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שנה ב' גליון ע'

נייעס אין שטעטל

פרשת צו שבת הגדול, י"ד ניסן תשפ"א לפ"ק

שמעון קורדוזו     

לייגן  געוואלט אראפ  מיר  איך האב  אויסגעמוטשעט,  זייער  געווען  איך  בין  איין טאג   
שלאפן פאר א שעה, אבער אין שטוב האט מען געוואלט איך זאל נאך העלפן אביסל און איך 
זאל נאר זיך אראפלייגן שלאפן פאר א האלבע שעה, שטילערהייט האב איך געבעטן דעם 
אייבערשטן איך זאל מיר יא קענען אראפלייגן פאר א שעה צו זיין גוט אויסגערוהט, למעשה 
האט דער אייבערשטער געמאכט א נס אז די זייגער אין קאך האט זיך אפגעשטעלט פאר א 
האלבע שעה, נאך א האלבע שעה האט עס צוריק אנגעהויבן ארבעטן, אזוי האט מען נישט 
געכאפט אז ס'איז שוין דורך א גאנצע שעה פון ווען איך האב מיר אראפ געלייגט און איך האב 

מיר געקענט גוט אויסרוען. שכח אייבערשטער!    

מנחם שטיינבערג   

 איך האב געקויפט א שפיגל פאר מיין דירה, איך האב מיר זייער געמוטשעט צאמצושטעלן 
די שפיגל און עס ארויפלייגן אויפ'ן וואנט, די אינסטראקשן צעטל וואס קומט מיט צוזאמען 
מיט'ן שפיגל האט מיר גארנישט געקענט ארויסהעלפן, איך האב פרובירט אלע וועגן אבער 
ס'האט נישט געהאלפן, איך האב מיר גענומען בעטן דעם אייבערשטן "אייבערשטער העלף 
דעם  בעטן  נאכ'ן  ממש  גרינג",  און  שנעל  שפיגל  דעם  אינסטאלירן  קענען  זאל  איך  מיר 
אייבערשטן האב איך מיך געכאפט אז איך דארף פשוט האבן א גרעסערע ביט פאר'ן דרילער, 
איך האב גענומען א גרעסערע ביט און עס האט געארבעט א מחיה, ביז א מינוט איז עס שוין 

געהאנגען שיין אויפ'ן וואנט.  

פנחס דוד וועבערמאן   

א( איך האב פארלוירן מיין קאוט, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל טרעפן מיין 
אלטע אדער קענען קויפן א נייע, דער אייבערשטער האט געהאלפן איינער איז מיר געקומען 

זאגן איך קען קויפן א קאוט אויף זיין חשבון. שכח אייבערשטער!

ב( איין טאג בין איך אריין געפארן אין שטאט, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן איך 
זאל טרעפן א פארקינג און איך האב ברוך השם גלייך געטראפן, שפעטער האב איך נאכאמאל 
געדארפט פארקינג האב איך נאכאמאל געבעטן דעם אייבערשטן איך זאל טרעפן פארקינג, 

און ברוך השם איך האב גלייך נאכדעם געטראפן פארקינג.

 צו איבערגעבן א מעשה פון תפלה רופט 845-379-1161 

         
               

    שיינע באזוך פונעם ראש ישיבה שליט"א               
פארגאנגענעם מאנטאג ויקרא איז געווען גאר א שיינע 
באזוך פונעם ראש ישיבה שליט"א, אויך איז מיטגעקומען 

דער חשובער דיין דקהילתינו הרב ר' יונה זינגער שליט"א.

אריבער  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  איז  ערשט  צום 
די  אויף  אומקוקן  זיך  המדרש  בית  אין  געגאנגען 
קאנסטראקשן וואס מען האלט יעצט אינמיטן, אזוי אויך 
איז דער ראש ישיבה שליט"א ארויף צו זיין דירה צוגרייטן 

די הויז פאר פסח עס זאל זיין גע'כשר'ט כדת וכדין.

אין  אריבער  ישיבה שליט"א  ראש  דער  איז  דערנאך   
תלמוד תורה זיך אומקוקן אין אלע חדרים וויאזוי די מלמדים 
לייגן אריין זייער גאנצע כוח און מח די קינדער זאלן מצליח 
זיין, און כיתה ד' האט דער ראש ישיבה שליט"א געגעבן 
ארויסברענגענדיג  קינדער,  די  פאר  שיעור  שיינע  א  גאר 
די גרויסקייט און די הייליגקייט פון די הייליגע מצה, עס 
ברענגט אמונה אויפ'ן מענטש, אזוי אויך ברענגט עס אלע 

רפואות.

