ùãå÷ä ìëéä ïåéìâ

(NYC) זמנים

7:46...................הדלקת הנרות
9:14.....................מוצאי שב"ק
שיעורים כסדרן
ל"ד-ב' ל"ג-דברי הימים........נ"ך
בכורות כ"ד.......................בבלי
'מעשרות ז..................ירושלמי
'עירובין פרק ח...........תוספתא
טומאת מת י"ב..............רמב"ם

êøåã ïáòâòâñéåøà ïåéìâ òëéìèðòëòåå
âøåáñîàéìéåå áìñøá ùãå÷ä ìëéä úåãñåî
ò"éæ ù"àøäåî ïøî ÷"ë é"ò äãñééúð

(395) 35 ïåéìâ ,8 äðù

÷"ôì è"òùú úðù ,øééà 'å ,íéùåã÷ úùøô
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À ìLÀ ïeèòÆâ øéãÄ ïaà
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,øéãÄ ïaòÆ
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À äÈ aéìÄ èñÀ ìàÈ
À æ ,êÂ
È òøÅ ìÀ zÈ áÀ äÇ àÀÈ å ,æàÇ
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À ð øòèÆ LÀ øòÆ
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ענְטשׁ
ְ ֶייטן פוּן ֶרבִּ י'ן ִאיז גֶעוֶוען אַ מ
ְ ִַאין ִדי צ
יצט ִמיט ַקבָּ לָה מַ עֲ ִשׂיוֹת; דֶ ער
ְ ִ בַּ אנ,וָ ואס הָ אט זִ י
ארף אַז מֶ ען זָאל
ְ הֵ יילִ יגֶער אֲ ִריזַ"ל ִאיז זֵייעֶ ר ַשׁ
 וַ וייל ִמיר זֶענֶען אַלֶע,ישׁט עוֹסֵ ק זַיין ִאין דֶ עם
ְ ִנ
ייטן ִדי
ְ ַנִישׁט הַ יינְ ִטיגֶע צ
ְ  ִמיר הָ אבְּ ן,ְטמֵ אֵ י מֵ ִתים
ישׁט
ְ ִ נ, ְממֵ ילָא טָ אר מֶ ען זִ י,אֵ פֶ ר פָּ ָרה אֲ דוּמָ ה
אַריין ִאין
ַ , וַ וייל מֶ ען לֵייגְט זִ י,יצן ִמיט דֶ עם
ְ ִבַּ אנ
 חֵ לֶק,יטאל זַצַ "ל
ַ ִדוּשׁה לְ ַרבִּ י ַחיִים ו
ָ אַ סַ ָכּנָה )עַ יֵין בְּ סֵ פֶ ר ַשׁעֲ ֵרי ְק
ענְטשׁ וָ ואס הָ אט
ְ ֶ לְ מַ עֲ ֶשׂה ִאיז גֶעוֶוען אַ מ.('ג' ַשׁעַ ר ו
אבּן
ְ ָ ֶווען חֲ ִס ִידים ה,יצט ִמיט דֶ עם
ְ ִ יָא בַּ אנ,זִ י
 הָ אט יֶענֶער ֶרבִּ י,ערצֵ יילְ ט פַ אר זֵייעֶ ר ֶרבִּ י
ְ ֶָדאס ד
 מֶ ען,'גֶעזָאגְט מֶ ען זָאל ִאים מַ אכְ ן אַ 'מַ ְשׁ ַכּ ְנ ָתּא
זָאל ִאים אַרוּם נֶעמֶ ען ִמיט אַ ְקלֵייד אוּן ִאים
 ִדי חֲ ִס ִידים הָ אבְּ ן גֶעפָ אלְ גְט זֵייעֶ ר ֶרבִּ י,'ְשׁלָאגְן וְ כוּ
אַראפְּ גֶעפַ אלְ ן ִאין אַ
ָ אוּן דֶ ער ִאיד ִאיז מַ מָ שׁ
 מֵ ִאיג ְָרא ָרמָ א לְ בֵ ָירא,עקלִ יכֶע עַ ְצבוּת
ְ ְשׁ ֶר
,,ישׁט גֶעוֶוען בַּ יי זִ י
ְ ִ אוּן עֶ ר ִאיז מַ מָ שׁ נ,יק ָתּא
ְ עֲ ִמ
,ֶעוואוּסט וָ ואס צוּ טוּן
ְ
ישׁט ג
ְ ִִדי ִמ ְשׁפָּ חָ ה הָ אבְּ ן נ
 אָ בֶּ ער,זֵיי זֶענֶען אַרוּם גֶעלָאפְ ן צוּ אַלֶע ַרבָּ נִ ים
<<<<<<

ַא שָׁ אד זִ י צוּ
ארלָ אזְ ן אוֹיף ַא
ְ ַפ
ישׁט
ְ ִ ֶעםְ ְטשׁ הָ אט ֵקייבָּ שָׂ ר וָ דָ ם; ַא מֶ ע
 ַא,ישׁט דָ א ַקיין חֲ בֵ ִרים
ְ ִ .אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט
,ֶער ַאלֵ יין אוֹיף ִדי וֶ ועלְ טְ ְטשׁ ִאיז ֵאיימֶ ע
ֶעןְ ג זֵ יי ֶקעֶען גוּט וִ וילַאִדי חֲ בֵ ִרים זֶ ע
. ָָאה ַ ַא טוֹבַ ת ה,וּצְ ן הָ אבְּ ן ַא
ְזמוֹהַ ָרא"שׁ הָ אט דָ אס גֶע'חַ זְ ְר'ט ִמיט אוּ
 ַאז ִמיר זָ אלְ ן לֶ עבְּ ן ַאן,ְ ץ לֶ עבְּ ןזַ יין גַא
ְ ְט ְשׁןויסן וָ ואס מֶ ע
ְ ִאֱ מֶ ת'עֶ לֶ עבְּ ן אוּן ו
ְ ְט ְשׁן אוּן זִ יָאכְ לוֹיפְ ן מֶ ע ישׁט
ְ ִ .ֶעןזֶ ע
ָאר לֶ עבְּ ן , ְְט ְשׁןארלָ אזְ ן אוֹיף מֶ ע
ְ ַישׁט פ
ְ ִ
יטן בַּ אשֶׁ עפֶ ער; ְט ַראכְ ְטן פוּן ִאים אוּן
ְ ִמ
 ַאזוֹי וִ וי,ָאר אוֹיף ִאים ארלָ אזְ ן
ְ ַזִ י פ
 "בָּ רוּ:( ז,ָבִ יא זָאגְ ט )י ְִר ְמיָהוּ יז ַיִ ְר ְמיָהוּ ה
,ְ ְטשְׁ ְט ְשׁט ִאיז דֶ ער מֶ ע גֶעבֶּ ע,"הַ גֶּבֶ ר
ארלָ אזְ ט זִ י
ְ ַ וָ ואס פ,"'"אֲ שֶׁ ר יִ בְ טַ ח בַּ ה
' "וְ הָ יָה ה,ער ְשׁ ְטן
ְ ֶָאר אוֹיפְ 'ן ֵאייבּ
ער ְשׁטֶ ער
ְ ֶ וֶ ועט ִאים דֶ ער ֵאייבּ,"ִמבְ טַ חוֹ
.הֶ עלְ פְ ן
(דוֹשׁים תשע"ט
ִ  פ' ְק,ָה)עֲצָ תוֹ אֱ מוּ

(÷"ôì à"ñùú íéLÉÄ åã÷À -éÅøçÂ àÇ úéLéÄ ìÄ LÀ äÈãeòñÀ ìçÇ
Ç päÇ êÉÀ åz)

