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פרשת שמות, כ"ה טבת תשפ"א לפ"ק

אשר יעקב בלום    
 איך האב געדארפט האבן בעטן פאר מיין נייע דירה אין שטעטל, איך האב געבעטן 
האט  אייבערשטער  דער  בעטן,  גוטע  פיינע  האבן  קענען  זאל  איך  אייבערשטן  דעם 
געהאלפן אז האברך שלמה יאקאבאוויטש הי"ו האט געהאט גוטע בעטן וואס ער האט 
געזוכט אוועק צו געבן, און דער אייבערשטער האט געהאלפן אז איך בין פון דעם געוואר 

געווארן, אזוי האב איך באקומען ברוך השם פיינע בעטן. שכח אייבערשטער! 

יוסי פריעדמאן    
 די שטאט האט געטיילט קארטלעך פאר יעדן קינד וואס גייט שוין אין סקול, וואס 
מען קען דאס ניצן צו קויפן עסן אין גראסערי, איין קארטל האט נישט געארבעט, איך 
האב געבעטן דעם אייבערשטן עס זאל יא ארבעטן, איך האב אריין גערופן אין סקול, 
איך האב זיי געבעטן זיי זאלן קוקן אפשר איז די געבורטס טאג פונעם קינד נישט גוט 
אריינגעלייגט, זיי האבן דאס טאקע פארראכטן און ברוך השם די קארטל האט אנגעהויבן 

צו ארבעטן.  

יוסי שניטצלער   
דעם  געבעטן  האב  איך  פינגער,  מיין  אויף  שניט  טיפע  א  געכאפט  האב  איך  א( 
אייבערשטן ס'זאל זיך שנעל אויסהיילן און ס'זאל שיין צוריקוואקסן, שכח אייבערשטער 

אז ס'היילט זיך שוין אויס און ס'וואקסט שיין צוריק.  

ב( מיין קאר האט זיך צובראכן, יעדער איינער האט מיר געזאגט אן אנדערן מהלך 
א  ביי  פאררעכטן  שיקן  עס  זאל  איך  געזאגט  מיר  האט  איינער  צוטון,  האב  איך  וואס 
וועל  איך  וואו  פון  געוויסט  נישט  האב  איך  וואס  געלט  אבער  קאסט  דאס  מעכאניק, 
דאס האבן, איינער האט מיר געזאגט איך זאל רופן די קאמפאני און זיי וועלן עס זיכער 
פאררעכטן, איינער זאגט מיר בשום אופן זאלסטו נישט רופן די קאמפאני, בקיצור איך 
בין געווען אינגאנצן צומישט, איך האב געפרעגט דעם אייבערשטן וואס צו טון, דער 
אייבערשטער האט מיר אריינגעשיינט איך זאל עס שיקן פיקסן און געלט וועט שוין דער 
אייבערשטער שיקן, שכח אייבערשטער זיי האבן עס פארראכטן און איך האב ברוך השם 

געהאט דאס געלט דערפאר.   

ג( איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל האבן שניי רעדלעך פאר די קאר, שכח 
אייבערשטער עס איז מיר אנגעקומען פיינע שניי רעדלעך.

אפאר  גאסן,  די  אויף  גליטש  געפערליכע  א  געווען  איז  שבת  פארגאנגענעם  ד( 
אינגעלייט האבן זיך ליידער אויסגעגליטשט ]פארשטייט זיך זיי האבן זיך אויפגעשטעלט 
און ווייטער געגאנגען אזוי ווי א ברסלב'ער חסיד דארף צו טון[, איך האב געבעטן דעם 
אייבערשטן איך זאל מיך נישט אויסגליטשן, שכח אייבערשטער איך האב מיך ברוך השם 

נישט אויסגעגליטשט. 

