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„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ב

‡ וו‡רט פון „י מע˙י˜ים

ו‡רט פ ּון „ƒי ַמ ֲﬠ ּƒ ˙ƒ
י˜ים
ַ‡ וָ ¿
עמען ַא וֶ ועג וִ וי ַאזוֹי
רוֹיסנֶ ֶ
ֶדעם ַא ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף זַ יין
צוּ ִדינֶ ען ֵאייבֶּ ְ
ַמ ְד ֵריגָ ה ,אוּן עֶ ס ֶקען אוֹי צוּנִ יץ
ארן נִ ְיד ִריגְ ְס ְטן ֶמענְ ְטשׁ,
קוּמען פַ ְ
ֶ
עֶ ס וֶ ועט ִאים אוֹי וַ וייזְ ן ַא וֶ ועג
רוֹיסצוּגֵ יין
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לוֹיבְּ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עשׁ ְיקט
ֶדעם וָ ואס עֶ ר ָהאט אוּנְ ז גֶ ִ
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"וְ ַ
מוֹדיעַ
"אייעֶ ֶרע ִקינְ ֶדער זָ אלְ ט ִאיר ִ
ַ
עטאן!",
זַ יין וָ ואס ָדא ָהאט זִ י גֶ ָ

ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט
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מוֹה ַר"ן ִס ָ
ֲ
)חיֵ י
ַ
גֶ עזָ אגְ ט:
תּוֹרה ָא ֶדער
עדע ָ
"מיט יֶ ֶ
שנ"ח(ִ ,
ְשׁמוּעֶ ס וָ ואס ִאי זָ אגֶ ,קען ֶמען
וערן ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד
וֶ ְ
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וערן ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד
וֶ ְ
רוֹיסער ַצ ִדיקַ ,אזוֹי וִ וי
אוּן ַא גְ ֶ
ִאיֵ מיין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד" וַ וייל
ֹיחה פוּן ֵהיילִ יגְ ן
תּוֹרה אוּן ִש ָ
עדע ָ
יֶ ֶ
קוּמען ַסיי פַ אר
ֶרבִּ י'ן ֶקען צוּנִ יץ ֶ
רוֹיסער ַצ ִדיק ,וָ ואס ֶקען פוּן
ַא גְ ֶ
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ב

‡ וו‡רט פון „י מע˙י˜ים

ו‡רט פ ּון „ƒי ַמ ֲﬠ ּƒ ˙ƒ
י˜ים
ַ‡ וָ ¿
ער ׁ ¿˘ ¿טן
ייב ¿
ַ‡ ַמ ָּ˙נָ  ‰פ ּונ∆ עם ≈‡ ∆ ּ
ישׁט גֶ ענוּג ַדאנְ ֶקען אוּן
ֶמען ֶקען נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוֹיף
לוֹיבְּ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עשׁ ְיקט
ֶדעם וָ ואס עֶ ר ָהאט אוּנְ ז גֶ ִ
רוֹיסן ַצ ִדיק ֶרבִּ י
ֶדעם ֵהיילִ יגֶ ער גְ ְ
נַ ְח ָמן ִמבְּ ֶר ְסלֶ ב זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן עָ לֵ ינוּ,
ישׁע
צוּ בַּ אלַ ייכְ ְטן ִדי אוֹיגְ ן פוּן ִא ִיד ֶ
ִקינְ ֶדער ִמיט זַ יינֶ ע ֵהיילִ יגֶ ע ְספָ ִרים
עדער
אוּן עֵ צוֹת ,וָ ואס ִמיט זֵ יי ֶקען יֶ ֶ
אוֹיסנַ אם ,פוּנֶ עם ְקלֶ ענְ ְס ְטן
ִאיד ָאן ְ
וערן
עס ְטן ,זוֹכֶ ה זַ יין צוּ וֶ ְ
בִּ יזְ ן גְ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְס ֶטע וָ ואס ֶמען
צוּקוּמען צוּ ִדי ֶמ ְ
ֶ
צוּקוּמען אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט.
ֶ
ֶקען נָ אר
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט
ימן
מוֹה ַר"ן ִס ָ
ֲ
)חיֵ י
ַ
גֶ עזָ אגְ ט:
תּוֹרה ָא ֶדער
עדע ָ
"מיט יֶ ֶ
שנ"ח(ִ ,
ְשׁמוּעֶ ס וָ ואס ִאי זָ אגֶ ,קען ֶמען
וערן ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד
וֶ ְ
רוֹיסער ַצ ִדיקַ ,אזוֹי וִ וי
אוּן ַא גְ ֶ
ִאיֵ מיין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד" וַ וייל
ֹיחה פוּן ֵהיילִ יגְ ן
תּוֹרה אוּן ִש ָ
עדע ָ
יֶ ֶ
קוּמען ַסיי פַ אר
ֶרבִּ י'ן ֶקען צוּנִ יץ ֶ
רוֹיסער ַצ ִדיק ,וָ ואס ֶקען פוּן
ַא גְ ֶ

עמען ַא וֶ ועג וִ וי ַאזוֹי
רוֹיסנֶ ֶ
ֶדעם ַא ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף זַ יין
צוּ ִדינֶ ען ֵאייבֶּ ְ
ַמ ְד ֵריגָ ה ,אוּן עֶ ס ֶקען אוֹי צוּנִ יץ
ארן נִ ְיד ִריגְ ְס ְטן ֶמענְ ְטשׁ,
קוּמען פַ ְ
ֶ
עֶ ס וֶ ועט ִאים אוֹי וַ וייזְ ן ַא וֶ ועג
רוֹיסצוּגֵ יין
ִאין זַ יין ַמ ָצב ,וִ וי ַאזוֹי ַא ְ
וערן
פוּן ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְט'ס אוּן וֶ ְ
ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד אוּן ַא
רוֹיסער ַצ ִדיק.
גְ ֶ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן ר"ט(ַ ,אז ִדי
ַאלֶ ע תּוֹרוֹת אוּן ְשׁמוּעֶ ְסן וָ ואס עֶ ר
ישׁט גֶ עוֶ וען
ָהאט גֶ עזָ אגְ טִ ,איז נִ ְ
נָ אר פַ אר זַ יין דוֹר ,נָ אר אוֹי פַ אר ִדי
ערפַ אר
ער ִדיגֶ ע דוֹרוֹת ,אוּן ֶד ְ
עט ְ
ְשׁפֶּ ֶ
ָהאט ֶדער ֶרבִּ י זֵ ייעֶ ר גֶ עוָ ואלְ טַ ,אז
ערגֶ עבְּ ן ִדי
וייטער ִאיבֶּ ְ
ֶמען זָ אל וַ ֶ
ַאלֶ ע תּוֹרוֹת אוּן עֵ צוֹת ,אוֹי פַ אר
ִדי ִקינְ ֶדער אוּן ֵאיינִ ְיקלֶ ע עַ ד סוֹף
כָּ ל ַהדוֹרוֹתֵ ,איינְ ָמאל ָהאט ֶדער ֶרבִּ י
גֶ עזָ אגְ ט ָ)שׁם(ִ ,מיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
בְּ ֶרעןֶ ,דעם פָּ סוּק ְ)דבָ ִרים ד ,ט(:
הוֹדעְ ָתּם לְ בָ נֶ י וְ לִ בְ נֵ י בָ נֶ י- "
"וְ ַ
מוֹדיעַ
"אייעֶ ֶרע ִקינְ ֶדער זָ אלְ ט ִאיר ִ
ַ
עטאן!",
זַ יין וָ ואס ָדא ָהאט זִ י גֶ ָ
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תּוֹרהַ ,אלֶ עס נָ אר גֶ עבּוֹיעֶ ט
ידוּשׁי ָ
ִח ֵ
אוֹיפְ ן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס תּוֹרוֹת ,וָ ואס
וארן זַ יינֶ ע ֵהיילִ יגֶ ע
פוּן ֶדעם ִאיז גֶ עוָ ְ
קּוּטי ֲהלָ כוֹת" ,אוּן עֶ ר
ְספָ ִרים "לִ ֵ
ָהאט ַא ַריינְ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין זַ יינֶ ע
וייטער
ַתּלְ ִמ ִידים ַאז זֵ יי זָ אלְ ן אוֹי וַ ֶ
ערע ִא ְידן ִדי
ערנֶ ען פַ אר ַאנְ ֶד ֶ
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ימוּדים פוּן ֶרבִּ י'ןָ ,דאס ִאיז גֶ עוֶ וען
לִ ִ
זַ יין עִ ָיקר ִציהל ִאין לֶ עבְּ ן ,אוּן זַ יין
ישׁט גֶ עוֶ וען
ִמיה אוּן פְּ לָ אג ִאיז נִ ְ
דוּרִ אים ִאיז
אוּמזִ ְיסט ,וַ וייל ְ
ְ
ימוּדים פוּן ֶרבִּ י'ן אוּן
גֶ עבְּ לִ יבְּ ן ִדי לִ ִ
צוּשׁפְּ ֵרייט ִאין
וייטער ְ
וערט וַ ֶ
עֶ ס וֶ ְ
ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.

מוֹצ ֵאי ַשׁבָּ ת ָהאט
ֵאיינְ ָמאל ִאין ַא ָ
עדט
ער ְ
ארק גֶ ֶ
ֶדער ֶרבִּ י זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
פוּן ֶדעם ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
"אי וִ ויל
לוֹמינוִּ :
פַ אר ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
עדן
ארן צוּ ֶר ְ
רוּמפָ ְ
ַאז ִאיר זָ אלְ ט ַא ְ
ִמיט ֶמענְ ְט ְשׁן אוּן זֵ יי ְמ ַק ֵרב זַ יין
ער ְשׁ ְטןִ ,איר זָ אלְ ט
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ען פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט לִ יבּ
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדן ַמ ָצב ,אוּן ֶמען
עדן ִאיד ִאין יֶ ְ
יֶ ְ
ארף זִ י נָ אר עֶ פֶ ענֶ ען ָדאס מוֹיל
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
אוּן ֶד ְ
דוּר,"
ַאלֶ עס וָ ואס ֶמען גֵ ייט ַא ְ
עשׁ ִריגְ ן אוֹיף
אוּן ֶדער ֶרבִּ י ָהאט גֶ ְ
יימער!
רוּקענֶ ע בֵּ ֶ
"איר זֶ ענְ ט ְט ֶ
זֵ ייִ :
ישׁט ַארוֹיס
ארוָ ואס גִ יבְּ ט ִאיר נִ ְ
פַ ְ
ערנְ ט ִאיר
ארוָ ואס לֶ ְ
פֵּ ירוֹת?! פַ ְ
ערע
ישׁט אוֹיס אוֹי פַ אר ַאנְ ֶד ֶ
נִ ְ
ִא ְידן ִדי ַאלֶ ע ֵהיילִ יגֶ ע עֵ צוֹת ,וָ ואס
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ִמיט ֶדעם ֶקען זִ י יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן?!"
ערן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ענְ ֶט ְ
ֶד ְ
)חיֵ י ֲ
ַ
מוֹה ַר"ן תקמ"ג(.

ִאינֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן דוֹר ָהאבְּ ן ִמיר
עציֶ עלֶ ע
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ְספֶּ ִ
ער ְשׁ ְטןָ ,דאס
ַמ ָתּנָ ה פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
מוֹה ָרא"שׁ
דוּשׁת ָמ ָרן ֲ
ִאיז ְּכבוֹד ְק ַ
יט"א ,וָ ואס ִאיז זִ י שׁוֹין
ְשׁלִ ָ
מוֹסר נֶ פֶ שׁ נָ אנְ ט צוּ פוּפְ ִציג יָ אר
ֵ
ַא ַריינְ צוּבְּ ֶרענְ גְ ן ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס
ימוּדים ִאין ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט,
לִ ִ
וּבִּ פְ ַרט ִמיט זַ יינֶ ע ֵהיילִ יגֶ ע ְספָ ִרים
אוּן קוּנְ ְט ֵר ִסים ,וָ ואס זֶ ענֶ ען ְמ ַחיֶ ה אוּן
ער ֶטער טוֹיזֶ ענְ ֶטער ִא ְידן
ְמ ַחזֵ ק הוּנְ ֶד ְ
ִאיבֶּ ער ַאלֶ ע עֶ ְקן וֶ ועלְ טִ ,די ְספָ ִרים
עשׁ ִריבְּ ן ִמיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
זֶ ענֶ ען גֶ ְ
ָחכְ ָמה אוּן ֵשׂכֶ ל ,זִ יַ א ָראפְּ צוּלָ אזְ ן
עדן ֶמענְ ְטשִׁ ,אין וֶ ועלְ כֶ ע ַמ ָצב
צוּ יֶ ְ

נָ אכְ ן ִה ְס ַתּלְ קוּת פוּן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן,
ָהאט זַ יין בַּ אלִ יבְּ ֶטער ַתּלְ מוּד
וייטער
ֶרבִּ י נָ ָתן זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן עָ לֵ ינוּ זִ י וַ ֶ
מוֹסר נֶ פֶ שׁ גֶ עוֶ וען ַא ַריינְ צוּבְּ ֶרענְ גְ ן
ֵ
ימוּדים
ִאין ִדי וֶ ועלְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע לִ ִ
ארן אוּן
רוּמפָ ְ
פוּן ֶרבִּ י'ן ,עֶ ר פְ לֶ עגְ ט ַא ְ
עדן ִמיט ֶמענְ ְט ְשׁן אוּן ְמ ַח ֵדשׁ זַ יין
ֶר ְ
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מוֹצ ֵאי ַשׁבָּ ת ָהאט
ֵאיינְ ָמאל ִאין ַא ָ
עדט
ער ְ
ארק גֶ ֶ
ֶדער ֶרבִּ י זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
פוּן ֶדעם ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
"אי וִ ויל
לוֹמינוִּ :
פַ אר ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
עדן
ארן צוּ ֶר ְ
רוּמפָ ְ
ַאז ִאיר זָ אלְ ט ַא ְ
ִמיט ֶמענְ ְט ְשׁן אוּן זֵ יי ְמ ַק ֵרב זַ יין
ער ְשׁ ְטןִ ,איר זָ אלְ ט
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ען פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט לִ יבּ
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדן ַמ ָצב ,אוּן ֶמען
עדן ִאיד ִאין יֶ ְ
יֶ ְ
ארף זִ י נָ אר עֶ פֶ ענֶ ען ָדאס מוֹיל
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
אוּן ֶד ְ
דוּר,"
ַאלֶ עס וָ ואס ֶמען גֵ ייט ַא ְ
עשׁ ִריגְ ן אוֹיף
אוּן ֶדער ֶרבִּ י ָהאט גֶ ְ
יימער!
רוּקענֶ ע בֵּ ֶ
"איר זֶ ענְ ט ְט ֶ
זֵ ייִ :
ישׁט ַארוֹיס
ארוָ ואס גִ יבְּ ט ִאיר נִ ְ
פַ ְ
ערנְ ט ִאיר
ארוָ ואס לֶ ְ
פֵּ ירוֹת?! פַ ְ
ערע
ישׁט אוֹיס אוֹי פַ אר ַאנְ ֶד ֶ
נִ ְ
ִא ְידן ִדי ַאלֶ ע ֵהיילִ יגֶ ע עֵ צוֹת ,וָ ואס
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ִמיט ֶדעם ֶקען זִ י יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן?!"
ערן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ענְ ֶט ְ
ֶד ְ
מוֹה ַר"ן תקמ"ג(.
)חיֵ י ֲ
ַ
נָ אכְ ן ִה ְס ַתּלְ קוּת פוּן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן,
ָהאט זַ יין בַּ אלִ יבְּ ֶטער ַתּלְ מוּד
וייטער
ֶרבִּ י נָ ָתן זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן עָ לֵ ינוּ זִ י וַ ֶ
מוֹסר נֶ פֶ שׁ גֶ עוֶ וען ַא ַריינְ צוּבְּ ֶרענְ גְ ן
ֵ
ימוּדים
ִאין ִדי וֶ ועלְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע לִ ִ
ארן אוּן
רוּמפָ ְ
פוּן ֶרבִּ י'ן ,עֶ ר פְ לֶ עגְ ט ַא ְ
עדן ִמיט ֶמענְ ְט ְשׁן אוּן ְמ ַח ֵדשׁ זַ יין
ֶר ְ
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תּוֹרהַ ,אלֶ עס נָ אר גֶ עבּוֹיעֶ ט
ידוּשׁי ָ
ִח ֵ
אוֹיפְ ן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס תּוֹרוֹת ,וָ ואס
וארן זַ יינֶ ע ֵהיילִ יגֶ ע
פוּן ֶדעם ִאיז גֶ עוָ ְ
קּוּטי ֲהלָ כוֹת" ,אוּן עֶ ר
ְספָ ִרים "לִ ֵ
ָהאט ַא ַריינְ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין זַ יינֶ ע
וייטער
ַתּלְ ִמ ִידים ַאז זֵ יי זָ אלְ ן אוֹי וַ ֶ
ערע ִא ְידן ִדי
ערנֶ ען פַ אר ַאנְ ֶד ֶ
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ימוּדים פוּן ֶרבִּ י'ןָ ,דאס ִאיז גֶ עוֶ וען
לִ ִ
זַ יין עִ ָיקר ִציהל ִאין לֶ עבְּ ן ,אוּן זַ יין
ישׁט גֶ עוֶ וען
ִמיה אוּן פְּ לָ אג ִאיז נִ ְ
דוּרִ אים ִאיז
אוּמזִ ְיסט ,וַ וייל ְ
ְ
ימוּדים פוּן ֶרבִּ י'ן אוּן
גֶ עבְּ לִ יבְּ ן ִדי לִ ִ
צוּשׁפְּ ֵרייט ִאין
וייטער ְ
וערט וַ ֶ
עֶ ס וֶ ְ
ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
ִאינֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן דוֹר ָהאבְּ ן ִמיר
עציֶ עלֶ ע
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ְספֶּ ִ
ער ְשׁ ְטןָ ,דאס
ַמ ָתּנָ ה פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
מוֹה ָרא"שׁ
דוּשׁת ָמ ָרן ֲ
ִאיז ְּכבוֹד ְק ַ
יט"א ,וָ ואס ִאיז זִ י שׁוֹין
ְשׁלִ ָ
מוֹסר נֶ פֶ שׁ נָ אנְ ט צוּ פוּפְ ִציג יָ אר
ֵ
ַא ַריינְ צוּבְּ ֶרענְ גְ ן ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס
ימוּדים ִאין ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט,
לִ ִ
וּבִּ פְ ַרט ִמיט זַ יינֶ ע ֵהיילִ יגֶ ע ְספָ ִרים
אוּן קוּנְ ְט ֵר ִסים ,וָ ואס זֶ ענֶ ען ְמ ַחיֶ ה אוּן
ער ֶטער טוֹיזֶ ענְ ֶטער ִא ְידן
ְמ ַחזֵ ק הוּנְ ֶד ְ
ִאיבֶּ ער ַאלֶ ע עֶ ְקן וֶ ועלְ טִ ,די ְספָ ִרים
עשׁ ִריבְּ ן ִמיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
זֶ ענֶ ען גֶ ְ
ָחכְ ָמה אוּן ֵשׂכֶ ל ,זִ יַ א ָראפְּ צוּלָ אזְ ן
עדן ֶמענְ ְטשִׁ ,אין וֶ ועלְ כֶ ע ַמ ָצב
צוּ יֶ ְ
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תּוֹרהַ ,אלֶ עס נָ אר גֶ עבּוֹיעֶ ט
ידוּשׁי ָ
ִח ֵ
אוֹיפְ ן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס תּוֹרוֹת ,וָ ואס
וארן זַ יינֶ ע ֵהיילִ יגֶ ע
פוּן ֶדעם ִאיז גֶ עוָ ְ
קּוּטי ֲהלָ כוֹת" ,אוּן עֶ ר
ְספָ ִרים "לִ ֵ
ָהאט ַא ַריינְ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין זַ יינֶ ע
וייטער
ַתּלְ ִמ ִידים ַאז זֵ יי זָ אלְ ן אוֹי וַ ֶ
ערע ִא ְידן ִדי
ערנֶ ען פַ אר ַאנְ ֶד ֶ
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ימוּדים פוּן ֶרבִּ י'ןָ ,דאס ִאיז גֶ עוֶ וען
לִ ִ
זַ יין עִ ָיקר ִציהל ִאין לֶ עבְּ ן ,אוּן זַ יין
ישׁט גֶ עוֶ וען
ִמיה אוּן פְּ לָ אג ִאיז נִ ְ
דוּרִ אים ִאיז
אוּמזִ ְיסט ,וַ וייל ְ
ְ
ימוּדים פוּן ֶרבִּ י'ן אוּן
גֶ עבְּ לִ יבְּ ן ִדי לִ ִ
צוּשׁפְּ ֵרייט ִאין
וייטער ְ
וערט וַ ֶ
עֶ ס וֶ ְ
ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.

מוֹצ ֵאי ַשׁבָּ ת ָהאט
ֵאיינְ ָמאל ִאין ַא ָ
עדט
ער ְ
ארק גֶ ֶ
ֶדער ֶרבִּ י זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
פוּן ֶדעם ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
"אי וִ ויל
לוֹמינוִּ :
פַ אר ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
עדן
ארן צוּ ֶר ְ
רוּמפָ ְ
ַאז ִאיר זָ אלְ ט ַא ְ
ִמיט ֶמענְ ְט ְשׁן אוּן זֵ יי ְמ ַק ֵרב זַ יין
ער ְשׁ ְטןִ ,איר זָ אלְ ט
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ען פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט לִ יבּ
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדן ַמ ָצב ,אוּן ֶמען
עדן ִאיד ִאין יֶ ְ
יֶ ְ
ארף זִ י נָ אר עֶ פֶ ענֶ ען ָדאס מוֹיל
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
אוּן ֶד ְ
דוּר,"
ַאלֶ עס וָ ואס ֶמען גֵ ייט ַא ְ
עשׁ ִריגְ ן אוֹיף
אוּן ֶדער ֶרבִּ י ָהאט גֶ ְ
יימער!
רוּקענֶ ע בֵּ ֶ
"איר זֶ ענְ ט ְט ֶ
זֵ ייִ :
ישׁט ַארוֹיס
ארוָ ואס גִ יבְּ ט ִאיר נִ ְ
פַ ְ
ערנְ ט ִאיר
ארוָ ואס לֶ ְ
פֵּ ירוֹת?! פַ ְ
ערע
ישׁט אוֹיס אוֹי פַ אר ַאנְ ֶד ֶ
נִ ְ
ִא ְידן ִדי ַאלֶ ע ֵהיילִ יגֶ ע עֵ צוֹת ,וָ ואס
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ִמיט ֶדעם ֶקען זִ י יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן?!"
ערן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ענְ ֶט ְ
ֶד ְ
)חיֵ י ֲ
ַ
מוֹה ַר"ן תקמ"ג(.

ִאינֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן דוֹר ָהאבְּ ן ִמיר
עציֶ עלֶ ע
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ְספֶּ ִ
ער ְשׁ ְטןָ ,דאס
ַמ ָתּנָ ה פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
מוֹה ָרא"שׁ
דוּשׁת ָמ ָרן ֲ
ִאיז ְּכבוֹד ְק ַ
יט"א ,וָ ואס ִאיז זִ י שׁוֹין
ְשׁלִ ָ
מוֹסר נֶ פֶ שׁ נָ אנְ ט צוּ פוּפְ ִציג יָ אר
ֵ
ַא ַריינְ צוּבְּ ֶרענְ גְ ן ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס
ימוּדים ִאין ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט,
לִ ִ
וּבִּ פְ ַרט ִמיט זַ יינֶ ע ֵהיילִ יגֶ ע ְספָ ִרים
אוּן קוּנְ ְט ֵר ִסים ,וָ ואס זֶ ענֶ ען ְמ ַחיֶ ה אוּן
ער ֶטער טוֹיזֶ ענְ ֶטער ִא ְידן
ְמ ַחזֵ ק הוּנְ ֶד ְ
ִאיבֶּ ער ַאלֶ ע עֶ ְקן וֶ ועלְ טִ ,די ְספָ ִרים
עשׁ ִריבְּ ן ִמיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
זֶ ענֶ ען גֶ ְ
ָחכְ ָמה אוּן ֵשׂכֶ ל ,זִ יַ א ָראפְּ צוּלָ אזְ ן
עדן ֶמענְ ְטשִׁ ,אין וֶ ועלְ כֶ ע ַמ ָצב
צוּ יֶ ְ

נָ אכְ ן ִה ְס ַתּלְ קוּת פוּן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן,
ָהאט זַ יין בַּ אלִ יבְּ ֶטער ַתּלְ מוּד
וייטער
ֶרבִּ י נָ ָתן זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן עָ לֵ ינוּ זִ י וַ ֶ
מוֹסר נֶ פֶ שׁ גֶ עוֶ וען ַא ַריינְ צוּבְּ ֶרענְ גְ ן
ֵ
ימוּדים
ִאין ִדי וֶ ועלְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע לִ ִ
ארן אוּן
רוּמפָ ְ
פוּן ֶרבִּ י'ן ,עֶ ר פְ לֶ עגְ ט ַא ְ
עדן ִמיט ֶמענְ ְט ְשׁן אוּן ְמ ַח ֵדשׁ זַ יין
ֶר ְ
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מוֹצ ֵאי ַשׁבָּ ת ָהאט
ֵאיינְ ָמאל ִאין ַא ָ
עדט
ער ְ
ארק גֶ ֶ
ֶדער ֶרבִּ י זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
פוּן ֶדעם ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
"אי וִ ויל
לוֹמינוִּ :
פַ אר ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
עדן
ארן צוּ ֶר ְ
רוּמפָ ְ
ַאז ִאיר זָ אלְ ט ַא ְ
ִמיט ֶמענְ ְט ְשׁן אוּן זֵ יי ְמ ַק ֵרב זַ יין
ער ְשׁ ְטןִ ,איר זָ אלְ ט
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ען פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט לִ יבּ
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדן ַמ ָצב ,אוּן ֶמען
עדן ִאיד ִאין יֶ ְ
יֶ ְ
ארף זִ י נָ אר עֶ פֶ ענֶ ען ָדאס מוֹיל
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
אוּן ֶד ְ
דוּר,"
ַאלֶ עס וָ ואס ֶמען גֵ ייט ַא ְ
עשׁ ִריגְ ן אוֹיף
אוּן ֶדער ֶרבִּ י ָהאט גֶ ְ
יימער!
רוּקענֶ ע בֵּ ֶ
"איר זֶ ענְ ט ְט ֶ
זֵ ייִ :
ישׁט ַארוֹיס
ארוָ ואס גִ יבְּ ט ִאיר נִ ְ
פַ ְ
ערנְ ט ִאיר
ארוָ ואס לֶ ְ
פֵּ ירוֹת?! פַ ְ
ערע
ישׁט אוֹיס אוֹי פַ אר ַאנְ ֶד ֶ
נִ ְ
ִא ְידן ִדי ַאלֶ ע ֵהיילִ יגֶ ע עֵ צוֹת ,וָ ואס
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ִמיט ֶדעם ֶקען זִ י יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן?!"
ערן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ענְ ֶט ְ
ֶד ְ
מוֹה ַר"ן תקמ"ג(.
)חיֵ י ֲ
ַ
נָ אכְ ן ִה ְס ַתּלְ קוּת פוּן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן,
ָהאט זַ יין בַּ אלִ יבְּ ֶטער ַתּלְ מוּד
וייטער
ֶרבִּ י נָ ָתן זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן עָ לֵ ינוּ זִ י וַ ֶ
מוֹסר נֶ פֶ שׁ גֶ עוֶ וען ַא ַריינְ צוּבְּ ֶרענְ גְ ן
ֵ
ימוּדים
ִאין ִדי וֶ ועלְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע לִ ִ
ארן אוּן
רוּמפָ ְ
פוּן ֶרבִּ י'ן ,עֶ ר פְ לֶ עגְ ט ַא ְ
עדן ִמיט ֶמענְ ְט ְשׁן אוּן ְמ ַח ֵדשׁ זַ יין
ֶר ְ
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תּוֹרהַ ,אלֶ עס נָ אר גֶ עבּוֹיעֶ ט
ידוּשׁי ָ
ִח ֵ
אוֹיפְ ן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס תּוֹרוֹת ,וָ ואס
וארן זַ יינֶ ע ֵהיילִ יגֶ ע
פוּן ֶדעם ִאיז גֶ עוָ ְ
קּוּטי ֲהלָ כוֹת" ,אוּן עֶ ר
ְספָ ִרים "לִ ֵ
ָהאט ַא ַריינְ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין זַ יינֶ ע
וייטער
ַתּלְ ִמ ִידים ַאז זֵ יי זָ אלְ ן אוֹי וַ ֶ
ערע ִא ְידן ִדי
ערנֶ ען פַ אר ַאנְ ֶד ֶ
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ימוּדים פוּן ֶרבִּ י'ןָ ,דאס ִאיז גֶ עוֶ וען
לִ ִ
זַ יין עִ ָיקר ִציהל ִאין לֶ עבְּ ן ,אוּן זַ יין
ישׁט גֶ עוֶ וען
ִמיה אוּן פְּ לָ אג ִאיז נִ ְ
דוּרִ אים ִאיז
אוּמזִ ְיסט ,וַ וייל ְ
ְ
ימוּדים פוּן ֶרבִּ י'ן אוּן
גֶ עבְּ לִ יבְּ ן ִדי לִ ִ
צוּשׁפְּ ֵרייט ִאין
וייטער ְ
וערט וַ ֶ
עֶ ס וֶ ְ
ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
ִאינֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן דוֹר ָהאבְּ ן ִמיר
עציֶ עלֶ ע
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ְספֶּ ִ
ער ְשׁ ְטןָ ,דאס
ַמ ָתּנָ ה פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
מוֹה ָרא"שׁ
דוּשׁת ָמ ָרן ֲ
ִאיז ְּכבוֹד ְק ַ
יט"א ,וָ ואס ִאיז זִ י שׁוֹין
ְשׁלִ ָ
מוֹסר נֶ פֶ שׁ נָ אנְ ט צוּ פוּפְ ִציג יָ אר
ֵ
ַא ַריינְ צוּבְּ ֶרענְ גְ ן ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס
ימוּדים ִאין ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט,
לִ ִ
וּבִּ פְ ַרט ִמיט זַ יינֶ ע ֵהיילִ יגֶ ע ְספָ ִרים
אוּן קוּנְ ְט ֵר ִסים ,וָ ואס זֶ ענֶ ען ְמ ַחיֶ ה אוּן
ער ֶטער טוֹיזֶ ענְ ֶטער ִא ְידן
ְמ ַחזֵ ק הוּנְ ֶד ְ
ִאיבֶּ ער ַאלֶ ע עֶ ְקן וֶ ועלְ טִ ,די ְספָ ִרים
עשׁ ִריבְּ ן ִמיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
זֶ ענֶ ען גֶ ְ
ָחכְ ָמה אוּן ֵשׂכֶ ל ,זִ יַ א ָראפְּ צוּלָ אזְ ן
עדן ֶמענְ ְטשִׁ ,אין וֶ ועלְ כֶ ע ַמ ָצב
צוּ יֶ ְ
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ער ְשׁ ֶטנְ 'ס ִהילְ ף וֶ ועלְ ן
יטן ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִמ ְ
יטן
וייטער ַמ ְמ ִשׁי זַ יין ִמ ְ
ִמיר וַ ֶ
ַארוֹיס גֶ עבְּ ן ִדי ִאיבְּ ִריגֶ ע בֶּ ענְ ֶדער
פוּן נָ א תּוֹרוֹת אוֹיף ִדי פַּ ְר ִשׁיוֹת
ַה ָשׁבוּעַ .

עֶ ר זָ אל נָ אר זַ יין ,אוּן ִאים אוֹי
אוֹיפְ ֵהייבְּ ןִ ,אים ְמ ַחיֶ ה אוּן ְמ ַחזֵ ק
צוּקוּמען
ֶ
זַ ייןַ ,אז עֶ ר ֶקען נָ א אוֹי
ער ְשׁ ְטןַ ,א ַריינְ בְּ ֶרענְ גְ ן ִאין
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עדן ֶמענְ ְטשׁ ַא ִש ְֹמ ַחת ַה ַחיִ יםַ ,א
יֶ ְ
עשׁ ַמאק ִאין לֶ עבְּ ןֶ ,מען זָ אל וִ ְ
גֶ ְ
ויסן
דוּר צוּ גֵ יין ֶדעם לֶ עבְּ ן
וִ וי ַאזוֹי ַא ְ
עשׁ ַמאק ,צוּ
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ִמיט גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ְמ ַקיֵ ים
יטן ֵאייבֶּ ְ
לֶ עבְּ ן ִמ ְ
זַ יין ִדי ִמ ְצוֹת ִמיט פְ ֵרייד.

∆„עם ∆ר ּ ƒבינ¿ 'ס זַ ¿
‡ך
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם ֶרבִּ ינְ 'ס זַ א
עשׁ ֶטעלְ ט אוֹיף ְצוֵ ויי
ִאיז בְּ עִ ָיקר גֶ ְ
תּוֹרה אוּן אוֹיף
הוֹיפְּ ט נְ קוּדוֹת ,אוֹיף ָ
ְתּפִ לָ ה.

ערפַ אר ִאיז גְ רוֹיס אוּנְ זֶ ער פְ ֵרייד,
ֶד ְ
יטן
ַאז ִמיר זֶ ענֶ ען זוֹכֶ ה ִמ ְ
ער ְשׁ ֶטנְ 'ס ִהילְ ףַ ,ארוֹיס צוּ גֶ עבְּ ן
ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה",
"דער ְקוַ ואל פוּן ָ
ֶדעם ֵספֶ ר ֶ
ענוּמען
אמגֶ ֶ
וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען צוּזַ ְ
ידוּשׁים לוֹיט ִדי ֵס ֶדר
תּוֹרוֹת אוּן ִח ִ
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ַהפַּ ְר ִשׁיּוֹת ,וָ ואס ֲ
קוֹדשׁ ,גֶ עבּוֹיעֶ ט
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַשׁבָּ ת ֶ
יבּוּרים פוּנֶ עם
אוֹיף ִדי תּוֹרוֹת אוּן ִד ִ
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ,אוּן ָדאס וֶ ועט זַ יין ַא
עדן צוּ ֶקענֶ ען
רוֹיסע ִהילְ ף פַ אר יֶ ְ
גְ ֶ
ייט ְשׁן אוֹיף
נָ אכְ זָ אגְ ן בַּ יים ִטישׁ ַט ְ
ִדי פַּ ְר ַשׁת ַה ָשׁבוּעַ גֶ עפְ לָ אכְ ְטן ִמיט
יבּוּרים פוּנֶ עם ֶרבִּ י'ן.
ִד ִ

ְתּפִ לָ הֶ ,דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט
ִאין אוּנְ ז ַא ַריינְ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט
ויסן אוּן
אר ֶקע ֱאמוּנָ ה צוּ וִ ְ
ַא ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
גְ לֵ ייבְּ ן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וארט צוּ
עדן ִאיד ,אוּן עֶ ר וַ ְ
ָדא ִמיט יֶ ְ
עדן ִאיד ,אוּן ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ערן פוּן יֶ ְ
ֶה ְ
ארף נָ אר ָהאבְּ ן ֵשׂכֶ ל אוּן עֶ פֶ ענֶ ען
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
זַ יין מוֹיל צוּ ֶר ְ
ער ֵציילְ ן ַאלֶ עס וָ ואס ִאים
אוּן ִאים ֶד ְ
רוּחנִ יוּת אוּן בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת,
ערט בְּ ָ
ְשׁ ֶט ְ
ערט צוּ
ער ְשׁ ֶטער ֶה ְ
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וארט ,אוּן ֶהעלְ פְ ט ֶדעם
עדעס וָ ְ
יֶ ֶ
ארף.
ִאיד ִמיט וָ ואס עֶ ר ַד ְ

אר ְשׁ ֵטייט זִ יַ אז ָדאס ִאיז
אוּן פַ ְ
בְּ לוֹיז גָ אר ַא ְקלֵ יינֶ ער ֵטייל פוּן
מוֹה ָרא"שׁ
ֶדעם וָ ואס עֶ ס ִאיז ָדא פוּן ֲ
ארן,
יט"א בְּ ֶמ ֶשִׁ די ֶצענְ ְדלִ יגֶ ע יָ ְ
ְשׁלִ ָ
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עֶ ר זָ אל נָ אר זַ יין ,אוּן ִאים אוֹי
אוֹיפְ ֵהייבְּ ןִ ,אים ְמ ַחיֶ ה אוּן ְמ ַחזֵ ק
צוּקוּמען
ֶ
זַ ייןַ ,אז עֶ ר ֶקען נָ א אוֹי
ער ְשׁ ְטןַ ,א ַריינְ בְּ ֶרענְ גְ ן ִאין
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עדן ֶמענְ ְטשׁ ַא ִש ְֹמ ַחת ַה ַחיִ יםַ ,א
יֶ ְ
עשׁ ַמאק ִאין לֶ עבְּ ןֶ ,מען זָ אל וִ ְ
גֶ ְ
ויסן
דוּר צוּ גֵ יין ֶדעם לֶ עבְּ ן
וִ וי ַאזוֹי ַא ְ
עשׁ ַמאק ,צוּ
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ִמיט גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ְמ ַקיֵ ים
יטן ֵאייבֶּ ְ
לֶ עבְּ ן ִמ ְ
זַ יין ִדי ִמ ְצוֹת ִמיט פְ ֵרייד.
ערפַ אר ִאיז גְ רוֹיס אוּנְ זֶ ער פְ ֵרייד,
ֶד ְ
יטן
ַאז ִמיר זֶ ענֶ ען זוֹכֶ ה ִמ ְ
ער ְשׁ ֶטנְ 'ס ִהילְ ףַ ,ארוֹיס צוּ גֶ עבְּ ן
ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה",
"דער ְקוַ ואל פוּן ָ
ֶדעם ֵספֶ ר ֶ
ענוּמען
אמגֶ ֶ
וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען צוּזַ ְ
ידוּשׁים לוֹיט ִדי ֵס ֶדר
תּוֹרוֹת אוּן ִח ִ
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ַהפַּ ְר ִשׁיּוֹת ,וָ ואס ֲ
קוֹדשׁ ,גֶ עבּוֹיעֶ ט
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַשׁבָּ ת ֶ
יבּוּרים פוּנֶ עם
אוֹיף ִדי תּוֹרוֹת אוּן ִד ִ
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ,אוּן ָדאס וֶ ועט זַ יין ַא
עדן צוּ ֶקענֶ ען
רוֹיסע ִהילְ ף פַ אר יֶ ְ
גְ ֶ
ייט ְשׁן אוֹיף
נָ אכְ זָ אגְ ן בַּ יים ִטישׁ ַט ְ
ִדי פַּ ְר ַשׁת ַה ָשׁבוּעַ גֶ עפְ לָ אכְ ְטן ִמיט
יבּוּרים פוּנֶ עם ֶרבִּ י'ן.
ִד ִ
אר ְשׁ ֵטייט זִ יַ אז ָדאס ִאיז
אוּן פַ ְ
בְּ לוֹיז גָ אר ַא ְקלֵ יינֶ ער ֵטייל פוּן
מוֹה ָרא"שׁ
ֶדעם וָ ואס עֶ ס ִאיז ָדא פוּן ֲ
ארן,
יט"א בְּ ֶמ ֶשִׁ די ֶצענְ ְדלִ יגֶ ע יָ ְ
ְשׁלִ ָ
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ק(,
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ַאז ָדאס ִאיז ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע וֶ ועג
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ער ְשׁ ֶטנְ 'ס ִהילְ ף וֶ ועלְ ן
יטן ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִמ ְ
יטן
וייטער ַמ ְמ ִשׁי זַ יין ִמ ְ
ִמיר וַ ֶ
ַארוֹיס גֶ עבְּ ן ִדי ִאיבְּ ִריגֶ ע בֶּ ענְ ֶדער
פוּן נָ א תּוֹרוֹת אוֹיף ִדי פַּ ְר ִשׁיוֹת
ַה ָשׁבוּעַ .
∆„עם ∆ר ּ ƒבינ¿ 'ס זַ ¿
‡ך
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם ֶרבִּ ינְ 'ס זַ א
עשׁ ֶטעלְ ט אוֹיף ְצוֵ ויי
ִאיז בְּ עִ ָיקר גֶ ְ
תּוֹרה אוּן אוֹיף
הוֹיפְּ ט נְ קוּדוֹת ,אוֹיף ָ
ְתּפִ לָ ה.
ְתּפִ לָ הֶ ,דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט
ִאין אוּנְ ז ַא ַריינְ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט
ויסן אוּן
אר ֶקע ֱאמוּנָ ה צוּ וִ ְ
ַא ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
גְ לֵ ייבְּ ן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וארט צוּ
עדן ִאיד ,אוּן עֶ ר וַ ְ
ָדא ִמיט יֶ ְ
עדן ִאיד ,אוּן ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ערן פוּן יֶ ְ
ֶה ְ
ארף נָ אר ָהאבְּ ן ֵשׂכֶ ל אוּן עֶ פֶ ענֶ ען
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
זַ יין מוֹיל צוּ ֶר ְ
ער ֵציילְ ן ַאלֶ עס וָ ואס ִאים
אוּן ִאים ֶד ְ
רוּחנִ יוּת אוּן בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת,
ערט בְּ ָ
ְשׁ ֶט ְ
ערט צוּ
ער ְשׁ ֶטער ֶה ְ
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וארט ,אוּן ֶהעלְ פְ ט ֶדעם
עדעס וָ ְ
יֶ ֶ
ארף.
ִאיד ִמיט וָ ואס עֶ ר ַד ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ק(,
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ַאז ָדאס ִאיז ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע וֶ ועג
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ער ְשׁ ֶטנְ 'ס ִהילְ ף וֶ ועלְ ן
יטן ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִמ ְ
יטן
וייטער ַמ ְמ ִשׁי זַ יין ִמ ְ
ִמיר וַ ֶ
ַארוֹיס גֶ עבְּ ן ִדי ִאיבְּ ִריגֶ ע בֶּ ענְ ֶדער
פוּן נָ א תּוֹרוֹת אוֹיף ִדי פַּ ְר ִשׁיוֹת
ַה ָשׁבוּעַ .

עֶ ר זָ אל נָ אר זַ יין ,אוּן ִאים אוֹי
אוֹיפְ ֵהייבְּ ןִ ,אים ְמ ַחיֶ ה אוּן ְמ ַחזֵ ק
צוּקוּמען
ֶ
זַ ייןַ ,אז עֶ ר ֶקען נָ א אוֹי
ער ְשׁ ְטןַ ,א ַריינְ בְּ ֶרענְ גְ ן ִאין
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עדן ֶמענְ ְטשׁ ַא ִש ְֹמ ַחת ַה ַחיִ יםַ ,א
יֶ ְ
עשׁ ַמאק ִאין לֶ עבְּ ןֶ ,מען זָ אל וִ ְ
גֶ ְ
ויסן
דוּר צוּ גֵ יין ֶדעם לֶ עבְּ ן
וִ וי ַאזוֹי ַא ְ
עשׁ ַמאק ,צוּ
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ִמיט גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ְמ ַקיֵ ים
יטן ֵאייבֶּ ְ
לֶ עבְּ ן ִמ ְ
זַ יין ִדי ִמ ְצוֹת ִמיט פְ ֵרייד.

∆„עם ∆ר ּ ƒבינ¿ 'ס זַ ¿
‡ך
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם ֶרבִּ ינְ 'ס זַ א
עשׁ ֶטעלְ ט אוֹיף ְצוֵ ויי
ִאיז בְּ עִ ָיקר גֶ ְ
תּוֹרה אוּן אוֹיף
הוֹיפְּ ט נְ קוּדוֹת ,אוֹיף ָ
ְתּפִ לָ ה.

ערפַ אר ִאיז גְ רוֹיס אוּנְ זֶ ער פְ ֵרייד,
ֶד ְ
יטן
ַאז ִמיר זֶ ענֶ ען זוֹכֶ ה ִמ ְ
ער ְשׁ ֶטנְ 'ס ִהילְ ףַ ,ארוֹיס צוּ גֶ עבְּ ן
ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה",
"דער ְקוַ ואל פוּן ָ
ֶדעם ֵספֶ ר ֶ
ענוּמען
אמגֶ ֶ
וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען צוּזַ ְ
ידוּשׁים לוֹיט ִדי ֵס ֶדר
תּוֹרוֹת אוּן ִח ִ
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ַהפַּ ְר ִשׁיּוֹת ,וָ ואס ֲ
קוֹדשׁ ,גֶ עבּוֹיעֶ ט
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַשׁבָּ ת ֶ
יבּוּרים פוּנֶ עם
אוֹיף ִדי תּוֹרוֹת אוּן ִד ִ
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ,אוּן ָדאס וֶ ועט זַ יין ַא
עדן צוּ ֶקענֶ ען
רוֹיסע ִהילְ ף פַ אר יֶ ְ
גְ ֶ
ייט ְשׁן אוֹיף
נָ אכְ זָ אגְ ן בַּ יים ִטישׁ ַט ְ
ִדי פַּ ְר ַשׁת ַה ָשׁבוּעַ גֶ עפְ לָ אכְ ְטן ִמיט
יבּוּרים פוּנֶ עם ֶרבִּ י'ן.
ִד ִ

ְתּפִ לָ הֶ ,דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט
ִאין אוּנְ ז ַא ַריינְ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט
ויסן אוּן
אר ֶקע ֱאמוּנָ ה צוּ וִ ְ
ַא ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
גְ לֵ ייבְּ ן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וארט צוּ
עדן ִאיד ,אוּן עֶ ר וַ ְ
ָדא ִמיט יֶ ְ
עדן ִאיד ,אוּן ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ערן פוּן יֶ ְ
ֶה ְ
ארף נָ אר ָהאבְּ ן ֵשׂכֶ ל אוּן עֶ פֶ ענֶ ען
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
זַ יין מוֹיל צוּ ֶר ְ
ער ֵציילְ ן ַאלֶ עס וָ ואס ִאים
אוּן ִאים ֶד ְ
רוּחנִ יוּת אוּן בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת,
ערט בְּ ָ
ְשׁ ֶט ְ
ערט צוּ
ער ְשׁ ֶטער ֶה ְ
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וארט ,אוּן ֶהעלְ פְ ט ֶדעם
עדעס וָ ְ
יֶ ֶ
ארף.
ִאיד ִמיט וָ ואס עֶ ר ַד ְ

אר ְשׁ ֵטייט זִ יַ אז ָדאס ִאיז
אוּן פַ ְ
בְּ לוֹיז גָ אר ַא ְקלֵ יינֶ ער ֵטייל פוּן
מוֹה ָרא"שׁ
ֶדעם וָ ואס עֶ ס ִאיז ָדא פוּן ֲ
ארן,
יט"א בְּ ֶמ ֶשִׁ די ֶצענְ ְדלִ יגֶ ע יָ ְ
ְשׁלִ ָ
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עֶ ר זָ אל נָ אר זַ יין ,אוּן ִאים אוֹי
אוֹיפְ ֵהייבְּ ןִ ,אים ְמ ַחיֶ ה אוּן ְמ ַחזֵ ק
צוּקוּמען
ֶ
זַ ייןַ ,אז עֶ ר ֶקען נָ א אוֹי
ער ְשׁ ְטןַ ,א ַריינְ בְּ ֶרענְ גְ ן ִאין
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עדן ֶמענְ ְטשׁ ַא ִש ְֹמ ַחת ַה ַחיִ יםַ ,א
יֶ ְ
עשׁ ַמאק ִאין לֶ עבְּ ןֶ ,מען זָ אל וִ ְ
גֶ ְ
ויסן
דוּר צוּ גֵ יין ֶדעם לֶ עבְּ ן
וִ וי ַאזוֹי ַא ְ
עשׁ ַמאק ,צוּ
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ִמיט גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ְמ ַקיֵ ים
יטן ֵאייבֶּ ְ
לֶ עבְּ ן ִמ ְ
זַ יין ִדי ִמ ְצוֹת ִמיט פְ ֵרייד.
ערפַ אר ִאיז גְ רוֹיס אוּנְ זֶ ער פְ ֵרייד,
ֶד ְ
יטן
ַאז ִמיר זֶ ענֶ ען זוֹכֶ ה ִמ ְ
ער ְשׁ ֶטנְ 'ס ִהילְ ףַ ,ארוֹיס צוּ גֶ עבְּ ן
ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה",
"דער ְקוַ ואל פוּן ָ
ֶדעם ֵספֶ ר ֶ
ענוּמען
אמגֶ ֶ
וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען צוּזַ ְ
ידוּשׁים לוֹיט ִדי ֵס ֶדר
תּוֹרוֹת אוּן ִח ִ
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ַהפַּ ְר ִשׁיּוֹת ,וָ ואס ֲ
קוֹדשׁ ,גֶ עבּוֹיעֶ ט
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַשׁבָּ ת ֶ
יבּוּרים פוּנֶ עם
אוֹיף ִדי תּוֹרוֹת אוּן ִד ִ
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ,אוּן ָדאס וֶ ועט זַ יין ַא
עדן צוּ ֶקענֶ ען
רוֹיסע ִהילְ ף פַ אר יֶ ְ
גְ ֶ
ייט ְשׁן אוֹיף
נָ אכְ זָ אגְ ן בַּ יים ִטישׁ ַט ְ
ִדי פַּ ְר ַשׁת ַה ָשׁבוּעַ גֶ עפְ לָ אכְ ְטן ִמיט
יבּוּרים פוּנֶ עם ֶרבִּ י'ן.
ִד ִ
אר ְשׁ ֵטייט זִ יַ אז ָדאס ִאיז
אוּן פַ ְ
בְּ לוֹיז גָ אר ַא ְקלֵ יינֶ ער ֵטייל פוּן
מוֹה ָרא"שׁ
ֶדעם וָ ואס עֶ ס ִאיז ָדא פוּן ֲ
ארן,
יט"א בְּ ֶמ ֶשִׁ די ֶצענְ ְדלִ יגֶ ע יָ ְ
ְשׁלִ ָ
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ק(,
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ַאז ָדאס ִאיז ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע וֶ ועג

„
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ער ְשׁ ֶטנְ 'ס ִהילְ ף וֶ ועלְ ן
יטן ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִמ ְ
יטן
וייטער ַמ ְמ ִשׁי זַ יין ִמ ְ
ִמיר וַ ֶ
ַארוֹיס גֶ עבְּ ן ִדי ִאיבְּ ִריגֶ ע בֶּ ענְ ֶדער
פוּן נָ א תּוֹרוֹת אוֹיף ִדי פַּ ְר ִשׁיוֹת
ַה ָשׁבוּעַ .
∆„עם ∆ר ּ ƒבינ¿ 'ס זַ ¿
‡ך
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם ֶרבִּ ינְ 'ס זַ א
עשׁ ֶטעלְ ט אוֹיף ְצוֵ ויי
ִאיז בְּ עִ ָיקר גֶ ְ
תּוֹרה אוּן אוֹיף
הוֹיפְּ ט נְ קוּדוֹת ,אוֹיף ָ
ְתּפִ לָ ה.
ְתּפִ לָ הֶ ,דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט
ִאין אוּנְ ז ַא ַריינְ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט
ויסן אוּן
אר ֶקע ֱאמוּנָ ה צוּ וִ ְ
ַא ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
גְ לֵ ייבְּ ן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וארט צוּ
עדן ִאיד ,אוּן עֶ ר וַ ְ
ָדא ִמיט יֶ ְ
עדן ִאיד ,אוּן ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ערן פוּן יֶ ְ
ֶה ְ
ארף נָ אר ָהאבְּ ן ֵשׂכֶ ל אוּן עֶ פֶ ענֶ ען
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
זַ יין מוֹיל צוּ ֶר ְ
ער ֵציילְ ן ַאלֶ עס וָ ואס ִאים
אוּן ִאים ֶד ְ
רוּחנִ יוּת אוּן בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת,
ערט בְּ ָ
ְשׁ ֶט ְ
ערט צוּ
ער ְשׁ ֶטער ֶה ְ
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וארט ,אוּן ֶהעלְ פְ ט ֶדעם
עדעס וָ ְ
יֶ ֶ
ארף.
ִאיד ִמיט וָ ואס עֶ ר ַד ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ק(,
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ַאז ָדאס ִאיז ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע וֶ ועג
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ישׁט וָ ואס ֶמען
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֶמען פַ ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
עדענְ ְקט גָ ְ
זָ אגְ ט אוּן ֶמען גֶ ֶ
וער ֶטער
זָ אל ֶמען בְּ לוֹיז זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
אוּן ִמיט ִדי ַצייט וֶ ועט ֶמען שׁוֹין
אר ְשׁ ֵטיין ,אוּן ֶמען וֶ ועט
ַאלֶ עס פַ ְ
תּוֹרה.
ערנֶ ען ַא ַסאָ 
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ

עדן
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד צוּ ֶר ְ
צוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,דער ֶרבִּ י
ַא ַסא צוּם ֵאייבֶּ ְ
עדט
ער ְ
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַאז עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
צוּ ַא ַסאַ צ ִדּ ִיקים אוּן זֵ יי ַאלֶ ע ָהאבְּ ן
ישׁט
ִאים גֶ עזָ אגְ ט ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען נִ ְ
עקוּמען צוּ זֵ ייעֶ ֶרע ַמ ְד ֵריגוֹת
ֶ
צוּגֶ
עדט
ער ְ
נָ אר וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן ַא ַסא גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ָדאס ִאיז ַא
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערע
ואס ֶ
עדן ִאיד ִאין וָ ֶ
וֶ ועג פַ אר יֶ ְ
ַמ ָצב עֶ ר ִאיז ַאז עֶ ר זָ אל עֶ פֶ ענֶ ען
עדן צוּם
ָדאס מוֹיל אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן ֶר ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,סיי ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ֵאייבֶּ ְ
דוּרִ מיט
ִאיז גָ אר נִ ְיד ִריג ,עֶ ר פַ אלְ ט ְ
ֲעבֵ ירוֹתִ ,איז זַ יין עֵ ָצה ַאז עֶ ר זָ אל
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
ַאלֶ עס ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִאים
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ְירן אוֹיף ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג ,אוּן ַסיי
רוֹיסער ַצ ִדיק ִאיז אוֹי נָ אר ָדאס
ַא גְ ֶ
ער ְשׁ ְטן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
זַ יין וֶ ועג צוּ ֶר ְ
אוּן ָדאס וֶ ועט ִאים בְּ ֶרענְ גְ ן נָ א אוּן
ער ְשׁ ְטן.
נָ א נֶ ענְ ֶטער צוּם ֵאייבֶּ ְ

עמט ַא ִמ ְשׁנַ יוֹת אוּן ֶמען
ֶמען נֶ ְ
וער ֶטער
ֵהייבְּ ט ָאן זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
ַא ִמ ְשׁנָ ה נָ אַ א ִמ ְשׁנָ ה אוּן ַא פֶּ ֶרק
נָ אַ א פֶּ ֶרק בִּ יז ֶמען עֶ נְ ִדיגְ ט גַ אנְ ץ
ִשׁ ָשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט
עמט ֶמען
ָאן נָ אכְ ַא ָמאל ,אוּן ַאזוֹי נֶ ְ
ִדי גְ ָמ ָרא אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן פוּן
ָאנְ הוֹיבּ ַמ ֶסכֶ ת בְּ ָרכוֹת ַא בְּ לַ אט נָ א
ַא בְּ לַ אט בִּ יז ֶמען עֶ נְ ִדיגְ ט ַמ ֶסכֶ ת
וייטער צוּ
בְּ ָרכוֹת אוּן ֶמען גֵ ייט וַ ֶ
וייטער בִּ יז
ַמ ֶסכֶ ת ַשׁבָּ ת ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
ֶמען ִאיז זוֹכֶ ה צוּ עֶ נְ ִדיגְ ן גַ אנְ ץ ַשׁ"ס,
אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן נָ אכְ ַא ָמאל ,אוּן
ערע ְספָ ִרים,
עמט ֶמען ַאנְ ֶד ֶ
ַאזוֹי נֶ ְ
עדער ִאיד
אוּן אוֹיף ֶדעם וֶ ועג ֶקען יֶ ֶ
תּוֹרה ַמ ָמּשׁ.
ערנֶ ען ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
דוּרכְ לֶ ְ
ְ

תּוֹרהֶ ,דער
וייטע זַ אִ איז ָ
אוּן ִדי ְצוֵ ֶ
ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז גֶ עגֶ עבְּ ן ַא ֵס ֶדר
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד ,וָ ואס ִמיט ֶדעם וֶ ועג
אוֹיסנַ אם זוֹכֶ ה
ְ
עדער ִאיד ָאן
ֶקען יֶ ֶ
תּוֹרה,
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
זַ יין צוּ לֶ ְ
עמען
אוּן ִדי וֶ ועג ִאיז ַאז ֶמען זָ אל נֶ ֶ
עדן ֵספֶ ר פוּן ָאנְ הוֹיבּ אוּן זָ אגְ ן ִדי
יֶ ְ
וער ֶטער ִאין ִדי ַרייעֶ ֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען
וֶ ְ
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עדן
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד צוּ ֶר ְ
צוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,דער ֶרבִּ י
ַא ַסא צוּם ֵאייבֶּ ְ
עדט
ער ְ
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַאז עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
צוּ ַא ַסאַ צ ִדּ ִיקים אוּן זֵ יי ַאלֶ ע ָהאבְּ ן
ישׁט
ִאים גֶ עזָ אגְ ט ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען נִ ְ
עקוּמען צוּ זֵ ייעֶ ֶרע ַמ ְד ֵריגוֹת
ֶ
צוּגֶ
עדט
ער ְ
נָ אר וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן ַא ַסא גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ָדאס ִאיז ַא
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערע
ואס ֶ
עדן ִאיד ִאין וָ ֶ
וֶ ועג פַ אר יֶ ְ
ַמ ָצב עֶ ר ִאיז ַאז עֶ ר זָ אל עֶ פֶ ענֶ ען
עדן צוּם
ָדאס מוֹיל אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן ֶר ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,סיי ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ֵאייבֶּ ְ
דוּרִ מיט
ִאיז גָ אר נִ ְיד ִריג ,עֶ ר פַ אלְ ט ְ
ֲעבֵ ירוֹתִ ,איז זַ יין עֵ ָצה ַאז עֶ ר זָ אל
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
ַאלֶ עס ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִאים
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ְירן אוֹיף ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג ,אוּן ַסיי
רוֹיסער ַצ ִדיק ִאיז אוֹי נָ אר ָדאס
ַא גְ ֶ
ער ְשׁ ְטן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
זַ יין וֶ ועג צוּ ֶר ְ
אוּן ָדאס וֶ ועט ִאים בְּ ֶרענְ גְ ן נָ א אוּן
ער ְשׁ ְטן.
נָ א נֶ ענְ ֶטער צוּם ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרהֶ ,דער
וייטע זַ אִ איז ָ
אוּן ִדי ְצוֵ ֶ
ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז גֶ עגֶ עבְּ ן ַא ֵס ֶדר
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד ,וָ ואס ִמיט ֶדעם וֶ ועג
אוֹיסנַ אם זוֹכֶ ה
ְ
עדער ִאיד ָאן
ֶקען יֶ ֶ
תּוֹרה,
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
זַ יין צוּ לֶ ְ
עמען
אוּן ִדי וֶ ועג ִאיז ַאז ֶמען זָ אל נֶ ֶ
עדן ֵספֶ ר פוּן ָאנְ הוֹיבּ אוּן זָ אגְ ן ִדי
יֶ ְ
וער ֶטער ִאין ִדי ַרייעֶ ֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען
וֶ ְ
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עדן
אוּן ָדאס ִאיז אוֹיַ א וֶ ועג פַ אר יֶ ְ
אוֹיסנַ אםֲ ,אפִ ילוּ
ְ
ֶמענְ ְטשׁ ָאן
ֵאיינֶ ער ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר וֶ ועט שׁוֹין
ערנֶ ען
ישׁט זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
יטן ֶרבִּ ינְ 'ס
תּוֹרהֶ ,קען עֶ ר ָאבֶּ ער ִמ ְ
ָ
קוּמען גָ אר ַא ַסא,
וֶ ועג אוֹיָ אנְ ֶ

‰
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ישׁט וָ ואס ֶמען
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֶמען פַ ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
עדענְ ְקט גָ ְ
זָ אגְ ט אוּן ֶמען גֶ ֶ
וער ֶטער
זָ אל ֶמען בְּ לוֹיז זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
אוּן ִמיט ִדי ַצייט וֶ ועט ֶמען שׁוֹין
אר ְשׁ ֵטיין ,אוּן ֶמען וֶ ועט
ַאלֶ עס פַ ְ
תּוֹרה.
ערנֶ ען ַא ַסאָ 
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ
עמט ַא ִמ ְשׁנַ יוֹת אוּן ֶמען
ֶמען נֶ ְ
וער ֶטער
ֵהייבְּ ט ָאן זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
ַא ִמ ְשׁנָ ה נָ אַ א ִמ ְשׁנָ ה אוּן ַא פֶּ ֶרק
נָ אַ א פֶּ ֶרק בִּ יז ֶמען עֶ נְ ִדיגְ ט גַ אנְ ץ
ִשׁ ָשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט
עמט ֶמען
ָאן נָ אכְ ַא ָמאל ,אוּן ַאזוֹי נֶ ְ
ִדי גְ ָמ ָרא אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן פוּן
ָאנְ הוֹיבּ ַמ ֶסכֶ ת בְּ ָרכוֹת ַא בְּ לַ אט נָ א
ַא בְּ לַ אט בִּ יז ֶמען עֶ נְ ִדיגְ ט ַמ ֶסכֶ ת
וייטער צוּ
בְּ ָרכוֹת אוּן ֶמען גֵ ייט וַ ֶ
וייטער בִּ יז
ַמ ֶסכֶ ת ַשׁבָּ ת ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
ֶמען ִאיז זוֹכֶ ה צוּ עֶ נְ ִדיגְ ן גַ אנְ ץ ַשׁ"ס,
אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן נָ אכְ ַא ָמאל ,אוּן
ערע ְספָ ִרים,
עמט ֶמען ַאנְ ֶד ֶ
ַאזוֹי נֶ ְ
עדער ִאיד
אוּן אוֹיף ֶדעם וֶ ועג ֶקען יֶ ֶ
תּוֹרה ַמ ָמּשׁ.
ערנֶ ען ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
דוּרכְ לֶ ְ
ְ
עדן
אוּן ָדאס ִאיז אוֹיַ א וֶ ועג פַ אר יֶ ְ
אוֹיסנַ אםֲ ,אפִ ילוּ
ְ
ֶמענְ ְטשׁ ָאן
ֵאיינֶ ער ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר וֶ ועט שׁוֹין
ערנֶ ען
ישׁט זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
יטן ֶרבִּ ינְ 'ס
תּוֹרהֶ ,קען עֶ ר ָאבֶּ ער ִמ ְ
ָ
קוּמען גָ אר ַא ַסא,
וֶ ועג אוֹיָ אנְ ֶ
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ישׁט וָ ואס ֶמען
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֶמען פַ ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
עדענְ ְקט גָ ְ
זָ אגְ ט אוּן ֶמען גֶ ֶ
וער ֶטער
זָ אל ֶמען בְּ לוֹיז זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
אוּן ִמיט ִדי ַצייט וֶ ועט ֶמען שׁוֹין
אר ְשׁ ֵטיין ,אוּן ֶמען וֶ ועט
ַאלֶ עס פַ ְ
תּוֹרה.
ערנֶ ען ַא ַסאָ 
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ

עדן
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד צוּ ֶר ְ
צוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,דער ֶרבִּ י
ַא ַסא צוּם ֵאייבֶּ ְ
עדט
ער ְ
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַאז עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
צוּ ַא ַסאַ צ ִדּ ִיקים אוּן זֵ יי ַאלֶ ע ָהאבְּ ן
ישׁט
ִאים גֶ עזָ אגְ ט ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען נִ ְ
עקוּמען צוּ זֵ ייעֶ ֶרע ַמ ְד ֵריגוֹת
ֶ
צוּגֶ
עדט
ער ְ
נָ אר וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן ַא ַסא גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ָדאס ִאיז ַא
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערע
ואס ֶ
עדן ִאיד ִאין וָ ֶ
וֶ ועג פַ אר יֶ ְ
ַמ ָצב עֶ ר ִאיז ַאז עֶ ר זָ אל עֶ פֶ ענֶ ען
עדן צוּם
ָדאס מוֹיל אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן ֶר ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,סיי ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ֵאייבֶּ ְ
דוּרִ מיט
ִאיז גָ אר נִ ְיד ִריג ,עֶ ר פַ אלְ ט ְ
ֲעבֵ ירוֹתִ ,איז זַ יין עֵ ָצה ַאז עֶ ר זָ אל
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
ַאלֶ עס ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִאים
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ְירן אוֹיף ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג ,אוּן ַסיי
רוֹיסער ַצ ִדיק ִאיז אוֹי נָ אר ָדאס
ַא גְ ֶ
ער ְשׁ ְטן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
זַ יין וֶ ועג צוּ ֶר ְ
אוּן ָדאס וֶ ועט ִאים בְּ ֶרענְ גְ ן נָ א אוּן
ער ְשׁ ְטן.
נָ א נֶ ענְ ֶטער צוּם ֵאייבֶּ ְ

עמט ַא ִמ ְשׁנַ יוֹת אוּן ֶמען
ֶמען נֶ ְ
וער ֶטער
ֵהייבְּ ט ָאן זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
ַא ִמ ְשׁנָ ה נָ אַ א ִמ ְשׁנָ ה אוּן ַא פֶּ ֶרק
נָ אַ א פֶּ ֶרק בִּ יז ֶמען עֶ נְ ִדיגְ ט גַ אנְ ץ
ִשׁ ָשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט
עמט ֶמען
ָאן נָ אכְ ַא ָמאל ,אוּן ַאזוֹי נֶ ְ
ִדי גְ ָמ ָרא אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן פוּן
ָאנְ הוֹיבּ ַמ ֶסכֶ ת בְּ ָרכוֹת ַא בְּ לַ אט נָ א
ַא בְּ לַ אט בִּ יז ֶמען עֶ נְ ִדיגְ ט ַמ ֶסכֶ ת
וייטער צוּ
בְּ ָרכוֹת אוּן ֶמען גֵ ייט וַ ֶ
וייטער בִּ יז
ַמ ֶסכֶ ת ַשׁבָּ ת ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
ֶמען ִאיז זוֹכֶ ה צוּ עֶ נְ ִדיגְ ן גַ אנְ ץ ַשׁ"ס,
אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן נָ אכְ ַא ָמאל ,אוּן
ערע ְספָ ִרים,
עמט ֶמען ַאנְ ֶד ֶ
ַאזוֹי נֶ ְ
עדער ִאיד
אוּן אוֹיף ֶדעם וֶ ועג ֶקען יֶ ֶ
תּוֹרה ַמ ָמּשׁ.
ערנֶ ען ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
דוּרכְ לֶ ְ
ְ

תּוֹרהֶ ,דער
וייטע זַ אִ איז ָ
אוּן ִדי ְצוֵ ֶ
ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז גֶ עגֶ עבְּ ן ַא ֵס ֶדר
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד ,וָ ואס ִמיט ֶדעם וֶ ועג
אוֹיסנַ אם זוֹכֶ ה
ְ
עדער ִאיד ָאן
ֶקען יֶ ֶ
תּוֹרה,
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
זַ יין צוּ לֶ ְ
עמען
אוּן ִדי וֶ ועג ִאיז ַאז ֶמען זָ אל נֶ ֶ
עדן ֵספֶ ר פוּן ָאנְ הוֹיבּ אוּן זָ אגְ ן ִדי
יֶ ְ
וער ֶטער ִאין ִדי ַרייעֶ ֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען
וֶ ְ
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עדן
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד צוּ ֶר ְ
צוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,דער ֶרבִּ י
ַא ַסא צוּם ֵאייבֶּ ְ
עדט
ער ְ
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַאז עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
צוּ ַא ַסאַ צ ִדּ ִיקים אוּן זֵ יי ַאלֶ ע ָהאבְּ ן
ישׁט
ִאים גֶ עזָ אגְ ט ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען נִ ְ
עקוּמען צוּ זֵ ייעֶ ֶרע ַמ ְד ֵריגוֹת
ֶ
צוּגֶ
עדט
ער ְ
נָ אר וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן ַא ַסא גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ָדאס ִאיז ַא
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערע
ואס ֶ
עדן ִאיד ִאין וָ ֶ
וֶ ועג פַ אר יֶ ְ
ַמ ָצב עֶ ר ִאיז ַאז עֶ ר זָ אל עֶ פֶ ענֶ ען
עדן צוּם
ָדאס מוֹיל אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן ֶר ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,סיי ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ֵאייבֶּ ְ
דוּרִ מיט
ִאיז גָ אר נִ ְיד ִריג ,עֶ ר פַ אלְ ט ְ
ֲעבֵ ירוֹתִ ,איז זַ יין עֵ ָצה ַאז עֶ ר זָ אל
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
ַאלֶ עס ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִאים
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ְירן אוֹיף ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג ,אוּן ַסיי
רוֹיסער ַצ ִדיק ִאיז אוֹי נָ אר ָדאס
ַא גְ ֶ
ער ְשׁ ְטן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
זַ יין וֶ ועג צוּ ֶר ְ
אוּן ָדאס וֶ ועט ִאים בְּ ֶרענְ גְ ן נָ א אוּן
ער ְשׁ ְטן.
נָ א נֶ ענְ ֶטער צוּם ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרהֶ ,דער
וייטע זַ אִ איז ָ
אוּן ִדי ְצוֵ ֶ
ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז גֶ עגֶ עבְּ ן ַא ֵס ֶדר
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד ,וָ ואס ִמיט ֶדעם וֶ ועג
אוֹיסנַ אם זוֹכֶ ה
ְ
עדער ִאיד ָאן
ֶקען יֶ ֶ
תּוֹרה,
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
זַ יין צוּ לֶ ְ
עמען
אוּן ִדי וֶ ועג ִאיז ַאז ֶמען זָ אל נֶ ֶ
עדן ֵספֶ ר פוּן ָאנְ הוֹיבּ אוּן זָ אגְ ן ִדי
יֶ ְ
וער ֶטער ִאין ִדי ַרייעֶ ֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען
וֶ ְ
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עדן
אוּן ָדאס ִאיז אוֹיַ א וֶ ועג פַ אר יֶ ְ
אוֹיסנַ אםֲ ,אפִ ילוּ
ְ
ֶמענְ ְטשׁ ָאן
ֵאיינֶ ער ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר וֶ ועט שׁוֹין
ערנֶ ען
ישׁט זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
יטן ֶרבִּ ינְ 'ס
תּוֹרהֶ ,קען עֶ ר ָאבֶּ ער ִמ ְ
ָ
קוּמען גָ אר ַא ַסא,
וֶ ועג אוֹיָ אנְ ֶ

‰
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ישׁט וָ ואס ֶמען
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֶמען פַ ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
עדענְ ְקט גָ ְ
זָ אגְ ט אוּן ֶמען גֶ ֶ
וער ֶטער
זָ אל ֶמען בְּ לוֹיז זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
אוּן ִמיט ִדי ַצייט וֶ ועט ֶמען שׁוֹין
אר ְשׁ ֵטיין ,אוּן ֶמען וֶ ועט
ַאלֶ עס פַ ְ
תּוֹרה.
ערנֶ ען ַא ַסאָ 
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ
עמט ַא ִמ ְשׁנַ יוֹת אוּן ֶמען
ֶמען נֶ ְ
וער ֶטער
ֵהייבְּ ט ָאן זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
ַא ִמ ְשׁנָ ה נָ אַ א ִמ ְשׁנָ ה אוּן ַא פֶּ ֶרק
נָ אַ א פֶּ ֶרק בִּ יז ֶמען עֶ נְ ִדיגְ ט גַ אנְ ץ
ִשׁ ָשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט
עמט ֶמען
ָאן נָ אכְ ַא ָמאל ,אוּן ַאזוֹי נֶ ְ
ִדי גְ ָמ ָרא אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן פוּן
ָאנְ הוֹיבּ ַמ ֶסכֶ ת בְּ ָרכוֹת ַא בְּ לַ אט נָ א
ַא בְּ לַ אט בִּ יז ֶמען עֶ נְ ִדיגְ ט ַמ ֶסכֶ ת
וייטער צוּ
בְּ ָרכוֹת אוּן ֶמען גֵ ייט וַ ֶ
וייטער בִּ יז
ַמ ֶסכֶ ת ַשׁבָּ ת ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
ֶמען ִאיז זוֹכֶ ה צוּ עֶ נְ ִדיגְ ן גַ אנְ ץ ַשׁ"ס,
אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן נָ אכְ ַא ָמאל ,אוּן
ערע ְספָ ִרים,
עמט ֶמען ַאנְ ֶד ֶ
ַאזוֹי נֶ ְ
עדער ִאיד
אוּן אוֹיף ֶדעם וֶ ועג ֶקען יֶ ֶ
תּוֹרה ַמ ָמּשׁ.
ערנֶ ען ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
דוּרכְ לֶ ְ
ְ
עדן
אוּן ָדאס ִאיז אוֹיַ א וֶ ועג פַ אר יֶ ְ
אוֹיסנַ אםֲ ,אפִ ילוּ
ְ
ֶמענְ ְטשׁ ָאן
ֵאיינֶ ער ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר וֶ ועט שׁוֹין
ערנֶ ען
ישׁט זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
יטן ֶרבִּ ינְ 'ס
תּוֹרהֶ ,קען עֶ ר ָאבֶּ ער ִמ ְ
ָ
קוּמען גָ אר ַא ַסא,
וֶ ועג אוֹיָ אנְ ֶ
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ו

תּוֹרה אוֹיף ֶדעם וֶ ועג וִ וי ַאזוֹי ֶדער
ָ
ערנְ ט אוּנְ ז ,וַ וייל נָ אר ָדאס
ֶרבִּ י לֶ ְ
תּוֹרה אוּן
בְּ לַ ייבְּ ט פוּן ַא ֶמענְ ְטשִׁ ,די ָ
ְתּפִ לָ ה אוּן ַמ ֲע ִשֹים טוֹבִ ים וָ ואס ֶדער
ֶמענְ ְטשׁ טוּט ָדאס בַּ אגְ לֵ ייט ִאים
אוֹיף ְשׁ ֶטענְ ִדיג ,אוּן ָדאס ַמאכְ ט
ֶדעם לֶ עבְּ ן זִ יס ,אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן
אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.

אר ְשׁ ֵטיין
ישׁט פַ ְ
ארף נִ ְ
וַ וייל ֶמען ַד ְ
עדענְ ְקןֶ ,מען
ישׁט גֶ ֶ
ארף נִ ְ
אוּן ֶמען ַד ְ
וער ֶטער אוּן
ארף בְּ לוֹיז זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
ַד ְ
ִמיט ֶדעם וֶ ועט ֶמען שׁוֹין זוֹכֶ ה זַ יין
גוּט'ס.
צוּ ַאלֶ עס ְ
אוּן ֲאפִ ילוּ ֵאיינֶ ער וָ ואס ֶקען יָ א
אר ְשׁ ֵטייט יָ א
ערנֶ ען עֶ ר פַ ְ
לֶ ְ
ערנֶ ען ֶקען אוֹי נִ ְיצן ִדי וֶ ועג,
לֶ ְ
וַ וייל עֶ ס ִאיז ָדא גֶ ענוּג אוּן נָ א
ישׁט
ייטן וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ֶקען נִ ְ
ַצ ְ
ישׁט
עריג ,עֶ ר ָהאט נִ ְ
עה ִ
ערנֶ ען גֶ ֶ
לֶ ְ
ֶדעם ָקאפּ אוֹיפְ 'ן פְּ לַ אץ ,אוּן וֶ וען
ערנֶ ען
ֶמען ֵמיינְ ט ַאז ֶמען ֶקען נָ אר לֶ ְ
עמאלְ ְט'ס גֵ ייט ַאוֶ ועק
בְּ עִ יוּןֶ ,ד ָ
ישׁטָ ,אבֶּ ער
ארנִ ְ
ַא ַסאַ צייט ִמיט גָ ְ
וֶ וען ֶמען פָ אלְ גְ ט ֶדעם ֶרבִּ ינְ 'ס ֶד ֶר
ערנֶ ען ֲאפִ ילוּ וֶ וען
ַהלִ ימוּד ,צוּ לֶ ְ
דוּרֶ דעם
ישׁטְ ,
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֶמען פַ ְ
ישׁט
ארבְּ ֶרענְ גְ ט ֶמען ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
פַ ְ
ַקיין ַצייטֶ ,מען ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג
תּוֹרה.
נוּמען ִמיט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
אר ֶ
פַ ְ

ַמ ֲﬠ ƒביר ƒס ¿„ ָר ‰זַ יין
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ַ
אוֹיִ איז
עוֹרר וֶ ועגְ ן ִדי גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
ְמ ֵ
ִמ ְצוָ ה פוּן ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ ייןִ ,אין
יידער
וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן זֶ ענֶ ען לַ ֶ
ְמזַ לְ זֵ לִ ,די גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )בְּ ָרכוֹת ח,(.
יוֹתיו עִ ם
לְ עוֹלָ ם יַ ְשׁלִ ים ָא ָדם פַּ ְר ִשׁ ָ
ַה ִצּבּוּר ָשׁנִ ים ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּם,
יוֹתיו עִ ם ַה ִצּבּוּר
ֶשׁכָּ ל ַה ַמ ְשׁלִ ים פַּ ְר ִשׁ ָ
נוֹתיוֶ ,מענְ ְט ְשׁן
וּשׁ ָ
ַמ ֲא ִריכִ ין לוֹ יָ ָמיו ְ
ארט ְסגוּלוֹת פַ אר
זוּכְ ן ַאלֶ ע ָס ְ
ֲא ִריכוּת יָ ִמים ִאין ִדי ַצייט וָ ואס ִדי
ארע ַהבְ ָט ָחה
ַחזַ "ל גֶ עבְּ ן אוּנְ ז ַא ְקלָ ֶ
עדע
ַאז וֶ וער עֶ ס ִאיז ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה יֶ ֶ
וָ וא וֶ ועט ָהאבְּ ן ֲא ִריכוּת יָ ִמים אוּן
וערן פוּן ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ְט'ס.
נִ יצוֹל וֶ ְ

וּב ֲא ִריכוּת
)עַ יֵ ין ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ימן ע"וַּ ,
בְּ קוּנְ ְט ֵרס ֵס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד(.

ישׁ ָטא ַקיין ִשׁיעוּר
אוּן עֶ ס ִאיז נִ ְ
מוֹה ָרא"שׁ
ָא ֶדער ְד ָר ָשׁה וָ ואס ֲ
עדט בְּ ַרבִּ ים וָ ואס עֶ ר
יט"א ֶר ְ
ְשׁלִ ָ
עוֹרר זַ יין אוֹיף ִדי
ישׁט ְמ ֵ
זָ אל נִ ְ
עדן ַא ַסא צוּם
ְצוֵ ויי נְ קוּדוֹת צוּ ֶר ְ
ערנֶ ען ַא ַסא
ער ְשׁ ְטן אוּן צוּ לֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
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אר ְשׁ ֵטיין
ישׁט פַ ְ
ארף נִ ְ
וַ וייל ֶמען ַד ְ
עדענְ ְקןֶ ,מען
ישׁט גֶ ֶ
ארף נִ ְ
אוּן ֶמען ַד ְ
וער ֶטער אוּן
ארף בְּ לוֹיז זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
ַד ְ
ִמיט ֶדעם וֶ ועט ֶמען שׁוֹין זוֹכֶ ה זַ יין
גוּט'ס.
צוּ ַאלֶ עס ְ
אוּן ֲאפִ ילוּ ֵאיינֶ ער וָ ואס ֶקען יָ א
אר ְשׁ ֵטייט יָ א
ערנֶ ען עֶ ר פַ ְ
לֶ ְ
ערנֶ ען ֶקען אוֹי נִ ְיצן ִדי וֶ ועג,
לֶ ְ
וַ וייל עֶ ס ִאיז ָדא גֶ ענוּג אוּן נָ א
ישׁט
ייטן וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ֶקען נִ ְ
ַצ ְ
ישׁט
עריג ,עֶ ר ָהאט נִ ְ
עה ִ
ערנֶ ען גֶ ֶ
לֶ ְ
ֶדעם ָקאפּ אוֹיפְ 'ן פְּ לַ אץ ,אוּן וֶ וען
ערנֶ ען
ֶמען ֵמיינְ ט ַאז ֶמען ֶקען נָ אר לֶ ְ
עמאלְ ְט'ס גֵ ייט ַאוֶ ועק
בְּ עִ יוּןֶ ,ד ָ
ישׁטָ ,אבֶּ ער
ארנִ ְ
ַא ַסאַ צייט ִמיט גָ ְ
וֶ וען ֶמען פָ אלְ גְ ט ֶדעם ֶרבִּ ינְ 'ס ֶד ֶר
ערנֶ ען ֲאפִ ילוּ וֶ וען
ַהלִ ימוּד ,צוּ לֶ ְ
דוּרֶ דעם
ישׁטְ ,
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֶמען פַ ְ
ישׁט
ארבְּ ֶרענְ גְ ט ֶמען ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
פַ ְ
ַקיין ַצייטֶ ,מען ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג
תּוֹרה.
נוּמען ִמיט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
אר ֶ
פַ ְ
וּב ֲא ִריכוּת
)עַ יֵ ין ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ימן ע"וַּ ,
בְּ קוּנְ ְט ֵרס ֵס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד(.

ישׁ ָטא ַקיין ִשׁיעוּר
אוּן עֶ ס ִאיז נִ ְ
מוֹה ָרא"שׁ
ָא ֶדער ְד ָר ָשׁה וָ ואס ֲ
עדט בְּ ַרבִּ ים וָ ואס עֶ ר
יט"א ֶר ְ
ְשׁלִ ָ
עוֹרר זַ יין אוֹיף ִדי
ישׁט ְמ ֵ
זָ אל נִ ְ
עדן ַא ַסא צוּם
ְצוֵ ויי נְ קוּדוֹת צוּ ֶר ְ
ערנֶ ען ַא ַסא
ער ְשׁ ְטן אוּן צוּ לֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ

‡ וו‡רט פון „י מע˙י˜ים

ארוָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן
אוּן ִדי ִסיבָּ ה פַ ְ
ישׁט ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה ִאיז
זֶ ענֶ ען נִ ְ
וַ וייל ֶמען ֵמיינְ ט ַאז ֶמען מוּז עֶ ס

ו
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תּוֹרה אוֹיף ֶדעם וֶ ועג וִ וי ַאזוֹי ֶדער
ָ
ערנְ ט אוּנְ ז ,וַ וייל נָ אר ָדאס
ֶרבִּ י לֶ ְ
תּוֹרה אוּן
בְּ לַ ייבְּ ט פוּן ַא ֶמענְ ְטשִׁ ,די ָ
ְתּפִ לָ ה אוּן ַמ ֲע ִשֹים טוֹבִ ים וָ ואס ֶדער
ֶמענְ ְטשׁ טוּט ָדאס בַּ אגְ לֵ ייט ִאים
אוֹיף ְשׁ ֶטענְ ִדיג ,אוּן ָדאס ַמאכְ ט
ֶדעם לֶ עבְּ ן זִ יס ,אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן
אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
ַמ ֲﬠ ƒביר ƒס ¿„ ָר ‰זַ יין
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ַ
אוֹיִ איז
עוֹרר וֶ ועגְ ן ִדי גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
ְמ ֵ
ִמ ְצוָ ה פוּן ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ ייןִ ,אין
יידער
וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן זֶ ענֶ ען לַ ֶ
ְמזַ לְ זֵ לִ ,די גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )בְּ ָרכוֹת ח,(.
יוֹתיו עִ ם
לְ עוֹלָ ם יַ ְשׁלִ ים ָא ָדם פַּ ְר ִשׁ ָ
ַה ִצּבּוּר ָשׁנִ ים ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּם,
יוֹתיו עִ ם ַה ִצּבּוּר
ֶשׁכָּ ל ַה ַמ ְשׁלִ ים פַּ ְר ִשׁ ָ
נוֹתיוֶ ,מענְ ְט ְשׁן
וּשׁ ָ
ַמ ֲא ִריכִ ין לוֹ יָ ָמיו ְ
ארט ְסגוּלוֹת פַ אר
זוּכְ ן ַאלֶ ע ָס ְ
ֲא ִריכוּת יָ ִמים ִאין ִדי ַצייט וָ ואס ִדי
ארע ַהבְ ָט ָחה
ַחזַ "ל גֶ עבְּ ן אוּנְ ז ַא ְקלָ ֶ
עדע
ַאז וֶ וער עֶ ס ִאיז ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה יֶ ֶ
וָ וא וֶ ועט ָהאבְּ ן ֲא ִריכוּת יָ ִמים אוּן
וערן פוּן ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ְט'ס.
נִ יצוֹל וֶ ְ
ארוָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן
אוּן ִדי ִסיבָּ ה פַ ְ
ישׁט ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה ִאיז
זֶ ענֶ ען נִ ְ
וַ וייל ֶמען ֵמיינְ ט ַאז ֶמען מוּז עֶ ס
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תּוֹרה אוֹיף ֶדעם וֶ ועג וִ וי ַאזוֹי ֶדער
ָ
ערנְ ט אוּנְ ז ,וַ וייל נָ אר ָדאס
ֶרבִּ י לֶ ְ
תּוֹרה אוּן
בְּ לַ ייבְּ ט פוּן ַא ֶמענְ ְטשִׁ ,די ָ
ְתּפִ לָ ה אוּן ַמ ֲע ִשֹים טוֹבִ ים וָ ואס ֶדער
ֶמענְ ְטשׁ טוּט ָדאס בַּ אגְ לֵ ייט ִאים
אוֹיף ְשׁ ֶטענְ ִדיג ,אוּן ָדאס ַמאכְ ט
ֶדעם לֶ עבְּ ן זִ יס ,אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן
אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.

אר ְשׁ ֵטיין
ישׁט פַ ְ
ארף נִ ְ
וַ וייל ֶמען ַד ְ
עדענְ ְקןֶ ,מען
ישׁט גֶ ֶ
ארף נִ ְ
אוּן ֶמען ַד ְ
וער ֶטער אוּן
ארף בְּ לוֹיז זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
ַד ְ
ִמיט ֶדעם וֶ ועט ֶמען שׁוֹין זוֹכֶ ה זַ יין
גוּט'ס.
צוּ ַאלֶ עס ְ
אוּן ֲאפִ ילוּ ֵאיינֶ ער וָ ואס ֶקען יָ א
אר ְשׁ ֵטייט יָ א
ערנֶ ען עֶ ר פַ ְ
לֶ ְ
ערנֶ ען ֶקען אוֹי נִ ְיצן ִדי וֶ ועג,
לֶ ְ
וַ וייל עֶ ס ִאיז ָדא גֶ ענוּג אוּן נָ א
ישׁט
ייטן וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ֶקען נִ ְ
ַצ ְ
ישׁט
עריג ,עֶ ר ָהאט נִ ְ
עה ִ
ערנֶ ען גֶ ֶ
לֶ ְ
ֶדעם ָקאפּ אוֹיפְ 'ן פְּ לַ אץ ,אוּן וֶ וען
ערנֶ ען
ֶמען ֵמיינְ ט ַאז ֶמען ֶקען נָ אר לֶ ְ
עמאלְ ְט'ס גֵ ייט ַאוֶ ועק
בְּ עִ יוּןֶ ,ד ָ
ישׁטָ ,אבֶּ ער
ארנִ ְ
ַא ַסאַ צייט ִמיט גָ ְ
וֶ וען ֶמען פָ אלְ גְ ט ֶדעם ֶרבִּ ינְ 'ס ֶד ֶר
ערנֶ ען ֲאפִ ילוּ וֶ וען
ַהלִ ימוּד ,צוּ לֶ ְ
דוּרֶ דעם
ישׁטְ ,
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֶמען פַ ְ
ישׁט
ארבְּ ֶרענְ גְ ט ֶמען ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
פַ ְ
ַקיין ַצייטֶ ,מען ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג
תּוֹרה.
נוּמען ִמיט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
אר ֶ
פַ ְ

ַמ ֲﬠ ƒביר ƒס ¿„ ָר ‰זַ יין
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ַ
אוֹיִ איז
עוֹרר וֶ ועגְ ן ִדי גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
ְמ ֵ
ִמ ְצוָ ה פוּן ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ ייןִ ,אין
יידער
וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן זֶ ענֶ ען לַ ֶ
ְמזַ לְ זֵ לִ ,די גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )בְּ ָרכוֹת ח,(.
יוֹתיו עִ ם
לְ עוֹלָ ם יַ ְשׁלִ ים ָא ָדם פַּ ְר ִשׁ ָ
ַה ִצּבּוּר ָשׁנִ ים ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּם,
יוֹתיו עִ ם ַה ִצּבּוּר
ֶשׁכָּ ל ַה ַמ ְשׁלִ ים פַּ ְר ִשׁ ָ
נוֹתיוֶ ,מענְ ְט ְשׁן
וּשׁ ָ
ַמ ֲא ִריכִ ין לוֹ יָ ָמיו ְ
ארט ְסגוּלוֹת פַ אר
זוּכְ ן ַאלֶ ע ָס ְ
ֲא ִריכוּת יָ ִמים ִאין ִדי ַצייט וָ ואס ִדי
ארע ַהבְ ָט ָחה
ַחזַ "ל גֶ עבְּ ן אוּנְ ז ַא ְקלָ ֶ
עדע
ַאז וֶ וער עֶ ס ִאיז ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה יֶ ֶ
וָ וא וֶ ועט ָהאבְּ ן ֲא ִריכוּת יָ ִמים אוּן
וערן פוּן ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ְט'ס.
נִ יצוֹל וֶ ְ

וּב ֲא ִריכוּת
)עַ יֵ ין ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ימן ע"וַּ ,
בְּ קוּנְ ְט ֵרס ֵס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד(.

ישׁ ָטא ַקיין ִשׁיעוּר
אוּן עֶ ס ִאיז נִ ְ
מוֹה ָרא"שׁ
ָא ֶדער ְד ָר ָשׁה וָ ואס ֲ
עדט בְּ ַרבִּ ים וָ ואס עֶ ר
יט"א ֶר ְ
ְשׁלִ ָ
עוֹרר זַ יין אוֹיף ִדי
ישׁט ְמ ֵ
זָ אל נִ ְ
עדן ַא ַסא צוּם
ְצוֵ ויי נְ קוּדוֹת צוּ ֶר ְ
ערנֶ ען ַא ַסא
ער ְשׁ ְטן אוּן צוּ לֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
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אר ְשׁ ֵטיין
ישׁט פַ ְ
ארף נִ ְ
וַ וייל ֶמען ַד ְ
עדענְ ְקןֶ ,מען
ישׁט גֶ ֶ
ארף נִ ְ
אוּן ֶמען ַד ְ
וער ֶטער אוּן
ארף בְּ לוֹיז זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
ַד ְ
ִמיט ֶדעם וֶ ועט ֶמען שׁוֹין זוֹכֶ ה זַ יין
גוּט'ס.
צוּ ַאלֶ עס ְ
אוּן ֲאפִ ילוּ ֵאיינֶ ער וָ ואס ֶקען יָ א
אר ְשׁ ֵטייט יָ א
ערנֶ ען עֶ ר פַ ְ
לֶ ְ
ערנֶ ען ֶקען אוֹי נִ ְיצן ִדי וֶ ועג,
לֶ ְ
וַ וייל עֶ ס ִאיז ָדא גֶ ענוּג אוּן נָ א
ישׁט
ייטן וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ֶקען נִ ְ
ַצ ְ
ישׁט
עריג ,עֶ ר ָהאט נִ ְ
עה ִ
ערנֶ ען גֶ ֶ
לֶ ְ
ֶדעם ָקאפּ אוֹיפְ 'ן פְּ לַ אץ ,אוּן וֶ וען
ערנֶ ען
ֶמען ֵמיינְ ט ַאז ֶמען ֶקען נָ אר לֶ ְ
עמאלְ ְט'ס גֵ ייט ַאוֶ ועק
בְּ עִ יוּןֶ ,ד ָ
ישׁטָ ,אבֶּ ער
ארנִ ְ
ַא ַסאַ צייט ִמיט גָ ְ
וֶ וען ֶמען פָ אלְ גְ ט ֶדעם ֶרבִּ ינְ 'ס ֶד ֶר
ערנֶ ען ֲאפִ ילוּ וֶ וען
ַהלִ ימוּד ,צוּ לֶ ְ
דוּרֶ דעם
ישׁטְ ,
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֶמען פַ ְ
ישׁט
ארבְּ ֶרענְ גְ ט ֶמען ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
פַ ְ
ַקיין ַצייטֶ ,מען ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג
תּוֹרה.
נוּמען ִמיט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
אר ֶ
פַ ְ
וּב ֲא ִריכוּת
)עַ יֵ ין ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ימן ע"וַּ ,
בְּ קוּנְ ְט ֵרס ֵס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד(.

ישׁ ָטא ַקיין ִשׁיעוּר
אוּן עֶ ס ִאיז נִ ְ
מוֹה ָרא"שׁ
ָא ֶדער ְד ָר ָשׁה וָ ואס ֲ
עדט בְּ ַרבִּ ים וָ ואס עֶ ר
יט"א ֶר ְ
ְשׁלִ ָ
עוֹרר זַ יין אוֹיף ִדי
ישׁט ְמ ֵ
זָ אל נִ ְ
עדן ַא ַסא צוּם
ְצוֵ ויי נְ קוּדוֹת צוּ ֶר ְ
ערנֶ ען ַא ַסא
ער ְשׁ ְטן אוּן צוּ לֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
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ארוָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן
אוּן ִדי ִסיבָּ ה פַ ְ
ישׁט ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה ִאיז
זֶ ענֶ ען נִ ְ
וַ וייל ֶמען ֵמיינְ ט ַאז ֶמען מוּז עֶ ס

ו
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תּוֹרה אוֹיף ֶדעם וֶ ועג וִ וי ַאזוֹי ֶדער
ָ
ערנְ ט אוּנְ ז ,וַ וייל נָ אר ָדאס
ֶרבִּ י לֶ ְ
תּוֹרה אוּן
בְּ לַ ייבְּ ט פוּן ַא ֶמענְ ְטשִׁ ,די ָ
ְתּפִ לָ ה אוּן ַמ ֲע ִשֹים טוֹבִ ים וָ ואס ֶדער
ֶמענְ ְטשׁ טוּט ָדאס בַּ אגְ לֵ ייט ִאים
אוֹיף ְשׁ ֶטענְ ִדיג ,אוּן ָדאס ַמאכְ ט
ֶדעם לֶ עבְּ ן זִ יס ,אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן
אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
ַמ ֲﬠ ƒביר ƒס ¿„ ָר ‰זַ יין
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ַ
אוֹיִ איז
עוֹרר וֶ ועגְ ן ִדי גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
ְמ ֵ
ִמ ְצוָ ה פוּן ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ ייןִ ,אין
יידער
וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן זֶ ענֶ ען לַ ֶ
ְמזַ לְ זֵ לִ ,די גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )בְּ ָרכוֹת ח,(.
יוֹתיו עִ ם
לְ עוֹלָ ם יַ ְשׁלִ ים ָא ָדם פַּ ְר ִשׁ ָ
ַה ִצּבּוּר ָשׁנִ ים ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּם,
יוֹתיו עִ ם ַה ִצּבּוּר
ֶשׁכָּ ל ַה ַמ ְשׁלִ ים פַּ ְר ִשׁ ָ
נוֹתיוֶ ,מענְ ְט ְשׁן
וּשׁ ָ
ַמ ֲא ִריכִ ין לוֹ יָ ָמיו ְ
ארט ְסגוּלוֹת פַ אר
זוּכְ ן ַאלֶ ע ָס ְ
ֲא ִריכוּת יָ ִמים ִאין ִדי ַצייט וָ ואס ִדי
ארע ַהבְ ָט ָחה
ַחזַ "ל גֶ עבְּ ן אוּנְ ז ַא ְקלָ ֶ
עדע
ַאז וֶ וער עֶ ס ִאיז ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה יֶ ֶ
וָ וא וֶ ועט ָהאבְּ ן ֲא ִריכוּת יָ ִמים אוּן
וערן פוּן ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ְט'ס.
נִ יצוֹל וֶ ְ
ארוָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן
אוּן ִדי ִסיבָּ ה פַ ְ
ישׁט ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה ִאיז
זֶ ענֶ ען נִ ְ
וַ וייל ֶמען ֵמיינְ ט ַאז ֶמען מוּז עֶ ס
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יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
אוּן ֲ
ָדאס ִאיז ְקלָ אר ַאז וֶ וער עֶ ס ִאיז
ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה וֶ ועט ָהאבְּ ן יֶ ענֶ ע וָ וא
אקע וָ וא ,עֶ ר וֶ ועט
עשׁ ַמ ֶ
גוּטע גֶ ְ
ַא ֶ
ישׁט
יח זַ יין ,אוּן וֶ וער עֶ ס ִאיז נִ ְ
ַמ ְצלִ ַ
ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה וֶ ועט ָהאבְּ ן יֶ ענֶ ע וָ וא
עֶ פֶּ עס ַא ָצ ָרה בְּ גוּף ָא ֶדער בְּ ָממוֹן
ערפַ אר ִאיז ִדי
ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ,אוּן ֶד ְ
טוּהן ַאזוֹי וִ וי ֶדער
עס ֶטע זַ א צוּ ְ
בֶּ ְ
ְמ ַחבֵּ ר פַּ ְס ֶק'נְ ט אוּן ָאנְ הוֹיבְּ ן פוּן
עדע
זוּנְ ָטאג ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען יֶ ֶ
וָ ואַ מ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ יין.

ייטאג
ייטאג ,אוּן פְ ַר ָ
טוּהן פְ ַר ָ
נָ אר ְ
ישׁט ַקיין
ָהאט ֶמען גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך נִ ְ
אר ְשׁלֶ עפְּ ט
ערצוּ ,אוּן ַאזוֹי פַ ְ
ַצייט ֶד ְ
ישׁט ַמ ֲעבִ יר
זִ י עֶ ס אוּן ֶמען ִאיז נִ ְ
ִס ְד ָרהָ ,אבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ֶמען
ֶקען ָאנְ ֵהייבְּ ן ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ יין שׁוֹין
פוּן ָאנְ הוֹיבּ וָ וא פוּן זוּנְ ָטאגַ ,אזוֹי
וערט גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט ִאין ֻשׁלְ ָחן עָ רוּ
וֶ ְ
)אוֹרח ַחיִ ים ִס ָימן רפ"ג ְסעִ יף ה'(ִ :מיוֹם
ַ
ִראשׁוֹן וְ ֵאילָ  נִ ְק ָרא עִ ם ַה ִציבּוּרַ ,אז
פוּן זוּנְ ָטאג ֶקען ֶמען שׁוֹין ַמ ֲעבִ יר
אטשׁ ֶדער ֲא ִר"י ַה ָקדוֹשׁ
ִס ְד ָרה זַ יין ,כָ ְ
טוּהן
אקע ַאז ֶמען זָ אל עֶ ס ְ
זָ אגְ ט ַט ֶ
עהט בַּ יי
ייטאגָ ,אבֶּ ער וֶ וער עֶ ס זֶ ְ
פְ ַר ָ
ערצוּ,
ישׁט ָאן ֶד ְ
קוּמט נִ ְ
זִ יַ אז עֶ ר ְ
דוּרַ א וָ וא נָ א
אוּן לְ ַמ ֲע ֵשׂה גֵ ייט ְ
ישׁט ַמ ֲעבִ יר
ַא וָ וא וָ ואס עֶ ר ִאיז נִ ְ
ער ֵהייט
רוּהיגֶ ְ
ִס ְד ָרה ,עֶ ר ֶקען זִ יִ 
שׁוּטע ֲהלָ כָ ה ַאז
ארלָ אזְ ן אוֹיף ִדי פָּ ֶ
פַ ְ
ֶמען ֶקען שׁוֹין ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ יין פוּן
זוּנְ ָטאג.

ערפַ אר ִאיז אוּנְ ז ַא
אוּן ֶד ְ
גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע זְ כִ יָ ה ַארוֹיס
צוּ גֶ עבְּ ן ֶדעם ֵספֶ רַ ,אז ֶמען זָ אל
יטן
אר ְקן צוּ גֵ יין ִמ ְ
זִ יֶ קענֶ ען ְשׁ ַט ְ
ֶרבִּ ינְ 'ס עֵ צוֹת אוּן עֶ ס נִ ְיצן לְ ַמ ֲע ֶשׂה
ִאינֶ עם ָטאג ֶטעגְ לִ יכְ ן לֶ עבְּ ן.
˙¿ ‰ƒנַ ˆּ¿ ל ּו˙
אטאנֶ עןַ ,אז
ָאבֶּ ער ִמיר מוּזְ ן בַּ ָ
אטשׁ ִמיר ָהאבְּ ן ַא ַריינְ גֶ עלֵ ייגְ ט
כָ ְ
ייט ְשׁן ִדי
פִ יל כּוֹחוֹת ִאיבֶּ ער צוּ ַט ְ
מוֹה ָרא"שׁ
ַאלֶ ע ַמ ֲא ָמ ִרים ַאזוֹי וִ וי ֲ
יט"א ָהאט עֶ ס גֶ עזָ אגְ ט ,אוּן
ְשׁלִ ָ
ועקגֵ יין פוּן ְמכַ וֵ וןִ ,איז ָדא
ישׁט ַאוֶ ְ
נִ ְ
ישׁט ֶמעגְ לִ יַ אז ִמיר זָ אלְ ן
ָאבֶּ ער נִ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן טוֹעֶ ה גֶ עוֶ וען ִאין
זִ י נִ ְ
ערפַ אר אוֹיבּ
ויסע זַ אכְ ן ,אוּן ֶד ְ
גֶ עוִ ֶ

זוּנְ ָטאג ִאיז ֶמען ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה
בִּ יז ֵשׁנִ י אוּן ָמאנְ ָטאג בִּ יז
וייטער בִּ יז סוֹף
ישׁי אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
ְשׁלִ ִ
וָ ואִ איז ֶמען זוֹכֶ ה צוּ עֶ נְ ִדיגְ ן ִדי
גַ אנְ ֶצע ִס ְד ָרה ְשׁנַ יִ ם ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד
ַתּ ְרגוּם ,אוּן וֶ וער עֶ ס ִאיז זוֹכֶ ה ֶקען
נָ א צוּלֵ ייגְ ן ִדי ַר ִשׁ"י אוֹי.
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ייטאג
ייטאג ,אוּן פְ ַר ָ
טוּהן פְ ַר ָ
נָ אר ְ
ישׁט ַקיין
ָהאט ֶמען גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך נִ ְ
אר ְשׁלֶ עפְּ ט
ערצוּ ,אוּן ַאזוֹי פַ ְ
ַצייט ֶד ְ
ישׁט ַמ ֲעבִ יר
זִ י עֶ ס אוּן ֶמען ִאיז נִ ְ
ִס ְד ָרהָ ,אבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ֶמען
ֶקען ָאנְ ֵהייבְּ ן ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ יין שׁוֹין
פוּן ָאנְ הוֹיבּ וָ וא פוּן זוּנְ ָטאגַ ,אזוֹי
וערט גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט ִאין ֻשׁלְ ָחן עָ רוּ
וֶ ְ
)אוֹרח ַחיִ ים ִס ָימן רפ"ג ְסעִ יף ה'(ִ :מיוֹם
ַ
ִראשׁוֹן וְ ֵאילָ  נִ ְק ָרא עִ ם ַה ִציבּוּרַ ,אז
פוּן זוּנְ ָטאג ֶקען ֶמען שׁוֹין ַמ ֲעבִ יר
אטשׁ ֶדער ֲא ִר"י ַה ָקדוֹשׁ
ִס ְד ָרה זַ יין ,כָ ְ
טוּהן
אקע ַאז ֶמען זָ אל עֶ ס ְ
זָ אגְ ט ַט ֶ
עהט בַּ יי
ייטאגָ ,אבֶּ ער וֶ וער עֶ ס זֶ ְ
פְ ַר ָ
ערצוּ,
ישׁט ָאן ֶד ְ
קוּמט נִ ְ
זִ יַ אז עֶ ר ְ
דוּרַ א וָ וא נָ א
אוּן לְ ַמ ֲע ֵשׂה גֵ ייט ְ
ישׁט ַמ ֲעבִ יר
ַא וָ וא וָ ואס עֶ ר ִאיז נִ ְ
ער ֵהייט
רוּהיגֶ ְ
ִס ְד ָרה ,עֶ ר ֶקען זִ יִ 
שׁוּטע ֲהלָ כָ ה ַאז
ארלָ אזְ ן אוֹיף ִדי פָּ ֶ
פַ ְ
ֶמען ֶקען שׁוֹין ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ יין פוּן
זוּנְ ָטאג.
זוּנְ ָטאג ִאיז ֶמען ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה
בִּ יז ֵשׁנִ י אוּן ָמאנְ ָטאג בִּ יז
וייטער בִּ יז סוֹף
ישׁי אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
ְשׁלִ ִ
וָ ואִ איז ֶמען זוֹכֶ ה צוּ עֶ נְ ִדיגְ ן ִדי
גַ אנְ ֶצע ִס ְד ָרה ְשׁנַ יִ ם ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד
ַתּ ְרגוּם ,אוּן וֶ וער עֶ ס ִאיז זוֹכֶ ה ֶקען
נָ א צוּלֵ ייגְ ן ִדי ַר ִשׁ"י אוֹי.
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יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
אוּן ֲ
ָדאס ִאיז ְקלָ אר ַאז וֶ וער עֶ ס ִאיז
ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה וֶ ועט ָהאבְּ ן יֶ ענֶ ע וָ וא
אקע וָ וא ,עֶ ר וֶ ועט
עשׁ ַמ ֶ
גוּטע גֶ ְ
ַא ֶ
ישׁט
יח זַ יין ,אוּן וֶ וער עֶ ס ִאיז נִ ְ
ַמ ְצלִ ַ
ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה וֶ ועט ָהאבְּ ן יֶ ענֶ ע וָ וא
עֶ פֶּ עס ַא ָצ ָרה בְּ גוּף ָא ֶדער בְּ ָממוֹן
ערפַ אר ִאיז ִדי
ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ,אוּן ֶד ְ
טוּהן ַאזוֹי וִ וי ֶדער
עס ֶטע זַ א צוּ ְ
בֶּ ְ
ְמ ַחבֵּ ר פַּ ְס ֶק'נְ ט אוּן ָאנְ הוֹיבְּ ן פוּן
עדע
זוּנְ ָטאג ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען יֶ ֶ
וָ ואַ מ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ יין.
ערפַ אר ִאיז אוּנְ ז ַא
אוּן ֶד ְ
גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע זְ כִ יָ ה ַארוֹיס
צוּ גֶ עבְּ ן ֶדעם ֵספֶ רַ ,אז ֶמען זָ אל
יטן
אר ְקן צוּ גֵ יין ִמ ְ
זִ יֶ קענֶ ען ְשׁ ַט ְ
ֶרבִּ ינְ 'ס עֵ צוֹת אוּן עֶ ס נִ ְיצן לְ ַמ ֲע ֶשׂה
ִאינֶ עם ָטאג ֶטעגְ לִ יכְ ן לֶ עבְּ ן.
˙¿ ‰ƒנַ ˆּ¿ ל ּו˙
אטאנֶ עןַ ,אז
ָאבֶּ ער ִמיר מוּזְ ן בַּ ָ
אטשׁ ִמיר ָהאבְּ ן ַא ַריינְ גֶ עלֵ ייגְ ט
כָ ְ
ייט ְשׁן ִדי
פִ יל כּוֹחוֹת ִאיבֶּ ער צוּ ַט ְ
מוֹה ָרא"שׁ
ַאלֶ ע ַמ ֲא ָמ ִרים ַאזוֹי וִ וי ֲ
יט"א ָהאט עֶ ס גֶ עזָ אגְ ט ,אוּן
ְשׁלִ ָ
ועקגֵ יין פוּן ְמכַ וֵ וןִ ,איז ָדא
ישׁט ַאוֶ ְ
נִ ְ
ישׁט ֶמעגְ לִ יַ אז ִמיר זָ אלְ ן
ָאבֶּ ער נִ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן טוֹעֶ ה גֶ עוֶ וען ִאין
זִ י נִ ְ
ערפַ אר אוֹיבּ
ויסע זַ אכְ ן ,אוּן ֶד ְ
גֶ עוִ ֶ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ז

יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
אוּן ֲ
ָדאס ִאיז ְקלָ אר ַאז וֶ וער עֶ ס ִאיז
ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה וֶ ועט ָהאבְּ ן יֶ ענֶ ע וָ וא
אקע וָ וא ,עֶ ר וֶ ועט
עשׁ ַמ ֶ
גוּטע גֶ ְ
ַא ֶ
ישׁט
יח זַ יין ,אוּן וֶ וער עֶ ס ִאיז נִ ְ
ַמ ְצלִ ַ
ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה וֶ ועט ָהאבְּ ן יֶ ענֶ ע וָ וא
עֶ פֶּ עס ַא ָצ ָרה בְּ גוּף ָא ֶדער בְּ ָממוֹן
ערפַ אר ִאיז ִדי
ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ,אוּן ֶד ְ
טוּהן ַאזוֹי וִ וי ֶדער
עס ֶטע זַ א צוּ ְ
בֶּ ְ
ְמ ַחבֵּ ר פַּ ְס ֶק'נְ ט אוּן ָאנְ הוֹיבְּ ן פוּן
עדע
זוּנְ ָטאג ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען יֶ ֶ
וָ ואַ מ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ יין.

ייטאג
ייטאג ,אוּן פְ ַר ָ
טוּהן פְ ַר ָ
נָ אר ְ
ישׁט ַקיין
ָהאט ֶמען גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך נִ ְ
אר ְשׁלֶ עפְּ ט
ערצוּ ,אוּן ַאזוֹי פַ ְ
ַצייט ֶד ְ
ישׁט ַמ ֲעבִ יר
זִ י עֶ ס אוּן ֶמען ִאיז נִ ְ
ִס ְד ָרהָ ,אבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ֶמען
ֶקען ָאנְ ֵהייבְּ ן ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ יין שׁוֹין
פוּן ָאנְ הוֹיבּ וָ וא פוּן זוּנְ ָטאגַ ,אזוֹי
וערט גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט ִאין ֻשׁלְ ָחן עָ רוּ
וֶ ְ
)אוֹרח ַחיִ ים ִס ָימן רפ"ג ְסעִ יף ה'(ִ :מיוֹם
ַ
ִראשׁוֹן וְ ֵאילָ  נִ ְק ָרא עִ ם ַה ִציבּוּרַ ,אז
פוּן זוּנְ ָטאג ֶקען ֶמען שׁוֹין ַמ ֲעבִ יר
אטשׁ ֶדער ֲא ִר"י ַה ָקדוֹשׁ
ִס ְד ָרה זַ יין ,כָ ְ
טוּהן
אקע ַאז ֶמען זָ אל עֶ ס ְ
זָ אגְ ט ַט ֶ
עהט בַּ יי
ייטאגָ ,אבֶּ ער וֶ וער עֶ ס זֶ ְ
פְ ַר ָ
ערצוּ,
ישׁט ָאן ֶד ְ
קוּמט נִ ְ
זִ יַ אז עֶ ר ְ
דוּרַ א וָ וא נָ א
אוּן לְ ַמ ֲע ֵשׂה גֵ ייט ְ
ישׁט ַמ ֲעבִ יר
ַא וָ וא וָ ואס עֶ ר ִאיז נִ ְ
ער ֵהייט
רוּהיגֶ ְ
ִס ְד ָרה ,עֶ ר ֶקען זִ יִ 
שׁוּטע ֲהלָ כָ ה ַאז
ארלָ אזְ ן אוֹיף ִדי פָּ ֶ
פַ ְ
ֶמען ֶקען שׁוֹין ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ יין פוּן
זוּנְ ָטאג.

ערפַ אר ִאיז אוּנְ ז ַא
אוּן ֶד ְ
גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע זְ כִ יָ ה ַארוֹיס
צוּ גֶ עבְּ ן ֶדעם ֵספֶ רַ ,אז ֶמען זָ אל
יטן
אר ְקן צוּ גֵ יין ִמ ְ
זִ יֶ קענֶ ען ְשׁ ַט ְ
ֶרבִּ ינְ 'ס עֵ צוֹת אוּן עֶ ס נִ ְיצן לְ ַמ ֲע ֶשׂה
ִאינֶ עם ָטאג ֶטעגְ לִ יכְ ן לֶ עבְּ ן.
˙¿ ‰ƒנַ ˆּ¿ ל ּו˙
אטאנֶ עןַ ,אז
ָאבֶּ ער ִמיר מוּזְ ן בַּ ָ
אטשׁ ִמיר ָהאבְּ ן ַא ַריינְ גֶ עלֵ ייגְ ט
כָ ְ
ייט ְשׁן ִדי
פִ יל כּוֹחוֹת ִאיבֶּ ער צוּ ַט ְ
מוֹה ָרא"שׁ
ַאלֶ ע ַמ ֲא ָמ ִרים ַאזוֹי וִ וי ֲ
יט"א ָהאט עֶ ס גֶ עזָ אגְ ט ,אוּן
ְשׁלִ ָ
ועקגֵ יין פוּן ְמכַ וֵ וןִ ,איז ָדא
ישׁט ַאוֶ ְ
נִ ְ
ישׁט ֶמעגְ לִ יַ אז ִמיר זָ אלְ ן
ָאבֶּ ער נִ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן טוֹעֶ ה גֶ עוֶ וען ִאין
זִ י נִ ְ
ערפַ אר אוֹיבּ
ויסע זַ אכְ ן ,אוּן ֶד ְ
גֶ עוִ ֶ

זוּנְ ָטאג ִאיז ֶמען ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה
בִּ יז ֵשׁנִ י אוּן ָמאנְ ָטאג בִּ יז
וייטער בִּ יז סוֹף
ישׁי אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
ְשׁלִ ִ
וָ ואִ איז ֶמען זוֹכֶ ה צוּ עֶ נְ ִדיגְ ן ִדי
גַ אנְ ֶצע ִס ְד ָרה ְשׁנַ יִ ם ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד
ַתּ ְרגוּם ,אוּן וֶ וער עֶ ס ִאיז זוֹכֶ ה ֶקען
נָ א צוּלֵ ייגְ ן ִדי ַר ִשׁ"י אוֹי.
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ייטאג
ייטאג ,אוּן פְ ַר ָ
טוּהן פְ ַר ָ
נָ אר ְ
ישׁט ַקיין
ָהאט ֶמען גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך נִ ְ
אר ְשׁלֶ עפְּ ט
ערצוּ ,אוּן ַאזוֹי פַ ְ
ַצייט ֶד ְ
ישׁט ַמ ֲעבִ יר
זִ י עֶ ס אוּן ֶמען ִאיז נִ ְ
ִס ְד ָרהָ ,אבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ֶמען
ֶקען ָאנְ ֵהייבְּ ן ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ יין שׁוֹין
פוּן ָאנְ הוֹיבּ וָ וא פוּן זוּנְ ָטאגַ ,אזוֹי
וערט גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט ִאין ֻשׁלְ ָחן עָ רוּ
וֶ ְ
)אוֹרח ַחיִ ים ִס ָימן רפ"ג ְסעִ יף ה'(ִ :מיוֹם
ַ
ִראשׁוֹן וְ ֵאילָ  נִ ְק ָרא עִ ם ַה ִציבּוּרַ ,אז
פוּן זוּנְ ָטאג ֶקען ֶמען שׁוֹין ַמ ֲעבִ יר
אטשׁ ֶדער ֲא ִר"י ַה ָקדוֹשׁ
ִס ְד ָרה זַ יין ,כָ ְ
טוּהן
אקע ַאז ֶמען זָ אל עֶ ס ְ
זָ אגְ ט ַט ֶ
עהט בַּ יי
ייטאגָ ,אבֶּ ער וֶ וער עֶ ס זֶ ְ
פְ ַר ָ
ערצוּ,
ישׁט ָאן ֶד ְ
קוּמט נִ ְ
זִ יַ אז עֶ ר ְ
דוּרַ א וָ וא נָ א
אוּן לְ ַמ ֲע ֵשׂה גֵ ייט ְ
ישׁט ַמ ֲעבִ יר
ַא וָ וא וָ ואס עֶ ר ִאיז נִ ְ
ער ֵהייט
רוּהיגֶ ְ
ִס ְד ָרה ,עֶ ר ֶקען זִ יִ 
שׁוּטע ֲהלָ כָ ה ַאז
ארלָ אזְ ן אוֹיף ִדי פָּ ֶ
פַ ְ
ֶמען ֶקען שׁוֹין ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ יין פוּן
זוּנְ ָטאג.
זוּנְ ָטאג ִאיז ֶמען ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה
בִּ יז ֵשׁנִ י אוּן ָמאנְ ָטאג בִּ יז
וייטער בִּ יז סוֹף
ישׁי אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
ְשׁלִ ִ
וָ ואִ איז ֶמען זוֹכֶ ה צוּ עֶ נְ ִדיגְ ן ִדי
גַ אנְ ֶצע ִס ְד ָרה ְשׁנַ יִ ם ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד
ַתּ ְרגוּם ,אוּן וֶ וער עֶ ס ִאיז זוֹכֶ ה ֶקען
נָ א צוּלֵ ייגְ ן ִדי ַר ִשׁ"י אוֹי.
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יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
אוּן ֲ
ָדאס ִאיז ְקלָ אר ַאז וֶ וער עֶ ס ִאיז
ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה וֶ ועט ָהאבְּ ן יֶ ענֶ ע וָ וא
אקע וָ וא ,עֶ ר וֶ ועט
עשׁ ַמ ֶ
גוּטע גֶ ְ
ַא ֶ
ישׁט
יח זַ יין ,אוּן וֶ וער עֶ ס ִאיז נִ ְ
ַמ ְצלִ ַ
ַמ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה וֶ ועט ָהאבְּ ן יֶ ענֶ ע וָ וא
עֶ פֶּ עס ַא ָצ ָרה בְּ גוּף ָא ֶדער בְּ ָממוֹן
ערפַ אר ִאיז ִדי
ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ,אוּן ֶד ְ
טוּהן ַאזוֹי וִ וי ֶדער
עס ֶטע זַ א צוּ ְ
בֶּ ְ
ְמ ַחבֵּ ר פַּ ְס ֶק'נְ ט אוּן ָאנְ הוֹיבְּ ן פוּן
עדע
זוּנְ ָטאג ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען יֶ ֶ
וָ ואַ מ ֲעבִ יר ִס ְד ָרה זַ יין.
ערפַ אר ִאיז אוּנְ ז ַא
אוּן ֶד ְ
גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע זְ כִ יָ ה ַארוֹיס
צוּ גֶ עבְּ ן ֶדעם ֵספֶ רַ ,אז ֶמען זָ אל
יטן
אר ְקן צוּ גֵ יין ִמ ְ
זִ יֶ קענֶ ען ְשׁ ַט ְ
ֶרבִּ ינְ 'ס עֵ צוֹת אוּן עֶ ס נִ ְיצן לְ ַמ ֲע ֶשׂה
ִאינֶ עם ָטאג ֶטעגְ לִ יכְ ן לֶ עבְּ ן.
˙¿ ‰ƒנַ ˆּ¿ ל ּו˙
אטאנֶ עןַ ,אז
ָאבֶּ ער ִמיר מוּזְ ן בַּ ָ
אטשׁ ִמיר ָהאבְּ ן ַא ַריינְ גֶ עלֵ ייגְ ט
כָ ְ
ייט ְשׁן ִדי
פִ יל כּוֹחוֹת ִאיבֶּ ער צוּ ַט ְ
מוֹה ָרא"שׁ
ַאלֶ ע ַמ ֲא ָמ ִרים ַאזוֹי וִ וי ֲ
יט"א ָהאט עֶ ס גֶ עזָ אגְ ט ,אוּן
ְשׁלִ ָ
ועקגֵ יין פוּן ְמכַ וֵ וןִ ,איז ָדא
ישׁט ַאוֶ ְ
נִ ְ
ישׁט ֶמעגְ לִ יַ אז ִמיר זָ אלְ ן
ָאבֶּ ער נִ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן טוֹעֶ ה גֶ עוֶ וען ִאין
זִ י נִ ְ
ערפַ אר אוֹיבּ
ויסע זַ אכְ ן ,אוּן ֶד ְ
גֶ עוִ ֶ
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ח

עוּתים ִאינֶ עם ֵספֶ ר,
ְט ֶרעפְ ט ִאיר ְט ִ
זָ אלְ ט ִאיר עֶ ס לֵ ייגְ ן אוֹיף אוּנְ זַ ,אז
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ֶדעם
ישׁט פַ ְ
ִמיר ָהאבְּ ן נִ ְ
ִריכְ ִטיגְ ן פְּ ַשׁט.

אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ַקיין שׁוּם עֵ ָצה ,נָ אר
ער ְשׁ ְטן,
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּריק צוּ ֶ
ִ
ער ֵציילְ ן אוֹיף ִדי ֵאייגֶ ענֶ ע
אוּן ִאים ֶד ְ
עמען וָ ואס
ְשׁפְּ ַראַ ,אלֶ ע פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
ֶמען ָהאט ,אוּן נָ אר ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען
ַא ְ
עמען,
רוֹיסגֵ יין פוּן ַאלֶ ע פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,בִּ יז
אוּן זַ יין נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִמיר וֶ ועלְ ן שׁוֹין בְּ ָקרוֹב גֵ יין ֶקעגְ ן
יח ִצ ְד ֵקנוּ בִּ ְמ ֵה ָרה בְּ יָ ֵמינוּ ָא ֵמן.
ָמ ִשׁ ַ

ער ְשׁ ֶטער זָ אל ֶהעלְ פְ ן,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ִדי
ַאז ֶדער ֵספֶ ר זָ אל ְ
צוּריק בְּ ֶרענְ גְ ן
ִריכְ ִטיגֶ ע פְּ עוּלָ ה ,אוּן ִ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז
ַאלֶ ע ִא ְידן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ישׁ ָטא
ויסןַ ,אז עֶ ס ִאיז נִ ְ
עדער זָ אל וִ ְ
יֶ ֶ
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עוּתים ִאינֶ עם ֵספֶ ר,
ְט ֶרעפְ ט ִאיר ְט ִ
זָ אלְ ט ִאיר עֶ ס לֵ ייגְ ן אוֹיף אוּנְ זַ ,אז
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ֶדעם
ישׁט פַ ְ
ִמיר ָהאבְּ ן נִ ְ
ִריכְ ִטיגְ ן פְּ ַשׁט.
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ֶהעלְ פְ ן,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ִדי
ַאז ֶדער ֵספֶ ר זָ אל ְ
צוּריק בְּ ֶרענְ גְ ן
ִריכְ ִטיגֶ ע פְּ עוּלָ ה ,אוּן ִ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז
ַאלֶ ע ִא ְידן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ישׁ ָטא
ויסןַ ,אז עֶ ס ִאיז נִ ְ
עדער זָ אל וִ ְ
יֶ ֶ
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ח

‡ וו‡רט פון „י מע˙י˜ים

אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ַקיין שׁוּם עֵ ָצה ,נָ אר
ער ְשׁ ְטן,
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּריק צוּ ֶ
ִ
ער ֵציילְ ן אוֹיף ִדי ֵאייגֶ ענֶ ע
אוּן ִאים ֶד ְ
עמען וָ ואס
ְשׁפְּ ַראַ ,אלֶ ע פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
ֶמען ָהאט ,אוּן נָ אר ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען
ַא ְ
עמען,
רוֹיסגֵ יין פוּן ַאלֶ ע פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,בִּ יז
אוּן זַ יין נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִמיר וֶ ועלְ ן שׁוֹין בְּ ָקרוֹב גֵ יין ֶקעגְ ן
יח ִצ ְד ֵקנוּ בִּ ְמ ֵה ָרה בְּ יָ ֵמינוּ ָא ֵמן.
ָמ ִשׁ ַ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ח

עוּתים ִאינֶ עם ֵספֶ ר,
ְט ֶרעפְ ט ִאיר ְט ִ
זָ אלְ ט ִאיר עֶ ס לֵ ייגְ ן אוֹיף אוּנְ זַ ,אז
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ֶדעם
ישׁט פַ ְ
ִמיר ָהאבְּ ן נִ ְ
ִריכְ ִטיגְ ן פְּ ַשׁט.

אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ַקיין שׁוּם עֵ ָצה ,נָ אר
ער ְשׁ ְטן,
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּריק צוּ ֶ
ִ
ער ֵציילְ ן אוֹיף ִדי ֵאייגֶ ענֶ ע
אוּן ִאים ֶד ְ
עמען וָ ואס
ְשׁפְּ ַראַ ,אלֶ ע פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
ֶמען ָהאט ,אוּן נָ אר ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען
ַא ְ
עמען,
רוֹיסגֵ יין פוּן ַאלֶ ע פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,בִּ יז
אוּן זַ יין נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִמיר וֶ ועלְ ן שׁוֹין בְּ ָקרוֹב גֵ יין ֶקעגְ ן
יח ִצ ְד ֵקנוּ בִּ ְמ ֵה ָרה בְּ יָ ֵמינוּ ָא ֵמן.
ָמ ִשׁ ַ

ער ְשׁ ֶטער זָ אל ֶהעלְ פְ ן,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ִדי
ַאז ֶדער ֵספֶ ר זָ אל ְ
צוּריק בְּ ֶרענְ גְ ן
ִריכְ ִטיגֶ ע פְּ עוּלָ ה ,אוּן ִ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז
ַאלֶ ע ִא ְידן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ישׁ ָטא
ויסןַ ,אז עֶ ס ִאיז נִ ְ
עדער זָ אל וִ ְ
יֶ ֶ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עוּתים ִאינֶ עם ֵספֶ ר,
ְט ֶרעפְ ט ִאיר ְט ִ
זָ אלְ ט ִאיר עֶ ס לֵ ייגְ ן אוֹיף אוּנְ זַ ,אז
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ֶדעם
ישׁט פַ ְ
ִמיר ָהאבְּ ן נִ ְ
ִריכְ ִטיגְ ן פְּ ַשׁט.
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ֶהעלְ פְ ן,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ִדי
ַאז ֶדער ֵספֶ ר זָ אל ְ
צוּריק בְּ ֶרענְ גְ ן
ִריכְ ִטיגֶ ע פְּ עוּלָ ה ,אוּן ִ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז
ַאלֶ ע ִא ְידן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ישׁ ָטא
ויסןַ ,אז עֶ ס ִאיז נִ ְ
עדער זָ אל וִ ְ
יֶ ֶ
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אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ַקיין שׁוּם עֵ ָצה ,נָ אר
ער ְשׁ ְטן,
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּריק צוּ ֶ
ִ
ער ֵציילְ ן אוֹיף ִדי ֵאייגֶ ענֶ ע
אוּן ִאים ֶד ְ
עמען וָ ואס
ְשׁפְּ ַראַ ,אלֶ ע פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
ֶמען ָהאט ,אוּן נָ אר ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען
ַא ְ
עמען,
רוֹיסגֵ יין פוּן ַאלֶ ע פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,בִּ יז
אוּן זַ יין נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִמיר וֶ ועלְ ן שׁוֹין בְּ ָקרוֹב גֵ יין ֶקעגְ ן
יח ִצ ְד ֵקנוּ בִּ ְמ ֵה ָרה בְּ יָ ֵמינוּ ָא ֵמן.
ָמ ִשׁ ַ

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ עַ ל ַה ַתּנְ יָ א זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן
עָ לֵ ינוּ ָהאט נָ אכְ גֶ עזָ אגְ ט פוּן זַ יין ֵהיילִ יגְ ן
יטשׁ
רוֹיסער ַמגִ יד פוּן ֶמעזְ ִר ְ
ֶרבִּ י'ן ֶדער גְ ֶ
זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן עָ לֵ ינוּ ,וָ ואס עֶ ר ָהאט ָדאס
ם-ה ָקּדוֹשׁ זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן
ל-שׁ ַ
ערט פוּן בַּ עַ ֵ
עה ְ
גֶ ֶ
ארף לֶ עבְּ ן ִמיט ִדי ַצייט.
עָ לֵ ינוֶּ :מען ַד ְ
ָהאט ָדאס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ עַ ל ַה ַתּנְ יָ א
ַמ ְסבִּ יר גֶ עוֶ ועןָ :דאס ֵמיינְ טַ ,אז ֶמען
ארף לֶ עבְּ ן ִמיט ִדי פַּ ְר ָשׁה פוּן ִדי וָ וא;
ַד ְ
חוּמשׁ
עדן ָטאג ָ
ערנְ ט יֶ ְ
אוּן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ ְ
ִמיט ַר ִשׁ"יֶ ,קען עֶ ר ַאלֶ עס ְט ֶרעפְ ן ִאין ִדי
עדיגֶ ע ִס ְד ָרה.
וָ ואכֶ ִ

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ עַ ל ַה ַתּנְ יָ א זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן
עָ לֵ ינוּ ָהאט נָ אכְ גֶ עזָ אגְ ט פוּן זַ יין ֵהיילִ יגְ ן
יטשׁ
רוֹיסער ַמגִ יד פוּן ֶמעזְ ִר ְ
ֶרבִּ י'ן ֶדער גְ ֶ
זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן עָ לֵ ינוּ ,וָ ואס עֶ ר ָהאט ָדאס
ם-ה ָקּדוֹשׁ זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן
ל-שׁ ַ
ערט פוּן בַּ עַ ֵ
עה ְ
גֶ ֶ
ארף לֶ עבְּ ן ִמיט ִדי ַצייט.
עָ לֵ ינוֶּ :מען ַד ְ
ָהאט ָדאס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ עַ ל ַה ַתּנְ יָ א
ַמ ְסבִּ יר גֶ עוֶ ועןָ :דאס ֵמיינְ טַ ,אז ֶמען
ארף לֶ עבְּ ן ִמיט ִדי פַּ ְר ָשׁה פוּן ִדי וָ וא;
ַד ְ
חוּמשׁ
עדן ָטאג ָ
ערנְ ט יֶ ְ
אוּן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ ְ
ִמיט ַר ִשׁ"יֶ ,קען עֶ ר ַאלֶ עס ְט ֶרעפְ ן ִאין ִדי
עדיגֶ ע ִס ְד ָרה.
וָ ואכֶ ִ

"א צוּפְ ִר ְידן לֶ עבְּ ן"(
)קוּנְ ְט ֵרס ַ

"א צוּפְ ִר ְידן לֶ עבְּ ן"(
)קוּנְ ְט ֵרס ַ

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ עַ ל ַה ַתּנְ יָ א זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן
עָ לֵ ינוּ ָהאט נָ אכְ גֶ עזָ אגְ ט פוּן זַ יין ֵהיילִ יגְ ן
יטשׁ
רוֹיסער ַמגִ יד פוּן ֶמעזְ ִר ְ
ֶרבִּ י'ן ֶדער גְ ֶ
זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן עָ לֵ ינוּ ,וָ ואס עֶ ר ָהאט ָדאס
ם-ה ָקּדוֹשׁ זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן
ל-שׁ ַ
ערט פוּן בַּ עַ ֵ
עה ְ
גֶ ֶ
ארף לֶ עבְּ ן ִמיט ִדי ַצייט.
עָ לֵ ינוֶּ :מען ַד ְ
ָהאט ָדאס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ עַ ל ַה ַתּנְ יָ א
ַמ ְסבִּ יר גֶ עוֶ ועןָ :דאס ֵמיינְ טַ ,אז ֶמען
ארף לֶ עבְּ ן ִמיט ִדי פַּ ְר ָשׁה פוּן ִדי וָ וא;
ַד ְ
חוּמשׁ
עדן ָטאג ָ
ערנְ ט יֶ ְ
אוּן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ ְ
ִמיט ַר ִשׁ"יֶ ,קען עֶ ר ַאלֶ עס ְט ֶרעפְ ן ִאין ִדי
עדיגֶ ע ִס ְד ָרה.
וָ ואכֶ ִ

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ עַ ל ַה ַתּנְ יָ א זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן
עָ לֵ ינוּ ָהאט נָ אכְ גֶ עזָ אגְ ט פוּן זַ יין ֵהיילִ יגְ ן
יטשׁ
רוֹיסער ַמגִ יד פוּן ֶמעזְ ִר ְ
ֶרבִּ י'ן ֶדער גְ ֶ
זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן עָ לֵ ינוּ ,וָ ואס עֶ ר ָהאט ָדאס
ם-ה ָקּדוֹשׁ זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן
ל-שׁ ַ
ערט פוּן בַּ עַ ֵ
עה ְ
גֶ ֶ
ארף לֶ עבְּ ן ִמיט ִדי ַצייט.
עָ לֵ ינוֶּ :מען ַד ְ
ָהאט ָדאס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ עַ ל ַה ַתּנְ יָ א
ַמ ְסבִּ יר גֶ עוֶ ועןָ :דאס ֵמיינְ טַ ,אז ֶמען
ארף לֶ עבְּ ן ִמיט ִדי פַּ ְר ָשׁה פוּן ִדי וָ וא;
ַד ְ
חוּמשׁ
עדן ָטאג ָ
ערנְ ט יֶ ְ
אוּן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ ְ
ִמיט ַר ִשׁ"יֶ ,קען עֶ ר ַאלֶ עס ְט ֶרעפְ ן ִאין ִדי
עדיגֶ ע ִס ְד ָרה.
וָ ואכֶ ִ

"א צוּפְ ִר ְידן לֶ עבְּ ן"(
)קוּנְ ְט ֵרס ַ

"א צוּפְ ִר ְידן לֶ עבְּ ן"(
)קוּנְ ְט ֵרס ַ
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יטן
תּוֹרה עֶ נְ ִדיגְ ט זִ יִ מ ְ
ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
משׁה לְ עֵ ינֵ י
פָּ סוּק ֲא ֶשׁר עָ ָשׂה ֶ
תּוֹרה
כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
קים
אשׁית בָּ ָרא ֱא ִ
ֵהייבְּ ט זִ יָ אן בְּ ֵר ִ
ֵאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ.

אוּן נָ אר נָ אכְ ֶדעם וָ ואס ֶמען ָהאט
ארף ַאלֶ עס
ִדי ַה ְק ָד ָמהֶ :מען ַד ְ
תּוֹרה ָאנְ ֵהייבְּ ן
עסןֶ ,קען ִדי ָ
ארגֶ ְ
פַ ְ
קים אוּן
אשׁית בָּ ָרא ֱא ִ
יטן פָּ סוּק בְּ ֵר ִ
ִמ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אשׁאפְ ן ִדי וֶ ועלְ ט וֶ ועגְ ן ִדי
ָהאט בַּ ַ
אשׁית" וַ וייל
"ר ִ
ייסט ֵ
תּוֹרה וָ ואס ֵה ְ
ָ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,די
תּוֹרה עֶ נְ ִדיגְ ט זִ י
ֵהיילִ יגֶ ע ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

‡˘י˙
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משׁה לְ עֵ ינֵ י כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲא ֶשׁר עָ ָשׂה ֶ
זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַר ִשׁ"י,
משׁה ַרבֵּ ינוּ
ַאז ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ֶ
ָהאט צוּבְּ ָראכְ ן ִדי לוּחוֹת פַ אר
יוּדן ,אוּן ֶדער
ִדי אוֹיגְ ן פוּן ַאלֶ ע ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים גֶ עזָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר ,אוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
יְ יַ ֵשׁר כּ ַֹח ֶד ְ
חוּמא ִת ָשׂא כ( :וֶ וען
ֲחכָ ִמים זָ אגְ ן ַּ)תנְ ָ
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן
משׁה ַרבֵּ ינוּ וָ ואלְ ט נִ ְ
ֶ
ישׁט
ִדי לוּחוֹת וָ ואלְ ט ֶמען ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ישׁט ,אוּן ָדאס ָהאט
ארנִ ְ
עסן גָ ְ
ארגֶ ְ
פַ ְ
עטוּהן וַ וייל
ְ
עקט גֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ִד ֶיר ְ
ֶ
עטוּהן
ְ
עמאלְ ְטס גֶ
יוּדן ָהאבְּ ן ֶד ָ
ִדי ְ
ארבֶּ ע ֲעבֵ ָרה וִ וי ִדי עֵ גֶ לָ ,האט
ַאזַ א ַה ְ
עֶ ר ַדוְ ָוקא צוּבְּ ָראכְ ן ִדי לוּחוֹת ַאז
עסן ִדי
ארגֶ ְ
ֶמען זָ אל ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ פַ ְ
עטוּהן אוּן
ְ
ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ
עצט" צוּ
ָאנְ ֵהייבְּ ן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג "פוּן יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

יט"אַ :אז ֶמען
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
אמ ְשׁ ֶטעלְ ן ִדי ְצוֵ ויי
ֶקען ַצ ְ
סוּקים ,לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
פְּ ִ
זָ אגְ ט ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן כו(ֶ :מענְ ְט ְשׁן
עסן ִאיז
ארגֶ ְ
ֵמיינֶ ען ַאז ִשׁכְּ ָחה  -פַ ְ
ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אָ ,אבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת
גוּטע זַ א,
ִאיז ַאז עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר ַא ֶ
עדענְ ְקן
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל גֶ ֶ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער וָ ואס עֶ ר ָהאט
ַאלֶ ע ְ
עהאט אוּן ַאלֶ ע ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס עֶ ר
גֶ ַ
ישׁט ֶקענֶ ען
עטוּהן וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
ְ
ָהאט גֶ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ ען אוּן ִדינֶ ען
לֶ ְ
ערפַ אר ִאיז
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אַ אז ַא ֶמענְ ְטשׁ
זֵ ייעֶ ר ַא ֶ
עסט ,וַ וייל ַאזוֹי ֶקען עֶ ר גְ לַ יי
ארגֶ ְ
פַ ְ
עסן ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ר ָהאט
ארגֶ ְ
פַ ְ
עצט ,אוּן עֶ ר ֶקען
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
גֶ
עצט צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן יֶ ְ
ישׁ ֵקייט.
ער ְשׁ ְטן ִמיט ַא פְ ִר ְ
ֵאייבֶּ ְ
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יטן
תּוֹרה עֶ נְ ִדיגְ ט זִ יִ מ ְ
ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
משׁה לְ עֵ ינֵ י
פָּ סוּק ֲא ֶשׁר עָ ָשׂה ֶ
תּוֹרה
כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
קים
אשׁית בָּ ָרא ֱא ִ
ֵהייבְּ ט זִ יָ אן בְּ ֵר ִ
ֵאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ.
יט"אַ :אז ֶמען
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
אמ ְשׁ ֶטעלְ ן ִדי ְצוֵ ויי
ֶקען ַצ ְ
סוּקים ,לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
פְּ ִ
זָ אגְ ט ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן כו(ֶ :מענְ ְט ְשׁן
עסן ִאיז
ארגֶ ְ
ֵמיינֶ ען ַאז ִשׁכְּ ָחה  -פַ ְ
ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אָ ,אבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת
גוּטע זַ א,
ִאיז ַאז עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר ַא ֶ
עדענְ ְקן
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל גֶ ֶ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער וָ ואס עֶ ר ָהאט
ַאלֶ ע ְ
עהאט אוּן ַאלֶ ע ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס עֶ ר
גֶ ַ
ישׁט ֶקענֶ ען
עטוּהן וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
ְ
ָהאט גֶ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ ען אוּן ִדינֶ ען
לֶ ְ
ערפַ אר ִאיז
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אַ אז ַא ֶמענְ ְטשׁ
זֵ ייעֶ ר ַא ֶ
עסט ,וַ וייל ַאזוֹי ֶקען עֶ ר גְ לַ יי
ארגֶ ְ
פַ ְ
עסן ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ר ָהאט
ארגֶ ְ
פַ ְ
עצט ,אוּן עֶ ר ֶקען
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
גֶ
עצט צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן יֶ ְ
ישׁ ֵקייט.
ער ְשׁ ְטן ִמיט ַא פְ ִר ְ
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,די
תּוֹרה עֶ נְ ִדיגְ ט זִ י
ֵהיילִ יגֶ ע ָ
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משׁה לְ עֵ ינֵ י כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲא ֶשׁר עָ ָשׂה ֶ
זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַר ִשׁ"י,
משׁה ַרבֵּ ינוּ
ַאז ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ֶ
ָהאט צוּבְּ ָראכְ ן ִדי לוּחוֹת פַ אר
יוּדן ,אוּן ֶדער
ִדי אוֹיגְ ן פוּן ַאלֶ ע ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים גֶ עזָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר ,אוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
יְ יַ ֵשׁר כּ ַֹח ֶד ְ
חוּמא ִת ָשׂא כ( :וֶ וען
ֲחכָ ִמים זָ אגְ ן ַּ)תנְ ָ
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן
משׁה ַרבֵּ ינוּ וָ ואלְ ט נִ ְ
ֶ
ישׁט
ִדי לוּחוֹת וָ ואלְ ט ֶמען ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ישׁט ,אוּן ָדאס ָהאט
ארנִ ְ
עסן גָ ְ
ארגֶ ְ
פַ ְ
עטוּהן וַ וייל
ְ
עקט גֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ִד ֶיר ְ
ֶ
עטוּהן
ְ
עמאלְ ְטס גֶ
יוּדן ָהאבְּ ן ֶד ָ
ִדי ְ
ארבֶּ ע ֲעבֵ ָרה וִ וי ִדי עֵ גֶ לָ ,האט
ַאזַ א ַה ְ
עֶ ר ַדוְ ָוקא צוּבְּ ָראכְ ן ִדי לוּחוֹת ַאז
עסן ִדי
ארגֶ ְ
ֶמען זָ אל ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ פַ ְ
עטוּהן אוּן
ְ
ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ
עצט" צוּ
ָאנְ ֵהייבְּ ן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג "פוּן יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן נָ אר נָ אכְ ֶדעם וָ ואס ֶמען ָהאט
ארף ַאלֶ עס
ִדי ַה ְק ָד ָמהֶ :מען ַד ְ
תּוֹרה ָאנְ ֵהייבְּ ן
עסןֶ ,קען ִדי ָ
ארגֶ ְ
פַ ְ
קים אוּן
אשׁית בָּ ָרא ֱא ִ
יטן פָּ סוּק בְּ ֵר ִ
ִמ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אשׁאפְ ן ִדי וֶ ועלְ ט וֶ ועגְ ן ִדי
ָהאט בַּ ַ
אשׁית" וַ וייל
"ר ִ
ייסט ֵ
תּוֹרה וָ ואס ֵה ְ
ָ

יטן
תּוֹרה עֶ נְ ִדיגְ ט זִ יִ מ ְ
ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
משׁה לְ עֵ ינֵ י
פָּ סוּק ֲא ֶשׁר עָ ָשׂה ֶ
תּוֹרה
כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
קים
אשׁית בָּ ָרא ֱא ִ
ֵהייבְּ ט זִ יָ אן בְּ ֵר ִ
ֵאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ.

משׁה לְ עֵ ינֵ י כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲא ֶשׁר עָ ָשׂה ֶ
זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַר ִשׁ"י,
משׁה ַרבֵּ ינוּ
ַאז ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ֶ
ָהאט צוּבְּ ָראכְ ן ִדי לוּחוֹת פַ אר
יוּדן ,אוּן ֶדער
ִדי אוֹיגְ ן פוּן ַאלֶ ע ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים גֶ עזָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר ,אוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
יְ יַ ֵשׁר כּ ַֹח ֶד ְ
חוּמא ִת ָשׂא כ( :וֶ וען
ֲחכָ ִמים זָ אגְ ן ַּ)תנְ ָ
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן
משׁה ַרבֵּ ינוּ וָ ואלְ ט נִ ְ
ֶ
ישׁט
ִדי לוּחוֹת וָ ואלְ ט ֶמען ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ישׁט ,אוּן ָדאס ָהאט
ארנִ ְ
עסן גָ ְ
ארגֶ ְ
פַ ְ
עטוּהן וַ וייל
ְ
עקט גֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ִד ֶיר ְ
ֶ
עטוּהן
ְ
עמאלְ ְטס גֶ
יוּדן ָהאבְּ ן ֶד ָ
ִדי ְ
ארבֶּ ע ֲעבֵ ָרה וִ וי ִדי עֵ גֶ לָ ,האט
ַאזַ א ַה ְ
עֶ ר ַדוְ ָוקא צוּבְּ ָראכְ ן ִדי לוּחוֹת ַאז
עסן ִדי
ארגֶ ְ
ֶמען זָ אל ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ פַ ְ
עטוּהן אוּן
ְ
ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ
עצט" צוּ
ָאנְ ֵהייבְּ ן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג "פוּן יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
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מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
אמ ְשׁ ֶטעלְ ן ִדי ְצוֵ ויי
ֶקען ַצ ְ
סוּקים ,לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
פְּ ִ
זָ אגְ ט ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן כו(ֶ :מענְ ְט ְשׁן
עסן ִאיז
ארגֶ ְ
ֵמיינֶ ען ַאז ִשׁכְּ ָחה  -פַ ְ
ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אָ ,אבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת
גוּטע זַ א,
ִאיז ַאז עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר ַא ֶ
עדענְ ְקן
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל גֶ ֶ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער וָ ואס עֶ ר ָהאט
ַאלֶ ע ְ
עהאט אוּן ַאלֶ ע ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס עֶ ר
גֶ ַ
ישׁט ֶקענֶ ען
עטוּהן וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
ְ
ָהאט גֶ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ ען אוּן ִדינֶ ען
לֶ ְ
ערפַ אר ִאיז
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אַ אז ַא ֶמענְ ְטשׁ
זֵ ייעֶ ר ַא ֶ
עסט ,וַ וייל ַאזוֹי ֶקען עֶ ר גְ לַ יי
ארגֶ ְ
פַ ְ
עסן ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ר ָהאט
ארגֶ ְ
פַ ְ
עצט ,אוּן עֶ ר ֶקען
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
גֶ
עצט צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן יֶ ְ
ישׁ ֵקייט.
ער ְשׁ ְטן ִמיט ַא פְ ִר ְ
ֵאייבֶּ ְ

אוּן נָ אר נָ אכְ ֶדעם וָ ואס ֶמען ָהאט
ארף ַאלֶ עס
ִדי ַה ְק ָד ָמהֶ :מען ַד ְ
תּוֹרה ָאנְ ֵהייבְּ ן
עסןֶ ,קען ִדי ָ
ארגֶ ְ
פַ ְ
קים אוּן
אשׁית בָּ ָרא ֱא ִ
יטן פָּ סוּק בְּ ֵר ִ
ִמ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אשׁאפְ ן ִדי וֶ ועלְ ט וֶ ועגְ ן ִדי
ָהאט בַּ ַ
אשׁית" וַ וייל
"ר ִ
ייסט ֵ
תּוֹרה וָ ואס ֵה ְ
ָ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,די
תּוֹרה עֶ נְ ִדיגְ ט זִ י
ֵהיילִ יגֶ ע ָ
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יטן
תּוֹרה עֶ נְ ִדיגְ ט זִ יִ מ ְ
ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
משׁה לְ עֵ ינֵ י
פָּ סוּק ֲא ֶשׁר עָ ָשׂה ֶ
תּוֹרה
כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
קים
אשׁית בָּ ָרא ֱא ִ
ֵהייבְּ ט זִ יָ אן בְּ ֵר ִ
ֵאת ַה ָשּׁ ַמיִ ם וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ.
יט"אַ :אז ֶמען
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
אמ ְשׁ ֶטעלְ ן ִדי ְצוֵ ויי
ֶקען ַצ ְ
סוּקים ,לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
פְּ ִ
זָ אגְ ט ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן כו(ֶ :מענְ ְט ְשׁן
עסן ִאיז
ארגֶ ְ
ֵמיינֶ ען ַאז ִשׁכְּ ָחה  -פַ ְ
ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אָ ,אבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת
גוּטע זַ א,
ִאיז ַאז עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר ַא ֶ
עדענְ ְקן
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל גֶ ֶ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער וָ ואס עֶ ר ָהאט
ַאלֶ ע ְ
עהאט אוּן ַאלֶ ע ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס עֶ ר
גֶ ַ
ישׁט ֶקענֶ ען
עטוּהן וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
ְ
ָהאט גֶ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ ען אוּן ִדינֶ ען
לֶ ְ
ערפַ אר ִאיז
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אַ אז ַא ֶמענְ ְטשׁ
זֵ ייעֶ ר ַא ֶ
עסט ,וַ וייל ַאזוֹי ֶקען עֶ ר גְ לַ יי
ארגֶ ְ
פַ ְ
עסן ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ר ָהאט
ארגֶ ְ
פַ ְ
עצט ,אוּן עֶ ר ֶקען
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
גֶ
עצט צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן יֶ ְ
ישׁ ֵקייט.
ער ְשׁ ְטן ִמיט ַא פְ ִר ְ
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,די
תּוֹרה עֶ נְ ִדיגְ ט זִ י
ֵהיילִ יגֶ ע ָ

משׁה לְ עֵ ינֵ י כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֲא ֶשׁר עָ ָשׂה ֶ
זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַר ִשׁ"י,
משׁה ַרבֵּ ינוּ
ַאז ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ֶ
ָהאט צוּבְּ ָראכְ ן ִדי לוּחוֹת פַ אר
יוּדן ,אוּן ֶדער
ִדי אוֹיגְ ן פוּן ַאלֶ ע ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים גֶ עזָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר ,אוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
יְ יַ ֵשׁר כּ ַֹח ֶד ְ
חוּמא ִת ָשׂא כ( :וֶ וען
ֲחכָ ִמים זָ אגְ ן ַּ)תנְ ָ
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן
משׁה ַרבֵּ ינוּ וָ ואלְ ט נִ ְ
ֶ
ישׁט
ִדי לוּחוֹת וָ ואלְ ט ֶמען ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ישׁט ,אוּן ָדאס ָהאט
ארנִ ְ
עסן גָ ְ
ארגֶ ְ
פַ ְ
עטוּהן וַ וייל
ְ
עקט גֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ִד ֶיר ְ
ֶ
עטוּהן
ְ
עמאלְ ְטס גֶ
יוּדן ָהאבְּ ן ֶד ָ
ִדי ְ
ארבֶּ ע ֲעבֵ ָרה וִ וי ִדי עֵ גֶ לָ ,האט
ַאזַ א ַה ְ
עֶ ר ַדוְ ָוקא צוּבְּ ָראכְ ן ִדי לוּחוֹת ַאז
עסן ִדי
ארגֶ ְ
ֶמען זָ אל ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ פַ ְ
עטוּהן אוּן
ְ
ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ
עצט" צוּ
ָאנְ ֵהייבְּ ן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג "פוּן יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן נָ אר נָ אכְ ֶדעם וָ ואס ֶמען ָהאט
ארף ַאלֶ עס
ִדי ַה ְק ָד ָמהֶ :מען ַד ְ
תּוֹרה ָאנְ ֵהייבְּ ן
עסןֶ ,קען ִדי ָ
ארגֶ ְ
פַ ְ
קים אוּן
אשׁית בָּ ָרא ֱא ִ
יטן פָּ סוּק בְּ ֵר ִ
ִמ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אשׁאפְ ן ִדי וֶ ועלְ ט וֶ ועגְ ן ִדי
ָהאט בַּ ַ
אשׁית" וַ וייל
"ר ִ
ייסט ֵ
תּוֹרה וָ ואס ֵה ְ
ָ
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תּוֹרה
ערנֶ ען ָ
נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען לֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ וען
אוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עסט ֵאייבִּ יג וָ ואס עֶ ס ִאיז
ארגֶ ְ
ֶמען פַ ְ
גֶ עוֶ וען פְ ִריעֶ ר.

וארפְ ן זַ יין גַ אנְ ֶצע גַ ְשׁ ִמיוּת ,נָ אר
וַ ְ
ערטֶ ,מען ֶקען ִדינֶ ען ֶדעם
אר ֶק ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיִ מיט ִדי גַ ְשׁ ִמיוּת,
ֵאייבֶּ ְ
וֶ וען ֶמען פִ ְירט זִ יַ אזוֹי וִ וי ִדי ֲהלָ כָ ה
ער ְשׁ ֶטער
ִאיזַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ייסן.
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ

קים ֵאת ַה ׁ ָרּ ַמיִ ם
אשׁית ָּב ָרא ֱא ִ
ְּב ֵר ִ
וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ ,זָ אגְ ט ֶדער
ימן
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה אִ ,ס ָ
ֶמ ְד ָרשׁ )בְּ ֵר ִ
ימל
ט"ו( :בֵּ ית ַשׁ ַמאי זָ אגְ ן ַאז ִדי ִה ְ
וארן אוּן
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
קוֹדם בַּ ַ
ִאיז ֶ
ערנָ אִ די עֶ ְרד ,אוּן בֵּ ית ִהלֵ ל
ֶד ְ
אשׁאפְ ן
קוֹדם בַּ ַ
זָ אגְ ן ַאז ִדי עֶ ְרד ִאיז ֶ
ימל,
ערנָ אִ די ִה ְ
וארן אוּן ֶד ְ
גֶ עוָ ְ
יוֹח ִאי אוּן עֶ ר
קוּמט ֶרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ָ
ְ
זָ אגְ טִ :אי וואוּנְ ֶדער ִמי וִ וי ַאזוֹי
בֵּ ית ַשׁ ַמאי אוּן בֵּ ית ִהלֵ ל ְק ִריגְ ן
אשׁאפְ ן
קוֹדם בַּ ַ
זִ י וָ ואס עֶ ס ִאיז ֶ
יידע
וארן ,וַ וייל ִאי זָ אג ַאז בֵּ ֶ
גֶ עוָ ְ
וארן ִאינְ ֵאיינֶ עם,
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
זֶ ענֶ ען בַּ ַ
עקל.
יטן ֶד ְ
ַאזוֹי וִ וי ַא ָטאפּ ִמ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין ֶמ ְד ָרשִׁ ,די בֵּ ית
ַשׁ ַמאי זֶ ענֶ ען ָדאְ ׁ ש ֶטענְ ִדיג
ארבְּ ֵקייט אוּן
גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ַה ְ
ערפַ אר ָהאבְּ ן
ִמיט ְשׁ ְט ֶרענְ גְ ֵקייטֶ ,ד ְ
ארף ִדינֶ ען
עהאלְ ְטן ַאז ֶמען ַד ְ
זֵ יי גֶ ַ
רוּחנִ יוּת,
ער ְשׁ ְטן נָ אר ִמיט ָ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יידן פוּן ִדי
אוּן זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן ָאפְּ ֵשׁ ְ
ימל
ערפַ אר זָ אגְ ן זֵ ייִ :די ִה ְ
וֶ ועלְ טֶ ,ד ְ
וארן פְ ִריעֶ ר ,צוּ
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
ִאיז בַּ ַ
ארף ִדינֶ ען ֶדעם
וַ וייזְ ן ַאז ֶמען ַד ְ
ימל זַ אכְ ן.
ער ְשׁ ְטן נָ אר ִמיט ִה ְ
ֵאייבֶּ ְ

ימן א(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
76

ער ֵציילְ ט
ַאזוֹי וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא ֶד ְ
עקוּמען
ֶ
לאַ :(.אז עֶ ס זֶ ענֶ ען גֶ
גֵ ִרים צוּ ַשׁ ַמאי זִ י צוּ ְמגַ יֵיר זַ יין
עשׁטוּפְּ ט,
ָהאט עֶ ר זֵ יי ַאוֶ ועק גֶ ְ
ָאבֶּ ער ִהלֵ ל ָהאט זֵ יי יָ א ְמ ַק ֵרב
יטה ִאיז גֶ עוֶ וען
גֶ עוֶ וען ,וַ וייל זַ יין ִשׁ ָ
צוּ ְמ ַק ֵרב זַ יין ֲאפִ ילוּ ִדי וָ ואס לִ יגְ ן
ערפַ אר זָ אגְ ן בֵּ ית
נָ אִ אין גַ ְשׁ ִמיוּתֶ ,ד ְ
אשׁאפְ ן
ִהילֵ לִ :די עֶ ְרד ִאיז פְ ִריעֶ ר בַּ ַ
וארןַ ,אז ֶמען ֶקען ִדינֶ ען ֶדעם
גֶ עוָ ְ
)שׁבָּ ת
ַ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ ירֶ :דער עִ ָיקר
ַתּכְ לִ ית פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט
ער ְשׁ ְטן ֵסיי
ִאיז צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוּחנִ יוּת אוּן ֵסיי ִמיט גַ ְשׁ ִמיוּת,
ִמיט ָ
ייסט וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל זַ יין
ָדאס ֵה ְ
ישׁט ַאוֶ ועק
ארף עֶ ר נִ ְ
עֶ ְרלִ יַ ד ְ
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תּוֹרה
ערנֶ ען ָ
נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען לֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ וען
אוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עסט ֵאייבִּ יג וָ ואס עֶ ס ִאיז
ארגֶ ְ
ֶמען פַ ְ
גֶ עוֶ וען פְ ִריעֶ ר.

קים ֵאת ַה ׁ ָרּ ַמיִ ם
אשׁית ָּב ָרא ֱא ִ
ְּב ֵר ִ
וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ ,זָ אגְ ט ֶדער
ימן
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה אִ ,ס ָ
ֶמ ְד ָרשׁ )בְּ ֵר ִ
ימל
ט"ו( :בֵּ ית ַשׁ ַמאי זָ אגְ ן ַאז ִדי ִה ְ
וארן אוּן
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
קוֹדם בַּ ַ
ִאיז ֶ
ערנָ אִ די עֶ ְרד ,אוּן בֵּ ית ִהלֵ ל
ֶד ְ
אשׁאפְ ן
קוֹדם בַּ ַ
זָ אגְ ן ַאז ִדי עֶ ְרד ִאיז ֶ
ימל,
ערנָ אִ די ִה ְ
וארן אוּן ֶד ְ
גֶ עוָ ְ
יוֹח ִאי אוּן עֶ ר
קוּמט ֶרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ָ
ְ
זָ אגְ טִ :אי וואוּנְ ֶדער ִמי וִ וי ַאזוֹי
בֵּ ית ַשׁ ַמאי אוּן בֵּ ית ִהלֵ ל ְק ִריגְ ן
אשׁאפְ ן
קוֹדם בַּ ַ
זִ י וָ ואס עֶ ס ִאיז ֶ
יידע
וארן ,וַ וייל ִאי זָ אג ַאז בֵּ ֶ
גֶ עוָ ְ
וארן ִאינְ ֵאיינֶ עם,
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
זֶ ענֶ ען בַּ ַ
עקל.
יטן ֶד ְ
ַאזוֹי וִ וי ַא ָטאפּ ִמ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין ֶמ ְד ָרשִׁ ,די בֵּ ית
ַשׁ ַמאי זֶ ענֶ ען ָדאְ ׁ ש ֶטענְ ִדיג
ארבְּ ֵקייט אוּן
גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ַה ְ
ערפַ אר ָהאבְּ ן
ִמיט ְשׁ ְט ֶרענְ גְ ֵקייטֶ ,ד ְ
ארף ִדינֶ ען
עהאלְ ְטן ַאז ֶמען ַד ְ
זֵ יי גֶ ַ
רוּחנִ יוּת,
ער ְשׁ ְטן נָ אר ִמיט ָ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יידן פוּן ִדי
אוּן זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן ָאפְּ ֵשׁ ְ
ימל
ערפַ אר זָ אגְ ן זֵ ייִ :די ִה ְ
וֶ ועלְ טֶ ,ד ְ
וארן פְ ִריעֶ ר ,צוּ
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
ִאיז בַּ ַ
ארף ִדינֶ ען ֶדעם
וַ וייזְ ן ַאז ֶמען ַד ְ
ימל זַ אכְ ן.
ער ְשׁ ְטן נָ אר ִמיט ִה ְ
ֵאייבֶּ ְ

ימן א(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ ירֶ :דער עִ ָיקר
ַתּכְ לִ ית פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט
ער ְשׁ ְטן ֵסיי
ִאיז צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוּחנִ יוּת אוּן ֵסיי ִמיט גַ ְשׁ ִמיוּת,
ִמיט ָ
ייסט וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל זַ יין
ָדאס ֵה ְ
ישׁט ַאוֶ ועק
ארף עֶ ר נִ ְ
עֶ ְרלִ יַ ד ְ

תּוֹרה
ערנֶ ען ָ
נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען לֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ וען
אוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עסט ֵאייבִּ יג וָ ואס עֶ ס ִאיז
ארגֶ ְ
ֶמען פַ ְ
גֶ עוֶ וען פְ ִריעֶ ר.

וארפְ ן זַ יין גַ אנְ ֶצע גַ ְשׁ ִמיוּת ,נָ אר
וַ ְ
ערטֶ ,מען ֶקען ִדינֶ ען ֶדעם
אר ֶק ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיִ מיט ִדי גַ ְשׁ ִמיוּת,
ֵאייבֶּ ְ
וֶ וען ֶמען פִ ְירט זִ יַ אזוֹי וִ וי ִדי ֲהלָ כָ ה
ער ְשׁ ֶטער
ִאיזַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ייסן.
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ

קים ֵאת ַה ׁ ָרּ ַמיִ ם
אשׁית ָּב ָרא ֱא ִ
ְּב ֵר ִ
וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ ,זָ אגְ ט ֶדער
ימן
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה אִ ,ס ָ
ֶמ ְד ָרשׁ )בְּ ֵר ִ
ימל
ט"ו( :בֵּ ית ַשׁ ַמאי זָ אגְ ן ַאז ִדי ִה ְ
וארן אוּן
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
קוֹדם בַּ ַ
ִאיז ֶ
ערנָ אִ די עֶ ְרד ,אוּן בֵּ ית ִהלֵ ל
ֶד ְ
אשׁאפְ ן
קוֹדם בַּ ַ
זָ אגְ ן ַאז ִדי עֶ ְרד ִאיז ֶ
ימל,
ערנָ אִ די ִה ְ
וארן אוּן ֶד ְ
גֶ עוָ ְ
יוֹח ִאי אוּן עֶ ר
קוּמט ֶרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ָ
ְ
זָ אגְ טִ :אי וואוּנְ ֶדער ִמי וִ וי ַאזוֹי
בֵּ ית ַשׁ ַמאי אוּן בֵּ ית ִהלֵ ל ְק ִריגְ ן
אשׁאפְ ן
קוֹדם בַּ ַ
זִ י וָ ואס עֶ ס ִאיז ֶ
יידע
וארן ,וַ וייל ִאי זָ אג ַאז בֵּ ֶ
גֶ עוָ ְ
וארן ִאינְ ֵאיינֶ עם,
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
זֶ ענֶ ען בַּ ַ
עקל.
יטן ֶד ְ
ַאזוֹי וִ וי ַא ָטאפּ ִמ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין ֶמ ְד ָרשִׁ ,די בֵּ ית
ַשׁ ַמאי זֶ ענֶ ען ָדאְ ׁ ש ֶטענְ ִדיג
ארבְּ ֵקייט אוּן
גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ַה ְ
ערפַ אר ָהאבְּ ן
ִמיט ְשׁ ְט ֶרענְ גְ ֵקייטֶ ,ד ְ
ארף ִדינֶ ען
עהאלְ ְטן ַאז ֶמען ַד ְ
זֵ יי גֶ ַ
רוּחנִ יוּת,
ער ְשׁ ְטן נָ אר ִמיט ָ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יידן פוּן ִדי
אוּן זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן ָאפְּ ֵשׁ ְ
ימל
ערפַ אר זָ אגְ ן זֵ ייִ :די ִה ְ
וֶ ועלְ טֶ ,ד ְ
וארן פְ ִריעֶ ר ,צוּ
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
ִאיז בַּ ַ
ארף ִדינֶ ען ֶדעם
וַ וייזְ ן ַאז ֶמען ַד ְ
ימל זַ אכְ ן.
ער ְשׁ ְטן נָ אר ִמיט ִה ְ
ֵאייבֶּ ְ

ימן א(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
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ער ֵציילְ ט
ַאזוֹי וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא ֶד ְ
עקוּמען
ֶ
לאַ :(.אז עֶ ס זֶ ענֶ ען גֶ
גֵ ִרים צוּ ַשׁ ַמאי זִ י צוּ ְמגַ יֵיר זַ יין
עשׁטוּפְּ ט,
ָהאט עֶ ר זֵ יי ַאוֶ ועק גֶ ְ
ָאבֶּ ער ִהלֵ ל ָהאט זֵ יי יָ א ְמ ַק ֵרב
יטה ִאיז גֶ עוֶ וען
גֶ עוֶ וען ,וַ וייל זַ יין ִשׁ ָ
צוּ ְמ ַק ֵרב זַ יין ֲאפִ ילוּ ִדי וָ ואס לִ יגְ ן
ערפַ אר זָ אגְ ן בֵּ ית
נָ אִ אין גַ ְשׁ ִמיוּתֶ ,ד ְ
אשׁאפְ ן
ִהילֵ לִ :די עֶ ְרד ִאיז פְ ִריעֶ ר בַּ ַ
וארןַ ,אז ֶמען ֶקען ִדינֶ ען ֶדעם
גֶ עוָ ְ
)שׁבָּ ת
ַ

ער ֵציילְ ט
ַאזוֹי וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא ֶד ְ
עקוּמען
ֶ
לאַ :(.אז עֶ ס זֶ ענֶ ען גֶ
גֵ ִרים צוּ ַשׁ ַמאי זִ י צוּ ְמגַ יֵיר זַ יין
עשׁטוּפְּ ט,
ָהאט עֶ ר זֵ יי ַאוֶ ועק גֶ ְ
ָאבֶּ ער ִהלֵ ל ָהאט זֵ יי יָ א ְמ ַק ֵרב
יטה ִאיז גֶ עוֶ וען
גֶ עוֶ וען ,וַ וייל זַ יין ִשׁ ָ
צוּ ְמ ַק ֵרב זַ יין ֲאפִ ילוּ ִדי וָ ואס לִ יגְ ן
ערפַ אר זָ אגְ ן בֵּ ית
נָ אִ אין גַ ְשׁ ִמיוּתֶ ,ד ְ
אשׁאפְ ן
ִהילֵ לִ :די עֶ ְרד ִאיז פְ ִריעֶ ר בַּ ַ
וארןַ ,אז ֶמען ֶקען ִדינֶ ען ֶדעם
גֶ עוָ ְ

)שׁבָּ ת
ַ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ ירֶ :דער עִ ָיקר
ַתּכְ לִ ית פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט
ער ְשׁ ְטן ֵסיי
ִאיז צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוּחנִ יוּת אוּן ֵסיי ִמיט גַ ְשׁ ִמיוּת,
ִמיט ָ
ייסט וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל זַ יין
ָדאס ֵה ְ
ישׁט ַאוֶ ועק
ארף עֶ ר נִ ְ
עֶ ְרלִ יַ ד ְ
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וארפְ ן זַ יין גַ אנְ ֶצע גַ ְשׁ ִמיוּת ,נָ אר
וַ ְ
ערטֶ ,מען ֶקען ִדינֶ ען ֶדעם
אר ֶק ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיִ מיט ִדי גַ ְשׁ ִמיוּת,
ֵאייבֶּ ְ
וֶ וען ֶמען פִ ְירט זִ יַ אזוֹי וִ וי ִדי ֲהלָ כָ ה
ער ְשׁ ֶטער
ִאיזַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ייסן.
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
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תּוֹרה
ערנֶ ען ָ
נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען לֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ וען
אוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עסט ֵאייבִּ יג וָ ואס עֶ ס ִאיז
ארגֶ ְ
ֶמען פַ ְ
גֶ עוֶ וען פְ ִריעֶ ר.

וארפְ ן זַ יין גַ אנְ ֶצע גַ ְשׁ ִמיוּת ,נָ אר
וַ ְ
ערטֶ ,מען ֶקען ִדינֶ ען ֶדעם
אר ֶק ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיִ מיט ִדי גַ ְשׁ ִמיוּת,
ֵאייבֶּ ְ
וֶ וען ֶמען פִ ְירט זִ יַ אזוֹי וִ וי ִדי ֲהלָ כָ ה
ער ְשׁ ֶטער
ִאיזַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ייסן.
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ

קים ֵאת ַה ׁ ָרּ ַמיִ ם
אשׁית ָּב ָרא ֱא ִ
ְּב ֵר ִ
וְ ֵאת ָה ָא ֶרץ ,זָ אגְ ט ֶדער
ימן
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה אִ ,ס ָ
ֶמ ְד ָרשׁ )בְּ ֵר ִ
ימל
ט"ו( :בֵּ ית ַשׁ ַמאי זָ אגְ ן ַאז ִדי ִה ְ
וארן אוּן
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
קוֹדם בַּ ַ
ִאיז ֶ
ערנָ אִ די עֶ ְרד ,אוּן בֵּ ית ִהלֵ ל
ֶד ְ
אשׁאפְ ן
קוֹדם בַּ ַ
זָ אגְ ן ַאז ִדי עֶ ְרד ִאיז ֶ
ימל,
ערנָ אִ די ִה ְ
וארן אוּן ֶד ְ
גֶ עוָ ְ
יוֹח ִאי אוּן עֶ ר
קוּמט ֶרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ָ
ְ
זָ אגְ טִ :אי וואוּנְ ֶדער ִמי וִ וי ַאזוֹי
בֵּ ית ַשׁ ַמאי אוּן בֵּ ית ִהלֵ ל ְק ִריגְ ן
אשׁאפְ ן
קוֹדם בַּ ַ
זִ י וָ ואס עֶ ס ִאיז ֶ
יידע
וארן ,וַ וייל ִאי זָ אג ַאז בֵּ ֶ
גֶ עוָ ְ
וארן ִאינְ ֵאיינֶ עם,
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
זֶ ענֶ ען בַּ ַ
עקל.
יטן ֶד ְ
ַאזוֹי וִ וי ַא ָטאפּ ִמ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין ֶמ ְד ָרשִׁ ,די בֵּ ית
ַשׁ ַמאי זֶ ענֶ ען ָדאְ ׁ ש ֶטענְ ִדיג
ארבְּ ֵקייט אוּן
גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ַה ְ
ערפַ אר ָהאבְּ ן
ִמיט ְשׁ ְט ֶרענְ גְ ֵקייטֶ ,ד ְ
ארף ִדינֶ ען
עהאלְ ְטן ַאז ֶמען ַד ְ
זֵ יי גֶ ַ
רוּחנִ יוּת,
ער ְשׁ ְטן נָ אר ִמיט ָ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יידן פוּן ִדי
אוּן זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן ָאפְּ ֵשׁ ְ
ימל
ערפַ אר זָ אגְ ן זֵ ייִ :די ִה ְ
וֶ ועלְ טֶ ,ד ְ
וארן פְ ִריעֶ ר ,צוּ
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
ִאיז בַּ ַ
ארף ִדינֶ ען ֶדעם
וַ וייזְ ן ַאז ֶמען ַד ְ
ימל זַ אכְ ן.
ער ְשׁ ְטן נָ אר ִמיט ִה ְ
ֵאייבֶּ ְ

ימן א(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ ירֶ :דער עִ ָיקר
ַתּכְ לִ ית פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט
ער ְשׁ ְטן ֵסיי
ִאיז צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוּחנִ יוּת אוּן ֵסיי ִמיט גַ ְשׁ ִמיוּת,
ִמיט ָ
ייסט וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל זַ יין
ָדאס ֵה ְ
ישׁט ַאוֶ ועק
ארף עֶ ר נִ ְ
עֶ ְרלִ יַ ד ְ

ער ֵציילְ ט
ַאזוֹי וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא ֶד ְ
עקוּמען
ֶ
לאַ :(.אז עֶ ס זֶ ענֶ ען גֶ
גֵ ִרים צוּ ַשׁ ַמאי זִ י צוּ ְמגַ יֵיר זַ יין
עשׁטוּפְּ ט,
ָהאט עֶ ר זֵ יי ַאוֶ ועק גֶ ְ
ָאבֶּ ער ִהלֵ ל ָהאט זֵ יי יָ א ְמ ַק ֵרב
יטה ִאיז גֶ עוֶ וען
גֶ עוֶ וען ,וַ וייל זַ יין ִשׁ ָ
צוּ ְמ ַק ֵרב זַ יין ֲאפִ ילוּ ִדי וָ ואס לִ יגְ ן
ערפַ אר זָ אגְ ן בֵּ ית
נָ אִ אין גַ ְשׁ ִמיוּתֶ ,ד ְ
אשׁאפְ ן
ִהילֵ לִ :די עֶ ְרד ִאיז פְ ִריעֶ ר בַּ ַ
וארןַ ,אז ֶמען ֶקען ִדינֶ ען ֶדעם
גֶ עוָ ְ

)שׁבָּ ת
ַ
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ער ְשׁ ֶטער בֶּ ֱא ֶמת
ָהאט עֶ ס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטסָ ,דאס
עטוּהן נָ אר פַ אר זַ יין ְ
ְ
גֶ
ִאיז ַמ ָמּשׁ ֵמעֵ ין עוֹלָ ם ַהבָּ א.

ער ְשׁ ְטן אוֹיִ מיט עֶ ְרד זַ אכְ ן,
ֵאייבֶּ ְ
יוּת'דיגֶ ע זַ אכְ ן.
ִמיט גַ ְשׁ ִמ ִ
יוֹח ִאי אוּן
קוּמט ֶרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ָ
ְ
אר ְשׁ ֵטיי בִּ כְ לַ ל
זָ אגְ טִ :אי פַ ְ
לוֹקת ,עֶ ס ִאיז
ישׁט ִדי גַ אנְ ֶצע ַמ ְח ֶ
נִ ְ
רוּחנִ יוּת,
ַאלֶ עס ֵאיינְ ס ,גַ ְשׁ ִמיוּת ִמיט ָ
ֶמען ֶקען ִמיט ַאלֶ עס ִדינֶ ען ֶדעם
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
וַ וייל ַא יוּד ַד ְ
עדענְ ְקן ַאז ַאלֶ עס ִאיז
גֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטערַ ,סיי וֶ וען עֶ ס
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארף
גוּטע זַ אַ ד ְ
ֶ
עהט ַא
עשׁ ְ
גֶ ֶ
עדענְ ְקן ַאז ָדאס ָהאט ֶדער
ֶמען גֶ ֶ
עטוּהן ,אוּן ַסיי וֶ וען
ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ
ֵאייבֶּ ְ
עהט ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אִ איז
עשׁ ְ
עֶ ס גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס
עֶ ס אוֹי פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גוּטס.
ֵמיינְ ט זִ יכֶ ער נָ אר ְ

ימל אוּן
ערפַ אר זָ אגְ ט עֶ רִ :די ִה ְ
ֶד ְ
אשׁאפְ ן
עֶ ְרד זֶ ענֶ ען בַּ ַ
יטן
וארן ִאינְ ֵאיינֶ עם וִ וי ַא ָטאפּ ִמ ְ
גֶ עוָ ְ
עקל ,וַ וייל עֶ ס ִאיז ַאלֶ עס ֵאיינְ ס.
ֶד ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וַ יְ ִהי עֶ ֶרב
 ַסיי וֶ וען עֶ ס ִאיז טוּנְ ְקל פַ ארַא ֶמענְ ְטשָׁ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ס גֵ ייט
ישׁט גוּט ,וַ יְ ִהי בּ ֶֹקר ֵ -סיי וֶ וען
ִאים נִ ְ
עֶ ס ִאיז לִ יכְ ִטיג פַ אר ַא ֶמענְ ְטשָׁ ,דאס
ֵמיינְ ט ַאז עֶ ס גֵ ייט ִאים יָ א גוּט ,זָ אל
עדענְ ְקן ַאז יוֹם ֶא ָחד ַ -אלֶ עס
עֶ ר גֶ ֶ
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם ֵאיין ֵאיינְ ִציגְ ן
ְ
אשׁעפֶ ער.
בַּ ֶ

ֶמענְ ְטשׁ
ֶדער
וואוֹיל ִאיז
וייסט ַאז ֶדער
וָ ואס וֵ ְ
עראל ִאין
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ִאיבֶּ ָ
ֵאייבֶּ ְ
עדע ַמ ָצב ,אוּן ִמיט ַאלֶ עס ֶקען ֶמען
יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
אשׁית תשס"ח לפ"ק(
בְּ ֵר ִ
76

וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי בּ ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד.
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ד( :וֶ וען ַא יוּד וֵ ְ
עהט צוּ ִאים,
עשׁ ְ
ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ס גֶ ֶ
עהט אוֹיס וִ וי ְשׁלֶ עכְ ט,
ֲאפִ ילוּ עֶ ס זֶ ְ
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ער ְשׁ ְטן אוֹיִ מיט עֶ ְרד זַ אכְ ן,
ֵאייבֶּ ְ
יוּת'דיגֶ ע זַ אכְ ן.
ִמיט גַ ְשׁ ִמ ִ
יוֹח ִאי אוּן
קוּמט ֶרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ָ
ְ
אר ְשׁ ֵטיי בִּ כְ לַ ל
זָ אגְ טִ :אי פַ ְ
לוֹקת ,עֶ ס ִאיז
ישׁט ִדי גַ אנְ ֶצע ַמ ְח ֶ
נִ ְ
רוּחנִ יוּת,
ַאלֶ עס ֵאיינְ ס ,גַ ְשׁ ִמיוּת ִמיט ָ
ֶמען ֶקען ִמיט ַאלֶ עס ִדינֶ ען ֶדעם
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימל אוּן
ערפַ אר זָ אגְ ט עֶ רִ :די ִה ְ
ֶד ְ
אשׁאפְ ן
עֶ ְרד זֶ ענֶ ען בַּ ַ
יטן
וארן ִאינְ ֵאיינֶ עם וִ וי ַא ָטאפּ ִמ ְ
גֶ עוָ ְ
עקל ,וַ וייל עֶ ס ִאיז ַאלֶ עס ֵאיינְ ס.
ֶד ְ
ֶמענְ ְטשׁ
ֶדער
וואוֹיל ִאיז
וייסט ַאז ֶדער
וָ ואס וֵ ְ
עראל ִאין
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ִאיבֶּ ָ
ֵאייבֶּ ְ
עדע ַמ ָצב ,אוּן ִמיט ַאלֶ עס ֶקען ֶמען
יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
אשׁית תשס"ח לפ"ק(
בְּ ֵר ִ
76

וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי בּ ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד.
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ד( :וֶ וען ַא יוּד וֵ ְ
עהט צוּ ִאים,
עשׁ ְ
ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ס גֶ ֶ
עהט אוֹיס וִ וי ְשׁלֶ עכְ ט,
ֲאפִ ילוּ עֶ ס זֶ ְ
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ימן ז'(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
76

קים ֶאל ָה ָא ָדם
וַ יִ ְק ָרא ה' ֱא ִ
מוֹה ָרא"שׁ
ֹאמר לוֹ ַאיֶ ָּכהֲ .
וַ י ֶ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
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ער ְשׁ ֶטער בֶּ ֱא ֶמת
ָהאט עֶ ס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטסָ ,דאס
עטוּהן נָ אר פַ אר זַ יין ְ
ְ
גֶ
ִאיז ַמ ָמּשׁ ֵמעֵ ין עוֹלָ ם ַהבָּ א.
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
וַ וייל ַא יוּד ַד ְ
עדענְ ְקן ַאז ַאלֶ עס ִאיז
גֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטערַ ,סיי וֶ וען עֶ ס
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארף
גוּטע זַ אַ ד ְ
ֶ
עהט ַא
עשׁ ְ
גֶ ֶ
עדענְ ְקן ַאז ָדאס ָהאט ֶדער
ֶמען גֶ ֶ
עטוּהן ,אוּן ַסיי וֶ וען
ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ
ֵאייבֶּ ְ
עהט ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אִ איז
עשׁ ְ
עֶ ס גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס
עֶ ס אוֹי פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גוּטס.
ֵמיינְ ט זִ יכֶ ער נָ אר ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וַ יְ ִהי עֶ ֶרב
 ַסיי וֶ וען עֶ ס ִאיז טוּנְ ְקל פַ ארַא ֶמענְ ְטשָׁ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ס גֵ ייט
ישׁט גוּט ,וַ יְ ִהי בּ ֶֹקר ֵ -סיי וֶ וען
ִאים נִ ְ
עֶ ס ִאיז לִ יכְ ִטיג פַ אר ַא ֶמענְ ְטשָׁ ,דאס
ֵמיינְ ט ַאז עֶ ס גֵ ייט ִאים יָ א גוּט ,זָ אל
עדענְ ְקן ַאז יוֹם ֶא ָחד ַ -אלֶ עס
עֶ ר גֶ ֶ
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם ֵאיין ֵאיינְ ִציגְ ן
ְ
אשׁעפֶ ער.
בַּ ֶ
ימן ז'(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
76

קים ֶאל ָה ָא ָדם
וַ יִ ְק ָרא ה' ֱא ִ
מוֹה ָרא"שׁ
ֹאמר לוֹ ַאיֶ ָּכהֲ .
וַ י ֶ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
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ער ְשׁ ֶטער בֶּ ֱא ֶמת
ָהאט עֶ ס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטסָ ,דאס
עטוּהן נָ אר פַ אר זַ יין ְ
ְ
גֶ
ִאיז ַמ ָמּשׁ ֵמעֵ ין עוֹלָ ם ַהבָּ א.

ער ְשׁ ְטן אוֹיִ מיט עֶ ְרד זַ אכְ ן,
ֵאייבֶּ ְ
יוּת'דיגֶ ע זַ אכְ ן.
ִמיט גַ ְשׁ ִמ ִ
יוֹח ִאי אוּן
קוּמט ֶרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ָ
ְ
אר ְשׁ ֵטיי בִּ כְ לַ ל
זָ אגְ טִ :אי פַ ְ
לוֹקת ,עֶ ס ִאיז
ישׁט ִדי גַ אנְ ֶצע ַמ ְח ֶ
נִ ְ
רוּחנִ יוּת,
ַאלֶ עס ֵאיינְ ס ,גַ ְשׁ ִמיוּת ִמיט ָ
ֶמען ֶקען ִמיט ַאלֶ עס ִדינֶ ען ֶדעם
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
וַ וייל ַא יוּד ַד ְ
עדענְ ְקן ַאז ַאלֶ עס ִאיז
גֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטערַ ,סיי וֶ וען עֶ ס
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארף
גוּטע זַ אַ ד ְ
ֶ
עהט ַא
עשׁ ְ
גֶ ֶ
עדענְ ְקן ַאז ָדאס ָהאט ֶדער
ֶמען גֶ ֶ
עטוּהן ,אוּן ַסיי וֶ וען
ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ
ֵאייבֶּ ְ
עהט ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אִ איז
עשׁ ְ
עֶ ס גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס
עֶ ס אוֹי פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גוּטס.
ֵמיינְ ט זִ יכֶ ער נָ אר ְ

ימל אוּן
ערפַ אר זָ אגְ ט עֶ רִ :די ִה ְ
ֶד ְ
אשׁאפְ ן
עֶ ְרד זֶ ענֶ ען בַּ ַ
יטן
וארן ִאינְ ֵאיינֶ עם וִ וי ַא ָטאפּ ִמ ְ
גֶ עוָ ְ
עקל ,וַ וייל עֶ ס ִאיז ַאלֶ עס ֵאיינְ ס.
ֶד ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וַ יְ ִהי עֶ ֶרב
 ַסיי וֶ וען עֶ ס ִאיז טוּנְ ְקל פַ ארַא ֶמענְ ְטשָׁ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ס גֵ ייט
ישׁט גוּט ,וַ יְ ִהי בּ ֶֹקר ֵ -סיי וֶ וען
ִאים נִ ְ
עֶ ס ִאיז לִ יכְ ִטיג פַ אר ַא ֶמענְ ְטשָׁ ,דאס
ֵמיינְ ט ַאז עֶ ס גֵ ייט ִאים יָ א גוּט ,זָ אל
עדענְ ְקן ַאז יוֹם ֶא ָחד ַ -אלֶ עס
עֶ ר גֶ ֶ
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם ֵאיין ֵאיינְ ִציגְ ן
ְ
אשׁעפֶ ער.
בַּ ֶ

ֶמענְ ְטשׁ
ֶדער
וואוֹיל ִאיז
וייסט ַאז ֶדער
וָ ואס וֵ ְ
עראל ִאין
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ִאיבֶּ ָ
ֵאייבֶּ ְ
עדע ַמ ָצב ,אוּן ִמיט ַאלֶ עס ֶקען ֶמען
יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
אשׁית תשס"ח לפ"ק(
בְּ ֵר ִ
76

וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי בּ ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד.
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ד( :וֶ וען ַא יוּד וֵ ְ
עהט צוּ ִאים,
עשׁ ְ
ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ס גֶ ֶ
עהט אוֹיס וִ וי ְשׁלֶ עכְ ט,
ֲאפִ ילוּ עֶ ס זֶ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ער ְשׁ ְטן אוֹיִ מיט עֶ ְרד זַ אכְ ן,
ֵאייבֶּ ְ
יוּת'דיגֶ ע זַ אכְ ן.
ִמיט גַ ְשׁ ִמ ִ
יוֹח ִאי אוּן
קוּמט ֶרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן בֶּ ן ָ
ְ
אר ְשׁ ֵטיי בִּ כְ לַ ל
זָ אגְ טִ :אי פַ ְ
לוֹקת ,עֶ ס ִאיז
ישׁט ִדי גַ אנְ ֶצע ַמ ְח ֶ
נִ ְ
רוּחנִ יוּת,
ַאלֶ עס ֵאיינְ ס ,גַ ְשׁ ִמיוּת ִמיט ָ
ֶמען ֶקען ִמיט ַאלֶ עס ִדינֶ ען ֶדעם
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימל אוּן
ערפַ אר זָ אגְ ט עֶ רִ :די ִה ְ
ֶד ְ
אשׁאפְ ן
עֶ ְרד זֶ ענֶ ען בַּ ַ
יטן
וארן ִאינְ ֵאיינֶ עם וִ וי ַא ָטאפּ ִמ ְ
גֶ עוָ ְ
עקל ,וַ וייל עֶ ס ִאיז ַאלֶ עס ֵאיינְ ס.
ֶד ְ
ֶמענְ ְטשׁ
ֶדער
וואוֹיל ִאיז
וייסט ַאז ֶדער
וָ ואס וֵ ְ
עראל ִאין
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ִאיבֶּ ָ
ֵאייבֶּ ְ
עדע ַמ ָצב ,אוּן ִמיט ַאלֶ עס ֶקען ֶמען
יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
אשׁית תשס"ח לפ"ק(
בְּ ֵר ִ
76

וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי בּ ֶֹקר יוֹם ֶא ָחד.
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ד( :וֶ וען ַא יוּד וֵ ְ
עהט צוּ ִאים,
עשׁ ְ
ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ס גֶ ֶ
עהט אוֹיס וִ וי ְשׁלֶ עכְ ט,
ֲאפִ ילוּ עֶ ס זֶ ְ

פר˘˙ בר‡˘י˙

ימן ז'(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
76

קים ֶאל ָה ָא ָדם
וַ יִ ְק ָרא ה' ֱא ִ
מוֹה ָרא"שׁ
ֹאמר לוֹ ַאיֶ ָּכהֲ .
וַ י ֶ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט

י‚

פר˘˙ בר‡˘י˙

ער ְשׁ ֶטער בֶּ ֱא ֶמת
ָהאט עֶ ס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטסָ ,דאס
עטוּהן נָ אר פַ אר זַ יין ְ
ְ
גֶ
ִאיז ַמ ָמּשׁ ֵמעֵ ין עוֹלָ ם ַהבָּ א.
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
וַ וייל ַא יוּד ַד ְ
עדענְ ְקן ַאז ַאלֶ עס ִאיז
גֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטערַ ,סיי וֶ וען עֶ ס
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארף
גוּטע זַ אַ ד ְ
ֶ
עהט ַא
עשׁ ְ
גֶ ֶ
עדענְ ְקן ַאז ָדאס ָהאט ֶדער
ֶמען גֶ ֶ
עטוּהן ,אוּן ַסיי וֶ וען
ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ
ֵאייבֶּ ְ
עהט ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אִ איז
עשׁ ְ
עֶ ס גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס
עֶ ס אוֹי פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גוּטס.
ֵמיינְ ט זִ יכֶ ער נָ אר ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וַ יְ ִהי עֶ ֶרב
 ַסיי וֶ וען עֶ ס ִאיז טוּנְ ְקל פַ ארַא ֶמענְ ְטשָׁ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ס גֵ ייט
ישׁט גוּט ,וַ יְ ִהי בּ ֶֹקר ֵ -סיי וֶ וען
ִאים נִ ְ
עֶ ס ִאיז לִ יכְ ִטיג פַ אר ַא ֶמענְ ְטשָׁ ,דאס
ֵמיינְ ט ַאז עֶ ס גֵ ייט ִאים יָ א גוּט ,זָ אל
עדענְ ְקן ַאז יוֹם ֶא ָחד ַ -אלֶ עס
עֶ ר גֶ ֶ
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם ֵאיין ֵאיינְ ִציגְ ן
ְ
אשׁעפֶ ער.
בַּ ֶ
ימן ז'(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
76

קים ֶאל ָה ָא ָדם
וַ יִ ְק ָרא ה' ֱא ִ
מוֹה ָרא"שׁ
ֹאמר לוֹ ַאיֶ ָּכהֲ .
וַ י ֶ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
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י„

וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ערט זִ י צוּ ,צוּ ִדי ְר ָמזִ ים
ֶה ְ
אשׁעפֶ ער ִשׁ ְיקט ִאים ,אוּן
וָ ואס ֶדער בַּ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
צוּריק צוּם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ר גֵ ייט ִ
ער ְשׁ ְטן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֵהייבְּ ט ָאן צוּ ֶר ְ
אמע-לָ שׁוֹן ,וֶ ועט עֶ ר
אוֹיף זַ יין ַמ ֶ
גוּטס.
זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַאלֶ עס ְ

מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן נ"ד(ֶ :דער
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז זִ יְ מ ַצ ְמ ֵצם צוּ
ֵאייבֶּ ְ
ִשׁ ְיקן ְר ָמזִ ים פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאים
קוּמען צוּ
צוּריק צוּ ֶ
ער ַמאנֶ ען ִ
צוּ ֶד ְ
גוּטע זַ אכְ ן אוּן
ִאיםַ ,א ָמאל ִמיט ֶ
ערטַ ,א ָמאל ִשׁ ְיקט ֶדער
אר ֶק ְ
ַא ָמאל פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער ְ
ֵאייבֶּ ְ
גוּטס פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל כַ אפְּ ן ַאז ָדאס
ער ְשׁ ֶטער
ָהאט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ועקן
עשׁ ְיקט ,אוּן עֶ ר זָ אל זִ י אוֹיפְ וֶ ְ
גֶ ִ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
אוּן ַדאנְ ֶקען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַא ָמאל ִשׁ ְיקט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְשׁלֶ עכְ ְטס ַחס וְ ָשׁלוֹם ,אוֹי נָ אר צוּ
קוּמען
ער ַמאנֶ ען ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ צוּ ֶ
ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ

ימן י"א(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
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ֵהן גֵּ ַר ְשׁ ָתּ א ִֹתי ַהיּוֹם ֵמעַ ל פְּ נֵ י
וּמפָּ נֶ יֶ א ָּס ֵתר וְ ָהיִ ִיתי
ָה ֲא ָד ָמה ִ
נָ ע וָ נָ ד בָּ ָא ֶרץ וְ ָהיָ ה כָ ל מ ְֹצ ִאי
יט"א:
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
יַ ַה ְרגֵ נִ י .זָ אגְ ט ֲ
ֵהן ֵ ּג ַר ְשׁ ָתּ א ִֹתי ַהיוֹם ֵמעַ ל פְּ נֵ י
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ָה ֲא ָד ָמה ֶ -דער ֵאייבֶּ ְ
אר ְט ִריבְּ ן ַקיִ ן ַאז עֶ ר זָ אל מוּזְ ן
פַ ְ
גֵ יין נָ ע וְ נָ דָ ,אבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז
אר ְט ַרייבְּ ן ַא
ישׁט פַ ְ
ַאז ֶמען ֶקען נִ ְ
ער ְשׁ ְטן וַ וייל
ֶמענְ ְטשׁ פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עראל,
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ִאיבֶּ ָ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אר ְט ַרייבְּ ן
ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע וֶ ועג צוּ פַ ְ
ער ְשׁ ְטן ִאיז
ַא ֶמענְ ְטשׁ פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּם
ערט אוֹיף צוּ ֶר ְ
וֶ וען עֶ ר ֶה ְ
וּמפָּ נֶ יֶ א ָסּ ֵתר  -וֶ וען
ער ְשׁ ְטןִ ,
ֵאייבֶּ ְ
אהאלְ ְטן פוּנֶ עם
וערט בַּ ַ
ֶמען וֶ ְ
ישׁט צוּם
עדט נִ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,מען ֶר ְ
ֵאייבֶּ ְ
דוּרֶ דעם וְ ָהיִ ִיתי
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ְ
ֵאייבֶּ ְ
נָ ע וְ נָ ד בָּ ָא ֶרץ ְ -ד ֵרייט ֶמען זִ יַ ארוּם

ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק וַ יִ ְק ָרא
קים ֶאל ָה ָא ָדםֶ ,דער
ה' ֱא ִ
ער ְשׁ ֶטער רוּפְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
ֵאייבֶּ ְ
ַא ָמאל ִמיט ִמ ַדת ָה ַר ֲח ִמים אוּן
ַא ָמאל ִמיט ִמ ַדת ַה ִדיןָ ,אבֶּ ער ָדאס
ֹאמר לוֹ ַאיֶ ָּכה,
ַאלֶ עס ִאיז נָ אר ,וַ י ֶ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל ִמיט ֶדעם
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ועקן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ :וואוּ
אוֹיפְ וֶ ְ
בִּ יזְ טוּ אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט? וֶ ועק ִדי
ער ַמאן
אוֹיף פוּן ַדיין ְשׁלָ אף ,אוּן ֶד ְ
אשׁעפֶ ער
ִדיַ אז עֶ ס ִאיז ָדא ַא בַּ ֶ
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן ֵהייבּ ָאן צוּ
עדן צוּ ִאים.
ֶר ְ
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מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן נ"ד(ֶ :דער
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז זִ יְ מ ַצ ְמ ֵצם צוּ
ֵאייבֶּ ְ
ִשׁ ְיקן ְר ָמזִ ים פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאים
קוּמען צוּ
צוּריק צוּ ֶ
ער ַמאנֶ ען ִ
צוּ ֶד ְ
גוּטע זַ אכְ ן אוּן
ִאיםַ ,א ָמאל ִמיט ֶ
ערטַ ,א ָמאל ִשׁ ְיקט ֶדער
אר ֶק ְ
ַא ָמאל פַ ְ
גוּטס פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
ער ְשׁ ֶטער ְ
ֵאייבֶּ ְ
ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל כַ אפְּ ן ַאז ָדאס
ער ְשׁ ֶטער
ָהאט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ועקן
עשׁ ְיקט ,אוּן עֶ ר זָ אל זִ י אוֹיפְ וֶ ְ
גֶ ִ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
אוּן ַדאנְ ֶקען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַא ָמאל ִשׁ ְיקט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְשׁלֶ עכְ ְטס ַחס וְ ָשׁלוֹם ,אוֹי נָ אר צוּ
קוּמען
ער ַמאנֶ ען ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ צוּ ֶ
ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק וַ יִ ְק ָרא
קים ֶאל ָה ָא ָדםֶ ,דער
ה' ֱא ִ
ער ְשׁ ֶטער רוּפְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
ֵאייבֶּ ְ
ַא ָמאל ִמיט ִמ ַדת ָה ַר ֲח ִמים אוּן
ַא ָמאל ִמיט ִמ ַדת ַה ִדיןָ ,אבֶּ ער ָדאס
ֹאמר לוֹ ַאיֶ ָּכה,
ַאלֶ עס ִאיז נָ אר ,וַ י ֶ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל ִמיט ֶדעם
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ועקן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ :וואוּ
אוֹיפְ וֶ ְ
בִּ יזְ טוּ אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט? וֶ ועק ִדי
ער ַמאן
אוֹיף פוּן ַדיין ְשׁלָ אף ,אוּן ֶד ְ
אשׁעפֶ ער
ִדיַ אז עֶ ס ִאיז ָדא ַא בַּ ֶ
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן ֵהייבּ ָאן צוּ
עדן צוּ ִאים.
ֶר ְ

פר˘˙ בר‡˘י˙

י„

פר˘˙ בר‡˘י˙

וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ערט זִ י צוּ ,צוּ ִדי ְר ָמזִ ים
ֶה ְ
אשׁעפֶ ער ִשׁ ְיקט ִאים ,אוּן
וָ ואס ֶדער בַּ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
צוּריק צוּם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ר גֵ ייט ִ
ער ְשׁ ְטן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֵהייבְּ ט ָאן צוּ ֶר ְ
אמע-לָ שׁוֹן ,וֶ ועט עֶ ר
אוֹיף זַ יין ַמ ֶ
גוּטס.
זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַאלֶ עס ְ
ימן י"א(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
76

ֵהן גֵּ ַר ְשׁ ָתּ א ִֹתי ַהיּוֹם ֵמעַ ל פְּ נֵ י
וּמפָּ נֶ יֶ א ָּס ֵתר וְ ָהיִ ִיתי
ָה ֲא ָד ָמה ִ
נָ ע וָ נָ ד בָּ ָא ֶרץ וְ ָהיָ ה כָ ל מ ְֹצ ִאי
יט"א:
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
יַ ַה ְרגֵ נִ י .זָ אגְ ט ֲ
ֵהן ֵ ּג ַר ְשׁ ָתּ א ִֹתי ַהיוֹם ֵמעַ ל פְּ נֵ י
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ָה ֲא ָד ָמה ֶ -דער ֵאייבֶּ ְ
אר ְט ִריבְּ ן ַקיִ ן ַאז עֶ ר זָ אל מוּזְ ן
פַ ְ
גֵ יין נָ ע וְ נָ דָ ,אבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז
אר ְט ַרייבְּ ן ַא
ישׁט פַ ְ
ַאז ֶמען ֶקען נִ ְ
ער ְשׁ ְטן וַ וייל
ֶמענְ ְטשׁ פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עראל,
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ִאיבֶּ ָ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אר ְט ַרייבְּ ן
ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע וֶ ועג צוּ פַ ְ
ער ְשׁ ְטן ִאיז
ַא ֶמענְ ְטשׁ פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּם
ערט אוֹיף צוּ ֶר ְ
וֶ וען עֶ ר ֶה ְ
וּמפָּ נֶ יֶ א ָסּ ֵתר  -וֶ וען
ער ְשׁ ְטןִ ,
ֵאייבֶּ ְ
אהאלְ ְטן פוּנֶ עם
וערט בַּ ַ
ֶמען וֶ ְ
ישׁט צוּם
עדט נִ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,מען ֶר ְ
ֵאייבֶּ ְ
דוּרֶ דעם וְ ָהיִ ִיתי
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ְ
ֵאייבֶּ ְ
נָ ע וְ נָ ד בָּ ָא ֶרץ ְ -ד ֵרייט ֶמען זִ יַ ארוּם

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

י„

וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ערט זִ י צוּ ,צוּ ִדי ְר ָמזִ ים
ֶה ְ
אשׁעפֶ ער ִשׁ ְיקט ִאים ,אוּן
וָ ואס ֶדער בַּ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
צוּריק צוּם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ר גֵ ייט ִ
ער ְשׁ ְטן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֵהייבְּ ט ָאן צוּ ֶר ְ
אמע-לָ שׁוֹן ,וֶ ועט עֶ ר
אוֹיף זַ יין ַמ ֶ
גוּטס.
זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַאלֶ עס ְ

מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן נ"ד(ֶ :דער
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז זִ יְ מ ַצ ְמ ֵצם צוּ
ֵאייבֶּ ְ
ִשׁ ְיקן ְר ָמזִ ים פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאים
קוּמען צוּ
צוּריק צוּ ֶ
ער ַמאנֶ ען ִ
צוּ ֶד ְ
גוּטע זַ אכְ ן אוּן
ִאיםַ ,א ָמאל ִמיט ֶ
ערטַ ,א ָמאל ִשׁ ְיקט ֶדער
אר ֶק ְ
ַא ָמאל פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער ְ
ֵאייבֶּ ְ
גוּטס פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל כַ אפְּ ן ַאז ָדאס
ער ְשׁ ֶטער
ָהאט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ועקן
עשׁ ְיקט ,אוּן עֶ ר זָ אל זִ י אוֹיפְ וֶ ְ
גֶ ִ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
אוּן ַדאנְ ֶקען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַא ָמאל ִשׁ ְיקט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְשׁלֶ עכְ ְטס ַחס וְ ָשׁלוֹם ,אוֹי נָ אר צוּ
קוּמען
ער ַמאנֶ ען ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ צוּ ֶ
ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ

ימן י"א(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
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ֵהן גֵּ ַר ְשׁ ָתּ א ִֹתי ַהיּוֹם ֵמעַ ל פְּ נֵ י
וּמפָּ נֶ יֶ א ָּס ֵתר וְ ָהיִ ִיתי
ָה ֲא ָד ָמה ִ
נָ ע וָ נָ ד בָּ ָא ֶרץ וְ ָהיָ ה כָ ל מ ְֹצ ִאי
יט"א:
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
יַ ַה ְרגֵ נִ י .זָ אגְ ט ֲ
ֵהן ֵ ּג ַר ְשׁ ָתּ א ִֹתי ַהיוֹם ֵמעַ ל פְּ נֵ י
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ָה ֲא ָד ָמה ֶ -דער ֵאייבֶּ ְ
אר ְט ִריבְּ ן ַקיִ ן ַאז עֶ ר זָ אל מוּזְ ן
פַ ְ
גֵ יין נָ ע וְ נָ דָ ,אבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז
אר ְט ַרייבְּ ן ַא
ישׁט פַ ְ
ַאז ֶמען ֶקען נִ ְ
ער ְשׁ ְטן וַ וייל
ֶמענְ ְטשׁ פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עראל,
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ִאיבֶּ ָ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אר ְט ַרייבְּ ן
ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע וֶ ועג צוּ פַ ְ
ער ְשׁ ְטן ִאיז
ַא ֶמענְ ְטשׁ פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּם
ערט אוֹיף צוּ ֶר ְ
וֶ וען עֶ ר ֶה ְ
וּמפָּ נֶ יֶ א ָסּ ֵתר  -וֶ וען
ער ְשׁ ְטןִ ,
ֵאייבֶּ ְ
אהאלְ ְטן פוּנֶ עם
וערט בַּ ַ
ֶמען וֶ ְ
ישׁט צוּם
עדט נִ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,מען ֶר ְ
ֵאייבֶּ ְ
דוּרֶ דעם וְ ָהיִ ִיתי
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ְ
ֵאייבֶּ ְ
נָ ע וְ נָ ד בָּ ָא ֶרץ ְ -ד ֵרייט ֶמען זִ יַ ארוּם

ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק וַ יִ ְק ָרא
קים ֶאל ָה ָא ָדםֶ ,דער
ה' ֱא ִ
ער ְשׁ ֶטער רוּפְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
ֵאייבֶּ ְ
ַא ָמאל ִמיט ִמ ַדת ָה ַר ֲח ִמים אוּן
ַא ָמאל ִמיט ִמ ַדת ַה ִדיןָ ,אבֶּ ער ָדאס
ֹאמר לוֹ ַאיֶ ָּכה,
ַאלֶ עס ִאיז נָ אר ,וַ י ֶ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל ִמיט ֶדעם
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ועקן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ :וואוּ
אוֹיפְ וֶ ְ
בִּ יזְ טוּ אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט? וֶ ועק ִדי
ער ַמאן
אוֹיף פוּן ַדיין ְשׁלָ אף ,אוּן ֶד ְ
אשׁעפֶ ער
ִדיַ אז עֶ ס ִאיז ָדא ַא בַּ ֶ
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן ֵהייבּ ָאן צוּ
עדן צוּ ִאים.
ֶר ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן נ"ד(ֶ :דער
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז זִ יְ מ ַצ ְמ ֵצם צוּ
ֵאייבֶּ ְ
ִשׁ ְיקן ְר ָמזִ ים פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאים
קוּמען צוּ
צוּריק צוּ ֶ
ער ַמאנֶ ען ִ
צוּ ֶד ְ
גוּטע זַ אכְ ן אוּן
ִאיםַ ,א ָמאל ִמיט ֶ
ערטַ ,א ָמאל ִשׁ ְיקט ֶדער
אר ֶק ְ
ַא ָמאל פַ ְ
גוּטס פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
ער ְשׁ ֶטער ְ
ֵאייבֶּ ְ
ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל כַ אפְּ ן ַאז ָדאס
ער ְשׁ ֶטער
ָהאט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ועקן
עשׁ ְיקט ,אוּן עֶ ר זָ אל זִ י אוֹיפְ וֶ ְ
גֶ ִ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
אוּן ַדאנְ ֶקען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַא ָמאל ִשׁ ְיקט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְשׁלֶ עכְ ְטס ַחס וְ ָשׁלוֹם ,אוֹי נָ אר צוּ
קוּמען
ער ַמאנֶ ען ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ צוּ ֶ
ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק וַ יִ ְק ָרא
קים ֶאל ָה ָא ָדםֶ ,דער
ה' ֱא ִ
ער ְשׁ ֶטער רוּפְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
ֵאייבֶּ ְ
ַא ָמאל ִמיט ִמ ַדת ָה ַר ֲח ִמים אוּן
ַא ָמאל ִמיט ִמ ַדת ַה ִדיןָ ,אבֶּ ער ָדאס
ֹאמר לוֹ ַאיֶ ָּכה,
ַאלֶ עס ִאיז נָ אר ,וַ י ֶ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל ִמיט ֶדעם
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ועקן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ :וואוּ
אוֹיפְ וֶ ְ
בִּ יזְ טוּ אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט? וֶ ועק ִדי
ער ַמאן
אוֹיף פוּן ַדיין ְשׁלָ אף ,אוּן ֶד ְ
אשׁעפֶ ער
ִדיַ אז עֶ ס ִאיז ָדא ַא בַּ ֶ
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן ֵהייבּ ָאן צוּ
עדן צוּ ִאים.
ֶר ְ
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פר˘˙ בר‡˘י˙

וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ערט זִ י צוּ ,צוּ ִדי ְר ָמזִ ים
ֶה ְ
אשׁעפֶ ער ִשׁ ְיקט ִאים ,אוּן
וָ ואס ֶדער בַּ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
צוּריק צוּם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ר גֵ ייט ִ
ער ְשׁ ְטן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֵהייבְּ ט ָאן צוּ ֶר ְ
אמע-לָ שׁוֹן ,וֶ ועט עֶ ר
אוֹיף זַ יין ַמ ֶ
גוּטס.
זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַאלֶ עס ְ
ימן י"א(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
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ֵהן גֵּ ַר ְשׁ ָתּ א ִֹתי ַהיּוֹם ֵמעַ ל פְּ נֵ י
וּמפָּ נֶ יֶ א ָּס ֵתר וְ ָהיִ ִיתי
ָה ֲא ָד ָמה ִ
נָ ע וָ נָ ד בָּ ָא ֶרץ וְ ָהיָ ה כָ ל מ ְֹצ ִאי
יט"א:
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
יַ ַה ְרגֵ נִ י .זָ אגְ ט ֲ
ֵהן ֵ ּג ַר ְשׁ ָתּ א ִֹתי ַהיוֹם ֵמעַ ל פְּ נֵ י
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ָה ֲא ָד ָמה ֶ -דער ֵאייבֶּ ְ
אר ְט ִריבְּ ן ַקיִ ן ַאז עֶ ר זָ אל מוּזְ ן
פַ ְ
גֵ יין נָ ע וְ נָ דָ ,אבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז
אר ְט ַרייבְּ ן ַא
ישׁט פַ ְ
ַאז ֶמען ֶקען נִ ְ
ער ְשׁ ְטן וַ וייל
ֶמענְ ְטשׁ פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עראל,
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ִאיבֶּ ָ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אר ְט ַרייבְּ ן
ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע וֶ ועג צוּ פַ ְ
ער ְשׁ ְטן ִאיז
ַא ֶמענְ ְטשׁ פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּם
ערט אוֹיף צוּ ֶר ְ
וֶ וען עֶ ר ֶה ְ
וּמפָּ נֶ יֶ א ָסּ ֵתר  -וֶ וען
ער ְשׁ ְטןִ ,
ֵאייבֶּ ְ
אהאלְ ְטן פוּנֶ עם
וערט בַּ ַ
ֶמען וֶ ְ
ישׁט צוּם
עדט נִ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,מען ֶר ְ
ֵאייבֶּ ְ
דוּרֶ דעם וְ ָהיִ ִיתי
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ְ
ֵאייבֶּ ְ
נָ ע וְ נָ ד בָּ ָא ֶרץ ְ -ד ֵרייט ֶמען זִ יַ ארוּם
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נָ ע וְ נָ ד ,וְ ָהיָ ה כָ ל מ ְֹצ ִאי יַ ַה ְרגֵ נִ י  -אוּן
עהט ַסיי
עשׁ ְ
עדע זַ א וָ ואס עֶ ס גֶ ֶ
פוּן יֶ ֶ
וערט
רוּחנִ יוּת אוּן ַסיי בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת וֶ ְ
בְּ ָ
ע'ה ְרגֶ 'ט.
ֶמען צוּבְּ ָראכְ ן אוּן ָא ּ ְפגֶ ַ

אוֹרה ִאיז עֶ ס ַא ְס ִתּ ָירה ָדא
לִ כְ ָ
ייט ְשׁט ַר ִשׁ"י ַאז כְּ ֻרבִ ים
ַט ְ
ייט ְשׁט ַר ִשׁ"י
ֵמיינְ ט ַא ִקינְ ד אוּן ָדא ַט ְ
ַאז כְּ ֻרבִ ים ֵמיינְ ט ַמלְ ֲאכֵ י ַחבָּ לָ ה?

נָ ע וְ נָ ד ,וְ ָהיָ ה כָ ל מ ְֹצ ִאי יַ ַה ְרגֵ נִ י  -אוּן
עהט ַסיי
עשׁ ְ
עדע זַ א וָ ואס עֶ ס גֶ ֶ
פוּן יֶ ֶ
וערט
רוּחנִ יוּת אוּן ַסיי בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת וֶ ְ
בְּ ָ
ע'ה ְרגֶ 'ט.
ֶמען צוּבְּ ָראכְ ן אוּן ָא ּ ְפגֶ ַ

אוֹרה ִאיז עֶ ס ַא ְס ִתּ ָירה ָדא
לִ כְ ָ
ייט ְשׁט ַר ִשׁ"י ַאז כְּ ֻרבִ ים
ַט ְ
ייט ְשׁט ַר ִשׁ"י
ֵמיינְ ט ַא ִקינְ ד אוּן ָדא ַט ְ
ַאז כְּ ֻרבִ ים ֵמיינְ ט ַמלְ ֲאכֵ י ַחבָּ לָ ה?

ארף ַא ִאיד ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עדענְ ְקן ַאז ֶמען ֶקען
גֶ ֶ
ועק ְט ַרייבְּ ן פוּנֶ עם
ישׁט ַאוֶ ְ
ִאים נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ֶמען ֶקען
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
ישׁט
דוּרֶ דעם וֶ ועט ֶמען נִ ְ
אוּן ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן פוּן ַקיין שׁוּם זַ א.
וֶ ְ

יט"א :עֶ ס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ישׁט ַקיין ְס ִת ָירה
ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ ְ
עדט ֶמען פוּן ַא ִקינְ ד,
יידע ֶר ְ
בֵּ ֶ
נָ אר אוֹיבּ ִדי כְּ ֻרבִ ים לִ יגְ ן אוֹיפְ ן
כַּ פּ ֶֹרת ֶהעכֶ ער ֶדעם ָארוֹן וָ ואס
תּוֹרהָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז
ָדאס ִאיז ִדי ָ
ארן ִקינְ ד זִ י
ערנְ ט אוֹיס פַ ְ
ֶמען לֶ ְ
ערנֶ ען ִדי
צוּ צוּגֶ עוואוֹינֶ ען צוּ לֶ ְ
עמאלְ ְטס ָהאט עֶ ר
תּוֹרה ֶד ָ
ֵהיילִ יגֶ ע ָ
יידל עֶ ְרלִ יִ קינְ ד.
ַא פָּ נִ ים וִ וי ַאן ֵא ְ

ארף ַא ִאיד ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עדענְ ְקן ַאז ֶמען ֶקען
גֶ ֶ
ועק ְט ַרייבְּ ן פוּנֶ עם
ישׁט ַאוֶ ְ
ִאים נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ֶמען ֶקען
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
ישׁט
דוּרֶ דעם וֶ ועט ֶמען נִ ְ
אוּן ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן פוּן ַקיין שׁוּם זַ א.
וֶ ְ

יט"א :עֶ ס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ישׁט ַקיין ְס ִת ָירה
ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ ְ
עדט ֶמען פוּן ַא ִקינְ ד,
יידע ֶר ְ
בֵּ ֶ
נָ אר אוֹיבּ ִדי כְּ ֻרבִ ים לִ יגְ ן אוֹיפְ ן
כַּ פּ ֶֹרת ֶהעכֶ ער ֶדעם ָארוֹן וָ ואס
תּוֹרהָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז
ָדאס ִאיז ִדי ָ
ארן ִקינְ ד זִ י
ערנְ ט אוֹיס פַ ְ
ֶמען לֶ ְ
ערנֶ ען ִדי
צוּ צוּגֶ עוואוֹינֶ ען צוּ לֶ ְ
עמאלְ ְטס ָהאט עֶ ר
תּוֹרה ֶד ָ
ֵהיילִ יגֶ ע ָ
יידל עֶ ְרלִ יִ קינְ ד.
ַא פָּ נִ ים וִ וי ַאן ֵא ְ

וַ ַּי ְשׁכֵּ ן ִמ ֶ ּק ֶדם לְ גַ ן עֵ ֶדן ֶאת ַהכְּ ֻרבִ ים,
זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ַר ִשׁ"יֶ :את ַהכְּ ֻרבִ ים ַ -מלְ ֲאכֵ י ֲחבָּ לָ ה,
וידער גֶ עפִ ינֶ ען ִמיר ַאז אוֹיפְ ן פָּ סוּק
וִ ֶ
ְ)שׁמוֹת כ"ה ,י"ח( :וְ עָ ִשׂ ָית ְשׁנַ יִ ם כְּ ֻרבִ ים
זָ ָהב ,זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַר ִשׁ"י :כְּ ֻרבִ ים
ְ -דּמוּת פַּ ְרצוּף ִתּינוֹק לָ ֶהם.

וידער ֶדער זֶ עלְ בֶּ ער ִקינְ ד אוֹיבּ
וִ ֶ
ישׁט ַקיין
ערנְ ט עֶ ר נִ ְ
לֶ ְ
ישׁט אוֹיפְ ן ָארוֹן,
תּוֹרה עֶ ר ִאיז נִ ְ
ָ
וערט עֶ ר ַא ַמלְ ַאכֵ י ַחבָּ לָ ה ,אוּן עֶ ר
וֶ ְ
עדיגְ ט זַ אכְ ן.
צוּבְּ ֶרעכְ ט אוּן ֶשׁ ִ

וַ ַּי ְשׁכֵּ ן ִמ ֶ ּק ֶדם לְ גַ ן עֵ ֶדן ֶאת ַהכְּ ֻרבִ ים,
זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ַר ִשׁ"יֶ :את ַהכְּ ֻרבִ ים ַ -מלְ ֲאכֵ י ֲחבָּ לָ ה,
וידער גֶ עפִ ינֶ ען ִמיר ַאז אוֹיפְ ן פָּ סוּק
וִ ֶ
ְ)שׁמוֹת כ"ה ,י"ח( :וְ עָ ִשׂ ָית ְשׁנַ יִ ם כְּ ֻרבִ ים
זָ ָהב ,זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַר ִשׁ"י :כְּ ֻרבִ ים
ְ -דּמוּת פַּ ְרצוּף ִתּינוֹק לָ ֶהם.

וידער ֶדער זֶ עלְ בֶּ ער ִקינְ ד אוֹיבּ
וִ ֶ
ישׁט ַקיין
ערנְ ט עֶ ר נִ ְ
לֶ ְ
ישׁט אוֹיפְ ן ָארוֹן,
תּוֹרה עֶ ר ִאיז נִ ְ
ָ
וערט עֶ ר ַא ַמלְ ַאכֵ י ַחבָּ לָ ה ,אוּן עֶ ר
וֶ ְ
עדיגְ ט זַ אכְ ן.
צוּבְּ ֶרעכְ ט אוּן ֶשׁ ִ

ימן י"ד(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
76

)קוּנְ ְט ֵרס בְּ ִא ִידישׁ
רוּמה תשע"ג(
ֶשׁל פַּ ְר ַשׁת ְתּ ָ

ימן י"ד(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
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ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ …נ ַח
ֵא ֶּלה תּוֹלְ דֹת נ ַֹח נ ַֹח ִאישׁ ַצ ִ ּדיק
ָתּ ִמים ָהיָ ה וְ גוֹ' .זָ אגְ ט ֶדער
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ )נ ַֹח עב :(:אוֹיף ֶדעם
ַ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ …נ ַח

יחא לְ עִ ילָ ִאין
פָּ סוּק :נ ַֹח נ ַֹח  -נֵ יְ ָ
יחא לְ עָ לְ ָמא ֵדין
יחא לְ ַתּ ָתּ ִאין ,נֵ יְ ָ
נֵ יְ ָ
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
יחא לְ עָ לְ ָמא ְדּ ָא ִתי.
נֵ יְ ָ

טו

)קוּנְ ְט ֵרס בְּ ִא ִידישׁ
רוּמה תשע"ג(
ֶשׁל פַּ ְר ַשׁת ְתּ ָ
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ֵא ֶּלה תּוֹלְ דֹת נ ַֹח נ ַֹח ִאישׁ ַצ ִ ּדיק
ָתּ ִמים ָהיָ ה וְ גוֹ' .זָ אגְ ט ֶדער
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ )נ ַֹח עב :(:אוֹיף ֶדעם
ַ

יחא לְ עִ ילָ ִאין
פָּ סוּק :נ ַֹח נ ַֹח  -נֵ יְ ָ
יחא לְ עָ לְ ָמא ֵדין
יחא לְ ַתּ ָתּ ִאין ,נֵ יְ ָ
נֵ יְ ָ
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
יחא לְ עָ לְ ָמא ְדּ ָא ִתי.
נֵ יְ ָ

טו
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נָ ע וְ נָ ד ,וְ ָהיָ ה כָ ל מ ְֹצ ִאי יַ ַה ְרגֵ נִ י  -אוּן
עהט ַסיי
עשׁ ְ
עדע זַ א וָ ואס עֶ ס גֶ ֶ
פוּן יֶ ֶ
וערט
רוּחנִ יוּת אוּן ַסיי בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת וֶ ְ
בְּ ָ
ע'ה ְרגֶ 'ט.
ֶמען צוּבְּ ָראכְ ן אוּן ָא ּ ְפגֶ ַ

אוֹרה ִאיז עֶ ס ַא ְס ִתּ ָירה ָדא
לִ כְ ָ
ייט ְשׁט ַר ִשׁ"י ַאז כְּ ֻרבִ ים
ַט ְ
ייט ְשׁט ַר ִשׁ"י
ֵמיינְ ט ַא ִקינְ ד אוּן ָדא ַט ְ
ַאז כְּ ֻרבִ ים ֵמיינְ ט ַמלְ ֲאכֵ י ַחבָּ לָ ה?
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ֶמען צוּבְּ ָראכְ ן אוּן ָא ּ ְפגֶ ַ

אוֹרה ִאיז עֶ ס ַא ְס ִתּ ָירה ָדא
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ועק ְט ַרייבְּ ן פוּנֶ עם
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ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
ישׁט
דוּרֶ דעם וֶ ועט ֶמען נִ ְ
אוּן ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן פוּן ַקיין שׁוּם זַ א.
וֶ ְ
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מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ישׁט ַקיין ְס ִת ָירה
ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ ְ
עדט ֶמען פוּן ַא ִקינְ ד,
יידע ֶר ְ
בֵּ ֶ
נָ אר אוֹיבּ ִדי כְּ ֻרבִ ים לִ יגְ ן אוֹיפְ ן
כַּ פּ ֶֹרת ֶהעכֶ ער ֶדעם ָארוֹן וָ ואס
תּוֹרהָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז
ָדאס ִאיז ִדי ָ
ארן ִקינְ ד זִ י
ערנְ ט אוֹיס פַ ְ
ֶמען לֶ ְ
ערנֶ ען ִדי
צוּ צוּגֶ עוואוֹינֶ ען צוּ לֶ ְ
עמאלְ ְטס ָהאט עֶ ר
תּוֹרה ֶד ָ
ֵהיילִ יגֶ ע ָ
יידל עֶ ְרלִ יִ קינְ ד.
ַא פָּ נִ ים וִ וי ַאן ֵא ְ

ארף ַא ִאיד ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עדענְ ְקן ַאז ֶמען ֶקען
גֶ ֶ
ועק ְט ַרייבְּ ן פוּנֶ עם
ישׁט ַאוֶ ְ
ִאים נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ֶמען ֶקען
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
ישׁט
דוּרֶ דעם וֶ ועט ֶמען נִ ְ
אוּן ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן פוּן ַקיין שׁוּם זַ א.
וֶ ְ

יט"א :עֶ ס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ישׁט ַקיין ְס ִת ָירה
ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ ְ
עדט ֶמען פוּן ַא ִקינְ ד,
יידע ֶר ְ
בֵּ ֶ
נָ אר אוֹיבּ ִדי כְּ ֻרבִ ים לִ יגְ ן אוֹיפְ ן
כַּ פּ ֶֹרת ֶהעכֶ ער ֶדעם ָארוֹן וָ ואס
תּוֹרהָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז
ָדאס ִאיז ִדי ָ
ארן ִקינְ ד זִ י
ערנְ ט אוֹיס פַ ְ
ֶמען לֶ ְ
ערנֶ ען ִדי
צוּ צוּגֶ עוואוֹינֶ ען צוּ לֶ ְ
עמאלְ ְטס ָהאט עֶ ר
תּוֹרה ֶד ָ
ֵהיילִ יגֶ ע ָ
יידל עֶ ְרלִ יִ קינְ ד.
ַא פָּ נִ ים וִ וי ַאן ֵא ְ

וַ ַּי ְשׁכֵּ ן ִמ ֶ ּק ֶדם לְ גַ ן עֵ ֶדן ֶאת ַהכְּ ֻרבִ ים,
זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ַר ִשׁ"יֶ :את ַהכְּ ֻרבִ ים ַ -מלְ ֲאכֵ י ֲחבָּ לָ ה,
וידער גֶ עפִ ינֶ ען ִמיר ַאז אוֹיפְ ן פָּ סוּק
וִ ֶ
ְ)שׁמוֹת כ"ה ,י"ח( :וְ עָ ִשׂ ָית ְשׁנַ יִ ם כְּ ֻרבִ ים
זָ ָהב ,זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַר ִשׁ"י :כְּ ֻרבִ ים
ְ -דּמוּת פַּ ְרצוּף ִתּינוֹק לָ ֶהם.

וידער ֶדער זֶ עלְ בֶּ ער ִקינְ ד אוֹיבּ
וִ ֶ
ישׁט ַקיין
ערנְ ט עֶ ר נִ ְ
לֶ ְ
ישׁט אוֹיפְ ן ָארוֹן,
תּוֹרה עֶ ר ִאיז נִ ְ
ָ
וערט עֶ ר ַא ַמלְ ַאכֵ י ַחבָּ לָ ה ,אוּן עֶ ר
וֶ ְ
עדיגְ ט זַ אכְ ן.
צוּבְּ ֶרעכְ ט אוּן ֶשׁ ִ

וַ ַּי ְשׁכֵּ ן ִמ ֶ ּק ֶדם לְ גַ ן עֵ ֶדן ֶאת ַהכְּ ֻרבִ ים,
זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ַר ִשׁ"יֶ :את ַהכְּ ֻרבִ ים ַ -מלְ ֲאכֵ י ֲחבָּ לָ ה,
וידער גֶ עפִ ינֶ ען ִמיר ַאז אוֹיפְ ן פָּ סוּק
וִ ֶ
ְ)שׁמוֹת כ"ה ,י"ח( :וְ עָ ִשׂ ָית ְשׁנַ יִ ם כְּ ֻרבִ ים
זָ ָהב ,זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַר ִשׁ"י :כְּ ֻרבִ ים
ְ -דּמוּת פַּ ְרצוּף ִתּינוֹק לָ ֶהם.

וידער ֶדער זֶ עלְ בֶּ ער ִקינְ ד אוֹיבּ
וִ ֶ
ישׁט ַקיין
ערנְ ט עֶ ר נִ ְ
לֶ ְ
ישׁט אוֹיפְ ן ָארוֹן,
תּוֹרה עֶ ר ִאיז נִ ְ
ָ
וערט עֶ ר ַא ַמלְ ַאכֵ י ַחבָּ לָ ה ,אוּן עֶ ר
וֶ ְ
עדיגְ ט זַ אכְ ן.
צוּבְּ ֶרעכְ ט אוּן ֶשׁ ִ

ימן י"ד(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
76

)קוּנְ ְט ֵרס בְּ ִא ִידישׁ
רוּמה תשע"ג(
ֶשׁל פַּ ְר ַשׁת ְתּ ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ …נ ַח
ֵא ֶּלה תּוֹלְ דֹת נ ַֹח נ ַֹח ִאישׁ ַצ ִ ּדיק
ָתּ ִמים ָהיָ ה וְ גוֹ' .זָ אגְ ט ֶדער
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ )נ ַֹח עב :(:אוֹיף ֶדעם
ַ

יחא לְ עִ ילָ ִאין
פָּ סוּק :נ ַֹח נ ַֹח  -נֵ יְ ָ
יחא לְ עָ לְ ָמא ֵדין
יחא לְ ַתּ ָתּ ִאין ,נֵ יְ ָ
נֵ יְ ָ
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
יחא לְ עָ לְ ָמא ְדּ ָא ִתי.
נֵ יְ ָ

ימן י"ד(
אשׁית ִס ָ
תּוֹרה בְּ ֵר ִ
)זֹאת ַה ָ
76

)קוּנְ ְט ֵרס בְּ ִא ִידישׁ
רוּמה תשע"ג(
ֶשׁל פַּ ְר ַשׁת ְתּ ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ …נ ַח
ֵא ֶּלה תּוֹלְ דֹת נ ַֹח נ ַֹח ִאישׁ ַצ ִ ּדיק
ָתּ ִמים ָהיָ ה וְ גוֹ' .זָ אגְ ט ֶדער
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ )נ ַֹח עב :(:אוֹיף ֶדעם
ַ

יחא לְ עִ ילָ ִאין
פָּ סוּק :נ ַֹח נ ַֹח  -נֵ יְ ָ
יחא לְ עָ לְ ָמא ֵדין
יחא לְ ַתּ ָתּ ִאין ,נֵ יְ ָ
נֵ יְ ָ
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
יחא לְ עָ לְ ָמא ְדּ ָא ִתי.
נֵ יְ ָ
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טז

ער ְשׁ ֶטער
ֵאייבֶּ ְ
ֶדער
זָ אגְ ט:
ֶמענְ ְטשׁ
אשׁאפְ ן ַא
ָהאט בַּ ַ
עשׁ ֶטעלְ ט פוּן ַא גוּף ִמיט ַא
אמגֶ ְ
צוּזַ ְ
ארף ֶדער גוּף
נְ ָשׁ ָמה ,פוּן ֵאיין זַ ייט ַד ְ
ערע
עֶ ְסן אוּן ְט ִרינְ ְקן ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ארף ַא ִאיד ִדינֶ ען ֶדעם
זַ ייט ַד ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער ֶדער ְשׁלֵ ימוּת
ֵאייבֶּ ְ
וערט
פוּן ַא ִאיד ִאיז ,וֶ וען עֶ ר וֶ ְ
אמ ְשׁ ֶטעלְ ן
גֶ עוואוֹיר ַאז ֶמען ֶקען צוּזַ ְ
יידע זַ אכְ ן ִאינְ ֵאיינֶ עםַ ,אז ֲאפִ ילוּ
בֵּ ֶ
ִמיט זַ אכְ ן פוּנֶ עם גוּף וִ וי עֶ ְסן ְט ִרינְ ְקן
אוּן ְשׁלָ אפְ ן אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן ,זָ אל
ער ְשׁ ְטן,
ֶמען אוֹיִ דינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֶמען ַמאכְ ט ַא בְּ ָרכָ ה אוֹיף ִדי עֶ ְסן,
אוּן ֶמען עֶ ְסט נָ אר כָּ ֵשׁ ְר'ס אוּן ַאזוֹי
וייטער.
וַ ֶ

יט"א ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
ְשׁלִ ָ
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֲ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ו( :וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל
ארף עֶ ר זִ יֶ קענֶ ען
טוּהןַ ,ד ְ
ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ַהאלְ ְטן אוֹיף ְצוֵ ויי וֶ ועגְ ןַ ,סיי
ֶד ְ
ערנֶ ט
וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ִאים גוּט ,עֶ ר לֶ ְ
ארף עֶ ר זִ י
אוּן עֶ ר ַדאוֶ וענְ טַ ,ד ְ
ויסן ַאז עֶ ר
ער ַהאלְ ְטן אוּן וִ ְ
ֶקענֶ ען ֶד ְ
יח זַ יין ,אוּן ַסיי
ֶקען נָ אֶ מער ַמ ְצלִ ַ
עֶ ר פַ אלְ ט ַא ָראפּ עֶ ר טוּט ֲעבֵ ירוֹת
ער ַהאלְ ְטן אוּן
זָ אל עֶ ר זִ י אוֹיֶ ד ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
ִאים נָ אַ אלְ ץ לִ יבּ אוּן עֶ ר ֶקען
טוּהן ,אוּן נָ אר ַאזוֹי
ֵאייבִּ יג ְתּשׁוּבָ ה ְ
ֶקען ֶמען זַ יין ַא ַצ ִדיק.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ֵאלֶ ה
תּוֹלְ דֹת נ ַֹח נ ַֹח  -זָ אגְ ט אוֹיף
זוֹהרַ ,אז עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען
ֶדעם ֶדער ַ
אסן ַסיי אוֹיבְ ן אוּן
רוּהיג אוּן גֶ עלַ ְ
ִ
ַסיי אוּנְ ְטןָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר ָהאט
ער ַהאלְ ְטן ַסיי וֶ וען עֶ ס ִאיז ִאים
זִ יֶ ד ְ
ישׁט,
גֶ עגַ אנְ גֶ ען גוּט אוּן ַסיי וֶ וען נִ ְ
ערפַ ארִ :אישׁ ַצ ִ ּדיק ָתּ ִמים ָהיָ ה
אוּן ֶד ְ
רוֹיסער ַצ ִדיק.
וארן ַא גְ ֶ
ִ -איז עֶ ר גֶ עוָ ְ

ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט:
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן נ"א(ִ :איז
ֶדען ָדא ַתּ ֲאווֹת אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט?
ארף ֶמען ָדא,
עֶ ְסן אוּן ְט ִרינְ ֶקען ַד ְ
ארף ֶמען ָדא אוֹיָ האבְּ ן,
ִקינְ ֶדער ַד ְ
ארף ֶמען אוֹיָ האבְּ ן,
פַּ ְרנָ ָסה ַד ְ
נָ אר ֶדער עִ ָיקר ִאיז ֶמען זָ אל ַאלֶ עס
ער ְשׁ ְטןַ ,אזוֹי וִ וי
יטן ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ִמ ְ
ְ
ייסן,
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס ִדינְ ט ֶמען ֶדעם
אוּן ֶד ָ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן.
ֵאייבֶּ ְ

ימן ב(
תּוֹרה נ ַֹח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

כִּ י ִה ְשׁ ִחית כָּ ל בָּ ָשׂר ֶאת ַד ְרכּוֹ עַ ל
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ָה ָא ֶרץ.
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יט"א ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
ְשׁלִ ָ
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֲ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ו( :וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל
ארף עֶ ר זִ יֶ קענֶ ען
טוּהןַ ,ד ְ
ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ַהאלְ ְטן אוֹיף ְצוֵ ויי וֶ ועגְ ןַ ,סיי
ֶד ְ
ערנֶ ט
וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ִאים גוּט ,עֶ ר לֶ ְ
ארף עֶ ר זִ י
אוּן עֶ ר ַדאוֶ וענְ טַ ,ד ְ
ויסן ַאז עֶ ר
ער ַהאלְ ְטן אוּן וִ ְ
ֶקענֶ ען ֶד ְ
יח זַ יין ,אוּן ַסיי
ֶקען נָ אֶ מער ַמ ְצלִ ַ
עֶ ר פַ אלְ ט ַא ָראפּ עֶ ר טוּט ֲעבֵ ירוֹת
ער ַהאלְ ְטן אוּן
זָ אל עֶ ר זִ י אוֹיֶ ד ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
ִאים נָ אַ אלְ ץ לִ יבּ אוּן עֶ ר ֶקען
טוּהן ,אוּן נָ אר ַאזוֹי
ֵאייבִּ יג ְתּשׁוּבָ ה ְ
ֶקען ֶמען זַ יין ַא ַצ ִדיק.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ֵאלֶ ה
תּוֹלְ דֹת נ ַֹח נ ַֹח  -זָ אגְ ט אוֹיף
זוֹהרַ ,אז עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען
ֶדעם ֶדער ַ
אסן ַסיי אוֹיבְ ן אוּן
רוּהיג אוּן גֶ עלַ ְ
ִ
ַסיי אוּנְ ְטןָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר ָהאט
ער ַהאלְ ְטן ַסיי וֶ וען עֶ ס ִאיז ִאים
זִ יֶ ד ְ
ישׁט,
גֶ עגַ אנְ גֶ ען גוּט אוּן ַסיי וֶ וען נִ ְ
ערפַ ארִ :אישׁ ַצ ִ ּדיק ָתּ ִמים ָהיָ ה
אוּן ֶד ְ
רוֹיסער ַצ ִדיק.
וארן ַא גְ ֶ
 ִאיז עֶ ר גֶ עוָ ְימן ב(
תּוֹרה נ ַֹח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

כִּ י ִה ְשׁ ִחית כָּ ל בָּ ָשׂר ֶאת ַד ְרכּוֹ עַ ל
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ָה ָא ֶרץ.

פר˘˙ נח

ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ ָראבְּ לֶ עם
בַּ יים דוֹר ַה ַמבּוּל ,זֵ יי ָהאבְּ ן

טז

פר˘˙ נח

ער ְשׁ ֶטער
ֵאייבֶּ ְ
ֶדער
זָ אגְ ט:
ֶמענְ ְטשׁ
אשׁאפְ ן ַא
ָהאט בַּ ַ
עשׁ ֶטעלְ ט פוּן ַא גוּף ִמיט ַא
אמגֶ ְ
צוּזַ ְ
ארף ֶדער גוּף
נְ ָשׁ ָמה ,פוּן ֵאיין זַ ייט ַד ְ
ערע
עֶ ְסן אוּן ְט ִרינְ ְקן ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ארף ַא ִאיד ִדינֶ ען ֶדעם
זַ ייט ַד ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער ֶדער ְשׁלֵ ימוּת
ֵאייבֶּ ְ
וערט
פוּן ַא ִאיד ִאיז ,וֶ וען עֶ ר וֶ ְ
אמ ְשׁ ֶטעלְ ן
גֶ עוואוֹיר ַאז ֶמען ֶקען צוּזַ ְ
יידע זַ אכְ ן ִאינְ ֵאיינֶ עםַ ,אז ֲאפִ ילוּ
בֵּ ֶ
ִמיט זַ אכְ ן פוּנֶ עם גוּף וִ וי עֶ ְסן ְט ִרינְ ְקן
אוּן ְשׁלָ אפְ ן אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן ,זָ אל
ער ְשׁ ְטן,
ֶמען אוֹיִ דינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֶמען ַמאכְ ט ַא בְּ ָרכָ ה אוֹיף ִדי עֶ ְסן,
אוּן ֶמען עֶ ְסט נָ אר כָּ ֵשׁ ְר'ס אוּן ַאזוֹי
וייטער.
וַ ֶ
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט:
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן נ"א(ִ :איז
ֶדען ָדא ַתּ ֲאווֹת אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט?
ארף ֶמען ָדא,
עֶ ְסן אוּן ְט ִרינְ ֶקען ַד ְ
ארף ֶמען ָדא אוֹיָ האבְּ ן,
ִקינְ ֶדער ַד ְ
ארף ֶמען אוֹיָ האבְּ ן,
פַּ ְרנָ ָסה ַד ְ
נָ אר ֶדער עִ ָיקר ִאיז ֶמען זָ אל ַאלֶ עס
ער ְשׁ ְטןַ ,אזוֹי וִ וי
יטן ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ִמ ְ
ְ
ייסן,
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס ִדינְ ט ֶמען ֶדעם
אוּן ֶד ָ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ ָראבְּ לֶ עם
בַּ יים דוֹר ַה ַמבּוּל ,זֵ יי ָהאבְּ ן

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

טז

ער ְשׁ ֶטער
ֵאייבֶּ ְ
ֶדער
זָ אגְ ט:
ֶמענְ ְטשׁ
אשׁאפְ ן ַא
ָהאט בַּ ַ
עשׁ ֶטעלְ ט פוּן ַא גוּף ִמיט ַא
אמגֶ ְ
צוּזַ ְ
ארף ֶדער גוּף
נְ ָשׁ ָמה ,פוּן ֵאיין זַ ייט ַד ְ
ערע
עֶ ְסן אוּן ְט ִרינְ ְקן ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ארף ַא ִאיד ִדינֶ ען ֶדעם
זַ ייט ַד ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער ֶדער ְשׁלֵ ימוּת
ֵאייבֶּ ְ
וערט
פוּן ַא ִאיד ִאיז ,וֶ וען עֶ ר וֶ ְ
אמ ְשׁ ֶטעלְ ן
גֶ עוואוֹיר ַאז ֶמען ֶקען צוּזַ ְ
יידע זַ אכְ ן ִאינְ ֵאיינֶ עםַ ,אז ֲאפִ ילוּ
בֵּ ֶ
ִמיט זַ אכְ ן פוּנֶ עם גוּף וִ וי עֶ ְסן ְט ִרינְ ְקן
אוּן ְשׁלָ אפְ ן אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן ,זָ אל
ער ְשׁ ְטן,
ֶמען אוֹיִ דינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֶמען ַמאכְ ט ַא בְּ ָרכָ ה אוֹיף ִדי עֶ ְסן,
אוּן ֶמען עֶ ְסט נָ אר כָּ ֵשׁ ְר'ס אוּן ַאזוֹי
וייטער.
וַ ֶ

יט"א ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
ְשׁלִ ָ
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֲ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ו( :וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל
ארף עֶ ר זִ יֶ קענֶ ען
טוּהןַ ,ד ְ
ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ַהאלְ ְטן אוֹיף ְצוֵ ויי וֶ ועגְ ןַ ,סיי
ֶד ְ
ערנֶ ט
וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ִאים גוּט ,עֶ ר לֶ ְ
ארף עֶ ר זִ י
אוּן עֶ ר ַדאוֶ וענְ טַ ,ד ְ
ויסן ַאז עֶ ר
ער ַהאלְ ְטן אוּן וִ ְ
ֶקענֶ ען ֶד ְ
יח זַ יין ,אוּן ַסיי
ֶקען נָ אֶ מער ַמ ְצלִ ַ
עֶ ר פַ אלְ ט ַא ָראפּ עֶ ר טוּט ֲעבֵ ירוֹת
ער ַהאלְ ְטן אוּן
זָ אל עֶ ר זִ י אוֹיֶ ד ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
ִאים נָ אַ אלְ ץ לִ יבּ אוּן עֶ ר ֶקען
טוּהן ,אוּן נָ אר ַאזוֹי
ֵאייבִּ יג ְתּשׁוּבָ ה ְ
ֶקען ֶמען זַ יין ַא ַצ ִדיק.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ֵאלֶ ה
תּוֹלְ דֹת נ ַֹח נ ַֹח  -זָ אגְ ט אוֹיף
זוֹהרַ ,אז עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען
ֶדעם ֶדער ַ
אסן ַסיי אוֹיבְ ן אוּן
רוּהיג אוּן גֶ עלַ ְ
ִ
ַסיי אוּנְ ְטןָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר ָהאט
ער ַהאלְ ְטן ַסיי וֶ וען עֶ ס ִאיז ִאים
זִ יֶ ד ְ
ישׁט,
גֶ עגַ אנְ גֶ ען גוּט אוּן ַסיי וֶ וען נִ ְ
ערפַ ארִ :אישׁ ַצ ִ ּדיק ָתּ ִמים ָהיָ ה
אוּן ֶד ְ
רוֹיסער ַצ ִדיק.
וארן ַא גְ ֶ
ִ -איז עֶ ר גֶ עוָ ְ

ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט:
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן נ"א(ִ :איז
ֶדען ָדא ַתּ ֲאווֹת אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט?
ארף ֶמען ָדא,
עֶ ְסן אוּן ְט ִרינְ ֶקען ַד ְ
ארף ֶמען ָדא אוֹיָ האבְּ ן,
ִקינְ ֶדער ַד ְ
ארף ֶמען אוֹיָ האבְּ ן,
פַּ ְרנָ ָסה ַד ְ
נָ אר ֶדער עִ ָיקר ִאיז ֶמען זָ אל ַאלֶ עס
ער ְשׁ ְטןַ ,אזוֹי וִ וי
יטן ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ִמ ְ
ְ
ייסן,
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס ִדינְ ט ֶמען ֶדעם
אוּן ֶד ָ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן.
ֵאייבֶּ ְ

ימן ב(
תּוֹרה נ ַֹח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

כִּ י ִה ְשׁ ִחית כָּ ל בָּ ָשׂר ֶאת ַד ְרכּוֹ עַ ל
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ָה ָא ֶרץ.

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

יט"א ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
ְשׁלִ ָ
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֲ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ו( :וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל
ארף עֶ ר זִ יֶ קענֶ ען
טוּהןַ ,ד ְ
ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ַהאלְ ְטן אוֹיף ְצוֵ ויי וֶ ועגְ ןַ ,סיי
ֶד ְ
ערנֶ ט
וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ִאים גוּט ,עֶ ר לֶ ְ
ארף עֶ ר זִ י
אוּן עֶ ר ַדאוֶ וענְ טַ ,ד ְ
ויסן ַאז עֶ ר
ער ַהאלְ ְטן אוּן וִ ְ
ֶקענֶ ען ֶד ְ
יח זַ יין ,אוּן ַסיי
ֶקען נָ אֶ מער ַמ ְצלִ ַ
עֶ ר פַ אלְ ט ַא ָראפּ עֶ ר טוּט ֲעבֵ ירוֹת
ער ַהאלְ ְטן אוּן
זָ אל עֶ ר זִ י אוֹיֶ ד ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
ִאים נָ אַ אלְ ץ לִ יבּ אוּן עֶ ר ֶקען
טוּהן ,אוּן נָ אר ַאזוֹי
ֵאייבִּ יג ְתּשׁוּבָ ה ְ
ֶקען ֶמען זַ יין ַא ַצ ִדיק.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ֵאלֶ ה
תּוֹלְ דֹת נ ַֹח נ ַֹח  -זָ אגְ ט אוֹיף
זוֹהרַ ,אז עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען
ֶדעם ֶדער ַ
אסן ַסיי אוֹיבְ ן אוּן
רוּהיג אוּן גֶ עלַ ְ
ִ
ַסיי אוּנְ ְטןָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר ָהאט
ער ַהאלְ ְטן ַסיי וֶ וען עֶ ס ִאיז ִאים
זִ יֶ ד ְ
ישׁט,
גֶ עגַ אנְ גֶ ען גוּט אוּן ַסיי וֶ וען נִ ְ
ערפַ ארִ :אישׁ ַצ ִ ּדיק ָתּ ִמים ָהיָ ה
אוּן ֶד ְ
רוֹיסער ַצ ִדיק.
וארן ַא גְ ֶ
 ִאיז עֶ ר גֶ עוָ ְימן ב(
תּוֹרה נ ַֹח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

כִּ י ִה ְשׁ ִחית כָּ ל בָּ ָשׂר ֶאת ַד ְרכּוֹ עַ ל
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ָה ָא ֶרץ.

פר˘˙ נח

ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ ָראבְּ לֶ עם
בַּ יים דוֹר ַה ַמבּוּל ,זֵ יי ָהאבְּ ן

טז

פר˘˙ נח

ער ְשׁ ֶטער
ֵאייבֶּ ְ
ֶדער
זָ אגְ ט:
ֶמענְ ְטשׁ
אשׁאפְ ן ַא
ָהאט בַּ ַ
עשׁ ֶטעלְ ט פוּן ַא גוּף ִמיט ַא
אמגֶ ְ
צוּזַ ְ
ארף ֶדער גוּף
נְ ָשׁ ָמה ,פוּן ֵאיין זַ ייט ַד ְ
ערע
עֶ ְסן אוּן ְט ִרינְ ְקן ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ארף ַא ִאיד ִדינֶ ען ֶדעם
זַ ייט ַד ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער ֶדער ְשׁלֵ ימוּת
ֵאייבֶּ ְ
וערט
פוּן ַא ִאיד ִאיז ,וֶ וען עֶ ר וֶ ְ
אמ ְשׁ ֶטעלְ ן
גֶ עוואוֹיר ַאז ֶמען ֶקען צוּזַ ְ
יידע זַ אכְ ן ִאינְ ֵאיינֶ עםַ ,אז ֲאפִ ילוּ
בֵּ ֶ
ִמיט זַ אכְ ן פוּנֶ עם גוּף וִ וי עֶ ְסן ְט ִרינְ ְקן
אוּן ְשׁלָ אפְ ן אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן ,זָ אל
ער ְשׁ ְטן,
ֶמען אוֹיִ דינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֶמען ַמאכְ ט ַא בְּ ָרכָ ה אוֹיף ִדי עֶ ְסן,
אוּן ֶמען עֶ ְסט נָ אר כָּ ֵשׁ ְר'ס אוּן ַאזוֹי
וייטער.
וַ ֶ
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט:
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן נ"א(ִ :איז
ֶדען ָדא ַתּ ֲאווֹת אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט?
ארף ֶמען ָדא,
עֶ ְסן אוּן ְט ִרינְ ֶקען ַד ְ
ארף ֶמען ָדא אוֹיָ האבְּ ן,
ִקינְ ֶדער ַד ְ
ארף ֶמען אוֹיָ האבְּ ן,
פַּ ְרנָ ָסה ַד ְ
נָ אר ֶדער עִ ָיקר ִאיז ֶמען זָ אל ַאלֶ עס
ער ְשׁ ְטןַ ,אזוֹי וִ וי
יטן ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ִמ ְ
ְ
ייסן,
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס ִדינְ ט ֶמען ֶדעם
אוּן ֶד ָ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ ָראבְּ לֶ עם
בַּ יים דוֹר ַה ַמבּוּל ,זֵ יי ָהאבְּ ן
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ִמ ֶק ֶדם ,וַ יִּ ְמ ְצאוּ בִּ ְקעָ ה בְּ ֶא ֶרץ ִשׁנְ ָאר,
עט ָראפְ ן
וַ יִּ ְמ ְצאוּ בִּ ְקעָ ה  -זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ְ
וישׁן ִדי
ַא ְשׁפַּ אלְ ט ,בְּ ֶא ֶרץ ְ -צוִ ְ
ישׁע זַ אכְ ןִ ,שׁנְ ָאר -
שׁוּטע עֶ ְר ִד ֶ
פָּ ֶ
וישׁן ִדי הוֹיכֶ ע
ימ ְט ִריָּ א כֶּ ֶתרְ ,צוִ ְ
בְּ גִ ַ
וערט גֶ ערוּפְ ן כֶּ ֶתר,
זַ אכְ ן וָ ואס וֶ ְ
עמאכְ ט
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ַ
ֶדעם ָטעוּת צוּ ֵמיינֶ ען ַאז ֶמען ֶקען
ער ְשׁ ְטן ִמיט
ישׁט ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
נִ ְ
ישׁע זַ אכְ ן ,נָ אר אוֹיבּ וִ ויל ֶמען
עֶ ְר ִד ֶ
ער ְשׁ ְטן מוּז ֶמען זִ י
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יידן פוּן ִדי וֶ ועלְ ט,
ִאינְ גַ אנְ ְצן ָאפְּ ֵשׁ ְ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ֵרעֵ הוּ
ערפַ אר :וַ י ְ
אוּן ֶד ְ
ָהבָ ה נִ לְ בְּ נָ ה לְ בֵ נִ ים וְ נִ ְשׂ ְרפָ ה לִ ְשׂ ֵרפָ ה;
אמיר זִ י
ָהבָ ה נִ לְ בְּ נָ ה לְ בֵ נִ ים ,לָ ִ
יידער" ,וְ נִ ְשׂ ְרפָ ה
וייסע ְקלֵ ֶ
טוּהן וַ ֶ
ָאנְ ְ
ארן
אמיר בְּ ֶרענֶ ען פַ ְ
לִ ְשׂ ֵרפָ ה"  -לָ ִ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער ָדאס ַאלֶ עס
ֵאייבֶּ ְ
אקוּמען
ֶ
עטוּהן נָ אר צוּ בַּ
ְ
ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ
ערפַ אר :וַ ְתּ ִהי
ערפוּן ,אוּן ֶד ְ
כָּ בוֹד ֶד ְ
לָ ֶהם ַה ְּלבֵ נָ ה לְ ָאבֶ ן ,וְ ַה ֵח ָמר ָהיָ ה
לָ ֶהם לַ ח ֶֹמרִ ,די ַאלֶ ע זַ אכְ ן ָהאבְּ ן נָ אר
ערט ,וַ וייל ַאלֶ עס ִאיז נָ אר
עשׁ ֶט ְ
גֶ ְ
גֶ עוֶ וען פַ אר ִדי ֵאייגֶ ענֶ ע כָּ בוֹד וִ וי
אמרוּ ָהבָ ה
וייטער :וַ ּיֹ ְ
עֶ ס ְשׁ ֵטייט וַ ֶ
וּמגְ דֹל וְ רֹאשׁוֹ בַּ ָשׁ ַמיִ ם
נִ בְ נָ ה לָ נוּ עִ יר ִ
וְ נַ ֲע ֶשׂה לָ נוּ ֵשׁם פֶּ ן נָ פוֹץ עַ ל פְּ נֵ י כָּ ל
ָה ָא ֶרץָ ,דאס ַאלֶ עס ִאיז נָ אר גֶ עוֶ וען

עוואוּסט ַאז ֶמען ֶקען
ְ
ישׁט גֶ
נִ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיִ מיט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר
יוּת'דיגֶ ע זַ אכְ ן ,אוּן ֶד ְ
גַ ְשׁ ִמ ִ
זֶ ענֶ ען זֵ יי ַא ַריינְ גֶ עפַ אלְ ן ִאין ֲעבֵ ירוֹת.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק :כִּ י
ִה ְשׁ ִחית כָּ ל "בָּ ָשׂר" ֶאת ַ ּד ְרכּוֹ
עטיילְ ט כָּ ל
עַ ל ָה ָא ֶרץ ,זֵ יי ָהאבְּ ן ָאפְּ גֶ ֵ
יישׁיגְ ן גוּף ,פוּנֶ עם
בָּ ָשׂר ֶ -דעם פְ לֵ ִ
ערפַ אר זֶ ענֶ ען זֵ יי
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
עקט ,נָ אר נ ַֹח ִאיז
עמ ְ
אוֹיסגֶ ֶ
וארן ְ
גֶ עוָ ְ
ארפְ ט
עד ְ
גֶ עבְּ לִ יבְּ ן ,וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ַ
ערנֶ ען פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט,
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן
ַאז ֶמען ֶקען ְט ֶרעפְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יוּת'דיגֶ ע זַ אכְ ן ,אוּן
אוֹיִ מיט גַ ְשׁ ִמ ִ
ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל זִ י צוּגֶ עוואוֹינֶ ען
ער ְשׁ ְטן
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
צוּ ֶד ְ
אוֹיף זַ יין ְשׁפְּ ַראַ אלֶ עס וָ ואס גֵ ייט
ִמיט ִאים פָ אר.
קוֹדם,
אקע גֶ עוֶ וען ֶ
אוּן ַאזוֹי ִאיז ַט ֶ
וייטער
ַאזוֹי וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט וַ ֶ
אשׁית יא ,א( :וַ יְ ִהי כָּ ל
ִאין פָּ סוּק) :בְּ ֵר ִ
ָה ָא ֶרץ ָשׂפָ ה ַא ַחת ְוּדבָ ִרים ֲא ָח ִדים,
עדט ָשׂפָ ה ַא ַחת
ער ְ
ַאלֶ ע ָהאבְּ ן גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
 ֵאיין ְשׁפְּ ַרא צוּם ֵאייבֶּ ְְוּדבָ ִרים ֲא ָח ִדים  -פוּנֶ עם ֵאיינְ ִציגְ ן
אשׁעפֶ ער.
בַּ ֶ
וייטער
ָאבֶּ ער נָ אכְ ֶדעם ָהאט זִ י וַ ֶ
ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן וַ יְ ִהי בְּ נָ ְסעָ ם
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עוואוּסט ַאז ֶמען ֶקען
ְ
ישׁט גֶ
נִ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיִ מיט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר
יוּת'דיגֶ ע זַ אכְ ן ,אוּן ֶד ְ
גַ ְשׁ ִמ ִ
זֶ ענֶ ען זֵ יי ַא ַריינְ גֶ עפַ אלְ ן ִאין ֲעבֵ ירוֹת.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק :כִּ י
ִה ְשׁ ִחית כָּ ל "בָּ ָשׂר" ֶאת ַ ּד ְרכּוֹ
עטיילְ ט כָּ ל
עַ ל ָה ָא ֶרץ ,זֵ יי ָהאבְּ ן ָאפְּ גֶ ֵ
יישׁיגְ ן גוּף ,פוּנֶ עם
בָּ ָשׂר ֶ -דעם פְ לֵ ִ
ערפַ אר זֶ ענֶ ען זֵ יי
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
עקט ,נָ אר נ ַֹח ִאיז
עמ ְ
אוֹיסגֶ ֶ
וארן ְ
גֶ עוָ ְ
ארפְ ט
עד ְ
גֶ עבְּ לִ יבְּ ן ,וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ַ
ערנֶ ען פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט,
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן
ַאז ֶמען ֶקען ְט ֶרעפְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יוּת'דיגֶ ע זַ אכְ ן ,אוּן
אוֹיִ מיט גַ ְשׁ ִמ ִ
ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל זִ י צוּגֶ עוואוֹינֶ ען
ער ְשׁ ְטן
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
צוּ ֶד ְ
אוֹיף זַ יין ְשׁפְּ ַראַ אלֶ עס וָ ואס גֵ ייט
ִמיט ִאים פָ אר.
קוֹדם,
אקע גֶ עוֶ וען ֶ
אוּן ַאזוֹי ִאיז ַט ֶ
וייטער
ַאזוֹי וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט וַ ֶ
אשׁית יא ,א( :וַ יְ ִהי כָּ ל
ִאין פָּ סוּק) :בְּ ֵר ִ
ָה ָא ֶרץ ָשׂפָ ה ַא ַחת ְוּדבָ ִרים ֲא ָח ִדים,
עדט ָשׂפָ ה ַא ַחת
ער ְ
ַאלֶ ע ָהאבְּ ן גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
 ֵאיין ְשׁפְּ ַרא צוּם ֵאייבֶּ ְְוּדבָ ִרים ֲא ָח ִדים  -פוּנֶ עם ֵאיינְ ִציגְ ן
אשׁעפֶ ער.
בַּ ֶ
וייטער
ָאבֶּ ער נָ אכְ ֶדעם ָהאט זִ י וַ ֶ
ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן וַ יְ ִהי בְּ נָ ְסעָ ם
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ִמ ֶק ֶדם ,וַ יִּ ְמ ְצאוּ בִּ ְקעָ ה בְּ ֶא ֶרץ ִשׁנְ ָאר,
עט ָראפְ ן
וַ יִּ ְמ ְצאוּ בִּ ְקעָ ה  -זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ְ
וישׁן ִדי
ַא ְשׁפַּ אלְ ט ,בְּ ֶא ֶרץ ְ -צוִ ְ
ישׁע זַ אכְ ןִ ,שׁנְ ָאר -
שׁוּטע עֶ ְר ִד ֶ
פָּ ֶ
וישׁן ִדי הוֹיכֶ ע
ימ ְט ִריָּ א כֶּ ֶתרְ ,צוִ ְ
בְּ גִ ַ
וערט גֶ ערוּפְ ן כֶּ ֶתר,
זַ אכְ ן וָ ואס וֶ ְ
עמאכְ ט
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ַ
ֶדעם ָטעוּת צוּ ֵמיינֶ ען ַאז ֶמען ֶקען
ער ְשׁ ְטן ִמיט
ישׁט ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
נִ ְ
ישׁע זַ אכְ ן ,נָ אר אוֹיבּ וִ ויל ֶמען
עֶ ְר ִד ֶ
ער ְשׁ ְטן מוּז ֶמען זִ י
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יידן פוּן ִדי וֶ ועלְ ט,
ִאינְ גַ אנְ ְצן ָאפְּ ֵשׁ ְ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ֵרעֵ הוּ
ערפַ אר :וַ י ְ
אוּן ֶד ְ
ָהבָ ה נִ לְ בְּ נָ ה לְ בֵ נִ ים וְ נִ ְשׂ ְרפָ ה לִ ְשׂ ֵרפָ ה;
אמיר זִ י
ָהבָ ה נִ לְ בְּ נָ ה לְ בֵ נִ ים ,לָ ִ
יידער" ,וְ נִ ְשׂ ְרפָ ה
וייסע ְקלֵ ֶ
טוּהן וַ ֶ
ָאנְ ְ
ארן
אמיר בְּ ֶרענֶ ען פַ ְ
לִ ְשׂ ֵרפָ ה"  -לָ ִ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער ָדאס ַאלֶ עס
ֵאייבֶּ ְ
אקוּמען
ֶ
עטוּהן נָ אר צוּ בַּ
ְ
ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ
ערפַ אר :וַ ְתּ ִהי
ערפוּן ,אוּן ֶד ְ
כָּ בוֹד ֶד ְ
לָ ֶהם ַה ְּלבֵ נָ ה לְ ָאבֶ ן ,וְ ַה ֵח ָמר ָהיָ ה
לָ ֶהם לַ ח ֶֹמרִ ,די ַאלֶ ע זַ אכְ ן ָהאבְּ ן נָ אר
ערט ,וַ וייל ַאלֶ עס ִאיז נָ אר
עשׁ ֶט ְ
גֶ ְ
גֶ עוֶ וען פַ אר ִדי ֵאייגֶ ענֶ ע כָּ בוֹד וִ וי
אמרוּ ָהבָ ה
וייטער :וַ ּיֹ ְ
עֶ ס ְשׁ ֵטייט וַ ֶ
וּמגְ דֹל וְ רֹאשׁוֹ בַּ ָשׁ ַמיִ ם
נִ בְ נָ ה לָ נוּ עִ יר ִ
וְ נַ ֲע ֶשׂה לָ נוּ ֵשׁם פֶּ ן נָ פוֹץ עַ ל פְּ נֵ י כָּ ל
ָה ָא ֶרץָ ,דאס ַאלֶ עס ִאיז נָ אר גֶ עוֶ וען
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ִמ ֶק ֶדם ,וַ יִּ ְמ ְצאוּ בִּ ְקעָ ה בְּ ֶא ֶרץ ִשׁנְ ָאר,
עט ָראפְ ן
וַ יִּ ְמ ְצאוּ בִּ ְקעָ ה  -זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ְ
וישׁן ִדי
ַא ְשׁפַּ אלְ ט ,בְּ ֶא ֶרץ ְ -צוִ ְ
ישׁע זַ אכְ ןִ ,שׁנְ ָאר -
שׁוּטע עֶ ְר ִד ֶ
פָּ ֶ
וישׁן ִדי הוֹיכֶ ע
ימ ְט ִריָּ א כֶּ ֶתרְ ,צוִ ְ
בְּ גִ ַ
וערט גֶ ערוּפְ ן כֶּ ֶתר,
זַ אכְ ן וָ ואס וֶ ְ
עמאכְ ט
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ַ
ֶדעם ָטעוּת צוּ ֵמיינֶ ען ַאז ֶמען ֶקען
ער ְשׁ ְטן ִמיט
ישׁט ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
נִ ְ
ישׁע זַ אכְ ן ,נָ אר אוֹיבּ וִ ויל ֶמען
עֶ ְר ִד ֶ
ער ְשׁ ְטן מוּז ֶמען זִ י
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יידן פוּן ִדי וֶ ועלְ ט,
ִאינְ גַ אנְ ְצן ָאפְּ ֵשׁ ְ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ֵרעֵ הוּ
ערפַ אר :וַ י ְ
אוּן ֶד ְ
ָהבָ ה נִ לְ בְּ נָ ה לְ בֵ נִ ים וְ נִ ְשׂ ְרפָ ה לִ ְשׂ ֵרפָ ה;
אמיר זִ י
ָהבָ ה נִ לְ בְּ נָ ה לְ בֵ נִ ים ,לָ ִ
יידער" ,וְ נִ ְשׂ ְרפָ ה
וייסע ְקלֵ ֶ
טוּהן וַ ֶ
ָאנְ ְ
ארן
אמיר בְּ ֶרענֶ ען פַ ְ
לִ ְשׂ ֵרפָ ה"  -לָ ִ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער ָדאס ַאלֶ עס
ֵאייבֶּ ְ
אקוּמען
ֶ
עטוּהן נָ אר צוּ בַּ
ְ
ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ
ערפַ אר :וַ ְתּ ִהי
ערפוּן ,אוּן ֶד ְ
כָּ בוֹד ֶד ְ
לָ ֶהם ַה ְּלבֵ נָ ה לְ ָאבֶ ן ,וְ ַה ֵח ָמר ָהיָ ה
לָ ֶהם לַ ח ֶֹמרִ ,די ַאלֶ ע זַ אכְ ן ָהאבְּ ן נָ אר
ערט ,וַ וייל ַאלֶ עס ִאיז נָ אר
עשׁ ֶט ְ
גֶ ְ
גֶ עוֶ וען פַ אר ִדי ֵאייגֶ ענֶ ע כָּ בוֹד וִ וי
אמרוּ ָהבָ ה
וייטער :וַ ּיֹ ְ
עֶ ס ְשׁ ֵטייט וַ ֶ
וּמגְ דֹל וְ רֹאשׁוֹ בַּ ָשׁ ַמיִ ם
נִ בְ נָ ה לָ נוּ עִ יר ִ
וְ נַ ֲע ֶשׂה לָ נוּ ֵשׁם פֶּ ן נָ פוֹץ עַ ל פְּ נֵ י כָּ ל
ָה ָא ֶרץָ ,דאס ַאלֶ עס ִאיז נָ אר גֶ עוֶ וען

עוואוּסט ַאז ֶמען ֶקען
ְ
ישׁט גֶ
נִ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיִ מיט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר
יוּת'דיגֶ ע זַ אכְ ן ,אוּן ֶד ְ
גַ ְשׁ ִמ ִ
זֶ ענֶ ען זֵ יי ַא ַריינְ גֶ עפַ אלְ ן ִאין ֲעבֵ ירוֹת.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק :כִּ י
ִה ְשׁ ִחית כָּ ל "בָּ ָשׂר" ֶאת ַ ּד ְרכּוֹ
עטיילְ ט כָּ ל
עַ ל ָה ָא ֶרץ ,זֵ יי ָהאבְּ ן ָאפְּ גֶ ֵ
יישׁיגְ ן גוּף ,פוּנֶ עם
בָּ ָשׂר ֶ -דעם פְ לֵ ִ
ערפַ אר זֶ ענֶ ען זֵ יי
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
עקט ,נָ אר נ ַֹח ִאיז
עמ ְ
אוֹיסגֶ ֶ
וארן ְ
גֶ עוָ ְ
ארפְ ט
עד ְ
גֶ עבְּ לִ יבְּ ן ,וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ַ
ערנֶ ען פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט,
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן
ַאז ֶמען ֶקען ְט ֶרעפְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יוּת'דיגֶ ע זַ אכְ ן ,אוּן
אוֹיִ מיט גַ ְשׁ ִמ ִ
ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל זִ י צוּגֶ עוואוֹינֶ ען
ער ְשׁ ְטן
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
צוּ ֶד ְ
אוֹיף זַ יין ְשׁפְּ ַראַ אלֶ עס וָ ואס גֵ ייט
ִמיט ִאים פָ אר.
קוֹדם,
אקע גֶ עוֶ וען ֶ
אוּן ַאזוֹי ִאיז ַט ֶ
וייטער
ַאזוֹי וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט וַ ֶ
אשׁית יא ,א( :וַ יְ ִהי כָּ ל
ִאין פָּ סוּק) :בְּ ֵר ִ
ָה ָא ֶרץ ָשׂפָ ה ַא ַחת ְוּדבָ ִרים ֲא ָח ִדים,
עדט ָשׂפָ ה ַא ַחת
ער ְ
ַאלֶ ע ָהאבְּ ן גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
 ֵאיין ְשׁפְּ ַרא צוּם ֵאייבֶּ ְְוּדבָ ִרים ֲא ָח ִדים  -פוּנֶ עם ֵאיינְ ִציגְ ן
אשׁעפֶ ער.
בַּ ֶ
וייטער
ָאבֶּ ער נָ אכְ ֶדעם ָהאט זִ י וַ ֶ
ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן וַ יְ ִהי בְּ נָ ְסעָ ם
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עוואוּסט ַאז ֶמען ֶקען
ְ
ישׁט גֶ
נִ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיִ מיט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר
יוּת'דיגֶ ע זַ אכְ ן ,אוּן ֶד ְ
גַ ְשׁ ִמ ִ
זֶ ענֶ ען זֵ יי ַא ַריינְ גֶ עפַ אלְ ן ִאין ֲעבֵ ירוֹת.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק :כִּ י
ִה ְשׁ ִחית כָּ ל "בָּ ָשׂר" ֶאת ַ ּד ְרכּוֹ
עטיילְ ט כָּ ל
עַ ל ָה ָא ֶרץ ,זֵ יי ָהאבְּ ן ָאפְּ גֶ ֵ
יישׁיגְ ן גוּף ,פוּנֶ עם
בָּ ָשׂר ֶ -דעם פְ לֵ ִ
ערפַ אר זֶ ענֶ ען זֵ יי
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
עקט ,נָ אר נ ַֹח ִאיז
עמ ְ
אוֹיסגֶ ֶ
וארן ְ
גֶ עוָ ְ
ארפְ ט
עד ְ
גֶ עבְּ לִ יבְּ ן ,וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ַ
ערנֶ ען פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט,
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן
ַאז ֶמען ֶקען ְט ֶרעפְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יוּת'דיגֶ ע זַ אכְ ן ,אוּן
אוֹיִ מיט גַ ְשׁ ִמ ִ
ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל זִ י צוּגֶ עוואוֹינֶ ען
ער ְשׁ ְטן
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
צוּ ֶד ְ
אוֹיף זַ יין ְשׁפְּ ַראַ אלֶ עס וָ ואס גֵ ייט
ִמיט ִאים פָ אר.
קוֹדם,
אקע גֶ עוֶ וען ֶ
אוּן ַאזוֹי ִאיז ַט ֶ
וייטער
ַאזוֹי וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט וַ ֶ
אשׁית יא ,א( :וַ יְ ִהי כָּ ל
ִאין פָּ סוּק) :בְּ ֵר ִ
ָה ָא ֶרץ ָשׂפָ ה ַא ַחת ְוּדבָ ִרים ֲא ָח ִדים,
עדט ָשׂפָ ה ַא ַחת
ער ְ
ַאלֶ ע ָהאבְּ ן גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
 ֵאיין ְשׁפְּ ַרא צוּם ֵאייבֶּ ְְוּדבָ ִרים ֲא ָח ִדים  -פוּנֶ עם ֵאיינְ ִציגְ ן
אשׁעפֶ ער.
בַּ ֶ
וייטער
ָאבֶּ ער נָ אכְ ֶדעם ָהאט זִ י וַ ֶ
ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן וַ יְ ִהי בְּ נָ ְסעָ ם
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ִמ ֶק ֶדם ,וַ יִּ ְמ ְצאוּ בִּ ְקעָ ה בְּ ֶא ֶרץ ִשׁנְ ָאר,
עט ָראפְ ן
וַ יִּ ְמ ְצאוּ בִּ ְקעָ ה  -זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ְ
וישׁן ִדי
ַא ְשׁפַּ אלְ ט ,בְּ ֶא ֶרץ ְ -צוִ ְ
ישׁע זַ אכְ ןִ ,שׁנְ ָאר -
שׁוּטע עֶ ְר ִד ֶ
פָּ ֶ
וישׁן ִדי הוֹיכֶ ע
ימ ְט ִריָּ א כֶּ ֶתרְ ,צוִ ְ
בְּ גִ ַ
וערט גֶ ערוּפְ ן כֶּ ֶתר,
זַ אכְ ן וָ ואס וֶ ְ
עמאכְ ט
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ַ
ֶדעם ָטעוּת צוּ ֵמיינֶ ען ַאז ֶמען ֶקען
ער ְשׁ ְטן ִמיט
ישׁט ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
נִ ְ
ישׁע זַ אכְ ן ,נָ אר אוֹיבּ וִ ויל ֶמען
עֶ ְר ִד ֶ
ער ְשׁ ְטן מוּז ֶמען זִ י
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יידן פוּן ִדי וֶ ועלְ ט,
ִאינְ גַ אנְ ְצן ָאפְּ ֵשׁ ְ
ֹאמרוּ ִאישׁ ֶאל ֵרעֵ הוּ
ערפַ אר :וַ י ְ
אוּן ֶד ְ
ָהבָ ה נִ לְ בְּ נָ ה לְ בֵ נִ ים וְ נִ ְשׂ ְרפָ ה לִ ְשׂ ֵרפָ ה;
אמיר זִ י
ָהבָ ה נִ לְ בְּ נָ ה לְ בֵ נִ ים ,לָ ִ
יידער" ,וְ נִ ְשׂ ְרפָ ה
וייסע ְקלֵ ֶ
טוּהן וַ ֶ
ָאנְ ְ
ארן
אמיר בְּ ֶרענֶ ען פַ ְ
לִ ְשׂ ֵרפָ ה"  -לָ ִ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער ָדאס ַאלֶ עס
ֵאייבֶּ ְ
אקוּמען
ֶ
עטוּהן נָ אר צוּ בַּ
ְ
ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ
ערפַ אר :וַ ְתּ ִהי
ערפוּן ,אוּן ֶד ְ
כָּ בוֹד ֶד ְ
לָ ֶהם ַה ְּלבֵ נָ ה לְ ָאבֶ ן ,וְ ַה ֵח ָמר ָהיָ ה
לָ ֶהם לַ ח ֶֹמרִ ,די ַאלֶ ע זַ אכְ ן ָהאבְּ ן נָ אר
ערט ,וַ וייל ַאלֶ עס ִאיז נָ אר
עשׁ ֶט ְ
גֶ ְ
גֶ עוֶ וען פַ אר ִדי ֵאייגֶ ענֶ ע כָּ בוֹד וִ וי
אמרוּ ָהבָ ה
וייטער :וַ ּיֹ ְ
עֶ ס ְשׁ ֵטייט וַ ֶ
וּמגְ דֹל וְ רֹאשׁוֹ בַּ ָשׁ ַמיִ ם
נִ בְ נָ ה לָ נוּ עִ יר ִ
וְ נַ ֲע ֶשׂה לָ נוּ ֵשׁם פֶּ ן נָ פוֹץ עַ ל פְּ נֵ י כָּ ל
ָה ָא ֶרץָ ,דאס ַאלֶ עס ִאיז נָ אר גֶ עוֶ וען
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ארף
פוּאהַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן ַא ְר ָ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
צוּקוּמען צוּ ַקיין שׁוּם
ֶ
ישׁט
עֶ ר נִ ְ
עד ִיצינֶ ען
טוֹרים ,וַ וייל ַאלֶ ע ֶמ ִ
אק ִ
ָד ְ
ַמאכְ ט ֶמען ָדא פוּן גְ ָראזְ ן ,אוּן
וִ וי ַאזוֹי ָהאבְּ ן ִדי גְ ָראזְ ן ַא כּ ַֹח?
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה י,
זָ אגְ ן ַחזַ "ל )בְּ ֵר ִ
ערן
עדע גְ ָראז ָהאט ַא ְשׁ ֶט ְ
ִס ָימן ו( :יֶ ֶ
ואק ְסן ,אוּן ִדי
וָ ואס ַמאכְ ט עֶ ס וַ ְ
ערע
אקוּמען כּ ַֹח פוּן ֶהעכֶ ֶ
ֶ
ערנְ ס בַּ
ְשׁ ֶט ְ
וייטער אוּן
ַמלְ ָאכִ ים ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
קוּמט ִדי גַ אנְ ֶצע כּ ַֹח
וייטער בִּ יז עֶ ס ְ
וַ ֶ
ערפַ אר
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ ייןֶ ,ד ְ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט גְ לַ יי צוּם
עהט ֶדעם
ער ְשׁ ְטן ,אוּן עֶ ר בֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ארף עֶ ר
פוּאה ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ַא ְר ָ
ֵאייבֶּ ְ
עצינֶ ען,
עד ִ
עמען ַקיין ֶמ ֶ
ישׁט נֶ ֶ
שׁוֹין נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער וָ ואס
וַ וייל ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עצין
עד ִ
לֵ ייגְ ט ַא ַריין ִדי כּ ַֹח ִאין ִדי ֶמ ֶ
צוּהיילְ ן ,וֶ ועט ַא ַריין לֵ ייגְ ן
אוֹיס ֵ
ִאים ְ
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע כּ ַֹח ִאין ִדי בְּ רוֹיט אוּן
ואסער וָ ואס עֶ ר עֶ ְסט ,אוּן ִמיט
וַ ֶ
עהיילְ ט.
אוֹיסגֶ ֵ
וערן ְ
ֶדעם וֶ ועט עֶ ר וֶ ְ

אמען ַאלְ ס
גוּטע נָ ֶ
אקוּמען ַא ֶ
ֶ
צוּ בַּ
רוֹיסער עוֹבֵ ד ה'.
גְ ֶ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ
ָאבֶּ ער ֶדער עִ ָיקר ַד ְ
שׁוּט'ער
נָ אר וֶ ועלְ ן זַ יין ַא פָּ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
ִאיד ,צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף
אוּן ְט ֶרעפְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יוּת'דיגֶ ע
ִדי וֶ ועלְ טִ ,מיט ַאלֶ ע גַ ְשׁ ִמ ִ
יח ִצ ְד ֵקנוּ וֶ ועט
זַ אכְ ן ,בִּ יז וֶ וען ָמ ִשׁ ַ
עמאלְ ְטס וֶ ועט שׁוֹין
קוּמען אוּן ֶד ָ
ֶ
ער ׁ ְש ְטן.
עדער ְשׁפִּ ְירן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יֶ ֶ
ישׁית נ ַֹח תשנ"ט(
עוּדה ׁ ְשלִ ִ
)תּוַֹ הנַ ַחל ְס ָ
76

וְ ִה ֵ ּנה ֲעלֵ ה זַ יִ ת ָט ָרף ְּבפִ ָיהִ .די
עקוּמען
ֶ
צוּריק גֶ
טוֹיבֶּ עלֶ ע ִאיז ִ
עטל פוּן ֵאיילְ בִּ ְיר ְטן ִאין
ִמיט ַא בְּ לֶ ְ
מוֹיל .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יִ :די טוֹיבֶּ עלֶ ע
ָהאט ִמיט ֶדעם גֶ עוָ ואלְ ט זָ אגְ ן:
יטער
ערשׁ זָ אל ַמיין עֶ ְסן זַ יין בִּ ֶ
עֶ נְ ֶד ְ
קוּמען
וִ וי ֵאיילְ בִּ ְיר ְטן ָאבֶּ ער עֶ ס זָ אל ֶ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יינְ ס ,אוּן
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארפְ ן
ישׁט זִ יס וִ וי ָהאנִ יג אוּן ַד ְ
נִ ְ
צוּקוּמען צוּ ַא ֶמענְ ְטשׁ.
ֶ

נָ א זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
עסאנְ ֶטע זַ א
ער ַ
ַאן ִאינְ ֶט ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"ח(ִ :די
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
וערט
ארוָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
ִסיבָּ ה פַ ְ
ְק ַראנְ ק ִאיז וַ וייל ִדי נְ ָשׁ ָמה וִ ויל
ארק נָ אר ִדינֶ ען ֶדעם
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן וֶ וען ִדי נְ ָשׁ ָמה
ֵאייבֶּ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן א( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
עהט
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר בֶּ ְ
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
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אמען ַאלְ ס
גוּטע נָ ֶ
אקוּמען ַא ֶ
ֶ
צוּ בַּ
רוֹיסער עוֹבֵ ד ה'.
גְ ֶ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ
ָאבֶּ ער ֶדער עִ ָיקר ַד ְ
שׁוּט'ער
נָ אר וֶ ועלְ ן זַ יין ַא פָּ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
ִאיד ,צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף
אוּן ְט ֶרעפְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יוּת'דיגֶ ע
ִדי וֶ ועלְ טִ ,מיט ַאלֶ ע גַ ְשׁ ִמ ִ
יח ִצ ְד ֵקנוּ וֶ ועט
זַ אכְ ן ,בִּ יז וֶ וען ָמ ִשׁ ַ
עמאלְ ְטס וֶ ועט שׁוֹין
קוּמען אוּן ֶד ָ
ֶ
ער ׁ ְש ְטן.
עדער ְשׁפִּ ְירן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יֶ ֶ
ישׁית נ ַֹח תשנ"ט(
עוּדה ׁ ְשלִ ִ
)תּוַֹ הנַ ַחל ְס ָ
76

וְ ִה ֵ ּנה ֲעלֵ ה זַ יִ ת ָט ָרף ְּבפִ ָיהִ .די
עקוּמען
ֶ
צוּריק גֶ
טוֹיבֶּ עלֶ ע ִאיז ִ
עטל פוּן ֵאיילְ בִּ ְיר ְטן ִאין
ִמיט ַא בְּ לֶ ְ
מוֹיל .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יִ :די טוֹיבֶּ עלֶ ע
ָהאט ִמיט ֶדעם גֶ עוָ ואלְ ט זָ אגְ ן:
יטער
ערשׁ זָ אל ַמיין עֶ ְסן זַ יין בִּ ֶ
עֶ נְ ֶד ְ
קוּמען
וִ וי ֵאיילְ בִּ ְיר ְטן ָאבֶּ ער עֶ ס זָ אל ֶ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יינְ ס ,אוּן
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארפְ ן
ישׁט זִ יס וִ וי ָהאנִ יג אוּן ַד ְ
נִ ְ
צוּקוּמען צוּ ַא ֶמענְ ְטשׁ.
ֶ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן א( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
עהט
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר בֶּ ְ
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ

פר˘˙ נח

יח

פר˘˙ נח

ארף
פוּאהַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן ַא ְר ָ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
צוּקוּמען צוּ ַקיין שׁוּם
ֶ
ישׁט
עֶ ר נִ ְ
עד ִיצינֶ ען
טוֹרים ,וַ וייל ַאלֶ ע ֶמ ִ
אק ִ
ָד ְ
ַמאכְ ט ֶמען ָדא פוּן גְ ָראזְ ן ,אוּן
וִ וי ַאזוֹי ָהאבְּ ן ִדי גְ ָראזְ ן ַא כּ ַֹח?
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה י,
זָ אגְ ן ַחזַ "ל )בְּ ֵר ִ
ערן
עדע גְ ָראז ָהאט ַא ְשׁ ֶט ְ
ִס ָימן ו( :יֶ ֶ
ואק ְסן ,אוּן ִדי
וָ ואס ַמאכְ ט עֶ ס וַ ְ
ערע
אקוּמען כּ ַֹח פוּן ֶהעכֶ ֶ
ֶ
ערנְ ס בַּ
ְשׁ ֶט ְ
וייטער אוּן
ַמלְ ָאכִ ים ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
קוּמט ִדי גַ אנְ ֶצע כּ ַֹח
וייטער בִּ יז עֶ ס ְ
וַ ֶ
ערפַ אר
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ ייןֶ ,ד ְ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט גְ לַ יי צוּם
עהט ֶדעם
ער ְשׁ ְטן ,אוּן עֶ ר בֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ארף עֶ ר
פוּאה ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ַא ְר ָ
ֵאייבֶּ ְ
עצינֶ ען,
עד ִ
עמען ַקיין ֶמ ֶ
ישׁט נֶ ֶ
שׁוֹין נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער וָ ואס
וַ וייל ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עצין
עד ִ
לֵ ייגְ ט ַא ַריין ִדי כּ ַֹח ִאין ִדי ֶמ ֶ
צוּהיילְ ן ,וֶ ועט ַא ַריין לֵ ייגְ ן
אוֹיס ֵ
ִאים ְ
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע כּ ַֹח ִאין ִדי בְּ רוֹיט אוּן
ואסער וָ ואס עֶ ר עֶ ְסט ,אוּן ִמיט
וַ ֶ
עהיילְ ט.
אוֹיסגֶ ֵ
וערן ְ
ֶדעם וֶ ועט עֶ ר וֶ ְ
נָ א זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
עסאנְ ֶטע זַ א
ער ַ
ַאן ִאינְ ֶט ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"ח(ִ :די
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
וערט
ארוָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
ִסיבָּ ה פַ ְ
ְק ַראנְ ק ִאיז וַ וייל ִדי נְ ָשׁ ָמה וִ ויל
ארק נָ אר ִדינֶ ען ֶדעם
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן וֶ וען ִדי נְ ָשׁ ָמה
ֵאייבֶּ ְ
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יח

ארף
פוּאהַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן ַא ְר ָ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
צוּקוּמען צוּ ַקיין שׁוּם
ֶ
ישׁט
עֶ ר נִ ְ
עד ִיצינֶ ען
טוֹרים ,וַ וייל ַאלֶ ע ֶמ ִ
אק ִ
ָד ְ
ַמאכְ ט ֶמען ָדא פוּן גְ ָראזְ ן ,אוּן
וִ וי ַאזוֹי ָהאבְּ ן ִדי גְ ָראזְ ן ַא כּ ַֹח?
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה י,
זָ אגְ ן ַחזַ "ל )בְּ ֵר ִ
ערן
עדע גְ ָראז ָהאט ַא ְשׁ ֶט ְ
ִס ָימן ו( :יֶ ֶ
ואק ְסן ,אוּן ִדי
וָ ואס ַמאכְ ט עֶ ס וַ ְ
ערע
אקוּמען כּ ַֹח פוּן ֶהעכֶ ֶ
ֶ
ערנְ ס בַּ
ְשׁ ֶט ְ
וייטער אוּן
ַמלְ ָאכִ ים ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
קוּמט ִדי גַ אנְ ֶצע כּ ַֹח
וייטער בִּ יז עֶ ס ְ
וַ ֶ
ערפַ אר
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ ייןֶ ,ד ְ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט גְ לַ יי צוּם
עהט ֶדעם
ער ְשׁ ְטן ,אוּן עֶ ר בֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ארף עֶ ר
פוּאה ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ַא ְר ָ
ֵאייבֶּ ְ
עצינֶ ען,
עד ִ
עמען ַקיין ֶמ ֶ
ישׁט נֶ ֶ
שׁוֹין נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער וָ ואס
וַ וייל ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עצין
עד ִ
לֵ ייגְ ט ַא ַריין ִדי כּ ַֹח ִאין ִדי ֶמ ֶ
צוּהיילְ ן ,וֶ ועט ַא ַריין לֵ ייגְ ן
אוֹיס ֵ
ִאים ְ
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע כּ ַֹח ִאין ִדי בְּ רוֹיט אוּן
ואסער וָ ואס עֶ ר עֶ ְסט ,אוּן ִמיט
וַ ֶ
עהיילְ ט.
אוֹיסגֶ ֵ
וערן ְ
ֶדעם וֶ ועט עֶ ר וֶ ְ

אמען ַאלְ ס
גוּטע נָ ֶ
אקוּמען ַא ֶ
ֶ
צוּ בַּ
רוֹיסער עוֹבֵ ד ה'.
גְ ֶ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ
ָאבֶּ ער ֶדער עִ ָיקר ַד ְ
שׁוּט'ער
נָ אר וֶ ועלְ ן זַ יין ַא פָּ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
ִאיד ,צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף
אוּן ְט ֶרעפְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יוּת'דיגֶ ע
ִדי וֶ ועלְ טִ ,מיט ַאלֶ ע גַ ְשׁ ִמ ִ
יח ִצ ְד ֵקנוּ וֶ ועט
זַ אכְ ן ,בִּ יז וֶ וען ָמ ִשׁ ַ
עמאלְ ְטס וֶ ועט שׁוֹין
קוּמען אוּן ֶד ָ
ֶ
ער ׁ ְש ְטן.
עדער ְשׁפִּ ְירן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יֶ ֶ
ישׁית נ ַֹח תשנ"ט(
עוּדה ׁ ְשלִ ִ
)תּוַֹ הנַ ַחל ְס ָ
76

וְ ִה ֵ ּנה ֲעלֵ ה זַ יִ ת ָט ָרף ְּבפִ ָיהִ .די
עקוּמען
ֶ
צוּריק גֶ
טוֹיבֶּ עלֶ ע ִאיז ִ
עטל פוּן ֵאיילְ בִּ ְיר ְטן ִאין
ִמיט ַא בְּ לֶ ְ
מוֹיל .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יִ :די טוֹיבֶּ עלֶ ע
ָהאט ִמיט ֶדעם גֶ עוָ ואלְ ט זָ אגְ ן:
יטער
ערשׁ זָ אל ַמיין עֶ ְסן זַ יין בִּ ֶ
עֶ נְ ֶד ְ
קוּמען
וִ וי ֵאיילְ בִּ ְיר ְטן ָאבֶּ ער עֶ ס זָ אל ֶ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יינְ ס ,אוּן
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארפְ ן
ישׁט זִ יס וִ וי ָהאנִ יג אוּן ַד ְ
נִ ְ
צוּקוּמען צוּ ַא ֶמענְ ְטשׁ.
ֶ

נָ א זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
עסאנְ ֶטע זַ א
ער ַ
ַאן ִאינְ ֶט ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"ח(ִ :די
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
וערט
ארוָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
ִסיבָּ ה פַ ְ
ְק ַראנְ ק ִאיז וַ וייל ִדי נְ ָשׁ ָמה וִ ויל
ארק נָ אר ִדינֶ ען ֶדעם
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן וֶ וען ִדי נְ ָשׁ ָמה
ֵאייבֶּ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן א( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
עהט
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר בֶּ ְ
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
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אמען ַאלְ ס
גוּטע נָ ֶ
אקוּמען ַא ֶ
ֶ
צוּ בַּ
רוֹיסער עוֹבֵ ד ה'.
גְ ֶ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ
ָאבֶּ ער ֶדער עִ ָיקר ַד ְ
שׁוּט'ער
נָ אר וֶ ועלְ ן זַ יין ַא פָּ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
ִאיד ,צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף
אוּן ְט ֶרעפְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יוּת'דיגֶ ע
ִדי וֶ ועלְ טִ ,מיט ַאלֶ ע גַ ְשׁ ִמ ִ
יח ִצ ְד ֵקנוּ וֶ ועט
זַ אכְ ן ,בִּ יז וֶ וען ָמ ִשׁ ַ
עמאלְ ְטס וֶ ועט שׁוֹין
קוּמען אוּן ֶד ָ
ֶ
ער ׁ ְש ְטן.
עדער ְשׁפִּ ְירן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יֶ ֶ
ישׁית נ ַֹח תשנ"ט(
עוּדה ׁ ְשלִ ִ
)תּוַֹ הנַ ַחל ְס ָ
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וְ ִה ֵ ּנה ֲעלֵ ה זַ יִ ת ָט ָרף ְּבפִ ָיהִ .די
עקוּמען
ֶ
צוּריק גֶ
טוֹיבֶּ עלֶ ע ִאיז ִ
עטל פוּן ֵאיילְ בִּ ְיר ְטן ִאין
ִמיט ַא בְּ לֶ ְ
מוֹיל .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יִ :די טוֹיבֶּ עלֶ ע
ָהאט ִמיט ֶדעם גֶ עוָ ואלְ ט זָ אגְ ן:
יטער
ערשׁ זָ אל ַמיין עֶ ְסן זַ יין בִּ ֶ
עֶ נְ ֶד ְ
קוּמען
וִ וי ֵאיילְ בִּ ְיר ְטן ָאבֶּ ער עֶ ס זָ אל ֶ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יינְ ס ,אוּן
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארפְ ן
ישׁט זִ יס וִ וי ָהאנִ יג אוּן ַד ְ
נִ ְ
צוּקוּמען צוּ ַא ֶמענְ ְטשׁ.
ֶ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן א( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
עהט
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר בֶּ ְ
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ

פר˘˙ נח

יח

פר˘˙ נח

ארף
פוּאהַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן ַא ְר ָ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
צוּקוּמען צוּ ַקיין שׁוּם
ֶ
ישׁט
עֶ ר נִ ְ
עד ִיצינֶ ען
טוֹרים ,וַ וייל ַאלֶ ע ֶמ ִ
אק ִ
ָד ְ
ַמאכְ ט ֶמען ָדא פוּן גְ ָראזְ ן ,אוּן
וִ וי ַאזוֹי ָהאבְּ ן ִדי גְ ָראזְ ן ַא כּ ַֹח?
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה י,
זָ אגְ ן ַחזַ "ל )בְּ ֵר ִ
ערן
עדע גְ ָראז ָהאט ַא ְשׁ ֶט ְ
ִס ָימן ו( :יֶ ֶ
ואק ְסן ,אוּן ִדי
וָ ואס ַמאכְ ט עֶ ס וַ ְ
ערע
אקוּמען כּ ַֹח פוּן ֶהעכֶ ֶ
ֶ
ערנְ ס בַּ
ְשׁ ֶט ְ
וייטער אוּן
ַמלְ ָאכִ ים ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
קוּמט ִדי גַ אנְ ֶצע כּ ַֹח
וייטער בִּ יז עֶ ס ְ
וַ ֶ
ערפַ אר
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ ייןֶ ,ד ְ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט גְ לַ יי צוּם
עהט ֶדעם
ער ְשׁ ְטן ,אוּן עֶ ר בֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ארף עֶ ר
פוּאה ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ַא ְר ָ
ֵאייבֶּ ְ
עצינֶ ען,
עד ִ
עמען ַקיין ֶמ ֶ
ישׁט נֶ ֶ
שׁוֹין נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער וָ ואס
וַ וייל ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עצין
עד ִ
לֵ ייגְ ט ַא ַריין ִדי כּ ַֹח ִאין ִדי ֶמ ֶ
צוּהיילְ ן ,וֶ ועט ַא ַריין לֵ ייגְ ן
אוֹיס ֵ
ִאים ְ
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע כּ ַֹח ִאין ִדי בְּ רוֹיט אוּן
ואסער וָ ואס עֶ ר עֶ ְסט ,אוּן ִמיט
וַ ֶ
עהיילְ ט.
אוֹיסגֶ ֵ
וערן ְ
ֶדעם וֶ ועט עֶ ר וֶ ְ
נָ א זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
עסאנְ ֶטע זַ א
ער ַ
ַאן ִאינְ ֶט ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"ח(ִ :די
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
וערט
ארוָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
ִסיבָּ ה פַ ְ
ְק ַראנְ ק ִאיז וַ וייל ִדי נְ ָשׁ ָמה וִ ויל
ארק נָ אר ִדינֶ ען ֶדעם
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן וֶ וען ִדי נְ ָשׁ ָמה
ֵאייבֶּ ְ
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יט

טוֹרים" ,וַ וייל ִאי גֵ יי
אק ִ
און צוּ ָד ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן נָ אר עֶ ר
גְ לַ יי צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ט ִמיר.

ישׁט
עהט ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט נִ ְ
זֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וִ ויל
בַּ יים ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסגֵ יין פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ,
ִדי נְ ָשׁ ָמה ַא ְ
וערט ַא ֶמענְ ְטשׁ
אוּן פוּן ֶדעם וֶ ְ
ְק ַראנְ קָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ערע
יט ֶ
עמען בִּ ֶ
ֵהייבְּ ט ָאן צוּ נֶ ֶ
עהט ִדי נְ ָשׁ ָמה ַאז ֶדער
עצינֶ ען ,זֶ ְ
עד ִ
ֶמ ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט יָ א בַּ יים בֵּ ייגְ ן זַ יינֶ ע
ַתּ ֲאווֹת פַ אר עֶ פֶּ עס ַא ַתּכְ לִ ית ,וַ וייל
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ָדא צוּגֶ עוואוֹינְ ט
אקע עֶ ְסן ,אוּן
עשׁ ַמ ֶ
צוּ עֶ ְסן גֶ ְ
עמען
לוּצלִ ינְ ג ֵהייבְּ ט עֶ ר ָאן נֶ ֶ
פְּ ְ
ערע זַ אכְ ן וֶ ועגְ ן ַא ַתּכְ לִ ית ַאז עֶ ר
יט ֶ
בִּ ֶ
קוּמט ִדי נְ ָשׁ ָמה
אוֹיס ֵהיילְ ןְ ,
זָ אל זִ יְ 
צוּריק ,וַ וייל זִ י ָהאפְ ט ַאז עֶ ר וֶ ועט
ִ
אוֹיַ אוֶ ועק גֶ עבְּ ן זַ יינֶ ע ַתּ ֲאווֹת פַ אר
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַתּכְ לִ ית צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ימן ד(
תּוֹרה נ ַֹח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וַ יְ ִהי כָ ל ָה ָא ֶרץ ָ ׂשפָ ה ֶא ָחת ְוּדבָ ִרים
ֲא ָח ִדיםֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט

ימן ו(:
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה ל"חִ ,ס ָ
)בְּ ֵר ִ

ארוָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן
פַ ְ
עקט
עמ ְ
וארן ָאפְּ גֶ ֶ
דוֹר ַה ַמבּוּל גֶ עוָ ְ
וֶ ועגְ ן זֵ ייעֶ ֶרע ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן ִדי
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן דוֹר ַהפְ לָ גָ ה זֶ ענֶ ען
אטשׁ
עקט כָ ְ
עמ ְ
וארן ָא ּ ְפגֶ ֶ
ישׁט גֶ עוָ ְ
נִ ְ
זֵ יי זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען עֶ ְרגֶ ער ,זֵ יי זֶ ענֶ ען
ער ְשׁ ְטן
גֶ עגַ אנְ גֶ ען ַא ֶקעגְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַאלֵ יין? וַ וייל ִדי דוֹר ַה ַמּבּוּל ָהאבְּ ן
ערפַ אר
עק ִריגְ ט אוּן גֶ ע'גַ נְ בֶ 'ט ֶד ְ
זִ י גֶ ְ
עמ ְ
אוֹיסגֶ ֶ
ְ
זֶ ענֶ ען זֵ יי
וארן
עקט גֶ עוָ ְ
ִאינְ גַ אנְ ְצןָ ,אבֶּ ער ִדי דוֹר ַהפְ לָ גָ ה
עהאלְ ְטן בְּ ַא ְחדוּת ,אוּן
ָהאבְּ ן זִ י גֶ ַ
אטעוֶ ועט.
ער ֶ
ָדאס ָהאט זֵ יי גֶ ַ

ייט ְשׁן וָ ואס
ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען ַט ְ
ִדי טוֹיבּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט,
ערשׁ זָ אל ַמיין עֶ ְסן זַ יין וִ וי ִדי
"עֶ נְ ֶד ְ
ערע ֵאיילְ בִּ ְיר ְטן"ָ ,דאס ֵמיינְ ט
יט ֶ
בִּ ֶ
ַאז וֶ וען ִאי עֶ ס ַמיין גֶ עוֶ וענְ לִ יכֶ ע
עֶ ְסן ,זָ אל שׁוֹין ִאין ֶדעם לִ יגְ ן ַאלֶ ע
ְרפוּאוֹתַ ,אזוֹי וִ וי ִאי וָ ואלְ ט וֶ וען
עצינֶ ען ,אוּן ַמיין
עד ִ
ענוּמען ֶמ ֶ
גֶ ֶ
נְ ָשׁ ָמה זָ אל ָהאבְּ ן גֶ עדוּלְ ד צוּ ִמיר,
ישׁט
וָ ואס ַאזוֹי ַארוּם וֶ ועל ִאי נִ ְ
צוּקוּמען צוּ ַקיין ֶמענְ ְט ְשׁן,
ֶ
ארפְ ן
ַד ְ
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ישׁט
עהט ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט נִ ְ
זֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וִ ויל
בַּ יים ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסגֵ יין פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ,
ִדי נְ ָשׁ ָמה ַא ְ
וערט ַא ֶמענְ ְטשׁ
אוּן פוּן ֶדעם וֶ ְ
ְק ַראנְ קָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ערע
יט ֶ
עמען בִּ ֶ
ֵהייבְּ ט ָאן צוּ נֶ ֶ
עהט ִדי נְ ָשׁ ָמה ַאז ֶדער
עצינֶ ען ,זֶ ְ
עד ִ
ֶמ ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט יָ א בַּ יים בֵּ ייגְ ן זַ יינֶ ע
ַתּ ֲאווֹת פַ אר עֶ פֶּ עס ַא ַתּכְ לִ ית ,וַ וייל
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ָדא צוּגֶ עוואוֹינְ ט
אקע עֶ ְסן ,אוּן
עשׁ ַמ ֶ
צוּ עֶ ְסן גֶ ְ
עמען
לוּצלִ ינְ ג ֵהייבְּ ט עֶ ר ָאן נֶ ֶ
פְּ ְ
ערע זַ אכְ ן וֶ ועגְ ן ַא ַתּכְ לִ ית ַאז עֶ ר
יט ֶ
בִּ ֶ
קוּמט ִדי נְ ָשׁ ָמה
אוֹיס ֵהיילְ ןְ ,
זָ אל זִ יְ 
צוּריק ,וַ וייל זִ י ָהאפְ ט ַאז עֶ ר וֶ ועט
ִ
אוֹיַ אוֶ ועק גֶ עבְּ ן זַ יינֶ ע ַתּ ֲאווֹת פַ אר
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַתּכְ לִ ית צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ייט ְשׁן וָ ואס
ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען ַט ְ
ִדי טוֹיבּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט,
ערשׁ זָ אל ַמיין עֶ ְסן זַ יין וִ וי ִדי
"עֶ נְ ֶד ְ
ערע ֵאיילְ בִּ ְיר ְטן"ָ ,דאס ֵמיינְ ט
יט ֶ
בִּ ֶ
ַאז וֶ וען ִאי עֶ ס ַמיין גֶ עוֶ וענְ לִ יכֶ ע
עֶ ְסן ,זָ אל שׁוֹין ִאין ֶדעם לִ יגְ ן ַאלֶ ע
ְרפוּאוֹתַ ,אזוֹי וִ וי ִאי וָ ואלְ ט וֶ וען
עצינֶ ען ,אוּן ַמיין
עד ִ
ענוּמען ֶמ ֶ
גֶ ֶ
נְ ָשׁ ָמה זָ אל ָהאבְּ ן גֶ עדוּלְ ד צוּ ִמיר,
ישׁט
וָ ואס ַאזוֹי ַארוּם וֶ ועל ִאי נִ ְ
צוּקוּמען צוּ ַקיין ֶמענְ ְט ְשׁן,
ֶ
ארפְ ן
ַד ְ
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אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
אקע
אוֹיבּ זֵ יי ָהאבְּ ן ַט ֶ
אר ֶקע ַא ְחדוּת,
עהאט ַאזַ א ְשׁ ַט ְ
גֶ ַ
עהאלְ פְ ן
ישׁט גֶ ָ
ארוָ ואס ָהאט ָדאס נִ ְ
פַ ְ
צוּקוּמען צוּ
ֶ
ישׁט
ַאז זֵ יי זָ אלְ ן נִ ְ
ער ְשׁ ְטן?
ַאוֶ ועק גֵ יין פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ

יט
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טוֹרים" ,וַ וייל ִאי גֵ יי
אק ִ
און צוּ ָד ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן נָ אר עֶ ר
גְ לַ יי צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ט ִמיר.
ימן ד(
תּוֹרה נ ַֹח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וַ יְ ִהי כָ ל ָה ָא ֶרץ ָ ׂשפָ ה ֶא ָחת ְוּדבָ ִרים
ֲא ָח ִדיםֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט

ימן ו(:
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה ל"חִ ,ס ָ
)בְּ ֵר ִ

ארוָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן
פַ ְ
עקט
עמ ְ
וארן ָאפְּ גֶ ֶ
דוֹר ַה ַמבּוּל גֶ עוָ ְ
וֶ ועגְ ן זֵ ייעֶ ֶרע ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן ִדי
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן דוֹר ַהפְ לָ גָ ה זֶ ענֶ ען
אטשׁ
עקט כָ ְ
עמ ְ
וארן ָא ּ ְפגֶ ֶ
ישׁט גֶ עוָ ְ
נִ ְ
זֵ יי זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען עֶ ְרגֶ ער ,זֵ יי זֶ ענֶ ען
ער ְשׁ ְטן
גֶ עגַ אנְ גֶ ען ַא ֶקעגְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַאלֵ יין? וַ וייל ִדי דוֹר ַה ַמּבּוּל ָהאבְּ ן
ערפַ אר
עק ִריגְ ט אוּן גֶ ע'גַ נְ בֶ 'ט ֶד ְ
זִ י גֶ ְ
וארן
עקט גֶ עוָ ְ
עמ ְ
אוֹיסגֶ ֶ
ְ
זֶ ענֶ ען זֵ יי
ִאינְ גַ אנְ ְצןָ ,אבֶּ ער ִדי דוֹר ַהפְ לָ גָ ה
עהאלְ ְטן בְּ ַא ְחדוּת ,אוּן
ָהאבְּ ן זִ י גֶ ַ
אטעוֶ ועט.
ער ֶ
ָדאס ָהאט זֵ יי גֶ ַ
אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
אקע
אוֹיבּ זֵ יי ָהאבְּ ן ַט ֶ
אר ֶקע ַא ְחדוּת,
עהאט ַאזַ א ְשׁ ַט ְ
גֶ ַ
עהאלְ פְ ן
ישׁט גֶ ָ
ארוָ ואס ָהאט ָדאס נִ ְ
פַ ְ
צוּקוּמען צוּ
ֶ
ישׁט
ַאז זֵ יי זָ אלְ ן נִ ְ
ער ְשׁ ְטן?
ַאוֶ ועק גֵ יין פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
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יט

טוֹרים" ,וַ וייל ִאי גֵ יי
אק ִ
און צוּ ָד ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן נָ אר עֶ ר
גְ לַ יי צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ט ִמיר.

