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גאר א שיינעם שבת מיט'ן ראש ישיבה שליט"א
פון

6יעקב משה אינדארסקי
א) איך בין ארויף אויף א לייטער צו נעמען עפעס ,אינמיטן שפיר איך אז די
לייטער הייבט זיך אן איבערדרייען ,איך האב שנעל געבעטן דעם אייבערשטן ער זאל
מיך אפהיטן פון זיך צוקלאפן דעם גוף און געשעדיגט ווערן אויף א שווערן אופן ,איך בין
למעשה אראפ געפאלן און זיך צוקלאפט ,אבער עס איז ברוך השם געווען מיט גרויסע
חסדים ,איך האב נישט געדארפט אריין פארן אין שפיטאל ,און עס היילט זיך אויס ברוך
השם בעסער ווי געראכטן .שכח אייבערשטער!
ב) איך האב אריין געזעצט מיט מיין קאר אין א הערש ,די קאר איז געווארן געשעדיגט,
דא האב איך מיך געטראפן מיט א פראבלעם ,די אינשורענס פון די קאר איז אויף מיין
קאמפאני נאמען און די קאר איז אויף מיין פריוואטע נאמען ,וואס דאס קען מאכן אז די
אינשורענס זאל נישט וועלן באצאלן די שאדן ,איך האב אסאך געבעטן דעם אייבערשטן
עס זאל יא ווערן באצאלט דורך די אינשורענס ,שכח אייבערשטער נאך א שטיק צייט איז
צוריק געקומען אז זיי גייען עס יא צאלן און נישט נאר דאס ,נאר זיי געבן מיר א קאר ביז
עס ווערט געפיקסט .שכח אייבערשטער!

6אלע משפחות אין קרית ברסלב
עס איז ארום געגאנגען קלאנגען אז דער ראש ישיבה גייט שוין נישט קומען פאר א
שבת ביז יום טוב פסח ,אבער מיר האבן זייער שטארק געוואלט אז דער ראש ישיבה זאל
יא קומען צו אונז אין שטעטל אויף שבת ,נו וואס טוט מען? מען טוט דאס וואס דער ראש
ישיבה לערנט אונז אויס ,מיר האבן אלע געבעטן דעם אייבערשטן אז דער ראש ישיבה
זאל יא קומען אויף שבת אין שטעטל ,שכח אייבערשטער אז פארגאנגענעם שבת איז דער
ראש ישיבה געקומען צו אונז ,און עס איז געווען עפעס אן אויסנאם שיינע שבת.

6מתפללים פון די דענמאן שול
מיר האבן אלע געבעטן דעם אייבערשטן אז דער ראש ישיבה זאל קומען דאווענען
איין תפלה ביי אונז אין בית המדרש ,שכח אייבערשטער אז דער ראש ישיבה איז טאקע
געקומען פרייטיג צונאכטס דאווענען מיט אונז ,דער ראש ישיבה איז צוגעגאנגען צו
קבלת שבת ,עס איז געווען אן עונג שבת.

סימן טוב ו
מזל טוב
פון טיפן הארצן טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר אונזער
געטריייער איבערגעגעבענער חבר

החתן ארי לונגער נ"י
צו זיין שידוך למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל זיין א קשר של קיימא און א
בנין עדי עד ,ער זאל אויפשטעלן א ערליכע אידישע ברסלב'ע שטוב.

פארגאנגענעם שבת וארא העעל"ט האט מען געהאט
די זכיה צו האבן דעם ראש ישיבה שליט"א אין שטעטל.
פרייטיג צונאכטס האט דער ראש ישיבה שליט"א
געדאווענט אין דענמאן בית המדרש ,דער ראש ישיבה האט
זיך אויסגעדרוקט "עס איז זייער א שיין בית המדרש".
נאך די סעודה איז פארגעקומען די שלום זכור פאר א
קינד פון ישראל קרויס הי"ו ,מען האט ארום גערעדט די
גרויסקייט פון הפצה ,דער בעל שמחה אליינס איז מקורב
געווארן דורך א סידי וואס איינער האט אים געגעבן אין די
ישיבה וואו ער האט געלערנט ,רוב פון אנשי שלומינו זענען
אזוי מקורב געווארן ,דורך א קונטרס ,א סידי אדער דורך א
קארטל מיט די נאמבער פונעם קול ברסלב האטליין .דאס
דארף זיין אונזער ארבעט צו פארשפרייטן דעם הייליג'ן
רבינ'ס עצות.
