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נייעס אין שטעטל

א

נייעס אין תלמוד תורה
6אשר יעקב בלום

פון

איך האב געדארפט האבן בעטן פאר מיין נייע דירה אין שטעטל ,איך האב געבעטן
דעם אייבערשטן איך זאל קענען האבן פיינע גוטע בעטן ,דער אייבערשטער האט
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!

6יוסי 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.

6יוסי שניטצלער
א) איך האב געכאפט א טיפע שניט אויף מיין פינגער ,איך האב געבעטן דעם
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
וואס איך האב צוטון ,איינער האט מיר געזאגט איך זאל עס שיקן פאררעכטן ביי א
מעכאניק ,דאס קאסט אבער געלט וואס איך האב נישט געוויסט פון וואו איך וועל
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.
ד) פארגאנגענעם שבת איז געווען א געפערליכע גליטש אויף די גאסן ,אפאר
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.

ברוכים הבאים ב

ש
ם 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.

סימן טוב ומזל טוב
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.

פארגאנגענעם דאנערשטאג איז פארגעקומען די אפשערן
פון הילד מרדכי בן ר' העניך אינדיג נ"י ,אינדערפרי איז מען
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
פעקלעך פאר אלע קינדערלעך ,און אלע קינדער זענען צוזאמען
ארויס אין א טאנץ "אה מחיה קאפל ,אה מחיה פיאות ,אה מחיה
ציצית ,אה מחיה שטעטל".
פארגאנגענעם זונטאג איז געפאלן א שיינער שניי ,מאנטאג
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".
דער אייבערשטער זאל זיי ווייטער געבן כח אנצוגיין אין די
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.
נאכן צאמקום איז דא אויסגעלייגט אן אויסוואל פון שיינע
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
יעדע וואך אז מען זאל זיך נישט שעמען צו נעמען קליידער פון
באזאר ,נאר אדרבה דאס דארף זיין א חשיבות נישט אויסצורייסן
די מאנ'ס געלט.