א  געגעבן  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט  דערנאך   
מוסד,  הייליגן  פונעם  איינגעשטעלטע  אלע  פאר  שיעור 
הייליג'ן  פון ארבעטן פארן  די חשיבות  ארויסברענגענדיג 
חשוב'סטע  און  גרעסטע  די  איז  דאס  אז  מוסד,  רבינ'ס 

ארבעט וואס איז נאר פארהאן.

אריבער  שליט"א  ישיבה  ראש  דער  איז  נאכדעם 
געגאנגען זיך אימקוקן אויף די ארבעט ביי די נייע הייזער 

וואס בויעט זיך אין שטעטל.

ישיבה  ראש  דער  האט  מעריב  מנחה  נאך  ביינאכט 
שליט"א אויסגערופן דעם דיין שליט"א ער זאל ארויפקומען 
געבן א הלכות כללי שיעור אויף פסח, וואס אנדעם קען מען 

נישט צוגיין צום יום טוב.

        הכנות צום יום טוב פסח אין שטעטל
שטעטל   אין  פארגעקומען  איז  הכנות  העפטיגע  גאר 
בעפאר יום טוב, מען איז פארנומען געווען צו זעהן וואו 
מען קען שאפן מצות, וויין, און אזוי אויך אנדערע געברויכן 

פאר'ן הייליג'ן יום טוב.

אזוי אויך אין חדר און אין סקול האט מען אגאנצן טאג 
גערעדט פון די געשמאקע יום טוב וואס קומט שוין אט אט 

צוגיין.

איין נאכט ווען דער דיין שליט"א איז געווען אין שטעטל 
זענען אלע אריבער צום דיין שליט"א פארקויפן די חמץ. 

ווער עס האט געדארפט הילף צו קויפן פאר פסח האט 
האברך  דורך  אנגעפירט  התבשיל  בית  צום  געוואנדן  זיך 
שלמה יאקאבאוויטש הי"ו און ער האט געמאכט זיכער אז 

עס ווערט צוגעשטעלט פון די בעסטע און די שענסטע.

דער אייבערשטער זאל העלפן מען זאל שוין דערלעבן 
צו עסן פונעם קרבן פסח בקרוב אין אונזערע טעג. 

סימן טוב ומזל טוב 

מיט גרויס פרייד טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל 
טוב פאר'ן חשובער איבערגעגעבענער מנהל

אברהם משה שטראססער נ"י וזוגתו תחי'
צו די געבורט פון א אייניקל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן זיי זאלן זעהן אסאך אידיש נחת 
פון אלע קינדער און אייניקלעך געזונטערהייט.



       ראש ישיבה שליט"א
פון 
דעם א  בריוו  

ח  דות 
אפטיילונג

 דער הייליגער רבי זאגט: איך האב דריי סארט מענטשן ביי מיר

 דער געוואונער פון פאריגע וואך איז נחמן נתן וויינבערג נ"י
תלמוד תורה היכל הקודש קרית ברסלב ליבערטי

שיקט אריין די ענטפערס צו 845-379-1161 

ענטפערס פון פאריגע וואך

האלט מען גאט אין די האנט

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום א' ַּפְרַׁשת ָטֲהָרה, ב' ִניָסן, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

ְלָּכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ֶּפַסח  טֹוב  יֹום  צּום  ֶנעְנֶטער  ׁשֹוין  קּוֶמען  ִמיר  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגעלֹויְּבט 
ֶווען ִמיר ֵגייֶען זֹוֶכה ַזיין צּו ְמַקֵיים ַזיין ִדי ֵהייִליֶגע ִמְצוֹות - ֶעְסן ִדי ַמָצה אּון ִדי 
ָמרֹור, ְטִריְנֶקען ִדי ד' ּכֹוסֹות, אֹויְסרֹויֶמען ִדי ָחֵמץ; ַדאְרְפן ִמיר ַאַסאְך ֶּבעְטן ֶדעם 
ִׂשְמָחה אּון  ִמיט  יֹום טֹוב  ֶדעם  ַזיין  ְמַקֵּבל  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ָזאְלן  ִמיר  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ְקדּוָׁשה.

