ùãå÷ä ìëéä ïåéìâ

(NYC) זמנים

7:53...................הדלקת הנרות
9:21.....................מוצאי שב"ק
שיעורים כסדרן
י"ב-יהושע י"א.....................נ"ך
בכורות ל"א......................בבלי
מעשרות י"ד...............ירושלמי
'פסחים פרק ז............תוספתא
טומאת מת י"ט.............רמב"ם

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

(396) 36 ïåéìâ ,8 äðù

÷"ôì è"òùú úðù ,'â ÷øô úåáà ,øééà â"é ,øåîà úùøô

èìééÅ
À öøòÆ
À ã L"àÈøäÉÇ åî
 וִ ויל אוֹיִאי
פוּן ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן פֶּ ַסח ֵשׁנִ י קֶ ען יֶעדֶ ער ִאיד
ֹיסנֶעמֶ ען אַ גֶעוַ ואלְ ִדיגֶע ִה ְת ַחזְ קוּת ִאין
ְ אַרו
 עֶ ס זֶענֶען גֶעוֶוען מֶ ענְ ְט ְשׁן וָ ואס.ֶעדן ַמצָ ב
ְ י
,זֶענֶען גֶעוֶוען ָטמֵ א בַּ יים עֶ ְר ְשׁ ְטן ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח
ֶעקענְ ט ַמ ְק ִריב זַיין דֶ עם
ֶ ישׁט ג
ְ ִאבּן נ
ְ ָאוּן זֵיי ה
ישׁט
ְ ִָאבֶּ ער נ
אבּן
ְ ָ זֵיי ה,ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח
 נָאר זֵיי זֶענֶען גֶעקוּמֶ ען צוּם,ֶעבּן
ְ ֹיפגֶעג
ְ או
ֶע'טעֲ נָה'ט "ל ָָמה
ַ  אוּן ג,משׁה ַרבֵּ ינוּ
ֶ  צוּ,צַ ִדיק
?ארוָ ואס זָאלְ ן ִמיר זַיין וֵויינִ יגֶער
ְ ַ פ- "?נִ ג ַָרע
, ַמ ְק ִריב ַזיין דֶ עם ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח.ִמיר וִ וילְ ן אוֹי
ֶעבּן
ְ ער ְשׁטֶ ער הָ אט זֵיי גֶעג
ְ ֶאוּן דֶ ער אֵ ייבּ
ֶערעכְ ט אוּן זֵיי וֶועלְ ן ֶקענֶען ַמאכְ ן דֶ עם ָק ְרבַּ ן
ֶ ג
.פֶּ ַסח ִאין פֶּ ַסח ֵשׁנִ י
,ֶעדן ִאיד
ְ מוּסר הַ ְשׂכֵּל פַ אר י
ָ
ָדאס ִאיז אַ
<<<<<<

ישׁט
ְ ִיך נ
ְ ֶמען ֶקען ִז
ָדאס
עלן
ְ אר ְשׁ ֶט
ְ ָפ
ָאך ַפאר אַ
ְ ֶעבּט נ
ְ רוֹיס ֵקייט פוּן ֶדער וָואס ג
ְ ְג
 אַזוֹי וִ וי ֲח ָכ ֵמינוּ ִז ְכרוֹנָם ִל ְב ָר ָכה,ֵוייטן
ְ ְצו
אַמאל גֶעוֶוען אַ
ָ ( אַז ֶעס ִאיז.יילן ַ)תּעֲנִ ית כה
ְ ער ֵצ
ְ ֶד
ישׁט
ְ ִ ֶעס ָהאט נ- רוּקענִ ישׁ ִאין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֶ ְט
אכט אַ
ְ ֶעמ
ַ  ָהאט ֶמען ג,עגנְ ט אַ גַאנְ ץ וִ וינְ ֶטער
ְ ֶער
ֶ ג
יעזֶר
ֶ ייליגֶער ַתּנָא ֶר ִבּי ֱא ִל
ִ ילה אוּן ֶדער ֵה
ָ יוֹם ְתּ ִפ
עטן ִפיר
ְ ֶעבּ
ֶ  ֶער ָהאט ג,ִאיז צוּגֶעגַאנְ גֶען צוּם ָעמוּד
אָבּער
ֶ אוּן ְצוָואנְ ִציג ְתּ ִפילוֹת אַז ֶעס זָאל ֶרעגֶענֶען
.עגן
ְ ֶעקוּמען ֶר
ֶ
ישׁט ג
ְ ִֶעס ִאיז נ
יבא צוּגֶעגַאנְ ֶגען
ָ ֲק
ִ ייליגֶער ַתּנָא ֶר ִבּי ע
ִ ִאיז ֶדער ֵה
 ֵאין ָלנוּ,"אָבינוּ ַמ ְל ֵכּינוּ
ִ
:ָאגט
ְ צוּם ָעמוּד אוּן גֶעז
 אוּן,"אָבינוּ ַמ ְל ֵכּינוּ ַר ֵחם ָע ֵלינוּ
ִ ,אָתּה
ָ ֶמ ֶל ְך ֶא ָלּא
אר ֶקע
ְ ֶעפא ְנגֶען צוּ גֵיין אַ ְשׁ ַט
ַ ייך אָ ְנג
ְ ֶעס ָהאט ְג ַל
.עגן
ְ ֶר
יבא
ָ מוּע ְסן אַז ֶר ִבּי ֲע ִק
ֶ ֶהוֹיבּן ְשׁ
ְ עוֹלם אָנְ ג
ָ ָהאט ֶדער
יעזֶר וַוייל זַיינֶע ְתּ ִפילוֹת
ֶ עסער פוּן ֶר ִבּי ֱא ִל
ֶ ִאיז ְג ֶר
 ִאיז אַרוֹיס אַ ַבּת,ָוארן
ְ ֶענוּמען גֶעו
ֶ ייך אָנְ ג
ְ זֶענֶען ְג ַל
ישׁט ַווייל ֶר ִבּי
ְ ִ "נ:ָאגט
ְ ימל אוּן גֶעז
ְ קוֹל פוּן ִה
יעזֶר זֶענֶען ַזיינֶע
ֶ עסער פוּן ֶר ִבּי ֱא ִל
ֶ יבא ִאיז ְג ֶר
ָ ֲק
ִע
 נָאר וַוייל ֶר ִבּי,ָוארן
ְ ֶענוּמען גֶעו
ֶ ְתּ ִפילוֹת אָנְ ג
 אוּן וֶוער ֶעס,ָאך
ְ ֶעבּט נ
ְ  ֶער ג- ַתּ ָרן
ְ יבא ִאיז אַ ו
ָ ֲק
ִע
ערט ֶדער
ְ  ֶה,ֵוייטן
ְ ָאך ַפאר אַ ְצו
ְ ֶעבּט נ
ְ ג
 זֶעט ֶמען פוּן."ער ְשׁ ֶטער אוֹיס זַיינֶע ְתּ ִפילוֹת
ְ ייבּ
ֶ ֵא
ֶעבּן ַפאר אַ
ְ רוֹיס ֵקייט פוּן נָא ְכג
ְ ֶדעם ָדאס ְג
.ֵוייטן
ְ ְצו
( פ' ֱאמוֹר תשע"ט,ֲצתוֹ ֱאמוּנָה
ָ )ע

òeá
Ç LÈ äÇ úLÇ øÀ tÇ
,zÈ øÀ îÇ àÀÈ å øîÁ
É à :é"LÇ
Ä ø èÀâàÈæ .íäÅ
Æ ìàÂ zÈ øÀ îÇ àÀÈ å ïøÉ äÂ àÇ éÅðaÀ íéÄðäÂ kÉ äÇ ìàÆ øîÁ
Éà
.íéÄpèÇ wÀ äÇ ìòÇ íéìÉÄ åãâÀ øéäÀÄ æäÇ ìÀ
Ä ø øòÆã éåÄå èéÉåì øéaÄ ñÀ îÇ ñàÈã æéàÄ L"àÈøäÉÇ åî
(à"ñø ïîéÈ ñÄ 'à ÷ÆìçÅ ï"ÇøäÂ åÉ î éÅèe÷éì)Ä èÀâàÈæ éaÆ
íòÆðeô êéÉ
À åà ñÆò æéàÄ úÉåâÅøãÀ îÇ òÆðééÇæ ïeô èìàÇ
À ô LèÀÀ ðòÆî àÇ ïòåÆå eìéôÂ
Ä à æàÇ
ïaéé
À äÀÅ ðàÈ ïÀæeî èòåÆå øÆò ,ïÆòééÇðàaÇ ïÀæeî êéÄ
À æ LèÀÀ ðòÆî øòÆã èòåÆå éÉåæàÇ ìééåÇå .ïèÀ LÀ øòÆ
À aééÅà
.ïèÀ LÀ øòÆ
À aééÅà íòÆã ïòÆðéãÄ eö LéøÄ ôÀ ïeô
øÆò ïeà ,èÀðòåÆåàÇã øÆò ,èÀðøòÆ
À ì øÆò ,LèÀÀ ðòÆî ïøàÇ
À ô èeâ èééÅâ ñÆò ïòåÆå eìéôÂ
Ä à øàÇôøòÆ
À ã
ñòÆ æàÇ ïòÆ÷ðÀ òÆãòÆâ øòÆaàÈ øÆò óøàÇ
À ã .'ä úãÇ åÉ áÂò ïéàÄ úÉåéçÄ àÇ ïeà ÷àîÇ LòÆ
À â àÇ èìÀ éôÄ
ïöÀÀ ðàÇâðÀ éàÄ ïééÇæ íéàÄ èòåÆå ñÆò ,ïìéÀ ôÄ èLéÄ
À ðøàÈ
À â èòåÆå øÆò ñàåÈå èééÇö àÇ ïòÆîe÷ ïòÆ÷
êéÄ
À æ èòåÆå øÆò øòÆaàÈ .úÉåéçÄ íeL ïééÇ÷ ïìéÀ ôÄ èLéÄ
À ð èòåÆå øÆò ,ïLàÈ
À ìòÆâñéÉ
À åà ïeà ì÷ÀÀ ðeè
,ïèÀ LÀ øòÆ
À aééÅà íòÆã ïòÆðéãÄ eö LéøÄ ôÀ ïeô ïaéé
À äÀ
Å ðàÈ ïeà ,ïèÀ ìà
À äÇ øòÆ
À ã ïeà ï÷À øà
À èÇ LÀ ïÀæeî
.ïèÀ LÀ øòÆ
À aééÅà íòÆã èÀðéãòÆ
Ä â èLéÄ
À ð ìàîÀÈ ðééÅ÷ êàÈ
À ð èàäÈ øÆò éåÄå éÉåæàÇ
óøàÇ
À ã ïòÆî .íéÄpèÇ wÀ äÇ ìòÇ íéìÉÄ åãâÀ øéäÀÄ æäÇ ìÀ ,zÈ øÀ îÇ àÀÈ å øÉåîÁà ,èLÇ tÀ æéàÄ ñàÈã
èeâ èééÅâ ñÆò ñàåÈå èééÇö éãÄ ïéàÄ æàÇ èÀðééÅî ñàÈã .òÆðééÅì÷À éãÄ óéÉåà òÆñéÉåøÀâ éãÄ ïòÆðòÆøàåÈå
éãÄ eö ,âòèÆ òÆøòåÆåLÀ éãÄ øàÇô ïèééÅ
À øâÀ eö êéÄ
À æ øÆò ìàÈæ ;úÉåéçÄ èàäÈ øÆò LèÀÀ ðòÆî ïøàÇ
À ô
ïöÀÀ ðàÇâðÀ éàÄ ïééÇæ íéàÄ èòåÆå ñÆò ,úÇòãÇ äÇ úeLéìÂ
Ä ç èéîÄ ìeô ïééÇæ èòåÆå øÆò ñàåÈå ïèééÇ
À ö
.ïèÀ ìà
À äÇ øòÆ
À ã ïòÆðòÆ÷ êéÉ
À åà èìà
À îòÆ
È ã êéÄ
À æ ìàÈæ øÆò æàÇ ,ì÷ÀÀ ðeè
('à øÉåîÁà äÈøåÉ zäÇ úàÉæ)
***

