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בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ

ֵיילט
ֶערצ ְ
ֹהרָׁא"ש ד ְ
מו ַּ

ֵך
ֶיך הּוא ַּה ֹהל ְ
ֱלק ָׁ
ֵיהם ִכי ה' א ֹ
ִחזְקּו ו ְִא ְמצּו ַּאל ִת ְיראּו ו ְַּאל ַּת ַּע ְרצּו ִמ ְפנ ֶ
ֶך ,מו ַֹהרָא"ׁש ִאיז ַמ ְס ִביר דֶעם פָסּוק לוֹיט וִוי דֶער
ַּע ְזב ָׁ
ִע ָׁמ ְך ֹלא י ְַּר ְפ ָׁך ו ְֹלא י ַּ
ֵוייסט ַאז ַאלֶעס ִפ ְירט
ֶבי זָאגְט ִ(ליקּוטֵי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק א' ִס ָימן ד') ַאז וֶוען ַא מֶענ ְְטׁש ו ְ
רִ
ֶועלט .וַוייל
גּוטןָ ,האט עֶר דֶעם ַגן ֵעדֶן דָא אוֹיף ֶדער ו ְ
ֶער ְׁש ֶטער צּום ְ
דֶער אֵייב ְ
קּומט פּונֶעם
ֵוייסט עֶר ַאז דָאס ְ
דּור ְך ַא ָצרָה ,ו ְ
ַא ִפילּו וֶוען עֶס גֵייט אוֹיף ִאים ְ
ֶער ְׁש ְטן ַאז עֶר זָאל ִאים
ֶער ְׁש ְטן ַפאר זַיין ט ֹובָה ,אּון עֶר בֶעט דֶעם אֵייב ְ
אֵייב ְ
ֶעל ְפן.
ה ְ
ֵיהם,
דָאס ִאיז ְפ ַׁשט ִאין פָסּוקִ ,חזְקּו ו ְִא ְמצּו ַּאל ִת ְיראּו ו ְַּאל ַּת ַּע ְרצּו ִמ ְפנ ֶ
ֵך
ֶיך הּוא ַּה ֹהל ְ
ֱלק ָׁ
ִיׁשטִ ,כי ה' א ֹ
ָארנ ְ
ִיׁשט מ ֹורָא פּון ג ְ
ארק ִד ְיך אּון ָהאב נ ְ
ְׁש ַט ְ
ֶער ְׁש ֶטער גֵייט
ֵוייסט ַאז דֶער אֵייב ְ
ֶך ,וַוייל דּו ו ְ
ַּע ְזב ָׁ
ִע ָׁמ ְך ֹלא י ְַּר ְפ ָׁך ו ְֹלא י ַּ
ַארלָאזְן.
ִיׁשט פ ְ
ְׁש ֶטענ ְִדיג ִמיט ִדיר אּון עֶר וֶועט ִדיר נ ְ
ֶער ְׁש ְטן,
ֶעדט צּום אֵייב ְ
ֶער ְׁש ְטן ,עֶר ר ְ
ֶעבט ִמ ְיט'ן אֵייב ְ
וואוֹיל ִאיז דֶעם וָואס ל ְ
ֶועלט.
ָאך אוֹיף ִדי ו ְ
אבן דֶעם גַן ֵעדֶן נ ְ
וֶוער עֶר ָה ְ

(יּומא פה :):וָ ואס מֵ יינְ ט ַא בַּ עַּ ל
ָ
ִדי גְמָ ָרא זָאגְט
קּומט ִאים אּונְ טֶ ער צּו טּון
ְ
ְתׁשּובָ ה? ַאז וֶוען עֶ ס
ַאן עֲ בֵ ָירה אֵ יין ְצוֵויי מָ אל ,אּון עֶ ר טּוט עֶ ס
קּומט ִאים אּונְ טֶ ער ִדי זֶעלְ בֶ ע
ְ
יׁשט" .וֶוען עֶ ס
נִ ְ
פְ רוֹיִ ,די זֶעלְ בֶ ע צַּ ייט ,אּון ִדי זֶעלְ בֶ ע פְ לַּאץ ,אּון
צּוריק פּון טּון ִדי עֲ בֵ ָירה.
עֶ ר הַּ אלְ ט זִ יְך ִ
מוֹהַּ ָרא"ׁש ִאיז ָדאס מַּ ְסבִ ירַ ,אז ָדאס ִאיז ַא
ענְטׁש וָ ואס וִ ויל ְתׁשּובָ ה
גְרוֹיסֶ ע ִחיזּוק פַּ אר ַא מֶ ְ
טּון ,וַּ וייל וֶוען ַא מֶ ענְ ְטׁש מַּ אכְ ט אָ פ ַאז עֶ ס ִאיז
ׁשוֹין גֶענּוג גֶעוֶוען ִמיט ִדי ְׁשלֶעכְ טֶ ע מַּ עֲ ִשים אּון
ַאריין ,צּו זַּיין פּון
עֶ ר וִ ויל זִ יְך נֶעמֶ ען ִאין ִדי הֶ ענְ ט ַּ
צּוריק קּומֶ ען צּום
ֶעצט וואוֹיל אּון עֶ ְרלִ יְך אּון ִ
י ְ
יקר פְ ָראבְ לֶעם ַאז עֶ ר
ער ְׁש ְטןִ ,איז ַּדאן זַּיין ִע ָ
אֵ ייבֶ ְ
יׁשט וִ וי ַאזוֹי עֶ ס צּו טּון ,אּון אוֹיב טּוט
ֵוייסט נִ ְ
ו ְ
נִיׁשט אוֹיפְ 'ן ִריכְ ִטי ְגן וֶועג ,וֶועט עֶ ס נָאר
עֶ ר עֶ ס ְ

ֶך ב')
(זֹאת ַהּת ֹורָה ַויֵל ְ

***

משה ַּוי ְַּד ֵבר ֶאת ַּה ְד ָׁב ִרים ָׁה ֵאלֶה ֶאל ָׁכל י ְִש ָׁראֵל .מו ַֹהרָא"ׁש ִאיז
ֶך ֶ
ַּויֵל ְ
ֶבי זָאגְט ִ(לּקּוטֵי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק ב'ִ ,ס ָימן ז')
ֵייליגֶער ר ִ
ַמ ְס ִביר דֶעם פָסּוק לוֹיט וִוי דֶער ה ִ
יׁשע
ֲמנּות אוֹיף ִא ִיד ֶ
ַדיק ִאיז וֶוען עֶר ָהאט ַרח ָ
ֹיס ֵקייט פּון ַא צ ִ
ַאז דֶער ִעיקָר גְרו ְ
ֶער ְׁש ֶטער ִאיז ְׁש ֶטענ ְִדיג ִמיט זֵיי,
ֶערנְט זֵיי אוֹיס ַאז דֶער אֵייב ְ
ִקי ְנדֶער אּון עֶר ל ְ
וייסט
ֶער ְׁש ְטן ,וַוייל וֶוען ַא מֶענ ְְטׁש וֵ ְ
ֶעדן צּום אֵייב ְ
אּון ַאז מֶען קֶען ְׁשטֶענ ְִדיג ר ְ
ִיך צּו
ֶעדן ַמצָב וָואס עֶר ִאיזָ ,האט עֶר ז ְ
ֶעבןִ .אין י ְ
דָאסָ ,האט עֶר ׁשוֹין ַא גּוט ל ְ
וֶועם צּו וֶוענ ְְדן.
ָרים
ֶועלט ,לָאזְט עֶר ִאיבֶער ְספ ִ
ַדיק גֵייט ַאוֶועק פּון דֶער ו ְ
ֲפילּו וֶוען דֶער צ ִ
אִ
ֶערנֶען פַאר ִא ְידןַ ,אזוֹי ַאז ִדי ַדעַת
ַוייטער ל ְ
ָאלן דָאס ו ֶ
אּון ַּת ְל ִמ ִידים וָואס ז ְ
אר ְקן.
ִיך ִמיט דֶעם ְׁש ַט ְ
ֶועלט ,אּון מֶען קֶען ז ְ
ַדיק ְבלַיי ְבט אוֹיף ִדי ו ְ
פּונֶעם צ ִ
ֶוערט
ַדיק וָואס ו ְ
ֲפילּו וֶוען דֶער צ ִ
משה ,א ִ
ֶך ֶ
דָאס ִאיז ְפ ַׁשט ִאין פָסּוקַּ ,ויֵל ְ
ֶועלטַּ ,וי ְַּד ֵבר ֶאת ַּה ְד ָׁב ִרים ָׁה ֵאלֶה ֶאל ָׁכל
מׁשה גֵייט ַאוֶועק פּון ִדי ו ְ
ֶערּופן ֶ
ָא ְנג ְ
ָאך ַא ְלץ צּו ִדי ִא ְידן ,וַוייל זַיין ּת ֹורָה וָואס עֶר ָהאט ַארָאפ
ֶעדט עֶר נ ְ
ָׁאל ,ר ְ
ִי ְשר ֵ
ֶערין.
ֶערנְט ד ִ
ָאך ַא ְלץ דָא אּון מֶען ל ְ
ֶעברֶע ְנגְט פַאר ִדי ִא ְידן ִאיז נ ְ
ג ְ
ַדיק ,וֶועט ִאים גּוט זַיין
ָרים פּונֶעם צ ִ
ֶערנְט ִדי ְספ ִ
וואוֹיל ִאיז דֶעם וָואס ל ְ
ֶועלט.
ֶועלט אּון אוֹיף יֶענֶע ו ְ
אוֹיף דֶער ו ְ
ֶך א')
(זֹאת ַהּת ֹורָה ַויֵל ְ