א

>>>>>>

ְשׁ ֵאלוֹת ְוּתשׁוּבוֹת בְּ ֶר ְסלֶ ב

וואוּ זֶ ענֶ ען ַאלֶ ע ְתּפִ לוֹת וָ ואס
ִמיר ָהאבְּ ן ִמ ְתפַּ לֵ ל גֶ עוֶ וען
פַ אר ִשׁ ְמעִ י עָ לָ יו ַה ָשׁלוֹם?
ְשׁ ֵאלָ ה:
יט"א,
לְ כָ בוֹד ֶדער ר ֹאשׁ יְ ִשׁ ָיבה ְשׁלִ ָ
עֶ ס טוּט ִמיר ַאזוֹי וֵ ויי ַאז ִשׁ ְמעִ י עֶ נְ ְדצְ וֵ וייג ע"ה
וארן ,אוּן נָ אֶ מער ְשׁ ֶטעכְ ט ִמיר וואוּ
ִאיז נִ פְ ָטר גֶ עוָ ְ
ערן וָ ואס
זֶ ענֶ ען גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִדי ַאלֶ ע ְתּפִ לוֹת אוּן ְט ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן פַ אר
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אסן צוּ ֶבּ ְ
ארגָ ְ
ְמ ָ'האט פַ ְ
פוּאה.
זַ יין ְר ָ
ישׁט פוּן נָ אַ א ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ָהאט
ִאי וֵ וייס נִ ְ
ַאזוֹיפִ יל ִמ ְתפַּ לֵ ל גֶ עוֶ ועןַ ,אזוֹיפִ יל גֶ עוֵ ויינְ ט אוּן
עטן ,וִ וי ִשׁ ְמעִ י ע"ה.
עבּ ְ
גֶ ֶ
ִאיֶ שׁעם זִ י צוּ זָ אגְ ןָ ,א ֶבּער ִאיִ בּין
עבּ ָראכְ ן ָקאפּ,
עשׁ ַטאנֶ ען ַבּיי זַ יין לְ וַ יָה אוּן זִ י גֶ ְ
גֶ ְ
ערן זֶ ענֶ ען
אוֹיבּ ַאזוֹיפִ יל ְתּפִ לוֹת אוּן ַאזוֹיפִ יל ְט ֶר ְ
וארן ,וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאי זִ י
ערט גֶ עוָ ְ
ישׁט גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
נִ ְ
עטן אוּן ִמ ְתפַּ לֵ ל זַ יין,
וייטער צוּ ֶבּ ְ
אר ְקן וַ ֶ
נָ אְ שׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ייבּ ְ
וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאיָ האפְ ן ַאז ֶדער ֵא ֶ
ישׁט ִמיט
ערן ַמיינֶ ע ְתּפִ לוֹת וָ ואס זֶ ענֶ ען נִ ְ
עֶ נְ ְטפֶ ְ
ישׁט ִמיט
ישׁט ַאזוֹיפִ יל ָשׁעוֹת ,אוּן נִ ְ
ערן אוּן נִ ְ
ְט ֶר ְ
ישׁט פוּן ַאזַ א ֵריין
ארץ ,אוּן נִ ְ
עבּ ָראכְ ן ַה ְ
ַאזַ א ֶצ ְ
ארץ וִ וי ִשׁ ְמעִ י?
ַה ְ
יט"א וֶ ועט ִמיר
ִאיָ האף ֶדער ר ֹאשׁ יְ ִשׁ ָיבה ְשׁלִ ָ
ֶקענֶ ען ְמ ַחזֵ ק זַ יין.
רוֹיסן יְ יַ ֵשׁר כּ ַֹח
ַא גְ ְ

ְתּשׁוּבָ ה:
ְבּעֶ זְ ַרת ה' יִ ְת ָבּ ַר
יוֹם א' פַּ ְר ַשׁת ַא ֲח ֵרי ב' ,כ"ג
נִ ָיסןְ ,שׁנַ ת תשע"ט לִ פְ ָרט ָק ָטן
לְ כָ בוֹד  ...נֵ רוֹ יָ ִאיר.
ִאיָ האבּ עֶ ְר ַהאלְ ְטן ַדיין ְבּ ִריוו.
צוּשׁלִ ינְ גֶ ען
עֶ ס ִאיז פַ אר אוּנְ ז זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער ַא ָראפְּ ְ
לוֹירן ַא
אר ְ
אבּן פַ ְ
ערע נֵ ייעֶ ס ַאז ִמיר ָה ְ
יט ֶ
ִדי ִבּ ֶ
ֵטייעֶ ֶרע ַתּלְ ִמיד ַהיְ ִשׁ ָיבה ִ -שׁ ְמעִ י עָ לָ יו ַה ָשׁלוֹם.
אר ְשׁ ֵטייעֶ ן
ישׁט אוּן ִמיר פַ ְ
ארנִ ְ
ִמיר וֵ וי ְיסן גָ ְ
וייסן נָ אר ֵאיין זַ אַ אז ֶדער
ישׁטִ ,מיר וֵ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט אוּן ַאלֶ עס וָ ואס ֶדער
ייבּ ְ
ֵא ֶ
ארפְ ן ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ער ְשׁ ֶטער טוּט ִאיז גוּטִ .מיר ַד ְ
ייבּ ְ
ֵא ֶ
אר ְשׁ ֵטייעֶ ן
ישׁט אוּן ִמיר פַ ְ
ארנִ ְ
וייסן גָ ְ
"מיר וֵ ְ
ַחזְ ְר'ןִ :
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט,
ייבּ ְ
ישׁט"; ֶדער ֵא ֶ
ארנִ ְ
גָ ְ
"א-ל ֱאמוּנָ ה וְ ֵאין עָ וֶ לַ ,צ ִדּיק וְ יָ ָשׁר הוּא ְ)ד ָב ִרים לב,
ֵ
ארוָ ואס? פַ אר וֶ וען? אוּן פַ אר וואוּ? ָדאס
ד(" ,פַ ְ
ישׁט ִמיט אוּנְ ז.
ָהאט נִ ְ
ימן
מוֹה ַר"ןֵ ,חלֶ ק ב'ִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִבּי זָ אגְ ט )לִ ֵ
נב(ָ :דאס וָ ואס עֶ ס ִאיז ָדא ַק ְשׁיוּת אוֹיפְ ן
<<<<<<

ֹיסנֶעמֶ ען דֶ עם ִאיד פוּן זַיין מָ ָרה ְשׁחו ָֹרה ,בִּ יז זֵיי זֶענֶען
ֶעקענְ ט אַרו ְ
ישׁט ג ֶ
ֵקיינֶער הָ אט נִ ְ
אַראפּ
אָנְ גֶעקוּמֶ ען צוּם ֶרבִּ י'ן אוּן דֶ ער ֶרבִּ י הָ אט זֵיי גֶעהָ אלְ פְ ן ,דֶ ער ֶרבִּ י הָ אט גֶעזָאגְט" :אַ קוּנְ ץ ָ
עדט ִמיט ִאים בִּ יז
ֶער ְ
ייבּן אַ ִאיד" ,אוּן דֶ ער ֶרבִּ י הָ אט ג ֶ
וארפְ ן אַ ִאיד? אַ קוּנְ ץ ִאיז אוֹיפְ צוּהֵ ְ
צוּ וַ ְ
עֶ ר ִאיז אַרוֹיס פוּן זַיין מָ ָרה ְשׁחו ָֹרה אוּן עֶ ר הָ אט צוּ ִריק בַּ אקוּמֶ ען אַלֶע זַיינֶע מַ ְד ֵריגוֹת.
ישׁט זַיין צֶ עבְּ ָראכְ ן אוּן
זֶעט מֶ ען אַז דֶ ער ֶרבִּ י הָ אט גֶעוָ ואלְ ט מֶ ען זָאל זִ י ,אוֹיפְ הֵ ייבְּ ן ,נִ ְ
ֵוייסט אַז אַלֶעס ִאיז
עקלַאפְּ טָ ,דאס ֶקען מֶ ען נָאר ז ֹוכֶה זַיין וֶוען מֶ ען לֶעבְּ ט ִמיט אֱ מוּנָה ,מֶ ען ו ְ
צֶ ְ
ער ְשׁ ְטן אוּן אַז ִמיט ְתּפִ ילָה ֶקען מֶ ען אַלֶעס בַּ אקוּמֶ ען.
פוּנֶעם אֵ ייבֶּ ְ
ימל וָ ואס רוּפְ ט
ֶעדן טָ אג גֵייט אַרוֹיס אַ בַּ ת קוֹל פוּן ִה ְ
דֶ ער זוֹהַ ר הַ ָקדוֹשׁ זָאגְט )הַ ְק ָד ָמה ,ד :(.י ְ
אוֹיס" :מַ אן ִמנְ כוֹן ִדי חֲ שׁ ֹוכָא ְמהַ פְּ כָן לִ נְ הו ָֹרא ,וְ טָ עֲ ִמין ְמ ִר ָירא לְ ִמ ְת ָקא עַ ד לָא יֵיתוֹן הָ כָא" ,וֶוער
ער ְד ֵרייעֶ ן אוּן מַ אכְ ן פוּן טוּנְ ְקל  -לִ יכְ ִטיג אוּן פוּן ִבּיטֶ ער  -זִ יס? "מַ אן ִמנְּ כוֹן
פוּן אַייֶ ,קען ִאיבֶּ ְ
ֶוערן? דֶ ער מֶ ענ ְְטשׁ
ֶעדן טָ אג עֶ ס זָאל לִ יכְ ִטיג ו ְ
וארט י ְ
ִדּ ְמחַ כָּאן בְּ כָל יוֹמָ א לִ נְ הו ָֹרא ְדנ ִָהיר?" וֶוער וַ ְ
וֶועט הָ אבְּ ן אַ חֵ לֶק לְ ע ֹולָם הַ בָּ א; וַ וייל וֶוען אַ מֶ ענְ ְטשׁ ִאיז ז ֹוכֶה ,עֶ ר מַ אכְ ט פוּן זַיין בִּ יטֶ ער לֶעבְּ ן
ֵוייסט אַז ִאין ִדי טוּנְ ְקלְ ֵקייט ִאיז
 אַ זִ יס לֶעבְּ ן ,פוּן זַיין טוּנְ ְקלְ ֵקייט  -מַ אכְ ט עֶ ר לִ יכְ ִטיג; עֶ ר ו ְאשׁעפֶ ער  -דֶ ער
ערנִ ישׁ ִאיז בַּ אהַ אלְ ְטן דֶ ער זִ יסֶ ער בַּ ֶ
ער ְשׁטֶ ערִ ,אין ִדי בִּ יטֶ ְ
בַּ אהַ אלְ ְטן דֶ ער אֵ ייבֶּ ְ
ִאיז אַ צַ ִדיק.