øòÆã ñàåÈåøàÇ
À ô øòåÆåLÀ æéàÄ äÈøåÉ àëÀ ìÄ .åÉ àèÀ çÆ àNÈ
È ðåÀ åé÷È ìÁ
É à ìÅl÷ÀÇ é ékÄ LéàÄ LéàÄ
òëÆ éìÄ ðÀ òåÆåòâÆ éãÄ èLéÄ
À ð ïeà ,øòÆôòLà
Æ aÇ "ïééÇæ" - "åé÷È ìÁ
É à" ïÉåLÈì éãÄ ïàÈ ètàÇ
À ë ÷eñÈt
.øòÆôòLà
Æ aÇ øòÆã - "íé÷Ä ìÁ
É à" ïÉåLÈì
æàÇ (å"ì ïîéÈ ñÄ 'à ÷ÆìçÅ ï"ÇøäÂ åÉ î éèe÷é
Å ì)Ä èÀâàÈæ éaÆ
Ä ø øòÆã éåÄå èéÉåì øéaÄ ñÀ îÇ ñàÈã æéàÄ L"àÈøäÉÇ åî
ïøòåÆ
À å ïòÆ÷ ñàåÈå ,èéé÷Å âÀ éèÄ ëéÀ ìÄ òÆ 'èeLÈt àÇ tàøÈ àÇ èîe÷
À ïèÀ LÀ øò
À aÆ ééÅà íòÆðeô
.ñèÀ ëòÆ
À ìLÀ eö øòÆãàÈ ,ñèeâ
À eö èLÀ èéé
À èòÆ
Ç âñéÉ
À åà
èÀðééÅî øòèÆ LÀ øòÆ
À aééÅà øòÆã æàÇ ,ïèÀ LÀ øòÆ
À aééÅà íòÆðéàÄ èaééÅ
À ìâÀ LèÀÀ ðòÆî øòÆã aéÉåà
øòÆaàÈ aéÉåà .ïaòÆ
À ì òÆëéìÄ ÷éÀ ìÀÄ â òÆ÷àîÇ LòÆ
À â àÇ øÆò èàäÈ èìà
À îòÆ
È ã ,ñèeâ
À ïééÇæ âéãÀÄ ðòèÆ ùÀ
øÆò ïeà ,aéìÄ èLéÄ
À ð íéàÄ èàäÈ øòèÆ LÀ øòÆ
À aééÅà øòÆã æàÇ ,ïééÅà êéÄ
À æ èãòÆ
À ø LèÀÀ ðòÆî øòÆã
.ïaòÆ
À ì èëòÆ
À ìLÀ àÇ LèÀÀ ðòÆî øòÆã èàäÈ ïàÇã ,íéàÄ ïéàÄ ïééÇæ íÅ÷åÉ ð íÉåìLÀ
È å ñçÇ êéÄ
À æ ìéåÄå
.ïééÅìàÇ LèÀÀ ðòÆî íòÆã ïéàÄ êéÄ
À æ èãÀÀ ðòåÆå ñòÆìàÇ
LèÀÀ ðòÆî àÇ ,ÉåàèÀ çÆ àNÈ
È ðåÀ "åé÷È ìÁ
É à" ìÅl÷ÀÇ é ékÄ LéàÄ LéàÄ .÷eñÈt ïéàÄ èLÇ tÀ æéàÄ ñàÈã
êéÄ
À æ èãòÆ
À ø øÆò ìééåÇå øàÈð èìò
À LÆ øÆò æàÇ èÀðééÅî ñàÈã ,øòÆôòLà
Æ aÇ "ïééÇæ" øàÈð èìò
À LÆ
øòÆã æéàÄ úÆîàÁ aÆ øòÆaàÈ ,èëàÇ
À øèòÆ
À âñéÉ
À åà èàäÈ çÇ îÉ ïééÇæ éåÄå èéÉåì øòÆôòLà
Æ aÇ àÇ ïééàÇ
.âéãÀÄ ðòèÆ LÀ ïôÀ ìò
À äÆ øàÈð æÀðeà ìéåÄå ñàåÈå øòÆôòLà
Æ aÇ øòèeâ
Æ àÇ øòèÆ LÀ øòÆ
À aééÅà
(ñ"ùú øÉåîÁà ,÷"áù ìéÅì ,ìçÇ
Ç päÇ êÉÀ åz)

א

>>>>>>

ְשׁ ֵאלוֹת ְוּתשׁוּבוֹת בְּ ֶר ְסלֶ ב
עצט
וָ ואס טוּ ִאיַ אז ַמיין וַ וייבּ ֶשׁ ְ
וערע ַא ְרבֶּ עט?
ישׁט ַמיין ְשׁוֶ ֶ
נִ ְ
ְשׁ ֵאלָ ה:

יט"א,
לְ כָ בוֹד ֶדער ר ֹאשׁ יְ ִשׁ ָיבה ְשׁלִ ָ
עבּט ִמיר ַא ַסא כּ ַֹח צוּ ֶקענֶ ען
יעוּרים ,עֶ ס גֶ ְ
רוֹיסן יְ יַ ֵשׁר כּ ַֹח פַ אר ִדי ִשׁ ִ
קוֹדם כָּ ל ַא גְ ְ
ֶ
עבּן.
ָאנְ גֵ יין ִאינֶ עם ָטאג ֶטעגְ לִ יכְ ן לֶ ְ
ער ַמאן וָ ואס ַא ְר ֶבּעט ְצוֶ ועלְ ף ָשׁעָ ה ַא ָטאג ,זֶ עכְ ִציג ָשׁעָ ה ַא וָ וא,
ִאיִ בּין ַא ִאינְ גֶ ְ
אוֹיסער ֶדעם פְּ רוּבִּ יר ִאי אוֹי צוּ ֶהעלְ פְ ן
ֶ
יימ ְבּ ֶרענְ גֶ ען פַּ ְרנָ ָסה ,אוּן
צוּ ֶקענֶ ען ַא ֵה ְ
ער ֵהיים ִמיט ִדי ִקינְ ֶדער אוּן ִמיט ַאלֶ עס ַארוּםֶ ,מער פוּן וִ ויפִ יל ִאיֶ קען.
ִאינְ ֶד ְ
צוּריק ְבּלוֹיז ַא ְשׁטוֹיס פוּן ַמיין וַ וייבּ,
לְ ַמ ֲע ֶשׂה ְשׁפִּ יר ִאיָ א ֶבּער וִ וי ִאיַ בּאקוּם ִ
וייטער ַאזוֹי ָאנְ גֵ יין?
וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאי וַ ֶ
יְ יַ ֵשׁר כּ ַֹח ,יַ ֲעקֹב

