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 םעד ןרעפטנע
אישק סנ’יבר

 ןיא ךאווש רעייז זיא סאוו דניק א רעדייל טאה רע
 רעלעיצעפס א ןעגנידעג טאהעג טאה רע ,ןענרעל
 טאווירפ ןענרעלוצוצ טאטש ערעדנא ןא ןופ דמלמ
 עסיורג םיא טסאק סאד סאוו ,דניק ןייז טימ
.םימוכס

 טאהעג טאה רע זא ,דיא רעד טלייצראפ
 וצ טלעג םוכס ןסיורג א ךיז טימ ןעמונעגטימ
 טכארטעג טאה רע .דמלמ ן’ראפ ןלאצאב ןענעק
 טוגיס ןיא אד ןעמוקניירא רע טעוו םדוק זא

 ןויצ ן’פיוא ןייז וצ ללפתמ

 ,המחלמ ערעטיב יד ראפ ןראי יד ןופ ענייא ןיא
 יוו זיא ע”יז לאוי ירבד לעב ןרמ שודקה וניבר ןרוו
 ףיוא טוגיס ןייק ןראפ וצ ןעמוקעג רעגייטש ןייז
 רעגילייה רעד רעטאפ םענופ אשידק אלוליה יד
 טכאמעג ךיז טאה ,טבש ט”כ םויב ע”יז ט”וי תשודק
.השעמ אזא

 טאה סאוו ,ב”וש א דיא רע’בושח רעסיוועג א
 ןטראד זיא ,טנגעג עגימורא יד ןיא טניואוועג
 ךיז ןוא ע”יז ן’יבר םוצ ןעמוקעגניירא טוגיס ןיא
 זא ץראה סאד טדערעגסיוא
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 טעוו ךאנרעד ןוא ,ע”יז ט”וי תשודק ןגילייה םענופ
 טלעג סאד ןלאצאב וצ טאטש ענעי ןיא ןראפוצ רע
.דמלמ ן’ראפ

 ןיא אד רע טאה גאטייוו ןייז וצ רעבא
 זיא רע ןוא ,טלעג לזרעב ןייז ןריולראפ טוגיס
 טצעי טאה רע ,לכ רסוחבו םורעב ןבילבעגרעביא
 ראפ ןלאצאב וצ הטורפ ןייק טשינ
.דמלמ םעד

 ראפ ןעוט סאד ךיא ןעק יוזאיוו“
 ןייז ךאד זיא סאד ןעוו ,דמלמ םעד
 באה סניילא ךיא ןוא ,הסנרפ עצנאג
 טאה ,”טצעי שרעדנא סעפע טשינ
.ן’יבר ן’ראפ טגאלקאב ךיז דיא רעד

 טכארטראפ ךיז טאה יבר רעד
 וצ ןפורעגנא ךיז ןאד ןוא עגר א ףיוא
 א ,טגראזאב טשינ סטייז“ :דיא םעד
 םוצ ןראפ וצ ןעמוקעג זיא סאוו דיא
 טעוו טייצראי יד ףיוא ןויצ ס’נטאט
 טשינ ןאק סאד ,ןבאה ןדאש טשינ
.”ןפלעה יאדווא ךייא טעוו ת”ישה ,ןייז

 טימ ן’יבר םענופ ןעגנאגעגקעווא זיא טחוש רעד
 טעוו געוו א סעפע ףיוא זא ,גנונעפאה ןופ ןלארטש
.ןפלעה רעטשרעבייא רעד ןיוש םיא

 יד ןופ ענייא ףיוא גידנעייג ,גנאל טשינ טמענ’ס
 דרע יד ףיוא טקנופ רע טפערט טוגיס ןיא ךעלעסעג
 ךאסא ןטראד ןגילעג זיא’ס ,טלעג טימ לזרעב א
 טשרע םוצ .ןריולראפ טאהעג טאה רע יוו רעמ
 דלאב טאה רע רעבא ,החמש אלמ ןראוועג רע זיא
 א ןופ הדיבא ןא רעכיז זיא’ס זא ,ךיז וצ טכארטעג
 טימ טקאפעג ןעוועג ןאד זיא טוגיס דלאביוו ,דיא
 ס’ט”וי תשודק םוצ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,טסעג
.טייצראי

 סאד פא לאמאכאנ רע טלייצ גידנטכארט יוזא
 ’ברעו יתש‘ א ןטראד רע טפערט טקנופ ןוא טלעג
 ןעק סאד זא ןענאטשראפ ךיילג רע טאה ,ל”חר
 סאוו ,יוג א ןופ רעכיז זיא’ס ןוא ,דיא א ןופ ןייז טשינ
.ןפורוצסיוא בויחמ טשינ סאד רע זיא הכלה י”פע

 גידנהעז ,החמש ראפ טבעלעגפיוא טאה דיא רעד
 םויקמ זיא ע”יז ן’יבר םענופ החטבה יד יוו שוחב
 וצ ןעמוקעג זיא סאוו דיא א“ :אלפ ןפואב ןראוועג
 טשינ טעוו טייצראי יד ףיוא ןויצ ס’נטאט םוצ ןראפ
.”ןבאה ןדאש

*

 טצעי זנוא טמיווש רעטרעוו עגילייה יד טא
 ראפ געט עטלייצעג גידנעייטש ,ןורכז ןיא ףיורא
 תרטע וניבר ןרמ ק”כ ןעוו ,העיסנ עשיראטסיה יד
 געוו ן’פיוא ה”זעב סיורא ךיז טזאל א”טילש ונישאר
 םענופ אשידק אלוליה יד וצ ”טוגיס ןייק םייהא“
 םויב ע”יז ט”וי תשודק רעגילייה רעד ןעדייז ןסיורג
.ט”לעבה טבש ט”כ

 טזייוו סאד .ךאסא רעייז ךיז ןופ טגאז השעמ יד
 זיא סאוו ”טבש ט”כ“ גאט םענופ טייקסיורג ן’פיוא
 ןעמ טוט ביוא רעדנוזאב ןוא ,תועושיל לגוסמ םוי א
 סאוו ,אלוליה יד ףיוא ןראפ וצ ןעמוק לעיצעפס
 רעכיז אשידק אלוליה לעב רעד טעוו תוכז םעד ןיא
 ראפ חירטמ ךיז ןענעז סאוו יד ראפ ןייז הבוט ריכמ
.םיא

 יד ןבאה סאוו עלא יד זא ,טדערעגפא זיא סאד
 עגילייה יד ןיא לעופב ןעמענוצלייטנא טייקכילגעמ
 שארב שודקה להוא םעניא ןייז דנזעוונא ןוא העיסנ
 וניבר ןרמ ק”כ אתלישושה ךישממ ןסיורג ן’טימ
 ןלעוו ןוא ,סיורג ןוא בושח רעייז זיא ,א”טילש
.ןבאה ןדאש טשינ יאדווא

 .ןכאמוצקעווא טשינ ךיוא זיא תוכז רעזנוא רעבא
 זיא רעניד רעד זא לאפוצ ןייק טשינ זיא’ס
 תשודק םענופ אלוליה יד ראפ טקנופ ןלאפעגסיוא
 ךישממ ,’הכשמה‘ ןא ןופ ןעמ טדער ביוא ;ע”יז ט”וי
-טוגיס תיב יקידצ יד ןופ הרותה תצברה יד ןייז וצ
 עקאט ,טייצ יד טצעי יוו יוזא ךאנ ןעוו זיא ,ראמטאס
 ט”וי תשודק םענופ טייצראי יד טלאפעג’ס ןעוו
 ידימלתו ויכרדב םיכלוה עלא ךיז רימ ןלאז ,ע”יז
 סאוו ,ע”יז לאוי ירבד לעב ’קה וניבר ןרמ ונב ידימלת
 אד השורי עגיד’תוינחור ןייז טצנאלפעגרעביא טאה
 תחנ א ןעוט ןוא ןעמענעמאזוצ ךיז ,עקירעמא ןיא
.אלוליה לעב ן’ראפ חור

 ץלא ןבאה רימ סאוו ארמימ יד טנאקאב זיא’ס
 ןויצ ן’פיוא ןייג וצ“ זא ,’קה וניתובר ןופ טרעהעג
 תולועפ ענייז ןייז ךישממ טשינ ןוא קידצ םענופ
.”דרעוו ליפוצ טשינ טאה

 !דרעוו א לאמנייא ןיוש סע טאה רעבא טצעי
 ןעמוקעגסיוא לאמא זנוא זיא טצעי יוו יוזא ךאנ ןעוו
 תחנ אזא ןעוט ןענעק וצ טייהנגעלעג עקראטש אזא
 יד ראפ ןוא ע”יז ט”וי תשודק ןגילייה ן’ראפ חור
 יד םהירחאו שדוקב הלעמל עזג עגילייה עצנאג
 סאוו טייצ עבלעז יד ןיא ןעוו ,םייח יצע ירפ עגילייה
 ;םשדק תחונמ םוקמ ערעייז ראפ ךיז ןגראז רימ
 ןשירפוצרעביא ושפנב א”טילש ן’יבר םעד טייג’ס
 ןיא רימ ןלאז ,ףיוה-להוש יד ןוא ’קה להוא םעד
 ןוא א”טילש ן’יבר םעד ןפלעהוצ טייצ עבלעז יד
 ערעזנוא ןופ הכשמה עגיד’תוינחור יד ןכילקריווראפ

.ןליאה ץצקי אלו ןייעמה שוביי אלש ,ס’יבר

 בצמ אזא ןיא טנייה עלא ךיז רימ ןעניפעג רעדייל
 רעדעי ,גידייל זיא שאט רעזנוא ,טחוש םענעי יוו
 א ראפ טלעג ףראד רעד !טלעג טימ לזרעב א טכוז
 ןענעק וצ טלעג ףראד רעטייווצ א ,טיורב לקיטש
 ףראד רעטירד א ,דמלמ ןטאווירפ א ראפ ןלאצאב

 לזרעב א טכוז רעטרעפ א ןוא ,האופר ראפ טלעג
 ירעסארג ןייז ראפ ןלאצאב ןענעק וצ טלעג טימ
.’ודכו רעדרא

 םענופ רעטרעוו עגילייה יד ןעקנעדעג רימאל
 לגוסמה םוי רעד זיא ”טבש ט”כ“ זא ,ע”יז ן’יבר
 ן’ראפ חור תחנ א ןעוט טצעי עלא רימאל !תועושיל
 ןופ ”הכשמה“ ןייז ןכילקריווראפ ןוא אלוליה לעב
 לאז הרות לוק רעד זא ,רעטייוו ףיוא הרותה תצברה
 לעו ונילע ,הבישי עגילייה יד ןיא ןכליהפא רעטייוו
.וניתורוד לעו ונינב

 יבר רעד זא ןפאה םוצ יאדווא זיא תוכז םעד ןיא
 ןטעבסיוא ןענעק וצ חכ רעד ןבאה טעוו א”טילש
 לס ,טוגיס ןיא טבש ט”כ אלוליהד אמויב זנוא ראפ
!תואופר ןוא תועושי ,תוכרב אלמ

 ס’נטאט םוצ ןראפ וצ ןעמוקעג זיא סאוו דיא א“
.”ןבאה ןדאש טשינ טעוו טייצראי יד ףיוא ןויצ

 ןפורעגנא ךיז ןאד ןוא עגר א ףיוא טכארטראפ ךיז טאה יבר רעד
 ןעמוקעג זיא סאוו דיא א ,טגראזאב טשינ סטייז“ :דיא םעד וצ
 ןדאש טשינ טעוו טייצראי יד ףיוא ןויצ ס’נטאט םוצ ןראפ וצ
”ןפלעה יאדווא ךייא טעוו ת”ישה ,ןייז טשינ ןאק סאד ,ןבאה

ד”ודל רומזמ חצנמל
 דחוימה דחא רקיה ונידידי דובכל ,הרוגש הזב בוט לזמ תכרב
 ,דוהלו םשל עדונ ומש ,הרידאהל האריו הרות לידגי ,הרובחבש

ה”ה ,דואמו שפנו בל לכב הבישיה תבוטל השעמו השוע

ו”יה שאב דוד ’ר ח”הרה
ו”צי גרובסמאיליוו ףינס – הלודגה וניתבישי תלהנה רבח

בוט לזמל ודכנ יאושינ תחמש לגרל
י”נ שאב ןויצנב רמכ ’קה וניתבישי ינייוצממ ח”הבה ה”ה

ו”יה ףסוי המלש ה”ומ הובאד אערכ ארב רקיה ונב ןב

 תרוק ח”צוי לכמו ונממ תוארל הכזי ,חימציו הלעי בוט לזמל
 ילימ לכב ךרבתהלו ,חילצמו ליכשמ ויכרד לכב ד”וד יהיו ,חור

.חישמה תאיבל הרהמב הכזנ ידע ביטימד

תכרבו תריתעכ
הבישיה תלהנה



 ןראוועג טרילאטסניא ןענעז ןכאוו ענעגנאגראפ יד ןיא

הבישיה ינינב יד ןיא סרעטקעל עיינ
טרינאיצקנופ גירעהעג טשינ ןבאה רעדא  טצונעגסיוא ןעוועג ןיוש ןענעז סאוו עגיטצעי זיב יד ןצעזרע וצ

 זא,םירוחב ע’בושח יד ראפ הרות םוקמ ”רעגיטכיל א“ קורדסיוא םעד ןכילקריווראפ וצ ןראוועג טרילאטסניא ןענעז סרעטקעל יד
ןגיוא יד ראפ גיטכיל ןייז ייז לאז’ס ןוא תעדה תבחרה טימ ןענרעל ןוא ןציז ןענעק ןלאז אתביתמה ידימלת רעטרעדנוה יד

000,52$ וצ בורק ןופ האצוה עשירפ א :ה”ס
)םארגארפ עשיטאטש עסיוועג א ךרוד ןראוועג טקעדעג ןענעז תואצוה יד ןופ קלח א סאוו םעדכאנ ןיוש(

 יד טאה טעטכיראב טיירב ןעוועג ןיוש זיא סע יוו
 עטסנרע טכארטאב ןיא ןעמונעג טאהעג הבישיה תלהנה
 עגיד’ראלאד ןאילימ יטלומ רעשיראטסיה ןא ןופ רענעלפ
 רצבמ רעגיזיר רעד ה”יא ןרעטיירבראפ וצ ,טקעיארפ
.וניתורוד לעו ונינב לעו ונילע האריהו הרותה

 יד ןיא ה”זעב ןעיובוצפיוא טעטיול ןאלפ רעד
 ,םינינב עלופטכארפ עיינ לגאפש ריפ ראי ראפ עגידנעמוק
 יד ןעמוקוצכאנ ליצ ן’טימ ,סקעלפמאק אתביתמ םעניא
 רקיעב ןוא ,’קה אתביתמ יד ןופ סקואוו ןוא הילב עקראטש
 יד ןופ גנולייטפא ןגיצנייא ןדעי ןייז רדסמ ה”זעב ןענעק וצ
 רעטנוא תוימשגבו תוינחורב ןכיורבעג עלא טימ הבישי
.בוט רתויה דצ לע ךאד ןייא

 עכלעזא ךיז טלדנאה טצאשעג טרעוו סע יוו טיול
 טעוו סאוו ,טקעיארפ עשיטנאגיג עוויסאמ א ןופ רענעלפ
 ןאילימ גיצנאווצ ןוא ןצפופ ןשיווצ לכה ךס א ןטסאקפא
.רעלאד

 הבישיה תלהנה יד זא ךילדנעטשראפטסבלעז
 ןוא ןריצנאניפ ןענעק וצ טייקכילגעמ יד טשינ טאה
 ,טייהרעטכייל טקעיארפ עגיטכעמ אזא ןלעטשרעהא
 בצמ טלעג רעד ןעוו ןטייצ ערעווש עגיטצעי יד ןיא טרפבו
 טנייה ךיז טגאלפ הבישיה תלהנה יד ןוא ארונו םויא זיא
 טכיל ןיא ,לאמא יוו טעשזדוב רערעסערג א ךאסא טימ
.תובישי יד ןופ גנולייטעצ יד ןופ

 יד ןפאש וצ טריבורפ הלהנה יד טאה םעד ןופ טכיל ןיא
 תורוקמ ןוא תובדנ ענעדישראפ ןופ עמוס עשיטסאטנאפ
 גנורעטכיילרעד ןופ לארטש עקראטש א סאוו ,תוסנכה
 טיעטס“ ןופ ה”זעב ןעמוק וצ טקוקעגסיורא טאה
 ,”םארגארפ סנעטסיסא ןאשיאוט“ ן’כרוד ,”סטנערג
.”פעט“ סלא ןצרוק ןיא טנאקאב

 טגיילעגניירא הבישיה תלהנה יד טאה טנאקאב יוו
 טימ ןעמאזוצ תונקסעו תונלדתש ןיא תוחוכ עסיורג

 ןייז איצומ סאד ןענעק וצ רעוט ללכ עסיורג ערעדנא
 עקראטש א ןעוועג טלאוו סאד סאוו ,לעופה לא חכמ
 עש’ידרח עלא ראפ ףליה עלעיצנאניפ ןיא ךורבכרוד
 ןלאז תובישי יד סאוו לאמ עטשרע סאד גידנעייז ,תובישי
 קראי וינ ןופ םארגארפ דומיל רכש א ןופ ןסינעג ןענעק
 טנעקעג ראנ ןעמ טאה טנייה זיב סאוו םעדכאנ ,טיעטס
.”סטנערג לעפ“ עלארעדעפ יד ןופ ןסינעג

 טלעטשעג םארגארפ רעד זיא טנאקאב יוו השעמל

 גיטליגדנע טשינכאנ זיא ןוא טייז א ןיא ןראוועג
 ןלייטוצטימ גאטייוו א זיא ראפרעד ,ןראוועג טגיטעטשאב
 יד לייוורעד ןענעז הז רואל זא ,סעיינ יד טימ רוביצ םעד
 השודקה ילובג תבחרה עשירפ יד ןופ רענעלפ עגיטכיוו
 טשינ ,טייז א ןיא ןראוועג טלעטשעג ךיוא טקעיארפ
.סיואראפ ןייג ןענעק וצ געוו ןייק גידנהעז

.העושיה ’הל

-טשינ ןעמוקעג סנטצעל זיא גנוטכיר עשירפ א ןופ
 ערעווש יד ןופ טכיל ןיא זא ,הבישי יד ראפ סעיינ עטוג
 גנוריגער יד ןיא ךיוא טקריוו סאוו ןטייצ עלעיצנאניפ
 ןאלפ א ןראוועג טגנערבעגפיוא סנטצעל זיא ןראדיראק
 ןופ ,סעלוש ראפ ןעמארגארפ שזדעלאק יד ןדיינש וצ
 א ןסינעג םיללוכ ןוא תודסומ ,תובישי יד לידבהל סאוו
.ףליה עקראטש

 יד ןופ תוסנכה יד זא טעטיולעג טאה ןאלפ רעד
 טעמכ טימ ןרעוו ןטינשעג ןלאז ןעמארגארפ שזדעלאק
 א טגנערבעג סאד טלאוו סיוועג סאוו ,טנעצארפ 03
 יד ןיא רעבא גנוריגער יד ראפ גנורעטכיילרעד עקראטש
 ןענעז עכלעוו יד ראפ גאטייוו עקראטש א טייצ עבלעז
.ףיורעד ןזיוועגנא

 ריפאפ ןוא ענעפ ן’טימ תונובשח יד גידנעייגרעביא
 ביוא זא ,רעפיצ רעכילביולגמוא רעד סיורא ךיז טלעטש
 סאד טלאוו ןראוועג טגיטעטשאב טלאוו ןאלפ רעד
!ךילרעי ךאל עגיזיר א הלודג הבישי יד ראפ טניימעג

 ,ןראוועג טריפעגכרוד טשינ ןאלפ רעד זיא לאטנעמאמ
 יד ייב גראז עקראטש א ןדניצוצנא גונעג זיא’ס רעבא
 .רענעלפ עכלעזא טכארטאב ןעמ זא ,הבישיה תלהנה
 יד ןיא ןעוו ,דנואוו םענעפא ןא ףיוא ץלאז יוו טמוק סאד
 עגיטצעי זיב יד ףיוא גונעג טגאטייוו’מ סאוו טייצ עבלעז
 ןענעק וצ געוו ןייק טשינ טהעז’מ סאוו רעכעל עסיורג
 יד ןגיטשעג שיטסארד ןענעז סנטצעל ןעוו טרפב ,ןקעד
 סאוו גנונעפאה ןופ לארטש יד ןוא ,הבישי יד ןופ תואצוה
 םארגארפ ’פעט‘ םענופ ןהעז וצ טקוקעגסיורא טאה’מ
 ,טקאפ א לענש יוזא ןרעוו וצ סיוא טשינ לייוורעד טקוק
!ךאל עגיזיר עשירפ א ןופ ןאלפ א ןעמוק ךאנ לאז

 עשימייה עלא רעייז טגראזאב רענעלפ עכלעזא
 הבישי רעראמטאס יד ןיא טרפב ,תודסומ ןוא תובישי
 קראטש ראג סנטצעל זיא טעשזדוב רעד יוו הלודג
 קראטש ראג זיא ןעמ ןוא ,ןרעפיצ עכיוה טימ ןגיטשעג
 רעד ןרעטכיילרעד וצ ףליה עשיטאטש יד ףיוא ןזיוועגנא
.בצמ

 טלעטש ’םארגארפ פעט‘ ןופ טלאהקירוצ
רענעלפ ןינבה ןרק עגיטכיוו טייז א ןיא

 ןדיינש וצ ןאלפ סגנוריגער עטגנערבעגפיוא
גראז סיורא טפור ןעמארגארפ שזדעלאק

 - סיפא הבישי יד ןופ ןציטאנ עלעיצנאניפ -

:סעיינ עכילגאטייוו

 רעכיל’שדוח
 תואצוה

:לקניוו
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 רוביצ רעצנאג רעד ךיז טיירג תושגרתה סיורג טימ
-ייה םוצ קראפ אראב ןוא גרובסמאיליוו יבשות ש”נא
 המורת ’א םויב הבישיה תבוטל רענידה דמעמ ןגירעי
 הכשמה דמעמ“ ןעמאנ םעד טגארט סאוו ,ט”לעבה
.”וניתורודו וניתובא וניתוברל

 יד זא ןעמ טהעז לכה ךס לקיטש א טכאמ’מ זא
 ןופ טינשפא טייצ א פא טציא טנעכייצ הבישי עגילייה
 הבישי“ עטמיראב-טלעוו יד טניז ראי 26 עצנאג
 דסייתנ זיא ”האריו הרות אתביתמו
 עקירעמא תמדא לע ןראוועג
 הבישיה דסיימ ןגילייה ן’כרוד
 ןרואמו ןבר ט”הוקה וניבר
 לעב ןרמ לארשי לש
 רעבא ,ע”יז לאוי ירבד
 יד זיא ךילקריוו
 הבישי ’רעראמטאס‘
.רעטלע ליפ ליפ

