ ה וֶועט ִּאים
זִּ יְך ַאיינְ ְפלַׁאנְ ְצן ִּדי ִּמ ַׁדת הַׁ ִּש ְמחָ ה פּון חוֹדֶ ׁש ָ
ֵייטן אּון הֶ עלְ ְפן ַאז עֶ ר זָאל ְׁשטֶ ענְ ִּדיג מַׁ ְצלִּ יחַׁ זַׁיין.
בַׁ אגְ ל ְ
אקע ְפ ֵריילִּ יְך? וֶוען ִּדי ִּש ְמחָ ה
ויסן אוֹיב עֶ ר ִּאיז טַׁ ֶ
וִּ וי ַאזוֹי ֶקען ַא מֶ ענְ ְטׁש וִּ ְ
ֵוייסט
ערע ִּא ְידן ,דֶ עמָ אלְ ט ו ְ
יסט זִּ יְך ִּאיבֶ ער ,אּון מֶ ען מַׁ אכְ ט ְפ ֵריילִּ יְך אוֹיְך ַאנְ דֶ ֶ
גִּ ְ
מֶ ען ַאז מֶ ען ִּאיז בֶ אֱ מֶ ת ְפ ֵריילִּ יְך.
ערפַׁ אר זֶעט מֶ ען ַאז ִּדי ִּמ ְצוֹת פּון חוֹדֶ ׁש ָאדָ ר זֶענֶען פּול ִּמיט ְצ ָד ָקה
אּון דֶ ְ
וָ חֶ סֶ ד ,וַׁ וייל וֶוען ַא מֶ ענְ ְטׁש ִּאיז ְפ ֵריילִּ יְך וֶועט עֶ ר טּון ְצ ָד ָקה וָ חֶ סֶ ד ִּמיט
ערע ִּא ְידן אוֹיְך.
ערע ,צּו מַׁ אכְ ן ְפ ֵריילִּ יְך ַאנְ דֶ ֶ
ַאנְ דֶ ֶ
ֶעבן
רּופט ׁש ֹוין אוֹיס צּו ג ְ
ייבט זִּ יְך ָאן ִּמיט ַׁׁשבָ ת ְׁש ָקלִּ ים ,וָ ואס מֶ ען ְ
עֶ ס הֵ ְ
ֶעבן מַׁ חֲ ִּצית
פּורים ִּפ ְירט מֶ ען זִּ יְך צּו ג ְ
ערנָאְך עֶ ֶרב ִּ
ֶעבן ְצ ָד ָקה ,אּון דֶ ְ
ְׁש ָקלִּ ים ,צּו ג ְ
פּורים ַאלֵיינְ ס ִּאיז ָדאְך ִּפיל נָאר ִּמיט ְצ ָד ָקה
ערנָאְך ִּ
הַׁ ֶׁש ֶקל פַׁ אר ְצ ָד ָקה ,אּון דֶ ְ
פּורים ִּמיט ִּדי ִּמ ְׁשפָ חָ ה אּון
עּודת ִּ
וָ חֶ סֶ ד; ִּמ ְׁשלוֹח מָ נוֹת ,מַׁ ָתנוֹת לָאֶ ְביוֹנִּ יםְ ,ס ַׁ
ייסיג טֶ עג פַׁ אר דֶ ער יוֹם טוֹב פֶ סַׁ ח,
פּורים וָ ואס ִּאיז ְד ַׁר ִּ
ְפ ַׁריינְ ד ,אּון אוֹיְך פּון ִּ
ָארימֶ עלַׁייט אוֹיף פֶ סַׁ ח;
ייבט מֶ ען ׁשוֹין צּוזַׁאם נֶעמֶ ען ִּק ְמחָ א ְד ִּפ ְסחָ א פַׁ אר ִּ
הֵ ְ
אר ִּבינְ דֶ ען ִּמיט ְצ ָד ָקה וָ חֶ סֶ ד ,וַׁ וייל וֶוען ַא
ָאדר ִּאיז פַׁ ְ
קּומט אוֹיס ַאז גַׁאנְ ץ חוֹדֶ ׁש ָ
ְ
ערע ִּמיט ְצ ָד ָקה וָ חֶ סֶ ד.
מֶ ענְ ְטׁש ִּאיז ְפ ֵריילִּ יְך ,וִּ ויל עֶ ר אוֹיְך מַׁ אכְ ן ְפ ֵריילִּ יְך ַאנְ דֶ ֶ
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ַאזוֹי וִּ וי חֹדֶ ׁש אֶ לּול ִּאיז ַא חוֹדֶ ׁש וָ ואס מֶ ען טּוט ְתׁשּובָ ה ִּמיִּ ְרָאה ,מֶ ען הָ אט
מו ָֹרא פּונֶעם יוֹם הַׁ ִּדין רֹאׁש הַׁ ָׁשנָה ,אּון מֶ ען גְ ֵרייט זִּ יְך צּו ַא גַׁאנְ צֶ ע חוֹדֶ ׁש ִּמיט
ער ְׁשטֶ ער זָאל
ְתׁשּובָ ה אּון מַׁ עֲ ִּשים טו ִֹּבים צּו ֶקענֶען ז ֹוכֶה זַׁיין ְב ִּדין ,דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ייבן רֹאׁש הַׁ ָׁשנָה ַא גּוט גֶעבֶ ענְ ְט ְׁשט יָאר.
ָאנְ ְׁש ַׁר ְ
ֶעצט
ָאדר ַא חוֹדֶ ׁש וָ ואס מֶ ען טּוט ְתׁשּובָ ה ,אָ בֶ ער י ְ
