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בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ

יח ַּוי ְִהי ְב ֵבית אֲדוֹנָׁיו ַּה ִמ ְצ ִרי ,מו ַֹהרָא"ׁש ִאיז ַמ ְס ִביר
ֹסף ַּוי ְִהי ִאיש ַּמ ְצ ִל ַּ
ַּוי ְִהי ה' ֶאת יו ֵ
ֲפילּו וֶוען ַא ִאיד
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק ב' ִס ָימן י"ב) ַאז א ִ
ֶבי זָאגְ ט ִ(ל ֵ
דֶעם פָסּוק לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
ִיׁשט
ֶער ְׁש ְטן ,אוֹיב ָאבֶער גִ ְיבט עֶר נ ְ
דּור ְך ִמיט ֲעבֵירוֹת ,עֶר ִאיז וַוייט פּונֶעם אֵייב ְ
ַאלט ְ
פ ְ
עלף ִמיר ,וַוייז ִמיר דֶעם ִר ְיכ ִטיגְ ן וֶועג",
אׁשעפֶער ֶה ְ
"ב ֶ
ֶער ְׁש ְטןַ :
אוֹיף ,עֶר בֶע ט דֶעם אֵייב ְ
ֶר ִליכֶער ִאיד.
וֶועט עֶר זִיכֶער צּום סוֹף זַיין ַאן ע ְ
ְחּומא ְוי ֵֶׁשב) א ֹו ְיפן פָסּוק וַַּּי ְרא אֲדוֹנָׁיו ִכי ה' ִאּתוֹ ,פו ִֹטיפַר ָהאט
ֶדרָׁש ַתנ ָ
ֶדרָׁש זָאגְ ט (מ ְ
דֶער מ ְ
ֶדרָׁש" :וִוי ַאזוֹי ָהאט דֶער
ֶער ְׁש ֶטער ִאיז ִמיט י ֹוסֵףְ .פרֶעגְ ט דֶער מ ְ
גֶעזֶען ַאז דֶער אֵייב ְ
ֶער ְׁש ֶטער ִאיז ִמיט י ֹוסֵף?" זָאגְ ט ֶדער
ֶעוואּוסט ַאז דֶער אֵייב ְ
ְ
ָטמֵא'נֶער גוֹי פו ִֹטיפַר ג
ֶער ְׁש ְטן ,וֶוען עֶר ִאיז
ֶעדן צּום אֵייב ְ
ערט צּו ר ְ
ֶעה ְ
ֹיפג ֶ
ִיׁשט או ְ
ֶדרָׁש ַאז י ֹוסֵף ָהאט נ ְ
מְ
ֶער ְׁש ְטן:
ֶעטן דֶעם אֵייב ְ
ֶער ֵהייט גֶעב ְ
אדינֶען זַיין ֶהערָ ,האט עֶר ְׁש ִטיל ְ
ַארַיי ְנגֶעגַא ְנגֶען ַב ִ
ֶעפינֶען חֵן ִאין ִדי א ֹויגְ ן
עלף ִמיר ַאז ִא ְיך זָאל ג ִ
על ְפןֶ ,ה ְ
אׁשעפֶער ,נָאר דּו קֶענ ְְסט ִמיר ֶה ְ
"ב ֶ
ַ
ֶעפרֶעגְט" :וָואס
צּופ ִר ְידן ִמיט ִמיר" ,אּון פו ִֹטיפַר ָהאט ִאים ג ְ
פּון ַמיין ֶהער ,עֶר זָאל זַיין ְ
ֶערט:
אכ ְסט ִמיט ִמיר ִכיׁשּוף?" ָהאט י ֹוסֵף גֶע ֶענ ְְטפ ְ
ֶער ֵהייט? דּו ַמ ְ
ארט ְׁש ִטיל ְ
זָאגְ ְסטּו ָד ְ
ֶער ְׁש ְטןִ ,א ְיך בֶעט ִאים ַאז ִא ְיך זָאל ַמ ְצ ִל ַיח זַיין" אּון פּון
"נֵייןִ ,א ְיך רֶעד נָאר צּום אֵייב ְ
ִיך י ֹוסֵף
ֶער ְׁש ֶטער ִאיז ִמיט י ֹוסֵףַ .אזוֹי ָהאט ז ְ
דֶעם ָהאט פו ִֹטיפַר גֶעזֶען ַאז דֶער אֵייב ְ
ָוארן קַיין ִמ ְצ ַריִם,
ָואר ְפן גֶעו ְ
ַארו ְ
אל ְטן ִאין זַיין ְׁשוֶוערֶע ַמצָב וֶוען עֶר ִאיז פ ְ
ֶער ַה ְ
גֶעקֶענְט ד ְ
ֶער ְׁש ְטן עֶר זָאל ַמ ְצ ִל ַיח זַיין.
ֶעטן דֶעם אֵייב ְ
ערט צּו ב ְ
ֶעה ְ
ֹיפג ֶ
ִיׁשט או ְ
עֶר ָהאט נ ְ
יח ַּוי ְִהי ְב ֵבית אֲד ֹונָׁיו
ֹסף ַּוי ְִהי ִאיש ַּמ ְצ ִל ַּ
דָאס ִאיז ְפ ַׁשט ִאין פָסּוקַּ ,וי ְִהי ה' ֶאת יו ֵ
י'ׁשע הוֹיז,
ֲפילּו עֶר ִאיז גֶעוֶוען ִאין ִדי ִמ ְצ ִר ֶ
ַּה ִמ ְצ ִרי ,י ֹוסֵף ָהאט זֵייעֶר ַמ ְצ ִל ַיח גֶעוֶוען ,א ִ
ֶער ַפאר ָהאט
ֶער ְׁש ְטן ,ד ְ
ֶעדט צּום אֵייב ְ
אל ְטן ,אּון עֶר ָהאט גֶער ְ
ֶער ַה ְ
ִיך ד ְ
וַוייל עֶר ָהאט ז ְ
עכ ְס ֶטע ַמ ְדרֵיגוֹת.
עֶר ַמ ְצ ִל ַיח גֶעוֶוען ,אּון ָאנְקּומֶען צּו ִדי ֶה ְ
ֵׁשב ט)
(זֹאת ַהת ֹורָה וַי ֶ