א

>>>>>>

אריֶע
יסטָ ְּ
לֶערנֶען ִה ְּ
בְּ נֹוגֵעַ ְּ
יידלֶעְך ,וֶוער עֶ ס
ִמיט ִדי מֵ ְּ
ִאיז גֶעוֶ וען דֶ ער עֶ ְּר ְּשטֶ ער פְּ ֶרעזִ ידֶ ענְּ ט וְּ כּו'; דָ אס פֶ עלְּ ט
ארפְּ ן הַ אלְּ ְּטן ְּשטֶ ענְּ ִדיג פַ אר ִדי
ישט אֹויסִ .מיר דַ ְּ
בִ כְּ לַ ל נִ ְּ
יידלֶ עְך גֵייעֶ ן חֲ תּונָה הָ אבְּ ן אּון זַ יין
אֹויגְּ ן ַאז ִדי מֵ ְּ
ֶעמען פּון זֵייעֶ ֶרע יּונְּ גֶע
מַ אמֶ עס ,וָ ואס וֶ ועלְּ ן זֵ יי ִמיט נ ֶ
יידל ִמיט אֹויף נָאְך ִדי
ֶעמט ַא מֵ ְּ
ָארן? וִ ויפִ יל פְּ ָראצֶ ענְּ ט נ ְּ
י ְּ
ָארן פּון ְּסקּול? בָ רּוְך ה' בַ יי אּונְּ זֶ ער
חֲ תּונָה פּון ַאלֶ ע י ְּ
ֶעדע ִמינּוט פּון זֵייעֶ ֶרע
יידלֶ עְך ִמיט י ֶ
ְּסקּול נֶעמֶ ען ִדי מֵ ְּ
יטן ַדאוֶוענֶען ,דָ אס וֶ ועלְּ ן
ָארן ִאין ְּסקּול; ָאנְּ גֶעהֹויבְּ ן ִמ ְּ
י ְּ
זֵ יי טּון זֵ ייעֶ ר גַאנְּ ץ לֶעבְּ ן .נָאכְּ ן דַ אוֶוענֶען טַ אנְּ צְּ ן ִדי
יקר פַאר זֵייַ ,אז מֶ ען טַ אנְּ צְּ ט
יידלֶעְך  -דָ אס ִאיז ַאן עִ ָ
מֵ ְּ
אּון מֶ ען ִאיז פְּ ֵריילִ יְך פַ אלְּ ן ַאוֶ ועק ַאלֶע פְּ ָראבְּ לֶ עמֶ ען ,נָאְך
ִדי חֲ תּונָה וֶ ועלְּ ן זֵ יי טַ אנְּ צְּ ן ִמיט זֵייעֶ ֶרע ִקינְּדֶ ער ִאין
ער ְּש ְּטןִ .הלְּ כֹות
ְּשטּוב ,דַ אנְּ ֶקען אּון לֹויבְּ ן דֶ עם ֵאייבֶ ְּ
בְּ ָרכֹותִ ,הלְּ כֹות ַשבָ ת דָ אס זֶ ענֶען זֵייעֶ ר וִ ויכְּ ִטיגֶע הֲ לָכֹות;
ארף ֶקענֶען ִהלְּ כֹות שַ בָ ת יָשָ ר וְּ הָ פּוְך,
ידישֶ ע מַ אמֶ ע דַ ְּ
ַא ִא ִ
נִישט וִ וי ֶקען זִ י ַא ַריין גֵיין ִאין ָקאְך ַשבָ ת ָאן ְּמחַ לֵ ל
ַאז ְּ
שַ בָ ת זַ יין?
דֶ ער הֵ יילִיגֶער צַ ִדיק ֶרבִ י יֹונ ָָתן ֵאייבְּ ִשיץ זֵ כֶ ר צַ ִדיק
נִישט
לִבְּ ָרכָ ה ְּש ַרייבְּ ט ( ַיעֲרֹות ְּדבַ ש ֵחלֶק ב' ,ב)" :וֶוער עֶ ס הָ אט ְּ
נִישט מֶ עגְּ לִ יְך
ערנְּ ט ִהלְּ כֹות שַ בָ ת ַאפָ אר ָמאל ִאיז ְּ
דּורכְּ גֶעלֶ ְּ
ְּ
ישט עֹובֵ ר זַ יין אֹויף ִהלְּ כֹות שַ בָ ת" ,עַ יֵין שָ ם.
עֶ ר זָ אל נִ ְּ
ערן
נִישט ַאלֶ ע ִקינְּדֶ ער קּומֶ ען פּון ְּש ִטיבֶ ער וָ ואס ִדי עֶ לְּ טֶ ְּ
ְּ
פַארן ִקינְּ ד וֶ וען
ערנֶען ְּ
אֹויסלֶ ְּ
ְּ
ֶקענֶען הֲ לָכֹות וְּ כּו' ,וֶ וער זָ אל
ישט
וֶוערט ְּשמּוצִ יג ַאז מֶ ען טָ אר דָ אס נִ ְּ
ְּ
ִדי ְּקלֵ ייד
ואשן ִמיט וַ ואסֶ ער וַ וייל דָ אס ִאיז ִחילּול שַ בָ ת
ָא פְּ וַ ְּ
נִישט ִאין ְּסקּול ִהלְּ כֹות שַ בָ ת
לֶערנְּ ט ְּ
ייתא?! ַאז מֶ ען ְּ
אֹור ָ
ְּד ַ
ערנֶען וִ וי צּו מַ אכְּ ן אּום שַ בָ ת ַא גְּ ִרינְּצֵ ייג
אֹויסלֶ ְּ
ְּ
וֶוער וֶ ועט
לֶערנֶען וִ וי צּו
אֹויס ְּ
ְּ
סַ אלַ אט ָאן ִחילּול שַ בָ ת?! וֶוער וֶועט
ייטן ִדי ֵאייעֶ ר ַשבָ ת וֶ וען ֶמען ֶקען עֹובֵ ר זַיין אֹויף
ָאנְּגְּ ֵר ְּ
בֹורר ,לָש ,טֹוחֵ ן וְּ כּו' וְּ כּו'?!
יסּורים ֵ
ַאפָ אר ִא ִ
(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' ֵתצֵ א תשע"ח)