ְתּשׁוּבָ ה:
ְבּעֶ זְ ַרת ה' יִ ְת ָבּ ַר
יוֹם ב' פַּ ְר ַשׁת ֱאמוֹר ,ח' ִאיָ ירְ ,שׁנַ ת תשע"ט לִ פְ ָרט ָק ָטן
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לְ כָ בוֹד יַ ֲעקֹב נֵ רוֹ יָ ִאיר.
ִאיָ האבּ עֶ ְר ַהאלְ ְטן ַדיין ְבּ ִריוו.
"א ֱע ֶשׂה לּוֹ
אשׁית ב ,יח(ֶ :
)בּ ֵר ִ
ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ ְב ָרכָ ה זָ אגְ ן אוּנְ ז )יְ ָבמוֹת סג (.אוֹיפְ ן פָּ סוּק ְ
עֵ זֶ ר כְּ נֶ גְ דּוֹ"' ,זָ כָ ה' ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זוֹכֶ ה ' -עוֹזַ ְרתּוֹ'ְ ,ק ִריגְ ט עֶ ר ַא ֶהעלְ פֶ ער' ,א
ערט פוּן ִאים;
אר ֶק ְ
ישׁט זוֹכֶ ה ' -כְּ נֶ גְ דּוֹ'ְ ,ק ִריגְ ט עֶ ר ַא פְ רוֹי וָ ואס גֵ ייט פַ ְ
זָ כָ ה' ִאיז עֶ ר נִ ְ
עהאנְ גֶ ען ִאינֶ עם ַמאן ,אוֹיבּ ֶדער ַמאן טוּט
זֶ עט ֶמען פוּן ֶדעם ַאז ַאלֶ עס ִאיז ָאנְ גֶ ָ
וערט ִאים ַאן 'עוֹזֶ ֶרת'ָ ,א ֶבּער ַאז
שׁוּבה ִאיז עֶ ר זוֹכֶ ה ַאז ִדי וַ וייבּ ֶהעלְ פְ ט ִאים ,זִ י וֶ ְ
ְתּ ָ
עמאלְ ט ִאיז זִ י ַאנְ ְט ֶקעגְ ן ִאים ]וִ וי דוּ רוּפְ ְסט ָדאס  -כַ אפְּ ט
שׁוּבה ֶד ָ
ישׁט ְתּ ָ
ֶמען טוּט נִ ְ
ֶמען פוּנֶ עם וַ וייבּ ַא ְשׁטוֹיס[ ,וַ וייל זִ י ִאיז ַא ֵחלֶ ק פוּן ִדירַ ,א ֵבּיין פוּן ַדיינֶ ע ֵבּיינֶ ער.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ַבּעַ ל ֵשׁם טוֹב ָהאט אוּנְ ז ְמגַ לֶ ה גֶ עוֶ וען ַאז וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זִ ינְ ִדיגְ ט
סוּרים פוּן זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער; אוֹיבּ זִ ינְ ִדיגְ ט עֶ ר 'בְּ ִדיבּוּר',
יידן יִ ִ
ְ'בּ ַמ ֲח ָשׁ ָבה' וֶ ועט עֶ ר לַ ְ
יידן פוּן זַ יין וַ וייבּ ,אוּן אוֹיבּ
עמאלְ ט וֶ ועט עֶ ר לַ ְ
ישׁט ֶד ָ
עדט וָ ואס ֶמען ָטאר נִ ְ
עֶ ר ֶר ְ
ערפַ אר וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
יידט ֶמען פוּן ֶמענְ ְט ְשׁןֶ .ד ְ
עמאלְ ט לַ ְ
ֶמען זִ ינְ ִדיגְ ט ְ'בּ ַמ ֲע ֶשׂה'ֶ ,ד ָ
ארף עֶ ר
יידט פוּן זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער ,פוּן זַ יין וַ וייבּ אוּן פוּן ֶמענְ ְט ְשׁןַ ,ד ְ
זֶ עט ַאז עֶ ר לַ ְ
וּמ ֲע ֶשׂה,
שׁוּבה טוּן אוֹיף וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט בְּ ַמ ֲח ָשׁ ָבהִ ,דיבּוּר ַ
גְ לַ ייְ תּ ָ
יידן ַקיין
ישׁט לַ ְ
דוּרכְ ֶדעם וֶ ועט ַאוֶ ועק גֵ יין פוּן ִאים ַאלֶ ע ָצרוֹת אוּן עֶ ר וֶ ועט ֶמער נִ ְ
ְ
סוּרים.
יִ ִ
וייטער צוּ ֶהעלְ פְ ן ִאין
אבּן ַסבְ לָ נוּת וַ ֶ
ער ֶיבּער בֶּ עט ִאיִ דיר זֵ ייעֶ ר זָ אלְ ְסט ָה ְ
ֶד ִ
קוּמט ִדיר ָאן זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער וַ וייל ַדיין
ְשׁטוּבּ ִמיט וָ ואס עֶ ס פֶ עלְ ט אוֹיסֲ .אפִ ילוּ עֶ ס ְ
וייטער ֶהעלְ פְ ןֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער
טוּסטָ ,דא זָ אלְ ְסטוּ וַ ֶ
ישׁט וָ ואס דוּ ְ
ער ֶקענְ ט נִ ְ
וַ וייבּ ַאנֶ ְ
ַתּנָ א זָ אגְ ט ָ)אבוֹת ה ,כג(" :לְ פוּם ַצ ֲע ָרא ַאגְ ָרא" ,לוֹיט וִ וי ְשׁוֶ וער עֶ ס ִאיז ַאזוֹיפִ יל ְשׂכַ ר
ועסטוּ
ערן אוּן פוּן זִ יְ ק ִריגְ ן וֶ ְ
צוּריק ַהאלְ ְטן פוּן עֶ נְ ְטפֶ ְ
אקוּמט ֶמען; זָ אלְ ְסטוּ זִ יִ 
ַבּ ְ
אבּן פַּ ְרנָ ָסה ְבּ ֶריוַ ח אוּן זוֹכֶ ה
ועסט ָה ְ
זוֹכֶ ה זַ יין ַאז ִדי ְשׁכִ ינָ ה וֶ ועט רוּעֶ ן ַבּיי ִדיר ,דוּ וֶ ְ
גוּטס.
זַ יין צוּ ַאלֶ עס ְ
וייטער צוּ ִאיר ִמיט לִ ְיבּ ַשׁאפְ טֲ ,אפִ ילוּ זִ י ִאיז ִדיר
ָהאבּ ַס ְבלָ נוּת אוּן פִ יר זִ י וַ ֶ
וייבּערֶ ,דער
אבּן זִ י גֶ עפִ ְירט ִמיט זֵ ייעֶ ֶרע וַ ֶ
ערע ֲחכָ ִמים ָה ְ
ְמ ַצעֵ ר .קוּק וִ וי ַאזוֹי אוּנְ זֶ ֶ
וערע ְשׁטוּבַּ ,אזוֹי וִ וי ֲחכָ ֵמינוּ זִ כְ רוֹנָ ם לִ ְב ָרכָ ה
עהאט ַא ְשׁוֶ ֶ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִבּי ִחיָ יא ָהאט גֶ ַ
ערצֵ יילְ ן )יְ ָבמוֹת סג"ֶ :(.ר ִבּי ִחיָ יא ַהוָ ה ָקא ְמ ַצ ֲע ָרא לֵ יהּ ְד ִב ְיתהוּ"ַ ,רב ִחיָ יא'ס וַ וייבּ
ֶד ְ
פְ לֶ עגְ ט ִאים זֵ ייעֶ ר ַא ַסאְ מ ַצעֵ ר זַ ייןִ ,מיט ֶדעם ַאלֶ עם" :כִּ י ַהוָ ה ְמ ַשׁכַּ ח ִמ ִידי" ,וֶ וען
וּמיְ ֵיתי
סוּד ֵריהַּ ,
"ציֵּ יר לֵ יהּ ְבּ ְ
גוּטע זַ א וָ ואס זַ יין וַ וייבּ ָהאט לִ יבִּ ,
עֶ ר פְ לֶ עגְ ט זֶ ען ַא ֶ
נִ ֲיהלֵ הּ" ,פְ לֶ עגְ ט עֶ ר ָדאס ַא ֵהיים ְבּ ֶרענְ גֶ ען פַ אר ִאיר .וֶ וען ַרב ָהאט גֶ עזֶ ען וִ וי זַ יין ֶר ִבּי
ְט ָראגְ ט ַא ֵהיים ֵשׁיינֶ ע זַ אכְ ן פַ אר זַ יין וַ וייבּ ָהאט עֶ ר ִאים גֶ עפְ ֶרעגְ ט"ֶ :ר ִבּי ִאי
ארוָ ואס ְבּ ֶרענְ גְ ט ֶדער ֶר ִבּי ִאיר גוּ ֶטע זַ אכְ ן ,זִ י ִאיז ָדאְ מ ַצעֵ ר ֶדעם
ישׁט ,פַ ְ
אר ְשׁ ֵטיי נִ ְ
פַ ְ
וּמ ִצּילוֹת
"דּיֵּ ינוּ ֶשׁ ְמגַ ְדלוֹת ָבּנֵ ינוַּ ,
ערטַ :
ֶר ִבּי'ן?!" ָהאט ִאים ֶר ִבּי ִחיָ יא גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
אטעוֶ ועט ִמיר פוּן ֲע ֵבירוֹת אוּן זִ י ִציט אוֹיף
אוֹתנוּ ִמן ַה ֵח ְטא"ִ ,מיר ִאיז גֶ ענוּג ַאז זִ י ַר ֶ
ָ
עבּן צוּ ְמכַ בֵּ ד זַ יין
ארף ַאכְ טוּנְ ג גֶ ְ
ארק ֶמען ַד ְ
ִדי ִקינְ ֶדער; זֶ עט ֶמען פוּן ֶדעם וִ וי ְשׁ ַט ְ
ִדי וַ וייבּ.
וייטער צוּ ֶהעלְ ְפן אוּן עֶ ס זָ אל זַ יין ַבּיי ִדיר נָ אר ָשׁלוֹם.
עבּן כּ ַֹח וַ ֶ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ִדיר גֶ ְ
ייבּ ְ
ֶדער ֵא ֶ
ֲ)ע ָצתוֹ ֱאמוּנָ ה ,פ' ֱאמוֹר תשע"ט(
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דוּר .טֶ עג וָ ואכְ ן אוּן חֲ ָד ִשׁים ִמיט
ְ
ֹיפן
אֲ ִפילוּ וֶוען עֶ ס לו ְ
ישׁט צוּ
ארף מֶ ען גֶעדֶ ענְ ְקן אַז עֶ ס ִאיז ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ישׁטַ ,ד ְ
ָארנִ ְ
ג ְ
ייבּן פוּן נֵיי צוּ זַיין אַן עֶ ְרלִ יכֶער
ייבּיג אָנְ הֵ ְ
ְשׁפֶּ עט ,מֶ ען ֶקען אֵ ִ
אסט דֶ עם עֶ ְר ְשׁ ְטן
ארפַּ ְ
אבּן פַ ְ
ִאיד ,אַזוֹי וִ וי ִדי ִא ְידן ָוואס הָ ְ
אַריין ִאין ִדי
עמאלְ ט זֶענֶען ִדי ִא ְידן ַ
ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח ,וָ ואס דֶ ָ
אבּן נָא .אַלְ ץ גֶעהַ אט אַ ַתּ ָקנָה ,אוּן ִדי
דוּשׁה ,אוּן זֵיי הָ ְ
ְק ָ
ֶעדן ִאיד.
זֶעלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יי י ְ
אַמאל
ָ
דֶ ער צַ ִדיק ֶר ִבּי י ְִשׂ ָראֵ ל ַסאלַאנְ טֶ ער זַ"ל ִאיז
יסל ְשׁפֶּ עט בַּ יינַאכְ ט ,עֶ ר
שׁוּסטֶ ער ַא ִבּ ְ
ְ
אַריינְ גֶעגַאנְ גֶען צוּ אַ
ַ
אר'ן קוּמֶ ען אַזוֹי ְשׁפֶּ עטָ ,אבֶּ ער ַמ ָמשׁ
הָ אט זִ י .אַנְ ְטשׁוּלְ ִדיגְ ט פַ ְ
ויסן אוֹיבּ דֶ ער
יסן ,אוּן עֶ ר וִ ויל וִ ְ
צוּר ְ
ֶעצט הָ אט זִ י .זַיין ִשׁיִ .
י ְ
שׁוּסטֶ ער גֶעזָאגְ ט:
ְ
ארעכְ ְטן .הָ אט דֶ ער
שׁוּסטֶ ער ֶקען עֶ ס נָא .פַ ֶ
ְ
ארעכְ ְטן".
"וִ וי לַאנְ ג ִדי לִ יכְ ט ְבּ ֶרענְ ט נָאֶ ,.קען ִאי .עֶ ס נָא .פַ ֶ
ֶוערטֶ ער
וארן פוּן ִדי ו ְ
נִתעו ֵֹרר גֶעוָ ְ
ֶר ִבּי י ְִשׂ ָראֵ ל זַ"ל ִאיז זֵייעֶ ר ְ
מוּסר
ָ
"דאס ִאיז ָדא .אַ גֶעוַ ואלְ ִדיגֶע
ערטָ ,
וָ ואס עֶ ר הָ אט גֶעהֶ ְ
הַ ְשׂכֵּל ,וִ וי לַאנְ ג ִדי לִ יכְ טָ ,וואס ָדאס ִאיז ִדי נְ ָשׁ ָמהְ ,בּ ֶרענְ ט
ארעכְ ְטן" ,אוּן עֶ ר ְפלֶעגְ ט ָדאס
נָאֶ ,.קען מֶ ען אַלֶעס פַ ֶ
ֶעבּט נָא,.
ֶעבּן" ,וִ וי לַאנְ ג אַ מֶ ענְ ְטשׁ ל ְ
'חזְ ְר'ן זַיין גַאנְ ץ ל ְ
ער ַ
ִאיבֶּ ְ
ארעכְ ְטן".
ֶקען עֶ ר אַלֶעס פַ ֶ
"קיין יִאוּשׁ ִאיז
דֶ ער ֶר ִבּי זָאגְ ט )לִ יקוּטֵ י מוֹהֲ ַר"ן חֵ לֶק ב' ִס ָימן ח'( ַ
ֵייבּ ְסט אַז דוּ ֶקענְ ְסט
ארהַ אן"" ,אוֹיבּ דוּ גְ ל ְ
ישׁט פַ ְ
ָארנִ ְ
ג ְ
ארעכְ ְטן" ָ)שׁם ,קי"ב( ,וַ וייל
אר ְבּן ,גְ לֵייבּ אַז דוּ ֶקענ ְְסט אוֹי .פַ ֶ
אר ַד ְ
פַ ְ
ארעכְ ְטן.
ֶעבּט ֶקען עֶ ר אַלֶעס פַ ֶ
וִ וי לַאנְ ג אַ מֶ ענְ ְטשׁ ל ְ
ארף גֵיין
ארף מֶ ען ָאבֶּ ער גֶעדֶ ענְ ְקן אַז ָדאס ַד ְ
אֵ יין זַאַ .ד ְ
אבּן
דוּר .אַ צַ ִדיק ,אַזוֹי וִ וי ִמיר זֶען אַז ִדי ִא ְידן ָוואס הָ ְ
ְ
אר ְפט גֵיין צוּם
ֶעד ְ
אבּן ג ַ
גֶעוָ ואלְ ט ַמ ְק ִריב זַיין דֶ עם ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח הָ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ אוּן עֶ ר הָ אט זֵיי גֶעהָ אלְ ְפן ,אוּן ִדי זֶעלְ בֶּ ע ִאיז
צַ ִדיק ֶ
אר ְבּ ֶרענְ גְ ט ִדי
ִאין אַלֶע דוֹרוֹת ,וֶוען אַ ִאיד כַאפְּ ט זִ י .אַז עֶ ר פַ ְ
ייטן ,אוּן עֶ ר גֵייט צוּם צַ ִדיק ,אוּן עֶ ר פָ אלְ גְ ט
ישׁ ֵק ְ
ַאר ְ
ָארן ִמיט נ ִ
י ְ
ארעכְ ְטן
ֶערנְ ט ִאים ,וֶועט עֶ ר זִ יכֶער אַלֶעס פַ ֶ
וָ ואס דֶ ער צַ ִדיק ל ְ
אוּן זַיין אַן עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד.