***
ַׁש"י זָאגְ ט ַאז ִדי ְׁש ָב ִטים
ּושמ ֹו ִחירָׁה .ר ִ
ָׁמי ְ
ְהּודה ֵמ ֵאת ֶא ָׁחיו ַּויֵט ַּעד ִאיש ֲעדֻל ִ
וַיֵרֶד י ָׁ
ָואלט
אבן גֶעזָאגְ ט ַאז עֶר ו ְ
ֹיס ֵקייט וַוייל זֵיי ָה ְ
ֶערט יְהּודָה פּון זַיין גְ רו ְ
ָאפגֶענִיד ְ
אבן ַאר ְ
ָה ְ
ִיׁשט
ֲקב זָאל נ ְ
אטע יַע ֹ
ֹיפן י ֹוסֵף אּון דֶער ַט ֶ
ַארקו ְ
ִיׁשט פ ְ
אל ְטן ַאז מֶען זָאל נ ְ
צּור ְיק ַה ְ
גֶעקֶענְט ִ
ַער .זָאגְ ט דֶער פָסּוק ַאז יְהּודָה ִאיז גֶעגַא ְנגֶען צּו " ַא ֶמענ ְְטׁש" ִחירָה ,מֶען
ֹיפיל צ ַ
אבן ַאזו ִ
ָה ְ
ַר ָׁשה
ַוייטער ִאין ִדי פ ְ
ִיׁשט "זַיין ַחבֶר"; ו ֶ
"א מֶענ ְְטׁש" אּון נ ְ
רּופט ִאים ָאן ַ
זֶעט ַאז דֶער פָסּוק ְ
ֶוערט עֶר
ָׁמיָ ,דא ו ְ
ְהּודה ֶאת גְ ִדי ָׁה ִעזִים ְביַּד "רֵעֵהּו" ָׁה ֲעדֻל ִ
ְׁש ֵטייט ָאבֶערַּ ,וי ְִש ַּלח י ָׁ
ֶערּופן "זַיין ַחבֶר".
ׁשוֹין ָא ְנג ְ
ֶערקֶענְט מֶען וֶוער עֶס ִאיז ַאן ֱאמֶת'עֶר ַח ֶבר אּון
מו ַֹהרָא"ׁש ִאיז דָאס ַמ ְס ִביר ַאז ַאזוֹי ד ְ
ִיׁשט .וֶוען עֶס גֵייט גּוט פַאר ַא מֶענ ְְטׁש אּון עֶר ִאיז ְברּום ַה ַמ ֲעלָה אּון ַדאן ָהאט
וֶוער נ ְ
ִיך פָׁשּוט
ִוילן ז ְ
ֵרים ,נָאר זֵיי ו ְ
ִיׁשט ַאז זֵיי זֶענֶען ֱאמֶת' ֶע ֲחב ִ
ֵרים ,מֵיינְט דָאס נ ְ
עֶר ֲחב ִ
ייבט
ֲחנ ְְפ' ֶענֶען צּו ִאים .וֶוען זֶע ט מֶען וֶוער עֶס ִאיז ַאן ֱאמֶת'עֶר ַחבֶר? וֶוען דֶער מֶענ ְְטׁש ֵה ְ
וייטער צּו
ָאך ַו ֶ
ַאר ִל ְירט זַיין גְדּולָה אּון דֶער ַחבֶר ְׁש ֵטייט ִאים נ ְ
ארג ַארָאפ ,עֶר פ ְ
ָאן גֵיין ַב ְ
על ְפן ,דָאס מֵיינְט ַאן ֱאמֶת'עֶר ַחבֶר.
צּוה ְ
ֹיס ֶ
ִדי ַהא ְנ ט ִאים ַארו ְ
אבן ַאוֶועק גֶענּומֶען ִדי גְדּולָה
ָאכדֶעם וָואס ִדי ְׁש ָב ִטים ָה ְ
ָדאס זֶע ט מֶען דָא ִאין פָסּוק ,נ ְ
ֲשה פּון ָת ָמר וָואס יְהּודָה ָהאט גֶעזָאגְ ט פֶן נ ְִהיָה לָבּוז ,עֶס
ָאך ִדי ַמע ֶ
פּון יְהּודָה ,אּון נ ְ
ִיׁשט
ֶעסט וֶועגְ ן ָהאט ִאים דֶער ַחבֶר נ ְ
ִאיז גֶעוֶוען ַא ִבזָיוֹן פַאר יְהּודָה ,אּון פּון ד ְ
ייסט ַאן ֱאמֶת'עֶר ַחבֶר.
ָא ְפגֶעלָאזְט ,דָאס ֵה ְ
ִיׁשט
ַאלן ,זָאל עֶר ִאים נ ְ
ֶערפַאר וֶוען אֵיינֶער זֶע ט ַביי זַיין ַחבֶר ַאז עֶר ִאיז גֶעפ ְ
אּון ד ְ
ֵייביג ,אּון
על ְפט א ִ
ׁשּובה ֶה ְ
ֶערט עֶר זָאל ִאים מֶער ְמ ַחזֵק זַיין ,וַוייל ְת ָ
ַארק ְ
ָא ְפלָאזְן ,נָאר פ ְ
גּוטן.
צּוריק ְברֶענְגְן צּום ְ
ִמיט ַא ִב ְיסל ִחיזּוק קֶען מֶען ִאים ִ
ֶך ַחבֶר)
(שיחוֹת מו ַֹהרָא"ׁש ֵחלֶק ח' ֶער ְ
ִ

א
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ֵיילט
ֶערצ ְ
ֹהרָׁא"ש ד ְ
מו ַּ
וֶוען ִמיר ִצינְ דֶ ען ָאן ִדי הֵ יילִ יגֶע חֲ נּוכָּה לִ יכְ ט,
ארץ אּון נְ ָּשמָּ הִ ,מיר
לַייכְ ט ָּדאס אוֹיף אּונְ זֶער הַ ְ
נּוצן ִדי הֵ יילִ יגֶע חֲ נּוכָּה טֶ עג
ֹיס ְ
ארפְ ן או ְ
ַד ְ
ארקַ ,אז
צּושיינֶען ַאזוֹי ְשטַ ְ
אוֹיפְ צּולַייכְ ְטן אּון אוֹיפְ ַ
ָּדאס זָּאל שוֹין ָאנְ הַ אלְ ְטן אוֹיְך אוֹיף וַ וייטֶ ער ,אוֹיף
ִדי גַאנְ צֶ ע יָּאר.
ארפְ ן זִ יְך
ִדי עֶ ְר ְשטֶ ע זַאְך ִמיט וָּ ואס ִמיר ַד ְ
קּוקן אוֹיף ִדי
יט'ן ְ
ישן ִאין ִדי טֶ עגִ ,איז ִמ ְ
אוֹיפְ פְ ִר ְ
קּוקן אוֹיף ִדי גּוטֶ ע
ְ
יט'ן
גּוטֶ ע זַייט פּון אּונְ זִ ,מ ְ
חֲ ל ִָּקים וָּ ואס ִמיר הָּ אבְ ן ,אּון ַדאנְ ֶקען דֶ עם
גּוטס וָּ ואס עֶ ר גֶעבְ ט
ער ְש ְטן אוֹיף ִדי ַאלֶע ְ
אֵ ייבֶ ְ
אּונְ ז.
ֶעשטֶ עלְ ט לְ הוֹדוֹת
ִדי טֶ עג פּון חֲ נּוכָּה זֶענֶען ג ְ
יסים" ִדי
ּולְ הַ לֵלַ ,אזוֹי וִ וי מֶ ען זָּאגְט בַ יי "עַ ל הַ נִ ִ
ֶוערטֶ ער "וְ ָּקבְ עּו ְשמ ֹונַת יְמֵ י חֲ נּוכָּה לְ הוֹדוֹת
ו ְ
ֶעשטֶ עלְ ט צּו
ּולְ הַ לֵל לְ ִש ְמָך הַ גָּדוֹל"ִ ,די טֶ עג זֶענֶען ג ְ
ָּאטש ַא
ער ְש ְטן .כ ְ
לוֹיבְ ן אּון צּו ַדאנְ ֶקען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ארף מֶ ען אוֹיְך ַדאנְ ֶקען דֶ עם
גַאנְ ץ יָּאר ַד ְ
ער ְש ְטןִ ,איז אָּ בֶ ער ִדי טֶ עג פּון חֲ נּוכָּה מֶ ער
אֵ ייבֶ ְ
ְמסּוגָּל פַ אר דֶ עם.
>>>>>>