         
                   נייעס אין תלמוד תורה 

אפשערן  די  פארגעקומען  איז  דאנערשטאג  פארגאנגענעם 
מען  איז  אינדערפרי  נ"י,  אינדיג  העניך  ר'  בן  מרדכי  הילד  פון 
אריבערגעגאנגען צו די תלמוד תורה וואו דער חשובער מלמד הר"ר 
יוסף שניטצלער שליט"א האט געזאגט די אלף בית מיט'ן קינד און 
געלעקט די האניג אזוי ווי דער מנהג איז, דערנאך האט מען געטיילט 
צוזאמען  זענען  קינדער  אלע  און  קינדערלעך,  אלע  פאר  פעקלעך 
ארויס אין א טאנץ "אה מחיה קאפל, אה מחיה פיאות, אה מחיה 

ציצית, אה מחיה שטעטל".

מאנטאג  שניי,  שיינער  א  געפאלן  איז  זונטאג  פארגאנגענעם 
אינדערפרי איז געווען שווער ארומצופארן במילא איז נישט געווען 
קיין טראנספארטעישן, אבער די תלמוד תורה און אזוי אויך די סקול 
איז אנגעגאנגען ווי געהעריג, אפאר געטרייע אינגעלייט פון שטעטל 
האבן געטראגן די קינדער אין תלמוד תורה. ]נאכמיטאג האט מען 
געמאכט א גרויסע בארג שניי אינדרויסן פון תלמוד תורה בילדינג, די 
קינדער האבן זיך מחיה געווען צו קענען אביסל שפילן אויף די שניי. 
דאס האט אויך דער הייליגער רבי האט געטוהן אלס אינגל, ער האט 
זיך געגליטשט אויף די שניי און אנדערע קינדער האבן געמיינט אז 

ער איז א קינד פונקט ווי זיי[. 

מיר האבן ברוך השם געטרייע מלמדים וואס זענען גרייט פאר 
די קינדער יעדן טאג נישט קיין חילוק וואס די וועטער איז אינדרויסן, 
און אפילו ווען ס'איז דא א שמחה האלטן זיי זיך אפ פון גיין, אלץ כדי 
צו קענען זיין מיט די קינדער אויסגערוטערהייט, אלע עלטערן אין 
שטעטל זענען באמת מכיר טובה פאר די איבערגעגעבענע מלמדים.

פארגאנגענע וואך ביים באזוך פונעם ראש ישיבה שליט"א אין 
תלמוד תורה און אין סקול, האט זיך דער ראש ישיבה אויסגעדריקט 

פאר די איינגעשטעלטע "דאס איז די גאנצע שטעטל".

די  אין  געבן כח אנצוגיין  ווייטער  זיי  זאל  אייבערשטער  דער 
הייליגע ארבעט ביתר שאת וביתר עז.

           פרויען צאמקום יעדע וואך אין שטעטל

יעדע וואך דינסטאג ביינאכט קומט פאר די צאמקום פאר די 
חשוב'ע פרויען פון שטעטל, וואס דאס גייט שוין אן אזוי איבער א 

יאר פון ווען די שטעטל האט זיך געגרונדעט ביז היינט.

עס ווערט איבערגעגעבן א שיעור פונעם ראש ישיבה שליט"א 
יעדע וואך ספעציעל פאר די שטעטל, וואס דאס גיבט חיות פאר די 
חשוב'ע פרויען אנצוגיין מיט זייער הייליגע ארבעט וואס זיי האבן 
צו מחנך זיין די טייערע קינדער, און אנגיין ווייטער מיט די שטוב 
ארבעט, ועל כולם צו האבן א וועג וויאזוי צו לעבן אינדערהיים מיט 

דעם וועג וואס דער הייליגער רבי לערנט אונז.

דערנאך האבן די חשוב'ע פרויען א געלעגנהייט צו פארציילן א 
מעשה פון תפלה וואס זיי האבן געהאט די וואך.