ַאזוֹי אוֹיְך ִּאיז דֶ ער חוֹדֶ ׁש ָ
ִּאיז עֶ ס ְתׁשּובָ ה מֵ ַאהֲ בָ ה אּון ִּמיט ִּש ְמחָ ה ,אּון ִּמיט דֶ עם גְ ֵרייט מֶ ען זִּ יְך צּו צּום
ח ֹו דֶ ׁש נִּיסָ ן וָ ואס ִּאיז דֶ ער חוֹדֶ ׁש הַׁ גְ אֻׁ לָהְ ,בנִּ יסָ ן עֲ ִּת ִּידין לְ ִּהגָאֵ ל ,אּון ִּמיט ִּדי
נִּיׁשט גֶעוֶוען
ארעכְ ְטן ַאלֶעס וָ ואס מֶ ען ִּאיז ְ
ִּש ְמחָ ה פּון דֶ עם חוֹדֶ ׁש ֶקען מֶ ען פַׁ ֶ
גֶענּוג ְפ ֵריילִּ יְך ַא גַׁאנְ ץ יָאר.
אׁשי ֵתיבוֹת פּון ֹר'אׁש
ָאדר ִּאיז ִּדי ָר ֵ
דֶ ער ֶר ִּבי זָאגְ ט (הַׁ ְׁשמָ טוֹת לְ חַׁ יַׁי מוֹהֲ ַׁר"ן) ַאז ָ
ידּוׁשין ל"א ).אוֹיף דֶ עם
ׁשט לוֹיט וִּ וי ִּדי גְ מָ ָרא זָאגְ ט ִּ(ק ִּ
ְד'בָ ְרָך אֱ 'מֶ תֶ .קען זַׁיין דֶ ער ְפ ַׁ
פָ סּוק ֹר'אׁש ְד'בָ ְרָך אֱ ' מֶ תְ ,פ ֶרעגְ ט אוֹיף דֶ עם ִּדי גְ מָ ָרא "רֹאׁש ְדבָ ְרָך וְ ֹלא סוֹף
יׁשט? זָאגְ ט ִּדי
ֶוערטֶ ער זֶענֶען אֱ מֶ ת ,אּון ִּדי סוֹף נִּ ְ
ְדבָ ְרָך?"  -נָאר ִּדי ָאנְ פַׁ אנְ ג ו ְ
גְ מָ ָרא "אֶ לָא ִּמּסוֹף ְדבָ ְרָך נִּ יכָר ֶׁשרֹאׁש ְדבָ ְרָך אֱ מֶ ת" ,פּונֶעם סוֹף זֶעהט מֶ ען ַאז ִּדי
ָאנְ פַׁ אנְ ג ִּאיז אוֹיְך אֱ מֶ ת.
אׁשי ֵתיבוֹת ֹר'אׁש ְד'בָ ְרָך אֱ 'מֶ ת,
ָאדר ִּאיז ָר ֵ
ָדאס ֶקען זַׁיין ִּאיז דֶ ער ֶר ִּבי ְמ ַׁרמֵ זָ ,
ֶעצטֶ ער חוֹדֶ ׁש פּונֶעם סֵ דֶ ר הַׁ חֲ ָד ִּׁשים ,וֶוען מֶ ען
ָאדר וָ ואס ִּאיז דֶ ער ל ְ
ַאז חוֹדֶ ׁש ָ
ִּאיז ְפ ֵריילִּ יְך ִּאין דֶ עם חוֹדֶ ׁשִּ ,איז מֶ ען ִּמיט דֶ עם ְמ ַׁת ֵקן ִּדי ַאלֶע חֲ ָד ִּׁשים וָ ואס
ֶעצ ְטן חוֹדֶ ׁש ,וֶוען מֶ ען ִּאיז
יׁשט גֶעוֶוען ְפ ֵריילִּ יְך ,וַׁ וייל פּון דֶ עם ל ְ
מֶ ען ִּאיז נִּ ְ
דֶ עמָ אלְ ט ְפ ֵריילִּ יְך ,וַׁ וייזְ ט מֶ ען ִּמיט דֶ עם ַאז מֶ ען הָ אט בֶ אֱ מֶ ת גֶעוָ ואלְ ט זַׁיין
ֶערעכְ נְ ט וִּ וי מֶ ען וָ ואלְ ט ֶגעוֶוען
ֶוערט ג ֶ
ְפ ֵריילִּ יְך אוֹיְך ַא גַׁאנְ ץ יָאר ,אּון עֶ ס ו ְ
ְפ ֵריילִּ יְך ַא גַׁאנְ ץ יָאר.
וֶוען מֶ ען טּוט ְתׁשּובָ ה מֵ ַאהֲ בָ ה,
זָאגְ ט ִּדי גְ מָ ָרא (יּומָ א פ"וַ ):אז דֶ עמָ אלְ ט
ֶעד ֵרייט
ערג ְ
ֶוערן ַאלֶע עֲ בֵ ירוֹת ִּאיבֶ ְ
ו ְ
קּומט
ערפַׁ אר וֶוען עֶ ס ְ
אוֹיף ִּמ ְצוֹת; דֶ ְ
ָאדר אּון מֶ ען טּוט ְתׁשּובָ ה
חוֹדֶ ׁש ָ
ֶוערט ְמקּויָם ֹר'אׁש ְד'בָ ְרָך
ְב ִּש ְמחָ ה ו ְ
אֱ 'מֶ תַ ,אזוֹי וִּ וי ִּדי גְ מָ ָרא זָאגְ טַ ,אז
ֶוערט ִּדי גַׁאנְ צֶ ע יָאר
פּון סוֹף יָאר ו ְ
גּוטןַ ,אלֶע
ְ
ֶעד ֵרייט צּום
ערג ְ
ִּאיבֶ ְ
ֶעד ֵרייט צּו
ערג ְ
ֶוערן ִּאיבֶ ְ
עֲ בֵ ירוֹת ו ְ
ִּמ ְצוֹת.