ישט קַ יין
זֵיי נִ ְׁ
ֶעצט זֶעץ
בַ ְׁטלָ ן ,י ְׁ
יך ַארָ אּפ בַ יי ִדי ְׁמנֹורָ ה קֶ עגְׁ ן ִדי הֵ יילִ יגֶע
ִד ְׁ
יטן
יך אֹויס ִמ ְׁ
יכט ,אּון ְׁשמּועֶ ס ִד ְׁ
לִ ְׁ
ער ְׁש ְׁטן ּפָ נִ ים ְׁבפָ נִ ים ,דַ אנְׁ ק ִאים אּון לֹויב
אֵ ייבֶ ְׁ
ִאים אֹויף ִדי חֲ סָ ִדים וָואס עֶ ר טּוט ִמיט ִדיר.
יך
יקלִ ְׁ
אר ְׁש ֶטעלְׁ ן וִ וי גְׁ לִ ְׁ
ישט פָ ְׁ
יך נִ ְׁ
מֶ ען קֶ ען זִ ְׁ
ֵוייסן פּון ִדי עֵ צָ ה פּון
ִמיר זֶענֶען ַאז ִמיר ו ְׁ
בֹודדּות ,אּון מֹוהַ רָ א"ש ְׁברֶ ענְׁ גְׁ ט עֶ ס ַארַ יין
ִה ְׁת ְׁ
ִאין אּונְׁ ז.
ֶעצן
רּוך הַ ֵשם ִמיר תַ לְׁ ִמידֵ י הֵ יכָ ל הַ קֹודֶ ש ז ְׁ
בָ ְׁ
יכט ,קֹודֶ ם ִמיט ִדי
יך ַאוֶועק בַ יי ִדי חֲ נּוכָ ה לִ ְׁ
זִ ְׁ
ארצֵ יילְׁ ט דִ י
וַוייב אּון ִקינְׁ דֶ ער ,אּון מֶ ען פַ ְׁ
ער ְׁשטֶ ער הָ אט גֶעטּון
יסים וָואס דֶ ער ֵאייבֶ ְׁ
נִ ִ
יך
ָאכדֶ עם ִאיז מֶ ען זִ ְׁ
ֶעצט ,אּון נ ְׁ
אּון עֶ ר טּוט י ְׁ
ִמ ְׁתבֹודֵ דַ ,אּה! ַא ְׁמחַ יֶה וָואסֶ ערֶ ע ֵשיינֶע
יך ָאּפְׁ לֶ עבְׁ ן
עבן קֶ ען מֶ ען זִ ְׁ
אֵ יידֶ עלֶ ע ְׁש ִטילֶ ע לֶ ְׁ
ויסן וְׁ כּו'.
ָאן דֶ עם וָואס ֵאיינֶער זָאל וִ ְׁ
(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' וַיִ ְׁשלַ ח תשע"ה)
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קּוקן אוֹיף ִדי
קּוקן אוֹיף ִדי ְשלֶעכְ טֶ ע זַאכְ ן וָּ ואס מֶ ען הָּ אטַ ,אנ ְְשטָּ אט צּו ְ
ַאנְ ְשטָּ אט צּו ְ
קּוקן אוֹיף ִדי גּוטֶ ע
ארף מֶ ען זִ יְך צּוגֶעוואוֹינֶען צּו ְ
ִסּורים וָּ ואס מֶ ען הָּ אטַ ,ד ְ
צָּ רוֹת אּון י ִ
ער ְשטֶ ער טּוט ִמיט
זַאכְ ן וָּ ואס מֶ ען הָּ אט ,אוֹיף ִדי ִפילֶע טוֹבוֹת אּון חֲ סָּ ִדים וָּ ואס דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
אּונְ ז ְשטֶ ענְ ִדיג.
ישט זֶען ִדי גּוטֶ ע חֲ סָּ ִדים וָּ ואס
דֶ ער יֵצֶ ר הָּ ַרע מַ אכְ ט בְ לִ ינְד דֶ עם מֶ ענ ְְטש ַאז עֶ ר זָּאל נִ ְ
ַאריינְ ְט ַראכְ ְטן אּון זֶען
ארף מֶ ען ַ
יצט אָּ בֶ ער בַ יי ִדי חֲ נּוכָּה לִ יכְ טַ ,ד ְ
אקּומט ,וֶוען מֶ ען זִ ְ
ְ
עֶ ר בַ
ַאז מֶ ען ִאיז בָּ "הַ גֶעזּונְ טַ ,אז ִדי ִמ ְשפָּ חָּ ה ִאיז גֶעזּונְ טַ ,אז מֶ ען הָּ אט אוֹיגְן צּו זֶען ,אוֹיעֶ ְרן צּו
ַאריינְ צּוכַאפְ ן
ערן ,צֵ יינֶער צּו עֶ ְסן ,הֶ ענְ ט ָאנְ צּוכַאפְ ן ,אּון ִפיס צּו גֵייןַ .אז מֶ ען ִאיז ז ֹוכֶה ַ
הֶ ְ
יציתִ ,מיט ַא ַקאפְ לַ ,אז
ארד אּון פֵ אוֹתִ ,מיט ִצ ִ
ִמ ְצוֹת ּומַ עֲ ִשים טוֹבִ יםַ ,אז מֶ ען גֵייט ִמיט בָּ ְ
מֶ ען הָּ אט ַא ְמזּוזָּה אוֹיפְ 'ן ִטירַ ,אז מֶ ען לֵייגְט ְתפִ לִ יןַ ,אז מֶ ען ִהיט ַשבָּ תַ ,אז מֶ ען עֶ ְסט
ער ְש ְטן ,אּון
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
ֶערנֶען תו ָֹּרה ,צּו ַדאוֶוענֶען ,צּו ֶר ְ
ָּכ ֵשר'סַ .אז מֶ ען ִאיז ז ֹוכֶה צּו ל ְ
ישט.
יסטֶ ע עֶ נְ ִדיגְט זִ יְך נִ ְ
ִדי לִ ְ
גּוטס וָּ ואס מֶ ען הָּ אט ,וֶועגְט
ַאריין ,זֶעט מֶ ען ַאז ִדי פִ ילֶע ְ
וֶוען מֶ ען ְט ַראכְ ט ִאין דֶ עם ַ
ארק ִאיבֶ ער ִדי ְשלֶעכְ טֶ ע חֲ ל ִָּקים וָּ ואס מֶ ען הָּ אט .אּון ַדאן הוֹיבְ ט מֶ ען ָאן צּו
גָּאר ְשטַ ְ
ער ְש ְטן.
ַדאנְ ֶקען אּון צּו לוֹיבְ ן דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ארף פּון ְצוֵויי
ֶוערד וָּ ואס ִאיז ַש ְ
ער ְש ְטן ִאיז ַא "חֶ ֶרב פִ יפִ יוֹת"ַ ,א ְשו ְ
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
ָּדאס ֶר ְ
ארף מֶ ען
ערע זַייט ַד ְ
ער ְש ְטן ,אּון פּון ִדי ַאנְ דֶ ֶ
עטן דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ארף מֶ ען בֶ ְ
ַייטן .פּון אֵ יין זַייט ַד ְ
ז ְ
ישט
אר ְשטָּ אפְ ט אּון מֶ ען ֶקען נִ ְ
ארץ פַ ְ
ער ְש ְטןַ .א סַ ְך מָּ אל ִאיז ִדי הַ ְ
ַדאנְ ֶקען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ארף ,אָּ בֶ ער ַאז מֶ ען הוֹיבְ ט ָאן
ער ְש ְטן וָּ ואס מֶ ען ַד ְ
עטן דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
עֶ פֶ ענֶען ָּדאס מוֹיל צּו בֶ ְ
ער ְש ְטן
קּוקן אוֹיף ִדי זַאכְ ן וָּ ואס מֶ ען הָּ אט שוֹין יָּא ,אּון מֶ ען ַדאנְ ְקט דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
קוֹדֶ ם צּו ְ
ער ְשטֶ ער הָּ אט שוֹין ַא סַ ְך מָּ אל גֶעהָּ אלְ פְ ן ,אּון ָּדאס
דֶ ערוֹיףַ ,דאן זֶעט מֶ ען ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
נִישט.
עטן אוֹיְך ִדי ִאיבְ ִריגֶע זַאכְ ן וָּ ואס מֶ ען הָּ אט נָּאכְ ְ
ארץ צּו בֶ ְ
עֶ פֶ ענְ ט ִדי הַ ְ
דּושת לֵוִ י" זי"ע ִאיז מַ ְסבִ יר ָּדאס וָּ ואס ִדי גְמָּ ָּרא זָּאגְט (בְ ָּרכוֹת זַ ).אז ַא
"ק ַ
דֶ ער הֵ יילִ יגֶער ְ
'צַ ִדיק גָּמּור' ִאיז 'צַ ִדיק וְ טוֹב ל ֹו' ,אּון ַא 'צַ ִדיק ֶשאֵ ינ ֹו גָּמּור' ִאיז 'צַ ִדיק וְ ַרע ל ֹו' .זָּאגְט עֶ ר ַאז