שיינע  פון  אויסוואל  אן  אויסגעלייגט  דא  איז  צאמקום  נאכן 
קליידער פאר די גאנצע משפחה, וואס דאס ווערט אנגעפירט דורך 
די באזאר פונעם שטעטל, די וואך איז צוגעלייגט געווארן נאך א 
שטוב צום באזאר מיט א גרעסערע אויסוואל פון קליידער און דאס 

גלייכן, פאר ממש א קליינע אפצאל.

דער ראש ישיבה שליט"א איז מחזק די חשוב'ע פרויען כמעט 
זיך נישט שעמען צו נעמען קליידער פון  וואך אז מען זאל  יעדע 
באזאר, נאר אדרבה דאס דארף זיין א חשיבות נישט אויסצורייסן 

די מאנ'ס געלט.    

סימן טוב ומזל טובברוכים הבאים בשם השם 

מיט גרויס פרייד טוען מיר אויפנעמען א 
חשוב'ע משפחה וואס האט זיך אהערגעצויגן 

ביי אונז אין שטעטל  

שמעון קרדוזו נ"י וזוגתו נחמה מלכה תחי'
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן מצליח 
זיין אינעם הייליגן שטעטל, און זיי זאלן קענען 
אויפציען די קינדער אויף דעם הייליגן רבינ'ס 

וועג און זעהן פון זיי אסאך אידיש נחת.

מיר ווילן וואונטשן א הערצליכן מזל טוב 
פאר אונזער חשובער מנהל  

הר"ר אברהם משה שטראססער שליט"א 
וזוגתו תחי'

צו די שידוך שליסן פון זייער טאכטער תחי'
דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זען 

אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע 
קינדער געזונטערהייט.



ְּבֶעְזַרת ַהֵׁשם ִיְתָּבַרְך - ֶעֶרב ַׁשָּבת ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, ְׁשַנת תשע"ז לפ"ק

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִדי ָוואְך ִאיז ַא ְסֶּפעִציֶעֶלער ַׁשָּבת, ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ַׁשָּבת פּון ׁשֹוָבִבי"ם. מֹוֲהָרא"ׁש 
ז"ל ְפֶלעְגט ֶיעֶדעס ָיאר ַּביי ִדי ֵליל ִׁשיִׁשי ִׁשיעּור פּון ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות ָנאְכַאָמאל ִאיֶּבער 
ַאז ַא ֶמעְנְטׁש  ַחֶזְר'ן ֶדעם ֶמְדָרׁש ַּתְנחּוָמא )ְבֵּראשִׁית ג(: 'עֶֹנג ַׁשָּבת ְּכֶאֶלף ַּתֲעִנּיֹות', 
ִאיז ְפֵרייִליְך ַׁשָּבת אּון ֶער ָהאט ַהָנָאה פּון ַזיין ֶעְסן אּון פּון ַזיין ְטִריְנֶקען, אּון ַאזֹוי 
ַאז ִמיר  ַּתֲעֵניִתים; ֶדעְרַפאר  ִווי ֶער ַפאְסט טֹויְזְנט  ַאזֹוי  ַאזֹוי ָחׁשּוב  ִאיז  ַווייֶטער, 
ַהאְלְטן ֶיעְצט ִאין ִדי ְיֵמי ַהּׁשֹוָבִבי"ם ָוואס ֶדער ַאִריַז"ל ָהאט אּוְנז ְמַגֶּלה ֶגעֶווען ַאז 
ֶמען ֶקען ִאין ִדי ֶטעג ַאֶלעס ַפאְרֶרעְכְטן, ָזאְלְסטּו ֶזען צּו ַזיין ְפֵרייִליְך אּון ָהאְּבן ַא 

עֶֹנג ַׁשָּבת, ֶדער ִעיָקר ֶזע ִזיְך ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן אֹויף ֶיעֶדע ְקֵלייִניֵקייט.

ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט )ִּתיקּוֵני זֹוַהר, ִּתיקּון מח( אֹויְפן ָּפסּוק )ְׁשמֹות לה, ג(: ֹלא 
"ֹלא  ָוואְרט:  ֵאיין  צּו  זֹוַהר  ֶדער  ֵלייְגט  ַהַשָּׁבת,  ְּביֹום  מְֹשׁבֵֹתיֶכם  ְּבּכֹל  ֵאׁש  ְתַבֲערּו 
ְתַבֲערּו ֵאׁש 'ַהַּכַעס' ְּביֹום ַהַשָׁבת", ַא ַגאְנֶצע ָוואְך ַדאְרף ֶמען ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִניְׁשט צּו 
ֶוועְרן ְּבַּכַעס, ָאֶּבער ַׁשָּבת ַדאְרף ֶמען ָנאְך ֶמער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ֶעס ָזאל ַזיין ְפֵרייִליְך 

ִאין ְׁשטּוּב.

אֹויְפן ָּפסּוק )ְּתִהִלים קלט, טז(: "ָיִמים ֻיָצּרּו ְולֹו ֶאָחד ָבֶּהם" ָזאְגן ֲחַז"ל )ַּתָנא ְדֵבי 
ִּפי ֶׁשַאֶּתם עֹוִׂשים ְמָלאָכה ָּכל ִׁשָׁשה  ְלִיְׂשָרֵאל, ַאף ַעל  ֵּפֶרק א(: "ֶזה יֹום ַׁשָּבת  ֵאִלָיהּו, 
ָיִמים, יֹום ַהַּׁשָּבת ַיֲעֶׂשה ּכּולֹו ּתֹוָרה", ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ַאְרֶּבעט ַא ַגאְנֶצע ָוואְך ָזאל 
ֶער ַׁשָּבת ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, "ִמָּכאן ָאְמרּו: ְלעֹוָלם ַיְׁשִּכים ָאָדם ִויַׁשֶּנה ְּבַׁשָּבת, ַוֵּיֶלְך ְלֵּבית 
ַהְּכֶנֶסת ּוְלֵּבית ַהֶמְדָרׁש, ִיְקָרא ַּבּתֹוָרה ִויַׁשֶּנה ַּבְּנִביִאים, ְוַאַחר ֵיֵלְך ְלֵביתֹו ְויּוַכל ַוִּיְׁשֶּתה, 
ְלִפי ֶׁשֵאין לֹו ְמנּוָחה להקב"ה ֶאָּלא ִעם עֹוֵׂשי ּתֹוָרה ִּבְלַבד", ֶדעְרַפאר ָזאל ַא ֶמעְנְטׁש 
אֹויְפְׁשֵטיין ַׁשָּבת צּוְפִרי אּון ֵגיין ִאין ׁשּול ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, אּון ָנאְכֶדעם ַאֵהיים 
ֵגיין ַמאְכן ִדי ְסעּוָדה, ַווייל ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַנַחת פּון ַא ֶמעְנְטׁש 
אר ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ּתֹוָרה. "ִמָּכאן ָאְמרּו: ֶׁשִּיְקָרא ָאָדם ְּכֵדי ֶׁשֹלא ַתִּׂשיֵגנּו  נַָ
ּבּוָׁשה ּוְכִלָּמה ְּבָׁשָעה ֶׁשאֹוְמִרים לֹו: "ֲעמֹד ְוֲערֹוְך ִמְקָרא ֶׁשָקִריָת", "ֲעמֹד ְוֲערֹוְך ִמְׁשָנה 
ֶׁשָׁשִניָת", ָזאְגט ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ַווייֶטער ַא מֹוָרא'ִדיֶגער ָלׁשֹון: ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶזען צּו 
ֶלעְרֶנען חּוָמׁש אּון ִמְׁשַניֹות, ַווייל ֶווען ֶמען קּוְמט ַארֹויף אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ְפֶרעְגט 
ֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש: "ֵהייּב ָאן ָזאְגן חּוָמׁש ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעֶלעְרְנט", "ֵהייּב ָאן ָזאְגן 
ִמְׁשַניֹות ָוואס דּו ָהאְסט ֶגעֶלעְרְנט", אּון ִווי ְגרֹויס ֶוועט ַזיין ִדי ּבּוָׁשה ַאז ֶמען ֶוועט 
ְּבַלייְּבן ְׁשֵטיין ִמיט ַאן ָאֶפעֶנעם מֹויל אּון ֶמען ֶוועט ִניְׁשט ָהאְּבן ָוואס צּו ֶעְנְטֶפעְרן. 