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

קּומט ָאן זֵייעֶ ר
ְ
צּו ַׁזיין ְפ ֵריילִּ יְך
ערע עֲ בוֹדוֹת זֶענֶען
ְׁשוֶוערַ ,אלֶע ַאנְ דֶ ֶ
ַאסַׁ אְך גְ ִּרינְ גֶער צּו טּון וִּ וי צּו זַׁיין
ְפ ֵריילִּ יְך ,וַׁ וייל יֶעדֶ ער מֶ ענְ ְטׁש גֵייט
>>>>>>

ב

אך
ֶר ְש ֶטע ז ְ
ִדי ע ְ
ֶעטן
ארף ֶמען ב ְ
ד ְ
אוֹיף ִש ְמ ָחה ,ווייל
ֵייל ְיך
וֶוען ֶמען ִאיז ְפר ִ
ילא
אלט שוֹין ְמ ֵמ ָ
פ ְ
ְדערֶע
אוֶועק אלֶע אנ ֶ
ֶעכ ֶטע ִמדוֹת...
ְשל ְ

<<<<<<

ארק ַא
צּוב ֶרעכְ ט זֵייעֶ ר ְׁשטַׁ ְ
יׁשת הַׁ ַׁדעַׁ ת ,אּון ָדאס ְ
יׁשן אּון חֲ לִּ ַׁ
ערנִּ ְ
ייטןִּ ,ביטֶ ְ
יק ְ
וער ֵ
דּורְך צָ רוֹת אּון ְׁש ֶו ִּ
ְ
יׁשט זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך.
ארלִּ ְירט ִּדי מּוט ,אּון מֶ ען ֶקען נִּ ְ
מֶ ענְ ְטׁש ,מֶ ען פַׁ ְ
אר ְקן ,אּון אֲ ִּפילּו ִּמיט
ֹיס ֵק ייט פּון ַא מֶ ענְ ְטׁש ֶווען עֶ ר ֶקען זִּ יְך ְׁשטַׁ ְ
יקר גְ רו ְ
ערפַׁ אר ִּאיז דֶ ער ִּע ָ
דֶ ְ
דּורְך ,זָאל עֶ ר נָאְך ַאלְ ץ זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְךֶ .ווען עֶ ס גֵייט גּוט פַׁ אר ַא
ייטן וָ ואס עֶ ר גֵייט ְ
יק ְ
וער ֵ
ַאלֶע ְׁש ֶו ִּ
ערט וֶוען עֶ ס גֵייט
אר ֶק ְ
יׁשט ַׁקיין קּונְ ץ ,נָאר פַׁ ְ
עמאלְ ט ִּאיז עֶ ר ְפ ֵריילִּ יְך ִּאיז ָדאס ִּבכְ לַׁל נִּ ְ
מֶ ענְ ְטׁש אּון דֶ ָ
ער ֶקענְ ט זִּ יְך
עמאלְ ט דֶ ְ
אר ְקט עֶ ר זִּ יְך צּו זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך ,דֶ ָ
עסט וֶועגְ ן ְׁשטַׁ ְ
יׁשט ַאזוֹי גּוט ,אּון פּון דֶ ְ
ִּאים נִּ ְ
ֹיס ֵקייט פּון ַא ִּאיד.
ִּדי גְ רו ְ
ער ְׁשטֶ ער ִּאיז ְׁשטֶ ענְ ִּדיג ִּמיט ִּאים,
ֵייבט ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
דּורְך אֱ מּונָה ,וֶ וען ַא ִּאיד גְ ל ְ
קּומט ְ
ִּש ְמחָ ה ְ
ֶעׁשען ְבדֶ ֶרְך הַׁ טֶ בַׁ ע ,נָאר יֶעדֶ ע זַׁאְך
יׁשט פּונְ ְקט ג ֶ
ֶעׁשעט ִּאיז נִּ ְ
עֶ ר הֶ עלְ ְפט ִּאים ,אּון יֶע ֶדע זַׁאְך וָ ואס ג ֶ
ער ְׁשטֶ ער ַאלֵיין ִּמיט זַׁיין גְ רוֹיס ַׁרחֲ מָ נּות ,וָ ואלְ ט עֶ ר גֶעוֶוען זֵייעֶ ר ְפ ֵריילִּ יְך.
מַׁ אכְ ט דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ֶעבן ַא תו ָֹרה ִּמיט ִּמ ְצוֹת וָ ואס ִּמיר זֶענֶען ז ֹוכֶה