א בריוו

ְּב ֶעזְ ַרת ַה ֵׁשם יִ ְת ָּב ַרְך ֶ -ע ֶרב ַׁש ָּבת ַּפ ְר ַׁשת ְׁשמֹותְׁ ,שנַ ת תשע"ז לפ"ק
לְ ָכבֹוד  ...נֵ רֹו יָ ִאיר
מֹוה ָרא"ׁש
ׁשֹוב ִבי"םֲ .
יעלֶ ער ַׁש ָּבתֶ ,דער ֶע ְר ְׁש ֶטער ַׁש ָּבת פּון ָ
עצ ֶ
ִדי ָוואְך ִאיז ַא ְס ֶּפ ִ
יּבער
אכ ַא ָמאל ִא ֶ
יׁשי ִׁשיעּור פּון ַּפ ְר ַׁשת ְׁשמֹות נָ ְ
עדעס יָ אר ַּביי ִדי לֵ יל ִׁש ִ
ז"ל ְפלֶ עגְ ט יֶ ֶ
ׁית ג)' :עֹנֶ ג ַׁש ָּבת ְּכ ֶאלֶ ף ַּת ֲענִ ּיֹות'ַ ,אז ַא ֶמענְ ְטׁש
אש
(ב ֵּר ִ
חּומא ְ
ַחזֶ ְר'ן ֶדעם ֶמ ְד ָרׁש ַּתנְ ָ
ִאיז ְפ ֵריילִ יְך ַׁש ָּבת אּון ֶער ָהאט ַהנָ ָאה פּון זַ יין ֶע ְסן אּון פּון זַ יין ְט ִרינְ ֶקען ,אּון ַאזֹוי
ער ַפאר ַאז ִמיר
יתים; ֶד ְ
אסט טֹויזְ נְ ט ַּת ֲענֵ ִ
וייטערִ ,איז ַאזֹוי ָחׁשּוב ַאזֹוי ִווי ֶער ַפ ְ
ַו ֶ
עווען ַאז
ּׁשֹוב ִבי"ם ָוואס ֶדער ַא ִריזַ "ל ָהאט אּונְ ז ְמגַ ּלֶ ה גֶ ֶ
עצט ִאין ִדי יְ ֵמי ַה ָ
ַהאלְ ְטן יֶ ְ
אּבן ַא
עכ ְטן ,זָ אלְ ְסטּו זֶ ען צּו זַ יין ְפ ֵריילִ יְך אּון ָה ְ
אר ֶר ְ
ֶמען ֶקען ִאין ִדי ֶטעג ַאלֶ עס ַפ ְ
יקייט.
עדע ְקלֵ יינִ ֵ
אֹויפ ֶרעגְ ן אֹויף יֶ ֶ
ְ
יׁשט
יקר זֶ ע זִ יְך נִ ְ
עֹנֶ ג ַׁש ָּבתֶ ,דער ִע ָ
(ׁשמֹות לה ,ג)ֹ :לא
אֹויפן ָּפסּוק ְ
ְ
זֹוהרִּ ,תיקּון מח)
(ּתיקּונֵ י ַ
זֹוהר ַה ָקדֹוׁש זָ אגְ ט ִ
ֶדער ַ
וארטֹ" :לא
זֹוהר צּו ֵאיין ָו ְ
יכם ְּביֹום ַה ַש ָּׁבת ,לֵ ייגְ ט ֶדער ַ
ֹשב ֵֹת ֶ
ְת ַב ֲערּו ֵאׁש ְּבּכֹל מ ְ ׁ
יׁשט צּו
עּבן נִ ְ
ארף ֶמען ַא ְכטּונְ ג גֶ ְ
ְת ַב ֲערּו ֵאׁש ַ'ה ַּכ ַעס' ְּביֹום ַה ַש ָׁבת"ַ ,א גַ אנְ ֶצע ָוואְך ַד ְ
עּבן ֶעס זָ אל זַ יין ְפ ֵריילִ יְך
ארף ֶמען נָ אְך ֶמער ַא ְכטּונְ ג גֶ ְ
וערן ְּב ַּכ ַעסָ ,א ֶּבער ַׁש ָּבת ַד ְ
ֶו ְ
ִאין ְׁשטּוּב.
(ּתנָ א ְד ֵבי
(ּת ִהלִ ים קלט ,טז)" :יָ ִמים יֻ ָצּרּו ְולֹו ֶא ָחד ָב ֶּהם" זָ אגְ ן ֲחזַ "ל ַ
אֹויפן ָּפסּוק ְ
ְ
אכה ָּכל ִׁש ָׁשה
עֹוׂשים ְמלָ ָ
ֵאלִ יָ הּוֵּ ,פ ֶרק א)" :זֶ ה יֹום ַׁש ָּבת לְ יִ ְׂש ָר ֵאלַ ,אף ַעל ִּפי ֶׁש ַא ֶּתם ִ