<<<<<<

צּוריק פַּ אלְ ן.
קּורצֶ ע צַּ ייט אּון עֶ ר וֶועט נָאכְ דֶ עם ִ
ָאנְ הַּ אלְ ְטן פַּ אר ַא ְ
ֹיׁשן זַּיין
ארף עֶ ר טו ְ
ענְטׁש מֵ יינְ ט ַאז כְ דֵ י צּו ְתׁשּובָ ה טּון ַּד ְ
ַא מֶ ְ
ֶועק ֵגיין פּון ִדי
ארף זִ יְך אָ פְ לָאזְ ן פּון ִדי ִמ ְׁשפָ חָ הַ ,או ְ
גַּאנְ ְצן סֵ דֶ ר ,עֶ ר ַּד ְ
ֹיׁשן זַּיין גַּאנְ צֶ ע סֵ דֶ ר
ַארבֶ עטַ ,אוֶועק גֵיין פּון זַּיין סֵ דֶ ר הַּ יוֹם ,אּון טו ְ
ְ
ֶעצן ִאין
ַאריין ז ְ
ֶעצט ,אּון זִ יְך ַּ
ִאין לֶעבְ ן וָ ואס עֶ ר הָ אט גֶעהַּ אט בִ יז י ְ
ער ְׁש ְטן,
ֶערנֶען אּון ַּדאוֶוענֶען ,אּון צּו ִדינֶען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ׁשּול נָאר צּו ל ְ
יּות'דיגֶע זַּאכְ ן.
ִ
ער ְסטֶ ע ַּׁשיְיכּות ִמיט סֵ יי וֶועלְ כֶע ג ְַּׁש ִמ
ָאן ִדי ִמינְ דֶ ְ
ֶעׁשטֶ עלְ טֶ ע זַּאְךָ ,דאס ִאיז זֵייעֶ ר
ָדאס ִאיז אָ בֶ ער זֵייעֶ ר ַאן ַאיינְ ג ְ
קּורצֶ ע
ְׁשוֶוער צּו טּון ,אּון ָדאס ֶקען זֵייעֶ ר ג ְִרינְ ג צֶ עפַּ אלְ ן נָאְך ַא ְ
"מיט ִדי זֶעלְ בֶ ע ְפרוֹי,
ֶערנֶען אּונְ ז ִדי הֵ יילִ יגֶע חַּ זַּ"לִ :
ערפַּ אר ל ְ
צַּ ייט .דֶ ְ
ִדי זֶעלְ בֶ ע צַּ ייט ,אּון ִדי זֶעלְ בֶ ע פְ לַּאץ"ָ ,דאס מֵ יינְ ט ַאז ַא מֶ ענ ְְט ְׁשן
ֶקען וַּ וייטֶ ער לֶעבְ ן ִמיט זַּיין וַּ וייב אּון ִמיט זַּיין ִמ ְׁשפָ חָ ה ,עֶ ר ֶקען
וַּ וייטֶ ער לֶעבְ ן א ֹויף זַּיין פְ לַּאץ ,אּון עֶ ר ֶקען וַּ וייטֶ ער ָאנְ גֵיין ִמיט זַּיין
ֶעצט ,אּון ִמיט דֶ עם ַאלֶעם
יט 'ן זֶעלְ בֶ ע סֵ דֶ ר הַּ יוֹם וִ וי בִ יז י ְ
צַּ ייטִ ,מ ְ
ֶקען מֶ ען אוֹיְך ַאזוֹי ְתׁשּובָ ה טּון.
ענְטׁש פְ ֶרעגְןַ ,אז אוֹיב ַאלֶעס בְ לַּייבְ ט ִדי זֶעלְ בֶ ע
וֶועט ָד אְך ַא מֶ ְ
ארף מֶ ען
ֶעצט ,וִ וי ַאזוֹי טּון מֶ ען דֶ עמָ אלְ ט ְתׁשּובָ ה? וָ ואס ַּד ְ
וִ וי בִ יז י ְ
יָא טּון צּו זַּיין ַאן אֱ מֶ ת'עֶ בַּ עַּ ל ְתׁשּובָ ה? דֶ ער עֶ נ ְְטפֶ ער אוֹיף דֶ עם
ארף ַא מֶ ענ ְְטׁש
זָאגְן ִמיר ִדי וָ ואְך ִאין ִדי הַּ פְ טו ָֹרה ,נָאר אֵ יין זַּאְך ַּד ְ
טּון צּו ְתׁשּובָ ה טּון .דֶ ער פָ סּוק זָאגְט אּונְ ז (הו ֵֹׁשעַּ י"ד ,ג')ְ :קחּו ִעמָ כֶם
ארף עֶ פֶ ענֶען זַּיין מוֹיל אּון ָאנְ הוֹיבְ ן
ְדבָ ִרים וְ ׁשּובּו אֶ ל ה' ַ -א ִאיד ַּד ְ
ער ְׁש ְטן ,אּון ַאזוֹי טּוט מֶ ען ְתׁשּובָ ה.
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
צּו ֶר ְ
אׁשעפֶ ערִ ,איְך וִ ויל אָ פְ לָאזְ ן
ער ְׁש ְטן" :בַּ ֶ
אר'ן אֵ ייבֶ ְ
ַא ִאיד זָאגְט פַּ ְ
צּוריק קּומֶ ען צּו ִדיר",
ִ
ַאלֶע מַּ יינֶע ְׁשלֶעכְ טֶ ע מַּ עֲ ִשים אּון
יׁשט טּון
אׁשעפֶ ערִ ,איְך וִ ויל פּון הַּ יינְ ט ָאן טּון נָאר ִמ ְצוֹת אּון נִ ְ
"בַּ ֶ
אׁשעפֶ ער זֵיי ִמיר מוֹחֵ ל אוֹיף ַאלֶעס וָ ואס ִאיְך
ַּקיין עֲ בֵ ירוֹת"" ,בַּ ֶ
ֶעצט זָאל ִאיְך
ֶעצט ,הֶ עלְ ף ִמיר ַאז פּון י ְ
יׁשט גֶעטּון גּוט ִביז י ְ
הָ אב נִ ְ
ׁשוֹין זַּיין וואוֹיל אּון עֶ ְרלִ יְך" .אּון ַאזוֹי וַּ וייטֶ ער ֶקען יֶעדֶ ער זִ יְך
ער ְׁש ְטן אוֹיף זַּיין אֵ ייגֶענֶע ְׁשפְ ַּראְך ,אוֹיף ַּזיין
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
ֹיס ֶר ְ
או ְ
ַאר ִטיגֶע וֶועגִ ,מיט זַּיינֶע אֵ ייגֶענֶע גֶעפִ ילְ ן .אּון וֶוען ַא ִאיד
אֵ יי ְגנְ ְ
ערן אּון
ֹיסהֶ ְ
ער ְׁשטֶ ער זִ יכֶער או ְ
וֶועט ָדאס טּון ,וֶועט ִאים דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ֶוערן ַאן
ערן צּו זִ יְך ,עֶ ר ֶוועט זִ יכֶער ְתׁשּובָ ה טּון אּון ו ְ
ערנֶענְטֶ ְ
ִאים דֶ ְ
אֱ מֶ ת'עֶ ר עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד.
ער ְׁש ְטן
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
ִאין ָאנְ הוֹיב וֶוען ַא מֶ ענְ ְטׁש הוֹיבְ ט ָאן צּו ֶר ְ
עדט צּו ִדי וַּ ואנְ ט,
קּומט ָדאס ָאן זֵייעֶ ר ְׁשוֶוער ,עֶ ר ְׁשפִ ְירט וִ וי עֶ ר ֶר ְ
ְ
נִיׁשט ַאז
יׁשט אוֹיס ,אּון עֶ ר זֶעט ְ
ערט ִאים נִ ְ
עֶ ר פִ ילְ ט וִ וי ֵקיינֶער הֶ ְ
ארף אָ בֶ ער גֶעדֶ ענְ ְקן ַאז מֶ ען הוֹיבְ ט
רּוקן .מֶ ען ַּד ְ
עֶ ס זָאל זִ יְך עֶ פֶ עס ְ
