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א"ש עְרֵצייְלט מֹוַהרָׁ  דֶׂ
 

ם שֹונֹות" )ְבָרכֹות נ"ח:(  ַחַז"ל ָזאְגן יהֶׁ עֹותֵׁ ם שֹוִנים, ַכְך דֵׁ יהֶׁ ַפְרצּופֵׁ ם שֶׁ ַאזֹוי ִווי  -"ְכשֵׁ
עְרש; ִדי  עְנְטש זֶׁעט אֹויס ַאְנדֶׁ ער מֶׁ ער גֶׁעְשַטאְלט, יֶׁעדֶׁ עְנְטש ָהאט ַאן ַאְנדֶׁ ער מֶׁ יֶׁעדֶׁ
ע ִשיטֹות אּון  ערֶׁ עְנְטש ָהאט ַאְנדֶׁ ער מֶׁ עֹות, יֶׁעדֶׁ ע דֵׁ ערֶׁ ער ַאְנדֶׁ ע ָהאט אֹויְך יֶׁעדֶׁ זֶׁעְלבֶׁ

וייְטן. עְרש פּונֶׁעם ְצוֵׁ ר ַהאְלט ַאְנדֶׁ  עֶׁ
עְנְטש ָדאס אִ  ער מֶׁ עֹות, יֶׁעדֶׁ י דֵׁ עְנְטְשן ָזאְלן ָהאְבן ִחילּוקֵׁ ר ָנאְרַמאל ַאז מֶׁ ייעֶׁ יז זֵׁ

ייְנט  עְנְטש ָהאט ִזיְך ַזיינֶׁע ְנקּודֹות. ָדאס מֵׁ ער מֶׁ עְרש ַא ַזאְך, יֶׁעדֶׁ ייט ַאְנדֶׁ ַפאְרְשטֵׁ
עם, אּון ָדאס ען ַדאְרף ִזיְך ְקִריְגן צּוִליב דֶׁ ער ִניְשט ַאז מֶׁ ען  ָאבֶׁ ייְנט ִניְשט ַאז מֶׁ מֵׁ

וייְטן, ַאז יֶׁענֶׁער ָזאל  ַדאְרף ְפרּוִביְרן ַארֹויְפצּוְצִוויְנגֶׁען ַזיין ַפאְרְשַטאְנד אֹויף ַא ְצוֵׁ
 מּוְזן ַהאְלְטן ַאזֹוי ִווי ִאים.

עְכִטיְגט צּו ָהאְבן ַזיין עְנְטש ִאיז ַבארֶׁ ער מֶׁ יינּוְנג, אֹויב  יֶׁעדֶׁ ייגֶׁענֶׁע מֵׁ ער ַזיין אֵׁ ָאבֶׁ
ען ִניְשט ַפייְנט ָהאְבן יֶׁענֶׁעם  עְרש פּון ִאים, ַדאן ַדאְרף מֶׁ ייט ַאְנדֶׁ ר ַפאְרְשטֵׁ ַחבֶׁ
יינּוְנג אּון ָדאס ִאיז יֶׁענֶׁעְמ'ס  ען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ָדאס ִאיז ַדיין מֵׁ עם. מֶׁ צּוִליב דֶׁ

ען ִזיְך ַהאְלְטן ַביי ַזייְנס, אּו ער קֶׁ יינּוְנג. יֶׁעדֶׁ ען ִזיְך ִליב ָהאְבן.מֵׁ ען מֶׁ  ן ָנאְכַאְלץ קֶׁ
ק ד'( ַחַז"ל ָזאְגן רֶׁ ל,  )ָאבֹות פֵׁ ת ַשַמאי ְוִהלֵׁ ם ָשַמִים? זֹוִהי ַמְחלֹוקֶׁ ת ְלשֵׁ הּו ַמְחלֹוקֶׁ יזֶׁ "אֵׁ

ת ֹקַרח ַוֲעָדתֹו"  ם ָשַמִים? זֹוִהי ַמְחלֹוקֶׁ ֹלא ְלשֵׁ ת שֶׁ הּו ַמְחלֹוקֶׁ יזֶׁ ת פּון  -אֵׁ ִדי ַמְחלֹוקֶׁ
עְרְש ַשמַ  ייבֶׁ ת ַפאְר'ן אֵׁ ער ִסיְמָבאל פּון ַא ַמְחלֹוקֶׁ ל ִאיז דֶׁ ועְגן, אּון אי אּון ִהלֵׁ ְטְנ'ס וֶׁ

ער ִסיְמָבאל  ינּו, ָדאס ִאיז דֶׁ ה ַרבֵׁ עְגן משֶׁ עְנְטְשן קֶׁ ת פּון ֹקַרח ִמיט ַזיינֶׁע מֶׁ ִדי ַמְחלֹוקֶׁ
ם ָשַמִים. ֹלא ְלשֵׁ ת שֶׁ  פּון ַא ַמְחלֹוקֶׁ

ר ַשאְרף גֶׁעַהאְלְטן ַשַמאי אּון ִהלֵׁ  ייעֶׁ יי ָהאְבן זֵׁ ל ָהאְבן ִזיְך ַאַסאְך גֶׁעְקִריְגט, זֵׁ
יינֶׁער ָהאט גֶׁעַהאְלְטן ַאז ְס'ִאיז מּוָתר  וייְטן. ַא ַזאְך ָוואס אֵׁ עם ְצוֵׁ עְגן דֶׁ יינֶׁער קֶׁ אֵׁ
ס ִאיז עם ַאז עֶׁ ער גֶׁעַהאְלְטן אֹויף דֶׁ וייטֶׁ ער ְצוֵׁ עג ָדאס טּון, ָהאט דֶׁ ען מֶׁ  אּון מֶׁ

יי  יינֶׁער פּון זֵׁ ס. קֵׁ ען טּוט עֶׁ עְרְשְטן אֹויב מֶׁ ייבֶׁ עם אֵׁ עְרְנט דֶׁ עְרצֶׁ ען דֶׁ ָאסּור, אּון מֶׁ
ועְגן  עְסט וֶׁ וייְטן. פּון דֶׁ ה ַזיין צּום ְצוֵׁ וען צּו מֹודֶׁ ָהאט ְבשּום אֹוָפן ִניְשט ַמְסִכים גֶׁעוֶׁ

ועְגן ִדי וען ָנאר וֶׁ ת גֶׁעוֶׁ ען צּום ֲהָלָכה ַזאְך ִאיז ִדי ַמְחלֹוקֶׁ ס ִאיז גֶׁעקּומֶׁ וען עֶׁ , וֶׁ
עְבן ָהאְבן עְנִליְכן לֶׁ עְרזֶׁ ר ִליב גֶׁעַהאט. ִדי ְגָמָרא ָזאְגט פֶׁ ייעֶׁ יי ִזיְך זֵׁ ַאז  )ְיָבמֹות ט"ו.( זֵׁ

ער  יי ִזיְך ַווייטֶׁ ועְגן ָהאְבן זֵׁ עְסט וֶׁ יי ָהאְבן ִזיְך גֶׁעְקִריְגט ִאין ֲהָלָכה, פּון דֶׁ ֲאִפילּו זֵׁ
ְך גֶׁ  יינֶׁעם.ְמַשדֵׁ וען ִאיְנאֵׁ  עוֶׁ

ער ַהאְלט ִזיְך ְשַטאְרק ַביי ַזייְנס, לֹויט  ם ָשַמִים. יֶׁעדֶׁ ת ְלשֵׁ ייְנט ַא ַמְחלֹוקֶׁ ָדאס מֵׁ
ר ִאיז ְבשּום אֹוָפן ִניְשט ַמְסִכים צּו  ר ַהאְלט ַאז ִדי ֲהָלָכה ִאיז, אּון עֶׁ ִווי ַאזֹוי עֶׁ