ּתֹורה"ֲ ,א ִפילּו ַא ֶמענְ ְטׁש ַא ְר ֶּבעט ַא גַ אנְ ֶצע ָוואְך זָ אל
יָ ִמים ,יֹום ַה ַּׁש ָּבת יַ ֲע ֶׂשה ּכּולֹו ָ
יׁשּנֶ ה ְּב ַׁש ָּבתַ ,וּיֵ לֶ ְך לְ ֵּבית
"מ ָּכאן ָא ְמרּו :לְ עֹולָ ם יַ ְׁש ִּכים ָא ָדם ִו ַ
ּתֹורהִ ,
ערנֶ ען ָ
ֶער ַׁש ָּבת לֶ ְ
יּוכל ַוּיִ ְׁש ֶּתה,
יאיםְ ,ו ַא ַחר יֵ לֵ ְך לְ ֵביתֹו ְו ַ
יׁשּנֶ ה ַּבּנְ ִב ִ
ּתֹורה ִו ַ
ַה ְּכנֶ ֶסת ּולְ ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁש ,יִ ְק ָרא ַּב ָ
ער ַפאר זָ אל ַא ֶמענְ ְטׁש
ּתֹורה ִּבלְ ַבד"ֶ ,ד ְ
עֹוׂשי ָ
נּוחה להקב"ה ֶאּלָ א ִעם ֵ
לְ ִפי ֶׁש ֵאין לֹו ְמ ָ
אכ ֶדעם ַא ֵהיים
אווענֶ ען ,אּון נָ ְ
ערנֶ ען אּון ַד ֶ
צּופ ִרי אּון גֵ יין ִאין ׁשּול לֶ ְ
אֹויפ ְׁש ֵטיין ַׁש ָּבת ְ
ְ
יׁשט ַקיין נַ ַחת פּון ַא ֶמענְ ְטׁש
ער ְׁש ֶטער ָהאט נִ ְ
ייּב ְ
עּודהַ ,ווייל ֶדער ֵא ֶ
אכן ִדי ְס ָ
גֵ יין ַמ ְ
"מ ָּכאן ָא ְמרּוֶׁ :שּיִ ְק ָרא ָא ָדם ְּכ ֵדי ֶׁשֹלא ַת ִּׂשיגֵ נּו
ּתֹורהִ .
ערנְ ט ָ
ַָנאר ַאז ֶדער ֶמענְ ְטׁש לֶ ְ
"עמֹד ְו ֲערֹוְך ִמ ְׁשנָ ה
ית"ֲ ,
"עמֹד ְו ֲערֹוְך ִמ ְק ָרא ֶׁש ָק ִר ָ
אֹומ ִרים לֹוֲ :
ּוכלִ ָּמה ְּב ָׁש ָעה ֶׁש ְ
ּבּוׁשה ְ
ָ
א'דיגֶ ער לָ ׁשֹוןַ :א ֶמענְ ְטׁש זָ אל זֶ ען צּו
מֹור ִ
וייטער ַא ָ
ית" ,זָ אגְ ט ֵאלִ יָ הּו ַהנָ ִביא ַו ֶ
ֶׁש ָׁשנִ ָ
קּומט ַארֹויף אֹויף יֶ ענֶ ע ֶוועלְ ט ְפ ֶרעגְ ט
חּומׁש אּון ִמ ְׁשנַ יֹותַ ,ווייל ֶווען ֶמען ְ
ערנֶ ען ָ
לֶ ְ
"הייּב ָאן זָ אגְ ן
ערנְ ט"ֵ ,
אסט גֶ עלֶ ְ
חּומׁש ָוואס דּו ָה ְ
"הייּב ָאן זָ אגְ ן ָ
ֶמען ֶדעם ֶמענְ ְטׁשֵ :
ּבּוׁשה ַאז ֶמען ֶוועט
ערנְ ט" ,אּון ִווי גְ רֹויס ֶוועט זַ יין ִדי ָ
אסט גֶ עלֶ ְ
ִמ ְׁשנַ יֹות ָוואס דּו ָה ְ
ערן.
אּבן ָוואס צּו ֶענְ ְט ֶפ ְ
יׁשט ָה ְ
ייּבן ְׁש ֵטיין ִמיט ַאן ָא ֶפענֶ עם מֹויל אּון ֶמען ֶוועט נִ ְ
ְּבלַ ְ
אכן ַדיין גַ אנְ ֶצע ְׁשטּוּבַ ,דיין