)שׂיחוֹת מוֹהַ ָרא"שׁ חֵ לֶק ט"ו עֶ ֶר .פֶּ ַסח ֵשׁנִי(
ִ

ימל ֶמענְ ְטשׁ
ַא ִה ְ
אבּן ָחמֵ ץ אוּן מַ צָ ה צוּזַאמֶ ען
פֶּ ַסח ֵשׁנִ י מֶ עג מֶ ען הָ ְ
ֶערנְ ט אוּנְ ז אַז מֶ ען ֶקען הָ אבְּ ן ג ְַשׁ ִמיוּת אוּן
ערהֵ ייםָ ,דאס ל ְ
ִאינְ דֶ ְ
רוּחנִ יוּת ִאינְ אֵ יינֶעם .עֶ ס ִאיז ָדא אַ ָטעוּת בַּ יי מֶ ענְ ְט ְשׁן אַז צוּ
ְ
ארף מֶ ען זִ יִ .אינְ גַאנְ ְצן
ימל מֶ ענְ ְטשׁ"ַ ,ד ְ
"ה ְ
זַיין אַ צַ ִדיק ,אַ ִ
ישׁט
ערהֵ יים אוּן נִ ְ
ארן ִאינְ דֶ ְ
יידן פוּן ִדי וֶועלְ טִ ,זי .אַיינְ ְשׁפַּ ְ
ָא ְפּ ֵשׁ ְ
אשׁית ַרבָּ ה ד ,ז(
אבֶּ ער דֶ ער אֱ מֶ ת זָאגְ ן חֲ זַ"ל )בְּ ֵר ִ
עדן ִמיט ֵקיינֶעםָ .
ֶר ְ
"שׁ ַמיִם"? וַ וייל עֶ ס ִאיז
ָ
ימל
ייסט ִדי ִה ְ
ארוָ ואס הֵ ְ
פַ ְ
ֶעשׁטֶ עלְ ט פוּן אֵ שׁ אוּן ַמיִם ,פוּן פֵ ייעֶ ר אוּן פוּן ַוואסֶ ער,
ַאמג ְ
צוּז ְ
ֶעשׁט אוֹיס פֵ ייעֶ ר ,אוּן
ַייטיגֶע זַאכְ ן ,וַ ואסֶ ער ל ְ
פוּן ְצוֵויי ֶקעגְ נְ ז ִ
רוּקנְ ט אוֹיס וַ ואסֶ ער ,אוּן וֶוען ִדי בֵּ יידֶ ע זַאכְ ן ְשׁטֶ עלְ ן
פֵ ייעֶ ר ְט ְ
ימל.
ֶוערט ָדאס אַ ִה ְ
זִ י .צוּזַאם ו ְ
ֶעבּט עֶ ר אוֹיף
ימל מֶ ענְ ְטשׁ" ,פוּן אֵ יין זַייט ל ְ
"ה ְ
ָדאס מֵ יינְ ט אַ ִ
ִדי וֶועלְ ט ִמיט זַיין וַ וייבּ אוּן ִקינְ דֶ ער אוּן עֶ ר הַ אנְ ְדלְ ט ִמיט
ערע זַייט ִאיז עֶ ר אַן עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד,
מֶ ענְ ְט ְשׁןָ ,אבֶּ ער פוּן ִדי אַנְ דֶ ֶ
עֶ ר ַדאוֶוענְ ט ְד ֵריי
ָמאל אַ ָטאג ִמיט
ַאפּט
ִמנְ יָן ,עֶ ר כ ְ
ָטאג
ֶעדן
אַריין י ְ
ַ
סוּקים
ְפּ ִ
עֶ ְטלִ יכֶע
יסל
ַא ִבּ ְ
חוּמשׁ
ָ
יסל
ַא ִבּ ְ
ִמ ְשׁנַיוֹת
יסל שֻׁ לְ ָחן
גְ ָמ ָרא ַא ִבּ ְ
עָ רוָּ ..דאס ִאיז אַ
ימל
ִה ְ
ִריכְ ִטיגֶע
מֶ ענְ ְטשׁ.
)שׂיחוֹת מוֹהַ ָרא"שׁ חֵ לֶק י"ד
ִ
עֶ ֶר .פֶּ ַסח ֵשׁנִי(

ב

èaòÆ
À ì "LèÀÀ ðòîÆ ìîéÀ ä"Ä àÇ
ïééÇæ èéîÄ èìòåÆ
À å éãÄ óéÉåà
øÆò ,øòãÀ
Æ ðé÷Ä ïeà aééåÇå
,ïLÀ èÀÀ ðòîÆ èéîÄ èìÀ ãÀÀ ðàäÇ
ïàÇ øòÆaàÈ æéàÄ øÆò
ãéàÄ øòÆëéìÄ øÆ
Àò