 זיא הבישי רעזנוא
 הבישי יד וצ ךשמה א
 ירבד לעב יבר רעד סאוו
 ךאנ טאה טסבלעז ע”יז לאוי
 גיצרעפ וצ טנאנ טימ טריפעגנא
 ןביוהעגנא ,םייה רעטלא רעד ןיא ראי
 ןיא ןוא אווישרוא ןיא רעטעפש ,ראמטאס ןיא
 סע ןוא ,ראמטאס ןיא קירוצ רעטעפש ךאנ ןוא ,ילארק
 זיא סאוו ’הבישי רעטוגיס‘ עגילייה יד וצ ךשמה א זיא
 הלעמ לש השודקב רוד רחא רודמ ןראוועג טריפעג
 הקספ אל סאוו ,ע”יז םירמתה יצע ק”הובר ךרוד
.םימיה לכ םנחלוש לעמ הבישי

 ןטיירג רימ ןעוו טנעמאמ ןגיטציא םייב עקאט
 ןייז וצ שדחמ ,טנעמאמ ןשיראטסיה םוצ עלא ךיז
 ןוא ,טוגיס טאטש יד ןיא ןימלע תיב םענופ הרוא ויז
 ןגילייה ןטמיראב םעד ןעיינאב וצ קירוצ גיטייצכיילג
 יקידצ יד ואוו טרא סאד ,טוגיס טאטש יד ןיא ”ףיוה“
 תדובע רעייז טריפעג ןראי ליפיוזא ןבאה טוגיס תיב

 השודק ןוא הרות ןעוועג עיפשמ ןטראד ןופ ןוא שדוקה
 ךאלפרעביוא םוצ ףיורא שירפ טמוק ,לארשי ללכ ראפ
 רעטוגיס יד ןופ שדוקה תדובע רעגיטראנעגייא םעד
 ,םידיסח יד ןוא הלהק יד ןריפ ןטימ ןעמאזוצ סאוו ,עזג
 יריעצ יד ןייז ךירדמ ןטימ ןבעגעגפא ךיז ייז ןבאה
 רענעטלעז א גידנעייז ,םיגלפומ דמח ירוחב ,ןאצה

 גושימ
 ערעדנא ןופ םיקידצ ייב ןעוועג ןטלעז טאה’מ סאוו
.םיעזג

 ןייק ןעמוקעגנא זיא ע”יז יבר רעד ןעוו רעטעפש
 עכילקערש יד ןופ ץוצרו רובש גידנעייז ,קראי וינ
 טאה ,גירק טלעוו עטייווצ יד ןופ ןשינעבעלרעביא
 ןוא ,השודקה חכ א טימ טלעגראגעגנא ךיז רע
 עגילייה יד ןדנירג םייב הרותה חכ םעד ןעוועג ךישממ
 גידנעעז ,םעד בילוצ ראנ סעלא ,הבישי רעראמטאס
 עגידנעמוק יד ראפ ”הכשמה“ יד ’קה הבישי יד ןיא
 ןענאטשעג ץלא זיא הבישי יד .לאוגה תאיב דע תורוד

 םעד ןופ ויתוניעמ שארב ץיפש ןטסכעה ןעמאס ן’פיוא
 וכרד ךישממ ןעגנאגעג זיא ויכרדבו ,תורודה קידצ
 ץארט סאוו ,ע”יז השמ ךרב לעב ק”היבר ןרמ שדוקב
 ללכה ינינע ליפיוזא טימ ןידריט יליבחב ףקומ גידנעייז
 טשינ ןוא טכארטעג ץלא ל”צז יבר רעד טאה ,טרפהו
.הבישי עגילייה יד ןופ ןעוועג תעד חיסמ

 ןרמ  וניזוע ןואג הדעה גיהנמ רעד ןעוו םוי םויהכו
  הדעה תגהנהב ךישממ רעטייוו זיא א”טילש וניבר

 וצ רשוקמ רעטייוו א”טילש יבר רעד זיא
 ,ק”הובא יכרדכ הבישי עגילייה יד

 יד ןופ ותא הנמאב אוה רשאכו
 ראי גיסיירד רעבירא עטצעל

 יוו ןוא ,הבישיה שאר סלא
 טקורד א”טילש יבר רעד

 הבישי יד“ סיוא רדסכ ךיז
 יכותב‘ זיא השודקה
 יא הנממ שורפל ’יבבלבו
!”רשפא

 הבישי יד זיא םורא יוזא
 ”הכשמה“ יד גיטכיר ’קה

 ןופ ייס ןוא ”וניתובר“ ןופ ייס
 הבישי עבלעז יד גידנעייז ”וניתובא“

 טריפעג ןבאה םיקידצ רעטוגיס יד סאוו
 ע”יז לאוי ירבד לעב יבר רעד סאוו ,טוגיס ןיא

 ךרב לעב רעד סאוו ,ויתובושמ תומוקמב טריפעג טאה
 ק”הובר סאוו ןוא ,אטנעז ןיא טריפעג טאה ע”יז השמ
 הבישי יד ןוא ,יהאד רעטייוו ןריפ ןוא טריפעג ןבאה
 ןוא ךנחתנ ןענעז ןרעטלע רוא ןוא ןרעטלע יד ואוו
.ןראי עלא יד ךשמב ןראוועג לדגתנ

 תושגרתה םענעטלעז א טציא טשרעה ראפרעד
 עגילייה יד ןייז קזחמ ןעמוק וצ רוביצ ןצנאג םייב
 טייק עגילייה יד ןייז ךישממ רעטייוו ןענעק וצ הבישי
 עגיטפנוקוצ יד ןייז וצ דימעמ ,הרותה תצברה ןופ
 ראפ ,שדוק ילכ ,הארוה ירומ ,םינבר ,הרות ילודג
.ךעלקינייא ןוא רעדניק ענעגייא רעזנוא

עגאלייב רעניד

יום הישיבות
מגבית לטובת ישיבות גדולות דסאטמאר

 צאתכם לשלום
ללוות  כ"ק מרן רבינו שליט"א לקראת נסעו לערי האבות

יום א' תרומה
בולם ראוז קעסטיל

ומעמד מגבית השנתי

 דמעמ ןגירעי-ייה םוצ תושגרתה סיורג
”הכשמה“ ליצ ןוא לטיט ן’טימ רענידה

”טוגיס“ תובאה ריעל שדוקה תעיסנ ןשיראטסיה םענופ ןטאש ן’רעטנוא

םלוע דעו התעמ ןעיצ רעטייוו ךיז לאז טייק ענעדלאג יד
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!טלעוו עצנאג יד יוו שרעדנא
  ןעמ טאה הבישי יד ןיא רעבא ,תואצוה ’עגיטייז‘ יד ןופ טצעי ןעמ טדיינש רעצעלפ בור ןיא

הרותב ןייז םילשמ ךיז םירוחב יד ןפלעה וצ תואצוה ’עגיטייז‘ ןעוועג ףיסומ ראג

הבישי יד ראפ הבדנ ’רעייא‘ ןופ טשינ ךיוא טדיינש

> הז תמועל הז <

 טכערפשטנא ”הכשמה“ דמעמ רעזעידנארג רעד
 רעד ןעוו טרפבו ,רעכיירטסייג א ראג ןייז וצ
 דמעמ א טימ ןעמאזוצ טרינאבמאק טרעוו דמעמ
 טזאל א”טילש יבר רעד רעדייא ”םולשל םכתאצ“
 םייהא“ העיסנ עשיראטסיה יד ףיוא סיורא ךיז
 ’קה ויתובא תחונמ םוקמ ןייז וצ דקופ ,”טוגיס ןייק
 ק”הגה וניקז ןופ תיניוצמה ןויצ םייב םשארבו ,ע”יז
 אלוליהד אמוי יד לגרל ע”יז בוט םוי תשודק לעב
 תשרפ גאטשרענאד ,טבש ט”כ סיוא טלאפעג סאוו
ט”לעעבה המורת

 וינ ןופ סיורא ה”יא טראפ א”טילש יבר רעד
 רעד ןוא ,רענידה דמעמ ןכאנ טייצ עצרוק א קראי
 ןטימ טרינאבמאק ןייז טעוו דמעמ רעגיטראסיורג
 ן’יבר םענופ ודובכל ”םולשל םכתאצ“ דמעמ ןסיורג
.ותוילמפו א”טילש

 הצובק א טעוו ערואמ עשיראטסיה יד לגרל
 ןענעגעזעג ךיז הבישיה ידימלת ינייוצמ ע’בושח
 איגוס יד ףיוא ’אישק‘ א טימ א”טילש ן’יבר ן’טימ
 סע יוו ,הבישי יד ןיא ךרודא טצעי טנרעל’מ סאוו
 םורא יוזא ,א”טילש ן’יבר םענופ רדס רעד זיא
 םוקמ קוחירמ אתיירואד ןוילע רשק א ןטלאהוצנא

.בלה בוריקמו

 יד רעביא ןטכיראב ה”יא ןעמ טעוו רעניד םייב
 עגיטפעה יד ןופ םיטרפ ןוא העיסנ עדנעייטשראפעב
 ןראוועג טריפעגכרוד זיא סאוו טעברא עיצאוואנער
 ךיוא יוו ,טוגיס טאטש יד ןיא ןימלע תיב םעניא
.וו.א.א טוגיס ןיא ףיוה לוש םענופ ףיוקפא ןרעביא

 ענעביוהעג א ןייז רעניד םייב טעוו גיטייצכיילג
 סאוו ”ךעלטיווק“ ןביירש ןענעק וצ טייהנעגעלעג
 סאד ,ךיז טימ ןעמענטימ טעוו א”טילש יבר רעד
 ’קה ויניקז ןופ שודקה להוא םעניא ןעניילוצראפ
.ע”יז

 רעטמיראב רעד ןטערטפיוא טעוו דמעמ םייב
 ג”הרה ראמטאס-טוגיס תורצחב תורוקב ןעדי
 מ”ר א”טילש סייוו בקעי ’ר תוילגרמ קיפמ הפ
 ענעדישראפ ןבעגרעביא טעוו רעכלעוו ,אפאפ
 יד רעביא םיטרפ עשיראטסיה עטנאסערטניא
 ארונ המ“ ןוא ע”יז םירמתה יצעה עזג עגילייה
 עשיראטסיה יד ןוא ’קה להוא םענופ ”הזה םוקמה
.’ודכו ףיוה-להוש

 ןרעוו טיילגאב טעוו דמעמ רעגיד’תושגרתה רעד
 עכלעוו ’עילעפאק רעראמטאס‘ עטמיראב יד ךרוד

 העיסנה לגרל תוררועתה ינוגינ ןגניזראפ ןלעוו
.םיקידצ ירבקל

 ןבאה רוביצ רעצנאג רעד טעוו דמעמ ןסיורג ןכאנ
 ךיז א”טילש ן’יבר םייב ןייגוצכרוד טייהנעגעלעג יד
 ךיז טזאל א”טילש יבר רעד רעדייא ןענעגעזעג וצ
 וצ לבקמ ןוא ,םיקידצ ירבקל העיסנ יד ףיוא סיורא
.ושדק תכרבמ ןייז

.ךיכרד לכב ךרמשל ךל הוצי ויכאלמ יכ

 םכתאצ דמעמ“
 ןטיילגאב טעוו ”םולשל

 וצ א”טילש ן’יבר םעד
 העיסנ עשיראטסיה יד

טוגיס ןייק
 ”הזה םוקמה ארונ המ“ ןרעדליש טעוו א”טילש סייוו בקעי ’ר ג”הרה םירשימ דיגמ

”אישק“ א טימ א”טילש ן’יבר ן’טימ ןענעגעזעג ךיז ןלעוו הבישיה ידימלת ינייוצמ

תושגרתה ינוגינ עגיסאפ טימ ןייז הנהמ טעוו עילעפאק רעראמטאס
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והיה כנגן המנגן

וועלכע וועלן פארזינגן 
ניגוני התעוררות לרגל 
הנסיעה לקברי צדיקים.

דער התרגשות'דיגער 
מעמד וועט באגלייט 

ווערן דורך די בארימטע

קא   עליע
סאטמארער



 המורת ’א ףיוא ,”תובישיה םוי“ רענידה דמעמ םוצ
.םיפתתשמ יפלא יד ןופ ןוצר תעיבשל ,ט”לעבה

 הבישיה ינקסע עיירטעג יד סאוו גנאל ןכאוו ןיוש
 יד ןטיילגאב וצ םבורו םשאר ןוטעגניירא ןענעז
 טנעווא ןכייר א ןלעטשוצרעהא ןעז ןוא ,טעברא
.ןטלאהעגטימ טשינ גנאל ןיוש טאה ןעמ סאוו

 יד ןופ ןגיוא יד ראפ ןגיל ןטכיוועג טפיוה ייווצ
 סנטייווצ ןוא ,”ףראש ןוא ץרוק“ סנייא ,םינקסע
 א ןייז ה”זעב לאז דמעמ רעד ידכ ,”ןכות אלמ“
 עלא סאוו ןופ ,םיקידצל האנ סוניכ רעגיטכיר
 ןעמענמייהא ןוא חור תרוק א ןפעש ןלאז םיפתתשמ
 יד טימ רעטייוו ףיוא האנה ןוא קוזיח ךאסא ךיז טימ
 רעזנוא ןייז וצ קדהמ טייקמיראוו עטסלאמיסקאמ
.הבישי עגילייה יד טימ רשק

 ה”יא טעוו ךלמה דיכ הדועס עטיירב א
 ;עטגילייטאב רעטנזיוט יד ראפ ןרעוו טריוורעס
 ה”יא ןלעוו םידיגמ עטמיראב ןופ תושרד עייר א
 רעביא ןטכיראב עגיטנאה-טשרע ;ןרעוו ןרעהעג
 ןופ תובישי עלא ןיא החלצה עדנעשאררעביא יד
 דמעמה אשמ עלארטנעצ ;השודקה אתביתמ יד

 ק”כ דוה יתבר אתביתמ שיר םענופ שדוק תורבדו
 רעייז ןייז לאמסאד טעוו סאוו ,א”טילש וניבר ןרמ
 ןזאלסיורא ךיז ן’ראפ ןענעגעזעג םוצ גיד’תושגרתה
 עלופדרעוו ;טוגיס ןייק העיסנ עשיראטסיה יד וצ
.דועו ,ןרעוו טלעפארעגסיוא ה”יא ןלעוו תולרוג

 לאומש ר”רה ןייז טעוו דמעמה שאר בשוי רעד
 וניתבישיב םירשימ דיגמ ,א”טילש רעללעט המלש
 רוביצ םעד טנאפשעג ןטלאה טעוו רעכלעוו ,’קה
 ןעקנאדעג עכילפערט טימ טנווא םעד סיואכרוד
 ןוא ,ללכב ’הבישי סנ’יבר‘ םעד רעביא םיטרפ ןוא
 גנאהנעמאזוצ ןיא ,טרפב ףיוה רעטוגיס יד רעביא
.םולשל םכתאצו הכשמה דמעמ ן’טימ

 טלעטשעגסיוא ןרעוו ןלאז ”ליסעק זואר“ יד
 ןענעק וצ ידכ ,םענראפ ןלעיצעפס א ףיוא
 לע שיא שיא ,רוביצ ןצנאג םעד ןרידאמאקא
 רעדנוזאב ןוא םיתב ילעב רעדנוזאב .ולגדו והינחמ
 ענייז טימ ןוא גנאגראי ןייז טימ רעדעי ,םיכרבא יד
 םעב םידיגנ יד ראפ תומוקמ ערעטסקע ןוא ,םירבח
.הלודג הבישיה יכמות ילודג

.הזה דמעמה דובכ היהי לודג

 תרוק אלמ םארגארפ רעכיירטסייג
םיפתתשמ יפלא טראוורע חור

פינאנציעלער באריכט

  ”תוסנכה גניזיער-דנאפ“
04% :טימ ןלאפעג רעדייל
)!דנאנאכאנ ראי ןטייווצ םוצ ןיוש(

 :”גניזיער-דנאפ“ ןיא ”טיציפעד“ ןבילבעג

000,007$
)!דנאנאכאנ ראי ןטייווצ םוצ ןיוש(

  :תובישי יד ןלייטעצ ןופ ’לאריעפ‘ ןוא ’ןינבה ןרק‘

ראלאד ןאילימ 2
 רעטייוו ןריטסיזקע ןענעק וצ ידכ
 :פ”הכל ןרעוו ןפאשעג ףראד

!רעלאד ןאילימ 4.3
וצ
ם
י 
רע
יל
ןכ
ד 
ני
רע
ק 
א
מ
יפ
ןי
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הר"ר
שמואל
שלמה

טעללער
שליט"א

יושב ראש 
המעמד

מגיד מישרים בישיבתינו הק'

וועט האלטן געשפאנט דעם 
ציבור דורכאויס דעם אוונט מיט 
טרעפליכע געדאנקען און פרטים

איבער דעם 'רבי'נס 
ישיבה' בכלל, און איבער די 

סיגוטער הויף בפרט

 ךיוא ה”זעב טרעוו ןראי ענעגנאגראפ יד ןיא יוו
 םויה רדס רעכילרעה ראג א טשירעגוצ ראי-ייה



 ”תובישיה םוי“ רעניד רעגירעי-ייה רעד
 ,טיידאב ןשיראטסיה ןרעדנוזאב א טמענראפ
 א סלא ןעניד טעוו דמעמ רעגיטצעי רעד ןעוו
 ןופ ש”נא ראפ זיולב טשינ ,איה לכל הלהק ןמז
 אראב“ ןופ ש”נא ראפ ךיוא ראנ ”גרובסמאיליוו“
 ןוא ןייז דחאמ ןעמוק ךיז ןלעוו עכלעוו ,”קראפ
 עגילייה יד ןציטש וצ ןעמוקמאזוצ םענייאניא
.הבישי

 טאה’מ זא ךאז ענייש א רעייז עקאט זיא סע
 יבשות רוביצ ןצנאג םעד ןעגנערבמאזוצ ןסאלשאב
 יד רעבא ,ךאד ןייא רעטנוא םענייאניא קראי וינ
 סאד .עט’מעט’אב ןייק טשינ זיא וצרעד הביס

 עודיכ סאוו ,עימאנאקע עכאווש יד בילוצ טמוק
 עסאק יד ףיוא ןריטקעפא קראטש ראג סאד טוט
 יד ןריצודער וצ ידכ ראפרעד ןוא ,הבישי יד ןופ
 רעניד א סאוו ןיא תואצוה עסיורג עגידלאוועג
 ןרינמעלע וצ ןראוועג ןסאלשאב זיא ,ןיירא טעיצ
 יד ןיא  רעניד הלודג הבישי רעכילרעי םעד ראי סאד
.קראפ אראב טאטש

 ,טכארטאב ןיא ןראוועג ןעמונעג זיא רעדנוזאב
 גרובסמאיליוו ןיא רעניד רעגיטצעי רעד יוו יוזא זא
 םולשל םכתאצ דמעמ ן’טימ טריניבמאק זיא סאוו
 ש”נא ייב ךיוא עסערעטניא עלעיצעפס א טעיצ
 ראנ טאה סאוו רעדעי ןעוו ,םורא רעטנגעג יד ןופ

 דנזעוונא ליוו טייקכילגעמ יד
 ןענעק וצ ,דמעמ םעד ייב ןייז
 עגיד’תושגרתה יד ןבעלטימ
 תכרב ןייז לבקמ ןוא ןטנעמאמ
 א”טילש ן’יבר םענופ הדירפ
 ןזאלסיורא ךיז ן’רעדייא
 ,טוגיס ןייק געוו ן’פיוא
 ןסאלשאב זיא ראפרעד
 חירטמ טשינ ידכ זא ןראוועג
 וצ ידכ ןוא ,רוביצ םעד ןייז וצ
 עגיטציא יד ןיא טלעג ןראפש
 טעוו ,עימאנאקע עכאווש
 אראב רעכילרעי רעד
 רעניד הלודג הבישי רעקראפ
 ןעמאזוצ ןרעוו ןטכארעגפא
 רעניד רעגרובסמאיליוו ןטימ
 ,םולשל םכתאצ דמעמ םייב
 ןייא סלא דיב םידחאל ’יהו
 עיצאטסעפינאמ רענעביוהעג
.םימש םש שודיק ןופ

 ןופ גנוטראוורע םעד בילוצ
 ר”העילב רוביצ רעסיורג אזא
 לעיצעפס ןלאז יד ןלעוו
 ידכ ןרעוו טלעטשעגסיוא
 ןרידאמאקא ןענעק וצ
 א ןוא ,רוביצ ןצנאג םעד
 גנולייטפא רעלעיצעפס
 שדקומ ןייז טעוו לאז םעניא
 אראב יבשות רוביצ ןראפ

 רעניד רעגירעי-ייה
 ןייז דחאמ ה”יא טעוו

 אראב“ טימ ”גרובסמאיליוו“
ךאד ןייא רעטנוא ”קראפ

:ונחנ דחא שיא ינב ונלוכ

א ספעציעלע קשיא פאר מרן רבינו 
שליט"א אלס פרידה צו די נסיעה

שאל 
אביך

 א' תרומה
תשע"א

באולם ראוז קעסיל

התרגשות'דיגע פרעזענטאציע

לרגל די 
היסטארישע 
מאורע וועט א 
קבוצה חשוב'ע 
מצוייני תלמידי 
הישיבה זיך 
געזעגענען מיט'ן 
רבי'ן שליט"א
מיטן פרעזענטירן
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זיך
געזעגענען
פון רבינו 
שליט"א

לברך
ולהתברך
נאכן גרויסן מעמד וועט 

דער גאנצער ציבור האבן די 
געלעגענהייט דורכצוגיין

און מקבל זיין ברכת קדשו

איידער דער רבי שליט"א 
לאזט זיך ארויס אויף די 

נסיעה לקברי צדיקים

.רענידה דמעמ םוצ טעטראוורע ןענעז סאוו קראפ

 ךילרעי-ראי ןענעז עכלעוו קראפ אראב יבשות
 םימוכס טימ הלודג הבישי יד ןציטש וצ טניואוועג
 ענעביוהעג יד ןצונסיוא רעכיז דניצא ןלעוו ,םינוגה
 ,געוו ןצרוק םעד ןראפ וצ ןעמוק ןוא טייהנעגעלעג
 ,דמעמ רעכיירטסייג םעד ןטלאהטימ ןענעק וצ ידכ
 יד ,הבישי עגילייה יד ןייז קזחמ גיטייצכיילג ןוא
 רעד ןוא ,וניתורודו וניתובא ,וניתובר ןופ הכשמה
.ראמטאס תוכלמ ןופ תרתוכה תלוג

.ךל ואבו וצבקנ םלוכ



 ןכוזאב עכלעוו ,םינקסע עיירטעג יד ךרוד ,טנעקאב
 רעניד םוצ גנוטיירבראפעב ןיא רוביצ םייב ךילגעט
.תובישיה תקזחה ןעמל

 ן’ראפ םינקסע יד ןריטנעזערפ ןכוזאב יד ייב
 ןכלעוו ךרוד ”לקעפ תחנ“ ןלעיצעפס םעד רוביצ
 ןרעביא דליב ראלק א סיורא טמוקאב רוביצ רעד
 םעיונעג םעד ןוא ,תובישיה ילכיה יד ןיא ךלי ךלה
 ןיא ךיז ןטיירג עכלעוו תובישיה ידימלת ןופ רעפיצ
 רעהראפ םוצ ןלעטש וצ ךיז םישדח עגידנעמוק יד
.הרותה תועוצקמ עצנאג ףיוא