ער ְׁשטֶ ער הָ אט אּונְ ז גֶעג ְ
ערצּו ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
נָאכְ דֶ ְ
ֶעבט ׁשוֹין ַא מֶ ענְ ְטׁש אוֹיף ִּדי
ויפיל יָאר ל ְ
אר ְפן ִּמיר זִּ יְך זֵייעֶ ר ְפ ֵרייעֶ ן ִּמיט דֶ עם ,וִּ ִּ
צּו ְמ ַׁקיֵים זַׁייןַׁ ,ד ְ
ַׁאפט נָאְך ַארוֹיס
וֶועלְ ט? "יְמֵ י ְׁשנו ֵֹתינּו בָ הֶ ם ִּׁש ְב ִּעים ָׁשנָה וְ ִּאם ִּבגְ בּורֹת ְׁשמוֹנִּ ים ָׁשנָה" ,אּון ַאז מֶ ען כ ְ
גּוטֶ ע זַׁאכְ ן ִּאין ִּדי עֶ ְטלִּ יכֶע יָארֶ ,קען מֶ ען זִּ יְך זֵייעֶ ר ְפ ֵרייעֶ ן ִּמיט ֶדעם.
ָׁשר'ס?
ארוָ ואס עֶ ְסט מֶ ען כ ֵ
ייסן .פַׁ ְ
ער ְׁשטֶ ער הָ אט גֶעהֵ ְ
ארוָ ואס ִּהיט מֶ ען ַׁׁשבָ ת? וַׁ וייל דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
פַׁ ְ
קּוׁשן
ְ
ארוָ ואס
ֹיפ'ן ִּטיר? פַׁ ְ
אבן ִּמיר ַא ְמזּוזָה או ְ
ארוָ ואס הָ ְ
ייסן .פַׁ ְ
ער ְׁשטֶ ער הָ אט גֶעהֵ ְ
וַׁ וייל ֶדער אֵ ייבֶ ְ
ִּמיר ִּדי ְמזּוזָה? וַׁ וייל ִּאין ִּדי ְמזּוזָה ְׁשטֵ ייט ַׁקבָ לַׁת עוֹל מַׁ לְ כּות ָׁשמַׁ ִּים ,אּון ִּמיר ְפ ֵרייעֶ ן זִּ יְך ִּמיט ֶדעם.
ער ִּמיט ,אּון ָדאס
ֶעדער ִּאיד טּוטֶ ,קען מֶ ען זִּ יְך זֵייעֶ ר ְפ ֵרייעֶ ן ֶד ְ
אּון ַאזוֹי וַׁ וייטֶ ער ַא לֶע ִּמ ְצוֹת וָ ואס י ֶ
ער ְׁש ְטן.
ֵייבט ִּאינֶעם אֵ ייבֶ ְ
וַׁ וייזְ ט ַאז מֶ ען גְ ל ְ
ֶר ִּבי נ ָָתן זָאגְ ט (לִּ יקּוטֵ י הֲ לָכוֹת ,נְ ִּפילַׁת אַׁ פַׁ ִּים ,הֲ ָלכָה ד') ַאז ָדאס ִּאיז גֶע ֶווען ִּדי ִּר ְׁשעּות פּון הָ מָ ן ֶווען עֶ ר
הָ אט גֶעזָאגְ ט פַׁ אר ַאחַׁ ְׁשוֵרוֹׁש ,וְ ָד ֵתיהֶ ם ׁשוֹנוֹת ִּמכָל עָ ם ,הָ מָ ן הָ אט גֶעזָאגְ ט ַאז אֲ ִּפילּו יֶעדֶ ע פָ אלְ ק
יׁשט ְפ ֵריילִּ יְך עֶ ס ְמ ַׁקיֵים צּו זַׁיין; בַׁ יי ִּדי ִּא ְידן אָ בֶ ער,
ֶעצן ,זֵיי זֶענֶען אָ בֶ ער נִּ ְ
אּון לַׁאנְ ד הָ אט אוֹיְך גֶעז ְ
ֶעק ֶרענְ ְקט פַׁ אר הָ מָ ן,
ארק ג ְ
וֶוען זֵיי טּועֶ ן ִּמ ְצוֹת זֶענֶען זֵיי זֵייעֶ ר ְפ ֵריילִּ יְך ,אּון ָדאס הָ אט זֵייעֶ ר ְׁשטַׁ ְ
ֹיסהַׁ אלְ ְטן ,וַׁ וייל אוֹיב מֶ ען ִּאיז ְפ ֵריילִּ יְך ִּמיט ִּדי ִּמ ְצוֹתִּ ,איז ַא ִּסימָ ן
ֶעקענְ ט או ְ
יׁשט ג ֶ
ָדאס הָ אט עֶ ר נִּ ְ
ֶערע כֹחַׁ .
ַאז עֶ ס לִּ יגְ ט ִּאין דֶ עם ַא הֶ עכ ֶ
צּוׁש ִּפילְ ן ,וֶוען
ֹיס ְ
ֶעצן פּונֶעם לַׁאנְ ד זּוכְ ט מֶ ען נָאר וִּ וי ַאזוֹי או ְ