ערט מֶ ען אֵ ייבִ יג נָּאר ַאז ִאיז ִאים גּוט אּון פֵ יין ,עֶ ר ִאיז ַא 'צַ ִדיק
ַא 'צַ ִדיק גָּמּור' פּון ִאים הֶ ְ
ארמָּ אגְט .אָּ בֶ ער ַא 'צַ ִדיק ֶשאֵ ינ ֹו
קּוקט נָּאר אוֹיף ִדי גּוטֶ ע זַאכְ ן וָּ ואס עֶ ר פַ ְ
וְ טוֹב ל ֹו' עֶ ר ְ
ערט אֵ ייבִ יג פּון ִאים וִ וי ְשלֶעכְ ט עֶ ס גֵייט ִאים ָּדאס
גָּמּור' ִאיז ַא 'צַ ִדיק וְ ַרע ל ֹו'  ,מֶ ען הֶ ְ
לֶעבְ ן ,עֶ ר ִאיז ַא 'צַ ִדיק וְ ַרע ל ֹו' ,עֶ ר זֶעט נָּאר ִדי ְש ֶלעכְ טֶ ע חֲ ל ִָּקים וָּ ואס עֶ ר הָּ אט.
ער ְשטֶ ער
ישט דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ַאריינְ בְ ֶרע ְנגֶען ַאז עֶ ס נָּאר ָּדא טֶ בַ ע ,נִ ְ
ִדי יְוָּ נִ ים הָּ אבְ ן גֶעוָּ ואלְ ט ַ
ֶעשעט זַאכְ ן פּון
פִ ְירט ִדי וֶועלְ ט נָּאר ַאז ִדי וֶועלְ ט פִ ְירט זִ יְך ִמיט טֶ בַ ע ִמ ְק ֶרה אּון מַ זָּל ,עֶ ס ג ֶ
ישט ַאז נָּאר
ַאריין ִאין ִדי ְקלִ יפָּ ה פּון ִדי יְוָּ נִ ים ,עֶ ר ְגלֵייבְ ט נִ ְ
זִ יְך ַאלֵיין .וֶוען ַא ִאיד פַ אלְ ט ַ
אקטֶ ע צָּ רוֹת; יֶעדֶ ע זַאְך וָּ ואס עֶ ס
ער ְשטֶ ער פִ ְירט ִדי וֶועלְ טַ ,דאן ִאיז עֶ ר אוֹיף גֶעהַ ְ
דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ישט צּו וֶועם צּו
ארלו ְֹירן ,עֶ ר הָּ אט זִ יְך נִ ְ
ישט גּוט ,מַ אכְ ט ִאים ִאינְ גַאנ ְְצן פַ ְ
גֵייט ִאים נִ ְ
ישט וֶוער עֶ ס זָּאל ִאים הֶ עלְ פְ ן.
וֶוענְ ְדן אּון עֶ ר הָּ אט נִ ְ
ֶעצט אָּ בֶ ער ִאין ִדי טֶ עג פּון חֲ נּוכָּה הָּ אבְ ן ִדי הֵ יילִ יגֶע חַ ְשמ ֹונ ִָּאים בַ אזִ יגְט ִדי יְוָּ נִ ים ,אּון
י ְ
ישט אוֹיף ַא דֶ ֶרְך הַ טֶ בַ עִ ,די חַ ְשמ ֹונ ִָּאים זֶענֶען גֶעוֶוען ַא סַ ְך וֵויינִ יגֶער אּון ַא סַ ְך ְשוַ ואכֶער
נִ ְ
עטן דֶ עם
ער ְש ְטן ,זֵיי הָּ אבְ ן גֶעבֶ ְ
יט'ן אֵ ייבֶ ְ
אבן אָּ בֶ ער זִ יְך גֶעהַ אלְ ְטן ִמ ְ
פּון ִדי יְוָּ נִ ים ,וַ וייל זֵיי הָּ ְ
ער ְשטֶ ער גֶעהָּ אלְ פְ ן אּון זֵיי הָּ אבְ ן בַ אזִ יגְט ִדי יְוָּ נִ ים .אּון
ער ְש ְטן ,הָּ אט זֵיי דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
אֵ ייבֶ ְ
ישט ָּדא ַקיין דֶ ֶרְך הַ טֶ בַ עַ ,אלֶעס פִ ְירט נָּאר דֶ ער
ֶערנֶען ַאז עֶ ס נִ ְ
ארף אּונְ ז אוֹיְך ל ְ
ָּדאס ַד ְ
ֵוייסט ָּדאס ,עֶ פֶ ענְ ט מֶ ען אוֹיף ִדי מוֹיל אּון מֶ ען ַדאנְ ְקט דֶ עם
ער ְשטֶ ער ,אּון וֶוען מֶ ען ו ְ
אֵ ייבֶ ְ
ער ְש ְטן פַ אר ִדי גּוטֶ ע זַאכְ ן וָּ ואס מֶ ען הָּ אט ,אּון מֶ ען בֶ עט אוֹיְך אוֹיף וַ וייטֶ ער.
אֵ ייבֶ ְ
וֶוען ַא ִאיד גֶעוואוֹינְט זִ יְך צּו דָּ אס צּו טּוהן ,וֶועט עֶ ר הָּ אבְ ן ִדי גַן עֵ דֶ ן אוֹיף ִדי וֶועלְ ט.
יקלִ יכְ ְסטֶ ער מֶ ענְ ְטש אוֹיף דֶ ער וֶועלְ ט.
עֶ ר וֶועט זַיין דֶ ער גְלִ ְ
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ארט ַא ְגרוֹיסֶ ע
ֶוערט ָּד ְ
ענְט ְשן ְד ֵרייעֶ ן זִ יְך ,ו ְ
ֶוערט טּונְ ְקל ִאין ַא ִצימֶ ער וואּו מֶ ְ
וֶוען עֶ ס ו ְ
ייטן אּון עֶ ס
ַאריין אֵ יינֶער ִאינֶעם ְצוֵו ְ
אקט ַ
ֵוייטן ,מֶ ען הַ ְ
נִישט דֶ עם ְצו ְ
בֶ הָּ לָּה .אֵ יינֶער זֶעט ְ
ֶוערט לִ יכְ ִטיג ִאיז מַ מָּ ש ַא ְמחַ י' ,מֶ ען זֶעט וואּו יֶעדֶ ער
ישט דֶ ער מַ צָּ ב .אֵ יינְ מָּ אל עֶ ס ו ְ
טוֹיג נִ ְ
ֵוייטן.
ערן ַא ְצו ְ
ארפְ ן ְשטֶ ְ
ְשטֵ ייט ,אּון ַדאן ֶקען יֶעדֶ ער גֵיין זַיין וֶועג ָאן ַד ְ
ִאין ִדי הֵ יילִ יגֶע חֲ נּוכָּה טֶ עג ,וֶוען מֶ ען ִצינְ ְדט ָאן ִדי לִ יכְ טֶ עלֶעְך פּון ִדי ְמנו ָֹּרה ,אּון ִמיר
זֶענֶען נָּאְך פּון ִדי ְמהַ ְד ִרין ִמן הַ ְמהַ ְד ִרין ַאז יֶעדֶ ער פּון ִדי ִמ ְשפָּ חָּ ה ִצינְ ְדט ָאן ִדי ְמנו ָֹּרה ,אּון
ארף ָּדאס אוֹיפְ ַשיינֶען אּון אוֹיפְ ַלייכְ ְטן אּונְ זֶער
יֶעדֶ ע נַאכְ ט לֵייגְט מֶ ען צּו נָּאְך ַא לִ יכְ ְטלַ ,ד ְ
ענְט ְשן אוֹיף דֶ ער וֶועלְ ט ,עֶ ס ִאיז ָּדא
לֶעבְ ןַ ,אז ִמיר זָּאלְ ן ָאנְ הוֹיבְ ן זֶען ַאז עֶ ס ִאיז ָּדא נָּאְך מֶ ְ
ארף
ענְטש הָּ אט זַיינֶע גֶעפִ ילְ ן ,אּון מֶ ען ַד ְ
אר ִשידֶ ענֶע מֶ ענ ְְט ְשן ,אּון יֶעדֶ ער מֶ ְ
ארט פַ ְ
ַאלֶע סָּ ְ
ֶעמ'ס גֶעפִ ילְ ן,
ָאנְ הוֹיבְ ן זִ יְך צּו ֶרעכֶענֶען ִמיט יֶענ ְ
ערע מֶ ענ ְְט ְשן ,נָּאר
אקן ִאין ַאנְ דֶ ֶ
ַאריינְ צּוהַ ְ
ישט ַ
נִ ְ
יֶעדֶ ער זָּאל זִ יְך גֵיין זַיין אֵ ייגֶענֶע וֶועג.
ִדי חֲ נּוכָּה לִ יכְ ט ִצינְ ְדט מֶ ען ָאן "עַ ד ֶש ִתכְ לֶה
ערן ִדי
ֶרגֶל ִמן הַ ּׁשּוק" בִ יז עֶ ס וֶועט זִ יְך אוֹיפְ הֶ ְ
לָּשוֹן הָּ ַרע אּון ְרכִ ילּותָּ ,דאס ַארּום ְט ָּראגְן פּון
ֵוייטן אּון ָאנְ זֵייעֶ ן מַ ְחלו ֶֹקת .חֲ נּוכָּה
אֵ יינֶעם צּום ְצו ְ
ַאריינְ בְ ֶרע ְנגֶען ָּשלוֹם
ארף ַ
ִאיז ַא צַ ייט וָּ ואס ַד ְ
וְ ַשלְ וָּ הַ ,אלֶע ִא ְידן זָּאלְ ן זִ יְך הַ אלְ ְטן ִאינְ אֵ יינֶעם,
אר ְקן אּון ְמחַ זֵק זַיין אֵ יינֶער דֶ עם
נָּאר ְשטַ ְ
>>>>>>