 תובישי יד רעביא טכיראב םעד גידנערעה
 תרוק לש תועש ןופ רוביצ רעד טסינעג ,תושודקה
 יוו ןטקאפ עראלק טימ ךיז גידנעעזרעד ,חור
 ןהו תומכב ןה ןגיטשעג ןענעז תובישי יד קראטש
 ,ןראי עטצעל יד ןיא תוכיאב
 טרפבו
 טניז

 ןעמ
 טלייטעגנייא שירפ טאה
 סאוו ,ןעגנולייטפא ערעדנוזאב ףיוא תובישי יד
 דימלת ןדעי ראפ ןטייקכילגעמ עטסעב יד טיג סאד
 יוו ה”ב טעז’מ ןוא ,תומר תוגרד ןגייטש וצ הבישיה
 וצ ןעוועג תוריפ אשונ גיטסניג יוזא טאה טעברא יד
 םויהכ ןעוו ,הגרד עכיוה אזא ףיוא הבישי יד ןבייה
 הרות עגיטכעמ א השודקה אתביתמ יד זיא םוי
 תועוצקמ בור ןעוטעגכרוד ןרעוו סע ואוו קירבאפ
 ’יכז עקראטש א ךיז טריפש ראפרעד ןוא ,הרותה
 ןוא רצויה תיב אזא ןיא םיפתוש ןרעוו וצ רוביצ םייב
 ונינב לעו ונילע דיתע ןגיטכעל םעניא קלח א ןבאה
.וניתורוד לעו

 סיורא קראטש ראי סאד טקוק הבישיה תלהנה יד
 ,רוביצ ןטיירב םענופ עציטש עמיראוו יד ףיוא
 סע ןעוו רוביעה תנשב דניצא גידנעייטש טרפבו
 טיציפעד א טביילבראפ סע ןעוו שדוח א ךאנ זיא
 באגוצ ןיא זיא סאוו ,אד זיא סאוו תוסנכה עלא ךאנ
 יד ןופ טעשזדוב ןטרעכעהעג ןשיטסארד םעד וצ
 הז תמועל הז ךיז טגנאלראפ סע ןכלעוו ראפ ,הבישי
.רוביצ םענופ תובדנ יד ןיא גנורעכעה עשיטסארד א

 עקראטש א ראי-ייה ןא ךיז טהעז רקיעב
 ןוא לייטנא ןעמענ וצ רוביצ םייב גנוגעוואב
 ”העשב ומלוע הנוק“ תוכז ןלאמינימ םעד ןפיוקפא
 םעד טימ סאוו ,שדוחל 48$ - הנשל 576$ ראפ
 סאוו ,הבישי ןיא גאט א העש 2 ןבדנ רעד פא טפיוק
 הדובע ,הרותה דומיל העש 004,1 ה”ס טפערטאב
 ךיז ןעק ןבדנ רעד .י”כ דמח ירוחב 007 ןופ ח”מגו
 א ןייז ריכזמ לאז ןעמ גאט עכלעוו ןביולקסיוא
.’ודכו נ”על רעדא תוכזל ןעמאנ

 ”ןייא“ וליפא טניימ’ס סאוו ןגאז וצ גירביא
 ליפיוו ,הבישי יד ןיא רוחב א ןופ העש

 ,ח”מגו הדובע ,הרות םינינק
 ענייא יד טא סאוו
 עמאס רעד זיא העש
 ןצנאג ן’ראפ דוסי
 יד ראפ ןוא ןבעל
 ,תורוד עגידרעטייוו
 א טאה’מ ןעוו כ”שכ
 רעמ ךאסא ןיא קלח
 סיורג יוו סאוו ,תועש

.תוכז רעד זיא

 רעד זא רעטייוו ףיוא ןטראוורע וצ עקאט זיא סע
 ענעדלאג אראפסאוו ןפיירגאב טעוו רוביצ רעצנאג
 א ראפ ןריפש ןוא טנעה יד ראפ זנוא טגיל סע ’יכז
 יוזא ןוא תוכז םעד ןלדנאהוצנייא ךיז שטאכ טכילפ
 קירבאפ הרות עגיזיר יד ןטלאהפיוא ןפלעה םורא
.הכשמה ענעגייא רעזנוא ראפ

.ונינעמל אל םא ךנעמל השע

 ’יכז א ראפ ןריפש ש”נא
 םעד ןיא ”תועש“ ןפיוקוצפא

קירבאפ הרות ןזיר
ןייפמאק ”העשב ומלוע הנוק“ ןופ םאר ןיא הבישי יד ןיא גאט א העש 2

:הרות ןיא חמק ןיא םא
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הערליכע
מגילה

נתנדב ע"י ר' אלי' דוד גרינפעלד הי"ו

סופר סת"ם
718-387-4042

8:30
אלע וואס וועלן ערשיינען ביז

וועלן אריינגיין אין א גורל אויף א

ברענגט מיט דעם ספעציעל 
קארטל וואס איר האט 

באקומען אויף די פאסט 
אריינצוגיין אין דעם גורל

 רעמ ןעמ טרעה רעניד םוצ רעטנענ גאט א סאוו
 ,אתביתמה ילכיה ילתוכ ןיבמ ןסירג עטוג יד קירוצ
 רעטנענ ןרעוו ש”נא רוביצ רעטיירב רעד סאוו טימ



אויסגעצאלטע
אין די ראוז חתונה

קעסיל זאלן

און די אנדערע דריי קלענערע גורלות

ברענגט צום מעמד המשכה 
ויום הישיבות לכה"פ

לטובת ישיבתינו הקדושה ומאות בחורי חמד

און גייט אריין אין א גורל אויף א

576$

א' תרומה תשע"א
באולם ראוז קעסיל



 זיא ךאוו ענעגנאגראפ יד ןיא
 ודובכל ערואמ עכילרעה א ןעמוקעגראפ
 סיורג א טאה סאוו ,הרותה ןורטפ םענופ
 ןופ הרותה ינינקו תומלשה יד ןיא קלח
 ילכיהב םיגלפומ םירוחב רעטרעדנוה
 ןהאש שרעה םייח ’ר ח”הרה ה”ה ,הבישיה
.”דומלתה ם”י תרובח“ ןורטפ א”טילש

 רעגיד’תושגרתה ראג א ןעוועג זיא’ס
 הבישיה שאר רעסיורג רעד ןעוו ,ךוזאב
 םענייאניא א”טילש וניבר ןרמ ק”כ דוה
 ןופ םינקסע עיירטעג הצובק א טימ
 ךילנעזרעפ ןענעז הבישיה תלהנה יד
 ןטמיראב םעד ןכוזאב ןעגנאגעגרעבירא
 ןבעגעגרעביא ייברעד ןוא ,הרותה ןורטפ
 ןופ תורטש סענעפיוה יד ’ןלובז‘ ן’ראפ
 ךיז ןבאה עכלעוו ’ס’רכששי‘ עליפ יד
 טימ ,הרובח ןייז ןיא ןמז םעד ןסאלשעגנא
 יד ןצינוצסיוא הפיאש ןוא הלבק עטסעפ א
 ןייז וצ הנוק םידומילה תרזח ףיוא ןטייצ עיירפ
.ס”שב תומילש תותכסמ הברי די לע די

 ןבעגעגרעביא זיא טייהנגעלעג רעד ייב
 רעכילרעה א הרובחה ןורטפ ן’ראפ ןראוועג
 ןא ןיא הרות ןינק רפס
 ,דנאב ענעדניבעגנייא
 יד וצ באגוצ ןיא סאוו
 טרעוו תורטש עליפ
 טרעדלישעג ןירעד
 רעביא טכיראב א
 יד ןוא הרובח ןייז
 םיתוכז ענעדלאג
 ןלובזו רכששי א ןופ
 טיילגאב ,תופתוש
 בתכ עכילרעה א טימ
 םענופ ומתוחב הדועת
 הבישיה שאר ןסיורג
 א”טילש וניבר ןרמ ק”כ

 הבושח הלועפ רעייז ףיוא תרכזמלו תואל
.הרותה תקזחהל

 זיא א”טילש ןהאש שרעה םייח ’ר ח”הרה
 תרובח“ ע’בושח יד ןופ ןורטפ רעטמיראב רעד
 לאצ רעסיורג א ןכלעוו ןיא ,”דומלתה ם”י
 ן’טימ ןסאלשעגנא ןענעז םיבושח םירוחב
 סאוו ס”ש ןיא תותכסמ ן’רזח’וצרעביא ליצ
 ןראי עגידרעירפ יד ןיא טנרעלעג ןיוש טאה’מ
 רעהראפ םוצ ףיורעד ןלעטש ךיז ךאנרעד ןוא
 הרותב םינינק ןייז וצ תומילש הנוק ידכ ,פ”עב
 ,אספוקב חנומ ןייז לאז’ס זא ןפוא ןא ףיוא
 א ןריפש ןוא ןענרעל סאד ןעקנעדעג לאז’מ
.םהייח ימי לכ הרות יד וצ רשק

 יד ןיא רקיעב טרינאיצקנופ הרובח רעד
 ,גאטימ ,טייצ גאטשירפ יוו ,םירדסה ןיב
 םירוחב ע’בושח יד סאוו ,’ודכו לאמטכאנ
 רעייז ןופ קעווא גילייוויירפ ןבעג םידימתמ
 עגירביא עדעי שידקמ ןענעז ןוא טייצ ’עיירפ‘
 םילשמ ךיז ,םידומיל עגיטכיוו יד ראפ טונימ

 ראפ .םענראפ ןטסעב ן’פיוא הרותב ןייז וצ
 לעיצעפס הבישיה תלהנה יד טאה קעווצ םעד
 מ”וש שדוק ילכ עטלאצאב טלעטשעגוצ
 ייז ןוא םירוחב יד ןטיילגאב וצ ,תורובחה ישארו
.הפיאש רעייז וצ ןעמוקנא ןענעק וצ ןפלעהוצ

 ךוזאב רעכילרעה רעד
 טאה א”טילש ן’יבר םענופ
 ןקראטש א טזאלעגרעביא
 ןטמיראב ן’פיוא קורדנייא
 זיא רעכלעוו ,הרות ךמות
 רבד ןדעי ראפ םיראוו יוזא
 ונישדק תורצחב השודקבש
 עגילייה יד ראפ טרפבו
 לש םשפנ תאשמ ,הבישי
.ע”יז םישודקה וניתובר

 ם”ייח ץע

.הב םיקיזחמל איה

 ןורטפ ראפ תורטשה תריסמ דמעמ
 ’ר ח”הרה ”דומלתה ם”י תרובח“

א”טילש ןהאש שרעה םייח
א”טילש ונישאר תרטע וניבר ןרמ ק”כ תושארב

עץ חיי”ם היא למחזיק ותומך תורה, 
לכבוד ראש משביר פטרון החבורה )זבולון(

 הרה”ח 

ר’ חיים הערש שאהן שליט”א
וב”ב החשובה תחי’

חבורת י”ם התלמוד

שר
או

עץ חיי”ם היא למחזיקים בה ותומכיה מ

קנין
תורה

 כולל בתוכו תכריך שטרות 
מאת השותפים )יששכר(,
המה בחורי חמד הוגי 
ועוסקי בתורה שנמנו 

והצטרפו במסגרת

ספר

- חורף תשע"א -

 תורטש טימ רוביח רעכילרעה רעד
הרובחה ןורטפ ן’ראפ הנתמב ןבעגעגרעביא

 .ו”יה ןהאש שרעה םייח ’ר ח”הרה הרובחה ןורטפ ן’ראפ תורטש יד ןבעגרעביא םייב א”טילש וניבר
דאווקיעל ת”היעמ רעדניק ענייז ןוא א”טילש ןהאש עשוהי לאיחי בוד ’ר ג”הרה ונב ןעזעג טרעוו
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 יד ףיוא םיסרטנוק עכילרעה ראג ןבעגעגסיורא םירוחב
 איגוס יד ןעוטעגכרודא קראטש טרעוו סע ואוו ,איגוס
.אישק ס’ניבר ן’פיוא םיצורית ערערעמ טימ

 טאטסאטאפ א ןוא םעד רעביא רעמ
 רעטעפש העז ווירב סנ’יבר םענופ 

 ערעטצעל יד ךשמב - .אתביתמה ילכיה
 א טימ טכאקעג הבישיה ילכיה יד ןבאה ןכאוו
 ןבאה םירוחב ע’בושח יד יוו ,אתיירואד אחתיר
 הרות יד ןיא חמ ןוא פאק טגיילעגניירא ךיז
 ןרעפטנעראפ וצ טגאלפעג ךיז ןוא השודקה
 א”טילש יבר רעד סאוו ,אישק סנ’יבר םעד
 םייב הבישי יד ןיא טזאלעגרעביא טאה
 םידימלת עטנאנ ענייז טימ ןענעגעזעג ךיז
 םלאפ ןייק הורפא ףיוא ןראפקעווא ן’ראפ
.שדוקב וכרדכ ,סגנירפס

 טזאלעגרעביא ראי-ייה טאה יבר רעד
 ןופ הכרב יד רעביא אישק תדמול א
 סאוו הקידב ןופ איגוס יד ןיא ץמח תקידב
 ןכאוו עגיטצעי יד ןיא ןענעז םירוחב יד
.הבישי ןיא קסוע

 עגיד’ארומ א ןעוועג זיא’ס
 הרותה חור רעד ןהעז וצ ןגינעגראפ
 ילכיה יד ןיא טגנערבעג טאה סאד סאוו

 ואוו ,הבישיה
 םירוחב יד
 טכאקראפ ןציז
 ,איגוס יד ןיא
 ךרודא גידנעוט
 םינושאר עלא
 ,םינורחא ןוא
 ךרוד טעברא’מ
 לע טרפ ןדעי
 ןענעק וצ ,’ירוב
 איגוס יד ןייטשראפ
 ,ךרודא ןוא ךרודא
 ןגיטכיר א ןפערט וצ
.טשפ ןוא ץורית

 יד ןיא יוו
 טאה ןראי ערעטצעל
 טלעטשעגסיורא ךיז
 אישק סנ’יבר םעד זא
 א טגנערבעג טאה

 ןוילע תורשקתה עקראטש
 םידימלת ע’בושח יד ןשיווצ אתיירואד
.א”טילש הבישיה שאר ןסיורג ן’טימ

 רעד סיורא ךיז טלעטש לכה ךס
 ןכאוו ראפ יד ךשמב זא ,רעפיצ רעכילרעה
 ןעמוקאב א”טילש יבר רעד ןיוש טאה
 ע’בושח 06 רעביא ןופ םיצורית עכילרעה
 ושפנ ןעוועג ’יחמ טאה סאוו ,םידימלת
 יד טרעקרעטשראפ זיולב ןוא הרוהטה
.ושרדמ תיבב טניוו עגיד’הרות

 ןגינעגראפ א ןעוועג זיא רעדנוזאב
 עשעתשמ ךיז טאה א”טילש יבר רעד יוו
 הרובחבש תויראמ וביבח ודכנ טימ ןעוועג
 ,י”נ אדוי לאיתוקי רמכ ח”עצרפ ףירחה ’בה
 ב”סמוו ’קה וניתלהקד בר צ”הגה ונב ןב
 ן’טימ ןבירשעג ךיז טאה רעכלעוו ,א”טילש
 יבר רעד ןוא ,אישק יד ףיוא א”טילש ן’יבר
 עטייווצ א טימ ןעוועג בישמ םיא טאה
 .אישק ענייש

 ע’בושח יד ןבאה גנאהנעמאזוצ ןיא

 ןרעפטנע םירוחב 06 רעביא
 ”אישק סנ’יבר“ ן’פיוא בתכב

א”טילש ס”מוו ’קה וניתלהק ק”דבא ונב ןב י”נ לקינייא ןטבילאב ן’טימ שיוטסיוא ווירב

:חור תחנ השועו הרותב ולמעש ימ ירשא





















  



  




 






  







 




  

 



 

םכתא םחני םוקמה
 םיחאה ונידידי כ”עמ לא ,םירבדה הלאב ,םירסמנ א”מוחנת שרדמ

 תבוטל ,ונינימיל םידמועה ,םידבכנו םיבושח םינקסע,םירקיה
המה הלה ,וניתבישי

ו”יה ןייטשפע דוד רזעילא ’ר ח”הרה
ו”יה ןייטשפע ןמלז ’ר ח”הרה

ויחיש הבושחה החפשמה לכו

 יראפ ינקזמ בושחה םהיבא תריטפ לע הרמ םילבאתמה
 ונינימיל דמע םמורמה דיסחה ינברה,’קה וניתדע

שפנו בל לכב הבישיה תקזחהל 

ל”ז םולש םהרבא ה”ומ ח”הרה

 תקזחה תוכז ,םילשוריו ןויצ ילבא ראש ךותב םכתא םחני םוקמה
 לכ תחנו החמש לש םייחב ךרבתהל םכדעב דומעיהאריו הרות

.םימלוע תעושתל הכזנ ידע םימיה

תריתעכ
הבישיה תלהנה
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א הערליכע
מנחת שי

ווארט אייך אפ
א' תרומה | ראוז קעסיל



’א רועיש

 טימ אראו תבש
 ד”מהיבד בר צ”הגה
א”טילש השמ חמשי

 ןבאה תבש גנוע ןוא טייקנביוהעג עקראטש טימ
 ’א רועיש אתביתמה ידימלת ע’בושח יד
 ןגיד’תוממורתה ןא ןטלאהעגטימ
 ט”לעעה אראו ’פ שדוק תבש
 צ”הגה טימ םענייאניא
 שילזיימ באז ןועמש יבר
 ברו נ”בדח א”טילש
 השמ חמשי ד”מהיבד
 ,השמ ךרב תנוכשב
 ןטעבראפ זיא רעכלעוו
 הלהנה יד ךרוד ןראוועג
 וצ הבישי יד ןופ תוינחור
 תבש םעד ןעווארפ ןעמוק
 ידימלת יד טימ םענייאניא
.אתביתמה

 זיא ק”בש רעד
 ןופ לאווק א ןעוועג
 תוממורתהו קוזיח
 ,םירוחב עלא ראפ
 ןופ ןביוהעגנא
 ליל תליפת יד
 זיא סאוו ק”בש
 ןטלאהעגפא
 ןעמאזוצ ןראוועג
 ןסיורג ן’טימ
 ייב ןאד ןוא ,טסאג
 לקחד אתדועס יד
 סאוו ,ןישידק ןיחופת
 ןראוועג טעווארפעג זיא
 רועיש ןופ לכואה רדח םלואב
 ןבאה םירוחב ע’בושח יד יוו ,’א
 ןיא ןדנוטש עגנאל ךשמב טגנערבראפ
 ,תורישו תורימזב ערעפסאמטא ערעכעה א
.םיקידצ ירופיסו הרות ירבד

 רעד ךיוא זיא ,’ינשב והשעמ ךכ הנושארב והשעמכ
 עקראטש א טימ ןראוועג ןטכארעגפא ירפרעדניא תבש
 דומילב הברד הנכה יד טימ ןביוהעגנא ,טייקנביוהרעד
 טימ ןענעוואד םוצ טיירגעג ךיז ןבאה םירוחב יד יוו הרותה
.הרותה תדמתה ןא

 טרפב ,תירחש תליפת עגידרעייפ א ןעמוקעג זיא ןאד
.ד”מהיבה לכיה םעניא טרענידעגפא טאה סאוו תמשנ א

 ןסעגעג םירוחב יד ןבאה ירפרעדניא תבש הדועס יד
 א”טילש ץיוורוה עשילא אדוי ’ר ג”הרה טימ ןעמאזוצ
 ,א”טילש רעטסעשטנאמ ראמטאס ד”באג ק”כ ןב
 ןטלאהעג טאה רעכלעוו ,’ד רועיש הלודג הבישיב מ”רו
 הרות ירבד עכייר ענייז טימ םירוחב יד טנאפשעג
.תוקזחתהו

 טקנופכיוה רעד ןעוועג זיא ךילדנעטשראפ יוו
 באז ןועמש יבר צ”הגה ןכלעוו ייב ,ןיווערד אווער תעב

 ,דוחי יקוספ ןוא תורימז יד טגאזעגראפ טאה א”טילש
 הרות ירבד עמעראוו טימ ןעוועג ךיראמ רעטעפש ןוא
 א ראג טזאלעג טאה סאוו ם”יבבושה ימי יד דובכל קוזיחו
.םירוחב עלא ףיוא םשור ןקראטש

 עמיראוו טימ ןעוועג ךישממ ןעמ טאה הרות יד ךאנ
 עגידרעייפ טימ תבש ןגילייה םעד טגידנעראפ ןוא ,םינוגינ
 יד ןיא ןביילב גנאל ףיוא טעוו סאוו ןערב א טימ ןידוקיר
.רענייב

 ךיז ןבאה הלדבה ןוא בירעמ ךאנ דלאב
 ימי יד ןיא ןכאוו עלא יוו - םירוחב יד

 ןרעה טצעזעגקעווא - ם”יבבושה
 עגילייה יד ןופ ’פיעט םיבבוש‘ א

 ןופ שא תובהלמ שדוק תורבד
 ,ע”יז לאוי ירבד לעב ’קה וניבר
 וצ ןשאוועג ךיז ךאנרעד ןוא
 טרעוו סאוו הכלמד הולמ תדועס
 סיורג טימ טעווארפעג ךאוו עדעי

 טייקנביוהרעד
 הפקשה עכייר ענייש טימ טיילגאב ,הבישי יד ןיא
.רעגיינ סיורג טימ טימ ןטלאה םירוחב יד סאוו ןסעומש

*

 צ”הגה טימ אב תבש
 ’קה וניתלהקד בר

א”טילש גרובסמאיליוו
 ןבאה ןגינעגראפ עכיירטסייג ןוא האנה סיורג טימ

 ידימלת יד ןוא ללכב לאוי תירק יבשות ונימולש ישנא

 א ןטלאהעגטימ טרפב ’א רועיש ’קה אתביתמה
 טימ םענייאניא ט”לעעה אב תשרפ תבש םענעביוהעג
 ,א”טילש גרובסמאיליוו ןיא ’קה וניתלהקד ד”בא צ”הגה
 תוינחור הלהנה יד ךרוד ןראוועג ןטעבראפ זיא רעכלעוו
 םענייאניא תבש םעד ןעווארפ ןעמוק וצ הבישי יד ןופ
.םידימלת ע’בושח יד טימ

 ןופ תחא הביטח א ןעוועג זיא ק”בש רעצנאג רעד
 תליפת יד ןופ ןביוהעגנא ,תוררועתה ןיא ןערב עגידרעייפ
 ,ןישידק ןיחופת לקחד אתדועס יד ייב ןאד ןוא ,ק”בש ליל
 ,טכאנייב רעגייזא סנייא ךאנ זיב ןגיוצראפ ךיז טאה סאוו
 ןוא ,םיקידצ ירופיס ,תודיסחו שורד ד”ע הרות ירבד טימ
 םירוחב יד סאוו ןופ תוחבשתו תוריש תורימז עגידרעייפ
.תוכורא תועש ךשמב ןסיירקעווא טנעקעג טשינ ךיז ןבאה

 ןענעז ןענעוואד ן’ראפ טייצ עשביה א ירפרעדניא תבש
 לכיה ןיא ןציזעג הבישיה ידימלת רעטרעדנוה יד ןיוש
 רעטעלב טימ ןענעוואד םוצ טיירגעג ךיז ןוא ד”מהיב
.ךורע ןחלוש םינמיס ןוא תופסות ארמג