ֶזע צּו ַזיין ְפֵרייִליְך ַׁשָּבת, אּון ָזאְלְסט ְפֵרייִליְך ַמאְכן ַדיין ַגאְנֶצע ְׁשטּוּב, ַדיין 
ַווייּב אּון ִקיְנֶדער; ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש ָזאְגט: ִדי ָראֵׁשי ֵּתיבֹות פּון ְוָשְׁמרּו ְבֵני ִיְשָׂרֵאל 
ֶאת ַהַשָּׁבת ִאיז 'ִּביָאה', ַאז ַׁשָּבת ַדאְרף ֶמען ֶזען צּו ַזיין צּוַזאֶמען ְוכּו', אּון ֶדעְרַפאר 
ַפאְרֵלייְגט ִזיְך ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ְקִריֶגעֵרייֶען ִאין ְׁשטּוּב ְצִוויְׁשן ַמאן 
אּון ַווייּב ַׁשָּבת, ַאז ֶמען ָזאל ְּבָלאְזן ֵאייֶנער אֹויְפן ְצֵווייְטן, אּון ִניְׁשט ֶרעְדן אּון ִניְׁשט 

ַזיין צּוַזאֶמען.

ַא ְפֵרייִליְכן ַׁשָּבת.

...

ְּבֶעְזַרת ַהֵׁשם ִיְתָּבַרְך - יֹום ד' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, ְׁשַנת תשע"ז לפ"ק

ְלָכבֹוד... ֵנרֹו ָיִאיר

ִאיְך ָהאף ַאז דּו ֶלעְרְנְסט ֶיעְדן ָטאג ְלָכל ַהָּפחֹות ֶדעם ַדף ְגָמָרא; ֲאִפילּו דּו ִּביְסט 
אֹויְסֶגעמּוְטֶׁשעט אּון דּו ָהאְסט ִניְׁשט ַדיין ָקאּפ ִמיט ִדיר צּו ַפאְרְׁשֵטיין ֶדעם ַדף, 
ָזאְלְסטּו ָזאְגן ֶדעם ַדף ְגָמָרא, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן 
עו(: "ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד, לֹוַמר ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר, ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", ַאז 
אר ֶלעְרֶנען אּון ָזאְגן ִדי  ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט, ֶמען ַדאְרף נַָ
ֶוועְרֶטער פּון ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ְגַלייְך ַפאְרְׁשֵטיין, אּון ְּבֶמֶׁשְך ִדי 

ַצייט ֶוועט ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו ַפאְרְׁשֵטיין.