ער ְׁש ְטן ִאין אֵ יין טָ אג ,וֶוען ַא מֶ ענְ ְטׁש
יׁשט ָאן צּו ְׁשפִ ְירן דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
נִ ְ
אר ְׁשטָ אפְ ט
ארץ פַּ ְ
ֶוערט זַּיין מֹ חַּ אּון הַּ ְ
טּוט עֲ בֵ ירוֹת ַּרחֲ מָ נָא לִ יצְ לָן ו ְ
ער ְׁש ְטן ,עֶ ס ֶקען זִ יְך ִאים דַּ אכְ ְטן ַאז
יׁשט דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
אּון עֶ ר ְׁשפִ ְירט נִ ְ
ימל ,אּון
ער ְׁשטֶ ער בַּ אהַּ אלְ ט זִ יְך עֶ ְרגֶעץ וַּ וייט אוֹיבְ ן ִאין ִה ְ
דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
עדט צּו
יׁשט אוֹיס וָ ואס עֶ ר ֶר ְ
ערט בִ כְ לַּל נִ ְ
ער ְׁשטֶ ער הֶ ְ
ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ִאים.
יׁשט אוֹיף דֶ עם,
קּוקט נִ ְ
אר ְקט זִ יְך אָ בֶ ער ,אּון ְ
וֶוען ַא מֶ ע נְ ְטׁש ְׁשטַּ ְ
ֶעדן טָ אג ,אֲ פִ ילּו
ער ְׁש ְטן י ְ
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
אּון ְׁש ְט ֶרע ְנגְט זִ יְך ָאן צּו ֶר ְ
ֶוערן ַאן אֱ מֶ ת'עֶ ר
ֶוערטֶ ער ,וֶועט עֶ ר זִ יכֶער צּום סוֹף ו ְ
נָאר אַּ פָ אר ו ְ
עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד ,אּון עֶ ר וֶועט ִפילְ ן ִאין דֶ עם ַאלֶע טַּ עֲ ִמים .עֶ ס גֵייט
(ת ִהלִ ים
ֶעמט צַּ ייט ,דֶ ער פָ סּוק זָאגְט אָ בֶ ער ְ
יׁשט ִאיבֶ ער נַּאכְ ט ,עֶ ס נ ְ
נִ ְ
ל"ד ,ט') טַּ עֲ מּו ּו ְראּו כִ י טוֹב ה'ְ ,פרּובִ ְירט עֶ ס אוֹיס וֶועט ִאיר זֶען ַאז
ֶעׁשמַּ אק צּו לֶעבְ ן
ער ְׁשטֶ ער ִאיז גּוט ,אּון עֶ ס ִאיז זֵייעֶ ר ג ְ
דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ער ְׁש ְטן.
יטן אֵ ייבֶ ְ
ִמ ְ
"מיט ִדי זֶעלְ בֶ ע וַּ וייב"  -דּו
ֶערנֶען אּונְ ז ִדי הֵ יילִ יגֶע חַּ זַּ"לִ :
ָדאס ל ְ
יׁשט אָ פְ לָאזְ ן ַּדיין וַּ וייב אּון ַּדיין ִמ ְׁשפָ חָ ה צּו ֶקענֶען
ארפְ ְסט נִ ְ
ַּד ְ
צּוריק גֵיין צּום
ערט ִדיְך פּון ִ
יׁשט ַּדיין וַּ וייב ְׁשטֶ ְ
ְתׁשּובָ ה טּוהן ,נִ ְ
ערט ַּדיין וַּ וייב וֶועט ִדיר נָאְך הֶ עלְ פְ ן צּו זַּיין
אר ֶק ְ
ער ְׁש ְטן ,פַּ ְ
אֵ ייבֶ ְ
עֶ ְרלִ יְך וִ וי ִדי גְמָ ָרא זָאגְט (יְבָ מוֹת ס"גָ " :).זכָה  -נַּעֲ ֵשית ל ֹו עֵ זֶרֹ ,לא ָזכָה
 כְ ֶנגְדוֹ" ,וֶוען ַא מֶ ענְ ְטׁש ִאיז ז ֹו ֶכהְׁ ,שטֵ ייט ִאים ִדי וַּ וייב צּו ִהילְ ף,יׁשט ז ֹוכֶהִ ,איז זַּיין וַּ וייב ֶקעגְן ִאים אּון זִ י
אּון אוֹיב עֶ ר ִאיז נִ ְ
ערט ִאים ,זֶעט מֶ ען פּון דֶ עם ַאז ַאלֶעס וֶוענְ ְדט זִ יְך ִאינֶעם ַּמאן,
ְׁשטֶ ְ
ערן נָאר
יׁשט ְׁשטֶ ְ
אוֹיב עֶ ר ִאיז וואוֹיל וֶועט ִאים זַּיין וַּ וייב נִ ְ
ֶוערן עֶ ְרלִ יְך אּון זַּיין
ערט זִ י וֶועט ִאים נָאְך מֶ ער צּוהֶ עלְ פְ ן צּו ו ְ
אר ֶק ְ
פַּ ְ
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ער ְׁש ְטן .אּון וֶוען ַא מֶ ענְ ְטׁש זֶעט ַאז זַּיין וַּ וייב ִאיז נָאְך
נָאנְ ט צּום אֵ ייבֶ ְ
עטן
ארף נָאְך מֶ ער ְתׁשּובָ ה טּוהן אּון בֶ ְ
ֶקעגְן ִאיםִ ,איז ַא ִסימָ ן ַאז עֶ ר ַּד ְ
ער ְׁש ְטן ,אּון ַּדאן וֶועט ׁשוֹין זַּיין וַּ וייב זַּיין ִמיט ִאים.
דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ער ְׁשטֶ ער הָ אט ִאים
ָאדם הָ ִראׁשוֹן ,וֶוען דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
מֶ ען זֶעט בַּ יי ָ
ערט:
ֶעסן פּונֶעם עֵ ץ הַּ ַּדעַּ ת?" הָ אט עֶ ר גֶעעֶ נ ְְטפֶ ְ
אסטּו גֶעג ְ
גֶעפְ ֶרעגְט" :הָ ְ
אסט ִמיר גֶעגֶעבְ ן זִ י הָ אט ִמיר גֶעגֶעבְ ן צּו עֶ ְסן
"די וַּ וייב וָ ואס דּו הָ ְ
ִ
"דא זֶעט מֶ ען ַאז עֶ ר ִאיז
פּונֶעם עֵ ץ הַּ ַּדעַּ ת" זָאגְט אוֹיף דֶ עם ַּר ִׁש"יָ :
אר ְקן אוֹיף
ֶעקענְ ט ְׁשטַּ ְ
יׁשט ג ֶ
אסט ִדיְך נִ ְ
גֶעוֶוען ַא כָפּוי טוֹבָ ה" ,אוֹיב דּו הָ ְ
ארוָ ואס
ֶעסן פּונֶעם עֵ ץ הַּ ַּדעַּ ת ,פַּ ְ
אסט גֶעג ְ
ַּדיין יֵצֶ ר הָ ַּרע ,אּון דּו הָ ְ
וארפְ ְסטּו ַארוֹיף ִדי ׁשּולְ ד אוֹיף ַּדיין וַּ וייב? וֶוען דּו וָ ואלְ ְסט מַּ ְסבִ יר
וַּ ְ
ערׁש וִ וי דֶ ער
יׁשט טּון ַאנְדֶ ְ
גֶעוֶוען פַּ אר ַּדיין וַּ וייב ַאז מֶ ען טָ אר נִ ְ
יׁשט