ער פּו ער ָזאְגט. ָאבֶׁ ערֶׁ ער ַאְנדֶׁ ער ִליב, ָוואס דֶׁ יי ִזיְך ַווייטֶׁ ע ַזייט ָהאְבן זֵׁ ערֶׁ ן ִדי ַאְנדֶׁ
יינֶׁער ִמיטְ  ְך צּו ַזיין אֵׁ ייט ִזיְך ְמַשדֵׁ ענֶׁען ְגרֵׁ יי זֶׁ וייְטן.ַאזֹוי ַווייט ַאז זֵׁ  'ן ְצוֵׁ

עְנְטְשן ָהאְבן  עְרש. ֹקַרח ִמיט ַזיינֶׁע מֶׁ וען ַאְנדֶׁ ער גֶׁעוֶׁ ַביי ֹקַרח ִאיז ָאבֶׁ
עְנִליְך עְרזֶׁ יי ָהאְבן ִניְשט גֶׁעָוואְלט  פֶׁ ינּו, ַאזֹוי ַווייט ַאז זֵׁ ה ַרבֵׁ ַפייְנט גֶׁעַהאט משֶׁ

עְדן ִמיט ִאים. ַחַז"ל ָזאְגן ְדִרין כ"ז:( רֶׁ וייְטן  )ַסְנהֶׁ עְדט ִניְשט צּו ַא ְצוֵׁ עְנְטש רֶׁ וען ַא מֶׁ ַאז וֶׁ

ש  אְלְסט ִניְשט ֶלעְרֶנען ַאִביְסל חּומָׁ אד זָׁ ֶיעְדן ַא שָׁ
אג; קּוק ִווי ִמיר ַהאְלט שֹוין, ֶמען ַהאְלט שֹוין  טָׁ

 

ואס ְשֵטייט  אְלְגט וָׁ אל ַביי: "ַחַזק, ַחַזק, ְוִנְתַחֵזק"; ַאז ֶמען פָׁ אְכַאמָׁ נָׁ
רּוְך  ן עָׁ ְלחָׁ ן  -ִאין שֻׁ אג אּון ֶמען ֵהייְבט אָׁ ש ֶיעְדן טָׁ ֶמען ֶנעְמט ַא חּומָׁ

ואְך, ֶמען ִאיז מַ  ְנֵהייב וָׁ אג ִביז אָׁ אְנטָׁ אג ִביז ֵשִני, מָׁ ה זּוְנטָׁ ֲעִביר ֶסְדרָׁ
ואְך  אג ִביז ְרִביִעי אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ֶעְנִדיְגט ֶמען ֶיעֶדע וָׁ ְשִליִשי, ִדיְנְסטָׁ

ואְכן ֶעְנִדיְגט ֶמען ַא ַגאְנֶצע ֵסֶדר אר וָׁ ה, ִביז ֶעס ֵגייט ַאִריֶבער ַאפָׁ  .ִדי ֶסְדרָׁ
ן ַמֲעִביר ִאיְך ֶבעט ִדיר  אג; ֵהייב אָׁ ש ֶיעְדן טָׁ ֵזייֶער ֶנעם אֹויְך ַא חּומָׁ

ה.  חָׁ אְבן ַהְצלָׁ אג ַאִביְסל, ֶוועְסטּו הָׁ ואְך, ֶיעְדן טָׁ ְנהֹויב וָׁ ה ַזיין פּון אָׁ ֶסְדרָׁ
ואס ֶמען ִאיז  ואְך וָׁ אְגט: "ַא וָׁ ה זָׁ כָׁ א"ש ִזְכרֹונֹו ִלְברָׁ ואס מֹוֲהרָׁ ֶגעֶדעְנק וָׁ

לֹום, אּון ַפאְרֶקעְרט ִניְשט ַמֲעִביר סֶ  ה ֶוועט ֶמען ֶעס ְשִפיְרן ַחס ְושָׁ ַא  -ְדרָׁ
ה חָׁ אט ֶמען ַהְצלָׁ ה, הָׁ ואס ֶמען ִאיז ַמֲעִביר ֶסְדרָׁ ואְך וָׁ  ".וָׁ

ה ַוְיִח  תֹו ֱאמּונָׁ  (פתש" י)ֲעצָׁ
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ר ָאְנגֶׁערּו ועְרט עֶׁ עג צּוִליב ַפייְנְטַשאְפט, ַדאן וֶׁ יי טֶׁ ר ָהאט יֶׁענֶׁעם ְדרֵׁ ְפן ַזיין "שֹונֵׁא", עֶׁ
יי ָהאְבן ִניְשט גֶׁעָוואְלט  עְנְטְשן ַאז זֵׁ ן ִמיר ַביי ֹקַרח אּון ַזיינֶׁע מֶׁ עעֶׁ ַפייְנט. אּון ָדאס זֶׁ

יי ָהאְבן ִאים ַפייְנט גֶׁעַהאט. ינּו אּון זֵׁ ה ַרבֵׁ עְדן צּו משֶׁ  רֶׁ
ת עג ַהאְלְטן  ָדאס ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ָדאס ִאיז ַא ַמְחלֹוקֶׁ ען מֶׁ ם ָשַמִים, מֶׁ ֹלא ְלשֵׁ שֶׁ

ען יֶׁענֶׁעם ַפייְנט, ַדאן ִאיז ָדאס  עם ָהאט מֶׁ ער צּוִליב דֶׁ וייְטן, אֹויב ָאבֶׁ עְרש ִווי ַא ְצוֵׁ ַאְנדֶׁ
ען ְקִריְגט  ת, מֶׁ עם ֱאמֶׁ ען זּוְכט ִניְשט דֶׁ ע ִסיָמן. ָדאס ַווייְזט ַאז מֶׁ ר ִניְשט ַקיין גּוטֶׁ ייעֶׁ זֵׁ

ען גֶׁעַגאְנגֶׁען ִזיְך נִ  עְרש ִווי יֶׁענֶׁעם, ַווייל אֹויב ָיא ָוואְלט מֶׁ ען ַהאְלט ַאְנדֶׁ יְשט ַווייל מֶׁ
ען ַווייְזט ַארֹויס ַפייְנְטַשאְפט,  עם ָוואס מֶׁ עְדט ִמיט יֶׁענֶׁעם. ִמיט דֶׁ אּון ִזיְך דּוְרְכגֶׁערֶׁ

עִריבֶׁ  ען ִאיז ָפשּוט ְמַקנֵׁא יֶׁענֶׁעם אּון דֶׁ ען יֶׁענֶׁעם ַפייְנט.ַצייְגט ָדאס ַאז מֶׁ  ער ָהאט מֶׁ
עְרצֵׁ  עְנְטש ִאיבֶׁ ער מֶׁ ען ִזיְך יֶׁעדֶׁ עם קֶׁ ר ִפיְרט ַא ִמיט דֶׁ יין אֹויב עֶׁ ייְגן ַפאר ִזיְך ַאלֵׁ

ת ָוואס  עְדן ַאז ִדי ַמְחלֹוקֶׁ ען ִזיְך ַאייְנרֶׁ עְנְטש קֶׁ ער ִניְשט. ַא מֶׁ ם ָשַמִים ָאדֶׁ ת ְלשֵׁ ַמְחלֹוקֶׁ
ער ר ִפיְרט ִאיז ִזיכֶׁ ם ָשַמִים, יֶׁענֶׁער טּוט דָ  עֶׁ ען ְבלֹויז ְלשֵׁ עְגן ִדי ֲהָלָכה אּון מֶׁ אְך ַמָמש קֶׁ