פאר שחרית האט דער ראש ישיבה שליט"א
פארגעלערנט פעולת הצדיק פון סימן תשיט ביז תשכד
ווי רבי נתן האט מיטגעמאכט שוועריקייטן פון אלע זייטן
אבער ער האט אלץ געקוקט אויף די חסדים וואס קומט
ארויס פון דעם.
צו שחרית איז דער ראש ישיבה צוגעגאנגען צום עמוד,
פון וואס אנשי שלומינו האבן זייער הנאה געהאט.
סיפורי מעשיות האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט
מעשה ז' .אינמיטן פארציילן האט זיך דער הייליגער רבי
אנגערופן" :עטץ מיינטס אז איך וועל ענק פארציילן וועט
עטץ פארשטיין?!" א מענטש דארף וויסן איך פארשטיי
גארנישט די וועגן פונעם אייבערשטן און איך וויל נישט
פארשטיין ,אז עס באדערט מיר עפעס וועל איך עס בעטן
פונעם אייבערשטן.
שלש סעודות האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט
ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ו ,די אידישע קינדער אין
מצרים האבן געטון שווערע עבודות און געפאסט תעניתים,
זיי האבן געמיינט דאס איז חשוב ביים אייבערשטן ,זיי
האבן נישט געוויסט אז ביים אייבערשטן איז חשוב יעדע
קלייניגקייט וואס מען טוט.
מוצאי שבת איז פארגעקומען גאר א שיינע מלוה מלכה,
דער ראש ישיבה האט ארום גערעדט פון די שיינקייט פון
דעם פלאץ" ,במשך שבת האב איך גערעדט צו יעדן קינד
אין שטעטל און זיי זאגן מיר אז זיי רעדן יעדן טאג צום
אייבערשטן ,דאס איז נישט דא אין די גאנצע וועלט".
אינמיטן שיעור האט דער ראש ישיבה ארום גערעדט
פון די תקנות פונעם שטעטל ,די ערשטע תקנה אין שטעטל
איז "מען מוז האבן שלום בית" ,אז מען האט אמונה אינעם
אייבערשטן קען מען האבן שלום בית אין שטוב.

א בריוו

ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -יֹום ד' ָּפ ָר ַׁשת ְׁשמֹות ,י"ח ֵט ֵבתְׁ ,שנַ ת תשע"ט
לִ ְפ ָרט ָק ָטן
ּתֹורה.
יבת ִּת ְפ ֶא ֶרת ַה ָ
לְ ָּכבֹוד ַה ָּבחּור  ...נֵ רֹו יָ ִאירַּ ,תלְ ִמיד יְ ִׁש ַ
עצט
רֹויסן יְ יַ ֵׁשר ּכ ַֹח ַפאר ַאלֶ עס ָוואס דּו ֶהעלְ ְפ ְסט ִמיר; ִּב ְפ ָרט יֶ ְ
ְ
ַא גְ
ענּומען ִמיר צּו ֶהעלְ ְפן ִאיְך זָ אל ַארֹויס גֵ יין
ֶ
אסט זִ יְך אּונְ ֶטער גֶ
ֶווען דּו ָה ְ
ער ְׁש ְטן
ייּב ְ
עלֹויּבט ֶדעם ֵא ֶ
ְ
אּומאן .גֶ
פּון ַמיינֶ ע חֹובֹות ָוואס ִאיְך ָהאּב פּון ַ
יקט
עׁש ְ
עצאלְ ט ַא ֵטייל חֹובֹות ,אּון אֹויְך ָהאּב ִאיְך גֶ ִ
ַאז ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ָא ְּפגֶ ָ
אּומאן נָ אְך גֶ עלְ ט צּו ֶענְ ִדיגְ ן ֶדעם ִּבנְ יָ ן.