ֶיעְצט ֶווען ֶמען ִאיז ַפאְרנּוֶמען ַאַריין צּו ְּבֶרעְנֶגען ֶדעם יֹום טֹוב ַדאְרף ֶמען ִזיְך 
ִאיֶּבעְרֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ָגאְרִניְׁשט ֶוועְלן. ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי 
מֹוַהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן פב(: "ְוֶזה ֶשָאנּו רֹוִאים ֶשִלְפָעִמים הֹוֵלְך ְלָהָאָדם ֶשֹּלא ְכֵסֶדר", ָדאס 
ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעט ַאז ַאֶלעס ֵגייט ִאים ַפאְרֶקעְרט ִווי ֶער ִוויל, "ֶשאֹוֵמר: ֲאָנא ֶאְמֹלְך, 
ָבֶזה הּוא ְמַחֵלק ּוַמְפִריד אֹוָתּה ֵמַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא", ָדאס קּוְמט צּוִליּב ֶדעם ָוואס ֶדער 
ֶמעְנְטׁש ָזאְגט: "ִאיְך ִוויל!" ָוואס ִמיט ֶדעם ֵטייְלט ֶער ִזיְך ָאּפ פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵטייְלט  ֶמען  ַאז  ְּכֵסֶדר", אּון  ֲאַזי הֹוֵלְך לֹו ֶשֹּלא  ְלַעְצמֹו,  ַמְלכּות  ְמַחֵלק ֶאת  "ּוְכֶשהּוא 
ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  ִוויל;  ֶמען  ִווי  ַפאְרֶקעְרט  ַאֶלעס  ֵגייט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ָאּפ  ִזיְך 
ִאיְך  ִּבין  ִוויל -  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַאזֹוי ֶדער  'ִווי  ִזיְך:  ַּביי  ְטַראְכְטן  ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשֶטעְנִדיג 

צּוְפִריְדן', ֶדעָמאְלט ֶוועט ִאים ַאֶלעס ֵגיין ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל.

ֶרִּבי'ן,  ֵהייִליְגן  פּון  ִׂשיָחה  ִדי  ֶגעֶלעְרְנט  ִמיר  ָהאְּבן  ְסעּודֹות  ָׁשֹלׁש  ַּביי  ֶנעְכְטן 
ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן ב(: "ְוַדְרִּכי, ְּכֶׁשָּבא ַהּיֹום ֲאִני מֹוֵסר ָּכל 
ַהְּתנּועֹות ֶׁשִּלי, ְוֶׁשל ָּבַני, ְוַהְּתלּוִיים ִּבי - ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכֹל ִּכְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך, 
ְוֶזה טֹוב ְמאֹד", ִאיְך ִפיר ִזיְך ַאז ֶיעְדן ָטאג ֶגעּב ִאיְך ִאיֶּבער ֶדעם ַגאְנְצן ָטאג ַפאְרן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאֶלעס ָוואס ִאיְך ַדאְרף ֶעְרֶלעִדיְגן - ֵסיי פּון ִמיר אּון ֵסיי פּון ַמייֶנע 

ִקיְנֶדער, ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל טּון ִווי ַאזֹוי ֶער ַפאְרְׁשֵטייט.

"ְוֵכן ְּכֶׁשַּמִּגיַע ַׁשָּבת אֹו יֹום טֹוב", ַאזֹוי אֹויְך - ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי - ֶווען ֶעס קּוְמט 
ַׁשָּבת אּון יֹום טֹוב, "ֲאַזי ֲאִני מֹוֵסר ָּכל ַהִהְתַנֲהגּות ְוָכל ָהִעְנָיִנים ְוַהְּתנּועֹות ֶׁשל אֹותֹו 
ִזיְך  ִאיְך  ֶגעּב  ִיְתָּבַרְך",  ִּכְרצֹונֹו  ַהּכֹל  ֶׁשִּיְהֶיה  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם   - טֹוב  ַהּיֹום  אֹו  ַהַּׁשָּבת 
ְויֹום טֹוב,  ַהַּׁשָּבת  ְּבאֹותֹו  ֶׁשִּמְתַנֵהג  ֵאיְך  "ַוֲאַזי,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן  ִאיֶּבער  ִאיְנַגאְנְצן 
ׁשּוב ֵאינֹו חֹוֵׁשב ְוחֹוֵׁשׁש ְּכָלל ֶׁשָּמא ֹלא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבה ְּבַהְנָהַגת ְקֻדַּׁשת אֹותֹו ַהּיֹום, ֵמַאַחר 
ִאיְך רּוִאיג אּון  ִּבין  ַאזֹוי  ְלַבד".  ִיְתָּבַרְך  ָעָליו  ְוָסַמְך  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּׁשם  ָמַסר ַהּכֹל  ֶׁשְּכָבר 
ְטַראְכְטן אּון  ִאיֶּבער  ִניְׁשט  ַדאְרף  ִאיְך  ְפֵרייִליְך פּוֶנעם ַׁשָּבת אּון פּוֶנעם יֹום טֹוב, 