 טנוואדעגראפ א”טילש בר רעד טאה תירחש תליפת
 טאה סאוו תוררועתה סיורג טימ הביתה ינפל

 א”טילש בר רעד .םידימלת עלא טפעלשעגטימ
 לגרל ףסומ טימ ןראוועג דבוכמ ךיוא זיא

 יצע לעב ק”הגה ןופ אשידק אלוליה יד
.ע”יז םייח

 תבש םענופ סקאמילק רעד
 ,תודועס שלש ייב ןעוועג זיא

 ראבקרעמנא זיא סע יוו
 רעטסנרע ןא ךיוא ןעוועג

 רעגילדנעצ ןופ םארטש
 םירענ םע םינקז ןדיא
 ןעמוקעג ןענעז סאוו
 םעד ןטלאהטימ
 לכיהב ןמז םענעביוהעג
.הבישיה

 טאה א”טילש בר רעד
 ןוא תורימז יד טגאזעגראפ

 הרות יד ראפ ןוא ,דוחי יקוספ
 א טימ ןעוועג ךיראמ רע טאה

 ןבאה סאוו םינוגינ עמעראוו לאצ
 קראטש א ןיא םירוחב יד טגנערבעגניירא

 בר רעד טאה ןאד ןוא ,ערעפסאמטא עמעראוו
 ימי יד ןיא רסומ ינינעב הרות עמעראוו א ראג טגאזעג

 ףיוא םשור ןקראטש א ראג טזאלעג טאה סאוו ם”יבבושה
 הבושתל ןראוועג ררועתנ ןענעז סאוו עטלעמאזראפ עלא
.םישעמה ןוקיתלו

 יוו - םירוחב יד ךיז ןבאה הלדבה ןוא בירעמ ךאנ דלאב
 א ןרעה טצעזעגקעווא - ם”יבבושה ימי יד ןיא ןכאוו עלא
 וניבר ןופ ןישוביכ ירבד עגידרעייפ יד ןופ ’פיעט ם”יבבוש‘
 יד ןיא ןטערטעגניירא יוזא ןוא ,ע”יז הבישיה דסיימ ’קה
.תחלצומו הבוט העשב הלחתה עטוג א טימ ךאוו עשירפ

 ווייל‘ א ךרוד ןטלאהעגטימ םירוחב יד ןבאה ךאנרעד
 ר”ומדא ןרמ ק”כ סאוו ג”ס תעב הרות ירבד יד ’פא-קוה
-םלאפ ןיא שפונה םוקמב ןעוועג עימשמ טאה א”טילש
 ךפונ תפסוה עקראטש א ןעוועג זיא סאד סאוו ,’סגנירפס
.ערעפסאמטא יד ןופ טייקטסנרע יד וצ

 יד טזאלעגרעביא טאה שדוק תבש רעצנאג רעד
 ךיז טאה סאוו ,טייקשירפ ןוא קוזיח ליפ טימ םירוחב
 ךיז טאה ךאוו עגידנעמוק יד ןעוו ןעזעגנא קראטש

 ןיעמ
אבה םלוע
 תותבש ענעביוהעג יד ןופ השודקד ןימושיר
 ןראוועג ןטלאהעגפא ןענעז סאוו תודעוותה
 ילכיהב ןכאוו ענעגנאגראפ יד ךשמב
 הבישיה שאר רעד ןעוו ,אתביתמה
 זיא א”טילש וניבר ןרמ ק”כ 
טנזעוופא ןעוועג 
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 ךישממ ןענעז םירוחב יד ןעוו ,סיפ ןטכער ן’טימ ןביוהעגנא
.קשח ןוא הדמתה סיורג טימ םידומיל ערעייז טימ

*
’ב רועיש

 ןיא אראו תבש
 טימ אגאטאראס

א”טילש יבר רעטסוח
 ע’בושח יד ןבאה תודעוותה תבש םענעביוהעג א

 ןיא ןטכארעגפא ’ב רועיש הלודג הבישי ידימלת
 הבישיה י”מר ע’בושח יד תושארב ,טנגעג ’אגאטאראס‘
.א”טילש

 גאטשרענאד ןביוהעגנא ןיוש ךיז טאה העיסנ יד
 ןענרעל טצעזעג ךיז ןבאה םירוחב יד ןעוו גאטימכאנ
 םענעביוהעג םוצ הברד הנכה א סלא תופוצר העש ףניפ
 קחצי יול ר”רה להנמ רעד טאה ןענרעל ן’כאנ ןוא ,ק”בש
 טימ םידימלת יד ראפ ןטערטעגפיוא א”טילש יקסעזראב
.הנכה תשרד א

 געוו ן’פיוא טזאלעגסיורא ךיז ןעמ טאה טכאנרעדפיוא
 יבר ק”הרה ןופ ק”ונמ םוקמ םוצ ,קראי וינ ,יסלעשט ןייק
 ןרהא יכדרמ ’ר ג”הרה ואוו ,ע”יז יקסרעווט םוחנ םחנמ
 םילהת יקרפ טגאזעגראפ טאה ,מ”ר א”טילש לעבאז
 ערעגנעל א ראפ תוררועתה סיורג טימ םירוחב יד טימ
 געוו םעד טצעזעגראפ ןעמ טאה ךאנרעד ןוא ,טייצ
 רעד ןראוועג טעווארפעג זיא סע ואוו ,אגאטאראס ןייק
.תבש רענעביוהעג

 ץנאג גאטיירפ אגאטאראס ןייק ןעמוקעגנא זיא ןעמ
 ,הוקמ ןיא ןייז רהטמ ךיז ןעגנאגעג ףכית זיא ןעמ יוו ,ירפ
 ךאנרעד .הרותה דומילב ןענעוואד םוצ טיירגעגוצ ךיז ןוא
.ןענעוואד טלעטשעג ךיז ןעמ טאה

 ,לופ ןעוועג ד”מהיב רעד ןיוש זיא גאטימכאנ ק”שע
 ק”בש םענעביוהעג םוצ וצ ךיז ןטיירג םירוחב יד ןעוו
.תודיסח ירפס ןיא ןיז קסוע ן’טימ

 ןראוועג טרעהעג זיא תבש תלבק ראפ
 ןופ החיתפ תשרד עמיראוו א
 ןהכה לאומש ףסוי ’ר ג”הרה
 סאוו ,מ”ר א”טילש ףפאליפ
 טימ ןראוועג טגלאפעגכאנ זיא
 תבש תלבק עמיראוו ראג א
 דומע ן’ראפ טנעוואדעגראפ
 שובייל רמכ ח”הבה ךרוד
.י”נ שטיוואבעל

 זיא ק”בש ליל תדועס יד
 טימ ןראוועג טעווארפעג
 ,טייקנביוהרעד עשילרעטסיוא
 ן’בושח ן’כרוד טריפעגנא
 יבר צ”הגה עיפשמו טסאג
 גרעבזניג שייפ םלושמ
 ,טסוחמ ר”ומדאה א”טילש
 לעיצעפס זיא רעכלעוו
 םעד ןעניישאב ןעמוקעג
 יד ךשמב .תודעוותה תבש
 טאה סאוו הדועס עצנאג
 3 רעבירא ראפ ןטלאהעגנא
 ר’עבושח רעד טאה  העש

 ןוא הרות ירבד עמיראוו ןעוועג עימשמ א”טילש טסאג
 ןטערטעגפיוא טאה ךיוא .םירוחב יד ראפ תוקזחתה
.הרות ירבד טימ י”נ םיובלטייט םהרבא םייח רמכ ח”הבה

 תורימזב ’עטאב‘ א ןראוועג טעווארפעג זיא ךאנרעד
 ןופ םירופיסו הרות ירבד עגיצילב ןוא ,תוחבשתו תוריש
 ןבאה םירוחב יד סאוו ןופ ,א”טילש לביווצ ריאמ ’ר ג”הרה
.ןסיירקעווא טנעקעג טשינ ךיז

 טלעטשעג םירוחב יד ךיז ןבאה ירפרעדניא ק”בש
 ,ןענעוואד םוצ הנכה ןא סלא םילהת רפס ץנאג ןגאזסיוא
 א טימ ןענעוואד טלעטשעג ךיז טאה ןעמ טאה ןאד ןוא
.תוררועתה סיורג

 טימ ןראוועג טעווארפעג זיא ק”בש םוי תדועס יד
 ,א”טילש יבר רעטסוח ךרוד טריפעגנא תוממורתה סיורג
 ח”הבה ךרוד השרד א ןראוועג טרעהעג זיא ךיוא יוזא ןוא
.י”נ גרעבסארג ןרהא לאומש רמכ

 טלעטשעג ךיז ןעמ טאה הקספה עצרוק א  ךאנ
 ןראוועג טעווארפעג זיא החנמ ךאנ דלאב .החנמ ןענעוואד
 עגידלאוועג א טימ תודועס שלש רענעביוהעג רעד
 א”טילש לעבאז ןרהא יכדרמ ’ר ג”הרה ואוו ,טייקסנרע
 טאה ךאנרעד ןוא םינוגינ עמיראוו יד טימ טריפעגנא טאה
 עקראטש טימ ןטערטעגפיוא א”טילש יבר רעטסוח רעד
 ינוגינ ןעגניזעג ןעמ טאה ךאנרעד .תוקזחתהו רסומ ירבד
 ערעייט יד גידנצונסיוא ,טייצ ערעגנעל א ראפ תוררועתה
 עקראטש טימ ם”יבבושה ימיב ןיווערד אווער ןופ ןטונימ
.טייקנביוהרעד

 א טרעהעג ןעמ טאה הכלמ הולמ םייב ק”שצומ
 .א”טילש לביווצ ריאמ ’ר ג”הרה ןופ השרד עלופ’נכות
 עכייר 2 ןטלאהעגטימ םירוחב יד ןבאה ךאנרעד
 תריסמ ן’טימ םדוק ,’סויוורעטניא‘ עכיירסטלאהניא
 ךאנרעד ןוא ,ו”יה ןייטשדלאג םהרבא ’ר קדצ רג ןגיד’שפנ
.ו”יה שאקראפ ףסוי ’ר בושחה ךרבאה טימ

 יד ןעוו ןעמוקעגראפ זיא טנעמאמ עדנעשאררעביא ןא
 עכילרעה א ןבעגעגרעביא ןבאה הבישיה ידימלת ע’בושח
 יקסעזראב קחצי יול ר”רה להנמ ןעיירטעג ן’ראפ הנתמ
 ןבעגקעווא יוזא ךיז ן’ראפ בוטה תרכה תואל ,א”טילש
 יד ראפ לעיצעפס ןוא ,םירוחב יד תבוטל גידנעטש

.תודעוותה תבש םענופ החלצה

 יד ןבאה ןשטנעב ן’כאנ
 טזאלעגסיורא ךיז םירוחב
 .הדיקר עגידרעייפ א ןיא
 יד ןבאה גאטימ גאטנוז
 טנגעג יד טזאלראפ םירוחב
 ןייק קירוצ ןראפעגמייהא ןוא
 גידנעמענטימ ,לאוי תירק
 ייז סאוו קוזיח תורצוא טימ
 סיואכרוד טפיוקעגנייא ןבאה
.תבש םענעביוהעג םעד

 םענעביוהעג םעד לגרל
 םירוחב יד ןבאה תבש
 רעכילרעה א ןבעגעגסיורא
 ףיוא הרות ירבד טימ סרטוק
 םידמחנ םירואיב טימ ,תבש
 םירוחב יד סאוו תויגוס יד ףיוא
 ,הבישי יד ןיא טציא קסוע ןענעז
 ןכות ךאסא ןבעגעגוצ טאה סאוו
.תבש ןכייר םוצ

’ג רועיש

 תבש רענעביוהרעד
’שזדירדואוו‘ ןיא אב ’פ 

 ע’בושח יד ןענעז ט”לעעה אב ’פ שדוק תבש ףיוא
 ןייק ןראפעגסיורא ’ג רועיש ידימלת דמח ירוחב
 תבש ולוכש םוי א ןטכארעגפא טאה’מ יוו ,’שזדירדואוו‘
.תוממורתה עקראטש א טימ דחי םג םיחא תבשב החונמו

 ןראפעגטימ ןענעז םירוחב ע’בושח יד טימ םענייאניא
 ןבאה סאוו ,םירועישה שארו הרות יציברמ ע’בושח עלא
 םירוחב יד טימ םענייאניא תבש ןצנאג םעד ןטלאהעגטימ
 ,שפנה תוממורתהו קוזיח תורצוא ןופרעד טפעשעג ןוא
.ןעמונעגכרודא םענייא ןדעי טאה סאוו

 א טימ ןראוועג ןטכארעגפא ןענעז תוליפת עלא
 ירפרעדניא תבש תוליפת יד טרפב ,טייקמיראוו עקראטש
.תוררועתה ןוא ןערב עקראטש א טימ ןעוועג זיא סאוו

 טרעהעג רדסכ םירוחב יד ןבאה תבש םעד ךשמב
 עקראטש א ןעוועג זיא סאוו ,קוזיח תושרד עגידרעייפ
 ייב ןעמ טאה רעדנוזאב .םענייא ןדעי ראפ ןגינעגראפ
 הרישב טייקמיראוו סיורג טימ טגנערבראפ תודועס יד
 ריאמ ’ר ג”הרה ךרוד טריפעגנא ,הרות ירבדבו הרמזו
 א טגנערבעגניירא טאה רעכלעוו ,מ”ר א”טילש לביווצ
.םירוחב יד ןיא ןערב ןוא תויח עגיד’ארומ

 סאוו ןופ תועש עגנאל ןגיוצראפ ךיז ןבאה תודועס יד
 רקיעב .ןסיירקעווא טנעקעג טשינ ךיז ןבאה םירוחב יד
 עמיראוו יד ןופ םשור ן’רעטנוא םירוחב יד ךאנ ןענעז
 םירוחב יד יוו ןגיוצראפ גנאל ךיז טאה סאוו ,’עטאב‘
 רואב ןרערט טימ רעצרעה יד ןשאוועגסיוא ךיז ןבאה
 תוקיבד ינוגינ עמיראוו ראג ןעגניזעג ןוא תבשה תשודק
.תוררועתהו

 02 רעביא ןעוו ארונ הזחמ א ןעוועג זיא ירפוצ תבש
 ,תופוצרב םילהת רפס ץנאג טגאזעגסיוא ןבאה םירוחב
.ןופרעד תולוגס ןוא טייקסיורג עגידלאוועג יד עודיכ סאוו

 יד ייס ,תודועס שלש ייב ןעוועג זיא סקאמילק רעד
 ג”הרה ןופ תוקזחתהו ןישוביכ ירבד יד רקיעב ןוא תורימז
 2 וצ ןגיוצראפ ךיז טאה סאוו ,א”טילש לביווצ ריאמ ’ר
 ןעמונעג טכא ןיא טשינ וליפא טאה רענייק ןוא ,העש
 ערעכעה א ןיא גידנעייז ,לענש יוזא טפיול טייצ יד יוו
.ערעפסאמטא עגיד’תוינחור

 עכילרעה א טעווארפעג םירוחב יד ןבאה ק”שצומ
 טגנערבראפ גנאל רעטסקע טאה ןעמ יוו ,הכלמ הולמ
 זיא סאוו ,םיקידצ ירופיסו תושרד ,תורימז עמיראוו טימ
 ןוא תבש םענעביוהעג םוצ סולש עטסגיסאפ יד ןעוועג
.ךאוו עיינ יד וצ הלחתה

 עטלופעגנא טימ ןראפעגמייהא ןענעז םירוחב יד
 ןיא ןעוועג הנוק טאה’מ סאוו ,ןשזאגאב עגיד’תוינחור
 תולעתה ףיוא ץינוצ קראטש ןעמוק ןוא תבש םענופ ףיול
.האריו הרותב

 מ”ר ן’בושח ן’ראפ ראבקנאד קראטש ןענעז םירוחב יד
 רעכלעוו ,א”טילש שטיוואקראמ ריאמ םהרבא ’ר ג”הרה
 םענופ החלצה יד ראפ תוחוכ ךאסא טגיילעגניירא טאה
 ךאז עדעי ןייז וצ רדסמ תבש ראפ ךאסא ייס ,תבש
.תבש םענופ ףיול ןיא רעדנוזאב ןוא ט”יהצע
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. נגילה ונשמחה בו' זה היום עשה ה
כי זה כמה נכסוף נכספנו בכליון עינים

 ,
אשר יאמרו המושלים בואו ונצא השדה 

לקראת שבת מלכתא
 ,

לעשות את השבת 
שבת התאחדות 

רבנן ותלמידיהון בצוותא חדא ברוב פאר והדר

 ה"בעזשיעמוד , 

  .לזכרון ימים רבים

 כצאתנו
את העיר בדרך העולה בית קל

יתח, 

לה נשים לנגד עינינו את המטרה ותכלית הנרצה בשבת קודש הבעל

, ט"

והוא כדמתאמרא משמי
'ק רבי מאיר"של הרה' 

"ל מפרימישלאן זיע
א שאמר לפרש כדרכו 

בקודש בדרך נעים ומתוק 
והם "

 - ם"וה) ה"תהלים צ" (ילא ידעו דרכ
כאשר אדם הוא בביתו 

 –לא ידעו דרכי , אינדערהיים –
מפני . 'אז אינו יודע דרכי ה

שכשאדם יושב במקומו המורגל אצלו כבר
 ,

ועולם כמנהגו נוהג בלי שום שינוי
 ,

אזי אינו משים על הלב לעבוד את בוראו
 ,

כשמעו דבר' ואפי
י מוסר אינו פועל כ

 ,כ אצלו"
שהרי דרכו כבר רגיל אצלו

 ואינו, 
משנה התנהגותו כיון שאינו רואה מאומה  והכל הוא בסדר הישן

"משא. 
כ כשנוסע מביתו למקום חדש
, 

בשינוי רשות שלא כהרגלו הכל נראה אצלו מחודש

ולבו פתוח  ,
יותר לקבל כל דבר ששומע

"וע. 
כ יצאנו עלי אורח לערוך פה את יו

להתחזק יחד ו ,ם השבת קודש
לקח  ,לשמוע אמרי נועם

"ע ,טוב על כל ימי חיינו
י הדרשנים החשובים שליט

"ללמוד ע, א"
מ לשמור ולעשות ולקיים
 כאשר .

אנו נכנסין להאי יומא שביעא
יום שבתון  ה יום

שבת קודש בהתוועדות
מרעים  במסיבת, 

ידוע , ודיבוק חברים

 ,ותדע
מעלת התוועדות והתאחדות גד

ש בזה בספרי קודו כאשר האריכ ,עד למאוד היא ולה
גודל התועלת ושכרה וכו

', וכו' 

כאשר העתקנו במדור 
 ישראל גוי אחד

מעט מן המעט מה שכתבו בזה
 ,

שבאמת ראוי היה להתאסף בכל ליל שב
לנעום  ק"

בזמירות שירות ותשבחות למלך קל חי וקים
 'פ שבת א"שנערוך עכ ,שיש לנו בשבת זו 'יאת הזכולהכיר להתבונן  ישכ "א ,

"ואמרו רז, בצוותא חדא
ל אלמלי שמרו ישראל שבת א

 '
כראוי מיד נגאלין

ועלינו , 
לנצל את ההזדמנות להתאסף יחד
, 

) 'ג ה"דברים ל(פ "י עה"כדפרש
ויהי בישרון מלך בהתאס

, ראשי עם ף

בהתאספם יחד באגודה אחת ושלום ביניהם אז הוא 
וזה ,ל"עכ ,מלכם

ו עבודתינו בגלות המר הזה
את א לפי דרכו "ספרי הקודש כמ רבים וכמו שפירשו, 

אשר יעקב אבינו ע
ה "

'אמר 

האספו ואגידה לכם אשר יקרא באחרית הימים

' 
שבאחרית הימים העצה הוא להתאס

ז נוכל "ורק עי ,ד יחד"ף ולאגו"
לעמוד איתן נגד כל רוחות הזמן

 .  
 וביותר

הזמן גרמא לזה ביומא דשבתא
'ואסמכוהו אקרא , 

הנה מה טוב ומה נעים שב
 'ת אחים גם יחד"

, 

שאז טוב ונעים לשבת יחדיו ולשיר שירת דודים לפניו ית

(ק מקוברין "הרה ביארוכמו ש', 
מובא בתורת אבות 

אות  שבת

) א"ר פי"ב(ל "חזמה שאמרו ) ט"ל
אמרה שבת לפני הקב

"
ה לכולם נתת בן זוג ולי לא נתת
' פי[ ,

יום ראשון הוא זוג לשני
, 

, ושלישי לרביעי
אבל שבת יום השביעי נשאר יחידי

ואמר , כ"ע ,זוגך תב תהאה כנסת ישראל "אמר לה הקב] זוג תואין לה ב 

 –ת ישראל "כנס ,הפשט ל"הוא ז
מה שישראל מתכנסי

, זהו בן זוג לשבת, ם ויושבים גם יחד"
שבשבת מצוה להתכנס
והוסיף  ,

עליה הדברי שמואל מסלאנים
 ,

דזוג יכול להוליד תולדות
, 

להשפיע כל מילי דמיטב ברוחניות ובגשמיות
אבל הנפרד איזה , 

מחותן הוא עם השבת
.  