ַהיינְ ט ַקיין ַ
חּורים ָוואס
אכט ַפאר ִדי ָּב ִ
עמ ְ
אסט גֶ ַ
ִדי ְצ ֵוויי ַׁש ָּב ִתים ָוואס דּו ָה ְ
ערן
עווען ,אּון ִאיְך ָהאּב ַהנָ ָאה צּו ֶה ְ
ייער ֵׁשיין גֶ ֶ
יבה ִאיז זֵ ֶ
ֶהעלְ ְפן ִדי יְ ִׁש ָ
עטן דּו זָ אלְ ְסט
אכ ְסטּו ַא ַׁש ָּבת ַפאר יּונְ גֶ עלַ ייטִ .וויל ִאיְך ִדיר ֶּב ְ
עצט ַמ ְ
ַאז יֶ ְ
ערפּון אּון
עכ ְטס ֶד ְ
קּומען ַקיין ְׁשלֶ ְ
יׁשט ַארֹויס ֶ
עּבן ַאז ֶעס זָ אל נִ ְ
ַא ְכטּונְ ג גֶ ְ
אר ְׁש ֵטיין
אר ְפן ַפ ְ
יידיגְ טִ .די ַּתלְ ִמ ִידים ַד ְ
וערן ַּבאלֵ ִ
יׁשט ֶו ְ
ֵקיינֶ ער זָ אל נִ ְ
עצט נָ אְך גֶ עלְ ט צּו
אפן יֶ ְ
טּוסטַ ,אז ָדאס ִאיז ָּפׁשּוט צּו ֶקענֶ ען ַׁש ְ
ָוואס דּו ְ
ֶקענֶ ען ֶענְ ִדיגְ ן ֶדעם ִּבנְ יָ ן.
עדן ֵאיינֶ עם פּון זֵ יי; ֵאיינֶ ער
ייער לִ יּב ַמיינֶ ע ַּתלְ ִמ ִידים  -יֶ ְ
ִאיְך ָהאּב זֵ ֶ
יסל ָוואס ָדאס ֵמיינְ ט
אר ְׁש ֵטיין ַא ִּב ְ
ערנְ ט ִמיט ַּתלְ ִמ ִידים ֶוועט ַפ ְ
ָוואס לֶ ְ
אּבן ַּתלְ ִמ ִידים
יׁשט ַאלֶ ע ָוואס ָה ְ
יׁשט ִאינְ גַ אנְ ְצן ַווייל נִ ְ
'ּתלְ ִמ ִידים' ,אֹויְך נִ ְ
ַ
אכט ָאן ַקיין ׁשּום
יצן ִמיט ַּתלְ ִמ ִידים ַא גַ אנְ ְצן ָטאג אּון ַא גַ אנְ ֶצע נַ ְ
זִ ְ
ייטיגֶ ע ֶח ְׁשּבֹונֹות ְוכּו'.
זַ ִ
יּבער ֶצען יָ אר ָוואס
עצט ִאיז ׁשֹוין ִא ֶ
ער ְׁש ְטן ַאז יֶ ְ
ייּב ְ
עלֹויּבט ֶדעם ֵא ֶ
ְ
גֶ
אכט אּון ִאיְך ַּבאקּום
ערנַ ְ
אֹויפ ֶד ְ
ְ
ער ְפ ִרי ִּביז
חּורים פּון ִאינְ ֶד ְ
ִאיְך זִ יץ ִמיט ָּב ִ
יׁשט ַקיין גֶ עלְ ט פּון ִדי
ארף נִ ְ
יבהִ ,איְך ַד ְ
עהאלְ ט פּון ִדי יְ ִׁש ָ
יׁשט ַקיין גֶ ַ
נִ ְ
עמען.