ִאיֶּבער ְקֶלעְרן ִצי ִאיְך ָהאּב גּוט ֶגעטּון ִצי ִניְׁשט.

מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאְלְטן פּון ֶעְסן ֶּפַסח ִדי ַאֶלע ַזאְכן ָוואס קּוֶמען ַהייְנט 
ַארֹויס ִמיט ַאן ֶהְכֵׁשר; מֹוַהָרא"ׁש ְׁשַרייְּבט: "ִאיְך ַפאְרְׁשֵטיי ִניְׁשט ִדי ַרָּבִנים ָוואס ֶגעְּבן 
ַאן ֶהְכֵׁשר אֹויף ִדי ַאֶלע ַזאְכן!" אּוְנֶזעֶרע ִקיְנֶדער ֶוועְלן ָדאְך ִניְׁשט ִוויְסן ַאז ֶמען ָטאר 
ִניְׁשט ֶעְסן ַקיין ָחֵמץ ַאז ֵזיי ֶזעֶען ִווי ֶמען ֶעְסט ִסיְרֶיעל, ִּפיַצא אּון ֶּבעיְגְל'ס ְוכּו'; ֶּפַסח 
ִמיְׁשט ֶמען ִזיְך ִניְׁשט, ֶמען ֶעְסט ִניְׁשט ָנאר ָוואס ֶמען ַמאְכט ִאין ְׁשטּוּב אּון ָוואס ֶמען 
ָהאט ֶגעֶזען ַּביי ִדי ֶעְלֶטעְרן. קֹויף ַאַסאְך ַמָצה, ָדאס ָזאְלְסטּו ֶעְסן ַא ַגאְנץ יֹום טֹוב - דּו 
ִמיט ַדיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער; ֶיעֶדע ְׁשִטיְקל ַמָצה ִאיז ַא ְרפּוָאה ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש, ַאזֹוי אֹויְך 

ְּבֶרעְנְגט ֶיעֶדע ְׁשִטיְקל ַמָצה ֶאמּוָנה.

ִמיר ַאְרֶּבעְטן אֹויס צּו ַמאְכן חֹול ַהמֹוֵעד ִאין ְיִׁשיָבה ַא ַצייט ַפאר ִדי ִקיְנֶדער 
ֶווען ֶמען ֶוועט ֵזיי ַווייְזן ָּכֵׁשר'ֶע ֶעְרִליֶכע ְּפֶלעיס ָוואס ֶמען ָהאט ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט ִאין 
ְיִׁשיָבה - ֵסיי ַפאר ִאיְנְגֶלעְך אּון ָּבחּוִרים אּון ַאזֹוי אֹויְך ַפאר ֵמייְדֶלעְך, ְּכַדאי ֵזיי ָזאְלן 