 בה שלישיה ועוד
בשבתות הללו פרשיות סיפור יציאת מצרים

"י מה שאמר הרה"עפ, 
ק רבי דוד מלעלוב זי

ליקוטי (ע "

 ',לתת תבן לעם וגו סיפוןאלא ת) 'ז' שמות ה(הפסוק  לפרש) שמות' דברי דוד פ
דלפי פשטות המאמר היה ראוי לומר

ולא  

תוסיפון לשון הוספה
, ק באה לרמז לנו"אך התוה, 'תאסיפון בא' מפני מה כתיו, 

כי ידוע שפרעה הניח להם יום א
חירות ' 

"ומשה רבינו ע, משעבוד העבודה
ה בחר להם יום השבת למנוחה

"שבוהיה דרכם ב, 
ק להתאסף ביחד עם משה לשמוע 

תוכחת חיים ודברי אמונה
 ,

ופרעה לגודל רשעתו ראה והבין שמחמת שהם נאספים יחד יוסיפו דעת ביראת אלוקים

ז "ועי, 

, לשון אסיפה' עוד ן"תאסיפולא 'כ גזר "ע, א בקרבם"נכנע כח הסט
לבל יתאספו עוד בלילי שבתות

לתת ' ן לעם"לתת תב, '

', הה לעם "דעת ותבונ
וכדאיתא במדרש שמות עה

פ "
תכבד העבודה על האנשים

 ,
מלמד שהיו בידן מגילות 

משתעשין בהם ו

ואמר פרעה  ,משבת לשבת
תכבד העבודה על האנשים

ובספר קרבן  ,ק יחד"אל ישתעשו בשב ו"ואל ישע, שיעבדו אף בשבת 

"ה מרימנוב זי"רצ' זה בשם מרן הק' העני הביא פי
ע שפרעה גזר גזירה זו מפנ

י שידע שאסיפת יראי ה
 '

עושה נחת רוח גדול 

,  למעלה
ויכולים לבטל בזה כל גזירות קשות ורעות

 ,
והוא רמז ומוסר גדול להתאמץ בדבר הזה
, 

להתאסף בכל פעם אנשי 

  .לשם שמים' יראי ה

"ישראל ממצרים ג ונגאלו 
כ בזכות השלום והאחדות

"כידוע מ, 
ש הערוגת הבושם דלהרמב

י "ל שלא עבדו בנ"ן דס"

, ברציפות

אלא לקחו אנשים לעבודה חליפות חודש או יותר

"ז א"ולפי, 

א לתרץ שהקישוי השעבוד השלים שיצאו לפני הזמן

 ,
אבל כיון שכל אחד ואחד ראה שעבודו של חבירו

 ,
והיה מיצר ודואג ב

צרת חבירו יותר ממה שהוא היה עובד
כ תמיד לא "וא, 

, נחו ולא שקטו
ולא מצאו מנוח כלל

 ,
"בימי השובבי דינומבעו   .בזה נשלם השעבוד

ם ימי תשובה ותיקון המעשים
"תיק מענכון לה, 

ש הישמח ישראל פ
באחריות  ,ל"וז ויחי' 

הימים כאשר אין מים להעביר טומאה
, 

אז עיקר טהרתן של ישראל הוא על ידי אסיפת ישראל בלב אחד לאביהן שבשמים

.  
הרי לפנינו גודל הענין להתאסף 

 בפרט בפרשיותובשבת קודש  –באחרית הימים  –
סיפור יציאת מצרים

 ימי, 

וכמו  ,ם"השובבי

שמתכוננים אנחנו לקיים את כולם בשלימות
ואנו תפילה לנורא עלילה  .ט"בשבת זו הבעל 

, 

שנוכל להגיע אל התכלית הנרצה כאשר נערוך שבת עילאה מחוץ לעיר

לקבל כל ,  השפעות שירדו מארובות השמים בהאי יומא קדישא

אכי אמונים , 
שר נאספו ברכות נכספו

 ,
ולחזור לעיר בצרורות מלאים 

, כל טוב

עדי נזכה לקבל פני משיח צדקינו באנפין נהירין

 ,
ומלכינו מרן רבינו שליט

  .ןאמ, במהרה בימינו, א בראשינו"

  ישראל גויישראל גוי
 אחדאחד
, , , , , ,    

 
אם תהיה ביניכם אחדות כנ

ה "אז ואגוד, ל" שבת (כמו גיד אחית , אגודה הוא לשון המשכה, ם"לכ פסחים (' כדאיתא בגמ, ולכם הוא לשון מזונות, )א"ק ה "וזה שאמר יעקב אבינו ע, וחציו לכם' חציו לה) ח"ס אם יהיה ביניכם אחדות , לבניו
אמשיך לכם השפעות  משנה ' עוקצין פרק ג(וכדאיתא בסוף משניות , טובות ) ב"י
אמר רבי שמעון בן חלפתא לא מצא הקדוש 

ברוך הוא כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום
.     

                                               
        

)אור ישע פרשת ויחי(  ]אם איש יהודי רגיל , ]הבית אברהם מסלאנים
אז גם אחרי פטירתו , ק בשבת אחים"לישב בשב "שע

פ רוב צריכים זיכוך בגיהנום
ק שכל "כשמגיע שב,  , חייבי גיהנום נחים

והוא אומר את אחי אנכי מבקש 
, כהרגילו בכל שבת

ברי שמניחים לו לילך למסיבת 
מרעים שהיה רגיל בה בעוה

ק ואין ספ, ז בשבת" ) גוטע פריינט(שידידיו 
לא נותנים לו כבר מהם 

' אפי, אכן אם אינו רגיל בכך, ק לחזור לגיהנום"במוצש , אם הוא רגיל ללמוד
מסופקני אם יהיה לו יתרון זה

                                               
              .    )תורת אבות(                                                                      

מפה הדרכי התשובה  שאמר בשם אחד 
נאום פירוש על הפסוק , ע"זי' ט הק"מתלמידי הבעש ' ה

אלקים מקבץ נדחי ישראל עוד אקבץ עליו לנקבציו
 ,

והדקדוק מבואר דהלשון קשה מאי זה דקאמר 
, אקבץ עליו לנקבציו עוד

ופירוש שבעת שיקבץ השי
ת " במהרה בימ

אז יעשה קיבוץ , ינו את נדחי ישראל עמו

מיוחד לאותן החסידים שעשו בעולם הזה קיבוץ 

והתוועדות בלילי שבתות וימים טובים בדיבוק חברים 

מקבץ אלקים ' והיינו דקאמר נאום ה, אצל רבותיהם קיבוץ מיוחד  ועוד אקבץ עליו, בכלל נדחי ישראל  לנקבציו
לאותם שנתקבצו יחד בעוה

)יקריםשיחות (  .ז"

 

  נחנו , )ב"ב ל"במדבר ל( נחנו נעבור חלוצים כולנו , )ב"מ' איכה ג(לא סלחת ' פשענו ומרינו אתה ה נראה לפרש לפי , )א"ב י"בראשית מ( נחנו' בני איש א
היינו שלא שמרנו , ו פשענו"נחנמה דאיתא בספרים 

את השבת שהוא יום מנוח
לא ' אתה הז "ועי, ה" , סלחת

שאם שמרנו השבת השומר שבת כהלכתו 
, והעצה לזה הוא, ז כדור אנוש מוחלין לו"עובד ע' אפי , ם"ו נעבור חלוצי"נחנ

שנשמור את יום השבת יום 
"ותיבת חלוצי, ה"מנוח

ם רומז כמו שאומרים רצה 
ועיקר שמירת שבת הוא ע", ו ביום השבת"והחליצינ

י " וזאת , וישראל גוי אחד, כי שבת נקרא אחד" אחדות שלא שמרנו , ו פשענו ומרינו"נחנ, תורת המסורה  וחרבה עירינו , לא סלחת' אתה הי זה "וע, השבת כראוי
לשמור את , ם"ו נעבור חלוצי"נחנ, שמם בית מקדשינו רומז , כולנו בני איש אחד נחנוי "ע, יום השבת קודש , על אחדות

כי בזה נתקן ונשמור שבת כראוי
 ,  א )  אמרי נועם(                                                  

ת אותיות בֶ ֶש  '

ַשָבת

 םוצ ןענישרע זיא סאוו ןוילג רעכילרעה רעד
’ב רועיש ןיא תודעוותה תבש
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 הכונח תאז תדועס
 צ”הגה טימ

 וניתלהק ק”דבא
 ס”מווב ’קה

א”טילש
 םישדח ייווצ עקאט ןיוש טלאה’מ – ’ב רועיש

 הכונח ימי יד סאוו טייקגיטכיל יד רעבא ,הכונח ךאנ
 אתביתמה ילכיה יד ןיא טגנערבעגניירא ןבאה
.םענראפ ןכילרעה א ףיוא ךאנ טכייל

 יד ןבאה געט עגיטכעל יד ןופ סולש םוצ
 א טעווארפעג ’א רועיש ןופ הבישיה ידימלת
 צ”הגה תושארב הכונח תאז תדועס םענעביוהעג
 ,א”טילש גרובסמאיליוו ’קה וניתלהק ק”דבא
 שארב ןייז ראפמ ןעמוקעגרעבירא לעיצעפס זיא רעכלעוו
.הבישיה תלהנה יד ןופ הנמזה יד ףיוא ,הדועסה

 חכ ןטשטנעבעג ןייז טימ טנאקאב א”טילש בר רעד
 קוזיח תורצוא ןעוועג עיפשמ עקאט טאה ,העפשהה
 ,תוררועתהו הרות ירבד עגידלרעפ ענייז טימ תוממורתהו
 סאוו ןוא םינמז יד ןופ טייקסיורג יד רעביא גידנדערמורא
.הכונח ןופ ךיז טימ ןעמענטימ ףראד’מ

 ןעוועג ךיראמ טייצ ערעגנעל א ןעמ טאה ךיוא יוזא
 ןבעגעגוצ רעטסקע טאה סאוו ,םינוגינ עמיראוו טימ
.דמעמ םוצ טייקטסנרע ךאסא

.רוא הרותו הוצמ רנ יכ

 תושרד
 הכונחל םילופלפ 

 םירוחב ךרוד 
’רועיש ידיגמ‘ 

 טאה הבישיה ילתוכ ןיב הכונח ימי יד - ’ב רועיש
 א ןעוו ,’הרות וז הרוא‘ רעטרעוו יד טריזילאבמיס גיטכיר
 יד ןעמונעגמורא טאה טייקגיטכיל עגיד’הרות עלעיצעפס
.הבישי עצנאג

 יד ךשמב ןעוועג קסוע טאהעג ןבאה םירוחב יד
 ןוא ,העיגי ןוא הדמתה עלעיצעפס א טימ געט הכונח

.תאש רתיב םידימת םירועיש עלא טימ ןעגנאגעגנא

 ,’ב רועיש ןיא ינחור גנוע ןא ןעוועג זיא רעדנוזאב
 א ןעמוקעגראפ זיא הכונח יליל יד ןופ טכאנ עדעי ןעוו

 ןבאה םירוחב יד עכלעוו ייב הדועס עכילרעה
 טימ טגנערבראפ
 ,טייקנביוהרעד
 ןבאה גאט ןדעי ןוא
 ייווצ ערעדנא
 םירוחב ע’בושח
 טימ ןטערטעגפיוא
 םילופלפ עכילרעה
 סאוו ,אמויד ינינעב
 א טגנערבעג טאה
 םעניא הרותה חור
.ד”מהיב

 זיא גאט ןדעי
 ןעגנאהעגסיורא
 העדומ א ןראוועג
 איגוס עכלעוו ףיוא

 יד ןוא ,ןטערטפיוא ןלעוו ”רועיש ידיגמ“ םירוחב יד

 טוג םעד ראפעב עקאט ךיז ןבאה רועיש יבישקמ עלא
 .ןינע םעד ןייטשראפ ןוא ןטלאהטימ ןענעק וצ טיירגעגוצ
 סאוו לאמ ערערעמ ןעמוקעגסיוא זיא םירועיש יד ךשמב
 אחתיר א ןראוועג זיא’ס ןוא טגערפעגניירא ןבאה םירוחב
.םירבח קובידו לופלפב אתיירואד

.ךלוקל םיבישקמ םירבח

 טשינ תוררועתה
 ן’ראפ ןדער וצ

ןענעוואד
 טשרעה הבוט הלבק ןוא תוררועתה סיורג א – ’א רועיש

 טראוו עגירביא ןייק ןדער וצ טשינ םירוחב יד ןשיווצ
 יד ןצונוצסיוא ראנ ,תירחש ןענעוואד ןלעטש ךיז ן’ראפ
.תודיסח ירפסו הרותה דומילב זיולב טייצ

 ןבאה םירוחב ע’בושח יד סאוו םעדכאנ טמוק סאד
 ’ר ג”הרה ןופ תוררועתה תשרד א טרעהעג סנטצעל
 ,הרותה לכיה תבישיב מ”ר א”טילש ןעצטומ םייח םהרבא
 ןטלאהעג ןוא הבישי יד ןיא ןעמוקעגרעבירא זיא רעכלעוו
 תורועתהו קוזיח ירבד עמיראוו טימ םירוחב יד טנאפשעג
 ןייגוצ ןופ טייקסיורג יד רעביא גידנדער ,ןינע םעד רעביא
 טימ זיולב טפאזעגנא ליומ גילייה א טימ ןענעוואד םוצ
.ןופרעד תולוגס עקראטש יד ןוא הרות

 ףיוא םשור ןקראטש א טכאמעג ןבאה רעטרעוו ענייז
.םירוחב ע’בושח יד

.יפ ירמא ןוצרל ויהי

 ןציטאנ ןוא סעיינ
  ”ףראש ןוא ץרוק“

;הרותה דומיל תופוצר העש 6
 !הנותח יד וצ הנכה ס’םירוחב יד
 יד ךרודא ןריפ סאוו יד ןענעז הבישיה ידימלת יד זא ,גהנמ רעטלא ןא ןיוש תמאב זיא’ס - .’א רועיש

 ,סנייס ןייק טימ ןעוועג טשינ סע זיא לאמסאד זא ,זיא שודיח רעד רעבא  .וניבר תיבב החמשה תארקל תונכה
.קספה ילב תופוצר תועש דומיל טימ ראנ .ג.ד.א ןעניורק

 יוו סאוו ,תופוצרב ןענרעל ןופ הבישי ןיא טניוו עלעיצעפס א ןעוועג ם”יבבוש ימי יד ןיא זיא טנאקאב יוו
 םירוחב יד ןעוו גאטשרענאד ןדעי טרפב ,שפנל ןוקית רעקראטש א סע זיא ק”הפס יד ןיא טגנערבעג טרעוו’ס
.קספה ילב תופוצרב העש ןביז הרותב ןעוועג קסוע ןבאה

 ר”טע וניבר ןרמ ק”כ דכנ יאושינ תחמש ןופ הפוחה םויב ט”לעעה טבשב ו”ט ךאווטימ םענעגנאגראפ
 ,קספה ילב תופוצר העש 6 ןייז וצ קסוע ןעוועג לבקמ טאהעג רעדנוזאב םירוחב ע’בושח יד ךיז ןבאה א”טילש
 הנכה אזא טימ ,ןוילע יקידצ סעדייז ענעביוהעג עסיורג יד ןעגנאפטנא ןוא הנותח יד וצ ןייגוצ ןענעק וצ ידכ
 פארא ןעמוק סאוו תועפשה עסיורג יד ןייז לבקמ ןענעק וצ הכרבל יוארה ילכ עטסעב יד זיא סאוו ,הברד
.םיקידצ תיב תחמשב

 טגלאפעגכאנ ,ןיקיתוו טימ ןענעוואד טלעטשעג ךיז םירוחב רוביצ רעגיזיר א טאה סגאטראפ ירפ ץנאג ןיוש
 הרות לוק רעגיטכעמ א ןעוו תורמג יד וצ טצעזעג ךיז ךאנרעד דלאב ןוא גאטשירפ ראפ קספה הצרוק א טימ
.םענייא ןדעי ראפ ןגינעגראפ א טפאשראפ טאה סאוו ,תופוצר העש סקעז עגידנעמוק יד ראפ פא טכליה

.יתחיש איה םויה לכ ךיתרות יתבהא המ
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 תיבב החמש
 י”מרמ דחא

הבישיה
 יבר רעד טמוק רעגייטש סנ’יבר םעד יוו - ’ג רועיש

 ןוא תוליפת ןענעוואד רעבירא תועיבקב ךיוא א”טילש

 וצ ,’ג רועיש הבישיה ידימלת ע’בושח יד ןכוזאב
 החלצה עכילרעה יד ןופ תחנו גונעת ןפעש
 ע’בושח יד ייב ינחור תולעתהו הרותב
.םירוחב

 רעד זיא ט”לעעה חלשב ’פ גאטשרענאד
 ןענעוואד ןעמוקעגרעבירא א”טילש יבר
 ע’בושח יד טימ םענייאניא תירחש תליפת
 ןטכארעגפא גידנעטש יוו זיא סאוו ,םידימלת
 יבר רעד יוו ,טייקנביוהרעד עגיד’ארומ א טימ ןראוועג
 טאה רע זא ,טקורדעגסיוא לאמ ערערעמ ןיוש ךיז טאה
.’ג רועיש ןיא םידימלת יד טימ ןענעוואד וצ האנה רעייז

 טגיילעג א”טילש יבר רעד טאה ןענעוואד ן’ראפ
 י”מר יד ןופ רענייא ןופ רוחב הוצמ רב א ראפ ןיליפת
 ,א”טילש שטיוואקראמ ריאמ םהרבא ’ר ג”הרה הבישיה
 יטרפה ורדחב ןעגנאגעגניירא ןעמ זיא ןענעוואד ן’כאנ ןוא
 תביסמ א ןעמוקעגראפ זיא סע יוו ,א”טילש ן’יבר םענופ
.ןשטנואוועגנא םיראוו רעייז טאה יבר רעד רעד יוו ,םייחל

.ילע ךשמתי ןיליפת תוצמ עפשמו

 ןיב רועיש עיינ
 ךרוד םירדסה

 ןיבור המלש ר”גה
א”טילש

 ןוא תורובח עגילאצליפ יד וצ באגוצ ןיא – ’א רועיש
 א ןעוו ,”םירדסה ןיב“ יד ןיא ןרינאיצקנופ סאוו תותורבח
 ’טייצ עיירפ‘ יד סיוא ןצינ םירוחב ע’בושח רוביצ רעסיורג
 סנטצעל זיא ,’ודכו הרותב תועוצקמ ןיא ןייז וצ םילשמ ךיז
 ןיבור המלש יבר צ”הגה ךרוד רועיש רעיינ א ןעמוקעגוצ
 עיפשמו בונשעיצד החמש ירבד ד”מהיבד בר א”טילש
 לאמטכאנ‘ ייב ראפ טנרעל רעכלעוו ,הלודג הבישיב ינחור
 סאוו ,ל”ז םייח ץפח לעבל תיבה תרות רפס םענופ ’טייצ
.הרותה דומילל קוזיח ינינע עכילרעה זיא

 ןייז א”טילש המלש ’ר ג”הרה ראפ טנרעל וכרדכ
 טימ רעטרעוו ענייז גידנטיילגאב ,תעדו םעט בוטב רועיש

 םירופיס ןוא םירמאמ עכילרעה
 א ןיירא טגנערב סאוו ,’ודכו

 הרותה תקשח עקראטש
.םירוחב יד ןשיווצ

 ןייז רעסיוא זיא סאד
 רעגיד’תועיבק רעכילגעט

 סאוו ,תודיסח ירפסב רועיש
 ןופ לאווק רעקראטש א זיא

 ,םירוחב ע’בושח יד ראפ תוררועתהו קוזיח
.הלפתל הברד הנכה סלא טרפב

.ה”מלשל המכח ןתנ ’הו

 לע ןירזוח תרובח“
 טבייה ”םיחספה
קרפ עטפניפ ןא

 ביוהנא םעד ןעוועג זיא הזחמ רעכילרעה א - ’א רועיש
 ךיז ןבאה םיגלפומ םירוחב ע’בושח 001 רעביא ןעוו ןמז
 לע ןירזוח הרובח“ םעיינ םעד ןיא ןסאלשעגנא גיליוויירפ
 עיירפ יד ןופ ןבעגוצקעווא הבוט הלבק ן’טימ ,”םיחספה
 דומיל ףיוא טונימ עגירביא עדעי ןצינסיוא ןוא ןטייצ
 ןוא ןענרעלכרוד ראי יד סיואכרוד ה”יא ןענעק וצ ,הרותה
 ךיז ךאנרעד ןוא ,הרורב העידיב ’סמ עצנאג יד ןייז םייסמ
.רעהראפ םוצ ףיורעד ןלעטש

 טנרעלעגכרוד ןיוש ןעמ טאה טצעי זיב ןמז ביוהנא ןופ
 טנרעלעגכרוד ךילטנירג טאה םירוחב יד סאוו ,םיקרפ ריפ
 טצעי ןוא ,בתכב רעהראפ ן’פוא טלעטשעג ךיז ןוא
 א טימ קרפ עטפניפ יד ןביוהעגנא ה”ב םירוחב יד ןבאה
 ןענעק וצ ה”זעב גידנפאה קשח ןוא תושדחתה עקראטש
.ליצ רעייז ןכיירגרעד

 ’ר ח”הרה הרובחה ינורטפ ע’בושח יד בוטל רוכז םרב

 טאה סיזירק ןשימאנאקע םעד ץארט !אי
!טעשזדוב םעד טרעכעהעג הבישי יד

!םירוחב יד ןופ תילכת יד ראפ סעלא

!ןטייצ ערעווש יד ןיא עציטש רעייא ךיוא טרעכעה

> הז תמועל הז <
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 ח”הרה וסיגו ,הבישיה ילהנמו ק”הארמ ו”יה סייוו רזעילא
 טפיוקעגפא ןבאה רעכלעוו ,ו”יה ןאמיינ לדנעמ ןושרג ’ר
 ’ר ח”הרה וימח-ויבא תמשנ יוליעל הרובחה תוכז םעד
.ה”ע רזעילא םייח ר”ב אדוי השמ

ם”יחספה ןמו םיחבזה ןמ םש לכאנו

 תועש דמעמ
 טימ תופוצר

איקידצד אלוליה

 ם”יבבושה ימימ ןכאוו עגיטצעי יד ךשמב – ’ג רועיש
 םידימלת ע’בושח יד ייב גנוגעוואב עקראטש א טשרעה
 תועש 6 גאטשרענאד ןדעי ןייז וצ קסוע ,’ג רועיש ןיא
 ןוקית רעסיורג א עודיכ זיא סאוו ,הרותה דומילב תופוצר
 טימ שפנה קופיס עקראטש א ןיירא טגנערב’ס ןוא ,שפנל
.הרותה חור א

 זיא גאטשענאד יוו יוזא ןכאוו ערעטצעל יד ךשמב
 ןופ ןטייצראי עסיורג ןופ געט יד ןיא ןלאפעגסיוא טקנופ
 לעב תלוליה ,ע”יז רכששי ינב לעב תלוליה יוו ,םיקידצ
 יד ןבאה ,ע”יז םייח יצע לעב תלוליה ןוא ע”יז אינתה
 תועש דמעמ םעד ןיריניבמאק וצ ןעוועג טילחמ םירוחב
.איקידצד אלוליה תארקל תופוצר

 יד ייב ךאוו עדעי זיא םעד טימ גנאהעמאזוצ ןיא
 יד ףיוא לרוג א ןעמוקעגראפ םיקידצ יד ןופ טייצראי
 ע’בושח רעגילדנעצ עלא יד סאוו ,אלוליה לעב ירפס
 העש 6 ןענרעל ןיא ןסאלשעגנא ךיז ןבאה סאוו םירוחב
 ןענעז ,גאטימכאנ העש 3 ןוא גאטימראפ העש 3 ,תופוצר
.לרוג ןלופדרעוו םעד ןיא ןעגנאגעגניירא

 םעד טרעקרעטשראפ טאה סאד זא ןגאז וצ גירביא
.םירוחב ע’בושח יד ייב טניוו ןוא הרותה תקשח

.ונל ןגמ ותרות

 יעושעש“
 ”אתיירואד
 יד ןשיווצ

םירוחב
 סיורא טמוק טנאקאב ןיוש יוו  – .’ב רועיש

 יעושעש ןוילג“ רעראברעדנואוו א טייצ קיטש עדעי
 ןעגנערב אתביתמה ידימלת ע’בושח יד ואוו ,”אתיירואד
 ייז סאוו םירואיבו םישודיח עכילרעה ערעייז סיורא
 טוט’מ סאוו תועוצקמ ןוא תויגוס יד ףיוא ןבלמ ןענעז
.ןויע רועיש ייב ןענרעלכרודא

 ןענישרע ןיוש ןענעז םישדח ענעגנאגראפ יד ךשמב

 עכלעוו ,תונוילג עכילטע
 ןעמונעגפיוא ןענעז
 האנה סיורג טימ ןראוועג
 םייב ךיוא ינחור גונעת ןוא
 עכלעוו ,ש”נא רוביצ ןצנאג
 ןופ טקיווקרעד ךיז ןבאה
 יעושעש עכילרעה יד
 ידומע יניבמ אתיירוא
 זיא סאוו ,אסריגד
 רעגידעבעל ןייא זיולב
 יד ףיוא גייצרעביא
 תדמתה עגידלאוועג
 יד ןיא טשרעה סאוו הרותה