ישׁט
עהט ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט נִ ְ
זֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וִ ויל
בַּ יים ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסגֵ יין פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ,
ִדי נְ ָשׁ ָמה ַא ְ
וערט ַא ֶמענְ ְטשׁ
אוּן פוּן ֶדעם וֶ ְ
ְק ַראנְ קָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ערע
יט ֶ
עמען בִּ ֶ
ֵהייבְּ ט ָאן צוּ נֶ ֶ
עהט ִדי נְ ָשׁ ָמה ַאז ֶדער
עצינֶ ען ,זֶ ְ
עד ִ
ֶמ ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט יָ א בַּ יים בֵּ ייגְ ן זַ יינֶ ע
ַתּ ֲאווֹת פַ אר עֶ פֶּ עס ַא ַתּכְ לִ ית ,וַ וייל
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ָדא צוּגֶ עוואוֹינְ ט
אקע עֶ ְסן ,אוּן
עשׁ ַמ ֶ
צוּ עֶ ְסן גֶ ְ
עמען
לוּצלִ ינְ ג ֵהייבְּ ט עֶ ר ָאן נֶ ֶ
פְּ ְ
ערע זַ אכְ ן וֶ ועגְ ן ַא ַתּכְ לִ ית ַאז עֶ ר
יט ֶ
בִּ ֶ
קוּמט ִדי נְ ָשׁ ָמה
אוֹיס ֵהיילְ ןְ ,
זָ אל זִ יְ 
צוּריק ,וַ וייל זִ י ָהאפְ ט ַאז עֶ ר וֶ ועט
ִ
אוֹיַ אוֶ ועק גֶ עבְּ ן זַ יינֶ ע ַתּ ֲאווֹת פַ אר
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַתּכְ לִ ית צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ימן ד(
תּוֹרה נ ַֹח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וַ יְ ִהי כָ ל ָה ָא ֶרץ ָ ׂשפָ ה ֶא ָחת ְוּדבָ ִרים
ֲא ָח ִדיםֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט

ימן ו(:
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה ל"חִ ,ס ָ
)בְּ ֵר ִ

ארוָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן
פַ ְ
עקט
עמ ְ
וארן ָאפְּ גֶ ֶ
דוֹר ַה ַמבּוּל גֶ עוָ ְ
וֶ ועגְ ן זֵ ייעֶ ֶרע ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן ִדי
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן דוֹר ַהפְ לָ גָ ה זֶ ענֶ ען
אטשׁ
עקט כָ ְ
עמ ְ
וארן ָא ּ ְפגֶ ֶ
ישׁט גֶ עוָ ְ
נִ ְ
זֵ יי זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען עֶ ְרגֶ ער ,זֵ יי זֶ ענֶ ען
ער ְשׁ ְטן
גֶ עגַ אנְ גֶ ען ַא ֶקעגְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַאלֵ יין? וַ וייל ִדי דוֹר ַה ַמּבּוּל ָהאבְּ ן
ערפַ אר
עק ִריגְ ט אוּן גֶ ע'גַ נְ בֶ 'ט ֶד ְ
זִ י גֶ ְ
עמ ְ
אוֹיסגֶ ֶ
ְ
זֶ ענֶ ען זֵ יי
וארן
עקט גֶ עוָ ְ
ִאינְ גַ אנְ ְצןָ ,אבֶּ ער ִדי דוֹר ַהפְ לָ גָ ה
עהאלְ ְטן בְּ ַא ְחדוּת ,אוּן
ָהאבְּ ן זִ י גֶ ַ
אטעוֶ ועט.
ער ֶ
ָדאס ָהאט זֵ יי גֶ ַ

ייט ְשׁן וָ ואס
ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען ַט ְ
ִדי טוֹיבּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט,
ערשׁ זָ אל ַמיין עֶ ְסן זַ יין וִ וי ִדי
"עֶ נְ ֶד ְ
ערע ֵאיילְ בִּ ְיר ְטן"ָ ,דאס ֵמיינְ ט
יט ֶ
בִּ ֶ
ַאז וֶ וען ִאי עֶ ס ַמיין גֶ עוֶ וענְ לִ יכֶ ע
עֶ ְסן ,זָ אל שׁוֹין ִאין ֶדעם לִ יגְ ן ַאלֶ ע
ְרפוּאוֹתַ ,אזוֹי וִ וי ִאי וָ ואלְ ט וֶ וען
עצינֶ ען ,אוּן ַמיין
עד ִ
ענוּמען ֶמ ֶ
גֶ ֶ
נְ ָשׁ ָמה זָ אל ָהאבְּ ן גֶ עדוּלְ ד צוּ ִמיר,
ישׁט
וָ ואס ַאזוֹי ַארוּם וֶ ועל ִאי נִ ְ
צוּקוּמען צוּ ַקיין ֶמענְ ְט ְשׁן,
ֶ
ארפְ ן
ַד ְ
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ישׁט
עהט ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט נִ ְ
זֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וִ ויל
בַּ יים ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסגֵ יין פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ,
ִדי נְ ָשׁ ָמה ַא ְ
וערט ַא ֶמענְ ְטשׁ
אוּן פוּן ֶדעם וֶ ְ
ְק ַראנְ קָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ערע
יט ֶ
עמען בִּ ֶ
ֵהייבְּ ט ָאן צוּ נֶ ֶ
עהט ִדי נְ ָשׁ ָמה ַאז ֶדער
עצינֶ ען ,זֶ ְ
עד ִ
ֶמ ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט יָ א בַּ יים בֵּ ייגְ ן זַ יינֶ ע
ַתּ ֲאווֹת פַ אר עֶ פֶּ עס ַא ַתּכְ לִ ית ,וַ וייל
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ָדא צוּגֶ עוואוֹינְ ט
אקע עֶ ְסן ,אוּן
עשׁ ַמ ֶ
צוּ עֶ ְסן גֶ ְ
עמען
לוּצלִ ינְ ג ֵהייבְּ ט עֶ ר ָאן נֶ ֶ
פְּ ְ
ערע זַ אכְ ן וֶ ועגְ ן ַא ַתּכְ לִ ית ַאז עֶ ר
יט ֶ
בִּ ֶ
קוּמט ִדי נְ ָשׁ ָמה
אוֹיס ֵהיילְ ןְ ,
זָ אל זִ יְ 
צוּריק ,וַ וייל זִ י ָהאפְ ט ַאז עֶ ר וֶ ועט
ִ
אוֹיַ אוֶ ועק גֶ עבְּ ן זַ יינֶ ע ַתּ ֲאווֹת פַ אר
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַתּכְ לִ ית צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ייט ְשׁן וָ ואס
ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען ַט ְ
ִדי טוֹיבּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט,
ערשׁ זָ אל ַמיין עֶ ְסן זַ יין וִ וי ִדי
"עֶ נְ ֶד ְ
ערע ֵאיילְ בִּ ְיר ְטן"ָ ,דאס ֵמיינְ ט
יט ֶ
בִּ ֶ
ַאז וֶ וען ִאי עֶ ס ַמיין גֶ עוֶ וענְ לִ יכֶ ע
עֶ ְסן ,זָ אל שׁוֹין ִאין ֶדעם לִ יגְ ן ַאלֶ ע
ְרפוּאוֹתַ ,אזוֹי וִ וי ִאי וָ ואלְ ט וֶ וען
עצינֶ ען ,אוּן ַמיין
עד ִ
ענוּמען ֶמ ֶ
גֶ ֶ
נְ ָשׁ ָמה זָ אל ָהאבְּ ן גֶ עדוּלְ ד צוּ ִמיר,
ישׁט
וָ ואס ַאזוֹי ַארוּם וֶ ועל ִאי נִ ְ
צוּקוּמען צוּ ַקיין ֶמענְ ְט ְשׁן,
ֶ
ארפְ ן
ַד ְ
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אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
אקע
אוֹיבּ זֵ יי ָהאבְּ ן ַט ֶ
אר ֶקע ַא ְחדוּת,
עהאט ַאזַ א ְשׁ ַט ְ
גֶ ַ
עהאלְ פְ ן
ישׁט גֶ ָ
ארוָ ואס ָהאט ָדאס נִ ְ
פַ ְ
צוּקוּמען צוּ
ֶ
ישׁט
ַאז זֵ יי זָ אלְ ן נִ ְ
ער ְשׁ ְטן?
ַאוֶ ועק גֵ יין פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ

יט
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טוֹרים" ,וַ וייל ִאי גֵ יי
אק ִ
און צוּ ָד ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן נָ אר עֶ ר
גְ לַ יי צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ט ִמיר.
ימן ד(
תּוֹרה נ ַֹח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וַ יְ ִהי כָ ל ָה ָא ֶרץ ָ ׂשפָ ה ֶא ָחת ְוּדבָ ִרים
ֲא ָח ִדיםֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט

ימן ו(:
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה ל"חִ ,ס ָ
)בְּ ֵר ִ

ארוָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן
פַ ְ
עקט
עמ ְ
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דוֹר ַה ַמבּוּל גֶ עוָ ְ
וֶ ועגְ ן זֵ ייעֶ ֶרע ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן ִדי
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן דוֹר ַהפְ לָ גָ ה זֶ ענֶ ען
אטשׁ
עקט כָ ְ
עמ ְ
וארן ָא ּ ְפגֶ ֶ
ישׁט גֶ עוָ ְ
נִ ְ
זֵ יי זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען עֶ ְרגֶ ער ,זֵ יי זֶ ענֶ ען
ער ְשׁ ְטן
גֶ עגַ אנְ גֶ ען ַא ֶקעגְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַאלֵ יין? וַ וייל ִדי דוֹר ַה ַמּבּוּל ָהאבְּ ן
ערפַ אר
עק ִריגְ ט אוּן גֶ ע'גַ נְ בֶ 'ט ֶד ְ
זִ י גֶ ְ
וארן
עקט גֶ עוָ ְ
עמ ְ
אוֹיסגֶ ֶ
ְ
זֶ ענֶ ען זֵ יי
ִאינְ גַ אנְ ְצןָ ,אבֶּ ער ִדי דוֹר ַהפְ לָ גָ ה
עהאלְ ְטן בְּ ַא ְחדוּת ,אוּן
ָהאבְּ ן זִ י גֶ ַ
אטעוֶ ועט.
ער ֶ
ָדאס ָהאט זֵ יי גֶ ַ

אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
אקע
אוֹיבּ זֵ יי ָהאבְּ ן ַט ֶ
אר ֶקע ַא ְחדוּת,
עהאט ַאזַ א ְשׁ ַט ְ
גֶ ַ
עהאלְ פְ ן
ישׁט גֶ ָ
ארוָ ואס ָהאט ָדאס נִ ְ
פַ ְ
צוּקוּמען צוּ
ֶ
ישׁט
ַאז זֵ יי זָ אלְ ן נִ ְ
ער ְשׁ ְטן?
ַאוֶ ועק גֵ יין פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ

כ
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מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"ז( :וֶ וען ֶמענְ ְט ְשׁן
ֲ
ַהאלְ ְטן זִ י בְּ ַא ְחדוּת ֶהעלְ פְ ט זֵ יי ָדאס
ער ְשׁ ְטן?
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּריק צוּ ֶ
ִ
יט"א
ְשׁלִ ָ
ִאיז ָדאס מו ֲֹה ָרא"שׁ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ִאיד ָהאט ַא
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ל"ד( :יֶ ֶ
וייטער ִאיד ָהאט
קוּדה וָ ואס ַא ְצוֵ ֶ
נְ ָ
ישׁט
ט.דאס ֵמיינְ טַ ,אז עֶ ס ִאיז נִ ְ
ישׁ ָ
נִ ְ
וייטן וָ ואס
ֵשׁיָ י צוּ ְמ ַקנֵ א זַ יין ַא ְצוֵ ְ
יח פוּן ִדיר ,וַ וייל דוּ
ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ערע נְ קוּדוֹת וָ ואס דוּ
אסט ַאנְ ֶד ֶ
ָה ְ
יח זַ יין פוּן יֶ ענֶ עם,
ֶקענְ ְסט ֶמער ַמ ְצלִ ַ
תּוֹרה,
יח ִאין ָ
ֵאיינֶ ער ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ֵאיינֶ ער ֶמער ִאין ְתּפִ לָ הֵ ,איינֶ ער ִאין
ערפַ אר
וייטער ,אוּן ֶד ְ
ֶח ֶסד אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
קוּקן אוֹיף יֶ ענֶ עם ,וָ ואס דוּ
ַאנְ ְשׁ ָטאט ְ
ישׁט
ועסט ִאים ֵקיינְ ָמאל ֵסיי וִ וי נִ ְ
וֶ ְ
ערשׁ
ֶקענֶ ען נָ אכְ ַמאכְ ן ,לֵ ייג ִדי עֶ נְ ֶד ְ
ועסטוּ ֶמער
קוּדה ,וֶ ְ
ַא ַריין ִאין ַדיין נְ ָ
יח זַ יין.
ַמ ְצלִ ַ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,די דוֹר
אקע גֶ עוֶ וען
ַהפְ לָ גָ ה זֶ ענֶ ען ַט ֶ
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ארק,
בְּ ַא ְחדוּתָ ,אבֶּ ער שׁוֹין צוּ ְשׁ ַט ְ
וַ וייל ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען ַהאלְ ט זִ י
ישׁט
בְּ ַא ְחדוּתָ ,טאר ֶמען ָאבֶּ ער נִ ְ
ארף
עדער ַד ְ
נָ אכְ ַמאכְ ן יֶ ענֶ עם ,נָ אר יֶ ֶ
טוּהן,
עהן ַאלֵ יין וָ ואס עֶ ר ֶקען ְ
זֶ ְ
וייטן,
ישׁט ְמ ַקנֵ א זַ יין ֶדעם ְצוֵ ְ
אוּן נִ ְ
עקוּקט ֵאיינֶ ער
ְ
ָאבֶּ ער זֵ יי ָהאבְּ ן יָ א גֶ
ערפַ אר ִאיז
וייטן ,אוּן ֶד ְ
אוֹיף ְצוֵ ְ
אקע גֶ עוֶ וען ַאז ֶדער
זֵ ייעֶ ר עוֹנֶ שׁ ַט ֶ
צוּשׁפְּ ֵרייט,
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זֵ יי ְ
ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ַא ַסאְ שׁפְּ ַראכְ ןַ ,אזוֹי ַאז
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
זֵ יי ָהאבְּ ן שׁוֹין נִ ְ
וייטן,
אר ְשׁ ֵטיין ֵאיינֶ ער ֶדעם ְצוֵ ְ
פַ ְ
קוּקן
אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עמוּזְ ט ָאנְ ֵהייבְּ ן ְ
נָ אר אוֹיף זִ י.
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ישׁט אוֹיף ַא
קוּקט נִ ְ
ְ
קוּקט נָ אר וָ ואס עֶ ר
וייטן ,עֶ ר ְ
ְצוֵ ְ
יח זַ יין ,וֶ ועט ִאים
ֶקען ַאלֵ יין ַמ ְצלִ ַ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג גוּט זַ יין.
ישׁית פַּ ְר ַשׁת נ ַֹח תשע"א
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(
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וייטער ִאיד ָהאט
קוּדה וָ ואס ַא ְצוֵ ֶ
נְ ָ
ישׁט
ט.דאס ֵמיינְ טַ ,אז עֶ ס ִאיז נִ ְ
ישׁ ָ
נִ ְ
וייטן וָ ואס
ֵשׁיָ י צוּ ְמ ַקנֵ א זַ יין ַא ְצוֵ ְ
יח פוּן ִדיר ,וַ וייל דוּ
ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ערע נְ קוּדוֹת וָ ואס דוּ
אסט ַאנְ ֶד ֶ
ָה ְ
יח זַ יין פוּן יֶ ענֶ עם,
ֶקענְ ְסט ֶמער ַמ ְצלִ ַ
תּוֹרה,
יח ִאין ָ
ֵאיינֶ ער ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ֵאיינֶ ער ֶמער ִאין ְתּפִ לָ הֵ ,איינֶ ער ִאין
ערפַ אר
וייטער ,אוּן ֶד ְ
ֶח ֶסד אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
קוּקן אוֹיף יֶ ענֶ עם ,וָ ואס דוּ
ַאנְ ְשׁ ָטאט ְ
ישׁט
ועסט ִאים ֵקיינְ ָמאל ֵסיי וִ וי נִ ְ
וֶ ְ
ערשׁ
ֶקענֶ ען נָ אכְ ַמאכְ ן ,לֵ ייג ִדי עֶ נְ ֶד ְ
ועסטוּ ֶמער
קוּדה ,וֶ ְ
ַא ַריין ִאין ַדיין נְ ָ
יח זַ יין.
ַמ ְצלִ ַ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,די דוֹר
אקע גֶ עוֶ וען
ַהפְ לָ גָ ה זֶ ענֶ ען ַט ֶ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ∆ל ¿ך ¿ל ָך
ֹאמר ה' לְ ַאבְ ָרם לֶ  לְ ֵ מ ַא ְר ְצ
וַ י ֶ
וּמבֵּ ית ָאבִ י
וּממּוֹלַ ְד ְתִּ 
ִ
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תּוֹרה,
יח ִאין ָ
ֵאיינֶ ער ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
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ערפַ אר
וייטער ,אוּן ֶד ְ
ֶח ֶסד אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
קוּקן אוֹיף יֶ ענֶ עם ,וָ ואס דוּ
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יח זַ יין.
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ארק,
בְּ ַא ְחדוּתָ ,אבֶּ ער שׁוֹין צוּ ְשׁ ַט ְ
וַ וייל ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען ַהאלְ ט זִ י
ישׁט
בְּ ַא ְחדוּתָ ,טאר ֶמען ָאבֶּ ער נִ ְ
ארף
עדער ַד ְ
נָ אכְ ַמאכְ ן יֶ ענֶ עם ,נָ אר יֶ ֶ
טוּהן,
עהן ַאלֵ יין וָ ואס עֶ ר ֶקען ְ
זֶ ְ
וייטן,
ישׁט ְמ ַקנֵ א זַ יין ֶדעם ְצוֵ ְ
אוּן נִ ְ
עקוּקט ֵאיינֶ ער
ְ
ָאבֶּ ער זֵ יי ָהאבְּ ן יָ א גֶ
ערפַ אר ִאיז
וייטן ,אוּן ֶד ְ
אוֹיף ְצוֵ ְ
אקע גֶ עוֶ וען ַאז ֶדער
זֵ ייעֶ ר עוֹנֶ שׁ ַט ֶ
צוּשׁפְּ ֵרייט,
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זֵ יי ְ
ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ַא ַסאְ שׁפְּ ַראכְ ןַ ,אזוֹי ַאז
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
זֵ יי ָהאבְּ ן שׁוֹין נִ ְ
וייטן,
אר ְשׁ ֵטיין ֵאיינֶ ער ֶדעם ְצוֵ ְ
פַ ְ
קוּקן
אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עמוּזְ ט ָאנְ ֵהייבְּ ן ְ
נָ אר אוֹיף זִ י.
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ישׁט אוֹיף ַא
קוּקט נִ ְ
ְ
קוּקט נָ אר וָ ואס עֶ ר
וייטן ,עֶ ר ְ
ְצוֵ ְ
יח זַ יין ,וֶ ועט ִאים
ֶקען ַאלֵ יין ַמ ְצלִ ַ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג גוּט זַ יין.
ישׁית פַּ ְר ַשׁת נ ַֹח תשע"א
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ∆ל ¿ך ¿ל ָך
ֹאמר ה' לְ ַאבְ ָרם לֶ  לְ ֵ מ ַא ְר ְצ
וַ י ֶ
וּמבֵּ ית ָאבִ י
וּממּוֹלַ ְד ְתִּ 
ִ

ארק,
בְּ ַא ְחדוּתָ ,אבֶּ ער שׁוֹין צוּ ְשׁ ַט ְ
וַ וייל ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען ַהאלְ ט זִ י
ישׁט
בְּ ַא ְחדוּתָ ,טאר ֶמען ָאבֶּ ער נִ ְ
ארף
עדער ַד ְ
נָ אכְ ַמאכְ ן יֶ ענֶ עם ,נָ אר יֶ ֶ
טוּהן,
עהן ַאלֵ יין וָ ואס עֶ ר ֶקען ְ
זֶ ְ
וייטן,
ישׁט ְמ ַקנֵ א זַ יין ֶדעם ְצוֵ ְ
אוּן נִ ְ
עקוּקט ֵאיינֶ ער
ְ
ָאבֶּ ער זֵ יי ָהאבְּ ן יָ א גֶ
ערפַ אר ִאיז
וייטן ,אוּן ֶד ְ
אוֹיף ְצוֵ ְ
אקע גֶ עוֶ וען ַאז ֶדער
זֵ ייעֶ ר עוֹנֶ שׁ ַט ֶ
צוּשׁפְּ ֵרייט,
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זֵ יי ְ
ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ַא ַסאְ שׁפְּ ַראכְ ןַ ,אזוֹי ַאז
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
זֵ יי ָהאבְּ ן שׁוֹין נִ ְ
וייטן,
אר ְשׁ ֵטיין ֵאיינֶ ער ֶדעם ְצוֵ ְ
פַ ְ
קוּקן
אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עמוּזְ ט ָאנְ ֵהייבְּ ן ְ
נָ אר אוֹיף זִ י.
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ישׁט אוֹיף ַא
קוּקט נִ ְ
ְ
קוּקט נָ אר וָ ואס עֶ ר
וייטן ,עֶ ר ְ
ְצוֵ ְ
יח זַ יין ,וֶ ועט ִאים
ֶקען ַאלֵ יין ַמ ְצלִ ַ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג גוּט זַ יין.
ישׁית פַּ ְר ַשׁת נ ַֹח תשע"א
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ∆ל ¿ך ¿ל ָך
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ֶאל ָה ָא ֶרץ ַא ֶשׁר ֶא ְר ֶא ָךֲּ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ

כ

כ
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וַ י ֶ
וּמבֵּ ית ָאבִ י
וּממּוֹלַ ְד ְתִּ 
ִ
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מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"ז( :וֶ וען ֶמענְ ְט ְשׁן
ֲ
ַהאלְ ְטן זִ י בְּ ַא ְחדוּת ֶהעלְ פְ ט זֵ יי ָדאס
ער ְשׁ ְטן?
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּריק צוּ ֶ
ִ
יט"א
ְשׁלִ ָ
ִאיז ָדאס מו ֲֹה ָרא"שׁ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ִאיד ָהאט ַא
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ל"ד( :יֶ ֶ
וייטער ִאיד ָהאט
קוּדה וָ ואס ַא ְצוֵ ֶ
נְ ָ
ישׁט
ט.דאס ֵמיינְ טַ ,אז עֶ ס ִאיז נִ ְ
ישׁ ָ
נִ ְ
וייטן וָ ואס
ֵשׁיָ י צוּ ְמ ַקנֵ א זַ יין ַא ְצוֵ ְ
יח פוּן ִדיר ,וַ וייל דוּ
ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ערע נְ קוּדוֹת וָ ואס דוּ
אסט ַאנְ ֶד ֶ
ָה ְ
יח זַ יין פוּן יֶ ענֶ עם,
ֶקענְ ְסט ֶמער ַמ ְצלִ ַ
תּוֹרה,
יח ִאין ָ
ֵאיינֶ ער ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ֵאיינֶ ער ֶמער ִאין ְתּפִ לָ הֵ ,איינֶ ער ִאין
ערפַ אר
וייטער ,אוּן ֶד ְ
ֶח ֶסד אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
קוּקן אוֹיף יֶ ענֶ עם ,וָ ואס דוּ
ַאנְ ְשׁ ָטאט ְ
ישׁט
ועסט ִאים ֵקיינְ ָמאל ֵסיי וִ וי נִ ְ
וֶ ְ
ערשׁ
ֶקענֶ ען נָ אכְ ַמאכְ ן ,לֵ ייג ִדי עֶ נְ ֶד ְ
ועסטוּ ֶמער
קוּדה ,וֶ ְ
ַא ַריין ִאין ַדיין נְ ָ
יח זַ יין.
ַמ ְצלִ ַ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,די דוֹר
אקע גֶ עוֶ וען
ַהפְ לָ גָ ה זֶ ענֶ ען ַט ֶ
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ארק,
בְּ ַא ְחדוּתָ ,אבֶּ ער שׁוֹין צוּ ְשׁ ַט ְ
וַ וייל ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען ַהאלְ ט זִ י
ישׁט
בְּ ַא ְחדוּתָ ,טאר ֶמען ָאבֶּ ער נִ ְ
ארף
עדער ַד ְ
נָ אכְ ַמאכְ ן יֶ ענֶ עם ,נָ אר יֶ ֶ
טוּהן,
עהן ַאלֵ יין וָ ואס עֶ ר ֶקען ְ
זֶ ְ
וייטן,
ישׁט ְמ ַקנֵ א זַ יין ֶדעם ְצוֵ ְ
אוּן נִ ְ
עקוּקט ֵאיינֶ ער
ְ
ָאבֶּ ער זֵ יי ָהאבְּ ן יָ א גֶ
ערפַ אר ִאיז
וייטן ,אוּן ֶד ְ
אוֹיף ְצוֵ ְ
אקע גֶ עוֶ וען ַאז ֶדער
זֵ ייעֶ ר עוֹנֶ שׁ ַט ֶ
צוּשׁפְּ ֵרייט,
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זֵ יי ְ
ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ַא ַסאְ שׁפְּ ַראכְ ןַ ,אזוֹי ַאז
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
זֵ יי ָהאבְּ ן שׁוֹין נִ ְ
וייטן,
אר ְשׁ ֵטיין ֵאיינֶ ער ֶדעם ְצוֵ ְ
פַ ְ
קוּקן
אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עמוּזְ ט ָאנְ ֵהייבְּ ן ְ
נָ אר אוֹיף זִ י.
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ישׁט אוֹיף ַא
קוּקט נִ ְ
ְ
קוּקט נָ אר וָ ואס עֶ ר
וייטן ,עֶ ר ְ
ְצוֵ ְ
יח זַ יין ,וֶ ועט ִאים
ֶקען ַאלֵ יין ַמ ְצלִ ַ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג גוּט זַ יין.
ישׁית פַּ ְר ַשׁת נ ַֹח תשע"א
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(
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ֹאמר ה' לְ ַאבְ ָרם לֶ  לְ ֵ מ ַא ְר ְצ
וַ י ֶ
וּמבֵּ ית ָאבִ י
וּממּוֹלַ ְד ְתִּ 
ִ

מוֹה ָרא"שׁ
ֶאל ָה ָא ֶרץ ַא ֶשׁר ֶא ְר ֶא ָךֲּ .
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כ‡

ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ ט פַ אר ַאבְ ָר ָהם
ֵאייבֶּ ְ
לֶ  לְ  - גֵ יי צוּ ִדיר ,זָ אלְ ְסט ְט ַראכְ ְטן
ישׁט אוֹיף
נָ אר פוּן ִדיר ,אוּן קוּק נִ ְ
ערן פוּן
ֵקיינֶ עם וָ ואס וִ ויל ִדיר ְשׁ ֶט ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,סיי ֵמ ַא ְר ְצ
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
 פוּן ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן ַדיין ְסבִ יבָ הַ ,סייוּממּוֹלַ ְד ְתּ - פוּן ַדיינֶ ע ְקרוֹבִ ים אוּן
ִ
וּמבֵּ ית ָאבִ י ,זָ אלְ ְסט
ִמ ְשׁפָּ ָחהַ ,סיי ִ
נָ אר ַאנְ ְטלוֹיפְ ן ֶאל ָה ָא ֶרץ ַא ֶשׁר ֶא ְר ֶאךָּ
 ֶא ֶרץ גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ֶאמוּנָ ה,ער ְשׁ ְטן,
ַאנְ ְטלוֹיף נָ אר צוּם ֵאייבֶּ ְ
ויאזוֹי דוּ ֶקענְ ְסט
ְט ַראכְ ט נָ אר וִ ַ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בַ ,ה ְק ָד ָמה( :אוֹיפְ ן
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
פָּ סוּק )יְ ֶחזְ ֵקאל ל"ג ,כ"ד(ֶ :א ָחד ָהיָ ה
ַאבְ ָר ָהם ַ -אבְ ָר ָהם ִאיז גֶ עוֶ וען ֵאיינֶ ער
ייסט ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ
ַאלֵ ייןָ .דאס ֵה ְ
ער ְשׁ ֶטען
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ָהאט גֶ ִ
ויסט ַאז
ִמיט ֶדעם ַאז עֶ ר ָהאט גֶ עוִ ְ
עֶ ר ִאיז ֵאיינֶ ער ַאלֵ יינְ ס אוֹיף ֶדער
ישׁט
וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר ָהאט זִ י נִ ְ
עמאכְ ט פוּן ֶמענְ ְט ְשׁן
יטוּהן גֶ ַ
ִצ ְ
ישׁט
ערט ,נִ ְ
עשׁ ֶט ְ
וָ ואס ָהאבְּ ן ִאים גֶ ְ
ישׁט
אטע ֶתּ ַרח ,אוּן נִ ְ
פוּן זַ יין ַט ֶ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ָהאבְּ ן
פוּן ַאנְ ֶד ֶ
ערט ,נָ אר עֶ ר ָהאט זִ י
עשׁ ֶט ְ
ִאים גֶ ְ
עשׁ ֶטעלְ ט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר ִאיז ִדי
ארגֶ ְ
פָ ְ
ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטער ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ֶדער
וֶ ועלְ ט.

ימן ב(
תּוֹרה לֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וְ ַאנְ ֵשׁי ְסדוֹם ָרעִ ים וַ ֲח ָט ִאים לַ ה'
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ְמאֹדֲ .
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ז(ֶ :דער עִ ָיקר פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז
ויסן
זַ יין ַדעַ תָ ,דאס ֵמיינְ ט עֶ ר זָ אל וִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ִאין פָּ סוּק ְ)דבָ ִרים ד ,לה(ַ :א ָתּה ָה ְר ֵא ָת
קים .אוּן ַא
לָ ַדעַ ת כִּ י ה' הוּא ָה ֱא ִ
ישׁט פוּנֶ עם
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ְט ַראכְ ט נִ ְ
ישׁט ַקיין
ער ְשׁ ְטן ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עהט
ֶמענְ ְטשׁ נָ אר ַא ַחיָ ה וָ ואס זֶ ְ
ארף
אוֹיס וִ וי ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ֶמען ַד ְ

זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ יַ :אזוֹי
עדער ִאיד
טוּהן יֶ ֶ
ְ
ארף
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן,
וָ ואס וִ ויל ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
קוּקן אוֹיף ֵקיינֶ עם
ישׁט ְ
ַאז עֶ ר זָ אל נִ ְ
ערט ִאים ,וִ וי לְ ָמ ָשׁל זַ יין
וָ ואס ְשׁ ֶט ְ
אמעְ ,שׁוֶ וער ,וַ וייבּ,
אטעַ ,מ ֶ
ַט ֶ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן,
ִקינְ ֶדערָ ,א ֶדער ַאנְ ֶד ֶ
אר ְשׁ ֶטעלְ ן וִ וי עֶ ר
נָ אר עֶ ר זָ אל זִ י פָ ְ
ִאיז ַאלֵ יינְ ס אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט.
יט"אָ :דאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֶ ,דער
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לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בַ ,ה ְק ָד ָמה( :אוֹיפְ ן
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
פָּ סוּק )יְ ֶחזְ ֵקאל ל"ג ,כ"ד(ֶ :א ָחד ָהיָ ה
ַאבְ ָר ָהם ַ -אבְ ָר ָהם ִאיז גֶ עוֶ וען ֵאיינֶ ער
ייסט ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ
ַאלֵ ייןָ .דאס ֵה ְ
ער ְשׁ ֶטען
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ָהאט גֶ ִ
ויסט ַאז
ִמיט ֶדעם ַאז עֶ ר ָהאט גֶ עוִ ְ
עֶ ר ִאיז ֵאיינֶ ער ַאלֵ יינְ ס אוֹיף ֶדער
ישׁט
וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר ָהאט זִ י נִ ְ
עמאכְ ט פוּן ֶמענְ ְט ְשׁן
יטוּהן גֶ ַ
ִצ ְ
ישׁט
ערט ,נִ ְ
עשׁ ֶט ְ
וָ ואס ָהאבְּ ן ִאים גֶ ְ
ישׁט
אטע ֶתּ ַרח ,אוּן נִ ְ
פוּן זַ יין ַט ֶ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ָהאבְּ ן
פוּן ַאנְ ֶד ֶ
ערט ,נָ אר עֶ ר ָהאט זִ י
עשׁ ֶט ְ
ִאים גֶ ְ
עשׁ ֶטעלְ ט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר ִאיז ִדי
ארגֶ ְ
פָ ְ
ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטער ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ֶדער
וֶ ועלְ ט.
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ יַ :אזוֹי
עדער ִאיד
טוּהן יֶ ֶ
ְ
ארף
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן,
וָ ואס וִ ויל ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
קוּקן אוֹיף ֵקיינֶ עם
ישׁט ְ
ַאז עֶ ר זָ אל נִ ְ
ערט ִאים ,וִ וי לְ ָמ ָשׁל זַ יין
וָ ואס ְשׁ ֶט ְ
אמעְ ,שׁוֶ וער ,וַ וייבּ,
אטעַ ,מ ֶ
ַט ֶ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן,
ִקינְ ֶדערָ ,א ֶדער ַאנְ ֶד ֶ
אר ְשׁ ֶטעלְ ן וִ וי עֶ ר
נָ אר עֶ ר זָ אל זִ י פָ ְ
ִאיז ַאלֵ יינְ ס אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט.
יט"אָ :דאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֶ ,דער
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פר˘˙ לך לך

ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ ט פַ אר ַאבְ ָר ָהם
ֵאייבֶּ ְ
לֶ  לְ  - גֵ יי צוּ ִדיר ,זָ אלְ ְסט ְט ַראכְ ְטן
ישׁט אוֹיף
נָ אר פוּן ִדיר ,אוּן קוּק נִ ְ
ערן פוּן
ֵקיינֶ עם וָ ואס וִ ויל ִדיר ְשׁ ֶט ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,סיי ֵמ ַא ְר ְצ
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
 פוּן ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן ַדיין ְסבִ יבָ הַ ,סייוּממּוֹלַ ְד ְתּ - פוּן ַדיינֶ ע ְקרוֹבִ ים אוּן
ִ
וּמבֵּ ית ָאבִ י ,זָ אלְ ְסט
ִמ ְשׁפָּ ָחהַ ,סיי ִ
נָ אר ַאנְ ְטלוֹיפְ ן ֶאל ָה ָא ֶרץ ַא ֶשׁר ֶא ְר ֶאךָּ
 ֶא ֶרץ גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ֶאמוּנָ ה,ער ְשׁ ְטן,
ַאנְ ְטלוֹיף נָ אר צוּם ֵאייבֶּ ְ
ויאזוֹי דוּ ֶקענְ ְסט
ְט ַראכְ ט נָ אר וִ ַ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ימן ב(
תּוֹרה לֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ ַאנְ ֵשׁי ְסדוֹם ָרעִ ים וַ ֲח ָט ִאים לַ ה'
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ְמאֹדֲ .
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ז(ֶ :דער עִ ָיקר פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז
ויסן
זַ יין ַדעַ תָ ,דאס ֵמיינְ ט עֶ ר זָ אל וִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ִאין פָּ סוּק ְ)דבָ ִרים ד ,לה(ַ :א ָתּה ָה ְר ֵא ָת
קים .אוּן ַא
לָ ַדעַ ת כִּ י ה' הוּא ָה ֱא ִ
ישׁט פוּנֶ עם
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ְט ַראכְ ט נִ ְ
ישׁט ַקיין
ער ְשׁ ְטן ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עהט
ֶמענְ ְטשׁ נָ אר ַא ַחיָ ה וָ ואס זֶ ְ
ארף
אוֹיס וִ וי ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ֶמען ַד ְ
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ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ ט פַ אר ַאבְ ָר ָהם
ֵאייבֶּ ְ
לֶ  לְ  - גֵ יי צוּ ִדיר ,זָ אלְ ְסט ְט ַראכְ ְטן
ישׁט אוֹיף
נָ אר פוּן ִדיר ,אוּן קוּק נִ ְ
ערן פוּן
ֵקיינֶ עם וָ ואס וִ ויל ִדיר ְשׁ ֶט ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,סיי ֵמ ַא ְר ְצ
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
 פוּן ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן ַדיין ְסבִ יבָ הַ ,סייוּממּוֹלַ ְד ְתּ - פוּן ַדיינֶ ע ְקרוֹבִ ים אוּן
ִ
וּמבֵּ ית ָאבִ י ,זָ אלְ ְסט
ִמ ְשׁפָּ ָחהַ ,סיי ִ
נָ אר ַאנְ ְטלוֹיפְ ן ֶאל ָה ָא ֶרץ ַא ֶשׁר ֶא ְר ֶאךָּ
 ֶא ֶרץ גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ֶאמוּנָ ה,ער ְשׁ ְטן,
ַאנְ ְטלוֹיף נָ אר צוּם ֵאייבֶּ ְ
ויאזוֹי דוּ ֶקענְ ְסט
ְט ַראכְ ט נָ אר וִ ַ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בַ ,ה ְק ָד ָמה( :אוֹיפְ ן
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
פָּ סוּק )יְ ֶחזְ ֵקאל ל"ג ,כ"ד(ֶ :א ָחד ָהיָ ה
ַאבְ ָר ָהם ַ -אבְ ָר ָהם ִאיז גֶ עוֶ וען ֵאיינֶ ער
ייסט ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ
ַאלֵ ייןָ .דאס ֵה ְ
ער ְשׁ ֶטען
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ָהאט גֶ ִ
ויסט ַאז
ִמיט ֶדעם ַאז עֶ ר ָהאט גֶ עוִ ְ
עֶ ר ִאיז ֵאיינֶ ער ַאלֵ יינְ ס אוֹיף ֶדער
ישׁט
וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר ָהאט זִ י נִ ְ
עמאכְ ט פוּן ֶמענְ ְט ְשׁן
יטוּהן גֶ ַ
ִצ ְ
ישׁט
ערט ,נִ ְ
עשׁ ֶט ְ
וָ ואס ָהאבְּ ן ִאים גֶ ְ
ישׁט
אטע ֶתּ ַרח ,אוּן נִ ְ
פוּן זַ יין ַט ֶ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ָהאבְּ ן
פוּן ַאנְ ֶד ֶ
ערט ,נָ אר עֶ ר ָהאט זִ י
עשׁ ֶט ְ
ִאים גֶ ְ
עשׁ ֶטעלְ ט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר ִאיז ִדי
ארגֶ ְ
פָ ְ
ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטער ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ֶדער
וֶ ועלְ ט.

ימן ב(
תּוֹרה לֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וְ ַאנְ ֵשׁי ְסדוֹם ָרעִ ים וַ ֲח ָט ִאים לַ ה'
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ְמאֹדֲ .
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ז(ֶ :דער עִ ָיקר פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז
ויסן
זַ יין ַדעַ תָ ,דאס ֵמיינְ ט עֶ ר זָ אל וִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ִאין פָּ סוּק ְ)דבָ ִרים ד ,לה(ַ :א ָתּה ָה ְר ֵא ָת
קים .אוּן ַא
לָ ַדעַ ת כִּ י ה' הוּא ָה ֱא ִ
ישׁט פוּנֶ עם
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ְט ַראכְ ט נִ ְ
ישׁט ַקיין
ער ְשׁ ְטן ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עהט
ֶמענְ ְטשׁ נָ אר ַא ַחיָ ה וָ ואס זֶ ְ
ארף
אוֹיס וִ וי ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ֶמען ַד ְ

זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ יַ :אזוֹי
עדער ִאיד
טוּהן יֶ ֶ
ְ
ארף
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן,
וָ ואס וִ ויל ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
קוּקן אוֹיף ֵקיינֶ עם
ישׁט ְ
ַאז עֶ ר זָ אל נִ ְ
ערט ִאים ,וִ וי לְ ָמ ָשׁל זַ יין
וָ ואס ְשׁ ֶט ְ
אמעְ ,שׁוֶ וער ,וַ וייבּ,
אטעַ ,מ ֶ
ַט ֶ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן,
ִקינְ ֶדערָ ,א ֶדער ַאנְ ֶד ֶ
אר ְשׁ ֶטעלְ ן וִ וי עֶ ר
נָ אר עֶ ר זָ אל זִ י פָ ְ
ִאיז ַאלֵ יינְ ס אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט.
יט"אָ :דאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֶ ,דער
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לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בַ ,ה ְק ָד ָמה( :אוֹיפְ ן
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
פָּ סוּק )יְ ֶחזְ ֵקאל ל"ג ,כ"ד(ֶ :א ָחד ָהיָ ה
ַאבְ ָר ָהם ַ -אבְ ָר ָהם ִאיז גֶ עוֶ וען ֵאיינֶ ער
ייסט ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ
ַאלֵ ייןָ .דאס ֵה ְ
ער ְשׁ ֶטען
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ָהאט גֶ ִ
ויסט ַאז
ִמיט ֶדעם ַאז עֶ ר ָהאט גֶ עוִ ְ
עֶ ר ִאיז ֵאיינֶ ער ַאלֵ יינְ ס אוֹיף ֶדער
ישׁט
וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר ָהאט זִ י נִ ְ
עמאכְ ט פוּן ֶמענְ ְט ְשׁן
יטוּהן גֶ ַ
ִצ ְ
ישׁט
ערט ,נִ ְ
עשׁ ֶט ְ
וָ ואס ָהאבְּ ן ִאים גֶ ְ
ישׁט
אטע ֶתּ ַרח ,אוּן נִ ְ
פוּן זַ יין ַט ֶ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ָהאבְּ ן
פוּן ַאנְ ֶד ֶ
ערט ,נָ אר עֶ ר ָהאט זִ י
עשׁ ֶט ְ
ִאים גֶ ְ
עשׁ ֶטעלְ ט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר ִאיז ִדי
ארגֶ ְ
פָ ְ
ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטער ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ֶדער
וֶ ועלְ ט.
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ יַ :אזוֹי
עדער ִאיד
טוּהן יֶ ֶ
ְ
ארף
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן,
וָ ואס וִ ויל ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
קוּקן אוֹיף ֵקיינֶ עם
ישׁט ְ
ַאז עֶ ר זָ אל נִ ְ
ערט ִאים ,וִ וי לְ ָמ ָשׁל זַ יין
וָ ואס ְשׁ ֶט ְ
אמעְ ,שׁוֶ וער ,וַ וייבּ,
אטעַ ,מ ֶ
ַט ֶ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן,
ִקינְ ֶדערָ ,א ֶדער ַאנְ ֶד ֶ
אר ְשׁ ֶטעלְ ן וִ וי עֶ ר
נָ אר עֶ ר זָ אל זִ י פָ ְ
ִאיז ַאלֵ יינְ ס אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט.
יט"אָ :דאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֶ ,דער
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ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ ט פַ אר ַאבְ ָר ָהם
ֵאייבֶּ ְ
לֶ  לְ  - גֵ יי צוּ ִדיר ,זָ אלְ ְסט ְט ַראכְ ְטן
ישׁט אוֹיף
נָ אר פוּן ִדיר ,אוּן קוּק נִ ְ
ערן פוּן
ֵקיינֶ עם וָ ואס וִ ויל ִדיר ְשׁ ֶט ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,סיי ֵמ ַא ְר ְצ
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
 פוּן ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן ַדיין ְסבִ יבָ הַ ,סייוּממּוֹלַ ְד ְתּ - פוּן ַדיינֶ ע ְקרוֹבִ ים אוּן
ִ
וּמבֵּ ית ָאבִ י ,זָ אלְ ְסט
ִמ ְשׁפָּ ָחהַ ,סיי ִ
נָ אר ַאנְ ְטלוֹיפְ ן ֶאל ָה ָא ֶרץ ַא ֶשׁר ֶא ְר ֶאךָּ
 ֶא ֶרץ גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ֶאמוּנָ ה,ער ְשׁ ְטן,
ַאנְ ְטלוֹיף נָ אר צוּם ֵאייבֶּ ְ
ויאזוֹי דוּ ֶקענְ ְסט
ְט ַראכְ ט נָ אר וִ ַ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ימן ב(
תּוֹרה לֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ ַאנְ ֵשׁי ְסדוֹם ָרעִ ים וַ ֲח ָט ִאים לַ ה'
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ְמאֹדֲ .
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ז(ֶ :דער עִ ָיקר פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז
ויסן
זַ יין ַדעַ תָ ,דאס ֵמיינְ ט עֶ ר זָ אל וִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ִאין פָּ סוּק ְ)דבָ ִרים ד ,לה(ַ :א ָתּה ָה ְר ֵא ָת
קים .אוּן ַא
לָ ַדעַ ת כִּ י ה' הוּא ָה ֱא ִ
ישׁט פוּנֶ עם
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ְט ַראכְ ט נִ ְ
ישׁט ַקיין
ער ְשׁ ְטן ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עהט
ֶמענְ ְטשׁ נָ אר ַא ַחיָ ה וָ ואס זֶ ְ
ארף
אוֹיס וִ וי ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ֶמען ַד ְ
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עהט ֶמען בְּ חוּשַׁ ,אז עֶ ס
אוּן ָדאס זֶ ְ
ִאיז ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס טוּעֶ ן
ִר ְשׁעוּת לְ ֵשׁם ִר ְשׁעוּתָ ,אן ַקיין שׁוּם
עס ֶטע ָצ ָרה ִאיז,
ַטעַ ם ,אוּן ִדי גְ ֶר ְ
ַאז זֵ יי זָ אגְ ן ַאז זֵ יי טוּעֶ ן עֶ ס לְ ֵשׁם
ער ְשׁ ְטןס
ארן ֵאייבֶּ ְ
ָשׁ ַמיִ ם ,נָ אר פַ ְ
וֶ ועגְ ןַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ימן א(:
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ַמאכְ ט ֲעבֵ ירוֹת פַ אר
עדט צוּ ַא ֶמענְ ְטשׁ צוּ
ִמ ְצוֹת ,עֶ ר ֶר ְ
עדט ִאים
טוּהן ַאן ֲעבֵ ָירה ,אוּן עֶ ר ֶר ְ
ְ
נָ אַ איין ַאז עֶ ס ִאיז ַא ִמ ְצוָ ה.

מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
ייט ְשׁט ָדאס
ַט ְ
יט"א אוֹיס :לוֹיט
ְשׁלִ ָ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ֵ)ספֶ ר
ַה ִמּדּוֹת אוֹת ַצ ִדיקִ ,ס ָימן ל"ג(ִ :אין זְ כוּת
מוּדים
פוּנֶ עם ַצ ִדיק ָהאבְּ ן זַ יינֶ ע ַתּלְ ִ
פַּ ְרנָ ָסה .נָ אָ האט ֶדער ֶרבִּ י גֶ עזָ אגְ ט:
מוֹה ַר"ן ִס ָימן רע"א( :וֶ וער עֶ ס ִאיז
)ח ֵיּי ֲ
ַ
קוּרב צוּ ִמירֲ ,אפִ ילוּ עֶ ר פִ ְירט זִ י
ְמ ָ
ארף צוּ זַ יין,
ישׁט אוֹיף וִ וי עֶ ס ַד ְ
נִ ְ
ָאבֶּ ער ָדאס ַאלֵ יינְ ס ַאז עֶ ר ְד ֵרייט
וישׁן ַאזַ אלֶ עכֶ ע עֶ ְרלִ יכֶ ע ִא ְידן,
זִ יְ צוִ ְ
ֶהעלְ פְ ט ִאים ָדאס שׁוֹין אוֹי זֵ ייעֶ ר
ארק ,אוּן ִמיט ִדי ַצייט וֶ ועט עֶ ר
ְשׁ ַט ְ
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד .נָ א
אוֹי וֶ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט ֶדער ֶרבִּ י )לִ ֵ
אִ ,ס ָימן קכ"ט( :וֶ וען ֵאיינֶ ער גְ לֵ ייבְּ ט
ישׁט
ארנִ ְ
ִאינֶ עם ַצ ִדיק ֲאפִ ילוּ עֶ ר ִאיז גָ ְ
ְמ ַקבֵּ ל פוּנֶ עם ַצ ִדיקָ ,אבֶּ ער ִמיט ֶדעם
ַאלֵ יינְ ס וָ ואס עֶ ר גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם
עסן זַ יין
וערט אוֹיפְ גֶ עגֶ ְ
ַצ ִדיק וֶ ְ
וערט ַא ַצ ִדיק.
ְשׁלֶ עכְ ְטס אוּן עֶ ר וֶ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק :וְ ַאנְ ֵשׁי
ְסדוֹם ָרעִ ים וַ ֲח ָט ִאים ִ -די
ֶמענְ ְט ׁ ְשן פוּן ְסדוֹם זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
רוֹסע ְר ָשׁעִ יםָ ,אבֶּ ער לַ ה' ְמאֹד -
גְ ֶ
ער ְשׁ ְטןס וֶ ועגְ ן ,נָ אר
ארן ֵאייבֶּ ְ
נָ אר פַ ְ
ארף ֶמען
לְ ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ,אוּן פוּן זֵ יי ַד ְ
יטן.
ער ְס ֶטע ִה ְ
זִ יִ די ֶמ ְ
ימן ח(
תּוֹרה לֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וְ גַ ם לְ לוֹט ַההוֹלֵ ֶ את ַאבְ ָרם ָהיָ ה
צֹאן וּבָ ָקר וְ א ָֹהלִ ים ,אוֹי לוֹט
וָ ואס ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ַאבְ ָר ָהם
עהאט ָשׁאף אוּן ִרינְ ֶדער אוּן
ָהאט גֶ ַ

יטן,
זִ י פוּן ַאזַ א ֵאיינֶ עם זֵ ייעֶ ר ִה ְ
עדיגְ ן.
וַ וייל עֶ ר ֶקען ֶשׁ ִ
עהט ֶמען בְּ חוּשַׁ ,אז עֶ ס
אוּן ָדאס זֶ ְ
ִאיז ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס טוּעֶ ן
ִר ְשׁעוּת לְ ֵשׁם ִר ְשׁעוּתָ ,אן ַקיין שׁוּם
עס ֶטע ָצ ָרה ִאיז,
ַטעַ ם ,אוּן ִדי גְ ֶר ְ
ַאז זֵ יי זָ אגְ ן ַאז זֵ יי טוּעֶ ן עֶ ס לְ ֵשׁם
ער ְשׁ ְטןס
ארן ֵאייבֶּ ְ
ָשׁ ַמיִ ם ,נָ אר פַ ְ
וֶ ועגְ ןַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ימן א(:
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ַמאכְ ט ֲעבֵ ירוֹת פַ אר
עדט צוּ ַא ֶמענְ ְטשׁ צוּ
ִמ ְצוֹת ,עֶ ר ֶר ְ
עדט ִאים
טוּהן ַאן ֲעבֵ ָירה ,אוּן עֶ ר ֶר ְ
ְ
נָ אַ איין ַאז עֶ ס ִאיז ַא ִמ ְצוָ ה.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק :וְ ַאנְ ֵשׁי
ְסדוֹם ָרעִ ים וַ ֲח ָט ִאים ִ -די
ֶמענְ ְט ׁ ְשן פוּן ְסדוֹם זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
רוֹסע ְר ָשׁעִ יםָ ,אבֶּ ער לַ ה' ְמאֹד -
גְ ֶ
ער ְשׁ ְטןס וֶ ועגְ ן ,נָ אר
ארן ֵאייבֶּ ְ
נָ אר פַ ְ
ארף ֶמען
לְ ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ,אוּן פוּן זֵ יי ַד ְ
יטן.
ער ְס ֶטע ִה ְ
זִ יִ די ֶמ ְ
ימן ח(
תּוֹרה לֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וְ גַ ם לְ לוֹט ַההוֹלֵ ֶ את ַאבְ ָרם ָהיָ ה
צֹאן וּבָ ָקר וְ א ָֹהלִ ים ,אוֹי לוֹט
וָ ואס ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ַאבְ ָר ָהם
עהאט ָשׁאף אוּן ִרינְ ֶדער אוּן
ָהאט גֶ ַ
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עצעלְ ְטן .זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַר ִשׁ"י,
גֶ ֶ
עמאכְ ט ַאז לוֹט זָ אל
וָ ואס ָהאט גֶ ַ
גוּטס? וַ וייל עֶ ר ִאיז
ָהאבְּ ן ַאלֶ עס ְ
גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ.

יטן,
זִ י פוּן ַאזַ א ֵאיינֶ עם זֵ ייעֶ ר ִה ְ
עדיגְ ן.
וַ וייל עֶ ר ֶקען ֶשׁ ִ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰
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זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט
ֶדער ַ
פ" :(:לוֹט" ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן
אר ָשׁאלְ ְטןָ .דאס ִאיז
טוּתא"  -פַ ְ
"לְ ָ
פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ גַ ם לְ לוֹט  -אוֹי
)לֶ 

כב

פר˘˙ לך לך

מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
ייט ְשׁט ָדאס
ַט ְ
יט"א אוֹיס :לוֹיט
ְשׁלִ ָ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ֵ)ספֶ ר
ַה ִמּדּוֹת אוֹת ַצ ִדיקִ ,ס ָימן ל"ג(ִ :אין זְ כוּת
מוּדים
פוּנֶ עם ַצ ִדיק ָהאבְּ ן זַ יינֶ ע ַתּלְ ִ
פַּ ְרנָ ָסה .נָ אָ האט ֶדער ֶרבִּ י גֶ עזָ אגְ ט:
מוֹה ַר"ן ִס ָימן רע"א( :וֶ וער עֶ ס ִאיז
)ח ֵיּי ֲ
ַ
קוּרב צוּ ִמירֲ ,אפִ ילוּ עֶ ר פִ ְירט זִ י
ְמ ָ
ארף צוּ זַ יין,
ישׁט אוֹיף וִ וי עֶ ס ַד ְ
נִ ְ
ָאבֶּ ער ָדאס ַאלֵ יינְ ס ַאז עֶ ר ְד ֵרייט
וישׁן ַאזַ אלֶ עכֶ ע עֶ ְרלִ יכֶ ע ִא ְידן,
זִ יְ צוִ ְ
ֶהעלְ פְ ט ִאים ָדאס שׁוֹין אוֹי זֵ ייעֶ ר
ארק ,אוּן ִמיט ִדי ַצייט וֶ ועט עֶ ר
ְשׁ ַט ְ
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד .נָ א
אוֹי וֶ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט ֶדער ֶרבִּ י )לִ ֵ
אִ ,ס ָימן קכ"ט( :וֶ וען ֵאיינֶ ער גְ לֵ ייבְּ ט
ישׁט
ארנִ ְ
ִאינֶ עם ַצ ִדיק ֲאפִ ילוּ עֶ ר ִאיז גָ ְ
ְמ ַקבֵּ ל פוּנֶ עם ַצ ִדיקָ ,אבֶּ ער ִמיט ֶדעם
ַאלֵ יינְ ס וָ ואס עֶ ר גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם
עסן זַ יין
וערט אוֹיפְ גֶ עגֶ ְ
ַצ ִדיק וֶ ְ
וערט ַא ַצ ִדיק.
ְשׁלֶ עכְ ְטס אוּן עֶ ר וֶ ְ
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט
ֶדער ַ
פ" :(:לוֹט" ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן
אר ָשׁאלְ ְטןָ .דאס ִאיז
טוּתא"  -פַ ְ
"לְ ָ
פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ גַ ם לְ לוֹט  -אוֹי
)לֶ 

עצעלְ ְטן .זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַר ִשׁ"י,
גֶ ֶ
עמאכְ ט ַאז לוֹט זָ אל
וָ ואס ָהאט גֶ ַ
גוּטס? וַ וייל עֶ ר ִאיז
ָהאבְּ ן ַאלֶ עס ְ
גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ.

יטן,
זִ י פוּן ַאזַ א ֵאיינֶ עם זֵ ייעֶ ר ִה ְ
עדיגְ ן.
וַ וייל עֶ ר ֶקען ֶשׁ ִ
עהט ֶמען בְּ חוּשַׁ ,אז עֶ ס
אוּן ָדאס זֶ ְ
ִאיז ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס טוּעֶ ן
ִר ְשׁעוּת לְ ֵשׁם ִר ְשׁעוּתָ ,אן ַקיין שׁוּם
עס ֶטע ָצ ָרה ִאיז,
ַטעַ ם ,אוּן ִדי גְ ֶר ְ
ַאז זֵ יי זָ אגְ ן ַאז זֵ יי טוּעֶ ן עֶ ס לְ ֵשׁם
ער ְשׁ ְטןס
ארן ֵאייבֶּ ְ
ָשׁ ַמיִ ם ,נָ אר פַ ְ
וֶ ועגְ ןַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ימן א(:
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ַמאכְ ט ֲעבֵ ירוֹת פַ אר
עדט צוּ ַא ֶמענְ ְטשׁ צוּ
ִמ ְצוֹת ,עֶ ר ֶר ְ
עדט ִאים
טוּהן ַאן ֲעבֵ ָירה ,אוּן עֶ ר ֶר ְ
ְ
נָ אַ איין ַאז עֶ ס ִאיז ַא ִמ ְצוָ ה.

מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
ייט ְשׁט ָדאס
ַט ְ
יט"א אוֹיס :לוֹיט
ְשׁלִ ָ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ֵ)ספֶ ר
ַה ִמּדּוֹת אוֹת ַצ ִדיקִ ,ס ָימן ל"ג(ִ :אין זְ כוּת
מוּדים
פוּנֶ עם ַצ ִדיק ָהאבְּ ן זַ יינֶ ע ַתּלְ ִ
פַּ ְרנָ ָסה .נָ אָ האט ֶדער ֶרבִּ י גֶ עזָ אגְ ט:
מוֹה ַר"ן ִס ָימן רע"א( :וֶ וער עֶ ס ִאיז
)ח ֵיּי ֲ
ַ
קוּרב צוּ ִמירֲ ,אפִ ילוּ עֶ ר פִ ְירט זִ י
ְמ ָ
ארף צוּ זַ יין,
ישׁט אוֹיף וִ וי עֶ ס ַד ְ
נִ ְ
ָאבֶּ ער ָדאס ַאלֵ יינְ ס ַאז עֶ ר ְד ֵרייט
וישׁן ַאזַ אלֶ עכֶ ע עֶ ְרלִ יכֶ ע ִא ְידן,
זִ יְ צוִ ְ
ֶהעלְ פְ ט ִאים ָדאס שׁוֹין אוֹי זֵ ייעֶ ר
ארק ,אוּן ִמיט ִדי ַצייט וֶ ועט עֶ ר
ְשׁ ַט ְ
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד .נָ א
אוֹי וֶ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט ֶדער ֶרבִּ י )לִ ֵ
אִ ,ס ָימן קכ"ט( :וֶ וען ֵאיינֶ ער גְ לֵ ייבְּ ט
ישׁט
ארנִ ְ
ִאינֶ עם ַצ ִדיק ֲאפִ ילוּ עֶ ר ִאיז גָ ְ
ְמ ַקבֵּ ל פוּנֶ עם ַצ ִדיקָ ,אבֶּ ער ִמיט ֶדעם
ַאלֵ יינְ ס וָ ואס עֶ ר גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם
עסן זַ יין
וערט אוֹיפְ גֶ עגֶ ְ
ַצ ִדיק וֶ ְ
וערט ַא ַצ ִדיק.
ְשׁלֶ עכְ ְטס אוּן עֶ ר וֶ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק :וְ ַאנְ ֵשׁי
ְסדוֹם ָרעִ ים וַ ֲח ָט ִאים ִ -די
ֶמענְ ְט ׁ ְשן פוּן ְסדוֹם זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
רוֹסע ְר ָשׁעִ יםָ ,אבֶּ ער לַ ה' ְמאֹד -
גְ ֶ
ער ְשׁ ְטןס וֶ ועגְ ן ,נָ אר
ארן ֵאייבֶּ ְ
נָ אר פַ ְ
ארף ֶמען
לְ ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ,אוּן פוּן זֵ יי ַד ְ
יטן.
ער ְס ֶטע ִה ְ
זִ יִ די ֶמ ְ
ימן ח(
תּוֹרה לֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ גַ ם לְ לוֹט ַההוֹלֵ ֶ את ַאבְ ָרם ָהיָ ה
צֹאן וּבָ ָקר וְ א ָֹהלִ ים ,אוֹי לוֹט
וָ ואס ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ַאבְ ָר ָהם
עהאט ָשׁאף אוּן ִרינְ ֶדער אוּן
ָהאט גֶ ַ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עצעלְ ְטן .זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַר ִשׁ"י,
גֶ ֶ
עמאכְ ט ַאז לוֹט זָ אל
וָ ואס ָהאט גֶ ַ
גוּטס? וַ וייל עֶ ר ִאיז
ָהאבְּ ן ַאלֶ עס ְ
גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ.

כב

יטן,
זִ י פוּן ַאזַ א ֵאיינֶ עם זֵ ייעֶ ר ִה ְ
עדיגְ ן.
וַ וייל עֶ ר ֶקען ֶשׁ ִ
עהט ֶמען בְּ חוּשַׁ ,אז עֶ ס
אוּן ָדאס זֶ ְ
ִאיז ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס טוּעֶ ן
ִר ְשׁעוּת לְ ֵשׁם ִר ְשׁעוּתָ ,אן ַקיין שׁוּם
עס ֶטע ָצ ָרה ִאיז,
ַטעַ ם ,אוּן ִדי גְ ֶר ְ
ַאז זֵ יי זָ אגְ ן ַאז זֵ יי טוּעֶ ן עֶ ס לְ ֵשׁם
ער ְשׁ ְטןס
ארן ֵאייבֶּ ְ
ָשׁ ַמיִ ם ,נָ אר פַ ְ
וֶ ועגְ ןַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ימן א(:
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ַמאכְ ט ֲעבֵ ירוֹת פַ אר
עדט צוּ ַא ֶמענְ ְטשׁ צוּ
ִמ ְצוֹת ,עֶ ר ֶר ְ
עדט ִאים
טוּהן ַאן ֲעבֵ ָירה ,אוּן עֶ ר ֶר ְ
ְ
נָ אַ איין ַאז עֶ ס ִאיז ַא ִמ ְצוָ ה.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק :וְ ַאנְ ֵשׁי
ְסדוֹם ָרעִ ים וַ ֲח ָט ִאים ִ -די
ֶמענְ ְט ׁ ְשן פוּן ְסדוֹם זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
רוֹסע ְר ָשׁעִ יםָ ,אבֶּ ער לַ ה' ְמאֹד -
גְ ֶ
ער ְשׁ ְטןס וֶ ועגְ ן ,נָ אר
ארן ֵאייבֶּ ְ
נָ אר פַ ְ
ארף ֶמען
לְ ֵשׁם ָשׁ ַמיִ ם ,אוּן פוּן זֵ יי ַד ְ
יטן.
ער ְס ֶטע ִה ְ
זִ יִ די ֶמ ְ
ימן ח(
תּוֹרה לֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ גַ ם לְ לוֹט ַההוֹלֵ ֶ את ַאבְ ָרם ָהיָ ה
צֹאן וּבָ ָקר וְ א ָֹהלִ ים ,אוֹי לוֹט
וָ ואס ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ַאבְ ָר ָהם
עהאט ָשׁאף אוּן ִרינְ ֶדער אוּן
ָהאט גֶ ַ

פר˘˙ לך לך

זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט
ֶדער ַ
פ" :(:לוֹט" ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן
אר ָשׁאלְ ְטןָ .דאס ִאיז
טוּתא"  -פַ ְ
"לְ ָ
פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ גַ ם לְ לוֹט  -אוֹי

)לֶ 

כב

פר˘˙ לך לך

עצעלְ ְטן .זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַר ִשׁ"י,
גֶ ֶ
עמאכְ ט ַאז לוֹט זָ אל
וָ ואס ָהאט גֶ ַ
גוּטס? וַ וייל עֶ ר ִאיז
ָהאבְּ ן ַאלֶ עס ְ
גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ.
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
ייט ְשׁט ָדאס
ַט ְ
יט"א אוֹיס :לוֹיט
ְשׁלִ ָ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ֵ)ספֶ ר
ַה ִמּדּוֹת אוֹת ַצ ִדיקִ ,ס ָימן ל"ג(ִ :אין זְ כוּת
מוּדים
פוּנֶ עם ַצ ִדיק ָהאבְּ ן זַ יינֶ ע ַתּלְ ִ
פַּ ְרנָ ָסה .נָ אָ האט ֶדער ֶרבִּ י גֶ עזָ אגְ ט:
מוֹה ַר"ן ִס ָימן רע"א( :וֶ וער עֶ ס ִאיז
)ח ֵיּי ֲ
ַ
קוּרב צוּ ִמירֲ ,אפִ ילוּ עֶ ר פִ ְירט זִ י
ְמ ָ
ארף צוּ זַ יין,
ישׁט אוֹיף וִ וי עֶ ס ַד ְ
נִ ְ
ָאבֶּ ער ָדאס ַאלֵ יינְ ס ַאז עֶ ר ְד ֵרייט
וישׁן ַאזַ אלֶ עכֶ ע עֶ ְרלִ יכֶ ע ִא ְידן,
זִ יְ צוִ ְ
ֶהעלְ פְ ט ִאים ָדאס שׁוֹין אוֹי זֵ ייעֶ ר
ארק ,אוּן ִמיט ִדי ַצייט וֶ ועט עֶ ר
ְשׁ ַט ְ
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד .נָ א
אוֹי וֶ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט ֶדער ֶרבִּ י )לִ ֵ
אִ ,ס ָימן קכ"ט( :וֶ וען ֵאיינֶ ער גְ לֵ ייבְּ ט
ישׁט
ארנִ ְ
ִאינֶ עם ַצ ִדיק ֲאפִ ילוּ עֶ ר ִאיז גָ ְ
ְמ ַקבֵּ ל פוּנֶ עם ַצ ִדיקָ ,אבֶּ ער ִמיט ֶדעם
ַאלֵ יינְ ס וָ ואס עֶ ר גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם
עסן זַ יין
וערט אוֹיפְ גֶ עגֶ ְ
ַצ ִדיק וֶ ְ
וערט ַא ַצ ִדיק.
ְשׁלֶ עכְ ְטס אוּן עֶ ר וֶ ְ
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט
ֶדער ַ
פ" :(:לוֹט" ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן
אר ָשׁאלְ ְטןָ .דאס ִאיז
טוּתא"  -פַ ְ
"לְ ָ
פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ גַ ם לְ לוֹט  -אוֹי

)לֶ 

כ‚

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

פר˘˙ לך לך

וּבְ גַ ְשׁ ִמיּוּת ,וַ וייל וֶ וער עֶ ס ְד ֵרייט זִ י
וערן ַאן
בַּ יי ַא ַצ ִדיק וֶ ועט צוּם סוֹף וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד אוּן ָהאבְּ ן גְ רוֹיס ֶשׁפַ ע
רוּחנִ יּוּת וּבְ גַ ְשׁ ִמיּוּת.
בְּ ָ

עשׁאלְ ֶטענֶ ע ֶמענְ ְטשַׁ ,א ֶמענְ ְטשׁ
ַא גֶ ָ
וָ ואס ִאיז זֵ ייעֶ ר וַ וייט פוּנֶ עם
ער ְשׁ ְטןַ ,ההוֹלֵ  עִ ם ַאבְ ָרם -
ֵאייבֶּ ְ
יטן ַצ ִדיקָ ,היָ ה צֹאן
אוֹיבּ גֵ ייט עֶ ר ִמ ְ
וּבָ ָקר וְ א ָֹהלִ ים  -וֶ ועט עֶ ר צוּם סוֹף
רוּחנִ יוּת
ָהאבְּ ן גְ רוֹיס ֲע ִשׁירוּת בְּ ָ

ימן ז(
תּוֹרה לֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ַצ ִדיק
אוּן ִדי עִ ָיקר גְ ְ
וֶ וענְ ְדט זִ י ,וִ וי וַ וייט עֶ ר ֶקען
ערנֶ ען
אוֹיסלֶ ְ
ְ
זִ יַ א ָראפְּ לָ אזְ ן ,אוּן
שׁוּט ְ'ס ְטן ִאידַ ,אז עֶ ר ֶקען
ארן פָּ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
אוֹיִ דינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוֹי לִ יבֶּ ,דער ְשׁלֵ ימוּת פוּן ַא
ארט
ישׁט ,וֶ וען עֶ ר ְשׁפַּ ְ
ַצ ִדיק ִאיז נִ ְ
זִ יַ איין בַּ יי זִ יִ אין ְשׁטוּבּ ,אוּן עֶ ס
ישׁט וָ ואס עֶ ס
עס ְירט ִאים נִ ְ
ער ִ
ִאינְ ֶט ֶ
ערטִ ,די
אר ֶק ְ
טוּט זִ י אוֹיפְ ן גַ אס ,פַ ְ
רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ַצ ִדיק ִאיזַ ,אז עֶ ר
גְ ְ

כ‚

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עשׁאלְ ֶטענֶ ע ֶמענְ ְטשַׁ ,א ֶמענְ ְטשׁ
ַא גֶ ָ
וָ ואס ִאיז זֵ ייעֶ ר וַ וייט פוּנֶ עם
ער ְשׁ ְטןַ ,ההוֹלֵ  עִ ם ַאבְ ָרם -
ֵאייבֶּ ְ
יטן ַצ ִדיקָ ,היָ ה צֹאן
אוֹיבּ גֵ ייט עֶ ר ִמ ְ
וּבָ ָקר וְ א ָֹהלִ ים  -וֶ ועט עֶ ר צוּם סוֹף
רוּחנִ יוּת
ָהאבְּ ן גְ רוֹיס ֲע ִשׁירוּת בְּ ָ

פר˘˙ לך לך

וּבְ גַ ְשׁ ִמיּוּת ,וַ וייל וֶ וער עֶ ס ְד ֵרייט זִ י
וערן ַאן
בַּ יי ַא ַצ ִדיק וֶ ועט צוּם סוֹף וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד אוּן ָהאבְּ ן גְ רוֹיס ֶשׁפַ ע
רוּחנִ יּוּת וּבְ גַ ְשׁ ִמיּוּת.
בְּ ָ
ימן ז(
תּוֹרה לֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ י≈ ָר‡
אתי ֵחן
אמר ֲאדֹנָ "י ִאם נָ א ָמ ָצ ִ
וַ ּיֹ ַ
בְּ עֵ ינֶ יַ אל נָ א ַת ֲעבֹר ֵמעַ ל
עַ בְ ֶ ּדַ .אבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ זִ ְיצט אוּן
לוּצלִ ינְ ג
ער ְשׁ ְטן ,פְּ ְ
יטן ֵאייבֶּ ְ
עדט ִמ ְ
ֶר ְ
עהט עֶ ר ְד ֵריי ֶמענְ ְט ְשׁן ,זָ אגְ ט עֶ ר
זֶ ְ
וארט ַא ִמינוּט,
ער ְשׁ ְטן ,וַ ְ
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
עסט ִאין
ִאי וִ ויל ַא ַריינְ בְּ ֶרענְ גֶ ען ִדי גֶ ְ
)שׁבָּ ת
ְשׁטוּבּ .זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע גְ ָמ ָרא ַ
ערנְ ט ֶמען ַארוֹיס
קל"ה :(.פוּן ָדא לֶ ְ
אוֹר ִחים ִמ ַקּבָּ לַ ת
"גְ דוֹלָ ה ַהכְ נָ ַסת ְ
פְּ נֵ י ַה ְשׁכִ ינָ ה" ,עֶ ס ִאיז ָחשׁוּבֶ 'ער
עסט ִאין ְשׁטוּבּ ,וִ וי
עמען גֶ ְ
ַא ַריינְ צוּנֶ ֶ
עדן
צוּ ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִדי ְשׁכִ ינָ ה ,צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יינְ ס.
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
אקע
ַט ֶ
ֶמען
ארף
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
אר ְשׁ ֵטיין וִ וי ַאזוֹי
פַ ְ
ֶקען זַ יין ַאזַ א זַ אַ ,אז עֶ ס זָ אל זַ יין
עסט וִ וי
עמען גֶ ְ
ָחשׁוּבֶ 'ער ַא ַריינְ צוּנֶ ֶ
ַקבָּ לַ ת פְּ נֵ י ַה ְשׁכִ ינָ ה?

ימן ז(
תּוֹרה לֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ י≈ ָר‡

יט"א ,לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קכ"ג(ֶ :דער
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
עִ ֶיקר פוּן ַא יוּד ִאיז ,צוּ גֵ יין צוּ ַא
ַצ ִדיק ,אוּן פָ אלְ גְ ן ַאלֶ עס וָ ואס ֶדער
וערט ֶמען ַא
ַצ ִדיק זָ אגְ ט ,אוּן ַאזוֹי וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ע ִאיד.

אקע
ַט ֶ
ֶמען
ארף
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
אר ְשׁ ֵטיין וִ וי ַאזוֹי
פַ ְ
ֶקען זַ יין ַאזַ א זַ אַ ,אז עֶ ס זָ אל זַ יין
עסט וִ וי
עמען גֶ ְ
ָחשׁוּבֶ 'ער ַא ַריינְ צוּנֶ ֶ
ַקבָּ לַ ת פְּ נֵ י ַה ְשׁכִ ינָ ה?

וּבְ גַ ְשׁ ִמיּוּת ,וַ וייל וֶ וער עֶ ס ְד ֵרייט זִ י
וערן ַאן
בַּ יי ַא ַצ ִדיק וֶ ועט צוּם סוֹף וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד אוּן ָהאבְּ ן גְ רוֹיס ֶשׁפַ ע
רוּחנִ יּוּת וּבְ גַ ְשׁ ִמיּוּת.
בְּ ָ

עשׁאלְ ֶטענֶ ע ֶמענְ ְטשַׁ ,א ֶמענְ ְטשׁ
ַא גֶ ָ
וָ ואס ִאיז זֵ ייעֶ ר וַ וייט פוּנֶ עם
ער ְשׁ ְטןַ ,ההוֹלֵ  עִ ם ַאבְ ָרם -
ֵאייבֶּ ְ
יטן ַצ ִדיקָ ,היָ ה צֹאן
אוֹיבּ גֵ ייט עֶ ר ִמ ְ
וּבָ ָקר וְ א ָֹהלִ ים  -וֶ ועט עֶ ר צוּם סוֹף
רוּחנִ יוּת
ָהאבְּ ן גְ רוֹיס ֲע ִשׁירוּת בְּ ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ י≈ ָר‡
אתי ֵחן
אמר ֲאדֹנָ "י ִאם נָ א ָמ ָצ ִ
וַ ּיֹ ַ
בְּ עֵ ינֶ יַ אל נָ א ַת ֲעבֹר ֵמעַ ל
עַ בְ ֶ ּדַ .אבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ זִ ְיצט אוּן
לוּצלִ ינְ ג
ער ְשׁ ְטן ,פְּ ְ
יטן ֵאייבֶּ ְ
עדט ִמ ְ
ֶר ְ
עהט עֶ ר ְד ֵריי ֶמענְ ְט ְשׁן ,זָ אגְ ט עֶ ר
זֶ ְ
וארט ַא ִמינוּט,
ער ְשׁ ְטן ,וַ ְ
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
עסט ִאין
ִאי וִ ויל ַא ַריינְ בְּ ֶרענְ גֶ ען ִדי גֶ ְ
)שׁבָּ ת
ְשׁטוּבּ .זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע גְ ָמ ָרא ַ
ערנְ ט ֶמען ַארוֹיס
קל"ה :(.פוּן ָדא לֶ ְ
אוֹר ִחים ִמ ַקּבָּ לַ ת
"גְ דוֹלָ ה ַהכְ נָ ַסת ְ
פְּ נֵ י ַה ְשׁכִ ינָ ה" ,עֶ ס ִאיז ָחשׁוּבֶ 'ער
עסט ִאין ְשׁטוּבּ ,וִ וי
עמען גֶ ְ
ַא ַריינְ צוּנֶ ֶ
עדן
צוּ ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִדי ְשׁכִ ינָ ה ,צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יינְ ס.
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ

כ‚

פר˘˙ לך לך

יט"א ,לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קכ"ג(ֶ :דער
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
עִ ֶיקר פוּן ַא יוּד ִאיז ,צוּ גֵ יין צוּ ַא
ַצ ִדיק ,אוּן פָ אלְ גְ ן ַאלֶ עס וָ ואס ֶדער
וערט ֶמען ַא
ַצ ִדיק זָ אגְ ט ,אוּן ַאזוֹי וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ע ִאיד.
רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ַצ ִדיק
אוּן ִדי עִ ָיקר גְ ְ
וֶ וענְ ְדט זִ י ,וִ וי וַ וייט עֶ ר ֶקען
ערנֶ ען
אוֹיסלֶ ְ
ְ
זִ יַ א ָראפְּ לָ אזְ ן ,אוּן
שׁוּט ְ'ס ְטן ִאידַ ,אז עֶ ר ֶקען
ארן פָּ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
אוֹיִ דינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוֹי לִ יבֶּ ,דער ְשׁלֵ ימוּת פוּן ַא
ארט
ישׁט ,וֶ וען עֶ ר ְשׁפַּ ְ
ַצ ִדיק ִאיז נִ ְ
זִ יַ איין בַּ יי זִ יִ אין ְשׁטוּבּ ,אוּן עֶ ס
ישׁט וָ ואס עֶ ס
עס ְירט ִאים נִ ְ
ער ִ
ִאינְ ֶט ֶ
ערטִ ,די
אר ֶק ְ
טוּט זִ י אוֹיפְ ן גַ אס ,פַ ְ
רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ַצ ִדיק ִאיזַ ,אז עֶ ר
גְ ְ

יט"א ,לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קכ"ג(ֶ :דער
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
עִ ֶיקר פוּן ַא יוּד ִאיז ,צוּ גֵ יין צוּ ַא
ַצ ִדיק ,אוּן פָ אלְ גְ ן ַאלֶ עס וָ ואס ֶדער
וערט ֶמען ַא
ַצ ִדיק זָ אגְ ט ,אוּן ַאזוֹי וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ע ִאיד.

אתי ֵחן
אמר ֲאדֹנָ "י ִאם נָ א ָמ ָצ ִ
וַ ּיֹ ַ
בְּ עֵ ינֶ יַ אל נָ א ַת ֲעבֹר ֵמעַ ל
עַ בְ ֶ ּדַ .אבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ זִ ְיצט אוּן
לוּצלִ ינְ ג
ער ְשׁ ְטן ,פְּ ְ
יטן ֵאייבֶּ ְ
עדט ִמ ְ
ֶר ְ
עהט עֶ ר ְד ֵריי ֶמענְ ְט ְשׁן ,זָ אגְ ט עֶ ר
זֶ ְ
וארט ַא ִמינוּט,
ער ְשׁ ְטן ,וַ ְ
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
עסט ִאין
ִאי וִ ויל ַא ַריינְ בְּ ֶרענְ גֶ ען ִדי גֶ ְ
)שׁבָּ ת
ְשׁטוּבּ .זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע גְ ָמ ָרא ַ
ערנְ ט ֶמען ַארוֹיס
קל"ה :(.פוּן ָדא לֶ ְ
אוֹר ִחים ִמ ַקּבָּ לַ ת
"גְ דוֹלָ ה ַהכְ נָ ַסת ְ
פְּ נֵ י ַה ְשׁכִ ינָ ה" ,עֶ ס ִאיז ָחשׁוּבֶ 'ער
עסט ִאין ְשׁטוּבּ ,וִ וי
עמען גֶ ְ
ַא ַריינְ צוּנֶ ֶ
עדן
צוּ ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִדי ְשׁכִ ינָ ה ,צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יינְ ס.
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ

רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ַצ ִדיק
אוּן ִדי עִ ָיקר גְ ְ
וֶ וענְ ְדט זִ י ,וִ וי וַ וייט עֶ ר ֶקען
ערנֶ ען
אוֹיסלֶ ְ
ְ
זִ יַ א ָראפְּ לָ אזְ ן ,אוּן
שׁוּט ְ'ס ְטן ִאידַ ,אז עֶ ר ֶקען
ארן פָּ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
אוֹיִ דינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוֹי לִ יבֶּ ,דער ְשׁלֵ ימוּת פוּן ַא
ארט
ישׁט ,וֶ וען עֶ ר ְשׁפַּ ְ
ַצ ִדיק ִאיז נִ ְ
זִ יַ איין בַּ יי זִ יִ אין ְשׁטוּבּ ,אוּן עֶ ס
ישׁט וָ ואס עֶ ס
עס ְירט ִאים נִ ְ
ער ִ
ִאינְ ֶט ֶ
ערטִ ,די
אר ֶק ְ
טוּט זִ י אוֹיפְ ן גַ אס ,פַ ְ
רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ַצ ִדיק ִאיזַ ,אז עֶ ר
גְ ְ

אקע
ַט ֶ
ֶמען
ארף
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
אר ְשׁ ֵטיין וִ וי ַאזוֹי
פַ ְ
ֶקען זַ יין ַאזַ א זַ אַ ,אז עֶ ס זָ אל זַ יין
עסט וִ וי
עמען גֶ ְ
ָחשׁוּבֶ 'ער ַא ַריינְ צוּנֶ ֶ
ַקבָּ לַ ת פְּ נֵ י ַה ְשׁכִ ינָ ה?

כ‚

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עשׁאלְ ֶטענֶ ע ֶמענְ ְטשַׁ ,א ֶמענְ ְטשׁ
ַא גֶ ָ
וָ ואס ִאיז זֵ ייעֶ ר וַ וייט פוּנֶ עם
ער ְשׁ ְטןַ ,ההוֹלֵ  עִ ם ַאבְ ָרם -
ֵאייבֶּ ְ
יטן ַצ ִדיקָ ,היָ ה צֹאן
אוֹיבּ גֵ ייט עֶ ר ִמ ְ
וּבָ ָקר וְ א ָֹהלִ ים  -וֶ ועט עֶ ר צוּם סוֹף
רוּחנִ יוּת
ָהאבְּ ן גְ רוֹיס ֲע ִשׁירוּת בְּ ָ

פר˘˙ לך לך

וּבְ גַ ְשׁ ִמיּוּת ,וַ וייל וֶ וער עֶ ס ְד ֵרייט זִ י
וערן ַאן
בַּ יי ַא ַצ ִדיק וֶ ועט צוּם סוֹף וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד אוּן ָהאבְּ ן גְ רוֹיס ֶשׁפַ ע
רוּחנִ יּוּת וּבְ גַ ְשׁ ִמיּוּת.
בְּ ָ
ימן ז(
תּוֹרה לֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ י≈ ָר‡
אתי ֵחן
אמר ֲאדֹנָ "י ִאם נָ א ָמ ָצ ִ
וַ ּיֹ ַ
בְּ עֵ ינֶ יַ אל נָ א ַת ֲעבֹר ֵמעַ ל
עַ בְ ֶ ּדַ .אבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ זִ ְיצט אוּן
לוּצלִ ינְ ג
ער ְשׁ ְטן ,פְּ ְ
יטן ֵאייבֶּ ְ
עדט ִמ ְ
ֶר ְ
עהט עֶ ר ְד ֵריי ֶמענְ ְט ְשׁן ,זָ אגְ ט עֶ ר
זֶ ְ
וארט ַא ִמינוּט,
ער ְשׁ ְטן ,וַ ְ
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
עסט ִאין
ִאי וִ ויל ַא ַריינְ בְּ ֶרענְ גֶ ען ִדי גֶ ְ
)שׁבָּ ת
ְשׁטוּבּ .זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע גְ ָמ ָרא ַ
ערנְ ט ֶמען ַארוֹיס
קל"ה :(.פוּן ָדא לֶ ְ
אוֹר ִחים ִמ ַקּבָּ לַ ת
"גְ דוֹלָ ה ַהכְ נָ ַסת ְ
פְּ נֵ י ַה ְשׁכִ ינָ ה" ,עֶ ס ִאיז ָחשׁוּבֶ 'ער
עסט ִאין ְשׁטוּבּ ,וִ וי
עמען גֶ ְ
ַא ַריינְ צוּנֶ ֶ
עדן
צוּ ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִדי ְשׁכִ ינָ ה ,צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יינְ ס.
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
אקע
ַט ֶ
ֶמען
ארף
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
אר ְשׁ ֵטיין וִ וי ַאזוֹי
פַ ְ
ֶקען זַ יין ַאזַ א זַ אַ ,אז עֶ ס זָ אל זַ יין
עסט וִ וי
עמען גֶ ְ
ָחשׁוּבֶ 'ער ַא ַריינְ צוּנֶ ֶ
ַקבָּ לַ ת פְּ נֵ י ַה ְשׁכִ ינָ ה?

יט"א ,לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קכ"ג(ֶ :דער
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
עִ ֶיקר פוּן ַא יוּד ִאיז ,צוּ גֵ יין צוּ ַא
ַצ ִדיק ,אוּן פָ אלְ גְ ן ַאלֶ עס וָ ואס ֶדער
וערט ֶמען ַא
ַצ ִדיק זָ אגְ ט ,אוּן ַאזוֹי וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ע ִאיד.
רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ַצ ִדיק
אוּן ִדי עִ ָיקר גְ ְ
וֶ וענְ ְדט זִ י ,וִ וי וַ וייט עֶ ר ֶקען
ערנֶ ען
אוֹיסלֶ ְ
ְ
זִ יַ א ָראפְּ לָ אזְ ן ,אוּן
שׁוּט ְ'ס ְטן ִאידַ ,אז עֶ ר ֶקען
ארן פָּ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
אוֹיִ דינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוֹי לִ יבֶּ ,דער ְשׁלֵ ימוּת פוּן ַא
ארט
ישׁט ,וֶ וען עֶ ר ְשׁפַּ ְ
ַצ ִדיק ִאיז נִ ְ
זִ יַ איין בַּ יי זִ יִ אין ְשׁטוּבּ ,אוּן עֶ ס
ישׁט וָ ואס עֶ ס
עס ְירט ִאים נִ ְ
ער ִ
ִאינְ ֶט ֶ
ערטִ ,די
אר ֶק ְ
טוּט זִ י אוֹיפְ ן גַ אס ,פַ ְ
רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ַצ ִדיק ִאיזַ ,אז עֶ ר
גְ ְ
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וַ יּ ֵָרא ֵאלָ יו ה' בְּ ֵאנֵ י ַמ ְמ ֵרא .זָ אגְ ט
יט"א :לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן נ(ִ :די ַמ ְח ָשׁבָ ה ִאיז
ֲ
ִאין ִדי ַהאנְ ט פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר ֶקען
עֶ ס ְד ֵרייעֶ ן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר וִ ויל ,וַ וייל עֶ ס
ישׁט ֶמעגְ לִ י צוּ ְט ַראכְ ְטן ְצוֵ ויי
ִאיז נִ ְ
ַמ ְח ָשׁבוֹת אוֹיף ֵאיינְ ָמאלְ ,מ ֵמילָ א
קוּמען ַא ַריין ְשׁלֶ עכְ ֶטע
אוֹיבּ עֶ ס ֶ
ַמ ְח ָשׁבוֹת ִאין ַא ֶמענְ ְטשׁ ,זַ אכְ ן וָ ואס
ישׁט ְט ַראכְ ְטןֶ ,קען עֶ ר
עֶ ר ָטאר נִ ְ
ערע זַ א,
גְ לַ ייְ ט ַראכְ ְטן פוּן ַאן ַאנְ ֶד ֶ
אוּן ַאזוֹי גֵ ייט ַאוֶ ועק ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע
ערד וָ ואס וִ ויל
ַמ ְח ָשׁבָ הַ ,אזוֹי וִ וי ַא פֶ ְ
ארן פוּן גְ לַ ייכְ ן וֶ ועג ,גֶ עבְּ ט
ַא ָראפְּ פָ ְ
ייצעס ,אוּן
ֶמען ִאים ַא כַ אפּ בַּ יי ִדי לֵ ֶ
ֶמען ְשׁ ֶטעלְ ט ִאים אוֹיפְ ן פְּ לַ אץַ ,אזוֹי
אוֹיִ די ַמ ְח ָשׁבָ ה ,וֶ וען עֶ ס וִ ויל ַא ָראפּ
גֵ יין פוּנֶ עם גְ לַ ייכְ ן וֶ ועג ,אוּן עֶ ס וִ ויל
ְט ַראכְ ְטן ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת ,גֶ עבְּ ט
ֶמען ִאים ַא כַ אפּ ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן
גוּטע זַ אכְ ן ,אוּן ֶמען פִ ְירט
ְט ַראכְ ְטן ֶ
ִאים ַארוֹיף אוֹיפְ ן גְ לַ ייכְ ן וֶ ועג.

שׁוּט ְ'ס ְטן
ארן פָּ ְ
ערנֶ ען פַ ְ
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ֶקען
ִאידַ ,אז עֶ ר ֶקען אוֹיִ דינֶ ען ֶדעם
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
ֲ
קּוּטי
ער ְשׁ ְטן )לִ ֵ
ֵאייבֶּ ְ
ִס ָימן ל(.
רוֹיס ֵקייט
אוּן ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי גְ ְ
פוּן ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ,וָ ואס זַ יין
ערנֶ ען
אוֹיסצוּלֶ ְ
עִ ָיקר ִציל ִאיז גֶ עוֶ וען ְ
פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט ַאז נָ אר ֶדער
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן
ֵאייבֶּ ְ
וֶ וען ֶמען ָהאט ַא פְּ ָראבְּ לֶ עם ֶקען ֶמען
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי
זִ יך נָ אר וֶ וענְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אשׁית ַרבָּ ה מט,
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
ד(ַ :אז עֶ ר ָהאט גֶ עגֶ עבְּ ן צוּ עֶ ְסן פַ אר
ֶמענְ ְט ְשׁן אוּן נָ אכְ ֶדעם ָהאט עֶ ר זֵ יי
ער ְשׁ ְטן
ייסן ַדאנְ ֶקען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עה ְ
גֶ ֵ
אשׁאפְ ן ִדי וֶ ועלְ ט.
וָ ואס ָהאט בַּ ַ
יט"אִ :מיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
אר ְשׁ ֵטייט ֶמען
ֶדעם פַ ְ
שׁוֹין זֵ ייעֶ ר גוּטַ ,אז עֶ ס ִאיז זִ יכֶ ער
עסט
עמען גֶ ְ
ָחשׁוּבֶ 'ער ַא ַריינְ צוּנֶ ֶ
וִ וי ַקבָּ לַ ת פְּ נֵ י ַה ְשׁכִ ינָ ה ,וַ וייל ָדאס
ארן
רוּח פַ ְ
עס ֶטע נַ ַחת ַ
ִאיז ִדי גְ ֶר ְ
ערנֶ ען פַ אר
אוֹיסצוּלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן,
ֵאייבֶּ ְ
נָ אֶ מענְ ְט ְשׁן ַאז זֵ יי זָ אלְ ן אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

יט"אָ :דאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
וארט
רוּמז ִאין ִדי וָ ְ
ִאיז ְמ ָ
אשׁי ֵתּיבוֹת:
"מ ְמ ֵרא" וָ ואס ִאיז ָר ֵ
ַ
ַמ ְ'ח ָשׁבָ ה ָר'עָ ה ַמ ְ'ח ָשׁבָ ה ַא ֶ'ח ֶרת,
קוּמט ַא ַריין ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע
וֶ וען עֶ ס ְ

קוֹדשׁ וַ י ֵָרא תשנ"א(
)תּוַֹ הנַ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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שׁוּט ְ'ס ְטן
ארן פָּ ְ
ערנֶ ען פַ ְ
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ֶקען
ִאידַ ,אז עֶ ר ֶקען אוֹיִ דינֶ ען ֶדעם
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
ֲ
קּוּטי
ער ְשׁ ְטן )לִ ֵ
ֵאייבֶּ ְ
ִס ָימן ל(.
רוֹיס ֵקייט
אוּן ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי גְ ְ
פוּן ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ,וָ ואס זַ יין
ערנֶ ען
אוֹיסצוּלֶ ְ
עִ ָיקר ִציל ִאיז גֶ עוֶ וען ְ
פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט ַאז נָ אר ֶדער
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן
ֵאייבֶּ ְ
וֶ וען ֶמען ָהאט ַא פְּ ָראבְּ לֶ עם ֶקען ֶמען
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי
זִ יך נָ אר וֶ וענְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אשׁית ַרבָּ ה מט,
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
ד(ַ :אז עֶ ר ָהאט גֶ עגֶ עבְּ ן צוּ עֶ ְסן פַ אר
ֶמענְ ְט ְשׁן אוּן נָ אכְ ֶדעם ָהאט עֶ ר זֵ יי
ער ְשׁ ְטן
ייסן ַדאנְ ֶקען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עה ְ
גֶ ֵ
אשׁאפְ ן ִדי וֶ ועלְ ט.
וָ ואס ָהאט בַּ ַ
יט"אִ :מיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
אר ְשׁ ֵטייט ֶמען
ֶדעם פַ ְ
שׁוֹין זֵ ייעֶ ר גוּטַ ,אז עֶ ס ִאיז זִ יכֶ ער
עסט
עמען גֶ ְ
ָחשׁוּבֶ 'ער ַא ַריינְ צוּנֶ ֶ
וִ וי ַקבָּ לַ ת פְּ נֵ י ַה ְשׁכִ ינָ ה ,וַ וייל ָדאס
ארן
רוּח פַ ְ
עס ֶטע נַ ַחת ַ
ִאיז ִדי גְ ֶר ְ
ערנֶ ען פַ אר
אוֹיסצוּלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן,
ֵאייבֶּ ְ
נָ אֶ מענְ ְט ְשׁן ַאז זֵ יי זָ אלְ ן אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
קוֹדשׁ וַ י ֵָרא תשנ"א(
)תּוַֹ הנַ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
76
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וַ יּ ֵָרא ֵאלָ יו ה' בְּ ֵאנֵ י ַמ ְמ ֵרא .זָ אגְ ט
יט"א :לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן נ(ִ :די ַמ ְח ָשׁבָ ה ִאיז
ֲ
ִאין ִדי ַהאנְ ט פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר ֶקען
עֶ ס ְד ֵרייעֶ ן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר וִ ויל ,וַ וייל עֶ ס
ישׁט ֶמעגְ לִ י צוּ ְט ַראכְ ְטן ְצוֵ ויי
ִאיז נִ ְ
ַמ ְח ָשׁבוֹת אוֹיף ֵאיינְ ָמאלְ ,מ ֵמילָ א
קוּמען ַא ַריין ְשׁלֶ עכְ ֶטע
אוֹיבּ עֶ ס ֶ
ַמ ְח ָשׁבוֹת ִאין ַא ֶמענְ ְטשׁ ,זַ אכְ ן וָ ואס
ישׁט ְט ַראכְ ְטןֶ ,קען עֶ ר
עֶ ר ָטאר נִ ְ
ערע זַ א,
גְ לַ ייְ ט ַראכְ ְטן פוּן ַאן ַאנְ ֶד ֶ
אוּן ַאזוֹי גֵ ייט ַאוֶ ועק ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע
ערד וָ ואס וִ ויל
ַמ ְח ָשׁבָ הַ ,אזוֹי וִ וי ַא פֶ ְ
ארן פוּן גְ לַ ייכְ ן וֶ ועג ,גֶ עבְּ ט
ַא ָראפְּ פָ ְ
ייצעס ,אוּן
ֶמען ִאים ַא כַ אפּ בַּ יי ִדי לֵ ֶ
ֶמען ְשׁ ֶטעלְ ט ִאים אוֹיפְ ן פְּ לַ אץַ ,אזוֹי
אוֹיִ די ַמ ְח ָשׁבָ ה ,וֶ וען עֶ ס וִ ויל ַא ָראפּ
גֵ יין פוּנֶ עם גְ לַ ייכְ ן וֶ ועג ,אוּן עֶ ס וִ ויל
ְט ַראכְ ְטן ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת ,גֶ עבְּ ט
ֶמען ִאים ַא כַ אפּ ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן
גוּטע זַ אכְ ן ,אוּן ֶמען פִ ְירט
ְט ַראכְ ְטן ֶ
ִאים ַארוֹיף אוֹיפְ ן גְ לַ ייכְ ן וֶ ועג.
יט"אָ :דאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
וארט
רוּמז ִאין ִדי וָ ְ
ִאיז ְמ ָ
אשׁי ֵתּיבוֹת:
"מ ְמ ֵרא" וָ ואס ִאיז ָר ֵ
ַ
ַמ ְ'ח ָשׁבָ ה ָר'עָ ה ַמ ְ'ח ָשׁבָ ה ַא ֶ'ח ֶרת,
קוּמט ַא ַריין ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע
וֶ וען עֶ ס ְ
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כ„

וַ יּ ֵָרא ֵאלָ יו ה' בְּ ֵאנֵ י ַמ ְמ ֵרא .זָ אגְ ט
יט"א :לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן נ(ִ :די ַמ ְח ָשׁבָ ה ִאיז
ֲ
ִאין ִדי ַהאנְ ט פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר ֶקען
עֶ ס ְד ֵרייעֶ ן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר וִ ויל ,וַ וייל עֶ ס
ישׁט ֶמעגְ לִ י צוּ ְט ַראכְ ְטן ְצוֵ ויי
ִאיז נִ ְ
ַמ ְח ָשׁבוֹת אוֹיף ֵאיינְ ָמאלְ ,מ ֵמילָ א
קוּמען ַא ַריין ְשׁלֶ עכְ ֶטע
אוֹיבּ עֶ ס ֶ
ַמ ְח ָשׁבוֹת ִאין ַא ֶמענְ ְטשׁ ,זַ אכְ ן וָ ואס
ישׁט ְט ַראכְ ְטןֶ ,קען עֶ ר
עֶ ר ָטאר נִ ְ
ערע זַ א,
גְ לַ ייְ ט ַראכְ ְטן פוּן ַאן ַאנְ ֶד ֶ
אוּן ַאזוֹי גֵ ייט ַאוֶ ועק ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע
ערד וָ ואס וִ ויל
ַמ ְח ָשׁבָ הַ ,אזוֹי וִ וי ַא פֶ ְ
ארן פוּן גְ לַ ייכְ ן וֶ ועג ,גֶ עבְּ ט
ַא ָראפְּ פָ ְ
ייצעס ,אוּן
ֶמען ִאים ַא כַ אפּ בַּ יי ִדי לֵ ֶ
ֶמען ְשׁ ֶטעלְ ט ִאים אוֹיפְ ן פְּ לַ אץַ ,אזוֹי
אוֹיִ די ַמ ְח ָשׁבָ ה ,וֶ וען עֶ ס וִ ויל ַא ָראפּ
גֵ יין פוּנֶ עם גְ לַ ייכְ ן וֶ ועג ,אוּן עֶ ס וִ ויל
ְט ַראכְ ְטן ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת ,גֶ עבְּ ט
ֶמען ִאים ַא כַ אפּ ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן
גוּטע זַ אכְ ן ,אוּן ֶמען פִ ְירט
ְט ַראכְ ְטן ֶ
ִאים ַארוֹיף אוֹיפְ ן גְ לַ ייכְ ן וֶ ועג.

שׁוּט ְ'ס ְטן
ארן פָּ ְ
ערנֶ ען פַ ְ
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ֶקען
ִאידַ ,אז עֶ ר ֶקען אוֹיִ דינֶ ען ֶדעם
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
ֲ
קּוּטי
ער ְשׁ ְטן )לִ ֵ
ֵאייבֶּ ְ
ִס ָימן ל(.
רוֹיס ֵקייט
אוּן ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי גְ ְ
פוּן ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ,וָ ואס זַ יין
ערנֶ ען
אוֹיסצוּלֶ ְ
עִ ָיקר ִציל ִאיז גֶ עוֶ וען ְ
פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט ַאז נָ אר ֶדער
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן
ֵאייבֶּ ְ
וֶ וען ֶמען ָהאט ַא פְּ ָראבְּ לֶ עם ֶקען ֶמען
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי
זִ יך נָ אר וֶ וענְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אשׁית ַרבָּ ה מט,
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
ד(ַ :אז עֶ ר ָהאט גֶ עגֶ עבְּ ן צוּ עֶ ְסן פַ אר
ֶמענְ ְט ְשׁן אוּן נָ אכְ ֶדעם ָהאט עֶ ר זֵ יי
ער ְשׁ ְטן
ייסן ַדאנְ ֶקען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עה ְ
גֶ ֵ
אשׁאפְ ן ִדי וֶ ועלְ ט.
וָ ואס ָהאט בַּ ַ
יט"אִ :מיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
אר ְשׁ ֵטייט ֶמען
ֶדעם פַ ְ
שׁוֹין זֵ ייעֶ ר גוּטַ ,אז עֶ ס ִאיז זִ יכֶ ער
עסט
עמען גֶ ְ
ָחשׁוּבֶ 'ער ַא ַריינְ צוּנֶ ֶ
וִ וי ַקבָּ לַ ת פְּ נֵ י ַה ְשׁכִ ינָ ה ,וַ וייל ָדאס
ארן
רוּח פַ ְ
עס ֶטע נַ ַחת ַ
ִאיז ִדי גְ ֶר ְ
ערנֶ ען פַ אר
אוֹיסצוּלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן,
ֵאייבֶּ ְ
נָ אֶ מענְ ְט ְשׁן ַאז זֵ יי זָ אלְ ן אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

יט"אָ :דאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
וארט
רוּמז ִאין ִדי וָ ְ
ִאיז ְמ ָ
אשׁי ֵתּיבוֹת:
"מ ְמ ֵרא" וָ ואס ִאיז ָר ֵ
ַ
ַמ ְ'ח ָשׁבָ ה ָר'עָ ה ַמ ְ'ח ָשׁבָ ה ַא ֶ'ח ֶרת,
קוּמט ַא ַריין ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע
וֶ וען עֶ ס ְ

קוֹדשׁ וַ י ֵָרא תשנ"א(
)תּוַֹ הנַ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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שׁוּט ְ'ס ְטן
ארן פָּ ְ
ערנֶ ען פַ ְ
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ֶקען
ִאידַ ,אז עֶ ר ֶקען אוֹיִ דינֶ ען ֶדעם
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
ֲ
קּוּטי
ער ְשׁ ְטן )לִ ֵ
ֵאייבֶּ ְ
ִס ָימן ל(.
רוֹיס ֵקייט
אוּן ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי גְ ְ
פוּן ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ,וָ ואס זַ יין
ערנֶ ען
אוֹיסצוּלֶ ְ
עִ ָיקר ִציל ִאיז גֶ עוֶ וען ְ
פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט ַאז נָ אר ֶדער
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן
ֵאייבֶּ ְ
וֶ וען ֶמען ָהאט ַא פְּ ָראבְּ לֶ עם ֶקען ֶמען
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי
זִ יך נָ אר וֶ וענְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אשׁית ַרבָּ ה מט,
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
ד(ַ :אז עֶ ר ָהאט גֶ עגֶ עבְּ ן צוּ עֶ ְסן פַ אר
ֶמענְ ְט ְשׁן אוּן נָ אכְ ֶדעם ָהאט עֶ ר זֵ יי
ער ְשׁ ְטן
ייסן ַדאנְ ֶקען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עה ְ
גֶ ֵ
אשׁאפְ ן ִדי וֶ ועלְ ט.
וָ ואס ָהאט בַּ ַ
יט"אִ :מיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
אר ְשׁ ֵטייט ֶמען
ֶדעם פַ ְ
שׁוֹין זֵ ייעֶ ר גוּטַ ,אז עֶ ס ִאיז זִ יכֶ ער
עסט
עמען גֶ ְ
ָחשׁוּבֶ 'ער ַא ַריינְ צוּנֶ ֶ
וִ וי ַקבָּ לַ ת פְּ נֵ י ַה ְשׁכִ ינָ ה ,וַ וייל ָדאס
ארן
רוּח פַ ְ
עס ֶטע נַ ַחת ַ
ִאיז ִדי גְ ֶר ְ
ערנֶ ען פַ אר
אוֹיסצוּלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן,
ֵאייבֶּ ְ
נָ אֶ מענְ ְט ְשׁן ַאז זֵ יי זָ אלְ ן אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
קוֹדשׁ וַ י ֵָרא תשנ"א(
)תּוַֹ הנַ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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וַ יּ ֵָרא ֵאלָ יו ה' בְּ ֵאנֵ י ַמ ְמ ֵרא .זָ אגְ ט
יט"א :לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן נ(ִ :די ַמ ְח ָשׁבָ ה ִאיז
ֲ
ִאין ִדי ַהאנְ ט פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר ֶקען
עֶ ס ְד ֵרייעֶ ן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר וִ ויל ,וַ וייל עֶ ס
ישׁט ֶמעגְ לִ י צוּ ְט ַראכְ ְטן ְצוֵ ויי
ִאיז נִ ְ
ַמ ְח ָשׁבוֹת אוֹיף ֵאיינְ ָמאלְ ,מ ֵמילָ א
קוּמען ַא ַריין ְשׁלֶ עכְ ֶטע
אוֹיבּ עֶ ס ֶ
ַמ ְח ָשׁבוֹת ִאין ַא ֶמענְ ְטשׁ ,זַ אכְ ן וָ ואס
ישׁט ְט ַראכְ ְטןֶ ,קען עֶ ר
עֶ ר ָטאר נִ ְ
ערע זַ א,
גְ לַ ייְ ט ַראכְ ְטן פוּן ַאן ַאנְ ֶד ֶ
אוּן ַאזוֹי גֵ ייט ַאוֶ ועק ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע
ערד וָ ואס וִ ויל
ַמ ְח ָשׁבָ הַ ,אזוֹי וִ וי ַא פֶ ְ
ארן פוּן גְ לַ ייכְ ן וֶ ועג ,גֶ עבְּ ט
ַא ָראפְּ פָ ְ
ייצעס ,אוּן
ֶמען ִאים ַא כַ אפּ בַּ יי ִדי לֵ ֶ
ֶמען ְשׁ ֶטעלְ ט ִאים אוֹיפְ ן פְּ לַ אץַ ,אזוֹי
אוֹיִ די ַמ ְח ָשׁבָ ה ,וֶ וען עֶ ס וִ ויל ַא ָראפּ
גֵ יין פוּנֶ עם גְ לַ ייכְ ן וֶ ועג ,אוּן עֶ ס וִ ויל
ְט ַראכְ ְטן ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת ,גֶ עבְּ ט
ֶמען ִאים ַא כַ אפּ ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן
גוּטע זַ אכְ ן ,אוּן ֶמען פִ ְירט
ְט ַראכְ ְטן ֶ
ִאים ַארוֹיף אוֹיפְ ן גְ לַ ייכְ ן וֶ ועג.
יט"אָ :דאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
וארט
רוּמז ִאין ִדי וָ ְ
ִאיז ְמ ָ
אשׁי ֵתּיבוֹת:
"מ ְמ ֵרא" וָ ואס ִאיז ָר ֵ
ַ
ַמ ְ'ח ָשׁבָ ה ָר'עָ ה ַמ ְ'ח ָשׁבָ ה ַא ֶ'ח ֶרת,
קוּמט ַא ַריין ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע
וֶ וען עֶ ס ְ
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ישׁט ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן ַא ַריינְ צוּגֵ יין
נָ אכְ נִ ְ
דוּשׁה ,אוּן נָ אֶ מער,
ִאין ִדי ְק ָ
כְּ חֹם ַהיּוֹם  -עֶ ס בְּ ֶרענְ ט ִאין ִאים ִדי
יֵ ֶצר ָה ַרעַ ,א פַ ייעֶ ר פוּן ַתּ ֲאווֹת אוּן
ישׁט
ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמדוֹתָ ,דא זָ אל עֶ ר נִ ְ
ער ַהאלְ ְטן
וערן צוּבְּ ָראכְ ן נָ אר זִ יֶ ד ְ
וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן אוּן
צוּר ְיקגֵ יין צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִ
דוּרכְ ֶדעם
ער ֵציילְ ן ְ
ִאים ַאלֶ עס ֶד ְ
וֶ ועט עֶ ר זוֹכֶ ה זַ יין ַאז  -וַ י ֵָרא ֵאלָ יו
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ יינְ ס
ה' ֶ -דער ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט זִ י בַּ אוַ וייזְ ן צוּ ִאים.

ַמ ְח ָשׁבָ הְ ,ט ַראכְ ט ֶמען גְ לַ ייַ אן
ערע ַמ ְח ָשׁבָ ה.
ַאנְ ֶד ֶ
וַ וייל ֶדער עִ ָיקר פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ
ִאיז ִדי ַמ ְח ָשׁבָ ה ,עֶ ר זָ אל
עדאנְ ֶקען
ְט ַראכְ ְטן נָ אר ֵהיילִ יגֶ ע גֶ ַ
עֶ ר זָ אל נָ אר ְט ַראכְ ְטן פוּנֶ עם
ערפַ אר פְּ רוּבִּ ְירט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער אוֹיס ַא ֶמענְ ְטשׁ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
דוּר
ארף ְ
ִמיט זַ ייֶ נע ַמ ְח ָשׁבוֹת ,עֶ ר ַד ְ
וערע נִ ְסיוֹנוֹת ,אוּן עֶ ס
גֵ יין ַא ַסאְ שׁוֶ ֶ
קוּמען ַא ַריין ִאין ִאים ַאלֶ ע
קוּמען ֶ
ֶ
עדאנְ ֶקען,
ׁ ְשלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת אוּן גֶ ַ
ער ַהאלְ ט עֶ ר זִ יִ ,איז
ָאבֶּ ער אוֹיבּ ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער
עֶ ר זוֹכֶ ה ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
בַּ אוַ וייזְ ט זִ י צוּ ִאים ,אוּן עֶ ר ֵהייבְּ ט
ער ְשׁ ְטן.
ָאן צוּ פִ ילְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

ימן א(
תּוֹרה וַ יּ ֵָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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יֻ ַ ּקח נָ א ְמעַ ט ַמיִ ם וְ ַר ֲחצוּ ַרגְ לֵ יכֶ ם
מוֹה ָרא"שׁ
וְ ִה ׁ ּ ָש ֲענוּ ַּת ַחת ָהעֵ ץֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן י"ט(ֲ :אפִ ילוּ ִדי
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר וַ וייט
ער ְשׁ ְטן ,זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת
ְ
צוּגֶ עוואוֹינְ ט צוּ
ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלָ ןָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ וֶ ועלְ ן
תּוֹרה,
זֵ יי זִ יַ מאכְ ן ַא ִשׁיעוּר ִאין ָ
תּוֹרה
ערנֶ ען ַאבִּ ְיסל ָ
עדן ָטאג צוּ לֶ ְ
יֶ ְ
חֹק וְ א יַ ֲעבוֹר ,וֶ ועט ִדי כּ ַֹח פוּן ִדי
תּוֹרה זֵ יי ֶהעלְ פְ ן ַאז זֵ יי וֶ ועלְ ן ַארוֹיס
ָ
וערן
גֵ יין פוּן ַאלֶ ע ֲעבֵ ירוֹת אוּן וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ע ִא ְידן.

יט"אָ ,דאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק :וַ יּ ֵָרא
ֵאלָ יו ה' ַ -אז ַא ִאיד וִ ויל ַאז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער זָ אל זִ י צוּ ִאים
ֵאייבֶּ ְ
בַּ אוַ וייזְ ן ,אוּן עֶ ר זָ אל פִ ילְ ן ֶדעם
ער ְשׁ ְטןִ ,איז ִדי עֵ ָצה ,בְּ ֵאלוֹנֵ י
ֵאייבֶּ ְ
"מ ְמ ֵרא" ַ -מ ְ'ח ָשׁבָ ה ָר'עָ ה ַמ ְ'ח ָשׁבָ ה
ַ
קוּמט ִאים ַא ַריין
ַא ֶ'ח ֶרת ַ -אז וֶ וען עֶ ס ְ
ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבָ ה זָ אל עֶ ר גְ לַ יי
ערשׁ ,וְ הוּא
ְט ַראכְ ְטן פוּן עֶ פֶּ עס ַאנְ ֶד ְ
י ׁ ֵֹשב פֶּ ַתח ָהא ֶֹהל ֲ -אפִ ילוּ עֶ ר פִ ילְ ט
ַאז עֶ ר ִאיז נָ א בַּ יי ִדי ִטיר ,עֶ ר ָהאט
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ַמ ְח ָשׁבָ הְ ,ט ַראכְ ט ֶמען גְ לַ ייַ אן
ערע ַמ ְח ָשׁבָ ה.
ַאנְ ֶד ֶ
וַ וייל ֶדער עִ ָיקר פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ
ִאיז ִדי ַמ ְח ָשׁבָ ה ,עֶ ר זָ אל
עדאנְ ֶקען
ְט ַראכְ ְטן נָ אר ֵהיילִ יגֶ ע גֶ ַ
עֶ ר זָ אל נָ אר ְט ַראכְ ְטן פוּנֶ עם
ערפַ אר פְּ רוּבִּ ְירט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער אוֹיס ַא ֶמענְ ְטשׁ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
דוּר
ארף ְ
ִמיט זַ ייֶ נע ַמ ְח ָשׁבוֹת ,עֶ ר ַד ְ
וערע נִ ְסיוֹנוֹת ,אוּן עֶ ס
גֵ יין ַא ַסאְ שׁוֶ ֶ
קוּמען ַא ַריין ִאין ִאים ַאלֶ ע
קוּמען ֶ
ֶ
עדאנְ ֶקען,
ׁ ְשלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת אוּן גֶ ַ
ער ַהאלְ ט עֶ ר זִ יִ ,איז
ָאבֶּ ער אוֹיבּ ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער
עֶ ר זוֹכֶ ה ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
בַּ אוַ וייזְ ט זִ י צוּ ִאים ,אוּן עֶ ר ֵהייבְּ ט
ער ְשׁ ְטן.
ָאן צוּ פִ ילְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יט"אָ ,דאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק :וַ יּ ֵָרא
ֵאלָ יו ה' ַ -אז ַא ִאיד וִ ויל ַאז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער זָ אל זִ י צוּ ִאים
ֵאייבֶּ ְ
בַּ אוַ וייזְ ן ,אוּן עֶ ר זָ אל פִ ילְ ן ֶדעם
ער ְשׁ ְטןִ ,איז ִדי עֵ ָצה ,בְּ ֵאלוֹנֵ י
ֵאייבֶּ ְ
"מ ְמ ֵרא" ַ -מ ְ'ח ָשׁבָ ה ָר'עָ ה ַמ ְ'ח ָשׁבָ ה
ַ
קוּמט ִאים ַא ַריין
ַא ֶ'ח ֶרת ַ -אז וֶ וען עֶ ס ְ
ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבָ ה זָ אל עֶ ר גְ לַ יי
ערשׁ ,וְ הוּא
ְט ַראכְ ְטן פוּן עֶ פֶּ עס ַאנְ ֶד ְ
י ׁ ֵֹשב פֶּ ַתח ָהא ֶֹהל ֲ -אפִ ילוּ עֶ ר פִ ילְ ט
ַאז עֶ ר ִאיז נָ א בַּ יי ִדי ִטיר ,עֶ ר ָהאט

פר˘˙ ויר‡

כ‰

פר˘˙ ויר‡

ישׁט ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן ַא ַריינְ צוּגֵ יין
נָ אכְ נִ ְ
דוּשׁה ,אוּן נָ אֶ מער,
ִאין ִדי ְק ָ
כְּ חֹם ַהיּוֹם  -עֶ ס בְּ ֶרענְ ט ִאין ִאים ִדי
יֵ ֶצר ָה ַרעַ ,א פַ ייעֶ ר פוּן ַתּ ֲאווֹת אוּן
ישׁט
ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמדוֹתָ ,דא זָ אל עֶ ר נִ ְ
ער ַהאלְ ְטן
וערן צוּבְּ ָראכְ ן נָ אר זִ יֶ ד ְ
וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן אוּן
צוּר ְיקגֵ יין צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִ
דוּרכְ ֶדעם
ער ֵציילְ ן ְ
ִאים ַאלֶ עס ֶד ְ
וֶ ועט עֶ ר זוֹכֶ ה זַ יין ַאז  -וַ י ֵָרא ֵאלָ יו
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ יינְ ס
ה' ֶ -דער ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט זִ י בַּ אוַ וייזְ ן צוּ ִאים.
ימן א(
תּוֹרה וַ יּ ֵָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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יֻ ַ ּקח נָ א ְמעַ ט ַמיִ ם וְ ַר ֲחצוּ ַרגְ לֵ יכֶ ם
מוֹה ָרא"שׁ
וְ ִה ׁ ּ ָש ֲענוּ ַּת ַחת ָהעֵ ץֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן י"ט(ֲ :אפִ ילוּ ִדי
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר וַ וייט
ער ְשׁ ְטן ,זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת
ְ
צוּגֶ עוואוֹינְ ט צוּ
ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלָ ןָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ וֶ ועלְ ן
תּוֹרה,
זֵ יי זִ יַ מאכְ ן ַא ִשׁיעוּר ִאין ָ
תּוֹרה
ערנֶ ען ַאבִּ ְיסל ָ
עדן ָטאג צוּ לֶ ְ
יֶ ְ
חֹק וְ א יַ ֲעבוֹר ,וֶ ועט ִדי כּ ַֹח פוּן ִדי
תּוֹרה זֵ יי ֶהעלְ פְ ן ַאז זֵ יי וֶ ועלְ ן ַארוֹיס
ָ
וערן
גֵ יין פוּן ַאלֶ ע ֲעבֵ ירוֹת אוּן וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ע ִא ְידן.
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כ‰

ישׁט ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן ַא ַריינְ צוּגֵ יין
נָ אכְ נִ ְ
דוּשׁה ,אוּן נָ אֶ מער,
ִאין ִדי ְק ָ
כְּ חֹם ַהיּוֹם  -עֶ ס בְּ ֶרענְ ט ִאין ִאים ִדי
יֵ ֶצר ָה ַרעַ ,א פַ ייעֶ ר פוּן ַתּ ֲאווֹת אוּן
ישׁט
ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמדוֹתָ ,דא זָ אל עֶ ר נִ ְ
ער ַהאלְ ְטן
וערן צוּבְּ ָראכְ ן נָ אר זִ יֶ ד ְ
וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן אוּן
צוּר ְיקגֵ יין צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִ
דוּרכְ ֶדעם
ער ֵציילְ ן ְ
ִאים ַאלֶ עס ֶד ְ
וֶ ועט עֶ ר זוֹכֶ ה זַ יין ַאז  -וַ י ֵָרא ֵאלָ יו
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ יינְ ס
ה' ֶ -דער ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט זִ י בַּ אוַ וייזְ ן צוּ ִאים.

ַמ ְח ָשׁבָ הְ ,ט ַראכְ ט ֶמען גְ לַ ייַ אן
ערע ַמ ְח ָשׁבָ ה.
ַאנְ ֶד ֶ
וַ וייל ֶדער עִ ָיקר פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ
ִאיז ִדי ַמ ְח ָשׁבָ ה ,עֶ ר זָ אל
עדאנְ ֶקען
ְט ַראכְ ְטן נָ אר ֵהיילִ יגֶ ע גֶ ַ
עֶ ר זָ אל נָ אר ְט ַראכְ ְטן פוּנֶ עם
ערפַ אר פְּ רוּבִּ ְירט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער אוֹיס ַא ֶמענְ ְטשׁ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
דוּר
ארף ְ
ִמיט זַ ייֶ נע ַמ ְח ָשׁבוֹת ,עֶ ר ַד ְ
וערע נִ ְסיוֹנוֹת ,אוּן עֶ ס
גֵ יין ַא ַסאְ שׁוֶ ֶ
קוּמען ַא ַריין ִאין ִאים ַאלֶ ע
קוּמען ֶ
ֶ
עדאנְ ֶקען,
ׁ ְשלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת אוּן גֶ ַ
ער ַהאלְ ט עֶ ר זִ יִ ,איז
ָאבֶּ ער אוֹיבּ ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער
עֶ ר זוֹכֶ ה ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
בַּ אוַ וייזְ ט זִ י צוּ ִאים ,אוּן עֶ ר ֵהייבְּ ט
ער ְשׁ ְטן.
ָאן צוּ פִ ילְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
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יֻ ַ ּקח נָ א ְמעַ ט ַמיִ ם וְ ַר ֲחצוּ ַרגְ לֵ יכֶ ם
מוֹה ָרא"שׁ
וְ ִה ׁ ּ ָש ֲענוּ ַּת ַחת ָהעֵ ץֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן י"ט(ֲ :אפִ ילוּ ִדי
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר וַ וייט
ער ְשׁ ְטן ,זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת
ְ
צוּגֶ עוואוֹינְ ט צוּ
ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלָ ןָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ וֶ ועלְ ן
תּוֹרה,
זֵ יי זִ יַ מאכְ ן ַא ִשׁיעוּר ִאין ָ
תּוֹרה
ערנֶ ען ַאבִּ ְיסל ָ
עדן ָטאג צוּ לֶ ְ
יֶ ְ
חֹק וְ א יַ ֲעבוֹר ,וֶ ועט ִדי כּ ַֹח פוּן ִדי
תּוֹרה זֵ יי ֶהעלְ פְ ן ַאז זֵ יי וֶ ועלְ ן ַארוֹיס
ָ
וערן
גֵ יין פוּן ַאלֶ ע ֲעבֵ ירוֹת אוּן וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ע ִא ְידן.

יט"אָ ,דאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק :וַ יּ ֵָרא
ֵאלָ יו ה' ַ -אז ַא ִאיד וִ ויל ַאז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער זָ אל זִ י צוּ ִאים
ֵאייבֶּ ְ
בַּ אוַ וייזְ ן ,אוּן עֶ ר זָ אל פִ ילְ ן ֶדעם
ער ְשׁ ְטןִ ,איז ִדי עֵ ָצה ,בְּ ֵאלוֹנֵ י
ֵאייבֶּ ְ
"מ ְמ ֵרא" ַ -מ ְ'ח ָשׁבָ ה ָר'עָ ה ַמ ְ'ח ָשׁבָ ה
ַ
קוּמט ִאים ַא ַריין
ַא ֶ'ח ֶרת ַ -אז וֶ וען עֶ ס ְ
ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבָ ה זָ אל עֶ ר גְ לַ יי
ערשׁ ,וְ הוּא
ְט ַראכְ ְטן פוּן עֶ פֶּ עס ַאנְ ֶד ְ
י ׁ ֵֹשב פֶּ ַתח ָהא ֶֹהל ֲ -אפִ ילוּ עֶ ר פִ ילְ ט
ַאז עֶ ר ִאיז נָ א בַּ יי ִדי ִטיר ,עֶ ר ָהאט
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ַמ ְח ָשׁבָ הְ ,ט ַראכְ ט ֶמען גְ לַ ייַ אן
ערע ַמ ְח ָשׁבָ ה.
ַאנְ ֶד ֶ
וַ וייל ֶדער עִ ָיקר פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ
ִאיז ִדי ַמ ְח ָשׁבָ ה ,עֶ ר זָ אל
עדאנְ ֶקען
ְט ַראכְ ְטן נָ אר ֵהיילִ יגֶ ע גֶ ַ
עֶ ר זָ אל נָ אר ְט ַראכְ ְטן פוּנֶ עם
ערפַ אר פְּ רוּבִּ ְירט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער אוֹיס ַא ֶמענְ ְטשׁ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
דוּר
ארף ְ
ִמיט זַ ייֶ נע ַמ ְח ָשׁבוֹת ,עֶ ר ַד ְ
וערע נִ ְסיוֹנוֹת ,אוּן עֶ ס
גֵ יין ַא ַסאְ שׁוֶ ֶ
קוּמען ַא ַריין ִאין ִאים ַאלֶ ע
קוּמען ֶ
ֶ
עדאנְ ֶקען,
ׁ ְשלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת אוּן גֶ ַ
ער ַהאלְ ט עֶ ר זִ יִ ,איז
ָאבֶּ ער אוֹיבּ ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער
עֶ ר זוֹכֶ ה ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
בַּ אוַ וייזְ ט זִ י צוּ ִאים ,אוּן עֶ ר ֵהייבְּ ט
ער ְשׁ ְטן.
ָאן צוּ פִ ילְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יט"אָ ,דאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק :וַ יּ ֵָרא
ֵאלָ יו ה' ַ -אז ַא ִאיד וִ ויל ַאז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער זָ אל זִ י צוּ ִאים
ֵאייבֶּ ְ
בַּ אוַ וייזְ ן ,אוּן עֶ ר זָ אל פִ ילְ ן ֶדעם
ער ְשׁ ְטןִ ,איז ִדי עֵ ָצה ,בְּ ֵאלוֹנֵ י
ֵאייבֶּ ְ
"מ ְמ ֵרא" ַ -מ ְ'ח ָשׁבָ ה ָר'עָ ה ַמ ְ'ח ָשׁבָ ה
ַ
קוּמט ִאים ַא ַריין
ַא ֶ'ח ֶרת ַ -אז וֶ וען עֶ ס ְ
ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבָ ה זָ אל עֶ ר גְ לַ יי
ערשׁ ,וְ הוּא
ְט ַראכְ ְטן פוּן עֶ פֶּ עס ַאנְ ֶד ְ
י ׁ ֵֹשב פֶּ ַתח ָהא ֶֹהל ֲ -אפִ ילוּ עֶ ר פִ ילְ ט
ַאז עֶ ר ִאיז נָ א בַּ יי ִדי ִטיר ,עֶ ר ָהאט

פר˘˙ ויר‡

כ‰
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ישׁט ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן ַא ַריינְ צוּגֵ יין
נָ אכְ נִ ְ
דוּשׁה ,אוּן נָ אֶ מער,
ִאין ִדי ְק ָ
כְּ חֹם ַהיּוֹם  -עֶ ס בְּ ֶרענְ ט ִאין ִאים ִדי
יֵ ֶצר ָה ַרעַ ,א פַ ייעֶ ר פוּן ַתּ ֲאווֹת אוּן
ישׁט
ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמדוֹתָ ,דא זָ אל עֶ ר נִ ְ
ער ַהאלְ ְטן
וערן צוּבְּ ָראכְ ן נָ אר זִ יֶ ד ְ
וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן אוּן
צוּר ְיקגֵ יין צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִ
דוּרכְ ֶדעם
ער ֵציילְ ן ְ
ִאים ַאלֶ עס ֶד ְ
וֶ ועט עֶ ר זוֹכֶ ה זַ יין ַאז  -וַ י ֵָרא ֵאלָ יו
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ יינְ ס
ה' ֶ -דער ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט זִ י בַּ אוַ וייזְ ן צוּ ִאים.
ימן א(
תּוֹרה וַ יּ ֵָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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יֻ ַ ּקח נָ א ְמעַ ט ַמיִ ם וְ ַר ֲחצוּ ַרגְ לֵ יכֶ ם
מוֹה ָרא"שׁ
וְ ִה ׁ ּ ָש ֲענוּ ַּת ַחת ָהעֵ ץֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן י"ט(ֲ :אפִ ילוּ ִדי
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר וַ וייט
ער ְשׁ ְטן ,זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת
ְ
צוּגֶ עוואוֹינְ ט צוּ
ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלָ ןָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ וֶ ועלְ ן
תּוֹרה,
זֵ יי זִ יַ מאכְ ן ַא ִשׁיעוּר ִאין ָ
תּוֹרה
ערנֶ ען ַאבִּ ְיסל ָ
עדן ָטאג צוּ לֶ ְ
יֶ ְ
חֹק וְ א יַ ֲעבוֹר ,וֶ ועט ִדי כּ ַֹח פוּן ִדי
תּוֹרה זֵ יי ֶהעלְ פְ ן ַאז זֵ יי וֶ ועלְ ן ַארוֹיס
ָ
וערן
גֵ יין פוּן ַאלֶ ע ֲעבֵ ירוֹת אוּן וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ע ִא ְידן.
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כו

וֶ וען ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן
ערט ָהאט
עה ְ
ָהאט ָדאס גֶ ֶ
עֶ ר גֶ עפְ ֶרעגְ ט פוּנֶ עם ֶרבִּ י'ן :וָ ואס
טוּט זִ י וֶ וען ֵאיינֶ ער ִאיז ַמ ָמשׁ
ַא בַּ עַ ל ֲעבֵ ָירה ,עֶ ר זִ ינְ ְקט ִאין ִדי
עֶ ְרגְ ְס ֶטע ֲעבֵ ירוֹת ,וֶ ועט ָדאס ִאים
אוֹיֶ העלְ פְ ן? ָהאט ִאים ֶדער ֶרבִּ י
וייסט ֶדען ִדי
ערט :דוּ וֵ ְ
גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
תּוֹרה ִאיז
תּוֹרה? ָ
רוֹיס ֵקייט פוּן ָ
גְ ְ
ֶהעכֶ ער פוּן ַאלֶ עס ,אוּן ֵסיי וואוּ ַא
ֶמענְ ְטשׁ ִאיז גֶ עזוּנְ ֶקען אוּן ֲאפִ ילוּ
עֶ ר טוּט נָ אַ אלְ ץ ִדי עֶ ְרגְ ְס ֶטע
ערנֶ ען
ֲעבֵ ירוֹת ,אוֹיבּ וֶ ועט עֶ ר לֶ ְ
עדן ָטאג ,וֶ ועט עֶ ר ִמיט ִדי ַצייט
יֶ ְ
מוֹה ַר"ן
)חיֵ י ֲ
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד ַ
וֶ ְ
ִס ָימן תקע"ג(!

וָ ואס וִ ויל ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל זִ י
עמען ֶמער וִ ויפִ יל עֶ ר ֶקען,
אוּנְ ֶטער נֶ ֶ
ישׁט
אוּן נָ אכְ ֶדעם וֶ וען עֶ ס וֶ ועט נִ ְ
גֵ יין ,וֶ ועט עֶ ר ַאלֶ עס אוֹיפְ גֶ עבְּ ן,
עמען
נָ אר ֶמען זָ אל זִ י אוּנְ ֶטער נֶ ֶ
אטשׁ ֵאיין
עדן ָטאג כָ ְ
ערנֶ ען יֶ ְ
צוּ לֶ ְ
ִמ ְשׁנָ ה ָא ֶדער ֵאיין פֵּ ֶרק ,אוּן ִדי כּ ַֹח
ַה ָ
תּוֹרה וֶ ועט ִאים ַארוֹיס ְשׁלֶ עפְּ ן פוּן
ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט
ְמ ַק ֵרב זַ יין ִדי ְד ֵריי ֶמענְ ְט ְשׁן צוּם
ער ְשׁ ְטןָ ,האט עֶ ר זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
"מעַ ט" ַמיִ ם ,אוּן ֲחזַ "ל זָ אגְ ן
יֻ ַ ּקח נָ א ְ
"אין ַמיִ ם ֶאלָ א
)בָּ בָ א ַק ָמא יז ,עָ מוּד א(ֵ :
"אבִּ ְיסל
תּוֹרה" ,נֶ עם ֲאפִ ילוּ נָ אר ַ
ָ
עדן ָטאג ,וְ ָר ֲחצוּ ַרגְ לֵ יכֶ ם,
תּוֹרה" יֶ ְ
ָ
ואשׁן
אוּן ִמיט ֶדעם וֶ ועט עֶ ְטץ ָאפְּ וַ ְ
ערע ְ"רגִ ילוֹת"ַ ,אלֶ ע
ַאלֶ ע עֶ נְ ֶק ֶ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אכְ ן וָ ואס עֶ נְ ק זֶ ענֶ ען
צוּגֶ עוואוֹינְ ט ,וְ ִה ׁ ּ ָש ֲענוּ ַּת ַחת ָהעֵ ץ,
אוּן ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ְטץ זִ יָ אנְ לַ אנֶ ען
ערן
ערן עֵ ץ ַה ַחיִ ים אוּנְ ֶט ְ
אוּנְ ֶט ְ
ועטס פִ ילְ ן ִדי
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ְטץ וֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עשׁ ַמאק אוּן ִדי זִ ְיס ֵקייט פוּן ֶדעם
גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

לוֹמינוּ
עֶ ס ִאיז ְמקוּבָּ ל בַּ יי ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
ַאז בְּ עִ ָיקר גֵ ייט ָדאס ַארוֹיף
ערנֶ ען ִמ ְשׁנַ יוֹתַ ,אז וִ וי ַאזוֹי
אוֹיף לֶ ְ
עהט נָ אר אוֹיסֲ ,אפִ ילוּ
ַא ֶמענְ ְטשׁ זֶ ְ
עֶ ר זִ ינְ ְקט ִאין ִדי עֶ ְרגְ ְס ֶטע ֲעבֵ ירוֹת,
עדן
אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט ָהאבְּ ן ַא ִשׁיעוּר יֶ ְ
ערנֶ ען ַאבִּ ְיסל ִמ ְשׁנַ יוֹת,
ָטאג צוּ לֶ ְ
וֶ ועט עֶ ס ִאים ַארוֹיס ְשׁלֶ עפְּ ן פוּן
ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס.
אוּן ָדאס ִאיז ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען
ערנְ ט נָ אר ַאבִּ ְיסל ,וַ וייל:
לֶ ְ
ַאבִּ ְיסל ִאיז אוֹי גוּט! ֶמען ָטאר
ישׁט לָ אזְ ן פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע
זִ י נִ ְ
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וֶ וען ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן
ערט ָהאט
עה ְ
ָהאט ָדאס גֶ ֶ
עֶ ר גֶ עפְ ֶרעגְ ט פוּנֶ עם ֶרבִּ י'ן :וָ ואס
טוּט זִ י וֶ וען ֵאיינֶ ער ִאיז ַמ ָמשׁ
ַא בַּ עַ ל ֲעבֵ ָירה ,עֶ ר זִ ינְ ְקט ִאין ִדי
עֶ ְרגְ ְס ֶטע ֲעבֵ ירוֹת ,וֶ ועט ָדאס ִאים
אוֹיֶ העלְ פְ ן? ָהאט ִאים ֶדער ֶרבִּ י
וייסט ֶדען ִדי
ערט :דוּ וֵ ְ
גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
תּוֹרה ִאיז
תּוֹרה? ָ
רוֹיס ֵקייט פוּן ָ
גְ ְ
ֶהעכֶ ער פוּן ַאלֶ עס ,אוּן ֵסיי וואוּ ַא
ֶמענְ ְטשׁ ִאיז גֶ עזוּנְ ֶקען אוּן ֲאפִ ילוּ
עֶ ר טוּט נָ אַ אלְ ץ ִדי עֶ ְרגְ ְס ֶטע
ערנֶ ען
ֲעבֵ ירוֹת ,אוֹיבּ וֶ ועט עֶ ר לֶ ְ
עדן ָטאג ,וֶ ועט עֶ ר ִמיט ִדי ַצייט
יֶ ְ
מוֹה ַר"ן
)חיֵ י ֲ
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד ַ
וֶ ְ
ִס ָימן תקע"ג(!
לוֹמינוּ
עֶ ס ִאיז ְמקוּבָּ ל בַּ יי ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
ַאז בְּ עִ ָיקר גֵ ייט ָדאס ַארוֹיף
ערנֶ ען ִמ ְשׁנַ יוֹתַ ,אז וִ וי ַאזוֹי
אוֹיף לֶ ְ
עהט נָ אר אוֹיסֲ ,אפִ ילוּ
ַא ֶמענְ ְטשׁ זֶ ְ
עֶ ר זִ ינְ ְקט ִאין ִדי עֶ ְרגְ ְס ֶטע ֲעבֵ ירוֹת,
עדן
אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט ָהאבְּ ן ַא ִשׁיעוּר יֶ ְ
ערנֶ ען ַאבִּ ְיסל ִמ ְשׁנַ יוֹת,
ָטאג צוּ לֶ ְ
וֶ ועט עֶ ס ִאים ַארוֹיס ְשׁלֶ עפְּ ן פוּן
ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס.
אוּן ָדאס ִאיז ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען
ערנְ ט נָ אר ַאבִּ ְיסל ,וַ וייל:
לֶ ְ
ַאבִּ ְיסל ִאיז אוֹי גוּט! ֶמען ָטאר
ישׁט לָ אזְ ן פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע
זִ י נִ ְ

פר˘˙ ויר‡

וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
עמט זִ י אוּנְ ֶטער צוּ
נֶ ְ
עדן ָטאג ִמ ְשׁנַ יוֹתֲ ,אפִ ילוּ
ערנֶ ען יֶ ְ
לֶ ְ

כו

פר˘˙ ויר‡

וָ ואס וִ ויל ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל זִ י
עמען ֶמער וִ ויפִ יל עֶ ר ֶקען,
אוּנְ ֶטער נֶ ֶ
ישׁט
אוּן נָ אכְ ֶדעם וֶ וען עֶ ס וֶ ועט נִ ְ
גֵ יין ,וֶ ועט עֶ ר ַאלֶ עס אוֹיפְ גֶ עבְּ ן,
עמען
נָ אר ֶמען זָ אל זִ י אוּנְ ֶטער נֶ ֶ
אטשׁ ֵאיין
עדן ָטאג כָ ְ
ערנֶ ען יֶ ְ
צוּ לֶ ְ
ִמ ְשׁנָ ה ָא ֶדער ֵאיין פֵּ ֶרק ,אוּן ִדי כּ ַֹח
תּוֹרה וֶ ועט ִאים ַארוֹיס ְשׁלֶ עפְּ ן פוּן
ַה ָ
ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט
ְמ ַק ֵרב זַ יין ִדי ְד ֵריי ֶמענְ ְט ְשׁן צוּם
ער ְשׁ ְטןָ ,האט עֶ ר זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
"מעַ ט" ַמיִ ם ,אוּן ֲחזַ "ל זָ אגְ ן
יֻ ַ ּקח נָ א ְ
"אין ַמיִ ם ֶאלָ א
)בָּ בָ א ַק ָמא יז ,עָ מוּד א(ֵ :
"אבִּ ְיסל
תּוֹרה" ,נֶ עם ֲאפִ ילוּ נָ אר ַ
ָ
עדן ָטאג ,וְ ָר ֲחצוּ ַרגְ לֵ יכֶ ם,
תּוֹרה" יֶ ְ
ָ
ואשׁן
אוּן ִמיט ֶדעם וֶ ועט עֶ ְטץ ָאפְּ וַ ְ
ערע ְ"רגִ ילוֹת"ַ ,אלֶ ע
ַאלֶ ע עֶ נְ ֶק ֶ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אכְ ן וָ ואס עֶ נְ ק זֶ ענֶ ען
צוּגֶ עוואוֹינְ ט ,וְ ִה ׁ ּ ָש ֲענוּ ַּת ַחת ָהעֵ ץ,
אוּן ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ְטץ זִ יָ אנְ לַ אנֶ ען
ערן
ערן עֵ ץ ַה ַחיִ ים אוּנְ ֶט ְ
אוּנְ ֶט ְ
ועטס פִ ילְ ן ִדי
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ְטץ וֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עשׁ ַמאק אוּן ִדי זִ ְיס ֵקייט פוּן ֶדעם
גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
עמט זִ י אוּנְ ֶטער צוּ
נֶ ְ
עדן ָטאג ִמ ְשׁנַ יוֹתֲ ,אפִ ילוּ
ערנֶ ען יֶ ְ
לֶ ְ
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כו

וֶ וען ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן
ערט ָהאט
עה ְ
ָהאט ָדאס גֶ ֶ
עֶ ר גֶ עפְ ֶרעגְ ט פוּנֶ עם ֶרבִּ י'ן :וָ ואס
טוּט זִ י וֶ וען ֵאיינֶ ער ִאיז ַמ ָמשׁ
ַא בַּ עַ ל ֲעבֵ ָירה ,עֶ ר זִ ינְ ְקט ִאין ִדי
עֶ ְרגְ ְס ֶטע ֲעבֵ ירוֹת ,וֶ ועט ָדאס ִאים
אוֹיֶ העלְ פְ ן? ָהאט ִאים ֶדער ֶרבִּ י
וייסט ֶדען ִדי
ערט :דוּ וֵ ְ
גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
תּוֹרה ִאיז
תּוֹרה? ָ
רוֹיס ֵקייט פוּן ָ
גְ ְ
ֶהעכֶ ער פוּן ַאלֶ עס ,אוּן ֵסיי וואוּ ַא
ֶמענְ ְטשׁ ִאיז גֶ עזוּנְ ֶקען אוּן ֲאפִ ילוּ
עֶ ר טוּט נָ אַ אלְ ץ ִדי עֶ ְרגְ ְס ֶטע
ערנֶ ען
ֲעבֵ ירוֹת ,אוֹיבּ וֶ ועט עֶ ר לֶ ְ
עדן ָטאג ,וֶ ועט עֶ ר ִמיט ִדי ַצייט
יֶ ְ
מוֹה ַר"ן
)חיֵ י ֲ
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד ַ
וֶ ְ
ִס ָימן תקע"ג(!

וָ ואס וִ ויל ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל זִ י
עמען ֶמער וִ ויפִ יל עֶ ר ֶקען,
אוּנְ ֶטער נֶ ֶ
ישׁט
אוּן נָ אכְ ֶדעם וֶ וען עֶ ס וֶ ועט נִ ְ
גֵ יין ,וֶ ועט עֶ ר ַאלֶ עס אוֹיפְ גֶ עבְּ ן,
עמען
נָ אר ֶמען זָ אל זִ י אוּנְ ֶטער נֶ ֶ
אטשׁ ֵאיין
עדן ָטאג כָ ְ
ערנֶ ען יֶ ְ
צוּ לֶ ְ
ִמ ְשׁנָ ה ָא ֶדער ֵאיין פֵּ ֶרק ,אוּן ִדי כּ ַֹח
ַה ָ
תּוֹרה וֶ ועט ִאים ַארוֹיס ְשׁלֶ עפְּ ן פוּן
ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט
ְמ ַק ֵרב זַ יין ִדי ְד ֵריי ֶמענְ ְט ְשׁן צוּם
ער ְשׁ ְטןָ ,האט עֶ ר זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
"מעַ ט" ַמיִ ם ,אוּן ֲחזַ "ל זָ אגְ ן
יֻ ַ ּקח נָ א ְ
"אין ַמיִ ם ֶאלָ א
)בָּ בָ א ַק ָמא יז ,עָ מוּד א(ֵ :
"אבִּ ְיסל
תּוֹרה" ,נֶ עם ֲאפִ ילוּ נָ אר ַ
ָ
עדן ָטאג ,וְ ָר ֲחצוּ ַרגְ לֵ יכֶ ם,
תּוֹרה" יֶ ְ
ָ
ואשׁן
אוּן ִמיט ֶדעם וֶ ועט עֶ ְטץ ָאפְּ וַ ְ
ערע ְ"רגִ ילוֹת"ַ ,אלֶ ע
ַאלֶ ע עֶ נְ ֶק ֶ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אכְ ן וָ ואס עֶ נְ ק זֶ ענֶ ען
צוּגֶ עוואוֹינְ ט ,וְ ִה ׁ ּ ָש ֲענוּ ַּת ַחת ָהעֵ ץ,
אוּן ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ְטץ זִ יָ אנְ לַ אנֶ ען
ערן
ערן עֵ ץ ַה ַחיִ ים אוּנְ ֶט ְ
אוּנְ ֶט ְ
ועטס פִ ילְ ן ִדי
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ְטץ וֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עשׁ ַמאק אוּן ִדי זִ ְיס ֵקייט פוּן ֶדעם
גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

לוֹמינוּ
עֶ ס ִאיז ְמקוּבָּ ל בַּ יי ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
ַאז בְּ עִ ָיקר גֵ ייט ָדאס ַארוֹיף
ערנֶ ען ִמ ְשׁנַ יוֹתַ ,אז וִ וי ַאזוֹי
אוֹיף לֶ ְ
עהט נָ אר אוֹיסֲ ,אפִ ילוּ
ַא ֶמענְ ְטשׁ זֶ ְ
עֶ ר זִ ינְ ְקט ִאין ִדי עֶ ְרגְ ְס ֶטע ֲעבֵ ירוֹת,
עדן
אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט ָהאבְּ ן ַא ִשׁיעוּר יֶ ְ
ערנֶ ען ַאבִּ ְיסל ִמ ְשׁנַ יוֹת,
ָטאג צוּ לֶ ְ
וֶ ועט עֶ ס ִאים ַארוֹיס ְשׁלֶ עפְּ ן פוּן
ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס.
אוּן ָדאס ִאיז ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען
ערנְ ט נָ אר ַאבִּ ְיסל ,וַ וייל:
לֶ ְ
ַאבִּ ְיסל ִאיז אוֹי גוּט! ֶמען ָטאר
ישׁט לָ אזְ ן פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע
זִ י נִ ְ
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וֶ וען ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן
ערט ָהאט
עה ְ
ָהאט ָדאס גֶ ֶ
עֶ ר גֶ עפְ ֶרעגְ ט פוּנֶ עם ֶרבִּ י'ן :וָ ואס
טוּט זִ י וֶ וען ֵאיינֶ ער ִאיז ַמ ָמשׁ
ַא בַּ עַ ל ֲעבֵ ָירה ,עֶ ר זִ ינְ ְקט ִאין ִדי
עֶ ְרגְ ְס ֶטע ֲעבֵ ירוֹת ,וֶ ועט ָדאס ִאים
אוֹיֶ העלְ פְ ן? ָהאט ִאים ֶדער ֶרבִּ י
וייסט ֶדען ִדי
ערט :דוּ וֵ ְ
גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
תּוֹרה ִאיז
תּוֹרה? ָ
רוֹיס ֵקייט פוּן ָ
גְ ְ
ֶהעכֶ ער פוּן ַאלֶ עס ,אוּן ֵסיי וואוּ ַא
ֶמענְ ְטשׁ ִאיז גֶ עזוּנְ ֶקען אוּן ֲאפִ ילוּ
עֶ ר טוּט נָ אַ אלְ ץ ִדי עֶ ְרגְ ְס ֶטע
ערנֶ ען
ֲעבֵ ירוֹת ,אוֹיבּ וֶ ועט עֶ ר לֶ ְ
עדן ָטאג ,וֶ ועט עֶ ר ִמיט ִדי ַצייט
יֶ ְ
מוֹה ַר"ן
)חיֵ י ֲ
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד ַ
וֶ ְ
ִס ָימן תקע"ג(!
לוֹמינוּ
עֶ ס ִאיז ְמקוּבָּ ל בַּ יי ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
ַאז בְּ עִ ָיקר גֵ ייט ָדאס ַארוֹיף
ערנֶ ען ִמ ְשׁנַ יוֹתַ ,אז וִ וי ַאזוֹי
אוֹיף לֶ ְ
עהט נָ אר אוֹיסֲ ,אפִ ילוּ
ַא ֶמענְ ְטשׁ זֶ ְ
עֶ ר זִ ינְ ְקט ִאין ִדי עֶ ְרגְ ְס ֶטע ֲעבֵ ירוֹת,
עדן
אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט ָהאבְּ ן ַא ִשׁיעוּר יֶ ְ
ערנֶ ען ַאבִּ ְיסל ִמ ְשׁנַ יוֹת,
ָטאג צוּ לֶ ְ
וֶ ועט עֶ ס ִאים ַארוֹיס ְשׁלֶ עפְּ ן פוּן
ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס.
אוּן ָדאס ִאיז ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען
ערנְ ט נָ אר ַאבִּ ְיסל ,וַ וייל:
לֶ ְ
ַאבִּ ְיסל ִאיז אוֹי גוּט! ֶמען ָטאר
ישׁט לָ אזְ ן פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע
זִ י נִ ְ
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וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
עמט זִ י אוּנְ ֶטער צוּ
נֶ ְ
עדן ָטאג ִמ ְשׁנַ יוֹתֲ ,אפִ ילוּ
ערנֶ ען יֶ ְ
לֶ ְ

כו
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וָ ואס וִ ויל ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל זִ י
עמען ֶמער וִ ויפִ יל עֶ ר ֶקען,
אוּנְ ֶטער נֶ ֶ
ישׁט
אוּן נָ אכְ ֶדעם וֶ וען עֶ ס וֶ ועט נִ ְ
גֵ יין ,וֶ ועט עֶ ר ַאלֶ עס אוֹיפְ גֶ עבְּ ן,
עמען
נָ אר ֶמען זָ אל זִ י אוּנְ ֶטער נֶ ֶ
אטשׁ ֵאיין
עדן ָטאג כָ ְ
ערנֶ ען יֶ ְ
צוּ לֶ ְ
ִמ ְשׁנָ ה ָא ֶדער ֵאיין פֵּ ֶרק ,אוּן ִדי כּ ַֹח
תּוֹרה וֶ ועט ִאים ַארוֹיס ְשׁלֶ עפְּ ן פוּן
ַה ָ
ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט
ְמ ַק ֵרב זַ יין ִדי ְד ֵריי ֶמענְ ְט ְשׁן צוּם
ער ְשׁ ְטןָ ,האט עֶ ר זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
"מעַ ט" ַמיִ ם ,אוּן ֲחזַ "ל זָ אגְ ן
יֻ ַ ּקח נָ א ְ
"אין ַמיִ ם ֶאלָ א
)בָּ בָ א ַק ָמא יז ,עָ מוּד א(ֵ :
"אבִּ ְיסל
תּוֹרה" ,נֶ עם ֲאפִ ילוּ נָ אר ַ
ָ
עדן ָטאג ,וְ ָר ֲחצוּ ַרגְ לֵ יכֶ ם,
תּוֹרה" יֶ ְ
ָ
ואשׁן
אוּן ִמיט ֶדעם וֶ ועט עֶ ְטץ ָאפְּ וַ ְ
ערע ְ"רגִ ילוֹת"ַ ,אלֶ ע
ַאלֶ ע עֶ נְ ֶק ֶ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אכְ ן וָ ואס עֶ נְ ק זֶ ענֶ ען
צוּגֶ עוואוֹינְ ט ,וְ ִה ׁ ּ ָש ֲענוּ ַּת ַחת ָהעֵ ץ,
אוּן ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ְטץ זִ יָ אנְ לַ אנֶ ען
ערן
ערן עֵ ץ ַה ַחיִ ים אוּנְ ֶט ְ
אוּנְ ֶט ְ
ועטס פִ ילְ ן ִדי
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ְטץ וֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עשׁ ַמאק אוּן ִדי זִ ְיס ֵקייט פוּן ֶדעם
גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
עמט זִ י אוּנְ ֶטער צוּ
נֶ ְ
עדן ָטאג ִמ ְשׁנַ יוֹתֲ ,אפִ ילוּ
ערנֶ ען יֶ ְ
לֶ ְ
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כז

עמאלְ ְטס
אוּן עֶ ר ִאיז שׁוֹין גֶ עוֶ וען ֶד ָ
ייסיג יָ אר ַאלְ ט ,אוּן
זִ יבְּ ן אוּן ְד ַר ִ
עהאט גֶ ענוּג וֶ ועגְ ן זִ י
עֶ ר וָ ואלְ ט גֶ ַ
צוּד ֵרייעֶ ן פוּן ֶדעםָ ,אבֶּ ער
רוֹיס ְ
ַא ְ
עסט וֶ ועגְ ן ָהאט עֶ ר ַאנְ ְשׁ ָטאט
פוּן ֶד ְ
אטע
עטן זַ יין ַט ֶ
ַאנְ ְטלוֹיפְ ן ,נָ א גֶ עבֶּ ְ
ַאז עֶ ר זָ אל ִאים גוּט צוּבִּ ינְ ֶדען.

נָ אר ַאבִּ ְיסל ,וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער זַ יין ַאן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
קוֹדשׁ וַ י ֵָרא תשס"ב לפ"ק(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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וַ ַּי ֲעקֹד ֶאת יִ ְצ ָחק ְּבנוֹ וַ ָּי ֶ ׂשם אֹתוֹ עַ ל
ַה ִּמזְ ֵּב ַחִ .מיר גֶ עפִ ינֶ ען ַאז ִדי
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
נִ ָסיוֹן פוּן ִדי ֲע ֵק ָדה וֶ ְ
"ע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק" ,וִ וי ִמיר זָ אגְ ן בַּ יים
ֲ
ַדאוֶ וענֶ ען רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה :וְ עַ ֵק ַדת
ארף
יִ ְצ ָחק ַהיוֹם לְ זַ ְרעוֹ ִתּזְ כּוֹרַ ,ד ְ
ארוָ ואס וֶ וע ְרט
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ֶמען פַ ְ
אמען,
עֶ ס ָאנְ גֶ ערוּפְ ן אוֹיף יִ ְצ ָחק'ס נָ ֶ
אוֹרה ִאיז ָדאס ָדא גֶ עוֶ וען ַא
לִ כְ ָ
ערע נִ ָסיוֹן פַ אר ַאבְ ָר ָהם צוּ
עס ֶ
גְ ֶר ֶ
ֶשׁ ְח ְט'ן זַ יין ִקינְ ד וָ ואס ִאיז ִאים
ערט יָ אר ,אוּן
עבּוֹירן בַּ יי ִדי הוּנְ ֶד ְ
ְ
גֶ
עס ֶטע
ערעכְ נְ ט ִדי גְ ֶר ְ
וערט גֶ ֶ
עֶ ס וֶ ְ
וער ְס ֶטע נִ ָסיוֹן פוּן ִדי ֶצען
אוּן ְשׁוֶ ְ
נִ ְסיוֹנוֹת פוּן ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ?

וערט עֶ ס גֶ ערוּפְ ן אוֹיף
ערפַ אר וֶ ְ
ֶד ְ
"ע ֵק ַדת
ֲ
אמען
זַ יין נָ ֶ
עשׁ ַטאנֶ ען
יִ ְצ ָחק" וַ וייל עֶ ר ִאיז בַּ ייגֶ ְ
ערע נִ ָסיוֹן ֵסיי זִ י
עס ֶ
ִאין נָ אַ א גְ ֶר ֶ
ישׁט עוֹבֵ ר
צוּ לָ אזְ ן ֶשׁ ְח ְט'ן אוּן ֵסיי נִ ְ
אטענְ ס ָרצוֹן,
צוּ זַ יין אוֹיף זַ יין ַט ֶ
עֶ ר ָהאט ְמ ַקיֵ ים גֶ עוֶ וען "כִּ יבּוּד ָאב
וָ ֵאם" בִּ ְשׁלֵ ימוּת.
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס ִאיז זוֹכֶ ה
ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ִדי ִמ ְצוָ ה
ארף
פוּן "כִּ יבּוּד ָאב וָ ֵאם" וִ וי עֶ ס ַד ְ
קוּמען ַאלֶ ע
צוּ זַ יין ,וֶ ועט אוֹיף ִאים ֶ
גוּטע בְּ ָרכוֹת.
ֶ

יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ִאיז ָדאס
עהאט
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז יִ ְצ ָחק ָהאט גֶ ַ
נָ אַ א ֵחלֶ ק ִאינֶ עם נִ ָסיוֹן ,וָ ואס
עהאט,
ישׁט גֶ ַ
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט נִ ְ
ִדי נִ ָסיוֹן פוּן "כִּ יבּוּד ָאב וָ ֵאם" ,וַ וייל
ערט
עה ְ
ישׁט גֶ ֶ
יִ ְצ ָחק ָהאט ָדא נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יין ַאז ֶמען
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארף ִאים ֶשׁ ְח ְט'ן ,עֶ ר ָהאט עֶ ס נָ אר
ַד ְ
אטן ַאבְ ָר ָהם,
ערט פוּן זַ יין ַט ְ
עה ְ
גֶ ֶ
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נָ אר ַאבִּ ְיסל ,וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער זַ יין ַאן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
קוֹדשׁ וַ י ֵָרא תשס"ב לפ"ק(
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וַ ַּי ֲעקֹד ֶאת יִ ְצ ָחק ְּבנוֹ וַ ָּי ֶ ׂשם אֹתוֹ עַ ל
ַה ִּמזְ ֵּב ַחִ .מיר גֶ עפִ ינֶ ען ַאז ִדי
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
נִ ָסיוֹן פוּן ִדי ֲע ֵק ָדה וֶ ְ
"ע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק" ,וִ וי ִמיר זָ אגְ ן בַּ יים
ֲ
ַדאוֶ וענֶ ען רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה :וְ עַ ֵק ַדת
ארף
יִ ְצ ָחק ַהיוֹם לְ זַ ְרעוֹ ִתּזְ כּוֹרַ ,ד ְ
ארוָ ואס וֶ וע ְרט
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ֶמען פַ ְ
אמען,
עֶ ס ָאנְ גֶ ערוּפְ ן אוֹיף יִ ְצ ָחק'ס נָ ֶ
אוֹרה ִאיז ָדאס ָדא גֶ עוֶ וען ַא
לִ כְ ָ
ערע נִ ָסיוֹן פַ אר ַאבְ ָר ָהם צוּ
עס ֶ
גְ ֶר ֶ
ֶשׁ ְח ְט'ן זַ יין ִקינְ ד וָ ואס ִאיז ִאים
ערט יָ אר ,אוּן
עבּוֹירן בַּ יי ִדי הוּנְ ֶד ְ
ְ
גֶ
עס ֶטע
ערעכְ נְ ט ִדי גְ ֶר ְ
וערט גֶ ֶ
עֶ ס וֶ ְ
וער ְס ֶטע נִ ָסיוֹן פוּן ִדי ֶצען
אוּן ְשׁוֶ ְ
נִ ְסיוֹנוֹת פוּן ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ?
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ִאיז ָדאס
עהאט
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז יִ ְצ ָחק ָהאט גֶ ַ
נָ אַ א ֵחלֶ ק ִאינֶ עם נִ ָסיוֹן ,וָ ואס
עהאט,
ישׁט גֶ ַ
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט נִ ְ
ִדי נִ ָסיוֹן פוּן "כִּ יבּוּד ָאב וָ ֵאם" ,וַ וייל
ערט
עה ְ
ישׁט גֶ ֶ
יִ ְצ ָחק ָהאט ָדא נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יין ַאז ֶמען
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארף ִאים ֶשׁ ְח ְט'ן ,עֶ ר ָהאט עֶ ס נָ אר
ַד ְ
אטן ַאבְ ָר ָהם,
ערט פוּן זַ יין ַט ְ
עה ְ
גֶ ֶ
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שה
וַ יִּ ָשּׂא עֵ ינָ יו וַ י ְַרא וְ ִהנֵ ה ְשׁ ׁ ָ
ֲאנָ ִשׁים נִ ָצּבִ ים עָ לָ יו .זָ אגְ ט
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ׁ ָשה מ"ח,
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ )בְּ ֵר ִ
עהן
אוֹיסגֶ עזֶ ְ
ְ
ִס ָימן ט(ֵ :איינֶ ער ָהאט
עקערֵ ,איינֶ ער ָהאט
וִ וי ַא בֶּ ֶ

כז
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עמאלְ ְטס
אוּן עֶ ר ִאיז שׁוֹין גֶ עוֶ וען ֶד ָ
ייסיג יָ אר ַאלְ ט ,אוּן
זִ יבְּ ן אוּן ְד ַר ִ
עהאט גֶ ענוּג וֶ ועגְ ן זִ י
עֶ ר וָ ואלְ ט גֶ ַ
צוּד ֵרייעֶ ן פוּן ֶדעםָ ,אבֶּ ער
רוֹיס ְ
ַא ְ
עסט וֶ ועגְ ן ָהאט עֶ ר ַאנְ ְשׁ ָטאט
פוּן ֶד ְ
אטע
עטן זַ יין ַט ֶ
ַאנְ ְטלוֹיפְ ן ,נָ א גֶ עבֶּ ְ
ַאז עֶ ר זָ אל ִאים גוּט צוּבִּ ינְ ֶדען.
וערט עֶ ס גֶ ערוּפְ ן אוֹיף
ערפַ אר וֶ ְ
ֶד ְ
"ע ֵק ַדת
ֲ
אמען
זַ יין נָ ֶ
עשׁ ַטאנֶ ען
יִ ְצ ָחק" וַ וייל עֶ ר ִאיז בַּ ייגֶ ְ
ערע נִ ָסיוֹן ֵסיי זִ י
עס ֶ
ִאין נָ אַ א גְ ֶר ֶ
ישׁט עוֹבֵ ר
צוּ לָ אזְ ן ֶשׁ ְח ְט'ן אוּן ֵסיי נִ ְ
אטענְ ס ָרצוֹן,
צוּ זַ יין אוֹיף זַ יין ַט ֶ
עֶ ר ָהאט ְמ ַקיֵ ים גֶ עוֶ וען "כִּ יבּוּד ָאב
וָ ֵאם" בִּ ְשׁלֵ ימוּת.
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס ִאיז זוֹכֶ ה
ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ִדי ִמ ְצוָ ה
ארף
פוּן "כִּ יבּוּד ָאב וָ ֵאם" וִ וי עֶ ס ַד ְ
קוּמען ַאלֶ ע
צוּ זַ יין ,וֶ ועט אוֹיף ִאים ֶ
גוּטע בְּ ָרכוֹת.
ֶ
קוֹדשׁ וַ י ֵָרא תש"ע לפ"ק(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
76

שה
וַ יִּ ָשּׂא עֵ ינָ יו וַ י ְַרא וְ ִהנֵ ה ְשׁ ׁ ָ
ֲאנָ ִשׁים נִ ָצּבִ ים עָ לָ יו .זָ אגְ ט
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ׁ ָשה מ"ח,
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ )בְּ ֵר ִ
עהן
אוֹיסגֶ עזֶ ְ
ְ
ִס ָימן ט(ֵ :איינֶ ער ָהאט
עקערֵ ,איינֶ ער ָהאט
וִ וי ַא בֶּ ֶ
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כז

עמאלְ ְטס
אוּן עֶ ר ִאיז שׁוֹין גֶ עוֶ וען ֶד ָ
ייסיג יָ אר ַאלְ ט ,אוּן
זִ יבְּ ן אוּן ְד ַר ִ
עהאט גֶ ענוּג וֶ ועגְ ן זִ י
עֶ ר וָ ואלְ ט גֶ ַ
צוּד ֵרייעֶ ן פוּן ֶדעםָ ,אבֶּ ער
רוֹיס ְ
ַא ְ
עסט וֶ ועגְ ן ָהאט עֶ ר ַאנְ ְשׁ ָטאט
פוּן ֶד ְ
אטע
עטן זַ יין ַט ֶ
ַאנְ ְטלוֹיפְ ן ,נָ א גֶ עבֶּ ְ
ַאז עֶ ר זָ אל ִאים גוּט צוּבִּ ינְ ֶדען.

נָ אר ַאבִּ ְיסל ,וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער זַ יין ַאן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
קוֹדשׁ וַ י ֵָרא תשס"ב לפ"ק(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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וַ ַּי ֲעקֹד ֶאת יִ ְצ ָחק ְּבנוֹ וַ ָּי ֶ ׂשם אֹתוֹ עַ ל
ַה ִּמזְ ֵּב ַחִ .מיר גֶ עפִ ינֶ ען ַאז ִדי
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
נִ ָסיוֹן פוּן ִדי ֲע ֵק ָדה וֶ ְ
"ע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק" ,וִ וי ִמיר זָ אגְ ן בַּ יים
ֲ
ַדאוֶ וענֶ ען רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה :וְ עַ ֵק ַדת
ארף
יִ ְצ ָחק ַהיוֹם לְ זַ ְרעוֹ ִתּזְ כּוֹרַ ,ד ְ
ארוָ ואס וֶ וע ְרט
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ֶמען פַ ְ
אמען,
עֶ ס ָאנְ גֶ ערוּפְ ן אוֹיף יִ ְצ ָחק'ס נָ ֶ
אוֹרה ִאיז ָדאס ָדא גֶ עוֶ וען ַא
לִ כְ ָ
ערע נִ ָסיוֹן פַ אר ַאבְ ָר ָהם צוּ
עס ֶ
גְ ֶר ֶ
ֶשׁ ְח ְט'ן זַ יין ִקינְ ד וָ ואס ִאיז ִאים
ערט יָ אר ,אוּן
עבּוֹירן בַּ יי ִדי הוּנְ ֶד ְ
ְ
גֶ
עס ֶטע
ערעכְ נְ ט ִדי גְ ֶר ְ
וערט גֶ ֶ
עֶ ס וֶ ְ
וער ְס ֶטע נִ ָסיוֹן פוּן ִדי ֶצען
אוּן ְשׁוֶ ְ
נִ ְסיוֹנוֹת פוּן ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ?

וערט עֶ ס גֶ ערוּפְ ן אוֹיף
ערפַ אר וֶ ְ
ֶד ְ
"ע ֵק ַדת
ֲ
אמען
זַ יין נָ ֶ
עשׁ ַטאנֶ ען
יִ ְצ ָחק" וַ וייל עֶ ר ִאיז בַּ ייגֶ ְ
ערע נִ ָסיוֹן ֵסיי זִ י
עס ֶ
ִאין נָ אַ א גְ ֶר ֶ
ישׁט עוֹבֵ ר
צוּ לָ אזְ ן ֶשׁ ְח ְט'ן אוּן ֵסיי נִ ְ
אטענְ ס ָרצוֹן,
צוּ זַ יין אוֹיף זַ יין ַט ֶ
עֶ ר ָהאט ְמ ַקיֵ ים גֶ עוֶ וען "כִּ יבּוּד ָאב
וָ ֵאם" בִּ ְשׁלֵ ימוּת.
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס ִאיז זוֹכֶ ה
ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ִדי ִמ ְצוָ ה
ארף
פוּן "כִּ יבּוּד ָאב וָ ֵאם" וִ וי עֶ ס ַד ְ
קוּמען ַאלֶ ע
צוּ זַ יין ,וֶ ועט אוֹיף ִאים ֶ
גוּטע בְּ ָרכוֹת.
ֶ

יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ִאיז ָדאס
עהאט
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז יִ ְצ ָחק ָהאט גֶ ַ
נָ אַ א ֵחלֶ ק ִאינֶ עם נִ ָסיוֹן ,וָ ואס
עהאט,
ישׁט גֶ ַ
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט נִ ְ
ִדי נִ ָסיוֹן פוּן "כִּ יבּוּד ָאב וָ ֵאם" ,וַ וייל
ערט
עה ְ
ישׁט גֶ ֶ
יִ ְצ ָחק ָהאט ָדא נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יין ַאז ֶמען
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארף ִאים ֶשׁ ְח ְט'ן ,עֶ ר ָהאט עֶ ס נָ אר
ַד ְ
אטן ַאבְ ָר ָהם,
ערט פוּן זַ יין ַט ְ
עה ְ
גֶ ֶ
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נָ אר ַאבִּ ְיסל ,וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער זַ יין ַאן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
קוֹדשׁ וַ י ֵָרא תשס"ב לפ"ק(
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וַ ַּי ֲעקֹד ֶאת יִ ְצ ָחק ְּבנוֹ וַ ָּי ֶ ׂשם אֹתוֹ עַ ל
ַה ִּמזְ ֵּב ַחִ .מיר גֶ עפִ ינֶ ען ַאז ִדי
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
נִ ָסיוֹן פוּן ִדי ֲע ֵק ָדה וֶ ְ
"ע ֵק ַדת יִ ְצ ָחק" ,וִ וי ִמיר זָ אגְ ן בַּ יים
ֲ
ַדאוֶ וענֶ ען רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה :וְ עַ ֵק ַדת
ארף
יִ ְצ ָחק ַהיוֹם לְ זַ ְרעוֹ ִתּזְ כּוֹרַ ,ד ְ
ארוָ ואס וֶ וע ְרט
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ֶמען פַ ְ
אמען,
עֶ ס ָאנְ גֶ ערוּפְ ן אוֹיף יִ ְצ ָחק'ס נָ ֶ
אוֹרה ִאיז ָדאס ָדא גֶ עוֶ וען ַא
לִ כְ ָ
ערע נִ ָסיוֹן פַ אר ַאבְ ָר ָהם צוּ
עס ֶ
גְ ֶר ֶ
ֶשׁ ְח ְט'ן זַ יין ִקינְ ד וָ ואס ִאיז ִאים
ערט יָ אר ,אוּן
עבּוֹירן בַּ יי ִדי הוּנְ ֶד ְ
ְ
גֶ
עס ֶטע
ערעכְ נְ ט ִדי גְ ֶר ְ
וערט גֶ ֶ
עֶ ס וֶ ְ
וער ְס ֶטע נִ ָסיוֹן פוּן ִדי ֶצען
אוּן ְשׁוֶ ְ
נִ ְסיוֹנוֹת פוּן ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ?
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ִאיז ָדאס
עהאט
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז יִ ְצ ָחק ָהאט גֶ ַ
נָ אַ א ֵחלֶ ק ִאינֶ עם נִ ָסיוֹן ,וָ ואס
עהאט,
ישׁט גֶ ַ
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט נִ ְ
ִדי נִ ָסיוֹן פוּן "כִּ יבּוּד ָאב וָ ֵאם" ,וַ וייל
ערט
עה ְ
ישׁט גֶ ֶ
יִ ְצ ָחק ָהאט ָדא נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יין ַאז ֶמען
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארף ִאים ֶשׁ ְח ְט'ן ,עֶ ר ָהאט עֶ ס נָ אר
ַד ְ
אטן ַאבְ ָר ָהם,
ערט פוּן זַ יין ַט ְ
עה ְ
גֶ ֶ
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קוֹדשׁ וַ י ֵָרא תש"ע לפ"ק(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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שה
וַ יִּ ָשּׂא עֵ ינָ יו וַ י ְַרא וְ ִהנֵ ה ְשׁ ׁ ָ
ֲאנָ ִשׁים נִ ָצּבִ ים עָ לָ יו .זָ אגְ ט
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ׁ ָשה מ"ח,
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ )בְּ ֵר ִ
עהן
אוֹיסגֶ עזֶ ְ
ְ
ִס ָימן ט(ֵ :איינֶ ער ָהאט
עקערֵ ,איינֶ ער ָהאט
וִ וי ַא בֶּ ֶ

כז

פר˘˙ ויר‡

עמאלְ ְטס
אוּן עֶ ר ִאיז שׁוֹין גֶ עוֶ וען ֶד ָ
ייסיג יָ אר ַאלְ ט ,אוּן
זִ יבְּ ן אוּן ְד ַר ִ
עהאט גֶ ענוּג וֶ ועגְ ן זִ י
עֶ ר וָ ואלְ ט גֶ ַ
צוּד ֵרייעֶ ן פוּן ֶדעםָ ,אבֶּ ער
רוֹיס ְ
ַא ְ
עסט וֶ ועגְ ן ָהאט עֶ ר ַאנְ ְשׁ ָטאט
פוּן ֶד ְ
אטע
עטן זַ יין ַט ֶ
ַאנְ ְטלוֹיפְ ן ,נָ א גֶ עבֶּ ְ
ַאז עֶ ר זָ אל ִאים גוּט צוּבִּ ינְ ֶדען.
וערט עֶ ס גֶ ערוּפְ ן אוֹיף
ערפַ אר וֶ ְ
ֶד ְ
"ע ֵק ַדת
ֲ
אמען
זַ יין נָ ֶ
עשׁ ַטאנֶ ען
יִ ְצ ָחק" וַ וייל עֶ ר ִאיז בַּ ייגֶ ְ
ערע נִ ָסיוֹן ֵסיי זִ י
עס ֶ
ִאין נָ אַ א גְ ֶר ֶ
ישׁט עוֹבֵ ר
צוּ לָ אזְ ן ֶשׁ ְח ְט'ן אוּן ֵסיי נִ ְ
אטענְ ס ָרצוֹן,
צוּ זַ יין אוֹיף זַ יין ַט ֶ
עֶ ר ָהאט ְמ ַקיֵ ים גֶ עוֶ וען "כִּ יבּוּד ָאב
וָ ֵאם" בִּ ְשׁלֵ ימוּת.
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס ִאיז זוֹכֶ ה
ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ִדי ִמ ְצוָ ה
ארף
פוּן "כִּ יבּוּד ָאב וָ ֵאם" וִ וי עֶ ס ַד ְ
קוּמען ַאלֶ ע
צוּ זַ יין ,וֶ ועט אוֹיף ִאים ֶ
גוּטע בְּ ָרכוֹת.
ֶ
קוֹדשׁ וַ י ֵָרא תש"ע לפ"ק(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
76

שה
וַ יִּ ָשּׂא עֵ ינָ יו וַ י ְַרא וְ ִהנֵ ה ְשׁ ׁ ָ
ֲאנָ ִשׁים נִ ָצּבִ ים עָ לָ יו .זָ אגְ ט
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ׁ ָשה מ"ח,
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ )בְּ ֵר ִ
עהן
אוֹיסגֶ עזֶ ְ
ְ
ִס ָימן ט(ֵ :איינֶ ער ָהאט
עקערֵ ,איינֶ ער ָהאט
וִ וי ַא בֶּ ֶ
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כח

פר˘˙ ויר‡

ער ְשׁ ֶטער
זִ יַ מלְ 'ן ,אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
בַּ אוַ וייזְ ט זִ י צוּ ִדיר ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ועסטוּ זוֹכֶ ה
עצט וֶ ְ
"וַ יּ ֵָרא ֵאלָ יו ה'" ,יֶ ְ
זַ יין צוּ ִדי ְד ֵריי זַ יילְ ן פוּן ִדי וֶ ועלְ ט,
בוֹדה ,אוּן גְ ִמילַ ת ֲח ָס ִדים.
תּוֹרהֲ ,ע ָ
ָ

יטאן,
עהן וִ וי ַא ִשׁיפְ ס ַקאפִּ ַ
אוֹיסגֶ עזֶ ְ
ְ
עהן וִ וי ַאן
אוֹיסגֶ עזֶ ְ
אוּן ֵאיינֶ ער ָהאט ְ
ַא ַראבֶּ ער.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ִדי
ֵהיילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים זָ אגְ ן ָ)אבוֹת פֵּ ֶרק
א ,ב( :אוֹיף ְד ֵריי זַ אכְ ן ְשׁ ֵטייט ִדי
בוֹדה,
תּוֹרה ,אוֹיף ֲע ָ
וֶ ועלְ ט ,אוֹיף ָ
אוּן אוֹיף גְ ִמילַ ת ֲח ָס ִדים .אוּן ָדאס
וַ וייזְ ט אוֹיף ִדי ְד ַריי ָאבוֹת ַאבְ ָר ָהם,
יִ ְצ ָחק ,אוּן יַ ֲעקֹבַ ,אבְ ָר ָהם'ס ִמ ָדה
ִאיז גֶ עוֶ וען גְ ִמילַ ת ֲח ָס ִדים ,יִ ְצ ָחק'ס
ִמ ָדה ִאיז גֶ עוֶ וען ְתּפִ לָ ה ,אוּן יַ ֲעקֹב'ס
תּוֹרה.
ִמ ָדה ִאיז גֶ עוֶ וען ָ

עקער ִאיז ֶקעגְ ן ֶח ֶסד,
ֶדער בֶּ ֶ
וַ וייל עֶ ר גֶ עבְּ ט צוּ עֶ ְסן פַ אר
יטאן
ֶמענְ ְט ְשׁןֶ ,דער ִשׁיפְ 'ס ַקאפִּ ַ
פִ ְירט ֶמענְ ְט ְשׁן אוֹיפְ ן יַ ם ,וָ ואס ִאיז
ֶקעגְ ן ִדי "יַ ם ַה ַתּלְ מוּד" ,וָ ואס ָדאס
תּוֹרה ,אוּן ֶדער ַא ַראבֶּ ער וָ ואס
ִאיז ָ
עאל" ִאיז ֶקעגְ ן
וערט גֶ ערוּפְ ן "יִ ְשׁ ָמ ֵ
וֶ ְ
ְתּפִ לָ ה ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק
אשׁית ט"ז ,י"א( :עֶ ר ָהאט ִאים
)בְּ ֵר ִ
עאל כִּ י ָשׁ ַמע ה' ֶאל
גֶ ערוּפְ ן יִ ְשׁ ָמ ֵ
עָ נְ יֵ  וָ ואס ָדאס ִאיז ְתּפִ לָ ה ,אוּן אוֹיף
ִדי ְד ַריי זַ אכְ ן ְשׁ ֵטייט ִדי וֶ ועלְ ט.

ער ְשׁ ֶטער
ָדאס ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עצט
גֶ עוִ ויזְ ן פַ אר ַאבְ ָר ָהם ,יֶ ְ
אסט גֶ עפָ אלְ גְ ט ֶדעם
ַאז דוּ ָה ְ
ייסן
עה ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ָהאט ִדי גֶ ֵ
ֵאייבֶּ ְ

ימן ה(
תּוֹרה וַ י ֵָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַח ≈ ּיי ˘ָׂ ָר‰
וַ ִ ּי ְהיוּ ַח ֵ ּיי ָ ׂש ָרה ֵמ ָאה ׁ ָשנָ ה
וְ ׁ ֶשבַ ע
ׁ ָשנָ ה
וְ עֶ ְ ׂש ִרים
ׁ ָשנִ ים ׁ ְשנֵ י ַח ֵ ּיי ָ ׂש ָרהֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה נ"ח,
ער ֵציילְ ט )בְּ ֵר ִ
ֶד ְ
ִס ָימן ג(ֶ :רבִּ י ֲע ִקיבָ א ִאיז גֶ עזִ ְיצן אוּן
עהן
ע'ד ְר ֶשׁ'נְ ט ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עזֶ ְ
גֶ ַ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

יטאן,
עהן וִ וי ַא ִשׁיפְ ס ַקאפִּ ַ
אוֹיסגֶ עזֶ ְ
ְ
עהן וִ וי ַאן
אוֹיסגֶ עזֶ ְ
אוּן ֵאיינֶ ער ָהאט ְ
ַא ַראבֶּ ער.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ִדי
ֵהיילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים זָ אגְ ן ָ)אבוֹת פֵּ ֶרק
א ,ב( :אוֹיף ְד ֵריי זַ אכְ ן ְשׁ ֵטייט ִדי
בוֹדה,
תּוֹרה ,אוֹיף ֲע ָ
וֶ ועלְ ט ,אוֹיף ָ
אוּן אוֹיף גְ ִמילַ ת ֲח ָס ִדים .אוּן ָדאס
וַ וייזְ ט אוֹיף ִדי ְד ַריי ָאבוֹת ַאבְ ָר ָהם,
יִ ְצ ָחק ,אוּן יַ ֲעקֹבַ ,אבְ ָר ָהם'ס ִמ ָדה
ִאיז גֶ עוֶ וען גְ ִמילַ ת ֲח ָס ִדים ,יִ ְצ ָחק'ס
ִמ ָדה ִאיז גֶ עוֶ וען ְתּפִ לָ ה ,אוּן יַ ֲעקֹב'ס
תּוֹרה.
ִמ ָדה ִאיז גֶ עוֶ וען ָ
ער ְשׁ ֶטער
ָדאס ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עצט
גֶ עוִ ויזְ ן פַ אר ַאבְ ָר ָהם ,יֶ ְ
אסט גֶ עפָ אלְ גְ ט ֶדעם
ַאז דוּ ָה ְ
ייסן
עה ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ָהאט ִדי גֶ ֵ
ֵאייבֶּ ְ

פר˘˙ ויר‡

ער ְשׁ ֶטער
זִ יַ מלְ 'ן ,אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
בַּ אוַ וייזְ ט זִ י צוּ ִדיר ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ועסטוּ זוֹכֶ ה
עצט וֶ ְ
"וַ יּ ֵָרא ֵאלָ יו ה'" ,יֶ ְ
זַ יין צוּ ִדי ְד ֵריי זַ יילְ ן פוּן ִדי וֶ ועלְ ט,
בוֹדה ,אוּן גְ ִמילַ ת ֲח ָס ִדים.
תּוֹרהֲ ,ע ָ
ָ
עקער ִאיז ֶקעגְ ן ֶח ֶסד,
ֶדער בֶּ ֶ
וַ וייל עֶ ר גֶ עבְּ ט צוּ עֶ ְסן פַ אר
יטאן
ֶמענְ ְט ְשׁןֶ ,דער ִשׁיפְ 'ס ַקאפִּ ַ
פִ ְירט ֶמענְ ְט ְשׁן אוֹיפְ ן יַ ם ,וָ ואס ִאיז
ֶקעגְ ן ִדי "יַ ם ַה ַתּלְ מוּד" ,וָ ואס ָדאס
תּוֹרה ,אוּן ֶדער ַא ַראבֶּ ער וָ ואס
ִאיז ָ
עאל" ִאיז ֶקעגְ ן
וערט גֶ ערוּפְ ן "יִ ְשׁ ָמ ֵ
וֶ ְ
ְתּפִ לָ ה ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק
אשׁית ט"ז ,י"א( :עֶ ר ָהאט ִאים
)בְּ ֵר ִ
עאל כִּ י ָשׁ ַמע ה' ֶאל
גֶ ערוּפְ ן יִ ְשׁ ָמ ֵ
עָ נְ יֵ  וָ ואס ָדאס ִאיז ְתּפִ לָ ה ,אוּן אוֹיף
ִדי ְד ַריי זַ אכְ ן ְשׁ ֵטייט ִדי וֶ ועלְ ט.
ימן ה(
תּוֹרה וַ י ֵָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַח ≈ ּיי ˘ָׂ ָר‰
וַ ִ ּי ְהיוּ ַח ֵ ּיי ָ ׂש ָרה ֵמ ָאה ׁ ָשנָ ה
וְ ׁ ֶשבַ ע
ׁ ָשנָ ה
וְ עֶ ְ ׂש ִרים
ׁ ָשנִ ים ׁ ְשנֵ י ַח ֵ ּיי ָ ׂש ָרהֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה נ"ח,
ער ֵציילְ ט )בְּ ֵר ִ
ֶד ְ
ִס ָימן ג(ֶ :רבִּ י ֲע ִקיבָ א ִאיז גֶ עזִ ְיצן אוּן
עהן
ע'ד ְר ֶשׁ'נְ ט ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עזֶ ְ
גֶ ַ

ער ְשׁ ֶטער
זִ יַ מלְ 'ן ,אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
בַּ אוַ וייזְ ט זִ י צוּ ִדיר ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ועסטוּ זוֹכֶ ה
עצט וֶ ְ
"וַ יּ ֵָרא ֵאלָ יו ה'" ,יֶ ְ
זַ יין צוּ ִדי ְד ֵריי זַ יילְ ן פוּן ִדי וֶ ועלְ ט,
בוֹדה ,אוּן גְ ִמילַ ת ֲח ָס ִדים.
תּוֹרהֲ ,ע ָ
ָ

יטאן,
עהן וִ וי ַא ִשׁיפְ ס ַקאפִּ ַ
אוֹיסגֶ עזֶ ְ
ְ
עהן וִ וי ַאן
אוֹיסגֶ עזֶ ְ
אוּן ֵאיינֶ ער ָהאט ְ
ַא ַראבֶּ ער.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ִדי
ֵהיילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים זָ אגְ ן ָ)אבוֹת פֵּ ֶרק
א ,ב( :אוֹיף ְד ֵריי זַ אכְ ן ְשׁ ֵטייט ִדי
בוֹדה,
תּוֹרה ,אוֹיף ֲע ָ
וֶ ועלְ ט ,אוֹיף ָ
אוּן אוֹיף גְ ִמילַ ת ֲח ָס ִדים .אוּן ָדאס
וַ וייזְ ט אוֹיף ִדי ְד ַריי ָאבוֹת ַאבְ ָר ָהם,
יִ ְצ ָחק ,אוּן יַ ֲעקֹבַ ,אבְ ָר ָהם'ס ִמ ָדה
ִאיז גֶ עוֶ וען גְ ִמילַ ת ֲח ָס ִדים ,יִ ְצ ָחק'ס
ִמ ָדה ִאיז גֶ עוֶ וען ְתּפִ לָ ה ,אוּן יַ ֲעקֹב'ס
תּוֹרה.
ִמ ָדה ִאיז גֶ עוֶ וען ָ

עקער ִאיז ֶקעגְ ן ֶח ֶסד,
ֶדער בֶּ ֶ
וַ וייל עֶ ר גֶ עבְּ ט צוּ עֶ ְסן פַ אר
יטאן
ֶמענְ ְט ְשׁןֶ ,דער ִשׁיפְ 'ס ַקאפִּ ַ
פִ ְירט ֶמענְ ְט ְשׁן אוֹיפְ ן יַ ם ,וָ ואס ִאיז
ֶקעגְ ן ִדי "יַ ם ַה ַתּלְ מוּד" ,וָ ואס ָדאס
תּוֹרה ,אוּן ֶדער ַא ַראבֶּ ער וָ ואס
ִאיז ָ
עאל" ִאיז ֶקעגְ ן
וערט גֶ ערוּפְ ן "יִ ְשׁ ָמ ֵ
וֶ ְ
ְתּפִ לָ ה ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק
אשׁית ט"ז ,י"א( :עֶ ר ָהאט ִאים
)בְּ ֵר ִ
עאל כִּ י ָשׁ ַמע ה' ֶאל
גֶ ערוּפְ ן יִ ְשׁ ָמ ֵ
עָ נְ יֵ  וָ ואס ָדאס ִאיז ְתּפִ לָ ה ,אוּן אוֹיף
ִדי ְד ַריי זַ אכְ ן ְשׁ ֵטייט ִדי וֶ ועלְ ט.

ער ְשׁ ֶטער
ָדאס ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עצט
גֶ עוִ ויזְ ן פַ אר ַאבְ ָר ָהם ,יֶ ְ
אסט גֶ עפָ אלְ גְ ט ֶדעם
ַאז דוּ ָה ְ
ייסן
עה ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ָהאט ִדי גֶ ֵ
ֵאייבֶּ ְ

ימן ה(
תּוֹרה וַ י ֵָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַח ≈ ּיי ˘ָׂ ָר‰

וִ וי ֶדער עוֹלָ ם ְשׁלָ אפְ ט ַאייןָ ,האט
ארוָ ואס ָהאט
עֶ ר זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט" :פַ ְ
ֶא ְס ֵּתר זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענִ יגְ ן
ערט זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג
אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
לֶ ענְ ֶדער? וַ וייל זִ י ִאיז גֶ עוֶ וען
ַאן ֵאיינִ ְיקל פוּן ָשׂ ָרה וָ ואס ָהאט

כח
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כח
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וִ וי ֶדער עוֹלָ ם ְשׁלָ אפְ ט ַאייןָ ,האט
ארוָ ואס ָהאט
עֶ ר זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט" :פַ ְ
ֶא ְס ֵּתר זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענִ יגְ ן
ערט זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג
אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
לֶ ענְ ֶדער? וַ וייל זִ י ִאיז גֶ עוֶ וען
ַאן ֵאיינִ ְיקל פוּן ָשׂ ָרה וָ ואס ָהאט

וַ ִ ּי ְהיוּ ַח ֵ ּיי ָ ׂש ָרה ֵמ ָאה ׁ ָשנָ ה
וְ ׁ ֶשבַ ע
ׁ ָשנָ ה
וְ עֶ ְ ׂש ִרים
ׁ ָשנִ ים ׁ ְשנֵ י ַח ֵ ּיי ָ ׂש ָרהֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה נ"ח,
ער ֵציילְ ט )בְּ ֵר ִ
ֶד ְ
ִס ָימן ג(ֶ :רבִּ י ֲע ִקיבָ א ִאיז גֶ עזִ ְיצן אוּן
עהן
ע'ד ְר ֶשׁ'נְ ט ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עזֶ ְ
גֶ ַ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

יטאן,
עהן וִ וי ַא ִשׁיפְ ס ַקאפִּ ַ
אוֹיסגֶ עזֶ ְ
ְ
עהן וִ וי ַאן
אוֹיסגֶ עזֶ ְ
אוּן ֵאיינֶ ער ָהאט ְ
ַא ַראבֶּ ער.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ִדי
ֵהיילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים זָ אגְ ן ָ)אבוֹת פֵּ ֶרק
א ,ב( :אוֹיף ְד ֵריי זַ אכְ ן ְשׁ ֵטייט ִדי
בוֹדה,
תּוֹרה ,אוֹיף ֲע ָ
וֶ ועלְ ט ,אוֹיף ָ
אוּן אוֹיף גְ ִמילַ ת ֲח ָס ִדים .אוּן ָדאס
וַ וייזְ ט אוֹיף ִדי ְד ַריי ָאבוֹת ַאבְ ָר ָהם,
יִ ְצ ָחק ,אוּן יַ ֲעקֹבַ ,אבְ ָר ָהם'ס ִמ ָדה
ִאיז גֶ עוֶ וען גְ ִמילַ ת ֲח ָס ִדים ,יִ ְצ ָחק'ס
ִמ ָדה ִאיז גֶ עוֶ וען ְתּפִ לָ ה ,אוּן יַ ֲעקֹב'ס
תּוֹרה.
ִמ ָדה ִאיז גֶ עוֶ וען ָ
ער ְשׁ ֶטער
ָדאס ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עצט
גֶ עוִ ויזְ ן פַ אר ַאבְ ָר ָהם ,יֶ ְ
אסט גֶ עפָ אלְ גְ ט ֶדעם
ַאז דוּ ָה ְ
ייסן
עה ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ָהאט ִדי גֶ ֵ
ֵאייבֶּ ְ

וִ וי ֶדער עוֹלָ ם ְשׁלָ אפְ ט ַאייןָ ,האט
ארוָ ואס ָהאט
עֶ ר זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט" :פַ ְ
ֶא ְס ֵּתר זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענִ יגְ ן
ערט זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג
אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
לֶ ענְ ֶדער? וַ וייל זִ י ִאיז גֶ עוֶ וען
ַאן ֵאיינִ ְיקל פוּן ָשׂ ָרה וָ ואס ָהאט

כח

פר˘˙ ויר‡

ער ְשׁ ֶטער
זִ יַ מלְ 'ן ,אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
בַּ אוַ וייזְ ט זִ י צוּ ִדיר ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ועסטוּ זוֹכֶ ה
עצט וֶ ְ
"וַ יּ ֵָרא ֵאלָ יו ה'" ,יֶ ְ
זַ יין צוּ ִדי ְד ֵריי זַ יילְ ן פוּן ִדי וֶ ועלְ ט,
בוֹדה ,אוּן גְ ִמילַ ת ֲח ָס ִדים.
תּוֹרהֲ ,ע ָ
ָ
עקער ִאיז ֶקעגְ ן ֶח ֶסד,
ֶדער בֶּ ֶ
וַ וייל עֶ ר גֶ עבְּ ט צוּ עֶ ְסן פַ אר
יטאן
ֶמענְ ְט ְשׁןֶ ,דער ִשׁיפְ 'ס ַקאפִּ ַ
פִ ְירט ֶמענְ ְט ְשׁן אוֹיפְ ן יַ ם ,וָ ואס ִאיז
ֶקעגְ ן ִדי "יַ ם ַה ַתּלְ מוּד" ,וָ ואס ָדאס
תּוֹרה ,אוּן ֶדער ַא ַראבֶּ ער וָ ואס
ִאיז ָ
עאל" ִאיז ֶקעגְ ן
וערט גֶ ערוּפְ ן "יִ ְשׁ ָמ ֵ
וֶ ְ
ְתּפִ לָ ה ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק
אשׁית ט"ז ,י"א( :עֶ ר ָהאט ִאים
)בְּ ֵר ִ
עאל כִּ י ָשׁ ַמע ה' ֶאל
גֶ ערוּפְ ן יִ ְשׁ ָמ ֵ
עָ נְ יֵ  וָ ואס ָדאס ִאיז ְתּפִ לָ ה ,אוּן אוֹיף
ִדי ְד ַריי זַ אכְ ן ְשׁ ֵטייט ִדי וֶ ועלְ ט.
ימן ה(
תּוֹרה וַ י ֵָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַח ≈ ּיי ˘ָׂ ָר‰
וַ ִ ּי ְהיוּ ַח ֵ ּיי ָ ׂש ָרה ֵמ ָאה ׁ ָשנָ ה
וְ ׁ ֶשבַ ע
ׁ ָשנָ ה
וְ עֶ ְ ׂש ִרים
ׁ ָשנִ ים ׁ ְשנֵ י ַח ֵ ּיי ָ ׂש ָרהֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ
אשׁית ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה נ"ח,
ער ֵציילְ ט )בְּ ֵר ִ
ֶד ְ
ִס ָימן ג(ֶ :רבִּ י ֲע ִקיבָ א ִאיז גֶ עזִ ְיצן אוּן
עהן
ע'ד ְר ֶשׁ'נְ ט ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עזֶ ְ
גֶ ַ

וִ וי ֶדער עוֹלָ ם ְשׁלָ אפְ ט ַאייןָ ,האט
ארוָ ואס ָהאט
עֶ ר זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט" :פַ ְ
ֶא ְס ֵּתר זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענִ יגְ ן
ערט זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג
אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
לֶ ענְ ֶדער? וַ וייל זִ י ִאיז גֶ עוֶ וען
ַאן ֵאיינִ ְיקל פוּן ָשׂ ָרה וָ ואס ָהאט
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זִ יבְּ ן

רוֹיס ֵקייט
יָ ארָ ,דאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִאיר גְ ְ
ַאז זִ י ָהאט זִ יְ ׁ ש ֶטענְ ִדיג בַּ אנֵ ייט.

אוּן

ערט
גֶ עלֶ עבְּ ט הוּנְ ֶד ְ
ְצוָ ואנְ ִציג יָ אר".
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ ִאיז זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער צוּ
ארוָ ואס
קוֹדם פַ ְ
אר ְשׁ ֵטייןֶ ,
פַ ְ
ערט
ארף ֶא ְס ֵתּר ֶקענִ יגְ ן אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
ַד ְ
זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג לֶ ענְ ֶדער וַ וייל
ערט זִ יבְּ ן
ָשׂ ָרה ָהאט גֶ עלֶ עבְּ ט הוּנְ ֶד ְ
ארוָ ואס
אוּן ְצוָ ואנְ ִציג יָ אר? אוּן פַ ְ
וֶ וען ֶמען זָ אגְ ט ָדאס ,וֶ ועלְ ן זֵ יי זִ י
ועקן?
אוֹיפְ וֶ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"א( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
פַ אלְ ט פוּן זַ יינֶ ע ַמ ְד ֵריגוֹת זָ אל עֶ ר
ימלֶ ,דער
קוּמט פוּן ִה ְ
ויסן ַאז ָדאס ְ
וִ ְ
עציעֶ ל
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ָדאס ְספֶּ ִ
ֵאייבֶּ ְ
עמאכְ ט ,כְּ ֵדי עֶ ר זָ אל זִ י
ַאזוֹי גֶ ַ
ישׁן ,עֶ ר זָ אל
נָ אכְ ַא ָמאל אוֹיפְ פְ ִר ְ
ָאנְ ֵהייבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל פוּן נֵ יי צוּ ִדינֶ ען
ארף
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ֶמען ַד ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אסנַ יי צוּ
עדן ָטאג ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן ָד ְ
יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטיין,
ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען פַ ְ
וָ ואס ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט :בַּ ת ק' כְּ בַ ת
כ' וּבַ ת כ' כְּ בַ ת ז' ,כּוּלָ ן ָשׁוִ ין לְ טוֹבָ ה.
ערט יָ אר
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז בַּ יי ִדי הוּנְ ֶד ְ
וייטער בַּ אנֵ ייט ַאזוֹי
ָהאט זִ יָ שׂ ָרה וַ ֶ
וִ וי זִ י וָ ואלְ ט נָ א גֶ עוֶ וען ְצוָ ואנְ ִציג

ערפַ אר וֶ וען ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א
אוּן ֶד ְ
עהן ַאז ֶדער עוֹלָ ם
ָהאט גֶ עזֶ ְ
ְשׁלָ אפְ ט ַאייןָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז זֵ יי
אר ְשׁלָ אפְ ן ,זֵ יי ִדינֶ ען שׁוֹין
וערן פַ ְ
וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי
ישׁט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
נִ ְ
ישׁ ֵקייטָ ,האט עֶ ר זֵ יי ָדאס
זֶ עלְ בֶּ ע פְ ִר ְ
ארוָ ואס ָהאט ֶא ְס ֵתּר זוֹכֶ ה
גֶ עזָ אגְ ט" ,פַ ְ
ערט
גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענִ יגְ ן אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג לֶ ענְ ֶדער? וַ וייל
זִ י ִאיז גֶ עוֶ וען ַאן ֵאיינִ ְיקל פוּן ָ ׂש ָרה
ערט זִ יבְּ ן
וָ ואס ָהאט גֶ עלֶ עבְּ ט הוּנְ ֶד ְ
אוּן ְצוָ ואנְ ִציג יָ אר"ָ .דאס ֵמיינְ ט
ַאז וַ וייל ָ ׂש ָרה ָהאט גֶ עלֶ עבְּ ט ִמיט
ישׁט
ישׁ ֵקייט ,זִ י ִאיז נִ ְ
ַאזַ א פְ ִר ְ
ערפַ אר
אר ְשׁלָ אפְ ןֶ ,ד ְ
וארן פַ ְ
גֶ עוָ ְ
ָהאט ִאיר ֵאיינִ ְיקל ֶא ְס ֵּתר זוֹכֶ ה
ערט
גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענִ יגְ ן אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג לֶ ענְ ֶדער ,אוּן
ערפַ אר  -זָ אגְ ט ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א פַ אר
ֶד ְ
זַ יינֶ ע ַתּלְ ִמ ִידים  -זָ אלְ ט ִאיר אוֹי
ישׁט זַ יין פַ ְ
נִ ְ
אר ְשׁלָ אפְ ן ,נָ אר ִדינֶ ען
ישׁ ֵקייט,
ער ְשׁ ְטן ִמיט פְ ִר ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט ִאיר אוֹי זוֹכֶ ה צוּ ַאיינְ קוֹיפְ ן
לֶ ענְ ֶדער אוּן וֶ ועלְ ְטן.
קוֹדשׁ פַּ ְר ַשׁת ַחיֵ י ָשׂ ָרה
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
תשס"ז לפ"ק(
76
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זִ יבְּ ן

אוּן

ערט
גֶ עלֶ עבְּ ט הוּנְ ֶד ְ
ְצוָ ואנְ ִציג יָ אר".
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ ִאיז זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער צוּ
ארוָ ואס
קוֹדם פַ ְ
אר ְשׁ ֵטייןֶ ,
פַ ְ
ערט
ארף ֶא ְס ֵתּר ֶקענִ יגְ ן אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
ַד ְ
זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג לֶ ענְ ֶדער וַ וייל
ערט זִ יבְּ ן
ָשׂ ָרה ָהאט גֶ עלֶ עבְּ ט הוּנְ ֶד ְ
ארוָ ואס
אוּן ְצוָ ואנְ ִציג יָ אר? אוּן פַ ְ
וֶ וען ֶמען זָ אגְ ט ָדאס ,וֶ ועלְ ן זֵ יי זִ י
ועקן?
אוֹיפְ וֶ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"א( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
פַ אלְ ט פוּן זַ יינֶ ע ַמ ְד ֵריגוֹת זָ אל עֶ ר
ימלֶ ,דער
קוּמט פוּן ִה ְ
ויסן ַאז ָדאס ְ
וִ ְ
עציעֶ ל
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ָדאס ְספֶּ ִ
ֵאייבֶּ ְ
עמאכְ ט ,כְּ ֵדי עֶ ר זָ אל זִ י
ַאזוֹי גֶ ַ
ישׁן ,עֶ ר זָ אל
נָ אכְ ַא ָמאל אוֹיפְ פְ ִר ְ
ָאנְ ֵהייבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל פוּן נֵ יי צוּ ִדינֶ ען
ארף
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ֶמען ַד ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אסנַ יי צוּ
עדן ָטאג ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן ָד ְ
יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטיין,
ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען פַ ְ
וָ ואס ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט :בַּ ת ק' כְּ בַ ת
כ' וּבַ ת כ' כְּ בַ ת ז' ,כּוּלָ ן ָשׁוִ ין לְ טוֹבָ ה.
ערט יָ אר
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז בַּ יי ִדי הוּנְ ֶד ְ
וייטער בַּ אנֵ ייט ַאזוֹי
ָהאט זִ יָ שׂ ָרה וַ ֶ
וִ וי זִ י וָ ואלְ ט נָ א גֶ עוֶ וען ְצוָ ואנְ ִציג

פר˘˙ חיי ˘ר‰

פר˘˙ חיי ˘ר‰

רוֹיס ֵקייט
יָ ארָ ,דאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִאיר גְ ְ
ַאז זִ י ָהאט זִ יְ ׁ ש ֶטענְ ִדיג בַּ אנֵ ייט.
ערפַ אר וֶ וען ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א
אוּן ֶד ְ
עהן ַאז ֶדער עוֹלָ ם
ָהאט גֶ עזֶ ְ
ְשׁלָ אפְ ט ַאייןָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז זֵ יי
אר ְשׁלָ אפְ ן ,זֵ יי ִדינֶ ען שׁוֹין
וערן פַ ְ
וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי
ישׁט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
נִ ְ
ישׁ ֵקייטָ ,האט עֶ ר זֵ יי ָדאס
זֶ עלְ בֶּ ע פְ ִר ְ
ארוָ ואס ָהאט ֶא ְס ֵתּר זוֹכֶ ה
גֶ עזָ אגְ ט" ,פַ ְ
ערט
גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענִ יגְ ן אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג לֶ ענְ ֶדער? וַ וייל
זִ י ִאיז גֶ עוֶ וען ַאן ֵאיינִ ְיקל פוּן ָ ׂש ָרה
ערט זִ יבְּ ן
וָ ואס ָהאט גֶ עלֶ עבְּ ט הוּנְ ֶד ְ
אוּן ְצוָ ואנְ ִציג יָ אר"ָ .דאס ֵמיינְ ט
ַאז וַ וייל ָ ׂש ָרה ָהאט גֶ עלֶ עבְּ ט ִמיט
ישׁט
ישׁ ֵקייט ,זִ י ִאיז נִ ְ
ַאזַ א פְ ִר ְ
ערפַ אר
אר ְשׁלָ אפְ ןֶ ,ד ְ
וארן פַ ְ
גֶ עוָ ְ
ָהאט ִאיר ֵאיינִ ְיקל ֶא ְס ֵּתר זוֹכֶ ה
ערט
גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענִ יגְ ן אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג לֶ ענְ ֶדער ,אוּן
ערפַ אר  -זָ אגְ ט ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א פַ אר
ֶד ְ
זַ יינֶ ע ַתּלְ ִמ ִידים  -זָ אלְ ט ִאיר אוֹי
ישׁט זַ יין פַ ְ
נִ ְ
אר ְשׁלָ אפְ ן ,נָ אר ִדינֶ ען
ישׁ ֵקייט,
ער ְשׁ ְטן ִמיט פְ ִר ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט ִאיר אוֹי זוֹכֶ ה צוּ ַאיינְ קוֹיפְ ן
לֶ ענְ ֶדער אוּן וֶ ועלְ ְטן.
קוֹדשׁ פַּ ְר ַשׁת ַחיֵ י ָשׂ ָרה
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
תשס"ז לפ"ק(
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זִ יבְּ ן

רוֹיס ֵקייט
יָ ארָ ,דאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִאיר גְ ְ
ַאז זִ י ָהאט זִ יְ ׁ ש ֶטענְ ִדיג בַּ אנֵ ייט.

אוּן

ערט
גֶ עלֶ עבְּ ט הוּנְ ֶד ְ
ְצוָ ואנְ ִציג יָ אר".
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ ִאיז זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער צוּ
ארוָ ואס
קוֹדם פַ ְ
אר ְשׁ ֵטייןֶ ,
פַ ְ
ערט
ארף ֶא ְס ֵתּר ֶקענִ יגְ ן אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
ַד ְ
זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג לֶ ענְ ֶדער וַ וייל
ערט זִ יבְּ ן
ָשׂ ָרה ָהאט גֶ עלֶ עבְּ ט הוּנְ ֶד ְ
ארוָ ואס
אוּן ְצוָ ואנְ ִציג יָ אר? אוּן פַ ְ
וֶ וען ֶמען זָ אגְ ט ָדאס ,וֶ ועלְ ן זֵ יי זִ י
ועקן?
אוֹיפְ וֶ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"א( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
פַ אלְ ט פוּן זַ יינֶ ע ַמ ְד ֵריגוֹת זָ אל עֶ ר
ימלֶ ,דער
קוּמט פוּן ִה ְ
ויסן ַאז ָדאס ְ
וִ ְ
עציעֶ ל
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ָדאס ְספֶּ ִ
ֵאייבֶּ ְ
עמאכְ ט ,כְּ ֵדי עֶ ר זָ אל זִ י
ַאזוֹי גֶ ַ
ישׁן ,עֶ ר זָ אל
נָ אכְ ַא ָמאל אוֹיפְ פְ ִר ְ
ָאנְ ֵהייבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל פוּן נֵ יי צוּ ִדינֶ ען
ארף
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ֶמען ַד ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אסנַ יי צוּ
עדן ָטאג ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן ָד ְ
יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטיין,
ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען פַ ְ
וָ ואס ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט :בַּ ת ק' כְּ בַ ת
כ' וּבַ ת כ' כְּ בַ ת ז' ,כּוּלָ ן ָשׁוִ ין לְ טוֹבָ ה.
ערט יָ אר
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז בַּ יי ִדי הוּנְ ֶד ְ
וייטער בַּ אנֵ ייט ַאזוֹי
ָהאט זִ יָ שׂ ָרה וַ ֶ
וִ וי זִ י וָ ואלְ ט נָ א גֶ עוֶ וען ְצוָ ואנְ ִציג

ערפַ אר וֶ וען ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א
אוּן ֶד ְ
עהן ַאז ֶדער עוֹלָ ם
ָהאט גֶ עזֶ ְ
ְשׁלָ אפְ ט ַאייןָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז זֵ יי
אר ְשׁלָ אפְ ן ,זֵ יי ִדינֶ ען שׁוֹין
וערן פַ ְ
וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי
ישׁט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
נִ ְ
ישׁ ֵקייטָ ,האט עֶ ר זֵ יי ָדאס
זֶ עלְ בֶּ ע פְ ִר ְ
ארוָ ואס ָהאט ֶא ְס ֵתּר זוֹכֶ ה
גֶ עזָ אגְ ט" ,פַ ְ
ערט
גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענִ יגְ ן אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג לֶ ענְ ֶדער? וַ וייל
זִ י ִאיז גֶ עוֶ וען ַאן ֵאיינִ ְיקל פוּן ָ ׂש ָרה
ערט זִ יבְּ ן
וָ ואס ָהאט גֶ עלֶ עבְּ ט הוּנְ ֶד ְ
אוּן ְצוָ ואנְ ִציג יָ אר"ָ .דאס ֵמיינְ ט
ַאז וַ וייל ָ ׂש ָרה ָהאט גֶ עלֶ עבְּ ט ִמיט
ישׁט
ישׁ ֵקייט ,זִ י ִאיז נִ ְ
ַאזַ א פְ ִר ְ
ערפַ אר
אר ְשׁלָ אפְ ןֶ ,ד ְ
וארן פַ ְ
גֶ עוָ ְ
ָהאט ִאיר ֵאיינִ ְיקל ֶא ְס ֵּתר זוֹכֶ ה
ערט
גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענִ יגְ ן אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג לֶ ענְ ֶדער ,אוּן
ערפַ אר  -זָ אגְ ט ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א פַ אר
ֶד ְ
זַ יינֶ ע ַתּלְ ִמ ִידים  -זָ אלְ ט ִאיר אוֹי
ישׁט זַ יין פַ ְ
נִ ְ
אר ְשׁלָ אפְ ן ,נָ אר ִדינֶ ען
ישׁ ֵקייט,
ער ְשׁ ְטן ִמיט פְ ִר ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט ִאיר אוֹי זוֹכֶ ה צוּ ַאיינְ קוֹיפְ ן
לֶ ענְ ֶדער אוּן וֶ ועלְ ְטן.
קוֹדשׁ פַּ ְר ַשׁת ַחיֵ י ָשׂ ָרה
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
תשס"ז לפ"ק(
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אוּן

ערט
גֶ עלֶ עבְּ ט הוּנְ ֶד ְ
ְצוָ ואנְ ִציג יָ אר".
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ ִאיז זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער צוּ
ארוָ ואס
קוֹדם פַ ְ
אר ְשׁ ֵטייןֶ ,
פַ ְ
ערט
ארף ֶא ְס ֵתּר ֶקענִ יגְ ן אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
ַד ְ
זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג לֶ ענְ ֶדער וַ וייל
ערט זִ יבְּ ן
ָשׂ ָרה ָהאט גֶ עלֶ עבְּ ט הוּנְ ֶד ְ
ארוָ ואס
אוּן ְצוָ ואנְ ִציג יָ אר? אוּן פַ ְ
וֶ וען ֶמען זָ אגְ ט ָדאס ,וֶ ועלְ ן זֵ יי זִ י
ועקן?
אוֹיפְ וֶ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"א( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
פַ אלְ ט פוּן זַ יינֶ ע ַמ ְד ֵריגוֹת זָ אל עֶ ר
ימלֶ ,דער
קוּמט פוּן ִה ְ
ויסן ַאז ָדאס ְ
וִ ְ
עציעֶ ל
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ָדאס ְספֶּ ִ
ֵאייבֶּ ְ
עמאכְ ט ,כְּ ֵדי עֶ ר זָ אל זִ י
ַאזוֹי גֶ ַ
ישׁן ,עֶ ר זָ אל
נָ אכְ ַא ָמאל אוֹיפְ פְ ִר ְ
ָאנְ ֵהייבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל פוּן נֵ יי צוּ ִדינֶ ען
ארף
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ֶמען ַד ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אסנַ יי צוּ
עדן ָטאג ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן ָד ְ
יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטיין,
ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען פַ ְ
וָ ואס ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט :בַּ ת ק' כְּ בַ ת
כ' וּבַ ת כ' כְּ בַ ת ז' ,כּוּלָ ן ָשׁוִ ין לְ טוֹבָ ה.
ערט יָ אר
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז בַּ יי ִדי הוּנְ ֶד ְ
וייטער בַּ אנֵ ייט ַאזוֹי
ָהאט זִ יָ שׂ ָרה וַ ֶ
וִ וי זִ י וָ ואלְ ט נָ א גֶ עוֶ וען ְצוָ ואנְ ִציג

פר˘˙ חיי ˘ר‰

פר˘˙ חיי ˘ר‰

רוֹיס ֵקייט
יָ ארָ ,דאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִאיר גְ ְ
ַאז זִ י ָהאט זִ יְ ׁ ש ֶטענְ ִדיג בַּ אנֵ ייט.
ערפַ אר וֶ וען ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א
אוּן ֶד ְ
עהן ַאז ֶדער עוֹלָ ם
ָהאט גֶ עזֶ ְ
ְשׁלָ אפְ ט ַאייןָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז זֵ יי
אר ְשׁלָ אפְ ן ,זֵ יי ִדינֶ ען שׁוֹין
וערן פַ ְ
וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי
ישׁט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
נִ ְ
ישׁ ֵקייטָ ,האט עֶ ר זֵ יי ָדאס
זֶ עלְ בֶּ ע פְ ִר ְ
ארוָ ואס ָהאט ֶא ְס ֵתּר זוֹכֶ ה
גֶ עזָ אגְ ט" ,פַ ְ
ערט
גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענִ יגְ ן אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג לֶ ענְ ֶדער? וַ וייל
זִ י ִאיז גֶ עוֶ וען ַאן ֵאיינִ ְיקל פוּן ָ ׂש ָרה
ערט זִ יבְּ ן
וָ ואס ָהאט גֶ עלֶ עבְּ ט הוּנְ ֶד ְ
אוּן ְצוָ ואנְ ִציג יָ אר"ָ .דאס ֵמיינְ ט
ַאז וַ וייל ָ ׂש ָרה ָהאט גֶ עלֶ עבְּ ט ִמיט
ישׁט
ישׁ ֵקייט ,זִ י ִאיז נִ ְ
ַאזַ א פְ ִר ְ
ערפַ אר
אר ְשׁלָ אפְ ןֶ ,ד ְ
וארן פַ ְ
גֶ עוָ ְ
ָהאט ִאיר ֵאיינִ ְיקל ֶא ְס ֵּתר זוֹכֶ ה
ערט
גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענִ יגְ ן אוֹיף הוּנְ ֶד ְ
זִ יבְּ ן אוּן ְצוָ ואנְ ִציג לֶ ענְ ֶדער ,אוּן
ערפַ אר  -זָ אגְ ט ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א פַ אר
ֶד ְ
זַ יינֶ ע ַתּלְ ִמ ִידים  -זָ אלְ ט ִאיר אוֹי
ישׁט זַ יין פַ ְ
נִ ְ
אר ְשׁלָ אפְ ן ,נָ אר ִדינֶ ען
ישׁ ֵקייט,
ער ְשׁ ְטן ִמיט פְ ִר ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט ִאיר אוֹי זוֹכֶ ה צוּ ַאיינְ קוֹיפְ ן
לֶ ענְ ֶדער אוּן וֶ ועלְ ְטן.
קוֹדשׁ פַּ ְר ַשׁת ַחיֵ י ָשׂ ָרה
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
תשס"ז לפ"ק(
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ל

ייט ְשׁן ִדי
וּמ ּ ָ ׂשאַ .ט ְ
דוּמה ַ
וּמ ׁ ְש ָמע וְ ָ
ִ
)הבִ יאוֹ ַה ִח ָיד"א
ֵ
ְמפָ ְר ִשׁים
בְּ נַ ַחל ְק ִ
"וּמ ׁ ְש ָמע"
דוּמים עַ ל פָּ סוּק זֶ ה(ִ :
דוּמה"  -אוּן
ערן" ,וְ ָ
ארף ֶה ְ
 ֶמען ַד ְיידן.
"וּמ ּ ָ ׂשא"  -אוּן לַ ְ
ְשׁוַ וייגְ ןַ ,

וְ ַאבְ ָר ָהם זָ ֵקן ָּבא ַּביָ ִמים וַ ה'
בֵּ ַרֶ את ַאבְ ָר ָהם בַּ כֹּל.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ִדי
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶה ְמ ֵשׁ פוּן ָאנְ ֵהייבּ פָּ סוּק :וְ ַאבְ ָר ָהם
זָ ֵקן בָּ א ַּביָ ִמים ,צוּם סוֹף פָּ סוּק:
וַ ה' בֵּ ַרֶ את ַאבְ ָר ָהם בַּ כֹּל ,לוֹיט
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רע"ב( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק
ֲ
ַהיּוֹם ִאם בְּ קוֹלוֹ ִתּ ְשׁ ָמעוּ ,עֶ ס ִאיז ַא
בוֹדת ה'ַ ,אז ֶמען
רוֹיסער כְּ לַ ל ִאין ֲע ַ
גְ ֶ
קוּקן אוֹיפְ ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג,
זָ אל נָ אר ְ
ישׁט ְט ַראכְ ְטן וָ ואס עֶ ס
ֶמען זָ אל נִ ְ
ישׁט וָ ואס
ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן ,אוּן נִ ְ
ארגְ ן ,וֵ וייל גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך
גֵ ייט זַ יין ָמ ְ
וערט ַא ֶמענְ ְטשׁ צוּבְּ ָראכְ ן וֶ וען עֶ ר
וֶ ְ
ְט ַראכְ ט וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן,
ארגְ ט זִ י וָ ואס וֶ ועט זַ יין
אוּן עֶ ר זָ ְ
ארגְ ןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען ְט ַראכְ ט
ָמ ְ
נָ אר פוּנֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,וָ ואס
רוּח
ֶקען ִאיַ היינְ ט ַמאכְ ן ַא נַ ַחת ַ
ער ְשׁ ְטן ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
יח.
ַמ ְצלִ ַ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ו(ִ :די עִ ָיקר ְתּשׁוּבָ ה ִאיז
ערן בִּ זְ יוֹנוֹת אוּן ְשׁוַ וייגְ ןָ ,אבֶּ ער
צוּ ֶה ְ
ארף ֶמען גֵ יין
צוּקוּמען צוּ ֶדעםַ ,ד ְ
ֶ
צוּ
צוּ ַא ַצ ִדיק וָ ואס עֶ ר ַשׁיינְ ט ַא ַריין ַא
אר ֶקע ֱאמוּנָ ה ִאין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן ,אוּן נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען
צוּם ְ
ער ַהאלְ ְטן וֶ וען ֶמען כַ אפְּ ט
זִ יֶ ד ְ
גוּטע בִּ זָ יוֹן.
ַא ַריין ַא ֶ
וּמ ׁ ְש ָמע -
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ִ
ערט זִ י צוּ צוּם
וֶ וען ֶמען ֶה ְ
ַצ ִדיקֶ ,מען ָהאט ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמים,
עמאלְ ְטס ֶקען ֶמען זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
ֶד ָ
וּמ ּ ָ ׂשא -
דוּמה  -צוּ ֶקענֶ ען ְשׁוַ וייגְ ןַ ,
וְ ָ
יידן ,אוּן ַאזוֹי ַא ִריבֶּ ער גֵ יין ִדי
אוּן לַ ְ
לֶ עבְּ ן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט בְּ ָשׁלוֹם.

ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי ַמ ֲעלָ ה פוּן
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ,בָּ א בַּ יָ ִמים
עקוּקט אוֹיפְ ן
ְ
 עֶ ר ָהאט נָ אר גֶעצט
ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,וָ ואס ֶקען ִאי יֶ ְ
ערפַ אר ,וַ ה'
גוּטע זַ אֶ ,ד ְ
טוּהן ַא ֶ
ְ
בֵּ ַרֶ את ַאבְ ָר ָהם בַּ כֹּל ָ -האט עֶ ר
יח גֶ עוֶ ועןַ ,אז ֶדער
ַאזוֹי גוּט ַמ ְצלִ ַ

ישׁית פַּ ְר ַשׁת ַחיֵ י ָ ׂש ָרה
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
תשס"ד לפ"ק(
76
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ייט ְשׁן ִדי
וּמ ּ ָ ׂשאַ .ט ְ
דוּמה ַ
וּמ ׁ ְש ָמע וְ ָ
ִ
)הבִ יאוֹ ַה ִח ָיד"א
ֵ
ְמפָ ְר ִשׁים
בְּ נַ ַחל ְק ִ
"וּמ ׁ ְש ָמע"
דוּמים עַ ל פָּ סוּק זֶ ה(ִ :
דוּמה"  -אוּן
ערן" ,וְ ָ
ארף ֶה ְ
 ֶמען ַד ְיידן.
"וּמ ּ ָ ׂשא"  -אוּן לַ ְ
ְשׁוַ וייגְ ןַ ,
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ו(ִ :די עִ ָיקר ְתּשׁוּבָ ה ִאיז
ערן בִּ זְ יוֹנוֹת אוּן ְשׁוַ וייגְ ןָ ,אבֶּ ער
צוּ ֶה ְ
ארף ֶמען גֵ יין
צוּקוּמען צוּ ֶדעםַ ,ד ְ
ֶ
צוּ
צוּ ַא ַצ ִדיק וָ ואס עֶ ר ַשׁיינְ ט ַא ַריין ַא
אר ֶקע ֱאמוּנָ ה ִאין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן ,אוּן נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען
צוּם ְ
ער ַהאלְ ְטן וֶ וען ֶמען כַ אפְּ ט
זִ יֶ ד ְ
גוּטע בִּ זָ יוֹן.
ַא ַריין ַא ֶ
וּמ ׁ ְש ָמע -
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ִ
ערט זִ י צוּ צוּם
וֶ וען ֶמען ֶה ְ
ַצ ִדיקֶ ,מען ָהאט ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמים,
עמאלְ ְטס ֶקען ֶמען זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
ֶד ָ
וּמ ּ ָ ׂשא -
דוּמה  -צוּ ֶקענֶ ען ְשׁוַ וייגְ ןַ ,
וְ ָ
יידן ,אוּן ַאזוֹי ַא ִריבֶּ ער גֵ יין ִדי
אוּן לַ ְ
לֶ עבְּ ן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט בְּ ָשׁלוֹם.
ישׁית פַּ ְר ַשׁת ַחיֵ י ָ ׂש ָרה
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
תשס"ד לפ"ק(
76

פר˘˙ חיי ˘ר‰

ל

פר˘˙ חיי ˘ר‰

וְ ַאבְ ָר ָהם זָ ֵקן ָּבא ַּביָ ִמים וַ ה'
בֵּ ַרֶ את ַאבְ ָר ָהם בַּ כֹּל.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ִדי
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶה ְמ ֵשׁ פוּן ָאנְ ֵהייבּ פָּ סוּק :וְ ַאבְ ָר ָהם
זָ ֵקן בָּ א ַּביָ ִמים ,צוּם סוֹף פָּ סוּק:
וַ ה' בֵּ ַרֶ את ַאבְ ָר ָהם בַּ כֹּל ,לוֹיט
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רע"ב( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק
ֲ
ַהיּוֹם ִאם בְּ קוֹלוֹ ִתּ ְשׁ ָמעוּ ,עֶ ס ִאיז ַא
בוֹדת ה'ַ ,אז ֶמען
רוֹיסער כְּ לַ ל ִאין ֲע ַ
גְ ֶ
קוּקן אוֹיפְ ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג,
זָ אל נָ אר ְ
ישׁט ְט ַראכְ ְטן וָ ואס עֶ ס
ֶמען זָ אל נִ ְ
ישׁט וָ ואס
ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן ,אוּן נִ ְ
ארגְ ן ,וֵ וייל גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך
גֵ ייט זַ יין ָמ ְ
וערט ַא ֶמענְ ְטשׁ צוּבְּ ָראכְ ן וֶ וען עֶ ר
וֶ ְ
ְט ַראכְ ט וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן,
ארגְ ט זִ י וָ ואס וֶ ועט זַ יין
אוּן עֶ ר זָ ְ
ארגְ ןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען ְט ַראכְ ט
ָמ ְ
נָ אר פוּנֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,וָ ואס
רוּח
ֶקען ִאיַ היינְ ט ַמאכְ ן ַא נַ ַחת ַ
ער ְשׁ ְטן ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
יח.
ַמ ְצלִ ַ
ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי ַמ ֲעלָ ה פוּן
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ,בָּ א בַּ יָ ִמים
עקוּקט אוֹיפְ ן
ְ
 עֶ ר ָהאט נָ אר גֶעצט
ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,וָ ואס ֶקען ִאי יֶ ְ
ערפַ אר ,וַ ה'
גוּטע זַ אֶ ,ד ְ
טוּהן ַא ֶ
ְ
בֵּ ַרֶ את ַאבְ ָר ָהם בַּ כֹּל ָ -האט עֶ ר
יח גֶ עוֶ ועןַ ,אז ֶדער
ַאזוֹי גוּט ַמ ְצלִ ַ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ל

ייט ְשׁן ִדי
וּמ ּ ָ ׂשאַ .ט ְ
דוּמה ַ
וּמ ׁ ְש ָמע וְ ָ
ִ
)הבִ יאוֹ ַה ִח ָיד"א
ֵ
ְמפָ ְר ִשׁים
בְּ נַ ַחל ְק ִ
"וּמ ׁ ְש ָמע"
דוּמים עַ ל פָּ סוּק זֶ ה(ִ :
דוּמה"  -אוּן
ערן" ,וְ ָ
ארף ֶה ְ
 ֶמען ַד ְיידן.
"וּמ ּ ָ ׂשא"  -אוּן לַ ְ
ְשׁוַ וייגְ ןַ ,

וְ ַאבְ ָר ָהם זָ ֵקן ָּבא ַּביָ ִמים וַ ה'
בֵּ ַרֶ את ַאבְ ָר ָהם בַּ כֹּל.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ִדי
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶה ְמ ֵשׁ פוּן ָאנְ ֵהייבּ פָּ סוּק :וְ ַאבְ ָר ָהם
זָ ֵקן בָּ א ַּביָ ִמים ,צוּם סוֹף פָּ סוּק:
וַ ה' בֵּ ַרֶ את ַאבְ ָר ָהם בַּ כֹּל ,לוֹיט
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רע"ב( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק
ֲ
ַהיּוֹם ִאם בְּ קוֹלוֹ ִתּ ְשׁ ָמעוּ ,עֶ ס ִאיז ַא
בוֹדת ה'ַ ,אז ֶמען
רוֹיסער כְּ לַ ל ִאין ֲע ַ
גְ ֶ
קוּקן אוֹיפְ ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג,
זָ אל נָ אר ְ
ישׁט ְט ַראכְ ְטן וָ ואס עֶ ס
ֶמען זָ אל נִ ְ
ישׁט וָ ואס
ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן ,אוּן נִ ְ
ארגְ ן ,וֵ וייל גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך
גֵ ייט זַ יין ָמ ְ
וערט ַא ֶמענְ ְטשׁ צוּבְּ ָראכְ ן וֶ וען עֶ ר
וֶ ְ
ְט ַראכְ ט וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן,
ארגְ ט זִ י וָ ואס וֶ ועט זַ יין
אוּן עֶ ר זָ ְ
ארגְ ןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען ְט ַראכְ ט
ָמ ְ
נָ אר פוּנֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,וָ ואס
רוּח
ֶקען ִאיַ היינְ ט ַמאכְ ן ַא נַ ַחת ַ
ער ְשׁ ְטן ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
יח.
ַמ ְצלִ ַ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ו(ִ :די עִ ָיקר ְתּשׁוּבָ ה ִאיז
ערן בִּ זְ יוֹנוֹת אוּן ְשׁוַ וייגְ ןָ ,אבֶּ ער
צוּ ֶה ְ
ארף ֶמען גֵ יין
צוּקוּמען צוּ ֶדעםַ ,ד ְ
ֶ
צוּ
צוּ ַא ַצ ִדיק וָ ואס עֶ ר ַשׁיינְ ט ַא ַריין ַא
אר ֶקע ֱאמוּנָ ה ִאין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן ,אוּן נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען
צוּם ְ
ער ַהאלְ ְטן וֶ וען ֶמען כַ אפְּ ט
זִ יֶ ד ְ
גוּטע בִּ זָ יוֹן.
ַא ַריין ַא ֶ
וּמ ׁ ְש ָמע -
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ִ
ערט זִ י צוּ צוּם
וֶ וען ֶמען ֶה ְ
ַצ ִדיקֶ ,מען ָהאט ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמים,
עמאלְ ְטס ֶקען ֶמען זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
ֶד ָ
וּמ ּ ָ ׂשא -
דוּמה  -צוּ ֶקענֶ ען ְשׁוַ וייגְ ןַ ,
וְ ָ
יידן ,אוּן ַאזוֹי ַא ִריבֶּ ער גֵ יין ִדי
אוּן לַ ְ
לֶ עבְּ ן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט בְּ ָשׁלוֹם.

ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי ַמ ֲעלָ ה פוּן
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ,בָּ א בַּ יָ ִמים
עקוּקט אוֹיפְ ן
ְ
 עֶ ר ָהאט נָ אר גֶעצט
ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,וָ ואס ֶקען ִאי יֶ ְ
ערפַ אר ,וַ ה'
גוּטע זַ אֶ ,ד ְ
טוּהן ַא ֶ
ְ
בֵּ ַרֶ את ַאבְ ָר ָהם בַּ כֹּל ָ -האט עֶ ר
יח גֶ עוֶ ועןַ ,אז ֶדער
ַאזוֹי גוּט ַמ ְצלִ ַ

ישׁית פַּ ְר ַשׁת ַחיֵ י ָ ׂש ָרה
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
תשס"ד לפ"ק(
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ייט ְשׁן ִדי
וּמ ּ ָ ׂשאַ .ט ְ
דוּמה ַ
וּמ ׁ ְש ָמע וְ ָ
ִ
)הבִ יאוֹ ַה ִח ָיד"א
ֵ
ְמפָ ְר ִשׁים
בְּ נַ ַחל ְק ִ
"וּמ ׁ ְש ָמע"
דוּמים עַ ל פָּ סוּק זֶ ה(ִ :
דוּמה"  -אוּן
ערן" ,וְ ָ
ארף ֶה ְ
 ֶמען ַד ְיידן.
"וּמ ּ ָ ׂשא"  -אוּן לַ ְ
ְשׁוַ וייגְ ןַ ,
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ו(ִ :די עִ ָיקר ְתּשׁוּבָ ה ִאיז
ערן בִּ זְ יוֹנוֹת אוּן ְשׁוַ וייגְ ןָ ,אבֶּ ער
צוּ ֶה ְ
ארף ֶמען גֵ יין
צוּקוּמען צוּ ֶדעםַ ,ד ְ
ֶ
צוּ
צוּ ַא ַצ ִדיק וָ ואס עֶ ר ַשׁיינְ ט ַא ַריין ַא
אר ֶקע ֱאמוּנָ ה ִאין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן ,אוּן נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען
צוּם ְ
ער ַהאלְ ְטן וֶ וען ֶמען כַ אפְּ ט
זִ יֶ ד ְ
גוּטע בִּ זָ יוֹן.
ַא ַריין ַא ֶ
וּמ ׁ ְש ָמע -
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ִ
ערט זִ י צוּ צוּם
וֶ וען ֶמען ֶה ְ
ַצ ִדיקֶ ,מען ָהאט ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמים,
עמאלְ ְטס ֶקען ֶמען זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
ֶד ָ
וּמ ּ ָ ׂשא -
דוּמה  -צוּ ֶקענֶ ען ְשׁוַ וייגְ ןַ ,
וְ ָ
יידן ,אוּן ַאזוֹי ַא ִריבֶּ ער גֵ יין ִדי
אוּן לַ ְ
לֶ עבְּ ן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט בְּ ָשׁלוֹם.
ישׁית פַּ ְר ַשׁת ַחיֵ י ָ ׂש ָרה
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
תשס"ד לפ"ק(
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וְ ַאבְ ָר ָהם זָ ֵקן ָּבא ַּביָ ִמים וַ ה'
בֵּ ַרֶ את ַאבְ ָר ָהם בַּ כֹּל.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ִדי
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶה ְמ ֵשׁ פוּן ָאנְ ֵהייבּ פָּ סוּק :וְ ַאבְ ָר ָהם
זָ ֵקן בָּ א ַּביָ ִמים ,צוּם סוֹף פָּ סוּק:
וַ ה' בֵּ ַרֶ את ַאבְ ָר ָהם בַּ כֹּל ,לוֹיט
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רע"ב( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק
ֲ
ַהיּוֹם ִאם בְּ קוֹלוֹ ִתּ ְשׁ ָמעוּ ,עֶ ס ִאיז ַא
בוֹדת ה'ַ ,אז ֶמען
רוֹיסער כְּ לַ ל ִאין ֲע ַ
גְ ֶ
קוּקן אוֹיפְ ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג,
זָ אל נָ אר ְ
ישׁט ְט ַראכְ ְטן וָ ואס עֶ ס
ֶמען זָ אל נִ ְ
ישׁט וָ ואס
ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן ,אוּן נִ ְ
ארגְ ן ,וֵ וייל גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך
גֵ ייט זַ יין ָמ ְ
וערט ַא ֶמענְ ְטשׁ צוּבְּ ָראכְ ן וֶ וען עֶ ר
וֶ ְ
ְט ַראכְ ט וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן,
ארגְ ט זִ י וָ ואס וֶ ועט זַ יין
אוּן עֶ ר זָ ְ
ארגְ ןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען ְט ַראכְ ט
ָמ ְ
נָ אר פוּנֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,וָ ואס
רוּח
ֶקען ִאיַ היינְ ט ַמאכְ ן ַא נַ ַחת ַ
ער ְשׁ ְטן ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
יח.
ַמ ְצלִ ַ
ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי ַמ ֲעלָ ה פוּן
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ,בָּ א בַּ יָ ִמים
עקוּקט אוֹיפְ ן
ְ
 עֶ ר ָהאט נָ אר גֶעצט
ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,וָ ואס ֶקען ִאי יֶ ְ
ערפַ אר ,וַ ה'
גוּטע זַ אֶ ,ד ְ
טוּהן ַא ֶ
ְ
בֵּ ַרֶ את ַאבְ ָר ָהם בַּ כֹּל ָ -האט עֶ ר
יח גֶ עוֶ ועןַ ,אז ֶדער
ַאזוֹי גוּט ַמ ְצלִ ַ
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ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט
ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ִמיט ַאלֶ עם ְ

ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
עצט
ָהאט ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ פּוּנְ ְקט יֶ ְ
גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ֱאלִ יעֶ זֶ רַ ,אז עֶ ר ָהאט
עדן צוּם
עדן צוּ ֶר ְ
ערנְ ט יֶ ְ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן?
ֵאייבֶּ ְ

הי ַה ָשּׁ ַמיִ ם
יע בַּ ה' ֱא ֵ
וְ ַא ְשׁבִּ ֲ
אהי ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר א
וֵ ֵ
ִת ַקּח ִא ָשׁה לִ בְ נִ י ִמבְּ נוֹת ַהכְּ נַ ֲענִ י ֲא ֶשׁר
יוֹשׁב בְּ ִק ְרבּוַֹ .אבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ
ָאנֹכִ י ֵ
זָ אגְ ט פַ אר זַ יין ְקנֶ עכְ ט ֱאלִ יעֶ זֶ רִ :אי
אמען פוּנֶ עם
אשׁוֶ וער ִדיִ אין נָ ֶ
בַּ ְ
אשׁעפֶ ער פוּן ִדי
ער ְשׁ ְטן ֶדער בַּ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
ימל אוּן פוּן ִדי עֶ ְרדַ ,אז דוּ זָ אלְ ְסט
ִה ְ
עמען ַא פְ רוֹי פַ אר ַמיין
ישׁט נֶ ֶ
נִ ְ
זוּהן פוּן כְּ נַ עַ ן .זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ְ
הי
ַר ִשׁ"יָ :א ַמר לוֹ עַ כְ ָשׁיו הוּא ֱא ַ
אהי ָה ָא ֶרץֶ ,שׁ ִה ְרגַ לְ ִתּיו
ַה ָשׁ ַמיִ ם וֵ ֵ
בְּ פִ י ַהבְּ ִריּוֹתֲ ,אבָ ל כְּ ֶשׁלְ ָק ַחנִ י ִמבֵּ ית
הי
הי ַה ָשׁ ַמיִ ם וְ א ֱא ַ
ָאבִ י ָהיָ ה ֱא ַ
ָה ָא ֶרץֶ ,שּׁא ָהיוּ בָּ ֵאי עוֹלָ ם ַמכִּ ִירים
וּשׁמוֹ א ָהיָ ה ָרגִ יל בָּ ָא ֶרץ.
בּוְֹ ,
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
עקוּמען,
ֶ
ֱאלִ יעֶ זֶ ר :פַ אר ִאי בִּ ין גֶ
עוואוּסט
ְ
ישׁט גֶ
ָהאבְּ ן ֶמענְ ְט ְשׁן נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ִאיָ האבּ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטנְ ס
ַא ַריין גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עצט
אמען אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן יֶ ְ
נָ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ֶדער
ִאיז שׁוֹין ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער אוֹי אוֹיף ֶדער עֶ ְרד,
בַּ ֶ

יט"אַ ,אז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ַאזוֹי וִ וי ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט
עטן ֱאלִ יעֶ זֶ ר עֶ ר זָ אל זוּכְ ן ַא
גֶ עבֶּ ְ
ִשׁידוּ פַ אר יִ ְצ ָחק ,אוּן ֱאלִ יעֶ זֶ ר ָהאט
ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן צוּ פְ ֶרעגְ ן אוּלַ י א תֹאבֶ ה
ָה ִא ָשּׁה לָ לֶ כֶ ת ַא ֲח ַרי ֶאל ָה ָא ֶרץ ַהזֹּאת,
ישׁט וֶ ועלְ ן
יידל נִ ְ
ֶאפְ ָשׁר וֶ ועט ִדי ֵמ ְ
קוּמען ָדא וואוֹינֶ ען? ָהאט ִאים
ֶ
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ גֶ עזָ אגְ ט ִאיָ האבּ
ער ְשׁ ְטן
ַא ָראפְּ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ויסן ַאז עֶ ר ִאיז ָדא
ַאז ֶמען זָ אל וִ ְ
עדע זַ א
אוֹיף ֶדער עֶ ְרד אוֹי ,אוּן יֶ ֶ
ערעכְ נְ ט פוּנֶ עם
אוֹיסגֶ ֶ
ִאיז פּוּנְ ְק ְטלִ יְ 
ער ְשׁ ְטןְ ,מ ֵמילָ א וָ ואס ִאיז ַדיין
ֵאייבֶּ ְ
ועסט וֶ ועלְ ן,
פְּ ָראבְּ לֶ עם? וָ ואס דוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן,
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ועסטוּ בֶּ ְ
וֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִדיר
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ן.

ימן ו(
תּוֹרה ַחיֵ י ָשׂ ָרה ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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אקע גֶ עוֶ וען ,וִ וי ִדי
אוּן ַאזוֹי ִאיז ַט ֶ
ער ֵציילְ ט בַּ ֲא ִריכוּת וִ וי
תּוֹרה ֶד ְ
ָ
עטן ֶדעם
ַאזוֹי ֱאלִ יעֶ זֶ ר ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ער ְשׁ ְטן אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה
עהאלְ פְ ן ,אוּן ִדי ָ
ָהאט ִאים גֶ ָ
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ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט
ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ִמיט ַאלֶ עם ְ

ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
עצט
ָהאט ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ פּוּנְ ְקט יֶ ְ
גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ֱאלִ יעֶ זֶ רַ ,אז עֶ ר ָהאט
עדן צוּם
עדן צוּ ֶר ְ
ערנְ ט יֶ ְ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן?
ֵאייבֶּ ְ

הי ַה ָשּׁ ַמיִ ם
יע בַּ ה' ֱא ֵ
וְ ַא ְשׁבִּ ֲ
אהי ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר א
וֵ ֵ
ִת ַקּח ִא ָשׁה לִ בְ נִ י ִמבְּ נוֹת ַהכְּ נַ ֲענִ י ֲא ֶשׁר
יוֹשׁב בְּ ִק ְרבּוַֹ .אבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ
ָאנֹכִ י ֵ
זָ אגְ ט פַ אר זַ יין ְקנֶ עכְ ט ֱאלִ יעֶ זֶ רִ :אי
אמען פוּנֶ עם
אשׁוֶ וער ִדיִ אין נָ ֶ
בַּ ְ
אשׁעפֶ ער פוּן ִדי
ער ְשׁ ְטן ֶדער בַּ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
ימל אוּן פוּן ִדי עֶ ְרדַ ,אז דוּ זָ אלְ ְסט
ִה ְ
עמען ַא פְ רוֹי פַ אר ַמיין
ישׁט נֶ ֶ
נִ ְ
זוּהן פוּן כְּ נַ עַ ן .זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ְ
הי
ַר ִשׁ"יָ :א ַמר לוֹ עַ כְ ָשׁיו הוּא ֱא ַ
אהי ָה ָא ֶרץֶ ,שׁ ִה ְרגַ לְ ִתּיו
ַה ָשׁ ַמיִ ם וֵ ֵ
בְּ פִ י ַהבְּ ִריּוֹתֲ ,אבָ ל כְּ ֶשׁלְ ָק ַחנִ י ִמבֵּ ית
הי
הי ַה ָשׁ ַמיִ ם וְ א ֱא ַ
ָאבִ י ָהיָ ה ֱא ַ
ָה ָא ֶרץֶ ,שּׁא ָהיוּ בָּ ֵאי עוֹלָ ם ַמכִּ ִירים
וּשׁמוֹ א ָהיָ ה ָרגִ יל בָּ ָא ֶרץ.
בּוְֹ ,
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
עקוּמען,
ֶ
ֱאלִ יעֶ זֶ ר :פַ אר ִאי בִּ ין גֶ
עוואוּסט
ְ
ישׁט גֶ
ָהאבְּ ן ֶמענְ ְט ְשׁן נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ִאיָ האבּ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטנְ ס
ַא ַריין גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עצט
אמען אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן יֶ ְ
נָ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ֶדער
ִאיז שׁוֹין ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער אוֹי אוֹיף ֶדער עֶ ְרד,
בַּ ֶ

יט"אַ ,אז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ַאזוֹי וִ וי ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט
עטן ֱאלִ יעֶ זֶ ר עֶ ר זָ אל זוּכְ ן ַא
גֶ עבֶּ ְ
ִשׁידוּ פַ אר יִ ְצ ָחק ,אוּן ֱאלִ יעֶ זֶ ר ָהאט
ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן צוּ פְ ֶרעגְ ן אוּלַ י א תֹאבֶ ה
ָה ִא ָשּׁה לָ לֶ כֶ ת ַא ֲח ַרי ֶאל ָה ָא ֶרץ ַהזֹּאת,
ישׁט וֶ ועלְ ן
יידל נִ ְ
ֶאפְ ָשׁר וֶ ועט ִדי ֵמ ְ
קוּמען ָדא וואוֹינֶ ען? ָהאט ִאים
ֶ
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ גֶ עזָ אגְ ט ִאיָ האבּ
ער ְשׁ ְטן
ַא ָראפְּ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ויסן ַאז עֶ ר ִאיז ָדא
ַאז ֶמען זָ אל וִ ְ
עדע זַ א
אוֹיף ֶדער עֶ ְרד אוֹי ,אוּן יֶ ֶ
ערעכְ נְ ט פוּנֶ עם
אוֹיסגֶ ֶ
ִאיז פּוּנְ ְק ְטלִ יְ 
ער ְשׁ ְטןְ ,מ ֵמילָ א וָ ואס ִאיז ַדיין
ֵאייבֶּ ְ
ועסט וֶ ועלְ ן,
פְּ ָראבְּ לֶ עם? וָ ואס דוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן,
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ועסטוּ בֶּ ְ
וֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִדיר
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ן.

ימן ו(
תּוֹרה ַחיֵ י ָשׂ ָרה ִס ָ
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ער ֵציילְ ט בַּ ֲא ִריכוּת וִ וי
תּוֹרה ֶד ְ
ָ
עטן ֶדעם
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ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט
ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ִמיט ַאלֶ עם ְ

ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
עצט
ָהאט ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ פּוּנְ ְקט יֶ ְ
גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ֱאלִ יעֶ זֶ רַ ,אז עֶ ר ָהאט
עדן צוּם
עדן צוּ ֶר ְ
ערנְ ט יֶ ְ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן?
ֵאייבֶּ ְ

הי ַה ָשּׁ ַמיִ ם
יע בַּ ה' ֱא ֵ
וְ ַא ְשׁבִּ ֲ
אהי ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר א
וֵ ֵ
ִת ַקּח ִא ָשׁה לִ בְ נִ י ִמבְּ נוֹת ַהכְּ נַ ֲענִ י ֲא ֶשׁר
יוֹשׁב בְּ ִק ְרבּוַֹ .אבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ
ָאנֹכִ י ֵ
זָ אגְ ט פַ אר זַ יין ְקנֶ עכְ ט ֱאלִ יעֶ זֶ רִ :אי
אמען פוּנֶ עם
אשׁוֶ וער ִדיִ אין נָ ֶ
בַּ ְ
אשׁעפֶ ער פוּן ִדי
ער ְשׁ ְטן ֶדער בַּ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
ימל אוּן פוּן ִדי עֶ ְרדַ ,אז דוּ זָ אלְ ְסט
ִה ְ
עמען ַא פְ רוֹי פַ אר ַמיין
ישׁט נֶ ֶ
נִ ְ
זוּהן פוּן כְּ נַ עַ ן .זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ְ
הי
ַר ִשׁ"יָ :א ַמר לוֹ עַ כְ ָשׁיו הוּא ֱא ַ
אהי ָה ָא ֶרץֶ ,שׁ ִה ְרגַ לְ ִתּיו
ַה ָשׁ ַמיִ ם וֵ ֵ
בְּ פִ י ַהבְּ ִריּוֹתֲ ,אבָ ל כְּ ֶשׁלְ ָק ַחנִ י ִמבֵּ ית
הי
הי ַה ָשׁ ַמיִ ם וְ א ֱא ַ
ָאבִ י ָהיָ ה ֱא ַ
ָה ָא ֶרץֶ ,שּׁא ָהיוּ בָּ ֵאי עוֹלָ ם ַמכִּ ִירים
וּשׁמוֹ א ָהיָ ה ָרגִ יל בָּ ָא ֶרץ.
בּוְֹ ,
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
עקוּמען,
ֶ
ֱאלִ יעֶ זֶ ר :פַ אר ִאי בִּ ין גֶ
עוואוּסט
ְ
ישׁט גֶ
ָהאבְּ ן ֶמענְ ְט ְשׁן נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ִאיָ האבּ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטנְ ס
ַא ַריין גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עצט
אמען אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן יֶ ְ
נָ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ֶדער
ִאיז שׁוֹין ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער אוֹי אוֹיף ֶדער עֶ ְרד,
בַּ ֶ

יט"אַ ,אז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ַאזוֹי וִ וי ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט
עטן ֱאלִ יעֶ זֶ ר עֶ ר זָ אל זוּכְ ן ַא
גֶ עבֶּ ְ
ִשׁידוּ פַ אר יִ ְצ ָחק ,אוּן ֱאלִ יעֶ זֶ ר ָהאט
ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן צוּ פְ ֶרעגְ ן אוּלַ י א תֹאבֶ ה
ָה ִא ָשּׁה לָ לֶ כֶ ת ַא ֲח ַרי ֶאל ָה ָא ֶרץ ַהזֹּאת,
ישׁט וֶ ועלְ ן
יידל נִ ְ
ֶאפְ ָשׁר וֶ ועט ִדי ֵמ ְ
קוּמען ָדא וואוֹינֶ ען? ָהאט ִאים
ֶ
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ גֶ עזָ אגְ ט ִאיָ האבּ
ער ְשׁ ְטן
ַא ָראפְּ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ויסן ַאז עֶ ר ִאיז ָדא
ַאז ֶמען זָ אל וִ ְ
עדע זַ א
אוֹיף ֶדער עֶ ְרד אוֹי ,אוּן יֶ ֶ
ערעכְ נְ ט פוּנֶ עם
אוֹיסגֶ ֶ
ִאיז פּוּנְ ְק ְטלִ יְ 
ער ְשׁ ְטןְ ,מ ֵמילָ א וָ ואס ִאיז ַדיין
ֵאייבֶּ ְ
ועסט וֶ ועלְ ן,
פְּ ָראבְּ לֶ עם? וָ ואס דוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן,
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ועסטוּ בֶּ ְ
וֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִדיר
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ן.

ימן ו(
תּוֹרה ַחיֵ י ָשׂ ָרה ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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אוּן ַאזוֹי ִאיז ַט ֶ
ער ֵציילְ ט בַּ ֲא ִריכוּת וִ וי
תּוֹרה ֶד ְ
ָ
עטן ֶדעם
ַאזוֹי ֱאלִ יעֶ זֶ ר ָהאט גֶ עבֶּ ְ
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תּוֹרה
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ָהאט ִאים גֶ ָ
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ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט
ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ִמיט ַאלֶ עם ְ

ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
עצט
ָהאט ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ פּוּנְ ְקט יֶ ְ
גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ֱאלִ יעֶ זֶ רַ ,אז עֶ ר ָהאט
עדן צוּם
עדן צוּ ֶר ְ
ערנְ ט יֶ ְ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן?
ֵאייבֶּ ְ

הי ַה ָשּׁ ַמיִ ם
יע בַּ ה' ֱא ֵ
וְ ַא ְשׁבִּ ֲ
אהי ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר א
וֵ ֵ
ִת ַקּח ִא ָשׁה לִ בְ נִ י ִמבְּ נוֹת ַהכְּ נַ ֲענִ י ֲא ֶשׁר
יוֹשׁב בְּ ִק ְרבּוַֹ .אבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ
ָאנֹכִ י ֵ
זָ אגְ ט פַ אר זַ יין ְקנֶ עכְ ט ֱאלִ יעֶ זֶ רִ :אי
אמען פוּנֶ עם
אשׁוֶ וער ִדיִ אין נָ ֶ
בַּ ְ
אשׁעפֶ ער פוּן ִדי
ער ְשׁ ְטן ֶדער בַּ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
ימל אוּן פוּן ִדי עֶ ְרדַ ,אז דוּ זָ אלְ ְסט
ִה ְ
עמען ַא פְ רוֹי פַ אר ַמיין
ישׁט נֶ ֶ
נִ ְ
זוּהן פוּן כְּ נַ עַ ן .זָ אגְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ְ
הי
ַר ִשׁ"יָ :א ַמר לוֹ עַ כְ ָשׁיו הוּא ֱא ַ
אהי ָה ָא ֶרץֶ ,שׁ ִה ְרגַ לְ ִתּיו
ַה ָשׁ ַמיִ ם וֵ ֵ
בְּ פִ י ַהבְּ ִריּוֹתֲ ,אבָ ל כְּ ֶשׁלְ ָק ַחנִ י ִמבֵּ ית
הי
הי ַה ָשׁ ַמיִ ם וְ א ֱא ַ
ָאבִ י ָהיָ ה ֱא ַ
ָה ָא ֶרץֶ ,שּׁא ָהיוּ בָּ ֵאי עוֹלָ ם ַמכִּ ִירים
וּשׁמוֹ א ָהיָ ה ָרגִ יל בָּ ָא ֶרץ.
בּוְֹ ,
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
עקוּמען,
ֶ
ֱאלִ יעֶ זֶ ר :פַ אר ִאי בִּ ין גֶ
עוואוּסט
ְ
ישׁט גֶ
ָהאבְּ ן ֶמענְ ְט ְשׁן נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ִאיָ האבּ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטנְ ס
ַא ַריין גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עצט
אמען אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן יֶ ְ
נָ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ֶדער
ִאיז שׁוֹין ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער אוֹי אוֹיף ֶדער עֶ ְרד,
בַּ ֶ

יט"אַ ,אז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
ַאזוֹי וִ וי ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט
עטן ֱאלִ יעֶ זֶ ר עֶ ר זָ אל זוּכְ ן ַא
גֶ עבֶּ ְ
ִשׁידוּ פַ אר יִ ְצ ָחק ,אוּן ֱאלִ יעֶ זֶ ר ָהאט
ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן צוּ פְ ֶרעגְ ן אוּלַ י א תֹאבֶ ה
ָה ִא ָשּׁה לָ לֶ כֶ ת ַא ֲח ַרי ֶאל ָה ָא ֶרץ ַהזֹּאת,
ישׁט וֶ ועלְ ן
יידל נִ ְ
ֶאפְ ָשׁר וֶ ועט ִדי ֵמ ְ
קוּמען ָדא וואוֹינֶ ען? ָהאט ִאים
ֶ
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ גֶ עזָ אגְ ט ִאיָ האבּ
ער ְשׁ ְטן
ַא ָראפְּ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ויסן ַאז עֶ ר ִאיז ָדא
ַאז ֶמען זָ אל וִ ְ
עדע זַ א
אוֹיף ֶדער עֶ ְרד אוֹי ,אוּן יֶ ֶ
ערעכְ נְ ט פוּנֶ עם
אוֹיסגֶ ֶ
ִאיז פּוּנְ ְק ְטלִ יְ 
ער ְשׁ ְטןְ ,מ ֵמילָ א וָ ואס ִאיז ַדיין
ֵאייבֶּ ְ
ועסט וֶ ועלְ ן,
פְּ ָראבְּ לֶ עם? וָ ואס דוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן,
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ועסטוּ בֶּ ְ
וֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִדיר
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ן.

ימן ו(
תּוֹרה ַחיֵ י ָשׂ ָרה ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

אקע גֶ עוֶ וען ,וִ וי ִדי
אוּן ַאזוֹי ִאיז ַט ֶ
ער ֵציילְ ט בַּ ֲא ִריכוּת וִ וי
תּוֹרה ֶד ְ
ָ
עטן ֶדעם
ַאזוֹי ֱאלִ יעֶ זֶ ר ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ער ְשׁ ְטן אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה
עהאלְ פְ ן ,אוּן ִדי ָ
ָהאט ִאים גֶ ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰
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ָהאט עֶ ר נָ אר ֵאיין עֵ ָצה ,עֶ ר זָ אל זִ י
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר זָ אל
וֶ וענְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
ֶד ְ
זַ יין ְשׁפְּ ַרא זַ יין גַ אנְ ֶצע פְּ ָראבְּ לֶ עם,
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִאים
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
זִ יכֶ ער ֶהעלְ פְ ן.

עציעֶ ל ַמ ֲא ִריִ אין ֶדעם,
ִאיז ְספֶּ ִ
עדןַ ,אז
ערנֶ ען פַ אר יֶ ְ
אוֹיסצוּלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן
עהט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וָ ואס ֶמען בֶּ ְ
אקוּמט ֶמען.
ְ
בַּ
עדער וָ ואס ָהאט ֵסיי
ערפַ אר יֶ ֶ
ֶד ְ
ערע פְּ ָראבְּ לֶ עם,
ואס ֶ
וָ ֶ

ישׁית ַחיֵּ י ָשׂ ָרה תשנ"א(
עוּדה ׁ ְשלִ ִ
)תּוַֹ הנַ ַחל ְס ָ

„ו˙
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּ˙ …ו ¿ל …
וְ ֵאלֶּ ה תּוֹלְ דוֹת יִ ְצ ָחק בֶּ ן ַאבְ ָר ָהם
ַאבְ ָר ָהם הוֹלִ יד ֶאת יִ ְצ ָחק.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז וָ ואס
ד( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
גוּטס אוּן
עהט צוּ ִאים ַסיי ְ
עשׁ ְ
עֶ ס גֶ ֶ
ַסיי ְשׁלֶ עכְ ְטסִ ,איז נָ אר פַ אר זַ יין
טוֹבָ ה ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר גֵ ייט
וערע ַצייטָ ,האט עֶ ס ֶדער
דוּרַ א ְשׁוֶ ֶ
ְ
עטוּהן פַ אר זַ יין
ְ
ער ְשׁ ֶטער נָ אר גֶ
ֵאייבֶּ ְ
גוּטסָ ,דאס ִאיז עוֹלָ ם ַהבָּ א ֶ -דער גַ ן
ְ
עֵ ֶדןַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק
ְּ)ת ִהילִ ים נ"ו ,י"א( :בַּ ה' ֲא ַהלֵ ל ָדבָ ר,
אקים ֲא ַהלֵ ל ָדבָ רַ ,סיי וֶ וען עֶ ס
בֵּ ִ
גֵ ייט ִאים גוּט ,אוּן ַסיי וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ
ישׁט גוּטַ ,ד ְ
ִאים נִ ְ
ויסן ַאז ַאלֶ עס ִאיז פַ אר זַ יין טוֹבָ ה,
וִ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עציעֶ ל ַמ ֲא ִריִ אין ֶדעם,
ִאיז ְספֶּ ִ
עדןַ ,אז
ערנֶ ען פַ אר יֶ ְ
אוֹיסצוּלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן
עהט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וָ ואס ֶמען בֶּ ְ
אקוּמט ֶמען.
ְ
בַּ
עדער וָ ואס ָהאט ֵסיי
ערפַ אר יֶ ֶ
ֶד ְ
ערע פְּ ָראבְּ לֶ עם,
ואס ֶ
וָ ֶ

אקאנְ ט ַאז ַאבְ ָר ָהם'ס
עֶ ס ִאיז בַּ ַ
ִמ ָדה ִאיז גֶ עוֶ וען ֶח ֶסד ,וָ ואס
ָדאס וַ וייזְ ט וֶ וען עֶ ס גֵ ייט גוּט פַ אר
ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן יִ ְצ ָחק'ס ִמ ָדה ִאיז
גֶ עוֶ וען ִדין ,וָ ואס ָדאס וַ וייזְ ט וֶ וען
ארן ֶמענְ ְטשׁ.
ישׁט גוּט פַ ְ
עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֵ :אלֶ ה
קוּמט
תּוֹלְ דוֹת יִ ְצ ָחק  -וָ ואס ְ
ַארוֹיס פוּן יִ ְצ ָחק ִ -מ ַדת ַה ִדיןָ ,דאס
ייסט וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ָצרוֹת
ֵה ְ

פר˘˙ חיי ˘ר‰

ָהאט עֶ ר נָ אר ֵאיין עֵ ָצה ,עֶ ר זָ אל זִ י
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר זָ אל
וֶ וענְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
ֶד ְ
זַ יין ְשׁפְּ ַרא זַ יין גַ אנְ ֶצע פְּ ָראבְּ לֶ עם,
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִאים
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
זִ יכֶ ער ֶהעלְ פְ ן.
ישׁית ַחיֵּ י ָשׂ ָרה תשנ"א(
עוּדה ׁ ְשלִ ִ
)תּוַֹ הנַ ַחל ְס ָ

„ו˙
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּ˙ …ו ¿ל …
וְ ֵאלֶּ ה תּוֹלְ דוֹת יִ ְצ ָחק בֶּ ן ַאבְ ָר ָהם
ַאבְ ָר ָהם הוֹלִ יד ֶאת יִ ְצ ָחק.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז וָ ואס
ד( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
גוּטס אוּן
עהט צוּ ִאים ַסיי ְ
עשׁ ְ
עֶ ס גֶ ֶ
ַסיי ְשׁלֶ עכְ ְטסִ ,איז נָ אר פַ אר זַ יין
טוֹבָ ה ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר גֵ ייט
וערע ַצייטָ ,האט עֶ ס ֶדער
דוּרַ א ְשׁוֶ ֶ
ְ
עטוּהן פַ אר זַ יין
ְ
ער ְשׁ ֶטער נָ אר גֶ
ֵאייבֶּ ְ
גוּטסָ ,דאס ִאיז עוֹלָ ם ַהבָּ א ֶ -דער גַ ן
ְ
עֵ ֶדןַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק
ְּ)ת ִהילִ ים נ"ו ,י"א( :בַּ ה' ֲא ַהלֵ ל ָדבָ ר,
אקים ֲא ַהלֵ ל ָדבָ רַ ,סיי וֶ וען עֶ ס
בֵּ ִ
גֵ ייט ִאים גוּט ,אוּן ַסיי וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ
ישׁט גוּטַ ,ד ְ
ִאים נִ ְ
ויסן ַאז ַאלֶ עס ִאיז פַ אר זַ יין טוֹבָ ה,
וִ ְ

ָהאט עֶ ר נָ אר ֵאיין עֵ ָצה ,עֶ ר זָ אל זִ י
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר זָ אל
וֶ וענְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
ֶד ְ
זַ יין ְשׁפְּ ַרא זַ יין גַ אנְ ֶצע פְּ ָראבְּ לֶ עם,
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִאים
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
זִ יכֶ ער ֶהעלְ פְ ן.

עציעֶ ל ַמ ֲא ִריִ אין ֶדעם,
ִאיז ְספֶּ ִ
עדןַ ,אז
ערנֶ ען פַ אר יֶ ְ
אוֹיסצוּלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן
עהט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וָ ואס ֶמען בֶּ ְ
אקוּמט ֶמען.
ְ
בַּ
עדער וָ ואס ָהאט ֵסיי
ערפַ אר יֶ ֶ
ֶד ְ
ערע פְּ ָראבְּ לֶ עם,
ואס ֶ
וָ ֶ

ישׁית ַחיֵּ י ָשׂ ָרה תשנ"א(
עוּדה ׁ ְשלִ ִ
)תּוַֹ הנַ ַחל ְס ָ

„ו˙
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּ˙ …ו ¿ל …

אוּן עֶ ר זָ אל ַדאנְ ֶקען אוּן לוֹיבְּ ן ֶדעם
ער ְשׁ ְטןַ .אזוֹי וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
)בְּ ָרכוֹת ס :(:לְ עוֹלָ ם יְ ֵהא ָא ָדם ָרגִ יל
לוֹמר כָּ ל ַמה ְדעָ בִ יד ַר ְח ָמנָ א לְ ַטב
ַ
עָ בִ יד ַ -א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ֵאייבִּ יג זָ אגְ ן
ער ְשׁ ֶטער טוּט ִאיז
"וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּט".

לב
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אוּן עֶ ר זָ אל ַדאנְ ֶקען אוּן לוֹיבְּ ן ֶדעם
ער ְשׁ ְטןַ .אזוֹי וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
)בְּ ָרכוֹת ס :(:לְ עוֹלָ ם יְ ֵהא ָא ָדם ָרגִ יל
לוֹמר כָּ ל ַמה ְדעָ בִ יד ַר ְח ָמנָ א לְ ַטב
ַ
עָ בִ יד ַ -א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ֵאייבִּ יג זָ אגְ ן
ער ְשׁ ֶטער טוּט ִאיז
"וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּט".
אקאנְ ט ַאז ַאבְ ָר ָהם'ס
עֶ ס ִאיז בַּ ַ
ִמ ָדה ִאיז גֶ עוֶ וען ֶח ֶסד ,וָ ואס
ָדאס וַ וייזְ ט וֶ וען עֶ ס גֵ ייט גוּט פַ אר
ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן יִ ְצ ָחק'ס ִמ ָדה ִאיז
גֶ עוֶ וען ִדין ,וָ ואס ָדאס וַ וייזְ ט וֶ וען
ארן ֶמענְ ְטשׁ.
ישׁט גוּט פַ ְ
עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֵ :אלֶ ה
קוּמט
תּוֹלְ דוֹת יִ ְצ ָחק  -וָ ואס ְ
ַארוֹיס פוּן יִ ְצ ָחק ִ -מ ַדת ַה ִדיןָ ,דאס
ייסט וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ָצרוֹת
ֵה ְ

וְ ֵאלֶּ ה תּוֹלְ דוֹת יִ ְצ ָחק בֶּ ן ַאבְ ָר ָהם
ַאבְ ָר ָהם הוֹלִ יד ֶאת יִ ְצ ָחק.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז וָ ואס
ד( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
גוּטס אוּן
עהט צוּ ִאים ַסיי ְ
עשׁ ְ
עֶ ס גֶ ֶ
ַסיי ְשׁלֶ עכְ ְטסִ ,איז נָ אר פַ אר זַ יין
טוֹבָ ה ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר גֵ ייט
וערע ַצייטָ ,האט עֶ ס ֶדער
דוּרַ א ְשׁוֶ ֶ
ְ
עטוּהן פַ אר זַ יין
ְ
ער ְשׁ ֶטער נָ אר גֶ
ֵאייבֶּ ְ
גוּטסָ ,דאס ִאיז עוֹלָ ם ַהבָּ א ֶ -דער גַ ן
ְ
עֵ ֶדןַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק
ְּ)ת ִהילִ ים נ"ו ,י"א( :בַּ ה' ֲא ַהלֵ ל ָדבָ ר,
אקים ֲא ַהלֵ ל ָדבָ רַ ,סיי וֶ וען עֶ ס
בֵּ ִ
גֵ ייט ִאים גוּט ,אוּן ַסיי וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ
ישׁט גוּטַ ,ד ְ
ִאים נִ ְ
ויסן ַאז ַאלֶ עס ִאיז פַ אר זַ יין טוֹבָ ה,
וִ ְ
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עציעֶ ל ַמ ֲא ִריִ אין ֶדעם,
ִאיז ְספֶּ ִ
עדןַ ,אז
ערנֶ ען פַ אר יֶ ְ
אוֹיסצוּלֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן
עהט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וָ ואס ֶמען בֶּ ְ
אקוּמט ֶמען.
ְ
בַּ
עדער וָ ואס ָהאט ֵסיי
ערפַ אר יֶ ֶ
ֶד ְ
ערע פְּ ָראבְּ לֶ עם,
ואס ֶ
וָ ֶ

אוּן עֶ ר זָ אל ַדאנְ ֶקען אוּן לוֹיבְּ ן ֶדעם
ער ְשׁ ְטןַ .אזוֹי וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
)בְּ ָרכוֹת ס :(:לְ עוֹלָ ם יְ ֵהא ָא ָדם ָרגִ יל
לוֹמר כָּ ל ַמה ְדעָ בִ יד ַר ְח ָמנָ א לְ ַטב
ַ
עָ בִ יד ַ -א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ֵאייבִּ יג זָ אגְ ן
ער ְשׁ ֶטער טוּט ִאיז
"וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּט".
אקאנְ ט ַאז ַאבְ ָר ָהם'ס
עֶ ס ִאיז בַּ ַ
ִמ ָדה ִאיז גֶ עוֶ וען ֶח ֶסד ,וָ ואס
ָדאס וַ וייזְ ט וֶ וען עֶ ס גֵ ייט גוּט פַ אר
ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן יִ ְצ ָחק'ס ִמ ָדה ִאיז
גֶ עוֶ וען ִדין ,וָ ואס ָדאס וַ וייזְ ט וֶ וען
ארן ֶמענְ ְטשׁ.
ישׁט גוּט פַ ְ
עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֵ :אלֶ ה
קוּמט
תּוֹלְ דוֹת יִ ְצ ָחק  -וָ ואס ְ
ַארוֹיס פוּן יִ ְצ ָחק ִ -מ ַדת ַה ִדיןָ ,דאס
ייסט וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ָצרוֹת
ֵה ְ

לב

פר˘˙ חיי ˘ר‰

ָהאט עֶ ר נָ אר ֵאיין עֵ ָצה ,עֶ ר זָ אל זִ י
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר זָ אל
וֶ וענְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן פַ ְ
ֶד ְ
זַ יין ְשׁפְּ ַרא זַ יין גַ אנְ ֶצע פְּ ָראבְּ לֶ עם,
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִאים
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
זִ יכֶ ער ֶהעלְ פְ ן.
ישׁית ַחיֵּ י ָשׂ ָרה תשנ"א(
עוּדה ׁ ְשלִ ִ
)תּוַֹ הנַ ַחל ְס ָ

„ו˙
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּ˙ …ו ¿ל …
וְ ֵאלֶּ ה תּוֹלְ דוֹת יִ ְצ ָחק בֶּ ן ַאבְ ָר ָהם
ַאבְ ָר ָהם הוֹלִ יד ֶאת יִ ְצ ָחק.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז וָ ואס
ד( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
גוּטס אוּן
עהט צוּ ִאים ַסיי ְ
עשׁ ְ
עֶ ס גֶ ֶ
ַסיי ְשׁלֶ עכְ ְטסִ ,איז נָ אר פַ אר זַ יין
טוֹבָ ה ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר גֵ ייט
וערע ַצייטָ ,האט עֶ ס ֶדער
דוּרַ א ְשׁוֶ ֶ
ְ
עטוּהן פַ אר זַ יין
ְ
ער ְשׁ ֶטער נָ אר גֶ
ֵאייבֶּ ְ
גוּטסָ ,דאס ִאיז עוֹלָ ם ַהבָּ א ֶ -דער גַ ן
ְ
עֵ ֶדןַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק
ְּ)ת ִהילִ ים נ"ו ,י"א( :בַּ ה' ֲא ַהלֵ ל ָדבָ ר,
אקים ֲא ַהלֵ ל ָדבָ רַ ,סיי וֶ וען עֶ ס
בֵּ ִ
גֵ ייט ִאים גוּט ,אוּן ַסיי וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ
ישׁט גוּטַ ,ד ְ
ִאים נִ ְ
ויסן ַאז ַאלֶ עס ִאיז פַ אר זַ יין טוֹבָ ה,
וִ ְ

אוּן עֶ ר זָ אל ַדאנְ ֶקען אוּן לוֹיבְּ ן ֶדעם
ער ְשׁ ְטןַ .אזוֹי וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
)בְּ ָרכוֹת ס :(:לְ עוֹלָ ם יְ ֵהא ָא ָדם ָרגִ יל
לוֹמר כָּ ל ַמה ְדעָ בִ יד ַר ְח ָמנָ א לְ ַטב
ַ
עָ בִ יד ַ -א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ֵאייבִּ יג זָ אגְ ן
ער ְשׁ ֶטער טוּט ִאיז
"וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּט".
אקאנְ ט ַאז ַאבְ ָר ָהם'ס
עֶ ס ִאיז בַּ ַ
ִמ ָדה ִאיז גֶ עוֶ וען ֶח ֶסד ,וָ ואס
ָדאס וַ וייזְ ט וֶ וען עֶ ס גֵ ייט גוּט פַ אר
ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן יִ ְצ ָחק'ס ִמ ָדה ִאיז
גֶ עוֶ וען ִדין ,וָ ואס ָדאס וַ וייזְ ט וֶ וען
ארן ֶמענְ ְטשׁ.
ישׁט גוּט פַ ְ
עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֵ :אלֶ ה
קוּמט
תּוֹלְ דוֹת יִ ְצ ָחק  -וָ ואס ְ
ַארוֹיס פוּן יִ ְצ ָחק ִ -מ ַדת ַה ִדיןָ ,דאס
ייסט וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ָצרוֹת
ֵה ְ
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ל‚

פְ ֶרעגְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוֹיבְ ן ִאין
תּוֹרה"? זָ אגְ ט
"קבַ עְ ָתּ עִ ִתּים לַ ָ
ימל ָ
ִה ְ
"קבַ עְ ָתּ" ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן
ֶדער ֶרבִּ יָ :
גְ זֵ ילָ הַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק
ִ)מ ְשׁלֵ י כ"ב ,כ"ג( :וְ ָקבַ ע ֶאת קֹבְ עֵ ֶיהם
נָ פֶ שָׁ .דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמען פְ ֶרעגְ ט
אסטוּ גֶ ע'גַ נְ בֶ 'ט
ֶדעם ֶמענְ ְטשָׁ :ה ְ
ערנֶ ען? וַ וייל ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ַצייט צוּ לֶ ְ
ארפְּ לָ אגְ ט
אריָ אגְ ט אוּן פַ ְ
ִאיז ַאזוֹי פַ ְ
ישׁט ַקיין ַצייט צוּ
ַאז עֶ ר ָהאט נִ ְ
ערפַ אר פְ ֶרעגְ ט ֶמען
ערנֶ ען ,אוּן ֶד ְ
לֶ ְ
אטשׁ ַא ָראפּ
ִאים צוּ עֶ ר ָהאט כָ ְ
גֶ ע'גַ נְ בֶ 'ט ַאבִּ ְיסל פוּן זַ יין ַצייט צוּ
תּוֹרה.
ערנֶ ען ָ
לֶ ְ

ויסן ,בֶּ ן ַאבְ ָר ָהם  -עֶ ס ִאיז
זָ אל עֶ ר וִ ְ
בֶּ ֱא ֶמת ַא זוּן פוּן ַאבְ ָר ָהם ִ -מ ַדת
ַה ֶח ֶסד ,עֶ ס ִאיז ַאלֶ עס ֲח ָס ִדים פוּנֶ עם
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֲאפִ ילוּ ִדי ִדינִ ים
ֵאייבֶּ ְ
עהן אוֹיס ְשׁלֶ עכְ ט,
 זַ אכְ ן וָ ואס זֶ ְער ְשׁ ְטן
קוּמען אוֹיך נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
פַ אר ִדי טוֹבָ ה פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ,
וַ וייל ַאבְ ָר ָהם הוֹלִ יד ֶאת יִ ְצ ָחקִ ,די
ְשׁלֶ עכְ ְטס ִאיז אוֹיַ א ֶח ֶסד פוּנֶ עם
ער ְשׁ ְטן פַ אר ִדי טוֹבָ ה פוּנֶ עם
ֵאייבֶּ ְ
ֶמענְ ְטשׁ.
ימן ג(
תּוֹרה תּוֹלְ דוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

קים ִמ ַּטל ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם
וְ יִ ֶּתן לְ ָ ה ֱא ִ
וּמ ׁ ְש ַמ ֵ ּני ָה ָא ֶרץ וְ רֹב ָ ּדגָ ן
ִ
וְ ִתיר ֹׁשִ .מיר גֶ עפוּנֶ ען ִאין ִדי
עדיגֶ ע פַּ ְר ָשׁה ַאז יַ ֲעקֹב ָהאט
וָ ואכֶ ִ
ְ
אוֹיסגֶ עכַ אפְּ ט ִדי בְּ ָרכוֹת פוּן עֵ ָשׂו,
ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין ,פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ָהאט ִדי בְּ ָרכוֹת גֶ עמוּזְ ט צוּגֵ יין ִמיט
ארוָ ואס ָהאט יַ ֲעקֹב
עריי ,פַ ְ
ַא פָ אפֶּ ֵ
אקוּמען ִדי בְּ ָרכוֹת נָ אר
ֶ
עקענְ ט בַּ
גֶ ֶ
אוֹיף ַא גֶ ע'גַ נְ בֶ ֶ'טע וֶ ועג?

ֶדער

ויסן ,בֶּ ן ַאבְ ָר ָהם  -עֶ ס ִאיז
זָ אל עֶ ר וִ ְ
בֶּ ֱא ֶמת ַא זוּן פוּן ַאבְ ָר ָהם ִ -מ ַדת
ַה ֶח ֶסד ,עֶ ס ִאיז ַאלֶ עס ֲח ָס ִדים פוּנֶ עם
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֲאפִ ילוּ ִדי ִדינִ ים
ֵאייבֶּ ְ
עהן אוֹיס ְשׁלֶ עכְ ט,
 זַ אכְ ן וָ ואס זֶ ְער ְשׁ ְטן
קוּמען אוֹיך נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
פַ אר ִדי טוֹבָ ה פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ,
וַ וייל ַאבְ ָר ָהם הוֹלִ יד ֶאת יִ ְצ ָחקִ ,די
ְשׁלֶ עכְ ְטס ִאיז אוֹיַ א ֶח ֶסד פוּנֶ עם
ער ְשׁ ְטן פַ אר ִדי טוֹבָ ה פוּנֶ עם
ֵאייבֶּ ְ
ֶמענְ ְטשׁ.
ימן ג(
תּוֹרה תּוֹלְ דוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

קים ִמ ַּטל ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם
וְ יִ ֶּתן לְ ָ ה ֱא ִ
וּמ ׁ ְש ַמ ֵ ּני ָה ָא ֶרץ וְ רֹב ָ ּדגָ ן
ִ
וְ ִתיר ֹׁשִ .מיר גֶ עפוּנֶ ען ִאין ִדי
עדיגֶ ע פַּ ְר ָשׁה ַאז יַ ֲעקֹב ָהאט
וָ ואכֶ ִ
אוֹיסגֶ עכַ אפְּ ט ִדי בְּ ָרכוֹת פוּן עֵ ָשׂו,
ְ
ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין ,פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ָהאט ִדי בְּ ָרכוֹת גֶ עמוּזְ ט צוּגֵ יין ִמיט
ארוָ ואס ָהאט יַ ֲעקֹב
עריי ,פַ ְ
ַא פָ אפֶּ ֵ
אקוּמען ִדי בְּ ָרכוֹת נָ אר
ֶ
עקענְ ט בַּ
גֶ ֶ
אוֹיף ַא גֶ ע'גַ נְ בֶ ֶ'טע וֶ ועג?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רפ"ד( :אוֹיף ֶדעם וָ ואס
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט ַ)שׁבָּ ת לאֶ :(.מען

אשׁית ַרבָּ ה
ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
פָּ ָר ָשׁה ס"וִ ,ס ָימן ג( :אוֹיף ִדי

בְּ ָרכָ ה וָ ואס יִ ְצ ָחק ָהאט גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט
יַ ֲעקֹב ַאז ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף
קים
תּוֹרה ,וְ יִ ֶּתן לְ ָ ה ֱא ִ
ערנֶ ען ָ
לֶ ְ
וּמ ׁ ְש ַמ ֵ ּני
ִמ ַּטל ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם  -זוּ ִמ ְק ָראִ ,
ָה ָא ֶרץ  -זוּ ִמ ְשׁנָ ה ,וְ רֹב ָ ּדגָ ן  -זוּ
גְ ָמ ָרא ,וְ ִתיר ֹׁש  -זֶ ה ַאגָ ָדה .יִ ְצ ָחק
ָהאט גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יַ ֲעקֹב ַאז עֶ ר זָ אל
עדן ָטאג
ערנֶ ען יֶ ְ
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ
חוּמשׁ אוּן ִמ ְשׁנַ יוֹת אוּן גְ ָמ ָרא אוּן
ָ
ֶמ ְד ָרשׁ.

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רפ"ד( :אוֹיף ֶדעם וָ ואס
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט ַ)שׁבָּ ת לאֶ :(.מען
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ָהאט
ערפַ אר וַ וייל יַ ֲעקֹב
ֶד ְ
עוואוּסט ַאז עֶ ר וֶ ועט
ְ
גֶ
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פר˘˙ ˙ול„ו˙

פְ ֶרעגְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוֹיבְ ן ִאין
תּוֹרה"? זָ אגְ ט
"קבַ עְ ָתּ עִ ִתּים לַ ָ
ימל ָ
ִה ְ
"קבַ עְ ָתּ" ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן
ֶדער ֶרבִּ יָ :
גְ זֵ ילָ הַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק
ִ)מ ְשׁלֵ י כ"ב ,כ"ג( :וְ ָקבַ ע ֶאת קֹבְ עֵ ֶיהם
נָ פֶ שָׁ .דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמען פְ ֶרעגְ ט
אסטוּ גֶ ע'גַ נְ בֶ 'ט
ֶדעם ֶמענְ ְטשָׁ :ה ְ
ערנֶ ען? וַ וייל ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ַצייט צוּ לֶ ְ
ארפְּ לָ אגְ ט
אריָ אגְ ט אוּן פַ ְ
ִאיז ַאזוֹי פַ ְ
ישׁט ַקיין ַצייט צוּ
ַאז עֶ ר ָהאט נִ ְ
ערפַ אר פְ ֶרעגְ ט ֶמען
ערנֶ ען ,אוּן ֶד ְ
לֶ ְ
אטשׁ ַא ָראפּ
ִאים צוּ עֶ ר ָהאט כָ ְ
גֶ ע'גַ נְ בֶ 'ט ַאבִּ ְיסל פוּן זַ יין ַצייט צוּ
תּוֹרה.
ערנֶ ען ָ
לֶ ְ
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ָהאט גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יַ ֲעקֹב ַאז עֶ ר זָ אל
עדן ָטאג
ערנֶ ען יֶ ְ
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ
חוּמשׁ אוּן ִמ ְשׁנַ יוֹת אוּן גְ ָמ ָרא אוּן
ָ
ֶמ ְד ָרשׁ.
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פְ ֶרעגְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוֹיבְ ן ִאין
תּוֹרה"? זָ אגְ ט
"קבַ עְ ָתּ עִ ִתּים לַ ָ
ימל ָ
ִה ְ
"קבַ עְ ָתּ" ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן
ֶדער ֶרבִּ יָ :
גְ זֵ ילָ הַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק
ִ)מ ְשׁלֵ י כ"ב ,כ"ג( :וְ ָקבַ ע ֶאת קֹבְ עֵ ֶיהם
נָ פֶ שָׁ .דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמען פְ ֶרעגְ ט
אסטוּ גֶ ע'גַ נְ בֶ 'ט
ֶדעם ֶמענְ ְטשָׁ :ה ְ
ערנֶ ען? וַ וייל ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ַצייט צוּ לֶ ְ
ארפְּ לָ אגְ ט
אריָ אגְ ט אוּן פַ ְ
ִאיז ַאזוֹי פַ ְ
ישׁט ַקיין ַצייט צוּ
ַאז עֶ ר ָהאט נִ ְ
ערפַ אר פְ ֶרעגְ ט ֶמען
ערנֶ ען ,אוּן ֶד ְ
לֶ ְ
אטשׁ ַא ָראפּ
ִאים צוּ עֶ ר ָהאט כָ ְ
גֶ ע'גַ נְ בֶ 'ט ַאבִּ ְיסל פוּן זַ יין ַצייט צוּ
תּוֹרה.
ערנֶ ען ָ
לֶ ְ

ויסן ,בֶּ ן ַאבְ ָר ָהם  -עֶ ס ִאיז
זָ אל עֶ ר וִ ְ
בֶּ ֱא ֶמת ַא זוּן פוּן ַאבְ ָר ָהם ִ -מ ַדת
ַה ֶח ֶסד ,עֶ ס ִאיז ַאלֶ עס ֲח ָס ִדים פוּנֶ עם
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֲאפִ ילוּ ִדי ִדינִ ים
ֵאייבֶּ ְ
עהן אוֹיס ְשׁלֶ עכְ ט,
 זַ אכְ ן וָ ואס זֶ ְער ְשׁ ְטן
קוּמען אוֹיך נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
פַ אר ִדי טוֹבָ ה פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ,
וַ וייל ַאבְ ָר ָהם הוֹלִ יד ֶאת יִ ְצ ָחקִ ,די
ְשׁלֶ עכְ ְטס ִאיז אוֹיַ א ֶח ֶסד פוּנֶ עם
ער ְשׁ ְטן פַ אר ִדי טוֹבָ ה פוּנֶ עם
ֵאייבֶּ ְ
ֶמענְ ְטשׁ.
ימן ג(
תּוֹרה תּוֹלְ דוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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קים ִמ ַּטל ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם
וְ יִ ֶּתן לְ ָ ה ֱא ִ
וּמ ׁ ְש ַמ ֵ ּני ָה ָא ֶרץ וְ רֹב ָ ּדגָ ן
ִ
וְ ִתיר ֹׁשִ .מיר גֶ עפוּנֶ ען ִאין ִדי
עדיגֶ ע פַּ ְר ָשׁה ַאז יַ ֲעקֹב ָהאט
וָ ואכֶ ִ
ְ
אוֹיסגֶ עכַ אפְּ ט ִדי בְּ ָרכוֹת פוּן עֵ ָשׂו,
ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין ,פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ָהאט ִדי בְּ ָרכוֹת גֶ עמוּזְ ט צוּגֵ יין ִמיט
ארוָ ואס ָהאט יַ ֲעקֹב
עריי ,פַ ְ
ַא פָ אפֶּ ֵ
אקוּמען ִדי בְּ ָרכוֹת נָ אר
ֶ
עקענְ ט בַּ
גֶ ֶ
אוֹיף ַא גֶ ע'גַ נְ בֶ ֶ'טע וֶ ועג?

ֶדער

ויסן ,בֶּ ן ַאבְ ָר ָהם  -עֶ ס ִאיז
זָ אל עֶ ר וִ ְ
בֶּ ֱא ֶמת ַא זוּן פוּן ַאבְ ָר ָהם ִ -מ ַדת
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ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֲאפִ ילוּ ִדי ִדינִ ים
ֵאייבֶּ ְ
עהן אוֹיס ְשׁלֶ עכְ ט,
 זַ אכְ ן וָ ואס זֶ ְער ְשׁ ְטן
קוּמען אוֹיך נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
פַ אר ִדי טוֹבָ ה פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ,
וַ וייל ַאבְ ָר ָהם הוֹלִ יד ֶאת יִ ְצ ָחקִ ,די
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ער ְשׁ ְטן פַ אר ִדי טוֹבָ ה פוּנֶ עם
ֵאייבֶּ ְ
ֶמענְ ְטשׁ.
ימן ג(
תּוֹרה תּוֹלְ דוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וְ יִ ֶּתן לְ ָ ה ֱא ִ
וּמ ׁ ְש ַמ ֵ ּני ָה ָא ֶרץ וְ רֹב ָ ּדגָ ן
ִ
וְ ִתיר ֹׁשִ .מיר גֶ עפוּנֶ ען ִאין ִדי
עדיגֶ ע פַּ ְר ָשׁה ַאז יַ ֲעקֹב ָהאט
וָ ואכֶ ִ
אוֹיסגֶ עכַ אפְּ ט ִדי בְּ ָרכוֹת פוּן עֵ ָשׂו,
ְ
ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין ,פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ָהאט ִדי בְּ ָרכוֹת גֶ עמוּזְ ט צוּגֵ יין ִמיט
ארוָ ואס ָהאט יַ ֲעקֹב
עריי ,פַ ְ
ַא פָ אפֶּ ֵ
אקוּמען ִדי בְּ ָרכוֹת נָ אר
ֶ
עקענְ ט בַּ
גֶ ֶ
אוֹיף ַא גֶ ע'גַ נְ בֶ ֶ'טע וֶ ועג?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רפ"ד( :אוֹיף ֶדעם וָ ואס
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט ַ)שׁבָּ ת לאֶ :(.מען

אשׁית ַרבָּ ה
ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
פָּ ָר ָשׁה ס"וִ ,ס ָימן ג( :אוֹיף ִדי

בְּ ָרכָ ה וָ ואס יִ ְצ ָחק ָהאט גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט
יַ ֲעקֹב ַאז ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף
קים
תּוֹרה ,וְ יִ ֶּתן לְ ָ ה ֱא ִ
ערנֶ ען ָ
לֶ ְ
וּמ ׁ ְש ַמ ֵ ּני
ִמ ַּטל ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם  -זוּ ִמ ְק ָראִ ,
ָה ָא ֶרץ  -זוּ ִמ ְשׁנָ ה ,וְ רֹב ָ ּדגָ ן  -זוּ
גְ ָמ ָרא ,וְ ִתיר ֹׁש  -זֶ ה ַאגָ ָדה .יִ ְצ ָחק
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חוּמשׁ אוּן ִמ ְשׁנַ יוֹת אוּן גְ ָמ ָרא אוּן
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ֶמ ְד ָרשׁ.

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
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ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רפ"ד( :אוֹיף ֶדעם וָ ואס
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ֶד ְ
עוואוּסט ַאז עֶ ר וֶ ועט
ְ
גֶ
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פְ ֶרעגְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוֹיבְ ן ִאין
תּוֹרה"? זָ אגְ ט
"קבַ עְ ָתּ עִ ִתּים לַ ָ
ימל ָ
ִה ְ
"קבַ עְ ָתּ" ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן
ֶדער ֶרבִּ יָ :
גְ זֵ ילָ הַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק
ִ)מ ְשׁלֵ י כ"ב ,כ"ג( :וְ ָקבַ ע ֶאת קֹבְ עֵ ֶיהם
נָ פֶ שָׁ .דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמען פְ ֶרעגְ ט
אסטוּ גֶ ע'גַ נְ בֶ 'ט
ֶדעם ֶמענְ ְטשָׁ :ה ְ
ערנֶ ען? וַ וייל ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ַצייט צוּ לֶ ְ
ארפְּ לָ אגְ ט
אריָ אגְ ט אוּן פַ ְ
ִאיז ַאזוֹי פַ ְ
ישׁט ַקיין ַצייט צוּ
ַאז עֶ ר ָהאט נִ ְ
ערפַ אר פְ ֶרעגְ ט ֶמען
ערנֶ ען ,אוּן ֶד ְ
לֶ ְ
אטשׁ ַא ָראפּ
ִאים צוּ עֶ ר ָהאט כָ ְ
גֶ ע'גַ נְ בֶ 'ט ַאבִּ ְיסל פוּן זַ יין ַצייט צוּ
תּוֹרה.
ערנֶ ען ָ
לֶ ְ

ֶדער

אשׁית ַרבָּ ה
ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
פָּ ָר ָשׁה ס"וִ ,ס ָימן ג( :אוֹיף ִדי

בְּ ָרכָ ה וָ ואס יִ ְצ ָחק ָהאט גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט
יַ ֲעקֹב ַאז ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף
קים
תּוֹרה ,וְ יִ ֶּתן לְ ָ ה ֱא ִ
ערנֶ ען ָ
לֶ ְ
וּמ ׁ ְש ַמ ֵ ּני
ִמ ַּטל ַה ׁ ּ ָש ַמיִ ם  -זוּ ִמ ְק ָראִ ,
ָה ָא ֶרץ  -זוּ ִמ ְשׁנָ ה ,וְ רֹב ָ ּדגָ ן  -זוּ
גְ ָמ ָרא ,וְ ִתיר ֹׁש  -זֶ ה ַאגָ ָדה .יִ ְצ ָחק
ָהאט גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יַ ֲעקֹב ַאז עֶ ר זָ אל
עדן ָטאג
ערנֶ ען יֶ ְ
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ
חוּמשׁ אוּן ִמ ְשׁנַ יוֹת אוּן גְ ָמ ָרא אוּן
ָ
ֶמ ְד ָרשׁ.
ָהאט
ערפַ אר וַ וייל יַ ֲעקֹב
ֶד ְ
עוואוּסט ַאז עֶ ר וֶ ועט
ְ
גֶ
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אסט ִאינְ זִ ין ַאז
ִאיםָ ,אבֶּ ער דוּ ָה ְ
ער ְשׁ ְטן ,דוּ
עד ְסט צוּם ֵאייבֶּ ְ
דוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ֶטער
וִ וילְ ְסט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וער ֶטער ,אוּן ַאזוֹי
ערן ִדי וֶ ְ
זָ אל ֶה ְ
ֶקען ֶמען פּוֹעֵ לְ 'ן גְ ִרינְ גֶ ער ,וַ וייל
ִדי ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס וִ וילְ ן ְמ ַק ְט ֵרג
עה ְט ְסט
ישׁט ַאז דוּ בֶּ ְ
וייסן נִ ְ
זַ יין ,וֵ ְ
ער ְשׁ ְטן,
עצט עֶ פֶּ עס פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
יֶ ְ
זֵ יי ֵמיינֶ ען ַאז דוּ ְשׁמוּעֶ ְסט ְס ַתּם
ַאזוֹי.

אקוּמען ַא בְּ ָרכָ ה זוֹכֶ ה צוּ זַ יין צוּ
ֶ
בַּ
תּוֹרהָ ,האט עֶ ס גֶ עמוּזְ ט
ערנֶ ען ָ
לֶ ְ
גֵ יין ִמיט ַא גֶ ע'גַ נְ בֶ ֶ'טע וֶ ועג ,וַ וייל
נָ אר ַאזוֹי ִאיז ִדי וֶ ועג וָ ואס ֶמען ֶקען
תּוֹרה ,וַ וייל
יח זַ יין ִאין לִ ימוּד ַה ָ
ַמ ְצלִ ַ
יֶ ֶ
נוּמען ִמיט
אר ֶ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז פַ ְ
ישׁט
קוּמט נִ ְ
זַ יינֶ ע זַ אכְ ן ,אוּן עֶ ר ְ
ערנֶ ען ,אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע
ָאן צוּ לֶ ְ
וֶ ועג ִאיז נָ אר צוּ גַ נְ בֶ 'נֶ ען ַצייט,
ַא ָראפְּ 'גַ נְ בֶ 'נֶ ען עֶ ְטלִ יכֶ ע ִמינוּט ָדא
ארט ,אוּן ַאזוֹי
אוּן עֶ ְטלִ יכֶ ע ִמינוּט ָד ְ
יח.
ארק ַמ ְצלִ ַ
ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יּ ֱֶע ַּתר
יִ ְצ ָחק לַ ה' ,יִ ְצ ָחק ָהאט
ער ְשׁ ְטן
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גֶ עוָ ואלְ ט בֶּ ְ
ַאז עֶ ר זָ אל ָהאבְּ ן ִקינְ ֶדערָ ,אבֶּ ער
וַ וייל עֶ ס ִאיז שׁוֹין גֶ עוֶ וען נָ אכְ ן גְ זַ ר
ִדין ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן בְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ ע
עקענְ ט ָהאבְּ ן ַקיין ִקינְ ֶדער,
ישׁט גֶ ֶ
נִ ְ
ערפַ אר ,לְ נֹכַ ח ִא ְשׁתּו ָהאט עֶ ר עֶ ס
ֶד ְ
אר ְשׁ ֶטעלְ ט ִמיט ַא ְשׁמוּעֶ ס ִמיט
פַ ְ
עשׁמוּעֶ ְסט
זַ יין וַ וייבּ ,עֶ ר ָהאט גֶ ְ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט זַ יין וַ וייבּ ִאיבֶּ ער
זֵ ייעֶ ר פְּ ָראבְּ לֶ עם :וָ ואס וֶ ועט זַ יין
ישׁט
ִמיט אוּנְ ז? ִמיר ָהאבְּ ן נָ אכְ נִ ְ
ַקיין ִקינְ ֶדערָ ,אבֶּ ער עֶ ר ָהאט אוּנְ זִ ין
ער ְשׁ ֶטער
עהאט לַ ה'ַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ ַ
עמען
וער ֶטער אוּן ָאנְ נֶ ֶ
ערן ִדי וֶ ְ
זָ אל ֶה ְ
ִדי ְתּפִ לָ ה ,כְּ ַדי ִדי ַמלְ ָאכִ ים זָ אלְ ן
אר ְשׁ ֵטיין.
ישׁט פַ ְ
נִ ְ

קוֹדשׁ פַּ ְר ַשׁת תּוֹלְ דוֹת
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
תש"ע לפ"ק(
76

וַ יּ ֱֶע ַּתר יִ ְצ ָחק לַ ה' לְ נֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ.
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ה( :וֶ וען ֶמען פַּ ְס ֶק'נְ ט ָאפּ
ימל ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע גְ זַ ר ִדין אוֹיף
ִאין ִה ְ
ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן ִדי ַצ ִד ִיקים וִ וילְ ן עֶ ס
אר ְשׁ ֶטעלְ ן
ארפְ ן זֵ יי פַ ְ
ְמבַ ֵטל זַ ייןַ ,ד ְ
ישׁט
ִדי ְתּפִ לָ הַ ,אז ִדי ַמלְ ָאכִ ים זָ אלְ ן נִ ְ
אר ְשׁ ֵטיין.
פַ ְ
ָדאס ֵמיינְ טַ ,אז וֶ וען דוּ ְשׁמוּעֶ ְסט
ֶמענְ ְטשׁ ,דוּ
ִמיט ַא
ער ֵציילְ ְסט ִאים ַדיין פְּ ָראבְּ לֶ עם,
ֶד ְ
עד ְסט צוּ
יֶ ענֶ ער ֵמיינְ ט ַאז דוּ ֶר ְ
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אקוּמען ַא בְּ ָרכָ ה זוֹכֶ ה צוּ זַ יין צוּ
ֶ
בַּ
תּוֹרהָ ,האט עֶ ס גֶ עמוּזְ ט
ערנֶ ען ָ
לֶ ְ
גֵ יין ִמיט ַא גֶ ע'גַ נְ בֶ ֶ'טע וֶ ועג ,וַ וייל
נָ אר ַאזוֹי ִאיז ִדי וֶ ועג וָ ואס ֶמען ֶקען
תּוֹרה ,וַ וייל
יח זַ יין ִאין לִ ימוּד ַה ָ
ַמ ְצלִ ַ
יֶ ֶ
נוּמען ִמיט
אר ֶ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז פַ ְ
ישׁט
קוּמט נִ ְ
זַ יינֶ ע זַ אכְ ן ,אוּן עֶ ר ְ
ערנֶ ען ,אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע
ָאן צוּ לֶ ְ
וֶ ועג ִאיז נָ אר צוּ גַ נְ בֶ 'נֶ ען ַצייט,
ַא ָראפְּ 'גַ נְ בֶ 'נֶ ען עֶ ְטלִ יכֶ ע ִמינוּט ָדא
ארט ,אוּן ַאזוֹי
אוּן עֶ ְטלִ יכֶ ע ִמינוּט ָד ְ
יח.
ארק ַמ ְצלִ ַ
ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
קוֹדשׁ פַּ ְר ַשׁת תּוֹלְ דוֹת
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
תש"ע לפ"ק(
76

וַ יּ ֱֶע ַּתר יִ ְצ ָחק לַ ה' לְ נֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ.
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ה( :וֶ וען ֶמען פַּ ְס ֶק'נְ ט ָאפּ
ימל ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע גְ זַ ר ִדין אוֹיף
ִאין ִה ְ
ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן ִדי ַצ ִד ִיקים וִ וילְ ן עֶ ס
אר ְשׁ ֶטעלְ ן
ארפְ ן זֵ יי פַ ְ
ְמבַ ֵטל זַ ייןַ ,ד ְ
ישׁט
ִדי ְתּפִ לָ הַ ,אז ִדי ַמלְ ָאכִ ים זָ אלְ ן נִ ְ
אר ְשׁ ֵטיין.
פַ ְ
ָדאס ֵמיינְ טַ ,אז וֶ וען דוּ ְשׁמוּעֶ ְסט
ֶמענְ ְטשׁ ,דוּ
ִמיט ַא
ער ֵציילְ ְסט ִאים ַדיין פְּ ָראבְּ לֶ עם,
ֶד ְ
עד ְסט צוּ
יֶ ענֶ ער ֵמיינְ ט ַאז דוּ ֶר ְ

פר˘˙ ˙ול„ו˙

ימן ד(
תּוֹרה תּוֹלְ דוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ל„

פר˘˙ ˙ול„ו˙

אסט ִאינְ זִ ין ַאז
ִאיםָ ,אבֶּ ער דוּ ָה ְ
ער ְשׁ ְטן ,דוּ
עד ְסט צוּם ֵאייבֶּ ְ
דוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ֶטער
וִ וילְ ְסט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וער ֶטער ,אוּן ַאזוֹי
ערן ִדי וֶ ְ
זָ אל ֶה ְ
ֶקען ֶמען פּוֹעֵ לְ 'ן גְ ִרינְ גֶ ער ,וַ וייל
ִדי ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס וִ וילְ ן ְמ ַק ְט ֵרג
עה ְט ְסט
ישׁט ַאז דוּ בֶּ ְ
וייסן נִ ְ
זַ יין ,וֵ ְ
ער ְשׁ ְטן,
עצט עֶ פֶּ עס פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
יֶ ְ
זֵ יי ֵמיינֶ ען ַאז דוּ ְשׁמוּעֶ ְסט ְס ַתּם
ַאזוֹי.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יּ ֱֶע ַּתר
יִ ְצ ָחק לַ ה' ,יִ ְצ ָחק ָהאט
ער ְשׁ ְטן
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גֶ עוָ ואלְ ט בֶּ ְ
ַאז עֶ ר זָ אל ָהאבְּ ן ִקינְ ֶדערָ ,אבֶּ ער
וַ וייל עֶ ס ִאיז שׁוֹין גֶ עוֶ וען נָ אכְ ן גְ זַ ר
ִדין ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן בְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ ע
עקענְ ט ָהאבְּ ן ַקיין ִקינְ ֶדער,
ישׁט גֶ ֶ
נִ ְ
ערפַ אר ,לְ נֹכַ ח ִא ְשׁתּו ָהאט עֶ ר עֶ ס
ֶד ְ
אר ְשׁ ֶטעלְ ט ִמיט ַא ְשׁמוּעֶ ס ִמיט
פַ ְ
עשׁמוּעֶ ְסט
זַ יין וַ וייבּ ,עֶ ר ָהאט גֶ ְ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט זַ יין וַ וייבּ ִאיבֶּ ער
זֵ ייעֶ ר פְּ ָראבְּ לֶ עם :וָ ואס וֶ ועט זַ יין
ישׁט
ִמיט אוּנְ ז? ִמיר ָהאבְּ ן נָ אכְ נִ ְ
ַקיין ִקינְ ֶדערָ ,אבֶּ ער עֶ ר ָהאט אוּנְ זִ ין
ער ְשׁ ֶטער
עהאט לַ ה'ַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ ַ
עמען
וער ֶטער אוּן ָאנְ נֶ ֶ
ערן ִדי וֶ ְ
זָ אל ֶה ְ
ִדי ְתּפִ לָ ה ,כְּ ַדי ִדי ַמלְ ָאכִ ים זָ אלְ ן
אר ְשׁ ֵטיין.
ישׁט פַ ְ
נִ ְ
ימן ד(
תּוֹרה תּוֹלְ דוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ל„

אסט ִאינְ זִ ין ַאז
ִאיםָ ,אבֶּ ער דוּ ָה ְ
ער ְשׁ ְטן ,דוּ
עד ְסט צוּם ֵאייבֶּ ְ
דוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ֶטער
וִ וילְ ְסט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וער ֶטער ,אוּן ַאזוֹי
ערן ִדי וֶ ְ
זָ אל ֶה ְ
ֶקען ֶמען פּוֹעֵ לְ 'ן גְ ִרינְ גֶ ער ,וַ וייל
ִדי ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס וִ וילְ ן ְמ ַק ְט ֵרג
עה ְט ְסט
ישׁט ַאז דוּ בֶּ ְ
וייסן נִ ְ
זַ יין ,וֵ ְ
ער ְשׁ ְטן,
עצט עֶ פֶּ עס פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
יֶ ְ
זֵ יי ֵמיינֶ ען ַאז דוּ ְשׁמוּעֶ ְסט ְס ַתּם
ַאזוֹי.

אקוּמען ַא בְּ ָרכָ ה זוֹכֶ ה צוּ זַ יין צוּ
ֶ
בַּ
תּוֹרהָ ,האט עֶ ס גֶ עמוּזְ ט
ערנֶ ען ָ
לֶ ְ
גֵ יין ִמיט ַא גֶ ע'גַ נְ בֶ ֶ'טע וֶ ועג ,וַ וייל
נָ אר ַאזוֹי ִאיז ִדי וֶ ועג וָ ואס ֶמען ֶקען
תּוֹרה ,וַ וייל
יח זַ יין ִאין לִ ימוּד ַה ָ
ַמ ְצלִ ַ
יֶ ֶ
נוּמען ִמיט
אר ֶ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז פַ ְ
ישׁט
קוּמט נִ ְ
זַ יינֶ ע זַ אכְ ן ,אוּן עֶ ר ְ
ערנֶ ען ,אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע
ָאן צוּ לֶ ְ
וֶ ועג ִאיז נָ אר צוּ גַ נְ בֶ 'נֶ ען ַצייט,
ַא ָראפְּ 'גַ נְ בֶ 'נֶ ען עֶ ְטלִ יכֶ ע ִמינוּט ָדא
ארט ,אוּן ַאזוֹי
אוּן עֶ ְטלִ יכֶ ע ִמינוּט ָד ְ
יח.
ארק ַמ ְצלִ ַ
ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יּ ֱֶע ַּתר
יִ ְצ ָחק לַ ה' ,יִ ְצ ָחק ָהאט
ער ְשׁ ְטן
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גֶ עוָ ואלְ ט בֶּ ְ
ַאז עֶ ר זָ אל ָהאבְּ ן ִקינְ ֶדערָ ,אבֶּ ער
וַ וייל עֶ ס ִאיז שׁוֹין גֶ עוֶ וען נָ אכְ ן גְ זַ ר
ִדין ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן בְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ ע
עקענְ ט ָהאבְּ ן ַקיין ִקינְ ֶדער,
ישׁט גֶ ֶ
נִ ְ
ערפַ אר ,לְ נֹכַ ח ִא ְשׁתּו ָהאט עֶ ר עֶ ס
ֶד ְ
אר ְשׁ ֶטעלְ ט ִמיט ַא ְשׁמוּעֶ ס ִמיט
פַ ְ
עשׁמוּעֶ ְסט
זַ יין וַ וייבּ ,עֶ ר ָהאט גֶ ְ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט זַ יין וַ וייבּ ִאיבֶּ ער
זֵ ייעֶ ר פְּ ָראבְּ לֶ עם :וָ ואס וֶ ועט זַ יין
ישׁט
ִמיט אוּנְ ז? ִמיר ָהאבְּ ן נָ אכְ נִ ְ
ַקיין ִקינְ ֶדערָ ,אבֶּ ער עֶ ר ָהאט אוּנְ זִ ין
ער ְשׁ ֶטער
עהאט לַ ה'ַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ ַ
עמען
וער ֶטער אוּן ָאנְ נֶ ֶ
ערן ִדי וֶ ְ
זָ אל ֶה ְ
ִדי ְתּפִ לָ ה ,כְּ ַדי ִדי ַמלְ ָאכִ ים זָ אלְ ן
אר ְשׁ ֵטיין.
ישׁט פַ ְ
נִ ְ

קוֹדשׁ פַּ ְר ַשׁת תּוֹלְ דוֹת
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
תש"ע לפ"ק(
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וַ יּ ֱֶע ַּתר יִ ְצ ָחק לַ ה' לְ נֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ.
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ה( :וֶ וען ֶמען פַּ ְס ֶק'נְ ט ָאפּ
ימל ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע גְ זַ ר ִדין אוֹיף
ִאין ִה ְ
ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן ִדי ַצ ִד ִיקים וִ וילְ ן עֶ ס
אר ְשׁ ֶטעלְ ן
ארפְ ן זֵ יי פַ ְ
ְמבַ ֵטל זַ ייןַ ,ד ְ
ישׁט
ִדי ְתּפִ לָ הַ ,אז ִדי ַמלְ ָאכִ ים זָ אלְ ן נִ ְ
אר ְשׁ ֵטיין.
פַ ְ
ָדאס ֵמיינְ טַ ,אז וֶ וען דוּ ְשׁמוּעֶ ְסט
ֶמענְ ְטשׁ ,דוּ
ִמיט ַא
ער ֵציילְ ְסט ִאים ַדיין פְּ ָראבְּ לֶ עם,
ֶד ְ
עד ְסט צוּ
יֶ ענֶ ער ֵמיינְ ט ַאז דוּ ֶר ְ
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אקוּמען ַא בְּ ָרכָ ה זוֹכֶ ה צוּ זַ יין צוּ
ֶ
בַּ
תּוֹרהָ ,האט עֶ ס גֶ עמוּזְ ט
ערנֶ ען ָ
לֶ ְ
גֵ יין ִמיט ַא גֶ ע'גַ נְ בֶ ֶ'טע וֶ ועג ,וַ וייל
נָ אר ַאזוֹי ִאיז ִדי וֶ ועג וָ ואס ֶמען ֶקען
תּוֹרה ,וַ וייל
יח זַ יין ִאין לִ ימוּד ַה ָ
ַמ ְצלִ ַ
יֶ ֶ
נוּמען ִמיט
אר ֶ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז פַ ְ
ישׁט
קוּמט נִ ְ
זַ יינֶ ע זַ אכְ ן ,אוּן עֶ ר ְ
ערנֶ ען ,אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע
ָאן צוּ לֶ ְ
וֶ ועג ִאיז נָ אר צוּ גַ נְ בֶ 'נֶ ען ַצייט,
ַא ָראפְּ 'גַ נְ בֶ 'נֶ ען עֶ ְטלִ יכֶ ע ִמינוּט ָדא
ארט ,אוּן ַאזוֹי
אוּן עֶ ְטלִ יכֶ ע ִמינוּט ָד ְ
יח.
ארק ַמ ְצלִ ַ
ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
קוֹדשׁ פַּ ְר ַשׁת תּוֹלְ דוֹת
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
תש"ע לפ"ק(
76

וַ יּ ֱֶע ַּתר יִ ְצ ָחק לַ ה' לְ נֹכַ ח ִא ְשׁתּוֹ.
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ה( :וֶ וען ֶמען פַּ ְס ֶק'נְ ט ָאפּ
ימל ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטע גְ זַ ר ִדין אוֹיף
ִאין ִה ְ
ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן ִדי ַצ ִד ִיקים וִ וילְ ן עֶ ס
אר ְשׁ ֶטעלְ ן
ארפְ ן זֵ יי פַ ְ
ְמבַ ֵטל זַ ייןַ ,ד ְ
ישׁט
ִדי ְתּפִ לָ הַ ,אז ִדי ַמלְ ָאכִ ים זָ אלְ ן נִ ְ
אר ְשׁ ֵטיין.
פַ ְ
ָדאס ֵמיינְ טַ ,אז וֶ וען דוּ ְשׁמוּעֶ ְסט
ֶמענְ ְטשׁ ,דוּ
ִמיט ַא
ער ֵציילְ ְסט ִאים ַדיין פְּ ָראבְּ לֶ עם,
ֶד ְ
עד ְסט צוּ
יֶ ענֶ ער ֵמיינְ ט ַאז דוּ ֶר ְ

פר˘˙ ˙ול„ו˙

ימן ד(
תּוֹרה תּוֹלְ דוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ל„

פר˘˙ ˙ול„ו˙

אסט ִאינְ זִ ין ַאז
ִאיםָ ,אבֶּ ער דוּ ָה ְ
ער ְשׁ ְטן ,דוּ
עד ְסט צוּם ֵאייבֶּ ְ
דוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ֶטער
וִ וילְ ְסט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וער ֶטער ,אוּן ַאזוֹי
ערן ִדי וֶ ְ
זָ אל ֶה ְ
ֶקען ֶמען פּוֹעֵ לְ 'ן גְ ִרינְ גֶ ער ,וַ וייל
ִדי ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס וִ וילְ ן ְמ ַק ְט ֵרג
עה ְט ְסט
ישׁט ַאז דוּ בֶּ ְ
וייסן נִ ְ
זַ יין ,וֵ ְ
ער ְשׁ ְטן,
עצט עֶ פֶּ עס פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
יֶ ְ
זֵ יי ֵמיינֶ ען ַאז דוּ ְשׁמוּעֶ ְסט ְס ַתּם
ַאזוֹי.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יּ ֱֶע ַּתר
יִ ְצ ָחק לַ ה' ,יִ ְצ ָחק ָהאט
ער ְשׁ ְטן
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גֶ עוָ ואלְ ט בֶּ ְ
ַאז עֶ ר זָ אל ָהאבְּ ן ִקינְ ֶדערָ ,אבֶּ ער
וַ וייל עֶ ס ִאיז שׁוֹין גֶ עוֶ וען נָ אכְ ן גְ זַ ר
ִדין ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן בְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ ע
עקענְ ט ָהאבְּ ן ַקיין ִקינְ ֶדער,
ישׁט גֶ ֶ
נִ ְ
ערפַ אר ,לְ נֹכַ ח ִא ְשׁתּו ָהאט עֶ ר עֶ ס
ֶד ְ
אר ְשׁ ֶטעלְ ט ִמיט ַא ְשׁמוּעֶ ס ִמיט
פַ ְ
עשׁמוּעֶ ְסט
זַ יין וַ וייבּ ,עֶ ר ָהאט גֶ ְ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט זַ יין וַ וייבּ ִאיבֶּ ער
זֵ ייעֶ ר פְּ ָראבְּ לֶ עם :וָ ואס וֶ ועט זַ יין
ישׁט
ִמיט אוּנְ ז? ִמיר ָהאבְּ ן נָ אכְ נִ ְ
ַקיין ִקינְ ֶדערָ ,אבֶּ ער עֶ ר ָהאט אוּנְ זִ ין
ער ְשׁ ֶטער
עהאט לַ ה'ַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ ַ
עמען
וער ֶטער אוּן ָאנְ נֶ ֶ
ערן ִדי וֶ ְ
זָ אל ֶה ְ
ִדי ְתּפִ לָ ה ,כְּ ַדי ִדי ַמלְ ָאכִ ים זָ אלְ ן
אר ְשׁ ֵטיין.
ישׁט פַ ְ
נִ ְ
ימן ד(
תּוֹרה תּוֹלְ דוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ל‰
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ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ≈ ּי ≈ˆ‡
וַ י ֵֵצא יַ ֲעקֹב ִמבְּ ֵאר ָשׁבַ ע וַ יֵּלֶ 
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ָח ָרנָ ה.
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קנ"ה( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ארק ִמיט ֱאמוּנָ ה ,אוּן עֶ ר
ִאיז ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
קוּמט
עהט ְ
עשׁ ְ
וייסט ַאז וָ ואס עֶ ס גֶ ֶ
וֵ ְ
עמאלְ ְטס
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
אקן פוּן
ער ְשׁ ָר ְ
ישט ֶד ְ
וערט עֶ ר נִ ׁ ְ
וֶ ְ
וערט
ַקיין שׁוּם זַ א ,אוּן עֶ ר וֶ ְ
ערוֶ ועז פוּן ַקיין שׁוּם זַ א,
ישט נֶ ְ
נִ ׁ ְ
וייסט ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט
וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטערָ ,אבֶּ ער
נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערט אוֹיף צוּ
גְ לַ יי וֶ וען עֶ ר ֶה ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
ְט ַראכְ ְטן פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עסט ַאז ַאלֶ עס ַמאכְ ט נָ אר
ארגֶ ְ
פַ ְ
וערט עֶ ר שׁוֹין
ער ְשׁ ֶטער ,וֶ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדע זַ א
ערעגְ ט פוּן יֶ ֶ
ערוֶ ועז אוּן גֶ ֶ
נֶ ְ
ישט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ ויל.
וָ ואס עֶ ס ִאיז נִ ׁ ְ
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וַ י ֵֵצא יַ ֲעקֹב ִמבְּ ֵאר ָשׁבַ ע וַ יֵּלֶ 
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ָח ָרנָ ה.
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"א( :וואוּ ִא ְידן
ֲ
וואוֹינֶ עןֲ ,אפִ ילוּ ִאין חוּץ לָ ָא ֶרץ,
דוּשׁה פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ִאיז ָדא ִדי ְק ָ
דוּרֶ דעם וָ ואס ִא ְידן וואוֹינֶ ען
וַ וייל ְ
עהיילִ יגְ ט
וערט ִדי לוּפְ ט גֶ ֵ
ארט ,וֶ ְ
ָד ְ
ַאזוֹי וִ וי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ארוָ ואס
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ,וַ י ֵֵצא יַ ֲעקֹב ,פַ ְ
ארף ְשׁ ֵטיין פוּן וואוּ עֶ ר
ַד ְ
רוֹיסגֶ עגַ אנְ גֶ ען ,עֶ ס וָ ואלְ ט
ִאיז ַא ְ
גֶ עוֶ וען גֶ ענוּג עֶ ס זָ אל ְשׁ ֵטיין וַ יֵּלֶ 
ָח ָרנָ ה ,עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ָח ָרן ,נָ אר

ל‰

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ≈ ּי ≈ˆ‡

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ י ֵֵצא
יַ ֲעקֹב ,וֶ וען ַא ִאיד גֵ ייט
ַארוֹיסִ ,מבְּ ֵאר ֶשׁבַ ע  -פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
עסט ַאז ֶדער
ארגֶ ְ
ֱאמוּנָ ה ,עֶ ר פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,וַ יֵּלֶ 
ֵאייבֶּ ְ
ָח ָרנָ ה  -גֵ ייט עֶ ר צוּ ֲחרוֹן ַאף ,עֶ ר
ערוֶ ועז פוּן ַא
ערעגְ ט אוּן נֶ ְ
וערט גֶ ֶ
וֶ ְ
עדע זַ א.
יֶ ֶ

וערט גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט פוּן ִדי
עֶ ס וֶ ְ
אוֹרהַ ,ה ַשּׁעַ ר
ְמקוּבָּ לִ ים )עַ יֵ ין ַשׁ ֲע ֵרי ָ
ַה ְשּׁ ִמינִ יַ ,ה ְסּפִ ָירה ַה ְשּׁלִ ִישׁית(" :בְּ ֵאר
עטע
ֶשׁבַ ע" גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ִדי זִ יבֶּ ֶ
ִמ ָידה וָ ואס ָדאס ִאיז ַמלְ כוּתִ ,די
ֵהיילִ יגֶ ע ֱאמוּנָ ה.