ב

' ַצ ִדיק וְטוֹב ל ֹו'
קּוקט נָאר אוֹיף
ער ְ
ַאכן וָואס
ִדי גּוטע ז ְ
ַאר ָמאגְט...
ער פ ְ
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וישן ִא ְידן.
ישט מַ אכְ ן חַ "ו ַקיין מַ ְחלו ֶֹקת ְצוִ ְ
ֵוייטן ,אּון נִ ְ
ְצו ְ
ישט
ישט צּופְ ִר ְידן ִמיט זִ יְך ַאלֵיין ,עֶ ר לֶעבְ ט נִ ְ
ָּשלוֹם הוֹיבְ ט זִ יְך ָאן בַ יי זִ יְך ַאלֵיין .וֶוען ַא מֶ ענְ ְטש ִאיז נִ ְ
ַארּומיגֶע .וֶוען ַא מֶ ענ ְְטש הַ אלְ ט זִ יְך
ִ
בְ ָּשלוֹם ִמיט זִ יְך ַאלֵייןַ .דאן ֶוועט עֶ ר זִ יְך אוֹיְך ְק ִריגְן ִמיט זַיינֶע
אָּ בֶ ער פְ ֵריילִ יְך ,עֶ ר הַ אלְ ט פּון זִ יְך ַאלֵיין ,עֶ ר לֶעבְ ט בְ ָּש לוֹם ִמיט זִ יְך ,וֶועט עֶ ר אוֹיְך לֶעבְ ן בְ ָּשלוֹם ִמיט
ענְט ְשן.
ערע מֶ ְ
ַאנְ דֶ ֶ
ֶעדן ִאיד ,אּון
ער ְש ְטן ַאז מֶ ען זָּאל לֶעבְ ן בְ ָּשלוֹם ִמיט י ְ
עטן דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
חֲ נּוכָּה ִאיז ִדי ִריכְ ִטיגֶע צַ ייט צּו בֶ ְ
ארט מַ ְחלו ֶֹקת.
ישט ִאין ַקיין שּום סָּ ְ
אר ִמ ְ
ישט זַיין פַ ְ
נִ ְ