יׁשט ָדא ַקיין גֶ עלְ ט פּון וואּו צּו נֶ ֶ
יבה אּון ֶעס ִאיז ֵסיי ִווי נִ ְ
יְ ִׁש ָ
רּודער  ...נֵ רֹו יָ ִאיר אּון ִמיט ַדיין
ארן ִמיט ַדיין ְּב ֶ
יצן יָ ְ
ִאיְך ִּבין גֶ עזִ ְ
ער ֵציילְ ן ָוואס ֶעס ֵמיינְ ט ַא רֹאׁש
ְׁש ָוואגֶ ער  ...נֵ רֹו יָ ִאיר; זֵ יי ֶוועלְ ן ִדיר ֶד ְ
יעסַ ,הגַ ם
אק ִצ ֶ
יכע ְּפ ַר ְ
יטן אֹויף ֶע ְטלִ ֶ
עׁשנִ ְ
יבהַ .היינְ ט ִּבין ִאיְך ׁשֹוין ֶצ ְ
יְ ִׁש ָ
חּוריםֵ ,איין ֵטייל ַפאר ִדי ֵח ֶדרֵ ,איין
ערע ֵטייל ִאיז ַפאר ִדי ָּב ִ
עס ֶ
ִדי גְ ֶר ֶ
אּפלְ סָׁ ,שלֹום ַּביִ תּ ,כֹולֵ לְ ,וכּו' ְוכּו';
ֵטייל ַפאר ִדי ְסקּולֵ ,איין ֵטייל ַפאר ָק ְ
עווען ִפיר אּון ְצ ָוואנְ ִציג ָׁש ָעה ִאינְ ֵאיינֶ עם.
עמאלְ ט זֶ ענֶ ען ִמיר גֶ ֶ
ָא ֶּבער ֶד ָ
ייּבן
אּפ ְׁש ַר ְ
ערן אּון ַא ָר ְ
מּוע ְסן ִמיט זֵ יי אּון ֶה ְ
ֶעס ִאיז ְּכ ַדאי דּו זָ אלְ ְסט ְׁש ֶ
ער ֵציילְ ן ִווי ַאזֹוי ֶמען ָהאט גֶ עּבֹויט ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ְּפלַ אץ; ָדאס
ָוואס זֵ יי ֶד ְ
יׁשט ִמיט ַקיין גֶ עלְ ט.
ָהאט ֶמען גֶ עּבֹויט ִמיט ְּבלּוט נִ ְ
יׁשט ַחס ְו ָׁשלֹום ַאז ַּתלְ ִמ ִידים זָ אלְ ן ֵמיינֶ ען
יּבער ִוויל ִאיְך נִ ְ
ער ֶ
ֶד ִ
יע ָוואס דּו ִווילְ ְסט
מֹוד ַ
ויסע יּונְ גֶ עלַ ייט; זַ יי ִ
עו ֶ
ַאז ָדאס ִאיז נָ אר ַפאר גֶ ִ
ייכן ִמיט ֶדעם ַׁש ָּבתַ ,אז דּו ִווילְ ְסט ָּפׁשּוט ֶהעלְ ְפן ִמיר
אֹויפטּון אּון ֶע ְר ַר ְ
ְ
ועסטּו
אכ ְסט זִ יְך ַא ֶח ְׁשּבֹון ֶו ְ
זָ אלְ ן ַארֹויס גֵ יין פּון חֹובֹותַ .ווייל ַאז דּו ַמ ְ
רּוּבם ְּכּכּולָ ם זֶ ענֶ ען ַּב ַעלֵ י
עדערָ ,
ער ַמאן ִּ -כ ְמ ַעט יֶ ֶ
עדער יּונְ גֶ ְ
זֶ ען ַאז יֶ ֶ
ְמ ִסירּות נֶ ֶפׁש ,זֶ ה ְּבּכֹה ְוזֶ ה ְּבּכֹהֵ .איינֶ ער ֶהעלְ ְפט ֶדעם ּכֹולֵ לֵ ,איינֶ ער
עמט צּוזַ אם
אמעןֵ ,איינֶ ער נֶ ְ
יׁשע ְּפ ָראגְ ַר ֶ
אט ֶ
מֹוסד ִמיט ִדי ְׁש ָט ִ
ֶהעלְ ְפט ִדי ָ
וערע טֹויזְ נְ ֶטער
אּומאןָ ,דאס ַאלֵ יינְ ס ִאיז ְׁש ֶו ֶ
אכט ִאין ַ
ִדי ֶרענְ טֵ ,איינֶ ער ָק ְ
ָדאלֶ לער.
אכן ַא ַׁש ָּבת
ארף ַמ ְ
עדט ִמיט ִדיר ַא ָמאל ַאז ֶמען ַד ְ
ער ְ
ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין גֶ ֶ
יׁשט ַׁשיָ יְך צּו
עקּומען ַאז ֶעס ִאיז נִ ְ
ֶ
אֹויסגֶ
ְ
ַפאר ַאלֶ ע ָוואס ֶהעלְ ְפןִ ,איז
עדער טּוט ֶע ֶּפעס.