וייטן
ְמכַ בֵּ ד זַ יין ַא ְצוֵ ְ
ֶעצט ִאין ִדי הֵ יילִ יגֶע ְספִ ָירה טֶ עגִ .אין ִדי טֶ עג ְטרוֹיעֶ ְרן ִמיר אוֹיף ִדי ִפיר אוּן
ִמיר ְשׁטֵ ייעֶ ן י ְ
ארבְּ ן ִאין ִדי טֶ עג ,וַ וייל זֵיי
ֶעשׁטָ ְ
ְצוָ ואנְ ִציג טוֹי ְזנְ ט ַתּלְ ִמ ִידים פוּן ֶרבִּ י עֲ ִקיבָ א וֶועלְ כֶע זֶענֶען ג ְ
יטן
ישׁט גֶעלֶעבְּ ט בְּ ָשׁלוֹם אֵ יינֶער ִמ ְ
ֵוייטן ,אוּן נִ ְ
ישׁט ְמכַבֵּ ד גֶעוֶוען אֵ יינֶער דֶ עם ְצו ְ
הָ אבְּ ן זִ י ,נִ ְ
ֵוייטן.
ְצו ְ
אקע ִאין
ערן טַ ֶ
ארבֶּ עסֶ ְ
ֶעצט ִדי ִריכְ ִטיגֶע צַ ייט אַז ִמיר זָאל פְּ רוּבִּ ְירן זִ י ,צוּ פַ ְ
עריבֶּ ער ִאיז י ְ
דֶ ִ
ֶעדן
ֵוייטן ,אַז ִמיר זָאלְ ן לֶעבְּ ן בְּ ָשׁלוֹם ִמיט י ְ
דֶ עם ִהינְ זִ יכְ ט ,אַז ִמיר זָאלְ ן יָא ְמכַבֵּ ד זַיין אַ ְצו ְ
אֵ יינֶעם.
ישׁט ַקיין
ֵוייטן ִאיז וַ וייל מֶ ען הָ אט נִ ְ
ישׁט ְמכַבֵּ ד זַיין אַ ְצו ְ
ִדי ִסיבָּ ה וָ ואס מַ אכְ ט אַז מֶ ען זָאל נִ ְ
ישׁט
ֵוייסט אוּן עֶ ר ְגלֵייבְּ ט אַז עֶ ר ֶקען זִ י ,נִ ְ
ֵריינֶע אֱ מוּנָה .וֶוען אַ ִאיד הָ אט אַ ֵריינֶע אֱ מוּנָה ,עֶ ר ו ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,דאן וֶועט עֶ ר
קוּמט נָאר פוּנֶעם אֵ ייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אַלֶעס אוֹיף דֶ ער וֶועלְ ט ְ
ִר ְירן אָנֶעם אֵ ייבֶּ ְ
ויסן אַז אַלֶעס
ֵוייטן ,עֶ ר וֶועט וִ ְ
ֶועקמַ אכְ ן אַ ְצו ְ
נִישׁט אַו ְ
ֵוייטן ,עֶ ר וֶועט ְ
ישׁט ְמ ַקנֵא זַיין אַ ְצו ְ
נִ ְ
ער ְשׁטֶ ער אַלֵיין גֶעבְּ ן ,אוּן ֵקיינֶער ֶקען ִאים ָדאס
ארף צוּ הָ אבְּ ן וֶועט ִאים דֶ ער אֵ ייבֶּ ְ
וָ ואס עֶ ר ַד ְ
אָדם נ ֹוגֵעַ
)יוּמא לח" (:בְּ ִשׁ ְמ< י ְִק ָראוּ< וּבִ ְמקו ְֹמ< יו ִֹשׁיבוּ< ,אֵ ין ָ
ָ
ישׁט צוּכַאפְּ ן .אַזוֹי וִ וי ִדי חֲ זַ"ל זָאגְן
נִ ְ
ישׁט
בַּ מֶ ה ֶשׁמּוּכָן לַחַ בֵ רוֹ ,וְ אֵ ין מַ לְ כוּת נ ֹוגַעַ ת בְּ מַ לְ כוּת חֲ בֶ ְר ָתּהּ אֲ פִ ילוּ כִּ ְמ>א נִ ימָ א"ֵ ,קיינֶער ֶקען נִ ְ
ֵוייטן.
אָנְ ִר ְירן וָ ואס עֶ ס בַּ אלַאנְ גְט צוּ אַ ְצו ְ
ֶוערן ְטרוֹיעֶ ִריג
ָארע אֱ מוּנָהַ ,דאן הוֹיבְּ ט עֶ ר אָן ו ְ
ישׁט ִדי ְקל ֶ
וֶוען אַ ִאיד הָ אט אָ בֶּ ער נִ ְ
עטן
ארוָ ואס אַ ְצוֵוייטֶ ער הָ אט מֶ ער פוּן ִאים ,אוּן אַ ְנ ְשׁטָ אט צוּ טוּן ִדי ִריכְ ִטיגֶע ְשׁ ִריט ,צוּ בֶּ ְ
פַ ְ
ֶוערט
ֵוייטן ,אוּן מֶ ען ו ְ
ארף ,אַנְ ְשׁטָ אט דֶ עם ִאיז מֶ ען ְמ ַקנֵא דֶ עם ְצו ְ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס מֶ ען ַד ְ
דֶ עם אֵ ייבֶּ ְ
ארף צוּ זַיין.
אבּן וִ וי עֶ ס ַד ְ
ישׁט לִ יבּ הָ ְ
ֵוייטן ,אוּן ַדאן ֶקען מֶ ען זִ י ,נִ ְ
בְּ ר ֹוגֶז אוֹיף אַ ְצו ְ
עדן
אר ְקן ִאין אֱ מוּנָה ,מֶ ען זָאל זִ י ,צוּגֶעוואוֹינֶען צוּ ֶר ְ
ֶעצט ִדי צַ ייט זִ יְ ,שׁטַ ְ
עריבֶּ ער ִאיז י ְ
דֶ ִ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף
עדן צוּם אֵ ייבֶּ ְ
ארף .וֶוען אַ ִאיד גֶעוואוֹינְ ט זִ י ,צוּ צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס מֶ ען ַד ְ
צוּם אֵ ייבֶּ ְ
ישׁט
אטישׁ נִ ְ
אקוּמט עֶ ר אַ ֵריינֶע אֱ מוּנָה ,אוּן ַדאן וֶועט עֶ ר שׁוֹין אוֹיטָ אמַ ִ
ְ
זַיין ְשׁפְּ ַראַ ,,דאן בַּ
ארפְ ן ְק ִריגְן ִמיט ֵקיינֶעם ,אוּן ֶקענֶען לֶעבְּ ן בְּ ָשׁלוֹם
ישׁט ַד ְ
ְמ ַקנֵא זַיין ֵקיינֶעם ,אוּן עֶ ר וֶועט זִ י ,נִ ְ
ֶעדן אֵ יינֶעם.
ִמיט י ְ
ֵוייטן אוּן זֶען
צוּקוּקן אוֹיף אַ ְצו ְ
ְ
ישׁע עֵ צָ ה אַרוֹיפְ
אק ִט ֶ
אוֹיסֶ ער דֶ עם ִאיז ָדאס ִאיז אוֹי ,אַ פְּ ַר ְ
ֶעדן ,אוּן אֲ פִ ילוּ וֶוען עֶ ס זֶעט אוֹיס אַז יֶענֶער הָ אט גֶעטוּן ְשׁלֶעכְ ְטס ,זָאל
גוּטס בַּ יי י ְ
נָאר דָ אס ְ
יטן פוּן
ֶעה ְ
ֶוערט מֶ ען אָ פְּ ג ִ
מֶ ען ִאים ַדן זַיין לְ ַכּף זְ כוּת .וַ וייל ִמיט דֶ עם וָ ואס מֶ ען טוּט דָ אס ו ְ
ְשׁלֶעכְ טֶ ע ְגזֵירוֹת ,אָדֶ ער ִדינִ ים חַ ס וְ ָשׁלוֹם.
ֵירה אוֹיף
דֶ ער ֶרבִּ י זָאגְט )לִ יקוּטֵ י מוֹהֲ ַר"ן חֵ לֶק א' ִסימָ ן קי"ג( אַז פַ אר מֶ ען גֶעבְּ ט אַרוֹיס אַ ְשׁלֶעכְ טֶ ע ְגז ָ
אר ְשׁטֵ ייט זִ י ,אַז
ֵירה .פַ ְ
ענְטשׁ ,פְ ֶרעגְט מֶ ען דֶ עם מֶ ענְ ְטשׁ אַלֵיין אוֹיבּ עֶ ר ִאיז מַ ְסכִּ ים צוּ ִדי ְגז ָ
אַ מֶ ְ
ישׁט אַזַא
קוּמט ִאים נִ ְ
ְ
ענְטשׁ ,וֶועט עֶ ר זִ יכֶער זָאגְן אַז עֶ ס
עריג דֶ עם מֶ ְ
אוֹיבּ מֶ ען פְ ֶרעגְט גֶעהֶ ִ
ערצֵ יילְ ט ִאים:
ענְטשׁ ,לְ מָ ָשׁל וֶוען אֵ יינֶער דֶ ְ
יטן מֶ ְ
ערפַ אר פְ ֶרעגְט מֶ ען ִאים אוֹיף אַ ְצוֵוי ְ
ע ֹונֶשׁ ,דֶ ְ
ֶוערט עֶ ר
ערט ָדאס ,ו ְ
ענְטשׁ הֶ ְ
ֵוייסט ,יֶענֶער הָ אט גֶעטוּן ָדאס ִאיז ָדאס" אוּן וֶוען דֶ ער מֶ ְ
"דוּ ו ְ
יתה! פַ אר אַזַא זַא,
קוּמט יֶענֶעם ִמ ָ
ֶערעגְט אוּן עֶ ר פַּ ְס ְק'נְ ט ְגלַיי ,אוֹיף יֶענֶעם" :פַ אר אַזַא זַאְ ,
ג ֶ
ישׁט אַז
ארבְּ ן ע ֹונֶשׁ!" .אוּן דֶ ער מֶ ענְ ְטשׁ כַאפְּ ט נִ ְ
ארף מֶ ען ִאים גֶעבְּ ן אַ הַ ְ
וָ ואס עֶ ר הָ אט גֶעטוּןַ ,ד ְ
ִמיט דֶ עם פַּ ְס ְק'נְ ט עֶ ר אוֹיף זִ י ,אַלֵיין ,וַ וייל אַמָ אל הָ אט עֶ ר אוֹי ,גֶעטוּן עֶ פֶּ עס אַן עֶ נְ לִ יכֶע זַא,,
אוּן ִמיט דֶ עם וָ ואס עֶ ר פַּ ְס ְק'נְ ט אוֹיף יֶענֶעם ,הָ אט
עֶ ר גֶע'פַּ ְס ְק'נְ ט אַן ע ֹונֶשׁ אוֹיף זִ י ,אַלֵיין.