זֶ ע צּו זַ יין ְפ ֵריילִ יְך ַׁש ָּבת ,אּון זָ אלְ ְסט ְפ ֵריילִ יְך ַמ ְ
אׁשי ֵּתיבֹות פּון ְו ָש ְׁמרּו ְבנֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל
ַווייּב אּון ִקינְ ֶדער; ֶדער ֲא ִר"י ַה ָקדֹוׁש זָ אגְ טִ :די ָר ֵ
ער ַפאר
אמען ְוכּו' ,אּון ֶד ְ
ארף ֶמען זֶ ען צּו זַ יין צּוזַ ֶ
יאה'ַ ,אז ַׁש ָּבת ַד ְ
'ּב ָ
ֶאת ַה ַש ָּׁבת ִאיז ִ
ויׁשן ַמאן
ייען ִאין ְׁשטּוּב ְצ ִו ְ
ער ֶ
ארלֵ ייגְ ט זִ יְך ֶדער יֵ ֶצר ָה ָרע ַאז ֶעס זָ אל זַ יין ְק ִריגֶ ֵ
ַפ ְ
יׁשט
עדן אּון נִ ְ
יׁשט ֶר ְ
וייטן ,אּון נִ ְ
אֹויפן ְצ ֵו ְ
ְ
אּון ַווייּב ַׁש ָּבתַ ,אז ֶמען זָ אל ְּבלָ אזְ ן ֵאיינֶ ער
אמען.
זַ יין צּוזַ ֶ
יכן ַׁש ָּבת.
ַא ְפ ֵריילִ ְ
...
ְּב ֶעזְ ַרת ַה ֵׁשם יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום ד' ַּפ ְר ַׁשת ְׁשמֹותְׁ ,שנַ ת תשע"ז לפ"ק
לְ ָכבֹוד ...נֵ רֹו יָ ִאיר
יסט
עדן ָטאג לְ ָכל ַה ָּפחֹות ֶדעם ַדף גְ ָמ ָרא; ֲא ִפילּו דּו ִּב ְ
ערנְ ְסט יֶ ְ
ִאיְך ָהאף ַאז דּו לֶ ְ
אר ְׁש ֵטיין ֶדעם ַדף,
יׁשט ַדיין ָקאּפ ִמיט ִדיר צּו ַפ ְ
אסט נִ ְ
עמּוט ֶׁשעט אּון דּו ָה ְ
ְ
אֹויסגֶ
ְ
ימן
(ׂשיחֹות ָה ַר"ןִ ,ס ָ
זָ אלְ ְסטּו זָ אגְ ן ֶדעם ַדף גְ ָמ ָראַ ,אזֹוי ִווי ֶדער ֶר ִּבי ָהאט אּונְ ז גֶ עזָ אגְ ט ִ
ּומ ֵּמילָ א יָ ִבין"ַ ,אז
לֹומר ַה ְּד ָב ִרים ְּכ ֵס ֶדרִ ,
יכין ְּבלִ ּמּוד ַרק ָה ֲא ִמ ָירה לְ ַבדַ ,
"ׁש ֵאין ְצ ִר ִ
עו)ֶ :
ערנֶ ען אּון זָ אגְ ן ִדי
ארף ַָנאר לֶ ְ
ערנְ טֶ ,מען ַד ְ
אר ְׁש ֵטיין ֶווען ֶמען לֶ ְ
יׁשט ַפ ְ
ארף נִ ְ
ֶמען ַד ְ
אר ְׁש ֵטיין ,אּון ְּב ֶמ ֶׁשְך ִדי
יׁשט גְ לַ ייְך ַפ ְ
ארף נִ ְ
ּתֹורהֶ ,מען ַד ְ
וער ֶטער פּון ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ֶו ְ
אר ְׁש ֵטיין.
זֹוכה זַ יין צּו ַפ ְ
ַצייט ֶוועט ֶמען ֶ
יט'ן ֶהעלְ ְפן
אּבן ִמ ְ
ייער ַא ֵׁשיינֶ ע זַ אְך ַאז ַאלֶ ע ֲח ֵב ִרים זָ אלְ ן זִ יְך ִאינְ זִ ינֶ ען ָה ְ