עשׁיכְ ֶטע פוּן ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִבּי'ן )כט(
ִדי לֶ עבְּ נְ ְסגֶ ִ
ייטן אוּן ְמנִ יעוֹת,
וער ֵיק ְ
קוּר ְצן פוּן פְ ִריעֶ רְ :ט ָראץ ִדי ְשׁוֶ ִ
ִאין ְ
ארק בַּ יים ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן.
יוּדל זַ "ל ְשׁ ַט ְ
ַהאלְ ט זִ יֶ דער ַצ ִדיק ר' ְ
קמד
יוּדל בַּ יים
אס ְירט ִאין ָאנְ הוֹיבּ ִמיט ר' ְ
נָ אַ א ַמ ֲע ֶשׂה ָהאט פַּ ִ
ֶר ִבּי'ןֶ ,דער ֶר ִבּי ָהאט זִ יֵ איינְ ָמאל ְמפַ לְ פֵּ ל גֶ עוֶ וען ִמיט עֶ ְטלִ יכֶ ע
לוֹמינוּ
לוֹמינוּ ִא ֶיבּער ַא פְּ ַשׁט ִאין ַא גְ ָמ ָרא ,אוּן ִדי ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
יוּדל וֶ ועט פַּ ְס ְק'עֶ נֶ ען וָ ואס ִאיז ֶדער ִריכְ ִטיגֶ ער
אבּן גֶ עזָ אגְ ט ַאז ר' ְ
ָה ְ
יוּדל ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַאז ֶדער פְּ ַשׁט ִאיז וִ וי ִדי ַאנְ ֵשׁי
פְּ ַשׁט ,אוּן ר' ְ
ישׁט וִ וי ֶדער ֶרבִּ י.
אבּן גֶ עזָ אגְ ט ,אוּן נִ ְ
לוֹמינוּ ָה ְ
ְשׁ ֵ
ָהאט ֶדער ֶר ִבּי ִאים גֶ עפְ ֶרעגְ ט" ,אוֹיבּ וֶ ועל ִאיִ דיר אוֹיפְ וַ וייזְ ן
עבּן ְשׁ ִמיץ
ערעכְ ט ,וֶ ועט ֶמען ִדיר ֶקענֶ ען גֶ ְ
ַאז ִאיִ בּין יָ א גֶ ֶ
ערצוּ ,אוּן ֶדער ֶר ִבּי ָהאט ִאים
]קלֶ עפּ[?"ָ ,האט עֶ ר ַמ ְסכִּ ים גֶ עוֶ וען ֶד ְ
ְ
ערעכְ ט ִמיט זַ יין פְּ ַשׁט.
אקע אוֹיפְ גֶ עוִ ויזְ ן ַאז עֶ ר ִאיז יָ א גֶ עוֶ וען גֶ ֶ
ַט ֶ
עהאט
יוּדל ָהאט גֶ עכַ אפּט ִדי ְקלֶ עפָּ ,האט עֶ ר גֶ ַ
וֶ וען ר' ְ
עהאט ַט ֲענוֹת אוֹיפְ 'ן ֶר ִבּי'ן
ֲחלִ ישׁוּת ַה ַדעַ ת פוּן ֶדעם ,עֶ ר ָהאט גֶ ַ
יימגֶ עגַ אנְ גֶ ען
קוּמט ִאים ִדי ְקלֶ עפֶּ .דע ְרנָ אִ איז עֶ ר ַא ֵה ְ
ארוָ ואס עֶ ס ְ
פַ ְ
וארן א
עט ָראפְ ן זַ יין ָטאכְ ֶטער ַאז זִ י ִאיז זֵ ייעֶ ר ְק ַראנְ ק גֶ עוָ ְ
אוּן גֶ ְ
עקוּמען צוּם ֶר ִבּי'ן.
ֶ
צוּריק גֶ
עָ לֵ ינוִּ ,איז עֶ ר גְ לַ ייִ 
"ס ִ'איז
ער ֵציילְ ט ַאזַ א ַמ ֲע ֶשׂהְ ,
עמאלְ ט ֶד ְ
ֶדער ֶר ִבּי ָהאט ִאים ֶד ָ
עמאלְ ן אוֹיף פִ יר אוּן
גֶ עוֶ וען ַא ִמיל ִאין ַדאנְ ִציג ,וָ ואס ָהאט גֶ ָ
גוּטער
ישׁט ֶ
ארט ִאיז גֶ עוֶ וען עֶ פֶּ עס ַא נִ ְ
ְצוָ ואנְ ִציג ְשׁ ֵטיינֶ ער ,אוּן ָד ְ
ישׁט גֶ עלָ אזְ ט ָמאלְ ןָ .האט ַא כִּ ישׁוּף ַמאכֶ ער
ייסט וָ ואס ָהאט נִ ְ
גֵ ְ
ערלָ אזְ ן ֵאיינְ ס פוּן ִדי פִ יר אוּן
עבּן ַאן עֵ ָצה ַאז ְמ'זָ אל ִאים ִא ֶיבּ ְ
גֶ עגֶ ְ
אמד ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ר
ארט זָ אל ֶמען ָמאלְ ן זַ ְ
ְצוָ ואנְ ִציג ְשׁ ֵטיינֶ ערָ ,ד ְ
<<<<<<
>>>>>>

עס גלויבט זיך נישט ,אבער ס'איז דאך א פאקט ,אז פילע
בחורים אין ישיבה זענען זוכה צו ענדיגן ש"ס .ס'זעט אויס ווי א
געלעכטער ,וואס איז שוין ווערד ווען מ'זאגט דורך ש"ס? דער
אמת איז אבער אז 'לאכן לאכט דער וואס לאכט דער לעצטער',
ווען עס וועט קומען דעם לעצטן טאג וועט מען זען אויבן אין הימל
די חשיבות פון א איד וואס האט זוכה געווען צו זאגן אסאך די
הייליגע תורה ,אין פארגלייך צו א צווייטן וואס האט פארברענגט
זיינע יארן מיט נארישקייטן ,מיט'ן פרובירן אויפצואווייזן אז זאגן
הייסט נישט געלערנט...
ביים סיום איז דער ראש ישיבה שליט"א אריין אין א לענגערע
שמועס איבער די גרויסקייט פון לערנען יעדן טאג די הייליגע
תורה ,וואס דאס מיינט פאר איד ,די פילע גוטע זאכן וואס דאס
ברענגט אויפ'ן איד ברוחניות ובגשמיות.
מען האט געזינגען ווארימע ניגונים ,און נאכ'ן סיום איז דער
עולם זיך צעגאנגען מיט א געוואלדיגע התעוררות און התחזקות,
זיך צו שטארקן ווייטער אין לערנען די הייליגע תורה מיט גרויס
פלייס.
ותשחק ליום אחרון!
***

סוקסעספולע פארטי לטובת די מוסדות
דעם פארגאנגענעם זונטאג במשך א גאנצן טאג ,האבן
הונדערטער פרויען געשטראמט צום לעכטיגן ווינקל אין
וויליאמסבורג ,צום עטרת אפפעל זאל ,וואו עס געפינט זיך די
הייליגע ישיבה און תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב ,און וואו עס
קומען פאר כסדר די וועלט בארימטע חתונות בחנם.
פרויען פון אלע קרייזן און עידזשעס זענען געקומען שטיצן די
הייליגע מוסדות וואס געבט חיות און לעבן פאר זיי דורך די
שיעורים ,ספרים ,קונטרסים ,האט ליינס ,און אזוי ווייטער .די
פארטי איז ב"ה געווען א געוואלדיגע סוקסעס ,און עס איז
אריינגעקומען גאר אסאך פינאנציעלע און מאראלישע שטיצע
פאר די הייליגע מוסדות.
מיטן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען ווייטער אנגיין מיט מער
מוט און פלייס צו פארשפרייטן די הייליגע עצות פון הייליגן רבין
און מחזק זיין אידן צו לעבן מיט'ן
די אלע פרויען וואס זענען נישט אנגעקומען אנטייל צו 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  9און .1
בזכות נשים צדקניות

עוֹמר
לַ "ג ָבּ ֶ
"יוֹמא ְד ִהילוּלָ א" פוּן ֶר ִבּי
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ִדי ָ
רוֹיסער ָטאג ,עֶ ס וֶ ְ
עוֹמר ִאיז זֵ ייעֶ ר ַא גְ ֶ
ֶדער ָטאג לַ "ג ָבּ ֶ
עמאלְ ט אוֹיס ֵטייעֶ ֶרע
ערזֶ ענְ לִ יכֶ ע ִשׂ ְמ ָחה .עֶ ר ֵטיילְ ט ֶד ָ
יוֹח ִאיֶ ,דער ָטאג ִאיז ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן'ס פֶּ ְ
ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָ
חוּתּנִ ים פִ ְירן זִ י צוּ ֵטיילְ ן ַבּיי ַא ִשׂ ְמ ָחה ֵטייעֶ ֶרע ַמ ָתּנוֹת ,אוּן
עדן ֵאיינֶ עםַ ,אזוֹי וִ וי ַרייכֶ ע ְמ ָ
ַמ ָתּנוֹת פַ אר יֶ ְ
ַאזוֹי ֵטיילְ ט ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן אוֹיִ .די גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט ְ)בּ ָרכוֹת ט" (.כְּ ַדאי הוּא ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן לִ ְסמֹ עָ לָ יו ִבּ ְשׁעַ ת
ייט ְשׁט ַאז וֶ וען ַא ִאיד גֶ עפִ ינְ ט זִ יִ אין ַא ְשׁעַ ת ַה ְד ַחק ,עֶ ס ִאיז ִאים עֶ נְ ג,
עט ְ
אבּן ָדאס גֶ ַ
ַה ְד ַחק"ַ .צ ִד ִיקים ָה ְ
יוֹח ִאי.
רוֹיסן ַתּנָ א ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָ
וערן ִאין ִדי זְ כוּת פוּן ֶדעם גְ ְ
עהאלְ פְ ן וֶ ְ
עֶ ר ִאיז ִאין ַא ָצ ָרהֶ ,קען עֶ ר גֶ ָ
ארן אוֹיף ִמירוֹן צוּ זַ יין ַבּיי ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ִאין ֶדעם ָטאג פוּן לַ "ג
ישׁט זוֹכֶ ה צוּ פָ ְ
ֲאפִ ילוּ וֶ וער עֶ ס ִאיז נִ ְ
ערעכְ נְ ט ַמ ָמשׁ ַאזוֹי וִ וי ֶמען
וערט גֶ ֶ
אהעפְ ְטן צוּם ַצ ִדיק פוּן וואוּ עֶ ר ִאיזָ .דאס וֶ ְ
עוֹמרֶ ,קען זִ יָ א ֶבּער ַבּ ֶ
ָבּ ֶ
ערפַ אר ִאיז ֶדער ָטאג לַ "ג
ארט ִאיז ֶדער גַ אנְ ֶצער ֶמענְ ְטשֶׁ .ד ְ
ארט ,וַ וייל וואוּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ְט ַראכְ ט ָד ְ
ִאיז ָד ְ
עצט זִ יַ אוֶ ועק אוּן ֶמען
גוּטסֶ ,מען זֶ ְ
עמאלְ ט פּוֹעְ לְ 'ן ַאלֶ עס ְ
רוֹיסער ָטאגֶ ,מען ֶקען ֶד ָ
עוֹמר זֵ ייעֶ ר ַא גְ ֶ
ָבּ ֶ
יוֹח ִאי.
ער ְשׁ ְטן וָ ואס ֶמען וִ וילִ ,אין זְ כוּת פוּנֶ עם ַבּעַ ל ִהילוּלָ א ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
ייבּ ְ
ֶבּעט זִ י אוֹיס ַבּיים ֵא ֶ
עדט צוּם
עציעֶ ל וֶ וען ֶמען עֶ פְ נְ ט אוֹיף ַא ֵספֶ ר ַהזּ ַֹהרֶ ,מען זִ ְיצט אוֹיפְ 'ן ֵספֶ ר ,אוּן ֶמען ֶר ְ
ְספֶּ ִ
"מאוֹר
עבּ ֶרענְ גְ ט ִאין ֵספֶ ר ְ
וערט גֶ ְ
ערעכְ נְ ט ַאזוֹי וִ וי ֶמען ִאיז ַבּיים ִציוּןַ .אזוֹי וֶ ְ
וערט ָדאס גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ ְ
ייבּ ְ
ֵא ֶ
יקוּטי
אהאלְ ְטן ִאין זַ יין ֵספֶ ר .אוּן ַאזוֹי זָ אגְ ט ֶדער ֶר ִבּי )לִ ֵ
עֵ ינַ יִ ם" )יִ ְשׂ ַמח לֵ בַ ,מ ֶסכֶ ת ַשׁבָּ ת( ַאז ֶדער ַצ ִדיק ִאיז ַבּ ַ
ֲ
ערפַ אר וֶ וען
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן קצ"ב( ַאז ֶדער פָּ נִ יםֵ ,שׂכֶ ל אוּן נְ ָשׁ ָמה פוּנֶ עם ַצ ִדיק לִ יגְ ט ִאין זַ יין ֵספֶ ר ,אוּן ֶד ְ
ערעכְ נְ ט ַאזוֹי וִ וי ֶמען ִאיז ַבּיי זַ יין ִציוּן.
וערט עֶ ס גֶ ֶ
ֶמען זִ ְיצט ַבּיים ֵספֶ ר פוּנֶ עם ַצ ִדיק וֶ ְ
ישׁט ָדא ַקיין
ארן אוֹיף ִמירוֹן צוּ זַ יין ַמ ָמשׁ ַבּיים ִציוּן ִאיז נִ ְ
ַאוַ ַדאי וֶ וער עֶ ס ִאיז יָ א זוֹכֶ ה צוּ פָ ְ
רוֹיסע זַ א צוּ גֵ יין צוּ ֵק ֶבר פוּן ַא ַצ ִדיק,
ערע זַ א פוּן ֶדעםֲ .אפִ ילוּ ַא גַ אנְ ץ יָ אר ִאיז אוֹי זֵ ייעֶ ר ַא גְ ֶ
עס ֶ
גְ ֶר ֶ
ערצוּ ַבּיי ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ִאין ִמירוֹן
יוֹמא ְד ִהילוּלָ א פוּן ֶדעם ַצ ִדיק .אוּן נָ אכְ ֶד ְ
אוּן זִ יכֶ ער וֶ וען עֶ ס ִאיז ִאין ִדי ָ
גוּטס.
רוֹיסע יְ שׁוּעוֹת אוּן ְרפוּאוֹת אוּן ַאלֶ עס ְ
עוֹמרֶ ,קען ֶמען זִ יכֶ ער פּוֹעְ לְ 'ן גְ ֶ
לַ "ג ָבּ ֶ