ֶעס ִאיז ֵזייֶער ַא ֵׁשייֶנע ַזאְך ַאז ַאֶלע ֲחֵבִרים ָזאְלן ִזיְך ִאיְנִזיֶנען ָהאְּבן ִמיְט'ן ֶהעְלְפן 
פּוֶנעם  קּוְמט  ַּפְרָנָסה  ַאז  ְגֵלייְּבן  אּון  ִוויְסן  ֶמען  ַדאְרף  ַאַוַדאי  ַּפְרָנָסה;  ְּבֶרעְנֶגען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶּבער ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן ַדאְרף ֶמען ַאֶוועק ֵלייְגן ִדי 
ֱאמּוָנה אּון ֶמען ַדאְרף ֶיעֶנעם ֶהעְלְפן. ֶדעְרַפאר ֶּבעט ִאיְך ִדיר ַאז דּו ָזאְלְסט ְטַראְכְטן 
ַאְרֶּבעֶטער, ְטַראְכט  ַאן  ֵאייֶנער זּוְכט  ִווי  ְלָמָׁשל  פּון ַדיין ַחֶבר אּון ַאז דּו ֶהעְרְסט 
ְגַלייְך ִצי דּו ֶקעְנְסט ֶעס ָאן ַׁשְדְכְנ'ֶען ַפאר ַדיין ַחֶבר, אּון אֹויּב דּו ֶהעְרְסט ִווי ֵאייֶנער 
זּוְכט ַא ַּבַעל ְמָלאָכה ְוַכדֹוֶמה, ְטַראְכט ְגַלייְך פּון ַדיין ַחֶבר, אּון טּו ַא ֶחֶסד ִמיט ַא 

ַחֶבר, אּון ָזאג ֶיעֶנעם ַאז דּו ָהאְסט ַא ָגאר גּוֶטער ַּבַעל ְמָלאָכה.

ֶגעּב ַאְכטּוְנג פּון ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ִוויְלן ִדיר ַאֶוועק ְׁשֶלעְּפן פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן; ֵגיי 
ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַאַריין ִאין ִוויּכּוִחים ִמיט ֵקייֶנעם ִניְׁשט, ַווייל ֶדער ָוואס ַטְעָנה'ט ִזיְך 
אּון ֶהעְרט אֹויס ֵליָצנּות אֹויף ַא ַצִדיק אּון ֶער ֶעְנְטֶפעְרט, סֹוף ָכּל סֹוף ְּבַלייְּבט ִאין 
ִאים ַאִּביְסל ַסם אּון ָדאס ְׁשֶלעְּפט ִאים ָנאְכֶדעם ִאין ַגאְנְצן ַאֶוועק ְוכּו'. ֵליָצנּות ִאיז 

ַאַזא ַהאְרֶּבע ַזאְך אּון ֶעס ָהאט ַאַזא ּכַֹח, ַאז ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ֶהעְרט הּוְנֶדעְרט ְדָרׁשֹות 
פּון ִיְרַאת ָׁשַמִים אּון פּון ִהְתַחְזקּות, אּון ֶעס קּוְמט ַא ֵלץ אּון ָזאְגט ַא ֶוועְרְטל ֶקעְגן 

ְוכּו', ִאיז ֶעס ְׁשֶטעְרֶקער פּון ַאֶלע הּוְנֶדעְרט ְדָרׁשֹות.

ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קלג(: "ָׁשַמְעִּתי ְּבֵׁשם ַהַּבַעל ֵׁשם טֹוב,  
ַהְּקַטָּנה  ְוַהָּיד  ְונֹוָרִאים,  ִנְפָלִאים  ְוסֹודֹות  ְמאֹורֹות  ָמֵלא  ָהעֹוָלם  ִּכי  ַוֲאבֹוי  אֹוי  ֶׁשָאַמר 
עֹוֶמֶדת ִּבְפֵני ָהֵעיַנִים ּוְמַעֶּכֶבת ִמִּלְראֹות אֹורֹות ְּגדֹוִלים", ִאיְך ָהאּב ֶגעֶהעְרט ָנאְכָזאְגן 
פּון ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָוואס ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִגיַוואְלד, ֶדער 
ֶוועְלט ִאיז ִפיל ִמיט ִליְכט, אּון פּול ִמיט וואּוְנֶדעְרִליֶכע אּון ָפאְרְכִטיֶגע סֹודֹות, אּון 
ָדאס ְקֵלייֶנע ֶהעְנֶטעֶלע ַפאְרְׁשֶטעְלט ַאֶלעס"; ָהאט מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעָזאְגט, 
ַאז ָדאס ֵגייט ַארֹויף ַאז ֶווען ֵאייֶנער קּוְמט צּום ֶרִּבי'ן אּון ֶהעְרט וואּוְנֶדעְרִליֶכע 
סֹודֹות ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶלעְּבט אּון ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן, ֵסיי ִמיט ִזיְך ַאֵליין, 
ֵסיי ִמיט ַּפְרָנָסה, ֵסיי ִמיט ַא ַווייּב, ֵסיי ִמיט ִקיְנֶדער אּון ִמיט ָוואס ִניְׁשט ְוכּו' ְוכּו'; 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֵעצֹות אֹויף ְטִריט אּון ְׁשִריט, ָאֶּבער ִגיַוואְלד ִגיַוואְלד, ָדאס ְקֵלייֶנע 
ֶדעם  ְטֶרעְפט  ָוואס  ֵלץ  ַא  ַארֹויף אֹויף  ֵגייט  ָדאס  ַאֶלעס,  ַפאְרְׁשֶטעְלט  ֶהעְנֶטעֶלע 
ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶער ֶוועְרט ְמקּוָרב, אּון ֶער ְפֶרעְגט ִאים: "וואּו ְדֵרייְסטּו ִזיְך?" אּון ֶווען 
ֶיעֶנער ֶעְנְטֶפעְרט ִאים ַאז ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא ִליְכִטיֶגער ִוויְנֶקעֶלע, ַמאְכט ֶדער ֵלץ 
ִמיט ִדי ֶהעְנט ַאַזא ְּתנּוָעה פּון ִּביטּול, אֹויף ֶדעם ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ֶגעְׁשִריְגן: "ִגיַוואְלד", אּון אֹויף ֶדעם ַדאְרף ֶמען ַטאֶקע ְׁשֵרייֶען: ִגיַוואְלד ִגיַוואְלד; 
אּון ָדאס ִאיז ַא ַקְׁשָיא ָוואס ֶעס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵּתירּוץ, ַפאְרָוואס ָזאל ַא ֶמעְנְטׁש 

אֹויְסֶהעְרן ֵליָצנּות אֹויף ַא ְּפַלאץ ָוואס ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן ַא ֶלעְּבן?

ֶדעְרַפאר ָזאְלְסטּו ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִניְׁשט צּו ָהאְּבן ִמיט ֵלִצים, ֲאִפילּו ֵזיי ֶזעֶען 
אֹויס ִווי ֲחִסיִדי'ֶׁשע ִאיְנֶגעַלייט; ְּברּוֶדער ַאְנְטלֹויף פּון ֶדעם ִווי פּון ֵפייֶער, ַווייל דּו 

ֶוועְסט ָנאְכֶדעם ְּבַלייְּבן ִאיְנְדרֹויְסן ה"י.

ִאיְך ָהאף ַאז דּו ֵלייְנְסט ַמיין ְּבִריוו ָוואס ִאיְך ְׁשַרייּב ִדיר ֶיעְדן ָטאג; ִאיְך ְׁשַרייּב 
אר ִמיט ְּבלּוט, ֶעס קּוְמט ִמיר ָאן ְׁשֶווער צּו ַמאְכן ַצייט ִדיר  ֶעס ִדיר ִניְׁשט ִמיט ִטיְנט נַָ
צּו ְׁשַרייְּבן, ָאֶּבער ִאיְך ְטַראְכט ַאז ֶעס ֶוועט ִדיר ֶהעְלְפן ִאין ַדיין ָטאג ֶטעְגִליֶכער 
ֶלעְּבן; ִאיְך ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער, ְׁשַרייּב ִמיר צּוִריק ֲאִפילּו ַאָּפאר ֶוועְרֶטער, ִאיְך ָזאל 

ִוויְסן ִצי דּו ִוויְלְסט ָנאְך ַאז ִאיְך ָזאל ִדיר ְׁשַרייְּבן, אּון ִצי ִדי ֵלייְנְסט ַמייֶנע ְּבִריוו.