אקע זֶען ַאז ִּדי גֶעז ְ
ָדאס ֶקען מֶ ען טַׁ ֶ
יׁשע ִּקינְ דֶ ער פָ אלְ גְ ן אָ בֶ ער ִּדי תו ָֹרה וַׁ וייל דֶ ער
יׁשט ֶוועט מֶ ען זִּ יְך ַארוֹיס ְד ֵרייעֶ ן; ִּא ִּיד ֶ
ֵקיינֶער זֶעט נִּ ְ
ער ִּמיט.
ייסן אּון זֵיי זֶענֶען זֵייעֶ ר ְפ ֵריילִּ יְך דֶ ְ
ער ְׁשטֶ ער הָ אט עֶ ס גֶעהֵ ְ
אֵ ייבֶ ְ
יׁשט זֶען דֶ עם
ועסטּו נִּ ְ
ועסט זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך ֶו ְ
ַאמאל גֶעזָאגְ ט פַׁ אר אֵ יינֶעם" :אוֹיב דּו ֶו ְ
ֶר ִּבי נ ָָתן הָ אט ָ
ֶעבן.
אקע ְמ ַׁקיֵים גֶע ֶווען זַׁיין גַׁאנְ ץ ל ְ
ֵיהנוֹם" ,אּון יֶענֶער הָ אט עֶ ס ַׁט ֶ
ג ִּ
ארוָ ואס זָאל מֶ ען
ַאריבֶ ער גֵייןְ .ממֵ ילָא פַׁ ְ
ִּצי עֶ ס גֵייט גּוט ָאדֶ ער ְׁשלֶעכְ ט ,וֶועט דֶ ער טָ אג סֵ יי וִּ וי ִּ
יׁשט זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך ִּאינֶעם טָ אג?
נִּ ְ
ָָאדםֹ ,לא כָל ִּמי ֶׁש ָשמֵ חַׁ הַׁ יוֹם ָשמֵ חַׁ לְ מָ חָ ר",
(תנְחּומָ אְׁ ,ש ִּמי ִּני) "אֵ ין הַׁ ִּש ְמחָ ה מַׁ ְמ ֶתנֶת ל ָ
חֲ זַׁ"ל זָאגְ ן ַׁ
וערע טָ אג ,זַׁאכְ ן
קּומט ַא ְׁשוֶ ֶ
ָדאס ִּאיז זֵייעֶ ר ַא וִּ ויכְ ִּטיגֶע זַׁאְך צּו גֶעדֶ ענְ ְקן ,וַׁ וייל גֶעוֶוענְ לִּ יך ֶווען עֶ ס ְ
ארגְ ן וֶ ועט זַׁיין ַא
יׁשט ַאזוֹי וִּ וי מֶ ען וִּ וילִּ ,איז זֵייעֶ ר ְׁש ֶווער צּו זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך; מֶ ען ְט ַׁראכְ ט "מָ ְ
גֵייעֶ ן נִּ ְ
יׁשט אוֹיף
וארט נִּ ְ
ערפַׁ אר זָאגְ ן אּונְ ז ִּדי חֲ זַׁ"ל :וַׁ ְ
ארגְ ן ֶוועל ִּאיְך זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך"ֶ ,ד ְ
ערע טָ אג ,מָ ְ
בֶ עסֶ ֶ
רּוביר צּו זַׁיין הַׁ יינְ ט
ארגְ ן וֶ ועט זַׁיין? ְפ ִּ
ֵוייסטּו וָ ואס מָ ְ
ארגְ ן צּו זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך ,וַׁ וייל וִּ וי ַאזוֹי ו ְ
מָ ְ
יׁשט ַׁקיין ִּחילּוק וִּ וי ַאזוֹי ִּדי מַׁ צָ ב ִּאיז ,אּון ָדאס ֶוועט מַׁ אכְ ן ַאז דּו זָאלְ ְסט מַׁ ְצלִּ יחַׁ זַׁיין ִּמיט
ְפ ֵריילִּ יְך ,נִּ ְ
ַאלֶעס ,וַׁ וייל ֶווען ַא מֶ ענְ ְטׁש ִּאיז ְפ ֵריילִּ יְך ִּאיז עֶ ר מַׁ ְצלִּ יחַׁ .
ֶעבן ,וִּ וי ֶדער פָ סּוק
ִּדי ְב ִּח ָירה לִּ יגְ ט ִּאין ִּדי הֶ ענְ ט פּונֶעם מֶ ענְ ְטׁש ,וִּ וי ַאזוֹי עֶ ר זָאל ָאנְ נֶעמֶ ען זַׁיין ל ְ