ען ָהאט ַא  ער גּוט ַאַרייְנקּוְקן אּון זֶׁען אֹויב מֶׁ ען ַדאְרף ָאבֶׁ ַדאְרף יֶׁענֶׁעם אֹויְסַרייְסן. מֶׁ
עְרט ְבלֹויז ָדאס  ס ְשטֶׁ עם ְבלֹויז ִמיט ִדי ֲהָלָכה, אּון עֶׁ ָוואס יֶׁענֶׁער ַהאְלט ְפָראְבלֶׁ

עְנְטש,  עְנִליְך צּו יֶׁענֶׁעם מֶׁ עְרזֶׁ ער פֶׁ ס קּוְמט ָאבֶׁ וען עֶׁ עְרש ִווי ִאים ִאין ִדי ֲהָלָכה, וֶׁ ַאְנדֶׁ
ת'ִדיג.  ע ֱאמֶׁ ס ַטאקֶׁ ייְנט עֶׁ ר מֵׁ ר יֶׁענֶׁעם ִניְשט ַפייְנט; ַדאן ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז עֶׁ ָהאט עֶׁ

ר ָהאט ָיא ַפיי ער עֶׁ ר ִוויל ִניְשט ָהאְבן ַקיין ַשְייכּות אֹויב ָאבֶׁ עְנִליְך, עֶׁ עְרזֶׁ ְנט יֶׁענֶׁעם פֶׁ
ס  ייְנט עֶׁ ען מֵׁ ייְגן ַאז מֶׁ ען ָדאס צֵׁ עְדן צּו יֶׁענֶׁעם, ַדאן קֶׁ ר ִוויל ִניְשט רֶׁ ִמיט יֶׁענֶׁעם אּון עֶׁ

עְגִליְך ַזיין ַאז טִ  ען ְשַטאְרק מֶׁ ס קֶׁ ם ָשַמִים. עֶׁ יף ִאין ַהאְרְצן ָהאט ִניְשט ַאזֹוי ְשַטאְרק ְלשֵׁ
ען ָפשּוט ַא ִקְנָאה אּון ַא ִש  ען מֶׁ ם ָשַמִים נּוְצט מֶׁ ער ְלשֵׁ ער ַגאְנצֶׁ ְנָאה אֹויף יֶׁענֶׁעם, אּון דֶׁ

ירּוץ.  ָנאר ַפאר ַא תֵׁ

ְרְשְטן ָמאל  ע ָהאט צּום עֶׁ עִריקֶׁ וען ַאמֶׁ ייְלט ַאז וֶׁ עְרצֵׁ ען דֶׁ עְנְטש מֶׁ ַארֹויְפגֶׁעִשיְקט ַא מֶׁ
עס  ען, ַאלֶׁ ר ִאיז צּוִריק גֶׁעקּומֶׁ וען עֶׁ עְגט יֶׁענֶׁעם, וֶׁ ען אֹויְסגֶׁעְפרֶׁ צּו ִדי ְלָבָנה, ָהאט מֶׁ
יינֶׁע פּון ִדי ַזאְכן ָוואס  עְבט ָדאְרְטן אֹויף ִדי ְלָבָנה. אֵׁ ען אּון ִמיְטגֶׁעלֶׁ ר ָהאט גֶׁעזֶׁ ָוואס עֶׁ

עְגט ען ָהאט ִאים גֶׁעְפרֶׁ ועְלט, קּוְקְנִדיג  מֶׁ ר ָהאט גֶׁעזֶׁען אּוְנזֶׁער וֶׁ וען ִווי ַאזֹוי עֶׁ ִאיז גֶׁעוֶׁ
 ַאָראפ פּון ִדי ְלָבָנה.

וען ִאיְך  ר ִזיְך צּוַלאְכט אּון גֶׁעָזאְגט: "וֶׁ ע ָהאט עֶׁ עְרט ִדי ְפַראגֶׁ ר ָהאט גֶׁעהֶׁ וען עֶׁ וֶׁ
יינֶׁע ָבאִלי. אּון ן, ָהאב ִאיְך גֶׁעזֶׁען אּונְ ָהאב ַאָראְפגֶׁעקּוְקט פּון אֹויבְ  ועְלְטל ִווי ַא ְקלֵׁ ער וֶׁ זֶׁ

יינֶׁעם ָבאִלי גֶׁעפּונֶׁען ִזיְך ִביְלָיאנֶׁען  עם ְקלֵׁ ִאיְך ָהאב גֶׁעְטַראְכט צּו ִזיְך ַאז אֹויף דֶׁ
נֶׁען ע ִמְלָחמֹות אּון ַהְרְג'עֶׁ יי ִפיְרן ְגרֹויסֶׁ יי ְקִריְגן ִזיְך ַארּום ְצִוויְשן ִזיְך, זֵׁ עְנְטְשן, זֵׁ ִזיְך  מֶׁ

ע  יי גֶׁעפּונֶׁען ִזיְך ַאלֶׁ יי ַכאְפן ִניְשט ִווי זֵׁ עְרן. אּון זֵׁ עם ַאְנדֶׁ יינֶׁער דֶׁ יינֶׁעם אֵׁ יין ִאיְנאֵׁ אֹויף אֵׁ
יינֶׁעם ָבאִלי  ."ְקלֵׁ

עְנְטש ִאיז ַאַרייְנגֶׁעטּון ִאין ַזיינֶׁע  וען ַא מֶׁ ָדאס ִאיז ַא גֶׁעַוואְלִדיגֶׁער ִלימּוד. וֶׁ
ר ַדאְרף  ת'ן, עֶׁ ר ֲאִפילּו ִניְשט ַמְחלֹוקֶׁ ען עֶׁ עם אּון ִמיט יֶׁענֶׁעם, ַדאן קֶׁ ִזיְך ְקִריְגן ִמיט דֶׁ

ען ִזיְך ר קֶׁ עם ִווי ַאזֹוי עֶׁ ער ֹמַח ִליְגט ָנאר ִאין דֶׁ ְקִריְגן ִמיט  ְטַראְכְטן ְגַלייְך, ַזיין ַגאְנצֶׁ
עְרהֹויבְ  עְנְטש דֶׁ וען ַא מֶׁ עְנגֶׁען. וֶׁ עְרְברֶׁ ער ַאִביְסל יֶׁענֶׁעם אּון יֶׁענֶׁעם אּוְנטֶׁ ט ִזיְך ָאבֶׁ

ועְלט פּון אֹויבְ  ר קּוְקט אֹויף ִדי וֶׁ ער, עֶׁ עכֶׁ ר ִבְכַלל ִניְשט הֶׁ ייט עֶׁ ן ַאָראפ, ַדאן ַפאְרְשטֵׁ
ס לֹויְנט ִזיְך צּו ְקִריְגן ַאזֹויִפיל.  ַפאְרָוואס עֶׁ

וי ר ִבְכַלל ִניְשט אֹויף ַא ְצוֵׁ ל, קּוְקט עֶׁ כֶׁ עְנְטש ָהאט שֵׁ וען ַא מֶׁ ר ִאיז וֶׁ יְטן, עֶׁ
ר זּוְכט  עְרן, אּון עֶׁ עסֶׁ ר זּוְכט ִניְשט ִווי ַאזֹוי יֶׁענֶׁעם צּו ַפאְרבֶׁ ען ְבלֹויז ִמיט ִזיְך, עֶׁ ַפאְרנּומֶׁ

ועְלְטל ְבָשלֹום ּוְבַשְלָוה. ִניְשט ִזיְך צּו ְקִריְגן ִמיט ייְגן וֶׁ עְבט ִזיְך ִאין ַזיין אֵׁ ר לֶׁ יינֶׁעם, עֶׁ  קֵׁ
עְנטְ  וען ַא מֶׁ עְקן ַזיין ָנאז ַביי יֶׁענֶׁעם, צּו ַזיין וֶׁ ש זּוְכט ַדְוָקא ָיא ַאַרייְנצּוְשטֶׁ