ִניְׁשט ַדאְרְפן ֵגיין צּו ַקיין ׁשּום ְּפֶלעי.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ַדייֶנע ֶוועְגן. 

~~~~~~~~~~
ִניָסן, ְׁשַנת תשע"ט  ַאֲחַרי א', ֶעֶרב ֶּפַסח, י"ד  ִיְתָּבַרְך - יֹום ו' ַּפְרַׁשת  ְּבֶעְזַרת ה' 

ִלְפָרט ָקָטן

ְלָּכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאיְך ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ַצייט ֶיעְצט פּון ְׁשַרייְּבן ְּבִריוו, ָדאְך ֶוועל ִאיְך ִדיר ְׁשַרייְּבן 
ַאָּפאר ֶוועְרֶטער ִווי ִזיְך צּו ִפיְרן ַהייְנט, ַא ֵסֶדר ַהיֹום ַפאר ֶעֶרב ֶּפַסח.

ָנאְכֶדעם  ָחֵמץ  ֶעְסן  ָנאְך  ִּביז 10:15 ֶקעְנְסטּו  ַדאֶוועֶנען;  ַזאְך לֹויף  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי 
ָזאְלְסטּו ֵגיין ַפאְרְּבֶרעֶנען ִדי ָחֵמץ, ֶעס ִאיז ָדא ֵזייֶער ַא ֵׁשייֶנע ְּתִפיָלה ָוואס ֶמען ֶּבעט 
ִּבְׁשַעת ְׂשֵריַפת ָחֵמץ; ֶמען ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ִמיר ָזאְלן זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן 
ֵריין אּון ֵהייִליג, ִמיר ָזאְלן ָּפטּור ֶוועְרן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ַמאְכט אּוְנז ְמׁשּוָגע אּון 

ַפאְרְדֵרייְדט אּוְנז ֶדעם ָקאּפ ִמיט ַאֶלע ַּתֲאוֹות.

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ִפיְרן ִזיְך צּו ֶלעְרֶנען ֶדעם ְּבִריוו פּון ֶרִּבי ִׁשְמׁשֹון ֵמַאְסְטָראָּפאְלָיא 
ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ֶיעְדן ֶעֶרב ֶּפַסח; צּום סֹוף פּוֶנעם ְּבִריוו ְׁשֵטייט ַאז ֶווער ֶעס ֶלעְרְנט 
ֶדעם ְּבִריוו ֶעֶרב ֶּפַסח: "ֻמְבָטח לֹו ֶׁשִּיָנֵצל ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ִמָּכל ִמְכׁשֹול ּוִמִּמיָתה ְמֻׁשָּנה, 
ְוׁשּום ָאָדם ֹלא ִיְמׂשׁל ּבֹו, ְוָכל אֹוְיָביו ִיְּפלּו ַּתְחָּתיו, ּוְבָכל ֲאֶׁשר ִיְפֶנה ַיְצִליַח ּוְבָכל ֲעָסָקיו 
ַיְרִויַח", ֶדער ֶוועט ִניצֹול ֶוועְרן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן אּון ֶער ֶוועט ַמְצִליַח ַזיין ִאין 

ַאֶלע ַזייֶנע ִעְנָיִנים )דּו ֶקעְנְסט ֶזען ֶדעם ְּבִריוו ִאין ַהָגַדת 'אֹור ָזרּוַע'(.

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְטֶרעְפן ִזיְך ִאיֶנעם ְּבִריוו ֶווען ֶער ְּבֶרעְנְגט ַאָראּפ פּון ֲאִריַז"ל ֶדעם 
סֹוד ִאיֶנעם ָוואְרט 'ַאֶׁשר', "וְּכִמְנַין ַאֶׁשר, ְוֶזהּו סֹוד ַּכָוַּנת ַהָּכתּוב ְּבֵסֶדר ּבֹא: "ּוְלַמַען 
ְּתַסֵפר ְּבָאְזֵני ִבְנָך ּוֶבן ִּבְנָך ֵאת ַאֶׁשר ִהְתַעַלְלִּּתי ְּבִמְצַרִים", ַאֶׁשר ַדְּיָקא, ֶשׁהּוא ְּכִמְסַפר 
תק"א, ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו ַהְרֵּבה ְּפסּוִקים ֶאֶלף, ֶשּׁמֹוִרים ַעל ֶזה ְלסֹוד ַאֶׁשר, ְּכִמְנַין ָראֵשׁי ֵתיבֹות 
ֶשׁל ֶעֶשׂר ַמּכֹות ְּכמֹו ֶשֵּׁבַאְרנּו, ְוֵיׁש ָלנּו ָּבֶזה סֹודֹות ִנְפָלִאים. ּוְכבֹוד ֱאֹלִהים ַהְסֵּתר ָּדָבר", 
ִמיר ֵווייְסן ָוואס ֶדער סֹוד פּון 'ַאֶׁשר' ִאיז, ָוואס ִמיר ָהאְּבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּום 'ַאֶׁשר 
ַּבַנַחל' ָוואס ִאיז ְמַגֶלה ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ַאַזא ָאֶפעְנֵקייט אּון ְׁשַטאְרֵקייט ַאז ֶווער 