.הבישי עגילייה

 רעכילרעה רעשירפ א ןעמוקעגסיורא זיא סנטצעל
 ןכלעוו ןיא ,לוטיבו הקידב ןופ איגוס יד ףיוא ןוילג
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 ךיפמ ושומי אל
ךערז ערז יפמו ךערז יפמו

 ,טבש ’ו חלשב ’פ גאטסניד םענעגנאגראפ ןעמוקעגראפ זיא דמעמ רעגיד’תושגרתה ןא – ’ב רועיש
 עגילייה יד ןפיל יד ףיוא טגנערבעגפיורא טאה סאוו ,ע”יז םייח יצע לעב ק”הגה ןרמ תלוליה םויב
.”םלוע דעו התעמ ’ה רמא ךערז ערז יפמו ךערז יפמו ךיפמ ושימי אל“ החטבה

 תליפת ןענעוואד ןעמוקעגרעבירא א”טילש וניבר ןרמ ק”כ דוה הבישיה שאר רעד זיא שדוקב וגהנמכ
 רעמ טימ ןעוועג לאמסאד זיא סאוו ,’ב רועיש אתביתמה ידימלת ע’בושח יד טימ םענייאניא תירחש
.ע”יז םייח יצע לעב שודקה ןרמ ןדייז ןסיורג םענופ אשידק אלוליהד אמויב גידנעייז ,תוררועתה

 טגאזעגרעביא א”טילש יבר רעד טאה ייברעד ןעוו ,םייחל תביסמ א ןעמוקעגראפ זיא ןענעוואד ן’כאנ
 טאהעג סנטצעל טאה רע סאוו לוטיבו הקידב ןיא איגוס יד ףיוא אישק א םידימלת ע’בושח יד ראפ
 לודגה ונב ןב ,א”טילש אדוהי לאיתוקי רמכ ח”עצרפ ףירחה ’בה לקינייא םוצ ווירב א ןיא ןבירשעג
 הבושת יד ףיוא סאוו ,א”טילש גרובסמאיליוו ראמטאס ק”דבא צ”הגה
 יד ראפ טזאלעגרעביא טאה רע סאוו אישק ס’נדייז םוצ
 א”טילש יבר רעד טאה ,הורפא ףיוא ןראפ ן’ראפ םירוחב
 ןייז וצ אישק ענייש עשירפ א טימ בתכב ןעוועג בישמ
 טגאזעגרעביא דניצא סע טאה רע סאוו ,לקינייא ן’בושח
 ןדעי ראפ שינעביולרע גידנבעג ,הבישיה ידימלת יד ראפ
.ץורית א ןכוז ןוא ןירעד ןייז וצ קסוע םענייא

 אשידק אלוליה יד ןופ גאט ןיא טקנופ ערואמ יד טא
 ע”יז םייח יצע לעב ק”הגה ןרמ בא תיב שאר ןסיורג םענופ
 ,רוביצ ןדנזעוונא םייב תושגרתה סיורג ןפורעגסיורא טאה
 הכשמה עגיד’הרות עכילרעה יד ןיעב ןיע גידנבעלרעד
.טייק ענעדלאג יד ןופ השודקד תחנו

 א טכאזרואראפ טאה אישק עשירפ סנ’יבר םעד
 ךשמב ןעוו ,ד”מהיב ןצנאג םעניא הבהל שא עגיטכעמ
 ףיורעד ןצעזעג םירוחב יד ןענעז געט עדנגלאפכאנ יד
 הדמתה עגידלאוועג א טימ הרותב ןעוועג קסוע ןוא
 ן’יבר ן’ראפ הנוכנ הבושת א ןעגנערבקירוצ ןענעק וצ
.הרידאהלו הרות לידגהל
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י”נ וביבח ודכנ טימ א”טילש וניבר ןשיווצ שיוטסיוא ווירב



הפוחה םוי ברע ’קה ןויצ םייב תופוצר תועש ידמול יד ןעניזניא טאה א”טילש יבר רעד

 יד יוו טקנופ סאוו ,קסוע סנטצעל ןענעז םירוחב יד
 סלא טלעטשעגסיורא ךיוא סאד ךיז טאה ענעגנאגראפ
 ןוא הרותה חור םעד רעמכאנ ןבייה וצ לטימ רעקראטש א
 ,םירוחב ע’בושח יד ייב ה”ב טשרעה סאוו דומילה תקשח
.םירבח קובידו לופלפב הרותב ןייז וצ קסוע

.המכח הברת םירפוס תאנק

 םיללכ םירועיש
ךרוד תבש ’לה ןיא

 ד”בא צ”הגה
 םינמזהו לארשי

א”טילש
 חור ןוא הרותה תחמש עקראטש א – ’א רועיש

 סאוו םעדכאנ ,םירוחב יד ןשיווצ טשרעה תושדחתה
 ןיא ד”יש ןמיס ן’רזח’רעביא טגידנעעג סאווראנ טאה’מ
 עדנגלאפכאנ יד וצ רעטייוו טצעי טייג’מ ןוא ,תבש תוכלה
.םינמיס

 א ןעגנאגעגנא זיא ןכאוו ענעגנאגראפ יד ךשמב
 ךילטנורג ןבאה םירוחב ע’בושח יד ןעוו הרזח עקראטש
 עגיטכיוו עריא טימ ןמיס ןרעווש םעד ט’רזח’עגרעביא
 יאשונ עלא טימ ףיעס ןדעי טעבראעגכרוד טאה’מ .תוכלה
.הרות לוק רעגיטכעמ א טכליהעגפא טאה’ס ןוא םילכ

 ןעמוקעגסיורא ןענעז םירוחב יד סאוו םעדכאנ
 תולאש יד ףיוא טרעפטנעעג ןוא ןמיס םעד טימ ראלק
 א ןרעה וצ טייהנעגעלעג רעד טאהעג ןעמ טאה בתכב
 לארשי ס”חמו בר צ”הגה ךרוד יללכ רועיש רעכילרעה
 לאמ עטייווצ סאד ןיוש זיא’ס סאוו ,א”טילש םינמזהו
 וצ הבישי יד ןיא ןעמוקעגרעבירא זיא רע סאוו ןמז םעד
.תבש ’לה ןיא יללכ רועיש רעגיניזפיט א ןבעג

 ליח לא ליחמ רעטייוו םירוחב יד ןעייג דניצא
.תבש ’לה ןיא םינמיס ערעדנא יד ןענרעלוצכרוד

.הסורג תבש תוצמב

 ףיוא ”ךאוו הרזח“
החילמ תוכלה

 העד הרוי תרובח“ ןורטפ
ו”יה לדנאמ יולה אדוי בוד םהרבא ’ר דיגנה ינברה

 ןעוועג זיא חלשב תשרפ ןופ ךאוו יד – .’ב רועיש
 ,”העד הרוי תרובח“ יד ןופ םאר ןיא ’הרזח‘ ףיוא דחוימ
 יד ןיא ןסאלשעגנא ןענעז סאוו םירוחב ע’בושח יד ןעוו
 סאוו החילמ תוכלה ץנאג ט’רזח’עגרעביא ןבאה הרובח
 םוצ גידנטיירגוצ ךיז טנרעלעגכרודא סנטצעל טאה’מ
.א”טילש לאוי תירק ץ”מוד צ”הגה ייב רעהראפ ןסיורג

 עגילאצליפ יד ןופ ענייא זיא ”העד הרוי תרובח“
 הרובח יד טרעוו ’ב רועיש ןיא סאוו ,הבישי יד ןיא תורובח
 שטיוואקרעב לאקזחי םייח ’ר ג”הרה ךרוד טריפעגנא
 ,א”טילש לאוי תירק ץ”מוד צ”הגה ןב ,מ”ר א”טילש
 ןכלעוו ןיא ,הרובח יד ןופ םידומיל עלא טיילגאב רעכלעוו
 סאוו ,םירוחב ע’בושח רעגילדנעצ ןסאלשעגנא ןענעז סע
 הנוק ןוא ןענרעלוצכרודא ןגיוא יד ראפ ליצ רעייז ןבאה

.א”ח העד הרוי ןופ תוכלה עגיטכיוו יד ןייז וצ תומילש

 לאמאכאנ טציא םירוחב יד ןבאה טגאזעג יוו
 ךיז ןטיירג ייז סאוו ,החילמ תוכלה ץנאג ט’רזח’עגרעביא
.א”טילש ןייד רע’לאוי תירק םייב בורקב ןרעהראפ וצ

 ע’בושח יד סאוו טימ ךאק ןוא הרותה תדמתה יד
 ןיב יד ןיא טרפב ,עוצקמ יד ןעוטעגכרודא ןבאה םירוחב
.ינחור גונעת עגיד’ארומ א ןפורעגסיורא טאה ,םירדסה

.תאז עובש אלמ

 טאה יבר רעד
 ידמול יד ןעניזניא

תופוצר תועש
 טנאקאב טיירב ןיוש סע יוו – אתביתמה ילכיה

 הבישיה ילכיהב טניוו עגיד’הרות עגיד’ארומ א טשרעה
 ןענרעל םירוחב יד יוו ,ם”יבבושה ימי יד ןיא לעיצעפס
.תופוצר העש עכילטע גאטשרענאד ןדעי

 ןבאה ט”לעעה חלשב ’פ גאטשרענאד םענעגנאגראפ
 רעדנוזאב ’ג רועיש ןוא ’ב רועיש ןופ םידימלת ע’בושח יד
 העש 6 טנרעלעג ןוא הדמתה טימ הרותב ןעוועג קסוע
 טפאשראפ טאה הבוט הרושב יד סאוו ,קספה ילב תופוצר
 ןרמ הבישיה שאר ןסיורג םייב חור תרוק רעגידלאוועג א
.א”טילש וניבר

 ורתי ’פ גאטסניד םוא רעטעפש גאט עכילטע טימ
 ,ט”זמל ודכנ יאושינ תחמש ןופ הפוחה םוי ברע ,ט”לעעה
 תליפת ןענעוואד ןעמוקעגרעבירא א”טילש יבר רעד זיא
 ןופ הבישיה ידימלת ע’בושח יד טימ םענייאניא תירחש
.תוררועתה סיורג טימ רעביאראפ זיא סאוו ,’ב רועיש

 טלייטעג א”טילש יבר רעד טאה ןענעוואד ן’כאנ
 סאוו םירוחב ע’בושח עלא יד ראפ תועבטמ עטשטנעבעג
 קוזיח ןופ קורדסיוא סלא ,תופוצר העש 6 טנרעלעג ןבאה
.הרותב ידימתמ ע’בושח יד ראפ

 םכלמו הבישיה ידימלת ע’בושח עלא ןענעז ךאנרעד
 רעד ואוו ,שודקה ןויצ םוצ ןעגנאגעגפיורא םשארב
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 ןוא תויכב טימ ןעוועג ללפתמ טאה א”טילש יבר
 שודקה וניבר ןרמ רעטעפ ןגילייה םעד טנעדאלעגנייא
 ךרב לעב ’קה וניבר ןרמ ןרעטלע עסיורג ענייז ןוא ,ע”יז
 עדנעייטשראפעב יד וצ ה”ע הרוהטה ותרבחמו ע”יז השמ
 ןרעטלע יד ןייז וצ ןימזמ ק”הובא גהנמכ ,םתיבב החמש
.ןידה אמלעב ח”צוי תיבב החמש א ראפ מ”גבנ רשא

 יבר רעד ןעוו רעשל ןיא דע ןעוועג זיא תוררועתה סאד
 ןסירעגנייא ןוא םילהת ירומזמ טגאזעגראפ טאה א”טילש
 ראפ טרפבו לארשי ללכ ראפ תואופר ןוא תועושי ראפ
 ןצנאג םעד טפעלשעגטימ טאה סאוו ,םתיערמ ןאצ תדע
.’קה להוא ןיא ןעוועג דנזעוונא זיא סאוו םלוע

 ןוא ךעלטיווק טניילעגראפ יבר רעד טאה םעדכאנ
 עלא יד ןופ ’לטיווק תוללוכ‘ םעד ןעוועג ריכזמ לעיצעפס

 ,תופוצר העש 6 טנרעלעג ןבאה סאוו םירוחב ע’בושח
.הבוטל םבל תולאשמ לכב ןרעוו וצ ןפלאהעג

 ןגיד’תוררועתה ןא טזאלעגרעביא טאה דמעמ רעד
.םירוחב עלא ףיוא םשור

 הנשה שאר
 א טימ תונליאל

קילב ןרעפיט
 גאטנאמ םענעגנאגראפ – ’ג רועיש

 השמח ראפ געט יירד ט”לעעה ורתי ’פ
 לביווצ ריאמ ’ר ג”הרה טאה טבשב רשע
 ןכילגעט ןייז ןיא ,רועישה שאר א”טילש
 ןופ םירוחב ע’בושח יד ראפ רועיש
 טדערעגמורא ,”י”שר שמוח תרובח“
 רשע השמח ינינעמ קוזיח עקראטש
.טבשב

 ןופ ענייא זיא ”י”שר שמוח תרובח“ יד
 רועיש ןיא תורובח ע’בושח עגילאצליפ יד
 םירוחב רפסמ רענייש א ןכלעוו ןיא ,’ג
 ליצ ן’טימ ןסאלשעגנא ןענעז םיבושח
 יוו ,הרדס יד ךאוו עדעי ןענרעלוצכרודא
 דסיימ ק”היבר קידצ ןוצר ןעוועג זיא סע
 סאד עודיכ טאה רעכלעוו ,ע”יז הבישיה
 ןטלאהעג ןוא טגנאלראפ לאמ ערערעמ
 םימש תארי ראפ דוסי עקראטש א סלא
.הנומא ןוא

 קראטש זיא א”טילש ריאמ ’ר ג”הרה
 ענייז טימ טרפב ,הרובח ע’בושח יד קזחמ
 ,ןסעומש עניייש ןוא םירועיש עטפא
 ןוא קאמשעג א גידנעגנערבניירא
 טימ טיילגאב ,הרדס יד ןיא טייקראלק

.ןינע ןדעי ףיוא תוקזחתה ןוא תונויער עגיצילב

 ג”הרה טאה טבשב רשע השמח ט”וי דובכל דניצא
 רובידה תא ןעוועג ביחרמ רעדנוזאב א”טילש ריאמ ’ר
 ףראד’מ סאוו קוזיח ןוא רעהרעד ןפיט םעד רעביא
 קראטש גידנעגנערבסיורא ,גאט אזא ןופ ןעמענסיורא
 יד ןעוו גאט אזא ןיא ןיא זא ,’הדשה ץע םדאה יכ‘ םעד
 ןמז רעד זיא ןעילב רעטייוו ןענעק וצ סיורא ןקוק רעמייב
 וצ טייקשירפ א טימ ןייז וצ קזחתמ ךיז לגוסמ ןוא ררועמ
 דימעמ ה”זעב ןענעק וצ ,ןסקאוו ןוא ןעילב רעטייוו ןענעק
.םיקותמ תוריפ ןייז

.ךכרבא המב ןליא ןליא

!גנורעכעה רעלאד ןאילימ א רעביא
 טעשזדוב ןגירעי ןטצעל םעניא ןעמוקעגוצ

!תובישי 4 ןופ גנולייטעצ יד דובכל ,’לאריעפ‘ עשירפ ראפ ”זיולב“

!ןרעפיצ עסיורג וצ הניתנ רעייא טרעכעה 

> הז תמועל הז <

המחנלו ה”עושיל
 םע ינומא ךות ,הלהתלו םשל עדונה ,הלענ דאמ ונידידי שפנ ועשעשי ונימוחנת

 ינברה ,םירשימב הנומאב ,םיריבכ םילעפמ הברמ ,בהא תוקדצ ,בל בידנ ,הלוגס

 תבוטל ןמאנ ךמות ,השודקבש רבד לכל םחו רע ובל ,ראות ירפ הפי ,ראופמה בושחה

ה”ה ,השודג הדמב ,השודקה וניתבישי

ו”יה רעגרעבנייוו עשוהי ה”ומ
ו”צי ןאדנאל ב”היעב ראמטאס’ד י”ברד האריו הרות ת”ת תלהנה רבח

ויחיש הבושחה החפשמה לכלו

,תראפתל דבכנה בושחה ינברה ,תרטע בא תיב שאר תריטפ לע
תרכזמל קקחי ורכז רשא םעמ םרומ שיא םמורמה דיסח יאה

ה”ע יבצ ןרהא ר”הומ ח”הרה
 ה”עושיל ,החנאו ןוגי לכ סנו םכיתובצעל אפרי בל ירובשל אפורה
 הנפי רשא לכב םשה תכרב אלמ יד ילב דע בוט לכ עפשב ,החורלו
 ,וניקדצ חישמ תאיבב םילשוריו ןויצ תמחנל הכזנ ידע ,החלצה ברב

ר”היכא ,ונישארב וניכלמו ,ונימיב הרהמב לאוג ןויצל אבו

המחנב םימתוחה
הבישיה תלהנה
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 נסיעה
קיין סיגוט

טיקעט 
 מיטצוהאלטן
די געהויבענע

און די אנדערע פינף קלענערע גורלות

ברענגט צום מעמד המשכה 
ויום הישיבות לכה"פ

לטובת ישיבתינו הקדושה ומאות בחורי חמד

און גייט אריין אין א גורל אויף א

250$



?גיטראנגייא ’קה אתביתמ יד זיא סאוו טימ

הנתשנ המ

 א ןופ ייס ןוא הבישי ’עסיורג‘ א ןופ ייס תולעמ יד טאה הבישי יד
 לוק עגיכליה ןוא עגיד’רדסכ א טימ ,הבישי ’עסיורג‘ א ;הבישי עניילק‘
 א ןוא ;הרותה תועוצקמ לכב םילשמ ךיז טייקכילגעמ א טימ הרות
!החגשה ןוא הכרדה עכילנעזרעפ יד טימ ,הבישי ’עניילק‘

 רדס ערעדנוזאב א ,ךיז ראפ הבישי א זיא גנולייטפא עדעי
 יירד ראפ טגראז סאוו הלהנה ןייא טימ ,ךלהמ ןוא םויה
!הרותה תודסומ ערעדנוזאב

 טרעוו סע יוו ’הבישי רעראמטאס‘ עטסגיצנייא יד זיא הלודג הבישי יד
 ’תונותח ףיוא ןייג וצ טשינ‘ ע”יז ן’יבר ןופ הנקת יד ןטלאהעג גנערטש
!תונקת ערעדנא ךאנ ןוא

 הבישיה ילתוכ ןיב םילשמ ךיז ןענעז הבישיה ידימלת בור
 ןייא פ”הכל טימ - םירועיש עלעיציפא יד רעסיוא –
 יד זיא טימרעד ,ןבעל ץנאג א ייז טיילגאב סאוו עוצקמ
!ונימב דיחי א הבישי

 ,ן’העש ”סגאטראפ“ ערעייט יד סאוו הלודג הבישי עטסגיצנייא יד
 טרעוו סאוו ,גאט םענופ םירדס טפיוה ןוא עטסגיטכיוו יד ןופ זיא
!ע”יז ’קה וניתובר ןוצר יפכ ,הרותב תולעתה ףיוא טצונעגסיוא

 ראפ טיירג זיא עיפשמו ךירדמ רעטמיראב רעלעיצעפס א
 ותגרדמ יפכ קוזיחו הכרדה עטאווירפ ןבעג וצ דימלת ןדעי
!ןבעל ן’פיוא דוסי עטסעפ א ןלעטשקעווא ןענעק וצ

 ןופ טסניד םוצ ’הרות ינב‘ סיוא ןגייטש תובישיה ידימלת יד ןופ 05%
 תקזחה .’ודכו םידמלמ ,שדוק ילכ ,הארוה ירומ ,םינבר :ש”בצוו ,ש”נא
!רעדניק ערעזנוא ראפ ןוא זנוא ראפ טנעמטסעווניא ןא זיא הבישיה

טייל פון די 
אייגנארטיגקייטן 
 פון דעם
 ‘רבינ’ס ישיבה’:

1

2

3

4

5
6

7
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 סאוו םינייוצמ םירוחב ןופ ןאנביוא רעכיל’שדוח
םידומיל ןוא תועוצקמ טרעהראפ ךיז ןבאה 

דובכה תמיב

- א”ח ד”וי תוכלה -

- תבש תוכלה -

:ארמג םיפד ףלא

י”נ ךארב םרמע ’ר
ו”יה בקעי לארשי ה”ומ ןב

ו”יה ןאמזייר ’ילא בקעי ה”ומ ןתח

י”נ קדוב לאוי ח”הבה
ו”יה לכיא יכדרמ ריאמ ה”ומ ןב

ו”יה שטיוואקלאפ השמ ה”ומ ח”לוימה

י”נ חאלאמ רזעילא ןמלק ’ר
ו”יה םייח לואש ה”ומ ןב

ו”יה אגורס דוד רזעילא ה”ומ ןתח

י”נ ףפאקזיומ יבצ םייח ’בה
ו”יה רזעלא ה”ומ ןב

י”נ קעשטאלאפ םולש ’יעשי ’בה
ו”יה ליוונאז לאומש ה”ומ ןב

י”נ רעגרעבנייוו ’ירא ’בה
א”טילש המלש ךורב ר”רה ןב

י”נ רעגרעבצרעוו המלש ’ר
ק”הבישיב מ”ר א”טילש דוד באז ר”רה ןב

ו”יה ןאמיינ רזעילא השמ ה”ומ ןתח

י”נ ןאדלאז ךורב ףסוי ’בה
ו”יה ’ילא ןויצנב ה”ומ ןב

- טבש/תבט שדוח -
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 ,ח”ירת ראי ןיא ,עינעמור ,טוגיס טאטש רעד ןיא
.ע”יז בל בטיי ןגילייה ן’כרוד

 יבר רעטשרע רעד ןעוועג זיא ע”יז בל בטיי רעד
 סאוו ע”יז ’קה ט”שעבה ךרדב םיכלוהה םידיסח ןופ
 - םינבר יד ןבאה ךילנעוועג( הבישי א טריפעג טאה
.)תובישי טריפעג - םייבר טשינ ןוא

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא ע”יז בל בטיי רעד
 םענופ תודיסחה ךרד םעד ןעוועג בלשמ טאה סאוו
 רפוס םתח םענופ דומילה ךרד ןטימ ,ע”יז ט”שעב
 הרותה תצברה טימ ןעגנאגעגנא ןוא ,וידימלתו ע”יז
 יד ןעגנילקראפ רעטעפש ןבאה סאוו םידימלת ראפ
.טלעוו

 בל בטיי רעד טאה טוגיס ןיא הבישי עטשרע יד
 טנערעלעג ןבאה סע ,ח”ירת ראי ןיא טעדנירגעג
 ןייז ןופ ןוא םידימלת טרעדנוה ייווצ םורא ןטראד
 עשיראגנוא עטסערג יד ןעמוקעגסיורא ןענעז הבישי
 בור זא טגאזעג לאמא טאה ע”יז יבר רעד .םילודג
 בטיי ןופ םידימלת ןעוועג ןענעז םינבר עשיראגנוא
.גרובשערפ ןופ םידימלת רעדא בל