ֶועקט מֶ ען זִ יְך אוֹיף פּון ְשלָּאףָּ .דאס ִאיז נָּאְך ַא זַאְך צּו וָּ ואס
ֶוערט לִ יכְ ִטיג ִאין ְשטּוב ו ְ
וֶוען עֶ ס ו ְ
ֶועקט אוֹיף דֶ עם מֶ ענְ ְטש פּון
ַאריין ,ו ְ
חֲ נּוכָּה ִאיז ְמסּוגָּלִ ,די לִ יכְ ִטיג ְֵקייט וָּ ואס ִדי חֲ נּוכָּה לִ יכְ ט בְ ֶרענְ גֶען ַ
זַיין ִטיפְ ן ְשלָּאף וָּ ואס עֶ ר ְשלָּאפְ ט אוֹיף ִדי וֶועלְ ט.
אצ ְירט ַארּום
ענְטש וָּ ואס ְשפַ ִ
אר ְשלָּאפְ ן ,וִ וי ַא לְ בָּ נָּה ְק ִריכֶערַ ,א מֶ ְ
ענְט ְשן ְד ֵרייעֶ ן זִ יְך ַארּום פַ ְ
מֶ ְ
קּומט אּון גֵייט ,עֶ ר גֵייט ָאן ִאין לֶעבְ ן ,אָּ בֶ ער זַיין מֹ ַח
ענְטש ְ
יטן ְשלָּאף .עֶ ס זֶעט אוֹיס וִ וי דֶ ער מֶ ְ
ִאינְ ִמ ְ
ער ְש ְטן.
נִישט פּונֶעם אֵ ייבֶ ְ
ְשלָּאפְ ט ,עֶ ר ְט ַראכְ ט ְ
עדט צּום
ויסן אוֹיב עֶ ר ִאיז וַ ואְך ָאדֶ ער עֶ ר ְשלָּאפְ ט? וֶוען ַא ִאיד ֶר ְ
וִ וי ַאזוֹי ֶקען ַא מֶ ענְ ְטש וִ ְ
ער ְש ְטןַ ,דאן ְשלָּאפְ ט עֶ ר ,זַיין מֹ חַ ִאיז
ישט צּום אֵ ייבֶ ְ
עדט נִ ְ
ער ְש ְטן ִאיז עֶ ר אוֹיף ,אּון וֶוען עֶ ר ֶר ְ
אֵ ייבֶ ְ
אר ְשלָּאפְ ן.
פַ ְ
ִיקץ יַעֲ קֹ ב ִמ ְּׁשנָּת ֹו
אשית כה ,טז) "וַ י ַ
ֶועקט פּון זַיין ְשלָּאף ,זָּאגְט דֶ ער פָּ סּוק (בְ ֵר ִ
וֶוען יַעֲ קֹ ב הָּ אט זִ יְך אוֹיפְ גֶעו ְ
ֶעשטַ אנֶען פּון ְשלָּאף? וֶוען מֶ ען
ֵוייסט מֶ ען ַאז מֶ ען ִאיז אוֹיפְ ג ְ
וַ יֹאמֶ ר ָאכֵן יֵש ה' בַ מָּ קוֹם הַ זֶה" .וִ וי ַאזוֹי ו ְ
ער ְשטֶ ער
ֵוייסט אּון מֶ ען פִ ילְ ט ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ֶקען זָּאגְן ִמיט ַא פּול מוֹיל "ָאכֵן יֵש ה' בַ מָּ קוֹם הַ ֶזה" ,מֶ ען ו ְ
עדן צּו ִאים.
ִאיז ָּדא ִמיט אּונְ ז ְשטֶ ענ ְִדיג ,אּון מֶ ען הוֹיבְ ט צּו ֶר ְ
מּוט ֶשען זִ יְך ִמיט
ְ
בַ יי ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן זָּאגְט ַר ִש"י "לְ הַ גִיד ְשבָּ ח ֹו ֶשל ַאהֲ רֹן ֶשֹלא ִשינָּה"ַ ,אלֶע ְמפו ְֹר ִשים
ערש פּון וָּ ואס דֶ ער
ישט גֶעטּוהן ַאנְדֶ ְ
ֹיס ַקייט פּון ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן ַאז עֶ ר הָּ אט נִ ְ
דֶ עםָּ ,דאס ִאיז ִדי גַאנְ צֶ ע גְרו ְ
ייסן?
ער ְשטֶ ער הָּ אט גֶעהֵ ְ
אֵ ייבֶ ְ
ֶעשלָּאפְ ן ,אּון עֶ ר
ישט ג ְ
"שֹלא ִשינָּה" ַ -אהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן ִאיז נִ ְ
אָּ בֶ ער ַר ִש"י ִאיז ָּדא ְמ ַרמֵ ז ַא ְצוֵוייטֶ ע זַאְך ֶ
ֶעצינְ דֶ ען הָּ אט עֶ ר
ערע ִא ְידן ְשלָּאפְ ןִ .מיט ִדי הֵ יילִ יגֶע ְמנו ָֹּרה וָּ ואס עֶ ר הָּ אט ָא ְנג ִ
ישט גֶעלָּאזְ ט ַאנְ דֶ ֶ
הָּ אט נִ ְ
ֶועקט
ישט גֶעלָּאזְט ְשלָּאפְ ן ,עֶ ס הָּ אט אוֹיפְ גֶעו ְ
ַאריין גֶעבְ ֶרענְ גְט ַא לִ יכְ ִטיג ְַקייט אוֹיף ִדי וֶועלְ ט ,עֶ ס הָּ אט נִ ְ
ַ
ער ְש ְטן.
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
ֹיבן צּו ֶר ְ
ער ְש ְטןַ ,אז מֶ ען זָּאל עֶ פֶ ענֶען ִדי מוֹיל אּון ָאנְ הו ְ
ִא ְידן צּום אֵ ייבֶ ְ
ֶוערט עֶ ר
אקּומט מֶ ען פּון ַא צַ ִדיק ,וֶוען ַא ִאיד ִאיז ז ֹוכֶה צּו גֵיין צּו ַא צַ ִדיק ,ו ְ
ְ
ִדי מַ ָּתנָּה בַ
ער ְש ְטן .דֶ ער ֶרבִ י זָּאגְט ַאז דָּ אס ִאיז
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
ֶועקט פּון זַיין ְשלָּאף אּון עֶ ר הוֹיבְ ט ָאן ֶר ְ
אוֹי פְ גֶעו ְ
"ס ַתם חֶ ֶרש אֵ ינ ֹו שוֹמֵ עַ וְ אֵ ינ ֹו ְמ ַדבֵ ר"ַ ,אז מֶ ען ִאיז ַאן
ֶוערטֶ ער פּון ִדי ִמ ְשנָּה ְ(תרּומוֹת פֵ ֶרק א') ְ
ְמרּומָּ ז ִאין ִדי ו ְ
עדט
ישט צּו צּום קוֹל פּון צַ ִדיקַ ,דאן ִאיז מֶ ען ַאן "אֵ ינ ֹו ְמ ַדבֵ ר"  -מֶ ען ֶר ְ
ערט נִ ְ
"אֵ ינ ֹו שוֹמֵ עַ "  -מֶ ען הֶ ְ
ֶועקן פּון ְשלָּאף,
ארף אוֹיפְ זּוכְ ן אּון ְט ֶרעפְ ן ַא צַ ִדיק וָּ ואס ֶקען ִאים אוֹיפְ ו ְ
ער ְש ְטןַ .א ִאיד דַ ְ
ישט צּום אֵ ייבֶ ְ
נִ ְ
ָּארן ,נָּאר עֶ ר זָּאל ָאנְהוֹיבְ ן צּו
אר ְשלָּאפְ ן זַיינֶע טֶ עג אּון י ְ
ישט פַ ְ
וָּ ואס ֶקען ִאים ְמעו ֵֹרר זַיין ַאז עֶ ר זָּאל נִ ְ
ער ְש ְטן.
יטן אֵ ייבֶ ְ
לֶעבְ ן ִמ ְ
ֶוערט ָאנְ גֶערּופְ ן אוֹיף ִדי לָּשוֹן פּון 'מֵ ִשיחַ '
דֶ ער ֶרבִ י זָּאגְט (לִ יקּוטֵ י מוֹהֲ ַר"ן חֵ לֶק ב' ִסימָּ ן פ"ג) ַאז מָּ ִשיחַ ו ְ
עדן צּום
ַאריינְ בְ ֶרענְ גֶען ַאז ִדי גַאנְ צֶ ע וֶועלְ ט זָּאל עֶ פֶ ענֶען ִדי מוֹיל אּון ֶר ְ
ִאלְ ִמים .מָּ ִשיחַ ִצ ְד ֵקנּו וֶועט ַ
רּורה לִ ְקרֹא ֻכלָּם בְ ֵשם
ער ְש ְטןַ .אזוֹי וִ וי דֶ ער פָּ סּוק זָּאגְט (צְ פַ נְ יָּה ג ,ט) "כִ י ָאז אֶ ְהפֹ ְך אֶ ל עַ ִמים ָּשפָּ ה בְ ָּ
אֵ ייבֶ ְ
ה' לְ עָּ בְ ד ֹו ְשכֶם אֶ חָּ ד" .בִ ְמהֵ ָּרה בְ יָּמֵ ינּו ָאמֵ ן.
( ִשיחוֹת מוֹהַ ָּרא"ש עֶ ֶרְך ִענְ ָּינֵי חֲ נּוכָּ ה)
<<<<<<
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נאמען פונעם רבי'נס מאמע פיגא ,ווי באקאנט האט דער רבי געוואלט אז מען זאל אים רופן אויף זיין מאמע'ס נאמען
רבינו נחמן בן פיגא ,דאס איז געווען אלס הכרת הטוב ,ווייל ווען דער רבי איז געווען א קליין קינד פלעגט אים זיין
מאמע נעמען צום ציון פון איר זיידע דער הייליגער בעל שם טוב ,און זי פלעגט דארט אסאך בעטן דעם אייבערשטן
אז דער קינד זאל אויסוואקסן אן ערליכער איד ,און דער רבי האט געהאלטן אז דאס האט אים געהאלפן צוצוקומען
צו וואס ער איז צוגעקומען .און דאס דארף מיר זיך אפלערנען פון די צדיקת פיגא ,אז מיר זאלן אסאך בעטן דעם
אייבערשטן אויף די הצלחה פון די קינדער ,אלעס ווענדט זיך אין תפלה ,ווי מער די עלטערן בעטן דעם אייבערשטן
אויף די הצלחה פון די קינדער ,וועלן זיי מער מצליח זיין .און דאס לייגט מען אריין אויך אין די טייערע קינדער אז זיי
זאלן לעבן מיטן אייבערשטן און רעדן צום אייבערשטן ,און דאס וועט זיי באגלייטן א גאנץ לעבן .ווי אויך האט זי
ארויסגעברענגט פארשידענע וויכטיגע נקודות אין חינוך ,וואס איז וויכטיג צו וויסן פאר די עלטערן.
ביים אוונט האט מען אויפגעשפילט א דרשה פונעם ראש ישיבה שליט"א פאר די פרויען ,אין וואס ער האט
מעורר געווען די עלטערן צו ארבעטן צוזאמען מיט'ן מוסד און מחנך זיך און זיך אפגעבן מיט די קינדער ווי עס דארף
צו זיין ,און גלייכצייטיג שטארק מעורר געווען איבער די שעדליכקייט פון סמארטפאונס ,וואס אויסער די אלע
שלעכטע זאכן וואס עס ברענגט מיט זיך ,איז עס א געפערליכע פראבלעם פאר די קינדער ,ווען די עלטערן זענען
פארנומען מיט'ן טעלעפאן און זענען נישט אינטערעסירט אין די קינדער ,און דאס שאדט זייער שטארק פאר די
חינוך פון די קינדער.
דערנאך האט מען פארטיילט די "נחת רעפארט" קארטלעך פון יעדע מיידל ,אין וואס עס איז אריינגעשריבן די
גוטע חלקים פון יעדעס קינד ,ווי אזוי יעדעס קינד איז די בעסטע און צייכנט זיך אויס יעדע באזונדער לויט אירע
מעגליכקייטן.
די עלטערן האבן זייער הנאה געהאט פון די אסיפה וואס איז געקרוינט געווארן מיט א זעלטענע סוקסעס ,און מען
זעט אפן די סייעתא דשמיא ביי טריט און שריט ,ווי די סקול האט זיך אזוי שיין אהער געשטעלט ,צו די צופרידנהייט
פון די עלטערן מיט די קינדער צוגלייך.
חנוך לנער על פי דרכו!

נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
סעודת הודאה כ"א כסליו

די וואך מיטוואך נאכט איז דער ראש ישיבה שליט"א ארויסגעפארן קיין קרית
יואל אפצורעכטן א סעודת הודאה לכבוד דעם גרויסן טאג כ"א כסליו ,צו דאנקען
דעם אייבערשטן אויף זיינע גרויסע חסדים אין דעם יום הצלה והשיחרור פון
רביה"ק מסאטמאר זי"ע.
פילע אנשי שלומינו זענען זיך צוזאמגעקומען ,א רייכע סעודה איז סערווירט
געווארן ,און מען האט געזינגען אינאיינעם חסדי ה' כי לא תמנו ,מ'האט געדאנקט
און געלויבט דעם אייבערשטן אויף די גרויסע נסים וואס ער האט געטון מיט אונז
אין דעם טאג.
דער ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט דברות קודש ,ווי מ'דארף דאנקען דעם
אייבערשטן אז מיר זענען היינט ערליכע חסידישע אידן על אדמת אמעריקע ,און
דאס איז אלעס צו פארדאנקען דעם הייליגן סאטמאר רבי'ן וואס האט דאס
אריינגעברענגט ,דערנאך האט דער ראש ישיבה שליט"א ארומגערעדט איבער די
גרויסקייט פון לערנען גמרא יעדן טאג ,די אינגעלייט אין קרית יואל קומען זיך צוזאם
יעדע נאכט צו א שיעור גמרא ,ער האט נאכגעזאגט פון ספר ווי העמודים ,א זון פון
של"ה הקדוש ,וואס שרייבט אז א בלאט גמרא יעדן טאג דארף זיין א חיוב אויף א
איד אזוי ווי הנחת תפלין.
נאך די מסיבה איז זיך דער עולם צוגאנגען מיט א געהויבענע געפיל ,מיט פרישע
כוחות ווייטער ממשיך צו זיין אין עבודת ה'.
חסדי ה' כי לא תמנו!

דער קארלסבורגער רב שליט"א האט מכבד געווען דעם ראש ישיבה שליט"א צו
דאווענען שחרית פאר'ן עמוד .מוצאי שבת איז דער ראש ישיבה געפארן קיין
יבנאל צום ציון פון מוהרא"ש ,און איז דארט געווען א גאנצע נאכט און
געדאווענט שחרית ביים ציון ,און פון דארט געפארן צום לופטפעלד ,און אויפן
וועג צוריק האט דער ראש ישיבה געמאכט א סטאפ אין אומאן צו זיין ביים ציון
פון הייליגן רבין.
זייענדיג אבער אין אומאן ,איז דער פליגער קיין ניו יארק געווארן אפגעשטופט
מיט  15שעה ,און דער ראש ישיבה מיט זיין משפחה האבן געדארפט ווארטן
פאר פילע לאנגע שעות אינעם לופטפעלד ,נאך אסאך אידן האבן דארט אויך
געווארט ,און פארשטייט זיך אז פאר יעדן איז דאס געווען זייער שווער צו ווארטן
אזוי לאנג אין לופטפעלד אן קיין עסן און וועש וכדומה ,און דער ראש ישיבה
האט ארויסגעברענגט ווי ווייט מיר זענען גליקליך אז מיר זענען מקורב צום
הייליגן רבי'ן ,וואס געבט אריין אין אונז א ריינע אמונה צו וויסן און גלייבן אז איד
גייט נישט ,א איד פירט מען פון אויבן ,און אלעס פירט דער אייבערשטער נאר
פאר'ן טובה פונעם מענטש ,און ווען מ'האט דעם דרך הלימוד קען מען טרעפן א
טרייסט אין די הייליגע תורה ,אין סיי וועלכע שווערע מצבים א מענטש טרעפט
זיך אומגעראכטן ,קען ער דארט אויך לערנען די הייליגע תורה און זיך שטארקן
מיט דעם.
נאך ברכת המזון זענען אנשי שלומינו אהיימגעגאנגען מיט גרויס הנאה פון
דעם שיינעם פארברענג.
ואני אבטח בך!
***