ער  עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵׁ וייְטן, ַדאן ַמאְכט שֹוין דֶׁ עְכְטס ַביי ַא ְצוֵׁ ען צּו זּוְכן ָדאס ְשלֶׁ ַפאְרנּומֶׁ
וע ר וֶׁ ען ִמיט ִזיְך, עֶׁ ועְרן ַפאְרנּומֶׁ עְנְטש ָזאל וֶׁ ער מֶׁ ער ַאז דֶׁ ען צּו ִזיכֶׁ ט ַזיין ַאזֹוי ַפאְרנּומֶׁ

ועט ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרגֶׁעְסן ַאז  ר וֶׁ ען, ַאז עֶׁ עמֶׁ ייגֶׁענֶׁע ְפָראְבלֶׁ ָצה אֹויף ַזיינֶׁע אֵׁ זּוְכן ַאן עֵׁ
ְקִזיְסִטיְרט ִבְכַלל. ער עֶׁ וייטֶׁ ער ְצוֵׁ  דֶׁ

ייְלט עְרצֵׁ ְדָרש דֶׁ ער מֶׁ אִשית ַרָבה פח, א(  דֶׁ וען פ)ְברֵׁ ַווייב ָהאט ַארֹויְסגֶׁעָלאְזט ֹוִטיַפר'ס ַאז וֶׁ
ע, ָהאט  ען ָהאט ִאים ַאַרייְנגֶׁעָוואְרְפן ִאין טּוְרמֶׁ ף אּון מֶׁ ען אֹויף יֹוסֵׁ עְכְטן ָנאמֶׁ עם ְשלֶׁ דֶׁ

עדְ  עןַגאְנץ ִמְצַרִים גֶׁערֶׁ ה, אּון מֶׁ ען ִמיט ִדי  ט פּון ִדי ַמֲעשֶׁ וען ַפאְרנּומֶׁ ִאיז ָנאר גֶׁעוֶׁ
ף. ַדאן הָ  ה פּון יֹוסֵׁ ען ַמֲעשֶׁ ועְרן ַפאְרנּומֶׁ יי ָזאְלן וֶׁ ער גֶׁעַמאְכט ַאז זֵׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ ער אֵׁ אט דֶׁ

עם שַ 'ן שַ ִמיטְ  נֶׁען ַפְרֹעה, אּון ר ַהַמְשִקים אּון דֶׁ יי ָהאְבן גֶׁעָוואְלט ַהְרְג'עֶׁ ר ָהאֹוִפים ַאז זֵׁ
ף. אּון ַאזֹוי ַאְרבֶׁ  ען ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרגֶׁעְסן פּון יֹוסֵׁ ען ַאזֹוי ָהאט מֶׁ וען מֶׁ ייִביג וֶׁ ס אֵׁ עט עֶׁ

ער ִוויל ִזיְך פַ  עְנְטש ָוואס ִאיז אּוְמשּוְלִדיג, ַדאן ַמאְכט שֹוין דֶׁ ייְגן אֹויף ַא מֶׁ אְרלֵׁ
ען ָזאל ַפאְרגֶׁעְסן  ע ַזאְכן אּון מֶׁ ערֶׁ ען ִמיט ַאְנדֶׁ ועְרן ַפאְרנּומֶׁ ען ָזאל וֶׁ ער ַאז מֶׁ עְרְשטֶׁ ייבֶׁ אֵׁ

עְנְטש. עם מֶׁ  פּון דֶׁ
יינֶׁער ָהאט ַאן ִאי ה ָהאט ַאָמאל ַפאִסיְרט ַביי מֹוַהָרא"ש. אֵׁ ע ַמֲעשֶׁ עַסאְנטֶׁ ערֶׁ ְנטֶׁ

ט  ית ַהִמְדָרש אּון ִדי ְיִשיָבה ִאיז ִניְשט גֶׁעבֹויעֶׁ ע פּון ִדי בֵׁ יידֶׁ גֶׁע'ַמְסְר'ט ַאז ִדי גֶׁעבֵׁ
יין ָטאג הָ  ען ַדאְרף ָדאס אֹויְסָפאְרְשן. אֵׁ עַגאל, אּון מֶׁ אְבן ִזיְך ָאְנגֶׁערּוְקט ִאין גֶׁעָוואְרן לֶׁ

ער ִמיטְ  ע אֹויְסָפאְרשֶׁ ייִאישֶׁ ע ָפאִליצֵׁ ְטִליכֶׁ עם ַגאְנְצן ִבְנָין שּול עֶׁ עְרצּוזּוְכן דֶׁ 'ן ִציל אּוְנטֶׁ
יי ָהאְבן ָאְנגֶׁעהֹויְבן אֹויְסצּוָפאְרְשן מֹוַהָרא"ש אּון ִאים  עַגאל. זֵׁ אֹויב ַאלֶׁעס ִאיז ָדאְרט לֶׁ

יי  עְגןאֹויְסְפרֶׁ  יינֶׁער פּון זֵׁ לֹות אּון ֲחִקירֹות. ִאיְנְצִוויְשן ָהאט אֵׁ ע ָסאְרט ְשאֵׁ ַאלֶׁ
ר  עְלט אּון עֶׁ יי ַקאר ָהאט ִזיְך ָדאְרט ָאְפגֶׁעְשטֶׁ ער ַאז ַא ָפאִליצֵׁ עְנְסטֶׁ עְרְקט פּון ִדי פֶׁ ַבאמֶׁ

וען  ע ִאיז ִניְשט גֶׁעוֶׁ ועְלכֶׁ ר ַקאר וֶׁ ייעֶׁ עט ַפאר זֵׁ ס ַדאְרף צּו גֶׁעְבט ַא ִטיקֶׁ גֶׁעַפאְרְקט ִווי עֶׁ
ע ייְכְנטֶׁ וען ַקיין ַבאצֵׁ ר ַקאר ִאיז ִניְשט גֶׁעוֶׁ ייעֶׁ יי ַקאר. ַזיין. זֵׁ  ָפאִליצֵׁ

יי זֶׁענֶׁען  וער זֵׁ יי ִאיְנְדרֹויְסן וֶׁ ענֶׁען ְגַלייְך ַארֹויְסגֶׁעָלאְפן צּו ָזאְגן ַפאר ִדי ָפאִליצֵׁ יי זֶׁ זֵׁ
יי ִניְשט גֶׁעְבן  ען ָזאל זֵׁ יי ַאז מֶׁ יי ַאז זֵׁ יי ָהאְבן גֶׁע'ַטֲעָנה'ט צּו ִדי ָפאִליצֵׁ עט. זֵׁ ַקיין ִטיקֶׁ

ען  עְנט, אּון מֶׁ עַפאְרְטמֶׁ יי דֶׁ עְטן ַפאר ִדי ָפאִליצֵׁ יי ַאְרבֶׁ ער אּון זֵׁ זֶׁענֶׁען אֹויְך אֹויְסָפאְרשֶׁ
ער ָגאְרִניְשט גֶׁעהָ  יי ָאבֶׁ ס ָהאט זֵׁ עט. עֶׁ יי ִניְשט גֶׁעְבן ַקיין ִטיקֶׁ ער ָזאל זֵׁ אְלְפן. דֶׁ
ס גֶׁעגֶׁעְבן יי עֶׁ עט אּון זֵׁ עם ִטיקֶׁ ר ִאיז  ,ָפאִליִצַיאְנט ִאיְנְדרֹויְסן ָהאט ָאְפגֶׁעְשִריְבן דֶׁ אּון עֶׁ
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 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א אין אלע
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". נושאים

 

 347-509-4908צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 

ן ארויסגעלאזט אין פריידיגע טענץ פאר עטליכע שעה, מען האט געטאנצן איהאט מען זיך ווייטער  ן בענטשן'נאכ
 .'ןביז אין די פריע פארטאגס שעהזיך געפריידט 

די פילע הונדערטער אידן וואס האבן מיטגעהאלטן דעם שבת, זאלן אלע פה אחד אז דער שבת האט אויף זיי 
איבערגעלאזט געוואלדיגע אפדרוקן וואס זיי וועלן קיינמאל נישט פארגעסן, די פילע התחזקות און התעוררות מיט 

נגעזאפט אין לויף פונעם שבת, געבט זיי פרישע כוחות אנצהויבן מיט א פרישקייט אנצוגיין אין וואס מ'האט זיך א
 לעבן און זיך שטארקן צו דינען דעם אייבערשטן מיט געשמאק.