ריפניירא
 שיא ינב ונלוכ ןעוו ,ןטנעמאמ עגיטציא יד ןיא

 ךאנ ןגלאפ ראמטאס ידיסחו ידימלת ונחנ דחא
 עשיראטסיה יד גנונאפש ןוא תושגרתה סיורג טימ
 וניבר ןרמ ק”כ דוה וניעור וניבא סאוו ,העיסנ
 ה”זעב טעוו ,יתבר אתביתמ שיר א”טילש ק”הגה
 תובאה ריעל געט עגידנעמוק יד ןיא ןעמענרעטנוא
 םוצ ה”זעב ךיז רימ ןטיירג הז רואל ןעוו ,”טעגיס“
 רעניד ן’טימ טריניבמאק םולשל םכתאצ דמעמ
 זיא ,”וניתובאו וניתובר לש הכשמה דמעמ“ יתנשה
 קילב לקיטש א ןפאכ וצ טייצ עטסגיסאפ יד סיוועג
 ענעדלאג יד ןצרוק ןיא ןפיולרעביא ןוא קירוצ ףיוא
 יצעה ’קה וניתובר סאוו הרותה תצברה ןופ טייק
 השודקד תלשלש א טימ טריפעגנא ןבאה םירמתה
 וזוע ןואגב ךשמנ טנייה טרעוו ןוא ,רוד רחא רוד
 אתלישושה ךישממו םמוקמ אלממ א”טחלבי ךרוד
.א”טילש השודקה וניתבישי שאר וניבר ןרמ ק”כ דוה

 ךלמ תירקב אתביתמו הבישי עגיליייה רעזנוא
 םעד“ סלא ןצרוק ןיא טנאקאב –”לאוי תירק“ בר

 רעד וצ הכשמה עטסנעש יד זיא – ”הבישי סנ’יבר
 טריזילאבמיס טאה סאוו ,ףיוה רעטעגיס רעגילייה
 םענראפ ןטסכעה ן’פיוא הרות תצברה תורוד ירוד
 .לארשי ללכ ןופ עטסנעש סאד טעיובעגפיוא ןוא
 אתעייסב טרעוו ליצ ןוא טסייג רעגילייה רעד טא
 יד ןיא ןראי עלא יד טצעזעגראפ רעטייוו אימשד
 ןייז וצ ךישממ ’הלודג הבישי רעראמטאס‘ עגילייה
 םישודקה וניתובר ןופ טייק ענעדלאג יד רעטייוו
 ירומ ,םינבר ,הרות ילודג רעטייוו ןלעטשקעווא ןוא
 ן’ראפ םיתב ילעב עכילרע ןוא הרות יציברמ ,הארוה
.תורוד עגידנעמוק יד ןיא לארשי ללכ ןופ םויק

––––––––––––––
 - ח”ירת תנש טעגיס -

––––––––––––––
 אתביתמ עגילייה רעזנוא ראפ ךילדנרעק יד

 לאוי וניברד האריו הרות הבישי“ השודקה
 בר ךלמ תירקב טנייה ךיז טניפעג סאוו ”ראמטאס’ד
 ןראוועג טצנאלפעגנא זיא ,קראי וינ ןיא ”לאוי תירק“

   טוגיס
...טוגיס

א”עשת טוגיס – ח”ירת טוגיס

ביז  
פון 

”וניתורודו וניתובא ,וניתובר לש הכשמה“ דמעמ ןגיד’שגר םוצ ןעגנורעניארע
 וניבר ןרמ ק”כ לש שדוק תעיסנ לגרל ”םולשל םכתאצ דמעמ“ ן’טימ טריניבמאק

ט”לעבה טבש ט”כ םויב תובאה ריעל א”טילש ק”הגה
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 טריצלאטש קראטש רעייז טאה בל בטיי רעד
 ןביירשפיוא ןסייהעג טאה רע .םידימלת ענייז טימ
 .”םירשיו םינוגה םידימלת דימעה“ הבצמ ןייז ףיוא
 ריא“ :טגאזעג ןוא ותרטפל ךומס ןבעגעגוצ טאה רע
 רעבירעד ,תילכתב רקש טנייפ באה’כ זא ךאד טסייוו
 ןיימ ףיוא ןעלטיט םוש ןייק ןביירש טשינ ןעמ לאז
 עטוג טלעטשעגפיוא באה’כ זא סאד ראנ ,הבצמ
 ךימ באה’כ ןוא ,ביציו תמא זיא סאד לייוו ,םידימלת
 טלעוו רעד ףיוא טשינ ,ייז טימ ןעמעש וצ סאוו טשינ
 םלוכ םיבוהא םלוכ ,טלעוו רענעי ףיוא טשינ ןוא
.”םירשיו םירורב

 ןעוו זא ,בל בטיי ןגילייה ן’פיוא טגאזעג טאה ןעמ
 ןוא םירוחב עגנוי יד וצ פארא טשינ ךיז טזאל רע
 טלאוו ,ךיז ףיוא טעוועראה רע ראנ ייז טימ טנרעל
 יבר א ןייז ןוא ןגייטשסיוא רעכעה ליפ טנעקעג רע
 רתוומ טאה רע רעבא ,רוד ןייז ןופ הילע ינב יד ראפ
 ענעגייא ןייק טכוזעג טשינ טאה רע ,ףיורעד ןעוועג
 ,דמח ירוחב יד ראפ טגראזעג ךיז ראנ ,תומולשה
 ,ךנוחמ ןוא ןביוהרעד ןרעוו ןלאז ייז עטלא ןוא עגנוי
 עכילרע ןסקאווסיוא ןוא האריהו הרותה ךרד לע
.הרות ינב םיתב ילעב

 רדסכ טגעלפ ע”יז השמ ךרב רעד יבר רעד
 ןענעק וצ היכז יד טאהעג טאה רע זא ,ןלייצרעד
 ייז ןופ רעדעי ןוא ,בל בטיי ןופ םידימלת ךאסא
 טאה ןעמ ,םיוסמ שיא א ןא ןעוועג זיא רעדנוזאב
 בטיי םענופ םדימלת ןענעז ייז זא ייז ףיוא טנעקרעד
.בל

––––––––––––––
שדוקב וכרד יכישממ

––––––––––––––
 עגילייה יד ןעוועג ךישממ טאה בל בטיי ןכאנ

 רעד ,םוקמ אלממ ןייז ,הרותה תצברה ןופ הדובע
 ףיוא ךאנ ןוא רדס ןבלעז ןפיוא ,ע”יז בוט םוי תשודק
 בוט םוי תשודק רעד ,םענראפ ןטרעסערגראפ א

 טרעדנוה יירד םורא הבישי ןייז ןיא טאהעג ןיוש טאה
 םירועיש ןרעה וצ ןעוועג הכוז ןבאה סאוו םידימלת
 ןסקאוועגסיוא ןענעז ייז ןופ ןוא ,ןברבר ללממ םיפמ
 ,םינייד ,םינבר ,םימכח ידימלת רוד רעשירפ א
 ןופ םינבר ,ונמזב םינואג עטסערג יד וליפא .וו.א.א
 ןענרעל טקישעג ןבאה ,טעטש עשידנעלרעביוא
 .ע”יז בוט םוי תשודק םוצ רעדניק ערעייז

 הבישי םענופ םידימלת רעטנזיוט עליפ יד ןשיווצ
 לעב בר רענעצטייוו םענופ ןיז רעד ,ןעוועג ןענעז

 רעד ,הבישי עגילייה א זיא’ס ...“
 ,ןעוועג דסיימ סע טאה ל”ז רעטעפ
 סניילא ,ןבעגעגפא סניילא ךיז טאה רע
 ןוא ןענרעלראפ ,הרותה תצברה טימ
.”ןרעהראפ

 תוחוכ ךאסא טאה ל”ז עטאט רעד“
 רעטייוו ,הבישי יד ןיא טגיילעגניירא
.”ןייז וצ ךישממ

 ןוא ,תובא יכרדב ןייג ףראד’מ“

 ,ןפוא םעד ףיוא ןייג וצ טריבורפ’מ
 טימ ןענרעל וצ ,הבישי יד ןיא ןציז וצ
 .ןרעהראפ ,ןענרעלראפ ,םירוחב יד
 ךיתכרבו ,תוחוכ ןגיילניירא ףראד’מ
 ןיירא טגייל’מ זא ,השעת רשא לכב
 ,רעטשרעביוא רעד טפלעה תוחוכ
”...אימשד אתעייס טאה’מ

  א”טילש וניבר ןרמ ירבדמ(
)ע”שת גרובסמאיליווב יתנשה רעניד לצא

!”וניתובאו וניתובר לש הכשמה“

םייה רעטלא רעד ןיא הבישי רעטוגיס יד ןופ םירוחב קלח א
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 ,בר רעיושאק רעגידרעטעפש רעד ,”ךלמל ישעמ“
 רעטעפש ךיירנרהע יבצ םייח יבר ,ךארב לואש יבר
 לפאק יבר צ”הגה ןב ךייר השמ יבר ,בר רעדאמ
 ד”בא זיירגנוי לשטנא רשא יבר ,טסעפ ד”בא ךייר
 ךאנ ןוא ,טמראידרעהעפמ צ”הגה ןב ,זאהיבנאפ
 ןענעז סאוו ,רודה ינואג ןופ רעדניק ליפ ךאנ ןוא
.םינברה ילודגמ ןעוועג טסבלעז רעטעפש

 ע”יז ט”וי תשודק ןגילייה םענופ תוקלתסה ן’כאנ
 ע”יז םייח יצע רעגילייה רעד ומוקמ אלממו ונב ןעוו
 ק”ק ד”באו בר ןופ הגהנה יד ןעמונעגרעביא טאה
 ןופ סעצייל יד ןעמונעגרעביא ךיוא רע טאה ,טוגיס
 תאשמ ןעוועג זיא סאד סאוו ,”הבישי רעטעגיס‘ יד
 טאה וימיב ןוא ,ןרעטלע עגילייה ענייז ןופ םשפנ
 ,טרעטיירבראפ קראטש טוגיס ןיא הבישי יד ךיז

 ןיא ןעמאנ ןגיטכעמ א ןעגנילקעגפא טאה ןוא
 םירוחב עשי’דיסח עליפ ןעוו ,הנידמ עצנאג יד
 ןוא ןענרעל ןעמוק וצ טכוזעג ןבאה םידמול ןוא
 ןרעוו ןוא םייח יצע ןגילייה םענופ הרות ןייז לבקמ
.םידימלת ענייז סלא ןפורעגנא

 אלממ רעגנוי רעד טאה תוקלתסה ןייז ךאנ
 ל”צז הדוהי לאיתוקי יבר צ”הגה ןרמ ק”כ ,םוקמ
 ןאד זיא ונימיל ןעוו ,הגהנה יד ןעמונעגרעביא ד”יה
 יבר ןואגה הבישיה תלהנהב ףליהוצ ןענאטשעגוצ
 הבישי רעטוגיס יד .ל”צז סארג אדוהי לאיתוקי
 ןגילייה םעד ףיוא ןראוועג ךשמנ רעטייוו ןאד זיא
 ןופ ןעוועג לבקמ ןוא ןעזעגוצ טאה רע סאוו ךרד
 וצ רעבא .םירמתה יצע יד ןרעטלע עסיורג ענייז
 ןיא ןטלאהעגנא טשינ רעדייל ןיוש סאד טאה גנאל
 ןופ געט ערעטיב יד ןעמוקעג זיא’ס ןעוו ,’טוגיס‘
 רעדייל טאה טוגיס טאטש רעד ןעוו ,המחלמ יד
 ערעדנא יוו ףוס ןרעטיב ןבלעז םעד טכאמעגטימ
.טעטש עשידיא

––––––––––––––
לאוי לא היה רשא ’ה רבד
––––––––––––––

 ע”יז בוט םוי תשודק ןגילייה ןופ הריטפ יד ךאנ
 ךשמנ זיא טוגיס ןיא תונבר סאד ןעוו ,ד”סרת תנשב
 רעד ומוקמ אלממ ןופ הגהנה יד רעטנוא ןראוועג

לאוי תירק ןיא אתביתמ יד ןיא ”יבר“ סלא ךוזאב ןטשרע םייב ע”יז השמ ךרב לעב וניבר ןרמ

  ,התראפתב טוגיס טאטש ןיא שרדמה תיב רעגילייה רעד
ע”יז בל בטייה ןרמ ךרוד ןראוועג טיובעג
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 וניבר רעדורב רעד טאה ,ע”יז םייח יצע רעגילייה
 רעד ןיא טצעזאב ךיז ע”יז לאוי ירבד לעב שודקה
 גידנעייז ,’ראמטאס‘ טאטש
 עפאנק ןופ ןאמרעגנוי א ןאד
.ראי ןצכא

 סאוו ךאז עטשרע יד
 ןעוועג זיא ןאטעג טאה רע
 ”ודיב ויתובא תונמא סופת“
 הבישי א טעדנירגעג ןוא
 עטשרע יד .םירוחב ראפ
 ןענעז םידימלת סקעז
 ,הילע ינב ע’תמא ןעוועג
 בייל ’ר ,םירעשב םיעדונה
 זיא רעכלעוו ,סעקשאפ
 ןעדי א - רעטעפש - ןעוועג
 יבר רעד ,רתסנבו הלגנב לודג
 דמחמ“ םיא ףיוא טביירש
 ’ר רעדורב ןייז ”יבלו יניע

 רעכלעוו ,רעגרעבצרעוו השמ ’ר ,סעקשאפ רזעילא
 ,אווישרוא ןיא קדצ הרומו ןייד ןעוועג רעטעפש זיא

 ’ירא ףסוי ’ר ןוא ,שטיוואקשאמ דוד ’ר
.הכרבל םלוכ רכז רעגרעבצרעוו

 םיאלפמ ןעוועג ןאד ןיוש ןענעז םירוחב יד
 ,ןינמב ךיוא ןוא ,המכחבו הרותב םיאקבו
 - םירוחב עגירעי ןצכא ןעוועג ןענעז יירד
 ןופ ראי א טימ רעגנוי סאווטע טסייה סאד
 ןצכעז ןעוועג ןענעז יירד ןוא - ל”ז ןיבר
 עגיד’תוקמע עפראש טימ םירוחב עגירעי
 םייב טנרעלעג ייז ןבאה ןעמאזוצ ןוא פעק
 עגיד’ארומ א טימ ס”שה תויגס ערעווש ןיבר
 טימ ןדער טגעלפ יבר רעד .טייקראלק
 טאה רע ןעוו ןראי ענעי ןופ עיגאלאטסאנ
 ןוא רעטש ןייק ןא ןייז הרות ץיברמ טנעקעג
.הגאד

 ליפ ןגיוצעג ןבאה םירועיש סנ’יבר םעד
 ןייז ןופ ראנ טשינ ןוא ,םיגלפומ םידמול
 טלייצעג טאה עכלעוו - הבישי ענעגייא
 ראנ - םיגלפומ םירוחב עגילדנעצ עכילטע
 ךיז ןבאה סאוו תובישי ערעדנא יד ןופ ךיוא
.ראמטאס ןיא ןעניפעג

 עכילטע ןבאה גנוניואוו סנ’יבר ןבענ טראה
 יבר ,בר רעראמטאס ןופ םידימלת ,םירוחב

 טאהעג ,אדוהימ טבש לעב ל”צז דלאוונירג אדוהי
 םוצ ”ןפאכניירא“ ךיז ןגעלפ ייז ךיוא ,אינסכא רעייז

.םירועיש עגיניזפיט סנ’יבר

––––––––––––––
- א”ערת תנשב

––––––––––––––
 טזאלראפ טאה יבר רעד ןעוו א”ערת ראי ןיא

 םעד ךיז ףיוא ןעמונעג ןוא ראמטאס טאטש יד
 הבישי יד רע טאה עווישרוא ןיא תונברה לוע
 סע ואוו ,טרא-ןיואוו םעיינ ןייז ןיא טריפעגרעבירא
 ןופ םידימלת ץוביק רענייש א טלמאזראפ ךיז ןבאה
 הבישי סנ’יבר ןופ םידימלת לאצ יד ,טנעגעג ןצנאג
 ןראי עטלייצעג עכילטע זיב ןוא ןסקאוועג רדסכ זיא
 טרעדנוה רעבירא הבישי יד ןיא ןעוועג ןיוש זיא
.םירוחב

 לת א ןעוועג ותעשב זיא הבישי סנ’יבר םעד
 ואוו הבישי יד ןופ ןעמאנ רעטוג רעד ,תויפלת
 ,הדמתה עגיד’ארומ א טימ ןענרעל ןוא ןציז םירוחב
 ןיבר ןופ םירועיש עגידלאוועג יד וצ ךיז ןרעה ןוא
 לכש ילעב םירוחב ליפ ןוא .טייוו ראג ןעגנאגעג זיא
 ןבאה ,עינעמור ,ייכעשט ,ןראגנוא ןופ תוחומ עפראש
 עגיד’תוקמע טרעה ןעמ ואוו עוועשרא ןייק ןגיוצעג
.יניסמ ןתנתינכ םירועיש

 הבישי רעראמטאס :טדלעמ ”דיא רעד“
לאוי תירק ןייק רעבירא האריו הרות

ע”יז ן’יבר םענופ ושרדמ תיבב הבישי יד ןופ ’ינסכא עטשרע יד טוגיס ןיא ע”יז ק”התובר ןופ שודקה להוא ןיא גינייוועניא
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––––––––––––––
- ד”ערת תנשב

––––––––––––––
 טאה המחלמ טלעוו עטשרע יד ןעוו ,ד”ערת תנש

 ןייק טעטכילפעג ל”ז יבר רעד טאה ,ןכארבעגסיוא
 ןטראד טאה רע סאוו ךאז עטשרע יד ,ראמטאס
 ןעוועג זיא - םייה ןייז ןופ קעווא גידנעייז - ןאטעג
.םירוחב טימ ןענרעל וצ

 ןענעז עווישרוא ןופ םידימלת לאצ א
 לאצ א ןוא ,ראמטאס ןייק ןיבר ן’טימ ןעמוקעגטימ
 ,טסבלעז ראמטאס ןיא ןעמוקעגוצ ןענעז םידימלת
 ואוו ,ןעוועג הרות ץיברמ רעטייוו טאה יבר רעד ןוא
 תולעפתה ןייק ןא ,גהונ וגהנמכ םלוע זיא סע ךיילג
 ןעוועג ךישממ רעטייוו טאה רע ,םורא ןצנאג םענופ
 ןייז וצ הברמ ויתובא תיבמ לבוקמה הגהנה יד
.הבישיב

––––––––––––––
- ו”פרת תנשב

––––––––––––––
 ןעמונעגרעביא טאה יבר רעד ןעוו ו”פרת תנש

 רעטייוו ןטראד רע טאה ילארק ןיא תונבר סאד
 סע ,תאש רתיב הבישי ןייז טימ ןעוועג ךישממ
 עטלייצעג זיב ,םידימלת ליפ ךאנ ןעמוקעגוצ ןענעז
 ייווצ םורא ןופ ןענאטשאב הבישי יד ןיוש זיא ןראי

 יד רעביא ”דיא רעד“ ןיא גנולקיווטנא עכיליירפ א
לאוי תירק ןיא אתביתמה ינינב יד ןופ יובפיוא

ע”יז ן’יבר םענופ ושרדמ תיבב הבישי יד ןופ ’ינסכא עטשרע יד
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 הבישיה שאר א”טילש וניבר ןרמ טימ ע”יז השמ ךרב לעב ק”היבר
רמועב ג”ל החיתפ א ייב א”טילש קראפ אראב ד”בא צ”הגה ןוא 

 טרעדנוה יירד םורא רעטעפש ךאנ ןוא טרעדנוה
 הכרב ןעז וצ ןדירפוצ ןעוועג זיא יבר רעד .םירוחב
 רעד סאוו ווירב א ןיא .םידימלת ענייז טימ ולמעב
 ןענייל ילארק ןיא הבישי יד ןגעוו ןבירשעג טאה יבר
:יוזא רימ

 הז ינחלוש לעמ הקספ אל ה”ב רשא יתבישי ד”ע“
 ישרדמ תיבב םידימלתה ולדגתנו םינש םירשעו שמח
 וניתובאמ ונל הרוסמ רשאכ האריהו הרותה ד”ע
 טעגיס ק”דבא ק”הגה יניקזו יראמ אבא םישודקה
 י”הזעבו ישרדמ יבב ופסותנ ילספס המכו ,ל”יז
 לע ’ד תאריבו הרותב םינייוצמ םהו ,וחילצהו ולדג
 לובסל םמכש םיטמה המה ןהו ,אילפהל דע םהינפ
 סרא ליטמה םלועה תדמחמ קחרתהלו ק”הותה לוע
.’וכו לארשי ירוחבב

 ליפ א ןעוועג זיא עכלעוו ילארק ןיא בר גידנעייז
 ,תוגאד רעמ ליפ טימ עוועשרא יוו טאטש רעסערג
 ןילבח ליפ טימ ןעמונראפ ןעוועג יבר רעד זיא

 טשינ ןוא ןעוועג רתומ טשינ רע טאה ךאד ,ןידורטד
 זיב יוו יוזא הבישי יד ןריפ ןופ הז אוהכ טזאלעגכאנ
.רעהא

––––––––––––––
- ד”צרת תנשב

––––––––––––––
 ןגיוצעגרעבירא ךיז ל”ז יבר רעד טאה ד”צרת תנש

 לוע םעד ןעמונעגרעביא טאה רע יוו ראמטאס ןייק
 יד ןעוועג ךישממ תוחוכ עשירפ טימ ןוא תונברה
 עלא טעמכ ילארק ןופ גידנעגנערברעבירא הבישי
 םימסרופמ ןעוועג ןיוש ןענעז עכלעוו ,םידימלת
 ןוא ,םירוחב ענעביוהעג ןוא עשידיסח עלעדייא ראפ

 ראמטאס טאטש עצנאג יד
 םעד טרעדנואוואב טאה
 ןבאה סאוו ,םידימלת סנ’יבר
 ןעגידלאוועג א טכאמעג
 טאטש יד ןיא םשור ןטוג
 טייקנעטיהעגפא רעייז טימ
.טייקלדייא ןוא

 ןעוועג זיא ייז ןשיווצ
 רעגיד’רעטעפש רעד
 ,ל”צז יבר ןרהא תודלות
 רעדאינוה רעגידרעטעפש
 ,בר רעטעקדאוו ,בר
 ד”בא ,בר רעביושטיז
 ,ךאלייא ד”בא .הטובאס
 ד”בא ,ןיילאה ד”בא
 ,ערעדנעס ד”בא ,ןאמאטאק
 תעבג ד”בא טסעפיינ ד”בא

 ,ץירטסיב ד”בא ,דארא ד”בא ,טשערגינ ד”בא ,לואש
 ןענעז סאוו ,םשה יארי םימכח ידימלת עליפ ךאנ ןוא
.וו.א.א ,הארוה הרומ ,םינייד ןעוועג רעטעפש

––––––––––––––
- האריו הרות הבישי -

––––––––––––––
 ע”יז יבר רעד זיא ז”שת תנשב המחלמ יד ךאנ

 דסיימ טאה רע ואוו ,עקירעמא ןייק ןעמוקעגנא
 ,”ראמטאס’ד האריו הרות“ הבישי עגילייה יד ןעוועג
 ןופ הרותה תצברה יד וצ הכשמה עטקעריד סלא
 בטיי ןגילייה ן’כרוד ןביוהעגנא ןרעטלע עסיורג ענייז
.ח”ירת תנשב טוגיס ןיא ע”יז בל