ייסן ,וָ ואלְ ט זִ י מַּ ְסכִ ים גֶעוֶוען אּון ִדיְך נִ ְ
ער ְׁשטֶ ער הָ אט גֶעהֵ ְ
אֵ ייבֶ ְ
ענְטׁש וִ ויל ַאלֵיין זַּיין וואוֹיל ,וֶועט
ערט ,זֶעט מֶ ען ַאז אוֹיב ַא מֶ ְ
ֶעׁשטֶ ְ
ג ְ
ערן.
יׁשט ְׁשטֶ ְ
ָארנִ ְ
זַּיין וַּ וייב ִאים ג ְ
"די זֶעלְ בֶ ע צַּ ייט" ִ -אין יֶעדֶ ע צַּ ייט ֶקען מֶ ען ִדינֶען
אּון ַאזוֹי אוֹיְך ִאין ִ
ערׁשַ ,אמָ אל ֶקען מֶ ען
אקע ַאנְ דֶ ְ
ער ְׁש ְטן .יֶעדֶ ע צַּ ייט ִאיז טַּ ֶ
דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ער ְׁש ְטן ,אּון
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
ֶערנֶען אּון ַּדאוֶוענֶעןַ ,אמָ אל ֶקען מֶ ען ֶר ְ
ל ְ
צּוריק הַּ אלְ ְטן פּון טּון וָ ואס
יט'ן זִ יְך ִ
ער ְׁש ְטן ִמ ְ
ַאמָ אל ִדינְ ט מֶ ען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ארבְ ֶרענְ גְן ִדי צַּ ייט.
יׁשט פַּ ְ
יקר ִאיז ַאז מֶ ען זָאל נִ ְ
יׁשט ,דֶ ער ִע ָ
מֶ ען טָ אר נִ ְ
עראל ,אוֹיף
ער ְׁשטֶ ער ִאיז ִאיבֶ ָ
"די זֶעלְ בֶ ע פְ לַּאץ"  -דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
אּון ִאין ִ
ערפַּ אר כְ דֵ י צּו ְתׁשּובָ ה טּון ֶקען מֶ ען וַּ וייטֶ ער בְ לַּייבְ ן
יֶעדֶ ע פְ לַּאץ ,אּון דֶ ְ
ארף מֶ ען נָאר
יקר ַּד ְ
אוֹיפְ 'ן זֶעלְ בְ ן פְ לַּאץ אּון אוֹיפְ 'ן זֶעלְ בְ ן מַּ צָ ב ,דֶ ער ִע ָ
ער ְׁש ְטן אוֹיף ִדי אֵ ייגֶענֶע
עדן צּום אֵ ייבֶ ְ
עֶ פֶ ענֶען דָ אס מוֹיל אּון ָאנְ הוֹיבְ ן ֶר ְ
ער ְׁש ְטן
ְׁשפְ ַּראְך ,אּון ָדאס ִאיז ִדי וֶועג וָ ואס פִ ְירט דֶ עם מֶ ענְ ְטׁש צּום אֵ ייבֶ ְ
ֶוערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד.
ַאז עֶ ר זָאל ו ְ
ארף אָ בֶ ער אוֹיְך גֶעדֶ ענְ ְקן אֵ יינְ ס פּון ִדי וִ ויכְ ִטיג ְְסטֶ ע יְסוֹדוֹת פּון
מֶ ען ַּד ְ
ער ְׁש ְטנְ'ס ַּרחֲ מָ נּות ִאיז ָאן ַּקיין ג ְֶרענִ יץ .אּון
ְתׁשּובָ הַ ,אז דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ענְטׁש הָ אט נָאר אָ פְ גֶעטּון ,אֲ פִ ילּו עֶ ר
ערע עֲ בֵ ירוֹת ַא מֶ ְ
ערפַּ אר ,וָ ואסֶ ֶ
דֶ ְ
ער ְׁשטֶ ער נָאכְ ַאלְ ץ
הָ אט גֶעטּוהן ִדי עֶ ְרג ְְסטֶ ע עֲ בֵ ירוֹת ,הָ אט דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ַּרחֲ מָ נּות אוֹיף ִאים אּון עֶ ר ֶקען נָאְך ַאלְ ץ ְתׁשּובָ ה טּון.
דֶ ער ֶרבִ י זָאגְט ִ(שיחוֹת הָ ַּר"ן ִס ָימן ע"א) אוֹיף דֶ עם וָ ואס עֶ ס ְׁשטֵ ייט ִאין זוֹהַּ ר
יׁשט
הַּ ָקדוֹׁש ַאז אוֹיף ִדי עֲ בֵ ָירה פּון פְ גַּם הַּ בְ ִרית ַּרחֲ מָ נָא לִ יצְ לָן הֶ עלְ פְ ט נִ ְ
אר ְׁשטֵ ייט
ַּקיין ְתׁשּובָ ה ,הָ אט דֶ ער ֶרבִ י גֶעזָאגְט אוֹיף דֶ עם ַאז ֵקיינֶער פַּ ְ
יׁשט דֶ עם פְ ַּׁשט ִאין דֶ עם זוֹהַּ ר נָאר עֶ ר ,אּון עֶ ר זָאגְט ַאז עֶ ס הֶ עלְ פְ ט יָא
נִ ְ
ְתׁשּובָ ה אוֹיף דֶ עם ,אֲ פִ ילּו וֶוען דֶ ער מֶ ענ ְְטׁש הָ אט זֵייעֶ ר ַאסַּ אְך
המשך בדף ו
גֶעזִ ינְ ִדיגְט.
יׁשט ַּקיין
ערן ַאז עֶ ס הֶ עלְ פְ ט נִ ְ
ארף הֶ ְ
אּון ֶרבִ י נ ָָתן ִאיז עֶ ס מַּ ְסבִ יר (לִ יקּוטֵ י הֲ לָכוֹת ְתפִ לִ ין ,ה"ד ,אוֹת ד') ַאז ָדאס ִאיז דֶ ער נִ סָ יוֹן פּונֶעם מֶ ענ ְְטׁשַ ,אז עֶ ר ַּד ְ
ערט ַאז
יׁשט ַּקיין ֵשכֶל ,אּון ַאזוֹי וִ וי עֶ ר הֶ ְ
ֶעצט טּון .אוֹיב דֶ ער מֶ ענְ ְטׁש הָ אט נִ ְ
ער ְׁשטֶ ער וִ ויל זֶען וָ ואס דֶ ער מֶ ענְ ְטׁש גֵייט י ְ
ְתׁשּובָ ה ,אּון דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ענְטׁש ִאיז ְקלּוג אּון עֶ ר
ארפַּ אלְ ן פּון בֵ יידֶ ע ֶוועלְ ְטן .אוֹיב אָ בֶ ער דֶ ער מֶ ְ
אקע פַּ ְ
ֶוערט עֶ ר טַּ ֶ
יׁשט ַּקיין ְתׁשּובָ ה גֶעבְ ט עֶ ר ַאלֶעס אוֹיףַּ ,דאן ו ְ
הֶ עלְ פְ ט נִ ְ
ער ְׁש ְטן ,וֶועט דֶ ער
צּוריק צּו גֵיין צּום אֵ ייבֶ ְ
אר ְקט זִ יְך ִ
יׁשט אוֹיף ַּקיין ׁשּום זַּאְך נָאר עֶ ר ְׁשטַּ ְ
קּוקט נִ ְ
ֵוייסט ַאז ָדאס ִאיז זַּיין נִ סָ יוֹן ,אּון עֶ ר ְ
ו ְ
יקלִ יְך לֶעבְ ן אוֹיף ִדי וֶועלְ ט אּון אוֹיף יֶענֶע וֶועלְ ט.
ארעכְ ְטן אּון הָ אבְ ן ַא גְלִ ְ
ער ְׁשטֶ ער זִ יכֶער ָא ְננֶעמֶ ען זַּיין ְתׁשּובָ ה אּון עֶ ר וֶועט ַאלֶעס פַּ ֶ
אֵ ייבֶ ְ