סיום מסכת מנחות אין כולל היכל הקודש

***

י"ט כסליו פארברענג

די וואך דינסטאג נאכט זענען זיך אנשי שלומינו צוזאמגעקומען אין וויליאמסבורג
אפצורעכטן א פארברענג לכבוד דעם גרויסן טאג י"ט כסליו ,ווען דער הייליגער בעל
התניא זי"ע איז געראטעוועט געווארן פון תפיסה .און גלייכצייטיג לכבוד דעם סיום
פון מסכת מנחות וואס דער ראש ישיבה שליט"א האט פארגעלערנט פאר די
לעצטע פאר חדשים יעדן אינדערפרי.
מען האט זיך געוואשן צו א שיינע סעודה ,און געזונגען ווארימע ניגונים לרגל דעם
סיום און לרגל דעם גרויסן טאג י"ט כסליו.
דערנאך האט דער ראש ישיבה געזאגט טרעפליכע ווערטער .דער ראש ישיבה
האט ארויסגעברענגט אז דאס האט ער מקבל געווען פון מוהרא"ש אז מ'קען נישט
זיין א ברסלבע חסיד אן לערנען כאטש איין בלאט גמרא א טאג .דער ראש ישיבה
האט געזאגט אז מ'קען נישט מצליח זיין צו לערנען א בלאט א טאג נאר מיט'ן סדר
דרך הלימוד ,צו קענען לערנען אפילו ווען מ'פארשטייט נישט וואס מ'זאגט .ווייל
אויב א מענטש מוז אייביג אלעס פארשטיין ווי איז מעגליך צו לערנען "יעדן" טאג?
עס איז לא ימלט אז עס מאכט זיך טעג וואס די קאפ איז נישטא ,אדער די צייט איז
נישטא ,עס זענען דא משפחה טירדות ,שמחות ,ימים טובים ,סתם שווערע טעג .א
מענטש איז נישט א מאשין .א איד דארף אפמאכן ביי זיך ,יעבור עלי מה ,איך וועל
אפזאגן דעם בלאט גמרא יעדן טאג ,אז דער באשעפער וועט העלפן וועל איך עס
אויך פארשטיין.
דער ראש ישיבה האט ארויסגעברעגט די געוואלדיגע תועלת פון עפענען די גמרא
אינדערהיים ,וואס פארא גוטע השפעה עס האט אויף די שלום בית און אויפ'ן חינוך
פון די קינדער .א ווייב באקומט א רעספעקט פאר'ן מאן אויב ער לערנט ,און די
קינדער וואקסן אויף מיט דעם אז דער טאטע עפענט א אידיש ספר יעדן טאג.
דער ראש ישיבה האט דערציילט אז ער איז דינסטאג אינדערפרי צוריק געקומען
פון א נסיעה קיין ארץ ישראל ,וואו ער איז געפארן צו די יארצייט פון זיין באבע ע"ה.
דער ראש ישיבה איז געווען אויף שבת אין מירון מיט זיין גרויסן זיידן דער
קארלסבורגער רב שליט"א .פרייטאג צו נאכטס האט מען געדאווענט אויבן אין די
מערה ,און שבת אינדערפרי האט מען געדאווענט אין בית המדרש מראה יחזקאל.

די וואך מיטוואך אינדערפרי איז פארגעקומען א שיינע פרישטאג סעודה
אינעם כולל היכל הקודש אין וויליאמסבורג ,ווי די חשובע כולל אינגעלייט האט
געמאכט א סיום אויף מסכת מנחות וואס מ'האט געלערנט אין כולל .פאריאר
האט דער ראש ישיבה שליט"א געעפנט א כולל אין וויליאמסבורג ,פאר די
חשובע אינגעלייט אנשי שלומינו וועלכע זענען תורתם אומנותם.
ביים סיום האט דער ראש ישיבה גערעדט איבער די חשיבות פונ'ם כולל ,ווי
חז"ל זאגן אז פון ווען דער בית המקדש איז חרוב געווארן האט דער
אייבערשטער גארנישט אויף דער וועלט נאר די ד' אמות פון הלכה ,די חשיבות
פון אינגעלייט וואס זיצן און לערנען הלכה .דער כולל באשטייט נאר פון
אינגעלייט וואס האלטן אמת'דיג ביים לערנען ,און נוצן אויס דעם טאג מיט לימוד
הלכה וואס איז זייער וויכטיג.
יעדן אינדערפרי הויבט מען אבער אן דעם טאג מיט א בלאט גמרא ,אזוי ווי
מוהרא"ש האט איינגעפירט אין זיין כולל אין יבנאל .דער ראש ישיבה שליט"א
לערנט פאר יעדן אינדערפרי א בלאט גמרא ,און דערנאך חזר'ט מען עס איבער
מיט מער עיון אין כולל פאר די ערשטע שעה פון טאג ,און יעצט האבן די חשובע
אינגעלייט מסיים געווען מסכת מנחות.
מען האט זיך צוגעיאגט צו ענדיגן דעם פרישטאג ווי שנעלער ,נישט צו שטערן
די חשובע אינגעלייט פון דעם סדר הלימוד.
כי טוב סחרה מכל סחורה!
***

"נחת און חינוך אוונט" די וואך אין "בית פיגא"

די וואך מיטוואך איז פארגעקומען די "נחת און חינוך אוונט" אין סקול ,עס
זענען זיך צוזאם געקומען די עלטערן פון די תלמידות ,איבערצושמועסן מיט די
מחנכות ,צו שעפן נחת איבער די הצלחה פון די קינדער .ווען די עלטערן ארבעטן
אינאיינעם מיט די מחנכים איז דאס די גרעסטע טובה פאר די קינדער.
די חשובע מנהלת מרת לעסער תחי' האט גערעדט פאר די עלטערן ,זי האט
ארויסגעברענגט די יסודות פון אונזער סקול ,וואס רופט זיך "בית פיגא" אויפ'ן
>>>>>>

סימן טוב ומזל טוב

הבטחת מוהרא"ש

חיזוק צום טיר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

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!

מו"ה משה אירגאס הי"ו

אשר בנחל

צו די געבורט פון א אינגל 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

וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.
יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און
געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני ,זיווגים הגונים ,רפואות וישועות.

רופט שוין 845-248-1651

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך > / 212-444-9191
 / 845-414-8429ארץ ישראל  / 0797040066ענגלאנד 03303502361
< < BreslevCenter.com

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908
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

ד

צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com

חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876

הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא ,וזו' הענדיל בת שיינדל ,ובנם נחמן נתן