שׁנָה זָאגְט )אָבוֹת ג(
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ִדי ִמ ְ
אָדם ִמ ַדּעְ תּ ֹו וְ ֶשׁAא ִמ ַדּעְ תּוֹ" .וֶוען מֶ ען
"וְ נִ פְ ָר ִעין ִמן הָ ָ
"מ ַדּ ְעתּוֹ" ,מֶ ען
ענְטשׁ פְ ֶרעגְט מֶ ען ִאים ִ
ְשׁ ְט ָראפְ ט אַ מֶ ְ
קוּמט זִ י,
פְ ֶרעגְט ִאים וָ ואס עֶ ר אַלֵיין הַ אלְ ט אַז עֶ ס ְ
"שׁ>א
ִאים פַ אר אַן ע ֹונֶשׁ .אָ בֶּ ער עֶ ס ִאיז אוֹיֶ ,
ישׁט אַז מֶ ען פְ ֶרעגְט ִאים אוֹיף
ֵוייסט נִ ְ
ִמ ַדּעְ תּוֹ" ,עֶ ר ו ְ
ִאים אַלֵיין ,עֶ ר מֵ יינְ ט אַז מֶ ען פְ ֶרעגְט ִאים אוֹיף אַ
ֵוייטן .אוּן וִ וי אַזוֹי עֶ ר פַּ ְס ְק'נְ ט אוֹיף יֶענֶעם ,אַזוֹי
ְצו ְ
טוּט מֶ ען פַ אר ִאים.
<<<<<<
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ישׁט צוּ פַּ ְס ְק'עֶ נֶען ְשׁלֶעכְ ְטס אוֹיף אַ
ערפַ אר ,אוֹיבּ אַ מֶ ענְ ְטשׁ ִהיט זִ י ,אָ פּ נִ ְ
דֶ ְ
ֶעראטֶ עוֶועט פוּן אַלֶעם ְשׁלֶעכְ ְטס ,וַ וייל מֶ ען ֶקען
ֶוערט עֶ ר ג ַ
ֵוייטןִ ,מיט דֶ עם ו ְ
ְצו ְ
ערפַ אר ִאיז ִדי
נִישׁט טוּן נָאר אוֹיבּ עֶ ר ִאיז אַלֵיין מַ ְסכִּ ים דֶ ערוֹיף .דֶ ְ
ָאר ְ
ִאים ג ְ
ערט ְשׁלֶעכְ ְטס אוֹיף אֵ יינֶעם ,זָאל מֶ ען יֶענֶעם
ִריכְ ִטיגֶע וֶועג צוּ טוּן אַז וֶוען מֶ ען הֶ ְ
ַדן זַיין לְ ַכּף זְ כוּת ,עֶ ס ִאיז זִ יכֶער גֶעוֶוען ִסיבּוֹת וָ ואס הָ אט יֶענֶעם צוּגֶעבְּ ֶרענְ גְט
ימל ,אַזוֹי וִ וי ִדי
ָדאס צוּ טוּן .אוּן ַדאן וֶועט מֶ ען ִאים אוֹיַ ,דן זַיין לְ ַכּף זְ כוּת פוּן ִה ְ
גְמָ ָרא זָאגְט ַ)שׁבָּ ת קכ"ז" (:הַ ָדּן אֶ ת הַ בְּ ִריוֹת לְ ַכּף זְ כוּתָ ,דּנִ ין אוֹת ֹו לְ כַּף זְ כוּת".
ענְטשׁ,
ֶעשׁען צוּ אַ מֶ ְ
ערט אַ צָ ָרה וָ ואס ִאיז ג ֶ
אוּן ִדי זֶעלְ בֶּ ע אוֹי ,וֶוען מֶ ען הֶ ְ
קוּמט זִ י ,יֶענֶעם" א.ד.ג .וַ וייל ִמיט דֶ עם
ישׁט זָאגְן "עֶ ס ְ
יצלָן ,זָאל מֶ ען נִ ְ
ַרחֲ מָ נָא לִ ְ
ערט ,מֶ ען זָאל זָאגְן אַ ְתּפִ לָה" ,ה' י ְִשׁ ְמ ֵרנוּ
אר ֶק ְ
פַּ ְס ְק'נְ ט מֶ ען אוֹיף זִ י ,אַלֵיין .פַ ְ
ֶעדאכְ ט" א.ד.גִ .מיט דֶ עם וַ וייזְ ט
יצלָן" "אוֹיף ַקיין שׁוּם ִאיד ג ַ
"רחֲ מָ נָא לִ ְ
וְ י ִַצלֵנוּ" ַ
ישׁט דֶ עם ע ֹונֶשׁ ,אוּן מֶ ען ַראטֶ עוֶועט זִ י ,פוּן אַסַ א ,עוֹנְ ִשׁים.
מֶ ען ,אַז מֶ ען וִ ויל נִ ְ
קוּמט אַ ְשׁלֶעכְ טֶ ע ְגזַר ִדין ,פְ ֶרעגְט מֶ ען דֶ עם
דֶ ער ֶרבִּ י זָאגְט ָ)שׁם( אַז אֵ יידֶ ער עֶ ס ְ
קוּמט
ְ
ענְטשׁ אַלֵיין אוּן מֶ ען פְ ֶרעגְט אוֹי ,אַלֶע מֶ ענְ ְט ְשׁן פוּן ִדי גַאנְ צֶ ע וֶועלְ ט.
מֶ ְ
ישׁע
ֶועקצוּנֶעמֶ ען ְגזֵירוֹת פוּן ִא ִיד ֶ
ענְטשׁ הָ אט דֶ עם כֹּחַ אַו ְ
אוֹיס אַז יֶעדֶ ער מֶ ְ
ענְט ְשׁן לְ כַּף זְ כוּת ,אַז
ִקינְ דֶ ער ,אוֹיבּ עֶ ר גֶעוואוֹינְ ט זִי ,צוּ ְשטֶ ענְ ִדיג ַדן צוּ זַיין מֶ ְ
ישׁט שׁוּלְ ִדיג ,אוּן אוֹיף אַ ַזא וֶועג ַראטֶ עוֶועט עֶ ר אַלֶע ִא ְידן פוּן
ענְט ְשׁן זֶענֶען נִ ְ
מֶ ְ
אַלֶעם ְשׁלֶעכְ ְטס.
דוּר ,דֶ עם וָ ואס מֶ ען ִאיז זֵיי ַדן לְ ַכּף
ענְט ְשׁן ְ
אוֹי ,בְּ רוּחֲ נִ יוּת ֶקען מֶ ען הֶ עלְ פְ ן מֶ ְ
ענְטשׁ ִאיז ַדן אַ
זְ כוּת .דֶ ער ֶרבִּ י זָאגְט )לִ יקוּטֵ י מוֹהֲ ַר"ן חֵ לֶק א' ִסימָ ן רפ"ב( אַז וֶוען אַ מֶ ְ
וערן גוּט ,אַזוֹי וִ וי
אקע וֶ ְ
ֵוייטן לְ ַכּף זְ כוּתִ ,מיט דֶ עם מַ אכְ ט עֶ ר אַז יֶענֶער זָאל טַ ֶ
ְצו ְ
קוּקן אוֹיף ִדי
ֶועסטוּ ְ
דֶ ער פָּ סוּק זָאגְט ְ)תּ ִהלִ ים לז ,י( "וְ עוֹד ְמעַ ט וְ אֵ ין ָר ָשׁע"  -אוֹיבּ ו ְ
ישׁט ַקיין ָר ָשׁעַ .דאן" ,וְ ִה ְתבּ ֹו ַנ ְנ ָתּ עַ ל ְמקוֹמ ֹו וְ אֵ ינֶנּוּ"  -וֶוען
יסל וָ ואס יֶענֶער ִאיז נִ ְ
בִּ ְ
ישׁט אוֹיף ִדי זֶעלְ בֶּ ע פְּ לַאץ ,עֶ ר ִאיז
קוּקן ִאיז עֶ ר שׁוֹין נִ ְ
ֶועסט ִאים נָאכְ דֶ עם אָנְ ְ
דוּ ו ְ
אסט ִאים ַדן גֶעוֶוען לְ ַכּף
ֶערע מַ ְד ֵריגָה ,וַ וייל ִמיט דֶ עם וָ ואס דוּ הָ ְ
שׁוֹין אוֹיף אַ הֶ עכ ֶ
אקע גוּט.
ֶוערט יֶענֶער טַ ֶ
זְ כוּת ,אַז עֶ ר הָ אט נָאר גֶעמֵ יינְ ט גוּטִ ,מיט דֶ עם ו ְ
אר ְקן ִאין
נוּצט אוֹיס ִדי טֶ עג פוּן ְספִ ָירה זִ י ,צוּ ְשׁטַ ְ
וואוֹיל ִאיז דֶ עם וָ ואס ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זִ י ,צוּגֶעוואוֹינֶען צוּ לֶעבְּ ן דֶ עם
עדן אַסַ א ,צוּם אֵ ייבֶּ ְ
אֱ מוּנָה ,צוּ ֶר ְ
ישׁט ְט ֶשׁעפֶּ ענֶען
ישׁט ְמ ַקנֵא זַיין אוּן נִ ְ
ֵוייטן ,נִ ְ
קוּקן אוֹיף אַ ְצו ְ
אֵ ייגֶענֶעם לֶעבְּ ן אָן ְ
ֶעדן לְ ַכּף זְ כוּתַ ,דאן
גוּטס פוּן יֶענֶעם אוּן ַדן זַיין י ְ
קוּקן אוֹיף ִדי ְ
ֵוייטן .נָאר ְ
אַ ְצו ְ
קוּקן אוֹיף זַיין
ער ְשׁטֶ ער וֶועט אוֹי ,נָאר ְ
וֶועט עֶ ר זִ יכֶער מַ ְצלִ יחַ זַיין ,דֶ ער אֵ ייבֶּ ְ
ישׁט פֶ עלְ ן.
ָארנִ ְ
גוּטס ,אוּן עֶ ס וֶועט ִאים ֵקיינְ מָ אל ג ְ
ְ
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)שׂיחוֹת מוֹהַ ָרא"שׁ חֵ לֶק ח' עֶ ֶר ,דָ ן אֶ ת חֲ בֵ ירוֹ(
ִ
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אין די יעצטיגע טעג קען מען שוין דינגען א בעט אינעם נייעם בנין אין אומאן ,צו פארברענגען
דעם יום טוב צוזאמען מיט'ן ראש ישיבה שליט"א אין א היימישע ערליכע אטמספער .צו דינגען א
בעט קען מען רופן .347-452-1963
וכל באי עולם יעברון לפניך כבני מרון!
***