ֶעס ִאיז זֵ ֶ
קּומט פּונֶ עם
ְ
ייּבן ַאז ַּפ ְרנָ ָסה
ויסן אּון גְ לֵ ְ
ארף ֶמען ִו ְ
ְּב ֶרענְ גֶ ען ַּפ ְרנָ ָסה; ַא ַו ַדאי ַד ְ
ארף ֶמען ַא ֶוועק לֵ ייגְ ן ִדי
וייטן ַד ְ
קּומט צּו ֶהעלְ ְפן ַא ְצ ֵו ְ
ער ְׁש ְטןָ ,א ֶּבער ֶווען ֶעס ְ
ייּב ְ
ֵא ֶ
אכ ְטן
ער ַפאר ֶּבעט ִאיְך ִדיר ַאז דּו זָ אלְ ְסט ְט ַר ְ
ארף יֶ ענֶ עם ֶהעלְ ְפןֶ .ד ְ
ֱאמּונָ ה אּון ֶמען ַד ְ
אכט
עטערְ ,ט ַר ְ
זּוכט ַאן ַא ְר ֶּב ֶ
ער ְסט לְ ָמ ָׁשל ִווי ֵאיינֶ ער ְ
פּון ַדיין ַח ֶבר אּון ַאז דּו ֶה ְ
ער ְסט ִווי ֵאיינֶ ער
'ען ַפאר ַדיין ַח ֶבר ,אּון אֹויּב דּו ֶה ְ
גְ לַ ייְך ִצי דּו ֶקענְ ְסט ֶעס ָאן ַׁש ְד ְכנְ ֶ
אכט גְ לַ ייְך פּון ַדיין ַח ֶבר ,אּון טּו ַא ֶח ֶסד ִמיט ַא
דֹומהְ ,ט ַר ְ
אכה ְו ַכ ֶ
זּוכט ַא ַּב ַעל ְמלָ ָ
ְ
אכה.
גּוטער ַּב ַעל ְמלָ ָ
אסט ַא גָ אר ֶ
ַח ֶבר ,אּון זָ אג יֶ ענֶ עם ַאז דּו ָה ְ
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ערט ְד ָרׁשֹות
ערט הּונְ ֶד ְ
אר ֶּבע זַ אְך אּון ֶעס ָהאט ַאזַ א ּכ ַֹחַ ,אז ֲא ִפילּו ַא ֶמענְ ְטׁש ֶה ְ
ַאזַ א ַה ְ
וער ְטל ֶקעגְ ן
קּומט ַא לֵ ץ אּון זָ אגְ ט ַא ֶו ְ
פּון יִ ְר ַאת ָׁש ַמיִ ם אּון פּון ִה ְת ַחזְ קּות ,אּון ֶעס ְ
ערט ְד ָרׁשֹות.
ער ֶקער פּון ַאלֶ ע הּונְ ֶד ְ
ְוכּו'ִ ,איז ֶעס ְׁש ֶט ְ
"ׁש ַמ ְע ִּתי ְּב ֵׁשם ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב,
מֹוה ַר"ןֵ ,חלֶ ק א'ִ ,ס ָימן קלג)ָ :
יקּוטי ֲ
ֵ
ֶדער ֶר ִּבי זָ אגְ ט (לִ
נֹור ִאיםְ ,ו ַהּיָ ד ַה ְּק ַטּנָ ה
ֶׁש ָא ַמר אֹוי ַו ֲאבֹוי ִּכי ָהעֹולָ ם ָמלֵ א ְמאֹורֹות ְוסֹודֹות נִ ְפלָ ִאים ְו ָ
אכזָ אגְ ן
ערט נָ ְ
עה ְ
ּומ ַע ֶּכ ֶבת ִמּלִ ְראֹות אֹורֹות ּגְ דֹולִ ים"ִ ,איְך ָהאּב גֶ ֶ
עֹומ ֶדת ִּב ְפנֵ י ָה ֵעינַ יִ ם ְ
ֶ