יׁש ט ַּקיין ִחילּוק פּון וֶועםַ ,אז עֶ ס ִאיז דָ א ַאמָ אל אוֹיף ַא גֶעוִ ויסֶ ע גָאר גְרוֹיסֶ ע עֲ בֵ ָירה וָ ואס אוֹיף דֶ עם
ערט מֶ ען פּון אֵ יינֶעם ,נִ ְ
ערפַּ אר ,אוֹיב הֶ ְ
דֶ ְ
ענְטׁש ִאיז
ויסן ַאז יֶענֶער מֶ ְ
ארף מֶ ען וִ ְ
יׁשט ְתׁשּובָ ה טּון"ַּ ,ד ְ
אסט גֶעטּון ָדאס אּון ָדאסֶ ,קענְ ְסטּו ׁשוֹין נִ ְ
יׁשט ַּקיין ְתׁשּובָ ה" ,אוֹיב דּו הָ ְ
הֶ עלְ פְ ט ׁשוֹין נִ ְ
יׁשט
ער ְׁשטֶ ער הָ אט נִ ְ
ערן צּו ִאים ,דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ער ְׁש ְטן ,אּון מֶ ען טָ אר זִ יְך צּוהֶ ְ
ענְטׁש פּונֶעם אֵ ייבֶ ְ
ערן דֶ עם מֶ ְ
ערוַּ וייטֶ ְ
נָאר ַא ָׁשלִ יחַּ פּונֶעם סַּ מַּ ְך-מֶ ם צּו דֶ ְ
יׁשט זָאגְן ֶווער עֶ ס
ערפַּ אר ֶקען ַּקיין ׁשּום מֶ ענְ ְטׁש נִ ְ
ֵיהנֹ ם ,צּו ֶקענֶען זָאגְן וֶוער עֶ ס גֵייט וואּו .דֶ ְ
ענְטׁש אוֹיפְ 'ן ַּג ן עֵ דֶ ן אּון ג ִ
ֶעׁשטֶ עלְ ט ַּקיין ׁשּום מֶ ְ
ג ְ
ֶעמט ָאן
ער ְׁש ְטנְ 'ס ַּרחֲ מָ נּות ִאיז ָאן ַא ִׁשיעּור ,אּון עֶ ר נ ְ
ער ְׁש ְטן ,אּון דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ֶוענְדט זִ יְך נָאר ִאינֶעם אֵ ייבֶ ְ
יׁשטָ ,דאס ו ְ
ֶקען יָא ְתׁשּובָ ה טּו ן ָאדֶ ער נִ ְ
ֶעדן וָ ואס טּוט ְתׁשּובָ ה.
י ְ
יקר צּו
ערט ַאז בַּ יים ֶרבִ י'ן ִאיז דֶ ער ִע ָ
ֶרבִ י נ ָָתן ִאיז ִדי עֶ ְר ְׁשטֶ ע מָ אל גֶעקּומֶ ען צּום ֶרבִ י'ן ִאין ִדי ְסלִ יחוֹת טֶ עג פַּ אר רֹאׁש הַּ ָׁשנָה ,וֶוען עֶ ר הָ אט ֶגעהֶ ְ
ארט גֶעבְ לִ יבְ ן אוֹיף גַּאנְ ץ
קּומֶ ען צּו ִאים אוֹיף רֹאׁש הַּ ָׁשנָהִ ,איז עֶ ר גֶעקּומֶ ען דֶ עמָ אלְ ט ִדי עֶ ְר ְׁשטֶ ע מָ אל אוֹיף רֹאׁש הַּ ָׁשנָה ,אּון עֶ ר ִאיז ׁשוֹין ָד ְ
עֲ ֶש ֶרת יְמֵ י ְתׁשּובָ ה.
ַאדּורְך ,דֶ ער ֶרבִ י הָ אט ִאים
ְ
ארץַ ,אלֶעס וָ ואס גֵייט אוֹיף ִאים
עדט זַּיין גַּאנְ צֶ ע הַּ ְ
ֶער ְ
ֹיסג ֶ
ַאריין צּום ֶרבִ י'ן ,אּון זִ יְך או ְ
ִאין אֵ יינֶע פּון ִדי טֶ עג ִאיז עֶ ר ַּ
ֹיסגֶענּומֶ ען אוֹיפְ 'ן גַּאס פַּ אר ַא
ערנָאְך הָ אט ִאים דֶ ער ֶרבִ י ַארו ְ
ְמחַּ זֵק גֶעוֶוען ,אּון הָ אט ִאים גֶעזָאגְט גֶעוִ ויסֶ ע הַּ נְ הָ גוֹת וִ וי ַאזוֹי זִ יְך צּו ִפ ְירן ,דֶ ְ
אציר ,אּון דֶ ער ֶרבִ י הָ אט ִאים זֵייעֶ ר ְמחַּ זֵק גֶעוֶוען.
ְׁשפַּ ִ
עדט
ַאק ְסל ,אּון ִאים גֶעזָאגְט" :אּון וַּ וייטֶ ער ִאיז זֵייעֶ ר גּוט ַאז מֶ ען ֶר ְ
ויׁשן הָ אט דֶ ער ֶרבִ י ַארוֹיף גֶעלֵייגְט זַּיין הֵ יילִ יג הַּ אנְ ט אוֹיף ֶרבִ י נ ָָתן'ס ְ
ִאינְ ְצוִ ְ
גּוטן פְ ַּריינְ ד!"
עדט זִ יְך אוֹיס פַּ אר ַאן אֱ מֶ ת'ן ְ
ער ְׁש ְטןַ ,אזוֹי וִ וי מֶ ען ֶר ְ
ארן אֵ ייבֶ ְ
ארץ פַּ ְ
זִ יְך אוֹיס ָדאס הַּ ְ
ַאדּורְך
ְ
אר ְׁשטַּ אנֶען ַאז עֶ ר וֶועט ׁשוֹין זִ יכֶער זַּיין ַאן עֶ ְרלִ יכֶער ִאיד ,וַּ וייל וָ ואס עֶ ס וֶועט נָאר אוֹיף ִאים
הָ אט ֶרבִ י נ ָָתן גֶעזָאגְטַ ,אז ַּדאן הָ אט עֶ ר פַּ ְ
ער ְׁש ְטן ,אּון
ארן אֵ ייבֶ ְ
ערצֵ יילְ ן פַּ ְ
ערע ְׁשטֶ ערּו ְנגֶען עֶ ר וֶועט נָאר הָ אבְ ן ,וֶועט עֶ ר ַאלֶעס דֶ ְ
גֵיין ,וָ ואס דֶ ער יֵצֶ ר הָ ַּרע וֶועט ִאים וֶועלְ ן צּובְ ֶרעכְ ן ,וָ ואסֶ ֶ
ער ְׁשטֶ ער וֶועט ִאים זִ יכֶער הֶ עלְ פְ ן.
ער ְׁש ְטן ,אּון דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
עטן דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
בֶ ְ
יׁשט וֶוען עֶ ס וֶועט קּומֶ ען זַּיין צַּ ייטַ ,אזוֹי וִ וי ר' אֱ לִ יעֶ זֶר הָ אט גֶעזָאגְט
ֵוייסט נִ ְ
ייטנְ ס וַּ וייל ֵקיינֶער ו ְ
ענְטׁש וָ ואס כַּאפְ ט זִ יְך בַּ אצַּ ְ
וואוֹיל ִאיז דֶ ער מֶ ְ
ארבְ ן?" הָ אט עֶ ר
יׁשט וֶוען מֶ ען גֵייט ְׁשטַּ ְ
ֵוייסט ָדאְך נִ ְ
ארבְ ן" הָ אבְ ן ִאים זַּיינֶע ַּתלְ ִמ ִידים גֶעפְ ֶרעגְט" ,מֶ ען ו ְ
אר' ן ְׁשטַּ ְ
( ַּׁשבָ ת קנ"ג" ).טּו ְתׁשּובָ ה אֵ יין טָ אג פַּ ְ
ֶעדן טָ אג ְתׁשּובָ ה טּון".
ֶועסטּו י ְ
ארבְ ןַ ,אזוֹי ו ְ
ֶועסטּו ְׁשטַּ ְ
ארגְן ו ְ
אקע גֶעמֵ יינְ ט ,טּו הַּ יינְ ט ְתׁשּובָ ה ,וַּ וייל אֶ פְ ָׁשר מָ ְ
"דאס הָ אב ִאיְך טַּ ֶ
ערטָ :
גֶעעֶ נְ ְטפֶ ְ