שבת התוועדות סיום הש"ס בעז"ה
קומענדיגע יאר אין קראון פלאזא האטעל

***

נייע מיידל קעמפ ווערט אפגעקויפט
מיט פרייד איז געווארן אויפגענומען די נייעס ביי אנשי שלומינו אז אין די יעצטיגע טעג איז
געשלאסן געווארן דער מקח פאר א נייע מיידל קעמפ אין סאוט פאלסבורג אין די קעטסקילס.
אזוי ווי די משפחות פון אנשי שלומינו צואוואקסן זיך קע"ה אויף א גרויסן פארנעם ,איז געזען
געווארן פאר נויטיג צו טרעפן א נייעם גרויסן קעמפ פאר זומער באזונדער פאר די מיידלעך ,וואו זיי
זאלן קענען פארברענגען דעם זומער אויף א געשמאקן ערליכן פארנעם ,מיט אמונה און יראת
שמים ,אונטער די פירערשאפט פון די חשובע מנהלת מרת לעזער שתחי'.
דערפאר האט זיך די הנהלת המוסדות אריינגעלייגט צו זוכן און טרעפן א גוטע קעמפ וואס זאל
זיין געאייגנט פאר די מיידלעך ,און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האט מען מצליח געווען אפצוקויפן
דעם נייעם קעמפ.
כה תאמר לבית יעקב!
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אנשי שלומינו חסידי ברסלב היכל הקודש גרייטן זיך מיט גרויס שמחה צום גרויסן סיום הש"ס
קומענדיגע יאר שבת קודש פרשת ויגש ז' טבת ,וואס וועט בעזרת השם יתברך געפראוועט ווערן
אינעם שיינעם "קראון פלאזא האטעל" ,אינאיינעם מיט'ן ראש ישיבה שליט"א.
ביי יעדער אינגערמאן מאנשי שלומינו איז א פשוטע זאך אז איינע פון די ערשטע שיעורים איז צו
לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא.
מוהרא"ש פלעגט כסדר נאכזאגן פון ספר ווי העמודים אז "א בלאט גמרא א טאג איז א חיוב אויף
א מענטש ווי הנחת תפילין" .איי דו האסט נישט קיין קאפ? דו האסט טירדות? דיין חבורתא קומט
נישט? נעם דיר דעם סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן און זאג די הייליגע ווערטער פון די גמרא,
אזוי וועסטו זוכה זיין דורכצוגיין כל התורה כולה.
פאר זיבן יאר צוריק זענען געווען פילע אינגעלייט און בחורים וואס האבן זיך צוגעהערט וואס
מוהרא"ש זאגט ,און טאג איין טאג אויס האבן זיי זיך נישט געלייגט שלאפן איידערן לערנען א בלאט
גמרא .יעצט נאכ'ן הארעווען זיבן יאר ,הזורעים בדמעה ברנה יקצורו ,וועלן זיי יעצט זוכה זיין זיך צו
פרייען מיט דעם גרויסן שמחת התורה ,צו ענדיגן כל הש"ס כולה.
צו דעם גרויסן געלעגנהייט האט מען אפגעדינגען דעם גאנצן האטעל מיט אלע צימערן ,וואו אלע
תלמידי היכל הקודש וועלן ארויסקומען מיט זייערע משפחות און פארברענגען דעם גאנצן שבת
קודש מיט א רייכער פראגראם.
בקרוב וועט געמאלדן ווערן די דעטאלן איבער רעזערווירן צימערן.
כי הם חיינו!