פּון ֵהיילִ יגְ ן ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב זְ כּותֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינּו ָוואס ֶער ָהאט גֶ עזָ אגְ ט" :גִ ַיוואלְ דֶ ,דער
אר ְכ ִטיגֶ ע סֹודֹות ,אּון
יכע אּון ָפ ְ
ערלִ ֶ
יכט ,אּון פּול ִמיט וואּונְ ֶד ְ
ֶוועלְ ט ִאיז ִפיל ִמיט לִ ְ
מֹוה ָרא"ׁש ְׁש ֶטענְ ִדיג גֶ עזָ אגְ ט,
אר ְׁש ֶטעלְ ט ַאלֶ עס"; ָהאט ֲ
ָדאס ְקלֵ יינֶ ע ֶהענְ ֶטעלֶ ע ַפ ְ
יכע
ערלִ ֶ
ערט וואּונְ ֶד ְ
קּומט צּום ֶר ִּבי'ן אּון ֶה ְ
ַאז ָדאס גֵ ייט ַארֹויף ַאז ֶווען ֵאיינֶ ער ְ
ער ַהאלְ ְטןֵ ,סיי ִמיט זִ יְך ַאלֵ יין,
עּבט אּון ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען זִ יְך ֶד ְ
סֹודֹות ִווי ַאזֹוי ֶמען לֶ ְ
יׁשט ְוכּו' ְוכּו';
ֵסיי ִמיט ַּפ ְרנָ ָסהֵ ,סיי ִמיט ַא ַווייּבֵ ,סיי ִמיט ִקינְ ֶדער אּון ִמיט ָוואס נִ ְ
ֶדער ֶר ִּבי ָהאט ֵעצֹות אֹויף ְט ִריט אּון ְׁש ִריטָ ,א ֶּבער גִ ַיוואלְ ד גִ ַיוואלְ דָ ,דאס ְקלֵ יינֶ ע
עפט ֶדעם
אר ְׁש ֶטעלְ ט ַאלֶ עסָ ,דאס גֵ ייט ַארֹויף אֹויף ַא לֵ ץ ָוואס ְט ֶר ְ
ֶהענְ ֶטעלֶ ע ַפ ְ
ייסטּו זִ יְך?" אּון ֶווען
קּורב ,אּון ֶער ְפ ֶרעגְ ט ִאים" :וואּו ְד ֵר ְ
וערט ְמ ָ
ֶמענְ ְטׁש ֶווען ֶער ֶו ְ
אכט ֶדער לֵ ץ
יכ ִטיגֶ ער ִווינְ ֶקעלֶ עַ ,מ ְ
אפן ַא לִ ְ
עט ָר ְ
ערט ִאים ַאז ֶער ָהאט גֶ ְ
יֶ ענֶ ער ֶענְ ְט ֶפ ְ
נּועה פּון ִּביטּול ,אֹויף ֶדעם ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב
ִמיט ִדי ֶהענְ ט ַאזַ א ְּת ָ
ייען :גִ ַיוואלְ ד גִ ַיוואלְ ד;
אקע ְׁש ֵר ֶ
ארף ֶמען ַט ֶ
עׁש ִריגְ ן" :גִ ַיוואלְ ד" ,אּון אֹויף ֶדעם ַד ְ
גֶ ְ
אר ָוואס זָ אל ַא ֶמענְ ְטׁש
יׁשט ַקיין ֵּתירּוץַ ,פ ְ
אּון ָדאס ִאיז ַא ַק ְׁשיָ א ָוואס ֶעס ָהאט נִ ְ
עּבן?
עּבן ַא לֶ ְ
יצנּות אֹויף ַא ְּפלַ אץ ָוואס ָהאט ִאים גֶ עגֶ ְ
ערן לֵ ָ
אֹויס ֶה ְ
ְ
עען
אּבן ִמיט לֵ ִציםֲ ,א ִפילּו זֵ יי זֶ ֶ
יׁשט צּו ָה ְ
עּבן נִ ְ
ייער ַא ְכטּונְ ג גֶ ְ
ער ַפאר זָ אלְ ְסטּו זֵ ֶ
ֶד ְ