אכן ַא ְקלֵ יינֶ ע ַׁש ָּבת ַווייל יֶ ֶ
ַמ ְ
עּבן ַאז ֶעס זָ אל זַ יין
יּבער ֶּבעט ִאיְך ִדיר זָ אלְ ְסט ַא ְכטּונְ ג גֶ ְ
ער ֶ
ֶד ִ
אּבן
ארגִ ינֶ ען אּון לִ יּב ָה ְ
ערע ד' ַאמֹות; ֶמען זָ אל זִ יְך ַפ ְ
ָׁשלֹום ִאין אּונְ זֶ ֶ
עטן ִמיט
ייער ְׁש ֶווער צּו ַא ְר ֶּב ְ
ערןֶ .א ֶמתֶ ,עס ִאיז זֵ ֶ
ֵאיינֶ ער ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
עדע ֵאיינֶ ער ָהאט זַ יין ֵד ָעה אּון זַ יין ֵמיינּונְ גָ ,א ֶּבער ָדא
ֶמענְ ְט ְׁשן ַווייל יֶ ֶ
ערׁשַ ,ווייל ַאלֶ ע ִווילְ ן ִמיר נָ אר ֵאיין זַ אְךַ :א ַריין ְּב ֶרענְ גֶ ען ִדי
ִאיז ַאנְ ֶד ְ
יׁשע ְׁשטּוּב,
עדע ִא ִיד ֶ
ארץ אּון ִאין יֶ ֶ
יׁשע ַה ְ
עדע ִא ִיד ֶ
ֵעצֹות פּון ֶר ִּבי'ן ִאין יֶ ֶ
ויסן
עדער ִאיד זָ אל ִו ְ
ֶעס זָ אל זַ יין"ְ :ויֵ ַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַא ָּתה ְּפ ַעלְ ּתֹו" ,יֶ ֶ
ויסן ַאז ֶער ָהאט
עדער ִאיד זָ אל ִו ְ
ּבֹודדּות ,יֶ ֶ
יסע ֵע ָצה פּון ִה ְת ְ
פּון ִדי זִ ֶ
אּבן
עטן ִאינְ ֵאיינֶ עם ֲא ִפילּו ִמיר ָה ְ
נָ אְך ַא ַּת ָקנָ הְ ,מ ֵמילָ א ֶקענֶ ען ִמיר ַא ְר ֶּב ְ
ערע ֵמיינּונְ גֶ ען ְוכּו'.
ַאנְ ֶד ֶ
יׁשט
ארנִ ְ
עפן ַדיין זִ יוּוג; ִאיְך ִּבין גָ ְ
ועסטּו ְט ֶר ְ
יסל ֶו ְ
וארט נָ אְך ַא ִּב ְ
ַו ְ

צו קויפן קמיע'ס און פרויען
רעפלעקטערס
רופט העניך אינדיג
845-248-1651

פון
דעם

ראש ישיבה שליט"א

ארגְ ט ַפאר ַדיין ִׁשידּוְךֶ ,עס ִאיז ַּביי ִמיר ְקלָ אר ָאן ַקיין ָס ֵפק ַאז נָ אְך
ַּבאזָ ְ
ער ְׁש ֶטער ֶהעלְ ְפן.
ייּב ְ
יסל ֶוועט ִדיר ֶדער ֵא ֶ
ַא ִּב ְ
...
ְּב ֶעזְ ַרת ה' יִ ְת ָּב ַרְך  -ג' ָּפ ָר ַׁשת ְׁשמֹות ,י"ז ֵט ֵבתְׁ ,שנַ ת תשע"ט לִ ְפ ָרט
ָק ָטן
לְ ָּכבֹוד  ...נֵ רֹו יָ ִאיר.
ייּבן ַהיינְ ט
עקּומען ִדיר צּו ְׁש ַר ְ
ֶ
יׁשט ָאנְ גֶ
מֹוחל ַאז ִאיְך ִּבין נִ ְ
זַ יי ִמיר ֵ
אכן.