ארן מֶ ענְ ְטׁש ַא ָטאג,
ֶעבט פַׁ ְ
ער ְׁשטֶ ער ג ְ
ּוק ָללָה" ,דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
זָאגְ ט " ְראֵ ה ָאנֹ כִּ י נו ֵֹתן לִּ ְפנֵיכֶם הַׁ יוֹם ְב ָרכָה ְ
אּון עֶ ר ֶקען ִּמיט דֶ עם מַׁ אכְ ן ַא ְב ָרכָה ָאדֶ ער ַא ְק ָללָהְ ,פ ֵריילִּ יְך ָאדֶ ער ְטרוֹיעֶ ִּריג ,מֶ ען ֶקען ָאנְ נֶעמֶ ען
קּוקן נָאר אוֹיף ִּדי גּוטֶ ע חֲ ל ִָּקים וָ ואס מֶ ען הָ אט אּון זִּ יְך ְפ ֵרייעֶ ן ִּמיט ֶדעם ,אּון מֶ ען
דֶ עם טָ אג גּוטְ ,
ער ְׁשטֶ ער זָאגְ טּ" :ובָ חַׁ ְר ָת בַׁ ַׁחיִּים",
ֶקען ַאלֶעס ָאנְ נֶעמֶ ען ְׁשלֶעכְ ט ,אּון זַׁיין ְטרוֹיעֶ ִּריג ,אּון דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
גּוטס.
אבן ַאלֶעס ְ
ועסטּו הָ ְ
עמאלְ ט וֶ ְ
צּופ ִּר ְידן ,דֶ ָ
ֶעבן צּו זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך אּון ְ
וֶועל אוֹיס ָדאס ל ְ
ֶעבט זִּ יְך ִּאיבֶ ער צּום
ערע מֶ ענְ ְטׁש פּון אֵ יינֶעם וָ ואס ג ְ
יקלִּ י ֶכ ֶ
יׁשט ָדא מֶ ער ַא גְ לִּ ְ
עֶ ס ִּאיז נִּ ְ
ער ְׁשטֶ ער ִּאיז ִּמיט ִּאים אּון עֶ ר ֶוועט
ֵוייסט ַאז עֶ ר ִּאיז ִּאין גּוטֶ ע הֶ ענְ טֶ ,דער אֵ ייבֶ ְ
ער ְׁש ְטן ,עֶ ר ו ְ
אֵ ייבֶ ְ
ער ְׁש ְטןַ ,אזַׁא מֶ ענְ ְטׁש הָ אט דֶ עם
ֹיפ'ן אֵ ייבֶ ְ
יׁשט ַׁקיין ַׁק ְׁשיּות או ְ
ִּאים ְׁשטֶ ענְ ִּדיג הֶ עלְ ְפן ,אּון עֶ ר הָ אט נִּ ְ
גַׁן עֵ דֶ ן אוֹיף ִּדי ֶוועלְ ט.
ייסן ֶר ִּבי ע ֹוזֵר ,עֶ ר ִּאיז גֶעוֶ וען ַא גְ רוֹיסֶ ער עוֹבֵ ד
ֶר ִּבי נ ָָתן הָ אט גֶעהַׁ אט ַא ַׁתלְ ִּמיד וָ ואס הָ אט גֶעהֵ ְ
יׁשט גֶעהַׁ אט
ה'ִּ ,מיט פּולְ ְס ְטן ְב ֶרען אּון עֶ ְרנְ ְס ְט ֵק ייט ,אּון פּון זַׁיין גְ רוֹיסֶ ע עֲ בו ָֹדה הָ אט עֶ ר ֵקיינְ מָ אל נִּ ְ
"איְך
ֹיפ'ן פָ נִּ ים ,עֶ ר ִּאיז ְׁשטֶ ענְ ִּדיג גֶע ֶווען צּוגֶעלֵייגְ ט ,הָ אט ִּאים ֶר ִּבי נ ָָתן גֶעזָאגְ טִּ :
ַׁקיין ְׁשמֵ ייכְ ל או ְ
יׁשט ַאזוֹי ְמ ַׁקבֵ ל
ערט זָאגְ ן אוֹיף ִּדיר ע ֹוזֵר ַאז דּו ִּביזְ ט ְפרּום [עֶ ְרנְ ְסט]; ִּאיְך הָ אב אָ בֶ ער נִּ ְ
הָ אב גֶעהֶ ְ
יסל ְפרּום אוֹיְך"ָ .דאס מֵ יינְ ט ַאז ֶדער
יקר ִּאיז צּו זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך ,אּון ַׁא ִּב ְ