 !פקודי ה' ישרים משמחי לב
*** 

 סעודת הילולא פון הייליגן רבי נתן אין
 אין מאנסי היכל הקודש ברסלבביהמ"ד 

צו  ,ערב עשרה בטבת דעם מאנטאג נאכט,יבור פון מאנסי און ארום האבן זיך פארזאמלט גאר א גרויסער צ
 ן.'ד פון הייליגן רבייתלמ ערגרויס , דער"לוקרבי נתן זצ ןפו יארצייט יפראווען ד

האט גערעדט איבער דעם וואס דער רבי האט געזאגט אז ווען נישט רבי נתן וואלט שליט"א דער ראש ישיבה 
אזוי דער הייליגער רבי  רציילט דעם גאנצן סיפור ווידען, דער ראש ישיבה האט 'בליבן פון הייליגן רביגארנישט גע

ט ווי איינער זאגט אים "דראפע זיך און 'חלומ'ן, וויאזוי ער האט זיך גע'נתן איז נתקרב געווארן צום הייליגן רבי
האט ער געזען אז דאס איז געווען דער הייליגער רבי. ן 'דערהאלט זיך", און דערנאך ווען ער איז אנגעקומען צום רבי

ן איז געווען ווען דער רבי האט אים געזאגט "נתן, און ווייטער 'און וואס האט אים בעיקר געכאפט פון הייליגן רבי
רבי נתן דעמאלט חבר". האט  ערוי ווי מ'רעדט זיך אויס צו א גוטאיז גוט אז מ'רעדט זיך אויס צום אייבערשטן אז

ווייל וואס וועט נאר אויף מיר אריבערגיין וועל  ,איך פארשטאנען איך האב שוין א וועג אין לעבןדאן האב געזאגט "
 ן אייבערשטן".'רציילן פאראלעס דעאיך 

דער ראש ישיבה שליט"א האט שטארק מחזק געווען דעם ציבור צו נוצן די עצה פון התבודדות, רעדן און 
מ'שפירט ווען אפילו  ,אלעס וואס גייט אויף אונז דורך, און אויב מ'וועט נישט נאכלאזן ן אייבערשטן'רציילן פארדע

 גרויסע ישועות.באקומען מען צום סוף זען גרויסע זאכן, און מען וועט  טגארנישט, ווע
גמרא בלאט דערנאך האט דער ראש ישיבה שליט"א שטארק ארומגערעדט איבער די גרויסקייט פון לערנען א 

שטער", און מחזק ערגמרא איז דער אייבבלאט טאג. און וואס די גרויסע צדיקים האבן געזאגט דערויף "א יעדן 
 געווען דעם ציבור אז מ'זאל זען יעצט אנצוהייבן צו לערנען דעם בלאט גמרא.

 הייליגער רבי האט אונז געגעבןדאן האט דער ראש ישיבה ארומגערעדט פון די געוואלדיגע מתנה וואס דער 
"סדר דרך הלימוד", וואס א דאנק דעם קען יעדער איד וויאזוי ער זעט נאר אויס און אין וועלכע מצב ער איז  םדע

 נאר, זוכה זיין דורכצוגיין כל התורה כולה.
וואס האט קיינמאל  -דער ראש ישיבה האט דאן ארויסגעברעגנט אז אסאך מאל זעט מען אז ווי נאר א בחור'ל 

'ס סדר דרך הלימוד, וועלן אלץ זיין "גוטע אידן" ינכאפט זיך צו צום רב -א אידיש ספר ט פארדעם נישט געעפנ
נט, ס'הייסט נישט געלערנט...", האט דער ראש קאפ "ס'הייסט יא געלערוואס וועלן זיכער מאכן אים צו דרייען א 

נט?! גיין הייסט געלערגאר ליידימשוגע פ ןנט?! רעדן פאליטיק און ווערעפרעגט "זיצן ליידיג הייסט געלערישיבה ג
 וואו ביסטו געווען ווען ער האט קיין אידיש ספר נישט געעפענט?!"

דערנאך האט דער ראש ישיבה געזאגט אז מוהרא"ש פלעגט זאגן אז אנשי שלומינו פלעגן זיך פירן אז ביים 
ס ספרים. האט דער 'יגן רבינאן אפיעל מען זאל העלפן דרוקן דעם הייל טמאכגעמען  האטיארצייט פון רבי נתן 

ס ספרים און פון 'קונטרסים זענען צוזאם גענומען דעם הייליגן רבינספרים און ראש ישיבה געזאגט אז מוהרא"ש'ס 
"ווען מענטשן זענען מנדב צו דרוקן  -האט דער ראש ישיבה געזאגט  - זיינע תלמידים. "מען זעט גרויסע ישועות"

 גען צוריק אידן צום אייבערשטן".די הייליגע בריוון וואס ברענ
די קרן הדפסה האט דארט אויפן פלאץ געמאכט א גרויסע אויספארקויף פון ספרים און אויך געגעבן די 

 נהייט אפצוקויפן געוואלדיגע זכותים פון דרוקן און פארשפרייטן די הייליגע ספרים.עגגעל
 על ידי הפצת ספרי רבינו, נביא את משיח צדקנו!
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ער.   ִזיְך גֶׁעַגאְנגֶׁען ַווייטֶׁ
ען ִאין שּול ִאיְנַגאְנְצן אֹויְפגֶׁעְברֹויְזט אֹוי ער זֶׁענֶׁען צּוִריק ַאַרייְנגֶׁעקּומֶׁ ה, ִדי אֹויְסָפאְרשֶׁ ף ִדי ַמֲעשֶׁ

ע  ער ָפאִליִצַיאְנט ָהאט ַטאקֶׁ עְכט, ַאז דֶׁ יי גֶׁעגֶׁעְבן גֶׁערֶׁ יי אּון זֵׁ מֹוַהָרא"ש ִאיז ְגַלייְך צּוגֶׁעַגאְנגֶׁען צּו זֵׁ
עְטן דָ  יי ַאְרבֶׁ עט, זֵׁ יי צּו גֶׁעְבן ַא ִטיקֶׁ עְכט זֵׁ יי ִניְשט גֶׁעַהאט ַקיין רֶׁ יי, אּון זֵׁ אְך אֹויְך ַפאר ִדי ָפאִליצֵׁ

עם ָפשּוטְ  ער ִאין ַראְנג פּון דֶׁ עכֶׁ ער גֵׁייט ַארּום ִאין ִדי ַגאְסן, אּון זֶׁענֶׁען ָנאְך הֶׁ ועְלכֶׁ 'ן ָפאִליִצַיאְנט וֶׁ
יי גֶׁעָזאְגט ַאז  ר ָהאט זֵׁ יי, אּון עֶׁ ר ְשַטאְרק ַפאר זֵׁ ייעֶׁ ען זֵׁ ער ָאְנגֶׁענּומֶׁ ַאזֹוי ָהאט מֹוַהָרא"ש ִזיְך ַווייטֶׁ