ארף צוּ זַ יין" ,וְ כָ  נָ ֶאה וְ יָ פֶ ה לוֹ" ,אוּן ָדאס ִאיז
ער ְשׁ ְטן ַ -אזוֹי ַד ְ
ייבּ ְ
ֵא ֶ
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל אוֹיבּ ִמיר וָ ואלְ ְטן ַאלֶ עס
ייבּ ְ
ִדי ֵשׁיינְ ֵקייט פוּנֶ עם ֵא ֶ
אר ְשׁ ַטאנֶ ען וָ ואלְ ט ָדא גֶ עוֶ וען זַ יין ֵשׂכֶ ל ַאזוֹי וִ וי אוּנְ זֶ ער ֵשׂכֶ ל -
פַ ְ
קוּמט אוֹיס ַאז ָדאס ִאיז ֶדער ֵשׁיינְ ֵקייט פוּנֶ עם
ְ
ַחס וְ ָשׁלוֹם;
ישׁטָ .א ֶבּער ֶדער ֶר ִבּי ָהאט
אר ְשׁ ֵטייעֶ ן ִאים נִ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז ִמיר פַ ְ
ייבּ ְ
ֵא ֶ
ישׁט ַקיין ַק ְשׁיוּת אוֹיפְ ן
אוֹיסגֶ עפִ ְירט" :וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס ָהאט נִ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן".
ייבּ ְ
ֵא ֶ
מוֹה ָרא"שׁ
ארוָ ואס?" ִאיז ַא ַק ְשׁיָ א ַאנְ ְט ֶקעגְ ן ִדי ֱאמוּנָ ה; ַ
עדע "פַ ְ
יֶ ֶ
ארוָ ואסַ ,א ִאיד
ֹאמרוּ ַהגּוֹיִ ם" ַ -א גוֹי פְ ֶרעגְ ט פַ ְ
זָ אגְ ט" :לָ ָמה? י ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אזוֹי וִ וי
ייבּ ְ
ארוָ ואסַ ,א ִאיד גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם ֵא ֶ
ישׁט פַ ְ
פְ ֶרעגְ ט נִ ְ
ֶדער ֶר ִבּי ָהאט גֶ עזָ אגְ ט וִ וי ַאזוֹי? ָאט ַאזוֹיַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס גֵ ייטַ ,אזוֹי
"א ְשׁ ֵרי ָהעָ ם ֶשׁכָּ כָ ה לוֹ" ,וואוֹיל ִאיז פַ אר ַא ִאיד וָ ואס עֶ ר
ִאיז גוּט ַ -
"שׁכָּ כָ ה לוֹ".
ישׁט ַקיין ַק ְשׁיוּת ,נָ אר עֶ ר ַחזְ ְר'ט ְשׁ ֶטענְ ִדיגֶ :
ָהאט נִ ְ
ער ְיסן פוּן ִדי
ועקגֶ ִ
וערן ַאוֶ ְ
וֶ וען ֶמען זֶ עט וִ וי יוּנְ גֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן וֶ ְ
ער ֵציילְ ן
עדענְ ֶקען וָ ואס ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ ְב ָרכָ ה ֶד ְ
ארף ֶמען גֶ ֶ
וֶ ועלְ ט ַד ְ
רוּשׁלְ ִמי ְבּ ָרכוֹת כַ (.אז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ַתּנָ א ֶר ִבּי ֲע ִק ָיבא ִאיז ַא ָמאל גֶ עזִ ְיצן
)יְ ַ
אטן פוּן ַא
תּוֹרה אוּנְ ֶטער ִדי ָשׁ ְ
ערנְ ט ָ
ִמיט זַ יינֶ ע ַתּלְ ִמ ִידים אוּן גֶ עלֶ ְ
ייבּן ָאן
עקוּמען ִדי ַצייט וָ ואס ִדי פַ ייגְ ן ֵה ְ
ֶ
פַ ייגְ ן בּוֹים ,וֶ וען עֶ ס ִאיז גֶ
אבּן זֵ יי גֶ עזֶ ען וִ וי ֶדער ַבּעַ ל ַה ַבּיִ ת ְשׁ ֵטייט אוֹיף
ייטיגְ ט ָה ְ
עצ ִ
וערן גֶ ַ
וֶ ְ
עמען ִדי
ערנֶ ען ַא ָראפְּ נֶ ֶ
קוּמען לֶ ְ
ערפְ ִרי נָ א פַ אר זֵ יי ֶ
עדן ִאינְ ֶד ְ
יֶ ְ
ארוָ ואס עֶ ר
ערט פַ ְ
אבּן זִ י זֵ ייעֶ ר גֶ עוואוּנְ ֶד ְ
ייטיגְ ֶטע פַ ייגְ ן ,זֵ יי ָה ְ
עצ ִ
גֶ ַ
עט ַראכְ ט ַאז ִמן ַה ְס ַתּם
אבּן גֶ ְ
ְשׁ ֵטייט אוֹיף ַאזוֹי פְ ִרי ָדאס צוּ טוּן ,זֵ יי ָה ְ
מוֹרא ַאז זֵ יי וֶ ועלְ ן
חוֹשׁד אוּן עֶ ר ָהאט ָ
ִאיז ֶדער ַבּעַ ל ַה ַבּיִ ת זֵ יי ֵ
עדן
ערט עֶ ר זִ י יֶ ְ
עד ְ
ער ֶיבּער פֶ ֶ
ייטיגְ ֶטע פַ ייגְ ןֶ ,ד ִ
עצ ִ
גַ נְ ְב'נֶ ען פוּן ִדי גֶ ַ
אבּן זֵ יי
ייטיגְ ֶטע פַ ייגְ ןָ ,ה ְ
עצ ִ
ישׁע גֶ ַ
עמען ִדי פְ ִר ֶ
ערפְ ִרי ַא ָראפְּ צוּנֶ ֶ
ִאינְ ֶד ְ
וייטע פְּ לַ אץ .וֶ וען ֶדער ַבּעַ ל
ַמ ְחלִ יט גֶ עוֶ וען ַאז זֵ יי וֶ ועלְ ן גֵ יין צוּ ַא ְצוֵ ֶ
אטן פוּן זַ יין בּוֹים
ַה ַבּיִ ת ָהאט גֶ עזֶ ען ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען ַאוֶ ועק פוּן ִדי ָשׁ ְ
"אף ֲח ָדא
ערט ,עֶ ר ָהאט זֵ יי גֶ עזָ אגְ טַ :
עשׁ ֶט ְ
ָהאט ָדאס ִאים זֵ ייעֶ ר גֶ ְ
ִמ ְצוָ ה ַדּ ֲהוִ ָיתן נְ ִהיגִ ין וְ עָ ְב ִדין עַ ֵמי ְמנַ עְ תּוּנַּ הּ ִמינִּ י?" ִדי ֵאיין ִמ ְצוָ ה
ערנֶ ען אוּנְ ֶטער ַמיין פַ ייגְ ן
עהאט ַאז ִאיר פְ לֶ עגְ ט לֶ ְ
וָ ואס ִאיָ האבּ גֶ ַ
אבּן זֵ יי ִאים
ענוּמען פוּן ִמיר? ָה ְ
ועקגֶ ֶ
בּוֹים ָהאט ִאיר אוֹיַ אוֶ ְ
אבּן גֶ עזֶ ען ַאז דוּ
"מיר זֶ ענֶ ען ַאוֶ ועק גֶ עגַ אנְ גֶ ען וַ וייל ִמיר ָה ְ
גֶ עזָ אגְ טִ :
חוֹשׁד ַאז ִמיר וֶ ועלְ ן גַ נְ ְב'נֶ ען פַ ייגְ ןֶ .דער ַבּעַ ל ַה ַבּיִ ת ָהאט
ִבּ ְיסט אוּנְ ז ֵ
ארוָ ואס עֶ ר ְשׁ ֵטייט אוֹיף ַאזוֹי פְ ִרי ,עֶ ר ָהאט
ערט פַ ְ
ישׁט גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
זֵ יי נִ ְ
תּוֹרה אוּנְ ֶטער
ערנֶ ען ָ
קוּמען לֶ ְ
צוּריק ֶ
עטן ַאז זֵ יי זָ אלְ ן ִ
עבּ ְ
זֵ יי ָא ֶבּער גֶ ֶ
עשׁ ַטאנֶ ען
ישׁט אוֹיפְ גֶ ְ
קוּמענְ ִדיגְ ן ָטאג ִאיז עֶ ר נִ ְ
זַ יין פַ ייגְ ן בּוֹיםֶ .דעם ֶ
וארט ִדי זוּן זָ אל
לוֹיבּן ִדי פַ ייגְ ן ,עֶ ר ָהאט גֶ עוַ ְ
אר ָטאגְ ס ְק ְ
פַ ְ
עשׁיינְ ט זֶ ענֶ ען ַאלֶ ע פַ ייגְ ן
אוֹיפְ ַשׁיינֶ ען אוּן וֶ וען ִדי זוּן ָהאט אוֹיפְ גֶ ַ
ארוָ ואס עֶ ר
אר ְשׁ ַטאנֶ ען פַ ְ
אבּן ִדי ֲחכָ ִמים פַ ְ
וארןָ ,ה ְ
ארפוֹילְ ט גֶ עוָ ְ
פַ ְ
עמען ִדי פַ ייגְ ן ,אוּן זֵ יי
עדן ָטאג ַאזוֹי פְ ִרי ַא ָראפְּ צוּנֶ ֶ
ְשׁ ֵטייט אוֹיף יֶ ְ
יוֹדעַ ֵאי ָמ ַתי עוֹנָ ָתהּ ֶשׁל ְתּ ֵאנָ ה לִ לְ קֹט
"בּעַ ל ַה ְתּ ֵאנָ ה ֵ
אבּן גֶ עזָ אגְ טַ :
ָה ְ
וייסט פּוּנְ ְק ְטלִ י
לוֹק ָטהּ"ֶ ,דער ַבּעַ ל ַה ַבּיִ ת פוּנֶ עם פַ ייגְ ן בּוֹים וֵ ְ
וְ ָהיָ ה ְ
עמען ִדי פַ ייגְ ן פוּן בּוֹים" ,כָּ ַ ה ָקדוֹשׁ
וֶ וען עֶ ס ִאיז ִדי צַ ייט ַא ָראפְּ צוּנֶ ֶ
ימ ַתי עוֹנָ ָתן ֶשׁל צַ ִדּ ִיקים לְ ַסלֵּ ק ִמן ָהעוֹלָ ם וְ הוּא
יוֹדעַ ֵא ָ
ָבּרוּ הוּא ֵ
ער ְשׁ ֶטער פּוּנְ ְק ְטלִ י וֶ וען עֶ ס
וייסט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְמ ַסלְּ ָקן"ַ ,אזוֹי אוֹי וֵ ְ
עמען ִדי נְ ָשׁ ָמה פוּן ִדי ַצ ִד ִיקים.
צוּריק צוּ נֶ ֶ
ִאיז ִדי ַצייט ִ
ישׁט פְ ֶרעגְ ן ַקיין ַק ְשׁיוּת אוּן ְשׁ ֵאלוֹת" :וואוּ
ער ֶיבּער זָ אלְ ְסטוּ נִ ְ
ֶד ִ
וארן?" וַ וייל ֶמען
ארוָ ואס ִאיז עֶ ר נִ פְ ָטר גֶ עוָ ְ
זֶ ענֶ ען ִדי ְתּפִ ילוֹת?" "פַ ְ
ארוָ ואס? פַ אר וֶ וען? פַ אר וואוּ?" נָ אר
ישׁט פְ ֶרעגְ ן" :פַ ְ
ָטאר ֶמען נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי
ארף ַהאלְ ְטן ִאין ֵאיין ַחזְ ְר'ן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶמען ַד ְ
וֶ ועלְ ט ַ -אזוֹי וִ וי ֶר ִבּי ֲע ִק ָיבא ָהאט גֶ עזָ אגְ ט.
ישׁט ַקיין ַק ְשׁיוּתֶ ,דער ֶמענְ ְטשׁ
וואוֹיל ִאיז פַ אר ֶדעם וָ ואס ָהאט נִ ְ
טוֹבים.
עבּן ַא ַחיִ ים ִ
ִאיז זוֹכֶ ה צוּ לֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ֶהעלְ פְ ן זָ אלְ ְסט
ייבּ ְ
ֶדער ֵא ֶ
אבּן ַה ְצלָ ָחה ִאין ַאלֶ ע עִ נְ יָ נִ ים.
ָה ְ
ֲ)ע ָצתוֹ ֱאמוּנָ ה ,פ' ַא ֲח ֵרי ב' תשע"ט(