ייערַ ,ווייל דּו
רּודער ַאנְ ְטלֹויף פּון ֶדעם ִווי פּון ֵפ ֶ
י'ׁשע ִאינְ גֶ עלַ ייט; ְּב ֶ
אֹויס ִווי ֲח ִס ִיד ֶ
רֹויסן ה"י.
ייּבן ִאינְ ְד ְ
אכ ֶדעם ְּבלַ ְ
ועסט נָ ְ
ֶו ְ
עדן ָטאג; ִאיְך ְׁש ַרייּב
ִאיְך ָהאף ַאז דּו לֵ יינְ ְסט ַמיין ְּב ִריוו ָוואס ִאיְך ְׁש ַרייּב ִדיר יֶ ְ
אכן ַצייט ִדיר
קּומט ִמיר ָאן ְׁש ֶווער צּו ַמ ְ
יׁשט ִמיט ִטינְ ט ַָנאר ִמיט ְּבלּוטֶ ,עס ְ
ֶעס ִדיר נִ ְ
יכער
אכט ַאז ֶעס ֶוועט ִדיר ֶהעלְ ְפן ִאין ַדיין ָטאג ֶטעגְ לִ ֶ
ייּבןָ ,א ֶּבער ִאיְך ְט ַר ְ
צּו ְׁש ַר ְ
וער ֶטערִ ,איְך זָ אל
צּוריק ֲא ִפילּו ַא ָּפאר ֶו ְ
ייערְׁ ,ש ַרייּב ִמיר ִ
עּבן; ִאיְך ֶּבעט ִדיר זֵ ֶ
לֶ ְ
ייּבן ,אּון ִצי ִדי לֵ יינְ ְסט ַמיינֶ ע ְּב ִריוו.
ויסן ִצי דּו ִווילְ ְסט נָ אְך ַאז ִאיְך זָ אל ִדיר ְׁש ַר ְ
ִו ְ
יקר ִאיז ֶדער ָרצֹון; ַא ֶמענְ ְטׁש זָ אל ַארֹויס זָ אגְ ן ַאלֶ ע
עדענְ ק גּוטֶ :דער ִע ָ
גֶ ֶ
"רּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם ָהאּב
ער ְׁש ֶטערַ ,א ֶמענְ ְטׁש זָ אל זָ אגְ ןִ :
ייּב ְ
ארן ֵא ֶ
זַ יינֶ ע ְרצֹונֹות ַפ ְ
אּבן ֵריינֶ ע אֹויגְ ןִ ,איְך
יכע ִאידִ ,איְך ִוויל ָה ְ
אֹויף ִמיר ַר ְח ָמנּותִ ,איְך ִוויל זַ יין ַאן ֶע ְרלִ ֶ
עדן
יׁשט ֶר ְ
אּבן ַא ֵריינֶ ע מֹוילִ ,איְך ִוויל נִ ְ
אווענֶ עןִ ,איְך ִוויל ָה ְ
ערנֶ עןִ ,איְך ִוויל ַד ֶ
ִוויל לֶ ְ
ער ְׁש ְטןֶ .ר ִּבי נָ ָתן
ייּב ְ
א'דיג ָחׁשּוב ַּביים ֵא ֶ
מֹור ִ
וייטערִ ,איז ֶעס ָ
נִ יבּול ֶּפה" ,אּון ַאזֹוי ַו ֶ
ער ַפאר זָ אגְ ן ִמיר ַּביים
עּודהַ ,הלָ ָכה ו ,אֹות עה)ֶ :ד ְ
יקּוטי ֲהלָ כֹות ,נְ ִטילַ ת יָ ַדיִ ם לִ ְס ָ
ֵ
זָ אגְ ט (לִ
"מיר ֶ'וועלְ ן' ֶּבענְ ְט ְׁשן" ַווייל ֶדער
יׁשט ִ
ּבֹותי ִמיר ִ'ווילְ ן' ֶּבענְ ְט ְׁשן" אּון נִ ְ
ֶּבענְ ְט ְׁשן"ַ :ר ַ
יקר ִאיז ֶדער ָרצֹון.
ִע ָ
זֹוכה צּו
ּבֹודדּות ִאיז ֶמען ֶ
ַאז ֶמען ָפאלְ גְ ט ֶדעם ֶר ִּבי'ן ִמיט ִדי ֵע ָצה פּון ְּת ִפלָ ה ְו ִה ְת ְ