ג

(שיחוֹת מוֹהַּ ָרא"ׁש עֶ ֶרְך ְתׁשּובָ ה חֵ לֶק ח' ,י' ,י"ב)
ִ

ד

<<<<<<
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המשך פון דף ג

<<<<<<

ו

>>>>>>
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המשך פון דף ד

און דער ראש ישיבה האט מעודד געווען מ'זאל אויסנוצן יעדע מינוט וואס מ'וויילט דא אין אומאן ,זיך אויסצובעטן
א גוט געבענטשט יאר.
שב"ק אינדערפרי האט ר' יושע אליעזר גליק געגעבן א נאמען ביי קריאת התורה ,און האט געגעבן קידוש נאכ'ן
דאווענען .ביים קידוש האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט סיפורי מעשיות (מעשה פונעם חכם ותם) ,און האט
ספעציעל ארויסגעברענגט אז ווען מ'לעבט מיט די עצה פון "דאס איז מיין מעשה ,און דאס איז יענעמ'ס מעשה",
מ'קוקט נישט אויף א צווייטן ,קען מען האבן א גוט לעבן אויף דער וועלט.
ביי שלש סעודות האט דער ראש ישיבה גערעדט פון די מעשה פון אלישע און גחזי ווי דער גענעראל פון ארם
איז געקומען זיך אויסהיילן פון זיינע קרעץ און אלישע הנביא האט אים געהייסן זיך טובל'ען אינעם ירדן ,און ער
האט זיך אויפגערעגט "ביי אונז איז דא אסאך געזונטערע בעדער ווי די שמוציגע וואסער פון ירדן" ,אבער זיינע
ארומיגע האבן אים געזאגט "וואס האסטו צו דערלייגן? פרוביר עס אויס" ,און ווען ער האט געפאלגט איז ער
טאקע געהאלפן געווארן .א מענטש קען טראכטן אז "פאר מיינע שווערע עבירות מוז איך רייסן שטיקער פון מיר
כדי תשובה צו טון" ,דער אמת איז אבער אז מ' דארף גלייבן אין א צדיק און פאלגן וואס ער זאגט בתמימות
ובפשיטות ,אפילו ווען מ'פארשטייט נישט וויאזוי דער תיקון ארבעט ,מען דארף גיין צום ציון און זאגן די צען
קאפיטלעך פון תיקון הכללי ,און אזוי וועט מען זוכה זיין צו פאררעכטן אלעס וואס מ'האט קאליע געמאכט.
מוצש"ק האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט דער שיעור אין גמרא .און  1:00איז געווען סליחות "זכור ברית",
דער בעל תפלה איז געווען הר"ר אברהם הערש וועבערמאן שליט"א פון קרית יואל.
נאך סליחות האט מען געגעבן פדיון נפש פאר'ן ראש ישיבה שליט"א פאר עטליכע שעה ,ביז  5:00פארטאגס.
אינדערפרי נאכן דאווענען ,הא ט דער ראש ישיבה גענומען פדיון נפש פאר אלע וואס האבן נישט אנגעיאגט
נעכטן ,און דערנאך האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט דער שיעור אין גמרא.
דערנאך איז דער ראש ישיבה געגאנגען צום ציון זיך צו באטייליגן ביים "תיקון הכללי העולמי" ,וואס איז
איינגעפירט געווארן אין די לעצטערע יארן אז צענדליגע טויזנטער אידן זאגן אויס אינאיינעם דעם תיקון הכללי
ערב יום טוב ביי חצות .אזוי אויך זענען די קינדער געגאנגען זיך באטייליגן ביים "תיקון הכללי העולמי" ,און געזאגט
דעם תיקון הכללי אונטערן די אויפזיכט פון די מלמדים .דערנאך איז סערווירט געווארן א פיינער טועמי'.
ראש השנה ביים זמן איז מען זיך צוזאם געקומען צו מנחה ,דער בעל תפלה צו מנחה איז געווען הר"ר יונה
זינגער שליט"א ,צו מעריב איז צוגעגאנען הר"ר אברהם הערש וועבערמאן שליט"א .נאך מעריב איז דער עולם
אריבער זיך אנווינטשן לשנה טובה ביים ראש ישיבה ,וואס האט יעדן שיין אנגעווינטשן.
נאך א שיינע סעודה ,האט זיך דער עולם געאיילט צו גיין שלאפן ,כדי צו קענען אויפשטיין אינדערפרי פאר'ן
עלות .פארטאגס איז מען אויפגעשטאנען  ,5:00און  5:30האט דער ראש ישיבה שליט"א פארגעלערנט דעם
שיעור אין גמרא ,און דערנאך האט מען זיך ארויסגעלאזט אינאיינעם צו גיין צום ציון ,פארטאגס ווען ס'איז
ליידיגער און מ'קען זיך אויסבעטן מיט מער ישוב הדעת.
 8:15איז געווען אדון עולם ,פסוקי דזמרה האט געדאווענט הר"ר מרדכי היימליך ,און דער ראש ישיבה האט
גע דאווענט שחרית און מוסף ,וואס איז געווען זייער שיין ,די בארימטע כאאר פון ישיבה אינאיינעם מיט די קינדער
האבן זייער שיין מיטגעזינגען ביים דאווענען.
דער ראש ישיבה האט געזאגט א דרשה ביי תקיעת שופר ,ער האט מעורר געווען אויסצונוצן די געהויבענע
מינוטן ווי עס דארף צו זיין ,בשעת מען בלאזט שופר צומישט מען די טענות פונעם שטן ,און ער קען נישט מקטרג
זיין ,און דערפאר איז עס זייער א גוטע צייט וואס מ'קען בעטן דעם אייבערשטן וואס מ'וויל ,און איבערבעטן דעם
אייבערשטן .אויך האט דער ראש ישיבה זייער שטארק געבעטן אז קיינער זאל נישט פיינט האבן א צווייטן ,מען
זאל זיך זייער דערווייטערן פון מחלוקת ,אפילו ווען מ'האלט אנדערש פון יענעם ,דארף מען זיך נאך אלץ ליב האבן.
דערנאך איז געווען א שיינע סעודה ווי מען האט געזונגען אינאיינעם שיינע ניגונים לכבוד יום טוב.
מנחה איז געווען  ,7:00און דערנאך האט דער ראש ישיבה געזאגט א שיינע דרשה ,צו וואס עס זענען געקומען
צו גיין א גרויסער עולם .דער ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט איבער די גרויסקייט פון זיין ביים הייליגן רבי'ן
אויף ראש השנה ,ער האט נאכגעזאגט וואס מוהרא"ש פלעגט אלץ זאגן מיטל-נאכט ,אז דער צווייטער טאג יו"ט
איז שוין דינא רפיא ,מ'איז שוין נישט אזוי אויסגעמוטשעט ווי מ'איז געווען ביים אנקומען קיין אומאן נאך א
שווערע נסיעה ,און דעריבער זאל מען זען אויסצונוצן דעם טאג מיט תפלות ותחנונים און פועל'ן א גוט געבענטשט
יאר ,און אזוי ווייטער האט דער ראש ישיבה ארומגערעדט דברי חיזוק והתעוררות מיט די עצות פון הייליגן רבי'ן.
נאך די געהויבענע סעודה האט איינער געפרעגט ו ועגן גיין צום ציון ביינאכט ,האט דער ראש ישיבה געזאגט אז
ביינאכט איז נישט א פאסיגע צייט צו גיין צום ציון ,ענדערש זאל מען זיך לייגן פרי ,און גיין פארטאגס ווען ס'איז
ריין.
כמעשהו בראשונה כך מעשהו בשניה ,די זעלבע האט זיך איבערגע'חזר'ט ביים צווייטן טאג יום טוב ,דער עולם
האט מיטגעהאלטן די געהויבענע תפלות ,סעודות ,שיעורים ,און דרשות .פאר'ן זמן האט דער ראש ישיבה ווידער
געזאגט א דרשה ,ארויסברענגדיג וואס מ'נעמט אהיים פון דעם יום טוב אין אומאן ,דער עיקר אז מ'זאל מיטנעמען
די עצות פו ן הייליגן רבי'ן אויך אויף די גאנצע יאר ,אויך ווען מ'גייט צוריק אהיים צום געווענליכן טאג טעגליכן
שטייגער זאל מען געדענקען דאס וואס דער רבי לערנט אונז ,צו לעבן מיט'ן אייבערשטן און זיך אויפפירן ווי עס
דארף צו זיין.
ויום טוב היו עושים בצאתם בשלום מן הקודש ,מוצאי יו"ט האט מען זיך ארויסגעלאזט אין פייערליכע טענץ,
און מ'האט געדאנקט דעם אייבערשטן אויף די גרויסע זכי' אז מיר זענען געווען אין אומאן אויף ראש השנה ,און
מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האט מען זיכער גע'פועל'ט א גוט געבענטשט יאר פאר זיך און פאר די גאנצע משפחה.
מי שהיה אצלי על ראש השנה ,ראוי לו לשמוח כל השנה!
>>>>>>

סימן טוב ומזל טוב

סימן טוב ומזל טוב

סימן טוב ומזל טוב

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מו"ה נחמן שמואל יאקאבאוויטש הי"ו
צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

מו"ה ליפא שווארץ הי"ו
צו די אפשערן פון זיין זון איסר ני"ו למזל טוב

מו"ה משה אריה שניטצלער הי"ו

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען
פיל אידיש נחת געזונטערהייט מיט
דורות ישרים ומבורכים

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען
פיל אידיש נחת געזונטערהייט מיט
דורות ישרים ומבורכים

ז

צו די שמחת בר מצוה פון זיין זון למזל טוב
הבחור החשוב בערל ני"ו
דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען
פיל אידיש נחת געזונטערהייט