ֶעס ֶלעְרְנט ֶדעם ֵסֶפר ֶוועְרט צּוֶגעְקֶלעְּבט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִאיְך ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער דּו ָזאְלְסט ָזאְגן ִדי ַהָגָדה ִמיט ִׂשְמָחה; ֲאִפילּו דּו ְּפַראֶוועְסט 
ִניְׁשט ַאֵלייְנס ֶדעם ֵסֶדר, דּו ִּביְסט ַּביי ַדייֶנע ֶעְלֶטעְרן ָאֶדער ַּביי ַדיין ַווייְּב'ס ֶעְלֶטעְרן 
אּון ַזאְכן ַּבאֶדעְרן ִדיר ְוכּו' ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ַאַריין ֵגיין ִאין ַאן ַעְצבּות ַרְחָמָנא ִלְצָלן, 
ָנאר ַהאְלט ִזיְך ְפֵרייִליְך ִמיט ַאֶלע ַדייֶנע ּכֹוחֹות, ַווייל ֶדער ָוואס ָזאְגט ִדי ַהָגָדה אּון 
ֶער ְפֵרייְדט ִזיְך ִמיט ִדי ִניִסים ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעטּון ִמיט ִאיִדיֶׁשע 
ִקיְנֶדער, ֶוועט זֹוֶכה ַזיין ִזיְך צּו ְפֵרייֶען ִאין עֹוָלם ַהָּבא, ַאזֹוי ִווי ֶעס ֶדער ֵהייִליֶגער 
)ָׁשם(: "ָּכל ַּבר ָנׁש ְּדִאְׁשָּתֵעי ִּביִציַאת ִמְצַרִים, ּוְבַההּוא ִסּפּור ַחֵּדי ְּבֶחְדָוה,  ָזאְגט  זֹוַהר 
ַזִּמין ִאיהּו ְלֶמְחֵדי ִּבְׁשִכיְנָּתא ְלָעְלָמא ְּדָאֵתי", ֶווער ֶעס ָזאְגט ִדי ַהָגָדה, ֶער ַפאְרֵצייְלט 
ִמְצַרִים אּון ִּבְׁשַעת ֶער  ְיִציַאת  ַּביי  ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעטּון  ִניִסים  ִדי 
ַפאְרֵצייְלט ִדי ַהָגָדה ְפֵרייְדט ֶער ִזיְך, ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט זֹוֶכה ַזיין ִזיְך ִמיט צּו ְפֵרייֶען 
ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט "ְּדהּוא ֵחדּו ִמּכָֹּלא", ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע 
ְפֵרייד ָוואס ֶעס ִאיז ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט; ַזיי ְגֵרייט ַאז ֶדער ָׂשָטן ֶוועט טּון ַאֶלעס 
ִדיר ַאֶוועק צּו ֶנעֶמען ַדיין ִׂשְמָחה ָזאְלְסטּו ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִמיט ַאֶלע ַדייֶנע ּכֹוחֹות צּו 

ַזיין ְפֵרייִליְך ַּביים ֵסֶדר ַנאְכט.

)ְּפָסִחים קטז:(: "וְנֹאַכל  ַזיין צּו  זֹוֶכה  ָזאְלן  ִמיר  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים"; אּון צּו )ִמיָכה ז, טו(: "ִּכיֵמי ֵצאְתָך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו 

ִנְפָלאֹות", ָאֵמן.

 ַא ָּכֶׁשְר'ן אּון ְפֵרייִליְכן יֹום טֹוב.

 זמנים לשבת הגדול
שחרית ... 6:30

מנחה וזמירות שלש סעודות ... 6:30

זמנים פאר ערשטע טעג יום טוב
שחרית ביידע טעג ... 10:30

מנחה ביידע טעג ... 7:30

זמנים לחול המועד
ערשטע מנין שחרית ... 9:00

דף גמרא שיעור ... 10:00

שחרית מיט'ן ראש ישיבה שליט"א ... 11:00

מנחה ... 8:00

שיעור התחזקות ... 8:15

מעריב ... נאכ'ן שיעור

זמנים פאר צווייטע טעג יום טוב
שחרית ביידע טעג ... 10:00

מנחה ביידע טעג ... 7:00

סעודות נעילת החג - סעודת משיח ... 7:15

הגבאים

ג( איינגעקריצט ביי מיר אין הארץ

     ד( האט ליב די לימודים וואס איך לערן אויס

 וועלכע דריי
 תירוצים זענען 

ריכטיג?

                       א( האט ליב מיינע תורות

                    ב( קומט עסן קוילעטש

ראש ישיבה באזוכט אין חדר ב' ויקרא

       ראש ישיבה שליט"א
פון א  בריוו  

דעם

ראש ישיבה באזוכט אין גראסערי ב' ויקרא