רוּאיג פְּ לַ אץ ִאין ַא וִ וינְ ְקל
ַא ִ
ישׁט נָ אר ִאין
ויסן ַאז ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן גֶ עפִ ינְ ט זִ י נִ ְ
ארפְ ן וִ ְ
עוֹמר ַד ְ
ארן יָ א ַקיין ִמירוֹן אוּם לַ "ג ָבּ ֶ
ִדי וָ ואס ָפ ְ
ארג
ארג פוּן ִמירוֹןִ .די גַ אנְ ֶצע ַבּ ְ
ִדי ְמעָ ָרה ,נָ אר עֶ ר ִאיז אוֹיִ אין גַ אנְ ֶצע גֶ עגְ נְ ט ַארוּםִ ,אין ִדי גַ אנְ ֶצע ַבּ ְ
צוּשׁטוּפְּ ן ִאין ִדי ְמעָ ָרה.
מוֹסר נֶ פֶ שׁ זַ יין זִ יַ א ֵריינְ ְ
ישׁט ֵ
ארף זִ י נִ ְ
דוּשׁה פוּן ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹןֶ ,מען ַד ְ
ָהאט ִדי ְק ָ
ארט ִאיז ֶמען זִ יְ מ ַק ֵשׁר צוּ ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ,אוּן
רוּאיג פְּ לַ אץ ִאין ַא וִ וינְ ְקל ,אוּן פוּן ָד ְ
ֶמען ְט ֶרעפְ ט זִ יַ א ִ
ארףֶ .דער זְ כוּת פוּן ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ִמיט ַאלֶ ע
ער ְשׁ ְטן ַאלֶ עס וָ ואס ֶמען ַד ְ
ייבּ ְ
ֶמען ֶבּעט זִ י אוֹיס ַבּיים ֵא ֶ
וערן ִמיט
עהאלְ פְ ן וֶ ְ
אהאלְ ְטן ִאיז זִ יכֶ ער ֵמגִ ין ַאז ֶמען זָ אל ְשׁנֶ על גֶ ָ
ארט ַבּ ַ
רוֹיסע ַצ ִד ִיקים וָ ואס לִ יגְ ן ָד ְ
גְ ֶ
ארף.
וָ ואס ֶמען ַד ְ
קוּמען זִ י צוּזַ אם ַאלֶ ע נִ ְשׁמוֹת-
עסאנְ ֶטע זַ א זֶ עט ֶמען ַבּיי ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ִאין ִמירוֹן ,עֶ ס ֶ
ער ַ
ַאן ִאינְ ֶט ֶ
מוֹרי"םֲ ,ח ִס ִידים אוּן ִמ ְתנַ גְ ִדיםַ ,א ְשׁכְּ נַ זִ ים אוּן ְספַ ְר ִדיםַ ,אלֶ ע
יִ ְשׂ ָר ֵאל פוּן ְקלֵ יין ִבּיז גְ רוֹיסַ .ר ָבּנִ ים אוּן ַא ְד ִ
אבּן ַא ְשׁפְּ ַרא צוּ
רוֹיסע ַצ ִד ִיקים ָה ְ
ארט ,וַ וייל ִדי גְ ֶ
קוּמען צוּ ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן אוּן גֶ עפִ ינֶ ען זִ יָ דאס פְּ לַ אץ ָד ְ
ֶ
ארלִ ינֶ ער זי"ע ְשׁ ֵטייט ַא
אוֹיסנַ אםִ .אין ֵספֶ ר ֵבּית ַא ֲהרֹן פוּן ֶדעם ַצ ִדיק ֶר ִבּי ַא ֲהרֹן ַק ְ
ְ
עדן ִאיד ָאן
יֶ ְ
עדן ֵאיינֶ עםַ ,אזוֹי ִאיז ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן אוֹי פַ אר
ער ְשׁ ֶטער ִאיז פַ אר יֶ ְ
ייבּ ְ
"אזוֹי וִ וי ֶדער ֵא ֶ
גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע לָ שׁוֹןַ :
אבּן ִחיוֹת פוּן ֶר ִבּי
עדער ִאיד ֶקען ָה ְ
עדן ֵאיינֶ עם ,אוּן ֲאפִ ילוּ פַ אר נִ ְיד ִריגֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן" .זֶ עט ֶמען ַאז יֶ ֶ
יֶ ְ
גוּטס.
ארן ַאזוֹיפִ יל ִא ְידן צוּ זַ יין ִציוּן ,אוּן פּוֹעְ לְ 'ן אוֹיס ַאלֶ עס ְ
ערפַ אר פָ ְ
יוֹח ִאי ,אוּן ֶד ְ
ִשׁ ְמעוֹן ֶבּן ָ