פר˘˙ ויˆ‡

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ≈ ּי ≈ˆ‡
וַ י ֵֵצא יַ ֲעקֹב ִמבְּ ֵאר ָשׁבַ ע וַ יֵּלֶ 
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ָח ָרנָ ה.
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קנ"ה( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ארק ִמיט ֱאמוּנָ ה ,אוּן עֶ ר
ִאיז ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
קוּמט
עהט ְ
עשׁ ְ
וייסט ַאז וָ ואס עֶ ס גֶ ֶ
וֵ ְ
עמאלְ ְטס
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
אקן פוּן
ער ְשׁ ָר ְ
ישט ֶד ְ
וערט עֶ ר נִ ׁ ְ
וֶ ְ
וערט
ַקיין שׁוּם זַ א ,אוּן עֶ ר וֶ ְ
ערוֶ ועז פוּן ַקיין שׁוּם זַ א,
ישט נֶ ְ
נִ ׁ ְ
וייסט ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט
וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטערָ ,אבֶּ ער
נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערט אוֹיף צוּ
גְ לַ יי וֶ וען עֶ ר ֶה ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
ְט ַראכְ ְטן פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עסט ַאז ַאלֶ עס ַמאכְ ט נָ אר
ארגֶ ְ
פַ ְ
וערט עֶ ר שׁוֹין
ער ְשׁ ֶטער ,וֶ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדע זַ א
ערעגְ ט פוּן יֶ ֶ
ערוֶ ועז אוּן גֶ ֶ
נֶ ְ
ישט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ ויל.
וָ ואס עֶ ס ִאיז נִ ׁ ְ
וערט גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט פוּן ִדי
עֶ ס וֶ ְ
אוֹרהַ ,ה ַשּׁעַ ר
ְמקוּבָּ לִ ים )עַ יֵ ין ַשׁ ֲע ֵרי ָ
ַה ְשּׁ ִמינִ יַ ,ה ְסּפִ ָירה ַה ְשּׁלִ ִישׁית(" :בְּ ֵאר
עטע
ֶשׁבַ ע" גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ִדי זִ יבֶּ ֶ
ִמ ָידה וָ ואס ָדאס ִאיז ַמלְ כוּתִ ,די
ֵהיילִ יגֶ ע ֱאמוּנָ ה.

ל‰
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ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ י ֵֵצא
יַ ֲעקֹב ,וֶ וען ַא ִאיד גֵ ייט
ַארוֹיסִ ,מבְּ ֵאר ֶשׁבַ ע  -פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
עסט ַאז ֶדער
ארגֶ ְ
ֱאמוּנָ ה ,עֶ ר פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,וַ יֵּלֶ 
ֵאייבֶּ ְ
ָח ָרנָ ה  -גֵ ייט עֶ ר צוּ ֲחרוֹן ַאף ,עֶ ר
ערוֶ ועז פוּן ַא
ערעגְ ט אוּן נֶ ְ
וערט גֶ ֶ
וֶ ְ
עדע זַ א.
יֶ ֶ

וַ י ֵֵצא יַ ֲעקֹב ִמבְּ ֵאר ָשׁבַ ע וַ יֵּלֶ 
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ָח ָרנָ ה.
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קנ"ה( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ארק ִמיט ֱאמוּנָ ה ,אוּן עֶ ר
ִאיז ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
קוּמט
עהט ְ
עשׁ ְ
וייסט ַאז וָ ואס עֶ ס גֶ ֶ
וֵ ְ
עמאלְ ְטס
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
אקן פוּן
ער ְשׁ ָר ְ
ישט ֶד ְ
וערט עֶ ר נִ ׁ ְ
וֶ ְ
וערט
ַקיין שׁוּם זַ א ,אוּן עֶ ר וֶ ְ
ערוֶ ועז פוּן ַקיין שׁוּם זַ א,
ישט נֶ ְ
נִ ׁ ְ
וייסט ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט
וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטערָ ,אבֶּ ער
נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערט אוֹיף צוּ
גְ לַ יי וֶ וען עֶ ר ֶה ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
ְט ַראכְ ְטן פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עסט ַאז ַאלֶ עס ַמאכְ ט נָ אר
ארגֶ ְ
פַ ְ
וערט עֶ ר שׁוֹין
ער ְשׁ ֶטער ,וֶ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדע זַ א
ערעגְ ט פוּן יֶ ֶ
ערוֶ ועז אוּן גֶ ֶ
נֶ ְ
ישט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ ויל.
וָ ואס עֶ ס ִאיז נִ ׁ ְ
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וַ י ֵֵצא יַ ֲעקֹב ִמבְּ ֵאר ָשׁבַ ע וַ יֵּלֶ 
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ָח ָרנָ ה.
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"א( :וואוּ ִא ְידן
ֲ
וואוֹינֶ עןֲ ,אפִ ילוּ ִאין חוּץ לָ ָא ֶרץ,
דוּשׁה פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ִאיז ָדא ִדי ְק ָ
דוּרֶ דעם וָ ואס ִא ְידן וואוֹינֶ ען
וַ וייל ְ
עהיילִ יגְ ט
וערט ִדי לוּפְ ט גֶ ֵ
ארט ,וֶ ְ
ָד ְ
ַאזוֹי וִ וי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.

וערט גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט פוּן ִדי
עֶ ס וֶ ְ
אוֹרהַ ,ה ַשּׁעַ ר
ְמקוּבָּ לִ ים )עַ יֵ ין ַשׁ ֲע ֵרי ָ
ַה ְשּׁ ִמינִ יַ ,ה ְסּפִ ָירה ַה ְשּׁלִ ִישׁית(" :בְּ ֵאר
עטע
ֶשׁבַ ע" גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ִדי זִ יבֶּ ֶ
ִמ ָידה וָ ואס ָדאס ִאיז ַמלְ כוּתִ ,די
ֵהיילִ יגֶ ע ֱאמוּנָ ה.

ארוָ ואס
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ,וַ י ֵֵצא יַ ֲעקֹב ,פַ ְ
ארף ְשׁ ֵטיין פוּן וואוּ עֶ ר
ַד ְ
רוֹיסגֶ עגַ אנְ גֶ ען ,עֶ ס וָ ואלְ ט
ִאיז ַא ְ
גֶ עוֶ וען גֶ ענוּג עֶ ס זָ אל ְשׁ ֵטיין וַ יֵּלֶ 
ָח ָרנָ ה ,עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ָח ָרן ,נָ אר

ל‰

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰
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ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ≈ ּי ≈ˆ‡

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ י ֵֵצא
יַ ֲעקֹב ,וֶ וען ַא ִאיד גֵ ייט
ַארוֹיסִ ,מבְּ ֵאר ֶשׁבַ ע  -פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
עסט ַאז ֶדער
ארגֶ ְ
ֱאמוּנָ ה ,עֶ ר פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,וַ יֵּלֶ 
ֵאייבֶּ ְ
ָח ָרנָ ה  -גֵ ייט עֶ ר צוּ ֲחרוֹן ַאף ,עֶ ר
ערוֶ ועז פוּן ַא
ערעגְ ט אוּן נֶ ְ
וערט גֶ ֶ
וֶ ְ
עדע זַ א.
יֶ ֶ
ימן ג(
תּוֹרה וַ י ֵֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וַ י ֵֵצא יַ ֲעקֹב ִמבְּ ֵאר ָשׁבַ ע וַ יֵּלֶ 
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ָח ָרנָ ה.
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"א( :וואוּ ִא ְידן
ֲ
וואוֹינֶ עןֲ ,אפִ ילוּ ִאין חוּץ לָ ָא ֶרץ,
דוּשׁה פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ִאיז ָדא ִדי ְק ָ
דוּרֶ דעם וָ ואס ִא ְידן וואוֹינֶ ען
וַ וייל ְ
עהיילִ יגְ ט
וערט ִדי לוּפְ ט גֶ ֵ
ארט ,וֶ ְ
ָד ְ
ַאזוֹי וִ וי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ארוָ ואס
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ,וַ י ֵֵצא יַ ֲעקֹב ,פַ ְ
ארף ְשׁ ֵטיין פוּן וואוּ עֶ ר
ַד ְ
רוֹיסגֶ עגַ אנְ גֶ ען ,עֶ ס וָ ואלְ ט
ִאיז ַא ְ
גֶ עוֶ וען גֶ ענוּג עֶ ס זָ אל ְשׁ ֵטיין וַ יֵּלֶ 
ָח ָרנָ ה ,עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ָח ָרן ,נָ אר

וַ י ֵֵצא יַ ֲעקֹב ִמבְּ ֵאר ָשׁבַ ע וַ יֵּלֶ 
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ָח ָרנָ ה.
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קנ"ה( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ארק ִמיט ֱאמוּנָ ה ,אוּן עֶ ר
ִאיז ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
קוּמט
עהט ְ
עשׁ ְ
וייסט ַאז וָ ואס עֶ ס גֶ ֶ
וֵ ְ
עמאלְ ְטס
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
אקן פוּן
ער ְשׁ ָר ְ
ישט ֶד ְ
וערט עֶ ר נִ ׁ ְ
וֶ ְ
וערט
ַקיין שׁוּם זַ א ,אוּן עֶ ר וֶ ְ
ערוֶ ועז פוּן ַקיין שׁוּם זַ א,
ישט נֶ ְ
נִ ׁ ְ
וייסט ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט
וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטערָ ,אבֶּ ער
נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערט אוֹיף צוּ
גְ לַ יי וֶ וען עֶ ר ֶה ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
ְט ַראכְ ְטן פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עסט ַאז ַאלֶ עס ַמאכְ ט נָ אר
ארגֶ ְ
פַ ְ
וערט עֶ ר שׁוֹין
ער ְשׁ ֶטער ,וֶ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדע זַ א
ערעגְ ט פוּן יֶ ֶ
ערוֶ ועז אוּן גֶ ֶ
נֶ ְ
ישט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ ויל.
וָ ואס עֶ ס ִאיז נִ ׁ ְ
וערט גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט פוּן ִדי
עֶ ס וֶ ְ
אוֹרהַ ,ה ַשּׁעַ ר
ְמקוּבָּ לִ ים )עַ יֵ ין ַשׁ ֲע ֵרי ָ
ַה ְשּׁ ִמינִ יַ ,ה ְסּפִ ָירה ַה ְשּׁלִ ִישׁית(" :בְּ ֵאר
עטע
ֶשׁבַ ע" גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ִדי זִ יבֶּ ֶ
ִמ ָידה וָ ואס ָדאס ִאיז ַמלְ כוּתִ ,די
ֵהיילִ יגֶ ע ֱאמוּנָ ה.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ י ֵֵצא
יַ ֲעקֹב ,וֶ וען ַא ִאיד גֵ ייט
ַארוֹיסִ ,מבְּ ֵאר ֶשׁבַ ע  -פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
עסט ַאז ֶדער
ארגֶ ְ
ֱאמוּנָ ה ,עֶ ר פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,וַ יֵּלֶ 
ֵאייבֶּ ְ
ָח ָרנָ ה  -גֵ ייט עֶ ר צוּ ֲחרוֹן ַאף ,עֶ ר
ערוֶ ועז פוּן ַא
ערעגְ ט אוּן נֶ ְ
וערט גֶ ֶ
וֶ ְ
עדע זַ א.
יֶ ֶ
ימן ג(
תּוֹרה וַ י ֵֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וַ י ֵֵצא יַ ֲעקֹב ִמבְּ ֵאר ָשׁבַ ע וַ יֵּלֶ 
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ָח ָרנָ ה.
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"א( :וואוּ ִא ְידן
ֲ
וואוֹינֶ עןֲ ,אפִ ילוּ ִאין חוּץ לָ ָא ֶרץ,
דוּשׁה פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ִאיז ָדא ִדי ְק ָ
דוּרֶ דעם וָ ואס ִא ְידן וואוֹינֶ ען
וַ וייל ְ
עהיילִ יגְ ט
וערט ִדי לוּפְ ט גֶ ֵ
ארט ,וֶ ְ
ָד ְ
ַאזוֹי וִ וי ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
ארוָ ואס
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ,וַ י ֵֵצא יַ ֲעקֹב ,פַ ְ
ארף ְשׁ ֵטיין פוּן וואוּ עֶ ר
ַד ְ
רוֹיסגֶ עגַ אנְ גֶ ען ,עֶ ס וָ ואלְ ט
ִאיז ַא ְ
גֶ עוֶ וען גֶ ענוּג עֶ ס זָ אל ְשׁ ֵטיין וַ יֵּלֶ 
ָח ָרנָ ה ,עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ָח ָרן ,נָ אר
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לו

פר˘˙ ויˆ‡

ישט ִאין
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ַא ִאיד ִאיז נִ ׁ ְ
ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,עֶ ר ִאיז ִאין חוּץ לָ ָא ֶרץ,
עהיילִ יגְ ט ָדאס
ארט אוֹי גֶ ֵ
וערט ָד ְ
וֶ ְ
דוּשׁת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
פְּ לַ אץ ִמיט ְק ַ
תּוֹרה אוּן ִמ ְצוֹת ִמיט
דוּרִ די ָ
ְ
ארט.
ַמ ֲע ִ ׂשים טוֹבִ ים וָ ואס עֶ ר טוּט ָד ְ

וֶ וען ַא ַצ ִדיק גֵ ייט ַארוֹיס פוּן ְשׁ ָטאט
גֵ ייט אוֹיַ אוֶ ועק ִדי ֵשׁיינְ ַקייט פוּן
ְשׁ ָטאט.
יטשׁוּבֶ ער ָרב
אר ִד ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ ְ
זי"ע ִאיז ַמ ְסבִּ יר ַאז פַ אר ַר ִשׁ"י
ארוָ ואס
ַה ָקדוֹשׁ ִאיז ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ ְ
עֶ ס ְשׁ ֵטייט "וַ יֵּלֶ ָ "ח ָרנָ ה ,עֶ ר ִאיז
"גֶ עגַ אנְ גֶ ען" צוּ ָח ָרן ,עֶ ס וָ ואלְ ט
ארפְ ט ְשׁ ֵטיין "וַ יּ ֵֶרד" ָח ָרנָ ה,
עד ְ
גֶ ַ
"א ָראפְּ גֶ עגַ אנְ גֶ ען" צוּ ָח ָרן,
עֶ ר ִאיז ַ
וַ וייל ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )זְ בָ ִחים נ"ד:(:
ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז ֶהעכֶ ער פוּן ַאלֶ ע
לֶ ענְ ֶדער.

ימן ב(
תּוֹרה וַ י ֵֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וַ ִ ּיפְ ַ ּגע ַּב ָּמקוֹם וַ ָּילֶ ן ׁ ָשם ִּכי בָ א
ֵמ ַאבְ נֵ י
ַה ׁ ּ ֶש ֶמשׁ וַ ִ ּי ַ ּקח
מוֹה ָרא"שׁ
ַה ָּמקוֹם וַ ָּי ֶ ׂשם ְמ ַר ֲא ׁשֹ ָתיוֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א'(ִ :די
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ער ְשׁ ְטן
לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט ,פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן וִ וי ִדי זוּןַ ,אזוֹי וִ וי
וֶ ְ
ִדי זוּן ַשׁיינְ ט אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ַאזוֹי
ער ְשׁ ֶטער אוֹיפְ ן
ַשׁיינְ ט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶמענְ ְטשׁ.

יטשׁוּבֶ ער
אר ִד ְ
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ ְ
ָרב זי"עָ ,דאס וָ ואס עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ַאז ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז ֶהעכֶ ער פוּן
רוּחנִ יוּתַ ,אז
ַאלֶ ע לֶ ענְ ֶדערֵ ,מיינְ ט בְּ ָ
עֶ ס ִאיז ָחשׁוּבֶ 'ער פוּן ַאלֶ ע לֶ ענְ ֶדער,
אוּן ֶד ְ
ערפַ אר וֶ וען ֶמען גֵ ייט
ייסט עֶ ס
ַארוֹיס פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ְ
ַא ָראפְּ גֶ עגַ אנְ גֶ עןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ַא ַצ ִדיק
ַאזוֹי וִ וי יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ גֵ ייט ַארוֹיס,
גֵ ייט ִמיט ִמיט ִאים ִדי ֵשׁיינְ ַקייט פוּן
עמט
ִדי ְשׁ ָטאט ,אוּן וִ וי עֶ ר גֵ ייט נֶ ְ
עֶ ר ִמיט ִמיט זִ יִ ,די ֵשׁיינְ ַקייט אוּן
ֵהיילִ יגְ ֵקייט פוּן ְשׁ ָטאט.

וער ֶטער
פוּן ֵספֶ ר יְ ִצ ָירהַ ,אז ִדי וֶ ְ
עדט
וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ ַדאוֶ וענְ ט אוּן ֶר ְ
וערן ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
ער ְשׁ ְטן וֶ ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
"אבָ נִ ים".
ַ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ י ֵֵצא
יַ ֲעקֹב ִמבְּ ֵאר ָשׁבַ ע וַ יֵּלֶ ָ ח ָרנָ ה,

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וַ ִ ּיפְ ַ ּגע
ַּב ָּמקוֹם וַ ָּילֶ ן ׁ ָשם ִּכי בָ א
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וֶ וען ַא ַצ ִדיק גֵ ייט ַארוֹיס פוּן ְשׁ ָטאט
גֵ ייט אוֹיַ אוֶ ועק ִדי ֵשׁיינְ ַקייט פוּן
ְשׁ ָטאט.
יטשׁוּבֶ ער ָרב
אר ִד ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ ְ
זי"ע ִאיז ַמ ְסבִּ יר ַאז פַ אר ַר ִשׁ"י
ארוָ ואס
ַה ָקדוֹשׁ ִאיז ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ ְ
עֶ ס ְשׁ ֵטייט "וַ יֵּלֶ ָ "ח ָרנָ ה ,עֶ ר ִאיז
"גֶ עגַ אנְ גֶ ען" צוּ ָח ָרן ,עֶ ס וָ ואלְ ט
ארפְ ט ְשׁ ֵטיין "וַ יּ ֵֶרד" ָח ָרנָ ה,
עד ְ
גֶ ַ
"א ָראפְּ גֶ עגַ אנְ גֶ ען" צוּ ָח ָרן,
עֶ ר ִאיז ַ
וַ וייל ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )זְ בָ ִחים נ"ד:(:
ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז ֶהעכֶ ער פוּן ַאלֶ ע
לֶ ענְ ֶדער.

אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י בְּ ֶרענְ גְ ט

ימן י"ח(:
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ

לו

פר˘˙ ויˆ‡

ישט ִאין
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ַא ִאיד ִאיז נִ ׁ ְ
ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,עֶ ר ִאיז ִאין חוּץ לָ ָא ֶרץ,
עהיילִ יגְ ט ָדאס
ארט אוֹי גֶ ֵ
וערט ָד ְ
וֶ ְ
דוּשׁת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
פְּ לַ אץ ִמיט ְק ַ
תּוֹרה אוּן ִמ ְצוֹת ִמיט
דוּרִ די ָ
ְ
ארט.
ַמ ֲע ִ ׂשים טוֹבִ ים וָ ואס עֶ ר טוּט ָד ְ
ימן ב(
תּוֹרה וַ י ֵֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וַ ִ ּיפְ ַ ּגע ַּב ָּמקוֹם וַ ָּילֶ ן ׁ ָשם ִּכי בָ א
ֵמ ַאבְ נֵ י
ַה ׁ ּ ֶש ֶמשׁ וַ ִ ּי ַ ּקח
מוֹה ָרא"שׁ
ַה ָּמקוֹם וַ ָּי ֶ ׂשם ְמ ַר ֲא ׁשֹ ָתיוֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א'(ִ :די
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ער ְשׁ ְטן
לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט ,פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן וִ וי ִדי זוּןַ ,אזוֹי וִ וי
וֶ ְ
ִדי זוּן ַשׁיינְ ט אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ַאזוֹי
ער ְשׁ ֶטער אוֹיפְ ן
ַשׁיינְ ט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶמענְ ְטשׁ.

יטשׁוּבֶ ער
אר ִד ְ
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ ְ
ָרב זי"עָ ,דאס וָ ואס עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ַאז ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז ֶהעכֶ ער פוּן
רוּחנִ יוּתַ ,אז
ַאלֶ ע לֶ ענְ ֶדערֵ ,מיינְ ט בְּ ָ
עֶ ס ִאיז ָחשׁוּבֶ 'ער פוּן ַאלֶ ע לֶ ענְ ֶדער,
ערפַ אר וֶ וען ֶמען גֵ ייט
אוּן ֶד ְ
ייסט עֶ ס
ַארוֹיס פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ְ
ַא ָראפְּ גֶ עגַ אנְ גֶ עןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ַא ַצ ִדיק
ַאזוֹי וִ וי יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ גֵ ייט ַארוֹיס,
גֵ ייט ִמיט ִמיט ִאים ִדי ֵשׁיינְ ַקייט פוּן
עמט
ִדי ְשׁ ָטאט ,אוּן וִ וי עֶ ר גֵ ייט נֶ ְ
עֶ ר ִמיט ִמיט זִ יִ ,די ֵשׁיינְ ַקייט אוּן
ֵהיילִ יגְ ֵקייט פוּן ְשׁ ָטאט.

וער ֶטער
פוּן ֵספֶ ר יְ ִצ ָירהַ ,אז ִדי וֶ ְ
עדט
וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ ַדאוֶ וענְ ט אוּן ֶר ְ
וערן ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
ער ְשׁ ְטן וֶ ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
"אבָ נִ ים".
ַ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ י ֵֵצא
יַ ֲעקֹב ִמבְּ ֵאר ָשׁבַ ע וַ יֵּלֶ ָ ח ָרנָ ה,

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וַ ִ ּיפְ ַ ּגע
ַּב ָּמקוֹם וַ ָּילֶ ן ׁ ָשם ִּכי בָ א

אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י בְּ ֶרענְ גְ ט

ימן י"ח(:
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
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לו

פר˘˙ ויˆ‡

ישט ִאין
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ַא ִאיד ִאיז נִ ׁ ְ
ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,עֶ ר ִאיז ִאין חוּץ לָ ָא ֶרץ,
עהיילִ יגְ ט ָדאס
ארט אוֹי גֶ ֵ
וערט ָד ְ
וֶ ְ
דוּשׁת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
פְּ לַ אץ ִמיט ְק ַ
תּוֹרה אוּן ִמ ְצוֹת ִמיט
דוּרִ די ָ
ְ
ארט.
ַמ ֲע ִ ׂשים טוֹבִ ים וָ ואס עֶ ר טוּט ָד ְ

וֶ וען ַא ַצ ִדיק גֵ ייט ַארוֹיס פוּן ְשׁ ָטאט
גֵ ייט אוֹיַ אוֶ ועק ִדי ֵשׁיינְ ַקייט פוּן
ְשׁ ָטאט.
יטשׁוּבֶ ער ָרב
אר ִד ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ ְ
זי"ע ִאיז ַמ ְסבִּ יר ַאז פַ אר ַר ִשׁ"י
ארוָ ואס
ַה ָקדוֹשׁ ִאיז ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ ְ
עֶ ס ְשׁ ֵטייט "וַ יֵּלֶ ָ "ח ָרנָ ה ,עֶ ר ִאיז
"גֶ עגַ אנְ גֶ ען" צוּ ָח ָרן ,עֶ ס וָ ואלְ ט
ארפְ ט ְשׁ ֵטיין "וַ יּ ֵֶרד" ָח ָרנָ ה,
עד ְ
גֶ ַ
"א ָראפְּ גֶ עגַ אנְ גֶ ען" צוּ ָח ָרן,
עֶ ר ִאיז ַ
וַ וייל ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )זְ בָ ִחים נ"ד:(:
ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז ֶהעכֶ ער פוּן ַאלֶ ע
לֶ ענְ ֶדער.

ימן ב(
תּוֹרה וַ י ֵֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וַ ִ ּיפְ ַ ּגע ַּב ָּמקוֹם וַ ָּילֶ ן ׁ ָשם ִּכי בָ א
ֵמ ַאבְ נֵ י
ַה ׁ ּ ֶש ֶמשׁ וַ ִ ּי ַ ּקח
מוֹה ָרא"שׁ
ַה ָּמקוֹם וַ ָּי ֶ ׂשם ְמ ַר ֲא ׁשֹ ָתיוֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א'(ִ :די
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ער ְשׁ ְטן
לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט ,פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן וִ וי ִדי זוּןַ ,אזוֹי וִ וי
וֶ ְ
ִדי זוּן ַשׁיינְ ט אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ַאזוֹי
ער ְשׁ ֶטער אוֹיפְ ן
ַשׁיינְ ט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶמענְ ְטשׁ.

יטשׁוּבֶ ער
אר ִד ְ
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ ְ
ָרב זי"עָ ,דאס וָ ואס עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ַאז ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז ֶהעכֶ ער פוּן
רוּחנִ יוּתַ ,אז
ַאלֶ ע לֶ ענְ ֶדערֵ ,מיינְ ט בְּ ָ
עֶ ס ִאיז ָחשׁוּבֶ 'ער פוּן ַאלֶ ע לֶ ענְ ֶדער,
אוּן ֶד ְ
ערפַ אר וֶ וען ֶמען גֵ ייט
ייסט עֶ ס
ַארוֹיס פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ְ
ַא ָראפְּ גֶ עגַ אנְ גֶ עןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ַא ַצ ִדיק
ַאזוֹי וִ וי יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ גֵ ייט ַארוֹיס,
גֵ ייט ִמיט ִמיט ִאים ִדי ֵשׁיינְ ַקייט פוּן
עמט
ִדי ְשׁ ָטאט ,אוּן וִ וי עֶ ר גֵ ייט נֶ ְ
עֶ ר ִמיט ִמיט זִ יִ ,די ֵשׁיינְ ַקייט אוּן
ֵהיילִ יגְ ֵקייט פוּן ְשׁ ָטאט.

וער ֶטער
פוּן ֵספֶ ר יְ ִצ ָירהַ ,אז ִדי וֶ ְ
עדט
וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ ַדאוֶ וענְ ט אוּן ֶר ְ
וערן ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
ער ְשׁ ְטן וֶ ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
"אבָ נִ ים".
ַ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ י ֵֵצא
יַ ֲעקֹב ִמבְּ ֵאר ָשׁבַ ע וַ יֵּלֶ ָ ח ָרנָ ה,

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וַ ִ ּיפְ ַ ּגע
ַּב ָּמקוֹם וַ ָּילֶ ן ׁ ָשם ִּכי בָ א

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

וֶ וען ַא ַצ ִדיק גֵ ייט ַארוֹיס פוּן ְשׁ ָטאט
גֵ ייט אוֹיַ אוֶ ועק ִדי ֵשׁיינְ ַקייט פוּן
ְשׁ ָטאט.
יטשׁוּבֶ ער ָרב
אר ִד ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ ְ
זי"ע ִאיז ַמ ְסבִּ יר ַאז פַ אר ַר ִשׁ"י
ארוָ ואס
ַה ָקדוֹשׁ ִאיז ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ ְ
עֶ ס ְשׁ ֵטייט "וַ יֵּלֶ ָ "ח ָרנָ ה ,עֶ ר ִאיז
"גֶ עגַ אנְ גֶ ען" צוּ ָח ָרן ,עֶ ס וָ ואלְ ט
ארפְ ט ְשׁ ֵטיין "וַ יּ ֵֶרד" ָח ָרנָ ה,
עד ְ
גֶ ַ
"א ָראפְּ גֶ עגַ אנְ גֶ ען" צוּ ָח ָרן,
עֶ ר ִאיז ַ
וַ וייל ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )זְ בָ ִחים נ"ד:(:
ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז ֶהעכֶ ער פוּן ַאלֶ ע
לֶ ענְ ֶדער.

אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י בְּ ֶרענְ גְ ט

ימן י"ח(:
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ

לו

פר˘˙ ויˆ‡

ישט ִאין
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ַא ִאיד ִאיז נִ ׁ ְ
ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,עֶ ר ִאיז ִאין חוּץ לָ ָא ֶרץ,
עהיילִ יגְ ט ָדאס
ארט אוֹי גֶ ֵ
וערט ָד ְ
וֶ ְ
דוּשׁת ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
פְּ לַ אץ ִמיט ְק ַ
תּוֹרה אוּן ִמ ְצוֹת ִמיט
דוּרִ די ָ
ְ
ארט.
ַמ ֲע ִ ׂשים טוֹבִ ים וָ ואס עֶ ר טוּט ָד ְ
ימן ב(
תּוֹרה וַ י ֵֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וַ ִ ּיפְ ַ ּגע ַּב ָּמקוֹם וַ ָּילֶ ן ׁ ָשם ִּכי בָ א
ֵמ ַאבְ נֵ י
ַה ׁ ּ ֶש ֶמשׁ וַ ִ ּי ַ ּקח
מוֹה ָרא"שׁ
ַה ָּמקוֹם וַ ָּי ֶ ׂשם ְמ ַר ֲא ׁשֹ ָתיוֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א'(ִ :די
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ער ְשׁ ְטן
לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט ,פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן וִ וי ִדי זוּןַ ,אזוֹי וִ וי
וֶ ְ
ִדי זוּן ַשׁיינְ ט אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ַאזוֹי
ער ְשׁ ֶטער אוֹיפְ ן
ַשׁיינְ ט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶמענְ ְטשׁ.

יטשׁוּבֶ ער
אר ִד ְ
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ ְ
ָרב זי"עָ ,דאס וָ ואס עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ַאז ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז ֶהעכֶ ער פוּן
רוּחנִ יוּתַ ,אז
ַאלֶ ע לֶ ענְ ֶדערֵ ,מיינְ ט בְּ ָ
עֶ ס ִאיז ָחשׁוּבֶ 'ער פוּן ַאלֶ ע לֶ ענְ ֶדער,
ערפַ אר וֶ וען ֶמען גֵ ייט
אוּן ֶד ְ
ייסט עֶ ס
ַארוֹיס פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵה ְ
ַא ָראפְּ גֶ עגַ אנְ גֶ עןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ַא ַצ ִדיק
ַאזוֹי וִ וי יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ גֵ ייט ַארוֹיס,
גֵ ייט ִמיט ִמיט ִאים ִדי ֵשׁיינְ ַקייט פוּן
עמט
ִדי ְשׁ ָטאט ,אוּן וִ וי עֶ ר גֵ ייט נֶ ְ
עֶ ר ִמיט ִמיט זִ יִ ,די ֵשׁיינְ ַקייט אוּן
ֵהיילִ יגְ ֵקייט פוּן ְשׁ ָטאט.

וער ֶטער
פוּן ֵספֶ ר יְ ִצ ָירהַ ,אז ִדי וֶ ְ
עדט
וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ ַדאוֶ וענְ ט אוּן ֶר ְ
וערן ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
ער ְשׁ ְטן וֶ ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
"אבָ נִ ים".
ַ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ י ֵֵצא
יַ ֲעקֹב ִמבְּ ֵאר ָשׁבַ ע וַ יֵּלֶ ָ ח ָרנָ ה,

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וַ ִ ּיפְ ַ ּגע
ַּב ָּמקוֹם וַ ָּילֶ ן ׁ ָשם ִּכי בָ א

אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י בְּ ֶרענְ גְ ט

ימן י"ח(:
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
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לז

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּמט
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רל"ג( :וֶ וען עֶ ס ְ
ַא ַריין ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת ִאין ִדי
ָקאפּ פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ר ִאיז
זִ יִ מ ְתגַ בֵּ ר אוּן עֶ ר ְשׁטוּפְּ ט ַאוֶ ועק
עדאנְ ֶקען ,עֶ ר
ִדי ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ֶטע גֶ ַ
גוּטע זַ אכְ ןָ ,האט ֶדער
ְט ַראכְ ט נָ אר ֶ
ארגֶ ענִ יגְ ן פוּן
ער ְשׁ ֶטער גְ רוֹיס פַ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עהט
ֶדעםָ ,דאס ִאיז ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
ַא ַסאָ מאל בַּ יי ֶקענִ יגְ ןַ ,אז ֶמען
בְּ ֶרענְ גְ ט פַ אר זֵ יי ַחיוֹת ַאז זֵ יי זָ אלְ ן
וייטן ,אוּן
יטן ְצוֵ ְ
זִ יְ ק ִריגְ ן ֵאיינֶ ער ִמ ְ
ארגֶ ענִ יגְ ן
ִדי ֶקענִ יגְ ן ָהאבְּ ן גְ רוֹיס פַ ְ
צוּצוּקוּקעןִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז
ֶ
ָדאס
אוֹי בַּ יי ִדי ַמ ְח ָשׁבוֹת פוּן ַא
וערן
גוּטע ַמ ְח ָשׁבוֹת וֶ ְ
ֶמענְ ְטשִׁ ,די ֶ
הוֹר'ע ַחיוֹת ,אוּן ִדי
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ָט ֶ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת וֶ ְ
וערן ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
ִדי ָט ֵמא'נֶ ע ַחיוֹת ,אוּן זֵ יי ְשׁלָ אגְ ן זִ י
ַארוּם ִאין ִדי ָקאפּ פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ,
אר ְקט ִדי
אוּן וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ְשׁ ַט ְ
גוּטע ַמ ְח ָשׁבוֹת אוֹיף ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע,
ֶ
ער ְשׁ ֶטער כִּ בְ יָ כוֹל
ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארגֶ ענוּגֶ ען פוּן ֶדעם.
גְ רוֹיס פַ ְ

קוּמט ָאן
ְ
ַה ׁ ּ ֶש ֶמשׁ ,וֶ וען ַא ִאיד
אוֹיף ַא פְּ לַ אץ ,אוּן עֶ ר ְשׁלָ אפְ ט
רוּחנִ יוּת ,וַ וייל זַ יין זוּן ִאיז
ַאיין בְּ ָ
ישׁט
ערגֶ עגַ אנְ גֶ ען ,עֶ ר פִ ילְ ט נִ ְ
אוּנְ ֶט ְ
ער ְשׁ ְטן,
ִדי לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט וֶ ְ
זָ אל עֶ ר נִ ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן
נָ אר וַ ִ ּי ַ ּקח ֵמ ַאבְ נֵ י ַה ָּמקוֹם וַ ָּי ֶ ׂשם
אוֹתיוֹת
עמען ִדי ִ
ְמ ַר ֲא ׁשֹ ָתיו ,עֶ ר זָ אל נֶ ֶ
עדן צוּם
ַה ְתּפִ לָ ה ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,פוּן וואוּ עֶ ר ִאיז ,אוּן
ֵאייבֶּ ְ
ערע ַמ ָצב עֶ ר ִאיז ,וֶ ועט
ואס ֶ
ִאין וָ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ן
ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַאז עֶ ר וֶ ועט ַארוֹיס גֵ יין פוּן ַאלֶ ע
עמען אוּן עֶ ר וֶ ועט פִ ילְ ן ִדי
פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
עשׁ ַמאק אוּן ִדי לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט פוּנֶ עם
גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימן ה(
תּוֹרה וַ י ֵֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ַה ָמקוֹם וַ יּ ֶָשׂם
וַ יִ ַקּח ֵמ ַאבְ נֵ י
שׂתיו .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י עֶ ר
ְמ ַר ֲא ָ
ָהאט גֶ עלֵ ייגְ ט ִדי ְשׁ ֵטיינֶ ער ַאזוֹי וִ וי
ַא ִרינְ ג ַארוּם זַ יין ָקאפּ ,וַ וייל עֶ ר ָהאט
עהאט פוּן ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַחיוֹת,
מוֹרא גֶ ַ
ָ
ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ָהאט עֶ ר גֶ עלֵ ייגְ ט ִדי ְשׁ ֵטיינֶ ער נָ אר
ַארוּם זַ יין ָקאפּ? ִדי ַחיוֹת ֶקענֶ ען ָדא
ערע ֲחלָ ִקים פוּן
ייסן אוֹיף ַאנְ ֶד ֶ
ִאים בַּ ְ
זַ יין גוּף?
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קוּמט ָאן
ְ
ַה ׁ ּ ֶש ֶמשׁ ,וֶ וען ַא ִאיד
אוֹיף ַא פְּ לַ אץ ,אוּן עֶ ר ְשׁלָ אפְ ט
רוּחנִ יוּת ,וַ וייל זַ יין זוּן ִאיז
ַאיין בְּ ָ
ישׁט
ערגֶ עגַ אנְ גֶ ען ,עֶ ר פִ ילְ ט נִ ְ
אוּנְ ֶט ְ
ער ְשׁ ְטן,
ִדי לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט וֶ ְ
זָ אל עֶ ר נִ ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן
נָ אר וַ ִ ּי ַ ּקח ֵמ ַאבְ נֵ י ַה ָּמקוֹם וַ ָּי ֶ ׂשם
אוֹתיוֹת
עמען ִדי ִ
ְמ ַר ֲא ׁשֹ ָתיו ,עֶ ר זָ אל נֶ ֶ
עדן צוּם
ַה ְתּפִ לָ ה ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,פוּן וואוּ עֶ ר ִאיז ,אוּן
ֵאייבֶּ ְ
ערע ַמ ָצב עֶ ר ִאיז ,וֶ ועט
ואס ֶ
ִאין וָ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ן
ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַאז עֶ ר וֶ ועט ַארוֹיס גֵ יין פוּן ַאלֶ ע
עמען אוּן עֶ ר וֶ ועט פִ ילְ ן ִדי
פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
עשׁ ַמאק אוּן ִדי לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט פוּנֶ עם
גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימן ה(
תּוֹרה וַ י ֵֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ַה ָמקוֹם וַ יּ ֶָשׂם
וַ יִ ַקּח ֵמ ַאבְ נֵ י
שׂתיו .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י עֶ ר
ְמ ַר ֲא ָ
ָהאט גֶ עלֵ ייגְ ט ִדי ְשׁ ֵטיינֶ ער ַאזוֹי וִ וי
ַא ִרינְ ג ַארוּם זַ יין ָקאפּ ,וַ וייל עֶ ר ָהאט
עהאט פוּן ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַחיוֹת,
מוֹרא גֶ ַ
ָ
ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ָהאט עֶ ר גֶ עלֵ ייגְ ט ִדי ְשׁ ֵטיינֶ ער נָ אר
ַארוּם זַ יין ָקאפּ? ִדי ַחיוֹת ֶקענֶ ען ָדא
ערע ֲחלָ ִקים פוּן
ייסן אוֹיף ַאנְ ֶד ֶ
ִאים בַּ ְ
זַ יין גוּף?

פר˘˙ ויˆ‡

ֶדער

לז

קּוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י בְּ ֶרענְ גְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן י"ח( :פוּן
ֲ

פר˘˙ ויˆ‡

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּמט
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רל"ג( :וֶ וען עֶ ס ְ
ַא ַריין ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת ִאין ִדי
ָקאפּ פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ר ִאיז
זִ יִ מ ְתגַ בֵּ ר אוּן עֶ ר ְשׁטוּפְּ ט ַאוֶ ועק
עדאנְ ֶקען ,עֶ ר
ִדי ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ֶטע גֶ ַ
גוּטע זַ אכְ ןָ ,האט ֶדער
ְט ַראכְ ט נָ אר ֶ
ארגֶ ענִ יגְ ן פוּן
ער ְשׁ ֶטער גְ רוֹיס פַ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עהט
ֶדעםָ ,דאס ִאיז ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
ַא ַסאָ מאל בַּ יי ֶקענִ יגְ ןַ ,אז ֶמען
בְּ ֶרענְ גְ ט פַ אר זֵ יי ַחיוֹת ַאז זֵ יי זָ אלְ ן
וייטן ,אוּן
יטן ְצוֵ ְ
זִ יְ ק ִריגְ ן ֵאיינֶ ער ִמ ְ
ארגֶ ענִ יגְ ן
ִדי ֶקענִ יגְ ן ָהאבְּ ן גְ רוֹיס פַ ְ
צוּצוּקוּקעןִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז
ֶ
ָדאס
אוֹי בַּ יי ִדי ַמ ְח ָשׁבוֹת פוּן ַא
וערן
גוּטע ַמ ְח ָשׁבוֹת וֶ ְ
ֶמענְ ְטשִׁ ,די ֶ
הוֹר'ע ַחיוֹת ,אוּן ִדי
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ָט ֶ
וערן ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת וֶ ְ
ִדי ָט ֵמא'נֶ ע ַחיוֹת ,אוּן זֵ יי ְשׁלָ אגְ ן זִ י
ַארוּם ִאין ִדי ָקאפּ פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ,
אר ְקט ִדי
אוּן וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ְשׁ ַט ְ
גוּטע ַמ ְח ָשׁבוֹת אוֹיף ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע,
ֶ
ער ְשׁ ֶטער כִּ בְ יָ כוֹל
ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארגֶ ענוּגֶ ען פוּן ֶדעם.
גְ רוֹיס פַ ְ

ֶדער

קּוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י בְּ ֶרענְ גְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן י"ח( :פוּן
ֲ
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לז

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּמט
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רל"ג( :וֶ וען עֶ ס ְ
ַא ַריין ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת ִאין ִדי
ָקאפּ פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ר ִאיז
זִ יִ מ ְתגַ בֵּ ר אוּן עֶ ר ְשׁטוּפְּ ט ַאוֶ ועק
עדאנְ ֶקען ,עֶ ר
ִדי ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ֶטע גֶ ַ
גוּטע זַ אכְ ןָ ,האט ֶדער
ְט ַראכְ ט נָ אר ֶ
ארגֶ ענִ יגְ ן פוּן
ער ְשׁ ֶטער גְ רוֹיס פַ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עהט
ֶדעםָ ,דאס ִאיז ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
ַא ַסאָ מאל בַּ יי ֶקענִ יגְ ןַ ,אז ֶמען
בְּ ֶרענְ גְ ט פַ אר זֵ יי ַחיוֹת ַאז זֵ יי זָ אלְ ן
וייטן ,אוּן
יטן ְצוֵ ְ
זִ יְ ק ִריגְ ן ֵאיינֶ ער ִמ ְ
ארגֶ ענִ יגְ ן
ִדי ֶקענִ יגְ ן ָהאבְּ ן גְ רוֹיס פַ ְ
צוּצוּקוּקעןִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז
ֶ
ָדאס
אוֹי בַּ יי ִדי ַמ ְח ָשׁבוֹת פוּן ַא
וערן
גוּטע ַמ ְח ָשׁבוֹת וֶ ְ
ֶמענְ ְטשִׁ ,די ֶ
הוֹר'ע ַחיוֹת ,אוּן ִדי
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ָט ֶ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת וֶ ְ
וערן ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
ִדי ָט ֵמא'נֶ ע ַחיוֹת ,אוּן זֵ יי ְשׁלָ אגְ ן זִ י
ַארוּם ִאין ִדי ָקאפּ פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ,
אר ְקט ִדי
אוּן וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ְשׁ ַט ְ
גוּטע ַמ ְח ָשׁבוֹת אוֹיף ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע,
ֶ
ער ְשׁ ֶטער כִּ בְ יָ כוֹל
ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארגֶ ענוּגֶ ען פוּן ֶדעם.
גְ רוֹיס פַ ְ

קוּמט ָאן
ְ
ַה ׁ ּ ֶש ֶמשׁ ,וֶ וען ַא ִאיד
אוֹיף ַא פְּ לַ אץ ,אוּן עֶ ר ְשׁלָ אפְ ט
רוּחנִ יוּת ,וַ וייל זַ יין זוּן ִאיז
ַאיין בְּ ָ
ישׁט
ערגֶ עגַ אנְ גֶ ען ,עֶ ר פִ ילְ ט נִ ְ
אוּנְ ֶט ְ
ער ְשׁ ְטן,
ִדי לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט וֶ ְ
זָ אל עֶ ר נִ ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן
נָ אר וַ ִ ּי ַ ּקח ֵמ ַאבְ נֵ י ַה ָּמקוֹם וַ ָּי ֶ ׂשם
אוֹתיוֹת
עמען ִדי ִ
ְמ ַר ֲא ׁשֹ ָתיו ,עֶ ר זָ אל נֶ ֶ
עדן צוּם
ַה ְתּפִ לָ ה ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,פוּן וואוּ עֶ ר ִאיז ,אוּן
ֵאייבֶּ ְ
ערע ַמ ָצב עֶ ר ִאיז ,וֶ ועט
ואס ֶ
ִאין וָ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ן
ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַאז עֶ ר וֶ ועט ַארוֹיס גֵ יין פוּן ַאלֶ ע
עמען אוּן עֶ ר וֶ ועט פִ ילְ ן ִדי
פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
עשׁ ַמאק אוּן ִדי לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט פוּנֶ עם
גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימן ה(
תּוֹרה וַ י ֵֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ַה ָמקוֹם וַ יּ ֶָשׂם
וַ יִ ַקּח ֵמ ַאבְ נֵ י
שׂתיו .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י עֶ ר
ְמ ַר ֲא ָ
ָהאט גֶ עלֵ ייגְ ט ִדי ְשׁ ֵטיינֶ ער ַאזוֹי וִ וי
ַא ִרינְ ג ַארוּם זַ יין ָקאפּ ,וַ וייל עֶ ר ָהאט
עהאט פוּן ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַחיוֹת,
מוֹרא גֶ ַ
ָ
ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ָהאט עֶ ר גֶ עלֵ ייגְ ט ִדי ְשׁ ֵטיינֶ ער נָ אר
ַארוּם זַ יין ָקאפּ? ִדי ַחיוֹת ֶקענֶ ען ָדא
ערע ֲחלָ ִקים פוּן
ייסן אוֹיף ַאנְ ֶד ֶ
ִאים בַּ ְ
זַ יין גוּף?

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

קוּמט ָאן
ְ
ַה ׁ ּ ֶש ֶמשׁ ,וֶ וען ַא ִאיד
אוֹיף ַא פְּ לַ אץ ,אוּן עֶ ר ְשׁלָ אפְ ט
רוּחנִ יוּת ,וַ וייל זַ יין זוּן ִאיז
ַאיין בְּ ָ
ישׁט
ערגֶ עגַ אנְ גֶ ען ,עֶ ר פִ ילְ ט נִ ְ
אוּנְ ֶט ְ
ער ְשׁ ְטן,
ִדי לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט וֶ ְ
זָ אל עֶ ר נִ ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן
נָ אר וַ ִ ּי ַ ּקח ֵמ ַאבְ נֵ י ַה ָּמקוֹם וַ ָּי ֶ ׂשם
אוֹתיוֹת
עמען ִדי ִ
ְמ ַר ֲא ׁשֹ ָתיו ,עֶ ר זָ אל נֶ ֶ
עדן צוּם
ַה ְתּפִ לָ ה ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,פוּן וואוּ עֶ ר ִאיז ,אוּן
ֵאייבֶּ ְ
ערע ַמ ָצב עֶ ר ִאיז ,וֶ ועט
ואס ֶ
ִאין וָ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ן
ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַאז עֶ ר וֶ ועט ַארוֹיס גֵ יין פוּן ַאלֶ ע
עמען אוּן עֶ ר וֶ ועט פִ ילְ ן ִדי
פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
עשׁ ַמאק אוּן ִדי לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט פוּנֶ עם
גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימן ה(
תּוֹרה וַ י ֵֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

ַה ָמקוֹם וַ יּ ֶָשׂם
וַ יִ ַקּח ֵמ ַאבְ נֵ י
שׂתיו .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י עֶ ר
ְמ ַר ֲא ָ
ָהאט גֶ עלֵ ייגְ ט ִדי ְשׁ ֵטיינֶ ער ַאזוֹי וִ וי
ַא ִרינְ ג ַארוּם זַ יין ָקאפּ ,וַ וייל עֶ ר ָהאט
עהאט פוּן ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַחיוֹת,
מוֹרא גֶ ַ
ָ
ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ָהאט עֶ ר גֶ עלֵ ייגְ ט ִדי ְשׁ ֵטיינֶ ער נָ אר
ַארוּם זַ יין ָקאפּ? ִדי ַחיוֹת ֶקענֶ ען ָדא
ערע ֲחלָ ִקים פוּן
ייסן אוֹיף ַאנְ ֶד ֶ
ִאים בַּ ְ
זַ יין גוּף?
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ֶדער

לז

קּוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י בְּ ֶרענְ גְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן י"ח( :פוּן
ֲ

פר˘˙ ויˆ‡

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּמט
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רל"ג( :וֶ וען עֶ ס ְ
ַא ַריין ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת ִאין ִדי
ָקאפּ פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ר ִאיז
זִ יִ מ ְתגַ בֵּ ר אוּן עֶ ר ְשׁטוּפְּ ט ַאוֶ ועק
עדאנְ ֶקען ,עֶ ר
ִדי ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ֶטע גֶ ַ
גוּטע זַ אכְ ןָ ,האט ֶדער
ְט ַראכְ ט נָ אר ֶ
ארגֶ ענִ יגְ ן פוּן
ער ְשׁ ֶטער גְ רוֹיס פַ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עהט
ֶדעםָ ,דאס ִאיז ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
ַא ַסאָ מאל בַּ יי ֶקענִ יגְ ןַ ,אז ֶמען
בְּ ֶרענְ גְ ט פַ אר זֵ יי ַחיוֹת ַאז זֵ יי זָ אלְ ן
וייטן ,אוּן
יטן ְצוֵ ְ
זִ יְ ק ִריגְ ן ֵאיינֶ ער ִמ ְ
ארגֶ ענִ יגְ ן
ִדי ֶקענִ יגְ ן ָהאבְּ ן גְ רוֹיס פַ ְ
צוּצוּקוּקעןִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז
ֶ
ָדאס
אוֹי בַּ יי ִדי ַמ ְח ָשׁבוֹת פוּן ַא
וערן
גוּטע ַמ ְח ָשׁבוֹת וֶ ְ
ֶמענְ ְטשִׁ ,די ֶ
הוֹר'ע ַחיוֹת ,אוּן ִדי
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ָט ֶ
וערן ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמ ְח ָשׁבוֹת וֶ ְ
ִדי ָט ֵמא'נֶ ע ַחיוֹת ,אוּן זֵ יי ְשׁלָ אגְ ן זִ י
ַארוּם ִאין ִדי ָקאפּ פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ,
אר ְקט ִדי
אוּן וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ְשׁ ַט ְ
גוּטע ַמ ְח ָשׁבוֹת אוֹיף ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע,
ֶ
ער ְשׁ ֶטער כִּ בְ יָ כוֹל
ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארגֶ ענוּגֶ ען פוּן ֶדעם.
גְ רוֹיס פַ ְ

ֶדער

קּוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י בְּ ֶרענְ גְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן י"ח( :פוּן
ֲ

לח
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ַחיוֹת ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע
ַמ ְח ָשׁבוֹת.

וערן
אוֹתיוֹת וֶ ְ
ִ
ֵספֶ ר יְ ִצ ָירהַ ,אז
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ְשׁ ֵטיינֶ ער.

עמט ִדי
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ נֶ ְ
ערנְ ט ִדי
אוֹתיוֹת ,עֶ ר לֶ ְ
ִ
עמט ְתּפִ לָ ה ,עֶ ר
תּוֹרה ,עֶ ר נֶ ְ
ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ארן
ארץ פַ ְ
עדט זִ י אוֹיס ָדאס ַה ְ
ֶר ְ
וערט
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
אטעוֶ ועט פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע
ער ֶ
עֶ ר גֶ ַ
ַמ ְח ָשׁבוֹת ,אוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַחיוֹת.

קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
ענוּמען
זַ יין ,יַ ֲעקֹב ָהאט גֶ ֶ
תּוֹרה,
אוֹתיוֹת פוּן ָ
ער-די ִ
ִדי ְשׁ ֵטיינֶ ִ
עדט
ער ְ
אוּן פוּן ְתּפִ לָ ה ,עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס עֶ ר ָהאט
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס גֶ עלֵ ייגְ ט ַארוּם זַ יין ָקאפַּ ,אז
עֶ ס זָ אל ִאים ִשׁ ְיצן פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע

ימן ד(
תּוֹרה וַ י ֵֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וערן
אוֹתיוֹת וֶ ְ
ִ
ֵספֶ ר יְ ִצ ָירהַ ,אז
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ְשׁ ֵטיינֶ ער.
קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
ענוּמען
זַ יין ,יַ ֲעקֹב ָהאט גֶ ֶ
תּוֹרה,
אוֹתיוֹת פוּן ָ
ער-די ִ
ִדי ְשׁ ֵטיינֶ ִ
עדט
ער ְ
אוּן פוּן ְתּפִ לָ ה ,עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס עֶ ר ָהאט
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס גֶ עלֵ ייגְ ט ַארוּם זַ יין ָקאפַּ ,אז
עֶ ס זָ אל ִאים ִשׁ ְיצן פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע

קוּמט אוּנְ ז ִדי פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
זַ יין ,וֶ וען עֵ ָשׂו וָ ואס ָדאס
קוּמט
גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיפְ ן יֵ ֶצר ָה ַרעְ ,
ְט ׁ ֶשעפֶּ ענֶ ען יַ ֲעקֹב ֶדעם ִאידִ ,איז ִדי
עֵ ָצה וַ 'יִ ְשׁלַ ח יַ ֲ'עקֹב ַמ'לְ ָאכִ ים ,וָ ואס
אשׁי ֵתּיבוֹת "יוֹם"ֶ ,מען
ָדאס ִאיז ָר ֵ
קוּקן אוֹיפְ ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג,
זָ אל נָ אר ְ
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ַחיוֹת ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע
ַמ ְח ָשׁבוֹת.
עמט ִדי
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ נֶ ְ
ערנְ ט ִדי
אוֹתיוֹת ,עֶ ר לֶ ְ
ִ
עמט ְתּפִ לָ ה ,עֶ ר
תּוֹרה ,עֶ ר נֶ ְ
ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ארן
ארץ פַ ְ
עדט זִ י אוֹיס ָדאס ַה ְ
ֶר ְ
וערט
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
אטעוֶ ועט פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע
ער ֶ
עֶ ר גֶ ַ
ַמ ְח ָשׁבוֹת ,אוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַחיוֹת.
ימן ד(
תּוֹרה וַ י ֵֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ƒי ׁ ¿ּ˘ ַלח
וַ 'יִ ְשׁלַ ח יַ ֲ'עקֹב ַמ'לְ ָאכִ ים לְ פָ נָ יו.
אשׁי ֵתּיבוֹת "יוֹם".
 ָר ֵיט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
רע"ב( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִּ ים צ''ה
ז(ַ :היוֹם ִאם בְּ קוֹלוֹ ִתּ ְשׁ ָמעוַּ ,אז ַא
קוּקן נָ אר אוֹיפְ ן
ארף ֵאייבִּ יג ְ
ִאיד ַד ְ
ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
קוּקט אוֹיף וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
ְ
וערט עֶ ר צוּבְּ ָראכְ ן ,וַ וייל
נֶ עכְ ְטן ,וֶ ְ
עֶ ר ְט ַראכְ טַ :אזוֹי וִ וי ִאיָ האבּ
נֶ עכְ ְטן נִ ְ
יח גֶ עוֶ וען ,וֶ ועל
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
יח זַ יין.
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
ִאיַ היינְ ט אוֹי נִ ְ

עמט ִדי
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ נֶ ְ
ערנְ ט ִדי
אוֹתיוֹת ,עֶ ר לֶ ְ
ִ
עמט ְתּפִ לָ ה ,עֶ ר
תּוֹרה ,עֶ ר נֶ ְ
ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ארן
ארץ פַ ְ
עדט זִ י אוֹיס ָדאס ַה ְ
ֶר ְ
וערט
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
אטעוֶ ועט פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע
ער ֶ
עֶ ר גֶ ַ
ַמ ְח ָשׁבוֹת ,אוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַחיוֹת.

קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
ענוּמען
זַ יין ,יַ ֲעקֹב ָהאט גֶ ֶ
תּוֹרה,
אוֹתיוֹת פוּן ָ
ער-די ִ
ִדי ְשׁ ֵטיינֶ ִ
עדט
ער ְ
אוּן פוּן ְתּפִ לָ ה ,עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס עֶ ר ָהאט
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס גֶ עלֵ ייגְ ט ַארוּם זַ יין ָקאפַּ ,אז
עֶ ס זָ אל ִאים ִשׁ ְיצן פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע

ימן ד(
תּוֹרה וַ י ֵֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ƒי ׁ ¿ּ˘ ַלח

קוּקן
ישׁט ְ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ָטאר ֶמען נִ ְ
ארגְ ן ,וַ וייל עֶ ס ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ י
אוֹיף ָמ ְ
ארגְ ןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען
ְשׁט ָדא ַקיין ָמ ְ
ְ
קוּקט נָ אר אוֹיפְ ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאגִ ,איז
יח ,וַ וייל אוֹיף ֵאיין
ֶמען זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
עמען
ארנֶ ֶ
ָטאג ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ פָ ְ
וער ְס ֶטע זַ אכְ ן.
טוּהן ֲאפִ ילוּ ִדי ְשׁוֶ ְ
צוּ ְ

לח

ַחיוֹת ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע
ַמ ְח ָשׁבוֹת.

וערן
אוֹתיוֹת וֶ ְ
ִ
ֵספֶ ר יְ ִצ ָירהַ ,אז
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ְשׁ ֵטיינֶ ער.

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ƒי ׁ ¿ּ˘ ַלח
וַ 'יִ ְשׁלַ ח יַ ֲ'עקֹב ַמ'לְ ָאכִ ים לְ פָ נָ יו.
אשׁי ֵתּיבוֹת "יוֹם".
 ָר ֵיט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
רע"ב( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִּ ים צ''ה
ז(ַ :היוֹם ִאם בְּ קוֹלוֹ ִתּ ְשׁ ָמעוַּ ,אז ַא
קוּקן נָ אר אוֹיפְ ן
ארף ֵאייבִּ יג ְ
ִאיד ַד ְ
ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
קוּקט אוֹיף וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
ְ
וערט עֶ ר צוּבְּ ָראכְ ן ,וַ וייל
נֶ עכְ ְטן ,וֶ ְ
עֶ ר ְט ַראכְ טַ :אזוֹי וִ וי ִאיָ האבּ
נֶ עכְ ְטן נִ ְ
יח גֶ עוֶ וען ,וֶ ועל
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
יח זַ יין.
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
ִאיַ היינְ ט אוֹי נִ ְ

לח

פר˘˙ ויˆ‡

קוּקן
ישׁט ְ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ָטאר ֶמען נִ ְ
ארגְ ן ,וַ וייל עֶ ס ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ י
אוֹיף ָמ ְ
ארגְ ןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען
ְשׁט ָדא ַקיין ָמ ְ
ְ
קוּקט נָ אר אוֹיפְ ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאגִ ,איז
יח ,וַ וייל אוֹיף ֵאיין
ֶמען זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
עמען
ארנֶ ֶ
ָטאג ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ פָ ְ
וער ְס ֶטע זַ אכְ ן.
טוּהן ֲאפִ ילוּ ִדי ְשׁוֶ ְ
צוּ ְ
קוּמט אוּנְ ז ִדי פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
זַ יין ,וֶ וען עֵ ָשׂו וָ ואס ָדאס
קוּמט
גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיפְ ן יֵ ֶצר ָה ַרעְ ,
ְט ׁ ֶשעפֶּ ענֶ ען יַ ֲעקֹב ֶדעם ִאידִ ,איז ִדי
עֵ ָצה וַ 'יִ ְשׁלַ ח יַ ֲ'עקֹב ַמ'לְ ָאכִ ים ,וָ ואס
אשׁי ֵתּיבוֹת "יוֹם"ֶ ,מען
ָדאס ִאיז ָר ֵ
קוּקן אוֹיפְ ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג,
זָ אל נָ אר ְ

וַ 'יִ ְשׁלַ ח יַ ֲ'עקֹב ַמ'לְ ָאכִ ים לְ פָ נָ יו.
אשׁי ֵתּיבוֹת "יוֹם".
 ָר ֵיט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
רע"ב( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִּ ים צ''ה
ז(ַ :היוֹם ִאם בְּ קוֹלוֹ ִתּ ְשׁ ָמעוַּ ,אז ַא
קוּקן נָ אר אוֹיפְ ן
ארף ֵאייבִּ יג ְ
ִאיד ַד ְ
ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
קוּקט אוֹיף וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
ְ
וערט עֶ ר צוּבְּ ָראכְ ן ,וַ וייל
נֶ עכְ ְטן ,וֶ ְ
עֶ ר ְט ַראכְ טַ :אזוֹי וִ וי ִאיָ האבּ
נֶ עכְ ְטן נִ ְ
יח גֶ עוֶ וען ,וֶ ועל
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
יח זַ יין.
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
ִאיַ היינְ ט אוֹי נִ ְ

קוּקן
ישׁט ְ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ָטאר ֶמען נִ ְ
ארגְ ן ,וַ וייל עֶ ס ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ י
אוֹיף ָמ ְ
ארגְ ןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען
ְשׁט ָדא ַקיין ָמ ְ
ְ
קוּקט נָ אר אוֹיפְ ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאגִ ,איז
יח ,וַ וייל אוֹיף ֵאיין
ֶמען זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
עמען
ארנֶ ֶ
ָטאג ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ פָ ְ
וער ְס ֶטע זַ אכְ ן.
טוּהן ֲאפִ ילוּ ִדי ְשׁוֶ ְ
צוּ ְ
קוּמט אוּנְ ז ִדי פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
זַ יין ,וֶ וען עֵ ָשׂו וָ ואס ָדאס
קוּמט
גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיפְ ן יֵ ֶצר ָה ַרעְ ,
ְט ׁ ֶשעפֶּ ענֶ ען יַ ֲעקֹב ֶדעם ִאידִ ,איז ִדי
עֵ ָצה וַ 'יִ ְשׁלַ ח יַ ֲ'עקֹב ַמ'לְ ָאכִ ים ,וָ ואס
אשׁי ֵתּיבוֹת "יוֹם"ֶ ,מען
ָדאס ִאיז ָר ֵ
קוּקן אוֹיפְ ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג,
זָ אל נָ אר ְ

לח

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

וערן
אוֹתיוֹת וֶ ְ
ִ
ֵספֶ ר יְ ִצ ָירהַ ,אז
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ְשׁ ֵטיינֶ ער.
קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
ענוּמען
זַ יין ,יַ ֲעקֹב ָהאט גֶ ֶ
תּוֹרה,
אוֹתיוֹת פוּן ָ
ער-די ִ
ִדי ְשׁ ֵטיינֶ ִ
עדט
ער ְ
אוּן פוּן ְתּפִ לָ ה ,עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס עֶ ר ָהאט
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס גֶ עלֵ ייגְ ט ַארוּם זַ יין ָקאפַּ ,אז
עֶ ס זָ אל ִאים ִשׁ ְיצן פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע

פר˘˙ ויˆ‡

ַחיוֹת ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע
ַמ ְח ָשׁבוֹת.
עמט ִדי
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ נֶ ְ
ערנְ ט ִדי
אוֹתיוֹת ,עֶ ר לֶ ְ
ִ
עמט ְתּפִ לָ ה ,עֶ ר
תּוֹרה ,עֶ ר נֶ ְ
ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ארן
ארץ פַ ְ
עדט זִ י אוֹיס ָדאס ַה ְ
ֶר ְ
וערט
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
אטעוֶ ועט פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע
ער ֶ
עֶ ר גֶ ַ
ַמ ְח ָשׁבוֹת ,אוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַחיוֹת.
ימן ד(
תּוֹרה וַ י ֵֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ƒי ׁ ¿ּ˘ ַלח
וַ 'יִ ְשׁלַ ח יַ ֲ'עקֹב ַמ'לְ ָאכִ ים לְ פָ נָ יו.
אשׁי ֵתּיבוֹת "יוֹם".
 ָר ֵיט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
רע"ב( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִּ ים צ''ה
ז(ַ :היוֹם ִאם בְּ קוֹלוֹ ִתּ ְשׁ ָמעוַּ ,אז ַא
קוּקן נָ אר אוֹיפְ ן
ארף ֵאייבִּ יג ְ
ִאיד ַד ְ
ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
קוּקט אוֹיף וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
ְ
וערט עֶ ר צוּבְּ ָראכְ ן ,וַ וייל
נֶ עכְ ְטן ,וֶ ְ
עֶ ר ְט ַראכְ טַ :אזוֹי וִ וי ִאיָ האבּ
נֶ עכְ ְטן נִ ְ
יח גֶ עוֶ וען ,וֶ ועל
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
יח זַ יין.
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
ִאיַ היינְ ט אוֹי נִ ְ

קוּקן
ישׁט ְ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ָטאר ֶמען נִ ְ
ארגְ ן ,וַ וייל עֶ ס ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ י
אוֹיף ָמ ְ
ארגְ ןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען
ְשׁט ָדא ַקיין ָמ ְ
ְ
קוּקט נָ אר אוֹיפְ ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאגִ ,איז
יח ,וַ וייל אוֹיף ֵאיין
ֶמען זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
עמען
ארנֶ ֶ
ָטאג ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ פָ ְ
וער ְס ֶטע זַ אכְ ן.
טוּהן ֲאפִ ילוּ ִדי ְשׁוֶ ְ
צוּ ְ
קוּמט אוּנְ ז ִדי פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
זַ יין ,וֶ וען עֵ ָשׂו וָ ואס ָדאס
קוּמט
גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיפְ ן יֵ ֶצר ָה ַרעְ ,
ְט ׁ ֶשעפֶּ ענֶ ען יַ ֲעקֹב ֶדעם ִאידִ ,איז ִדי
עֵ ָצה וַ 'יִ ְשׁלַ ח יַ ֲ'עקֹב ַמ'לְ ָאכִ ים ,וָ ואס
אשׁי ֵתּיבוֹת "יוֹם"ֶ ,מען
ָדאס ִאיז ָר ֵ
קוּקן אוֹיפְ ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג,
זָ אל נָ אר ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

לט

פר˘˙ וי˘לח

יטן
וָ ואס ַאזוֹי ַארוּם וֶ ועט ֶמען ִמ ְ
יח זַ יין.
ער ְשׁ ְטן'ס ִהילְ ף ַמ ְצלִ ַ
ֵאייבֶּ ְ

ֶמענְ ְטשׁ אוּן זַ יין נֶ עץ אוּן ֶמען ֶקען
וערן פוּן ֶדעם,
אטעוֶ ועט וֶ ְ
ער ֶ
ישׁט גֶ ַ
נִ ְ
דוּרֶ דעם וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
נָ אר ְ
תּוֹרה אוּן עֶ ר ִאיז
ערנְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
לֶ ְ
ְמ ַקיֵ ים ִדי ִמ ְצוֹת.

כֹּה ָא ַמר עַ בְ ְדּ יַ ֲעקֹב עִ ם לָ בָ ן גַ ְר ִתּי.
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י גַ ְר ִתּי ִאיז בְּ גִ ַמּ ְט ִריָּ א
ַתּ ְריַ "ג; יַ ֲעקֹב ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
אקע גֶ עוואוֹינְ ט
עֵ ָשׂיוִ :איָ האבּ ַט ֶ
יטן
עה ְ
ִמיט לָ בָ ןָ ,אבֶּ ער ִאיָ האבּ ָאפְּ גֶ ִ
ִדי ַתּ ְריַ "ג ִמ ְצוֹת.

עשׁ ְיקט זָ אגְ ן
ָדאס ָהאט יַ ֲעקֹב גֶ ִ
פַ אר עֵ ָשׂו ,וָ ואס ָדאס גֵ ייט
ַארוֹיף אוֹיף ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרע ,עִ ם לָ בָ ן
עקענְ ט
גַ ְר ִתּיִ ,איָ האבּ ִמיֲ אפִ ילוּ גֶ ֶ
עס ְטן ִמיט ִדי יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס
אר ֶמ ְ
פַ ְ
ייסט לָ בָ ן ,וְ ַתּ ְריַ "ג ִמ ְצוֹת ָשׁ ַמ ְר ִתּי,
ֵה ְ
יטן "נָ אר"
עה ְ
אוּן ִאיָ האבּ ָאפְּ גֶ ִ
ִדי ַתּ ְריַ "ג ִמ ְצוֹת ִאיָ האבּ ִמי
ארפִ ְירן פוּן זַ יינֶ ע
ישׁט גֶ עלָ אזְ ט פַ ְ
נִ ְ
צוּגֶ עלֵ ייגְ ֶטע ִמ ְצוֹת ,וֶ ועגְ ן ֶדעם ָהאבּ
מוֹרא.
ישׁט ָ
ִאי פוּן ִדיר ַאוַ ַודאי נִ ְ

ישׁית וַ יִ ְשׁלַ ח תש"ע
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(
76

יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א'(ַ :א ָמאל ִאיז
ֲ
זִ יֶ דער יֵ ֶצר ָה ַרע ִמ ְתלַ בֵּ שׁ ִמיט
ִמ ְצוֹתָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע
עמט ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר ַמאכְ ט ָדאס
נֶ ְ
עהן וִ וי עֶ ס ִאיז ִמ ְצוֹת ,אוּן
אוֹיסזֶ ְ
ְ
ַאזוֹי כַ אפְּ ט עֶ ר ַא ַריין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן "לָ בָ ן"
אוּן ָדאס וֶ ְ
 ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס טוּט זִ יָ אן"וַ וייס" ,עֶ ר ַמאכְ ט זִ י וִ וי עֶ ר וִ ויל
נָ אר ִמ ְצוֹת.

ימן ב(
תּוֹרה וַ יִ ְשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וַ יִ וָ ֵתר יַ ֲעקֹב לְ בַ דּוֹ וַ י ֵָאבֵ ק ִאישׁ עִ מוֹ
מוֹה ָרא"שׁ
עַ ד ֲעלוֹת ַה ָשׁ ַחרֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט
ְשׁלִ ָ
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א ִס ָימן ט"ו(ַ :א ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
צוּקוּמען צוּ ַא ַמ ְד ֵריגָ הַ ,אז
ֶ
ארף
ַד ְ
מוֹרא ָהאבְּ ן פוּן ַקיין
ישׁט ָ
עֶ ר זָ אל נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
שׁוּם זַ א ,נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ

ייסטֶ ,דער יֵ ֶצר ָה ַרע לֵ ייגְ ט
ָדאס ֵה ְ
צוּ נָ אִ מ ְצוֹת וָ ואס ֶדער
ייסן,
עה ְ
ישׁט גֶ ֵ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
אוּן ַאזוֹי ְשׁלֶ עפְּ ט עֶ ר ַא ַריין ֶדעם
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אוּן וִ וי ַאזוֹי ֶקען ֶמען זוֹכֶ ה זַ יין
דוּרֶ דעם וָ ואס
צוּ ֶדעם? ְ

לט

פר˘˙ וי˘לח

יטן
וָ ואס ַאזוֹי ַארוּם וֶ ועט ֶמען ִמ ְ
יח זַ יין.
ער ְשׁ ְטן'ס ִהילְ ף ַמ ְצלִ ַ
ֵאייבֶּ ְ

ֶמענְ ְטשׁ אוּן זַ יין נֶ עץ אוּן ֶמען ֶקען
וערן פוּן ֶדעם,
אטעוֶ ועט וֶ ְ
ער ֶ
ישׁט גֶ ַ
נִ ְ
דוּרֶ דעם וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
נָ אר ְ
תּוֹרה אוּן עֶ ר ִאיז
ערנְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
לֶ ְ
ְמ ַקיֵ ים ִדי ִמ ְצוֹת.

כֹּה ָא ַמר עַ בְ ְדּ יַ ֲעקֹב עִ ם לָ בָ ן גַ ְר ִתּי.
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י גַ ְר ִתּי ִאיז בְּ גִ ַמּ ְט ִריָּ א
ַתּ ְריַ "ג; יַ ֲעקֹב ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
אקע גֶ עוואוֹינְ ט
עֵ ָשׂיוִ :איָ האבּ ַט ֶ
יטן
עה ְ
ִמיט לָ בָ ןָ ,אבֶּ ער ִאיָ האבּ ָאפְּ גֶ ִ
ִדי ַתּ ְריַ "ג ִמ ְצוֹת.

עשׁ ְיקט זָ אגְ ן
ָדאס ָהאט יַ ֲעקֹב גֶ ִ
פַ אר עֵ ָשׂו ,וָ ואס ָדאס גֵ ייט
ַארוֹיף אוֹיף ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרע ,עִ ם לָ בָ ן
עקענְ ט
גַ ְר ִתּיִ ,איָ האבּ ִמיֲ אפִ ילוּ גֶ ֶ
עס ְטן ִמיט ִדי יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס
אר ֶמ ְ
פַ ְ
ייסט לָ בָ ן ,וְ ַתּ ְריַ "ג ִמ ְצוֹת ָשׁ ַמ ְר ִתּי,
ֵה ְ
יטן "נָ אר"
עה ְ
אוּן ִאיָ האבּ ָאפְּ גֶ ִ
ִדי ַתּ ְריַ "ג ִמ ְצוֹת ִאיָ האבּ ִמי
ארפִ ְירן פוּן זַ יינֶ ע
ישׁט גֶ עלָ אזְ ט פַ ְ
נִ ְ
צוּגֶ עלֵ ייגְ ֶטע ִמ ְצוֹת ,וֶ ועגְ ן ֶדעם ָהאבּ
מוֹרא.
ישׁט ָ
ִאי פוּן ִדיר ַאוַ ַודאי נִ ְ

ישׁית וַ יִ ְשׁלַ ח תש"ע
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(
76

יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א'(ַ :א ָמאל ִאיז
ֲ
זִ יֶ דער יֵ ֶצר ָה ַרע ִמ ְתלַ בֵּ שׁ ִמיט
ִמ ְצוֹתָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע
עמט ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר ַמאכְ ט ָדאס
נֶ ְ
עהן וִ וי עֶ ס ִאיז ִמ ְצוֹת ,אוּן
אוֹיסזֶ ְ
ְ
ַאזוֹי כַ אפְּ ט עֶ ר ַא ַריין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן "לָ בָ ן"
אוּן ָדאס וֶ ְ
 ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס טוּט זִ יָ אן"וַ וייס" ,עֶ ר ַמאכְ ט זִ י וִ וי עֶ ר וִ ויל
נָ אר ִמ ְצוֹת.
ייסטֶ ,דער יֵ ֶצר ָה ַרע לֵ ייגְ ט
ָדאס ֵה ְ
צוּ נָ אִ מ ְצוֹת וָ ואס ֶדער
ייסן,
עה ְ
ישׁט גֶ ֵ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
אוּן ַאזוֹי ְשׁלֶ עפְּ ט עֶ ר ַא ַריין ֶדעם

ימן ב(
תּוֹרה וַ יִ ְשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וַ יִ וָ ֵתר יַ ֲעקֹב לְ בַ דּוֹ וַ י ֵָאבֵ ק ִאישׁ עִ מוֹ
מוֹה ָרא"שׁ
עַ ד ֲעלוֹת ַה ָשׁ ַחרֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט
ְשׁלִ ָ
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א ִס ָימן ט"ו(ַ :א ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
צוּקוּמען צוּ ַא ַמ ְד ֵריגָ הַ ,אז
ֶ
ארף
ַד ְ
מוֹרא ָהאבְּ ן פוּן ַקיין
ישׁט ָ
עֶ ר זָ אל נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
שׁוּם זַ א ,נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
אוּן וִ וי ַאזוֹי ֶקען ֶמען זוֹכֶ ה זַ יין
דוּרֶ דעם וָ ואס
צוּ ֶדעם? ְ
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לט
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יטן
וָ ואס ַאזוֹי ַארוּם וֶ ועט ֶמען ִמ ְ
יח זַ יין.
ער ְשׁ ְטן'ס ִהילְ ף ַמ ְצלִ ַ
ֵאייבֶּ ְ

ֶמענְ ְטשׁ אוּן זַ יין נֶ עץ אוּן ֶמען ֶקען
וערן פוּן ֶדעם,
אטעוֶ ועט וֶ ְ
ער ֶ
ישׁט גֶ ַ
נִ ְ
דוּרֶ דעם וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
נָ אר ְ
תּוֹרה אוּן עֶ ר ִאיז
ערנְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
לֶ ְ
ְמ ַקיֵ ים ִדי ִמ ְצוֹת.

כֹּה ָא ַמר עַ בְ ְדּ יַ ֲעקֹב עִ ם לָ בָ ן גַ ְר ִתּי.
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י גַ ְר ִתּי ִאיז בְּ גִ ַמּ ְט ִריָּ א
ַתּ ְריַ "ג; יַ ֲעקֹב ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
אקע גֶ עוואוֹינְ ט
עֵ ָשׂיוִ :איָ האבּ ַט ֶ
יטן
עה ְ
ִמיט לָ בָ ןָ ,אבֶּ ער ִאיָ האבּ ָאפְּ גֶ ִ
ִדי ַתּ ְריַ "ג ִמ ְצוֹת.

עשׁ ְיקט זָ אגְ ן
ָדאס ָהאט יַ ֲעקֹב גֶ ִ
פַ אר עֵ ָשׂו ,וָ ואס ָדאס גֵ ייט
ַארוֹיף אוֹיף ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרע ,עִ ם לָ בָ ן
עקענְ ט
גַ ְר ִתּיִ ,איָ האבּ ִמיֲ אפִ ילוּ גֶ ֶ
עס ְטן ִמיט ִדי יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס
אר ֶמ ְ
פַ ְ
ייסט לָ בָ ן ,וְ ַתּ ְריַ "ג ִמ ְצוֹת ָשׁ ַמ ְר ִתּי,
ֵה ְ
יטן "נָ אר"
עה ְ
אוּן ִאיָ האבּ ָאפְּ גֶ ִ
ִדי ַתּ ְריַ "ג ִמ ְצוֹת ִאיָ האבּ ִמי
ארפִ ְירן פוּן זַ יינֶ ע
ישׁט גֶ עלָ אזְ ט פַ ְ
נִ ְ
צוּגֶ עלֵ ייגְ ֶטע ִמ ְצוֹת ,וֶ ועגְ ן ֶדעם ָהאבּ
מוֹרא.
ישׁט ָ
ִאי פוּן ִדיר ַאוַ ַודאי נִ ְ

ישׁית וַ יִ ְשׁלַ ח תש"ע
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(
76

יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א'(ַ :א ָמאל ִאיז
ֲ
זִ יֶ דער יֵ ֶצר ָה ַרע ִמ ְתלַ בֵּ שׁ ִמיט
ִמ ְצוֹתָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע
עמט ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר ַמאכְ ט ָדאס
נֶ ְ
עהן וִ וי עֶ ס ִאיז ִמ ְצוֹת ,אוּן
אוֹיסזֶ ְ
ְ
ַאזוֹי כַ אפְּ ט עֶ ר ַא ַריין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן "לָ בָ ן"
אוּן ָדאס וֶ ְ
 ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס טוּט זִ יָ אן"וַ וייס" ,עֶ ר ַמאכְ ט זִ י וִ וי עֶ ר וִ ויל
נָ אר ִמ ְצוֹת.

ימן ב(
תּוֹרה וַ יִ ְשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וַ יִ וָ ֵתר יַ ֲעקֹב לְ בַ דּוֹ וַ י ֵָאבֵ ק ִאישׁ עִ מוֹ
מוֹה ָרא"שׁ
עַ ד ֲעלוֹת ַה ָשׁ ַחרֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט
ְשׁלִ ָ
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א ִס ָימן ט"ו(ַ :א ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
צוּקוּמען צוּ ַא ַמ ְד ֵריגָ הַ ,אז
ֶ
ארף
ַד ְ
מוֹרא ָהאבְּ ן פוּן ַקיין
ישׁט ָ
עֶ ר זָ אל נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
שׁוּם זַ א ,נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ

ייסטֶ ,דער יֵ ֶצר ָה ַרע לֵ ייגְ ט
ָדאס ֵה ְ
צוּ נָ אִ מ ְצוֹת וָ ואס ֶדער
ייסן,
עה ְ
ישׁט גֶ ֵ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
אוּן ַאזוֹי ְשׁלֶ עפְּ ט עֶ ר ַא ַריין ֶדעם
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אוּן וִ וי ַאזוֹי ֶקען ֶמען זוֹכֶ ה זַ יין
דוּרֶ דעם וָ ואס
צוּ ֶדעם? ְ

לט

פר˘˙ וי˘לח

יטן
וָ ואס ַאזוֹי ַארוּם וֶ ועט ֶמען ִמ ְ
יח זַ יין.
ער ְשׁ ְטן'ס ִהילְ ף ַמ ְצלִ ַ
ֵאייבֶּ ְ

ֶמענְ ְטשׁ אוּן זַ יין נֶ עץ אוּן ֶמען ֶקען
וערן פוּן ֶדעם,
אטעוֶ ועט וֶ ְ
ער ֶ
ישׁט גֶ ַ
נִ ְ
דוּרֶ דעם וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
נָ אר ְ
תּוֹרה אוּן עֶ ר ִאיז
ערנְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
לֶ ְ
ְמ ַקיֵ ים ִדי ִמ ְצוֹת.

כֹּה ָא ַמר עַ בְ ְדּ יַ ֲעקֹב עִ ם לָ בָ ן גַ ְר ִתּי.
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י גַ ְר ִתּי ִאיז בְּ גִ ַמּ ְט ִריָּ א
ַתּ ְריַ "ג; יַ ֲעקֹב ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
אקע גֶ עוואוֹינְ ט
עֵ ָשׂיוִ :איָ האבּ ַט ֶ
יטן
עה ְ
ִמיט לָ בָ ןָ ,אבֶּ ער ִאיָ האבּ ָאפְּ גֶ ִ
ִדי ַתּ ְריַ "ג ִמ ְצוֹת.

עשׁ ְיקט זָ אגְ ן
ָדאס ָהאט יַ ֲעקֹב גֶ ִ
פַ אר עֵ ָשׂו ,וָ ואס ָדאס גֵ ייט
ַארוֹיף אוֹיף ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרע ,עִ ם לָ בָ ן
עקענְ ט
גַ ְר ִתּיִ ,איָ האבּ ִמיֲ אפִ ילוּ גֶ ֶ
עס ְטן ִמיט ִדי יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס
אר ֶמ ְ
פַ ְ
ייסט לָ בָ ן ,וְ ַתּ ְריַ "ג ִמ ְצוֹת ָשׁ ַמ ְר ִתּי,
ֵה ְ
יטן "נָ אר"
עה ְ
אוּן ִאיָ האבּ ָאפְּ גֶ ִ
ִדי ַתּ ְריַ "ג ִמ ְצוֹת ִאיָ האבּ ִמי
ארפִ ְירן פוּן זַ יינֶ ע
ישׁט גֶ עלָ אזְ ט פַ ְ
נִ ְ
צוּגֶ עלֵ ייגְ ֶטע ִמ ְצוֹת ,וֶ ועגְ ן ֶדעם ָהאבּ
מוֹרא.
ישׁט ָ
ִאי פוּן ִדיר ַאוַ ַודאי נִ ְ

ישׁית וַ יִ ְשׁלַ ח תש"ע
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(
76

יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א'(ַ :א ָמאל ִאיז
ֲ
זִ יֶ דער יֵ ֶצר ָה ַרע ִמ ְתלַ בֵּ שׁ ִמיט
ִמ ְצוֹתָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע
עמט ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר ַמאכְ ט ָדאס
נֶ ְ
עהן וִ וי עֶ ס ִאיז ִמ ְצוֹת ,אוּן
אוֹיסזֶ ְ
ְ
ַאזוֹי כַ אפְּ ט עֶ ר ַא ַריין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן "לָ בָ ן"
אוּן ָדאס וֶ ְ
 ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס טוּט זִ יָ אן"וַ וייס" ,עֶ ר ַמאכְ ט זִ י וִ וי עֶ ר וִ ויל
נָ אר ִמ ְצוֹת.
ייסטֶ ,דער יֵ ֶצר ָה ַרע לֵ ייגְ ט
ָדאס ֵה ְ
צוּ נָ אִ מ ְצוֹת וָ ואס ֶדער
ייסן,
עה ְ
ישׁט גֶ ֵ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
אוּן ַאזוֹי ְשׁלֶ עפְּ ט עֶ ר ַא ַריין ֶדעם

ימן ב(
תּוֹרה וַ יִ ְשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וַ יִ וָ ֵתר יַ ֲעקֹב לְ בַ דּוֹ וַ י ֵָאבֵ ק ִאישׁ עִ מוֹ
מוֹה ָרא"שׁ
עַ ד ֲעלוֹת ַה ָשׁ ַחרֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט
ְשׁלִ ָ
קּוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א ִס ָימן ט"ו(ַ :א ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
צוּקוּמען צוּ ַא ַמ ְד ֵריגָ הַ ,אז
ֶ
ארף
ַד ְ
מוֹרא ָהאבְּ ן פוּן ַקיין
ישׁט ָ
עֶ ר זָ אל נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
שׁוּם זַ א ,נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
אוּן וִ וי ַאזוֹי ֶקען ֶמען זוֹכֶ ה זַ יין
דוּרֶ דעם וָ ואס
צוּ ֶדעם? ְ

מ
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ארן
עדט זִ י אוֹיס פַ ְ
וֶ וען ֶמען ֶר ְ
ער ֵציילְ ט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶמען ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס
עמעןֶ ,ד ָ
ִאים ַאלֶ ע פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
מוֹרא פַ אר
ישׁט ָ
ָהאט ֶמען ֶמער נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ארן ֵאייבֶּ ְ
ֵקיינֶ עם נָ אר פַ ְ

ֶדער

פר˘˙ וי˘לח

ֶהעלְ פְ ןִ ,איז עֶ ר גְ לַ יי גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּם
ער ְשׁ ְטן וָ ואס ִאיז נָ אר ֵאיינֶ ער
ֵאייבֶּ ְ
עטן ִהילְ ף.
ַאלֵ יין ,אוּן ִאים גֶ עבֶּ ְ
ערפַ אר וַ י ְַרא כִּ י א יוּכַ ל לוֹ,
ֶד ְ
ָהאט ִאים ֶדער ַמלְ ָא
טוּהן,
עקענְ ט ְשׁלֶ עכְ ְטס ְ
ישׁט גֶ ֶ
ארנִ ְ
גָ ְ
וַ וייל יַ ֲעקֹב ָהאט זִ י גֶ עוָ ואנְ ְדן נָ אר
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ

אשׁית ַרבָּ ה
ֶמ ְד ָרשׁ בְּ ֶרענְ גְ ט )בְּ ֵר ִ
פַּ ְר ָשׁה ע"זִ ,ס ָימן א'( :אוֹיפְ ן

פָּ סוּק וַ יִ וָ ֵתר יַ ֲעקֹב לְ בַ דּוֹ  -יַ ֲעקֹב ִאיז
גֶ עבְּ לִ יבְּ ן ַאלֵ ייןָ ,דאס ִאיז וָ ואס עֶ ס
ער ְשׁ ְטן :וְ נִ ְשׂגָּ ב
ְשׁ ֵטייט בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
ה' לְ בַ דּוֶֹ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֵאיינֶ ער ַאלֵ יין; ָדאס ֵמיינְ טַ ,אז
וֶ וען יַ ֲעקֹב ָהאט גֶ עפִ ילְ ט ַאז עֶ ר
ישׁט
ִאיז ַאלֵ ייןֵ ,קיינֶ ער ֶקען ִאים נִ ְ

עדן ִאיד,
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יי יֶ ְ
אוֹיבּ וֶ וענְ ְדט עֶ ר זִ י נָ אר צוּם
ישׁט
ער ְשׁ ְטןֶ ,קען ִאים ֵקיינֶ ער נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
טוּהן.
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס ְ
ימן ד(
תּוֹרה וַ יִ ְשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ארן
עדט זִ י אוֹיס פַ ְ
וֶ וען ֶמען ֶר ְ
ער ֵציילְ ט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶמען ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס
עמעןֶ ,ד ָ
ִאים ַאלֶ ע פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
מוֹרא פַ אר
ישׁט ָ
ָהאט ֶמען ֶמער נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ארן ֵאייבֶּ ְ
ֵקיינֶ עם נָ אר פַ ְ

ֶדער
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ארן
עדט זִ י אוֹיס פַ ְ
וֶ וען ֶמען ֶר ְ
ער ֵציילְ ט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶמען ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס
עמעןֶ ,ד ָ
ִאים ַאלֶ ע פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
מוֹרא פַ אר
ישׁט ָ
ָהאט ֶמען ֶמער נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ארן ֵאייבֶּ ְ
ֵקיינֶ עם נָ אר פַ ְ

ֶדער

אשׁית ַרבָּ ה
ֶמ ְד ָרשׁ בְּ ֶרענְ גְ ט )בְּ ֵר ִ
פַּ ְר ָשׁה ע"זִ ,ס ָימן א'( :אוֹיפְ ן

פָּ סוּק וַ יִ וָ ֵתר יַ ֲעקֹב לְ בַ דּוֹ  -יַ ֲעקֹב ִאיז
גֶ עבְּ לִ יבְּ ן ַאלֵ ייןָ ,דאס ִאיז וָ ואס עֶ ס
ער ְשׁ ְטן :וְ נִ ְשׂגָּ ב
ְשׁ ֵטייט בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
ה' לְ בַ דּוֶֹ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֵאיינֶ ער ַאלֵ יין; ָדאס ֵמיינְ טַ ,אז
וֶ וען יַ ֲעקֹב ָהאט גֶ עפִ ילְ ט ַאז עֶ ר
ישׁט
ִאיז ַאלֵ ייןֵ ,קיינֶ ער ֶקען ִאים נִ ְ

יוֹסף ַה ַצ ִדיק גֶ עזָ אגְ ט:
ָדאס ָהאט ֵ
ַאלֶ ע ְשׁבָ ִטים ַמאכְ ן בִּ ינְ ְטלֶ ע,

פָּ סוּק וַ יִ וָ ֵתר יַ ֲעקֹב לְ בַ דּוֹ  -יַ ֲעקֹב ִאיז
גֶ עבְּ לִ יבְּ ן ַאלֵ ייןָ ,דאס ִאיז וָ ואס עֶ ס
ער ְשׁ ְטן :וְ נִ ְשׂגָּ ב
ְשׁ ֵטייט בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
ה' לְ בַ דּוֶֹ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֵאיינֶ ער ַאלֵ יין; ָדאס ֵמיינְ טַ ,אז
וֶ וען יַ ֲעקֹב ָהאט גֶ עפִ ילְ ט ַאז עֶ ר
ישׁט
ִאיז ַאלֵ ייןֵ ,קיינֶ ער ֶקען ִאים נִ ְ

עדן ִאיד,
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יי יֶ ְ
אוֹיבּ וֶ וענְ ְדט עֶ ר זִ י נָ אר צוּם
ישׁט
ער ְשׁ ְטןֶ ,קען ִאים ֵקיינֶ ער נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
טוּהן.
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס ְ
ימן ד(
תּוֹרה וַ יִ ְשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

וְ ִהנֵ ה ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַאלְ ִמים ֲאלֻ ִמים
בְּ תוַֹ ה ָשּׂ ֶדה וְ ִהנֵ ה ָק ָמה
ֲאלֻ ָמ ִתי וְ גַ ם נִ ָצּבָ ה וְ ִהנֵ ה ְת ֻסבֶּ ינָ ה
ֲאלֻ מ ֵֹתיכֶ ם וַ ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ יןָ לַ ֲאלֻ ָמ ִתיֶ .דער
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם
קּוּטי ֲהלָ כוֹת ַה ְשׁכָּ ַמת ַהבּ ֶֹקר ֲהלָ כָ ה
פָּ סוּק )לִ ֵ
ג'(ַ :אז ַא בִּ ינְ ְטל ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף
תּוֹרה ,וָ ואס ִאיז ַאזוֹי וִ וי ַא
ידוּשׁי ָ
ִח ֵ
אמגֶ עבִּ ינְ ְדן ַא ַסא תּוֹרוֹת
בִּ ינְ ְטלַ ,צ ְ
עצער.
פוּן ַא ַסא פְּ לֶ ֶ
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ֶהעלְ פְ ןִ ,איז עֶ ר גְ לַ יי גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּם
ער ְשׁ ְטן וָ ואס ִאיז נָ אר ֵאיינֶ ער
ֵאייבֶּ ְ
עטן ִהילְ ף.
ַאלֵ יין ,אוּן ִאים גֶ עבֶּ ְ
ערפַ אר וַ י ְַרא כִּ י א יוּכַ ל לוֹ,
ֶד ְ
ָהאט ִאים ֶדער ַמלְ ָא
טוּהן,
עקענְ ט ְשׁלֶ עכְ ְטס ְ
ישׁט גֶ ֶ
ארנִ ְ
גָ ְ
וַ וייל יַ ֲעקֹב ָהאט זִ י גֶ עוָ ואנְ ְדן נָ אר
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עדן ִאיד,
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יי יֶ ְ
אוֹיבּ וֶ וענְ ְדט עֶ ר זִ י נָ אר צוּם
ישׁט
ער ְשׁ ְטןֶ ,קען ִאים ֵקיינֶ ער נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
טוּהן.
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס ְ
ימן ד(
תּוֹרה וַ יִ ְשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ≈י ׁ ∆ּ˘ב
וְ ִהנֵ ה ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַאלְ ִמים ֲאלֻ ִמים
בְּ תוַֹ ה ָשּׂ ֶדה וְ ִהנֵ ה ָק ָמה
ֲאלֻ ָמ ִתי וְ גַ ם נִ ָצּבָ ה וְ ִהנֵ ה ְת ֻסבֶּ ינָ ה
ֲאלֻ מ ֵֹתיכֶ ם וַ ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ יןָ לַ ֲאלֻ ָמ ִתיֶ .דער
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם
קּוּטי ֲהלָ כוֹת ַה ְשׁכָּ ַמת ַהבּ ֶֹקר ֲהלָ כָ ה
פָּ סוּק )לִ ֵ
ג'(ַ :אז ַא בִּ ינְ ְטל ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף
תּוֹרה ,וָ ואס ִאיז ַאזוֹי וִ וי ַא
ידוּשׁי ָ
ִח ֵ
אמגֶ עבִּ ינְ ְדן ַא ַסא תּוֹרוֹת
בִּ ינְ ְטלַ ,צ ְ
עצער.
פוּן ַא ַסא פְּ לֶ ֶ

ערפַ אר וַ י ְַרא כִּ י א יוּכַ ל לוֹ,
ֶד ְ
ָהאט ִאים ֶדער ַמלְ ָא
טוּהן,
עקענְ ט ְשׁלֶ עכְ ְטס ְ
ישׁט גֶ ֶ
ארנִ ְ
גָ ְ
וַ וייל יַ ֲעקֹב ָהאט זִ י גֶ עוָ ואנְ ְדן נָ אר
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ≈י ׁ ∆ּ˘ב

תּוֹרה,
ידוּשׁי ָ
עדע ַצ ִדיק זָ אגְ ט ִח ֵ
יֶ ֶ
אוֹיף זַ יין וֶ ועג ,אוּן ַאלֶ עס ִאיז
ער ׁ ְש ְטן ָאבֶּ ער
ָחשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה זֶ ענֶ ען
ידוּשׁי ָ
עס ֶטע ִח ֵ
ִדי בֶּ ְ
תּוֹרה ,וָ ואס ִאיז ְמ ַחזֵ ק
ידוּשׁי ָ
ִדי ִח ֵ
ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ס ֵהייבְּ ט ִאים
אוֹיףַ ,אז עֶ ר זָ אל ֶמער ִדינֶ ען ֶדעם
אשׁעפֶ ער.
בַּ ֶ

מ

ֶהעלְ פְ ןִ ,איז עֶ ר גְ לַ יי גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּם
ער ְשׁ ְטן וָ ואס ִאיז נָ אר ֵאיינֶ ער
ֵאייבֶּ ְ
עטן ִהילְ ף.
ַאלֵ יין ,אוּן ִאים גֶ עבֶּ ְ

אשׁית ַרבָּ ה
ֶמ ְד ָרשׁ בְּ ֶרענְ גְ ט )בְּ ֵר ִ
פַּ ְר ָשׁה ע"זִ ,ס ָימן א'( :אוֹיפְ ן

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ≈י ׁ ∆ּ˘ב
וְ ִהנֵ ה ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַאלְ ִמים ֲאלֻ ִמים
בְּ תוַֹ ה ָשּׂ ֶדה וְ ִהנֵ ה ָק ָמה
ֲאלֻ ָמ ִתי וְ גַ ם נִ ָצּבָ ה וְ ִהנֵ ה ְת ֻסבֶּ ינָ ה
ֲאלֻ מ ֵֹתיכֶ ם וַ ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ יןָ לַ ֲאלֻ ָמ ִתיֶ .דער
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם
קּוּטי ֲהלָ כוֹת ַה ְשׁכָּ ַמת ַהבּ ֶֹקר ֲהלָ כָ ה
פָּ סוּק )לִ ֵ
ג'(ַ :אז ַא בִּ ינְ ְטל ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף
תּוֹרה ,וָ ואס ִאיז ַאזוֹי וִ וי ַא
ידוּשׁי ָ
ִח ֵ
אמגֶ עבִּ ינְ ְדן ַא ַסא תּוֹרוֹת
בִּ ינְ ְטלַ ,צ ְ
עצער.
פוּן ַא ַסא פְּ לֶ ֶ

מ
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תּוֹרה,
ידוּשׁי ָ
עדע ַצ ִדיק זָ אגְ ט ִח ֵ
יֶ ֶ
אוֹיף זַ יין וֶ ועג ,אוּן ַאלֶ עס ִאיז
ער ׁ ְש ְטן ָאבֶּ ער
ָחשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה זֶ ענֶ ען
ידוּשׁי ָ
עס ֶטע ִח ֵ
ִדי בֶּ ְ
תּוֹרה ,וָ ואס ִאיז ְמ ַחזֵ ק
ידוּשׁי ָ
ִדי ִח ֵ
ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ס ֵהייבְּ ט ִאים
אוֹיףַ ,אז עֶ ר זָ אל ֶמער ִדינֶ ען ֶדעם
אשׁעפֶ ער.
בַּ ֶ
יוֹסף ַה ַצ ִדיק גֶ עזָ אגְ ט:
ָדאס ָהאט ֵ
ַאלֶ ע ְשׁבָ ִטים ַמאכְ ן בִּ ינְ ְטלֶ ע,

יוֹסף ַה ַצ ִדיק גֶ עזָ אגְ ט:
ָדאס ָהאט ֵ
ַאלֶ ע ְשׁבָ ִטים ַמאכְ ן בִּ ינְ ְטלֶ ע,

מ
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ארן
עדט זִ י אוֹיס פַ ְ
וֶ וען ֶמען ֶר ְ
ער ֵציילְ ט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶמען ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס
עמעןֶ ,ד ָ
ִאים ַאלֶ ע פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
מוֹרא פַ אר
ישׁט ָ
ָהאט ֶמען ֶמער נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ארן ֵאייבֶּ ְ
ֵקיינֶ עם נָ אר פַ ְ

ֶדער

תּוֹרה,
ידוּשׁי ָ
עדע ַצ ִדיק זָ אגְ ט ִח ֵ
יֶ ֶ
אוֹיף זַ יין וֶ ועג ,אוּן ַאלֶ עס ִאיז
ער ׁ ְש ְטן ָאבֶּ ער
ָחשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה זֶ ענֶ ען
ידוּשׁי ָ
עס ֶטע ִח ֵ
ִדי בֶּ ְ
תּוֹרה ,וָ ואס ִאיז ְמ ַחזֵ ק
ידוּשׁי ָ
ִדי ִח ֵ
ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ס ֵהייבְּ ט ִאים
אוֹיףַ ,אז עֶ ר זָ אל ֶמער ִדינֶ ען ֶדעם
אשׁעפֶ ער.
בַּ ֶ

אשׁית ַרבָּ ה
ֶמ ְד ָרשׁ בְּ ֶרענְ גְ ט )בְּ ֵר ִ
פַּ ְר ָשׁה ע"זִ ,ס ָימן א'( :אוֹיפְ ן

פָּ סוּק וַ יִ וָ ֵתר יַ ֲעקֹב לְ בַ דּוֹ  -יַ ֲעקֹב ִאיז
גֶ עבְּ לִ יבְּ ן ַאלֵ ייןָ ,דאס ִאיז וָ ואס עֶ ס
ער ְשׁ ְטן :וְ נִ ְשׂגָּ ב
ְשׁ ֵטייט בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
ה' לְ בַ דּוֶֹ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֵאיינֶ ער ַאלֵ יין; ָדאס ֵמיינְ טַ ,אז
וֶ וען יַ ֲעקֹב ָהאט גֶ עפִ ילְ ט ַאז עֶ ר
ישׁט
ִאיז ַאלֵ ייןֵ ,קיינֶ ער ֶקען ִאים נִ ְ

פר˘˙ וי˘לח

ֶהעלְ פְ ןִ ,איז עֶ ר גְ לַ יי גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּם
ער ְשׁ ְטן וָ ואס ִאיז נָ אר ֵאיינֶ ער
ֵאייבֶּ ְ
עטן ִהילְ ף.
ַאלֵ יין ,אוּן ִאים גֶ עבֶּ ְ
ערפַ אר וַ י ְַרא כִּ י א יוּכַ ל לוֹ,
ֶד ְ
ָהאט ִאים ֶדער ַמלְ ָא
טוּהן,
עקענְ ט ְשׁלֶ עכְ ְטס ְ
ישׁט גֶ ֶ
ארנִ ְ
גָ ְ
וַ וייל יַ ֲעקֹב ָהאט זִ י גֶ עוָ ואנְ ְדן נָ אר
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עדן ִאיד,
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יי יֶ ְ
אוֹיבּ וֶ וענְ ְדט עֶ ר זִ י נָ אר צוּם
ישׁט
ער ְשׁ ְטןֶ ,קען ִאים ֵקיינֶ ער נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
טוּהן.
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס ְ
ימן ד(
תּוֹרה וַ יִ ְשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ≈י ׁ ∆ּ˘ב
וְ ִהנֵ ה ֲאנַ ְחנוּ ְמ ַאלְ ִמים ֲאלֻ ִמים
בְּ תוַֹ ה ָשּׂ ֶדה וְ ִהנֵ ה ָק ָמה
ֲאלֻ ָמ ִתי וְ גַ ם נִ ָצּבָ ה וְ ִהנֵ ה ְת ֻסבֶּ ינָ ה
ֲאלֻ מ ֵֹתיכֶ ם וַ ִתּ ְשׁ ַתּ ֲחוֶ יןָ לַ ֲאלֻ ָמ ִתיֶ .דער
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם
קּוּטי ֲהלָ כוֹת ַה ְשׁכָּ ַמת ַהבּ ֶֹקר ֲהלָ כָ ה
פָּ סוּק )לִ ֵ
ג'(ַ :אז ַא בִּ ינְ ְטל ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף
תּוֹרה ,וָ ואס ִאיז ַאזוֹי וִ וי ַא
ידוּשׁי ָ
ִח ֵ
אמגֶ עבִּ ינְ ְדן ַא ַסא תּוֹרוֹת
בִּ ינְ ְטלַ ,צ ְ
עצער.
פוּן ַא ַסא פְּ לֶ ֶ

תּוֹרה,
ידוּשׁי ָ
עדע ַצ ִדיק זָ אגְ ט ִח ֵ
יֶ ֶ
אוֹיף זַ יין וֶ ועג ,אוּן ַאלֶ עס ִאיז
ער ׁ ְש ְטן ָאבֶּ ער
ָחשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה זֶ ענֶ ען
ידוּשׁי ָ
עס ֶטע ִח ֵ
ִדי בֶּ ְ
תּוֹרה ,וָ ואס ִאיז ְמ ַחזֵ ק
ידוּשׁי ָ
ִדי ִח ֵ
ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ס ֵהייבְּ ט ִאים
אוֹיףַ ,אז עֶ ר זָ אל ֶמער ִדינֶ ען ֶדעם
אשׁעפֶ ער.
בַּ ֶ
יוֹסף ַה ַצ ִדיק גֶ עזָ אגְ ט:
ָדאס ָהאט ֵ
ַאלֶ ע ְשׁבָ ִטים ַמאכְ ן בִּ ינְ ְטלֶ ע,
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אוֹרה ִאיז ְשׁוֶ וער וִ וי ַאזוֹי
לִ כְ ָ
ֶקען ֶמען זָ אגְ ן ַאז ֶמען
ימלֶ ען? אוֹיבּ
אשׁאפְ ט פַ אלְ ֶשׁע ִה ְ
בַּ ַ
ישׁט
ִאיז עֶ ס פַ אלְ שִׁ ,איז עֶ ס ָדא נִ ְ
ימל? נָ אר ֶדער פְּ ַשׁט ִאיז,
ַקיין ִה ְ
ידוּשׁי
אוֹיב ֶמען זָ אגְ ט ַאזַ אלְ כֶ ע ִח ֵ
ימל ַד ְ
תּוֹרהַ ,אז פוּן ִה ְ
ָ
ארף ֶמען ִדיר
קוּקט שׁוֹין
ישׁט ָהאבְּ ןֶ ,מען ְ
ֶמער נִ ְ
ימלָ ,דאס ִאיז
ישׁט אוֹיף ִדיר פוּן ִה ְ
נִ ְ
ימלֶ ען ,וַ וייל בֶּ ֱא ֶמת
ִדי פַ אלְ ֶשׁע ִה ְ
ער ְשׁ ֶטער ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
קוּקט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
ארף ָהאבְּ ן
עדן ִאיד ,אוּן עֶ ר ַד ְ
אוֹיף יֶ ְ
עדן ִאיד.
יֶ ְ

ידוּשׁי
ייסט זֵ יי זֶ ענֶ ען ְמ ַח ֵדשׁ ִח ֵ
ָדאס ֵה ְ
תּוֹרהָ ,אבֶּ ער ַמיין בִּ ינְ ְטל ָהאט זִ י
ָ
עבלִ יבְּ ן
אוֹיפְ גֶ ְ
עשׁ ֶטעלְ ט אוּן ִאיז גֶ ְּ
ידוּשים זֶ ענֶ ען
ְשׁ ֵטיין ,וַ וייל ַמיינֶ ע ִח ׁ ִ
ישׁע
יוּד ֶ
ִ
צוּהייבְּ ן
עמאכְ ט אוֹיפְ ֵ
גֶ ַ
ִקינְ ֶדער ,זַ יי צוּ ְמ ַחזֵ ק זַ ייןַ ,אז זֵ יי
ישׁט לָ אזְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן
זָ אלְ ן זִ י נִ ְ
אר ְקן
ישׁט ,נָ אר זִ יְ שׁ ַט ְ
ארנִ ְ
פוּן גָ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּ ֶר ְ
ערפַ אר ָהאבְּ ן זִ יַ אלֶ ע בִּ ינְ ְטלֶ ע
ֶד ְ
גֶ עבִּ ְיקט צוּ ַמיין בִּ ינְ ְטל ,וַ וייל ָדאס
תּוֹרהַ ,אז
ידוּשׁי ָ
ִאיז ֶדער עִ ָיקר פוּן ִח ֵ
עֶ ס זָ אל זַ יין לְ עוּבְ ָדא וּלְ ַמ ֲע ֶשׂה זִ י
אר ְקן.
צוּהייבְּ ן אוּן זִ יְ שׁ ַט ְ
אוֹיפְ ֵ

ארף ֶמען זָ אגְ ן נָ אר
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ידוּשׁים,
ִח ִ
ַאזֶ עלְ כֶ ע
אר ְקן ַא ִאיד,
וָ ואס ֵהייבְּ ן אוּן ְשׁ ַט ְ
וייטער ָאנְ צוּגֵ יין אוּן ִדינֶ ען ֶדעם
וַ ֶ
ישׁט לָ אזְ ן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זִ י נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט.
ארנִ ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן פוּן גָ ְ

ישׁט זָ אגְ ן
דאי ָטאר ֶמען נִ ְ
אוּן ַאוַ ַ
תּוֹרה ,וָ ואס
ידוּשׁי ָ
ַאזֶ עלְ כֶ ע ִח ֵ
וארפְ ן ַא ָראפּ ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ַמאכְ ן
וַ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
ִאים פִ ילְ ן ַאז עֶ ר ִאיז גָ ְ
ישׁט
וערטַ ,אז עֶ ר ֶקען שׁוֹין ֶמער נִ ְ
וֶ ְ
יח זַ יין ,וַ וייל ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַא
ַמ ְצלִ ַ
קוּמען
צוּריק ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ֶקען ֵאייבִּ יג ִ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ

ישׁית וַ י ֵֶשׁב תשנ"ט
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(
76

ֶדער ז ַֹהר ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט
אשׁית ה :(.וֶ וען ֶמען ִאיז
בְּ ֵר ִ
תּוֹרה,
ָ
ידוּשׁי
ְמ ַח ֵדשׁ ֱא ֶמ ֶת'ע ִח ֵ
דוּרֶ דעם נֵ ייעֶ
אשׁאפְ ט ֶמען ְ
בַּ ַ
ימלֶ ען ,אוּן וֶ וען ֶמען ִאיז ְמ ַח ֵדשׁ
ִה ְ
אשׁאפְ ט
תּוֹרה ,בַּ ַ
ידוּשׁי ָ
פַ אלְ ֶשׁע ִח ֵ
ימלֶ ען.
דוּרֶ דעם פַ אלְ ֶשׁע ִה ְ
ֶמען ְ
)ה ְק ָד ָמה
ַ

יח
יוֹסף וַ יְ ִהי ִאישׁ ַמ ְצלִ ַ
וַ יְ ִהי ה' ֶאת ֵ
וַ יְ ִהי בְּ בֵ ית ֲאדֹנָ יו ַה ִמּ ְצ ִרי.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
דוּר
י"ב(ֲ :אפִ ילוּ וֶ וען ַא ִאיד פַ אלְ ט ְ
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ידוּשׁי
ייסט זֵ יי זֶ ענֶ ען ְמ ַח ֵדשׁ ִח ֵ
ָדאס ֵה ְ
תּוֹרהָ ,אבֶּ ער ַמיין בִּ ינְ ְטל ָהאט זִ י
ָ
עבלִ יבְּ ן
אוֹיפְ גֶ ְ
עשׁ ֶטעלְ ט אוּן ִאיז גֶ ְּ
ידוּשים זֶ ענֶ ען
ְשׁ ֵטיין ,וַ וייל ַמיינֶ ע ִח ׁ ִ
ישׁע
יוּד ֶ
ִ
צוּהייבְּ ן
עמאכְ ט אוֹיפְ ֵ
גֶ ַ
ִקינְ ֶדער ,זַ יי צוּ ְמ ַחזֵ ק זַ ייןַ ,אז זֵ יי
ישׁט לָ אזְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן
זָ אלְ ן זִ י נִ ְ
אר ְקן
ישׁט ,נָ אר זִ יְ שׁ ַט ְ
ארנִ ְ
פוּן גָ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּ ֶר ְ
ערפַ אר ָהאבְּ ן זִ יַ אלֶ ע בִּ ינְ ְטלֶ ע
ֶד ְ
גֶ עבִּ ְיקט צוּ ַמיין בִּ ינְ ְטל ,וַ וייל ָדאס
תּוֹרהַ ,אז
ידוּשׁי ָ
ִאיז ֶדער עִ ָיקר פוּן ִח ֵ
עֶ ס זָ אל זַ יין לְ עוּבְ ָדא וּלְ ַמ ֲע ֶשׂה זִ י
אר ְקן.
צוּהייבְּ ן אוּן זִ יְ שׁ ַט ְ
אוֹיפְ ֵ
ישׁט זָ אגְ ן
דאי ָטאר ֶמען נִ ְ
אוּן ַאוַ ַ
תּוֹרה ,וָ ואס
ידוּשׁי ָ
ַאזֶ עלְ כֶ ע ִח ֵ
וארפְ ן ַא ָראפּ ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ַמאכְ ן
וַ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
ִאים פִ ילְ ן ַאז עֶ ר ִאיז גָ ְ
ישׁט
וערטַ ,אז עֶ ר ֶקען שׁוֹין ֶמער נִ ְ
וֶ ְ
יח זַ יין ,וַ וייל ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַא
ַמ ְצלִ ַ
קוּמען
צוּריק ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ֶקען ֵאייבִּ יג ִ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶדער ז ַֹהר ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט
אשׁית ה :(.וֶ וען ֶמען ִאיז
בְּ ֵר ִ
תּוֹרה,
ָ
ידוּשׁי
ְמ ַח ֵדשׁ ֱא ֶמ ֶת'ע ִח ֵ
דוּרֶ דעם נֵ ייעֶ
אשׁאפְ ט ֶמען ְ
בַּ ַ
ימלֶ ען ,אוּן וֶ וען ֶמען ִאיז ְמ ַח ֵדשׁ
ִה ְ
אשׁאפְ ט
תּוֹרה ,בַּ ַ
ידוּשׁי ָ
פַ אלְ ֶשׁע ִח ֵ
ימלֶ ען.
דוּרֶ דעם פַ אלְ ֶשׁע ִה ְ
ֶמען ְ
)ה ְק ָד ָמה
ַ

פר˘˙ וי˘ב

פר˘˙ וי˘ב

אוֹרה ִאיז ְשׁוֶ וער וִ וי ַאזוֹי
לִ כְ ָ
ֶקען ֶמען זָ אגְ ן ַאז ֶמען
ימלֶ ען? אוֹיבּ
אשׁאפְ ט פַ אלְ ֶשׁע ִה ְ
בַּ ַ
ישׁט
ִאיז עֶ ס פַ אלְ שִׁ ,איז עֶ ס ָדא נִ ְ
ימל? נָ אר ֶדער פְּ ַשׁט ִאיז,
ַקיין ִה ְ
ידוּשׁי
אוֹיב ֶמען זָ אגְ ט ַאזַ אלְ כֶ ע ִח ֵ
ארף ֶמען ִדיר
ימל ַד ְ
תּוֹרהַ ,אז פוּן ִה ְ
ָ
קוּקט שׁוֹין
ישׁט ָהאבְּ ןֶ ,מען ְ
ֶמער נִ ְ
ימלָ ,דאס ִאיז
ישׁט אוֹיף ִדיר פוּן ִה ְ
נִ ְ
ימלֶ ען ,וַ וייל בֶּ ֱא ֶמת
ִדי פַ אלְ ֶשׁע ִה ְ
ער ְשׁ ֶטער ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
קוּקט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
ארף ָהאבְּ ן
עדן ִאיד ,אוּן עֶ ר ַד ְ
אוֹיף יֶ ְ
עדן ִאיד.
יֶ ְ
ארף ֶמען זָ אגְ ן נָ אר
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ידוּשׁים,
ִח ִ
ַאזֶ עלְ כֶ ע
אר ְקן ַא ִאיד,
וָ ואס ֵהייבְּ ן אוּן ְשׁ ַט ְ
וייטער ָאנְ צוּגֵ יין אוּן ִדינֶ ען ֶדעם
וַ ֶ
ישׁט לָ אזְ ן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זִ י נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט.
ארנִ ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן פוּן גָ ְ
ישׁית וַ י ֵֶשׁב תשנ"ט
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(
76

יח
יוֹסף וַ יְ ִהי ִאישׁ ַמ ְצלִ ַ
וַ יְ ִהי ה' ֶאת ֵ
וַ יְ ִהי בְּ בֵ ית ֲאדֹנָ יו ַה ִמּ ְצ ִרי.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
דוּר
י"ב(ֲ :אפִ ילוּ וֶ וען ַא ִאיד פַ אלְ ט ְ
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אוֹרה ִאיז ְשׁוֶ וער וִ וי ַאזוֹי
לִ כְ ָ
ֶקען ֶמען זָ אגְ ן ַאז ֶמען
ימלֶ ען? אוֹיבּ
אשׁאפְ ט פַ אלְ ֶשׁע ִה ְ
בַּ ַ
ישׁט
ִאיז עֶ ס פַ אלְ שִׁ ,איז עֶ ס ָדא נִ ְ
ימל? נָ אר ֶדער פְּ ַשׁט ִאיז,
ַקיין ִה ְ
ידוּשׁי
אוֹיב ֶמען זָ אגְ ט ַאזַ אלְ כֶ ע ִח ֵ
ימל ַד ְ
תּוֹרהַ ,אז פוּן ִה ְ
ָ
ארף ֶמען ִדיר
קוּקט שׁוֹין
ישׁט ָהאבְּ ןֶ ,מען ְ
ֶמער נִ ְ
ימלָ ,דאס ִאיז
ישׁט אוֹיף ִדיר פוּן ִה ְ
נִ ְ
ימלֶ ען ,וַ וייל בֶּ ֱא ֶמת
ִדי פַ אלְ ֶשׁע ִה ְ
ער ְשׁ ֶטער ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
קוּקט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
ארף ָהאבְּ ן
עדן ִאיד ,אוּן עֶ ר ַד ְ
אוֹיף יֶ ְ
עדן ִאיד.
יֶ ְ

ידוּשׁי
ייסט זֵ יי זֶ ענֶ ען ְמ ַח ֵדשׁ ִח ֵ
ָדאס ֵה ְ
תּוֹרהָ ,אבֶּ ער ַמיין בִּ ינְ ְטל ָהאט זִ י
ָ
עבלִ יבְּ ן
אוֹיפְ גֶ ְ
עשׁ ֶטעלְ ט אוּן ִאיז גֶ ְּ
ידוּשים זֶ ענֶ ען
ְשׁ ֵטיין ,וַ וייל ַמיינֶ ע ִח ׁ ִ
ישׁע
יוּד ֶ
ִ
צוּהייבְּ ן
עמאכְ ט אוֹיפְ ֵ
גֶ ַ
ִקינְ ֶדער ,זַ יי צוּ ְמ ַחזֵ ק זַ ייןַ ,אז זֵ יי
ישׁט לָ אזְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן
זָ אלְ ן זִ י נִ ְ
אר ְקן
ישׁט ,נָ אר זִ יְ שׁ ַט ְ
ארנִ ְ
פוּן גָ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּ ֶר ְ
ערפַ אר ָהאבְּ ן זִ יַ אלֶ ע בִּ ינְ ְטלֶ ע
ֶד ְ
גֶ עבִּ ְיקט צוּ ַמיין בִּ ינְ ְטל ,וַ וייל ָדאס
תּוֹרהַ ,אז
ידוּשׁי ָ
ִאיז ֶדער עִ ָיקר פוּן ִח ֵ
עֶ ס זָ אל זַ יין לְ עוּבְ ָדא וּלְ ַמ ֲע ֶשׂה זִ י
אר ְקן.
צוּהייבְּ ן אוּן זִ יְ שׁ ַט ְ
אוֹיפְ ֵ

ארף ֶמען זָ אגְ ן נָ אר
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ידוּשׁים,
ִח ִ
ַאזֶ עלְ כֶ ע
אר ְקן ַא ִאיד,
וָ ואס ֵהייבְּ ן אוּן ְשׁ ַט ְ
וייטער ָאנְ צוּגֵ יין אוּן ִדינֶ ען ֶדעם
וַ ֶ
ישׁט לָ אזְ ן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זִ י נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט.
ארנִ ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן פוּן גָ ְ

ישׁט זָ אגְ ן
דאי ָטאר ֶמען נִ ְ
אוּן ַאוַ ַ
תּוֹרה ,וָ ואס
ידוּשׁי ָ
ַאזֶ עלְ כֶ ע ִח ֵ
וארפְ ן ַא ָראפּ ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ַמאכְ ן
וַ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
ִאים פִ ילְ ן ַאז עֶ ר ִאיז גָ ְ
ישׁט
וערטַ ,אז עֶ ר ֶקען שׁוֹין ֶמער נִ ְ
וֶ ְ
יח זַ יין ,וַ וייל ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַא
ַמ ְצלִ ַ
קוּמען
צוּריק ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ֶקען ֵאייבִּ יג ִ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ

ישׁית וַ י ֵֶשׁב תשנ"ט
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(
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ֶדער ז ַֹהר ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט
אשׁית ה :(.וֶ וען ֶמען ִאיז
בְּ ֵר ִ
תּוֹרה,
ָ
ידוּשׁי
ְמ ַח ֵדשׁ ֱא ֶמ ֶת'ע ִח ֵ
דוּרֶ דעם נֵ ייעֶ
אשׁאפְ ט ֶמען ְ
בַּ ַ
ימלֶ ען ,אוּן וֶ וען ֶמען ִאיז ְמ ַח ֵדשׁ
ִה ְ
אשׁאפְ ט
תּוֹרה ,בַּ ַ
ידוּשׁי ָ
פַ אלְ ֶשׁע ִח ֵ
ימלֶ ען.
דוּרֶ דעם פַ אלְ ֶשׁע ִה ְ
ֶמען ְ
)ה ְק ָד ָמה
ַ

יח
יוֹסף וַ יְ ִהי ִאישׁ ַמ ְצלִ ַ
וַ יְ ִהי ה' ֶאת ֵ
וַ יְ ִהי בְּ בֵ ית ֲאדֹנָ יו ַה ִמּ ְצ ִרי.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
דוּר
י"ב(ֲ :אפִ ילוּ וֶ וען ַא ִאיד פַ אלְ ט ְ

מ‡
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ידוּשׁי
ייסט זֵ יי זֶ ענֶ ען ְמ ַח ֵדשׁ ִח ֵ
ָדאס ֵה ְ
תּוֹרהָ ,אבֶּ ער ַמיין בִּ ינְ ְטל ָהאט זִ י
ָ
עבלִ יבְּ ן
אוֹיפְ גֶ ְ
עשׁ ֶטעלְ ט אוּן ִאיז גֶ ְּ
ידוּשים זֶ ענֶ ען
ְשׁ ֵטיין ,וַ וייל ַמיינֶ ע ִח ׁ ִ
ישׁע
יוּד ֶ
ִ
צוּהייבְּ ן
עמאכְ ט אוֹיפְ ֵ
גֶ ַ
ִקינְ ֶדער ,זַ יי צוּ ְמ ַחזֵ ק זַ ייןַ ,אז זֵ יי
ישׁט לָ אזְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן
זָ אלְ ן זִ י נִ ְ
אר ְקן
ישׁט ,נָ אר זִ יְ שׁ ַט ְ
ארנִ ְ
פוּן גָ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּ ֶר ְ
ערפַ אר ָהאבְּ ן זִ יַ אלֶ ע בִּ ינְ ְטלֶ ע
ֶד ְ
גֶ עבִּ ְיקט צוּ ַמיין בִּ ינְ ְטל ,וַ וייל ָדאס
תּוֹרהַ ,אז
ידוּשׁי ָ
ִאיז ֶדער עִ ָיקר פוּן ִח ֵ
עֶ ס זָ אל זַ יין לְ עוּבְ ָדא וּלְ ַמ ֲע ֶשׂה זִ י
אר ְקן.
צוּהייבְּ ן אוּן זִ יְ שׁ ַט ְ
אוֹיפְ ֵ
ישׁט זָ אגְ ן
דאי ָטאר ֶמען נִ ְ
אוּן ַאוַ ַ
תּוֹרה ,וָ ואס
ידוּשׁי ָ
ַאזֶ עלְ כֶ ע ִח ֵ
וארפְ ן ַא ָראפּ ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ַמאכְ ן
וַ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
ִאים פִ ילְ ן ַאז עֶ ר ִאיז גָ ְ
ישׁט
וערטַ ,אז עֶ ר ֶקען שׁוֹין ֶמער נִ ְ
וֶ ְ
יח זַ יין ,וַ וייל ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַא
ַמ ְצלִ ַ
קוּמען
צוּריק ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ֶקען ֵאייבִּ יג ִ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶדער ז ַֹהר ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט
אשׁית ה :(.וֶ וען ֶמען ִאיז
בְּ ֵר ִ
תּוֹרה,
ָ
ידוּשׁי
ְמ ַח ֵדשׁ ֱא ֶמ ֶת'ע ִח ֵ
דוּרֶ דעם נֵ ייעֶ
אשׁאפְ ט ֶמען ְ
בַּ ַ
ימלֶ ען ,אוּן וֶ וען ֶמען ִאיז ְמ ַח ֵדשׁ
ִה ְ
אשׁאפְ ט
תּוֹרה ,בַּ ַ
ידוּשׁי ָ
פַ אלְ ֶשׁע ִח ֵ
ימלֶ ען.
דוּרֶ דעם פַ אלְ ֶשׁע ִה ְ
ֶמען ְ
)ה ְק ָד ָמה
ַ

פר˘˙ וי˘ב

פר˘˙ וי˘ב

אוֹרה ִאיז ְשׁוֶ וער וִ וי ַאזוֹי
לִ כְ ָ
ֶקען ֶמען זָ אגְ ן ַאז ֶמען
ימלֶ ען? אוֹיבּ
אשׁאפְ ט פַ אלְ ֶשׁע ִה ְ
בַּ ַ
ישׁט
ִאיז עֶ ס פַ אלְ שִׁ ,איז עֶ ס ָדא נִ ְ
ימל? נָ אר ֶדער פְּ ַשׁט ִאיז,
ַקיין ִה ְ
ידוּשׁי
אוֹיב ֶמען זָ אגְ ט ַאזַ אלְ כֶ ע ִח ֵ
ארף ֶמען ִדיר
ימל ַד ְ
תּוֹרהַ ,אז פוּן ִה ְ
ָ
קוּקט שׁוֹין
ישׁט ָהאבְּ ןֶ ,מען ְ
ֶמער נִ ְ
ימלָ ,דאס ִאיז
ישׁט אוֹיף ִדיר פוּן ִה ְ
נִ ְ
ימלֶ ען ,וַ וייל בֶּ ֱא ֶמת
ִדי פַ אלְ ֶשׁע ִה ְ
ער ְשׁ ֶטער ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
קוּקט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
ארף ָהאבְּ ן
עדן ִאיד ,אוּן עֶ ר ַד ְ
אוֹיף יֶ ְ
עדן ִאיד.
יֶ ְ
ארף ֶמען זָ אגְ ן נָ אר
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ידוּשׁים,
ִח ִ
ַאזֶ עלְ כֶ ע
אר ְקן ַא ִאיד,
וָ ואס ֵהייבְּ ן אוּן ְשׁ ַט ְ
וייטער ָאנְ צוּגֵ יין אוּן ִדינֶ ען ֶדעם
וַ ֶ
ישׁט לָ אזְ ן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זִ י נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט.
ארנִ ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן פוּן גָ ְ
ישׁית וַ י ֵֶשׁב תשנ"ט
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(
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יח
יוֹסף וַ יְ ִהי ִאישׁ ַמ ְצלִ ַ
וַ יְ ִהי ה' ֶאת ֵ
וַ יְ ִהי בְּ בֵ ית ֲאדֹנָ יו ַה ִמּ ְצ ִרי.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
דוּר
י"ב(ֲ :אפִ ילוּ וֶ וען ַא ִאיד פַ אלְ ט ְ
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מב

פּוֹטיפַ ר
זַ יין ,אוּן פוּן ֶדעם ָהאט ִ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
עהן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עזֶ ְ
יוֹסף.
ִמיט ֵ

ִמיט ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר ִאיז וַ וייט
ער ְשׁ ְטן ,אוֹיבּ ָאבֶּ ער עֶ ר
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עהט
ישׁט אוֹיף ,נָ אר עֶ ר בֶּ ְ
גִ יבְּ ט נִ ְ
אשׁעפֶ ער
ער ְשׁ ְטן" :בַּ ֶ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ ף ִמיר ,וַ וייז ִמיר ֶדעם ִריכְ ִטיגְ ן
וֶ ועג" וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער צוּם סוֹף זַ יין
ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

יוֹסף
ֵ
ערפַ אר ָהאט זִ י
אוּן ֶד ְ
ער ַהאלְ ְטן ִאין
עקענְ ט ֶד ְ
גֶ ֶ
וערע ַמ ָצב וֶ וען עֶ ר ִאיז
זַ יין ְשׁוֶ ֶ
וארן ַקיין ִמ ְצ ַריִ ם,
וארפְ ן גֶ עוָ ְ
ארוָ ְ
פַ ְ
ערט
עה ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ ֶ
וַ וייל עֶ ר ָהאט נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
צוּ בֶּ ְ
יח זַ יין.
זָ אל ַמ ְצלִ ַ

ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט
פַּ ְר ַשׁת וַ י ֵֶשׁב( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק וַ י ְַרא
פּוֹטיפַ ר ָהאט
ֲאדוֹנָ יו כִּ י ה' ִאתּוֹ ִ -
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
עהן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עזֶ ְ
יוֹסף .פְ ֶרעגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ :וִ וי
ִמיט ֵ
פּוֹטיפַ ר
ַאזוֹי ָהאט ֶדער ָט ֵמא'נֶ ער גוֹי ִ
ער ְשׁ ֶטער
עוואוּסט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
גֶ
יוֹסף? זָ אגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ ַאז
ִאיז ִמיט ֵ
ערט צוּ
עה ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ ֶ
יוֹסף ָהאט נִ ְ
ֵ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ וען עֶ ר ִאיז
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
אדינֶ ען זַ יין ֶהער,
ַא ַריינְ גֶ עגַ אנְ גֶ ען בַּ ִ
עטן
ער ֵהייט גֶ עבֶּ ְ
ָהאט עֶ ר ְשׁ ִטילֶ ְ
אשׁעפֶ ער! נָ אר
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
דוּ ֶקענְ ְסט ִמיר ֶהעלְ פְ ןֶ ,העלְ ף ִמיר
ַאז ִאי זָ אל גֶ עפִ ינֶ ען ֵחן ִאין ִדי אוֹיגְ ן
פוּן ַמיין ֶהער ,עֶ ר זָ אל זַ יין צוּפְ ִר ְידן
פּוֹטיפַ ר ָהאט ִאים
ִמיט ִמיר! אוּן ִ
ארט
גֶ עפְ ֶרעגְ ט :וָ ואס זָ אגְ ְסטוּ ָד ְ
ער ֵהייט? דוּ ַמאכְ ְסט ִמיר
ְשׁ ִטילֶ ְ
ערט:
יוֹסף גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
כִּ ישׁוּף? ָהאט ֵ
ער ְשׁ ְטן,
נֵ ייןִ ,איֶ רעד נָ אר צוּם ֵאייבֶּ ְ
יח
עהט ִאים ַאז ִאי זָ אל ַמ ְצלִ ַ
ִאי בֶּ ְ
חוּמא
)מ ְד ָרשׁ ַתּנְ ָ
ֶ
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ִמיט ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר ִאיז וַ וייט
ער ְשׁ ְטן ,אוֹיבּ ָאבֶּ ער עֶ ר
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עהט
ישׁט אוֹיף ,נָ אר עֶ ר בֶּ ְ
גִ יבְּ ט נִ ְ
אשׁעפֶ ער
ער ְשׁ ְטן" :בַּ ֶ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ ף ִמיר ,וַ וייז ִמיר ֶדעם ִריכְ ִטיגְ ן
וֶ ועג" וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער צוּם סוֹף זַ יין
ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט
פַּ ְר ַשׁת וַ י ֵֶשׁב( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק וַ י ְַרא
פּוֹטיפַ ר ָהאט
ֲאדוֹנָ יו כִּ י ה' ִאתּוֹ ִ -
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
עהן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עזֶ ְ
יוֹסף .פְ ֶרעגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ :וִ וי
ִמיט ֵ
פּוֹטיפַ ר
ַאזוֹי ָהאט ֶדער ָט ֵמא'נֶ ער גוֹי ִ
ער ְשׁ ֶטער
עוואוּסט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
גֶ
יוֹסף? זָ אגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ ַאז
ִאיז ִמיט ֵ
ערט צוּ
עה ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ ֶ
יוֹסף ָהאט נִ ְ
ֵ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ וען עֶ ר ִאיז
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
אדינֶ ען זַ יין ֶהער,
ַא ַריינְ גֶ עגַ אנְ גֶ ען בַּ ִ
עטן
ער ֵהייט גֶ עבֶּ ְ
ָהאט עֶ ר ְשׁ ִטילֶ ְ
אשׁעפֶ ער! נָ אר
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
דוּ ֶקענְ ְסט ִמיר ֶהעלְ פְ ןֶ ,העלְ ף ִמיר
ַאז ִאי זָ אל גֶ עפִ ינֶ ען ֵחן ִאין ִדי אוֹיגְ ן
פוּן ַמיין ֶהער ,עֶ ר זָ אל זַ יין צוּפְ ִר ְידן
פּוֹטיפַ ר ָהאט ִאים
ִמיט ִמיר! אוּן ִ
ארט
גֶ עפְ ֶרעגְ ט :וָ ואס זָ אגְ ְסטוּ ָד ְ
ער ֵהייט? דוּ ַמאכְ ְסט ִמיר
ְשׁ ִטילֶ ְ
ערט:
יוֹסף גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
כִּ ישׁוּף? ָהאט ֵ
ער ְשׁ ְטן,
נֵ ייןִ ,איֶ רעד נָ אר צוּם ֵאייבֶּ ְ
יח
עהט ִאים ַאז ִאי זָ אל ַמ ְצלִ ַ
ִאי בֶּ ְ
חוּמא
)מ ְד ָרשׁ ַתּנְ ָ
ֶ

פר˘˙ וי˘ב

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יְ ִהי ה'
יח
יוֹסף וַ יְ ִהי ִאישׁ ַמ ְצלִ ַ
ֶאת ֵ
יוֹסף ָהאט
וַ יְ ִהי בְּ בֵ ית ֲאדֹנָ יו ַה ִמּ ְצ ִריֵ ,
יח גֶ עוֶ ועןֲ ,אפִ ילוּ עֶ ר
זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
י'שׁע הוֹיז,
ִאיז גֶ עוֶ וען ִאין ִדי ִמ ְצ ִר ֶ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן
וַ וייל עֶ ר ָהאט זִ יֶ ד ְ
ער ְשׁ ְטן,
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְ
עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
יח גֶ עוֶ וען,
ערפַ אר ָהאט עֶ ר ַמ ְצלִ ַ
ֶד ְ
עקוּמען צוּ ִדי ֶהעכְ ְס ֶטע
ֶ
אוּן ָאנְ גֶ
ַמ ְד ֵריגוֹת.
ימן ט(
תּוֹרה וַ י ֵֶשׁב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

גוּרי ָאבִ יו.
ֵשׁב יַ ֲעקֹב בְּ ֶא ֶרץ ְמ ֵ
וַ י ֶ
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ,נָ אכְ ֶדעם וָ ואס
ער ֵציילְ ט
תּוֹרה ָהאט ְשׁנֶ על ֶד ְ
ִדי ָ
ִדי ַמ ֲע ֶשׂה פוּן עֵ ָשׂו ִמיט זֵ ייעֶ ֶרע
ער ֵציילְ ן
ִמלְ ָחמוֹתֵ ,הייבְּ ט עֶ ר ָאן צוּ ֶד ְ

מב
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פּוֹטיפַ ר
זַ יין ,אוּן פוּן ֶדעם ָהאט ִ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
עהן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עזֶ ְ
יוֹסף.
ִמיט ֵ
יוֹסף
ֵ
ערפַ אר ָהאט זִ י
אוּן ֶד ְ
ער ַהאלְ ְטן ִאין
עקענְ ט ֶד ְ
גֶ ֶ
וערע ַמ ָצב וֶ וען עֶ ר ִאיז
זַ יין ְשׁוֶ ֶ
וארן ַקיין ִמ ְצ ַריִ ם,
וארפְ ן גֶ עוָ ְ
ארוָ ְ
פַ ְ
ערט
עה ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ ֶ
וַ וייל עֶ ר ָהאט נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
צוּ בֶּ ְ
יח זַ יין.
זָ אל ַמ ְצלִ ַ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יְ ִהי ה'
יח
יוֹסף וַ יְ ִהי ִאישׁ ַמ ְצלִ ַ
ֶאת ֵ
יוֹסף ָהאט
וַ יְ ִהי בְּ בֵ ית ֲאדֹנָ יו ַה ִמּ ְצ ִריֵ ,
יח גֶ עוֶ ועןֲ ,אפִ ילוּ עֶ ר
זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
י'שׁע הוֹיז,
ִאיז גֶ עוֶ וען ִאין ִדי ִמ ְצ ִר ֶ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן
וַ וייל עֶ ר ָהאט זִ יֶ ד ְ
ער ְשׁ ְטן,
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְ
עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
יח גֶ עוֶ וען,
ערפַ אר ָהאט עֶ ר ַמ ְצלִ ַ
ֶד ְ
עקוּמען צוּ ִדי ֶהעכְ ְס ֶטע
ֶ
אוּן ָאנְ גֶ
ַמ ְד ֵריגוֹת.
ימן ט(
תּוֹרה וַ י ֵֶשׁב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

גוּרי ָאבִ יו.
ֵשׁב יַ ֲעקֹב בְּ ֶא ֶרץ ְמ ֵ
וַ י ֶ
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ,נָ אכְ ֶדעם וָ ואס
ער ֵציילְ ט
תּוֹרה ָהאט ְשׁנֶ על ֶד ְ
ִדי ָ
ִדי ַמ ֲע ֶשׂה פוּן עֵ ָשׂו ִמיט זֵ ייעֶ ֶרע
ער ֵציילְ ן
ִמלְ ָחמוֹתֵ ,הייבְּ ט עֶ ר ָאן צוּ ֶד ְ
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מב

פּוֹטיפַ ר
זַ יין ,אוּן פוּן ֶדעם ָהאט ִ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
עהן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עזֶ ְ
יוֹסף.
ִמיט ֵ

ִמיט ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר ִאיז וַ וייט
ער ְשׁ ְטן ,אוֹיבּ ָאבֶּ ער עֶ ר
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עהט
ישׁט אוֹיף ,נָ אר עֶ ר בֶּ ְ
גִ יבְּ ט נִ ְ
אשׁעפֶ ער
ער ְשׁ ְטן" :בַּ ֶ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ ף ִמיר ,וַ וייז ִמיר ֶדעם ִריכְ ִטיגְ ן
וֶ ועג" וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער צוּם סוֹף זַ יין
ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

יוֹסף
ֵ
ערפַ אר ָהאט זִ י
אוּן ֶד ְ
ער ַהאלְ ְטן ִאין
עקענְ ט ֶד ְ
גֶ ֶ
וערע ַמ ָצב וֶ וען עֶ ר ִאיז
זַ יין ְשׁוֶ ֶ
וארן ַקיין ִמ ְצ ַריִ ם,
וארפְ ן גֶ עוָ ְ
ארוָ ְ
פַ ְ
ערט
עה ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ ֶ
וַ וייל עֶ ר ָהאט נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
צוּ בֶּ ְ
יח זַ יין.
זָ אל ַמ ְצלִ ַ

ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט
פַּ ְר ַשׁת וַ י ֵֶשׁב( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק וַ י ְַרא
פּוֹטיפַ ר ָהאט
ֲאדוֹנָ יו כִּ י ה' ִאתּוֹ ִ -
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
עהן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עזֶ ְ
יוֹסף .פְ ֶרעגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ :וִ וי
ִמיט ֵ
פּוֹטיפַ ר
ַאזוֹי ָהאט ֶדער ָט ֵמא'נֶ ער גוֹי ִ
ער ְשׁ ֶטער
עוואוּסט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
גֶ
יוֹסף? זָ אגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ ַאז
ִאיז ִמיט ֵ
ערט צוּ
עה ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ ֶ
יוֹסף ָהאט נִ ְ
ֵ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ וען עֶ ר ִאיז
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
אדינֶ ען זַ יין ֶהער,
ַא ַריינְ גֶ עגַ אנְ גֶ ען בַּ ִ
עטן
ער ֵהייט גֶ עבֶּ ְ
ָהאט עֶ ר ְשׁ ִטילֶ ְ
אשׁעפֶ ער! נָ אר
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
דוּ ֶקענְ ְסט ִמיר ֶהעלְ פְ ןֶ ,העלְ ף ִמיר
ַאז ִאי זָ אל גֶ עפִ ינֶ ען ֵחן ִאין ִדי אוֹיגְ ן
פוּן ַמיין ֶהער ,עֶ ר זָ אל זַ יין צוּפְ ִר ְידן
פּוֹטיפַ ר ָהאט ִאים
ִמיט ִמיר! אוּן ִ
ארט
גֶ עפְ ֶרעגְ ט :וָ ואס זָ אגְ ְסטוּ ָד ְ
ער ֵהייט? דוּ ַמאכְ ְסט ִמיר
ְשׁ ִטילֶ ְ
ערט:
יוֹסף גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
כִּ ישׁוּף? ָהאט ֵ
ער ְשׁ ְטן,
נֵ ייןִ ,איֶ רעד נָ אר צוּם ֵאייבֶּ ְ
יח
עהט ִאים ַאז ִאי זָ אל ַמ ְצלִ ַ
ִאי בֶּ ְ
חוּמא
)מ ְד ָרשׁ ַתּנְ ָ
ֶ
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ִמיט ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר ִאיז וַ וייט
ער ְשׁ ְטן ,אוֹיבּ ָאבֶּ ער עֶ ר
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עהט
ישׁט אוֹיף ,נָ אר עֶ ר בֶּ ְ
גִ יבְּ ט נִ ְ
אשׁעפֶ ער
ער ְשׁ ְטן" :בַּ ֶ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ ף ִמיר ,וַ וייז ִמיר ֶדעם ִריכְ ִטיגְ ן
וֶ ועג" וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער צוּם סוֹף זַ יין
ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט
פַּ ְר ַשׁת וַ י ֵֶשׁב( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק וַ י ְַרא
פּוֹטיפַ ר ָהאט
ֲאדוֹנָ יו כִּ י ה' ִאתּוֹ ִ -
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
עהן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עזֶ ְ
יוֹסף .פְ ֶרעגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ :וִ וי
ִמיט ֵ
פּוֹטיפַ ר
ַאזוֹי ָהאט ֶדער ָט ֵמא'נֶ ער גוֹי ִ
ער ְשׁ ֶטער
עוואוּסט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
גֶ
יוֹסף? זָ אגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ ַאז
ִאיז ִמיט ֵ
ערט צוּ
עה ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ ֶ
יוֹסף ָהאט נִ ְ
ֵ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ וען עֶ ר ִאיז
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
אדינֶ ען זַ יין ֶהער,
ַא ַריינְ גֶ עגַ אנְ גֶ ען בַּ ִ
עטן
ער ֵהייט גֶ עבֶּ ְ
ָהאט עֶ ר ְשׁ ִטילֶ ְ
אשׁעפֶ ער! נָ אר
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
דוּ ֶקענְ ְסט ִמיר ֶהעלְ פְ ןֶ ,העלְ ף ִמיר
ַאז ִאי זָ אל גֶ עפִ ינֶ ען ֵחן ִאין ִדי אוֹיגְ ן
פוּן ַמיין ֶהער ,עֶ ר זָ אל זַ יין צוּפְ ִר ְידן
פּוֹטיפַ ר ָהאט ִאים
ִמיט ִמיר! אוּן ִ
ארט
גֶ עפְ ֶרעגְ ט :וָ ואס זָ אגְ ְסטוּ ָד ְ
ער ֵהייט? דוּ ַמאכְ ְסט ִמיר
ְשׁ ִטילֶ ְ
ערט:
יוֹסף גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
כִּ ישׁוּף? ָהאט ֵ
ער ְשׁ ְטן,
נֵ ייןִ ,איֶ רעד נָ אר צוּם ֵאייבֶּ ְ
יח
עהט ִאים ַאז ִאי זָ אל ַמ ְצלִ ַ
ִאי בֶּ ְ
חוּמא
)מ ְד ָרשׁ ַתּנְ ָ
ֶ
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ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יְ ִהי ה'
יח
יוֹסף וַ יְ ִהי ִאישׁ ַמ ְצלִ ַ
ֶאת ֵ
יוֹסף ָהאט
וַ יְ ִהי בְּ בֵ ית ֲאדֹנָ יו ַה ִמּ ְצ ִריֵ ,
יח גֶ עוֶ ועןֲ ,אפִ ילוּ עֶ ר
זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
י'שׁע הוֹיז,
ִאיז גֶ עוֶ וען ִאין ִדי ִמ ְצ ִר ֶ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן
וַ וייל עֶ ר ָהאט זִ יֶ ד ְ
ער ְשׁ ְטן,
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְ
עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
יח גֶ עוֶ וען,
ערפַ אר ָהאט עֶ ר ַמ ְצלִ ַ
ֶד ְ
עקוּמען צוּ ִדי ֶהעכְ ְס ֶטע
ֶ
אוּן ָאנְ גֶ
ַמ ְד ֵריגוֹת.
ימן ט(
תּוֹרה וַ י ֵֶשׁב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

גוּרי ָאבִ יו.
ֵשׁב יַ ֲעקֹב בְּ ֶא ֶרץ ְמ ֵ
וַ י ֶ
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ,נָ אכְ ֶדעם וָ ואס
ער ֵציילְ ט
תּוֹרה ָהאט ְשׁנֶ על ֶד ְ
ִדי ָ
ִדי ַמ ֲע ֶשׂה פוּן עֵ ָשׂו ִמיט זֵ ייעֶ ֶרע
ער ֵציילְ ן
ִמלְ ָחמוֹתֵ ,הייבְּ ט עֶ ר ָאן צוּ ֶד ְ

מב
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פּוֹטיפַ ר
זַ יין ,אוּן פוּן ֶדעם ָהאט ִ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
עהן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עזֶ ְ
יוֹסף.
ִמיט ֵ
יוֹסף
ֵ
ערפַ אר ָהאט זִ י
אוּן ֶד ְ
ער ַהאלְ ְטן ִאין
עקענְ ט ֶד ְ
גֶ ֶ
וערע ַמ ָצב וֶ וען עֶ ר ִאיז
זַ יין ְשׁוֶ ֶ
וארן ַקיין ִמ ְצ ַריִ ם,
וארפְ ן גֶ עוָ ְ
ארוָ ְ
פַ ְ
ערט
עה ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ ֶ
וַ וייל עֶ ר ָהאט נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
צוּ בֶּ ְ
יח זַ יין.
זָ אל ַמ ְצלִ ַ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יְ ִהי ה'
יח
יוֹסף וַ יְ ִהי ִאישׁ ַמ ְצלִ ַ
ֶאת ֵ
יוֹסף ָהאט
וַ יְ ִהי בְּ בֵ ית ֲאדֹנָ יו ַה ִמּ ְצ ִריֵ ,
יח גֶ עוֶ ועןֲ ,אפִ ילוּ עֶ ר
זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
י'שׁע הוֹיז,
ִאיז גֶ עוֶ וען ִאין ִדי ִמ ְצ ִר ֶ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן
וַ וייל עֶ ר ָהאט זִ יֶ ד ְ
ער ְשׁ ְטן,
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְ
עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
יח גֶ עוֶ וען,
ערפַ אר ָהאט עֶ ר ַמ ְצלִ ַ
ֶד ְ
עקוּמען צוּ ִדי ֶהעכְ ְס ֶטע
ֶ
אוּן ָאנְ גֶ
ַמ ְד ֵריגוֹת.
ימן ט(
תּוֹרה וַ י ֵֶשׁב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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גוּרי ָאבִ יו.
ֵשׁב יַ ֲעקֹב בְּ ֶא ֶרץ ְמ ֵ
וַ י ֶ
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ,נָ אכְ ֶדעם וָ ואס
ער ֵציילְ ט
תּוֹרה ָהאט ְשׁנֶ על ֶד ְ
ִדי ָ
ִדי ַמ ֲע ֶשׂה פוּן עֵ ָשׂו ִמיט זֵ ייעֶ ֶרע
ער ֵציילְ ן
ִמלְ ָחמוֹתֵ ,הייבְּ ט עֶ ר ָאן צוּ ֶד ְ
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עסאנְ ט
ער ַ
ישׁט ִאינְ ֶט ֶ
פוּן עֵ ָשׂו ִאיז נִ ְ
צוּ ַמ ֲא ִרי זַ יין ִמיט זֵ ייעֶ ֶרע ַמ ֲע ִשׂיוֹת,
ער ַהאלְ ְטן זִ י
וַ וייל ִדי ְר ָשׁעִ ים ֶד ְ
ישׁט ,וֶ וען עֶ ס גֵ ייט אוֹיף זֵ יי
נִ ְ
ייטן.
וער ֵיק ְ
ַא ִריבֶּ ער ְשׁוֶ ִ

בַּ ֲא ִריכוּת ִדי ַמ ֲע ֶשׂה פוּן יַ ֲעקֹב ,אוֹיף
ַא לַ אנְ גֶ ע וֶ ועגַ ,אלֶ עס וָ ואס עֶ ס
ַא ִריבֶּ ער גֶ עגַ אנְ גֶ ען אוֹיף זֵ יי.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז ִדי עִ ָיקר
רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶרעכְ נְ ט
גְ ְ
זִ י ,לוֹיט וִ ויפִ יל עֶ ר ֶקען זִ י
ער ַהאלְ ְטן וֶ וען עֶ ס גֵ ייט אוֹיף ִאים
ֶד ְ
ייטן ,אוּן אוֹיבּ
וער ֵיק ְ
ַא ִריבֶּ ער ְשׁוֶ ִ
ער ַהאלְ ט עֶ ר זִ יִ ,איז עֶ ר זוֹכֶ ה צוּ
ֶד ְ
עס ֶטע ַמ ְד ֵריגוֹת.
צוּקוּמען צוּ ִדי גְ ֶר ְ
ֶ

קוּמט ָאבֶּ ער צוּ
ָאבֶּ ער וֶ וען עֶ ס ְ
יַ ֲעקֹב ,לוֹינְ ט זִ י יָ א צוּ
ַמ ֲא ִרי זַ יין ִאין זַ יינֶ ע ַמ ֲע ִשׂיוֹת,
עהט וִ וי עֶ ר ָהאט זִ י
וַ וייל ֶמען זֶ ְ
ער ַהאלְ ְטןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס ִאיז אוֹיף
ֶד ְ
ייטן
וער ֵיק ְ
דוּר גֶ עגַ אנְ גֶ ען ְשׁוֶ ִ
ִאים ְ
סוּרים.
אוּן יִ ִ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט,
קוּמט צוּ ִדי ַמ ֲע ֶשׂה
וֶ וען עֶ ס ְ

)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת
וַ י ֵֶשׁב תשע"א לפ"ק(
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ַא לַ אנְ גֶ ע וֶ ועגַ ,אלֶ עס וָ ואס עֶ ס
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ֲ
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז ִדי עִ ָיקר
רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶרעכְ נְ ט
גְ ְ
זִ י ,לוֹיט וִ ויפִ יל עֶ ר ֶקען זִ י
ער ַהאלְ ְטן וֶ וען עֶ ס גֵ ייט אוֹיף ִאים
ֶד ְ
ייטן ,אוּן אוֹיבּ
וער ֵיק ְ
ַא ִריבֶּ ער ְשׁוֶ ִ
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ֶ
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קוּמט צוּ ִדי ַמ ֲע ֶשׂה
וֶ וען עֶ ס ְ

ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין ,פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ישׁט
אקע ָהאט פַּ ְרעֹה נִ ְ
ַט ֶ
ענוּמען זֵ ייעֶ ֶרע פִּ ְתרוֹנוֹת ,נָ אר
ָאנְ גֶ ֶ
יוֹסף'ס פִּ ְתרוֹן?
ֵ
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עסאנְ ט
ער ַ
ישׁט ִאינְ ֶט ֶ
פוּן עֵ ָשׂו ִאיז נִ ְ
צוּ ַמ ֲא ִרי זַ יין ִמיט זֵ ייעֶ ֶרע ַמ ֲע ִשׂיוֹת,
ער ַהאלְ ְטן זִ י
וַ וייל ִדי ְר ָשׁעִ ים ֶד ְ
ישׁט ,וֶ וען עֶ ס גֵ ייט אוֹיף זֵ יי
נִ ְ
ייטן.
וער ֵיק ְ
ַא ִריבֶּ ער ְשׁוֶ ִ
קוּמט ָאבֶּ ער צוּ
ָאבֶּ ער וֶ וען עֶ ס ְ
יַ ֲעקֹב ,לוֹינְ ט זִ י יָ א צוּ
ַמ ֲא ִרי זַ יין ִאין זַ יינֶ ע ַמ ֲע ִשׂיוֹת,
עהט וִ וי עֶ ר ָהאט זִ י
וַ וייל ֶמען זֶ ְ
ער ַהאלְ ְטןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס ִאיז אוֹיף
ֶד ְ
ייטן
וער ֵיק ְ
דוּר גֶ עגַ אנְ גֶ ען ְשׁוֶ ִ
ִאים ְ
סוּרים.
אוּן יִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת
וַ י ֵֶשׁב תשע"א לפ"ק(
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וַ יִּ ְשׁלַ ח וַ יִּ ְק ָרא ֶאת כָּ ל ַח ְר ֻט ֵמּי
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת כָּ ל ֲחכָ ֶמ ָיה
וַ יְ ַספֵּ ר פַּ ְרעֹה לָ ֶהם ֶאת ֲחמוֹ וְ ֵאין
אוֹתם לְ פַ ְרעֹה .פַּ ְרעֹה ָהאט
פּוֹתר ָ
ֵ
ע'חלוֹם'ט זַ יינֶ ע ֲחלוֹמוֹת ,עֶ ר
גֶ ָ
ער ֵציילְ ט פַ אר ַאלֶ ע זַ יינֶ ע
ָהאט עֶ ס ֶד ְ
ערס ,זֵ יי ָהאבְּ ן עֶ ס
כִּ ישׁוּף ַמאכֶ ְ
יידן ,וִ וי ַר ִשׁ"י
אשׁ ְ
פְּ רוּבִּ ְירט צוּ בַּ ֵ
זָ אגְ טַ ,אז זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עזָ אגְ ט ַאז עֶ ר

קוּמט ָאבֶּ ער צוּ
ָאבֶּ ער וֶ וען עֶ ס ְ
יַ ֲעקֹב ,לוֹינְ ט זִ י יָ א צוּ
ַמ ֲא ִרי זַ יין ִאין זַ יינֶ ע ַמ ֲע ִשׂיוֹת,
עהט וִ וי עֶ ר ָהאט זִ י
וַ וייל ֶמען זֶ ְ
ער ַהאלְ ְטןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס ִאיז אוֹיף
ֶד ְ
ייטן
וער ֵיק ְ
דוּר גֶ עגַ אנְ גֶ ען ְשׁוֶ ִ
ִאים ְ
סוּרים.
אוּן יִ ִ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט,
קוּמט צוּ ִדי ַמ ֲע ֶשׂה
וֶ וען עֶ ס ְ

)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת
וַ י ֵֶשׁב תשע"א לפ"ק(
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עבּוֹירן זִ יבְּ ן ֶטעכְ ֶטער אוּן
ְ
וֶ ועט גֶ
ארבְּ ן וְ כוּ'ָ ,אבֶּ ער ִדי
זֵ יי וֶ ועלְ ן ְשׁ ַט ְ
ישׁט ַא ַריין ִאין
ַאלֶ ע פִּ ְתרוֹנוֹת ִאיז נִ ְ
יוֹסף ָהאט ִאים
פַּ ְרעֹה'ס ָקאפּ ,בִּ יז ֵ
פּוֹתר ָחלוֹם גֶ עוֶ וען.
ֵ
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עסאנְ ט
ער ַ
ישׁט ִאינְ ֶט ֶ
פוּן עֵ ָשׂו ִאיז נִ ְ
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ישׁט ,וֶ וען עֶ ס גֵ ייט אוֹיף זֵ יי
נִ ְ
ייטן.
וער ֵיק ְ
ַא ִריבֶּ ער ְשׁוֶ ִ

בַּ ֲא ִריכוּת ִדי ַמ ֲע ֶשׂה פוּן יַ ֲעקֹב ,אוֹיף
ַא לַ אנְ גֶ ע וֶ ועגַ ,אלֶ עס וָ ואס עֶ ס
ַא ִריבֶּ ער גֶ עגַ אנְ גֶ ען אוֹיף זֵ יי.
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זָ אגְ טַ ,אז זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עזָ אגְ ט ַאז עֶ ר

מ‚

פר˘˙ וי˘ב

עבּוֹירן זִ יבְּ ן ֶטעכְ ֶטער אוּן
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ֵ

וַ יִּ ְשׁלַ ח וַ יִּ ְק ָרא ֶאת כָּ ל ַח ְר ֻט ֵמּי
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת כָּ ל ֲחכָ ֶמ ָיה
וַ יְ ַספֵּ ר פַּ ְרעֹה לָ ֶהם ֶאת ֲחמוֹ וְ ֵאין
אוֹתם לְ פַ ְרעֹה .פַּ ְרעֹה ָהאט
פּוֹתר ָ
ֵ
ע'חלוֹם'ט זַ יינֶ ע ֲחלוֹמוֹת ,עֶ ר
גֶ ָ
ער ֵציילְ ט פַ אר ַאלֶ ע זַ יינֶ ע
ָהאט עֶ ס ֶד ְ
ערס ,זֵ יי ָהאבְּ ן עֶ ס
כִּ ישׁוּף ַמאכֶ ְ
יידן ,וִ וי ַר ִשׁ"י
אשׁ ְ
פְּ רוּבִּ ְירט צוּ בַּ ֵ
זָ אגְ טַ ,אז זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עזָ אגְ ט ַאז עֶ ר

עבּוֹירן זִ יבְּ ן ֶטעכְ ֶטער אוּן
ְ
וֶ ועט גֶ
ארבְּ ן וְ כוּ'ָ ,אבֶּ ער ִדי
זֵ יי וֶ ועלְ ן ְשׁ ַט ְ
ישׁט ַא ַריין ִאין
ַאלֶ ע פִּ ְתרוֹנוֹת ִאיז נִ ְ
יוֹסף ָהאט ִאים
פַּ ְרעֹה'ס ָקאפּ ,בִּ יז ֵ
פּוֹתר ָחלוֹם גֶ עוֶ וען.
ֵ
ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין ,פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ישׁט
אקע ָהאט פַּ ְרעֹה נִ ְ
ַט ֶ
ענוּמען זֵ ייעֶ ֶרע פִּ ְתרוֹנוֹת ,נָ אר
ָאנְ גֶ ֶ
יוֹסף'ס פִּ ְתרוֹן?
ֵ

מ‚
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בַּ ֲא ִריכוּת ִדי ַמ ֲע ֶשׂה פוּן יַ ֲעקֹב ,אוֹיף
ַא לַ אנְ גֶ ע וֶ ועגַ ,אלֶ עס וָ ואס עֶ ס
ַא ִריבֶּ ער גֶ עגַ אנְ גֶ ען אוֹיף זֵ יי.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז ִדי עִ ָיקר
רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶרעכְ נְ ט
גְ ְ
זִ י ,לוֹיט וִ ויפִ יל עֶ ר ֶקען זִ י
ער ַהאלְ ְטן וֶ וען עֶ ס גֵ ייט אוֹיף ִאים
ֶד ְ
ייטן ,אוּן אוֹיבּ
וער ֵיק ְ
ַא ִריבֶּ ער ְשׁוֶ ִ
ער ַהאלְ ט עֶ ר זִ יִ ,איז עֶ ר זוֹכֶ ה צוּ
ֶד ְ
עס ֶטע ַמ ְד ֵריגוֹת.
צוּקוּמען צוּ ִדי גְ ֶר ְ
ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט,
קוּמט צוּ ִדי ַמ ֲע ֶשׂה
וֶ וען עֶ ס ְ

פר˘˙ וי˘ב

עסאנְ ט
ער ַ
ישׁט ִאינְ ֶט ֶ
פוּן עֵ ָשׂו ִאיז נִ ְ
צוּ ַמ ֲא ִרי זַ יין ִמיט זֵ ייעֶ ֶרע ַמ ֲע ִשׂיוֹת,
ער ַהאלְ ְטן זִ י
וַ וייל ִדי ְר ָשׁעִ ים ֶד ְ
ישׁט ,וֶ וען עֶ ס גֵ ייט אוֹיף זֵ יי
נִ ְ
ייטן.
וער ֵיק ְ
ַא ִריבֶּ ער ְשׁוֶ ִ
קוּמט ָאבֶּ ער צוּ
ָאבֶּ ער וֶ וען עֶ ס ְ
יַ ֲעקֹב ,לוֹינְ ט זִ י יָ א צוּ
ַמ ֲא ִרי זַ יין ִאין זַ יינֶ ע ַמ ֲע ִשׂיוֹת,
עהט וִ וי עֶ ר ָהאט זִ י
וַ וייל ֶמען זֶ ְ
ער ַהאלְ ְטןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס ִאיז אוֹיף
ֶד ְ
ייטן
וער ֵיק ְ
דוּר גֶ עגַ אנְ גֶ ען ְשׁוֶ ִ
ִאים ְ
סוּרים.
אוּן יִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת
וַ י ֵֶשׁב תשע"א לפ"ק(

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ƒמ ≈ ּ˜ı
וַ יִּ ְשׁלַ ח וַ יִּ ְק ָרא ֶאת כָּ ל ַח ְר ֻט ֵמּי
ִמ ְצ ַריִ ם וְ ֶאת כָּ ל ֲחכָ ֶמ ָיה
וַ יְ ַספֵּ ר פַּ ְרעֹה לָ ֶהם ֶאת ֲחמוֹ וְ ֵאין
אוֹתם לְ פַ ְרעֹה .פַּ ְרעֹה ָהאט
פּוֹתר ָ
ֵ
ע'חלוֹם'ט זַ יינֶ ע ֲחלוֹמוֹת ,עֶ ר
גֶ ָ
ער ֵציילְ ט פַ אר ַאלֶ ע זַ יינֶ ע
ָהאט עֶ ס ֶד ְ
ערס ,זֵ יי ָהאבְּ ן עֶ ס
כִּ ישׁוּף ַמאכֶ ְ
יידן ,וִ וי ַר ִשׁ"י
אשׁ ְ
פְּ רוּבִּ ְירט צוּ בַּ ֵ
זָ אגְ טַ ,אז זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עזָ אגְ ט ַאז עֶ ר

עבּוֹירן זִ יבְּ ן ֶטעכְ ֶטער אוּן
ְ
וֶ ועט גֶ
ארבְּ ן וְ כוּ'ָ ,אבֶּ ער ִדי
זֵ יי וֶ ועלְ ן ְשׁ ַט ְ
ישׁט ַא ַריין ִאין
ַאלֶ ע פִּ ְתרוֹנוֹת ִאיז נִ ְ
יוֹסף ָהאט ִאים
פַּ ְרעֹה'ס ָקאפּ ,בִּ יז ֵ
פּוֹתר ָחלוֹם גֶ עוֶ וען.
ֵ
ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין ,פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ישׁט
אקע ָהאט פַּ ְרעֹה נִ ְ
ַט ֶ
ענוּמען זֵ ייעֶ ֶרע פִּ ְתרוֹנוֹת ,נָ אר
ָאנְ גֶ ֶ
יוֹסף'ס פִּ ְתרוֹן?
ֵ
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רל"ד עַ יֵ ין ָשׁם( :עֶ ס ִאיז ַא
ער ֵציילְ ן ַמ ֲע ִשׂיוֹת
רוֹיסע זַ א צוּ ֶד ְ
גְ ֶ
פוּן ַצ ִד ִיקיםָ ,דאס ֵהיילִ יגְ ט אוּן
ֵריינִ יגְ ט ַא ֶמענְ ְטשָׁ ,אבֶּ ער ֶמען
ער ֵציילְ ן ִדי
ויסן וִ וי ַאזוֹי צוּ ֶד ְ
ארף וִ ְ
ַד ְ
ַמ ֲע ֶשׂה.

ער ֵציילְ ט עֶ ס אוֹיף ַאזַ א
וֶ וען ֶמען ֶד ְ
וֶ ועג ,בְּ ֶרענְ גְ ט ָדאסַ ,אז ֶמען
זָ אל עֶ ס וֶ ועלְ ן נָ אכְ ַמאכְ ן ,וַ וייל ֶמען
עדער ֶקען זַ יין ַא ַצ ִדיק
עהט ַאז יֶ ֶ
זֶ ְ
אוֹיבּ ֶמען וִ וילָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען
ֶד ְ
ער ֵציילְ ט נָ אר ֶדעם מוֹפֵ ת פוּנֶ עם
ישט ַאז פַ אר
וייסט ֶמען נִ ׁ ְ
ַצ ִדיק ,וֵ ְ
דוּר גֶ עגַ אנְ גֶ ען
ַצ ִד ִיקים ִאיז אוֹיְ 
ייטן אוּן ֶמען ֵמיינְ ט
וער ַיק ְ
ַא ַסאְ שׁוֶ ִ
ַאז ַאלֶ עס ִאיז זֵ יי גֶ עגַ אנְ גֶ ען גְ ִרינְ ג.

ער ֵציילְ ט
אט ִשׁיג וֶ וען ֶמען ֶד ְ
וַ וייל כָ ְ
מוֹפְ ִתים וָ ואס ַא ַצ ִדיק ָהאט
רוֹיסע זַ א ,וַ וייל
בַּ אוִ ויזְ ןִ ,איז ַא גְ ֶ
עֶ ס בְּ ֶרענְ גְ ט ַאז ֶמען זָ אל גְ לֵ ייבְּ ן ִאין
רוֹיסער
ַצ ִד ִיקים ,וָ ואס ָדאס ִאיז ַא גְ ֶ
עִ ָיקר פַ אר ַא ִאידָ ,אבֶּ ער ָדא
ער ֵציילְ ן
ִאיז ֶדער עִ ָיקר ִציל ,צוּ ֶד ְ
ַמ ֲע ִשׂיוֹת ,וָ ואס ִמיר ֶקענֶ ען אוֹי
נָ אכְ ַמאכְ ן.

אר ְשׁ ֵטיין,
ִמיט ֶדעם וֶ ועלְ ן ִמיר פַ ְ
ישׁט
ארוָ ואס פַּ ְרעֹה ָהאט נִ ְ
פַ ְ
עמ'ס פִּ ְתרוֹן
עמען ֵקיינֶ ְ
גֶ עוָ ואלְ ט ָאנְ נֶ ֶ
יוֹסף? וַ וייל ִדי
אוֹיפְ ן ָחלוֹם נָ אר פוּן ֵ
ער'ס ָהאבְּ ן נָ אר
ַאלֶ ע כִּ ישׁוּף ַמאכֶ ְ
עהן,
עשׁ ְ
גֶ עזָ אגְ ט וָ ואס עֶ ס גֵ ייט גֶ ֶ
ישׁט גֶ עגֶ עבְּ ן ַקיין
ָאבֶּ ער זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
טוּהן ַארוֹיס
עֵ ָצה ,וָ ואס ֶמען ֶקען ְ
צוּ גֵ יין פוּנֶ עם פְּ ָראבְּ לֶ עםָ ,אבֶּ ער
יוֹסף ָהאט גֶ עזָ אגְ ט וָ ואס עֶ ס גֵ ייט
ֵ
עהן ,אוּן עֶ ר ָהאט אוֹי גֶ עזָ אגְ ט
עשׁ ְ
גֶ ֶ
ועקלֵ ייגְ ן ִדי
ִדי עֵ ָצהַ ,אז ֶמען זָ אל ַאוֶ ְ
ארן צוּ ִדי
אטע יָ ְ
בוּאה פוּן ִדי זַ ֶ
ְתּ ָ
ערפַ אר ָהאט פַּ ְרעֹה
ארןֶ ,ד ְ
ערע יָ ְ
ָמאגֶ ֶ
ענוּמען זַ יין פִּ ְתרוֹן.
נָ אר ָאנְ גֶ ֶ

ֶמען אוֹי
ארף
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ער ֵציילְ ן ַאז ִדי ַאלֶ ע
ֶד ְ
ַצ ִד ִיקים ,פוּן ָאנְ פַ אנְ ג וֶ וען זֵ יי ָהאבְּ ן
וערן ַצ ִד ִיקיםָ ,האבְּ ן זֵ יי
גֶ עוָ ואלְ ט וֶ ְ
עהאט ַא ַסא נִ ְסיוֹנוֹת ,אוּן עֶ ס
אוֹיך גֶ ַ
ישׁט גֶ עגַ אנְ גֶ ען ַאזוֹי גְ ִרינְ ג,
ִאיז זֵ יי נִ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן
נָ אר זֵ יי ָהאבְּ ן זִ יֶ ד ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עגֶ עבְּ ן ,אוּן ַא ַסא
נִ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז עֶ ר
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גֶ עבֶּ ְ
זָ אל זֵ יי ֶהעלְ פְ ן ,בִּ יז נָ אכְ ֶדעם זֵ יי
וארן ַצ ִד ִיקים.
זֶ ענֶ ען גֶ עוָ ְ
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רל"ד עַ יֵ ין ָשׁם( :עֶ ס ִאיז ַא
ער ֵציילְ ן ַמ ֲע ִשׂיוֹת
רוֹיסע זַ א צוּ ֶד ְ
גְ ֶ
פוּן ַצ ִד ִיקיםָ ,דאס ֵהיילִ יגְ ט אוּן
ֵריינִ יגְ ט ַא ֶמענְ ְטשָׁ ,אבֶּ ער ֶמען
ער ֵציילְ ן ִדי
ויסן וִ וי ַאזוֹי צוּ ֶד ְ
ארף וִ ְ
ַד ְ
ַמ ֲע ֶשׂה.
ער ֵציילְ ט
אט ִשׁיג וֶ וען ֶמען ֶד ְ
וַ וייל כָ ְ
מוֹפְ ִתים וָ ואס ַא ַצ ִדיק ָהאט
רוֹיסע זַ א ,וַ וייל
בַּ אוִ ויזְ ןִ ,איז ַא גְ ֶ
עֶ ס בְּ ֶרענְ גְ ט ַאז ֶמען זָ אל גְ לֵ ייבְּ ן ִאין
רוֹיסער
ַצ ִד ִיקים ,וָ ואס ָדאס ִאיז ַא גְ ֶ
עִ ָיקר פַ אר ַא ִאידָ ,אבֶּ ער ָדא
ער ֵציילְ ן
ִאיז ֶדער עִ ָיקר ִציל ,צוּ ֶד ְ
ַמ ֲע ִשׂיוֹת ,וָ ואס ִמיר ֶקענֶ ען אוֹי
נָ אכְ ַמאכְ ן.
ֶמען אוֹי
ארף
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ער ֵציילְ ן ַאז ִדי ַאלֶ ע
ֶד ְ
ַצ ִד ִיקים ,פוּן ָאנְ פַ אנְ ג וֶ וען זֵ יי ָהאבְּ ן
וערן ַצ ִד ִיקיםָ ,האבְּ ן זֵ יי
גֶ עוָ ואלְ ט וֶ ְ
עהאט ַא ַסא נִ ְסיוֹנוֹת ,אוּן עֶ ס
אוֹיך גֶ ַ
ישׁט גֶ עגַ אנְ גֶ ען ַאזוֹי גְ ִרינְ ג,
ִאיז זֵ יי נִ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן
נָ אר זֵ יי ָהאבְּ ן זִ יֶ ד ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עגֶ עבְּ ן ,אוּן ַא ַסא
נִ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז עֶ ר
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גֶ עבֶּ ְ
זָ אל זֵ יי ֶהעלְ פְ ן ,בִּ יז נָ אכְ ֶדעם זֵ יי
וארן ַצ ִד ִיקים.
זֶ ענֶ ען גֶ עוָ ְ

פר˘˙ מ˜ı

)תּוַֹ הנַ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת
פַּ ְר ַשׁת ִמ ֵקץ תשס"א(
76

מ„

פר˘˙ מ˜ı

ער ֵציילְ ט עֶ ס אוֹיף ַאזַ א
וֶ וען ֶמען ֶד ְ
וֶ ועג ,בְּ ֶרענְ גְ ט ָדאסַ ,אז ֶמען
זָ אל עֶ ס וֶ ועלְ ן נָ אכְ ַמאכְ ן ,וַ וייל ֶמען
עדער ֶקען זַ יין ַא ַצ ִדיק
עהט ַאז יֶ ֶ
זֶ ְ
אוֹיבּ ֶמען וִ וילָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען
ֶד ְ
ער ֵציילְ ט נָ אר ֶדעם מוֹפֵ ת פוּנֶ עם
ישט ַאז פַ אר
וייסט ֶמען נִ ׁ ְ
ַצ ִדיק ,וֵ ְ
דוּר גֶ עגַ אנְ גֶ ען
ַצ ִד ִיקים ִאיז אוֹיְ 
ייטן אוּן ֶמען ֵמיינְ ט
וער ַיק ְ
ַא ַסאְ שׁוֶ ִ
ַאז ַאלֶ עס ִאיז זֵ יי גֶ עגַ אנְ גֶ ען גְ ִרינְ ג.
אר ְשׁ ֵטיין,
ִמיט ֶדעם וֶ ועלְ ן ִמיר פַ ְ
ישׁט
ארוָ ואס פַּ ְרעֹה ָהאט נִ ְ
פַ ְ
עמ'ס פִּ ְתרוֹן
עמען ֵקיינֶ ְ
גֶ עוָ ואלְ ט ָאנְ נֶ ֶ
יוֹסף? וַ וייל ִדי
אוֹיפְ ן ָחלוֹם נָ אר פוּן ֵ
ער'ס ָהאבְּ ן נָ אר
ַאלֶ ע כִּ ישׁוּף ַמאכֶ ְ
עהן,
עשׁ ְ
גֶ עזָ אגְ ט וָ ואס עֶ ס גֵ ייט גֶ ֶ
ישׁט גֶ עגֶ עבְּ ן ַקיין
ָאבֶּ ער זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
טוּהן ַארוֹיס
עֵ ָצה ,וָ ואס ֶמען ֶקען ְ
צוּ גֵ יין פוּנֶ עם פְּ ָראבְּ לֶ עםָ ,אבֶּ ער
יוֹסף ָהאט גֶ עזָ אגְ ט וָ ואס עֶ ס גֵ ייט
ֵ
עהן ,אוּן עֶ ר ָהאט אוֹי גֶ עזָ אגְ ט
עשׁ ְ
גֶ ֶ
ועקלֵ ייגְ ן ִדי
ִדי עֵ ָצהַ ,אז ֶמען זָ אל ַאוֶ ְ
ארן צוּ ִדי
אטע יָ ְ
בוּאה פוּן ִדי זַ ֶ
ְתּ ָ
ערפַ אר ָהאט פַּ ְרעֹה
ארןֶ ,ד ְ
ערע יָ ְ
ָמאגֶ ֶ
ענוּמען זַ יין פִּ ְתרוֹן.
נָ אר ָאנְ גֶ ֶ
)תּוַֹ הנַ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת
פַּ ְר ַשׁת ִמ ֵקץ תשס"א(
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רל"ד עַ יֵ ין ָשׁם( :עֶ ס ִאיז ַא
ער ֵציילְ ן ַמ ֲע ִשׂיוֹת
רוֹיסע זַ א צוּ ֶד ְ
גְ ֶ
פוּן ַצ ִד ִיקיםָ ,דאס ֵהיילִ יגְ ט אוּן
ֵריינִ יגְ ט ַא ֶמענְ ְטשָׁ ,אבֶּ ער ֶמען
ער ֵציילְ ן ִדי
ויסן וִ וי ַאזוֹי צוּ ֶד ְ
ארף וִ ְ
ַד ְ
ַמ ֲע ֶשׂה.

ער ֵציילְ ט עֶ ס אוֹיף ַאזַ א
וֶ וען ֶמען ֶד ְ
וֶ ועג ,בְּ ֶרענְ גְ ט ָדאסַ ,אז ֶמען
זָ אל עֶ ס וֶ ועלְ ן נָ אכְ ַמאכְ ן ,וַ וייל ֶמען
עדער ֶקען זַ יין ַא ַצ ִדיק
עהט ַאז יֶ ֶ
זֶ ְ
אוֹיבּ ֶמען וִ וילָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען
ֶד ְ
ער ֵציילְ ט נָ אר ֶדעם מוֹפֵ ת פוּנֶ עם
ישט ַאז פַ אר
וייסט ֶמען נִ ׁ ְ
ַצ ִדיק ,וֵ ְ
דוּר גֶ עגַ אנְ גֶ ען
ַצ ִד ִיקים ִאיז אוֹיְ 
ייטן אוּן ֶמען ֵמיינְ ט
וער ַיק ְ
ַא ַסאְ שׁוֶ ִ
ַאז ַאלֶ עס ִאיז זֵ יי גֶ עגַ אנְ גֶ ען גְ ִרינְ ג.

ער ֵציילְ ט
אט ִשׁיג וֶ וען ֶמען ֶד ְ
וַ וייל כָ ְ
מוֹפְ ִתים וָ ואס ַא ַצ ִדיק ָהאט
רוֹיסע זַ א ,וַ וייל
בַּ אוִ ויזְ ןִ ,איז ַא גְ ֶ
עֶ ס בְּ ֶרענְ גְ ט ַאז ֶמען זָ אל גְ לֵ ייבְּ ן ִאין
רוֹיסער
ַצ ִד ִיקים ,וָ ואס ָדאס ִאיז ַא גְ ֶ
עִ ָיקר פַ אר ַא ִאידָ ,אבֶּ ער ָדא
ער ֵציילְ ן
ִאיז ֶדער עִ ָיקר ִציל ,צוּ ֶד ְ
ַמ ֲע ִשׂיוֹת ,וָ ואס ִמיר ֶקענֶ ען אוֹי
נָ אכְ ַמאכְ ן.

אר ְשׁ ֵטיין,
ִמיט ֶדעם וֶ ועלְ ן ִמיר פַ ְ
ישׁט
ארוָ ואס פַּ ְרעֹה ָהאט נִ ְ
פַ ְ
עמ'ס פִּ ְתרוֹן
עמען ֵקיינֶ ְ
גֶ עוָ ואלְ ט ָאנְ נֶ ֶ
יוֹסף? וַ וייל ִדי
אוֹיפְ ן ָחלוֹם נָ אר פוּן ֵ
ער'ס ָהאבְּ ן נָ אר
ַאלֶ ע כִּ ישׁוּף ַמאכֶ ְ
עהן,
עשׁ ְ
גֶ עזָ אגְ ט וָ ואס עֶ ס גֵ ייט גֶ ֶ
ישׁט גֶ עגֶ עבְּ ן ַקיין
ָאבֶּ ער זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
טוּהן ַארוֹיס
עֵ ָצה ,וָ ואס ֶמען ֶקען ְ
צוּ גֵ יין פוּנֶ עם פְּ ָראבְּ לֶ עםָ ,אבֶּ ער
יוֹסף ָהאט גֶ עזָ אגְ ט וָ ואס עֶ ס גֵ ייט
ֵ
עהן ,אוּן עֶ ר ָהאט אוֹי גֶ עזָ אגְ ט
עשׁ ְ
גֶ ֶ
ועקלֵ ייגְ ן ִדי
ִדי עֵ ָצהַ ,אז ֶמען זָ אל ַאוֶ ְ
ארן צוּ ִדי
אטע יָ ְ
בוּאה פוּן ִדי זַ ֶ
ְתּ ָ
ערפַ אר ָהאט פַּ ְרעֹה
ארןֶ ,ד ְ
ערע יָ ְ
ָמאגֶ ֶ
ענוּמען זַ יין פִּ ְתרוֹן.
נָ אר ָאנְ גֶ ֶ

ֶמען אוֹי
ארף
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ער ֵציילְ ן ַאז ִדי ַאלֶ ע
ֶד ְ
ַצ ִד ִיקים ,פוּן ָאנְ פַ אנְ ג וֶ וען זֵ יי ָהאבְּ ן
וערן ַצ ִד ִיקיםָ ,האבְּ ן זֵ יי
גֶ עוָ ואלְ ט וֶ ְ
עהאט ַא ַסא נִ ְסיוֹנוֹת ,אוּן עֶ ס
אוֹיך גֶ ַ
ישׁט גֶ עגַ אנְ גֶ ען ַאזוֹי גְ ִרינְ ג,
ִאיז זֵ יי נִ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן
נָ אר זֵ יי ָהאבְּ ן זִ יֶ ד ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עגֶ עבְּ ן ,אוּן ַא ַסא
נִ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז עֶ ר
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גֶ עבֶּ ְ
זָ אל זֵ יי ֶהעלְ פְ ן ,בִּ יז נָ אכְ ֶדעם זֵ יי
וארן ַצ ִד ִיקים.
זֶ ענֶ ען גֶ עוָ ְ
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רל"ד עַ יֵ ין ָשׁם( :עֶ ס ִאיז ַא
ער ֵציילְ ן ַמ ֲע ִשׂיוֹת
רוֹיסע זַ א צוּ ֶד ְ
גְ ֶ
פוּן ַצ ִד ִיקיםָ ,דאס ֵהיילִ יגְ ט אוּן
ֵריינִ יגְ ט ַא ֶמענְ ְטשָׁ ,אבֶּ ער ֶמען
ער ֵציילְ ן ִדי
ויסן וִ וי ַאזוֹי צוּ ֶד ְ
ארף וִ ְ
ַד ְ
ַמ ֲע ֶשׂה.
ער ֵציילְ ט
אט ִשׁיג וֶ וען ֶמען ֶד ְ
וַ וייל כָ ְ
מוֹפְ ִתים וָ ואס ַא ַצ ִדיק ָהאט
רוֹיסע זַ א ,וַ וייל
בַּ אוִ ויזְ ןִ ,איז ַא גְ ֶ
עֶ ס בְּ ֶרענְ גְ ט ַאז ֶמען זָ אל גְ לֵ ייבְּ ן ִאין
רוֹיסער
ַצ ִד ִיקים ,וָ ואס ָדאס ִאיז ַא גְ ֶ
עִ ָיקר פַ אר ַא ִאידָ ,אבֶּ ער ָדא
ער ֵציילְ ן
ִאיז ֶדער עִ ָיקר ִציל ,צוּ ֶד ְ
ַמ ֲע ִשׂיוֹת ,וָ ואס ִמיר ֶקענֶ ען אוֹי
נָ אכְ ַמאכְ ן.
ֶמען אוֹי
ארף
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ער ֵציילְ ן ַאז ִדי ַאלֶ ע
ֶד ְ
ַצ ִד ִיקים ,פוּן ָאנְ פַ אנְ ג וֶ וען זֵ יי ָהאבְּ ן
וערן ַצ ִד ִיקיםָ ,האבְּ ן זֵ יי
גֶ עוָ ואלְ ט וֶ ְ
עהאט ַא ַסא נִ ְסיוֹנוֹת ,אוּן עֶ ס
אוֹיך גֶ ַ
ישׁט גֶ עגַ אנְ גֶ ען ַאזוֹי גְ ִרינְ ג,
ִאיז זֵ יי נִ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן
נָ אר זֵ יי ָהאבְּ ן זִ יֶ ד ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עגֶ עבְּ ן ,אוּן ַא ַסא
נִ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז עֶ ר
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גֶ עבֶּ ְ
זָ אל זֵ יי ֶהעלְ פְ ן ,בִּ יז נָ אכְ ֶדעם זֵ יי
וארן ַצ ִד ִיקים.
זֶ ענֶ ען גֶ עוָ ְ
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ער ֵציילְ ט עֶ ס אוֹיף ַאזַ א
וֶ וען ֶמען ֶד ְ
וֶ ועג ,בְּ ֶרענְ גְ ט ָדאסַ ,אז ֶמען
זָ אל עֶ ס וֶ ועלְ ן נָ אכְ ַמאכְ ן ,וַ וייל ֶמען
עדער ֶקען זַ יין ַא ַצ ִדיק
עהט ַאז יֶ ֶ
זֶ ְ
אוֹיבּ ֶמען וִ וילָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען
ֶד ְ
ער ֵציילְ ט נָ אר ֶדעם מוֹפֵ ת פוּנֶ עם
ישט ַאז פַ אר
וייסט ֶמען נִ ׁ ְ
ַצ ִדיק ,וֵ ְ
דוּר גֶ עגַ אנְ גֶ ען
ַצ ִד ִיקים ִאיז אוֹיְ 
ייטן אוּן ֶמען ֵמיינְ ט
וער ַיק ְ
ַא ַסאְ שׁוֶ ִ
ַאז ַאלֶ עס ִאיז זֵ יי גֶ עגַ אנְ גֶ ען גְ ִרינְ ג.
אר ְשׁ ֵטיין,
ִמיט ֶדעם וֶ ועלְ ן ִמיר פַ ְ
ישׁט
ארוָ ואס פַּ ְרעֹה ָהאט נִ ְ
פַ ְ
עמ'ס פִּ ְתרוֹן
עמען ֵקיינֶ ְ
גֶ עוָ ואלְ ט ָאנְ נֶ ֶ
יוֹסף? וַ וייל ִדי
אוֹיפְ ן ָחלוֹם נָ אר פוּן ֵ
ער'ס ָהאבְּ ן נָ אר
ַאלֶ ע כִּ ישׁוּף ַמאכֶ ְ
עהן,
עשׁ ְ
גֶ עזָ אגְ ט וָ ואס עֶ ס גֵ ייט גֶ ֶ
ישׁט גֶ עגֶ עבְּ ן ַקיין
ָאבֶּ ער זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
טוּהן ַארוֹיס
עֵ ָצה ,וָ ואס ֶמען ֶקען ְ
צוּ גֵ יין פוּנֶ עם פְּ ָראבְּ לֶ עםָ ,אבֶּ ער
יוֹסף ָהאט גֶ עזָ אגְ ט וָ ואס עֶ ס גֵ ייט
ֵ
עהן ,אוּן עֶ ר ָהאט אוֹי גֶ עזָ אגְ ט
עשׁ ְ
גֶ ֶ
ועקלֵ ייגְ ן ִדי
ִדי עֵ ָצהַ ,אז ֶמען זָ אל ַאוֶ ְ
ארן צוּ ִדי
אטע יָ ְ
בוּאה פוּן ִדי זַ ֶ
ְתּ ָ
ערפַ אר ָהאט פַּ ְרעֹה
ארןֶ ,ד ְ
ערע יָ ְ
ָמאגֶ ֶ
ענוּמען זַ יין פִּ ְתרוֹן.
נָ אר ָאנְ גֶ ֶ
)תּוַֹ הנַ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת
פַּ ְר ַשׁת ִמ ֵקץ תשס"א(
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וְ ָהיָ ה ָהאֹכֶ ל לְ פִ ָקּדוֹן לָ ָא ֶרץ לְ ֶשׁבַ ע
ְשׁנֵ י ָה ָרעָ ב ֲא ֶשׁר ִתּ ְהיֶ יןָ בְּ ֶא ֶרץ
ִמ ְצ ָריִ ם וְ א ִתכָּ ֵרת ָה ָא ֶרץ בָּ ָרעָ ב.
יוֹסף ַה ַצ ִדיק ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
ֵ
ועקלֵ ייגְ ן ִדי עֶ ְסן
פַּ ְרעֹהֶ :מען זָ אל ַאוֶ ְ
ארן פַ אר ִדי הוּנְ גֶ ער
אטע יָ ְ
פוּן ִדי זַ ֶ
ישׁט
ארן ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען נִ ְ
יָ ְ
ארבְּ ן פַ אר הוּנְ גֶ ער.
ְשׁ ַט ְ

ארף ִאים שׁוֹין
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ַמאנֶ ען אוּן
ישׁט ָהאבְּ ן ,זִ ּיֶ ד ְ
נִ ְ
ייטן ,וֶ וען
גוּטע ַצ ְ
ָאנְ לַ אנֶ ען אויף ִדי ֶ
עשׁ ַמאק
עֶ ר ָהאט יָ א גֶ עפִ ילְ ט ַא גֶ ְ
בוֹדת ה' ,אוּן ָדאס גִ יבְּ ט ִאים
ִאין ֲע ַ
וייטער ָאנְ צוּגֵ ייןֲ ,אפִ ילוּ
ִדי כּוֹחוֹת וַ ֶ
עצט אוֹיף ִדי ִמינוּט פִ ילְ ט עֶ ר עֶ ס
יֶ ְ
ישׁט.
נִ ְ

וְ ָהיָ ה ָהאֹכֶ ל לְ פִ ָקּדוֹן לָ ָא ֶרץ לְ ֶשׁבַ ע
ְשׁנֵ י ָה ָרעָ ב ֲא ֶשׁר ִתּ ְהיֶ יןָ בְּ ֶא ֶרץ
ִמ ְצ ָריִ ם וְ א ִתכָּ ֵרת ָה ָא ֶרץ בָּ ָרעָ ב.
יוֹסף ַה ַצ ִדיק ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
ֵ
ועקלֵ ייגְ ן ִדי עֶ ְסן
פַּ ְרעֹהֶ :מען זָ אל ַאוֶ ְ
ארן פַ אר ִדי הוּנְ גֶ ער
אטע יָ ְ
פוּן ִדי זַ ֶ
ישׁט
ארן ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען נִ ְ
יָ ְ
ארבְּ ן פַ אר הוּנְ גֶ ער.
ְשׁ ַט ְ

ארף ִאים שׁוֹין
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ַמאנֶ ען אוּן
ישׁט ָהאבְּ ן ,זִ ּיֶ ד ְ
נִ ְ
ייטן ,וֶ וען
גוּטע ַצ ְ
ָאנְ לַ אנֶ ען אויף ִדי ֶ
עשׁ ַמאק
עֶ ר ָהאט יָ א גֶ עפִ ילְ ט ַא גֶ ְ
בוֹדת ה' ,אוּן ָדאס גִ יבְּ ט ִאים
ִאין ֲע ַ
וייטער ָאנְ צוּגֵ ייןֲ ,אפִ ילוּ
ִדי כּוֹחוֹת וַ ֶ
עצט אוֹיף ִדי ִמינוּט פִ ילְ ט עֶ ר עֶ ס
יֶ ְ
ישׁט.
נִ ְ

יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ ייןָ ,דאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עהט ַאז ַא
רכ"ב(ַ :אזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
וערט
בְּ לִ ינְ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ א עָ לֵ ינוּ וֶ ְ
עהענְ ִדיגֶ ער
דוּרַ א זֶ ֶ
ְ
גֶ עפִ ְירט
ֶמענְ ְטשָׁ ,א ֶדער ֶדער בְּ לִ ינְ ֶדער גֵ ייט
עקן וָ ואס וַ וייזְ ט ִאים ֶדעם
ִמיט ַא ְשׁ ֶט ְ
ִריכְ ִטיגְ ן וֶ ועג ,אוּן ֶדער בְּ לִ ינְ ֶדער
ערן
ארלָ אזְ ט זִ י אוֹיפְ ן ַאנְ ֶד ְ
פַ ְ
עקןַ ,אז
ֶמענְ ְטשׁ ָא ֶדער אוֹיפְ ן ְשׁ ֶט ְ
זֵ יי וֶ ועלְ ן ִאים פִ ְירן אוֹיפְ 'ן ִריכְ ִטיגְ ן
וֶ ועג.

קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
זַ יין ,וְ ָהיָ ה ָהאֹכֶ ל לְ פִ ָקּדוֹן
לָ ָא ֶרץ לְ ֶשׁבַ ע ְשׁנֵ י ָה ָרעָ בִ ,די עֶ ְסן
ארן,
אטע יָ ְ
וָ ואס ֶמען ָהאט ִאין ִדי זַ ֶ
עשׁ ַמאק וָ ואס ֶמען
ָדאס ֵמיינְ ט ִדי גֶ ְ
בוֹדת
פִ ילְ ט פוּן ַצייט צוּ ַצייט ִאין ֲע ַ
ועקלֵ ייגְ ן אוּן
ארף ֶמען ַאוֶ ְ
ה'ָ ,דאס ַד ְ
עדענְ ְקן ִאין ִדי ַצייט וָ ואס ֶמען
גֶ ֶ
ישׁט.
פִ ילְ ט עֶ ס נִ ְ

יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ ייןָ ,דאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עהט ַאז ַא
רכ"ב(ַ :אזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
וערט
בְּ לִ ינְ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ א עָ לֵ ינוּ וֶ ְ
עהענְ ִדיגֶ ער
דוּרַ א זֶ ֶ
ְ
גֶ עפִ ְירט
ֶמענְ ְטשָׁ ,א ֶדער ֶדער בְּ לִ ינְ ֶדער גֵ ייט
עקן וָ ואס וַ וייזְ ט ִאים ֶדעם
ִמיט ַא ְשׁ ֶט ְ
ִריכְ ִטיגְ ן וֶ ועג ,אוּן ֶדער בְּ לִ ינְ ֶדער
ערן
ארלָ אזְ ט זִ י אוֹיפְ ן ַאנְ ֶד ְ
פַ ְ
עקןַ ,אז
ֶמענְ ְטשׁ ָא ֶדער אוֹיפְ ן ְשׁ ֶט ְ
זֵ יי וֶ ועלְ ן ִאים פִ ְירן אוֹיפְ 'ן ִריכְ ִטיגְ ן
וֶ ועג.

קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
זַ יין ,וְ ָהיָ ה ָהאֹכֶ ל לְ פִ ָקּדוֹן
לָ ָא ֶרץ לְ ֶשׁבַ ע ְשׁנֵ י ָה ָרעָ בִ ,די עֶ ְסן
ארן,
אטע יָ ְ
וָ ואס ֶמען ָהאט ִאין ִדי זַ ֶ
עשׁ ַמאק וָ ואס ֶמען
ָדאס ֵמיינְ ט ִדי גֶ ְ
בוֹדת
פִ ילְ ט פוּן ַצייט צוּ ַצייט ִאין ֲע ַ
ועקלֵ ייגְ ן אוּן
ארף ֶמען ַאוֶ ְ
ה'ָ ,דאס ַד ְ
עדענְ ְקן ִאין ִדי ַצייט וָ ואס ֶמען
גֶ ֶ
ישׁט.
פִ ילְ ט עֶ ס נִ ְ

ימן ג(
תּוֹרה ִמ ֵקּץ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

קוּמט ֵאייבִּ יג אוֹיס ֶדער יוֹם
עֶ ס ְ
טוֹב ֲחנֻ כָּ הִ ,אין פַּ ְר ַשׁת וַ י ֵֶשׁב
אוּן ִמ ֵקּץ.

עדער ֶמענְ ְטשׁ,
ארף יֶ ֶ
ָדאסזֶ עלְ בֶּ ע ַד ְ
ייטן וָ ואס עֶ ר ִאיז ַאזוֹי
ִאין ִדי ַצ ְ
ייסט עֶ ר פִ ילְ ט
וִ וי בְּ לִ ינְ דָ ,דאס ֵה ְ
עשׁ ַמאק ִאין ִדינֶ ען
ישׁט ַקיין גֶ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ְט ַראכְ ט ַאז
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וערט ,אוּן ַאז
ישׁט וֶ ְ
ארנִ ְ
עֶ ר ִאיז גָ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ערפַ אר,
ָדאס ִאיז ֶד ְ
עהן ִמיר ִאין
וַ וייל ִאין ִדי פַּ ְרשׁוֹת זֶ ְ
יוֹסף ַה ַצ ִדיק
תּוֹרהַ ,אז ֵ
ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ִאיז גֶ עזִ ְיצן ִאין ְתּפִ ָיסה ,אוּן נָ אכְ ֶדעם
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ימן ג(
תּוֹרה ִמ ֵקּץ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

קוּמט ֵאייבִּ יג אוֹיס ֶדער יוֹם
עֶ ס ְ
טוֹב ֲחנֻ כָּ הִ ,אין פַּ ְר ַשׁת וַ י ֵֶשׁב
אוּן ִמ ֵקּץ.

עדער ֶמענְ ְטשׁ,
ארף יֶ ֶ
ָדאסזֶ עלְ בֶּ ע ַד ְ
ייטן וָ ואס עֶ ר ִאיז ַאזוֹי
ִאין ִדי ַצ ְ
ייסט עֶ ר פִ ילְ ט
וִ וי בְּ לִ ינְ דָ ,דאס ֵה ְ
עשׁ ַמאק ִאין ִדינֶ ען
ישׁט ַקיין גֶ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ְט ַראכְ ט ַאז
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וערט ,אוּן ַאז
ישׁט וֶ ְ
ארנִ ְ
עֶ ר ִאיז גָ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ערפַ אר,
ָדאס ִאיז ֶד ְ
עהן ִמיר ִאין
וַ וייל ִאין ִדי פַּ ְרשׁוֹת זֶ ְ
יוֹסף ַה ַצ ִדיק
תּוֹרהַ ,אז ֵ
ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ִאיז גֶ עזִ ְיצן ִאין ְתּפִ ָיסה ,אוּן נָ אכְ ֶדעם

מ‰

פר˘˙ מ˜ı

וְ ָהיָ ה ָהאֹכֶ ל לְ פִ ָקּדוֹן לָ ָא ֶרץ לְ ֶשׁבַ ע
ְשׁנֵ י ָה ָרעָ ב ֲא ֶשׁר ִתּ ְהיֶ יןָ בְּ ֶא ֶרץ
ִמ ְצ ָריִ ם וְ א ִתכָּ ֵרת ָה ָא ֶרץ בָּ ָרעָ ב.
יוֹסף ַה ַצ ִדיק ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
ֵ
ועקלֵ ייגְ ן ִדי עֶ ְסן
פַּ ְרעֹהֶ :מען זָ אל ַאוֶ ְ
ארן פַ אר ִדי הוּנְ גֶ ער
אטע יָ ְ
פוּן ִדי זַ ֶ
ישׁט
ארן ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען נִ ְ
יָ ְ
ארבְּ ן פַ אר הוּנְ גֶ ער.
ְשׁ ַט ְ

ארף ִאים שׁוֹין
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ַמאנֶ ען אוּן
ישׁט ָהאבְּ ן ,זִ ּיֶ ד ְ
נִ ְ
ייטן ,וֶ וען
גוּטע ַצ ְ
ָאנְ לַ אנֶ ען אויף ִדי ֶ
עשׁ ַמאק
עֶ ר ָהאט יָ א גֶ עפִ ילְ ט ַא גֶ ְ
בוֹדת ה' ,אוּן ָדאס גִ יבְּ ט ִאים
ִאין ֲע ַ
וייטער ָאנְ צוּגֵ ייןֲ ,אפִ ילוּ
ִדי כּוֹחוֹת וַ ֶ
עצט אוֹיף ִדי ִמינוּט פִ ילְ ט עֶ ר עֶ ס
יֶ ְ
ישׁט.
נִ ְ

וְ ָהיָ ה ָהאֹכֶ ל לְ פִ ָקּדוֹן לָ ָא ֶרץ לְ ֶשׁבַ ע
ְשׁנֵ י ָה ָרעָ ב ֲא ֶשׁר ִתּ ְהיֶ יןָ בְּ ֶא ֶרץ
ִמ ְצ ָריִ ם וְ א ִתכָּ ֵרת ָה ָא ֶרץ בָּ ָרעָ ב.
יוֹסף ַה ַצ ִדיק ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
ֵ
ועקלֵ ייגְ ן ִדי עֶ ְסן
פַּ ְרעֹהֶ :מען זָ אל ַאוֶ ְ
ארן פַ אר ִדי הוּנְ גֶ ער
אטע יָ ְ
פוּן ִדי זַ ֶ
ישׁט
ארן ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען נִ ְ
יָ ְ
ארבְּ ן פַ אר הוּנְ גֶ ער.
ְשׁ ַט ְ

ארף ִאים שׁוֹין
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ַמאנֶ ען אוּן
ישׁט ָהאבְּ ן ,זִ ּיֶ ד ְ
נִ ְ
ייטן ,וֶ וען
גוּטע ַצ ְ
ָאנְ לַ אנֶ ען אויף ִדי ֶ
עשׁ ַמאק
עֶ ר ָהאט יָ א גֶ עפִ ילְ ט ַא גֶ ְ
בוֹדת ה' ,אוּן ָדאס גִ יבְּ ט ִאים
ִאין ֲע ַ
וייטער ָאנְ צוּגֵ ייןֲ ,אפִ ילוּ
ִדי כּוֹחוֹת וַ ֶ
עצט אוֹיף ִדי ִמינוּט פִ ילְ ט עֶ ר עֶ ס
יֶ ְ
ישׁט.
נִ ְ

יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ ייןָ ,דאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עהט ַאז ַא
רכ"ב(ַ :אזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
וערט
בְּ לִ ינְ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ א עָ לֵ ינוּ וֶ ְ
עהענְ ִדיגֶ ער
דוּרַ א זֶ ֶ
ְ
גֶ עפִ ְירט
ֶמענְ ְטשָׁ ,א ֶדער ֶדער בְּ לִ ינְ ֶדער גֵ ייט
עקן וָ ואס וַ וייזְ ט ִאים ֶדעם
ִמיט ַא ְשׁ ֶט ְ
ִריכְ ִטיגְ ן וֶ ועג ,אוּן ֶדער בְּ לִ ינְ ֶדער
ערן
ארלָ אזְ ט זִ י אוֹיפְ ן ַאנְ ֶד ְ
פַ ְ
עקןַ ,אז
ֶמענְ ְטשׁ ָא ֶדער אוֹיפְ ן ְשׁ ֶט ְ
זֵ יי וֶ ועלְ ן ִאים פִ ְירן אוֹיפְ 'ן ִריכְ ִטיגְ ן
וֶ ועג.

קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
זַ יין ,וְ ָהיָ ה ָהאֹכֶ ל לְ פִ ָקּדוֹן
לָ ָא ֶרץ לְ ֶשׁבַ ע ְשׁנֵ י ָה ָרעָ בִ ,די עֶ ְסן
ארן,
אטע יָ ְ
וָ ואס ֶמען ָהאט ִאין ִדי זַ ֶ
עשׁ ַמאק וָ ואס ֶמען
ָדאס ֵמיינְ ט ִדי גֶ ְ
בוֹדת
פִ ילְ ט פוּן ַצייט צוּ ַצייט ִאין ֲע ַ
ועקלֵ ייגְ ן אוּן
ארף ֶמען ַאוֶ ְ
ה'ָ ,דאס ַד ְ
עדענְ ְקן ִאין ִדי ַצייט וָ ואס ֶמען
גֶ ֶ
ישׁט.
פִ ילְ ט עֶ ס נִ ְ

יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ ייןָ ,דאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עהט ַאז ַא
רכ"ב(ַ :אזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
וערט
בְּ לִ ינְ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ א עָ לֵ ינוּ וֶ ְ
עהענְ ִדיגֶ ער
דוּרַ א זֶ ֶ
ְ
גֶ עפִ ְירט
ֶמענְ ְטשָׁ ,א ֶדער ֶדער בְּ לִ ינְ ֶדער גֵ ייט
עקן וָ ואס וַ וייזְ ט ִאים ֶדעם
ִמיט ַא ְשׁ ֶט ְ
ִריכְ ִטיגְ ן וֶ ועג ,אוּן ֶדער בְּ לִ ינְ ֶדער
ערן
ארלָ אזְ ט זִ י אוֹיפְ ן ַאנְ ֶד ְ
פַ ְ
עקןַ ,אז
ֶמענְ ְטשׁ ָא ֶדער אוֹיפְ ן ְשׁ ֶט ְ
זֵ יי וֶ ועלְ ן ִאים פִ ְירן אוֹיפְ 'ן ִריכְ ִטיגְ ן
וֶ ועג.

קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
זַ יין ,וְ ָהיָ ה ָהאֹכֶ ל לְ פִ ָקּדוֹן
לָ ָא ֶרץ לְ ֶשׁבַ ע ְשׁנֵ י ָה ָרעָ בִ ,די עֶ ְסן
ארן,
אטע יָ ְ
וָ ואס ֶמען ָהאט ִאין ִדי זַ ֶ
עשׁ ַמאק וָ ואס ֶמען
ָדאס ֵמיינְ ט ִדי גֶ ְ
בוֹדת
פִ ילְ ט פוּן ַצייט צוּ ַצייט ִאין ֲע ַ
ועקלֵ ייגְ ן אוּן
ארף ֶמען ַאוֶ ְ
ה'ָ ,דאס ַד ְ
עדענְ ְקן ִאין ִדי ַצייט וָ ואס ֶמען
גֶ ֶ
ישׁט.
פִ ילְ ט עֶ ס נִ ְ

עדער ֶמענְ ְטשׁ,
ארף יֶ ֶ
ָדאסזֶ עלְ בֶּ ע ַד ְ
ייטן וָ ואס עֶ ר ִאיז ַאזוֹי
ִאין ִדי ַצ ְ
ייסט עֶ ר פִ ילְ ט
וִ וי בְּ לִ ינְ דָ ,דאס ֵה ְ
עשׁ ַמאק ִאין ִדינֶ ען
ישׁט ַקיין גֶ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ְט ַראכְ ט ַאז
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וערט ,אוּן ַאז
ישׁט וֶ ְ
ארנִ ְ
עֶ ר ִאיז גָ ְ

ימן ג(
תּוֹרה ִמ ֵקּץ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

קוּמט ֵאייבִּ יג אוֹיס ֶדער יוֹם
עֶ ס ְ
טוֹב ֲחנֻ כָּ הִ ,אין פַּ ְר ַשׁת וַ י ֵֶשׁב
אוּן ִמ ֵקּץ.
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ערפַ אר,
ָדאס ִאיז ֶד ְ
עהן ִמיר ִאין
וַ וייל ִאין ִדי פַּ ְרשׁוֹת זֶ ְ
יוֹסף ַה ַצ ִדיק
תּוֹרהַ ,אז ֵ
ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ִאיז גֶ עזִ ְיצן ִאין ְתּפִ ָיסה ,אוּן נָ אכְ ֶדעם

עדער ֶמענְ ְטשׁ,
ארף יֶ ֶ
ָדאסזֶ עלְ בֶּ ע ַד ְ
ייטן וָ ואס עֶ ר ִאיז ַאזוֹי
ִאין ִדי ַצ ְ
ייסט עֶ ר פִ ילְ ט
וִ וי בְּ לִ ינְ דָ ,דאס ֵה ְ
עשׁ ַמאק ִאין ִדינֶ ען
ישׁט ַקיין גֶ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ְט ַראכְ ט ַאז
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וערט ,אוּן ַאז
ישׁט וֶ ְ
ארנִ ְ
עֶ ר ִאיז גָ ְ

ימן ג(
תּוֹרה ִמ ֵקּץ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

קוּמט ֵאייבִּ יג אוֹיס ֶדער יוֹם
עֶ ס ְ
טוֹב ֲחנֻ כָּ הִ ,אין פַּ ְר ַשׁת וַ י ֵֶשׁב
אוּן ִמ ֵקּץ.
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ערפַ אר,
ָדאס ִאיז ֶד ְ
עהן ִמיר ִאין
וַ וייל ִאין ִדי פַּ ְרשׁוֹת זֶ ְ
יוֹסף ַה ַצ ִדיק
תּוֹרהַ ,אז ֵ
ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ִאיז גֶ עזִ ְיצן ִאין ְתּפִ ָיסה ,אוּן נָ אכְ ֶדעם

מו

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

פּוֹתר ָחלוֹם גֶ עוֶ וען
יוֹסף ָהאט ֵ
וָ ואס ֵ
פַ אר ֶדעם ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקיםָ ,האט
עטן ַאז עֶ ר זָ אל ִאים
עֶ ר ִאים גֶ עבֶּ ְ
ער ַמאנֶ ען פַ אר פַּ ְרעֹה.
ֶד ְ

פר˘˙ מ˜ı

עדט
ער ְ
וָ ואס ִדי יְ וָ נִ ים ָהאבְּ ן ַאיינְ גֶ ֶ
פַ אר ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן ַאז ִדי וֶ ועלְ ט
פִ ְירט זִ י בְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ עָ ,אבֶּ ער ִדי
ֵהיילִ יגֶ ע ַח ְשׁמוֹנָ ִאים ָהאבְּ ן ִמלְ ָח ָמה
אוֹיסגֶ ערוּפְ ן
עהאלְ ְטן ִמיט זֵ יי ,אוּן ְ
גֶ ַ
אר ֵקייט ַאז נָ אר ֶדער
ִמיט ַא ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,עֶ ס
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט פוּן זִ יַ אלֵ יין.
ארנִ ְ
עהט גָ ְ
עשׁ ְ
גֶ ֶ

תּוֹרה זָ אגְ ט :וְ א זָ כַ ר
ָאבֶּ ער ִדי ָ
יוֹסף
ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ֶאת ֵ
וַ יִ ְשׁכָּ ֵחהוֶּ ,דער ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ָהאט
יוֹסף
ער ַמאנֶ ען ֵ
עדענְ ְקט צוּ ֶד ְ
ישׁט גֶ ֶ
נִ ְ
פַ אר פַּ ְרעֹה .זָ אגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ:
אשׁית ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה טִ ,ס ָימן ג( :וַ וייל
)ב ֵר ִ
ְּ
ארלָ אזְ ט אוֹיפְ ן
יוֹסף ָהאט זִ י פַ ְ
ֵ
ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקיםַ ,אז עֶ ר וֶ ועט ִאים
ערפַ אר
ער ַמאנֶ ען פַ אר פַּ ְרעֹהֶ ,ד ְ
ֶד ְ
אקוּמען נָ אְ צוֵ ויי יָ אר
ֶ
ָהאט עֶ ר צוּבַּ
ארף זִ י
ִאין ְתּפִ ָיסה ,וַ וייל ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ְטן.
ארלָ אזְ ן נָ אר אוֹיפְ ן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ

ערפַ אר ִאין ִדי ֶטעג וָ ואס ִמיר
ֶד ְ
ערנֶ ען ִאין ִדי פַּ ְר ָשׁה,
לֶ ְ
ארלָ אזְ ן
ארף זִ י פַ ְ
ַאז ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ִאיז ִדי
נָ אר אוֹיפְ ן ֵאייבֶּ ְ
אסיגְ ְס ֶטע ַצייט פַ אר ֶדעם יוֹם טוֹב
פַּ ִ
ֲחנֻ כָּ ה ,וֶ וען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַח ְשׁמוֹנָ ִאים
עדן צוּ
ערנְ ט פַ אר יֶ ְ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
ָהאבְּ ן
ער ְשׁ ֶטער
ויסן ַאז נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט אוּן נָ אר אוֹיף ִאים
ארלָ אזְ ן.
ארף ֶמען זִ י פַ ְ
ַד ְ

אוּן ָדאס ִאיז ַמ ָמשׁ ִדי זֶ עלְ בֶּ ע
וִ וי ֶדער יוֹם טוֹב ֲחנוּכָּ ה,

ימן יא(
תּוֹרה וַ י ֵֶשׁב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

פּוֹתר ָחלוֹם גֶ עוֶ וען
יוֹסף ָהאט ֵ
וָ ואס ֵ
פַ אר ֶדעם ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקיםָ ,האט
עטן ַאז עֶ ר זָ אל ִאים
עֶ ר ִאים גֶ עבֶּ ְ
ער ַמאנֶ ען פַ אר פַּ ְרעֹה.
ֶד ְ

הוּדה ָהאט נָ אנְ ט-
"הגָּ ָשׁה לִ ְתפִ לָּ ה" יְ ָ
ַ
עטן ֶדעם
עטן ִמיט ְתּפִ לָ ה ,צוּ בֶּ ְ
עט ֶר ְ
גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

מו
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פּוֹתר ָחלוֹם גֶ עוֶ וען
יוֹסף ָהאט ֵ
וָ ואס ֵ
פַ אר ֶדעם ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקיםָ ,האט
עטן ַאז עֶ ר זָ אל ִאים
עֶ ר ִאים גֶ עבֶּ ְ
ער ַמאנֶ ען פַ אר פַּ ְרעֹה.
ֶד ְ
תּוֹרה זָ אגְ ט :וְ א זָ כַ ר
ָאבֶּ ער ִדי ָ
יוֹסף
ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ֶאת ֵ
וַ יִ ְשׁכָּ ֵחהוֶּ ,דער ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ָהאט
יוֹסף
ער ַמאנֶ ען ֵ
עדענְ ְקט צוּ ֶד ְ
ישׁט גֶ ֶ
נִ ְ
פַ אר פַּ ְרעֹה .זָ אגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ:
אשׁית ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה טִ ,ס ָימן ג( :וַ וייל
)ב ֵר ִ
ְּ
ארלָ אזְ ט אוֹיפְ ן
יוֹסף ָהאט זִ י פַ ְ
ֵ
ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקיםַ ,אז עֶ ר וֶ ועט ִאים
ערפַ אר
ער ַמאנֶ ען פַ אר פַּ ְרעֹהֶ ,ד ְ
ֶד ְ
אקוּמען נָ אְ צוֵ ויי יָ אר
ֶ
ָהאט עֶ ר צוּבַּ
ארף זִ י
ִאין ְתּפִ ָיסה ,וַ וייל ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ְטן.
ארלָ אזְ ן נָ אר אוֹיפְ ן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
אוּן ָדאס ִאיז ַמ ָמשׁ ִדי זֶ עלְ בֶּ ע
וִ וי ֶדער יוֹם טוֹב ֲחנוּכָּ ה,

פר˘˙ מ˜ı

עדט
ער ְ
וָ ואס ִדי יְ וָ נִ ים ָהאבְּ ן ַאיינְ גֶ ֶ
פַ אר ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן ַאז ִדי וֶ ועלְ ט
פִ ְירט זִ י בְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ עָ ,אבֶּ ער ִדי
ֵהיילִ יגֶ ע ַח ְשׁמוֹנָ ִאים ָהאבְּ ן ִמלְ ָח ָמה
אוֹיסגֶ ערוּפְ ן
עהאלְ ְטן ִמיט זֵ יי ,אוּן ְ
גֶ ַ
אר ֵקייט ַאז נָ אר ֶדער
ִמיט ַא ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,עֶ ס
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט פוּן זִ יַ אלֵ יין.
ארנִ ְ
עהט גָ ְ
עשׁ ְ
גֶ ֶ
ערפַ אר ִאין ִדי ֶטעג וָ ואס ִמיר
ֶד ְ
ערנֶ ען ִאין ִדי פַּ ְר ָשׁה,
לֶ ְ
ארלָ אזְ ן
ארף זִ י פַ ְ
ַאז ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ִאיז ִדי
נָ אר אוֹיפְ ן ֵאייבֶּ ְ
אסיגְ ְס ֶטע ַצייט פַ אר ֶדעם יוֹם טוֹב
פַּ ִ
ֲחנֻ כָּ ה ,וֶ וען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַח ְשׁמוֹנָ ִאים
עדן צוּ
ערנְ ט פַ אר יֶ ְ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
ָהאבְּ ן
ער ְשׁ ֶטער
ויסן ַאז נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט אוּן נָ אר אוֹיף ִאים
ארלָ אזְ ן.
ארף ֶמען זִ י פַ ְ
ַד ְ
ימן יא(
תּוֹרה וַ י ֵֶשׁב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ּ ƒי ַ ּ‚ ׁ˘
ֹאמר בִּ י ֲאדֹנִ י.
הוּדה וַ יּ ַ
וַ יִּ גַּ שׁ ֵאלָ יו יְ ָ
זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ
ימן ד'(:
אשׁית ַרבָּ ה ,וַ יִּ גַּ שׁ ,פַּ ְר ָשׁה צ"גִ ,ס ָ
)בְּ ֵר ִ

הוּדה ָהאט נָ אנְ ט-
"הגָּ ָשׁה לִ ְתפִ לָּ ה" יְ ָ
ַ
עטן ֶדעם
עטן ִמיט ְתּפִ לָ ה ,צוּ בֶּ ְ
עט ֶר ְ
גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ערפַ אר ִאין ִדי ֶטעג וָ ואס ִמיר
ֶד ְ
ערנֶ ען ִאין ִדי פַּ ְר ָשׁה,
לֶ ְ
ארלָ אזְ ן
ארף זִ י פַ ְ
ַאז ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ִאיז ִדי
נָ אר אוֹיפְ ן ֵאייבֶּ ְ
אסיגְ ְס ֶטע ַצייט פַ אר ֶדעם יוֹם טוֹב
פַּ ִ
ֲחנֻ כָּ ה ,וֶ וען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַח ְשׁמוֹנָ ִאים
עדן צוּ
ערנְ ט פַ אר יֶ ְ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
ָהאבְּ ן
ער ְשׁ ֶטער
ויסן ַאז נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט אוּן נָ אר אוֹיף ִאים
ארלָ אזְ ן.
ארף ֶמען זִ י פַ ְ
ַד ְ

אוּן ָדאס ִאיז ַמ ָמשׁ ִדי זֶ עלְ בֶּ ע
וִ וי ֶדער יוֹם טוֹב ֲחנוּכָּ ה,

ימן יא(
תּוֹרה וַ י ֵֶשׁב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ּ ƒי ַ ּ‚ ׁ˘

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
אִ ,ס ָימן רפ"ב(ַ :א ִאיד ַד ְ
זַ יין פְ ֵריילִ י אוּן אוֹיפְ גֶ עלֵ ייגְ ט,
ישׁט זַ יין צוּבְּ ָראכְ ן,
אוּן ֵקיינְ ָמאל נִ ְ

ימן ד'(:
אשׁית ַרבָּ ה ,וַ יִּ גַּ שׁ ,פַּ ְר ָשׁה צ"גִ ,ס ָ
)בְּ ֵר ִ

עדט
ער ְ
וָ ואס ִדי יְ וָ נִ ים ָהאבְּ ן ַאיינְ גֶ ֶ
פַ אר ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן ַאז ִדי וֶ ועלְ ט
פִ ְירט זִ י בְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ עָ ,אבֶּ ער ִדי
ֵהיילִ יגֶ ע ַח ְשׁמוֹנָ ִאים ָהאבְּ ן ִמלְ ָח ָמה
אוֹיסגֶ ערוּפְ ן
עהאלְ ְטן ִמיט זֵ יי ,אוּן ְ
גֶ ַ
אר ֵקייט ַאז נָ אר ֶדער
ִמיט ַא ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,עֶ ס
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט פוּן זִ יַ אלֵ יין.
ארנִ ְ
עהט גָ ְ
עשׁ ְ
גֶ ֶ

תּוֹרה זָ אגְ ט :וְ א זָ כַ ר
ָאבֶּ ער ִדי ָ
יוֹסף
ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ֶאת ֵ
וַ יִ ְשׁכָּ ֵחהוֶּ ,דער ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ָהאט
יוֹסף
ער ַמאנֶ ען ֵ
עדענְ ְקט צוּ ֶד ְ
ישׁט גֶ ֶ
נִ ְ
פַ אר פַּ ְרעֹה .זָ אגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ:
אשׁית ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה טִ ,ס ָימן ג( :וַ וייל
)ב ֵר ִ
ְּ
ארלָ אזְ ט אוֹיפְ ן
יוֹסף ָהאט זִ י פַ ְ
ֵ
ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקיםַ ,אז עֶ ר וֶ ועט ִאים
ערפַ אר
ער ַמאנֶ ען פַ אר פַּ ְרעֹהֶ ,ד ְ
ֶד ְ
אקוּמען נָ אְ צוֵ ויי יָ אר
ֶ
ָהאט עֶ ר צוּבַּ
ארף זִ י
ִאין ְתּפִ ָיסה ,וַ וייל ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ְטן.
ארלָ אזְ ן נָ אר אוֹיפְ ן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ּ ƒי ַ ּ‚ ׁ˘
ֹאמר בִּ י ֲאדֹנִ י.
הוּדה וַ יּ ַ
וַ יִּ גַּ שׁ ֵאלָ יו יְ ָ
זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ

מו
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
אִ ,ס ָימן רפ"ב(ַ :א ִאיד ַד ְ
זַ יין פְ ֵריילִ י אוּן אוֹיפְ גֶ עלֵ ייגְ ט,
ישׁט זַ יין צוּבְּ ָראכְ ן,
אוּן ֵקיינְ ָמאל נִ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
אִ ,ס ָימן רפ"ב(ַ :א ִאיד ַד ְ
זַ יין פְ ֵריילִ י אוּן אוֹיפְ גֶ עלֵ ייגְ ט,
ישׁט זַ יין צוּבְּ ָראכְ ן,
אוּן ֵקיינְ ָמאל נִ ְ

ֹאמר בִּ י ֲאדֹנִ י.
הוּדה וַ יּ ַ
וַ יִּ גַּ שׁ ֵאלָ יו יְ ָ
זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ
ימן ד'(:
אשׁית ַרבָּ ה ,וַ יִּ גַּ שׁ ,פַּ ְר ָשׁה צ"גִ ,ס ָ
)בְּ ֵר ִ

הוּדה ָהאט נָ אנְ ט-
"הגָּ ָשׁה לִ ְתפִ לָּ ה" יְ ָ
ַ
עטן ֶדעם
עטן ִמיט ְתּפִ לָ ה ,צוּ בֶּ ְ
עט ֶר ְ
גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

מו
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פּוֹתר ָחלוֹם גֶ עוֶ וען
יוֹסף ָהאט ֵ
וָ ואס ֵ
פַ אר ֶדעם ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקיםָ ,האט
עטן ַאז עֶ ר זָ אל ִאים
עֶ ר ִאים גֶ עבֶּ ְ
ער ַמאנֶ ען פַ אר פַּ ְרעֹה.
ֶד ְ
תּוֹרה זָ אגְ ט :וְ א זָ כַ ר
ָאבֶּ ער ִדי ָ
יוֹסף
ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ֶאת ֵ
וַ יִ ְשׁכָּ ֵחהוֶּ ,דער ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקים ָהאט
יוֹסף
ער ַמאנֶ ען ֵ
עדענְ ְקט צוּ ֶד ְ
ישׁט גֶ ֶ
נִ ְ
פַ אר פַּ ְרעֹה .זָ אגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ:
אשׁית ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה טִ ,ס ָימן ג( :וַ וייל
)ב ֵר ִ
ְּ
ארלָ אזְ ט אוֹיפְ ן
יוֹסף ָהאט זִ י פַ ְ
ֵ
ַשׂר ַה ַמּ ְשׁ ִקיםַ ,אז עֶ ר וֶ ועט ִאים
ערפַ אר
ער ַמאנֶ ען פַ אר פַּ ְרעֹהֶ ,ד ְ
ֶד ְ
אקוּמען נָ אְ צוֵ ויי יָ אר
ֶ
ָהאט עֶ ר צוּבַּ
ארף זִ י
ִאין ְתּפִ ָיסה ,וַ וייל ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ְטן.
ארלָ אזְ ן נָ אר אוֹיפְ ן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
אוּן ָדאס ִאיז ַמ ָמשׁ ִדי זֶ עלְ בֶּ ע
וִ וי ֶדער יוֹם טוֹב ֲחנוּכָּ ה,

פר˘˙ מ˜ı

עדט
ער ְ
וָ ואס ִדי יְ וָ נִ ים ָהאבְּ ן ַאיינְ גֶ ֶ
פַ אר ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן ַאז ִדי וֶ ועלְ ט
פִ ְירט זִ י בְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ עָ ,אבֶּ ער ִדי
ֵהיילִ יגֶ ע ַח ְשׁמוֹנָ ִאים ָהאבְּ ן ִמלְ ָח ָמה
אוֹיסגֶ ערוּפְ ן
עהאלְ ְטן ִמיט זֵ יי ,אוּן ְ
גֶ ַ
אר ֵקייט ַאז נָ אר ֶדער
ִמיט ַא ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,עֶ ס
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט פוּן זִ יַ אלֵ יין.
ארנִ ְ
עהט גָ ְ
עשׁ ְ
גֶ ֶ
ערפַ אר ִאין ִדי ֶטעג וָ ואס ִמיר
ֶד ְ
ערנֶ ען ִאין ִדי פַּ ְר ָשׁה,
לֶ ְ
ארלָ אזְ ן
ארף זִ י פַ ְ
ַאז ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ִאיז ִדי
נָ אר אוֹיפְ ן ֵאייבֶּ ְ
אסיגְ ְס ֶטע ַצייט פַ אר ֶדעם יוֹם טוֹב
פַּ ִ
ֲחנֻ כָּ ה ,וֶ וען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַח ְשׁמוֹנָ ִאים
עדן צוּ
ערנְ ט פַ אר יֶ ְ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
ָהאבְּ ן
ער ְשׁ ֶטער
ויסן ַאז נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט אוּן נָ אר אוֹיף ִאים
ארלָ אזְ ן.
ארף ֶמען זִ י פַ ְ
ַד ְ
ימן יא(
תּוֹרה וַ י ֵֶשׁב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ּ ƒי ַ ּ‚ ׁ˘
ֹאמר בִּ י ֲאדֹנִ י.
הוּדה וַ יּ ַ
וַ יִּ גַּ שׁ ֵאלָ יו יְ ָ
זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ
ימן ד'(:
אשׁית ַרבָּ ה ,וַ יִּ גַּ שׁ ,פַּ ְר ָשׁה צ"גִ ,ס ָ
)בְּ ֵר ִ

הוּדה ָהאט נָ אנְ ט-
"הגָּ ָשׁה לִ ְתפִ לָּ ה" יְ ָ
ַ
עטן ֶדעם
עטן ִמיט ְתּפִ לָ ה ,צוּ בֶּ ְ
עט ֶר ְ
גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
אִ ,ס ָימן רפ"ב(ַ :א ִאיד ַד ְ
זַ יין פְ ֵריילִ י אוּן אוֹיפְ גֶ עלֵ ייגְ ט,
ישׁט זַ יין צוּבְּ ָראכְ ן,
אוּן ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
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מז

וערטִ ,איָ האבּ
וָ ואס בִּ ין ִאיֶ דען וֶ ְ
עטוּהן ַא ַסאֲ עבֵ ירוֹת! ָאבֶּ ער
ְ
ָדא גֶ
יידט זִ י
ִמיט ֶדעם וָ ואס ַא ִאיד פְ ֵר ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר
ִמיט ִדי בִּ ְיסל ֶ
ָהאטָ ,דאס ַמאכְ ט ַאז עֶ ר זָ אל זִ י
ארן
ארץ פַ ְ
עדן ָדאס ַה ְ
אוֹיס ֶר ְ
ֶקענֶ ען ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

עהט ַאז עֶ ר ִאיז
ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר זֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
זֵ ייעֶ ר וַ וייט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
טוּט ַא ַסאֲ עבֵ ירוֹת ,אוּן ָדאס ַמאכְ ט
ויסן ַאז
ארף עֶ ר וִ ְ
ִאים ְטרוֹיעֶ ִריגַ ,ד ְ
ָדאס ִאיז נָ אר ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס
וִ ויל ִאים ַמאכְ ן ְטרוֹיעֶ ִריגָ ,אבֶּ ער
ישׁט לָ אזְ ן פוּן ִאים,
ֶמען ָטאר זִ י נִ ְ
גוּטע
נָ אר אוֹיפְ זוּכְ ן בַּ יי זִ יִ די ֶ
עטוּהן ,וַ וייל
ְ
זַ אכְ ן וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ
עדער ִאיד ָהאט ָדאַ א ַסאִ מ ְצוֹת,
יֶ ֶ
אוּן ֲאפִ ילוּ ַאז ִדי ִמ ְצוֹת זֶ ענֶ ען אוֹי
ארף צוּ
ישׁט ִאינְ גַ אנְ ְצן וִ וי עֶ ס ַד ְ
נִ ְ
זַ ייןָ ,האט עֶ ס ָאבֶּ ער ָדא עֶ פֶּ עס
ארף
גוּטס ִאין זִ י ,אוּן ִמיט ֶדעם ַד ְ
ְ
ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר פְ ֵרייעֶ ן.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ֶדער ִמ ְד ָרשׁ
זָ אגְ ט אוֹיפְ ן פָּ סוּק ,וַ יִּ גַּ שׁ
"הגָּ ָשׁה לִ ְתפִ לָּ ה",
הוּדהַ ,
ֵאלָ יו יְ ָ
וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן ַדאוֶ וענֶ ען
ארף
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶר ְ
עֶ ר ְט ַראכְ ְטן ,בִּ י ֲאדוֹנִ יֶ ,דער
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדאִ מיט ִמיר,
ֵאייבֶּ ְ
גוּטס ִאין ִמיר,
ִאיָ האבּ ָדא עֶ פֶּ עס ְ
עמאלְ ְטס ,יְ ַדבֵּ ר נָ א עַ בְ ְדָּ דבָ ר
אוּן ֶד ָ
בְּ עֵ ינֵ י ֲאדֹנִ י ,פִ ְיהלְ ט עֶ ר ַאז עֶ ר ֶקען
ער ְשׁ ְטן.
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוֹיֶ ר ְ

גוּטס ִאיז
וַ וייל וִ וי עֶ ס ִאיז ָדא עֶ פֶּ עס ְ
ער ְשׁ ְטן,
עֶ ס נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ְ)תּ ִהלִ ים קמה,
ט( :טוֹב ה' לַ כֹּלְ .מ ֵמילָ א וֶ וען דוּ
גוּטס בַּ יי ִדי,
ְט ֶרעפְ ְסט עֶ פֶּ עס ְ
ער ְשׁ ֶטער
ֵמיינְ ט ָדאס ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
קּוּטי ֲהלָ כוֹתַ ,ה ְשׁכָּ ַמת
ִאיז ִמיט ִדיר )לִ ֵ
ַהבּ ֶֹקר ֲהלָ כָ ה א ,אוֹת ב'(.

ימן א(
תּוֹרה וַ יִּ גַּ שׁ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ עַ ָתּה ַאל ֵתּעָ ְצבוּ וְ ַאל יִ ַחר
אוֹתי
בְּ עֵ ינֵ יכֶ ם כִּ י ְמכַ ְר ֶתּם ִ
אשׁית
ֵהנָ הֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
"אין וְ עַ ָתּה
ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה כאִ ,ס ָימן ו(ֵ :
וארט
ֶאלָ א לָ שׁוֹן ְתּשׁוּבָ ה"ֶ ,דער וָ ְ
ארף ֶמען
"וְ עַ ָתּה" ֵמיינְ ט ְתּשׁוּבָ הַ .ד ְ
וארט
אר ְשׁ ֵטיין וָ ואס ָהאט ֶדער וָ ְ
פַ ְ
"וְ עַ ָתּה" ִמיט ְתּשׁוּבָ ה?

אוּן נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען ַדאוֶ וענֶ ען
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶר ְ
עדן צוּם
וַ וייל וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,בְּ ֶרענְ גְ ט ִאים ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
יֵ ֶצר ָה ַרע ַא ַריין ַמ ְח ָשׁבוֹת ִאין ָקאפּ:
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עהט ַאז עֶ ר ִאיז
ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר זֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
זֵ ייעֶ ר וַ וייט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
טוּט ַא ַסאֲ עבֵ ירוֹת ,אוּן ָדאס ַמאכְ ט
ויסן ַאז
ארף עֶ ר וִ ְ
ִאים ְטרוֹיעֶ ִריגַ ,ד ְ
ָדאס ִאיז נָ אר ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס
וִ ויל ִאים ַמאכְ ן ְטרוֹיעֶ ִריגָ ,אבֶּ ער
ישׁט לָ אזְ ן פוּן ִאים,
ֶמען ָטאר זִ י נִ ְ
גוּטע
נָ אר אוֹיפְ זוּכְ ן בַּ יי זִ יִ די ֶ
עטוּהן ,וַ וייל
ְ
זַ אכְ ן וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ
עדער ִאיד ָהאט ָדאַ א ַסאִ מ ְצוֹת,
יֶ ֶ
אוּן ֲאפִ ילוּ ַאז ִדי ִמ ְצוֹת זֶ ענֶ ען אוֹי
ארף צוּ
ישׁט ִאינְ גַ אנְ ְצן וִ וי עֶ ס ַד ְ
נִ ְ
זַ ייןָ ,האט עֶ ס ָאבֶּ ער ָדא עֶ פֶּ עס
ארף
גוּטס ִאין זִ י ,אוּן ִמיט ֶדעם ַד ְ
ְ
ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר פְ ֵרייעֶ ן.
גוּטס ִאיז
וַ וייל וִ וי עֶ ס ִאיז ָדא עֶ פֶּ עס ְ
ער ְשׁ ְטן,
עֶ ס נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ְ)תּ ִהלִ ים קמה,
ט( :טוֹב ה' לַ כֹּלְ .מ ֵמילָ א וֶ וען דוּ
גוּטס בַּ יי ִדי,
ְט ֶרעפְ ְסט עֶ פֶּ עס ְ
ער ְשׁ ֶטער
ֵמיינְ ט ָדאס ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
קּוּטי ֲהלָ כוֹתַ ,ה ְשׁכָּ ַמת
ִאיז ִמיט ִדיר )לִ ֵ
ַהבּ ֶֹקר ֲהלָ כָ ה א ,אוֹת ב'(.
אוּן נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען ַדאוֶ וענֶ ען
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶר ְ
עדן צוּם
וַ וייל וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,בְּ ֶרענְ גְ ט ִאים ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
יֵ ֶצר ָה ַרע ַא ַריין ַמ ְח ָשׁבוֹת ִאין ָקאפּ:

פר˘˙ וי‚˘

מז

פר˘˙ וי‚˘

וערטִ ,איָ האבּ
וָ ואס בִּ ין ִאיֶ דען וֶ ְ
עטוּהן ַא ַסאֲ עבֵ ירוֹת! ָאבֶּ ער
ְ
ָדא גֶ
יידט זִ י
ִמיט ֶדעם וָ ואס ַא ִאיד פְ ֵר ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר
ִמיט ִדי בִּ ְיסל ֶ
ָהאטָ ,דאס ַמאכְ ט ַאז עֶ ר זָ אל זִ י
ארן
ארץ פַ ְ
עדן ָדאס ַה ְ
אוֹיס ֶר ְ
ֶקענֶ ען ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ֶדער ִמ ְד ָרשׁ
זָ אגְ ט אוֹיפְ ן פָּ סוּק ,וַ יִּ גַּ שׁ
"הגָּ ָשׁה לִ ְתפִ לָּ ה",
הוּדהַ ,
ֵאלָ יו יְ ָ
וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן ַדאוֶ וענֶ ען
ארף
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶר ְ
עֶ ר ְט ַראכְ ְטן ,בִּ י ֲאדוֹנִ יֶ ,דער
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדאִ מיט ִמיר,
ֵאייבֶּ ְ
גוּטס ִאין ִמיר,
ִאיָ האבּ ָדא עֶ פֶּ עס ְ
עמאלְ ְטס ,יְ ַדבֵּ ר נָ א עַ בְ ְדָּ דבָ ר
אוּן ֶד ָ
בְּ עֵ ינֵ י ֲאדֹנִ י ,פִ ְיהלְ ט עֶ ר ַאז עֶ ר ֶקען
ער ְשׁ ְטן.
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוֹיֶ ר ְ
ימן א(
תּוֹרה וַ יִּ גַּ שׁ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ עַ ָתּה ַאל ֵתּעָ ְצבוּ וְ ַאל יִ ַחר
אוֹתי
בְּ עֵ ינֵ יכֶ ם כִּ י ְמכַ ְר ֶתּם ִ
אשׁית
ֵהנָ הֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
"אין וְ עַ ָתּה
ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה כאִ ,ס ָימן ו(ֵ :
וארט
ֶאלָ א לָ שׁוֹן ְתּשׁוּבָ ה"ֶ ,דער וָ ְ
ארף ֶמען
"וְ עַ ָתּה" ֵמיינְ ט ְתּשׁוּבָ הַ .ד ְ
וארט
אר ְשׁ ֵטיין וָ ואס ָהאט ֶדער וָ ְ
פַ ְ
"וְ עַ ָתּה" ִמיט ְתּשׁוּבָ ה?
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מז

וערטִ ,איָ האבּ
וָ ואס בִּ ין ִאיֶ דען וֶ ְ
עטוּהן ַא ַסאֲ עבֵ ירוֹת! ָאבֶּ ער
ְ
ָדא גֶ
יידט זִ י
ִמיט ֶדעם וָ ואס ַא ִאיד פְ ֵר ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר
ִמיט ִדי בִּ ְיסל ֶ
ָהאטָ ,דאס ַמאכְ ט ַאז עֶ ר זָ אל זִ י
ארן
ארץ פַ ְ
עדן ָדאס ַה ְ
אוֹיס ֶר ְ
ֶקענֶ ען ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

עהט ַאז עֶ ר ִאיז
ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר זֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
זֵ ייעֶ ר וַ וייט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
טוּט ַא ַסאֲ עבֵ ירוֹת ,אוּן ָדאס ַמאכְ ט
ויסן ַאז
ארף עֶ ר וִ ְ
ִאים ְטרוֹיעֶ ִריגַ ,ד ְ
ָדאס ִאיז נָ אר ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס
וִ ויל ִאים ַמאכְ ן ְטרוֹיעֶ ִריגָ ,אבֶּ ער
ישׁט לָ אזְ ן פוּן ִאים,
ֶמען ָטאר זִ י נִ ְ
גוּטע
נָ אר אוֹיפְ זוּכְ ן בַּ יי זִ יִ די ֶ
עטוּהן ,וַ וייל
ְ
זַ אכְ ן וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ
עדער ִאיד ָהאט ָדאַ א ַסאִ מ ְצוֹת,
יֶ ֶ
אוּן ֲאפִ ילוּ ַאז ִדי ִמ ְצוֹת זֶ ענֶ ען אוֹי
ארף צוּ
ישׁט ִאינְ גַ אנְ ְצן וִ וי עֶ ס ַד ְ
נִ ְ
זַ ייןָ ,האט עֶ ס ָאבֶּ ער ָדא עֶ פֶּ עס
ארף
גוּטס ִאין זִ י ,אוּן ִמיט ֶדעם ַד ְ
ְ
ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר פְ ֵרייעֶ ן.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ֶדער ִמ ְד ָרשׁ
זָ אגְ ט אוֹיפְ ן פָּ סוּק ,וַ יִּ גַּ שׁ
"הגָּ ָשׁה לִ ְתפִ לָּ ה",
הוּדהַ ,
ֵאלָ יו יְ ָ
וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן ַדאוֶ וענֶ ען
ארף
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶר ְ
עֶ ר ְט ַראכְ ְטן ,בִּ י ֲאדוֹנִ יֶ ,דער
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדאִ מיט ִמיר,
ֵאייבֶּ ְ
גוּטס ִאין ִמיר,
ִאיָ האבּ ָדא עֶ פֶּ עס ְ
עמאלְ ְטס ,יְ ַדבֵּ ר נָ א עַ בְ ְדָּ דבָ ר
אוּן ֶד ָ
בְּ עֵ ינֵ י ֲאדֹנִ י ,פִ ְיהלְ ט עֶ ר ַאז עֶ ר ֶקען
ער ְשׁ ְטן.
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוֹיֶ ר ְ

גוּטס ִאיז
וַ וייל וִ וי עֶ ס ִאיז ָדא עֶ פֶּ עס ְ
ער ְשׁ ְטן,
עֶ ס נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ְ)תּ ִהלִ ים קמה,
ט( :טוֹב ה' לַ כֹּלְ .מ ֵמילָ א וֶ וען דוּ
גוּטס בַּ יי ִדי,
ְט ֶרעפְ ְסט עֶ פֶּ עס ְ
ער ְשׁ ֶטער
ֵמיינְ ט ָדאס ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
קּוּטי ֲהלָ כוֹתַ ,ה ְשׁכָּ ַמת
ִאיז ִמיט ִדיר )לִ ֵ
ַהבּ ֶֹקר ֲהלָ כָ ה א ,אוֹת ב'(.

ימן א(
תּוֹרה וַ יִּ גַּ שׁ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וְ עַ ָתּה ַאל ֵתּעָ ְצבוּ וְ ַאל יִ ַחר
אוֹתי
בְּ עֵ ינֵ יכֶ ם כִּ י ְמכַ ְר ֶתּם ִ
אשׁית
ֵהנָ הֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
"אין וְ עַ ָתּה
ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה כאִ ,ס ָימן ו(ֵ :
וארט
ֶאלָ א לָ שׁוֹן ְתּשׁוּבָ ה"ֶ ,דער וָ ְ
ארף ֶמען
"וְ עַ ָתּה" ֵמיינְ ט ְתּשׁוּבָ הַ .ד ְ
וארט
אר ְשׁ ֵטיין וָ ואס ָהאט ֶדער וָ ְ
פַ ְ
"וְ עַ ָתּה" ִמיט ְתּשׁוּבָ ה?

אוּן נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען ַדאוֶ וענֶ ען
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶר ְ
עדן צוּם
וַ וייל וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,בְּ ֶרענְ גְ ט ִאים ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
יֵ ֶצר ָה ַרע ַא ַריין ַמ ְח ָשׁבוֹת ִאין ָקאפּ:
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עהט ַאז עֶ ר ִאיז
ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר זֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
זֵ ייעֶ ר וַ וייט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
טוּט ַא ַסאֲ עבֵ ירוֹת ,אוּן ָדאס ַמאכְ ט
ויסן ַאז
ארף עֶ ר וִ ְ
ִאים ְטרוֹיעֶ ִריגַ ,ד ְ
ָדאס ִאיז נָ אר ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס
וִ ויל ִאים ַמאכְ ן ְטרוֹיעֶ ִריגָ ,אבֶּ ער
ישׁט לָ אזְ ן פוּן ִאים,
ֶמען ָטאר זִ י נִ ְ
גוּטע
נָ אר אוֹיפְ זוּכְ ן בַּ יי זִ יִ די ֶ
עטוּהן ,וַ וייל
ְ
זַ אכְ ן וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ
עדער ִאיד ָהאט ָדאַ א ַסאִ מ ְצוֹת,
יֶ ֶ
אוּן ֲאפִ ילוּ ַאז ִדי ִמ ְצוֹת זֶ ענֶ ען אוֹי
ארף צוּ
ישׁט ִאינְ גַ אנְ ְצן וִ וי עֶ ס ַד ְ
נִ ְ
זַ ייןָ ,האט עֶ ס ָאבֶּ ער ָדא עֶ פֶּ עס
ארף
גוּטס ִאין זִ י ,אוּן ִמיט ֶדעם ַד ְ
ְ
ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר פְ ֵרייעֶ ן.
גוּטס ִאיז
וַ וייל וִ וי עֶ ס ִאיז ָדא עֶ פֶּ עס ְ
ער ְשׁ ְטן,
עֶ ס נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ְ)תּ ִהלִ ים קמה,
ט( :טוֹב ה' לַ כֹּלְ .מ ֵמילָ א וֶ וען דוּ
גוּטס בַּ יי ִדי,
ְט ֶרעפְ ְסט עֶ פֶּ עס ְ
ער ְשׁ ֶטער
ֵמיינְ ט ָדאס ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
קּוּטי ֲהלָ כוֹתַ ,ה ְשׁכָּ ַמת
ִאיז ִמיט ִדיר )לִ ֵ
ַהבּ ֶֹקר ֲהלָ כָ ה א ,אוֹת ב'(.
אוּן נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען ַדאוֶ וענֶ ען
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶר ְ
עדן צוּם
וַ וייל וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,בְּ ֶרענְ גְ ט ִאים ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
יֵ ֶצר ָה ַרע ַא ַריין ַמ ְח ָשׁבוֹת ִאין ָקאפּ:
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מז

פר˘˙ וי‚˘

וערטִ ,איָ האבּ
וָ ואס בִּ ין ִאיֶ דען וֶ ְ
עטוּהן ַא ַסאֲ עבֵ ירוֹת! ָאבֶּ ער
ְ
ָדא גֶ
יידט זִ י
ִמיט ֶדעם וָ ואס ַא ִאיד פְ ֵר ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר
ִמיט ִדי בִּ ְיסל ֶ
ָהאטָ ,דאס ַמאכְ ט ַאז עֶ ר זָ אל זִ י
ארן
ארץ פַ ְ
עדן ָדאס ַה ְ
אוֹיס ֶר ְ
ֶקענֶ ען ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ֶדער ִמ ְד ָרשׁ
זָ אגְ ט אוֹיפְ ן פָּ סוּק ,וַ יִּ גַּ שׁ
"הגָּ ָשׁה לִ ְתפִ לָּ ה",
הוּדהַ ,
ֵאלָ יו יְ ָ
וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן ַדאוֶ וענֶ ען
ארף
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶר ְ
עֶ ר ְט ַראכְ ְטן ,בִּ י ֲאדוֹנִ יֶ ,דער
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדאִ מיט ִמיר,
ֵאייבֶּ ְ
גוּטס ִאין ִמיר,
ִאיָ האבּ ָדא עֶ פֶּ עס ְ
עמאלְ ְטס ,יְ ַדבֵּ ר נָ א עַ בְ ְדָּ דבָ ר
אוּן ֶד ָ
בְּ עֵ ינֵ י ֲאדֹנִ י ,פִ ְיהלְ ט עֶ ר ַאז עֶ ר ֶקען
ער ְשׁ ְטן.
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוֹיֶ ר ְ
ימן א(
תּוֹרה וַ יִּ גַּ שׁ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וְ עַ ָתּה ַאל ֵתּעָ ְצבוּ וְ ַאל יִ ַחר
אוֹתי
בְּ עֵ ינֵ יכֶ ם כִּ י ְמכַ ְר ֶתּם ִ
אשׁית
ֵהנָ הֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
"אין וְ עַ ָתּה
ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה כאִ ,ס ָימן ו(ֵ :
וארט
ֶאלָ א לָ שׁוֹן ְתּשׁוּבָ ה"ֶ ,דער וָ ְ
ארף ֶמען
"וְ עַ ָתּה" ֵמיינְ ט ְתּשׁוּבָ הַ .ד ְ
וארט
אר ְשׁ ֵטיין וָ ואס ָהאט ֶדער וָ ְ
פַ ְ
"וְ עַ ָתּה" ִמיט ְתּשׁוּבָ ה?
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מח

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ְשׁ ַרייבְּ ט ַא ַסאָ מאל,

פר˘˙ וי‚˘

עצט" ִאי
אוֹיבּ ִאיֵ הייבּ ָאן "פוּן יֶ ְ
ארגֶ עס ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
פַ ְ
עמאלְ ְטס ִאיז ָדאס ַא
עצטֶ ,ד ָ
בִּ יז יֶ ְ
לָ שׁוֹן ְתּשׁוּבָ הָ ,דאס ִאיז ֶדער עִ ָיקר
ְתּשׁוּבָ ה.

קוּטי ַהלָ כוֹת בָּ ָשׂר בְּ ָחלָ ב ַהלָ כָ ה ד'
)עַ יֵ ין לִ ֵ
אוֹת א'(ַ :אז ִדי עִ ָיקר ְתּשׁוּבָ ה ִאיז,

עסן ַאלֶ עס וָ ואס
ארגֶ ְ
ַאז ֶמען זָ אל פַ ְ
עצט ,אוּן
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
ֶמען ָהאט גֶ
ָאנְ ֵהייבְּ ן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג פוּן נֵ ייַ ,אזוֹי וִ וי
וארן,
עבּוֹירן גֶ עוָ ְ
ְ
עצט גֶ
ֶמען וָ ואלְ ט יֶ ְ
עצט ָאן צוּם עֶ ְר ְשׁ ְטן
אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ָמאל צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ עַ ָתּה,
עצט ,וֶ וען דוּ ֵהייבְּ ְסט ָאן
אוּן יֶ ְ
עמאלְ ְטסַ ,אל ֵתּעָ ְצבוּ,
עצט"ֶ ,ד ָ
"פוּן יֶ ְ
וערן ְטרוֹיעֶ ִריג ,וְ ַאל
ישׁט וֶ ְ
ועסטוּ נִ ְ
וֶ ְ
ישׁט
ועסט נִ ְ
יִ ַחר בְּ עֵ ינֵ יכֶ ם ,אוּן דוּ וֶ ְ
ערט ,כִּ י
אר ֶק ְ
ערעגְ ט ,נָ אר פַ ְ
וערן גֶ ֶ
וֶ ְ
קים לִ פְ נֵ יכֶ ם ,דוּ
לְ ִמ ְחיָ ה ְשׁלָ ַחנִ י ֱא ִ
עהן ַאז ַאלֶ עס ָהאט ֶדער
ועסט זֶ ְ
וֶ ְ
גוּטן,
ער ְשׁ ֶטער גֶ עפִ ְירט צוּם ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארקוֹיפְ ן
ַאזוֹי גֶ עפִ ְירט ַאז ֶמען זָ אל פַ ְ
יוֹסף ,כְּ ֵדי עֶ ר זָ אל נָ אכְ ֶדעם ֶקענֶ ען
ֵ
ְשׁפֵּ ייזְ ן ִדי ִא ְידן.

עדענְ ְקט ָאבֶּ ער ַאלֶ ע
אוֹיבּ ֶמען גֶ ֶ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער וָ ואס ֶמען ָהאט
ְ
וערט ֶמען זֵ ייעֶ ר ְטרוֹיעֶ ִריג
עהאט ,וֶ ְ
גֶ ַ
ישׁט
ערעגְ ט ,אוּן ֶמען ֶקען נִ ְ
און גֶ ֶ
ארף ֶמען
ערפַ אר ַד ְ
טוּהןֶ ,ד ְ
ְתּשׁוּבָ ה ְ
עסן וָ ואס עֶ ס ִאיז
ארגֶ ְ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג פַ ְ
גֶ עוֶ וען ,אוּן ַאזוֹי ֶקען ֶמען זַ יין
פְ ֵריילִ י ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל
ישׁ ֵקייט צוּ ִדינֶ ען ֶדער
ִמיט ַא פְ ִר ְ
עמאלְ ְטס
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ָ
ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער
עהט ֶמען ַאז ַאלֶ ע ְ
זֶ ְ
עהאטִ ,איז גָ אר
וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ ַ
רוֹיסע טוֹבוֹת ,וָ ואס ֶדער
גֶ עוֶ וען גְ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זִ יכֶ ער גֶ עפִ ְירט
ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ַאזוֹי צוּם ְ

ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל בְּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם בְּ ֶא ֶרץ
וַ י ֶ
ג ׁ ֶֹשן וַ י ֵָא ְחזוּ בָּ ה וְ יִ פְ רוּ וַ יִּ ְרבּוּ
ְמאֹד .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,וְ ֵהיכָ ן? בְּ ֶא ֶרץ
ג ׁ ֶֹשן ֶשׁ ִהיא ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם.

"אין
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ ֵ
אוּן ֶד ְ
וְ עַ ָתּה ֶאלָ א לָ שׁוֹן ְתּשׁוּבָ ה",
ייסט
עצטָ ,דאס ֵה ְ
וְ עַ ָתּה  -אוּן יֶ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ְשׁ ַרייבְּ ט ַא ַסאָ מאל,
קוּטי ַהלָ כוֹת בָּ ָשׂר בְּ ָחלָ ב ַהלָ כָ ה ד'
)עַ יֵ ין לִ ֵ
אוֹת א'(ַ :אז ִדי עִ ָיקר ְתּשׁוּבָ ה ִאיז,

עסן ַאלֶ עס וָ ואס
ארגֶ ְ
ַאז ֶמען זָ אל פַ ְ
עצט ,אוּן
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
ֶמען ָהאט גֶ
ָאנְ ֵהייבְּ ן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג פוּן נֵ ייַ ,אזוֹי וִ וי
וארן,
עבּוֹירן גֶ עוָ ְ
ְ
עצט גֶ
ֶמען וָ ואלְ ט יֶ ְ
עצט ָאן צוּם עֶ ְר ְשׁ ְטן
אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ָמאל צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
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עצט" ִאי
אוֹיבּ ִאיֵ הייבּ ָאן "פוּן יֶ ְ
ארגֶ עס ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
פַ ְ
עמאלְ ְטס ִאיז ָדאס ַא
עצטֶ ,ד ָ
בִּ יז יֶ ְ
לָ שׁוֹן ְתּשׁוּבָ הָ ,דאס ִאיז ֶדער עִ ָיקר
ְתּשׁוּבָ ה.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ עַ ָתּה,
עצט ,וֶ וען דוּ ֵהייבְּ ְסט ָאן
אוּן יֶ ְ
עמאלְ ְטסַ ,אל ֵתּעָ ְצבוּ,
עצט"ֶ ,ד ָ
"פוּן יֶ ְ
וערן ְטרוֹיעֶ ִריג ,וְ ַאל
ישׁט וֶ ְ
ועסטוּ נִ ְ
וֶ ְ
ישׁט
ועסט נִ ְ
יִ ַחר בְּ עֵ ינֵ יכֶ ם ,אוּן דוּ וֶ ְ
ערט ,כִּ י
אר ֶק ְ
ערעגְ ט ,נָ אר פַ ְ
וערן גֶ ֶ
וֶ ְ
קים לִ פְ נֵ יכֶ ם ,דוּ
לְ ִמ ְחיָ ה ְשׁלָ ַחנִ י ֱא ִ
עהן ַאז ַאלֶ עס ָהאט ֶדער
ועסט זֶ ְ
וֶ ְ
גוּטן,
ער ְשׁ ֶטער גֶ עפִ ְירט צוּם ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארקוֹיפְ ן
ַאזוֹי גֶ עפִ ְירט ַאז ֶמען זָ אל פַ ְ
יוֹסף ,כְּ ֵדי עֶ ר זָ אל נָ אכְ ֶדעם ֶקענֶ ען
ֵ
ְשׁפֵּ ייזְ ן ִדי ִא ְידן.

עדענְ ְקט ָאבֶּ ער ַאלֶ ע
אוֹיבּ ֶמען גֶ ֶ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער וָ ואס ֶמען ָהאט
ְ
וערט ֶמען זֵ ייעֶ ר ְטרוֹיעֶ ִריג
עהאט ,וֶ ְ
גֶ ַ
ישׁט
ערעגְ ט ,אוּן ֶמען ֶקען נִ ְ
און גֶ ֶ
ארף ֶמען
ערפַ אר ַד ְ
טוּהןֶ ,ד ְ
ְתּשׁוּבָ ה ְ
עסן וָ ואס עֶ ס ִאיז
ארגֶ ְ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג פַ ְ
גֶ עוֶ וען ,אוּן ַאזוֹי ֶקען ֶמען זַ יין
פְ ֵריילִ י ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל
ישׁ ֵקייט צוּ ִדינֶ ען ֶדער
ִמיט ַא פְ ִר ְ
עמאלְ ְטס
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ָ
ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער
עהט ֶמען ַאז ַאלֶ ע ְ
זֶ ְ
עהאטִ ,איז גָ אר
וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ ַ
רוֹיסע טוֹבוֹת ,וָ ואס ֶדער
גֶ עוֶ וען גְ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זִ יכֶ ער גֶ עפִ ְירט
ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ַאזוֹי צוּם ְ

ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל בְּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם בְּ ֶא ֶרץ
וַ י ֶ
ג ׁ ֶֹשן וַ י ֵָא ְחזוּ בָּ ה וְ יִ פְ רוּ וַ יִּ ְרבּוּ
ְמאֹד .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,וְ ֵהיכָ ן? בְּ ֶא ֶרץ
ג ׁ ֶֹשן ֶשׁ ִהיא ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם.

"אין
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ ֵ
אוּן ֶד ְ
וְ עַ ָתּה ֶאלָ א לָ שׁוֹן ְתּשׁוּבָ ה",
ייסט
עצטָ ,דאס ֵה ְ
וְ עַ ָתּה  -אוּן יֶ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
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ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ְשׁ ַרייבְּ ט ַא ַסאָ מאל,

פר˘˙ וי‚˘

עצט" ִאי
אוֹיבּ ִאיֵ הייבּ ָאן "פוּן יֶ ְ
ארגֶ עס ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
פַ ְ
עמאלְ ְטס ִאיז ָדאס ַא
עצטֶ ,ד ָ
בִּ יז יֶ ְ
לָ שׁוֹן ְתּשׁוּבָ הָ ,דאס ִאיז ֶדער עִ ָיקר
ְתּשׁוּבָ ה.

קוּטי ַהלָ כוֹת בָּ ָשׂר בְּ ָחלָ ב ַהלָ כָ ה ד'
)עַ יֵ ין לִ ֵ
אוֹת א'(ַ :אז ִדי עִ ָיקר ְתּשׁוּבָ ה ִאיז,

עסן ַאלֶ עס וָ ואס
ארגֶ ְ
ַאז ֶמען זָ אל פַ ְ
עצט ,אוּן
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
ֶמען ָהאט גֶ
ָאנְ ֵהייבְּ ן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג פוּן נֵ ייַ ,אזוֹי וִ וי
וארן,
עבּוֹירן גֶ עוָ ְ
ְ
עצט גֶ
ֶמען וָ ואלְ ט יֶ ְ
עצט ָאן צוּם עֶ ְר ְשׁ ְטן
אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ָמאל צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ עַ ָתּה,
עצט ,וֶ וען דוּ ֵהייבְּ ְסט ָאן
אוּן יֶ ְ
עמאלְ ְטסַ ,אל ֵתּעָ ְצבוּ,
עצט"ֶ ,ד ָ
"פוּן יֶ ְ
וערן ְטרוֹיעֶ ִריג ,וְ ַאל
ישׁט וֶ ְ
ועסטוּ נִ ְ
וֶ ְ
ישׁט
ועסט נִ ְ
יִ ַחר בְּ עֵ ינֵ יכֶ ם ,אוּן דוּ וֶ ְ
ערט ,כִּ י
אר ֶק ְ
ערעגְ ט ,נָ אר פַ ְ
וערן גֶ ֶ
וֶ ְ
קים לִ פְ נֵ יכֶ ם ,דוּ
לְ ִמ ְחיָ ה ְשׁלָ ַחנִ י ֱא ִ
עהן ַאז ַאלֶ עס ָהאט ֶדער
ועסט זֶ ְ
וֶ ְ
גוּטן,
ער ְשׁ ֶטער גֶ עפִ ְירט צוּם ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארקוֹיפְ ן
ַאזוֹי גֶ עפִ ְירט ַאז ֶמען זָ אל פַ ְ
יוֹסף ,כְּ ֵדי עֶ ר זָ אל נָ אכְ ֶדעם ֶקענֶ ען
ֵ
ְשׁפֵּ ייזְ ן ִדי ִא ְידן.

עדענְ ְקט ָאבֶּ ער ַאלֶ ע
אוֹיבּ ֶמען גֶ ֶ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער וָ ואס ֶמען ָהאט
ְ
וערט ֶמען זֵ ייעֶ ר ְטרוֹיעֶ ִריג
עהאט ,וֶ ְ
גֶ ַ
ישׁט
ערעגְ ט ,אוּן ֶמען ֶקען נִ ְ
און גֶ ֶ
ארף ֶמען
ערפַ אר ַד ְ
טוּהןֶ ,ד ְ
ְתּשׁוּבָ ה ְ
עסן וָ ואס עֶ ס ִאיז
ארגֶ ְ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג פַ ְ
גֶ עוֶ וען ,אוּן ַאזוֹי ֶקען ֶמען זַ יין
פְ ֵריילִ י ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל
ישׁ ֵקייט צוּ ִדינֶ ען ֶדער
ִמיט ַא פְ ִר ְ
עמאלְ ְטס
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ָ
ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער
עהט ֶמען ַאז ַאלֶ ע ְ
זֶ ְ
עהאטִ ,איז גָ אר
וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ ַ
רוֹיסע טוֹבוֹת ,וָ ואס ֶדער
גֶ עוֶ וען גְ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זִ יכֶ ער גֶ עפִ ְירט
ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ַאזוֹי צוּם ְ

ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל בְּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם בְּ ֶא ֶרץ
וַ י ֶ
ג ׁ ֶֹשן וַ י ֵָא ְחזוּ בָּ ה וְ יִ פְ רוּ וַ יִּ ְרבּוּ
ְמאֹד .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,וְ ֵהיכָ ן? בְּ ֶא ֶרץ
ג ׁ ֶֹשן ֶשׁ ִהיא ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם.

"אין
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ ֵ
אוּן ֶד ְ
וְ עַ ָתּה ֶאלָ א לָ שׁוֹן ְתּשׁוּבָ ה",
ייסט
עצטָ ,דאס ֵה ְ
וְ עַ ָתּה  -אוּן יֶ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ְשׁ ַרייבְּ ט ַא ַסאָ מאל,
קוּטי ַהלָ כוֹת בָּ ָשׂר בְּ ָחלָ ב ַהלָ כָ ה ד'
)עַ יֵ ין לִ ֵ
אוֹת א'(ַ :אז ִדי עִ ָיקר ְתּשׁוּבָ ה ִאיז,

עסן ַאלֶ עס וָ ואס
ארגֶ ְ
ַאז ֶמען זָ אל פַ ְ
עצט ,אוּן
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
ֶמען ָהאט גֶ
ָאנְ ֵהייבְּ ן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג פוּן נֵ ייַ ,אזוֹי וִ וי
וארן,
עבּוֹירן גֶ עוָ ְ
ְ
עצט גֶ
ֶמען וָ ואלְ ט יֶ ְ
עצט ָאן צוּם עֶ ְר ְשׁ ְטן
אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ָמאל צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

ימן ג(
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עצט" ִאי
אוֹיבּ ִאיֵ הייבּ ָאן "פוּן יֶ ְ
ארגֶ עס ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
פַ ְ
עמאלְ ְטס ִאיז ָדאס ַא
עצטֶ ,ד ָ
בִּ יז יֶ ְ
לָ שׁוֹן ְתּשׁוּבָ הָ ,דאס ִאיז ֶדער עִ ָיקר
ְתּשׁוּבָ ה.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ עַ ָתּה,
עצט ,וֶ וען דוּ ֵהייבְּ ְסט ָאן
אוּן יֶ ְ
עמאלְ ְטסַ ,אל ֵתּעָ ְצבוּ,
עצט"ֶ ,ד ָ
"פוּן יֶ ְ
וערן ְטרוֹיעֶ ִריג ,וְ ַאל
ישׁט וֶ ְ
ועסטוּ נִ ְ
וֶ ְ
ישׁט
ועסט נִ ְ
יִ ַחר בְּ עֵ ינֵ יכֶ ם ,אוּן דוּ וֶ ְ
ערט ,כִּ י
אר ֶק ְ
ערעגְ ט ,נָ אר פַ ְ
וערן גֶ ֶ
וֶ ְ
קים לִ פְ נֵ יכֶ ם ,דוּ
לְ ִמ ְחיָ ה ְשׁלָ ַחנִ י ֱא ִ
עהן ַאז ַאלֶ עס ָהאט ֶדער
ועסט זֶ ְ
וֶ ְ
גוּטן,
ער ְשׁ ֶטער גֶ עפִ ְירט צוּם ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארקוֹיפְ ן
ַאזוֹי גֶ עפִ ְירט ַאז ֶמען זָ אל פַ ְ
יוֹסף ,כְּ ֵדי עֶ ר זָ אל נָ אכְ ֶדעם ֶקענֶ ען
ֵ
ְשׁפֵּ ייזְ ן ִדי ִא ְידן.

עדענְ ְקט ָאבֶּ ער ַאלֶ ע
אוֹיבּ ֶמען גֶ ֶ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער וָ ואס ֶמען ָהאט
ְ
וערט ֶמען זֵ ייעֶ ר ְטרוֹיעֶ ִריג
עהאט ,וֶ ְ
גֶ ַ
ישׁט
ערעגְ ט ,אוּן ֶמען ֶקען נִ ְ
און גֶ ֶ
ארף ֶמען
ערפַ אר ַד ְ
טוּהןֶ ,ד ְ
ְתּשׁוּבָ ה ְ
עסן וָ ואס עֶ ס ִאיז
ארגֶ ְ
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג פַ ְ
גֶ עוֶ וען ,אוּן ַאזוֹי ֶקען ֶמען זַ יין
פְ ֵריילִ י ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל
ישׁ ֵקייט צוּ ִדינֶ ען ֶדער
ִמיט ַא פְ ִר ְ
עמאלְ ְטס
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ָ
ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער
עהט ֶמען ַאז ַאלֶ ע ְ
זֶ ְ
עהאטִ ,איז גָ אר
וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ ַ
רוֹיסע טוֹבוֹת ,וָ ואס ֶדער
גֶ עוֶ וען גְ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זִ יכֶ ער גֶ עפִ ְירט
ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ַאזוֹי צוּם ְ

ֵשׁב יִ ְשׂ ָר ֵאל בְּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם בְּ ֶא ֶרץ
וַ י ֶ
ג ׁ ֶֹשן וַ י ֵָא ְחזוּ בָּ ה וְ יִ פְ רוּ וַ יִּ ְרבּוּ
ְמאֹד .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,וְ ֵהיכָ ן? בְּ ֶא ֶרץ
ג ׁ ֶֹשן ֶשׁ ִהיא ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם.

"אין
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ ֵ
אוּן ֶד ְ
וְ עַ ָתּה ֶאלָ א לָ שׁוֹן ְתּשׁוּבָ ה",
ייסט
עצטָ ,דאס ֵה ְ
וְ עַ ָתּה  -אוּן יֶ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ

ימן ג(
תּוֹרה וַ יִּ גַּ שׁ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76
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„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ימ ְט ִריָּ א
וארט "ג ׁ ֶֹשן" ִאיז בְּ גִ ַ
ִדי וָ ְ
דוּרֶ דעם וָ ואס זֵ יי
"ש ְמ ָחה"ַ ,אז ְ
ִׂ
ישׁט
וֶ ועלְ ן זַ יין פְ ֵריילִ י ,וֶ ועלְ ן זֵ יי נִ ְ
עשׁלֶ עפְּ טַ ,חס וְ ָשׁלוֹם,
וערן נָ אכְ גֶ ְ
וֶ ְ
טוּמ ָאה פוּן ִדי ִמ ְצ ִריִ ים.
נָ אִ די ְ

מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קס"ט( :וֶ וען ַא
ֲ
ִאיד ִאיז פְ ֵריילִ יִ ,היט ִאים ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ ייןַ ,אז עֶ ר זָ אל
ֵאייבֶּ ְ
ארבֶּ ע
דוּרכְ פַ אלְ ן ִאין ִדי ַה ְ
ישׁט ְ
נִ ְ
ֲעבֵ ָירה פוּן פְּ גַ ם ַהבְּ ִרית ,וַ וייל ִדי
קוּמט נָ אר וֶ וען ֶמען ִאיז
ֲעבֵ ָירה ְ
ְטרוֹיעֶ ִריג.

ִדי

פר˘˙ וי‚˘

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט,
וְ ֵהיכָ ן? בְּ ֶא ֶרץ ג ׁ ֶֹשן ֶשׁ ִהיא
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םַ ,אז ֲאפִ ילוּ ִדי ִא ְידן
זֶ ענֶ ען ִאין ֶדעם ָט ֵמא'נֶ עם לַ אנְ ד
ִמ ְצ ַריִ ם ,זָ אלְ ן זֵ יי זַ יין ִאין "ג ׁ ֶֹשן"
"ש ְמ ָחה",
ימ ְט ִריָּ א ִ ׂ
וָ ואס ִאיז בְּ גִ ַ
וַ וייל אוֹיבּ זֵ יי וֶ ועלְ ן זַ יין פְ ֵריילִ י,
טוּמ ָאה פוּן ִדי ִמ ְצ ִריִ ים
וֶ ועט ִדי ְ
יטה.
ישׁט ָהאבְּ ן אוֹיף זֵ יי ַקיין ְשׁלִ ָ
נִ ְ

ֵהיילִ יגֶ ע ַחזַ "ל זָ אגְ ן ָ)תּנָ א ְדבֵ י ֵאלִ יָ הוּ
ישׁט גֶ עוֶ וען
ַרבָּ ה פֵּ ֶרק ז'( :עֶ ס ִאיז נִ ְ

נָ אַ אזַ א פָ אלְ ק ,וָ ואס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
ַאזוֹי פִ יל ִמיט ֲעבֵ ירוֹתִ ,מיט כִּ ישׁוּף,
אוּן ִמיט ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אכְ ן ,וִ וי
ערפַ אר וֶ וען ִדי ִא ְידן
ִדי ִמ ְצ ִריִ ים! ֶד ְ
ָהאבְּ ן גֶ עמוּזְ ט גֵ יין ַקיין ִמ ְצ ַריִ םָ ,האט
עשׁ ֶטעלְ ט ִאין ג ׁ ֶֹשן,
יוֹסף ַא ַריינְ גֶ ְ
זֵ יי ֵ

ימן ח(
תּוֹרה וַ יִּ גַּ שׁ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ִדי

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קס"ט( :וֶ וען ַא
ֲ
ִאיד ִאיז פְ ֵריילִ יִ ,היט ִאים ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ ייןַ ,אז עֶ ר זָ אל
ֵאייבֶּ ְ
ארבֶּ ע
דוּרכְ פַ אלְ ן ִאין ִדי ַה ְ
ישׁט ְ
נִ ְ
ֲעבֵ ָירה פוּן פְּ גַ ם ַהבְּ ִרית ,וַ וייל ִדי
קוּמט נָ אר וֶ וען ֶמען ִאיז
ֲעבֵ ָירה ְ
ְטרוֹיעֶ ִריג.

ִדי

ֵהיילִ יגֶ ע ַחזַ "ל זָ אגְ ן ָ)תּנָ א ְדבֵ י ֵאלִ יָ הוּ
ישׁט גֶ עוֶ וען
ַרבָּ ה פֵּ ֶרק ז'( :עֶ ס ִאיז נִ ְ

נָ אַ אזַ א פָ אלְ ק ,וָ ואס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
ַאזוֹי פִ יל ִמיט ֲעבֵ ירוֹתִ ,מיט כִּ ישׁוּף,
אוּן ִמיט ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אכְ ן ,וִ וי
ערפַ אר וֶ וען ִדי ִא ְידן
ִדי ִמ ְצ ִריִ ים! ֶד ְ
ָהאבְּ ן גֶ עמוּזְ ט גֵ יין ַקיין ִמ ְצ ַריִ םָ ,האט
עשׁ ֶטעלְ ט ִאין ג ׁ ֶֹשן,
יוֹסף ַא ַריינְ גֶ ְ
זֵ יי ֵ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶמען
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
עהט פוּן ֶרבִּ י'ן )לִ ֵ
זֶ ְ
אִ ,ס ָימן צ"ז( :עֶ ס ִאיז ָדא ְצוֵ ויי זַ אכְ ן
ער ְשׁ ְטן ,פוּן
בַּ יים ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ארף
ֵאיין זַ ייט "סוּר ֵמ ָרע" ֶמען ַד ְ

ֵהיילִ יגֶ ע ַחזַ "ל זָ אגְ ן ָ)תּנָ א ְדבֵ י ֵאלִ יָ הוּ
ישׁט גֶ עוֶ וען
ַרבָּ ה פֵּ ֶרק ז'( :עֶ ס ִאיז נִ ְ

נָ אַ אזַ א פָ אלְ ק ,וָ ואס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
ַאזוֹי פִ יל ִמיט ֲעבֵ ירוֹתִ ,מיט כִּ ישׁוּף,
אוּן ִמיט ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אכְ ן ,וִ וי
ערפַ אר וֶ וען ִדי ִא ְידן
ִדי ִמ ְצ ִריִ ים! ֶד ְ
ָהאבְּ ן גֶ עמוּזְ ט גֵ יין ַקיין ִמ ְצ ַריִ םָ ,האט
עשׁ ֶטעלְ ט ִאין ג ׁ ֶֹשן,
יוֹסף ַא ַריינְ גֶ ְ
זֵ יי ֵ

ימן ח(
תּוֹרה וַ יִּ גַּ שׁ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ָשׂם ֶאת ֶאפְ ַריִ ם לִ פְ נֵ י ְמנַ ֶשׁה.
וַ יּ ֶ
יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ עלֵ ייגְ ט
זַ יין ֶרעכְ ֶטע ַהאנְ ט צוּ בֶּ ענְ ְט ְשׁן
יוֹסף ָהאט
קוֹדם ֶאפְ ַריִ ם ,אוּן וֶ וען ֵ
ֶ
ער ְקטַ ,אז ְמנַ ֶשׁה ֶדער
עמ ְ
ִאים אוֹיפְ גֶ ֶ
עֶ לְ ֶטער ,אוּן ֶדער ֶדער בְּ כוֹרָ ,האט
ערטִ :אי
ִאים יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
וֵ וייס אוֹי פוּן ֶדעםָ ,אבֶּ ער פוּן

פר˘˙ וי‚˘

ימ ְט ִריָּ א
וארט "ג ׁ ֶֹשן" ִאיז בְּ גִ ַ
ִדי וָ ְ
דוּרֶ דעם וָ ואס זֵ יי
"ש ְמ ָחה"ַ ,אז ְ
ִׂ
ישׁט
וֶ ועלְ ן זַ יין פְ ֵריילִ י ,וֶ ועלְ ן זֵ יי נִ ְ
עשׁלֶ עפְּ טַ ,חס וְ ָשׁלוֹם,
וערן נָ אכְ גֶ ְ
וֶ ְ
טוּמ ָאה פוּן ִדי ִמ ְצ ִריִ ים.
נָ אִ די ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט,
וְ ֵהיכָ ן? בְּ ֶא ֶרץ ג ׁ ֶֹשן ֶשׁ ִהיא
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םַ ,אז ֲאפִ ילוּ ִדי ִא ְידן
זֶ ענֶ ען ִאין ֶדעם ָט ֵמא'נֶ עם לַ אנְ ד
ִמ ְצ ַריִ ם ,זָ אלְ ן זֵ יי זַ יין ִאין "ג ׁ ֶֹשן"
"ש ְמ ָחה",
ימ ְט ִריָּ א ִ ׂ
וָ ואס ִאיז בְּ גִ ַ
וַ וייל אוֹיבּ זֵ יי וֶ ועלְ ן זַ יין פְ ֵריילִ י,
טוּמ ָאה פוּן ִדי ִמ ְצ ִריִ ים
וֶ ועט ִדי ְ
יטה.
ישׁט ָהאבְּ ן אוֹיף זֵ יי ַקיין ְשׁלִ ָ
נִ ְ
ימן ח(
תּוֹרה וַ יִּ גַּ שׁ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ י¿ ƒחי
ָשׂם ֶאת ֶאפְ ַריִ ם לִ פְ נֵ י ְמנַ ֶשׁה.
וַ יּ ֶ
יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ עלֵ ייגְ ט
זַ יין ֶרעכְ ֶטע ַהאנְ ט צוּ בֶּ ענְ ְט ְשׁן
יוֹסף ָהאט
קוֹדם ֶאפְ ַריִ ם ,אוּן וֶ וען ֵ
ֶ
ער ְקטַ ,אז ְמנַ ֶשׁה ֶדער
עמ ְ
ִאים אוֹיפְ גֶ ֶ
עֶ לְ ֶטער ,אוּן ֶדער ֶדער בְּ כוֹרָ ,האט
ערטִ :אי
ִאים יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
וֵ וייס אוֹי פוּן ֶדעםָ ,אבֶּ ער פוּן

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט,
וְ ֵהיכָ ן? בְּ ֶא ֶרץ ג ׁ ֶֹשן ֶשׁ ִהיא
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םַ ,אז ֲאפִ ילוּ ִדי ִא ְידן
זֶ ענֶ ען ִאין ֶדעם ָט ֵמא'נֶ עם לַ אנְ ד
ִמ ְצ ַריִ ם ,זָ אלְ ן זֵ יי זַ יין ִאין "ג ׁ ֶֹשן"
"ש ְמ ָחה",
ימ ְט ִריָּ א ִ ׂ
וָ ואס ִאיז בְּ גִ ַ
וַ וייל אוֹיבּ זֵ יי וֶ ועלְ ן זַ יין פְ ֵריילִ י,
טוּמ ָאה פוּן ִדי ִמ ְצ ִריִ ים
וֶ ועט ִדי ְ
יטה.
ישׁט ָהאבְּ ן אוֹיף זֵ יי ַקיין ְשׁלִ ָ
נִ ְ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ י¿ ƒחי

קוֹדם בֶּ ענְ ְט ְשׁן
עסט וֶ ועגְ ן וִ ויל ִאיֶ 
ֶד ְ
ֶאפְ ַריִ ם.

מט

ימ ְט ִריָּ א
וארט "ג ׁ ֶֹשן" ִאיז בְּ גִ ַ
ִדי וָ ְ
דוּרֶ דעם וָ ואס זֵ יי
"ש ְמ ָחה"ַ ,אז ְ
ִׂ
ישׁט
וֶ ועלְ ן זַ יין פְ ֵריילִ י ,וֶ ועלְ ן זֵ יי נִ ְ
עשׁלֶ עפְּ טַ ,חס וְ ָשׁלוֹם,
וערן נָ אכְ גֶ ְ
וֶ ְ
טוּמ ָאה פוּן ִדי ִמ ְצ ִריִ ים.
נָ אִ די ְ

מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קס"ט( :וֶ וען ַא
ֲ
ִאיד ִאיז פְ ֵריילִ יִ ,היט ִאים ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ ייןַ ,אז עֶ ר זָ אל
ֵאייבֶּ ְ
ארבֶּ ע
דוּרכְ פַ אלְ ן ִאין ִדי ַה ְ
ישׁט ְ
נִ ְ
ֲעבֵ ָירה פוּן פְּ גַ ם ַהבְּ ִרית ,וַ וייל ִדי
קוּמט נָ אר וֶ וען ֶמען ִאיז
ֲעבֵ ָירה ְ
ְטרוֹיעֶ ִריג.

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ י¿ ƒחי
ָשׂם ֶאת ֶאפְ ַריִ ם לִ פְ נֵ י ְמנַ ֶשׁה.
וַ יּ ֶ
יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ עלֵ ייגְ ט
זַ יין ֶרעכְ ֶטע ַהאנְ ט צוּ בֶּ ענְ ְט ְשׁן
יוֹסף ָהאט
קוֹדם ֶאפְ ַריִ ם ,אוּן וֶ וען ֵ
ֶ
ער ְקטַ ,אז ְמנַ ֶשׁה ֶדער
עמ ְ
ִאים אוֹיפְ גֶ ֶ
עֶ לְ ֶטער ,אוּן ֶדער ֶדער בְּ כוֹרָ ,האט
ערטִ :אי
ִאים יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
וֵ וייס אוֹי פוּן ֶדעםָ ,אבֶּ ער פוּן

מט
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קוֹדם בֶּ ענְ ְט ְשׁן
עסט וֶ ועגְ ן וִ ויל ִאיֶ 
ֶד ְ
ֶאפְ ַריִ ם.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶמען
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
עהט פוּן ֶרבִּ י'ן )לִ ֵ
זֶ ְ
אִ ,ס ָימן צ"ז( :עֶ ס ִאיז ָדא ְצוֵ ויי זַ אכְ ן
ער ְשׁ ְטן ,פוּן
בַּ יים ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ארף
ֵאיין זַ ייט "סוּר ֵמ ָרע" ֶמען ַד ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶמען
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
עהט פוּן ֶרבִּ י'ן )לִ ֵ
זֶ ְ
אִ ,ס ָימן צ"ז( :עֶ ס ִאיז ָדא ְצוֵ ויי זַ אכְ ן
ער ְשׁ ְטן ,פוּן
בַּ יים ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ארף
ֵאיין זַ ייט "סוּר ֵמ ָרע" ֶמען ַד ְ

מט
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מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קס"ט( :וֶ וען ַא
ֲ
ִאיד ִאיז פְ ֵריילִ יִ ,היט ִאים ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ ייןַ ,אז עֶ ר זָ אל
ֵאייבֶּ ְ
ארבֶּ ע
דוּרכְ פַ אלְ ן ִאין ִדי ַה ְ
ישׁט ְ
נִ ְ
ֲעבֵ ָירה פוּן פְּ גַ ם ַהבְּ ִרית ,וַ וייל ִדי
קוּמט נָ אר וֶ וען ֶמען ִאיז
ֲעבֵ ָירה ְ
ְטרוֹיעֶ ִריג.

ִדי

קוֹדם בֶּ ענְ ְט ְשׁן
עסט וֶ ועגְ ן וִ ויל ִאיֶ 
ֶד ְ
ֶאפְ ַריִ ם.

ֵהיילִ יגֶ ע ַחזַ "ל זָ אגְ ן ָ)תּנָ א ְדבֵ י ֵאלִ יָ הוּ
ישׁט גֶ עוֶ וען
ַרבָּ ה פֵּ ֶרק ז'( :עֶ ס ִאיז נִ ְ

נָ אַ אזַ א פָ אלְ ק ,וָ ואס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
ַאזוֹי פִ יל ִמיט ֲעבֵ ירוֹתִ ,מיט כִּ ישׁוּף,
אוּן ִמיט ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ֶטע זַ אכְ ן ,וִ וי
ערפַ אר וֶ וען ִדי ִא ְידן
ִדי ִמ ְצ ִריִ ים! ֶד ְ
ָהאבְּ ן גֶ עמוּזְ ט גֵ יין ַקיין ִמ ְצ ַריִ םָ ,האט
עשׁ ֶטעלְ ט ִאין ג ׁ ֶֹשן,
יוֹסף ַא ַריינְ גֶ ְ
זֵ יי ֵ

פר˘˙ וי‚˘

ימ ְט ִריָּ א
וארט "ג ׁ ֶֹשן" ִאיז בְּ גִ ַ
ִדי וָ ְ
דוּרֶ דעם וָ ואס זֵ יי
"ש ְמ ָחה"ַ ,אז ְ
ִׂ
ישׁט
וֶ ועלְ ן זַ יין פְ ֵריילִ י ,וֶ ועלְ ן זֵ יי נִ ְ
עשׁלֶ עפְּ טַ ,חס וְ ָשׁלוֹם,
וערן נָ אכְ גֶ ְ
וֶ ְ
טוּמ ָאה פוּן ִדי ִמ ְצ ִריִ ים.
נָ אִ די ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט,
וְ ֵהיכָ ן? בְּ ֶא ֶרץ ג ׁ ֶֹשן ֶשׁ ִהיא
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םַ ,אז ֲאפִ ילוּ ִדי ִא ְידן
זֶ ענֶ ען ִאין ֶדעם ָט ֵמא'נֶ עם לַ אנְ ד
ִמ ְצ ַריִ ם ,זָ אלְ ן זֵ יי זַ יין ִאין "ג ׁ ֶֹשן"
"ש ְמ ָחה",
ימ ְט ִריָּ א ִ ׂ
וָ ואס ִאיז בְּ גִ ַ
וַ וייל אוֹיבּ זֵ יי וֶ ועלְ ן זַ יין פְ ֵריילִ י,
טוּמ ָאה פוּן ִדי ִמ ְצ ִריִ ים
וֶ ועט ִדי ְ
יטה.
ישׁט ָהאבְּ ן אוֹיף זֵ יי ַקיין ְשׁלִ ָ
נִ ְ
ימן ח(
תּוֹרה וַ יִּ גַּ שׁ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ י¿ ƒחי
ָשׂם ֶאת ֶאפְ ַריִ ם לִ פְ נֵ י ְמנַ ֶשׁה.
וַ יּ ֶ
יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ עלֵ ייגְ ט
זַ יין ֶרעכְ ֶטע ַהאנְ ט צוּ בֶּ ענְ ְט ְשׁן
יוֹסף ָהאט
קוֹדם ֶאפְ ַריִ ם ,אוּן וֶ וען ֵ
ֶ
ער ְקטַ ,אז ְמנַ ֶשׁה ֶדער
עמ ְ
ִאים אוֹיפְ גֶ ֶ
עֶ לְ ֶטער ,אוּן ֶדער ֶדער בְּ כוֹרָ ,האט
ערטִ :אי
ִאים יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
וֵ וייס אוֹי פוּן ֶדעםָ ,אבֶּ ער פוּן

קוֹדם בֶּ ענְ ְט ְשׁן
עסט וֶ ועגְ ן וִ ויל ִאיֶ 
ֶד ְ
ֶאפְ ַריִ ם.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶמען
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
עהט פוּן ֶרבִּ י'ן )לִ ֵ
זֶ ְ
אִ ,ס ָימן צ"ז( :עֶ ס ִאיז ָדא ְצוֵ ויי זַ אכְ ן
ער ְשׁ ְטן ,פוּן
בַּ יים ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ארף
ֵאיין זַ ייט "סוּר ֵמ ָרע" ֶמען ַד ְ
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נ

ל-שׁם-טוֹב
וידער ִדי ַתּלְ ִמ ֵידי בַּ עַ ֵ
וִ ֶ
עהאלְ ְטן
ַה ָקדוֹשׁ ָהאבְּ ן גֶ ַ
קוֹדם זִ י
ערט ,אוֹיבּ וֶ ועט ֶמען ֶ
אר ֶק ְ
פַ ְ
עמען נָ אר צוּם סוּר ֵמ ָרעֶ ,מען וֶ ועט
נֶ ֶ
עטן
צוּא ְרבֶּ ְ
אוֹיס ַ
ְ
עטן זִ י
נָ אר ַא ְרבֶּ ְ
עמען צוּ
ִאינְ גַ אנְ ְצן ,וֶ ועט ָדאס נֶ ֶ
לַ אנְ ג ,אוּן ֶמען וֶ ועט ֵקיינְ ָמאל
"ע ֵשׂה טוֹב",
קוּמען צוּם ֲ
ישׁט ָאנְ ֶ
נִ ְ
ארף ֶמען צוּם עֶ ְר ְשׁט
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
גוּטע
עהן ַא ַריינְ צוּכַ אפְּ ן וָ ואס ֶמער ֶ
זֶ ְ
גוּטע
זַ אכְ ן ,נָ אַ א ִמ ְצוָ ה ,נָ אַ א ֶ
זַ א ,אוּן ִדי כּ ַֹח פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ִמ ְצוֹת וֶ ועט שׁוֹין ֶהעלְ פְ ןַ ,אז ֶמען
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְט'ס.
ערן צוּ ְ
זָ אל אוֹיפְ ֶה ְ

ישׁט
ועקגֵ יין פוּן ְשׁלֶ עכְ ְטס ,נִ ְ
ַאוֶ ְ
טוּהן ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן פוּן ִדי
ְ
ערע זַ ייט "וַ ֲע ֵשׂה טוֹב" ֶמען
ַאנְ ֶד ֶ
טוּהן
ארף ְ
גוּטסֶ ,מען ַד ְ
טוּהן ְ
ארף ְ
ַד ְ
ַא ַסאִ מ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים.
עמען
רוּמז ִאין ִדי נֶ ֶ
אוּן ָדאס ִאיז ְמ ָ
"מנַ ֶשׁה"
יוֹסף'ס ִקינְ ֶדערְ ,
פוּן ֵ
עסן" וִ וי
ארגֶ ְ
ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן "פַ ְ
אשׁית מ"א,
עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק )בְּ ֵר ִ
הים ֶאת כָּ ל ֲע ָמלִ י.
נ"א( :כִּ י נַ ַשּׁנִ י ֱא ִ
ארף
ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף ַאז ֶמען ַד ְ
עסן פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ְטסֶ ,מען
ארגֶ ְ
פַ ְ
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְטס,
ערן צוּ ְ
ארף אוֹיפְ ֶה ְ
ַד ְ
"אפְ ַריִ ם" ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן
אוּן ֶ
ערן"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמען
אר ֶמ ְ
"פַ ְ
טוּהן ַא ַסא
ְ
ערן צוּ
אר ֶמ ְ
ארף פַ ְ
ַד ְ
ִמ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים.

יוֹסף
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֵ ,
עשׁ ַטאנֶ ען
וָ ואס עֶ ר ִאיז בַּ ייגֶ ְ
וערע נִ ְסיוֹנוֹת ִאין ִמ ְצ ַריִ ם,
ִדי ְשׁוֶ ֶ
ארף זִ י
עהאלְ ְטן ַאז ֶמען ַד ְ
ָהאט גֶ ַ
ועקגֵ יין
קוֹדם ָאנְ ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ען צוּ ַאוֶ ְ
ֶ
ערפַ אר
פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן ֶד ְ
ָהאט עֶ ר גֶ עלֵ ייגְ ט ְמנַ ֶשׁה אוֹיף ִדי
וידער יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ
ֶרעכְ ֶטע זַ ייט ,וִ ֶ
עוואוּסט ַאז עֶ ס
ְ
ָהאט ָדאָ אבֶּ ער גֶ
ערע גָ לוּת,
יט ֶ
וערע בִּ ֶ
קוּמט ַא ְשׁוֶ ֶ
ְ
וערע נִ ְסיוֹנוֹתָ ,האט
ִמיט ַא ַסאְ שׁוֶ ֶ
עֶ ר גֶ עלֵ ייגְ ט ֶאפְ ַריִ ם אוֹיף ִדי ֶרעכְ ֶטע
עס ֶטע וֶ ועג
זַ ייט ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז ִדי בֶּ ְ
גוּטס
ִאיזַ ,א ַריינְ צוּכַ אפְּ ן וִ וי ֶמער ְ

ארף ֶמען ָהאבְּ ן,
יידע זַ אכְ ן ַד ְ
בֵּ ֶ
ָאבֶּ ער עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
וישׁן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ילוּקי ֵדעוֹת ְצוִ ְ
ִח ֵ
קוּמט פְ ִריעֶ ר,
ַצ ִד ִיקים ,וֶ ועלְ כֶ עס עֶ ס ְ
עהאלְ ְטן
מוּסר ָהאבְּ ן גֶ ַ
ָ
ִדי בַּ ֲעלֵ י
קוּמט "סוּר ֵמ ָרע" ,צוּם
קוֹדם ְ
ַאז ֶ
אקלֶ ען
ארף ֶמען זִ יָ אפְּ ָשׁ ְ
עֶ ְר ְשׁט ַד ְ
ער ְשׁט
פוּן ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן ֶה ְ
עמען צוּ
ערנָ אֶ קען ֶמען זִ י נֶ ֶ
ֶד ְ
גוּטס.
טוּהן ְ
ְ
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ישׁט
ועקגֵ יין פוּן ְשׁלֶ עכְ ְטס ,נִ ְ
ַאוֶ ְ
טוּהן ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן פוּן ִדי
ְ
ערע זַ ייט "וַ ֲע ֵשׂה טוֹב" ֶמען
ַאנְ ֶד ֶ
טוּהן
ארף ְ
גוּטסֶ ,מען ַד ְ
טוּהן ְ
ארף ְ
ַד ְ
ַא ַסאִ מ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים.
עמען
רוּמז ִאין ִדי נֶ ֶ
אוּן ָדאס ִאיז ְמ ָ
"מנַ ֶשׁה"
יוֹסף'ס ִקינְ ֶדערְ ,
פוּן ֵ
עסן" וִ וי
ארגֶ ְ
ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן "פַ ְ
אשׁית מ"א,
עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק )בְּ ֵר ִ
הים ֶאת כָּ ל ֲע ָמלִ י.
נ"א( :כִּ י נַ ַשּׁנִ י ֱא ִ
ארף
ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף ַאז ֶמען ַד ְ
עסן פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ְטסֶ ,מען
ארגֶ ְ
פַ ְ
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְטס,
ערן צוּ ְ
ארף אוֹיפְ ֶה ְ
ַד ְ
"אפְ ַריִ ם" ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן
אוּן ֶ
ערן"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמען
אר ֶמ ְ
"פַ ְ
טוּהן ַא ַסא
ְ
ערן צוּ
אר ֶמ ְ
ארף פַ ְ
ַד ְ
ִמ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים.
ארף ֶמען ָהאבְּ ן,
יידע זַ אכְ ן ַד ְ
בֵּ ֶ
ָאבֶּ ער עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
וישׁן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ילוּקי ֵדעוֹת ְצוִ ְ
ִח ֵ
קוּמט פְ ִריעֶ ר,
ַצ ִד ִיקים ,וֶ ועלְ כֶ עס עֶ ס ְ
עהאלְ ְטן
מוּסר ָהאבְּ ן גֶ ַ
ָ
ִדי בַּ ֲעלֵ י
קוּמט "סוּר ֵמ ָרע" ,צוּם
קוֹדם ְ
ַאז ֶ
אקלֶ ען
ארף ֶמען זִ יָ אפְּ ָשׁ ְ
עֶ ְר ְשׁט ַד ְ
ער ְשׁט
פוּן ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן ֶה ְ
עמען צוּ
ערנָ אֶ קען ֶמען זִ י נֶ ֶ
ֶד ְ
גוּטס.
טוּהן ְ
ְ

פר˘˙ ויחי

נ
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ל-שׁם-טוֹב
וידער ִדי ַתּלְ ִמ ֵידי בַּ עַ ֵ
וִ ֶ
עהאלְ ְטן
ַה ָקדוֹשׁ ָהאבְּ ן גֶ ַ
קוֹדם זִ י
ערט ,אוֹיבּ וֶ ועט ֶמען ֶ
אר ֶק ְ
פַ ְ
עמען נָ אר צוּם סוּר ֵמ ָרעֶ ,מען וֶ ועט
נֶ ֶ
עטן
צוּא ְרבֶּ ְ
אוֹיס ַ
ְ
עטן זִ י
נָ אר ַא ְרבֶּ ְ
עמען צוּ
ִאינְ גַ אנְ ְצן ,וֶ ועט ָדאס נֶ ֶ
לַ אנְ ג ,אוּן ֶמען וֶ ועט ֵקיינְ ָמאל
"ע ֵשׂה טוֹב",
קוּמען צוּם ֲ
ישׁט ָאנְ ֶ
נִ ְ
ארף ֶמען צוּם עֶ ְר ְשׁט
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
גוּטע
עהן ַא ַריינְ צוּכַ אפְּ ן וָ ואס ֶמער ֶ
זֶ ְ
גוּטע
זַ אכְ ן ,נָ אַ א ִמ ְצוָ ה ,נָ אַ א ֶ
זַ א ,אוּן ִדי כּ ַֹח פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ִמ ְצוֹת וֶ ועט שׁוֹין ֶהעלְ פְ ןַ ,אז ֶמען
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְט'ס.
ערן צוּ ְ
זָ אל אוֹיפְ ֶה ְ
יוֹסף
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֵ ,
עשׁ ַטאנֶ ען
וָ ואס עֶ ר ִאיז בַּ ייגֶ ְ
וערע נִ ְסיוֹנוֹת ִאין ִמ ְצ ַריִ ם,
ִדי ְשׁוֶ ֶ
ארף זִ י
עהאלְ ְטן ַאז ֶמען ַד ְ
ָהאט גֶ ַ
ועקגֵ יין
קוֹדם ָאנְ ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ען צוּ ַאוֶ ְ
ֶ
ערפַ אר
פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן ֶד ְ
ָהאט עֶ ר גֶ עלֵ ייגְ ט ְמנַ ֶשׁה אוֹיף ִדי
וידער יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ
ֶרעכְ ֶטע זַ ייט ,וִ ֶ
עוואוּסט ַאז עֶ ס
ְ
ָהאט ָדאָ אבֶּ ער גֶ
ערע גָ לוּת,
יט ֶ
וערע בִּ ֶ
קוּמט ַא ְשׁוֶ ֶ
ְ
וערע נִ ְסיוֹנוֹתָ ,האט
ִמיט ַא ַסאְ שׁוֶ ֶ
עֶ ר גֶ עלֵ ייגְ ט ֶאפְ ַריִ ם אוֹיף ִדי ֶרעכְ ֶטע
עס ֶטע וֶ ועג
זַ ייט ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז ִדי בֶּ ְ
גוּטס
ִאיזַ ,א ַריינְ צוּכַ אפְּ ן וִ וי ֶמער ְ
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ל-שׁם-טוֹב
וידער ִדי ַתּלְ ִמ ֵידי בַּ עַ ֵ
וִ ֶ
עהאלְ ְטן
ַה ָקדוֹשׁ ָהאבְּ ן גֶ ַ
קוֹדם זִ י
ערט ,אוֹיבּ וֶ ועט ֶמען ֶ
אר ֶק ְ
פַ ְ
עמען נָ אר צוּם סוּר ֵמ ָרעֶ ,מען וֶ ועט
נֶ ֶ
עטן
צוּא ְרבֶּ ְ
אוֹיס ַ
ְ
עטן זִ י
נָ אר ַא ְרבֶּ ְ
עמען צוּ
ִאינְ גַ אנְ ְצן ,וֶ ועט ָדאס נֶ ֶ
לַ אנְ ג ,אוּן ֶמען וֶ ועט ֵקיינְ ָמאל
"ע ֵשׂה טוֹב",
קוּמען צוּם ֲ
ישׁט ָאנְ ֶ
נִ ְ
ארף ֶמען צוּם עֶ ְר ְשׁט
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
גוּטע
עהן ַא ַריינְ צוּכַ אפְּ ן וָ ואס ֶמער ֶ
זֶ ְ
גוּטע
זַ אכְ ן ,נָ אַ א ִמ ְצוָ ה ,נָ אַ א ֶ
זַ א ,אוּן ִדי כּ ַֹח פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ִמ ְצוֹת וֶ ועט שׁוֹין ֶהעלְ פְ ןַ ,אז ֶמען
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְט'ס.
ערן צוּ ְ
זָ אל אוֹיפְ ֶה ְ

ישׁט
ועקגֵ יין פוּן ְשׁלֶ עכְ ְטס ,נִ ְ
ַאוֶ ְ
טוּהן ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן פוּן ִדי
ְ
ערע זַ ייט "וַ ֲע ֵשׂה טוֹב" ֶמען
ַאנְ ֶד ֶ
טוּהן
ארף ְ
גוּטסֶ ,מען ַד ְ
טוּהן ְ
ארף ְ
ַד ְ
ַא ַסאִ מ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים.
עמען
רוּמז ִאין ִדי נֶ ֶ
אוּן ָדאס ִאיז ְמ ָ
"מנַ ֶשׁה"
יוֹסף'ס ִקינְ ֶדערְ ,
פוּן ֵ
עסן" וִ וי
ארגֶ ְ
ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן "פַ ְ
אשׁית מ"א,
עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק )בְּ ֵר ִ
הים ֶאת כָּ ל ֲע ָמלִ י.
נ"א( :כִּ י נַ ַשּׁנִ י ֱא ִ
ארף
ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף ַאז ֶמען ַד ְ
עסן פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ְטסֶ ,מען
ארגֶ ְ
פַ ְ
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְטס,
ערן צוּ ְ
ארף אוֹיפְ ֶה ְ
ַד ְ
"אפְ ַריִ ם" ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן
אוּן ֶ
ערן"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמען
אר ֶמ ְ
"פַ ְ
טוּהן ַא ַסא
ְ
ערן צוּ
אר ֶמ ְ
ארף פַ ְ
ַד ְ
ִמ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים.

יוֹסף
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֵ ,
עשׁ ַטאנֶ ען
וָ ואס עֶ ר ִאיז בַּ ייגֶ ְ
וערע נִ ְסיוֹנוֹת ִאין ִמ ְצ ַריִ ם,
ִדי ְשׁוֶ ֶ
ארף זִ י
עהאלְ ְטן ַאז ֶמען ַד ְ
ָהאט גֶ ַ
ועקגֵ יין
קוֹדם ָאנְ ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ען צוּ ַאוֶ ְ
ֶ
ערפַ אר
פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן ֶד ְ
ָהאט עֶ ר גֶ עלֵ ייגְ ט ְמנַ ֶשׁה אוֹיף ִדי
וידער יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ
ֶרעכְ ֶטע זַ ייט ,וִ ֶ
עוואוּסט ַאז עֶ ס
ְ
ָהאט ָדאָ אבֶּ ער גֶ
ערע גָ לוּת,
יט ֶ
וערע בִּ ֶ
קוּמט ַא ְשׁוֶ ֶ
ְ
וערע נִ ְסיוֹנוֹתָ ,האט
ִמיט ַא ַסאְ שׁוֶ ֶ
עֶ ר גֶ עלֵ ייגְ ט ֶאפְ ַריִ ם אוֹיף ִדי ֶרעכְ ֶטע
עס ֶטע וֶ ועג
זַ ייט ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז ִדי בֶּ ְ
גוּטס
ִאיזַ ,א ַריינְ צוּכַ אפְּ ן וִ וי ֶמער ְ

ארף ֶמען ָהאבְּ ן,
יידע זַ אכְ ן ַד ְ
בֵּ ֶ
ָאבֶּ ער עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
וישׁן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ילוּקי ֵדעוֹת ְצוִ ְ
ִח ֵ
קוּמט פְ ִריעֶ ר,
ַצ ִד ִיקים ,וֶ ועלְ כֶ עס עֶ ס ְ
עהאלְ ְטן
מוּסר ָהאבְּ ן גֶ ַ
ָ
ִדי בַּ ֲעלֵ י
קוּמט "סוּר ֵמ ָרע" ,צוּם
קוֹדם ְ
ַאז ֶ
אקלֶ ען
ארף ֶמען זִ יָ אפְּ ָשׁ ְ
עֶ ְר ְשׁט ַד ְ
ער ְשׁט
פוּן ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן ֶה ְ
עמען צוּ
ערנָ אֶ קען ֶמען זִ י נֶ ֶ
ֶד ְ
גוּטס.
טוּהן ְ
ְ
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ישׁט
ועקגֵ יין פוּן ְשׁלֶ עכְ ְטס ,נִ ְ
ַאוֶ ְ
טוּהן ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן פוּן ִדי
ְ
ערע זַ ייט "וַ ֲע ֵשׂה טוֹב" ֶמען
ַאנְ ֶד ֶ
טוּהן
ארף ְ
גוּטסֶ ,מען ַד ְ
טוּהן ְ
ארף ְ
ַד ְ
ַא ַסאִ מ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים.
עמען
רוּמז ִאין ִדי נֶ ֶ
אוּן ָדאס ִאיז ְמ ָ
"מנַ ֶשׁה"
יוֹסף'ס ִקינְ ֶדערְ ,
פוּן ֵ
עסן" וִ וי
ארגֶ ְ
ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן "פַ ְ
אשׁית מ"א,
עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק )בְּ ֵר ִ
הים ֶאת כָּ ל ֲע ָמלִ י.
נ"א( :כִּ י נַ ַשּׁנִ י ֱא ִ
ארף
ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף ַאז ֶמען ַד ְ
עסן פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ְטסֶ ,מען
ארגֶ ְ
פַ ְ
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְטס,
ערן צוּ ְ
ארף אוֹיפְ ֶה ְ
ַד ְ
"אפְ ַריִ ם" ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן
אוּן ֶ
ערן"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמען
אר ֶמ ְ
"פַ ְ
טוּהן ַא ַסא
ְ
ערן צוּ
אר ֶמ ְ
ארף פַ ְ
ַד ְ
ִמ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים.
ארף ֶמען ָהאבְּ ן,
יידע זַ אכְ ן ַד ְ
בֵּ ֶ
ָאבֶּ ער עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
וישׁן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ילוּקי ֵדעוֹת ְצוִ ְ
ִח ֵ
קוּמט פְ ִריעֶ ר,
ַצ ִד ִיקים ,וֶ ועלְ כֶ עס עֶ ס ְ
עהאלְ ְטן
מוּסר ָהאבְּ ן גֶ ַ
ָ
ִדי בַּ ֲעלֵ י
קוּמט "סוּר ֵמ ָרע" ,צוּם
קוֹדם ְ
ַאז ֶ
אקלֶ ען
ארף ֶמען זִ יָ אפְּ ָשׁ ְ
עֶ ְר ְשׁט ַד ְ
ער ְשׁט
פוּן ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן ֶה ְ
עמען צוּ
ערנָ אֶ קען ֶמען זִ י נֶ ֶ
ֶד ְ
גוּטס.
טוּהן ְ
ְ
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ל-שׁם-טוֹב
וידער ִדי ַתּלְ ִמ ֵידי בַּ עַ ֵ
וִ ֶ
עהאלְ ְטן
ַה ָקדוֹשׁ ָהאבְּ ן גֶ ַ
קוֹדם זִ י
ערט ,אוֹיבּ וֶ ועט ֶמען ֶ
אר ֶק ְ
פַ ְ
עמען נָ אר צוּם סוּר ֵמ ָרעֶ ,מען וֶ ועט
נֶ ֶ
עטן
צוּא ְרבֶּ ְ
אוֹיס ַ
ְ
עטן זִ י
נָ אר ַא ְרבֶּ ְ
עמען צוּ
ִאינְ גַ אנְ ְצן ,וֶ ועט ָדאס נֶ ֶ
לַ אנְ ג ,אוּן ֶמען וֶ ועט ֵקיינְ ָמאל
"ע ֵשׂה טוֹב",
קוּמען צוּם ֲ
ישׁט ָאנְ ֶ
נִ ְ
ארף ֶמען צוּם עֶ ְר ְשׁט
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
גוּטע
עהן ַא ַריינְ צוּכַ אפְּ ן וָ ואס ֶמער ֶ
זֶ ְ
גוּטע
זַ אכְ ן ,נָ אַ א ִמ ְצוָ ה ,נָ אַ א ֶ
זַ א ,אוּן ִדי כּ ַֹח פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ִמ ְצוֹת וֶ ועט שׁוֹין ֶהעלְ פְ ןַ ,אז ֶמען
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְט'ס.
ערן צוּ ְ
זָ אל אוֹיפְ ֶה ְ
יוֹסף
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֵ ,
עשׁ ַטאנֶ ען
וָ ואס עֶ ר ִאיז בַּ ייגֶ ְ
וערע נִ ְסיוֹנוֹת ִאין ִמ ְצ ַריִ ם,
ִדי ְשׁוֶ ֶ
ארף זִ י
עהאלְ ְטן ַאז ֶמען ַד ְ
ָהאט גֶ ַ
ועקגֵ יין
קוֹדם ָאנְ ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ען צוּ ַאוֶ ְ
ֶ
ערפַ אר
פוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן ֶד ְ
ָהאט עֶ ר גֶ עלֵ ייגְ ט ְמנַ ֶשׁה אוֹיף ִדי
וידער יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ
ֶרעכְ ֶטע זַ ייט ,וִ ֶ
עוואוּסט ַאז עֶ ס
ְ
ָהאט ָדאָ אבֶּ ער גֶ
ערע גָ לוּת,
יט ֶ
וערע בִּ ֶ
קוּמט ַא ְשׁוֶ ֶ
ְ
וערע נִ ְסיוֹנוֹתָ ,האט
ִמיט ַא ַסאְ שׁוֶ ֶ
עֶ ר גֶ עלֵ ייגְ ט ֶאפְ ַריִ ם אוֹיף ִדי ֶרעכְ ֶטע
עס ֶטע וֶ ועג
זַ ייט ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז ִדי בֶּ ְ
גוּטס
ִאיזַ ,א ַריינְ צוּכַ אפְּ ן וִ וי ֶמער ְ
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ֶמען ֶקען ,אוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ְטס וֶ ועט
שׁוֹין ְמ ֵמילָ א ַאוֶ ועק פַ אלְ ן.

פר˘˙ ויחי

ארן
קוּמען ַא ֶשׁפַ ע פוּן גֶ עלְ ט פַ ְ
ֶ
ֶמענְ ְטשְׁ ,שׁ ֶטעלְ ט עֶ ר ִאים אוּנְ ֶטער
ַא נִ ָסיוֹן פוּן כַּ עַ ס ,אוּן וֶ וען ֶדער
דוּר ,אוּן עֶ ר ֶרעגְ ט
ֶמענְ ְטשׁ פַ אלְ ט ְ
דוּרֶ דעם
ארלִ ְירט עֶ ר ְ
זִ י אוֹיף ,פַ ְ
ָדאס גֶ עלְ ט.

קוֹדשׁ וַ יְ ִחי תשס"ה(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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ָארוּר ַאפָּ ם כִּ י עָ ז ,וְ עֶ בְ ָר ָתם כִּ י
ָק ָשׁ ָתה .יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ ָהאט
עשׁאלְ ְטן ִדי ִמ ָדה פוּן כַּ עַ ס פוּן
גֶ ָ
ִשׁ ְמעוֹן אוּן לֵ וִ י ,אוּן עֶ ר ָהאט
גֶ עזָ אגְ טֲ :א ַחלְּ ֵקם בְּ יַ ֲעקֹב וַ ֲאפִ ֵיצם
ייטן
צוּשׁפְּ ֵר ְ
בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,אי וֶ ועל זֵ יי ְ
וישׁן ִדי ִא ְידן.
ְצוִ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקָ ,ארוּר
ַאפָּ ם כִּ י עָ ז ,וְ עֶ בְ ָר ָתם כִּ י
עהאט ִדי
ָק ָשׁ ָתה ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ַ
ערפַ ארֲ ,א ַחלְּ ֵקם
ִמ ָדה פוּן כַּ עַ סֶ ,ד ְ
בְּ יַ ֲעקֹב וַ ֲאפִ ֵיצם בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,זֶ ענֶ ען זֵ יי
ימעלַ ייט.
גֶ עוֶ וען ָא ִר ֶ
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ֶמען ֶקען ,אוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ְטס וֶ ועט
שׁוֹין ְמ ֵמילָ א ַאוֶ ועק פַ אלְ ן.

פר˘˙ ויחי

ארן
קוּמען ַא ֶשׁפַ ע פוּן גֶ עלְ ט פַ ְ
ֶ
ֶמענְ ְטשְׁ ,שׁ ֶטעלְ ט עֶ ר ִאים אוּנְ ֶטער
ַא נִ ָסיוֹן פוּן כַּ עַ ס ,אוּן וֶ וען ֶדער
דוּר ,אוּן עֶ ר ֶרעגְ ט
ֶמענְ ְטשׁ פַ אלְ ט ְ
דוּרֶ דעם
ארלִ ְירט עֶ ר ְ
זִ י אוֹיף ,פַ ְ
ָדאס גֶ עלְ ט.

קוֹדשׁ וַ יְ ִחי תשס"ה(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
76

ָארוּר ַאפָּ ם כִּ י עָ ז ,וְ עֶ בְ ָר ָתם כִּ י
ָק ָשׁ ָתה .יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ ָהאט
עשׁאלְ ְטן ִדי ִמ ָדה פוּן כַּ עַ ס פוּן
גֶ ָ
ִשׁ ְמעוֹן אוּן לֵ וִ י ,אוּן עֶ ר ָהאט
גֶ עזָ אגְ טֲ :א ַחלְּ ֵקם בְּ יַ ֲעקֹב וַ ֲאפִ ֵיצם
ייטן
צוּשׁפְּ ֵר ְ
בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,אי וֶ ועל זֵ יי ְ
וישׁן ִדי ִא ְידן.
ְצוִ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקָ ,ארוּר
ַאפָּ ם כִּ י עָ ז ,וְ עֶ בְ ָר ָתם כִּ י
עהאט ִדי
ָק ָשׁ ָתה ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ַ
ערפַ ארֲ ,א ַחלְּ ֵקם
ִמ ָדה פוּן כַּ עַ סֶ ,ד ְ
בְּ יַ ֲעקֹב וַ ֲאפִ ֵיצם בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,זֶ ענֶ ען זֵ יי
ימעלַ ייט.
גֶ עוֶ וען ָא ִר ֶ

זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,אוֹיף ִשׁ ְמעוֹן ָהאט עֶ ר
גֶ עזָ אגְ ט ַאז זֵ יי וֶ ועלְ ן זַ יין
ימעלַ ייט,
ְמלַ ְמ ִדים ,סוֹפְ ִרים אוּן ָא ִר ֶ
וישׁן
רוּמגֵ יין ְצוִ ְ
אוּן ַאזוֹי וֶ ועלְ ן זֵ יי ַא ְ
ִדי ִא ְידן ,אוּן ֵשׁבֶ ט לֵ וִ י וֶ ועט מוּזְ ן
עמען ְתּרוּמוֹת אוּן
אמנֶ ֶ
רוּמגֵ יין צוּזַ ְ
ַא ְ
ַמעְ ְשׂרוֹת פוּן ִדי פֶ עלְ ֶדער.