ע חּוְצָפה...ָזאְלן שֹוין ַאִריבֶׁ  עם ָפאִליִצַיאְנט ַפאר ַזיין ְגרֹויסֶׁ  עְרגֵׁיין ִאין גֶׁעִריְכט אּון ְקָלאְגן דֶׁ
יי ָהאְבן שֹוין גֶׁעָוואְלט לֹויְפן צּו  ער, זֵׁ ועְרטֶׁ ען ַזיינֶׁע וֶׁ ְרְנְסט גֶׁענּומֶׁ ר עֶׁ ייעֶׁ ער ָהאְבן זֵׁ ִדי אֹויְסָפאְרשֶׁ

עם ָפאִליִצַיאְנט  ענֶׁען ְקָלאְגן ִאין גֶׁעִריְכט. מֹוַהָרא"ש  צּוַכאְפן דֶׁ וען ִאים צּו קֶׁ ר ִאיז גֶׁעוֶׁ וער עֶׁ ען וֶׁ זֶׁ
ע,  יידֶׁ ס ִאיז גֶׁעָוואְרן ִמיט ִדי גֶׁעבֵׁ עג ָוואס עֶׁ יי ַדאן גֶׁעגֶׁעְבן ַא ְפרֶׁ אֹויב ַאלֶׁעס ִאיז ִאין ָהאט זֵׁ

עְרט ַאז ַאלֶׁע ְנְטפֶׁ יי ְגַלייְך גֶׁעעֶׁ ענּוְנג... ָהאְבן זֵׁ יי ָהאְבן ְגַלייְך ָאְרדֶׁ ס ַדאְרף צּו ַזיין... זֵׁ ס ִאיז ִווי עֶׁ
יי זֶׁענֶׁען  יין... אּון זֵׁ עס ִאיז גּוט אּון פֵׁ ען ַאז ַאלֶׁ יי ָהאְבן גֶׁעזֶׁ ע ַפאִפיְרן ַאז זֵׁ עְרגֶׁעְשִריְבן ַאלֶׁ אּוְנטֶׁ

עם ָפאִליִצַיאְנט...  ַארֹויְסגֶׁעָלאְפן צּו ַכאְפן דֶׁ
ענֶׁען ַארוֹ  יי זֶׁ וען זֵׁ ען וֶׁ יְסגֶׁעַגאְנגֶׁען ָהאט מֹוַהָרא"ש גֶׁעָזאְגט ַפאְר'ן עֹוָלם: "יֶׁעְצט ָהאט ִאיר גֶׁעזֶׁ

ייְגן  עְנְטש זּוְכט ִזיְך ָאְנצּולֵׁ וען ַא מֶׁ עָמאל. ַאז וֶׁ ייגֶׁענֶׁע אֹויְגן ָדאס ָוואס ִאיְך ָזאג ַאייְך ַאלֶׁ ִמיט ִדי אֵׁ
ר ְגַליי ועט עֶׁ וייְטן, וֶׁ ען ַא ְצוֵׁ עפֶׁ ר אּון צּו ְטשֶׁ ועג ַאז עֶׁ יין, אֹויף ַא וֶׁ ען ִמיט ִזיְך ַאלֵׁ ועְרן ַפאְרנּומֶׁ ְך וֶׁ

ועט מּוְזן ָאְפָלאְזן יֶׁענֶׁעם".  וֶׁ
עְנִדיג עְנִדיג  ָדאס ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד ְשטֶׁ ר ָזאל ְשטֶׁ ען ִאין ָקאפ, ַאז עֶׁ ָנאר ַזיין   גּוט ַאַרייְננֶׁעמֶׁ
עָמאל ר ָזאל ַאלֶׁ ען ִמיט ִזיְך, עֶׁ ער צּו  ַפאְרנּומֶׁ ס קּוְמט ָאבֶׁ וען עֶׁ עְרן. וֶׁ עסֶׁ יין צּו ַפאְרבֶׁ ְפרּוִביְרן ִזיְך ַאלֵׁ

עְנִדיג ר ְשטֶׁ וייְטן, ָזאל עֶׁ עְכְטס   ַא ְצוֵׁ ע ֲחָלִקים, אּון ִניְשט זּוְכן ָדאס ְשלֶׁ ָנאר קּוְקן אֹויף יֶׁענֶׁעְמ'ס גּוטֶׁ
 וייְטן.ַביי יֶׁענֶׁעם, אּון ִניְשט ָהאְבן צּוטּון ִמיט ַא ְצוֵׁ 

ר  עְדט ַאז עֶׁ ק" זי"ע אּון ָהאט ִזיְך ָאְפגֶׁערֶׁ דֶׁ ַמח צֶׁ ייִליְגן "צֶׁ ען ַאָמאל ַא ִאיד צּום הֵׁ ס ִאיז גֶׁעקּומֶׁ עֶׁ
ר גֶׁעָזאְגט  עְגט ַפאְרָוואס, ָהאט עֶׁ ער ַצִדיק ָהאט ִאים גֶׁעְפרֶׁ וען דֶׁ וענֶׁען. וֶׁ ען ִניְשט גֵׁיין ִאין שּול ַדאוֶׁ קֶׁ

ר קּוְמט ִאין וען עֶׁ ען  ַאז וֶׁ ר קֶׁ עט אֹויף ִאים, אּון עֶׁ ער ְטרֶׁ יינֶׁער, יֶׁעדֶׁ ער אֵׁ עט ִאים יֶׁעדֶׁ עפֶׁ שּול, ְטשֶׁ
ער ִניְשט אֹויְסַהאְלְטן.  ָדאס מֶׁ

ייְגן ייְסט ִדיר ַאז דּו ָזאְלְסט ִזיְך אֹויְסלֵׁ וער הֵׁ ער ַצִדיק גֶׁעָזאְגט: "וֶׁ עְר  ָהאט ִאים דֶׁ 'ן ַגאְנְצן ִאיבֶׁ
עְנג אּון יי ִאין  שּול אֹויף ִדי לֶׁ עְטן אֹויף ִדיר? דּו ְשטֵׁ ער מּוְזן ְטרֶׁ ועט יֶׁעדֶׁ ייט, אּון ַאזֹוי וֶׁ אֹויף ִדי ְברֵׁ

עְטן אֹויף  ועט ִניְשט ְטרֶׁ יינֶׁער וֶׁ ועט ְבַלייְבן גֶׁענּוג ְפַלאץ ַפאר יֶׁעְדן, אּון קֵׁ ַדיין ִוויְנְקל, אּון ַדאן וֶׁ
 ִדיר"...