די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
שליט"א פון די וואך ,קען מען זען אינעם
וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
צו באקומען אין ישיבה ,אדער רופט 646-334-2858

חוּמשׁ ִדי וָ וא?
ָהאבּ ִאי גֶ עעֶ פְ נְ ט ַא ָ
יט'ן ַתּ ְרגוּם; זוּנְ ָטאג ִבּיז ֵשׁנִ י,
חוּמשׁ ַר ִשׁ"י ִמ ְ
עדן ָטאג ָ
ערנֶ ען יֶ ְ
זֶ ע צוּ לֶ ְ
ועסטוּ זוֹכֶ ה זַ יין צוּ עֶ נְ ִדיגְ ן
וייטערַ .אזוֹי וֶ ְ
ישׁי ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
ָמאנְ ָטאג ִבּיז ְשׁלִ ִ
עדע וָ ואִ די ַפּ ְר ָשׁה וָ ואס ָדאס ִאיז ַא ְסגוּלָ ה ַפאר ֲא ִריכוּת יָ ִמיםַ ,אזוֹי וִ וי
יֶ ֶ
יוֹתיו עִ ם
ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ ְב ָרכָ ה זָ אגְ ן )בְּ ָרכוֹת ח" (.לְ עוֹלָ ם יַ ְשׁלִ ים ָא ָדם ַפּ ְר ִשׁ ָ
יוֹתיו עִ ם ַה ִצּבּוּר
ַה ִצּבּוּר ְשׁנַ יִ ם ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּםֶ ,שׁכָּ ל ַה ַמּ ְשׁלִ ים ַפּ ְר ִשׁ ָ
נוֹתיו" ,וֶ וער עֶ ס ִאיז ַמ ֲע ִביר ֶס ְד ָרה וֶ ועט זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
וּשׁ ָ
ַמ ֲא ִריכִ ין לּוֹ יָ ָמיו ְ
ייבּט ַאז ֶמען זָ אל ַמ ֲע ִביר ֶס ְד ָרה
וּשׁנַ יִ ם; ַהגַ ם ֶדער ֲא ִריזַ "ל ְשׁ ַר ְ
ֲא ִריכוּת יָ ִמים ְ
ארף
ארןֶ .מען ַד ְ
ישׁט לָ אזְ ן נַ ְ
ייטאג  -עֶ ֶרב ַשׁ ָבּתָ ,א ֶבּער ֶמען ָטאר זִ י נִ ְ
זַ יין ְפ ַר ָ
קוּקן אוֹיף זִ י אוּן זִ יַ מאכְ ן ַא ֶח ְשׁבּוֹן :וָ ואס טוּ ִאיָ ?האבּ ִאי
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ְ
אריגֶ ע וָ ואַ ?אז
חוּמשׁ ִדי וָ ואָ ?האבּ ִאיַ מ ֲע ִביר ֶס ְד ָרה גֶ עוֶ וען ָפ ִ
גֶ עעֶ ְפנְ ט ַא ָ
חוּמשׁ ַר ִשׁ"י
ערנְ ט ֶמען ַא ִבּ ְיסל ָ
עדן ָטאג לֶ ְ
ייבּט ָאן פוּן זוּנְ ָטאג ,אוּן יֶ ְ
ֶמען ֵה ְ
עדע וָ ואִ די ֶס ְד ָרה אוּן ֶמען
יט'ן ַתּ ְרגוּםִ ,איז ֶמען זוֹכֶ ה ַאז ֶמען עֶ נְ ִדיגְ ט יֶ ֶ
ִמ ְ
עדן ָטאג.
עבּן ִמיט ִדי ַפּ ְר ָשׁה יֶ ְ
ִאיז זוֹכֶ ה צוּ לֶ ְ
ימן רפ"הְ ,סעִ יף
)אוֹרח ַחיִ יםִ ,ס ָ
ע'פּ ְס ְק'נְ ט ִאין שׁוּלְ ָחן עָ רוַּ 
וערט גֶ ַ
טוּ ַאזוֹי וִ וי עֶ ס וֶ ְ
"מיּוֹם ִראשׁוֹן וְ ֵאילַ ָ חשׁוּב עִ ם ַה ִצּבּוּר" ,פוּן זוּנְ ָטאג ֶקען ֶמען שׁוֹין
ג(ִ :
רוּרה ְבּ ֶרענְ גְ ט ַא ָראפּ ָ)שׁם( פוּנֶ עם
ייבּן ַמ ֲע ִביר ֶס ְד ָרה זַ יין .אוּן ֶדער ִמ ְשׁנֶ ה ְבּ ָ
ָאנְ ֵה ְ
עדן ָטאג ָהאט עֶ ר
עפ ְירט ,יֶ ְ
גְ ָר"א זֵ כֶ ר ַצ ִדיק לִ ְב ָרכָ ה ַאז עֶ ר ָהאט זִ יַ אזוֹי גֶ ִ
ישׁי,
ַמ ֲע ִביר ֶס ְד ָרה גֶ עוֶ וען ַא ִבּ ְיסל; זוּנְ ָטאג ִבּיז ֵשׁנִ יָ ,מאנְ ָטאג ִבּיז ְשׁלִ ִ
וייטערַ .אז ֶמען גֵ ייט אוֹיף ֶדעם וֶ ועג,
ִדינְ ְס ָטאג ִבּיז ְר ִביעִ י אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
קוּמט סוֹף יָ אר ִאיז
עדע וָ וא ,אוּן וֶ וען עֶ ס ְ
עמאלְ ט ִאיז ֶמען ַמ ֲע ִביר ֶס ְד ָרה יֶ ֶ
ֶד ָ
תּוֹרה.
חוּמ ֵשׁי ָ
א'דיג ְבּ ִשׂ ְמ ָחה ַאז ֶמען ָהאט ְמ ַסיֵּ ם גֶ עוֶ וען ֲח ִמ ָשׁה ְ
מוֹר ִ
ֶמען ָ
ֲ)ע ָצתוֹ ֱאמוּנָ ה ,פ' ְשׁמוֹת תשע"ט(

נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
יערליכע פארטי פאר די מוסדות
דעם קומענדיגן זונטאג קומט פאר די יערליכע פארטי פאר אונזערע הייליגע מוסדות .אין די לעצטערע
יארן ,ווען מ'האט אנגעהויבן מאכן די פארטי ,האט זיך עס ארויסגעשטעלט צו זיין גאר א גרויסער
סוקסעס .הונדערטער פרויען האבן אנטייל גענומען ביי די און זיך משתתף געווען מיט גאר שיינע
סכומים ,פארשטייענדיג די געוואלדיגע מצוה פון ארויסהעלפן אזעלכע הייליגע מוסדות אין וואס די
טייערע קינדער ווערן מחונך מיט די הייליגע עצות פון רבי'ן ,און איז א לייכט טורעם פאר די גאנצע וועלט,
ווען צענדליגע טויזנטער אידן פון איבער די וועלט שעפן חיות און התחזקות פון אט די הייליגע מוסדות.
דאס יאר וועט באערט ווערן ביי די פארטי די חשובע מנהלת פון "בית פיגא" מרת לעזער שתחי' ,וואס
איז גאר שטארק איבערגעגעבן פאר די סקול און פאר די קינדער ,פונעם ערשטן טאג ווען די סקול איז
געעפנט געווארן .די עלטערן וועלן אויסדרוקן זייער טיפסטע הכרת הטוב פאר די געוואלדיגע ארבעט
וואס די חשובע מנהלת לייגט אריין מיט'ן גאנצן הארץ טאג טעגליך אין סקול.
עס איז ערווארטעט גאר א גרויסע באטייליגונג ביי די פארטי .די חשובע פרויען וועלן אנטייל נעמען
און זיך משתתף זיין מיט גרויסע סכומים ,די דעטאלן איבער די פארטי זעט אינעם בייגעלייגטן מודעה .די
אלע פרויען וועלכע קענען נישט אנטייל נעמען ביי די פארטי ,קענען אריינרופן אין אפיס איבערצוגעבן
זייער ברייטהארציגע נדבה ,אויף  718-384-1652עקס .101 .אדער קען מען מנדב זיין מיט א קרעדיט
קארד אויפ'ן אויטאמאטישן סיסטעם ,דורכ'ן רופן די פרויען האטליין  212-444-9169און דערנאך דרוקן
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בזכות נשים צדקניות!
***

נסיעה קיין ארץ ישראל פונעם ראש ישיבה מיט די תלמידים
דעם פארגאנגענעם פרייטאג האט דער ראש ישיבה שליט"א זיך צוריק געקערט פון ארץ ישראל מיט
א גרופע בחורים ,נאכ'ן וויילן דארט פאר עטליכע טעג אויף א נסיעה צום ציון הקדוש פון מוהרא"ש זי"ע
אין יבנאל ,און צו נאך פילע קברי צדיקים.
ביים ציון הקדוש אין יבנאל האט מען אויסגעזאגט גאנץ תהלים אינאיינעם ,און גע'פועל'ט שידוכים
פאר די בחורים ,ווי מוהרא"ש שרייבט אין זיין צוואה ,און ער האט געהייסן דאס אויסקריצן אויף זיין
מצבה" ,אז יעדע בחור אדער מיידל וואס וועט קומען צו זיין ציון און אויסזאגן תהלים לזכותו וועט ער
פועל'ן פאר אים א שידוך" .און דערנאך איז מען ארומגעפארן צו פילע ציונים הקדושים אין צפת ,עמוקה,
מירון ,טבריה ,און ירושלים.
דאנערשטאג נאכט האט מען זיך ארויסגעלאזט אויפ'ן צוריק קיין ניו יארק ,אנקומענדיג אהיים
פרייטאג אינדערפרי ,מיט פילע זעק מיט ישועות.
צדיקים במיתתם קרויים חיים!
***

הקמת המצבה פון הבחור החשוב שמעון ענדצווייג ע"ה
דעם מיטוואך איז פארגעקומען דער מעמד הקמת המצבה פון הבחור החשוב שמעון ענדצווייג ע"ה,
אין בית החיים אין קרית יואל ,וואו מען האט געהערט דברי הספד אויפ'ן חשוב'ן נפטר ,און
ארויסגעברענגט וואס מיר קענען זיך ארויסלערנען פון אים ,ווי ער איז אנגעגאנגען מיט זיינע שיעורי
תורה ,און זיך אנגעפילט מיט ש"ס ,משניות ,חומש רש"י ,און אזוי ווייטער שיעורים בכל התורה כולה,
ועל כולם אסאך תפילות פארגאסן פאר'ן אייבערשטן אויף אידיש ,וואס דאס אלעס קומט אים יעצט
צונוץ אויפ'ן עולם האמת.
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים!
***

דינגען בעטן אויף ראש השנה אין אומאן
כאטש וואס מיר שטייען נאך הארט נאך פסח ,האבן שוין פילע אידן זיך שוין איינגעהאנדלט טיקעטס
צו פארן צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה קיין אומאן ,אזוי ווי דער הייליגער רבי האט געבעטן אז יעדער
זאל קומען צו אים אויף ראש השנה ,און ער האט צוגעזאגט געוואלדיגע הבטחות אויף דעם.
דער רבי האט געזאגט )חיי מוהר"ן ,סימן תג(" :הראש השנה שלי עולה על הכל" ,ראש השנה ביי מיר
איז גרעסער פון אלעס ,מיין גאנצע זאך איז ראש השנה ,קיינער טאר נישט פעלן .ווי פארכטיג איז דער יום
טוב ראש השנה ווען מ'שרייבט אפ אין הימל פאר יעדן מענטש אלעס וואס וועט פאסירן צו אים במשך
די גאנצע יאר ,און דער רבי האט זיך אונטערגענומען אז ער וועט זיין אן אדוואקאט פאר די אלע וואס
קומען צו אים אויף ראש השנה ,ער וועט זיכער מאכן אז מ'וועט אנשרייבן פאר זיי א גוט געבענטשט יאר.
ווען א מענטש הערט אזעלכע געוואלדיגע הבטחות ,וויל ער דאך זיכער קומען צום רבי'ן אויף ראש
השנה ,און מען זעט טאקע אז יעדעס יאר קומען צו נאך טויזנטער אידן פון איבער די גאנצע וועלט
מיטצוהאלטן דעם רבינ'ס ראש השנה אין אומאן.
<<<<<<

סימן טוב ומזל טוב

סימן טוב ומזל טוב

חיזוק צום טיר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מו"ה יצחק אייזיק ראטה הי"ו
צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

מו"ה אהרן שלמה שווארץ הי"ו
צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך
אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע קינדער
געזונטערהייט ,דורות ישרים ומבורכים

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב,
קונטרסים ,דרשות ,ניגונים ,סידי'ס,
'USBס'SD ,ס ,און נאך;
דעליווערט צו אייער טיר!

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען
אסאך אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע
קינדער געזונטערהייט ,דורות ישרים ומבורכים

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; מעשיות פון תפלה; און נאך
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> < BreslevCenter.com
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רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

קוואל פון חיזוק )פרויען(  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך

 / 845-414-8426 /212-444-9169ארץ ישראל  / 0797040069ענגלאנד 03303502363
צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com
חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876