 אתביתמ יד טיובעג טשינ טאה ע”יז יבר רעד
 תורבס עכילדנעטשראפ טימ ,לכשה חכ ן’טימ
 ,םלועה תעד יפל תונובשח ענעטלאהעגסיוא רעדא
 עראמטאס“ א טאה םהה םימיב ןובשח ןטיול לייוו
 .עקירעמא ןיא טפנוקוצ ןייק טאהעג טשינ ”הבישי
 ,טייקכילדנעטשראפ ןייק טשינ טושפ זיא סע
 עלא טאה יבר רעד רעבא .טשינ ךיז טבעלק סע
 סאוו תוצע ןוא תורבס - ענעטלאהעגסיוא -
 םיא ןבאה ”ןשטנעמ עשימייה“ ןוא ”דניירפ עטוג“
 זיולב טצונאב ךיז טאה רע ,טגיילעגקעווא ,ןבעגעג
.שפנ תריסמ ןופ חכ ןטימ ,חכ ןייא טימ

 תומימ“ ,עטושפ א ןעוועג זיא ןובשח סנ’יבר רעד
 רעד טניז ”םנחלש לעמ הבישי הקספ אל וניתובא
 דימת זיא שדוקב הלעמלו ע”יז בל בטיי רעגילייה
 ץיברמ ,ךאז עטסגיטכיוו ןוא עטשרע יד ןעוועג
 ןוא ,ערעטלע ןוא עגנוי ,דמח ירוחב ראפ ןייז הרות
 רעטייוו ןעמ ףראד - ןטלאהעג יבר רעד טאה – סאד
.ןאלפ ןוא ןובשח םוש ןייק ןא ןטלאהנא

 טימ עגארפ יד ףיוא רעפטנע רעד עקאט זיא סאד
 טנכייצעגסיוא הבישי עראמטאס יד ךיז טאה סאוו
 םייב טרא עלעיצעפס א יז טנידראפ סאווראפ ןוא
 יוו רעמ סוחי ריא זיא סאוו ?םוטנדיא עיירט הרות
?תובישי ערעדנא עלא

 ן’פיוא ןראוועג טיובעג זיא הבישי סנ’יבר םעד לייוו

 הלהקה ישאר יד וצ שדוק בתכמ א ןיא ע”יז בל בטיי רעד
”יאסכ לע בשי ינב אנינח“ םעד ןכילקריווראפ וצ
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-יוב עשיפארייא טימ ,ןדאב רענאקירעמא ןטראה
 ,ןזיוואב טשינ טאה רענייק סאוו ךאז א ,לאעירטאמ
 יוב עשיפארייא זא ןביילג טנעקעג טשינ טאה ןעמ
 רענאקירעמא ן’פיוא ’ןעמוקנא‘ ןעק לאירטאמ
 זיולב ,טפאכעג טשינ עקאט טלאוו סע ןוא .ןדאב
 ןוא טריטנימעצ טאה סאד !שפנ תריסמ סאד
 תובישי ערעדנא עלא יד ןוא .ןינב םעד טגיטסעפראפ
 ןענעז ,טעיובעגפיוא ךיוא רעטעפש טאה ןעמ סאוו
.הבישי עגילייה רעזנוא ןופ דוסי ן’פיוא עלא

 אתביתמו הבישי רעזנוא ןיא טאה ל”ז יבר רעד
 .עינאוועראה ןייז ןופ סקאמילק עמאס יד ןעזעג
 יד ןופ גנורעפרעקראפ יד ןעזעג ןירעד טאה רע
 יפמ חכשת אל בוש“ החטבה ןוא הכרב עגילייה
.”םלוע דע וערז

––––––––––––––––
  ”לאוי תירק“ טשינ ןעוו

ןעוטעגפיוא טשינראג ךיא באה
––––––––––––––––
 תוחוכ ליפיוזא טאה ע”יז יבר רעד סאוו ץארט

 ראפ קראי וינ ןיא ןראי עלא ךשמב טגיילעגניירא
 ענייז טימ ןעזעגנייא רע טאה ךאד ,הבישי ןייז
 ראלק סאד טאה רע ןוא ,ןגיוא געטייוו עגיטכעל
 םויק עטסגיצנייא יד זא ,לאמ ערערעמ טגאזעג
 יד ראפ הדובע עגילייה ןייז ןופ ”הכשמה“ ןוא
 רע סאוו םעדכרוד ראנ רע טהעז ,תורוד עגידנעמוק
.”לאוי תירק“ טאטש ןגילייה םעד ןלעטשפיוא

 ן’ראפ ןעגנולעג ’ה ידסחב ןיוש זיא סע ןעוו
 ןוא ןדנירג וצ ,רענייטש ערעווש ליפיוזא ךאנ ן’יבר
 ,לטעטש םענעגייא םענופ ןדאב סאד ךילדנע ןהעז

 טבערטשעג ךאז עטשרע יד רע טאה
 יד רעסיוא הבישי יד ןריפוצסיורא
.טאטש

 םידיסח עטנאנ יד ןופ רענייא
 קחצי ’ר ח”הרה ,ל”ז ן’יבר םוצ
 וניתלהק ישארמ א”טילש יוועל
 עטשרע יד ןופ ןוא ,לאוי תירקב
 םעד ןיא ןצנאטוצניירא ”םינושחנ“
 טאה ,לאוי תירק לטעטש םעיינ
 ןופ ןראי בייהנא ץנאג יד ןיא ךיז
 ןיבר םייב טנעגעזעג לאוי תירק

 ,ונ ,טגערפעג םיא טאה יבר רעד .אדיראלפ ןיא ל”ז
?לאוי תירק ןיא ךיז טרעה סאוו

 טיוב ןעמ ,ה”ב“ ,טרעפטנעעג קחצי יבר טאה
.”שרדמה תיב עסיורג סאד ןיוש

 סאוו רעבא ,טוג“ ,טגערפעג יבר רעד םיא טאה
 ןעגנאגעג םיא זיא סאד ?”הבישי יד טימ ךיז טוט
 טיובעג זיא סאוו הבישי יד זא הרוהטה ושפנב
 תירק ןייק ןעיצרעבירא ךיז לאז ובבל םדב ןראוועג

.לאוי

 ,םידימלת רעטוגיס ןופ דליב רעשיראטסיה ןא
ל”ז סארג אדוי לאיתוקי יבר ןואגה רעטנעצ ןיא טקרעמעגנא 

טוגיס ןיא שודקה להוא ןיא ללפתמ א”טילש וניבר ןרמ ק”כ

 ןופ וימיב הבישי רעטוגיס יד ראפ עקירעמא ןייק ףור א
ד”יה ל”צז ב”ט אדוי לאיתוקי יבר צ”הגה
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––––––––––––––––
 ”השמ ךרב“ רשא הכרבה תאזו 
––––––––––––––––
 זיא הגהנהה טיברש רעד יוו םעדכאנ

 אשידק אנמיהמ איער ה”שמ וצ ןעגנאגעגרעבירא
 עטשרע יד רע טאה ,ע”יז השמ ךרב לעב ק”היבר
 עלא טעבראראפ ןוא ,אתביתמ יד וצ ןעמונעג ךיז
 הבישי ס’רעטעפ יד זא ,קידצ ןוצר תואלמל תוחוכ
 לודג דובכו ,”לאוי תירק“ ןייק ןעיצסיורא ךיז לאז
.ורבק לע הבישי ובישוהש ותומב ול ושע

 טאה ,הגהנה סנ’יבר םענופ רעטניוו ןטשרע םעד
 ןעגנוגנערטשנא עטסלעמוסקאמ יד טכאמעג רע
 .ןרעוו טריפעגכרוד לאז שטניוו ס’רעטעפ םעד זא
 ן’יבר ן’פיוא ןלאפעג זיא סאוו הגהנהה לוע רעד
 זיא’ס ,סיורג רעייז ןעוועג סטלאמעד זיא ,ל”צז
 ,ץוחבמו תיבמ ןטייקגירעווש ענעדישראפ ןעוועג
 טרא טפיוה א ןעמונראפ אתביתמ יד טאה ךאד ןוא
.םויה רדס ענייז ןיא

 בתכמ א ןבירשעג ל”ז יבר רעד טאה םהה םימיב
 יד ראפ ןינבה ןרק עגונב ,ש”נא עלא וצ שדוק
 ןשיווצ ןטראד טביירש רע יוו ,לאוי תירק ןיא הבישי
:ערעדנא

 ושפנ התלכ םגו הפסכנ המכ ד”ע םסרופמ עודי“
 השודקה ותבישי םשה תורצח עובקל הרוהטה
 תעד הליגו השקה םיכרכ תבישימ קחרה לאוי תירקב
 הבישיהש ונוצרו וצפח דואמש םימעפ הברה ושדק
.”לאוי תירקל רובעת

 אתביתמה ינינבו וירבד םייקל וניכזש ונירשא

 ריע תרקי תנפ איהו תראפתלו םשל םיססונתמ
 תרות ןאצ ירדע םירדעה וקשי םשמו לאוי תירק

 רשא בהזה ליבש לע אבס לארשי ךרדב ה”ב םשה
.”רודו רוד ידסומ ע”יז ק”הבר ונל וללס

 לודגה ונב ןעוועג הנממ רע טאה ךאז עטשרע יד
 תרטע וניבר ןרמ ק”כ א”טחלבי וניע דמחמ ביבחהו
 תלהנה יד ןעמענרעביא לאז רע זא ,א”טילש ונישאר
 ,”הבישיה שאר“ לטיט םעד ןגארט ןוא הבישיה
-סיפ יד ןייגכאנ ה”זעב טעוו רע זא גידנעסיוו
 ע”יז ןרעטלע עגילייה ןוא עסיורג ענייז ןופ טירט
 ןטסקרעטש ן’פיוא הרותה תצברה יד ןריפנא ן’טימ
 זיא’ס יוו ,אלטציא אתואל אוה יואר רשאו םענראפ
 יבר רעד סאוו ןקורדסיוא עגילאצמוא יד טנאקאב

 ייס ןוא סטלאמעד ייס טגאזעג ראלק טאה ל”צז
.רעטעפש ןראי עלא

 ןעגנערבוצסיורא רעטרעוו ןייק אטשינ זיא’ס
 ןעוועג זיא ע”יז השמ ךרב רעד יבר רעד טייוו יוו
 הבישי יד טימ טעמעטאעג ןוא ןדניבעגוצ יוזא
 יד םעד ןיא גידנהעז ,לאוי תירק ןיא הלודג
 רע .תובא עגילייה ןוא עסיורג ענייז ןופ הכשמה
 טגערפעגכאנ ךיז ןוא ןופרעד טדערעג רדסכ טאה
 םיא טייג’ס יוו ןעזעג טאה’מ ,ךאז עדעי ףיוא
.תויח עצנאג ןייז זיא סאד ןוא ושפנב

 ךיז רע טאה טנעקעג ראנ טאה רע ןעוו
 יד ןכוזאב וצ לאוי תירק ןייק טפאכעגסיורא
.השודקד תחנ ןופ ןלעווקנא ןוא ,הבישי

 ,ארגפד אמוי לקיטש א ןעוועג ראנ זיא סע ןעוו
 אמוי א ןכאמ ןעק ןעמ ןעוו טייהנעגעלעג א
 ןיא ותרדהב ןענישרע יבר רעד זיא ,ןנברל אבט
 םירוחב יד ראפ ןטערטעגפיוא ןוא הבישיה לכיה
 רדסכ טאה רע .טפאשביל עכילרעטאפ  א טימ
 ,םירועיש טנרעלעגראפ ,םירוחב יד טרעהראפ

 יוזא ןוא םירוחב יד ןעוועג קזחמ ,תושרד טגאזעג
.רעטייוו

––––––––––––––
דימת ”ןרהא בל“ לע היהו 
––––––––––––––ֿ

 ללכב דעו הזה םויה דע ראי 03 עטצעל יד ךשמב
 ן’כרוד טריפעגנא הבישי עגילייה יד ה”ב טרעוו
 ק”הגה וניבר ןרמ ק”כ דוה הבישיה שאר ןסיורג
 תונמוא ספות רעגיטכיר רעד זיא רעכלעוו ,א”טילש

טוגיס ןיא ךעלגנוי רדח יד ןוא הרות דומלת םענופ דליב רעשיראטסיה

)ןאשנעמ-פענ( שרדמה תיב ןטלא םענופ ןינב םעניא הבישי יד
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 הרות ץיברמ רעסיורג רעד גידנעייז ,ודיב ויתובא
 טבעלעגפיוא טאה סאוו ,אתיירואל ’יליח ףיקת רשא
 וצרעד ןעזעג ןוא טראוו ןופ ןיז ןטסלופ ןיא הבישי יד
 ןבאה לאז ןרעטלע עסיורג ענייז ןופ םשפנ תאשמ זא
 השמ ךרב רעד יבר רעד יוו ,רעטייוו ףיוא הכשמה ןא
 םיברב טקורדעגסיוא לאמ ערערעמ ךיז טאה ע”יז
 העז הבישיה שאר ןוא בר רעד ןוז ןיימ טשינ ןעוו“
.”רעטייוו ףיוא הכשמה ןייק טשינ ךיא

 יד ךיוא זיא ןרעטלע עסיורג ענייז ייב יוו טקנופ
 רע .א”טילש ן’יבר םייב ץראה ןיא לטניפ סאד הבישי
 טימ טנעוואד רע ,הבישי יד ןיא גאט בור ךיז טניפעג
 טרעהראפ רע ,םירוחב יד טימ טנרעל רע ,םירוחב יד
 טיג רע ,םירוחב יד ראפ רדסכ טדער רע ,םירוחב יד
 ראפ תויגוס ראפ טנרעל ,תושרד עמיראוו ,קוזיח
 א ןעמונראפ גידנעטש טאה סאד סאוו ,םירוחב יד
.רוד רודמ םישודקה וניתובר ייב טרא עלעיצעפס

 רמוש רעד זיולב טשינ זיא טנוזעג ןייז לאז יבר רעד
 טגידעשעג טשינ לאז’ס זא גנוטכא טיג סאוו ,ןודקפה
 א ןא רדסכ ןיירא רע טגייל טנאקאב יוו ראנ ,ןרעוו
 םעד ןצנאלגסיוא ןוא ןרעסעבראפ וצ ,תוחוכ רועיש
 רעדנוזאב .םענראפ ןטסנעש ן’פיוא ןודקפ ןגילייה
 טריפעגנייא טאה א”טילש יבר רעד ןעוו סנטצעל
 יד ןלייטעצ ן’טימ הבוטל םינוקית עשיראטסיה יד
 גידנעהעזנייא ,ןעגנולייטפא ערערעמ ףיוא אתביתמ
 ךאסא ךיז ןענעק וצ ןפלעהוצ גיד’ארומ טעוו’ס זא
 ןעיובפיוא ןפלעה ןוא דימלת ןדעי טימ ןבעגפא רעמ
 ןוא הרותב ןייז םילשמ ךיז ןענעק וצ דימלת ןדעי
 סאד םוראוו ,עטסעב ןוא עטסנעש סאד ןסקאווסיוא

.הבישי יד ןופ ליצ רעצנאג רעד ךאד זיא

 תעד חיסמ טשינ טושפ זיא א”טילש יבר רעד
 טייצ לסיב סאד וליפא .הבישי יד ןופ עגר ןייק
 הבישי יד ןופ קעווא אי ןיוש ךיז טסייר רע סאוו
 ןוא הדעה תגהנה ןופ לוע ןסיורג םעד גידנגארט
 ןטראד ךיוא רע זיא ,טרפהו ללכה ינינע ענעדישראפ
 א העש 42 הבישי יד טימ טבעל רע .הבישי יד ןיא
 עבלעז יד ראפ ןוא טייצ עבלעז יד ןיא רעבא ;גאט
 ראג רעד ץראה םוצ וצ רעווש יוזא םיא טערט םעט
 ראפ ןוא ;הבישי יד ןופ בצמ רעלעיצנאניפ רערעווש
 ןעוו ףיוא יוזא רע טבעל םעט ןוא הביס עבלעז יד
 תוחוכ עלא טימ ןא ךיז ןעגנערטש ונימולש ישנא
.הבישי יד ןייז וצ קזחמ

 עגילייה ענייז ןופ הכשמה יד לייוו ?סאווראפ
 םיא זיא ,תורוד ערעזנוא ןופ הכשמה יד ,ןרעטלע
!םעלא ןופ עטסגיטכיוו סאד

 רעשיראטסיה רעגיטצעי רעד זיא סיורג יוו אזלא
 רעד זיא ףיט יוו !ךיז ןעניפעג רימ סאוו ןיא טנעמאמ
!וניתורוד לעו ונינב לעו ונילע טיידאב

 ןענעשטומורא ךיז ליפוצ טשינ ףראד’מ
 עדייב יד ןשיווצ לעלאראפ א ןעיצ וצ
 ”םולשל םכתאצ דמעמ רעד“ תוערואמ
 ן’טימ ,טוגיס ןייק העיסנ ס’ניבר ן’ראפ
 הבישיה תבוטל יתנשה רעניד דמעמ
 ,וניתובר לש הכשמה“ ןעמאנ ן’רעטנוא
.”וניתורודו וניתובא

 ןעוו טייצ עבלעז יד ןיא !ךה ונייה זיא’ס
 הכשמה יד ראפ םיראוו יוזא עלא ןענעז רימ
 יד ;עיטסאניד רעטוגיס ענעדלאג יד ןופ
 רעד ןעוו םישגרה אלמ ןענעז רעצרעה
 יצע עגילייה יד ןופ ךרד ךישממ רעסיורג
 א”טילש ק”הגה וניבר ןרמ ,םירמתה
 עשיראטסיה אזא ףיוא סיורא ךיז טזאל
 ןייז וצ שדחמ ”טוגיס ןייק םייהא“ העיסנ
 ןגילייה םעד ןייז ןקתמ ןוא ףיוה-להוש יד

 תועושי ןופ רוקמ רעד ,’קה וניתובר להוא
 ןלעוו טייצ עבלעז יד ןיא ,תואופר ןוא
 קזחמ ןוא םענייאניא ןייז דחאמ ךיז רימ
 יד ןייז וצ ךישממ הבישי עגילייה יד ןייז
 טאה סאוו הרותה תצברה ןופ טייק עגילייה
 ,ח”ירת תנשב טוגיס ןיא ןביוהעגנא ךיז
 ךרוד וזוע ןואגב ךשמנ טנייה טרעוו ןוא
 וניבר ןרמ ק”כ דוה ,עלעגניר עטפניפ יד
.הרהמב גאט ס’חישמ זיב ,א”טילש

 ן’טימ םולשל םכתאצ דמעמ רעד
 עגילייה יד תבוטל ”הכשמה“ דמעמ
 ,’קה וניתובר לש םשרדמ תיב ,הבישי
 םוצ זייוואב רעטסקרעטש רעד זיא
 ךיפמ ושימי אל“ :החטבה יד ןופ םויק
 ’ה רמא ךערז ערז יפמו ךערז יפמו
!”םלוע דעו התעמ

...”טוגיס ןייק םייהא“

 ל”ז י”ש ךרע רעד ןייד ן’טימ ע”יז ט”וי תשודק ן’כרוד ט’מתח’עג שדוק בתכמ
ל”ז דניירפ ’ירא השמ יבר ק”הארו 
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 ,הבישיה ירוה ,םיפתוש ערעייט
...ןסעומשכרוד ךיז רימאל

 :הדוקנ א ךאנ ןייז ןנובתמ ךיז רימאל

 שרעדנא דומיל רכש זיא
...?ירעסארג יוו

 זא ןעמ טייטשראפ ,ןייא טפיוק’מ יוו ןטפעשעג ערעדנא ןוא ירעסארג יד ייב ביוא
 טלאצ’מ .ןענידראפ גירעהעג ןפראד םירחוס יד זא ןוא ,טלעג ןטסאק ןטקודארפ יד
 ןוא ,הרוחס רעייז ליוו’מ לייוו ,ךילרע ייז ךיז טמוק’ס זא דנאטשראפ טימ ,ןרעג ייז
 וצ טיירג טנעילק רעד זיא רעמ סלא ,טפיוקראפ רענעי סאוו הרוחס יד רעסעב יוו
 ...ראפרעד זיירפ ןרעסעב א ןלאצ

 סע זיא אד סאוו ,הבישי יד ייב תלפוכמו הלופכ הבוח המכו המכ תחא לע ךאד זיא
 יד ןופ טמוקאב’מ סאוו דרעוו יד םיראוו ,זיירפ םעד ןלאצ וצ שיגאל רעמ גיכאפליפ
 זיא .עינאוועראה ןוא ןבעל ס’שטנעמ םעניא ךאז עטסרעייט סאד ךאד זיא הבישי
 הרוחס יד ןופ טייקרעייט יד ראפ זיירפ עטמיטשאב יד ןלאצאב וצ יאדכ טשינ ןעד
?טפיוקראפ הבישי יד סאוו

:ןיילא ךייא ייב ןעז סע טנעק ריא

 ביוא .זיירפ עסיוועג א ריא טלאצ ,טקודארפ א טפיוק ריא ןעוו
 ,לסיבא ךאנ וצ ריא טלאצ ,ראי 5 ףיוא יטנאראג א וצ ריא טפיוק
 ןוא יאדווא ךאד זיא ..וו.א.א רעמ ךאנ ריא טלאצ ראי 01 ראפ ןוא
 ןייא ריא טפיוק ,הבישי יד ןיא ןהוז רעייא טקיש ריא ןעוו ,יאדווא
 ץנאג א ראפ תודוסי ,תובוט תודמ ,םימש תארי ,הרות :םיא ראפ
.ה”זעב עיטנאראג ןראי עטסרעמ יד ךאד זיא סאד סאוו ,ןבעל

 רעגינייוו ליפ זיא סאוו( זיירפ דומיל רכש ןלופ םעד ןלאצאב וצ יאדכ טשינ ןעד זיא !ונ
 ערעייא ןוא ךייא ראפ ה”זעב חוויר ןגידלאוועג םעד ןעמוקאב וצ ,)ןטסאק ע’תמא יד יוו

’!אבבו הזב ,תורוד עגידרעטייוו

 רכש
 דומיל

 ןעקנאדעג עצרוק
 ןעגנוקרעמאב ןוא 

 הסנכה דוסי יד רעביא
הבישי יד ןופ

ג

 ל”כש :טקנעדעג
 ןייק טשינ זיא

 ןא זיא’ס ,’האצוה‘
!....טנעמטסעווניא

 שקבי אל דחא םושו ...“
 שקבי אלו הזב ץמקל

 רעגינייוו םיא לאז’ס“
 ונילע םינמאנ יכ ”ןטסאק
 ונל וחיטבהש ל”זכח ירבד

 םדא לש הסנרפה לכש
 איה ת”ת תאצוהו ,הבצקב

”...הלחנ םירצמ ילב
)בקע ’פ ,ע”יז ק”היברל הרות ישודיח(
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בואו 
בהמוניכם!
לחזק בגוף ובממון

א' תרומה     ראוז קעסטיל

יום הישיבות
ומעמד צאתכם לשלום
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מגבית יום הישיבות ומעמד צאתכם לשלום
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