ַאֶלע  ָזאְגן  ַארֹויס  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָרצֹון;  ֶדער  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  גּוט:  ֶגעֶדעְנק 
ָהאּב  ֶׁשל עֹוָלם  "ִרּבֹונֹו  ָזאְגן:  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ַפאְרן  ְרצֹונֹות  ַזייֶנע 
אֹויף ִמיר ַרְחָמנּות, ִאיְך ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכע ִאיד, ִאיְך ִוויל ָהאְּבן ֵרייֶנע אֹויְגן, ִאיְך 
ִוויל ֶלעְרֶנען, ִאיְך ִוויל ַדאֶוועֶנען, ִאיְך ִוויל ָהאְּבן ַא ֵרייֶנע מֹויל, ִאיְך ִוויל ִניְׁשט ֶרעְדן 
ִניבּול ֶּפה", אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ִאיז ֶעס מֹוָרא'ִדיג ָחׁשּוב ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶרִּבי ָנָתן 
ָזאְגט )ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְנִטיַלת ָיַדִים ִלְסעּוָדה, ַהָלָכה ו, אֹות עה(: ֶדעְרַפאר ָזאְגן ִמיר ַּביים 
ֶּבעְנְטְׁשן: "ַרּבֹוַתי ִמיר 'ִוויְלן' ֶּבעְנְטְׁשן" אּון ִניְׁשט "ִמיר 'ֶוועְלן' ֶּבעְנְטְׁשן" ַווייל ֶדער 

ִעיָקר ִאיז ֶדער ָרצֹון.

ַאז ֶמען ָפאְלְגט ֶדעם ֶרִּבי'ן ִמיט ִדי ֵעָצה פּון ְּתִפָלה ְוִהְתּבֹוְדדּות ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו 
ָגאר ֵׁשייֶנע ַזאְכן, אּון ִמיט ַאֲהָבה ֵאייֶנעם ִמיְטן ְצֵווייְטן ֶקען ֶמען ֵזייֶער ֵׁשיין ַמְצִליַח 
אר גּוֶטע ֲחֵבִרים, אּון ָלאז ִדיְך ָאּפ פּון ִדי  ַזיין. ֶגעּב ַאְכטּוְנג ַאז דּו ָזאְלְסט ָהאְּבן נַָ
ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶדער ֶרִּבי רּוְפט ֵזיי ָאן )ִסיּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה ג( 'ְמַדְּבִרים', ָוואס ֵזיי 
אר צּו ַמאְכן ַמֲחֹלֶקת אּון ְקִריֶגעֵרייֶען ֵאייֶנעם ִמיְטן ְצֵווייְטן; ַווייל ִדי ְמַדְּבִרים  זּוְכן נַָ
ָוואס ְּבֶרעְנֶגען ִדיר ֵנייֶעס ָוואס ֶדער ָהאט ֶגעֶרעְדט אֹויף ִדיר אּון ָוואס ֶיעֶנער ָהאט 
ֶגעָזאְגט אֹויף ִדיר, ִדי ְמַדְּבִרים ֵגייֶען ָנאְכֶדעם אּון ַּבאֶרעְדן ִדיְך ַפאר ַא ְצֵווייְטן, אּון 

ֵגייֶען צּו ַדייֶנע ֲחֵבִרים אּון ַמאְכן ְקִריֶגעֵרייֶען ְצִוויְׁשן ִדיר אּון ַדייֶנע ֲחֵבִרים ְוכּו'.

ַהְצָלָחה ַרָּבה.

וכו'.

       ראש ישיבה שליט"א
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פאר אלע אייערע קאנסטראקשן  געברויכן 
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 וועל איך נאך אלץ פארן אויף אומאן ראש השנה.
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