ִשׁ ְיסן ִמיט ַא פַ ייל אוּן בּוֹיגְ ן
עוֹמרִ ,איז ַא
ֶדער ֶר ִבּי זָ אגְ ט ֵ)ספֶ ר ַה ִמדוֹת אוֹת בָּ נִ ים ִס ָימן ס"ג( ַאז צוּ ִשׁ ְיסן ִמיט ַא פַ ייל אוּן בּוֹיגְ ן אוּם לַ "ג ָבּ ֶ
אבּן נַ ַחת פוּן ִדי
אבּן ִקינְ ֶדער ,אוּן ֵסיי ַא ְסגוּלָ ה צוּ ָה ְ
ְסגוּלָ ה פַ אר ִקינְ ֶדערָ .דאס ֵמיינְ ט ֵסיי ַא ְסגוּלָ ה צוּ ָה ְ
לוֹמינוּ פִ ְירן זִ י צוּ ְמ ַקיֵ ים זַ יין וָ ואס ֶדער ֶר ִבּי זָ אגְ ט,
ער ֵהייטַ .אנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
ִקינְ ֶדער ,אוּן זֵ יי אוֹיפְ ִציעֶ ן גְ ִרינְ גֶ ְ
עוֹמר.
אוּן ִשׁ ְיסן ִמיט ַא פַ ייל אוּן בּוֹיגְ ן אוּם לַ "ג ָבּ ֶ
עקוּמען ַא
ֶ
ער ֵציילְ ט ַאז עֶ ס ִאיז ַא ָמאל גֶ
אר ְשׁ ֵטיין לוֹיט ִדי ַמ ֲע ֶשׂה וָ ואס ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ ֶד ְ
ֶמען ֶקען ָדאס פַ ְ
דוּרַ א לַ אנְ גֶ ע ַצייט פוּן
יוֹח ִאי ַאז זֵ יי וִ וילְ ן זִ י גֶ ט'ן וַ וייל עֶ ס ִאיז שׁוֹין ְ
פָּ אר-פָ אלְ ק צוּ ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ַ
אבּן ִקינְ ֶדערָ .האט זֵ יי ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן גֶ עזָ אגְ ט ַאז זֵ יי
ישׁט זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ָה ְ
אבּן נָ אכְ נִ ְ
זֵ ייעֶ ר ֲחתוּנָ ה אוּן זֵ יי ָה ְ
עצט
עוּדה ,זָ אלְ ן זֵ יי יֶ ְ
רוֹיסע ְס ָ
עמאכְ ט ַא גְ ֶ
אבּן זֵ יי גֶ ַ
ֶקענֶ ען זִ י גֶ ט'ן ָא ֶבּער ַאזוֹי וִ וי ַבּיי זֵ ייעֶ ר ֲחתוּנָ ה ָה ְ
עוּדה
רוֹיסע ְס ָ
עמאכְ ט ַא גְ ֶ
אבּן גֶ ַ
אבּן ַאזוֹי גֶ עטוּן ,זֵ יי ָה ְ
עוּדה ַבּיים זִ י גֶ ט'ן .זֵ יי ָה ְ
רוֹיסע ְס ָ
אוֹיַ מאכְ ן ַא גְ ֶ
עוּדה ָהאט
עוּדה ,אוּן נָ אִ די ְס ָ
עט ִרינְ ְקן ִמיט וַ ויין ַבּיי ִדי ְס ָ
ער ֵהייםֶ ,דער ַמאן ָהאט זִ יָ אנְ גֶ ְ
ַבּיי זֵ יי ִאינְ ֶד ְ
אטע'ס הוֹיז ֶקענְ ְסטוּ
עצט ַא ֵהיים צוּ ַדיין ַט ֶ
ייסט יֶ ְ
עֶ ר גֶ עזָ אגְ ט צוּ זַ יין וַ וייבּ ִשׁיכּוֹר'עֶ ְר ֵהייט" :וֶ וען דוּ גֵ ְ
עמען ִמיט ִדיר" ,אוּן ַאזוֹי
יטנֶ ֶ
ארפְ ְסט פוּן ָדא אוּן עֶ ס ִמ ְ
גוּטע זַ א וָ ואס דוּ ַד ְ
לוֹיבּן ֵסיי וֶ ועלְ כֶ ע ֶ
אוֹיס ְק ְ
ִדיר ְ
עשׁלָ אפְ ןָ ,האט ִדי פְ רוֹי גֶ עזָ אגְ ט
עשׁלָ אפְ ן ִשׁיכּוֹר'עֶ ְר ֵהייט .וֶ וען ֶדער ַמאן ִאיז שׁוֹין ִטיף גֶ ְ
ִאיז עֶ ר ַאיינְ גֶ ְ
ער ְט ָראגְ ן צוּ ִאיר
ייבּן ֶדעם ַמאן ִמיט זַ יין ֶבּעט אוּן ִאים ַא ִר ֶיבּ ְ
פַ אר ִא ֶירע ְקנֶ עכְ ט ַאז זֵ יי זָ אלְ ן אוֹיפְ ֵה ְ
אטע'ס הוֹיז ִמיט זַ יין
עט ָראגְ ן צוּ ִאיר ַט ֶ
אבּן ִאים ַא ִר ֶיבּער גֶ ְ
אבּן ַאזוֹי גֶ עטוּן ,זֵ יי ָה ְ
אטע'ס הוֹיז .זֵ יי ָה ְ
ַט ֶ
ועקט אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עזֶ ען וואוּ עֶ ר גֶ עפִ ינְ ט זִ יָ ,האט עֶ ר ִאיר
ערוֶ ְ
ֶבּעט .וֶ וען ֶדער ַמאן ָהאט זִ יֶ ד ְ
אסט ִמיר גֶ עזָ אגְ ט ַאז ִאיֶ קען
ערט" :דוּ ָה ְ
גֶ עפְ ֶרעגְ ט" :וואוּ גֶ עפִ ין ִאי זִ יָ דא?" ָהאט זִ י גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
אטע'ס הוֹיז,
גוּטע זַ א וָ ואס ִאי וִ ויל פוּן ַדיין הוֹיז ,אוּן עֶ ס ַא ֵהיים ְט ָראגְ ן צוּ ַמיין ַט ֶ
עמען ֵסיי וֶ ועלְ כֶ ע ֶ
נֶ ֶ
עקלִ ְיבּן"...
אוֹיסגֶ ְ
עס ֶטע זַ א וָ ואס ִאיָ האבּ זִ יְ 
ענוּמעןָ ,דאס ִאיז ִדי ֶבּ ְ
ערפַ אר ָהאבּ ִאיִ דיר גֶ ֶ
אוּן ֶד ְ
ער ֵציילְ ט ִדי ַמ ֲע ֶשׂה ,אוּן גֶ עפְ ֶרעגְ ט וָ ואס
אבּן ִאים ֶד ְ
צוּריק גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ,זֵ יי ָה ְ
זֶ ענֶ ען זֵ יי ִ
ערט ִדי ַמ ֲע ֶשׂה ָהאט עֶ ר זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט" :אוֹיבּ ַאזוֹיַ ,אז ִאיר ָהאט
עה ְ
וייטער .וֶ וען עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
זֵ יי זָ אלְ ן טוּן וַ ֶ
ייבּן ִאינְ ֵאיינֶ עם ,אוּן ִאי וואוּנְ ְטשׁ ַאייָ אן ַאז ִאיר זָ אלְ ט
אקע ְבּלַ ְ
ארק לִ יבּ ,זָ אלְ ט ִאיר ַט ֶ
זִ יַ אזוֹי ְשׁ ַט ְ
וארן ִמיט
עהאלְ פְ ן גֶ עוָ ְ
אקע גֶ עוֶ וען ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען גֶ ָ
וערן ִמיט ִקינְ ֶדער" .אוּן ַאזוֹי ִאיז ַט ֶ
עהאלְ פְ ן וֶ ְ
גֶ ָ
אבּן ִקינְ ֶדער.
עהאלְ פְ ן ִא ְידן צוּ ָה ְ
יוֹח ִאי ָהאט גֶ ָ
לִ יכְ ִטיגֶ ע גֶ עזוּנְ ֶטע ִקינְ ֶדער .זֶ עט ֶמען וִ וי ֶר ִבּי ִשׁ ְמעוֹן ַבּר ָ
יוֹמא ְד ִהילוּלָ אְ ,מסוּגָ ל פַ אר ִקינְ ֶדער.
עמאלְ ט ִאיז זַ יין ָ
עוֹמר ,וָ ואס ֶד ָ
ערפַ אר ִאיז ֶדער ָטאג לַ "ג ָבּ ֶ
אוּן ֶד ְ
עוֹמר(
מוֹה ָרא"שׁ עֶ ֶר לַ "ג בָּ ֶ
)שׂיחוֹת ַ
ִ

ג

>>>>>>

ָאפְּ לָ אזְ ן ִדי ַאלֶ ע ִא ְיבּ ִריגֶ ע ְשׁ ֵטיינֶ ער"ֶ .דער ֶרבִּ י ָהאט ִאים ִמיט
אשׁי
ֶדעם ְמ ַר ֵמז גֶ עוֶ וען ַאז ֵאיינֶ ע פוּן ִדי פִ יר אוּן ְצוָ ואנְ ִציג ָר ֵ
ייבּן
אר ְבּןָ ,א ֶבּער זִ י וֶ ועט בְּ לַ ְ
ֵא ָיב ִרים פוּנֶ עם ָטאכְ ֶטער וֶ ועט ְשׁ ַט ְ
עבּן.
לֶ ְ
ישׁט
ֶדער ֶר ִבּי ָהאט ִאים גֶ עזָ אגְ ט" ,וֶ וען דוּ וָ ואלְ ְסט נִ ְ
אקוּמען ִדי ְקלֶ עפּ ,וָ ואלְ ט זִ י
ְמ ַה ְר ֶהר גֶ עוֶ וען אוֹיף ִמיר ַבּיים ַבּ ֶ
עהאט
אסט ָא ֶבּער יָ א גֶ ַ
וארןַ ,אזוֹי וִ וי דוּ ָה ְ
ִאינְ גַ אנְ ְצן גֶ עזוּנְ ט גֶ עוָ ְ
ער ֶיבּער וֶ ועט זַ יין ַאזוֹיַ ,אז נָ אר ֵאיין ֵא ֶבר
עוֹמת אוֹיף ִמירֶ ,ד ִ
ַתּ ְר ֶ
עבּן".
ייבּן לֶ ְ
אר ְבּן אוּן זִ י וֶ ועט ְבּלַ ְ
וֶ ועט ְשׁ ַט ְ
אקע גֶ עוֶ ועןִ ,איר ְקלֵ יין פִ ינְ גֶ ער פוּן ַהאנְ ט
אוּן ַאזוֹי ִאיז ַט ֶ
וארן.
אר ְבּןָ ,א ֶבּער זִ י ִאיז גֶ עזוּנְ ט גֶ עוָ ְ
עשׁ ָט ְ
ִאיז ִאינְ גַ אנְ ְצן ָאפְּ גֶ ְ
קמה
ָדאס ִאיז ָא ֶבּער נָ אר גֶ עוֶ וען ִאין ָאנְ הוֹיבּ פוּן זַ יין ִה ְת ַק ְרבוּת
עהאט ַא ַסאְ מנִ יעוֹת אוּן
צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ןַ ,אז עֶ ר ָהאט גֶ ַ
נִ ְסיוֹנוֹתָ ,א ֶבּער גְ לַ יי וֶ וען עֶ ר ָהאט זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן
עשׁ ִטיגְ ןִ ,בּיז עֶ ר
ארק גֶ ְ
ְמ ַב ֵטל צוּ זַ יין צוּם ֶר ִבּי'ןִ ,איז עֶ ר גָ אר ְשׁ ַט ְ
עבּן.
רוֹיסער ִחידוּשׁ זַ יין גַ אנְ ץ לֶ ְ
וארן ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ער גְ ֶ
ִאיז גֶ עוָ ְ
עמאכְ ט ַא ַסא
עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ַאן ָאפֶ ענֶ ער ַבּעַ ל מוֹפֵ ת ,עֶ ר ָהאט גֶ ַ
ערלִ יכֶ ע
אוֹתוֹת וּמוֹפְ ִתים ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עזֶ ען גָ אר וואוּנְ ֶד ְ
ַמ ְראוֹת אוּן ֶחזְ יוֹנוֹת.
קמו
ועדיוְ ֶוקע זֶ ענֶ ען ַא ַסאֶ מענְ ְט ְשׁן נִ ְת ַק ֵרב
עדוֶ ִ
ארט ִאין ֶמ ְ
ָד ְ
ערט
ערנֶ ענְ ֶט ְ
וארן צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִבּי'ן ,אוּן ֶדער ֶר ִבּי ָהאט זֵ יי ֶד ְ
גֶ עוָ ְ
ער ְשׁ ְטן] .פַ אר ַא ַסאֶ מענְ ְט ְשׁן וָ ואס זֶ ענֶ ען נִ ְת ַק ֵרב
ייבּ ְ
צוּם ֵא ֶ
ועדיוְ ֶוקעָ ,האט ֶדער ֶר ִבּי
עדוֶ ִ
ארט ִאין ֶמ ְ
וארן צוּ ִאים ָד ְ
גֶ עוָ ְ
"מ ִסלַּ ת יְ ָשׁ ִרים"[.
ערנֶ ען ֶדעם ֵספֶ ר ְ
ייסן זֵ יי זָ אלְ ן לֶ ְ
עה ְ
גֶ ֵ

נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

פרישע חתונה אין היכל הישיבה קומענדיגע וואך
דעם קומענדיגן דאנערשטאג פ' בהר וועט אי"ה פארקומען די חתונה פון הבה"ח ישראל סאמעט הי"ו ,עב"ג
בת הרה"ח מוה"ר דניאל בוים שליט"א מחשובי אנ"ש .די חתונה וועט פארקומען אין בית המדרש היכל הקודש
ברסלב אין וויליאמסבורג.
ווי ביי די פריערדיגע חתונות ,וועט דאס מאל אויך אלעס ווערן צוגעשטעלט גענצליך אומזיסט פאר ביידע
זייטן ,אלע משפחות פון די קהלה לייגן צו א האנט צוצושטעלן אלע געברויכן פון די חתונה ,און גלייכצייטיג איז
ערווארטעט אז דאס וואס זיין גאר א פרייליכע חתונה ,ווי ביי די פריערדיגע חתונות אין ישיבה.
מיט יעדע פרישע חתונה וואס קומט פאר אין שול ,ווערן די חתונות נאך מער שטילער און באשיידענער .ביי
יעדע פרישע חתונה קומען אויף פרישע געדאנקען ווי אזוי צו מאכן די חתונה נאך מער היימיש און אידיש ,ווי
אזוי אויסצוגעבן נאך ווייניגער געלט פאר אומנויטיגע צוועקן ,און די חתונות ווערן מער פרייליך און מער פשוט
און איינפאך.
צו די זעלבע צייט ,מאכן אבער די חתונות גאר הויכע קולות .פאר די פילע מחותנים וואס ברעכן אונטער די
לאסט פון די אומגעהויערע גרויסע הוצאות החתונה ,וואס איז פאר כמעט יעדן אוממעגליך צו באצאלן אן
חובות; פאר די מחותנים הערט זיך די נייעס איבער די אומזיסטע חתונות אין זייערע אויערן ווי קולות וברקים
אויף די העכסטע טענער .די אומזיסטע חתונות מאנען און פאדערן ,זיי ווייזן קלאר שווארץ אויף ווייס אז ס'איז
מעגליך חתונה צו מאכן די קינדער מיט אן אמת'ע רואיגקייט און שלוות הנפש ,נישט ווי ס'איז שוין איינגעגעסן
געווארן ביי מענטשן אז א חתונה מוז קראנק מאכן די עלטערן פון ביידע זייטן רחמנא ליצלן.
ווען עס ענדיגט זיך די פאר שעה פון די חתונה ,וואס האט מען דעמאלט פון די אלע געלטער וואס מ'האט
געווארפן אין מיסט? די איינציגסטע זאך וואס בלייבט ,איז דאך נאר די נחת וואס מ'וועט האבן שפעטער פון
דעם פרישן פאר-פאלק ,און אויך  -אויב האט מען נישט דעם ריכטיגן שכל  -די פילע חובות מיט וואס מ'וועט
זיך מוטשען צו באצאלן פאר די קומענדיגע יארן.
דעריבער איז ווערד צו באגריסן די קלוגע מחותנים ,די קלוגע חתן כלה ,וואס טוען די ריכטיגע שריט ,זיי געבן
נישט אויס קיין איבריגע געלטער פאר די נאכט פון חתונה ,זיי טראכטן נאר פון תכלית ,וואס וועט זיין נאך די
חתונה ,דער עיקר ציל איז אויפצושטעלן א אידישע שטוב ,א בית נאמן בישראל.
דער אייבערשטער זאל זיי טאקע העלפן אז ס'איז זאל א קשר של קימא און א בנין עדי עד ,מיט דורות ישרים
ומבורכים געזונטערהייט.
כי טובה חכמה מפנינים!
***

קמז

וארן ִאין
אקאנְ ט גֶ עוָ ְ
ארק ַבּ ַ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִבּי ִאיז זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
רוֹיסער ַבּעַ ל מוֹפֵ ת אוּן ַא
ועדיוְ ֶוקע ַאלְ ס ַא גְ ֶ
עדוֶ ִ
ְשׁ ָטאט ֶמ ְ
"אי וֵ וייס
ַמ ְמ ִתּיק ִדינִ יםֵ .איינְ ָמאל ָהאט ֶדער ֶר ִבּי גֶ עזָ אגְ טִ ,
ארף ָדא
ישׁט וִ וי ַאזוֹי ִדי ַצ ִד ִיקים ַמאכְ ן ַא פִּ ְדיוֹן ,וַ וייל ְמ ַ'ד ְ
נִ ְ
ֶקענֶ ען ַאלֶ ע פִ יר אוּן ְצוָ ואנְ ִציג ָבּ ֵתּי ִדינִ ים ,אוּן וֶ וען ְמ ְ'בּ ֶרענְ גְ ט
ויסן ִאין וֶ ועלְ כְ ן ֵבּית ִדין ְמ ִ'איז יֶ ענֶ עם
ארפְ ן זֵ יי וִ ְ
זֵ יי ַא פִּ ְדיוֹןַ ,ד ְ
ַדןְ .ס ֶ'קען ָדא זַ יין ַאז ְמ' ַמאכְ ט ַא פִּ ְדיוֹן אוּן ְמ' ִאיז ַמ ְמ ִתּיק ִדי
ִדינִ ים ַבּיי ֵאיין ֵבּית ִדין ,אוּן ֶבּ ֱא ֶמת ִאיז ֶמען יֶ ענֶ עם גָ אר ַדן ִאין
קוֹדם ִאין
ויסן ֶ
ארף ֶמען וִ ְ
ער ֶיבּער ַד ְ
ערן ֵבּית ִדיןֶ .ד ִ
ַאן ַאנְ ֶד ְ
ערנָ אַ מאכְ ן ֶדעם פִּ ְדיוֹן
וֶ ועלְ כְ ן ֵבּית ִדין ְמ ִ'איז יֶ ענֶ עם ַדן ,אוּן ֶד ְ
ארט ַבּיי יֶ ענֶ עם בֵּ ית ִדין".
אוּן ַה ְמ ָתּ ָקה ָד ְ
"איֶ קען ַאלֶ ע פִ יר
"א ֶבּער ִאיָ - "האט ֶדער ֶר ִבּי גֶ עזָ אגְ ט ִ -
ָ
אוּן ְצוָ ואנְ ִציג ָבּ ֵתּי ִדינִ ים ,אוּן ִאיֶ קען אוֹיַ מאכְ ן ַאן ַאפִּ יל פוּן
וייטן ִבּיז צוּ ַאלֶ ע פִ יר אוּן ְצוָ ואנְ ִציגָ .דאס
ֵאיין ֵבּית ִדין צוּם ְצוֵ ְ
ישׁט ֶדער פְּ ַסק פוּן
ייסט ַאז ִאיֶ קען זָ אגְ ן ַאז ְס'גֶ עפֶ עלְ ט ִמיר נִ ְ
ֵה ְ
וייטן
ֶדעם בֵּ ית ִדין אוּן ִאי וִ ויל ְמ'זָ אל עֶ ס ִמ ְשׁפָּ ט'ן ִאין ַא ְצוֵ ְ
וייטער צוּ ַאלֶ ע פִ יר אוּן ְצוָ ואנְ ִציג ָבּ ֵתּי
ֵבּית ִדין ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
עשׁטוּפְּ ט ֶדער
ערוַ וייל ָאפְּ גֶ ְ
אטשׁ ֶד ְ
וערט כָ ְ
ִדינִ ים .אוּן ַאזוֹי וֶ ְ
וישׁן טוּט ָדאֶ דער ֶמענְ ְטשׁ ִמ ְצוֹת אוּן
ִמ ְשׁפָּ ט ,אוּן ִאינְ ְצוִ ְ
טוֹבים ,אוּן ָדאס ֶהעלְ פְ ט ִאים ַארוֹיס ַבּיים ִמ ְשׁפָּ ט".
ַמ ֲע ִשׂים ִ
ענוּמען פוּן ֵספֶ ר "פְּ עֻ לַּ ת ַה ַצ ִדיק"
ארזֶ עצוּנְ ג קוּ ְמט אי"ה  -גֶ ֶ
פָ ְ

ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע
27 Skillman St.

עיר וקדיש מן שמיא נחית
הננו מודיעים לכל אנשי שלומינו שיתקיים אי"ה

מ'ענדיגט און מ'הויבט ווידער אן נ"ך
דעם פארגאנגענעם זונטאג האבן אנשי שלומינו זוכה געווען צו ענדיגן גאנץ נביאים וכתובים ,און מאנטאג
האט מען אנגעהויבן פון פריש צו לערנען דעם טעגליכן שיעור פון צוויי פרקים נ"ך ,אנהויבנדיג פון ספר יהושע.
ווי באקאנט האט מוהרא"ש זי"ע איינגעפירט אז אלע אנשי שלומינו זאל יעדן טאג לערנען א דף גמרא בבלי,
א דף ירושלמי ,און א פרק אין תוספתא ,וואס מיט דעם בויט מען זיך אויף א בי"ת נצחי אויף יענע וועלט .מיט
עטליכע יאר צוריק האט דער ראש ישיבה שליט"א צוגעלייגט אז מ'זאל אויך לערנען יעדן טאג צוויי פרקים אין
נ"ך .איין מחזור אין נ"ך האט דער ראש ישיבה שליט"א פארגעלערנט יעדן טאג ,און די אלע וועלכע הויבן יעצט
אן נאכאמאל נ"ך ,וועלן זיך מחיה זיין מיט די הערליכע שיעורים ,ביים סוף פון יעדן קאפיטל ווערט אויך
אויסגעשמועסט די מוסר און התחזקות וואס מ'קען ארויסנעמען פון דעם קאפיטל .מ'קען הערן די אלע
הערליכע שיעורים אויפ'ן "קול ברסלב" טעלעפאן ליין ]זע די נומערן ביים סוף פונעם גליון[ און דרוקן  2און
דערנאך .8
אינעם "מכתב יומי" די וואך דינסטאג האט דער ראש ישיבה שליט"א געשריבן" :בארעכן זיך און מאך זיך א
חשבון אז דו זאלסט אויך זוכה זיין צו לערנען און מסיים זיין כאטש איין מאל אין דיין לעבן גאנץ נביאים
וכתובים .דער הייליגער רבי האט געזאגט" :נ"ך איז מיין מוסר ספר"; ווען מען לערנט נ"ך זעט מען אן
אינטערעסאנטע זאך ,יעדעס מאל ווען עס איז געווען שלעכטע צייטן פאר די אידן ,א רשע איז געקומען און
געוואלט שלעכטס טון ,האבן זיי געשריגן צום אייבערשטער און דער אייבערשטער האט זיי געהאלפן .נאכדעם
האבן זיי ווייטער פארגעסן פונעם אייבערשטער האט זיי דער אייבערשטער נאכאמאל געשיקט א רשע זאל
קומען מלחמה האלטן מיט זיי און ווען זיי האבן ווייטער געזען אז זיי קענען זיך נישט קיין עצה געבן האבן זיי
נאכאמאל תשובה געטון; פון דעם קען זיך יעדער מענטש לערנען וואס ער האט צו טון ווען ער האט חס ושלום
א צרה".
ובהם נהגה יומם ולילה!
***

הערליכע סיום הש"ס אין ישיבה
די וואך מיטוואך איז פארגעקומען א הערליכע סעודה לכבודה של תורה ,ווען הבחור החשוב לייבי ראטה
ני"ו האט זוכה געווען צו ענדיגן גאנץ ש"ס.
<<<<<<

הבטחת מוהרא"ש

חיזוק צום טיר

מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

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

אשר בנחל

סעודת הילולת התנא האלקי
רבי שמעון בר יוחאי

וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

מיטוואך נאכט בבית מדרשינו

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און
געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני ,זיווגים הגונים ,רפואות וישועות.

הגבאים

רופט שוין 845-248-1651

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; מעשיות פון תפלה; און נאך

 / 845-414-8429 / 212-444-9191ארץ ישראל  / 0797040066ענגלאנד 03303502361
> < BreslevCenter.com
ד

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