עצט ִמיט ַא ַסאְך זַ ְ
נּומען יֶ ְ
אר ֶ
ייער ַפ ְ
ער ְפ ִרי ַא ְּב ִריוו; ִאיְך ִּבין זֵ ֶ
ִאינְ ֶד ְ
יבה ַא ֲחתּונָ ה ָוואס ֵסיי
עקּומען ָדא ִאין יְ ִׁש ָ
ֶ
ארגֶ
אכט ָפ ְ
עכ ְטן נַ ְ
קֹודם ִאיז נֶ ְ
ֶ
ּתֹורה" אּון ֵסיי ִדי
"ּת ְפ ֶא ֶרת ַה ָ
יבה ִ
ֶדער ָח ָתן ִאיז ַא ַּתלְ ִמיד פּון אּונְ זֶ ער יְ ִׁש ָ
ער ְפ ִרי
"ּבית ֵפיגֶ א"ַ .היינְ ט ִאינְ ֶד ְ
ַּכלָ ה ִאיז ַא ַּתלְ ִמ ָידה פּון אּונְ זֶ ער ְסקּול ֵ
ארק צּו ִדי
ארא ַּפ ְ
ארן ַקיין ָּב ָ
עפ ְ
עוועןִ ,איְך ִּבין גֶ ָ
יׁשט ָדא גֶ ֶ
ִּבין ִאיְך אֹויְך נִ ְ
עצט ָהאּב ִאיְך ַא ְצ ֵוויי ִמינּוט ֶוועל
יתים פּון ָה ַא ְב ֵרְך '...ס ְצ ִווילִ ינְ ג .יֶ ְ
ְּב ִר ִ
ייּבן ַא ָּפאר ׁשּורֹות.
ִאיְך ִדיר ְׁש ַר ְ
ַא ִאיד ָהאט ַא ָמאל גֶ עזָ אגְ ט ַפאר ֶר ִּבי נָ ָתן זִ ְכרֹונֹו לִ ְב ָר ָכה אֹויף
עּבעְך אֹויף ִאיםֶ ,ער ִאיז
ימאן" - :נֶ ֶ
לֹומינּו ַ -אן ָא ִר ַ
ֵאיינֶ עם פּון ַאנְ ֵׁשי ְׁש ֵ
יׁשט"ָ ...האט ִאים ֶר ִּבי נָ ָתן גֶ עזָ אגְ ט:
ארנִ ְ
יׁשט גָ ְ
ַאזַ א ַר ֲח ָמנּותֶ ,ער ָהאט נִ ְ
מׁשה
ערט זִ יְך) ֶ
ארוואּונְ ֶד ְ
(מיט ַא לָ ׁשֹון ִווי ֵאיינֶ ער ַפ ְ
"ער ִאיז ַא ַר ֲח ָמנּות? ִ
ֶ
עווען ַא ַּתלְ ִמיד
קֹודם גֶ ֶ
(מׁשה ִחינְ ֶקע'ס ִאיז ֶ
ֶ
ִחינְ ֶקע'ס ִאיז ַא ַר ֲח ָמנּות!"
לֹוח ִמים
עס ֶטע ֲ
עווען פּון ִדי גְ ֶר ְ
עטער ִאיז ֶער גֶ ֶ
פּון ֶר ִּבי'ןָ ,א ֶּבער ְׁש ֶּפ ֶ
יׁשט ַקיין גֶ עלְ ט אּון
אקע נִ ְ
ֶקעגְ ן ֶר ִּבי נָ ָתן)ֶ .א ֶמתֶ ,דער פּון אנ"ש ָהאט ַט ֶ
מׁשה ִחינְ ֶקע'ס
עראּום ֶ
ויד ְ
יּבער זֶ עט ֶער ֶא ְפ ָׁשר אֹויס ִווי ַא ַר ֲח ָמנּותִ ,ו ֶ
ער ֶ
ֶד ִ
עֹוׁשרָ ,א ֶּבער ִאין
ֶ
יׁשט אֹויס ִווי ַקיין ַר ֲח ָמנּותַ ,ווייל ֶער ִאיז ַאן
זֶ עט נִ ְ
וארט ִאים
וייסט ָוואס ַו ְ
רֹויסער ַר ֲח ָמנּותַ ,ווייל ֶווער ֵו ְ
ֶ
ְמ ִציאּות ִאיז ֶער ַא גְ
ימל...