יח
ייער ֵׁשיין ַמ ְצלִ ַ
וייטן ֶקען ֶמען זֵ ֶ
יטן ְצ ֵו ְ
אכן ,אּון ִמיט ַא ֲה ָבה ֵאיינֶ עם ִמ ְ
גָ אר ֵׁשיינֶ ע זַ ְ
גּוטע ֲח ֵב ִרים ,אּון לָ אז ִדיְך ָאּפ פּון ִדי
אּבן ַָנאר ֶ
זַ יין .גֶ עּב ַא ְכטּונְ ג ַאז דּו זָ אלְ ְסט ָה ְ
יּפּורי ַמ ֲע ִׂשיֹותַ ,מ ֲע ֶׂשה ג) ְ'מ ַד ְּב ִרים'ָ ,וואס זֵ יי
(ס ֵ
רּופט זֵ יי ָאן ִ
ֶמענְ ְט ְׁשן ָוואס ֶדער ֶר ִּבי ְ
וייטן; ַווייל ִדי ְמ ַד ְּב ִרים
יטן ְצ ֵו ְ
ייען ֵאיינֶ עם ִמ ְ
ער ֶ
ֹלקת אּון ְק ִריגֶ ֵ
אכן ַמ ֲח ֶ
זּוכן ַָנאר צּו ַמ ְ
ְ
עדט אֹויף ִדיר אּון ָוואס יֶ ענֶ ער ָהאט
ער ְ
ייעס ָוואס ֶדער ָהאט גֶ ֶ
ָוואס ְּב ֶרענְ גֶ ען ִדיר נֵ ֶ
וייטן ,אּון
עדן ִדיְך ַפאר ַא ְצ ֵו ְ
אר ְ
אכ ֶדעם אּון ַּב ֶ
ייען נָ ְ
גֶ עזָ אגְ ט אֹויף ִדירִ ,די ְמ ַד ְּב ִרים גֵ ֶ
ויׁשן ִדיר אּון ַדיינֶ ע ֲח ֵב ִרים ְוכּו'.
ייען ְצ ִו ְ
ער ֶ
אכן ְק ִריגֶ ֵ
ייען צּו ַדיינֶ ע ֲח ֵב ִרים אּון ַמ ְ
גֵ ֶ
ַה ְצלָ ָחה ַר ָּבה.
וכו'.
א) דער הייליגער רבי נתן האט געזאגט :או הא; א  ...און נאך אלץ א
ברסלב'ע חסיד?!
ב) דער הייליגער רבי נתן האט געזאגט :אפילו מען זאל אויסשפרייטן ...
וועל איך נאך אלץ פארן אויף אומאן ראש השנה.

ח דות
אפטיילונג

עּפן פּון ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבי'ן; גֵ יי
גֶ עּב ַא ְכטּונְ ג פּון ֶמענְ ְט ְׁשן ָוואס ִווילְ ן ִדיר ַא ֶוועק ְׁשלֶ ְ
יׁשטַ ,ווייל ֶדער ָוואס ַט ְענָ ה'ט זִ יְך
ויּכּוחים ִמיט ֵקיינֶ עם נִ ְ
ִ
יׁשט ַא ַריין ִאין ִו
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ייּבט ִאין
ערט ,סֹוף ָכּל סֹוף ְּבלַ ְ
יצנּות אֹויף ַא ַצ ִדיק אּון ֶער ֶענְ ְט ֶפ ְ
ערט אֹויס לֵ ָ
אּון ֶה ְ
יצנּות ִאיז
אכ ֶדעם ִאין גַ אנְ ְצן ַא ֶוועק ְוכּו' .לֵ ָ
עּפט ִאים נָ ְ
יסל ַסם אּון ָדאס ְׁשלֶ ְ
ִאים ַא ִּב ְ
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