עם ָוואס ִזיְצט ַא וייְטן, יין אִ וואֹויל ִאיז דֶׁ ען ִמיט ַא ְצוֵׁ ר ִאיז ִניְשט ַפאְרנּומֶׁ ין ַזיין ִוויְנְקל, אּון עֶׁ
ועט  ס וֶׁ יינֶׁעם, אּון עֶׁ ועט ִזיְך ִניְשט ְקִריְגן ִמיט קֵׁ ר וֶׁ יינֶׁעם, עֶׁ ר ִניְשט ָהאְבן צּוטּון ִמיט קֵׁ ועט עֶׁ ַדאן וֶׁ

ועְלט. ועְלט אּון אֹויף יֶׁענֶׁע וֶׁ  ִאים ַזיין גּוט אֹויף ִדי וֶׁ
עֹות, ו"יחֹות מֹוַהָרא"ש ח)ִש  י דֵׁ ְך ִחּלּוקֵׁ רֶׁ ְך בֵׁ  ח"זו עֶׁ רֶׁ רֹו,עֶׁ ק מ"ח ִמְכָתב ח'תתי"א( ין ָאָדם ַלַחבֵׁ לֶׁ ר ַבַנַחל חֵׁ  ַאשֶׁ
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילם צו באקומען דע
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
דרשות,  "עצתו אמונה", קונטרסים,

 ון נאך;'ס, אSD'ס, USB ניגונים, סידי'ס,
 דעליווערט צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 ןענקענסט אויך לערו ד
נישט געמאכט פאר מיר, די  זיא די תורה ע,נ

 האב שוין ךיא ,רמי גמרא איז נישט פאר
 ט מיר נישט.ייג סע אלעס פרובירט און

 הערט א רייכע שיעור אין דעם נושא אויף:
 קול ברסלב

212-444-9191 
2,  2 ,  5 ,  11  

 

 

 

 

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 CME -מו"ה חיים מאיר ערפס הי"ו 
לכבוד די אלע אידן וואס האבן זוכה געווען 

 .צו ענדיגן ש"ס און אנהויבן ש"ס
 אלעזר ליפאולזכות רפואה שלמה פאר הילד 

 ,אברהם בן שרה רבקהאון הילד  בן ליפשא
ה אזיי זאלן בקרוב האבן א גענצליכע רפו

 בתוך שאר חולי ישראל.
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 הונדערטער באטייליגטעי ד ףיוא םשור עגידלאוועאזט איבער גל "שבת סיום הש"ס"אומבאשרייבליכע 

ויסברענגען דעם צו קענען אר ,ם, און די שפראך איז צו קורץעארדי פענע איז צו  
שיינעם שבת קודש וואס איז אריבער אויף די פילע הונדערטער אנשי שלומינו מיט 

, אינעם פראכפולן קראון פלאזא האטעל אין סטעמפארד קאנעטיקוט זייערע משפחות
סיי די  ,וועלכע זענען זיך געקומען פרייען אינאיינעם בשמחת התורה, ווען די גאנצע קהלה

עווען טייערע בחורים, די אינגעלייט, און די בעלי בתים, האבן אלע אינאיינעם זוכה ג
האלב יאר יעדן טאג, טאג איין טאג אויס איין -א-און-דורכצוגיין במשך די לעצטע זיבן

 .ץ תלמוד בבליכה געווען צו מסיים זיין גאנבלאט פון ש"ס, און יעצט זו
עס איז נישט מעגליך אראפצושרייבן די געפילן פון די באטייליגטע ביים שבת, מיר 

רירן אויפ'ן סדר השבת, וואס איז אריבער מיט גרויס וועלן אבער פרובירן זיך צו קאנצעט
 דערהויבנקייט און געשמאק ברוחניות ובגשמיות.

איז דער עולם געקומען צו פארן און זיך צוגעגרייט און  פרייטאג נאכמיטאגבמשך 
 מסדר געווען צום שבת, א ברייטע טועמיה איז געווען צוגעשטעלט מיט גרויס הרחבה.

דאווענען מנחה און דערנאך האט דער  טמען זיך געשטעלאט ה פרייטאג צונאכטס
ראש ישיבה שליט"א אויפגעטרעטן פאר קבלת שבת. דער ראש ישיבה האט 
ארויסגעברענגט די גרויסקייט פון דעם שבת אז א גרויסער עולם האט מסיים געווען 

ענגט די ש"ס, און דער גאנצער עולם הייבט יעצט אן ש"ס. ווי אויך האט ער ארויסגעבר
אינגעלייט וואס זענען געקומען זיך בחורים און פון די פילע עלטערן חשיבות פון די 

, ווי שיין דאס איז ווען באטייליגען מיט די שמחה פון זייערע קינדער וואס ענדיגן ש"ס
עלטערן פארשטייען די מעלה פון די קינדער וואס האבן געטראפן א פלאץ וואס ברענגט 

אייבערשטן, און וואו זיי שטייגן אין עבודת ה', און די עלטערן שעצן דאס זיי נענטער צום 
 און זענען מחזק די קינדער.

דורך מרת שארף תחי', וואס האט  שיעור פאר די פרויעןבשעת'ן דאווענען איז געווען א 
כט צינדן, וואס יבשעת'ן ל גערעדט פון די גרויסקייט און די חשיבות וואס די פרויען האבן

איז א מורא'דיגע שעת הכושר פאר א אידישע פרוי צו בעטן אלעס וואס זי  מאלטדע
דארף ובפרט קען זי דאן בעטן פאר גוטע קינדער. ווי אויך האט זי גערעדט אז מען זאל 

 .דעם אויףמאן אז ער לערנט יעדן טאג און אים מחזק זיין  עםהאלטן חשוב ד
אינעם זאל  סעודה אינעם גרויסן עס זאל. דידער עולם אריבער צו איז  נאכ'ן דאווענען

האט אפגעהילכט דער קול פון די זמירות, דער ראש ישיבה שליט"א אינאיינעם מיט'ן 
גאנצן עולם האבן געזינגען שלום עליכם, און אזוי ווייטער. דער ראש ישיבה האט 

ת געמאכט קידוש, און דער עולם האט זיך געוואשן צו די ברייטע סעודה לכבוד  שב
 קודש.

האט דער ראש נאכ'ן זינגען אינאיינעם די זמירות, . באטעאיז געווען די  9:30אום 
גערעדט א הארציגע דרשה איבער אמונה און תפלה, ער האט אויך ישיבה שליט"א 

מען קען נאר אז ארומגערעדט איבער די לעצטע אנטיסעמיטישע געשעענישן, און 
 ר'ן אז דער אייבערשטער איז דא, און ער היט אונז.ן חז'בארואיגן זיך און די קינדער מיט

א שיעור דער ראש ישיבה פארגעלערנט פאר'ן דאווענען האט  שב"ק אינדערפרי
רציילן שטענדיג דעפעולת הצדיק און גערעדט איבער די גרויסקייט פון  נעם ספראי

אט מעשיות פון צדיקים, בפרט א מלמד פאר קינדער, און דער ראש ישיבה שליט"א ה
 דערציילט באריכות וויאזוי דער הייליגער בעל שם טוב איז געווארן א צדיק און ווען דער

קליין קינד האט עס אין אים ערוועקט א  סהייליגער רבי האט דאס געהערט אל
האט דער ראש ישיבה שליט"א  ן דאווענען'נאכמורא'דיגע תשוקה צו זיין א צדיק. 
דוש, די זיבעטע מעשה פון "די פליג מיט'ן שפין" פארגעלערנט סיפורי מעשיות ביים קי

איז מגין אויף דיר דארפסטו נישט מורא בלאט ווי דער רבי זאגט דארט: "ווילאנג דער 
, און ארויסגעברענגט די גרויסקייט פון לערנען יעדן טאג א בלאט האבן פון קיינעם"

אים נאנט צום  גמרא, וואס דאס באשיצט דעם מענטשן פון אלעס שלעכטס, און האלט
 סעודה.האט מען אינאיינעם געגעסן די דערנאך אייבערשטן. 

פאר מנחה האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט תהלים מיט די  שבת נאכמיטאג
ער "ווער האט א קינדער, נאך תהלים האט דער ראש ישיבה שליט"א געפרעגט די קינד

עלט איינער נאכ'ן צווייטן און קינדער האבן זיך אויפגעשטאון פילע  מעשה פון תפלה"?
 פון תפלה וואס זיי האבן געהאט. יותפערזענליכע מעש ערציילט זייערדע

רום גערעדט , דער ראש ישיבה שליט"א האט אש סעודותאיז געווען של נאך מנחה
אויף די תורה פון רבי'ן אויף די וואכעדיגע פרשה אז א איד דארף זיך אויסשמועסן מיט'ן 

זאגן אז דער אייבערשטער געפונט זיך דאך אין מיר, אן אים קען איך  אייבערשטן און
גארנישט טון, און דערפאר בעטן מען דעם אייבערשטן אז ער זאל מקרב זיין דעם איד און 

 .אים מאכן ערליך און וואויל
וואו די חשובע מנהלת פון "בית  שלש סעודותפאר די פרויען איז געווען א באזונדערע 

אז זי האט ארויסגעברענגט האט פארגעלערנט פאר די פרויען. תחי', לעסער  מרת פיגא",

די פרויען זענען די גרעסטע מחותנים ביים סיום ווייל אין זייער זכות קענען די מענער 
און נישט נאר די פרויען, נאר אויך די מיידלעך וואס בעטן דעם אייבערשטן אז לערנען. 