גֶע ֶווען פּון ֶר ִּבי'ן ,נָאר דֶ ער ִּע ָ
אר ְקן אּון זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך.
ארלֵייגְ ן אוֹיף ִּש ְמחָ הְׁ ,שטֶ ענְ ִּדיג זִּ יְך צּו ְׁשטַׁ ְ
ארף מֶ ען זִּ יְך פַׁ ְ
יקר ַׁד ְ
ִּע ָ
עדט צּום
דֶ ער ֶר ִּבי זָאגְ ט (לִּ יקּוטֵ י מוֹהֲ ַׁר"ן חֵ לֶק א' ִּסימָ ן נ"ב) ַאז וֶוען ַא מֶ ענְ ְטׁש מַׁ אכְ ט ִּה ְתבו ְֹדדּות ,עֶ ר ֶר ְ
אבן
וערן פּון ַאלֶע ְׁשלֶעכְ טֶ ע ִּמדוֹת ,צּו הָ ְ
ער ְׁש ְטן ַאז עֶ ר זָאל פָ טּור ֶו ְ
ער ְׁש ְטן ,עֶ ר בֶ עט דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
אֵ ייבֶ ְ
עטן נָאר אוֹיף דֶ עם ִּביז עֶ ר ֶוועט
ַארבֶ ְ
עטן אוֹיף אֵ יין ִּמ ָדה אּון ְ
ארף עֶ ר קוֹדֶ ם בֶ ְ
נָאר גּוטֶ ע ִּמדוֹתַׁ ,ד ְ
ערנָאְך זָאל עֶ ר גֵיין צּו ִּדי ְצוֵוייטֶ ע אּון צּו ִּדי ְד ִּריטֶ ע אּון ַאז ֹוי
עטן ִּדי ִּמ ָדה ,אּון דֶ ְ
ַארבֶ ְ
ֹיס ְ
ִּאינְ גַׁאנְ ְצן או ְ
וַׁ וייטֶ ער.
ֶעפילְ ט ִּמיט ַאלֶע
ייבט מֶ ען ָאן? וֶ וען מֶ ען ִּאיז ָאנְ ג ִּ
ְׁשטֶ עלְ ט זִּ יְך אָ בֶ ער ִּדי ְׁשאֵ לָה ,פּון וואּו הֵ ְ
עטן?
ְׁשלֶעכְ טֶ ע ִּמדוֹת ,אוֹיף ֶוועלְ כֶע ִּמ ָדה זָאל מֶ ען ִּדי עֶ ְר ְׁשטֶ ע בֶ ְ
עטן דֶ עם
ארף ַאסַׁ אְך בֶ ְ
עטן ִּאיז אוֹיף ִּש ְמחָ ה ,מֶ ען ַׁד ְ
ארף בֶ ְ
ִּדי עֶ ְר ְׁשטֶ ע ִּמ ָדה אוֹיף וָ ואס מֶ ען ַׁד ְ
יׁשט זַׁיין צּוגֶעלֵייגְ ט אּון ְטרוֹיעֶ ִּריג,
ער ְׁש ְטן ַאז מֶ ען זָאל ְׁשטֶ ענְ ִּדיג זַׁיין ְפ ֵריילִּ יְך ,אּון ֵקיינְ מָ אל נִּ ְ
אֵ ייבֶ ְ
ערע ְׁשלֶעכְ טֶ ע ִּמדוֹת ,וָ ואס קּומֶ ען
וַׁ וייל ֶווען מֶ ען ִּאיז ְפ ֵריילִּ יְך פַׁ אלְ ט ׁשוֹין ְממֵ ילָא ַא ֶוועק ַאלֶע ַאנְ ֶד ֶ
אקּומט ַאלֶע גּוטֶ ע ִּמדוֹת.
ְ
פּון עַׁ ְצבּות אּון מָ ָרה ְׁשחו ָֹרה ,אּון מֶ ען בַׁ
ָאדר ,אּון נָאְך מֶ ער ֶווער עֶ ס ִּאיז ז ֹוכֶה צּו ְפ ֵריילִּ יְך
וואוֹיל ִּאיז דֶ עם וָ ואס ִּאיז ְפ ֵריילִּ יְך ִּאין חוֹדֶ ׁש ָ
ערע זַׁאְך פּון ֶדעם.
יׁשט ָדא ַׁקיין גְ ֶרעסֶ ֶ
ערע ,עֶ ס ִּאיז נִּ ְ
מַׁ אכְ ן ַאנְ דֶ ֶ
ָאדר וְ עֶ ֶרְך ִּש ְמ ָחה חֵ לֶק ז' ח' י' י"ג)
( ִּשיחוֹת מוֹהַׁ ָרא"ׁש חֵ לֶק ט"ז עֶ ֶרְך חֹ ֶדׁש ָ
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נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