אֹויבן ִאין ִה ְ
ְ
קּומען
ָאּפ ֶווען ֶער ֶוועט ַארֹויף ֶ
קּוק ְסט
ְ
רּודער ,דּו
יּבער ְּב ֶ
ייע ֶרער לִ ֶ
ָדאס זֶ עלְ ֶּבע זָ אג ִאיְך ִדיר ֵט ֶ
יׁשט
אכ ְסט'ִ :איְך ִּבין ָדאְך ַאזַ א ַר ֲח ָמנּותִ ,איְך ָהאּב נִ ְ
זִ יְך ָאן אּון ְט ַר ְ
יסט ְמ ַקנֵ א ְּפלֹונִ י ַאלְ מֹונִ י ָוואס זֶ עט אֹויס ִווי ֶעס גֵ ייט
יׁשט'; דּו ִּב ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
יסט ַא ַר ֲח ָמנּות?
רּודער" :דּו ִּב ְ
יּבער ְּב ֶ
ִאים גּוטִ ,וויל ִאיְך ִדיר זָ אגְ ן לִ ֶ
יׁשט ַקיין ַר ֲח ָמנּות,
יסט נִ ְ
ערט זִ יְך) דּו ִּב ְ
ארוואּונְ ֶד ְ
(מיט ַא לָ ׁשֹון ִווי ֶמען ַפ ְ
ִ
עּב ְסט ִמיט ֶאמּונָ ה; ֲא ִפילּו ֶווען
ער ְׁש ְטן ִמיט ִדיר ,דּו לֶ ְ
ייּב ְ
אסט ֶדעם ֵא ֶ
דּו ָה ְ
ער ְׁש ְטןֲ ,א ִפילּו ֶווען
ייּב ְ
עכץ צּום ֵא ֶ
גּוטן ְק ֶר ְ
עּב ְסטּו ַא ְ
דּו ַפאלְ ְסט ַא ָראּפ גֶ ְ
וער ְסט נִ ְכ ָׁשל ְוכּו' ֵוויינְ ְסטּו זִ יְך גּוט אֹויס אּון ֶעס טּוט ִדיר ֵוויי; דּו
דּו ֶו ְ
יׁשט ַקיין ַר ֲח ָמנּות!"
יסט נִ ְ
ִּב ְ
וייטן; ַדאנְ ק ֶדעם
קּוקן אֹויף ַא ְצ ֵו ְ
ערן צּו ְ
אֹויפ ֶה ְ
ְ
יּבער זָ אלְ ְסטּו
ער ֶ
ֶד ִ
ער ְׁש ְטן אֹויף ַאלֶ ע ֲח ָס ִדים ָוואס ֶער טּוט ִמיט ִדיר.
ייּב ְ
ֵא ֶ
עצט ִאיז ַמיין ַצייט
ייּבן ֶמער ַּב ֲא ִריכּות ַווייל יֶ ְ
ִאיְך ֶוועל ִדיר נָ אְך ְׁש ַר ְ
יׁשט ָאן צּו טּון ָוואס לִ יגְ ט ַאלְ ץ
יצט; ִאיְך קּום ָּפׁשּוט נִ ְ
ייער ַּבאגְ ֶרענִ ְ
זֵ ֶ
אֹויף ִמיר.
ערן פּון ִדיר ַאז דּו ֶע ְפנְ ְסט נָ אְך ַא
ַמיין גַ אנְ ֶצע ַחיֹות ִאיז נָ אר צּו ֶה ְ
ער ְסט נָ אְך ִדי ֵהיילִ יגֶ ע גְ ָמ ָרא; זֶ ה ֶחלְ ִקי ִמ ָּכל ֲע ָמלִ י.
עט ְ
ִמ ְׁשנַ יֹות אּון ִדי ְּבלֶ ֶ
אכט.
גּוטע נַ ְ
ַא ֶ
א) די וויפלטע יארצייט פון מוהרא"ש זי"ע וועט זיין דאס יאר?
ב) וועלכע ספר פון מוהרא"ש זי"ע האט מען איבערגעדריקט אן א שיעור
מאל פון ווען עס איז ארויסגעקומען די ערשטע מאל ביז היינטיג'ן טאג?
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