עטן
ארף ֶמען ַא ַסא בֶּ ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
ֵאייבֶּ ְ
ֶדעם
ישׁט
ַאז ֶמען זָ אל זִ יֵ קיינְ ָמאל נִ ְ
אוֹיפְ ֶרעגְ ן.
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זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,אוֹיף ִשׁ ְמעוֹן ָהאט עֶ ר
גֶ עזָ אגְ ט ַאז זֵ יי וֶ ועלְ ן זַ יין
ימעלַ ייט,
ְמלַ ְמ ִדים ,סוֹפְ ִרים אוּן ָא ִר ֶ
וישׁן
רוּמגֵ יין ְצוִ ְ
אוּן ַאזוֹי וֶ ועלְ ן זֵ יי ַא ְ
ִדי ִא ְידן ,אוּן ֵשׁבֶ ט לֵ וִ י וֶ ועט מוּזְ ן
עמען ְתּרוּמוֹת אוּן
אמנֶ ֶ
רוּמגֵ יין צוּזַ ְ
ַא ְ
ַמעְ ְשׂרוֹת פוּן ִדי פֶ עלְ ֶדער.
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"ח( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
דוּר
ארלִ ְירט עֶ ר ְ
וערט ִאין כַּ עַ ס ,פַ ְ
וֶ ְ
יידע זַ אכְ ן,
ֶדעם זַ יין גֶ עלְ ט ,וַ וייל בֵּ ֶ
קוּמען פוּן
ֵסיי כַּ עַ ס אוּן ֵסיי גֶ עלְ ט ֶ
ערפַ אר וֶ וען
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע פְּ לַ אץ ,אוּן ֶד ְ
ארף
עהט ַאז עֶ ס ַד ְ
ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע זֶ ְ

וערט
ֵמ ָא ֵשׁר ְשׁ ֵמנָ ה לַ ְחמוֹ .עֶ ס וֶ ְ
)מ ְד ָרשׁ ַתּלְ פִּ יוֹת(:
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ֶ
ָדאס ָא ֵשׁר בֶּ ן יַ ֲעקֹב זִ ְיצט בַּ יי ִדי ִטיר
פוּן גֵ ִיהנוֹם אוּן וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
ערנְ ט ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת לָ אזְ ט עֶ ר
גֶ עלֶ ְ
ישׁט ַא ַריין גֵ יין ִאין גֵ ִיהנוֹם ,עֶ ר
ִאים נִ ְ
זָ אגְ ט זֵ ייֶ :דער ֶמענְ ְטשׁ בַּ אלַ אנְ גְ ט
צוּ ִמיר! אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ִח ָיד"א
זַ "ל בְּ ֶרענְ גְ ט )פְּ נֵ י ָדוִ ד וַ יְ ִחי(ַ :אז ָדאס

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"ח( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
דוּר
ארלִ ְירט עֶ ר ְ
וערט ִאין כַּ עַ ס ,פַ ְ
וֶ ְ
יידע זַ אכְ ן,
ֶדעם זַ יין גֶ עלְ ט ,וַ וייל בֵּ ֶ
קוּמען פוּן
ֵסיי כַּ עַ ס אוּן ֵסיי גֶ עלְ ט ֶ
ערפַ אר וֶ וען
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע פְּ לַ אץ ,אוּן ֶד ְ
ארף
עהט ַאז עֶ ס ַד ְ
ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע זֶ ְ

וערט
ֵמ ָא ֵשׁר ְשׁ ֵמנָ ה לַ ְחמוֹ .עֶ ס וֶ ְ
)מ ְד ָרשׁ ַתּלְ פִּ יוֹת(:
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ֶ
ָדאס ָא ֵשׁר בֶּ ן יַ ֲעקֹב זִ ְיצט בַּ יי ִדי ִטיר
פוּן גֵ ִיהנוֹם אוּן וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
ערנְ ט ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת לָ אזְ ט עֶ ר
גֶ עלֶ ְ
ישׁט ַא ַריין גֵ יין ִאין גֵ ִיהנוֹם ,עֶ ר
ִאים נִ ְ
זָ אגְ ט זֵ ייֶ :דער ֶמענְ ְטשׁ בַּ אלַ אנְ גְ ט
צוּ ִמיר! אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ִח ָיד"א
זַ "ל בְּ ֶרענְ גְ ט )פְּ נֵ י ָדוִ ד וַ יְ ִחי(ַ :אז ָדאס
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ֶמען ֶקען ,אוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ְטס וֶ ועט
שׁוֹין ְמ ֵמילָ א ַאוֶ ועק פַ אלְ ן.
קוֹדשׁ וַ יְ ִחי תשס"ה(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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ָארוּר ַאפָּ ם כִּ י עָ ז ,וְ עֶ בְ ָר ָתם כִּ י
ָק ָשׁ ָתה .יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ ָהאט
עשׁאלְ ְטן ִדי ִמ ָדה פוּן כַּ עַ ס פוּן
גֶ ָ
ִשׁ ְמעוֹן אוּן לֵ וִ י ,אוּן עֶ ר ָהאט
גֶ עזָ אגְ טֲ :א ַחלְּ ֵקם בְּ יַ ֲעקֹב וַ ֲאפִ ֵיצם
ייטן
צוּשׁפְּ ֵר ְ
בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,אי וֶ ועל זֵ יי ְ
וישׁן ִדי ִא ְידן.
ְצוִ ְ

ימן ח(
תּוֹרה וַ יְ ִחי ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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פר˘˙ ויחי

ארן
קוּמען ַא ֶשׁפַ ע פוּן גֶ עלְ ט פַ ְ
ֶ
ֶמענְ ְטשְׁ ,שׁ ֶטעלְ ט עֶ ר ִאים אוּנְ ֶטער
ַא נִ ָסיוֹן פוּן כַּ עַ ס ,אוּן וֶ וען ֶדער
דוּר ,אוּן עֶ ר ֶרעגְ ט
ֶמענְ ְטשׁ פַ אלְ ט ְ
דוּרֶ דעם
ארלִ ְירט עֶ ר ְ
זִ י אוֹיף ,פַ ְ
ָדאס גֶ עלְ ט.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקָ ,ארוּר
ַאפָּ ם כִּ י עָ ז ,וְ עֶ בְ ָר ָתם כִּ י
עהאט ִדי
ָק ָשׁ ָתה ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ַ
ערפַ ארֲ ,א ַחלְּ ֵקם
ִמ ָדה פוּן כַּ עַ סֶ ,ד ְ
בְּ יַ ֲעקֹב וַ ֲאפִ ֵיצם בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,זֶ ענֶ ען זֵ יי
ימעלַ ייט.
גֶ עוֶ וען ָא ִר ֶ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ֶמען ֶקען ,אוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ְטס וֶ ועט
שׁוֹין ְמ ֵמילָ א ַאוֶ ועק פַ אלְ ן.
קוֹדשׁ וַ יְ ִחי תשס"ה(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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ָארוּר ַאפָּ ם כִּ י עָ ז ,וְ עֶ בְ ָר ָתם כִּ י
ָק ָשׁ ָתה .יַ ֲעקֹב ָאבִ ינוּ ָהאט
עשׁאלְ ְטן ִדי ִמ ָדה פוּן כַּ עַ ס פוּן
גֶ ָ
ִשׁ ְמעוֹן אוּן לֵ וִ י ,אוּן עֶ ר ָהאט
גֶ עזָ אגְ טֲ :א ַחלְּ ֵקם בְּ יַ ֲעקֹב וַ ֲאפִ ֵיצם
ייטן
צוּשׁפְּ ֵר ְ
בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,אי וֶ ועל זֵ יי ְ
וישׁן ִדי ִא ְידן.
ְצוִ ְ

עטן
ארף ֶמען ַא ַסא בֶּ ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
ֵאייבֶּ ְ
ֶדעם
ישׁט
ַאז ֶמען זָ אל זִ יֵ קיינְ ָמאל נִ ְ
אוֹיפְ ֶרעגְ ן.
ימן ח(
תּוֹרה וַ יְ ִחי ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

נ‡

פר˘˙ ויחי

ארן
קוּמען ַא ֶשׁפַ ע פוּן גֶ עלְ ט פַ ְ
ֶ
ֶמענְ ְטשְׁ ,שׁ ֶטעלְ ט עֶ ר ִאים אוּנְ ֶטער
ַא נִ ָסיוֹן פוּן כַּ עַ ס ,אוּן וֶ וען ֶדער
דוּר ,אוּן עֶ ר ֶרעגְ ט
ֶמענְ ְטשׁ פַ אלְ ט ְ
דוּרֶ דעם
ארלִ ְירט עֶ ר ְ
זִ י אוֹיף ,פַ ְ
ָדאס גֶ עלְ ט.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקָ ,ארוּר
ַאפָּ ם כִּ י עָ ז ,וְ עֶ בְ ָר ָתם כִּ י
עהאט ִדי
ָק ָשׁ ָתה ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ַ
ערפַ ארֲ ,א ַחלְּ ֵקם
ִמ ָדה פוּן כַּ עַ סֶ ,ד ְ
בְּ יַ ֲעקֹב וַ ֲאפִ ֵיצם בְּ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,זֶ ענֶ ען זֵ יי
ימעלַ ייט.
גֶ עוֶ וען ָא ִר ֶ

זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,אוֹיף ִשׁ ְמעוֹן ָהאט עֶ ר
גֶ עזָ אגְ ט ַאז זֵ יי וֶ ועלְ ן זַ יין
ימעלַ ייט,
ְמלַ ְמ ִדים ,סוֹפְ ִרים אוּן ָא ִר ֶ
וישׁן
רוּמגֵ יין ְצוִ ְ
אוּן ַאזוֹי וֶ ועלְ ן זֵ יי ַא ְ
ִדי ִא ְידן ,אוּן ֵשׁבֶ ט לֵ וִ י וֶ ועט מוּזְ ן
עמען ְתּרוּמוֹת אוּן
אמנֶ ֶ
רוּמגֵ יין צוּזַ ְ
ַא ְ
ַמעְ ְשׂרוֹת פוּן ִדי פֶ עלְ ֶדער.

עטן
ארף ֶמען ַא ַסא בֶּ ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
ֵאייבֶּ ְ
ֶדעם
ישׁט
ַאז ֶמען זָ אל זִ יֵ קיינְ ָמאל נִ ְ
אוֹיפְ ֶרעגְ ן.
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זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,אוֹיף ִשׁ ְמעוֹן ָהאט עֶ ר
גֶ עזָ אגְ ט ַאז זֵ יי וֶ ועלְ ן זַ יין
ימעלַ ייט,
ְמלַ ְמ ִדים ,סוֹפְ ִרים אוּן ָא ִר ֶ
וישׁן
רוּמגֵ יין ְצוִ ְ
אוּן ַאזוֹי וֶ ועלְ ן זֵ יי ַא ְ
ִדי ִא ְידן ,אוּן ֵשׁבֶ ט לֵ וִ י וֶ ועט מוּזְ ן
עמען ְתּרוּמוֹת אוּן
אמנֶ ֶ
רוּמגֵ יין צוּזַ ְ
ַא ְ
ַמעְ ְשׂרוֹת פוּן ִדי פֶ עלְ ֶדער.
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"ח( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
דוּר
ארלִ ְירט עֶ ר ְ
וערט ִאין כַּ עַ ס ,פַ ְ
וֶ ְ
יידע זַ אכְ ן,
ֶדעם זַ יין גֶ עלְ ט ,וַ וייל בֵּ ֶ
קוּמען פוּן
ֵסיי כַּ עַ ס אוּן ֵסיי גֶ עלְ ט ֶ
ערפַ אר וֶ וען
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע פְּ לַ אץ ,אוּן ֶד ְ
ארף
עהט ַאז עֶ ס ַד ְ
ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע זֶ ְ

וערט
ֵמ ָא ֵשׁר ְשׁ ֵמנָ ה לַ ְחמוֹ .עֶ ס וֶ ְ
)מ ְד ָרשׁ ַתּלְ פִּ יוֹת(:
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ֶ
ָדאס ָא ֵשׁר בֶּ ן יַ ֲעקֹב זִ ְיצט בַּ יי ִדי ִטיר
פוּן גֵ ִיהנוֹם אוּן וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
ערנְ ט ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת לָ אזְ ט עֶ ר
גֶ עלֶ ְ
ישׁט ַא ַריין גֵ יין ִאין גֵ ִיהנוֹם ,עֶ ר
ִאים נִ ְ
זָ אגְ ט זֵ ייֶ :דער ֶמענְ ְטשׁ בַּ אלַ אנְ גְ ט
צוּ ִמיר! אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ִח ָיד"א
זַ "ל בְּ ֶרענְ גְ ט )פְּ נֵ י ָדוִ ד וַ יְ ִחי(ַ :אז ָדאס

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"ח( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
דוּר
ארלִ ְירט עֶ ר ְ
וערט ִאין כַּ עַ ס ,פַ ְ
וֶ ְ
יידע זַ אכְ ן,
ֶדעם זַ יין גֶ עלְ ט ,וַ וייל בֵּ ֶ
קוּמען פוּן
ֵסיי כַּ עַ ס אוּן ֵסיי גֶ עלְ ט ֶ
ערפַ אר וֶ וען
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע פְּ לַ אץ ,אוּן ֶד ְ
ארף
עהט ַאז עֶ ס ַד ְ
ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע זֶ ְ

וערט
ֵמ ָא ֵשׁר ְשׁ ֵמנָ ה לַ ְחמוֹ .עֶ ס וֶ ְ
)מ ְד ָרשׁ ַתּלְ פִּ יוֹת(:
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ֶ
ָדאס ָא ֵשׁר בֶּ ן יַ ֲעקֹב זִ ְיצט בַּ יי ִדי ִטיר
פוּן גֵ ִיהנוֹם אוּן וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
ערנְ ט ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת לָ אזְ ט עֶ ר
גֶ עלֶ ְ
ישׁט ַא ַריין גֵ יין ִאין גֵ ִיהנוֹם ,עֶ ר
ִאים נִ ְ
זָ אגְ ט זֵ ייֶ :דער ֶמענְ ְטשׁ בַּ אלַ אנְ גְ ט
צוּ ִמיר! אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ִח ָיד"א
זַ "ל בְּ ֶרענְ גְ ט )פְּ נֵ י ָדוִ ד וַ יְ ִחי(ַ :אז ָדאס

ימן ח(
תּוֹרה וַ יְ ִחי ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

עטן
ארף ֶמען ַא ַסא בֶּ ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
ֵאייבֶּ ְ
ֶדעם
ישׁט
ַאז ֶמען זָ אל זִ יֵ קיינְ ָמאל נִ ְ
אוֹיפְ ֶרעגְ ן.
ימן ח(
תּוֹרה וַ יְ ִחי ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

נב

"מ ָא ֵשׁר ְשׁ ֵמנָ ה
רוּמז ִאין פָּ סוּק ֵ
ִאיז ְמ ָ
אוֹתיוֹת
ִ
לַ ְחמוֹ" ְשׁ ֵמנָ "ה ִאיז ִדי
ִמ ְשׁנֶ "הָ ,א ֵשׁר בֶּ ן יַ ֲעקֹב ִאיז ְממוּנֶ ה
ערנְ ט ִמ ְשׁנַ יוֹת.
אוֹיף ֶדער וָ ואס עֶ ר לֶ ְ

ִטיף ִטיף ִאין ִדי ָ
דוֹשׁה.
תּוֹרה ַה ְק ָ
וידערוּם זָ אגְ ן ִדי ַחזַ "ל )בָּ בָ א ְמ ִציעָ א
וִ ֶ
יוֹתר
לג :(.וּלְ עוֹלָ ם ַהוֵ י ָרץ לְ ִמ ׁ ְשנֶ ה ֵ
ִמן גְ ָמ ָרא ,זָ אלְ ְסט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג לוֹיפְ ן
צוּ ִדי ִמ ְשׁנַ יוֹת ֶמער וִ וי צוּ ִדי גְ ָמ ָרא.
ערנְ ט ַא ַסא
וָ וארוּם ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹת ,עֶ פְ נְ ט זִ יִ אים ֶדער ָקאפּ
אר ְשׁ ֵטיין נָ אכְ ֶדעם
עֶ ר זָ אל ֶקענֶ ען פַ ְ
ִדי גְ ָמ ָרא.

ער ֶדעם אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט זִ י
ִאיבֶּ ְ
ייסן פוּן ִדי
רוֹיס ַר ְ
ַא ְ
טוּמ ָאה וָ ואס דוּ בִּ ְיסט ַא ַריינְ גֶ עפַ אלְ ן
ְ
ִאין ֶדעם ,זָ אלְ ְסטוּ זֶ ען צוּ זָ אגְ ן זֵ ייעֶ ר
ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת כְּ ִס ְד ָרן ַדיְ ָיקא ,אוּן
זָ אלְ ְסט עֶ נְ ִדיגְ ן ַא פֶּ ֶרק נָ אַ א פֶּ ֶרקַ ,א
ועסט
ַמ ֶסכֶ ת נָ אַ א ַמ ֶסכֶ ת ,בִּ יז דוּ וֶ ְ
עֶ נְ ִדיגְ ן ִשׁ ָשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנֶ הַ ,דאן
זָ אלְ ְסטוּ ָאנְ הוֹיבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל ,אוּן
ַאזוֹי זָ אלְ ְסטוּ טוּן ַדיין גַ אנְ ץ לֶ עבְּ ן,
ערנֶ ען ַא ַסאַ א ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת,
לֶ ְ
וָ וארוּם ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן ַ)סנְ ֶה ְד ִרין מב:(.
מוֹצא ִמלְ ַח ְמ ָתּהּ ֶשׁל
ָ
בְּ ִמי ַא ָתּה
תּוֹרה? בְּ ִמי ֶשׁיֵ ש בְּ יָ דוֹ ַחבִ ילוֹת ֶשׁל
ָ
ערנְ ט ַא ַסא
ִמ ְשׁנֶ ה; ֶדער וָ ואס לֶ ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹת ֶדער ִאיז זוֹכֶ ה ַא ַריינְ צוּגֵ יין
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"מ ָא ֵשׁר ְשׁ ֵמנָ ה
רוּמז ִאין פָּ סוּק ֵ
ִאיז ְמ ָ
אוֹתיוֹת
ִ
לַ ְחמוֹ" ְשׁ ֵמנָ "ה ִאיז ִדי
ִמ ְשׁנֶ "הָ ,א ֵשׁר בֶּ ן יַ ֲעקֹב ִאיז ְממוּנֶ ה
ערנְ ט ִמ ְשׁנַ יוֹת.
אוֹיף ֶדער וָ ואס עֶ ר לֶ ְ
ער ֶדעם אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט זִ י
ִאיבֶּ ְ
ייסן פוּן ִדי
רוֹיס ַר ְ
ַא ְ
טוּמ ָאה וָ ואס דוּ בִּ ְיסט ַא ַריינְ גֶ עפַ אלְ ן
ְ
ִאין ֶדעם ,זָ אלְ ְסטוּ זֶ ען צוּ זָ אגְ ן זֵ ייעֶ ר
ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת כְּ ִס ְד ָרן ַדיְ ָיקא ,אוּן
זָ אלְ ְסט עֶ נְ ִדיגְ ן ַא פֶּ ֶרק נָ אַ א פֶּ ֶרקַ ,א
ועסט
ַמ ֶסכֶ ת נָ אַ א ַמ ֶסכֶ ת ,בִּ יז דוּ וֶ ְ
עֶ נְ ִדיגְ ן ִשׁ ָשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנֶ הַ ,דאן
זָ אלְ ְסטוּ ָאנְ הוֹיבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל ,אוּן
ַאזוֹי זָ אלְ ְסטוּ טוּן ַדיין גַ אנְ ץ לֶ עבְּ ן,
ערנֶ ען ַא ַסאַ א ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת,
לֶ ְ
וָ וארוּם ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן ַ)סנְ ֶה ְד ִרין מב:(.
מוֹצא ִמלְ ַח ְמ ָתּהּ ֶשׁל
ָ
בְּ ִמי ַא ָתּה
תּוֹרה? בְּ ִמי ֶשׁיֵ ש בְּ יָ דוֹ ַחבִ ילוֹת ֶשׁל
ָ
ערנְ ט ַא ַסא
ִמ ְשׁנֶ ה; ֶדער וָ ואס לֶ ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹת ֶדער ִאיז זוֹכֶ ה ַא ַריינְ צוּגֵ יין

פר˘˙ ויחי

דוּרכְ ֶדעם וָ ואס
ער ֶדעם ְ
אוֹיס ְ
אוּן ֶ
ערנְ ט ִמ ְשׁנַ יוֹת ִאיז ֶמען
ֶמען לֶ ְ
ְמ ַק ֵרב ִדי גְ אוּלָ ה ,וִ וי ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן
)וַ יִ ְק ָרא ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה ז' ִס ָימן ג'(ֵ :אין כָּ ל
ַהגָ לִ יוֹת ַהלָ לוּ ִמ ְתכַּ נְ סוֹת ֶאלָ א בִּ זְ כוּת
ער ֶדעם זָ אלְ ְסטוּ
ִמ ְשׁנַ יוֹתִ .איבֶּ ְ
ערנֶ ען זֵ ייעֶ ר ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת,
לֶ ְ
ֲאפִ ילוּ ֶדעם זָ אגְ ן ִמ ְשׁנַ יוֹת ִאיז ְמ ַט ֵהר
ֶאת ַהנֶ פֶ שׁ.
ֲ)א ֶשׁר בַּ נַּ ַחל בְּ ִא ִידישׁ ֵחלֶ ק א' ִמכְ ָתּב כ"א(

נב

פר˘˙ ויחי

ִטיף ִטיף ִאין ִדי ָ
דוֹשׁה.
תּוֹרה ַה ְק ָ
וידערוּם זָ אגְ ן ִדי ַחזַ "ל )בָּ בָ א ְמ ִציעָ א
וִ ֶ
יוֹתר
לג :(.וּלְ עוֹלָ ם ַהוֵ י ָרץ לְ ִמ ׁ ְשנֶ ה ֵ
ִמן גְ ָמ ָרא ,זָ אלְ ְסט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג לוֹיפְ ן
צוּ ִדי ִמ ְשׁנַ יוֹת ֶמער וִ וי צוּ ִדי גְ ָמ ָרא.
ערנְ ט ַא ַסא
וָ וארוּם ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹת ,עֶ פְ נְ ט זִ יִ אים ֶדער ָקאפּ
אר ְשׁ ֵטיין נָ אכְ ֶדעם
עֶ ר זָ אל ֶקענֶ ען פַ ְ
ִדי גְ ָמ ָרא.
דוּרכְ ֶדעם וָ ואס
ער ֶדעם ְ
אוֹיס ְ
אוּן ֶ
ערנְ ט ִמ ְשׁנַ יוֹת ִאיז ֶמען
ֶמען לֶ ְ
ְמ ַק ֵרב ִדי גְ אוּלָ ה ,וִ וי ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן
)וַ יִ ְק ָרא ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה ז' ִס ָימן ג'(ֵ :אין כָּ ל
ַהגָ לִ יוֹת ַהלָ לוּ ִמ ְתכַּ נְ סוֹת ֶאלָ א בִּ זְ כוּת
ער ֶדעם זָ אלְ ְסטוּ
ִמ ְשׁנַ יוֹתִ .איבֶּ ְ
ערנֶ ען זֵ ייעֶ ר ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת,
לֶ ְ
ֲאפִ ילוּ ֶדעם זָ אגְ ן ִמ ְשׁנַ יוֹת ִאיז ְמ ַט ֵהר
ֶאת ַהנֶ פֶ שׁ.
ֲ)א ֶשׁר בַּ נַּ ַחל בְּ ִא ִידישׁ ֵחלֶ ק א' ִמכְ ָתּב כ"א(
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"מ ָא ֵשׁר ְשׁ ֵמנָ ה
רוּמז ִאין פָּ סוּק ֵ
ִאיז ְמ ָ
אוֹתיוֹת
ִ
לַ ְחמוֹ" ְשׁ ֵמנָ "ה ִאיז ִדי
ִמ ְשׁנֶ "הָ ,א ֵשׁר בֶּ ן יַ ֲעקֹב ִאיז ְממוּנֶ ה
ערנְ ט ִמ ְשׁנַ יוֹת.
אוֹיף ֶדער וָ ואס עֶ ר לֶ ְ

ִטיף ִטיף ִאין ִדי ָ
דוֹשׁה.
תּוֹרה ַה ְק ָ
וידערוּם זָ אגְ ן ִדי ַחזַ "ל )בָּ בָ א ְמ ִציעָ א
וִ ֶ
יוֹתר
לג :(.וּלְ עוֹלָ ם ַהוֵ י ָרץ לְ ִמ ׁ ְשנֶ ה ֵ
ִמן גְ ָמ ָרא ,זָ אלְ ְסט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג לוֹיפְ ן
צוּ ִדי ִמ ְשׁנַ יוֹת ֶמער וִ וי צוּ ִדי גְ ָמ ָרא.
ערנְ ט ַא ַסא
וָ וארוּם ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹת ,עֶ פְ נְ ט זִ יִ אים ֶדער ָקאפּ
אר ְשׁ ֵטיין נָ אכְ ֶדעם
עֶ ר זָ אל ֶקענֶ ען פַ ְ
ִדי גְ ָמ ָרא.

ער ֶדעם אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט זִ י
ִאיבֶּ ְ
ייסן פוּן ִדי
רוֹיס ַר ְ
ַא ְ
טוּמ ָאה וָ ואס דוּ בִּ ְיסט ַא ַריינְ גֶ עפַ אלְ ן
ְ
ִאין ֶדעם ,זָ אלְ ְסטוּ זֶ ען צוּ זָ אגְ ן זֵ ייעֶ ר
ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת כְּ ִס ְד ָרן ַדיְ ָיקא ,אוּן
זָ אלְ ְסט עֶ נְ ִדיגְ ן ַא פֶּ ֶרק נָ אַ א פֶּ ֶרקַ ,א
ועסט
ַמ ֶסכֶ ת נָ אַ א ַמ ֶסכֶ ת ,בִּ יז דוּ וֶ ְ
עֶ נְ ִדיגְ ן ִשׁ ָשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנֶ הַ ,דאן
זָ אלְ ְסטוּ ָאנְ הוֹיבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל ,אוּן
ַאזוֹי זָ אלְ ְסטוּ טוּן ַדיין גַ אנְ ץ לֶ עבְּ ן,
ערנֶ ען ַא ַסאַ א ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת,
לֶ ְ
וָ וארוּם ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן ַ)סנְ ֶה ְד ִרין מב:(.
מוֹצא ִמלְ ַח ְמ ָתּהּ ֶשׁל
ָ
בְּ ִמי ַא ָתּה
תּוֹרה? בְּ ִמי ֶשׁיֵ ש בְּ יָ דוֹ ַחבִ ילוֹת ֶשׁל
ָ
ערנְ ט ַא ַסא
ִמ ְשׁנֶ ה; ֶדער וָ ואס לֶ ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹת ֶדער ִאיז זוֹכֶ ה ַא ַריינְ צוּגֵ יין
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"מ ָא ֵשׁר ְשׁ ֵמנָ ה
רוּמז ִאין פָּ סוּק ֵ
ִאיז ְמ ָ
אוֹתיוֹת
ִ
לַ ְחמוֹ" ְשׁ ֵמנָ "ה ִאיז ִדי
ִמ ְשׁנֶ "הָ ,א ֵשׁר בֶּ ן יַ ֲעקֹב ִאיז ְממוּנֶ ה
ערנְ ט ִמ ְשׁנַ יוֹת.
אוֹיף ֶדער וָ ואס עֶ ר לֶ ְ
ער ֶדעם אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט זִ י
ִאיבֶּ ְ
ייסן פוּן ִדי
רוֹיס ַר ְ
ַא ְ
טוּמ ָאה וָ ואס דוּ בִּ ְיסט ַא ַריינְ גֶ עפַ אלְ ן
ְ
ִאין ֶדעם ,זָ אלְ ְסטוּ זֶ ען צוּ זָ אגְ ן זֵ ייעֶ ר
ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת כְּ ִס ְד ָרן ַדיְ ָיקא ,אוּן
זָ אלְ ְסט עֶ נְ ִדיגְ ן ַא פֶּ ֶרק נָ אַ א פֶּ ֶרקַ ,א
ועסט
ַמ ֶסכֶ ת נָ אַ א ַמ ֶסכֶ ת ,בִּ יז דוּ וֶ ְ
עֶ נְ ִדיגְ ן ִשׁ ָשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנֶ הַ ,דאן
זָ אלְ ְסטוּ ָאנְ הוֹיבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל ,אוּן
ַאזוֹי זָ אלְ ְסטוּ טוּן ַדיין גַ אנְ ץ לֶ עבְּ ן,
ערנֶ ען ַא ַסאַ א ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת,
לֶ ְ
וָ וארוּם ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן ַ)סנְ ֶה ְד ִרין מב:(.
מוֹצא ִמלְ ַח ְמ ָתּהּ ֶשׁל
ָ
בְּ ִמי ַא ָתּה
תּוֹרה? בְּ ִמי ֶשׁיֵ ש בְּ יָ דוֹ ַחבִ ילוֹת ֶשׁל
ָ
ערנְ ט ַא ַסא
ִמ ְשׁנֶ ה; ֶדער וָ ואס לֶ ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹת ֶדער ִאיז זוֹכֶ ה ַא ַריינְ צוּגֵ יין
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דוּרכְ ֶדעם וָ ואס
ער ֶדעם ְ
אוֹיס ְ
אוּן ֶ
ערנְ ט ִמ ְשׁנַ יוֹת ִאיז ֶמען
ֶמען לֶ ְ
ְמ ַק ֵרב ִדי גְ אוּלָ ה ,וִ וי ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן
)וַ יִ ְק ָרא ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה ז' ִס ָימן ג'(ֵ :אין כָּ ל
ַהגָ לִ יוֹת ַהלָ לוּ ִמ ְתכַּ נְ סוֹת ֶאלָ א בִּ זְ כוּת
ער ֶדעם זָ אלְ ְסטוּ
ִמ ְשׁנַ יוֹתִ .איבֶּ ְ
ערנֶ ען זֵ ייעֶ ר ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת,
לֶ ְ
ֲאפִ ילוּ ֶדעם זָ אגְ ן ִמ ְשׁנַ יוֹת ִאיז ְמ ַט ֵהר
ֶאת ַהנֶ פֶ שׁ.
ֲ)א ֶשׁר בַּ נַּ ַחל בְּ ִא ִידישׁ ֵחלֶ ק א' ִמכְ ָתּב כ"א(
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פר˘˙ ויחי

ִטיף ִטיף ִאין ִדי ָ
דוֹשׁה.
תּוֹרה ַה ְק ָ
וידערוּם זָ אגְ ן ִדי ַחזַ "ל )בָּ בָ א ְמ ִציעָ א
וִ ֶ
יוֹתר
לג :(.וּלְ עוֹלָ ם ַהוֵ י ָרץ לְ ִמ ׁ ְשנֶ ה ֵ
ִמן גְ ָמ ָרא ,זָ אלְ ְסט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג לוֹיפְ ן
צוּ ִדי ִמ ְשׁנַ יוֹת ֶמער וִ וי צוּ ִדי גְ ָמ ָרא.
ערנְ ט ַא ַסא
וָ וארוּם ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹת ,עֶ פְ נְ ט זִ יִ אים ֶדער ָקאפּ
אר ְשׁ ֵטיין נָ אכְ ֶדעם
עֶ ר זָ אל ֶקענֶ ען פַ ְ
ִדי גְ ָמ ָרא.
דוּרכְ ֶדעם וָ ואס
ער ֶדעם ְ
אוֹיס ְ
אוּן ֶ
ערנְ ט ִמ ְשׁנַ יוֹת ִאיז ֶמען
ֶמען לֶ ְ
ְמ ַק ֵרב ִדי גְ אוּלָ ה ,וִ וי ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן
)וַ יִ ְק ָרא ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה ז' ִס ָימן ג'(ֵ :אין כָּ ל
ַהגָ לִ יוֹת ַהלָ לוּ ִמ ְתכַּ נְ סוֹת ֶאלָ א בִּ זְ כוּת
ער ֶדעם זָ אלְ ְסטוּ
ִמ ְשׁנַ יוֹתִ .איבֶּ ְ
ערנֶ ען זֵ ייעֶ ר ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת,
לֶ ְ
ֲאפִ ילוּ ֶדעם זָ אגְ ן ִמ ְשׁנַ יוֹת ִאיז ְמ ַט ֵהר
ֶאת ַהנֶ פֶ שׁ.
ֲ)א ֶשׁר בַּ נַּ ַחל בְּ ִא ִידישׁ ֵחלֶ ק א' ִמכְ ָתּב כ"א(

עס ְטן ָא ְר ֶדענוּנְ ג,
ִאיָ האף ַאז ַאלֶ עס ִאיז בַּ יי ִדיר ִאין בֶּ ְ
ייסט זִ יִ מיט ִדי ִמ ְצווֹת וָ ואס דוּ בִּ ְיסט ְמ ַקיֵ ים
אוּן דוּ פְ ֵר ְ
ארד אוּן פֵּ יאוֹת,
עדן ָטאגִ ,צ ִיציתְ ,תּפִ ילִ יןְ ,מזוּזָ הַ ,א בָּ ְ
יֶ ְ
יעוּרים ִאין
ערנְ ְסט נָ אַ דיינֶ ע ִשׁ ִ
ַשׁבָּ ת ,וְ כוּ' ,וְ כוּ' ,אוּן דוּ לֶ ְ
עס ֶטער
ִמ ְק ָרא ִאין ִמ ְשׁנֶ ה ִאין גְ ָמ ָרא ,וָ ואס ָדאס ִאיז ֶדער גְ ֶר ְ
)שׁבָּ ת קכ(.
ַרייכְ טוּם פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ,וִ וי ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן ַ
"וּבְ בֵ ִיתי ֵאין לֶ ֶחם וְ ֵאין ִשׂ ְמלָ ה" ֶשׁ ֵאין בְּ יָ ִדי א ִמ ְק ָרא וְ א
עמ ֵקייט? ֶדער וָ ואס
ייסט ָא ֶר ְ
ִמ ְשׁנֶ ה וְ א ַתּלְ מוּד .וָ ואס ֵה ְ
ימוּדים,
אטשׁ ִדי ְד ֵריי לִ ִ
עדן ָטאג כָ ְ
ישׁט יֶ ְ
ערנְ ט נִ ְ
עֶ ר לֶ ְ
עדיגֶ ע ֶס ְד ָרה,
יטן ַתּ ְרגוּם פוּן ִדי וָ ואכֶ ִ
חוּמשׁ ִמיט ַר ִשׁ"י ִמ ְ
ָ
אוּן ַא פֶּ ֶרק ִמ ְשׁנַ יוֹת ,אוּן ַא ַדף גְ ָמ ָראַ ,אז וואוֹיל ִאיז
ארן אוּן עֶ ר כַ אפְּ ט ַא ַריין
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נ‰
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מו˙
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ׁ ¿˘ …
וְ ֵאלֶּ ה ְשׁמוֹת בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהבָּ ִאים
ִמ ְצ ָריְ ָמה ֵאת יַ ֲעקֹב ִאישׁ
וּבֵ יתוֹ בָּ אוֶּ .דער פָּ סוּק ֵהייבְּ ט ָאן
אמען "יִ ְ ׂש ָר ֵאל" ,אוּן עֶ ר
יטן נָ ֶ
ִמ ְ
קוּמען,
"הבָּ ִאים" ,וָ ואס זֵ יי ֶ
זָ אגְ ט ַ
אמען
יטן נָ ֶ
אוּן ֶדער פָּ סוּק עֶ נְ ִדיגְ ט ִמ ְ
"יַ ֲעקֹב" ,אוּן עֶ ר זָ אגְ ט "בָּ אוּ"  ,זֵ יי
עקוּמען.
ֶ
זֶ ענֶ ען שׁוֹין גֶ

מו˙
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ׁ ¿˘ …

עהט ַאז ֶמען ִאיז
נָ אר וֶ וען ֶמען זֶ ְ
ארף ֶמען זִ י
ַא ָראפְּ גֶ עפַ אלְ ןַ ,ד ְ
אוֹיפְ ֵהייבְּ ן ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן "פוּן
ער ְשׁ ְטן.
עצט" צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יֶ ְ

ֶדער

קּוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"א(ֶ :דער
ֲ

אמען "יִ ְ ׂש ָר ֵאל" גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף
נָ ֶ
אמען
ַא הוֹיכֶ ע ַמ ְד ֵריגָ ה ,אוּן ֶדער נָ ֶ
ערע
יַ ֲעקֹב גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ַא ְקלֶ ענֶ ֶ
ַמ ְד ֵריגָ ה.

ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ֶדער פָּ סוּק ֵהייבְּ ט ָאן ִמיט
ֵאיין לָ שׁוֹן ,אוּן עֶ ר עֶ נְ ִדיגְ ט ִמיט ַא
וייטע לָ שׁוֹן?
ְצוֵ ֶ

נ‰

וְ ֵאלֶּ ה ְשׁמוֹת בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהבָּ ִאים
ִמ ְצ ָריְ ָמה ֵאת יַ ֲעקֹב ִאישׁ
וּבֵ יתוֹ בָּ אוֶּ .דער פָּ סוּק ֵהייבְּ ט ָאן
אמען "יִ ְ ׂש ָר ֵאל" ,אוּן עֶ ר
יטן נָ ֶ
ִמ ְ
קוּמען,
"הבָּ ִאים" ,וָ ואס זֵ יי ֶ
זָ אגְ ט ַ
אמען
יטן נָ ֶ
אוּן ֶדער פָּ סוּק עֶ נְ ִדיגְ ט ִמ ְ
"יַ ֲעקֹב" ,אוּן עֶ ר זָ אגְ ט "בָּ אוּ"  ,זֵ יי
עקוּמען.
ֶ
זֶ ענֶ ען שׁוֹין גֶ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"א( :וֶ וען ַא
ֲ
בוֹדת
ִאיד פַ אלְ ט ַא ָראפּ פוּן זַ יין עַ ַ
קוּמט
ויסן ַאז ָדאס ְ
ארף עֶ ר וִ ְ
ה'ַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ָהאט
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עמאכְ ט ַאז עֶ ר זָ אל זִ י
ָדאס גֶ ַ
ועקן ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל
אוֹיפְ וֶ ְ
ישׁ ֵקייט צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ִמיט ַא פְ ִר ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"א( :וֶ וען ַא
ֲ
בוֹדת
ִאיד פַ אלְ ט ַא ָראפּ פוּן זַ יין עַ ַ
קוּמט
ויסן ַאז ָדאס ְ
ארף עֶ ר וִ ְ
ה'ַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ָהאט
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עמאכְ ט ַאז עֶ ר זָ אל זִ י
ָדאס גֶ ַ
ועקן ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל
אוֹיפְ וֶ ְ
ישׁ ֵקייט צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ִמיט ַא פְ ִר ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ערפַ אר ָטאר ֶמען ֵקיינְ ָמאל
ֶד ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן,
ישׁט וֶ ְ
נִ ְ

וידער זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּקֵ ,את
וִ ֶ
"יַ ֲעקֹב" ִאישׁ וּבֵ יתוֹ

ערפַ אר ָטאר ֶמען ֵקיינְ ָמאל
ֶד ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן,
ישׁט וֶ ְ
נִ ְ
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פר˘˙ ˘מו˙

מו˙
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ׁ ¿˘ …
וְ ֵאלֶּ ה ְשׁמוֹת בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהבָּ ִאים
ִמ ְצ ָריְ ָמה ֵאת יַ ֲעקֹב ִאישׁ
וּבֵ יתוֹ בָּ אוֶּ .דער פָּ סוּק ֵהייבְּ ט ָאן
אמען "יִ ְ ׂש ָר ֵאל" ,אוּן עֶ ר
יטן נָ ֶ
ִמ ְ
קוּמען,
"הבָּ ִאים" ,וָ ואס זֵ יי ֶ
זָ אגְ ט ַ
אמען
יטן נָ ֶ
אוּן ֶדער פָּ סוּק עֶ נְ ִדיגְ ט ִמ ְ
"יַ ֲעקֹב" ,אוּן עֶ ר זָ אגְ ט "בָּ אוּ"  ,זֵ יי
עקוּמען.
ֶ
זֶ ענֶ ען שׁוֹין גֶ
ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ֶדער פָּ סוּק ֵהייבְּ ט ָאן ִמיט
ֵאיין לָ שׁוֹן ,אוּן עֶ ר עֶ נְ ִדיגְ ט ִמיט ַא
וייטע לָ שׁוֹן?
ְצוֵ ֶ

עהט ַאז ֶמען ִאיז
נָ אר וֶ וען ֶמען זֶ ְ
ארף ֶמען זִ י
ַא ָראפְּ גֶ עפַ אלְ ןַ ,ד ְ
אוֹיפְ ֵהייבְּ ן ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן "פוּן
ער ְשׁ ְטן.
עצט" צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יֶ ְ

ֶדער

קּוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"א(ֶ :דער
ֲ

אמען "יִ ְ ׂש ָר ֵאל" גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף
נָ ֶ
אמען
ַא הוֹיכֶ ע ַמ ְד ֵריגָ ה ,אוּן ֶדער נָ ֶ
ערע
יַ ֲעקֹב גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ַא ְקלֶ ענֶ ֶ
ַמ ְד ֵריגָ ה.

עהט ַאז ֶמען ִאיז
נָ אר וֶ וען ֶמען זֶ ְ
ארף ֶמען זִ י
ַא ָראפְּ גֶ עפַ אלְ ןַ ,ד ְ
אוֹיפְ ֵהייבְּ ן ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן "פוּן
ער ְשׁ ְטן.
עצט" צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יֶ ְ

ֶדער

קּוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"א(ֶ :דער
ֲ

אמען "יִ ְ ׂש ָר ֵאל" גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף
נָ ֶ
אמען
ַא הוֹיכֶ ע ַמ ְד ֵריגָ ה ,אוּן ֶדער נָ ֶ
ערע
יַ ֲעקֹב גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ַא ְקלֶ ענֶ ֶ
ַמ ְד ֵריגָ ה.

ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ֶדער פָּ סוּק ֵהייבְּ ט ָאן ִמיט
ֵאיין לָ שׁוֹן ,אוּן עֶ ר עֶ נְ ִדיגְ ט ִמיט ַא
וייטע לָ שׁוֹן?
ְצוֵ ֶ

ערפַ אר ֵהייבְּ ט ֶדער פָּ סוּק
ֶד ְ
ָאן ,וְ ֵאלֶּ ה ְשׁמוֹת בְּ נֵ י
"הבָּ ִאים" ִמ ְצ ָריְ ָמהִ ,די
"יִ ְשׂ ָר ֵאל" ַ
ייסן "יִ ְ ׂש ָר ֵאל",
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ֵה ְ
וייסן ַאז
ערע ַמ ְד ֵריגָ ה ,וֵ ְ
ַא ֶהעכֶ ֶ
קוּמען ַקיין
זֵ יי ַהאלְ ְטן ִאין ֵאיין ֶ
ִמ ְצ ַריִ ם ,זֵ יי פַ אלְ ן ַא ָראפּ ,אוּן ֵהייבְּ ן
נָ אכְ ַא ָמאל ָאן פוּן פְ ִרישׁ ,אוּן פַ אלְ ן
נָ אכְ ַא ָמאל ַא ָראפּ ,אוּן ֵהייבְּ ן זִ י
ישׁט
וערן נִ ְ
נָ אכְ ַא ָמאל אוֹיף ,אוּן זֵ יי וֶ ְ
וייסן ַאז ַאזוֹי
צוּבְּ ָראכְ ן ,וַ וייל זֵ יי וֵ ְ
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
מוּז עֶ ס גֵ ייןַ ,אז ֶמען ַד ְ
ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן פְ ִרישׁ.

נ‰

פר˘˙ ˘מו˙

ערפַ אר ֵהייבְּ ט ֶדער פָּ סוּק
ֶד ְ
ָאן ,וְ ֵאלֶּ ה ְשׁמוֹת בְּ נֵ י
"הבָּ ִאים" ִמ ְצ ָריְ ָמהִ ,די
"יִ ְשׂ ָר ֵאל" ַ
ייסן "יִ ְ ׂש ָר ֵאל",
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ֵה ְ
וייסן ַאז
ערע ַמ ְד ֵריגָ ה ,וֵ ְ
ַא ֶהעכֶ ֶ
קוּמען ַקיין
זֵ יי ַהאלְ ְטן ִאין ֵאיין ֶ
ִמ ְצ ַריִ ם ,זֵ יי פַ אלְ ן ַא ָראפּ ,אוּן ֵהייבְּ ן
נָ אכְ ַא ָמאל ָאן פוּן פְ ִרישׁ ,אוּן פַ אלְ ן
נָ אכְ ַא ָמאל ַא ָראפּ ,אוּן ֵהייבְּ ן זִ י
ישׁט
וערן נִ ְ
נָ אכְ ַא ָמאל אוֹיף ,אוּן זֵ יי וֶ ְ
וייסן ַאז ַאזוֹי
צוּבְּ ָראכְ ן ,וַ וייל זֵ יי וֵ ְ
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
מוּז עֶ ס גֵ ייןַ ,אז ֶמען ַד ְ
ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן פְ ִרישׁ.
וידער זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּקֵ ,את
וִ ֶ
"יַ ֲעקֹב" ִאישׁ וּבֵ יתוֹ

נ‰
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מו˙
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ׁ ¿˘ …
וְ ֵאלֶּ ה ְשׁמוֹת בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַהבָּ ִאים
ִמ ְצ ָריְ ָמה ֵאת יַ ֲעקֹב ִאישׁ
וּבֵ יתוֹ בָּ אוֶּ .דער פָּ סוּק ֵהייבְּ ט ָאן
אמען "יִ ְ ׂש ָר ֵאל" ,אוּן עֶ ר
יטן נָ ֶ
ִמ ְ
קוּמען,
"הבָּ ִאים" ,וָ ואס זֵ יי ֶ
זָ אגְ ט ַ
אמען
יטן נָ ֶ
אוּן ֶדער פָּ סוּק עֶ נְ ִדיגְ ט ִמ ְ
"יַ ֲעקֹב" ,אוּן עֶ ר זָ אגְ ט "בָּ אוּ"  ,זֵ יי
עקוּמען.
ֶ
זֶ ענֶ ען שׁוֹין גֶ
ארוָ ואס
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ֶדער פָּ סוּק ֵהייבְּ ט ָאן ִמיט
ֵאיין לָ שׁוֹן ,אוּן עֶ ר עֶ נְ ִדיגְ ט ִמיט ַא
וייטע לָ שׁוֹן?
ְצוֵ ֶ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"א( :וֶ וען ַא
ֲ
בוֹדת
ִאיד פַ אלְ ט ַא ָראפּ פוּן זַ יין עַ ַ
קוּמט
ויסן ַאז ָדאס ְ
ארף עֶ ר וִ ְ
ה'ַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ָהאט
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עמאכְ ט ַאז עֶ ר זָ אל זִ י
ָדאס גֶ ַ
ועקן ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל
אוֹיפְ וֶ ְ
ישׁ ֵקייט צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ִמיט ַא פְ ִר ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ערפַ אר ֵהייבְּ ט ֶדער פָּ סוּק
ֶד ְ
ָאן ,וְ ֵאלֶּ ה ְשׁמוֹת בְּ נֵ י
"הבָּ ִאים" ִמ ְצ ָריְ ָמהִ ,די
"יִ ְשׂ ָר ֵאל" ַ
ייסן "יִ ְ ׂש ָר ֵאל",
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ֵה ְ
וייסן ַאז
ערע ַמ ְד ֵריגָ ה ,וֵ ְ
ַא ֶהעכֶ ֶ
קוּמען ַקיין
זֵ יי ַהאלְ ְטן ִאין ֵאיין ֶ
ִמ ְצ ַריִ ם ,זֵ יי פַ אלְ ן ַא ָראפּ ,אוּן ֵהייבְּ ן
נָ אכְ ַא ָמאל ָאן פוּן פְ ִרישׁ ,אוּן פַ אלְ ן
נָ אכְ ַא ָמאל ַא ָראפּ ,אוּן ֵהייבְּ ן זִ י
ישׁט
וערן נִ ְ
נָ אכְ ַא ָמאל אוֹיף ,אוּן זֵ יי וֶ ְ
וייסן ַאז ַאזוֹי
צוּבְּ ָראכְ ן ,וַ וייל זֵ יי וֵ ְ
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
מוּז עֶ ס גֵ ייןַ ,אז ֶמען ַד ְ
ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן פְ ִרישׁ.

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"א( :וֶ וען ַא
ֲ
בוֹדת
ִאיד פַ אלְ ט ַא ָראפּ פוּן זַ יין עַ ַ
קוּמט
ויסן ַאז ָדאס ְ
ארף עֶ ר וִ ְ
ה'ַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ָהאט
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עמאכְ ט ַאז עֶ ר זָ אל זִ י
ָדאס גֶ ַ
ועקן ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן נָ אכְ ַא ָמאל
אוֹיפְ וֶ ְ
ישׁ ֵקייט צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ִמיט ַא פְ ִר ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ערפַ אר ָטאר ֶמען ֵקיינְ ָמאל
ֶד ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן,
ישׁט וֶ ְ
נִ ְ

וידער זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּקֵ ,את
וִ ֶ
"יַ ֲעקֹב" ִאישׁ וּבֵ יתוֹ

ערפַ אר ָטאר ֶמען ֵקיינְ ָמאל
ֶד ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן,
ישׁט וֶ ְ
נִ ְ

עהט ַאז ֶמען ִאיז
נָ אר וֶ וען ֶמען זֶ ְ
ארף ֶמען זִ י
ַא ָראפְּ גֶ עפַ אלְ ןַ ,ד ְ
אוֹיפְ ֵהייבְּ ן ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן "פוּן
ער ְשׁ ְטן.
עצט" צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יֶ ְ

ֶדער

קּוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"א(ֶ :דער
ֲ

אמען "יִ ְ ׂש ָר ֵאל" גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף
נָ ֶ
אמען
ַא הוֹיכֶ ע ַמ ְד ֵריגָ ה ,אוּן ֶדער נָ ֶ
ערע
יַ ֲעקֹב גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ַא ְקלֶ ענֶ ֶ
ַמ ְד ֵריגָ ה.
ערפַ אר ֵהייבְּ ט ֶדער פָּ סוּק
ֶד ְ
ָאן ,וְ ֵאלֶּ ה ְשׁמוֹת בְּ נֵ י
"הבָּ ִאים" ִמ ְצ ָריְ ָמהִ ,די
"יִ ְשׂ ָר ֵאל" ַ
ייסן "יִ ְ ׂש ָר ֵאל",
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ֵה ְ
וייסן ַאז
ערע ַמ ְד ֵריגָ ה ,וֵ ְ
ַא ֶהעכֶ ֶ
קוּמען ַקיין
זֵ יי ַהאלְ ְטן ִאין ֵאיין ֶ
ִמ ְצ ַריִ ם ,זֵ יי פַ אלְ ן ַא ָראפּ ,אוּן ֵהייבְּ ן
נָ אכְ ַא ָמאל ָאן פוּן פְ ִרישׁ ,אוּן פַ אלְ ן
נָ אכְ ַא ָמאל ַא ָראפּ ,אוּן ֵהייבְּ ן זִ י
ישׁט
וערן נִ ְ
נָ אכְ ַא ָמאל אוֹיף ,אוּן זֵ יי וֶ ְ
וייסן ַאז ַאזוֹי
צוּבְּ ָראכְ ן ,וַ וייל זֵ יי וֵ ְ
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
מוּז עֶ ס גֵ ייןַ ,אז ֶמען ַד ְ
ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן פְ ִרישׁ.
וידער זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּקֵ ,את
וִ ֶ
"יַ ֲעקֹב" ִאישׁ וּבֵ יתוֹ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

נו

יוֹתיו עִ ם ַה ִציבּוּר ַמ ֲא ִריכִ ין לוֹ
פַּ ְר ִשׁ ָ
עדע
נוֹתיוַ ,א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל יֶ ֶ
וּשׁ ָ
יָ ָמיו ְ
וָ ואַ מ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה זַ ייןְ ,שׁנַ יִ ם ִמ ְק ָרא
וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּם ,וַ וייל וֶ וער עֶ ס ִאיז
ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה ,וֶ ועט לֶ עבְּ ן לַ אנְ גֶ ע
ארן.
יָ ְ

ייסן
"בָּ אוּ"ִ ,די ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ֵה ְ
"יַ ֲעקֹב" וַ וייל זֵ יי זֶ ענֶ ען ִאין ַא
ערע ַמ ְד ֵריגָ ה ,בַּ יי זֵ יי ִאיז
ְקלֶ ענֶ ֶ
עקוּמען
ֶ
"בָּ אוּ" ,זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין גֶ
ייסט וֶ וען זֵ יי
אוֹיף ִמ ְצ ַריִ םָ ,דאס ֵה ְ
פַ אלְ ן ַא ָראפּ ,בְּ לַ ייבְּ ן זֵ יי שׁוֹין לִ יגְ ן,
ישׁט אוֹיף,
אוּן ֵהייבְּ ן זִ י שׁוֹין נִ ְ
ישׁט ַאז עֶ ס מוּז
וייסן נִ ְ
וַ וייל זֵ יי וֵ ְ
ַאזוֹי זַ ייןַ ,אז ֶמען פַ אלְ ט ,אוּן ֶמען
ֵהייבְּ ט זִ י אוֹיף.

אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען ָאבֶּ ער פַ ְ
ַד ְ
קוּמט עֶ ס ַא ַריין ִאין ִדי
וִ וי ְ
ארוָ ואס ָהאט
עדיגֶ ע ֶס ְד ָרה ,פַ ְ
וָ ואכֶ ִ
תּוֹרה פּוּנְ ְקט ָדא ְמ ַר ֵמז גֶ עוֶ וען,
ִדי ָ
ארף ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה זַ יין?
ַאז ֶמען ַד ְ

ארף ַא ִאיד זִ י
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
אר ְקן ,אוּן
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ְשׁ ַט ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן פוּן גָ ְ
ישׁט וֶ ְ
נִ ְ
דוּרכְ פַ אל,
אוּן אוֹיבּ ֶמען ָהאט ַא ְ
ֵהייבְּ ט ֶמען זִ י אוֹיף ,אוּן ֶמען גֵ ייט
וייטער ָאן.
וַ ֶ

יט"א לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
יטן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן י"ט(ִ :מ ְ
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ארעכְ ט ֶמען ִדי
ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה זַ יין ,פַ ֶ
ארבֶּ ע ֲעבֵ ָירה פוּן "פְּ גַ ם ַהבְּ ִרית",
ַה ְ
אקאנְ ט זֶ ענֶ ען ִדי ֶטעג פוּן
אוּן וִ וי בַּ ַ
עציעֶ ל ְמסוּגָ ל צוּ ָדאס
שׁוֹבָ בִ י"םְ ,ספֶּ ִ
ערפַ אר וֶ וען ֶמען ֵהייבְּ ט
ארעכְ ְטןֶ ,ד ְ
פַ ֶ
עמאלְ ְטס
ָאן פַּ ְר ַשׁת ְשׁמוֹת ,וָ ואס ֶד ָ
ֵהייבְּ ן זִ יָ אן ִדי שׁוֹבָ בִ י"ם ֶטעגִ ,איז
תּוֹרה ְמ ַר ֵמזַ ,אז ֶמען זָ אל ָאנְ ֵהייבְּ ן
ִדי ָ
ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה צוּ זַ יין ,אוּן ִמיט ֶדעם
ארעכְ ְטן.
וֶ ועט ֶמען ַאלֶ עס פַ ֶ

ימן א(
תּוֹרה ְשׁמוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ ֵאלֶּ ה ְשׁמוֹת בְּ נֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאלֶ .דער
טּוּרים זָ אגְ ט ַאז
בַּ עַ ל ַה ִ
אשׁי ֵתּיבוֹת
וער ֶטער זֶ ענֶ ען ָר ֵ
ִדי וֶ ְ
'שׁר ל'ו ֵֹמד ַה ֵ'סּ ֶדר ְשׁ'נַ יִ ם
וְ ָ'א ָדם ֲא ֶ
ִמ ְ'ק ָרא וְ ֶ'א ָחד ַתּ ְ'רגוּם בְּ 'קוֹל נָ 'עִ ים
'שׁיר יִ ְ'חיֶ ה ָשׁ'נִ ים ַר'בּוֹת ֲא ֻ'רכוֹת
יָ ִ
לְ 'עוֹלָ םַ .אזוֹי וִ וי ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַחזַ "ל
זָ אגְ ן )בְּ ָרכוֹת ח :(.לְ עוֹלָ ם יַ ְשׁלִ ים
יוֹתיו עִ ם ַה ִציבּוּר ְשׁנַ יִ ם
ָא ָדם פַּ ְר ִשׁ ָ
ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּםֶ ,שׁכָּ ל ַה ַמ ְשׁלִ ים
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ייסן
"בָּ אוּ"ִ ,די ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ֵה ְ
"יַ ֲעקֹב" וַ וייל זֵ יי זֶ ענֶ ען ִאין ַא
ערע ַמ ְד ֵריגָ ה ,בַּ יי זֵ יי ִאיז
ְקלֶ ענֶ ֶ
עקוּמען
ֶ
"בָּ אוּ" ,זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין גֶ
ייסט וֶ וען זֵ יי
אוֹיף ִמ ְצ ַריִ םָ ,דאס ֵה ְ
פַ אלְ ן ַא ָראפּ ,בְּ לַ ייבְּ ן זֵ יי שׁוֹין לִ יגְ ן,
ישׁט אוֹיף,
אוּן ֵהייבְּ ן זִ י שׁוֹין נִ ְ
ישׁט ַאז עֶ ס מוּז
וייסן נִ ְ
וַ וייל זֵ יי וֵ ְ
ַאזוֹי זַ ייןַ ,אז ֶמען פַ אלְ ט ,אוּן ֶמען
ֵהייבְּ ט זִ י אוֹיף.
ארף ַא ִאיד זִ י
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
אר ְקן ,אוּן
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ְשׁ ַט ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן פוּן גָ ְ
ישׁט וֶ ְ
נִ ְ
דוּרכְ פַ אל,
אוּן אוֹיבּ ֶמען ָהאט ַא ְ
ֵהייבְּ ט ֶמען זִ י אוֹיף ,אוּן ֶמען גֵ ייט
וייטער ָאן.
וַ ֶ
ימן א(
תּוֹרה ְשׁמוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ ֵאלֶּ ה ְשׁמוֹת בְּ נֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאלֶ .דער
טּוּרים זָ אגְ ט ַאז
בַּ עַ ל ַה ִ
אשׁי ֵתּיבוֹת
וער ֶטער זֶ ענֶ ען ָר ֵ
ִדי וֶ ְ
'שׁר ל'ו ֵֹמד ַה ֵ'סּ ֶדר ְשׁ'נַ יִ ם
וְ ָ'א ָדם ֲא ֶ
ִמ ְ'ק ָרא וְ ֶ'א ָחד ַתּ ְ'רגוּם בְּ 'קוֹל נָ 'עִ ים
'שׁיר יִ ְ'חיֶ ה ָשׁ'נִ ים ַר'בּוֹת ֲא ֻ'רכוֹת
יָ ִ
לְ 'עוֹלָ םַ .אזוֹי וִ וי ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַחזַ "ל
זָ אגְ ן )בְּ ָרכוֹת ח :(.לְ עוֹלָ ם יַ ְשׁלִ ים
יוֹתיו עִ ם ַה ִציבּוּר ְשׁנַ יִ ם
ָא ָדם פַּ ְר ִשׁ ָ
ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּםֶ ,שׁכָּ ל ַה ַמ ְשׁלִ ים

פר˘˙ ˘מו˙

ימן ב(
תּוֹרה ְשׁמוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ כַ ֲא ֶשׁר יְ עַ נּוּ אֹתוֹ כֵּ ן יִ ְרבֶּ ה וְ כֵ ן
יִ פְ רֹץ ,וִ וי ֶמער ִדי ִמ ְצ ִריִ ים

נו

פר˘˙ ˘מו˙

יוֹתיו עִ ם ַה ִציבּוּר ַמ ֲא ִריכִ ין לוֹ
פַּ ְר ִשׁ ָ
עדע
נוֹתיוַ ,א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל יֶ ֶ
וּשׁ ָ
יָ ָמיו ְ
וָ ואַ מ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה זַ ייןְ ,שׁנַ יִ ם ִמ ְק ָרא
וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּם ,וַ וייל וֶ וער עֶ ס ִאיז
ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה ,וֶ ועט לֶ עבְּ ן לַ אנְ גֶ ע
ארן.
יָ ְ
אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען ָאבֶּ ער פַ ְ
ַד ְ
קוּמט עֶ ס ַא ַריין ִאין ִדי
וִ וי ְ
ארוָ ואס ָהאט
עדיגֶ ע ֶס ְד ָרה ,פַ ְ
וָ ואכֶ ִ
תּוֹרה פּוּנְ ְקט ָדא ְמ ַר ֵמז גֶ עוֶ וען,
ִדי ָ
ארף ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה זַ יין?
ַאז ֶמען ַד ְ
יט"א לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
יטן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן י"ט(ִ :מ ְ
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ארעכְ ט ֶמען ִדי
ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה זַ יין ,פַ ֶ
ארבֶּ ע ֲעבֵ ָירה פוּן "פְּ גַ ם ַהבְּ ִרית",
ַה ְ
אקאנְ ט זֶ ענֶ ען ִדי ֶטעג פוּן
אוּן וִ וי בַּ ַ
עציעֶ ל ְמסוּגָ ל צוּ ָדאס
שׁוֹבָ בִ י"םְ ,ספֶּ ִ
ערפַ אר וֶ וען ֶמען ֵהייבְּ ט
ארעכְ ְטןֶ ,ד ְ
פַ ֶ
עמאלְ ְטס
ָאן פַּ ְר ַשׁת ְשׁמוֹת ,וָ ואס ֶד ָ
ֵהייבְּ ן זִ יָ אן ִדי שׁוֹבָ בִ י"ם ֶטעגִ ,איז
תּוֹרה ְמ ַר ֵמזַ ,אז ֶמען זָ אל ָאנְ ֵהייבְּ ן
ִדי ָ
ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה צוּ זַ יין ,אוּן ִמיט ֶדעם
ארעכְ ְטן.
וֶ ועט ֶמען ַאלֶ עס פַ ֶ
ימן ב(
תּוֹרה ְשׁמוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ כַ ֲא ֶשׁר יְ עַ נּוּ אֹתוֹ כֵּ ן יִ ְרבֶּ ה וְ כֵ ן
יִ פְ רֹץ ,וִ וי ֶמער ִדי ִמ ְצ ִריִ ים

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

נו

יוֹתיו עִ ם ַה ִציבּוּר ַמ ֲא ִריכִ ין לוֹ
פַּ ְר ִשׁ ָ
עדע
נוֹתיוַ ,א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל יֶ ֶ
וּשׁ ָ
יָ ָמיו ְ
וָ ואַ מ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה זַ ייןְ ,שׁנַ יִ ם ִמ ְק ָרא
וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּם ,וַ וייל וֶ וער עֶ ס ִאיז
ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה ,וֶ ועט לֶ עבְּ ן לַ אנְ גֶ ע
ארן.
יָ ְ

ייסן
"בָּ אוּ"ִ ,די ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ֵה ְ
"יַ ֲעקֹב" וַ וייל זֵ יי זֶ ענֶ ען ִאין ַא
ערע ַמ ְד ֵריגָ ה ,בַּ יי זֵ יי ִאיז
ְקלֶ ענֶ ֶ
עקוּמען
ֶ
"בָּ אוּ" ,זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין גֶ
ייסט וֶ וען זֵ יי
אוֹיף ִמ ְצ ַריִ םָ ,דאס ֵה ְ
פַ אלְ ן ַא ָראפּ ,בְּ לַ ייבְּ ן זֵ יי שׁוֹין לִ יגְ ן,
ישׁט אוֹיף,
אוּן ֵהייבְּ ן זִ י שׁוֹין נִ ְ
ישׁט ַאז עֶ ס מוּז
וייסן נִ ְ
וַ וייל זֵ יי וֵ ְ
ַאזוֹי זַ ייןַ ,אז ֶמען פַ אלְ ט ,אוּן ֶמען
ֵהייבְּ ט זִ י אוֹיף.

אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען ָאבֶּ ער פַ ְ
ַד ְ
קוּמט עֶ ס ַא ַריין ִאין ִדי
וִ וי ְ
ארוָ ואס ָהאט
עדיגֶ ע ֶס ְד ָרה ,פַ ְ
וָ ואכֶ ִ
תּוֹרה פּוּנְ ְקט ָדא ְמ ַר ֵמז גֶ עוֶ וען,
ִדי ָ
ארף ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה זַ יין?
ַאז ֶמען ַד ְ

ארף ַא ִאיד זִ י
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
אר ְקן ,אוּן
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ְשׁ ַט ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן פוּן גָ ְ
ישׁט וֶ ְ
נִ ְ
דוּרכְ פַ אל,
אוּן אוֹיבּ ֶמען ָהאט ַא ְ
ֵהייבְּ ט ֶמען זִ י אוֹיף ,אוּן ֶמען גֵ ייט
וייטער ָאן.
וַ ֶ

יט"א לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
יטן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן י"ט(ִ :מ ְ
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ארעכְ ט ֶמען ִדי
ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה זַ יין ,פַ ֶ
ארבֶּ ע ֲעבֵ ָירה פוּן "פְּ גַ ם ַהבְּ ִרית",
ַה ְ
אקאנְ ט זֶ ענֶ ען ִדי ֶטעג פוּן
אוּן וִ וי בַּ ַ
עציעֶ ל ְמסוּגָ ל צוּ ָדאס
שׁוֹבָ בִ י"םְ ,ספֶּ ִ
ערפַ אר וֶ וען ֶמען ֵהייבְּ ט
ארעכְ ְטןֶ ,ד ְ
פַ ֶ
עמאלְ ְטס
ָאן פַּ ְר ַשׁת ְשׁמוֹת ,וָ ואס ֶד ָ
ֵהייבְּ ן זִ יָ אן ִדי שׁוֹבָ בִ י"ם ֶטעגִ ,איז
תּוֹרה ְמ ַר ֵמזַ ,אז ֶמען זָ אל ָאנְ ֵהייבְּ ן
ִדי ָ
ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה צוּ זַ יין ,אוּן ִמיט ֶדעם
ארעכְ ְטן.
וֶ ועט ֶמען ַאלֶ עס פַ ֶ

ימן א(
תּוֹרה ְשׁמוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ ֵאלֶּ ה ְשׁמוֹת בְּ נֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאלֶ .דער
טּוּרים זָ אגְ ט ַאז
בַּ עַ ל ַה ִ
אשׁי ֵתּיבוֹת
וער ֶטער זֶ ענֶ ען ָר ֵ
ִדי וֶ ְ
'שׁר ל'ו ֵֹמד ַה ֵ'סּ ֶדר ְשׁ'נַ יִ ם
וְ ָ'א ָדם ֲא ֶ
ִמ ְ'ק ָרא וְ ֶ'א ָחד ַתּ ְ'רגוּם בְּ 'קוֹל נָ 'עִ ים
'שׁיר יִ ְ'חיֶ ה ָשׁ'נִ ים ַר'בּוֹת ֲא ֻ'רכוֹת
יָ ִ
לְ 'עוֹלָ םַ .אזוֹי וִ וי ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַחזַ "ל
זָ אגְ ן )בְּ ָרכוֹת ח :(.לְ עוֹלָ ם יַ ְשׁלִ ים
יוֹתיו עִ ם ַה ִציבּוּר ְשׁנַ יִ ם
ָא ָדם פַּ ְר ִשׁ ָ
ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּםֶ ,שׁכָּ ל ַה ַמ ְשׁלִ ים

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ייסן
"בָּ אוּ"ִ ,די ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ֵה ְ
"יַ ֲעקֹב" וַ וייל זֵ יי זֶ ענֶ ען ִאין ַא
ערע ַמ ְד ֵריגָ ה ,בַּ יי זֵ יי ִאיז
ְקלֶ ענֶ ֶ
עקוּמען
ֶ
"בָּ אוּ" ,זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין גֶ
ייסט וֶ וען זֵ יי
אוֹיף ִמ ְצ ַריִ םָ ,דאס ֵה ְ
פַ אלְ ן ַא ָראפּ ,בְּ לַ ייבְּ ן זֵ יי שׁוֹין לִ יגְ ן,
ישׁט אוֹיף,
אוּן ֵהייבְּ ן זִ י שׁוֹין נִ ְ
ישׁט ַאז עֶ ס מוּז
וייסן נִ ְ
וַ וייל זֵ יי וֵ ְ
ַאזוֹי זַ ייןַ ,אז ֶמען פַ אלְ ט ,אוּן ֶמען
ֵהייבְּ ט זִ י אוֹיף.
ארף ַא ִאיד זִ י
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
אר ְקן ,אוּן
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ְשׁ ַט ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן פוּן גָ ְ
ישׁט וֶ ְ
נִ ְ
דוּרכְ פַ אל,
אוּן אוֹיבּ ֶמען ָהאט ַא ְ
ֵהייבְּ ט ֶמען זִ י אוֹיף ,אוּן ֶמען גֵ ייט
וייטער ָאן.
וַ ֶ
ימן א(
תּוֹרה ְשׁמוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ ֵאלֶּ ה ְשׁמוֹת בְּ נֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאלֶ .דער
טּוּרים זָ אגְ ט ַאז
בַּ עַ ל ַה ִ
אשׁי ֵתּיבוֹת
וער ֶטער זֶ ענֶ ען ָר ֵ
ִדי וֶ ְ
'שׁר ל'ו ֵֹמד ַה ֵ'סּ ֶדר ְשׁ'נַ יִ ם
וְ ָ'א ָדם ֲא ֶ
ִמ ְ'ק ָרא וְ ֶ'א ָחד ַתּ ְ'רגוּם בְּ 'קוֹל נָ 'עִ ים
'שׁיר יִ ְ'חיֶ ה ָשׁ'נִ ים ַר'בּוֹת ֲא ֻ'רכוֹת
יָ ִ
לְ 'עוֹלָ םַ .אזוֹי וִ וי ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ַחזַ "ל
זָ אגְ ן )בְּ ָרכוֹת ח :(.לְ עוֹלָ ם יַ ְשׁלִ ים
יוֹתיו עִ ם ַה ִציבּוּר ְשׁנַ יִ ם
ָא ָדם פַּ ְר ִשׁ ָ
ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּםֶ ,שׁכָּ ל ַה ַמ ְשׁלִ ים

פר˘˙ ˘מו˙

ימן ב(
תּוֹרה ְשׁמוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ כַ ֲא ֶשׁר יְ עַ נּוּ אֹתוֹ כֵּ ן יִ ְרבֶּ ה וְ כֵ ן
יִ פְ רֹץ ,וִ וי ֶמער ִדי ִמ ְצ ִריִ ים

נו

פר˘˙ ˘מו˙

יוֹתיו עִ ם ַה ִציבּוּר ַמ ֲא ִריכִ ין לוֹ
פַּ ְר ִשׁ ָ
עדע
נוֹתיוַ ,א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל יֶ ֶ
וּשׁ ָ
יָ ָמיו ְ
וָ ואַ מ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה זַ ייןְ ,שׁנַ יִ ם ִמ ְק ָרא
וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּם ,וַ וייל וֶ וער עֶ ס ִאיז
ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה ,וֶ ועט לֶ עבְּ ן לַ אנְ גֶ ע
ארן.
יָ ְ
אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען ָאבֶּ ער פַ ְ
ַד ְ
קוּמט עֶ ס ַא ַריין ִאין ִדי
וִ וי ְ
ארוָ ואס ָהאט
עדיגֶ ע ֶס ְד ָרה ,פַ ְ
וָ ואכֶ ִ
תּוֹרה פּוּנְ ְקט ָדא ְמ ַר ֵמז גֶ עוֶ וען,
ִדי ָ
ארף ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה זַ יין?
ַאז ֶמען ַד ְ
יט"א לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
זָ אגְ ט ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
יטן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן י"ט(ִ :מ ְ
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ארעכְ ט ֶמען ִדי
ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה זַ יין ,פַ ֶ
ארבֶּ ע ֲעבֵ ָירה פוּן "פְּ גַ ם ַהבְּ ִרית",
ַה ְ
אקאנְ ט זֶ ענֶ ען ִדי ֶטעג פוּן
אוּן וִ וי בַּ ַ
עציעֶ ל ְמסוּגָ ל צוּ ָדאס
שׁוֹבָ בִ י"םְ ,ספֶּ ִ
ערפַ אר וֶ וען ֶמען ֵהייבְּ ט
ארעכְ ְטןֶ ,ד ְ
פַ ֶ
עמאלְ ְטס
ָאן פַּ ְר ַשׁת ְשׁמוֹת ,וָ ואס ֶד ָ
ֵהייבְּ ן זִ יָ אן ִדי שׁוֹבָ בִ י"ם ֶטעגִ ,איז
תּוֹרה ְמ ַר ֵמזַ ,אז ֶמען זָ אל ָאנְ ֵהייבְּ ן
ִדי ָ
ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה צוּ זַ יין ,אוּן ִמיט ֶדעם
ארעכְ ְטן.
וֶ ועט ֶמען ַאלֶ עס פַ ֶ
ימן ב(
תּוֹרה ְשׁמוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ כַ ֲא ֶשׁר יְ עַ נּוּ אֹתוֹ כֵּ ן יִ ְרבֶּ ה וְ כֵ ן
יִ פְ רֹץ ,וִ וי ֶמער ִדי ִמ ְצ ִריִ ים

נז
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פר˘˙ ˘מו˙

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ כַ ֲא ֶשׁר
יְ עַ נּוּ אֹתוֹ כֵּ ן יִ ְרבֶּ ה וְ כֵ ן יִ פְ רֹץ,
וִ וי ֶמער ֶמען ָהאט גֶ עפַּ יינִ יגְ ט ִדי ִא ְידן
עסער אוּן ָחשׁוּבֶ 'ער זֶ ענֶ ען
ַאלְ ץ גְ ֶר ֶ
ייסט זֵ יי ָהאבְּ ן
וארןָ ,דאס ֵה ְ
זֵ יי גֶ עוָ ְ
סוּרים
עמן ִדי יִ ִ
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען ָאנְ צוּנֶ ְ
אוֹיף ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועגִ ,אין ִדי
סוּרים ָהאט זֵ יי נֶ ענְ ֶטער גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט
יִ ִ
ער ְשׁ ְטןָ ,דאס ִאיז וָ ואס
צוּם ֵאייבֶּ ְ
וייטער ,וַ יּ ֵָאנְ חוּ
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט וַ ֶ
בְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹדה וַ יִּ זְ עָ קוּ וַ ַתּעַ ל
הים ִמן ָה ֲעב ָֹדה ,זֵ יי
ַשׁוְ עָ ָתם ֶאל ָה ֱא ִ
ער ֶקענְ ט ַאז עֶ ס ִאיז ָדא נָ אר
ָהאבְּ ן ַאנֶ ְ
עטן ֶדעם
ֵאיין עֵ ָצה צוּ ְשׁ ֵרייעֶ ן אוּן בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן וֶ וען ֶמען ָהאט ָצרוֹת
ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ ֶדעם ִאיז
סוּרים ,וָ ואס ְ
אוּן יִ ִ
אקע גֶ עוֶ וען ִדי יְ שׁוּעָ ה.
ַט ֶ

ָהאבְּ ן גֶ עפַּ יינִ יגְ ט ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן זִ י
ערט.
אר ֶמ ְ
ִדי ִא ְידן ֶמער פַ ְ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עסער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ק"ע( :וִ וי גְ ֶר ֶ
ֲ
אוּן ָחשׁוּבֶ 'ער ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיזַ ,אלְ ץ
סוּרים ,אוּן ִדי
יידט עֶ ר יִ ִ
ֶמער לַ ְ
סוּרים בְּ ֶרענְ גְ ן ִאים נֶ ענְ ֶטער צוּם
יִ ִ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
וייסט ַאז
וַ וייל וֶ וען ֶמען וֵ ְ
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם
ְ
ַאלֶ עס
עמאלְ ְטס וֶ וען ֶמען
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
ארן
ער ֵציילְ ט ֶמען עֶ ס פַ ְ
ָהאט ָצרוֹת ֶד ְ
וערט ֶמען
ער ְשׁ ְטןְ ,מ ֵמילָ א וֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן.
דוּרכְ ֶדעם נֶ ענְ ֶטער צוּם ֵאייבֶּ ְ
ְ

ישׁיתְ ,שׁמוֹת ,תשנ"א(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוֹך ַהנַ ַחל ְס ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עסער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ק"ע( :וִ וי גְ ֶר ֶ
ֲ
אוּן ָחשׁוּבֶ 'ער ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיזַ ,אלְ ץ
סוּרים ,אוּן ִדי
יידט עֶ ר יִ ִ
ֶמער לַ ְ
סוּרים בְּ ֶרענְ גְ ן ִאים נֶ ענְ ֶטער צוּם
יִ ִ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
וייסט ַאז
וַ וייל וֶ וען ֶמען וֵ ְ
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם
ְ
ַאלֶ עס
עמאלְ ְטס וֶ וען ֶמען
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
ארן
ער ֵציילְ ט ֶמען עֶ ס פַ ְ
ָהאט ָצרוֹת ֶד ְ
וערט ֶמען
ער ְשׁ ְטןְ ,מ ֵמילָ א וֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן.
דוּרכְ ֶדעם נֶ ענְ ֶטער צוּם ֵאייבֶּ ְ
ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ָהאבְּ ן גֶ עפַּ יינִ יגְ ט ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן זִ י
ערט.
אר ֶמ ְ
ִדי ִא ְידן ֶמער פַ ְ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עסער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ק"ע( :וִ וי גְ ֶר ֶ
ֲ
אוּן ָחשׁוּבֶ 'ער ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיזַ ,אלְ ץ
סוּרים ,אוּן ִדי
יידט עֶ ר יִ ִ
ֶמער לַ ְ
סוּרים בְּ ֶרענְ גְ ן ִאים נֶ ענְ ֶטער צוּם
יִ ִ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
וייסט ַאז
וַ וייל וֶ וען ֶמען וֵ ְ
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם
ְ
ַאלֶ עס
עמאלְ ְטס וֶ וען ֶמען
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
ארן
ער ֵציילְ ט ֶמען עֶ ס פַ ְ
ָהאט ָצרוֹת ֶד ְ
וערט ֶמען
ער ְשׁ ְטןְ ,מ ֵמילָ א וֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן.
דוּרכְ ֶדעם נֶ ענְ ֶטער צוּם ֵאייבֶּ ְ
ְ

פר˘˙ ˘מו˙

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ כַ ֲא ֶשׁר
יְ עַ נּוּ אֹתוֹ כֵּ ן יִ ְרבֶּ ה וְ כֵ ן יִ פְ רֹץ,
וִ וי ֶמער ֶמען ָהאט גֶ עפַּ יינִ יגְ ט ִדי ִא ְידן
עסער אוּן ָחשׁוּבֶ 'ער זֶ ענֶ ען
ַאלְ ץ גְ ֶר ֶ
ייסט זֵ יי ָהאבְּ ן
וארןָ ,דאס ֵה ְ
זֵ יי גֶ עוָ ְ
סוּרים
עמן ִדי יִ ִ
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען ָאנְ צוּנֶ ְ
אוֹיף ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועגִ ,אין ִדי
סוּרים ָהאט זֵ יי נֶ ענְ ֶטער גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט
יִ ִ
ער ְשׁ ְטןָ ,דאס ִאיז וָ ואס
צוּם ֵאייבֶּ ְ
וייטער ,וַ יּ ֵָאנְ חוּ
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט וַ ֶ
בְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹדה וַ יִּ זְ עָ קוּ וַ ַתּעַ ל
הים ִמן ָה ֲעב ָֹדה ,זֵ יי
ַשׁוְ עָ ָתם ֶאל ָה ֱא ִ
ער ֶקענְ ט ַאז עֶ ס ִאיז ָדא נָ אר
ָהאבְּ ן ַאנֶ ְ
עטן ֶדעם
ֵאיין עֵ ָצה צוּ ְשׁ ֵרייעֶ ן אוּן בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן וֶ וען ֶמען ָהאט ָצרוֹת
ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ ֶדעם ִאיז
סוּרים ,וָ ואס ְ
אוּן יִ ִ
אקע גֶ עוֶ וען ִדי יְ שׁוּעָ ה.
ַט ֶ
ישׁיתְ ,שׁמוֹת ,תשנ"א(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוֹך ַהנַ ַחל ְס ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וָ ≈‡ ָר‡
ֹאמר
משׁה וַ יּ ֶ
קים ֶאל ֶ
וַ יְ ַדבֵּ ר ֱא ִ
ֵאלָ יו ֲאנִ י ה'ֶ .דער פָּ סוּק
קים"
"א ִ
אמען ֱ
יטן נָ ֶ
ֵהייבְּ ט ָאן ִמ ְ
וָ ואס ָדאס וַ וייזְ ט אוֹיף ִמ ַדת ַה ִדין,
אמען
יטן נָ ֶ
אוּן ֶדער פָּ סוּק עֶ נְ ִדיגְ ט ִמ ְ
"ה'" וָ ואס ָדאס וַ וייזְ ט אוֹיף ִמ ַדת
ַה ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים.

ישׁיתְ ,שׁמוֹת ,תשנ"א(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוֹך ַהנַ ַחל ְס ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וָ ≈‡ ָר‡

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן נ"ב(ָ :דאס וָ ואס
ֲ
ישׁט ֵאייבִּ יג
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֶמען פַ ְ
ער ְשׁ ְטנְ ס וֶ ועגְ ןִ ,איז
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
ַא ֵשׁיינְ ַקייט פַ ְ

נז

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ כַ ֲא ֶשׁר
יְ עַ נּוּ אֹתוֹ כֵּ ן יִ ְרבֶּ ה וְ כֵ ן יִ פְ רֹץ,
וִ וי ֶמער ֶמען ָהאט גֶ עפַּ יינִ יגְ ט ִדי ִא ְידן
עסער אוּן ָחשׁוּבֶ 'ער זֶ ענֶ ען
ַאלְ ץ גְ ֶר ֶ
ייסט זֵ יי ָהאבְּ ן
וארןָ ,דאס ֵה ְ
זֵ יי גֶ עוָ ְ
סוּרים
עמן ִדי יִ ִ
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען ָאנְ צוּנֶ ְ
אוֹיף ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועגִ ,אין ִדי
סוּרים ָהאט זֵ יי נֶ ענְ ֶטער גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט
יִ ִ
ער ְשׁ ְטןָ ,דאס ִאיז וָ ואס
צוּם ֵאייבֶּ ְ
וייטער ,וַ יּ ֵָאנְ חוּ
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט וַ ֶ
בְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹדה וַ יִּ זְ עָ קוּ וַ ַתּעַ ל
הים ִמן ָה ֲעב ָֹדה ,זֵ יי
ַשׁוְ עָ ָתם ֶאל ָה ֱא ִ
ער ֶקענְ ט ַאז עֶ ס ִאיז ָדא נָ אר
ָהאבְּ ן ַאנֶ ְ
עטן ֶדעם
ֵאיין עֵ ָצה צוּ ְשׁ ֵרייעֶ ן אוּן בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן וֶ וען ֶמען ָהאט ָצרוֹת
ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ ֶדעם ִאיז
סוּרים ,וָ ואס ְ
אוּן יִ ִ
אקע גֶ עוֶ וען ִדי יְ שׁוּעָ ה.
ַט ֶ

ָהאבְּ ן גֶ עפַּ יינִ יגְ ט ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן זִ י
ערט.
אר ֶמ ְ
ִדי ִא ְידן ֶמער פַ ְ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וָ ≈‡ ָר‡
ֹאמר
משׁה וַ יּ ֶ
קים ֶאל ֶ
וַ יְ ַדבֵּ ר ֱא ִ
ֵאלָ יו ֲאנִ י ה'ֶ .דער פָּ סוּק
קים"
"א ִ
אמען ֱ
יטן נָ ֶ
ֵהייבְּ ט ָאן ִמ ְ
וָ ואס ָדאס וַ וייזְ ט אוֹיף ִמ ַדת ַה ִדין,
אמען
יטן נָ ֶ
אוּן ֶדער פָּ סוּק עֶ נְ ִדיגְ ט ִמ ְ
"ה'" וָ ואס ָדאס וַ וייזְ ט אוֹיף ִמ ַדת
ַה ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים.

נז

פר˘˙ ˘מו˙

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן נ"ב(ָ :דאס וָ ואס
ֲ
ישׁט ֵאייבִּ יג
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֶמען פַ ְ
ער ְשׁ ְטנְ ס וֶ ועגְ ןִ ,איז
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
ַא ֵשׁיינְ ַקייט פַ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן נ"ב(ָ :דאס וָ ואס
ֲ
ישׁט ֵאייבִּ יג
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֶמען פַ ְ
ער ְשׁ ְטנְ ס וֶ ועגְ ןִ ,איז
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
ַא ֵשׁיינְ ַקייט פַ ְ

ֹאמר
משׁה וַ יּ ֶ
קים ֶאל ֶ
וַ יְ ַדבֵּ ר ֱא ִ
ֵאלָ יו ֲאנִ י ה'ֶ .דער פָּ סוּק
קים"
"א ִ
אמען ֱ
יטן נָ ֶ
ֵהייבְּ ט ָאן ִמ ְ
וָ ואס ָדאס וַ וייזְ ט אוֹיף ִמ ַדת ַה ִדין,
אמען
יטן נָ ֶ
אוּן ֶדער פָּ סוּק עֶ נְ ִדיגְ ט ִמ ְ
"ה'" וָ ואס ָדאס וַ וייזְ ט אוֹיף ִמ ַדת
ַה ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים.

נז
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ָהאבְּ ן גֶ עפַּ יינִ יגְ ט ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן זִ י
ערט.
אר ֶמ ְ
ִדי ִא ְידן ֶמער פַ ְ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עסער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ק"ע( :וִ וי גְ ֶר ֶ
ֲ
אוּן ָחשׁוּבֶ 'ער ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיזַ ,אלְ ץ
סוּרים ,אוּן ִדי
יידט עֶ ר יִ ִ
ֶמער לַ ְ
סוּרים בְּ ֶרענְ גְ ן ִאים נֶ ענְ ֶטער צוּם
יִ ִ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
וייסט ַאז
וַ וייל וֶ וען ֶמען וֵ ְ
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם
ְ
ַאלֶ עס
עמאלְ ְטס וֶ וען ֶמען
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
ארן
ער ֵציילְ ט ֶמען עֶ ס פַ ְ
ָהאט ָצרוֹת ֶד ְ
וערט ֶמען
ער ְשׁ ְטןְ ,מ ֵמילָ א וֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן.
דוּרכְ ֶדעם נֶ ענְ ֶטער צוּם ֵאייבֶּ ְ
ְ

פר˘˙ ˘מו˙

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ כַ ֲא ֶשׁר
יְ עַ נּוּ אֹתוֹ כֵּ ן יִ ְרבֶּ ה וְ כֵ ן יִ פְ רֹץ,
וִ וי ֶמער ֶמען ָהאט גֶ עפַּ יינִ יגְ ט ִדי ִא ְידן
עסער אוּן ָחשׁוּבֶ 'ער זֶ ענֶ ען
ַאלְ ץ גְ ֶר ֶ
ייסט זֵ יי ָהאבְּ ן
וארןָ ,דאס ֵה ְ
זֵ יי גֶ עוָ ְ
סוּרים
עמן ִדי יִ ִ
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען ָאנְ צוּנֶ ְ
אוֹיף ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועגִ ,אין ִדי
סוּרים ָהאט זֵ יי נֶ ענְ ֶטער גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט
יִ ִ
ער ְשׁ ְטןָ ,דאס ִאיז וָ ואס
צוּם ֵאייבֶּ ְ
וייטער ,וַ יּ ֵָאנְ חוּ
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט וַ ֶ
בְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִמן ָה ֲעב ָֹדה וַ יִּ זְ עָ קוּ וַ ַתּעַ ל
הים ִמן ָה ֲעב ָֹדה ,זֵ יי
ַשׁוְ עָ ָתם ֶאל ָה ֱא ִ
ער ֶקענְ ט ַאז עֶ ס ִאיז ָדא נָ אר
ָהאבְּ ן ַאנֶ ְ
עטן ֶדעם
ֵאיין עֵ ָצה צוּ ְשׁ ֵרייעֶ ן אוּן בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן וֶ וען ֶמען ָהאט ָצרוֹת
ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ ֶדעם ִאיז
סוּרים ,וָ ואס ְ
אוּן יִ ִ
אקע גֶ עוֶ וען ִדי יְ שׁוּעָ ה.
ַט ֶ
ישׁיתְ ,שׁמוֹת ,תשנ"א(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוֹך ַהנַ ַחל ְס ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וָ ≈‡ ָר‡
ֹאמר
משׁה וַ יּ ֶ
קים ֶאל ֶ
וַ יְ ַדבֵּ ר ֱא ִ
ֵאלָ יו ֲאנִ י ה'ֶ .דער פָּ סוּק
קים"
"א ִ
אמען ֱ
יטן נָ ֶ
ֵהייבְּ ט ָאן ִמ ְ
וָ ואס ָדאס וַ וייזְ ט אוֹיף ִמ ַדת ַה ִדין,
אמען
יטן נָ ֶ
אוּן ֶדער פָּ סוּק עֶ נְ ִדיגְ ט ִמ ְ
"ה'" וָ ואס ָדאס וַ וייזְ ט אוֹיף ִמ ַדת
ַה ֶח ֶסד וְ ַר ֲח ִמים.

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן נ"ב(ָ :דאס וָ ואס
ֲ
ישׁט ֵאייבִּ יג
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֶמען פַ ְ
ער ְשׁ ְטנְ ס וֶ ועגְ ןִ ,איז
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
ַא ֵשׁיינְ ַקייט פַ ְ
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נח

ישׁט פְ ֶרעגְ ן
ערפַ אר זָ אלְ ְסטוּ נִ ְ
ֶד ְ
ַקיין ַק ְשׁיוֹת אוֹיפְ ן
עהט
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ֲאפִ ילוּ עֶ ס זֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיס וִ וי עֶ ס ִאיז ְשׁלֶ עכְ טִ ,איז ַאלֶ עס
נָ אר בְּ ַר ֲח ִמים וְ ַח ָס ִדים ,נָ אר פַ אר ִדי
ישׁע ִקינְ ֶדער.
טוֹבָ ה פוּן ִא ִיד ֶ

וַ וייל אוֹיבּ ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואלְ ט
ארוָ ואס
אר ְשׁ ַטאנֶ ען פּוּנְ ְק ְטלִ י פַ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער טוּט ַאזוֹי ,וָ ואלְ ט
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
עמיינְ ט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס גֶ ֵ
ָהאט ַחס וְ ָשׁלוֹם ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ֵשׂכֶ ל וִ וי
ֶדעם ֶמענְ ְטשָׁ ,אבֶּ ער ַאזוֹי וִ וי ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדאְ קלוּגֶ ער
ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטייט ֶמען
ערפַ אר פַ ְ
פוּן אוּנְ זֶ ,ד ְ
ישׁט זַ יינֶ ע וֶ ועגְ ן.
נִ ְ

ישׁית וָ ֵא ָרא תשס"ז(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
76

עהט ַא ָמאל
ערפַ אר ֲאפִ ילוּ עֶ ס זֶ ְ
ֶד ְ
ארן ֶמענְ ְטשַׁ ,אז
אוֹיס פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער טוּט ִאים עֶ פֶּ עס
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטס,
ְשׁלֶ עכְ ְטסִ ,איז עֶ ס בֶּ ֱא ֶמת נָ אר ְ
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ר עֶ ס.
ישׁט ֵאייבִּ יג פַ ְ
נָ אר נִ ְ

רוּח
משׁה ִמקּ ֶֹצר ַ
וְ א ָשׁ ְמעוּ ֶאל ֶ
וּמ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁהֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער
ֵ
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
פ"ו(ָ :דאס וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ֵמיינֶ ען
ַאז ֶמען ֶקען נָ אר ִדינֶ ען ֶדעם
וערע זַ אכְ ן,
ער ְשׁ ְטן ִמיט ְשׁוֶ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
אס ְטן אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן,
וִ וי לְ ָמ ָשׁל פַ ְ
ישׁט
קוּמט וַ וייל ֶמען ָהאט נִ ְ
ָדאס ְ
ארע ֵריינֶ ע ֱאמוּנָ ה.
ַקיין ְקלָ ֶ

"ד ֶּבר ִאתּוֹ ִמ ְשׁפָּ ט עַ ל
ַר ִשׁ"י זָ אגְ טִ :
לוֹמר לָ ָמה
ֶשׁ ִה ְק ָשׁה לְ ַדבֵּ ר וְ ַ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
עוֹתה"ֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ַה ֵר ָ
עדט צוּ ִאים ְשׁ ְט ֶרענְ ג ,וַ וייל
ער ְ
גֶ ֶ
עֶ ר ָהאט גֶ עפְ ֶרעגְ ט ַק ְשׁיוֹת אוֹיפְ ן
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

אוּן ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ ַא ֶמענְ ְטשׁ גְ לֵ ייבְּ ט
ער ְשׁ ְטן ,גְ לֵ ייבְּ ט
יָ א ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ִאין זִ יָ ,דאס
עֶ ר ָאבֶּ ער נִ ְ
ישׁט ַאז ֶדער
ייסט עֶ ר גְ לֵ ייבְּ ט נִ ְ
ֵה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ַהנָ ָאה פוּן ִאים,
ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ַדוְ ָקא
ערפַ אר זוּכְ ט עֶ ר צוּ ְ
אוּן ֶד ְ
אס ְטן אוּן זִ י
וערע ֲעבוֹדוֹת ,צוּ פַ ְ
ְשׁוֶ ֶ
ְמ ַסגֵ ף זַ יין ,וַ וייל עֶ ר ְט ַראכְ טַ ,אז נָ אר
ער ְשׁ ֶטער ַהנָ ָאה
ַאזוֹי וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָהאבְּ ן פוּן ִאים.

רוּמז ִאין פָּ סוּק,
ָדאס ִאיז ְמ ָ
משׁה,
ֶ
קים ֶאל
וַ יְ ַדבֵּ ר ֱא ִ
עדט
ער ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֶ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
משׁהִ ,מיט ִמ ַדת ַה ִדין,
ְשׁ ְט ֶרענְ ג צוּ ֶ
"אנִ י
ָאבֶּ ער עֶ ר ָהאט ִאים גֶ עזָ אגְ טֲ ,
ויסן ַאז ֲאפִ ילוּ עֶ ס
ה" ,דוּ זָ אלְ ְסט וִ ְ
עהט אוֹיס ְשׁלֶ עכְ טִ ,איז עֶ ס בֶּ ֱא ֶמת
זֶ ְ
ִמ ַדת ָה ַר ֲח ִמים.
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וַ וייל אוֹיבּ ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואלְ ט
ארוָ ואס
אר ְשׁ ַטאנֶ ען פּוּנְ ְק ְטלִ י פַ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער טוּט ַאזוֹי ,וָ ואלְ ט
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
עמיינְ ט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס גֶ ֵ
ָהאט ַחס וְ ָשׁלוֹם ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ֵשׂכֶ ל וִ וי
ֶדעם ֶמענְ ְטשָׁ ,אבֶּ ער ַאזוֹי וִ וי ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדאְ קלוּגֶ ער
ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטייט ֶמען
ערפַ אר פַ ְ
פוּן אוּנְ זֶ ,ד ְ
ישׁט זַ יינֶ ע וֶ ועגְ ן.
נִ ְ
עהט ַא ָמאל
ערפַ אר ֲאפִ ילוּ עֶ ס זֶ ְ
ֶד ְ
ארן ֶמענְ ְטשַׁ ,אז
אוֹיס פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער טוּט ִאים עֶ פֶּ עס
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטס,
ְשׁלֶ עכְ ְטסִ ,איז עֶ ס בֶּ ֱא ֶמת נָ אר ְ
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ר עֶ ס.
ישׁט ֵאייבִּ יג פַ ְ
נָ אר נִ ְ
"ד ֶּבר ִאתּוֹ ִמ ְשׁפָּ ט עַ ל
ַר ִשׁ"י זָ אגְ טִ :
לוֹמר לָ ָמה
ֶשׁ ִה ְק ָשׁה לְ ַדבֵּ ר וְ ַ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
עוֹתה"ֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ַה ֵר ָ
עדט צוּ ִאים ְשׁ ְט ֶרענְ ג ,וַ וייל
ער ְ
גֶ ֶ
עֶ ר ָהאט גֶ עפְ ֶרעגְ ט ַק ְשׁיוֹת אוֹיפְ ן
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
רוּמז ִאין פָּ סוּק,
ָדאס ִאיז ְמ ָ
משׁה,
ֶ
קים ֶאל
וַ יְ ַדבֵּ ר ֱא ִ
עדט
ער ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֶ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
משׁהִ ,מיט ִמ ַדת ַה ִדין,
ְשׁ ְט ֶרענְ ג צוּ ֶ
"אנִ י
ָאבֶּ ער עֶ ר ָהאט ִאים גֶ עזָ אגְ טֲ ,
ויסן ַאז ֲאפִ ילוּ עֶ ס
ה" ,דוּ זָ אלְ ְסט וִ ְ
עהט אוֹיס ְשׁלֶ עכְ טִ ,איז עֶ ס בֶּ ֱא ֶמת
זֶ ְ
ִמ ַדת ָה ַר ֲח ִמים.
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פר˘˙ ו‡ר‡

ישׁט פְ ֶרעגְ ן
ערפַ אר זָ אלְ ְסטוּ נִ ְ
ֶד ְ
ַקיין ַק ְשׁיוֹת אוֹיפְ ן
עהט
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ֲאפִ ילוּ עֶ ס זֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיס וִ וי עֶ ס ִאיז ְשׁלֶ עכְ טִ ,איז ַאלֶ עס
נָ אר בְּ ַר ֲח ִמים וְ ַח ָס ִדים ,נָ אר פַ אר ִדי
ישׁע ִקינְ ֶדער.
טוֹבָ ה פוּן ִא ִיד ֶ
ישׁית וָ ֵא ָרא תשס"ז(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
76

רוּח
משׁה ִמקּ ֶֹצר ַ
וְ א ָשׁ ְמעוּ ֶאל ֶ
וּמ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁהֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער
ֵ
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
פ"ו(ָ :דאס וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ֵמיינֶ ען
ַאז ֶמען ֶקען נָ אר ִדינֶ ען ֶדעם
וערע זַ אכְ ן,
ער ְשׁ ְטן ִמיט ְשׁוֶ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
אס ְטן אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן,
וִ וי לְ ָמ ָשׁל פַ ְ
ישׁט
קוּמט וַ וייל ֶמען ָהאט נִ ְ
ָדאס ְ
ארע ֵריינֶ ע ֱאמוּנָ ה.
ַקיין ְקלָ ֶ
אוּן ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ ַא ֶמענְ ְטשׁ גְ לֵ ייבְּ ט
ער ְשׁ ְטן ,גְ לֵ ייבְּ ט
יָ א ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ִאין זִ יָ ,דאס
עֶ ר ָאבֶּ ער נִ ְ
ישׁט ַאז ֶדער
ייסט עֶ ר גְ לֵ ייבְּ ט נִ ְ
ֵה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ַהנָ ָאה פוּן ִאים,
ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ַדוְ ָקא
ערפַ אר זוּכְ ט עֶ ר צוּ ְ
אוּן ֶד ְ
אס ְטן אוּן זִ י
וערע ֲעבוֹדוֹת ,צוּ פַ ְ
ְשׁוֶ ֶ
ְמ ַסגֵ ף זַ יין ,וַ וייל עֶ ר ְט ַראכְ טַ ,אז נָ אר
ער ְשׁ ֶטער ַהנָ ָאה
ַאזוֹי וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָהאבְּ ן פוּן ִאים.
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נח

ישׁט פְ ֶרעגְ ן
ערפַ אר זָ אלְ ְסטוּ נִ ְ
ֶד ְ
ַקיין ַק ְשׁיוֹת אוֹיפְ ן
עהט
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ֲאפִ ילוּ עֶ ס זֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיס וִ וי עֶ ס ִאיז ְשׁלֶ עכְ טִ ,איז ַאלֶ עס
נָ אר בְּ ַר ֲח ִמים וְ ַח ָס ִדים ,נָ אר פַ אר ִדי
ישׁע ִקינְ ֶדער.
טוֹבָ ה פוּן ִא ִיד ֶ

וַ וייל אוֹיבּ ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואלְ ט
ארוָ ואס
אר ְשׁ ַטאנֶ ען פּוּנְ ְק ְטלִ י פַ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער טוּט ַאזוֹי ,וָ ואלְ ט
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
עמיינְ ט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס גֶ ֵ
ָהאט ַחס וְ ָשׁלוֹם ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ֵשׂכֶ ל וִ וי
ֶדעם ֶמענְ ְטשָׁ ,אבֶּ ער ַאזוֹי וִ וי ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדאְ קלוּגֶ ער
ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטייט ֶמען
ערפַ אר פַ ְ
פוּן אוּנְ זֶ ,ד ְ
ישׁט זַ יינֶ ע וֶ ועגְ ן.
נִ ְ

ישׁית וָ ֵא ָרא תשס"ז(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
76

עהט ַא ָמאל
ערפַ אר ֲאפִ ילוּ עֶ ס זֶ ְ
ֶד ְ
ארן ֶמענְ ְטשַׁ ,אז
אוֹיס פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער טוּט ִאים עֶ פֶּ עס
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטס,
ְשׁלֶ עכְ ְטסִ ,איז עֶ ס בֶּ ֱא ֶמת נָ אר ְ
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ר עֶ ס.
ישׁט ֵאייבִּ יג פַ ְ
נָ אר נִ ְ

רוּח
משׁה ִמקּ ֶֹצר ַ
וְ א ָשׁ ְמעוּ ֶאל ֶ
וּמ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁהֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער
ֵ
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
פ"ו(ָ :דאס וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ֵמיינֶ ען
ַאז ֶמען ֶקען נָ אר ִדינֶ ען ֶדעם
וערע זַ אכְ ן,
ער ְשׁ ְטן ִמיט ְשׁוֶ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
אס ְטן אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן,
וִ וי לְ ָמ ָשׁל פַ ְ
ישׁט
קוּמט וַ וייל ֶמען ָהאט נִ ְ
ָדאס ְ
ארע ֵריינֶ ע ֱאמוּנָ ה.
ַקיין ְקלָ ֶ

"ד ֶּבר ִאתּוֹ ִמ ְשׁפָּ ט עַ ל
ַר ִשׁ"י זָ אגְ טִ :
לוֹמר לָ ָמה
ֶשׁ ִה ְק ָשׁה לְ ַדבֵּ ר וְ ַ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
עוֹתה"ֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ַה ֵר ָ
עדט צוּ ִאים ְשׁ ְט ֶרענְ ג ,וַ וייל
ער ְ
גֶ ֶ
עֶ ר ָהאט גֶ עפְ ֶרעגְ ט ַק ְשׁיוֹת אוֹיפְ ן
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

אוּן ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ ַא ֶמענְ ְטשׁ גְ לֵ ייבְּ ט
ער ְשׁ ְטן ,גְ לֵ ייבְּ ט
יָ א ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ִאין זִ יָ ,דאס
עֶ ר ָאבֶּ ער נִ ְ
ישׁט ַאז ֶדער
ייסט עֶ ר גְ לֵ ייבְּ ט נִ ְ
ֵה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ַהנָ ָאה פוּן ִאים,
ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ַדוְ ָקא
ערפַ אר זוּכְ ט עֶ ר צוּ ְ
אוּן ֶד ְ
אס ְטן אוּן זִ י
וערע ֲעבוֹדוֹת ,צוּ פַ ְ
ְשׁוֶ ֶ
ְמ ַסגֵ ף זַ יין ,וַ וייל עֶ ר ְט ַראכְ טַ ,אז נָ אר
ער ְשׁ ֶטער ַהנָ ָאה
ַאזוֹי וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָהאבְּ ן פוּן ִאים.

רוּמז ִאין פָּ סוּק,
ָדאס ִאיז ְמ ָ
משׁה,
ֶ
קים ֶאל
וַ יְ ַדבֵּ ר ֱא ִ
עדט
ער ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֶ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
משׁהִ ,מיט ִמ ַדת ַה ִדין,
ְשׁ ְט ֶרענְ ג צוּ ֶ
"אנִ י
ָאבֶּ ער עֶ ר ָהאט ִאים גֶ עזָ אגְ טֲ ,
ויסן ַאז ֲאפִ ילוּ עֶ ס
ה" ,דוּ זָ אלְ ְסט וִ ְ
עהט אוֹיס ְשׁלֶ עכְ טִ ,איז עֶ ס בֶּ ֱא ֶמת
זֶ ְ
ִמ ַדת ָה ַר ֲח ִמים.
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וַ וייל אוֹיבּ ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואלְ ט
ארוָ ואס
אר ְשׁ ַטאנֶ ען פּוּנְ ְק ְטלִ י פַ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער טוּט ַאזוֹי ,וָ ואלְ ט
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
עמיינְ ט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס גֶ ֵ
ָהאט ַחס וְ ָשׁלוֹם ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ֵשׂכֶ ל וִ וי
ֶדעם ֶמענְ ְטשָׁ ,אבֶּ ער ַאזוֹי וִ וי ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדאְ קלוּגֶ ער
ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטייט ֶמען
ערפַ אר פַ ְ
פוּן אוּנְ זֶ ,ד ְ
ישׁט זַ יינֶ ע וֶ ועגְ ן.
נִ ְ
עהט ַא ָמאל
ערפַ אר ֲאפִ ילוּ עֶ ס זֶ ְ
ֶד ְ
ארן ֶמענְ ְטשַׁ ,אז
אוֹיס פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער טוּט ִאים עֶ פֶּ עס
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטס,
ְשׁלֶ עכְ ְטסִ ,איז עֶ ס בֶּ ֱא ֶמת נָ אר ְ
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ר עֶ ס.
ישׁט ֵאייבִּ יג פַ ְ
נָ אר נִ ְ
"ד ֶּבר ִאתּוֹ ִמ ְשׁפָּ ט עַ ל
ַר ִשׁ"י זָ אגְ טִ :
לוֹמר לָ ָמה
ֶשׁ ִה ְק ָשׁה לְ ַדבֵּ ר וְ ַ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
עוֹתה"ֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ַה ֵר ָ
עדט צוּ ִאים ְשׁ ְט ֶרענְ ג ,וַ וייל
ער ְ
גֶ ֶ
עֶ ר ָהאט גֶ עפְ ֶרעגְ ט ַק ְשׁיוֹת אוֹיפְ ן
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
רוּמז ִאין פָּ סוּק,
ָדאס ִאיז ְמ ָ
משׁה,
ֶ
קים ֶאל
וַ יְ ַדבֵּ ר ֱא ִ
עדט
ער ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֶ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
משׁהִ ,מיט ִמ ַדת ַה ִדין,
ְשׁ ְט ֶרענְ ג צוּ ֶ
"אנִ י
ָאבֶּ ער עֶ ר ָהאט ִאים גֶ עזָ אגְ טֲ ,
ויסן ַאז ֲאפִ ילוּ עֶ ס
ה" ,דוּ זָ אלְ ְסט וִ ְ
עהט אוֹיס ְשׁלֶ עכְ טִ ,איז עֶ ס בֶּ ֱא ֶמת
זֶ ְ
ִמ ַדת ָה ַר ֲח ִמים.

פר˘˙ ו‡ר‡

נח

פר˘˙ ו‡ר‡

ישׁט פְ ֶרעגְ ן
ערפַ אר זָ אלְ ְסטוּ נִ ְ
ֶד ְ
ַקיין ַק ְשׁיוֹת אוֹיפְ ן
עהט
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ֲאפִ ילוּ עֶ ס זֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיס וִ וי עֶ ס ִאיז ְשׁלֶ עכְ טִ ,איז ַאלֶ עס
נָ אר בְּ ַר ֲח ִמים וְ ַח ָס ִדים ,נָ אר פַ אר ִדי
ישׁע ִקינְ ֶדער.
טוֹבָ ה פוּן ִא ִיד ֶ
ישׁית וָ ֵא ָרא תשס"ז(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
76

רוּח
משׁה ִמקּ ֶֹצר ַ
וְ א ָשׁ ְמעוּ ֶאל ֶ
וּמ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁהֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער
ֵ
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
פ"ו(ָ :דאס וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ֵמיינֶ ען
ַאז ֶמען ֶקען נָ אר ִדינֶ ען ֶדעם
וערע זַ אכְ ן,
ער ְשׁ ְטן ִמיט ְשׁוֶ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
אס ְטן אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן,
וִ וי לְ ָמ ָשׁל פַ ְ
ישׁט
קוּמט וַ וייל ֶמען ָהאט נִ ְ
ָדאס ְ
ארע ֵריינֶ ע ֱאמוּנָ ה.
ַקיין ְקלָ ֶ
אוּן ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ ַא ֶמענְ ְטשׁ גְ לֵ ייבְּ ט
ער ְשׁ ְטן ,גְ לֵ ייבְּ ט
יָ א ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ִאין זִ יָ ,דאס
עֶ ר ָאבֶּ ער נִ ְ
ישׁט ַאז ֶדער
ייסט עֶ ר גְ לֵ ייבְּ ט נִ ְ
ֵה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ַהנָ ָאה פוּן ִאים,
ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ַדוְ ָקא
ערפַ אר זוּכְ ט עֶ ר צוּ ְ
אוּן ֶד ְ
אס ְטן אוּן זִ י
וערע ֲעבוֹדוֹת ,צוּ פַ ְ
ְשׁוֶ ֶ
ְמ ַסגֵ ף זַ יין ,וַ וייל עֶ ר ְט ַראכְ טַ ,אז נָ אר
ער ְשׁ ֶטער ַהנָ ָאה
ַאזוֹי וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָהאבְּ ן פוּן ִאים.
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נט

ָאבֶּ ער וֶ וען ֶמען ָהאט ִדי ֵריינֶ ע
ער ְשׁ ְטן,
ֱאמוּנָ ה ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶמען גְ לֵ ייבְּ ט ִאין זִ יַ אלֵ יין:
ער ְשׁ ֶטער ָהאט אוֹי
יָ אֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס ֶקען
פוּן ִמיר ַהנָ ָאהֶ ,ד ָ
ער ְשׁ ְטן ִמיט
ֶמען ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וייסט
עדע זַ א ,וַ וייל וֶ וען ֶמען וֵ ְ
יֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
וֶ וען ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ַהנָ ָאה ,פוּן ִדי
שׁוּטע
ישׁ ֵקייט ,אוּן ִדי פָּ ֶ
שׁוּטע ִא ִיד ְ
פָּ ֶ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמען טוּט ,וָ ואלְ ט זִ יך
יידט ִמיט זַ יין
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ גֶ עפְ ֵר ְ
שׁוּט'ע ֶאמוּנָ הִ ,מיט זַ יין ִצ ִיצית,
פָּ ֶ
ארד אוּן פֵּ אוֹתִ ,מיט
ִמיט ַזיין בָּ ְ
וייטער,
יטן ַשׁבָּ ת ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
זַ יין ִה ְ
אוּן עֶ ר וָ ואלְ ט ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֶ עוֶ וען
ערלִ ישׁ פְ ֵריילִ יִ מיט ֶדעם
אוֹיס ֶט ְ
ְ
אוּן עֶ ר וָ ואלְ ט ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֶ עוֶ וען
ערלִ ישׁ פְ ֵריילִ יִ מיט ֶדעם.
אוֹיס ֶט ְ
ְ

וּמ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁהָ ,האבְּ ן זֵ יי
ערפַ ארֵ ,
ֶד ְ
עמיינְ ט ַאז ֶמען ֶקען נָ אר ִדינֶ ען
גֶ ֵ
וערע
ער ְשׁ ְטן ִמיט ְשׁוֶ ֶ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֲעבוֹדוֹת.
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
וָ ֵא ָרא תש"ע(
76

וְ ַשׂ ְמ ִתּי פְ ֻדת בֵּ ין עַ ִמּי וּבֵ ין עַ ֶמּ
לְ ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹת ַהזֶּ ה.
טּוּרים בְּ ֶרענְ גְ ט ַא
ֶדער בַּ עַ ל ַה ִ
עצער וִ וי עֶ ס
סוֹרה ,נָ אְ צוֵ ויי פְּ לֶ ֶ
ְמ ָ
וארט "פְּ דוּת" ,פְּ דוּת
ְשׁ ֵטייט ֶדער וָ ְ
ָשׁלַ ח לְ עַ מּוֹ ְ)תּ ִהילִ ים קי"ד( ,וְ ַה ְרבֵּ ה
עִ מּוֹ פְ דוּת ְ)תּ ִהילִ ים ק"ל(.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן כ"ח( :עֶ ס ִאיז
ֲ
ָדא ַא ַסאִ מינֵ י תּוֹרוֹת ,עֶ ס ִאיז ָדא
תּוֹרוֹת וָ ואס ֶמען ֶמעג ְשׁ ַרייבְּ ן ,אוּן
עֶ ס ִאיז ָדא תּוֹרוֹת וָ ואס ֶמען ָטאר
וייסט
ישׁט ְשׁ ַרייבְּ ן ,אוּן וֶ וער עֶ ס וֵ ְ
נִ ְ
תּוֹרה ֶמען ֶמעג
ִדי ִחילוּק וֶ ועלְ כֶ ע ָ
ער ֶקענֶ ען ַא ִאיד
ְשׁ ַרייבְּ ן ,עֶ ר ֶקען ֶד ְ
וישׁן גוֹיִ ם.
פוּן ְצוִ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ א
משׁהִ ,די ִא ְידן
ָשׁ ְמעוּ ֶאל ֶ
משׁה
ערט צוּ ֶ
עה ְ
ישׁט צוּגֶ ֶ
ָהאבְּ ן נִ ְ
רוּח ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן
ַרבֵּ ינוִּ ,מקּ ֶֹצר ַ
עהאט ַא ְשׁוַ ואכֶ ע ֱאמוּנָ ה .וִ וי ֶדער
גֶ ַ
בוֹדה זָ ָרה ְ)תּ ִהלִ ים
פָּ סוּק זָ אגְ ט בַּ יי ֲע ָ
רוּח בָּ ֶהם ,בַּ יי
קל"ה(ַ :אף ֵאין יֶ שׁ ַ
ישׁ ָטא ַקיין
בוֹדה זָ ָרה ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ ְ
ֲע ָ
רוּח ,אוּן וֶ וען ֶמען ִאיז ְשׁוַ ואִ אין
ַ
רוּח ,אוּן
ייסט ָדאס ִמקּ ֶֹצר ַ
ֱאמוּנָ ה ֵה ְ
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ָאבֶּ ער וֶ וען ֶמען ָהאט ִדי ֵריינֶ ע
ער ְשׁ ְטן,
ֱאמוּנָ ה ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶמען גְ לֵ ייבְּ ט ִאין זִ יַ אלֵ יין:
ער ְשׁ ֶטער ָהאט אוֹי
יָ אֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס ֶקען
פוּן ִמיר ַהנָ ָאהֶ ,ד ָ
ער ְשׁ ְטן ִמיט
ֶמען ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וייסט
עדע זַ א ,וַ וייל וֶ וען ֶמען וֵ ְ
יֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
וֶ וען ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ַהנָ ָאה ,פוּן ִדי
שׁוּטע
ישׁ ֵקייט ,אוּן ִדי פָּ ֶ
שׁוּטע ִא ִיד ְ
פָּ ֶ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמען טוּט ,וָ ואלְ ט זִ יך
יידט ִמיט זַ יין
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ גֶ עפְ ֵר ְ
שׁוּט'ע ֶאמוּנָ הִ ,מיט זַ יין ִצ ִיצית,
פָּ ֶ
ארד אוּן פֵּ אוֹתִ ,מיט
ִמיט ַזיין בָּ ְ
וייטער,
יטן ַשׁבָּ ת ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
זַ יין ִה ְ
אוּן עֶ ר וָ ואלְ ט ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֶ עוֶ וען
ערלִ ישׁ פְ ֵריילִ יִ מיט ֶדעם
אוֹיס ֶט ְ
ְ
אוּן עֶ ר וָ ואלְ ט ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֶ עוֶ וען
ערלִ ישׁ פְ ֵריילִ יִ מיט ֶדעם.
אוֹיס ֶט ְ
ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ א
משׁהִ ,די ִא ְידן
ָשׁ ְמעוּ ֶאל ֶ
משׁה
ערט צוּ ֶ
עה ְ
ישׁט צוּגֶ ֶ
ָהאבְּ ן נִ ְ
רוּח ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן
ַרבֵּ ינוִּ ,מקּ ֶֹצר ַ
עהאט ַא ְשׁוַ ואכֶ ע ֱאמוּנָ ה .וִ וי ֶדער
גֶ ַ
בוֹדה זָ ָרה ְ)תּ ִהלִ ים
פָּ סוּק זָ אגְ ט בַּ יי ֲע ָ
רוּח בָּ ֶהם ,בַּ יי
קל"ה(ַ :אף ֵאין יֶ שׁ ַ
ישׁ ָטא ַקיין
בוֹדה זָ ָרה ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ ְ
ֲע ָ
רוּח ,אוּן וֶ וען ֶמען ִאיז ְשׁוַ ואִ אין
ַ
רוּח ,אוּן
ייסט ָדאס ִמקּ ֶֹצר ַ
ֱאמוּנָ ה ֵה ְ
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ַאזוֹי וִ וי ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים זָ אגְ ן
יטין סִ :דבּוּר
תוֹספוֹת גִ ִ
)מוּבָ א בְּ ְ
ארוָ ואס ָהאט ֶדער
מוּה( :פַ ְ
ַה ַמ ְת ִחיל ַא ְּת ַ
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וּמ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁהָ ,האבְּ ן זֵ יי
ערפַ ארֵ ,
ֶד ְ
עמיינְ ט ַאז ֶמען ֶקען נָ אר ִדינֶ ען
גֶ ֵ
וערע
ער ְשׁ ְטן ִמיט ְשׁוֶ ֶ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֲעבוֹדוֹת.
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
וָ ֵא ָרא תש"ע(
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וְ ַשׂ ְמ ִתּי פְ ֻדת בֵּ ין עַ ִמּי וּבֵ ין עַ ֶמּ
לְ ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹת ַהזֶּ ה.
טּוּרים בְּ ֶרענְ גְ ט ַא
ֶדער בַּ עַ ל ַה ִ
עצער וִ וי עֶ ס
סוֹרה ,נָ אְ צוֵ ויי פְּ לֶ ֶ
ְמ ָ
וארט "פְּ דוּת" ,פְּ דוּת
ְשׁ ֵטייט ֶדער וָ ְ
ָשׁלַ ח לְ עַ מּוֹ ְ)תּ ִהילִ ים קי"ד( ,וְ ַה ְרבֵּ ה
עִ מּוֹ פְ דוּת ְ)תּ ִהילִ ים ק"ל(.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן כ"ח( :עֶ ס ִאיז
ֲ
ָדא ַא ַסאִ מינֵ י תּוֹרוֹת ,עֶ ס ִאיז ָדא
תּוֹרוֹת וָ ואס ֶמען ֶמעג ְשׁ ַרייבְּ ן ,אוּן
עֶ ס ִאיז ָדא תּוֹרוֹת וָ ואס ֶמען ָטאר
וייסט
ישׁט ְשׁ ַרייבְּ ן ,אוּן וֶ וער עֶ ס וֵ ְ
נִ ְ
תּוֹרה ֶמען ֶמעג
ִדי ִחילוּק וֶ ועלְ כֶ ע ָ
ער ֶקענֶ ען ַא ִאיד
ְשׁ ַרייבְּ ן ,עֶ ר ֶקען ֶד ְ
וישׁן גוֹיִ ם.
פוּן ְצוִ ְ
ַאזוֹי וִ וי ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים זָ אגְ ן
יטין סִ :דבּוּר
תוֹספוֹת גִ ִ
)מוּבָ א בְּ ְ
ארוָ ואס ָהאט ֶדער
מוּה( :פַ ְ
ַה ַמ ְת ִחיל ַא ְּת ַ
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ָאבֶּ ער וֶ וען ֶמען ָהאט ִדי ֵריינֶ ע
ער ְשׁ ְטן,
ֱאמוּנָ ה ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶמען גְ לֵ ייבְּ ט ִאין זִ יַ אלֵ יין:
ער ְשׁ ֶטער ָהאט אוֹי
יָ אֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס ֶקען
פוּן ִמיר ַהנָ ָאהֶ ,ד ָ
ער ְשׁ ְטן ִמיט
ֶמען ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וייסט
עדע זַ א ,וַ וייל וֶ וען ֶמען וֵ ְ
יֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
וֶ וען ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ַהנָ ָאה ,פוּן ִדי
שׁוּטע
ישׁ ֵקייט ,אוּן ִדי פָּ ֶ
שׁוּטע ִא ִיד ְ
פָּ ֶ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמען טוּט ,וָ ואלְ ט זִ יך
יידט ִמיט זַ יין
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ גֶ עפְ ֵר ְ
שׁוּט'ע ֶאמוּנָ הִ ,מיט זַ יין ִצ ִיצית,
פָּ ֶ
ארד אוּן פֵּ אוֹתִ ,מיט
ִמיט ַזיין בָּ ְ
וייטער,
יטן ַשׁבָּ ת ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
זַ יין ִה ְ
אוּן עֶ ר וָ ואלְ ט ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֶ עוֶ וען
ערלִ ישׁ פְ ֵריילִ יִ מיט ֶדעם
אוֹיס ֶט ְ
ְ
אוּן עֶ ר וָ ואלְ ט ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֶ עוֶ וען
ערלִ ישׁ פְ ֵריילִ יִ מיט ֶדעם.
אוֹיס ֶט ְ
ְ

וּמ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁהָ ,האבְּ ן זֵ יי
ערפַ ארֵ ,
ֶד ְ
עמיינְ ט ַאז ֶמען ֶקען נָ אר ִדינֶ ען
גֶ ֵ
וערע
ער ְשׁ ְטן ִמיט ְשׁוֶ ֶ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֲעבוֹדוֹת.
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
וָ ֵא ָרא תש"ע(
76

וְ ַשׂ ְמ ִתּי פְ ֻדת בֵּ ין עַ ִמּי וּבֵ ין עַ ֶמּ
לְ ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹת ַהזֶּ ה.
טּוּרים בְּ ֶרענְ גְ ט ַא
ֶדער בַּ עַ ל ַה ִ
עצער וִ וי עֶ ס
סוֹרה ,נָ אְ צוֵ ויי פְּ לֶ ֶ
ְמ ָ
וארט "פְּ דוּת" ,פְּ דוּת
ְשׁ ֵטייט ֶדער וָ ְ
ָשׁלַ ח לְ עַ מּוֹ ְ)תּ ִהילִ ים קי"ד( ,וְ ַה ְרבֵּ ה
עִ מּוֹ פְ דוּת ְ)תּ ִהילִ ים ק"ל(.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן כ"ח( :עֶ ס ִאיז
ֲ
ָדא ַא ַסאִ מינֵ י תּוֹרוֹת ,עֶ ס ִאיז ָדא
תּוֹרוֹת וָ ואס ֶמען ֶמעג ְשׁ ַרייבְּ ן ,אוּן
עֶ ס ִאיז ָדא תּוֹרוֹת וָ ואס ֶמען ָטאר
וייסט
ישׁט ְשׁ ַרייבְּ ן ,אוּן וֶ וער עֶ ס וֵ ְ
נִ ְ
תּוֹרה ֶמען ֶמעג
ִדי ִחילוּק וֶ ועלְ כֶ ע ָ
ער ֶקענֶ ען ַא ִאיד
ְשׁ ַרייבְּ ן ,עֶ ר ֶקען ֶד ְ
וישׁן גוֹיִ ם.
פוּן ְצוִ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ א
משׁהִ ,די ִא ְידן
ָשׁ ְמעוּ ֶאל ֶ
משׁה
ערט צוּ ֶ
עה ְ
ישׁט צוּגֶ ֶ
ָהאבְּ ן נִ ְ
רוּח ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן
ַרבֵּ ינוִּ ,מקּ ֶֹצר ַ
עהאט ַא ְשׁוַ ואכֶ ע ֱאמוּנָ ה .וִ וי ֶדער
גֶ ַ
בוֹדה זָ ָרה ְ)תּ ִהלִ ים
פָּ סוּק זָ אגְ ט בַּ יי ֲע ָ
רוּח בָּ ֶהם ,בַּ יי
קל"ה(ַ :אף ֵאין יֶ שׁ ַ
ישׁ ָטא ַקיין
בוֹדה זָ ָרה ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ ְ
ֲע ָ
רוּח ,אוּן וֶ וען ֶמען ִאיז ְשׁוַ ואִ אין
ַ
רוּח ,אוּן
ייסט ָדאס ִמקּ ֶֹצר ַ
ֱאמוּנָ ה ֵה ְ
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ָאבֶּ ער וֶ וען ֶמען ָהאט ִדי ֵריינֶ ע
ער ְשׁ ְטן,
ֱאמוּנָ ה ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶמען גְ לֵ ייבְּ ט ִאין זִ יַ אלֵ יין:
ער ְשׁ ֶטער ָהאט אוֹי
יָ אֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס ֶקען
פוּן ִמיר ַהנָ ָאהֶ ,ד ָ
ער ְשׁ ְטן ִמיט
ֶמען ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וייסט
עדע זַ א ,וַ וייל וֶ וען ֶמען וֵ ְ
יֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
וֶ וען ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ַהנָ ָאה ,פוּן ִדי
שׁוּטע
ישׁ ֵקייט ,אוּן ִדי פָּ ֶ
שׁוּטע ִא ִיד ְ
פָּ ֶ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמען טוּט ,וָ ואלְ ט זִ יך
יידט ִמיט זַ יין
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ גֶ עפְ ֵר ְ
שׁוּט'ע ֶאמוּנָ הִ ,מיט זַ יין ִצ ִיצית,
פָּ ֶ
ארד אוּן פֵּ אוֹתִ ,מיט
ִמיט ַזיין בָּ ְ
וייטער,
יטן ַשׁבָּ ת ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
זַ יין ִה ְ
אוּן עֶ ר וָ ואלְ ט ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֶ עוֶ וען
ערלִ ישׁ פְ ֵריילִ יִ מיט ֶדעם
אוֹיס ֶט ְ
ְ
אוּן עֶ ר וָ ואלְ ט ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֶ עוֶ וען
ערלִ ישׁ פְ ֵריילִ יִ מיט ֶדעם.
אוֹיס ֶט ְ
ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ א
משׁהִ ,די ִא ְידן
ָשׁ ְמעוּ ֶאל ֶ
משׁה
ערט צוּ ֶ
עה ְ
ישׁט צוּגֶ ֶ
ָהאבְּ ן נִ ְ
רוּח ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן
ַרבֵּ ינוִּ ,מקּ ֶֹצר ַ
עהאט ַא ְשׁוַ ואכֶ ע ֱאמוּנָ ה .וִ וי ֶדער
גֶ ַ
בוֹדה זָ ָרה ְ)תּ ִהלִ ים
פָּ סוּק זָ אגְ ט בַּ יי ֲע ָ
רוּח בָּ ֶהם ,בַּ יי
קל"ה(ַ :אף ֵאין יֶ שׁ ַ
ישׁ ָטא ַקיין
בוֹדה זָ ָרה ִאיז בִּ כְ לַ ל נִ ְ
ֲע ָ
רוּח ,אוּן וֶ וען ֶמען ִאיז ְשׁוַ ואִ אין
ַ
רוּח ,אוּן
ייסט ָדאס ִמקּ ֶֹצר ַ
ֱאמוּנָ ה ֵה ְ
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ַאזוֹי וִ וי ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים זָ אגְ ן

יטין סִ :דבּוּר
תוֹספוֹת גִ ִ
)מוּבָ א בְּ ְ
ארוָ ואס ָהאט ֶדער
מוּה( :פַ ְ
ַה ַמ ְת ִחיל ַא ְּת ַ

נט
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וּמ ֲעב ָֹדה ָק ָשׁהָ ,האבְּ ן זֵ יי
ערפַ ארֵ ,
ֶד ְ
עמיינְ ט ַאז ֶמען ֶקען נָ אר ִדינֶ ען
גֶ ֵ
וערע
ער ְשׁ ְטן ִמיט ְשׁוֶ ֶ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֲעבוֹדוֹת.
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
וָ ֵא ָרא תש"ע(
76

וְ ַשׂ ְמ ִתּי פְ ֻדת בֵּ ין עַ ִמּי וּבֵ ין עַ ֶמּ
לְ ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹת ַהזֶּ ה.
טּוּרים בְּ ֶרענְ גְ ט ַא
ֶדער בַּ עַ ל ַה ִ
עצער וִ וי עֶ ס
סוֹרה ,נָ אְ צוֵ ויי פְּ לֶ ֶ
ְמ ָ
וארט "פְּ דוּת" ,פְּ דוּת
ְשׁ ֵטייט ֶדער וָ ְ
ָשׁלַ ח לְ עַ מּוֹ ְ)תּ ִהילִ ים קי"ד( ,וְ ַה ְרבֵּ ה
עִ מּוֹ פְ דוּת ְ)תּ ִהילִ ים ק"ל(.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן כ"ח( :עֶ ס ִאיז
ֲ
ָדא ַא ַסאִ מינֵ י תּוֹרוֹת ,עֶ ס ִאיז ָדא
תּוֹרוֹת וָ ואס ֶמען ֶמעג ְשׁ ַרייבְּ ן ,אוּן
עֶ ס ִאיז ָדא תּוֹרוֹת וָ ואס ֶמען ָטאר
וייסט
ישׁט ְשׁ ַרייבְּ ן ,אוּן וֶ וער עֶ ס וֵ ְ
נִ ְ
תּוֹרה ֶמען ֶמעג
ִדי ִחילוּק וֶ ועלְ כֶ ע ָ
ער ֶקענֶ ען ַא ִאיד
ְשׁ ַרייבְּ ן ,עֶ ר ֶקען ֶד ְ
וישׁן גוֹיִ ם.
פוּן ְצוִ ְ
ַאזוֹי וִ וי ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים זָ אגְ ן

יטין סִ :דבּוּר
תוֹספוֹת גִ ִ
)מוּבָ א בְּ ְ
ארוָ ואס ָהאט ֶדער
מוּה( :פַ ְ
ַה ַמ ְת ִחיל ַא ְּת ַ
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ס

וִ וי אוֹי בְּ ֶרענְ גְ ט עֶ ס גֶ עלְ ט וִ וי
אשׁית מ"ג(ֶּ :כ ֶסף
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
ִמ ְשׁנֶ הֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י פִּ נְ ָחס'ל
"מ ְשׁנָ ה" ִאיז
אר ֶיצער זָ אגְ ט ַאז ִ
ָק ִ
ימ ְט ִריָּ א "פַּ ְרנָ ָסה" ,עֶ ס בְּ ֶרענְ גְ ט
בְּ גִ ַ
פַּ ְרנָ ָסהֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )וַ יִ ְק ָרא
ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה ז' ִס ָימן ג'(ִ :די ִא ְידן וֶ ועלְ ן
רוֹיסגֵ יין פוּן גָ לוּת נָ אר ִאין זְ כוּת
ַא ְ
ערנֶ ען ִמ ְשׁנַ יוֹת.
פוּן לֶ ְ

תּוֹרה
ער ְשׁ ֶטער גֶ עגֶ עבְּ ן ִדי ָ
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיסענְ וֵ ויינִ יג? ַאז ִדי
ֶ
ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה
עמען
ישׁט ֶקענֶ ען נֶ ֶ
גוֹיִ ם זָ אלְ ן עֶ ס נִ ְ
דוּרִ די
עהט ֶמעןַ ,אז ְ
פַ אר זִ י .זֶ ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה ,וָ ואס ֶמען ָהאט
ָ
ישׁט ָאפְּ גֶ ְ
נִ ְ
עשׁ ִריבְּ ןִ ,מיט ֶדעם ִאיז
ֶדער ִאיד ֶהעכֶ ער פוּנֶ עם גוֹי.
מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס נָ אֶ מער
ַ
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז ִדי עִ ָיקר
ֲח ִשׁיבוּת פוּן ַא ִאיד וֶ וענְ ְדט זִ י
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה ,וַ וייל פוּן
ִאין ִדי ָ
ישׁט
ארנִ ְ
תּוֹרה ַאלֵ יין ֶקען ֶמען גָ ְ
ִדי ָ
ויסן ,וִ וי לְ ָמ ָשׁל ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן
וִ ְ
תּוֹרה
ְתּפִ ילִ יןֶ ,קען ֶמען פוּן ִדי ָ
אר ְשׁ ֵטיין וִ וי ַאזוֹי עֶ ס
ישׁט פַ ְ
ַאלֵ יין נִ ְ
דוּרִ די ֵהיילִ יגֶ ע
ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ,נָ אר ְ
ֲחכָ ִמים וָ ואס ָהאבְּ ן ְמ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען
משׁה ַרבֵּ ינוּ
וייטן בִּ יז ֶ
ֵאיינֶ ער פוּן ְצוֵ ְ
קוּמט
וִ וי ַאזוֹי עֶ ס ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ ייןְ ,
אוֹיס ַאז ֶדער עִ ָיקר פוּן ַא ִאיד ִאיז ִדי
ארף זִ י
ערפַ אר ַד ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ הֶ ,ד ְ
ָ
ערנֶ ען
ייסן צוּ לֶ ְ
ַא ִאיד זֵ ייעֶ ר בַּ אפְ לַ ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי
ָ
פּוֹס ִקים
ֵהיילִ יגֶ ע ִמ ְשׁנַ יוֹת ,גְ ָמ ָראְ ,
אוּן ֻשׁלְ ָחן עָ רוּ.
ערנֶ ען
ארף ַא ִאיד לֶ ְ
עציעֶ ל ַד ְ
אוּן ְספֶּ ִ
ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת ,וָ ואס ָדאס
ֵהיילִ יגְ ט אוּן ֵריינִ יגְ ט ִדי נְ ָשׁ ָמה,
אוֹתיוֹת "נְ ָשׁ ָמה",
"מ ְשׁנָ ה" ִאיז ִדי ִ
ִ
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תּוֹרה
ער ְשׁ ֶטער גֶ עגֶ עבְּ ן ִדי ָ
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיסענְ וֵ ויינִ יג? ַאז ִדי
ֶ
ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה
עמען
ישׁט ֶקענֶ ען נֶ ֶ
גוֹיִ ם זָ אלְ ן עֶ ס נִ ְ
דוּרִ די
עהט ֶמעןַ ,אז ְ
פַ אר זִ י .זֶ ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה ,וָ ואס ֶמען ָהאט
ָ
ישׁט ָאפְּ גֶ ְ
נִ ְ
עשׁ ִריבְּ ןִ ,מיט ֶדעם ִאיז
ֶדער ִאיד ֶהעכֶ ער פוּנֶ עם גוֹי.
מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס נָ אֶ מער
ַ
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז ִדי עִ ָיקר
ֲח ִשׁיבוּת פוּן ַא ִאיד וֶ וענְ ְדט זִ י
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה ,וַ וייל פוּן
ִאין ִדי ָ
ישׁט
ארנִ ְ
תּוֹרה ַאלֵ יין ֶקען ֶמען גָ ְ
ִדי ָ
ויסן ,וִ וי לְ ָמ ָשׁל ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן
וִ ְ
תּוֹרה
ְתּפִ ילִ יןֶ ,קען ֶמען פוּן ִדי ָ
אר ְשׁ ֵטיין וִ וי ַאזוֹי עֶ ס
ישׁט פַ ְ
ַאלֵ יין נִ ְ
דוּרִ די ֵהיילִ יגֶ ע
ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ,נָ אר ְ
ֲחכָ ִמים וָ ואס ָהאבְּ ן ְמ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען
משׁה ַרבֵּ ינוּ
וייטן בִּ יז ֶ
ֵאיינֶ ער פוּן ְצוֵ ְ
קוּמט
וִ וי ַאזוֹי עֶ ס ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ ייןְ ,
אוֹיס ַאז ֶדער עִ ָיקר פוּן ַא ִאיד ִאיז ִדי
ארף זִ י
ערפַ אר ַד ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ הֶ ,ד ְ
ָ
ערנֶ ען
ייסן צוּ לֶ ְ
ַא ִאיד זֵ ייעֶ ר בַּ אפְ לַ ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי
ָ
פּוֹס ִקים
ֵהיילִ יגֶ ע ִמ ְשׁנַ יוֹת ,גְ ָמ ָראְ ,
אוּן ֻשׁלְ ָחן עָ רוּ.
ערנֶ ען
ארף ַא ִאיד לֶ ְ
עציעֶ ל ַד ְ
אוּן ְספֶּ ִ
ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת ,וָ ואס ָדאס
ֵהיילִ יגְ ט אוּן ֵריינִ יגְ ט ִדי נְ ָשׁ ָמה,
אוֹתיוֹת "נְ ָשׁ ָמה",
"מ ְשׁנָ ה" ִאיז ִדי ִ
ִ
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ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ ַשׂ ְמ ִתּי
פְ ֻדת בֵּ ין עַ ִמּי וּבֵ ין עַ ֶמּ ,זָ אגְ ט
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ַר ִשׁ"יֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וישׁן ִדי
ַמאכְ ן ַאן ָאפְּ ֵשׁיידוּנְ ג ְצוִ ְ
וערט
ִא ְידן אוּן ִדי גוֹיִ ם ,וָ ואס ָדאס וֶ ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ הָ ,אבֶּ ער
דוּרָ 
ָדאְ 
וארט "פְ ֻדת" ְשׁ ֵטייט ָדא ָאן
ֶדער וָ ְ
ֶדעם אוֹת ו'ֶ ,דער אוֹת ו' גֵ ייט ַארוֹיף
אוֹיף ִמ ְשׁנַ יוֹת ,וָ ואס ִאיז ִשׁ ָשׁה ִס ְד ֵרי
ייטן פֶ עלְ ט
ִמ ְשׁנָ הָ ,אבֶּ ער ַהיינְ ִטיגֶ ע ַצ ְ
קוּקט
נָ אֶ דער אוֹת ו' ,וַ וייל ַהיינְ ט ְ
ערנְ ט
ֶמען נָ אַ א ָראפּ ֵאיינֶ עם וָ ואס לֶ ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹתָ ,אבֶּ ער ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט,
לְ ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹת ַהזֶּ ה ,בַּ אלְ ד ,וֶ וען
קוּמען ,וֶ ועט שׁוֹין זַ יין
יח וֶ ועט ֶ
ָמ ִשׁ ַ
יח וֶ ועט נָ אר
ֶדער אוֹת ו' ,וַ וייל ָמ ִשׁ ַ
קוּמען ִאין זְ כוּת פוּן ִמ ְשׁנַ יוֹת ,אוּן
ֶ
עמאלְ ְט'ס וֶ ועט ֶמען שׁוֹין ַארוֹיף
ֶד ָ
ערנֶ ען
קוּקן אוּן ַמ ְח ִשׁיב זַ יין ָדאס לֶ ְ
ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹת.

ס
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וִ וי אוֹי בְּ ֶרענְ גְ ט עֶ ס גֶ עלְ ט וִ וי
אשׁית מ"ג(ֶּ :כ ֶסף
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
ִמ ְשׁנֶ הֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י פִּ נְ ָחס'ל
"מ ְשׁנָ ה" ִאיז
אר ֶיצער זָ אגְ ט ַאז ִ
ָק ִ
ימ ְט ִריָּ א "פַּ ְרנָ ָסה" ,עֶ ס בְּ ֶרענְ גְ ט
בְּ גִ ַ
פַּ ְרנָ ָסהֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )וַ יִ ְק ָרא
ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה ז' ִס ָימן ג'(ִ :די ִא ְידן וֶ ועלְ ן
רוֹיסגֵ יין פוּן גָ לוּת נָ אר ִאין זְ כוּת
ַא ְ
ערנֶ ען ִמ ְשׁנַ יוֹת.
פוּן לֶ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ ַשׂ ְמ ִתּי
פְ ֻדת בֵּ ין עַ ִמּי וּבֵ ין עַ ֶמּ ,זָ אגְ ט
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ַר ִשׁ"יֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וישׁן ִדי
ַמאכְ ן ַאן ָאפְּ ֵשׁיידוּנְ ג ְצוִ ְ
וערט
ִא ְידן אוּן ִדי גוֹיִ ם ,וָ ואס ָדאס וֶ ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ הָ ,אבֶּ ער
דוּרָ 
ָדאְ 
וארט "פְ ֻדת" ְשׁ ֵטייט ָדא ָאן
ֶדער וָ ְ
ֶדעם אוֹת ו'ֶ ,דער אוֹת ו' גֵ ייט ַארוֹיף
אוֹיף ִמ ְשׁנַ יוֹת ,וָ ואס ִאיז ִשׁ ָשׁה ִס ְד ֵרי
ייטן פֶ עלְ ט
ִמ ְשׁנָ הָ ,אבֶּ ער ַהיינְ ִטיגֶ ע ַצ ְ
קוּקט
נָ אֶ דער אוֹת ו' ,וַ וייל ַהיינְ ט ְ
ערנְ ט
ֶמען נָ אַ א ָראפּ ֵאיינֶ עם וָ ואס לֶ ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹתָ ,אבֶּ ער ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט,
לְ ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹת ַהזֶּ ה ,בַּ אלְ ד ,וֶ וען
קוּמען ,וֶ ועט שׁוֹין זַ יין
יח וֶ ועט ֶ
ָמ ִשׁ ַ
יח וֶ ועט נָ אר
ֶדער אוֹת ו' ,וַ וייל ָמ ִשׁ ַ
קוּמען ִאין זְ כוּת פוּן ִמ ְשׁנַ יוֹת ,אוּן
ֶ
עמאלְ ְט'ס וֶ ועט ֶמען שׁוֹין ַארוֹיף
ֶד ָ
ערנֶ ען
קוּקן אוּן ַמ ְח ִשׁיב זַ יין ָדאס לֶ ְ
ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹת.
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ס

וִ וי אוֹי בְּ ֶרענְ גְ ט עֶ ס גֶ עלְ ט וִ וי
אשׁית מ"ג(ֶּ :כ ֶסף
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
ִמ ְשׁנֶ הֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י פִּ נְ ָחס'ל
"מ ְשׁנָ ה" ִאיז
אר ֶיצער זָ אגְ ט ַאז ִ
ָק ִ
ימ ְט ִריָּ א "פַּ ְרנָ ָסה" ,עֶ ס בְּ ֶרענְ גְ ט
בְּ גִ ַ
פַּ ְרנָ ָסהֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )וַ יִ ְק ָרא
ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה ז' ִס ָימן ג'(ִ :די ִא ְידן וֶ ועלְ ן
רוֹיסגֵ יין פוּן גָ לוּת נָ אר ִאין זְ כוּת
ַא ְ
ערנֶ ען ִמ ְשׁנַ יוֹת.
פוּן לֶ ְ

תּוֹרה
ער ְשׁ ֶטער גֶ עגֶ עבְּ ן ִדי ָ
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיסענְ וֵ ויינִ יג? ַאז ִדי
ֶ
ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה
עמען
ישׁט ֶקענֶ ען נֶ ֶ
גוֹיִ ם זָ אלְ ן עֶ ס נִ ְ
דוּרִ די
עהט ֶמעןַ ,אז ְ
פַ אר זִ י .זֶ ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה ,וָ ואס ֶמען ָהאט
ָ
ישׁט ָאפְּ גֶ ְ
נִ ְ
עשׁ ִריבְּ ןִ ,מיט ֶדעם ִאיז
ֶדער ִאיד ֶהעכֶ ער פוּנֶ עם גוֹי.
מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס נָ אֶ מער
ַ
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז ִדי עִ ָיקר
ֲח ִשׁיבוּת פוּן ַא ִאיד וֶ וענְ ְדט זִ י
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה ,וַ וייל פוּן
ִאין ִדי ָ
ישׁט
ארנִ ְ
תּוֹרה ַאלֵ יין ֶקען ֶמען גָ ְ
ִדי ָ
ויסן ,וִ וי לְ ָמ ָשׁל ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן
וִ ְ
תּוֹרה
ְתּפִ ילִ יןֶ ,קען ֶמען פוּן ִדי ָ
אר ְשׁ ֵטיין וִ וי ַאזוֹי עֶ ס
ישׁט פַ ְ
ַאלֵ יין נִ ְ
דוּרִ די ֵהיילִ יגֶ ע
ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ,נָ אר ְ
ֲחכָ ִמים וָ ואס ָהאבְּ ן ְמ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען
משׁה ַרבֵּ ינוּ
וייטן בִּ יז ֶ
ֵאיינֶ ער פוּן ְצוֵ ְ
קוּמט
וִ וי ַאזוֹי עֶ ס ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ ייןְ ,
אוֹיס ַאז ֶדער עִ ָיקר פוּן ַא ִאיד ִאיז ִדי
ארף זִ י
ערפַ אר ַד ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ הֶ ,ד ְ
ָ
ערנֶ ען
ייסן צוּ לֶ ְ
ַא ִאיד זֵ ייעֶ ר בַּ אפְ לַ ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי
ָ
פּוֹס ִקים
ֵהיילִ יגֶ ע ִמ ְשׁנַ יוֹת ,גְ ָמ ָראְ ,
אוּן ֻשׁלְ ָחן עָ רוּ.
ערנֶ ען
ארף ַא ִאיד לֶ ְ
עציעֶ ל ַד ְ
אוּן ְספֶּ ִ
ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת ,וָ ואס ָדאס
ֵהיילִ יגְ ט אוּן ֵריינִ יגְ ט ִדי נְ ָשׁ ָמה,
אוֹתיוֹת "נְ ָשׁ ָמה",
"מ ְשׁנָ ה" ִאיז ִדי ִ
ִ
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תּוֹרה
ער ְשׁ ֶטער גֶ עגֶ עבְּ ן ִדי ָ
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיסענְ וֵ ויינִ יג? ַאז ִדי
ֶ
ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה
עמען
ישׁט ֶקענֶ ען נֶ ֶ
גוֹיִ ם זָ אלְ ן עֶ ס נִ ְ
דוּרִ די
עהט ֶמעןַ ,אז ְ
פַ אר זִ י .זֶ ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה ,וָ ואס ֶמען ָהאט
ָ
ישׁט ָאפְּ גֶ ְ
נִ ְ
עשׁ ִריבְּ ןִ ,מיט ֶדעם ִאיז
ֶדער ִאיד ֶהעכֶ ער פוּנֶ עם גוֹי.
מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס נָ אֶ מער
ַ
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז ִדי עִ ָיקר
ֲח ִשׁיבוּת פוּן ַא ִאיד וֶ וענְ ְדט זִ י
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה ,וַ וייל פוּן
ִאין ִדי ָ
ישׁט
ארנִ ְ
תּוֹרה ַאלֵ יין ֶקען ֶמען גָ ְ
ִדי ָ
ויסן ,וִ וי לְ ָמ ָשׁל ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן
וִ ְ
תּוֹרה
ְתּפִ ילִ יןֶ ,קען ֶמען פוּן ִדי ָ
אר ְשׁ ֵטיין וִ וי ַאזוֹי עֶ ס
ישׁט פַ ְ
ַאלֵ יין נִ ְ
דוּרִ די ֵהיילִ יגֶ ע
ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ,נָ אר ְ
ֲחכָ ִמים וָ ואס ָהאבְּ ן ְמ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען
משׁה ַרבֵּ ינוּ
וייטן בִּ יז ֶ
ֵאיינֶ ער פוּן ְצוֵ ְ
קוּמט
וִ וי ַאזוֹי עֶ ס ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ ייןְ ,
אוֹיס ַאז ֶדער עִ ָיקר פוּן ַא ִאיד ִאיז ִדי
ארף זִ י
ערפַ אר ַד ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ הֶ ,ד ְ
ָ
ערנֶ ען
ייסן צוּ לֶ ְ
ַא ִאיד זֵ ייעֶ ר בַּ אפְ לַ ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי
ָ
פּוֹס ִקים
ֵהיילִ יגֶ ע ִמ ְשׁנַ יוֹת ,גְ ָמ ָראְ ,
אוּן ֻשׁלְ ָחן עָ רוּ.
ערנֶ ען
ארף ַא ִאיד לֶ ְ
עציעֶ ל ַד ְ
אוּן ְספֶּ ִ
ַא ַסאִ מ ְשׁנַ יוֹת ,וָ ואס ָדאס
ֵהיילִ יגְ ט אוּן ֵריינִ יגְ ט ִדי נְ ָשׁ ָמה,
אוֹתיוֹת "נְ ָשׁ ָמה",
"מ ְשׁנָ ה" ִאיז ִדי ִ
ִ
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ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ ַשׂ ְמ ִתּי
פְ ֻדת בֵּ ין עַ ִמּי וּבֵ ין עַ ֶמּ ,זָ אגְ ט
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ַר ִשׁ"יֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וישׁן ִדי
ַמאכְ ן ַאן ָאפְּ ֵשׁיידוּנְ ג ְצוִ ְ
וערט
ִא ְידן אוּן ִדי גוֹיִ ם ,וָ ואס ָדאס וֶ ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ הָ ,אבֶּ ער
דוּרָ 
ָדאְ 
וארט "פְ ֻדת" ְשׁ ֵטייט ָדא ָאן
ֶדער וָ ְ
ֶדעם אוֹת ו'ֶ ,דער אוֹת ו' גֵ ייט ַארוֹיף
אוֹיף ִמ ְשׁנַ יוֹת ,וָ ואס ִאיז ִשׁ ָשׁה ִס ְד ֵרי
ייטן פֶ עלְ ט
ִמ ְשׁנָ הָ ,אבֶּ ער ַהיינְ ִטיגֶ ע ַצ ְ
קוּקט
נָ אֶ דער אוֹת ו' ,וַ וייל ַהיינְ ט ְ
ערנְ ט
ֶמען נָ אַ א ָראפּ ֵאיינֶ עם וָ ואס לֶ ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹתָ ,אבֶּ ער ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט,
לְ ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹת ַהזֶּ ה ,בַּ אלְ ד ,וֶ וען
קוּמען ,וֶ ועט שׁוֹין זַ יין
יח וֶ ועט ֶ
ָמ ִשׁ ַ
יח וֶ ועט נָ אר
ֶדער אוֹת ו' ,וַ וייל ָמ ִשׁ ַ
קוּמען ִאין זְ כוּת פוּן ִמ ְשׁנַ יוֹת ,אוּן
ֶ
עמאלְ ְט'ס וֶ ועט ֶמען שׁוֹין ַארוֹיף
ֶד ָ
ערנֶ ען
קוּקן אוּן ַמ ְח ִשׁיב זַ יין ָדאס לֶ ְ
ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹת.
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וִ וי אוֹי בְּ ֶרענְ גְ ט עֶ ס גֶ עלְ ט וִ וי
אשׁית מ"ג(ֶּ :כ ֶסף
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
ִמ ְשׁנֶ הֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י פִּ נְ ָחס'ל
"מ ְשׁנָ ה" ִאיז
אר ֶיצער זָ אגְ ט ַאז ִ
ָק ִ
ימ ְט ִריָּ א "פַּ ְרנָ ָסה" ,עֶ ס בְּ ֶרענְ גְ ט
בְּ גִ ַ
פַּ ְרנָ ָסהֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )וַ יִ ְק ָרא
ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה ז' ִס ָימן ג'(ִ :די ִא ְידן וֶ ועלְ ן
רוֹיסגֵ יין פוּן גָ לוּת נָ אר ִאין זְ כוּת
ַא ְ
ערנֶ ען ִמ ְשׁנַ יוֹת.
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פְ ֻדת בֵּ ין עַ ִמּי וּבֵ ין עַ ֶמּ ,זָ אגְ ט
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ַר ִשׁ"יֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וישׁן ִדי
ַמאכְ ן ַאן ָאפְּ ֵשׁיידוּנְ ג ְצוִ ְ
וערט
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ִמ ְשׁנָ הָ ,אבֶּ ער ַהיינְ ִטיגֶ ע ַצ ְ
קוּקט
נָ אֶ דער אוֹת ו' ,וַ וייל ַהיינְ ט ְ
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ֶמען נָ אַ א ָראפּ ֵאיינֶ עם וָ ואס לֶ ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹתָ ,אבֶּ ער ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט,
לְ ָמ ָחר יִ ְהיֶ ה ָהאֹת ַהזֶּ ה ,בַּ אלְ ד ,וֶ וען
קוּמען ,וֶ ועט שׁוֹין זַ יין
יח וֶ ועט ֶ
ָמ ִשׁ ַ
יח וֶ ועט נָ אר
ֶדער אוֹת ו' ,וַ וייל ָמ ִשׁ ַ
קוּמען ִאין זְ כוּת פוּן ִמ ְשׁנַ יוֹת ,אוּן
ֶ
עמאלְ ְט'ס וֶ ועט ֶמען שׁוֹין ַארוֹיף
ֶד ָ
ערנֶ ען
קוּקן אוּן ַמ ְח ִשׁיב זַ יין ָדאס לֶ ְ
ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹת.
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עמאלְ ְטס וֶ ועט שׁוֹין ְמקוּיָ ם
אוּן ֶד ָ
ערע
וערן אוֹיִ די ַאנְ ֶד ֶ
וֶ ְ
סוּקים" ,פְּ דוּת ָשׁלַ ח
ְצוֵ ויי פְּ ִ
לְ עַ מּוֹ"" ,וְ ַה ְרבֵּ ה עִ מּוֹ פְ דוּת"ֶ ,דער
אוֹיסלֵ ייזְ ן ִדי
ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ֵאייבֶּ ְ

פר˘˙ ו‡ר‡

ערנֶ ען ַא ַסא
ִא ְידן ,וַ וייל ֶמען וֶ ועט לֶ ְ
ערפַ אר ְשׁ ֵטייט שׁוֹין
ִמ ְשׁנַ יוֹת ,אוּן ֶד ְ
ארט יָ א "פְּ דוּת" ִמיט ֶדעם אוֹת ו'.
ָד ְ
ישׁית וָ ֵא ָרא תשס"ט(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
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ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ בּ …‡
ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶּ ה לָ כֶ ם רֹאשׁ ֳח ָד ִשׁים,
ִראשׁוֹן הוּא לָ כֶ ם לְ ָח ְד ֵשׁי
ַה ָשּׁנָ הִ ,די עֶ ְר ְשׁ ֶטע ִמ ְצוָ ה וָ ואס ִדי
אקוּמען ִאיז גֶ עוֶ וען
ֶ
ִא ְידן ָהאבְּ ן בַּ
חוֹדשׁ",
"קידוּשׁ ַה ֶ
ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן ִ
ַאז וֶ וען ִדי לְ בָ נָ ה בַּ אנֵ ייט זִ י ,זָ אל
ארף ֶמען
חוֹדשַׁ .ד ְ
ֶמען ַמאכְ ן רֹאשׁ ֶ
ארוָ ואס ִאיז ָדאס ַדוְ ָקא
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
פַ ְ
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ִמ ְצוָ ה?

ָדאס וַ וייזְ ט אוּנְ ז ִדי לְ בָ נָ ה ,וָ ואס
חוֹדשׁ
ֶ
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ַהאלְ בּ
עסער,
עסער אוּן גְ ֶר ֶ
וערט עֶ ר גְ ֶר ֶ
וֶ ְ
וערט
חוֹדשׁ וֶ ְ
וייטע ַהאלְ בּ ֶ
אוּן ִדי ְצוֵ ֶ
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ַה ָשּׁנָ הִ ,די עֶ ְר ְשׁ ֶטע ִמ ְצוָ ה וָ ואס ִדי
אקוּמען ִאיז גֶ עוֶ וען
ֶ
ִא ְידן ָהאבְּ ן בַּ
חוֹדשׁ",
"קידוּשׁ ַה ֶ
ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן ִ
ַאז וֶ וען ִדי לְ בָ נָ ה בַּ אנֵ ייט זִ י ,זָ אל
ארף ֶמען
חוֹדשַׁ .ד ְ
ֶמען ַמאכְ ן רֹאשׁ ֶ
ארוָ ואס ִאיז ָדאס ַדוְ ָקא
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
פַ ְ
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ִמ ְצוָ ה?
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ַאז ֶ
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ִדי
ישׁט פַ ְ
נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ִמ ְצוָ ה ,בִּ יז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִאים גֶ עוִ ויזְ ן ִדי לְ בָ נָ ה אוּן גֶ עזָ אגְ ט:
"כָּ זֶ ה ְר ֵאה וְ ַק ֵדּשׁ"  -וֶ וען ִדי לְ בָ נָ ה
עהט ַאזוֹי אוֹיס ,זָ אלְ ְסטוּ ַמאכְ ן
זֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין
ארף ֶמען פַ ְ
חוֹדשַׁ ,ד ְ
רֹאשׁ ֶ
ארוָ ואס ִאיז ִדי ִמ ְצוָ ה ַאזוֹי ְשׁוֶ וער
פַ ְ
משׁה
אר ְשׁ ֵטיין פַ אר ֶ
גֶ עוֶ וען צוּ פַ ְ
ַרבֵּ ינוּ?

ערנֶ ען ַא ַסא
ִא ְידן ,וַ וייל ֶמען וֶ ועט לֶ ְ
ערפַ אר ְשׁ ֵטייט שׁוֹין
ִמ ְשׁנַ יוֹת ,אוּן ֶד ְ
ארט יָ א "פְּ דוּת" ִמיט ֶדעם אוֹת ו'.
ָד ְ
ישׁית וָ ֵא ָרא תשס"ט(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רכ"ב( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
פַ אלְ ט פוּן זַ יינֶ ע ַמ ְד ֵריגוֹת ,עֶ ר פִ ְיהלְ ט
אשׁן ,זָ אל
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ְ
זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן
גוּטע
ער ַמאנֶ ען פוּן זַ יינֶ ע ֶ
עֶ ר זִ יֶ ד ְ
גוּטע
עהאט ֶ
ֶטעג ,עֶ ר ָהאט ָדא גֶ ַ
ייטן וֶ וען עֶ ר ָהאט יָ א גֶ עפִ ְיהלְ ט
ַצ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
ַא נָ אנְ ְט ֵקייט צוּם ֵאייבֶּ ְ
עשׁ ַמאק ִאין
ָהאט יָ א גֶ עפִ יהלְ ט ַא גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ִמיט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וייטער
אר ְקן ,וַ ֶ
ֶדעם זָ אל עֶ ר זִ יְ שׁ ַט ְ
ישׁט לָ אזְ ן
ָאנְ צוּגֵ יין אוּן זִ י נִ ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן.

משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ַאז ֶ
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ִדי
ישׁט פַ ְ
נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ִמ ְצוָ ה ,בִּ יז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִאים גֶ עוִ ויזְ ן ִדי לְ בָ נָ ה אוּן גֶ עזָ אגְ ט:
"כָּ זֶ ה ְר ֵאה וְ ַק ֵדּשׁ"  -וֶ וען ִדי לְ בָ נָ ה
עהט ַאזוֹי אוֹיס ,זָ אלְ ְסטוּ ַמאכְ ן
זֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין
ארף ֶמען פַ ְ
חוֹדשַׁ ,ד ְ
רֹאשׁ ֶ
ארוָ ואס ִאיז ִדי ִמ ְצוָ ה ַאזוֹי ְשׁוֶ וער
פַ ְ
משׁה
אר ְשׁ ֵטיין פַ אר ֶ
גֶ עוֶ וען צוּ פַ ְ
ַרבֵּ ינוּ?
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ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רכ"ב( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
פַ אלְ ט פוּן זַ יינֶ ע ַמ ְד ֵריגוֹת ,עֶ ר פִ ְיהלְ ט
אשׁן ,זָ אל
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ְ
זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן
גוּטע
ער ַמאנֶ ען פוּן זַ יינֶ ע ֶ
עֶ ר זִ יֶ ד ְ
גוּטע
עהאט ֶ
ֶטעג ,עֶ ר ָהאט ָדא גֶ ַ
ייטן וֶ וען עֶ ר ָהאט יָ א גֶ עפִ ְיהלְ ט
ַצ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
ַא נָ אנְ ְט ֵקייט צוּם ֵאייבֶּ ְ
עשׁ ַמאק ִאין
ָהאט יָ א גֶ עפִ יהלְ ט ַא גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ִמיט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וייטער
אר ְקן ,וַ ֶ
ֶדעם זָ אל עֶ ר זִ יְ שׁ ַט ְ
ישׁט לָ אזְ ן
ָאנְ צוּגֵ יין אוּן זִ י נִ ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן.

ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶּ ה לָ כֶ ם רֹאשׁ ֳח ָד ִשׁים,
ִראשׁוֹן הוּא לָ כֶ ם לְ ָח ְד ֵשׁי
ַה ָשּׁנָ הִ ,די עֶ ְר ְשׁ ֶטע ִמ ְצוָ ה וָ ואס ִדי
אקוּמען ִאיז גֶ עוֶ וען
ֶ
ִא ְידן ָהאבְּ ן בַּ
חוֹדשׁ",
"קידוּשׁ ַה ֶ
ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן ִ
ַאז וֶ וען ִדי לְ בָ נָ ה בַּ אנֵ ייט זִ י ,זָ אל
ארף ֶמען
חוֹדשַׁ .ד ְ
ֶמען ַמאכְ ן רֹאשׁ ֶ
ארוָ ואס ִאיז ָדאס ַדוְ ָקא
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
פַ ְ
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ִמ ְצוָ ה?
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ַאז ֶ
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ִדי
ישׁט פַ ְ
נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ִמ ְצוָ ה ,בִּ יז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִאים גֶ עוִ ויזְ ן ִדי לְ בָ נָ ה אוּן גֶ עזָ אגְ ט:
"כָּ זֶ ה ְר ֵאה וְ ַק ֵדּשׁ"  -וֶ וען ִדי לְ בָ נָ ה
עהט ַאזוֹי אוֹיס ,זָ אלְ ְסטוּ ַמאכְ ן
זֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין
ארף ֶמען פַ ְ
חוֹדשַׁ ,ד ְ
רֹאשׁ ֶ
ארוָ ואס ִאיז ִדי ִמ ְצוָ ה ַאזוֹי ְשׁוֶ וער
פַ ְ
משׁה
אר ְשׁ ֵטיין פַ אר ֶ
גֶ עוֶ וען צוּ פַ ְ
ַרבֵּ ינוּ?

ָדאס וַ וייזְ ט אוּנְ ז ִדי לְ בָ נָ ה ,וָ ואס
חוֹדשׁ
ֶ
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ַהאלְ בּ
עסער,
עסער אוּן גְ ֶר ֶ
וערט עֶ ר גְ ֶר ֶ
וֶ ְ
וערט
חוֹדשׁ וֶ ְ
וייטע ַהאלְ בּ ֶ
אוּן ִדי ְצוֵ ֶ

ס‡
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עמאלְ ְטס וֶ ועט שׁוֹין ְמקוּיָ ם
אוּן ֶד ָ
ערע
וערן אוֹיִ די ַאנְ ֶד ֶ
וֶ ְ
סוּקים" ,פְּ דוּת ָשׁלַ ח
ְצוֵ ויי פְּ ִ
לְ עַ מּוֹ"" ,וְ ַה ְרבֵּ ה עִ מּוֹ פְ דוּת"ֶ ,דער
אוֹיסלֵ ייזְ ן ִדי
ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ֵאייבֶּ ְ

פר˘˙ ו‡ר‡

ערנֶ ען ַא ַסא
ִא ְידן ,וַ וייל ֶמען וֶ ועט לֶ ְ
ערפַ אר ְשׁ ֵטייט שׁוֹין
ִמ ְשׁנַ יוֹת ,אוּן ֶד ְ
ארט יָ א "פְּ דוּת" ִמיט ֶדעם אוֹת ו'.
ָד ְ
ישׁית וָ ֵא ָרא תשס"ט(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ בּ …‡
ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶּ ה לָ כֶ ם רֹאשׁ ֳח ָד ִשׁים,
ִראשׁוֹן הוּא לָ כֶ ם לְ ָח ְד ֵשׁי
ַה ָשּׁנָ הִ ,די עֶ ְר ְשׁ ֶטע ִמ ְצוָ ה וָ ואס ִדי
אקוּמען ִאיז גֶ עוֶ וען
ֶ
ִא ְידן ָהאבְּ ן בַּ
חוֹדשׁ",
"קידוּשׁ ַה ֶ
ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן ִ
ַאז וֶ וען ִדי לְ בָ נָ ה בַּ אנֵ ייט זִ י ,זָ אל
ארף ֶמען
חוֹדשַׁ .ד ְ
ֶמען ַמאכְ ן רֹאשׁ ֶ
ארוָ ואס ִאיז ָדאס ַדוְ ָקא
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
פַ ְ
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ִמ ְצוָ ה?
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ַאז ֶ
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ִדי
ישׁט פַ ְ
נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ִמ ְצוָ ה ,בִּ יז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִאים גֶ עוִ ויזְ ן ִדי לְ בָ נָ ה אוּן גֶ עזָ אגְ ט:
"כָּ זֶ ה ְר ֵאה וְ ַק ֵדּשׁ"  -וֶ וען ִדי לְ בָ נָ ה
עהט ַאזוֹי אוֹיס ,זָ אלְ ְסטוּ ַמאכְ ן
זֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין
ארף ֶמען פַ ְ
חוֹדשַׁ ,ד ְ
רֹאשׁ ֶ
ארוָ ואס ִאיז ִדי ִמ ְצוָ ה ַאזוֹי ְשׁוֶ וער
פַ ְ
משׁה
אר ְשׁ ֵטיין פַ אר ֶ
גֶ עוֶ וען צוּ פַ ְ
ַרבֵּ ינוּ?

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רכ"ב( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
פַ אלְ ט פוּן זַ יינֶ ע ַמ ְד ֵריגוֹת ,עֶ ר פִ ְיהלְ ט
אשׁן ,זָ אל
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ְ
זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן
גוּטע
ער ַמאנֶ ען פוּן זַ יינֶ ע ֶ
עֶ ר זִ יֶ ד ְ
גוּטע
עהאט ֶ
ֶטעג ,עֶ ר ָהאט ָדא גֶ ַ
ייטן וֶ וען עֶ ר ָהאט יָ א גֶ עפִ ְיהלְ ט
ַצ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
ַא נָ אנְ ְט ֵקייט צוּם ֵאייבֶּ ְ
עשׁ ַמאק ִאין
ָהאט יָ א גֶ עפִ יהלְ ט ַא גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ִמיט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וייטער
אר ְקן ,וַ ֶ
ֶדעם זָ אל עֶ ר זִ יְ שׁ ַט ְ
ישׁט לָ אזְ ן
ָאנְ צוּגֵ יין אוּן זִ י נִ ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן.
ָדאס וַ וייזְ ט אוּנְ ז ִדי לְ בָ נָ ה ,וָ ואס
חוֹדשׁ
ֶ
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ַהאלְ בּ
עסער,
עסער אוּן גְ ֶר ֶ
וערט עֶ ר גְ ֶר ֶ
וֶ ְ
וערט
חוֹדשׁ וֶ ְ
וייטע ַהאלְ בּ ֶ
אוּן ִדי ְצוֵ ֶ
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סב

ויסן ַאז ֶמען ֶקען זִ י נָ א בַּ אנֵ ייעֶ ן
וִ ְ
ַאזוֹי וִ וי ִדי לְ בָ נָ ה.

חוֹדשׁ
צוּריק ְקלֶ ענֶ ער ,בִּ יז סוֹף ֶ
עֶ ר ִ
ישׁט,
עהט ֶמען עֶ ס שׁוֹין ִאינְ גַ אנְ ְצן נִ ְ
זֶ ְ
וערט עֶ ס נָ אכְ ַא ָמאל
ָאבֶּ ער נָ אכְ ֶדעם וֶ ְ
גְ רוֹיס.

אוּן ָדאס ִאיז זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען
אר ְשׁ ֵטיין,
משׁה ַרבֵּ ינוּ צוּ פַ ְ
פַ אר ֶ
עצט ִאין
ִדי ִא ְידן זֶ ענֶ ען ָדא יֶ ְ
עריגֶ ע ַמ ָצב,
ִמ ְצ ַריִ םִ ,אין זֵ ייעֶ ר ַא נִ ֶיד ִ
עצט ְמ ַחזֵ ק
וִ וי ַאזוֹי ֶקענֶ ען זֵ יי זִ י יֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער
זַ יין? ָהאט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עוִ ויזְ ן ִדי לְ בָ נָ הַ ,אז ֲאפִ ילוּ ֶמען
עהט נָ אר ַא ְקלֵ יין בִּ ְיסל פוּן ִדי
זֶ ְ
לְ בָ נָ הֶ ,קען ֶמען שׁוֹין ַמאכְ ן רֹאשׁ
חוֹדשֲׁ ,אפִ ילוּ ֶמען ְט ֶרעפְ ט נָ אר
ֶ
גוּטע זַ א בַּ יי ַא ִאיד,
ֵאיין ְקלֵ יינֶ ע ֶ
ֶקען ֶמען זִ י שׁוֹין ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִמיט
ֶדעםַ ,אז עֶ ס וֶ ועט נָ א זַ יין גוּט ,אוּן
וֶ וען ֶמען זוּכְ ט ְט ֶרעפְ ט ֶמען ,וַ וייל
גוּטע
עדן ִאיד ְט ֶרעפְ ן ֶ
ֶמען ֶקען בַּ יי יֶ ְ
נְ קוּדוֹת.

עדן ִאיד,
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יי יֶ ְ
ייטן וָ ואס עֶ ר
עֶ ס ִאיז ָדא ַצ ְ
עשׁ ַמאק צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
פִ ְיהלְ ט ַא גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא
ֵאייבֶּ ְ
ייטן וָ ואס ַאלֶ עס ִאיז בַּ יי ִאים
ַצ ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
אשׁן ,עֶ ר פִ ְיהלְ ט גָ ְ
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ְ
אוּן ָדאס צוּבְּ ֶרעכְ ט זֵ ייעֶ ר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
וייסט ַאז ַאזוֹי מוּז
ָאבֶּ ער וֶ וען ֶמען וֵ ְ
עֶ ס גֵ ייןֵ ,איינְ ָמאל פִ ְיהלְ ט ֶמען יָ א
וערט ֶמען
ישׁט ,וֶ ְ
אוּן ֵאיינְ ָמאל נִ ְ
ער ַמאנְ ט
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן ,נָ אר ֶמען ֶד ְ
נִ ְ
ייטן ,אוּן פוּן ֶדעם
גוּטע ַצ ְ
זִ יִ אין ִדי ֶ
עמט ֶמען ִחיזוּקַ ,אז עֶ ס וֶ ועט נָ א
נֶ ְ
ישׁט אוֹיף.
זַ יין גוּט ,אוּן ֶמען גִ יבְּ ט נִ ְ

ארף זִ יַ א ִאיד זֵ ייעֶ ר
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
אר ְקןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען
ְשׁ ַט ְ
ישׁטַ ,אלֶ עס ִאיז בַּ יי
ארנִ ְ
עֶ ר פִ ְיהלְ ט גָ ְ
ויסן ַאז
אשׁן ,זָ אל עֶ ר וִ ְ
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ִאים ְ
ייטן.
גוּטע ַצ ְ
קוּמען ֶ
עֶ ס וֶ ועט נָ אֶ 

ער ְשׁ ֶטער
ערפַ אר ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶד ְ
גֶ עגֶ עבְּ ן פַ אר ִדי ִא ְידן
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ִמ ְצוָ הִ ,די ִמ ְצוָ ה פוּן
חוֹדשׁ ,וַ וייל ָדאס ִאיז ִדי
ִקידוּשׁ ַה ֶ
וִ ויכְ ִטיגְ ְס ֶטע זַ א ,אוּן ָדאס ִאיז
ִדי ַה ְק ָד ָמה צוּ ַאלֶ ע ִמ ְצוֹתַ ,אז ֶמען
אר ְקן,
ארף זִ יְ שׁ ֶטענְ ִדיג ְשׁ ַט ְ
ַד ְ
עהט שׁוֹין אוֹיס
ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס זֶ ְ
ארף ֶמען
אשׁןַ ,ד ְ
ארלָ ְ
ִאינְ גַ אנְ ְצן פַ ְ
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חוֹדשׁ
צוּריק ְקלֶ ענֶ ער ,בִּ יז סוֹף ֶ
עֶ ר ִ
ישׁט,
עהט ֶמען עֶ ס שׁוֹין ִאינְ גַ אנְ ְצן נִ ְ
זֶ ְ
וערט עֶ ס נָ אכְ ַא ָמאל
ָאבֶּ ער נָ אכְ ֶדעם וֶ ְ
גְ רוֹיס.
עדן ִאיד,
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יי יֶ ְ
ייטן וָ ואס עֶ ר
עֶ ס ִאיז ָדא ַצ ְ
עשׁ ַמאק צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
פִ ְיהלְ ט ַא גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא
ֵאייבֶּ ְ
ייטן וָ ואס ַאלֶ עס ִאיז בַּ יי ִאים
ַצ ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
אשׁן ,עֶ ר פִ ְיהלְ ט גָ ְ
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ְ
אוּן ָדאס צוּבְּ ֶרעכְ ט זֵ ייעֶ ר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
וייסט ַאז ַאזוֹי מוּז
ָאבֶּ ער וֶ וען ֶמען וֵ ְ
עֶ ס גֵ ייןֵ ,איינְ ָמאל פִ ְיהלְ ט ֶמען יָ א
וערט ֶמען
ישׁט ,וֶ ְ
אוּן ֵאיינְ ָמאל נִ ְ
ער ַמאנְ ט
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן ,נָ אר ֶמען ֶד ְ
נִ ְ
ייטן ,אוּן פוּן ֶדעם
גוּטע ַצ ְ
זִ יִ אין ִדי ֶ
עמט ֶמען ִחיזוּקַ ,אז עֶ ס וֶ ועט נָ א
נֶ ְ
ישׁט אוֹיף.
זַ יין גוּט ,אוּן ֶמען גִ יבְּ ט נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ערפַ אר ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶד ְ
גֶ עגֶ עבְּ ן פַ אר ִדי ִא ְידן
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ִמ ְצוָ הִ ,די ִמ ְצוָ ה פוּן
חוֹדשׁ ,וַ וייל ָדאס ִאיז ִדי
ִקידוּשׁ ַה ֶ
וִ ויכְ ִטיגְ ְס ֶטע זַ א ,אוּן ָדאס ִאיז
ִדי ַה ְק ָד ָמה צוּ ַאלֶ ע ִמ ְצוֹתַ ,אז ֶמען
אר ְקן,
ארף זִ יְ שׁ ֶטענְ ִדיג ְשׁ ַט ְ
ַד ְ
עהט שׁוֹין אוֹיס
ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס זֶ ְ
ארף ֶמען
אשׁןַ ,ד ְ
ארלָ ְ
ִאינְ גַ אנְ ְצן פַ ְ
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וְ ָהיָ ה לְ  לְ אוֹת עַ ל יָ ְד ,וּלְ זִ כָּ רוֹן
תּוֹרת
בֵּ ין עֵ ינֶ י ,לְ ַמעַ ן ִתּ ְהיֶ ה ַ

סב

פר˘˙ ב‡

ויסן ַאז ֶמען ֶקען זִ י נָ א בַּ אנֵ ייעֶ ן
וִ ְ
ַאזוֹי וִ וי ִדי לְ בָ נָ ה.
אוּן ָדאס ִאיז זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען
אר ְשׁ ֵטיין,
משׁה ַרבֵּ ינוּ צוּ פַ ְ
פַ אר ֶ
עצט ִאין
ִדי ִא ְידן זֶ ענֶ ען ָדא יֶ ְ
עריגֶ ע ַמ ָצב,
ִמ ְצ ַריִ םִ ,אין זֵ ייעֶ ר ַא נִ ֶיד ִ
עצט ְמ ַחזֵ ק
וִ וי ַאזוֹי ֶקענֶ ען זֵ יי זִ י יֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער
זַ יין? ָהאט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עוִ ויזְ ן ִדי לְ בָ נָ הַ ,אז ֲאפִ ילוּ ֶמען
עהט נָ אר ַא ְקלֵ יין בִּ ְיסל פוּן ִדי
זֶ ְ
לְ בָ נָ הֶ ,קען ֶמען שׁוֹין ַמאכְ ן רֹאשׁ
חוֹדשֲׁ ,אפִ ילוּ ֶמען ְט ֶרעפְ ט נָ אר
ֶ
גוּטע זַ א בַּ יי ַא ִאיד,
ֵאיין ְקלֵ יינֶ ע ֶ
ֶקען ֶמען זִ י שׁוֹין ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִמיט
ֶדעםַ ,אז עֶ ס וֶ ועט נָ א זַ יין גוּט ,אוּן
וֶ וען ֶמען זוּכְ ט ְט ֶרעפְ ט ֶמען ,וַ וייל
גוּטע
עדן ִאיד ְט ֶרעפְ ן ֶ
ֶמען ֶקען בַּ יי יֶ ְ
נְ קוּדוֹת.
ארף זִ יַ א ִאיד זֵ ייעֶ ר
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
אר ְקןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען
ְשׁ ַט ְ
ישׁטַ ,אלֶ עס ִאיז בַּ יי
ארנִ ְ
עֶ ר פִ ְיהלְ ט גָ ְ
ויסן ַאז
אשׁן ,זָ אל עֶ ר וִ ְ
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ִאים ְ
ייטן.
גוּטע ַצ ְ
קוּמען ֶ
עֶ ס וֶ ועט נָ אֶ 
קוֹדשׁ בֹּא תשנ"ט לפ"ק(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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וְ ָהיָ ה לְ  לְ אוֹת עַ ל יָ ְד ,וּלְ זִ כָּ רוֹן
תּוֹרת
בֵּ ין עֵ ינֶ י ,לְ ַמעַ ן ִתּ ְהיֶ ה ַ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

סב

ויסן ַאז ֶמען ֶקען זִ י נָ א בַּ אנֵ ייעֶ ן
וִ ְ
ַאזוֹי וִ וי ִדי לְ בָ נָ ה.

חוֹדשׁ
צוּריק ְקלֶ ענֶ ער ,בִּ יז סוֹף ֶ
עֶ ר ִ
ישׁט,
עהט ֶמען עֶ ס שׁוֹין ִאינְ גַ אנְ ְצן נִ ְ
זֶ ְ
וערט עֶ ס נָ אכְ ַא ָמאל
ָאבֶּ ער נָ אכְ ֶדעם וֶ ְ
גְ רוֹיס.

אוּן ָדאס ִאיז זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען
אר ְשׁ ֵטיין,
משׁה ַרבֵּ ינוּ צוּ פַ ְ
פַ אר ֶ
עצט ִאין
ִדי ִא ְידן זֶ ענֶ ען ָדא יֶ ְ
עריגֶ ע ַמ ָצב,
ִמ ְצ ַריִ םִ ,אין זֵ ייעֶ ר ַא נִ ֶיד ִ
עצט ְמ ַחזֵ ק
וִ וי ַאזוֹי ֶקענֶ ען זֵ יי זִ י יֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער
זַ יין? ָהאט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עוִ ויזְ ן ִדי לְ בָ נָ הַ ,אז ֲאפִ ילוּ ֶמען
עהט נָ אר ַא ְקלֵ יין בִּ ְיסל פוּן ִדי
זֶ ְ
לְ בָ נָ הֶ ,קען ֶמען שׁוֹין ַמאכְ ן רֹאשׁ
חוֹדשֲׁ ,אפִ ילוּ ֶמען ְט ֶרעפְ ט נָ אר
ֶ
גוּטע זַ א בַּ יי ַא ִאיד,
ֵאיין ְקלֵ יינֶ ע ֶ
ֶקען ֶמען זִ י שׁוֹין ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִמיט
ֶדעםַ ,אז עֶ ס וֶ ועט נָ א זַ יין גוּט ,אוּן
וֶ וען ֶמען זוּכְ ט ְט ֶרעפְ ט ֶמען ,וַ וייל
גוּטע
עדן ִאיד ְט ֶרעפְ ן ֶ
ֶמען ֶקען בַּ יי יֶ ְ
נְ קוּדוֹת.

עדן ִאיד,
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יי יֶ ְ
ייטן וָ ואס עֶ ר
עֶ ס ִאיז ָדא ַצ ְ
עשׁ ַמאק צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
פִ ְיהלְ ט ַא גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא
ֵאייבֶּ ְ
ייטן וָ ואס ַאלֶ עס ִאיז בַּ יי ִאים
ַצ ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
אשׁן ,עֶ ר פִ ְיהלְ ט גָ ְ
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ְ
אוּן ָדאס צוּבְּ ֶרעכְ ט זֵ ייעֶ ר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
וייסט ַאז ַאזוֹי מוּז
ָאבֶּ ער וֶ וען ֶמען וֵ ְ
עֶ ס גֵ ייןֵ ,איינְ ָמאל פִ ְיהלְ ט ֶמען יָ א
וערט ֶמען
ישׁט ,וֶ ְ
אוּן ֵאיינְ ָמאל נִ ְ
ער ַמאנְ ט
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן ,נָ אר ֶמען ֶד ְ
נִ ְ
ייטן ,אוּן פוּן ֶדעם
גוּטע ַצ ְ
זִ יִ אין ִדי ֶ
עמט ֶמען ִחיזוּקַ ,אז עֶ ס וֶ ועט נָ א
נֶ ְ
ישׁט אוֹיף.
זַ יין גוּט ,אוּן ֶמען גִ יבְּ ט נִ ְ

ארף זִ יַ א ִאיד זֵ ייעֶ ר
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
אר ְקןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען
ְשׁ ַט ְ
ישׁטַ ,אלֶ עס ִאיז בַּ יי
ארנִ ְ
עֶ ר פִ ְיהלְ ט גָ ְ
ויסן ַאז
אשׁן ,זָ אל עֶ ר וִ ְ
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ִאים ְ
ייטן.
גוּטע ַצ ְ
קוּמען ֶ
עֶ ס וֶ ועט נָ אֶ 

ער ְשׁ ֶטער
ערפַ אר ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶד ְ
גֶ עגֶ עבְּ ן פַ אר ִדי ִא ְידן
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ִמ ְצוָ הִ ,די ִמ ְצוָ ה פוּן
חוֹדשׁ ,וַ וייל ָדאס ִאיז ִדי
ִקידוּשׁ ַה ֶ
וִ ויכְ ִטיגְ ְס ֶטע זַ א ,אוּן ָדאס ִאיז
ִדי ַה ְק ָד ָמה צוּ ַאלֶ ע ִמ ְצוֹתַ ,אז ֶמען
אר ְקן,
ארף זִ יְ שׁ ֶטענְ ִדיג ְשׁ ַט ְ
ַד ְ
עהט שׁוֹין אוֹיס
ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס זֶ ְ
ארף ֶמען
אשׁןַ ,ד ְ
ארלָ ְ
ִאינְ גַ אנְ ְצן פַ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

חוֹדשׁ
צוּריק ְקלֶ ענֶ ער ,בִּ יז סוֹף ֶ
עֶ ר ִ
ישׁט,
עהט ֶמען עֶ ס שׁוֹין ִאינְ גַ אנְ ְצן נִ ְ
זֶ ְ
וערט עֶ ס נָ אכְ ַא ָמאל
ָאבֶּ ער נָ אכְ ֶדעם וֶ ְ
גְ רוֹיס.
עדן ִאיד,
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יי יֶ ְ
ייטן וָ ואס עֶ ר
עֶ ס ִאיז ָדא ַצ ְ
עשׁ ַמאק צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
פִ ְיהלְ ט ַא גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא
ֵאייבֶּ ְ
ייטן וָ ואס ַאלֶ עס ִאיז בַּ יי ִאים
ַצ ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
אשׁן ,עֶ ר פִ ְיהלְ ט גָ ְ
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ְ
אוּן ָדאס צוּבְּ ֶרעכְ ט זֵ ייעֶ ר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
וייסט ַאז ַאזוֹי מוּז
ָאבֶּ ער וֶ וען ֶמען וֵ ְ
עֶ ס גֵ ייןֵ ,איינְ ָמאל פִ ְיהלְ ט ֶמען יָ א
וערט ֶמען
ישׁט ,וֶ ְ
אוּן ֵאיינְ ָמאל נִ ְ
ער ַמאנְ ט
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן ,נָ אר ֶמען ֶד ְ
נִ ְ
ייטן ,אוּן פוּן ֶדעם
גוּטע ַצ ְ
זִ יִ אין ִדי ֶ
עמט ֶמען ִחיזוּקַ ,אז עֶ ס וֶ ועט נָ א
נֶ ְ
ישׁט אוֹיף.
זַ יין גוּט ,אוּן ֶמען גִ יבְּ ט נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ערפַ אר ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶד ְ
גֶ עגֶ עבְּ ן פַ אר ִדי ִא ְידן
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ִמ ְצוָ הִ ,די ִמ ְצוָ ה פוּן
חוֹדשׁ ,וַ וייל ָדאס ִאיז ִדי
ִקידוּשׁ ַה ֶ
וִ ויכְ ִטיגְ ְס ֶטע זַ א ,אוּן ָדאס ִאיז
ִדי ַה ְק ָד ָמה צוּ ַאלֶ ע ִמ ְצוֹתַ ,אז ֶמען
אר ְקן,
ארף זִ יְ שׁ ֶטענְ ִדיג ְשׁ ַט ְ
ַד ְ
עהט שׁוֹין אוֹיס
ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס זֶ ְ
ארף ֶמען
אשׁןַ ,ד ְ
ארלָ ְ
ִאינְ גַ אנְ ְצן פַ ְ
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וְ ָהיָ ה לְ  לְ אוֹת עַ ל יָ ְד ,וּלְ זִ כָּ רוֹן
תּוֹרת
בֵּ ין עֵ ינֶ י ,לְ ַמעַ ן ִתּ ְהיֶ ה ַ

סב

פר˘˙ ב‡

ויסן ַאז ֶמען ֶקען זִ י נָ א בַּ אנֵ ייעֶ ן
וִ ְ
ַאזוֹי וִ וי ִדי לְ בָ נָ ה.
אוּן ָדאס ִאיז זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען
אר ְשׁ ֵטיין,
משׁה ַרבֵּ ינוּ צוּ פַ ְ
פַ אר ֶ
עצט ִאין
ִדי ִא ְידן זֶ ענֶ ען ָדא יֶ ְ
עריגֶ ע ַמ ָצב,
ִמ ְצ ַריִ םִ ,אין זֵ ייעֶ ר ַא נִ ֶיד ִ
עצט ְמ ַחזֵ ק
וִ וי ַאזוֹי ֶקענֶ ען זֵ יי זִ י יֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער
זַ יין? ָהאט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עוִ ויזְ ן ִדי לְ בָ נָ הַ ,אז ֲאפִ ילוּ ֶמען
עהט נָ אר ַא ְקלֵ יין בִּ ְיסל פוּן ִדי
זֶ ְ
לְ בָ נָ הֶ ,קען ֶמען שׁוֹין ַמאכְ ן רֹאשׁ
חוֹדשֲׁ ,אפִ ילוּ ֶמען ְט ֶרעפְ ט נָ אר
ֶ
גוּטע זַ א בַּ יי ַא ִאיד,
ֵאיין ְקלֵ יינֶ ע ֶ
ֶקען ֶמען זִ י שׁוֹין ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִמיט
ֶדעםַ ,אז עֶ ס וֶ ועט נָ א זַ יין גוּט ,אוּן
וֶ וען ֶמען זוּכְ ט ְט ֶרעפְ ט ֶמען ,וַ וייל
גוּטע
עדן ִאיד ְט ֶרעפְ ן ֶ
ֶמען ֶקען בַּ יי יֶ ְ
נְ קוּדוֹת.
ארף זִ יַ א ִאיד זֵ ייעֶ ר
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
אר ְקןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען
ְשׁ ַט ְ
ישׁטַ ,אלֶ עס ִאיז בַּ יי
ארנִ ְ
עֶ ר פִ ְיהלְ ט גָ ְ
ויסן ַאז
אשׁן ,זָ אל עֶ ר וִ ְ
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ִאים ְ
ייטן.
גוּטע ַצ ְ
קוּמען ֶ
עֶ ס וֶ ועט נָ אֶ 
קוֹדשׁ בֹּא תשנ"ט לפ"ק(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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וְ ָהיָ ה לְ  לְ אוֹת עַ ל יָ ְד ,וּלְ זִ כָּ רוֹן
תּוֹרת
בֵּ ין עֵ ינֶ י ,לְ ַמעַ ן ִתּ ְהיֶ ה ַ
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קים יְ ָרא וְ ֶאת
ַהכֹּל נִ ְשׁ ָמע ֶאת ָה ֱא ִ
ִמ ְצו ָֹתיו ְשׁמוֹרֶ ,דער עִ ָיקר ִאיז נָ אר
ער ְשׁ ְטן,
מוֹרא צוּ ָהאבְּ ן פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ָ
טוּהן זַ יינֶ ע ִמ ְצוֹת ,כִּ י זֶ ה
אוּן צוּ ְ
עדער
כָּ ל ָה ָא ָדם ,וַ וייל ָדאס ֶקען יֶ ֶ
טוּהןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וער עֶ ס ִאיז
ֶמענְ ְטשׁ ְ
ישׁט ַאזוֹי ְקלוּג.
נִ ְ

יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ה' בְּ פִ יֲ .
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י"ט(ֶ :דער עִ ָיקר פוּן ַא
ער ְשׁ ְטן
ִאיד ִאיז צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ַאלֶ ע ִמ ְצוֹת
'ער ֵהייט ,צוּ ְ
שׁוּט ְ
פָּ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה,
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ייסן ,לֶ ְ
עה ְ
גֶ ֵ
טוּהן ַאלֶ ע ִמ ְצוֹת ָאן ַקיין שׁוּם
אוּן ְ
אר ְשׁ ֵטייט
ָחכְ מוֹתֲ ,אפִ ילוּ ֶמען פַ ְ
ארוֶ וען,
ארוָ ואס אוּן פַ ְ
ישׁט פַ ְ
נִ ְ
חוֹק ִרים זָ אגְ ן ַאז
ישׁט וִ וי ִדי ְ
אוּן נִ ְ
ויסן אוּן
ֶדער עִ ָיקר ִאיז נָ אר צוּ וִ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ִדי ַאלֶ ע ַט ֲע ִמים פוּן ִדי
פַ ְ
ִמ ְצוֹת.

אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז אוֹי בַּ יים
תּוֹרה,
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
לֶ ְ
ערנֶ ען,
ארף ֶמען אוֹיַ א ַסא לֶ ְ
ַד ְ
ישׁט
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ ֶמען פַ ְ
ערנְ ט,
גְ לַ ייַ אלֶ עס וָ ואס ֶמען לֶ ְ
וער ֶטער
אטשׁ זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
ארף ֶמען כָ ְ
ַד ְ
תּוֹרה ֲאפִ ילוּ ָאן
פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
אר ְשׁ ֵטיין ,אוּן צוּם סוֹף וֶ ועט ֶדער
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ן ַאז ֶמען וֶ ועט
ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטייןַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
פַ ְ
ימן ע"ו(:
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט ִ
ערט
עה ְ
ַא ַסאֶ מענְ ְט ְשׁן ָהאבְּ ן אוֹיפְ גֶ ֶ
ערנֶ ען ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עוָ ואלְ ט
צוּ לֶ ְ
אר ְשׁ ֵטייןָ ,אבֶּ ער ֶדער
ַאלֶ עס גְ לַ יי פַ ְ
ארף ֶמען
קוֹדם ַד ְ
ֱא ֶמת ִאיזַ ,אז ֶ
וער ֶטערֲ ,אפִ ילוּ ָאן
נָ אר זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין.
פַ ְ

אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י בְּ ֶרענְ גְ ט
ערצוּ ,וַ וייל אוֹיבּ
ַא ְר ַאיָ ה ֶד ְ
ארף נָ אר
עֶ ס ִאיז ֱא ֶמת ַאז ֶמען ַד ְ
קוּמען
אוֹיס ֶ
אר ְשׁ ֵטיין ַאלֶ עס ,וֶ ועט ְ
פַ ְ
עדער ִאיד ֶקען ִדינֶ ען
ישׁט יֶ ֶ
ַאז נִ ְ
ישׁט
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל נִ ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עדער ִאיז ָדאַ אזוֹי ְקלוּג ַאלֶ עס צוּ
יֶ ֶ
עהט ֶמען ַאז ֶדער עִ ָיקר
אר ְשׁ ֵטיין ,זֶ ְ
פַ ְ
טוּהן ִדי ִמ ְצוֹת ַאזוֹי וִ וי
ִאיז נָ אר צוּ ְ
ייסן,
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט.
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ס נִ ְ
ֲאפִ ילוּ ֶמען פַ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ ָהיָ ה לְ 
קוֹדם זָ אלְ ְסטוּ
לְ אוֹת עַ ל יָ ְדֶ ,
ער ְשׁ ְטן אוֹיף ַדיין
ָהאבְּ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַהאנְ טָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז דוּ זָ אלְ ְסט

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ְשׁמֹה ַה ֶמלֶ 
זָ אגְ ט )ק ֶֹהלֶ ת יב ,יג( :סוֹף ָדּבָ ר
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יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ה' בְּ פִ יֲ .
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י"ט(ֶ :דער עִ ָיקר פוּן ַא
ער ְשׁ ְטן
ִאיד ִאיז צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ַאלֶ ע ִמ ְצוֹת
'ער ֵהייט ,צוּ ְ
שׁוּט ְ
פָּ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה,
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ייסן ,לֶ ְ
עה ְ
גֶ ֵ
טוּהן ַאלֶ ע ִמ ְצוֹת ָאן ַקיין שׁוּם
אוּן ְ
אר ְשׁ ֵטייט
ָחכְ מוֹתֲ ,אפִ ילוּ ֶמען פַ ְ
ארוֶ וען,
ארוָ ואס אוּן פַ ְ
ישׁט פַ ְ
נִ ְ
חוֹק ִרים זָ אגְ ן ַאז
ישׁט וִ וי ִדי ְ
אוּן נִ ְ
ויסן אוּן
ֶדער עִ ָיקר ִאיז נָ אר צוּ וִ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ִדי ַאלֶ ע ַט ֲע ִמים פוּן ִדי
פַ ְ
ִמ ְצוֹת.
אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י בְּ ֶרענְ גְ ט
ערצוּ ,וַ וייל אוֹיבּ
ַא ְר ַאיָ ה ֶד ְ
ארף נָ אר
עֶ ס ִאיז ֱא ֶמת ַאז ֶמען ַד ְ
קוּמען
אוֹיס ֶ
אר ְשׁ ֵטיין ַאלֶ עס ,וֶ ועט ְ
פַ ְ
עדער ִאיד ֶקען ִדינֶ ען
ישׁט יֶ ֶ
ַאז נִ ְ
ישׁט
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל נִ ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עדער ִאיז ָדאַ אזוֹי ְקלוּג ַאלֶ עס צוּ
יֶ ֶ
עהט ֶמען ַאז ֶדער עִ ָיקר
אר ְשׁ ֵטיין ,זֶ ְ
פַ ְ
טוּהן ִדי ִמ ְצוֹת ַאזוֹי וִ וי
ִאיז נָ אר צוּ ְ
ייסן,
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט.
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ס נִ ְ
ֲאפִ ילוּ ֶמען פַ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ְשׁמֹה ַה ֶמלֶ 
זָ אגְ ט )ק ֶֹהלֶ ת יב ,יג( :סוֹף ָדּבָ ר

פר˘˙ ב‡

ס‚

פר˘˙ ב‡

קים יְ ָרא וְ ֶאת
ַהכֹּל נִ ְשׁ ָמע ֶאת ָה ֱא ִ
ִמ ְצו ָֹתיו ְשׁמוֹרֶ ,דער עִ ָיקר ִאיז נָ אר
ער ְשׁ ְטן,
מוֹרא צוּ ָהאבְּ ן פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ָ
טוּהן זַ יינֶ ע ִמ ְצוֹת ,כִּ י זֶ ה
אוּן צוּ ְ
עדער
כָּ ל ָה ָא ָדם ,וַ וייל ָדאס ֶקען יֶ ֶ
טוּהןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וער עֶ ס ִאיז
ֶמענְ ְטשׁ ְ
ישׁט ַאזוֹי ְקלוּג.
נִ ְ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז אוֹי בַּ יים
תּוֹרה,
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
לֶ ְ
ערנֶ ען,
ארף ֶמען אוֹיַ א ַסא לֶ ְ
ַד ְ
ישׁט
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ ֶמען פַ ְ
ערנְ ט,
גְ לַ ייַ אלֶ עס וָ ואס ֶמען לֶ ְ
וער ֶטער
אטשׁ זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
ארף ֶמען כָ ְ
ַד ְ
תּוֹרה ֲאפִ ילוּ ָאן
פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
אר ְשׁ ֵטיין ,אוּן צוּם סוֹף וֶ ועט ֶדער
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ן ַאז ֶמען וֶ ועט
ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטייןַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
פַ ְ
ימן ע"ו(:
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט ִ
ערט
עה ְ
ַא ַסאֶ מענְ ְט ְשׁן ָהאבְּ ן אוֹיפְ גֶ ֶ
ערנֶ ען ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עוָ ואלְ ט
צוּ לֶ ְ
אר ְשׁ ֵטייןָ ,אבֶּ ער ֶדער
ַאלֶ עס גְ לַ יי פַ ְ
ארף ֶמען
קוֹדם ַד ְ
ֱא ֶמת ִאיזַ ,אז ֶ
וער ֶטערֲ ,אפִ ילוּ ָאן
נָ אר זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין.
פַ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ ָהיָ ה לְ 
קוֹדם זָ אלְ ְסטוּ
לְ אוֹת עַ ל יָ ְדֶ ,
ער ְשׁ ְטן אוֹיף ַדיין
ָהאבְּ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַהאנְ טָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז דוּ זָ אלְ ְסט
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ס‚

קים יְ ָרא וְ ֶאת
ַהכֹּל נִ ְשׁ ָמע ֶאת ָה ֱא ִ
ִמ ְצו ָֹתיו ְשׁמוֹרֶ ,דער עִ ָיקר ִאיז נָ אר
ער ְשׁ ְטן,
מוֹרא צוּ ָהאבְּ ן פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ָ
טוּהן זַ יינֶ ע ִמ ְצוֹת ,כִּ י זֶ ה
אוּן צוּ ְ
עדער
כָּ ל ָה ָא ָדם ,וַ וייל ָדאס ֶקען יֶ ֶ
טוּהןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וער עֶ ס ִאיז
ֶמענְ ְטשׁ ְ
ישׁט ַאזוֹי ְקלוּג.
נִ ְ

יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ה' בְּ פִ יֲ .
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י"ט(ֶ :דער עִ ָיקר פוּן ַא
ער ְשׁ ְטן
ִאיד ִאיז צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ַאלֶ ע ִמ ְצוֹת
'ער ֵהייט ,צוּ ְ
שׁוּט ְ
פָּ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה,
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ייסן ,לֶ ְ
עה ְ
גֶ ֵ
טוּהן ַאלֶ ע ִמ ְצוֹת ָאן ַקיין שׁוּם
אוּן ְ
אר ְשׁ ֵטייט
ָחכְ מוֹתֲ ,אפִ ילוּ ֶמען פַ ְ
ארוֶ וען,
ארוָ ואס אוּן פַ ְ
ישׁט פַ ְ
נִ ְ
חוֹק ִרים זָ אגְ ן ַאז
ישׁט וִ וי ִדי ְ
אוּן נִ ְ
ויסן אוּן
ֶדער עִ ָיקר ִאיז נָ אר צוּ וִ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ִדי ַאלֶ ע ַט ֲע ִמים פוּן ִדי
פַ ְ
ִמ ְצוֹת.

אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז אוֹי בַּ יים
תּוֹרה,
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
לֶ ְ
ערנֶ ען,
ארף ֶמען אוֹיַ א ַסא לֶ ְ
ַד ְ
ישׁט
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ ֶמען פַ ְ
ערנְ ט,
גְ לַ ייַ אלֶ עס וָ ואס ֶמען לֶ ְ
וער ֶטער
אטשׁ זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
ארף ֶמען כָ ְ
ַד ְ
תּוֹרה ֲאפִ ילוּ ָאן
פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
אר ְשׁ ֵטיין ,אוּן צוּם סוֹף וֶ ועט ֶדער
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ן ַאז ֶמען וֶ ועט
ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטייןַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
פַ ְ
ימן ע"ו(:
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט ִ
ערט
עה ְ
ַא ַסאֶ מענְ ְט ְשׁן ָהאבְּ ן אוֹיפְ גֶ ֶ
ערנֶ ען ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עוָ ואלְ ט
צוּ לֶ ְ
אר ְשׁ ֵטייןָ ,אבֶּ ער ֶדער
ַאלֶ עס גְ לַ יי פַ ְ
ארף ֶמען
קוֹדם ַד ְ
ֱא ֶמת ִאיזַ ,אז ֶ
וער ֶטערֲ ,אפִ ילוּ ָאן
נָ אר זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין.
פַ ְ

אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י בְּ ֶרענְ גְ ט
ערצוּ ,וַ וייל אוֹיבּ
ַא ְר ַאיָ ה ֶד ְ
ארף נָ אר
עֶ ס ִאיז ֱא ֶמת ַאז ֶמען ַד ְ
קוּמען
אוֹיס ֶ
אר ְשׁ ֵטיין ַאלֶ עס ,וֶ ועט ְ
פַ ְ
עדער ִאיד ֶקען ִדינֶ ען
ישׁט יֶ ֶ
ַאז נִ ְ
ישׁט
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל נִ ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עדער ִאיז ָדאַ אזוֹי ְקלוּג ַאלֶ עס צוּ
יֶ ֶ
עהט ֶמען ַאז ֶדער עִ ָיקר
אר ְשׁ ֵטיין ,זֶ ְ
פַ ְ
טוּהן ִדי ִמ ְצוֹת ַאזוֹי וִ וי
ִאיז נָ אר צוּ ְ
ייסן,
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט.
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ס נִ ְ
ֲאפִ ילוּ ֶמען פַ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ ָהיָ ה לְ 
קוֹדם זָ אלְ ְסטוּ
לְ אוֹת עַ ל יָ ְדֶ ,
ער ְשׁ ְטן אוֹיף ַדיין
ָהאבְּ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַהאנְ טָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז דוּ זָ אלְ ְסט

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ְשׁמֹה ַה ֶמלֶ 
זָ אגְ ט )ק ֶֹהלֶ ת יב ,יג( :סוֹף ָדּבָ ר

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ה' בְּ פִ יֲ .
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י"ט(ֶ :דער עִ ָיקר פוּן ַא
ער ְשׁ ְטן
ִאיד ִאיז צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
טוּהן ַאלֶ ע ִמ ְצוֹת
'ער ֵהייט ,צוּ ְ
שׁוּט ְ
פָּ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה,
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ייסן ,לֶ ְ
עה ְ
גֶ ֵ
טוּהן ַאלֶ ע ִמ ְצוֹת ָאן ַקיין שׁוּם
אוּן ְ
אר ְשׁ ֵטייט
ָחכְ מוֹתֲ ,אפִ ילוּ ֶמען פַ ְ
ארוֶ וען,
ארוָ ואס אוּן פַ ְ
ישׁט פַ ְ
נִ ְ
חוֹק ִרים זָ אגְ ן ַאז
ישׁט וִ וי ִדי ְ
אוּן נִ ְ
ויסן אוּן
ֶדער עִ ָיקר ִאיז נָ אר צוּ וִ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ִדי ַאלֶ ע ַט ֲע ִמים פוּן ִדי
פַ ְ
ִמ ְצוֹת.
אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י בְּ ֶרענְ גְ ט
ערצוּ ,וַ וייל אוֹיבּ
ַא ְר ַאיָ ה ֶד ְ
ארף נָ אר
עֶ ס ִאיז ֱא ֶמת ַאז ֶמען ַד ְ
קוּמען
אוֹיס ֶ
אר ְשׁ ֵטיין ַאלֶ עס ,וֶ ועט ְ
פַ ְ
עדער ִאיד ֶקען ִדינֶ ען
ישׁט יֶ ֶ
ַאז נִ ְ
ישׁט
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל נִ ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עדער ִאיז ָדאַ אזוֹי ְקלוּג ַאלֶ עס צוּ
יֶ ֶ
עהט ֶמען ַאז ֶדער עִ ָיקר
אר ְשׁ ֵטיין ,זֶ ְ
פַ ְ
טוּהן ִדי ִמ ְצוֹת ַאזוֹי וִ וי
ִאיז נָ אר צוּ ְ
ייסן,
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט.
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ס נִ ְ
ֲאפִ ילוּ ֶמען פַ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ְשׁמֹה ַה ֶמלֶ 
זָ אגְ ט )ק ֶֹהלֶ ת יב ,יג( :סוֹף ָדּבָ ר
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קים יְ ָרא וְ ֶאת
ַהכֹּל נִ ְשׁ ָמע ֶאת ָה ֱא ִ
ִמ ְצו ָֹתיו ְשׁמוֹרֶ ,דער עִ ָיקר ִאיז נָ אר
ער ְשׁ ְטן,
מוֹרא צוּ ָהאבְּ ן פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ָ
טוּהן זַ יינֶ ע ִמ ְצוֹת ,כִּ י זֶ ה
אוּן צוּ ְ
עדער
כָּ ל ָה ָא ָדם ,וַ וייל ָדאס ֶקען יֶ ֶ
טוּהןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וער עֶ ס ִאיז
ֶמענְ ְטשׁ ְ
ישׁט ַאזוֹי ְקלוּג.
נִ ְ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז אוֹי בַּ יים
תּוֹרה,
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
לֶ ְ
ערנֶ ען,
ארף ֶמען אוֹיַ א ַסא לֶ ְ
ַד ְ
ישׁט
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ ֶמען פַ ְ
ערנְ ט,
גְ לַ ייַ אלֶ עס וָ ואס ֶמען לֶ ְ
וער ֶטער
אטשׁ זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
ארף ֶמען כָ ְ
ַד ְ
תּוֹרה ֲאפִ ילוּ ָאן
פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
אר ְשׁ ֵטיין ,אוּן צוּם סוֹף וֶ ועט ֶדער
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ן ַאז ֶמען וֶ ועט
ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטייןַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
פַ ְ
ימן ע"ו(:
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט ִ
ערט
עה ְ
ַא ַסאֶ מענְ ְט ְשׁן ָהאבְּ ן אוֹיפְ גֶ ֶ
ערנֶ ען ,וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עוָ ואלְ ט
צוּ לֶ ְ
אר ְשׁ ֵטייןָ ,אבֶּ ער ֶדער
ַאלֶ עס גְ לַ יי פַ ְ
ארף ֶמען
קוֹדם ַד ְ
ֱא ֶמת ִאיזַ ,אז ֶ
וער ֶטערֲ ,אפִ ילוּ ָאן
נָ אר זָ אגְ ן ִדי וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין.
פַ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ ָהיָ ה לְ 
קוֹדם זָ אלְ ְסטוּ
לְ אוֹת עַ ל יָ ְדֶ ,
ער ְשׁ ְטן אוֹיף ַדיין
ָהאבְּ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַהאנְ טָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז דוּ זָ אלְ ְסט
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ִא ְידן ָהאבְּ ן זִ יְ מ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען ַאז זֵ יי
ייסט עֶ ס ַאזוֹי וִ וי
טוּהןֵ ,ה ְ
וֶ ועלְ ן עֶ ס ְ
עטוּהן.
ְ
זֵ יי ָהאבְּ ן עֶ ס שׁוֹין גֶ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"ו(ַ :אז פַ אר ַא
ֲ
קוֹדם
ארף עֶ ר ֶ
ִאיד טוּט ַא ִמ ְצוָ ה ַד ְ
טוּהן ,אוּן
ָהאבְּ ן ִדי ֵח ֶשׁק ָדאס צוּ ְ
עהט בַּ יי ַא ִקינְ ד ַאז
ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
גוּטע זַ א אוּן
ֶמען וַ וייזְ ט ִאים ַא ֶ
אהאלְ ט ֶמען עֶ ס ,אוּן
נָ אכְ ֶדעם בַּ ַ
עטיט
ייצט אוֹיף ֶדעם ַאפֶּ ִ
ָדאס ֵר ְ
אקוּמעןִ ,די
ֶ
פוּנֶ עם ִקינְ ד עֶ ס צוּ בַּ
ער ְשׁ ֶטער
זֶ עלְ בֶּ ע טוּט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יטן ֶמענְ ְטשׁ ,וֶ וען עֶ ר וִ ויל ַמאכְ ן
ִמ ְ
טוּהן ַא
ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ֵח ֶשׁק צוּ
פַ ְ
ִמ ְצוָ הְ ,שׁ ֶטעלְ ט עֶ ר ִאים צוּ ְמנִ יעוֹת,
ייטן
וער ֵיק ְ
ַאז עֶ ר זָ אל ָהאבְּ ן ְשׁוֶ ִ
ָדאס ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ,אוּן ָדאס ִאיז
ערן ִדי
ער ֶק ְ
אר ְשׁ ֶט ְ
עמאכְ ט צוּ פַ ְ
גֶ ַ
ֵח ֶשׁק פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר זָ אל
טוּהן ,אוּן אוֹיבּ
עֶ ס ַדוְ ָקא יָ א וֶ ועלְ ן ְ
טוּהן ַא
ת'דיג ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל ֱא ֶמ ִ
ישט
ִמ ְצוָ הֶ ,קען ִאים ַקיין שׁוּם זַ א נִ ׁ ְ
ערפוּן ,עֶ ר וֶ ועט עֶ ס זִ יכֶ ער
ערן ֶד ְ
ְשׁ ֶט ְ
אוֹיספִ ְירן.
ְ

ער ְשׁ ְטן ִמיט ַדיינֶ ע
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֶהענְ טֲ ,אפִ ילוּ ָאן ֶדעם וָ ואס ֶדער מ ַֹח
ערנָ א
ארוָ ואס ,אוּן ֶד ְ
אר ְשׁ ֵטייט פַ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער שׁוֹין
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ן ַאז עֶ ס וֶ ועט זַ יין ,וּלְ זִ כָּ רוֹן
אר ְשׁ ֵטיין
ועסט פַ ְ
בֵּ ין עֵ ינֶ יַ ,אז דוּ וֶ ְ
ִמיט ַדיין ָקאפּ אוֹיִ די ַט ֲע ִמים פוּן
ועסט ַאזוֹי
ִדי ִמ ְצוֹת ,אוּן ַאז דוּ וֶ ְ
תּוֹרת
עמאלְ ְטס ,לְ ַמעַ ן ִתּ ְהיֶ ה ַ
טוּהןֶ ,ד ָ
ְ
תּוֹרה ִאין
ועסטוּ ָהאבְּ ן ִדי ָ
ה' בְּ פִ י ,וֶ ְ
ויסן ַאז
ועסט וִ ְ
ַדיין מוֹיל ,וַ וייל דוּ וֶ ְ
ערנֶ ען ֲאפִ ילוּ
דוּ ֶקענְ ְסט ָאנְ ֵהייבְּ ן לֶ ְ
ישׁט ,דוּ
ארנִ ְ
ייסט נָ א גָ ְ
אר ְשׁ ֵט ְ
דוּ פַ ְ
זָ אגְ ְסט עֶ ס נָ אר ִמיט ַדיין מוֹיל.
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
בֹּא תשס"ה לפ"ק(
76

וַ יֵּלְ כוּ וַ יּ ֲַעשׂוּ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל כַּ ֲא ֶשׁר
משׁה וְ ַא ֲהרֹן כֵּ ן
ִצוָּ ה ה' ֶאת ֶ
עָ שׂוִּ ,די ִא ְידן זֶ ענֶ ען גֶ עגַ אנְ גֶ ען אוּן
ער ְשׁ ֶטער
עטוּהן וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
גֶ
משׁה אוּן ַא ֲהרֹן,
ייסן פַ אר ֶ
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
צוּ ַמ ְק ִריב זַ יין ֶדעם ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח.
פְ ֶרעגְ ט ַר ִשׁ"י ,וִ וי ַאזוֹי זָ אגְ ְסטוּ ַאז ִדי
ִא ְידן ָהאבְּ ן שׁוֹין ַמ ְק ִריב גֶ עוֶ וען ֶדעם
ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח ,עֶ ס ִאיז ָדא נָ א גֶ עוֶ וען
חוֹדשׁ ,אוּן ֶמען ָהאט עֶ ְר ְשׁט
רֹאשׁ ֶ
ארן ָק ְרבַּ ן ֶדעם
גֶ עקוֹיפְ ט ִדי בְּ ֵה ָמה פַ ְ
ֶצענְ ְטן ָטאג פוּן ח ֶֹדשׁ? נָ אר וַ וייל ִדי
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ער ְשׁ ְטן ִמיט ַדיינֶ ע
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֶהענְ טֲ ,אפִ ילוּ ָאן ֶדעם וָ ואס ֶדער מ ַֹח
ערנָ א
ארוָ ואס ,אוּן ֶד ְ
אר ְשׁ ֵטייט פַ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער שׁוֹין
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ן ַאז עֶ ס וֶ ועט זַ יין ,וּלְ זִ כָּ רוֹן
אר ְשׁ ֵטיין
ועסט פַ ְ
בֵּ ין עֵ ינֶ יַ ,אז דוּ וֶ ְ
ִמיט ַדיין ָקאפּ אוֹיִ די ַט ֲע ִמים פוּן
ועסט ַאזוֹי
ִדי ִמ ְצוֹת ,אוּן ַאז דוּ וֶ ְ
תּוֹרת
עמאלְ ְטס ,לְ ַמעַ ן ִתּ ְהיֶ ה ַ
טוּהןֶ ,ד ָ
ְ
תּוֹרה ִאין
ועסטוּ ָהאבְּ ן ִדי ָ
ה' בְּ פִ י ,וֶ ְ
ויסן ַאז
ועסט וִ ְ
ַדיין מוֹיל ,וַ וייל דוּ וֶ ְ
ערנֶ ען ֲאפִ ילוּ
דוּ ֶקענְ ְסט ָאנְ ֵהייבְּ ן לֶ ְ
ישׁט ,דוּ
ארנִ ְ
ייסט נָ א גָ ְ
אר ְשׁ ֵט ְ
דוּ פַ ְ
זָ אגְ ְסט עֶ ס נָ אר ִמיט ַדיין מוֹיל.
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
בֹּא תשס"ה לפ"ק(
76

וַ יֵּלְ כוּ וַ יּ ֲַעשׂוּ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל כַּ ֲא ֶשׁר
משׁה וְ ַא ֲהרֹן כֵּ ן
ִצוָּ ה ה' ֶאת ֶ
עָ שׂוִּ ,די ִא ְידן זֶ ענֶ ען גֶ עגַ אנְ גֶ ען אוּן
ער ְשׁ ֶטער
עטוּהן וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
גֶ
משׁה אוּן ַא ֲהרֹן,
ייסן פַ אר ֶ
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
צוּ ַמ ְק ִריב זַ יין ֶדעם ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח.
פְ ֶרעגְ ט ַר ִשׁ"י ,וִ וי ַאזוֹי זָ אגְ ְסטוּ ַאז ִדי
ִא ְידן ָהאבְּ ן שׁוֹין ַמ ְק ִריב גֶ עוֶ וען ֶדעם
ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח ,עֶ ס ִאיז ָדא נָ א גֶ עוֶ וען
חוֹדשׁ ,אוּן ֶמען ָהאט עֶ ְר ְשׁט
רֹאשׁ ֶ
ארן ָק ְרבַּ ן ֶדעם
גֶ עקוֹיפְ ט ִדי בְּ ֵה ָמה פַ ְ
ֶצענְ ְטן ָטאג פוּן ח ֶֹדשׁ? נָ אר וַ וייל ִדי

פר˘˙ ב‡

תּוֹרה ָדאַ ,אז
ערפַ אר זָ אגְ ט ִדי ָ
ֶד ְ
עצט וֶ וען ִדי ִא ְידן
יֶ ְ

ס„

פר˘˙ ב‡

ִא ְידן ָהאבְּ ן זִ יְ מ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען ַאז זֵ יי
ייסט עֶ ס ַאזוֹי וִ וי
טוּהןֵ ,ה ְ
וֶ ועלְ ן עֶ ס ְ
עטוּהן.
ְ
זֵ יי ָהאבְּ ן עֶ ס שׁוֹין גֶ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"ו(ַ :אז פַ אר ַא
ֲ
קוֹדם
ארף עֶ ר ֶ
ִאיד טוּט ַא ִמ ְצוָ ה ַד ְ
טוּהן ,אוּן
ָהאבְּ ן ִדי ֵח ֶשׁק ָדאס צוּ ְ
עהט בַּ יי ַא ִקינְ ד ַאז
ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
גוּטע זַ א אוּן
ֶמען וַ וייזְ ט ִאים ַא ֶ
אהאלְ ט ֶמען עֶ ס ,אוּן
נָ אכְ ֶדעם בַּ ַ
עטיט
ייצט אוֹיף ֶדעם ַאפֶּ ִ
ָדאס ֵר ְ
אקוּמעןִ ,די
ֶ
פוּנֶ עם ִקינְ ד עֶ ס צוּ בַּ
ער ְשׁ ֶטער
זֶ עלְ בֶּ ע טוּט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יטן ֶמענְ ְטשׁ ,וֶ וען עֶ ר וִ ויל ַמאכְ ן
ִמ ְ
טוּהן ַא
ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ֵח ֶשׁק צוּ
פַ ְ
ִמ ְצוָ הְ ,שׁ ֶטעלְ ט עֶ ר ִאים צוּ ְמנִ יעוֹת,
ייטן
וער ֵיק ְ
ַאז עֶ ר זָ אל ָהאבְּ ן ְשׁוֶ ִ
ָדאס ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ,אוּן ָדאס ִאיז
ערן ִדי
ער ֶק ְ
אר ְשׁ ֶט ְ
עמאכְ ט צוּ פַ ְ
גֶ ַ
ֵח ֶשׁק פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר זָ אל
טוּהן ,אוּן אוֹיבּ
עֶ ס ַדוְ ָקא יָ א וֶ ועלְ ן ְ
טוּהן ַא
ת'דיג ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל ֱא ֶמ ִ
ישט
ִמ ְצוָ הֶ ,קען ִאים ַקיין שׁוּם זַ א נִ ׁ ְ
ערפוּן ,עֶ ר וֶ ועט עֶ ס זִ יכֶ ער
ערן ֶד ְ
ְשׁ ֶט ְ
אוֹיספִ ְירן.
ְ
תּוֹרה ָדאַ ,אז
ערפַ אר זָ אגְ ט ִדי ָ
ֶד ְ
עצט וֶ וען ִדי ִא ְידן
יֶ ְ
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ִא ְידן ָהאבְּ ן זִ יְ מ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען ַאז זֵ יי
ייסט עֶ ס ַאזוֹי וִ וי
טוּהןֵ ,ה ְ
וֶ ועלְ ן עֶ ס ְ
עטוּהן.
ְ
זֵ יי ָהאבְּ ן עֶ ס שׁוֹין גֶ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"ו(ַ :אז פַ אר ַא
ֲ
קוֹדם
ארף עֶ ר ֶ
ִאיד טוּט ַא ִמ ְצוָ ה ַד ְ
טוּהן ,אוּן
ָהאבְּ ן ִדי ֵח ֶשׁק ָדאס צוּ ְ
עהט בַּ יי ַא ִקינְ ד ַאז
ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
גוּטע זַ א אוּן
ֶמען וַ וייזְ ט ִאים ַא ֶ
אהאלְ ט ֶמען עֶ ס ,אוּן
נָ אכְ ֶדעם בַּ ַ
עטיט
ייצט אוֹיף ֶדעם ַאפֶּ ִ
ָדאס ֵר ְ
אקוּמעןִ ,די
ֶ
פוּנֶ עם ִקינְ ד עֶ ס צוּ בַּ
ער ְשׁ ֶטער
זֶ עלְ בֶּ ע טוּט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יטן ֶמענְ ְטשׁ ,וֶ וען עֶ ר וִ ויל ַמאכְ ן
ִמ ְ
טוּהן ַא
ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ֵח ֶשׁק צוּ
פַ ְ
ִמ ְצוָ הְ ,שׁ ֶטעלְ ט עֶ ר ִאים צוּ ְמנִ יעוֹת,
ייטן
וער ֵיק ְ
ַאז עֶ ר זָ אל ָהאבְּ ן ְשׁוֶ ִ
ָדאס ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ,אוּן ָדאס ִאיז
ערן ִדי
ער ֶק ְ
אר ְשׁ ֶט ְ
עמאכְ ט צוּ פַ ְ
גֶ ַ
ֵח ֶשׁק פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר זָ אל
טוּהן ,אוּן אוֹיבּ
עֶ ס ַדוְ ָקא יָ א וֶ ועלְ ן ְ
טוּהן ַא
ת'דיג ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל ֱא ֶמ ִ
ישט
ִמ ְצוָ הֶ ,קען ִאים ַקיין שׁוּם זַ א נִ ׁ ְ
ערפוּן ,עֶ ר וֶ ועט עֶ ס זִ יכֶ ער
ערן ֶד ְ
ְשׁ ֶט ְ
אוֹיספִ ְירן.
ְ

ער ְשׁ ְטן ִמיט ַדיינֶ ע
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֶהענְ טֲ ,אפִ ילוּ ָאן ֶדעם וָ ואס ֶדער מ ַֹח
ערנָ א
ארוָ ואס ,אוּן ֶד ְ
אר ְשׁ ֵטייט פַ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער שׁוֹין
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ן ַאז עֶ ס וֶ ועט זַ יין ,וּלְ זִ כָּ רוֹן
אר ְשׁ ֵטיין
ועסט פַ ְ
בֵּ ין עֵ ינֶ יַ ,אז דוּ וֶ ְ
ִמיט ַדיין ָקאפּ אוֹיִ די ַט ֲע ִמים פוּן
ועסט ַאזוֹי
ִדי ִמ ְצוֹת ,אוּן ַאז דוּ וֶ ְ
תּוֹרת
עמאלְ ְטס ,לְ ַמעַ ן ִתּ ְהיֶ ה ַ
טוּהןֶ ,ד ָ
ְ
תּוֹרה ִאין
ועסטוּ ָהאבְּ ן ִדי ָ
ה' בְּ פִ י ,וֶ ְ
ויסן ַאז
ועסט וִ ְ
ַדיין מוֹיל ,וַ וייל דוּ וֶ ְ
ערנֶ ען ֲאפִ ילוּ
דוּ ֶקענְ ְסט ָאנְ ֵהייבְּ ן לֶ ְ
ישׁט ,דוּ
ארנִ ְ
ייסט נָ א גָ ְ
אר ְשׁ ֵט ְ
דוּ פַ ְ
זָ אגְ ְסט עֶ ס נָ אר ִמיט ַדיין מוֹיל.
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
בֹּא תשס"ה לפ"ק(
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וַ יֵּלְ כוּ וַ יּ ֲַעשׂוּ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל כַּ ֲא ֶשׁר
משׁה וְ ַא ֲהרֹן כֵּ ן
ִצוָּ ה ה' ֶאת ֶ
עָ שׂוִּ ,די ִא ְידן זֶ ענֶ ען גֶ עגַ אנְ גֶ ען אוּן
ער ְשׁ ֶטער
עטוּהן וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
גֶ
משׁה אוּן ַא ֲהרֹן,
ייסן פַ אר ֶ
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
צוּ ַמ ְק ִריב זַ יין ֶדעם ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח.
פְ ֶרעגְ ט ַר ִשׁ"י ,וִ וי ַאזוֹי זָ אגְ ְסטוּ ַאז ִדי
ִא ְידן ָהאבְּ ן שׁוֹין ַמ ְק ִריב גֶ עוֶ וען ֶדעם
ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח ,עֶ ס ִאיז ָדא נָ א גֶ עוֶ וען
חוֹדשׁ ,אוּן ֶמען ָהאט עֶ ְר ְשׁט
רֹאשׁ ֶ
ארן ָק ְרבַּ ן ֶדעם
גֶ עקוֹיפְ ט ִדי בְּ ֵה ָמה פַ ְ
ֶצענְ ְטן ָטאג פוּן ח ֶֹדשׁ? נָ אר וַ וייל ִדי

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ער ְשׁ ְטן ִמיט ַדיינֶ ע
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֶהענְ טֲ ,אפִ ילוּ ָאן ֶדעם וָ ואס ֶדער מ ַֹח
ערנָ א
ארוָ ואס ,אוּן ֶד ְ
אר ְשׁ ֵטייט פַ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער שׁוֹין
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ן ַאז עֶ ס וֶ ועט זַ יין ,וּלְ זִ כָּ רוֹן
אר ְשׁ ֵטיין
ועסט פַ ְ
בֵּ ין עֵ ינֶ יַ ,אז דוּ וֶ ְ
ִמיט ַדיין ָקאפּ אוֹיִ די ַט ֲע ִמים פוּן
ועסט ַאזוֹי
ִדי ִמ ְצוֹת ,אוּן ַאז דוּ וֶ ְ
תּוֹרת
עמאלְ ְטס ,לְ ַמעַ ן ִתּ ְהיֶ ה ַ
טוּהןֶ ,ד ָ
ְ
תּוֹרה ִאין
ועסטוּ ָהאבְּ ן ִדי ָ
ה' בְּ פִ י ,וֶ ְ
ויסן ַאז
ועסט וִ ְ
ַדיין מוֹיל ,וַ וייל דוּ וֶ ְ
ערנֶ ען ֲאפִ ילוּ
דוּ ֶקענְ ְסט ָאנְ ֵהייבְּ ן לֶ ְ
ישׁט ,דוּ
ארנִ ְ
ייסט נָ א גָ ְ
אר ְשׁ ֵט ְ
דוּ פַ ְ
זָ אגְ ְסט עֶ ס נָ אר ִמיט ַדיין מוֹיל.
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
בֹּא תשס"ה לפ"ק(
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וַ יֵּלְ כוּ וַ יּ ֲַעשׂוּ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל כַּ ֲא ֶשׁר
משׁה וְ ַא ֲהרֹן כֵּ ן
ִצוָּ ה ה' ֶאת ֶ
עָ שׂוִּ ,די ִא ְידן זֶ ענֶ ען גֶ עגַ אנְ גֶ ען אוּן
ער ְשׁ ֶטער
עטוּהן וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
גֶ
משׁה אוּן ַא ֲהרֹן,
ייסן פַ אר ֶ
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
צוּ ַמ ְק ִריב זַ יין ֶדעם ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח.
פְ ֶרעגְ ט ַר ִשׁ"י ,וִ וי ַאזוֹי זָ אגְ ְסטוּ ַאז ִדי
ִא ְידן ָהאבְּ ן שׁוֹין ַמ ְק ִריב גֶ עוֶ וען ֶדעם
ָק ְרבַּ ן פֶּ ַסח ,עֶ ס ִאיז ָדא נָ א גֶ עוֶ וען
חוֹדשׁ ,אוּן ֶמען ָהאט עֶ ְר ְשׁט
רֹאשׁ ֶ
ארן ָק ְרבַּ ן ֶדעם
גֶ עקוֹיפְ ט ִדי בְּ ֵה ָמה פַ ְ
ֶצענְ ְטן ָטאג פוּן ח ֶֹדשׁ? נָ אר וַ וייל ִדי

פר˘˙ ב‡

תּוֹרה ָדאַ ,אז
ערפַ אר זָ אגְ ט ִדי ָ
ֶד ְ
עצט וֶ וען ִדי ִא ְידן
יֶ ְ

ס„

פר˘˙ ב‡

ִא ְידן ָהאבְּ ן זִ יְ מ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען ַאז זֵ יי
ייסט עֶ ס ַאזוֹי וִ וי
טוּהןֵ ,ה ְ
וֶ ועלְ ן עֶ ס ְ
עטוּהן.
ְ
זֵ יי ָהאבְּ ן עֶ ס שׁוֹין גֶ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"ו(ַ :אז פַ אר ַא
ֲ
קוֹדם
ארף עֶ ר ֶ
ִאיד טוּט ַא ִמ ְצוָ ה ַד ְ
טוּהן ,אוּן
ָהאבְּ ן ִדי ֵח ֶשׁק ָדאס צוּ ְ
עהט בַּ יי ַא ִקינְ ד ַאז
ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
גוּטע זַ א אוּן
ֶמען וַ וייזְ ט ִאים ַא ֶ
אהאלְ ט ֶמען עֶ ס ,אוּן
נָ אכְ ֶדעם בַּ ַ
עטיט
ייצט אוֹיף ֶדעם ַאפֶּ ִ
ָדאס ֵר ְ
אקוּמעןִ ,די
ֶ
פוּנֶ עם ִקינְ ד עֶ ס צוּ בַּ
ער ְשׁ ֶטער
זֶ עלְ בֶּ ע טוּט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יטן ֶמענְ ְטשׁ ,וֶ וען עֶ ר וִ ויל ַמאכְ ן
ִמ ְ
טוּהן ַא
ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ֵח ֶשׁק צוּ
פַ ְ
ִמ ְצוָ הְ ,שׁ ֶטעלְ ט עֶ ר ִאים צוּ ְמנִ יעוֹת,
ייטן
וער ֵיק ְ
ַאז עֶ ר זָ אל ָהאבְּ ן ְשׁוֶ ִ
ָדאס ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ,אוּן ָדאס ִאיז
ערן ִדי
ער ֶק ְ
אר ְשׁ ֶט ְ
עמאכְ ט צוּ פַ ְ
גֶ ַ
ֵח ֶשׁק פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר זָ אל
טוּהן ,אוּן אוֹיבּ
עֶ ס ַדוְ ָקא יָ א וֶ ועלְ ן ְ
טוּהן ַא
ת'דיג ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל ֱא ֶמ ִ
ישט
ִמ ְצוָ הֶ ,קען ִאים ַקיין שׁוּם זַ א נִ ׁ ְ
ערפוּן ,עֶ ר וֶ ועט עֶ ס זִ יכֶ ער
ערן ֶד ְ
ְשׁ ֶט ְ
אוֹיספִ ְירן.
ְ
תּוֹרה ָדאַ ,אז
ערפַ אר זָ אגְ ט ִדי ָ
ֶד ְ
עצט וֶ וען ִדי ִא ְידן
יֶ ְ

ס‰
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טוּהן ִדי ִמ ְצוֹת ,זָ אל
ֵהייבְּ ן ָאן צוּ ְ
ויסן ַאז ֶדער עִ ָיקר ִאיז ִדי ָרצוֹן,
ֶמען וִ ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל "וֶ ועלְ ן" זַ יין וואוֹיל
עמאלְ ט'ס
טוּהן ִמ ְצוֹת ,אוּן ֶד ָ
אוּן ְ

פר˘˙ ב˘לח

וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער זַ יין וואוֹיל אוּן
עֶ ְרלִ י.
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
בֹּא תש"ע לפ"ק(

ס‰
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טוּהן ִדי ִמ ְצוֹת ,זָ אל
ֵהייבְּ ן ָאן צוּ ְ
ויסן ַאז ֶדער עִ ָיקר ִאיז ִדי ָרצוֹן,
ֶמען וִ ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל "וֶ ועלְ ן" זַ יין וואוֹיל
עמאלְ ט'ס
טוּהן ִמ ְצוֹת ,אוּן ֶד ָ
אוּן ְ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ ּב ׁ ַ˘ ַּלח
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וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער זַ יין וואוֹיל אוּן
עֶ ְרלִ י.
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
בֹּא תש"ע לפ"ק(

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ ּב ׁ ַ˘ ַּלח

וַ יְ ִהי בְּ ַשׁלַּ ח פַּ ְרעֹה ֶאת ָהעָ ם
קים ֶדּ ֶרֶ א ֶרץ
וְ א נָ ָחם ֱא ִ
פְּ לִ ְשׁ ִתּים כִּ י ָקרוֹב הוּא כִּ י ָא ַמר
קים פֶּ ן יִ נָּ ֵחם ָהעָ ם בִּ ְרא ָֹתם
ֱא ִ
ִמלְ ָח ָמה וְ ָשׁבוּ ִמ ְצ ָריְ ָמה ,וֶ וען פַּ ְרעֹה
עשׁ ְיקט ִדי ִא ְידן פוּן
רוֹיסגֶ ִ
ָהאט ַא ְ
ער ְשׁ ֶטער זֵ יי
ִמ ְצ ַריִ םָ ,האט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ ן לַ אנְ ד פְּ לִ ְשׁ ִתּים,
ישׁט גֶ עפִ ְירט ְ
נִ ְ
וַ וייל עֶ ס ִאיז נָ אנְ ט צוּ ִמ ְצ ַריִ ם ,אוּן
עהן ַא
ֶאפְ ָשׁר וֶ וען ִדי ִא ְידן וֶ ועלְ ן זֶ ְ
צוּר ְיקגֵ יין אוֹיף
ִמלְ ָח ָמה ,וֶ ועלְ ן זֵ יי ִ
ִמ ְצ ַריִ ם.

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ִדי
בוֹדה זָ ָרה יט :(.אוֹיפְ 'ן
)ע ָ
גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט ֲ
מוֹשׁב לֵ ִצים
פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים א ,א( :וּבְ ַ
ישׁט גֶ עזִ ְיצן
א יָ ָשׁב ,עֶ ר ִאיז נִ ְ
וישׁן ִדי לֵ ִצים ,וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען
ְצוִ ְ
ִדי פְּ לִ ְשׁ ִתּים ,וָ ואס זֵ יי זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
רוֹיסע לֵ ִצים.
גְ ֶ

וַ יְ ִהי בְּ ַשׁלַּ ח פַּ ְרעֹה ֶאת ָהעָ ם
קים ֶדּ ֶרֶ א ֶרץ
וְ א נָ ָחם ֱא ִ
פְּ לִ ְשׁ ִתּים כִּ י ָקרוֹב הוּא כִּ י ָא ַמר
קים פֶּ ן יִ נָּ ֵחם ָהעָ ם בִּ ְרא ָֹתם
ֱא ִ
ִמלְ ָח ָמה וְ ָשׁבוּ ִמ ְצ ָריְ ָמה ,וֶ וען פַּ ְרעֹה
עשׁ ְיקט ִדי ִא ְידן פוּן
רוֹיסגֶ ִ
ָהאט ַא ְ
ער ְשׁ ֶטער זֵ יי
ִמ ְצ ַריִ םָ ,האט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ ן לַ אנְ ד פְּ לִ ְשׁ ִתּים,
ישׁט גֶ עפִ ְירט ְ
נִ ְ
וַ וייל עֶ ס ִאיז נָ אנְ ט צוּ ִמ ְצ ַריִ ם ,אוּן
עהן ַא
ֶאפְ ָשׁר וֶ וען ִדי ִא ְידן וֶ ועלְ ן זֶ ְ
צוּר ְיקגֵ יין אוֹיף
ִמלְ ָח ָמה ,וֶ ועלְ ן זֵ יי ִ
ִמ ְצ ַריִ ם.

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ִדי
בוֹדה זָ ָרה יט :(.אוֹיפְ 'ן
)ע ָ
גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט ֲ
מוֹשׁב לֵ ִצים
פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים א ,א( :וּבְ ַ
ישׁט גֶ עזִ ְיצן
א יָ ָשׁב ,עֶ ר ִאיז נִ ְ
וישׁן ִדי לֵ ִצים ,וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען
ְצוִ ְ
ִדי פְּ לִ ְשׁ ִתּים ,וָ ואס זֵ יי זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
רוֹיסע לֵ ִצים.
גְ ֶ

אוֹרה ִאיז ָדאס זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער
לִ כְ ָ
אר ְשׁ ֵטיין ,נָ אכְ ֶדעם
צוּ פַ ְ
יטן ַאזֶ עלְ כֶ ע
וָ ואס ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן גֶ עלִ ְ
רוֹיסע ָצרוֹת ִאין ִמ ְצ ַריִ ם ,זֵ יי ָהאבְּ ן
גְ ֶ
עא ְרבֶּ עט זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער ,פַּ ְרעֹה ָהאט
גֶ ַ
ישׁע ִקינְ ֶדער אוּן זִ י
ע'שׁ ְח ְט'ן ִא ִיד ֶ
גֶ ָ
אדן ִאין זֵ ייעֶ ר בְּ לוּטֶ ,מען ָהאט
גֶ עבָּ ְ
ערט ָדאס לֶ עבְּ ן ,אוּן
יט ְ
ערבִּ ֶ
זֵ יי ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער
נָ אכְ ֶדעם ָהאט זֵ יי ֶדער ֵאייבֶּ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֶ ,דער
ישׁט
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זֵ יי נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
דוּר פְּ לִ ְשׁ ִתּים ,וַ וייל זֵ יי
גֶ עפִ ְירט ְ
רוֹיסע לֵ ִצים ,אוּן
זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען גְ ֶ
ֶדער כּ ַֹח פוּן לֵ ָיצנוּת ִאיז ַאזוֹי גְ רוֹיס,
ַאז ֲאפִ ילוּ נָ אכְ ֶדעם וָ ואס ִדי ִא ְידן
רוֹיסע נִ ִיסים
עהן ִדי ַאלֶ ע גְ ֶ
ָהאבְּ ן גֶ עזֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִמיט
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטוּהן ,אוֹיבּ ָאבֶּ ער זֵ יי וָ ואלְ ְטן
ְ
זֵ יי גֶ

אוֹרה ִאיז ָדאס זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער
לִ כְ ָ
אר ְשׁ ֵטיין ,נָ אכְ ֶדעם
צוּ פַ ְ
יטן ַאזֶ עלְ כֶ ע
וָ ואס ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן גֶ עלִ ְ
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אדן ִאין זֵ ייעֶ ר בְּ לוּטֶ ,מען ָהאט
גֶ עבָּ ְ
ערט ָדאס לֶ עבְּ ן ,אוּן
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ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִמיט
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
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זֵ יי גֶ
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ס‰
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טוּהן ִדי ִמ ְצוֹת ,זָ אל
ֵהייבְּ ן ָאן צוּ ְ
ויסן ַאז ֶדער עִ ָיקר ִאיז ִדי ָרצוֹן,
ֶמען וִ ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל "וֶ ועלְ ן" זַ יין וואוֹיל
עמאלְ ט'ס
טוּהן ִמ ְצוֹת ,אוּן ֶד ָ
אוּן ְ

פר˘˙ ב˘לח

וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער זַ יין וואוֹיל אוּן
עֶ ְרלִ י.
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
בֹּא תש"ע לפ"ק(

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ ּב ׁ ַ˘ ַּלח
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וַ יְ ִהי בְּ ַשׁלַּ ח פַּ ְרעֹה ֶאת ָהעָ ם
קים ֶדּ ֶרֶ א ֶרץ
וְ א נָ ָחם ֱא ִ
פְּ לִ ְשׁ ִתּים כִּ י ָקרוֹב הוּא כִּ י ָא ַמר
קים פֶּ ן יִ נָּ ֵחם ָהעָ ם בִּ ְרא ָֹתם
ֱא ִ
ִמלְ ָח ָמה וְ ָשׁבוּ ִמ ְצ ָריְ ָמה ,וֶ וען פַּ ְרעֹה
עשׁ ְיקט ִדי ִא ְידן פוּן
רוֹיסגֶ ִ
ָהאט ַא ְ
ער ְשׁ ֶטער זֵ יי
ִמ ְצ ַריִ םָ ,האט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ ן לַ אנְ ד פְּ לִ ְשׁ ִתּים,
ישׁט גֶ עפִ ְירט ְ
נִ ְ
וַ וייל עֶ ס ִאיז נָ אנְ ט צוּ ִמ ְצ ַריִ ם ,אוּן
עהן ַא
ֶאפְ ָשׁר וֶ וען ִדי ִא ְידן וֶ ועלְ ן זֶ ְ
צוּר ְיקגֵ יין אוֹיף
ִמלְ ָח ָמה ,וֶ ועלְ ן זֵ יי ִ
ִמ ְצ ַריִ ם.

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ִדי
בוֹדה זָ ָרה יט :(.אוֹיפְ 'ן
)ע ָ
גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט ֲ
מוֹשׁב לֵ ִצים
פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים א ,א( :וּבְ ַ
ישׁט גֶ עזִ ְיצן
א יָ ָשׁב ,עֶ ר ִאיז נִ ְ
וישׁן ִדי לֵ ִצים ,וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען
ְצוִ ְ
ִדי פְּ לִ ְשׁ ִתּים ,וָ ואס זֵ יי זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
רוֹיסע לֵ ִצים.
גְ ֶ

וַ יְ ִהי בְּ ַשׁלַּ ח פַּ ְרעֹה ֶאת ָהעָ ם
קים ֶדּ ֶרֶ א ֶרץ
וְ א נָ ָחם ֱא ִ
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ישׁט גֶ עפִ ְירט ְ
נִ ְ
וַ וייל עֶ ס ִאיז נָ אנְ ט צוּ ִמ ְצ ַריִ ם ,אוּן
עהן ַא
ֶאפְ ָשׁר וֶ וען ִדי ִא ְידן וֶ ועלְ ן זֶ ְ
צוּר ְיקגֵ יין אוֹיף
ִמלְ ָח ָמה ,וֶ ועלְ ן זֵ יי ִ
ִמ ְצ ַריִ ם.

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ִדי
בוֹדה זָ ָרה יט :(.אוֹיפְ 'ן
)ע ָ
גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט ֲ
מוֹשׁב לֵ ִצים
פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים א ,א( :וּבְ ַ
ישׁט גֶ עזִ ְיצן
א יָ ָשׁב ,עֶ ר ִאיז נִ ְ
וישׁן ִדי לֵ ִצים ,וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען
ְצוִ ְ
ִדי פְּ לִ ְשׁ ִתּים ,וָ ואס זֵ יי זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
רוֹיסע לֵ ִצים.
גְ ֶ

אוֹרה ִאיז ָדאס זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער
לִ כְ ָ
אר ְשׁ ֵטיין ,נָ אכְ ֶדעם
צוּ פַ ְ
יטן ַאזֶ עלְ כֶ ע
וָ ואס ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן גֶ עלִ ְ
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זֵ יי גֶ
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עהן ִדי ַאלֶ ע גְ ֶ
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ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִמיט
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטוּהן ,אוֹיבּ ָאבֶּ ער זֵ יי וָ ואלְ ְטן
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זֵ יי גֶ

ַא ְ
רוֹיסע
ענוּמען ִמיט ַאזֶ עלְ כֶ ע גְ ֶ
רוֹיסגֶ ֶ
נִ ִיסים פוּן ִמ ְצ ַריִ ם ,זָ אלְ ן ִדי ִא ְידן נָ א
צוּריק גֵ יין?
ארט ִ
וֶ ועלְ ן ָד ְ

ַא ְ
רוֹיסע
ענוּמען ִמיט ַאזֶ עלְ כֶ ע גְ ֶ
רוֹיסגֶ ֶ
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וֶ ועלְ ן ָד ְ
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סו

דוּר גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִדי פְּ לִ ְשׁ ִתּים ִדי
ְ
לֵ ִצים ,וָ ואלְ ְטן זֵ יי ִמיט לֵ ָיצנוּת
ועק ַמאכְ ן ,אוּן ִדי
עקענְ ט ַאלֶ עס ַאוֶ ְ
גֶ ֶ
צוּריק גֶ עגַ אנְ גֶ ען אוֹיף
ִא ְידן וָ ואלְ ְטן ִ
ִמ ְצ ַריִ ם.

"היּוֹם" ִאם בְּ קֹלוֹ ִת ְשׁ ָמעוַּ ,אז
ז(ַ :
קוּקן
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג נָ אר ְ
ַא ִאיד ַד ְ
קוּקן
ישׁט ְ
אוֹיפְ 'ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,נִ ְ
וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן ,אוּן
ישׁט ְט ַראכְ ְטן וָ ואס עֶ ס וֶ ועט זַ יין
נִ ְ
ארגְ ן ,אוּן אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג ִאיז ֶמען
ָמ ְ
יח.
זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ

ארף זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
יטן פוּן לֵ ִצים,
זֵ ייעֶ ר ִה ְ
ישׁט ְשׁ ֵטיין נֶ עבְּ ן ַא לֵ ץ,
ֶמען ָטאר נִ ְ
ערן
ועסט נָ אר ֶה ְ
וַ וייל וִ ויפִ יל דוּ וֶ ְ
רוֹיסע זַ אכְ ן פוּן ַא ַצ ִדיקֶ ,קען עֶ ס
גְ ֶ
ועק ַמאכְ ן ,בִּ יז
ֶדער לֵ ץ ִאינְ גַ אנְ ְצן ַאוֶ ְ
ועסט ִאינְ גַ אנְ ְצן ָאפְּ לָ אזְ ן ֶדעם
דוּ וֶ ְ
ַצ ִדיק ,וואוֹיל ִאיז ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ִהיט זִ י פוּן לֵ ִצים וִ וי פוּן פֵ ייעֶ ר.

משׁה ַרבֵּ ינוּ גֶ עזָ אגְ ט:
ָדאס ָהאט ֶ
ַאל ִתּ ָיראוּ ִה ְתיַ ְצּבוּ ְוּראוּ ֶאת
עהן
יְ שׁוּעַ ת ה' ,אוֹיבּ וִ וילְ ט עֶ ְטץ זֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֲ ,א ֶשׁר
ִדי יְ שׁוּעָ ה פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
"היּוֹם" ,זָ אלְ ט עֶ ְטץ
יַ ֲע ֶשׂה לָ כֶ ם ַ
"היינְ ִטיגְ ן ָטאג",
קוּקן נָ אר אוֹיפְ 'ן ַ
ְ
רוֹיסגֵ יין
עמאלְ ְט'ס וֶ ועט עֶ ְטץ ַא ְ
ֶד ָ
פוּן ַאלֶ ע ָצרוֹת.

ימן א(
תּוֹרה בְּ ַשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ויסן ַאז עֶ ר
ארף ַא ִאיד וִ ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ָהאט נָ אר ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן
עבּוֹירן
ְ
ָטאגַ ,היינְ ט בִּ ין ִאי גֶ
ישׁט
וארן ,אוּן ִאיְ ט ַראכְ ט נִ ְ
גֶ עוָ ְ
ִאיבֶּ ער וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן,
אוּן ִאיָ האבּ נָ אר ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן
ישׁט וָ ואס עֶ ס
ָטאגִ ,איְ ט ַראכְ ט נִ ְ
ארגְ ן ,אוֹיף ֵאיין ָטאג
וֶ ועט זַ יין ָמ ְ
עמען ,אוּן
ארנֶ ֶ
ֶקען ֶמען ַאלֶ עס פַ ְ
אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג וֶ ועט ֶמען זֵ ייעֶ ר
יח זַ יין.
ַמ ְצלִ ַ
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משׁה ֶאל ָהעָ ם ַאל ִתּ ָיראוּ
ֹאמר ֶ
וַ יּ ֶ
ִה ְתיַ ְצּבוּ ְוּראוּ ֶאת יְ שׁוּעַ ת
משׁה
"היּוֹם"ֶ ,
ה' ֲא ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה לָ כֶ ם ַ
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ִדי ִא ְידן:
עה ְט'ס ִדי יְ שׁוּעָ ה
ייט'ס אוּן זֶ ְ
ְשׁ ֵט ְ
טוּהן
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ְ
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
"היינְ ט".
ִמיט עֶ נְ ק ַ
יט"א זָ אגְ ט ,לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
ֲ
יקוּטי
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ימן ער"ב( :אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים צה,
ִס ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

דוּר גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִדי פְּ לִ ְשׁ ִתּים ִדי
ְ
לֵ ִצים ,וָ ואלְ ְטן זֵ יי ִמיט לֵ ָיצנוּת
ועק ַמאכְ ן ,אוּן ִדי
עקענְ ט ַאלֶ עס ַאוֶ ְ
גֶ ֶ
צוּריק גֶ עגַ אנְ גֶ ען אוֹיף
ִא ְידן וָ ואלְ ְטן ִ
ִמ ְצ ַריִ ם.
ארף זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
יטן פוּן לֵ ִצים,
זֵ ייעֶ ר ִה ְ
ישׁט ְשׁ ֵטיין נֶ עבְּ ן ַא לֵ ץ,
ֶמען ָטאר נִ ְ
ערן
ועסט נָ אר ֶה ְ
וַ וייל וִ ויפִ יל דוּ וֶ ְ
רוֹיסע זַ אכְ ן פוּן ַא ַצ ִדיקֶ ,קען עֶ ס
גְ ֶ
ועק ַמאכְ ן ,בִּ יז
ֶדער לֵ ץ ִאינְ גַ אנְ ְצן ַאוֶ ְ
ועסט ִאינְ גַ אנְ ְצן ָאפְּ לָ אזְ ן ֶדעם
דוּ וֶ ְ
ַצ ִדיק ,וואוֹיל ִאיז ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ִהיט זִ י פוּן לֵ ִצים וִ וי פוּן פֵ ייעֶ ר.
ימן א(
תּוֹרה בְּ ַשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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משׁה ֶאל ָהעָ ם ַאל ִתּ ָיראוּ
ֹאמר ֶ
וַ יּ ֶ
ִה ְתיַ ְצּבוּ ְוּראוּ ֶאת יְ שׁוּעַ ת
משׁה
"היּוֹם"ֶ ,
ה' ֲא ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה לָ כֶ ם ַ
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ִדי ִא ְידן:
עה ְט'ס ִדי יְ שׁוּעָ ה
ייט'ס אוּן זֶ ְ
ְשׁ ֵט ְ
טוּהן
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ְ
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
"היינְ ט".
ִמיט עֶ נְ ק ַ
יט"א זָ אגְ ט ,לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
ֲ
יקוּטי
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ימן ער"ב( :אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים צה,
ִס ָ

פר˘˙ ב˘לח

ימן ב(
תּוֹרה בְּ ַשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

סו

פר˘˙ ב˘לח

"היּוֹם" ִאם בְּ קֹלוֹ ִת ְשׁ ָמעוַּ ,אז
ז(ַ :
קוּקן
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג נָ אר ְ
ַא ִאיד ַד ְ
קוּקן
ישׁט ְ
אוֹיפְ 'ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,נִ ְ
וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן ,אוּן
ישׁט ְט ַראכְ ְטן וָ ואס עֶ ס וֶ ועט זַ יין
נִ ְ
ארגְ ן ,אוּן אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג ִאיז ֶמען
ָמ ְ
יח.
זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
משׁה ַרבֵּ ינוּ גֶ עזָ אגְ ט:
ָדאס ָהאט ֶ
ַאל ִתּ ָיראוּ ִה ְתיַ ְצּבוּ ְוּראוּ ֶאת
עהן
יְ שׁוּעַ ת ה' ,אוֹיבּ וִ וילְ ט עֶ ְטץ זֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֲ ,א ֶשׁר
ִדי יְ שׁוּעָ ה פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
"היּוֹם" ,זָ אלְ ט עֶ ְטץ
יַ ֲע ֶשׂה לָ כֶ ם ַ
"היינְ ִטיגְ ן ָטאג",
קוּקן נָ אר אוֹיפְ 'ן ַ
ְ
רוֹיסגֵ יין
עמאלְ ְט'ס וֶ ועט עֶ ְטץ ַא ְ
ֶד ָ
פוּן ַאלֶ ע ָצרוֹת.
ויסן ַאז עֶ ר
ארף ַא ִאיד וִ ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ָהאט נָ אר ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן
עבּוֹירן
ְ
ָטאגַ ,היינְ ט בִּ ין ִאי גֶ
ישׁט
וארן ,אוּן ִאיְ ט ַראכְ ט נִ ְ
גֶ עוָ ְ
ִאיבֶּ ער וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן,
אוּן ִאיָ האבּ נָ אר ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן
ישׁט וָ ואס עֶ ס
ָטאגִ ,איְ ט ַראכְ ט נִ ְ
ארגְ ן ,אוֹיף ֵאיין ָטאג
וֶ ועט זַ יין ָמ ְ
עמען ,אוּן
ארנֶ ֶ
ֶקען ֶמען ַאלֶ עס פַ ְ
אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג וֶ ועט ֶמען זֵ ייעֶ ר
יח זַ יין.
ַמ ְצלִ ַ
ימן ב(
תּוֹרה בְּ ַשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76
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סו

דוּר גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִדי פְּ לִ ְשׁ ִתּים ִדי
ְ
לֵ ִצים ,וָ ואלְ ְטן זֵ יי ִמיט לֵ ָיצנוּת
ועק ַמאכְ ן ,אוּן ִדי
עקענְ ט ַאלֶ עס ַאוֶ ְ
גֶ ֶ
צוּריק גֶ עגַ אנְ גֶ ען אוֹיף
ִא ְידן וָ ואלְ ְטן ִ
ִמ ְצ ַריִ ם.

"היּוֹם" ִאם בְּ קֹלוֹ ִת ְשׁ ָמעוַּ ,אז
ז(ַ :
קוּקן
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג נָ אר ְ
ַא ִאיד ַד ְ
קוּקן
ישׁט ְ
אוֹיפְ 'ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,נִ ְ
וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן ,אוּן
ישׁט ְט ַראכְ ְטן וָ ואס עֶ ס וֶ ועט זַ יין
נִ ְ
ארגְ ן ,אוּן אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג ִאיז ֶמען
ָמ ְ
יח.
זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ

ארף זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
יטן פוּן לֵ ִצים,
זֵ ייעֶ ר ִה ְ
ישׁט ְשׁ ֵטיין נֶ עבְּ ן ַא לֵ ץ,
ֶמען ָטאר נִ ְ
ערן
ועסט נָ אר ֶה ְ
וַ וייל וִ ויפִ יל דוּ וֶ ְ
רוֹיסע זַ אכְ ן פוּן ַא ַצ ִדיקֶ ,קען עֶ ס
גְ ֶ
ועק ַמאכְ ן ,בִּ יז
ֶדער לֵ ץ ִאינְ גַ אנְ ְצן ַאוֶ ְ
ועסט ִאינְ גַ אנְ ְצן ָאפְּ לָ אזְ ן ֶדעם
דוּ וֶ ְ
ַצ ִדיק ,וואוֹיל ִאיז ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ִהיט זִ י פוּן לֵ ִצים וִ וי פוּן פֵ ייעֶ ר.

משׁה ַרבֵּ ינוּ גֶ עזָ אגְ ט:
ָדאס ָהאט ֶ
ַאל ִתּ ָיראוּ ִה ְתיַ ְצּבוּ ְוּראוּ ֶאת
עהן
יְ שׁוּעַ ת ה' ,אוֹיבּ וִ וילְ ט עֶ ְטץ זֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֲ ,א ֶשׁר
ִדי יְ שׁוּעָ ה פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
"היּוֹם" ,זָ אלְ ט עֶ ְטץ
יַ ֲע ֶשׂה לָ כֶ ם ַ
"היינְ ִטיגְ ן ָטאג",
קוּקן נָ אר אוֹיפְ 'ן ַ
ְ
רוֹיסגֵ יין
עמאלְ ְט'ס וֶ ועט עֶ ְטץ ַא ְ
ֶד ָ
פוּן ַאלֶ ע ָצרוֹת.

ימן א(
תּוֹרה בְּ ַשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ויסן ַאז עֶ ר
ארף ַא ִאיד וִ ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ָהאט נָ אר ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן
עבּוֹירן
ְ
ָטאגַ ,היינְ ט בִּ ין ִאי גֶ
ישׁט
וארן ,אוּן ִאיְ ט ַראכְ ט נִ ְ
גֶ עוָ ְ
ִאיבֶּ ער וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן,
אוּן ִאיָ האבּ נָ אר ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן
ישׁט וָ ואס עֶ ס
ָטאגִ ,איְ ט ַראכְ ט נִ ְ
ארגְ ן ,אוֹיף ֵאיין ָטאג
וֶ ועט זַ יין ָמ ְ
עמען ,אוּן
ארנֶ ֶ
ֶקען ֶמען ַאלֶ עס פַ ְ
אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג וֶ ועט ֶמען זֵ ייעֶ ר
יח זַ יין.
ַמ ְצלִ ַ
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משׁה ֶאל ָהעָ ם ַאל ִתּ ָיראוּ
ֹאמר ֶ
וַ יּ ֶ
ִה ְתיַ ְצּבוּ ְוּראוּ ֶאת יְ שׁוּעַ ת
משׁה
"היּוֹם"ֶ ,
ה' ֲא ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה לָ כֶ ם ַ
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ִדי ִא ְידן:
עה ְט'ס ִדי יְ שׁוּעָ ה
ייט'ס אוּן זֶ ְ
ְשׁ ֵט ְ
טוּהן
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ְ
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
"היינְ ט".
ִמיט עֶ נְ ק ַ
יט"א זָ אגְ ט ,לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
ֲ
יקוּטי
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ימן ער"ב( :אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים צה,
ִס ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

דוּר גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִדי פְּ לִ ְשׁ ִתּים ִדי
ְ
לֵ ִצים ,וָ ואלְ ְטן זֵ יי ִמיט לֵ ָיצנוּת
ועק ַמאכְ ן ,אוּן ִדי
עקענְ ט ַאלֶ עס ַאוֶ ְ
גֶ ֶ
צוּריק גֶ עגַ אנְ גֶ ען אוֹיף
ִא ְידן וָ ואלְ ְטן ִ
ִמ ְצ ַריִ ם.
ארף זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
יטן פוּן לֵ ִצים,
זֵ ייעֶ ר ִה ְ
ישׁט ְשׁ ֵטיין נֶ עבְּ ן ַא לֵ ץ,
ֶמען ָטאר נִ ְ
ערן
ועסט נָ אר ֶה ְ
וַ וייל וִ ויפִ יל דוּ וֶ ְ
רוֹיסע זַ אכְ ן פוּן ַא ַצ ִדיקֶ ,קען עֶ ס
גְ ֶ
ועק ַמאכְ ן ,בִּ יז
ֶדער לֵ ץ ִאינְ גַ אנְ ְצן ַאוֶ ְ
ועסט ִאינְ גַ אנְ ְצן ָאפְּ לָ אזְ ן ֶדעם
דוּ וֶ ְ
ַצ ִדיק ,וואוֹיל ִאיז ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ִהיט זִ י פוּן לֵ ִצים וִ וי פוּן פֵ ייעֶ ר.
ימן א(
תּוֹרה בְּ ַשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

משׁה ֶאל ָהעָ ם ַאל ִתּ ָיראוּ
ֹאמר ֶ
וַ יּ ֶ
ִה ְתיַ ְצּבוּ ְוּראוּ ֶאת יְ שׁוּעַ ת
משׁה
"היּוֹם"ֶ ,
ה' ֲא ֶשׁר יַ ֲע ֶשׂה לָ כֶ ם ַ
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ִדי ִא ְידן:
עה ְט'ס ִדי יְ שׁוּעָ ה
ייט'ס אוּן זֶ ְ
ְשׁ ֵט ְ
טוּהן
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ְ
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
"היינְ ט".
ִמיט עֶ נְ ק ַ
יט"א זָ אגְ ט ,לוֹיט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
ֲ
יקוּטי
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ימן ער"ב( :אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים צה,
ִס ָ

פר˘˙ ב˘לח

ימן ב(
תּוֹרה בְּ ַשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

סו

פר˘˙ ב˘לח

"היּוֹם" ִאם בְּ קֹלוֹ ִת ְשׁ ָמעוַּ ,אז
ז(ַ :
קוּקן
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג נָ אר ְ
ַא ִאיד ַד ְ
קוּקן
ישׁט ְ
אוֹיפְ 'ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,נִ ְ
וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן ,אוּן
ישׁט ְט ַראכְ ְטן וָ ואס עֶ ס וֶ ועט זַ יין
נִ ְ
ארגְ ן ,אוּן אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג ִאיז ֶמען
ָמ ְ
יח.
זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
משׁה ַרבֵּ ינוּ גֶ עזָ אגְ ט:
ָדאס ָהאט ֶ
ַאל ִתּ ָיראוּ ִה ְתיַ ְצּבוּ ְוּראוּ ֶאת
עהן
יְ שׁוּעַ ת ה' ,אוֹיבּ וִ וילְ ט עֶ ְטץ זֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֲ ,א ֶשׁר
ִדי יְ שׁוּעָ ה פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
"היּוֹם" ,זָ אלְ ט עֶ ְטץ
יַ ֲע ֶשׂה לָ כֶ ם ַ
"היינְ ִטיגְ ן ָטאג",
קוּקן נָ אר אוֹיפְ 'ן ַ
ְ
רוֹיסגֵ יין
עמאלְ ְט'ס וֶ ועט עֶ ְטץ ַא ְ
ֶד ָ
פוּן ַאלֶ ע ָצרוֹת.
ויסן ַאז עֶ ר
ארף ַא ִאיד וִ ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ָהאט נָ אר ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן
עבּוֹירן
ְ
ָטאגַ ,היינְ ט בִּ ין ִאי גֶ
ישׁט
וארן ,אוּן ִאיְ ט ַראכְ ט נִ ְ
גֶ עוָ ְ
ִאיבֶּ ער וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען נֶ עכְ ְטן,
אוּן ִאיָ האבּ נָ אר ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן
ישׁט וָ ואס עֶ ס
ָטאגִ ,איְ ט ַראכְ ט נִ ְ
ארגְ ן ,אוֹיף ֵאיין ָטאג
וֶ ועט זַ יין ָמ ְ
עמען ,אוּן
ארנֶ ֶ
ֶקען ֶמען ַאלֶ עס פַ ְ
אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג וֶ ועט ֶמען זֵ ייעֶ ר
יח זַ יין.
ַמ ְצלִ ַ
ימן ב(
תּוֹרה בְּ ַשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

סז
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וַ ָיּב ֹאוּ ָמ ָר ָתה וְ א יָ כְ לוּ לִ ְשׁתֹּת
ַמיִ ם ִמ ָמּ ָרה כִּ י ָמ ִרים ֵהםִ ,די
עקוּמען צוּ ִדי ְשׁ ָטאט
ֶ
ִא ְידן זֶ ענֶ ען גֶ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
ָמ ָרה אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ואסער ,וַ וייל עֶ ס ִאיז
ְט ִרינְ ְקן ִדי וַ ֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
יטערֶ ,
גֶ עוֶ וען בִּ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶדער
עשׁ ִריגְ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
גֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עוִ ויזְ ן פַ אר
ֵאייבֶּ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ַא ָהאלְ ץ ,עֶ ר זָ אל עֶ ס
ֶ
ואסער ,אוּן עֶ ס
וארפְ ן ִאין וַ ֶ
ַא ַריינְ וַ ְ
וארן.
ִאיז זִ יס גֶ עוָ ְ

פר˘˙ ב˘לח

וערט ַא
ערנִ ישׁ ,עֶ ר וֶ ְ
יט ְ
ֶמענְ ְטשׁ ַא בִּ ֶ
ְטרוֹיעֶ ִריגֶ ער ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ִדי עֵ ָצה
עדן
אוֹיס ֶר ְ
ְ
ערצוּ ִאיז ,עֶ ר זָ אל זִ י
ֶד ְ
עמאלְ ְטס גֵ ייט
פַ אר ַא ַצ ִדיק ,אוּן ֶד ָ
ַארוֹיס ִדי ֲעבֵ ירוֹת פוּן זַ יינֶ ע בֵּ יינֶ ער,
וערט ַא פְ ֵריילִ יכֶ ער ֶמענְ ְטשׁ.
אוּן עֶ ר וֶ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ א יָ כְ לוּ
לִ ְשׁתֹּת ַמיִ ם ִמ ָמּ ָרה כִּ י ָמ ִרים
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
"הם" ,זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ֵ
ואסער וַ וייל "זֵ יי" זֶ ענֶ ען
ְט ִרינְ ְקן ִדי וַ ֶ
קוּמט
יטער ,וָ ואס ָדאס ְ
גֶ עוֶ וען בִּ ֶ
יּוֹרהוּ ה' עֵ ץ וַ יּ ְַשׁלֵ 
פוּן ֲעבֵ ירוֹת ,וַ ֵ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ֶאל ַה ַמּיִ םֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עוִ ויזְ ן ֶדעם "עֵ ץ" וָ ואס ָדאס גֵ ייט
ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ַצ ִדיק )עַ יֵ ין ִתּיקוּנֵ י ז ַֹהר
כאֶ .(.מען זָ אל גֵ יין צוּם ַצ ִדיק ,אוּן
עמאלְ ְטס ,וַ יִּ ְמ ְתּקוּ ַה ָמּיִ ם ,וֶ ועט
ֶד ָ
ועקגֵ יין
וערן זִ יס ,עֶ ס וֶ ועט ַאוֶ ְ
ַאלֶ עס וֶ ְ
ערנִ ישׁ.
יט ְ
ִדי גַ אנְ ֶצע בִּ ֶ

יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ד( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
וערט ָדאס ַא ַריין
טוּט ֲעבֵ ירוֹת ,וֶ ְ
עק ִר ְיצט ִאין זַ יינֶ ע בֵּ יינֶ ער ,וִ וי
גֶ ְ
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )יְ ֶחזְ ֵקאל ל"ב ,כ"ז(:
קוּקה[ עַ ל עַ ְצמ ָֹתם,
]ח ָ
ֹנוֹתם ֲ
וַ ְתּ ִהי ֲעו ָ
אוּן ָדאס בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ִאינֶ עם

ימן ד(
תּוֹרה בְּ ַשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וַ ָיּב ֹאוּ ָמ ָר ָתה וְ א יָ כְ לוּ לִ ְשׁתֹּת
ַמיִ ם ִמ ָמּ ָרה כִּ י ָמ ִרים ֵהםִ ,די
עקוּמען צוּ ִדי ְשׁ ָטאט
ֶ
ִא ְידן זֶ ענֶ ען גֶ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
ָמ ָרה אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ואסער ,וַ וייל עֶ ס ִאיז
ְט ִרינְ ְקן ִדי וַ ֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
יטערֶ ,
גֶ עוֶ וען בִּ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶדער
עשׁ ִריגְ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
גֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עוִ ויזְ ן פַ אר
ֵאייבֶּ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ַא ָהאלְ ץ ,עֶ ר זָ אל עֶ ס
ֶ
ואסער ,אוּן עֶ ס
וארפְ ן ִאין וַ ֶ
ַא ַריינְ וַ ְ
וארן.
ִאיז זִ יס גֶ עוָ ְ
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וַ ָיּב ֹאוּ ָמ ָר ָתה וְ א יָ כְ לוּ לִ ְשׁתֹּת
ַמיִ ם ִמ ָמּ ָרה כִּ י ָמ ִרים ֵהםִ ,די
עקוּמען צוּ ִדי ְשׁ ָטאט
ֶ
ִא ְידן זֶ ענֶ ען גֶ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
ָמ ָרה אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ואסער ,וַ וייל עֶ ס ִאיז
ְט ִרינְ ְקן ִדי וַ ֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
יטערֶ ,
גֶ עוֶ וען בִּ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶדער
עשׁ ִריגְ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
גֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עוִ ויזְ ן פַ אר
ֵאייבֶּ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ַא ָהאלְ ץ ,עֶ ר זָ אל עֶ ס
ֶ
ואסער ,אוּן עֶ ס
וארפְ ן ִאין וַ ֶ
ַא ַריינְ וַ ְ
וארן.
ִאיז זִ יס גֶ עוָ ְ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ד( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
וערט ָדאס ַא ַריין
טוּט ֲעבֵ ירוֹת ,וֶ ְ
עק ִר ְיצט ִאין זַ יינֶ ע בֵּ יינֶ ער ,וִ וי
גֶ ְ
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )יְ ֶחזְ ֵקאל ל"ב ,כ"ז(:
קוּקה[ עַ ל עַ ְצמ ָֹתם,
]ח ָ
ֹנוֹתם ֲ
וַ ְתּ ִהי ֲעו ָ
אוּן ָדאס בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ִאינֶ עם
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וערט ַא
ערנִ ישׁ ,עֶ ר וֶ ְ
יט ְ
ֶמענְ ְטשׁ ַא בִּ ֶ
ְטרוֹיעֶ ִריגֶ ער ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ִדי עֵ ָצה
עדן
אוֹיס ֶר ְ
ְ
ערצוּ ִאיז ,עֶ ר זָ אל זִ י
ֶד ְ
עמאלְ ְטס גֵ ייט
פַ אר ַא ַצ ִדיק ,אוּן ֶד ָ
ַארוֹיס ִדי ֲעבֵ ירוֹת פוּן זַ יינֶ ע בֵּ יינֶ ער,
וערט ַא פְ ֵריילִ יכֶ ער ֶמענְ ְטשׁ.
אוּן עֶ ר וֶ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ א יָ כְ לוּ
לִ ְשׁתֹּת ַמיִ ם ִמ ָמּ ָרה כִּ י ָמ ִרים
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
"הם" ,זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ֵ
ואסער וַ וייל "זֵ יי" זֶ ענֶ ען
ְט ִרינְ ְקן ִדי וַ ֶ
קוּמט
יטער ,וָ ואס ָדאס ְ
גֶ עוֶ וען בִּ ֶ
יּוֹרהוּ ה' עֵ ץ וַ יּ ְַשׁלֵ 
פוּן ֲעבֵ ירוֹת ,וַ ֵ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ֶאל ַה ַמּיִ םֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עוִ ויזְ ן ֶדעם "עֵ ץ" וָ ואס ָדאס גֵ ייט
ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ַצ ִדיק )עַ יֵ ין ִתּיקוּנֵ י ז ַֹהר
כאֶ .(.מען זָ אל גֵ יין צוּם ַצ ִדיק ,אוּן
עמאלְ ְטס ,וַ יִּ ְמ ְתּקוּ ַה ָמּיִ ם ,וֶ ועט
ֶד ָ
ועקגֵ יין
וערן זִ יס ,עֶ ס וֶ ועט ַאוֶ ְ
ַאלֶ עס וֶ ְ
ערנִ ישׁ.
יט ְ
ִדי גַ אנְ ֶצע בִּ ֶ
ימן ד(
תּוֹרה בְּ ַשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

רו
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ י… ˙¿ ƒ
וַ יִּ ְשׁ ַמע יִ ְתרוֹ .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יַ ,מה
ְשׁמוּעָ ה ָשׁ ַמע וּבָ אְ ,ק ִריעַ ת
וּמלְ ֶח ֶמת ֲע ָמלֵ ק ,וָ ואס ָהאט
יַ ם סוֹף ִ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ א יָ כְ לוּ
לִ ְשׁתֹּת ַמיִ ם ִמ ָמּ ָרה כִּ י ָמ ִרים
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
"הם" ,זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ֵ
ואסער וַ וייל "זֵ יי" זֶ ענֶ ען
ְט ִרינְ ְקן ִדי וַ ֶ
קוּמט
יטער ,וָ ואס ָדאס ְ
גֶ עוֶ וען בִּ ֶ
יּוֹרהוּ ה' עֵ ץ וַ יּ ְַשׁלֵ 
פוּן ֲעבֵ ירוֹת ,וַ ֵ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ֶאל ַה ַמּיִ םֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עוִ ויזְ ן ֶדעם "עֵ ץ" וָ ואס ָדאס גֵ ייט
ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ַצ ִדיק )עַ יֵ ין ִתּיקוּנֵ י ז ַֹהר
כאֶ .(.מען זָ אל גֵ יין צוּם ַצ ִדיק ,אוּן
עמאלְ ְטס ,וַ יִּ ְמ ְתּקוּ ַה ָמּיִ ם ,וֶ ועט
ֶד ָ
ועקגֵ יין
וערן זִ יס ,עֶ ס וֶ ועט ַאוֶ ְ
ַאלֶ עס וֶ ְ
ערנִ ישׁ.
יט ְ
ִדי גַ אנְ ֶצע בִּ ֶ
ימן ד(
תּוֹרה בְּ ַשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

רו
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ערט ַאז עֶ ס ָהאט ִאים
עה ְ
יִ ְתרוֹ גֶ ֶ
קוּמען צוּ ִדי ִא ְידן? ְק ִריעַ ת
עמאכְ ט ֶ
גֶ ַ
ארף
יַ ם סוֹף אוּן ִמלְ ֶח ֶמת ֲע ָמלֵ קַ .ד ְ

סז

וערט ַא
ערנִ ישׁ ,עֶ ר וֶ ְ
יט ְ
ֶמענְ ְטשׁ ַא בִּ ֶ
ְטרוֹיעֶ ִריגֶ ער ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ִדי עֵ ָצה
עדן
אוֹיס ֶר ְ
ְ
ערצוּ ִאיז ,עֶ ר זָ אל זִ י
ֶד ְ
עמאלְ ְטס גֵ ייט
פַ אר ַא ַצ ִדיק ,אוּן ֶד ָ
ַארוֹיס ִדי ֲעבֵ ירוֹת פוּן זַ יינֶ ע בֵּ יינֶ ער,
וערט ַא פְ ֵריילִ יכֶ ער ֶמענְ ְטשׁ.
אוּן עֶ ר וֶ ְ

יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ד( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
וערט ָדאס ַא ַריין
טוּט ֲעבֵ ירוֹת ,וֶ ְ
עק ִר ְיצט ִאין זַ יינֶ ע בֵּ יינֶ ער ,וִ וי
גֶ ְ
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )יְ ֶחזְ ֵקאל ל"ב ,כ"ז(:
קוּקה[ עַ ל עַ ְצמ ָֹתם,
]ח ָ
ֹנוֹתם ֲ
וַ ְתּ ִהי ֲעו ָ
אוּן ָדאס בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ִאינֶ עם

רו
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ י… ˙¿ ƒ
וַ יִּ ְשׁ ַמע יִ ְתרוֹ .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יַ ,מה
ְשׁמוּעָ ה ָשׁ ַמע וּבָ אְ ,ק ִריעַ ת
וּמלְ ֶח ֶמת ֲע ָמלֵ ק ,וָ ואס ָהאט
יַ ם סוֹף ִ

סז
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ערט ַאז עֶ ס ָהאט ִאים
עה ְ
יִ ְתרוֹ גֶ ֶ
קוּמען צוּ ִדי ִא ְידן? ְק ִריעַ ת
עמאכְ ט ֶ
גֶ ַ
ארף
יַ ם סוֹף אוּן ִמלְ ֶח ֶמת ֲע ָמלֵ קַ .ד ְ

וַ יִּ ְשׁ ַמע יִ ְתרוֹ .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יַ ,מה
ְשׁמוּעָ ה ָשׁ ַמע וּבָ אְ ,ק ִריעַ ת
וּמלְ ֶח ֶמת ֲע ָמלֵ ק ,וָ ואס ָהאט
יַ ם סוֹף ִ

ערט ַאז עֶ ס ָהאט ִאים
עה ְ
יִ ְתרוֹ גֶ ֶ
קוּמען צוּ ִדי ִא ְידן? ְק ִריעַ ת
עמאכְ ט ֶ
גֶ ַ
ארף
יַ ם סוֹף אוּן ִמלְ ֶח ֶמת ֲע ָמלֵ קַ .ד ְ

סז

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

וַ ָיּב ֹאוּ ָמ ָר ָתה וְ א יָ כְ לוּ לִ ְשׁתֹּת
ַמיִ ם ִמ ָמּ ָרה כִּ י ָמ ִרים ֵהםִ ,די
עקוּמען צוּ ִדי ְשׁ ָטאט
ֶ
ִא ְידן זֶ ענֶ ען גֶ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
ָמ ָרה אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ואסער ,וַ וייל עֶ ס ִאיז
ְט ִרינְ ְקן ִדי וַ ֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
יטערֶ ,
גֶ עוֶ וען בִּ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶדער
עשׁ ִריגְ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
גֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עוִ ויזְ ן פַ אר
ֵאייבֶּ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ַא ָהאלְ ץ ,עֶ ר זָ אל עֶ ס
ֶ
ואסער ,אוּן עֶ ס
וארפְ ן ִאין וַ ֶ
ַא ַריינְ וַ ְ
וארן.
ִאיז זִ יס גֶ עוָ ְ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ד( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
וערט ָדאס ַא ַריין
טוּט ֲעבֵ ירוֹת ,וֶ ְ
עק ִר ְיצט ִאין זַ יינֶ ע בֵּ יינֶ ער ,וִ וי
גֶ ְ
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )יְ ֶחזְ ֵקאל ל"ב ,כ"ז(:
קוּקה[ עַ ל עַ ְצמ ָֹתם,
]ח ָ
ֹנוֹתם ֲ
וַ ְתּ ִהי ֲעו ָ
אוּן ָדאס בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ִאינֶ עם
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וערט ַא
ערנִ ישׁ ,עֶ ר וֶ ְ
יט ְ
ֶמענְ ְטשׁ ַא בִּ ֶ
ְטרוֹיעֶ ִריגֶ ער ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ִדי עֵ ָצה
עדן
אוֹיס ֶר ְ
ְ
ערצוּ ִאיז ,עֶ ר זָ אל זִ י
ֶד ְ
עמאלְ ְטס גֵ ייט
פַ אר ַא ַצ ִדיק ,אוּן ֶד ָ
ַארוֹיס ִדי ֲעבֵ ירוֹת פוּן זַ יינֶ ע בֵּ יינֶ ער,
וערט ַא פְ ֵריילִ יכֶ ער ֶמענְ ְטשׁ.
אוּן עֶ ר וֶ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ א יָ כְ לוּ
לִ ְשׁתֹּת ַמיִ ם ִמ ָמּ ָרה כִּ י ָמ ִרים
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
"הם" ,זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ֵ
ואסער וַ וייל "זֵ יי" זֶ ענֶ ען
ְט ִרינְ ְקן ִדי וַ ֶ
קוּמט
יטער ,וָ ואס ָדאס ְ
גֶ עוֶ וען בִּ ֶ
יּוֹרהוּ ה' עֵ ץ וַ יּ ְַשׁלֵ 
פוּן ֲעבֵ ירוֹת ,וַ ֵ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ֶאל ַה ַמּיִ םֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עוִ ויזְ ן ֶדעם "עֵ ץ" וָ ואס ָדאס גֵ ייט
ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ַצ ִדיק )עַ יֵ ין ִתּיקוּנֵ י ז ַֹהר
כאֶ .(.מען זָ אל גֵ יין צוּם ַצ ִדיק ,אוּן
עמאלְ ְטס ,וַ יִּ ְמ ְתּקוּ ַה ָמּיִ ם ,וֶ ועט
ֶד ָ
ועקגֵ יין
וערן זִ יס ,עֶ ס וֶ ועט ַאוֶ ְ
ַאלֶ עס וֶ ְ
ערנִ ישׁ.
יט ְ
ִדי גַ אנְ ֶצע בִּ ֶ
ימן ד(
תּוֹרה בְּ ַשׁלַ ח ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

רו
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ י… ˙¿ ƒ
וַ יִּ ְשׁ ַמע יִ ְתרוֹ .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יַ ,מה
ְשׁמוּעָ ה ָשׁ ַמע וּבָ אְ ,ק ִריעַ ת
וּמלְ ֶח ֶמת ֲע ָמלֵ ק ,וָ ואס ָהאט
יַ ם סוֹף ִ

ערט ַאז עֶ ס ָהאט ִאים
עה ְ
יִ ְתרוֹ גֶ ֶ
קוּמען צוּ ִדי ִא ְידן? ְק ִריעַ ת
עמאכְ ט ֶ
גֶ ַ
ארף
יַ ם סוֹף אוּן ִמלְ ֶח ֶמת ֲע ָמלֵ קַ .ד ְ
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סח

ישׁט
זַ ייט וֶ וער עֶ ס ָהאט נָ אכְ נִ ְ
עט ָראפְ ן ַקיין ִשׁידוִּ איז אוֹי
גֶ ְ
זֵ ייעֶ ר צוּבְּ ָראכְ ן ,וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט
ישׁט
)יְ בָ מוֹת סב :(:וֶ וער עֶ ס ָהאט נִ ְ
ישׁט זַ יין פְ ֵריילִ י.
ַקיין וַ וייבֶּ ,קען נִ ְ

ארוָ ואס פּוּנְ ְקט
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ֶמען פַ ְ
עמאכְ ט
ִדי ְצוֵ ויי זַ אכְ ן ָהאבְּ ן ִאים גֶ ַ
קוּמען?
ֶ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ט( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק
ֲ
ְ)תּ ִהלִ ים מב ,ט(ְ :תּפִ ָּלה לְ ֵאל ַח ָ ּייַ ,אז
ֶדער עִ ָיקר פוּן ַא ֶמענְ ְט ְשׁס לֶ עבְּ ן
עדן צוּם
ִאיז נָ אר ְתּפִ לָ ה ,צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט
ֵאייבֶּ ְ
סוּרים,
ַא ִריבֶּ ער ַא ַסאָ צרוֹת אוּן יִ ִ
אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה ִאיז נָ אר צוּ
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן ַאלֶ עס פַ ְ
ֶד ְ
עטן צוּ ֶהעלְ פְ ן.
אוּן ִאים בֶּ ְ

אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה פַ אר
יידע זַ אכְ ןִ ,איז נָ אר צוּ
בֵּ ֶ
ער ְשׁ ְטן בִּ יז
עטן ַא ַסאֶ דעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ֶהעלְ פְ ן,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יטן פוּן
ארף זִ יִ ה ְ
ָאבֶּ ער ֶמען ַד ְ
"ע ָמלֵ ק" וָ ואס בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין
ֶדעם ֲ
ְספֵ יקוֹת ִאין ָא ֶמענְ ְטשׁ ֲהיֵ שׁ ה'
ער ְשׁ ֶטער
בְּ ִק ְרבֵּ נוּ ִאם ָאיִ ן? ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט? ֶמען
ִאיז יָ א ִמיט ִמירָ ,א ֶדער נִ ְ
ערפַ אר
ישׁט זִ יכֶ ער ִמיט זִ יֶ ,ד ְ
ִאיז נִ ְ
ארף ֶמען גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר
ַד ְ
ארן ֶמענְ ְטשַׁ ,אז ֶדער
ערנְ ט אוֹיס פַ ְ
לֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט
ֵאייבֶּ ְ
ִדיר ,עֶ ר ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג גְ ֵרייט ִדי
ערן ,אוּן ִדיר צוּ ֶהעלְ פְ ן ִאין
צוּה ְ
אוֹיס ֶ
ְ
עדע ַמ ָצב.
יֶ ֶ

ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )פְּ ָס ִחים קי"ח :(.צוּ
ָהאבְּ ן פַּ ְרנָ ָסה ִאיז ַאזוֹי ְשׁוֶ וער וִ וי
)סוֹטה ב:(.
ָ
ְק ִריעַ ת יַ ם סוּף ,אוּן אוֹי
צוּ ְט ֶרעפְ ן ַא ִשׁידוִּ איז ַאזוֹי ְשׁוֶ וער
עהט
וִ וי ְק ִריעַ ת יַ ם סוּף ,אוּן ֶמען זֶ ְ
בְּ חוּשׁ ַאז ִדי ְצוֵ ויי זַ אכְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן ִדי
ער ְס ֶטע ַא ֶמענְ ְטשׁ ,פוּן ֵאיין זַ ייט
ֶמ ְ
ישׁט ַקיין פַּ ְרנָ ָסה
וֶ וען ֶמען ָהאט נִ ְ
ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן ֶמען
ֵהייבְּ ט ָאן צוּ ָהאבְּ ן ַק ְשׁיוּת אוֹיפְ 'ן
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ

ָדאס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,וָ ואס ָהאט
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט יִ ְתרוֹ עֶ ר זָ אל
משׁה ַרבֵּ ינוּ?
קוּמען צוּם ַצ ִדיק ,צוּ ֶ
ֶ
ערט ַאז עֶ ס ִאיז ָדא
עה ְ
עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ס ִאיז ַאזוֹי ְשׁוֶ וער
וִ וי ְק ִריעַ ת יַ ם סוּף ,עֶ ס ִאיז ָדא
ייטן ִאין פַּ ְרנָ ָסה ,עֶ ס ִאיז
וער ֵיק ְ
ְשׁוֶ ִ

ימן י"ב(:
)שׁמוֹת ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה ל"אִ ,ס ָ
ְ

וערער וִ וי ַאלֶ ע
ימ ֵקייט ִאיז ְשׁוֶ ֶ
ָא ִר ְ
ערע
סוּרים ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ערע יִ ִ
ַאנְ ֶד ֶ
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ארוָ ואס פּוּנְ ְקט
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ֶמען פַ ְ
עמאכְ ט
ִדי ְצוֵ ויי זַ אכְ ן ָהאבְּ ן ִאים גֶ ַ
קוּמען?
ֶ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ט( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק
ֲ
ְ)תּ ִהלִ ים מב ,ט(ְ :תּפִ ָּלה לְ ֵאל ַח ָ ּייַ ,אז
ֶדער עִ ָיקר פוּן ַא ֶמענְ ְט ְשׁס לֶ עבְּ ן
עדן צוּם
ִאיז נָ אר ְתּפִ לָ ה ,צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט
ֵאייבֶּ ְ
סוּרים,
ַא ִריבֶּ ער ַא ַסאָ צרוֹת אוּן יִ ִ
אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה ִאיז נָ אר צוּ
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן ַאלֶ עס פַ ְ
ֶד ְ
עטן צוּ ֶהעלְ פְ ן.
אוּן ִאים בֶּ ְ
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )פְּ ָס ִחים קי"ח :(.צוּ
ָהאבְּ ן פַּ ְרנָ ָסה ִאיז ַאזוֹי ְשׁוֶ וער וִ וי
)סוֹטה ב:(.
ָ
ְק ִריעַ ת יַ ם סוּף ,אוּן אוֹי
צוּ ְט ֶרעפְ ן ַא ִשׁידוִּ איז ַאזוֹי ְשׁוֶ וער
עהט
וִ וי ְק ִריעַ ת יַ ם סוּף ,אוּן ֶמען זֶ ְ
בְּ חוּשׁ ַאז ִדי ְצוֵ ויי זַ אכְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן ִדי
ער ְס ֶטע ַא ֶמענְ ְטשׁ ,פוּן ֵאיין זַ ייט
ֶמ ְ
ישׁט ַקיין פַּ ְרנָ ָסה
וֶ וען ֶמען ָהאט נִ ְ
ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן ֶמען
ֵהייבְּ ט ָאן צוּ ָהאבְּ ן ַק ְשׁיוּת אוֹיפְ 'ן
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
ימן י"ב(:
)שׁמוֹת ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה ל"אִ ,ס ָ
ְ

וערער וִ וי ַאלֶ ע
ימ ֵקייט ִאיז ְשׁוֶ ֶ
ָא ִר ְ
ערע
סוּרים ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ערע יִ ִ
ַאנְ ֶד ֶ

פר˘˙ י˙רו

סח

פר˘˙ י˙רו

ישׁט
זַ ייט וֶ וער עֶ ס ָהאט נָ אכְ נִ ְ
עט ָראפְ ן ַקיין ִשׁידוִּ איז אוֹי
גֶ ְ
זֵ ייעֶ ר צוּבְּ ָראכְ ן ,וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט
ישׁט
)יְ בָ מוֹת סב :(:וֶ וער עֶ ס ָהאט נִ ְ
ישׁט זַ יין פְ ֵריילִ י.
ַקיין וַ וייבֶּ ,קען נִ ְ
אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה פַ אר
יידע זַ אכְ ןִ ,איז נָ אר צוּ
בֵּ ֶ
ער ְשׁ ְטן בִּ יז
עטן ַא ַסאֶ דעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ֶהעלְ פְ ן,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יטן פוּן
ארף זִ יִ ה ְ
ָאבֶּ ער ֶמען ַד ְ
"ע ָמלֵ ק" וָ ואס בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין
ֶדעם ֲ
ְספֵ יקוֹת ִאין ָא ֶמענְ ְטשׁ ֲהיֵ שׁ ה'
ער ְשׁ ֶטער
בְּ ִק ְרבֵּ נוּ ִאם ָאיִ ן? ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט? ֶמען
ִאיז יָ א ִמיט ִמירָ ,א ֶדער נִ ְ
ערפַ אר
ישׁט זִ יכֶ ער ִמיט זִ יֶ ,ד ְ
ִאיז נִ ְ
ארף ֶמען גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר
ַד ְ
ארן ֶמענְ ְטשַׁ ,אז ֶדער
ערנְ ט אוֹיס פַ ְ
לֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט
ֵאייבֶּ ְ
ִדיר ,עֶ ר ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג גְ ֵרייט ִדי
ערן ,אוּן ִדיר צוּ ֶהעלְ פְ ן ִאין
צוּה ְ
אוֹיס ֶ
ְ
עדע ַמ ָצב.
יֶ ֶ
ָדאס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,וָ ואס ָהאט
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט יִ ְתרוֹ עֶ ר זָ אל
משׁה ַרבֵּ ינוּ?
קוּמען צוּם ַצ ִדיק ,צוּ ֶ
ֶ
ערט ַאז עֶ ס ִאיז ָדא
עה ְ
עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ס ִאיז ַאזוֹי ְשׁוֶ וער
וִ וי ְק ִריעַ ת יַ ם סוּף ,עֶ ס ִאיז ָדא
ייטן ִאין פַּ ְרנָ ָסה ,עֶ ס ִאיז
וער ֵיק ְ
ְשׁוֶ ִ
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סח

ישׁט
זַ ייט וֶ וער עֶ ס ָהאט נָ אכְ נִ ְ
עט ָראפְ ן ַקיין ִשׁידוִּ איז אוֹי
גֶ ְ
זֵ ייעֶ ר צוּבְּ ָראכְ ן ,וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט
ישׁט
)יְ בָ מוֹת סב :(:וֶ וער עֶ ס ָהאט נִ ְ
ישׁט זַ יין פְ ֵריילִ י.
ַקיין וַ וייבֶּ ,קען נִ ְ

ארוָ ואס פּוּנְ ְקט
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ֶמען פַ ְ
עמאכְ ט
ִדי ְצוֵ ויי זַ אכְ ן ָהאבְּ ן ִאים גֶ ַ
קוּמען?
ֶ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ט( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק
ֲ
ְ)תּ ִהלִ ים מב ,ט(ְ :תּפִ ָּלה לְ ֵאל ַח ָ ּייַ ,אז
ֶדער עִ ָיקר פוּן ַא ֶמענְ ְט ְשׁס לֶ עבְּ ן
עדן צוּם
ִאיז נָ אר ְתּפִ לָ ה ,צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט
ֵאייבֶּ ְ
סוּרים,
ַא ִריבֶּ ער ַא ַסאָ צרוֹת אוּן יִ ִ
אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה ִאיז נָ אר צוּ
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן ַאלֶ עס פַ ְ
ֶד ְ
עטן צוּ ֶהעלְ פְ ן.
אוּן ִאים בֶּ ְ

אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה פַ אר
יידע זַ אכְ ןִ ,איז נָ אר צוּ
בֵּ ֶ
ער ְשׁ ְטן בִּ יז
עטן ַא ַסאֶ דעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ֶהעלְ פְ ן,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יטן פוּן
ארף זִ יִ ה ְ
ָאבֶּ ער ֶמען ַד ְ
"ע ָמלֵ ק" וָ ואס בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין
ֶדעם ֲ
ְספֵ יקוֹת ִאין ָא ֶמענְ ְטשׁ ֲהיֵ שׁ ה'
ער ְשׁ ֶטער
בְּ ִק ְרבֵּ נוּ ִאם ָאיִ ן? ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט? ֶמען
ִאיז יָ א ִמיט ִמירָ ,א ֶדער נִ ְ
ערפַ אר
ישׁט זִ יכֶ ער ִמיט זִ יֶ ,ד ְ
ִאיז נִ ְ
ארף ֶמען גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר
ַד ְ
ארן ֶמענְ ְטשַׁ ,אז ֶדער
ערנְ ט אוֹיס פַ ְ
לֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט
ֵאייבֶּ ְ
ִדיר ,עֶ ר ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג גְ ֵרייט ִדי
ערן ,אוּן ִדיר צוּ ֶהעלְ פְ ן ִאין
צוּה ְ
אוֹיס ֶ
ְ
עדע ַמ ָצב.
יֶ ֶ

ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )פְּ ָס ִחים קי"ח :(.צוּ
ָהאבְּ ן פַּ ְרנָ ָסה ִאיז ַאזוֹי ְשׁוֶ וער וִ וי
)סוֹטה ב:(.
ָ
ְק ִריעַ ת יַ ם סוּף ,אוּן אוֹי
צוּ ְט ֶרעפְ ן ַא ִשׁידוִּ איז ַאזוֹי ְשׁוֶ וער
עהט
וִ וי ְק ִריעַ ת יַ ם סוּף ,אוּן ֶמען זֶ ְ
בְּ חוּשׁ ַאז ִדי ְצוֵ ויי זַ אכְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן ִדי
ער ְס ֶטע ַא ֶמענְ ְטשׁ ,פוּן ֵאיין זַ ייט
ֶמ ְ
ישׁט ַקיין פַּ ְרנָ ָסה
וֶ וען ֶמען ָהאט נִ ְ
ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן ֶמען
ֵהייבְּ ט ָאן צוּ ָהאבְּ ן ַק ְשׁיוּת אוֹיפְ 'ן
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ

ָדאס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,וָ ואס ָהאט
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט יִ ְתרוֹ עֶ ר זָ אל
משׁה ַרבֵּ ינוּ?
קוּמען צוּם ַצ ִדיק ,צוּ ֶ
ֶ
ערט ַאז עֶ ס ִאיז ָדא
עה ְ
עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ס ִאיז ַאזוֹי ְשׁוֶ וער
וִ וי ְק ִריעַ ת יַ ם סוּף ,עֶ ס ִאיז ָדא
ייטן ִאין פַּ ְרנָ ָסה ,עֶ ס ִאיז
וער ֵיק ְ
ְשׁוֶ ִ

ימן י"ב(:
)שׁמוֹת ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה ל"אִ ,ס ָ
ְ

וערער וִ וי ַאלֶ ע
ימ ֵקייט ִאיז ְשׁוֶ ֶ
ָא ִר ְ
ערע
סוּרים ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ערע יִ ִ
ַאנְ ֶד ֶ
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ארוָ ואס פּוּנְ ְקט
אר ְשׁ ֵטיין פַ ְ
ֶמען פַ ְ
עמאכְ ט
ִדי ְצוֵ ויי זַ אכְ ן ָהאבְּ ן ִאים גֶ ַ
קוּמען?
ֶ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ט( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק
ֲ
ְ)תּ ִהלִ ים מב ,ט(ְ :תּפִ ָּלה לְ ֵאל ַח ָ ּייַ ,אז
ֶדער עִ ָיקר פוּן ַא ֶמענְ ְט ְשׁס לֶ עבְּ ן
עדן צוּם
ִאיז נָ אר ְתּפִ לָ ה ,צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט
ֵאייבֶּ ְ
סוּרים,
ַא ִריבֶּ ער ַא ַסאָ צרוֹת אוּן יִ ִ
אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה ִאיז נָ אר צוּ
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ן ַאלֶ עס פַ ְ
ֶד ְ
עטן צוּ ֶהעלְ פְ ן.
אוּן ִאים בֶּ ְ
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )פְּ ָס ִחים קי"ח :(.צוּ
ָהאבְּ ן פַּ ְרנָ ָסה ִאיז ַאזוֹי ְשׁוֶ וער וִ וי
)סוֹטה ב:(.
ָ
ְק ִריעַ ת יַ ם סוּף ,אוּן אוֹי
צוּ ְט ֶרעפְ ן ַא ִשׁידוִּ איז ַאזוֹי ְשׁוֶ וער
עהט
וִ וי ְק ִריעַ ת יַ ם סוּף ,אוּן ֶמען זֶ ְ
בְּ חוּשׁ ַאז ִדי ְצוֵ ויי זַ אכְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן ִדי
ער ְס ֶטע ַא ֶמענְ ְטשׁ ,פוּן ֵאיין זַ ייט
ֶמ ְ
ישׁט ַקיין פַּ ְרנָ ָסה
וֶ וען ֶמען ָהאט נִ ְ
ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן ֶמען
ֵהייבְּ ט ָאן צוּ ָהאבְּ ן ַק ְשׁיוּת אוֹיפְ 'ן
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
ימן י"ב(:
)שׁמוֹת ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה ל"אִ ,ס ָ
ְ

וערער וִ וי ַאלֶ ע
ימ ֵקייט ִאיז ְשׁוֶ ֶ
ָא ִר ְ
ערע
סוּרים ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ערע יִ ִ
ַאנְ ֶד ֶ
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סח

פר˘˙ י˙רו

ישׁט
זַ ייט וֶ וער עֶ ס ָהאט נָ אכְ נִ ְ
עט ָראפְ ן ַקיין ִשׁידוִּ איז אוֹי
גֶ ְ
זֵ ייעֶ ר צוּבְּ ָראכְ ן ,וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט
ישׁט
)יְ בָ מוֹת סב :(:וֶ וער עֶ ס ָהאט נִ ְ
ישׁט זַ יין פְ ֵריילִ י.
ַקיין וַ וייבֶּ ,קען נִ ְ
אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה פַ אר
יידע זַ אכְ ןִ ,איז נָ אר צוּ
בֵּ ֶ
ער ְשׁ ְטן בִּ יז
עטן ַא ַסאֶ דעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ֶהעלְ פְ ן,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יטן פוּן
ארף זִ יִ ה ְ
ָאבֶּ ער ֶמען ַד ְ
"ע ָמלֵ ק" וָ ואס בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין
ֶדעם ֲ
ְספֵ יקוֹת ִאין ָא ֶמענְ ְטשׁ ֲהיֵ שׁ ה'
ער ְשׁ ֶטער
בְּ ִק ְרבֵּ נוּ ִאם ָאיִ ן? ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט? ֶמען
ִאיז יָ א ִמיט ִמירָ ,א ֶדער נִ ְ
ערפַ אר
ישׁט זִ יכֶ ער ִמיט זִ יֶ ,ד ְ
ִאיז נִ ְ
ארף ֶמען גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר
ַד ְ
ארן ֶמענְ ְטשַׁ ,אז ֶדער
ערנְ ט אוֹיס פַ ְ
לֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט
ֵאייבֶּ ְ
ִדיר ,עֶ ר ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג גְ ֵרייט ִדי
ערן ,אוּן ִדיר צוּ ֶהעלְ פְ ן ִאין
צוּה ְ
אוֹיס ֶ
ְ
עדע ַמ ָצב.
יֶ ֶ
ָדאס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,וָ ואס ָהאט
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט יִ ְתרוֹ עֶ ר זָ אל
משׁה ַרבֵּ ינוּ?
קוּמען צוּם ַצ ִדיק ,צוּ ֶ
ֶ
ערט ַאז עֶ ס ִאיז ָדא
עה ְ
עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ס ִאיז ַאזוֹי ְשׁוֶ וער
וִ וי ְק ִריעַ ת יַ ם סוּף ,עֶ ס ִאיז ָדא
ייטן ִאין פַּ ְרנָ ָסה ,עֶ ס ִאיז
וער ֵיק ְ
ְשׁוֶ ִ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

סט

ייסןִ ,איז
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֵאייבֶּ ְ
בוֹדת ה'".
"ע ַ
ָדאס אוֹיֲ 

ייטן ִאין ִשׁידוּכִ ים ,אוּן
וער ֵיק ְ
ָדא ְשׁוֶ ִ
ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה ִאיז נָ אר זִ י צוּ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער פוּן
וֶ וענְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
קוּמט ִדי ִמלְ ֶח ֶמת
ערע זַ ייט ְ
ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ֲע ָמלֵ ק וָ ואס בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ְספֵ יקוֹת,
ארף ִמיר יָ א,
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר מוּז עֶ ר
ישׁט? אוּן ֶד ְ
ָא ֶדער נִ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,עֶ ר
גֵ יין צוּם ַצ ִדיק ,צוּ ֶ
עדן צוּם
ערנֶ ען צוּ ֶר ְ
אוֹיסלֶ ְ
זָ אל ִאים ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

וערט
אקאנְ ט ַאז ֶדער גוּף וֶ ְ
עֶ ס ִאיז בַּ ַ
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן וִ וי ַא ְקלֵ ייד פַ אר ִדי
נְ ָשׁ ָמה.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יּ ֵֶרד
משׁה
משׁה ִמן ָה ָהר ֶאל ָהעָ םֶ ,
ֶ
עקוּמען צוּ ִדי
ֶ
ַרבֵּ ינוּ ִאיז ַא ָראפְּ גֶ
ישׁע ִקינְ ֶדער ,וַ יְ ַק ֵדּשׁ ֶאת ָהעָ ם,
ִא ִיד ֶ
עהיילִ יגְ ט ָדאס פָ אלְ ק,
אוּן עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
תםַ ,אזוֹי וַ וייט ַאז עֶ ר
וַ יְ כַ בְּ סוּ ִשׂ ְמ ָ
ואשׁן אוֹי זֵ ייעֶ ֶרע
אוֹיסגֶ עוַ ְ
ְ
ָהאט
ערנְ ט
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
יידער ,עֶ ר ָהאט זֵ יי ְ
ְקלֵ ֶ
יטן גוּף ,וָ ואס ִאיז וִ וי ַא
ַאז אוֹיִ מ ְ
ְקלֵ ייד פַ אר ִדי נְ ָשׁ ָמהֶ ,קען ֶמען אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

ימן א(
תּוֹרה יִ ְתרוֹ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

משׁה ִמן ָה ָהר ֶאל ָהעָ ם וַ יְ ַק ֵדּשׁ
וַ יּ ֵֶרד ֶ
תם,
ֶאת ָהעָ ם וַ יְ כַ בְּ סוּ ִשׂ ְמ ָ
עקוּמען
ֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ִאיז ַא ָראפְּ גֶ
ֶ
ארג צוּם פָ אלְ ק ,אוּן עֶ ר ָהאט
פוּן בַּ ְ
ואשׁן ִדי
עהיילִ יגְ ט אוּן גֶ עוַ ְ
זֵ יי גֶ ֵ
יידער.
ְקלֵ ֶ

ימן ה(
תּוֹרה יִ ְתרוֹ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"ה(ֶ :מען ַד ְ
ֲ
ער ְשׁ ְטן ִמיט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ עןָ ,אבֶּ ער פוּן ִדי
לֶ ְ
ערע זַ ייט ֶקען ֶמען אוֹיִ דינֶ ען
ַאנְ ֶד ֶ
ער ְשׁ ְטן ִמיט וֶ ועלְ ְטלִ יכֶ ע
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
זַ אכְ ןִ ,מיט עֶ ְסןְ ,ט ִרינְ ְקן אוּן ְשׁלָ אפְ ן,
וֶ וען ֶמען טוּט עֶ ס ַאזוֹי וִ וי ֶדער
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ייטן ִאין ִשׁידוּכִ ים ,אוּן
וער ֵיק ְ
ָדא ְשׁוֶ ִ
ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה ִאיז נָ אר זִ י צוּ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער פוּן
וֶ וענְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
קוּמט ִדי ִמלְ ֶח ֶמת
ערע זַ ייט ְ
ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ֲע ָמלֵ ק וָ ואס בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ְספֵ יקוֹת,
ארף ִמיר יָ א,
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר מוּז עֶ ר
ישׁט? אוּן ֶד ְ
ָא ֶדער נִ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,עֶ ר
גֵ יין צוּם ַצ ִדיק ,צוּ ֶ
עדן צוּם
ערנֶ ען צוּ ֶר ְ
אוֹיסלֶ ְ
זָ אל ִאים ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימן א(
תּוֹרה יִ ְתרוֹ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

משׁה ִמן ָה ָהר ֶאל ָהעָ ם וַ יְ ַק ֵדּשׁ
וַ יּ ֵֶרד ֶ
תם,
ֶאת ָהעָ ם וַ יְ כַ בְּ סוּ ִשׂ ְמ ָ
עקוּמען
ֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ִאיז ַא ָראפְּ גֶ
ֶ
ארג צוּם פָ אלְ ק ,אוּן עֶ ר ָהאט
פוּן בַּ ְ
ואשׁן ִדי
עהיילִ יגְ ט אוּן גֶ עוַ ְ
זֵ יי גֶ ֵ
יידער.
ְקלֵ ֶ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"ה(ֶ :מען ַד ְ
ֲ
ער ְשׁ ְטן ִמיט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ עןָ ,אבֶּ ער פוּן ִדי
לֶ ְ
ערע זַ ייט ֶקען ֶמען אוֹיִ דינֶ ען
ַאנְ ֶד ֶ
ער ְשׁ ְטן ִמיט וֶ ועלְ ְטלִ יכֶ ע
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
זַ אכְ ןִ ,מיט עֶ ְסןְ ,ט ִרינְ ְקן אוּן ְשׁלָ אפְ ן,
וֶ וען ֶמען טוּט עֶ ס ַאזוֹי וִ וי ֶדער

פר˘˙ י˙רו

אתי
הוֹצ ִ
ֵ
קיֲ א ֶשׁר
ָאנֹכִ י ה' ֱא ֶ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמבֵּ ית ֲעבָ ִדים.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ויסן ַאז ַאלֶ עס
ארף וִ ְ
ד'(ַ :א ִאיד ַד ְ
ער ְשׁ ֶטערֵ ,סיי וֶ וען
פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהט אוֹיס גוּט ,אוּן ֵסיי וֶ וען עֶ ס
עֶ ס זֶ ְ
עהט אוֹיס ְשׁלֶ עכְ ט ,אוּן ָדאס ִאיז
זֶ ְ

סט
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ייסןִ ,איז
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֵאייבֶּ ְ
בוֹדת ה'".
"ע ַ
ָדאס אוֹיֲ 
וערט
אקאנְ ט ַאז ֶדער גוּף וֶ ְ
עֶ ס ִאיז בַּ ַ
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן וִ וי ַא ְקלֵ ייד פַ אר ִדי
נְ ָשׁ ָמה.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יּ ֵֶרד
משׁה
משׁה ִמן ָה ָהר ֶאל ָהעָ םֶ ,
ֶ
עקוּמען צוּ ִדי
ֶ
ַרבֵּ ינוּ ִאיז ַא ָראפְּ גֶ
ישׁע ִקינְ ֶדער ,וַ יְ ַק ֵדּשׁ ֶאת ָהעָ ם,
ִא ִיד ֶ
עהיילִ יגְ ט ָדאס פָ אלְ ק,
אוּן עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
תםַ ,אזוֹי וַ וייט ַאז עֶ ר
וַ יְ כַ בְּ סוּ ִשׂ ְמ ָ
ואשׁן אוֹי זֵ ייעֶ ֶרע
אוֹיסגֶ עוַ ְ
ְ
ָהאט
ערנְ ט
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
יידער ,עֶ ר ָהאט זֵ יי ְ
ְקלֵ ֶ
יטן גוּף ,וָ ואס ִאיז וִ וי ַא
ַאז אוֹיִ מ ְ
ְקלֵ ייד פַ אר ִדי נְ ָשׁ ָמהֶ ,קען ֶמען אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ימן ה(
תּוֹרה יִ ְתרוֹ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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אתי
הוֹצ ִ
ֵ
קיֲ א ֶשׁר
ָאנֹכִ י ה' ֱא ֶ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמבֵּ ית ֲעבָ ִדים.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ויסן ַאז ַאלֶ עס
ארף וִ ְ
ד'(ַ :א ִאיד ַד ְ
ער ְשׁ ֶטערֵ ,סיי וֶ וען
פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהט אוֹיס גוּט ,אוּן ֵסיי וֶ וען עֶ ס
עֶ ס זֶ ְ
עהט אוֹיס ְשׁלֶ עכְ ט ,אוּן ָדאס ִאיז
זֶ ְ
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סט

ייסןִ ,איז
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֵאייבֶּ ְ
בוֹדת ה'".
"ע ַ
ָדאס אוֹיֲ 

ייטן ִאין ִשׁידוּכִ ים ,אוּן
וער ֵיק ְ
ָדא ְשׁוֶ ִ
ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה ִאיז נָ אר זִ י צוּ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער פוּן
וֶ וענְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
קוּמט ִדי ִמלְ ֶח ֶמת
ערע זַ ייט ְ
ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ֲע ָמלֵ ק וָ ואס בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ְספֵ יקוֹת,
ארף ִמיר יָ א,
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר מוּז עֶ ר
ישׁט? אוּן ֶד ְ
ָא ֶדער נִ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,עֶ ר
גֵ יין צוּם ַצ ִדיק ,צוּ ֶ
עדן צוּם
ערנֶ ען צוּ ֶר ְ
אוֹיסלֶ ְ
זָ אל ִאים ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

וערט
אקאנְ ט ַאז ֶדער גוּף וֶ ְ
עֶ ס ִאיז בַּ ַ
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן וִ וי ַא ְקלֵ ייד פַ אר ִדי
נְ ָשׁ ָמה.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יּ ֵֶרד
משׁה
משׁה ִמן ָה ָהר ֶאל ָהעָ םֶ ,
ֶ
עקוּמען צוּ ִדי
ֶ
ַרבֵּ ינוּ ִאיז ַא ָראפְּ גֶ
ישׁע ִקינְ ֶדער ,וַ יְ ַק ֵדּשׁ ֶאת ָהעָ ם,
ִא ִיד ֶ
עהיילִ יגְ ט ָדאס פָ אלְ ק,
אוּן עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
תםַ ,אזוֹי וַ וייט ַאז עֶ ר
וַ יְ כַ בְּ סוּ ִשׂ ְמ ָ
ואשׁן אוֹי זֵ ייעֶ ֶרע
אוֹיסגֶ עוַ ְ
ְ
ָהאט
ערנְ ט
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
יידער ,עֶ ר ָהאט זֵ יי ְ
ְקלֵ ֶ
יטן גוּף ,וָ ואס ִאיז וִ וי ַא
ַאז אוֹיִ מ ְ
ְקלֵ ייד פַ אר ִדי נְ ָשׁ ָמהֶ ,קען ֶמען אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

ימן א(
תּוֹרה יִ ְתרוֹ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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משׁה ִמן ָה ָהר ֶאל ָהעָ ם וַ יְ ַק ֵדּשׁ
וַ יּ ֵֶרד ֶ
תם,
ֶאת ָהעָ ם וַ יְ כַ בְּ סוּ ִשׂ ְמ ָ
עקוּמען
ֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ִאיז ַא ָראפְּ גֶ
ֶ
ארג צוּם פָ אלְ ק ,אוּן עֶ ר ָהאט
פוּן בַּ ְ
ואשׁן ִדי
עהיילִ יגְ ט אוּן גֶ עוַ ְ
זֵ יי גֶ ֵ
יידער.
ְקלֵ ֶ

ימן ה(
תּוֹרה יִ ְתרוֹ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"ה(ֶ :מען ַד ְ
ֲ
ער ְשׁ ְטן ִמיט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ עןָ ,אבֶּ ער פוּן ִדי
לֶ ְ
ערע זַ ייט ֶקען ֶמען אוֹיִ דינֶ ען
ַאנְ ֶד ֶ
ער ְשׁ ְטן ִמיט וֶ ועלְ ְטלִ יכֶ ע
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
זַ אכְ ןִ ,מיט עֶ ְסןְ ,ט ִרינְ ְקן אוּן ְשׁלָ אפְ ן,
וֶ וען ֶמען טוּט עֶ ס ַאזוֹי וִ וי ֶדער
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ייטן ִאין ִשׁידוּכִ ים ,אוּן
וער ֵיק ְ
ָדא ְשׁוֶ ִ
ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה ִאיז נָ אר זִ י צוּ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער פוּן
וֶ וענְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
קוּמט ִדי ִמלְ ֶח ֶמת
ערע זַ ייט ְ
ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ֲע ָמלֵ ק וָ ואס בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ְספֵ יקוֹת,
ארף ִמיר יָ א,
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר מוּז עֶ ר
ישׁט? אוּן ֶד ְ
ָא ֶדער נִ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,עֶ ר
גֵ יין צוּם ַצ ִדיק ,צוּ ֶ
עדן צוּם
ערנֶ ען צוּ ֶר ְ
אוֹיסלֶ ְ
זָ אל ִאים ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימן א(
תּוֹרה יִ ְתרוֹ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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משׁה ִמן ָה ָהר ֶאל ָהעָ ם וַ יְ ַק ֵדּשׁ
וַ יּ ֵֶרד ֶ
תם,
ֶאת ָהעָ ם וַ יְ כַ בְּ סוּ ִשׂ ְמ ָ
עקוּמען
ֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ִאיז ַא ָראפְּ גֶ
ֶ
ארג צוּם פָ אלְ ק ,אוּן עֶ ר ָהאט
פוּן בַּ ְ
ואשׁן ִדי
עהיילִ יגְ ט אוּן גֶ עוַ ְ
זֵ יי גֶ ֵ
יידער.
ְקלֵ ֶ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"ה(ֶ :מען ַד ְ
ֲ
ער ְשׁ ְטן ִמיט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ עןָ ,אבֶּ ער פוּן ִדי
לֶ ְ
ערע זַ ייט ֶקען ֶמען אוֹיִ דינֶ ען
ַאנְ ֶד ֶ
ער ְשׁ ְטן ִמיט וֶ ועלְ ְטלִ יכֶ ע
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
זַ אכְ ןִ ,מיט עֶ ְסןְ ,ט ִרינְ ְקן אוּן ְשׁלָ אפְ ן,
וֶ וען ֶמען טוּט עֶ ס ַאזוֹי וִ וי ֶדער
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אתי
הוֹצ ִ
ֵ
קיֲ א ֶשׁר
ָאנֹכִ י ה' ֱא ֶ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמבֵּ ית ֲעבָ ִדים.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ויסן ַאז ַאלֶ עס
ארף וִ ְ
ד'(ַ :א ִאיד ַד ְ
ער ְשׁ ֶטערֵ ,סיי וֶ וען
פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהט אוֹיס גוּט ,אוּן ֵסיי וֶ וען עֶ ס
עֶ ס זֶ ְ
עהט אוֹיס ְשׁלֶ עכְ ט ,אוּן ָדאס ִאיז
זֶ ְ
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ייסןִ ,איז
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֵאייבֶּ ְ
בוֹדת ה'".
"ע ַ
ָדאס אוֹיֲ 
וערט
אקאנְ ט ַאז ֶדער גוּף וֶ ְ
עֶ ס ִאיז בַּ ַ
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן וִ וי ַא ְקלֵ ייד פַ אר ִדי
נְ ָשׁ ָמה.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יּ ֵֶרד
משׁה
משׁה ִמן ָה ָהר ֶאל ָהעָ םֶ ,
ֶ
עקוּמען צוּ ִדי
ֶ
ַרבֵּ ינוּ ִאיז ַא ָראפְּ גֶ
ישׁע ִקינְ ֶדער ,וַ יְ ַק ֵדּשׁ ֶאת ָהעָ ם,
ִא ִיד ֶ
עהיילִ יגְ ט ָדאס פָ אלְ ק,
אוּן עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
תםַ ,אזוֹי וַ וייט ַאז עֶ ר
וַ יְ כַ בְּ סוּ ִשׂ ְמ ָ
ואשׁן אוֹי זֵ ייעֶ ֶרע
אוֹיסגֶ עוַ ְ
ְ
ָהאט
ערנְ ט
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
יידער ,עֶ ר ָהאט זֵ יי ְ
ְקלֵ ֶ
יטן גוּף ,וָ ואס ִאיז וִ וי ַא
ַאז אוֹיִ מ ְ
ְקלֵ ייד פַ אר ִדי נְ ָשׁ ָמהֶ ,קען ֶמען אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ימן ה(
תּוֹרה יִ ְתרוֹ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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אתי
הוֹצ ִ
ֵ
קיֲ א ֶשׁר
ָאנֹכִ י ה' ֱא ֶ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ִמבֵּ ית ֲעבָ ִדים.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ויסן ַאז ַאלֶ עס
ארף וִ ְ
ד'(ַ :א ִאיד ַד ְ
ער ְשׁ ֶטערֵ ,סיי וֶ וען
פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהט אוֹיס גוּט ,אוּן ֵסיי וֶ וען עֶ ס
עֶ ס זֶ ְ
עהט אוֹיס ְשׁלֶ עכְ ט ,אוּן ָדאס ִאיז
זֶ ְ
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ע

פר˘˙ י˙רו

עמאלְ ְטס וֶ ועט עֶ ר ֶהעלְ פְ ןֲ ,א ֶשׁר
ֶד ָ
אתיֵ מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םַ ,אזוֹי וִ וי
הוֹצ ִ
ֵ
עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ִאין ִמ ְצ ַריִ ם וָ ואס ִדי
עא ְרבֶּ עט זֵ ייעֶ ר
ארט גֶ ַ
ִא ְידן ָהאבְּ ן ָד ְ
עקוּמען
ֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ִאיז גֶ
ְשׁוֶ וער ,בִּ יז ֶ
עדן צוּם
ערנְ ט צוּ ֶר ְ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
אוּן זֵ יי ְ
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צוּ ִאים ַד ְ
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ִתּפְ ֶרה וְ נָ ַחלְ ָתּ ֶאת ָה ָא ֶרץ.
צוּבִּ ְיסלֶ ע צוּבִּ ְיסלֶ ע וֶ ועל ִאי
אר ְט ַרייבְּ ן ִדי גוֹיִ ם פוּן עֶ נְ ק ,בִּ יז דוּ
פַ ְ
ערן אוּן יַ ְר ֶשׁ'ענֶ ען
אר ֶמ ְ
ועסט זִ י פַ ְ
וֶ ְ
ָדאס לַ אנְ ד.
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הוֹצ ִ
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אוֹיסגֶ עלֶ ְ
אוּן זֵ יי ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן וֶ וען ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,האט עֶ ר
עשׁ ִריגְ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
גֶ ְ
רוֹיסע נִ ִיסים.
אוֹיסגֶ עלֵ ייזְ ט ִמיט גְ ֶ
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גֶ ֶ
קוּמט עֶ ס
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יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קצ"ו( :אוֹיף ִדי ִמ ְשׁנָ ה ָ)אבוֹת ב ,י"ג(:
וּכְ ֶשׁ ַא ָתּה ִמ ְתפַּ לֵ לֶ ,אל ַתּעַ שֹ ְתּפִ לָּ ְת

ע
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וֶ ְ
ָדאס לַ אנְ ד.
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ֵאייבֶּ ְ
וָ ואס ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
קי,
אמען ֱא ֶ
יטן נָ ֶ
גוּט ,אוּן ֵסיי ִמ ְ
וָ ואס ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
ארן ֶמענְ ְטשְׁ ׁ ,ש ֶטענְ ִדיג
ְשׁוֶ וער פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער וָ ואס
ִאיז עֶ ס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֵמיינְ ט נָ אר ִדי טוֹבָ ה פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ,
קוּמען צוּ ִאים ,אוּן
ַאז ֶמען זָ אל ֶ

יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קצ"ו( :אוֹיף ִדי ִמ ְשׁנָ ה ָ)אבוֹת ב ,י"ג(:
וּכְ ֶשׁ ַא ָתּה ִמ ְתפַּ לֵ לֶ ,אל ַתּעַ שֹ ְתּפִ לָּ ְת

ע

פר˘˙ י˙רו

עמאלְ ְטס וֶ ועט עֶ ר ֶהעלְ פְ ןֲ ,א ֶשׁר
ֶד ָ
אתיֵ מ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ םַ ,אזוֹי וִ וי
הוֹצ ִ
ֵ
עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ִאין ִמ ְצ ַריִ ם וָ ואס ִדי
עא ְרבֶּ עט זֵ ייעֶ ר
ארט גֶ ַ
ִא ְידן ָהאבְּ ן ָד ְ
עקוּמען
ֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ִאיז גֶ
ְשׁוֶ וער ,בִּ יז ֶ
עדן צוּם
ערנְ ט צוּ ֶר ְ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
אוּן זֵ יי ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן וֶ וען ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,האט עֶ ר
עשׁ ִריגְ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
גֶ ְ
רוֹיסע נִ ִיסים.
אוֹיסגֶ עלֵ ייזְ ט ִמיט גְ ֶ
זֵ יי ְ
ארף ֶמען ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עדענְ ְקן ַאז ֲאפִ ילוּ
גֶ ֶ
קוּמט עֶ ס
וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ְשׁוֶ וערְ ,
ער ְשׁ ְטן ,אוּן נָ אר
נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארף ֶמען זִ י וֶ וענְ ְדן ,אוּן
צוּ ִאים ַד ְ
עמאלְ ְטס וֶ ועט עֶ ר ֶהעלְ פְ ן אוּן ֶמען
ֶד ָ
רוֹיסגֵ יין פוּן ַאלֶ ע ָצרוֹת.
וֶ ועט ַא ְ
ימן ט(
תּוֹרה יִ ְתרוֹ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ƒמ ׁ ¿˘ ּ ָפ ƒטים
ְמעַ ט ְמעַ ט ֲאגָ ֲר ֶשׁנּוּ ִמפָּ נֶ י עַ ד ֲא ֶשׁר
ִתּפְ ֶרה וְ נָ ַחלְ ָתּ ֶאת ָה ָא ֶרץ.
צוּבִּ ְיסלֶ ע צוּבִּ ְיסלֶ ע וֶ ועל ִאי
אר ְט ַרייבְּ ן ִדי גוֹיִ ם פוּן עֶ נְ ק ,בִּ יז דוּ
פַ ְ
ערן אוּן יַ ְר ֶשׁ'ענֶ ען
אר ֶמ ְ
ועסט זִ י פַ ְ
וֶ ְ
ָדאס לַ אנְ ד.

יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קצ"ו( :אוֹיף ִדי ִמ ְשׁנָ ה ָ)אבוֹת ב ,י"ג(:
וּכְ ֶשׁ ַא ָתּה ִמ ְתפַּ לֵ לֶ ,אל ַתּעַ שֹ ְתּפִ לָּ ְת
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אר ְשׁ ֵטיין
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
ָדאס לָ שׁוֹן פוּן פָּ סוּק:
"אוֹיבּ ֵאיינֶ ער ְשׁלָ אגְ ט ַא ֶמענְ ְטשׁ
ארבְּ ט" ,עֶ ס וָ ואלְ ט
אוּן עֶ ר ְשׁ ַט ְ
ארפְ ט ְשׁ ֵטיין" :אוֹיבּ ֵאיינֶ ער
עד ְ
גֶ ַ
ַה ְרגְ 'ט ַא ֶמענְ ְטשׁ"? נָ אִ איז ְשׁוֶ וער
יוּמת" ,פַ ְ
ָדאס לָ שׁוֹן "מוֹת ָ
ארוָ ואס
תּוֹרה ַא ָטאפְּ לְ ט לָ שׁוֹן?
ְשׁ ַרייבְּ ט ִדי ָ

ְקבַ עֶ ,אלָ א ַר ֲח ִמים וְ ַת ֲחנוּנִ יםַ ,אז וֶ וען
ער ְשׁ ְטן אוֹיף
עהט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַא ִאיד בֶּ ְ
ישׁט עַ ְק ֶשׁ'ענֶ ען
עֶ פֶּ עסָ ,טאר עֶ ר זִ י נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ַדוְ ָקא
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
טוּהן וָ ואס עֶ ר בֶּ ְ
ְ
עהט ,נָ אר עֶ ר זָ אל
ער ְשׁ ְטן וָ ואס עֶ ר
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
וִ ויל ,פַּ ְרנָ ָסהִ ,קינְ ֶדערָ ,א ֶדער עֶ פֶּ עס
ער ְשׁט ,אוּן נָ אכְ ֶדעם זָ אל עֶ ר
ַאנְ ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער
ואר ְטן בִּ יז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וַ ְ
וֶ ועט ֶהעלְ פְ ן ,אוּן זִ י לָ אזְ ן פִ ְירן
עדענְ ְקן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן גֶ ֶ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַאז ַאלֶ עס וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
טוּט ִאיז נָ אר צוּם ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קנ"ב( :וֶ וען עֶ ס ִאיז ָדא
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ַא ַצ ִדיק וָ ואס ֶקען
ער ְשׁ ְטן,
ְמ ַק ֵרב זַ יין ִא ְידן צוּם ֵאייבֶּ ְ
עמען
ִאיז ֵאייבִּ יג ָדא ְקלִ יפּוֹת וָ ואס נֶ ֶ
ערן ֶמענְ ְט ְשׁן
ִאים ַארוּם ,אוּן ְשׁ ֶט ְ
קוּמען צוּם ַצ ִדיק צוּ
וָ ואס וִ וילְ ן ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
וערן נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
וֶ ְ
ַא ָמאל ִאיז ָדא וָ ואס ֶמען ְשׁ ֶטעלְ ט
בַּ יים ִטיר פוּן ַצ ִדיק ַא "יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם",
עדט ָאפּ
וָ ואס ֶדער יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם ֶר ְ
קוּמען צוּם ַצ ִדיק ,אוּן
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן ֶ
ארף זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ִאין ַאזַ א ַמ ָצב ַד ְ
ישׁט לָ אזְ ן
אר ְקן ,אוּן זִ י נִ ְ
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
דוּרֵ סיי
ייסן פוּנֶ עם ַצ ִדיקְ ,
ועק ַר ְ
ַאוֶ ְ
וֶ וער עֶ ס זָ אל נָ אר זַ יין.

קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
זַ ייןְ ,מעַ ט ְמעַ ט ֲאגָ ֲר ֶשׁנּוּ
ִמפָּ נֶ יַ ,אלֶ עס וָ ואס ֶמען וִ ויל
אוֹיספִ ְירן מוּז גֵ יין צוּבִּ ְיסלֶ ע
ְ
ִמיט ַא ַסא גֶ עדוּלְ ד אוּן ַסבְ לָ נוּת,
עַ ד ֲא ֶשׁר ִתּפְ ֶרה וְ נָ ַחלְ ָתּ ֶאת ָה ָא ֶרץ,
אקוּמען ַאלֶ עס
ֶ
ועסטוּ בַּ
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ֶד ָ
ארפְ ְסט.
וָ ואס דוּ ַד ְ
ימן ז(
תּוֹרה ִמ ְשׁפָּ ִטים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

יוּמת ,אוֹיבּ
ַמכֵּ ה ִאישׁ וָ ֵמת מוֹת ָ
ֵאיינֶ ער ְשׁלָ אגְ ט ַא ֶמענְ ְטשׁ
ארף ֶמען ִאים
ארבְּ טַ ,ד ְ
אוּן עֶ ר ְשׁ ַט ְ
ַה ְרגֶ 'ענֶ ען.
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ְקבַ עֶ ,אלָ א ַר ֲח ִמים וְ ַת ֲחנוּנִ יםַ ,אז וֶ וען
ער ְשׁ ְטן אוֹיף
עהט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַא ִאיד בֶּ ְ
ישׁט עַ ְק ֶשׁ'ענֶ ען
עֶ פֶּ עסָ ,טאר עֶ ר זִ י נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ַדוְ ָקא
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
טוּהן וָ ואס עֶ ר בֶּ ְ
ְ
עהט ,נָ אר עֶ ר זָ אל
ער ְשׁ ְטן וָ ואס עֶ ר
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
וִ ויל ,פַּ ְרנָ ָסהִ ,קינְ ֶדערָ ,א ֶדער עֶ פֶּ עס
ער ְשׁט ,אוּן נָ אכְ ֶדעם זָ אל עֶ ר
ַאנְ ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער
ואר ְטן בִּ יז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וַ ְ
וֶ ועט ֶהעלְ פְ ן ,אוּן זִ י לָ אזְ ן פִ ְירן
עדענְ ְקן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן גֶ ֶ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַאז ַאלֶ עס וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
טוּט ִאיז נָ אר צוּם ְ
קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
זַ ייןְ ,מעַ ט ְמעַ ט ֲאגָ ֲר ֶשׁנּוּ
ִמפָּ נֶ יַ ,אלֶ עס וָ ואס ֶמען וִ ויל
אוֹיספִ ְירן מוּז גֵ יין צוּבִּ ְיסלֶ ע
ְ
ִמיט ַא ַסא גֶ עדוּלְ ד אוּן ַסבְ לָ נוּת,
עַ ד ֲא ֶשׁר ִתּפְ ֶרה וְ נָ ַחלְ ָתּ ֶאת ָה ָא ֶרץ,
אקוּמען ַאלֶ עס
ֶ
ועסטוּ בַּ
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ֶד ָ
ארפְ ְסט.
וָ ואס דוּ ַד ְ
ימן ז(
תּוֹרה ִמ ְשׁפָּ ִטים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

יוּמת ,אוֹיבּ
ַמכֵּ ה ִאישׁ וָ ֵמת מוֹת ָ
ֵאיינֶ ער ְשׁלָ אגְ ט ַא ֶמענְ ְטשׁ
ארף ֶמען ִאים
ארבְּ טַ ,ד ְ
אוּן עֶ ר ְשׁ ַט ְ
ַה ְרגֶ 'ענֶ ען.

פר˘˙ מ˘פטים

וערט
עהט וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
ְמ'זֶ ְ
קוּרב צוּ ַא ַצ ִדיק,
ְמ ָ
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פר˘˙ מ˘פטים

אר ְשׁ ֵטיין
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
ָדאס לָ שׁוֹן פוּן פָּ סוּק:
"אוֹיבּ ֵאיינֶ ער ְשׁלָ אגְ ט ַא ֶמענְ ְטשׁ
ארבְּ ט" ,עֶ ס וָ ואלְ ט
אוּן עֶ ר ְשׁ ַט ְ
ארפְ ט ְשׁ ֵטיין" :אוֹיבּ ֵאיינֶ ער
עד ְ
גֶ ַ
ַה ְרגְ 'ט ַא ֶמענְ ְטשׁ"? נָ אִ איז ְשׁוֶ וער
ארוָ ואס
יוּמת" ,פַ ְ
ָדאס לָ שׁוֹן "מוֹת ָ
תּוֹרה ַא ָטאפְּ לְ ט לָ שׁוֹן?
ְשׁ ַרייבְּ ט ִדי ָ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קנ"ב( :וֶ וען עֶ ס ִאיז ָדא
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ַא ַצ ִדיק וָ ואס ֶקען
ער ְשׁ ְטן,
ְמ ַק ֵרב זַ יין ִא ְידן צוּם ֵאייבֶּ ְ
עמען
ִאיז ֵאייבִּ יג ָדא ְקלִ יפּוֹת וָ ואס נֶ ֶ
ערן ֶמענְ ְט ְשׁן
ִאים ַארוּם ,אוּן ְשׁ ֶט ְ
קוּמען צוּם ַצ ִדיק צוּ
וָ ואס וִ וילְ ן ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
וערן נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
וֶ ְ
ַא ָמאל ִאיז ָדא וָ ואס ֶמען ְשׁ ֶטעלְ ט
בַּ יים ִטיר פוּן ַצ ִדיק ַא "יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם",
עדט ָאפּ
וָ ואס ֶדער יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם ֶר ְ
קוּמען צוּם ַצ ִדיק ,אוּן
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן ֶ
ארף זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ִאין ַאזַ א ַמ ָצב ַד ְ
ישׁט לָ אזְ ן
אר ְקן ,אוּן זִ י נִ ְ
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
דוּרֵ סיי
ייסן פוּנֶ עם ַצ ִדיקְ ,
ועק ַר ְ
ַאוֶ ְ
וֶ וער עֶ ס זָ אל נָ אר זַ יין.
וערט
עהט וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
ְמ'זֶ ְ
קוּרב צוּ ַא ַצ ִדיק,
ְמ ָ
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אר ְשׁ ֵטיין
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
ָדאס לָ שׁוֹן פוּן פָּ סוּק:
"אוֹיבּ ֵאיינֶ ער ְשׁלָ אגְ ט ַא ֶמענְ ְטשׁ
ארבְּ ט" ,עֶ ס וָ ואלְ ט
אוּן עֶ ר ְשׁ ַט ְ
ארפְ ט ְשׁ ֵטיין" :אוֹיבּ ֵאיינֶ ער
עד ְ
גֶ ַ
ַה ְרגְ 'ט ַא ֶמענְ ְטשׁ"? נָ אִ איז ְשׁוֶ וער
יוּמת" ,פַ ְ
ָדאס לָ שׁוֹן "מוֹת ָ
ארוָ ואס
תּוֹרה ַא ָטאפְּ לְ ט לָ שׁוֹן?
ְשׁ ַרייבְּ ט ִדי ָ

ְקבַ עֶ ,אלָ א ַר ֲח ִמים וְ ַת ֲחנוּנִ יםַ ,אז וֶ וען
ער ְשׁ ְטן אוֹיף
עהט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַא ִאיד בֶּ ְ
ישׁט עַ ְק ֶשׁ'ענֶ ען
עֶ פֶּ עסָ ,טאר עֶ ר זִ י נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ַדוְ ָקא
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
טוּהן וָ ואס עֶ ר בֶּ ְ
ְ
עהט ,נָ אר עֶ ר זָ אל
ער ְשׁ ְטן וָ ואס עֶ ר
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
וִ ויל ,פַּ ְרנָ ָסהִ ,קינְ ֶדערָ ,א ֶדער עֶ פֶּ עס
ער ְשׁט ,אוּן נָ אכְ ֶדעם זָ אל עֶ ר
ַאנְ ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער
ואר ְטן בִּ יז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וַ ְ
וֶ ועט ֶהעלְ פְ ן ,אוּן זִ י לָ אזְ ן פִ ְירן
עדענְ ְקן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן גֶ ֶ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַאז ַאלֶ עס וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
טוּט ִאיז נָ אר צוּם ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קנ"ב( :וֶ וען עֶ ס ִאיז ָדא
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ַא ַצ ִדיק וָ ואס ֶקען
ער ְשׁ ְטן,
ְמ ַק ֵרב זַ יין ִא ְידן צוּם ֵאייבֶּ ְ
עמען
ִאיז ֵאייבִּ יג ָדא ְקלִ יפּוֹת וָ ואס נֶ ֶ
ערן ֶמענְ ְט ְשׁן
ִאים ַארוּם ,אוּן ְשׁ ֶט ְ
קוּמען צוּם ַצ ִדיק צוּ
וָ ואס וִ וילְ ן ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
וערן נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
וֶ ְ
ַא ָמאל ִאיז ָדא וָ ואס ֶמען ְשׁ ֶטעלְ ט
בַּ יים ִטיר פוּן ַצ ִדיק ַא "יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם",
עדט ָאפּ
וָ ואס ֶדער יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם ֶר ְ
קוּמען צוּם ַצ ִדיק ,אוּן
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן ֶ
ארף זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ִאין ַאזַ א ַמ ָצב ַד ְ
ישׁט לָ אזְ ן
אר ְקן ,אוּן זִ י נִ ְ
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
דוּרֵ סיי
ייסן פוּנֶ עם ַצ ִדיקְ ,
ועק ַר ְ
ַאוֶ ְ
וֶ וער עֶ ס זָ אל נָ אר זַ יין.

קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
זַ ייןְ ,מעַ ט ְמעַ ט ֲאגָ ֲר ֶשׁנּוּ
ִמפָּ נֶ יַ ,אלֶ עס וָ ואס ֶמען וִ ויל
אוֹיספִ ְירן מוּז גֵ יין צוּבִּ ְיסלֶ ע
ְ
ִמיט ַא ַסא גֶ עדוּלְ ד אוּן ַסבְ לָ נוּת,
עַ ד ֲא ֶשׁר ִתּפְ ֶרה וְ נָ ַחלְ ָתּ ֶאת ָה ָא ֶרץ,
אקוּמען ַאלֶ עס
ֶ
ועסטוּ בַּ
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ֶד ָ
ארפְ ְסט.
וָ ואס דוּ ַד ְ
ימן ז(
תּוֹרה ִמ ְשׁפָּ ִטים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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יוּמת ,אוֹיבּ
ַמכֵּ ה ִאישׁ וָ ֵמת מוֹת ָ
ֵאיינֶ ער ְשׁלָ אגְ ט ַא ֶמענְ ְטשׁ
ארף ֶמען ִאים
ארבְּ טַ ,ד ְ
אוּן עֶ ר ְשׁ ַט ְ
ַה ְרגֶ 'ענֶ ען.
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ְקבַ עֶ ,אלָ א ַר ֲח ִמים וְ ַת ֲחנוּנִ יםַ ,אז וֶ וען
ער ְשׁ ְטן אוֹיף
עהט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַא ִאיד בֶּ ְ
ישׁט עַ ְק ֶשׁ'ענֶ ען
עֶ פֶּ עסָ ,טאר עֶ ר זִ י נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ַדוְ ָקא
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
טוּהן וָ ואס עֶ ר בֶּ ְ
ְ
עהט ,נָ אר עֶ ר זָ אל
ער ְשׁ ְטן וָ ואס עֶ ר
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
וִ ויל ,פַּ ְרנָ ָסהִ ,קינְ ֶדערָ ,א ֶדער עֶ פֶּ עס
ער ְשׁט ,אוּן נָ אכְ ֶדעם זָ אל עֶ ר
ַאנְ ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער
ואר ְטן בִּ יז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וַ ְ
וֶ ועט ֶהעלְ פְ ן ,אוּן זִ י לָ אזְ ן פִ ְירן
עדענְ ְקן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן גֶ ֶ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַאז ַאלֶ עס וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
טוּט ִאיז נָ אר צוּם ְ
קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
זַ ייןְ ,מעַ ט ְמעַ ט ֲאגָ ֲר ֶשׁנּוּ
ִמפָּ נֶ יַ ,אלֶ עס וָ ואס ֶמען וִ ויל
אוֹיספִ ְירן מוּז גֵ יין צוּבִּ ְיסלֶ ע
ְ
ִמיט ַא ַסא גֶ עדוּלְ ד אוּן ַסבְ לָ נוּת,
עַ ד ֲא ֶשׁר ִתּפְ ֶרה וְ נָ ַחלְ ָתּ ֶאת ָה ָא ֶרץ,
אקוּמען ַאלֶ עס
ֶ
ועסטוּ בַּ
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ֶד ָ
ארפְ ְסט.
וָ ואס דוּ ַד ְ
ימן ז(
תּוֹרה ִמ ְשׁפָּ ִטים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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יוּמת ,אוֹיבּ
ַמכֵּ ה ִאישׁ וָ ֵמת מוֹת ָ
ֵאיינֶ ער ְשׁלָ אגְ ט ַא ֶמענְ ְטשׁ
ארף ֶמען ִאים
ארבְּ טַ ,ד ְ
אוּן עֶ ר ְשׁ ַט ְ
ַה ְרגֶ 'ענֶ ען.

פר˘˙ מ˘פטים

וערט
עהט וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
ְמ'זֶ ְ
קוּרב צוּ ַא ַצ ִדיק,
ְמ ָ

ע‡

פר˘˙ מ˘פטים

אר ְשׁ ֵטיין
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
ָדאס לָ שׁוֹן פוּן פָּ סוּק:
"אוֹיבּ ֵאיינֶ ער ְשׁלָ אגְ ט ַא ֶמענְ ְטשׁ
ארבְּ ט" ,עֶ ס וָ ואלְ ט
אוּן עֶ ר ְשׁ ַט ְ
ארפְ ט ְשׁ ֵטיין" :אוֹיבּ ֵאיינֶ ער
עד ְ
גֶ ַ
ַה ְרגְ 'ט ַא ֶמענְ ְטשׁ"? נָ אִ איז ְשׁוֶ וער
ארוָ ואס
יוּמת" ,פַ ְ
ָדאס לָ שׁוֹן "מוֹת ָ
תּוֹרה ַא ָטאפְּ לְ ט לָ שׁוֹן?
ְשׁ ַרייבְּ ט ִדי ָ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קנ"ב( :וֶ וען עֶ ס ִאיז ָדא
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ַא ַצ ִדיק וָ ואס ֶקען
ער ְשׁ ְטן,
ְמ ַק ֵרב זַ יין ִא ְידן צוּם ֵאייבֶּ ְ
עמען
ִאיז ֵאייבִּ יג ָדא ְקלִ יפּוֹת וָ ואס נֶ ֶ
ערן ֶמענְ ְט ְשׁן
ִאים ַארוּם ,אוּן ְשׁ ֶט ְ
קוּמען צוּם ַצ ִדיק צוּ
וָ ואס וִ וילְ ן ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
וערן נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
וֶ ְ
ַא ָמאל ִאיז ָדא וָ ואס ֶמען ְשׁ ֶטעלְ ט
בַּ יים ִטיר פוּן ַצ ִדיק ַא "יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם",
עדט ָאפּ
וָ ואס ֶדער יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם ֶר ְ
קוּמען צוּם ַצ ִדיק ,אוּן
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן ֶ
ארף זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ִאין ַאזַ א ַמ ָצב ַד ְ
ישׁט לָ אזְ ן
אר ְקן ,אוּן זִ י נִ ְ
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
דוּרֵ סיי
ייסן פוּנֶ עם ַצ ִדיקְ ,
ועק ַר ְ
ַאוֶ ְ
וֶ וער עֶ ס זָ אל נָ אר זַ יין.
וערט
עהט וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
ְמ'זֶ ְ
קוּרב צוּ ַא ַצ ִדיק,
ְמ ָ
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עב

ַאזֶ עלְ כֶ ע ְקלֶ עפּ ,וָ ואס וֶ ועלְ ן ִאים
צוּם סוֹף ַה ְרגֶ 'ענֶ ען ,עֶ ס וֶ ועט ִאים
ערפַ אר
עמען פוּנֶ עם ַצ ִדיקֶ ,ד ְ
ועקנֶ ֶ
ַאוֶ ְ
יוּמת ,עֶ ר וֶ ועט
ִאיז זַ יין עוֹנֶ שׁ ,מוֹת ָ
ארבְּ ן אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט אוּן אוֹי
ְשׁ ַט ְ
ער ְיסן פוּן יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט,
אוֹיסגֶ ִ
וערן ְ
וֶ ְ
ִמ ָדה כְּ נֶ גֶ ד ִמ ָדה ,וַ וייל עֶ ר ָהאט
ייסן פוּנֶ עם
ועק ַר ְ
גֶ עוָ ואלְ ט יֶ ענֶ עם ַאוֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

עוֹרר צוּ
אוּן ֶדער ַצ ִדיק ִאיז ִאים ְמ ֵ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ ען ,אוּן עֶ ר
לֶ ְ
ערנֶ ען
אקע ָאן ֶמער צוּ לֶ ְ
ֵהייבְּ ט ַט ֶ
אוּן ַדאוֶ וענֶ ען אוּן ִדינֶ ען ֶדעם
קוּמט ָאן
עמאלְ ְטס ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
ַא "יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם" ,וָ ואס פְּ רוּבִּ ְירט
עדן פוּן גֵ יין צוּם ַצ ִדיק,
צוּר ְ
ִאים ָאפְּ ֶ
תּוֹרה,
ִמיט ַאלֶ ע ִמינֵ י ְר ַאיוֹת פוּן ִדי ָ
ארף ֶמען זַ יין זֵ ייעֶ ר
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עדענְ ְקן :אוֹיבּ ֶדער
ארק ,אוּן גֶ ֶ
ְשׁ ַט ְ
ַצ ִדיק בְּ ֶרענְ גְ ט ִמיר נֶ ענְ ֶטער צוּם
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ַמאכְ ט ִמיר ֶמער
ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ ען ,וֶ ועל ִאי
לֶ ְ
ישׁט ַאוֶ ועק גֵ יין פוּן ִאים בְּ שׁוּם
נִ ְ
אוֹפָ ן.

ישׁית ִמ ְשׁפָּ ִטים ,תשס"ז
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(
76

ִאם ָחבֹל ַתּ ְחבֹּל ַשׂלְ ַמת ֵרעֶ  עַ ד בֹּא
מוֹה ָרא"שׁ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְתּ ִשׁיבֶ נּוּ לוֲֹ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט
ְשׁלִ ָ
יקוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ער"ב(ַ :א ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
יטן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג,
ארף לֶ עבְּ ן ִמ ְ
ַד ְ
ערפַ אר ,בַּ יינַ אכְ ט פַ אר ֶמען
אוּן ֶד ְ
ערגֵ יין
ארף ֶמען ִאיבֶּ ְ
גֵ ייט ְשׁלָ אפְ ןַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן ֶדעם גַ אנְ ְצן ָטאג,
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
ישׁט גֶ עוֶ וען
אוּן אוֹיבּ עֶ פֶּ עס ִאיז נִ ְ
ארף צוּ זַ יין ,זָ אל ֶמען גְ לַ יי
וִ וי עֶ ס ַד ְ
טוּהן נָ אִ אין זֶ עלְ בְּ ן ָטאג,
ְתּשׁוּבָ ה ְ
עטער.
ואר ְטן אוֹיף ְשׁפֶּ ֶ
ישׁט וַ ְ
נִ ְ

אוּן ֶדער "יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם" וֶ ועט שׁוֹין
אקוּמען זַ יין עוֹנֶ שׁ ,אוֹיף ֶדער
ֶ
בַּ
וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט ,וַ וייל
עמט עֶ ר ַאוֶ ועק ַא ֶמענְ ְטשׁ,
אוֹיבּ נֶ ְ
ערט
ערנֶ ענְ ֶט ְ
פוּן ַא פְּ לַ אץ וָ ואס ֶד ְ
שׁוֹרשׁ ,וֶ ועט עֶ ר ִמ ָדה
ִאים צוּ זַ יין ֶ
ער ְיסן
אוֹיסגֶ ִ
וערן ְ
כְּ נֶ גֶ ד ִמ ָדה אוֹי וֶ ְ
שׁוֹרשׁ.
פוּן זַ יין ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,מכֵּ ה
ִאישׁ וָ ֵמתָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף
עדט ָאפּ
אוֹיף ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ֶר ְ
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּנֶ עם ַצ ִדיק ,עֶ ר ַה ְרגְ 'ט
ישׁט גְ לַ ייָ ,אבֶּ ער ָדאס זֶ ענֶ ען
ִאים נִ ְ
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עוֹרר צוּ
אוּן ֶדער ַצ ִדיק ִאיז ִאים ְמ ֵ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ ען ,אוּן עֶ ר
לֶ ְ
ערנֶ ען
אקע ָאן ֶמער צוּ לֶ ְ
ֵהייבְּ ט ַט ֶ
אוּן ַדאוֶ וענֶ ען אוּן ִדינֶ ען ֶדעם
קוּמט ָאן
עמאלְ ְטס ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
ַא "יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם" ,וָ ואס פְּ רוּבִּ ְירט
עדן פוּן גֵ יין צוּם ַצ ִדיק,
צוּר ְ
ִאים ָאפְּ ֶ
תּוֹרה,
ִמיט ַאלֶ ע ִמינֵ י ְר ַאיוֹת פוּן ִדי ָ
ארף ֶמען זַ יין זֵ ייעֶ ר
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עדענְ ְקן :אוֹיבּ ֶדער
ארק ,אוּן גֶ ֶ
ְשׁ ַט ְ
ַצ ִדיק בְּ ֶרענְ גְ ט ִמיר נֶ ענְ ֶטער צוּם
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ַמאכְ ט ִמיר ֶמער
ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ ען ,וֶ ועל ִאי
לֶ ְ
ישׁט ַאוֶ ועק גֵ יין פוּן ִאים בְּ שׁוּם
נִ ְ
אוֹפָ ן.
אוּן ֶדער "יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם" וֶ ועט שׁוֹין
אקוּמען זַ יין עוֹנֶ שׁ ,אוֹיף ֶדער
ֶ
בַּ
וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט ,וַ וייל
עמט עֶ ר ַאוֶ ועק ַא ֶמענְ ְטשׁ,
אוֹיבּ נֶ ְ
ערט
ערנֶ ענְ ֶט ְ
פוּן ַא פְּ לַ אץ וָ ואס ֶד ְ
שׁוֹרשׁ ,וֶ ועט עֶ ר ִמ ָדה
ִאים צוּ זַ יין ֶ
ער ְיסן
אוֹיסגֶ ִ
וערן ְ
כְּ נֶ גֶ ד ִמ ָדה אוֹי וֶ ְ
שׁוֹרשׁ.
פוּן זַ יין ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,מכֵּ ה
ִאישׁ וָ ֵמתָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף
עדט ָאפּ
אוֹיף ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ֶר ְ
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּנֶ עם ַצ ִדיק ,עֶ ר ַה ְרגְ 'ט
ישׁט גְ לַ ייָ ,אבֶּ ער ָדאס זֶ ענֶ ען
ִאים נִ ְ

פר˘˙ מ˘פטים

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,אם ָחבֹל
ַתּ ְחבֹּל ַשׂלְ ַמת ֵרעֶ  ,אוֹיבּ
עט ֶשׁעפֶּ עט ַדיין
אסט ַהיינְ ט גֶ ְ
דוּ ָה ְ

עב

פר˘˙ מ˘פטים

ַאזֶ עלְ כֶ ע ְקלֶ עפּ ,וָ ואס וֶ ועלְ ן ִאים
צוּם סוֹף ַה ְרגֶ 'ענֶ ען ,עֶ ס וֶ ועט ִאים
ערפַ אר
עמען פוּנֶ עם ַצ ִדיקֶ ,ד ְ
ועקנֶ ֶ
ַאוֶ ְ
יוּמת ,עֶ ר וֶ ועט
ִאיז זַ יין עוֹנֶ שׁ ,מוֹת ָ
ארבְּ ן אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט אוּן אוֹי
ְשׁ ַט ְ
ער ְיסן פוּן יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט,
אוֹיסגֶ ִ
וערן ְ
וֶ ְ
ִמ ָדה כְּ נֶ גֶ ד ִמ ָדה ,וַ וייל עֶ ר ָהאט
ייסן פוּנֶ עם
ועק ַר ְ
גֶ עוָ ואלְ ט יֶ ענֶ עם ַאוֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ישׁית ִמ ְשׁפָּ ִטים ,תשס"ז
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(
76

ִאם ָחבֹל ַתּ ְחבֹּל ַשׂלְ ַמת ֵרעֶ  עַ ד בֹּא
מוֹה ָרא"שׁ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְתּ ִשׁיבֶ נּוּ לוֲֹ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט
ְשׁלִ ָ
יקוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ער"ב(ַ :א ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
יטן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג,
ארף לֶ עבְּ ן ִמ ְ
ַד ְ
ערפַ אר ,בַּ יינַ אכְ ט פַ אר ֶמען
אוּן ֶד ְ
ערגֵ יין
ארף ֶמען ִאיבֶּ ְ
גֵ ייט ְשׁלָ אפְ ןַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן ֶדעם גַ אנְ ְצן ָטאג,
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
ישׁט גֶ עוֶ וען
אוּן אוֹיבּ עֶ פֶּ עס ִאיז נִ ְ
ארף צוּ זַ יין ,זָ אל ֶמען גְ לַ יי
וִ וי עֶ ס ַד ְ
טוּהן נָ אִ אין זֶ עלְ בְּ ן ָטאג,
ְתּשׁוּבָ ה ְ
עטער.
ואר ְטן אוֹיף ְשׁפֶּ ֶ
ישׁט וַ ְ
נִ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,אם ָחבֹל
ַתּ ְחבֹּל ַשׂלְ ַמת ֵרעֶ  ,אוֹיבּ
עט ֶשׁעפֶּ עט ַדיין
אסט ַהיינְ ט גֶ ְ
דוּ ָה ְ
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עב

ַאזֶ עלְ כֶ ע ְקלֶ עפּ ,וָ ואס וֶ ועלְ ן ִאים
צוּם סוֹף ַה ְרגֶ 'ענֶ ען ,עֶ ס וֶ ועט ִאים
ערפַ אר
עמען פוּנֶ עם ַצ ִדיקֶ ,ד ְ
ועקנֶ ֶ
ַאוֶ ְ
יוּמת ,עֶ ר וֶ ועט
ִאיז זַ יין עוֹנֶ שׁ ,מוֹת ָ
ארבְּ ן אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט אוּן אוֹי
ְשׁ ַט ְ
ער ְיסן פוּן יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט,
אוֹיסגֶ ִ
וערן ְ
וֶ ְ
ִמ ָדה כְּ נֶ גֶ ד ִמ ָדה ,וַ וייל עֶ ר ָהאט
ייסן פוּנֶ עם
ועק ַר ְ
גֶ עוָ ואלְ ט יֶ ענֶ עם ַאוֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

עוֹרר צוּ
אוּן ֶדער ַצ ִדיק ִאיז ִאים ְמ ֵ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ ען ,אוּן עֶ ר
לֶ ְ
ערנֶ ען
אקע ָאן ֶמער צוּ לֶ ְ
ֵהייבְּ ט ַט ֶ
אוּן ַדאוֶ וענֶ ען אוּן ִדינֶ ען ֶדעם
קוּמט ָאן
עמאלְ ְטס ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
ַא "יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם" ,וָ ואס פְּ רוּבִּ ְירט
עדן פוּן גֵ יין צוּם ַצ ִדיק,
צוּר ְ
ִאים ָאפְּ ֶ
תּוֹרה,
ִמיט ַאלֶ ע ִמינֵ י ְר ַאיוֹת פוּן ִדי ָ
ארף ֶמען זַ יין זֵ ייעֶ ר
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עדענְ ְקן :אוֹיבּ ֶדער
ארק ,אוּן גֶ ֶ
ְשׁ ַט ְ
ַצ ִדיק בְּ ֶרענְ גְ ט ִמיר נֶ ענְ ֶטער צוּם
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ַמאכְ ט ִמיר ֶמער
ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ ען ,וֶ ועל ִאי
לֶ ְ
ישׁט ַאוֶ ועק גֵ יין פוּן ִאים בְּ שׁוּם
נִ ְ
אוֹפָ ן.

ישׁית ִמ ְשׁפָּ ִטים ,תשס"ז
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(
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ִאם ָחבֹל ַתּ ְחבֹּל ַשׂלְ ַמת ֵרעֶ  עַ ד בֹּא
מוֹה ָרא"שׁ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְתּ ִשׁיבֶ נּוּ לוֲֹ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט
ְשׁלִ ָ
יקוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ער"ב(ַ :א ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
יטן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג,
ארף לֶ עבְּ ן ִמ ְ
ַד ְ
ערפַ אר ,בַּ יינַ אכְ ט פַ אר ֶמען
אוּן ֶד ְ
ערגֵ יין
ארף ֶמען ִאיבֶּ ְ
גֵ ייט ְשׁלָ אפְ ןַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן ֶדעם גַ אנְ ְצן ָטאג,
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
ישׁט גֶ עוֶ וען
אוּן אוֹיבּ עֶ פֶּ עס ִאיז נִ ְ
ארף צוּ זַ יין ,זָ אל ֶמען גְ לַ יי
וִ וי עֶ ס ַד ְ
טוּהן נָ אִ אין זֶ עלְ בְּ ן ָטאג,
ְתּשׁוּבָ ה ְ
עטער.
ואר ְטן אוֹיף ְשׁפֶּ ֶ
ישׁט וַ ְ
נִ ְ

אוּן ֶדער "יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם" וֶ ועט שׁוֹין
אקוּמען זַ יין עוֹנֶ שׁ ,אוֹיף ֶדער
ֶ
בַּ
וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט ,וַ וייל
עמט עֶ ר ַאוֶ ועק ַא ֶמענְ ְטשׁ,
אוֹיבּ נֶ ְ
ערט
ערנֶ ענְ ֶט ְ
פוּן ַא פְּ לַ אץ וָ ואס ֶד ְ
שׁוֹרשׁ ,וֶ ועט עֶ ר ִמ ָדה
ִאים צוּ זַ יין ֶ
ער ְיסן
אוֹיסגֶ ִ
וערן ְ
כְּ נֶ גֶ ד ִמ ָדה אוֹי וֶ ְ
שׁוֹרשׁ.
פוּן זַ יין ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,מכֵּ ה
ִאישׁ וָ ֵמתָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף
עדט ָאפּ
אוֹיף ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ֶר ְ
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּנֶ עם ַצ ִדיק ,עֶ ר ַה ְרגְ 'ט
ישׁט גְ לַ ייָ ,אבֶּ ער ָדאס זֶ ענֶ ען
ִאים נִ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עוֹרר צוּ
אוּן ֶדער ַצ ִדיק ִאיז ִאים ְמ ֵ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ ען ,אוּן עֶ ר
לֶ ְ
ערנֶ ען
אקע ָאן ֶמער צוּ לֶ ְ
ֵהייבְּ ט ַט ֶ
אוּן ַדאוֶ וענֶ ען אוּן ִדינֶ ען ֶדעם
קוּמט ָאן
עמאלְ ְטס ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
ַא "יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם" ,וָ ואס פְּ רוּבִּ ְירט
עדן פוּן גֵ יין צוּם ַצ ִדיק,
צוּר ְ
ִאים ָאפְּ ֶ
תּוֹרה,
ִמיט ַאלֶ ע ִמינֵ י ְר ַאיוֹת פוּן ִדי ָ
ארף ֶמען זַ יין זֵ ייעֶ ר
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עדענְ ְקן :אוֹיבּ ֶדער
ארק ,אוּן גֶ ֶ
ְשׁ ַט ְ
ַצ ִדיק בְּ ֶרענְ גְ ט ִמיר נֶ ענְ ֶטער צוּם
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ַמאכְ ט ִמיר ֶמער
ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ען אוּן ַדאוֶ וענֶ ען ,וֶ ועל ִאי
לֶ ְ
ישׁט ַאוֶ ועק גֵ יין פוּן ִאים בְּ שׁוּם
נִ ְ
אוֹפָ ן.
אוּן ֶדער "יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם" וֶ ועט שׁוֹין
אקוּמען זַ יין עוֹנֶ שׁ ,אוֹיף ֶדער
ֶ
בַּ
וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט ,וַ וייל
עמט עֶ ר ַאוֶ ועק ַא ֶמענְ ְטשׁ,
אוֹיבּ נֶ ְ
ערט
ערנֶ ענְ ֶט ְ
פוּן ַא פְּ לַ אץ וָ ואס ֶד ְ
שׁוֹרשׁ ,וֶ ועט עֶ ר ִמ ָדה
ִאים צוּ זַ יין ֶ
ער ְיסן
אוֹיסגֶ ִ
וערן ְ
כְּ נֶ גֶ ד ִמ ָדה אוֹי וֶ ְ
שׁוֹרשׁ.
פוּן זַ יין ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,מכֵּ ה
ִאישׁ וָ ֵמתָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף
עדט ָאפּ
אוֹיף ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ֶר ְ
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּנֶ עם ַצ ִדיק ,עֶ ר ַה ְרגְ 'ט
ישׁט גְ לַ ייָ ,אבֶּ ער ָדאס זֶ ענֶ ען
ִאים נִ ְ

פר˘˙ מ˘פטים

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,אם ָחבֹל
ַתּ ְחבֹּל ַשׂלְ ַמת ֵרעֶ  ,אוֹיבּ
עט ֶשׁעפֶּ עט ַדיין
אסט ַהיינְ ט גֶ ְ
דוּ ָה ְ

עב

פר˘˙ מ˘פטים

ַאזֶ עלְ כֶ ע ְקלֶ עפּ ,וָ ואס וֶ ועלְ ן ִאים
צוּם סוֹף ַה ְרגֶ 'ענֶ ען ,עֶ ס וֶ ועט ִאים
ערפַ אר
עמען פוּנֶ עם ַצ ִדיקֶ ,ד ְ
ועקנֶ ֶ
ַאוֶ ְ
יוּמת ,עֶ ר וֶ ועט
ִאיז זַ יין עוֹנֶ שׁ ,מוֹת ָ
ארבְּ ן אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט אוּן אוֹי
ְשׁ ַט ְ
ער ְיסן פוּן יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט,
אוֹיסגֶ ִ
וערן ְ
וֶ ְ
ִמ ָדה כְּ נֶ גֶ ד ִמ ָדה ,וַ וייל עֶ ר ָהאט
ייסן פוּנֶ עם
ועק ַר ְ
גֶ עוָ ואלְ ט יֶ ענֶ עם ַאוֶ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ישׁית ִמ ְשׁפָּ ִטים ,תשס"ז
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
לפ"ק(
76

ִאם ָחבֹל ַתּ ְחבֹּל ַשׂלְ ַמת ֵרעֶ  עַ ד בֹּא
מוֹה ָרא"שׁ
ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ְתּ ִשׁיבֶ נּוּ לוֲֹ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט
ְשׁלִ ָ
יקוּטי
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ער"ב(ַ :א ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
יטן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג,
ארף לֶ עבְּ ן ִמ ְ
ַד ְ
ערפַ אר ,בַּ יינַ אכְ ט פַ אר ֶמען
אוּן ֶד ְ
ערגֵ יין
ארף ֶמען ִאיבֶּ ְ
גֵ ייט ְשׁלָ אפְ ןַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן ֶדעם גַ אנְ ְצן ָטאג,
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
ישׁט גֶ עוֶ וען
אוּן אוֹיבּ עֶ פֶּ עס ִאיז נִ ְ
ארף צוּ זַ יין ,זָ אל ֶמען גְ לַ יי
וִ וי עֶ ס ַד ְ
טוּהן נָ אִ אין זֶ עלְ בְּ ן ָטאג,
ְתּשׁוּבָ ה ְ
עטער.
ואר ְטן אוֹיף ְשׁפֶּ ֶ
ישׁט וַ ְ
נִ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,אם ָחבֹל
ַתּ ְחבֹּל ַשׂלְ ַמת ֵרעֶ  ,אוֹיבּ
עט ֶשׁעפֶּ עט ַדיין
אסט ַהיינְ ט גֶ ְ
דוּ ָה ְ

ע‚
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ער ְשׁ ֶטער
נְ ָשׁ ָמה ,וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָהאט ִדיר גֶ עגֶ עבְּ ן ,עַ ד בֹּא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
זוּהן גֵ ייט
ְתּ ִשׁיבֶ נּוּ לוֹ ,נָ א פַ אר ִדי ְ
צוּריק גֶ עבְּ ן,
אוּנְ ֶטער זָ אלְ ְסטוּ עֶ ס ִ
ָדאס ֵמיינְ ט ,דוּ זָ אלְ ְסט נָ אִ אין
יֶ ענֶ עם ָטאג ְתּשׁוּבָ ה ְ
טוּהן ,כִּ י ִהוא
כְ סוּתוֹ לְ בַ ָדּהּ ִהוא ִשׂ ְמלָ תוֹ לְ עֹרוֹ בַּ ֶמּה
עדענְ ְקן
ארפְ ְסט גֶ ֶ
יִ ְשׁכָּ ב ,וַ וייל דוּ ַד ְ
ַאז נָ אר ָדאס בְּ לַ ייבְּ ט פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ,
תּוֹרהַ ,דיין ְתּפִ לָ הַ ,דיין
נָ אר ַדיין ָ
בוֹדת ה' ,אוּן ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ ֶמען ִאיז
ֲע ַ
ישׁט גֶ עוֶ וען וואוֹילֲ ,אפִ ילוּ ֶמען ִאיז
נִ ְ

פר˘˙ ˙רומ‰

דוּרכְ גֶ עפַ אלְ ן ִמיט ֲעבֵ ירוֹתִ ,איז נָ א
ְ
ערנָ אֶ ,מען ֶקען נָ א
ישׁט ֶד ְ
ַאלְ ץ נִ ְ
טוּהן ,וְ ָהיָ ה כִּ י יִ ְצעַ ק
ַאלְ ץ ְתּשׁוּבָ ה ְ
ֵאלַ י וְ ָשׁ ַמעְ ִתּי כִּ י ַחנּוּן ָאנִ י ,וֶ וען ַא
ער ְשׁ ְטן,
ֶמענְ ְטשׁ ְשׁ ַרייט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ַאלֶ ע זַ יינֶ ע
ער ֵציילְ ט
עֶ ר ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער פַ ְ
ְ
ער ְשׁ ֶטער ַר ֲח ָמנוּת
ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערט ִאים אוֹיס,
אוֹיף ִאים אוּן עֶ ר ֶה ְ
מוֹחל.
אוּן עֶ ר ִאיז ִאים ֵ
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ִמ ְשׁפָּ ִטים ,תש"ע לפ"ק(
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ער ְשׁ ֶטער
נְ ָשׁ ָמה ,וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָהאט ִדיר גֶ עגֶ עבְּ ן ,עַ ד בֹּא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
זוּהן גֵ ייט
ְתּ ִשׁיבֶ נּוּ לוֹ ,נָ א פַ אר ִדי ְ
צוּריק גֶ עבְּ ן,
אוּנְ ֶטער זָ אלְ ְסטוּ עֶ ס ִ
ָדאס ֵמיינְ ט ,דוּ זָ אלְ ְסט נָ אִ אין
יֶ ענֶ עם ָטאג ְתּשׁוּבָ ה ְ
טוּהן ,כִּ י ִהוא
כְ סוּתוֹ לְ בַ ָדּהּ ִהוא ִשׂ ְמלָ תוֹ לְ עֹרוֹ בַּ ֶמּה
עדענְ ְקן
ארפְ ְסט גֶ ֶ
יִ ְשׁכָּ ב ,וַ וייל דוּ ַד ְ
ַאז נָ אר ָדאס בְּ לַ ייבְּ ט פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ,
תּוֹרהַ ,דיין ְתּפִ לָ הַ ,דיין
נָ אר ַדיין ָ
בוֹדת ה' ,אוּן ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ ֶמען ִאיז
ֲע ַ
ישׁט גֶ עוֶ וען וואוֹילֲ ,אפִ ילוּ ֶמען ִאיז
נִ ְ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּ¿˙ר ּו ָמ‰
עמען
רוּמה ,זֵ יי זָ אלְ ן נֶ ֶ
וְ יִ ְקחוּ לִ י ְתּ ָ
אוֹרה
רוּמה .לִ כְ ָ
פַ אר ִמיר ַא ְתּ ָ
ארפְ ט ְשׁ ֵטיין ִאין פָּ סוּק,
עד ְ
וָ ואלְ ט גֶ ַ
רוּמהִ ,די ִא ְידן זָ אלְ ן
"וְ יִ ְתּנוּ" לִ י ְתּ ָ
ארוָ ואס ְשׁ ֵטייט
רוּמה ,פַ ְ
"גֶ עבְּ ן" ְתּ ָ
"וְ יִ ְקחוּ"?

ע‚
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ער ְשׁ ֶטער
נְ ָשׁ ָמה ,וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָהאט ִדיר גֶ עגֶ עבְּ ן ,עַ ד בֹּא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
זוּהן גֵ ייט
ְתּ ִשׁיבֶ נּוּ לוֹ ,נָ א פַ אר ִדי ְ
צוּריק גֶ עבְּ ן,
אוּנְ ֶטער זָ אלְ ְסטוּ עֶ ס ִ
ָדאס ֵמיינְ ט ,דוּ זָ אלְ ְסט נָ אִ אין
יֶ ענֶ עם ָטאג ְתּשׁוּבָ ה ְ
טוּהן ,כִּ י ִהוא
כְ סוּתוֹ לְ בַ ָדּהּ ִהוא ִשׂ ְמלָ תוֹ לְ עֹרוֹ בַּ ֶמּה
עדענְ ְקן
ארפְ ְסט גֶ ֶ
יִ ְשׁכָּ ב ,וַ וייל דוּ ַד ְ
ַאז נָ אר ָדאס בְּ לַ ייבְּ ט פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ,
תּוֹרהַ ,דיין ְתּפִ לָ הַ ,דיין
נָ אר ַדיין ָ
בוֹדת ה' ,אוּן ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ ֶמען ִאיז
ֲע ַ
ישׁט גֶ עוֶ וען וואוֹילֲ ,אפִ ילוּ ֶמען ִאיז
נִ ְ

פר˘˙ ˙רומ‰

דוּרכְ גֶ עפַ אלְ ן ִמיט ֲעבֵ ירוֹתִ ,איז נָ א
ְ
ערנָ אֶ ,מען ֶקען נָ א
ישׁט ֶד ְ
ַאלְ ץ נִ ְ
טוּהן ,וְ ָהיָ ה כִּ י יִ ְצעַ ק
ַאלְ ץ ְתּשׁוּבָ ה ְ
ֵאלַ י וְ ָשׁ ַמעְ ִתּי כִּ י ַחנּוּן ָאנִ י ,וֶ וען ַא
ער ְשׁ ְטן,
ֶמענְ ְטשׁ ְשׁ ַרייט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ַאלֶ ע זַ יינֶ ע
ער ֵציילְ ט
עֶ ר ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער פַ ְ
ְ
ער ְשׁ ֶטער ַר ֲח ָמנוּת
ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערט ִאים אוֹיס,
אוֹיף ִאים אוּן עֶ ר ֶה ְ
מוֹחל.
אוּן עֶ ר ִאיז ִאים ֵ
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ִמ ְשׁפָּ ִטים ,תש"ע לפ"ק(

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּ¿˙ר ּו ָמ‰
עמען
רוּמה ,זֵ יי זָ אלְ ן נֶ ֶ
וְ יִ ְקחוּ לִ י ְתּ ָ
אוֹרה
רוּמה .לִ כְ ָ
פַ אר ִמיר ַא ְתּ ָ
ארפְ ט ְשׁ ֵטיין ִאין פָּ סוּק,
עד ְ
וָ ואלְ ט גֶ ַ
רוּמהִ ,די ִא ְידן זָ אלְ ן
"וְ יִ ְתּנוּ" לִ י ְתּ ָ
ארוָ ואס ְשׁ ֵטייט
רוּמה ,פַ ְ
"גֶ עבְּ ן" ְתּ ָ
"וְ יִ ְקחוּ"?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קט"ז( :וֶ וען ַא ִאיד גֶ עבְּ ט
דוּרֶ דעם נִ יצוּל
וערט עֶ ר ְ
ְצ ָד ָקה וֶ ְ
פוּן ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט
ַ)שׁבָּ ת קנ"א :(:כָּ ל ַה ְמ ַר ֵחם עַ ל ַהבְּ ִריוֹת

דוּרכְ גֶ עפַ אלְ ן ִמיט ֲעבֵ ירוֹתִ ,איז נָ א
ְ
ערנָ אֶ ,מען ֶקען נָ א
ישׁט ֶד ְ
ַאלְ ץ נִ ְ
טוּהן ,וְ ָהיָ ה כִּ י יִ ְצעַ ק
ַאלְ ץ ְתּשׁוּבָ ה ְ
ֵאלַ י וְ ָשׁ ַמעְ ִתּי כִּ י ַחנּוּן ָאנִ י ,וֶ וען ַא
ער ְשׁ ְטן,
ֶמענְ ְטשׁ ְשׁ ַרייט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ַאלֶ ע זַ יינֶ ע
ער ֵציילְ ט
עֶ ר ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער פַ ְ
ְ
ער ְשׁ ֶטער ַר ֲח ָמנוּת
ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערט ִאים אוֹיס,
אוֹיף ִאים אוּן עֶ ר ֶה ְ
מוֹחל.
אוּן עֶ ר ִאיז ִאים ֵ
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ִמ ְשׁפָּ ִטים ,תש"ע לפ"ק(
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ְמ ַר ֲח ִמין עָ לָ יו ִמן ַה ָשׁ ַמיִ ם ,וֶ וער
עֶ ס ָהאט ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ֶמענְ ְט ְשׁן
ָהאט ֶמען אוֹיף ִאים ַר ֲח ָמנוּת פוּן
ל,קוּמט אוֹיס ַאז ֶדער וָ ואס גֶ עבְּ ט
ְ
ימ
ִה ְ
ער ְשׁ ֶטער
ְצ ָד ָקה ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס
ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ִאים ,אוּן ֶד ָ
ער ְשׁ ֶטער ִאים גֶ עבְּ ן
מוּז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֵשׂכֶ ל ,וַ וייל ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )בְּ ָרכוֹת
שׁוֹטה ָטאר ֶמען
לגַ :(.אז אוֹיף ַא ֶ
ערפַ אר
ישׁט ַר ֲח ָמנוּת ָהאבְּ ן ,אוּן ֶד ְ
נִ ְ
וערט ֶמען נִ יצוֹל פוּן ֲעבֵ ירוֹת וַ וייל
וֶ ְ
ַאן ֲעבֵ ָירה טוּט ֶמען נָ אר וֶ וען ֶמען
)סוֹטה ג.(.
ָ
ישׁט ַקיין ֵשׂכֶ ל
ָהאט נִ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קט"ז( :וֶ וען ַא ִאיד גֶ עבְּ ט
דוּרֶ דעם נִ יצוּל
וערט עֶ ר ְ
ְצ ָד ָקה וֶ ְ
פוּן ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט
ַ)שׁבָּ ת קנ"א :(:כָּ ל ַה ְמ ַר ֵחם עַ ל ַהבְּ ִריוֹת
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ְמ ַר ֲח ִמין עָ לָ יו ִמן ַה ָשׁ ַמיִ ם ,וֶ וער
עֶ ס ָהאט ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ֶמענְ ְט ְשׁן
ָהאט ֶמען אוֹיף ִאים ַר ֲח ָמנוּת פוּן
ל,קוּמט אוֹיס ַאז ֶדער וָ ואס גֶ עבְּ ט
ְ
ימ
ִה ְ
ער ְשׁ ֶטער
ְצ ָד ָקה ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס
ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ִאים ,אוּן ֶד ָ
ער ְשׁ ֶטער ִאים גֶ עבְּ ן
מוּז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֵשׂכֶ ל ,וַ וייל ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )בְּ ָרכוֹת
שׁוֹטה ָטאר ֶמען
לגַ :(.אז אוֹיף ַא ֶ
ערפַ אר
ישׁט ַר ֲח ָמנוּת ָהאבְּ ן ,אוּן ֶד ְ
נִ ְ
וערט ֶמען נִ יצוֹל פוּן ֲעבֵ ירוֹת וַ וייל
וֶ ְ
ַאן ֲעבֵ ָירה טוּט ֶמען נָ אר וֶ וען ֶמען
)סוֹטה ג.(.
ָ
ישׁט ַקיין ֵשׂכֶ ל
ָהאט נִ ְ

עמען
רוּמה ,זֵ יי זָ אלְ ן נֶ ֶ
וְ יִ ְקחוּ לִ י ְתּ ָ
אוֹרה
רוּמה .לִ כְ ָ
פַ אר ִמיר ַא ְתּ ָ
ארפְ ט ְשׁ ֵטיין ִאין פָּ סוּק,
עד ְ
וָ ואלְ ט גֶ ַ
רוּמהִ ,די ִא ְידן זָ אלְ ן
"וְ יִ ְתּנוּ" לִ י ְתּ ָ
ארוָ ואס ְשׁ ֵטייט
רוּמה ,פַ ְ
"גֶ עבְּ ן" ְתּ ָ
"וְ יִ ְקחוּ"?

ְמ ַר ֲח ִמין עָ לָ יו ִמן ַה ָשׁ ַמיִ ם ,וֶ וער
עֶ ס ָהאט ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ֶמענְ ְט ְשׁן
ָהאט ֶמען אוֹיף ִאים ַר ֲח ָמנוּת פוּן
ל,קוּמט אוֹיס ַאז ֶדער וָ ואס גֶ עבְּ ט
ְ
ימ
ִה ְ
ער ְשׁ ֶטער
ְצ ָד ָקה ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס
ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ִאים ,אוּן ֶד ָ
ער ְשׁ ֶטער ִאים גֶ עבְּ ן
מוּז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֵשׂכֶ ל ,וַ וייל ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )בְּ ָרכוֹת
שׁוֹטה ָטאר ֶמען
לגַ :(.אז אוֹיף ַא ֶ
ערפַ אר
ישׁט ַר ֲח ָמנוּת ָהאבְּ ן ,אוּן ֶד ְ
נִ ְ
וערט ֶמען נִ יצוֹל פוּן ֲעבֵ ירוֹת וַ וייל
וֶ ְ
ַאן ֲעבֵ ָירה טוּט ֶמען נָ אר וֶ וען ֶמען
)סוֹטה ג.(.
ָ
ישׁט ַקיין ֵשׂכֶ ל
ָהאט נִ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קט"ז( :וֶ וען ַא ִאיד גֶ עבְּ ט
דוּרֶ דעם נִ יצוּל
וערט עֶ ר ְ
ְצ ָד ָקה וֶ ְ
פוּן ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט
ַ)שׁבָּ ת קנ"א :(:כָּ ל ַה ְמ ַר ֵחם עַ ל ַהבְּ ִריוֹת
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ער ְשׁ ֶטער
נְ ָשׁ ָמה ,וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָהאט ִדיר גֶ עגֶ עבְּ ן ,עַ ד בֹּא ַה ֶשּׁ ֶמשׁ
זוּהן גֵ ייט
ְתּ ִשׁיבֶ נּוּ לוֹ ,נָ א פַ אר ִדי ְ
צוּריק גֶ עבְּ ן,
אוּנְ ֶטער זָ אלְ ְסטוּ עֶ ס ִ
ָדאס ֵמיינְ ט ,דוּ זָ אלְ ְסט נָ אִ אין
יֶ ענֶ עם ָטאג ְתּשׁוּבָ ה ְ
טוּהן ,כִּ י ִהוא
כְ סוּתוֹ לְ בַ ָדּהּ ִהוא ִשׂ ְמלָ תוֹ לְ עֹרוֹ בַּ ֶמּה
עדענְ ְקן
ארפְ ְסט גֶ ֶ
יִ ְשׁכָּ ב ,וַ וייל דוּ ַד ְ
ַאז נָ אר ָדאס בְּ לַ ייבְּ ט פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ,
תּוֹרהַ ,דיין ְתּפִ לָ הַ ,דיין
נָ אר ַדיין ָ
בוֹדת ה' ,אוּן ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ ֶמען ִאיז
ֲע ַ
ישׁט גֶ עוֶ וען וואוֹילֲ ,אפִ ילוּ ֶמען ִאיז
נִ ְ

פר˘˙ ˙רומ‰

דוּרכְ גֶ עפַ אלְ ן ִמיט ֲעבֵ ירוֹתִ ,איז נָ א
ְ
ערנָ אֶ ,מען ֶקען נָ א
ישׁט ֶד ְ
ַאלְ ץ נִ ְ
טוּהן ,וְ ָהיָ ה כִּ י יִ ְצעַ ק
ַאלְ ץ ְתּשׁוּבָ ה ְ
ֵאלַ י וְ ָשׁ ַמעְ ִתּי כִּ י ַחנּוּן ָאנִ י ,וֶ וען ַא
ער ְשׁ ְטן,
ֶמענְ ְטשׁ ְשׁ ַרייט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ַאלֶ ע זַ יינֶ ע
ער ֵציילְ ט
עֶ ר ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער פַ ְ
ְ
ער ְשׁ ֶטער ַר ֲח ָמנוּת
ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערט ִאים אוֹיס,
אוֹיף ִאים אוּן עֶ ר ֶה ְ
מוֹחל.
אוּן עֶ ר ִאיז ִאים ֵ
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ִמ ְשׁפָּ ִטים ,תש"ע לפ"ק(

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּ¿˙ר ּו ָמ‰
עמען
רוּמה ,זֵ יי זָ אלְ ן נֶ ֶ
וְ יִ ְקחוּ לִ י ְתּ ָ
אוֹרה
רוּמה .לִ כְ ָ
פַ אר ִמיר ַא ְתּ ָ
ארפְ ט ְשׁ ֵטיין ִאין פָּ סוּק,
עד ְ
וָ ואלְ ט גֶ ַ
רוּמהִ ,די ִא ְידן זָ אלְ ן
"וְ יִ ְתּנוּ" לִ י ְתּ ָ
ארוָ ואס ְשׁ ֵטייט
רוּמה ,פַ ְ
"גֶ עבְּ ן" ְתּ ָ
"וְ יִ ְקחוּ"?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קט"ז( :וֶ וען ַא ִאיד גֶ עבְּ ט
דוּרֶ דעם נִ יצוּל
וערט עֶ ר ְ
ְצ ָד ָקה וֶ ְ
פוּן ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט
ַ)שׁבָּ ת קנ"א :(:כָּ ל ַה ְמ ַר ֵחם עַ ל ַהבְּ ִריוֹת

ְמ ַר ֲח ִמין עָ לָ יו ִמן ַה ָשׁ ַמיִ ם ,וֶ וער
עֶ ס ָהאט ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ֶמענְ ְט ְשׁן
ָהאט ֶמען אוֹיף ִאים ַר ֲח ָמנוּת פוּן
ל,קוּמט אוֹיס ַאז ֶדער וָ ואס גֶ עבְּ ט
ְ
ימ
ִה ְ
ער ְשׁ ֶטער
ְצ ָד ָקה ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס
ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ִאים ,אוּן ֶד ָ
ער ְשׁ ֶטער ִאים גֶ עבְּ ן
מוּז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֵשׂכֶ ל ,וַ וייל ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )בְּ ָרכוֹת
שׁוֹטה ָטאר ֶמען
לגַ :(.אז אוֹיף ַא ֶ
ערפַ אר
ישׁט ַר ֲח ָמנוּת ָהאבְּ ן ,אוּן ֶד ְ
נִ ְ
וערט ֶמען נִ יצוֹל פוּן ֲעבֵ ירוֹת וַ וייל
וֶ ְ
ַאן ֲעבֵ ָירה טוּט ֶמען נָ אר וֶ וען ֶמען
)סוֹטה ג.(.
ָ
ישׁט ַקיין ֵשׂכֶ ל
ָהאט נִ ְ
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עצט וֶ וען ִדי ִא ְידן
ערפַ אר יֶ ְ
אוּן ֶד ְ
ארן
ָהאבְּ ן גֶ עגֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה פַ ְ
רוּמה,
ִמ ְשׁכָּ ןְ ,שׁ ֵטייט וְ יִ ְקחוּ לִ י ְתּ ָ
ענוּמען ,וַ וייל ִמיט ֶדעם
זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ֶ
וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עגֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה ָהאבְּ ן

פר˘˙ ˙ˆו‰

ער ְשׁ ְטן עֶ ר
ענוּמען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
זֵ יי גֶ ֶ
זָ אל ַר ֲח ָמנוּת ָהאבְּ ן אוֹיף זֵ יי ,אוּן
טוּהן ַקיין
ישׁט ְ
דוּרֶ דעם וֶ ועלְ ן זֵ יי נִ ְ
ְ
ֲעבֵ ירוֹת.
קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
רוּמה תשס"ג לפ"ק(
ְתּ ָ
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עצט וֶ וען ִדי ִא ְידן
ערפַ אר יֶ ְ
אוּן ֶד ְ
ארן
ָהאבְּ ן גֶ עגֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה פַ ְ
רוּמה,
ִמ ְשׁכָּ ןְ ,שׁ ֵטייט וְ יִ ְקחוּ לִ י ְתּ ָ
ענוּמען ,וַ וייל ִמיט ֶדעם
זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ֶ
וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עגֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה ָהאבְּ ן

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּ¿˙ ַˆ ∆ ּו‰
וְ נָ ָשׂא ַא ֲהרֹן ֶאת ְשׁמוֹת בְּ נֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל
עַ ל לִ בּוַֹ ,א ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהןֶ ,דער
חוֹשׁן
כּ ֵֹהן גָ דוֹל ,זָ אל ְט ָראגְ ן ֶדעם ֶ
ארץ ׁ ְש ֶטענְ ִדיג.
אוֹיפְ ן ַה ְ

אר ְשׁ ֵטיין ,וִ וי ַאזוֹי
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ֶקען ֶמען נִ ְיצן ִדי ִמ ְצוָ ה
פוּנֶ עם ח ׁ ֶֹשן?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ִאיד ִאיז וִ וי ַא
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ו( :יֶ ֶ
ימאנְ ט ְשׁ ֵטיין ִאינֶ עם ְקרוֹין פוּנֶ עם
ִד ַ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ָאבֶּ ער ִדי ַאלֶ ע ְשׁ ֵטיינֶ ער מוּזְ ן לִ יגְ ן
ארץ פוּן ַצ ִדיק ֶדער
אוֹיפְ 'ן ַה ְ
עדער ִאיד מוּז גֵ יין צוּ
כּ ֵֹהן גָ דוֹל ,יֶ ֶ
ַא ַצ ִדיק ,וָ ואס זָ אל ִאים וַ וייזְ ן ִדי
ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג ִאין לֶ עבְּ ן ,וִ וי ַאזוֹי

ע„
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עצט וֶ וען ִדי ִא ְידן
ערפַ אר יֶ ְ
אוּן ֶד ְ
ארן
ָהאבְּ ן גֶ עגֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה פַ ְ
רוּמה,
ִמ ְשׁכָּ ןְ ,שׁ ֵטייט וְ יִ ְקחוּ לִ י ְתּ ָ
ענוּמען ,וַ וייל ִמיט ֶדעם
זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ֶ
וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עגֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה ָהאבְּ ן
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ער ְשׁ ְטן עֶ ר
ענוּמען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
זֵ יי גֶ ֶ
זָ אל ַר ֲח ָמנוּת ָהאבְּ ן אוֹיף זֵ יי ,אוּן
טוּהן ַקיין
ישׁט ְ
דוּרֶ דעם וֶ ועלְ ן זֵ יי נִ ְ
ְ
ֲעבֵ ירוֹת.
קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
רוּמה תשס"ג לפ"ק(
ְתּ ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּ¿˙ ַˆ ∆ ּו‰
וְ נָ ָשׂא ַא ֲהרֹן ֶאת ְשׁמוֹת בְּ נֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל
עַ ל לִ בּוַֹ ,א ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהןֶ ,דער
חוֹשׁן
כּ ֵֹהן גָ דוֹל ,זָ אל ְט ָראגְ ן ֶדעם ֶ
ארץ ׁ ְש ֶטענְ ִדיג.
אוֹיפְ ן ַה ְ
יוֹסף
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער תּוֹלְ דוֹת יַ ֲעקֹב ֵ
זי"ע בְּ ֶרענְ גְ ט פוּן בַּ עַ ל ֵשׁם
עדע זַ א פוּן ִדי
טוֹב זי"עַ ,אז יֶ ֶ
עדן ִאיד,
תּוֹרה ,גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף יֶ ְ
ָ
עדן דוֹר ,לוֹיט זַ יין ַמ ָצב.
ִאין יֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ,וִ וי ַאזוֹי
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ֶקען ֶמען נִ ְיצן ִדי ִמ ְצוָ ה
פוּנֶ עם ח ׁ ֶֹשן?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ִאיד ִאיז וִ וי ַא
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ו( :יֶ ֶ
ימאנְ ט ְשׁ ֵטיין ִאינֶ עם ְקרוֹין פוּנֶ עם
ִד ַ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ער ְשׁ ְטן עֶ ר
ענוּמען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
זֵ יי גֶ ֶ
זָ אל ַר ֲח ָמנוּת ָהאבְּ ן אוֹיף זֵ יי ,אוּן
טוּהן ַקיין
ישׁט ְ
דוּרֶ דעם וֶ ועלְ ן זֵ יי נִ ְ
ְ
ֲעבֵ ירוֹת.
קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
רוּמה תשס"ג לפ"ק(
ְתּ ָ
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ָדאס טוּט אוּנְ ז ֶדער ח ׁ ֶֹשן וַ וייזְ ן,
ערע
עדער ֵשׁבֶ ט ָהאט ַאן ַאנְ ֶד ֶ
יֶ ֶ
ערע ָקאלִ יר,
ְשׁ ֵטייןִ ,מיט ַאן ַאנְ ֶד ֶ
עדער ִאיד ָהאט זִ י
ָדאס וַ וייזְ ט ַאז יֶ ֶ
טוּהן,
זַ יינֶ ע נְ קוּדוֹת וָ ואס עֶ ר ֶקען ְ
ער ְשׁ ְטן
עדער ִדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן יֶ ֶ
אוֹיף זַ יין ֵאייגְ ַנא ְר ִטיגְ ן וֶ ועג ,אוּן
וייטן,
קוּקן אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ישׁט ְ
ֶמען ֶקען נִ ְ
וערן
ישׁט וֶ ְ
ערפַ אר ָטאר ֶמען נִ ְ
אוּן ֶד ְ
עהט ַאז ַא
צוּבְּ ָראכְ ן ,וֶ וען ֶמען זֶ ְ
טוּהן זַ אכְ ן וָ ואס
ְ
וייטער ֶקען
ְצוֵ ֶ
טוּהן ,וַ וייל ִאיֶ קען
ישׁט ְ
ִאיֶ קען נִ ְ
ערע זַ אכְ ן וָ ואס יֶ ענֶ ער ֶקען
טוּהן ַאנְ ֶד ֶ
ְ
טוּהן.
ישׁט ְ
נִ ְ

יוֹסף
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער תּוֹלְ דוֹת יַ ֲעקֹב ֵ
זי"ע בְּ ֶרענְ גְ ט פוּן בַּ עַ ל ֵשׁם
עדע זַ א פוּן ִדי
טוֹב זי"עַ ,אז יֶ ֶ
עדן ִאיד,
תּוֹרה ,גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף יֶ ְ
ָ
עדן דוֹר ,לוֹיט זַ יין ַמ ָצב.
ִאין יֶ ְ

ע„
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ָדאס טוּט אוּנְ ז ֶדער ח ׁ ֶֹשן וַ וייזְ ן,
ערע
עדער ֵשׁבֶ ט ָהאט ַאן ַאנְ ֶד ֶ
יֶ ֶ
ערע ָקאלִ יר,
ְשׁ ֵטייןִ ,מיט ַאן ַאנְ ֶד ֶ
עדער ִאיד ָהאט זִ י
ָדאס וַ וייזְ ט ַאז יֶ ֶ
טוּהן,
זַ יינֶ ע נְ קוּדוֹת וָ ואס עֶ ר ֶקען ְ
ער ְשׁ ְטן
עדער ִדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן יֶ ֶ
אוֹיף זַ יין ֵאייגְ ַנא ְר ִטיגְ ן וֶ ועג ,אוּן
וייטן,
קוּקן אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ישׁט ְ
ֶמען ֶקען נִ ְ
וערן
ישׁט וֶ ְ
ערפַ אר ָטאר ֶמען נִ ְ
אוּן ֶד ְ
עהט ַאז ַא
צוּבְּ ָראכְ ן ,וֶ וען ֶמען זֶ ְ
טוּהן זַ אכְ ן וָ ואס
ְ
וייטער ֶקען
ְצוֵ ֶ
טוּהן ,וַ וייל ִאיֶ קען
ישׁט ְ
ִאיֶ קען נִ ְ
ערע זַ אכְ ן וָ ואס יֶ ענֶ ער ֶקען
טוּהן ַאנְ ֶד ֶ
ְ
טוּהן.
ישׁט ְ
נִ ְ
ָאבֶּ ער ִדי ַאלֶ ע ְשׁ ֵטיינֶ ער מוּזְ ן לִ יגְ ן
ארץ פוּן ַצ ִדיק ֶדער
אוֹיפְ 'ן ַה ְ
עדער ִאיד מוּז גֵ יין צוּ
כּ ֵֹהן גָ דוֹל ,יֶ ֶ
ַא ַצ ִדיק ,וָ ואס זָ אל ִאים וַ וייזְ ן ִדי
ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג ִאין לֶ עבְּ ן ,וִ וי ַאזוֹי

ָדאס טוּט אוּנְ ז ֶדער ח ׁ ֶֹשן וַ וייזְ ן,
ערע
עדער ֵשׁבֶ ט ָהאט ַאן ַאנְ ֶד ֶ
יֶ ֶ
ערע ָקאלִ יר,
ְשׁ ֵטייןִ ,מיט ַאן ַאנְ ֶד ֶ
עדער ִאיד ָהאט זִ י
ָדאס וַ וייזְ ט ַאז יֶ ֶ
טוּהן,
זַ יינֶ ע נְ קוּדוֹת וָ ואס עֶ ר ֶקען ְ
ער ְשׁ ְטן
עדער ִדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן יֶ ֶ
אוֹיף זַ יין ֵאייגְ ַנא ְר ִטיגְ ן וֶ ועג ,אוּן
וייטן,
קוּקן אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ישׁט ְ
ֶמען ֶקען נִ ְ
וערן
ישׁט וֶ ְ
ערפַ אר ָטאר ֶמען נִ ְ
אוּן ֶד ְ
עהט ַאז ַא
צוּבְּ ָראכְ ן ,וֶ וען ֶמען זֶ ְ
טוּהן זַ אכְ ן וָ ואס
ְ
וייטער ֶקען
ְצוֵ ֶ
טוּהן ,וַ וייל ִאיֶ קען
ישׁט ְ
ִאיֶ קען נִ ְ
ערע זַ אכְ ן וָ ואס יֶ ענֶ ער ֶקען
טוּהן ַאנְ ֶד ֶ
ְ
טוּהן.
ישׁט ְ
נִ ְ

וְ נָ ָשׂא ַא ֲהרֹן ֶאת ְשׁמוֹת בְּ נֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל
עַ ל לִ בּוַֹ ,א ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהןֶ ,דער
חוֹשׁן
כּ ֵֹהן גָ דוֹל ,זָ אל ְט ָראגְ ן ֶדעם ֶ
ארץ ׁ ְש ֶטענְ ִדיג.
אוֹיפְ ן ַה ְ
יוֹסף
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער תּוֹלְ דוֹת יַ ֲעקֹב ֵ
זי"ע בְּ ֶרענְ גְ ט פוּן בַּ עַ ל ֵשׁם
עדע זַ א פוּן ִדי
טוֹב זי"עַ ,אז יֶ ֶ
עדן ִאיד,
תּוֹרה ,גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף יֶ ְ
ָ
עדן דוֹר ,לוֹיט זַ יין ַמ ָצב.
ִאין יֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ,וִ וי ַאזוֹי
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ֶקען ֶמען נִ ְיצן ִדי ִמ ְצוָ ה
פוּנֶ עם ח ׁ ֶֹשן?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ִאיד ִאיז וִ וי ַא
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ו( :יֶ ֶ
ימאנְ ט ְשׁ ֵטיין ִאינֶ עם ְקרוֹין פוּנֶ עם
ִד ַ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ָאבֶּ ער ִדי ַאלֶ ע ְשׁ ֵטיינֶ ער מוּזְ ן לִ יגְ ן
ארץ פוּן ַצ ִדיק ֶדער
אוֹיפְ 'ן ַה ְ
עדער ִאיד מוּז גֵ יין צוּ
כּ ֵֹהן גָ דוֹל ,יֶ ֶ
ַא ַצ ִדיק ,וָ ואס זָ אל ִאים וַ וייזְ ן ִדי
ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג ִאין לֶ עבְּ ן ,וִ וי ַאזוֹי
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עצט וֶ וען ִדי ִא ְידן
ערפַ אר יֶ ְ
אוּן ֶד ְ
ארן
ָהאבְּ ן גֶ עגֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה פַ ְ
רוּמה,
ִמ ְשׁכָּ ןְ ,שׁ ֵטייט וְ יִ ְקחוּ לִ י ְתּ ָ
ענוּמען ,וַ וייל ִמיט ֶדעם
זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ֶ
וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עגֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה ָהאבְּ ן
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ער ְשׁ ְטן עֶ ר
ענוּמען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
זֵ יי גֶ ֶ
זָ אל ַר ֲח ָמנוּת ָהאבְּ ן אוֹיף זֵ יי ,אוּן
טוּהן ַקיין
ישׁט ְ
דוּרֶ דעם וֶ ועלְ ן זֵ יי נִ ְ
ְ
ֲעבֵ ירוֹת.
קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
רוּמה תשס"ג לפ"ק(
ְתּ ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּ¿˙ ַˆ ∆ ּו‰
וְ נָ ָשׂא ַא ֲהרֹן ֶאת ְשׁמוֹת בְּ נֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל
עַ ל לִ בּוַֹ ,א ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהןֶ ,דער
חוֹשׁן
כּ ֵֹהן גָ דוֹל ,זָ אל ְט ָראגְ ן ֶדעם ֶ
ארץ ׁ ְש ֶטענְ ִדיג.
אוֹיפְ ן ַה ְ
יוֹסף
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער תּוֹלְ דוֹת יַ ֲעקֹב ֵ
זי"ע בְּ ֶרענְ גְ ט פוּן בַּ עַ ל ֵשׁם
עדע זַ א פוּן ִדי
טוֹב זי"עַ ,אז יֶ ֶ
עדן ִאיד,
תּוֹרה ,גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף יֶ ְ
ָ
עדן דוֹר ,לוֹיט זַ יין ַמ ָצב.
ִאין יֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ,וִ וי ַאזוֹי
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ֶקען ֶמען נִ ְיצן ִדי ִמ ְצוָ ה
פוּנֶ עם ח ׁ ֶֹשן?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ִאיד ִאיז וִ וי ַא
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ו( :יֶ ֶ
ימאנְ ט ְשׁ ֵטיין ִאינֶ עם ְקרוֹין פוּנֶ עם
ִד ַ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ָדאס טוּט אוּנְ ז ֶדער ח ׁ ֶֹשן וַ וייזְ ן,
ערע
עדער ֵשׁבֶ ט ָהאט ַאן ַאנְ ֶד ֶ
יֶ ֶ
ערע ָקאלִ יר,
ְשׁ ֵטייןִ ,מיט ַאן ַאנְ ֶד ֶ
עדער ִאיד ָהאט זִ י
ָדאס וַ וייזְ ט ַאז יֶ ֶ
טוּהן,
זַ יינֶ ע נְ קוּדוֹת וָ ואס עֶ ר ֶקען ְ
ער ְשׁ ְטן
עדער ִדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן יֶ ֶ
אוֹיף זַ יין ֵאייגְ ַנא ְר ִטיגְ ן וֶ ועג ,אוּן
וייטן,
קוּקן אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ישׁט ְ
ֶמען ֶקען נִ ְ
וערן
ישׁט וֶ ְ
ערפַ אר ָטאר ֶמען נִ ְ
אוּן ֶד ְ
עהט ַאז ַא
צוּבְּ ָראכְ ן ,וֶ וען ֶמען זֶ ְ
טוּהן זַ אכְ ן וָ ואס
ְ
וייטער ֶקען
ְצוֵ ֶ
טוּהן ,וַ וייל ִאיֶ קען
ישׁט ְ
ִאיֶ קען נִ ְ
ערע זַ אכְ ן וָ ואס יֶ ענֶ ער ֶקען
טוּהן ַאנְ ֶד ֶ
ְ
טוּהן.
ישׁט ְ
נִ ְ
ָאבֶּ ער ִדי ַאלֶ ע ְשׁ ֵטיינֶ ער מוּזְ ן לִ יגְ ן
ארץ פוּן ַצ ִדיק ֶדער
אוֹיפְ 'ן ַה ְ
עדער ִאיד מוּז גֵ יין צוּ
כּ ֵֹהן גָ דוֹל ,יֶ ֶ
ַא ַצ ִדיק ,וָ ואס זָ אל ִאים וַ וייזְ ן ִדי
ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג ִאין לֶ עבְּ ן ,וִ וי ַאזוֹי

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ע‰

ער ְשׁ ְטן ,וִ וי
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן,
יטן ֵאייבֶּ ְ
ַאזוֹי צוּ לֶ עבְּ ן ִמ ְ
אוּן ָדאס ִאיז ֶדער ְשׁלֵ ימוּת פוּן ַא
ַצ ִדיק וֶ וען עֶ ר ְט ָראגְ ט ִדי ִא ְידן אוֹיף
ארץ ,עֶ ר ָהאט זֵ יי ִאינְ זִ ין ,עֶ ר
זַ יין ַה ְ
זָ ְ
ערנְ ט זֵ יי
ארגְ ט זִ י פַ אר זֵ יי ,אוּן לֶ ְ
אוֹיס ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג צוּ ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן.
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

"אוּרים
ִאינֶ עם ח ׁ ֶֹשן ִאיז גֶ עלִ יגְ ן ִדי ִ
תּוּמים"ֶ ,דער ַצ ִדיק ַשׁיינְ ט
וְ ִ
"תּ ִמימוּת",
ַא ַריין ֶדעם "אוֹר" פוּן ְ
ער ְשׁ ְטן
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בִּ ְתּ ִמימוּת וּפְּ ִשׁיטוּתַ ,א ַריינְ צוּכַ אפְּ ן
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים
וִ וי ֶמער ִמ ְצוֹת ַ
'ער ֵהייט וִ וי ַאזוֹי ֶדער
שׁוּט ְ
פָּ ֶ
ייסן.
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט עֶ ס גֶ ֵ
ֵאייבֶּ ְ
ייסן
עה ְ
ֶדער ח ׁ ֶֹשן ָהאט אוֹי גֶ ֵ
"ח ׁ ֶֹשן ַה ִמ ְשׁפָּ ט"ָ ,דאס ִאיז
פוּן ִדי וִ ויכְ ִטיגְ ְס ֶטע זַ אכְ ן וָ ואס ֶדער
עדער זָ אל זִ י
ערנְ ט אוֹיס ,יֶ ֶ
ַצ ִדיק לֶ ְ
עדן ָטאג זָ אל ֶמען
ַאלֵ יינְ ס ִמ ְשׁפָּ ְט'ן ,יֶ ְ
ַא ָראפְּ 'גַ נְ בֶ 'ענֶ ען ַא ִמינוּט ְצוֵ ויי ,אוּן
ער ְשׁ ְטן:
יטן ֵאייבֶּ ְ
עדן ִמ ְ
דוּרֶ ר ְ
זִ יַ א ְ
אשׁעפֶ ער ,וָ ואס טוּה ִאיָ דא אוֹיף
בַּ ֶ
אשׁעפֶ ער ִאיַ דאנְ ק
ֶדער וֶ ועלְ ט? בַּ ֶ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס
ִדיר פַ אר ַאלֶ ע ֶ
דוּ גֶ עבְּ ְסט ִמירֶ ,העלְ ף ִמיר אוֹיף
וייטערֶ ,העלְ ף ִמיר ִמיט ָדאס,
וַ ֶ
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"אוּרים
ִאינֶ עם ח ׁ ֶֹשן ִאיז גֶ עלִ יגְ ן ִדי ִ
תּוּמים"ֶ ,דער ַצ ִדיק ַשׁיינְ ט
וְ ִ
"תּ ִמימוּת",
ַא ַריין ֶדעם "אוֹר" פוּן ְ
ער ְשׁ ְטן
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בִּ ְתּ ִמימוּת וּפְּ ִשׁיטוּתַ ,א ַריינְ צוּכַ אפְּ ן
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים
וִ וי ֶמער ִמ ְצוֹת ַ
'ער ֵהייט וִ וי ַאזוֹי ֶדער
שׁוּט ְ
פָּ ֶ
ייסן.
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט עֶ ס גֶ ֵ
ֵאייבֶּ ְ

ית ִ ּציץ זָ ָהב ָטהוֹר וּפִ ַּת ְח ָּת
וְ עָ ִ ׂש ָ
תּוּחי ח ָֹתם ק ֶֹדשׁ
עָ לָ יו ּ ִפ ֵ
לַ ה'.
יט"א זָ אגְ ט ַאז ִדי
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ִציץ גֵ ייט אוֹיָ אן בַּ יי
עדן ִאידַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער כּ ֵֹהן גָ דוֹל
יֶ ְ
יח ַדעַ ת
ארט ֵמ ִס ַ
עט ְ
ישׁט גֶ ָ
ָהאט נִ ְ
עדער
ארף יֶ ֶ
זַ יין פוּנֶ עם ִציץַ ,אזוֹי ַד ְ
ִאיד ְט ַראכְ ְטן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג פוּנֶ עם
יח ַדעַ ת
ישׁט ֵמ ִס ַ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
זַ יין פוּן ִאים.

ייסן
עה ְ
ֶדער ח ׁ ֶֹשן ָהאט אוֹי גֶ ֵ
"ח ׁ ֶֹשן ַה ִמ ְשׁפָּ ט"ָ ,דאס ִאיז
פוּן ִדי וִ ויכְ ִטיגְ ְס ֶטע זַ אכְ ן וָ ואס ֶדער
עדער זָ אל זִ י
ערנְ ט אוֹיס ,יֶ ֶ
ַצ ִדיק לֶ ְ
עדן ָטאג זָ אל ֶמען
ַאלֵ יינְ ס ִמ ְשׁפָּ ְט'ן ,יֶ ְ
ַא ָראפְּ 'גַ נְ בֶ 'ענֶ ען ַא ִמינוּט ְצוֵ ויי ,אוּן
ער ְשׁ ְטן:
יטן ֵאייבֶּ ְ
עדן ִמ ְ
דוּרֶ ר ְ
זִ יַ א ְ
אשׁעפֶ ער ,וָ ואס טוּה ִאיָ דא אוֹיף
בַּ ֶ
אשׁעפֶ ער ִאיַ דאנְ ק
ֶדער וֶ ועלְ ט? בַּ ֶ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס
ִדיר פַ אר ַאלֶ ע ֶ
דוּ גֶ עבְּ ְסט ִמירֶ ,העלְ ף ִמיר אוֹיף
וייטערֶ ,העלְ ף ִמיר ִמיט ָדאס,
וַ ֶ

ער ְשׁ ְטן ,וִ וי
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן,
יטן ֵאייבֶּ ְ
ַאזוֹי צוּ לֶ עבְּ ן ִמ ְ
אוּן ָדאס ִאיז ֶדער ְשׁלֵ ימוּת פוּן ַא
ַצ ִדיק וֶ וען עֶ ר ְט ָראגְ ט ִדי ִא ְידן אוֹיף
ארץ ,עֶ ר ָהאט זֵ יי ִאינְ זִ ין ,עֶ ר
זַ יין ַה ְ
זָ ְ
ערנְ ט זֵ יי
ארגְ ט זִ י פַ אר זֵ יי ,אוּן לֶ ְ
אוֹיס ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג צוּ ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן.
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

עדט
ֶהעלְ ף ִמיר ִמיט יֶ ענְ ץ! ַאזוֹי ֶר ְ
ואטע
דוּר זַ יין פְּ ִריוַ ֶ
עדער ְ
זִ י יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן אוֹיף
יטן ֵאייבֶּ ְ
לֶ עבְּ ן ִמ ְ
יח
ַאזַ א וֶ ועג ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
רוּחנִ יוּת וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת.
בְּ ָ

ער ְשׁ ְטן ,וִ וי
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן,
יטן ֵאייבֶּ ְ
ַאזוֹי צוּ לֶ עבְּ ן ִמ ְ
אוּן ָדאס ִאיז ֶדער ְשׁלֵ ימוּת פוּן ַא
ַצ ִדיק וֶ וען עֶ ר ְט ָראגְ ט ִדי ִא ְידן אוֹיף
ארץ ,עֶ ר ָהאט זֵ יי ִאינְ זִ ין ,עֶ ר
זַ יין ַה ְ
זָ ְ
ערנְ ט זֵ יי
ארגְ ט זִ י פַ אר זֵ יי ,אוּן לֶ ְ
אוֹיס ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג צוּ ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן.
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
ְּת ַצוֶ ה תשע"א לפ"ק(

"אוּרים
ִאינֶ עם ח ׁ ֶֹשן ִאיז גֶ עלִ יגְ ן ִדי ִ
תּוּמים"ֶ ,דער ַצ ִדיק ַשׁיינְ ט
וְ ִ
"תּ ִמימוּת",
ַא ַריין ֶדעם "אוֹר" פוּן ְ
ער ְשׁ ְטן
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בִּ ְתּ ִמימוּת וּפְּ ִשׁיטוּתַ ,א ַריינְ צוּכַ אפְּ ן
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים
וִ וי ֶמער ִמ ְצוֹת ַ
'ער ֵהייט וִ וי ַאזוֹי ֶדער
שׁוּט ְ
פָּ ֶ
ייסן.
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט עֶ ס גֶ ֵ
ֵאייבֶּ ְ
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פר˘˙ ˙ˆו‰

ַאזוֹי וַ וייט ַאז ,וּפִ ַּת ְח ָּת עָ לָ יו
תּוּחי ח ָֹתם ק ֶֹדשׁ לַ ה'ַ ,אז
ּ ִפ ֵ
עק ִר ְיצט
עֶ ס זָ אל ַמ ָמשׁ זַ יין ַא ַריין גֶ ְ
ערן ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
אוֹיפְ 'ן ְשׁ ֶט ְ
ער ְשׁ ְטן,
ִאיז צוּגֶ עבּוּנְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
יטן
אוּן ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ לֶ עבְּ ט ִמ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ע‰
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פר˘˙ ˙ˆו‰
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עדט
ֶהעלְ ף ִמיר ִמיט יֶ ענְ ץ! ַאזוֹי ֶר ְ
ואטע
דוּר זַ יין פְּ ִריוַ ֶ
עדער ְ
זִ י יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן אוֹיף
יטן ֵאייבֶּ ְ
לֶ עבְּ ן ִמ ְ
יח
ַאזַ א וֶ ועג ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
רוּחנִ יוּת וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת.
בְּ ָ
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"אוּרים
ִאינֶ עם ח ׁ ֶֹשן ִאיז גֶ עלִ יגְ ן ִדי ִ
תּוּמים"ֶ ,דער ַצ ִדיק ַשׁיינְ ט
וְ ִ
"תּ ִמימוּת",
ַא ַריין ֶדעם "אוֹר" פוּן ְ
ער ְשׁ ְטן
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בִּ ְתּ ִמימוּת וּפְּ ִשׁיטוּתַ ,א ַריינְ צוּכַ אפְּ ן
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים
וִ וי ֶמער ִמ ְצוֹת ַ
'ער ֵהייט וִ וי ַאזוֹי ֶדער
שׁוּט ְ
פָּ ֶ
ייסן.
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט עֶ ס גֶ ֵ
ֵאייבֶּ ְ

ית ִ ּציץ זָ ָהב ָטהוֹר וּפִ ַּת ְח ָּת
וְ עָ ִ ׂש ָ
תּוּחי ח ָֹתם ק ֶֹדשׁ
עָ לָ יו ּ ִפ ֵ
לַ ה'.
יט"א זָ אגְ ט ַאז ִדי
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ִציץ גֵ ייט אוֹיָ אן בַּ יי
עדן ִאידַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער כּ ֵֹהן גָ דוֹל
יֶ ְ
יח ַדעַ ת
ארט ֵמ ִס ַ
עט ְ
ישׁט גֶ ָ
ָהאט נִ ְ
עדער
ארף יֶ ֶ
זַ יין פוּנֶ עם ִציץַ ,אזוֹי ַד ְ
ִאיד ְט ַראכְ ְטן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג פוּנֶ עם
יח ַדעַ ת
ישׁט ֵמ ִס ַ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
זַ יין פוּן ִאים.
ַאזוֹי וַ וייט ַאז ,וּפִ ַּת ְח ָּת עָ לָ יו
תּוּחי ח ָֹתם ק ֶֹדשׁ לַ ה'ַ ,אז
ּ ִפ ֵ
עק ִר ְיצט
עֶ ס זָ אל ַמ ָמשׁ זַ יין ַא ַריין גֶ ְ
ערן ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
אוֹיפְ 'ן ְשׁ ֶט ְ
ער ְשׁ ְטן,
ִאיז צוּגֶ עבּוּנְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
יטן
אוּן ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ לֶ עבְּ ט ִמ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

עדט
ֶהעלְ ף ִמיר ִמיט יֶ ענְ ץ! ַאזוֹי ֶר ְ
ואטע
דוּר זַ יין פְּ ִריוַ ֶ
עדער ְ
זִ י יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן אוֹיף
יטן ֵאייבֶּ ְ
לֶ עבְּ ן ִמ ְ
יח
ַאזַ א וֶ ועג ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
רוּחנִ יוּת וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת.
בְּ ָ
קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
ְּת ַצוֶ ה תשע"א לפ"ק(
76

ית ִ ּציץ זָ ָהב ָטהוֹר וּפִ ַּת ְח ָּת
וְ עָ ִ ׂש ָ
תּוּחי ח ָֹתם ק ֶֹדשׁ
עָ לָ יו ּ ִפ ֵ
לַ ה'.
יט"א זָ אגְ ט ַאז ִדי
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ִציץ גֵ ייט אוֹיָ אן בַּ יי
עדן ִאידַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער כּ ֵֹהן גָ דוֹל
יֶ ְ
יח ַדעַ ת
ארט ֵמ ִס ַ
עט ְ
ישׁט גֶ ָ
ָהאט נִ ְ
עדער
ארף יֶ ֶ
זַ יין פוּנֶ עם ִציץַ ,אזוֹי ַד ְ
ִאיד ְט ַראכְ ְטן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג פוּנֶ עם
יח ַדעַ ת
ישׁט ֵמ ִס ַ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
זַ יין פוּן ִאים.

ייסן
עה ְ
ֶדער ח ׁ ֶֹשן ָהאט אוֹי גֶ ֵ
"ח ׁ ֶֹשן ַה ִמ ְשׁפָּ ט"ָ ,דאס ִאיז
פוּן ִדי וִ ויכְ ִטיגְ ְס ֶטע זַ אכְ ן וָ ואס ֶדער
עדער זָ אל זִ י
ערנְ ט אוֹיס ,יֶ ֶ
ַצ ִדיק לֶ ְ
עדן ָטאג זָ אל ֶמען
ַאלֵ יינְ ס ִמ ְשׁפָּ ְט'ן ,יֶ ְ
ַא ָראפְּ 'גַ נְ בֶ 'ענֶ ען ַא ִמינוּט ְצוֵ ויי ,אוּן
ער ְשׁ ְטן:
יטן ֵאייבֶּ ְ
עדן ִמ ְ
דוּרֶ ר ְ
זִ יַ א ְ
אשׁעפֶ ער ,וָ ואס טוּה ִאיָ דא אוֹיף
בַּ ֶ
אשׁעפֶ ער ִאיַ דאנְ ק
ֶדער וֶ ועלְ ט? בַּ ֶ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס
ִדיר פַ אר ַאלֶ ע ֶ
דוּ גֶ עבְּ ְסט ִמירֶ ,העלְ ף ִמיר אוֹיף
וייטערֶ ,העלְ ף ִמיר ִמיט ָדאס,
וַ ֶ

ער ְשׁ ְטן ,וִ וי
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן,
יטן ֵאייבֶּ ְ
ַאזוֹי צוּ לֶ עבְּ ן ִמ ְ
אוּן ָדאס ִאיז ֶדער ְשׁלֵ ימוּת פוּן ַא
ַצ ִדיק וֶ וען עֶ ר ְט ָראגְ ט ִדי ִא ְידן אוֹיף
ארץ ,עֶ ר ָהאט זֵ יי ִאינְ זִ ין ,עֶ ר
זַ יין ַה ְ
זָ ְ
ערנְ ט זֵ יי
ארגְ ט זִ י פַ אר זֵ יי ,אוּן לֶ ְ
אוֹיס ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג צוּ ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן.
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
ְּת ַצוֶ ה תשע"א לפ"ק(

ע‰

ייסן
עה ְ
ֶדער ח ׁ ֶֹשן ָהאט אוֹי גֶ ֵ
"ח ׁ ֶֹשן ַה ִמ ְשׁפָּ ט"ָ ,דאס ִאיז
פוּן ִדי וִ ויכְ ִטיגְ ְס ֶטע זַ אכְ ן וָ ואס ֶדער
עדער זָ אל זִ י
ערנְ ט אוֹיס ,יֶ ֶ
ַצ ִדיק לֶ ְ
עדן ָטאג זָ אל ֶמען
ַאלֵ יינְ ס ִמ ְשׁפָּ ְט'ן ,יֶ ְ
ַא ָראפְּ 'גַ נְ בֶ 'ענֶ ען ַא ִמינוּט ְצוֵ ויי ,אוּן
ער ְשׁ ְטן:
יטן ֵאייבֶּ ְ
עדן ִמ ְ
דוּרֶ ר ְ
זִ יַ א ְ
אשׁעפֶ ער ,וָ ואס טוּה ִאיָ דא אוֹיף
בַּ ֶ
אשׁעפֶ ער ִאיַ דאנְ ק
ֶדער וֶ ועלְ ט? בַּ ֶ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס
ִדיר פַ אר ַאלֶ ע ֶ
דוּ גֶ עבְּ ְסט ִמירֶ ,העלְ ף ִמיר אוֹיף
וייטערֶ ,העלְ ף ִמיר ִמיט ָדאס,
וַ ֶ

פר˘˙ ˙ˆו‰

ַאזוֹי וַ וייט ַאז ,וּפִ ַּת ְח ָּת עָ לָ יו
תּוּחי ח ָֹתם ק ֶֹדשׁ לַ ה'ַ ,אז
ּ ִפ ֵ
עק ִר ְיצט
עֶ ס זָ אל ַמ ָמשׁ זַ יין ַא ַריין גֶ ְ
ערן ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
אוֹיפְ 'ן ְשׁ ֶט ְ
ער ְשׁ ְטן,
ִאיז צוּגֶ עבּוּנְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
יטן
אוּן ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ לֶ עבְּ ט ִמ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ע‰

פר˘˙ ˙ˆו‰

עדט
ֶהעלְ ף ִמיר ִמיט יֶ ענְ ץ! ַאזוֹי ֶר ְ
ואטע
דוּר זַ יין פְּ ִריוַ ֶ
עדער ְ
זִ י יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן אוֹיף
יטן ֵאייבֶּ ְ
לֶ עבְּ ן ִמ ְ
יח
ַאזַ א וֶ ועג ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
רוּחנִ יוּת וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת.
בְּ ָ
קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
ְּת ַצוֶ ה תשע"א לפ"ק(
76

ית ִ ּציץ זָ ָהב ָטהוֹר וּפִ ַּת ְח ָּת
וְ עָ ִ ׂש ָ
תּוּחי ח ָֹתם ק ֶֹדשׁ
עָ לָ יו ּ ִפ ֵ
לַ ה'.
יט"א זָ אגְ ט ַאז ִדי
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ִציץ גֵ ייט אוֹיָ אן בַּ יי
עדן ִאידַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער כּ ֵֹהן גָ דוֹל
יֶ ְ
יח ַדעַ ת
ארט ֵמ ִס ַ
עט ְ
ישׁט גֶ ָ
ָהאט נִ ְ
עדער
ארף יֶ ֶ
זַ יין פוּנֶ עם ִציץַ ,אזוֹי ַד ְ
ִאיד ְט ַראכְ ְטן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג פוּנֶ עם
יח ַדעַ ת
ישׁט ֵמ ִס ַ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
זַ יין פוּן ִאים.
ַאזוֹי וַ וייט ַאז ,וּפִ ַּת ְח ָּת עָ לָ יו
תּוּחי ח ָֹתם ק ֶֹדשׁ לַ ה'ַ ,אז
ּ ִפ ֵ
עק ִר ְיצט
עֶ ס זָ אל ַמ ָמשׁ זַ יין ַא ַריין גֶ ְ
ערן ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
אוֹיפְ 'ן ְשׁ ֶט ְ
ער ְשׁ ְטן,
ִאיז צוּגֶ עבּוּנְ ְדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
יטן
אוּן ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ לֶ עבְּ ט ִמ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עו

ערע
אוּן פוּן ֶדעם וֶ ועלְ ן ַאנְ ֶד ֶ
ערנֶ עןַ ,אז
ֶמענְ ְט ְשׁן זִ יָ אפְּ לֶ ְ
עדן
זֵ יי זָ אלְ ן אוֹיָ אנְ ֵהייבְּ ן צוּ ֶר ְ

פר˘˙ כי ˙˘‡

יטן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן לֶ עבְּ ן ִמ ְ
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
ְּת ַצוֶ ה תשס"ח לפ"ק(

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּƒכי ‡ ָּׂ˘˙ƒ
כִּ י ִת ָשּׂא ֶאת רֹאשׁ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,דער
יקוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קי"א( :רֹ'אשׁ בְּ 'נֵ י
ֲ
אשׁי ֵתּיבוֹת ֶ"רבִּ י",
'ש ָר ֵאל ִאיז ָר ֵ
יִ ְ ׂ
'שׁעִ ים בְּ 'ח ׁ ֶֹש
ערטְ ,ר ָ
אר ֶק ְ
אוּן פַ ְ
אשׁי
מוּאל א ,ב(ִ :איז אוֹיָ ר ֵ
)שׁ ֵ
יִ ָ'דמוּ ְ
ֵתּיבוֹת ֶ"רבִּ י".

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ערע
אוּן פוּן ֶדעם וֶ ועלְ ן ַאנְ ֶד ֶ
ערנֶ עןַ ,אז
ֶמענְ ְט ְשׁן זִ יָ אפְּ לֶ ְ
עדן
זֵ יי זָ אלְ ן אוֹיָ אנְ ֵהייבְּ ן צוּ ֶר ְ

ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ זוּכְ ן
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ַאזַ א ַצ ִדיק וָ ואס ֶקען ִאים
אוֹיפְ ֵהייבְּ ן ֶדעם ָקאפַּ ,אז עֶ ר זָ אל
אוֹי זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער
ִאיד אוּן ַא ַצ ִדיק.
קוֹדשׁ
)תּוֹך ַהנַ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
כִּ י ִת ָשׂא תש"ס לפ"ק(
76

ֶהעָ ִשׁיר א יַ ְרבֶּ ה וְ ַה ַדּל א יַ ְמעִ יט
ִמ ַמּ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ֶקל לָ ֵתת ֶאת
רוּמת ה' לְ כַ פֵּ ר עַ ל נַ פְ שׁ ֵֹתיכֶ ם.
ְתּ ַ

עו

פר˘˙ כי ˙˘‡

יטן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן לֶ עבְּ ן ִמ ְ
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
ְּת ַצוֶ ה תשס"ח לפ"ק(

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּƒכי ‡ ָּׂ˘˙ƒ
כִּ י ִת ָשּׂא ֶאת רֹאשׁ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,דער
יקוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קי"א( :רֹ'אשׁ בְּ 'נֵ י
ֲ
אשׁי ֵתּיבוֹת ֶ"רבִּ י",
'ש ָר ֵאל ִאיז ָר ֵ
יִ ְ ׂ
'שׁעִ ים בְּ 'ח ׁ ֶֹש
ערטְ ,ר ָ
אר ֶק ְ
אוּן פַ ְ
אשׁי
מוּאל א ,ב(ִ :איז אוֹיָ ר ֵ
)שׁ ֵ
יִ ָ'דמוּ ְ
ֵתּיבוֹת ֶ"רבִּ י".
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז ֶמען
ישׁט ָדא פוּן ַקיין ְר ָשׁעִ ים,
עדט נִ ְ
ֶר ְ
יידע ֶרבִּ י'ס זֶ ענֶ ען ַצ ִד ִיקיםִ ,די
בֵּ ֶ
ִחילוּק ִאיז נָ אר בַּ יי ִדי ֲח ִס ִידים,
ֵאיין ֶרבִּ י ִאיז בַּ יי ִאים כִּ י ִת ָשּׂא ֶאת
רֹאשׁ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ,עֶ ר ֵהייבְּ ט אוֹיף
ישׁע ִקינְ ֶדער ,עֶ ר
יוּד ֶ
ִדי ֶקעפּ פוּן ִ
ִאיז זֵ יי ְמ ַחזֵ ק ,אוּן בְּ ֶרענְ גְ ט זֵ יי צוּם
ערנְ ט זֵ יי אוֹיס
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר לֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זֵ יי
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
צוּריק
עדער ִאיד ֶקען ִ
לִ יבּ ,אוּן ַאז יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
ֵהייבְּ ט עֶ ר אוֹיף זֵ ייעֶ ֶרע ֶקעפּ.

ערע
אוּן פוּן ֶדעם וֶ ועלְ ן ַאנְ ֶד ֶ
ערנֶ עןַ ,אז
ֶמענְ ְט ְשׁן זִ יָ אפְּ לֶ ְ
עדן
זֵ יי זָ אלְ ן אוֹיָ אנְ ֵהייבְּ ן צוּ ֶר ְ

יטן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן לֶ עבְּ ן ִמ ְ
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
ְּת ַצוֶ ה תשס"ח לפ"ק(
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ערער ֶרבִּ י,
וידער ִאיז ָדא ַאן ַאנְ ֶד ֶ
וִ ֶ
ֲאפִ ילוּ עֶ ר ִאיז אוֹיַ א
ישׁט ִדי כּ ַֹח
ַצ ִדיקָ ,אבֶּ ער עֶ ר ָהאט נִ ְ
ערנֶ ען פַ אר זַ יינֶ ע ֲח ִס ִידים
אוֹיסצוּלֶ ְ
ְ
זֵ יי זָ אלְ ן אוֹי זַ יין ַצ ִד ִיקים ,אוּן
ערפַ אר ִאיז ְר ָשׁעִ ים בְּ ח ׁ ֶֹש יִ ָדמוּ,
ֶד ְ
ִדי ֲח ִס ִידים בְּ לַ ייבְּ ן ִמיט זֵ ייעֶ ר
חוֹשׁ ,אוּן ִמיט
ִר ְשׁעוּתִ ,מיט זֵ ייעֶ ר ֶ
זֵ ייעֶ ֶרע ִד ְמיוֹנוֹת.

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז ֶמען
ישׁט ָדא פוּן ַקיין ְר ָשׁעִ ים,
עדט נִ ְ
ֶר ְ
יידע ֶרבִּ י'ס זֶ ענֶ ען ַצ ִד ִיקיםִ ,די
בֵּ ֶ
ִחילוּק ִאיז נָ אר בַּ יי ִדי ֲח ִס ִידים,
ֵאיין ֶרבִּ י ִאיז בַּ יי ִאים כִּ י ִת ָשּׂא ֶאת
רֹאשׁ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ,עֶ ר ֵהייבְּ ט אוֹיף
ישׁע ִקינְ ֶדער ,עֶ ר
יוּד ֶ
ִדי ֶקעפּ פוּן ִ
ִאיז זֵ יי ְמ ַחזֵ ק ,אוּן בְּ ֶרענְ גְ ט זֵ יי צוּם
ערנְ ט זֵ יי אוֹיס
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר לֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זֵ יי
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
צוּריק
עדער ִאיד ֶקען ִ
לִ יבּ ,אוּן ַאז יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
ֵהייבְּ ט עֶ ר אוֹיף זֵ ייעֶ ֶרע ֶקעפּ.
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עו

פר˘˙ כי ˙˘‡

ערער ֶרבִּ י,
וידער ִאיז ָדא ַאן ַאנְ ֶד ֶ
וִ ֶ
ֲאפִ ילוּ עֶ ר ִאיז אוֹיַ א
ישׁט ִדי כּ ַֹח
ַצ ִדיקָ ,אבֶּ ער עֶ ר ָהאט נִ ְ
ערנֶ ען פַ אר זַ יינֶ ע ֲח ִס ִידים
אוֹיסצוּלֶ ְ
ְ
זֵ יי זָ אלְ ן אוֹי זַ יין ַצ ִד ִיקים ,אוּן
ערפַ אר ִאיז ְר ָשׁעִ ים בְּ ח ׁ ֶֹש יִ ָדמוּ,
ֶד ְ
ִדי ֲח ִס ִידים בְּ לַ ייבְּ ן ִמיט זֵ ייעֶ ר
חוֹשׁ ,אוּן ִמיט
ִר ְשׁעוּתִ ,מיט זֵ ייעֶ ר ֶ
זֵ ייעֶ ֶרע ִד ְמיוֹנוֹת.

כִּ י ִת ָשּׂא ֶאת רֹאשׁ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,דער
יקוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קי"א( :רֹ'אשׁ בְּ 'נֵ י
ֲ
אשׁי ֵתּיבוֹת ֶ"רבִּ י",
'ש ָר ֵאל ִאיז ָר ֵ
יִ ְ ׂ
'שׁעִ ים בְּ 'ח ׁ ֶֹש
ערטְ ,ר ָ
אר ֶק ְ
אוּן פַ ְ
אשׁי
מוּאל א ,ב(ִ :איז אוֹיָ ר ֵ
)שׁ ֵ
יִ ָ'דמוּ ְ
ֵתּיבוֹת ֶ"רבִּ י".
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז ֶמען
ישׁט ָדא פוּן ַקיין ְר ָשׁעִ ים,
עדט נִ ְ
ֶר ְ
יידע ֶרבִּ י'ס זֶ ענֶ ען ַצ ִד ִיקיםִ ,די
בֵּ ֶ
ִחילוּק ִאיז נָ אר בַּ יי ִדי ֲח ִס ִידים,
ֵאיין ֶרבִּ י ִאיז בַּ יי ִאים כִּ י ִת ָשּׂא ֶאת
רֹאשׁ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ,עֶ ר ֵהייבְּ ט אוֹיף
ישׁע ִקינְ ֶדער ,עֶ ר
יוּד ֶ
ִדי ֶקעפּ פוּן ִ
ִאיז זֵ יי ְמ ַחזֵ ק ,אוּן בְּ ֶרענְ גְ ט זֵ יי צוּם
ערנְ ט זֵ יי אוֹיס
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר לֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זֵ יי
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
צוּריק
עדער ִאיד ֶקען ִ
לִ יבּ ,אוּן ַאז יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
ֵהייבְּ ט עֶ ר אוֹיף זֵ ייעֶ ֶרע ֶקעפּ.

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ערע
אוּן פוּן ֶדעם וֶ ועלְ ן ַאנְ ֶד ֶ
ערנֶ עןַ ,אז
ֶמענְ ְט ְשׁן זִ יָ אפְּ לֶ ְ
עדן
זֵ יי זָ אלְ ן אוֹיָ אנְ ֵהייבְּ ן צוּ ֶר ְ

ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ זוּכְ ן
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ַאזַ א ַצ ִדיק וָ ואס ֶקען ִאים
אוֹיפְ ֵהייבְּ ן ֶדעם ָקאפַּ ,אז עֶ ר זָ אל
אוֹי זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער
ִאיד אוּן ַא ַצ ִדיק.
קוֹדשׁ
)תּוֹך ַהנַ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
כִּ י ִת ָשׂא תש"ס לפ"ק(
76

ֶהעָ ִשׁיר א יַ ְרבֶּ ה וְ ַה ַדּל א יַ ְמעִ יט
ִמ ַמּ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ֶקל לָ ֵתת ֶאת
רוּמת ה' לְ כַ פֵּ ר עַ ל נַ פְ שׁ ֵֹתיכֶ ם.
ְתּ ַ

עו

פר˘˙ כי ˙˘‡

יטן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן לֶ עבְּ ן ִמ ְ
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
ְּת ַצוֶ ה תשס"ח לפ"ק(
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ערער ֶרבִּ י,
וידער ִאיז ָדא ַאן ַאנְ ֶד ֶ
וִ ֶ
ֲאפִ ילוּ עֶ ר ִאיז אוֹיַ א
ישׁט ִדי כּ ַֹח
ַצ ִדיקָ ,אבֶּ ער עֶ ר ָהאט נִ ְ
ערנֶ ען פַ אר זַ יינֶ ע ֲח ִס ִידים
אוֹיסצוּלֶ ְ
ְ
זֵ יי זָ אלְ ן אוֹי זַ יין ַצ ִד ִיקים ,אוּן
ערפַ אר ִאיז ְר ָשׁעִ ים בְּ ח ׁ ֶֹש יִ ָדמוּ,
ֶד ְ
ִדי ֲח ִס ִידים בְּ לַ ייבְּ ן ִמיט זֵ ייעֶ ר
חוֹשׁ ,אוּן ִמיט
ִר ְשׁעוּתִ ,מיט זֵ ייעֶ ר ֶ
זֵ ייעֶ ֶרע ִד ְמיוֹנוֹת.
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ זוּכְ ן
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ַאזַ א ַצ ִדיק וָ ואס ֶקען ִאים
אוֹיפְ ֵהייבְּ ן ֶדעם ָקאפַּ ,אז עֶ ר זָ אל
אוֹי זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער
ִאיד אוּן ַא ַצ ִדיק.
קוֹדשׁ
)תּוֹך ַהנַ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
כִּ י ִת ָשׂא תש"ס לפ"ק(
76

ֶהעָ ִשׁיר א יַ ְרבֶּ ה וְ ַה ַדּל א יַ ְמעִ יט
ִמ ַמּ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ֶקל לָ ֵתת ֶאת
רוּמת ה' לְ כַ פֵּ ר עַ ל נַ פְ שׁ ֵֹתיכֶ ם.
ְתּ ַ

כִּ י ִת ָשּׂא ֶאת רֹאשׁ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,דער
יקוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קי"א( :רֹ'אשׁ בְּ 'נֵ י
ֲ
אשׁי ֵתּיבוֹת ֶ"רבִּ י",
'ש ָר ֵאל ִאיז ָר ֵ
יִ ְ ׂ
'שׁעִ ים בְּ 'ח ׁ ֶֹש
ערטְ ,ר ָ
אר ֶק ְ
אוּן פַ ְ
אשׁי
מוּאל א ,ב(ִ :איז אוֹיָ ר ֵ
)שׁ ֵ
יִ ָ'דמוּ ְ
ֵתּיבוֹת ֶ"רבִּ י".
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ ירַ ,אז ֶמען
ישׁט ָדא פוּן ַקיין ְר ָשׁעִ ים,
עדט נִ ְ
ֶר ְ
יידע ֶרבִּ י'ס זֶ ענֶ ען ַצ ִד ִיקיםִ ,די
בֵּ ֶ
ִחילוּק ִאיז נָ אר בַּ יי ִדי ֲח ִס ִידים,
ֵאיין ֶרבִּ י ִאיז בַּ יי ִאים כִּ י ִת ָשּׂא ֶאת
רֹאשׁ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ,עֶ ר ֵהייבְּ ט אוֹיף
ישׁע ִקינְ ֶדער ,עֶ ר
יוּד ֶ
ִדי ֶקעפּ פוּן ִ
ִאיז זֵ יי ְמ ַחזֵ ק ,אוּן בְּ ֶרענְ גְ ט זֵ יי צוּם
ערנְ ט זֵ יי אוֹיס
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר לֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זֵ יי
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
צוּריק
עדער ִאיד ֶקען ִ
לִ יבּ ,אוּן ַאז יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
ֵהייבְּ ט עֶ ר אוֹיף זֵ ייעֶ ֶרע ֶקעפּ.

ערער ֶרבִּ י,
וידער ִאיז ָדא ַאן ַאנְ ֶד ֶ
וִ ֶ
ֲאפִ ילוּ עֶ ר ִאיז אוֹיַ א
ישׁט ִדי כּ ַֹח
ַצ ִדיקָ ,אבֶּ ער עֶ ר ָהאט נִ ְ
ערנֶ ען פַ אר זַ יינֶ ע ֲח ִס ִידים
אוֹיסצוּלֶ ְ
ְ
זֵ יי זָ אלְ ן אוֹי זַ יין ַצ ִד ִיקים ,אוּן
ערפַ אר ִאיז ְר ָשׁעִ ים בְּ ח ׁ ֶֹש יִ ָדמוּ,
ֶד ְ
ִדי ֲח ִס ִידים בְּ לַ ייבְּ ן ִמיט זֵ ייעֶ ר
חוֹשׁ ,אוּן ִמיט
ִר ְשׁעוּתִ ,מיט זֵ ייעֶ ר ֶ
זֵ ייעֶ ֶרע ִד ְמיוֹנוֹת.
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ זוּכְ ן
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ַאזַ א ַצ ִדיק וָ ואס ֶקען ִאים
אוֹיפְ ֵהייבְּ ן ֶדעם ָקאפַּ ,אז עֶ ר זָ אל
אוֹי זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער
ִאיד אוּן ַא ַצ ִדיק.
קוֹדשׁ
)תּוֹך ַהנַ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
כִּ י ִת ָשׂא תש"ס לפ"ק(
76

ֶהעָ ִשׁיר א יַ ְרבֶּ ה וְ ַה ַדּל א יַ ְמעִ יט
ִמ ַמּ ֲח ִצית ַה ָשּׁ ֶקל לָ ֵתת ֶאת
רוּמת ה' לְ כַ פֵּ ר עַ ל נַ פְ שׁ ֵֹתיכֶ ם.
ְתּ ַ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עז

קוּמט אוּנְ ז ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן
ָדאס ְ
ַמ ֲח ִצית ַה ֶשׁ ֶקל ְמ ַר ֵמז זַ יין ,פוּן
ֵאיין זַ ייטֶ ,העָ ִשׁיר א יַ ְרבֶּ הֵ ,איינֶ ער
רוּחנִ יוּת ,עֶ ר
עוֹשׁר בְּ ֲ
וָ ואס ִאיז ַאן ֶ
ָהאט ַא ַסאִ מ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים
ישׁט
טוֹבִ ים ,עֶ ר זָ אל זִ י נִ ְ
ויסן ַאז
רוֹיס ַהאלְ ְטן ,נָ אר עֶ ר זָ אל וִ ְ
גְ ְ
עֶ ר ֶקען נָ אַ א ַריינְ כַ אפְּ ן ַא ַסאֶ מער.

יט"א זָ אגְ ט ַאז ֶדער
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס
פָּ סוּק ְ
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רפ"ב(ַ :א ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
ארף זִ יַ אלֵ יינְ ס ַדן זַ יין לְ כַּ ף זְ כוּת,
ַד ְ
אט ַראכְ ט
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ בַּ ְ
עהט ַאז עֶ ר ִאיז וַ וייט
זִ י אוּן עֶ ר זֶ ְ
ארף עֶ ר
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר
אוֹיפְ זוּכְ ן עֶ פֶּ עס ֶ
ָהאט ,אוּן זִ י פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ֶדעם ,אוּן
ער ְשׁ ֶטער
עמאלְ ְטס וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶד ָ
אקע ָאנְ ֵהייבְּ ן
ֶהעלְ פְ ן ַאז עֶ ר וֶ ועט ַט ֶ
זַ יין וואוֹיל ,אוּן ַאלֶ עס וֶ ועט זַ יין
גוּט.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִּבי נָ ָתן זָ אגְ ט

ערע זַ ייט ,וְ ַה ַדּל
ָאבֶּ ער פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
א יַ ְמעִ יטֲ ,אפִ ילוּ ַאן
ישׁט
רוּחנִ יוּת ,זָ אל זִ י נִ ְ
ימאן בְּ ָ
ָא ִר ַ
ַהאלְ ְטן ַאזוֹי ְקלֵ יין ,נָ אר עֶ ר זָ אל
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
"מ ֲח ִצית ַה ֶשׁ ֶקל"ֲ ,אפִ ילוּ נָ אר ַא
ַא ַ
ַהאלְ בֶּ ע זַ אִ איז אוֹי זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב
ערפַ אר
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
זָ אלְ ְסטוּ זִ י זֵ ייעֶ ר פְ ֵרייעֶ ן ִמיט
טוּסט,
עדע ְקלֵ יינֶ ע זַ א וָ ואס דוּ ְ
יֶ ֶ
וַ וייל ֲאפִ ילוּ עֶ ס ִאיז נָ אר ַא ַהאלְ בֶּ ע
זַ אִ איז עֶ ס נָ אַ אלְ ס ָחשׁוּב בַּ יים
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

וּמעַ ְשׂרוֹת,
יקוּטי ֲהלָ כוֹתְ ,תּרוּמוֹת ַ
)לִ ֵ
ארוָ ואס
ֲהלָ כָ ה ג'(ֶ :דער עִ ָיקר ִסיבָּ ה פַ ְ

ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז וַ וייט פוּנֶ עם
ער ְשׁ ְטןִ ,איז נָ אר וַ וייל עֶ ר וִ ויל
ֵאייבֶּ ְ
גְ לַ ייְ שׁלֵ ימוּת ,עֶ ר וִ ויל גְ לַ יי זַ יין ַאן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאידָ ,אבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ
ויסן ַאז ֲאפִ ילוּ ַא ְקלֵ יינִ יגְ ַקייט
זָ אל וִ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ִאיז אוֹיָ חשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
וָ ואלְ ט עֶ ר ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן ִמיט ְקלֵ יינֶ ע
זַ אכְ ן ,גֶ עבְּ ן ַאפָּ אר פְּ רוּטוֹת פַ אר
ְצ ָד ָקה ,זָ אגְ ן ַא פֵּ ֶרק ִמ ְשׁנַ יוֹתַ ,א
ַדף גְ ָמ ָרא ,אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן ,אוּן ִדי
ייטן וֶ ועלְ ן ִאים ֶהעלְ פְ ן ַאז
ְקלֵ יינִ ַיק ְ
עֶ ר וֶ ועט צוּם סוֹף זַ יין ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
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יט"א זָ אגְ ט ַאז ֶדער
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס
פָּ סוּק ְ
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רפ"ב(ַ :א ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
ארף זִ יַ אלֵ יינְ ס ַדן זַ יין לְ כַּ ף זְ כוּת,
ַד ְ
אט ַראכְ ט
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ בַּ ְ
עהט ַאז עֶ ר ִאיז וַ וייט
זִ י אוּן עֶ ר זֶ ְ
ארף עֶ ר
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר
אוֹיפְ זוּכְ ן עֶ פֶּ עס ֶ
ָהאט ,אוּן זִ י פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ֶדעם ,אוּן
ער ְשׁ ֶטער
עמאלְ ְטס וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶד ָ
אקע ָאנְ ֵהייבְּ ן
ֶהעלְ פְ ן ַאז עֶ ר וֶ ועט ַט ֶ
זַ יין וואוֹיל ,אוּן ַאלֶ עס וֶ ועט זַ יין
גוּט.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִּבי נָ ָתן זָ אגְ ט
וּמעַ ְשׂרוֹת,
יקוּטי ֲהלָ כוֹתְ ,תּרוּמוֹת ַ
)לִ ֵ
ארוָ ואס
ֲהלָ כָ ה ג'(ֶ :דער עִ ָיקר ִסיבָּ ה פַ ְ

ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז וַ וייט פוּנֶ עם
ער ְשׁ ְטןִ ,איז נָ אר וַ וייל עֶ ר וִ ויל
ֵאייבֶּ ְ
גְ לַ ייְ שׁלֵ ימוּת ,עֶ ר וִ ויל גְ לַ יי זַ יין ַאן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאידָ ,אבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ
ויסן ַאז ֲאפִ ילוּ ַא ְקלֵ יינִ יגְ ַקייט
זָ אל וִ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ִאיז אוֹיָ חשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
וָ ואלְ ט עֶ ר ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן ִמיט ְקלֵ יינֶ ע
זַ אכְ ן ,גֶ עבְּ ן ַאפָּ אר פְּ רוּטוֹת פַ אר
ְצ ָד ָקה ,זָ אגְ ן ַא פֵּ ֶרק ִמ ְשׁנַ יוֹתַ ,א
ַדף גְ ָמ ָרא ,אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן ,אוּן ִדי
ייטן וֶ ועלְ ן ִאים ֶהעלְ פְ ן ַאז
ְקלֵ יינִ ַיק ְ
עֶ ר וֶ ועט צוּם סוֹף זַ יין ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

פר˘˙ כי ˙˘‡

וייטער
אוּן ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט וַ ֶ
שׁוֹתיכֶ םִ ,די
לְ 'כַ פֵּ ר' עַ 'ל' נַ 'פְ ֵ
אשׁי ֵתּיבוֹת ִאיז "נַ עַ ל" ,אוּן ִדי סוֹפֵ י
ָר ֵ
ימ ְט ִריָ א ַ"רע"ָ ,דאס
ֵתּיבוֹת ִאיז בְּ גִ ַ
ֵמיינְ ט "נַ עַ ל ַרע"ַ ,א ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִשׁי,
ָדאס ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף ֶדעם וָ ואס ֶדער
פּוּרי
ער ֵציילְ ט ִ)ס ִ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ֶד ְ

עז

פר˘˙ כי ˙˘‡

קוּמט אוּנְ ז ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן
ָדאס ְ
ַמ ֲח ִצית ַה ֶשׁ ֶקל ְמ ַר ֵמז זַ יין ,פוּן
ֵאיין זַ ייטֶ ,העָ ִשׁיר א יַ ְרבֶּ הֵ ,איינֶ ער
רוּחנִ יוּת ,עֶ ר
עוֹשׁר בְּ ֲ
וָ ואס ִאיז ַאן ֶ
ָהאט ַא ַסאִ מ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים
ישׁט
טוֹבִ ים ,עֶ ר זָ אל זִ י נִ ְ
ויסן ַאז
רוֹיס ַהאלְ ְטן ,נָ אר עֶ ר זָ אל וִ ְ
גְ ְ
עֶ ר ֶקען נָ אַ א ַריינְ כַ אפְּ ן ַא ַסאֶ מער.
ערע זַ ייט ,וְ ַה ַדּל
ָאבֶּ ער פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
א יַ ְמעִ יטֲ ,אפִ ילוּ ַאן
ישׁט
רוּחנִ יוּת ,זָ אל זִ י נִ ְ
ימאן בְּ ָ
ָא ִר ַ
ַהאלְ ְטן ַאזוֹי ְקלֵ יין ,נָ אר עֶ ר זָ אל
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
"מ ֲח ִצית ַה ֶשׁ ֶקל"ֲ ,אפִ ילוּ נָ אר ַא
ַא ַ
ַהאלְ בֶּ ע זַ אִ איז אוֹי זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב
ערפַ אר
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
זָ אלְ ְסטוּ זִ י זֵ ייעֶ ר פְ ֵרייעֶ ן ִמיט
טוּסט,
עדע ְקלֵ יינֶ ע זַ א וָ ואס דוּ ְ
יֶ ֶ
וַ וייל ֲאפִ ילוּ עֶ ס ִאיז נָ אר ַא ַהאלְ בֶּ ע
זַ אִ איז עֶ ס נָ אַ אלְ ס ָחשׁוּב בַּ יים
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
וייטער
אוּן ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט וַ ֶ
שׁוֹתיכֶ םִ ,די
לְ 'כַ פֵּ ר' עַ 'ל' נַ 'פְ ֵ
אשׁי ֵתּיבוֹת ִאיז "נַ עַ ל" ,אוּן ִדי סוֹפֵ י
ָר ֵ
ימ ְט ִריָ א ַ"רע"ָ ,דאס
ֵתּיבוֹת ִאיז בְּ גִ ַ
ֵמיינְ ט "נַ עַ ל ַרע"ַ ,א ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִשׁי,
ָדאס ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף ֶדעם וָ ואס ֶדער
פּוּרי
ער ֵציילְ ט ִ)ס ִ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ֶד ְ
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עז

קוּמט אוּנְ ז ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן
ָדאס ְ
ַמ ֲח ִצית ַה ֶשׁ ֶקל ְמ ַר ֵמז זַ יין ,פוּן
ֵאיין זַ ייטֶ ,העָ ִשׁיר א יַ ְרבֶּ הֵ ,איינֶ ער
רוּחנִ יוּת ,עֶ ר
עוֹשׁר בְּ ֲ
וָ ואס ִאיז ַאן ֶ
ָהאט ַא ַסאִ מ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים
ישׁט
טוֹבִ ים ,עֶ ר זָ אל זִ י נִ ְ
ויסן ַאז
רוֹיס ַהאלְ ְטן ,נָ אר עֶ ר זָ אל וִ ְ
גְ ְ
עֶ ר ֶקען נָ אַ א ַריינְ כַ אפְּ ן ַא ַסאֶ מער.

יט"א זָ אגְ ט ַאז ֶדער
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס
פָּ סוּק ְ
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רפ"ב(ַ :א ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
ארף זִ יַ אלֵ יינְ ס ַדן זַ יין לְ כַּ ף זְ כוּת,
ַד ְ
אט ַראכְ ט
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ בַּ ְ
עהט ַאז עֶ ר ִאיז וַ וייט
זִ י אוּן עֶ ר זֶ ְ
ארף עֶ ר
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר
אוֹיפְ זוּכְ ן עֶ פֶּ עס ֶ
ָהאט ,אוּן זִ י פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ֶדעם ,אוּן
ער ְשׁ ֶטער
עמאלְ ְטס וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶד ָ
אקע ָאנְ ֵהייבְּ ן
ֶהעלְ פְ ן ַאז עֶ ר וֶ ועט ַט ֶ
זַ יין וואוֹיל ,אוּן ַאלֶ עס וֶ ועט זַ יין
גוּט.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִּבי נָ ָתן זָ אגְ ט

ערע זַ ייט ,וְ ַה ַדּל
ָאבֶּ ער פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
א יַ ְמעִ יטֲ ,אפִ ילוּ ַאן
ישׁט
רוּחנִ יוּת ,זָ אל זִ י נִ ְ
ימאן בְּ ָ
ָא ִר ַ
ַהאלְ ְטן ַאזוֹי ְקלֵ יין ,נָ אר עֶ ר זָ אל
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
"מ ֲח ִצית ַה ֶשׁ ֶקל"ֲ ,אפִ ילוּ נָ אר ַא
ַא ַ
ַהאלְ בֶּ ע זַ אִ איז אוֹי זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב
ערפַ אר
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
זָ אלְ ְסטוּ זִ י זֵ ייעֶ ר פְ ֵרייעֶ ן ִמיט
טוּסט,
עדע ְקלֵ יינֶ ע זַ א וָ ואס דוּ ְ
יֶ ֶ
וַ וייל ֲאפִ ילוּ עֶ ס ִאיז נָ אר ַא ַהאלְ בֶּ ע
זַ אִ איז עֶ ס נָ אַ אלְ ס ָחשׁוּב בַּ יים
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

וּמעַ ְשׂרוֹת,
יקוּטי ֲהלָ כוֹתְ ,תּרוּמוֹת ַ
)לִ ֵ
ארוָ ואס
ֲהלָ כָ ה ג'(ֶ :דער עִ ָיקר ִסיבָּ ה פַ ְ

ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז וַ וייט פוּנֶ עם
ער ְשׁ ְטןִ ,איז נָ אר וַ וייל עֶ ר וִ ויל
ֵאייבֶּ ְ
גְ לַ ייְ שׁלֵ ימוּת ,עֶ ר וִ ויל גְ לַ יי זַ יין ַאן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאידָ ,אבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ
ויסן ַאז ֲאפִ ילוּ ַא ְקלֵ יינִ יגְ ַקייט
זָ אל וִ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ִאיז אוֹיָ חשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
וָ ואלְ ט עֶ ר ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן ִמיט ְקלֵ יינֶ ע
זַ אכְ ן ,גֶ עבְּ ן ַאפָּ אר פְּ רוּטוֹת פַ אר
ְצ ָד ָקה ,זָ אגְ ן ַא פֵּ ֶרק ִמ ְשׁנַ יוֹתַ ,א
ַדף גְ ָמ ָרא ,אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן ,אוּן ִדי
ייטן וֶ ועלְ ן ִאים ֶהעלְ פְ ן ַאז
ְקלֵ יינִ ַיק ְ
עֶ ר וֶ ועט צוּם סוֹף זַ יין ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
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יט"א זָ אגְ ט ַאז ֶדער
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס
פָּ סוּק ְ
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רפ"ב(ַ :א ֶמענְ ְטשׁ
ֲ
ארף זִ יַ אלֵ יינְ ס ַדן זַ יין לְ כַּ ף זְ כוּת,
ַד ְ
אט ַראכְ ט
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ בַּ ְ
עהט ַאז עֶ ר ִאיז וַ וייט
זִ י אוּן עֶ ר זֶ ְ
ארף עֶ ר
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר
אוֹיפְ זוּכְ ן עֶ פֶּ עס ֶ
ָהאט ,אוּן זִ י פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ֶדעם ,אוּן
ער ְשׁ ֶטער
עמאלְ ְטס וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶד ָ
אקע ָאנְ ֵהייבְּ ן
ֶהעלְ פְ ן ַאז עֶ ר וֶ ועט ַט ֶ
זַ יין וואוֹיל ,אוּן ַאלֶ עס וֶ ועט זַ יין
גוּט.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִּבי נָ ָתן זָ אגְ ט
וּמעַ ְשׂרוֹת,
יקוּטי ֲהלָ כוֹתְ ,תּרוּמוֹת ַ
)לִ ֵ
ארוָ ואס
ֲהלָ כָ ה ג'(ֶ :דער עִ ָיקר ִסיבָּ ה פַ ְ

ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז וַ וייט פוּנֶ עם
ער ְשׁ ְטןִ ,איז נָ אר וַ וייל עֶ ר וִ ויל
ֵאייבֶּ ְ
גְ לַ ייְ שׁלֵ ימוּת ,עֶ ר וִ ויל גְ לַ יי זַ יין ַאן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאידָ ,אבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ
ויסן ַאז ֲאפִ ילוּ ַא ְקלֵ יינִ יגְ ַקייט
זָ אל וִ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ִאיז אוֹיָ חשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
וָ ואלְ ט עֶ ר ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן ִמיט ְקלֵ יינֶ ע
זַ אכְ ן ,גֶ עבְּ ן ַאפָּ אר פְּ רוּטוֹת פַ אר
ְצ ָד ָקה ,זָ אגְ ן ַא פֵּ ֶרק ִמ ְשׁנַ יוֹתַ ,א
ַדף גְ ָמ ָרא ,אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן ,אוּן ִדי
ייטן וֶ ועלְ ן ִאים ֶהעלְ פְ ן ַאז
ְקלֵ יינִ ַיק ְ
עֶ ר וֶ ועט צוּם סוֹף זַ יין ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

פר˘˙ כי ˙˘‡

וייטער
אוּן ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט וַ ֶ
שׁוֹתיכֶ םִ ,די
לְ 'כַ פֵּ ר' עַ 'ל' נַ 'פְ ֵ
אשׁי ֵתּיבוֹת ִאיז "נַ עַ ל" ,אוּן ִדי סוֹפֵ י
ָר ֵ
ימ ְט ִריָ א ַ"רע"ָ ,דאס
ֵתּיבוֹת ִאיז בְּ גִ ַ
ֵמיינְ ט "נַ עַ ל ַרע"ַ ,א ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִשׁי,
ָדאס ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף ֶדעם וָ ואס ֶדער
פּוּרי
ער ֵציילְ ט ִ)ס ִ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ֶד ְ

עז

פר˘˙ כי ˙˘‡

קוּמט אוּנְ ז ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן
ָדאס ְ
ַמ ֲח ִצית ַה ֶשׁ ֶקל ְמ ַר ֵמז זַ יין ,פוּן
ֵאיין זַ ייטֶ ,העָ ִשׁיר א יַ ְרבֶּ הֵ ,איינֶ ער
רוּחנִ יוּת ,עֶ ר
עוֹשׁר בְּ ֲ
וָ ואס ִאיז ַאן ֶ
ָהאט ַא ַסאִ מ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים
ישׁט
טוֹבִ ים ,עֶ ר זָ אל זִ י נִ ְ
ויסן ַאז
רוֹיס ַהאלְ ְטן ,נָ אר עֶ ר זָ אל וִ ְ
גְ ְ
עֶ ר ֶקען נָ אַ א ַריינְ כַ אפְּ ן ַא ַסאֶ מער.
ערע זַ ייט ,וְ ַה ַדּל
ָאבֶּ ער פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
א יַ ְמעִ יטֲ ,אפִ ילוּ ַאן
ישׁט
רוּחנִ יוּת ,זָ אל זִ י נִ ְ
ימאן בְּ ָ
ָא ִר ַ
ַהאלְ ְטן ַאזוֹי ְקלֵ יין ,נָ אר עֶ ר זָ אל
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
"מ ֲח ִצית ַה ֶשׁ ֶקל"ֲ ,אפִ ילוּ נָ אר ַא
ַא ַ
ַהאלְ בֶּ ע זַ אִ איז אוֹי זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב
ערפַ אר
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
זָ אלְ ְסטוּ זִ י זֵ ייעֶ ר פְ ֵרייעֶ ן ִמיט
טוּסט,
עדע ְקלֵ יינֶ ע זַ א וָ ואס דוּ ְ
יֶ ֶ
וַ וייל ֲאפִ ילוּ עֶ ס ִאיז נָ אר ַא ַהאלְ בֶּ ע
זַ אִ איז עֶ ס נָ אַ אלְ ס ָחשׁוּב בַּ יים
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
וייטער
אוּן ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט וַ ֶ
שׁוֹתיכֶ םִ ,די
לְ 'כַ פֵּ ר' עַ 'ל' נַ 'פְ ֵ
אשׁי ֵתּיבוֹת ִאיז "נַ עַ ל" ,אוּן ִדי סוֹפֵ י
ָר ֵ
ימ ְט ִריָ א ַ"רע"ָ ,דאס
ֵתּיבוֹת ִאיז בְּ גִ ַ
ֵמיינְ ט "נַ עַ ל ַרע"ַ ,א ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִשׁי,
ָדאס ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף ֶדעם וָ ואס ֶדער
פּוּרי
ער ֵציילְ ט ִ)ס ִ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ֶד ְ
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עח

בְּ ַה ְשׁגָּ ָחה פְּ ָר ִטיוּתֶ ,קען עֶ ר ַאלֶ עס
עמען ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר גֵ ייט
ארנֶ ֶ
פַ ְ
וייסט עֶ ר
ייטן ,וֵ ְ
וערע ַצ ְ
דוּרְ שׁוֶ ֶ
ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט זִ יכֶ ער
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ַאלֶ עס צוּם ְ

ַמ ֲע ִשׂיוֹת ַמ ֲע ֶשׂה ט'( :עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא
שׁוּס ֶטער ,עֶ ר פְ לֶ עגְ ט ַמאכְ ן
ַתּם ַא ְ
ְשׁוַ ואכֶ ע ִשׁיִ ,שׁיִ מיט ְד ֵריי עֶ ְקן,
ָאבֶּ ער עֶ ר ָהאט זִ י זֵ ייעֶ ר גֶ עפְ ֵרייט
ערנָ אִ איז עֶ ר
ִמיט ֶדעם ,אוּן ֶד ְ
וערן ַא ִמינִ ְיס ֶטער
עקוּמען צוּ וֶ ְ
ֶ
צוּגֶ
ארן.
ִאיבֶּ ער ַאלֶ ע ִמינִ ְיס ָט ְ

משׁה
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ֶ
עטן ֶדעם
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןַ :ה ְר ֵאנִ י נָ א ֶאת כְּ ב ֶֹד,
ֵאייבֶּ ְ
עהן ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט
ִאי וִ ויל גְ לַ יי זֶ ְ
גוּטןָ ,האט
ער ְשׁ ֶטער צוּם ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ עזָ אגְ ט:
ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט זַ יין" ,וַ וייל וִ וי
"דאס ֶקען נִ ְ
ָ
לַ אנְ ג ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ עבְּ ט ,מוּז עֶ ר
ָהאבְּ ן ַא בְּ ִח ָירה ,עֶ ר זָ אל ֶקענֶ ען
אוֹיסוֶ ועלְ ן צוּ גְ לֵ ייבְּ ן ַאז
ְ
ַאלֵ יינְ ס
ער ְשׁ ֶטער.
ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ

ָדאס ִאיז ֶדער פָּ סוּק אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז,
"נַ עַ ל ַרע"ֲ ,אפִ ילוּ אוֹיבּ
בוֹדת ַה ֵשׁם זֶ עט אוֹיס וִ וי ַא
ַדיין ֲע ַ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִשׁיַ ,א ִשׁיִ מיט ְד ֵריי
ישׁט ַקיין ַטעַ ם ,אוֹיבּ
עֶ ְקן ,עֶ ס ָהאט נִ ְ
ועסט זִ י פְ ֵרייעֶ ן ִמיט
ָאבֶּ ער דוּ וֶ ְ
ועסטוּ צוּם סוֹף זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
ֶדעם ,וֶ ְ
זַ יין ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ע ִאיד.
ימן ג(
תּוֹרה כִּ י ִת ָשׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ית ֶאת ֲאח ָֹרי וּפָ נַ י א יֵ ָראוּ,
וְ ָר ִא ָ
עהן פוּן
ועסט נָ אר זֶ ְ
דוּ וֶ ְ
אוּנְ ְטןָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז נָ אכְ ֶדעם
צוּריקַ ,אז ַאלֶ עס
עהן אוֹיף ִ
ועסטוּ זֶ ְ
וֶ ְ
אראוֹיס
ִאיז גֶ עוֶ וען גוּטָ ,אבֶּ ער פוּן פָ ְ
עהן ַא ַסאָ מאל
אוֹיסזֶ ְ
ְ
וֶ ועט עֶ ס
ארפְ ן
ועסט זִ יַ ד ְ
ְשׁלֶ עכְ ט ,אוּן דוּ וֶ ְ
אר ְקן ִמיט ֱאמוּנָ ה ,צוּ גְ לֵ ייבְּ ן
ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט זִ יכֶ ער
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ַאלֶ עס צוּם ְ

וַ ֲה ִסר ִֹתי ֶאת כַּ פִּ י וְ ָר ִא ָית ֶאת ֲאח ָֹרי
וּפָ נַ י א יֵ ָראוֶּ ,דער
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
ֵאייבֶּ ְ
עהן פוּן
ועסט ִמיר זֶ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,דוּ וֶ ְ
ֶ
ארנְ ט,
ישׁט פוּן פָ ְ
אוּנְ ְטן אוּן נִ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט
אִ ,ס ָימן ר"נ( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
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ַמ ֲע ִשׂיוֹת ַמ ֲע ֶשׂה ט'( :עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא
שׁוּס ֶטער ,עֶ ר פְ לֶ עגְ ט ַמאכְ ן
ַתּם ַא ְ
ְשׁוַ ואכֶ ע ִשׁיִ ,שׁיִ מיט ְד ֵריי עֶ ְקן,
ָאבֶּ ער עֶ ר ָהאט זִ י זֵ ייעֶ ר גֶ עפְ ֵרייט
ערנָ אִ איז עֶ ר
ִמיט ֶדעם ,אוּן ֶד ְ
וערן ַא ִמינִ ְיס ֶטער
עקוּמען צוּ וֶ ְ
ֶ
צוּגֶ
ארן.
ִאיבֶּ ער ַאלֶ ע ִמינִ ְיס ָט ְ
ָדאס ִאיז ֶדער פָּ סוּק אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז,
"נַ עַ ל ַרע"ֲ ,אפִ ילוּ אוֹיבּ
בוֹדת ַה ֵשׁם זֶ עט אוֹיס וִ וי ַא
ַדיין ֲע ַ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִשׁיַ ,א ִשׁיִ מיט ְד ֵריי
ישׁט ַקיין ַטעַ ם ,אוֹיבּ
עֶ ְקן ,עֶ ס ָהאט נִ ְ
ועסט זִ י פְ ֵרייעֶ ן ִמיט
ָאבֶּ ער דוּ וֶ ְ
ועסטוּ צוּם סוֹף זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
ֶדעם ,וֶ ְ
זַ יין ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ע ִאיד.
ימן ג(
תּוֹרה כִּ י ִת ָשׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וַ ֲה ִסר ִֹתי ֶאת כַּ פִּ י וְ ָר ִא ָית ֶאת ֲאח ָֹרי
וּפָ נַ י א יֵ ָראוֶּ ,דער
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
ֵאייבֶּ ְ
עהן פוּן
ועסט ִמיר זֶ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,דוּ וֶ ְ
ֶ
ארנְ ט,
ישׁט פוּן פָ ְ
אוּנְ ְטן אוּן נִ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט
אִ ,ס ָימן ר"נ( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ

פר˘˙ כי ˙˘‡

ימן ח(
תּוֹרה כִּ י ִת ָשׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

עח

פר˘˙ כי ˙˘‡

בְּ ַה ְשׁגָּ ָחה פְּ ָר ִטיוּתֶ ,קען עֶ ר ַאלֶ עס
עמען ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר גֵ ייט
ארנֶ ֶ
פַ ְ
וייסט עֶ ר
ייטן ,וֵ ְ
וערע ַצ ְ
דוּרְ שׁוֶ ֶ
ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט זִ יכֶ ער
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ַאלֶ עס צוּם ְ
משׁה
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ֶ
עטן ֶדעם
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןַ :ה ְר ֵאנִ י נָ א ֶאת כְּ ב ֶֹד,
ֵאייבֶּ ְ
עהן ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט
ִאי וִ ויל גְ לַ יי זֶ ְ
גוּטןָ ,האט
ער ְשׁ ֶטער צוּם ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ עזָ אגְ ט:
ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט זַ יין" ,וַ וייל וִ וי
"דאס ֶקען נִ ְ
ָ
לַ אנְ ג ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ עבְּ ט ,מוּז עֶ ר
ָהאבְּ ן ַא בְּ ִח ָירה ,עֶ ר זָ אל ֶקענֶ ען
אוֹיסוֶ ועלְ ן צוּ גְ לֵ ייבְּ ן ַאז
ְ
ַאלֵ יינְ ס
ער ְשׁ ֶטער.
ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ית ֶאת ֲאח ָֹרי וּפָ נַ י א יֵ ָראוּ,
וְ ָר ִא ָ
עהן פוּן
ועסט נָ אר זֶ ְ
דוּ וֶ ְ
אוּנְ ְטןָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז נָ אכְ ֶדעם
צוּריקַ ,אז ַאלֶ עס
עהן אוֹיף ִ
ועסטוּ זֶ ְ
וֶ ְ
אראוֹיס
ִאיז גֶ עוֶ וען גוּטָ ,אבֶּ ער פוּן פָ ְ
עהן ַא ַסאָ מאל
אוֹיסזֶ ְ
ְ
וֶ ועט עֶ ס
ארפְ ן
ועסט זִ יַ ד ְ
ְשׁלֶ עכְ ט ,אוּן דוּ וֶ ְ
אר ְקן ִמיט ֱאמוּנָ ה ,צוּ גְ לֵ ייבְּ ן
ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט זִ יכֶ ער
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ַאלֶ עס צוּם ְ
ימן ח(
תּוֹרה כִּ י ִת ָשׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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עח

בְּ ַה ְשׁגָּ ָחה פְּ ָר ִטיוּתֶ ,קען עֶ ר ַאלֶ עס
עמען ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר גֵ ייט
ארנֶ ֶ
פַ ְ
וייסט עֶ ר
ייטן ,וֵ ְ
וערע ַצ ְ
דוּרְ שׁוֶ ֶ
ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט זִ יכֶ ער
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ַאלֶ עס צוּם ְ

ַמ ֲע ִשׂיוֹת ַמ ֲע ֶשׂה ט'( :עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא
שׁוּס ֶטער ,עֶ ר פְ לֶ עגְ ט ַמאכְ ן
ַתּם ַא ְ
ְשׁוַ ואכֶ ע ִשׁיִ ,שׁיִ מיט ְד ֵריי עֶ ְקן,
ָאבֶּ ער עֶ ר ָהאט זִ י זֵ ייעֶ ר גֶ עפְ ֵרייט
ערנָ אִ איז עֶ ר
ִמיט ֶדעם ,אוּן ֶד ְ
וערן ַא ִמינִ ְיס ֶטער
עקוּמען צוּ וֶ ְ
ֶ
צוּגֶ
ארן.
ִאיבֶּ ער ַאלֶ ע ִמינִ ְיס ָט ְ

משׁה
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ֶ
עטן ֶדעם
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןַ :ה ְר ֵאנִ י נָ א ֶאת כְּ ב ֶֹד,
ֵאייבֶּ ְ
עהן ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט
ִאי וִ ויל גְ לַ יי זֶ ְ
גוּטןָ ,האט
ער ְשׁ ֶטער צוּם ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ עזָ אגְ ט:
ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט זַ יין" ,וַ וייל וִ וי
"דאס ֶקען נִ ְ
ָ
לַ אנְ ג ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ עבְּ ט ,מוּז עֶ ר
ָהאבְּ ן ַא בְּ ִח ָירה ,עֶ ר זָ אל ֶקענֶ ען
אוֹיסוֶ ועלְ ן צוּ גְ לֵ ייבְּ ן ַאז
ְ
ַאלֵ יינְ ס
ער ְשׁ ֶטער.
ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ

ָדאס ִאיז ֶדער פָּ סוּק אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז,
"נַ עַ ל ַרע"ֲ ,אפִ ילוּ אוֹיבּ
בוֹדת ַה ֵשׁם זֶ עט אוֹיס וִ וי ַא
ַדיין ֲע ַ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִשׁיַ ,א ִשׁיִ מיט ְד ֵריי
ישׁט ַקיין ַטעַ ם ,אוֹיבּ
עֶ ְקן ,עֶ ס ָהאט נִ ְ
ועסט זִ י פְ ֵרייעֶ ן ִמיט
ָאבֶּ ער דוּ וֶ ְ
ועסטוּ צוּם סוֹף זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
ֶדעם ,וֶ ְ
זַ יין ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ע ִאיד.
ימן ג(
תּוֹרה כִּ י ִת ָשׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ית ֶאת ֲאח ָֹרי וּפָ נַ י א יֵ ָראוּ,
וְ ָר ִא ָ
עהן פוּן
ועסט נָ אר זֶ ְ
דוּ וֶ ְ
אוּנְ ְטןָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז נָ אכְ ֶדעם
צוּריקַ ,אז ַאלֶ עס
עהן אוֹיף ִ
ועסטוּ זֶ ְ
וֶ ְ
אראוֹיס
ִאיז גֶ עוֶ וען גוּטָ ,אבֶּ ער פוּן פָ ְ
עהן ַא ַסאָ מאל
אוֹיסזֶ ְ
ְ
וֶ ועט עֶ ס
ארפְ ן
ועסט זִ יַ ד ְ
ְשׁלֶ עכְ ט ,אוּן דוּ וֶ ְ
אר ְקן ִמיט ֱאמוּנָ ה ,צוּ גְ לֵ ייבְּ ן
ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט זִ יכֶ ער
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ַאלֶ עס צוּם ְ

וַ ֲה ִסר ִֹתי ֶאת כַּ פִּ י וְ ָר ִא ָית ֶאת ֲאח ָֹרי
וּפָ נַ י א יֵ ָראוֶּ ,דער
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
ֵאייבֶּ ְ
עהן פוּן
ועסט ִמיר זֶ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,דוּ וֶ ְ
ֶ
ארנְ ט,
ישׁט פוּן פָ ְ
אוּנְ ְטן אוּן נִ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט
אִ ,ס ָימן ר"נ( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
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ַמ ֲע ִשׂיוֹת ַמ ֲע ֶשׂה ט'( :עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא
שׁוּס ֶטער ,עֶ ר פְ לֶ עגְ ט ַמאכְ ן
ַתּם ַא ְ
ְשׁוַ ואכֶ ע ִשׁיִ ,שׁיִ מיט ְד ֵריי עֶ ְקן,
ָאבֶּ ער עֶ ר ָהאט זִ י זֵ ייעֶ ר גֶ עפְ ֵרייט
ערנָ אִ איז עֶ ר
ִמיט ֶדעם ,אוּן ֶד ְ
וערן ַא ִמינִ ְיס ֶטער
עקוּמען צוּ וֶ ְ
ֶ
צוּגֶ
ארן.
ִאיבֶּ ער ַאלֶ ע ִמינִ ְיס ָט ְ
ָדאס ִאיז ֶדער פָּ סוּק אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז,
"נַ עַ ל ַרע"ֲ ,אפִ ילוּ אוֹיבּ
בוֹדת ַה ֵשׁם זֶ עט אוֹיס וִ וי ַא
ַדיין ֲע ַ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִשׁיַ ,א ִשׁיִ מיט ְד ֵריי
ישׁט ַקיין ַטעַ ם ,אוֹיבּ
עֶ ְקן ,עֶ ס ָהאט נִ ְ
ועסט זִ י פְ ֵרייעֶ ן ִמיט
ָאבֶּ ער דוּ וֶ ְ
ועסטוּ צוּם סוֹף זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
ֶדעם ,וֶ ְ
זַ יין ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ע ִאיד.
ימן ג(
תּוֹרה כִּ י ִת ָשׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וַ ֲה ִסר ִֹתי ֶאת כַּ פִּ י וְ ָר ִא ָית ֶאת ֲאח ָֹרי
וּפָ נַ י א יֵ ָראוֶּ ,דער
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
ֵאייבֶּ ְ
עהן פוּן
ועסט ִמיר זֶ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,דוּ וֶ ְ
ֶ
ארנְ ט,
ישׁט פוּן פָ ְ
אוּנְ ְטן אוּן נִ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט
אִ ,ס ָימן ר"נ( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ

פר˘˙ כי ˙˘‡

ימן ח(
תּוֹרה כִּ י ִת ָשׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

עח

פר˘˙ כי ˙˘‡

בְּ ַה ְשׁגָּ ָחה פְּ ָר ִטיוּתֶ ,קען עֶ ר ַאלֶ עס
עמען ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר גֵ ייט
ארנֶ ֶ
פַ ְ
וייסט עֶ ר
ייטן ,וֵ ְ
וערע ַצ ְ
דוּרְ שׁוֶ ֶ
ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט זִ יכֶ ער
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ַאלֶ עס צוּם ְ
משׁה
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ֶ
עטן ֶדעם
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןַ :ה ְר ֵאנִ י נָ א ֶאת כְּ ב ֶֹד,
ֵאייבֶּ ְ
עהן ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט
ִאי וִ ויל גְ לַ יי זֶ ְ
גוּטןָ ,האט
ער ְשׁ ֶטער צוּם ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ עזָ אגְ ט:
ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט זַ יין" ,וַ וייל וִ וי
"דאס ֶקען נִ ְ
ָ
לַ אנְ ג ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ עבְּ ט ,מוּז עֶ ר
ָהאבְּ ן ַא בְּ ִח ָירה ,עֶ ר זָ אל ֶקענֶ ען
אוֹיסוֶ ועלְ ן צוּ גְ לֵ ייבְּ ן ַאז
ְ
ַאלֵ יינְ ס
ער ְשׁ ֶטער.
ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ית ֶאת ֲאח ָֹרי וּפָ נַ י א יֵ ָראוּ,
וְ ָר ִא ָ
עהן פוּן
ועסט נָ אר זֶ ְ
דוּ וֶ ְ
אוּנְ ְטןָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז נָ אכְ ֶדעם
צוּריקַ ,אז ַאלֶ עס
עהן אוֹיף ִ
ועסטוּ זֶ ְ
וֶ ְ
אראוֹיס
ִאיז גֶ עוֶ וען גוּטָ ,אבֶּ ער פוּן פָ ְ
עהן ַא ַסאָ מאל
אוֹיסזֶ ְ
ְ
וֶ ועט עֶ ס
ארפְ ן
ועסט זִ יַ ד ְ
ְשׁלֶ עכְ ט ,אוּן דוּ וֶ ְ
אר ְקן ִמיט ֱאמוּנָ ה ,צוּ גְ לֵ ייבְּ ן
ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט זִ יכֶ ער
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
ַאלֶ עס צוּם ְ
ימן ח(
תּוֹרה כִּ י ִת ָשׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

עט

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

פר˘˙ וי˜‰ל

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ַ ּי ¿˜ ≈‰ל
שה בְ ַצלְ ֵאל וְ ָא ֳהלִ ָיאב וְ כֹל
וְ עָ ָ ׂ
ִאישׁ ֲחכַ ם לֵ ב ,בְּ ַצלְ ֵאל אוּן
עמאכְ ט
אמען גֶ ַ
ָא ֳהלִ ָיאב ָהאבְּ ן צוּזַ ֶ
ֶדעם ִמ ְשׁכָּ ן .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ֶדער
עציעֶ ל
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ְספֶּ ִ
ֵאייבֶּ ְ
ענוּמען פוּן ִדי ְצוֵ ויי ְשׁבָ ִטים,
גֶ ֶ
הוּדה וָ ואס ִאיז
בְּ ַצלְ ֵאל פוּן ֵשׁבֶ ט יְ ָ
ִדי ָחשׁוּבְ ְ'ס ֶטע ֵשׁבֶ ט ,אוּן ָא ֳהלִ ָיאב
פוּן ֵשׁבֶ ט ָדן וָ ואס ִאיז ַא ְשׁוַ ואכֶ ער
ֵשׁבֶ ט ,כְּ ֵדי צוּ וַ וייזְ ן ַאז בַּ יים
עדער ֵאיינִ יג.
ער ְשׁ ְטן ִאיז יֶ ֶ
ֵאייבֶּ ְ

ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ זוּכְ ן
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ַאזַ א ַצ ִדיק וָ ואס ֶקען
ִאין ִאים ַא ַריינְ ַשׁיינֶ ען ַאז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים אוֹי לִ יבּ,
ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּם
אוּן ַאז עֶ ר ֶקען אוֹיֶ ר ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימן ג(
תּוֹרה וַ יּ ְַק ֵהל ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

עט

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ַ ּי ¿˜ ≈‰ל

עקוּמען צוּ
ֶ
ערפַ אר וֶ וען עֶ ס ִאיז גֶ
ֶד ְ
בּוֹיעֶ ן ֶדעם ִמ ְשׁכָּ ן וָ ואס
עדער
בְּ ֶרענְ גְ ט ַה ְשׁ ָר ַאת ַה ְשׁכִ ינָ הַ ,אז יֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
זָ אל וִ ְ
וישׁן אוּנְ ז ,עֶ ר ִאיז בַּ יי אוּנְ ז,
רוּהט ְצוִ ְ
ְ
נֶ עבְּ ן אוּנְ ז ,אוּן ִמיט אוּנְ זָ ,האט ֶמען
גֶ עמוּזְ ט ָהאבְּ ןַ ,אזֶ עלְ כֶ ע ַצ ִד ִיקים
וָ ואס ָהאבְּ ן ִדי ְצוֵ ויי זַ אכְ ן ,פוּן ֵאיין
זַ ייט זֶ ענֶ ען זֵ יי זֵ ייעֶ ר נָ אנְ ט צוּם
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ֶקענֶ ען וַ וייזְ ן
ֵאייבֶּ ְ
עס ְטן ַצ ִדיקַ ,אז עֶ ר ֶקען זַ יין
ארן גְ ֶר ְ
פַ ְ
ערע
עסער ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
נָ א גְ ֶר ֶ
זַ ייט ֶקענֶ ען זֵ יי זִ יַ א ָראפְּ לָ אזְ ן
צוּ ִדי ְשׁוַ ואכְ ְס ֶטע ְשׁבָ ִטים ,צוּם
ְשׁוַ ואכְ ְס ְטן ִאיד ,אוּן ִאים וַ וייזְ ן ַאז
ער ְשׁ ְטן,
עֶ ר ִאיז אוֹי נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
וארט צוּ
ער ְשׁ ֶטער וַ ְ
אוּן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערן זַ יין קוֹל.
ֶה ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ס"ח(ֶ :דער עִ ָיקר ְשׁלֵ ימוּת
פוּן ַא ַצ ִדיק ִאיז ,וֶ וען פוּן ֵאיין זַ ייט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
ִאיז עֶ ר נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערע זַ ייט ֶקען עֶ ר זִ י
פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ַא ָראפְּ לָ אזְ ן צוּם ְשׁוַ ואכְ ְס ְטן ִאיד,
ִאים אוֹי אוֹיפְ ֵהייבְּ ן ,אוּן ִאים
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
וַ וייזְ ן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִאים אוֹי לִ יבּ ,אוּן ַאז עֶ ר ֶקען אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
צוּקוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ

פר˘˙ וי˜‰ל

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ַ ּי ¿˜ ≈‰ל
שה בְ ַצלְ ֵאל וְ ָא ֳהלִ ָיאב וְ כֹל
וְ עָ ָ ׂ
ִאישׁ ֲחכַ ם לֵ ב ,בְּ ַצלְ ֵאל אוּן
עמאכְ ט
אמען גֶ ַ
ָא ֳהלִ ָיאב ָהאבְּ ן צוּזַ ֶ
ֶדעם ִמ ְשׁכָּ ן .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ֶדער
עציעֶ ל
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ְספֶּ ִ
ֵאייבֶּ ְ
ענוּמען פוּן ִדי ְצוֵ ויי ְשׁבָ ִטים,
גֶ ֶ
הוּדה וָ ואס ִאיז
בְּ ַצלְ ֵאל פוּן ֵשׁבֶ ט יְ ָ
ִדי ָחשׁוּבְ ְ'ס ֶטע ֵשׁבֶ ט ,אוּן ָא ֳהלִ ָיאב
פוּן ֵשׁבֶ ט ָדן וָ ואס ִאיז ַא ְשׁוַ ואכֶ ער
ֵשׁבֶ ט ,כְּ ֵדי צוּ וַ וייזְ ן ַאז בַּ יים
עדער ֵאיינִ יג.
ער ְשׁ ְטן ִאיז יֶ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ס"ח(ֶ :דער עִ ָיקר ְשׁלֵ ימוּת
פוּן ַא ַצ ִדיק ִאיז ,וֶ וען פוּן ֵאיין זַ ייט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
ִאיז עֶ ר נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערע זַ ייט ֶקען עֶ ר זִ י
פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ַא ָראפְּ לָ אזְ ן צוּם ְשׁוַ ואכְ ְס ְטן ִאיד,
ִאים אוֹי אוֹיפְ ֵהייבְּ ן ,אוּן ִאים
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
וַ וייזְ ן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִאים אוֹי לִ יבּ ,אוּן ַאז עֶ ר ֶקען אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
צוּקוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ

עט

פר˘˙ וי˜‰ל

עקוּמען צוּ
ֶ
ערפַ אר וֶ וען עֶ ס ִאיז גֶ
ֶד ְ
בּוֹיעֶ ן ֶדעם ִמ ְשׁכָּ ן וָ ואס
עדער
בְּ ֶרענְ גְ ט ַה ְשׁ ָר ַאת ַה ְשׁכִ ינָ הַ ,אז יֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
זָ אל וִ ְ
וישׁן אוּנְ ז ,עֶ ר ִאיז בַּ יי אוּנְ ז,
רוּהט ְצוִ ְ
ְ
נֶ עבְּ ן אוּנְ ז ,אוּן ִמיט אוּנְ זָ ,האט ֶמען
גֶ עמוּזְ ט ָהאבְּ ןַ ,אזֶ עלְ כֶ ע ַצ ִד ִיקים
וָ ואס ָהאבְּ ן ִדי ְצוֵ ויי זַ אכְ ן ,פוּן ֵאיין
זַ ייט זֶ ענֶ ען זֵ יי זֵ ייעֶ ר נָ אנְ ט צוּם
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ֶקענֶ ען וַ וייזְ ן
ֵאייבֶּ ְ
עס ְטן ַצ ִדיקַ ,אז עֶ ר ֶקען זַ יין
ארן גְ ֶר ְ
פַ ְ
ערע
עסער ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
נָ א גְ ֶר ֶ
זַ ייט ֶקענֶ ען זֵ יי זִ יַ א ָראפְּ לָ אזְ ן
צוּ ִדי ְשׁוַ ואכְ ְס ֶטע ְשׁבָ ִטים ,צוּם
ְשׁוַ ואכְ ְס ְטן ִאיד ,אוּן ִאים וַ וייזְ ן ַאז
ער ְשׁ ְטן,
עֶ ר ִאיז אוֹי נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
וארט צוּ
ער ְשׁ ֶטער וַ ְ
אוּן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערן זַ יין קוֹל.
ֶה ְ

שה בְ ַצלְ ֵאל וְ ָא ֳהלִ ָיאב וְ כֹל
וְ עָ ָ ׂ
ִאישׁ ֲחכַ ם לֵ ב ,בְּ ַצלְ ֵאל אוּן
עמאכְ ט
אמען גֶ ַ
ָא ֳהלִ ָיאב ָהאבְּ ן צוּזַ ֶ
ֶדעם ִמ ְשׁכָּ ן .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ֶדער
עציעֶ ל
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ְספֶּ ִ
ֵאייבֶּ ְ
ענוּמען פוּן ִדי ְצוֵ ויי ְשׁבָ ִטים,
גֶ ֶ
הוּדה וָ ואס ִאיז
בְּ ַצלְ ֵאל פוּן ֵשׁבֶ ט יְ ָ
ִדי ָחשׁוּבְ ְ'ס ֶטע ֵשׁבֶ ט ,אוּן ָא ֳהלִ ָיאב
פוּן ֵשׁבֶ ט ָדן וָ ואס ִאיז ַא ְשׁוַ ואכֶ ער
ֵשׁבֶ ט ,כְּ ֵדי צוּ וַ וייזְ ן ַאז בַּ יים
עדער ֵאיינִ יג.
ער ְשׁ ְטן ִאיז יֶ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ס"ח(ֶ :דער עִ ָיקר ְשׁלֵ ימוּת
פוּן ַא ַצ ִדיק ִאיז ,וֶ וען פוּן ֵאיין זַ ייט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
ִאיז עֶ ר נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערע זַ ייט ֶקען עֶ ר זִ י
פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ַא ָראפְּ לָ אזְ ן צוּם ְשׁוַ ואכְ ְס ְטן ִאיד,
ִאים אוֹי אוֹיפְ ֵהייבְּ ן ,אוּן ִאים
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
וַ וייזְ ן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִאים אוֹי לִ יבּ ,אוּן ַאז עֶ ר ֶקען אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
צוּקוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ

ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ זוּכְ ן
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ַאזַ א ַצ ִדיק וָ ואס ֶקען
ִאין ִאים ַא ַריינְ ַשׁיינֶ ען ַאז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים אוֹי לִ יבּ,
ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּם
אוּן ַאז עֶ ר ֶקען אוֹיֶ ר ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימן ג(
תּוֹרה וַ יּ ְַק ֵהל ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

עט

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰
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עקוּמען צוּ
ֶ
ערפַ אר וֶ וען עֶ ס ִאיז גֶ
ֶד ְ
בּוֹיעֶ ן ֶדעם ִמ ְשׁכָּ ן וָ ואס
עדער
בְּ ֶרענְ גְ ט ַה ְשׁ ָר ַאת ַה ְשׁכִ ינָ הַ ,אז יֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
זָ אל וִ ְ
וישׁן אוּנְ ז ,עֶ ר ִאיז בַּ יי אוּנְ ז,
רוּהט ְצוִ ְ
ְ
נֶ עבְּ ן אוּנְ ז ,אוּן ִמיט אוּנְ זָ ,האט ֶמען
גֶ עמוּזְ ט ָהאבְּ ןַ ,אזֶ עלְ כֶ ע ַצ ִד ִיקים
וָ ואס ָהאבְּ ן ִדי ְצוֵ ויי זַ אכְ ן ,פוּן ֵאיין
זַ ייט זֶ ענֶ ען זֵ יי זֵ ייעֶ ר נָ אנְ ט צוּם
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ֶקענֶ ען וַ וייזְ ן
ֵאייבֶּ ְ
עס ְטן ַצ ִדיקַ ,אז עֶ ר ֶקען זַ יין
ארן גְ ֶר ְ
פַ ְ
ערע
עסער ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
נָ א גְ ֶר ֶ
זַ ייט ֶקענֶ ען זֵ יי זִ יַ א ָראפְּ לָ אזְ ן
צוּ ִדי ְשׁוַ ואכְ ְס ֶטע ְשׁבָ ִטים ,צוּם
ְשׁוַ ואכְ ְס ְטן ִאיד ,אוּן ִאים וַ וייזְ ן ַאז
ער ְשׁ ְטן,
עֶ ר ִאיז אוֹי נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
וארט צוּ
ער ְשׁ ֶטער וַ ְ
אוּן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערן זַ יין קוֹל.
ֶה ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ זוּכְ ן
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ַאזַ א ַצ ִדיק וָ ואס ֶקען
ִאין ִאים ַא ַריינְ ַשׁיינֶ ען ַאז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים אוֹי לִ יבּ,
ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּם
אוּן ַאז עֶ ר ֶקען אוֹיֶ ר ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימן ג(
תּוֹרה וַ יּ ְַק ֵהל ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

שה בְ ַצלְ ֵאל וְ ָא ֳהלִ ָיאב וְ כֹל
וְ עָ ָ ׂ
ִאישׁ ֲחכַ ם לֵ ב ,בְּ ַצלְ ֵאל אוּן
עמאכְ ט
אמען גֶ ַ
ָא ֳהלִ ָיאב ָהאבְּ ן צוּזַ ֶ
ֶדעם ִמ ְשׁכָּ ן .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ֶדער
עציעֶ ל
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ְספֶּ ִ
ֵאייבֶּ ְ
ענוּמען פוּן ִדי ְצוֵ ויי ְשׁבָ ִטים,
גֶ ֶ
הוּדה וָ ואס ִאיז
בְּ ַצלְ ֵאל פוּן ֵשׁבֶ ט יְ ָ
ִדי ָחשׁוּבְ ְ'ס ֶטע ֵשׁבֶ ט ,אוּן ָא ֳהלִ ָיאב
פוּן ֵשׁבֶ ט ָדן וָ ואס ִאיז ַא ְשׁוַ ואכֶ ער
ֵשׁבֶ ט ,כְּ ֵדי צוּ וַ וייזְ ן ַאז בַּ יים
עדער ֵאיינִ יג.
ער ְשׁ ְטן ִאיז יֶ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ס"ח(ֶ :דער עִ ָיקר ְשׁלֵ ימוּת
פוּן ַא ַצ ִדיק ִאיז ,וֶ וען פוּן ֵאיין זַ ייט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
ִאיז עֶ ר נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערע זַ ייט ֶקען עֶ ר זִ י
פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ַא ָראפְּ לָ אזְ ן צוּם ְשׁוַ ואכְ ְס ְטן ִאיד,
ִאים אוֹי אוֹיפְ ֵהייבְּ ן ,אוּן ִאים
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
וַ וייזְ ן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִאים אוֹי לִ יבּ ,אוּן ַאז עֶ ר ֶקען אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
צוּקוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ

עקוּמען צוּ
ֶ
ערפַ אר וֶ וען עֶ ס ִאיז גֶ
ֶד ְ
בּוֹיעֶ ן ֶדעם ִמ ְשׁכָּ ן וָ ואס
עדער
בְּ ֶרענְ גְ ט ַה ְשׁ ָר ַאת ַה ְשׁכִ ינָ הַ ,אז יֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
זָ אל וִ ְ
וישׁן אוּנְ ז ,עֶ ר ִאיז בַּ יי אוּנְ ז,
רוּהט ְצוִ ְ
ְ
נֶ עבְּ ן אוּנְ ז ,אוּן ִמיט אוּנְ זָ ,האט ֶמען
גֶ עמוּזְ ט ָהאבְּ ןַ ,אזֶ עלְ כֶ ע ַצ ִד ִיקים
וָ ואס ָהאבְּ ן ִדי ְצוֵ ויי זַ אכְ ן ,פוּן ֵאיין
זַ ייט זֶ ענֶ ען זֵ יי זֵ ייעֶ ר נָ אנְ ט צוּם
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ֶקענֶ ען וַ וייזְ ן
ֵאייבֶּ ְ
עס ְטן ַצ ִדיקַ ,אז עֶ ר ֶקען זַ יין
ארן גְ ֶר ְ
פַ ְ
ערע
עסער ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
נָ א גְ ֶר ֶ
זַ ייט ֶקענֶ ען זֵ יי זִ יַ א ָראפְּ לָ אזְ ן
צוּ ִדי ְשׁוַ ואכְ ְס ֶטע ְשׁבָ ִטים ,צוּם
ְשׁוַ ואכְ ְס ְטן ִאיד ,אוּן ִאים וַ וייזְ ן ַאז
ער ְשׁ ְטן,
עֶ ר ִאיז אוֹי נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
וארט צוּ
ער ְשׁ ֶטער וַ ְ
אוּן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערן זַ יין קוֹל.
ֶה ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ זוּכְ ן
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ַאזַ א ַצ ִדיק וָ ואס ֶקען
ִאין ִאים ַא ַריינְ ַשׁיינֶ ען ַאז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים אוֹי לִ יבּ,
ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּם
אוּן ַאז עֶ ר ֶקען אוֹיֶ ר ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימן ג(
תּוֹרה וַ יּ ְַק ֵהל ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

פ
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וַ יְ כַ ס ֶהעָ נָ ן ֶאת א ֶֹהל מוֹעֵ ד וּכְ בוֹד
ה' ָמלֵ א ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןַ ,א
עקט ֶדעם א ֶֹהל
אד ְ
וָ ואלְ ְקן ָהאט בַּ ֶ
מוֹעֵ ד ,אוּן ִדי ִמ ְשׁכָּ ן ִאיז פִ יל
יטן כָּ בוֹד פוּנֶ עם
וארן ִמ ְ
גֶ עוָ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יְ כַ ס
ֶהעָ נָ ן ֶאת א ֶֹהל מוֹעֵ דַ ,א
עקט ֶדעם ִמ ְשׁכָּ ן,
אד ְ
וָ ואלְ ְקן ָהאט בַּ ֶ
ער ְשׁ ֶטער
ִדי ִמ ְשׁכָּ ן וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארט
ארט ,וֶ וען ֶמען וִ ויל ָד ְ
רוּהט ָד ְ
ְ
עקט
אד ְ
וערט עֶ ס בַּ ֶ
קוּמען וֶ ְ
ָאנְ ֶ
עהט אוֹיס
ִמיט ַא וָ ואלְ ְקן ,עֶ ס זֶ ְ
וארץ אוּן טוּנְ ְקלָ ,אבֶּ ער ֶמען
ְשׁוַ ְ
עדענְ ֶקעןַ ,אז וּכְ בוֹד ה' ָמלֵ א
ארף גֶ ֶ
ַד ְ
ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןַ ,אז בֶּ ֱא ֶמת ִאיז ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
ארט.
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ יינְ ס ָד ְ
עה ְסט ַאז עֶ ס
ערפַ אר וֶ וען דוּ זֶ ְ
ֶד ְ
וארץ אוּן
ִאיז ִדיר ְשׁוַ ְ
ישׁט
עה ְסט נִ ְ
ארוָ ואלְ ְקנְ ט ,דוּ זֶ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ְקלָ אר ִדי וֶ ועג ,גֵ יי צוּם ֵאייבֶּ ְ
ועסטוּ
ֶרעד זִ י אוֹיס צוּ ִאים וֶ ְ
גוּטע
וערן ִמיט ַאלֶ ע ֶ
עהאלְ פְ ן וֶ ְ
גֶ ָ
זַ אכְ ן.

ער ְשׁ ֶטער וִ ויל
ָאבֶּ ער ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָדא יָ א ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
ערפַ אר
קוּמען צוּ ִאים ,אוּן ֶד ְ
צוּריק ֶ
ִ

ימן ג'(
קּוּדי ִס ָ
תּוֹרה פִּ ֵ
)זֹאת ַה ָ

פ
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ער ְשׁ ֶטער
אהאלְ ט זִ יֶ דער ֵאייבֶּ ְ
בַּ ַ
ַאלֵ יינְ ס אוּנְ ֶטער ִדי ְשׁ ֶטערוּנְ גֶ ען,
ַאז אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ֵמיינְ ט עֶ ס
ת'דיגֶ ,קען עֶ ר צוּבְּ ֶרעכְ ן ַאלֶ ע
ֱא ֶמ ִ
רוֹיסער ַצ ִדיק.
ְמנִ יעוֹת אוּן זַ יין ַא גְ ֶ

יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קט"ו( :וֶ וען ַא
ֲ
ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן ִדינֶ ען ֶדעם
קוּמט ִדי ִמ ַידת ַה ִדין
ער ְשׁ ְטןְ ,
ֵאייבֶּ ְ
ארף ְשׁוֶ וער
אוּן זָ אגְ ט ַאז ֶמען ַד ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ,וַ וייל וִ וי ִאיז עֶ ר
ַמאכְ ן פַ ְ
ארוָ ואס ָהאט
עצט? פַ ְ
גֶ עוֶ וען בִּ יז יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט גֶ ִ
עֶ ר נִ ְ
ערפַ אר מוּז ֶדער
עצט? אוּן ֶד ְ
בִּ יז יֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער אוּנְ ֶטער ְשׁ ֶטעלְ ן
ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ְמנִ יעוֹתְ ,שׁ ֶטערוּנְ גֶ ען,
פַ ְ
ישׁט גֵ יין ַאזוֹי
ַאז עֶ ס זָ אל ִאים נִ ְ
גְ ִרינְ ג.
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וַ יְ כַ ס ֶהעָ נָ ן ֶאת א ֶֹהל מוֹעֵ ד וּכְ בוֹד
ה' ָמלֵ א ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןַ ,א
עקט ֶדעם א ֶֹהל
אד ְ
וָ ואלְ ְקן ָהאט בַּ ֶ
מוֹעֵ ד ,אוּן ִדי ִמ ְשׁכָּ ן ִאיז פִ יל
יטן כָּ בוֹד פוּנֶ עם
וארן ִמ ְ
גֶ עוָ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קט"ו( :וֶ וען ַא
ֲ
ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן ִדינֶ ען ֶדעם
קוּמט ִדי ִמ ַידת ַה ִדין
ער ְשׁ ְטןְ ,
ֵאייבֶּ ְ
ארף ְשׁוֶ וער
אוּן זָ אגְ ט ַאז ֶמען ַד ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ,וַ וייל וִ וי ִאיז עֶ ר
ַמאכְ ן פַ ְ
ארוָ ואס ָהאט
עצט? פַ ְ
גֶ עוֶ וען בִּ יז יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט גֶ ִ
עֶ ר נִ ְ
ערפַ אר מוּז ֶדער
עצט? אוּן ֶד ְ
בִּ יז יֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער אוּנְ ֶטער ְשׁ ֶטעלְ ן
ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ְמנִ יעוֹתְ ,שׁ ֶטערוּנְ גֶ ען,
פַ ְ
ישׁט גֵ יין ַאזוֹי
ַאז עֶ ס זָ אל ִאים נִ ְ
גְ ִרינְ ג.
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל
ָאבֶּ ער ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָדא יָ א ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
ערפַ אר
קוּמען צוּ ִאים ,אוּן ֶד ְ
צוּריק ֶ
ִ

פ

פר˘˙ פ˜ו„י

וַ יְ כַ ס ֶהעָ נָ ן ֶאת א ֶֹהל מוֹעֵ ד וּכְ בוֹד
ה' ָמלֵ א ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןַ ,א
עקט ֶדעם א ֶֹהל
אד ְ
וָ ואלְ ְקן ָהאט בַּ ֶ
מוֹעֵ ד ,אוּן ִדי ִמ ְשׁכָּ ן ִאיז פִ יל
יטן כָּ בוֹד פוּנֶ עם
וארן ִמ ְ
גֶ עוָ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ער ְשׁ ֶטער
אהאלְ ט זִ יֶ דער ֵאייבֶּ ְ
בַּ ַ
ַאלֵ יינְ ס אוּנְ ֶטער ִדי ְשׁ ֶטערוּנְ גֶ ען,
ַאז אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ֵמיינְ ט עֶ ס
ת'דיגֶ ,קען עֶ ר צוּבְּ ֶרעכְ ן ַאלֶ ע
ֱא ֶמ ִ
רוֹיסער ַצ ִדיק.
ְמנִ יעוֹת אוּן זַ יין ַא גְ ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יְ כַ ס
ֶהעָ נָ ן ֶאת א ֶֹהל מוֹעֵ דַ ,א
עקט ֶדעם ִמ ְשׁכָּ ן,
אד ְ
וָ ואלְ ְקן ָהאט בַּ ֶ
ער ְשׁ ֶטער
ִדי ִמ ְשׁכָּ ן וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארט
ארט ,וֶ וען ֶמען וִ ויל ָד ְ
רוּהט ָד ְ
ְ
עקט
אד ְ
וערט עֶ ס בַּ ֶ
קוּמען וֶ ְ
ָאנְ ֶ
עהט אוֹיס
ִמיט ַא וָ ואלְ ְקן ,עֶ ס זֶ ְ
וארץ אוּן טוּנְ ְקלָ ,אבֶּ ער ֶמען
ְשׁוַ ְ
עדענְ ֶקעןַ ,אז וּכְ בוֹד ה' ָמלֵ א
ארף גֶ ֶ
ַד ְ
ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןַ ,אז בֶּ ֱא ֶמת ִאיז ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
ארט.
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ יינְ ס ָד ְ

יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קט"ו( :וֶ וען ַא
ֲ
ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן ִדינֶ ען ֶדעם
קוּמט ִדי ִמ ַידת ַה ִדין
ער ְשׁ ְטןְ ,
ֵאייבֶּ ְ
ארף ְשׁוֶ וער
אוּן זָ אגְ ט ַאז ֶמען ַד ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ,וַ וייל וִ וי ִאיז עֶ ר
ַמאכְ ן פַ ְ
ארוָ ואס ָהאט
עצט? פַ ְ
גֶ עוֶ וען בִּ יז יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט גֶ ִ
עֶ ר נִ ְ
ערפַ אר מוּז ֶדער
עצט? אוּן ֶד ְ
בִּ יז יֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער אוּנְ ֶטער ְשׁ ֶטעלְ ן
ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ְמנִ יעוֹתְ ,שׁ ֶטערוּנְ גֶ ען,
פַ ְ
ישׁט גֵ יין ַאזוֹי
ַאז עֶ ס זָ אל ִאים נִ ְ
גְ ִרינְ ג.

עה ְסט ַאז עֶ ס
ערפַ אר וֶ וען דוּ זֶ ְ
ֶד ְ
וארץ אוּן
ִאיז ִדיר ְשׁוַ ְ
ישׁט
עה ְסט נִ ְ
ארוָ ואלְ ְקנְ ט ,דוּ זֶ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ְקלָ אר ִדי וֶ ועג ,גֵ יי צוּם ֵאייבֶּ ְ
ועסטוּ
ֶרעד זִ י אוֹיס צוּ ִאים וֶ ְ
גוּטע
וערן ִמיט ַאלֶ ע ֶ
עהאלְ פְ ן וֶ ְ
גֶ ָ
זַ אכְ ן.

ער ְשׁ ֶטער וִ ויל
ָאבֶּ ער ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָדא יָ א ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
ערפַ אר
קוּמען צוּ ִאים ,אוּן ֶד ְ
צוּריק ֶ
ִ

ימן ג'(
קּוּדי ִס ָ
תּוֹרה פִּ ֵ
)זֹאת ַה ָ
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ער ְשׁ ֶטער
אהאלְ ט זִ יֶ דער ֵאייבֶּ ְ
בַּ ַ
ַאלֵ יינְ ס אוּנְ ֶטער ִדי ְשׁ ֶטערוּנְ גֶ ען,
ַאז אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ֵמיינְ ט עֶ ס
ת'דיגֶ ,קען עֶ ר צוּבְּ ֶרעכְ ן ַאלֶ ע
ֱא ֶמ ִ
רוֹיסער ַצ ִדיק.
ְמנִ יעוֹת אוּן זַ יין ַא גְ ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יְ כַ ס
ֶהעָ נָ ן ֶאת א ֶֹהל מוֹעֵ דַ ,א
עקט ֶדעם ִמ ְשׁכָּ ן,
אד ְ
וָ ואלְ ְקן ָהאט בַּ ֶ
ער ְשׁ ֶטער
ִדי ִמ ְשׁכָּ ן וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארט
ארט ,וֶ וען ֶמען וִ ויל ָד ְ
רוּהט ָד ְ
ְ
עקט
אד ְ
וערט עֶ ס בַּ ֶ
קוּמען וֶ ְ
ָאנְ ֶ
עהט אוֹיס
ִמיט ַא וָ ואלְ ְקן ,עֶ ס זֶ ְ
וארץ אוּן טוּנְ ְקלָ ,אבֶּ ער ֶמען
ְשׁוַ ְ
עדענְ ֶקעןַ ,אז וּכְ בוֹד ה' ָמלֵ א
ארף גֶ ֶ
ַד ְ
ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןַ ,אז בֶּ ֱא ֶמת ִאיז ֶדער
ארט.
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ יינְ ס ָד ְ
ֵאייבֶּ ְ
עה ְסט ַאז עֶ ס
ערפַ אר וֶ וען דוּ זֶ ְ
ֶד ְ
וארץ אוּן
ִאיז ִדיר ְשׁוַ ְ
ישׁט
עה ְסט נִ ְ
ארוָ ואלְ ְקנְ ט ,דוּ זֶ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ְקלָ אר ִדי וֶ ועג ,גֵ יי צוּם ֵאייבֶּ ְ
ועסטוּ
ֶרעד זִ י אוֹיס צוּ ִאים וֶ ְ
גוּטע
וערן ִמיט ַאלֶ ע ֶ
עהאלְ פְ ן וֶ ְ
גֶ ָ
זַ אכְ ן.
ימן ג'(
קּוּדי ִס ָ
תּוֹרה פִּ ֵ
)זֹאת ַה ָ

וַ יְ כַ ס ֶהעָ נָ ן ֶאת א ֶֹהל מוֹעֵ ד וּכְ בוֹד
ה' ָמלֵ א ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןַ ,א
עקט ֶדעם א ֶֹהל
אד ְ
וָ ואלְ ְקן ָהאט בַּ ֶ
מוֹעֵ ד ,אוּן ִדי ִמ ְשׁכָּ ן ִאיז פִ יל
יטן כָּ בוֹד פוּנֶ עם
וארן ִמ ְ
גֶ עוָ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קט"ו( :וֶ וען ַא
ֲ
ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן ִדינֶ ען ֶדעם
קוּמט ִדי ִמ ַידת ַה ִדין
ער ְשׁ ְטןְ ,
ֵאייבֶּ ְ
ארף ְשׁוֶ וער
אוּן זָ אגְ ט ַאז ֶמען ַד ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ,וַ וייל וִ וי ִאיז עֶ ר
ַמאכְ ן פַ ְ
ארוָ ואס ָהאט
עצט? פַ ְ
גֶ עוֶ וען בִּ יז יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט גֶ ִ
עֶ ר נִ ְ
ערפַ אר מוּז ֶדער
עצט? אוּן ֶד ְ
בִּ יז יֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער אוּנְ ֶטער ְשׁ ֶטעלְ ן
ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ְמנִ יעוֹתְ ,שׁ ֶטערוּנְ גֶ ען,
פַ ְ
ישׁט גֵ יין ַאזוֹי
ַאז עֶ ס זָ אל ִאים נִ ְ
גְ ִרינְ ג.
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל
ָאבֶּ ער ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָדא יָ א ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
ערפַ אר
קוּמען צוּ ִאים ,אוּן ֶד ְ
צוּריק ֶ
ִ

ער ְשׁ ֶטער
אהאלְ ט זִ יֶ דער ֵאייבֶּ ְ
בַּ ַ
ַאלֵ יינְ ס אוּנְ ֶטער ִדי ְשׁ ֶטערוּנְ גֶ ען,
ַאז אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ֵמיינְ ט עֶ ס
ת'דיגֶ ,קען עֶ ר צוּבְּ ֶרעכְ ן ַאלֶ ע
ֱא ֶמ ִ
רוֹיסער ַצ ִדיק.
ְמנִ יעוֹת אוּן זַ יין ַא גְ ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יְ כַ ס
ֶהעָ נָ ן ֶאת א ֶֹהל מוֹעֵ דַ ,א
עקט ֶדעם ִמ ְשׁכָּ ן,
אד ְ
וָ ואלְ ְקן ָהאט בַּ ֶ
ער ְשׁ ֶטער
ִדי ִמ ְשׁכָּ ן וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארט
ארט ,וֶ וען ֶמען וִ ויל ָד ְ
רוּהט ָד ְ
ְ
עקט
אד ְ
וערט עֶ ס בַּ ֶ
קוּמען וֶ ְ
ָאנְ ֶ
עהט אוֹיס
ִמיט ַא וָ ואלְ ְקן ,עֶ ס זֶ ְ
וארץ אוּן טוּנְ ְקלָ ,אבֶּ ער ֶמען
ְשׁוַ ְ
עדענְ ֶקעןַ ,אז וּכְ בוֹד ה' ָמלֵ א
ארף גֶ ֶ
ַד ְ
ֶאת ַה ִּמ ׁ ְש ָּכןַ ,אז בֶּ ֱא ֶמת ִאיז ֶדער
ארט.
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ יינְ ס ָד ְ
ֵאייבֶּ ְ
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משׁה וַ יְ ַדבֵּ ר ה' ֵאלָ יו
וַ יִּ ְק ָרא ֶאל ֶ
ֵמא ֶֹהל מוֹעֵ ד לֵ אמֹרַ ,ר ִשׁ"י
זָ אגְ ט ַאז ֶדער קוֹל ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,נָ אר עֶ ר
ִדי אוֹיעֶ ְרן פוּן ֶ
ערט ,אוּן ַאלֶ ע ִא ְידן
עה ְ
ָהאט עֶ ס גֶ ֶ
ערט.
עה ְ
ישׁט גֶ ֶ
ָהאבְּ ן עֶ ס נִ ְ

ימן א(
תּוֹרה וַ יִ ְק ָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וארט
משׁהָ .דאס וָ ְ
ֶ
וַ יִּ ְק ָרא ֶאל
"וַ יִּ ְק ָרא" ְשׁ ֵטייט ִמיט ַא
ְקלֵ יינֶ ע ַאלֶ ף.

ָדאס ֵמיינְ ט ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
צוּלֵ ייגְ ן ָקאפּ ,וֶ ועט עֶ ר
אסירוּנְ גֶ ען
ער ְקן ,וִ וי ַאלֶ ע פַּ ִ
אמ ְ
בַּ ֶ
אס ְירן ַארוּם ִאים ,זֶ ענֶ ען
וָ ואס פַּ ִ
ער ְשׁ ְטן צוּ ִאים,
ְר ָמזִ ים פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
וַ וייל ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ְירט ָדאִ די וֶ ועלְ טַ ,מאכְ ט ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ְר ָמזִ ים
ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשִׁ ,אים ְמ ַק ֵרב צוּ זַ יין צוּ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער רוּפְ ט צוּם
ִאיםֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֶמענְ ְטשׁ" :קוּם צוּ ִמיר" ֶ"רעד צוּ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט לִ יבּ
ִמיר" ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדן ַמ ָצב ,אוּן וִ ויל
עדן ִאיד ִאין יֶ ְ
יֶ ְ
ִאים נָ אר ְמ ַק ֵרב זַ יין צוּ זִ י ,אוּן ִאים
ֶהעלְ פְ ן.

מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז
ר"נ( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער,
ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
סּוּריםֵ ,סיי
ישׁט ַקיין יִ ִ
ָהאט עֶ ר נִ ְ
סוּרים ָהאט עֶ ר זִ יכֶ ער
ישׁע יִ ִ
ייס ִט ֶ
גֵ ְ
וייסט ַאז ַאלֶ עס
ישׁט ,וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
נִ ְ
גוּטן,
ער ְשׁ ֶטער צוּם ְ
פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
סוּרים וָ ואס
ישׁע יִ ִ
אוּן ֲאפִ ילוּ פִ יזִ ֶ
ָדאס מוּז ֶמען פִ ילְ ןִ ,איז עֶ ס ָאבֶּ ער
אוֹיַ א ַסא גְ ִרינְ גֶ ער ,וַ וייל לְ ַמ ֲע ֶשׂה
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ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יִּ ְק ָרא
ער ְשׁ ֶטער
משׁהֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֶאל ֶ
דוּר
עדן ִאידְ ,
רוּפְ ט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג צוּ יֶ ְ
ִדי ְר ָמזִ ים וָ ואס עֶ ר ִשׁ ְיקט ִאים ,אוּן
אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ לֵ ייגְ ט צוּ ָקאפּ
עמאלְ ְטס וַ יְ ַדבֵּ ר ה' ֵאלָ יו,
ערצוֶּ ,ד ָ
ֶד ְ
וייטער
ער ְשׁ ֶטער וַ ֶ
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּ ִאים ,אוּן ִאים ְמ ַק ֵרב זַ יין.
ֶר ְ

מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר לוֹיט
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א(ַ :א
יקוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּקען אוֹיף ִדי
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶ
ִאיד ַד ְ
עדע זַ א.
ֵשׂכֶ ל פוּן יֶ ֶ

פר˘˙ וי˜ר‡

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ּ ƒי ¿˜ ָר‡
משׁה וַ יְ ַדבֵּ ר ה' ֵאלָ יו
וַ יִּ ְק ָרא ֶאל ֶ
ֵמא ֶֹהל מוֹעֵ ד לֵ אמֹרַ ,ר ִשׁ"י
זָ אגְ ט ַאז ֶדער קוֹל ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,נָ אר עֶ ר
ִדי אוֹיעֶ ְרן פוּן ֶ
ערט ,אוּן ַאלֶ ע ִא ְידן
עה ְ
ָהאט עֶ ס גֶ ֶ
ערט.
עה ְ
ישׁט גֶ ֶ
ָהאבְּ ן עֶ ס נִ ְ
מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר לוֹיט
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א(ַ :א
יקוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּקען אוֹיף ִדי
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶ
ִאיד ַד ְ
עדע זַ א.
ֵשׂכֶ ל פוּן יֶ ֶ
ָדאס ֵמיינְ ט ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
צוּלֵ ייגְ ן ָקאפּ ,וֶ ועט עֶ ר
אסירוּנְ גֶ ען
ער ְקן ,וִ וי ַאלֶ ע פַּ ִ
אמ ְ
בַּ ֶ
אס ְירן ַארוּם ִאים ,זֶ ענֶ ען
וָ ואס פַּ ִ
ער ְשׁ ְטן צוּ ִאים,
ְר ָמזִ ים פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
וַ וייל ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ְירט ָדאִ די וֶ ועלְ טַ ,מאכְ ט ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ְר ָמזִ ים
ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשִׁ ,אים ְמ ַק ֵרב צוּ זַ יין צוּ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער רוּפְ ט צוּם
ִאיםֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֶמענְ ְטשׁ" :קוּם צוּ ִמיר" ֶ"רעד צוּ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט לִ יבּ
ִמיר" ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדן ַמ ָצב ,אוּן וִ ויל
עדן ִאיד ִאין יֶ ְ
יֶ ְ
ִאים נָ אר ְמ ַק ֵרב זַ יין צוּ זִ י ,אוּן ִאים
ֶהעלְ פְ ן.
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ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יִּ ְק ָרא
ער ְשׁ ֶטער
משׁהֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֶאל ֶ
דוּר
עדן ִאידְ ,
רוּפְ ט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג צוּ יֶ ְ
ִדי ְר ָמזִ ים וָ ואס עֶ ר ִשׁ ְיקט ִאים ,אוּן
אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ לֵ ייגְ ט צוּ ָקאפּ
עמאלְ ְטס וַ יְ ַדבֵּ ר ה' ֵאלָ יו,
ערצוֶּ ,ד ָ
ֶד ְ
וייטער
ער ְשׁ ֶטער וַ ֶ
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּ ִאים ,אוּן ִאים ְמ ַק ֵרב זַ יין.
ֶר ְ

משׁה וַ יְ ַדבֵּ ר ה' ֵאלָ יו
וַ יִּ ְק ָרא ֶאל ֶ
ֵמא ֶֹהל מוֹעֵ ד לֵ אמֹרַ ,ר ִשׁ"י
זָ אגְ ט ַאז ֶדער קוֹל ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,נָ אר עֶ ר
ִדי אוֹיעֶ ְרן פוּן ֶ
ערט ,אוּן ַאלֶ ע ִא ְידן
עה ְ
ָהאט עֶ ס גֶ ֶ
ערט.
עה ְ
ישׁט גֶ ֶ
ָהאבְּ ן עֶ ס נִ ְ
מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר לוֹיט
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א(ַ :א
יקוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּקען אוֹיף ִדי
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶ
ִאיד ַד ְ
עדע זַ א.
ֵשׂכֶ ל פוּן יֶ ֶ

ימן א(
תּוֹרה וַ יִ ְק ָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וארט
משׁהָ .דאס וָ ְ
ֶ
וַ יִּ ְק ָרא ֶאל
"וַ יִּ ְק ָרא" ְשׁ ֵטייט ִמיט ַא
ְקלֵ יינֶ ע ַאלֶ ף.

ָדאס ֵמיינְ ט ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
צוּלֵ ייגְ ן ָקאפּ ,וֶ ועט עֶ ר
אסירוּנְ גֶ ען
ער ְקן ,וִ וי ַאלֶ ע פַּ ִ
אמ ְ
בַּ ֶ
אס ְירן ַארוּם ִאים ,זֶ ענֶ ען
וָ ואס פַּ ִ
ער ְשׁ ְטן צוּ ִאים,
ְר ָמזִ ים פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
וַ וייל ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ְירט ָדאִ די וֶ ועלְ טַ ,מאכְ ט ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ְר ָמזִ ים
ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשִׁ ,אים ְמ ַק ֵרב צוּ זַ יין צוּ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער רוּפְ ט צוּם
ִאיםֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֶמענְ ְטשׁ" :קוּם צוּ ִמיר" ֶ"רעד צוּ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט לִ יבּ
ִמיר" ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדן ַמ ָצב ,אוּן וִ ויל
עדן ִאיד ִאין יֶ ְ
יֶ ְ
ִאים נָ אר ְמ ַק ֵרב זַ יין צוּ זִ י ,אוּן ִאים
ֶהעלְ פְ ן.

מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז
ר"נ( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער,
ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
סּוּריםֵ ,סיי
ישׁט ַקיין יִ ִ
ָהאט עֶ ר נִ ְ
סוּרים ָהאט עֶ ר זִ יכֶ ער
ישׁע יִ ִ
ייס ִט ֶ
גֵ ְ
וייסט ַאז ַאלֶ עס
ישׁט ,וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
נִ ְ
גוּטן,
ער ְשׁ ֶטער צוּם ְ
פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
סוּרים וָ ואס
ישׁע יִ ִ
אוּן ֲאפִ ילוּ פִ יזִ ֶ
ָדאס מוּז ֶמען פִ ילְ ןִ ,איז עֶ ס ָאבֶּ ער
אוֹיַ א ַסא גְ ִרינְ גֶ ער ,וַ וייל לְ ַמ ֲע ֶשׂה
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ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יִּ ְק ָרא
ער ְשׁ ֶטער
משׁהֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֶאל ֶ
דוּר
עדן ִאידְ ,
רוּפְ ט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג צוּ יֶ ְ
ִדי ְר ָמזִ ים וָ ואס עֶ ר ִשׁ ְיקט ִאים ,אוּן
אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ לֵ ייגְ ט צוּ ָקאפּ
עמאלְ ְטס וַ יְ ַדבֵּ ר ה' ֵאלָ יו,
ערצוֶּ ,ד ָ
ֶד ְ
וייטער
ער ְשׁ ֶטער וַ ֶ
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּ ִאים ,אוּן ִאים ְמ ַק ֵרב זַ יין.
ֶר ְ
ימן א(
תּוֹרה וַ יִ ְק ָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וארט
משׁהָ .דאס וָ ְ
ֶ
וַ יִּ ְק ָרא ֶאל
"וַ יִּ ְק ָרא" ְשׁ ֵטייט ִמיט ַא
ְקלֵ יינֶ ע ַאלֶ ף.
מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז
ר"נ( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער,
ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
סּוּריםֵ ,סיי
ישׁט ַקיין יִ ִ
ָהאט עֶ ר נִ ְ
סוּרים ָהאט עֶ ר זִ יכֶ ער
ישׁע יִ ִ
ייס ִט ֶ
גֵ ְ
וייסט ַאז ַאלֶ עס
ישׁט ,וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
נִ ְ
גוּטן,
ער ְשׁ ֶטער צוּם ְ
פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
סוּרים וָ ואס
ישׁע יִ ִ
אוּן ֲאפִ ילוּ פִ יזִ ֶ
ָדאס מוּז ֶמען פִ ילְ ןִ ,איז עֶ ס ָאבֶּ ער
אוֹיַ א ַסא גְ ִרינְ גֶ ער ,וַ וייל לְ ַמ ֲע ֶשׂה

משׁה וַ יְ ַדבֵּ ר ה' ֵאלָ יו
וַ יִּ ְק ָרא ֶאל ֶ
ֵמא ֶֹהל מוֹעֵ ד לֵ אמֹרַ ,ר ִשׁ"י
זָ אגְ ט ַאז ֶדער קוֹל ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,נָ אר עֶ ר
ִדי אוֹיעֶ ְרן פוּן ֶ
ערט ,אוּן ַאלֶ ע ִא ְידן
עה ְ
ָהאט עֶ ס גֶ ֶ
ערט.
עה ְ
ישׁט גֶ ֶ
ָהאבְּ ן עֶ ס נִ ְ
מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר לוֹיט
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א(ַ :א
יקוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּקען אוֹיף ִדי
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶ
ִאיד ַד ְ
עדע זַ א.
ֵשׂכֶ ל פוּן יֶ ֶ
ָדאס ֵמיינְ ט ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
צוּלֵ ייגְ ן ָקאפּ ,וֶ ועט עֶ ר
אסירוּנְ גֶ ען
ער ְקן ,וִ וי ַאלֶ ע פַּ ִ
אמ ְ
בַּ ֶ
אס ְירן ַארוּם ִאים ,זֶ ענֶ ען
וָ ואס פַּ ִ
ער ְשׁ ְטן צוּ ִאים,
ְר ָמזִ ים פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
וַ וייל ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ְירט ָדאִ די וֶ ועלְ טַ ,מאכְ ט ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ְר ָמזִ ים
ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשִׁ ,אים ְמ ַק ֵרב צוּ זַ יין צוּ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער רוּפְ ט צוּם
ִאיםֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֶמענְ ְטשׁ" :קוּם צוּ ִמיר" ֶ"רעד צוּ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט לִ יבּ
ִמיר" ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדן ַמ ָצב ,אוּן וִ ויל
עדן ִאיד ִאין יֶ ְ
יֶ ְ
ִאים נָ אר ְמ ַק ֵרב זַ יין צוּ זִ י ,אוּן ִאים
ֶהעלְ פְ ן.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יִּ ְק ָרא
ער ְשׁ ֶטער
משׁהֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֶאל ֶ
דוּר
עדן ִאידְ ,
רוּפְ ט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג צוּ יֶ ְ
ִדי ְר ָמזִ ים וָ ואס עֶ ר ִשׁ ְיקט ִאים ,אוּן
אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ לֵ ייגְ ט צוּ ָקאפּ
עמאלְ ְטס וַ יְ ַדבֵּ ר ה' ֵאלָ יו,
ערצוֶּ ,ד ָ
ֶד ְ
וייטער
ער ְשׁ ֶטער וַ ֶ
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּ ִאים ,אוּן ִאים ְמ ַק ֵרב זַ יין.
ֶר ְ
ימן א(
תּוֹרה וַ יִ ְק ָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

וארט
משׁהָ .דאס וָ ְ
ֶ
וַ יִּ ְק ָרא ֶאל
"וַ יִּ ְק ָרא" ְשׁ ֵטייט ִמיט ַא
ְקלֵ יינֶ ע ַאלֶ ף.
מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז
ר"נ( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער,
ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
סּוּריםֵ ,סיי
ישׁט ַקיין יִ ִ
ָהאט עֶ ר נִ ְ
סוּרים ָהאט עֶ ר זִ יכֶ ער
ישׁע יִ ִ
ייס ִט ֶ
גֵ ְ
וייסט ַאז ַאלֶ עס
ישׁט ,וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
נִ ְ
גוּטן,
ער ְשׁ ֶטער צוּם ְ
פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
סוּרים וָ ואס
ישׁע יִ ִ
אוּן ֲאפִ ילוּ פִ יזִ ֶ
ָדאס מוּז ֶמען פִ ילְ ןִ ,איז עֶ ס ָאבֶּ ער
אוֹיַ א ַסא גְ ִרינְ גֶ ער ,וַ וייל לְ ַמ ֲע ֶשׂה

פ„

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

פר˘˙ וי˜ר‡

ֶמען לֵ ייגְ ט ַא ַריין ֶדעם ַאלֶ ףָ ,דאס
"אלוּפוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם",
ֵמיינְ ט ֶדעם ֲ
עמאלְ ְטס ִאיז
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס "וַ יִ ְק ָרא"" ,עֶ ר ָהאט גֶ ערוּפְ ן",
ער ְשׁ ֶטער
וייסט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עֶ ר וֵ ְ
צוּריק צוּם
קוּמט ִ
רוּפְ ט ִאים ,אוּן עֶ ר ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

קוּמט אוֹי פוּנֶ עם
וייסט עֶ ר ַאז עֶ ס ְ
וֵ ְ
ער ְשׁ ְטן פַ אר זַ יין טוֹבָ ה.
ֵאייבֶּ ְ
וידער ֵאיינֶ ער וָ ואס ְט ַראכְ ט
וִ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
ישׁט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
נִ ְ
סוּרים,
קוּמט אוֹיף ִאים יִ ִ
וֶ וען עֶ ס ְ
וערט עֶ ר ִאינְ גַ אנְ ְצן צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן
וֶ ְ
ישׁט ִמיט וָ ואס זִ יְ מ ַחזֵ ק צוּ
ָהאט נִ ְ
זַ יין.

עהט
ערפַ אר וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זֶ ְ
ֶד ְ
ַאז עֶ ס גֵ ייט אוֹיף ִאים
ִאיבֶּ ער ָצרוֹתָ ,האט עֶ ר נָ אר ֵאיין
ער ְשׁ ְטן
עֵ ָצה ,צוּ גֵ יין צוּם ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּ ִאים אוֹיף ִדי
אוֹיס ֶר ְ
אוּן זִ יְ 
עמאלְ ְטס וֶ ועט
ֵאייגֶ ענֶ ע ְשׁפְּ ַראֶ ,ד ָ
עֶ ר ַארוֹיס גֵ יין פוּן ַאלֶ ע ָצרוֹת.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק" ,וַ יִ ָקר",
ָאן ִדי ַאלֶ ףֵ ,מיינְ ט "עֶ ס ָהאט
עט ָראפְ ן" ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
זִ י גֶ ְ
ֵמיינְ ט ַאז עֶ ס ְט ֶרעפְ ט זִ י זַ אכְ ן פוּן
ער ְשׁ ְטן,
זִ יַ אלֵ יינְ ס ָאן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסע ָצרוֹתָ ,אבֶּ ער וֶ וען
ָהאט עֶ ר גְ ֶ

ימן ב(
תּוֹרה וַ יִ ְק ָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

וידער ֵאיינֶ ער וָ ואס ְט ַראכְ ט
וִ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
ישׁט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
נִ ְ
סוּרים,
קוּמט אוֹיף ִאים יִ ִ
וֶ וען עֶ ס ְ
וערט עֶ ר ִאינְ גַ אנְ ְצן צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן
וֶ ְ
ישׁט ִמיט וָ ואס זִ יְ מ ַחזֵ ק צוּ
ָהאט נִ ְ
זַ יין.

פ„

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

קוּמט אוֹי פוּנֶ עם
וייסט עֶ ר ַאז עֶ ס ְ
וֵ ְ
ער ְשׁ ְטן פַ אר זַ יין טוֹבָ ה.
ֵאייבֶּ ְ
וידער ֵאיינֶ ער וָ ואס ְט ַראכְ ט
וִ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
ישׁט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
נִ ְ
סוּרים,
קוּמט אוֹיף ִאים יִ ִ
וֶ וען עֶ ס ְ
וערט עֶ ר ִאינְ גַ אנְ ְצן צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן
וֶ ְ
ישׁט ִמיט וָ ואס זִ יְ מ ַחזֵ ק צוּ
ָהאט נִ ְ
זַ יין.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק" ,וַ יִ ָקר",
ָאן ִדי ַאלֶ ףֵ ,מיינְ ט "עֶ ס ָהאט
עט ָראפְ ן" ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
זִ י גֶ ְ
ֵמיינְ ט ַאז עֶ ס ְט ֶרעפְ ט זִ י זַ אכְ ן פוּן
ער ְשׁ ְטן,
זִ יַ אלֵ יינְ ס ָאן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסע ָצרוֹתָ ,אבֶּ ער וֶ וען
ָהאט עֶ ר גְ ֶ

פר˘˙ וי˜ר‡

ֶמען לֵ ייגְ ט ַא ַריין ֶדעם ַאלֶ ףָ ,דאס
"אלוּפוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם",
ֵמיינְ ט ֶדעם ֲ
עמאלְ ְטס ִאיז
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס "וַ יִ ְק ָרא"" ,עֶ ר ָהאט גֶ ערוּפְ ן",
ער ְשׁ ֶטער
וייסט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עֶ ר וֵ ְ
צוּריק צוּם
קוּמט ִ
רוּפְ ט ִאים ,אוּן עֶ ר ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
עהט
ערפַ אר וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זֶ ְ
ֶד ְ
ַאז עֶ ס גֵ ייט אוֹיף ִאים
ִאיבֶּ ער ָצרוֹתָ ,האט עֶ ר נָ אר ֵאיין
ער ְשׁ ְטן
עֵ ָצה ,צוּ גֵ יין צוּם ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּ ִאים אוֹיף ִדי
אוֹיס ֶר ְ
אוּן זִ יְ 
עמאלְ ְטס וֶ ועט
ֵאייגֶ ענֶ ע ְשׁפְּ ַראֶ ,ד ָ
עֶ ר ַארוֹיס גֵ יין פוּן ַאלֶ ע ָצרוֹת.
ימן ב(
תּוֹרה וַ יִ ְק ָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַˆו
ַצו ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת בָּ נָ יו לֵ אמֹר .זָ אגְ ט
ַר ִשׁ"י ֵאין ַצו ֶאלָ א לָ שׁוֹן זִ ירוּז,
ִמיַ ד וּלְ דוֹרוֹתָ ,א ַמר ֶרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן:
יוֹתר ָצ ִריַ הכָּ תוּב לְ זָ ֵרז בְּ ָמקוֹם
בְּ ֵ
ֶשׁיֵ שׁ בּוֹ ִח ָסרוֹן כִּ יס.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ

עהט
ערפַ אר וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זֶ ְ
ֶד ְ
ַאז עֶ ס גֵ ייט אוֹיף ִאים
ִאיבֶּ ער ָצרוֹתָ ,האט עֶ ר נָ אר ֵאיין
ער ְשׁ ְטן
עֵ ָצה ,צוּ גֵ יין צוּם ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּ ִאים אוֹיף ִדי
אוֹיס ֶר ְ
אוּן זִ יְ 
עמאלְ ְטס וֶ ועט
ֵאייגֶ ענֶ ע ְשׁפְּ ַראֶ ,ד ָ
עֶ ר ַארוֹיס גֵ יין פוּן ַאלֶ ע ָצרוֹת.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק" ,וַ יִ ָקר",
ָאן ִדי ַאלֶ ףֵ ,מיינְ ט "עֶ ס ָהאט
עט ָראפְ ן" ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
זִ י גֶ ְ
ֵמיינְ ט ַאז עֶ ס ְט ֶרעפְ ט זִ י זַ אכְ ן פוּן
ער ְשׁ ְטן,
זִ יַ אלֵ יינְ ס ָאן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסע ָצרוֹתָ ,אבֶּ ער וֶ וען
ָהאט עֶ ר גְ ֶ

ימן ב(
תּוֹרה וַ יִ ְק ָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַˆו

ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"א( :כְּ ֵדי ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
ער ְשׁ ְטן,
ֶקענֶ ען ְשׁפִּ ְירן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
קוֹדם ֵהיילִ יגְ ן זַ יינֶ ע זִ יבְּ ן
ארף עֶ ר ֶ
ַד ְ
לֶ עכְ ט אוֹיפְ 'ן פָּ נִ ים ,וָ ואס ָדאס
זֶ ענֶ עןִ :די ְצוֵ ויי אוֹיגְ ןְ ,צוֵ ויי אוֹיעֶ ְרן,
ְצוֵ ויי נָ אז לֶ עכֶ ער ,אוּן ִדי מוֹיל ,עֶ ר
גוּטע
זָ אל זֵ יי ַאלֶ ע נִ ְיצן נָ אר אוֹיף ֶ
ישׁט אוֹיף וָ ואס ֶמען
זַ אכְ ן ,אוּן נִ ְ
ישׁט.
ָטאר נִ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ

ֶמען לֵ ייגְ ט ַא ַריין ֶדעם ַאלֶ ףָ ,דאס
"אלוּפוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם",
ֵמיינְ ט ֶדעם ֲ
עמאלְ ְטס ִאיז
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס "וַ יִ ְק ָרא"" ,עֶ ר ָהאט גֶ ערוּפְ ן",
ער ְשׁ ֶטער
וייסט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עֶ ר וֵ ְ
צוּריק צוּם
קוּמט ִ
רוּפְ ט ִאים ,אוּן עֶ ר ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

קוּמט אוֹי פוּנֶ עם
וייסט עֶ ר ַאז עֶ ס ְ
וֵ ְ
ער ְשׁ ְטן פַ אר זַ יין טוֹבָ ה.
ֵאייבֶּ ְ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַˆו
ַצו ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת בָּ נָ יו לֵ אמֹר .זָ אגְ ט
ַר ִשׁ"י ֵאין ַצו ֶאלָ א לָ שׁוֹן זִ ירוּז,
ִמיַ ד וּלְ דוֹרוֹתָ ,א ַמר ֶרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן:
יוֹתר ָצ ִריַ הכָּ תוּב לְ זָ ֵרז בְּ ָמקוֹם
בְּ ֵ
ֶשׁיֵ שׁ בּוֹ ִח ָסרוֹן כִּ יס.

פ„
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ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"א( :כְּ ֵדי ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
ער ְשׁ ְטן,
ֶקענֶ ען ְשׁפִּ ְירן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
קוֹדם ֵהיילִ יגְ ן זַ יינֶ ע זִ יבְּ ן
ארף עֶ ר ֶ
ַד ְ
לֶ עכְ ט אוֹיפְ 'ן פָּ נִ ים ,וָ ואס ָדאס
זֶ ענֶ עןִ :די ְצוֵ ויי אוֹיגְ ןְ ,צוֵ ויי אוֹיעֶ ְרן,
ְצוֵ ויי נָ אז לֶ עכֶ ער ,אוּן ִדי מוֹיל ,עֶ ר
גוּטע
זָ אל זֵ יי ַאלֶ ע נִ ְיצן נָ אר אוֹיף ֶ
ישׁט אוֹיף וָ ואס ֶמען
זַ אכְ ן ,אוּן נִ ְ
ישׁט.
ָטאר נִ ְ

ַצו ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת בָּ נָ יו לֵ אמֹר .זָ אגְ ט
ַר ִשׁ"י ֵאין ַצו ֶאלָ א לָ שׁוֹן זִ ירוּז,
ִמיַ ד וּלְ דוֹרוֹתָ ,א ַמר ֶרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן:
יוֹתר ָצ ִריַ הכָּ תוּב לְ זָ ֵרז בְּ ָמקוֹם
בְּ ֵ
ֶשׁיֵ שׁ בּוֹ ִח ָסרוֹן כִּ יס.

ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"א( :כְּ ֵדי ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
ער ְשׁ ְטן,
ֶקענֶ ען ְשׁפִּ ְירן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
קוֹדם ֵהיילִ יגְ ן זַ יינֶ ע זִ יבְּ ן
ארף עֶ ר ֶ
ַד ְ
לֶ עכְ ט אוֹיפְ 'ן פָּ נִ ים ,וָ ואס ָדאס
זֶ ענֶ עןִ :די ְצוֵ ויי אוֹיגְ ןְ ,צוֵ ויי אוֹיעֶ ְרן,
ְצוֵ ויי נָ אז לֶ עכֶ ער ,אוּן ִדי מוֹיל ,עֶ ר
גוּטע
זָ אל זֵ יי ַאלֶ ע נִ ְיצן נָ אר אוֹיף ֶ
ישׁט אוֹיף וָ ואס ֶמען
זַ אכְ ן ,אוּן נִ ְ
ישׁט.
ָטאר נִ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
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קוּמט אוֹי פוּנֶ עם
וייסט עֶ ר ַאז עֶ ס ְ
וֵ ְ
ער ְשׁ ְטן פַ אר זַ יין טוֹבָ ה.
ֵאייבֶּ ְ
וידער ֵאיינֶ ער וָ ואס ְט ַראכְ ט
וִ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
ישׁט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
נִ ְ
סוּרים,
קוּמט אוֹיף ִאים יִ ִ
וֶ וען עֶ ס ְ
וערט עֶ ר ִאינְ גַ אנְ ְצן צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן
וֶ ְ
ישׁט ִמיט וָ ואס זִ יְ מ ַחזֵ ק צוּ
ָהאט נִ ְ
זַ יין.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק" ,וַ יִ ָקר",
ָאן ִדי ַאלֶ ףֵ ,מיינְ ט "עֶ ס ָהאט
עט ָראפְ ן" ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
זִ י גֶ ְ
ֵמיינְ ט ַאז עֶ ס ְט ֶרעפְ ט זִ י זַ אכְ ן פוּן
ער ְשׁ ְטן,
זִ יַ אלֵ יינְ ס ָאן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסע ָצרוֹתָ ,אבֶּ ער וֶ וען
ָהאט עֶ ר גְ ֶ

פר˘˙ וי˜ר‡

ֶמען לֵ ייגְ ט ַא ַריין ֶדעם ַאלֶ ףָ ,דאס
"אלוּפוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם",
ֵמיינְ ט ֶדעם ֲ
עמאלְ ְטס ִאיז
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס "וַ יִ ְק ָרא"" ,עֶ ר ָהאט גֶ ערוּפְ ן",
ער ְשׁ ֶטער
וייסט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עֶ ר וֵ ְ
צוּריק צוּם
קוּמט ִ
רוּפְ ט ִאים ,אוּן עֶ ר ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
עהט
ערפַ אר וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זֶ ְ
ֶד ְ
ַאז עֶ ס גֵ ייט אוֹיף ִאים
ִאיבֶּ ער ָצרוֹתָ ,האט עֶ ר נָ אר ֵאיין
ער ְשׁ ְטן
עֵ ָצה ,צוּ גֵ יין צוּם ֵאייבֶּ ְ
עדן צוּ ִאים אוֹיף ִדי
אוֹיס ֶר ְ
אוּן זִ יְ 
עמאלְ ְטס וֶ ועט
ֵאייגֶ ענֶ ע ְשׁפְּ ַראֶ ,ד ָ
עֶ ר ַארוֹיס גֵ יין פוּן ַאלֶ ע ָצרוֹת.
ימן ב(
תּוֹרה וַ יִ ְק ָרא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַˆו
ַצו ֶאת ַא ֲהרֹן וְ ֶאת בָּ נָ יו לֵ אמֹר .זָ אגְ ט
ַר ִשׁ"י ֵאין ַצו ֶאלָ א לָ שׁוֹן זִ ירוּז,
ִמיַ ד וּלְ דוֹרוֹתָ ,א ַמר ֶרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן:
יוֹתר ָצ ִריַ הכָּ תוּב לְ זָ ֵרז בְּ ָמקוֹם
בְּ ֵ
ֶשׁיֵ שׁ בּוֹ ִח ָסרוֹן כִּ יס.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ

ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"א( :כְּ ֵדי ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
ער ְשׁ ְטן,
ֶקענֶ ען ְשׁפִּ ְירן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
קוֹדם ֵהיילִ יגְ ן זַ יינֶ ע זִ יבְּ ן
ארף עֶ ר ֶ
ַד ְ
לֶ עכְ ט אוֹיפְ 'ן פָּ נִ ים ,וָ ואס ָדאס
זֶ ענֶ עןִ :די ְצוֵ ויי אוֹיגְ ןְ ,צוֵ ויי אוֹיעֶ ְרן,
ְצוֵ ויי נָ אז לֶ עכֶ ער ,אוּן ִדי מוֹיל ,עֶ ר
גוּטע
זָ אל זֵ יי ַאלֶ ע נִ ְיצן נָ אר אוֹיף ֶ
ישׁט אוֹיף וָ ואס ֶמען
זַ אכְ ן ,אוּן נִ ְ
ישׁט.
ָטאר נִ ְ
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ערפַ אר
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ֶד ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עקל פַ אר ִדי
עשׁ ֶטעלְ ט ַא ֶד ְ
צוּגֶ ְ
ַאלֶ ע זַ אכְ ןַ ,אז ֶמען זָ אל זִ יֶ קענֶ ען
צוּריק ַהאלְ ְטן פוּן ֲעבֵ ירוֹתִ ,די אוֹיגְ ן
ִ
עקל וָ ואס ֶמען ֶקען גְ לַ יי
ָהאבְּ ן ַא ֶד ְ
צוּמאכְ ן וֶ וען עֶ ס ְ
ַ
קוּמט אוּנְ ֶטער
עהן.
ישׁט זֶ ְ
עֶ פֶּ עס וָ ואס ֶמען ָטאר נִ ְ

יוֹתר ָצ ִרי
ָדאס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,בְּ ֵ
ַהכָּ תוּב לְ זָ ֵרז בְּ ָמקוֹם ֶשׁיֵ שׁ בּוֹ
ִח ָסרוֹן כִּ יס ,בַּ יי ִדי נָ אז וָ ואס ָהאט
תּוֹרה
ארף ִדי ָ
עקלַ ,ד ְ
ישׁט ַקיין ֶד ְ
נִ ְ
וארענֶ עןַ ,אז ֶמען זָ אל ַא ַסא
ַא ַסא וָ ֶ
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז ֶמען זָ אל
וערן ִאין כַּ עַ ס ,נָ אר
ישׁט וֶ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
עהט
עשׁ ְ
עדענְ ֶקען ַאז וָ ואס עֶ ס גֶ ֶ
גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן פַ אר
ִאיז נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
זַ יין טוֹבָ ה.

ִדי אוֹיעֶ ְרן ,זָ אגְ ט ִדי גְ ָמ ָרא
ערס
ארוָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי פִ ינְ גֶ ְ
ה :(.פַ ְ
ערט עֶ פֶּ עס
ְשׁפִּ ִיציג? ַאז וֶ וען ֶמען ֶה ְ
ישׁט ,זָ אל ֶמען
וָ ואס ֶמען ָטאר נִ ְ
גְ לַ ייַ א ַריינְ לֵ ייגְ ן ִדי פִ ינְ גֶ ער ִאין
ארוָ ואס ָהאט
ִדי אוֹיעֶ ְרן ,אוּן פַ ְ
עמאכְ ט ִדי
ער ְשׁ ֶטער גֶ ַ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטע ֵחלֶ ק פוּן ִדי אוֹיעֶ ְרן
אוּנְ ֶט ְ
אר ְשׁ ָטאפְּ ן ִדי
וֵ ויי ?צוּ ֶקענֶ ען פַ ְ
קוּמט אוּנְ ֶטער ַא
אוֹיעֶ ְרן וֶ וען עֶ ס ְ
ערן.
ישׁט ֶה ְ
זַ א וָ ואס ֶמען ָטאר נִ ְ
)כְּ תוּבוֹת

ִדי

ימן א(
תּוֹרה ַצו ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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מוֹק ָדה עַ ל ַה ִמּזְ בֵּ ַח
ִהוא ָהעֹלָ ה עַ ל ְ
כָּ ל ַהלַּ יְ לָ הָ ,דאס ִאיז ִדי עוֹלָ ה
וָ ואס בְּ ֶרענְ ט אוֹיפְ 'ן ִמזְ בֵּ ַח ַא גַ אנְ ֶצע
נַ אכְ ט.
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט
ְ
ֶדער פָּ סוּק
אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן מ"ט( :יֶ ֶ
ִאיז ַא ְקלֵ יינֶ ע וֶ ועלְ ט ,אוּן ַאלֶ עס
עהן וֶ וען ֶדער
עשׁ ְ
וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ ֶ
אשׁאפְ ן ִדי
ער ְשׁ ֶטער ָהאט בַּ ַ
ֵאייבֶּ ְ
עדן
עהט אוֹי בַּ יי יֶ ְ
עשׁ ְ
וֶ ועלְ ט ,גֶ ֶ
ערפַ ארַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער
ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ֶד ְ
פָּ סוּק זָ אגְ טַ ,אז פוּן ָאנְ ֵהייבּ ִאיז ִדי
וֶ ועלְ ט גֶ עוֶ וען טוּנְ ְקל אוּן פִ ינְ ְס ֶטער,

)ע ָרכִ ין ט"ו(:
מוֹיל ,זָ אגְ ט ִדי גְ ָמ ָרא ֲ

ָהאט ְצוֵ ויי מוֹיעֶ ְרן ִדי ֵציין אוּן
ִדי לִ יפְּ ן.

ישׁט ַקיין
וידער ִדי נָ אז ָהאט נִ ְ
וִ ֶ
שׁוּם מוֹיעֶ רִ ,די נָ אז גֵ ייט
"חרוֹן ַאף" ,אוּן
ַארוֹיף אוֹיף כַּ עַ סֲ ,
עקלִ ,די ֶטבַ ע
ישׁט ַקיין ֶד ְ
ָדאס ָהאט נִ ְ
פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיזַ ,אז עֶ ר ֶרעגְ ט זִ י
זֵ ייעֶ ר ְשׁנֶ על אוֹיף ,וֶ וען עֶ פֶּ עס גֵ ייט
ישׁט וִ וי ַאזוֹי עֶ ר וִ ויל.
נִ ְ
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ערפַ אר
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ֶד ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עקל פַ אר ִדי
עשׁ ֶטעלְ ט ַא ֶד ְ
צוּגֶ ְ
ַאלֶ ע זַ אכְ ןַ ,אז ֶמען זָ אל זִ יֶ קענֶ ען
צוּריק ַהאלְ ְטן פוּן ֲעבֵ ירוֹתִ ,די אוֹיגְ ן
ִ
עקל וָ ואס ֶמען ֶקען גְ לַ יי
ָהאבְּ ן ַא ֶד ְ
צוּמאכְ ן וֶ וען עֶ ס ְ
ַ
קוּמט אוּנְ ֶטער
עהן.
ישׁט זֶ ְ
עֶ פֶּ עס וָ ואס ֶמען ָטאר נִ ְ
ִדי אוֹיעֶ ְרן ,זָ אגְ ט ִדי גְ ָמ ָרא
ערס
ארוָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי פִ ינְ גֶ ְ
ה :(.פַ ְ
ערט עֶ פֶּ עס
ְשׁפִּ ִיציג? ַאז וֶ וען ֶמען ֶה ְ
ישׁט ,זָ אל ֶמען
וָ ואס ֶמען ָטאר נִ ְ
גְ לַ ייַ א ַריינְ לֵ ייגְ ן ִדי פִ ינְ גֶ ער ִאין
ארוָ ואס ָהאט
ִדי אוֹיעֶ ְרן ,אוּן פַ ְ
עמאכְ ט ִדי
ער ְשׁ ֶטער גֶ ַ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטע ֵחלֶ ק פוּן ִדי אוֹיעֶ ְרן
אוּנְ ֶט ְ
אר ְשׁ ָטאפְּ ן ִדי
וֵ ויי ?צוּ ֶקענֶ ען פַ ְ
קוּמט אוּנְ ֶטער ַא
אוֹיעֶ ְרן וֶ וען עֶ ס ְ
ערן.
ישׁט ֶה ְ
זַ א וָ ואס ֶמען ָטאר נִ ְ
)כְּ תוּבוֹת

ִדי

)ע ָרכִ ין ט"ו(:
מוֹיל ,זָ אגְ ט ִדי גְ ָמ ָרא ֲ

ָהאט ְצוֵ ויי מוֹיעֶ ְרן ִדי ֵציין אוּן
ִדי לִ יפְּ ן.

ישׁט ַקיין
וידער ִדי נָ אז ָהאט נִ ְ
וִ ֶ
שׁוּם מוֹיעֶ רִ ,די נָ אז גֵ ייט
"חרוֹן ַאף" ,אוּן
ַארוֹיף אוֹיף כַּ עַ סֲ ,
עקלִ ,די ֶטבַ ע
ישׁט ַקיין ֶד ְ
ָדאס ָהאט נִ ְ
פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיזַ ,אז עֶ ר ֶרעגְ ט זִ י
זֵ ייעֶ ר ְשׁנֶ על אוֹיף ,וֶ וען עֶ פֶּ עס גֵ ייט
ישׁט וִ וי ַאזוֹי עֶ ר וִ ויל.
נִ ְ
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ערפַ אר
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ֶד ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עקל פַ אר ִדי
עשׁ ֶטעלְ ט ַא ֶד ְ
צוּגֶ ְ
ַאלֶ ע זַ אכְ ןַ ,אז ֶמען זָ אל זִ יֶ קענֶ ען
צוּריק ַהאלְ ְטן פוּן ֲעבֵ ירוֹתִ ,די אוֹיגְ ן
ִ
עקל וָ ואס ֶמען ֶקען גְ לַ יי
ָהאבְּ ן ַא ֶד ְ
צוּמאכְ ן וֶ וען עֶ ס ְ
ַ
קוּמט אוּנְ ֶטער
עהן.
ישׁט זֶ ְ
עֶ פֶּ עס וָ ואס ֶמען ָטאר נִ ְ

ימן א(
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מוֹק ָדה עַ ל ַה ִמּזְ בֵּ ַח
ִהוא ָהעֹלָ ה עַ ל ְ
כָּ ל ַהלַּ יְ לָ הָ ,דאס ִאיז ִדי עוֹלָ ה
וָ ואס בְּ ֶרענְ ט אוֹיפְ 'ן ִמזְ בֵּ ַח ַא גַ אנְ ֶצע
נַ אכְ ט.
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט
ְ
ֶדער פָּ סוּק
אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן מ"ט( :יֶ ֶ
ִאיז ַא ְקלֵ יינֶ ע וֶ ועלְ ט ,אוּן ַאלֶ עס
עהן וֶ וען ֶדער
עשׁ ְ
וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ ֶ
אשׁאפְ ן ִדי
ער ְשׁ ֶטער ָהאט בַּ ַ
ֵאייבֶּ ְ
עדן
עהט אוֹי בַּ יי יֶ ְ
עשׁ ְ
וֶ ועלְ ט ,גֶ ֶ
ערפַ ארַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער
ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ֶד ְ
פָּ סוּק זָ אגְ טַ ,אז פוּן ָאנְ ֵהייבּ ִאיז ִדי
וֶ ועלְ ט גֶ עוֶ וען טוּנְ ְקל אוּן פִ ינְ ְס ֶטער,

יוֹתר ָצ ִרי
ָדאס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,בְּ ֵ
ַהכָּ תוּב לְ זָ ֵרז בְּ ָמקוֹם ֶשׁיֵ שׁ בּוֹ
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תּוֹרה
ארף ִדי ָ
עקלַ ,ד ְ
ישׁט ַקיין ֶד ְ
נִ ְ
וארענֶ עןַ ,אז ֶמען זָ אל ַא ַסא
ַא ַסא וָ ֶ
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז ֶמען זָ אל
וערן ִאין כַּ עַ ס ,נָ אר
ישׁט וֶ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
עהט
עשׁ ְ
עדענְ ֶקען ַאז וָ ואס עֶ ס גֶ ֶ
גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן פַ אר
ִאיז נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
זַ יין טוֹבָ ה.
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קוּמט
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עדער ֶמענְ ְטשׁ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן מ"ט( :יֶ ֶ
ִאיז ַא ְקלֵ יינֶ ע וֶ ועלְ ט ,אוּן ַאלֶ עס
עהן וֶ וען ֶדער
עשׁ ְ
וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ ֶ
אשׁאפְ ן ִדי
ער ְשׁ ֶטער ָהאט בַּ ַ
ֵאייבֶּ ְ
עדן
עהט אוֹי בַּ יי יֶ ְ
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ערפַ ארַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער
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)ע ָרכִ ין ט"ו(:
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ָהאט ְצוֵ ויי מוֹיעֶ ְרן ִדי ֵציין אוּן
ִדי לִ יפְּ ן.

ישׁט ַקיין
וידער ִדי נָ אז ָהאט נִ ְ
וִ ֶ
שׁוּם מוֹיעֶ רִ ,די נָ אז גֵ ייט
"חרוֹן ַאף" ,אוּן
ַארוֹיף אוֹיף כַּ עַ סֲ ,
עקלִ ,די ֶטבַ ע
ישׁט ַקיין ֶד ְ
ָדאס ָהאט נִ ְ
פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיזַ ,אז עֶ ר ֶרעגְ ט זִ י
זֵ ייעֶ ר ְשׁנֶ על אוֹיף ,וֶ וען עֶ פֶּ עס גֵ ייט
ישׁט וִ וי ַאזוֹי עֶ ר וִ ויל.
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ַהכָּ תוּב לְ זָ ֵרז בְּ ָמקוֹם ֶשׁיֵ שׁ בּוֹ
ִח ָסרוֹן כִּ יס ,בַּ יי ִדי נָ אז וָ ואס ָהאט
תּוֹרה
ארף ִדי ָ
עקלַ ,ד ְ
ישׁט ַקיין ֶד ְ
נִ ְ
וארענֶ עןַ ,אז ֶמען זָ אל ַא ַסא
ַא ַסא וָ ֶ
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז ֶמען זָ אל
וערן ִאין כַּ עַ ס ,נָ אר
ישׁט וֶ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
עהט
עשׁ ְ
עדענְ ֶקען ַאז וָ ואס עֶ ס גֶ ֶ
גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן פַ אר
ִאיז נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
זַ יין טוֹבָ ה.
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ערפַ אר
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ֶד ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עקל פַ אר ִדי
עשׁ ֶטעלְ ט ַא ֶד ְ
צוּגֶ ְ
ַאלֶ ע זַ אכְ ןַ ,אז ֶמען זָ אל זִ יֶ קענֶ ען
צוּריק ַהאלְ ְטן פוּן ֲעבֵ ירוֹתִ ,די אוֹיגְ ן
ִ
עקל וָ ואס ֶמען ֶקען גְ לַ יי
ָהאבְּ ן ַא ֶד ְ
צוּמאכְ ן וֶ וען עֶ ס ְ
ַ
קוּמט אוּנְ ֶטער
עהן.
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ימן א(
תּוֹרה ַצו ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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מוֹק ָדה עַ ל ַה ִמּזְ בֵּ ַח
ִהוא ָהעֹלָ ה עַ ל ְ
כָּ ל ַהלַּ יְ לָ הָ ,דאס ִאיז ִדי עוֹלָ ה
וָ ואס בְּ ֶרענְ ט אוֹיפְ 'ן ִמזְ בֵּ ַח ַא גַ אנְ ֶצע
נַ אכְ ט.
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט
ְ
ֶדער פָּ סוּק
אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן מ"ט( :יֶ ֶ
ִאיז ַא ְקלֵ יינֶ ע וֶ ועלְ ט ,אוּן ַאלֶ עס
עהן וֶ וען ֶדער
עשׁ ְ
וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ ֶ
אשׁאפְ ן ִדי
ער ְשׁ ֶטער ָהאט בַּ ַ
ֵאייבֶּ ְ
עדן
עהט אוֹי בַּ יי יֶ ְ
עשׁ ְ
וֶ ועלְ ט ,גֶ ֶ
ערפַ ארַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער
ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ֶד ְ
פָּ סוּק זָ אגְ טַ ,אז פוּן ָאנְ ֵהייבּ ִאיז ִדי
וֶ ועלְ ט גֶ עוֶ וען טוּנְ ְקל אוּן פִ ינְ ְס ֶטער,
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פו

וּמ ֲע ִשׂים
כַ אפְּ ט עֶ ר ַא ַריין ִמ ְצוֹת ַ
טוֹבִ ים.

קים יְ ִהי אוֹר וַ יְ ִהי אוֹר",
ֹאמר ֱא ִ
"וַ י ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וערן לִ יכְ ִטיג ,אוּן עֶ ס
ַאז עֶ ס זָ אל וֶ ְ
וארן לִ יכְ ִטיגִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז
ִאיז גֶ עוָ ְ
בַּ יי יֶ ְ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
עדן ֶמענְ ְט ְשׁן ,יֶ ֶ
פִ ילְ ט ַא ַסאָ מאל בַּ יי זִ יַ אז עֶ ס
ישׁט
ִאיז טוּנְ ְקל בַּ יי ִאים ,עֶ ר פִ ילְ ט נִ ְ
ישׁט ַקיין שׁוּם ַחיוֹת ,עֶ ר פִ ילְ ט
ארנִ ְ
גָ ְ
ישׁט ,עֶ ר
ארף ִאים נִ ְ
ַאז ֵקיינֶ ער ַד ְ
ארוָ ואס עֶ ר
ישׁט פַ ְ
וייסט בִּ כְ לַ ל נִ ְ
וֵ ְ
ארף ֶמען
וארןַ ,ד ְ
עבּוֹירן גֶ עוָ ְ
ְ
ִאיז גֶ
עמאלְ ְטס,
ויסןַ ,אז ַדוְ ָקא ֶד ָ
ָאבֶּ ער וִ ְ
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ פִ ילְ ט ַאזוֹיִ ,איז
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט וָ ואס עֶ ר ֶקען
יח
ארק ַמ ְצלִ ַ
עמאלְ ְטס זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ֶד ָ
זַ יין ,וַ וייל ָדאס ִאיז ִדי עִ ָיקר ַמעְ לָ ה
פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיבֶּ ער ַא ַמלְ ָאַ ,אז
טוּהן ִמ ְצוֹת
עֶ ר ֶקען ַא ַריינְ כַ אפְּ ן צוּ ְ
ַ
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ יםֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס ִאיז
וארץ.
ִאים טוּנְ ְקל אוּן ְשׁוַ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,צו ֶאת
ַא ֲהרֹן וְ ֶאת בָּ נָ יו לֵ אמֹרֶ ,דער
ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ ט פַ אר ַא ֲהרֹן
ֵאייבֶּ ְ
וָ ואס ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ַצ ִדיק,
תּוֹרת ָהעֹלָ ה,
זָ אג פַ אר ִדי ִא ְידן ,זֹאת ַ
קוּמען
ָדאס ִאיז ִדי וֶ ועג ַארוֹיף צוּ ֶ
ער ְשׁ ְטןִ ,הוא ָהעֹלָ ה עַ ל
צוּם ֵאייבֶּ ְ
מוֹק ָדה עַ ל ַה ִמּזְ בֵּ ַח כָּ ל ַהלַּ יְ לָ הִ ,די
ְ
עִ ָיקר ַצייט וֶ וען דוּ ֶקענְ ְסט בְּ ֶרענֶ ען
ער ְשׁ ְטןִ ,איז בַּ יינַ אכְ ט
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
וֶ וען עֶ ס ִאיז ִדיר ִאינְ גַ אנְ ְצן טוּנְ ְקל,
ועסט
עמאלְ ְטס ,אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ַדוְ ָקא ֶד ָ
ער ַהאלְ ְטן,
אר ְקן אוּן זִ יֶ ד ְ
זִ יְ שׁ ַט ְ
עמאלְ ְטס בִּ יזְ טוּ זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב בַּ יים
ֶד ָ
ועסטוּ
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ָ
ֵאייבֶּ ְ
תּוּקד בּוֹ,
זוֹכֶ ה זַ יין ַאז ,וְ ֵאשׁ ַה ִמּזְ בֵּ ַח ַ
ער ְשׁ ְטן
ַאז ֶדער פֵ ייעֶ ר צוּם ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט בְּ ֶרענֶ ען ִאין ִדיר.

ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ענוּג
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס בְּ ֶרענֶ ען פַ אר
ִאים ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ָאן אוֹיפְ ֶהערָ ,אבֶּ ער
ישׁט ַקיין ִחידוּשֶׁ ,דער
ָדאס ִאיז נִ ְ
ִחידוּשׁ ִאיז ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס גֵ ייט
ייטן ,אוּן עֶ ר
וער ֵיק ְ
דוּרְ שׁוֶ ִ
אוֹיף ְ
וארץ פַ אר
פִ ילְ ט וִ וי עֶ ס ִאיז ִאים ְשׁוַ ְ
עסט וֶ ועגְ ן,
ִדי אוֹיגְ ן ,אוּן פוּן ֶד ְ
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קים יְ ִהי אוֹר וַ יְ ִהי אוֹר",
ֹאמר ֱא ִ
"וַ י ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וערן לִ יכְ ִטיג ,אוּן עֶ ס
ַאז עֶ ס זָ אל וֶ ְ
וארן לִ יכְ ִטיגִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז
ִאיז גֶ עוָ ְ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
עדן ֶמענְ ְט ְשׁן ,יֶ ֶ
בַּ יי יֶ ְ
פִ ילְ ט ַא ַסאָ מאל בַּ יי זִ יַ אז עֶ ס
ישׁט
ִאיז טוּנְ ְקל בַּ יי ִאים ,עֶ ר פִ ילְ ט נִ ְ
ישׁט ַקיין שׁוּם ַחיוֹת ,עֶ ר פִ ילְ ט
ארנִ ְ
גָ ְ
ישׁט ,עֶ ר
ארף ִאים נִ ְ
ַאז ֵקיינֶ ער ַד ְ
ארוָ ואס עֶ ר
ישׁט פַ ְ
וייסט בִּ כְ לַ ל נִ ְ
וֵ ְ
ארף ֶמען
וארןַ ,ד ְ
עבּוֹירן גֶ עוָ ְ
ְ
ִאיז גֶ
עמאלְ ְטס,
ויסןַ ,אז ַדוְ ָקא ֶד ָ
ָאבֶּ ער וִ ְ
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ פִ ילְ ט ַאזוֹיִ ,איז
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט וָ ואס עֶ ר ֶקען
יח
ארק ַמ ְצלִ ַ
עמאלְ ְטס זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ֶד ָ
זַ יין ,וַ וייל ָדאס ִאיז ִדי עִ ָיקר ַמעְ לָ ה
פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיבֶּ ער ַא ַמלְ ָאַ ,אז
טוּהן ִמ ְצוֹת
עֶ ר ֶקען ַא ַריינְ כַ אפְּ ן צוּ ְ
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ יםֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס ִאיז
ַ
וארץ.
ִאים טוּנְ ְקל אוּן ְשׁוַ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ענוּג
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס בְּ ֶרענֶ ען פַ אר
ִאים ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ָאן אוֹיפְ ֶהערָ ,אבֶּ ער
ישׁט ַקיין ִחידוּשֶׁ ,דער
ָדאס ִאיז נִ ְ
ִחידוּשׁ ִאיז ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס גֵ ייט
ייטן ,אוּן עֶ ר
וער ֵיק ְ
דוּרְ שׁוֶ ִ
אוֹיף ְ
וארץ פַ אר
פִ ילְ ט וִ וי עֶ ס ִאיז ִאים ְשׁוַ ְ
עסט וֶ ועגְ ן,
ִדי אוֹיגְ ן ,אוּן פוּן ֶד ְ

פר˘˙ ˆו

ויסן ַאז ִדי
ארף ָאבֶּ ער וִ ְ
ֶמען ַד ְ
"מוֹק ָדה"ְ ,שׁ ֵטייט ִמיט
ְ
וארט
וָ ְ
ַא ְקלֵ יינֶ ע ֶמ"םָ ,דאס וַ וייזְ ט אוּנְ ז ַאז
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען וִ ויל בְּ ֶרענֶ ען צוּם
ויסן
ארף ֶמען אוֹי וִ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ַארוֹיס גֵ יין פוּן
וִ וי ַאזוֹי ,אוּן נִ ְ
ִדי גְ ֶרענִ ְיצן.

פו

פר˘˙ ˆו

וּמ ֲע ִשׂים
כַ אפְּ ט עֶ ר ַא ַריין ִמ ְצוֹת ַ
טוֹבִ ים.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,צו ֶאת
ַא ֲהרֹן וְ ֶאת בָּ נָ יו לֵ אמֹרֶ ,דער
ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ ט פַ אר ַא ֲהרֹן
ֵאייבֶּ ְ
וָ ואס ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ַצ ִדיק,
תּוֹרת ָהעֹלָ ה,
זָ אג פַ אר ִדי ִא ְידן ,זֹאת ַ
קוּמען
ָדאס ִאיז ִדי וֶ ועג ַארוֹיף צוּ ֶ
ער ְשׁ ְטןִ ,הוא ָהעֹלָ ה עַ ל
צוּם ֵאייבֶּ ְ
מוֹק ָדה עַ ל ַה ִמּזְ בֵּ ַח כָּ ל ַהלַּ יְ לָ הִ ,די
ְ
עִ ָיקר ַצייט וֶ וען דוּ ֶקענְ ְסט בְּ ֶרענֶ ען
ער ְשׁ ְטןִ ,איז בַּ יינַ אכְ ט
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
וֶ וען עֶ ס ִאיז ִדיר ִאינְ גַ אנְ ְצן טוּנְ ְקל,
ועסט
עמאלְ ְטס ,אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ַדוְ ָקא ֶד ָ
ער ַהאלְ ְטן,
אר ְקן אוּן זִ יֶ ד ְ
זִ יְ שׁ ַט ְ
עמאלְ ְטס בִּ יזְ טוּ זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב בַּ יים
ֶד ָ
ועסטוּ
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ָ
ֵאייבֶּ ְ
תּוּקד בּוֹ,
זוֹכֶ ה זַ יין ַאז ,וְ ֵאשׁ ַה ִמּזְ בֵּ ַח ַ
ער ְשׁ ְטן
ַאז ֶדער פֵ ייעֶ ר צוּם ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט בְּ ֶרענֶ ען ִאין ִדיר.
ויסן ַאז ִדי
ארף ָאבֶּ ער וִ ְ
ֶמען ַד ְ
"מוֹק ָדה"ְ ,שׁ ֵטייט ִמיט
ְ
וארט
וָ ְ
ַא ְקלֵ יינֶ ע ֶמ"םָ ,דאס וַ וייזְ ט אוּנְ ז ַאז
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען וִ ויל בְּ ֶרענֶ ען צוּם
ויסן
ארף ֶמען אוֹי וִ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ַארוֹיס גֵ יין פוּן
וִ וי ַאזוֹי ,אוּן נִ ְ
ִדי גְ ֶרענִ ְיצן.
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פו

וּמ ֲע ִשׂים
כַ אפְּ ט עֶ ר ַא ַריין ִמ ְצוֹת ַ
טוֹבִ ים.

קים יְ ִהי אוֹר וַ יְ ִהי אוֹר",
ֹאמר ֱא ִ
"וַ י ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וערן לִ יכְ ִטיג ,אוּן עֶ ס
ַאז עֶ ס זָ אל וֶ ְ
וארן לִ יכְ ִטיגִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז
ִאיז גֶ עוָ ְ
בַּ יי יֶ ְ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
עדן ֶמענְ ְט ְשׁן ,יֶ ֶ
פִ ילְ ט ַא ַסאָ מאל בַּ יי זִ יַ אז עֶ ס
ישׁט
ִאיז טוּנְ ְקל בַּ יי ִאים ,עֶ ר פִ ילְ ט נִ ְ
ישׁט ַקיין שׁוּם ַחיוֹת ,עֶ ר פִ ילְ ט
ארנִ ְ
גָ ְ
ישׁט ,עֶ ר
ארף ִאים נִ ְ
ַאז ֵקיינֶ ער ַד ְ
ארוָ ואס עֶ ר
ישׁט פַ ְ
וייסט בִּ כְ לַ ל נִ ְ
וֵ ְ
ארף ֶמען
וארןַ ,ד ְ
עבּוֹירן גֶ עוָ ְ
ְ
ִאיז גֶ
עמאלְ ְטס,
ויסןַ ,אז ַדוְ ָקא ֶד ָ
ָאבֶּ ער וִ ְ
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ פִ ילְ ט ַאזוֹיִ ,איז
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט וָ ואס עֶ ר ֶקען
יח
ארק ַמ ְצלִ ַ
עמאלְ ְטס זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ֶד ָ
זַ יין ,וַ וייל ָדאס ִאיז ִדי עִ ָיקר ַמעְ לָ ה
פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיבֶּ ער ַא ַמלְ ָאַ ,אז
טוּהן ִמ ְצוֹת
עֶ ר ֶקען ַא ַריינְ כַ אפְּ ן צוּ ְ
ַ
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ יםֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס ִאיז
וארץ.
ִאים טוּנְ ְקל אוּן ְשׁוַ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,צו ֶאת
ַא ֲהרֹן וְ ֶאת בָּ נָ יו לֵ אמֹרֶ ,דער
ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ ט פַ אר ַא ֲהרֹן
ֵאייבֶּ ְ
וָ ואס ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ַצ ִדיק,
תּוֹרת ָהעֹלָ ה,
זָ אג פַ אר ִדי ִא ְידן ,זֹאת ַ
קוּמען
ָדאס ִאיז ִדי וֶ ועג ַארוֹיף צוּ ֶ
ער ְשׁ ְטןִ ,הוא ָהעֹלָ ה עַ ל
צוּם ֵאייבֶּ ְ
מוֹק ָדה עַ ל ַה ִמּזְ בֵּ ַח כָּ ל ַהלַּ יְ לָ הִ ,די
ְ
עִ ָיקר ַצייט וֶ וען דוּ ֶקענְ ְסט בְּ ֶרענֶ ען
ער ְשׁ ְטןִ ,איז בַּ יינַ אכְ ט
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
וֶ וען עֶ ס ִאיז ִדיר ִאינְ גַ אנְ ְצן טוּנְ ְקל,
ועסט
עמאלְ ְטס ,אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ַדוְ ָקא ֶד ָ
ער ַהאלְ ְטן,
אר ְקן אוּן זִ יֶ ד ְ
זִ יְ שׁ ַט ְ
עמאלְ ְטס בִּ יזְ טוּ זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב בַּ יים
ֶד ָ
ועסטוּ
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ָ
ֵאייבֶּ ְ
תּוּקד בּוֹ,
זוֹכֶ ה זַ יין ַאז ,וְ ֵאשׁ ַה ִמּזְ בֵּ ַח ַ
ער ְשׁ ְטן
ַאז ֶדער פֵ ייעֶ ר צוּם ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט בְּ ֶרענֶ ען ִאין ִדיר.

ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ענוּג
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס בְּ ֶרענֶ ען פַ אר
ִאים ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ָאן אוֹיפְ ֶהערָ ,אבֶּ ער
ישׁט ַקיין ִחידוּשֶׁ ,דער
ָדאס ִאיז נִ ְ
ִחידוּשׁ ִאיז ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס גֵ ייט
ייטן ,אוּן עֶ ר
וער ֵיק ְ
דוּרְ שׁוֶ ִ
אוֹיף ְ
וארץ פַ אר
פִ ילְ ט וִ וי עֶ ס ִאיז ִאים ְשׁוַ ְ
עסט וֶ ועגְ ן,
ִדי אוֹיגְ ן ,אוּן פוּן ֶד ְ
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קים יְ ִהי אוֹר וַ יְ ִהי אוֹר",
ֹאמר ֱא ִ
"וַ י ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וערן לִ יכְ ִטיג ,אוּן עֶ ס
ַאז עֶ ס זָ אל וֶ ְ
וארן לִ יכְ ִטיגִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז
ִאיז גֶ עוָ ְ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
עדן ֶמענְ ְט ְשׁן ,יֶ ֶ
בַּ יי יֶ ְ
פִ ילְ ט ַא ַסאָ מאל בַּ יי זִ יַ אז עֶ ס
ישׁט
ִאיז טוּנְ ְקל בַּ יי ִאים ,עֶ ר פִ ילְ ט נִ ְ
ישׁט ַקיין שׁוּם ַחיוֹת ,עֶ ר פִ ילְ ט
ארנִ ְ
גָ ְ
ישׁט ,עֶ ר
ארף ִאים נִ ְ
ַאז ֵקיינֶ ער ַד ְ
ארוָ ואס עֶ ר
ישׁט פַ ְ
וייסט בִּ כְ לַ ל נִ ְ
וֵ ְ
ארף ֶמען
וארןַ ,ד ְ
עבּוֹירן גֶ עוָ ְ
ְ
ִאיז גֶ
עמאלְ ְטס,
ויסןַ ,אז ַדוְ ָקא ֶד ָ
ָאבֶּ ער וִ ְ
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ פִ ילְ ט ַאזוֹיִ ,איז
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט וָ ואס עֶ ר ֶקען
יח
ארק ַמ ְצלִ ַ
עמאלְ ְטס זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ֶד ָ
זַ יין ,וַ וייל ָדאס ִאיז ִדי עִ ָיקר ַמעְ לָ ה
פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיבֶּ ער ַא ַמלְ ָאַ ,אז
טוּהן ִמ ְצוֹת
עֶ ר ֶקען ַא ַריינְ כַ אפְּ ן צוּ ְ
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ יםֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס ִאיז
ַ
וארץ.
ִאים טוּנְ ְקל אוּן ְשׁוַ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ענוּג
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס בְּ ֶרענֶ ען פַ אר
ִאים ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ָאן אוֹיפְ ֶהערָ ,אבֶּ ער
ישׁט ַקיין ִחידוּשֶׁ ,דער
ָדאס ִאיז נִ ְ
ִחידוּשׁ ִאיז ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס גֵ ייט
ייטן ,אוּן עֶ ר
וער ֵיק ְ
דוּרְ שׁוֶ ִ
אוֹיף ְ
וארץ פַ אר
פִ ילְ ט וִ וי עֶ ס ִאיז ִאים ְשׁוַ ְ
עסט וֶ ועגְ ן,
ִדי אוֹיגְ ן ,אוּן פוּן ֶד ְ

פר˘˙ ˆו

ויסן ַאז ִדי
ארף ָאבֶּ ער וִ ְ
ֶמען ַד ְ
"מוֹק ָדה"ְ ,שׁ ֵטייט ִמיט
ְ
וארט
וָ ְ
ַא ְקלֵ יינֶ ע ֶמ"םָ ,דאס וַ וייזְ ט אוּנְ ז ַאז
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען וִ ויל בְּ ֶרענֶ ען צוּם
ויסן
ארף ֶמען אוֹי וִ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ַארוֹיס גֵ יין פוּן
וִ וי ַאזוֹי ,אוּן נִ ְ
ִדי גְ ֶרענִ ְיצן.

פו
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וּמ ֲע ִשׂים
כַ אפְּ ט עֶ ר ַא ַריין ִמ ְצוֹת ַ
טוֹבִ ים.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,צו ֶאת
ַא ֲהרֹן וְ ֶאת בָּ נָ יו לֵ אמֹרֶ ,דער
ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ ט פַ אר ַא ֲהרֹן
ֵאייבֶּ ְ
וָ ואס ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ַצ ִדיק,
תּוֹרת ָהעֹלָ ה,
זָ אג פַ אר ִדי ִא ְידן ,זֹאת ַ
קוּמען
ָדאס ִאיז ִדי וֶ ועג ַארוֹיף צוּ ֶ
ער ְשׁ ְטןִ ,הוא ָהעֹלָ ה עַ ל
צוּם ֵאייבֶּ ְ
מוֹק ָדה עַ ל ַה ִמּזְ בֵּ ַח כָּ ל ַהלַּ יְ לָ הִ ,די
ְ
עִ ָיקר ַצייט וֶ וען דוּ ֶקענְ ְסט בְּ ֶרענֶ ען
ער ְשׁ ְטןִ ,איז בַּ יינַ אכְ ט
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
וֶ וען עֶ ס ִאיז ִדיר ִאינְ גַ אנְ ְצן טוּנְ ְקל,
ועסט
עמאלְ ְטס ,אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ַדוְ ָקא ֶד ָ
ער ַהאלְ ְטן,
אר ְקן אוּן זִ יֶ ד ְ
זִ יְ שׁ ַט ְ
עמאלְ ְטס בִּ יזְ טוּ זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב בַּ יים
ֶד ָ
ועסטוּ
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ָ
ֵאייבֶּ ְ
תּוּקד בּוֹ,
זוֹכֶ ה זַ יין ַאז ,וְ ֵאשׁ ַה ִמּזְ בֵּ ַח ַ
ער ְשׁ ְטן
ַאז ֶדער פֵ ייעֶ ר צוּם ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט בְּ ֶרענֶ ען ִאין ִדיר.
ויסן ַאז ִדי
ארף ָאבֶּ ער וִ ְ
ֶמען ַד ְ
"מוֹק ָדה"ְ ,שׁ ֵטייט ִמיט
ְ
וארט
וָ ְ
ַא ְקלֵ יינֶ ע ֶמ"םָ ,דאס וַ וייזְ ט אוּנְ ז ַאז
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען וִ ויל בְּ ֶרענֶ ען צוּם
ויסן
ארף ֶמען אוֹי וִ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ַארוֹיס גֵ יין פוּן
וִ וי ַאזוֹי ,אוּן נִ ְ
ִדי גְ ֶרענִ ְיצן.

פז
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קוּמט ֶדער
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ַא ָמאל ְ
יֵ ֶצר ָה ַרע ִמיט ַאן ַאנְ ֶדער וֶ ועג
צוּם ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר ַמאכְ ט ַאז עֶ ר זָ אל
ארק בְּ ֶרענֶ ען צוּם
וֶ ועלְ ן גָ אר ְשׁ ַט ְ
טוּהן
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר זָ אל וֶ ועלְ ן ְ
ֵאייבֶּ ְ
זַ אכְ ן וָ ואס זֶ ענֶ ען ִאיבֶּ ער זַ יינֶ ע
עהט
כּוֹחוֹת ,אוּן ַאזוֹי וִ וי נָ אכְ ֶדעם זֶ ְ
וערט
ישׁט ,וֶ ְ
עֶ ר ַאז עֶ ס גֵ ייט ִאים נִ ְ
עֶ ר ִאינְ גַ אנְ ְצן צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן עֶ ר
גֶ עבְּ ט ַאלֶ עס אוֹיף ,אוּן טוּט ֶמער
ישׁט.
ארנִ ְ
גָ ְ
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ארף זַ יין ִמיט ַא גְ ֶרענִ יץ,
בְּ ֶרענֶ ען ַד ְ
ִאי וֶ ועל ִמיר פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי זַ אכְ ן
טוּהן ,אוּן ִאי טוּה
וָ ואס ִאיֶ קען ְ
ארד
עֶ סִ ,אי פְ ֵריי ִמיר ִמיט ַמיין בָּ ְ
אוּן פֵּ אוֹתִ ,מיט ַמיין ַטלִ ית ְוּתפִ לִּ ין,
ִמיט ַמיין עֶ ְסן כָּ ֵשׁר'סִ ,מיט ַמיין
יטן ַשׁבָּ ת ,אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן ,אוּן ַאז
ִה ְ
ִאי וֶ ועל ִמיר פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי גְ ִרינְ גֶ ע
ער ְשׁ ֶטער
זַ אכְ ן ,וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
נָ אכְ ֶדעם ֶהעלְ פְ ן ַאז ַאלֶ עס וֶ ועט
קוּמען ,אוּן ִאי וֶ ועל זַ יין
שׁוֹין נָ אכְ ֶ
ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

"מוֹק ָדה"ִ ,מיט
ְ
ערפַ אר ְשׁ ֵטייט
ֶד ְ
ַא ְקלֵ יינֶ ע ֶמ"םַ ,אז ָדאס

ו-שׁבָּ ת ַהגָ דוֹל
קוֹדשׁ ַצ ַ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
תשס"ט לפ"ק(
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קוּמט ֶדער
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ַא ָמאל ְ
יֵ ֶצר ָה ַרע ִמיט ַאן ַאנְ ֶדער וֶ ועג
צוּם ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר ַמאכְ ט ַאז עֶ ר זָ אל
ארק בְּ ֶרענֶ ען צוּם
וֶ ועלְ ן גָ אר ְשׁ ַט ְ
טוּהן
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר זָ אל וֶ ועלְ ן ְ
ֵאייבֶּ ְ
זַ אכְ ן וָ ואס זֶ ענֶ ען ִאיבֶּ ער זַ יינֶ ע
עהט
כּוֹחוֹת ,אוּן ַאזוֹי וִ וי נָ אכְ ֶדעם זֶ ְ
וערט
ישׁט ,וֶ ְ
עֶ ר ַאז עֶ ס גֵ ייט ִאים נִ ְ
עֶ ר ִאינְ גַ אנְ ְצן צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן עֶ ר
גֶ עבְּ ט ַאלֶ עס אוֹיף ,אוּן טוּט ֶמער
ישׁט.
ארנִ ְ
גָ ְ
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קוּמט ֶדער
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ַא ָמאל ְ
יֵ ֶצר ָה ַרע ִמיט ַאן ַאנְ ֶדער וֶ ועג
צוּם ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר ַמאכְ ט ַאז עֶ ר זָ אל
ארק בְּ ֶרענֶ ען צוּם
וֶ ועלְ ן גָ אר ְשׁ ַט ְ
טוּהן
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר זָ אל וֶ ועלְ ן ְ
ֵאייבֶּ ְ
זַ אכְ ן וָ ואס זֶ ענֶ ען ִאיבֶּ ער זַ יינֶ ע
עהט
כּוֹחוֹת ,אוּן ַאזוֹי וִ וי נָ אכְ ֶדעם זֶ ְ
וערט
ישׁט ,וֶ ְ
עֶ ר ַאז עֶ ס גֵ ייט ִאים נִ ְ
עֶ ר ִאינְ גַ אנְ ְצן צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן עֶ ר
גֶ עבְּ ט ַאלֶ עס אוֹיף ,אוּן טוּט ֶמער
ישׁט.
ארנִ ְ
גָ ְ
"מוֹק ָדה"ִ ,מיט
ְ
ערפַ אר ְשׁ ֵטייט
ֶד ְ
ַא ְקלֵ יינֶ ע ֶמ"םַ ,אז ָדאס

פר˘˙ ˆו

ארף זַ יין ִמיט ַא גְ ֶרענִ יץ,
בְּ ֶרענֶ ען ַד ְ
ִאי וֶ ועל ִמיר פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי זַ אכְ ן
טוּהן ,אוּן ִאי טוּה
וָ ואס ִאיֶ קען ְ
ארד
עֶ סִ ,אי פְ ֵריי ִמיר ִמיט ַמיין בָּ ְ
אוּן פֵּ אוֹתִ ,מיט ַמיין ַטלִ ית ְוּתפִ לִּ ין,
ִמיט ַמיין עֶ ְסן כָּ ֵשׁר'סִ ,מיט ַמיין
יטן ַשׁבָּ ת ,אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן ,אוּן ַאז
ִה ְ
ִאי וֶ ועל ִמיר פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי גְ ִרינְ גֶ ע
ער ְשׁ ֶטער
זַ אכְ ן ,וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
נָ אכְ ֶדעם ֶהעלְ פְ ן ַאז ַאלֶ עס וֶ ועט
קוּמען ,אוּן ִאי וֶ ועל זַ יין
שׁוֹין נָ אכְ ֶ
ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
ו-שׁבָּ ת ַהגָ דוֹל
קוֹדשׁ ַצ ַ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
תשס"ט לפ"ק(

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ׁ ¿˘ ƒמינ ƒי
משׁה ֶאל ַא ֲהרֹן הוּא ֲא ֶשׁר
ֹאמר ֶ
וַ יּ ֶ
ִדּבֶּ ר ה' לֵ אמֹר בִּ ְקרֹבַ י ֶא ָקּ ֵדשׁ
וְ עַ ל פְּ נֵ י כָ ל ָהעָ ם ֶאכָּ בֵ ד וַ יִּ דֹּם ַא ֲהרֹן.
משׁה ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ֶ
עוואוּסט ַאז
ְ
פַ אר ַא ֲהרֹןִ :איָ האבּ גֶ
וערן
עהיילִ יגְ ט וֶ ְ
ֶדער ִמ ְשׁכָּ ן וֶ ועט גֶ ֵ
רוֹיסע ַצ ִד ִיקיםָ ,אבֶּ ער ִאי
דוּר גְ ֶ
ְ
עמיינְ ט ַאז ָדאס וֶ ועט זַ יין
ָהאבּ גֶ ֵ
עצט
דוּרִ מיר ָא ֶדער ִדירָ ,אבֶּ ער יֶ ְ
ְ
עסער פוּן
זֶ עה ִאיַ אז זֵ יי זֶ ענֶ ען גְ ֶר ֶ
אוּנְ ז.

ו-שׁבָּ ת ַהגָ דוֹל
קוֹדשׁ ַצ ַ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
תשס"ט לפ"ק(

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ׁ ¿˘ ƒמינ ƒי

יט"א ִאיז עֶ ס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קצ"ה( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק
ְ)תּ ִהילִ ים ד ,ב( :בַּ ָצר ִה ְר ַחבְ ָתּ לִ יַ ,אז
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ָצרוֹת,
עהן ַאז
קוּקן אוּן עֶ ר וֶ ועט זֶ ְ
זָ אל עֶ ר ְ
ֲאפִ ילוּ ִאין ִדי ָצ ָרה ֶקען עֶ ר ְט ֶרעפְ ן
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
זַ אכְ ן וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהאלְ פְ ן אוֹי ,וַ וייל
ער ִמיט גֶ ָ
ִאים ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ֶדער "בַּ עַ ל
ֶדער ֵאייבֶּ ְ

פז

ארף זַ יין ִמיט ַא גְ ֶרענִ יץ,
בְּ ֶרענֶ ען ַד ְ
ִאי וֶ ועל ִמיר פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי זַ אכְ ן
טוּהן ,אוּן ִאי טוּה
וָ ואס ִאיֶ קען ְ
ארד
עֶ סִ ,אי פְ ֵריי ִמיר ִמיט ַמיין בָּ ְ
אוּן פֵּ אוֹתִ ,מיט ַמיין ַטלִ ית ְוּתפִ לִּ ין,
ִמיט ַמיין עֶ ְסן כָּ ֵשׁר'סִ ,מיט ַמיין
יטן ַשׁבָּ ת ,אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן ,אוּן ַאז
ִה ְ
ִאי וֶ ועל ִמיר פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי גְ ִרינְ גֶ ע
ער ְשׁ ֶטער
זַ אכְ ן ,וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
נָ אכְ ֶדעם ֶהעלְ פְ ן ַאז ַאלֶ עס וֶ ועט
קוּמען ,אוּן ִאי וֶ ועל זַ יין
שׁוֹין נָ אכְ ֶ
ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

"מוֹק ָדה"ִ ,מיט
ְ
ערפַ אר ְשׁ ֵטייט
ֶד ְ
ַא ְקלֵ יינֶ ע ֶמ"םַ ,אז ָדאס

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ׁ ¿˘ ƒמינ ƒי
משׁה ֶאל ַא ֲהרֹן הוּא ֲא ֶשׁר
ֹאמר ֶ
וַ יּ ֶ
ִדּבֶּ ר ה' לֵ אמֹר בִּ ְקרֹבַ י ֶא ָקּ ֵדשׁ
וְ עַ ל פְּ נֵ י כָ ל ָהעָ ם ֶאכָּ בֵ ד וַ יִּ דֹּם ַא ֲהרֹן.
משׁה ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ֶ
עוואוּסט ַאז
ְ
פַ אר ַא ֲהרֹןִ :איָ האבּ גֶ
וערן
עהיילִ יגְ ט וֶ ְ
ֶדער ִמ ְשׁכָּ ן וֶ ועט גֶ ֵ
רוֹיסע ַצ ִד ִיקיםָ ,אבֶּ ער ִאי
דוּר גְ ֶ
ְ
עמיינְ ט ַאז ָדאס וֶ ועט זַ יין
ָהאבּ גֶ ֵ
עצט
דוּרִ מיר ָא ֶדער ִדירָ ,אבֶּ ער יֶ ְ
ְ
עסער פוּן
זֶ עה ִאיַ אז זֵ יי זֶ ענֶ ען גְ ֶר ֶ
אוּנְ ז.

פז

פר˘˙ ˆו

יט"א ִאיז עֶ ס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קצ"ה( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק
ְ)תּ ִהילִ ים ד ,ב( :בַּ ָצר ִה ְר ַחבְ ָתּ לִ יַ ,אז
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ָצרוֹת,
עהן ַאז
קוּקן אוּן עֶ ר וֶ ועט זֶ ְ
זָ אל עֶ ר ְ
ֲאפִ ילוּ ִאין ִדי ָצ ָרה ֶקען עֶ ר ְט ֶרעפְ ן
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
זַ אכְ ן וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהאלְ פְ ן אוֹי ,וַ וייל
ער ִמיט גֶ ָ
ִאים ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ֶדער "בַּ עַ ל
ֶדער ֵאייבֶּ ְ

יט"א ִאיז עֶ ס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קצ"ה( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק
ְ)תּ ִהילִ ים ד ,ב( :בַּ ָצר ִה ְר ַחבְ ָתּ לִ יַ ,אז
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ָצרוֹת,
עהן ַאז
קוּקן אוּן עֶ ר וֶ ועט זֶ ְ
זָ אל עֶ ר ְ
ֲאפִ ילוּ ִאין ִדי ָצ ָרה ֶקען עֶ ר ְט ֶרעפְ ן
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
זַ אכְ ן וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהאלְ פְ ן אוֹי ,וַ וייל
ער ִמיט גֶ ָ
ִאים ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ֶדער "בַּ עַ ל
ֶדער ֵאייבֶּ ְ

משׁה ֶאל ַא ֲהרֹן הוּא ֲא ֶשׁר
ֹאמר ֶ
וַ יּ ֶ
ִדּבֶּ ר ה' לֵ אמֹר בִּ ְקרֹבַ י ֶא ָקּ ֵדשׁ
וְ עַ ל פְּ נֵ י כָ ל ָהעָ ם ֶאכָּ בֵ ד וַ יִּ דֹּם ַא ֲהרֹן.
משׁה ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ֶ
עוואוּסט ַאז
ְ
פַ אר ַא ֲהרֹןִ :איָ האבּ גֶ
וערן
עהיילִ יגְ ט וֶ ְ
ֶדער ִמ ְשׁכָּ ן וֶ ועט גֶ ֵ
רוֹיסע ַצ ִד ִיקיםָ ,אבֶּ ער ִאי
דוּר גְ ֶ
ְ
עמיינְ ט ַאז ָדאס וֶ ועט זַ יין
ָהאבּ גֶ ֵ
עצט
דוּרִ מיר ָא ֶדער ִדירָ ,אבֶּ ער יֶ ְ
ְ
עסער פוּן
זֶ עה ִאיַ אז זֵ יי זֶ ענֶ ען גְ ֶר ֶ
אוּנְ ז.

פז

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

קוּמט ֶדער
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ַא ָמאל ְ
יֵ ֶצר ָה ַרע ִמיט ַאן ַאנְ ֶדער וֶ ועג
צוּם ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר ַמאכְ ט ַאז עֶ ר זָ אל
ארק בְּ ֶרענֶ ען צוּם
וֶ ועלְ ן גָ אר ְשׁ ַט ְ
טוּהן
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר זָ אל וֶ ועלְ ן ְ
ֵאייבֶּ ְ
זַ אכְ ן וָ ואס זֶ ענֶ ען ִאיבֶּ ער זַ יינֶ ע
עהט
כּוֹחוֹת ,אוּן ַאזוֹי וִ וי נָ אכְ ֶדעם זֶ ְ
וערט
ישׁט ,וֶ ְ
עֶ ר ַאז עֶ ס גֵ ייט ִאים נִ ְ
עֶ ר ִאינְ גַ אנְ ְצן צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן עֶ ר
גֶ עבְּ ט ַאלֶ עס אוֹיף ,אוּן טוּט ֶמער
ישׁט.
ארנִ ְ
גָ ְ
"מוֹק ָדה"ִ ,מיט
ְ
ערפַ אר ְשׁ ֵטייט
ֶד ְ
ַא ְקלֵ יינֶ ע ֶמ"םַ ,אז ָדאס

פר˘˙ ˆו

ארף זַ יין ִמיט ַא גְ ֶרענִ יץ,
בְּ ֶרענֶ ען ַד ְ
ִאי וֶ ועל ִמיר פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי זַ אכְ ן
טוּהן ,אוּן ִאי טוּה
וָ ואס ִאיֶ קען ְ
ארד
עֶ סִ ,אי פְ ֵריי ִמיר ִמיט ַמיין בָּ ְ
אוּן פֵּ אוֹתִ ,מיט ַמיין ַטלִ ית ְוּתפִ לִּ ין,
ִמיט ַמיין עֶ ְסן כָּ ֵשׁר'סִ ,מיט ַמיין
יטן ַשׁבָּ ת ,אוּן ָדאס גְ לַ ייכְ ן ,אוּן ַאז
ִה ְ
ִאי וֶ ועל ִמיר פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי גְ ִרינְ גֶ ע
ער ְשׁ ֶטער
זַ אכְ ן ,וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
נָ אכְ ֶדעם ֶהעלְ פְ ן ַאז ַאלֶ עס וֶ ועט
קוּמען ,אוּן ִאי וֶ ועל זַ יין
שׁוֹין נָ אכְ ֶ
ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
ו-שׁבָּ ת ַהגָ דוֹל
קוֹדשׁ ַצ ַ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
תשס"ט לפ"ק(

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ׁ ¿˘ ƒמינ ƒי
משׁה ֶאל ַא ֲהרֹן הוּא ֲא ֶשׁר
ֹאמר ֶ
וַ יּ ֶ
ִדּבֶּ ר ה' לֵ אמֹר בִּ ְקרֹבַ י ֶא ָקּ ֵדשׁ
וְ עַ ל פְּ נֵ י כָ ל ָהעָ ם ֶאכָּ בֵ ד וַ יִּ דֹּם ַא ֲהרֹן.
משׁה ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ֶ
עוואוּסט ַאז
ְ
פַ אר ַא ֲהרֹןִ :איָ האבּ גֶ
וערן
עהיילִ יגְ ט וֶ ְ
ֶדער ִמ ְשׁכָּ ן וֶ ועט גֶ ֵ
רוֹיסע ַצ ִד ִיקיםָ ,אבֶּ ער ִאי
דוּר גְ ֶ
ְ
עמיינְ ט ַאז ָדאס וֶ ועט זַ יין
ָהאבּ גֶ ֵ
עצט
דוּרִ מיר ָא ֶדער ִדירָ ,אבֶּ ער יֶ ְ
ְ
עסער פוּן
זֶ עה ִאיַ אז זֵ יי זֶ ענֶ ען גְ ֶר ֶ
אוּנְ ז.

יט"א ִאיז עֶ ס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קצ"ה( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק
ְ)תּ ִהילִ ים ד ,ב( :בַּ ָצר ִה ְר ַחבְ ָתּ לִ יַ ,אז
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ָצרוֹת,
עהן ַאז
קוּקן אוּן עֶ ר וֶ ועט זֶ ְ
זָ אל עֶ ר ְ
ֲאפִ ילוּ ִאין ִדי ָצ ָרה ֶקען עֶ ר ְט ֶרעפְ ן
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
זַ אכְ ן וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהאלְ פְ ן אוֹי ,וַ וייל
ער ִמיט גֶ ָ
ִאים ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ֶדער "בַּ עַ ל
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
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פח

ערן" וָ ואס
עד ְ
"סנַ פִּ יר ,פְ לוּס פֶ ֶ
ָהאט ְ
וימט עֶ ר ,אוּן אוֹי
ִמיט ֶדעם ְשׁוִ ְ
"ק ְשׂ ֶק ֶשׂת ,שׁוּפְּ ן" וָ ואס זֶ ענֶ ען וִ וי ַא
ַ
פַּ אנְ ֶצער אוֹיף זַ יין גוּף.

ָה ַר ֲח ִמים" אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר ִשׁ ְיקט
ַא ָצ ָרה ִאיז עֶ ס אוֹיִ מיט ַר ֲח ָמנוּת.
ָאבֶּ ער וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ִאין
ִדי ָצ ָרה ִאיז ִאים ְשׁוֶ וער צוּ
גוּטע ֲחלָ ִקים ,אוּן
קוּקן אוֹיף ִדי ֶ
ְ
עֶ ר ֶקען ַחס וְ ָשׁלוֹם ָהאבְּ ן ֻק ְשׁיוֹת
ערפַ אר ִאיז ַא
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ְ
אוֹיפְ ן ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסע ִמ ְצוָ ה וֶ וען ֵאיינֶ ער ֶקען ִאים
גְ ֶ
ארק זִ י,
"שׁ ַט ְ
ְמ ַחזֵ ק זַ יין ,אוּן זָ אגְ ןְ :
ישׁט צוּפַ אלְ ןִ ,די ָצ ָרה וֶ ועט
וֶ וער נִ ְ
עמאלְ ְטס
ערגֵ יין ,אוּן בִּ יז ֶד ָ
ַא ִריבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס
קוּק אוֹיף ִדי ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִדיר יָ א
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהאלְ פְ ן".
גֶ ָ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען עֶ ס
רוֹיסע ָצ ָרה
עהן ִדי גְ ֶ
עשׁ ְ
ִאיז גֶ ֶ
אוּן ַא ֲהרֹן'ס ְצוֵ ויי ִקינְ ֶדער נָ ָדב אוּן
ארבְּ ןָ ,האט
עשׁ ָט ְ
ַאבִ יהוּ זֶ ענֶ ען גֶ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ְמ ַחזֵ ק גֶ עוֶ וען אוּן
ִאים ֶ
גוּטע ֵחלֶ ק
גֶ עזָ אגְ ט :נֶ עם ַארוֹיס ִדי ֶ
ערפוּן ,אוּן זֶ עה ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען
ֶד ְ
רוֹיסע ַצ ִד ִיקים.
גֶ עוֶ וען גְ ֶ

יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ְ
ָדאס
ְמ ַר ֵמז זַ ייןָ ,דאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
טוּהן,
ו( :וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ְתּשׁוּבָ ה ְ
עֶ ר וִ ויל זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד,
ארף עֶ ר זַ יין "בָּ ִקי בְּ ָרצוֹא וּבָּ ִקי
ַד ְ
בְּ שׁוֹב"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז פוּן ֵאיין
טוּהן
ארף ֶמען פְּ רוּבִּ ְירן צוּ ְ
זַ ייט ַד ְ
גוּטסַ ,א ַריינְ כַ אפְּ ן וִ וי ֶמער
וִ וי ֶמער ְ
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים ,אוּן
וּמ ְצוֹת ַ
תּוֹרה ִ
ָ
צוּריק ַהאלְ ְטן פוּן ֲעבֵ ירוֹת,
זִ יִ 
ערע זַ ייט מוּז
ָאבֶּ ער פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
אר ְקןַ ,אז ֲאפִ ילוּ
ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ישׁט וִ וי ֶמען וִ וילֲ ,אפִ ילוּ
עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
דוּר אוּן ֶמען ָהאט זִ י
ֶמען פַ אלְ ט ְ
ארף צוּ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עפִ ְירט וִ וי עֶ ס ַד ְ
נִ ְ
קוּמט גְ לַ יי
זַ יין ,אוּן ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ :דוּ בִּ יזְ ט
ועסט
וערט ,דוּ וֶ ְ
ישׁט וֶ ְ
ארנִ ְ
שׁוֹין גָ ְ
ישׁט זַ יין ַקיין עֶ ְרלִ יכֶ ער
שׁוֹין ֶמער נִ ְ
ישׁט לָ אזְ ן
ִאיד! ָטאר ֶמען זִ י נִ ְ
דוּר
אקע ַא ְ
פוּן ִאיםִ :אי בִּ ין ַט ֶ
ער ְשׁ ֶטער
גֶ עפַ אלְ ןָ ,אבֶּ ער ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וארט
ָהאט ִמיר נָ אַ אלְ ץ לִ יבּ ,עֶ ר וַ ְ

ימן ז(
תּוֹרה ְשׁ ִמינִ י ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

כֹּל ֲא ֶשׁר לוֹ ְסנַ פִּ יר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת בַּ ַמּיִ ם
בַּ יַּ ִמּים וּבַ נְּ ָחלִ ים א ָֹתם תֹּאכֵ לוּ,
ייסן
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַאז פִ ישׁ ֶמעג ֶמען נָ אר עֶ ְסן אוֹיבּ עֶ ס
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ָה ַר ֲח ִמים" אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר ִשׁ ְיקט
ַא ָצ ָרה ִאיז עֶ ס אוֹיִ מיט ַר ֲח ָמנוּת.
ָאבֶּ ער וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ִאין
ִדי ָצ ָרה ִאיז ִאים ְשׁוֶ וער צוּ
גוּטע ֲחלָ ִקים ,אוּן
קוּקן אוֹיף ִדי ֶ
ְ
עֶ ר ֶקען ַחס וְ ָשׁלוֹם ָהאבְּ ן ֻק ְשׁיוֹת
ערפַ אר ִאיז ַא
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ְ
אוֹיפְ ן ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסע ִמ ְצוָ ה וֶ וען ֵאיינֶ ער ֶקען ִאים
גְ ֶ
ארק זִ י,
"שׁ ַט ְ
ְמ ַחזֵ ק זַ יין ,אוּן זָ אגְ ןְ :
ישׁט צוּפַ אלְ ןִ ,די ָצ ָרה וֶ ועט
וֶ וער נִ ְ
עמאלְ ְטס
ערגֵ יין ,אוּן בִּ יז ֶד ָ
ַא ִריבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס
קוּק אוֹיף ִדי ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִדיר יָ א
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהאלְ פְ ן".
גֶ ָ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען עֶ ס
רוֹיסע ָצ ָרה
עהן ִדי גְ ֶ
עשׁ ְ
ִאיז גֶ ֶ
אוּן ַא ֲהרֹן'ס ְצוֵ ויי ִקינְ ֶדער נָ ָדב אוּן
ארבְּ ןָ ,האט
עשׁ ָט ְ
ַאבִ יהוּ זֶ ענֶ ען גֶ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ְמ ַחזֵ ק גֶ עוֶ וען אוּן
ִאים ֶ
גוּטע ֵחלֶ ק
גֶ עזָ אגְ ט :נֶ עם ַארוֹיס ִדי ֶ
ערפוּן ,אוּן זֶ עה ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען
ֶד ְ
רוֹיסע ַצ ִד ִיקים.
גֶ עוֶ וען גְ ֶ
ימן ז(
תּוֹרה ְשׁ ִמינִ י ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

כֹּל ֲא ֶשׁר לוֹ ְסנַ פִּ יר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת בַּ ַמּיִ ם
בַּ יַּ ִמּים וּבַ נְּ ָחלִ ים א ָֹתם תֹּאכֵ לוּ,
ייסן
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַאז פִ ישׁ ֶמעג ֶמען נָ אר עֶ ְסן אוֹיבּ עֶ ס

פר˘˙ ˆו

פח

פר˘˙ ˆו

ערן" וָ ואס
עד ְ
"סנַ פִּ יר ,פְ לוּס פֶ ֶ
ָהאט ְ
וימט עֶ ר ,אוּן אוֹי
ִמיט ֶדעם ְשׁוִ ְ
"ק ְשׂ ֶק ֶשׂת ,שׁוּפְּ ן" וָ ואס זֶ ענֶ ען וִ וי ַא
ַ
פַּ אנְ ֶצער אוֹיף זַ יין גוּף.
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ְ
ָדאס
ְמ ַר ֵמז זַ ייןָ ,דאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
טוּהן,
ו( :וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ְתּשׁוּבָ ה ְ
עֶ ר וִ ויל זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד,
ארף עֶ ר זַ יין "בָּ ִקי בְּ ָרצוֹא וּבָּ ִקי
ַד ְ
בְּ שׁוֹב"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז פוּן ֵאיין
טוּהן
ארף ֶמען פְּ רוּבִּ ְירן צוּ ְ
זַ ייט ַד ְ
גוּטסַ ,א ַריינְ כַ אפְּ ן וִ וי ֶמער
וִ וי ֶמער ְ
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים ,אוּן
וּמ ְצוֹת ַ
תּוֹרה ִ
ָ
צוּריק ַהאלְ ְטן פוּן ֲעבֵ ירוֹת,
זִ יִ 
ערע זַ ייט מוּז
ָאבֶּ ער פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
אר ְקןַ ,אז ֲאפִ ילוּ
ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ישׁט וִ וי ֶמען וִ וילֲ ,אפִ ילוּ
עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
דוּר אוּן ֶמען ָהאט זִ י
ֶמען פַ אלְ ט ְ
ארף צוּ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עפִ ְירט וִ וי עֶ ס ַד ְ
נִ ְ
קוּמט גְ לַ יי
זַ יין ,אוּן ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ :דוּ בִּ יזְ ט
ועסט
וערט ,דוּ וֶ ְ
ישׁט וֶ ְ
ארנִ ְ
שׁוֹין גָ ְ
ישׁט זַ יין ַקיין עֶ ְרלִ יכֶ ער
שׁוֹין ֶמער נִ ְ
ישׁט לָ אזְ ן
ִאיד! ָטאר ֶמען זִ י נִ ְ
דוּר
אקע ַא ְ
פוּן ִאיםִ :אי בִּ ין ַט ֶ
ער ְשׁ ֶטער
גֶ עפַ אלְ ןָ ,אבֶּ ער ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וארט
ָהאט ִמיר נָ אַ אלְ ץ לִ יבּ ,עֶ ר וַ ְ
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פח

ערן" וָ ואס
עד ְ
"סנַ פִּ יר ,פְ לוּס פֶ ֶ
ָהאט ְ
וימט עֶ ר ,אוּן אוֹי
ִמיט ֶדעם ְשׁוִ ְ
"ק ְשׂ ֶק ֶשׂת ,שׁוּפְּ ן" וָ ואס זֶ ענֶ ען וִ וי ַא
ַ
פַּ אנְ ֶצער אוֹיף זַ יין גוּף.