קול תורה הילכט אפ
אין "כולל היכל הקודש"

ישיבה "תפארת התורה" ברסלב

כאפנדיג א בליק אריין אין היכל הכולל ,וואס איז געגרינדעט
געווארן מיט ווייניגער פון א יאר צוריק ,זעט זיך ארויס די
געוואלדיגע הצלחה און סייעתא דשמיא ,ווי די לומדי הכולל
לערנען מיט אזא חשק און ברען ,דער קול תורה הילכט אפ
מיט'ן גאנצן געשמאק.
דער ערשטער סדר אין כולל הויבט זיך אן מיט א שיעור גמרא
פונעם ראש ישיבה שליט"א ,אזוי ווי מוהרא"ש זי"ע האט
איינגעשטעלט אין יבנאל ,אז דער כולל זאל זיך אנהויבן מיט'ן
לערנען גמרא .נאכ'ן שיעור חזר'ט מען איבער די גמרא בעיון אין
כולל ,דורכאקערנדיג די גמרא רש"י תוספות און מפורשים ,ביז
צו הלכה למעשה אין שלחן ערוך.
דער צווייטער סדר איז הלכות שבת ,דעם ווינטער האט מען
דורכגעלערנט אין כולל הלכות שכירות וקבלנות ,און יעצט
לערנט מען הלכות מוקצה .און דער דריטער סדר פארנאכטס
איז הלכות טהרה.
במשך דעם טאג געפינען זיך אין כולל נאר די אינגעלייט וואס
תורתם אומנתם ,וואס זייער ציל אין לעבן איז נאר צו לערנען און
קענען די הייליגע תורה .דער ראש ישיבה שליט"א איז אבער
מעורר אויך די אנשי שלומינו וואס זענען טרוד א גאנצן טאג צו
ברענגען פרנסה ,אז זיי זאלן אויך קומען לערנען אין כולל ,אפילו
פאר נאר איין סדר .די אינגעלייט וואס הויבן אן ארבעטן
שפעטער ,קומען לערנען אין כולל פאר'ן ערשטן סדר אין גמרא,
און די אינגעלייט וואס קענען נישט קומען אינדערפרי ,קומען
אריין פארנאכטס ,מיטצוהאלטן דעם דריטן סדר אין כולל.
אפילו אבער די אינגעלייט וואס קומען בכלל נישט אין כולל,
מאכן זיי זיך אבער זייער אייגענע כולל ביי זיך אין די ארבעט.
דער הייליגער רבי האט אונז געגעבן דעם "סדר דרך הלימוד"
וואס אויף דעם וועג קען יעדער איד זוכה זיין צו לערנען די
הייליגע תורה ,נישט קיין חילוק אין וואסערע מצב ער איז .עס
איז אזוי שיין צו זען אינגעלייט וואס גייען צו די ארבעט מיט
זייער פעקל ספרים ,אזוי ווי מ'נעמט מיט צו די ארבעט א
"לאנטש בעג" ,צו קענען עפעס עסן אינמיטן טאג ,די זעלבע
נעמען זיי אויך מיט א רוחניות'דיגע "לאנטש בעג" ,מ'פאקט זיך
איין אין א זעקל א קליין משניות'ל ,א חומש'ל ,א תהלימ'ל ,א
גמרא'לע ,און אזוי ווייטער נעמט זיך יעדער מיט זיינע ספרים און
שיעורים ,מ'האלט דאס מיט זיך ביי די ארבעט און אין אפיס ,אין
די קאר און אויפ'ן באס ,סיי וואו ס'קומט נאר אויס צו זיין .במשך
דעם טאג קומט אלץ אויס איבריגע צייט ,און דעמאלט כאפט
מען אריין צו לערנען אביסל די הייליגע תורה.
דער רבי זאגט אז מ'קען לערנען תורה אפילו מ'פארשטייט
נישט וואס מ'זאגט ,און אפילו מ'געדענקט נישט וואס מ'לערנט,
דער עיקר איז צו זאגן די ווערטער פון די הייליגע תורה.
אינגעלייט דערציילן וויפיל סיומים זיי האבן שוין געמאכט בלויז
פון די פאר מינוטן אינמיטן טאג דא און דארט ווען מ'האט
איבריגע ליידיגע צייט .דאס געבט זיי אזויפיל חיות און חשק אין
לעבן ,דאס געבט צו עסן און סיפוק פאר די נשמה ,און דאס
ברענגט אויפ'ן מענטש אזויפיל צופרידנהייט און שמחת החיים.
וקול התורה נשמע בארצינו!

סימן טוב ומזל טוב

סימן טוב ומזל טוב

חיזוק צום טיר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

החתן אליעזר שלמה גרינבלאט ני"ו

מו"ה שלום פאלמאן הי"ו

וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג בת

צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

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

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של
קימא און א בנין עדי עד מיט דורות ישרים ומבורכים

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען
אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע
קינדער געזונטערהייט ,דורות ישרים ומבורכים

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

מו"ה ברוך בארדוגו הי"ו

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

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; מ עשיות פון תפ לה ; און נאך

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך
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צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com
חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876

 / 845-414-8426 /212-444-9169ארץ ישראל  / 0797040069ענגלאנד 03303502363

צו מנדב זיין די הוצאות פון דרוקן דעם גליון ,רופט 347-304-0328