<<<<<<

נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

שיינער יום טוב ראש השנה אריבער אינעם נייעם בנין אין אומאן

סימן טוב ומזל טוב
מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מו"ה שמחה יאקאבאוויטש הי"ו
צו די שידוך שליסן פון זיין זון למזל טוב
הבחור החתן בנציון הי"ו עב"ג בת

מו"ה משה אריה שניטצלער הי"ו
דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא
און א בנין עדי עד ,געזונט און פרנסה מיט פיל אידיש נחת
געזונטערהייט מיט דורות ישרים ומבורכים

א הערליכע יום טוב איז אריבער אויף תלמידי היכל הקודש דעם ראש השנה אין אומאן ,מוהרא"ש ז"ל
פלעגט אלץ זאגן אז דאס וואס דער רבי האט געזאגט (חיי מוהר"ן ,סימן שי"ט) "אני אעשה מכם כיתות
כיתות" ,מיינט נישט אז די כיתות דארפן זיך קריגן צווישן זיך ,פארקערט ,יעדער האלט זיך צוזאמען ,אלע
שעפן פונעם זעלבן לויטערן קוואל פון הייליגן רבי'ן ,נאר יעדער טרעפט זיך פלאץ וואס קען מער
אריינברענגען אין אים די לימודים פון הייליגן רבי'ן און אים דערנענטערן צום אייבערשטן ,און אדרבה
מ'דארף מחזק זיין איינער דעם צווייטן ,לעבן באהבה ואחוה ,און יעדער זאל מקבל זיין פון זיין משפיע וואס
רעדט דאס בעסטע צו זיין הארץ.
דאס איז מקוים געווארן מיט'ן פולסטן שיינקייט ביי די תלמידי היכל הקודש ,כאטש וואס מיר האבן
ליידער פארלוירן מוהרא"ש זי"ע ,האלטן זיך די תלמידים ווייטער אינאיינעם באהבה ושלום .יעדער
פרובירט ווייטער ממשיך זיין צו לערנען זיינע הייליגע ספרים ,צו מקיים זיין זיינע הייליגע עצות .די חשובי
תלמידי מוהרא"ש זענען ממשיך פארצולערנען די תורות פון הייליגן רבי'ן לויט ווי מוהרא"ש האט אונז
געלערנט ,און די תלמידי היכל הקודש זענען ווייטער מקבל יעדער איינער פון דעם פלאץ וואס רעדט דאס
מערסטע צו זיין הארץ ,און אזוי האט יעדער די ריכטיגע התחזקות זיך צו קענען שטארקן אין עבודת ה'
אויפ'ן רבינ'ס דרך.
היי יאר אין אומאן האבן די תלמידי היכל הקודש זיך געהאלטן צוזאמען יעדער אויף זיין פלאץ וואו ער
באקומט חיזוק און התעוררות במשך די גאנצע יאר .עס זענען געווען  4באזונדערע לאקאלן פון בתי
מדרשים פון היכל הקודש אין אומאן:
ביהמ"ד היכל הקודש "זכרון יחזקאל שרגא" ,אנגעפירט דורך הרה"ח ר' יצחק לעזער שליט"א .דער
ביהמ"ד איז געווען אין א גרויסער שאטער גאנץ נאנט צום ציון הק' נעבן די צענטראלער באס סטאפ ,דארט
וועט בעז"ה געבויט ווערן אינעם קומענדיגן יאר א גרויסער פערמענאנטער ביהמ"ד ,און מקוה מיט אלע
הצטרכות'ער פון אכילה שתי' לינה.
בית המדרש היכל הקודש "חסדי חיים" ,וואס איז געווען אינעם גרויסן בנין פון מעגאמעטער ,ממש
אונטערן ציון הק' ,אנגעפירט דורך הרה"ח ר' נחמן שיק שליט"א ,בנו בכורו פון מוהרא"ש ז"ל.
אויך איז געווען א לאקאלער ביהמ"ד היכל הקודש "בית נתנאל" ,אינעם הויף פונעם אכסני' פון הרה"ח
ר' אברהם חיים פארקאש שליט"א ,אין צענטער פון אומאן ,אויף די פושקינא גאס.
דערנאך איז געווען דער נייער בנין אנגעפירט דורכ'ן ראש ישיבה שליט"א ,וואס איז פלאצירט געווארן
ווייט ארויס פונעם צענטער ,אויף דער בילאצערקיווסקע גאס ,א וועג פון בערך  20-25מינוט צו גיין פון ציון
דורך שטילע געסלעך פון קליינע הייזער ארומגענומען מיט ביימער און גראז.
דער יום טוב ראש השנה ביים ראש ישיבה שליט"א איז אריבער זייער שיין אויף אן הערליכן אופן ,עס
איז געווען אן אנגעפילטער סדר היום ווי מען האט אויסגענוצט יעדע מינוט פון ווען מ'איז אנגעקומען ביז'ן
אהיימגיין ,מיט דאווענען ,גיין צום ציון ,סעודות ,און שיעורי תורה.
דער בנין איז נאכ נישט געווען פארטיג ,און איז דעריבער געווען צוגערישט אויף א פראוויזארישער אופן.
אבער עס געווען ב"ה צוגעשטעלט אלע געברויכן ברוחניות ובגשמיות .דער ריזיגער היכל בית המדרש איז
געווען צוגערישט מיט הונדערטער זיץ ערטער ,און איז געווען ליכטיג און לופטיג .עס זענען געווען פיינע
באקוועמע נייע בעטן ,געשמאקע מאכלים בהרחבה ,און א פיינע גרויסער מקוה ,און גענוג שויערס.
רוב ציבור איז אנגעקומען קיין אומאן דאנערשטאג נאכט ,עס איז געווען צוגעשטעלט א פיינער
נאכטמאל ,מיט ו ואס מ'האט זיך מחי' געווען פונעם לאנגן וועג ,און דערנאך האט מען געדאווענט מעריב און
מען איז זיך געגאנגען צולייגן .אינדערפרי נאך א פיינע מקוה און תפלת שחרית ,איז געווען צוגעגרייט א
געשמאקע פרישטאג.
אין אלע וואכן טעג איז געווען צוגעשטעלט א פראקטישער "שאטל ספרינטער" ,וואס האט געברענגט
און געטראגן דעם עולם צום ציון און צוריק אויף א פונקטליכער סקעדזשועל אהין און צוריק ,יעדע 15
מינוט.
עש"ק נאכמיטאג האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט דעם בארימטן שיעור אין א בלאט גמרא בבלי
און ירושלמי ,וואס דער ראש ישיבה לערנט פאר מיט א מורא'דיגע געשמאק יעדן טאג ,און איז ספעציעל
באקאנט מיט די שיינע דברי חיזוק וואס דער ראש ישיבה נעמט ארויס פון יעדן בלאט גמרא.
נאכמיטאג איז געווען א פיינע טועמי' צוגעגרייט ,און דער עולם האט זיך געגרייט צום היייליגן שב"ק.
עס איז אריבער א הערליכער שבת ,מיט שיינע ווארימע תפילות ,הונדערטער אידן האבן זיך געשלעפט
איבער א האלבע שעה אין די רעגן מיטצוהאלטן די תפלות .נאכ'ן דאווענען איז דער עולם אראפגעגאנגען
אונטן צום עס זאל וואו איז צוגעשטעלט געווארן א הערליכע סעודה לכבוד שבת קודש ,און נאך די סעודה
איז מען צוריק ארויף אין שול צו די באטע ,וואו מען האט געזונגען אינאיינעם די זמירות .דערנאך האט מען
געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה שליט"א וואס האט ספעציעל ארויסגעברענגט די זכיה וואס מען
האט צו זיין אויף א שבת ביים רבי'ן ,וואס דער רבי זאגט אז דאס איז אזוי ווי פאסטן זיבן מאל משבת לשבת.
המשך בדף ג

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 יושע אליעזר גליק הי"ו

מו"ה מאטי הערצאג הי"ו

צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

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
פיל אידיש נחת געזונטערהייט מיט
דורות ישרים ומבורכים

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען
פיל אידיש נחת געזונטערהייט מיט
דורות ישרים ומבורכים

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

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך > / 212-444-9191
 / 845-414-8429ארץ ישראל  / 0797040066ענגלאנד 03303502361
צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com
< < BreslevCenter.com
ח חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876
 / 845-414-8426 /212-444-9169ארץ ישראל  / 0797040069ענגלאנד 03303502363

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