 כה זיין צו לערנען און ענדיגן ש"ס.זייער צוקופנטיגע מענער זאלן זו
ן פרייליכע ריקודין, דאן האט דער ראש ישיבה יאיז די גאנצע עולם ארויס א מוצש"ק

וואו די עלטערן  ן גאנצן ציבור און דערנאך איז געווען אבות ובנים'געמאכט הבדלה פאר
ות פאר האבן געלערנט מיט די קינדער, און די חשובע מלמדים האבן אויסגעטיילט מתנ

און . די קינדער וואס האבן זיך אויפגעפירט שיין און געדאווענט שיין במשך דעם שבת
 האט דער ראש ישיבה פארגעלערענט דעם לעצטן דף אין ש"ס.דערנאך 

מעמד מלוה מלכה אינאיינעם מיט'ן דערנאך איז געקומען די צייט פאר'ן גרויסארטיגן 
מנהל  , דערידים, הר"ר מרדכי אינדיג שליט"אאיז געווען נטילת  9:30אום  סיום הש"ס.

האט מיט גרויס געניטשאפט אנגעפירט און איז געווען דער יושב ראש,  ,תלמוד תורהפון 
הר"ר אהרן וועבערמאן דעם גאנצן מעמד. מען האט געזינגען זמירות, און דערנאך האט 

וואס מיר אלע  אויפגעטרעטן, און האט ארויסגעברענגט דעם גרויס הכרת הטוב שליט"א
האבן צום ראש ישיבה, וואס באווייזט אונז איבערצורעדן און איבערצייגן אז מיר קענען יא 

בן לערנען יעדן טאג, און מיר קענען יא ענדיגן ש"ס און כל התורה כולה, מיר קענען יא הא
ן, 'ין וועג פון הייליגן רב'ען שיינע הערליכע דורות אויפישלום בית, מיר קענען יא אויפצ

מו"ה דוד מיר קענען יא זוכה זיין צו האבן אמונה און רעדן צום אייבערשטן. דערנאך האט 
יף די גרויסע נסים וואס דער אויפגעטרעטן און געדאנקט דעם אייבערשטן או לאקס הי"ו

זייענדיג אינעם גראסערי אין דזשערסי סיטי בשעת שטער האט געטון מיט אים, עראייב
ט אריינגעקומען, און ער איז געראטעוועט מיט גרויסע ניסים, און ער די רוצחים זענען דאר

איז עס תולה אין דעם זכות וואס ער לערנט יעדן טאג תורה, און ער האט זוכה געווען 
אז גלייכצייטיג האט ער ארויסגעברענגט און עטליכע וואך פריער צו מאכן א סיום הש"ס, 

ט מקבל געווען פון ראש ישיבה שליט"א אמונה וואס ער האשטארקע נאר א דאנק די 
 פי.עהאט ער און זיין ווייב געקענט דורכגיין דעם גרויסן טראומע אן דארפן באקומען טער

ן פארלערנען דעם 'מיט סיוםגעמאכט דעם  ראש ישיבה שליט"אדערנאך האט דער 
און גלייך דערנאך האט מען פון פריש  לעצטן שטיקל פון ש"ס, און געזאגט קדיש.

אנגעהויבן ש"ס פון אנהויב מסכת ברכות, דורכ'ן חשוב'ן דיין פון די רבני הכולל "היכל 
אויך אויפגעטרעטן און וואס האט , הרה"ג ר' יונה זינגער שליט"אהקודש" 

ארויסגעברענגט אז "מאמתי קורין את שמע בערבית" האט ער געטייטש "וויאזוי קען מען 
עס גייט שווער, "משעה שהכהנים נכנסים", דער  געדענקען דעם אייבערשטן אפילו ווען

צדיק ווערט אנגערופן "כהן", ווען מען גייט צום צדיק, דאן דערמאנט ער דער מענטש 
 צוריק צו גיין צום אייבערשטן, און אנטלויפן נאר צו אים און צו זיין תורה.

פון די , מען האט געזען פילע סלייד פרעזענטאציעווען א הערליכע עדערנאך איז ג
, וואס האט געלאזט א ןצענדליגע סיומי הש"ס פון תלמידי הישיבה במשך די לעצטע יאר

מורא'דיגע רושם אויף אלע באטייליגטע, וואס האבן געזען אז יעדער איד אין יעדן מצב 
 קען זוכה זיין צו ענדיגן ש"ס.

יסקייט אויפגעטרעטן און ארויסגעברענגט די ז ראש ישיבה שליט"אדערנאך האט דער 
, און מיר פון די תורה, און אז נאר מיט די תורה קען מען און וועט מען האבן א גוטע לעבן

קענען נישט גענוג דאנקען דעם אייבערשטן אז מיר זענען מקורב צום הייליגן רבי'ן וואס 
מיט וואס  געבט אונז אזויפיל גוטע עצות אין לעבן, ובפרט פאר דעם "סדר דרך הלימוד"

ד אן אויסנאם קען זוכה זיין צו לערנען תורה, מ'דארף זיך נישט מיטפרייען ביים יעדער אי
סיום מיט אנדערע אידן וואס האבן געענדיגט, נאר יעדער קען אליין אויך זוכה זיין צו 

. אזוי אויך האט דער ראש ישיבה שליט"א ארומגערעדט אסאך דברי חיזוק אין דעם
בערגעלאזט א געוואלדיגע רושם אויף די די דרשה האט אי פארשידענע ענינים.

פארזאמלטע, וואס האבן זיך פארגענומען צו לערנען תורה יעדן איינציגסטן טאג אין 
 לעבן.

"שישו ושמחו בשמחת  פייערליכן טאנץ א האט מען זיך ארויסגעלאזט איןדערנאך 
האט  וואסהר"ר עמרם אקער הי"ו חסידישן זינגער  ןן באקאנטן סאטמאר'התורה", מיט

מען האט געטאנצן און זיך געפריידט פאר עטליכע  געהויבן דעם ציבור אין די לופטן.
 מינוט, און דערנאך האט מען זיך צוריק געזעצט אויף די פלעצער.

א סלייד  דאן איז געקומען אן איבעראשונג פאר'ן עולם, מען האט געוויזן
רציילט וויאזוי ער דע, וואס האט ם, דער מלך המלחיני"ויהר' יוסי גרין פרעזענטאציע פון 

דאנק די הפצה פון א אינגערמאן וואס האט איבערגעלאזט  האט אנגעהויבן צו לערנען א
וואס האט אים וואס ער האט געטראפן אין א שול, א קליין קונטרס'ל "סדר דרך הלימוד" 

יאר,  39ן און זייט דעמאלט, שויגעמוטיגט אנצוהייבן צו לערנען יעדן טאג אביסל גמרא, 
האט ער נאכנישט פארפעלט קיין איין טאג פון לערנען גמרא, אלעס אין זכות פון דעם 

 און א דאנק דעם האט ער שוין זוכה געווען צו ענדיגן עטליכע מאל ש"ס.קונטרס, 
>>>>>> 

 