ָה ַר ֲח ִמים" אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר ִשׁ ְיקט
ַא ָצ ָרה ִאיז עֶ ס אוֹיִ מיט ַר ֲח ָמנוּת.
ָאבֶּ ער וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ִאין
ִדי ָצ ָרה ִאיז ִאים ְשׁוֶ וער צוּ
גוּטע ֲחלָ ִקים ,אוּן
קוּקן אוֹיף ִדי ֶ
ְ
עֶ ר ֶקען ַחס וְ ָשׁלוֹם ָהאבְּ ן ֻק ְשׁיוֹת
ערפַ אר ִאיז ַא
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ְ
אוֹיפְ ן ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסע ִמ ְצוָ ה וֶ וען ֵאיינֶ ער ֶקען ִאים
גְ ֶ
ארק זִ י,
"שׁ ַט ְ
ְמ ַחזֵ ק זַ יין ,אוּן זָ אגְ ןְ :
ישׁט צוּפַ אלְ ןִ ,די ָצ ָרה וֶ ועט
וֶ וער נִ ְ
עמאלְ ְטס
ערגֵ יין ,אוּן בִּ יז ֶד ָ
ַא ִריבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס
קוּק אוֹיף ִדי ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִדיר יָ א
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהאלְ פְ ן".
גֶ ָ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען עֶ ס
רוֹיסע ָצ ָרה
עהן ִדי גְ ֶ
עשׁ ְ
ִאיז גֶ ֶ
אוּן ַא ֲהרֹן'ס ְצוֵ ויי ִקינְ ֶדער נָ ָדב אוּן
ארבְּ ןָ ,האט
עשׁ ָט ְ
ַאבִ יהוּ זֶ ענֶ ען גֶ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ְמ ַחזֵ ק גֶ עוֶ וען אוּן
ִאים ֶ
גוּטע ֵחלֶ ק
גֶ עזָ אגְ ט :נֶ עם ַארוֹיס ִדי ֶ
ערפוּן ,אוּן זֶ עה ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען
ֶד ְ
רוֹיסע ַצ ִד ִיקים.
גֶ עוֶ וען גְ ֶ

יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ְ
ָדאס
ְמ ַר ֵמז זַ ייןָ ,דאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
טוּהן,
ו( :וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ְתּשׁוּבָ ה ְ
עֶ ר וִ ויל זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד,
ארף עֶ ר זַ יין "בָּ ִקי בְּ ָרצוֹא וּבָּ ִקי
ַד ְ
בְּ שׁוֹב"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז פוּן ֵאיין
טוּהן
ארף ֶמען פְּ רוּבִּ ְירן צוּ ְ
זַ ייט ַד ְ
גוּטסַ ,א ַריינְ כַ אפְּ ן וִ וי ֶמער
וִ וי ֶמער ְ
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים ,אוּן
וּמ ְצוֹת ַ
תּוֹרה ִ
ָ
צוּריק ַהאלְ ְטן פוּן ֲעבֵ ירוֹת,
זִ יִ 
ערע זַ ייט מוּז
ָאבֶּ ער פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
אר ְקןַ ,אז ֲאפִ ילוּ
ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ישׁט וִ וי ֶמען וִ וילֲ ,אפִ ילוּ
עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
דוּר אוּן ֶמען ָהאט זִ י
ֶמען פַ אלְ ט ְ
ארף צוּ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עפִ ְירט וִ וי עֶ ס ַד ְ
נִ ְ
קוּמט גְ לַ יי
זַ יין ,אוּן ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ :דוּ בִּ יזְ ט
ועסט
וערט ,דוּ וֶ ְ
ישׁט וֶ ְ
ארנִ ְ
שׁוֹין גָ ְ
ישׁט זַ יין ַקיין עֶ ְרלִ יכֶ ער
שׁוֹין ֶמער נִ ְ
ישׁט לָ אזְ ן
ִאיד! ָטאר ֶמען זִ י נִ ְ
דוּר
אקע ַא ְ
פוּן ִאיםִ :אי בִּ ין ַט ֶ
ער ְשׁ ֶטער
גֶ עפַ אלְ ןָ ,אבֶּ ער ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וארט
ָהאט ִמיר נָ אַ אלְ ץ לִ יבּ ,עֶ ר וַ ְ
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כֹּל ֲא ֶשׁר לוֹ ְסנַ פִּ יר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת בַּ ַמּיִ ם
בַּ יַּ ִמּים וּבַ נְּ ָחלִ ים א ָֹתם תֹּאכֵ לוּ,
ייסן
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַאז פִ ישׁ ֶמעג ֶמען נָ אר עֶ ְסן אוֹיבּ עֶ ס
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ָה ַר ֲח ִמים" אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר ִשׁ ְיקט
ַא ָצ ָרה ִאיז עֶ ס אוֹיִ מיט ַר ֲח ָמנוּת.
ָאבֶּ ער וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ִאין
ִדי ָצ ָרה ִאיז ִאים ְשׁוֶ וער צוּ
גוּטע ֲחלָ ִקים ,אוּן
קוּקן אוֹיף ִדי ֶ
ְ
עֶ ר ֶקען ַחס וְ ָשׁלוֹם ָהאבְּ ן ֻק ְשׁיוֹת
ערפַ אר ִאיז ַא
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ְ
אוֹיפְ ן ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסע ִמ ְצוָ ה וֶ וען ֵאיינֶ ער ֶקען ִאים
גְ ֶ
ארק זִ י,
"שׁ ַט ְ
ְמ ַחזֵ ק זַ יין ,אוּן זָ אגְ ןְ :
ישׁט צוּפַ אלְ ןִ ,די ָצ ָרה וֶ ועט
וֶ וער נִ ְ
עמאלְ ְטס
ערגֵ יין ,אוּן בִּ יז ֶד ָ
ַא ִריבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס
קוּק אוֹיף ִדי ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִדיר יָ א
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהאלְ פְ ן".
גֶ ָ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען עֶ ס
רוֹיסע ָצ ָרה
עהן ִדי גְ ֶ
עשׁ ְ
ִאיז גֶ ֶ
אוּן ַא ֲהרֹן'ס ְצוֵ ויי ִקינְ ֶדער נָ ָדב אוּן
ארבְּ ןָ ,האט
עשׁ ָט ְ
ַאבִ יהוּ זֶ ענֶ ען גֶ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ְמ ַחזֵ ק גֶ עוֶ וען אוּן
ִאים ֶ
גוּטע ֵחלֶ ק
גֶ עזָ אגְ ט :נֶ עם ַארוֹיס ִדי ֶ
ערפוּן ,אוּן זֶ עה ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען
ֶד ְ
רוֹיסע ַצ ִד ִיקים.
גֶ עוֶ וען גְ ֶ
ימן ז(
תּוֹרה ְשׁ ִמינִ י ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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כֹּל ֲא ֶשׁר לוֹ ְסנַ פִּ יר וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת בַּ ַמּיִ ם
בַּ יַּ ִמּים וּבַ נְּ ָחלִ ים א ָֹתם תֹּאכֵ לוּ,
ייסן
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַאז פִ ישׁ ֶמעג ֶמען נָ אר עֶ ְסן אוֹיבּ עֶ ס

פר˘˙ ˆו

פח

פר˘˙ ˆו

ערן" וָ ואס
עד ְ
"סנַ פִּ יר ,פְ לוּס פֶ ֶ
ָהאט ְ
וימט עֶ ר ,אוּן אוֹי
ִמיט ֶדעם ְשׁוִ ְ
"ק ְשׂ ֶק ֶשׂת ,שׁוּפְּ ן" וָ ואס זֶ ענֶ ען וִ וי ַא
ַ
פַּ אנְ ֶצער אוֹיף זַ יין גוּף.
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ְ
ָדאס
ְמ ַר ֵמז זַ ייןָ ,דאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
טוּהן,
ו( :וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ְתּשׁוּבָ ה ְ
עֶ ר וִ ויל זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד,
ארף עֶ ר זַ יין "בָּ ִקי בְּ ָרצוֹא וּבָּ ִקי
ַד ְ
בְּ שׁוֹב"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז פוּן ֵאיין
טוּהן
ארף ֶמען פְּ רוּבִּ ְירן צוּ ְ
זַ ייט ַד ְ
גוּטסַ ,א ַריינְ כַ אפְּ ן וִ וי ֶמער
וִ וי ֶמער ְ
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים ,אוּן
וּמ ְצוֹת ַ
תּוֹרה ִ
ָ
צוּריק ַהאלְ ְטן פוּן ֲעבֵ ירוֹת,
זִ יִ 
ערע זַ ייט מוּז
ָאבֶּ ער פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
אר ְקןַ ,אז ֲאפִ ילוּ
ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ישׁט וִ וי ֶמען וִ וילֲ ,אפִ ילוּ
עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
דוּר אוּן ֶמען ָהאט זִ י
ֶמען פַ אלְ ט ְ
ארף צוּ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עפִ ְירט וִ וי עֶ ס ַד ְ
נִ ְ
קוּמט גְ לַ יי
זַ יין ,אוּן ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ :דוּ בִּ יזְ ט
ועסט
וערט ,דוּ וֶ ְ
ישׁט וֶ ְ
ארנִ ְ
שׁוֹין גָ ְ
ישׁט זַ יין ַקיין עֶ ְרלִ יכֶ ער
שׁוֹין ֶמער נִ ְ
ישׁט לָ אזְ ן
ִאיד! ָטאר ֶמען זִ י נִ ְ
דוּר
אקע ַא ְ
פוּן ִאיםִ :אי בִּ ין ַט ֶ
ער ְשׁ ֶטער
גֶ עפַ אלְ ןָ ,אבֶּ ער ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וארט
ָהאט ִמיר נָ אַ אלְ ץ לִ יבּ ,עֶ ר וַ ְ
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פט

ישׁט ַקיין ִחילוּק
ישׁט ,נִ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ערע ַמ ָצב ֶמען גֶ עפִ ינְ ט זִ י.
ואס ֶ
ִאין וָ ֶ
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )נִ ָדה נ"א :(:אוֹיבּ ֶמען
"ק ֶשׂ ֶק ֶשׂת"
עהט ַאז ַא פִ ישׁ ָהאט ַ
זֶ ְ
ערן"ִ ,איז זִ יכֶ ער ַאז
עד ְ
 "פְ לוּס פֶ ֶ"סנַ פִּ יר" " -שׁוּפְּ ן"ָ ,דאס
עֶ ס ָהאט ְ
ִאיז ְמ ַר ֵמז ַאז ֶדער עִ ָיקר ִאיז ֶדער
ארף ֶמען זִ י
פַּ אנְ ֶצערֶ ,דער עִ ָיקר ַד ְ
וערן
ישׁט וֶ ְ
אר ְקן אוּן נִ ְ
נָ אר זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
צוּבְּ ָראכְ ן פוּן ַקיין שׁוּם זַ א ,אוּן
אר ְקט זִ י ,וֶ ועט שׁוֹין
אוֹיבּ ֶמען ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ןַ ,אז ֶמען
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערן צוּ ִדי ַצ ִד ִיקים,
צוּה ְ
וֶ ועט זִ יֶ 
ערנֶ ען ֶדעם וֶ ועג וִ וי ַאזוֹי צוּ
וָ ואס לֶ ְ
וימען ִאין "יַ ם ַה ָחכְ ָמה" אוּן זַ יין
ְשׁוִ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ

נָ א אוֹיף ִמירִ ,איֶ קען נָ אַ אלְ ץ
קוּמען צוּ ִאיםִ ,אי וֶ ועל ִמיר
צוּריק ֶ
ִ
ארץ פַ אר ִאים,
עדן ָדאס ַה ְ
אוֹיס ֶר ְ
ְ
טוּהן ,אוּן ִאי
ִאי וֶ ועל ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּריק בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
בִּ ין שׁוֹין ִ
קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
ישׁע ִקינְ ֶדער
זַ ייןִ ,די ִא ִיד ֶ
וערן צוּגֶ עגְ לִ יכְ ן צוּ ִדי פִ ישׁ ,וִ וי
וֶ ְ
אשׁית מ"ח ,ט"ז(:
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
וְ יִ ְדגּוּ לָ רֹב ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ ,אוּן ִדי ִא ְידן
ואסער ,וָ ואס
וימען ִאין וַ ֶ
ארפְ ן ְשׁוִ ֶ
ַד ְ
תּוֹרה,
ערנֶ ען ָ
ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף לֶ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )יְ ַשׁעְ יָ ה נ"ה ,א(:
הוֹי ָּכל ָצ ֵמא לְ כוּ לַ ַּמיִ ם ,אוּן אוֹי
ואסער ,וִ וי
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן וַ ֶ
ְתּפִ לָ ה וֶ ְ
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ֵ)איכָ ה ב ,י"ט(ִ ׁ :שפְ כִ י
קוּמט אוֹיס
כַ ַּמיִ ם לִ ֵּב נֹכַ ח ּ ְפנֵ י ה'ְ ,
ארף
ַאז ַא ִאיד ִאיז וִ וי ַא פִ ישׁ וָ ואס ַד ְ
תּוֹרה אוּן ְתּפִ לָ ה.
וימען ִאין ָ
ְשׁוִ ֶ

ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ְשׁ ִמינִ י ,תשס"ט לפ"ק(
76

"סנַ פִּ יר
ארף ָהאבְּ ן ְ
אוּן ֶדער ִאיד ַד ְ
וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת" ,פוּן ֵאיין זַ ייט
ערן" צוּ
עד ְ
"סנַ פִּ יר" " -פְ לוּס פֶ ֶ
ְ
וימען ,צוּ ֶקענֶ ען
ֶקענֶ ען גוּט ְשׁוִ ֶ
וּמ ֲע ִשׂים
ַא ַריינְ כַ אפְּ ן ַא ַסאִ מ ְצוֹת ַ
ערע זַ ייט
טוֹבִ יםָ ,אבֶּ ער פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
"ק ְשׂ ֶק ֶשׂת
ארף ֶמען אוֹיָ האבְּ ןַ ,
ַד ְ
 "שׁוּפְּ ן"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמעןישׁט
ארף ָהאבְּ ן ַא פַּ אנְ ֶצער ,זִ י נִ ְ
ַד ְ
צוּ לָ אזְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע
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נָ א אוֹיף ִמירִ ,איֶ קען נָ אַ אלְ ץ
קוּמען צוּ ִאיםִ ,אי וֶ ועל ִמיר
צוּריק ֶ
ִ
ארץ פַ אר ִאים,
עדן ָדאס ַה ְ
אוֹיס ֶר ְ
ְ
טוּהן ,אוּן ִאי
ִאי וֶ ועל ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּריק בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
בִּ ין שׁוֹין ִ
קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
ישׁע ִקינְ ֶדער
זַ ייןִ ,די ִא ִיד ֶ
וערן צוּגֶ עגְ לִ יכְ ן צוּ ִדי פִ ישׁ ,וִ וי
וֶ ְ
אשׁית מ"ח ,ט"ז(:
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
וְ יִ ְדגּוּ לָ רֹב ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ ,אוּן ִדי ִא ְידן
ואסער ,וָ ואס
וימען ִאין וַ ֶ
ארפְ ן ְשׁוִ ֶ
ַד ְ
תּוֹרה,
ערנֶ ען ָ
ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף לֶ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )יְ ַשׁעְ יָ ה נ"ה ,א(:
הוֹי ָּכל ָצ ֵמא לְ כוּ לַ ַּמיִ ם ,אוּן אוֹי
ואסער ,וִ וי
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן וַ ֶ
ְתּפִ לָ ה וֶ ְ
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ֵ)איכָ ה ב ,י"ט(ִ ׁ :שפְ כִ י
קוּמט אוֹיס
כַ ַּמיִ ם לִ ֵּב נֹכַ ח ּ ְפנֵ י ה'ְ ,
ארף
ַאז ַא ִאיד ִאיז וִ וי ַא פִ ישׁ וָ ואס ַד ְ
תּוֹרה אוּן ְתּפִ לָ ה.
וימען ִאין ָ
ְשׁוִ ֶ
"סנַ פִּ יר
ארף ָהאבְּ ן ְ
אוּן ֶדער ִאיד ַד ְ
וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת" ,פוּן ֵאיין זַ ייט
ערן" צוּ
עד ְ
"סנַ פִּ יר" " -פְ לוּס פֶ ֶ
ְ
וימען ,צוּ ֶקענֶ ען
ֶקענֶ ען גוּט ְשׁוִ ֶ
וּמ ֲע ִשׂים
ַא ַריינְ כַ אפְּ ן ַא ַסאִ מ ְצוֹת ַ
ערע זַ ייט
טוֹבִ יםָ ,אבֶּ ער פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
"ק ְשׂ ֶק ֶשׂת
ארף ֶמען אוֹיָ האבְּ ןַ ,
ַד ְ
 "שׁוּפְּ ן"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמעןישׁט
ארף ָהאבְּ ן ַא פַּ אנְ ֶצער ,זִ י נִ ְ
ַד ְ
צוּ לָ אזְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע

פר˘˙ ˘מיני

וַ יּ ְַק ִריבוּ לִ פְ נֵ י ה' ֵאשׁ זָ ָרה ֲא ֶשׁר
א ִצוָּ ה א ָֹתם ,נָ ָדב אוּן
ארבְּ ן וַ וייל זֵ יי
עשׁ ָט ְ
ַאבִ יהוּ זֶ ענֶ ען גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ַא
ארן ֵאייבֶּ ְ
עמאכְ ט פַ ְ
ָהאבְּ ן גֶ ַ
ישׁט
עמ ֶדע פֵ ייעֶ ר וָ ואס עֶ ר ָהאט נִ ְ
פְ ֶר ְ
ייסן.
עה ְ
גֶ ֵ
ארוָ ואס זֶ ענֶ ען נָ ָדב
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ,פַ ְ
ארבְּ ן?
עשׁ ָט ְ
אוּן ַאבִ יהוּ גֶ ְ
וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט ֲהלָ כוֹת

פט
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ישׁט ַקיין ִחילוּק
ישׁט ,נִ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ערע ַמ ָצב ֶמען גֶ עפִ ינְ ט זִ י.
ואס ֶ
ִאין וָ ֶ
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )נִ ָדה נ"א :(:אוֹיבּ ֶמען
"ק ֶשׂ ֶק ֶשׂת"
עהט ַאז ַא פִ ישׁ ָהאט ַ
זֶ ְ
ערן"ִ ,איז זִ יכֶ ער ַאז
עד ְ
 "פְ לוּס פֶ ֶ"סנַ פִּ יר" " -שׁוּפְּ ן"ָ ,דאס
עֶ ס ָהאט ְ
ִאיז ְמ ַר ֵמז ַאז ֶדער עִ ָיקר ִאיז ֶדער
ארף ֶמען זִ י
פַּ אנְ ֶצערֶ ,דער עִ ָיקר ַד ְ
וערן
ישׁט וֶ ְ
אר ְקן אוּן נִ ְ
נָ אר זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
צוּבְּ ָראכְ ן פוּן ַקיין שׁוּם זַ א ,אוּן
אר ְקט זִ י ,וֶ ועט שׁוֹין
אוֹיבּ ֶמען ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ןַ ,אז ֶמען
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערן צוּ ִדי ַצ ִד ִיקים,
צוּה ְ
וֶ ועט זִ יֶ 
ערנֶ ען ֶדעם וֶ ועג וִ וי ַאזוֹי צוּ
וָ ואס לֶ ְ
וימען ִאין "יַ ם ַה ָחכְ ָמה" אוּן זַ יין
ְשׁוִ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ְשׁ ִמינִ י ,תשס"ט לפ"ק(
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וַ יּ ְַק ִריבוּ לִ פְ נֵ י ה' ֵאשׁ זָ ָרה ֲא ֶשׁר
א ִצוָּ ה א ָֹתם ,נָ ָדב אוּן
ארבְּ ן וַ וייל זֵ יי
עשׁ ָט ְ
ַאבִ יהוּ זֶ ענֶ ען גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ַא
ארן ֵאייבֶּ ְ
עמאכְ ט פַ ְ
ָהאבְּ ן גֶ ַ
ישׁט
עמ ֶדע פֵ ייעֶ ר וָ ואס עֶ ר ָהאט נִ ְ
פְ ֶר ְ
ייסן.
עה ְ
גֶ ֵ
ארוָ ואס זֶ ענֶ ען נָ ָדב
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ,פַ ְ
ארבְּ ן?
עשׁ ָט ְ
אוּן ַאבִ יהוּ גֶ ְ
וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט ֲהלָ כוֹת
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פט

ישׁט ַקיין ִחילוּק
ישׁט ,נִ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ערע ַמ ָצב ֶמען גֶ עפִ ינְ ט זִ י.
ואס ֶ
ִאין וָ ֶ
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )נִ ָדה נ"א :(:אוֹיבּ ֶמען
"ק ֶשׂ ֶק ֶשׂת"
עהט ַאז ַא פִ ישׁ ָהאט ַ
זֶ ְ
ערן"ִ ,איז זִ יכֶ ער ַאז
עד ְ
 "פְ לוּס פֶ ֶ"סנַ פִּ יר" " -שׁוּפְּ ן"ָ ,דאס
עֶ ס ָהאט ְ
ִאיז ְמ ַר ֵמז ַאז ֶדער עִ ָיקר ִאיז ֶדער
ארף ֶמען זִ י
פַּ אנְ ֶצערֶ ,דער עִ ָיקר ַד ְ
וערן
ישׁט וֶ ְ
אר ְקן אוּן נִ ְ
נָ אר זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
צוּבְּ ָראכְ ן פוּן ַקיין שׁוּם זַ א ,אוּן
אר ְקט זִ י ,וֶ ועט שׁוֹין
אוֹיבּ ֶמען ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ןַ ,אז ֶמען
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערן צוּ ִדי ַצ ִד ִיקים,
צוּה ְ
וֶ ועט זִ יֶ 
ערנֶ ען ֶדעם וֶ ועג וִ וי ַאזוֹי צוּ
וָ ואס לֶ ְ
וימען ִאין "יַ ם ַה ָחכְ ָמה" אוּן זַ יין
ְשׁוִ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ

נָ א אוֹיף ִמירִ ,איֶ קען נָ אַ אלְ ץ
קוּמען צוּ ִאיםִ ,אי וֶ ועל ִמיר
צוּריק ֶ
ִ
ארץ פַ אר ִאים,
עדן ָדאס ַה ְ
אוֹיס ֶר ְ
ְ
טוּהן ,אוּן ִאי
ִאי וֶ ועל ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּריק בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
בִּ ין שׁוֹין ִ
קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
ישׁע ִקינְ ֶדער
זַ ייןִ ,די ִא ִיד ֶ
וערן צוּגֶ עגְ לִ יכְ ן צוּ ִדי פִ ישׁ ,וִ וי
וֶ ְ
אשׁית מ"ח ,ט"ז(:
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
וְ יִ ְדגּוּ לָ רֹב ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ ,אוּן ִדי ִא ְידן
ואסער ,וָ ואס
וימען ִאין וַ ֶ
ארפְ ן ְשׁוִ ֶ
ַד ְ
תּוֹרה,
ערנֶ ען ָ
ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף לֶ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )יְ ַשׁעְ יָ ה נ"ה ,א(:
הוֹי ָּכל ָצ ֵמא לְ כוּ לַ ַּמיִ ם ,אוּן אוֹי
ואסער ,וִ וי
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן וַ ֶ
ְתּפִ לָ ה וֶ ְ
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ֵ)איכָ ה ב ,י"ט(ִ ׁ :שפְ כִ י
קוּמט אוֹיס
כַ ַּמיִ ם לִ ֵּב נֹכַ ח ּ ְפנֵ י ה'ְ ,
ארף
ַאז ַא ִאיד ִאיז וִ וי ַא פִ ישׁ וָ ואס ַד ְ
תּוֹרה אוּן ְתּפִ לָ ה.
וימען ִאין ָ
ְשׁוִ ֶ

ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ְשׁ ִמינִ י ,תשס"ט לפ"ק(
76

"סנַ פִּ יר
ארף ָהאבְּ ן ְ
אוּן ֶדער ִאיד ַד ְ
וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת" ,פוּן ֵאיין זַ ייט
ערן" צוּ
עד ְ
"סנַ פִּ יר" " -פְ לוּס פֶ ֶ
ְ
וימען ,צוּ ֶקענֶ ען
ֶקענֶ ען גוּט ְשׁוִ ֶ
וּמ ֲע ִשׂים
ַא ַריינְ כַ אפְּ ן ַא ַסאִ מ ְצוֹת ַ
ערע זַ ייט
טוֹבִ יםָ ,אבֶּ ער פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
"ק ְשׂ ֶק ֶשׂת
ארף ֶמען אוֹיָ האבְּ ןַ ,
ַד ְ
 "שׁוּפְּ ן"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמעןישׁט
ארף ָהאבְּ ן ַא פַּ אנְ ֶצער ,זִ י נִ ְ
ַד ְ
צוּ לָ אזְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע
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נָ א אוֹיף ִמירִ ,איֶ קען נָ אַ אלְ ץ
קוּמען צוּ ִאיםִ ,אי וֶ ועל ִמיר
צוּריק ֶ
ִ
ארץ פַ אר ִאים,
עדן ָדאס ַה ְ
אוֹיס ֶר ְ
ְ
טוּהן ,אוּן ִאי
ִאי וֶ ועל ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּריק בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
בִּ ין שׁוֹין ִ
קוּמט אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
ָדאס ְ
ישׁע ִקינְ ֶדער
זַ ייןִ ,די ִא ִיד ֶ
וערן צוּגֶ עגְ לִ יכְ ן צוּ ִדי פִ ישׁ ,וִ וי
וֶ ְ
אשׁית מ"ח ,ט"ז(:
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
וְ יִ ְדגּוּ לָ רֹב ְּב ֶק ֶרב ָה ָא ֶרץ ,אוּן ִדי ִא ְידן
ואסער ,וָ ואס
וימען ִאין וַ ֶ
ארפְ ן ְשׁוִ ֶ
ַד ְ
תּוֹרה,
ערנֶ ען ָ
ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף לֶ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט )יְ ַשׁעְ יָ ה נ"ה ,א(:
הוֹי ָּכל ָצ ֵמא לְ כוּ לַ ַּמיִ ם ,אוּן אוֹי
ואסער ,וִ וי
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן וַ ֶ
ְתּפִ לָ ה וֶ ְ
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ֵ)איכָ ה ב ,י"ט(ִ ׁ :שפְ כִ י
קוּמט אוֹיס
כַ ַּמיִ ם לִ ֵּב נֹכַ ח ּ ְפנֵ י ה'ְ ,
ארף
ַאז ַא ִאיד ִאיז וִ וי ַא פִ ישׁ וָ ואס ַד ְ
תּוֹרה אוּן ְתּפִ לָ ה.
וימען ִאין ָ
ְשׁוִ ֶ
"סנַ פִּ יר
ארף ָהאבְּ ן ְ
אוּן ֶדער ִאיד ַד ְ
וְ ַק ְשׂ ֶק ֶשׂת" ,פוּן ֵאיין זַ ייט
ערן" צוּ
עד ְ
"סנַ פִּ יר" " -פְ לוּס פֶ ֶ
ְ
וימען ,צוּ ֶקענֶ ען
ֶקענֶ ען גוּט ְשׁוִ ֶ
וּמ ֲע ִשׂים
ַא ַריינְ כַ אפְּ ן ַא ַסאִ מ ְצוֹת ַ
ערע זַ ייט
טוֹבִ יםָ ,אבֶּ ער פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
"ק ְשׂ ֶק ֶשׂת
ארף ֶמען אוֹיָ האבְּ ןַ ,
ַד ְ
 "שׁוּפְּ ן"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמעןישׁט
ארף ָהאבְּ ן ַא פַּ אנְ ֶצער ,זִ י נִ ְ
ַד ְ
צוּ לָ אזְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע
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וַ יּ ְַק ִריבוּ לִ פְ נֵ י ה' ֵאשׁ זָ ָרה ֲא ֶשׁר
א ִצוָּ ה א ָֹתם ,נָ ָדב אוּן
ארבְּ ן וַ וייל זֵ יי
עשׁ ָט ְ
ַאבִ יהוּ זֶ ענֶ ען גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ַא
ארן ֵאייבֶּ ְ
עמאכְ ט פַ ְ
ָהאבְּ ן גֶ ַ
ישׁט
עמ ֶדע פֵ ייעֶ ר וָ ואס עֶ ר ָהאט נִ ְ
פְ ֶר ְ
ייסן.
עה ְ
גֶ ֵ
ארוָ ואס זֶ ענֶ ען נָ ָדב
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ,פַ ְ
ארבְּ ן?
עשׁ ָט ְ
אוּן ַאבִ יהוּ גֶ ְ
וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט ֲהלָ כוֹת

פט
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ישׁט ַקיין ִחילוּק
ישׁט ,נִ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ערע ַמ ָצב ֶמען גֶ עפִ ינְ ט זִ י.
ואס ֶ
ִאין וָ ֶ
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )נִ ָדה נ"א :(:אוֹיבּ ֶמען
"ק ֶשׂ ֶק ֶשׂת"
עהט ַאז ַא פִ ישׁ ָהאט ַ
זֶ ְ
ערן"ִ ,איז זִ יכֶ ער ַאז
עד ְ
 "פְ לוּס פֶ ֶ"סנַ פִּ יר" " -שׁוּפְּ ן"ָ ,דאס
עֶ ס ָהאט ְ
ִאיז ְמ ַר ֵמז ַאז ֶדער עִ ָיקר ִאיז ֶדער
ארף ֶמען זִ י
פַּ אנְ ֶצערֶ ,דער עִ ָיקר ַד ְ
וערן
ישׁט וֶ ְ
אר ְקן אוּן נִ ְ
נָ אר זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
צוּבְּ ָראכְ ן פוּן ַקיין שׁוּם זַ א ,אוּן
אר ְקט זִ י ,וֶ ועט שׁוֹין
אוֹיבּ ֶמען ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ןַ ,אז ֶמען
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערן צוּ ִדי ַצ ִד ִיקים,
צוּה ְ
וֶ ועט זִ יֶ 
ערנֶ ען ֶדעם וֶ ועג וִ וי ַאזוֹי צוּ
וָ ואס לֶ ְ
וימען ִאין "יַ ם ַה ָחכְ ָמה" אוּן זַ יין
ְשׁוִ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ְשׁ ִמינִ י ,תשס"ט לפ"ק(
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וַ יּ ְַק ִריבוּ לִ פְ נֵ י ה' ֵאשׁ זָ ָרה ֲא ֶשׁר
א ִצוָּ ה א ָֹתם ,נָ ָדב אוּן
ארבְּ ן וַ וייל זֵ יי
עשׁ ָט ְ
ַאבִ יהוּ זֶ ענֶ ען גֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ַא
ארן ֵאייבֶּ ְ
עמאכְ ט פַ ְ
ָהאבְּ ן גֶ ַ
ישׁט
עמ ֶדע פֵ ייעֶ ר וָ ואס עֶ ר ָהאט נִ ְ
פְ ֶר ְ
ייסן.
עה ְ
גֶ ֵ
ארוָ ואס זֶ ענֶ ען נָ ָדב
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט ,פַ ְ
ארבְּ ן?
עשׁ ָט ְ
אוּן ַאבִ יהוּ גֶ ְ
וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט ֲהלָ כוֹת
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משׁה ַרבֵּ ינוּ,
ֶ
פַ אר זֵ ייעֶ ר ֶרבִּ י
אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
וייטע
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ָדאַ א ְצוֵ ֶ
ארוָ ואס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאן
ַטעַ ם ,פַ ְ
ארוָ ואס זֵ יי זֶ ענֶ ען
ערע ַטעַ ם פַ ְ
ַאנְ ֶד ֶ
ארבְּ ן?
עשׁ ָט ְ
גֶ ְ

עמיינְ ט ַאז עֶ ר
פוּן ְתּכֵ לֶ ת ,עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
ִאיז עֶ ְרלִ יכֶ ער ִמיט ֶדעםָ ,אבֶּ ער ֶדער
ארף ָדאס בִּ כְ לַ ל
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר מוּז ֶמען ָהאבְּ ן ַא
ישׁט ,אוּן ֶד ְ
נִ ְ
ערנְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטש
ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר לֶ ְ
ֶדעם ִריכְ ִטיגְ ן וֶ ועג ִאין לֶ עבְּ ן.

משׁה ַרבֵּ ינוּ,
ֶ
פַ אר זֵ ייעֶ ר ֶרבִּ י
אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
וייטע
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ָדאַ א ְצוֵ ֶ
ארוָ ואס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאן
ַטעַ ם ,פַ ְ
ארוָ ואס זֵ יי זֶ ענֶ ען
ערע ַטעַ ם פַ ְ
ַאנְ ֶד ֶ
ארבְּ ן?
עשׁ ָט ְ
גֶ ְ

עמיינְ ט ַאז עֶ ר
פוּן ְתּכֵ לֶ ת ,עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
ִאיז עֶ ְרלִ יכֶ ער ִמיט ֶדעםָ ,אבֶּ ער ֶדער
ארף ָדאס בִּ כְ לַ ל
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר מוּז ֶמען ָהאבְּ ן ַא
ישׁט ,אוּן ֶד ְ
נִ ְ
ערנְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטש
ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר לֶ ְ
ֶדעם ִריכְ ִטיגְ ן וֶ ועג ִאין לֶ עבְּ ן.

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
דוּרֱ אמוּנַ ת
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"א(ְ :
ֲחכָ ִמיםַ ,אז ֶמען פָ אלְ גְ ט ַא ַצ ִדיק,
וייסט ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ וי ַאזוֹי
דוּרֶ דעם וֵ ְ
ְ
זִ י צוּ פִ ְירן.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יּ ְַק ִריבוּ
לִ פְ נֵ י ה' ֵאשׁ זָ ָרה ֲא ֶשׁר א
ִצוָּ ה א ָֹתם ,נָ ָדב אוּן ַאבִ יהוּ ָהאבְּ ן
ער ְשׁ ְטן ָאבֶּ ער
גֶ עבְּ ֶרענְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
עמ ֶדע פֵ ייעֶ ר,
עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא פְ ֶר ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַא פֵ ייעֶ ר וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ייסןָ ,אבֶּ ער וִ וי
עה ְ
ישׁט גֶ ֵ
ָהאט זֵ יי נִ ְ
עקוּמען ָדאס
ֶ
ַאזוֹי זֶ ענֶ ען זֵ יי צוּגֶ
ישׁט
טוּהן? וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ְ
צוּ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,וֶ וען זֵ יי
גֶ עפָ אלְ גְ ט ֶ
עהאט ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמים,
וָ ואלְ ְטן גֶ ַ
משׁה ַרבֵּ ינוּ אוּן
אוּן גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ֶ
ישׁט
ִאים גֶ עפָ אלְ גְ ט ,וָ ואלְ ְטן זֵ יי נִ ְ
עקוּמען צוּ ֶדעם.
ֶ
צוּגֶ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
דוּרֱ אמוּנַ ת
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"א(ְ :
ֲחכָ ִמיםַ ,אז ֶמען פָ אלְ גְ ט ַא ַצ ִדיק,
וייסט ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ וי ַאזוֹי
דוּרֶ דעם וֵ ְ
ְ
זִ י צוּ פִ ְירן.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יּ ְַק ִריבוּ
לִ פְ נֵ י ה' ֵאשׁ זָ ָרה ֲא ֶשׁר א
ִצוָּ ה א ָֹתם ,נָ ָדב אוּן ַאבִ יהוּ ָהאבְּ ן
ער ְשׁ ְטן ָאבֶּ ער
גֶ עבְּ ֶרענְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
עמ ֶדע פֵ ייעֶ ר,
עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא פְ ֶר ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַא פֵ ייעֶ ר וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ייסןָ ,אבֶּ ער וִ וי
עה ְ
ישׁט גֶ ֵ
ָהאט זֵ יי נִ ְ
עקוּמען ָדאס
ֶ
ַאזוֹי זֶ ענֶ ען זֵ יי צוּגֶ
ישׁט
טוּהן? וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ְ
צוּ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,וֶ וען זֵ יי
גֶ עפָ אלְ גְ ט ֶ
עהאט ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמים,
וָ ואלְ ְטן גֶ ַ
משׁה ַרבֵּ ינוּ אוּן
אוּן גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ֶ
ישׁט
ִאים גֶ עפָ אלְ גְ ט ,וָ ואלְ ְטן זֵ יי נִ ְ
עקוּמען צוּ ֶדעם.
ֶ
צוּגֶ

ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֵאיינֶ ער
ִאיז וואוֹיל אוּן עֶ ְרלִ י ,עֶ ר וִ ויל
ארף עֶ ר
טוּהן ֶדעם ָרצוֹן ה'ַ ,ד ְ
נָ אר ְ
ָאבֶּ ער נָ אַ אלְ ץ גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק וָ ואס
זָ אל ִאים וַ וייזְ ן ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג ,וִ וי
ער ְשׁ ְטן,
ַאזוֹי צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וַ וייל ַאלֵ יינְ ס ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
זֵ ייעֶ ר נַ עַ ְר'ן ,עֶ ר טוּט וִ וילְ ֶדע זַ אכְ ן
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל בִּ כְ לַ ל
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן פוּן ִאים.
נִ ְ

יידע ַט ֲע ִמים
קוּמט אוֹיס ַאז ִדי בֵּ ֶ
ְ
זֶ ענֶ ען ֵאיינְ ס ,נָ אר ַר ִשׁ"י
זָ אגְ ט ִדי ִסיבָּ ה וָ ואס ָהאט זֵ יי
עמ ְדן
צוּגֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט צוּ ַמאכְ ן ֶדעם פְ ֶר ְ
פֵ ייעֶ ר.

ַאזוֹי וִ וי ִמיר גֶ עפִ ינֶ ען בַּ יי ק ַֹרח וָ ואס
ישׁט גֶ עוָ ואלְ ט פָ אלְ גְ ן
ָהאט נִ ְ
עטוּהן
ְ
משׁה ַרבֵּ ינוָּ ,האט עֶ ר זִ יָ אנְ גֶ
ֶ
ַא ַטלִ ית וָ ואס ִאיז גֶ עוֶ וען ִאינְ גַ אנְ ְצן

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ְשׁ ִמינִ י ,תשס"ה לפ"ק(

ˆ

פר˘˙ ˘מיני

ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֵאיינֶ ער
ִאיז וואוֹיל אוּן עֶ ְרלִ י ,עֶ ר וִ ויל
ארף עֶ ר
טוּהן ֶדעם ָרצוֹן ה'ַ ,ד ְ
נָ אר ְ
ָאבֶּ ער נָ אַ אלְ ץ גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק וָ ואס
זָ אל ִאים וַ וייזְ ן ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג ,וִ וי
ער ְשׁ ְטן,
ַאזוֹי צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וַ וייל ַאלֵ יינְ ס ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
זֵ ייעֶ ר נַ עַ ְר'ן ,עֶ ר טוּט וִ וילְ ֶדע זַ אכְ ן
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל בִּ כְ לַ ל
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן פוּן ִאים.
נִ ְ

יידע ַט ֲע ִמים
קוּמט אוֹיס ַאז ִדי בֵּ ֶ
ְ
זֶ ענֶ ען ֵאיינְ ס ,נָ אר ַר ִשׁ"י
זָ אגְ ט ִדי ִסיבָּ ה וָ ואס ָהאט זֵ יי
עמ ְדן
צוּגֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט צוּ ַמאכְ ן ֶדעם פְ ֶר ְ
פֵ ייעֶ ר.

ַאזוֹי וִ וי ִמיר גֶ עפִ ינֶ ען בַּ יי ק ַֹרח וָ ואס
ישׁט גֶ עוָ ואלְ ט פָ אלְ גְ ן
ָהאט נִ ְ
עטוּהן
ְ
משׁה ַרבֵּ ינוָּ ,האט עֶ ר זִ יָ אנְ גֶ
ֶ
ַא ַטלִ ית וָ ואס ִאיז גֶ עוֶ וען ִאינְ גַ אנְ ְצן

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ְשׁ ִמינִ י ,תשס"ה לפ"ק(

ˆ

פר˘˙ ˘מיני

משׁה ַרבֵּ ינוּ,
ֶ
פַ אר זֵ ייעֶ ר ֶרבִּ י
אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
וייטע
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ָדאַ א ְצוֵ ֶ
ארוָ ואס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאן
ַטעַ ם ,פַ ְ
ארוָ ואס זֵ יי זֶ ענֶ ען
ערע ַטעַ ם פַ ְ
ַאנְ ֶד ֶ
ארבְּ ן?
עשׁ ָט ְ
גֶ ְ

עמיינְ ט ַאז עֶ ר
פוּן ְתּכֵ לֶ ת ,עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
ִאיז עֶ ְרלִ יכֶ ער ִמיט ֶדעםָ ,אבֶּ ער ֶדער
ארף ָדאס בִּ כְ לַ ל
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר מוּז ֶמען ָהאבְּ ן ַא
ישׁט ,אוּן ֶד ְ
נִ ְ
ערנְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטש
ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר לֶ ְ
ֶדעם ִריכְ ִטיגְ ן וֶ ועג ִאין לֶ עבְּ ן.

משׁה ַרבֵּ ינוּ,
ֶ
פַ אר זֵ ייעֶ ר ֶרבִּ י
אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
וייטע
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ָדאַ א ְצוֵ ֶ
ארוָ ואס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאן
ַטעַ ם ,פַ ְ
ארוָ ואס זֵ יי זֶ ענֶ ען
ערע ַטעַ ם פַ ְ
ַאנְ ֶד ֶ
ארבְּ ן?
עשׁ ָט ְ
גֶ ְ

עמיינְ ט ַאז עֶ ר
פוּן ְתּכֵ לֶ ת ,עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
ִאיז עֶ ְרלִ יכֶ ער ִמיט ֶדעםָ ,אבֶּ ער ֶדער
ארף ָדאס בִּ כְ לַ ל
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר מוּז ֶמען ָהאבְּ ן ַא
ישׁט ,אוּן ֶד ְ
נִ ְ
ערנְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטש
ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר לֶ ְ
ֶדעם ִריכְ ִטיגְ ן וֶ ועג ִאין לֶ עבְּ ן.

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
דוּרֱ אמוּנַ ת
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"א(ְ :
ֲחכָ ִמיםַ ,אז ֶמען פָ אלְ גְ ט ַא ַצ ִדיק,
וייסט ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ וי ַאזוֹי
דוּרֶ דעם וֵ ְ
ְ
זִ י צוּ פִ ְירן.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יּ ְַק ִריבוּ
לִ פְ נֵ י ה' ֵאשׁ זָ ָרה ֲא ֶשׁר א
ִצוָּ ה א ָֹתם ,נָ ָדב אוּן ַאבִ יהוּ ָהאבְּ ן
ער ְשׁ ְטן ָאבֶּ ער
גֶ עבְּ ֶרענְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
עמ ֶדע פֵ ייעֶ ר,
עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא פְ ֶר ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַא פֵ ייעֶ ר וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ייסןָ ,אבֶּ ער וִ וי
עה ְ
ישׁט גֶ ֵ
ָהאט זֵ יי נִ ְ
עקוּמען ָדאס
ֶ
ַאזוֹי זֶ ענֶ ען זֵ יי צוּגֶ
ישׁט
טוּהן? וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ְ
צוּ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,וֶ וען זֵ יי
גֶ עפָ אלְ גְ ט ֶ
עהאט ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמים,
וָ ואלְ ְטן גֶ ַ
משׁה ַרבֵּ ינוּ אוּן
אוּן גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ֶ
ישׁט
ִאים גֶ עפָ אלְ גְ ט ,וָ ואלְ ְטן זֵ יי נִ ְ
עקוּמען צוּ ֶדעם.
ֶ
צוּגֶ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
דוּרֱ אמוּנַ ת
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"א(ְ :
ֲחכָ ִמיםַ ,אז ֶמען פָ אלְ גְ ט ַא ַצ ִדיק,
וייסט ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ וי ַאזוֹי
דוּרֶ דעם וֵ ְ
ְ
זִ י צוּ פִ ְירן.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ יּ ְַק ִריבוּ
לִ פְ נֵ י ה' ֵאשׁ זָ ָרה ֲא ֶשׁר א
ִצוָּ ה א ָֹתם ,נָ ָדב אוּן ַאבִ יהוּ ָהאבְּ ן
ער ְשׁ ְטן ָאבֶּ ער
גֶ עבְּ ֶרענְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
עמ ֶדע פֵ ייעֶ ר,
עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא פְ ֶר ְ
ער ְשׁ ֶטער
ַא פֵ ייעֶ ר וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ייסןָ ,אבֶּ ער וִ וי
עה ְ
ישׁט גֶ ֵ
ָהאט זֵ יי נִ ְ
עקוּמען ָדאס
ֶ
ַאזוֹי זֶ ענֶ ען זֵ יי צוּגֶ
ישׁט
טוּהן? וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ְ
צוּ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,וֶ וען זֵ יי
גֶ עפָ אלְ גְ ט ֶ
עהאט ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמים,
וָ ואלְ ְטן גֶ ַ
משׁה ַרבֵּ ינוּ אוּן
אוּן גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ֶ
ישׁט
ִאים גֶ עפָ אלְ גְ ט ,וָ ואלְ ְטן זֵ יי נִ ְ
עקוּמען צוּ ֶדעם.
ֶ
צוּגֶ

ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֵאיינֶ ער
ִאיז וואוֹיל אוּן עֶ ְרלִ י ,עֶ ר וִ ויל
ארף עֶ ר
טוּהן ֶדעם ָרצוֹן ה'ַ ,ד ְ
נָ אר ְ
ָאבֶּ ער נָ אַ אלְ ץ גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק וָ ואס
זָ אל ִאים וַ וייזְ ן ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג ,וִ וי
ער ְשׁ ְטן,
ַאזוֹי צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וַ וייל ַאלֵ יינְ ס ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
זֵ ייעֶ ר נַ עַ ְר'ן ,עֶ ר טוּט וִ וילְ ֶדע זַ אכְ ן
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל בִּ כְ לַ ל
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן פוּן ִאים.
נִ ְ
ַאזוֹי וִ וי ִמיר גֶ עפִ ינֶ ען בַּ יי ק ַֹרח וָ ואס
ישׁט גֶ עוָ ואלְ ט פָ אלְ גְ ן
ָהאט נִ ְ
עטוּהן
ְ
משׁה ַרבֵּ ינוָּ ,האט עֶ ר זִ יָ אנְ גֶ
ֶ
ַא ַטלִ ית וָ ואס ִאיז גֶ עוֶ וען ִאינְ גַ אנְ ְצן

יידע ַט ֲע ִמים
קוּמט אוֹיס ַאז ִדי בֵּ ֶ
ְ
זֶ ענֶ ען ֵאיינְ ס ,נָ אר ַר ִשׁ"י
זָ אגְ ט ִדי ִסיבָּ ה וָ ואס ָהאט זֵ יי
עמ ְדן
צוּגֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט צוּ ַמאכְ ן ֶדעם פְ ֶר ְ
פֵ ייעֶ ר.
ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ְשׁ ִמינִ י ,תשס"ה לפ"ק(

ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֵאיינֶ ער
ִאיז וואוֹיל אוּן עֶ ְרלִ י ,עֶ ר וִ ויל
ארף עֶ ר
טוּהן ֶדעם ָרצוֹן ה'ַ ,ד ְ
נָ אר ְ
ָאבֶּ ער נָ אַ אלְ ץ גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק וָ ואס
זָ אל ִאים וַ וייזְ ן ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע וֶ ועג ,וִ וי
ער ְשׁ ְטן,
ַאזוֹי צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וַ וייל ַאלֵ יינְ ס ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
זֵ ייעֶ ר נַ עַ ְר'ן ,עֶ ר טוּט וִ וילְ ֶדע זַ אכְ ן
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל בִּ כְ לַ ל
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן פוּן ִאים.
נִ ְ
ַאזוֹי וִ וי ִמיר גֶ עפִ ינֶ ען בַּ יי ק ַֹרח וָ ואס
ישׁט גֶ עוָ ואלְ ט פָ אלְ גְ ן
ָהאט נִ ְ
עטוּהן
ְ
משׁה ַרבֵּ ינוָּ ,האט עֶ ר זִ יָ אנְ גֶ
ֶ
ַא ַטלִ ית וָ ואס ִאיז גֶ עוֶ וען ִאינְ גַ אנְ ְצן

יידע ַט ֲע ִמים
קוּמט אוֹיס ַאז ִדי בֵּ ֶ
ְ
זֶ ענֶ ען ֵאיינְ ס ,נָ אר ַר ִשׁ"י
זָ אגְ ט ִדי ִסיבָּ ה וָ ואס ָהאט זֵ יי
עמ ְדן
צוּגֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט צוּ ַמאכְ ן ֶדעם פְ ֶר ְ
פֵ ייעֶ ר.
ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ְשׁ ִמינִ י ,תשס"ה לפ"ק(
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יﬠ
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַ˙ז¿ ƒר ַ
נֶ גַ ע ָצ ַרעַ ת ִּכי ִת ְהיֶ ה ְּב ָא ָדם
מוֹה ָרא"שׁ
וְ הוּבָ א ֶאל ַה ּכֹ ֵהןֲ .
יט"א זָ אגְ ט ַאז ֶדער פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
קוּמט ְמ ַר ֵמז זַ ייןָ ,דאס וָ ואס ֶדער
ְ
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ב(ֶ :דער עִ ָיקר גֶ עוֶ וער
"תּפִ לָ ה"" ,צוּ
יח ִאיז ְ
פוּן ָמ ִשׁ ַ
יח
ער ְשׁ ְטן"ָ ,מ ִשׁ ַ
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
עמען ִדי וֶ ועלְ ט ִמיט
וֶ ועט ַאיינְ נֶ ֶ
יח וֶ ועט
ְתּפִ לָ הָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ָמ ִשׁ ַ
ערנֶ ען פַ אר ַאלֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן
אוֹיסלֶ ְ
ְ
עדן צוּם
ִדי וֶ ועלְ טַ ,אז ֶמען ֶקען ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
ישׁט גָ ְ
ישׁט ֵקיינֶ עם אוּן נִ ְ
נִ ְ
אוֹיסער ֶדעם
ֶ
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט,
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
)צפַ נְ יָ ה ג ,ט(ִּ :כי ָאז ֶא ְה ּפֶֹ אל
ְ
רוּרה לִ ְקרֹא כֻ ָּלם ְּב ׁ ֵשם
עַ ִּמים ָ ׂשפָ ה בְ ָ
ה'.

ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ָדאס ֶקען ֶמען
עדער
טוּהןַ ,א יֶ ֶ
ַהיינְ ט אוֹיְ 
עצט ָאנְ ֵהייבְּ ן
ֶמענְ ְטשׁ ֶקען שׁוֹין יֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,דער
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
פְּ ָראבְּ לֶ עם ִאיז נָ ארַ ,אז וֶ וען ֶמען
אר ְשׁ ָטאפְּ ט
וערט פַ ְ
טוּט ֲעבֵ ירוֹת ,וֶ ְ
ארץ ,אוּן ֶמען
ִדי אוֹיגְ ן אוּן ִדי ַה ְ
ער ְשׁ ֶטער
ישׁט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ילְ ט נִ ְ
וארט וָ ואס ֶמען
עדע וָ ְ
ערט אוֹיס יֶ ֶ
ֶה ְ
ישׁט
עדט צוּ ִאיםֶ ,מען פִ ילְ ט נִ ְ
ֶר ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז נָ אר ֶדער
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי גַ אנְ ֶצע
ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועלְ ט.
ערצוּ ִאיז צוּ גֵ יין צוּ ַא
ִדי עֵ ָצה ֶד ְ
ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר ֶקען אוֹיפְ ֵהייבְּ ן
צוּריק
ִ
עדן ֶמענְ ְטשׁ אוּן ִאים
יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
בְּ ֶרענְ גְ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ַאז ֶדער
ערנְ ט אוֹיס פַ ְ
לֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט
ֵאייבֶּ ְ
עדן
ִאים ,אוּן ֶמען ֶקען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ
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יﬠ
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַ˙ז¿ ƒר ַ

ער ְשׁ ְטן אוֹיף וָ ואס
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
עֶ ס פֶ עלְ ט ִאים נָ א ,אוּן ָדאס וֶ ועט
ערנֶ ען פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע
אוֹיסלֶ ְ
ְ
יח
ָמ ִשׁ ַ
וֶ ועלְ ט.

וערט ֶמען נָ אנְ ט צוּם
וִ וי ַאזוֹי וֶ ְ
דוּר
ְ
ער ְשׁ ְטן? נָ אר
ֵאייבֶּ ְ
ארף
עדן צוּ ִאיםַ ,א ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
ֶר ְ
עדן צוּם
זִ י צוּגֶ עוואוֹינֶ ען צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף זַ יין ֵאייגֶ ענֶ ע
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן
ְשׁפְּ ַראַ ,דאנְ ֶקען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גוּט'ס וָ ואס עֶ ר ָהאט אוּן
אוֹיף ַאלֶ ע ְ

פר˘˙ ˘מיני

יﬠ
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַ˙ז¿ ƒר ַ
נֶ גַ ע ָצ ַרעַ ת ִּכי ִת ְהיֶ ה ְּב ָא ָדם
מוֹה ָרא"שׁ
וְ הוּבָ א ֶאל ַה ּכֹ ֵהןֲ .
יט"א זָ אגְ ט ַאז ֶדער פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
קוּמט ְמ ַר ֵמז זַ ייןָ ,דאס וָ ואס ֶדער
ְ
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ב(ֶ :דער עִ ָיקר גֶ עוֶ וער
"תּפִ לָ ה"" ,צוּ
יח ִאיז ְ
פוּן ָמ ִשׁ ַ
יח
ער ְשׁ ְטן"ָ ,מ ִשׁ ַ
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
עמען ִדי וֶ ועלְ ט ִמיט
וֶ ועט ַאיינְ נֶ ֶ
יח וֶ ועט
ְתּפִ לָ הָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ָמ ִשׁ ַ
ערנֶ ען פַ אר ַאלֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן
אוֹיסלֶ ְ
ְ
עדן צוּם
ִדי וֶ ועלְ טַ ,אז ֶמען ֶקען ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
ישׁט גָ ְ
ישׁט ֵקיינֶ עם אוּן נִ ְ
נִ ְ
אוֹיסער ֶדעם
ֶ
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט,
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
)צפַ נְ יָ ה ג ,ט(ִּ :כי ָאז ֶא ְה ּפֶֹ אל
ְ
רוּרה לִ ְקרֹא כֻ ָּלם ְּב ׁ ֵשם
עַ ִּמים ָ ׂשפָ ה בְ ָ
ה'.
וערט ֶמען נָ אנְ ט צוּם
וִ וי ַאזוֹי וֶ ְ
דוּר
ְ
ער ְשׁ ְטן? נָ אר
ֵאייבֶּ ְ
ארף
עדן צוּ ִאיםַ ,א ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
ֶר ְ
עדן צוּם
זִ י צוּגֶ עוואוֹינֶ ען צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף זַ יין ֵאייגֶ ענֶ ע
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן
ְשׁפְּ ַראַ ,דאנְ ֶקען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גוּט'ס וָ ואס עֶ ר ָהאט אוּן
אוֹיף ַאלֶ ע ְ
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ער ְשׁ ְטן אוֹיף וָ ואס
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
עֶ ס פֶ עלְ ט ִאים נָ א ,אוּן ָדאס וֶ ועט
ערנֶ ען פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע
אוֹיסלֶ ְ
ְ
יח
ָמ ִשׁ ַ
וֶ ועלְ ט.
ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ָדאס ֶקען ֶמען
עדער
טוּהןַ ,א יֶ ֶ
ַהיינְ ט אוֹיְ 
עצט ָאנְ ֵהייבְּ ן
ֶמענְ ְטשׁ ֶקען שׁוֹין יֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,דער
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
פְּ ָראבְּ לֶ עם ִאיז נָ ארַ ,אז וֶ וען ֶמען
אר ְשׁ ָטאפְּ ט
וערט פַ ְ
טוּט ֲעבֵ ירוֹת ,וֶ ְ
ארץ ,אוּן ֶמען
ִדי אוֹיגְ ן אוּן ִדי ַה ְ
ער ְשׁ ֶטער
ישׁט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ילְ ט נִ ְ
וארט וָ ואס ֶמען
עדע וָ ְ
ערט אוֹיס יֶ ֶ
ֶה ְ
ישׁט
עדט צוּ ִאיםֶ ,מען פִ ילְ ט נִ ְ
ֶר ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז נָ אר ֶדער
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי גַ אנְ ֶצע
ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועלְ ט.
ערצוּ ִאיז צוּ גֵ יין צוּ ַא
ִדי עֵ ָצה ֶד ְ
ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר ֶקען אוֹיפְ ֵהייבְּ ן
צוּריק
ִ
עדן ֶמענְ ְטשׁ אוּן ִאים
יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
בְּ ֶרענְ גְ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ַאז ֶדער
ערנְ ט אוֹיס פַ ְ
לֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט
ֵאייבֶּ ְ
עדן
ִאים ,אוּן ֶמען ֶקען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ

נֶ גַ ע ָצ ַרעַ ת ִּכי ִת ְהיֶ ה ְּב ָא ָדם
מוֹה ָרא"שׁ
וְ הוּבָ א ֶאל ַה ּכֹ ֵהןֲ .
יט"א זָ אגְ ט ַאז ֶדער פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
קוּמט ְמ ַר ֵמז זַ ייןָ ,דאס וָ ואס ֶדער
ְ
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ב(ֶ :דער עִ ָיקר גֶ עוֶ וער
"תּפִ לָ ה"" ,צוּ
יח ִאיז ְ
פוּן ָמ ִשׁ ַ
יח
ער ְשׁ ְטן"ָ ,מ ִשׁ ַ
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
עמען ִדי וֶ ועלְ ט ִמיט
וֶ ועט ַאיינְ נֶ ֶ
יח וֶ ועט
ְתּפִ לָ הָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ָמ ִשׁ ַ
ערנֶ ען פַ אר ַאלֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן
אוֹיסלֶ ְ
ְ
עדן צוּם
ִדי וֶ ועלְ טַ ,אז ֶמען ֶקען ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
ישׁט גָ ְ
ישׁט ֵקיינֶ עם אוּן נִ ְ
נִ ְ
אוֹיסער ֶדעם
ֶ
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט,
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
)צפַ נְ יָ ה ג ,ט(ִּ :כי ָאז ֶא ְה ּפֶֹ אל
ְ
רוּרה לִ ְקרֹא כֻ ָּלם ְּב ׁ ֵשם
עַ ִּמים ָ ׂשפָ ה בְ ָ
ה'.

ער ְשׁ ְטן אוֹיף וָ ואס
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
עֶ ס פֶ עלְ ט ִאים נָ א ,אוּן ָדאס וֶ ועט
ערנֶ ען פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע
אוֹיסלֶ ְ
ְ
יח
ָמ ִשׁ ַ
וֶ ועלְ ט.
ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ָדאס ֶקען ֶמען
עדער
טוּהןַ ,א יֶ ֶ
ַהיינְ ט אוֹיְ 
עצט ָאנְ ֵהייבְּ ן
ֶמענְ ְטשׁ ֶקען שׁוֹין יֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,דער
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
פְּ ָראבְּ לֶ עם ִאיז נָ ארַ ,אז וֶ וען ֶמען
אר ְשׁ ָטאפְּ ט
וערט פַ ְ
טוּט ֲעבֵ ירוֹת ,וֶ ְ
ארץ ,אוּן ֶמען
ִדי אוֹיגְ ן אוּן ִדי ַה ְ
ער ְשׁ ֶטער
ישׁט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ילְ ט נִ ְ
וארט וָ ואס ֶמען
עדע וָ ְ
ערט אוֹיס יֶ ֶ
ֶה ְ
ישׁט
עדט צוּ ִאיםֶ ,מען פִ ילְ ט נִ ְ
ֶר ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז נָ אר ֶדער
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי גַ אנְ ֶצע
ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועלְ ט.
ערצוּ ִאיז צוּ גֵ יין צוּ ַא
ִדי עֵ ָצה ֶד ְ
ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר ֶקען אוֹיפְ ֵהייבְּ ן
צוּריק
ִ
עדן ֶמענְ ְטשׁ אוּן ִאים
יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
בְּ ֶרענְ גְ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ַאז ֶדער
ערנְ ט אוֹיס פַ ְ
לֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט
ֵאייבֶּ ְ
עדן
ִאים ,אוּן ֶמען ֶקען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ

וערט ֶמען נָ אנְ ט צוּם
וִ וי ַאזוֹי וֶ ְ
דוּר
ְ
ער ְשׁ ְטן? נָ אר
ֵאייבֶּ ְ
ארף
עדן צוּ ִאיםַ ,א ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
ֶר ְ
עדן צוּם
זִ י צוּגֶ עוואוֹינֶ ען צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף זַ יין ֵאייגֶ ענֶ ע
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן
ְשׁפְּ ַראַ ,דאנְ ֶקען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גוּט'ס וָ ואס עֶ ר ָהאט אוּן
אוֹיף ַאלֶ ע ְ
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יﬠ
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַ˙ז¿ ƒר ַ
נֶ גַ ע ָצ ַרעַ ת ִּכי ִת ְהיֶ ה ְּב ָא ָדם
מוֹה ָרא"שׁ
וְ הוּבָ א ֶאל ַה ּכֹ ֵהןֲ .
יט"א זָ אגְ ט ַאז ֶדער פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
קוּמט ְמ ַר ֵמז זַ ייןָ ,דאס וָ ואס ֶדער
ְ
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ב(ֶ :דער עִ ָיקר גֶ עוֶ וער
"תּפִ לָ ה"" ,צוּ
יח ִאיז ְ
פוּן ָמ ִשׁ ַ
יח
ער ְשׁ ְטן"ָ ,מ ִשׁ ַ
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
עמען ִדי וֶ ועלְ ט ִמיט
וֶ ועט ַאיינְ נֶ ֶ
יח וֶ ועט
ְתּפִ לָ הָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ָמ ִשׁ ַ
ערנֶ ען פַ אר ַאלֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן
אוֹיסלֶ ְ
ְ
עדן צוּם
ִדי וֶ ועלְ טַ ,אז ֶמען ֶקען ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
ישׁט גָ ְ
ישׁט ֵקיינֶ עם אוּן נִ ְ
נִ ְ
אוֹיסער ֶדעם
ֶ
אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט,
ער ְשׁ ְטן ,וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט
ֵאייבֶּ ְ
)צפַ נְ יָ ה ג ,ט(ִּ :כי ָאז ֶא ְה ּפֶֹ אל
ְ
רוּרה לִ ְקרֹא כֻ ָּלם ְּב ׁ ֵשם
עַ ִּמים ָ ׂשפָ ה בְ ָ
ה'.
וערט ֶמען נָ אנְ ט צוּם
וִ וי ַאזוֹי וֶ ְ
דוּר
ְ
ער ְשׁ ְטן? נָ אר
ֵאייבֶּ ְ
ארף
עדן צוּ ִאיםַ ,א ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
ֶר ְ
עדן צוּם
זִ י צוּגֶ עוואוֹינֶ ען צוּ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף זַ יין ֵאייגֶ ענֶ ע
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן
ְשׁפְּ ַראַ ,דאנְ ֶקען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
גוּט'ס וָ ואס עֶ ר ָהאט אוּן
אוֹיף ַאלֶ ע ְ

ער ְשׁ ְטן אוֹיף וָ ואס
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
עֶ ס פֶ עלְ ט ִאים נָ א ,אוּן ָדאס וֶ ועט
ערנֶ ען פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע
אוֹיסלֶ ְ
ְ
יח
ָמ ִשׁ ַ
וֶ ועלְ ט.
ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ָדאס ֶקען ֶמען
עדער
טוּהןַ ,א יֶ ֶ
ַהיינְ ט אוֹיְ 
עצט ָאנְ ֵהייבְּ ן
ֶמענְ ְטשׁ ֶקען שׁוֹין יֶ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,דער
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
פְּ ָראבְּ לֶ עם ִאיז נָ ארַ ,אז וֶ וען ֶמען
אר ְשׁ ָטאפְּ ט
וערט פַ ְ
טוּט ֲעבֵ ירוֹת ,וֶ ְ
ארץ ,אוּן ֶמען
ִדי אוֹיגְ ן אוּן ִדי ַה ְ
ער ְשׁ ֶטער
ישׁט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ילְ ט נִ ְ
וארט וָ ואס ֶמען
עדע וָ ְ
ערט אוֹיס יֶ ֶ
ֶה ְ
ישׁט
עדט צוּ ִאיםֶ ,מען פִ ילְ ט נִ ְ
ֶר ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז נָ אר ֶדער
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי גַ אנְ ֶצע
ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועלְ ט.
ערצוּ ִאיז צוּ גֵ יין צוּ ַא
ִדי עֵ ָצה ֶד ְ
ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר ֶקען אוֹיפְ ֵהייבְּ ן
צוּריק
ִ
עדן ֶמענְ ְטשׁ אוּן ִאים
יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר
בְּ ֶרענְ גְ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ַאז ֶדער
ערנְ ט אוֹיס פַ ְ
לֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט
ֵאייבֶּ ְ
עדן
ִאים ,אוּן ֶמען ֶקען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ

ˆב
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ָדאס ִאיז אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז,
נֶ גַ ע ָצ ַרעַ ת ִּכי ִת ְהיֶ ה ְּב ָא ָדם,
ִדי נְ גָ עִ ים גֵ ייעֶ ן ַארוֹיף אוֹיף ִדי
ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ טוּט
וָ ואס ָדאס ַמאכְ ט ִאים בְּ לִ ינְ ד,
ישׁט צוּ פִ ילְ ן
עהן אוּן נִ ְ
ישׁט צוּ זֶ ְ
נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ִאיז ִדי
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

פר˘˙ ˙זריע

עֵ ָצה? וְ הוּבָ א ֶאל ַה ּכֹ ֵהןֶ ,מען זָ אל
ִאים בְּ ֶרענְ גְ ן צוּם ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר ִאיז
ער ְשׁ ְטן,
ֶדער כּ ֵֹהן ְמ ָשׁ ֵרת בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶדער ַצ ִדיק וֶ ועט אוֹיפְ ֵהייבְּ ן
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוּן ִאים בְּ ֶרענְ גְ ן צוּם
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימן א'(
תּוֹרה ַתזְ ִריעַ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ָדאס ִאיז אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז,
נֶ גַ ע ָצ ַרעַ ת ִּכי ִת ְהיֶ ה ְּב ָא ָדם,
ִדי נְ גָ עִ ים גֵ ייעֶ ן ַארוֹיף אוֹיף ִדי
ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ טוּט
וָ ואס ָדאס ַמאכְ ט ִאים בְּ לִ ינְ ד,
ישׁט צוּ פִ ילְ ן
עהן אוּן נִ ְ
ישׁט צוּ זֶ ְ
נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ִאיז ִדי
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿מˆ… ָרע
טוֹרה
ַהפְ ָ
עדיגֶ ע
ִאין ִדי וָ ואכֶ ִ
ְשׁ ֵטייט ,וְ ַא ְר ָּבעָ ה ֲאנָ ׁ ִשים ָהיוּ
ְמצ ָֹרעִ ים ּ ֶפ ַתח ַה ׁ ּ ָשעַ רִ .די גְ ָמ ָרא
עציגֶ ע
)סוֹטה מ"זִ :(.די פִ יר ְק ֶר ִ
ָ
זָ אגְ ט
ֶמענְ ְט ְשׁן זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען גֵּ ֲחזִ י ִמיט
זַ יינֶ ע ְד ֵריי ִקינְ ֶדער.
גֵּ ֲחזִ י ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער ְמ ָשׁ ֵרת
ישׁע ַהנָ בִ יא ,וֶ וען
פוּן ֱאלִ ָ
עראל פוּן ַא ָרם ִאיז
נַ ֲע ָמן ֶדער גֶ ענֶ ַ
אוֹיס ֵהיילְ ן
ישׁע זִ יְ 
עקוּמען צוּ ֱאלִ ָ
ֶ
גֶ
ישׁט
ישׁע נִ ְ
פוּן זַ יין ְק ֶרעץָ ,האט ֱאלִ ָ
עמען ַקיין גֶ עלְ ט פוּן
גֶ עוָ ואלְ ט נֶ ֶ
ִאיםָ ,אבֶּ ער גֵּ ֲחזִ י ִאיז נָ אכְ גֶ עלָ אפְ ן
ישׁע
נַ ֲע ָמן ,אוּן לִ יגְ נְ ט גֶ עזָ אגְ ט ַאז ֱאלִ ָ
צוּריק גֶ עצוֹיגְ ן עֶ ר וִ ויל יָ א
ָהאט ִ
עמען גֶ עלְ ט ,אוּן נַ ֲע ָמן ָהאט ִאים
נֶ ֶ
גֶ עגֶ עבְּ ן ַא ַסאַ מ ָתּנוֹת ,וֶ וען גֵּ ֲחזִ י
ישׁע,
עקוּמען צוּ ֱאלִ ָ
ֶ
צוּריק גֶ
ִאיז ִ
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ָדאס ִאיז אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז,
נֶ גַ ע ָצ ַרעַ ת ִּכי ִת ְהיֶ ה ְּב ָא ָדם,
ִדי נְ גָ עִ ים גֵ ייעֶ ן ַארוֹיף אוֹיף ִדי
ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ טוּט
וָ ואס ָדאס ַמאכְ ט ִאים בְּ לִ ינְ ד,
ישׁט צוּ פִ ילְ ן
עהן אוּן נִ ְ
ישׁט צוּ זֶ ְ
נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ִאיז ִדי
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

ארבְּ ֵקייט
עהט ֶמען פוּן ֶדעם ִדי ַה ְ
זֶ ְ
פוּן ְמזַ לְ זֵ ל זַ יין ִאין ַא ַצ ִדיק,
אקוּמט אוֹיף ֶדעם ַא
ְ
וָ ואס ֶמען בַּ
ארבֶּ ע ְשׁ ְט ָראף לְ דוֹרוֹת ,וִ וי ֶמען
ַה ְ
וארן
עציג גֶ עוָ ְ
עהט ַאז גֵּ ֲחזִ י ִאיז ְק ֶר ִ
זֶ ְ
ִמיט זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער ,אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן
רוֹיסן פוּן ִדי
גֶ עמוּזְ ט זִ ְיצן ִאינְ ְד ְ
ַמ ֲחנֶ ה.
ערע זַ ייט ֶקען ֶמען
אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
רוֹיס ֵקייט
ערנֶ ען ִדי גְ ְ
רוֹיסלֶ ְ
ַא ְ
פוּן ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמים ,פוּן גְ לֵ ייבְּ ן אוּן
פָ אלְ גְ ן ֶדעם ַצ ִדיקֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען ֶמען
ישׁט ַאלֶ עס.
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
פַ ְ

פר˘˙ ˙זריע

עֵ ָצה? וְ הוּבָ א ֶאל ַה ּכֹ ֵהןֶ ,מען זָ אל
ִאים בְּ ֶרענְ גְ ן צוּם ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר ִאיז
ער ְשׁ ְטן,
ֶדער כּ ֵֹהן ְמ ָשׁ ֵרת בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶדער ַצ ִדיק וֶ ועט אוֹיפְ ֵהייבְּ ן
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוּן ִאים בְּ ֶרענְ גְ ן צוּם
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימן א'(
תּוֹרה ַתזְ ִריעַ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿מˆ… ָרע
טוֹרה
ַהפְ ָ
עדיגֶ ע
ִאין ִדי וָ ואכֶ ִ
ְשׁ ֵטייט ,וְ ַא ְר ָּבעָ ה ֲאנָ ׁ ִשים ָהיוּ
ְמצ ָֹרעִ ים ּ ֶפ ַתח ַה ׁ ּ ָשעַ רִ .די גְ ָמ ָרא
עציגֶ ע
)סוֹטה מ"זִ :(.די פִ יר ְק ֶר ִ
ָ
זָ אגְ ט
ֶמענְ ְט ְשׁן זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען גֵּ ֲחזִ י ִמיט
זַ יינֶ ע ְד ֵריי ִקינְ ֶדער.
גֵּ ֲחזִ י ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער ְמ ָשׁ ֵרת
ישׁע ַהנָ בִ יא ,וֶ וען
פוּן ֱאלִ ָ
עראל פוּן ַא ָרם ִאיז
נַ ֲע ָמן ֶדער גֶ ענֶ ַ
אוֹיס ֵהיילְ ן
ישׁע זִ יְ 
עקוּמען צוּ ֱאלִ ָ
ֶ
גֶ
ישׁט
ישׁע נִ ְ
פוּן זַ יין ְק ֶרעץָ ,האט ֱאלִ ָ
עמען ַקיין גֶ עלְ ט פוּן
גֶ עוָ ואלְ ט נֶ ֶ
ִאיםָ ,אבֶּ ער גֵּ ֲחזִ י ִאיז נָ אכְ גֶ עלָ אפְ ן
ישׁע
נַ ֲע ָמן ,אוּן לִ יגְ נְ ט גֶ עזָ אגְ ט ַאז ֱאלִ ָ
צוּריק גֶ עצוֹיגְ ן עֶ ר וִ ויל יָ א
ָהאט ִ
עמען גֶ עלְ ט ,אוּן נַ ֲע ָמן ָהאט ִאים
נֶ ֶ
גֶ עגֶ עבְּ ן ַא ַסאַ מ ָתּנוֹת ,וֶ וען גֵּ ֲחזִ י
ישׁע,
עקוּמען צוּ ֱאלִ ָ
ֶ
צוּריק גֶ
ִאיז ִ

עֵ ָצה? וְ הוּבָ א ֶאל ַה ּכֹ ֵהןֶ ,מען זָ אל
ִאים בְּ ֶרענְ גְ ן צוּם ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר ִאיז
ער ְשׁ ְטן,
ֶדער כּ ֵֹהן ְמ ָשׁ ֵרת בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶדער ַצ ִדיק וֶ ועט אוֹיפְ ֵהייבְּ ן
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוּן ִאים בְּ ֶרענְ גְ ן צוּם
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימן א'(
תּוֹרה ַתזְ ִריעַ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿מˆ… ָרע

עשׁאלְ ְטן ַאז ִדי
ישׁע ִאים גֶ ָ
ָהאט ֱאלִ ָ
ְק ֶרעץ פוּן נַ ֲע ָמן זָ אל ַא ִריבֶּ ער גֵ יין צוּ
ִאים אוּן צוּ זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער ,אוּן ַאזוֹי
אקע גֶ עוֶ וען.
ִאיז ַט ֶ

ˆב

ˆב
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עשׁאלְ ְטן ַאז ִדי
ישׁע ִאים גֶ ָ
ָהאט ֱאלִ ָ
ְק ֶרעץ פוּן נַ ֲע ָמן זָ אל ַא ִריבֶּ ער גֵ יין צוּ
ִאים אוּן צוּ זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער ,אוּן ַאזוֹי
אקע גֶ עוֶ וען.
ִאיז ַט ֶ
ארבְּ ֵקייט
עהט ֶמען פוּן ֶדעם ִדי ַה ְ
זֶ ְ
פוּן ְמזַ לְ זֵ ל זַ יין ִאין ַא ַצ ִדיק,
אקוּמט אוֹיף ֶדעם ַא
ְ
וָ ואס ֶמען בַּ
ארבֶּ ע ְשׁ ְט ָראף לְ דוֹרוֹת ,וִ וי ֶמען
ַה ְ
וארן
עציג גֶ עוָ ְ
עהט ַאז גֵּ ֲחזִ י ִאיז ְק ֶר ִ
זֶ ְ
ִמיט זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער ,אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן
רוֹיסן פוּן ִדי
גֶ עמוּזְ ט זִ ְיצן ִאינְ ְד ְ
ַמ ֲחנֶ ה.
ערע זַ ייט ֶקען ֶמען
אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
רוֹיס ֵקייט
ערנֶ ען ִדי גְ ְ
רוֹיסלֶ ְ
ַא ְ
פוּן ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמים ,פוּן גְ לֵ ייבְּ ן אוּן
פָ אלְ גְ ן ֶדעם ַצ ִדיקֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען ֶמען
ישׁט ַאלֶ עס.
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
פַ ְ

טוֹרה
ַהפְ ָ
עדיגֶ ע
ִאין ִדי וָ ואכֶ ִ
ְשׁ ֵטייט ,וְ ַא ְר ָּבעָ ה ֲאנָ ׁ ִשים ָהיוּ
ְמצ ָֹרעִ ים ּ ֶפ ַתח ַה ׁ ּ ָשעַ רִ .די גְ ָמ ָרא
עציגֶ ע
)סוֹטה מ"זִ :(.די פִ יר ְק ֶר ִ
ָ
זָ אגְ ט
ֶמענְ ְט ְשׁן זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען גֵּ ֲחזִ י ִמיט
זַ יינֶ ע ְד ֵריי ִקינְ ֶדער.
גֵּ ֲחזִ י ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער ְמ ָשׁ ֵרת
ישׁע ַהנָ בִ יא ,וֶ וען
פוּן ֱאלִ ָ
עראל פוּן ַא ָרם ִאיז
נַ ֲע ָמן ֶדער גֶ ענֶ ַ
אוֹיס ֵהיילְ ן
ישׁע זִ יְ 
עקוּמען צוּ ֱאלִ ָ
ֶ
גֶ
ישׁט
ישׁע נִ ְ
פוּן זַ יין ְק ֶרעץָ ,האט ֱאלִ ָ
עמען ַקיין גֶ עלְ ט פוּן
גֶ עוָ ואלְ ט נֶ ֶ
ִאיםָ ,אבֶּ ער גֵּ ֲחזִ י ִאיז נָ אכְ גֶ עלָ אפְ ן
ישׁע
נַ ֲע ָמן ,אוּן לִ יגְ נְ ט גֶ עזָ אגְ ט ַאז ֱאלִ ָ
צוּריק גֶ עצוֹיגְ ן עֶ ר וִ ויל יָ א
ָהאט ִ
עמען גֶ עלְ ט ,אוּן נַ ֲע ָמן ָהאט ִאים
נֶ ֶ
גֶ עגֶ עבְּ ן ַא ַסאַ מ ָתּנוֹת ,וֶ וען גֵּ ֲחזִ י
ישׁע,
עקוּמען צוּ ֱאלִ ָ
ֶ
צוּריק גֶ
ִאיז ִ

עשׁאלְ ְטן ַאז ִדי
ישׁע ִאים גֶ ָ
ָהאט ֱאלִ ָ
ְק ֶרעץ פוּן נַ ֲע ָמן זָ אל ַא ִריבֶּ ער גֵ יין צוּ
ִאים אוּן צוּ זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער ,אוּן ַאזוֹי
אקע גֶ עוֶ וען.
ִאיז ַט ֶ
ארבְּ ֵקייט
עהט ֶמען פוּן ֶדעם ִדי ַה ְ
זֶ ְ
פוּן ְמזַ לְ זֵ ל זַ יין ִאין ַא ַצ ִדיק,
אקוּמט אוֹיף ֶדעם ַא
ְ
וָ ואס ֶמען בַּ
ארבֶּ ע ְשׁ ְט ָראף לְ דוֹרוֹת ,וִ וי ֶמען
ַה ְ
וארן
עציג גֶ עוָ ְ
עהט ַאז גֵּ ֲחזִ י ִאיז ְק ֶר ִ
זֶ ְ
ִמיט זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער ,אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן
רוֹיסן פוּן ִדי
גֶ עמוּזְ ט זִ ְיצן ִאינְ ְד ְ
ַמ ֲחנֶ ה.
ערע זַ ייט ֶקען ֶמען
אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
רוֹיס ֵקייט
ערנֶ ען ִדי גְ ְ
רוֹיסלֶ ְ
ַא ְ
פוּן ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמים ,פוּן גְ לֵ ייבְּ ן אוּן
פָ אלְ גְ ן ֶדעם ַצ ִדיקֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען ֶמען
ישׁט ַאלֶ עס.
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
פַ ְ

ˆב

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ָדאס ִאיז אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז,
נֶ גַ ע ָצ ַרעַ ת ִּכי ִת ְהיֶ ה ְּב ָא ָדם,
ִדי נְ גָ עִ ים גֵ ייעֶ ן ַארוֹיף אוֹיף ִדי
ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ טוּט
וָ ואס ָדאס ַמאכְ ט ִאים בְּ לִ ינְ ד,
ישׁט צוּ פִ ילְ ן
עהן אוּן נִ ְ
ישׁט צוּ זֶ ְ
נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ִאיז ִדי
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

פר˘˙ ˙זריע

עֵ ָצה? וְ הוּבָ א ֶאל ַה ּכֹ ֵהןֶ ,מען זָ אל
ִאים בְּ ֶרענְ גְ ן צוּם ַצ ִדיק ,וָ ואס עֶ ר ִאיז
ער ְשׁ ְטן,
ֶדער כּ ֵֹהן ְמ ָשׁ ֵרת בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶדער ַצ ִדיק וֶ ועט אוֹיפְ ֵהייבְּ ן
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוּן ִאים בְּ ֶרענְ גְ ן צוּם
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ימן א'(
תּוֹרה ַתזְ ִריעַ ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿מˆ… ָרע
טוֹרה
ַהפְ ָ
עדיגֶ ע
ִאין ִדי וָ ואכֶ ִ
ְשׁ ֵטייט ,וְ ַא ְר ָּבעָ ה ֲאנָ ׁ ִשים ָהיוּ
ְמצ ָֹרעִ ים ּ ֶפ ַתח ַה ׁ ּ ָשעַ רִ .די גְ ָמ ָרא
עציגֶ ע
)סוֹטה מ"זִ :(.די פִ יר ְק ֶר ִ
ָ
זָ אגְ ט
ֶמענְ ְט ְשׁן זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען גֵּ ֲחזִ י ִמיט
זַ יינֶ ע ְד ֵריי ִקינְ ֶדער.
גֵּ ֲחזִ י ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער ְמ ָשׁ ֵרת
ישׁע ַהנָ בִ יא ,וֶ וען
פוּן ֱאלִ ָ
עראל פוּן ַא ָרם ִאיז
נַ ֲע ָמן ֶדער גֶ ענֶ ַ
אוֹיס ֵהיילְ ן
ישׁע זִ יְ 
עקוּמען צוּ ֱאלִ ָ
ֶ
גֶ
ישׁט
ישׁע נִ ְ
פוּן זַ יין ְק ֶרעץָ ,האט ֱאלִ ָ
עמען ַקיין גֶ עלְ ט פוּן
גֶ עוָ ואלְ ט נֶ ֶ
ִאיםָ ,אבֶּ ער גֵּ ֲחזִ י ִאיז נָ אכְ גֶ עלָ אפְ ן
ישׁע
נַ ֲע ָמן ,אוּן לִ יגְ נְ ט גֶ עזָ אגְ ט ַאז ֱאלִ ָ
צוּריק גֶ עצוֹיגְ ן עֶ ר וִ ויל יָ א
ָהאט ִ
עמען גֶ עלְ ט ,אוּן נַ ֲע ָמן ָהאט ִאים
נֶ ֶ
גֶ עגֶ עבְּ ן ַא ַסאַ מ ָתּנוֹת ,וֶ וען גֵּ ֲחזִ י
ישׁע,
עקוּמען צוּ ֱאלִ ָ
ֶ
צוּריק גֶ
ִאיז ִ

עשׁאלְ ְטן ַאז ִדי
ישׁע ִאים גֶ ָ
ָהאט ֱאלִ ָ
ְק ֶרעץ פוּן נַ ֲע ָמן זָ אל ַא ִריבֶּ ער גֵ יין צוּ
ִאים אוּן צוּ זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער ,אוּן ַאזוֹי
אקע גֶ עוֶ וען.
ִאיז ַט ֶ
ארבְּ ֵקייט
עהט ֶמען פוּן ֶדעם ִדי ַה ְ
זֶ ְ
פוּן ְמזַ לְ זֵ ל זַ יין ִאין ַא ַצ ִדיק,
אקוּמט אוֹיף ֶדעם ַא
ְ
וָ ואס ֶמען בַּ
ארבֶּ ע ְשׁ ְט ָראף לְ דוֹרוֹת ,וִ וי ֶמען
ַה ְ
וארן
עציג גֶ עוָ ְ
עהט ַאז גֵּ ֲחזִ י ִאיז ְק ֶר ִ
זֶ ְ
ִמיט זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער ,אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן
רוֹיסן פוּן ִדי
גֶ עמוּזְ ט זִ ְיצן ִאינְ ְד ְ
ַמ ֲחנֶ ה.
ערע זַ ייט ֶקען ֶמען
אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
רוֹיס ֵקייט
ערנֶ ען ִדי גְ ְ
רוֹיסלֶ ְ
ַא ְ
פוּן ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמים ,פוּן גְ לֵ ייבְּ ן אוּן
פָ אלְ גְ ן ֶדעם ַצ ִדיקֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען ֶמען
ישׁט ַאלֶ עס.
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
פַ ְ

ˆ‚
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וארן
עציג גֶ עוָ ְ
וֶ וען נַ ֲע ָמן ִאיז ְק ֶר ִ
אוּן עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ
ישׁע עֶ ר זָ אל ִאים ֵהיילְ ןָ ,האט
ֱאלִ ָ
ייסן עֶ ר זָ אל זִ י
עה ְ
ישׁע גֶ ֵ
ִאים ֱאלִ ָ
גֵ יין טוֹבְ לֶ 'ען זִ יבְּ ן ָמאל ִאין יַ ְר ֵדּן אוּן
וערן ,פוּן
עהיילְ ט וֶ ְ
ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ר גֶ ֵ
ישׁט גֶ עוָ ואלְ ט
ָאנְ פַ אנְ ג ָהאט נַ ֲע ָמן נִ ְ
ישׁע
עמיינְ ט ַאז ֱאלִ ָ
פָ אלְ גְ ן ,עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
וֶ ועט ַמאכְ ן ַאן ָאפֶ ענֶ עם מוֹפֵ ת ,אוּן
ייסט
עצט ֵה ְ
אוֹיס ֵהיילְ ן ,אוּן יֶ ְ
ְ
ִאים
עֶ ר ִאים ַאזַ א גְ ִרינְ גֶ ע זַ א ,עֶ ר זָ אל
זִ י טוֹבְ לֶ 'ען ִאין יַ ְר ֵדּן אוּן עֶ ר וֶ ועט
אוֹיס ֵהיילְ ןִ .איָ האבּ ַא ַסא
ְ
זִ י
ער ֵהיים זִ י
עדער ִאינְ ֶד ְ
ערע בֶּ ֶ
עס ֶ
בֶּ ֶ
ארט ,פַ אר ֶדעם ָהאבּ ִאי
אדן ָד ְ
צוּ בָּ ְ
קוּמען?! בִּ יז זַ יינֶ ע
ארפְ ט ַא ֶהער ֶ
עד ְ
גֶ ַ
ְקנֶ עכְ ט ָהאבְּ ן ִאים גֶ עזָ אגְ טֶ :דער
רוֹיסע
נָ בִ יא ָהאט ִדיר גֶ עזָ אגְ ט ַא גְ ֶ
עהיילְ ט
ועסטוּ גֶ ֵ
זַ א ,פָ אלְ ג ִאים ,וֶ ְ
עטוּהן,
ְ
וערן! אוּן עֶ ר ָהאט ַאזוֹי גֶ
וֶ ְ

פר˘˙ ˙זריע

עֶ ר ָהאט זִ י גֶ ע'טוֹבֶ לְ 'ט ִאין יַ ְר ֵדּן
עהיילְ ט
זִ יבְּ ן ָמאל ,אוּן עֶ ר ִאיז גֶ ֵ
וארן פוּן זַ יין ְק ֶרעץ.
גֶ עוָ ְ
רוֹיס ֵקייט פוּן
עהט ֶמען ִדי גְ ְ
זֶ ְ
"אמוּנַ ת ֲחכָ ִמים" פוּן גֵ יין צוּ
ֱ
ַא ַצ ִדיק ,אוּן פָ אלְ גְ ן וָ ואס עֶ ר זָ אגְ ט
בִּ ְתּ ִמימוּת וּפְּ ִשׁיטוּתֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס
שׁוּט'ע
עהט אוֹיס וִ וי ַא ְקלֵ יינֶ ע פָּ ֶ
זֶ ְ
זַ א ,וַ וייל ַא ָמאל זָ אגְ ט ֶדער ַצ ִדיק
טוּהן ַא גְ ִרינְ גֶ ע זַ אָ ,אבֶּ ער ִאין
צוּ ְ
ֶדעם וֶ וענְ ְדט זִ יִ די גַ אנְ ֶצע ַה ְצלָ ָחה
פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ.
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס גִ יט
צוּ ַא ַצ ִדיק ,אוּן פָ אלְ גְ ט
ייסט ,וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער
וָ ואס עֶ ר ֵה ְ
רוּחנִ יוּת
ארק ,בְּ ָ
יח זַ יין גָ אר ְשׁ ַט ְ
ַמ ְצלִ ַ
וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת.
ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
צוֹרע ,תשע"א לפ"ק(
ְמ ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

וארן
עציג גֶ עוָ ְ
וֶ וען נַ ֲע ָמן ִאיז ְק ֶר ִ
אוּן עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ
ישׁע עֶ ר זָ אל ִאים ֵהיילְ ןָ ,האט
ֱאלִ ָ
ייסן עֶ ר זָ אל זִ י
עה ְ
ישׁע גֶ ֵ
ִאים ֱאלִ ָ
גֵ יין טוֹבְ לֶ 'ען זִ יבְּ ן ָמאל ִאין יַ ְר ֵדּן אוּן
וערן ,פוּן
עהיילְ ט וֶ ְ
ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ר גֶ ֵ
ישׁט גֶ עוָ ואלְ ט
ָאנְ פַ אנְ ג ָהאט נַ ֲע ָמן נִ ְ
ישׁע
עמיינְ ט ַאז ֱאלִ ָ
פָ אלְ גְ ן ,עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
וֶ ועט ַמאכְ ן ַאן ָאפֶ ענֶ עם מוֹפֵ ת ,אוּן
ייסט
עצט ֵה ְ
אוֹיס ֵהיילְ ן ,אוּן יֶ ְ
ְ
ִאים
עֶ ר ִאים ַאזַ א גְ ִרינְ גֶ ע זַ א ,עֶ ר זָ אל
זִ י טוֹבְ לֶ 'ען ִאין יַ ְר ֵדּן אוּן עֶ ר וֶ ועט
אוֹיס ֵהיילְ ןִ .איָ האבּ ַא ַסא
ְ
זִ י
ער ֵהיים זִ י
עדער ִאינְ ֶד ְ
ערע בֶּ ֶ
עס ֶ
בֶּ ֶ
ארט ,פַ אר ֶדעם ָהאבּ ִאי
אדן ָד ְ
צוּ בָּ ְ
קוּמען?! בִּ יז זַ יינֶ ע
ארפְ ט ַא ֶהער ֶ
עד ְ
גֶ ַ
ְקנֶ עכְ ט ָהאבְּ ן ִאים גֶ עזָ אגְ טֶ :דער
רוֹיסע
נָ בִ יא ָהאט ִדיר גֶ עזָ אגְ ט ַא גְ ֶ
עהיילְ ט
ועסטוּ גֶ ֵ
זַ א ,פָ אלְ ג ִאים ,וֶ ְ
עטוּהן,
ְ
וערן! אוּן עֶ ר ָהאט ַאזוֹי גֶ
וֶ ְ
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בְּ זֹאת יָ בֹא ַא ֲהרֹן ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ.
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי עֶ ס ִאיז
דוֹשׁים,
אקאנְ ט פוּן ִדי ְספָ ִרים ַה ְק ִ
בַּ ַ
וארט "זֹאת" גֵ ייט ַארוֹיף
ַאז ָדאס וָ ְ

יקוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ה(ֶ :דער
ֲ

ˆ‚
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וארן
עציג גֶ עוָ ְ
וֶ וען נַ ֲע ָמן ִאיז ְק ֶר ִ
אוּן עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ
ישׁע עֶ ר זָ אל ִאים ֵהיילְ ןָ ,האט
ֱאלִ ָ
ייסן עֶ ר זָ אל זִ י
עה ְ
ישׁע גֶ ֵ
ִאים ֱאלִ ָ
גֵ יין טוֹבְ לֶ 'ען זִ יבְּ ן ָמאל ִאין יַ ְר ֵדּן אוּן
וערן ,פוּן
עהיילְ ט וֶ ְ
ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ר גֶ ֵ
ישׁט גֶ עוָ ואלְ ט
ָאנְ פַ אנְ ג ָהאט נַ ֲע ָמן נִ ְ
ישׁע
עמיינְ ט ַאז ֱאלִ ָ
פָ אלְ גְ ן ,עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
וֶ ועט ַמאכְ ן ַאן ָאפֶ ענֶ עם מוֹפֵ ת ,אוּן
ייסט
עצט ֵה ְ
אוֹיס ֵהיילְ ן ,אוּן יֶ ְ
ְ
ִאים
עֶ ר ִאים ַאזַ א גְ ִרינְ גֶ ע זַ א ,עֶ ר זָ אל
זִ י טוֹבְ לֶ 'ען ִאין יַ ְר ֵדּן אוּן עֶ ר וֶ ועט
אוֹיס ֵהיילְ ןִ .איָ האבּ ַא ַסא
ְ
זִ י
ער ֵהיים זִ י
עדער ִאינְ ֶד ְ
ערע בֶּ ֶ
עס ֶ
בֶּ ֶ
ארט ,פַ אר ֶדעם ָהאבּ ִאי
אדן ָד ְ
צוּ בָּ ְ
קוּמען?! בִּ יז זַ יינֶ ע
ארפְ ט ַא ֶהער ֶ
עד ְ
גֶ ַ
ְקנֶ עכְ ט ָהאבְּ ן ִאים גֶ עזָ אגְ טֶ :דער
רוֹיסע
נָ בִ יא ָהאט ִדיר גֶ עזָ אגְ ט ַא גְ ֶ
עהיילְ ט
ועסטוּ גֶ ֵ
זַ א ,פָ אלְ ג ִאים ,וֶ ְ
עטוּהן,
ְ
וערן! אוּן עֶ ר ָהאט ַאזוֹי גֶ
וֶ ְ
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עֶ ר ָהאט זִ י גֶ ע'טוֹבֶ לְ 'ט ִאין יַ ְר ֵדּן
עהיילְ ט
זִ יבְּ ן ָמאל ,אוּן עֶ ר ִאיז גֶ ֵ
וארן פוּן זַ יין ְק ֶרעץ.
גֶ עוָ ְ
רוֹיס ֵקייט פוּן
עהט ֶמען ִדי גְ ְ
זֶ ְ
"אמוּנַ ת ֲחכָ ִמים" פוּן גֵ יין צוּ
ֱ
ַא ַצ ִדיק ,אוּן פָ אלְ גְ ן וָ ואס עֶ ר זָ אגְ ט
בִּ ְתּ ִמימוּת וּפְּ ִשׁיטוּתֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס
שׁוּט'ע
עהט אוֹיס וִ וי ַא ְקלֵ יינֶ ע פָּ ֶ
זֶ ְ
זַ א ,וַ וייל ַא ָמאל זָ אגְ ט ֶדער ַצ ִדיק
טוּהן ַא גְ ִרינְ גֶ ע זַ אָ ,אבֶּ ער ִאין
צוּ ְ
ֶדעם וֶ וענְ ְדט זִ יִ די גַ אנְ ֶצע ַה ְצלָ ָחה
פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ.
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס גִ יט
צוּ ַא ַצ ִדיק ,אוּן פָ אלְ גְ ט
ייסט ,וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער
וָ ואס עֶ ר ֵה ְ
רוּחנִ יוּת
ארק ,בְּ ָ
יח זַ יין גָ אר ְשׁ ַט ְ
ַמ ְצלִ ַ
וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת.
ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
צוֹרע ,תשע"א לפ"ק(
ְמ ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַ‡ ֲח ≈רי
בְּ זֹאת יָ בֹא ַא ֲהרֹן ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ.
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי עֶ ס ִאיז
דוֹשׁים,
אקאנְ ט פוּן ִדי ְספָ ִרים ַה ְק ִ
בַּ ַ
וארט "זֹאת" גֵ ייט ַארוֹיף
ַאז ָדאס וָ ְ

"אמוּנָ ה"  -צוּ גְ לֵ ייבְּ ן ִאינֶ עם
אוֹיף ֱ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ֶדער

עֶ ר ָהאט זִ י גֶ ע'טוֹבֶ לְ 'ט ִאין יַ ְר ֵדּן
עהיילְ ט
זִ יבְּ ן ָמאל ,אוּן עֶ ר ִאיז גֶ ֵ
וארן פוּן זַ יין ְק ֶרעץ.
גֶ עוָ ְ
רוֹיס ֵקייט פוּן
עהט ֶמען ִדי גְ ְ
זֶ ְ
"אמוּנַ ת ֲחכָ ִמים" פוּן גֵ יין צוּ
ֱ
ַא ַצ ִדיק ,אוּן פָ אלְ גְ ן וָ ואס עֶ ר זָ אגְ ט
בִּ ְתּ ִמימוּת וּפְּ ִשׁיטוּתֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס
שׁוּט'ע
עהט אוֹיס וִ וי ַא ְקלֵ יינֶ ע פָּ ֶ
זֶ ְ
זַ א ,וַ וייל ַא ָמאל זָ אגְ ט ֶדער ַצ ִדיק
טוּהן ַא גְ ִרינְ גֶ ע זַ אָ ,אבֶּ ער ִאין
צוּ ְ
ֶדעם וֶ וענְ ְדט זִ יִ די גַ אנְ ֶצע ַה ְצלָ ָחה
פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ.
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס גִ יט
צוּ ַא ַצ ִדיק ,אוּן פָ אלְ גְ ט
ייסט ,וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער
וָ ואס עֶ ר ֵה ְ
רוּחנִ יוּת
ארק ,בְּ ָ
יח זַ יין גָ אר ְשׁ ַט ְ
ַמ ְצלִ ַ
וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת.
ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
צוֹרע ,תשע"א לפ"ק(
ְמ ָ
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"אמוּנָ ה"  -צוּ גְ לֵ ייבְּ ן ִאינֶ עם
אוֹיף ֱ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ֶדער
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יקוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ה(ֶ :דער
ֲ

בְּ זֹאת יָ בֹא ַא ֲהרֹן ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ.
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי עֶ ס ִאיז
דוֹשׁים,
אקאנְ ט פוּן ִדי ְספָ ִרים ַה ְק ִ
בַּ ַ
וארט "זֹאת" גֵ ייט ַארוֹיף
ַאז ָדאס וָ ְ

"אמוּנָ ה"  -צוּ גְ לֵ ייבְּ ן ִאינֶ עם
אוֹיף ֱ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ֶדער

יקוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ה(ֶ :דער
ֲ

ˆ‚
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וארן
עציג גֶ עוָ ְ
וֶ וען נַ ֲע ָמן ִאיז ְק ֶר ִ
אוּן עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ
ישׁע עֶ ר זָ אל ִאים ֵהיילְ ןָ ,האט
ֱאלִ ָ
ייסן עֶ ר זָ אל זִ י
עה ְ
ישׁע גֶ ֵ
ִאים ֱאלִ ָ
גֵ יין טוֹבְ לֶ 'ען זִ יבְּ ן ָמאל ִאין יַ ְר ֵדּן אוּן
וערן ,פוּן
עהיילְ ט וֶ ְ
ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ר גֶ ֵ
ישׁט גֶ עוָ ואלְ ט
ָאנְ פַ אנְ ג ָהאט נַ ֲע ָמן נִ ְ
ישׁע
עמיינְ ט ַאז ֱאלִ ָ
פָ אלְ גְ ן ,עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
וֶ ועט ַמאכְ ן ַאן ָאפֶ ענֶ עם מוֹפֵ ת ,אוּן
ייסט
עצט ֵה ְ
אוֹיס ֵהיילְ ן ,אוּן יֶ ְ
ְ
ִאים
עֶ ר ִאים ַאזַ א גְ ִרינְ גֶ ע זַ א ,עֶ ר זָ אל
זִ י טוֹבְ לֶ 'ען ִאין יַ ְר ֵדּן אוּן עֶ ר וֶ ועט
אוֹיס ֵהיילְ ןִ .איָ האבּ ַא ַסא
ְ
זִ י
ער ֵהיים זִ י
עדער ִאינְ ֶד ְ
ערע בֶּ ֶ
עס ֶ
בֶּ ֶ
ארט ,פַ אר ֶדעם ָהאבּ ִאי
אדן ָד ְ
צוּ בָּ ְ
קוּמען?! בִּ יז זַ יינֶ ע
ארפְ ט ַא ֶהער ֶ
עד ְ
גֶ ַ
ְקנֶ עכְ ט ָהאבְּ ן ִאים גֶ עזָ אגְ טֶ :דער
רוֹיסע
נָ בִ יא ָהאט ִדיר גֶ עזָ אגְ ט ַא גְ ֶ
עהיילְ ט
ועסטוּ גֶ ֵ
זַ א ,פָ אלְ ג ִאים ,וֶ ְ
עטוּהן,
ְ
וערן! אוּן עֶ ר ָהאט ַאזוֹי גֶ
וֶ ְ
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עֶ ר ָהאט זִ י גֶ ע'טוֹבֶ לְ 'ט ִאין יַ ְר ֵדּן
עהיילְ ט
זִ יבְּ ן ָמאל ,אוּן עֶ ר ִאיז גֶ ֵ
וארן פוּן זַ יין ְק ֶרעץ.
גֶ עוָ ְ
רוֹיס ֵקייט פוּן
עהט ֶמען ִדי גְ ְ
זֶ ְ
"אמוּנַ ת ֲחכָ ִמים" פוּן גֵ יין צוּ
ֱ
ַא ַצ ִדיק ,אוּן פָ אלְ גְ ן וָ ואס עֶ ר זָ אגְ ט
בִּ ְתּ ִמימוּת וּפְּ ִשׁיטוּתֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס
שׁוּט'ע
עהט אוֹיס וִ וי ַא ְקלֵ יינֶ ע פָּ ֶ
זֶ ְ
זַ א ,וַ וייל ַא ָמאל זָ אגְ ט ֶדער ַצ ִדיק
טוּהן ַא גְ ִרינְ גֶ ע זַ אָ ,אבֶּ ער ִאין
צוּ ְ
ֶדעם וֶ וענְ ְדט זִ יִ די גַ אנְ ֶצע ַה ְצלָ ָחה
פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ.
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס גִ יט
צוּ ַא ַצ ִדיק ,אוּן פָ אלְ גְ ט
ייסט ,וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער
וָ ואס עֶ ר ֵה ְ
רוּחנִ יוּת
ארק ,בְּ ָ
יח זַ יין גָ אר ְשׁ ַט ְ
ַמ ְצלִ ַ
וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת.
ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
צוֹרע ,תשע"א לפ"ק(
ְמ ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַ‡ ֲח ≈רי
בְּ זֹאת יָ בֹא ַא ֲהרֹן ֶאל ַהקּ ֶֹדשׁ.
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק ,לוֹיט וִ וי עֶ ס ִאיז
דוֹשׁים,
אקאנְ ט פוּן ִדי ְספָ ִרים ַה ְק ִ
בַּ ַ
וארט "זֹאת" גֵ ייט ַארוֹיף
ַאז ָדאס וָ ְ

"אמוּנָ ה"  -צוּ גְ לֵ ייבְּ ן ִאינֶ עם
אוֹיף ֱ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ֶדער

יקוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ה(ֶ :דער
ֲ
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ְמנִ יעוֹת ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ָהאבְּ ן ַא
בְּ ִח ָירה ,אוּן אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
עקט עֶ ר זִ י
ער ְשׁ ֶר ְ
ישׁט ַקיין ֵשׂכֶ ל ֶד ְ
נִ ְ
פוּן ִדי ְמנִ יעוֹת אוּן עֶ ר גֶ עבְּ ט אוֹיף,
וייסט
ָאבֶּ ער וֶ וער עֶ ס ָהאט ֵשׂכֶ ל וֵ ְ
ַאז ָדאס ִאיז נָ אר ַא נִ ָסיוֹן ,אוּן ֶדער
אהאלְ ט זִ יִ אין
ער ְשׁ ֶטער בַּ ַ
ֵאייבֶּ ְ
וארט ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ֶדעם ,אוּן עֶ ר וַ ְ
קוּמען
צוּריק ֶ
אר ְקן אוּן ִ
זָ אל זִ יְ שׁ ַט ְ
צוּ ִאים.

עִ ָיקר פוּן ַא ִאיד ִאיז ֱאמוּנָ הַ ,א ִאיד
קוּקן
ער ְ
ארף זִ יְ ׁ ש ֶטענְ ִדיג ִאיבֶּ ְ
ַד ְ
וִ וי עֶ ר ַהאלְ ט ִאין ִדי ֱאמוּנָ ה ,צוּ עֶ ר
ער ְשׁ ְטן
אקע ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גְ לֵ ייבְּ ט ַט ֶ
ארף ַא ַסא
ִמיט ַאן ֱא ֶמת ,אוּן ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ְטן צוּ ָהאבְּ ן ַא
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן ַקיין
ֵריינֶ ע ֱאמוּנָ ה ,אוּן נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ַק ְשׁיוּת אוֹיפְ 'ן ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק בְּ זֹאת וִ וי
ַאזוֹי ֶקען ַא ִאיד ַא ַריינְ גֵ יין
דוּרֱ אמוּנָ הַ ,א
דוּשׁה? ְ
ִאין ִדי ְק ָ
ֶמענְ ְטשׁ זָ אל זִ יַ א ַריינְ לֵ ייגְ ן ִאין
ת'דיג ִאינֶ עם
ֱאמוּנָ ה צוּ גְ לֵ ייבְּ ן ֱא ֶמ ִ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ר
ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן.
קוּמען צוּ ַאלֶ ע ֶ
ָאנְ ֶ

ייט ְשׁט ֶדער
אוּן ִמיט ֶדעם ַט ְ
)שׁמוֹת כ ,יח(:
ֶרבִּ י ֶדעם פָּ סוּק ְ
וּמ ֶֹשה נִ יגַ שׁ ֶאל ָה ֲע ָרפֶ לֶ ,דער
ַצ ִדיק גֵ ייט צוּ צוּ ֶדעם נֶ עפְּ ל,
ארנֶ עפְּ לְ ט,
ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס ִאיז פַ ְ
ייטן
וער ֵיק ְ
עֶ ס ִאיז פִ יל ִמיט ְשׁוֶ ִ
אוּן ְמנִ יעוֹתָ ,אבֶּ ער ֲא ֶשׁר ָשׁם
ער ְשׁ ֶטער
קיםֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ָה ֱא ִ
ארט ִאין ִדי ְמנִ יעוֹת,
אהאלְ ט זִ יָ ד ְ
בַּ ַ
ישׁט
עקט עֶ ר זִ י נִ ְ
ער ְשׁ ֶר ְ
ְמ ֵמילָ א ֶד ְ
אר ְקט זִ י
ערפוּן אוּן עֶ ר ְשׁ ַט ְ
ֶד ְ
ישׁט ַאוֶ ועק פוּנֶ עם
אוּן גֵ ייט נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ימן ג(
תּוֹרה ַא ֲח ֵרי ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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כִּ י בֶּ עָ נָ ן ֵא ָר ֶאה עַ ל ַהכַּ פּ ֶֹרת.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וערן
קט"ו( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל וֶ ְ
ער ְשׁ ְטןִ ,איז ֶדער
נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִמ ַדת ַה ִדין ְמ ַק ְט ֵרג אוֹיף ִאים ַאז ֶמען
ארף אוּנְ ֶטער ְשׁ ֶטעלְ ן פַ אר ֶדעם
ַד ְ
ייטן,
וער ֵיק ְ
ֶמענְ ְטשׁ ְמנִ יעוֹת אוּן ְשׁוֶ ִ
ער ְשׁ ֶטער ִמיט
ָאבֶּ ער ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אהאלְ ט זִ יִ אין ִדי
זַ יין ַר ֲח ָמנוּת בַּ ַ
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עִ ָיקר פוּן ַא ִאיד ִאיז ֱאמוּנָ הַ ,א ִאיד
קוּקן
ער ְ
ארף זִ יְ ׁ ש ֶטענְ ִדיג ִאיבֶּ ְ
ַד ְ
וִ וי עֶ ר ַהאלְ ט ִאין ִדי ֱאמוּנָ ה ,צוּ עֶ ר
ער ְשׁ ְטן
אקע ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גְ לֵ ייבְּ ט ַט ֶ
ארף ַא ַסא
ִמיט ַאן ֱא ֶמת ,אוּן ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ְטן צוּ ָהאבְּ ן ַא
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן ַקיין
ֵריינֶ ע ֱאמוּנָ ה ,אוּן נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ַק ְשׁיוּת אוֹיפְ 'ן ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק בְּ זֹאת וִ וי
ַאזוֹי ֶקען ַא ִאיד ַא ַריינְ גֵ יין
דוּרֱ אמוּנָ הַ ,א
דוּשׁה? ְ
ִאין ִדי ְק ָ
ֶמענְ ְטשׁ זָ אל זִ יַ א ַריינְ לֵ ייגְ ן ִאין
ת'דיג ִאינֶ עם
ֱאמוּנָ ה צוּ גְ לֵ ייבְּ ן ֱא ֶמ ִ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ר
ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן.
קוּמען צוּ ַאלֶ ע ֶ
ָאנְ ֶ
ימן ג(
תּוֹרה ַא ֲח ֵרי ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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כִּ י בֶּ עָ נָ ן ֵא ָר ֶאה עַ ל ַהכַּ פּ ֶֹרת.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וערן
קט"ו( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל וֶ ְ
ער ְשׁ ְטןִ ,איז ֶדער
נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִמ ַדת ַה ִדין ְמ ַק ְט ֵרג אוֹיף ִאים ַאז ֶמען
ארף אוּנְ ֶטער ְשׁ ֶטעלְ ן פַ אר ֶדעם
ַד ְ
ייטן,
וער ֵיק ְ
ֶמענְ ְטשׁ ְמנִ יעוֹת אוּן ְשׁוֶ ִ
ער ְשׁ ֶטער ִמיט
ָאבֶּ ער ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אהאלְ ט זִ יִ אין ִדי
זַ יין ַר ֲח ָמנוּת בַּ ַ

פר˘˙ מˆורע

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ ַאל
קוֹדשׁ,
יָ בֹא בְּ כָ ל עֵ ת ֶאל ַה ֶ
ישׁט ֵאייבִּ יג ַאזוֹי ְשׁנֶ על
ֶמען ֶקען נִ ְ
דוּשׁה,
קוּמען צוּ ִדי ְק ָ
ֶ
ַא ַריין
כִּ י בֶּ עָ נָ ן ֵא ָר ֶאה עַ ל ַהכַּ פּ ֶֹרת,
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פר˘˙ מˆורע

ְמנִ יעוֹת ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ָהאבְּ ן ַא
בְּ ִח ָירה ,אוּן אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
עקט עֶ ר זִ י
ער ְשׁ ֶר ְ
ישׁט ַקיין ֵשׂכֶ ל ֶד ְ
נִ ְ
פוּן ִדי ְמנִ יעוֹת אוּן עֶ ר גֶ עבְּ ט אוֹיף,
וייסט
ָאבֶּ ער וֶ וער עֶ ס ָהאט ֵשׂכֶ ל וֵ ְ
ַאז ָדאס ִאיז נָ אר ַא נִ ָסיוֹן ,אוּן ֶדער
אהאלְ ט זִ יִ אין
ער ְשׁ ֶטער בַּ ַ
ֵאייבֶּ ְ
וארט ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ֶדעם ,אוּן עֶ ר וַ ְ
קוּמען
צוּריק ֶ
אר ְקן אוּן ִ
זָ אל זִ יְ שׁ ַט ְ
צוּ ִאים.
ייט ְשׁט ֶדער
אוּן ִמיט ֶדעם ַט ְ
)שׁמוֹת כ ,יח(:
ֶרבִּ י ֶדעם פָּ סוּק ְ
וּמ ֶֹשה נִ יגַ שׁ ֶאל ָה ֲע ָרפֶ לֶ ,דער
ַצ ִדיק גֵ ייט צוּ צוּ ֶדעם נֶ עפְּ ל,
ארנֶ עפְּ לְ ט,
ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס ִאיז פַ ְ
ייטן
וער ֵיק ְ
עֶ ס ִאיז פִ יל ִמיט ְשׁוֶ ִ
אוּן ְמנִ יעוֹתָ ,אבֶּ ער ֲא ֶשׁר ָשׁם
ער ְשׁ ֶטער
קיםֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ָה ֱא ִ
ארט ִאין ִדי ְמנִ יעוֹת,
אהאלְ ט זִ יָ ד ְ
בַּ ַ
ישׁט
עקט עֶ ר זִ י נִ ְ
ער ְשׁ ֶר ְ
ְמ ֵמילָ א ֶד ְ
אר ְקט זִ י
ערפוּן אוּן עֶ ר ְשׁ ַט ְ
ֶד ְ
ישׁט ַאוֶ ועק פוּנֶ עם
אוּן גֵ ייט נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ ַאל
קוֹדשׁ,
יָ בֹא בְּ כָ ל עֵ ת ֶאל ַה ֶ
ישׁט ֵאייבִּ יג ַאזוֹי ְשׁנֶ על
ֶמען ֶקען נִ ְ
דוּשׁה,
קוּמען צוּ ִדי ְק ָ
ֶ
ַא ַריין
כִּ י בֶּ עָ נָ ן ֵא ָר ֶאה עַ ל ַהכַּ פּ ֶֹרת,
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ְמנִ יעוֹת ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ָהאבְּ ן ַא
בְּ ִח ָירה ,אוּן אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
עקט עֶ ר זִ י
ער ְשׁ ֶר ְ
ישׁט ַקיין ֵשׂכֶ ל ֶד ְ
נִ ְ
פוּן ִדי ְמנִ יעוֹת אוּן עֶ ר גֶ עבְּ ט אוֹיף,
וייסט
ָאבֶּ ער וֶ וער עֶ ס ָהאט ֵשׂכֶ ל וֵ ְ
ַאז ָדאס ִאיז נָ אר ַא נִ ָסיוֹן ,אוּן ֶדער
אהאלְ ט זִ יִ אין
ער ְשׁ ֶטער בַּ ַ
ֵאייבֶּ ְ
וארט ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ֶדעם ,אוּן עֶ ר וַ ְ
קוּמען
צוּריק ֶ
אר ְקן אוּן ִ
זָ אל זִ יְ שׁ ַט ְ
צוּ ִאים.

עִ ָיקר פוּן ַא ִאיד ִאיז ֱאמוּנָ הַ ,א ִאיד
קוּקן
ער ְ
ארף זִ יְ ׁ ש ֶטענְ ִדיג ִאיבֶּ ְ
ַד ְ
וִ וי עֶ ר ַהאלְ ט ִאין ִדי ֱאמוּנָ ה ,צוּ עֶ ר
ער ְשׁ ְטן
אקע ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גְ לֵ ייבְּ ט ַט ֶ
ארף ַא ַסא
ִמיט ַאן ֱא ֶמת ,אוּן ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ְטן צוּ ָהאבְּ ן ַא
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן ַקיין
ֵריינֶ ע ֱאמוּנָ ה ,אוּן נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ַק ְשׁיוּת אוֹיפְ 'ן ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק בְּ זֹאת וִ וי
ַאזוֹי ֶקען ַא ִאיד ַא ַריינְ גֵ יין
דוּרֱ אמוּנָ הַ ,א
דוּשׁה? ְ
ִאין ִדי ְק ָ
ֶמענְ ְטשׁ זָ אל זִ יַ א ַריינְ לֵ ייגְ ן ִאין
ת'דיג ִאינֶ עם
ֱאמוּנָ ה צוּ גְ לֵ ייבְּ ן ֱא ֶמ ִ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ר
ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן.
קוּמען צוּ ַאלֶ ע ֶ
ָאנְ ֶ

ייט ְשׁט ֶדער
אוּן ִמיט ֶדעם ַט ְ
)שׁמוֹת כ ,יח(:
ֶרבִּ י ֶדעם פָּ סוּק ְ
וּמ ֶֹשה נִ יגַ שׁ ֶאל ָה ֲע ָרפֶ לֶ ,דער
ַצ ִדיק גֵ ייט צוּ צוּ ֶדעם נֶ עפְּ ל,
ארנֶ עפְּ לְ ט,
ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס ִאיז פַ ְ
ייטן
וער ֵיק ְ
עֶ ס ִאיז פִ יל ִמיט ְשׁוֶ ִ
אוּן ְמנִ יעוֹתָ ,אבֶּ ער ֲא ֶשׁר ָשׁם
ער ְשׁ ֶטער
קיםֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ָה ֱא ִ
ארט ִאין ִדי ְמנִ יעוֹת,
אהאלְ ט זִ יָ ד ְ
בַּ ַ
ישׁט
עקט עֶ ר זִ י נִ ְ
ער ְשׁ ֶר ְ
ְמ ֵמילָ א ֶד ְ
אר ְקט זִ י
ערפוּן אוּן עֶ ר ְשׁ ַט ְ
ֶד ְ
ישׁט ַאוֶ ועק פוּנֶ עם
אוּן גֵ ייט נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

ימן ג(
תּוֹרה ַא ֲח ֵרי ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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כִּ י בֶּ עָ נָ ן ֵא ָר ֶאה עַ ל ַהכַּ פּ ֶֹרת.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וערן
קט"ו( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל וֶ ְ
ער ְשׁ ְטןִ ,איז ֶדער
נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִמ ַדת ַה ִדין ְמ ַק ְט ֵרג אוֹיף ִאים ַאז ֶמען
ארף אוּנְ ֶטער ְשׁ ֶטעלְ ן פַ אר ֶדעם
ַד ְ
ייטן,
וער ֵיק ְ
ֶמענְ ְטשׁ ְמנִ יעוֹת אוּן ְשׁוֶ ִ
ער ְשׁ ֶטער ִמיט
ָאבֶּ ער ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אהאלְ ט זִ יִ אין ִדי
זַ יין ַר ֲח ָמנוּת בַּ ַ
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עִ ָיקר פוּן ַא ִאיד ִאיז ֱאמוּנָ הַ ,א ִאיד
קוּקן
ער ְ
ארף זִ יְ ׁ ש ֶטענְ ִדיג ִאיבֶּ ְ
ַד ְ
וִ וי עֶ ר ַהאלְ ט ִאין ִדי ֱאמוּנָ ה ,צוּ עֶ ר
ער ְשׁ ְטן
אקע ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גְ לֵ ייבְּ ט ַט ֶ
ארף ַא ַסא
ִמיט ַאן ֱא ֶמת ,אוּן ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ְטן צוּ ָהאבְּ ן ַא
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן ַקיין
ֵריינֶ ע ֱאמוּנָ ה ,אוּן נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ַק ְשׁיוּת אוֹיפְ 'ן ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק בְּ זֹאת וִ וי
ַאזוֹי ֶקען ַא ִאיד ַא ַריינְ גֵ יין
דוּרֱ אמוּנָ הַ ,א
דוּשׁה? ְ
ִאין ִדי ְק ָ
ֶמענְ ְטשׁ זָ אל זִ יַ א ַריינְ לֵ ייגְ ן ִאין
ת'דיג ִאינֶ עם
ֱאמוּנָ ה צוּ גְ לֵ ייבְּ ן ֱא ֶמ ִ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ר
ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן.
קוּמען צוּ ַאלֶ ע ֶ
ָאנְ ֶ
ימן ג(
תּוֹרה ַא ֲח ֵרי ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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כִּ י בֶּ עָ נָ ן ֵא ָר ֶאה עַ ל ַהכַּ פּ ֶֹרת.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וערן
קט"ו( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל וֶ ְ
ער ְשׁ ְטןִ ,איז ֶדער
נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִמ ַדת ַה ִדין ְמ ַק ְט ֵרג אוֹיף ִאים ַאז ֶמען
ארף אוּנְ ֶטער ְשׁ ֶטעלְ ן פַ אר ֶדעם
ַד ְ
ייטן,
וער ֵיק ְ
ֶמענְ ְטשׁ ְמנִ יעוֹת אוּן ְשׁוֶ ִ
ער ְשׁ ֶטער ִמיט
ָאבֶּ ער ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אהאלְ ט זִ יִ אין ִדי
זַ יין ַר ֲח ָמנוּת בַּ ַ

פר˘˙ מˆורע

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ ַאל
קוֹדשׁ,
יָ בֹא בְּ כָ ל עֵ ת ֶאל ַה ֶ
ישׁט ֵאייבִּ יג ַאזוֹי ְשׁנֶ על
ֶמען ֶקען נִ ְ
דוּשׁה,
קוּמען צוּ ִדי ְק ָ
ֶ
ַא ַריין
כִּ י בֶּ עָ נָ ן ֵא ָר ֶאה עַ ל ַהכַּ פּ ֶֹרת,

ˆ„

פר˘˙ מˆורע

ְמנִ יעוֹת ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ָהאבְּ ן ַא
בְּ ִח ָירה ,אוּן אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
עקט עֶ ר זִ י
ער ְשׁ ֶר ְ
ישׁט ַקיין ֵשׂכֶ ל ֶד ְ
נִ ְ
פוּן ִדי ְמנִ יעוֹת אוּן עֶ ר גֶ עבְּ ט אוֹיף,
וייסט
ָאבֶּ ער וֶ וער עֶ ס ָהאט ֵשׂכֶ ל וֵ ְ
ַאז ָדאס ִאיז נָ אר ַא נִ ָסיוֹן ,אוּן ֶדער
אהאלְ ט זִ יִ אין
ער ְשׁ ֶטער בַּ ַ
ֵאייבֶּ ְ
וארט ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ֶדעם ,אוּן עֶ ר וַ ְ
קוּמען
צוּריק ֶ
אר ְקן אוּן ִ
זָ אל זִ יְ שׁ ַט ְ
צוּ ִאים.
ייט ְשׁט ֶדער
אוּן ִמיט ֶדעם ַט ְ
)שׁמוֹת כ ,יח(:
ֶרבִּ י ֶדעם פָּ סוּק ְ
וּמ ֶֹשה נִ יגַ שׁ ֶאל ָה ֲע ָרפֶ לֶ ,דער
ַצ ִדיק גֵ ייט צוּ צוּ ֶדעם נֶ עפְּ ל,
ארנֶ עפְּ לְ ט,
ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס ִאיז פַ ְ
ייטן
וער ֵיק ְ
עֶ ס ִאיז פִ יל ִמיט ְשׁוֶ ִ
אוּן ְמנִ יעוֹתָ ,אבֶּ ער ֲא ֶשׁר ָשׁם
ער ְשׁ ֶטער
קיםֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ָה ֱא ִ
ארט ִאין ִדי ְמנִ יעוֹת,
אהאלְ ט זִ יָ ד ְ
בַּ ַ
ישׁט
עקט עֶ ר זִ י נִ ְ
ער ְשׁ ֶר ְ
ְמ ֵמילָ א ֶד ְ
אר ְקט זִ י
ערפוּן אוּן עֶ ר ְשׁ ַט ְ
ֶד ְ
ישׁט ַאוֶ ועק פוּנֶ עם
אוּן גֵ ייט נִ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ ַאל
קוֹדשׁ,
יָ בֹא בְּ כָ ל עֵ ת ֶאל ַה ֶ
ישׁט ֵאייבִּ יג ַאזוֹי ְשׁנֶ על
ֶמען ֶקען נִ ְ
דוּשׁה,
קוּמען צוּ ִדי ְק ָ
ֶ
ַא ַריין
כִּ י בֶּ עָ נָ ן ֵא ָר ֶאה עַ ל ַהכַּ פּ ֶֹרת,
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אר ְשׁ ֶטעלְ ט
ער ְשׁ ֶטער פַ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהט
זִ יִ מיט וָ ואלְ ֶקענֶ עס ,עֶ ס זֶ ְ
ארוָ ואלְ ֶקענְ ט ,פִ יל ִמיט
אוֹיס פַ ְ
ייטן,
וער ֵיק ְ
ְשׁוֶ ִ
אוּן
ְמנִ יעוֹת

פר˘˙ ‡חרי

עדענְ ְקן ַאז
ארף גֶ ֶ
ָאבֶּ ער ֶמען ַד ְ
אהאלְ ט
אוּנְ ֶטער ִדי ְמנִ יעוֹת בַּ ַ
ער ְשׁ ֶטער.
זִ יֶ דער ֵאייבֶּ ְ
ימן ב(
תּוֹרה ַא ֲח ֵרי ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

„ו ׁ ˘ƒים
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿˜ …
וְ כִ י יָ גוּר ִא ְתּ גֵּ ר בְּ ַא ְר ְצכֶ ם א תוֹנוּ
יט"א זָ אגְ ט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
אֹתוֲֹ .
קוּמט אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז
ַאז ֶדער פָּ סוּק ְ
זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
זָ אגְ ט ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן נ"א(ָ :דאס
זָ אלְ ט ִאיר ְמ ַקבֵּ ל זַ יין פוּן ִמירַ ,אז ִדי
ישׁט נַ עַ ְר'ן ,וַ וייל
וֶ ועלְ ט זָ אל ַאיי נִ ְ
ִדי וֶ ועלְ ט נַ עַ ְר'ט זֵ ייעֶ ר! ַא ֶמענְ ְטשׁ
נַ עַ ְר'ט זִ יַ אז עֶ ר וֶ ועט ָדא בְּ לַ ייבְּ ן
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוֹיף ֵאייבִּ יג ,אוּן
ארן לוֹיפְ ן,
ישׁט ַאז ִדי יָ ְ
עֶ ר כַ אפְּ ט נִ ְ
צוּריק גֵ יין
ארף ֶמען שׁוֹין ִ
אוּן ָאט ַד ְ
ערפַ אר
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ ַא ַריינְ כַ אפְּ ן אוֹיף
ַד ְ
וּמ ֲע ִשׂים
ֶדער וֶ ועלְ ט וִ וי ֶמער ִמ ְצוֹת ַ
טוֹבִ ים.

ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם פָּ סוּק ,דוּ
ארן
ישׁט זָ אגְ ן פַ ְ
זָ אלְ ְסט נִ ְ
בוֹדה
עדינְ ט ֲע ָ
אסטוּ גֶ ִ
גֵ ר :נֶ עכְ ְטן ָה ְ
ערנֶ ען
קוּמ ְסטוּ לֶ ְ
זָ ָרה ,אוּן ַהיינְ ט ְ
ער ְשׁ ְטן?
תּוֹרה פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ָ
ָדאס ִאיז אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז ַאז ִמיר זָ אלְ ן
ישׁט לָ אזְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן
זִ י נִ ְ
פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס זָ אגְ ט ,וִ וי
תּוֹרה וֶ וען
ערנֶ ען ָ
ַאזוֹי ֶקענְ ְסטוּ לֶ ְ
רוֹיסע
עטוּהן גְ ֶ
ְ
אסטוּ גֶ
נֶ עכְ ְטן ָה ְ
ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ַא
קוּמען
צוּריק ֶ
ִאיד ֶקען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִ
ישׁט ַקיין ִחילוּק
ער ְשׁ ְטן ,נִ ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עצט.
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

אר ְשׁ ֶטעלְ ט
ער ְשׁ ֶטער פַ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהט
זִ יִ מיט וָ ואלְ ֶקענֶ עס ,עֶ ס זֶ ְ
ארוָ ואלְ ֶקענְ ט ,פִ יל ִמיט
אוֹיס פַ ְ
ייטן,
וער ֵיק ְ
ְשׁוֶ ִ
אוּן
ְמנִ יעוֹת

ימן ז(
דוֹשׁים ִס ָ
תּוֹרה ְק ִ
)זֹאת ַה ָ
76
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עדענְ ְקן ַאז
ארף גֶ ֶ
ָאבֶּ ער ֶמען ַד ְ
אהאלְ ט
אוּנְ ֶטער ִדי ְמנִ יעוֹת בַּ ַ
ער ְשׁ ֶטער.
זִ יֶ דער ֵאייבֶּ ְ
ימן ב(
תּוֹרה ַא ֲח ֵרי ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

„ו ׁ ˘ƒים
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿˜ …
וְ כִ י יָ גוּר ִא ְתּ גֵּ ר בְּ ַא ְר ְצכֶ ם א תוֹנוּ
יט"א זָ אגְ ט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
אֹתוֲֹ .
קוּמט אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז
ַאז ֶדער פָּ סוּק ְ
זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
זָ אגְ ט ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן נ"א(ָ :דאס
זָ אלְ ט ִאיר ְמ ַקבֵּ ל זַ יין פוּן ִמירַ ,אז ִדי
ישׁט נַ עַ ְר'ן ,וַ וייל
וֶ ועלְ ט זָ אל ַאיי נִ ְ
ִדי וֶ ועלְ ט נַ עַ ְר'ט זֵ ייעֶ ר! ַא ֶמענְ ְטשׁ
נַ עַ ְר'ט זִ יַ אז עֶ ר וֶ ועט ָדא בְּ לַ ייבְּ ן
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוֹיף ֵאייבִּ יג ,אוּן
ארן לוֹיפְ ן,
ישׁט ַאז ִדי יָ ְ
עֶ ר כַ אפְּ ט נִ ְ
צוּריק גֵ יין
ארף ֶמען שׁוֹין ִ
אוּן ָאט ַד ְ
ערפַ אר
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ ַא ַריינְ כַ אפְּ ן אוֹיף
ַד ְ
וּמ ֲע ִשׂים
ֶדער וֶ ועלְ ט וִ וי ֶמער ִמ ְצוֹת ַ
טוֹבִ ים.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ כִ י יָ גוּר
ִא ְתּ גֵּ ר בְּ ַא ְר ְצכֶ ם א תוֹנוּ
אֹתוִֹ ,די נְ ָשׁ ָמה ִאיז וִ וי ַא גֵ ר ָדא אוֹיף
וארנְ ט
ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן ֶדער פָּ סוּק וָ ְ

עדענְ ְקן ַאז
ארף גֶ ֶ
ָאבֶּ ער ֶמען ַד ְ
אהאלְ ט
אוּנְ ֶטער ִדי ְמנִ יעוֹת בַּ ַ
ער ְשׁ ֶטער.
זִ יֶ דער ֵאייבֶּ ְ

אר ְשׁ ֶטעלְ ט
ער ְשׁ ֶטער פַ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהט
זִ יִ מיט וָ ואלְ ֶקענֶ עס ,עֶ ס זֶ ְ
ארוָ ואלְ ֶקענְ ט ,פִ יל ִמיט
אוֹיס פַ ְ
ייטן,
וער ֵיק ְ
ְשׁוֶ ִ
אוּן
ְמנִ יעוֹת

ימן ב(
תּוֹרה ַא ֲח ֵרי ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

„ו ׁ ˘ƒים
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿˜ …

ישׁט ָא ּ ְפ'נַ עַ ְר'ן ִדי
אוּנְ ז ִמיר זָ אלְ ן נִ ְ
נְ ָשׁ ָמה.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ כִ י יָ גוּר
ִא ְתּ גֵּ ר בְּ ַא ְר ְצכֶ ם א תוֹנוּ
אֹתוִֹ ,די נְ ָשׁ ָמה ִאיז וִ וי ַא גֵ ר ָדא אוֹיף
וארנְ ט
ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן ֶדער פָּ סוּק וָ ְ
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וְ כִ י יָ גוּר ִא ְתּ גֵּ ר בְּ ַא ְר ְצכֶ ם א תוֹנוּ
יט"א זָ אגְ ט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
אֹתוֲֹ .
קוּמט אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז
ַאז ֶדער פָּ סוּק ְ
זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
זָ אגְ ט ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן נ"א(ָ :דאס
זָ אלְ ט ִאיר ְמ ַקבֵּ ל זַ יין פוּן ִמירַ ,אז ִדי
ישׁט נַ עַ ְר'ן ,וַ וייל
וֶ ועלְ ט זָ אל ַאיי נִ ְ
ִדי וֶ ועלְ ט נַ עַ ְר'ט זֵ ייעֶ ר! ַא ֶמענְ ְטשׁ
נַ עַ ְר'ט זִ יַ אז עֶ ר וֶ ועט ָדא בְּ לַ ייבְּ ן
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוֹיף ֵאייבִּ יג ,אוּן
ארן לוֹיפְ ן,
ישׁט ַאז ִדי יָ ְ
עֶ ר כַ אפְּ ט נִ ְ
צוּריק גֵ יין
ארף ֶמען שׁוֹין ִ
אוּן ָאט ַד ְ
ערפַ אר
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ ַא ַריינְ כַ אפְּ ן אוֹיף
ַד ְ
וּמ ֲע ִשׂים
ֶדער וֶ ועלְ ט וִ וי ֶמער ִמ ְצוֹת ַ
טוֹבִ ים.

ישׁט ָא ּ ְפ'נַ עַ ְר'ן ִדי
אוּנְ ז ִמיר זָ אלְ ן נִ ְ
נְ ָשׁ ָמה.
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם פָּ סוּק ,דוּ
ארן
ישׁט זָ אגְ ן פַ ְ
זָ אלְ ְסט נִ ְ
בוֹדה
עדינְ ט ֲע ָ
אסטוּ גֶ ִ
גֵ ר :נֶ עכְ ְטן ָה ְ
ערנֶ ען
קוּמ ְסטוּ לֶ ְ
זָ ָרה ,אוּן ַהיינְ ט ְ
ער ְשׁ ְטן?
תּוֹרה פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ָ
ָדאס ִאיז אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז ַאז ִמיר זָ אלְ ן
ישׁט לָ אזְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן
זִ י נִ ְ
פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס זָ אגְ ט ,וִ וי
תּוֹרה וֶ וען
ערנֶ ען ָ
ַאזוֹי ֶקענְ ְסטוּ לֶ ְ
רוֹיסע
עטוּהן גְ ֶ
ְ
אסטוּ גֶ
נֶ עכְ ְטן ָה ְ
ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ַא
קוּמען
צוּריק ֶ
ִאיד ֶקען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִ
ישׁט ַקיין ִחילוּק
ער ְשׁ ְטן ,נִ ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עצט.
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ כִ י יָ גוּר
ִא ְתּ גֵּ ר בְּ ַא ְר ְצכֶ ם א תוֹנוּ
אֹתוִֹ ,די נְ ָשׁ ָמה ִאיז וִ וי ַא גֵ ר ָדא אוֹיף
וארנְ ט
ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן ֶדער פָּ סוּק וָ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

אר ְשׁ ֶטעלְ ט
ער ְשׁ ֶטער פַ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהט
זִ יִ מיט וָ ואלְ ֶקענֶ עס ,עֶ ס זֶ ְ
ארוָ ואלְ ֶקענְ ט ,פִ יל ִמיט
אוֹיס פַ ְ
ייטן,
וער ֵיק ְ
ְשׁוֶ ִ
אוּן
ְמנִ יעוֹת

ימן ז(
דוֹשׁים ִס ָ
תּוֹרה ְק ִ
)זֹאת ַה ָ
76
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עדענְ ְקן ַאז
ארף גֶ ֶ
ָאבֶּ ער ֶמען ַד ְ
אהאלְ ט
אוּנְ ֶטער ִדי ְמנִ יעוֹת בַּ ַ
ער ְשׁ ֶטער.
זִ יֶ דער ֵאייבֶּ ְ
ימן ב(
תּוֹרה ַא ֲח ֵרי ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

„ו ׁ ˘ƒים
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿˜ …

ישׁט ָא ּ ְפ'נַ עַ ְר'ן ִדי
אוּנְ ז ִמיר זָ אלְ ן נִ ְ
נְ ָשׁ ָמה.
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם פָּ סוּק ,דוּ
ארן
ישׁט זָ אגְ ן פַ ְ
זָ אלְ ְסט נִ ְ
בוֹדה
עדינְ ט ֲע ָ
אסטוּ גֶ ִ
גֵ ר :נֶ עכְ ְטן ָה ְ
ערנֶ ען
קוּמ ְסטוּ לֶ ְ
זָ ָרה ,אוּן ַהיינְ ט ְ
ער ְשׁ ְטן?
תּוֹרה פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ָ
ָדאס ִאיז אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז ַאז ִמיר זָ אלְ ן
ישׁט לָ אזְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן
זִ י נִ ְ
פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס זָ אגְ ט ,וִ וי
תּוֹרה וֶ וען
ערנֶ ען ָ
ַאזוֹי ֶקענְ ְסטוּ לֶ ְ
רוֹיסע
עטוּהן גְ ֶ
ְ
אסטוּ גֶ
נֶ עכְ ְטן ָה ְ
ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ַא
קוּמען
צוּריק ֶ
ִאיד ֶקען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִ
ישׁט ַקיין ִחילוּק
ער ְשׁ ְטן ,נִ ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עצט.
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ
ימן ז(
דוֹשׁים ִס ָ
תּוֹרה ְק ִ
)זֹאת ַה ָ
76

וְ כִ י יָ גוּר ִא ְתּ גֵּ ר בְּ ַא ְר ְצכֶ ם א תוֹנוּ
יט"א זָ אגְ ט
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
אֹתוֲֹ .
קוּמט אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז
ַאז ֶדער פָּ סוּק ְ
זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
זָ אגְ ט ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן נ"א(ָ :דאס
זָ אלְ ט ִאיר ְמ ַקבֵּ ל זַ יין פוּן ִמירַ ,אז ִדי
ישׁט נַ עַ ְר'ן ,וַ וייל
וֶ ועלְ ט זָ אל ַאיי נִ ְ
ִדי וֶ ועלְ ט נַ עַ ְר'ט זֵ ייעֶ ר! ַא ֶמענְ ְטשׁ
נַ עַ ְר'ט זִ יַ אז עֶ ר וֶ ועט ָדא בְּ לַ ייבְּ ן
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוֹיף ֵאייבִּ יג ,אוּן
ארן לוֹיפְ ן,
ישׁט ַאז ִדי יָ ְ
עֶ ר כַ אפְּ ט נִ ְ
צוּריק גֵ יין
ארף ֶמען שׁוֹין ִ
אוּן ָאט ַד ְ
ערפַ אר
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ ַא ַריינְ כַ אפְּ ן אוֹיף
ַד ְ
וּמ ֲע ִשׂים
ֶדער וֶ ועלְ ט וִ וי ֶמער ִמ ְצוֹת ַ
טוֹבִ ים.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ כִ י יָ גוּר
ִא ְתּ גֵּ ר בְּ ַא ְר ְצכֶ ם א תוֹנוּ
אֹתוִֹ ,די נְ ָשׁ ָמה ִאיז וִ וי ַא גֵ ר ָדא אוֹיף
וארנְ ט
ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן ֶדער פָּ סוּק וָ ְ

ישׁט ָא ּ ְפ'נַ עַ ְר'ן ִדי
אוּנְ ז ִמיר זָ אלְ ן נִ ְ
נְ ָשׁ ָמה.
ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם פָּ סוּק ,דוּ
ארן
ישׁט זָ אגְ ן פַ ְ
זָ אלְ ְסט נִ ְ
בוֹדה
עדינְ ט ֲע ָ
אסטוּ גֶ ִ
גֵ ר :נֶ עכְ ְטן ָה ְ
ערנֶ ען
קוּמ ְסטוּ לֶ ְ
זָ ָרה ,אוּן ַהיינְ ט ְ
ער ְשׁ ְטן?
תּוֹרה פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ָ
ָדאס ִאיז אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז ַאז ִמיר זָ אלְ ן
ישׁט לָ אזְ ן צוּבְּ ֶרעכְ ן
זִ י נִ ְ
פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס זָ אגְ ט ,וִ וי
תּוֹרה וֶ וען
ערנֶ ען ָ
ַאזוֹי ֶקענְ ְסטוּ לֶ ְ
רוֹיסע
עטוּהן גְ ֶ
ְ
אסטוּ גֶ
נֶ עכְ ְטן ָה ְ
ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ַא
קוּמען
צוּריק ֶ
ִאיד ֶקען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִ
ישׁט ַקיין ִחילוּק
ער ְשׁ ְטן ,נִ ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עצט.
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ
ימן ז(
דוֹשׁים ִס ָ
תּוֹרה ְק ִ
)זֹאת ַה ָ
76
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„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

מור
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ∆‡ …
ֱאמֹר ֶאל ַה ּכֹ ֲהנִ ים ְּבנֵ י ַא ֲהרֹן
וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י,
ֱאמֹר וְ ָא ַמ ְר ָּת ,לְ ַהזְ ִהיר גְ דוֹלִ ים עַ ל
ַה ְקּ ַטנִּ ים.

ימן א(
תּוֹרה ֱאמוֹר ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ערפַ אר ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
אוּן ֶד ְ
ערנְ ט,
ארן ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר לֶ ְ
גוּט פַ ְ
עֶ ר ַדאוֶ וענְ ט ,אוּן עֶ ר פִ ילְ ט ַא
בוֹדת ה',
עשׁ ַמאק אוּן ַא ַחיוֹת ִאין ֲע ַ
גֶ ְ
עדענְ ֶקען ַאז עֶ ס
ארף עֶ ר ָאבֶּ ער גֶ ֶ
ַד ְ
קוּמען ַא ַצייט וָ ואס עֶ ר וֶ ועט
ֶקען ֶ
ישׁט פִ ילְ ן ,עֶ ס וֶ ועט ִאים זַ יין
ארנִ ְ
גָ ְ
אשׁן,
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ִאינְ גַ אנְ ְצן טוּנְ ְקל אוּן ְ
ישׁט פִ ילְ ן ַקיין שׁוּם ִחיוֹת,
עֶ ר וֶ ועט נִ ְ
אר ְקן
ָאבֶּ ער עֶ ר וֶ ועט זִ י מוּזְ ן ְשׁ ַט ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן
אוּן ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
פְ ִרישׁ צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
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קיו וְ נָ ָ ׂשא
ִאישׁ ִאישׁ ִּכי יְ ַק ֵּלל ֱא ָ
אוֹרה ִאיז ְשׁוֶ וער
ֶח ְטאוֹ .לִ כְ ָ
וָ ואס ֶדער פָּ סוּק כַ אפְּ ט ָאן ִדי לָ שׁוֹן
אשׁעפֶ ער ,אוּן
קיו"" ,זַ יין" בַּ ֶ
"א ָ
ֱ
ישׁט ֶדער גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יכֶ ער לָ שׁוֹן
נִ ְ
אשׁעפֶ ער.
קים"ֶ ,דער בַּ ֶ
"א ִ
ֱ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
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מור
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ∆‡ …

ַאזוֹי וִ וי עֶ ר ָהאט נָ אֵ קיינְ ָמאל
ער ְשׁ ְטן.
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט גֶ ִ
נִ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁטֱ ,אמוֹר וְ ָא ַמ ְר ָתּ,
לְ ַהזְ ִהיר גְ דוֹלִ ים עַ ל ַה ְקּ ַטנִּ ים,
רוֹיסע
וארענֶ ען ִדי גְ ֶ
ארף וָ ֶ
ֶמען ַד ְ
אוֹיף ִדי ְקלֵ יינֶ עָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ִאין
ארן
ִדי ַצייט וָ ואס עֶ ס גֵ ייט גוּט פַ ְ
ֶמענְ ְטשׁ עֶ ר ָהאט ִחיוּת ,זָ אל עֶ ר זִ י
וערע ֶטעג ,צוּ
ייטן פַ אר ִדי ְשׁוֶ ֶ
צוּגְ ֵר ְ
ייטן וָ ואס עֶ ר וֶ ועט זַ יין פִ יל
ִדי ַצ ְ
ִמיט ֲחלִ ישׁוּת ַה ַדעַ ת ,אוּן עֶ ס וֶ ועט
ִאים זַ יין ִאינְ גַ אנְ ְצן טוּנְ ְקלַ ,אז עֶ ר
עמאלְ ְט'ס אוֹיֶ קענֶ ען
זָ אל זִ יֶ ד ָ
ער ַהאלְ ְטן.
ֶד ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"א(ֲ :אפִ ילוּ וֶ וען ַא
ֶמענְ ְטשׁ פַ אלְ ט פוּן זַ יינֶ ע ַמ ְד ֵרגוֹת
ער ְשׁ ְטן,
ִאיז עֶ ס אוֹי פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַאז ַאזוֹי וֶ ועט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זִ י מוּזְ ן
בַּ אנֵ ייעֶ ןָ ,אנְ ֵהייבְּ ן פוּן פְ ִרישׁ צוּ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

פר˘˙ ˜„ו˘ים

מור
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ∆‡ …
ֱאמֹר ֶאל ַה ּכֹ ֲהנִ ים ְּבנֵ י ַא ֲהרֹן
וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י,
ֱאמֹר וְ ָא ַמ ְר ָּת ,לְ ַהזְ ִהיר גְ דוֹלִ ים עַ ל
ַה ְקּ ַטנִּ ים.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"א(ֲ :אפִ ילוּ וֶ וען ַא
ֶמענְ ְטשׁ פַ אלְ ט פוּן זַ יינֶ ע ַמ ְד ֵרגוֹת
ער ְשׁ ְטן,
ִאיז עֶ ס אוֹי פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַאז ַאזוֹי וֶ ועט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זִ י מוּזְ ן
בַּ אנֵ ייעֶ ןָ ,אנְ ֵהייבְּ ן פוּן פְ ִרישׁ צוּ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
אוּן ֶד ְ
ערנְ ט,
ארן ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר לֶ ְ
גוּט פַ ְ
עֶ ר ַדאוֶ וענְ ט ,אוּן עֶ ר פִ ילְ ט ַא
בוֹדת ה',
עשׁ ַמאק אוּן ַא ַחיוֹת ִאין ֲע ַ
גֶ ְ
עדענְ ֶקען ַאז עֶ ס
ארף עֶ ר ָאבֶּ ער גֶ ֶ
ַד ְ
קוּמען ַא ַצייט וָ ואס עֶ ר וֶ ועט
ֶקען ֶ
ישׁט פִ ילְ ן ,עֶ ס וֶ ועט ִאים זַ יין
ארנִ ְ
גָ ְ
אשׁן,
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ִאינְ גַ אנְ ְצן טוּנְ ְקל אוּן ְ
ישׁט פִ ילְ ן ַקיין שׁוּם ִחיוֹת,
עֶ ר וֶ ועט נִ ְ
אר ְקן
ָאבֶּ ער עֶ ר וֶ ועט זִ י מוּזְ ן ְשׁ ַט ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן
אוּן ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
פְ ִרישׁ צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

ˆו

פר˘˙ ˜„ו˘ים

ֱאמֹר ֶאל ַה ּכֹ ֲהנִ ים ְּבנֵ י ַא ֲהרֹן
וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י,
ֱאמֹר וְ ָא ַמ ְר ָּת ,לְ ַהזְ ִהיר גְ דוֹלִ ים עַ ל
ַה ְקּ ַטנִּ ים.

ַאזוֹי וִ וי עֶ ר ָהאט נָ אֵ קיינְ ָמאל
ער ְשׁ ְטן.
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט גֶ ִ
נִ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁטֱ ,אמוֹר וְ ָא ַמ ְר ָתּ,
לְ ַהזְ ִהיר גְ דוֹלִ ים עַ ל ַה ְקּ ַטנִּ ים,
רוֹיסע
וארענֶ ען ִדי גְ ֶ
ארף וָ ֶ
ֶמען ַד ְ
אוֹיף ִדי ְקלֵ יינֶ עָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ִאין
ארן
ִדי ַצייט וָ ואס עֶ ס גֵ ייט גוּט פַ ְ
ֶמענְ ְטשׁ עֶ ר ָהאט ִחיוּת ,זָ אל עֶ ר זִ י
וערע ֶטעג ,צוּ
ייטן פַ אר ִדי ְשׁוֶ ֶ
צוּגְ ֵר ְ
ייטן וָ ואס עֶ ר וֶ ועט זַ יין פִ יל
ִדי ַצ ְ
ִמיט ֲחלִ ישׁוּת ַה ַדעַ ת ,אוּן עֶ ס וֶ ועט
ִאים זַ יין ִאינְ גַ אנְ ְצן טוּנְ ְקלַ ,אז עֶ ר
עמאלְ ְט'ס אוֹיֶ קענֶ ען
זָ אל זִ יֶ ד ָ
ער ַהאלְ ְטן.
ֶד ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"א(ֲ :אפִ ילוּ וֶ וען ַא
ֶמענְ ְטשׁ פַ אלְ ט פוּן זַ יינֶ ע ַמ ְד ֵרגוֹת
ער ְשׁ ְטן,
ִאיז עֶ ס אוֹי פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַאז ַאזוֹי וֶ ועט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זִ י מוּזְ ן
בַּ אנֵ ייעֶ ןָ ,אנְ ֵהייבְּ ן פוּן פְ ִרישׁ צוּ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

ימן א(
תּוֹרה ֱאמוֹר ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ערפַ אר ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
אוּן ֶד ְ
ערנְ ט,
ארן ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר לֶ ְ
גוּט פַ ְ
עֶ ר ַדאוֶ וענְ ט ,אוּן עֶ ר פִ ילְ ט ַא
בוֹדת ה',
עשׁ ַמאק אוּן ַא ַחיוֹת ִאין ֲע ַ
גֶ ְ
עדענְ ֶקען ַאז עֶ ס
ארף עֶ ר ָאבֶּ ער גֶ ֶ
ַד ְ
קוּמען ַא ַצייט וָ ואס עֶ ר וֶ ועט
ֶקען ֶ
ישׁט פִ ילְ ן ,עֶ ס וֶ ועט ִאים זַ יין
ארנִ ְ
גָ ְ
אשׁן,
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ִאינְ גַ אנְ ְצן טוּנְ ְקל אוּן ְ
ישׁט פִ ילְ ן ַקיין שׁוּם ִחיוֹת,
עֶ ר וֶ ועט נִ ְ
אר ְקן
ָאבֶּ ער עֶ ר וֶ ועט זִ י מוּזְ ן ְשׁ ַט ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן
אוּן ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
פְ ִרישׁ צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
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קיו וְ נָ ָ ׂשא
ִאישׁ ִאישׁ ִּכי יְ ַק ֵּלל ֱא ָ
אוֹרה ִאיז ְשׁוֶ וער
ֶח ְטאוֹ .לִ כְ ָ
וָ ואס ֶדער פָּ סוּק כַ אפְּ ט ָאן ִדי לָ שׁוֹן
אשׁעפֶ ער ,אוּן
קיו"" ,זַ יין" בַּ ֶ
"א ָ
ֱ
ישׁט ֶדער גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יכֶ ער לָ שׁוֹן
נִ ְ
אשׁעפֶ ער.
קים"ֶ ,דער בַּ ֶ
"א ִ
ֱ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ

ˆו
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מור
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ∆‡ …

ַאזוֹי וִ וי עֶ ר ָהאט נָ אֵ קיינְ ָמאל
ער ְשׁ ְטן.
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט גֶ ִ
נִ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁטֱ ,אמוֹר וְ ָא ַמ ְר ָתּ,
לְ ַהזְ ִהיר גְ דוֹלִ ים עַ ל ַה ְקּ ַטנִּ ים,
רוֹיסע
וארענֶ ען ִדי גְ ֶ
ארף וָ ֶ
ֶמען ַד ְ
אוֹיף ִדי ְקלֵ יינֶ עָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ִאין
ארן
ִדי ַצייט וָ ואס עֶ ס גֵ ייט גוּט פַ ְ
ֶמענְ ְטשׁ עֶ ר ָהאט ִחיוּת ,זָ אל עֶ ר זִ י
וערע ֶטעג ,צוּ
ייטן פַ אר ִדי ְשׁוֶ ֶ
צוּגְ ֵר ְ
ייטן וָ ואס עֶ ר וֶ ועט זַ יין פִ יל
ִדי ַצ ְ
ִמיט ֲחלִ ישׁוּת ַה ַדעַ ת ,אוּן עֶ ס וֶ ועט
ִאים זַ יין ִאינְ גַ אנְ ְצן טוּנְ ְקלַ ,אז עֶ ר
עמאלְ ְט'ס אוֹיֶ קענֶ ען
זָ אל זִ יֶ ד ָ
ער ַהאלְ ְטן.
ֶד ְ
ימן א(
תּוֹרה ֱאמוֹר ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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קיו וְ נָ ָ ׂשא
ִאישׁ ִאישׁ ִּכי יְ ַק ֵּלל ֱא ָ
אוֹרה ִאיז ְשׁוֶ וער
ֶח ְטאוֹ .לִ כְ ָ
וָ ואס ֶדער פָּ סוּק כַ אפְּ ט ָאן ִדי לָ שׁוֹן
אשׁעפֶ ער ,אוּן
קיו"" ,זַ יין" בַּ ֶ
"א ָ
ֱ
ישׁט ֶדער גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יכֶ ער לָ שׁוֹן
נִ ְ
אשׁעפֶ ער.
קים"ֶ ,דער בַּ ֶ
"א ִ
ֱ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ

ֱאמֹר ֶאל ַה ּכֹ ֲהנִ ים ְּבנֵ י ַא ֲהרֹן
וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶהם .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י,
ֱאמֹר וְ ָא ַמ ְר ָּת ,לְ ַהזְ ִהיר גְ דוֹלִ ים עַ ל
ַה ְקּ ַטנִּ ים.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רס"א(ֲ :אפִ ילוּ וֶ וען ַא
ֶמענְ ְטשׁ פַ אלְ ט פוּן זַ יינֶ ע ַמ ְד ֵרגוֹת
ער ְשׁ ְטן,
ִאיז עֶ ס אוֹי פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַאז ַאזוֹי וֶ ועט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זִ י מוּזְ ן
בַּ אנֵ ייעֶ ןָ ,אנְ ֵהייבְּ ן פוּן פְ ִרישׁ צוּ
ער ְשׁ ְטן.
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
אוּן ֶד ְ
ערנְ ט,
ארן ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר לֶ ְ
גוּט פַ ְ
עֶ ר ַדאוֶ וענְ ט ,אוּן עֶ ר פִ ילְ ט ַא
בוֹדת ה',
עשׁ ַמאק אוּן ַא ַחיוֹת ִאין ֲע ַ
גֶ ְ
עדענְ ֶקען ַאז עֶ ס
ארף עֶ ר ָאבֶּ ער גֶ ֶ
ַד ְ
קוּמען ַא ַצייט וָ ואס עֶ ר וֶ ועט
ֶקען ֶ
ישׁט פִ ילְ ן ,עֶ ס וֶ ועט ִאים זַ יין
ארנִ ְ
גָ ְ
אשׁן,
אוֹיסגֶ עלָ ְ
ִאינְ גַ אנְ ְצן טוּנְ ְקל אוּן ְ
ישׁט פִ ילְ ן ַקיין שׁוּם ִחיוֹת,
עֶ ר וֶ ועט נִ ְ
אר ְקן
ָאבֶּ ער עֶ ר וֶ ועט זִ י מוּזְ ן ְשׁ ַט ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן
אוּן ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
פְ ִרישׁ צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

ַאזוֹי וִ וי עֶ ר ָהאט נָ אֵ קיינְ ָמאל
ער ְשׁ ְטן.
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט גֶ ִ
נִ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁטֱ ,אמוֹר וְ ָא ַמ ְר ָתּ,
לְ ַהזְ ִהיר גְ דוֹלִ ים עַ ל ַה ְקּ ַטנִּ ים,
רוֹיסע
וארענֶ ען ִדי גְ ֶ
ארף וָ ֶ
ֶמען ַד ְ
אוֹיף ִדי ְקלֵ יינֶ עָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ִאין
ארן
ִדי ַצייט וָ ואס עֶ ס גֵ ייט גוּט פַ ְ
ֶמענְ ְטשׁ עֶ ר ָהאט ִחיוּת ,זָ אל עֶ ר זִ י
וערע ֶטעג ,צוּ
ייטן פַ אר ִדי ְשׁוֶ ֶ
צוּגְ ֵר ְ
ייטן וָ ואס עֶ ר וֶ ועט זַ יין פִ יל
ִדי ַצ ְ
ִמיט ֲחלִ ישׁוּת ַה ַדעַ ת ,אוּן עֶ ס וֶ ועט
ִאים זַ יין ִאינְ גַ אנְ ְצן טוּנְ ְקלַ ,אז עֶ ר
עמאלְ ְט'ס אוֹיֶ קענֶ ען
זָ אל זִ יֶ ד ָ
ער ַהאלְ ְטן.
ֶד ְ
ימן א(
תּוֹרה ֱאמוֹר ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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קיו וְ נָ ָ ׂשא
ִאישׁ ִאישׁ ִּכי יְ ַק ֵּלל ֱא ָ
אוֹרה ִאיז ְשׁוֶ וער
ֶח ְטאוֹ .לִ כְ ָ
וָ ואס ֶדער פָּ סוּק כַ אפְּ ט ָאן ִדי לָ שׁוֹן
אשׁעפֶ ער ,אוּן
קיו"" ,זַ יין" בַּ ֶ
"א ָ
ֱ
ישׁט ֶדער גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יכֶ ער לָ שׁוֹן
נִ ְ
אשׁעפֶ ער.
קים"ֶ ,דער בַּ ֶ
"א ִ
ֱ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
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ˆז

וְ ִאישׁ ִּכי יִ ֵּתן מוּם ַּב ֲע ִמיתוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר
מוֹה ָרא"שׁ
עָ ָ ׂשה ֵּכן יֵ עָ ֶ ׂשה לּוֲֹ .
קוּמט
יט"א זָ אגְ ט ַאז ֶדער פָּ סוּק ְ
ְשׁלִ ָ
אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּמט
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן קי"ג( :פַ אר עֶ ס ְ
ַארוֹיס ַא גְ זַ ר ִדין אוֹיף ַא ֶמענְ ְטשׁ
ַחס וְ ָשׁלוֹם ,פְ ֶרעגְ ט ֶמען ֶדעם
ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ ס צוּ עֶ ר ִאיז ַמ ְסכִּ ים
צוּם גְ זַ ר ִדין ,וָ ואס ֶמען ָהאט אוֹיף
ִאים גוֹזֵ ר גֶ עוֶ וען.

ער ְשׁ ְטן
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ל"ו( :פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
שׁוּט'ע לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט,
קוּמט ַא ָראפּ ַא פָּ ֶ
ְ
ייט ְשׁט
עט ְ
אוֹיסגֶ ַ
ְ
וערן
וָ ואס ֶקען וֶ ְ
גוּטנְ סָ ,א ֶדער צוּם ְשׁלֶ עכְ ְטס.
צוּם ְ
ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם
ֶדער
ַאז
ער ְשׁ ְטן,
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ֵמיינְ ט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס ָהאט עֶ ר
גוּטסֶ ,ד ָ
זַ יין ְ
אקע גְ לִ ְיקלִ יכֶ ע לֶ עבְּ ן,
עשׁ ַמ ֶ
ַא גֶ ְ
עדט
אוֹיבּ ָאבֶּ ער ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ֶר ְ
ער ְשׁ ֶטער
זִ יַ אייןַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט לִ יבּ ,אוּן עֶ ר וִ ויל
ָהאט ִאים נִ ְ
נוֹקם זַ יין ִאין ִאים,
זִ יַ חס וְ ָשׁלוֹם ֵ
עמאלְ ְטס ָהאט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ַא
ֶד ָ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע לֶ עבְּ ן ,אוּן ַאלֶ עס וֶ וענְ ְדט
זִ יִ אין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ ס.

ודאי אוֹיבּ וֶ ועט ֶמען פְ ֶרעגְ ן
ַאוַ ַ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ ס
ערפַ אר
ישׁט וֶ ועלְ ן ,אוּן ֶד ְ
וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
וייטן:
פְ ֶרעגְ ט ֶמען ִאים אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
עטוּהן ַאזוֹי אוּן ַאזוֹי,
ְ
יֶ ענֶ ער ָהאט גֶ
קוּמט זִ י פַ אר ִאים?
וָ ואס ַהאלְ ְסטוּ ְ
אוּן וָ ואס ֶדער ֶמענְ ְטשׁ פַּ ְס ֶק'נְ ט
וייטן ,פַּ ְס ֶק'נְ ט עֶ ר פַ אר זִ י
אוֹיפְ ן ְצוֵ ְ
ַאלֵ יינְ ס.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,אישׁ
קיו וְ נָ ָ ׂשא
ִאישׁ ִּכי יְ ַק ֵּלל ֱא ָ
ֶח ְטאוַֹ ,א ֶמענְ ְטשׁ ֶשׁעלְ ט נָ אר "זַ יין"
אשׁעפֶ ערָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר
בַּ ֶ
ֶשׁעלְ ט נָ אר ,וַ וייל עֶ ר ָמ ֶשׁלְ 'ט זִ י
אוֹיס ַא בַּ ֶ
אשׁעפֶ ער לוֹיט וִ וי זַ יין מ ַֹח
עט ַראכְ טָ ,אבֶּ ער בֶּ ֱא ֶמת
אוֹיסגֶ ְ
ָהאט ְ
גוּטער
ער ְשׁ ֶטער ַא ֶ
ִאיז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער וָ ואס וִ ויל אוּנְ ז נָ אר
בַּ ֶ
ֶהעלְ פְ ן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ ִאישׁ
ִּכי יִ ֵּתן מוּם ַּב ֲע ִמיתוֹ ,וֶ וען ַא
וייטן ַאז עֶ ר
ֶמענְ ְטשׁ זָ אגְ ט אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ָהאט ַא מוּםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר עָ ָ ׂשה ֵּכן יֵ עָ ֶ ׂשה
לּוַֹ ,אזוֹי וִ וי עֶ ר ָהאט גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט
וייטן ַאזוֹי טוּט ֶמען פַ אר
אוֹיפְ ן ְצוֵ ְ
ִאים.

קוֹדשׁ ,תש"ס(
)תּוַֹ הנַּ ַחל ,לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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ער ְשׁ ְטן
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ל"ו( :פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
שׁוּט'ע לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט,
קוּמט ַא ָראפּ ַא פָּ ֶ
ְ
ייט ְשׁט
עט ְ
אוֹיסגֶ ַ
ְ
וערן
וָ ואס ֶקען וֶ ְ
גוּטנְ סָ ,א ֶדער צוּם ְשׁלֶ עכְ ְטס.
צוּם ְ
ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם
ֶדער
ַאז
ער ְשׁ ְטן,
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ֵמיינְ ט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס ָהאט עֶ ר
גוּטסֶ ,ד ָ
זַ יין ְ
אקע גְ לִ ְיקלִ יכֶ ע לֶ עבְּ ן,
עשׁ ַמ ֶ
ַא גֶ ְ
עדט
אוֹיבּ ָאבֶּ ער ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ֶר ְ
ער ְשׁ ֶטער
זִ יַ אייןַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט לִ יבּ ,אוּן עֶ ר וִ ויל
ָהאט ִאים נִ ְ
נוֹקם זַ יין ִאין ִאים,
זִ יַ חס וְ ָשׁלוֹם ֵ
עמאלְ ְטס ָהאט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ַא
ֶד ָ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע לֶ עבְּ ן ,אוּן ַאלֶ עס וֶ וענְ ְדט
זִ יִ אין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ ס.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,אישׁ
קיו וְ נָ ָ ׂשא
ִאישׁ ִּכי יְ ַק ֵּלל ֱא ָ
ֶח ְטאוַֹ ,א ֶמענְ ְטשׁ ֶשׁעלְ ט נָ אר "זַ יין"
אשׁעפֶ ערָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר
בַּ ֶ
ֶשׁעלְ ט נָ אר ,וַ וייל עֶ ר ָמ ֶשׁלְ 'ט זִ י
אשׁעפֶ ער לוֹיט וִ וי זַ יין מ ַֹח
אוֹיס ַא בַּ ֶ
עט ַראכְ טָ ,אבֶּ ער בֶּ ֱא ֶמת
אוֹיסגֶ ְ
ָהאט ְ
גוּטער
ער ְשׁ ֶטער ַא ֶ
ִאיז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער וָ ואס וִ ויל אוּנְ ז נָ אר
בַּ ֶ
ֶהעלְ פְ ן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג.
קוֹדשׁ ,תש"ס(
)תּוַֹ הנַּ ַחל ,לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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וְ ִאישׁ ִּכי יִ ֵּתן מוּם ַּב ֲע ִמיתוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר
מוֹה ָרא"שׁ
עָ ָ ׂשה ֵּכן יֵ עָ ֶ ׂשה לּוֲֹ .
קוּמט
יט"א זָ אגְ ט ַאז ֶדער פָּ סוּק ְ
ְשׁלִ ָ
אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּמט
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן קי"ג( :פַ אר עֶ ס ְ
ַארוֹיס ַא גְ זַ ר ִדין אוֹיף ַא ֶמענְ ְטשׁ
ַחס וְ ָשׁלוֹם ,פְ ֶרעגְ ט ֶמען ֶדעם
ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ ס צוּ עֶ ר ִאיז ַמ ְסכִּ ים
צוּם גְ זַ ר ִדין ,וָ ואס ֶמען ָהאט אוֹיף
ִאים גוֹזֵ ר גֶ עוֶ וען.
ודאי אוֹיבּ וֶ ועט ֶמען פְ ֶרעגְ ן
ַאוַ ַ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ ס
ערפַ אר
ישׁט וֶ ועלְ ן ,אוּן ֶד ְ
וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
וייטן:
פְ ֶרעגְ ט ֶמען ִאים אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
עטוּהן ַאזוֹי אוּן ַאזוֹי,
ְ
יֶ ענֶ ער ָהאט גֶ
קוּמט זִ י פַ אר ִאים?
וָ ואס ַהאלְ ְסטוּ ְ
אוּן וָ ואס ֶדער ֶמענְ ְטשׁ פַּ ְס ֶק'נְ ט
וייטן ,פַּ ְס ֶק'נְ ט עֶ ר פַ אר זִ י
אוֹיפְ ן ְצוֵ ְ
ַאלֵ יינְ ס.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ ִאישׁ
ִּכי יִ ֵּתן מוּם ַּב ֲע ִמיתוֹ ,וֶ וען ַא
וייטן ַאז עֶ ר
ֶמענְ ְטשׁ זָ אגְ ט אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ָהאט ַא מוּםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר עָ ָ ׂשה ֵּכן יֵ עָ ֶ ׂשה
לּוַֹ ,אזוֹי וִ וי עֶ ר ָהאט גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט
וייטן ַאזוֹי טוּט ֶמען פַ אר
אוֹיפְ ן ְצוֵ ְ
ִאים.
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ˆז

וְ ִאישׁ ִּכי יִ ֵּתן מוּם ַּב ֲע ִמיתוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר
מוֹה ָרא"שׁ
עָ ָ ׂשה ֵּכן יֵ עָ ֶ ׂשה לּוֲֹ .
קוּמט
יט"א זָ אגְ ט ַאז ֶדער פָּ סוּק ְ
ְשׁלִ ָ
אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּמט
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן קי"ג( :פַ אר עֶ ס ְ
ַארוֹיס ַא גְ זַ ר ִדין אוֹיף ַא ֶמענְ ְטשׁ
ַחס וְ ָשׁלוֹם ,פְ ֶרעגְ ט ֶמען ֶדעם
ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ ס צוּ עֶ ר ִאיז ַמ ְסכִּ ים
צוּם גְ זַ ר ִדין ,וָ ואס ֶמען ָהאט אוֹיף
ִאים גוֹזֵ ר גֶ עוֶ וען.

ער ְשׁ ְטן
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ל"ו( :פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
שׁוּט'ע לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט,
קוּמט ַא ָראפּ ַא פָּ ֶ
ְ
ייט ְשׁט
עט ְ
אוֹיסגֶ ַ
ְ
וערן
וָ ואס ֶקען וֶ ְ
גוּטנְ סָ ,א ֶדער צוּם ְשׁלֶ עכְ ְטס.
צוּם ְ
ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם
ֶדער
ַאז
ער ְשׁ ְטן,
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ֵמיינְ ט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס ָהאט עֶ ר
גוּטסֶ ,ד ָ
זַ יין ְ
אקע גְ לִ ְיקלִ יכֶ ע לֶ עבְּ ן,
עשׁ ַמ ֶ
ַא גֶ ְ
עדט
אוֹיבּ ָאבֶּ ער ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ֶר ְ
ער ְשׁ ֶטער
זִ יַ אייןַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט לִ יבּ ,אוּן עֶ ר וִ ויל
ָהאט ִאים נִ ְ
נוֹקם זַ יין ִאין ִאים,
זִ יַ חס וְ ָשׁלוֹם ֵ
עמאלְ ְטס ָהאט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ַא
ֶד ָ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע לֶ עבְּ ן ,אוּן ַאלֶ עס וֶ וענְ ְדט
זִ יִ אין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ ס.

ודאי אוֹיבּ וֶ ועט ֶמען פְ ֶרעגְ ן
ַאוַ ַ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ ס
ערפַ אר
ישׁט וֶ ועלְ ן ,אוּן ֶד ְ
וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
וייטן:
פְ ֶרעגְ ט ֶמען ִאים אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
עטוּהן ַאזוֹי אוּן ַאזוֹי,
ְ
יֶ ענֶ ער ָהאט גֶ
קוּמט זִ י פַ אר ִאים?
וָ ואס ַהאלְ ְסטוּ ְ
אוּן וָ ואס ֶדער ֶמענְ ְטשׁ פַּ ְס ֶק'נְ ט
וייטן ,פַּ ְס ֶק'נְ ט עֶ ר פַ אר זִ י
אוֹיפְ ן ְצוֵ ְ
ַאלֵ יינְ ס.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,אישׁ
קיו וְ נָ ָ ׂשא
ִאישׁ ִּכי יְ ַק ֵּלל ֱא ָ
ֶח ְטאוַֹ ,א ֶמענְ ְטשׁ ֶשׁעלְ ט נָ אר "זַ יין"
אשׁעפֶ ערָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר
בַּ ֶ
ֶשׁעלְ ט נָ אר ,וַ וייל עֶ ר ָמ ֶשׁלְ 'ט זִ י
אוֹיס ַא בַּ ֶ
אשׁעפֶ ער לוֹיט וִ וי זַ יין מ ַֹח
עט ַראכְ טָ ,אבֶּ ער בֶּ ֱא ֶמת
אוֹיסגֶ ְ
ָהאט ְ
גוּטער
ער ְשׁ ֶטער ַא ֶ
ִאיז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער וָ ואס וִ ויל אוּנְ ז נָ אר
בַּ ֶ
ֶהעלְ פְ ן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ ִאישׁ
ִּכי יִ ֵּתן מוּם ַּב ֲע ִמיתוֹ ,וֶ וען ַא
וייטן ַאז עֶ ר
ֶמענְ ְטשׁ זָ אגְ ט אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ָהאט ַא מוּםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר עָ ָ ׂשה ֵּכן יֵ עָ ֶ ׂשה
לּוַֹ ,אזוֹי וִ וי עֶ ר ָהאט גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט
וייטן ַאזוֹי טוּט ֶמען פַ אר
אוֹיפְ ן ְצוֵ ְ
ִאים.

קוֹדשׁ ,תש"ס(
)תּוַֹ הנַּ ַחל ,לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
76

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ער ְשׁ ְטן
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ל"ו( :פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
שׁוּט'ע לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט,
קוּמט ַא ָראפּ ַא פָּ ֶ
ְ
ייט ְשׁט
עט ְ
אוֹיסגֶ ַ
ְ
וערן
וָ ואס ֶקען וֶ ְ
גוּטנְ סָ ,א ֶדער צוּם ְשׁלֶ עכְ ְטס.
צוּם ְ
ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם
ֶדער
ַאז
ער ְשׁ ְטן,
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ֵמיינְ ט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס ָהאט עֶ ר
גוּטסֶ ,ד ָ
זַ יין ְ
אקע גְ לִ ְיקלִ יכֶ ע לֶ עבְּ ן,
עשׁ ַמ ֶ
ַא גֶ ְ
עדט
אוֹיבּ ָאבֶּ ער ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ֶר ְ
ער ְשׁ ֶטער
זִ יַ אייןַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט לִ יבּ ,אוּן עֶ ר וִ ויל
ָהאט ִאים נִ ְ
נוֹקם זַ יין ִאין ִאים,
זִ יַ חס וְ ָשׁלוֹם ֵ
עמאלְ ְטס ָהאט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ַא
ֶד ָ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע לֶ עבְּ ן ,אוּן ַאלֶ עס וֶ וענְ ְדט
זִ יִ אין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ ס.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,אישׁ
קיו וְ נָ ָ ׂשא
ִאישׁ ִּכי יְ ַק ֵּלל ֱא ָ
ֶח ְטאוַֹ ,א ֶמענְ ְטשׁ ֶשׁעלְ ט נָ אר "זַ יין"
אשׁעפֶ ערָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר
בַּ ֶ
ֶשׁעלְ ט נָ אר ,וַ וייל עֶ ר ָמ ֶשׁלְ 'ט זִ י
אשׁעפֶ ער לוֹיט וִ וי זַ יין מ ַֹח
אוֹיס ַא בַּ ֶ
עט ַראכְ טָ ,אבֶּ ער בֶּ ֱא ֶמת
אוֹיסגֶ ְ
ָהאט ְ
גוּטער
ער ְשׁ ֶטער ַא ֶ
ִאיז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער וָ ואס וִ ויל אוּנְ ז נָ אר
בַּ ֶ
ֶהעלְ פְ ן ׁ ְש ֶטענְ ִדיג.
קוֹדשׁ ,תש"ס(
)תּוַֹ הנַּ ַחל ,לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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וְ ִאישׁ ִּכי יִ ֵּתן מוּם ַּב ֲע ִמיתוֹ ַּכ ֲא ׁ ֶשר
מוֹה ָרא"שׁ
עָ ָ ׂשה ֵּכן יֵ עָ ֶ ׂשה לּוֲֹ .
קוּמט
יט"א זָ אגְ ט ַאז ֶדער פָּ סוּק ְ
ְשׁלִ ָ
אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּמט
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן קי"ג( :פַ אר עֶ ס ְ
ַארוֹיס ַא גְ זַ ר ִדין אוֹיף ַא ֶמענְ ְטשׁ
ַחס וְ ָשׁלוֹם ,פְ ֶרעגְ ט ֶמען ֶדעם
ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ ס צוּ עֶ ר ִאיז ַמ ְסכִּ ים
צוּם גְ זַ ר ִדין ,וָ ואס ֶמען ָהאט אוֹיף
ִאים גוֹזֵ ר גֶ עוֶ וען.
ודאי אוֹיבּ וֶ ועט ֶמען פְ ֶרעגְ ן
ַאוַ ַ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ ס
ערפַ אר
ישׁט וֶ ועלְ ן ,אוּן ֶד ְ
וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
וייטן:
פְ ֶרעגְ ט ֶמען ִאים אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
עטוּהן ַאזוֹי אוּן ַאזוֹי,
ְ
יֶ ענֶ ער ָהאט גֶ
קוּמט זִ י פַ אר ִאים?
וָ ואס ַהאלְ ְסטוּ ְ
אוּן וָ ואס ֶדער ֶמענְ ְטשׁ פַּ ְס ֶק'נְ ט
וייטן ,פַּ ְס ֶק'נְ ט עֶ ר פַ אר זִ י
אוֹיפְ ן ְצוֵ ְ
ַאלֵ יינְ ס.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ ִאישׁ
ִּכי יִ ֵּתן מוּם ַּב ֲע ִמיתוֹ ,וֶ וען ַא
וייטן ַאז עֶ ר
ֶמענְ ְטשׁ זָ אגְ ט אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ָהאט ַא מוּםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר עָ ָ ׂשה ֵּכן יֵ עָ ֶ ׂשה
לּוַֹ ,אזוֹי וִ וי עֶ ר ָהאט גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט
וייטן ַאזוֹי טוּט ֶמען פַ אר
אוֹיפְ ן ְצוֵ ְ
ִאים.

ˆח
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זִ י
ֶמען
ארף
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
יטן פוּן
זֵ ייעֶ ר ָאפְּ ִה ְ
וייטן ,וַ וייל ֶמען
ָאפְּ 'פַּ ְס ֶק'ענֶ ען ַא ְצוֵ ְ

פר˘˙ ‡מור

ישׁט ַאז ִאין ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ַצייט
כַ אפְּ ט נִ ְ
פַּ ְס ֶק'נְ ט ֶמען זִ יַ אלֵ יינְ ס.
ימן ח(
תּוֹרה ֱאמוֹר ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

זִ י
ֶמען
ארף
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
יטן פוּן
זֵ ייעֶ ר ָאפְּ ִה ְ
וייטן ,וַ וייל ֶמען
ָאפְּ 'פַּ ְס ֶק'ענֶ ען ַא ְצוֵ ְ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ ּב ַ‰ר
וּמ ָטה יָ דוֹ עִ ָמּ
וְ כִ י יָ מוָּ א ִחיָ 
תוֹשׁב וָ ַחי
וְ ֶה ֱחזַ ְק ָתּ בּוֹּ ֵ ,גר וְ ָ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
עִ ָמַּ .
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ידוּשׁין,
יקוּטי ַהלָ כוֹתִ ,ק ִ
נָ ָתן זָ אגְ ט )לִ ֵ
עהט ַאז עֶ ס
ַהלָ כָ ה ג' אוֹת ד'(ַ :אז ֶמען זֶ ְ
ישׁט
זֶ ענֶ ען ָדא ֲע ִשׁ ִירים וָ ואס וִ וילְ ן נִ ְ
קוּמט
גֶ עבְּ ן ַקיין ְצ ָד ָקה ,וֶ וען ֶמען ְ
עטן ְצ ָד ָקה זָ אגְ ן זֵ יי" :עֶ ס ִאיז
זֵ יי בֶּ ְ
מוּט ֶשׁע
ייטןִ ,איְ 
וערע ַצ ְ
ַהיינְ ט ְשׁוֶ ֶ
ִמי זֵ ייעֶ ר פַ אר ִמיר אוֹי ,אוּן
ישׁט גֶ עבְּ ן ַקיין ְצ ָד ָקה".
ִאיֶ קען נִ ְ
עוֹשׁר
ָאבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ֶדער ֶ
לֶ עבְּ ט זִ י גַ אנְ ץ בְּ ֵרייט ,נָ אר לוֹיט
אר ְטן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר
רוֹיסע ְס ַטאנְ ַד ְ
ִדי גְ ֶ
עשׁ ֶטעלְ ט זַ יין לֶ עבְּ ן,
אוֹיסגֶ ְ
ָהאט זִ יְ 
קוּמט
מוּט ֶשׁעט עֶ ר זִ יְ .
לוֹיט ֶדעם ְ
ארגִ ינְ ט עֶ ר זִ י
אוֹיס ַאז פַ אר זִ י פַ ְ
ייטע לֶ עבְּ ן ,אוּן פַ אר ֶדעם
ַא בְּ ֵר ֶ
ישׁט נָ אר ַאז
ארגִ ינְ ט עֶ ר נִ ְ
ימאן פַ ְ
ָא ִר ַ
אוֹיסגֵ יין פַ אר הוּנְ גֶ ער.
ישׁט ְ
עֶ ר זָ אל נִ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

זִ י
ֶמען
ארף
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
יטן פוּן
זֵ ייעֶ ר ָאפְּ ִה ְ
וייטן ,וַ וייל ֶמען
ָאפְּ 'פַּ ְס ֶק'ענֶ ען ַא ְצוֵ ְ

ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,וְ ַחי ָא ִחי
רוּדער זָ אל
עִ ָמַּ ,דיין בְּ ֶ
"מיט ִדיר"ַ ,אזוֹי וִ וי פַ אר ִדיר
לֶ עבְּ ן ִ
ייטער,
ארגִ ינְ ְסטוּ ִדיַ אבִּ ְיסל בְּ ֵר ֶ
פַ ְ
רוּדער
ארגִ ין עֶ ס אוֹי פַ אר ַדיין בְּ ֶ
פַ ְ
ימאן ,אוּן זֶ עה ַאז עֶ ר זָ אל
ֶדער ָא ִר ַ
אוֹי זַ יין פְ ֵריילִ י ,אוּן ָהאבְּ ן
ייט ַקייט,
ארף ִמיט ַא בְּ ֵר ְ
וָ ואס עֶ ר ַד ְ

פר˘˙ ‡מור

ישׁט ַאז ִאין ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ַצייט
כַ אפְּ ט נִ ְ
פַּ ְס ֶק'נְ ט ֶמען זִ יַ אלֵ יינְ ס.
ימן ח(
תּוֹרה ֱאמוֹר ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ ּב ַ‰ר
וּמ ָטה יָ דוֹ עִ ָמּ
וְ כִ י יָ מוָּ א ִחיָ 
תוֹשׁב וָ ַחי
וְ ֶה ֱחזַ ְק ָתּ בּוֹּ ֵ ,גר וְ ָ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
עִ ָמַּ .
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ידוּשׁין,
יקוּטי ַהלָ כוֹתִ ,ק ִ
נָ ָתן זָ אגְ ט )לִ ֵ
עהט ַאז עֶ ס
ַהלָ כָ ה ג' אוֹת ד'(ַ :אז ֶמען זֶ ְ
ישׁט
זֶ ענֶ ען ָדא ֲע ִשׁ ִירים וָ ואס וִ וילְ ן נִ ְ
קוּמט
גֶ עבְּ ן ַקיין ְצ ָד ָקה ,וֶ וען ֶמען ְ
עטן ְצ ָד ָקה זָ אגְ ן זֵ יי" :עֶ ס ִאיז
זֵ יי בֶּ ְ
מוּט ֶשׁע
ייטןִ ,איְ 
וערע ַצ ְ
ַהיינְ ט ְשׁוֶ ֶ
ִמי זֵ ייעֶ ר פַ אר ִמיר אוֹי ,אוּן
ישׁט גֶ עבְּ ן ַקיין ְצ ָד ָקה".
ִאיֶ קען נִ ְ
עוֹשׁר
ָאבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ֶדער ֶ
לֶ עבְּ ט זִ י גַ אנְ ץ בְּ ֵרייט ,נָ אר לוֹיט
אר ְטן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר
רוֹיסע ְס ַטאנְ ַד ְ
ִדי גְ ֶ
עשׁ ֶטעלְ ט זַ יין לֶ עבְּ ן,
אוֹיסגֶ ְ
ָהאט זִ יְ 
קוּמט
מוּט ֶשׁעט עֶ ר זִ יְ .
לוֹיט ֶדעם ְ
ארגִ ינְ ט עֶ ר זִ י
אוֹיס ַאז פַ אר זִ י פַ ְ
ייטע לֶ עבְּ ן ,אוּן פַ אר ֶדעם
ַא בְּ ֵר ֶ
ישׁט נָ אר ַאז
ארגִ ינְ ט עֶ ר נִ ְ
ימאן פַ ְ
ָא ִר ַ
אוֹיסגֵ יין פַ אר הוּנְ גֶ ער.
ישׁט ְ
עֶ ר זָ אל נִ ְ

ישׁט ַאז ִאין ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ַצייט
כַ אפְּ ט נִ ְ
פַּ ְס ֶק'נְ ט ֶמען זִ יַ אלֵ יינְ ס.
ימן ח(
תּוֹרה ֱאמוֹר ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ ּב ַ‰ר

עוֹשׁר זָ אגְ ט
אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער ֶ
ישׁט ַארוֹיסָ ,אבֶּ ער וֶ וען
עֶ ס נִ ְ
ימאן עֶ ְרלוֹיבְּ ט
עהט וִ וי ֶדער ָא ִר ַ
עֶ ר זֶ ְ
זִ י צוּ קוֹיפְ ן עֶ פֶּ עס ֶמער וִ וי בְּ לוֹיז
צוּם לֶ עבְּ ן ,עֶ ְסט עֶ ס ִאים אוֹיף ָדאס
ארץ" ,פַ אר ֶדעם ָהאבּ ִאיִ אים
ַה ְ
ארפְ ט גֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה?! ַאז עֶ ר
עד ְ
גֶ ַ
זָ אל זִ י קוֹיפְ ן ָדאס אוּן ָדאס?",
קוּמט זִ י
עוֹשׁר ְ
כְּ ִאילוּ פַ אר ֶדעם ֶ
ימאן
גוּטס ,אוּן פַ אר ֶדער ָא ִר ַ
ַאלֶ עס ְ
קוּמט זִ י נָ אר ַמ ָמשׁ ַאז עֶ ר זָ אל
ְ
ארבְּ ן פוּן הוּנְ גֶ ער.
ישׁט ְשׁ ַט ְ
נִ ְ
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עוֹשׁר זָ אגְ ט
אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער ֶ
ישׁט ַארוֹיסָ ,אבֶּ ער וֶ וען
עֶ ס נִ ְ
ימאן עֶ ְרלוֹיבְּ ט
עהט וִ וי ֶדער ָא ִר ַ
עֶ ר זֶ ְ
זִ י צוּ קוֹיפְ ן עֶ פֶּ עס ֶמער וִ וי בְּ לוֹיז
צוּם לֶ עבְּ ן ,עֶ ְסט עֶ ס ִאים אוֹיף ָדאס
ארץ" ,פַ אר ֶדעם ָהאבּ ִאיִ אים
ַה ְ
ארפְ ט גֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה?! ַאז עֶ ר
עד ְ
גֶ ַ
זָ אל זִ י קוֹיפְ ן ָדאס אוּן ָדאס?",
קוּמט זִ י
עוֹשׁר ְ
כְּ ִאילוּ פַ אר ֶדעם ֶ
ימאן
גוּטס ,אוּן פַ אר ֶדער ָא ִר ַ
ַאלֶ עס ְ
קוּמט זִ י נָ אר ַמ ָמשׁ ַאז עֶ ר זָ אל
ְ
ארבְּ ן פוּן הוּנְ גֶ ער.
ישׁט ְשׁ ַט ְ
נִ ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,וְ ַחי ָא ִחי
רוּדער זָ אל
עִ ָמַּ ,דיין בְּ ֶ
"מיט ִדיר"ַ ,אזוֹי וִ וי פַ אר ִדיר
לֶ עבְּ ן ִ
ייטער,
ארגִ ינְ ְסטוּ ִדיַ אבִּ ְיסל בְּ ֵר ֶ
פַ ְ
רוּדער
ארגִ ין עֶ ס אוֹי פַ אר ַדיין בְּ ֶ
פַ ְ
ימאן ,אוּן זֶ עה ַאז עֶ ר זָ אל
ֶדער ָא ִר ַ
אוֹי זַ יין פְ ֵריילִ י ,אוּן ָהאבְּ ן
ייט ַקייט,
ארף ִמיט ַא בְּ ֵר ְ
וָ ואס עֶ ר ַד ְ

וּמ ָטה יָ דוֹ עִ ָמּ
וְ כִ י יָ מוָּ א ִחיָ 
תוֹשׁב וָ ַחי
וְ ֶה ֱחזַ ְק ָתּ בּוֹּ ֵ ,גר וְ ָ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
עִ ָמַּ .
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ידוּשׁין,
יקוּטי ַהלָ כוֹתִ ,ק ִ
נָ ָתן זָ אגְ ט )לִ ֵ
עהט ַאז עֶ ס
ַהלָ כָ ה ג' אוֹת ד'(ַ :אז ֶמען זֶ ְ
ישׁט
זֶ ענֶ ען ָדא ֲע ִשׁ ִירים וָ ואס וִ וילְ ן נִ ְ
קוּמט
גֶ עבְּ ן ַקיין ְצ ָד ָקה ,וֶ וען ֶמען ְ
עטן ְצ ָד ָקה זָ אגְ ן זֵ יי" :עֶ ס ִאיז
זֵ יי בֶּ ְ
מוּט ֶשׁע
ייטןִ ,איְ 
וערע ַצ ְ
ַהיינְ ט ְשׁוֶ ֶ
ִמי זֵ ייעֶ ר פַ אר ִמיר אוֹי ,אוּן
ישׁט גֶ עבְּ ן ַקיין ְצ ָד ָקה".
ִאיֶ קען נִ ְ
עוֹשׁר
ָאבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ֶדער ֶ
לֶ עבְּ ט זִ י גַ אנְ ץ בְּ ֵרייט ,נָ אר לוֹיט
אר ְטן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר
רוֹיסע ְס ַטאנְ ַד ְ
ִדי גְ ֶ
עשׁ ֶטעלְ ט זַ יין לֶ עבְּ ן,
אוֹיסגֶ ְ
ָהאט זִ יְ 
קוּמט
מוּט ֶשׁעט עֶ ר זִ יְ .
לוֹיט ֶדעם ְ
ארגִ ינְ ט עֶ ר זִ י
אוֹיס ַאז פַ אר זִ י פַ ְ
ייטע לֶ עבְּ ן ,אוּן פַ אר ֶדעם
ַא בְּ ֵר ֶ
ישׁט נָ אר ַאז
ארגִ ינְ ט עֶ ר נִ ְ
ימאן פַ ְ
ָא ִר ַ
אוֹיסגֵ יין פַ אר הוּנְ גֶ ער.
ישׁט ְ
עֶ ר זָ אל נִ ְ

עוֹשׁר זָ אגְ ט
אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער ֶ
ישׁט ַארוֹיסָ ,אבֶּ ער וֶ וען
עֶ ס נִ ְ
ימאן עֶ ְרלוֹיבְּ ט
עהט וִ וי ֶדער ָא ִר ַ
עֶ ר זֶ ְ
זִ י צוּ קוֹיפְ ן עֶ פֶּ עס ֶמער וִ וי בְּ לוֹיז
צוּם לֶ עבְּ ן ,עֶ ְסט עֶ ס ִאים אוֹיף ָדאס
ארץ" ,פַ אר ֶדעם ָהאבּ ִאיִ אים
ַה ְ
ארפְ ט גֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה?! ַאז עֶ ר
עד ְ
גֶ ַ
זָ אל זִ י קוֹיפְ ן ָדאס אוּן ָדאס?",
קוּמט זִ י
עוֹשׁר ְ
כְּ ִאילוּ פַ אר ֶדעם ֶ
ימאן
גוּטס ,אוּן פַ אר ֶדער ָא ִר ַ
ַאלֶ עס ְ
קוּמט זִ י נָ אר ַמ ָמשׁ ַאז עֶ ר זָ אל
ְ
ארבְּ ן פוּן הוּנְ גֶ ער.
ישׁט ְשׁ ַט ְ
נִ ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,וְ ַחי ָא ִחי
רוּדער זָ אל
עִ ָמַּ ,דיין בְּ ֶ
"מיט ִדיר"ַ ,אזוֹי וִ וי פַ אר ִדיר
לֶ עבְּ ן ִ
ייטער,
ארגִ ינְ ְסטוּ ִדיַ אבִּ ְיסל בְּ ֵר ֶ
פַ ְ
רוּדער
ארגִ ין עֶ ס אוֹי פַ אר ַדיין בְּ ֶ
פַ ְ
ימאן ,אוּן זֶ עה ַאז עֶ ר זָ אל
ֶדער ָא ִר ַ
אוֹי זַ יין פְ ֵריילִ י ,אוּן ָהאבְּ ן
ייט ַקייט,
ארף ִמיט ַא בְּ ֵר ְ
וָ ואס עֶ ר ַד ְ

ˆח

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

זִ י
ֶמען
ארף
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
יטן פוּן
זֵ ייעֶ ר ָאפְּ ִה ְ
וייטן ,וַ וייל ֶמען
ָאפְּ 'פַּ ְס ֶק'ענֶ ען ַא ְצוֵ ְ

פר˘˙ ‡מור

ישׁט ַאז ִאין ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ַצייט
כַ אפְּ ט נִ ְ
פַּ ְס ֶק'נְ ט ֶמען זִ יַ אלֵ יינְ ס.
ימן ח(
תּוֹרה ֱאמוֹר ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ ּב ַ‰ר
וּמ ָטה יָ דוֹ עִ ָמּ
וְ כִ י יָ מוָּ א ִחיָ 
תוֹשׁב וָ ַחי
וְ ֶה ֱחזַ ְק ָתּ בּוֹּ ֵ ,גר וְ ָ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
עִ ָמַּ .
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ידוּשׁין,
יקוּטי ַהלָ כוֹתִ ,ק ִ
נָ ָתן זָ אגְ ט )לִ ֵ
עהט ַאז עֶ ס
ַהלָ כָ ה ג' אוֹת ד'(ַ :אז ֶמען זֶ ְ
ישׁט
זֶ ענֶ ען ָדא ֲע ִשׁ ִירים וָ ואס וִ וילְ ן נִ ְ
קוּמט
גֶ עבְּ ן ַקיין ְצ ָד ָקה ,וֶ וען ֶמען ְ
עטן ְצ ָד ָקה זָ אגְ ן זֵ יי" :עֶ ס ִאיז
זֵ יי בֶּ ְ
מוּט ֶשׁע
ייטןִ ,איְ 
וערע ַצ ְ
ַהיינְ ט ְשׁוֶ ֶ
ִמי זֵ ייעֶ ר פַ אר ִמיר אוֹי ,אוּן
ישׁט גֶ עבְּ ן ַקיין ְצ ָד ָקה".
ִאיֶ קען נִ ְ
עוֹשׁר
ָאבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ֶדער ֶ
לֶ עבְּ ט זִ י גַ אנְ ץ בְּ ֵרייט ,נָ אר לוֹיט
אר ְטן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר
רוֹיסע ְס ַטאנְ ַד ְ
ִדי גְ ֶ
עשׁ ֶטעלְ ט זַ יין לֶ עבְּ ן,
אוֹיסגֶ ְ
ָהאט זִ יְ 
קוּמט
מוּט ֶשׁעט עֶ ר זִ יְ .
לוֹיט ֶדעם ְ
ארגִ ינְ ט עֶ ר זִ י
אוֹיס ַאז פַ אר זִ י פַ ְ
ייטע לֶ עבְּ ן ,אוּן פַ אר ֶדעם
ַא בְּ ֵר ֶ
ישׁט נָ אר ַאז
ארגִ ינְ ט עֶ ר נִ ְ
ימאן פַ ְ
ָא ִר ַ
אוֹיסגֵ יין פַ אר הוּנְ גֶ ער.
ישׁט ְ
עֶ ר זָ אל נִ ְ

עוֹשׁר זָ אגְ ט
אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער ֶ
ישׁט ַארוֹיסָ ,אבֶּ ער וֶ וען
עֶ ס נִ ְ
ימאן עֶ ְרלוֹיבְּ ט
עהט וִ וי ֶדער ָא ִר ַ
עֶ ר זֶ ְ
זִ י צוּ קוֹיפְ ן עֶ פֶּ עס ֶמער וִ וי בְּ לוֹיז
צוּם לֶ עבְּ ן ,עֶ ְסט עֶ ס ִאים אוֹיף ָדאס
ארץ" ,פַ אר ֶדעם ָהאבּ ִאיִ אים
ַה ְ
ארפְ ט גֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה?! ַאז עֶ ר
עד ְ
גֶ ַ
זָ אל זִ י קוֹיפְ ן ָדאס אוּן ָדאס?",
קוּמט זִ י
עוֹשׁר ְ
כְּ ִאילוּ פַ אר ֶדעם ֶ
ימאן
גוּטס ,אוּן פַ אר ֶדער ָא ִר ַ
ַאלֶ עס ְ
קוּמט זִ י נָ אר ַמ ָמשׁ ַאז עֶ ר זָ אל
ְ
ארבְּ ן פוּן הוּנְ גֶ ער.
ישׁט ְשׁ ַט ְ
נִ ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,וְ ַחי ָא ִחי
רוּדער זָ אל
עִ ָמַּ ,דיין בְּ ֶ
"מיט ִדיר"ַ ,אזוֹי וִ וי פַ אר ִדיר
לֶ עבְּ ן ִ
ייטער,
ארגִ ינְ ְסטוּ ִדיַ אבִּ ְיסל בְּ ֵר ֶ
פַ ְ
רוּדער
ארגִ ין עֶ ס אוֹי פַ אר ַדיין בְּ ֶ
פַ ְ
ימאן ,אוּן זֶ עה ַאז עֶ ר זָ אל
ֶדער ָא ִר ַ
אוֹי זַ יין פְ ֵריילִ י ,אוּן ָהאבְּ ן
ייט ַקייט,
ארף ִמיט ַא בְּ ֵר ְ
וָ ואס עֶ ר ַד ְ
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עמאלְ ט וֶ ועט ִדיר ֶדער
אוּן ֶד ָ
צוּריק ָצאלְ ןַ ,אז עֶ ס
ער ְשׁ ֶטער ִ
ֵאייבֶּ ְ
קוּמען ִדי בְּ ָרכָ ה בַּ יי ִדיר,
וֶ ועט ַא ַריינְ ֶ

פר˘˙ ‡מור

ישׁט
ארנִ ְ
אוּן עֶ ס וֶ ועט ִדיר ֵקיינְ ָמאל גָ ְ
פֶ עלְ ן.
תּוֹרה בְּ ַהר ד'(
)זֹאת ַה ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עמאלְ ט וֶ ועט ִדיר ֶדער
אוּן ֶד ָ
צוּריק ָצאלְ ןַ ,אז עֶ ס
ער ְשׁ ֶטער ִ
ֵאייבֶּ ְ
קוּמען ִדי בְּ ָרכָ ה בַּ יי ִדיר,
וֶ ועט ַא ַריינְ ֶ

˜ ַ˙י
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ ּב ֻח ּ …
ִאם ְּב ֻח ּקֹ ַתי ֵּתלֵ כוּ וְ גוֹ' וְ נָ ַת ִּתי
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
גִ ׁ ְש ֵמיכֶ ם ְּבעִ ָּתם.
יט"א ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר לוֹיט
ְשׁלִ ָ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ע"ו(ֶ :דער
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
ער ְשׁ ֶטער ִשׁ ְיקט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ,נָ אר
גוּטע ַה ְשׁפָּ עוֹת פַ ְ
ֶ
ישׁט ֵאייבִּ יג ָהאט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִדי
נִ ְ
ערפַ אר
כֵּ לִ ים עֶ ס ְמ ַקבֵּ ל צוּ זַ יין ,אוּן ֶד ְ
עמען ַא לַ אנְ גֶ ע ַצייט בִּ יז עֶ ס
ֶקען נֶ ֶ
קוּמט ָאן צוּם ֶמענְ ְטשָׁ ,אבֶּ ער אוֹיבּ
ְ
ת'דיג בִּ ָטחוֹן ִאינֶ עם
ָהאט ֶמען ֱא ֶמ ִ
ער ְשׁ ְטןֶ ,מען גְ לֵ ייבְּ ט ַאז ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט זִ יכֶ ער ֶהעלְ פְ ן,
ֵאייבֶּ ְ
קוּמט ִדי ַה ְשׁפָּ עוֹת
ְ
עמאלְ ְטס
ֶד ָ
אקוּמט עֶ ס ִאין ִדי
ְ
ְשׁנֶ עלֶ ער ,עֶ ר בַּ
ארף עֶ ס.
ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט וֶ וען עֶ ר ַד ְ

ָדאס ִאיז ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימלֶ  זי"ע
ֶרבִּ י ֶרבִּ י ֱאלִ ֶ
בְּ ֶרענְ גְ ט )נוֹעַ ם ֱאלִ ֶימלֶ  ,בְּ ַהר( :פוּן
רוּדער ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
זַ יין בְּ ֶ
זוּשׁא זי"ע ,אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ,וְ כִ י
ֶרבִּ י ָ
ֹאמרוּ ַמה ּנֹאכַ ל ַּב ׁ ּ ָשנָ ה ַה ׁ ּ ְשבִ יעִ ת
ת ְ
בוּא ֵתנוּ,
ֵהן א נִ זְ ָרע וְ א נֶ ֱאסֹף ֶאת ְּת ָ
וְ ִצ ִ ּו ִיתי ֶאת ִּב ְרכָ ִתי לָ כֶ ם וְ גוֹ' ,אוֹיבּ
וֶ ועט ִאיר פְ ֶרעגְ ן וָ ואס וֶ ועלְ ן ִמיר
יטה יָ אר? ֶמען ָטאר
עֶ ְסן ִאין ִדי ְשׁ ִמ ָ
ישׁט ַאיינְ פְ לַ אנְ ְצן ,זָ אגְ ט ֶדער
ָדא נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטערִ ,אי וֶ ועל ַא ַריינְ ִשׁ ְיקן
עק ְס ֶטע יָ אר ַאז עֶ ס
ַא בְּ ָרכָ ה ִאין ִדי זֶ ְ
וֶ ועט שׁוֹין זַ יין גֶ ענוּג פַ אר ְד ֵריי יָ אר.

ˆט

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עמאלְ ט וֶ ועט ִדיר ֶדער
אוּן ֶד ָ
צוּריק ָצאלְ ןַ ,אז עֶ ס
ער ְשׁ ֶטער ִ
ֵאייבֶּ ְ
קוּמען ִדי בְּ ָרכָ ה בַּ יי ִדיר,
וֶ ועט ַא ַריינְ ֶ
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ישׁט
ארנִ ְ
אוּן עֶ ס וֶ ועט ִדיר ֵקיינְ ָמאל גָ ְ
פֶ עלְ ן.
תּוֹרה בְּ ַהר ד'(
)זֹאת ַה ָ

˜ ַ˙י
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ ּב ֻח ּ …
ִאם ְּב ֻח ּקֹ ַתי ֵּתלֵ כוּ וְ גוֹ' וְ נָ ַת ִּתי
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
גִ ׁ ְש ֵמיכֶ ם ְּבעִ ָּתם.
יט"א ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר לוֹיט
ְשׁלִ ָ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ע"ו(ֶ :דער
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
ער ְשׁ ֶטער ִשׁ ְיקט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ,נָ אר
גוּטע ַה ְשׁפָּ עוֹת פַ ְ
ֶ
ישׁט ֵאייבִּ יג ָהאט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִדי
נִ ְ
ערפַ אר
כֵּ לִ ים עֶ ס ְמ ַקבֵּ ל צוּ זַ יין ,אוּן ֶד ְ
עמען ַא לַ אנְ גֶ ע ַצייט בִּ יז עֶ ס
ֶקען נֶ ֶ
קוּמט ָאן צוּם ֶמענְ ְטשָׁ ,אבֶּ ער אוֹיבּ
ְ
ת'דיג בִּ ָטחוֹן ִאינֶ עם
ָהאט ֶמען ֱא ֶמ ִ
ער ְשׁ ְטןֶ ,מען גְ לֵ ייבְּ ט ַאז ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט זִ יכֶ ער ֶהעלְ פְ ן,
ֵאייבֶּ ְ
קוּמט ִדי ַה ְשׁפָּ עוֹת
ְ
עמאלְ ְטס
ֶד ָ
אקוּמט עֶ ס ִאין ִדי
ְ
ְשׁנֶ עלֶ ער ,עֶ ר בַּ
ארף עֶ ס.
ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט וֶ וען עֶ ר ַד ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,אם
ְּב ֻח ּקֹ ַתי ֵּתלֵ כוּ" ,חֹק" ֵמיינְ ט
אר ְשׁ ֵטייט
ַא ִמ ְצוָ ה וָ ואס ֶמען פַ ְ
ישׁטֶ ,מען טוּט עֶ ס נָ אר וַ וייל ֶדער
נִ ְ

ישׁט
ארנִ ְ
אוּן עֶ ס וֶ ועט ִדיר ֵקיינְ ָמאל גָ ְ
פֶ עלְ ן.
תּוֹרה בְּ ַהר ד'(
)זֹאת ַה ָ

˜ ַ˙י
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ ּב ֻח ּ …

ייסן ,אוּן
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ֶמען גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ת'דיג גְ לֵ ייבְּ ן
ועסט ֱא ֶמ ִ
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
עמאלְ ְטס,
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ועסטוּ
"בעִ ָּתם" וֶ ְ
וְ נָ ַת ִּתי גִ ׁ ְש ֵמיכֶ ם ְּ
אקוּמען ַדיין פַּ ְרנָ ָסה ִאין ִדי
ֶ
בַּ
ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,אם
ְּב ֻח ּקֹ ַתי ֵּתלֵ כוּ" ,חֹק" ֵמיינְ ט
אר ְשׁ ֵטייט
ַא ִמ ְצוָ ה וָ ואס ֶמען פַ ְ
ישׁטֶ ,מען טוּט עֶ ס נָ אר וַ וייל ֶדער
נִ ְ
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ייסן ,אוּן
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ֶמען גְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ת'דיג גְ לֵ ייבְּ ן
ועסט ֱא ֶמ ִ
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
עמאלְ ְטס,
ער ְשׁ ְטןֶ ,ד ָ
ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
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עמאלְ ט וֶ ועט ִדיר ֶדער
אוּן ֶד ָ
צוּריק ָצאלְ ןַ ,אז עֶ ס
ער ְשׁ ֶטער ִ
ֵאייבֶּ ְ
קוּמען ִדי בְּ ָרכָ ה בַּ יי ִדיר,
וֶ ועט ַא ַריינְ ֶ

פר˘˙ ‡מור
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פְ ֶרעגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ֶרבִּ י
זוּשׁא זי"ע ַאז עֶ ס ִאיז
ָ
ישׁט ֶדער ֵס ֶדר פוּן פָּ סוּק צוּ זָ אגְ ן
נִ ְ
ערט ַא ַסאָ מאל
אר ֶק ְ
ִדי ַק ְשׁיָ א ,פַ ְ
ִאיז ָדא ֵאיין ִאיבְּ ִריגֶ ע אוֹת ִאין פָּ סוּק
ערט
ארעֶ נְ ְטפֶ ְ
וערט פַ ְ
וָ ואס ִמיט ֶדעם וֶ ְ
ערטִ ,די
אר ֶק ְ
ישׁט פַ ְ
ַא ַסאַ ק ְשׁיוֹת ,נִ ְ
תּוֹרה זָ אל ַארוֹיס ְשׁ ַרייבְּ ן ִדי ַק ְשׁיָ א?
ָ

ארפְ ן פוּן פְ ִרישׁ ַא ַריין ִשׁ ְיקן ִדי
ַד ְ
ַה ְשׁפָּ עוֹת.
קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ,לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
קוֹתי ,תשס"ט(
בְּ ַהר-בְּ ֻח ַ
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מוֹה ָרא"שׁ
תּוֹציאוֲּ .
וְ יָ ׁ ָשן ִמ ּ ְפנֵ י ָח ָדשׁ ִ
יט"א זָ אגְ ט ַאז ֶדער פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
קוּמט אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז זַ ייןָ ,דאס וָ ואס ֶדער
ְ
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדט
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ז( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן
וייטן פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ַא ְצוֵ ְ
פוּן יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ,עֶ ר גֶ עבְּ ט ַארוֹיס
פַ אר זַ יין ַחבֶ ר וָ ואס עֶ ר ָהאט ִאין
עמאלְ ְטס פִ ילְ ט ִאים ֶדער
מוֹחֶ ,ד ָ
ַ
מוֹח ִמיט
ַ
ער ְשׁ ֶטער ָאן זַ יין
ֵאייבֶּ ְ
בוֹדת ַה ֵשׁם ,וַ וייל
ישׁע ַה ָשּׂגוֹת ִאין ֲע ַ
פְ ִר ֶ
יידיגְ ט
אוֹיסגֶ עלֵ ִ
ְ
ַאזוֹי וִ וי עֶ ר ָהאט
אקוּמט
ְ
וייטן ,בַּ
מוֹח פַ אר ַא ְצוֵ ְ
זַ יין ַ
ישׁע זַ אכְ ן.
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נָ אר ֶדער ֵתּירוּץ ִאיזַ ,אז ֶדער
ִשׁ ְיקט
ער ְשׁ ֶטער
ֵאייבֶּ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ָאן
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶשׁפַ ע פַ ְ
ַקיין ָאפְּ ְשׁ ֶטעל ,נָ אר וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ֵהייבְּ ט ָאן פְ ֶרעגְ ן ַק ְשׁיוֹת :פוּן וִ וי
וֶ ועל ִאיָ האבְּ ן צוּ עֶ ְסן? ִמיט ֶדעם
אקט עֶ ר ָאפּ ִדי ֶשׁפַ ע ,אוּן ֶדער
ַה ְ
ער ְשׁ ֶטער מוּז פוּן פְ ִרישׁ ַא ַריין
ֵאייבֶּ ְ
ִשׁ ְיקן ִדי ֶשׁפַ ע.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,די
ערנֶ ען ֶדעם
אוֹיסלֶ ְ
ְ
תּוֹרה וִ ויל
ָ
ישׁט פְ ֶרעגְ ן
ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר זָ אל נִ ְ
ַקיין ַק ְשׁיוֹת ,נָ אר גְ לֵ ייבְּ ן ַאז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִאים זִ יכֶ ער
ֵאייבֶּ ְ
ועסט
ֶהעלְ פְ ן ,וַ וייל אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ֹאמרוּ ַמה ּנֹאכַ ל
פְ ֶרעגְ ן ַק ְשׁיוֹת ,וְ כִ י ת ְ
ועסטוּ ִמיט ֶדעם
ַּב ׁ ּ ָשנָ ה ַה ׁ ּ ְשבִ יעִ ת ,וֶ ְ
אקן ִדי ֶשׁפַ ע ,וְ ִצ ִ ּו ִיתי ֶאת ִּב ְרכָ ִתי,
ָאפְּ ַה ְ
ער ְשׁ ֶטער
עמאלְ ְטס וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶד ָ
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ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ יָ ׁ ָשן
תּוֹציאוּ ,דוּ
ִ
ִמ ּ ְפנֵ י ָח ָדשׁ
עדן ִמיט ֲחבֵ ִרים
זָ אלְ ְסט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן,
אוּן ַתּלְ ִמ ִידים פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
יידיגְ ן
אוֹיסלֵ ִ
ועסט ְ
אוּן ַאזוֹי ַאז דוּ וֶ ְ
ועסטוּ
מוֹח פַ אר ַדיינֶ ע ֲחבֵ ִרים ,וֶ ְ
ַדיין ַ
גוּטע
ישׁע נֵ ייעֶ ֶ
"ח ָדשׁ" פְ ִר ֶ
אקוּמען ָ
ֶ
בַּ
ַה ָשּׂגוֹת.
ימן א(
תּוֹרה בְּ ֻחקּ ַֹתי ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

˜
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ארפְ ן פוּן פְ ִרישׁ ַא ַריין ִשׁ ְיקן ִדי
ַד ְ
ַה ְשׁפָּ עוֹת.
קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ,לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
קוֹתי ,תשס"ט(
בְּ ַהר-בְּ ֻח ַ
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מוֹה ָרא"שׁ
תּוֹציאוֲּ .
וְ יָ ׁ ָשן ִמ ּ ְפנֵ י ָח ָדשׁ ִ
יט"א זָ אגְ ט ַאז ֶדער פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
קוּמט אוּנְ ז ְמ ַר ֵמז זַ ייןָ ,דאס וָ ואס ֶדער
ְ
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדט
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ז( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן
וייטן פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ַא ְצוֵ ְ
פוּן יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ,עֶ ר גֶ עבְּ ט ַארוֹיס
פַ אר זַ יין ַחבֶ ר וָ ואס עֶ ר ָהאט ִאין
עמאלְ ְטס פִ ילְ ט ִאים ֶדער
מוֹחֶ ,ד ָ
ַ
מוֹח ִמיט
ַ
ער ְשׁ ֶטער ָאן זַ יין
ֵאייבֶּ ְ
בוֹדת ַה ֵשׁם ,וַ וייל
ישׁע ַה ָשּׂגוֹת ִאין ֲע ַ
פְ ִר ֶ
יידיגְ ט
אוֹיסגֶ עלֵ ִ
ְ
ַאזוֹי וִ וי עֶ ר ָהאט
אקוּמט
ְ
וייטן ,בַּ
מוֹח פַ אר ַא ְצוֵ ְ
זַ יין ַ
ישׁע זַ אכְ ן.
עֶ ר ַא ַריין פְ ִר ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ יָ ׁ ָשן
תּוֹציאוּ ,דוּ
ִ
ִמ ּ ְפנֵ י ָח ָדשׁ
עדן ִמיט ֲחבֵ ִרים
זָ אלְ ְסט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן,
אוּן ַתּלְ ִמ ִידים פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
יידיגְ ן
אוֹיסלֵ ִ
ועסט ְ
אוּן ַאזוֹי ַאז דוּ וֶ ְ
ועסטוּ
מוֹח פַ אר ַדיינֶ ע ֲחבֵ ִרים ,וֶ ְ
ַדיין ַ
גוּטע
ישׁע נֵ ייעֶ ֶ
"ח ָדשׁ" פְ ִר ֶ
אקוּמען ָ
ֶ
בַּ
ַה ָשּׂגוֹת.
ימן א(
תּוֹרה בְּ ֻחקּ ַֹתי ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
ֵאייגֶ ענֶ ע נְ ֻק ָדּה ,אוּן נִ ְ
ישׁט
קוּקט נִ ְ
יֶ ענֶ עם ,אוּן ַאז ֶמען ְ
ישׁט ַקיין
וייטן ָהאט ֶמען נִ ְ
אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
בִּ זְ יוֹנוֹת.
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וְ כָ ׁ ְשלוּ ִאישׁ ְּב ָא ִחיו ְּכ ִמ ּ ְפנֵ י ֶח ֶרב
וְ ר ֵֹדף ָאיִ ן ,וְ א ִת ְהיֶ ה לָ כֶ ם
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
קוּמה לִ פְ נֵ י אֹיְ בֵ יכֶ ם.
ְּת ָ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק,
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ כָ ׁ ְשלוּ
ִאישׁ ְּב ָא ִחיו ֶדער עִ ָיקר
דוּרכְ פַ אל פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ,וֶ וען
ְ
וייטןְּ ,כ ִמ ּ ְפנֵ י
קוּקט אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
עֶ ר ְ
ֶח ֶרב וְ ר ֵֹדף ָאיִ ן ,כְּ ִאילוּ יֶ ענֶ ער וִ ויל
רוֹדפְ 'ןִ ,אין ִדי ַצייט וָ ואס
ִדיר ֶ
ישׁט צוּ ַדיין
קוּקט ֲאפִ ילוּ נִ ְ
יֶ ענֶ ער ְ
קוּמה לִ פְ נֵ י
זַ ייט ,וְ א ִת ְהיֶ ה לָ כֶ ם ְּת ָ
ישׁט ֶקענֶ ען
ועסט ִדיר נִ ְ
אֹיְ בֵ יכֶ ם ,דוּ וֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,וַ וייל ִקנְ ָאה עֶ ְסט אוֹיף
ֶד ְ
קוּקט אוֹיף
ַא ֶמענְ ְטשׁ ,וֶ וען ֶמען ְ
וייטן עֶ ְסט ֶמען זִ יַ מ ָמשׁ אוֹיף
ְצוֵ ְ
וערט
ער ֵהייט ,אוּן ֶמען וֶ ְ
עדיגֶ ְ
לֶ עבֶּ ִ
ִאינְ גַ אנְ ְצן צוּבְּ ָראכְ ן.

ימן ל"ד(:
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
ֲ
יקוּטי
)לִ ֵ
אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים ס"ט ,כ"א(:

ֶח ְר ּ ָפה ׁ ָשבְ ָרה לִ ִּביַ ,אז ִדי בּוּשׁוֹת אוּן
בִּ זְ יוֹנוֹת צוּבְּ ֶרעכְ ן זֵ ייעֶ ר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
אוּן ִדי עֵ ָצה ִאיז זִ יְ מ ַק ֶשׁר זַ יין צוּ
ִדי נְ ֻק ָדּה וָ ואס ִאיז ֵשׁיָ י צוּ ִאים,
ָדאס ֵמיינְ טַ ,אז ִדי עִ ָיקר בִּ זְ יוֹנוֹת
קוּקט אוֹיף
ָהאט ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ וען עֶ ר ְ
עסער פוּן
וייטן "יֶ ענֶ ער ִאיז בֶּ ֶ
ַא ְצוֵ ְ
יח פוּן
ִמיר ,יֶ ענֶ ער ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ִמיר" ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן יֶ ענֶ עם צוּ
עדט זִ י שׁוֹין
ְמ ַקנֵ א זַ יין ,בִּ יז ֶמען ֶר ְ
ֵאיין ַאז יֶ ענֶ ער וִ ויל ִמיר ֶ
רוֹדפְ 'ןִ ,אין
ִדי ַצייט וָ ואס יֶ ענֶ ער ְט ַראכְ ט בִּ כְ לַ ל
ישׁט פוּן ִדיר.
נִ ְ

ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ ַא ַסא
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
גוּטע
קוּקן אוֹיף ִדי ֶ
ַאז עֶ ר זָ אל נָ אר ְ
זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר ָהאט ,אוּן בִּ כְ לַ ל
וייטן ,וֶ ועט
קוּקן אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ישׁט ְ
נִ ְ
יח זַ יין.
עֶ ר זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ

ערצוּ ִאיזַ ,אז ַא
אוּן ִדי עֵ ָצה ֶד ְ
קוּקן אוֹיף
ֶמענְ ְטשׁ זָ אל נָ אר ְ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
זַ יין נְ ֻק ָדּה ,יֶ ֶ
ַא נְ ֻק ָדּהַ ,א זַ א וָ ואס נָ אר עֶ ר ֶקען
ארף
ערפַ אר ַד ְ
אוֹיספִ ְירן ,אוּן ֶד ְ
ְ
אר ְקן נָ אר ִמיט זַ יין
עדער ְשׁ ַט ְ
זִ י יֶ ֶ
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וְ כָ ׁ ְשלוּ ִאישׁ ְּב ָא ִחיו ְּכ ִמ ּ ְפנֵ י ֶח ֶרב
וְ ר ֵֹדף ָאיִ ן ,וְ א ִת ְהיֶ ה לָ כֶ ם
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
קוּמה לִ פְ נֵ י אֹיְ בֵ יכֶ ם.
ְּת ָ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק,
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ימן ל"ד(:
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
ֲ
יקוּטי
)לִ ֵ
אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים ס"ט ,כ"א(:

ֶח ְר ּ ָפה ׁ ָשבְ ָרה לִ ִּביַ ,אז ִדי בּוּשׁוֹת אוּן
בִּ זְ יוֹנוֹת צוּבְּ ֶרעכְ ן זֵ ייעֶ ר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
אוּן ִדי עֵ ָצה ִאיז זִ יְ מ ַק ֶשׁר זַ יין צוּ
ִדי נְ ֻק ָדּה וָ ואס ִאיז ֵשׁיָ י צוּ ִאים,
ָדאס ֵמיינְ טַ ,אז ִדי עִ ָיקר בִּ זְ יוֹנוֹת
קוּקט אוֹיף
ָהאט ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ וען עֶ ר ְ
עסער פוּן
וייטן "יֶ ענֶ ער ִאיז בֶּ ֶ
ַא ְצוֵ ְ
יח פוּן
ִמיר ,יֶ ענֶ ער ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ִמיר" ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן יֶ ענֶ עם צוּ
עדט זִ י שׁוֹין
ְמ ַקנֵ א זַ יין ,בִּ יז ֶמען ֶר ְ
רוֹדפְ 'ןִ ,אין
ֵאיין ַאז יֶ ענֶ ער וִ ויל ִמיר ֶ
ִדי ַצייט וָ ואס יֶ ענֶ ער ְט ַראכְ ט בִּ כְ לַ ל
ישׁט פוּן ִדיר.
נִ ְ
ערצוּ ִאיזַ ,אז ַא
אוּן ִדי עֵ ָצה ֶד ְ
קוּקן אוֹיף
ֶמענְ ְטשׁ זָ אל נָ אר ְ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
זַ יין נְ ֻק ָדּה ,יֶ ֶ
ַא נְ ֻק ָדּהַ ,א זַ א וָ ואס נָ אר עֶ ר ֶקען
ארף
ערפַ אר ַד ְ
אוֹיספִ ְירן ,אוּן ֶד ְ
ְ
אר ְקן נָ אר ִמיט זַ יין
עדער ְשׁ ַט ְ
זִ י יֶ ֶ
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ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
בְּ ַהר-בְּ ֻחקּ ַֹתי תשס"ז(
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קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
ֵאייגֶ ענֶ ע נְ ֻק ָדּה ,אוּן נִ ְ
ישׁט
קוּקט נִ ְ
יֶ ענֶ עם ,אוּן ַאז ֶמען ְ
ישׁט ַקיין
וייטן ָהאט ֶמען נִ ְ
אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
בִּ זְ יוֹנוֹת.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ כָ ׁ ְשלוּ
ִאישׁ ְּב ָא ִחיו ֶדער עִ ָיקר
דוּרכְ פַ אל פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ,וֶ וען
ְ
וייטןְּ ,כ ִמ ּ ְפנֵ י
קוּקט אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
עֶ ר ְ
ֶח ֶרב וְ ר ֵֹדף ָאיִ ן ,כְּ ִאילוּ יֶ ענֶ ער וִ ויל
רוֹדפְ 'ןִ ,אין ִדי ַצייט וָ ואס
ִדיר ֶ
ישׁט צוּ ַדיין
קוּקט ֲאפִ ילוּ נִ ְ
יֶ ענֶ ער ְ
קוּמה לִ פְ נֵ י
זַ ייט ,וְ א ִת ְהיֶ ה לָ כֶ ם ְּת ָ
ישׁט ֶקענֶ ען
ועסט ִדיר נִ ְ
אֹיְ בֵ יכֶ ם ,דוּ וֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,וַ וייל ִקנְ ָאה עֶ ְסט אוֹיף
ֶד ְ
קוּקט אוֹיף
ַא ֶמענְ ְטשׁ ,וֶ וען ֶמען ְ
וייטן עֶ ְסט ֶמען זִ יַ מ ָמשׁ אוֹיף
ְצוֵ ְ
וערט
ער ֵהייט ,אוּן ֶמען וֶ ְ
עדיגֶ ְ
לֶ עבֶּ ִ
ִאינְ גַ אנְ ְצן צוּבְּ ָראכְ ן.
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ ַא ַסא
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
גוּטע
קוּקן אוֹיף ִדי ֶ
ַאז עֶ ר זָ אל נָ אר ְ
זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר ָהאט ,אוּן בִּ כְ לַ ל
וייטן ,וֶ ועט
קוּקן אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ישׁט ְ
נִ ְ
יח זַ יין.
עֶ ר זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
בְּ ַהר-בְּ ֻחקּ ַֹתי תשס"ז(
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קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
ֵאייגֶ ענֶ ע נְ ֻק ָדּה ,אוּן נִ ְ
ישׁט
קוּקט נִ ְ
יֶ ענֶ עם ,אוּן ַאז ֶמען ְ
ישׁט ַקיין
וייטן ָהאט ֶמען נִ ְ
אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
בִּ זְ יוֹנוֹת.
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וְ כָ ׁ ְשלוּ ִאישׁ ְּב ָא ִחיו ְּכ ִמ ּ ְפנֵ י ֶח ֶרב
וְ ר ֵֹדף ָאיִ ן ,וְ א ִת ְהיֶ ה לָ כֶ ם
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
קוּמה לִ פְ נֵ י אֹיְ בֵ יכֶ ם.
ְּת ָ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק,
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ כָ ׁ ְשלוּ
ִאישׁ ְּב ָא ִחיו ֶדער עִ ָיקר
דוּרכְ פַ אל פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ,וֶ וען
ְ
וייטןְּ ,כ ִמ ּ ְפנֵ י
קוּקט אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
עֶ ר ְ
ֶח ֶרב וְ ר ֵֹדף ָאיִ ן ,כְּ ִאילוּ יֶ ענֶ ער וִ ויל
רוֹדפְ 'ןִ ,אין ִדי ַצייט וָ ואס
ִדיר ֶ
ישׁט צוּ ַדיין
קוּקט ֲאפִ ילוּ נִ ְ
יֶ ענֶ ער ְ
קוּמה לִ פְ נֵ י
זַ ייט ,וְ א ִת ְהיֶ ה לָ כֶ ם ְּת ָ
ישׁט ֶקענֶ ען
ועסט ִדיר נִ ְ
אֹיְ בֵ יכֶ ם ,דוּ וֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,וַ וייל ִקנְ ָאה עֶ ְסט אוֹיף
ֶד ְ
קוּקט אוֹיף
ַא ֶמענְ ְטשׁ ,וֶ וען ֶמען ְ
וייטן עֶ ְסט ֶמען זִ יַ מ ָמשׁ אוֹיף
ְצוֵ ְ
וערט
ער ֵהייט ,אוּן ֶמען וֶ ְ
עדיגֶ ְ
לֶ עבֶּ ִ
ִאינְ גַ אנְ ְצן צוּבְּ ָראכְ ן.

ימן ל"ד(:
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
ֲ
יקוּטי
)לִ ֵ
אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים ס"ט ,כ"א(:

ֶח ְר ּ ָפה ׁ ָשבְ ָרה לִ ִּביַ ,אז ִדי בּוּשׁוֹת אוּן
בִּ זְ יוֹנוֹת צוּבְּ ֶרעכְ ן זֵ ייעֶ ר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
אוּן ִדי עֵ ָצה ִאיז זִ יְ מ ַק ֶשׁר זַ יין צוּ
ִדי נְ ֻק ָדּה וָ ואס ִאיז ֵשׁיָ י צוּ ִאים,
ָדאס ֵמיינְ טַ ,אז ִדי עִ ָיקר בִּ זְ יוֹנוֹת
קוּקט אוֹיף
ָהאט ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ וען עֶ ר ְ
עסער פוּן
וייטן "יֶ ענֶ ער ִאיז בֶּ ֶ
ַא ְצוֵ ְ
יח פוּן
ִמיר ,יֶ ענֶ ער ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ִמיר" ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן יֶ ענֶ עם צוּ
עדט זִ י שׁוֹין
ְמ ַקנֵ א זַ יין ,בִּ יז ֶמען ֶר ְ
ֵאיין ַאז יֶ ענֶ ער וִ ויל ִמיר ֶ
רוֹדפְ 'ןִ ,אין
ִדי ַצייט וָ ואס יֶ ענֶ ער ְט ַראכְ ט בִּ כְ לַ ל
ישׁט פוּן ִדיר.
נִ ְ

ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ ַא ַסא
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
גוּטע
קוּקן אוֹיף ִדי ֶ
ַאז עֶ ר זָ אל נָ אר ְ
זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר ָהאט ,אוּן בִּ כְ לַ ל
וייטן ,וֶ ועט
קוּקן אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ישׁט ְ
נִ ְ
יח זַ יין.
עֶ ר זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ

ערצוּ ִאיזַ ,אז ַא
אוּן ִדי עֵ ָצה ֶד ְ
קוּקן אוֹיף
ֶמענְ ְטשׁ זָ אל נָ אר ְ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
זַ יין נְ ֻק ָדּה ,יֶ ֶ
ַא נְ ֻק ָדּהַ ,א זַ א וָ ואס נָ אר עֶ ר ֶקען
ארף
ערפַ אר ַד ְ
אוֹיספִ ְירן ,אוּן ֶד ְ
ְ
אר ְקן נָ אר ִמיט זַ יין
עדער ְשׁ ַט ְ
זִ י יֶ ֶ
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וְ כָ ׁ ְשלוּ ִאישׁ ְּב ָא ִחיו ְּכ ִמ ּ ְפנֵ י ֶח ֶרב
וְ ר ֵֹדף ָאיִ ן ,וְ א ִת ְהיֶ ה לָ כֶ ם
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
קוּמה לִ פְ נֵ י אֹיְ בֵ יכֶ ם.
ְּת ָ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק,
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ימן ל"ד(:
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
ֲ
יקוּטי
)לִ ֵ
אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים ס"ט ,כ"א(:

ֶח ְר ּ ָפה ׁ ָשבְ ָרה לִ ִּביַ ,אז ִדי בּוּשׁוֹת אוּן
בִּ זְ יוֹנוֹת צוּבְּ ֶרעכְ ן זֵ ייעֶ ר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
אוּן ִדי עֵ ָצה ִאיז זִ יְ מ ַק ֶשׁר זַ יין צוּ
ִדי נְ ֻק ָדּה וָ ואס ִאיז ֵשׁיָ י צוּ ִאים,
ָדאס ֵמיינְ טַ ,אז ִדי עִ ָיקר בִּ זְ יוֹנוֹת
קוּקט אוֹיף
ָהאט ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ וען עֶ ר ְ
עסער פוּן
וייטן "יֶ ענֶ ער ִאיז בֶּ ֶ
ַא ְצוֵ ְ
יח פוּן
ִמיר ,יֶ ענֶ ער ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ִמיר" ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן יֶ ענֶ עם צוּ
עדט זִ י שׁוֹין
ְמ ַקנֵ א זַ יין ,בִּ יז ֶמען ֶר ְ
רוֹדפְ 'ןִ ,אין
ֵאיין ַאז יֶ ענֶ ער וִ ויל ִמיר ֶ
ִדי ַצייט וָ ואס יֶ ענֶ ער ְט ַראכְ ט בִּ כְ לַ ל
ישׁט פוּן ִדיר.
נִ ְ
ערצוּ ִאיזַ ,אז ַא
אוּן ִדי עֵ ָצה ֶד ְ
קוּקן אוֹיף
ֶמענְ ְטשׁ זָ אל נָ אר ְ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
זַ יין נְ ֻק ָדּה ,יֶ ֶ
ַא נְ ֻק ָדּהַ ,א זַ א וָ ואס נָ אר עֶ ר ֶקען
ארף
ערפַ אר ַד ְ
אוֹיספִ ְירן ,אוּן ֶד ְ
ְ
אר ְקן נָ אר ִמיט זַ יין
עדער ְשׁ ַט ְ
זִ י יֶ ֶ

פר˘˙ בח˜ו˙י

ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
בְּ ַהר-בְּ ֻחקּ ַֹתי תשס"ז(
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פר˘˙ בח˜ו˙י

קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
ֵאייגֶ ענֶ ע נְ ֻק ָדּה ,אוּן נִ ְ
ישׁט
קוּקט נִ ְ
יֶ ענֶ עם ,אוּן ַאז ֶמען ְ
ישׁט ַקיין
וייטן ָהאט ֶמען נִ ְ
אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
בִּ זְ יוֹנוֹת.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק וְ כָ ׁ ְשלוּ
ִאישׁ ְּב ָא ִחיו ֶדער עִ ָיקר
דוּרכְ פַ אל פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ,וֶ וען
ְ
וייטןְּ ,כ ִמ ּ ְפנֵ י
קוּקט אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
עֶ ר ְ
ֶח ֶרב וְ ר ֵֹדף ָאיִ ן ,כְּ ִאילוּ יֶ ענֶ ער וִ ויל
רוֹדפְ 'ןִ ,אין ִדי ַצייט וָ ואס
ִדיר ֶ
ישׁט צוּ ַדיין
קוּקט ֲאפִ ילוּ נִ ְ
יֶ ענֶ ער ְ
קוּמה לִ פְ נֵ י
זַ ייט ,וְ א ִת ְהיֶ ה לָ כֶ ם ְּת ָ
ישׁט ֶקענֶ ען
ועסט ִדיר נִ ְ
אֹיְ בֵ יכֶ ם ,דוּ וֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,וַ וייל ִקנְ ָאה עֶ ְסט אוֹיף
ֶד ְ
קוּקט אוֹיף
ַא ֶמענְ ְטשׁ ,וֶ וען ֶמען ְ
וייטן עֶ ְסט ֶמען זִ יַ מ ָמשׁ אוֹיף
ְצוֵ ְ
וערט
ער ֵהייט ,אוּן ֶמען וֶ ְ
עדיגֶ ְ
לֶ עבֶּ ִ
ִאינְ גַ אנְ ְצן צוּבְּ ָראכְ ן.
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ ַא ַסא
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
גוּטע
קוּקן אוֹיף ִדי ֶ
ַאז עֶ ר זָ אל נָ אר ְ
זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר ָהאט ,אוּן בִּ כְ לַ ל
וייטן ,וֶ ועט
קוּקן אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ישׁט ְ
נִ ְ
יח זַ יין.
עֶ ר זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
ישׁית,
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
בְּ ַהר-בְּ ֻחקּ ַֹתי תשס"ז(

חוּמשׁ ַר ִשׁ"י
ערנֶ ען ָ
רוֹיס ֵקייט פוּן לֶ ְ
ִדי גְ ְ

חוּמשׁ ַר ִשׁ"י
ערנֶ ען ָ
רוֹיס ֵקייט פוּן לֶ ְ
ִדי גְ ְ

ויסט וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער צַ ִדיק ֶרבִּ י
עֶ ס ִאיז בַּ אוִ ְ
וערנָ א זי"ע ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ִדי
אדוֶ ְ
ָמ ְר ְדכַ י פוּן נַ ְ
רוּדער ֶדער " ֲעצֵ י ַחיִ ים" אוּן ֶדער
צְ וֵ ויי ֵהיילִ יגֶ ע בְּ ֶ
יוֹאל" וֶ וען זֵ יי זֶ ענֶ ען ְקלֵ יין גֶ עוֶ וען אוּן ֶדער
" ִדבְ ֵרי ֵ
עשׁ ְיקט
דוּשׁת יוֹם טוֹב" ָהאט זֵ יי גֶ ִ
אטער ֶדער " ְק ַ
פָ ֶ
עמען ַא בְּ ָרכָ ה פוּן ִא ְיהםָ ,האט עֶ ר זִ יָ אנְ גֶ ערוּפְ ן
נֶ ֶ
חוּמשׁ ַר ִשׁ"י,
ִקינְ ֶד ְ
ָ
ערלֶ ע פִּ ילֶ עוֶ ועט זִ יִ מיט
עקענְ ט גְ דוֹלֵ י עוֹלָ ם וָ ואס זֵ יי
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נֶ ֶ
חוּמשׁ ַר ִשׁ"י,
ִקינְ ֶד ְ
ָ
ערלֶ ע פִּ ילֶ עוֶ ועט זִ יִ מיט
עקענְ ט גְ דוֹלֵ י עוֹלָ ם וָ ואס זֵ יי
וָ וארוּם ִאיָ האבּ גֶ ֶ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים
ויסט וִ וי ֶדער ֵ
ישׁט גֶ עוִ ְ
ָהאבְּ ן נִ ְ
חוּמשׁ
ערנְ ט ַקיין ָ
ישׁט גֶ עלֶ ְ
וואוֹינְ ט וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ַר ִשׁ"יִ ,איבֶּ ְ
עדן
ער ֶדעם זָ אלְ ְסטוּ ַמאכְ ן ַא ְקבִ יעוּת יֶ ְ
חוּמשׁ ִמיט ַר ִשׁ"י ִמ ְיטן ַתּ ְרגוּם .אוּן
ערנֶ ען ָ
ָטאג לֶ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א'
יקוּטי ֲ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ִס ָימן י"ט( ָדאס עֶ ס ִאיז ַא ִתּיקוּן ַהבְּ ִרית ַמעֲ בִ יר זַ יין
ִדי ִס ְד ָרה ְשׁנַ יִ ם ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּם.

ַחל ְבּ ִא ִידישׁ ֵחלֶק ה ִמ ְכ ַתּב תר"נ(
ֲשׁר ַבּנּ ַ
)א ֶ

ַחל ְבּ ִא ִידישׁ ֵחלֶק ה ִמ ְכ ַתּב תר"נ(
ֲשׁר ַבּנּ ַ
)א ֶ

חוּמשׁ ַר ִשׁ"י
ערנֶ ען ָ
רוֹיס ֵקייט פוּן לֶ ְ
ִדי גְ ְ

חוּמשׁ ַר ִשׁ"י
ערנֶ ען ָ
רוֹיס ֵקייט פוּן לֶ ְ
ִדי גְ ְ

ויסט וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער צַ ִדיק ֶרבִּ י
עֶ ס ִאיז בַּ אוִ ְ
וערנָ א זי"ע ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ִדי
אדוֶ ְ
ָמ ְר ְדכַ י פוּן נַ ְ
רוּדער ֶדער " ֲעצֵ י ַחיִ ים" אוּן ֶדער
צְ וֵ ויי ֵהיילִ יגֶ ע בְּ ֶ
יוֹאל" וֶ וען זֵ יי זֶ ענֶ ען ְקלֵ יין גֶ עוֶ וען אוּן ֶדער
" ִדבְ ֵרי ֵ
עשׁ ְיקט
דוּשׁת יוֹם טוֹב" ָהאט זֵ יי גֶ ִ
אטער ֶדער " ְק ַ
פָ ֶ
עמען ַא בְּ ָרכָ ה פוּן ִא ְיהםָ ,האט עֶ ר זִ יָ אנְ גֶ ערוּפְ ן
נֶ ֶ
חוּמשׁ ַר ִשׁ"י,
ִקינְ ֶד ְ
ָ
ערלֶ ע פִּ ילֶ עוֶ ועט זִ יִ מיט
עקענְ ט גְ דוֹלֵ י עוֹלָ ם וָ ואס זֵ יי
וָ וארוּם ִאיָ האבּ גֶ ֶ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים
ויסט וִ וי ֶדער ֵ
ישׁט גֶ עוִ ְ
ָהאבְּ ן נִ ְ
חוּמשׁ
ערנְ ט ַקיין ָ
ישׁט גֶ עלֶ ְ
וואוֹינְ ט וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ַר ִשׁ"יִ ,איבֶּ ְ
עדן
ער ֶדעם זָ אלְ ְסטוּ ַמאכְ ן ַא ְקבִ יעוּת יֶ ְ
חוּמשׁ ִמיט ַר ִשׁ"י ִמ ְיטן ַתּ ְרגוּם .אוּן
ערנֶ ען ָ
ָטאג לֶ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א'
יקוּטי ֲ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ִס ָימן י"ט( ָדאס עֶ ס ִאיז ַא ִתּיקוּן ַהבְּ ִרית ַמעֲ בִ יר זַ יין
ִדי ִס ְד ָרה ְשׁנַ יִ ם ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּם.

ויסט וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער צַ ִדיק ֶרבִּ י
עֶ ס ִאיז בַּ אוִ ְ
וערנָ א זי"ע ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ִדי
אדוֶ ְ
ָמ ְר ְדכַ י פוּן נַ ְ
רוּדער ֶדער " ֲעצֵ י ַחיִ ים" אוּן ֶדער
צְ וֵ ויי ֵהיילִ יגֶ ע בְּ ֶ
יוֹאל" וֶ וען זֵ יי זֶ ענֶ ען ְקלֵ יין גֶ עוֶ וען אוּן ֶדער
" ִדבְ ֵרי ֵ
עשׁ ְיקט
דוּשׁת יוֹם טוֹב" ָהאט זֵ יי גֶ ִ
אטער ֶדער " ְק ַ
פָ ֶ
עמען ַא בְּ ָרכָ ה פוּן ִא ְיהםָ ,האט עֶ ר זִ יָ אנְ גֶ ערוּפְ ן
נֶ ֶ
חוּמשׁ ַר ִשׁ"י,
ִקינְ ֶד ְ
ָ
ערלֶ ע פִּ ילֶ עוֶ ועט זִ יִ מיט
עקענְ ט גְ דוֹלֵ י עוֹלָ ם וָ ואס זֵ יי
וָ וארוּם ִאיָ האבּ גֶ ֶ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים
ויסט וִ וי ֶדער ֵ
ישׁט גֶ עוִ ְ
ָהאבְּ ן נִ ְ
חוּמשׁ
ערנְ ט ַקיין ָ
ישׁט גֶ עלֶ ְ
וואוֹינְ ט וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ַר ִשׁ"יִ ,איבֶּ ְ
עדן
ער ֶדעם זָ אלְ ְסטוּ ַמאכְ ן ַא ְקבִ יעוּת יֶ ְ
חוּמשׁ ִמיט ַר ִשׁ"י ִמ ְיטן ַתּ ְרגוּם .אוּן
ערנֶ ען ָ
ָטאג לֶ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א'
יקוּטי ֲ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ִס ָימן י"ט( ָדאס עֶ ס ִאיז ַא ִתּיקוּן ַהבְּ ִרית ַמעֲ בִ יר זַ יין
ִדי ִס ְד ָרה ְשׁנַ יִ ם ִמ ְק ָרא וְ ֶא ָחד ַתּ ְרגוּם.

ַחל ְבּ ִא ִידישׁ ֵחלֶק ה ִמ ְכ ַתּב תר"נ(
ֲשׁר ַבּנּ ַ
)א ֶ

ַחל ְבּ ִא ִידישׁ ֵחלֶק ה ִמ ְכ ַתּב תר"נ(
ֲשׁר ַבּנּ ַ
)א ֶ

עדן ִא ִידישׁ ִקינְ ד לִ יבִּ ,מיר
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים ָהאט יֶ ְ
ֶדער ֵ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים ַאזוֹי וִ וי עֶ ס
זֶ ענֶ ען ַאלֶ ע ִקינְ ֶדער פוּנֶ עם ֵ
קיכֶ ם"ַ ,אזוֹי וִ וי ַא ִקינְ ד
ְשׁ ֵטייט "בָּ נִ ים ַא ֶתּם לַ ֲהוָ יָ"ה ֱא ֵ
ישׁט אוּן עֶ ר ְ
עמט זִ י נִ ְ
ֶשׁ ְ
אטן אוּן בֶּ עט
קוּמט צוּ זַ יין ַט ְ
ארף ָהאבְּ ן ֵאיינְ ָמאל אוּן נָ אכְ ַא ָמאל
עדע זַ א וָ ואס עֶ ר ַד ְ
יֶ ֶ
ישׁט ִמיד וְ כוּ' וְ כוּ',
וערט נִ ְ
אוּן נָ אכְ ַא ָמאל וְ כוּ' וְ כוּ' ,עֶ ר וֶ ְ
עבּוֹירן,
ְ
אסט ִמי גֶ
אטע ,אוּן דוּ ָה ְ
ָדאס ִאיז ָדאַ מיין ַט ֶ
בֶּ עט ִאיִ דיר דוּ זָ אלְ ְסט ִמיר גֶ עבְּ ן ָדאס וְ כוּ' אוּן ָדאס
אטי גֶ עבּ ִמיר
"ט ִ
עטןַ ,
ישׁט צוּ בֶּ ְ
עמט זִ י נִ ְ
וְ כוּ' ,עֶ ר ֶשׁ ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ זִ י
ארף וְ כוּ'"ַ ,אזוֹי ַד ְ
אטי ִאיַ ד ְ
וְ כוּ'ַ ,ט ִ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמיםֲ .אפִ ילוּ בַּ יים
עדן צוּם ֵ
צוּגֶ עוואוֹינֶ ען ֶר ְ
ישׁט אוֹיס
ערט ִאים נִ ְ
ָאנְ פַ אנְ ג ַדאכְ ט זִ יִ אים ַאז ֵקיינֶ ער ֶה ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
ישׁ ָטא ַאזַ א זַ אֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וְ כוּ'ְ ,ס ִ'איז נִ ְ
שׁוֹמעַ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ַא ֵ
אוֹיף ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ טֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ערט אוֹיס ִדי ְתּפִ לָ ה פוּן ַא ִאיד,
ְתּפִ ילוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,עֶ ר ֶה ְ
עמט ַצייט בִּ יז ֶדער
וָ ואס עֶ ר בֶּ עט וֶ ועט עֶ ר ְק ִריגְ ן .עֶ ס נֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט זִ י אוֹיפְ בּוֹיעֶ ן ַא כֵּ לִ י אוּן גְ לֵ ייבְּ ן ַאז עֶ ר
ִאיז אוֹיכֶ עט ָחשׁוּב בַּ יים ֵ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמיםִ .איבֶּ ער ֶדעם
עדן
עטן יֶ ְ
אר ְקן ,אוּן בֶּ ְ
ארף ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ַד ְ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים וֶ ועט
ָטאג וָ ואס ֶמען וִ ויל ,אוּן ֶדער ֵ
ארף זַ יין ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ער
ַאוַ ַודאי גֶ עבְּ ןָ ,אבֶּ ער ֶמען ַד ְ
עדן נָ אר צוּ ִאים ,אוּן זִ יְ מ ַחזֵ ק זַ יין
עַ ְק ָשׁן אוֹיף ֶדעםֶ ,ר ְ
עמאלְ ְטס וֶ ועט ָדאס גַ אנְ ֶצע לֶ עבְּ ן גֵ יין
ִמיט ִשׂ ְמ ָחהֶ ,ד ָ
ערשׁ.
ַאנְ ֶד ְ
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עמט זִ י נִ ְ
וְ כוּ' ,עֶ ר ֶשׁ ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ זִ י
ארף וְ כוּ'"ַ ,אזוֹי ַד ְ
אטי ִאיַ ד ְ
וְ כוּ'ַ ,ט ִ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמיםֲ .אפִ ילוּ בַּ יים
עדן צוּם ֵ
צוּגֶ עוואוֹינֶ ען ֶר ְ
ישׁט אוֹיס
ערט ִאים נִ ְ
ָאנְ פַ אנְ ג ַדאכְ ט זִ יִ אים ַאז ֵקיינֶ ער ֶה ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
ישׁ ָטא ַאזַ א זַ אֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וְ כוּ'ְ ,ס ִ'איז נִ ְ
שׁוֹמעַ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ַא ֵ
אוֹיף ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ טֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ערט אוֹיס ִדי ְתּפִ לָ ה פוּן ַא ִאיד,
ְתּפִ ילוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,עֶ ר ֶה ְ
עמט ַצייט בִּ יז ֶדער
וָ ואס עֶ ר בֶּ עט וֶ ועט עֶ ר ְק ִריגְ ן .עֶ ס נֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט זִ י אוֹיפְ בּוֹיעֶ ן ַא כֵּ לִ י אוּן גְ לֵ ייבְּ ן ַאז עֶ ר
ִאיז אוֹיכֶ עט ָחשׁוּב בַּ יים ֵ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמיםִ .איבֶּ ער ֶדעם
עדן
עטן יֶ ְ
אר ְקן ,אוּן בֶּ ְ
ארף ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ַד ְ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים וֶ ועט
ָטאג וָ ואס ֶמען וִ ויל ,אוּן ֶדער ֵ
ארף זַ יין ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ער
ַאוַ ַודאי גֶ עבְּ ןָ ,אבֶּ ער ֶמען ַד ְ
עדן נָ אר צוּ ִאים ,אוּן זִ יְ מ ַחזֵ ק זַ יין
עַ ְק ָשׁן אוֹיף ֶדעםֶ ,ר ְ
עמאלְ ְטס וֶ ועט ָדאס גַ אנְ ֶצע לֶ עבְּ ן גֵ יין
ִמיט ִשׂ ְמ ָחהֶ ,ד ָ
ערשׁ.
ַאנְ ֶד ְ

ֲ)א ֶשׁר בַּ ַ ּנ ַחל ְִבּ ִא ִידישׁ ֵחלֶ ק א ִמכְ ַתּב מד(

ֲ)א ֶשׁר בַּ ַ ּנ ַחל ְִבּ ִא ִידישׁ ֵחלֶ ק א ִמכְ ַתּב מד(

עדן ִא ִידישׁ ִקינְ ד לִ יבִּ ,מיר
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים ָהאט יֶ ְ
ֶדער ֵ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים ַאזוֹי וִ וי עֶ ס
זֶ ענֶ ען ַאלֶ ע ִקינְ ֶדער פוּנֶ עם ֵ
קיכֶ ם"ַ ,אזוֹי וִ וי ַא ִקינְ ד
ְשׁ ֵטייט "בָּ נִ ים ַא ֶתּם לַ ֲהוָ יָ"ה ֱא ֵ
ישׁט אוּן עֶ ר ְ
עמט זִ י נִ ְ
ֶשׁ ְ
אטן אוּן בֶּ עט
קוּמט צוּ זַ יין ַט ְ
ארף ָהאבְּ ן ֵאיינְ ָמאל אוּן נָ אכְ ַא ָמאל
עדע זַ א וָ ואס עֶ ר ַד ְ
יֶ ֶ
ישׁט ִמיד וְ כוּ' וְ כוּ',
וערט נִ ְ
אוּן נָ אכְ ַא ָמאל וְ כוּ' וְ כוּ' ,עֶ ר וֶ ְ
עבּוֹירן,
ְ
אסט ִמי גֶ
אטע ,אוּן דוּ ָה ְ
ָדאס ִאיז ָדאַ מיין ַט ֶ
בֶּ עט ִאיִ דיר דוּ זָ אלְ ְסט ִמיר גֶ עבְּ ן ָדאס וְ כוּ' אוּן ָדאס
אטי גֶ עבּ ִמיר
"ט ִ
עטןַ ,
ישׁט צוּ בֶּ ְ
עמט זִ י נִ ְ
וְ כוּ' ,עֶ ר ֶשׁ ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ זִ י
ארף וְ כוּ'"ַ ,אזוֹי ַד ְ
אטי ִאיַ ד ְ
וְ כוּ'ַ ,ט ִ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמיםֲ .אפִ ילוּ בַּ יים
עדן צוּם ֵ
צוּגֶ עוואוֹינֶ ען ֶר ְ
ישׁט אוֹיס
ערט ִאים נִ ְ
ָאנְ פַ אנְ ג ַדאכְ ט זִ יִ אים ַאז ֵקיינֶ ער ֶה ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
ישׁ ָטא ַאזַ א זַ אֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וְ כוּ'ְ ,ס ִ'איז נִ ְ
שׁוֹמעַ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ַא ֵ
אוֹיף ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ טֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ערט אוֹיס ִדי ְתּפִ לָ ה פוּן ַא ִאיד,
ְתּפִ ילוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,עֶ ר ֶה ְ
עמט ַצייט בִּ יז ֶדער
וָ ואס עֶ ר בֶּ עט וֶ ועט עֶ ר ְק ִריגְ ן .עֶ ס נֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט זִ י אוֹיפְ בּוֹיעֶ ן ַא כֵּ לִ י אוּן גְ לֵ ייבְּ ן ַאז עֶ ר
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמיםִ .איבֶּ ער ֶדעם
ִאיז אוֹיכֶ עט ָחשׁוּב בַּ יים ֵ
עדן
עטן יֶ ְ
אר ְקן ,אוּן בֶּ ְ
ארף ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ַד ְ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים וֶ ועט
ָטאג וָ ואס ֶמען וִ ויל ,אוּן ֶדער ֵ
ארף זַ יין ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ער
ַאוַ ַודאי גֶ עבְּ ןָ ,אבֶּ ער ֶמען ַד ְ
עדן נָ אר צוּ ִאים ,אוּן זִ יְ מ ַחזֵ ק זַ יין
עַ ְק ָשׁן אוֹיף ֶדעםֶ ,ר ְ
עמאלְ ְטס וֶ ועט ָדאס גַ אנְ ֶצע לֶ עבְּ ן גֵ יין
ִמיט ִשׂ ְמ ָחהֶ ,ד ָ
ערשׁ.
ַאנְ ֶד ְ

עדן ִא ִידישׁ ִקינְ ד לִ יבִּ ,מיר
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים ָהאט יֶ ְ
ֶדער ֵ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים ַאזוֹי וִ וי עֶ ס
זֶ ענֶ ען ַאלֶ ע ִקינְ ֶדער פוּנֶ עם ֵ
קיכֶ ם"ַ ,אזוֹי וִ וי ַא ִקינְ ד
ְשׁ ֵטייט "בָּ נִ ים ַא ֶתּם לַ ֲהוָ יָ"ה ֱא ֵ
ישׁט אוּן עֶ ר ְ
עמט זִ י נִ ְ
ֶשׁ ְ
אטן אוּן בֶּ עט
קוּמט צוּ זַ יין ַט ְ
ארף ָהאבְּ ן ֵאיינְ ָמאל אוּן נָ אכְ ַא ָמאל
עדע זַ א וָ ואס עֶ ר ַד ְ
יֶ ֶ
ישׁט ִמיד וְ כוּ' וְ כוּ',
וערט נִ ְ
אוּן נָ אכְ ַא ָמאל וְ כוּ' וְ כוּ' ,עֶ ר וֶ ְ
עבּוֹירן,
ְ
אסט ִמי גֶ
אטע ,אוּן דוּ ָה ְ
ָדאס ִאיז ָדאַ מיין ַט ֶ
בֶּ עט ִאיִ דיר דוּ זָ אלְ ְסט ִמיר גֶ עבְּ ן ָדאס וְ כוּ' אוּן ָדאס
אטי גֶ עבּ ִמיר
"ט ִ
עטןַ ,
ישׁט צוּ בֶּ ְ
עמט זִ י נִ ְ
וְ כוּ' ,עֶ ר ֶשׁ ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ זִ י
ארף וְ כוּ'"ַ ,אזוֹי ַד ְ
אטי ִאיַ ד ְ
וְ כוּ'ַ ,ט ִ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמיםֲ .אפִ ילוּ בַּ יים
עדן צוּם ֵ
צוּגֶ עוואוֹינֶ ען ֶר ְ
ישׁט אוֹיס
ערט ִאים נִ ְ
ָאנְ פַ אנְ ג ַדאכְ ט זִ יִ אים ַאז ֵקיינֶ ער ֶה ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
ישׁ ָטא ַאזַ א זַ אֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וְ כוּ'ְ ,ס ִ'איז נִ ְ
שׁוֹמעַ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ַא ֵ
אוֹיף ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ טֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ערט אוֹיס ִדי ְתּפִ לָ ה פוּן ַא ִאיד,
ְתּפִ ילוֹת יִ ְשׂ ָר ֵאל ,עֶ ר ֶה ְ
עמט ַצייט בִּ יז ֶדער
וָ ואס עֶ ר בֶּ עט וֶ ועט עֶ ר ְק ִריגְ ן .עֶ ס נֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט זִ י אוֹיפְ בּוֹיעֶ ן ַא כֵּ לִ י אוּן גְ לֵ ייבְּ ן ַאז עֶ ר
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמיםִ .איבֶּ ער ֶדעם
ִאיז אוֹיכֶ עט ָחשׁוּב בַּ יים ֵ
עדן
עטן יֶ ְ
אר ְקן ,אוּן בֶּ ְ
ארף ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ַד ְ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים וֶ ועט
ָטאג וָ ואס ֶמען וִ ויל ,אוּן ֶדער ֵ
ארף זַ יין ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ער
ַאוַ ַודאי גֶ עבְּ ןָ ,אבֶּ ער ֶמען ַד ְ
עדן נָ אר צוּ ִאים ,אוּן זִ יְ מ ַחזֵ ק זַ יין
עַ ְק ָשׁן אוֹיף ֶדעםֶ ,ר ְ
עמאלְ ְטס וֶ ועט ָדאס גַ אנְ ֶצע לֶ עבְּ ן גֵ יין
ִמיט ִשׂ ְמ ָחהֶ ,ד ָ
ערשׁ.
ַאנְ ֶד ְ

ֲ)א ֶשׁר בַּ ַ ּנ ַחל ְִבּ ִא ִידישׁ ֵחלֶ ק א ִמכְ ַתּב מד(

ֲ)א ֶשׁר בַּ ַ ּנ ַחל ְִבּ ִא ִידישׁ ֵחלֶ ק א ִמכְ ַתּב מד(

˜‰
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משׁה בְּ ִמ ְדבַּ ר ִסינַ י
וַ יְ ַדבֵּ ר ה' ֶאל ֶ
בְּ א ֶֹהל מוֹעֵ דַ .ר ִשׁ"י זָ אגְ ט:
ער ְשׁ ֶטער ָהאט לִ יבּ
וַ וייל ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדע
ִדי ִא ְידןֵ ,ציילְ ט עֶ ר זֵ יי צוּ יֶ ֶ
ַצייט.

ער ְשׁ ֶטער
ערפַ אר ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶד ְ
עדע
עציילְ ט ִדי ִא ְידן יֶ ֶ
גֶ ֵ
עדער
ְשׁ ִטיק ַצייט ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז יֶ ֶ
עציילְ ֶטער
ערער גֶ ֵ
ִאיד ִאיז ַא בַּ אזוּנְ ֶד ֶ
עדער ִאיד ִאיז בַּ אזוּנְ ֶדער
ִאיד ,אוּן יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
ָחשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטיין
ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען אוֹי פַ ְ
וערט
ָדאס וָ ואס עֶ ס וֶ ְ
)אוֹרח
ַ
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין ֻשׁלְ ָחן עָ רוּ
ַחיִ ים ִס ָימן תכחְ ,סעִ יף ד'(ְ ׁ :ש ֶטענְ ִדיג

ימן א(
תּוֹרה בַּ ִמ ְדבָּ ר ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַ ּב ƒמ ¿„ ָ ּבר

לֵ יינְ ט ֶמען פַּ ְר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר פַ אר
ָשׁבוּעוֹת.
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן צ"א(ַ :א
ערנֶ ען
ְסגוּלָ ה צוּ ָהאבְּ ן ַה ְת ָמ ָדה ,צוּ לֶ ְ
עדן
ישׁט ֶר ְ
ייסיגַ ,אז ֶמען זָ אל נִ ְ
פְ לַ ִ
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס אוֹיף ַקיין שׁוּם ִאיד,
ערט
עקס הוּנְ ֶד ְ
וַ וייל עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא זֶ ְ
תּוֹרהֶ ,קעגְ ן
אוֹתיוֹת ִאין ִדי ָ
טוֹיזְ נְ ט ִ
ערט טוֹיזְ נְ ט ִא ְידן ,אוּן
עקס הוּנְ ֶד ְ
ִדי זֶ ְ
עדט ֶמען ְשׁלֶ עכְ ְטס אוֹיף ַא
אוֹיבּ ֶר ְ
ִאידִ ,מיט ֶדעם פַּ ֶסלְ 'ט ֶמען ֵאיין אוֹת
תּוֹרה ,אוּן ַאז עֶ ס פֶ עלְ ט
פוּן ִדי ֵספֶ ר ָ
תּוֹרה ִאיז עֶ ס פָּ סוּל,
ֵאיין אוֹת פוּן ִדי ָ
ישׁט ַקיין ֵח ֶשׁק צוּ
אוּן ֶמען ָהאט נִ ְ
ערנֶ ען.
לֶ ְ
ערפַ אר לֵ יינְ ט ֶמען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
ֶד ְ
פַּ ְר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר פַ אר
עדער ִאיד
ָשׁבוּעוֹת ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז יֶ ֶ
עדער ִאיד
עציילְ ֶטע ִאיד ,יֶ ֶ
ִאיז ַא גֶ ֵ
ִאיז זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב ,אוּן ֶמען ָטאר
ישׁט זִ י
ועק ַמאכְ ן ,נִ ְ
ישׁט ַאוֶ ְ
ֵקיינֶ עם נִ ְ
וייטן ,אוּן ַאזוֹי ֶקען
ישׁט ַא ְצוֵ ְ
אוּן נִ ְ
תּוֹרה
ֶמען צוּגֵ יין צוּ ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִדי ָ
עשׁ ַמאק.
ִמיט גְ רוֹיס ֵח ֶשׁק אוּן גֶ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדע ִאיד ָהאט
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ל"ד( :יֶ ֶ
קוּדהַ ,א זַ א וָ ואס נָ אר עֶ ר ֶקען
ַא נְ ָ
אוֹיספִ ְירן ,אוּן ִמיט ֶדעם ֶקען עֶ ר
ְ
עהט
אר ְקן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר זֶ ְ
זִ יְ שׁ ַט ְ
יח פוּן
ערע זֶ ענֶ ען ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ַאז ַאנְ ֶד ֶ
ישׁט
ִאיםָ ,אבֶּ ער יֶ ענֶ ער ָהאט ָדא נִ ְ
קוּדה וָ ואס ִאיָ האבּ.
ִדי נְ ָ
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משׁה בְּ ִמ ְדבַּ ר ִסינַ י
וַ יְ ַדבֵּ ר ה' ֶאל ֶ
בְּ א ֶֹהל מוֹעֵ דַ .ר ִשׁ"י זָ אגְ ט:
ער ְשׁ ֶטער ָהאט לִ יבּ
וַ וייל ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדע
ִדי ִא ְידןֵ ,ציילְ ט עֶ ר זֵ יי צוּ יֶ ֶ
ַצייט.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדע ִאיד ָהאט
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ל"ד( :יֶ ֶ
קוּדהַ ,א זַ א וָ ואס נָ אר עֶ ר ֶקען
ַא נְ ָ
אוֹיספִ ְירן ,אוּן ִמיט ֶדעם ֶקען עֶ ר
ְ
עהט
אר ְקן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר זֶ ְ
זִ יְ שׁ ַט ְ
יח פוּן
ערע זֶ ענֶ ען ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ַאז ַאנְ ֶד ֶ
ישׁט
ִאיםָ ,אבֶּ ער יֶ ענֶ ער ָהאט ָדא נִ ְ
קוּדה וָ ואס ִאיָ האבּ.
ִדי נְ ָ
ער ְשׁ ֶטער
ערפַ אר ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶד ְ
עדע
עציילְ ט ִדי ִא ְידן יֶ ֶ
גֶ ֵ
עדער
ְשׁ ִטיק ַצייט ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז יֶ ֶ
עציילְ ֶטער
ערער גֶ ֵ
ִאיד ִאיז ַא בַּ אזוּנְ ֶד ֶ
עדער ִאיד ִאיז בַּ אזוּנְ ֶדער
ִאיד ,אוּן יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
ָחשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטיין
ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען אוֹי פַ ְ
וערט
ָדאס וָ ואס עֶ ס וֶ ְ
)אוֹרח
ַ
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין ֻשׁלְ ָחן עָ רוּ
ַחיִ ים ִס ָימן תכחְ ,סעִ יף ד'(ְ ׁ :ש ֶטענְ ִדיג
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משׁה בְּ ִמ ְדבַּ ר ִסינַ י
וַ יְ ַדבֵּ ר ה' ֶאל ֶ
בְּ א ֶֹהל מוֹעֵ דַ .ר ִשׁ"י זָ אגְ ט:
ער ְשׁ ֶטער ָהאט לִ יבּ
וַ וייל ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדע
ִדי ִא ְידןֵ ,ציילְ ט עֶ ר זֵ יי צוּ יֶ ֶ
ַצייט.

לֵ יינְ ט ֶמען פַּ ְר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר פַ אר
ָשׁבוּעוֹת.
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן צ"א(ַ :א
ערנֶ ען
ְסגוּלָ ה צוּ ָהאבְּ ן ַה ְת ָמ ָדה ,צוּ לֶ ְ
עדן
ישׁט ֶר ְ
ייסיגַ ,אז ֶמען זָ אל נִ ְ
פְ לַ ִ
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס אוֹיף ַקיין שׁוּם ִאיד,
ערט
עקס הוּנְ ֶד ְ
וַ וייל עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא זֶ ְ
תּוֹרהֶ ,קעגְ ן
אוֹתיוֹת ִאין ִדי ָ
טוֹיזְ נְ ט ִ
ערט טוֹיזְ נְ ט ִא ְידן ,אוּן
עקס הוּנְ ֶד ְ
ִדי זֶ ְ
עדט ֶמען ְשׁלֶ עכְ ְטס אוֹיף ַא
אוֹיבּ ֶר ְ
ִאידִ ,מיט ֶדעם פַּ ֶסלְ 'ט ֶמען ֵאיין אוֹת
תּוֹרה ,אוּן ַאז עֶ ס פֶ עלְ ט
פוּן ִדי ֵספֶ ר ָ
תּוֹרה ִאיז עֶ ס פָּ סוּל,
ֵאיין אוֹת פוּן ִדי ָ
ישׁט ַקיין ֵח ֶשׁק צוּ
אוּן ֶמען ָהאט נִ ְ
ערנֶ ען.
לֶ ְ
ערפַ אר לֵ יינְ ט ֶמען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
ֶד ְ
פַּ ְר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר פַ אר
עדער ִאיד
ָשׁבוּעוֹת ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז יֶ ֶ
עדער ִאיד
עציילְ ֶטע ִאיד ,יֶ ֶ
ִאיז ַא גֶ ֵ
ִאיז זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב ,אוּן ֶמען ָטאר
ישׁט זִ י
ועק ַמאכְ ן ,נִ ְ
ישׁט ַאוֶ ְ
ֵקיינֶ עם נִ ְ
וייטן ,אוּן ַאזוֹי ֶקען
ישׁט ַא ְצוֵ ְ
אוּן נִ ְ
תּוֹרה
ֶמען צוּגֵ יין צוּ ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִדי ָ
עשׁ ַמאק.
ִמיט גְ רוֹיס ֵח ֶשׁק אוּן גֶ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדע ִאיד ָהאט
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ל"ד( :יֶ ֶ
קוּדהַ ,א זַ א וָ ואס נָ אר עֶ ר ֶקען
ַא נְ ָ
אוֹיספִ ְירן ,אוּן ִמיט ֶדעם ֶקען עֶ ר
ְ
עהט
אר ְקן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר זֶ ְ
זִ יְ שׁ ַט ְ
יח פוּן
ערע זֶ ענֶ ען ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ַאז ַאנְ ֶד ֶ
ישׁט
ִאיםָ ,אבֶּ ער יֶ ענֶ ער ָהאט ָדא נִ ְ
קוּדה וָ ואס ִאיָ האבּ.
ִדי נְ ָ
ער ְשׁ ֶטער
ערפַ אר ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶד ְ
עדע
עציילְ ט ִדי ִא ְידן יֶ ֶ
גֶ ֵ
עדער
ְשׁ ִטיק ַצייט ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז יֶ ֶ
עציילְ ֶטער
ערער גֶ ֵ
ִאיד ִאיז ַא בַּ אזוּנְ ֶד ֶ
עדער ִאיד ִאיז בַּ אזוּנְ ֶדער
ִאיד ,אוּן יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
ָחשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטיין
ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען אוֹי פַ ְ
וערט
ָדאס וָ ואס עֶ ס וֶ ְ
)אוֹרח
ַ
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין ֻשׁלְ ָחן עָ רוּ
ַחיִ ים ִס ָימן תכחְ ,סעִ יף ד'(ְ ׁ :ש ֶטענְ ִדיג

ימן א(
תּוֹרה בַּ ִמ ְדבָּ ר ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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לֵ יינְ ט ֶמען פַּ ְר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר פַ אר
ָשׁבוּעוֹת.
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן צ"א(ַ :א
ערנֶ ען
ְסגוּלָ ה צוּ ָהאבְּ ן ַה ְת ָמ ָדה ,צוּ לֶ ְ
עדן
ישׁט ֶר ְ
ייסיגַ ,אז ֶמען זָ אל נִ ְ
פְ לַ ִ
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס אוֹיף ַקיין שׁוּם ִאיד,
ערט
עקס הוּנְ ֶד ְ
וַ וייל עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא זֶ ְ
תּוֹרהֶ ,קעגְ ן
אוֹתיוֹת ִאין ִדי ָ
טוֹיזְ נְ ט ִ
ערט טוֹיזְ נְ ט ִא ְידן ,אוּן
עקס הוּנְ ֶד ְ
ִדי זֶ ְ
עדט ֶמען ְשׁלֶ עכְ ְטס אוֹיף ַא
אוֹיבּ ֶר ְ
ִאידִ ,מיט ֶדעם פַּ ֶסלְ 'ט ֶמען ֵאיין אוֹת
תּוֹרה ,אוּן ַאז עֶ ס פֶ עלְ ט
פוּן ִדי ֵספֶ ר ָ
תּוֹרה ִאיז עֶ ס פָּ סוּל,
ֵאיין אוֹת פוּן ִדי ָ
ישׁט ַקיין ֵח ֶשׁק צוּ
אוּן ֶמען ָהאט נִ ְ
ערנֶ ען.
לֶ ְ
ערפַ אר לֵ יינְ ט ֶמען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
ֶד ְ
פַּ ְר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר פַ אר
עדער ִאיד
ָשׁבוּעוֹת ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז יֶ ֶ
עדער ִאיד
עציילְ ֶטע ִאיד ,יֶ ֶ
ִאיז ַא גֶ ֵ
ִאיז זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב ,אוּן ֶמען ָטאר
ישׁט זִ י
ועק ַמאכְ ן ,נִ ְ
ישׁט ַאוֶ ְ
ֵקיינֶ עם נִ ְ
וייטן ,אוּן ַאזוֹי ֶקען
ישׁט ַא ְצוֵ ְ
אוּן נִ ְ
תּוֹרה
ֶמען צוּגֵ יין צוּ ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִדי ָ
עשׁ ַמאק.
ִמיט גְ רוֹיס ֵח ֶשׁק אוּן גֶ ְ
ימן א(
תּוֹרה בַּ ִמ ְדבָּ ר ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

משׁה בְּ ִמ ְדבַּ ר ִסינַ י
וַ יְ ַדבֵּ ר ה' ֶאל ֶ
בְּ א ֶֹהל מוֹעֵ דַ .ר ִשׁ"י זָ אגְ ט:
ער ְשׁ ֶטער ָהאט לִ יבּ
וַ וייל ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדע
ִדי ִא ְידןֵ ,ציילְ ט עֶ ר זֵ יי צוּ יֶ ֶ
ַצייט.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדע ִאיד ָהאט
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ל"ד( :יֶ ֶ
קוּדהַ ,א זַ א וָ ואס נָ אר עֶ ר ֶקען
ַא נְ ָ
אוֹיספִ ְירן ,אוּן ִמיט ֶדעם ֶקען עֶ ר
ְ
עהט
אר ְקן ֲאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר זֶ ְ
זִ יְ שׁ ַט ְ
יח פוּן
ערע זֶ ענֶ ען ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ַאז ַאנְ ֶד ֶ
ישׁט
ִאיםָ ,אבֶּ ער יֶ ענֶ ער ָהאט ָדא נִ ְ
קוּדה וָ ואס ִאיָ האבּ.
ִדי נְ ָ
ער ְשׁ ֶטער
ערפַ אר ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶד ְ
עדע
עציילְ ט ִדי ִא ְידן יֶ ֶ
גֶ ֵ
עדער
ְשׁ ִטיק ַצייט ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז יֶ ֶ
עציילְ ֶטער
ערער גֶ ֵ
ִאיד ִאיז ַא בַּ אזוּנְ ֶד ֶ
עדער ִאיד ִאיז בַּ אזוּנְ ֶדער
ִאיד ,אוּן יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
ָחשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטיין
ִמיט ֶדעם ֶקען ֶמען אוֹי פַ ְ
וערט
ָדאס וָ ואס עֶ ס וֶ ְ
)אוֹרח
ַ
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין ֻשׁלְ ָחן עָ רוּ
ַחיִ ים ִס ָימן תכחְ ,סעִ יף ד'(ְ ׁ :ש ֶטענְ ִדיג

לֵ יינְ ט ֶמען פַּ ְר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר פַ אר
ָשׁבוּעוֹת.
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן צ"א(ַ :א
ערנֶ ען
ְסגוּלָ ה צוּ ָהאבְּ ן ַה ְת ָמ ָדה ,צוּ לֶ ְ
עדן
ישׁט ֶר ְ
ייסיגַ ,אז ֶמען זָ אל נִ ְ
פְ לַ ִ
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס אוֹיף ַקיין שׁוּם ִאיד,
ערט
עקס הוּנְ ֶד ְ
וַ וייל עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא זֶ ְ
תּוֹרהֶ ,קעגְ ן
אוֹתיוֹת ִאין ִדי ָ
טוֹיזְ נְ ט ִ
ערט טוֹיזְ נְ ט ִא ְידן ,אוּן
עקס הוּנְ ֶד ְ
ִדי זֶ ְ
עדט ֶמען ְשׁלֶ עכְ ְטס אוֹיף ַא
אוֹיבּ ֶר ְ
ִאידִ ,מיט ֶדעם פַּ ֶסלְ 'ט ֶמען ֵאיין אוֹת
תּוֹרה ,אוּן ַאז עֶ ס פֶ עלְ ט
פוּן ִדי ֵספֶ ר ָ
תּוֹרה ִאיז עֶ ס פָּ סוּל,
ֵאיין אוֹת פוּן ִדי ָ
ישׁט ַקיין ֵח ֶשׁק צוּ
אוּן ֶמען ָהאט נִ ְ
ערנֶ ען.
לֶ ְ
ערפַ אר לֵ יינְ ט ֶמען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
ֶד ְ
פַּ ְר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר פַ אר
עדער ִאיד
ָשׁבוּעוֹת ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז יֶ ֶ
עדער ִאיד
עציילְ ֶטע ִאיד ,יֶ ֶ
ִאיז ַא גֶ ֵ
ִאיז זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב ,אוּן ֶמען ָטאר
ישׁט זִ י
ועק ַמאכְ ן ,נִ ְ
ישׁט ַאוֶ ְ
ֵקיינֶ עם נִ ְ
וייטן ,אוּן ַאזוֹי ֶקען
ישׁט ַא ְצוֵ ְ
אוּן נִ ְ
תּוֹרה
ֶמען צוּגֵ יין צוּ ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִדי ָ
עשׁ ַמאק.
ִמיט גְ רוֹיס ֵח ֶשׁק אוּן גֶ ְ
ימן א(
תּוֹרה בַּ ִמ ְדבָּ ר ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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עֶ ר ַא ַמלְ ָא ,אוּן ִדי ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס
אשׁאפְ ן פוּן ִדי ִמ ְצוֹת ,זֵ יי
וערן בַּ ַ
וֶ ְ
יטן
ייטן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוּן ִה ְ
בַּ אגְ לֵ ְ
ִאים ָאפּ פוּן ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן
ערט אוֹי ,אוֹיבּ ֶמען טוּט ַחס
אר ֶק ְ
פַ ְ
אשׁאפְ ט ֶמען ִמיט
וְ ָשׁלוֹם ֲעבֵ ירוֹת ,בַּ ַ
ֶדעם ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמלְ ָאכִ ים ,וָ ואס זֵ יי
ארן ֶמענְ ְטשׁ.
ארן פַ ְ
ערן ִדי יָ ְ
יט ְ
ערבִּ ֶ
ֶד ְ
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וְ ָחנוּ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ עַ ל ַמ ֲחנֵ הוּ
וְ ִאישׁ עַ ל ִדּגְ לוֶֹ .דער ֶמ ְד ָרשׁ
זָ אגְ ט ַ)תּנְ ָ
חוּמא פָּ ָר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר( :וֶ וען
עשׁ ַטאנֶ ען בַּ יים
ִדי ִא ְידן זֶ ענֶ ען גֶ ְ
תּוֹרה,
ארג ִסינַ י צוּ ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִדי ָ
בַּ ְ
עהן ִדי טוֹיזְ נְ ֶטער
ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ עזֶ ְ
ארט גֶ עוֶ וען,
ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס זֶ ענֶ ען ָד ְ
וִ וי זֵ יי ְשׁ ֵטייעֶ ן ִמיט ַא ֵס ֶדר ִמיט
פֶ ענֶ ערָ ,האבְּ ן ִדי ִא ְידן גֶ עזָ אגְ ט:
עהאט
ַהלְ וַ אי וָ ואלְ ְטן ִמיר אוֹי גֶ ַ
ערפַ אר ָהאט
ַאזֶ עלְ כֶ ע פֶ ענֶ ער ,אוּן ֶד ְ
ייסן ַאז ִדי
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִא ְידן זָ אלְ ן אוֹיָ האבְּ ן פֶ ענֶ ער.

גוּטע
וִ וי ַאזוֹי גִ יבְּ ט ֶמען כּ ַֹח פַ אר ִדי ֶ
דוּרִ שׂ ְמ ָחהַ ,אז ֶמען
ַמלְ ָאכִ ים? ְ
יידט זִ יִ מיט ִדי ִמ ְצוֹת וָ ואס
פְ ֵר ְ
טוּהן,
ֶמען ָהאט זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ְ
גוּטער
אקוּמט ֶדער ֶ
ְ
ִמיט ֶדעם בַּ
ַמלְ ָא נָ אֶ מער כּ ַֹח צוּ ֶהעלְ פְ ן ֶדעם
אטעוֶ וען פוּן
ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ִאים ַר ֶ
ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס.

אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
רוֹיסע זַ א
וָ ואס ִאיז ִדי גְ ֶ
ִמיט ִדי פֶ ענֶ ער פוּן ִדי ַמלְ ָאכִ ים,
לוּסט
ַאז ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן ַאזוֹי גֶ עגְ ְ
ערצוּ?
ֶד ְ

ערפַ אר וֶ וען ִדי ִא ְידן זֶ ענֶ ען
ֶד ְ
ארג
עשׁ ַטאנֶ ען בַּ יים בַּ ְ
גֶ ְ
עהן זֵ ייעֶ ר
ִסינַ י ,אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עזֶ ְ
עדע ִמ ְצוָ ה
גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע כּ ַֹחַ ,אז ִמיט יֶ ֶ
אשׁאפְ ן זֵ יי ַמלְ ָאכִ ים,
וָ ואס זֵ יי טוּעֶ ן בַּ ַ
ערצוַּ ,אז זֵ יי
לוּסט ֶד ְ
ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ עגְ ְ
עשׁ ֶטעלְ ט ִמיט
אוֹיסגֶ ְ
זָ אלְ ן אוֹי זַ יין ְ
פֶ ענֶ ער ַאזוֹי וִ וי ִדי ַמלְ ָאכִ ים ,זִ י צוּ
ער ַמאנֶ ען ִדי כּ ַֹח וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן,
ֶד ְ
אוּן ַאזוֹי וֶ ועלְ ן זֵ יי זִ יָ אנְ ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ען
טוּהן וִ וי ֶמער ִמ ְצוֹת ,אוּן זִ י
צוּ ְ
דוּרֶ דעם
פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי ִמ ְצוֹת ,אוּן ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
דוּרֶ דעם וָ ואס ַא
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ה'(ְ :
ער ְשׁ ְטן
יטן ֵאייבֶּ ְ
יידט זִ יִ מ ְ
ִאיד פְ ֵר ְ
דוּרֶ דעם
אוּן ִמיט זַ יינֶ ע ִמ ְצוֹתְ ,
גִ יבְּ ט עֶ ר כּ ַֹח פַ אר ִדי ַמלְ ָאכִ ים.
עדע ִמ ְצוָ ה
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ִמיט יֶ ֶ
אשׁאפְ ט
וָ ואס ַא ִאיד טוּט ,בַּ ַ
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וְ ָחנוּ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ עַ ל ַמ ֲחנֵ הוּ
וְ ִאישׁ עַ ל ִדּגְ לוֶֹ .דער ֶמ ְד ָרשׁ
זָ אגְ ט ַ)תּנְ ָ
חוּמא פָּ ָר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר( :וֶ וען
עשׁ ַטאנֶ ען בַּ יים
ִדי ִא ְידן זֶ ענֶ ען גֶ ְ
תּוֹרה,
ארג ִסינַ י צוּ ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִדי ָ
בַּ ְ
עהן ִדי טוֹיזְ נְ ֶטער
ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ עזֶ ְ
ארט גֶ עוֶ וען,
ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס זֶ ענֶ ען ָד ְ
וִ וי זֵ יי ְשׁ ֵטייעֶ ן ִמיט ַא ֵס ֶדר ִמיט
פֶ ענֶ ערָ ,האבְּ ן ִדי ִא ְידן גֶ עזָ אגְ ט:
עהאט
ַהלְ וַ אי וָ ואלְ ְטן ִמיר אוֹי גֶ ַ
ערפַ אר ָהאט
ַאזֶ עלְ כֶ ע פֶ ענֶ ער ,אוּן ֶד ְ
ייסן ַאז ִדי
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִא ְידן זָ אלְ ן אוֹיָ האבְּ ן פֶ ענֶ ער.
אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
רוֹיסע זַ א
וָ ואס ִאיז ִדי גְ ֶ
ִמיט ִדי פֶ ענֶ ער פוּן ִדי ַמלְ ָאכִ ים,
לוּסט
ַאז ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן ַאזוֹי גֶ עגְ ְ
ערצוּ?
ֶד ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
דוּרֶ דעם וָ ואס ַא
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ה'(ְ :
ער ְשׁ ְטן
יטן ֵאייבֶּ ְ
יידט זִ יִ מ ְ
ִאיד פְ ֵר ְ
דוּרֶ דעם
אוּן ִמיט זַ יינֶ ע ִמ ְצוֹתְ ,
גִ יבְּ ט עֶ ר כּ ַֹח פַ אר ִדי ַמלְ ָאכִ ים.
עדע ִמ ְצוָ ה
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ִמיט יֶ ֶ
אשׁאפְ ט
וָ ואס ַא ִאיד טוּט ,בַּ ַ

פר˘˙ במ„בר

˜ו

פר˘˙ במ„בר

עֶ ר ַא ַמלְ ָא ,אוּן ִדי ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס
אשׁאפְ ן פוּן ִדי ִמ ְצוֹת ,זֵ יי
וערן בַּ ַ
וֶ ְ
יטן
ייטן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוּן ִה ְ
בַּ אגְ לֵ ְ
ִאים ָאפּ פוּן ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן
ערט אוֹי ,אוֹיבּ ֶמען טוּט ַחס
אר ֶק ְ
פַ ְ
אשׁאפְ ט ֶמען ִמיט
וְ ָשׁלוֹם ֲעבֵ ירוֹת ,בַּ ַ
ֶדעם ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמלְ ָאכִ ים ,וָ ואס זֵ יי
ארן ֶמענְ ְטשׁ.
ארן פַ ְ
ערן ִדי יָ ְ
יט ְ
ערבִּ ֶ
ֶד ְ
גוּטע
וִ וי ַאזוֹי גִ יבְּ ט ֶמען כּ ַֹח פַ אר ִדי ֶ
דוּרִ שׂ ְמ ָחהַ ,אז ֶמען
ַמלְ ָאכִ ים? ְ
יידט זִ יִ מיט ִדי ִמ ְצוֹת וָ ואס
פְ ֵר ְ
טוּהן,
ֶמען ָהאט זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ְ
גוּטער
אקוּמט ֶדער ֶ
ְ
ִמיט ֶדעם בַּ
ַמלְ ָא נָ אֶ מער כּ ַֹח צוּ ֶהעלְ פְ ן ֶדעם
אטעוֶ וען פוּן
ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ִאים ַר ֶ
ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ערפַ אר וֶ וען ִדי ִא ְידן זֶ ענֶ ען
ֶד ְ
ארג
עשׁ ַטאנֶ ען בַּ יים בַּ ְ
גֶ ְ
עהן זֵ ייעֶ ר
ִסינַ י ,אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עזֶ ְ
עדע ִמ ְצוָ ה
גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע כּ ַֹחַ ,אז ִמיט יֶ ֶ
אשׁאפְ ן זֵ יי ַמלְ ָאכִ ים,
וָ ואס זֵ יי טוּעֶ ן בַּ ַ
ערצוַּ ,אז זֵ יי
לוּסט ֶד ְ
ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ עגְ ְ
עשׁ ֶטעלְ ט ִמיט
אוֹיסגֶ ְ
זָ אלְ ן אוֹי זַ יין ְ
פֶ ענֶ ער ַאזוֹי וִ וי ִדי ַמלְ ָאכִ ים ,זִ י צוּ
ער ַמאנֶ ען ִדי כּ ַֹח וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן,
ֶד ְ
אוּן ַאזוֹי וֶ ועלְ ן זֵ יי זִ יָ אנְ ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ען
טוּהן וִ וי ֶמער ִמ ְצוֹת ,אוּן זִ י
צוּ ְ
דוּרֶ דעם
פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי ִמ ְצוֹת ,אוּן ְ
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˜ו

עֶ ר ַא ַמלְ ָא ,אוּן ִדי ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס
אשׁאפְ ן פוּן ִדי ִמ ְצוֹת ,זֵ יי
וערן בַּ ַ
וֶ ְ
יטן
ייטן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוּן ִה ְ
בַּ אגְ לֵ ְ
ִאים ָאפּ פוּן ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן
ערט אוֹי ,אוֹיבּ ֶמען טוּט ַחס
אר ֶק ְ
פַ ְ
אשׁאפְ ט ֶמען ִמיט
וְ ָשׁלוֹם ֲעבֵ ירוֹת ,בַּ ַ
ֶדעם ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמלְ ָאכִ ים ,וָ ואס זֵ יי
ארן ֶמענְ ְטשׁ.
ארן פַ ְ
ערן ִדי יָ ְ
יט ְ
ערבִּ ֶ
ֶד ְ

76

וְ ָחנוּ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ עַ ל ַמ ֲחנֵ הוּ
וְ ִאישׁ עַ ל ִדּגְ לוֶֹ .דער ֶמ ְד ָרשׁ
זָ אגְ ט ַ)תּנְ ָ
חוּמא פָּ ָר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר( :וֶ וען
עשׁ ַטאנֶ ען בַּ יים
ִדי ִא ְידן זֶ ענֶ ען גֶ ְ
תּוֹרה,
ארג ִסינַ י צוּ ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִדי ָ
בַּ ְ
עהן ִדי טוֹיזְ נְ ֶטער
ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ עזֶ ְ
ארט גֶ עוֶ וען,
ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס זֶ ענֶ ען ָד ְ
וִ וי זֵ יי ְשׁ ֵטייעֶ ן ִמיט ַא ֵס ֶדר ִמיט
פֶ ענֶ ערָ ,האבְּ ן ִדי ִא ְידן גֶ עזָ אגְ ט:
עהאט
ַהלְ וַ אי וָ ואלְ ְטן ִמיר אוֹי גֶ ַ
ערפַ אר ָהאט
ַאזֶ עלְ כֶ ע פֶ ענֶ ער ,אוּן ֶד ְ
ייסן ַאז ִדי
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִא ְידן זָ אלְ ן אוֹיָ האבְּ ן פֶ ענֶ ער.

גוּטע
וִ וי ַאזוֹי גִ יבְּ ט ֶמען כּ ַֹח פַ אר ִדי ֶ
דוּרִ שׂ ְמ ָחהַ ,אז ֶמען
ַמלְ ָאכִ ים? ְ
יידט זִ יִ מיט ִדי ִמ ְצוֹת וָ ואס
פְ ֵר ְ
טוּהן,
ֶמען ָהאט זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ְ
גוּטער
אקוּמט ֶדער ֶ
ְ
ִמיט ֶדעם בַּ
ַמלְ ָא נָ אֶ מער כּ ַֹח צוּ ֶהעלְ פְ ן ֶדעם
אטעוֶ וען פוּן
ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ִאים ַר ֶ
ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס.

אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
רוֹיסע זַ א
וָ ואס ִאיז ִדי גְ ֶ
ִמיט ִדי פֶ ענֶ ער פוּן ִדי ַמלְ ָאכִ ים,
לוּסט
ַאז ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן ַאזוֹי גֶ עגְ ְ
ערצוּ?
ֶד ְ

ערפַ אר וֶ וען ִדי ִא ְידן זֶ ענֶ ען
ֶד ְ
ארג
עשׁ ַטאנֶ ען בַּ יים בַּ ְ
גֶ ְ
עהן זֵ ייעֶ ר
ִסינַ י ,אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עזֶ ְ
עדע ִמ ְצוָ ה
גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע כּ ַֹחַ ,אז ִמיט יֶ ֶ
אשׁאפְ ן זֵ יי ַמלְ ָאכִ ים,
וָ ואס זֵ יי טוּעֶ ן בַּ ַ
ערצוַּ ,אז זֵ יי
לוּסט ֶד ְ
ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ עגְ ְ
עשׁ ֶטעלְ ט ִמיט
אוֹיסגֶ ְ
זָ אלְ ן אוֹי זַ יין ְ
פֶ ענֶ ער ַאזוֹי וִ וי ִדי ַמלְ ָאכִ ים ,זִ י צוּ
ער ַמאנֶ ען ִדי כּ ַֹח וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן,
ֶד ְ
אוּן ַאזוֹי וֶ ועלְ ן זֵ יי זִ יָ אנְ ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ען
טוּהן וִ וי ֶמער ִמ ְצוֹת ,אוּן זִ י
צוּ ְ
דוּרֶ דעם
פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי ִמ ְצוֹת ,אוּן ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
דוּרֶ דעם וָ ואס ַא
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ה'(ְ :
ער ְשׁ ְטן
יטן ֵאייבֶּ ְ
יידט זִ יִ מ ְ
ִאיד פְ ֵר ְ
דוּרֶ דעם
אוּן ִמיט זַ יינֶ ע ִמ ְצוֹתְ ,
גִ יבְּ ט עֶ ר כּ ַֹח פַ אר ִדי ַמלְ ָאכִ ים.
עדע ִמ ְצוָ ה
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ִמיט יֶ ֶ
אשׁאפְ ט
וָ ואס ַא ִאיד טוּט ,בַּ ַ
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וְ ָחנוּ בְּ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאישׁ עַ ל ַמ ֲחנֵ הוּ
וְ ִאישׁ עַ ל ִדּגְ לוֶֹ .דער ֶמ ְד ָרשׁ
זָ אגְ ט ַ)תּנְ ָ
חוּמא פָּ ָר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר( :וֶ וען
עשׁ ַטאנֶ ען בַּ יים
ִדי ִא ְידן זֶ ענֶ ען גֶ ְ
תּוֹרה,
ארג ִסינַ י צוּ ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִדי ָ
בַּ ְ
עהן ִדי טוֹיזְ נְ ֶטער
ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ עזֶ ְ
ארט גֶ עוֶ וען,
ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס זֶ ענֶ ען ָד ְ
וִ וי זֵ יי ְשׁ ֵטייעֶ ן ִמיט ַא ֵס ֶדר ִמיט
פֶ ענֶ ערָ ,האבְּ ן ִדי ִא ְידן גֶ עזָ אגְ ט:
עהאט
ַהלְ וַ אי וָ ואלְ ְטן ִמיר אוֹי גֶ ַ
ערפַ אר ָהאט
ַאזֶ עלְ כֶ ע פֶ ענֶ ער ,אוּן ֶד ְ
ייסן ַאז ִדי
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִא ְידן זָ אלְ ן אוֹיָ האבְּ ן פֶ ענֶ ער.
אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
רוֹיסע זַ א
וָ ואס ִאיז ִדי גְ ֶ
ִמיט ִדי פֶ ענֶ ער פוּן ִדי ַמלְ ָאכִ ים,
לוּסט
ַאז ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן ַאזוֹי גֶ עגְ ְ
ערצוּ?
ֶד ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
דוּרֶ דעם וָ ואס ַא
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ה'(ְ :
ער ְשׁ ְטן
יטן ֵאייבֶּ ְ
יידט זִ יִ מ ְ
ִאיד פְ ֵר ְ
דוּרֶ דעם
אוּן ִמיט זַ יינֶ ע ִמ ְצוֹתְ ,
גִ יבְּ ט עֶ ר כּ ַֹח פַ אר ִדי ַמלְ ָאכִ ים.
עדע ִמ ְצוָ ה
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז ִמיט יֶ ֶ
אשׁאפְ ט
וָ ואס ַא ִאיד טוּט ,בַּ ַ

פר˘˙ במ„בר

˜ו

פר˘˙ במ„בר

עֶ ר ַא ַמלְ ָא ,אוּן ִדי ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס
אשׁאפְ ן פוּן ִדי ִמ ְצוֹת ,זֵ יי
וערן בַּ ַ
וֶ ְ
יטן
ייטן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוּן ִה ְ
בַּ אגְ לֵ ְ
ִאים ָאפּ פוּן ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן
ערט אוֹי ,אוֹיבּ ֶמען טוּט ַחס
אר ֶק ְ
פַ ְ
אשׁאפְ ט ֶמען ִמיט
וְ ָשׁלוֹם ֲעבֵ ירוֹת ,בַּ ַ
ֶדעם ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמלְ ָאכִ ים ,וָ ואס זֵ יי
ארן ֶמענְ ְטשׁ.
ארן פַ ְ
ערן ִדי יָ ְ
יט ְ
ערבִּ ֶ
ֶד ְ
גוּטע
וִ וי ַאזוֹי גִ יבְּ ט ֶמען כּ ַֹח פַ אר ִדי ֶ
דוּרִ שׂ ְמ ָחהַ ,אז ֶמען
ַמלְ ָאכִ ים? ְ
יידט זִ יִ מיט ִדי ִמ ְצוֹת וָ ואס
פְ ֵר ְ
טוּהן,
ֶמען ָהאט זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ְ
גוּטער
אקוּמט ֶדער ֶ
ְ
ִמיט ֶדעם בַּ
ַמלְ ָא נָ אֶ מער כּ ַֹח צוּ ֶהעלְ פְ ן ֶדעם
אטעוֶ וען פוּן
ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ִאים ַר ֶ
ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ערפַ אר וֶ וען ִדי ִא ְידן זֶ ענֶ ען
ֶד ְ
ארג
עשׁ ַטאנֶ ען בַּ יים בַּ ְ
גֶ ְ
עהן זֵ ייעֶ ר
ִסינַ י ,אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עזֶ ְ
עדע ִמ ְצוָ ה
גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע כּ ַֹחַ ,אז ִמיט יֶ ֶ
אשׁאפְ ן זֵ יי ַמלְ ָאכִ ים,
וָ ואס זֵ יי טוּעֶ ן בַּ ַ
ערצוַּ ,אז זֵ יי
לוּסט ֶד ְ
ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ עגְ ְ
עשׁ ֶטעלְ ט ִמיט
אוֹיסגֶ ְ
זָ אלְ ן אוֹי זַ יין ְ
פֶ ענֶ ער ַאזוֹי וִ וי ִדי ַמלְ ָאכִ ים ,זִ י צוּ
ער ַמאנֶ ען ִדי כּ ַֹח וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן,
ֶד ְ
אוּן ַאזוֹי וֶ ועלְ ן זֵ יי זִ יָ אנְ ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ען
טוּהן וִ וי ֶמער ִמ ְצוֹת ,אוּן זִ י
צוּ ְ
דוּרֶ דעם
פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי ִמ ְצוֹת ,אוּן ְ
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ָשׁבוּעוֹת ,צוּ וַ וייזְ ן ִדי כּ ַֹח וָ ואס ִא ְידן
תּוֹרה אוּן
יטן ְמ ַקיֵ ים זַ יין ִדי ָ
ָהאבְּ ן ִמ ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמען גֵ ייט ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִאין
ָשׁבוּעוֹת.

אקוּמען ַא ַסאַ מלְ ַאכֵ י ְשׁ ִמ ָירה,
ֶ
בַּ
יטן פוּן
ייטן אוּן ָאפְּ ִה ְ
זֵ יי צוּ בַּ אגְ לֵ ְ
ַאלֶ עס ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ערפַ אר לֵ יינְ ט ֶמען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
אוּן ֶד ְ
פַּ ְר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר פַ אר יוֹם טוֹב

קוֹדשׁ בַּ ִמ ְדבָּ ר תשס"ח(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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ערפַ אר לֵ יינְ ט ֶמען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
אוּן ֶד ְ
פַּ ְר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר פַ אר יוֹם טוֹב
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אקוּמען ַא ַסאַ מלְ ַאכֵ י ְשׁ ִמ ָירה,
ֶ
בַּ
יטן פוּן
ייטן אוּן ָאפְּ ִה ְ
זֵ יי צוּ בַּ אגְ לֵ ְ
ַאלֶ עס ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ערפַ אר לֵ יינְ ט ֶמען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
אוּן ֶד ְ
פַּ ְר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר פַ אר יוֹם טוֹב

עציעֶ ל ִדי וָ ואס זֶ ענֶ ען
אוּן ְספֶּ ִ
קוּרב צוּ ַא ַצ ִדיק ,זָ אגְ ט ֶדער
ְמ ָ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב,
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ
קוּרב
ִס ָימן ע"ב(ִ :די וָ ואס זֶ ענֶ ען ְמ ָ
צוּ ַאן ֱא ֶמ ְת'ן ַצ ִדיק פַ אלְ ט אוֹיף זֵ יי
ַארוֹיף ַא ִשׁפְ לוּת ,זֵ יי פִ ילְ ן זֵ ייעֶ ר
גֶ עפַ אלְ ן בַּ יי זִ י ,וַ וייל כְּ ֵדי צוּ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס
אקוּמען ִדי ַאלֶ ע ֶ
ֶ
בַּ
ארף
אקוּמט בַּ יים ַצ ִדיקַ ,ד ְ
ְ
ֶמען בַּ
ייטן,
וער ֵיק ְ
דוּר גֵ יין ְשׁוֶ ִ
קוֹדם ְ
ֶמען ֶ
ארפְ ן זֵ יי זִ י זֵ ייעֶ ר
ערפַ אר ַד ְ
אוּן ֶד ְ
ישׁט לָ אזְ ן
אר ְקן אוּן זִ י נִ ְ
ְשׁ ַט ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן פוּן ַקיין שׁוּם זַ א.
אריגֶ ע
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק פָ ִ
ֶד ְ
וָ וא נָ שֹא ֶאת רֹאשׁ ְּבנֵ י
ְק ָהת ֵהייבּ אוֹיף ִדי ֶקעפּ פוּן ִדי בְּ נֵ י
ארפְ ן ַא ַסא
ארק זֵ יי ,זֵ יי ַד ְ
ְק ָהתְ ,שׁ ַט ְ
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ָשׁבוּעוֹת ,צוּ וַ וייזְ ן ִדי כּ ַֹח וָ ואס ִא ְידן
תּוֹרה אוּן
יטן ְמ ַקיֵ ים זַ יין ִדי ָ
ָהאבְּ ן ִמ ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמען גֵ ייט ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִאין
ָשׁבוּעוֹת.
קוֹדשׁ בַּ ִמ ְדבָּ ר תשס"ח(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ נָ ˘…‡
נָ שֹא ֶאת רֹאשׁ ְּבנֵ י גֵ ְרשׁוֹן גַ ם ֵהם
לְ בֵ ית ֲאב ָֹתם לְ ִמ ׁ ְש ּ ְפח ָֹתם.,
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף
ס"א(ַ :אזוֹי וִ וי ַא ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אזוֹי
גְ לֵ ייבְּ ן ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ אוֹי גְ לֵ ייבְּ ן ִאין
ַד ְ
זִ יַ ,אז עֶ ר ִאיז אוֹיָ חשׁוּב בַּ יים
ער ְשׁ ֶטער
ער ְשׁ ְטןֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ארף ִאים ָהאבְּ ן ,וַ וייל ֶדער יֵ ֶצר
ַד ְ
ָה ַרע ָהאט לִ יבּ צוּ צוּבְּ ֶרעכְ ן ֶדעם
ארף
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֶמענְ ְטשֶׁ :דער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
ישׁט ,דוּ בִּ יזְ ט גָ ְ
ִדיר נִ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
וערט ,פוּן ִדיר וֶ ועט שׁוֹין גָ ְ
וֶ ְ
ארף זִ יַ א ִאיד
ערפַ אר ַד ְ
וערן! ֶד ְ
וֶ ְ
ויסן ַאז עֶ ר ִאיז
אר ְקן אוּן וִ ְ
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן,
יָ א זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
עדע ִמ ְצוָ ה וָ ואס עֶ ר טוּט,
אוּן ִמיט יֶ ֶ

קוֹדשׁ בַּ ִמ ְדבָּ ר תשס"ח(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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רוּח
ַמאכְ ט עֶ ר ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע נַ ַחת ַ
ער ְשׁ ְטן.
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
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ָשׁבוּעוֹת ,צוּ וַ וייזְ ן ִדי כּ ַֹח וָ ואס ִא ְידן
תּוֹרה אוּן
יטן ְמ ַקיֵ ים זַ יין ִדי ָ
ָהאבְּ ן ִמ ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמען גֵ ייט ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִאין
ָשׁבוּעוֹת.

אקוּמען ַא ַסאַ מלְ ַאכֵ י ְשׁ ִמ ָירה,
ֶ
בַּ
יטן פוּן
ייטן אוּן ָאפְּ ִה ְ
זֵ יי צוּ בַּ אגְ לֵ ְ
ַאלֶ עס ְשׁלֶ עכְ ְטס.
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נָ שֹא ֶאת רֹאשׁ ְּבנֵ י גֵ ְרשׁוֹן גַ ם ֵהם
לְ בֵ ית ֲאב ָֹתם לְ ִמ ׁ ְש ּ ְפח ָֹתם.,
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף
ס"א(ַ :אזוֹי וִ וי ַא ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אזוֹי
גְ לֵ ייבְּ ן ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ אוֹי גְ לֵ ייבְּ ן ִאין
ַד ְ
זִ יַ ,אז עֶ ר ִאיז אוֹיָ חשׁוּב בַּ יים
ער ְשׁ ֶטער
ער ְשׁ ְטןֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ארף ִאים ָהאבְּ ן ,וַ וייל ֶדער יֵ ֶצר
ַד ְ
ָה ַרע ָהאט לִ יבּ צוּ צוּבְּ ֶרעכְ ן ֶדעם
ארף
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֶמענְ ְטשֶׁ :דער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
ישׁט ,דוּ בִּ יזְ ט גָ ְ
ִדיר נִ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
וערט ,פוּן ִדיר וֶ ועט שׁוֹין גָ ְ
וֶ ְ
ארף זִ יַ א ִאיד
ערפַ אר ַד ְ
וערן! ֶד ְ
וֶ ְ
ויסן ַאז עֶ ר ִאיז
אר ְקן אוּן וִ ְ
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן,
יָ א זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
עדע ִמ ְצוָ ה וָ ואס עֶ ר טוּט,
אוּן ִמיט יֶ ֶ
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רוּח
ַמאכְ ט עֶ ר ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע נַ ַחת ַ
ער ְשׁ ְטן.
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
עציעֶ ל ִדי וָ ואס זֶ ענֶ ען
אוּן ְספֶּ ִ
קוּרב צוּ ַא ַצ ִדיק ,זָ אגְ ט ֶדער
ְמ ָ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב,
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ
קוּרב
ִס ָימן ע"ב(ִ :די וָ ואס זֶ ענֶ ען ְמ ָ
צוּ ַאן ֱא ֶמ ְת'ן ַצ ִדיק פַ אלְ ט אוֹיף זֵ יי
ַארוֹיף ַא ִשׁפְ לוּת ,זֵ יי פִ ילְ ן זֵ ייעֶ ר
גֶ עפַ אלְ ן בַּ יי זִ י ,וַ וייל כְּ ֵדי צוּ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס
אקוּמען ִדי ַאלֶ ע ֶ
ֶ
בַּ
ארף
אקוּמט בַּ יים ַצ ִדיקַ ,ד ְ
ְ
ֶמען בַּ
ייטן,
וער ֵיק ְ
דוּר גֵ יין ְשׁוֶ ִ
קוֹדם ְ
ֶמען ֶ
ארפְ ן זֵ יי זִ י זֵ ייעֶ ר
ערפַ אר ַד ְ
אוּן ֶד ְ
ישׁט לָ אזְ ן
אר ְקן אוּן זִ י נִ ְ
ְשׁ ַט ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן פוּן ַקיין שׁוּם זַ א.
אריגֶ ע
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק פָ ִ
ֶד ְ
וָ וא נָ שֹא ֶאת רֹאשׁ ְּבנֵ י
ְק ָהת ֵהייבּ אוֹיף ִדי ֶקעפּ פוּן ִדי בְּ נֵ י
ארפְ ן ַא ַסא
ארק זֵ יי ,זֵ יי ַד ְ
ְק ָהתְ ,שׁ ַט ְ

נָ שֹא ֶאת רֹאשׁ ְּבנֵ י גֵ ְרשׁוֹן גַ ם ֵהם
לְ בֵ ית ֲאב ָֹתם לְ ִמ ׁ ְש ּ ְפח ָֹתם.,
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף
ס"א(ַ :אזוֹי וִ וי ַא ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אזוֹי
גְ לֵ ייבְּ ן ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ אוֹי גְ לֵ ייבְּ ן ִאין
ַד ְ
זִ יַ ,אז עֶ ר ִאיז אוֹיָ חשׁוּב בַּ יים
ער ְשׁ ֶטער
ער ְשׁ ְטןֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ארף ִאים ָהאבְּ ן ,וַ וייל ֶדער יֵ ֶצר
ַד ְ
ָה ַרע ָהאט לִ יבּ צוּ צוּבְּ ֶרעכְ ן ֶדעם
ארף
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֶמענְ ְטשֶׁ :דער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
ישׁט ,דוּ בִּ יזְ ט גָ ְ
ִדיר נִ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
וערט ,פוּן ִדיר וֶ ועט שׁוֹין גָ ְ
וֶ ְ
ארף זִ יַ א ִאיד
ערפַ אר ַד ְ
וערן! ֶד ְ
וֶ ְ
ויסן ַאז עֶ ר ִאיז
אר ְקן אוּן וִ ְ
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן,
יָ א זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
עדע ִמ ְצוָ ה וָ ואס עֶ ר טוּט,
אוּן ִמיט יֶ ֶ

רוּח
ַמאכְ ט עֶ ר ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע נַ ַחת ַ
ער ְשׁ ְטן.
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
עציעֶ ל ִדי וָ ואס זֶ ענֶ ען
אוּן ְספֶּ ִ
קוּרב צוּ ַא ַצ ִדיק ,זָ אגְ ט ֶדער
ְמ ָ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב,
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ
קוּרב
ִס ָימן ע"ב(ִ :די וָ ואס זֶ ענֶ ען ְמ ָ
צוּ ַאן ֱא ֶמ ְת'ן ַצ ִדיק פַ אלְ ט אוֹיף זֵ יי
ַארוֹיף ַא ִשׁפְ לוּת ,זֵ יי פִ ילְ ן זֵ ייעֶ ר
גֶ עפַ אלְ ן בַּ יי זִ י ,וַ וייל כְּ ֵדי צוּ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס
אקוּמען ִדי ַאלֶ ע ֶ
ֶ
בַּ
ארף
אקוּמט בַּ יים ַצ ִדיקַ ,ד ְ
ְ
ֶמען בַּ
ייטן,
וער ֵיק ְ
דוּר גֵ יין ְשׁוֶ ִ
קוֹדם ְ
ֶמען ֶ
ארפְ ן זֵ יי זִ י זֵ ייעֶ ר
ערפַ אר ַד ְ
אוּן ֶד ְ
ישׁט לָ אזְ ן
אר ְקן אוּן זִ י נִ ְ
ְשׁ ַט ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן פוּן ַקיין שׁוּם זַ א.
אריגֶ ע
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק פָ ִ
ֶד ְ
וָ וא נָ שֹא ֶאת רֹאשׁ ְּבנֵ י
ְק ָהת ֵהייבּ אוֹיף ִדי ֶקעפּ פוּן ִדי בְּ נֵ י
ארפְ ן ַא ַסא
ארק זֵ יי ,זֵ יי ַד ְ
ְק ָהתְ ,שׁ ַט ְ
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אקוּמען ַא ַסאַ מלְ ַאכֵ י ְשׁ ִמ ָירה,
ֶ
בַּ
יטן פוּן
ייטן אוּן ָאפְּ ִה ְ
זֵ יי צוּ בַּ אגְ לֵ ְ
ַאלֶ עס ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ערפַ אר לֵ יינְ ט ֶמען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
אוּן ֶד ְ
פַּ ְר ַשׁת בַּ ִמ ְדבָּ ר פַ אר יוֹם טוֹב

פר˘˙ במ„בר

ָשׁבוּעוֹת ,צוּ וַ וייזְ ן ִדי כּ ַֹח וָ ואס ִא ְידן
תּוֹרה אוּן
יטן ְמ ַקיֵ ים זַ יין ִדי ָ
ָהאבְּ ן ִמ ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמען גֵ ייט ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ִאין
ָשׁבוּעוֹת.
קוֹדשׁ בַּ ִמ ְדבָּ ר תשס"ח(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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נָ שֹא ֶאת רֹאשׁ ְּבנֵ י גֵ ְרשׁוֹן גַ ם ֵהם
לְ בֵ ית ֲאב ָֹתם לְ ִמ ׁ ְש ּ ְפח ָֹתם.,
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף
ס"א(ַ :אזוֹי וִ וי ַא ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אזוֹי
גְ לֵ ייבְּ ן ִאינֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ אוֹי גְ לֵ ייבְּ ן ִאין
ַד ְ
זִ יַ ,אז עֶ ר ִאיז אוֹיָ חשׁוּב בַּ יים
ער ְשׁ ֶטער
ער ְשׁ ְטןֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ארף ִאים ָהאבְּ ן ,וַ וייל ֶדער יֵ ֶצר
ַד ְ
ָה ַרע ָהאט לִ יבּ צוּ צוּבְּ ֶרעכְ ן ֶדעם
ארף
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ֶמענְ ְטשֶׁ :דער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
ישׁט ,דוּ בִּ יזְ ט גָ ְ
ִדיר נִ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
וערט ,פוּן ִדיר וֶ ועט שׁוֹין גָ ְ
וֶ ְ
ארף זִ יַ א ִאיד
ערפַ אר ַד ְ
וערן! ֶד ְ
וֶ ְ
ויסן ַאז עֶ ר ִאיז
אר ְקן אוּן וִ ְ
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן,
יָ א זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
עדע ִמ ְצוָ ה וָ ואס עֶ ר טוּט,
אוּן ִמיט יֶ ֶ

רוּח
ַמאכְ ט עֶ ר ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע נַ ַחת ַ
ער ְשׁ ְטן.
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
עציעֶ ל ִדי וָ ואס זֶ ענֶ ען
אוּן ְספֶּ ִ
קוּרב צוּ ַא ַצ ִדיק ,זָ אגְ ט ֶדער
ְמ ָ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב,
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ
קוּרב
ִס ָימן ע"ב(ִ :די וָ ואס זֶ ענֶ ען ְמ ָ
צוּ ַאן ֱא ֶמ ְת'ן ַצ ִדיק פַ אלְ ט אוֹיף זֵ יי
ַארוֹיף ַא ִשׁפְ לוּת ,זֵ יי פִ ילְ ן זֵ ייעֶ ר
גֶ עפַ אלְ ן בַּ יי זִ י ,וַ וייל כְּ ֵדי צוּ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס
אקוּמען ִדי ַאלֶ ע ֶ
ֶ
בַּ
ארף
אקוּמט בַּ יים ַצ ִדיקַ ,ד ְ
ְ
ֶמען בַּ
ייטן,
וער ֵיק ְ
דוּר גֵ יין ְשׁוֶ ִ
קוֹדם ְ
ֶמען ֶ
ארפְ ן זֵ יי זִ י זֵ ייעֶ ר
ערפַ אר ַד ְ
אוּן ֶד ְ
ישׁט לָ אזְ ן
אר ְקן אוּן זִ י נִ ְ
ְשׁ ַט ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן פוּן ַקיין שׁוּם זַ א.
אריגֶ ע
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק פָ ִ
ֶד ְ
וָ וא נָ שֹא ֶאת רֹאשׁ ְּבנֵ י
ְק ָהת ֵהייבּ אוֹיף ִדי ֶקעפּ פוּן ִדי בְּ נֵ י
ארפְ ן ַא ַסא
ארק זֵ יי ,זֵ יי ַד ְ
ְק ָהתְ ,שׁ ַט ְ
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˜ח

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"ח( :בֶּ ֱא ֶמת וָ ואלְ ט
ארפְ ט ָהאבְּ ן גֶ עלְ ט,
עד ְ
עדער ִאיד גֶ ַ
יֶ ֶ
נָ אר עֶ ס ִאיז ָדא ֵאיין ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמ ָדה
עמט ַאוֶ ועק ִדי גֶ עלְ ט
וָ ואס ָדאס נֶ ְ
פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר
וערן פוּן ִדי ִמ ָדה,
ְשׁוֶ וער פָּ טוּר צוּ וֶ ְ
דוּר
וייסט ַאז ְ
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען וֵ ְ
ארלִ ְירן גֶ עלְ ט,
ֶדעם וֶ ועט ֶמען פַ ְ
ישׁט
ֶקען ֶמען זִ יָ אבֶּ ער נָ אַ אלְ ץ נִ ְ
ִמ ְתגַ בֵּ ר זַ יין ֶדערוֹיף.

ִחיזוּק ,וַ וייל זֵ יי זֶ ענֶ ען ַאזוֹי נָ אנְ ט צוּ
ַאזַ א ֵהיילִ יגֶ ע פְּ לַ אץ ,צוּ ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ערפַ אר זֶ ענֶ ען זֵ יי זֵ ייעֶ ר
ִמ ְשׁכָּ ןֶ ,ד ְ
ארפְ ן ַאז דוּ
צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן זֵ יי ַד ְ
זָ אלְ ְסט זֵ יי ְמ ַחזֵ ק זַ יין.
ָאבֶּ ער ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט אוֹי נָ שֹא
ֶאת רֹאשׁ ְּבנֵ י גֵ ְרשׁוֹן גַ ם ֵהם,
ִדי בְּ נֵ י גֵ ְרשׁוֹן זֵ יי זֶ ענֶ ען אוֹי נָ אנְ ט
ארף ֶמען אוֹי
צוּם ִמ ְשׁכָּ ן ,אוּן זֵ יי ַד ְ
אוֹיפְ ֵהייבְּ ן אוּן ְמ ַחזֵ ק זַ יין ,לְ בֵ ית
ויסן
ֲאב ָֹתם לְ ִמ ְשׁפְּ ח ָֹתם ,זֵ יי זָ אלְ ן וִ ְ
ערע ָחשׁוּבֶ 'ע ִמ ְשׁפָּ ָחה זֵ יי
ואס ֶ
פוּן וָ ֶ
אמען ,אוּן זֵ יי זָ אלְ ן זִ י זֵ ייעֶ ר
ְשׁ ַט ֶ
וערן צוּפַ אלְ ן
ישׁט וֶ ְ
אר ְקן ,אוּן נִ ְ
ְשׁ ַט ְ
אוּן צוּבְּ ָראכְ ן פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס
וִ ויל זֵ יי צוּבְּ ֶרעכְ ן ,נָ אר זֵ יי זָ אלְ ן
עדענְ ְקן ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב
גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
בַּ יים ֵאייבֶּ ְ

אוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמ ָדה ִאיז "כַּ עַ ס",
קוּמען
וַ וייל כַּ עַ ס אוּן גֶ עלְ ט ֶ
פוּנֶ עם זֶ עלְ בְּ ן פְּ לַ אץ ,אוּן וֶ וען ֶמען
וערט ִאין כַּ עַ סֶ ,מען ֶרעגְ ט זִ י
וֶ ְ
ארלִ ְירט ֶמען ִדי
דוּרֶ דעם פַ ְ
אוֹיףְ ,
עהט
גֶ עלְ ט ,וֶ וען ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע זֶ ְ
קוּמען
עצט ַא ָראפְּ ֶ
ארף יֶ ְ
ַאז עֶ ס ַד ְ
ַה ְשׁפָּ עוֹת פוּן גֶ עלְ ט פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
ְשׁ ֶטעלְ ט עֶ ר ִאים אוּנְ ֶטער ַא נִ ָסיוֹן
פוּן כַּ עַ ס ,אוּן אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ערעגְ ט,
וערט גֶ ֶ
דוּר ,עֶ ר וֶ ְ
פַ אלְ ט ַא ְ
ארלִ ְירט עֶ ר זַ יין גֶ עלְ ט.
פַ ְ

ימן א(
תּוֹרה ,נָ שׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

ֶדער
וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר,
יְ בָ ֶרכְ  ה'
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ִדיר
ֵאייבֶּ ְ
יטן .זָ אגְ ט ֶדער
בֶּ ענְ ְט ְשׁן אוּן ָאפְּ ִה ְ
ימן ה(:
ֶמ ְד ָרשׁ )בַּ ִמ ְדבָּ ר ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה י"אִ ,ס ָ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל
יְ בָ ֶרכְ  ה'ֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ִדיר בֶּ ענְ ְט ְשׁן ִמיט גֶ עלְ ט) ,בַּ ִמ ְדבָּ ר
ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה יבִ ,ס ָימן ג( .וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר ,אוּן
יטן פוּן ַמזִ ִיקין.
ָאפְּ ִה ְ
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ִחיזוּק ,וַ וייל זֵ יי זֶ ענֶ ען ַאזוֹי נָ אנְ ט צוּ
ַאזַ א ֵהיילִ יגֶ ע פְּ לַ אץ ,צוּ ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ערפַ אר זֶ ענֶ ען זֵ יי זֵ ייעֶ ר
ִמ ְשׁכָּ ןֶ ,ד ְ
ארפְ ן ַאז דוּ
צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן זֵ יי ַד ְ
זָ אלְ ְסט זֵ יי ְמ ַחזֵ ק זַ יין.
ָאבֶּ ער ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט אוֹי נָ שֹא
ֶאת רֹאשׁ ְּבנֵ י גֵ ְרשׁוֹן גַ ם ֵהם,
ִדי בְּ נֵ י גֵ ְרשׁוֹן זֵ יי זֶ ענֶ ען אוֹי נָ אנְ ט
ארף ֶמען אוֹי
צוּם ִמ ְשׁכָּ ן ,אוּן זֵ יי ַד ְ
אוֹיפְ ֵהייבְּ ן אוּן ְמ ַחזֵ ק זַ יין ,לְ בֵ ית
ויסן
ֲאב ָֹתם לְ ִמ ְשׁפְּ ח ָֹתם ,זֵ יי זָ אלְ ן וִ ְ
ערע ָחשׁוּבֶ 'ע ִמ ְשׁפָּ ָחה זֵ יי
ואס ֶ
פוּן וָ ֶ
אמען ,אוּן זֵ יי זָ אלְ ן זִ י זֵ ייעֶ ר
ְשׁ ַט ֶ
וערן צוּפַ אלְ ן
ישׁט וֶ ְ
אר ְקן ,אוּן נִ ְ
ְשׁ ַט ְ
אוּן צוּבְּ ָראכְ ן פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס
וִ ויל זֵ יי צוּבְּ ֶרעכְ ן ,נָ אר זֵ יי זָ אלְ ן
עדענְ ְקן ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב
גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
ימן א(
תּוֹרה ,נָ שׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

ֶדער
וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר,
יְ בָ ֶרכְ  ה'
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ִדיר
ֵאייבֶּ ְ
יטן .זָ אגְ ט ֶדער
בֶּ ענְ ְט ְשׁן אוּן ָאפְּ ִה ְ
ימן ה(:
ֶמ ְד ָרשׁ )בַּ ִמ ְדבָּ ר ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה י"אִ ,ס ָ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל
יְ בָ ֶרכְ  ה'ֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ִדיר בֶּ ענְ ְט ְשׁן ִמיט גֶ עלְ ט) ,בַּ ִמ ְדבָּ ר
ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה יבִ ,ס ָימן ג( .וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר ,אוּן
יטן פוּן ַמזִ ִיקין.
ָאפְּ ִה ְ

פר˘˙ נ˘‡

וַ וייל ִמיט ֶדעם וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
אשׁאפְ ט
ערעגְ ט בַּ ַ
וערט גֶ ֶ
וֶ ְ
עֶ ר ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמזִ ִיקים ,וָ ואס זֵ יי

˜ח

פר˘˙ נ˘‡

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"ח( :בֶּ ֱא ֶמת וָ ואלְ ט
ארפְ ט ָהאבְּ ן גֶ עלְ ט,
עד ְ
עדער ִאיד גֶ ַ
יֶ ֶ
נָ אר עֶ ס ִאיז ָדא ֵאיין ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמ ָדה
עמט ַאוֶ ועק ִדי גֶ עלְ ט
וָ ואס ָדאס נֶ ְ
פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר
וערן פוּן ִדי ִמ ָדה,
ְשׁוֶ וער פָּ טוּר צוּ וֶ ְ
דוּר
וייסט ַאז ְ
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען וֵ ְ
ארלִ ְירן גֶ עלְ ט,
ֶדעם וֶ ועט ֶמען פַ ְ
ישׁט
ֶקען ֶמען זִ יָ אבֶּ ער נָ אַ אלְ ץ נִ ְ
ִמ ְתגַ בֵּ ר זַ יין ֶדערוֹיף.
אוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמ ָדה ִאיז "כַּ עַ ס",
קוּמען
וַ וייל כַּ עַ ס אוּן גֶ עלְ ט ֶ
פוּנֶ עם זֶ עלְ בְּ ן פְּ לַ אץ ,אוּן וֶ וען ֶמען
וערט ִאין כַּ עַ סֶ ,מען ֶרעגְ ט זִ י
וֶ ְ
ארלִ ְירט ֶמען ִדי
דוּרֶ דעם פַ ְ
אוֹיףְ ,
עהט
גֶ עלְ ט ,וֶ וען ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע זֶ ְ
קוּמען
עצט ַא ָראפְּ ֶ
ארף יֶ ְ
ַאז עֶ ס ַד ְ
ַה ְשׁפָּ עוֹת פוּן גֶ עלְ ט פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
ְשׁ ֶטעלְ ט עֶ ר ִאים אוּנְ ֶטער ַא נִ ָסיוֹן
פוּן כַּ עַ ס ,אוּן אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ערעגְ ט,
וערט גֶ ֶ
דוּר ,עֶ ר וֶ ְ
פַ אלְ ט ַא ְ
ארלִ ְירט עֶ ר זַ יין גֶ עלְ ט.
פַ ְ
וַ וייל ִמיט ֶדעם וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
אשׁאפְ ט
ערעגְ ט בַּ ַ
וערט גֶ ֶ
וֶ ְ
עֶ ר ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמזִ ִיקים ,וָ ואס זֵ יי
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˜ח

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"ח( :בֶּ ֱא ֶמת וָ ואלְ ט
ארפְ ט ָהאבְּ ן גֶ עלְ ט,
עד ְ
עדער ִאיד גֶ ַ
יֶ ֶ
נָ אר עֶ ס ִאיז ָדא ֵאיין ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמ ָדה
עמט ַאוֶ ועק ִדי גֶ עלְ ט
וָ ואס ָדאס נֶ ְ
פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר
וערן פוּן ִדי ִמ ָדה,
ְשׁוֶ וער פָּ טוּר צוּ וֶ ְ
דוּר
וייסט ַאז ְ
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען וֵ ְ
ארלִ ְירן גֶ עלְ ט,
ֶדעם וֶ ועט ֶמען פַ ְ
ישׁט
ֶקען ֶמען זִ יָ אבֶּ ער נָ אַ אלְ ץ נִ ְ
ִמ ְתגַ בֵּ ר זַ יין ֶדערוֹיף.

ִחיזוּק ,וַ וייל זֵ יי זֶ ענֶ ען ַאזוֹי נָ אנְ ט צוּ
ַאזַ א ֵהיילִ יגֶ ע פְּ לַ אץ ,צוּ ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ערפַ אר זֶ ענֶ ען זֵ יי זֵ ייעֶ ר
ִמ ְשׁכָּ ןֶ ,ד ְ
ארפְ ן ַאז דוּ
צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן זֵ יי ַד ְ
זָ אלְ ְסט זֵ יי ְמ ַחזֵ ק זַ יין.
ָאבֶּ ער ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט אוֹי נָ שֹא
ֶאת רֹאשׁ ְּבנֵ י גֵ ְרשׁוֹן גַ ם ֵהם,
ִדי בְּ נֵ י גֵ ְרשׁוֹן זֵ יי זֶ ענֶ ען אוֹי נָ אנְ ט
ארף ֶמען אוֹי
צוּם ִמ ְשׁכָּ ן ,אוּן זֵ יי ַד ְ
אוֹיפְ ֵהייבְּ ן אוּן ְמ ַחזֵ ק זַ יין ,לְ בֵ ית
ויסן
ֲאב ָֹתם לְ ִמ ְשׁפְּ ח ָֹתם ,זֵ יי זָ אלְ ן וִ ְ
ערע ָחשׁוּבֶ 'ע ִמ ְשׁפָּ ָחה זֵ יי
ואס ֶ
פוּן וָ ֶ
אמען ,אוּן זֵ יי זָ אלְ ן זִ י זֵ ייעֶ ר
ְשׁ ַט ֶ
וערן צוּפַ אלְ ן
ישׁט וֶ ְ
אר ְקן ,אוּן נִ ְ
ְשׁ ַט ְ
אוּן צוּבְּ ָראכְ ן פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס
וִ ויל זֵ יי צוּבְּ ֶרעכְ ן ,נָ אר זֵ יי זָ אלְ ן
עדענְ ְקן ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב
גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
בַּ יים ֵאייבֶּ ְ

אוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמ ָדה ִאיז "כַּ עַ ס",
קוּמען
וַ וייל כַּ עַ ס אוּן גֶ עלְ ט ֶ
פוּנֶ עם זֶ עלְ בְּ ן פְּ לַ אץ ,אוּן וֶ וען ֶמען
וערט ִאין כַּ עַ סֶ ,מען ֶרעגְ ט זִ י
וֶ ְ
ארלִ ְירט ֶמען ִדי
דוּרֶ דעם פַ ְ
אוֹיףְ ,
עהט
גֶ עלְ ט ,וֶ וען ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע זֶ ְ
קוּמען
עצט ַא ָראפְּ ֶ
ארף יֶ ְ
ַאז עֶ ס ַד ְ
ַה ְשׁפָּ עוֹת פוּן גֶ עלְ ט פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
ְשׁ ֶטעלְ ט עֶ ר ִאים אוּנְ ֶטער ַא נִ ָסיוֹן
פוּן כַּ עַ ס ,אוּן אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ערעגְ ט,
וערט גֶ ֶ
דוּר ,עֶ ר וֶ ְ
פַ אלְ ט ַא ְ
ארלִ ְירט עֶ ר זַ יין גֶ עלְ ט.
פַ ְ

ימן א(
תּוֹרה ,נָ שׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

ֶדער
וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר,
יְ בָ ֶרכְ  ה'
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ִדיר
ֵאייבֶּ ְ
יטן .זָ אגְ ט ֶדער
בֶּ ענְ ְט ְשׁן אוּן ָאפְּ ִה ְ
ימן ה(:
ֶמ ְד ָרשׁ )בַּ ִמ ְדבָּ ר ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה י"אִ ,ס ָ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל
יְ בָ ֶרכְ  ה'ֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ִדיר בֶּ ענְ ְט ְשׁן ִמיט גֶ עלְ ט) ,בַּ ִמ ְדבָּ ר
ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה יבִ ,ס ָימן ג( .וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר ,אוּן
יטן פוּן ַמזִ ִיקין.
ָאפְּ ִה ְ
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ִחיזוּק ,וַ וייל זֵ יי זֶ ענֶ ען ַאזוֹי נָ אנְ ט צוּ
ַאזַ א ֵהיילִ יגֶ ע פְּ לַ אץ ,צוּ ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ערפַ אר זֶ ענֶ ען זֵ יי זֵ ייעֶ ר
ִמ ְשׁכָּ ןֶ ,ד ְ
ארפְ ן ַאז דוּ
צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן זֵ יי ַד ְ
זָ אלְ ְסט זֵ יי ְמ ַחזֵ ק זַ יין.
ָאבֶּ ער ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט אוֹי נָ שֹא
ֶאת רֹאשׁ ְּבנֵ י גֵ ְרשׁוֹן גַ ם ֵהם,
ִדי בְּ נֵ י גֵ ְרשׁוֹן זֵ יי זֶ ענֶ ען אוֹי נָ אנְ ט
ארף ֶמען אוֹי
צוּם ִמ ְשׁכָּ ן ,אוּן זֵ יי ַד ְ
אוֹיפְ ֵהייבְּ ן אוּן ְמ ַחזֵ ק זַ יין ,לְ בֵ ית
ויסן
ֲאב ָֹתם לְ ִמ ְשׁפְּ ח ָֹתם ,זֵ יי זָ אלְ ן וִ ְ
ערע ָחשׁוּבֶ 'ע ִמ ְשׁפָּ ָחה זֵ יי
ואס ֶ
פוּן וָ ֶ
אמען ,אוּן זֵ יי זָ אלְ ן זִ י זֵ ייעֶ ר
ְשׁ ַט ֶ
וערן צוּפַ אלְ ן
ישׁט וֶ ְ
אר ְקן ,אוּן נִ ְ
ְשׁ ַט ְ
אוּן צוּבְּ ָראכְ ן פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס
וִ ויל זֵ יי צוּבְּ ֶרעכְ ן ,נָ אר זֵ יי זָ אלְ ן
עדענְ ְקן ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב
גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן.
בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
ימן א(
תּוֹרה ,נָ שׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

ֶדער
וְ יִ ׁ ְש ְמ ֶר,
יְ בָ ֶרכְ  ה'
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ִדיר
ֵאייבֶּ ְ
יטן .זָ אגְ ט ֶדער
בֶּ ענְ ְט ְשׁן אוּן ָאפְּ ִה ְ
ימן ה(:
ֶמ ְד ָרשׁ )בַּ ִמ ְדבָּ ר ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה י"אִ ,ס ָ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל
יְ בָ ֶרכְ  ה'ֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ִדיר בֶּ ענְ ְט ְשׁן ִמיט גֶ עלְ ט) ,בַּ ִמ ְדבָּ ר
ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה יבִ ,ס ָימן ג( .וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר ,אוּן
יטן פוּן ַמזִ ִיקין.
ָאפְּ ִה ְ

פר˘˙ נ˘‡

וַ וייל ִמיט ֶדעם וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
אשׁאפְ ט
ערעגְ ט בַּ ַ
וערט גֶ ֶ
וֶ ְ
עֶ ר ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמזִ ִיקים ,וָ ואס זֵ יי

˜ח

פר˘˙ נ˘‡

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"ח( :בֶּ ֱא ֶמת וָ ואלְ ט
ארפְ ט ָהאבְּ ן גֶ עלְ ט,
עד ְ
עדער ִאיד גֶ ַ
יֶ ֶ
נָ אר עֶ ס ִאיז ָדא ֵאיין ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמ ָדה
עמט ַאוֶ ועק ִדי גֶ עלְ ט
וָ ואס ָדאס נֶ ְ
פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר
וערן פוּן ִדי ִמ ָדה,
ְשׁוֶ וער פָּ טוּר צוּ וֶ ְ
דוּר
וייסט ַאז ְ
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען וֵ ְ
ארלִ ְירן גֶ עלְ ט,
ֶדעם וֶ ועט ֶמען פַ ְ
ישׁט
ֶקען ֶמען זִ יָ אבֶּ ער נָ אַ אלְ ץ נִ ְ
ִמ ְתגַ בֵּ ר זַ יין ֶדערוֹיף.
אוּן ִדי ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמ ָדה ִאיז "כַּ עַ ס",
קוּמען
וַ וייל כַּ עַ ס אוּן גֶ עלְ ט ֶ
פוּנֶ עם זֶ עלְ בְּ ן פְּ לַ אץ ,אוּן וֶ וען ֶמען
וערט ִאין כַּ עַ סֶ ,מען ֶרעגְ ט זִ י
וֶ ְ
ארלִ ְירט ֶמען ִדי
דוּרֶ דעם פַ ְ
אוֹיףְ ,
עהט
גֶ עלְ ט ,וֶ וען ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע זֶ ְ
קוּמען
עצט ַא ָראפְּ ֶ
ארף יֶ ְ
ַאז עֶ ס ַד ְ
ַה ְשׁפָּ עוֹת פוּן גֶ עלְ ט פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
ְשׁ ֶטעלְ ט עֶ ר ִאים אוּנְ ֶטער ַא נִ ָסיוֹן
פוּן כַּ עַ ס ,אוּן אוֹיבּ ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ערעגְ ט,
וערט גֶ ֶ
דוּר ,עֶ ר וֶ ְ
פַ אלְ ט ַא ְ
ארלִ ְירט עֶ ר זַ יין גֶ עלְ ט.
פַ ְ
וַ וייל ִמיט ֶדעם וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
אשׁאפְ ט
ערעגְ ט בַּ ַ
וערט גֶ ֶ
וֶ ְ
עֶ ר ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַמזִ ִיקים ,וָ ואס זֵ יי
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˜ט

פר˘˙ נ˘‡

ער ְשׁ ֶטער
ִמן ַה ַמּזִּ ִיקיןֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
יטן פוּן ִדי ַמזִ ִיקים
זָ אל ִדיר ָאפְּ ִה ְ
אשׁאפְ ן פוּן כַּ עַ סַ ,אז
וערן בַּ ַ
וָ ואס וֶ ְ
ישׁט אוֹיפְ ֶרעגְ ןַ ,אזוֹי
ֶמען זָ אל זִ י נִ ְ
וֶ ועט ֶמען ָהאבְּ ן ַא ַסא גֶ עלְ ט.

אדן
זֶ ענֶ ען ִאים ְמ ַצעֵ ר אוּן ַמאכְ ן ָשׁ ְ
זַ יין גֶ עלְ ט.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,יְ בָ ֶרכְ  ה'
ער ְשׁ ֶטער
בְּ ָממוֹןֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט ִדיר בֶּ ענְ ְט ְשׁן ִמיט גֶ עלְ ט,
ָאבֶּ ער עֶ ס פֶ עלְ ט נָ א אוֹיס וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר

ימן ג(
תּוֹרה נָ שׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

לו ¿˙ ָך
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ ּב ֲַ ‰ﬠ …
וַ ַּיעַ שׂ ֵּכן ַא ֲהרֹן .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י:
לְ ַהגִ יד ְשׁבָ חוֹ ֶשׁל ַא ֲהרֹן ֶשׁא
קוּמט לוֹיבְּ ן ַא ֲהרֹןַ ,אז
ִשׁינָ הָ ,דאס ְ
ישׁט ְמ ַשׁנֶ ה גֶ עוֶ וען.
עֶ ר ָהאט נִ ְ
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אדן
זֶ ענֶ ען ִאים ְמ ַצעֵ ר אוּן ַמאכְ ן ָשׁ ְ
זַ יין גֶ עלְ ט.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,יְ בָ ֶרכְ  ה'
ער ְשׁ ֶטער
בְּ ָממוֹןֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט ִדיר בֶּ ענְ ְט ְשׁן ִמיט גֶ עלְ ט,
ָאבֶּ ער עֶ ס פֶ עלְ ט נָ א אוֹיס וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר
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ער ְשׁ ֶטער
ִמן ַה ַמּזִּ ִיקיןֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
יטן פוּן ִדי ַמזִ ִיקים
זָ אל ִדיר ָאפְּ ִה ְ
אשׁאפְ ן פוּן כַּ עַ סַ ,אז
וערן בַּ ַ
וָ ואס וֶ ְ
ישׁט אוֹיפְ ֶרעגְ ןַ ,אזוֹי
ֶמען זָ אל זִ י נִ ְ
וֶ ועט ֶמען ָהאבְּ ן ַא ַסא גֶ עלְ ט.
ימן ג(
תּוֹרה נָ שׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

לו ¿˙ ָך
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ ּב ֲַ ‰ﬠ …
וַ ַּיעַ שׂ ֵּכן ַא ֲהרֹן .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י:
לְ ַהגִ יד ְשׁבָ חוֹ ֶשׁל ַא ֲהרֹן ֶשׁא
קוּמט לוֹיבְּ ן ַא ֲהרֹןַ ,אז
ִשׁינָ הָ ,דאס ְ
ישׁט ְמ ַשׁנֶ ה גֶ עוֶ וען.
עֶ ר ָהאט נִ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ס"ח(ַ :אן ֱא ֶמ ֶת'ע ַצ ִדיק
ִאיז ֵסיי אוּנְ ְטן אוּן ֵסיי אוֹיבְ ןָ ,דאס
יטן
ֵמיינְ ט ַאז ֲאפִ ילוּ עֶ ר לֶ עבְּ ט ִמ ְ
עקלֶ עבְּ ט
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ִאיז צוּגֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער פוּן ִדי
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערע זַ ייט ִאיז עֶ ר אוֹי אוּנְ ְטן,
ַאנְ ֶד ֶ
עֶ ר לָ אזְ ט זִ יַ א ָראפּ צוּ ֶמענְ ְט ְשׁן ,עֶ ר
ארבְּ ֶרענְ גְ ט
ְשׁמוּעֶ ְסט ִמיט זֵ יי ,עֶ ר פַ ְ
ִמיט זֵ יי ,אוּן ַאזוֹי ִאיז עֶ ר זֵ יי אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
ְמ ַק ֵרב צוּם ֵאייבֶּ ְ

ער ְשׁ ֶטער
ִמן ַה ַמּזִּ ִיקיןֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
יטן פוּן ִדי ַמזִ ִיקים
זָ אל ִדיר ָאפְּ ִה ְ
אשׁאפְ ן פוּן כַּ עַ סַ ,אז
וערן בַּ ַ
וָ ואס וֶ ְ
ישׁט אוֹיפְ ֶרעגְ ןַ ,אזוֹי
ֶמען זָ אל זִ י נִ ְ
וֶ ועט ֶמען ָהאבְּ ן ַא ַסא גֶ עלְ ט.

אדן
זֶ ענֶ ען ִאים ְמ ַצעֵ ר אוּן ַמאכְ ן ָשׁ ְ
זַ יין גֶ עלְ ט.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,יְ בָ ֶרכְ  ה'
ער ְשׁ ֶטער
בְּ ָממוֹןֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט ִדיר בֶּ ענְ ְט ְשׁן ִמיט גֶ עלְ ט,
ָאבֶּ ער עֶ ס פֶ עלְ ט נָ א אוֹיס וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר

ימן ג(
תּוֹרה נָ שׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

לו ¿˙ ָך
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ ּב ֲַ ‰ﬠ …

ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ,פוּן
ֵאיין זַ ייט ִאיז עֶ ר גֶ עוֶ וען
זֵ ייעֶ ר ֵהיילִ יג ,עֶ ר ִאיז ַא ַריין לִ פְ נַ י
וְ לִ פְ נִ ים ִאין ָק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁיםָ ,אבֶּ ער
ערע זַ ייט ָהאט עֶ ר זִ י
פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ַא ָראפְּ גֶ עלָ אזְ ט צוּ ֶמענְ ְט ְשׁן ,עֶ ר ָהאט
וישׁן ִא ְידן.
עמאכְ ט ָשׁלוֹם בַּ יִ ת ְצוִ ְ
גֶ ַ
ער ֵציילְ ן ָ)אבוֹת ְד ַרבִּ י
וִ וי ִדי ַחזַ "ל ֶד ְ
נָ ָתן ,פֵּ ֶרק י"ב( :וֶ וען ְצוֵ ויי ֶמענְ ְט ְשׁן
צוּק ִריגְ טִ ,איז ַא ֲהרֹן
זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען ְ
גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ֵאיינֶ עם אוּן ִאים
עצט
וייסט ִאי קוּם יֶ ְ
גֶ עזָ אגְ ט :דוּ וֵ ְ
ייסט ִאים ָדאס
פוּן ַדיין ַחבֶ ר ,עֶ ס ַר ְ
עט ֶשׁעפֶּ עט,
ארץ ַאז עֶ ר ָהאט ִדיר גֶ ְ
ַה ְ
עֶ ר זָ אגְ ט :וֵ ויי ִאיז ִמירַ ,אז ִאיָ האבּ
עט ֶשׁעפֶּ עט ַמיין ַחבֶ ר ,וִ וי ַאזוֹי ֶקען
גֶ ְ
עטן? ַאזוֹי ָהאט
ערבֶּ ְ
ִאיִ אים ִאיבֶּ ְ
עדט צוּ ֵאיינֶ עם ,בִּ יז עֶ ר
ער ְ
ַא ֲהרֹן גֶ ֶ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ס"ח(ַ :אן ֱא ֶמ ֶת'ע ַצ ִדיק
ִאיז ֵסיי אוּנְ ְטן אוּן ֵסיי אוֹיבְ ןָ ,דאס
יטן
ֵמיינְ ט ַאז ֲאפִ ילוּ עֶ ר לֶ עבְּ ט ִמ ְ
עקלֶ עבְּ ט
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ִאיז צוּגֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער פוּן ִדי
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערע זַ ייט ִאיז עֶ ר אוֹי אוּנְ ְטן,
ַאנְ ֶד ֶ
עֶ ר לָ אזְ ט זִ יַ א ָראפּ צוּ ֶמענְ ְט ְשׁן ,עֶ ר
ארבְּ ֶרענְ גְ ט
ְשׁמוּעֶ ְסט ִמיט זֵ יי ,עֶ ר פַ ְ
ִמיט זֵ יי ,אוּן ַאזוֹי ִאיז עֶ ר זֵ יי אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
ְמ ַק ֵרב צוּם ֵאייבֶּ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰
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ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ,פוּן
ֵאיין זַ ייט ִאיז עֶ ר גֶ עוֶ וען
זֵ ייעֶ ר ֵהיילִ יג ,עֶ ר ִאיז ַא ַריין לִ פְ נַ י
וְ לִ פְ נִ ים ִאין ָק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁיםָ ,אבֶּ ער
ערע זַ ייט ָהאט עֶ ר זִ י
פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ַא ָראפְּ גֶ עלָ אזְ ט צוּ ֶמענְ ְט ְשׁן ,עֶ ר ָהאט
וישׁן ִא ְידן.
עמאכְ ט ָשׁלוֹם בַּ יִ ת ְצוִ ְ
גֶ ַ
ער ֵציילְ ן ָ)אבוֹת ְד ַרבִּ י
וִ וי ִדי ַחזַ "ל ֶד ְ
נָ ָתן ,פֵּ ֶרק י"ב( :וֶ וען ְצוֵ ויי ֶמענְ ְט ְשׁן
צוּק ִריגְ טִ ,איז ַא ֲהרֹן
זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען ְ
גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ֵאיינֶ עם אוּן ִאים
עצט
וייסט ִאי קוּם יֶ ְ
גֶ עזָ אגְ ט :דוּ וֵ ְ
ייסט ִאים ָדאס
פוּן ַדיין ַחבֶ ר ,עֶ ס ַר ְ
עט ֶשׁעפֶּ עט,
ארץ ַאז עֶ ר ָהאט ִדיר גֶ ְ
ַה ְ
עֶ ר זָ אגְ ט :וֵ ויי ִאיז ִמירַ ,אז ִאיָ האבּ
עט ֶשׁעפֶּ עט ַמיין ַחבֶ ר ,וִ וי ַאזוֹי ֶקען
גֶ ְ
עטן? ַאזוֹי ָהאט
ערבֶּ ְ
ִאיִ אים ִאיבֶּ ְ
עדט צוּ ֵאיינֶ עם ,בִּ יז עֶ ר
ער ְ
ַא ֲהרֹן גֶ ֶ

ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ,פוּן
ֵאיין זַ ייט ִאיז עֶ ר גֶ עוֶ וען
זֵ ייעֶ ר ֵהיילִ יג ,עֶ ר ִאיז ַא ַריין לִ פְ נַ י
וְ לִ פְ נִ ים ִאין ָק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁיםָ ,אבֶּ ער
ערע זַ ייט ָהאט עֶ ר זִ י
פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ַא ָראפְּ גֶ עלָ אזְ ט צוּ ֶמענְ ְט ְשׁן ,עֶ ר ָהאט
וישׁן ִא ְידן.
עמאכְ ט ָשׁלוֹם בַּ יִ ת ְצוִ ְ
גֶ ַ
ער ֵציילְ ן ָ)אבוֹת ְד ַרבִּ י
וִ וי ִדי ַחזַ "ל ֶד ְ
נָ ָתן ,פֵּ ֶרק י"ב( :וֶ וען ְצוֵ ויי ֶמענְ ְט ְשׁן
צוּק ִריגְ טִ ,איז ַא ֲהרֹן
זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען ְ
גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ֵאיינֶ עם אוּן ִאים
עצט
וייסט ִאי קוּם יֶ ְ
גֶ עזָ אגְ ט :דוּ וֵ ְ
ייסט ִאים ָדאס
פוּן ַדיין ַחבֶ ר ,עֶ ס ַר ְ
עט ֶשׁעפֶּ עט,
ארץ ַאז עֶ ר ָהאט ִדיר גֶ ְ
ַה ְ
עֶ ר זָ אגְ ט :וֵ ויי ִאיז ִמירַ ,אז ִאיָ האבּ
עט ֶשׁעפֶּ עט ַמיין ַחבֶ ר ,וִ וי ַאזוֹי ֶקען
גֶ ְ
עטן? ַאזוֹי ָהאט
ערבֶּ ְ
ִאיִ אים ִאיבֶּ ְ
עדט צוּ ֵאיינֶ עם ,בִּ יז עֶ ר
ער ְ
ַא ֲהרֹן גֶ ֶ

וַ ַּיעַ שׂ ֵּכן ַא ֲהרֹן .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י:
לְ ַהגִ יד ְשׁבָ חוֹ ֶשׁל ַא ֲהרֹן ֶשׁא
קוּמט לוֹיבְּ ן ַא ֲהרֹןַ ,אז
ִשׁינָ הָ ,דאס ְ
ישׁט ְמ ַשׁנֶ ה גֶ עוֶ וען.
עֶ ר ָהאט נִ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ס"ח(ַ :אן ֱא ֶמ ֶת'ע ַצ ִדיק
ִאיז ֵסיי אוּנְ ְטן אוּן ֵסיי אוֹיבְ ןָ ,דאס
יטן
ֵמיינְ ט ַאז ֲאפִ ילוּ עֶ ר לֶ עבְּ ט ִמ ְ
עקלֶ עבְּ ט
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ִאיז צוּגֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער פוּן ִדי
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערע זַ ייט ִאיז עֶ ר אוֹי אוּנְ ְטן,
ַאנְ ֶד ֶ
עֶ ר לָ אזְ ט זִ יַ א ָראפּ צוּ ֶמענְ ְט ְשׁן ,עֶ ר
ארבְּ ֶרענְ גְ ט
ְשׁמוּעֶ ְסט ִמיט זֵ יי ,עֶ ר פַ ְ
ִמיט זֵ יי ,אוּן ַאזוֹי ִאיז עֶ ר זֵ יי אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
ְמ ַק ֵרב צוּם ֵאייבֶּ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

אדן
זֶ ענֶ ען ִאים ְמ ַצעֵ ר אוּן ַמאכְ ן ָשׁ ְ
זַ יין גֶ עלְ ט.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,יְ בָ ֶרכְ  ה'
ער ְשׁ ֶטער
בְּ ָממוֹןֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט ִדיר בֶּ ענְ ְט ְשׁן ִמיט גֶ עלְ ט,
ָאבֶּ ער עֶ ס פֶ עלְ ט נָ א אוֹיס וְ יִ ְשׁ ְמ ֶר
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ער ְשׁ ֶטער
ִמן ַה ַמּזִּ ִיקיןֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
יטן פוּן ִדי ַמזִ ִיקים
זָ אל ִדיר ָאפְּ ִה ְ
אשׁאפְ ן פוּן כַּ עַ סַ ,אז
וערן בַּ ַ
וָ ואס וֶ ְ
ישׁט אוֹיפְ ֶרעגְ ןַ ,אזוֹי
ֶמען זָ אל זִ י נִ ְ
וֶ ועט ֶמען ָהאבְּ ן ַא ַסא גֶ עלְ ט.
ימן ג(
תּוֹרה נָ שׂא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

לו ¿˙ ָך
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ ּב ֲַ ‰ﬠ …
וַ ַּיעַ שׂ ֵּכן ַא ֲהרֹן .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י:
לְ ַהגִ יד ְשׁבָ חוֹ ֶשׁל ַא ֲהרֹן ֶשׁא
קוּמט לוֹיבְּ ן ַא ֲהרֹןַ ,אז
ִשׁינָ הָ ,דאס ְ
ישׁט ְמ ַשׁנֶ ה גֶ עוֶ וען.
עֶ ר ָהאט נִ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ס"ח(ַ :אן ֱא ֶמ ֶת'ע ַצ ִדיק
ִאיז ֵסיי אוּנְ ְטן אוּן ֵסיי אוֹיבְ ןָ ,דאס
יטן
ֵמיינְ ט ַאז ֲאפִ ילוּ עֶ ר לֶ עבְּ ט ִמ ְ
עקלֶ עבְּ ט
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ִאיז צוּגֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער פוּן ִדי
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ערע זַ ייט ִאיז עֶ ר אוֹי אוּנְ ְטן,
ַאנְ ֶד ֶ
עֶ ר לָ אזְ ט זִ יַ א ָראפּ צוּ ֶמענְ ְט ְשׁן ,עֶ ר
ארבְּ ֶרענְ גְ ט
ְשׁמוּעֶ ְסט ִמיט זֵ יי ,עֶ ר פַ ְ
ִמיט זֵ יי ,אוּן ַאזוֹי ִאיז עֶ ר זֵ יי אוֹי
ער ְשׁ ְטן.
ְמ ַק ֵרב צוּם ֵאייבֶּ ְ

ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא ֲהרֹן ַהכּ ֵֹהן ,פוּן
ֵאיין זַ ייט ִאיז עֶ ר גֶ עוֶ וען
זֵ ייעֶ ר ֵהיילִ יג ,עֶ ר ִאיז ַא ַריין לִ פְ נַ י
וְ לִ פְ נִ ים ִאין ָק ְד ֵשׁי ָק ָד ִשׁיםָ ,אבֶּ ער
ערע זַ ייט ָהאט עֶ ר זִ י
פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ַא ָראפְּ גֶ עלָ אזְ ט צוּ ֶמענְ ְט ְשׁן ,עֶ ר ָהאט
וישׁן ִא ְידן.
עמאכְ ט ָשׁלוֹם בַּ יִ ת ְצוִ ְ
גֶ ַ
ער ֵציילְ ן ָ)אבוֹת ְד ַרבִּ י
וִ וי ִדי ַחזַ "ל ֶד ְ
נָ ָתן ,פֵּ ֶרק י"ב( :וֶ וען ְצוֵ ויי ֶמענְ ְט ְשׁן
צוּק ִריגְ טִ ,איז ַא ֲהרֹן
זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען ְ
גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ֵאיינֶ עם אוּן ִאים
עצט
וייסט ִאי קוּם יֶ ְ
גֶ עזָ אגְ ט :דוּ וֵ ְ
ייסט ִאים ָדאס
פוּן ַדיין ַחבֶ ר ,עֶ ס ַר ְ
עט ֶשׁעפֶּ עט,
ארץ ַאז עֶ ר ָהאט ִדיר גֶ ְ
ַה ְ
עֶ ר זָ אגְ ט :וֵ ויי ִאיז ִמירַ ,אז ִאיָ האבּ
עט ֶשׁעפֶּ עט ַמיין ַחבֶ ר ,וִ וי ַאזוֹי ֶקען
גֶ ְ
עטן? ַאזוֹי ָהאט
ערבֶּ ְ
ִאיִ אים ִאיבֶּ ְ
עדט צוּ ֵאיינֶ עם ,בִּ יז עֶ ר
ער ְ
ַא ֲהרֹן גֶ ֶ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜י

עהן ַאז זַ יין ַחבֶ ר
אקע ַאיינְ גֶ עזֶ ְ
ָהאט ַט ֶ
ת'דיג
ָהאט ֲח ָר ָטה ,אוּן וִ ויל ִאים ֱא ֶמ ִ
עטן.
ערבֶּ ְ
ִאיבֶּ ְ
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מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
נָ אַ א פְּ ַשׁט זָ אגְ ט
יט"א ,לוֹיט וִ וי ֶדער
ְשׁלִ ָ
ער ֵציילְ ט
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ֶד ְ
ֲ
יקוּטי
)לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן קט"ו(:
אר ְקן צוּ
עֶ ר פְ לֶ עגְ ט זִ י זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן ,זַ יין ֵס ֶדר
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ִאיז גֶ עוֶ ועןַ ,אז וֶ וען עֶ ר ָהאט זִ י
עקלִ יבְּ ן ַא וֶ ועג צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
אוֹיסגֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטןִ ,איז עֶ ר ָאנְ גֶ עגַ אנְ גֶ ען
ֵאייבֶּ ְ
אר ֵקייט
ִמיט ֶדעם וֶ ועג ִמיט ַא ְשׁ ַט ְ
פַ אר ַא ְשׁ ִטיק ַצייט ,אוּן ִאין ִדי ַצייט
ארפִ ְירן
ישׁט גֶ עלָ אזְ ט פַ ְ
ָהאט עֶ ר זִ י נִ ְ
ישׁטֲ ,אפִ ילוּ עֶ ס ִאיז ִאים
ארנִ ְ
פוּן גָ ְ
ישׁע ַמ ְח ָשׁבוֹתַ ,אז
עקוּמען פְ ִר ֶ
ֶ
ַא ַריינְ גֶ
טוּהןָ ,האט עֶ ר
ערשׁ ְ
ארף ַאנְ ֶד ְ
עֶ ר ַד ְ
ערצוּ,
ערט ֶד ְ
עה ְ
ישׁט צוּגֶ ֶ
זִ י בִּ כְ לַ ל נִ ְ
וייטער גֶ עגַ אנְ גֶ ען זַ יין
נָ אר עֶ ר ִאיז וַ ֶ
וֶ ועג.

ערנָ אִ איז עֶ ר גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּם
ֶד ְ
וייטן אוּן גֶ עזָ אגְ ט ִדי
ְצוֵ ְ
וייסטַ ,דיין ַחבֶ ר
זֶ עלְ בֶּ ע זַ א :דוּ וֵ ְ
עמט זִ יַ מ ָמשׁ פוּן ִדירַ ,אז עֶ ר
ֶשׁ ְ
ָהאט ִדיר ְמ ַצעֵ ר גֶ עוֶ וען ,עֶ ר ֶקען
מוֹחל זַ יין ַאז עֶ ר
ישׁט ֵ
זִ יַ מ ָמשׁ נִ ְ
עטוּהן ,עֶ ר וִ ויל ִדיר
ְ
ָהאט ִדיר וֵ ויי גֶ
עטן! ַאזוֹי
ערבֶּ ְ
ארק ִאיבֶּ ְ
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
וייטן בִּ יז
יטן ְצוֵ ְ
עדט ִמ ְ
ער ְ
ָהאט עֶ ר גֶ ֶ
ארוּהיגְ ט אוּן
ִ
יֶ ענֶ ער ָהאט זִ י אוֹי בַּ
מוֹחל גֶ עוֶ וען זַ יין ַחבֶ ר.
ֵ
וֶ וען ִדי ְצוֵ ויי ֲחבֵ ִרים ָהאבְּ ן זִ י
עט ָראפְ ן ,זֶ ענֶ ען
נָ אכְ ֶדעם גֶ ְ
זֵ יי ַארוֹיפְ גֶ עפַ אלְ ן ֵאיינֶ ער אוֹיפְ ן
עקוּשׁט.
ְ
וייטן אוּן זִ י גֶ
ְצוֵ ְ
ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי ַמעְ לָ ה פוּן
ַא ֲהרֹן" ,לְ ַהגִּ יד ְשׁבָ חוֹ ֶשׁל
ַא ֲהרֹן ֶשׁא ִשׁינָ ה" ֲאפִ ילוּ עֶ ר ִאיז
גֶ עוֶ וען ַאזוֹי ֵהיילִ יג ,אוּן ָדבוּק צוּם
ישׁט
ארנִ ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,האט עֶ ר גָ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ְמ ַשׁנֶ ה גֶ עוֶ וען בַּ יי זַ יין ַהאנְ ְדלֶ ען
ערט ,עֶ ר ָהאט
אר ֶק ְ
ִמיט ֶמענְ ְט ְשׁן ,פַ ְ
זִ יַ א ָראפְּ גֶ עלָ אזְ ט צוּ ֶמענְ ְט ְשׁן ,אוּן
זֵ יי ְמ ַק ֵרב גֶ עוֶ וען.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט "לְ ַהגִ יד ְשׁבָ חוֹ ֶשׁל
ַא ֲהרֹן ֶשׁא ִשׁינָ ה" ַא ֲהרֹן ָהאט
ויסע וֶ ועג
עקלִ יבְּ ן ַא גֶ עוִ ֶ
אוֹיסגֶ ְ
ְ
זִ י
ער ְשׁ ְטן,
ויאזוֹי צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וִ ַ
נוֹרה ,אוּן
וִ וי ַאזוֹי צוּ ִצינְ ְדן ִדי ְמ ָ
ִמיט ֶדעם ִאיז עֶ ר גֶ עגַ אנְ גֶ ען ,אוּן
ישׁט ְמ ַשׁנֶ ה גֶ עוֶ וען.
נִ ְ
ערנֶ עןַ ,אז ִמיר
קוּמט אוּנְ ז לֶ ְ
ָדאס ְ
טוּהן ,אוֹיבּ
זָ אלְ ן אוֹיַ אזוֹי ְ

ימן ב(
תִ ס ָ
תּוֹרה ְּב ַה ֲע ְ
)זֹאת ַה ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עהן ַאז זַ יין ַחבֶ ר
אקע ַאיינְ גֶ עזֶ ְ
ָהאט ַט ֶ
ת'דיג
ָהאט ֲח ָר ָטה ,אוּן וִ ויל ִאים ֱא ֶמ ִ
עטן.
ערבֶּ ְ
ִאיבֶּ ְ
ערנָ אִ איז עֶ ר גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּם
ֶד ְ
וייטן אוּן גֶ עזָ אגְ ט ִדי
ְצוֵ ְ
וייסטַ ,דיין ַחבֶ ר
זֶ עלְ בֶּ ע זַ א :דוּ וֵ ְ
עמט זִ יַ מ ָמשׁ פוּן ִדירַ ,אז עֶ ר
ֶשׁ ְ
ָהאט ִדיר ְמ ַצעֵ ר גֶ עוֶ וען ,עֶ ר ֶקען
מוֹחל זַ יין ַאז עֶ ר
ישׁט ֵ
זִ יַ מ ָמשׁ נִ ְ
עטוּהן ,עֶ ר וִ ויל ִדיר
ְ
ָהאט ִדיר וֵ ויי גֶ
עטן! ַאזוֹי
ערבֶּ ְ
ארק ִאיבֶּ ְ
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
וייטן בִּ יז
יטן ְצוֵ ְ
עדט ִמ ְ
ער ְ
ָהאט עֶ ר גֶ ֶ
ארוּהיגְ ט אוּן
ִ
יֶ ענֶ ער ָהאט זִ י אוֹי בַּ
מוֹחל גֶ עוֶ וען זַ יין ַחבֶ ר.
ֵ
וֶ וען ִדי ְצוֵ ויי ֲחבֵ ִרים ָהאבְּ ן זִ י
עט ָראפְ ן ,זֶ ענֶ ען
נָ אכְ ֶדעם גֶ ְ
זֵ יי ַארוֹיפְ גֶ עפַ אלְ ן ֵאיינֶ ער אוֹיפְ ן
עקוּשׁט.
ְ
וייטן אוּן זִ י גֶ
ְצוֵ ְ
ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי ַמעְ לָ ה פוּן
ַא ֲהרֹן" ,לְ ַהגִּ יד ְשׁבָ חוֹ ֶשׁל
ַא ֲהרֹן ֶשׁא ִשׁינָ ה" ֲאפִ ילוּ עֶ ר ִאיז
גֶ עוֶ וען ַאזוֹי ֵהיילִ יג ,אוּן ָדבוּק צוּם
ישׁט
ארנִ ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,האט עֶ ר גָ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ְמ ַשׁנֶ ה גֶ עוֶ וען בַּ יי זַ יין ַהאנְ ְדלֶ ען
ערט ,עֶ ר ָהאט
אר ֶק ְ
ִמיט ֶמענְ ְט ְשׁן ,פַ ְ
זִ יַ א ָראפְּ גֶ עלָ אזְ ט צוּ ֶמענְ ְט ְשׁן ,אוּן
זֵ יי ְמ ַק ֵרב גֶ עוֶ וען.
ימן ב(
תִ ס ָ
תּוֹרה ְּב ַה ֲע ְ
)זֹאת ַה ָ

פר˘˙ ב‰עלו˙ך

˜י

פר˘˙ ב‰עלו˙ך
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מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
נָ אַ א פְּ ַשׁט זָ אגְ ט
יט"א ,לוֹיט וִ וי ֶדער
ְשׁלִ ָ
ער ֵציילְ ט
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ֶד ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן קט"ו(:
ֲ
יקוּטי
)לִ ֵ
אר ְקן צוּ
עֶ ר פְ לֶ עגְ ט זִ י זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן ,זַ יין ֵס ֶדר
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ִאיז גֶ עוֶ ועןַ ,אז וֶ וען עֶ ר ָהאט זִ י
עקלִ יבְּ ן ַא וֶ ועג צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
אוֹיסגֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטןִ ,איז עֶ ר ָאנְ גֶ עגַ אנְ גֶ ען
ֵאייבֶּ ְ
אר ֵקייט
ִמיט ֶדעם וֶ ועג ִמיט ַא ְשׁ ַט ְ
פַ אר ַא ְשׁ ִטיק ַצייט ,אוּן ִאין ִדי ַצייט
ארפִ ְירן
ישׁט גֶ עלָ אזְ ט פַ ְ
ָהאט עֶ ר זִ י נִ ְ
ישׁטֲ ,אפִ ילוּ עֶ ס ִאיז ִאים
ארנִ ְ
פוּן גָ ְ
ישׁע ַמ ְח ָשׁבוֹתַ ,אז
עקוּמען פְ ִר ֶ
ֶ
ַא ַריינְ גֶ
טוּהןָ ,האט עֶ ר
ערשׁ ְ
ארף ַאנְ ֶד ְ
עֶ ר ַד ְ
ערצוּ,
ערט ֶד ְ
עה ְ
ישׁט צוּגֶ ֶ
זִ י בִּ כְ לַ ל נִ ְ
וייטער גֶ עגַ אנְ גֶ ען זַ יין
נָ אר עֶ ר ִאיז וַ ֶ
וֶ ועג.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט "לְ ַהגִ יד ְשׁבָ חוֹ ֶשׁל
ַא ֲהרֹן ֶשׁא ִשׁינָ ה" ַא ֲהרֹן ָהאט
ויסע וֶ ועג
עקלִ יבְּ ן ַא גֶ עוִ ֶ
אוֹיסגֶ ְ
ְ
זִ י
ער ְשׁ ְטן,
ויאזוֹי צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וִ ַ
נוֹרה ,אוּן
וִ וי ַאזוֹי צוּ ִצינְ ְדן ִדי ְמ ָ
ִמיט ֶדעם ִאיז עֶ ר גֶ עגַ אנְ גֶ ען ,אוּן
ישׁט ְמ ַשׁנֶ ה גֶ עוֶ וען.
נִ ְ
ערנֶ עןַ ,אז ִמיר
קוּמט אוּנְ ז לֶ ְ
ָדאס ְ
טוּהן ,אוֹיבּ
זָ אלְ ן אוֹיַ אזוֹי ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜י

עהן ַאז זַ יין ַחבֶ ר
אקע ַאיינְ גֶ עזֶ ְ
ָהאט ַט ֶ
ת'דיג
ָהאט ֲח ָר ָטה ,אוּן וִ ויל ִאים ֱא ֶמ ִ
עטן.
ערבֶּ ְ
ִאיבֶּ ְ
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מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
נָ אַ א פְּ ַשׁט זָ אגְ ט
יט"א ,לוֹיט וִ וי ֶדער
ְשׁלִ ָ
ער ֵציילְ ט
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ֶד ְ
ֲ
יקוּטי
)לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן קט"ו(:
אר ְקן צוּ
עֶ ר פְ לֶ עגְ ט זִ י זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן ,זַ יין ֵס ֶדר
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ִאיז גֶ עוֶ ועןַ ,אז וֶ וען עֶ ר ָהאט זִ י
עקלִ יבְּ ן ַא וֶ ועג צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
אוֹיסגֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטןִ ,איז עֶ ר ָאנְ גֶ עגַ אנְ גֶ ען
ֵאייבֶּ ְ
אר ֵקייט
ִמיט ֶדעם וֶ ועג ִמיט ַא ְשׁ ַט ְ
פַ אר ַא ְשׁ ִטיק ַצייט ,אוּן ִאין ִדי ַצייט
ארפִ ְירן
ישׁט גֶ עלָ אזְ ט פַ ְ
ָהאט עֶ ר זִ י נִ ְ
ישׁטֲ ,אפִ ילוּ עֶ ס ִאיז ִאים
ארנִ ְ
פוּן גָ ְ
ישׁע ַמ ְח ָשׁבוֹתַ ,אז
עקוּמען פְ ִר ֶ
ֶ
ַא ַריינְ גֶ
טוּהןָ ,האט עֶ ר
ערשׁ ְ
ארף ַאנְ ֶד ְ
עֶ ר ַד ְ
ערצוּ,
ערט ֶד ְ
עה ְ
ישׁט צוּגֶ ֶ
זִ י בִּ כְ לַ ל נִ ְ
וייטער גֶ עגַ אנְ גֶ ען זַ יין
נָ אר עֶ ר ִאיז וַ ֶ
וֶ ועג.

ערנָ אִ איז עֶ ר גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּם
ֶד ְ
וייטן אוּן גֶ עזָ אגְ ט ִדי
ְצוֵ ְ
וייסטַ ,דיין ַחבֶ ר
זֶ עלְ בֶּ ע זַ א :דוּ וֵ ְ
עמט זִ יַ מ ָמשׁ פוּן ִדירַ ,אז עֶ ר
ֶשׁ ְ
ָהאט ִדיר ְמ ַצעֵ ר גֶ עוֶ וען ,עֶ ר ֶקען
מוֹחל זַ יין ַאז עֶ ר
ישׁט ֵ
זִ יַ מ ָמשׁ נִ ְ
עטוּהן ,עֶ ר וִ ויל ִדיר
ְ
ָהאט ִדיר וֵ ויי גֶ
עטן! ַאזוֹי
ערבֶּ ְ
ארק ִאיבֶּ ְ
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
וייטן בִּ יז
יטן ְצוֵ ְ
עדט ִמ ְ
ער ְ
ָהאט עֶ ר גֶ ֶ
ארוּהיגְ ט אוּן
ִ
יֶ ענֶ ער ָהאט זִ י אוֹי בַּ
מוֹחל גֶ עוֶ וען זַ יין ַחבֶ ר.
ֵ
וֶ וען ִדי ְצוֵ ויי ֲחבֵ ִרים ָהאבְּ ן זִ י
עט ָראפְ ן ,זֶ ענֶ ען
נָ אכְ ֶדעם גֶ ְ
זֵ יי ַארוֹיפְ גֶ עפַ אלְ ן ֵאיינֶ ער אוֹיפְ ן
עקוּשׁט.
ְ
וייטן אוּן זִ י גֶ
ְצוֵ ְ
ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי ַמעְ לָ ה פוּן
ַא ֲהרֹן" ,לְ ַהגִּ יד ְשׁבָ חוֹ ֶשׁל
ַא ֲהרֹן ֶשׁא ִשׁינָ ה" ֲאפִ ילוּ עֶ ר ִאיז
גֶ עוֶ וען ַאזוֹי ֵהיילִ יג ,אוּן ָדבוּק צוּם
ישׁט
ארנִ ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,האט עֶ ר גָ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ְמ ַשׁנֶ ה גֶ עוֶ וען בַּ יי זַ יין ַהאנְ ְדלֶ ען
ערט ,עֶ ר ָהאט
אר ֶק ְ
ִמיט ֶמענְ ְט ְשׁן ,פַ ְ
זִ יַ א ָראפְּ גֶ עלָ אזְ ט צוּ ֶמענְ ְט ְשׁן ,אוּן
זֵ יי ְמ ַק ֵרב גֶ עוֶ וען.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט "לְ ַהגִ יד ְשׁבָ חוֹ ֶשׁל
ַא ֲהרֹן ֶשׁא ִשׁינָ ה" ַא ֲהרֹן ָהאט
ויסע וֶ ועג
עקלִ יבְּ ן ַא גֶ עוִ ֶ
אוֹיסגֶ ְ
ְ
זִ י
ער ְשׁ ְטן,
ויאזוֹי צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וִ ַ
נוֹרה ,אוּן
וִ וי ַאזוֹי צוּ ִצינְ ְדן ִדי ְמ ָ
ִמיט ֶדעם ִאיז עֶ ר גֶ עגַ אנְ גֶ ען ,אוּן
ישׁט ְמ ַשׁנֶ ה גֶ עוֶ וען.
נִ ְ
ערנֶ עןַ ,אז ִמיר
קוּמט אוּנְ ז לֶ ְ
ָדאס ְ
טוּהן ,אוֹיבּ
זָ אלְ ן אוֹיַ אזוֹי ְ

ימן ב(
תִ ס ָ
תּוֹרה ְּב ַה ֲע ְ
)זֹאת ַה ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עהן ַאז זַ יין ַחבֶ ר
אקע ַאיינְ גֶ עזֶ ְ
ָהאט ַט ֶ
ת'דיג
ָהאט ֲח ָר ָטה ,אוּן וִ ויל ִאים ֱא ֶמ ִ
עטן.
ערבֶּ ְ
ִאיבֶּ ְ
ערנָ אִ איז עֶ ר גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּם
ֶד ְ
וייטן אוּן גֶ עזָ אגְ ט ִדי
ְצוֵ ְ
וייסטַ ,דיין ַחבֶ ר
זֶ עלְ בֶּ ע זַ א :דוּ וֵ ְ
עמט זִ יַ מ ָמשׁ פוּן ִדירַ ,אז עֶ ר
ֶשׁ ְ
ָהאט ִדיר ְמ ַצעֵ ר גֶ עוֶ וען ,עֶ ר ֶקען
מוֹחל זַ יין ַאז עֶ ר
ישׁט ֵ
זִ יַ מ ָמשׁ נִ ְ
עטוּהן ,עֶ ר וִ ויל ִדיר
ְ
ָהאט ִדיר וֵ ויי גֶ
עטן! ַאזוֹי
ערבֶּ ְ
ארק ִאיבֶּ ְ
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
וייטן בִּ יז
יטן ְצוֵ ְ
עדט ִמ ְ
ער ְ
ָהאט עֶ ר גֶ ֶ
ארוּהיגְ ט אוּן
ִ
יֶ ענֶ ער ָהאט זִ י אוֹי בַּ
מוֹחל גֶ עוֶ וען זַ יין ַחבֶ ר.
ֵ
וֶ וען ִדי ְצוֵ ויי ֲחבֵ ִרים ָהאבְּ ן זִ י
עט ָראפְ ן ,זֶ ענֶ ען
נָ אכְ ֶדעם גֶ ְ
זֵ יי ַארוֹיפְ גֶ עפַ אלְ ן ֵאיינֶ ער אוֹיפְ ן
עקוּשׁט.
ְ
וייטן אוּן זִ י גֶ
ְצוֵ ְ
ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי ַמעְ לָ ה פוּן
ַא ֲהרֹן" ,לְ ַהגִּ יד ְשׁבָ חוֹ ֶשׁל
ַא ֲהרֹן ֶשׁא ִשׁינָ ה" ֲאפִ ילוּ עֶ ר ִאיז
גֶ עוֶ וען ַאזוֹי ֵהיילִ יג ,אוּן ָדבוּק צוּם
ישׁט
ארנִ ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,האט עֶ ר גָ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ְמ ַשׁנֶ ה גֶ עוֶ וען בַּ יי זַ יין ַהאנְ ְדלֶ ען
ערט ,עֶ ר ָהאט
אר ֶק ְ
ִמיט ֶמענְ ְט ְשׁן ,פַ ְ
זִ יַ א ָראפְּ גֶ עלָ אזְ ט צוּ ֶמענְ ְט ְשׁן ,אוּן
זֵ יי ְמ ַק ֵרב גֶ עוֶ וען.
ימן ב(
תִ ס ָ
תּוֹרה ְּב ַה ֲע ְ
)זֹאת ַה ָ

פר˘˙ ב‰עלו˙ך

˜י

פר˘˙ ב‰עלו˙ך
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מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
נָ אַ א פְּ ַשׁט זָ אגְ ט
יט"א ,לוֹיט וִ וי ֶדער
ְשׁלִ ָ
ער ֵציילְ ט
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ֶד ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן קט"ו(:
ֲ
יקוּטי
)לִ ֵ
אר ְקן צוּ
עֶ ר פְ לֶ עגְ ט זִ י זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן ,זַ יין ֵס ֶדר
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ִאיז גֶ עוֶ ועןַ ,אז וֶ וען עֶ ר ָהאט זִ י
עקלִ יבְּ ן ַא וֶ ועג צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
אוֹיסגֶ ְ
ְ
ער ְשׁ ְטןִ ,איז עֶ ר ָאנְ גֶ עגַ אנְ גֶ ען
ֵאייבֶּ ְ
אר ֵקייט
ִמיט ֶדעם וֶ ועג ִמיט ַא ְשׁ ַט ְ
פַ אר ַא ְשׁ ִטיק ַצייט ,אוּן ִאין ִדי ַצייט
ארפִ ְירן
ישׁט גֶ עלָ אזְ ט פַ ְ
ָהאט עֶ ר זִ י נִ ְ
ישׁטֲ ,אפִ ילוּ עֶ ס ִאיז ִאים
ארנִ ְ
פוּן גָ ְ
ישׁע ַמ ְח ָשׁבוֹתַ ,אז
עקוּמען פְ ִר ֶ
ֶ
ַא ַריינְ גֶ
טוּהןָ ,האט עֶ ר
ערשׁ ְ
ארף ַאנְ ֶד ְ
עֶ ר ַד ְ
ערצוּ,
ערט ֶד ְ
עה ְ
ישׁט צוּגֶ ֶ
זִ י בִּ כְ לַ ל נִ ְ
וייטער גֶ עגַ אנְ גֶ ען זַ יין
נָ אר עֶ ר ִאיז וַ ֶ
וֶ ועג.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט "לְ ַהגִ יד ְשׁבָ חוֹ ֶשׁל
ַא ֲהרֹן ֶשׁא ִשׁינָ ה" ַא ֲהרֹן ָהאט
ויסע וֶ ועג
עקלִ יבְּ ן ַא גֶ עוִ ֶ
אוֹיסגֶ ְ
ְ
זִ י
ער ְשׁ ְטן,
ויאזוֹי צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וִ ַ
נוֹרה ,אוּן
וִ וי ַאזוֹי צוּ ִצינְ ְדן ִדי ְמ ָ
ִמיט ֶדעם ִאיז עֶ ר גֶ עגַ אנְ גֶ ען ,אוּן
ישׁט ְמ ַשׁנֶ ה גֶ עוֶ וען.
נִ ְ
ערנֶ עןַ ,אז ִמיר
קוּמט אוּנְ ז לֶ ְ
ָדאס ְ
טוּהן ,אוֹיבּ
זָ אלְ ן אוֹיַ אזוֹי ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜י‡

ַא ִאיד ָהאט ְמ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען פוּן ַא
ויאזוֹי צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ַצ ִדיק ַא וֶ ועג וִ ַ
ער ְשׁ ְטן ,זָ אל עֶ ר ִמיט ֶדעם גֵ יין
ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ְמ ִס ַירת נֶ פֶ שׁ בִּ יזְ ן סוֹף ,אוּן
ארפִ ְירן פוּן ַקיין
ישׁט לָ אזְ ן פַ ְ
זִ י נִ ְ
ישׁט פוּן
שׁוּם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ַאפִ ילוּ נִ ְ
ֵאייגֶ ענֶ ע ַמ ְח ָשׁבוֹת וָ ואס זֶ ענֶ ען ִאים
ְמבַ לְ ֵּבל ,אוּן אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג וֶ ועט
יח זַ יין.
עֶ ר זִ יכֶ ער ַמ ְצלִ ַ

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"ז( :כְּ ֵדי ַאלֶ ע
ֲ
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן ִדי וֶ ועלְ ט זָ אלְ ן ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאוֶ ועק
נָ אר ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ע
וארפְ ן ַאלֶ ע זֵ ייעֶ ֶרע זִ ילְ בֶּ ְ
וַ ְ
בוֹדה זָ ָרה'סָ ,דאס
אוּן גָ אלְ ֶדענֶ ע ֲע ָ
דוּרִ די ָשׁלוֹם וָ ואס עֶ ס
עהט ְ
עשׁ ְ
גֶ ֶ
ִאיז ָדא אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,וַ וייל וֶ וען
ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט לֶ עבְּ ט בְּ ָשׁלוֹם,
יטן
ישׁט ֵאיינֶ ער ִמ ְ
ֶמען ְק ִריגְ ט זִ י נִ ְ
וייטןֶ ,קען ֵאיינֶ ער ַמ ְסבִּ יר זַ יין
ְצוֵ ְ
וייטןַ ,אז עֶ ס ִאיז ָדא נָ אר
ארן ְצוֵ ְ
פַ ְ
ֵאיין עֵ ָצה אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,צוּ ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן.
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
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ּ ַכ ַּמ ְר ֶאה ֲא ׁ ֶשר ֶה ְר ָאה ה' ֶאת מ ׁ ֶֹשה
ֵּכן עָ ָ ׂשה ֶאת ַה ְּמנ ָֹרה.
ַחזַ "ל זָ אגְ ן )בַּ ִמ ְדבָּ ר ַרבָּ הֵ ,רישׁ פַּ ְר ַשׁת
ַה ָשׁבוּעַ ( :עֶ ס ִאיז ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ אר
משׁה ַרבֵּ ינוּ וִ וי ַאזוֹי צוּ ַמאכְ ן ִדי
ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
נוֹרה ,בִּ יז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְמ ָ
ִאים גֶ עזָ אגְ ט :נֶ עם ַא ְשׁ ִט ְיקל גָ אלְ ד
וארף עֶ ס ַא ַריין ִאין פֵ ייעֶ ר ,אוּן
אוּן וַ ְ
נוֹרה.
וערן ַא ְמ ָ
עֶ ס וֶ ועט וֶ ְ

לוֹקת אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט
ַאלֶ ע ַמ ְח ֶ
ֵהייבְּ ן זִ י גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך ָאן
וֶ ועגְ ן גֶ עלְ טֵ ,איינֶ ער ִאיז ְמ ַקנֵ א ֶדעם
יח פוּן
וייטן ַאז עֶ ר ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ְצוֵ ְ
ִאים ,עֶ ר ָהאט ֶמער גֶ עלְ ט פוּן ִאים,
וארפְ ן
ועקוַ ְ
ָאבֶּ ער וֶ וען ֶמען זָ אל ַאוֶ ְ
ערנֶ ע אוּן גָ אלְ ֶדענֶ ע
ִדי ַאלֶ ע זִ ילְ בֶּ ְ
ויסן ַאז
בוֹדה זָ רוֹתֶ ,מען זָ אל וִ ְ
ֲע ָ
ער ְשׁ ְטן,
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גֶ עלְ ט ְ
וֶ ועט זַ יין ָשׁלוֹם אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט,
ארפְ ן גֶ עלְ ט
וַ וייל ַאז ֵאיינֶ ער וֶ ועט ַד ְ
ער ְשׁ ְטן,
וֶ ועט עֶ ר גֵ יין צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִאים
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארף
ויסןִ ,איַ ד ְ
ֶהעלְ פְ ן עֶ ר וֶ ועט וִ ְ
צוּקוּמען צוּ ַקיין ֶמענְ ְט ְשׁן,
ֶ
ישׁט
נִ ְ

אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
ארוָ ואס ִאיז ַאזוֹי
פַ ְ
משׁה צוּ ַמאכְ ן
ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ אר ֶ
ערע
נוֹרהֶ ,מער פוּן ַאלֶ ע ַאנְ ֶד ֶ
ִדי ְמ ָ
כֵּ לִ ים פוּן ִדי ִמ ְשׁכָּ ן?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי

ַא ִאיד ָהאט ְמ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען פוּן ַא
ויאזוֹי צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ַצ ִדיק ַא וֶ ועג וִ ַ
ער ְשׁ ְטן ,זָ אל עֶ ר ִמיט ֶדעם גֵ יין
ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ְמ ִס ַירת נֶ פֶ שׁ בִּ יזְ ן סוֹף ,אוּן
ארפִ ְירן פוּן ַקיין
ישׁט לָ אזְ ן פַ ְ
זִ י נִ ְ
ישׁט פוּן
שׁוּם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ַאפִ ילוּ נִ ְ
ֵאייגֶ ענֶ ע ַמ ְח ָשׁבוֹת וָ ואס זֶ ענֶ ען ִאים
ְמבַ לְ ֵּבל ,אוּן אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג וֶ ועט
יח זַ יין.
עֶ ר זִ יכֶ ער ַמ ְצלִ ַ
ימן ג(
תִ ס ָ
תּוֹרה ְּב ַה ֲע ְ
)זֹאת ַה ָ
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ֵּכן עָ ָ ׂשה ֶאת ַה ְּמנ ָֹרה.
ַחזַ "ל זָ אגְ ן )בַּ ִמ ְדבָּ ר ַרבָּ הֵ ,רישׁ פַּ ְר ַשׁת
ַה ָשׁבוּעַ ( :עֶ ס ִאיז ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ אר
משׁה ַרבֵּ ינוּ וִ וי ַאזוֹי צוּ ַמאכְ ן ִדי
ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
נוֹרה ,בִּ יז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְמ ָ
ִאים גֶ עזָ אגְ ט :נֶ עם ַא ְשׁ ִט ְיקל גָ אלְ ד
וארף עֶ ס ַא ַריין ִאין פֵ ייעֶ ר ,אוּן
אוּן וַ ְ
נוֹרה.
וערן ַא ְמ ָ
עֶ ס וֶ ועט וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
ארוָ ואס ִאיז ַאזוֹי
פַ ְ
משׁה צוּ ַמאכְ ן
ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ אר ֶ
ערע
נוֹרהֶ ,מער פוּן ַאלֶ ע ַאנְ ֶד ֶ
ִדי ְמ ָ
כֵּ לִ ים פוּן ִדי ִמ ְשׁכָּ ן?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
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ַא ִאיד ָהאט ְמ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען פוּן ַא
ויאזוֹי צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ַצ ִדיק ַא וֶ ועג וִ ַ
ער ְשׁ ְטן ,זָ אל עֶ ר ִמיט ֶדעם גֵ יין
ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ְמ ִס ַירת נֶ פֶ שׁ בִּ יזְ ן סוֹף ,אוּן
ארפִ ְירן פוּן ַקיין
ישׁט לָ אזְ ן פַ ְ
זִ י נִ ְ
ישׁט פוּן
שׁוּם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ַאפִ ילוּ נִ ְ
ֵאייגֶ ענֶ ע ַמ ְח ָשׁבוֹת וָ ואס זֶ ענֶ ען ִאים
ְמבַ לְ ֵּבל ,אוּן אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג וֶ ועט
יח זַ יין.
עֶ ר זִ יכֶ ער ַמ ְצלִ ַ

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"ז( :כְּ ֵדי ַאלֶ ע
ֲ
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן ִדי וֶ ועלְ ט זָ אלְ ן ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאוֶ ועק
נָ אר ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ע
וארפְ ן ַאלֶ ע זֵ ייעֶ ֶרע זִ ילְ בֶּ ְ
וַ ְ
בוֹדה זָ ָרה'סָ ,דאס
אוּן גָ אלְ ֶדענֶ ע ֲע ָ
דוּרִ די ָשׁלוֹם וָ ואס עֶ ס
עהט ְ
עשׁ ְ
גֶ ֶ
ִאיז ָדא אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,וַ וייל וֶ וען
ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט לֶ עבְּ ט בְּ ָשׁלוֹם,
יטן
ישׁט ֵאיינֶ ער ִמ ְ
ֶמען ְק ִריגְ ט זִ י נִ ְ
וייטןֶ ,קען ֵאיינֶ ער ַמ ְסבִּ יר זַ יין
ְצוֵ ְ
וייטןַ ,אז עֶ ס ִאיז ָדא נָ אר
ארן ְצוֵ ְ
פַ ְ
ֵאיין עֵ ָצה אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,צוּ ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן.
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
לוֹקת אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט
ַאלֶ ע ַמ ְח ֶ
ֵהייבְּ ן זִ י גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך ָאן
וֶ ועגְ ן גֶ עלְ טֵ ,איינֶ ער ִאיז ְמ ַקנֵ א ֶדעם
יח פוּן
וייטן ַאז עֶ ר ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ְצוֵ ְ
ִאים ,עֶ ר ָהאט ֶמער גֶ עלְ ט פוּן ִאים,
וארפְ ן
ועקוַ ְ
ָאבֶּ ער וֶ וען ֶמען זָ אל ַאוֶ ְ
ערנֶ ע אוּן גָ אלְ ֶדענֶ ע
ִדי ַאלֶ ע זִ ילְ בֶּ ְ
ויסן ַאז
בוֹדה זָ רוֹתֶ ,מען זָ אל וִ ְ
ֲע ָ
ער ְשׁ ְטן,
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גֶ עלְ ט ְ
וֶ ועט זַ יין ָשׁלוֹם אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט,
ארפְ ן גֶ עלְ ט
וַ וייל ַאז ֵאיינֶ ער וֶ ועט ַד ְ
ער ְשׁ ְטן,
וֶ ועט עֶ ר גֵ יין צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִאים
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארף
ויסןִ ,איַ ד ְ
ֶהעלְ פְ ן עֶ ר וֶ ועט וִ ְ
צוּקוּמען צוּ ַקיין ֶמענְ ְט ְשׁן,
ֶ
ישׁט
נִ ְ

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
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ֲ
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ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאוֶ ועק
נָ אר ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ע
וארפְ ן ַאלֶ ע זֵ ייעֶ ֶרע זִ ילְ בֶּ ְ
וַ ְ
בוֹדה זָ ָרה'סָ ,דאס
אוּן גָ אלְ ֶדענֶ ע ֲע ָ
דוּרִ די ָשׁלוֹם וָ ואס עֶ ס
עהט ְ
עשׁ ְ
גֶ ֶ
ִאיז ָדא אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,וַ וייל וֶ וען
ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט לֶ עבְּ ט בְּ ָשׁלוֹם,
יטן
ישׁט ֵאיינֶ ער ִמ ְ
ֶמען ְק ִריגְ ט זִ י נִ ְ
וייטןֶ ,קען ֵאיינֶ ער ַמ ְסבִּ יר זַ יין
ְצוֵ ְ
וייטןַ ,אז עֶ ס ִאיז ָדא נָ אר
ארן ְצוֵ ְ
פַ ְ
ֵאיין עֵ ָצה אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,צוּ ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן.
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ַאלֶ ע ַמ ְח ֶ
ֵהייבְּ ן זִ י גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך ָאן
וֶ ועגְ ן גֶ עלְ טֵ ,איינֶ ער ִאיז ְמ ַקנֵ א ֶדעם
יח פוּן
וייטן ַאז עֶ ר ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ְצוֵ ְ
ִאים ,עֶ ר ָהאט ֶמער גֶ עלְ ט פוּן ִאים,
וארפְ ן
ועקוַ ְ
ָאבֶּ ער וֶ וען ֶמען זָ אל ַאוֶ ְ
ערנֶ ע אוּן גָ אלְ ֶדענֶ ע
ִדי ַאלֶ ע זִ ילְ בֶּ ְ
ויסן ַאז
בוֹדה זָ רוֹתֶ ,מען זָ אל וִ ְ
ֲע ָ
ער ְשׁ ְטן,
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גֶ עלְ ט ְ
וֶ ועט זַ יין ָשׁלוֹם אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט,
ארפְ ן גֶ עלְ ט
וַ וייל ַאז ֵאיינֶ ער וֶ ועט ַד ְ
ער ְשׁ ְטן,
וֶ ועט עֶ ר גֵ יין צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִאים
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארף
ויסןִ ,איַ ד ְ
ֶהעלְ פְ ן עֶ ר וֶ ועט וִ ְ
צוּקוּמען צוּ ַקיין ֶמענְ ְט ְשׁן,
ֶ
ישׁט
נִ ְ

אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
ארוָ ואס ִאיז ַאזוֹי
פַ ְ
משׁה צוּ ַמאכְ ן
ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ אר ֶ
ערע
נוֹרהֶ ,מער פוּן ַאלֶ ע ַאנְ ֶד ֶ
ִדי ְמ ָ
כֵּ לִ ים פוּן ִדי ִמ ְשׁכָּ ן?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
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יקוּטי
)לִ ֵ

˜י‡

ַא ִאיד ָהאט ְמ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען פוּן ַא
ויאזוֹי צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ַצ ִדיק ַא וֶ ועג וִ ַ
ער ְשׁ ְטן ,זָ אל עֶ ר ִמיט ֶדעם גֵ יין
ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ְמ ִס ַירת נֶ פֶ שׁ בִּ יזְ ן סוֹף ,אוּן
ארפִ ְירן פוּן ַקיין
ישׁט לָ אזְ ן פַ ְ
זִ י נִ ְ
ישׁט פוּן
שׁוּם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ַאפִ ילוּ נִ ְ
ֵאייגֶ ענֶ ע ַמ ְח ָשׁבוֹת וָ ואס זֶ ענֶ ען ִאים
ְמבַ לְ ֵּבל ,אוּן אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג וֶ ועט
יח זַ יין.
עֶ ר זִ יכֶ ער ַמ ְצלִ ַ
ימן ג(
תִ ס ָ
תּוֹרה ְּב ַה ֲע ְ
)זֹאת ַה ָ
76

ּ ַכ ַּמ ְר ֶאה ֲא ׁ ֶשר ֶה ְר ָאה ה' ֶאת מ ׁ ֶֹשה
ֵּכן עָ ָ ׂשה ֶאת ַה ְּמנ ָֹרה.
ַחזַ "ל זָ אגְ ן )בַּ ִמ ְדבָּ ר ַרבָּ הֵ ,רישׁ פַּ ְר ַשׁת
ַה ָשׁבוּעַ ( :עֶ ס ִאיז ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ אר
משׁה ַרבֵּ ינוּ וִ וי ַאזוֹי צוּ ַמאכְ ן ִדי
ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
נוֹרה ,בִּ יז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְמ ָ
ִאים גֶ עזָ אגְ ט :נֶ עם ַא ְשׁ ִט ְיקל גָ אלְ ד
וארף עֶ ס ַא ַריין ִאין פֵ ייעֶ ר ,אוּן
אוּן וַ ְ
נוֹרה.
וערן ַא ְמ ָ
עֶ ס וֶ ועט וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין,
ארף ֶמען פַ ְ
אוֹרה ַד ְ
לִ כְ ָ
ארוָ ואס ִאיז ַאזוֹי
פַ ְ
משׁה צוּ ַמאכְ ן
ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ אר ֶ
ערע
נוֹרהֶ ,מער פוּן ַאלֶ ע ַאנְ ֶד ֶ
ִדי ְמ ָ
כֵּ לִ ים פוּן ִדי ִמ ְשׁכָּ ן?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"ז( :כְּ ֵדי ַאלֶ ע
ֲ
ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן ִדי וֶ ועלְ ט זָ אלְ ן ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאוֶ ועק
נָ אר ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ע
וארפְ ן ַאלֶ ע זֵ ייעֶ ֶרע זִ ילְ בֶּ ְ
וַ ְ
בוֹדה זָ ָרה'סָ ,דאס
אוּן גָ אלְ ֶדענֶ ע ֲע ָ
דוּרִ די ָשׁלוֹם וָ ואס עֶ ס
עהט ְ
עשׁ ְ
גֶ ֶ
ִאיז ָדא אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,וַ וייל וֶ וען
ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט לֶ עבְּ ט בְּ ָשׁלוֹם,
יטן
ישׁט ֵאיינֶ ער ִמ ְ
ֶמען ְק ִריגְ ט זִ י נִ ְ
וייטןֶ ,קען ֵאיינֶ ער ַמ ְסבִּ יר זַ יין
ְצוֵ ְ
וייטןַ ,אז עֶ ס ִאיז ָדא נָ אר
ארן ְצוֵ ְ
פַ ְ
ֵאיין עֵ ָצה אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,צוּ ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן.
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

יקוּטי
)לִ ֵ

לוֹקת אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט
ַאלֶ ע ַמ ְח ֶ
ֵהייבְּ ן זִ י גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך ָאן
וֶ ועגְ ן גֶ עלְ טֵ ,איינֶ ער ִאיז ְמ ַקנֵ א ֶדעם
יח פוּן
וייטן ַאז עֶ ר ִאיז ֶמער ַמ ְצלִ ַ
ְצוֵ ְ
ִאים ,עֶ ר ָהאט ֶמער גֶ עלְ ט פוּן ִאים,
וארפְ ן
ועקוַ ְ
ָאבֶּ ער וֶ וען ֶמען זָ אל ַאוֶ ְ
ערנֶ ע אוּן גָ אלְ ֶדענֶ ע
ִדי ַאלֶ ע זִ ילְ בֶּ ְ
ויסן ַאז
בוֹדה זָ רוֹתֶ ,מען זָ אל וִ ְ
ֲע ָ
ער ְשׁ ְטן,
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
גֶ עלְ ט ְ
וֶ ועט זַ יין ָשׁלוֹם אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט,
ארפְ ן גֶ עלְ ט
וַ וייל ַאז ֵאיינֶ ער וֶ ועט ַד ְ
ער ְשׁ ְטן,
וֶ ועט עֶ ר גֵ יין צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִאים
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארף
ויסןִ ,איַ ד ְ
ֶהעלְ פְ ן עֶ ר וֶ ועט וִ ְ
צוּקוּמען צוּ ַקיין ֶמענְ ְט ְשׁן,
ֶ
ישׁט
נִ ְ

˜יב
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ישׁט זַ יין
עמאלְ ְטס וֶ ועט ֶמער נִ ְ
אוּן ֶד ָ
לוֹקת אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן
ַקיין ַמ ְח ֶ
ֶמען וֶ ועט ֶקענֶ ען ַא ַריינְ בְּ ֶרענְ גֶ ען
ֱאמוּנָ ה אוּן יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ִאין ִדי
גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
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נוֹרה? וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאיַ מאכְ ן
ִדי ְמ ָ
ַאז ַאלֶ ע ִא ְידן זָ אלְ ן לֶ עבְּ ן בְּ ָשׁלוֹם,
ישׁט ְק ִריגְ ן? עֶ ס ִאיז ָדא
אוּן זִ י נִ ְ
ילוּקי
לוֹקת אוּן ִח ֵ
ָדא ַאזוֹיפִ יל ַמ ְח ֶ
ֵדעוֹת בַּ יי ִא ְידן.

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זָ אגְ ט

ער ְשׁ ֶטער
ָהאט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עזָ אגְ ט ,נֶ עם ֶדעם ְשׁ ִטיק
וארף עֶ ס ַא ַריין ִאין
גָ אלְ ד אוּן וַ ְ
פֵ ייעֶ רָ ,דאס ֵמיינְ ט נֶ עם ִדי ַתּ ֲאוָ ה
וארף עֶ ס ַא ַריין
פוּן גֶ עלְ ט אוּן וַ ְ
ישׁט
ִאין פֵ ייעֶ רַ ,אז ֶמען זָ אל ֶמער נִ ְ
ויסן ַאז
נָ אכְ לוֹיפְ ן גֶ עלְ טֶ ,מען זָ אל וִ ְ
ער ְשׁ ֶטער,
גֶ עלְ ט גֶ עבְּ ט נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וייטן וָ ואס
ישׁט ְמ ַקנֵ א זַ יין ַא ְצוֵ ְ
אוּן נִ ְ
ָהאט ֶמער גֶ עלְ ט ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט זִ י
לוֹקת ,וַ וייל רוֹב
ערן ִדי ַמ ְח ֶ
אוֹיפְ ֶה ְ
קוּמט נָ אר פוּן גֶ עלְ ט.
לוֹקת ְ
ַמ ְח ֶ

חוֹדשׁ,
ֶ
יקוּטי ֲהלָ כוֹת ,רֹאשׁ
)לִ ֵ

נוֹרה ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף
ֲהלָ כָ ה ז'(ִ :די ְמ ָ
נוֹרה
וישׁן ִא ְידןִ ,די ְמ ָ
ִדי ָשׁלוֹם ְצוִ ְ
ער ִציג
עהאט נַ יין אוּן פֶ ְ
ָהאט גֶ ַ
ֲחלָ ִקים ָאבֶּ ער ַאלֶ עס ִאיז גֶ עוֶ וען פוּן
ֵאיין ְשׁ ִטיקָ ,דאס ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף ִדי
אוֹתיוֹת וָ ואס ִאיז
ער ִציג ִ
נַ יין אוּן פֶ ְ
עמען פוּן ִדי ְצוֶ ועלְ ף
ָדא ִאין ִדי נֶ ֶ
ארפְ ן זַ יין פוּן
ְשׁבָ ִטיםַ ,אז ַאלֶ ע ַד ְ
ֵאיין ְשׁ ִטיק ,צוּ לֶ עבְּ ן ִאינְ ֵאיינֶ עם
בְּ ָשׁלוֹם.
משׁה
ָדאס ִאיז ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ אר ֶ
ַרבֵּ ינוּ ,וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאיַ מאכְ ן

ת תשנ"א(
ישׁיתְּ ,ב ַה ֲע ְ
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוֹך ַהנַ ַחלְ ,ס ָ
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ישׁט זַ יין
עמאלְ ְטס וֶ ועט ֶמער נִ ְ
אוּן ֶד ָ
לוֹקת אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן
ַקיין ַמ ְח ֶ
ֶמען וֶ ועט ֶקענֶ ען ַא ַריינְ בְּ ֶרענְ גֶ ען
ֱאמוּנָ ה אוּן יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ִאין ִדי
גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
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ישׁט זַ יין
עמאלְ ְטס וֶ ועט ֶמער נִ ְ
אוּן ֶד ָ
לוֹקת אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן
ַקיין ַמ ְח ֶ
ֶמען וֶ ועט ֶקענֶ ען ַא ַריינְ בְּ ֶרענְ גֶ ען
ֱאמוּנָ ה אוּן יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ִאין ִדי
גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זָ אגְ ט
חוֹדשׁ,
ֶ
יקוּטי ֲהלָ כוֹת ,רֹאשׁ
)לִ ֵ

נוֹרה ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף
ֲהלָ כָ ה ז'(ִ :די ְמ ָ
נוֹרה
וישׁן ִא ְידןִ ,די ְמ ָ
ִדי ָשׁלוֹם ְצוִ ְ
ער ִציג
עהאט נַ יין אוּן פֶ ְ
ָהאט גֶ ַ
ֲחלָ ִקים ָאבֶּ ער ַאלֶ עס ִאיז גֶ עוֶ וען פוּן
ֵאיין ְשׁ ִטיקָ ,דאס ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף ִדי
אוֹתיוֹת וָ ואס ִאיז
ער ִציג ִ
נַ יין אוּן פֶ ְ
עמען פוּן ִדי ְצוֶ ועלְ ף
ָדא ִאין ִדי נֶ ֶ
ארפְ ן זַ יין פוּן
ְשׁבָ ִטיםַ ,אז ַאלֶ ע ַד ְ
ֵאיין ְשׁ ִטיק ,צוּ לֶ עבְּ ן ִאינְ ֵאיינֶ עם
בְּ ָשׁלוֹם.
משׁה
ָדאס ִאיז ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ אר ֶ
ַרבֵּ ינוּ ,וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאיַ מאכְ ן
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נוֹרה? וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאיַ מאכְ ן
ִדי ְמ ָ
ַאז ַאלֶ ע ִא ְידן זָ אלְ ן לֶ עבְּ ן בְּ ָשׁלוֹם,
ישׁט ְק ִריגְ ן? עֶ ס ִאיז ָדא
אוּן זִ י נִ ְ
ילוּקי
לוֹקת אוּן ִח ֵ
ָדא ַאזוֹיפִ יל ַמ ְח ֶ
ֵדעוֹת בַּ יי ִא ְידן.
ער ְשׁ ֶטער
ָהאט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עזָ אגְ ט ,נֶ עם ֶדעם ְשׁ ִטיק
וארף עֶ ס ַא ַריין ִאין
גָ אלְ ד אוּן וַ ְ
פֵ ייעֶ רָ ,דאס ֵמיינְ ט נֶ עם ִדי ַתּ ֲאוָ ה
וארף עֶ ס ַא ַריין
פוּן גֶ עלְ ט אוּן וַ ְ
ישׁט
ִאין פֵ ייעֶ רַ ,אז ֶמען זָ אל ֶמער נִ ְ
ויסן ַאז
נָ אכְ לוֹיפְ ן גֶ עלְ טֶ ,מען זָ אל וִ ְ
ער ְשׁ ֶטער,
גֶ עלְ ט גֶ עבְּ ט נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וייטן וָ ואס
ישׁט ְמ ַקנֵ א זַ יין ַא ְצוֵ ְ
אוּן נִ ְ
ָהאט ֶמער גֶ עלְ ט ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט זִ י
לוֹקת ,וַ וייל רוֹב
ערן ִדי ַמ ְח ֶ
אוֹיפְ ֶה ְ
קוּמט נָ אר פוּן גֶ עלְ ט.
לוֹקת ְ
ַמ ְח ֶ
ת תשנ"א(
ישׁיתְּ ,ב ַה ֲע ְ
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוֹך ַהנַ ַחלְ ,ס ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ׁ ¿˘ ַלח
א נוּכַ ל לַ ֲעלוֹת ֶאל ָהעָ ם ִּכי ָחזָ ק
הוּא ִמ ֶּמנּוִּ ,די ְמ ַרגְ לִ ים ָהאבְּ ן
גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ִדי ִא ְידןִ ,מיר וֶ ועלְ ן
ישׁט ֶקענֶ ען גֵ יין אוֹיף ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
נִ ְ
ער ֶקער.
וַ וייל ִדי גוֹיִ ם זֶ ענֶ ען ְשׁ ֶט ְ

ער ְשׁ ֶטער
ָהאט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עזָ אגְ ט ,נֶ עם ֶדעם ְשׁ ִטיק
וארף עֶ ס ַא ַריין ִאין
גָ אלְ ד אוּן וַ ְ
פֵ ייעֶ רָ ,דאס ֵמיינְ ט נֶ עם ִדי ַתּ ֲאוָ ה
וארף עֶ ס ַא ַריין
פוּן גֶ עלְ ט אוּן וַ ְ
ישׁט
ִאין פֵ ייעֶ רַ ,אז ֶמען זָ אל ֶמער נִ ְ
ויסן ַאז
נָ אכְ לוֹיפְ ן גֶ עלְ טֶ ,מען זָ אל וִ ְ
ער ְשׁ ֶטער,
גֶ עלְ ט גֶ עבְּ ט נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וייטן וָ ואס
ישׁט ְמ ַקנֵ א זַ יין ַא ְצוֵ ְ
אוּן נִ ְ
ָהאט ֶמער גֶ עלְ ט ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט זִ י
לוֹקת ,וַ וייל רוֹב
ערן ִדי ַמ ְח ֶ
אוֹיפְ ֶה ְ
קוּמט נָ אר פוּן גֶ עלְ ט.
לוֹקת ְ
ַמ ְח ֶ

חוֹדשׁ,
ֶ
יקוּטי ֲהלָ כוֹת ,רֹאשׁ
)לִ ֵ

נוֹרה ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף
ֲהלָ כָ ה ז'(ִ :די ְמ ָ
נוֹרה
וישׁן ִא ְידןִ ,די ְמ ָ
ִדי ָשׁלוֹם ְצוִ ְ
ער ִציג
עהאט נַ יין אוּן פֶ ְ
ָהאט גֶ ַ
ֲחלָ ִקים ָאבֶּ ער ַאלֶ עס ִאיז גֶ עוֶ וען פוּן
ֵאיין ְשׁ ִטיקָ ,דאס ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף ִדי
אוֹתיוֹת וָ ואס ִאיז
ער ִציג ִ
נַ יין אוּן פֶ ְ
עמען פוּן ִדי ְצוֶ ועלְ ף
ָדא ִאין ִדי נֶ ֶ
ארפְ ן זַ יין פוּן
ְשׁבָ ִטיםַ ,אז ַאלֶ ע ַד ְ
ֵאיין ְשׁ ִטיק ,צוּ לֶ עבְּ ן ִאינְ ֵאיינֶ עם
בְּ ָשׁלוֹם.
משׁה
ָדאס ִאיז ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ אר ֶ
ַרבֵּ ינוּ ,וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאיַ מאכְ ן

ת תשנ"א(
ישׁיתְּ ,ב ַה ֲע ְ
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוֹך ַהנַ ַחלְ ,ס ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ׁ ¿˘ ַלח

עדט
ער ְ
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז ֲאפִ ילוּ
ֶקעגְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט זִ י נִ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶקענֶ ען ַאן עֵ ָצה גֶ עבְּ ן ִמיט זֵ יי,
ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלָ ן.

˜יב

נוֹרה? וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאיַ מאכְ ן
ִדי ְמ ָ
ַאז ַאלֶ ע ִא ְידן זָ אלְ ן לֶ עבְּ ן בְּ ָשׁלוֹם,
ישׁט ְק ִריגְ ן? עֶ ס ִאיז ָדא
אוּן זִ י נִ ְ
ילוּקי
לוֹקת אוּן ִח ֵ
ָדא ַאזוֹיפִ יל ַמ ְח ֶ
ֵדעוֹת בַּ יי ִא ְידן.

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זָ אגְ ט

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ׁ ¿˘ ַלח
א נוּכַ ל לַ ֲעלוֹת ֶאל ָהעָ ם ִּכי ָחזָ ק
הוּא ִמ ֶּמנּוִּ ,די ְמ ַרגְ לִ ים ָהאבְּ ן
גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ִדי ִא ְידןִ ,מיר וֶ ועלְ ן
ישׁט ֶקענֶ ען גֵ יין אוֹיף ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
נִ ְ
ער ֶקער.
וַ וייל ִדי גוֹיִ ם זֶ ענֶ ען ְשׁ ֶט ְ

˜יב

פר˘˙ ב‰עלו˙ך

עדט
ער ְ
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז ֲאפִ ילוּ
ֶקעגְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט זִ י נִ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶקענֶ ען ַאן עֵ ָצה גֶ עבְּ ן ִמיט זֵ יי,
ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלָ ן.

א נוּכַ ל לַ ֲעלוֹת ֶאל ָהעָ ם ִּכי ָחזָ ק
הוּא ִמ ֶּמנּוִּ ,די ְמ ַרגְ לִ ים ָהאבְּ ן
גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ִדי ִא ְידןִ ,מיר וֶ ועלְ ן
ישׁט ֶקענֶ ען גֵ יין אוֹיף ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
נִ ְ
ער ֶקער.
וַ וייל ִדי גוֹיִ ם זֶ ענֶ ען ְשׁ ֶט ְ

עדט
ער ְ
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז ֲאפִ ילוּ
ֶקעגְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט זִ י נִ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶקענֶ ען ַאן עֵ ָצה גֶ עבְּ ן ִמיט זֵ יי,
ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלָ ן.

˜יב

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ישׁט זַ יין
עמאלְ ְטס וֶ ועט ֶמער נִ ְ
אוּן ֶד ָ
לוֹקת אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן
ַקיין ַמ ְח ֶ
ֶמען וֶ ועט ֶקענֶ ען ַא ַריינְ בְּ ֶרענְ גֶ ען
ֱאמוּנָ ה אוּן יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ִאין ִדי
גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זָ אגְ ט
חוֹדשׁ,
ֶ
יקוּטי ֲהלָ כוֹת ,רֹאשׁ
)לִ ֵ

נוֹרה ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף
ֲהלָ כָ ה ז'(ִ :די ְמ ָ
נוֹרה
וישׁן ִא ְידןִ ,די ְמ ָ
ִדי ָשׁלוֹם ְצוִ ְ
ער ִציג
עהאט נַ יין אוּן פֶ ְ
ָהאט גֶ ַ
ֲחלָ ִקים ָאבֶּ ער ַאלֶ עס ִאיז גֶ עוֶ וען פוּן
ֵאיין ְשׁ ִטיקָ ,דאס ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף ִדי
אוֹתיוֹת וָ ואס ִאיז
ער ִציג ִ
נַ יין אוּן פֶ ְ
עמען פוּן ִדי ְצוֶ ועלְ ף
ָדא ִאין ִדי נֶ ֶ
ארפְ ן זַ יין פוּן
ְשׁבָ ִטיםַ ,אז ַאלֶ ע ַד ְ
ֵאיין ְשׁ ִטיק ,צוּ לֶ עבְּ ן ִאינְ ֵאיינֶ עם
בְּ ָשׁלוֹם.
משׁה
ָדאס ִאיז ְשׁוֶ וער גֶ עוֶ וען פַ אר ֶ
ַרבֵּ ינוּ ,וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאיַ מאכְ ן

פר˘˙ ב‰עלו˙ך

נוֹרה? וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאיַ מאכְ ן
ִדי ְמ ָ
ַאז ַאלֶ ע ִא ְידן זָ אלְ ן לֶ עבְּ ן בְּ ָשׁלוֹם,
ישׁט ְק ִריגְ ן? עֶ ס ִאיז ָדא
אוּן זִ י נִ ְ
ילוּקי
לוֹקת אוּן ִח ֵ
ָדא ַאזוֹיפִ יל ַמ ְח ֶ
ֵדעוֹת בַּ יי ִא ְידן.
ער ְשׁ ֶטער
ָהאט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עזָ אגְ ט ,נֶ עם ֶדעם ְשׁ ִטיק
וארף עֶ ס ַא ַריין ִאין
גָ אלְ ד אוּן וַ ְ
פֵ ייעֶ רָ ,דאס ֵמיינְ ט נֶ עם ִדי ַתּ ֲאוָ ה
וארף עֶ ס ַא ַריין
פוּן גֶ עלְ ט אוּן וַ ְ
ישׁט
ִאין פֵ ייעֶ רַ ,אז ֶמען זָ אל ֶמער נִ ְ
ויסן ַאז
נָ אכְ לוֹיפְ ן גֶ עלְ טֶ ,מען זָ אל וִ ְ
ער ְשׁ ֶטער,
גֶ עלְ ט גֶ עבְּ ט נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וייטן וָ ואס
ישׁט ְמ ַקנֵ א זַ יין ַא ְצוֵ ְ
אוּן נִ ְ
ָהאט ֶמער גֶ עלְ ט ,אוּן ַאזוֹי וֶ ועט זִ י
לוֹקת ,וַ וייל רוֹב
ערן ִדי ַמ ְח ֶ
אוֹיפְ ֶה ְ
קוּמט נָ אר פוּן גֶ עלְ ט.
לוֹקת ְ
ַמ ְח ֶ
ת תשנ"א(
ישׁיתְּ ,ב ַה ֲע ְ
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוֹך ַהנַ ַחלְ ,ס ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ׁ ¿˘ ַלח
א נוּכַ ל לַ ֲעלוֹת ֶאל ָהעָ ם ִּכי ָחזָ ק
הוּא ִמ ֶּמנּוִּ ,די ְמ ַרגְ לִ ים ָהאבְּ ן
גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ִדי ִא ְידןִ ,מיר וֶ ועלְ ן
ישׁט ֶקענֶ ען גֵ יין אוֹיף ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
נִ ְ
ער ֶקער.
וַ וייל ִדי גוֹיִ ם זֶ ענֶ ען ְשׁ ֶט ְ

עדט
ער ְ
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז ֲאפִ ילוּ
ֶקעגְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט זִ י נִ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶקענֶ ען ַאן עֵ ָצה גֶ עבְּ ן ִמיט זֵ יי,
ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלָ ן.

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜י‚

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן נ"ח( :עֶ ס ִאיז ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן
וָ ואס ֵמיינֶ עןַ ,אז ַא ַצ ִדיק וָ ואס ִאיז
ישׁט ַא ָראפּ
זֵ ייעֶ ר גְ רוֹיסֶ ,קען זִ י נִ ְ
לָ אזְ ן צוּ ִדי וֶ ועלְ ְטלִ יכֶ ע זַ אכְ ן ,עֶ ר
ישׁט וָ ואס עֶ ס טוּט זִ יָ דא
וייסט נִ ְ
וֵ ְ
יוּת'דיגֶ ע וֶ ועלְ ט ,וַ וייל
אוֹיף ִדי גַ ְשׁ ִמ ִ
עֶ ר ִאיז זֵ ייעֶ ר וַ וייט פוּן גַ ְשׁ ִמיוּת,
ישׁט ַאזוֹי,
ָאבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז נִ ְ
עסער ֶדער ַצ ִדיק
ערט ,וִ וי גְ ֶר ֶ
אר ֶק ְ
פַ ְ
וייסט עֶ ר וָ ואס עֶ ס
ִאיזַ ,אלְ ץ ֶמער וֵ ְ
טוּט זִ י אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ טַ ,אזוֹי
ער ְשׁ ֶטער
עהטֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וִ וי ֶמען זֶ ְ
עס ֶטער
וָ ואס עֶ ר ִאיז ָדאֶ דער גְ ֶר ְ
עסער אוּן
וָ ואס ִאיז נָ אר ֵשׁיָ י ,גְ ֶר ֶ
ֶהעכֶ ער פוּן ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט ,אוּן
עסט וֶ ועגְ ן פִ ְירט עֶ ר ִדי גַ אנְ ֶצע
פוּן ֶד ְ
וֶ ועלְ טִ ,מיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ַה ְשׁגָ ָחה
פְּ ָר ִטיוּת.

ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז פִ יל ִמיט גוֹיִ ם,
עהט אוֹיס וִ וי עֶ ס פִ ְירט זִ י
ַאלֶ עס זֶ ְ
בְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ עָ ,האבְּ ן זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט ַאז
ישׁט
ער ְשׁ ֶטער ֶקען זִ י נִ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארט ִאין ַאזַ א ַמ ָצב,
ַא ָראפְּ לָ אזְ ן ָד ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז צוּ גְ רוֹיס זִ י
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארט.
ַא ָראפּ צוּ לָ אזְ ן ָד ְ
ָאבֶּ ער ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען זֵ ייעֶ ר
ערט וַ וייל
אר ֶק ְ
ָטעוּת ,פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ַאזוֹי גְ רוֹיס,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
לָ אזְ ט עֶ ר זִ יַ א ָראפּ צוּ ִדי וֶ ועלְ ט,
אוּן עֶ ר פִ ְירט ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ טַ ,א
אס ְירט
עדע ְקלֵ יינִ ַיקייט וָ ואס פַּ ִ
יֶ ֶ
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ְ
עהט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
אקע ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַט ֶ
עמאכְ ט ַאז ִדי גוֹיִ ם ִאין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
גֶ ַ
נוּמען צוּ בַּ אעֶ ְר ִדיגְ ן
אר ֶ
זָ אלְ ן זַ יין פַ ְ
קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
טוֹיטע ,אוּן נִ ְ
זֵ ייעֶ ֶרע ֶ
ִדי ְמ ַרגְ לִ יםָ ,אבֶּ ער ִדי ְמ ַרגְ לִ ים ָהאבְּ ן
עד ֵרייט צוּ ְשׁלֶ עכְ ְטס.
אוֹיסגֶ ְ
ַאלֶ עס ְ

ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ גַ ם פוּן ִדי
עט ַראכְ ט
ְמ ַרגְ לִ ים ,זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ְ
ַאז ָדא וֶ וען ֶמען ִאיז ִאין ִמ ְדבָּ ר,
ער ְשׁ ֶטער ִדי
אקע ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ְירט ַט ֶ
ִא ְידן ֶשׁא כְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ עֶ ,מען גֵ ייט
ִמיט וָ ואלְ ֶקענֶ עסֶ ,מען עֶ ְסט ָמן פוּן
ימלֶ ,מען ְט ִרינְ ְקט פוּנֶ עם ְשׁ ֵטיין
ִה ְ
ארט ִאין
וייטערָ ,אבֶּ ער ָד ְ
אוּן ַאזוֹי וַ ֶ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן נ"ח( :עֶ ס ִאיז ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן
וָ ואס ֵמיינֶ עןַ ,אז ַא ַצ ִדיק וָ ואס ִאיז
ישׁט ַא ָראפּ
זֵ ייעֶ ר גְ רוֹיסֶ ,קען זִ י נִ ְ
לָ אזְ ן צוּ ִדי וֶ ועלְ ְטלִ יכֶ ע זַ אכְ ן ,עֶ ר
ישׁט וָ ואס עֶ ס טוּט זִ יָ דא
וייסט נִ ְ
וֵ ְ
יוּת'דיגֶ ע וֶ ועלְ ט ,וַ וייל
אוֹיף ִדי גַ ְשׁ ִמ ִ
עֶ ר ִאיז זֵ ייעֶ ר וַ וייט פוּן גַ ְשׁ ִמיוּת,
ישׁט ַאזוֹי,
ָאבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז נִ ְ
עסער ֶדער ַצ ִדיק
ערט ,וִ וי גְ ֶר ֶ
אר ֶק ְ
פַ ְ
וייסט עֶ ר וָ ואס עֶ ס
ִאיזַ ,אלְ ץ ֶמער וֵ ְ
טוּט זִ י אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ טַ ,אזוֹי
ער ְשׁ ֶטער
עהטֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וִ וי ֶמען זֶ ְ
עס ֶטער
וָ ואס עֶ ר ִאיז ָדאֶ דער גְ ֶר ְ
עסער אוּן
וָ ואס ִאיז נָ אר ֵשׁיָ י ,גְ ֶר ֶ
ֶהעכֶ ער פוּן ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט ,אוּן
עסט וֶ ועגְ ן פִ ְירט עֶ ר ִדי גַ אנְ ֶצע
פוּן ֶד ְ
וֶ ועלְ טִ ,מיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ַה ְשׁגָ ָחה
פְּ ָר ִטיוּת.
ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ גַ ם פוּן ִדי
עט ַראכְ ט
ְמ ַרגְ לִ ים ,זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ְ
ַאז ָדא וֶ וען ֶמען ִאיז ִאין ִמ ְדבָּ ר,
ער ְשׁ ֶטער ִדי
אקע ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ְירט ַט ֶ
ִא ְידן ֶשׁא כְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ עֶ ,מען גֵ ייט
ִמיט וָ ואלְ ֶקענֶ עסֶ ,מען עֶ ְסט ָמן פוּן
ימלֶ ,מען ְט ִרינְ ְקט פוּנֶ עם ְשׁ ֵטיין
ִה ְ
ארט ִאין
וייטערָ ,אבֶּ ער ָד ְ
אוּן ַאזוֹי וַ ֶ

פר˘˙ ˘לח

אוּן ָדאס ָהאבְּ ן ִדי ְמ ַרגְ לִ ים גֶ עזָ אגְ ט,
וְ ׁ ָשם ָר ִאינוּ ֶאת ַה ְ ּנפִ ילִ ים,
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ָדאס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
ִדי ִקינְ ֶדער פוּן ִדי ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס
ימל,
זֶ ענֶ ען ַא ָראפּ גֶ עפַ אלְ ן פוּן ִה ְ
וערט גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין פַּ ְר ַשׁת
וִ וי עֶ ס וֶ ְ
אשׁיתַ ,אז עֶ ס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
בְּ ֵר ִ

˜י‚

פר˘˙ ˘לח

ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז פִ יל ִמיט גוֹיִ ם,
עהט אוֹיס וִ וי עֶ ס פִ ְירט זִ י
ַאלֶ עס זֶ ְ
בְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ עָ ,האבְּ ן זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט ַאז
ישׁט
ער ְשׁ ֶטער ֶקען זִ י נִ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארט ִאין ַאזַ א ַמ ָצב,
ַא ָראפְּ לָ אזְ ן ָד ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז צוּ גְ רוֹיס זִ י
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארט.
ַא ָראפּ צוּ לָ אזְ ן ָד ְ
ָאבֶּ ער ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען זֵ ייעֶ ר
ערט וַ וייל
אר ֶק ְ
ָטעוּת ,פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ַאזוֹי גְ רוֹיס,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
לָ אזְ ט עֶ ר זִ יַ א ָראפּ צוּ ִדי וֶ ועלְ ט,
אוּן עֶ ר פִ ְירט ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ טַ ,א
אס ְירט
עדע ְקלֵ יינִ ַיקייט וָ ואס פַּ ִ
יֶ ֶ
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ְ
עהט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
אקע ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַט ֶ
עמאכְ ט ַאז ִדי גוֹיִ ם ִאין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
גֶ ַ
נוּמען צוּ בַּ אעֶ ְר ִדיגְ ן
אר ֶ
זָ אלְ ן זַ יין פַ ְ
קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
טוֹיטע ,אוּן נִ ְ
זֵ ייעֶ ֶרע ֶ
ִדי ְמ ַרגְ לִ יםָ ,אבֶּ ער ִדי ְמ ַרגְ לִ ים ָהאבְּ ן
עד ֵרייט צוּ ְשׁלֶ עכְ ְטס.
אוֹיסגֶ ְ
ַאלֶ עס ְ
אוּן ָדאס ָהאבְּ ן ִדי ְמ ַרגְ לִ ים גֶ עזָ אגְ ט,
וְ ׁ ָשם ָר ִאינוּ ֶאת ַה ְ ּנפִ ילִ ים,
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ָדאס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
ִדי ִקינְ ֶדער פוּן ִדי ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס
ימל,
זֶ ענֶ ען ַא ָראפּ גֶ עפַ אלְ ן פוּן ִה ְ
וערט גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין פַּ ְר ַשׁת
וִ וי עֶ ס וֶ ְ
אשׁיתַ ,אז עֶ ס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
בְּ ֵר ִ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜י‚

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן נ"ח( :עֶ ס ִאיז ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן
וָ ואס ֵמיינֶ עןַ ,אז ַא ַצ ִדיק וָ ואס ִאיז
ישׁט ַא ָראפּ
זֵ ייעֶ ר גְ רוֹיסֶ ,קען זִ י נִ ְ
לָ אזְ ן צוּ ִדי וֶ ועלְ ְטלִ יכֶ ע זַ אכְ ן ,עֶ ר
ישׁט וָ ואס עֶ ס טוּט זִ יָ דא
וייסט נִ ְ
וֵ ְ
יוּת'דיגֶ ע וֶ ועלְ ט ,וַ וייל
אוֹיף ִדי גַ ְשׁ ִמ ִ
עֶ ר ִאיז זֵ ייעֶ ר וַ וייט פוּן גַ ְשׁ ִמיוּת,
ישׁט ַאזוֹי,
ָאבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז נִ ְ
עסער ֶדער ַצ ִדיק
ערט ,וִ וי גְ ֶר ֶ
אר ֶק ְ
פַ ְ
וייסט עֶ ר וָ ואס עֶ ס
ִאיזַ ,אלְ ץ ֶמער וֵ ְ
טוּט זִ י אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ טַ ,אזוֹי
ער ְשׁ ֶטער
עהטֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וִ וי ֶמען זֶ ְ
עס ֶטער
וָ ואס עֶ ר ִאיז ָדאֶ דער גְ ֶר ְ
עסער אוּן
וָ ואס ִאיז נָ אר ֵשׁיָ י ,גְ ֶר ֶ
ֶהעכֶ ער פוּן ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט ,אוּן
עסט וֶ ועגְ ן פִ ְירט עֶ ר ִדי גַ אנְ ֶצע
פוּן ֶד ְ
וֶ ועלְ טִ ,מיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ַה ְשׁגָ ָחה
פְּ ָר ִטיוּת.

ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז פִ יל ִמיט גוֹיִ ם,
עהט אוֹיס וִ וי עֶ ס פִ ְירט זִ י
ַאלֶ עס זֶ ְ
בְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ עָ ,האבְּ ן זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט ַאז
ישׁט
ער ְשׁ ֶטער ֶקען זִ י נִ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארט ִאין ַאזַ א ַמ ָצב,
ַא ָראפְּ לָ אזְ ן ָד ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז צוּ גְ רוֹיס זִ י
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארט.
ַא ָראפּ צוּ לָ אזְ ן ָד ְ
ָאבֶּ ער ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען זֵ ייעֶ ר
ערט וַ וייל
אר ֶק ְ
ָטעוּת ,פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ַאזוֹי גְ רוֹיס,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
לָ אזְ ט עֶ ר זִ יַ א ָראפּ צוּ ִדי וֶ ועלְ ט,
אוּן עֶ ר פִ ְירט ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ טַ ,א
אס ְירט
עדע ְקלֵ יינִ ַיקייט וָ ואס פַּ ִ
יֶ ֶ
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ְ
עהט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
אקע ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַט ֶ
עמאכְ ט ַאז ִדי גוֹיִ ם ִאין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
גֶ ַ
נוּמען צוּ בַּ אעֶ ְר ִדיגְ ן
אר ֶ
זָ אלְ ן זַ יין פַ ְ
קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
טוֹיטע ,אוּן נִ ְ
זֵ ייעֶ ֶרע ֶ
ִדי ְמ ַרגְ לִ יםָ ,אבֶּ ער ִדי ְמ ַרגְ לִ ים ָהאבְּ ן
עד ֵרייט צוּ ְשׁלֶ עכְ ְטס.
אוֹיסגֶ ְ
ַאלֶ עס ְ

ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ גַ ם פוּן ִדי
עט ַראכְ ט
ְמ ַרגְ לִ ים ,זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ְ
ַאז ָדא וֶ וען ֶמען ִאיז ִאין ִמ ְדבָּ ר,
ער ְשׁ ֶטער ִדי
אקע ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ְירט ַט ֶ
ִא ְידן ֶשׁא כְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ עֶ ,מען גֵ ייט
ִמיט וָ ואלְ ֶקענֶ עסֶ ,מען עֶ ְסט ָמן פוּן
ימלֶ ,מען ְט ִרינְ ְקט פוּנֶ עם ְשׁ ֵטיין
ִה ְ
ארט ִאין
וייטערָ ,אבֶּ ער ָד ְ
אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן נ"ח( :עֶ ס ִאיז ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן
וָ ואס ֵמיינֶ עןַ ,אז ַא ַצ ִדיק וָ ואס ִאיז
ישׁט ַא ָראפּ
זֵ ייעֶ ר גְ רוֹיסֶ ,קען זִ י נִ ְ
לָ אזְ ן צוּ ִדי וֶ ועלְ ְטלִ יכֶ ע זַ אכְ ן ,עֶ ר
ישׁט וָ ואס עֶ ס טוּט זִ יָ דא
וייסט נִ ְ
וֵ ְ
יוּת'דיגֶ ע וֶ ועלְ ט ,וַ וייל
אוֹיף ִדי גַ ְשׁ ִמ ִ
עֶ ר ִאיז זֵ ייעֶ ר וַ וייט פוּן גַ ְשׁ ִמיוּת,
ישׁט ַאזוֹי,
ָאבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז נִ ְ
עסער ֶדער ַצ ִדיק
ערט ,וִ וי גְ ֶר ֶ
אר ֶק ְ
פַ ְ
וייסט עֶ ר וָ ואס עֶ ס
ִאיזַ ,אלְ ץ ֶמער וֵ ְ
טוּט זִ י אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ טַ ,אזוֹי
ער ְשׁ ֶטער
עהטֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
וִ וי ֶמען זֶ ְ
עס ֶטער
וָ ואס עֶ ר ִאיז ָדאֶ דער גְ ֶר ְ
עסער אוּן
וָ ואס ִאיז נָ אר ֵשׁיָ י ,גְ ֶר ֶ
ֶהעכֶ ער פוּן ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט ,אוּן
עסט וֶ ועגְ ן פִ ְירט עֶ ר ִדי גַ אנְ ֶצע
פוּן ֶד ְ
וֶ ועלְ טִ ,מיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ַה ְשׁגָ ָחה
פְּ ָר ִטיוּת.
ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ גַ ם פוּן ִדי
עט ַראכְ ט
ְמ ַרגְ לִ ים ,זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ְ
ַאז ָדא וֶ וען ֶמען ִאיז ִאין ִמ ְדבָּ ר,
ער ְשׁ ֶטער ִדי
אקע ֶדער ֵאייבֶּ ְ
פִ ְירט ַט ֶ
ִא ְידן ֶשׁא כְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ עֶ ,מען גֵ ייט
ִמיט וָ ואלְ ֶקענֶ עסֶ ,מען עֶ ְסט ָמן פוּן
ימלֶ ,מען ְט ִרינְ ְקט פוּנֶ עם ְשׁ ֵטיין
ִה ְ
ארט ִאין
וייטערָ ,אבֶּ ער ָד ְ
אוּן ַאזוֹי וַ ֶ

פר˘˙ ˘לח

אוּן ָדאס ָהאבְּ ן ִדי ְמ ַרגְ לִ ים גֶ עזָ אגְ ט,
וְ ׁ ָשם ָר ִאינוּ ֶאת ַה ְ ּנפִ ילִ ים,
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ָדאס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
ִדי ִקינְ ֶדער פוּן ִדי ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס
ימל,
זֶ ענֶ ען ַא ָראפּ גֶ עפַ אלְ ן פוּן ִה ְ
וערט גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין פַּ ְר ַשׁת
וִ וי עֶ ס וֶ ְ
אשׁיתַ ,אז עֶ ס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
בְּ ֵר ִ

˜י‚

פר˘˙ ˘לח

ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז פִ יל ִמיט גוֹיִ ם,
עהט אוֹיס וִ וי עֶ ס פִ ְירט זִ י
ַאלֶ עס זֶ ְ
בְּ ֶד ֶרַ ה ֶטבַ עָ ,האבְּ ן זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט ַאז
ישׁט
ער ְשׁ ֶטער ֶקען זִ י נִ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארט ִאין ַאזַ א ַמ ָצב,
ַא ָראפְּ לָ אזְ ן ָד ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז צוּ גְ רוֹיס זִ י
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארט.
ַא ָראפּ צוּ לָ אזְ ן ָד ְ
ָאבֶּ ער ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען זֵ ייעֶ ר
ערט וַ וייל
אר ֶק ְ
ָטעוּת ,פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ַאזוֹי גְ רוֹיס,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
לָ אזְ ט עֶ ר זִ יַ א ָראפּ צוּ ִדי וֶ ועלְ ט,
אוּן עֶ ר פִ ְירט ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ טַ ,א
אס ְירט
עדע ְקלֵ יינִ ַיקייט וָ ואס פַּ ִ
יֶ ֶ
קוּמט נָ אר פוּנֶ עם
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ְ
עהט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
אקע ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַט ֶ
עמאכְ ט ַאז ִדי גוֹיִ ם ִאין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל
גֶ ַ
נוּמען צוּ בַּ אעֶ ְר ִדיגְ ן
אר ֶ
זָ אלְ ן זַ יין פַ ְ
קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
טוֹיטע ,אוּן נִ ְ
זֵ ייעֶ ֶרע ֶ
ִדי ְמ ַרגְ לִ יםָ ,אבֶּ ער ִדי ְמ ַרגְ לִ ים ָהאבְּ ן
עד ֵרייט צוּ ְשׁלֶ עכְ ְטס.
אוֹיסגֶ ְ
ַאלֶ עס ְ
אוּן ָדאס ָהאבְּ ן ִדי ְמ ַרגְ לִ ים גֶ עזָ אגְ ט,
וְ ׁ ָשם ָר ִאינוּ ֶאת ַה ְ ּנפִ ילִ ים,
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ָדאס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
ִדי ִקינְ ֶדער פוּן ִדי ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס
ימל,
זֶ ענֶ ען ַא ָראפּ גֶ עפַ אלְ ן פוּן ִה ְ
וערט גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין פַּ ְר ַשׁת
וִ וי עֶ ס וֶ ְ
אשׁיתַ ,אז עֶ ס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
בְּ ֵר ִ
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˜י„

ע'ט ֲענָ ה'ט
ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס ָהאבְּ ן גֶ ַ
ישׁט
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר זָ אל נִ ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
אשׁאפְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וַ וייל עֶ ר וֶ ועט
בַּ ַ
ער ְשׁ ֶטער
זִ ינְ ִדיגְ ןָ ,האט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוּמזִ ְיסט וֶ וער ִאי
ְ
זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט,
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ַרחוּם וְ ַחנוּן? אוֹיבּ זֵ יי
וֶ ועלְ ן זִ ינְ ִדיגְ ן וֶ ועלְ ן זֵ יי ְתּשׁוּבָ ה
צוּריק
טוּהן אוּן ִאי וֶ ועל זֵ יי ִ
ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
עמען ,אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
נֶ ֶ
עשׁ ְיקט ִדי ַמלְ ָאכִ ים אוֹיף
ַא ָראפּ גֶ ִ
עהן אוֹיבּ זֵ יי וֶ ועלְ ן
ֶדער וֶ ועלְ ט ,צוּ זֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן לְ ַמ ֲע ֶשׂה
זִ יֶ קענֶ ען ֶד ְ
ער ַהאלְ ְטן ,זֵ יי
ישׁט ֶד ְ
ָהאבְּ ן זֵ יי זִ י נִ ְ
ָהאבְּ ן גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט.
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אמר
וַ ַּי ַהס ָּכלֵ ב ֶאת ָהעָ ם ֶאל מ ׁ ֶֹשה וַ ּיֹ ֶ
עָ ה נַ ֲעלֶ ה וְ יָ ַר ׁ ְשנוּ א ָֹתהּ ִּכי
יָ כוֹל נוּכַ ל לָ הּ ,כָּ לֵ ב ָהאט ְשׁ ִטיל
עמאכְ ט ִדי פָ אלְ ק אוּן גֶ עזָ אגְ טַ ,אז
גֶ ַ
ִמיר וֶ ועלְ ן יָ א ַא ַריין גֵ יין ִאין ֶא ֶרץ
ייקוּמען
ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן ִמיר וֶ ועלְ ן בַּ
ִדי גוֹיִ ם .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יַ ,אז כָּ לֵ ב ָהאט
משׁה ַרבֵּ ינוּ
גֶ עזָ אגְ טַ ,אז ֲאפִ ילוּ ֶ
ערס,
ייט ְ
ייסן ַמאכְ ן לֵ ֶ
וֶ ועט אוּנְ ז ֵה ְ
ימל ,וֶ ועלְ ן ִמיר
אוּן ַארוֹיף גֵ יין ִאין ִה ְ
ָדאס אוֹיֶ קענֶ ען בַּ אוַ וייזְ ן.
וָ ואס ָהאט ָדא כָּ לֵ ב גֶ עוָ ואלְ ט
רוֹיסבְּ ֶרענְ גֶ ען ִמיט ֶדעם?
ַא ְ

עהן ִדי
ָדאס ָהאבְּ ן ִדי ְמ ַרגְ לִ ים גֶ עזֶ ְ
עהן
נְ פִ ילִ ים ,זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עזֶ ְ
ַאז ֲאפִ ילוּ ִדי ַמלְ ָאכִ ים ָהאבְּ ן זִ י
ער ַהאלְ ְטן אוֹיף
עקענְ ט ֶד ְ
ישׁט גֶ ֶ
נִ ְ
ֶדער וֶ ועלְ ט ,וִ וי ַאזוֹי וֶ ועלְ ן זִ יִ די
ער ַהאלְ ְטן ִאין
ארט ֶד ְ
ִא ְידן ֶקענֶ ען ָד ְ
יוּת'דיגֶ ע וֶ ועלְ טָ ,אבֶּ ער זֵ יי
ַאזַ א גַ ְשׁ ִמ ִ
עוואוּסט ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ
ְ
ישׁט גֶ
ָהאבְּ ן נִ ְ
ערע כּ ַֹח פוּן ַא ַמלְ ָא,
עס ֶ
ָהאט ַא גְ ֶר ֶ
ער ַהאלְ ְטן אוֹיף
עֶ ר ֶקען זִ י יָ א ֶד ְ
ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן אוֹיבּ ֶמען זִ ינְ ִדיגְ ט
טוּהן ,אוּן ֶדער
ֶקען ֶמען ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ְשׁ ֶטערֶ ,דער ַרחוּם וְ ַחנוּן,
ֵאייבֶּ ְ
עדן ָאן.
עמט יֶ ְ
נֶ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
ימן
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ִ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ
נ"א(ֶ :דער עִ ָיקר ַד ְ
אר ֶקע
אר ֶקע ָרצוֹןַ ,א ְשׁ ַט ְ
ָהאבְּ ן ַא ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן,
וִ וילְ ן ,צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן
עטן ַא ַסאֶ דעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ַאז ֶמען זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זַ יין ַאן
וישׁן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד ,אוּן ִאינְ ְצוִ ְ
ערנְ ט.
ַדאוֶ וענְ ט ֶמען אוּן ֶמען לֶ ְ
ָאבֶּ ער ַא ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ 'ס ִאיז
צוּהאלְ ְטן
זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער ָאנְ ַ
צוּהאלְ ְטן ֶדעם וִ וילְ ן,
ֶדעם ָרצוֹןָ ,אנְ ַ
וערט צוּבְּ ָראכְ ן וֶ וען עֶ ר
וַ וייל עֶ ר וֶ ְ

קוֹדשׁ ְשׁלַ ח תש"ס(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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ע'ט ֲענָ ה'ט
ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס ָהאבְּ ן גֶ ַ
ישׁט
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר זָ אל נִ ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
אשׁאפְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וַ וייל עֶ ר וֶ ועט
בַּ ַ
ער ְשׁ ֶטער
זִ ינְ ִדיגְ ןָ ,האט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוּמזִ ְיסט וֶ וער ִאי
ְ
זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט,
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ַרחוּם וְ ַחנוּן? אוֹיבּ זֵ יי
וֶ ועלְ ן זִ ינְ ִדיגְ ן וֶ ועלְ ן זֵ יי ְתּשׁוּבָ ה
צוּריק
טוּהן אוּן ִאי וֶ ועל זֵ יי ִ
ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
עמען ,אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
נֶ ֶ
עשׁ ְיקט ִדי ַמלְ ָאכִ ים אוֹיף
ַא ָראפּ גֶ ִ
עהן אוֹיבּ זֵ יי וֶ ועלְ ן
ֶדער וֶ ועלְ ט ,צוּ זֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן לְ ַמ ֲע ֶשׂה
זִ יֶ קענֶ ען ֶד ְ
ער ַהאלְ ְטן ,זֵ יי
ישׁט ֶד ְ
ָהאבְּ ן זֵ יי זִ י נִ ְ
ָהאבְּ ן גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט.
עהן ִדי
ָדאס ָהאבְּ ן ִדי ְמ ַרגְ לִ ים גֶ עזֶ ְ
עהן
נְ פִ ילִ ים ,זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עזֶ ְ
ַאז ֲאפִ ילוּ ִדי ַמלְ ָאכִ ים ָהאבְּ ן זִ י
ער ַהאלְ ְטן אוֹיף
עקענְ ט ֶד ְ
ישׁט גֶ ֶ
נִ ְ
ֶדער וֶ ועלְ ט ,וִ וי ַאזוֹי וֶ ועלְ ן זִ יִ די
ער ַהאלְ ְטן ִאין
ארט ֶד ְ
ִא ְידן ֶקענֶ ען ָד ְ
יוּת'דיגֶ ע וֶ ועלְ טָ ,אבֶּ ער זֵ יי
ַאזַ א גַ ְשׁ ִמ ִ
עוואוּסט ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ
ְ
ישׁט גֶ
ָהאבְּ ן נִ ְ
ערע כּ ַֹח פוּן ַא ַמלְ ָא,
עס ֶ
ָהאט ַא גְ ֶר ֶ
ער ַהאלְ ְטן אוֹיף
עֶ ר ֶקען זִ י יָ א ֶד ְ
ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן אוֹיבּ ֶמען זִ ינְ ִדיגְ ט
טוּהן ,אוּן ֶדער
ֶקען ֶמען ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ְשׁ ֶטערֶ ,דער ַרחוּם וְ ַחנוּן,
ֵאייבֶּ ְ
עדן ָאן.
עמט יֶ ְ
נֶ ְ
קוֹדשׁ ְשׁלַ ח תש"ס(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ

פר˘˙ ˘לח

˜י„

פר˘˙ ˘לח
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אמר
וַ ַּי ַהס ָּכלֵ ב ֶאת ָהעָ ם ֶאל מ ׁ ֶֹשה וַ ּיֹ ֶ
עָ ה נַ ֲעלֶ ה וְ יָ ַר ׁ ְשנוּ א ָֹתהּ ִּכי
יָ כוֹל נוּכַ ל לָ הּ ,כָּ לֵ ב ָהאט ְשׁ ִטיל
עמאכְ ט ִדי פָ אלְ ק אוּן גֶ עזָ אגְ טַ ,אז
גֶ ַ
ִמיר וֶ ועלְ ן יָ א ַא ַריין גֵ יין ִאין ֶא ֶרץ
ייקוּמען
ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן ִמיר וֶ ועלְ ן בַּ
ִדי גוֹיִ ם .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יַ ,אז כָּ לֵ ב ָהאט
משׁה ַרבֵּ ינוּ
גֶ עזָ אגְ טַ ,אז ֲאפִ ילוּ ֶ
ערס,
ייט ְ
ייסן ַמאכְ ן לֵ ֶ
וֶ ועט אוּנְ ז ֵה ְ
ימל ,וֶ ועלְ ן ִמיר
אוּן ַארוֹיף גֵ יין ִאין ִה ְ
ָדאס אוֹיֶ קענֶ ען בַּ אוַ וייזְ ן.
וָ ואס ָהאט ָדא כָּ לֵ ב גֶ עוָ ואלְ ט
רוֹיסבְּ ֶרענְ גֶ ען ִמיט ֶדעם?
ַא ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
ימן
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ִ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ
נ"א(ֶ :דער עִ ָיקר ַד ְ
אר ֶקע
אר ֶקע ָרצוֹןַ ,א ְשׁ ַט ְ
ָהאבְּ ן ַא ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן,
וִ וילְ ן ,צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן
עטן ַא ַסאֶ דעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ַאז ֶמען זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זַ יין ַאן
וישׁן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד ,אוּן ִאינְ ְצוִ ְ
ערנְ ט.
ַדאוֶ וענְ ט ֶמען אוּן ֶמען לֶ ְ
ָאבֶּ ער ַא ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ 'ס ִאיז
צוּהאלְ ְטן
זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער ָאנְ ַ
צוּהאלְ ְטן ֶדעם וִ וילְ ן,
ֶדעם ָרצוֹןָ ,אנְ ַ
וערט צוּבְּ ָראכְ ן וֶ וען עֶ ר
וַ וייל עֶ ר וֶ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜י„

ע'ט ֲענָ ה'ט
ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס ָהאבְּ ן גֶ ַ
ישׁט
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר זָ אל נִ ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
אשׁאפְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וַ וייל עֶ ר וֶ ועט
בַּ ַ
ער ְשׁ ֶטער
זִ ינְ ִדיגְ ןָ ,האט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוּמזִ ְיסט וֶ וער ִאי
ְ
זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט,
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ַרחוּם וְ ַחנוּן? אוֹיבּ זֵ יי
וֶ ועלְ ן זִ ינְ ִדיגְ ן וֶ ועלְ ן זֵ יי ְתּשׁוּבָ ה
צוּריק
טוּהן אוּן ִאי וֶ ועל זֵ יי ִ
ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
עמען ,אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
נֶ ֶ
עשׁ ְיקט ִדי ַמלְ ָאכִ ים אוֹיף
ַא ָראפּ גֶ ִ
עהן אוֹיבּ זֵ יי וֶ ועלְ ן
ֶדער וֶ ועלְ ט ,צוּ זֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן לְ ַמ ֲע ֶשׂה
זִ יֶ קענֶ ען ֶד ְ
ער ַהאלְ ְטן ,זֵ יי
ישׁט ֶד ְ
ָהאבְּ ן זֵ יי זִ י נִ ְ
ָהאבְּ ן גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט.
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אמר
וַ ַּי ַהס ָּכלֵ ב ֶאת ָהעָ ם ֶאל מ ׁ ֶֹשה וַ ּיֹ ֶ
עָ ה נַ ֲעלֶ ה וְ יָ ַר ׁ ְשנוּ א ָֹתהּ ִּכי
יָ כוֹל נוּכַ ל לָ הּ ,כָּ לֵ ב ָהאט ְשׁ ִטיל
עמאכְ ט ִדי פָ אלְ ק אוּן גֶ עזָ אגְ טַ ,אז
גֶ ַ
ִמיר וֶ ועלְ ן יָ א ַא ַריין גֵ יין ִאין ֶא ֶרץ
ייקוּמען
ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן ִמיר וֶ ועלְ ן בַּ
ִדי גוֹיִ ם .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יַ ,אז כָּ לֵ ב ָהאט
משׁה ַרבֵּ ינוּ
גֶ עזָ אגְ טַ ,אז ֲאפִ ילוּ ֶ
ערס,
ייט ְ
ייסן ַמאכְ ן לֵ ֶ
וֶ ועט אוּנְ ז ֵה ְ
ימל ,וֶ ועלְ ן ִמיר
אוּן ַארוֹיף גֵ יין ִאין ִה ְ
ָדאס אוֹיֶ קענֶ ען בַּ אוַ וייזְ ן.
וָ ואס ָהאט ָדא כָּ לֵ ב גֶ עוָ ואלְ ט
רוֹיסבְּ ֶרענְ גֶ ען ִמיט ֶדעם?
ַא ְ

עהן ִדי
ָדאס ָהאבְּ ן ִדי ְמ ַרגְ לִ ים גֶ עזֶ ְ
עהן
נְ פִ ילִ ים ,זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עזֶ ְ
ַאז ֲאפִ ילוּ ִדי ַמלְ ָאכִ ים ָהאבְּ ן זִ י
ער ַהאלְ ְטן אוֹיף
עקענְ ט ֶד ְ
ישׁט גֶ ֶ
נִ ְ
ֶדער וֶ ועלְ ט ,וִ וי ַאזוֹי וֶ ועלְ ן זִ יִ די
ער ַהאלְ ְטן ִאין
ארט ֶד ְ
ִא ְידן ֶקענֶ ען ָד ְ
יוּת'דיגֶ ע וֶ ועלְ טָ ,אבֶּ ער זֵ יי
ַאזַ א גַ ְשׁ ִמ ִ
עוואוּסט ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ
ְ
ישׁט גֶ
ָהאבְּ ן נִ ְ
ערע כּ ַֹח פוּן ַא ַמלְ ָא,
עס ֶ
ָהאט ַא גְ ֶר ֶ
ער ַהאלְ ְטן אוֹיף
עֶ ר ֶקען זִ י יָ א ֶד ְ
ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן אוֹיבּ ֶמען זִ ינְ ִדיגְ ט
טוּהן ,אוּן ֶדער
ֶקען ֶמען ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ְשׁ ֶטערֶ ,דער ַרחוּם וְ ַחנוּן,
ֵאייבֶּ ְ
עדן ָאן.
עמט יֶ ְ
נֶ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
ימן
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ִ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ
נ"א(ֶ :דער עִ ָיקר ַד ְ
אר ֶקע
אר ֶקע ָרצוֹןַ ,א ְשׁ ַט ְ
ָהאבְּ ן ַא ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן,
וִ וילְ ן ,צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן
עטן ַא ַסאֶ דעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ַאז ֶמען זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זַ יין ַאן
וישׁן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד ,אוּן ִאינְ ְצוִ ְ
ערנְ ט.
ַדאוֶ וענְ ט ֶמען אוּן ֶמען לֶ ְ
ָאבֶּ ער ַא ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ 'ס ִאיז
צוּהאלְ ְטן
זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער ָאנְ ַ
צוּהאלְ ְטן ֶדעם וִ וילְ ן,
ֶדעם ָרצוֹןָ ,אנְ ַ
וערט צוּבְּ ָראכְ ן וֶ וען עֶ ר
וַ וייל עֶ ר וֶ ְ

קוֹדשׁ ְשׁלַ ח תש"ס(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ע'ט ֲענָ ה'ט
ַמלְ ָאכִ ים וָ ואס ָהאבְּ ן גֶ ַ
ישׁט
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר זָ אל נִ ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
אשׁאפְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וַ וייל עֶ ר וֶ ועט
בַּ ַ
ער ְשׁ ֶטער
זִ ינְ ִדיגְ ןָ ,האט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוּמזִ ְיסט וֶ וער ִאי
ְ
זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט,
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ַרחוּם וְ ַחנוּן? אוֹיבּ זֵ יי
וֶ ועלְ ן זִ ינְ ִדיגְ ן וֶ ועלְ ן זֵ יי ְתּשׁוּבָ ה
צוּריק
טוּהן אוּן ִאי וֶ ועל זֵ יי ִ
ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
עמען ,אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
נֶ ֶ
עשׁ ְיקט ִדי ַמלְ ָאכִ ים אוֹיף
ַא ָראפּ גֶ ִ
עהן אוֹיבּ זֵ יי וֶ ועלְ ן
ֶדער וֶ ועלְ ט ,צוּ זֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן לְ ַמ ֲע ֶשׂה
זִ יֶ קענֶ ען ֶד ְ
ער ַהאלְ ְטן ,זֵ יי
ישׁט ֶד ְ
ָהאבְּ ן זֵ יי זִ י נִ ְ
ָהאבְּ ן גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט.
עהן ִדי
ָדאס ָהאבְּ ן ִדי ְמ ַרגְ לִ ים גֶ עזֶ ְ
עהן
נְ פִ ילִ ים ,זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עזֶ ְ
ַאז ֲאפִ ילוּ ִדי ַמלְ ָאכִ ים ָהאבְּ ן זִ י
ער ַהאלְ ְטן אוֹיף
עקענְ ט ֶד ְ
ישׁט גֶ ֶ
נִ ְ
ֶדער וֶ ועלְ ט ,וִ וי ַאזוֹי וֶ ועלְ ן זִ יִ די
ער ַהאלְ ְטן ִאין
ארט ֶד ְ
ִא ְידן ֶקענֶ ען ָד ְ
יוּת'דיגֶ ע וֶ ועלְ טָ ,אבֶּ ער זֵ יי
ַאזַ א גַ ְשׁ ִמ ִ
עוואוּסט ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ
ְ
ישׁט גֶ
ָהאבְּ ן נִ ְ
ערע כּ ַֹח פוּן ַא ַמלְ ָא,
עס ֶ
ָהאט ַא גְ ֶר ֶ
ער ַהאלְ ְטן אוֹיף
עֶ ר ֶקען זִ י יָ א ֶד ְ
ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן אוֹיבּ ֶמען זִ ינְ ִדיגְ ט
טוּהן ,אוּן ֶדער
ֶקען ֶמען ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ְשׁ ֶטערֶ ,דער ַרחוּם וְ ַחנוּן,
ֵאייבֶּ ְ
עדן ָאן.
עמט יֶ ְ
נֶ ְ
קוֹדשׁ ְשׁלַ ח תש"ס(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ

פר˘˙ ˘לח

˜י„
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אמר
וַ ַּי ַהס ָּכלֵ ב ֶאת ָהעָ ם ֶאל מ ׁ ֶֹשה וַ ּיֹ ֶ
עָ ה נַ ֲעלֶ ה וְ יָ ַר ׁ ְשנוּ א ָֹתהּ ִּכי
יָ כוֹל נוּכַ ל לָ הּ ,כָּ לֵ ב ָהאט ְשׁ ִטיל
עמאכְ ט ִדי פָ אלְ ק אוּן גֶ עזָ אגְ טַ ,אז
גֶ ַ
ִמיר וֶ ועלְ ן יָ א ַא ַריין גֵ יין ִאין ֶא ֶרץ
ייקוּמען
ֶ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן ִמיר וֶ ועלְ ן בַּ
ִדי גוֹיִ ם .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יַ ,אז כָּ לֵ ב ָהאט
משׁה ַרבֵּ ינוּ
גֶ עזָ אגְ טַ ,אז ֲאפִ ילוּ ֶ
ערס,
ייט ְ
ייסן ַמאכְ ן לֵ ֶ
וֶ ועט אוּנְ ז ֵה ְ
ימל ,וֶ ועלְ ן ִמיר
אוּן ַארוֹיף גֵ יין ִאין ִה ְ
ָדאס אוֹיֶ קענֶ ען בַּ אוַ וייזְ ן.
וָ ואס ָהאט ָדא כָּ לֵ ב גֶ עוָ ואלְ ט
רוֹיסבְּ ֶרענְ גֶ ען ִמיט ֶדעם?
ַא ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
ימן
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ִ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ
נ"א(ֶ :דער עִ ָיקר ַד ְ
אר ֶקע
אר ֶקע ָרצוֹןַ ,א ְשׁ ַט ְ
ָהאבְּ ן ַא ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן,
וִ וילְ ן ,צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן
עטן ַא ַסאֶ דעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ַאז ֶמען זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זַ יין ַאן
וישׁן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד ,אוּן ִאינְ ְצוִ ְ
ערנְ ט.
ַדאוֶ וענְ ט ֶמען אוּן ֶמען לֶ ְ
ָאבֶּ ער ַא ֶמענְ ְטשׁ ַאלֵ יינְ 'ס ִאיז
צוּהאלְ ְטן
זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער ָאנְ ַ
צוּהאלְ ְטן ֶדעם וִ וילְ ן,
ֶדעם ָרצוֹןָ ,אנְ ַ
וערט צוּבְּ ָראכְ ן וֶ וען עֶ ר
וַ וייל עֶ ר וֶ ְ

˜טו

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

יח,
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
עהט ַאז עֶ ר ִאיז נִ ְ
זֶ ְ
ארף ֶמען גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עוֹרר זַ יין אוּן ְמ ַחזֵ ק זַ יין
וָ ואס זָ אל ְמ ֵ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר ֶקען יָ א ,אוּן
יח זַ יין ,אוֹיבּ עֶ ר
עֶ ר וֶ ועט יָ א ַמ ְצלִ ַ
וֶ ועט נִ ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עבְּ ןַ .אזוֹי וִ וי ֶדער
בַּ עַ ל ֵשׁם טוֹב זי"ע ָהאט גֶ עזָ אגְ ט:
ישׁ ָטא ַאזַ א זַ א'ִ איֶ קען
עֶ ס ִאיז נִ ְ
ישׁט' ,עֶ ס ִאיז נָ אר ָדא ִ'אי וִ ויל
נִ ְ
ועסטוּ
ישׁט' ,אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט וֶ ְ
נִ ְ
ֶקענֶ ען" .אוּן ָדאס טוּט ֶדער ַצ ִדיק
ַא ַריינְ ַשׁיינֶ ען ִאינֶ עם ֶמענְ ְטשַׁ ,אז
וערן צוּבְּ ָראכְ ן פוּן
ישׁט וֶ ְ
עֶ ר זָ אל נִ ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עבְּ ן ִדי
ישׁט ,אוּן נִ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ָרצוֹן.

פר˘˙ ˘לח

ישׁט ֶקענֶ ען
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן זֵ יי וֶ ועלְ ן נִ ְ
אר ֶקע גוֹיִ םָ ,האט
ייקוּמען ִדי ְשׁ ַט ְ
ֶ
בֵּ
ארף
עצט ַד ְ
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ַאז יֶ ְ
עֶ ר פַ ְ
"אמוּנַ ת
עֶ ר ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִדי ִא ְידן ִמיט ֱ
ֲחכָ ִמים" ,צוּ גֵ יין צוּם ַצ ִדיק ,צוּ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,וַ וייל נָ אר ֶדער ַצ ִדיק
ֶ
ֶקען ְמ ַחזֵ ק זַ יין אוּן גֶ עבְּ ן ִדי כּוֹחוֹת
ישׁט אוֹיפְ צוּגֶ עבְּ ן
פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ נִ ְ
ִדי ָרצוֹן.
ערפַ אר ָהאט עֶ ר גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
ֶד ְ
ִדי ִא ְידן ,אוֹיבּ ִמיר וֶ ועלְ ן
זִ יַ האלְ ְטן בַּ יים ַצ ִדיק ,וֶ ועלְ ן ִמיר
דוּר פִ ְירןֲ ,אפִ ילוּ ִדי
ַאלֶ עס ֶקענֶ ען ְ
וער ְס ֶטע זַ אכְ ןֲ ,אפִ ילוּ עֶ ר וֶ ועט
ְשׁוֶ ְ
ימל
ייסן ַארוֹיפְ ְק ִריכְ ן ִאין ִה ְ
אוּנְ ז ֵה ְ
ער'ס ,וֶ ועלְ ן ִמיר עֶ ס אוֹי
ייט ְ
ִמיט לֵ ֶ
ֶקענֶ ען בַּ אוַ וייזְ ן.

ָהאט
כָּ לֵ ב
ערפַ אר וֶ וען
ֶד ְ
עהן ַאז ִדי ְמ ַרגְ לִ ים
גֶ עזֶ ְ
עקן ָאן ִדי ִא ְידן ַאז זֵ יי וֶ ועלְ ן
ְשׁ ֶר ְ
ישׁט ֶקענֶ ען ַא ַריין גֵ יין ִאין ֶא ֶרץ
נִ ְ

ישׁית ְשׁלַ ח תשס"ז(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

יח,
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
עהט ַאז עֶ ר ִאיז נִ ְ
זֶ ְ
ארף ֶמען גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עוֹרר זַ יין אוּן ְמ ַחזֵ ק זַ יין
וָ ואס זָ אל ְמ ֵ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר ֶקען יָ א ,אוּן
יח זַ יין ,אוֹיבּ עֶ ר
עֶ ר וֶ ועט יָ א ַמ ְצלִ ַ
וֶ ועט נִ ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עבְּ ןַ .אזוֹי וִ וי ֶדער
בַּ עַ ל ֵשׁם טוֹב זי"ע ָהאט גֶ עזָ אגְ ט:
ישׁ ָטא ַאזַ א זַ א'ִ איֶ קען
עֶ ס ִאיז נִ ְ
ישׁט' ,עֶ ס ִאיז נָ אר ָדא ִ'אי וִ ויל
נִ ְ
ועסטוּ
ישׁט' ,אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט וֶ ְ
נִ ְ
ֶקענֶ ען" .אוּן ָדאס טוּט ֶדער ַצ ִדיק
ַא ַריינְ ַשׁיינֶ ען ִאינֶ עם ֶמענְ ְטשַׁ ,אז
וערן צוּבְּ ָראכְ ן פוּן
ישׁט וֶ ְ
עֶ ר זָ אל נִ ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עבְּ ן ִדי
ישׁט ,אוּן נִ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ָרצוֹן.

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

יח,
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
עהט ַאז עֶ ר ִאיז נִ ְ
זֶ ְ
ארף ֶמען גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עוֹרר זַ יין אוּן ְמ ַחזֵ ק זַ יין
וָ ואס זָ אל ְמ ֵ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר ֶקען יָ א ,אוּן
יח זַ יין ,אוֹיבּ עֶ ר
עֶ ר וֶ ועט יָ א ַמ ְצלִ ַ
וֶ ועט נִ ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עבְּ ןַ .אזוֹי וִ וי ֶדער
בַּ עַ ל ֵשׁם טוֹב זי"ע ָהאט גֶ עזָ אגְ ט:
ישׁ ָטא ַאזַ א זַ א'ִ איֶ קען
עֶ ס ִאיז נִ ְ
ישׁט' ,עֶ ס ִאיז נָ אר ָדא ִ'אי וִ ויל
נִ ְ
ועסטוּ
ישׁט' ,אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט וֶ ְ
נִ ְ
ֶקענֶ ען" .אוּן ָדאס טוּט ֶדער ַצ ִדיק
ַא ַריינְ ַשׁיינֶ ען ִאינֶ עם ֶמענְ ְטשַׁ ,אז
וערן צוּבְּ ָראכְ ן פוּן
ישׁט וֶ ְ
עֶ ר זָ אל נִ ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עבְּ ן ִדי
ישׁט ,אוּן נִ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ָרצוֹן.
ָהאט
כָּ לֵ ב
ערפַ אר וֶ וען
ֶד ְ
עהן ַאז ִדי ְמ ַרגְ לִ ים
גֶ עזֶ ְ
עקן ָאן ִדי ִא ְידן ַאז זֵ יי וֶ ועלְ ן
ְשׁ ֶר ְ
ישׁט ֶקענֶ ען ַא ַריין גֵ יין ִאין ֶא ֶרץ
נִ ְ

פר˘˙ ˘לח

ישׁט ֶקענֶ ען
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן זֵ יי וֶ ועלְ ן נִ ְ
אר ֶקע גוֹיִ םָ ,האט
ייקוּמען ִדי ְשׁ ַט ְ
ֶ
בֵּ
ארף
עצט ַד ְ
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ַאז יֶ ְ
עֶ ר פַ ְ
"אמוּנַ ת
עֶ ר ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִדי ִא ְידן ִמיט ֱ
ֲחכָ ִמים" ,צוּ גֵ יין צוּם ַצ ִדיק ,צוּ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,וַ וייל נָ אר ֶדער ַצ ִדיק
ֶ
ֶקען ְמ ַחזֵ ק זַ יין אוּן גֶ עבְּ ן ִדי כּוֹחוֹת
ישׁט אוֹיפְ צוּגֶ עבְּ ן
פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ נִ ְ
ִדי ָרצוֹן.
ערפַ אר ָהאט עֶ ר גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
ֶד ְ
ִדי ִא ְידן ,אוֹיבּ ִמיר וֶ ועלְ ן
זִ יַ האלְ ְטן בַּ יים ַצ ִדיק ,וֶ ועלְ ן ִמיר
דוּר פִ ְירןֲ ,אפִ ילוּ ִדי
ַאלֶ עס ֶקענֶ ען ְ
וער ְס ֶטע זַ אכְ ןֲ ,אפִ ילוּ עֶ ר וֶ ועט
ְשׁוֶ ְ
ימל
ייסן ַארוֹיפְ ְק ִריכְ ן ִאין ִה ְ
אוּנְ ז ֵה ְ
ער'ס ,וֶ ועלְ ן ִמיר עֶ ס אוֹי
ייט ְ
ִמיט לֵ ֶ
ֶקענֶ ען בַּ אוַ וייזְ ן.
ישׁית ְשׁלַ ח תשס"ז(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ

˜ ַרח
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ …
וַ ִ ּי ַ ּקח ק ַֹרח .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י וָ ואס ָהאט
עטוּהן? עֶ ר ָהאט
ְ
ק ַֹרח גֶ
ערט
ענוּמען ְצוֵ ויי הוּנְ ֶד ְ
אמגֶ ֶ
צוּזַ ְ
פוּפְ ִציג הוׂ יפְּ ְטן פוּן ַסנְ ֶה ְד ִרין ,אוּן עֶ ר
עטוּהן ַטלֵ ִיתים וָ ואס
ְ
ָהאט זֵ יי ָאנְ גֶ
זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען ִאינְ גַ אנְ ְצן ְתּכֵ לֶ ת ,אוּן

ערפַ אר ָהאט עֶ ר גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
ֶד ְ
ִדי ִא ְידן ,אוֹיבּ ִמיר וֶ ועלְ ן
זִ יַ האלְ ְטן בַּ יים ַצ ִדיק ,וֶ ועלְ ן ִמיר
דוּר פִ ְירןֲ ,אפִ ילוּ ִדי
ַאלֶ עס ֶקענֶ ען ְ
וער ְס ֶטע זַ אכְ ןֲ ,אפִ ילוּ עֶ ר וֶ ועט
ְשׁוֶ ְ
ימל
ייסן ַארוֹיפְ ְק ִריכְ ן ִאין ִה ְ
אוּנְ ז ֵה ְ
ער'ס ,וֶ ועלְ ן ִמיר עֶ ס אוֹי
ייט ְ
ִמיט לֵ ֶ
ֶקענֶ ען בַּ אוַ וייזְ ן.
ישׁית ְשׁלַ ח תשס"ז(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ

˜ ַרח
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ …

עֶ ר ָהאט גֶ עפְ ֶרעגְ ט פוּן מ ׁ ֶֹשהֶ :מען
ארף נָ אך ַארוׂ יף לֵ ייגְ ן ִצ ִיצית אוׂ יף
ַד ְ
ִדי ַטלֵ ִיתים? ָהאט מ ׁ ֶֹשה גֶ עזָ אגְ ט:
יָ אָ ,האט עֶ ר ָאנְ גֶ עהוׂ יבְּ ן חוׂ זֶ ק ַמאכְ ן,
אוׂ יבּ ֵאיין ְקלֵ יינֶ ע בֶּ ענְ ְדל פוּן ְתּכֵ לֶ ת
ארף
פַּ ֶט ְר'ט ֶדעם גַ אנְ ְצן ַטלִ יתַ ,ד ְ

˜טו

ישׁט ֶקענֶ ען
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן זֵ יי וֶ ועלְ ן נִ ְ
אר ֶקע גוֹיִ םָ ,האט
ייקוּמען ִדי ְשׁ ַט ְ
ֶ
בֵּ
ארף
עצט ַד ְ
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ַאז יֶ ְ
עֶ ר פַ ְ
"אמוּנַ ת
עֶ ר ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִדי ִא ְידן ִמיט ֱ
ֲחכָ ִמים" ,צוּ גֵ יין צוּם ַצ ִדיק ,צוּ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,וַ וייל נָ אר ֶדער ַצ ִדיק
ֶ
ֶקען ְמ ַחזֵ ק זַ יין אוּן גֶ עבְּ ן ִדי כּוֹחוֹת
ישׁט אוֹיפְ צוּגֶ עבְּ ן
פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ נִ ְ
ִדי ָרצוֹן.

ָהאט
כָּ לֵ ב
ערפַ אר וֶ וען
ֶד ְ
עהן ַאז ִדי ְמ ַרגְ לִ ים
גֶ עזֶ ְ
עקן ָאן ִדי ִא ְידן ַאז זֵ יי וֶ ועלְ ן
ְשׁ ֶר ְ
ישׁט ֶקענֶ ען ַא ַריין גֵ יין ִאין ֶא ֶרץ
נִ ְ

˜ ַרח
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ …
וַ ִ ּי ַ ּקח ק ַֹרח .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י וָ ואס ָהאט
עטוּהן? עֶ ר ָהאט
ְ
ק ַֹרח גֶ
ערט
ענוּמען ְצוֵ ויי הוּנְ ֶד ְ
אמגֶ ֶ
צוּזַ ְ
פוּפְ ִציג הוׂ יפְּ ְטן פוּן ַסנְ ֶה ְד ִרין ,אוּן עֶ ר
עטוּהן ַטלֵ ִיתים וָ ואס
ְ
ָהאט זֵ יי ָאנְ גֶ
זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען ִאינְ גַ אנְ ְצן ְתּכֵ לֶ ת ,אוּן

˜טו

פר˘˙ ˘לח

עֶ ר ָהאט גֶ עפְ ֶרעגְ ט פוּן מ ׁ ֶֹשהֶ :מען
ארף נָ אך ַארוׂ יף לֵ ייגְ ן ִצ ִיצית אוׂ יף
ַד ְ
ִדי ַטלֵ ִיתים? ָהאט מ ׁ ֶֹשה גֶ עזָ אגְ ט:
יָ אָ ,האט עֶ ר ָאנְ גֶ עהוׂ יבְּ ן חוׂ זֶ ק ַמאכְ ן,
אוׂ יבּ ֵאיין ְקלֵ יינֶ ע בֶּ ענְ ְדל פוּן ְתּכֵ לֶ ת
ארף
פַּ ֶט ְר'ט ֶדעם גַ אנְ ְצן ַטלִ יתַ ,ד ְ

וַ ִ ּי ַ ּקח ק ַֹרח .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י וָ ואס ָהאט
עטוּהן? עֶ ר ָהאט
ְ
ק ַֹרח גֶ
ערט
ענוּמען ְצוֵ ויי הוּנְ ֶד ְ
אמגֶ ֶ
צוּזַ ְ
פוּפְ ִציג הוׂ יפְּ ְטן פוּן ַסנְ ֶה ְד ִרין ,אוּן עֶ ר
עטוּהן ַטלֵ ִיתים וָ ואס
ְ
ָהאט זֵ יי ָאנְ גֶ
זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען ִאינְ גַ אנְ ְצן ְתּכֵ לֶ ת ,אוּן

עֶ ר ָהאט גֶ עפְ ֶרעגְ ט פוּן מ ׁ ֶֹשהֶ :מען
ארף נָ אך ַארוׂ יף לֵ ייגְ ן ִצ ִיצית אוׂ יף
ַד ְ
ִדי ַטלֵ ִיתים? ָהאט מ ׁ ֶֹשה גֶ עזָ אגְ ט:
יָ אָ ,האט עֶ ר ָאנְ גֶ עהוׂ יבְּ ן חוׂ זֶ ק ַמאכְ ן,
אוׂ יבּ ֵאיין ְקלֵ יינֶ ע בֶּ ענְ ְדל פוּן ְתּכֵ לֶ ת
ארף
פַּ ֶט ְר'ט ֶדעם גַ אנְ ְצן ַטלִ יתַ ,ד ְ

˜טו
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יח,
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
עהט ַאז עֶ ר ִאיז נִ ְ
זֶ ְ
ארף ֶמען גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עוֹרר זַ יין אוּן ְמ ַחזֵ ק זַ יין
וָ ואס זָ אל ְמ ֵ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר ֶקען יָ א ,אוּן
יח זַ יין ,אוֹיבּ עֶ ר
עֶ ר וֶ ועט יָ א ַמ ְצלִ ַ
וֶ ועט נִ ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עבְּ ןַ .אזוֹי וִ וי ֶדער
בַּ עַ ל ֵשׁם טוֹב זי"ע ָהאט גֶ עזָ אגְ ט:
ישׁ ָטא ַאזַ א זַ א'ִ איֶ קען
עֶ ס ִאיז נִ ְ
ישׁט' ,עֶ ס ִאיז נָ אר ָדא ִ'אי וִ ויל
נִ ְ
ועסטוּ
ישׁט' ,אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט וֶ ְ
נִ ְ
ֶקענֶ ען" .אוּן ָדאס טוּט ֶדער ַצ ִדיק
ַא ַריינְ ַשׁיינֶ ען ִאינֶ עם ֶמענְ ְטשַׁ ,אז
וערן צוּבְּ ָראכְ ן פוּן
ישׁט וֶ ְ
עֶ ר זָ אל נִ ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עבְּ ן ִדי
ישׁט ,אוּן נִ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ָרצוֹן.
ָהאט
כָּ לֵ ב
ערפַ אר וֶ וען
ֶד ְ
עהן ַאז ִדי ְמ ַרגְ לִ ים
גֶ עזֶ ְ
עקן ָאן ִדי ִא ְידן ַאז זֵ יי וֶ ועלְ ן
ְשׁ ֶר ְ
ישׁט ֶקענֶ ען ַא ַריין גֵ יין ִאין ֶא ֶרץ
נִ ְ

פר˘˙ ˘לח

ישׁט ֶקענֶ ען
יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן זֵ יי וֶ ועלְ ן נִ ְ
אר ֶקע גוֹיִ םָ ,האט
ייקוּמען ִדי ְשׁ ַט ְ
ֶ
בֵּ
ארף
עצט ַד ְ
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ַאז יֶ ְ
עֶ ר פַ ְ
"אמוּנַ ת
עֶ ר ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִדי ִא ְידן ִמיט ֱ
ֲחכָ ִמים" ,צוּ גֵ יין צוּם ַצ ִדיק ,צוּ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,וַ וייל נָ אר ֶדער ַצ ִדיק
ֶ
ֶקען ְמ ַחזֵ ק זַ יין אוּן גֶ עבְּ ן ִדי כּוֹחוֹת
ישׁט אוֹיפְ צוּגֶ עבְּ ן
פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ נִ ְ
ִדי ָרצוֹן.
ערפַ אר ָהאט עֶ ר גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
ֶד ְ
ִדי ִא ְידן ,אוֹיבּ ִמיר וֶ ועלְ ן
זִ יַ האלְ ְטן בַּ יים ַצ ִדיק ,וֶ ועלְ ן ִמיר
דוּר פִ ְירןֲ ,אפִ ילוּ ִדי
ַאלֶ עס ֶקענֶ ען ְ
וער ְס ֶטע זַ אכְ ןֲ ,אפִ ילוּ עֶ ר וֶ ועט
ְשׁוֶ ְ
ימל
ייסן ַארוֹיפְ ְק ִריכְ ן ִאין ִה ְ
אוּנְ ז ֵה ְ
ער'ס ,וֶ ועלְ ן ִמיר עֶ ס אוֹי
ייט ְ
ִמיט לֵ ֶ
ֶקענֶ ען בַּ אוַ וייזְ ן.
ישׁית ְשׁלַ ח תשס"ז(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ

˜ ַרח
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ …
וַ ִ ּי ַ ּקח ק ַֹרח .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י וָ ואס ָהאט
עטוּהן? עֶ ר ָהאט
ְ
ק ַֹרח גֶ
ערט
ענוּמען ְצוֵ ויי הוּנְ ֶד ְ
אמגֶ ֶ
צוּזַ ְ
פוּפְ ִציג הוׂ יפְּ ְטן פוּן ַסנְ ֶה ְד ִרין ,אוּן עֶ ר
עטוּהן ַטלֵ ִיתים וָ ואס
ְ
ָהאט זֵ יי ָאנְ גֶ
זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען ִאינְ גַ אנְ ְצן ְתּכֵ לֶ ת ,אוּן

עֶ ר ָהאט גֶ עפְ ֶרעגְ ט פוּן מ ׁ ֶֹשהֶ :מען
ארף נָ אך ַארוׂ יף לֵ ייגְ ן ִצ ִיצית אוׂ יף
ַד ְ
ִדי ַטלֵ ִיתים? ָהאט מ ׁ ֶֹשה גֶ עזָ אגְ ט:
יָ אָ ,האט עֶ ר ָאנְ גֶ עהוׂ יבְּ ן חוׂ זֶ ק ַמאכְ ן,
אוׂ יבּ ֵאיין ְקלֵ יינֶ ע בֶּ ענְ ְדל פוּן ְתּכֵ לֶ ת
ארף
פַּ ֶט ְר'ט ֶדעם גַ אנְ ְצן ַטלִ יתַ ,ד ְ
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˜טז

עמאלְ ְטס
אר ְשׁ ֵטיין ִמיט ָחכְ ָמהֶ ,ד ָ
פַ ְ
צוּקוּמען צוּם
ֶ
ישׁט
ֶקען רוׂ ב וֶ ועלְ ט נִ ְ
ישׁט
ַתּכְ לִ ית ,וַ וייל רוׂ ב וֶ ועלְ ט ִאיז נִ ְ
עהט ֶמען פוּן ֶדעם ַאז
ַאזוׂ י ְקלוּג ,זֶ ְ
טוּהן ִמ ְצוׂ ת
ֶדער עִ ָיקר ִאיז נָ אר צוּ ְ
'ער ֵהייט ָאן ַקיין ָחכְ מוׂ תָ .דאס
שׁוּט ְ
פָּ ֶ
זָ אגְ ט ְשׁמֹה ַה ֶמלֶ ך )ק ֶֹהלֶ ת י"ב ,י"ג(:
קים
סוׂ ף ָ ּדבָ ר ַה ּכֹל נִ ׁ ְש ָמעֶ ,את ָה ֱא ִ
יְ ָרא וְ ֶאת ִמ ְצו ָֹתיו ׁ ְשמוֹרֶ ,דער עִ ָיקר
ַתּכְ לִ ית אוׂ יף ִדי וֶ ועלְ ט ִאיז נָ אר צוּ
טוּהן ִמ ְצוׂ ת אוּן מוׂ ָרא ָהאבְּ ן פוּנֶ עם
ְ
"כל" ָה ָא ָדם,
ער ְשׁ ְטןִּ ,כי זֶ ה ָּ
ֵאייבֶּ ְ
עדער" ֶמענְ ְטשׁ
וַ וייל ָדאס ֶקען "יֶ ֶ
טוּהן.
ְ

ָדאך ַא ַטלִ ית וָ ואס ִאיז נָ אר פוּן
ְתּכֵ לֶ ת זִ יכֶ ער זַ יין גוּט?
אוּן ֶדער ִמ ְד ָרשׁ בְּ ֶרענְ גְ ט אוׂ י
חוּמא ק ַֹרח ב( :עֶ ר ָהאט
ַ)תּנְ ָ
גֶ עפְ ֶרעגְ ט פוּן מ ׁ ֶֹשהַ :א ְשׁטוּבּ וָ ואס
ארף
ִאיז פִ יל ִמיט ִספְ ֵרי תּוׂ רוׂ תַ ,ד ְ
ַא ְמזוּזָ ה אוׂ יפְ 'ן ִטיר? ָהאט מ ׁ ֶֹשה
וייטער חוׂ זֶ ק
גֶ עזָ אגְ ט :יָ אָ ,האט עֶ ר וַ ֶ
עמאכְ ט :אוׂ יבּ ַא ְקלֵ יינֶ ע ְמזוּזָ ה
גֶ ַ
וָ ואס ָהאט נָ אר ְצוֵ ויי פַּ ְר ִשׁיוׂ ת פוּן
ארוָ ואס
ִדי תּוׂ ָרה פַּ ֶט ְר'ט ִדי ְשׁטוּבּ ,פַ ְ
ישׁט
זָ אל ַא גַ אנְ ֶצע ֵספֶ ר תּוׂ ָרה נִ ְ
ֶקענֶ ען פַּ ֶט ְר'ן?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוׂ יט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוׂ ֲה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י"ט( :עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ֵמיינֶ ען ַאז ֶדער עִ ָיקר
ַתּכְ לִ ית אוׂ יף ֶדער וֶ ועלְ ט ִאיז צוּ זַ יין
עדע
ְקלוּג ,צוּ ַארוׂ יס ָהאבְּ ן ְקלָ אר יֶ ֶ
זַ אך וִ וי ַאזוׂ י ָדאס ַא ְרבֶּ עטָ ,אבֶּ ער
וייסן ֶדעם ֱא ֶמת ַאז ֶדער עִ ָיקר
ִמיר וֵ ְ
ַתּכְ לִ ית אוׂ יף ֶדער וֶ ועלְ ט ִאיז נָ אר צוּ
וּמ ֲע ִשֹים טוׂ בִ ים,
טוּהן ַא ַסאך ִמ ְצוׂ ת ַ
ְ
ארף
ָאן ַקיין שׁוּם ָחכְ מוׂ תֶ ,מען ַד ְ
אר ְשׁ ֵטיין אוּן ַארוׂ יס
ישׁט פַ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ָהאבְּ ן.
אוּן ַא ְר ַאיָ ה צוּ ֶדעם ִאיז ,וַ וייל
אוׂ יבּ ֶדער עִ ָיקר ַתּכְ לִ ית ִאיז צוּ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ָדאך ַא ַטלִ ית וָ ואס ִאיז נָ אר פוּן
ְתּכֵ לֶ ת זִ יכֶ ער זַ יין גוּט?
אוּן ֶדער ִמ ְד ָרשׁ בְּ ֶרענְ גְ ט אוׂ י
חוּמא ק ַֹרח ב( :עֶ ר ָהאט
ַ)תּנְ ָ
גֶ עפְ ֶרעגְ ט פוּן מ ׁ ֶֹשהַ :א ְשׁטוּבּ וָ ואס
ארף
ִאיז פִ יל ִמיט ִספְ ֵרי תּוׂ רוׂ תַ ,ד ְ
ַא ְמזוּזָ ה אוׂ יפְ 'ן ִטיר? ָהאט מ ׁ ֶֹשה
וייטער חוׂ זֶ ק
גֶ עזָ אגְ ט :יָ אָ ,האט עֶ ר וַ ֶ
עמאכְ ט :אוׂ יבּ ַא ְקלֵ יינֶ ע ְמזוּזָ ה
גֶ ַ
וָ ואס ָהאט נָ אר ְצוֵ ויי פַּ ְר ִשׁיוׂ ת פוּן
ארוָ ואס
ִדי תּוׂ ָרה פַּ ֶט ְר'ט ִדי ְשׁטוּבּ ,פַ ְ
ישׁט
זָ אל ַא גַ אנְ ֶצע ֵספֶ ר תּוׂ ָרה נִ ְ
ֶקענֶ ען פַּ ֶט ְר'ן?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוׂ יט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוׂ ֲה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י"ט( :עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ֵמיינֶ ען ַאז ֶדער עִ ָיקר
ַתּכְ לִ ית אוׂ יף ֶדער וֶ ועלְ ט ִאיז צוּ זַ יין
עדע
ְקלוּג ,צוּ ַארוׂ יס ָהאבְּ ן ְקלָ אר יֶ ֶ
זַ אך וִ וי ַאזוׂ י ָדאס ַא ְרבֶּ עטָ ,אבֶּ ער
וייסן ֶדעם ֱא ֶמת ַאז ֶדער עִ ָיקר
ִמיר וֵ ְ
ַתּכְ לִ ית אוׂ יף ֶדער וֶ ועלְ ט ִאיז נָ אר צוּ
וּמ ֲע ִשֹים טוׂ בִ ים,
טוּהן ַא ַסאך ִמ ְצוׂ ת ַ
ְ
ארף
ָאן ַקיין שׁוּם ָחכְ מוׂ תֶ ,מען ַד ְ
אר ְשׁ ֵטיין אוּן ַארוׂ יס
ישׁט פַ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ָהאבְּ ן.
אוּן ַא ְר ַאיָ ה צוּ ֶדעם ִאיז ,וַ וייל
אוׂ יבּ ֶדער עִ ָיקר ַתּכְ לִ ית ִאיז צוּ
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ָדאס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,וְ ק ַֹרח ֶשׁפִּ ַקּח
ָהיָ ה ַמה ָר ָאה לִ ְשׁטוּת זֶ ה?
וַ וייל ק ַֹרח ִאיז גֶ עוֶ וען ַא פִּ ַקחַ ,א
ְקלוּגֶ ער ֶמענְ ְטשָׁ ,דאס ָהאט ִאים
דוּרכְ פַ אל ,וַ וייל
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט זַ יין ְ
עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ָחכְ מוֹת,
אר ְשׁ ֵטיין אוּן
עֶ ר ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט פַ ְ
עדע זַ אך ,וִ וי ַאזוׂ י
ַארוׂ ְיס ָהאבְּ ן יֶ ֶ
ַא ְרבֶּ עט ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן ְתּכֵ לֶ ת? וִ וי
ַאזוׂ י ַא ְרבֶּ עט ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן ְמזוּזָ ה?
עשׁלוּנְ גֶ ען
אוּן נָ אכְ ֶדעם ִאיז עֶ ר ַאיינְ גֶ ְ
וארן ִאין ֶדער עֶ ְרד.
גֶ עוָ ְ
ערפַ אר ,וואוׂ יל ִאיז ֶדעם
ֶד ְ
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ִדינְ ט

˜טז
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עמאלְ ְטס
אר ְשׁ ֵטיין ִמיט ָחכְ ָמהֶ ,ד ָ
פַ ְ
צוּקוּמען צוּם
ֶ
ישׁט
ֶקען רוׂ ב וֶ ועלְ ט נִ ְ
ישׁט
ַתּכְ לִ ית ,וַ וייל רוׂ ב וֶ ועלְ ט ִאיז נִ ְ
עהט ֶמען פוּן ֶדעם ַאז
ַאזוׂ י ְקלוּג ,זֶ ְ
טוּהן ִמ ְצוׂ ת
ֶדער עִ ָיקר ִאיז נָ אר צוּ ְ
'ער ֵהייט ָאן ַקיין ָחכְ מוׂ תָ .דאס
שׁוּט ְ
פָּ ֶ
זָ אגְ ט ְשׁמֹה ַה ֶמלֶ ך )ק ֶֹהלֶ ת י"ב ,י"ג(:
קים
סוׂ ף ָ ּדבָ ר ַה ּכֹל נִ ׁ ְש ָמעֶ ,את ָה ֱא ִ
יְ ָרא וְ ֶאת ִמ ְצו ָֹתיו ׁ ְשמוֹרֶ ,דער עִ ָיקר
ַתּכְ לִ ית אוׂ יף ִדי וֶ ועלְ ט ִאיז נָ אר צוּ
טוּהן ִמ ְצוׂ ת אוּן מוׂ ָרא ָהאבְּ ן פוּנֶ עם
ְ
"כל" ָה ָא ָדם,
ער ְשׁ ְטןִּ ,כי זֶ ה ָּ
ֵאייבֶּ ְ
עדער" ֶמענְ ְטשׁ
וַ וייל ָדאס ֶקען "יֶ ֶ
טוּהן.
ְ
ָדאס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,וְ ק ַֹרח ֶשׁפִּ ַקּח
ָהיָ ה ַמה ָר ָאה לִ ְשׁטוּת זֶ ה?
וַ וייל ק ַֹרח ִאיז גֶ עוֶ וען ַא פִּ ַקחַ ,א
ְקלוּגֶ ער ֶמענְ ְטשָׁ ,דאס ָהאט ִאים
דוּרכְ פַ אל ,וַ וייל
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט זַ יין ְ
עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ָחכְ מוֹת,
אר ְשׁ ֵטיין אוּן
עֶ ר ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט פַ ְ
עדע זַ אך ,וִ וי ַאזוׂ י
ַארוׂ ְיס ָהאבְּ ן יֶ ֶ
ַא ְרבֶּ עט ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן ְתּכֵ לֶ ת? וִ וי
ַאזוׂ י ַא ְרבֶּ עט ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן ְמזוּזָ ה?
עשׁלוּנְ גֶ ען
אוּן נָ אכְ ֶדעם ִאיז עֶ ר ַאיינְ גֶ ְ
וארן ִאין ֶדער עֶ ְרד.
גֶ עוָ ְ
ערפַ אר ,וואוׂ יל ִאיז ֶדעם
ֶד ְ
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ִדינְ ט
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˜טז

עמאלְ ְטס
אר ְשׁ ֵטיין ִמיט ָחכְ ָמהֶ ,ד ָ
פַ ְ
צוּקוּמען צוּם
ֶ
ישׁט
ֶקען רוׂ ב וֶ ועלְ ט נִ ְ
ישׁט
ַתּכְ לִ ית ,וַ וייל רוׂ ב וֶ ועלְ ט ִאיז נִ ְ
עהט ֶמען פוּן ֶדעם ַאז
ַאזוׂ י ְקלוּג ,זֶ ְ
טוּהן ִמ ְצוׂ ת
ֶדער עִ ָיקר ִאיז נָ אר צוּ ְ
'ער ֵהייט ָאן ַקיין ָחכְ מוׂ תָ .דאס
שׁוּט ְ
פָּ ֶ
זָ אגְ ט ְשׁמֹה ַה ֶמלֶ ך )ק ֶֹהלֶ ת י"ב ,י"ג(:
קים
סוׂ ף ָ ּדבָ ר ַה ּכֹל נִ ׁ ְש ָמעֶ ,את ָה ֱא ִ
יְ ָרא וְ ֶאת ִמ ְצו ָֹתיו ׁ ְשמוֹרֶ ,דער עִ ָיקר
ַתּכְ לִ ית אוׂ יף ִדי וֶ ועלְ ט ִאיז נָ אר צוּ
טוּהן ִמ ְצוׂ ת אוּן מוׂ ָרא ָהאבְּ ן פוּנֶ עם
ְ
"כל" ָה ָא ָדם,
ער ְשׁ ְטןִּ ,כי זֶ ה ָּ
ֵאייבֶּ ְ
עדער" ֶמענְ ְטשׁ
וַ וייל ָדאס ֶקען "יֶ ֶ
טוּהן.
ְ

ָדאך ַא ַטלִ ית וָ ואס ִאיז נָ אר פוּן
ְתּכֵ לֶ ת זִ יכֶ ער זַ יין גוּט?
אוּן ֶדער ִמ ְד ָרשׁ בְּ ֶרענְ גְ ט אוׂ י
חוּמא ק ַֹרח ב( :עֶ ר ָהאט
ַ)תּנְ ָ
גֶ עפְ ֶרעגְ ט פוּן מ ׁ ֶֹשהַ :א ְשׁטוּבּ וָ ואס
ארף
ִאיז פִ יל ִמיט ִספְ ֵרי תּוׂ רוׂ תַ ,ד ְ
ַא ְמזוּזָ ה אוׂ יפְ 'ן ִטיר? ָהאט מ ׁ ֶֹשה
וייטער חוׂ זֶ ק
גֶ עזָ אגְ ט :יָ אָ ,האט עֶ ר וַ ֶ
עמאכְ ט :אוׂ יבּ ַא ְקלֵ יינֶ ע ְמזוּזָ ה
גֶ ַ
וָ ואס ָהאט נָ אר ְצוֵ ויי פַּ ְר ִשׁיוׂ ת פוּן
ארוָ ואס
ִדי תּוׂ ָרה פַּ ֶט ְר'ט ִדי ְשׁטוּבּ ,פַ ְ
ישׁט
זָ אל ַא גַ אנְ ֶצע ֵספֶ ר תּוׂ ָרה נִ ְ
ֶקענֶ ען פַּ ֶט ְר'ן?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוׂ יט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוׂ ֲה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י"ט( :עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ֵמיינֶ ען ַאז ֶדער עִ ָיקר
ַתּכְ לִ ית אוׂ יף ֶדער וֶ ועלְ ט ִאיז צוּ זַ יין
עדע
ְקלוּג ,צוּ ַארוׂ יס ָהאבְּ ן ְקלָ אר יֶ ֶ
זַ אך וִ וי ַאזוׂ י ָדאס ַא ְרבֶּ עטָ ,אבֶּ ער
וייסן ֶדעם ֱא ֶמת ַאז ֶדער עִ ָיקר
ִמיר וֵ ְ
ַתּכְ לִ ית אוׂ יף ֶדער וֶ ועלְ ט ִאיז נָ אר צוּ
וּמ ֲע ִשֹים טוׂ בִ ים,
טוּהן ַא ַסאך ִמ ְצוׂ ת ַ
ְ
ארף
ָאן ַקיין שׁוּם ָחכְ מוׂ תֶ ,מען ַד ְ
אר ְשׁ ֵטיין אוּן ַארוׂ יס
ישׁט פַ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ָהאבְּ ן.
אוּן ַא ְר ַאיָ ה צוּ ֶדעם ִאיז ,וַ וייל
אוׂ יבּ ֶדער עִ ָיקר ַתּכְ לִ ית ִאיז צוּ
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ָדאך ַא ַטלִ ית וָ ואס ִאיז נָ אר פוּן
ְתּכֵ לֶ ת זִ יכֶ ער זַ יין גוּט?
אוּן ֶדער ִמ ְד ָרשׁ בְּ ֶרענְ גְ ט אוׂ י
חוּמא ק ַֹרח ב( :עֶ ר ָהאט
ַ)תּנְ ָ
גֶ עפְ ֶרעגְ ט פוּן מ ׁ ֶֹשהַ :א ְשׁטוּבּ וָ ואס
ארף
ִאיז פִ יל ִמיט ִספְ ֵרי תּוׂ רוׂ תַ ,ד ְ
ַא ְמזוּזָ ה אוׂ יפְ 'ן ִטיר? ָהאט מ ׁ ֶֹשה
וייטער חוׂ זֶ ק
גֶ עזָ אגְ ט :יָ אָ ,האט עֶ ר וַ ֶ
עמאכְ ט :אוׂ יבּ ַא ְקלֵ יינֶ ע ְמזוּזָ ה
גֶ ַ
וָ ואס ָהאט נָ אר ְצוֵ ויי פַּ ְר ִשׁיוׂ ת פוּן
ארוָ ואס
ִדי תּוׂ ָרה פַּ ֶט ְר'ט ִדי ְשׁטוּבּ ,פַ ְ
ישׁט
זָ אל ַא גַ אנְ ֶצע ֵספֶ ר תּוׂ ָרה נִ ְ
ֶקענֶ ען פַּ ֶט ְר'ן?
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוׂ יט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוׂ ֲה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י"ט( :עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ֵמיינֶ ען ַאז ֶדער עִ ָיקר
ַתּכְ לִ ית אוׂ יף ֶדער וֶ ועלְ ט ִאיז צוּ זַ יין
עדע
ְקלוּג ,צוּ ַארוׂ יס ָהאבְּ ן ְקלָ אר יֶ ֶ
זַ אך וִ וי ַאזוׂ י ָדאס ַא ְרבֶּ עטָ ,אבֶּ ער
וייסן ֶדעם ֱא ֶמת ַאז ֶדער עִ ָיקר
ִמיר וֵ ְ
ַתּכְ לִ ית אוׂ יף ֶדער וֶ ועלְ ט ִאיז נָ אר צוּ
וּמ ֲע ִשֹים טוׂ בִ ים,
טוּהן ַא ַסאך ִמ ְצוׂ ת ַ
ְ
ארף
ָאן ַקיין שׁוּם ָחכְ מוׂ תֶ ,מען ַד ְ
אר ְשׁ ֵטיין אוּן ַארוׂ יס
ישׁט פַ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ָהאבְּ ן.
אוּן ַא ְר ַאיָ ה צוּ ֶדעם ִאיז ,וַ וייל
אוׂ יבּ ֶדער עִ ָיקר ַתּכְ לִ ית ִאיז צוּ
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ָדאס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,וְ ק ַֹרח ֶשׁפִּ ַקּח
ָהיָ ה ַמה ָר ָאה לִ ְשׁטוּת זֶ ה?
וַ וייל ק ַֹרח ִאיז גֶ עוֶ וען ַא פִּ ַקחַ ,א
ְקלוּגֶ ער ֶמענְ ְטשָׁ ,דאס ָהאט ִאים
דוּרכְ פַ אל ,וַ וייל
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט זַ יין ְ
עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ָחכְ מוֹת,
אר ְשׁ ֵטיין אוּן
עֶ ר ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט פַ ְ
עדע זַ אך ,וִ וי ַאזוׂ י
ַארוׂ ְיס ָהאבְּ ן יֶ ֶ
ַא ְרבֶּ עט ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן ְתּכֵ לֶ ת? וִ וי
ַאזוׂ י ַא ְרבֶּ עט ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן ְמזוּזָ ה?
עשׁלוּנְ גֶ ען
אוּן נָ אכְ ֶדעם ִאיז עֶ ר ַאיינְ גֶ ְ
וארן ִאין ֶדער עֶ ְרד.
גֶ עוָ ְ
ערפַ אר ,וואוׂ יל ִאיז ֶדעם
ֶד ְ
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ִדינְ ט
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עמאלְ ְטס
אר ְשׁ ֵטיין ִמיט ָחכְ ָמהֶ ,ד ָ
פַ ְ
צוּקוּמען צוּם
ֶ
ישׁט
ֶקען רוׂ ב וֶ ועלְ ט נִ ְ
ישׁט
ַתּכְ לִ ית ,וַ וייל רוׂ ב וֶ ועלְ ט ִאיז נִ ְ
עהט ֶמען פוּן ֶדעם ַאז
ַאזוׂ י ְקלוּג ,זֶ ְ
טוּהן ִמ ְצוׂ ת
ֶדער עִ ָיקר ִאיז נָ אר צוּ ְ
'ער ֵהייט ָאן ַקיין ָחכְ מוׂ תָ .דאס
שׁוּט ְ
פָּ ֶ
זָ אגְ ט ְשׁמֹה ַה ֶמלֶ ך )ק ֶֹהלֶ ת י"ב ,י"ג(:
קים
סוׂ ף ָ ּדבָ ר ַה ּכֹל נִ ׁ ְש ָמעֶ ,את ָה ֱא ִ
יְ ָרא וְ ֶאת ִמ ְצו ָֹתיו ׁ ְשמוֹרֶ ,דער עִ ָיקר
ַתּכְ לִ ית אוׂ יף ִדי וֶ ועלְ ט ִאיז נָ אר צוּ
טוּהן ִמ ְצוׂ ת אוּן מוׂ ָרא ָהאבְּ ן פוּנֶ עם
ְ
"כל" ָה ָא ָדם,
ער ְשׁ ְטןִּ ,כי זֶ ה ָּ
ֵאייבֶּ ְ
עדער" ֶמענְ ְטשׁ
וַ וייל ָדאס ֶקען "יֶ ֶ
טוּהן.
ְ
ָדאס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ,וְ ק ַֹרח ֶשׁפִּ ַקּח
ָהיָ ה ַמה ָר ָאה לִ ְשׁטוּת זֶ ה?
וַ וייל ק ַֹרח ִאיז גֶ עוֶ וען ַא פִּ ַקחַ ,א
ְקלוּגֶ ער ֶמענְ ְטשָׁ ,דאס ָהאט ִאים
דוּרכְ פַ אל ,וַ וייל
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט זַ יין ְ
עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ָחכְ מוֹת,
אר ְשׁ ֵטיין אוּן
עֶ ר ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט פַ ְ
עדע זַ אך ,וִ וי ַאזוׂ י
ַארוׂ ְיס ָהאבְּ ן יֶ ֶ
ַא ְרבֶּ עט ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן ְתּכֵ לֶ ת? וִ וי
ַאזוׂ י ַא ְרבֶּ עט ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן ְמזוּזָ ה?
עשׁלוּנְ גֶ ען
אוּן נָ אכְ ֶדעם ִאיז עֶ ר ַאיינְ גֶ ְ
וארן ִאין ֶדער עֶ ְרד.
גֶ עוָ ְ
ערפַ אר ,וואוׂ יל ִאיז ֶדעם
ֶד ְ
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ִדינְ ט
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ער ְשׁ ְטן בִּ ְתּ ִמימוּת ָאן ַקיין
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ָחכְ מוׂ ת ,עֶ ר טוּט ַאלֶ ע ִמ ְצוׂ ת וִ וי ַאזוׂ י
ייסן,
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט ִאים זִ יכֶ ער גוּט זַ יין אוׂ יף ִדי
וֶ ועלְ ט אוּן אוׂ יף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט ,אוּן
וֶ וער עֶ ס גֵ ייט ִמיט ָחכְ מוׂ ת ,פַ אלְ ט
ַאוֶ ועק צוּם סוׂ ף.

ישׁט ַקיין יִ שׁוּב ַה ַדעַ ת,
זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ישׁט ַקיין
ארוָ ואס ָהאט ֶמען נִ ְ
אוּן פַ ְ
ישׁט
יִ שׁוּב ַה ַדעַ ת? וַ וייל ֶמען ִאיז נִ ְ
ארוָ ואס ִאיז ֶמען
פְ ֵריילִ יך ,אוּן פַ ְ
קוּקט
ישׁט פְ ֵריילִ יך? וַ וייל ֶמען ְ
נִ ְ
ישׁט אוׂ יף ִדי נְ קוּדוׂ ת טוׂ בוׂ ת וָ ואס
נִ ְ
ֶמען ָהאטָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמען
ישׁט ִמיט ִדי ְקלֵ יינֶ ע
יידט זִ יך נִ ְ
פְ ֵר ְ
עטוּהן.
ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ
ֶ

משׁה וְ עַ ל ַא ֲהרֹן.
ֶ
וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ עַ ל
ארף ֶמען
לִ כְ אוׂ ָרה ַד ְ
אר ְשׁ ֵטיין ,וָ ואס ָהאט גֶ עפֶ עלְ ט
פַ ְ
עק ִריגְ ט
פַ אר ק ַֹרח ַאז עֶ ר ָהאט גֶ ְ
אוׂ יף מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ? עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ַא
עט ָראגְ ן ֶדעם ָארוׂ ן,
לֵ וִ י ,עֶ ר ָהאט גֶ ְ
עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ַא גְ רוׂ ֶיסער עוׂ ֶשׁר ,וִ וי
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )פְּ ָס ִחים קי"ט(ְ :ד ֵריי
ארפְ ט
עד ְ
ערט בְּ ֵהמוׂ ת ָהאבְּ ן גֶ ַ
הוּנְ ֶד ְ
ְשׁלֶ עפְּ ן ִדי ְשׁלִ ְיסלֶ עך פוּן ִדי אוׂ ְצרוׂ ת
ישׁט
ארנִ ְ
פוּן ק ַֹרח ,עֶ ס ָהאט ִאים גָ ְ
ארוָ ואס ָהאט עֶ ר
גֶ עפֶ עלְ ט ,פַ ְ
ארפְ ט ְק ִריגְ ן אוׂ יף מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ?
עד ְ
גֶ ַ

ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ גַ ם פוּן
ישׁט גֶ עוֶ וען
ק ַֹרח ַאז עֶ ר ִאיז נִ ְ
עהאט,
צוּפְ ִר ְידן ִמיט וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ַ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
ערפַ אר ָהאט עֶ ר נִ ְ
אוּן ֶד ְ
זַ יין פְ ֵריילִ יך ,עֶ ר ָהאט ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ארפְ ט נָ אך אוּן נָ אך.
עד ְ
גֶ ַ

ימן ב(
)זֹאת ַהתּוׂ ָרה ק ַֹרח ִס ָ
76

עהט ַאז עֶ ר ִאיז
ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
ישׁט גֶ עוֶ וען צוּפְ ִר ְידן ִמיט
נִ ְ
ֵאיין ְמזוּזָ ה אוׂ יפְ 'ן ִטיר ,עֶ ר ָהאט
ארפְ ט ָהאבְּ ן ַא גַ אנְ ֶצע ְשׁטוּבּ
עד ְ
גֶ ַ
ישׁט
פִ יל ִמיט ְספָ ִרים ,עֶ ר ִאיז נִ ְ
גֶ עוֶ וען צוּפְ ִר ְידן ִמיט ֵאיין בֶּ ענְ ְדל
ְתּכֵ לֶ ת אוׂ יפְ 'ן ַטלִ ית ,עֶ ר ָהאט
ארפְ ט ָהאבְּ ן ַא ַטלִ ית וָ ואס ִאיז
עד ְ
גֶ ַ
גֶ עוֶ וען ִאינְ גַ אנְ ְצן ְתּכֵ לֶ ת ,אוּן ִדי
זֶ עלְ בֶּ ע בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת ִאיז עֶ ר ֵקיינְ ָמאל
ישׁט גֶ עוֶ וען צוּפְ ִר ְידן ִמיט וָ ואס
נִ ְ
עהאט ,עֶ ר ָהאט ְשׁ ֶטענְ ִדיג
עֶ ר ָהאט גֶ ַ
ארפְ ט נָ אך אוּן נָ אך ,אוּן ָדאס
עד ְ
גֶ ַ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוׂ יט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוׂ ֲה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י'(ֶ :דער עִ ָיקר
ארוָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן זֶ ענֶ ען
ַטעַ ם פַ ְ
ער ְשׁ ְטן ִאיז וַ וייל
וַ וייט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
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ער ְשׁ ְטן בִּ ְתּ ִמימוּת ָאן ַקיין
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ָחכְ מוׂ ת ,עֶ ר טוּט ַאלֶ ע ִמ ְצוׂ ת וִ וי ַאזוׂ י
ייסן,
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט ִאים זִ יכֶ ער גוּט זַ יין אוׂ יף ִדי
וֶ ועלְ ט אוּן אוׂ יף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט ,אוּן
וֶ וער עֶ ס גֵ ייט ִמיט ָחכְ מוׂ ת ,פַ אלְ ט
ַאוֶ ועק צוּם סוׂ ף.

ישׁט ַקיין יִ שׁוּב ַה ַדעַ ת,
זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ישׁט ַקיין
ארוָ ואס ָהאט ֶמען נִ ְ
אוּן פַ ְ
ישׁט
יִ שׁוּב ַה ַדעַ ת? וַ וייל ֶמען ִאיז נִ ְ
ארוָ ואס ִאיז ֶמען
פְ ֵריילִ יך ,אוּן פַ ְ
קוּקט
ישׁט פְ ֵריילִ יך? וַ וייל ֶמען ְ
נִ ְ
ישׁט אוׂ יף ִדי נְ קוּדוׂ ת טוׂ בוׂ ת וָ ואס
נִ ְ
ֶמען ָהאטָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמען
ישׁט ִמיט ִדי ְקלֵ יינֶ ע
יידט זִ יך נִ ְ
פְ ֵר ְ
עטוּהן.
ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ
ֶ

משׁה וְ עַ ל ַא ֲהרֹן.
ֶ
וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ עַ ל
ארף ֶמען
לִ כְ אוׂ ָרה ַד ְ
אר ְשׁ ֵטיין ,וָ ואס ָהאט גֶ עפֶ עלְ ט
פַ ְ
עק ִריגְ ט
פַ אר ק ַֹרח ַאז עֶ ר ָהאט גֶ ְ
אוׂ יף מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ? עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ַא
עט ָראגְ ן ֶדעם ָארוׂ ן,
לֵ וִ י ,עֶ ר ָהאט גֶ ְ
עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ַא גְ רוׂ ֶיסער עוׂ ֶשׁר ,וִ וי
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )פְּ ָס ִחים קי"ט(ְ :ד ֵריי
ארפְ ט
עד ְ
ערט בְּ ֵהמוׂ ת ָהאבְּ ן גֶ ַ
הוּנְ ֶד ְ
ְשׁלֶ עפְּ ן ִדי ְשׁלִ ְיסלֶ עך פוּן ִדי אוׂ ְצרוׂ ת
ישׁט
ארנִ ְ
פוּן ק ַֹרח ,עֶ ס ָהאט ִאים גָ ְ
ארוָ ואס ָהאט עֶ ר
גֶ עפֶ עלְ ט ,פַ ְ
ארפְ ט ְק ִריגְ ן אוׂ יף מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ?
עד ְ
גֶ ַ

ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ גַ ם פוּן
ישׁט גֶ עוֶ וען
ק ַֹרח ַאז עֶ ר ִאיז נִ ְ
עהאט,
צוּפְ ִר ְידן ִמיט וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ַ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
ערפַ אר ָהאט עֶ ר נִ ְ
אוּן ֶד ְ
זַ יין פְ ֵריילִ יך ,עֶ ר ָהאט ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ארפְ ט נָ אך אוּן נָ אך.
עד ְ
גֶ ַ
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוׂ יט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוׂ ֲה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י'(ֶ :דער עִ ָיקר
ארוָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן זֶ ענֶ ען
ַטעַ ם פַ ְ
ער ְשׁ ְטן ִאיז וַ וייל
וַ וייט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ

עהט ַאז עֶ ר ִאיז
ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
ישׁט גֶ עוֶ וען צוּפְ ִר ְידן ִמיט
נִ ְ
ֵאיין ְמזוּזָ ה אוׂ יפְ 'ן ִטיר ,עֶ ר ָהאט
ארפְ ט ָהאבְּ ן ַא גַ אנְ ֶצע ְשׁטוּבּ
עד ְ
גֶ ַ
ישׁט
פִ יל ִמיט ְספָ ִרים ,עֶ ר ִאיז נִ ְ
גֶ עוֶ וען צוּפְ ִר ְידן ִמיט ֵאיין בֶּ ענְ ְדל
ְתּכֵ לֶ ת אוׂ יפְ 'ן ַטלִ ית ,עֶ ר ָהאט
ארפְ ט ָהאבְּ ן ַא ַטלִ ית וָ ואס ִאיז
עד ְ
גֶ ַ
גֶ עוֶ וען ִאינְ גַ אנְ ְצן ְתּכֵ לֶ ת ,אוּן ִדי
זֶ עלְ בֶּ ע בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת ִאיז עֶ ר ֵקיינְ ָמאל
ישׁט גֶ עוֶ וען צוּפְ ִר ְידן ִמיט וָ ואס
נִ ְ
עהאט ,עֶ ר ָהאט ְשׁ ֶטענְ ִדיג
עֶ ר ָהאט גֶ ַ
ארפְ ט נָ אך אוּן נָ אך ,אוּן ָדאס
עד ְ
גֶ ַ
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ער ְשׁ ְטן בִּ ְתּ ִמימוּת ָאן ַקיין
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ָחכְ מוׂ ת ,עֶ ר טוּט ַאלֶ ע ִמ ְצוׂ ת וִ וי ַאזוׂ י
ייסן,
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט ִאים זִ יכֶ ער גוּט זַ יין אוׂ יף ִדי
וֶ ועלְ ט אוּן אוׂ יף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט ,אוּן
וֶ וער עֶ ס גֵ ייט ִמיט ָחכְ מוׂ ת ,פַ אלְ ט
ַאוֶ ועק צוּם סוׂ ף.

ישׁט ַקיין יִ שׁוּב ַה ַדעַ ת,
זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ישׁט ַקיין
ארוָ ואס ָהאט ֶמען נִ ְ
אוּן פַ ְ
ישׁט
יִ שׁוּב ַה ַדעַ ת? וַ וייל ֶמען ִאיז נִ ְ
ארוָ ואס ִאיז ֶמען
פְ ֵריילִ יך ,אוּן פַ ְ
קוּקט
ישׁט פְ ֵריילִ יך? וַ וייל ֶמען ְ
נִ ְ
ישׁט אוׂ יף ִדי נְ קוּדוׂ ת טוׂ בוׂ ת וָ ואס
נִ ְ
ֶמען ָהאטָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמען
ישׁט ִמיט ִדי ְקלֵ יינֶ ע
יידט זִ יך נִ ְ
פְ ֵר ְ
עטוּהן.
ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ
ֶ

משׁה וְ עַ ל ַא ֲהרֹן.
ֶ
וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ עַ ל
ארף ֶמען
לִ כְ אוׂ ָרה ַד ְ
אר ְשׁ ֵטיין ,וָ ואס ָהאט גֶ עפֶ עלְ ט
פַ ְ
עק ִריגְ ט
פַ אר ק ַֹרח ַאז עֶ ר ָהאט גֶ ְ
אוׂ יף מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ? עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ַא
עט ָראגְ ן ֶדעם ָארוׂ ן,
לֵ וִ י ,עֶ ר ָהאט גֶ ְ
עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ַא גְ רוׂ ֶיסער עוׂ ֶשׁר ,וִ וי
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )פְּ ָס ִחים קי"ט(ְ :ד ֵריי
ארפְ ט
עד ְ
ערט בְּ ֵהמוׂ ת ָהאבְּ ן גֶ ַ
הוּנְ ֶד ְ
ְשׁלֶ עפְּ ן ִדי ְשׁלִ ְיסלֶ עך פוּן ִדי אוׂ ְצרוׂ ת
ישׁט
ארנִ ְ
פוּן ק ַֹרח ,עֶ ס ָהאט ִאים גָ ְ
ארוָ ואס ָהאט עֶ ר
גֶ עפֶ עלְ ט ,פַ ְ
ארפְ ט ְק ִריגְ ן אוׂ יף מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ?
עד ְ
גֶ ַ

ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ גַ ם פוּן
ישׁט גֶ עוֶ וען
ק ַֹרח ַאז עֶ ר ִאיז נִ ְ
עהאט,
צוּפְ ִר ְידן ִמיט וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ַ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
ערפַ אר ָהאט עֶ ר נִ ְ
אוּן ֶד ְ
זַ יין פְ ֵריילִ יך ,עֶ ר ָהאט ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ארפְ ט נָ אך אוּן נָ אך.
עד ְ
גֶ ַ
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עהט ַאז עֶ ר ִאיז
ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
ישׁט גֶ עוֶ וען צוּפְ ִר ְידן ִמיט
נִ ְ
ֵאיין ְמזוּזָ ה אוׂ יפְ 'ן ִטיר ,עֶ ר ָהאט
ארפְ ט ָהאבְּ ן ַא גַ אנְ ֶצע ְשׁטוּבּ
עד ְ
גֶ ַ
ישׁט
פִ יל ִמיט ְספָ ִרים ,עֶ ר ִאיז נִ ְ
גֶ עוֶ וען צוּפְ ִר ְידן ִמיט ֵאיין בֶּ ענְ ְדל
ְתּכֵ לֶ ת אוׂ יפְ 'ן ַטלִ ית ,עֶ ר ָהאט
ארפְ ט ָהאבְּ ן ַא ַטלִ ית וָ ואס ִאיז
עד ְ
גֶ ַ
גֶ עוֶ וען ִאינְ גַ אנְ ְצן ְתּכֵ לֶ ת ,אוּן ִדי
זֶ עלְ בֶּ ע בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת ִאיז עֶ ר ֵקיינְ ָמאל
ישׁט גֶ עוֶ וען צוּפְ ִר ְידן ִמיט וָ ואס
נִ ְ
עהאט ,עֶ ר ָהאט ְשׁ ֶטענְ ִדיג
עֶ ר ָהאט גֶ ַ
ארפְ ט נָ אך אוּן נָ אך ,אוּן ָדאס
עד ְ
גֶ ַ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוׂ יט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוׂ ֲה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י'(ֶ :דער עִ ָיקר
ארוָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן זֶ ענֶ ען
ַטעַ ם פַ ְ
ער ְשׁ ְטן ִאיז וַ וייל
וַ וייט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
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ער ְשׁ ְטן בִּ ְתּ ִמימוּת ָאן ַקיין
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ָחכְ מוׂ ת ,עֶ ר טוּט ַאלֶ ע ִמ ְצוׂ ת וִ וי ַאזוׂ י
ייסן,
עה ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ֵ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וֶ ועט ִאים זִ יכֶ ער גוּט זַ יין אוׂ יף ִדי
וֶ ועלְ ט אוּן אוׂ יף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט ,אוּן
וֶ וער עֶ ס גֵ ייט ִמיט ָחכְ מוׂ ת ,פַ אלְ ט
ַאוֶ ועק צוּם סוׂ ף.

ישׁט ַקיין יִ שׁוּב ַה ַדעַ ת,
זֵ יי ָהאבְּ ן נִ ְ
ישׁט ַקיין
ארוָ ואס ָהאט ֶמען נִ ְ
אוּן פַ ְ
ישׁט
יִ שׁוּב ַה ַדעַ ת? וַ וייל ֶמען ִאיז נִ ְ
ארוָ ואס ִאיז ֶמען
פְ ֵריילִ יך ,אוּן פַ ְ
קוּקט
ישׁט פְ ֵריילִ יך? וַ וייל ֶמען ְ
נִ ְ
ישׁט אוׂ יף ִדי נְ קוּדוׂ ת טוׂ בוׂ ת וָ ואס
נִ ְ
ֶמען ָהאטָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז ֶמען
ישׁט ִמיט ִדי ְקלֵ יינֶ ע
יידט זִ יך נִ ְ
פְ ֵר ְ
עטוּהן.
ְ
גוּטע זַ אכְ ן וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ
ֶ

משׁה וְ עַ ל ַא ֲהרֹן.
ֶ
וַ יִּ ָקּ ֲהלוּ עַ ל
ארף ֶמען
לִ כְ אוׂ ָרה ַד ְ
אר ְשׁ ֵטיין ,וָ ואס ָהאט גֶ עפֶ עלְ ט
פַ ְ
עק ִריגְ ט
פַ אר ק ַֹרח ַאז עֶ ר ָהאט גֶ ְ
אוׂ יף מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ? עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ַא
עט ָראגְ ן ֶדעם ָארוׂ ן,
לֵ וִ י ,עֶ ר ָהאט גֶ ְ
עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ַא גְ רוׂ ֶיסער עוׂ ֶשׁר ,וִ וי
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )פְּ ָס ִחים קי"ט(ְ :ד ֵריי
ארפְ ט
עד ְ
ערט בְּ ֵהמוׂ ת ָהאבְּ ן גֶ ַ
הוּנְ ֶד ְ
ְשׁלֶ עפְּ ן ִדי ְשׁלִ ְיסלֶ עך פוּן ִדי אוׂ ְצרוׂ ת
ישׁט
ארנִ ְ
פוּן ק ַֹרח ,עֶ ס ָהאט ִאים גָ ְ
ארוָ ואס ָהאט עֶ ר
גֶ עפֶ עלְ ט ,פַ ְ
ארפְ ט ְק ִריגְ ן אוׂ יף מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ?
עד ְ
גֶ ַ

ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ גַ ם פוּן
ישׁט גֶ עוֶ וען
ק ַֹרח ַאז עֶ ר ִאיז נִ ְ
עהאט,
צוּפְ ִר ְידן ִמיט וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ַ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
ערפַ אר ָהאט עֶ ר נִ ְ
אוּן ֶד ְ
זַ יין פְ ֵריילִ יך ,עֶ ר ָהאט ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ארפְ ט נָ אך אוּן נָ אך.
עד ְ
גֶ ַ
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יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוׂ יט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוׂ ֲה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י'(ֶ :דער עִ ָיקר
ארוָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן זֶ ענֶ ען
ַטעַ ם פַ ְ
ער ְשׁ ְטן ִאיז וַ וייל
וַ וייט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ

עהט ַאז עֶ ר ִאיז
ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
ישׁט גֶ עוֶ וען צוּפְ ִר ְידן ִמיט
נִ ְ
ֵאיין ְמזוּזָ ה אוׂ יפְ 'ן ִטיר ,עֶ ר ָהאט
ארפְ ט ָהאבְּ ן ַא גַ אנְ ֶצע ְשׁטוּבּ
עד ְ
גֶ ַ
ישׁט
פִ יל ִמיט ְספָ ִרים ,עֶ ר ִאיז נִ ְ
גֶ עוֶ וען צוּפְ ִר ְידן ִמיט ֵאיין בֶּ ענְ ְדל
ְתּכֵ לֶ ת אוׂ יפְ 'ן ַטלִ ית ,עֶ ר ָהאט
ארפְ ט ָהאבְּ ן ַא ַטלִ ית וָ ואס ִאיז
עד ְ
גֶ ַ
גֶ עוֶ וען ִאינְ גַ אנְ ְצן ְתּכֵ לֶ ת ,אוּן ִדי
זֶ עלְ בֶּ ע בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת ִאיז עֶ ר ֵקיינְ ָמאל
ישׁט גֶ עוֶ וען צוּפְ ִר ְידן ִמיט וָ ואס
נִ ְ
עהאט ,עֶ ר ָהאט ְשׁ ֶטענְ ִדיג
עֶ ר ָהאט גֶ ַ
ארפְ ט נָ אך אוּן נָ אך ,אוּן ָדאס
עד ְ
גֶ ַ
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רוּחנִ יוּת ,צוּ זַ יין פְ ֵריילִ יך
אוּן ַסיי בְּ ָ
עדע זַ א וָ ואס ֶמען ִאיז זוׂ כֶ ה
ִמיט יֶ ֶ
טוּהן ֶדעם ָרצוׂ ן
ַא ַריין צוּ כַ אפְּ ן צוּ ְ
ה'ֲ ,אפִ ילוּ עֶ ס ִאיז נָ אר ַא ְקלֵ יינִ ַיקייט,
אוּן ַאזוׂ י וֶ ועט ֶמען ָהאבְּ ן ַא גְ לִ ְיקלִ יך
לֶ עבְּ ן.

ָהאט ִאים גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט צוּ ְק ִריגְ ן אוׂ יף
מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ.
עהן
ֶמען זֶ ְ
ארף
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עטן ֶדעם
ַא ַסאך צוּ בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז ֶמען זָ אל זַ יין ַא
ֵאייבֶּ ְ
צוּפְ ִר ֶידענֶ ער ֶמענְ ְטשַׁ ,סיי בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת
זַ יין צוּפְ ִר ְידן ִמיט וָ ואס ֶמען ָהאט,

ישׁית ,ק ַֹרח תשס"ה(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוׂ ך ַהנַּ ַחלְ ,ס ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עהן
ֶמען זֶ ְ
ארף
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עטן ֶדעם
ַא ַסאך צוּ בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז ֶמען זָ אל זַ יין ַא
ֵאייבֶּ ְ
צוּפְ ִר ֶידענֶ ער ֶמענְ ְטשַׁ ,סיי בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת
זַ יין צוּפְ ִר ְידן ִמיט וָ ואס ֶמען ָהאט,

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
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„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ָהאט ִאים גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט צוּ ְק ִריגְ ן אוׂ יף
מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ.
עהן
ֶמען זֶ ְ
ארף
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עטן ֶדעם
ַא ַסאך צוּ בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז ֶמען זָ אל זַ יין ַא
ֵאייבֶּ ְ
צוּפְ ִר ֶידענֶ ער ֶמענְ ְטשַׁ ,סיי בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת
זַ יין צוּפְ ִר ְידן ִמיט וָ ואס ֶמען ָהאט,

פר˘˙ ˜רח

רוּחנִ יוּת ,צוּ זַ יין פְ ֵריילִ יך
אוּן ַסיי בְּ ָ
עדע זַ א וָ ואס ֶמען ִאיז זוׂ כֶ ה
ִמיט יֶ ֶ
טוּהן ֶדעם ָרצוׂ ן
ַא ַריין צוּ כַ אפְּ ן צוּ ְ
ה'ֲ ,אפִ ילוּ עֶ ס ִאיז נָ אר ַא ְקלֵ יינִ ַיקייט,
אוּן ַאזוׂ י וֶ ועט ֶמען ָהאבְּ ן ַא גְ לִ ְיקלִ יך
לֶ עבְּ ן.
ישׁית ,ק ַֹרח תשס"ה(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוׂ ך ַהנַּ ַחלְ ,ס ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ֻח ַ ּ˜˙
תּוֹרה ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה ה'
זֹאת ֻח ַ ּקת ַה ָ
לֵ אמֹר ַ ּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ יִ ְקחוּ ֵאלֶ י פָ ָרה ֲא ֻד ָּמהִ .די
ארוָ ואס זָ אגְ ט
פוֹר ִשׁים פְ ֶרעגְ ן פַ ְ
ְמ ָ
תּוֹרה"ָ ,דאס
"ה ָ
תּוֹרה זֹאת ֻח ַ ּקת ַ
ִדי ָ
"תּוֹרה"ֶ ,מען
ִאיז ִדי גֶ עזֶ עץ פוּן ִדי ָ
עדט ָדאָ דא נָ אר פוּן ֵאיין ִמ ְצוָ ה,
ֶר ְ
דוּמה"?
פוּן ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן "פָּ ָרה ֲא ָ
נָ אִ איז ְשׁוֶ וערִ ,די פָּ סוּק ֵהייבְּ ט
יטן לָ שׁוֹן "לֵ אמֹר" וָ ואס
ָאן ִמ ְ
ָדאס ֵמיינְ ט ֲא ִמ ָירה ַרכָּ הַ ,א וֵ וייכֶ ע
ְשׁפְּ ַרא ,אוּן ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט
"ד ֵּבר" ֶאל ְּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל,
וַ ֶ
וייטער ַ ּ
וָ ואס ָדאס ִאיז ַא ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ע לָ שׁוֹן.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ

ישׁית ,ק ַֹרח תשס"ה(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוׂ ך ַהנַּ ַחלְ ,ס ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ֻח ַ ּ˜˙

ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ח(ֲ :אפִ ילוּ עֶ ס ִאיז ָדא
ַא ִמ ְצוָ ה פוּן "תּוֹכָ ָחה" ,וֶ וען ֶמען
ארף
עהט ַא ִאיד טוּט ַאן ֲעבֵ ָירה ַד ְ
זֶ ְ
ישׁט
מוּסרָ ,אבֶּ ער נִ ְ
ֶמען ִאים זָ אגְ ן ָ
טוּהןַ .אזוֹי וִ וי ִמיר
עדער ֶקען עֶ ס ְ
יֶ ֶ
גֶ עפִ ינֶ ען ִאין ִדי גְ ָמ ָרא ֲ)ע ָרכִ ין ט"ז:(:
ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א ָהאט גֶ עזָ אגְ טִ :אי
וואוּנְ ֶדער ִמיר אוֹיבּ עֶ ס ִאיז ָדא ַהיינְ ט
מוּסר! אוּן
ֵאיינֶ ער וָ ואס ֶקען זָ אגְ ן ָ
אוֹיבּ ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א ָהאט ָדאס גֶ עזָ אגְ ט
ִאין זַ יין דוֹר ,וָ ואס זָ אלְ ן ִמיר שׁוֹין
ַהיינְ ט זָ אגְ ן? וַ וייל וֶ וען ֵאיינֶ ער
ישׁט
וייסט נִ ְ
מוּסר אוּן עֶ ר וֵ ְ
זָ אגְ ט ָ
ישׁט אוֹיף,
ארנִ ְ
וִ וי ַאזוֹי ,טוּט עֶ ר גָ ְ
אוּן עֶ ר ַמאכְ ט נָ א עֶ ְרגֶ ערֶ ,מען
משׁה
מוּסר ַאזוֹי וִ וי ֶ
ֶקען נָ אר זָ אגְ ן ָ
מוּסרַ ,אזוֹי וִ וי
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ָ
ער ֵציילְ ט ַ)שׁבָּ ת פ"ח:(:
ִדי גְ ָמ ָרא ֶד ְ

נָ אִ איז ְשׁוֶ וערִ ,די פָּ סוּק ֵהייבְּ ט
יטן לָ שׁוֹן "לֵ אמֹר" וָ ואס
ָאן ִמ ְ
ָדאס ֵמיינְ ט ֲא ִמ ָירה ַרכָּ הַ ,א וֵ וייכֶ ע
ְשׁפְּ ַרא ,אוּן ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט
"ד ֵּבר" ֶאל ְּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל,
וַ ֶ
וייטער ַ ּ
וָ ואס ָדאס ִאיז ַא ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ע לָ שׁוֹן.

רוּחנִ יוּת ,צוּ זַ יין פְ ֵריילִ יך
אוּן ַסיי בְּ ָ
עדע זַ א וָ ואס ֶמען ִאיז זוׂ כֶ ה
ִמיט יֶ ֶ
טוּהן ֶדעם ָרצוׂ ן
ַא ַריין צוּ כַ אפְּ ן צוּ ְ
ה'ֲ ,אפִ ילוּ עֶ ס ִאיז נָ אר ַא ְקלֵ יינִ ַיקייט,
אוּן ַאזוׂ י וֶ ועט ֶמען ָהאבְּ ן ַא גְ לִ ְיקלִ יך
לֶ עבְּ ן.

ָהאט ִאים גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט צוּ ְק ִריגְ ן אוׂ יף
מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ.

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ֻח ַ ּ˜˙
תּוֹרה ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה ה'
זֹאת ֻח ַ ּקת ַה ָ
לֵ אמֹר ַ ּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ יִ ְקחוּ ֵאלֶ י פָ ָרה ֲא ֻד ָּמהִ .די
ארוָ ואס זָ אגְ ט
פוֹר ִשׁים פְ ֶרעגְ ן פַ ְ
ְמ ָ
תּוֹרה"ָ ,דאס
"ה ָ
תּוֹרה זֹאת ֻח ַ ּקת ַ
ִדי ָ
"תּוֹרה"ֶ ,מען
ִאיז ִדי גֶ עזֶ עץ פוּן ִדי ָ
עדט ָדאָ דא נָ אר פוּן ֵאיין ִמ ְצוָ ה,
ֶר ְ
דוּמה"?
פוּן ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן "פָּ ָרה ֲא ָ

˜יח

פר˘˙ ˜רח

ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ח(ֲ :אפִ ילוּ עֶ ס ִאיז ָדא
ַא ִמ ְצוָ ה פוּן "תּוֹכָ ָחה" ,וֶ וען ֶמען
ארף
עהט ַא ִאיד טוּט ַאן ֲעבֵ ָירה ַד ְ
זֶ ְ
ישׁט
מוּסרָ ,אבֶּ ער נִ ְ
ֶמען ִאים זָ אגְ ן ָ
טוּהןַ .אזוֹי וִ וי ִמיר
עדער ֶקען עֶ ס ְ
יֶ ֶ
גֶ עפִ ינֶ ען ִאין ִדי גְ ָמ ָרא ֲ)ע ָרכִ ין ט"ז:(:
ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א ָהאט גֶ עזָ אגְ טִ :אי
וואוּנְ ֶדער ִמיר אוֹיבּ עֶ ס ִאיז ָדא ַהיינְ ט
מוּסר! אוּן
ֵאיינֶ ער וָ ואס ֶקען זָ אגְ ן ָ
אוֹיבּ ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א ָהאט ָדאס גֶ עזָ אגְ ט
ִאין זַ יין דוֹר ,וָ ואס זָ אלְ ן ִמיר שׁוֹין
ַהיינְ ט זָ אגְ ן? וַ וייל וֶ וען ֵאיינֶ ער
ישׁט
וייסט נִ ְ
מוּסר אוּן עֶ ר וֵ ְ
זָ אגְ ט ָ
ישׁט אוֹיף,
ארנִ ְ
וִ וי ַאזוֹי ,טוּט עֶ ר גָ ְ
אוּן עֶ ר ַמאכְ ט נָ א עֶ ְרגֶ ערֶ ,מען
משׁה
מוּסר ַאזוֹי וִ וי ֶ
ֶקען נָ אר זָ אגְ ן ָ
מוּסרַ ,אזוֹי וִ וי
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ָ
ער ֵציילְ ט ַ)שׁבָּ ת פ"ח:(:
ִדי גְ ָמ ָרא ֶד ְ

תּוֹרה ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה ה'
זֹאת ֻח ַ ּקת ַה ָ
לֵ אמֹר ַ ּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ יִ ְקחוּ ֵאלֶ י פָ ָרה ֲא ֻד ָּמהִ .די
ארוָ ואס זָ אגְ ט
פוֹר ִשׁים פְ ֶרעגְ ן פַ ְ
ְמ ָ
תּוֹרה"ָ ,דאס
"ה ָ
תּוֹרה זֹאת ֻח ַ ּקת ַ
ִדי ָ
"תּוֹרה"ֶ ,מען
ִאיז ִדי גֶ עזֶ עץ פוּן ִדי ָ
עדט ָדאָ דא נָ אר פוּן ֵאיין ִמ ְצוָ ה,
ֶר ְ
דוּמה"?
פוּן ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן "פָּ ָרה ֲא ָ

ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ח(ֲ :אפִ ילוּ עֶ ס ִאיז ָדא
ַא ִמ ְצוָ ה פוּן "תּוֹכָ ָחה" ,וֶ וען ֶמען
ארף
עהט ַא ִאיד טוּט ַאן ֲעבֵ ָירה ַד ְ
זֶ ְ
ישׁט
מוּסרָ ,אבֶּ ער נִ ְ
ֶמען ִאים זָ אגְ ן ָ
טוּהןַ .אזוֹי וִ וי ִמיר
עדער ֶקען עֶ ס ְ
יֶ ֶ
גֶ עפִ ינֶ ען ִאין ִדי גְ ָמ ָרא ֲ)ע ָרכִ ין ט"ז:(:
ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א ָהאט גֶ עזָ אגְ טִ :אי
וואוּנְ ֶדער ִמיר אוֹיבּ עֶ ס ִאיז ָדא ַהיינְ ט
מוּסר! אוּן
ֵאיינֶ ער וָ ואס ֶקען זָ אגְ ן ָ
אוֹיבּ ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א ָהאט ָדאס גֶ עזָ אגְ ט
ִאין זַ יין דוֹר ,וָ ואס זָ אלְ ן ִמיר שׁוֹין
ַהיינְ ט זָ אגְ ן? וַ וייל וֶ וען ֵאיינֶ ער
ישׁט
וייסט נִ ְ
מוּסר אוּן עֶ ר וֵ ְ
זָ אגְ ט ָ
ישׁט אוֹיף,
ארנִ ְ
וִ וי ַאזוֹי ,טוּט עֶ ר גָ ְ
אוּן עֶ ר ַמאכְ ט נָ א עֶ ְרגֶ ערֶ ,מען
משׁה
מוּסר ַאזוֹי וִ וי ֶ
ֶקען נָ אר זָ אגְ ן ָ
מוּסרַ ,אזוֹי וִ וי
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ָ
ער ֵציילְ ט ַ)שׁבָּ ת פ"ח:(:
ִדי גְ ָמ ָרא ֶד ְ

נָ אִ איז ְשׁוֶ וערִ ,די פָּ סוּק ֵהייבְּ ט
יטן לָ שׁוֹן "לֵ אמֹר" וָ ואס
ָאן ִמ ְ
ָדאס ֵמיינְ ט ֲא ִמ ָירה ַרכָּ הַ ,א וֵ וייכֶ ע
ְשׁפְּ ַרא ,אוּן ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט
"ד ֵּבר" ֶאל ְּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל,
וַ ֶ
וייטער ַ ּ
וָ ואס ָדאס ִאיז ַא ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ע לָ שׁוֹן.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ

˜יח
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ָהאט ִאים גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט צוּ ְק ִריגְ ן אוׂ יף
מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ.
עהן
ֶמען זֶ ְ
ארף
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עטן ֶדעם
ַא ַסאך צוּ בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז ֶמען זָ אל זַ יין ַא
ֵאייבֶּ ְ
צוּפְ ִר ֶידענֶ ער ֶמענְ ְטשַׁ ,סיי בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת
זַ יין צוּפְ ִר ְידן ִמיט וָ ואס ֶמען ָהאט,

פר˘˙ ˜רח

רוּחנִ יוּת ,צוּ זַ יין פְ ֵריילִ יך
אוּן ַסיי בְּ ָ
עדע זַ א וָ ואס ֶמען ִאיז זוׂ כֶ ה
ִמיט יֶ ֶ
טוּהן ֶדעם ָרצוׂ ן
ַא ַריין צוּ כַ אפְּ ן צוּ ְ
ה'ֲ ,אפִ ילוּ עֶ ס ִאיז נָ אר ַא ְקלֵ יינִ ַיקייט,
אוּן ַאזוׂ י וֶ ועט ֶמען ָהאבְּ ן ַא גְ לִ ְיקלִ יך
לֶ עבְּ ן.
ישׁית ,ק ַֹרח תשס"ה(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוׂ ך ַהנַּ ַחלְ ,ס ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ֻח ַ ּ˜˙
תּוֹרה ֲא ׁ ֶשר ִצ ָ ּוה ה'
זֹאת ֻח ַ ּקת ַה ָ
לֵ אמֹר ַ ּד ֵּבר ֶאל ְּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל
וְ יִ ְקחוּ ֵאלֶ י פָ ָרה ֲא ֻד ָּמהִ .די
ארוָ ואס זָ אגְ ט
פוֹר ִשׁים פְ ֶרעגְ ן פַ ְ
ְמ ָ
תּוֹרה"ָ ,דאס
"ה ָ
תּוֹרה זֹאת ֻח ַ ּקת ַ
ִדי ָ
"תּוֹרה"ֶ ,מען
ִאיז ִדי גֶ עזֶ עץ פוּן ִדי ָ
עדט ָדאָ דא נָ אר פוּן ֵאיין ִמ ְצוָ ה,
ֶר ְ
דוּמה"?
פוּן ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן "פָּ ָרה ֲא ָ
נָ אִ איז ְשׁוֶ וערִ ,די פָּ סוּק ֵהייבְּ ט
יטן לָ שׁוֹן "לֵ אמֹר" וָ ואס
ָאן ִמ ְ
ָדאס ֵמיינְ ט ֲא ִמ ָירה ַרכָּ הַ ,א וֵ וייכֶ ע
ְשׁפְּ ַרא ,אוּן ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט
"ד ֵּבר" ֶאל ְּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל,
וַ ֶ
וייטער ַ ּ
וָ ואס ָדאס ִאיז ַא ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ע לָ שׁוֹן.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ

ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ח(ֲ :אפִ ילוּ עֶ ס ִאיז ָדא
ַא ִמ ְצוָ ה פוּן "תּוֹכָ ָחה" ,וֶ וען ֶמען
ארף
עהט ַא ִאיד טוּט ַאן ֲעבֵ ָירה ַד ְ
זֶ ְ
ישׁט
מוּסרָ ,אבֶּ ער נִ ְ
ֶמען ִאים זָ אגְ ן ָ
טוּהןַ .אזוֹי וִ וי ִמיר
עדער ֶקען עֶ ס ְ
יֶ ֶ
גֶ עפִ ינֶ ען ִאין ִדי גְ ָמ ָרא ֲ)ע ָרכִ ין ט"ז:(:
ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א ָהאט גֶ עזָ אגְ טִ :אי
וואוּנְ ֶדער ִמיר אוֹיבּ עֶ ס ִאיז ָדא ַהיינְ ט
מוּסר! אוּן
ֵאיינֶ ער וָ ואס ֶקען זָ אגְ ן ָ
אוֹיבּ ֶרבִּ י ֲע ִקיבָ א ָהאט ָדאס גֶ עזָ אגְ ט
ִאין זַ יין דוֹר ,וָ ואס זָ אלְ ן ִמיר שׁוֹין
ַהיינְ ט זָ אגְ ן? וַ וייל וֶ וען ֵאיינֶ ער
ישׁט
וייסט נִ ְ
מוּסר אוּן עֶ ר וֵ ְ
זָ אגְ ט ָ
ישׁט אוֹיף,
ארנִ ְ
וִ וי ַאזוֹי ,טוּט עֶ ר גָ ְ
אוּן עֶ ר ַמאכְ ט נָ א עֶ ְרגֶ ערֶ ,מען
משׁה
מוּסר ַאזוֹי וִ וי ֶ
ֶקען נָ אר זָ אגְ ן ָ
מוּסרַ ,אזוֹי וִ וי
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ָ
ער ֵציילְ ט ַ)שׁבָּ ת פ"ח:(:
ִדי גְ ָמ ָרא ֶד ְ
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ַאלְ ץ לִ יבּ! אוּן ָדאס וֶ ועט זֵ יי גֶ עבְּ ן
קוּמען צוּם
צוּריק צוּ ֶ
ִדי ִחיזוּקִ ,
טוּהן.
ער ְשׁ ְטן אוּן ְתּשׁוּבָ ה ְ
ֵאייבֶּ ְ

וֶ וען ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט ִמיט
ִדי ֲעבֵ ָירה פוּן ִדי עֵ גֶ ל ,וָ ואס ִדי ִא ְידן
עמאלְ ְטס עוֹבֵ ר גֶ עוֶ וען אוֹיף
ָהאבְּ ן ֶד ָ
בוֹדה
ארבְּ ְס ֶטע ֲעבֵ ירוֹתֲ ,ע ָ
ִדי ְד ֵריי ַה ְ
זָ ָרה ,גִּ ילוּ ֲע ָריוֹת ,אוּן ְשׁפִ יכַ ת ָד ִמים,
משׁה ַרבֵּ ינוּ גֶ עזָ אגְ ט:
ָהאט זֵ יי ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט עֶ נְ ק נָ א
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַאלְ ץ לִ יבּ! אוּן ַאזוֹי ָהאבְּ ן ִדי ִא ְידן
משׁה
עטוּהן ,אוּן וֶ וען ֶ
ְ
ְתּשׁוּבָ ה גֶ
עשׁ ִריגְ ן וָ ואס
ַרבֵּ ינוּ וָ ואלְ ט זֵ יי ָאנְ גֶ ְ
וייסט
עטוּהן?! ִאיר וֵ ְ
ְ
ָהאט עֶ ְטץ גֶ
ארבְּ ן?!
אר ָד ְ
וָ ואס ִאיר ָהאט ָדא פַ ְ
וארן ִאינְ גַ אנְ ְצן
וָ ואלְ ְטן ִדי ִא ְידן גֶ עוָ ְ
יוּאשׁ ,אוּן זֵ יי וָ ואלְ ְטן ִאינְ גַ אנְ ְצן
ְמ ָ
ישׁט ְתּשׁוּבָ ה
אוֹיפְ גֶ עגֶ עבְּ ן אוּן נִ ְ
עטוּהן.
ְ
גֶ

עהן צוּ גֵ יין
ארף ֶמען זֶ ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
צוּ ַאזַ א ַצ ִדיק וָ ואס ִאיז
ְמ ַחזֵ ק ִא ְידן ,אוּן וַ וייזְ ט זֵ יי ַאז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זֵ יי לִ יבּ ,אוּן
ֵאייבֶּ ְ
קוּמען צוּם
זֵ יי ֶקענֶ ען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,די פָּ ָרה
דוּמה ִאיז ָדאֶ דער ִתּיקוּן
ֲא ָ
אוֹיף ַאלֶ ע עַ בֵ ירוֹת ,וָ ואס ַאלֶ עס
ִאיז כָּ לוּל ִאין ִדי ֲעבֵ ָירה פוּן ִדי
עֵ גֶ ל ,זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,זֹאת ֻח ַ ּקת
תּוֹרה"ָ ,דאס ִאיז ִדי גֶ עזֶ עץ פוּן
"ה ָ
ַ
משׁה
תּוֹרה ,וַ וייל ַאזוֹי וִ וי ֶ
ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
עדט צוּ ִדי ִא ְידן
ער ְ
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ ֶ
ארף ֶמען
נָ אִ די ֵח ְטא ָהעֵ גֶ לַ ,אזוֹי ַד ְ
עדן צוּ ִא ְידן ,נָ אר ְמ ַחזֵ ק
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
אר ְקן.
זַ יין אוּן ְשׁ ַט ְ

וייטער ָאן ִאין
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע גֵ ייט וַ ֶ
עדן דוֹר ,וִ וי ַר ִשׁ"י בְּ ֶרענְ גְ ט
יֶ ְ
אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)שׁמוֹת ל"ב ,ל"ד( :וּבְ יוֹם
עדע ְשׁ ְט ָראף
ּ ָפ ְק ִדי וּפָ ַק ְד ִּתיַ ,אז בַּ יי יֶ ֶ
קוּמט אוֹיף ִא ְידןִ ,איז ָדא
וָ ואס עֶ ס ְ
ִאין ֶדעם ַאבִּ ְיסל פוּנֶ עם ֵח ְטא ָהעֵ גֶ ל,
עמאלְ ְטס
וַ וייל ִדי ֲעבֵ ירוֹת פוּן ֶד ָ
עדן דוֹר,
ַחזֶ ְר'ן זִ יִ איבֶּ ער ִאין יֶ ְ
מוּסר
אוּן וֶ וער עֶ ס וִ ויל ַהיינְ ט זָ אגְ ן ָ
טוּהן אוֹיף
פַ אר ִא ְידןֶ ,קען עֶ ס נָ אר ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,אוֹיף
ֶדעם וֶ ועג פוּן ֶ
גוּטע וֶ ועג ,צוּ ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִא ְידן:
ַא ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט עֶ נְ ק נָ א
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
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וֶ וען ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט ִמיט
ִדי ֲעבֵ ָירה פוּן ִדי עֵ גֶ ל ,וָ ואס ִדי ִא ְידן
עמאלְ ְטס עוֹבֵ ר גֶ עוֶ וען אוֹיף
ָהאבְּ ן ֶד ָ
בוֹדה
ארבְּ ְס ֶטע ֲעבֵ ירוֹתֲ ,ע ָ
ִדי ְד ֵריי ַה ְ
זָ ָרה ,גִּ ילוּ ֲע ָריוֹת ,אוּן ְשׁפִ יכַ ת ָד ִמים,
משׁה ַרבֵּ ינוּ גֶ עזָ אגְ ט:
ָהאט זֵ יי ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט עֶ נְ ק נָ א
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַאלְ ץ לִ יבּ! אוּן ַאזוֹי ָהאבְּ ן ִדי ִא ְידן
משׁה
עטוּהן ,אוּן וֶ וען ֶ
ְ
ְתּשׁוּבָ ה גֶ
עשׁ ִריגְ ן וָ ואס
ַרבֵּ ינוּ וָ ואלְ ט זֵ יי ָאנְ גֶ ְ
וייסט
עטוּהן?! ִאיר וֵ ְ
ְ
ָהאט עֶ ְטץ גֶ
ארבְּ ן?!
אר ָד ְ
וָ ואס ִאיר ָהאט ָדא פַ ְ
וארן ִאינְ גַ אנְ ְצן
וָ ואלְ ְטן ִדי ִא ְידן גֶ עוָ ְ
יוּאשׁ ,אוּן זֵ יי וָ ואלְ ְטן ִאינְ גַ אנְ ְצן
ְמ ָ
ישׁט ְתּשׁוּבָ ה
אוֹיפְ גֶ עגֶ עבְּ ן אוּן נִ ְ
עטוּהן.
ְ
גֶ
וייטער ָאן ִאין
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע גֵ ייט וַ ֶ
עדן דוֹר ,וִ וי ַר ִשׁ"י בְּ ֶרענְ גְ ט
יֶ ְ
אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)שׁמוֹת ל"ב ,ל"ד( :וּבְ יוֹם
עדע ְשׁ ְט ָראף
ּ ָפ ְק ִדי וּפָ ַק ְד ִּתיַ ,אז בַּ יי יֶ ֶ
קוּמט אוֹיף ִא ְידןִ ,איז ָדא
וָ ואס עֶ ס ְ
ִאין ֶדעם ַאבִּ ְיסל פוּנֶ עם ֵח ְטא ָהעֵ גֶ ל,
עמאלְ ְטס
וַ וייל ִדי ֲעבֵ ירוֹת פוּן ֶד ָ
עדן דוֹר,
ַחזֶ ְר'ן זִ יִ איבֶּ ער ִאין יֶ ְ
מוּסר
אוּן וֶ וער עֶ ס וִ ויל ַהיינְ ט זָ אגְ ן ָ
טוּהן אוֹיף
פַ אר ִא ְידןֶ ,קען עֶ ס נָ אר ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,אוֹיף
ֶדעם וֶ ועג פוּן ֶ
גוּטע וֶ ועג ,צוּ ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִא ְידן:
ַא ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט עֶ נְ ק נָ א
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
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וייטער
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק וַ ֶ
"ד ֵּבר" וֶ וען ֶמען
"לֵ אמֹר" ּ ַ -
וער ֶטער פַ אר
וִ ויל זָ אגְ ן ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ע וֶ ְ
ִא ְידן ,מוּז עֶ ס זַ יין אוֹי אוֹיף ַא
וֵ וייכֶ ע וֶ ועג פוּן ִחיזוּק.
קוֹדשׁ ֻח ַקּת ְשׁנַ ת תשס"ז(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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ַאלְ ץ לִ יבּ! אוּן ָדאס וֶ ועט זֵ יי גֶ עבְּ ן
קוּמען צוּם
צוּריק צוּ ֶ
ִדי ִחיזוּקִ ,
טוּהן.
ער ְשׁ ְטן אוּן ְתּשׁוּבָ ה ְ
ֵאייבֶּ ְ
עהן צוּ גֵ יין
ארף ֶמען זֶ ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
צוּ ַאזַ א ַצ ִדיק וָ ואס ִאיז
ְמ ַחזֵ ק ִא ְידן ,אוּן וַ וייזְ ט זֵ יי ַאז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זֵ יי לִ יבּ ,אוּן
ֵאייבֶּ ְ
קוּמען צוּם
זֵ יי ֶקענֶ ען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,די פָּ ָרה
דוּמה ִאיז ָדאֶ דער ִתּיקוּן
ֲא ָ
אוֹיף ַאלֶ ע עַ בֵ ירוֹת ,וָ ואס ַאלֶ עס
ִאיז כָּ לוּל ִאין ִדי ֲעבֵ ָירה פוּן ִדי
עֵ גֶ ל ,זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,זֹאת ֻח ַ ּקת
תּוֹרה"ָ ,דאס ִאיז ִדי גֶ עזֶ עץ פוּן
"ה ָ
ַ
משׁה
תּוֹרה ,וַ וייל ַאזוֹי וִ וי ֶ
ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
עדט צוּ ִדי ִא ְידן
ער ְ
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ ֶ
ארף ֶמען
נָ אִ די ֵח ְטא ָהעֵ גֶ לַ ,אזוֹי ַד ְ
עדן צוּ ִא ְידן ,נָ אר ְמ ַחזֵ ק
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
אר ְקן.
זַ יין אוּן ְשׁ ַט ְ
וייטער
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק וַ ֶ
"ד ֵּבר" וֶ וען ֶמען
"לֵ אמֹר" ּ ַ -
וער ֶטער פַ אר
וִ ויל זָ אגְ ן ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ע וֶ ְ
ִא ְידן ,מוּז עֶ ס זַ יין אוֹי אוֹיף ַא
וֵ וייכֶ ע וֶ ועג פוּן ִחיזוּק.
קוֹדשׁ ֻח ַקּת ְשׁנַ ת תשס"ז(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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˜יט

ַאלְ ץ לִ יבּ! אוּן ָדאס וֶ ועט זֵ יי גֶ עבְּ ן
קוּמען צוּם
צוּריק צוּ ֶ
ִדי ִחיזוּקִ ,
טוּהן.
ער ְשׁ ְטן אוּן ְתּשׁוּבָ ה ְ
ֵאייבֶּ ְ

וֶ וען ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט ִמיט
ִדי ֲעבֵ ָירה פוּן ִדי עֵ גֶ ל ,וָ ואס ִדי ִא ְידן
עמאלְ ְטס עוֹבֵ ר גֶ עוֶ וען אוֹיף
ָהאבְּ ן ֶד ָ
בוֹדה
ארבְּ ְס ֶטע ֲעבֵ ירוֹתֲ ,ע ָ
ִדי ְד ֵריי ַה ְ
זָ ָרה ,גִּ ילוּ ֲע ָריוֹת ,אוּן ְשׁפִ יכַ ת ָד ִמים,
משׁה ַרבֵּ ינוּ גֶ עזָ אגְ ט:
ָהאט זֵ יי ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט עֶ נְ ק נָ א
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַאלְ ץ לִ יבּ! אוּן ַאזוֹי ָהאבְּ ן ִדי ִא ְידן
משׁה
עטוּהן ,אוּן וֶ וען ֶ
ְ
ְתּשׁוּבָ ה גֶ
עשׁ ִריגְ ן וָ ואס
ַרבֵּ ינוּ וָ ואלְ ט זֵ יי ָאנְ גֶ ְ
וייסט
עטוּהן?! ִאיר וֵ ְ
ְ
ָהאט עֶ ְטץ גֶ
ארבְּ ן?!
אר ָד ְ
וָ ואס ִאיר ָהאט ָדא פַ ְ
וארן ִאינְ גַ אנְ ְצן
וָ ואלְ ְטן ִדי ִא ְידן גֶ עוָ ְ
יוּאשׁ ,אוּן זֵ יי וָ ואלְ ְטן ִאינְ גַ אנְ ְצן
ְמ ָ
ישׁט ְתּשׁוּבָ ה
אוֹיפְ גֶ עגֶ עבְּ ן אוּן נִ ְ
עטוּהן.
ְ
גֶ

עהן צוּ גֵ יין
ארף ֶמען זֶ ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
צוּ ַאזַ א ַצ ִדיק וָ ואס ִאיז
ְמ ַחזֵ ק ִא ְידן ,אוּן וַ וייזְ ט זֵ יי ַאז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זֵ יי לִ יבּ ,אוּן
ֵאייבֶּ ְ
קוּמען צוּם
זֵ יי ֶקענֶ ען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,די פָּ ָרה
דוּמה ִאיז ָדאֶ דער ִתּיקוּן
ֲא ָ
אוֹיף ַאלֶ ע עַ בֵ ירוֹת ,וָ ואס ַאלֶ עס
ִאיז כָּ לוּל ִאין ִדי ֲעבֵ ָירה פוּן ִדי
עֵ גֶ ל ,זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,זֹאת ֻח ַ ּקת
תּוֹרה"ָ ,דאס ִאיז ִדי גֶ עזֶ עץ פוּן
"ה ָ
ַ
משׁה
תּוֹרה ,וַ וייל ַאזוֹי וִ וי ֶ
ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
עדט צוּ ִדי ִא ְידן
ער ְ
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ ֶ
ארף ֶמען
נָ אִ די ֵח ְטא ָהעֵ גֶ לַ ,אזוֹי ַד ְ
עדן צוּ ִא ְידן ,נָ אר ְמ ַחזֵ ק
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
אר ְקן.
זַ יין אוּן ְשׁ ַט ְ

וייטער ָאן ִאין
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע גֵ ייט וַ ֶ
עדן דוֹר ,וִ וי ַר ִשׁ"י בְּ ֶרענְ גְ ט
יֶ ְ
אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)שׁמוֹת ל"ב ,ל"ד( :וּבְ יוֹם
עדע ְשׁ ְט ָראף
ּ ָפ ְק ִדי וּפָ ַק ְד ִּתיַ ,אז בַּ יי יֶ ֶ
קוּמט אוֹיף ִא ְידןִ ,איז ָדא
וָ ואס עֶ ס ְ
ִאין ֶדעם ַאבִּ ְיסל פוּנֶ עם ֵח ְטא ָהעֵ גֶ ל,
עמאלְ ְטס
וַ וייל ִדי ֲעבֵ ירוֹת פוּן ֶד ָ
עדן דוֹר,
ַחזֶ ְר'ן זִ יִ איבֶּ ער ִאין יֶ ְ
מוּסר
אוּן וֶ וער עֶ ס וִ ויל ַהיינְ ט זָ אגְ ן ָ
טוּהן אוֹיף
פַ אר ִא ְידןֶ ,קען עֶ ס נָ אר ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,אוֹיף
ֶדעם וֶ ועג פוּן ֶ
גוּטע וֶ ועג ,צוּ ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִא ְידן:
ַא ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט עֶ נְ ק נָ א
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
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וֶ וען ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט ִמיט
ִדי ֲעבֵ ָירה פוּן ִדי עֵ גֶ ל ,וָ ואס ִדי ִא ְידן
עמאלְ ְטס עוֹבֵ ר גֶ עוֶ וען אוֹיף
ָהאבְּ ן ֶד ָ
בוֹדה
ארבְּ ְס ֶטע ֲעבֵ ירוֹתֲ ,ע ָ
ִדי ְד ֵריי ַה ְ
זָ ָרה ,גִּ ילוּ ֲע ָריוֹת ,אוּן ְשׁפִ יכַ ת ָד ִמים,
משׁה ַרבֵּ ינוּ גֶ עזָ אגְ ט:
ָהאט זֵ יי ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט עֶ נְ ק נָ א
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַאלְ ץ לִ יבּ! אוּן ַאזוֹי ָהאבְּ ן ִדי ִא ְידן
משׁה
עטוּהן ,אוּן וֶ וען ֶ
ְ
ְתּשׁוּבָ ה גֶ
עשׁ ִריגְ ן וָ ואס
ַרבֵּ ינוּ וָ ואלְ ט זֵ יי ָאנְ גֶ ְ
וייסט
עטוּהן?! ִאיר וֵ ְ
ְ
ָהאט עֶ ְטץ גֶ
ארבְּ ן?!
אר ָד ְ
וָ ואס ִאיר ָהאט ָדא פַ ְ
וארן ִאינְ גַ אנְ ְצן
וָ ואלְ ְטן ִדי ִא ְידן גֶ עוָ ְ
יוּאשׁ ,אוּן זֵ יי וָ ואלְ ְטן ִאינְ גַ אנְ ְצן
ְמ ָ
ישׁט ְתּשׁוּבָ ה
אוֹיפְ גֶ עגֶ עבְּ ן אוּן נִ ְ
עטוּהן.
ְ
גֶ
וייטער ָאן ִאין
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע גֵ ייט וַ ֶ
עדן דוֹר ,וִ וי ַר ִשׁ"י בְּ ֶרענְ גְ ט
יֶ ְ
אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)שׁמוֹת ל"ב ,ל"ד( :וּבְ יוֹם
עדע ְשׁ ְט ָראף
ּ ָפ ְק ִדי וּפָ ַק ְד ִּתיַ ,אז בַּ יי יֶ ֶ
קוּמט אוֹיף ִא ְידןִ ,איז ָדא
וָ ואס עֶ ס ְ
ִאין ֶדעם ַאבִּ ְיסל פוּנֶ עם ֵח ְטא ָהעֵ גֶ ל,
עמאלְ ְטס
וַ וייל ִדי ֲעבֵ ירוֹת פוּן ֶד ָ
עדן דוֹר,
ַחזֶ ְר'ן זִ יִ איבֶּ ער ִאין יֶ ְ
מוּסר
אוּן וֶ וער עֶ ס וִ ויל ַהיינְ ט זָ אגְ ן ָ
טוּהן אוֹיף
פַ אר ִא ְידןֶ ,קען עֶ ס נָ אר ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,אוֹיף
ֶדעם וֶ ועג פוּן ֶ
גוּטע וֶ ועג ,צוּ ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִא ְידן:
ַא ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט עֶ נְ ק נָ א
ֶדער ֵאייבֶּ ְ

פר˘˙ ח˜˙

וייטער
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק וַ ֶ
"ד ֵּבר" וֶ וען ֶמען
"לֵ אמֹר" ּ ַ -
וער ֶטער פַ אר
וִ ויל זָ אגְ ן ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ע וֶ ְ
ִא ְידן ,מוּז עֶ ס זַ יין אוֹי אוֹיף ַא
וֵ וייכֶ ע וֶ ועג פוּן ִחיזוּק.
קוֹדשׁ ֻח ַקּת ְשׁנַ ת תשס"ז(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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פר˘˙ ח˜˙

ַאלְ ץ לִ יבּ! אוּן ָדאס וֶ ועט זֵ יי גֶ עבְּ ן
קוּמען צוּם
צוּריק צוּ ֶ
ִדי ִחיזוּקִ ,
טוּהן.
ער ְשׁ ְטן אוּן ְתּשׁוּבָ ה ְ
ֵאייבֶּ ְ
עהן צוּ גֵ יין
ארף ֶמען זֶ ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
צוּ ַאזַ א ַצ ִדיק וָ ואס ִאיז
ְמ ַחזֵ ק ִא ְידן ,אוּן וַ וייזְ ט זֵ יי ַאז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זֵ יי לִ יבּ ,אוּן
ֵאייבֶּ ְ
קוּמען צוּם
זֵ יי ֶקענֶ ען ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,די פָּ ָרה
דוּמה ִאיז ָדאֶ דער ִתּיקוּן
ֲא ָ
אוֹיף ַאלֶ ע עַ בֵ ירוֹת ,וָ ואס ַאלֶ עס
ִאיז כָּ לוּל ִאין ִדי ֲעבֵ ָירה פוּן ִדי
עֵ גֶ ל ,זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,זֹאת ֻח ַ ּקת
תּוֹרה"ָ ,דאס ִאיז ִדי גֶ עזֶ עץ פוּן
"ה ָ
ַ
משׁה
תּוֹרה ,וַ וייל ַאזוֹי וִ וי ֶ
ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
עדט צוּ ִדי ִא ְידן
ער ְ
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ ֶ
ארף ֶמען
נָ אִ די ֵח ְטא ָהעֵ גֶ לַ ,אזוֹי ַד ְ
עדן צוּ ִא ְידן ,נָ אר ְמ ַחזֵ ק
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
אר ְקן.
זַ יין אוּן ְשׁ ַט ְ
וייטער
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק וַ ֶ
"ד ֵּבר" וֶ וען ֶמען
"לֵ אמֹר" ּ ַ -
וער ֶטער פַ אר
וִ ויל זָ אגְ ן ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ע וֶ ְ
ִא ְידן ,מוּז עֶ ס זַ יין אוֹי אוֹיף ַא
וֵ וייכֶ ע וֶ ועג פוּן ִחיזוּק.
קוֹדשׁ ֻח ַקּת ְשׁנַ ת תשס"ז(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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˜כ

ער ְשׁ ֶטער
וַ ַּיֶ את ַה ֶּסלַ עֶ .דער ֵאייבֶּ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ
ייסן פַ אר ֶ
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
עדן צוּם ְשׁ ֵטיין ַאז עֶ ס זָ אל
עֶ ר זָ אל ֶר ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ
ואסערָ ,אבֶּ ער ֶ
גֶ עבְּ ן וַ ֶ
עשׁלָ אגְ ן ֶדעם ְשׁ ֵטיין.
ָהאט גֶ ְ

זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קצ"ו( :אוֹיף ִדי
ֲ
ִמ ְשׁנָ ה ָ)אבוֹת ב(ַ :אל ַתּ ֲע ֶשׂה ְתּפִ לָּ ְת
ְקבַ עֶ ,אלָ א ַר ֲח ִמים וְ ַת ֲחנוּנִ ים לִ פְ נֵ י
"קבַ ע" ֶקען אוֹיֵ מיינֶ ען
ַה ָמקוֹםְ ,
"גְ נֵ יבָ ה"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז וֶ וען ַא ִאיד
ער ְשׁ ְטן ַא זַ א,
עהט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ארף עֶ ס זַ יין בְּ ַר ֲח ִמים וּבְ ַת ֲחנוּנִ ים,
ַד ְ
אר'עַ ְק ֶשׁ'נְ ט
ישׁט זַ יין פַ ְ
ֶמען ָטאר נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער מוּז ַדוְ ָקא
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטןָ ,דאס
טוּהן וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ְ
ייסט ַאזוֹי וִ וי גְ נֵ יבָ ה ,נָ אר ַאז ֶדער
ֵה ְ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל זָ אל עֶ ר ִמיר
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט.
ישׁט נִ ְ
גֶ עבְּ ן ,אוּן ַאז נִ ְ
ארף ֶמען
ודאי אוֹיף ְתּפִ לָ ה ַד ְ
ַאוַ ַ
עטן
ָהאבְּ ן עַ ְק ָשׁנוּת ,בֶּ ְ
ערן
ישׁט אוֹיפְ ֶה ְ
עטן ,אוּן נִ ְ
אוּן בֶּ ְ
ארף
עטן ַד ְ
עטןָ ,אבֶּ ער נָ אכְ ן בֶּ ְ
צוּ בֶּ ְ
ֶמען ָהאבְּ ן ַא ַסאַ סבְ לָ נוּת ,אוּן זִ י

יקוּטי
)לִ ֵ

מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ(ָ :דאס
ֲ
משׁה
ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ גַ ם פוּן ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ַרבֵּ ינוַּ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטן ִמיט
גֶ עוָ ואלְ ט ַאז עֶ ר זָ אל בֶּ ְ
ישׁט זִ י
ִדי מוֹילָ ,דאס ֵמיינְ ט נִ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
עַ ְק ֶשׁ'ענֶ עןָ ,אבֶּ ער ֶ
עשׁלָ אגְ ן ֶדעם ְשׁ ֵטייןָ ,דאס ֵמיינְ ט
גֶ ְ
ַאז עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט עַ ְק ָשׁנוּת,
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ַדוְ ָקא
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטן.
טוּהן וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ְ

משׁה ַרבֵּ ינוּ ִאיז ָדאס
דאי בַּ יי ֶ
ַאוַ ַ
קּוֹת'דיגֶ ע פְּ גַ ם,
ִ
גֶ עוֶ וען ַא ַד
ישׁטָ ,אבֶּ ער
אר ְשׁ ֵטייעֶ ן נִ ְ
וָ ואס ִמיר פַ ְ
תּוֹרה ְשׁ ַרייבְּ ט ָדאס ַאז ִמיר זָ אלְ ן
ִדי ָ
ערנֶ עןַ ,אז ֶמען זָ אל ַא ַסא
זִ יָ אפְּ לֶ ְ
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס ֶמען
ישׁט ִמיט עַ ְק ָשׁנוּת,
ארףָ ,אבֶּ ער נִ ְ
ַד ְ
עטן זָ אל ֶמען זִ י
נָ אר נָ אכְ ן בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ערגֶ עבְּ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִאיבֶּ ְ

ארף ֶמען
ודאי אוֹיף ְתּפִ לָ ה ַד ְ
ַאוַ ַ
עטן
ָהאבְּ ן עַ ְק ָשׁנוּת ,בֶּ ְ
ערן
ישׁט אוֹיפְ ֶה ְ
עטן ,אוּן נִ ְ
אוּן בֶּ ְ
ארף
עטן ַד ְ
עטןָ ,אבֶּ ער נָ אכְ ן בֶּ ְ
צוּ בֶּ ְ
ֶמען ָהאבְּ ן ַא ַסאַ סבְ לָ נוּת ,אוּן זִ י

ער ְשׁ ֶטער
וַ ַּיֶ את ַה ֶּסלַ עֶ .דער ֵאייבֶּ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ
ייסן פַ אר ֶ
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
עדן צוּם ְשׁ ֵטיין ַאז עֶ ס זָ אל
עֶ ר זָ אל ֶר ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ
ואסערָ ,אבֶּ ער ֶ
גֶ עבְּ ן וַ ֶ
עשׁלָ אגְ ן ֶדעם ְשׁ ֵטיין.
ָהאט גֶ ְ
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ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר
ערגֶ עבְּ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִאיבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטייט,
טוּהן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר פַ ְ
זָ אל ְ
עס ֶטע וָ ואס עֶ ס
וייסט ִדי בֶּ ְ
וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
ִאיז גוּט פַ אר אוּנְ ז.

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קצ"ו( :אוֹיף ִדי
ֲ
ִמ ְשׁנָ ה ָ)אבוֹת ב(ַ :אל ַתּ ֲע ֶשׂה ְתּפִ לָּ ְת
ְקבַ עֶ ,אלָ א ַר ֲח ִמים וְ ַת ֲחנוּנִ ים לִ פְ נֵ י
"קבַ ע" ֶקען אוֹיֵ מיינֶ ען
ַה ָמקוֹםְ ,
"גְ נֵ יבָ ה"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז וֶ וען ַא ִאיד
ער ְשׁ ְטן ַא זַ א,
עהט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ארף עֶ ס זַ יין בְּ ַר ֲח ִמים וּבְ ַת ֲחנוּנִ ים,
ַד ְ
אר'עַ ְק ֶשׁ'נְ ט
ישׁט זַ יין פַ ְ
ֶמען ָטאר נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער מוּז ַדוְ ָקא
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטןָ ,דאס
טוּהן וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ְ
ייסט ַאזוֹי וִ וי גְ נֵ יבָ ה ,נָ אר ַאז ֶדער
ֵה ְ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל זָ אל עֶ ר ִמיר
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט.
ישׁט נִ ְ
גֶ עבְּ ן ,אוּן ַאז נִ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ֻח ַקּת ְשׁנַ ת תשס"ז(

˜כ
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זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י

ער ְשׁ ֶטער
וַ ַּיֶ את ַה ֶּסלַ עֶ .דער ֵאייבֶּ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ
ייסן פַ אר ֶ
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
עדן צוּם ְשׁ ֵטיין ַאז עֶ ס זָ אל
עֶ ר זָ אל ֶר ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ
ואסערָ ,אבֶּ ער ֶ
גֶ עבְּ ן וַ ֶ
עשׁלָ אגְ ן ֶדעם ְשׁ ֵטיין.
ָהאט גֶ ְ

יקוּטי
)לִ ֵ

מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ(ָ :דאס
ֲ
משׁה
ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ גַ ם פוּן ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ַרבֵּ ינוַּ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטן ִמיט
גֶ עוָ ואלְ ט ַאז עֶ ר זָ אל בֶּ ְ
ישׁט זִ י
ִדי מוֹילָ ,דאס ֵמיינְ ט נִ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
עַ ְק ֶשׁ'ענֶ עןָ ,אבֶּ ער ֶ
עשׁלָ אגְ ן ֶדעם ְשׁ ֵטייןָ ,דאס ֵמיינְ ט
גֶ ְ
ַאז עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט עַ ְק ָשׁנוּת,
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ַדוְ ָקא
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטן.
טוּהן וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ְ

משׁה ַרבֵּ ינוּ ִאיז ָדאס
דאי בַּ יי ֶ
ַאוַ ַ
קּוֹת'דיגֶ ע פְּ גַ ם,
ִ
גֶ עוֶ וען ַא ַד
ישׁטָ ,אבֶּ ער
אר ְשׁ ֵטייעֶ ן נִ ְ
וָ ואס ִמיר פַ ְ
תּוֹרה ְשׁ ַרייבְּ ט ָדאס ַאז ִמיר זָ אלְ ן
ִדי ָ
ערנֶ עןַ ,אז ֶמען זָ אל ַא ַסא
זִ יָ אפְּ לֶ ְ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס ֶמען
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ישׁט ִמיט עַ ְק ָשׁנוּת,
ארףָ ,אבֶּ ער נִ ְ
ַד ְ
עטן זָ אל ֶמען זִ י
נָ אר נָ אכְ ן בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ערגֶ עבְּ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִאיבֶּ ְ
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ֻח ַקּת ְשׁנַ ת תשס"ז(

ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר
ערגֶ עבְּ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִאיבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטייט,
טוּהן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר פַ ְ
זָ אל ְ
עס ֶטע וָ ואס עֶ ס
וייסט ִדי בֶּ ְ
וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
ִאיז גוּט פַ אר אוּנְ ז.
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קצ"ו( :אוֹיף ִדי
ֲ
ִמ ְשׁנָ ה ָ)אבוֹת ב(ַ :אל ַתּ ֲע ֶשׂה ְתּפִ לָּ ְת
ְקבַ עֶ ,אלָ א ַר ֲח ִמים וְ ַת ֲחנוּנִ ים לִ פְ נֵ י
"קבַ ע" ֶקען אוֹיֵ מיינֶ ען
ַה ָמקוֹםְ ,
"גְ נֵ יבָ ה"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז וֶ וען ַא ִאיד
ער ְשׁ ְטן ַא זַ א,
עהט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ארף עֶ ס זַ יין בְּ ַר ֲח ִמים וּבְ ַת ֲחנוּנִ ים,
ַד ְ
אר'עַ ְק ֶשׁ'נְ ט
ישׁט זַ יין פַ ְ
ֶמען ָטאר נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער מוּז ַדוְ ָקא
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטןָ ,דאס
טוּהן וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ְ
ייסט ַאזוֹי וִ וי גְ נֵ יבָ ה ,נָ אר ַאז ֶדער
ֵה ְ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל זָ אל עֶ ר ִמיר
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט.
ישׁט נִ ְ
גֶ עבְּ ן ,אוּן ַאז נִ ְ

ער ְשׁ ֶטער
וַ ַּיֶ את ַה ֶּסלַ עֶ .דער ֵאייבֶּ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ
ייסן פַ אר ֶ
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
עדן צוּם ְשׁ ֵטיין ַאז עֶ ס זָ אל
עֶ ר זָ אל ֶר ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ
ואסערָ ,אבֶּ ער ֶ
גֶ עבְּ ן וַ ֶ
עשׁלָ אגְ ן ֶדעם ְשׁ ֵטיין.
ָהאט גֶ ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קצ"ו( :אוֹיף ִדי
ֲ
ִמ ְשׁנָ ה ָ)אבוֹת ב(ַ :אל ַתּ ֲע ֶשׂה ְתּפִ לָּ ְת
ְקבַ עֶ ,אלָ א ַר ֲח ִמים וְ ַת ֲחנוּנִ ים לִ פְ נֵ י
"קבַ ע" ֶקען אוֹיֵ מיינֶ ען
ַה ָמקוֹםְ ,
"גְ נֵ יבָ ה"ָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז וֶ וען ַא ִאיד
ער ְשׁ ְטן ַא זַ א,
עהט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ארף עֶ ס זַ יין בְּ ַר ֲח ִמים וּבְ ַת ֲחנוּנִ ים,
ַד ְ
אר'עַ ְק ֶשׁ'נְ ט
ישׁט זַ יין פַ ְ
ֶמען ָטאר נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער מוּז ַדוְ ָקא
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטןָ ,דאס
טוּהן וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ְ
ייסט ַאזוֹי וִ וי גְ נֵ יבָ ה ,נָ אר ַאז ֶדער
ֵה ְ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל זָ אל עֶ ר ִמיר
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט.
ישׁט נִ ְ
גֶ עבְּ ן ,אוּן ַאז נִ ְ
ארף ֶמען
ודאי אוֹיף ְתּפִ לָ ה ַד ְ
ַאוַ ַ
עטן
ָהאבְּ ן עַ ְק ָשׁנוּת ,בֶּ ְ
ערן
ישׁט אוֹיפְ ֶה ְ
עטן ,אוּן נִ ְ
אוּן בֶּ ְ
ארף
עטן ַד ְ
עטןָ ,אבֶּ ער נָ אכְ ן בֶּ ְ
צוּ בֶּ ְ
ֶמען ָהאבְּ ן ַא ַסאַ סבְ לָ נוּת ,אוּן זִ י

יקוּטי
)לִ ֵ

מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ(ָ :דאס
ֲ
משׁה
ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ גַ ם פוּן ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ַרבֵּ ינוַּ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטן ִמיט
גֶ עוָ ואלְ ט ַאז עֶ ר זָ אל בֶּ ְ
ישׁט זִ י
ִדי מוֹילָ ,דאס ֵמיינְ ט נִ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
עַ ְק ֶשׁ'ענֶ עןָ ,אבֶּ ער ֶ
עשׁלָ אגְ ן ֶדעם ְשׁ ֵטייןָ ,דאס ֵמיינְ ט
גֶ ְ
ַאז עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט עַ ְק ָשׁנוּת,
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ַדוְ ָקא
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטן.
טוּהן וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ְ

משׁה ַרבֵּ ינוּ ִאיז ָדאס
דאי בַּ יי ֶ
ַאוַ ַ
קּוֹת'דיגֶ ע פְּ גַ ם,
ִ
גֶ עוֶ וען ַא ַד
ישׁטָ ,אבֶּ ער
אר ְשׁ ֵטייעֶ ן נִ ְ
וָ ואס ִמיר פַ ְ
תּוֹרה ְשׁ ַרייבְּ ט ָדאס ַאז ִמיר זָ אלְ ן
ִדי ָ
ערנֶ עןַ ,אז ֶמען זָ אל ַא ַסא
זִ יָ אפְּ לֶ ְ
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס ֶמען
ישׁט ִמיט עַ ְק ָשׁנוּת,
ארףָ ,אבֶּ ער נִ ְ
ַד ְ
עטן זָ אל ֶמען זִ י
נָ אר נָ אכְ ן בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ערגֶ עבְּ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִאיבֶּ ְ

ארף ֶמען
ודאי אוֹיף ְתּפִ לָ ה ַד ְ
ַאוַ ַ
עטן
ָהאבְּ ן עַ ְק ָשׁנוּת ,בֶּ ְ
ערן
ישׁט אוֹיפְ ֶה ְ
עטן ,אוּן נִ ְ
אוּן בֶּ ְ
ארף
עטן ַד ְ
עטןָ ,אבֶּ ער נָ אכְ ן בֶּ ְ
צוּ בֶּ ְ
ֶמען ָהאבְּ ן ַא ַסאַ סבְ לָ נוּת ,אוּן זִ י
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ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר
ערגֶ עבְּ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִאיבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטייט,
טוּהן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר פַ ְ
זָ אל ְ
עס ֶטע וָ ואס עֶ ס
וייסט ִדי בֶּ ְ
וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
ִאיז גוּט פַ אר אוּנְ ז.
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ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ֻח ַקּת ְשׁנַ ת תשס"ז(
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ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר
ערגֶ עבְּ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִאיבֶּ ְ
אר ְשׁ ֵטייט,
טוּהן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר פַ ְ
זָ אל ְ
עס ֶטע וָ ואס עֶ ס
וייסט ִדי בֶּ ְ
וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
ִאיז גוּט פַ אר אוּנְ ז.
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י

יקוּטי
)לִ ֵ

מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ(ָ :דאס
ֲ
משׁה
ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער פְּ גַ ם פוּן ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ַרבֵּ ינוַּ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטן ִמיט
גֶ עוָ ואלְ ט ַאז עֶ ר זָ אל בֶּ ְ
ישׁט זִ י
ִדי מוֹילָ ,דאס ֵמיינְ ט נִ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
עַ ְק ֶשׁ'ענֶ עןָ ,אבֶּ ער ֶ
עשׁלָ אגְ ן ֶדעם ְשׁ ֵטייןָ ,דאס ֵמיינְ ט
גֶ ְ
ַאז עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט עַ ְק ָשׁנוּת,
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ַדוְ ָקא
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטן.
טוּהן וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ְ

משׁה ַרבֵּ ינוּ ִאיז ָדאס
דאי בַּ יי ֶ
ַאוַ ַ
קּוֹת'דיגֶ ע פְּ גַ ם,
ִ
גֶ עוֶ וען ַא ַד
ישׁטָ ,אבֶּ ער
אר ְשׁ ֵטייעֶ ן נִ ְ
וָ ואס ִמיר פַ ְ
תּוֹרה ְשׁ ַרייבְּ ט ָדאס ַאז ִמיר זָ אלְ ן
ִדי ָ
ערנֶ עןַ ,אז ֶמען זָ אל ַא ַסא
זִ יָ אפְּ לֶ ְ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס ֶמען
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
ישׁט ִמיט עַ ְק ָשׁנוּת,
ארףָ ,אבֶּ ער נִ ְ
ַד ְ
עטן זָ אל ֶמען זִ י
נָ אר נָ אכְ ן בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ערגֶ עבְּ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִאיבֶּ ְ
ישׁית
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ
ֻח ַקּת ְשׁנַ ת תשס"ז(
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ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ָ ּב ָל˜
שא בִ לְ עָ ם ֶאת עֵ ינָ יו וַ ַּי ְרא ֶאת
וַ יִ ּ ָ ׂ
יִ ְשׂ ָר ֵאל שֹׁכֵ ן לִ ְשׁבָ ָטיו .זָ אגְ ט
עהן ַאז
ַר ִשׁ"י ַאז בִּ לְ עָ ם ָהאט גֶ עזֶ ְ
עדער לֶ עבְּ ט פַ אר זִ י אוּן ֵקיינֶ ער
יֶ ֶ
ישׁט ַא ַריין צוּ יֶ ענֶ עםִ ,די
קוּקט נִ ְ
ְ
עצעלְ ְטן זֶ ענֶ ען
ִט ְירן פוּן זֵ ייעֶ ֶרע גֶ ֶ
ערע.
ישׁט ַאיינְ 'ס ֶקעגְ ן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
נִ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ֶרבִּ י זָ אגְ ט ֵ)ספֶ ר ַה ִמּדּוֹת ,אוֹת ְר ִאיָ ה,
עוֹצם עֵ ינָ יו ֵמ ְראוֹת
"מי ֶשׁ ֵ
ִס ָימן ח'(ִ :
בְּ ָרעָ ה ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה נִ יצוֹל ִמבִּ זְ יוֹנוֹת
ישׁט וִ וי ֶמען
קוּקט נִ ְ
 וֶ וער עֶ ס ְאטעוֶ ועט
ער ֶ
וערט גֶ ַ
ישׁט ,וֶ ְ
ָטאר נִ ְ
פוּן בִּ זְ יוֹנוֹת"ָ .דאס ֵמיינְ ט ַאז וֶ וען
ישׁט אוֹיף
קוּקט בִּ כְ לַ ל נִ ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
עס ְירט ִאים
ער ִ
וייטן ,עֶ ס ִאינְ ֶט ֶ
ַא ְצוֵ ְ
עהן אוֹיבּ יֶ ענֶ ער ָהאט
ישׁט צוּ זֶ ְ
נִ ְ
עמאכְ ט
גֶ עלַ אכְ ט ָא ֶדער חוֹזֶ ק גֶ ַ
וערט עֶ ר
דוּרֶ דעם וֶ ְ
פוּן ִאיםְ ,
אטעוֶ ועט פוּן בִּ זְ יוֹנוֹת ,וַ וייל ַא
ער ֶ
גֶ ַ
קוּקט
בִּ זָ יוֹן ִאיז נָ אר ָדא אוֹיבּ ֶמען ְ
וייטער לַ אכְ ט ,אוּן
וִ וי ַאזוֹי ֶדער ְצוֵ ֶ
ישׁט אוֹיף
קוּקט נִ ְ
ְ
ֵאיינֶ ער וָ ואס
ישׁט
וייטןֶ ,קען ֶמען ִאים נִ ְ
ַא ְצוֵ ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן.

עדן
אוּן ָדאס ִאיז ַא יְ סוֹד פַ אר יֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ,רוֹב ָמאל וָ ואס ַא
עשׁוַ ואכְ ט ִאין
וערט ָאפְּ גֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
ישׁ ֵקייט ִאיז ָדאס נָ אר וַ וייל עֶ ר
ִא ִיד ְ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן ,וָ ואס
קוּקט אוֹיף ַאנְ ֶד ֶ
ְ
ֶמענְ ְט ְשׁן וֶ ועלְ ן זָ אגְ ן וֶ ועגְ ן ִאים,
ארק
ָאבֶּ ער וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ְשׁ ַט ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
עהן ַאז ִדי
בִּ לְ עָ ם ָהאט גֶ עזֶ ְ
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ִמיט ֶדעם ַאז עֶ ר ִאיז נָ אר ֶדער
ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטער ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ֶדער
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן
וערט עֶ ר נִ ְ
וֶ ועלְ ט ,וֶ ְ
פוּן ַקיין שׁוּם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ר גֵ ייט
קוֹדשׁ.
בוֹדת ַה ֶ
וייטער ָאן ִמיט זַ יין ֲע ַ
וַ ֶ

יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' בְּ ַה ְק ָד ָמה( :אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק
ֲ
)יְ ֶחזְ ֵקאל ל"ג(ֶ :א ָחד ָהיָ ה ַאבְ ָר ָהםַ ,אז
עדינְ ט ֶדעם
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ ִ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי בְּ ִחינָ ה פוּן
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ֶא ָחדָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר ָהאט נִ ְ
עקוּקט אוֹיף ֵקיינֶ עם ,נָ אר ַאזוֹי וִ וי
ְ
גֶ
עֶ ר וָ ואלְ ט גֶ עוֶ וען ֵאיין ֵאיינְ ִציגֶ ער
ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
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ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ָ ּב ָל˜
שא בִ לְ עָ ם ֶאת עֵ ינָ יו וַ ַּי ְרא ֶאת
וַ יִ ּ ָ ׂ
יִ ְשׂ ָר ֵאל שֹׁכֵ ן לִ ְשׁבָ ָטיו .זָ אגְ ט
עהן ַאז
ַר ִשׁ"י ַאז בִּ לְ עָ ם ָהאט גֶ עזֶ ְ
עדער לֶ עבְּ ט פַ אר זִ י אוּן ֵקיינֶ ער
יֶ ֶ
ישׁט ַא ַריין צוּ יֶ ענֶ עםִ ,די
קוּקט נִ ְ
ְ
עצעלְ ְטן זֶ ענֶ ען
ִט ְירן פוּן זֵ ייעֶ ֶרע גֶ ֶ
ערע.
ישׁט ַאיינְ 'ס ֶקעגְ ן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
נִ ְ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' בְּ ַה ְק ָד ָמה( :אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק
ֲ
)יְ ֶחזְ ֵקאל ל"ג(ֶ :א ָחד ָהיָ ה ַאבְ ָר ָהםַ ,אז
עדינְ ט ֶדעם
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ ִ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי בְּ ִחינָ ה פוּן
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ֶא ָחדָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר ָהאט נִ ְ
עקוּקט אוֹיף ֵקיינֶ עם ,נָ אר ַאזוֹי וִ וי
ְ
גֶ
עֶ ר וָ ואלְ ט גֶ עוֶ וען ֵאיין ֵאיינְ ִציגֶ ער
ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
עדן
אוּן ָדאס ִאיז ַא יְ סוֹד פַ אר יֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ,רוֹב ָמאל וָ ואס ַא
עשׁוַ ואכְ ט ִאין
וערט ָאפְּ גֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
ישׁ ֵקייט ִאיז ָדאס נָ אר וַ וייל עֶ ר
ִא ִיד ְ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן ,וָ ואס
קוּקט אוֹיף ַאנְ ֶד ֶ
ְ
ֶמענְ ְט ְשׁן וֶ ועלְ ן זָ אגְ ן וֶ ועגְ ן ִאים,
ארק
ָאבֶּ ער וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ְשׁ ַט ְ
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ִמיט ֶדעם ַאז עֶ ר ִאיז נָ אר ֶדער
ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטער ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ֶדער
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן
וערט עֶ ר נִ ְ
וֶ ועלְ ט ,וֶ ְ
פוּן ַקיין שׁוּם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ר גֵ ייט
קוֹדשׁ.
בוֹדת ַה ֶ
וייטער ָאן ִמיט זַ יין ֲע ַ
וַ ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ֶרבִּ י זָ אגְ ט ֵ)ספֶ ר ַה ִמּדּוֹת ,אוֹת ְר ִאיָ ה,
עוֹצם עֵ ינָ יו ֵמ ְראוֹת
"מי ֶשׁ ֵ
ִס ָימן ח'(ִ :
בְּ ָרעָ ה ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה נִ יצוֹל ִמבִּ זְ יוֹנוֹת
ישׁט וִ וי ֶמען
קוּקט נִ ְ
 וֶ וער עֶ ס ְאטעוֶ ועט
ער ֶ
וערט גֶ ַ
ישׁט ,וֶ ְ
ָטאר נִ ְ
פוּן בִּ זְ יוֹנוֹת"ָ .דאס ֵמיינְ ט ַאז וֶ וען
ישׁט אוֹיף
קוּקט בִּ כְ לַ ל נִ ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
עס ְירט ִאים
ער ִ
וייטן ,עֶ ס ִאינְ ֶט ֶ
ַא ְצוֵ ְ
עהן אוֹיבּ יֶ ענֶ ער ָהאט
ישׁט צוּ זֶ ְ
נִ ְ
עמאכְ ט
גֶ עלַ אכְ ט ָא ֶדער חוֹזֶ ק גֶ ַ
וערט עֶ ר
דוּרֶ דעם וֶ ְ
פוּן ִאיםְ ,
אטעוֶ ועט פוּן בִּ זְ יוֹנוֹת ,וַ וייל ַא
ער ֶ
גֶ ַ
קוּקט
בִּ זָ יוֹן ִאיז נָ אר ָדא אוֹיבּ ֶמען ְ
וִ וי ַאזוֹי ֶדער ְצוֵ ֶ
וייטער לַ אכְ ט ,אוּן
ישׁט אוֹיף
קוּקט נִ ְ
ְ
ֵאיינֶ ער וָ ואס
ישׁט
וייטןֶ ,קען ֶמען ִאים נִ ְ
ַא ְצוֵ ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
עהן ַאז ִדי
בִּ לְ עָ ם ָהאט גֶ עזֶ ְ

שא בִ לְ עָ ם ֶאת עֵ ינָ יו וַ ַּי ְרא ֶאת
וַ יִ ּ ָ ׂ
יִ ְשׂ ָר ֵאל שֹׁכֵ ן לִ ְשׁבָ ָטיו .זָ אגְ ט
עהן ַאז
ַר ִשׁ"י ַאז בִּ לְ עָ ם ָהאט גֶ עזֶ ְ
עדער לֶ עבְּ ט פַ אר זִ י אוּן ֵקיינֶ ער
יֶ ֶ
ישׁט ַא ַריין צוּ יֶ ענֶ עםִ ,די
קוּקט נִ ְ
ְ
עצעלְ ְטן זֶ ענֶ ען
ִט ְירן פוּן זֵ ייעֶ ֶרע גֶ ֶ
ערע.
ישׁט ַאיינְ 'ס ֶקעגְ ן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
נִ ְ

ִמיט ֶדעם ַאז עֶ ר ִאיז נָ אר ֶדער
ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטער ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ֶדער
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן
וערט עֶ ר נִ ְ
וֶ ועלְ ט ,וֶ ְ
פוּן ַקיין שׁוּם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ר גֵ ייט
קוֹדשׁ.
בוֹדת ַה ֶ
וייטער ָאן ִמיט זַ יין ֲע ַ
וַ ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ֶרבִּ י זָ אגְ ט ֵ)ספֶ ר ַה ִמּדּוֹת ,אוֹת ְר ִאיָ ה,
עוֹצם עֵ ינָ יו ֵמ ְראוֹת
"מי ֶשׁ ֵ
ִס ָימן ח'(ִ :
בְּ ָרעָ ה ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה נִ יצוֹל ִמבִּ זְ יוֹנוֹת
ישׁט וִ וי ֶמען
קוּקט נִ ְ
 וֶ וער עֶ ס ְאטעוֶ ועט
ער ֶ
וערט גֶ ַ
ישׁט ,וֶ ְ
ָטאר נִ ְ
פוּן בִּ זְ יוֹנוֹת"ָ .דאס ֵמיינְ ט ַאז וֶ וען
ישׁט אוֹיף
קוּקט בִּ כְ לַ ל נִ ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
עס ְירט ִאים
ער ִ
וייטן ,עֶ ס ִאינְ ֶט ֶ
ַא ְצוֵ ְ
עהן אוֹיבּ יֶ ענֶ ער ָהאט
ישׁט צוּ זֶ ְ
נִ ְ
עמאכְ ט
גֶ עלַ אכְ ט ָא ֶדער חוֹזֶ ק גֶ ַ
וערט עֶ ר
דוּרֶ דעם וֶ ְ
פוּן ִאיםְ ,
אטעוֶ ועט פוּן בִּ זְ יוֹנוֹת ,וַ וייל ַא
ער ֶ
גֶ ַ
קוּקט
בִּ זָ יוֹן ִאיז נָ אר ָדא אוֹיבּ ֶמען ְ
וייטער לַ אכְ ט ,אוּן
וִ וי ַאזוֹי ֶדער ְצוֵ ֶ
ישׁט אוֹיף
קוּקט נִ ְ
ְ
ֵאיינֶ ער וָ ואס
ישׁט
וייטןֶ ,קען ֶמען ִאים נִ ְ
ַא ְצוֵ ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן.

יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' בְּ ַה ְק ָד ָמה( :אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק
ֲ
)יְ ֶחזְ ֵקאל ל"ג(ֶ :א ָחד ָהיָ ה ַאבְ ָר ָהםַ ,אז
עדינְ ט ֶדעם
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ ִ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי בְּ ִחינָ ה פוּן
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ֶא ָחדָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר ָהאט נִ ְ
עקוּקט אוֹיף ֵקיינֶ עם ,נָ אר ַאזוֹי וִ וי
ְ
גֶ
עֶ ר וָ ואלְ ט גֶ עוֶ וען ֵאיין ֵאיינְ ִציגֶ ער
ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
עדן
אוּן ָדאס ִאיז ַא יְ סוֹד פַ אר יֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ,רוֹב ָמאל וָ ואס ַא
עשׁוַ ואכְ ט ִאין
וערט ָאפְּ גֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
ישׁ ֵקייט ִאיז ָדאס נָ אר וַ וייל עֶ ר
ִא ִיד ְ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן ,וָ ואס
קוּקט אוֹיף ַאנְ ֶד ֶ
ְ
ֶמענְ ְט ְשׁן וֶ ועלְ ן זָ אגְ ן וֶ ועגְ ן ִאים,
ארק
ָאבֶּ ער וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ְשׁ ַט ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
עהן ַאז ִדי
בִּ לְ עָ ם ָהאט גֶ עזֶ ְ
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ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ָ ּב ָל˜
שא בִ לְ עָ ם ֶאת עֵ ינָ יו וַ ַּי ְרא ֶאת
וַ יִ ּ ָ ׂ
יִ ְשׂ ָר ֵאל שֹׁכֵ ן לִ ְשׁבָ ָטיו .זָ אגְ ט
עהן ַאז
ַר ִשׁ"י ַאז בִּ לְ עָ ם ָהאט גֶ עזֶ ְ
עדער לֶ עבְּ ט פַ אר זִ י אוּן ֵקיינֶ ער
יֶ ֶ
ישׁט ַא ַריין צוּ יֶ ענֶ עםִ ,די
קוּקט נִ ְ
ְ
עצעלְ ְטן זֶ ענֶ ען
ִט ְירן פוּן זֵ ייעֶ ֶרע גֶ ֶ
ערע.
ישׁט ַאיינְ 'ס ֶקעגְ ן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
נִ ְ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' בְּ ַה ְק ָד ָמה( :אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק
ֲ
)יְ ֶחזְ ֵקאל ל"ג(ֶ :א ָחד ָהיָ ה ַאבְ ָר ָהםַ ,אז
עדינְ ט ֶדעם
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ ִ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי בְּ ִחינָ ה פוּן
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ֶא ָחדָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר ָהאט נִ ְ
עקוּקט אוֹיף ֵקיינֶ עם ,נָ אר ַאזוֹי וִ וי
ְ
גֶ
עֶ ר וָ ואלְ ט גֶ עוֶ וען ֵאיין ֵאיינְ ִציגֶ ער
ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
עדן
אוּן ָדאס ִאיז ַא יְ סוֹד פַ אר יֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ,רוֹב ָמאל וָ ואס ַא
עשׁוַ ואכְ ט ִאין
וערט ָאפְּ גֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
ישׁ ֵקייט ִאיז ָדאס נָ אר וַ וייל עֶ ר
ִא ִיד ְ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן ,וָ ואס
קוּקט אוֹיף ַאנְ ֶד ֶ
ְ
ֶמענְ ְט ְשׁן וֶ ועלְ ן זָ אגְ ן וֶ ועגְ ן ִאים,
ארק
ָאבֶּ ער וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ְשׁ ַט ְ

ִמיט ֶדעם ַאז עֶ ר ִאיז נָ אר ֶדער
ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטער ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ֶדער
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן
וערט עֶ ר נִ ְ
וֶ ועלְ ט ,וֶ ְ
פוּן ַקיין שׁוּם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ר גֵ ייט
קוֹדשׁ.
בוֹדת ַה ֶ
וייטער ָאן ִמיט זַ יין ֲע ַ
וַ ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ֶרבִּ י זָ אגְ ט ֵ)ספֶ ר ַה ִמּדּוֹת ,אוֹת ְר ִאיָ ה,
עוֹצם עֵ ינָ יו ֵמ ְראוֹת
"מי ֶשׁ ֵ
ִס ָימן ח'(ִ :
בְּ ָרעָ ה ,עַ ל יְ ֵדי זֶ ה נִ יצוֹל ִמבִּ זְ יוֹנוֹת
ישׁט וִ וי ֶמען
קוּקט נִ ְ
 וֶ וער עֶ ס ְאטעוֶ ועט
ער ֶ
וערט גֶ ַ
ישׁט ,וֶ ְ
ָטאר נִ ְ
פוּן בִּ זְ יוֹנוֹת"ָ .דאס ֵמיינְ ט ַאז וֶ וען
ישׁט אוֹיף
קוּקט בִּ כְ לַ ל נִ ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
עס ְירט ִאים
ער ִ
וייטן ,עֶ ס ִאינְ ֶט ֶ
ַא ְצוֵ ְ
עהן אוֹיבּ יֶ ענֶ ער ָהאט
ישׁט צוּ זֶ ְ
נִ ְ
עמאכְ ט
גֶ עלַ אכְ ט ָא ֶדער חוֹזֶ ק גֶ ַ
וערט עֶ ר
דוּרֶ דעם וֶ ְ
פוּן ִאיםְ ,
אטעוֶ ועט פוּן בִּ זְ יוֹנוֹת ,וַ וייל ַא
ער ֶ
גֶ ַ
קוּקט
בִּ זָ יוֹן ִאיז נָ אר ָדא אוֹיבּ ֶמען ְ
וִ וי ַאזוֹי ֶדער ְצוֵ ֶ
וייטער לַ אכְ ט ,אוּן
ישׁט אוֹיף
קוּקט נִ ְ
ְ
ֵאיינֶ ער וָ ואס
ישׁט
וייטןֶ ,קען ֶמען ִאים נִ ְ
ַא ְצוֵ ְ
צוּבְּ ֶרעכְ ן.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
עהן ַאז ִדי
בִּ לְ עָ ם ָהאט גֶ עזֶ ְ
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עדער פַ אר זִ י,
ִא ְידן לֶ עבְּ ן זִ י יֶ ֶ
וייטן,
ישׁט אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
קוּקט נִ ְ
ֵקיינֶ ער ְ
עוואוּסט ַאז זֵ יי וֶ ועט ֶמען
ְ
ָהאט עֶ ר גֶ
ישׁט ֶקענֶ ען צוּבְּ ֶרעכְ ן
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ָא ֶדער ְשׁוַ ואַ מאכְ ן.

גוּט'ס,
קוּקט בַּ יי זִ י נָ אר אוֹיף זַ יין ְ
ְ
עמאלְ ְט'ס ִאיז עֶ ר פְ ֵריילִ י אוּן
ֶד ָ
קוּקט בַּ יי יֶ ענֶ עם אוֹי נָ אר ִדי
עֶ ר ְ
עהט
גוּט'סָ ,אבֶּ ער וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זֶ ְ
ְ
וערט
נָ אר ִדי ְשׁלֶ עכְ ְט'ס בַּ יי זִ י וֶ ְ
ער ֶטער ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן
יט ְ
ערבִּ ֶ
עֶ ר ַא ֶד ְ
עדן
עהט נָ אר ְשׁלֶ עכְ ְט'ס בַּ יי יֶ ְ
עֶ ר זֶ ְ
ֵאיינֶ עם.

א ִה ִּביט ָאוֶ ן ְּביַ ֲעקֹב וְ א ָר ָאה עָ ָמל
קיו עִ מּוֹ ְוּתרוּעַ ת
ְּביִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱא ָ
ֶמלֶ  בּוֶֹ .דער ִמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )בַּ ִמ ְדבָּ ר
קוּקט
ער ְשׁ ֶטער ְ
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יידע זַ אכְ ן
אוּן בֶּ ֱא ֶמת גֵ ייט ִדי בֵּ ֶ
אמען ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
צוּזַ ֶ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜כב

פר˘˙ בל˜

עדער פַ אר זִ י,
ִא ְידן לֶ עבְּ ן זִ י יֶ ֶ
וייטן,
ישׁט אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
קוּקט נִ ְ
ֵקיינֶ ער ְ
עוואוּסט ַאז זֵ יי וֶ ועט ֶמען
ְ
ָהאט עֶ ר גֶ
ישׁט ֶקענֶ ען צוּבְּ ֶרעכְ ן
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ָא ֶדער ְשׁוַ ואַ מאכְ ן.

גוּט'ס,
קוּקט בַּ יי זִ י נָ אר אוֹיף זַ יין ְ
ְ
עמאלְ ְט'ס ִאיז עֶ ר פְ ֵריילִ י אוּן
ֶד ָ
קוּקט בַּ יי יֶ ענֶ עם אוֹי נָ אר ִדי
עֶ ר ְ
עהט
גוּט'סָ ,אבֶּ ער וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זֶ ְ
ְ
וערט
נָ אר ִדי ְשׁלֶ עכְ ְט'ס בַּ יי זִ י וֶ ְ
ער ֶטער ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן
יט ְ
ערבִּ ֶ
עֶ ר ַא ֶד ְ
עדן
עהט נָ אר ְשׁלֶ עכְ ְט'ס בַּ יי יֶ ְ
עֶ ר זֶ ְ
ֵאיינֶ עם.

א ִה ִּביט ָאוֶ ן ְּביַ ֲעקֹב וְ א ָר ָאה עָ ָמל
קיו עִ מּוֹ ְוּתרוּעַ ת
ְּביִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱא ָ
ֶמלֶ  בּוֶֹ .דער ִמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )בַּ ִמ ְדבָּ ר
קוּקט
ער ְשׁ ֶטער ְ
ַרבָּ ה כ ,כ(ֶ :דער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט אוֹיף זֵ ייעֶ ֶרע ֲעבֵ ירוֹת נָ אר
נִ ְ
אוֹיף זֵ ייעֶ ר גֵ אוּת.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֶ ,דער
עדן
פָּ סוּק גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף יֶ ְ
ִאיד ,א ִהבִּ יט ָאוֶ ן ְּביַ ֲעקֹב ֶ -מען
קוּקן אוֹיף ִדי ְשׁלֶ עכְ ְט'ס
ישׁט ְ
זָ אל נִ ְ
שׁוּטע ִא ְידן ,וְ א ָר ָאה עָ ָמל
פוּן ִדי פָּ ֶ
קוּקן ִדי
ישׁט ְ
ְּביִ ְשׂ ָר ֵאל  -אוּן אוֹי נִ ְ
ְשׁלֶ עכְ ְט'ס אוֹיף ַצ ִד ִיקים ,אוּן וִ וי
ַאזוֹי ִאיז ֶמען זוֹכֶ ה צוּ ֶדעם? ה'
וייסט ַאז
קיו עִ מּוֹ  -וֶ וען ֶמען וֵ ְ
ֱא ָ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ַקיין ִחילוּק וָ ואס
ִמיט ִאים ,נִ ְ
עֶ ר ָהאט גֶ
עטוּהן ָהאט ִאים ֶדער
ְ
ער ְשׁ ֶטער נָ אַ אלְ ץ לִ יבּ ,אוּן עֶ ר
ֵאייבֶּ ְ
ִאיז ִמיט ִאים ,בַּ יי ִאיםָ ,האטָ ,דאס
ער ְשׁ ְטן.
ִאיז זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב בַּ יים ֵאייבֶּ ְ

תּוֹרה בָּ לָ ק ב(
)זֹאת ַה ָ
76

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק א' ִס ָימן רפ"ב(ַ :אז ַא ֶמענְ ְטשׁ
ארף זִ יַ אלֵ יינְ 'ס ַדן זַ יין לְ כַּ ף זְ כוּת,
ַד ְ
גוּטע
קוּקן נָ אר אוֹיף ִדי ֶ
ארף ְ
עֶ ר ַד ְ
זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר טוּט אוּן זִ יְ מ ַחיֶ ' זַ יין
קוּקן אוֹיף ִדי
ישׁט ְ
ִמיט ֶדעם אוּן נִ ְ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע ֲחלָ ִקים ,אוּן ַאזוֹי אוֹי בַּ יי
קוּקן נָ אר
ארף ֶמען ְ
וייטן ִאיד ַד ְ
ַא ְצוֵ ְ
גוּטע ֲחלָ ִקים ,אוּן
עמ'ס ֶ
אוֹיף יֶ ענֶ ְ
עמ'ס ְשׁלֶ עכְ ְט'ס.
ישׁט אוֹיף יֶ ענֶ ְ
נִ ְ
יידע זַ אכְ ן
אוּן בֶּ ֱא ֶמת גֵ ייט ִדי בֵּ ֶ
אמען ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
צוּזַ ֶ

תּוֹרה בָּ לָ ק ח'(
)זֹאת ַה ָ
76

וַ ַּי ְרא ּ ִפינְ ָחס ֶּבן ֶאלְ עָ זָ ר ֶּבן ַא ֲהרֹן
ַהכּ ֵֹהן וַ ָּי ָקם ִמתּוָֹ העֵ ָדה וַ ִ ּי ַקּח
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ר ַֹמח בְּ יָ דוֹ.

˜כ‚

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

קוּמט אוּנְ ז
זָ אגְ ט ַאז ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
אר ְקן
ל"ו(ַ :אז וֶ וען ִדי ַתּ ֲאווֹת ְשׁ ַט ְ
זִ י אוֹיף ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל עֶ ר לֵ יינֶ ען
ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ,אוּן ִמיט ֶדעם וֶ ועט
עֶ ר ָאפְּ ִקילְ ן זַ יין יֵ ֶצר ָה ַרע.

פר˘˙ פנחס

ִקילְ ט עֶ ס ָאפּ ִדי פַ ייעֶ ר פוּן ַתּ ֲאווֹת
וָ ואס בְּ ֶרענְ ט ִאינֶ עם ֶמענְ ְטשׁ.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
עהן ַאז עֶ ס
פִּ נְ ָחס ָהאט גֶ עזֶ ְ
ִאיז זִ יִ מ ְתגַ בֵּ ר ִדי ַתּ ֲאווֹת אוֹיף
וערן נִ כְ ָשׁל ִאין
ִדי ִא ְידן ,אוּן זֵ יי וֶ ְ
ֲעבֵ ירוֹת ,וַ יִ ַקח "ר ַֹמח" בְּ יָ דוָֹ ,האט
ענוּמען ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע וָ ואס
עֶ ר גֶ ֶ
וער ֶטער ,אוּן
ָהאט ִאין זִ יַ ר ַמ"ח וֶ ְ
ערע
יט ֶ
ִמיט ֶדעם ַמכְ נִ יעַ גֶ עוֶ וען ִדי בִּ ֶ
ַתּ ֲאווֹת.

ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן )בְּ ָרכוֹת טו :(.כָּ ל
וּמ ַד ְק ֵדּק
קּוֹרא ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ְ
ַה ֵ
יּוֹת ָיה ְמ ַצנְּ נִ ין לוֹ גֵ ִיהנוֹםָ ,דאס
אוֹת ֶ
בְּ ִ
ישׁט נָ אר ִדי גֵ ִיהנוֹם פוּן יֶ ענֶ ע
ֵמיינְ ט נִ ְ
וֶ ועלְ ט ,נָ אר אוֹי אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט

תּוֹרה בָּ לָ ק י'(
)זֹאת ַה ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

קוּמט אוּנְ ז
זָ אגְ ט ַאז ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
אר ְקן
ל"ו(ַ :אז וֶ וען ִדי ַתּ ֲאווֹת ְשׁ ַט ְ
זִ י אוֹיף ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל עֶ ר לֵ יינֶ ען
ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ,אוּן ִמיט ֶדעם וֶ ועט
עֶ ר ָאפְּ ִקילְ ן זַ יין יֵ ֶצר ָה ַרע.

ארף ָהאבְּ ן ַא
ֶדער ַצ ִדיק ַד ְ
עדן
ערע ְשׁפְּ ַרא צוּ יֶ ְ
בַּ אזוּנְ ֶד ֶ
ֶמענְ ְטשׁ לוֹיט זַ יין ַמ ְד ֵריגָ הֵ ,איינֶ עם
ארף ֶמען ְמ ַחזֵ ק זַ יין ַאז עֶ ר ִאיז
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
זֵ ייעֶ ר נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ

˜כ‚

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

קוּמט אוּנְ ז
זָ אגְ ט ַאז ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
אר ְקן
ל"ו(ַ :אז וֶ וען ִדי ַתּ ֲאווֹת ְשׁ ַט ְ
זִ י אוֹיף ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל עֶ ר לֵ יינֶ ען
ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ,אוּן ִמיט ֶדעם וֶ ועט
עֶ ר ָאפְּ ִקילְ ן זַ יין יֵ ֶצר ָה ַרע.
ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן )בְּ ָרכוֹת טו :(.כָּ ל
וּמ ַד ְק ֵדּק
קּוֹרא ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ְ
ַה ֵ
יּוֹת ָיה ְמ ַצנְּ נִ ין לוֹ גֵ ִיהנוֹםָ ,דאס
אוֹת ֶ
בְּ ִ
ישׁט נָ אר ִדי גֵ ִיהנוֹם פוּן יֶ ענֶ ע
ֵמיינְ ט נִ ְ
וֶ ועלְ ט ,נָ אר אוֹי אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט

פר˘˙ פנחס

ִקילְ ט עֶ ס ָאפּ ִדי פַ ייעֶ ר פוּן ַתּ ֲאווֹת
וָ ואס בְּ ֶרענְ ט ִאינֶ עם ֶמענְ ְטשׁ.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
עהן ַאז עֶ ס
פִּ נְ ָחס ָהאט גֶ עזֶ ְ
ִאיז זִ יִ מ ְתגַ בֵּ ר ִדי ַתּ ֲאווֹת אוֹיף
וערן נִ כְ ָשׁל ִאין
ִדי ִא ְידן ,אוּן זֵ יי וֶ ְ
ֲעבֵ ירוֹת ,וַ יִ ַקח "ר ַֹמח" בְּ יָ דוָֹ ,האט
ענוּמען ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע וָ ואס
עֶ ר גֶ ֶ
וער ֶטער ,אוּן
ָהאט ִאין זִ יַ ר ַמ"ח וֶ ְ
ערע
יט ֶ
ִמיט ֶדעם ַמכְ נִ יעַ גֶ עוֶ וען ִדי בִּ ֶ
ַתּ ֲאווֹת.
תּוֹרה בָּ לָ ק י'(
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּ ƒפנ¿ ָחס
קי ָהרוּחוֹת לְ כָ ל בָּ ָשׂר
יִ פְ קֹד ה' ֱא ֵ
ִאישׁ עַ ל ָהעֵ ָדהַ ,א ֶשׁר יֵ ֵצא
לִ פְ נֵ ֶיהם וַ ֲא ֶשׁר יָ בוֹא לִ פְ נֵ ֶיהםֶ .דער
סוֹרה,
טּוּרים בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ְמ ָ
בַּ עַ ל ַה ִ
וַ ֲא ֶשׁר יָ בוֹא לִ פְ נֵ ֶיהם ,אוּן נָ אַ א
פָּ סוּק וַ ֲא ֶשׁר יָ בֹא ֶאת ֵרעֵ הוּ בַ יַּ עַ ר
אר ְשׁ ֵטיין
ארף ֶמען פַ ְ
לַ ְחטֹב עֵ ִציםַ ,ד ְ
סוּקים.
ִדי ַשׁייכוּת פוּן ִדי ְצוֵ ויי פְּ ִ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ס"ח(ֶ :דער ְשׁלֵ ימוּת פוּן ַא

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
עהן ַאז עֶ ס
פִּ נְ ָחס ָהאט גֶ עזֶ ְ
ִאיז זִ יִ מ ְתגַ בֵּ ר ִדי ַתּ ֲאווֹת אוֹיף
וערן נִ כְ ָשׁל ִאין
ִדי ִא ְידן ,אוּן זֵ יי וֶ ְ
ֲעבֵ ירוֹת ,וַ יִ ַקח "ר ַֹמח" בְּ יָ דוָֹ ,האט
ענוּמען ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע וָ ואס
עֶ ר גֶ ֶ
וער ֶטער ,אוּן
ָהאט ִאין זִ יַ ר ַמ"ח וֶ ְ
ערע
יט ֶ
ִמיט ֶדעם ַמכְ נִ יעַ גֶ עוֶ וען ִדי בִּ ֶ
ַתּ ֲאווֹת.
תּוֹרה בָּ לָ ק י'(
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּ ƒפנ¿ ָחס

ארן
ַצ ִדיק ִאיז ,וֶ וען עֶ ר ֶקען וַ וייזְ ן פַ ְ
וערן
עס ְטן ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר ֶקען וֶ ְ
גְ ֶר ְ
ערט עֶ ר
אר ֶק ְ
עסער ,אוּן פַ ְ
נָ א בֶּ ֶ
עריגְ ְס ְטן
ארן נִ ֶיד ִ
ֶקען אוֹי וַ וייזְ ן פַ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר ִאיז אוֹי נָ אנְ ט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאז ֶדער
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים אוֹי לִ יבּ.
ֵאייבֶּ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ס"ח(ֶ :דער ְשׁלֵ ימוּת פוּן ַא

ִקילְ ט עֶ ס ָאפּ ִדי פַ ייעֶ ר פוּן ַתּ ֲאווֹת
וָ ואס בְּ ֶרענְ ט ִאינֶ עם ֶמענְ ְטשׁ.

ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן )בְּ ָרכוֹת טו :(.כָּ ל
וּמ ַד ְק ֵדּק
קּוֹרא ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ְ
ַה ֵ
יּוֹת ָיה ְמ ַצנְּ נִ ין לוֹ גֵ ִיהנוֹםָ ,דאס
אוֹת ֶ
בְּ ִ
ישׁט נָ אר ִדי גֵ ִיהנוֹם פוּן יֶ ענֶ ע
ֵמיינְ ט נִ ְ
וֶ ועלְ ט ,נָ אר אוֹי אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּ ƒפנ¿ ָחס
קי ָהרוּחוֹת לְ כָ ל בָּ ָשׂר
יִ פְ קֹד ה' ֱא ֵ
ִאישׁ עַ ל ָהעֵ ָדהַ ,א ֶשׁר יֵ ֵצא
לִ פְ נֵ ֶיהם וַ ֲא ֶשׁר יָ בוֹא לִ פְ נֵ ֶיהםֶ .דער
סוֹרה,
טּוּרים בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ְמ ָ
בַּ עַ ל ַה ִ
וַ ֲא ֶשׁר יָ בוֹא לִ פְ נֵ ֶיהם ,אוּן נָ אַ א
פָּ סוּק וַ ֲא ֶשׁר יָ בֹא ֶאת ֵרעֵ הוּ בַ יַּ עַ ר
אר ְשׁ ֵטיין
ארף ֶמען פַ ְ
לַ ְחטֹב עֵ ִציםַ ,ד ְ
סוּקים.
ִדי ַשׁייכוּת פוּן ִדי ְצוֵ ויי פְּ ִ

˜כ‚
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ארן
ַצ ִדיק ִאיז ,וֶ וען עֶ ר ֶקען וַ וייזְ ן פַ ְ
וערן
עס ְטן ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר ֶקען וֶ ְ
גְ ֶר ְ
ערט עֶ ר
אר ֶק ְ
עסער ,אוּן פַ ְ
נָ א בֶּ ֶ
עריגְ ְס ְטן
ארן נִ ֶיד ִ
ֶקען אוֹי וַ וייזְ ן פַ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר ִאיז אוֹי נָ אנְ ט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאז ֶדער
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים אוֹי לִ יבּ.
ֵאייבֶּ ְ
ארף ָהאבְּ ן ַא
ֶדער ַצ ִדיק ַד ְ
עדן
ערע ְשׁפְּ ַרא צוּ יֶ ְ
בַּ אזוּנְ ֶד ֶ
ֶמענְ ְטשׁ לוֹיט זַ יין ַמ ְד ֵריגָ הֵ ,איינֶ עם
ארף ֶמען ְמ ַחזֵ ק זַ יין ַאז עֶ ר ִאיז
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
זֵ ייעֶ ר נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ

קי ָהרוּחוֹת לְ כָ ל בָּ ָשׂר
יִ פְ קֹד ה' ֱא ֵ
ִאישׁ עַ ל ָהעֵ ָדהַ ,א ֶשׁר יֵ ֵצא
לִ פְ נֵ ֶיהם וַ ֲא ֶשׁר יָ בוֹא לִ פְ נֵ ֶיהםֶ .דער
סוֹרה,
טּוּרים בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ְמ ָ
בַּ עַ ל ַה ִ
וַ ֲא ֶשׁר יָ בוֹא לִ פְ נֵ ֶיהם ,אוּן נָ אַ א
פָּ סוּק וַ ֲא ֶשׁר יָ בֹא ֶאת ֵרעֵ הוּ בַ יַּ עַ ר
אר ְשׁ ֵטיין
ארף ֶמען פַ ְ
לַ ְחטֹב עֵ ִציםַ ,ד ְ
סוּקים.
ִדי ַשׁייכוּת פוּן ִדי ְצוֵ ויי פְּ ִ

ארן
ַצ ִדיק ִאיז ,וֶ וען עֶ ר ֶקען וַ וייזְ ן פַ ְ
וערן
עס ְטן ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר ֶקען וֶ ְ
גְ ֶר ְ
ערט עֶ ר
אר ֶק ְ
עסער ,אוּן פַ ְ
נָ א בֶּ ֶ
עריגְ ְס ְטן
ארן נִ ֶיד ִ
ֶקען אוֹי וַ וייזְ ן פַ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר ִאיז אוֹי נָ אנְ ט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאז ֶדער
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים אוֹי לִ יבּ.
ֵאייבֶּ ְ
ארף ָהאבְּ ן ַא
ֶדער ַצ ִדיק ַד ְ
עדן
ערע ְשׁפְּ ַרא צוּ יֶ ְ
בַּ אזוּנְ ֶד ֶ
ֶמענְ ְטשׁ לוֹיט זַ יין ַמ ְד ֵריגָ הֵ ,איינֶ עם
ארף ֶמען ְמ ַחזֵ ק זַ יין ַאז עֶ ר ִאיז
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
זֵ ייעֶ ר נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ס"ח(ֶ :דער ְשׁלֵ ימוּת פוּן ַא
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קוּמט אוּנְ ז
זָ אגְ ט ַאז ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ יין ָדאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
אר ְקן
ל"ו(ַ :אז וֶ וען ִדי ַתּ ֲאווֹת ְשׁ ַט ְ
זִ י אוֹיף ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל עֶ ר לֵ יינֶ ען
ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ,אוּן ִמיט ֶדעם וֶ ועט
עֶ ר ָאפְּ ִקילְ ן זַ יין יֵ ֶצר ָה ַרע.
ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן )בְּ ָרכוֹת טו :(.כָּ ל
וּמ ַד ְק ֵדּק
קּוֹרא ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע ְ
ַה ֵ
יּוֹת ָיה ְמ ַצנְּ נִ ין לוֹ גֵ ִיהנוֹםָ ,דאס
אוֹת ֶ
בְּ ִ
ישׁט נָ אר ִדי גֵ ִיהנוֹם פוּן יֶ ענֶ ע
ֵמיינְ ט נִ ְ
וֶ ועלְ ט ,נָ אר אוֹי אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט

פר˘˙ פנחס

ִקילְ ט עֶ ס ָאפּ ִדי פַ ייעֶ ר פוּן ַתּ ֲאווֹת
וָ ואס בְּ ֶרענְ ט ִאינֶ עם ֶמענְ ְטשׁ.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
עהן ַאז עֶ ס
פִּ נְ ָחס ָהאט גֶ עזֶ ְ
ִאיז זִ יִ מ ְתגַ בֵּ ר ִדי ַתּ ֲאווֹת אוֹיף
וערן נִ כְ ָשׁל ִאין
ִדי ִא ְידן ,אוּן זֵ יי וֶ ְ
ֲעבֵ ירוֹת ,וַ יִ ַקח "ר ַֹמח" בְּ יָ דוָֹ ,האט
ענוּמען ְק ִר ַיאת ְשׁ ַמע וָ ואס
עֶ ר גֶ ֶ
וער ֶטער ,אוּן
ָהאט ִאין זִ יַ ר ַמ"ח וֶ ְ
ערע
יט ֶ
ִמיט ֶדעם ַמכְ נִ יעַ גֶ עוֶ וען ִדי בִּ ֶ
ַתּ ֲאווֹת.
תּוֹרה בָּ לָ ק י'(
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּ ƒפנ¿ ָחס
קי ָהרוּחוֹת לְ כָ ל בָּ ָשׂר
יִ פְ קֹד ה' ֱא ֵ
ִאישׁ עַ ל ָהעֵ ָדהַ ,א ֶשׁר יֵ ֵצא
לִ פְ נֵ ֶיהם וַ ֲא ֶשׁר יָ בוֹא לִ פְ נֵ ֶיהםֶ .דער
סוֹרה,
טּוּרים בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ְמ ָ
בַּ עַ ל ַה ִ
וַ ֲא ֶשׁר יָ בוֹא לִ פְ נֵ ֶיהם ,אוּן נָ אַ א
פָּ סוּק וַ ֲא ֶשׁר יָ בֹא ֶאת ֵרעֵ הוּ בַ יַּ עַ ר
אר ְשׁ ֵטיין
ארף ֶמען פַ ְ
לַ ְחטֹב עֵ ִציםַ ,ד ְ
סוּקים.
ִדי ַשׁייכוּת פוּן ִדי ְצוֵ ויי פְּ ִ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ס"ח(ֶ :דער ְשׁלֵ ימוּת פוּן ַא

ארן
ַצ ִדיק ִאיז ,וֶ וען עֶ ר ֶקען וַ וייזְ ן פַ ְ
וערן
עס ְטן ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר ֶקען וֶ ְ
גְ ֶר ְ
ערט עֶ ר
אר ֶק ְ
עסער ,אוּן פַ ְ
נָ א בֶּ ֶ
עריגְ ְס ְטן
ארן נִ ֶיד ִ
ֶקען אוֹי וַ וייזְ ן פַ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר ִאיז אוֹי נָ אנְ ט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאז ֶדער
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִאים אוֹי לִ יבּ.
ֵאייבֶּ ְ
ארף ָהאבְּ ן ַא
ֶדער ַצ ִדיק ַד ְ
עדן
ערע ְשׁפְּ ַרא צוּ יֶ ְ
בַּ אזוּנְ ֶד ֶ
ֶמענְ ְטשׁ לוֹיט זַ יין ַמ ְד ֵריגָ הֵ ,איינֶ עם
ארף ֶמען ְמ ַחזֵ ק זַ יין ַאז עֶ ר ִאיז
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
זֵ ייעֶ ר נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
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עוֹרר זַ יין ַאז עֶ ר
ארף ֶמען ְמ ֵ
ֵאיינֶ עם ַד ְ
ֶקען גֵ יין נָ אֶ העכֶ ער ,אוּן ָדאס ֶקען
טוּהן ,אוּן
נָ אר ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער ַצ ִדיק ְ
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ֶד ְ
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י"ח( :עֶ ס
תּוֹרה,
רוֹיסע ַסכָּ נָ ה צוּ זָ אגְ ן ָ
ִאיז ַא גְ ֶ
וַ וייל ֶמען ֶקען ַה ְרגְ 'נֶ ען ֶמענְ ְט ְשׁן
תּוֹרה וָ ואס ֶמען זָ אגְ טָ ,דאס
ִמיט ִדי ָ
ישׁט
ֵמיינְ ט ַאז אוֹיבּ זָ אגְ ט ֶמען ִדי נִ ְ
ישׁט ִריכְ ִטיגְ ן
ארן נִ ְ
ִריכְ ִטיגֶ ע זַ א פַ ְ
ע'ה ְרגֶ 'עט ֶדעם
ֶמענְ ְטשָׁ ,האט ֶמען גֶ ַ
ֶמענְ ְטשׁ.

פר˘˙ מטו˙

לִ פְ נֵ ֶיהם וַ ֲא ֶשׁר יָ בוֹא לִ פְ נֵ ֶיהםַ ,א ָמאל
ארף עֶ ר ְמ ַחזֵ ק זַ ייןַ ,א ַריין בְּ ֶרענְ גְ ן
ַד ְ
ִדי ִא ְידן וָ ואס ֵמיינֶ ען ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען
ארף
רוֹיסן ,אוּן ַא ָמאל ַד ְ
שׁוֹין ִאינְ ְד ְ
ֶמען ְמ ֵ
עוֹרר זַ יין ֵאיינֶ עם ַאז עֶ ר ֶקען
טוּהן.
נָ אֶ מער ְ
סוֹרה
אוּן ָדאס ְשׁ ֶטעלְ ט צוּ ִדי ְמ ָ
ֶדעם פָּ סוּק ,וַ ֲא ֶשׁר יָ בֹא ֶאת
ֵרעֵ הוּ בַ יַּ עַ ר לַ ְחטֹב עֵ ִצים ,וָ ואס ֶדער
ארט פוּן ֵאיינֶ עם וָ ואס
עדט ָד ְ
פָּ סוּק ֶר ְ
ַה ְרגֶ 'עט בְּ שׁוֹגֵ גַ ,אז דוּ זָ אלְ ְסט זִ י
עמען ַאזַ א זַ א צוּ
ערנֶ ֶ
ישׁט אוּנְ ֶט ְ
נִ ְ
מוּסר פַ אר ֶמענְ ְט ְשׁן ,וַ וייל דוּ
זָ אגְ ן ָ
ֶקענְ ְסט ִמיט ֶדעם ַה ְרגֶ 'נֶ ען ֶמענְ ְט ְשׁן,
נָ אר ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער ַצ ִדיק ֶקען ָדאס
טוּהן.
ְ

עטן
משׁה ַרבֵּ ינוּ גֶ עבֶּ ְ
ָדאס ָהאט ֶ
ער ְשׁ ְטן ,יִ פְ קֹד
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
קי ָהרוּחוֹת לְ כָ ל בָּ ָשׂר ִאישׁ
ה' ֱא ַ
ער ְשׁ ֶטער
עַ ל ָהעֵ ָדהֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
זָ אל ְשׁ ֶטעלְ ן ַאזַ א ַמנְ ִהיגַ ,א ֶשׁר יֵ ֵצא

ישׁית פִּ נְ ָחס תשס"ה(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עוֹרר זַ יין ַאז עֶ ר
ארף ֶמען ְמ ֵ
ֵאיינֶ עם ַד ְ
ֶקען גֵ יין נָ אֶ העכֶ ער ,אוּן ָדאס ֶקען
טוּהן ,אוּן
נָ אר ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער ַצ ִדיק ְ
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ֶד ְ
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י"ח( :עֶ ס
תּוֹרה,
רוֹיסע ַסכָּ נָ ה צוּ זָ אגְ ן ָ
ִאיז ַא גְ ֶ
וַ וייל ֶמען ֶקען ַה ְרגְ 'נֶ ען ֶמענְ ְט ְשׁן
תּוֹרה וָ ואס ֶמען זָ אגְ טָ ,דאס
ִמיט ִדי ָ
ישׁט
ֵמיינְ ט ַאז אוֹיבּ זָ אגְ ט ֶמען ִדי נִ ְ
ישׁט ִריכְ ִטיגְ ן
ארן נִ ְ
ִריכְ ִטיגֶ ע זַ א פַ ְ
ע'ה ְרגֶ 'עט ֶדעם
ֶמענְ ְטשָׁ ,האט ֶמען גֶ ַ
ֶמענְ ְטשׁ.

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עוֹרר זַ יין ַאז עֶ ר
ארף ֶמען ְמ ֵ
ֵאיינֶ עם ַד ְ
ֶקען גֵ יין נָ אֶ העכֶ ער ,אוּן ָדאס ֶקען
טוּהן ,אוּן
נָ אר ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער ַצ ִדיק ְ
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ֶד ְ
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י"ח( :עֶ ס
תּוֹרה,
רוֹיסע ַסכָּ נָ ה צוּ זָ אגְ ן ָ
ִאיז ַא גְ ֶ
וַ וייל ֶמען ֶקען ַה ְרגְ 'נֶ ען ֶמענְ ְט ְשׁן
תּוֹרה וָ ואס ֶמען זָ אגְ טָ ,דאס
ִמיט ִדי ָ
ישׁט
ֵמיינְ ט ַאז אוֹיבּ זָ אגְ ט ֶמען ִדי נִ ְ
ישׁט ִריכְ ִטיגְ ן
ארן נִ ְ
ִריכְ ִטיגֶ ע זַ א פַ ְ
ע'ה ְרגֶ 'עט ֶדעם
ֶמענְ ְטשָׁ ,האט ֶמען גֶ ַ
ֶמענְ ְטשׁ.
עטן
משׁה ַרבֵּ ינוּ גֶ עבֶּ ְ
ָדאס ָהאט ֶ
ער ְשׁ ְטן ,יִ פְ קֹד
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
קי ָהרוּחוֹת לְ כָ ל בָּ ָשׂר ִאישׁ
ה' ֱא ַ
ער ְשׁ ֶטער
עַ ל ָהעֵ ָדהֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
זָ אל ְשׁ ֶטעלְ ן ַאזַ א ַמנְ ִהיגַ ,א ֶשׁר יֵ ֵצא

ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּקֵ ,הן ֵהנָּ ה ָהיוּ
לִ בְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל "בִּ ְדבַ ר" בִּ לְ עָ ם,
עדט
ער ְ
ִדי ֵרייד וָ ואס בִּ לְ עָ ם ָהאט גֶ ֶ
אדט פַ אר ִדי ִא ְידן.
עשׁ ְ
ָהאט גֶ ַ

פר˘˙ מטו˙

לִ פְ נֵ ֶיהם וַ ֲא ֶשׁר יָ בוֹא לִ פְ נֵ ֶיהםַ ,א ָמאל
ארף עֶ ר ְמ ַחזֵ ק זַ ייןַ ,א ַריין בְּ ֶרענְ גְ ן
ַד ְ
ִדי ִא ְידן וָ ואס ֵמיינֶ ען ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען
ארף
רוֹיסן ,אוּן ַא ָמאל ַד ְ
שׁוֹין ִאינְ ְד ְ
ֶמען ְמ ֵ
עוֹרר זַ יין ֵאיינֶ עם ַאז עֶ ר ֶקען
טוּהן.
נָ אֶ מער ְ
סוֹרה
אוּן ָדאס ְשׁ ֶטעלְ ט צוּ ִדי ְמ ָ
ֶדעם פָּ סוּק ,וַ ֲא ֶשׁר יָ בֹא ֶאת
ֵרעֵ הוּ בַ יַּ עַ ר לַ ְחטֹב עֵ ִצים ,וָ ואס ֶדער
ארט פוּן ֵאיינֶ עם וָ ואס
עדט ָד ְ
פָּ סוּק ֶר ְ
ַה ְרגֶ 'עט בְּ שׁוֹגֵ גַ ,אז דוּ זָ אלְ ְסט זִ י
עמען ַאזַ א זַ א צוּ
ערנֶ ֶ
ישׁט אוּנְ ֶט ְ
נִ ְ
מוּסר פַ אר ֶמענְ ְט ְשׁן ,וַ וייל דוּ
זָ אגְ ן ָ
ֶקענְ ְסט ִמיט ֶדעם ַה ְרגֶ 'נֶ ען ֶמענְ ְט ְשׁן,
נָ אר ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער ַצ ִדיק ֶקען ָדאס
טוּהן.
ְ
ישׁית פִּ נְ ָחס תשס"ה(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ

טו˙
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַמ …
ֵהן ֵה ָ ּנה ָהיוּ לִ בְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל בִּ ְדבַ ר
בִּ לְ עָ ם לִ ְמ ָסר ַמעַ ל בַּ ה'ֶ .דער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן מ"ג(ִ :די ֵרייד פוּן ַא
ָר ָשׁע ַא בַּ ר ַדעַ ת ַמאכְ טַ ,אז ֶדער
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת,
ערט עֶ ס זָ אל ְ
וָ ואס ֶה ְ
יטן
ארף ֶמען זִ יָ אפְּ ִה ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ

סוֹרה
אוּן ָדאס ְשׁ ֶטעלְ ט צוּ ִדי ְמ ָ
ֶדעם פָּ סוּק ,וַ ֲא ֶשׁר יָ בֹא ֶאת
ֵרעֵ הוּ בַ יַּ עַ ר לַ ְחטֹב עֵ ִצים ,וָ ואס ֶדער
ארט פוּן ֵאיינֶ עם וָ ואס
עדט ָד ְ
פָּ סוּק ֶר ְ
ַה ְרגֶ 'עט בְּ שׁוֹגֵ גַ ,אז דוּ זָ אלְ ְסט זִ י
עמען ַאזַ א זַ א צוּ
ערנֶ ֶ
ישׁט אוּנְ ֶט ְ
נִ ְ
מוּסר פַ אר ֶמענְ ְט ְשׁן ,וַ וייל דוּ
זָ אגְ ן ָ
ֶקענְ ְסט ִמיט ֶדעם ַה ְרגֶ 'נֶ ען ֶמענְ ְט ְשׁן,
נָ אר ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער ַצ ִדיק ֶקען ָדאס
טוּהן.
ְ
ישׁית פִּ נְ ָחס תשס"ה(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ

טו˙
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַמ …

עדט,
ערן וִ וי ַא ָר ָשׁע ֶר ְ
ישׁט צוּ ֶה ְ
נִ ְ
אדט זֵ ייעֶ ר פַ אר ֶדעם
וַ וייל ָדאס ַשׁ ְ
ערט עֶ ס.
וָ ואס ֶה ְ

˜כ„

לִ פְ נֵ ֶיהם וַ ֲא ֶשׁר יָ בוֹא לִ פְ נֵ ֶיהםַ ,א ָמאל
ארף עֶ ר ְמ ַחזֵ ק זַ ייןַ ,א ַריין בְּ ֶרענְ גְ ן
ַד ְ
ִדי ִא ְידן וָ ואס ֵמיינֶ ען ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען
ארף
רוֹיסן ,אוּן ַא ָמאל ַד ְ
שׁוֹין ִאינְ ְד ְ
ֶמען ְמ ֵ
עוֹרר זַ יין ֵאיינֶ עם ַאז עֶ ר ֶקען
טוּהן.
נָ אֶ מער ְ

עטן
משׁה ַרבֵּ ינוּ גֶ עבֶּ ְ
ָדאס ָהאט ֶ
ער ְשׁ ְטן ,יִ פְ קֹד
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
קי ָהרוּחוֹת לְ כָ ל בָּ ָשׂר ִאישׁ
ה' ֱא ַ
ער ְשׁ ֶטער
עַ ל ָהעֵ ָדהֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
זָ אל ְשׁ ֶטעלְ ן ַאזַ א ַמנְ ִהיגַ ,א ֶשׁר יֵ ֵצא

טו˙
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַמ …
ֵהן ֵה ָ ּנה ָהיוּ לִ בְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל בִּ ְדבַ ר
בִּ לְ עָ ם לִ ְמ ָסר ַמעַ ל בַּ ה'ֶ .דער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן מ"ג(ִ :די ֵרייד פוּן ַא
ָר ָשׁע ַא בַּ ר ַדעַ ת ַמאכְ טַ ,אז ֶדער
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת,
ערט עֶ ס זָ אל ְ
וָ ואס ֶה ְ
יטן
ארף ֶמען זִ יָ אפְּ ִה ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ

˜כ„
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עדט,
ערן וִ וי ַא ָר ָשׁע ֶר ְ
ישׁט צוּ ֶה ְ
נִ ְ
אדט זֵ ייעֶ ר פַ אר ֶדעם
וַ וייל ָדאס ַשׁ ְ
ערט עֶ ס.
וָ ואס ֶה ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּקֵ ,הן ֵהנָּ ה ָהיוּ
לִ בְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל "בִּ ְדבַ ר" בִּ לְ עָ ם,
עדט
ער ְ
ִדי ֵרייד וָ ואס בִּ לְ עָ ם ָהאט גֶ ֶ
אדט פַ אר ִדי ִא ְידן.
עשׁ ְ
ָהאט גֶ ַ

ֵהן ֵה ָ ּנה ָהיוּ לִ בְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל בִּ ְדבַ ר
בִּ לְ עָ ם לִ ְמ ָסר ַמעַ ל בַּ ה'ֶ .דער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן מ"ג(ִ :די ֵרייד פוּן ַא
ָר ָשׁע ַא בַּ ר ַדעַ ת ַמאכְ טַ ,אז ֶדער
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת,
ערט עֶ ס זָ אל ְ
וָ ואס ֶה ְ
יטן
ארף ֶמען זִ יָ אפְּ ִה ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ

עדט,
ערן וִ וי ַא ָר ָשׁע ֶר ְ
ישׁט צוּ ֶה ְ
נִ ְ
אדט זֵ ייעֶ ר פַ אר ֶדעם
וַ וייל ָדאס ַשׁ ְ
ערט עֶ ס.
וָ ואס ֶה ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּקֵ ,הן ֵהנָּ ה ָהיוּ
לִ בְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל "בִּ ְדבַ ר" בִּ לְ עָ ם,
עדט
ער ְ
ִדי ֵרייד וָ ואס בִּ לְ עָ ם ָהאט גֶ ֶ
אדט פַ אר ִדי ִא ְידן.
עשׁ ְ
ָהאט גֶ ַ

˜כ„
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עוֹרר זַ יין ַאז עֶ ר
ארף ֶמען ְמ ֵ
ֵאיינֶ עם ַד ְ
ֶקען גֵ יין נָ אֶ העכֶ ער ,אוּן ָדאס ֶקען
טוּהן ,אוּן
נָ אר ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער ַצ ִדיק ְ
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ֶד ְ
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י"ח( :עֶ ס
תּוֹרה,
רוֹיסע ַסכָּ נָ ה צוּ זָ אגְ ן ָ
ִאיז ַא גְ ֶ
וַ וייל ֶמען ֶקען ַה ְרגְ 'נֶ ען ֶמענְ ְט ְשׁן
תּוֹרה וָ ואס ֶמען זָ אגְ טָ ,דאס
ִמיט ִדי ָ
ישׁט
ֵמיינְ ט ַאז אוֹיבּ זָ אגְ ט ֶמען ִדי נִ ְ
ישׁט ִריכְ ִטיגְ ן
ארן נִ ְ
ִריכְ ִטיגֶ ע זַ א פַ ְ
ע'ה ְרגֶ 'עט ֶדעם
ֶמענְ ְטשָׁ ,האט ֶמען גֶ ַ
ֶמענְ ְטשׁ.
עטן
משׁה ַרבֵּ ינוּ גֶ עבֶּ ְ
ָדאס ָהאט ֶ
ער ְשׁ ְטן ,יִ פְ קֹד
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
קי ָהרוּחוֹת לְ כָ ל בָּ ָשׂר ִאישׁ
ה' ֱא ַ
ער ְשׁ ֶטער
עַ ל ָהעֵ ָדהֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
זָ אל ְשׁ ֶטעלְ ן ַאזַ א ַמנְ ִהיגַ ,א ֶשׁר יֵ ֵצא
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לִ פְ נֵ ֶיהם וַ ֲא ֶשׁר יָ בוֹא לִ פְ נֵ ֶיהםַ ,א ָמאל
ארף עֶ ר ְמ ַחזֵ ק זַ ייןַ ,א ַריין בְּ ֶרענְ גְ ן
ַד ְ
ִדי ִא ְידן וָ ואס ֵמיינֶ ען ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען
ארף
רוֹיסן ,אוּן ַא ָמאל ַד ְ
שׁוֹין ִאינְ ְד ְ
ֶמען ְמ ֵ
עוֹרר זַ יין ֵאיינֶ עם ַאז עֶ ר ֶקען
טוּהן.
נָ אֶ מער ְ
סוֹרה
אוּן ָדאס ְשׁ ֶטעלְ ט צוּ ִדי ְמ ָ
ֶדעם פָּ סוּק ,וַ ֲא ֶשׁר יָ בֹא ֶאת
ֵרעֵ הוּ בַ יַּ עַ ר לַ ְחטֹב עֵ ִצים ,וָ ואס ֶדער
ארט פוּן ֵאיינֶ עם וָ ואס
עדט ָד ְ
פָּ סוּק ֶר ְ
ַה ְרגֶ 'עט בְּ שׁוֹגֵ גַ ,אז דוּ זָ אלְ ְסט זִ י
עמען ַאזַ א זַ א צוּ
ערנֶ ֶ
ישׁט אוּנְ ֶט ְ
נִ ְ
מוּסר פַ אר ֶמענְ ְט ְשׁן ,וַ וייל דוּ
זָ אגְ ן ָ
ֶקענְ ְסט ִמיט ֶדעם ַה ְרגֶ 'נֶ ען ֶמענְ ְט ְשׁן,
נָ אר ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער ַצ ִדיק ֶקען ָדאס
טוּהן.
ְ
ישׁית פִּ נְ ָחס תשס"ה(
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ְס ָ

טו˙
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַמ …
ֵהן ֵה ָ ּנה ָהיוּ לִ בְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל בִּ ְדבַ ר
בִּ לְ עָ ם לִ ְמ ָסר ַמעַ ל בַּ ה'ֶ .דער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן מ"ג(ִ :די ֵרייד פוּן ַא
ָר ָשׁע ַא בַּ ר ַדעַ ת ַמאכְ טַ ,אז ֶדער
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת,
ערט עֶ ס זָ אל ְ
וָ ואס ֶה ְ
יטן
ארף ֶמען זִ יָ אפְּ ִה ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ

עדט,
ערן וִ וי ַא ָר ָשׁע ֶר ְ
ישׁט צוּ ֶה ְ
נִ ְ
אדט זֵ ייעֶ ר פַ אר ֶדעם
וַ וייל ָדאס ַשׁ ְ
ערט עֶ ס.
וָ ואס ֶה ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּקֵ ,הן ֵהנָּ ה ָהיוּ
לִ בְ נֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל "בִּ ְדבַ ר" בִּ לְ עָ ם,
עדט
ער ְ
ִדי ֵרייד וָ ואס בִּ לְ עָ ם ָהאט גֶ ֶ
אדט פַ אר ִדי ִא ְידן.
עשׁ ְ
ָהאט גֶ ַ
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˜כ‰

וָ ואס ֵמיינְ ט ַא ָר ָשׁע ַא בַּ ר ַדעַ ת?

עדן ַאז דוּ זָ אלְ ְסט ַאוֶ ועק גֵ יין
צוּר ְ
ֶ
ער ְשׁ ְטן ָא ֶדער פוּנֶ עם
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַצ ִדיקָ ,דאס וֶ ועט ַמ ְשׁפִּ יעַ זַ יין
"אזְ לָ א גֵּ ֵרשׁ" ַאז דוּ
אוֹיף ִדירַ ,אז ַ
ועקגֵ יין אוּן ֶמען זָ אל
זָ אלְ ְסט ַאוֶ ְ
דוּשׁה,
אר ְט ַרייבְּ ן פוּן ִדי ְק ָ
ִדיר פַ ְ
ערפַ אר זָ אלְ ְסטוּ זִ י זֵ ייעֶ ר
אוּן ֶד ְ
ישׁט
יטן פוּן ִאים ,אוּן זִ יכֶ ער זִ י נִ ְ
ִה ְ
ערן צוּ ִאים.
צוּה ְ
ֶ

נָ אר ִמיר גֶ עפִ ינֶ ען ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדן ֶמענְ ְטשׁ
ארף יֶ ְ
ִס ָימן רפ"ב(ֶ :מען ַד ְ
ַדן זַ יין לְ כַּ ף זְ כוּתֲ ,אפִ ילוּ ַא ָר ָשׁע
ארף ֶמען אוֹיַ דן זַ יין לְ כַּ ף
גָ מוּר ַד ְ
וידער זָ אגְ ט ָאבֶּ ער ֶדער
זְ כוּת ,וִ ֶ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ֵ)ספֶ ר ַה ִּמדּוֹת אוֹת ְמ ִריבָ ה
ִס ָימן פ"ח(ֵ :אין ְמלַ ְמ ִדין זְ כוּת עַ ל
ַה ֵמּ ִסיתַ ,א ֵמ ִסיתַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן פוּנֶ עם
עדט ָאפּ ַאנְ ֶד ֶ
ֶר ְ
ישׁט
ער ְשׁ ְטןִ ,אים ָטאר ֶמען נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ַדן זַ יין לְ כַּ ף זְ כוּת.

ימן ג(
תּוֹרה ַמטוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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מוֹה ָרא"שׁ
וְ יָ ִאיר בֶּ ן ְמנַ ֶשׁה ָהלַ ֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם
ְשׁלִ ָ
פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן צ"ז(:
יקוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף
פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט ַדאוֶ וענֶ ען ַד ְ
"מנַ ֶשׁה",
עֶ ר ָהאבְּ ן ִדי בְּ ִחינָ ה פוּן ְ
עסן"ַ ,אז
ארגֶ ְ
וָ ואס ָדאס ֵמיינְ ט "פַ ְ
עסן ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ר
ארגֶ ְ
עֶ ר זָ אל פַ ְ
עצט ,אוּן עֶ ר
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
ָהאט גֶ
עצט ָאן ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ָמאל צוּ
ֵהייבְּ ט יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן .נָ א זָ אגְ ט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ימן
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ִ
עסן"
ארגֶ ְ
כ"ו( :בַּ יי ִדי וֶ ועלְ ט ִאיז "פַ ְ
ַא פְּ ָראבְּ לֶ עםָ ,אבֶּ ער בַּ יי ִמיר ִאיז
רוֹיסע ַמעְ לָ ה ,וַ וייל ַא
עֶ ס גָ אר ַא גְ ֶ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
ארנִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואלְ ט גָ ְ
עסט
ארגֶ ְ
ָאנְ גֵ יין ִאין לֶ עבְּ ן ,אוֹיבּ עֶ ר פַ ְ

עהט ֶמען ַאז עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא ְצוֵ ויי
זֶ ְ
ִמינֵ י ְר ָשׁעִ ים ,וֶ וען עֶ ר ִאיז
דוּרכְ גֶ עפַ אלְ ן ִאין ֲעבֵ ירוֹת,
ַאלֵ יין ְ
ֶקען ֶמען ְמלַ ֵמד זְ כוּת זַ יין ַאז עֶ ר
אר ְקן
עקענְ ט ְשׁ ַט ְ
ישׁט גֶ ֶ
ָהאט זִ י נִ ְ
אוֹיף זַ יין יֵ ֶצר ָה ַרעָ ,אבֶּ ער ֵאיינֶ ער
וָ ואס זַ יין גַ אנְ ֶצע ַדעַ ת ִאיז נָ אר צוּ
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת,
וייטן צוּ ְ
עדן ַא ְצוֵ ְ
צוּר ְ
ֶ
ישׁט ַקיין לִ ימוּד
עֶ ר ָהאט שׁוֹין נִ ְ
ארף ֶמען ְשׁ ֵטיין
זְ כוּת ,אוּן פוּן ִאים ַד ְ
וַ וייט.
וער ֶטער
ערפַ אר אוֹיף ִדי וֶ ְ
ֶד ְ
"הן ֵה ָ ּנה" זֶ ענֶ ען ָדא
ֵ
"אזְ לָ א גֵּ ֵרשׁ"ַ ,אז ִדי
ִדי ְט ָראפְּ ן ַ
ֵרייד פוּן ֶדעם ָר ָשׁע וָ ואס וִ ויל ִדיר
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וָ ואס ֵמיינְ ט ַא ָר ָשׁע ַא בַּ ר ַדעַ ת?
נָ אר ִמיר גֶ עפִ ינֶ ען ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדן ֶמענְ ְטשׁ
ארף יֶ ְ
ִס ָימן רפ"ב(ֶ :מען ַד ְ
ַדן זַ יין לְ כַּ ף זְ כוּתֲ ,אפִ ילוּ ַא ָר ָשׁע
ארף ֶמען אוֹיַ דן זַ יין לְ כַּ ף
גָ מוּר ַד ְ
וידער זָ אגְ ט ָאבֶּ ער ֶדער
זְ כוּת ,וִ ֶ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ֵ)ספֶ ר ַה ִּמדּוֹת אוֹת ְמ ִריבָ ה
ִס ָימן פ"ח(ֵ :אין ְמלַ ְמ ִדין זְ כוּת עַ ל
ַה ֵמּ ִסיתַ ,א ֵמ ִסיתַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן פוּנֶ עם
עדט ָאפּ ַאנְ ֶד ֶ
ֶר ְ
ישׁט
ער ְשׁ ְטןִ ,אים ָטאר ֶמען נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ַדן זַ יין לְ כַּ ף זְ כוּת.
עהט ֶמען ַאז עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא ְצוֵ ויי
זֶ ְ
ִמינֵ י ְר ָשׁעִ ים ,וֶ וען עֶ ר ִאיז
דוּרכְ גֶ עפַ אלְ ן ִאין ֲעבֵ ירוֹת,
ַאלֵ יין ְ
ֶקען ֶמען ְמלַ ֵמד זְ כוּת זַ יין ַאז עֶ ר
אר ְקן
עקענְ ט ְשׁ ַט ְ
ישׁט גֶ ֶ
ָהאט זִ י נִ ְ
אוֹיף זַ יין יֵ ֶצר ָה ַרעָ ,אבֶּ ער ֵאיינֶ ער
וָ ואס זַ יין גַ אנְ ֶצע ַדעַ ת ִאיז נָ אר צוּ
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת,
וייטן צוּ ְ
עדן ַא ְצוֵ ְ
צוּר ְ
ֶ
ישׁט ַקיין לִ ימוּד
עֶ ר ָהאט שׁוֹין נִ ְ
ארף ֶמען ְשׁ ֵטיין
זְ כוּת ,אוּן פוּן ִאים ַד ְ
וַ וייט.
וער ֶטער
ערפַ אר אוֹיף ִדי וֶ ְ
ֶד ְ
"הן ֵה ָ ּנה" זֶ ענֶ ען ָדא
ֵ
"אזְ לָ א גֵּ ֵרשׁ"ַ ,אז ִדי
ִדי ְט ָראפְּ ן ַ
ֵרייד פוּן ֶדעם ָר ָשׁע וָ ואס וִ ויל ִדיר
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˜כ‰

פר˘˙ מטו˙

עדן ַאז דוּ זָ אלְ ְסט ַאוֶ ועק גֵ יין
צוּר ְ
ֶ
ער ְשׁ ְטן ָא ֶדער פוּנֶ עם
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַצ ִדיקָ ,דאס וֶ ועט ַמ ְשׁפִּ יעַ זַ יין
"אזְ לָ א גֵּ ֵרשׁ" ַאז דוּ
אוֹיף ִדירַ ,אז ַ
ועקגֵ יין אוּן ֶמען זָ אל
זָ אלְ ְסט ַאוֶ ְ
דוּשׁה,
אר ְט ַרייבְּ ן פוּן ִדי ְק ָ
ִדיר פַ ְ
ערפַ אר זָ אלְ ְסטוּ זִ י זֵ ייעֶ ר
אוּן ֶד ְ
ישׁט
יטן פוּן ִאים ,אוּן זִ יכֶ ער זִ י נִ ְ
ִה ְ
ערן צוּ ִאים.
צוּה ְ
ֶ
ימן ג(
תּוֹרה ַמטוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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מוֹה ָרא"שׁ
וְ יָ ִאיר בֶּ ן ְמנַ ֶשׁה ָהלַ ֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם
ְשׁלִ ָ
פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן צ"ז(:
יקוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף
פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט ַדאוֶ וענֶ ען ַד ְ
"מנַ ֶשׁה",
עֶ ר ָהאבְּ ן ִדי בְּ ִחינָ ה פוּן ְ
עסן"ַ ,אז
ארגֶ ְ
וָ ואס ָדאס ֵמיינְ ט "פַ ְ
עסן ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ר
ארגֶ ְ
עֶ ר זָ אל פַ ְ
עצט ,אוּן עֶ ר
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
ָהאט גֶ
עצט ָאן ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ָמאל צוּ
ֵהייבְּ ט יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן .נָ א זָ אגְ ט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ימן
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ִ
עסן"
ארגֶ ְ
כ"ו( :בַּ יי ִדי וֶ ועלְ ט ִאיז "פַ ְ
ַא פְּ ָראבְּ לֶ עםָ ,אבֶּ ער בַּ יי ִמיר ִאיז
רוֹיסע ַמעְ לָ ה ,וַ וייל ַא
עֶ ס גָ אר ַא גְ ֶ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
ארנִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואלְ ט גָ ְ
עסט
ארגֶ ְ
ָאנְ גֵ יין ִאין לֶ עבְּ ן ,אוֹיבּ עֶ ר פַ ְ
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˜כ‰

וָ ואס ֵמיינְ ט ַא ָר ָשׁע ַא בַּ ר ַדעַ ת?

עדן ַאז דוּ זָ אלְ ְסט ַאוֶ ועק גֵ יין
צוּר ְ
ֶ
ער ְשׁ ְטן ָא ֶדער פוּנֶ עם
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַצ ִדיקָ ,דאס וֶ ועט ַמ ְשׁפִּ יעַ זַ יין
"אזְ לָ א גֵּ ֵרשׁ" ַאז דוּ
אוֹיף ִדירַ ,אז ַ
ועקגֵ יין אוּן ֶמען זָ אל
זָ אלְ ְסט ַאוֶ ְ
דוּשׁה,
אר ְט ַרייבְּ ן פוּן ִדי ְק ָ
ִדיר פַ ְ
ערפַ אר זָ אלְ ְסטוּ זִ י זֵ ייעֶ ר
אוּן ֶד ְ
ישׁט
יטן פוּן ִאים ,אוּן זִ יכֶ ער זִ י נִ ְ
ִה ְ
ערן צוּ ִאים.
צוּה ְ
ֶ

נָ אר ִמיר גֶ עפִ ינֶ ען ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדן ֶמענְ ְטשׁ
ארף יֶ ְ
ִס ָימן רפ"ב(ֶ :מען ַד ְ
ַדן זַ יין לְ כַּ ף זְ כוּתֲ ,אפִ ילוּ ַא ָר ָשׁע
ארף ֶמען אוֹיַ דן זַ יין לְ כַּ ף
גָ מוּר ַד ְ
וידער זָ אגְ ט ָאבֶּ ער ֶדער
זְ כוּת ,וִ ֶ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ֵ)ספֶ ר ַה ִּמדּוֹת אוֹת ְמ ִריבָ ה
ִס ָימן פ"ח(ֵ :אין ְמלַ ְמ ִדין זְ כוּת עַ ל
ַה ֵמּ ִסיתַ ,א ֵמ ִסיתַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן פוּנֶ עם
עדט ָאפּ ַאנְ ֶד ֶ
ֶר ְ
ישׁט
ער ְשׁ ְטןִ ,אים ָטאר ֶמען נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ַדן זַ יין לְ כַּ ף זְ כוּת.

ימן ג(
תּוֹרה ַמטוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

מוֹה ָרא"שׁ
וְ יָ ִאיר בֶּ ן ְמנַ ֶשׁה ָהלַ ֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם
ְשׁלִ ָ
פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן צ"ז(:
יקוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף
פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט ַדאוֶ וענֶ ען ַד ְ
"מנַ ֶשׁה",
עֶ ר ָהאבְּ ן ִדי בְּ ִחינָ ה פוּן ְ
עסן"ַ ,אז
ארגֶ ְ
וָ ואס ָדאס ֵמיינְ ט "פַ ְ
עסן ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ר
ארגֶ ְ
עֶ ר זָ אל פַ ְ
עצט ,אוּן עֶ ר
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
ָהאט גֶ
עצט ָאן ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ָמאל צוּ
ֵהייבְּ ט יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן .נָ א זָ אגְ ט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ימן
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ִ
עסן"
ארגֶ ְ
כ"ו( :בַּ יי ִדי וֶ ועלְ ט ִאיז "פַ ְ
ַא פְּ ָראבְּ לֶ עםָ ,אבֶּ ער בַּ יי ִמיר ִאיז
רוֹיסע ַמעְ לָ ה ,וַ וייל ַא
עֶ ס גָ אר ַא גְ ֶ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
ארנִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואלְ ט גָ ְ
עסט
ארגֶ ְ
ָאנְ גֵ יין ִאין לֶ עבְּ ן ,אוֹיבּ עֶ ר פַ ְ

עהט ֶמען ַאז עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא ְצוֵ ויי
זֶ ְ
ִמינֵ י ְר ָשׁעִ ים ,וֶ וען עֶ ר ִאיז
דוּרכְ גֶ עפַ אלְ ן ִאין ֲעבֵ ירוֹת,
ַאלֵ יין ְ
ֶקען ֶמען ְמלַ ֵמד זְ כוּת זַ יין ַאז עֶ ר
אר ְקן
עקענְ ט ְשׁ ַט ְ
ישׁט גֶ ֶ
ָהאט זִ י נִ ְ
אוֹיף זַ יין יֵ ֶצר ָה ַרעָ ,אבֶּ ער ֵאיינֶ ער
וָ ואס זַ יין גַ אנְ ֶצע ַדעַ ת ִאיז נָ אר צוּ
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת,
וייטן צוּ ְ
עדן ַא ְצוֵ ְ
צוּר ְ
ֶ
ישׁט ַקיין לִ ימוּד
עֶ ר ָהאט שׁוֹין נִ ְ
ארף ֶמען ְשׁ ֵטיין
זְ כוּת ,אוּן פוּן ִאים ַד ְ
וַ וייט.
וער ֶטער
ערפַ אר אוֹיף ִדי וֶ ְ
ֶד ְ
"הן ֵה ָ ּנה" זֶ ענֶ ען ָדא
ֵ
"אזְ לָ א גֵּ ֵרשׁ"ַ ,אז ִדי
ִדי ְט ָראפְּ ן ַ
ֵרייד פוּן ֶדעם ָר ָשׁע וָ ואס וִ ויל ִדיר
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וָ ואס ֵמיינְ ט ַא ָר ָשׁע ַא בַּ ר ַדעַ ת?
נָ אר ִמיר גֶ עפִ ינֶ ען ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדן ֶמענְ ְטשׁ
ארף יֶ ְ
ִס ָימן רפ"ב(ֶ :מען ַד ְ
ַדן זַ יין לְ כַּ ף זְ כוּתֲ ,אפִ ילוּ ַא ָר ָשׁע
ארף ֶמען אוֹיַ דן זַ יין לְ כַּ ף
גָ מוּר ַד ְ
וידער זָ אגְ ט ָאבֶּ ער ֶדער
זְ כוּת ,וִ ֶ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ֵ)ספֶ ר ַה ִּמדּוֹת אוֹת ְמ ִריבָ ה
ִס ָימן פ"ח(ֵ :אין ְמלַ ְמ ִדין זְ כוּת עַ ל
ַה ֵמּ ִסיתַ ,א ֵמ ִסיתַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן פוּנֶ עם
עדט ָאפּ ַאנְ ֶד ֶ
ֶר ְ
ישׁט
ער ְשׁ ְטןִ ,אים ָטאר ֶמען נִ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ַדן זַ יין לְ כַּ ף זְ כוּת.
עהט ֶמען ַאז עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא ְצוֵ ויי
זֶ ְ
ִמינֵ י ְר ָשׁעִ ים ,וֶ וען עֶ ר ִאיז
דוּרכְ גֶ עפַ אלְ ן ִאין ֲעבֵ ירוֹת,
ַאלֵ יין ְ
ֶקען ֶמען ְמלַ ֵמד זְ כוּת זַ יין ַאז עֶ ר
אר ְקן
עקענְ ט ְשׁ ַט ְ
ישׁט גֶ ֶ
ָהאט זִ י נִ ְ
אוֹיף זַ יין יֵ ֶצר ָה ַרעָ ,אבֶּ ער ֵאיינֶ ער
וָ ואס זַ יין גַ אנְ ֶצע ַדעַ ת ִאיז נָ אר צוּ
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת,
וייטן צוּ ְ
עדן ַא ְצוֵ ְ
צוּר ְ
ֶ
ישׁט ַקיין לִ ימוּד
עֶ ר ָהאט שׁוֹין נִ ְ
ארף ֶמען ְשׁ ֵטיין
זְ כוּת ,אוּן פוּן ִאים ַד ְ
וַ וייט.
וער ֶטער
ערפַ אר אוֹיף ִדי וֶ ְ
ֶד ְ
"הן ֵה ָ ּנה" זֶ ענֶ ען ָדא
ֵ
"אזְ לָ א גֵּ ֵרשׁ"ַ ,אז ִדי
ִדי ְט ָראפְּ ן ַ
ֵרייד פוּן ֶדעם ָר ָשׁע וָ ואס וִ ויל ִדיר

פר˘˙ מטו˙

˜כ‰

פר˘˙ מטו˙

עדן ַאז דוּ זָ אלְ ְסט ַאוֶ ועק גֵ יין
צוּר ְ
ֶ
ער ְשׁ ְטן ָא ֶדער פוּנֶ עם
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַצ ִדיקָ ,דאס וֶ ועט ַמ ְשׁפִּ יעַ זַ יין
"אזְ לָ א גֵּ ֵרשׁ" ַאז דוּ
אוֹיף ִדירַ ,אז ַ
ועקגֵ יין אוּן ֶמען זָ אל
זָ אלְ ְסט ַאוֶ ְ
דוּשׁה,
אר ְט ַרייבְּ ן פוּן ִדי ְק ָ
ִדיר פַ ְ
ערפַ אר זָ אלְ ְסטוּ זִ י זֵ ייעֶ ר
אוּן ֶד ְ
ישׁט
יטן פוּן ִאים ,אוּן זִ יכֶ ער זִ י נִ ְ
ִה ְ
ערן צוּ ִאים.
צוּה ְ
ֶ
ימן ג(
תּוֹרה ַמטוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

מוֹה ָרא"שׁ
וְ יָ ִאיר בֶּ ן ְמנַ ֶשׁה ָהלַ ֲ .
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם
ְשׁלִ ָ
פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן צ"ז(:
יקוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף
פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט ַדאוֶ וענֶ ען ַד ְ
"מנַ ֶשׁה",
עֶ ר ָהאבְּ ן ִדי בְּ ִחינָ ה פוּן ְ
עסן"ַ ,אז
ארגֶ ְ
וָ ואס ָדאס ֵמיינְ ט "פַ ְ
עסן ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ר
ארגֶ ְ
עֶ ר זָ אל פַ ְ
עצט ,אוּן עֶ ר
עטוּהן בִּ יז יֶ ְ
ְ
ָהאט גֶ
עצט ָאן ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ָמאל צוּ
ֵהייבְּ ט יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן .נָ א זָ אגְ ט
ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ימן
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ִ
עסן"
ארגֶ ְ
כ"ו( :בַּ יי ִדי וֶ ועלְ ט ִאיז "פַ ְ
ַא פְּ ָראבְּ לֶ עםָ ,אבֶּ ער בַּ יי ִמיר ִאיז
רוֹיסע ַמעְ לָ ה ,וַ וייל ַא
עֶ ס גָ אר ַא גְ ֶ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
ארנִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואלְ ט גָ ְ
עסט
ארגֶ ְ
ָאנְ גֵ יין ִאין לֶ עבְּ ן ,אוֹיבּ עֶ ר פַ ְ

˜כו

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

פר˘˙ מסעי

ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
עסן,
ארגֶ ְ
פַ ְ
ַאלֶ עס
עסן ִדי גַ אנְ ֶצע "עָ בַ ר"ַ ,אלֶ עס
ארגֶ ְ
פַ ְ
וָ ואס עֶ ס ִאיז אוֹיף ִדיר ַא ִריבֶּ ער ,נָ אר
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן נֵ יי צוּ ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן.
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

ישׁט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ס ִאיז
נִ ְ
גֶ עוֶ וען.
ָדאס ִאיז אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
וְ יָ ִאיר ַאז דוּ וִ וילְ ְסט ַאז עֶ ס
זָ אל ִדיר ׁ ְש ֶטענְ ִדיג לַ ייכְ ְטן אוּן
ַשׁיינֶ ען ,בֶּ ן ְמנַ ֶשׁה זָ אלְ ְסטוּ ׁ ְש ֶטענְ ִדיג

ימן ד(
תּוֹרה ַמטוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ָדאס ִאיז אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
וְ יָ ִאיר ַאז דוּ וִ וילְ ְסט ַאז עֶ ס
זָ אל ִדיר ׁ ְש ֶטענְ ִדיג לַ ייכְ ְטן אוּן
ַשׁיינֶ ען ,בֶּ ן ְמנַ ֶשׁה זָ אלְ ְסטוּ ׁ ְש ֶטענְ ִדיג

ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק וַ יִ ְסעוּ
ִמ ִמּ ְדבַּ ר ִסינָ י ,וֶ וען ֶמען גֵ ייט
ַאוֶ ועק פוּן ִמ ְדבָּ ר ִסינַ יִ ,די פְּ לַ אץ וִ וי
תּוֹרה,
ֶמען ָהאט ְמ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען ִדי ָ
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז גְ לַ יי וֶ וען ֶמען
תּוֹרה ,וַ י ֲַחנוּ
ערנֶ ען ָ
ערט אוֹיף צוּ לֶ ְ
ֶה ְ
קוּמט ֶמען ָאן
ְ
בְּ ִקבְ רוֹת ַה ַתּ ֲאוָ ה,
צוּ ִדי ַתּ ֲאווֹת וָ ואס בַּ אגְ ָראבְּ ן ֶדעם
ער ֵהייט ,וַ וייל
עדיגֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ לֶ עבֶּ ִ
תּוֹרה ִהיט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ פוּן
נָ אר ִדי ָ
ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ימן ה(
תּוֹרה ַמ ְסעֵ י ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

˜כו

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ישׁט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ס ִאיז
נִ ְ
גֶ עוֶ וען.
ָדאס ִאיז אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
וְ יָ ִאיר ַאז דוּ וִ וילְ ְסט ַאז עֶ ס
זָ אל ִדיר ׁ ְש ֶטענְ ִדיג לַ ייכְ ְטן אוּן
ַשׁיינֶ ען ,בֶּ ן ְמנַ ֶשׁה זָ אלְ ְסטוּ ׁ ְש ֶטענְ ִדיג

פר˘˙ מסעי

ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
עסן,
ארגֶ ְ
פַ ְ
ַאלֶ עס
עסן ִדי גַ אנְ ֶצע "עָ בַ ר"ַ ,אלֶ עס
ארגֶ ְ
פַ ְ
וָ ואס עֶ ס ִאיז אוֹיף ִדיר ַא ִריבֶּ ער ,נָ אר
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן נֵ יי צוּ ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן.
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ימן ד(
תּוֹרה ַמטוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַמ ¿ס ≈ﬠי
וַ יִ ְסעוּ ִמ ִמּ ְדבַּ ר ִסינָ י וַ י ֲַחנוּ בְּ ִקבְ רוֹת
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
ַה ַתּ ֲאוָ ה.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א(ֶ :דער
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
יֵ ֶצר ָה ַרע וִ ויל ְמשׁוּגֶ ע ַמאכְ ן ֶדעם
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת,
ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר זָ אל ְ
אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה ֶקעגְ ן
ערנֶ ען
ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרעִ ,איז נָ אר צוּ לֶ ְ
תּוֹרה ,וָ ואס נָ אר ָדאס
ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ַה ְרגְ 'ט ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס בְּ ֶרענְ ט
ִאין ַא ֶמענְ ְטשׁ.
נָ א זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן י"ט(ֲ :אפִ ילוּ ַא
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס עֶ ר לִ יגְ ט ִאין ֲעבֵ ירוֹת,
טוּהן
ְ
עֶ ר ִאיז צוּגֶ עוואוֹינְ ט צוּ
ֲעבֵ ירוֹת ,אוֹיבּ וֶ ועט עֶ ר זִ יַ מאכְ ן ַא
ימ ֶטע ִשׁיעוּר ,חֹק וְ א יַ ֲעבֹר,
אשׁ ִט ְ
בַּ ְ

ימן ד(
תּוֹרה ַמטוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַמ ¿ס ≈ﬠי

עדן ָטאג ַאזוֹיפִ יל אוּן
ערנֶ ען יֶ ְ
צוּ לֶ ְ
תּוֹרה ַארוֹיס
ַאזוֹיפִ יל ,וֶ ועט ִאים ִדי ָ
עמען פוּן זַ יינֶ ע ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר
נֶ ֶ
וֶ ועט זִ יכֶ ער זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

נָ א זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן י"ט(ֲ :אפִ ילוּ ַא
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס עֶ ר לִ יגְ ט ִאין ֲעבֵ ירוֹת,
טוּהן
ְ
עֶ ר ִאיז צוּגֶ עוואוֹינְ ט צוּ
ֲעבֵ ירוֹת ,אוֹיבּ וֶ ועט עֶ ר זִ יַ מאכְ ן ַא
ימ ֶטע ִשׁיעוּר ,חֹק וְ א יַ ֲעבֹר,
אשׁ ִט ְ
בַּ ְ

ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
עסן,
ארגֶ ְ
פַ ְ
ַאלֶ עס
עסן ִדי גַ אנְ ֶצע "עָ בַ ר"ַ ,אלֶ עס
ארגֶ ְ
פַ ְ
וָ ואס עֶ ס ִאיז אוֹיף ִדיר ַא ִריבֶּ ער ,נָ אר
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן נֵ יי צוּ ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן.
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

ישׁט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ס ִאיז
נִ ְ
גֶ עוֶ וען.

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַמ ¿ס ≈ﬠי
וַ יִ ְסעוּ ִמ ִמּ ְדבַּ ר ִסינָ י וַ י ֲַחנוּ בְּ ִקבְ רוֹת
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
ַה ַתּ ֲאוָ ה.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א(ֶ :דער
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
יֵ ֶצר ָה ַרע וִ ויל ְמשׁוּגֶ ע ַמאכְ ן ֶדעם
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת,
ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר זָ אל ְ
אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה ֶקעגְ ן
ערנֶ ען
ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרעִ ,איז נָ אר צוּ לֶ ְ
תּוֹרה ,וָ ואס נָ אר ָדאס
ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ַה ְרגְ 'ט ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס בְּ ֶרענְ ט
ִאין ַא ֶמענְ ְטשׁ.

˜כו

פר˘˙ מסעי

וַ יִ ְסעוּ ִמ ִמּ ְדבַּ ר ִסינָ י וַ י ֲַחנוּ בְּ ִקבְ רוֹת
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
ַה ַתּ ֲאוָ ה.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א(ֶ :דער
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
יֵ ֶצר ָה ַרע וִ ויל ְמשׁוּגֶ ע ַמאכְ ן ֶדעם
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת,
ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר זָ אל ְ
אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה ֶקעגְ ן
ערנֶ ען
ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרעִ ,איז נָ אר צוּ לֶ ְ
תּוֹרה ,וָ ואס נָ אר ָדאס
ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ַה ְרגְ 'ט ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס בְּ ֶרענְ ט
ִאין ַא ֶמענְ ְטשׁ.

עדן ָטאג ַאזוֹיפִ יל אוּן
ערנֶ ען יֶ ְ
צוּ לֶ ְ
תּוֹרה ַארוֹיס
ַאזוֹיפִ יל ,וֶ ועט ִאים ִדי ָ
עמען פוּן זַ יינֶ ע ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר
נֶ ֶ
וֶ ועט זִ יכֶ ער זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק וַ יִ ְסעוּ
ִמ ִמּ ְדבַּ ר ִסינָ י ,וֶ וען ֶמען גֵ ייט
ַאוֶ ועק פוּן ִמ ְדבָּ ר ִסינַ יִ ,די פְּ לַ אץ וִ וי
תּוֹרה,
ֶמען ָהאט ְמ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען ִדי ָ
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז גְ לַ יי וֶ וען ֶמען
תּוֹרה ,וַ י ֲַחנוּ
ערנֶ ען ָ
ערט אוֹיף צוּ לֶ ְ
ֶה ְ
קוּמט ֶמען ָאן
ְ
בְּ ִקבְ רוֹת ַה ַתּ ֲאוָ ה,
צוּ ִדי ַתּ ֲאווֹת וָ ואס בַּ אגְ ָראבְּ ן ֶדעם
ער ֵהייט ,וַ וייל
עדיגֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ לֶ עבֶּ ִ
תּוֹרה ִהיט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ פוּן
נָ אר ִדי ָ
ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס.

נָ א זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן י"ט(ֲ :אפִ ילוּ ַא
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס עֶ ר לִ יגְ ט ִאין ֲעבֵ ירוֹת,
טוּהן
ְ
עֶ ר ִאיז צוּגֶ עוואוֹינְ ט צוּ
ֲעבֵ ירוֹת ,אוֹיבּ וֶ ועט עֶ ר זִ יַ מאכְ ן ַא
ימ ֶטע ִשׁיעוּר ,חֹק וְ א יַ ֲעבֹר,
אשׁ ִט ְ
בַּ ְ

ימן ה(
תּוֹרה ַמ ְסעֵ י ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

˜כו

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ישׁט ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ס ִאיז
נִ ְ
גֶ עוֶ וען.
ָדאס ִאיז אוּנְ ז ֶדער פָּ סוּק ְמ ַר ֵמז
וְ יָ ִאיר ַאז דוּ וִ וילְ ְסט ַאז עֶ ס
זָ אל ִדיר ׁ ְש ֶטענְ ִדיג לַ ייכְ ְטן אוּן
ַשׁיינֶ ען ,בֶּ ן ְמנַ ֶשׁה זָ אלְ ְסטוּ ׁ ְש ֶטענְ ִדיג

פר˘˙ מסעי

ׁ ְש ֶטענְ ִדיג
עסן,
ארגֶ ְ
פַ ְ
ַאלֶ עס
עסן ִדי גַ אנְ ֶצע "עָ בַ ר"ַ ,אלֶ עס
ארגֶ ְ
פַ ְ
וָ ואס עֶ ס ִאיז אוֹיף ִדיר ַא ִריבֶּ ער ,נָ אר
ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן נֵ יי צוּ ִדינֶ ען
ער ְשׁ ְטן.
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ימן ד(
תּוֹרה ַמטוֹת ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַמ ¿ס ≈ﬠי

עדן ָטאג ַאזוֹיפִ יל אוּן
ערנֶ ען יֶ ְ
צוּ לֶ ְ
תּוֹרה ַארוֹיס
ַאזוֹיפִ יל ,וֶ ועט ִאים ִדי ָ
עמען פוּן זַ יינֶ ע ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר
נֶ ֶ
וֶ ועט זִ יכֶ ער זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק וַ יִ ְסעוּ
ִמ ִמּ ְדבַּ ר ִסינָ י ,וֶ וען ֶמען גֵ ייט
ַאוֶ ועק פוּן ִמ ְדבָּ ר ִסינַ יִ ,די פְּ לַ אץ וִ וי
תּוֹרה,
ֶמען ָהאט ְמ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען ִדי ָ
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז גְ לַ יי וֶ וען ֶמען
תּוֹרה ,וַ י ֲַחנוּ
ערנֶ ען ָ
ערט אוֹיף צוּ לֶ ְ
ֶה ְ
קוּמט ֶמען ָאן
ְ
בְּ ִקבְ רוֹת ַה ַתּ ֲאוָ ה,
צוּ ִדי ַתּ ֲאווֹת וָ ואס בַּ אגְ ָראבְּ ן ֶדעם
ער ֵהייט ,וַ וייל
עדיגֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ לֶ עבֶּ ִ
תּוֹרה ִהיט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ פוּן
נָ אר ִדי ָ
ַאלֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ימן ה(
תּוֹרה ַמ ְסעֵ י ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

וַ יִ ְסעוּ ִמ ִמּ ְדבַּ ר ִסינָ י וַ י ֲַחנוּ בְּ ִקבְ רוֹת
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
ַה ַתּ ֲאוָ ה.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן א(ֶ :דער
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
יֵ ֶצר ָה ַרע וִ ויל ְמשׁוּגֶ ע ַמאכְ ן ֶדעם
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת,
ֶמענְ ְטשׁ ַאז עֶ ר זָ אל ְ
אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע עֵ ָצה ֶקעגְ ן
ערנֶ ען
ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרעִ ,איז נָ אר צוּ לֶ ְ
תּוֹרה ,וָ ואס נָ אר ָדאס
ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ַה ְרגְ 'ט ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס בְּ ֶרענְ ט
ִאין ַא ֶמענְ ְטשׁ.
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ֲ)א ֶשׁר בַּ ַ ּנ ַחל ְִבּ ִא ִידישׁ ֵחלֶ ק ה ִמכְ ַתּב תקסה(
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„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿„ ָב ƒרים
משׁה
ֶ
ֵאלֶּ ה ַה ְדבָ ִרים ֲא ֶשׁר ִדּבֶּ ר
ֶאל כָּ ל יִ ְ ׂש ָר ֵאל בְּ עֵ בֶ ר ַהיַּ ְר ֵדּן
בָּ ֲע ָרבָ ה מוֹל סוּף .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י,
ערעכְ נְ ט
אוֹיסגֶ ֶ
ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
ֶ
עצער וִ וי ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן
ַאלֶ ע פְּ לֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט ַא ֶקעגְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ַמאנְ ט
ָאבֶּ ער עֶ ר ָהאט עֶ ס נָ אר ֶד ְ
בְּ ֶר ֶמז ,וֶ ועגְ ן ִדי כָּ בוֹד פוּן ִדי ִא ְידן.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט
ֶ
אוֹיס ֶרעכֶ ענֶ ען ִדי ֲעבֵ ירוֹת פוּן
ְ
ער ַמאנְ ט ִדי
ִדי ִא ְידןָ ,האט עֶ ר ֶד ְ
עצער
עצער ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז ִדי פְּ לֶ ֶ
פְּ לֶ ֶ
עמאכְ ט ִדי ִא ְידן זָ אלְ ן
ָהאבְּ ן גֶ ַ
ישׁע
זִ ינְ ִדיגְ ןָ ,אבֶּ ער בֶּ ֱא ֶמת זֶ ענֶ ען ִא ִיד ֶ
טוּהן
ישׁט ְ
ִקינְ ֶדער וואוֹיל אוּן וִ וילְ ן נִ ְ
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ימן ג(
תּוֹרה ְדבָ ִרים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וּמ ָשׂ ַאכֶ ם
ֵאיכָ ה ֶא ָשּׂא לְ בַ ִדּי ָט ְר ֲחכֶ ם ַ
וְ ִריבְ כֶ ם .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ִדי
משׁה
יח גֶ עוֶ וען ֶ
ִא ְידן ָהאבְּ ן ַמ ְט ִר ַ
עדט אוֹיף ִאים
ער ְ
ַרבֵּ ינוּ ,אוּן גֶ ֶ
ְשׁלֶ עכְ ְטס.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
אִ ,ס ָימן רס"א( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ פַ אלְ ט
ַא ָראפּ ,עֶ ר ִאיז שׁוֹין גֶ עוֶ וען וואוֹיל

ישׁט
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז דוּ ֶקענְ ְסט נִ ְ
ויסן צוּ ִדי פְּ לַ אץ אוּן ִדי
וִ ְ
ִסיבּוֹת ַארוּם ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ָהאבְּ ן
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן
עמאכְ ט ְ
ִאים גֶ ַ
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ישׁט ַדן
ערפַ אר ֶקען ֶמען ֵקיינֶ עם נִ ְ
ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ יינְ ס
זַ יין ,נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וייסט ַאלֶ ע ִסיבּוֹת ַארוּם
וָ ואס עֶ ר וֵ ְ
עדע זַ א.
יֶ ֶ

יט"א ִאיז עֶ ס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ישׁט ַדן זַ יין
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן א(ֶ :מען ֶקען נִ ְ
ַקיין שׁוּם ִאיד ,וִ וי ִדי ִמ ְשׁנָ ה זָ אגְ ט
ָ)אבוֹת ב ,ד(ַ :אל ָתּ ִדין ֶאת ֲחבֵ ְר עַ ד
ישׁט ַדן
ֶשׁ ַתּגִּ יעַ לִ ְמקוֹמוֹ ,דוּ ֶקענְ ְסט נִ ְ
ישׁט
זַ יין ֵקיינֶ עם וִ וי לַ אנְ ג דוּ בִּ יזְ ט נִ ְ
אוֹיף יֶ ענֶ עם'ס פְּ לַ אץ ,אוּן וֶ וער ֶקען
וייטנְ ס פְּ לַ אץ?
ֶדען זַ יין אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער ,וָ ואס
נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדער ָהאט ַא פְּ לַ אץ בַּ יי ִאים ,אוּן
יֶ ֶ
עֶ ר ִאיז זִ יכֶ ער ְמ ַקיֵ ים ֶדעם ַהוֵ י ָדן ֶאת
כָּ ל ָא ָדם לְ כַּ ף זְ כוּת ָ)אבוֹת א ,ו(.

פר˘˙ „ברים

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿„ ָב ƒרים
משׁה
ֶ
ֵאלֶּ ה ַה ְדבָ ִרים ֲא ֶשׁר ִדּבֶּ ר
ֶאל כָּ ל יִ ְ ׂש ָר ֵאל בְּ עֵ בֶ ר ַהיַּ ְר ֵדּן
בָּ ֲע ָרבָ ה מוֹל סוּף .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י,
ערעכְ נְ ט
אוֹיסגֶ ֶ
ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
ֶ
עצער וִ וי ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן
ַאלֶ ע פְּ לֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט ַא ֶקעגְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ַמאנְ ט
ָאבֶּ ער עֶ ר ָהאט עֶ ס נָ אר ֶד ְ
בְּ ֶר ֶמז ,וֶ ועגְ ן ִדי כָּ בוֹד פוּן ִדי ִא ְידן.
יט"א ִאיז עֶ ס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ישׁט ַדן זַ יין
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן א(ֶ :מען ֶקען נִ ְ
ַקיין שׁוּם ִאיד ,וִ וי ִדי ִמ ְשׁנָ ה זָ אגְ ט
ָ)אבוֹת ב ,ד(ַ :אל ָתּ ִדין ֶאת ֲחבֵ ְר עַ ד
ישׁט ַדן
ֶשׁ ַתּגִּ יעַ לִ ְמקוֹמוֹ ,דוּ ֶקענְ ְסט נִ ְ
ישׁט
זַ יין ֵקיינֶ עם וִ וי לַ אנְ ג דוּ בִּ יזְ ט נִ ְ
אוֹיף יֶ ענֶ עם'ס פְּ לַ אץ ,אוּן וֶ וער ֶקען
וייטנְ ס פְּ לַ אץ?
ֶדען זַ יין אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער ,וָ ואס
נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדער ָהאט ַא פְּ לַ אץ בַּ יי ִאים ,אוּן
יֶ ֶ
עֶ ר ִאיז זִ יכֶ ער ְמ ַקיֵ ים ֶדעם ַהוֵ י ָדן ֶאת
כָּ ל ָא ָדם לְ כַּ ף זְ כוּת ָ)אבוֹת א ,ו(.
ישׁט
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז דוּ ֶקענְ ְסט נִ ְ
ויסן צוּ ִדי פְּ לַ אץ אוּן ִדי
וִ ְ
ִסיבּוֹת ַארוּם ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ָהאבְּ ן
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן
עמאכְ ט ְ
ִאים גֶ ַ
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משׁה
ֶ
ֵאלֶּ ה ַה ְדבָ ִרים ֲא ֶשׁר ִדּבֶּ ר
ֶאל כָּ ל יִ ְ ׂש ָר ֵאל בְּ עֵ בֶ ר ַהיַּ ְר ֵדּן
בָּ ֲע ָרבָ ה מוֹל סוּף .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י,
ערעכְ נְ ט
אוֹיסגֶ ֶ
ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
ֶ
עצער וִ וי ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן
ַאלֶ ע פְּ לֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט ַא ֶקעגְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ַמאנְ ט
ָאבֶּ ער עֶ ר ָהאט עֶ ס נָ אר ֶד ְ
בְּ ֶר ֶמז ,וֶ ועגְ ן ִדי כָּ בוֹד פוּן ִדי ִא ְידן.

ישׁט ַדן
ערפַ אר ֶקען ֶמען ֵקיינֶ עם נִ ְ
ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ יינְ ס
זַ יין ,נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וייסט ַאלֶ ע ִסיבּוֹת ַארוּם
וָ ואס עֶ ר וֵ ְ
עדע זַ א.
יֶ ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט
ֶ
אוֹיס ֶרעכֶ ענֶ ען ִדי ֲעבֵ ירוֹת פוּן
ְ
ער ַמאנְ ט ִדי
ִדי ִא ְידןָ ,האט עֶ ר ֶד ְ
עצער
עצער ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז ִדי פְּ לֶ ֶ
פְּ לֶ ֶ
עמאכְ ט ִדי ִא ְידן זָ אלְ ן
ָהאבְּ ן גֶ ַ
ישׁע
זִ ינְ ִדיגְ ןָ ,אבֶּ ער בֶּ ֱא ֶמת זֶ ענֶ ען ִא ִיד ֶ
טוּהן
ישׁט ְ
ִקינְ ֶדער וואוֹיל אוּן וִ וילְ ן נִ ְ
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס.

יט"א ִאיז עֶ ס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ישׁט ַדן זַ יין
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן א(ֶ :מען ֶקען נִ ְ
ַקיין שׁוּם ִאיד ,וִ וי ִדי ִמ ְשׁנָ ה זָ אגְ ט
ָ)אבוֹת ב ,ד(ַ :אל ָתּ ִדין ֶאת ֲחבֵ ְר עַ ד
ישׁט ַדן
ֶשׁ ַתּגִּ יעַ לִ ְמקוֹמוֹ ,דוּ ֶקענְ ְסט נִ ְ
ישׁט
זַ יין ֵקיינֶ עם וִ וי לַ אנְ ג דוּ בִּ יזְ ט נִ ְ
אוֹיף יֶ ענֶ עם'ס פְּ לַ אץ ,אוּן וֶ וער ֶקען
וייטנְ ס פְּ לַ אץ?
ֶדען זַ יין אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער ,וָ ואס
נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדער ָהאט ַא פְּ לַ אץ בַּ יי ִאים ,אוּן
יֶ ֶ
עֶ ר ִאיז זִ יכֶ ער ְמ ַקיֵ ים ֶדעם ַהוֵ י ָדן ֶאת
כָּ ל ָא ָדם לְ כַּ ף זְ כוּת ָ)אבוֹת א ,ו(.

ימן ג(
תּוֹרה ְדבָ ִרים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וּמ ָשׂ ַאכֶ ם
ֵאיכָ ה ֶא ָשּׂא לְ בַ ִדּי ָט ְר ֲחכֶ ם ַ
וְ ִריבְ כֶ ם .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ִדי
משׁה
יח גֶ עוֶ וען ֶ
ִא ְידן ָהאבְּ ן ַמ ְט ִר ַ
עדט אוֹיף ִאים
ער ְ
ַרבֵּ ינוּ ,אוּן גֶ ֶ
ְשׁלֶ עכְ ְטס.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
אִ ,ס ָימן רס"א( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ פַ אלְ ט
ַא ָראפּ ,עֶ ר ִאיז שׁוֹין גֶ עוֶ וען וואוֹיל

ישׁט
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז דוּ ֶקענְ ְסט נִ ְ
ויסן צוּ ִדי פְּ לַ אץ אוּן ִדי
וִ ְ
ִסיבּוֹת ַארוּם ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ָהאבְּ ן
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן
עמאכְ ט ְ
ִאים גֶ ַ

˜כט
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ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿„ ָב ƒרים

ישׁט ַדן
ערפַ אר ֶקען ֶמען ֵקיינֶ עם נִ ְ
ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ יינְ ס
זַ יין ,נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וייסט ַאלֶ ע ִסיבּוֹת ַארוּם
וָ ואס עֶ ר וֵ ְ
עדע זַ א.
יֶ ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט
ֶ
אוֹיס ֶרעכֶ ענֶ ען ִדי ֲעבֵ ירוֹת פוּן
ְ
ער ַמאנְ ט ִדי
ִדי ִא ְידןָ ,האט עֶ ר ֶד ְ
עצער
עצער ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז ִדי פְּ לֶ ֶ
פְּ לֶ ֶ
עמאכְ ט ִדי ִא ְידן זָ אלְ ן
ָהאבְּ ן גֶ ַ
ישׁע
זִ ינְ ִדיגְ ןָ ,אבֶּ ער בֶּ ֱא ֶמת זֶ ענֶ ען ִא ִיד ֶ
טוּהן
ישׁט ְ
ִקינְ ֶדער וואוֹיל אוּן וִ וילְ ן נִ ְ
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ימן ג(
תּוֹרה ְדבָ ִרים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וּמ ָשׂ ַאכֶ ם
ֵאיכָ ה ֶא ָשּׂא לְ בַ ִדּי ָט ְר ֲחכֶ ם ַ
וְ ִריבְ כֶ ם .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ִדי
משׁה
יח גֶ עוֶ וען ֶ
ִא ְידן ָהאבְּ ן ַמ ְט ִר ַ
עדט אוֹיף ִאים
ער ְ
ַרבֵּ ינוּ ,אוּן גֶ ֶ
ְשׁלֶ עכְ ְטס.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
אִ ,ס ָימן רס"א( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ פַ אלְ ט
ַא ָראפּ ,עֶ ר ִאיז שׁוֹין גֶ עוֶ וען וואוֹיל

משׁה
ֶ
ֵאלֶּ ה ַה ְדבָ ִרים ֲא ֶשׁר ִדּבֶּ ר
ֶאל כָּ ל יִ ְ ׂש ָר ֵאל בְּ עֵ בֶ ר ַהיַּ ְר ֵדּן
בָּ ֲע ָרבָ ה מוֹל סוּף .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י,
ערעכְ נְ ט
אוֹיסגֶ ֶ
ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט
ֶ
עצער וִ וי ִדי ִא ְידן ָהאבְּ ן
ַאלֶ ע פְּ לֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן,
גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט ַא ֶקעגְ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ער ַמאנְ ט
ָאבֶּ ער עֶ ר ָהאט עֶ ס נָ אר ֶד ְ
בְּ ֶר ֶמז ,וֶ ועגְ ן ִדי כָּ בוֹד פוּן ִדי ִא ְידן.
יט"א ִאיז עֶ ס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ישׁט ַדן זַ יין
ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן א(ֶ :מען ֶקען נִ ְ
ַקיין שׁוּם ִאיד ,וִ וי ִדי ִמ ְשׁנָ ה זָ אגְ ט
ָ)אבוֹת ב ,ד(ַ :אל ָתּ ִדין ֶאת ֲחבֵ ְר עַ ד
ישׁט ַדן
ֶשׁ ַתּגִּ יעַ לִ ְמקוֹמוֹ ,דוּ ֶקענְ ְסט נִ ְ
ישׁט
זַ יין ֵקיינֶ עם וִ וי לַ אנְ ג דוּ בִּ יזְ ט נִ ְ
אוֹיף יֶ ענֶ עם'ס פְּ לַ אץ ,אוּן וֶ וער ֶקען
וייטנְ ס פְּ לַ אץ?
ֶדען זַ יין אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער ,וָ ואס
נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדער ָהאט ַא פְּ לַ אץ בַּ יי ִאים ,אוּן
יֶ ֶ
עֶ ר ִאיז זִ יכֶ ער ְמ ַקיֵ ים ֶדעם ַהוֵ י ָדן ֶאת
כָּ ל ָא ָדם לְ כַּ ף זְ כוּת ָ)אבוֹת א ,ו(.
ישׁט
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז דוּ ֶקענְ ְסט נִ ְ
ויסן צוּ ִדי פְּ לַ אץ אוּן ִדי
וִ ְ
ִסיבּוֹת ַארוּם ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ָהאבְּ ן
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן
עמאכְ ט ְ
ִאים גֶ ַ

ישׁט ַדן
ערפַ אר ֶקען ֶמען ֵקיינֶ עם נִ ְ
ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ יינְ ס
זַ יין ,נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וייסט ַאלֶ ע ִסיבּוֹת ַארוּם
וָ ואס עֶ ר וֵ ְ
עדע זַ א.
יֶ ֶ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וֶ וען
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט
ֶ
אוֹיס ֶרעכֶ ענֶ ען ִדי ֲעבֵ ירוֹת פוּן
ְ
ער ַמאנְ ט ִדי
ִדי ִא ְידןָ ,האט עֶ ר ֶד ְ
עצער
עצער ,צוּ וַ וייזְ ן ַאז ִדי פְּ לֶ ֶ
פְּ לֶ ֶ
עמאכְ ט ִדי ִא ְידן זָ אלְ ן
ָהאבְּ ן גֶ ַ
ישׁע
זִ ינְ ִדיגְ ןָ ,אבֶּ ער בֶּ ֱא ֶמת זֶ ענֶ ען ִא ִיד ֶ
טוּהן
ישׁט ְ
ִקינְ ֶדער וואוֹיל אוּן וִ וילְ ן נִ ְ
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ימן ג(
תּוֹרה ְדבָ ִרים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וּמ ָשׂ ַאכֶ ם
ֵאיכָ ה ֶא ָשּׂא לְ בַ ִדּי ָט ְר ֲחכֶ ם ַ
וְ ִריבְ כֶ ם .זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַאז ִדי
משׁה
יח גֶ עוֶ וען ֶ
ִא ְידן ָהאבְּ ן ַמ ְט ִר ַ
עדט אוֹיף ִאים
ער ְ
ַרבֵּ ינוּ ,אוּן גֶ ֶ
ְשׁלֶ עכְ ְטס.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
אִ ,ס ָימן רס"א( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ פַ אלְ ט
ַא ָראפּ ,עֶ ר ִאיז שׁוֹין גֶ עוֶ וען וואוֹיל
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˜ל

ְשׁלֶ עכְ ְטס? עֶ נְ ֶקער גַ אנְ ֶצע ָהאפֶ ענוּנְ ג
ערן
אוֹיס ֶה ְ
ועטס ְ
ִאיז נָ אר וֶ וען עֶ ְטץ וֶ ְ
ֶדעם ַצ ִדיק אוּן ִאים פָ אלְ גְ ןָ ,אבֶּ ער
אוֹיבּ עֶ ְטץ ַמאכְ ְטס חוֹזֶ ק פוּן ַצ ִדיק,
וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאי עֶ נְ ק ֶהעלְ פְ ן?

גוּטע זַ אכְ ן,
טוּהן ֶ
אוּן פְּ רוּבִּ ְירט צוּ ְ
לוּצלוּנְ ג ֵהייבְּ ט ִאים ָאן צוּ גֵ יין
אוּן פְּ ְ
ארף עֶ ר
דוּרַ ;ד ְ
ְשׁוֶ וער ,עֶ ר פַ אלְ ט ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
עמאכְ טַ ,אז עֶ ר זָ אל
ָדאס ַאלֵ יין גֶ ַ
ְ
דוּרכְ פַ אלְ ן ,כְּ ֵדי ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
ארפְ ן בַּ אנַ ייעֶ ן אוּן
זִ י נָ אכְ ַא ָמאל ַד ְ
ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן פְ ִרישׁ צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ערפַ אר ָטאר
ער ְשׁ ְטן .אוּן ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן וֶ וען ֶמען
ישׁט וֶ ְ
ֶמען נִ ְ
פַ אלְ ט ַא ָראפּ ,נָ אר ֶמען זָ אל זִ י פוּן
עמען ִאין ִדי ֶהענְ ט ַא ַריין,
פְ ִרישׁ נֶ ֶ
עבּוֹירן
ְ
עצט גֶ
כְּ ִאילוּ ֶמען ִאיז יֶ ְ
עצט ָאן
וארן ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט יֶ ְ
גֶ עוָ ְ
ער ְשׁ ְטן צוּם
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ְר ְשׁ ְטן ָמאל.

ימן ו'(
תּוֹרה ְדבָ ִרים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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מוֹאב
ַא ָּתה עוֹבֵ ר ַהיוֹם ֶאת גְ בוּל ָ
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֶאת עָ רֲ .
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רע"ב( :אוֹיפְ 'ן
ֲ
פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים צה ,ז(ַ :היוֹם ִאם בְּ קוֹלוֹ
ִתּ ְשׁ ָמעוַּ ,א גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע עֵ ָצה פַ אר
יח ֵסיי
ַא ֶמענְ ְטשׁ עֶ ר זָ אל ַמ ְצלִ ַ
רוּחנִ יוּת אוּן ֵסיי בְּ גַ ְשׁ ִמיוּתַ ,אז
בְּ ָ
קוּקן אוֹיפְ 'ן ַהיינְ ִטיגְ ן
ֶמען זָ אל נָ אר ְ
טוּהן ַהיינְ ט ,צוּ
ָטאג :וָ ואס ֶקען ִאיְ 
ַמאכְ ן פַּ ְרנָ ָסהָ ,א ֶדער ַא ַריינְ צוּכַ אפְּ ן
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים! וַ וייל אוֹיבּ
ִמ ְצוֹת ַ
ֶמען ְט ַראכְ ט ִאיבֶּ ער וָ ואס עֶ ס ִאיז
וערט ֶמען צוּבְּ ָראכְ ן
גֶ עוֶ וען פְ ִריעֶ ר ,וֶ ְ
עצט
ִאי בִּ ין ָדא גֶ עוֶ וען בִּ יז יֶ ְ
דוּרכְ פַ אל ,אוּן ַאזוֹי
ֵאיין ְשׁ ִטיק ְ
יח גֶ עוֶ וען
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
וִ וי ִאיָ האבּ נִ ְ
וייטער אוֹי
עצט ,וֶ ועל ִאי וַ ֶ
בִּ יז יֶ ְ
יח זַ יין .אוּן ָדאס זֶ עלְ בֶּ ע
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
נִ ְ
וייטער,
וֶ וען ֶמען ְט ַראכְ ט אוֹיף וַ ֶ

ָאבֶּ ער כְּ ֵדי ָדאס צוּ ֶקענֶ ען
אוֹיספִ ְירן מוּז ֶמען גֵ יין צוּ
ְ
ַא ַצ ִדיק וָ ואס זָ אל ְשׁ ֶטענְ ִדיג ְמ ַחזֵ ק
זַ יין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ
וערט זֵ ייעֶ ר ְשׁנֶ על צוּבְּ ָראכְ ן,
ַאלֵ יין וֶ ְ
ערן ִחיזוּק פוּן
ֶמען מוּז ְשׁ ֶטענְ ִדיג ֶה ְ
ַא ַצ ִדיק ,נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען ָאנְ גֵ יין.
משׁה
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֶ ,
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ טֵ ,איכָ ה
וּמ ָשׂ ַאכֶ ם
ֶא ָשּׂא לְ בַ ִדּי ָט ְר ֲחכֶ ם ַ
וְ ִריבְ כֶ ם ,וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאי עֶ נְ ק
עד ְטס אוֹיף ִמיר
ֶהעלְ פְ ן ,אוֹיבּ עֶ ְטץ ֶר ְ
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גוּטע זַ אכְ ן,
טוּהן ֶ
אוּן פְּ רוּבִּ ְירט צוּ ְ
לוּצלוּנְ ג ֵהייבְּ ט ִאים ָאן צוּ גֵ יין
אוּן פְּ ְ
ארף עֶ ר
דוּרַ ;ד ְ
ְשׁוֶ וער ,עֶ ר פַ אלְ ט ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
עמאכְ טַ ,אז עֶ ר זָ אל
ָדאס ַאלֵ יין גֶ ַ
ְ
דוּרכְ פַ אלְ ן ,כְּ ֵדי ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
ארפְ ן בַּ אנַ ייעֶ ן אוּן
זִ י נָ אכְ ַא ָמאל ַד ְ
ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן פְ ִרישׁ צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ערפַ אר ָטאר
ער ְשׁ ְטן .אוּן ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן וֶ וען ֶמען
ישׁט וֶ ְ
ֶמען נִ ְ
פַ אלְ ט ַא ָראפּ ,נָ אר ֶמען זָ אל זִ י פוּן
עמען ִאין ִדי ֶהענְ ט ַא ַריין,
פְ ִרישׁ נֶ ֶ
עבּוֹירן
ְ
עצט גֶ
כְּ ִאילוּ ֶמען ִאיז יֶ ְ
עצט ָאן
וארן ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט יֶ ְ
גֶ עוָ ְ
ער ְשׁ ְטן צוּם
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ְר ְשׁ ְטן ָמאל.
ָאבֶּ ער כְּ ֵדי ָדאס צוּ ֶקענֶ ען
אוֹיספִ ְירן מוּז ֶמען גֵ יין צוּ
ְ
ַא ַצ ִדיק וָ ואס זָ אל ְשׁ ֶטענְ ִדיג ְמ ַחזֵ ק
זַ יין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ
וערט זֵ ייעֶ ר ְשׁנֶ על צוּבְּ ָראכְ ן,
ַאלֵ יין וֶ ְ
ערן ִחיזוּק פוּן
ֶמען מוּז ְשׁ ֶטענְ ִדיג ֶה ְ
ַא ַצ ִדיק ,נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען ָאנְ גֵ יין.
משׁה
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֶ ,
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ טֵ ,איכָ ה
וּמ ָשׂ ַאכֶ ם
ֶא ָשּׂא לְ בַ ִדּי ָט ְר ֲחכֶ ם ַ
וְ ִריבְ כֶ ם ,וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאי עֶ נְ ק
עד ְטס אוֹיף ִמיר
ֶהעלְ פְ ן ,אוֹיבּ עֶ ְטץ ֶר ְ
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ְשׁלֶ עכְ ְטס? עֶ נְ ֶקער גַ אנְ ֶצע ָהאפֶ ענוּנְ ג
ערן
אוֹיס ֶה ְ
ועטס ְ
ִאיז נָ אר וֶ וען עֶ ְטץ וֶ ְ
ֶדעם ַצ ִדיק אוּן ִאים פָ אלְ גְ ןָ ,אבֶּ ער
אוֹיבּ עֶ ְטץ ַמאכְ ְטס חוֹזֶ ק פוּן ַצ ִדיק,
וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאי עֶ נְ ק ֶהעלְ פְ ן?
ימן ו'(
תּוֹרה ְדבָ ִרים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

מוֹאב
ַא ָּתה עוֹבֵ ר ַהיוֹם ֶאת גְ בוּל ָ
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֶאת עָ רֲ .
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רע"ב( :אוֹיפְ 'ן
ֲ
פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים צה ,ז(ַ :היוֹם ִאם בְּ קוֹלוֹ
ִתּ ְשׁ ָמעוַּ ,א גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע עֵ ָצה פַ אר
יח ֵסיי
ַא ֶמענְ ְטשׁ עֶ ר זָ אל ַמ ְצלִ ַ
רוּחנִ יוּת אוּן ֵסיי בְּ גַ ְשׁ ִמיוּתַ ,אז
בְּ ָ
קוּקן אוֹיפְ 'ן ַהיינְ ִטיגְ ן
ֶמען זָ אל נָ אר ְ
טוּהן ַהיינְ ט ,צוּ
ָטאג :וָ ואס ֶקען ִאיְ 
ַמאכְ ן פַּ ְרנָ ָסהָ ,א ֶדער ַא ַריינְ צוּכַ אפְּ ן
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים! וַ וייל אוֹיבּ
ִמ ְצוֹת ַ
ֶמען ְט ַראכְ ט ִאיבֶּ ער וָ ואס עֶ ס ִאיז
וערט ֶמען צוּבְּ ָראכְ ן
גֶ עוֶ וען פְ ִריעֶ ר ,וֶ ְ
עצט
ִאי בִּ ין ָדא גֶ עוֶ וען בִּ יז יֶ ְ
דוּרכְ פַ אל ,אוּן ַאזוֹי
ֵאיין ְשׁ ִטיק ְ
יח גֶ עוֶ וען
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
וִ וי ִאיָ האבּ נִ ְ
וייטער אוֹי
עצט ,וֶ ועל ִאי וַ ֶ
בִּ יז יֶ ְ
יח זַ יין .אוּן ָדאס זֶ עלְ בֶּ ע
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
נִ ְ
וייטער,
וֶ וען ֶמען ְט ַראכְ ט אוֹיף וַ ֶ
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ְשׁלֶ עכְ ְטס? עֶ נְ ֶקער גַ אנְ ֶצע ָהאפֶ ענוּנְ ג
ערן
אוֹיס ֶה ְ
ועטס ְ
ִאיז נָ אר וֶ וען עֶ ְטץ וֶ ְ
ֶדעם ַצ ִדיק אוּן ִאים פָ אלְ גְ ןָ ,אבֶּ ער
אוֹיבּ עֶ ְטץ ַמאכְ ְטס חוֹזֶ ק פוּן ַצ ִדיק,
וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאי עֶ נְ ק ֶהעלְ פְ ן?

גוּטע זַ אכְ ן,
טוּהן ֶ
אוּן פְּ רוּבִּ ְירט צוּ ְ
לוּצלוּנְ ג ֵהייבְּ ט ִאים ָאן צוּ גֵ יין
אוּן פְּ ְ
ארף עֶ ר
דוּרַ ;ד ְ
ְשׁוֶ וער ,עֶ ר פַ אלְ ט ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
עמאכְ טַ ,אז עֶ ר זָ אל
ָדאס ַאלֵ יין גֶ ַ
ְ
דוּרכְ פַ אלְ ן ,כְּ ֵדי ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
ארפְ ן בַּ אנַ ייעֶ ן אוּן
זִ י נָ אכְ ַא ָמאל ַד ְ
ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן פְ ִרישׁ צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ערפַ אר ָטאר
ער ְשׁ ְטן .אוּן ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן וֶ וען ֶמען
ישׁט וֶ ְ
ֶמען נִ ְ
פַ אלְ ט ַא ָראפּ ,נָ אר ֶמען זָ אל זִ י פוּן
עמען ִאין ִדי ֶהענְ ט ַא ַריין,
פְ ִרישׁ נֶ ֶ
עבּוֹירן
ְ
עצט גֶ
כְּ ִאילוּ ֶמען ִאיז יֶ ְ
עצט ָאן
וארן ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט יֶ ְ
גֶ עוָ ְ
ער ְשׁ ְטן צוּם
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ְר ְשׁ ְטן ָמאל.

ימן ו'(
תּוֹרה ְדבָ ִרים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

מוֹאב
ַא ָּתה עוֹבֵ ר ַהיוֹם ֶאת גְ בוּל ָ
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֶאת עָ רֲ .
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רע"ב( :אוֹיפְ 'ן
ֲ
פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים צה ,ז(ַ :היוֹם ִאם בְּ קוֹלוֹ
ִתּ ְשׁ ָמעוַּ ,א גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע עֵ ָצה פַ אר
יח ֵסיי
ַא ֶמענְ ְטשׁ עֶ ר זָ אל ַמ ְצלִ ַ
רוּחנִ יוּת אוּן ֵסיי בְּ גַ ְשׁ ִמיוּתַ ,אז
בְּ ָ
קוּקן אוֹיפְ 'ן ַהיינְ ִטיגְ ן
ֶמען זָ אל נָ אר ְ
טוּהן ַהיינְ ט ,צוּ
ָטאג :וָ ואס ֶקען ִאיְ 
ַמאכְ ן פַּ ְרנָ ָסהָ ,א ֶדער ַא ַריינְ צוּכַ אפְּ ן
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים! וַ וייל אוֹיבּ
ִמ ְצוֹת ַ
ֶמען ְט ַראכְ ט ִאיבֶּ ער וָ ואס עֶ ס ִאיז
וערט ֶמען צוּבְּ ָראכְ ן
גֶ עוֶ וען פְ ִריעֶ ר ,וֶ ְ
עצט
ִאי בִּ ין ָדא גֶ עוֶ וען בִּ יז יֶ ְ
דוּרכְ פַ אל ,אוּן ַאזוֹי
ֵאיין ְשׁ ִטיק ְ
יח גֶ עוֶ וען
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
וִ וי ִאיָ האבּ נִ ְ
וייטער אוֹי
עצט ,וֶ ועל ִאי וַ ֶ
בִּ יז יֶ ְ
יח זַ יין .אוּן ָדאס זֶ עלְ בֶּ ע
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
נִ ְ
וייטער,
וֶ וען ֶמען ְט ַראכְ ט אוֹיף וַ ֶ

ָאבֶּ ער כְּ ֵדי ָדאס צוּ ֶקענֶ ען
אוֹיספִ ְירן מוּז ֶמען גֵ יין צוּ
ְ
ַא ַצ ִדיק וָ ואס זָ אל ְשׁ ֶטענְ ִדיג ְמ ַחזֵ ק
זַ יין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ
וערט זֵ ייעֶ ר ְשׁנֶ על צוּבְּ ָראכְ ן,
ַאלֵ יין וֶ ְ
ערן ִחיזוּק פוּן
ֶמען מוּז ְשׁ ֶטענְ ִדיג ֶה ְ
ַא ַצ ִדיק ,נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען ָאנְ גֵ יין.
משׁה
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֶ ,
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ טֵ ,איכָ ה
וּמ ָשׂ ַאכֶ ם
ֶא ָשּׂא לְ בַ ִדּי ָט ְר ֲחכֶ ם ַ
וְ ִריבְ כֶ ם ,וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאי עֶ נְ ק
עד ְטס אוֹיף ִמיר
ֶהעלְ פְ ן ,אוֹיבּ עֶ ְטץ ֶר ְ
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גוּטע זַ אכְ ן,
טוּהן ֶ
אוּן פְּ רוּבִּ ְירט צוּ ְ
לוּצלוּנְ ג ֵהייבְּ ט ִאים ָאן צוּ גֵ יין
אוּן פְּ ְ
ארף עֶ ר
דוּרַ ;ד ְ
ְשׁוֶ וער ,עֶ ר פַ אלְ ט ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
עמאכְ טַ ,אז עֶ ר זָ אל
ָדאס ַאלֵ יין גֶ ַ
ְ
דוּרכְ פַ אלְ ן ,כְּ ֵדי ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
ארפְ ן בַּ אנַ ייעֶ ן אוּן
זִ י נָ אכְ ַא ָמאל ַד ְ
ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן פְ ִרישׁ צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
ערפַ אר ָטאר
ער ְשׁ ְטן .אוּן ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
וערן צוּבְּ ָראכְ ן וֶ וען ֶמען
ישׁט וֶ ְ
ֶמען נִ ְ
פַ אלְ ט ַא ָראפּ ,נָ אר ֶמען זָ אל זִ י פוּן
עמען ִאין ִדי ֶהענְ ט ַא ַריין,
פְ ִרישׁ נֶ ֶ
עבּוֹירן
ְ
עצט גֶ
כְּ ִאילוּ ֶמען ִאיז יֶ ְ
עצט ָאן
וארן ,אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט יֶ ְ
גֶ עוָ ְ
ער ְשׁ ְטן צוּם
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ְר ְשׁ ְטן ָמאל.
ָאבֶּ ער כְּ ֵדי ָדאס צוּ ֶקענֶ ען
אוֹיספִ ְירן מוּז ֶמען גֵ יין צוּ
ְ
ַא ַצ ִדיק וָ ואס זָ אל ְשׁ ֶטענְ ִדיג ְמ ַחזֵ ק
זַ יין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ
וערט זֵ ייעֶ ר ְשׁנֶ על צוּבְּ ָראכְ ן,
ַאלֵ יין וֶ ְ
ערן ִחיזוּק פוּן
ֶמען מוּז ְשׁ ֶטענְ ִדיג ֶה ְ
ַא ַצ ִדיק ,נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען ָאנְ גֵ יין.
משׁה
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקֶ ,
ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ טֵ ,איכָ ה
וּמ ָשׂ ַאכֶ ם
ֶא ָשּׂא לְ בַ ִדּי ָט ְר ֲחכֶ ם ַ
וְ ִריבְ כֶ ם ,וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאי עֶ נְ ק
עד ְטס אוֹיף ִמיר
ֶהעלְ פְ ן ,אוֹיבּ עֶ ְטץ ֶר ְ
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ְשׁלֶ עכְ ְטס? עֶ נְ ֶקער גַ אנְ ֶצע ָהאפֶ ענוּנְ ג
ערן
אוֹיס ֶה ְ
ועטס ְ
ִאיז נָ אר וֶ וען עֶ ְטץ וֶ ְ
ֶדעם ַצ ִדיק אוּן ִאים פָ אלְ גְ ןָ ,אבֶּ ער
אוֹיבּ עֶ ְטץ ַמאכְ ְטס חוֹזֶ ק פוּן ַצ ִדיק,
וִ וי ַאזוֹי ֶקען ִאי עֶ נְ ק ֶהעלְ פְ ן?
ימן ו'(
תּוֹרה ְדבָ ִרים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

מוֹאב
ַא ָּתה עוֹבֵ ר ַהיוֹם ֶאת גְ בוּל ָ
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֶאת עָ רֲ .
ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי
קּוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רע"ב( :אוֹיפְ 'ן
ֲ
פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים צה ,ז(ַ :היוֹם ִאם בְּ קוֹלוֹ
ִתּ ְשׁ ָמעוַּ ,א גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע עֵ ָצה פַ אר
יח ֵסיי
ַא ֶמענְ ְטשׁ עֶ ר זָ אל ַמ ְצלִ ַ
רוּחנִ יוּת אוּן ֵסיי בְּ גַ ְשׁ ִמיוּתַ ,אז
בְּ ָ
קוּקן אוֹיפְ 'ן ַהיינְ ִטיגְ ן
ֶמען זָ אל נָ אר ְ
טוּהן ַהיינְ ט ,צוּ
ָטאג :וָ ואס ֶקען ִאיְ 
ַמאכְ ן פַּ ְרנָ ָסהָ ,א ֶדער ַא ַריינְ צוּכַ אפְּ ן
וּמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים! וַ וייל אוֹיבּ
ִמ ְצוֹת ַ
ֶמען ְט ַראכְ ט ִאיבֶּ ער וָ ואס עֶ ס ִאיז
וערט ֶמען צוּבְּ ָראכְ ן
גֶ עוֶ וען פְ ִריעֶ ר ,וֶ ְ
עצט
ִאי בִּ ין ָדא גֶ עוֶ וען בִּ יז יֶ ְ
דוּרכְ פַ אל ,אוּן ַאזוֹי
ֵאיין ְשׁ ִטיק ְ
יח גֶ עוֶ וען
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
וִ וי ִאיָ האבּ נִ ְ
וייטער אוֹי
עצט ,וֶ ועל ִאי וַ ֶ
בִּ יז יֶ ְ
יח זַ יין .אוּן ָדאס זֶ עלְ בֶּ ע
ישׁט ַמ ְצלִ ַ
נִ ְ
וייטער,
וֶ וען ֶמען ְט ַראכְ ט אוֹיף וַ ֶ
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ַא ִריבֶּ ער ְשׁפְּ ִרינְ גֶ ען ִדי גְ בוּל פוּן
מוֹאב וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען ִדי ַאלֶ ע
ָ
ְקלִ יפּוֹת אוּן ְשׁלֶ עכְ ְטס וָ ואס
עמען ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ
וִ וילְ ן ַאוֶ ועק נֶ ֶ
ער ְשׁ ְטןִ ,איז ִדי עֵ ָצה
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
"היוֹםַ ,היינְ ט" ,צוּ ְט ַראכְ ְטן נָ אר
ַ
עמאלְ ְטס
פוּנֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאגֶ ,ד ָ
יח זַ יין.
ועסטוּ זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
וֶ ְ

וייסט אוֹיבּ ִאי וֶ ועל ֶקענֶ ען
וֶ וער וֵ ְ
וערט
יח זַ יין? וֶ ְ
ָאנְ ַהאלְ ְטן אוּן ַמ ְצלִ ַ
ֶמען זֵ ייעֶ ר צוּבְּ ָראכְ ןָ .אבֶּ ער וֶ וען
ֶמען ְט ַראכְ ט נָ אר פוּנֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן
עצ ִטיגֶ ע ִמינוּט,
ָטאג ,אוֹיף ִדי יֶ ְ
ֶד ָ
יח.
עמאלְ ְטס ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,א ָּתה
"היוֹם" ֶאת גְ בוּל
ַ
עוֹבֵ ר
מוֹאב ֶאת עָ ר ,אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט
ָ

ימן ז(
תּוֹרה ְדבָ ִרים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וָ ∆‡ ¿˙ ַח ַ ּנן
וָ ֶא ְת ַחנַּ ן ֶאל ה' בָּ עֵ ת ַההוִ א
לֵ אמֹרֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף פְּ רוּבִּ ְירן
אטשׁ ַא ִאיד ַד ְ
צ"ט( :כָ ְ
צוּ ַדאוֶ וענֶ ען ִמיט ַא ְדבֵ יקוּת,
ישׁטַ ,אז וֶ וען
ֵמיינְ ט עֶ ס ָאבֶּ ער נִ ְ
ישׁט ַדאוֶ וענֶ ען ִמיט
עֶ ר ֶקען נִ ְ
ישׁט ַדאוֶ וענֶ ען,
ְדבֵ יקוּת ,זָ אל עֶ ר נִ ְ
ארף ְשׁ ֶטענְ ִדיג
נָ אר ַא ִאיד ַד ְ
ַדאוֶ וענֶ ען ,וִ וי ַאזוֹי ִדי ַדאוֶ וענֶ ען
עהט נָ אר אוֹיס ,אוּן ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ
זֶ ְ
גוּטער
ישׁט ַאזַ א ֶ
עצט ִאיז עֶ ס נִ ְ
יֶ ְ
קוּמען
ַדאוֶ וענֶ ען ,וַ וייל וֶ וען עֶ ס וֶ ועט ֶ
גוּטן
ֵאיינְ ָמאל וָ ואס עֶ ר וֶ ועט ָהאבְּ ן ַא ְ
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וייסט אוֹיבּ ִאי וֶ ועל ֶקענֶ ען
וֶ וער וֵ ְ
וערט
יח זַ יין? וֶ ְ
ָאנְ ַהאלְ ְטן אוּן ַמ ְצלִ ַ
ֶמען זֵ ייעֶ ר צוּבְּ ָראכְ ןָ .אבֶּ ער וֶ וען
ֶמען ְט ַראכְ ט נָ אר פוּנֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן
עצ ִטיגֶ ע ִמינוּט,
ָטאג ,אוֹיף ִדי יֶ ְ
ֶד ָ
יח.
עמאלְ ְטס ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,א ָּתה
"היוֹם" ֶאת גְ בוּל
ַ
עוֹבֵ ר
מוֹאב ֶאת עָ ר ,אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט
ָ

אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז אוֹי בַּ יים
ערנֶ עןַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל
לֶ ְ
אר ֵקייט
ערנֶ ען בְּ עִ יוּן ִמיט ַא ְקלָ ְ
לֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין
ַאז עֶ ר זָ אל ַאלֶ עס ְקלָ אר פַ ְ
ערנְ ט ,אוּן וֶ וען עֶ ר ֶקען
וָ ואס עֶ ר לֶ ְ
עמאלְ ְט'ס
ישׁט בַּ אוַ וייזְ ן ֶד ָ
ָדאס נִ ְ
ישׁטָ ,אבֶּ ער ָדאס
ארנִ ְ
ערנְ ט עֶ ר גָ ְ
לֶ ְ
ישׁט ִריכְ ִטיג ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ
ִאיז נִ ְ
ערנֶ ען ,אוּן
ארף ְשׁ ֶטענְ ִדיג לֶ ְ
ַד ְ
ערפַ אר ָהאט אוּנְ ז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ֶד ְ
ֶרבִּ י גֶ עגֶ עבְּ ן ַא ֵס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן ע"ו(ֲ :אפִ ילוּ וֶ וען
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ַא ִריבֶּ ער ְשׁפְּ ִרינְ גֶ ען ִדי גְ בוּל פוּן
מוֹאב וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען ִדי ַאלֶ ע
ָ
ְקלִ יפּוֹת אוּן ְשׁלֶ עכְ ְטס וָ ואס
עמען ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ
וִ וילְ ן ַאוֶ ועק נֶ ֶ
ער ְשׁ ְטןִ ,איז ִדי עֵ ָצה
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
"היוֹםַ ,היינְ ט" ,צוּ ְט ַראכְ ְטן נָ אר
ַ
עמאלְ ְטס
פוּנֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאגֶ ,ד ָ
יח זַ יין.
ועסטוּ זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
וֶ ְ
ימן ז(
תּוֹרה ְדבָ ִרים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וָ ∆‡ ¿˙ ַח ַ ּנן
וָ ֶא ְת ַחנַּ ן ֶאל ה' בָּ עֵ ת ַההוִ א
לֵ אמֹרֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף פְּ רוּבִּ ְירן
אטשׁ ַא ִאיד ַד ְ
צ"ט( :כָ ְ
צוּ ַדאוֶ וענֶ ען ִמיט ַא ְדבֵ יקוּת,
ישׁטַ ,אז וֶ וען
ֵמיינְ ט עֶ ס ָאבֶּ ער נִ ְ
ישׁט ַדאוֶ וענֶ ען ִמיט
עֶ ר ֶקען נִ ְ
ישׁט ַדאוֶ וענֶ ען,
ְדבֵ יקוּת ,זָ אל עֶ ר נִ ְ
ארף ְשׁ ֶטענְ ִדיג
נָ אר ַא ִאיד ַד ְ
ַדאוֶ וענֶ ען ,וִ וי ַאזוֹי ִדי ַדאוֶ וענֶ ען
עהט נָ אר אוֹיס ,אוּן ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ
זֶ ְ
גוּטער
ישׁט ַאזַ א ֶ
עצט ִאיז עֶ ס נִ ְ
יֶ ְ
קוּמען
ַדאוֶ וענֶ ען ,וַ וייל וֶ וען עֶ ס וֶ ועט ֶ
גוּטן
ֵאיינְ ָמאל וָ ואס עֶ ר וֶ ועט ָהאבְּ ן ַא ְ

ַא ִריבֶּ ער ְשׁפְּ ִרינְ גֶ ען ִדי גְ בוּל פוּן
מוֹאב וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען ִדי ַאלֶ ע
ָ
ְקלִ יפּוֹת אוּן ְשׁלֶ עכְ ְטס וָ ואס
עמען ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ
וִ וילְ ן ַאוֶ ועק נֶ ֶ
ער ְשׁ ְטןִ ,איז ִדי עֵ ָצה
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
"היוֹםַ ,היינְ ט" ,צוּ ְט ַראכְ ְטן נָ אר
ַ
עמאלְ ְטס
פוּנֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאגֶ ,ד ָ
יח זַ יין.
ועסטוּ זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
וֶ ְ

וייסט אוֹיבּ ִאי וֶ ועל ֶקענֶ ען
וֶ וער וֵ ְ
וערט
יח זַ יין? וֶ ְ
ָאנְ ַהאלְ ְטן אוּן ַמ ְצלִ ַ
ֶמען זֵ ייעֶ ר צוּבְּ ָראכְ ןָ .אבֶּ ער וֶ וען
ֶמען ְט ַראכְ ט נָ אר פוּנֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן
עצ ִטיגֶ ע ִמינוּט,
ָטאג ,אוֹיף ִדי יֶ ְ
ֶד ָ
יח.
עמאלְ ְטס ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,א ָּתה
"היוֹם" ֶאת גְ בוּל
ַ
עוֹבֵ ר
מוֹאב ֶאת עָ ר ,אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט
ָ

ימן ז(
תּוֹרה ְדבָ ִרים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וָ ∆‡ ¿˙ ַח ַ ּנן

עמאלְ ְטס
ַדאוֶ וענֶ ען ,וֶ ועט עֶ ר ֶד ָ
ַאלֶ עס ַמעְ לָ ה זַ יין.
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עמאלְ ְטס
ַדאוֶ וענֶ ען ,וֶ ועט עֶ ר ֶד ָ
ַאלֶ עס ַמעְ לָ ה זַ יין.
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז אוֹי בַּ יים
ערנֶ עןַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל
לֶ ְ
אר ֵקייט
ערנֶ ען בְּ עִ יוּן ִמיט ַא ְקלָ ְ
לֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין
ַאז עֶ ר זָ אל ַאלֶ עס ְקלָ אר פַ ְ
ערנְ ט ,אוּן וֶ וען עֶ ר ֶקען
וָ ואס עֶ ר לֶ ְ
עמאלְ ְט'ס
ישׁט בַּ אוַ וייזְ ן ֶד ָ
ָדאס נִ ְ
ישׁטָ ,אבֶּ ער ָדאס
ארנִ ְ
ערנְ ט עֶ ר גָ ְ
לֶ ְ
ישׁט ִריכְ ִטיג ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ
ִאיז נִ ְ
ערנֶ ען ,אוּן
ארף ְשׁ ֶטענְ ִדיג לֶ ְ
ַד ְ
ערפַ אר ָהאט אוּנְ ז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ֶד ְ
ֶרבִּ י גֶ עגֶ עבְּ ן ַא ֵס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן ע"ו(ֲ :אפִ ילוּ וֶ וען

וָ ֶא ְת ַחנַּ ן ֶאל ה' בָּ עֵ ת ַההוִ א
לֵ אמֹרֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף פְּ רוּבִּ ְירן
אטשׁ ַא ִאיד ַד ְ
צ"ט( :כָ ְ
צוּ ַדאוֶ וענֶ ען ִמיט ַא ְדבֵ יקוּת,
ישׁטַ ,אז וֶ וען
ֵמיינְ ט עֶ ס ָאבֶּ ער נִ ְ
ישׁט ַדאוֶ וענֶ ען ִמיט
עֶ ר ֶקען נִ ְ
ישׁט ַדאוֶ וענֶ ען,
ְדבֵ יקוּת ,זָ אל עֶ ר נִ ְ
ארף ְשׁ ֶטענְ ִדיג
נָ אר ַא ִאיד ַד ְ
ַדאוֶ וענֶ ען ,וִ וי ַאזוֹי ִדי ַדאוֶ וענֶ ען
עהט נָ אר אוֹיס ,אוּן ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ
זֶ ְ
גוּטער
ישׁט ַאזַ א ֶ
עצט ִאיז עֶ ס נִ ְ
יֶ ְ
קוּמען
ַדאוֶ וענֶ ען ,וַ וייל וֶ וען עֶ ס וֶ ועט ֶ
גוּטן
ֵאיינְ ָמאל וָ ואס עֶ ר וֶ ועט ָהאבְּ ן ַא ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

וייסט אוֹיבּ ִאי וֶ ועל ֶקענֶ ען
וֶ וער וֵ ְ
וערט
יח זַ יין? וֶ ְ
ָאנְ ַהאלְ ְטן אוּן ַמ ְצלִ ַ
ֶמען זֵ ייעֶ ר צוּבְּ ָראכְ ןָ .אבֶּ ער וֶ וען
ֶמען ְט ַראכְ ט נָ אר פוּנֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן
עצ ִטיגֶ ע ִמינוּט,
ָטאג ,אוֹיף ִדי יֶ ְ
ֶד ָ
יח.
עמאלְ ְטס ִאיז ֶמען זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,א ָּתה
"היוֹם" ֶאת גְ בוּל
ַ
עוֹבֵ ר
מוֹאב ֶאת עָ ר ,אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט
ָ

עמאלְ ְטס
ַדאוֶ וענֶ ען ,וֶ ועט עֶ ר ֶד ָ
ַאלֶ עס ַמעְ לָ ה זַ יין.
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז אוֹי בַּ יים
ערנֶ עןַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל
לֶ ְ
אר ֵקייט
ערנֶ ען בְּ עִ יוּן ִמיט ַא ְקלָ ְ
לֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין
ַאז עֶ ר זָ אל ַאלֶ עס ְקלָ אר פַ ְ
ערנְ ט ,אוּן וֶ וען עֶ ר ֶקען
וָ ואס עֶ ר לֶ ְ
עמאלְ ְט'ס
ישׁט בַּ אוַ וייזְ ן ֶד ָ
ָדאס נִ ְ
ישׁטָ ,אבֶּ ער ָדאס
ארנִ ְ
ערנְ ט עֶ ר גָ ְ
לֶ ְ
ישׁט ִריכְ ִטיג ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ
ִאיז נִ ְ
ערנֶ ען ,אוּן
ארף ְשׁ ֶטענְ ִדיג לֶ ְ
ַד ְ
ערפַ אר ָהאט אוּנְ ז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ֶד ְ
ֶרבִּ י גֶ עגֶ עבְּ ן ַא ֵס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן ע"ו(ֲ :אפִ ילוּ וֶ וען

˜ל‡

פר˘˙ „ברים

ַא ִריבֶּ ער ְשׁפְּ ִרינְ גֶ ען ִדי גְ בוּל פוּן
מוֹאב וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען ִדי ַאלֶ ע
ָ
ְקלִ יפּוֹת אוּן ְשׁלֶ עכְ ְטס וָ ואס
עמען ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ
וִ וילְ ן ַאוֶ ועק נֶ ֶ
ער ְשׁ ְטןִ ,איז ִדי עֵ ָצה
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
"היוֹםַ ,היינְ ט" ,צוּ ְט ַראכְ ְטן נָ אר
ַ
עמאלְ ְטס
פוּנֶ עם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאגֶ ,ד ָ
יח זַ יין.
ועסטוּ זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
וֶ ְ
ימן ז(
תּוֹרה ְדבָ ִרים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וָ ∆‡ ¿˙ ַח ַ ּנן
וָ ֶא ְת ַחנַּ ן ֶאל ה' בָּ עֵ ת ַההוִ א
לֵ אמֹרֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף פְּ רוּבִּ ְירן
אטשׁ ַא ִאיד ַד ְ
צ"ט( :כָ ְ
צוּ ַדאוֶ וענֶ ען ִמיט ַא ְדבֵ יקוּת,
ישׁטַ ,אז וֶ וען
ֵמיינְ ט עֶ ס ָאבֶּ ער נִ ְ
ישׁט ַדאוֶ וענֶ ען ִמיט
עֶ ר ֶקען נִ ְ
ישׁט ַדאוֶ וענֶ ען,
ְדבֵ יקוּת ,זָ אל עֶ ר נִ ְ
ארף ְשׁ ֶטענְ ִדיג
נָ אר ַא ִאיד ַד ְ
ַדאוֶ וענֶ ען ,וִ וי ַאזוֹי ִדי ַדאוֶ וענֶ ען
עהט נָ אר אוֹיס ,אוּן ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ
זֶ ְ
גוּטער
ישׁט ַאזַ א ֶ
עצט ִאיז עֶ ס נִ ְ
יֶ ְ
קוּמען
ַדאוֶ וענֶ ען ,וַ וייל וֶ וען עֶ ס וֶ ועט ֶ
גוּטן
ֵאיינְ ָמאל וָ ואס עֶ ר וֶ ועט ָהאבְּ ן ַא ְ

עמאלְ ְטס
ַדאוֶ וענֶ ען ,וֶ ועט עֶ ר ֶד ָ
ַאלֶ עס ַמעְ לָ ה זַ יין.
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז אוֹי בַּ יים
ערנֶ עןַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל
לֶ ְ
אר ֵקייט
ערנֶ ען בְּ עִ יוּן ִמיט ַא ְקלָ ְ
לֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין
ַאז עֶ ר זָ אל ַאלֶ עס ְקלָ אר פַ ְ
ערנְ ט ,אוּן וֶ וען עֶ ר ֶקען
וָ ואס עֶ ר לֶ ְ
עמאלְ ְט'ס
ישׁט בַּ אוַ וייזְ ן ֶד ָ
ָדאס נִ ְ
ישׁטָ ,אבֶּ ער ָדאס
ארנִ ְ
ערנְ ט עֶ ר גָ ְ
לֶ ְ
ישׁט ִריכְ ִטיג ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ
ִאיז נִ ְ
ערנֶ ען ,אוּן
ארף ְשׁ ֶטענְ ִדיג לֶ ְ
ַד ְ
ערפַ אר ָהאט אוּנְ ז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ֶד ְ
ֶרבִּ י גֶ עגֶ עבְּ ן ַא ֵס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד
ִ)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן ע"ו(ֲ :אפִ ילוּ וֶ וען

˜לב
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זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י פְּ ַשׁט
ִאין פָּ סוּק ,וָ ֶא ְת ַחנָ ן ֶאל ה',
עדן אוּן זִ י
דוּ זָ אלְ ְסט ְשׁ ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
ער ְשׁ ְטןֵ ,סיי וֶ וען
עטן בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
עשׁ ַמאק אוּן ַא
דוּ פִ ְיהלְ ְסט ַא גֶ ְ
ישׁט ,וַ וייל,
ְדבֵ יקוּת אוּן ֵסיי וֶ וען נִ ְ
בָּ עֵ ת ַההוּא לֵ אמֹר ,וֶ וען עֶ ס וֶ ועט
קוּמען ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט וֶ וען דוּ
ֶ
גוּטע
ֶ
ועסט ֵאיינְ ָמאל זָ אגְ ן ַא
וֶ ְ
ועסטוּ ִמיט ֶדעם ַמעְ לָ ה זַ יין
ְתּפִ לָ ה ,וֶ ְ
אסט ֵאייבִּ יג
ַאלֶ ע ְתּפִ ילוֹת וָ ואס דוּ ָה ְ
עדאוְ ונְ ט.
גֶ ַ

וער ֶטער פוּן
ֶמען זָ אגְ ט נָ אר ִדי וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ס
תּוֹרה אוּן ֶמען פַ ְ
ִדי ָ
ערנְ ט
ייסט עֶ ס אוֹי גֶ עלֶ ְ
ישׁטֵ ,ה ְ
נִ ְ
תּוֹרה ,אוּן עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב בַּ יים
ָ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יים ְמ ַקיֵ ים
זַ יין ִמ ְצוֹתֲ ,אפִ ילוּ אוֹיבּ דוּ
טוּהן ִדי ִמ ְצוָ ה
ְ
ישׁט
ֶקענְ ְסט נִ ְ
אצענְ ט ִריכְ ִטיג ,טוּה
ערט פְּ ָר ֶ
הוּנְ ֶד ְ
אטשׁ וִ וי ַאזוֹי דוּ ֶקענְ ְסט,
עֶ ס כָ ְ
אוּן דוּ זָ אלְ ְסט זַ יין זֵ ייעֶ ר פְ ֵריילִ י
ער ִמיט.
ֶד ְ

קוֹדשׁ וָ ֶא ְת ַחנָ ן תשס"ח(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ

˜לב
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זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י פְּ ַשׁט
ִאין פָּ סוּק ,וָ ֶא ְת ַחנָ ן ֶאל ה',
עדן אוּן זִ י
דוּ זָ אלְ ְסט ְשׁ ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
ער ְשׁ ְטןֵ ,סיי וֶ וען
עטן בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
עשׁ ַמאק אוּן ַא
דוּ פִ ְיהלְ ְסט ַא גֶ ְ
ישׁט ,וַ וייל,
ְדבֵ יקוּת אוּן ֵסיי וֶ וען נִ ְ
בָּ עֵ ת ַההוּא לֵ אמֹר ,וֶ וען עֶ ס וֶ ועט
קוּמען ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט וֶ וען דוּ
ֶ
גוּטע
ֶ
ועסט ֵאיינְ ָמאל זָ אגְ ן ַא
וֶ ְ
ועסטוּ ִמיט ֶדעם ַמעְ לָ ה זַ יין
ְתּפִ לָ ה ,וֶ ְ
אסט ֵאייבִּ יג
ַאלֶ ע ְתּפִ ילוֹת וָ ואס דוּ ָה ְ
עדאוְ ונְ ט.
גֶ ַ

וער ֶטער פוּן
ֶמען זָ אגְ ט נָ אר ִדי וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ס
תּוֹרה אוּן ֶמען פַ ְ
ִדי ָ
ערנְ ט
ייסט עֶ ס אוֹי גֶ עלֶ ְ
ישׁטֵ ,ה ְ
נִ ְ
תּוֹרה ,אוּן עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב בַּ יים
ָ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יים ְמ ַקיֵ ים
זַ יין ִמ ְצוֹתֲ ,אפִ ילוּ אוֹיבּ דוּ
טוּהן ִדי ִמ ְצוָ ה
ְ
ישׁט
ֶקענְ ְסט נִ ְ
אצענְ ט ִריכְ ִטיג ,טוּה
ערט פְּ ָר ֶ
הוּנְ ֶד ְ
אטשׁ וִ וי ַאזוֹי דוּ ֶקענְ ְסט,
עֶ ס כָ ְ
אוּן דוּ זָ אלְ ְסט זַ יין זֵ ייעֶ ר פְ ֵריילִ י
ער ִמיט.
ֶד ְ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ≈ﬠ ∆˜ב
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קוֹדשׁ וָ ֶא ְת ַחנָ ן תשס"ח(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ≈ﬠ ∆˜ב

וְ ָהיָ ה עֵ ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן ֶאת ַה ִמּ ְשׁפָּ ִטים
קי
ָה ֵאלֶּ ה וְ גוֹ' וְ ָשׁ ַמר ה' ֱא ֶ
ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ ט:
לְ  וְ גוֹ'ֶ .דער ֵאייבֶּ ְ
אוֹיבּ ִדי ִא ְידן וֶ ועלְ ן זַ יין וואוֹיל,
גוּטע זַ אכְ ן.
וֶ ועט עֶ ר זֵ יי גֶ עבְּ ן ַאלֶ ע ֶ

ארף ֶמען
גוּטע זַ אכְ ןַ .ד ְ
ִדיר גֶ עבְּ ן ִדי ֶ
אר ְשׁ ֵטיין ,וָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי גְ ִרינְ גֶ ע
פַ ְ
עטן ִמיט
צוּט ֶר ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
ִדי פִ יס?

וְ ָהיָ ה עֵ ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן ֶאת ַה ִמּ ְשׁפָּ ִטים
קי
ָה ֵאלֶּ ה וְ גוֹ' וְ ָשׁ ַמר ה' ֱא ֶ
ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ ט:
לְ  וְ גוֹ'ֶ .דער ֵאייבֶּ ְ
אוֹיבּ ִדי ִא ְידן וֶ ועלְ ן זַ יין וואוֹיל,
גוּטע זַ אכְ ן.
וֶ ועט עֶ ר זֵ יי גֶ עבְּ ן ַאלֶ ע ֶ

ארף ֶמען
גוּטע זַ אכְ ןַ .ד ְ
ִדיר גֶ עבְּ ן ִדי ֶ
אר ְשׁ ֵטיין ,וָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי גְ ִרינְ גֶ ע
פַ ְ
עטן ִמיט
צוּט ֶר ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
ִדי פִ יס?

ַר ִשׁ"י זָ אגְ טִ ,אם ַה ִמּ ְצוֹת ַקלּוֹת
בְּ עַ ֵקבָ יו
ָדּשׁ
ֶשׁ ָא ָדם
ועסט פָ אלְ גְ ן
ִתּ ְשׁ ְמעוּן ,אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי גְ ִרינְ גֶ ע
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עטן עֶ ס
צוּט ֶר ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
עמאלְ ְטס וֶ ועל ִאי
ִמיט ִדי פִ יסֶ ,ד ָ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
טּוּרים זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם
ֶדער בַּ עַ ל ַה ִ
פָּ סוּק ,וָ ואס ׁ ְש ֵטייט ְד ֵריי לְ שׁוֹנוֹת,
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ,וַ ֲע ִשׂ ֶיתםַ ,אז
ִתּ ְשׁ ְמעוּןְ ,
ָדאס ִאיז ֶקעגְ ן ִמ ְק ָראִ ,מ ְשׁנָ ה אוּן

ַר ִשׁ"י זָ אגְ טִ ,אם ַה ִמּ ְצוֹת ַקלּוֹת
בְּ עַ ֵקבָ יו
ָדּשׁ
ֶשׁ ָא ָדם
ועסט פָ אלְ גְ ן
ִתּ ְשׁ ְמעוּן ,אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי גְ ִרינְ גֶ ע
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עטן עֶ ס
צוּט ֶר ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
עמאלְ ְטס וֶ ועל ִאי
ִמיט ִדי פִ יסֶ ,ד ָ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
טּוּרים זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם
ֶדער בַּ עַ ל ַה ִ
פָּ סוּק ,וָ ואס ׁ ְש ֵטייט ְד ֵריי לְ שׁוֹנוֹת,
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ,וַ ֲע ִשׂ ֶיתםַ ,אז
ִתּ ְשׁ ְמעוּןְ ,
ָדאס ִאיז ֶקעגְ ן ִמ ְק ָראִ ,מ ְשׁנָ ה אוּן

˜לב
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וער ֶטער פוּן
ֶמען זָ אגְ ט נָ אר ִדי וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ס
תּוֹרה אוּן ֶמען פַ ְ
ִדי ָ
ערנְ ט
ייסט עֶ ס אוֹי גֶ עלֶ ְ
ישׁטֵ ,ה ְ
נִ ְ
תּוֹרה ,אוּן עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב בַּ יים
ָ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יים ְמ ַקיֵ ים
זַ יין ִמ ְצוֹתֲ ,אפִ ילוּ אוֹיבּ דוּ
טוּהן ִדי ִמ ְצוָ ה
ְ
ישׁט
ֶקענְ ְסט נִ ְ
אצענְ ט ִריכְ ִטיג ,טוּה
ערט פְּ ָר ֶ
הוּנְ ֶד ְ
אטשׁ וִ וי ַאזוֹי דוּ ֶקענְ ְסט,
עֶ ס כָ ְ
אוּן דוּ זָ אלְ ְסט זַ יין זֵ ייעֶ ר פְ ֵריילִ י
ער ִמיט.
ֶד ְ

פר˘˙ ו‡˙חנן

זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י פְּ ַשׁט
ִאין פָּ סוּק ,וָ ֶא ְת ַחנָ ן ֶאל ה',
עדן אוּן זִ י
דוּ זָ אלְ ְסט ְשׁ ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
ער ְשׁ ְטןֵ ,סיי וֶ וען
עטן בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
עשׁ ַמאק אוּן ַא
דוּ פִ ְיהלְ ְסט ַא גֶ ְ
ישׁט ,וַ וייל,
ְדבֵ יקוּת אוּן ֵסיי וֶ וען נִ ְ
בָּ עֵ ת ַההוּא לֵ אמֹר ,וֶ וען עֶ ס וֶ ועט
קוּמען ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט וֶ וען דוּ
ֶ
גוּטע
ֶ
ועסט ֵאיינְ ָמאל זָ אגְ ן ַא
וֶ ְ
ועסטוּ ִמיט ֶדעם ַמעְ לָ ה זַ יין
ְתּפִ לָ ה ,וֶ ְ
אסט ֵאייבִּ יג
ַאלֶ ע ְתּפִ ילוֹת וָ ואס דוּ ָה ְ
עדאוְ ונְ ט.
גֶ ַ
קוֹדשׁ וָ ֶא ְת ַחנָ ן תשס"ח(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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וער ֶטער פוּן
ֶמען זָ אגְ ט נָ אר ִדי וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ס
תּוֹרה אוּן ֶמען פַ ְ
ִדי ָ
ערנְ ט
ייסט עֶ ס אוֹי גֶ עלֶ ְ
ישׁטֵ ,ה ְ
נִ ְ
תּוֹרה ,אוּן עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב בַּ יים
ָ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יים ְמ ַקיֵ ים
זַ יין ִמ ְצוֹתֲ ,אפִ ילוּ אוֹיבּ דוּ
טוּהן ִדי ִמ ְצוָ ה
ְ
ישׁט
ֶקענְ ְסט נִ ְ
אצענְ ט ִריכְ ִטיג ,טוּה
ערט פְּ ָר ֶ
הוּנְ ֶד ְ
אטשׁ וִ וי ַאזוֹי דוּ ֶקענְ ְסט,
עֶ ס כָ ְ
אוּן דוּ זָ אלְ ְסט זַ יין זֵ ייעֶ ר פְ ֵריילִ י
ער ִמיט.
ֶד ְ

פר˘˙ ו‡˙חנן

זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י פְּ ַשׁט
ִאין פָּ סוּק ,וָ ֶא ְת ַחנָ ן ֶאל ה',
עדן אוּן זִ י
דוּ זָ אלְ ְסט ְשׁ ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
ער ְשׁ ְטןֵ ,סיי וֶ וען
עטן בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
עשׁ ַמאק אוּן ַא
דוּ פִ ְיהלְ ְסט ַא גֶ ְ
ישׁט ,וַ וייל,
ְדבֵ יקוּת אוּן ֵסיי וֶ וען נִ ְ
בָּ עֵ ת ַההוּא לֵ אמֹר ,וֶ וען עֶ ס וֶ ועט
קוּמען ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט וֶ וען דוּ
ֶ
גוּטע
ֶ
ועסט ֵאיינְ ָמאל זָ אגְ ן ַא
וֶ ְ
ועסטוּ ִמיט ֶדעם ַמעְ לָ ה זַ יין
ְתּפִ לָ ה ,וֶ ְ
אסט ֵאייבִּ יג
ַאלֶ ע ְתּפִ ילוֹת וָ ואס דוּ ָה ְ
עדאוְ ונְ ט.
גֶ ַ
קוֹדשׁ וָ ֶא ְת ַחנָ ן תשס"ח(
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
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וְ ָהיָ ה עֵ ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן ֶאת ַה ִמּ ְשׁפָּ ִטים
קי
ָה ֵאלֶּ ה וְ גוֹ' וְ ָשׁ ַמר ה' ֱא ֶ
ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ ט:
לְ  וְ גוֹ'ֶ .דער ֵאייבֶּ ְ
אוֹיבּ ִדי ִא ְידן וֶ ועלְ ן זַ יין וואוֹיל,
גוּטע זַ אכְ ן.
וֶ ועט עֶ ר זֵ יי גֶ עבְּ ן ַאלֶ ע ֶ

ארף ֶמען
גוּטע זַ אכְ ןַ .ד ְ
ִדיר גֶ עבְּ ן ִדי ֶ
אר ְשׁ ֵטיין ,וָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי גְ ִרינְ גֶ ע
פַ ְ
עטן ִמיט
צוּט ֶר ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
ִדי פִ יס?

וְ ָהיָ ה עֵ ֶקב ִתּ ְשׁ ְמעוּן ֶאת ַה ִמּ ְשׁפָּ ִטים
קי
ָה ֵאלֶּ ה וְ גוֹ' וְ ָשׁ ַמר ה' ֱא ֶ
ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ ט:
לְ  וְ גוֹ'ֶ .דער ֵאייבֶּ ְ
אוֹיבּ ִדי ִא ְידן וֶ ועלְ ן זַ יין וואוֹיל,
גוּטע זַ אכְ ן.
וֶ ועט עֶ ר זֵ יי גֶ עבְּ ן ַאלֶ ע ֶ

ארף ֶמען
גוּטע זַ אכְ ןַ .ד ְ
ִדיר גֶ עבְּ ן ִדי ֶ
אר ְשׁ ֵטיין ,וָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי גְ ִרינְ גֶ ע
פַ ְ
עטן ִמיט
צוּט ֶר ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
ִדי פִ יס?

ַר ִשׁ"י זָ אגְ טִ ,אם ַה ִמּ ְצוֹת ַקלּוֹת
בְּ עַ ֵקבָ יו
ָדּשׁ
ֶשׁ ָא ָדם
ועסט פָ אלְ גְ ן
ִתּ ְשׁ ְמעוּן ,אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי גְ ִרינְ גֶ ע
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עטן עֶ ס
צוּט ֶר ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
עמאלְ ְטס וֶ ועל ִאי
ִמיט ִדי פִ יסֶ ,ד ָ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
טּוּרים זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם
ֶדער בַּ עַ ל ַה ִ
פָּ סוּק ,וָ ואס ׁ ְש ֵטייט ְד ֵריי לְ שׁוֹנוֹת,
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ,וַ ֲע ִשׂ ֶיתםַ ,אז
ִתּ ְשׁ ְמעוּןְ ,
ָדאס ִאיז ֶקעגְ ן ִמ ְק ָראִ ,מ ְשׁנָ ה אוּן

ַר ִשׁ"י זָ אגְ טִ ,אם ַה ִמּ ְצוֹת ַקלּוֹת
בְּ עַ ֵקבָ יו
ָדּשׁ
ֶשׁ ָא ָדם
ועסט פָ אלְ גְ ן
ִתּ ְשׁ ְמעוּן ,אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי גְ ִרינְ גֶ ע
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עטן עֶ ס
צוּט ֶר ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
עמאלְ ְטס וֶ ועל ִאי
ִמיט ִדי פִ יסֶ ,ד ָ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
טּוּרים זָ אגְ ט אוֹיף ֶדעם
ֶדער בַּ עַ ל ַה ִ
פָּ סוּק ,וָ ואס ׁ ְש ֵטייט ְד ֵריי לְ שׁוֹנוֹת,
וּשׁ ַמ ְר ֶתּם ,וַ ֲע ִשׂ ֶיתםַ ,אז
ִתּ ְשׁ ְמעוּןְ ,
ָדאס ִאיז ֶקעגְ ן ִמ ְק ָראִ ,מ ְשׁנָ ה אוּן
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˜ל‚

ערנְ ט
פָ אלְ גְ ט ֶדעם ֶרבִּ י'ן אוּן ֶמען לֶ ְ
ֲאפִ ילוּ נָ אר ַאבִּ ְיסל אוֹיף ַא ָמאל ,אוּן
ישׁט,
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען פַ ְ
קוּמט ֶמען ָאן זֵ ייעֶ ר
ְ
עמאלְ ְטס
ֶד ָ
ַא ַסא.

מּוּדים ,וָ ואס
גְ ָמ ָראִ ,די ְד ֵריי הוֹיפְּ ט לִ ִ
ערנֶ ען.
ארף לֶ ְ
ַא ִאיד ַד ְ
אוּן בֶּ ֱא ֶמת לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז גֶ עגֶ עבְּ ן ִדי
ימן
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
"ס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד" ִ
ֵ
תּוֹרה
ערנֶ ען ִדי ָ
ע"ו(ַ :אז ֶמען ֶקען לֶ ְ
אוֹיף ַא גְ ִרינְ גֶ ע וֶ ועגֶ ,מען ַמאכְ ט זִ י
עדע ֵספֶ ר ,אוּן ֶמען
ַא ִשׁיעוּר ִאין יֶ ֶ
ערנְ ט עֶ ס ִאין ַא ֵס ֶדר ,אוּן אוֹיבּ ֶמען
לֶ ְ
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ס ִאיז זִ יכֶ ער גוּט ,אוּן
פַ ְ
ישׁט ,זָ אגְ ט
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
אוֹיבּ ֶמען פַ ְ
וער ֶטערֲ ,אפִ ילוּ ָאן
ֶמען בְּ לוֹיז ִדי וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ,אוּן וֶ וען ֶמען זָ אגְ ט
פַ ְ
תּוֹרה ,וֶ ועט ֶמען עֶ ס צוּם סוֹף
ַא ַסאָ 
אר ְשׁ ֵטיין.
פַ ְ

ָדאס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יִ ,אם ַה ִמּ ְצוֹת ַקלּוֹת
ֶשׁ ָא ָדם ָדּשׁ בְּ עַ ֵקבָ יו ִתּ ְשׁ ְמעוּן,
ועסט פָ אלְ גְ ן ֶדעם
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי גְ ִרינְ גֶ ע ִמ ְצוֹת
ֵאייבֶּ ְ
עטן עֶ ס ִמיט ִדי
וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְט ֶר ְ
"ס ֶדר
פִ יסָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ֵ
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד" עֶ ס ִאיז ַא גְ ִרינְ גֶ ע
ערנֶ ען,
אקע וֶ ועג צוּ ֶקענֶ ען לֶ ְ
עשׁ ַמ ֶ
גֶ ְ
תּוֹרהָ ,אבֶּ ער
אוּן עֶ נְ ִדיגְ ן ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
עטן עֶ ס ִמיט ִדי פִ יס,
ֶמענְ ְט ְשׁן ְט ֶר ְ
ֶמען ַמאכְ ט עֶ ס ַאוֶ ועקָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ
ֶמען וֶ ועט עֶ ס יָ א ַאיינְ ַהאלְ ְטן ,אוּן
קוּמען צוּ
דוּרֶ דעם וֶ ועט ֶמען ָאנְ ֶ
ְ
עמאלְ ְטס
תּוֹרהֶ ,ד ָ
ערנֶ ען ַא ַסאָ 
לֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ עבְּ ן ַאלֶ ע
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן.
ֶ

קוּמט אוֹיס ַאז עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר
ְ
תּוֹרה ,צוּ
ערנֶ ען ָ
גְ ִרינְ ג צוּ לֶ ְ
חוּמשׁ,
עדן ָטאג ַאבִּ ְיסל ָ
ערנֶ ען יֶ ְ
לֶ ְ
ַאבִּ ְיסל ִמ ְשׁנַ יוֹתַ ,אבִּ ְיסל גְ ָמ ָרא,
ָאבֶּ ער ֶמענְ ְט ְשׁן ַמאכְ ן ָדאס ַאוֶ ועק
ערנְ ט,
ישׁט גֶ עלֶ ְ
ייסט נִ ְ
ָדאס ֵה ְ
ערנְ ט
ייסט נָ אר וֶ וען ֶמען לֶ ְ
ערנֶ ען ֵה ְ
לֶ ְ
עס ְטן
יטן גְ ֶר ְ
ַא ַסא אוֹיף ַא ָמאלִ ,מ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ְקלָ אר ִדי זַ א,
עִ יוּן ,צוּ פַ ְ
קוּמט אוֹיס ַאז זֵ ייעֶ ר
עמאלְ ְטס ְ
אוּן ֶד ָ
ערנְ ט ֶמען בִּ כְ לַ ל
ייטן לֶ ְ
ַא ַסאַ צ ְ
ישׁט ֵאייבִּ יג
ישׁט ,וַ וייל ֶמען ֶקען נִ ְ
נִ ְ
ערנֶ ען בְּ עִ יוּןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען
לֶ ְ
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מּוּדים ,וָ ואס
גְ ָמ ָראִ ,די ְד ֵריי הוֹיפְּ ט לִ ִ
ערנֶ ען.
ארף לֶ ְ
ַא ִאיד ַד ְ
אוּן בֶּ ֱא ֶמת לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז גֶ עגֶ עבְּ ן ִדי
ימן
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
"ס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד" ִ
ֵ
תּוֹרה
ערנֶ ען ִדי ָ
ע"ו(ַ :אז ֶמען ֶקען לֶ ְ
אוֹיף ַא גְ ִרינְ גֶ ע וֶ ועגֶ ,מען ַמאכְ ט זִ י
עדע ֵספֶ ר ,אוּן ֶמען
ַא ִשׁיעוּר ִאין יֶ ֶ
ערנְ ט עֶ ס ִאין ַא ֵס ֶדר ,אוּן אוֹיבּ ֶמען
לֶ ְ
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ס ִאיז זִ יכֶ ער גוּט ,אוּן
פַ ְ
ישׁט ,זָ אגְ ט
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
אוֹיבּ ֶמען פַ ְ
וער ֶטערֲ ,אפִ ילוּ ָאן
ֶמען בְּ לוֹיז ִדי וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ,אוּן וֶ וען ֶמען זָ אגְ ט
פַ ְ
תּוֹרה ,וֶ ועט ֶמען עֶ ס צוּם סוֹף
ַא ַסאָ 
אר ְשׁ ֵטיין.
פַ ְ
קוּמט אוֹיס ַאז עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר
ְ
תּוֹרה ,צוּ
ערנֶ ען ָ
גְ ִרינְ ג צוּ לֶ ְ
חוּמשׁ,
עדן ָטאג ַאבִּ ְיסל ָ
ערנֶ ען יֶ ְ
לֶ ְ
ַאבִּ ְיסל ִמ ְשׁנַ יוֹתַ ,אבִּ ְיסל גְ ָמ ָרא,
ָאבֶּ ער ֶמענְ ְט ְשׁן ַמאכְ ן ָדאס ַאוֶ ועק
ערנְ ט,
ישׁט גֶ עלֶ ְ
ייסט נִ ְ
ָדאס ֵה ְ
ערנְ ט
ייסט נָ אר וֶ וען ֶמען לֶ ְ
ערנֶ ען ֵה ְ
לֶ ְ
עס ְטן
יטן גְ ֶר ְ
ַא ַסא אוֹיף ַא ָמאלִ ,מ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ְקלָ אר ִדי זַ א,
עִ יוּן ,צוּ פַ ְ
קוּמט אוֹיס ַאז זֵ ייעֶ ר
עמאלְ ְטס ְ
אוּן ֶד ָ
ערנְ ט ֶמען בִּ כְ לַ ל
ייטן לֶ ְ
ַא ַסאַ צ ְ
ישׁט ֵאייבִּ יג
ישׁט ,וַ וייל ֶמען ֶקען נִ ְ
נִ ְ
ערנֶ ען בְּ עִ יוּןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען
לֶ ְ

פר˘˙ ע˜ב

קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
פַּ ְר ַשׁת עֵ ֶקב תשס"ח לפ"ק(
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מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
נָ אַ א פְּ ַשׁט זָ אגְ ט
יט"א ,וָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי
ְשׁלִ ָ
עטן זֵ יי
צוּט ֶר ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
ִמיט ִדי פִ יס?

˜ל‚

פר˘˙ ע˜ב

ערנְ ט
פָ אלְ גְ ט ֶדעם ֶרבִּ י'ן אוּן ֶמען לֶ ְ
ֲאפִ ילוּ נָ אר ַאבִּ ְיסל אוֹיף ַא ָמאל ,אוּן
ישׁט,
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען פַ ְ
קוּמט ֶמען ָאן זֵ ייעֶ ר
ְ
עמאלְ ְטס
ֶד ָ
ַא ַסא.
ָדאס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יִ ,אם ַה ִמּ ְצוֹת ַקלּוֹת
ֶשׁ ָא ָדם ָדּשׁ בְּ עַ ֵקבָ יו ִתּ ְשׁ ְמעוּן,
ועסט פָ אלְ גְ ן ֶדעם
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי גְ ִרינְ גֶ ע ִמ ְצוֹת
ֵאייבֶּ ְ
עטן עֶ ס ִמיט ִדי
וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְט ֶר ְ
"ס ֶדר
פִ יסָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ֵ
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד" עֶ ס ִאיז ַא גְ ִרינְ גֶ ע
ערנֶ ען,
אקע וֶ ועג צוּ ֶקענֶ ען לֶ ְ
עשׁ ַמ ֶ
גֶ ְ
תּוֹרהָ ,אבֶּ ער
אוּן עֶ נְ ִדיגְ ן ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
עטן עֶ ס ִמיט ִדי פִ יס,
ֶמענְ ְט ְשׁן ְט ֶר ְ
ֶמען ַמאכְ ט עֶ ס ַאוֶ ועקָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ
ֶמען וֶ ועט עֶ ס יָ א ַאיינְ ַהאלְ ְטן ,אוּן
קוּמען צוּ
דוּרֶ דעם וֶ ועט ֶמען ָאנְ ֶ
ְ
עמאלְ ְטס
תּוֹרהֶ ,ד ָ
ערנֶ ען ַא ַסאָ 
לֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ עבְּ ן ַאלֶ ע
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן.
ֶ
קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
פַּ ְר ַשׁת עֵ ֶקב תשס"ח לפ"ק(
s76

מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
נָ אַ א פְּ ַשׁט זָ אגְ ט
יט"א ,וָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי
ְשׁלִ ָ
עטן זֵ יי
צוּט ֶר ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
ִמיט ִדי פִ יס?
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˜ל‚

ערנְ ט
פָ אלְ גְ ט ֶדעם ֶרבִּ י'ן אוּן ֶמען לֶ ְ
ֲאפִ ילוּ נָ אר ַאבִּ ְיסל אוֹיף ַא ָמאל ,אוּן
ישׁט,
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען פַ ְ
קוּמט ֶמען ָאן זֵ ייעֶ ר
ְ
עמאלְ ְטס
ֶד ָ
ַא ַסא.

מּוּדים ,וָ ואס
גְ ָמ ָראִ ,די ְד ֵריי הוֹיפְּ ט לִ ִ
ערנֶ ען.
ארף לֶ ְ
ַא ִאיד ַד ְ
אוּן בֶּ ֱא ֶמת לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז גֶ עגֶ עבְּ ן ִדי
ימן
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
"ס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד" ִ
ֵ
תּוֹרה
ערנֶ ען ִדי ָ
ע"ו(ַ :אז ֶמען ֶקען לֶ ְ
אוֹיף ַא גְ ִרינְ גֶ ע וֶ ועגֶ ,מען ַמאכְ ט זִ י
עדע ֵספֶ ר ,אוּן ֶמען
ַא ִשׁיעוּר ִאין יֶ ֶ
ערנְ ט עֶ ס ִאין ַא ֵס ֶדר ,אוּן אוֹיבּ ֶמען
לֶ ְ
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ס ִאיז זִ יכֶ ער גוּט ,אוּן
פַ ְ
ישׁט ,זָ אגְ ט
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
אוֹיבּ ֶמען פַ ְ
וער ֶטערֲ ,אפִ ילוּ ָאן
ֶמען בְּ לוֹיז ִדי וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ,אוּן וֶ וען ֶמען זָ אגְ ט
פַ ְ
תּוֹרה ,וֶ ועט ֶמען עֶ ס צוּם סוֹף
ַא ַסאָ 
אר ְשׁ ֵטיין.
פַ ְ

ָדאס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יִ ,אם ַה ִמּ ְצוֹת ַקלּוֹת
ֶשׁ ָא ָדם ָדּשׁ בְּ עַ ֵקבָ יו ִתּ ְשׁ ְמעוּן,
ועסט פָ אלְ גְ ן ֶדעם
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי גְ ִרינְ גֶ ע ִמ ְצוֹת
ֵאייבֶּ ְ
עטן עֶ ס ִמיט ִדי
וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְט ֶר ְ
"ס ֶדר
פִ יסָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ֵ
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד" עֶ ס ִאיז ַא גְ ִרינְ גֶ ע
ערנֶ ען,
אקע וֶ ועג צוּ ֶקענֶ ען לֶ ְ
עשׁ ַמ ֶ
גֶ ְ
תּוֹרהָ ,אבֶּ ער
אוּן עֶ נְ ִדיגְ ן ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
עטן עֶ ס ִמיט ִדי פִ יס,
ֶמענְ ְט ְשׁן ְט ֶר ְ
ֶמען ַמאכְ ט עֶ ס ַאוֶ ועקָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ
ֶמען וֶ ועט עֶ ס יָ א ַאיינְ ַהאלְ ְטן ,אוּן
קוּמען צוּ
דוּרֶ דעם וֶ ועט ֶמען ָאנְ ֶ
ְ
עמאלְ ְטס
תּוֹרהֶ ,ד ָ
ערנֶ ען ַא ַסאָ 
לֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ עבְּ ן ַאלֶ ע
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן.
ֶ

קוּמט אוֹיס ַאז עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר
ְ
תּוֹרה ,צוּ
ערנֶ ען ָ
גְ ִרינְ ג צוּ לֶ ְ
חוּמשׁ,
עדן ָטאג ַאבִּ ְיסל ָ
ערנֶ ען יֶ ְ
לֶ ְ
ַאבִּ ְיסל ִמ ְשׁנַ יוֹתַ ,אבִּ ְיסל גְ ָמ ָרא,
ָאבֶּ ער ֶמענְ ְט ְשׁן ַמאכְ ן ָדאס ַאוֶ ועק
ערנְ ט,
ישׁט גֶ עלֶ ְ
ייסט נִ ְ
ָדאס ֵה ְ
ערנְ ט
ייסט נָ אר וֶ וען ֶמען לֶ ְ
ערנֶ ען ֵה ְ
לֶ ְ
עס ְטן
יטן גְ ֶר ְ
ַא ַסא אוֹיף ַא ָמאלִ ,מ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ְקלָ אר ִדי זַ א,
עִ יוּן ,צוּ פַ ְ
קוּמט אוֹיס ַאז זֵ ייעֶ ר
עמאלְ ְטס ְ
אוּן ֶד ָ
ערנְ ט ֶמען בִּ כְ לַ ל
ייטן לֶ ְ
ַא ַסאַ צ ְ
ישׁט ֵאייבִּ יג
ישׁט ,וַ וייל ֶמען ֶקען נִ ְ
נִ ְ
ערנֶ ען בְּ עִ יוּןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען
לֶ ְ
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מּוּדים ,וָ ואס
גְ ָמ ָראִ ,די ְד ֵריי הוֹיפְּ ט לִ ִ
ערנֶ ען.
ארף לֶ ְ
ַא ִאיד ַד ְ
אוּן בֶּ ֱא ֶמת לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז גֶ עגֶ עבְּ ן ִדי
ימן
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
"ס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד" ִ
ֵ
תּוֹרה
ערנֶ ען ִדי ָ
ע"ו(ַ :אז ֶמען ֶקען לֶ ְ
אוֹיף ַא גְ ִרינְ גֶ ע וֶ ועגֶ ,מען ַמאכְ ט זִ י
עדע ֵספֶ ר ,אוּן ֶמען
ַא ִשׁיעוּר ִאין יֶ ֶ
ערנְ ט עֶ ס ִאין ַא ֵס ֶדר ,אוּן אוֹיבּ ֶמען
לֶ ְ
אר ְשׁ ֵטייט עֶ ס ִאיז זִ יכֶ ער גוּט ,אוּן
פַ ְ
ישׁט ,זָ אגְ ט
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
אוֹיבּ ֶמען פַ ְ
וער ֶטערֲ ,אפִ ילוּ ָאן
ֶמען בְּ לוֹיז ִדי וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ,אוּן וֶ וען ֶמען זָ אגְ ט
פַ ְ
תּוֹרה ,וֶ ועט ֶמען עֶ ס צוּם סוֹף
ַא ַסאָ 
אר ְשׁ ֵטיין.
פַ ְ
קוּמט אוֹיס ַאז עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר
ְ
תּוֹרה ,צוּ
ערנֶ ען ָ
גְ ִרינְ ג צוּ לֶ ְ
חוּמשׁ,
עדן ָטאג ַאבִּ ְיסל ָ
ערנֶ ען יֶ ְ
לֶ ְ
ַאבִּ ְיסל ִמ ְשׁנַ יוֹתַ ,אבִּ ְיסל גְ ָמ ָרא,
ָאבֶּ ער ֶמענְ ְט ְשׁן ַמאכְ ן ָדאס ַאוֶ ועק
ערנְ ט,
ישׁט גֶ עלֶ ְ
ייסט נִ ְ
ָדאס ֵה ְ
ערנְ ט
ייסט נָ אר וֶ וען ֶמען לֶ ְ
ערנֶ ען ֵה ְ
לֶ ְ
עס ְטן
יטן גְ ֶר ְ
ַא ַסא אוֹיף ַא ָמאלִ ,מ ְ
אר ְשׁ ֵטיין ְקלָ אר ִדי זַ א,
עִ יוּן ,צוּ פַ ְ
קוּמט אוֹיס ַאז זֵ ייעֶ ר
עמאלְ ְטס ְ
אוּן ֶד ָ
ערנְ ט ֶמען בִּ כְ לַ ל
ייטן לֶ ְ
ַא ַסאַ צ ְ
ישׁט ֵאייבִּ יג
ישׁט ,וַ וייל ֶמען ֶקען נִ ְ
נִ ְ
ערנֶ ען בְּ עִ יוּןָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶמען
לֶ ְ
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קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
פַּ ְר ַשׁת עֵ ֶקב תשס"ח לפ"ק(
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מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
נָ אַ א פְּ ַשׁט זָ אגְ ט
יט"א ,וָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי
ְשׁלִ ָ
עטן זֵ יי
צוּט ֶר ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
ִמיט ִדי פִ יס?

˜ל‚

פר˘˙ ע˜ב

ערנְ ט
פָ אלְ גְ ט ֶדעם ֶרבִּ י'ן אוּן ֶמען לֶ ְ
ֲאפִ ילוּ נָ אר ַאבִּ ְיסל אוֹיף ַא ָמאל ,אוּן
ישׁט,
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶמען פַ ְ
קוּמט ֶמען ָאן זֵ ייעֶ ר
ְ
עמאלְ ְטס
ֶד ָ
ַא ַסא.
ָדאס זָ אגְ ט ַר ִשׁ"יִ ,אם ַה ִמּ ְצוֹת ַקלּוֹת
ֶשׁ ָא ָדם ָדּשׁ בְּ עַ ֵקבָ יו ִתּ ְשׁ ְמעוּן,
ועסט פָ אלְ גְ ן ֶדעם
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ִמיט ִדי גְ ִרינְ גֶ ע ִמ ְצוֹת
ֵאייבֶּ ְ
עטן עֶ ס ִמיט ִדי
וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְט ֶר ְ
"ס ֶדר
פִ יסָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ֵ
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד" עֶ ס ִאיז ַא גְ ִרינְ גֶ ע
ערנֶ ען,
אקע וֶ ועג צוּ ֶקענֶ ען לֶ ְ
עשׁ ַמ ֶ
גֶ ְ
תּוֹרהָ ,אבֶּ ער
אוּן עֶ נְ ִדיגְ ן ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
עטן עֶ ס ִמיט ִדי פִ יס,
ֶמענְ ְט ְשׁן ְט ֶר ְ
ֶמען ַמאכְ ט עֶ ס ַאוֶ ועקָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ
ֶמען וֶ ועט עֶ ס יָ א ַאיינְ ַהאלְ ְטן ,אוּן
קוּמען צוּ
דוּרֶ דעם וֶ ועט ֶמען ָאנְ ֶ
ְ
עמאלְ ְטס
תּוֹרהֶ ,ד ָ
ערנֶ ען ַא ַסאָ 
לֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער גֶ עבְּ ן ַאלֶ ע
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטע זַ אכְ ן.
ֶ
קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
פַּ ְר ַשׁת עֵ ֶקב תשס"ח לפ"ק(
s76

מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
נָ אַ א פְּ ַשׁט זָ אגְ ט
יט"א ,וָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי
ְשׁלִ ָ
עטן זֵ יי
צוּט ֶר ְ
ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
ִמיט ִדי פִ יס?
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לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
קּוּטי
ייט ְשׁט ֶדעם פָּ סוּק )לִ ֵ
ַט ְ
ֲ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קס"ט( :וְ ָהיָ ה ִאיז
ש ְמ ָחה )בַּ ִמ ְדבָּ ר ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה
ַא לָ שׁוֹן פוּן ִ ׂ
ועסט
י"גִ ,ס ָימן ה( :וְ ָהיָ ה ,אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ארק פְ ֵריילִ יַ ,אז ,עֵ ֶקב
זַ יין ַאזוֹי ְשׁ ַט ְ
ערן,
ִתּ ְשׁ ְמעוּןֲ ,אפִ ילוּ ִדי פִ יס וֶ ועלְ ן ֶה ְ
ועסט זַ יין ַאזוֹי
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז דוּ וֶ ְ
פְ ֵריילִ יַ אז ִדי פִ יס וֶ ועלְ ן ַטאנְ ְצן
קי לְ 
פַ אר ִ ׂש ְמ ָחה ,וְ ָשׁ ַמר ה' ֱא ֶ
ער ְשׁ ֶטער
ֶאת ַהבְּ ִרית ,וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהן ַאז דוּ זָ אלְ ְסט זַ יין
ַאלֵ יין זֶ ְ
יטן ִמיט ְשׁ ִמ ַירת ַהבְּ ִרית,
עה ְ
ָאפְּ גֶ ִ
קוּמען נָ אר וֶ וען ַא
וַ וייל ִדי ֲעבֵ ירוֹת ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ְטרוֹיעֶ ִריגָ ,אבֶּ ער וֶ וען
וערט עֶ ר
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז פְ ֵריילִ י וֶ ְ
נִ יצוּל פוּן ֲעבֵ ירוֹת.

ֶמענְ ְט ְשׁן ַמאכְ ן עֶ ס ַאוֶ ועק ,אוֹיבּ
אר ְקן צוּ
ועסטוּ ִדי יָ א ְשׁ ַט ְ
ָאבֶּ ער וֶ ְ
ועסטוּ ָהאבְּ ן ַאלֶ עס
זַ יין פְ ֵריילִ י וֶ ְ
גוּט'ס.
ְ
ימן א(
תּוֹרה עֵ ֶקב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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לוֹקיֶ את ַהגּוֹיִ ם ָה ֵאל
וְ נָ ַשׁל ה' ֶא ֶ
ִמפָּ נֶ יְ מעַ ט ְמעָ טֶ ,דער
עמען
ועקנֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ַאוֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ִדי גוֹיִ ם פוּן ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,צוּבִּ ְיסלֶ ע
ישׁט אוֹיף ֵאיין
צוּבִּ ְיסלֶ ע ,אוּן נִ ְ
ָמאל.
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ יין ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ִחיזוּק.

ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
אוּן ֶד ְ
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י )לִ ֵ
כ"ד(ִ :מ ְצוָ ה גְ דוֹלָ ה לִ ְהיוֹת בְּ ִשׂ ְמ ָחה
רוֹיסע ִמ ְצוָ ה צוּ
ָתּ ִמיד ,עֶ ס ִאיז ַא גְ ֶ
זַ יין פְ ֵריילִ י ,וָ ואס ָדאס ִהיט ָאפּ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ פוּן ְשׁלֶ עכְ ְטס.

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זָ אגְ ט
קּוּטי ֲהלָ כוֹת גְ זֵ לָ הֲ ,הלָ כָ ה ה,
)לִ ֵ

או"ז(ַ :אלֶ ע ָצרוֹת וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
רוּחנִ יוּת אוּן ֵסיי
יידט ֵסיי בְּ ָ
לַ ְ
קוּמען נָ אר וַ וייל ֶמען
בְּ גַ ְשׁ ִמיוּתֶ ,
וִ ויל ְשׁלֵ ימוּתַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל
עהאלְ פֶ ענֶ ער ִאין ֵאיין
גְ לַ יי זַ יין ַא גֶ ָ
ישׁט
ִמינוּט ,אוּן ַאזוֹי וִ וי ָדאס ֶקען נִ ְ
עמט ַצייט,
עדע זַ א נֶ ְ
עהן ,יֶ ֶ
עשׁ ְ
גֶ ֶ
וערט ַא ֶמענְ ְטשׁ צוּבְּ ָראכְ ן
ערפַ אר וֶ ְ
ֶד ְ
אוּן עֶ ר גֶ עבְּ ט אוֹיף.

ער ְשׁ ֶטער,
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יטן
עהן צוּ ָאפְּ ִה ְ
דוּ זָ אלְ ְסט זֶ ְ
עטן
צוּט ֶר ְ
ִדי ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
ִמיט ִדי פִ יסָ ,דאס ִאיז ִדי ִמ ְצוָ ה
פוּן ִ ׂש ְמ ָחה ,פוּן זַ יין פְ ֵריילִ י ,וָ ואס
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לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
קּוּטי
ייט ְשׁט ֶדעם פָּ סוּק )לִ ֵ
ַט ְ
ֲ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קס"ט( :וְ ָהיָ ה ִאיז
ש ְמ ָחה )בַּ ִמ ְדבָּ ר ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה
ַא לָ שׁוֹן פוּן ִ ׂ
ועסט
י"גִ ,ס ָימן ה( :וְ ָהיָ ה ,אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ארק פְ ֵריילִ יַ ,אז ,עֵ ֶקב
זַ יין ַאזוֹי ְשׁ ַט ְ
ערן,
ִתּ ְשׁ ְמעוּןֲ ,אפִ ילוּ ִדי פִ יס וֶ ועלְ ן ֶה ְ
ועסט זַ יין ַאזוֹי
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז דוּ וֶ ְ
פְ ֵריילִ יַ אז ִדי פִ יס וֶ ועלְ ן ַטאנְ ְצן
קי לְ 
פַ אר ִ ׂש ְמ ָחה ,וְ ָשׁ ַמר ה' ֱא ֶ
ער ְשׁ ֶטער
ֶאת ַהבְּ ִרית ,וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהן ַאז דוּ זָ אלְ ְסט זַ יין
ַאלֵ יין זֶ ְ
יטן ִמיט ְשׁ ִמ ַירת ַהבְּ ִרית,
עה ְ
ָאפְּ גֶ ִ
קוּמען נָ אר וֶ וען ַא
וַ וייל ִדי ֲעבֵ ירוֹת ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ְטרוֹיעֶ ִריגָ ,אבֶּ ער וֶ וען
וערט עֶ ר
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז פְ ֵריילִ י וֶ ְ
נִ יצוּל פוּן ֲעבֵ ירוֹת.
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
אוּן ֶד ְ
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י )לִ ֵ
כ"ד(ִ :מ ְצוָ ה גְ דוֹלָ ה לִ ְהיוֹת בְּ ִשׂ ְמ ָחה
רוֹיסע ִמ ְצוָ ה צוּ
ָתּ ִמיד ,עֶ ס ִאיז ַא גְ ֶ
זַ יין פְ ֵריילִ י ,וָ ואס ָדאס ִהיט ָאפּ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ פוּן ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ער ְשׁ ֶטער,
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יטן
עהן צוּ ָאפְּ ִה ְ
דוּ זָ אלְ ְסט זֶ ְ
עטן
צוּט ֶר ְ
ִדי ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
ִמיט ִדי פִ יסָ ,דאס ִאיז ִדי ִמ ְצוָ ה
פוּן ִ ׂש ְמ ָחה ,פוּן זַ יין פְ ֵריילִ י ,וָ ואס
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ֶמענְ ְט ְשׁן ַמאכְ ן עֶ ס ַאוֶ ועק ,אוֹיבּ
אר ְקן צוּ
ועסטוּ ִדי יָ א ְשׁ ַט ְ
ָאבֶּ ער וֶ ְ
ועסטוּ ָהאבְּ ן ַאלֶ עס
זַ יין פְ ֵריילִ י וֶ ְ
גוּט'ס.
ְ
ימן א(
תּוֹרה עֵ ֶקב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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לוֹקיֶ את ַהגּוֹיִ ם ָה ֵאל
וְ נָ ַשׁל ה' ֶא ֶ
ִמפָּ נֶ יְ מעַ ט ְמעָ טֶ ,דער
עמען
ועקנֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ַאוֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ִדי גוֹיִ ם פוּן ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,צוּבִּ ְיסלֶ ע
ישׁט אוֹיף ֵאיין
צוּבִּ ְיסלֶ ע ,אוּן נִ ְ
ָמאל.
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ יין ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ִחיזוּק.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זָ אגְ ט
קּוּטי ֲהלָ כוֹת גְ זֵ לָ הֲ ,הלָ כָ ה ה,
)לִ ֵ

או"ז(ַ :אלֶ ע ָצרוֹת וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
רוּחנִ יוּת אוּן ֵסיי
יידט ֵסיי בְּ ָ
לַ ְ
קוּמען נָ אר וַ וייל ֶמען
בְּ גַ ְשׁ ִמיוּתֶ ,
וִ ויל ְשׁלֵ ימוּתַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל
עהאלְ פֶ ענֶ ער ִאין ֵאיין
גְ לַ יי זַ יין ַא גֶ ָ
ישׁט
ִמינוּט ,אוּן ַאזוֹי וִ וי ָדאס ֶקען נִ ְ
עמט ַצייט,
עדע זַ א נֶ ְ
עהן ,יֶ ֶ
עשׁ ְ
גֶ ֶ
וערט ַא ֶמענְ ְטשׁ צוּבְּ ָראכְ ן
ערפַ אר וֶ ְ
ֶד ְ
אוּן עֶ ר גֶ עבְּ ט אוֹיף.
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˜ל„

לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
קּוּטי
ייט ְשׁט ֶדעם פָּ סוּק )לִ ֵ
ַט ְ
ֲ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קס"ט( :וְ ָהיָ ה ִאיז
ש ְמ ָחה )בַּ ִמ ְדבָּ ר ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה
ַא לָ שׁוֹן פוּן ִ ׂ
ועסט
י"גִ ,ס ָימן ה( :וְ ָהיָ ה ,אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ארק פְ ֵריילִ יַ ,אז ,עֵ ֶקב
זַ יין ַאזוֹי ְשׁ ַט ְ
ערן,
ִתּ ְשׁ ְמעוּןֲ ,אפִ ילוּ ִדי פִ יס וֶ ועלְ ן ֶה ְ
ועסט זַ יין ַאזוֹי
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז דוּ וֶ ְ
פְ ֵריילִ יַ אז ִדי פִ יס וֶ ועלְ ן ַטאנְ ְצן
קי לְ 
פַ אר ִ ׂש ְמ ָחה ,וְ ָשׁ ַמר ה' ֱא ֶ
ער ְשׁ ֶטער
ֶאת ַהבְּ ִרית ,וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהן ַאז דוּ זָ אלְ ְסט זַ יין
ַאלֵ יין זֶ ְ
יטן ִמיט ְשׁ ִמ ַירת ַהבְּ ִרית,
עה ְ
ָאפְּ גֶ ִ
קוּמען נָ אר וֶ וען ַא
וַ וייל ִדי ֲעבֵ ירוֹת ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ְטרוֹיעֶ ִריגָ ,אבֶּ ער וֶ וען
וערט עֶ ר
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז פְ ֵריילִ י וֶ ְ
נִ יצוּל פוּן ֲעבֵ ירוֹת.

ֶמענְ ְט ְשׁן ַמאכְ ן עֶ ס ַאוֶ ועק ,אוֹיבּ
אר ְקן צוּ
ועסטוּ ִדי יָ א ְשׁ ַט ְ
ָאבֶּ ער וֶ ְ
ועסטוּ ָהאבְּ ן ַאלֶ עס
זַ יין פְ ֵריילִ י וֶ ְ
גוּט'ס.
ְ
ימן א(
תּוֹרה עֵ ֶקב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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לוֹקיֶ את ַהגּוֹיִ ם ָה ֵאל
וְ נָ ַשׁל ה' ֶא ֶ
ִמפָּ נֶ יְ מעַ ט ְמעָ טֶ ,דער
עמען
ועקנֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ַאוֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ִדי גוֹיִ ם פוּן ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,צוּבִּ ְיסלֶ ע
ישׁט אוֹיף ֵאיין
צוּבִּ ְיסלֶ ע ,אוּן נִ ְ
ָמאל.
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ יין ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ִחיזוּק.

ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
אוּן ֶד ְ
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י )לִ ֵ
כ"ד(ִ :מ ְצוָ ה גְ דוֹלָ ה לִ ְהיוֹת בְּ ִשׂ ְמ ָחה
רוֹיסע ִמ ְצוָ ה צוּ
ָתּ ִמיד ,עֶ ס ִאיז ַא גְ ֶ
זַ יין פְ ֵריילִ י ,וָ ואס ָדאס ִהיט ָאפּ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ פוּן ְשׁלֶ עכְ ְטס.

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זָ אגְ ט

קּוּטי ֲהלָ כוֹת גְ זֵ לָ הֲ ,הלָ כָ ה ה,
)לִ ֵ

או"ז(ַ :אלֶ ע ָצרוֹת וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
רוּחנִ יוּת אוּן ֵסיי
יידט ֵסיי בְּ ָ
לַ ְ
קוּמען נָ אר וַ וייל ֶמען
בְּ גַ ְשׁ ִמיוּתֶ ,
וִ ויל ְשׁלֵ ימוּתַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל
עהאלְ פֶ ענֶ ער ִאין ֵאיין
גְ לַ יי זַ יין ַא גֶ ָ
ישׁט
ִמינוּט ,אוּן ַאזוֹי וִ וי ָדאס ֶקען נִ ְ
עמט ַצייט,
עדע זַ א נֶ ְ
עהן ,יֶ ֶ
עשׁ ְ
גֶ ֶ
וערט ַא ֶמענְ ְטשׁ צוּבְּ ָראכְ ן
ערפַ אר וֶ ְ
ֶד ְ
אוּן עֶ ר גֶ עבְּ ט אוֹיף.

ער ְשׁ ֶטער,
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יטן
עהן צוּ ָאפְּ ִה ְ
דוּ זָ אלְ ְסט זֶ ְ
עטן
צוּט ֶר ְ
ִדי ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
ִמיט ִדי פִ יסָ ,דאס ִאיז ִדי ִמ ְצוָ ה
פוּן ִ ׂש ְמ ָחה ,פוּן זַ יין פְ ֵריילִ י ,וָ ואס
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לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
קּוּטי
ייט ְשׁט ֶדעם פָּ סוּק )לִ ֵ
ַט ְ
ֲ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קס"ט( :וְ ָהיָ ה ִאיז
ש ְמ ָחה )בַּ ִמ ְדבָּ ר ַרבָּ ה פָּ ָר ָשׁה
ַא לָ שׁוֹן פוּן ִ ׂ
ועסט
י"גִ ,ס ָימן ה( :וְ ָהיָ ה ,אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ארק פְ ֵריילִ יַ ,אז ,עֵ ֶקב
זַ יין ַאזוֹי ְשׁ ַט ְ
ערן,
ִתּ ְשׁ ְמעוּןֲ ,אפִ ילוּ ִדי פִ יס וֶ ועלְ ן ֶה ְ
ועסט זַ יין ַאזוֹי
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז דוּ וֶ ְ
פְ ֵריילִ יַ אז ִדי פִ יס וֶ ועלְ ן ַטאנְ ְצן
קי לְ 
פַ אר ִ ׂש ְמ ָחה ,וְ ָשׁ ַמר ה' ֱא ֶ
ער ְשׁ ֶטער
ֶאת ַהבְּ ִרית ,וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהן ַאז דוּ זָ אלְ ְסט זַ יין
ַאלֵ יין זֶ ְ
יטן ִמיט ְשׁ ִמ ַירת ַהבְּ ִרית,
עה ְ
ָאפְּ גֶ ִ
קוּמען נָ אר וֶ וען ַא
וַ וייל ִדי ֲעבֵ ירוֹת ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ְטרוֹיעֶ ִריגָ ,אבֶּ ער וֶ וען
וערט עֶ ר
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז פְ ֵריילִ י וֶ ְ
נִ יצוּל פוּן ֲעבֵ ירוֹת.
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
אוּן ֶד ְ
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י )לִ ֵ
כ"ד(ִ :מ ְצוָ ה גְ דוֹלָ ה לִ ְהיוֹת בְּ ִשׂ ְמ ָחה
רוֹיסע ִמ ְצוָ ה צוּ
ָתּ ִמיד ,עֶ ס ִאיז ַא גְ ֶ
זַ יין פְ ֵריילִ י ,וָ ואס ָדאס ִהיט ָאפּ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ פוּן ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ער ְשׁ ֶטער,
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יטן
עהן צוּ ָאפְּ ִה ְ
דוּ זָ אלְ ְסט זֶ ְ
עטן
צוּט ֶר ְ
ִדי ִמ ְצוֹת וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
ִמיט ִדי פִ יסָ ,דאס ִאיז ִדי ִמ ְצוָ ה
פוּן ִ ׂש ְמ ָחה ,פוּן זַ יין פְ ֵריילִ י ,וָ ואס
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˜ל„

פר˘˙ ע˜ב

ֶמענְ ְט ְשׁן ַמאכְ ן עֶ ס ַאוֶ ועק ,אוֹיבּ
אר ְקן צוּ
ועסטוּ ִדי יָ א ְשׁ ַט ְ
ָאבֶּ ער וֶ ְ
ועסטוּ ָהאבְּ ן ַאלֶ עס
זַ יין פְ ֵריילִ י וֶ ְ
גוּט'ס.
ְ
ימן א(
תּוֹרה עֵ ֶקב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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לוֹקיֶ את ַהגּוֹיִ ם ָה ֵאל
וְ נָ ַשׁל ה' ֶא ֶ
ִמפָּ נֶ יְ מעַ ט ְמעָ טֶ ,דער
עמען
ועקנֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ַאוֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ִדי גוֹיִ ם פוּן ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,צוּבִּ ְיסלֶ ע
ישׁט אוֹיף ֵאיין
צוּבִּ ְיסלֶ ע ,אוּן נִ ְ
ָמאל.
יט"א זָ אגְ ט ַאז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
קוּמט אוּנְ ז
ֶדער פָּ סוּק ְ
ְמ ַר ֵמז זַ יין ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ִחיזוּק.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זָ אגְ ט

קּוּטי ֲהלָ כוֹת גְ זֵ לָ הֲ ,הלָ כָ ה ה,
)לִ ֵ

או"ז(ַ :אלֶ ע ָצרוֹת וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
רוּחנִ יוּת אוּן ֵסיי
יידט ֵסיי בְּ ָ
לַ ְ
קוּמען נָ אר וַ וייל ֶמען
בְּ גַ ְשׁ ִמיוּתֶ ,
וִ ויל ְשׁלֵ ימוּתַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל
עהאלְ פֶ ענֶ ער ִאין ֵאיין
גְ לַ יי זַ יין ַא גֶ ָ
ישׁט
ִמינוּט ,אוּן ַאזוֹי וִ וי ָדאס ֶקען נִ ְ
עמט ַצייט,
עדע זַ א נֶ ְ
עהן ,יֶ ֶ
עשׁ ְ
גֶ ֶ
וערט ַא ֶמענְ ְטשׁ צוּבְּ ָראכְ ן
ערפַ אר וֶ ְ
ֶד ְ
אוּן עֶ ר גֶ עבְּ ט אוֹיף.

˜ל‰
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אקוּמען,
ֶ
וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל בַּ
ארף עֶ ר ָהאבְּ ן צוּ ֶדעם
ַד ְ
ַא ַסא גֶ עדוּלְ דַ ,א ַסאַ סבְ לָ נוּת,
ער ְשׁ ְטן,
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ַא ַסא בֶּ ְ
עהאלְ פְ ן ,אוּן
וערט ֶמען גֶ ָ
אוּן ַאזוֹי וֶ ְ
עמט אוֹיַ צייט
רוּחנִ יוּת נֶ ְ
ֲאפִ ילוּ בְּ ָ
וערט ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד,
בִּ יז ֶמען וֶ ְ
ישׁט ִאין ֵאיין ִמינוּט,
עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
עהט ַא ַסא
ָאבֶּ ער אוֹיבּ ַא ִאיד בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן אוּן עֶ ר גֶ עבְּ ט
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט אוֹיף ,וֶ ועט עֶ ר צוּם סוֹף זַ יין
נִ ְ
ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

פר˘˙ ע˜ב

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ נָ ַשׁל
לוֹקיֶ את ַהגּוֹיִ ם ָה ֵאל
ה' ֶא ֶ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ִמפָּ נֶ יֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
עמען ִדי גוֹיִ ם ,וָ ואס ָדאס
ַאוֶ ועק נֶ ֶ
ֵמיינְ ט ִדי ַתּ ֲאווֹת אוּן ִמדוֹת ָרעוֹת
וָ ואס ִדי גוֹיִ ם בְּ ֶרענְ גְ ן ַא ַרייןְ ,מעַ ט
ְמעָ ט ,צוּבִּ ְיסלֶ ע צוּבִּ ְיסלֶ ע ,עֶ ס
ישׁט ִאין ֵאיין ִמינוּטָ ,אבֶּ ער
גֵ ייט נִ ְ
ישׁט אוֹיף וֶ ועט
אוֹיבּ ֶמען גֶ עבְּ ט נִ ְ
יח זַ יין.
ֶמען זִ יכֶ ער ַמ ְצלִ ַ
ימן ה(
תּוֹרה עֵ ֶקב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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אקוּמען,
ֶ
וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל בַּ
ארף עֶ ר ָהאבְּ ן צוּ ֶדעם
ַד ְ
ַא ַסא גֶ עדוּלְ דַ ,א ַסאַ סבְ לָ נוּת,
ער ְשׁ ְטן,
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ַא ַסא בֶּ ְ
עהאלְ פְ ן ,אוּן
וערט ֶמען גֶ ָ
אוּן ַאזוֹי וֶ ְ
עמט אוֹיַ צייט
רוּחנִ יוּת נֶ ְ
ֲאפִ ילוּ בְּ ָ
וערט ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד,
בִּ יז ֶמען וֶ ְ
ישׁט ִאין ֵאיין ִמינוּט,
עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
עהט ַא ַסא
ָאבֶּ ער אוֹיבּ ַא ִאיד בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן אוּן עֶ ר גֶ עבְּ ט
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט אוֹיף ,וֶ ועט עֶ ר צוּם סוֹף זַ יין
נִ ְ
ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
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נוֹתן לִ פְ נֵ יכֶ ם ַהיוֹם
ֵ
ְר ֵאה ָאנֹכִ י
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
בְּ ָרכָ ה ְוּקלָ לָ ה.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רע"ב(:
ֲ
קּוּטי
)לִ ֵ
"היוֹם"
אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים צה ,ז(ַ :
רוֹיסע
ִאם בְּ קוֹלוֹ ִתּ ְשׁ ָמעוַּ ,אז עֶ ס ַא גְ ֶ
כְּ לַ ל ִאין ַא ֶמענְ ְט ְשׁס לֶ עבְּ ןַ ,אז ֶמען
זָ אל ְשׁ ֶטענְ ִדיג נָ אר ְט ַראכְ ְטן פוּנֶ עם
ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאגֵ ,סיי בַּ יי גֶ עלְ ט זַ אכְ ן,
צוּ ָהאבּ ִאי אוֹיף ַ'היינְ ט' צוּ עֶ ְסן?
צוּ ָהאבּ ִאי אוֹיף ַ'היינְ ט' וָ ואס
ישׁט
ארף נִ ְ
ארף? אוּן ֶמען ַד ְ
ִאיַ ד ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

אקוּמען,
ֶ
וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל בַּ
ארף עֶ ר ָהאבְּ ן צוּ ֶדעם
ַד ְ
ַא ַסא גֶ עדוּלְ דַ ,א ַסאַ סבְ לָ נוּת,
ער ְשׁ ְטן,
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ַא ַסא בֶּ ְ
עהאלְ פְ ן ,אוּן
וערט ֶמען גֶ ָ
אוּן ַאזוֹי וֶ ְ
עמט אוֹיַ צייט
רוּחנִ יוּת נֶ ְ
ֲאפִ ילוּ בְּ ָ
וערט ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד,
בִּ יז ֶמען וֶ ְ
ישׁט ִאין ֵאיין ִמינוּט,
עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
עהט ַא ַסא
ָאבֶּ ער אוֹיבּ ַא ִאיד בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן אוּן עֶ ר גֶ עבְּ ט
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט אוֹיף ,וֶ ועט עֶ ר צוּם סוֹף זַ יין
נִ ְ
ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יים ִדינֶ ען
ארף ֶמען
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
נָ אר ְט ַראכְ ְטן פוּן ַ'היינְ ט' ,פוּן
טוּהן
עצט ְ
עצט' ,וָ ואס ֶקען ִאי יֶ ְ
'יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן? ֶמען
ארן ֵאייבֶּ ְ
רוּח פַ ְ
ַא נַ ַחת ַ
ישׁט ְט ַראכְ ְטן ,וָ ואס ָהאבּ
ארף נִ ְ
ַד ְ
עטוּהן? וָ ואס גֵ יי ִאי
ְ
ִאי נֶ עכְ ְטן גֶ
ישׁט ַקיין
טוּהן? עֶ ס ִאיז נִ ְ
ארגְ ן ְ
ָמ ְ
ִחילוּק וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען אוּן
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ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ נָ ַשׁל
לוֹקיֶ את ַהגּוֹיִ ם ָה ֵאל
ה' ֶא ֶ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ִמפָּ נֶ יֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
עמען ִדי גוֹיִ ם ,וָ ואס ָדאס
ַאוֶ ועק נֶ ֶ
ֵמיינְ ט ִדי ַתּ ֲאווֹת אוּן ִמדוֹת ָרעוֹת
וָ ואס ִדי גוֹיִ ם בְּ ֶרענְ גְ ן ַא ַרייןְ ,מעַ ט
ְמעָ ט ,צוּבִּ ְיסלֶ ע צוּבִּ ְיסלֶ ע ,עֶ ס
ישׁט ִאין ֵאיין ִמינוּטָ ,אבֶּ ער
גֵ ייט נִ ְ
ישׁט אוֹיף וֶ ועט
אוֹיבּ ֶמען גֶ עבְּ ט נִ ְ
יח זַ יין.
ֶמען זִ יכֶ ער ַמ ְצלִ ַ
ימן ה(
תּוֹרה עֵ ֶקב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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נוֹתן לִ פְ נֵ יכֶ ם ַהיוֹם
ֵ
ְר ֵאה ָאנֹכִ י
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
בְּ ָרכָ ה ְוּקלָ לָ ה.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רע"ב(:
ֲ
קּוּטי
)לִ ֵ
"היוֹם"
אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים צה ,ז(ַ :
רוֹיסע
ִאם בְּ קוֹלוֹ ִתּ ְשׁ ָמעוַּ ,אז עֶ ס ַא גְ ֶ
כְּ לַ ל ִאין ַא ֶמענְ ְט ְשׁס לֶ עבְּ ןַ ,אז ֶמען
זָ אל ְשׁ ֶטענְ ִדיג נָ אר ְט ַראכְ ְטן פוּנֶ עם
ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאגֵ ,סיי בַּ יי גֶ עלְ ט זַ אכְ ן,
צוּ ָהאבּ ִאי אוֹיף ַ'היינְ ט' צוּ עֶ ְסן?
צוּ ָהאבּ ִאי אוֹיף ַ'היינְ ט' וָ ואס
ישׁט
ארף נִ ְ
ארף? אוּן ֶמען ַד ְ
ִאיַ ד ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ נָ ַשׁל
לוֹקיֶ את ַהגּוֹיִ ם ָה ֵאל
ה' ֶא ֶ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ִמפָּ נֶ יֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
עמען ִדי גוֹיִ ם ,וָ ואס ָדאס
ַאוֶ ועק נֶ ֶ
ֵמיינְ ט ִדי ַתּ ֲאווֹת אוּן ִמדוֹת ָרעוֹת
וָ ואס ִדי גוֹיִ ם בְּ ֶרענְ גְ ן ַא ַרייןְ ,מעַ ט
ְמעָ ט ,צוּבִּ ְיסלֶ ע צוּבִּ ְיסלֶ ע ,עֶ ס
ישׁט ִאין ֵאיין ִמינוּטָ ,אבֶּ ער
גֵ ייט נִ ְ
ישׁט אוֹיף וֶ ועט
אוֹיבּ ֶמען גֶ עבְּ ט נִ ְ
יח זַ יין.
ֶמען זִ יכֶ ער ַמ ְצלִ ַ
ימן ה(
תּוֹרה עֵ ֶקב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ְט ַראכְ ְטן פוּן וִ וי וֶ ועל ִאיָ האבְּ ן
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ארגְ ןַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָמ ְ
עהאלְ פְ ן וֶ ועט עֶ ר ִמיר
ִמיר ַהיינְ ט גֶ ָ
ארגְ ן אוֹיֶ העלְ פְ ן.
ָמ ְ
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ְט ַראכְ ְטן פוּן וִ וי וֶ ועל ִאיָ האבְּ ן
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ארגְ ןַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָמ ְ
עהאלְ פְ ן וֶ ועט עֶ ר ִמיר
ִמיר ַהיינְ ט גֶ ָ
ארגְ ן אוֹיֶ העלְ פְ ן.
ָמ ְ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יים ִדינֶ ען
ארף ֶמען
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
נָ אר ְט ַראכְ ְטן פוּן ַ'היינְ ט' ,פוּן
טוּהן
עצט ְ
עצט' ,וָ ואס ֶקען ִאי יֶ ְ
'יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן? ֶמען
ארן ֵאייבֶּ ְ
רוּח פַ ְ
ַא נַ ַחת ַ
ישׁט ְט ַראכְ ְטן ,וָ ואס ָהאבּ
ארף נִ ְ
ַד ְ
עטוּהן? וָ ואס גֵ יי ִאי
ְ
ִאי נֶ עכְ ְטן גֶ
ישׁט ַקיין
טוּהן? עֶ ס ִאיז נִ ְ
ארגְ ן ְ
ָמ ְ
ִחילוּק וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען אוּן

נוֹתן לִ פְ נֵ יכֶ ם ַהיוֹם
ֵ
ְר ֵאה ָאנֹכִ י
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
בְּ ָרכָ ה ְוּקלָ לָ ה.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רע"ב(:
ֲ
קּוּטי
)לִ ֵ
"היוֹם"
אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים צה ,ז(ַ :
רוֹיסע
ִאם בְּ קוֹלוֹ ִתּ ְשׁ ָמעוַּ ,אז עֶ ס ַא גְ ֶ
כְּ לַ ל ִאין ַא ֶמענְ ְט ְשׁס לֶ עבְּ ןַ ,אז ֶמען
זָ אל ְשׁ ֶטענְ ִדיג נָ אר ְט ַראכְ ְטן פוּנֶ עם
ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאגֵ ,סיי בַּ יי גֶ עלְ ט זַ אכְ ן,
צוּ ָהאבּ ִאי אוֹיף ַ'היינְ ט' צוּ עֶ ְסן?
צוּ ָהאבּ ִאי אוֹיף ַ'היינְ ט' וָ ואס
ישׁט
ארף נִ ְ
ארף? אוּן ֶמען ַד ְ
ִאיַ ד ְ

ְט ַראכְ ְטן פוּן וִ וי וֶ ועל ִאיָ האבְּ ן
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ארגְ ןַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָמ ְ
עהאלְ פְ ן וֶ ועט עֶ ר ִמיר
ִמיר ַהיינְ ט גֶ ָ
ארגְ ן אוֹיֶ העלְ פְ ן.
ָמ ְ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יים ִדינֶ ען
ארף ֶמען
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
נָ אר ְט ַראכְ ְטן פוּן ַ'היינְ ט' ,פוּן
טוּהן
עצט ְ
עצט' ,וָ ואס ֶקען ִאי יֶ ְ
'יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן? ֶמען
ארן ֵאייבֶּ ְ
רוּח פַ ְ
ַא נַ ַחת ַ
ישׁט ְט ַראכְ ְטן ,וָ ואס ָהאבּ
ארף נִ ְ
ַד ְ
עטוּהן? וָ ואס גֵ יי ִאי
ְ
ִאי נֶ עכְ ְטן גֶ
ישׁט ַקיין
טוּהן? עֶ ס ִאיז נִ ְ
ארגְ ן ְ
ָמ ְ
ִחילוּק וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען אוּן
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אקוּמען,
ֶ
וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל בַּ
ארף עֶ ר ָהאבְּ ן צוּ ֶדעם
ַד ְ
ַא ַסא גֶ עדוּלְ דַ ,א ַסאַ סבְ לָ נוּת,
ער ְשׁ ְטן,
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ַא ַסא בֶּ ְ
עהאלְ פְ ן ,אוּן
וערט ֶמען גֶ ָ
אוּן ַאזוֹי וֶ ְ
עמט אוֹיַ צייט
רוּחנִ יוּת נֶ ְ
ֲאפִ ילוּ בְּ ָ
וערט ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד,
בִּ יז ֶמען וֶ ְ
ישׁט ִאין ֵאיין ִמינוּט,
עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
עהט ַא ַסא
ָאבֶּ ער אוֹיבּ ַא ִאיד בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן אוּן עֶ ר גֶ עבְּ ט
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט אוֹיף ,וֶ ועט עֶ ר צוּם סוֹף זַ יין
נִ ְ
ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
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ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ נָ ַשׁל
לוֹקיֶ את ַהגּוֹיִ ם ָה ֵאל
ה' ֶא ֶ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ִמפָּ נֶ יֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
עמען ִדי גוֹיִ ם ,וָ ואס ָדאס
ַאוֶ ועק נֶ ֶ
ֵמיינְ ט ִדי ַתּ ֲאווֹת אוּן ִמדוֹת ָרעוֹת
וָ ואס ִדי גוֹיִ ם בְּ ֶרענְ גְ ן ַא ַרייןְ ,מעַ ט
ְמעָ ט ,צוּבִּ ְיסלֶ ע צוּבִּ ְיסלֶ ע ,עֶ ס
ישׁט ִאין ֵאיין ִמינוּטָ ,אבֶּ ער
גֵ ייט נִ ְ
ישׁט אוֹיף וֶ ועט
אוֹיבּ ֶמען גֶ עבְּ ט נִ ְ
יח זַ יין.
ֶמען זִ יכֶ ער ַמ ְצלִ ַ
ימן ה(
תּוֹרה עֵ ֶקב ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ¿ר ≈‡‰
נוֹתן לִ פְ נֵ יכֶ ם ַהיוֹם
ֵ
ְר ֵאה ָאנֹכִ י
מוֹה ָרא"שׁ
ֲ
בְּ ָרכָ ה ְוּקלָ לָ ה.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק
ְשׁלִ ָ
לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן רע"ב(:
ֲ
קּוּטי
)לִ ֵ
"היוֹם"
אוֹיפְ 'ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהלִ ים צה ,ז(ַ :
רוֹיסע
ִאם בְּ קוֹלוֹ ִתּ ְשׁ ָמעוַּ ,אז עֶ ס ַא גְ ֶ
כְּ לַ ל ִאין ַא ֶמענְ ְט ְשׁס לֶ עבְּ ןַ ,אז ֶמען
זָ אל ְשׁ ֶטענְ ִדיג נָ אר ְט ַראכְ ְטן פוּנֶ עם
ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאגֵ ,סיי בַּ יי גֶ עלְ ט זַ אכְ ן,
צוּ ָהאבּ ִאי אוֹיף ַ'היינְ ט' צוּ עֶ ְסן?
צוּ ָהאבּ ִאי אוֹיף ַ'היינְ ט' וָ ואס
ישׁט
ארף נִ ְ
ארף? אוּן ֶמען ַד ְ
ִאיַ ד ְ

ְט ַראכְ ְטן פוּן וִ וי וֶ ועל ִאיָ האבְּ ן
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ארגְ ןַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָמ ְ
עהאלְ פְ ן וֶ ועט עֶ ר ִמיר
ִמיר ַהיינְ ט גֶ ָ
ארגְ ן אוֹיֶ העלְ פְ ן.
ָמ ְ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יים ִדינֶ ען
ארף ֶמען
ער ְשׁ ְטןַ ,ד ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
נָ אר ְט ַראכְ ְטן פוּן ַ'היינְ ט' ,פוּן
טוּהן
עצט ְ
עצט' ,וָ ואס ֶקען ִאי יֶ ְ
'יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן? ֶמען
ארן ֵאייבֶּ ְ
רוּח פַ ְ
ַא נַ ַחת ַ
ישׁט ְט ַראכְ ְטן ,וָ ואס ָהאבּ
ארף נִ ְ
ַד ְ
עטוּהן? וָ ואס גֵ יי ִאי
ְ
ִאי נֶ עכְ ְטן גֶ
ישׁט ַקיין
טוּהן? עֶ ס ִאיז נִ ְ
ארגְ ן ְ
ָמ ְ
ִחילוּק וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען אוּן
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ֵאת כָּ ל ַה ָדבָ ר ֲא ֶשׁר ָאנֹכִ י ְמ ַצוֶ ה
ֶא ְתכֶ ם ,אֹתוֹ ִת ְשׁ ְמרוּ לַ ֲעשוֹת,
א ת ֵֹסף עָ לָ יו וְ א ִתגְ ַרע ִמ ֶמנוּ.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
טוּהן,
ו( :וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ְשׁ ְטן,
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
צוּריק
ִ
אוֹיס ֶקענֶ ען ִמיט ְצוֵ ויי
ארף עֶ ר זִ יְ 
ַד ְ
וֶ ועגְ ן.

וָ ואס עֶ ס וֶ ועט זַ ייןֶ ,דער עִ ָיקר ִאיז
טוּהן
עצט'ִ ,אי וֶ ועל פְּ רוּבִּ ְירן צוּ ְ
'יֶ ְ
עצט וָ ואס ִאיֶ קען ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
יֶ ְ
יח
פִ ְירט זִ יַ אזוֹי ִאיז עֶ ר זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
רוּחנִ יוּת וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת.
בְּ ָ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקְ ,ר ֵאה
נוֹתן לִ פְ נֵ יכֶ ם ַ'היוֹם',
ָאנֹכִ י ֵ
ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ טִ ,אי
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עבּ ִדיר ַא ַמ ָתּנָ ה ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן
אסט ֵשׂכֶ ל דוּ
ָטאג ,אוֹיבּ דוּ ָה ְ
ישׁט אוֹיף נֶ עכְ ְטן אוּן אוֹיף
קוּק ְסט נִ ְ
ְ
אוֹיסצוּנִ ְיצן
ְ
ארגְ ן ,דוּ פְּ רוּבִּ ְיר ְסט
ָמ ְ
ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג וִ וי עֶ ס בְּ רוֹי
צוּ זַ יין ,וֶ ועט עֶ ס זַ יין ,בְּ ָרכָ הַ ,א
ערט
אר ֶק ְ
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁ ֶטער ָטאג ,אוּן פַ ְ
ועסט עֶ ס ָאפְּ ְשׁטוּפְּ ן אוֹיף
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ערנָ א,
ארגְ ןַ ,היינְ ט ִאיז שׁוֹין ֶד ְ
ָמ ְ
ארגְ ן וֶ ועל ִאיָ אנְ ֵהייבְּ ן עֶ פֶּ עס
ָמ ְ
עמאלְ ְטסְ ,וּקלָ לָ ה ,וֶ ועט עֶ ס
טוּהןֶ ,ד ָ
ְ
אר ָשׁאלְ ֶטענֶ ער ָטאג.
זַ יין ַא פַ ְ

ויסן וִ וי
ארף וִ ְ
ָדאס ֵמיינְ ט עֶ ר ַד ְ
ער ַהאלְ ְטן
ַאזוֹי זִ י צוּ ֶד ְ
ֵסיי וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ִאים גוּט ,עֶ ר
ערנְ ט אוּן ַדאוֶ וענְ ט אוּן ִדינְ ט ֶדעם
לֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֵסיי וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
ֵאייבֶּ ְ
דוּר
ישׁט גוּט ,וֶ וען עֶ ר פַ אלְ ט ְ
ִאים נִ ְ
ִאין ֲעבֵ ירוֹת.
ארף עֶ ר
וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ִאים גוּט ַד ְ
ישׁט גֵ יין
ויסןַ ,אז עֶ ר זָ אל נִ ְ
וִ ְ
ישׁט זוּכְ ן
ִאיבֶּ ער ִדי ָמאס ,עֶ ר זָ אל נִ ְ
תּוֹרה ָהאט
טוּהן זַ אכְ ן וָ ואס ִדי ָ
צוּ ְ
ייסן ,וַ וייל אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט
עה ְ
ישׁט גֶ ֵ
נִ ְ
ַארוֹיף לֵ ייגְ ן אוֹיף זִ יֶ מער וִ ויפִ יל ִדי
תּוֹרה וִ ויל ,וֶ ועט עֶ ס זַ יין ֶמער פוּן
ָ
אצן.
זַ יינֶ ע כּוֹחוֹת אוּן עֶ ס וֶ ועט פְּ לַ ְ

וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס נִ ְיצט אוֹיס
ִדי ֶטעג ,אוּן פִ ילְ ט עֶ ס ָאן
גוּטע זַ אכְ ןָ ,דאס וֶ ועט ִאים
ִמיט ֶ
בְּ לַ ייבְּ ן אוֹיף ֵאייבִּ יג ,עֶ ס וֶ ועט ִאים
ייטן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף
בַּ אגְ לֵ ְ
יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.

וִ וי ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט :א ת ֵֹסף עָ לָ יו ,כְּ גוֹן
טוֹטפוֹת בִּ ְתפִ לִּ יןֲ ,ח ִמ ָשׁה
ָח ֵמשׁ ָ
ִמינִ ים בְּ לוּלָ ב וְ כוּ'ַ ,א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל

ימן א(
תּוֹרה ְר ֵאה ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76
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וָ ואס עֶ ס וֶ ועט זַ ייןֶ ,דער עִ ָיקר ִאיז
טוּהן
עצט'ִ ,אי וֶ ועל פְּ רוּבִּ ְירן צוּ ְ
'יֶ ְ
עצט וָ ואס ִאיֶ קען ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
יֶ ְ
יח
פִ ְירט זִ יַ אזוֹי ִאיז עֶ ר זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
רוּחנִ יוּת וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת.
בְּ ָ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקְ ,ר ֵאה
נוֹתן לִ פְ נֵ יכֶ ם ַ'היוֹם',
ָאנֹכִ י ֵ
ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ טִ ,אי
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עבּ ִדיר ַא ַמ ָתּנָ ה ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן
אסט ֵשׂכֶ ל דוּ
ָטאג ,אוֹיבּ דוּ ָה ְ
ישׁט אוֹיף נֶ עכְ ְטן אוּן אוֹיף
קוּק ְסט נִ ְ
ְ
אוֹיסצוּנִ ְיצן
ְ
ארגְ ן ,דוּ פְּ רוּבִּ ְיר ְסט
ָמ ְ
ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג וִ וי עֶ ס בְּ רוֹי
צוּ זַ יין ,וֶ ועט עֶ ס זַ יין ,בְּ ָרכָ הַ ,א
ערט
אר ֶק ְ
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁ ֶטער ָטאג ,אוּן פַ ְ
ועסט עֶ ס ָאפְּ ְשׁטוּפְּ ן אוֹיף
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ערנָ א,
ארגְ ןַ ,היינְ ט ִאיז שׁוֹין ֶד ְ
ָמ ְ
ארגְ ן וֶ ועל ִאיָ אנְ ֵהייבְּ ן עֶ פֶּ עס
ָמ ְ
עמאלְ ְטסְ ,וּקלָ לָ ה ,וֶ ועט עֶ ס
טוּהןֶ ,ד ָ
ְ
אר ָשׁאלְ ֶטענֶ ער ָטאג.
זַ יין ַא פַ ְ
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס נִ ְיצט אוֹיס
ִדי ֶטעג ,אוּן פִ ילְ ט עֶ ס ָאן
גוּטע זַ אכְ ןָ ,דאס וֶ ועט ִאים
ִמיט ֶ
בְּ לַ ייבְּ ן אוֹיף ֵאייבִּ יג ,עֶ ס וֶ ועט ִאים
ייטן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף
בַּ אגְ לֵ ְ
יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
ימן א(
תּוֹרה ְר ֵאה ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76
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ֵאת כָּ ל ַה ָדבָ ר ֲא ֶשׁר ָאנֹכִ י ְמ ַצוֶ ה
ֶא ְתכֶ ם ,אֹתוֹ ִת ְשׁ ְמרוּ לַ ֲעשוֹת,
א ת ֵֹסף עָ לָ יו וְ א ִתגְ ַרע ִמ ֶמנוּ.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
טוּהן,
ו( :וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ְשׁ ְטן,
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
צוּריק
ִ
אוֹיס ֶקענֶ ען ִמיט ְצוֵ ויי
ארף עֶ ר זִ יְ 
ַד ְ
וֶ ועגְ ן.
ויסן וִ וי
ארף וִ ְ
ָדאס ֵמיינְ ט עֶ ר ַד ְ
ער ַהאלְ ְטן
ַאזוֹי זִ י צוּ ֶד ְ
ֵסיי וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ִאים גוּט ,עֶ ר
ערנְ ט אוּן ַדאוֶ וענְ ט אוּן ִדינְ ט ֶדעם
לֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֵסיי וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
ֵאייבֶּ ְ
דוּר
ישׁט גוּט ,וֶ וען עֶ ר פַ אלְ ט ְ
ִאים נִ ְ
ִאין ֲעבֵ ירוֹת.
ארף עֶ ר
וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ִאים גוּט ַד ְ
ישׁט גֵ יין
ויסןַ ,אז עֶ ר זָ אל נִ ְ
וִ ְ
ישׁט זוּכְ ן
ִאיבֶּ ער ִדי ָמאס ,עֶ ר זָ אל נִ ְ
תּוֹרה ָהאט
טוּהן זַ אכְ ן וָ ואס ִדי ָ
צוּ ְ
ייסן ,וַ וייל אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט
עה ְ
ישׁט גֶ ֵ
נִ ְ
ַארוֹיף לֵ ייגְ ן אוֹיף זִ יֶ מער וִ ויפִ יל ִדי
תּוֹרה וִ ויל ,וֶ ועט עֶ ס זַ יין ֶמער פוּן
ָ
אצן.
זַ יינֶ ע כּוֹחוֹת אוּן עֶ ס וֶ ועט פְּ לַ ְ
וִ וי ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט :א ת ֵֹסף עָ לָ יו ,כְּ גוֹן
טוֹטפוֹת בִּ ְתפִ לִּ יןֲ ,ח ִמ ָשׁה
ָח ֵמשׁ ָ
ִמינִ ים בְּ לוּלָ ב וְ כוּ'ַ ,א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
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ֵאת כָּ ל ַה ָדבָ ר ֲא ֶשׁר ָאנֹכִ י ְמ ַצוֶ ה
ֶא ְתכֶ ם ,אֹתוֹ ִת ְשׁ ְמרוּ לַ ֲעשוֹת,
א ת ֵֹסף עָ לָ יו וְ א ִתגְ ַרע ִמ ֶמנוּ.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
טוּהן,
ו( :וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ְשׁ ְטן,
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
צוּריק
ִ
אוֹיס ֶקענֶ ען ִמיט ְצוֵ ויי
ארף עֶ ר זִ יְ 
ַד ְ
וֶ ועגְ ן.

וָ ואס עֶ ס וֶ ועט זַ ייןֶ ,דער עִ ָיקר ִאיז
טוּהן
עצט'ִ ,אי וֶ ועל פְּ רוּבִּ ְירן צוּ ְ
'יֶ ְ
עצט וָ ואס ִאיֶ קען ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
יֶ ְ
יח
פִ ְירט זִ יַ אזוֹי ִאיז עֶ ר זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
רוּחנִ יוּת וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת.
בְּ ָ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקְ ,ר ֵאה
נוֹתן לִ פְ נֵ יכֶ ם ַ'היוֹם',
ָאנֹכִ י ֵ
ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ טִ ,אי
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עבּ ִדיר ַא ַמ ָתּנָ ה ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן
אסט ֵשׂכֶ ל דוּ
ָטאג ,אוֹיבּ דוּ ָה ְ
ישׁט אוֹיף נֶ עכְ ְטן אוּן אוֹיף
קוּק ְסט נִ ְ
ְ
אוֹיסצוּנִ ְיצן
ְ
ארגְ ן ,דוּ פְּ רוּבִּ ְיר ְסט
ָמ ְ
ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג וִ וי עֶ ס בְּ רוֹי
צוּ זַ יין ,וֶ ועט עֶ ס זַ יין ,בְּ ָרכָ הַ ,א
ערט
אר ֶק ְ
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁ ֶטער ָטאג ,אוּן פַ ְ
ועסט עֶ ס ָאפְּ ְשׁטוּפְּ ן אוֹיף
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ערנָ א,
ארגְ ןַ ,היינְ ט ִאיז שׁוֹין ֶד ְ
ָמ ְ
ארגְ ן וֶ ועל ִאיָ אנְ ֵהייבְּ ן עֶ פֶּ עס
ָמ ְ
עמאלְ ְטסְ ,וּקלָ לָ ה ,וֶ ועט עֶ ס
טוּהןֶ ,ד ָ
ְ
אר ָשׁאלְ ֶטענֶ ער ָטאג.
זַ יין ַא פַ ְ

ויסן וִ וי
ארף וִ ְ
ָדאס ֵמיינְ ט עֶ ר ַד ְ
ער ַהאלְ ְטן
ַאזוֹי זִ י צוּ ֶד ְ
ֵסיי וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ִאים גוּט ,עֶ ר
ערנְ ט אוּן ַדאוֶ וענְ ט אוּן ִדינְ ט ֶדעם
לֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֵסיי וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
ֵאייבֶּ ְ
דוּר
ישׁט גוּט ,וֶ וען עֶ ר פַ אלְ ט ְ
ִאים נִ ְ
ִאין ֲעבֵ ירוֹת.
ארף עֶ ר
וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ִאים גוּט ַד ְ
ישׁט גֵ יין
ויסןַ ,אז עֶ ר זָ אל נִ ְ
וִ ְ
ישׁט זוּכְ ן
ִאיבֶּ ער ִדי ָמאס ,עֶ ר זָ אל נִ ְ
תּוֹרה ָהאט
טוּהן זַ אכְ ן וָ ואס ִדי ָ
צוּ ְ
ייסן ,וַ וייל אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט
עה ְ
ישׁט גֶ ֵ
נִ ְ
ַארוֹיף לֵ ייגְ ן אוֹיף זִ יֶ מער וִ ויפִ יל ִדי
תּוֹרה וִ ויל ,וֶ ועט עֶ ס זַ יין ֶמער פוּן
ָ
אצן.
זַ יינֶ ע כּוֹחוֹת אוּן עֶ ס וֶ ועט פְּ לַ ְ

וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס נִ ְיצט אוֹיס
ִדי ֶטעג ,אוּן פִ ילְ ט עֶ ס ָאן
גוּטע זַ אכְ ןָ ,דאס וֶ ועט ִאים
ִמיט ֶ
בְּ לַ ייבְּ ן אוֹיף ֵאייבִּ יג ,עֶ ס וֶ ועט ִאים
ייטן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף
בַּ אגְ לֵ ְ
יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.

וִ וי ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט :א ת ֵֹסף עָ לָ יו ,כְּ גוֹן
טוֹטפוֹת בִּ ְתפִ לִּ יןֲ ,ח ִמ ָשׁה
ָח ֵמשׁ ָ
ִמינִ ים בְּ לוּלָ ב וְ כוּ'ַ ,א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל

ימן א(
תּוֹרה ְר ֵאה ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וָ ואס עֶ ס וֶ ועט זַ ייןֶ ,דער עִ ָיקר ִאיז
טוּהן
עצט'ִ ,אי וֶ ועל פְּ רוּבִּ ְירן צוּ ְ
'יֶ ְ
עצט וָ ואס ִאיֶ קען ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
יֶ ְ
יח
פִ ְירט זִ יַ אזוֹי ִאיז עֶ ר זֵ ייעֶ ר ַמ ְצלִ ַ
רוּחנִ יוּת וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת.
בְּ ָ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקְ ,ר ֵאה
נוֹתן לִ פְ נֵ יכֶ ם ַ'היוֹם',
ָאנֹכִ י ֵ
ער ְשׁ ֶטער זָ אגְ טִ ,אי
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עבּ ִדיר ַא ַמ ָתּנָ ה ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן
אסט ֵשׂכֶ ל דוּ
ָטאג ,אוֹיבּ דוּ ָה ְ
ישׁט אוֹיף נֶ עכְ ְטן אוּן אוֹיף
קוּק ְסט נִ ְ
ְ
אוֹיסצוּנִ ְיצן
ְ
ארגְ ן ,דוּ פְּ רוּבִּ ְיר ְסט
ָמ ְ
ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג וִ וי עֶ ס בְּ רוֹי
צוּ זַ יין ,וֶ ועט עֶ ס זַ יין ,בְּ ָרכָ הַ ,א
ערט
אר ֶק ְ
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁ ֶטער ָטאג ,אוּן פַ ְ
ועסט עֶ ס ָאפְּ ְשׁטוּפְּ ן אוֹיף
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ערנָ א,
ארגְ ןַ ,היינְ ט ִאיז שׁוֹין ֶד ְ
ָמ ְ
ארגְ ן וֶ ועל ִאיָ אנְ ֵהייבְּ ן עֶ פֶּ עס
ָמ ְ
עמאלְ ְטסְ ,וּקלָ לָ ה ,וֶ ועט עֶ ס
טוּהןֶ ,ד ָ
ְ
אר ָשׁאלְ ֶטענֶ ער ָטאג.
זַ יין ַא פַ ְ
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס נִ ְיצט אוֹיס
ִדי ֶטעג ,אוּן פִ ילְ ט עֶ ס ָאן
גוּטע זַ אכְ ןָ ,דאס וֶ ועט ִאים
ִמיט ֶ
בְּ לַ ייבְּ ן אוֹיף ֵאייבִּ יג ,עֶ ס וֶ ועט ִאים
ייטן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף
בַּ אגְ לֵ ְ
יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
ימן א(
תּוֹרה ְר ֵאה ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ֵאת כָּ ל ַה ָדבָ ר ֲא ֶשׁר ָאנֹכִ י ְמ ַצוֶ ה
ֶא ְתכֶ ם ,אֹתוֹ ִת ְשׁ ְמרוּ לַ ֲעשוֹת,
א ת ֵֹסף עָ לָ יו וְ א ִתגְ ַרע ִמ ֶמנוּ.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
טוּהן,
ו( :וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ְתּשׁוּבָ ה ְ
ער ְשׁ ְטן,
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
צוּריק
ִ
אוֹיס ֶקענֶ ען ִמיט ְצוֵ ויי
ארף עֶ ר זִ יְ 
ַד ְ
וֶ ועגְ ן.
ויסן וִ וי
ארף וִ ְ
ָדאס ֵמיינְ ט עֶ ר ַד ְ
ער ַהאלְ ְטן
ַאזוֹי זִ י צוּ ֶד ְ
ֵסיי וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ִאים גוּט ,עֶ ר
ערנְ ט אוּן ַדאוֶ וענְ ט אוּן ִדינְ ט ֶדעם
לֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֵסיי וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
ֵאייבֶּ ְ
דוּר
ישׁט גוּט ,וֶ וען עֶ ר פַ אלְ ט ְ
ִאים נִ ְ
ִאין ֲעבֵ ירוֹת.
ארף עֶ ר
וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ִאים גוּט ַד ְ
ישׁט גֵ יין
ויסןַ ,אז עֶ ר זָ אל נִ ְ
וִ ְ
ישׁט זוּכְ ן
ִאיבֶּ ער ִדי ָמאס ,עֶ ר זָ אל נִ ְ
תּוֹרה ָהאט
טוּהן זַ אכְ ן וָ ואס ִדי ָ
צוּ ְ
ייסן ,וַ וייל אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט
עה ְ
ישׁט גֶ ֵ
נִ ְ
ַארוֹיף לֵ ייגְ ן אוֹיף זִ יֶ מער וִ ויפִ יל ִדי
תּוֹרה וִ ויל ,וֶ ועט עֶ ס זַ יין ֶמער פוּן
ָ
אצן.
זַ יינֶ ע כּוֹחוֹת אוּן עֶ ס וֶ ועט פְּ לַ ְ
וִ וי ַר ִשׁ"י זָ אגְ ט :א ת ֵֹסף עָ לָ יו ,כְּ גוֹן
טוֹטפוֹת בִּ ְתפִ לִּ יןֲ ,ח ִמ ָשׁה
ָח ֵמשׁ ָ
ִמינִ ים בְּ לוּלָ ב וְ כוּ'ַ ,א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
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ישׁט
ארנִ ְ
ועסטוּ נָ אכְ ֶדעם גָ ְ
אוֹיבּ יָ א וֶ ְ
ערע זַ ייט ,וְ א
טוּהן ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ְ
ישׁט ַא ָראפּ ,וַ וייל
ִתגְ ַרע ִמ ֶמנוּ ,נֶ עם נִ ְ
עה ְסט ַאז עֶ ס גֵ ייט ִדיר ְשׁוֶ וער,
דוּ זֶ ְ
דוּר גֶ עפַ אלְ ן ,זָ אלְ ְסטוּ
דוּ בִּ יזְ ט ְ
ישׁט וֶ ועגְ ן ֶדעם ַאלֶ עס אוֹיפְ גֶ עבְּ ן,
נִ ְ
ער ַהאלְ ְטן אוּן ְשׁ ֶטענְ ִדיג
נָ אר זִ יֶ ד ְ
ער ְשׁ ְטן,
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
צוּריק
ִ
ועסטוּ זַ יין אוֹיפְ 'ן ִריכְ ִטיגְ ן
ַאזוֹי וֶ ְ
וֶ ועג ,וָ ואס וֶ ועט ִדיר פִ ְירן צוּם
ער ְשׁ ְטן צוּ זַ יין ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער
ֵאייבֶּ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

תּוֹרה
ישׁט צוּלֵ ייגְ ן ֶמער וִ ויפִ יל ִדי ָ
נִ ְ
ייסן.
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
ערט אוֹי ,וֶ וען
אר ֶק ְ
וידער פַ ְ
אוּן וִ ֶ
עֶ ר פַ אלְ ט ַא ָראפּ ,עֶ ר פַ אלְ ט
ויסן וִ וי ַאזוֹי
ארף ֶמען אוֹי וִ ְ
דוּרַ ,ד ְ
ְ
וערן
ישׁט וֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן נִ ְ
זִ י צוּ ֶד ְ
צוּבְּ ָראכְ ן אוּן ִאינְ גַ אנְ ְצן אוֹיפְ גֶ עבְּ ן,
קוּמען צוּם
צוּריק ֶ
נָ אר ְשׁ ֶטענְ ִדיג ִ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,פוּן ֵאיין
ישׁט
זַ ייט ,א ת ֵֹסף עָ לָ יו ,לֵ ייג נִ ְ
ייסט ,וַ וייל
תּוֹרה ֵה ְ
צוּ ֶמער וִ ויפִ יל ִדי ָ

ימן ז(
תּוֹרה ְר ֵאה ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ׁ˘ …ו ¿פ ƒטים
שׁוֹט ִרים ִתּ ֵתּן לְ  בְּ כָ ל
שׁוֹפְ ִטים וְ ְ
קי
ְשׁעָ ֶריֲ א ֶשׁר ה' ֱא ֶ
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
נוֹתן לְ ֲ .
ֵ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"א( :יֶ ֶ
נוֹרה פוּן
ָהאט אוֹיף זַ יין פָּ נִ ים ַא ְמ ָ
זִ יבְּ ן לֶ עכְ ט ,וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען ִדי
ְצוֵ ויי אוֹיגְ ןִ ,די ְצוֵ ויי אוֹיעֶ ְרןִ ,די
נָ אז לֶ עכֶ ער אוּן ִדי מוֹיל ,אוּן ָדאס
זֶ ענֶ ען צוּגֶ עבִּ ינְ ֶדען צוּם מ ַֹח ,אוּן
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז זוֹכֶ ה צוּ ֵהיילִ יגְ ן
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תּוֹרה
ישׁט צוּלֵ ייגְ ן ֶמער וִ ויפִ יל ִדי ָ
נִ ְ
ייסן.
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
ערט אוֹי ,וֶ וען
אר ֶק ְ
וידער פַ ְ
אוּן וִ ֶ
עֶ ר פַ אלְ ט ַא ָראפּ ,עֶ ר פַ אלְ ט
ויסן וִ וי ַאזוֹי
ארף ֶמען אוֹי וִ ְ
דוּרַ ,ד ְ
ְ
וערן
ישׁט וֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן נִ ְ
זִ י צוּ ֶד ְ
צוּבְּ ָראכְ ן אוּן ִאינְ גַ אנְ ְצן אוֹיפְ גֶ עבְּ ן,
קוּמען צוּם
צוּריק ֶ
נָ אר ְשׁ ֶטענְ ִדיג ִ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,פוּן ֵאיין
ישׁט
זַ ייט ,א ת ֵֹסף עָ לָ יו ,לֵ ייג נִ ְ
ייסט ,וַ וייל
תּוֹרה ֵה ְ
צוּ ֶמער וִ ויפִ יל ִדי ָ

ִאין ֵספֶ ר יְ ִצ ָירה
וערן ִדי זִ יבְּ ן לֶ עכְ ט
י"ב( :וֶ ְ
"די זִ יבְּ ן טוֹיעֶ ְרן".
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ִ
)פֵּ ֶרק ד' ִמ ְשׁנָ ה

ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,שׁוֹפְ ִטים
שׁוֹט ִרים ִתּ ֵתּן לְ  בְּ כָ ל
וְ ְ
נוֹתן לְ ,
קיֵ 
ְשׁעָ ֶריֲ א ֶשׁר ה' ֱא ֶ
ארפְ ְסט ְשׁ ֶטעלְ ן שׁוֹפְ ִטים אוֹיף
דוּ ַד ְ
ִדי ַאלֶ ע טוֹיעֶ ְרן פוּן ַדיין ָקאפָּ ,דאס

פר˘˙ ר‡‰

ישׁט
ארנִ ְ
ועסטוּ נָ אכְ ֶדעם גָ ְ
אוֹיבּ יָ א וֶ ְ
ערע זַ ייט ,וְ א
טוּהן ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ְ
ישׁט ַא ָראפּ ,וַ וייל
ִתגְ ַרע ִמ ֶמנוּ ,נֶ עם נִ ְ
עה ְסט ַאז עֶ ס גֵ ייט ִדיר ְשׁוֶ וער,
דוּ זֶ ְ
דוּר גֶ עפַ אלְ ן ,זָ אלְ ְסטוּ
דוּ בִּ יזְ ט ְ
ישׁט וֶ ועגְ ן ֶדעם ַאלֶ עס אוֹיפְ גֶ עבְּ ן,
נִ ְ
ער ַהאלְ ְטן אוּן ְשׁ ֶטענְ ִדיג
נָ אר זִ יֶ ד ְ
ער ְשׁ ְטן,
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
צוּריק
ִ
ועסטוּ זַ יין אוֹיפְ 'ן ִריכְ ִטיגְ ן
ַאזוֹי וֶ ְ
וֶ ועג ,וָ ואס וֶ ועט ִדיר פִ ְירן צוּם
ער ְשׁ ְטן צוּ זַ יין ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער
ֵאייבֶּ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
ימן ז(
תּוֹרה ְר ֵאה ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ׁ˘ …ו ¿פ ƒטים
שׁוֹט ִרים ִתּ ֵתּן לְ  בְּ כָ ל
שׁוֹפְ ִטים וְ ְ
קי
ְשׁעָ ֶריֲ א ֶשׁר ה' ֱא ֶ
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
נוֹתן לְ ֲ .
ֵ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"א( :יֶ ֶ
נוֹרה פוּן
ָהאט אוֹיף זַ יין פָּ נִ ים ַא ְמ ָ
זִ יבְּ ן לֶ עכְ ט ,וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען ִדי
ְצוֵ ויי אוֹיגְ ןִ ,די ְצוֵ ויי אוֹיעֶ ְרןִ ,די
נָ אז לֶ עכֶ ער אוּן ִדי מוֹיל ,אוּן ָדאס
זֶ ענֶ ען צוּגֶ עבִּ ינְ ֶדען צוּם מ ַֹח ,אוּן
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז זוֹכֶ ה צוּ ֵהיילִ יגְ ן

ישׁט
ארנִ ְ
ועסטוּ נָ אכְ ֶדעם גָ ְ
אוֹיבּ יָ א וֶ ְ
ערע זַ ייט ,וְ א
טוּהן ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ְ
ישׁט ַא ָראפּ ,וַ וייל
ִתגְ ַרע ִמ ֶמנוּ ,נֶ עם נִ ְ
עה ְסט ַאז עֶ ס גֵ ייט ִדיר ְשׁוֶ וער,
דוּ זֶ ְ
דוּר גֶ עפַ אלְ ן ,זָ אלְ ְסטוּ
דוּ בִּ יזְ ט ְ
ישׁט וֶ ועגְ ן ֶדעם ַאלֶ עס אוֹיפְ גֶ עבְּ ן,
נִ ְ
ער ַהאלְ ְטן אוּן ְשׁ ֶטענְ ִדיג
נָ אר זִ יֶ ד ְ
ער ְשׁ ְטן,
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
צוּריק
ִ
ועסטוּ זַ יין אוֹיפְ 'ן ִריכְ ִטיגְ ן
ַאזוֹי וֶ ְ
וֶ ועג ,וָ ואס וֶ ועט ִדיר פִ ְירן צוּם
ער ְשׁ ְטן צוּ זַ יין ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער
ֵאייבֶּ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

תּוֹרה
ישׁט צוּלֵ ייגְ ן ֶמער וִ ויפִ יל ִדי ָ
נִ ְ
ייסן.
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
ערט אוֹי ,וֶ וען
אר ֶק ְ
וידער פַ ְ
אוּן וִ ֶ
עֶ ר פַ אלְ ט ַא ָראפּ ,עֶ ר פַ אלְ ט
ויסן וִ וי ַאזוֹי
ארף ֶמען אוֹי וִ ְ
דוּרַ ,ד ְ
ְ
וערן
ישׁט וֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן נִ ְ
זִ י צוּ ֶד ְ
צוּבְּ ָראכְ ן אוּן ִאינְ גַ אנְ ְצן אוֹיפְ גֶ עבְּ ן,
קוּמען צוּם
צוּריק ֶ
נָ אר ְשׁ ֶטענְ ִדיג ִ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,פוּן ֵאיין
ישׁט
זַ ייט ,א ת ֵֹסף עָ לָ יו ,לֵ ייג נִ ְ
ייסט ,וַ וייל
תּוֹרה ֵה ְ
צוּ ֶמער וִ ויפִ יל ִדי ָ

ימן ז(
תּוֹרה ְר ֵאה ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וערט זַ יין מ ַֹח ֵריין
ִדי זִ יבְּ ן לֶ עכְ ט ,וֶ ְ
אוּן ֵהיילִ יג אוּן עֶ ר ִאיז זוֹכֶ ה צוּ ִדי
עס ֶטע ַמ ְד ֵריגוֹת.
גְ ֶר ְ

˜לז
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שׁוֹט ִרים ִתּ ֵתּן לְ  בְּ כָ ל
שׁוֹפְ ִטים וְ ְ
קי
ְשׁעָ ֶריֲ א ֶשׁר ה' ֱא ֶ
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
נוֹתן לְ ֲ .
ֵ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"א( :יֶ ֶ
נוֹרה פוּן
ָהאט אוֹיף זַ יין פָּ נִ ים ַא ְמ ָ
זִ יבְּ ן לֶ עכְ ט ,וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען ִדי
ְצוֵ ויי אוֹיגְ ןִ ,די ְצוֵ ויי אוֹיעֶ ְרןִ ,די
נָ אז לֶ עכֶ ער אוּן ִדי מוֹיל ,אוּן ָדאס
זֶ ענֶ ען צוּגֶ עבִּ ינְ ֶדען צוּם מ ַֹח ,אוּן
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז זוֹכֶ ה צוּ ֵהיילִ יגְ ן
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תּוֹרה
ישׁט צוּלֵ ייגְ ן ֶמער וִ ויפִ יל ִדי ָ
נִ ְ
ייסן.
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
ערט אוֹי ,וֶ וען
אר ֶק ְ
וידער פַ ְ
אוּן וִ ֶ
עֶ ר פַ אלְ ט ַא ָראפּ ,עֶ ר פַ אלְ ט
ויסן וִ וי ַאזוֹי
ארף ֶמען אוֹי וִ ְ
דוּרַ ,ד ְ
ְ
וערן
ישׁט וֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן נִ ְ
זִ י צוּ ֶד ְ
צוּבְּ ָראכְ ן אוּן ִאינְ גַ אנְ ְצן אוֹיפְ גֶ עבְּ ן,
קוּמען צוּם
צוּריק ֶ
נָ אר ְשׁ ֶטענְ ִדיג ִ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,פוּן ֵאיין
ישׁט
זַ ייט ,א ת ֵֹסף עָ לָ יו ,לֵ ייג נִ ְ
ייסט ,וַ וייל
תּוֹרה ֵה ְ
צוּ ֶמער וִ ויפִ יל ִדי ָ

וערט זַ יין מ ַֹח ֵריין
ִדי זִ יבְּ ן לֶ עכְ ט ,וֶ ְ
אוּן ֵהיילִ יג אוּן עֶ ר ִאיז זוֹכֶ ה צוּ ִדי
עס ֶטע ַמ ְד ֵריגוֹת.
גְ ֶר ְ
ִאין ֵספֶ ר יְ ִצ ָירה
וערן ִדי זִ יבְּ ן לֶ עכְ ט
י"ב( :וֶ ְ
"די זִ יבְּ ן טוֹיעֶ ְרן".
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ִ
)פֵּ ֶרק ד' ִמ ְשׁנָ ה

ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,שׁוֹפְ ִטים
שׁוֹט ִרים ִתּ ֵתּן לְ  בְּ כָ ל
וְ ְ
נוֹתן לְ ,
קיֵ 
ְשׁעָ ֶריֲ א ֶשׁר ה' ֱא ֶ
ארפְ ְסט ְשׁ ֶטעלְ ן שׁוֹפְ ִטים אוֹיף
דוּ ַד ְ
ִדי ַאלֶ ע טוֹיעֶ ְרן פוּן ַדיין ָקאפָּ ,דאס

˜לז
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ישׁט
ארנִ ְ
ועסטוּ נָ אכְ ֶדעם גָ ְ
אוֹיבּ יָ א וֶ ְ
ערע זַ ייט ,וְ א
טוּהן ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ְ
ישׁט ַא ָראפּ ,וַ וייל
ִתגְ ַרע ִמ ֶמנוּ ,נֶ עם נִ ְ
עה ְסט ַאז עֶ ס גֵ ייט ִדיר ְשׁוֶ וער,
דוּ זֶ ְ
דוּר גֶ עפַ אלְ ן ,זָ אלְ ְסטוּ
דוּ בִּ יזְ ט ְ
ישׁט וֶ ועגְ ן ֶדעם ַאלֶ עס אוֹיפְ גֶ עבְּ ן,
נִ ְ
ער ַהאלְ ְטן אוּן ְשׁ ֶטענְ ִדיג
נָ אר זִ יֶ ד ְ
ער ְשׁ ְטן,
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
צוּריק
ִ
ועסטוּ זַ יין אוֹיפְ 'ן ִריכְ ִטיגְ ן
ַאזוֹי וֶ ְ
וֶ ועג ,וָ ואס וֶ ועט ִדיר פִ ְירן צוּם
ער ְשׁ ְטן צוּ זַ יין ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער
ֵאייבֶּ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
ימן ז(
תּוֹרה ְר ֵאה ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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וערט זַ יין מ ַֹח ֵריין
ִדי זִ יבְּ ן לֶ עכְ ט ,וֶ ְ
אוּן ֵהיילִ יג אוּן עֶ ר ִאיז זוֹכֶ ה צוּ ִדי
עס ֶטע ַמ ְד ֵריגוֹת.
גְ ֶר ְ
ִאין ֵספֶ ר יְ ִצ ָירה
וערן ִדי זִ יבְּ ן לֶ עכְ ט
י"ב( :וֶ ְ
"די זִ יבְּ ן טוֹיעֶ ְרן".
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ִ
)פֵּ ֶרק ד' ִמ ְשׁנָ ה

ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,שׁוֹפְ ִטים
שׁוֹט ִרים ִתּ ֵתּן לְ  בְּ כָ ל
וְ ְ
נוֹתן לְ ,
קיֵ 
ְשׁעָ ֶריֲ א ֶשׁר ה' ֱא ֶ
ארפְ ְסט ְשׁ ֶטעלְ ן שׁוֹפְ ִטים אוֹיף
דוּ ַד ְ
ִדי ַאלֶ ע טוֹיעֶ ְרן פוּן ַדיין ָקאפָּ ,דאס

שׁוֹט ִרים ִתּ ֵתּן לְ  בְּ כָ ל
שׁוֹפְ ִטים וְ ְ
קי
ְשׁעָ ֶריֲ א ֶשׁר ה' ֱא ֶ
יט"א ִאיז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
נוֹתן לְ ֲ .
ֵ
ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן כ"א( :יֶ ֶ
נוֹרה פוּן
ָהאט אוֹיף זַ יין פָּ נִ ים ַא ְמ ָ
זִ יבְּ ן לֶ עכְ ט ,וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען ִדי
ְצוֵ ויי אוֹיגְ ןִ ,די ְצוֵ ויי אוֹיעֶ ְרןִ ,די
נָ אז לֶ עכֶ ער אוּן ִדי מוֹיל ,אוּן ָדאס
זֶ ענֶ ען צוּגֶ עבִּ ינְ ֶדען צוּם מ ַֹח ,אוּן
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז זוֹכֶ ה צוּ ֵהיילִ יגְ ן

וערט זַ יין מ ַֹח ֵריין
ִדי זִ יבְּ ן לֶ עכְ ט ,וֶ ְ
אוּן ֵהיילִ יג אוּן עֶ ר ִאיז זוֹכֶ ה צוּ ִדי
עס ֶטע ַמ ְד ֵריגוֹת.
גְ ֶר ְ
ִאין ֵספֶ ר יְ ִצ ָירה
וערן ִדי זִ יבְּ ן לֶ עכְ ט
י"ב( :וֶ ְ
"די זִ יבְּ ן טוֹיעֶ ְרן".
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ִ
)פֵּ ֶרק ד' ִמ ְשׁנָ ה

ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,שׁוֹפְ ִטים
שׁוֹט ִרים ִתּ ֵתּן לְ  בְּ כָ ל
וְ ְ
נוֹתן לְ ,
קיֵ 
ְשׁעָ ֶריֲ א ֶשׁר ה' ֱא ֶ
ארפְ ְסט ְשׁ ֶטעלְ ן שׁוֹפְ ִטים אוֹיף
דוּ ַד ְ
ִדי ַאלֶ ע טוֹיעֶ ְרן פוּן ַדיין ָקאפָּ ,דאס

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜לח

ארפְ ט זִ יַ אלֵ יין
ֵמיינְ ט ַאז דוּ ַד ְ
עדן
דוּרֶ ר ְ
עדן ָטאג ,זִ יְ 
ִמ ְשׁפָּ ְט'ן יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן :זֶ ענֶ ען ַמיינֶ ע
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
עהאלְ ְטןִ ,אי קוּק
אוֹיסגֶ ַ
ְ
אוֹיגְ ן
נָ אר וִ וי ֶמען ֶמעג? זֶ ענֶ ען ַמיינֶ ע
אוֹיסגֶ ַ
ְ
אוֹיעֶ ְרן
עהאלְ ְטןִ ,איֶ הער
נָ אר וָ ואס ֶמען ֶמעג? ִאיז ַמיין נָ אז
עהאלְ ְטןָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף
אוֹיסגֶ ַ
ְ
אוֹיף ִדי ִמ ָדה פוּן כַּ עַ סֶ ,רעג ִאי
ישׁט אוֹיף? ִאיז ַמיין מוֹיל
זִ י נִ ְ
עהאלְ ְטןִ ,איֶ רעד נָ אר וָ ואס
אוֹיסגֶ ַ
ְ
ֶמען ֶמעג?
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ִמ ֶק ֶרב ַא ֶחיָ תּ ִשׂים עָ לֶ יֶ מלֶ ,
א תוּכַ ל לָ ֵתת עָ לֶ י
ִאישׁ נָ כְ ִרי ֲא ֶשׁר א ָא ִחי הוּא.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ִאין זִ י
נ"ו( :יֶ ֶ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ַא ְשׁ ִט ְיקל ַמלְ כוּת ,יֶ ֶ
ִאיז ַא ְשׁ ִט ְיקל ֶקענִ יגֵ ,איינֶ ער ֶמער
אוּן ֵאיינֶ ער וֵ ויינִ יגֶ ערֵ ,איינֶ ער ִאיז ַא
ער ֵהיים אוֹיף זַ יין
ֶקענִ יג בַּ יי זִ יִ אינְ ֶד ְ
ִמ ְשׁפָּ ָחהֵ ,איינֶ ער ִאיז ַא ֶקענִ יג אוֹיף
זַ יינֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן ַארוּם זִ יֵ ,איינֶ ער
ִאיז ַא ֶקענִ יג אוֹיף ֶמער ֶמענְ ְט ְשׁן,
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר ִאיז בַּ עַ ל ַהבַּ יִ ת
ארפְ ן ִאים פָ אלְ גְ ן.
אוֹיף זֵ יי ,זֵ יי ַד ְ

וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְשׁמוּעֶ ְסט ָדאס אוֹיס
ער ְשׁ ְטן ,גֵ ייט שׁוֹין
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
ַא ָראפּ פוּן ִאים ַאלֶ ע ִק ְטרוּגִ ים ,אוּן
עהן
עשׁ ְ
ישׁט גֶ ֶ
עֶ ס ֶקען ִאים שׁוֹין נִ ְ
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס ,וִ וי ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן
ְ)דבָ ִרים ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה ה'ִ ,ס ָימן ה'( :כְּ ֶשׁיֵּ שׁ
ִדין לְ ַמ ָטּה ֵאין ִדין לְ ַמעְ לָ ה ,וֶ וען
ַא ֶמענְ ְטשׁ ִמ ְשׁפָּ ט זִ יַ אלֵ יינְ ס ָדא
ישׁט
אוּנְ ְטןֶ ,קען ֶמען ִאים שׁוֹין נִ ְ
ִמ ְשׁפָּ ְט'ן אוֹיבְ ן.

עהן צוּ נִ ְיצן ִדי
ארף זֶ ְ
אוּן ֶמען ַד ְ
גוּטע
ֶ
ֶקענִ יגְ ַריי נָ אר אוֹיף
ישׁט צוּ גֶ עוֶ ועלְ ִטיגְ ן ְס ַתּם
ועקן ,נִ ְ
ְצוֶ ְ
ַאזוֹי אוֹיף ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן ,נָ אר זֵ יי
אר ְקן ,אוּן זֵ יי
ְמ ַחזֵ ק זַ יין אוּן ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן.
בְּ ֶרענְ גְ ן נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ

וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
עדט ְשׁ ֶטענְ ִדיג צוּם
ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ ועט ִאים גוּט זַ יין
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף יֶ ענֶ ע
וֶ ועלְ ט!

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,שׂוֹם
ָתּ ִשׂים עָ לֶ יֶ מלֶ  ,דוּ
זָ אלְ ְסט נִ ְיצן ִדי ַמלְ כוּת נָ ארֲ ,א ֶשׁר
קי בּוַֹ ,אז דוּ זָ אלְ ְסט
יִ בְ ַחר ה' ֱא ֶ
ערנֶ ען פַ אר ַדיינֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן ַאז
אוֹיסלֶ ְ
ְ

ימן א(
תּוֹרה שׁוֹפְ ִטים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ארפְ ט זִ יַ אלֵ יין
ֵמיינְ ט ַאז דוּ ַד ְ
עדן
דוּרֶ ר ְ
עדן ָטאג ,זִ יְ 
ִמ ְשׁפָּ ְט'ן יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן :זֶ ענֶ ען ַמיינֶ ע
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
עהאלְ ְטןִ ,אי קוּק
אוֹיסגֶ ַ
ְ
אוֹיגְ ן
נָ אר וִ וי ֶמען ֶמעג? זֶ ענֶ ען ַמיינֶ ע
עהאלְ ְטןִ ,איֶ הער
אוֹיסגֶ ַ
ְ
אוֹיעֶ ְרן
נָ אר וָ ואס ֶמען ֶמעג? ִאיז ַמיין נָ אז
עהאלְ ְטןָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף
אוֹיסגֶ ַ
ְ
אוֹיף ִדי ִמ ָדה פוּן כַּ עַ סֶ ,רעג ִאי
ישׁט אוֹיף? ִאיז ַמיין מוֹיל
זִ י נִ ְ
עהאלְ ְטןִ ,איֶ רעד נָ אר וָ ואס
אוֹיסגֶ ַ
ְ
ֶמען ֶמעג?
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְשׁמוּעֶ ְסט ָדאס אוֹיס
ער ְשׁ ְטן ,גֵ ייט שׁוֹין
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
ַא ָראפּ פוּן ִאים ַאלֶ ע ִק ְטרוּגִ ים ,אוּן
עהן
עשׁ ְ
ישׁט גֶ ֶ
עֶ ס ֶקען ִאים שׁוֹין נִ ְ
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס ,וִ וי ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן
ְ)דבָ ִרים ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה ה'ִ ,ס ָימן ה'( :כְּ ֶשׁיֵּ שׁ
ִדין לְ ַמ ָטּה ֵאין ִדין לְ ַמעְ לָ ה ,וֶ וען
ַא ֶמענְ ְטשׁ ִמ ְשׁפָּ ט זִ יַ אלֵ יינְ ס ָדא
ישׁט
אוּנְ ְטןֶ ,קען ֶמען ִאים שׁוֹין נִ ְ
ִמ ְשׁפָּ ְט'ן אוֹיבְ ן.
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
עדט ְשׁ ֶטענְ ִדיג צוּם
ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ ועט ִאים גוּט זַ יין
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף יֶ ענֶ ע
וֶ ועלְ ט!
ימן א(
תּוֹרה שׁוֹפְ ִטים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

פר˘˙ ˘ופטים

˜לח

פר˘˙ ˘ופטים
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ִמ ֶק ֶרב ַא ֶחיָ תּ ִשׂים עָ לֶ יֶ מלֶ ,
א תוּכַ ל לָ ֵתת עָ לֶ י
ִאישׁ נָ כְ ִרי ֲא ֶשׁר א ָא ִחי הוּא.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ִאין זִ י
נ"ו( :יֶ ֶ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ַא ְשׁ ִט ְיקל ַמלְ כוּת ,יֶ ֶ
ִאיז ַא ְשׁ ִט ְיקל ֶקענִ יגֵ ,איינֶ ער ֶמער
אוּן ֵאיינֶ ער וֵ ויינִ יגֶ ערֵ ,איינֶ ער ִאיז ַא
ער ֵהיים אוֹיף זַ יין
ֶקענִ יג בַּ יי זִ יִ אינְ ֶד ְ
ִמ ְשׁפָּ ָחהֵ ,איינֶ ער ִאיז ַא ֶקענִ יג אוֹיף
זַ יינֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן ַארוּם זִ יֵ ,איינֶ ער
ִאיז ַא ֶקענִ יג אוֹיף ֶמער ֶמענְ ְט ְשׁן,
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר ִאיז בַּ עַ ל ַהבַּ יִ ת
ארפְ ן ִאים פָ אלְ גְ ן.
אוֹיף זֵ יי ,זֵ יי ַד ְ
עהן צוּ נִ ְיצן ִדי
ארף זֶ ְ
אוּן ֶמען ַד ְ
גוּטע
ֶ
ֶקענִ יגְ ַריי נָ אר אוֹיף
ישׁט צוּ גֶ עוֶ ועלְ ִטיגְ ן ְס ַתּם
ועקן ,נִ ְ
ְצוֶ ְ
ַאזוֹי אוֹיף ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן ,נָ אר זֵ יי
אר ְקן ,אוּן זֵ יי
ְמ ַחזֵ ק זַ יין אוּן ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן.
בְּ ֶרענְ גְ ן נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,שׂוֹם
ָתּ ִשׂים עָ לֶ יֶ מלֶ  ,דוּ
זָ אלְ ְסט נִ ְיצן ִדי ַמלְ כוּת נָ ארֲ ,א ֶשׁר
קי בּוַֹ ,אז דוּ זָ אלְ ְסט
יִ בְ ַחר ה' ֱא ֶ
ערנֶ ען פַ אר ַדיינֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן ַאז
אוֹיסלֶ ְ
ְ
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ארפְ ט זִ יַ אלֵ יין
ֵמיינְ ט ַאז דוּ ַד ְ
עדן
דוּרֶ ר ְ
עדן ָטאג ,זִ יְ 
ִמ ְשׁפָּ ְט'ן יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן :זֶ ענֶ ען ַמיינֶ ע
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
עהאלְ ְטןִ ,אי קוּק
אוֹיסגֶ ַ
ְ
אוֹיגְ ן
נָ אר וִ וי ֶמען ֶמעג? זֶ ענֶ ען ַמיינֶ ע
אוֹיסגֶ ַ
ְ
אוֹיעֶ ְרן
עהאלְ ְטןִ ,איֶ הער
נָ אר וָ ואס ֶמען ֶמעג? ִאיז ַמיין נָ אז
עהאלְ ְטןָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף
אוֹיסגֶ ַ
ְ
אוֹיף ִדי ִמ ָדה פוּן כַּ עַ סֶ ,רעג ִאי
ישׁט אוֹיף? ִאיז ַמיין מוֹיל
זִ י נִ ְ
עהאלְ ְטןִ ,איֶ רעד נָ אר וָ ואס
אוֹיסגֶ ַ
ְ
ֶמען ֶמעג?
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ִמ ֶק ֶרב ַא ֶחיָ תּ ִשׂים עָ לֶ יֶ מלֶ ,
א תוּכַ ל לָ ֵתת עָ לֶ י
ִאישׁ נָ כְ ִרי ֲא ֶשׁר א ָא ִחי הוּא.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ִאין זִ י
נ"ו( :יֶ ֶ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ַא ְשׁ ִט ְיקל ַמלְ כוּת ,יֶ ֶ
ִאיז ַא ְשׁ ִט ְיקל ֶקענִ יגֵ ,איינֶ ער ֶמער
אוּן ֵאיינֶ ער וֵ ויינִ יגֶ ערֵ ,איינֶ ער ִאיז ַא
ער ֵהיים אוֹיף זַ יין
ֶקענִ יג בַּ יי זִ יִ אינְ ֶד ְ
ִמ ְשׁפָּ ָחהֵ ,איינֶ ער ִאיז ַא ֶקענִ יג אוֹיף
זַ יינֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן ַארוּם זִ יֵ ,איינֶ ער
ִאיז ַא ֶקענִ יג אוֹיף ֶמער ֶמענְ ְט ְשׁן,
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר ִאיז בַּ עַ ל ַהבַּ יִ ת
ארפְ ן ִאים פָ אלְ גְ ן.
אוֹיף זֵ יי ,זֵ יי ַד ְ

וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְשׁמוּעֶ ְסט ָדאס אוֹיס
ער ְשׁ ְטן ,גֵ ייט שׁוֹין
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
ַא ָראפּ פוּן ִאים ַאלֶ ע ִק ְטרוּגִ ים ,אוּן
עהן
עשׁ ְ
ישׁט גֶ ֶ
עֶ ס ֶקען ִאים שׁוֹין נִ ְ
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס ,וִ וי ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן
ְ)דבָ ִרים ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה ה'ִ ,ס ָימן ה'( :כְּ ֶשׁיֵּ שׁ
ִדין לְ ַמ ָטּה ֵאין ִדין לְ ַמעְ לָ ה ,וֶ וען
ַא ֶמענְ ְטשׁ ִמ ְשׁפָּ ט זִ יַ אלֵ יינְ ס ָדא
ישׁט
אוּנְ ְטןֶ ,קען ֶמען ִאים שׁוֹין נִ ְ
ִמ ְשׁפָּ ְט'ן אוֹיבְ ן.

עהן צוּ נִ ְיצן ִדי
ארף זֶ ְ
אוּן ֶמען ַד ְ
גוּטע
ֶ
ֶקענִ יגְ ַריי נָ אר אוֹיף
ישׁט צוּ גֶ עוֶ ועלְ ִטיגְ ן ְס ַתּם
ועקן ,נִ ְ
ְצוֶ ְ
ַאזוֹי אוֹיף ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן ,נָ אר זֵ יי
אר ְקן ,אוּן זֵ יי
ְמ ַחזֵ ק זַ יין אוּן ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן.
בְּ ֶרענְ גְ ן נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ

וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
עדט ְשׁ ֶטענְ ִדיג צוּם
ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ ועט ִאים גוּט זַ יין
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף יֶ ענֶ ע
וֶ ועלְ ט!

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,שׂוֹם
ָתּ ִשׂים עָ לֶ יֶ מלֶ  ,דוּ
זָ אלְ ְסט נִ ְיצן ִדי ַמלְ כוּת נָ ארֲ ,א ֶשׁר
קי בּוַֹ ,אז דוּ זָ אלְ ְסט
יִ בְ ַחר ה' ֱא ֶ
ערנֶ ען פַ אר ַדיינֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן ַאז
אוֹיסלֶ ְ
ְ

ימן א(
תּוֹרה שׁוֹפְ ִטים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ארפְ ט זִ יַ אלֵ יין
ֵמיינְ ט ַאז דוּ ַד ְ
עדן
דוּרֶ ר ְ
עדן ָטאג ,זִ יְ 
ִמ ְשׁפָּ ְט'ן יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן :זֶ ענֶ ען ַמיינֶ ע
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
עהאלְ ְטןִ ,אי קוּק
אוֹיסגֶ ַ
ְ
אוֹיגְ ן
נָ אר וִ וי ֶמען ֶמעג? זֶ ענֶ ען ַמיינֶ ע
עהאלְ ְטןִ ,איֶ הער
אוֹיסגֶ ַ
ְ
אוֹיעֶ ְרן
נָ אר וָ ואס ֶמען ֶמעג? ִאיז ַמיין נָ אז
עהאלְ ְטןָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף
אוֹיסגֶ ַ
ְ
אוֹיף ִדי ִמ ָדה פוּן כַּ עַ סֶ ,רעג ִאי
ישׁט אוֹיף? ִאיז ַמיין מוֹיל
זִ י נִ ְ
עהאלְ ְטןִ ,איֶ רעד נָ אר וָ ואס
אוֹיסגֶ ַ
ְ
ֶמען ֶמעג?
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְשׁמוּעֶ ְסט ָדאס אוֹיס
ער ְשׁ ְטן ,גֵ ייט שׁוֹין
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
ַא ָראפּ פוּן ִאים ַאלֶ ע ִק ְטרוּגִ ים ,אוּן
עהן
עשׁ ְ
ישׁט גֶ ֶ
עֶ ס ֶקען ִאים שׁוֹין נִ ְ
ַקיין ְשׁלֶ עכְ ְטס ,וִ וי ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן
ְ)דבָ ִרים ַרבָּ ה פַּ ְר ָשׁה ה'ִ ,ס ָימן ה'( :כְּ ֶשׁיֵּ שׁ
ִדין לְ ַמ ָטּה ֵאין ִדין לְ ַמעְ לָ ה ,וֶ וען
ַא ֶמענְ ְטשׁ ִמ ְשׁפָּ ט זִ יַ אלֵ יינְ ס ָדא
ישׁט
אוּנְ ְטןֶ ,קען ֶמען ִאים שׁוֹין נִ ְ
ִמ ְשׁפָּ ְט'ן אוֹיבְ ן.
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
עדט ְשׁ ֶטענְ ִדיג צוּם
ֶר ְ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ ועט ִאים גוּט זַ יין
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף יֶ ענֶ ע
וֶ ועלְ ט!
ימן א(
תּוֹרה שׁוֹפְ ִטים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ִמ ֶק ֶרב ַא ֶחיָ תּ ִשׂים עָ לֶ יֶ מלֶ ,
א תוּכַ ל לָ ֵתת עָ לֶ י
ִאישׁ נָ כְ ִרי ֲא ֶשׁר א ָא ִחי הוּא.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ִאין זִ י
נ"ו( :יֶ ֶ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ַא ְשׁ ִט ְיקל ַמלְ כוּת ,יֶ ֶ
ִאיז ַא ְשׁ ִט ְיקל ֶקענִ יגֵ ,איינֶ ער ֶמער
אוּן ֵאיינֶ ער וֵ ויינִ יגֶ ערֵ ,איינֶ ער ִאיז ַא
ער ֵהיים אוֹיף זַ יין
ֶקענִ יג בַּ יי זִ יִ אינְ ֶד ְ
ִמ ְשׁפָּ ָחהֵ ,איינֶ ער ִאיז ַא ֶקענִ יג אוֹיף
זַ יינֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן ַארוּם זִ יֵ ,איינֶ ער
ִאיז ַא ֶקענִ יג אוֹיף ֶמער ֶמענְ ְט ְשׁן,
ָדאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר ִאיז בַּ עַ ל ַהבַּ יִ ת
ארפְ ן ִאים פָ אלְ גְ ן.
אוֹיף זֵ יי ,זֵ יי ַד ְ
עהן צוּ נִ ְיצן ִדי
ארף זֶ ְ
אוּן ֶמען ַד ְ
גוּטע
ֶ
ֶקענִ יגְ ַריי נָ אר אוֹיף
ישׁט צוּ גֶ עוֶ ועלְ ִטיגְ ן ְס ַתּם
ועקן ,נִ ְ
ְצוֶ ְ
ַאזוֹי אוֹיף ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן ,נָ אר זֵ יי
אר ְקן ,אוּן זֵ יי
ְמ ַחזֵ ק זַ יין אוּן ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן.
בְּ ֶרענְ גְ ן נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,שׂוֹם
ָתּ ִשׂים עָ לֶ יֶ מלֶ  ,דוּ
זָ אלְ ְסט נִ ְיצן ִדי ַמלְ כוּת נָ ארֲ ,א ֶשׁר
קי בּוַֹ ,אז דוּ זָ אלְ ְסט
יִ בְ ַחר ה' ֱא ֶ
ערנֶ ען פַ אר ַדיינֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן ַאז
אוֹיסלֶ ְ
ְ
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˜לט

אשׁעפֶ ער אוֹיף ֶדער
עֶ ס ִאיז ָדא ַא בַּ ֶ
וֶ ועלְ ט וָ ואס ֶמען ֶקען ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֵ יין
צוּ ִאים ,אוּן ֶדער עִ ָיקר ִאיזִ ,מ ֶק ֶרב
ארפְ ט
ַא ֶחיָ תּ ִשׂים עָ לֶ יֶ מלֶ  ,דוּ ַד ְ
ער ַשׁאפְ ט,
רוּד ְ
זַ יין ַא ֶקענִ יג ִמיט בְּ ֶ
ִמיט ַא לִ יבְּ לִ יכְ ֵקייט ,צוּ פְ ֵריילִ י
אר ְקן ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן
ַמאכְ ן אוּן ְשׁ ַט ְ
וָ ואס זֶ ענֶ ען ַארוּם ִדיר ,א תוּכַ ל
לָ ֵתת עָ לֶ יִ אישׁ נָ כְ ִרי ֲא ֶשׁר א ָא ִחי

פר˘˙ ˘ופטים

ישׁט זַ יין ַא ֶקענִ יג,
הוּאֶ ,מען ֶקען נִ ְ
אוֹיבּ ֶמען פִ ְירט זִ י אוֹיף וִ וי ַא
עמ ֶדערָ ,אן ַר ֲח ָמנוּת.
פְ ֶר ְ
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
נִ ְיצט אוֹיס זַ יין ַמלְ כוּת צוּ
ערן
ערנֶ ענְ ֶט ְ
ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִא ְידן אוּן זֵ יי ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ימן ה(
תּוֹרה שׁוֹפְ ִטים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּƒכי ≈˙ ≈ˆ‡
ּ ִכי ֵת ֵצא לַ ִּמלְ ָח ָמה עַ ל אֹיְ בֶ י וּנְ ָתנוֹ
קי בְּ יָ ֶד וְ ָשׁבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ.
ה' ֱא ֶ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י נָ ָתן בְּ ֶרענְ גְ ט )לִ ֵ
בִ ,ס ָימן ק"י(ֵ :איינֶ ער ָהאט גֶ עפְ ֶרעגְ ט
ֶדעם ֶרבִּ י'ן :וִ וי ַאזוֹי ַא ְרבֶּ עט
ִדי בְּ ִח ָירה? ָהאט ִאים ֶדער ֶרבִּ י
גֶ עזָ אגְ ט :עֶ ס ַא ְרבֶּ עט זֵ ייעֶ ר פָּ שׁוּט,
טוּסטוּ ,אוּן אוֹיבּ
ַאז דוּ וִ וילְ ְסט ְ
ישׁט!
טוּסטוּ נִ ְ
ְ
ישׁט
דוּ וִ וילְ ְסט נִ ְ
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן ַאז
ָדאס ִאיז זֵ ייעֶ ר ַא וִ ויכְ ִטיגֶ ע זַ א צוּ
ויסן ,וַ וייל עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן
וִ ְ
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אשׁעפֶ ער אוֹיף ֶדער
עֶ ס ִאיז ָדא ַא בַּ ֶ
וֶ ועלְ ט וָ ואס ֶמען ֶקען ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֵ יין
צוּ ִאים ,אוּן ֶדער עִ ָיקר ִאיזִ ,מ ֶק ֶרב
ארפְ ט
ַא ֶחיָ תּ ִשׂים עָ לֶ יֶ מלֶ  ,דוּ ַד ְ
ער ַשׁאפְ ט,
רוּד ְ
זַ יין ַא ֶקענִ יג ִמיט בְּ ֶ
ִמיט ַא לִ יבְּ לִ יכְ ֵקייט ,צוּ פְ ֵריילִ י
אר ְקן ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן
ַמאכְ ן אוּן ְשׁ ַט ְ
וָ ואס זֶ ענֶ ען ַארוּם ִדיר ,א תוּכַ ל
לָ ֵתת עָ לֶ יִ אישׁ נָ כְ ִרי ֲא ֶשׁר א ָא ִחי

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִּ ,כי ֵת ֵצא,
קוּמט
גְ לַ יי וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
ַארוֹיס אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,לַ ִמּלְ ָח ָמה
ארף עֶ ר שׁוֹין פִ ְירן
עַ ל אֹיְ בֶ יַ ,ד ְ

פר˘˙ ˘ופטים

ישׁט זַ יין ַא ֶקענִ יג,
הוּאֶ ,מען ֶקען נִ ְ
אוֹיבּ ֶמען פִ ְירט זִ י אוֹיף וִ וי ַא
עמ ֶדערָ ,אן ַר ֲח ָמנוּת.
פְ ֶר ְ
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
נִ ְיצט אוֹיס זַ יין ַמלְ כוּת צוּ
ערן
ערנֶ ענְ ֶט ְ
ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִא ְידן אוּן זֵ יי ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ימן ה(
תּוֹרה שׁוֹפְ ִטים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּƒכי ≈˙ ≈ˆ‡
ּ ִכי ֵת ֵצא לַ ִּמלְ ָח ָמה עַ ל אֹיְ בֶ י וּנְ ָתנוֹ
קי בְּ יָ ֶד וְ ָשׁבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ.
ה' ֱא ֶ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י נָ ָתן בְּ ֶרענְ גְ ט )לִ ֵ
בִ ,ס ָימן ק"י(ֵ :איינֶ ער ָהאט גֶ עפְ ֶרעגְ ט
ֶדעם ֶרבִּ י'ן :וִ וי ַאזוֹי ַא ְרבֶּ עט
ִדי בְּ ִח ָירה? ָהאט ִאים ֶדער ֶרבִּ י
גֶ עזָ אגְ ט :עֶ ס ַא ְרבֶּ עט זֵ ייעֶ ר פָּ שׁוּט,
טוּסטוּ ,אוּן אוֹיבּ
ַאז דוּ וִ וילְ ְסט ְ
ישׁט!
טוּסטוּ נִ ְ
ְ
ישׁט
דוּ וִ וילְ ְסט נִ ְ
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן ַאז
ָדאס ִאיז זֵ ייעֶ ר ַא וִ ויכְ ִטיגֶ ע זַ א צוּ
ויסן ,וַ וייל עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן
וִ ְ

ישׁט זַ יין ַא ֶקענִ יג,
הוּאֶ ,מען ֶקען נִ ְ
אוֹיבּ ֶמען פִ ְירט זִ י אוֹיף וִ וי ַא
עמ ֶדערָ ,אן ַר ֲח ָמנוּת.
פְ ֶר ְ

אשׁעפֶ ער אוֹיף ֶדער
עֶ ס ִאיז ָדא ַא בַּ ֶ
וֶ ועלְ ט וָ ואס ֶמען ֶקען ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֵ יין
צוּ ִאים ,אוּן ֶדער עִ ָיקר ִאיזִ ,מ ֶק ֶרב
ארפְ ט
ַא ֶחיָ תּ ִשׂים עָ לֶ יֶ מלֶ  ,דוּ ַד ְ
ער ַשׁאפְ ט,
רוּד ְ
זַ יין ַא ֶקענִ יג ִמיט בְּ ֶ
ִמיט ַא לִ יבְּ לִ יכְ ֵקייט ,צוּ פְ ֵריילִ י
אר ְקן ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן
ַמאכְ ן אוּן ְשׁ ַט ְ
וָ ואס זֶ ענֶ ען ַארוּם ִדיר ,א תוּכַ ל
לָ ֵתת עָ לֶ יִ אישׁ נָ כְ ִרי ֲא ֶשׁר א ָא ִחי

וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
נִ ְיצט אוֹיס זַ יין ַמלְ כוּת צוּ
ערן
ערנֶ ענְ ֶט ְ
ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִא ְידן אוּן זֵ יי ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ימן ה(
תּוֹרה שׁוֹפְ ִטים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּƒכי ≈˙ ≈ˆ‡

ארק
וָ ואס זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין ַאזוֹי ְשׁ ַט ְ
צוּגֶ עוואוֹינְ ט צוּ זֵ ייעֶ ֶרע ְשׁלֶ עכְ ֶטע
זַ אכְ ן ,אוּן ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמדוֹתַ ,אז זֵ יי
עדן זִ יַ איין ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן שׁוֹין
ֶר ְ
ישׁט ַקיין בְּ ִח ָירה אוֹיף ֶדעם ,זֵ יי
נִ ְ
צוּריק ַהאלְ ְטן,
ישׁט ִ
ֶקענֶ ען זִ י שׁוֹין נִ ְ
ישׁט ֱא ֶמת ,וַ וייל ַא
ָאבֶּ ער ָדאס ִאיז נִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ְשׁ ֶטענְ ִדיג ַא בְּ ִח ָירה,
ַאז עֶ ר וִ ויל טוּט עֶ ר ,אוּן ַאז עֶ ר וִ ויל
ישׁט.
ישׁט טוּט עֶ ר נִ ְ
נִ ְ

˜לט
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ארק
וָ ואס זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין ַאזוֹי ְשׁ ַט ְ
צוּגֶ עוואוֹינְ ט צוּ זֵ ייעֶ ֶרע ְשׁלֶ עכְ ֶטע
זַ אכְ ן ,אוּן ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמדוֹתַ ,אז זֵ יי
עדן זִ יַ איין ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן שׁוֹין
ֶר ְ
ישׁט ַקיין בְּ ִח ָירה אוֹיף ֶדעם ,זֵ יי
נִ ְ
צוּריק ַהאלְ ְטן,
ישׁט ִ
ֶקענֶ ען זִ י שׁוֹין נִ ְ
ישׁט ֱא ֶמת ,וַ וייל ַא
ָאבֶּ ער ָדאס ִאיז נִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ְשׁ ֶטענְ ִדיג ַא בְּ ִח ָירה,
ַאז עֶ ר וִ ויל טוּט עֶ ר ,אוּן ַאז עֶ ר וִ ויל
ישׁט.
ישׁט טוּט עֶ ר נִ ְ
נִ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִּ ,כי ֵת ֵצא,
קוּמט
גְ לַ יי וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
ַארוֹיס אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,לַ ִמּלְ ָח ָמה
ארף עֶ ר שׁוֹין פִ ְירן
עַ ל אֹיְ בֶ יַ ,ד ְ

ּ ִכי ֵת ֵצא לַ ִּמלְ ָח ָמה עַ ל אֹיְ בֶ י וּנְ ָתנוֹ
קי בְּ יָ ֶד וְ ָשׁבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ.
ה' ֱא ֶ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י נָ ָתן בְּ ֶרענְ גְ ט )לִ ֵ
בִ ,ס ָימן ק"י(ֵ :איינֶ ער ָהאט גֶ עפְ ֶרעגְ ט
ֶדעם ֶרבִּ י'ן :וִ וי ַאזוֹי ַא ְרבֶּ עט
ִדי בְּ ִח ָירה? ָהאט ִאים ֶדער ֶרבִּ י
גֶ עזָ אגְ ט :עֶ ס ַא ְרבֶּ עט זֵ ייעֶ ר פָּ שׁוּט,
טוּסטוּ ,אוּן אוֹיבּ
ַאז דוּ וִ וילְ ְסט ְ
ישׁט!
טוּסטוּ נִ ְ
ְ
ישׁט
דוּ וִ וילְ ְסט נִ ְ
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן ַאז
ָדאס ִאיז זֵ ייעֶ ר ַא וִ ויכְ ִטיגֶ ע זַ א צוּ
ויסן ,וַ וייל עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן
וִ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

אשׁעפֶ ער אוֹיף ֶדער
עֶ ס ִאיז ָדא ַא בַּ ֶ
וֶ ועלְ ט וָ ואס ֶמען ֶקען ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֵ יין
צוּ ִאים ,אוּן ֶדער עִ ָיקר ִאיזִ ,מ ֶק ֶרב
ארפְ ט
ַא ֶחיָ תּ ִשׂים עָ לֶ יֶ מלֶ  ,דוּ ַד ְ
ער ַשׁאפְ ט,
רוּד ְ
זַ יין ַא ֶקענִ יג ִמיט בְּ ֶ
ִמיט ַא לִ יבְּ לִ יכְ ֵקייט ,צוּ פְ ֵריילִ י
אר ְקן ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן
ַמאכְ ן אוּן ְשׁ ַט ְ
וָ ואס זֶ ענֶ ען ַארוּם ִדיר ,א תוּכַ ל
לָ ֵתת עָ לֶ יִ אישׁ נָ כְ ִרי ֲא ֶשׁר א ָא ִחי

ארק
וָ ואס זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין ַאזוֹי ְשׁ ַט ְ
צוּגֶ עוואוֹינְ ט צוּ זֵ ייעֶ ֶרע ְשׁלֶ עכְ ֶטע
זַ אכְ ן ,אוּן ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמדוֹתַ ,אז זֵ יי
עדן זִ יַ איין ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן שׁוֹין
ֶר ְ
ישׁט ַקיין בְּ ִח ָירה אוֹיף ֶדעם ,זֵ יי
נִ ְ
צוּריק ַהאלְ ְטן,
ישׁט ִ
ֶקענֶ ען זִ י שׁוֹין נִ ְ
ישׁט ֱא ֶמת ,וַ וייל ַא
ָאבֶּ ער ָדאס ִאיז נִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ְשׁ ֶטענְ ִדיג ַא בְּ ִח ָירה,
ַאז עֶ ר וִ ויל טוּט עֶ ר ,אוּן ַאז עֶ ר וִ ויל
ישׁט.
ישׁט טוּט עֶ ר נִ ְ
נִ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִּ ,כי ֵת ֵצא,
קוּמט
גְ לַ יי וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
ַארוֹיס אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,לַ ִמּלְ ָח ָמה
ארף עֶ ר שׁוֹין פִ ְירן
עַ ל אֹיְ בֶ יַ ,ד ְ

˜לט
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ישׁט זַ יין ַא ֶקענִ יג,
הוּאֶ ,מען ֶקען נִ ְ
אוֹיבּ ֶמען פִ ְירט זִ י אוֹיף וִ וי ַא
עמ ֶדערָ ,אן ַר ֲח ָמנוּת.
פְ ֶר ְ
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
נִ ְיצט אוֹיס זַ יין ַמלְ כוּת צוּ
ערן
ערנֶ ענְ ֶט ְ
ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִא ְידן אוּן זֵ יי ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן.
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ימן ה(
תּוֹרה שׁוֹפְ ִטים ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּƒכי ≈˙ ≈ˆ‡
ּ ִכי ֵת ֵצא לַ ִּמלְ ָח ָמה עַ ל אֹיְ בֶ י וּנְ ָתנוֹ
קי בְּ יָ ֶד וְ ָשׁבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ.
ה' ֱא ֶ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י נָ ָתן בְּ ֶרענְ גְ ט )לִ ֵ
בִ ,ס ָימן ק"י(ֵ :איינֶ ער ָהאט גֶ עפְ ֶרעגְ ט
ֶדעם ֶרבִּ י'ן :וִ וי ַאזוֹי ַא ְרבֶּ עט
ִדי בְּ ִח ָירה? ָהאט ִאים ֶדער ֶרבִּ י
גֶ עזָ אגְ ט :עֶ ס ַא ְרבֶּ עט זֵ ייעֶ ר פָּ שׁוּט,
טוּסטוּ ,אוּן אוֹיבּ
ַאז דוּ וִ וילְ ְסט ְ
ישׁט!
טוּסטוּ נִ ְ
ְ
ישׁט
דוּ וִ וילְ ְסט נִ ְ
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן ַאז
ָדאס ִאיז זֵ ייעֶ ר ַא וִ ויכְ ִטיגֶ ע זַ א צוּ
ויסן ,וַ וייל עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן
וִ ְ

ארק
וָ ואס זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין ַאזוֹי ְשׁ ַט ְ
צוּגֶ עוואוֹינְ ט צוּ זֵ ייעֶ ֶרע ְשׁלֶ עכְ ֶטע
זַ אכְ ן ,אוּן ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמדוֹתַ ,אז זֵ יי
עדן זִ יַ איין ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן שׁוֹין
ֶר ְ
ישׁט ַקיין בְּ ִח ָירה אוֹיף ֶדעם ,זֵ יי
נִ ְ
צוּריק ַהאלְ ְטן,
ישׁט ִ
ֶקענֶ ען זִ י שׁוֹין נִ ְ
ישׁט ֱא ֶמת ,וַ וייל ַא
ָאבֶּ ער ָדאס ִאיז נִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ְשׁ ֶטענְ ִדיג ַא בְּ ִח ָירה,
ַאז עֶ ר וִ ויל טוּט עֶ ר ,אוּן ַאז עֶ ר וִ ויל
ישׁט.
ישׁט טוּט עֶ ר נִ ְ
נִ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִּ ,כי ֵת ֵצא,
קוּמט
גְ לַ יי וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
ַארוֹיס אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,לַ ִמּלְ ָח ָמה
ארף עֶ ר שׁוֹין פִ ְירן
עַ ל אֹיְ בֶ יַ ,ד ְ
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ַא ִמלְ ָח ָמה ִמיט זַ יין פַ יינְ ט וָ ואס
ָדאס ִאיז ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס וִ ויל
טוּהן ֲעבֵ ירוֹתָ ,אבֶּ ער
ְ
ִאים ַמאכְ ן
עדענְ ְקן ַאז ,וּנְ ָתנוֹ ה'
ארף גֶ ֶ
ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ֶטער
קיְּ ביָ ֶדֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֱא ֶ
ערגֶ עגֶ עבְּ ן ִאין ַדיינֶ ע
ָהאט ִאים ִאיבֶּ ְ
ֶהענְ טַ ,אז אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט ֶקענְ ְסטוּ
אר ְקן אוֹיף ִאים אוּן ִאים
זִ יְ שׁ ַט ְ
ישׁט נָ אר ָדאס,
ישׁט פָ אלְ גְ ן ,אוּן נִ ְ
נִ ְ
נָ אר וְ ָשׁבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ ,דוּ ֶקענְ ְסט נָ א
צוּריק בְּ ֶרענְ גְ ן נָ אֶ מענְ ְט ְשׁן צוּם
ִ
ייסן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ַארוֹיס ַר ְ
ֵאייבֶּ ְ
פוּן ִדי ֶהענְ ט פוּן יֵ ֶצר ָה ַרע.

טוּהן ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ִדי
ישׁט ְ
נִ ְ
גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט ַ)שׁבָּ ת קנ"א :(:וֶ וער עֶ ס
ָהאט ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ֶמענְ ְט ְשׁן ָהאט
ימל,
ֶמען ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ִאים ִאין ִה ְ
אוּן נָ א זָ אגְ ט ִדי גְ ָמ ָרא )בְּ ָרכוֹת
שׁוֹטה ָטאר ֶמען
ֶ
ל"ג :(.אוֹיף ַא
קוּמט אוֹיס
ישׁט ַר ֲח ָמנוּת ָהאבְּ ןְ ,
נִ ְ
ַאז וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ גֶ עבְּ ט ְצ ָד ָקה מוּז
ער ְשׁ ֶטער גֶ עבְּ ן ֵשׂכֶ ל,
ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וַ וייל נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען ַר ֲח ָמנוּת
ימל ,אוּן ַאז
ָהאבְּ ן אוֹיף ִאים פוּן ִה ְ
ישׁט
עֶ ר ָהאט שׁוֹין ֵשׂכֶ ל וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
טוּהן ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ
ְ
וערט
טוּט נָ אר ַאן ֲעבֵ ָירה וֶ וען עֶ ר וֶ ְ
)סוֹטה ג.(.
ָ
ְמשׁוּגֶ ע

וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ֶדעם
ַא ַסא
עהט
בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר זָ אל זִ יֶ קענֶ ען
ֵאייבֶּ ְ
אר ְקן אוֹיף זַ יין יֵ ֶצר ָה ַרע ,וֶ ועט
ְשׁ ַט ְ
ִאים גוּט זַ יין אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן
אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִּ ,כי ֵת ֵצא,
קוּמט
גְ לַ יי וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
ַארוֹיס אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,לַ ִמּלְ ָח ָמה
ארף עֶ ר שׁוֹין פִ ְירן
עַ ל אֹיְ בֶ יַ ,ד ְ
ַא ִמלְ ָח ָמה ִמיט זַ יין פַ יינְ ט וָ ואס
ָדאס ִאיז ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס וִ ויל
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת ,וּנְ ָתנוֹ ה'
ִאים ַמאכְ ן ְ
קי ,אוּן אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט ַאז ֶדער
ֱא ֶ
ערגֶ עבְּ ן
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ִאים ִאיבֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
פַ אר ִדיר ַאז דוּ זָ אלְ ְסט זִ יֶ קענֶ ען
אר ְקן אוֹיף ִאים ,בְּ יָ ֶד ,זָ אלְ ְסטוּ
ְשׁ ַט ְ
דוּר
גֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה ִמיט ִדי ַהאנְ ט ,אוּן ְ
וערן
אטעוֶ ועט וֶ ְ
ער ֶ
ועסטוּ גֶ ַ
ֶדעם וֶ ְ

ימן ב(
תּוֹרה ֵת ֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

ּ ִכי ֵת ֵצא לַ ִמּלְ ָח ָמה עַ ל אֹיְ בֶ י וּנְ ָתנוֹ
קיְּ ביָ ֶד וְ ָשׁבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ.
ה' ֱא ֶ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קט"ז( :וֶ וער עֶ ס גֶ עבְּ ט ְצ ָד ָקה וֶ ועט
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ַא ִמלְ ָח ָמה ִמיט זַ יין פַ יינְ ט וָ ואס
ָדאס ִאיז ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס וִ ויל
טוּהן ֲעבֵ ירוֹתָ ,אבֶּ ער
ְ
ִאים ַמאכְ ן
עדענְ ְקן ַאז ,וּנְ ָתנוֹ ה'
ארף גֶ ֶ
ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ֶטער
קיְּ ביָ ֶדֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֱא ֶ
ערגֶ עגֶ עבְּ ן ִאין ַדיינֶ ע
ָהאט ִאים ִאיבֶּ ְ
ֶהענְ טַ ,אז אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט ֶקענְ ְסטוּ
אר ְקן אוֹיף ִאים אוּן ִאים
זִ יְ שׁ ַט ְ
ישׁט נָ אר ָדאס,
ישׁט פָ אלְ גְ ן ,אוּן נִ ְ
נִ ְ
נָ אר וְ ָשׁבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ ,דוּ ֶקענְ ְסט נָ א
צוּריק בְּ ֶרענְ גְ ן נָ אֶ מענְ ְט ְשׁן צוּם
ִ
ייסן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ַארוֹיס ַר ְ
ֵאייבֶּ ְ
פוּן ִדי ֶהענְ ט פוּן יֵ ֶצר ָה ַרע.
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ֶדעם
ַא ַסא
עהט
בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר זָ אל זִ יֶ קענֶ ען
ֵאייבֶּ ְ
אר ְקן אוֹיף זַ יין יֵ ֶצר ָה ַרע ,וֶ ועט
ְשׁ ַט ְ
ִאים גוּט זַ יין אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן
אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
ימן ב(
תּוֹרה ֵת ֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

ּ ִכי ֵת ֵצא לַ ִמּלְ ָח ָמה עַ ל אֹיְ בֶ י וּנְ ָתנוֹ
קיְּ ביָ ֶד וְ ָשׁבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ.
ה' ֱא ֶ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קט"ז( :וֶ וער עֶ ס גֶ עבְּ ט ְצ ָד ָקה וֶ ועט
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פר˘˙ כי ˙ˆ‡

טוּהן ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ִדי
ישׁט ְ
נִ ְ
גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט ַ)שׁבָּ ת קנ"א :(:וֶ וער עֶ ס
ָהאט ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ֶמענְ ְט ְשׁן ָהאט
ימל,
ֶמען ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ִאים ִאין ִה ְ
אוּן נָ א זָ אגְ ט ִדי גְ ָמ ָרא )בְּ ָרכוֹת
שׁוֹטה ָטאר ֶמען
ֶ
ל"ג :(.אוֹיף ַא
קוּמט אוֹיס
ישׁט ַר ֲח ָמנוּת ָהאבְּ ןְ ,
נִ ְ
ַאז וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ גֶ עבְּ ט ְצ ָד ָקה מוּז
ער ְשׁ ֶטער גֶ עבְּ ן ֵשׂכֶ ל,
ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וַ וייל נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען ַר ֲח ָמנוּת
ימל ,אוּן ַאז
ָהאבְּ ן אוֹיף ִאים פוּן ִה ְ
ישׁט
עֶ ר ָהאט שׁוֹין ֵשׂכֶ ל וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
טוּהן ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ
ְ
וערט
טוּט נָ אר ַאן ֲעבֵ ָירה וֶ וען עֶ ר וֶ ְ
)סוֹטה ג.(.
ָ
ְמשׁוּגֶ ע
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִּ ,כי ֵת ֵצא,
קוּמט
גְ לַ יי וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
ַארוֹיס אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,לַ ִמּלְ ָח ָמה
ארף עֶ ר שׁוֹין פִ ְירן
עַ ל אֹיְ בֶ יַ ,ד ְ
ַא ִמלְ ָח ָמה ִמיט זַ יין פַ יינְ ט וָ ואס
ָדאס ִאיז ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס וִ ויל
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת ,וּנְ ָתנוֹ ה'
ִאים ַמאכְ ן ְ
קי ,אוּן אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט ַאז ֶדער
ֱא ֶ
ערגֶ עבְּ ן
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ִאים ִאיבֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
פַ אר ִדיר ַאז דוּ זָ אלְ ְסט זִ יֶ קענֶ ען
אר ְקן אוֹיף ִאים ,בְּ יָ ֶד ,זָ אלְ ְסטוּ
ְשׁ ַט ְ
דוּר
גֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה ִמיט ִדי ַהאנְ ט ,אוּן ְ
וערן
אטעוֶ ועט וֶ ְ
ער ֶ
ועסטוּ גֶ ַ
ֶדעם וֶ ְ
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ַא ִמלְ ָח ָמה ִמיט זַ יין פַ יינְ ט וָ ואס
ָדאס ִאיז ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס וִ ויל
טוּהן ֲעבֵ ירוֹתָ ,אבֶּ ער
ְ
ִאים ַמאכְ ן
עדענְ ְקן ַאז ,וּנְ ָתנוֹ ה'
ארף גֶ ֶ
ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ֶטער
קיְּ ביָ ֶדֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֱא ֶ
ערגֶ עגֶ עבְּ ן ִאין ַדיינֶ ע
ָהאט ִאים ִאיבֶּ ְ
ֶהענְ טַ ,אז אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט ֶקענְ ְסטוּ
אר ְקן אוֹיף ִאים אוּן ִאים
זִ יְ שׁ ַט ְ
ישׁט נָ אר ָדאס,
ישׁט פָ אלְ גְ ן ,אוּן נִ ְ
נִ ְ
נָ אר וְ ָשׁבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ ,דוּ ֶקענְ ְסט נָ א
צוּריק בְּ ֶרענְ גְ ן נָ אֶ מענְ ְט ְשׁן צוּם
ִ
ייסן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ַארוֹיס ַר ְ
ֵאייבֶּ ְ
פוּן ִדי ֶהענְ ט פוּן יֵ ֶצר ָה ַרע.

טוּהן ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ִדי
ישׁט ְ
נִ ְ
גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט ַ)שׁבָּ ת קנ"א :(:וֶ וער עֶ ס
ָהאט ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ֶמענְ ְט ְשׁן ָהאט
ימל,
ֶמען ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ִאים ִאין ִה ְ
אוּן נָ א זָ אגְ ט ִדי גְ ָמ ָרא )בְּ ָרכוֹת
שׁוֹטה ָטאר ֶמען
ֶ
ל"ג :(.אוֹיף ַא
קוּמט אוֹיס
ישׁט ַר ֲח ָמנוּת ָהאבְּ ןְ ,
נִ ְ
ַאז וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ גֶ עבְּ ט ְצ ָד ָקה מוּז
ער ְשׁ ֶטער גֶ עבְּ ן ֵשׂכֶ ל,
ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וַ וייל נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען ַר ֲח ָמנוּת
ימל ,אוּן ַאז
ָהאבְּ ן אוֹיף ִאים פוּן ִה ְ
ישׁט
עֶ ר ָהאט שׁוֹין ֵשׂכֶ ל וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
טוּהן ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ
ְ
וערט
טוּט נָ אר ַאן ֲעבֵ ָירה וֶ וען עֶ ר וֶ ְ
)סוֹטה ג.(.
ָ
ְמשׁוּגֶ ע

וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ֶדעם
ַא ַסא
עהט
בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר זָ אל זִ יֶ קענֶ ען
ֵאייבֶּ ְ
אר ְקן אוֹיף זַ יין יֵ ֶצר ָה ַרע ,וֶ ועט
ְשׁ ַט ְ
ִאים גוּט זַ יין אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן
אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִּ ,כי ֵת ֵצא,
קוּמט
גְ לַ יי וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
ַארוֹיס אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,לַ ִמּלְ ָח ָמה
ארף עֶ ר שׁוֹין פִ ְירן
עַ ל אֹיְ בֶ יַ ,ד ְ
ַא ִמלְ ָח ָמה ִמיט זַ יין פַ יינְ ט וָ ואס
ָדאס ִאיז ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס וִ ויל
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת ,וּנְ ָתנוֹ ה'
ִאים ַמאכְ ן ְ
קי ,אוּן אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט ַאז ֶדער
ֱא ֶ
ערגֶ עבְּ ן
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ִאים ִאיבֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
פַ אר ִדיר ַאז דוּ זָ אלְ ְסט זִ יֶ קענֶ ען
אר ְקן אוֹיף ִאים ,בְּ יָ ֶד ,זָ אלְ ְסטוּ
ְשׁ ַט ְ
דוּר
גֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה ִמיט ִדי ַהאנְ ט ,אוּן ְ
וערן
אטעוֶ ועט וֶ ְ
ער ֶ
ועסטוּ גֶ ַ
ֶדעם וֶ ְ

ימן ב(
תּוֹרה ֵת ֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

ּ ִכי ֵת ֵצא לַ ִמּלְ ָח ָמה עַ ל אֹיְ בֶ י וּנְ ָתנוֹ
קיְּ ביָ ֶד וְ ָשׁבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ.
ה' ֱא ֶ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קט"ז( :וֶ וער עֶ ס גֶ עבְּ ט ְצ ָד ָקה וֶ ועט

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ַא ִמלְ ָח ָמה ִמיט זַ יין פַ יינְ ט וָ ואס
ָדאס ִאיז ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס וִ ויל
טוּהן ֲעבֵ ירוֹתָ ,אבֶּ ער
ְ
ִאים ַמאכְ ן
עדענְ ְקן ַאז ,וּנְ ָתנוֹ ה'
ארף גֶ ֶ
ֶמען ַד ְ
ער ְשׁ ֶטער
קיְּ ביָ ֶדֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֱא ֶ
ערגֶ עגֶ עבְּ ן ִאין ַדיינֶ ע
ָהאט ִאים ִאיבֶּ ְ
ֶהענְ טַ ,אז אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט ֶקענְ ְסטוּ
אר ְקן אוֹיף ִאים אוּן ִאים
זִ יְ שׁ ַט ְ
ישׁט נָ אר ָדאס,
ישׁט פָ אלְ גְ ן ,אוּן נִ ְ
נִ ְ
נָ אר וְ ָשׁבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ ,דוּ ֶקענְ ְסט נָ א
צוּריק בְּ ֶרענְ גְ ן נָ אֶ מענְ ְט ְשׁן צוּם
ִ
ייסן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ַארוֹיס ַר ְ
ֵאייבֶּ ְ
פוּן ִדי ֶהענְ ט פוּן יֵ ֶצר ָה ַרע.
וואוֹיל ִאיז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ֶדעם
ַא ַסא
עהט
בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר זָ אל זִ יֶ קענֶ ען
ֵאייבֶּ ְ
אר ְקן אוֹיף זַ יין יֵ ֶצר ָה ַרע ,וֶ ועט
ְשׁ ַט ְ
ִאים גוּט זַ יין אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן
אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
ימן ב(
תּוֹרה ֵת ֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

ּ ִכי ֵת ֵצא לַ ִמּלְ ָח ָמה עַ ל אֹיְ בֶ י וּנְ ָתנוֹ
קיְּ ביָ ֶד וְ ָשׁבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ.
ה' ֱא ֶ
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קט"ז( :וֶ וער עֶ ס גֶ עבְּ ט ְצ ָד ָקה וֶ ועט

פר˘˙ כי ˙ˆ‡

˜מ

פר˘˙ כי ˙ˆ‡

טוּהן ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ִדי
ישׁט ְ
נִ ְ
גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט ַ)שׁבָּ ת קנ"א :(:וֶ וער עֶ ס
ָהאט ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ֶמענְ ְט ְשׁן ָהאט
ימל,
ֶמען ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף ִאים ִאין ִה ְ
אוּן נָ א זָ אגְ ט ִדי גְ ָמ ָרא )בְּ ָרכוֹת
שׁוֹטה ָטאר ֶמען
ֶ
ל"ג :(.אוֹיף ַא
קוּמט אוֹיס
ישׁט ַר ֲח ָמנוּת ָהאבְּ ןְ ,
נִ ְ
ַאז וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ גֶ עבְּ ט ְצ ָד ָקה מוּז
ער ְשׁ ֶטער גֶ עבְּ ן ֵשׂכֶ ל,
ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וַ וייל נָ אר ַאזוֹי ֶקען ֶמען ַר ֲח ָמנוּת
ימל ,אוּן ַאז
ָהאבְּ ן אוֹיף ִאים פוּן ִה ְ
ישׁט
עֶ ר ָהאט שׁוֹין ֵשׂכֶ ל וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
טוּהן ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ
ְ
וערט
טוּט נָ אר ַאן ֲעבֵ ָירה וֶ וען עֶ ר וֶ ְ
)סוֹטה ג.(.
ָ
ְמשׁוּגֶ ע
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִּ ,כי ֵת ֵצא,
קוּמט
גְ לַ יי וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
ַארוֹיס אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,לַ ִמּלְ ָח ָמה
ארף עֶ ר שׁוֹין פִ ְירן
עַ ל אֹיְ בֶ יַ ,ד ְ
ַא ִמלְ ָח ָמה ִמיט זַ יין פַ יינְ ט וָ ואס
ָדאס ִאיז ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ,וָ ואס וִ ויל
טוּהן ֲעבֵ ירוֹת ,וּנְ ָתנוֹ ה'
ִאים ַמאכְ ן ְ
קי ,אוּן אוֹיבּ דוּ וִ וילְ ְסט ַאז ֶדער
ֱא ֶ
ערגֶ עבְּ ן
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ִאים ִאיבֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
פַ אר ִדיר ַאז דוּ זָ אלְ ְסט זִ יֶ קענֶ ען
אר ְקן אוֹיף ִאים ,בְּ יָ ֶד ,זָ אלְ ְסטוּ
ְשׁ ַט ְ
דוּר
גֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה ִמיט ִדי ַהאנְ ט ,אוּן ְ
וערן
אטעוֶ ועט וֶ ְ
ער ֶ
ועסטוּ גֶ ַ
ֶדעם וֶ ְ
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וואוֹיל ִאיז ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
גֶ עבְּ ט ְצ ָד ָקה ,וֶ ועט עֶ ר
וערן פוּנֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטן
אטעוֶ ועט וֶ ְ
ער ֶ
גֶ ַ
יֵ ֶצר ָה ַרע.

טוּהן
ישׁט ְ
ועסט נִ ְ
פוּן ִאים ,אוּן דוּ וֶ ְ
ישׁט נָ אר ָדאס,
ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן נִ ְ
נָ אר וְ ׁ ָשבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ ,דוּ ֶקענְ ְסט נָ א
צוּריק בְּ ֶרענְ גְ ן נָ אֶ מענְ ְט ְשׁן צוּם
ִ
ייסן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ַארוֹיס ַר ְ
ֵאייבֶּ ְ
פוּן ִדי ֶהענְ ט פוּן יֵ ֶצר ָה ַרע.

ימן ג(
תּוֹרה ֵת ֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

בו‡
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּƒכי ָ˙ …
וְ ָהיָ ה ִּכי ָתבוֹא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ה'
קי נ ֵֹתן לְ  נַ ֲחלָ ה וִ ִיר ְשׁ ָּתהּ
ֱא ֶ
וְ יָ ַשֹבְ ָּת בָ הֶּ .דער ֵהיילִ יגֶ ער אוֹר
ייטשׁ ֶדעם פָּ סוּק:
ַה ַחיִ ים ַה ָקדוֹשׁ ַט ְ
וְ ָהיָ הִ ,איז ַא לָ שׁוֹן ִ ׂש ְמ ָחה ,וֶ וען ֶקען
ֶמען זַ יין פְ ֵריילִ יִּ ?כי ָתבוֹא ֶאל
קי נ ֵֹתן לְ  ,וֶ וען
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ה' ֱא ֶ
קוּמען אוֹיף ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
ועסט ֶ
דוּ וֶ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ְ)תּ ִהלִ ים קכו(ָ :אז
יִ ָמּלֵ א ְשׂחוֹק פִּ ינוּ.

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

טוּהן
ישׁט ְ
ועסט נִ ְ
פוּן ִאים ,אוּן דוּ וֶ ְ
ישׁט נָ אר ָדאס,
ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן נִ ְ
נָ אר וְ ׁ ָשבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ ,דוּ ֶקענְ ְסט נָ א
צוּריק בְּ ֶרענְ גְ ן נָ אֶ מענְ ְט ְשׁן צוּם
ִ
ייסן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ַארוֹיס ַר ְ
ֵאייבֶּ ְ
פוּן ִדי ֶהענְ ט פוּן יֵ ֶצר ָה ַרע.

קּוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קנ"ה(:
ֲ

וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ֱאמוּנָ ה,
וָ ואס ָדאס ִאיז ֶמען זוֹכֶ ה ִאין ֶא ֶרץ
דוּרַ מאכְ ן ַאלֶ ע
יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,קען עֶ ר ְ
ייטן ,וַ וייל עֶ ר גְ לֵ ייבְּ ט ַאז
וער ַיק ְ
ְשׁוֶ ִ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ַאלֶ עס נָ אר
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
צוּם ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ז'(ֶ :א ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִאיז
ְמ ַר ֵמז אוֹיף ֱאמוּנָ הִ ,אין ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל
פִ ילְ ט ֶמען ֶמער ִדי ַה ְשׁגָ ָחה ַאז נָ אר
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ָּת ִמיד עֵ ינֵ י

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
אוֹר ַה ַחיִ ים ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט ַאז
דוּרֶ א ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֶקען ֶמען זַ יין
ְ
פְ ֵריילִ י ,וַ וייל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִאיז ְמ ַר ֵמז
אוֹיף ֱאמוּנָ ה ,אוּן נָ אר וֶ וען ֶמען ָהאט
ֱאמוּנָ ה ֶקען ֶמען זַ יין פְ ֵריילִ י ,וַ וייל
ִדי ֱאמוּנָ ה ֶהעלְ פְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ צוּ
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וואוֹיל ִאיז ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
גֶ עבְּ ט ְצ ָד ָקה ,וֶ ועט עֶ ר
וערן פוּנֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטן
אטעוֶ ועט וֶ ְ
ער ֶ
גֶ ַ
יֵ ֶצר ָה ַרע.
ימן ג(
תּוֹרה ֵת ֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

בו‡
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּƒכי ָ˙ …
וְ ָהיָ ה ִּכי ָתבוֹא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ה'
קי נ ֵֹתן לְ  נַ ֲחלָ ה וִ ִיר ְשׁ ָּתהּ
ֱא ֶ
וְ יָ ַשֹבְ ָּת בָ הֶּ .דער ֵהיילִ יגֶ ער אוֹר
ייטשׁ ֶדעם פָּ סוּק:
ַה ַחיִ ים ַה ָקדוֹשׁ ַט ְ
וְ ָהיָ הִ ,איז ַא לָ שׁוֹן ִ ׂש ְמ ָחה ,וֶ וען ֶקען
ֶמען זַ יין פְ ֵריילִ יִּ ?כי ָתבוֹא ֶאל
קי נ ֵֹתן לְ  ,וֶ וען
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ה' ֱא ֶ
קוּמען אוֹיף ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
ועסט ֶ
דוּ וֶ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ְ)תּ ִהלִ ים קכו(ָ :אז
יִ ָמּלֵ א ְשׂחוֹק פִּ ינוּ.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ז'(ֶ :א ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִאיז
ְמ ַר ֵמז אוֹיף ֱאמוּנָ הִ ,אין ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל
פִ ילְ ט ֶמען ֶמער ִדי ַה ְשׁגָ ָחה ַאז נָ אר
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ָּת ִמיד עֵ ינֵ י

קיָּ בהּ ֵמ ֵר ׁ ִשית ַה ׁ ָשנָ ה וְ עַ ד
ה' ֱא ֶ
ַא ֲח ִרית ׁ ָשנָ ה.

ֶדער

וואוֹיל ִאיז ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
גֶ עבְּ ט ְצ ָד ָקה ,וֶ ועט עֶ ר
וערן פוּנֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטן
אטעוֶ ועט וֶ ְ
ער ֶ
גֶ ַ
יֵ ֶצר ָה ַרע.

טוּהן
ישׁט ְ
ועסט נִ ְ
פוּן ִאים ,אוּן דוּ וֶ ְ
ישׁט נָ אר ָדאס,
ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן נִ ְ
נָ אר וְ ׁ ָשבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ ,דוּ ֶקענְ ְסט נָ א
צוּריק בְּ ֶרענְ גְ ן נָ אֶ מענְ ְט ְשׁן צוּם
ִ
ייסן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ַארוֹיס ַר ְ
ֵאייבֶּ ְ
פוּן ִדי ֶהענְ ט פוּן יֵ ֶצר ָה ַרע.

ימן ג(
תּוֹרה ֵת ֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

בו‡
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּƒכי ָ˙ …

ה' ֱא ֶ
קיָּ בהּ ֵמ ֵר ׁ ִשית ַה ׁ ָשנָ ה וְ עַ ד
ַא ֲח ִרית ׁ ָשנָ ה.

ֶדער

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜מ‡

פר˘˙ כי ˙ב‡

קּוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קנ"ה(:
ֲ

וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ֱאמוּנָ ה,
וָ ואס ָדאס ִאיז ֶמען זוֹכֶ ה ִאין ֶא ֶרץ
דוּרַ מאכְ ן ַאלֶ ע
יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,קען עֶ ר ְ
ייטן ,וַ וייל עֶ ר גְ לֵ ייבְּ ט ַאז
וער ַיק ְ
ְשׁוֶ ִ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ַאלֶ עס נָ אר
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
צוּם ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
אוֹר ַה ַחיִ ים ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט ַאז
דוּרֶ א ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֶקען ֶמען זַ יין
ְ
פְ ֵריילִ י ,וַ וייל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִאיז ְמ ַר ֵמז
אוֹיף ֱאמוּנָ ה ,אוּן נָ אר וֶ וען ֶמען ָהאט
ֱאמוּנָ ה ֶקען ֶמען זַ יין פְ ֵריילִ י ,וַ וייל
ִדי ֱאמוּנָ ה ֶהעלְ פְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ צוּ

וְ ָהיָ ה ִּכי ָתבוֹא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ה'
קי נ ֵֹתן לְ  נַ ֲחלָ ה וִ ִיר ְשׁ ָּתהּ
ֱא ֶ
וְ יָ ַשֹבְ ָּת בָ הֶּ .דער ֵהיילִ יגֶ ער אוֹר
ייטשׁ ֶדעם פָּ סוּק:
ַה ַחיִ ים ַה ָקדוֹשׁ ַט ְ
וְ ָהיָ הִ ,איז ַא לָ שׁוֹן ִ ׂש ְמ ָחה ,וֶ וען ֶקען
ֶמען זַ יין פְ ֵריילִ יִּ ?כי ָתבוֹא ֶאל
קי נ ֵֹתן לְ  ,וֶ וען
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ה' ֱא ֶ
קוּמען אוֹיף ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
ועסט ֶ
דוּ וֶ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ְ)תּ ִהלִ ים קכו(ָ :אז
יִ ָמּלֵ א ְשׂחוֹק פִּ ינוּ.

ה' ֱא ֶ
קיָּ בהּ ֵמ ֵר ׁ ִשית ַה ׁ ָשנָ ה וְ עַ ד
ַא ֲח ִרית ׁ ָשנָ ה.

ֶדער

וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ֱאמוּנָ ה,
וָ ואס ָדאס ִאיז ֶמען זוֹכֶ ה ִאין ֶא ֶרץ
דוּרַ מאכְ ן ַאלֶ ע
יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,קען עֶ ר ְ
ייטן ,וַ וייל עֶ ר גְ לֵ ייבְּ ט ַאז
וער ַיק ְ
ְשׁוֶ ִ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ַאלֶ עס נָ אר
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
צוּם ְ

יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ז'(ֶ :א ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִאיז
ְמ ַר ֵמז אוֹיף ֱאמוּנָ הִ ,אין ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל
פִ ילְ ט ֶמען ֶמער ִדי ַה ְשׁגָ ָחה ַאז נָ אר
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ָּת ִמיד עֵ ינֵ י

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

טוּהן
ישׁט ְ
ועסט נִ ְ
פוּן ִאים ,אוּן דוּ וֶ ְ
ישׁט נָ אר ָדאס,
ַקיין ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן נִ ְ
נָ אר וְ ׁ ָשבִ ָית ׁ ִשבְ יוֹ ,דוּ ֶקענְ ְסט נָ א
צוּריק בְּ ֶרענְ גְ ן נָ אֶ מענְ ְט ְשׁן צוּם
ִ
ייסן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ַארוֹיס ַר ְ
ֵאייבֶּ ְ
פוּן ִדי ֶהענְ ט פוּן יֵ ֶצר ָה ַרע.

קּוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קנ"ה(:
ֲ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
אוֹר ַה ַחיִ ים ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט ַאז
דוּרֶ א ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֶקען ֶמען זַ יין
ְ
פְ ֵריילִ י ,וַ וייל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִאיז ְמ ַר ֵמז
אוֹיף ֱאמוּנָ ה ,אוּן נָ אר וֶ וען ֶמען ָהאט
ֱאמוּנָ ה ֶקען ֶמען זַ יין פְ ֵריילִ י ,וַ וייל
ִדי ֱאמוּנָ ה ֶהעלְ פְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ צוּ

˜מ‡

פר˘˙ כי ˙ב‡

וואוֹיל ִאיז ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
גֶ עבְּ ט ְצ ָד ָקה ,וֶ ועט עֶ ר
וערן פוּנֶ עם ְשׁלֶ עכְ ְטן
אטעוֶ ועט וֶ ְ
ער ֶ
גֶ ַ
יֵ ֶצר ָה ַרע.
ימן ג(
תּוֹרה ֵת ֵצא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

בו‡
ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ּƒכי ָ˙ …
וְ ָהיָ ה ִּכי ָתבוֹא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ה'
קי נ ֵֹתן לְ  נַ ֲחלָ ה וִ ִיר ְשׁ ָּתהּ
ֱא ֶ
וְ יָ ַשֹבְ ָּת בָ הֶּ .דער ֵהיילִ יגֶ ער אוֹר
ייטשׁ ֶדעם פָּ סוּק:
ַה ַחיִ ים ַה ָקדוֹשׁ ַט ְ
וְ ָהיָ הִ ,איז ַא לָ שׁוֹן ִ ׂש ְמ ָחה ,וֶ וען ֶקען
ֶמען זַ יין פְ ֵריילִ יִּ ?כי ָתבוֹא ֶאל
קי נ ֵֹתן לְ  ,וֶ וען
ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ה' ֱא ֶ
קוּמען אוֹיף ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
ועסט ֶ
דוּ וֶ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ְ)תּ ִהלִ ים קכו(ָ :אז
יִ ָמּלֵ א ְשׂחוֹק פִּ ינוּ.
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ז'(ֶ :א ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִאיז
ְמ ַר ֵמז אוֹיף ֱאמוּנָ הִ ,אין ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל
פִ ילְ ט ֶמען ֶמער ִדי ַה ְשׁגָ ָחה ַאז נָ אר
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט,
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ָּת ִמיד עֵ ינֵ י

קיָּ בהּ ֵמ ֵר ׁ ִשית ַה ׁ ָשנָ ה וְ עַ ד
ה' ֱא ֶ
ַא ֲח ִרית ׁ ָשנָ ה.

ֶדער

קּוּטי
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן קנ"ה(:
ֲ

וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ֱאמוּנָ ה,
וָ ואס ָדאס ִאיז ֶמען זוֹכֶ ה ִאין ֶא ֶרץ
דוּרַ מאכְ ן ַאלֶ ע
יִ ְשׂ ָר ֵאלֶ ,קען עֶ ר ְ
ייטן ,וַ וייל עֶ ר גְ לֵ ייבְּ ט ַאז
וער ַיק ְ
ְשׁוֶ ִ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ַאלֶ עס נָ אר
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גוּטן.
צוּם ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
אוֹר ַה ַחיִ ים ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט ַאז
דוּרֶ א ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ֶקען ֶמען זַ יין
ְ
פְ ֵריילִ י ,וַ וייל ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִאיז ְמ ַר ֵמז
אוֹיף ֱאמוּנָ ה ,אוּן נָ אר וֶ וען ֶמען ָהאט
ֱאמוּנָ ה ֶקען ֶמען זַ יין פְ ֵריילִ י ,וַ וייל
ִדי ֱאמוּנָ ה ֶהעלְ פְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ צוּ
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עהט
גְ ֵרייט צוּ ֶהעלְ פְ ן וֶ וער עֶ ס בֶּ ְ
ִאים.

קוּמען ַאלֶ ע זַ יינֶ ע
ֶקענֶ ען ִאיבֶּ ער ֶ
ייטן.
וער ֵיק ְ
ָצרוֹת אוּן ְשׁוֶ ִ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜מב

עהט
גְ ֵרייט צוּ ֶהעלְ פְ ן וֶ וער עֶ ס בֶּ ְ
ִאים.

קוּמען ַאלֶ ע זַ יינֶ ע
ֶקענֶ ען ִאיבֶּ ער ֶ
ייטן.
וער ֵיק ְ
ָצרוֹת אוּן ְשׁוֶ ִ

ימן א(
תּוֹרה ָתבֹא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

"אז"
אוּן עֶ ר בְּ ֶרענְ גְ ט ֶדעם פָּ סוּק ָ
יִ ָמּלֵ א ְשׂחוֹק פִּ ינוּ ,וַ וייל נָ אר
יח
עמאלְ ְטס" וֶ וען ָמ ִשׁ ַ
"ד ָ
"אז" ֶ -
ָ
קוּמען וֶ ועט זַ יין ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע
וֶ ועט ֶ
ִ ׂש ְמ ָחה ִאין ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וַ וייל
יידער ָהאבְּ ן ִדי ְר ָשׁעִ ים ִדי עֵ ֶרב ַרב
לֵ ֶ
ַהיינְ ט ְמ ַט ֵמא גֶ עוֶ וען ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל
ִמיט ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן זֵ יי זֶ ענֶ ען
ַמכְ ִשׁיל ִדי ִא ְידן ִמיט ַאלֶ ע ִמינֵ י
ערפַ אר
ֲעבֵ ירוֹת ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלָ ן ,אוּן ֶד ְ
קּוּטי
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"א( :וִ וי ִא ְידן
ֲ
ארט אוֹיף
וואוֹינֶ ען אוּן פִ ְירן זִ יָ ד ְ
עֶ ְרלִ יֵ ,היילִ יגְ ן זֵ יי ָדאס פְּ לַ אץ אוּן
דוּשׁה פוּן ֶא ֶרץ
אקוּמט ִדי ְק ָ
ְ
עֶ ס בַּ
קוּמט אוֹיס ַאז ַהיינְ ִטיגֶ ע
יִ ְ ׂש ָר ֵאלְ ,
ייטן ִאיז ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִאין ִדי בָּ ֵתּי
ַצ ְ
ִמ ְד ָר ִשׁים אוּן יְ ִשׁיבוֹת אוּן ַתּלְ מוּד
תּוֹרה אוּן
ערנְ ט ָ
תּוֹרה'ס ,וִ וי ֶמען לֶ ְ
ָ
ארט
ֶמען פִ ְירט זִ י אוֹיף עֶ ְרלִ יָ ,ד ְ
ִאיז ִדי ֱא ֶמ ֶת'ע ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל וָ ואס
בְּ ֶרענְ גְ ט ֱאמוּנָ ה ,אוּן ָדאס בְּ ֶרענְ גְ ט
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ִ ׂש ְמ ָחה צוּ ֶקענֶ ען זַ יין
ויסענְ ִדיג ַאז ֶדער
בֶּ ֱא ֶמת פְ ֵריילִ י ,וִ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדא ִמיט אוּנְ ז
ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ,אוּן עֶ ר ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג
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וְ לָ ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ֶטנֶ א ִמיָ ֶד וְ ִהנִ יחוֹ
קי
לִ פְ נֵ י ִמזְ בַּ ח ה' ֱא ֶ
וְ גוֹ' וַ י ֵָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמ ְצ ִרים וַ יְ עַ נּוּנוּ
יּוֹצ ֵאנוּ ה'
וְ גוֹ' ,וַ נִ ְצעַ ק ֶאל ה' וְ גוֹ' וַ ִ
ִמ ִמ ְצ ַריִ ם וְ גוֹ'.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּקַ ,אז ֶדער
ערנֶ ען וִ וי ַאזוֹי
קוּמט אוּנְ ז ָדא לֶ ְ
פָּ סוּק ְ
ארף גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק,
ַא ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
ויסן צוּ
אוּן פוּן וִ וי ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶקען וִ ְ
אקע צוּ ַאן ֱא ֶמ ְת'ן ַצ ִדיק.
עֶ ר גֵ ייט ַט ֶ
ויסן
אקע וִ ְ
וִ וי ַאזוֹי ֶקען ֶמען ַט ֶ
אוֹיבּ ֶמען גֵ ייט צוּ ֶדעם ִריכְ ִטיגְ ן
עדער ֶקען ָדא זָ אגְ ן ַאז עֶ ר
ַצ ִדיק? יֶ ֶ
ִאיז ֶדער ַצ ִדיק ֶשׁבְּ יָ ֶמי אוּן נָ אר ִאים
ארף ֶמען פָ אלְ גְ ן?
ַד ְ
עהן וָ ואס ֶדער
ארף זֶ ְ
נָ אר ֶמען ַד ְ
ַצ ִדיק טוּט ,אוֹיבּ זַ יין ִצ ְיהל ִאיז
צוּריק צוּ בְּ ֶרענְ גְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ
נָ אר ִ
ארף
ער ְשׁ ְטן ,אוּן עֶ ר ַד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט פַ אר זִ יַ קיין שׁוּם כָּ בוֹד ָא ֶדער
נִ ְ
וייסט ֶמען ַאז
עמאלְ ְטס וֵ ְ
גֶ עלְ טֶ ,ד ָ

˜מב

פר˘˙ כי ˙ב‡

עהט
גְ ֵרייט צוּ ֶהעלְ פְ ן וֶ וער עֶ ס בֶּ ְ
ִאים.

ימן א(
תּוֹרה ָתבֹא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

"אז"
אוּן עֶ ר בְּ ֶרענְ גְ ט ֶדעם פָּ סוּק ָ
יִ ָמּלֵ א ְשׂחוֹק פִּ ינוּ ,וַ וייל נָ אר
יח
עמאלְ ְטס" וֶ וען ָמ ִשׁ ַ
"ד ָ
"אז" ֶ -
ָ
קוּמען וֶ ועט זַ יין ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע
וֶ ועט ֶ
ִ ׂש ְמ ָחה ִאין ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וַ וייל
יידער ָהאבְּ ן ִדי ְר ָשׁעִ ים ִדי עֵ ֶרב ַרב
לֵ ֶ
ַהיינְ ט ְמ ַט ֵמא גֶ עוֶ וען ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל
ִמיט ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן זֵ יי זֶ ענֶ ען
ַמכְ ִשׁיל ִדי ִא ְידן ִמיט ַאלֶ ע ִמינֵ י
ערפַ אר
ֲעבֵ ירוֹת ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלָ ן ,אוּן ֶד ְ
קּוּטי
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"א( :וִ וי ִא ְידן
ֲ
ארט אוֹיף
וואוֹינֶ ען אוּן פִ ְירן זִ יָ ד ְ
עֶ ְרלִ יֵ ,היילִ יגְ ן זֵ יי ָדאס פְּ לַ אץ אוּן
דוּשׁה פוּן ֶא ֶרץ
אקוּמט ִדי ְק ָ
ְ
עֶ ס בַּ
קוּמט אוֹיס ַאז ַהיינְ ִטיגֶ ע
יִ ְ ׂש ָר ֵאלְ ,
ייטן ִאיז ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִאין ִדי בָּ ֵתּי
ַצ ְ
ִמ ְד ָר ִשׁים אוּן יְ ִשׁיבוֹת אוּן ַתּלְ מוּד
תּוֹרה אוּן
ערנְ ט ָ
תּוֹרה'ס ,וִ וי ֶמען לֶ ְ
ָ
ארט
ֶמען פִ ְירט זִ י אוֹיף עֶ ְרלִ יָ ,ד ְ
ִאיז ִדי ֱא ֶמ ֶת'ע ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל וָ ואס
בְּ ֶרענְ גְ ט ֱאמוּנָ ה ,אוּן ָדאס בְּ ֶרענְ גְ ט
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ִ ׂש ְמ ָחה צוּ ֶקענֶ ען זַ יין
ויסענְ ִדיג ַאז ֶדער
בֶּ ֱא ֶמת פְ ֵריילִ י ,וִ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדא ִמיט אוּנְ ז
ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ,אוּן עֶ ר ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג
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קוּמען ַאלֶ ע זַ יינֶ ע
ֶקענֶ ען ִאיבֶּ ער ֶ
ייטן.
וער ֵיק ְ
ָצרוֹת אוּן ְשׁוֶ ִ

ימן א(
תּוֹרה ָתבֹא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

"אז"
אוּן עֶ ר בְּ ֶרענְ גְ ט ֶדעם פָּ סוּק ָ
יִ ָמּלֵ א ְשׂחוֹק פִּ ינוּ ,וַ וייל נָ אר
יח
עמאלְ ְטס" וֶ וען ָמ ִשׁ ַ
"ד ָ
"אז" ֶ -
ָ
קוּמען וֶ ועט זַ יין ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע
וֶ ועט ֶ
ִ ׂש ְמ ָחה ִאין ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וַ וייל
יידער ָהאבְּ ן ִדי ְר ָשׁעִ ים ִדי עֵ ֶרב ַרב
לֵ ֶ
ַהיינְ ט ְמ ַט ֵמא גֶ עוֶ וען ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל
ִמיט ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן זֵ יי זֶ ענֶ ען
ַמכְ ִשׁיל ִדי ִא ְידן ִמיט ַאלֶ ע ִמינֵ י
ערפַ אר
ֲעבֵ ירוֹת ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלָ ן ,אוּן ֶד ְ
קּוּטי
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"א( :וִ וי ִא ְידן
ֲ
ארט אוֹיף
וואוֹינֶ ען אוּן פִ ְירן זִ יָ ד ְ
עֶ ְרלִ יֵ ,היילִ יגְ ן זֵ יי ָדאס פְּ לַ אץ אוּן
דוּשׁה פוּן ֶא ֶרץ
אקוּמט ִדי ְק ָ
ְ
עֶ ס בַּ
קוּמט אוֹיס ַאז ַהיינְ ִטיגֶ ע
יִ ְ ׂש ָר ֵאלְ ,
ייטן ִאיז ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִאין ִדי בָּ ֵתּי
ַצ ְ
ִמ ְד ָר ִשׁים אוּן יְ ִשׁיבוֹת אוּן ַתּלְ מוּד
תּוֹרה אוּן
ערנְ ט ָ
תּוֹרה'ס ,וִ וי ֶמען לֶ ְ
ָ
ארט
ֶמען פִ ְירט זִ י אוֹיף עֶ ְרלִ יָ ,ד ְ
ִאיז ִדי ֱא ֶמ ֶת'ע ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל וָ ואס
בְּ ֶרענְ גְ ט ֱאמוּנָ ה ,אוּן ָדאס בְּ ֶרענְ גְ ט
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ִ ׂש ְמ ָחה צוּ ֶקענֶ ען זַ יין
ויסענְ ִדיג ַאז ֶדער
בֶּ ֱא ֶמת פְ ֵריילִ י ,וִ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדא ִמיט אוּנְ ז
ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ,אוּן עֶ ר ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג
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וְ לָ ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ֶטנֶ א ִמיָ ֶד וְ ִהנִ יחוֹ
קי
לִ פְ נֵ י ִמזְ בַּ ח ה' ֱא ֶ
וְ גוֹ' וַ י ֵָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמ ְצ ִרים וַ יְ עַ נּוּנוּ
יּוֹצ ֵאנוּ ה'
וְ גוֹ' ,וַ נִ ְצעַ ק ֶאל ה' וְ גוֹ' וַ ִ
ִמ ִמ ְצ ַריִ ם וְ גוֹ'.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּקַ ,אז ֶדער
ערנֶ ען וִ וי ַאזוֹי
קוּמט אוּנְ ז ָדא לֶ ְ
פָּ סוּק ְ
ארף גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק,
ַא ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
ויסן צוּ
אוּן פוּן וִ וי ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶקען וִ ְ
אקע צוּ ַאן ֱא ֶמ ְת'ן ַצ ִדיק.
עֶ ר גֵ ייט ַט ֶ
ויסן
אקע וִ ְ
וִ וי ַאזוֹי ֶקען ֶמען ַט ֶ
אוֹיבּ ֶמען גֵ ייט צוּ ֶדעם ִריכְ ִטיגְ ן
עדער ֶקען ָדא זָ אגְ ן ַאז עֶ ר
ַצ ִדיק? יֶ ֶ
ִאיז ֶדער ַצ ִדיק ֶשׁבְּ יָ ֶמי אוּן נָ אר ִאים
ארף ֶמען פָ אלְ גְ ן?
ַד ְ
עהן וָ ואס ֶדער
ארף זֶ ְ
נָ אר ֶמען ַד ְ
ַצ ִדיק טוּט ,אוֹיבּ זַ יין ִצ ְיהל ִאיז
צוּריק צוּ בְּ ֶרענְ גְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ
נָ אר ִ
ארף
ער ְשׁ ְטן ,אוּן עֶ ר ַד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט פַ אר זִ יַ קיין שׁוּם כָּ בוֹד ָא ֶדער
נִ ְ
וייסט ֶמען ַאז
עמאלְ ְטס וֵ ְ
גֶ עלְ טֶ ,ד ָ
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וְ גוֹ' וַ י ֵָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמ ְצ ִרים וַ יְ עַ נּוּנוּ
יּוֹצ ֵאנוּ ה'
וְ גוֹ' ,וַ נִ ְצעַ ק ֶאל ה' וְ גוֹ' וַ ִ
ִמ ִמ ְצ ַריִ ם וְ גוֹ'.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּקַ ,אז ֶדער
ערנֶ ען וִ וי ַאזוֹי
קוּמט אוּנְ ז ָדא לֶ ְ
פָּ סוּק ְ
ארף גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק,
ַא ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
ויסן צוּ
אוּן פוּן וִ וי ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶקען וִ ְ
אקע צוּ ַאן ֱא ֶמ ְת'ן ַצ ִדיק.
עֶ ר גֵ ייט ַט ֶ
ויסן
אקע וִ ְ
וִ וי ַאזוֹי ֶקען ֶמען ַט ֶ
אוֹיבּ ֶמען גֵ ייט צוּ ֶדעם ִריכְ ִטיגְ ן
עדער ֶקען ָדא זָ אגְ ן ַאז עֶ ר
ַצ ִדיק? יֶ ֶ
ִאיז ֶדער ַצ ִדיק ֶשׁבְּ יָ ֶמי אוּן נָ אר ִאים
ארף ֶמען פָ אלְ גְ ן?
ַד ְ
עהן וָ ואס ֶדער
ארף זֶ ְ
נָ אר ֶמען ַד ְ
ַצ ִדיק טוּט ,אוֹיבּ זַ יין ִצ ְיהל ִאיז
צוּריק צוּ בְּ ֶרענְ גְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ
נָ אר ִ
ארף
ער ְשׁ ְטן ,אוּן עֶ ר ַד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט פַ אר זִ יַ קיין שׁוּם כָּ בוֹד ָא ֶדער
נִ ְ
וייסט ֶמען ַאז
עמאלְ ְטס וֵ ְ
גֶ עלְ טֶ ,ד ָ

˜מב

פר˘˙ כי ˙ב‡

עהט
גְ ֵרייט צוּ ֶהעלְ פְ ן וֶ וער עֶ ס בֶּ ְ
ִאים.
ימן א(
תּוֹרה ָתבֹא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

"אז"
אוּן עֶ ר בְּ ֶרענְ גְ ט ֶדעם פָּ סוּק ָ
יִ ָמּלֵ א ְשׂחוֹק פִּ ינוּ ,וַ וייל נָ אר
יח
עמאלְ ְטס" וֶ וען ָמ ִשׁ ַ
"ד ָ
"אז" ֶ -
ָ
קוּמען וֶ ועט זַ יין ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע
וֶ ועט ֶ
ִ ׂש ְמ ָחה ִאין ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וַ וייל
יידער ָהאבְּ ן ִדי ְר ָשׁעִ ים ִדי עֵ ֶרב ַרב
לֵ ֶ
ַהיינְ ט ְמ ַט ֵמא גֶ עוֶ וען ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל
ִמיט ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ְטס ,אוּן זֵ יי זֶ ענֶ ען
ַמכְ ִשׁיל ִדי ִא ְידן ִמיט ַאלֶ ע ִמינֵ י
ערפַ אר
ֲעבֵ ירוֹת ַר ֲח ָמנָ א לִ ְיצלָ ן ,אוּן ֶד ְ
קּוּטי
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"א( :וִ וי ִא ְידן
ֲ
ארט אוֹיף
וואוֹינֶ ען אוּן פִ ְירן זִ יָ ד ְ
עֶ ְרלִ יֵ ,היילִ יגְ ן זֵ יי ָדאס פְּ לַ אץ אוּן
דוּשׁה פוּן ֶא ֶרץ
אקוּמט ִדי ְק ָ
ְ
עֶ ס בַּ
קוּמט אוֹיס ַאז ַהיינְ ִטיגֶ ע
יִ ְ ׂש ָר ֵאלְ ,
ייטן ִאיז ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל ִאין ִדי בָּ ֵתּי
ַצ ְ
ִמ ְד ָר ִשׁים אוּן יְ ִשׁיבוֹת אוּן ַתּלְ מוּד
תּוֹרה אוּן
ערנְ ט ָ
תּוֹרה'ס ,וִ וי ֶמען לֶ ְ
ָ
ארט
ֶמען פִ ְירט זִ י אוֹיף עֶ ְרלִ יָ ,ד ְ
ִאיז ִדי ֱא ֶמ ֶת'ע ֶא ֶרץ יִ ְ ׂש ָר ֵאל וָ ואס
בְּ ֶרענְ גְ ט ֱאמוּנָ ה ,אוּן ָדאס בְּ ֶרענְ גְ ט
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ִ ׂש ְמ ָחה צוּ ֶקענֶ ען זַ יין
ויסענְ ִדיג ַאז ֶדער
בֶּ ֱא ֶמת פְ ֵריילִ י ,וִ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדא ִמיט אוּנְ ז
ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ,אוּן עֶ ר ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג
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וְ לָ ַקח ַהכּ ֵֹהן ַה ֶטנֶ א ִמיָ ֶד וְ ִהנִ יחוֹ
קי
לִ פְ נֵ י ִמזְ בַּ ח ה' ֱא ֶ
וְ גוֹ' וַ י ֵָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמ ְצ ִרים וַ יְ עַ נּוּנוּ
יּוֹצ ֵאנוּ ה'
וְ גוֹ' ,וַ נִ ְצעַ ק ֶאל ה' וְ גוֹ' וַ ִ
ִמ ִמ ְצ ַריִ ם וְ גוֹ'.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּקַ ,אז ֶדער
ערנֶ ען וִ וי ַאזוֹי
קוּמט אוּנְ ז ָדא לֶ ְ
פָּ סוּק ְ
ארף גֵ יין צוּ ַא ַצ ִדיק,
ַא ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
ויסן צוּ
אוּן פוּן וִ וי ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶקען וִ ְ
אקע צוּ ַאן ֱא ֶמ ְת'ן ַצ ִדיק.
עֶ ר גֵ ייט ַט ֶ
ויסן
אקע וִ ְ
וִ וי ַאזוֹי ֶקען ֶמען ַט ֶ
אוֹיבּ ֶמען גֵ ייט צוּ ֶדעם ִריכְ ִטיגְ ן
עדער ֶקען ָדא זָ אגְ ן ַאז עֶ ר
ַצ ִדיק? יֶ ֶ
ִאיז ֶדער ַצ ִדיק ֶשׁבְּ יָ ֶמי אוּן נָ אר ִאים
ארף ֶמען פָ אלְ גְ ן?
ַד ְ
עהן וָ ואס ֶדער
ארף זֶ ְ
נָ אר ֶמען ַד ְ
ַצ ִדיק טוּט ,אוֹיבּ זַ יין ִצ ְיהל ִאיז
צוּריק צוּ בְּ ֶרענְ גְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ
נָ אר ִ
ארף
ער ְשׁ ְטן ,אוּן עֶ ר ַד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט פַ אר זִ יַ קיין שׁוּם כָּ בוֹד ָא ֶדער
נִ ְ
וייסט ֶמען ַאז
עמאלְ ְטס וֵ ְ
גֶ עלְ טֶ ,ד ָ

˜מ‚

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

פר˘˙ נˆבים

בִּ יזְ טוּ גֶ עוֶ וען ִאין ִמ ְצ ַריִ ם ,פִ יל
ִמיט ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַתּ ֲאווֹת אוּן
ִמדוֹת ָרעוֹת ,אוּן ֶדער ַצ ִדיק ָהאט
ערנְ ט צוּ ְשׁ ֵרייעֶ ן צוּם
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
ִדיר
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי ֶהעלְ פְ ט ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
ייסט ַארוֹיס
ער ְשׁ ֶטער ַאז דוּ גֵ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ייסט ַארוֹיס פוּן
פוּן ִמ ְצ ַריִ ם ,דוּ גֵ ְ
וייסטוּ
עמאלְ ְטס וֵ ְ
ַדיין ְשׁלֶ עכְ ְטסֶ ,ד ָ
ַאז דוּ בִּ יזְ ט אוֹיפְ 'ן ִריכְ ִטיגְ ן פְּ לַ אץ,
ועסט
בַּ יים ִריכְ ִטיגְ ן ַצ ִדיק ,אוּן דוּ וֶ ְ
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד
אוּן ָהאבְּ ן ַא גְ לִ ְיקלִ י לֶ עבְּ ן.

עֶ ר ִאיז ַא ִריכְ ִטיגֶ ער ַצ ִדיק צוּ וֶ ועם
ארף גֵ יין.
ֶמען ַד ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ לָ ַקח
ַהכּ ֵֹהן ַה ֶטנֶ א ִמיָ ֶד וְ ִהנִ יחוֹ
קיִ ,די עֶ ְר ְשׁ ֶטע
לִ פְ נֵ י ִמזְ בַּ ח ה' ֱא ֶ
עהן אוֹיבּ ֶדער
ארפְ ְסטוּ זֶ ְ
זַ אַ ד ְ
ישׁט ַקיין גֶ עלְ ט פַ אר
עמט נִ ְ
ַצ ִדיק נֶ ְ
ישׁט ַדיין
ארף נִ ְ
ישׁט ,עֶ ר ַד ְ
ארנִ ְ
זִ י גָ ְ
גֶ עלְ ט ,עֶ ר וִ ויל ִדיר נָ אר צוּבְּ ֶרענְ גְ ן
ערנָ א
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עה ְסטוּ ַאז ,וַ י ֵָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמ ְצ ִרים
זֶ ְ
וַ יְ עַ נּוּנוּ וְ גוֹ' וַ נִ ְצעַ ק ֶאל ה' וְ גוֹ'
קוֹדם
יּוֹצ ֵאנוּ ה' ִמ ִמ ְצ ַריִ ם וְ גוֹ'ַ ,אז ֶ
וַ ִ

ימן ג(
תּוֹרה ָתבֹא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ לָ ַקח
ַהכּ ֵֹהן ַה ֶטנֶ א ִמיָ ֶד וְ ִהנִ יחוֹ
קיִ ,די עֶ ְר ְשׁ ֶטע
לִ פְ נֵ י ִמזְ בַּ ח ה' ֱא ֶ
עהן אוֹיבּ ֶדער
ארפְ ְסטוּ זֶ ְ
זַ אַ ד ְ
ישׁט ַקיין גֶ עלְ ט פַ אר
עמט נִ ְ
ַצ ִדיק נֶ ְ
ישׁט ַדיין
ארף נִ ְ
ישׁט ,עֶ ר ַד ְ
ארנִ ְ
זִ י גָ ְ
גֶ עלְ ט ,עֶ ר וִ ויל ִדיר נָ אר צוּבְּ ֶרענְ גְ ן
ערנָ א
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עה ְסטוּ ַאז ,וַ י ֵָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמ ְצ ִרים
זֶ ְ
וַ יְ עַ נּוּנוּ וְ גוֹ' וַ נִ ְצעַ ק ֶאל ה' וְ גוֹ'
קוֹדם
יּוֹצ ֵאנוּ ה' ִמ ִמ ְצ ַריִ ם וְ גוֹ'ַ ,אז ֶ
וַ ִ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עֶ ר ִאיז ַא ִריכְ ִטיגֶ ער ַצ ִדיק צוּ וֶ ועם
ארף גֵ יין.
ֶמען ַד ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ לָ ַקח
ַהכּ ֵֹהן ַה ֶטנֶ א ִמיָ ֶד וְ ִהנִ יחוֹ
קיִ ,די עֶ ְר ְשׁ ֶטע
לִ פְ נֵ י ִמזְ בַּ ח ה' ֱא ֶ
עהן אוֹיבּ ֶדער
ארפְ ְסטוּ זֶ ְ
זַ אַ ד ְ
ישׁט ַקיין גֶ עלְ ט פַ אר
עמט נִ ְ
ַצ ִדיק נֶ ְ
ישׁט ַדיין
ארף נִ ְ
ישׁט ,עֶ ר ַד ְ
ארנִ ְ
זִ י גָ ְ
גֶ עלְ ט ,עֶ ר וִ ויל ִדיר נָ אר צוּבְּ ֶרענְ גְ ן
ערנָ א
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עה ְסטוּ ַאז ,וַ י ֵָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמ ְצ ִרים
זֶ ְ
וַ יְ עַ נּוּנוּ וְ גוֹ' וַ נִ ְצעַ ק ֶאל ה' וְ גוֹ'
קוֹדם
יּוֹצ ֵאנוּ ה' ִמ ִמ ְצ ַריִ ם וְ גוֹ'ַ ,אז ֶ
וַ ִ

פר˘˙ נˆבים

בִּ יזְ טוּ גֶ עוֶ וען ִאין ִמ ְצ ַריִ ם ,פִ יל
ִמיט ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַתּ ֲאווֹת אוּן
ִמדוֹת ָרעוֹת ,אוּן ֶדער ַצ ִדיק ָהאט
ערנְ ט צוּ ְשׁ ֵרייעֶ ן צוּם
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
ִדיר
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי ֶהעלְ פְ ט ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
ייסט ַארוֹיס
ער ְשׁ ֶטער ַאז דוּ גֵ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ייסט ַארוֹיס פוּן
פוּן ִמ ְצ ַריִ ם ,דוּ גֵ ְ
וייסטוּ
עמאלְ ְטס וֵ ְ
ַדיין ְשׁלֶ עכְ ְטסֶ ,ד ָ
ַאז דוּ בִּ יזְ ט אוֹיפְ 'ן ִריכְ ִטיגְ ן פְּ לַ אץ,
ועסט
בַּ יים ִריכְ ִטיגְ ן ַצ ִדיק ,אוּן דוּ וֶ ְ
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד
אוּן ָהאבְּ ן ַא גְ לִ ְיקלִ י לֶ עבְּ ן.
ימן ג(
תּוֹרה ָתבֹא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ נƒ ˆָ ƒבים
ַא ֶתּם נִ ָצּבִ ים ַהיוֹם כֻּ לְ כֶ ם לִ פְ נֵ י ה'
קיכֶ ם וְ כוּ' .עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ֱא ֵ
ִאין ז ַֹהר ַה ָקדוֹשׁ )וָ ֵא ָרא ל"בַ :(:אז
וארט
עראל וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִדי וָ ְ
ִאיבֶּ ָ
"היוֹם" ,גֵ ייט עֶ ס ַארוֹיף אוֹיף רֹאשׁ
ַ
קוּמט אוֹיס ַאז
ַה ָשׁנָ ה .לוֹיט ֶדעם ְ
עדט זִ י אוֹי פוּן
ֶדער פָּ סוּק ָדא ֶר ְ
קוּמט
ערפַ אר ְ
רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,אוּן ֶד ְ
ֵאייבִּ יג אוֹיס ַאז ֶמען לֵ יינְ ט פַּ ְר ַשׁת
)שׁלְ ָחן עָ רוּ
נִ ָצּבִ ים פַ אר ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ֻ
ַ
אוֹרח ַחיִ יםִ ,ס ָימן תכ"ח ְסעִ יף ד'(.

ימן ג(
תּוֹרה ָתבֹא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ נƒ ˆָ ƒבים

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,א ֶתּם
נִ ָצּבִ ים ַהיוֹם כֻּ לְ כֶ ם לִ פְ נֵ י
אשׁיכֶ ם ִשׁבְ ֵטיכֶ ם
קיכֶ םָ ,ר ֵ
ה' ֱא ֵ
זִ ְקנֵ יכֶ ם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ישׁע ִקינְ ֶדער ְשׁ ֵטייעֶ ן
ַאלֶ ע ִא ִיד ֶ
ער ְשׁ ְטן ִאין ֶדעם ָטאג
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
וערט
עדער ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,יֶ ֶ
ע'מ ְשׁפָּ ט ִאין רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה וִ וי ַאזוֹי
גֶ ִ
דוּרכְ גֵ יין )רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
זַ יין יָ אר וֶ ועט ְ
ח ,(:וִ וי ַאזוֹי זַ יין פַּ ְרנָ ָסה וֶ ועט זַ יין ִדי
גַ אנְ ֶצע יָ אר ,אוֹיבּ עֶ ס וֶ ועט ִאים גוּט

˜מ‚

בִּ יזְ טוּ גֶ עוֶ וען ִאין ִמ ְצ ַריִ ם ,פִ יל
ִמיט ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַתּ ֲאווֹת אוּן
ִמדוֹת ָרעוֹת ,אוּן ֶדער ַצ ִדיק ָהאט
ערנְ ט צוּ ְשׁ ֵרייעֶ ן צוּם
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
ִדיר
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי ֶהעלְ פְ ט ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
ייסט ַארוֹיס
ער ְשׁ ֶטער ַאז דוּ גֵ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ייסט ַארוֹיס פוּן
פוּן ִמ ְצ ַריִ ם ,דוּ גֵ ְ
וייסטוּ
עמאלְ ְטס וֵ ְ
ַדיין ְשׁלֶ עכְ ְטסֶ ,ד ָ
ַאז דוּ בִּ יזְ ט אוֹיפְ 'ן ִריכְ ִטיגְ ן פְּ לַ אץ,
ועסט
בַּ יים ִריכְ ִטיגְ ן ַצ ִדיק ,אוּן דוּ וֶ ְ
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד
אוּן ָהאבְּ ן ַא גְ לִ ְיקלִ י לֶ עבְּ ן.

עֶ ר ִאיז ַא ִריכְ ִטיגֶ ער ַצ ִדיק צוּ וֶ ועם
ארף גֵ יין.
ֶמען ַד ְ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ נƒ ˆָ ƒבים
ַא ֶתּם נִ ָצּבִ ים ַהיוֹם כֻּ לְ כֶ ם לִ פְ נֵ י ה'
קיכֶ ם וְ כוּ' .עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ֱא ֵ
ִאין ז ַֹהר ַה ָקדוֹשׁ )וָ ֵא ָרא ל"בַ :(:אז
וארט
עראל וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִדי וָ ְ
ִאיבֶּ ָ
"היוֹם" ,גֵ ייט עֶ ס ַארוֹיף אוֹיף רֹאשׁ
ַ
קוּמט אוֹיס ַאז
ַה ָשׁנָ ה .לוֹיט ֶדעם ְ
עדט זִ י אוֹי פוּן
ֶדער פָּ סוּק ָדא ֶר ְ
קוּמט
ערפַ אר ְ
רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,אוּן ֶד ְ
ֵאייבִּ יג אוֹיס ַאז ֶמען לֵ יינְ ט פַּ ְר ַשׁת
)שׁלְ ָחן עָ רוּ
נִ ָצּבִ ים פַ אר ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ֻ
ַ
אוֹרח ַחיִ יםִ ,ס ָימן תכ"ח ְסעִ יף ד'(.

˜מ‚

פר˘˙ נˆבים

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,א ֶתּם
נִ ָצּבִ ים ַהיוֹם כֻּ לְ כֶ ם לִ פְ נֵ י
אשׁיכֶ ם ִשׁבְ ֵטיכֶ ם
קיכֶ םָ ,ר ֵ
ה' ֱא ֵ
זִ ְקנֵ יכֶ ם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ישׁע ִקינְ ֶדער ְשׁ ֵטייעֶ ן
ַאלֶ ע ִא ִיד ֶ
ער ְשׁ ְטן ִאין ֶדעם ָטאג
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
וערט
עדער ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,יֶ ֶ
ע'מ ְשׁפָּ ט ִאין רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה וִ וי ַאזוֹי
גֶ ִ
דוּרכְ גֵ יין )רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
זַ יין יָ אר וֶ ועט ְ
ח ,(:וִ וי ַאזוֹי זַ יין פַּ ְרנָ ָסה וֶ ועט זַ יין ִדי
גַ אנְ ֶצע יָ אר ,אוֹיבּ עֶ ס וֶ ועט ִאים גוּט

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,א ֶתּם
נִ ָצּבִ ים ַהיוֹם כֻּ לְ כֶ ם לִ פְ נֵ י
אשׁיכֶ ם ִשׁבְ ֵטיכֶ ם
קיכֶ םָ ,ר ֵ
ה' ֱא ֵ
זִ ְקנֵ יכֶ ם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ישׁע ִקינְ ֶדער ְשׁ ֵטייעֶ ן
ַאלֶ ע ִא ִיד ֶ
ער ְשׁ ְטן ִאין ֶדעם ָטאג
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
וערט
עדער ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,יֶ ֶ
ע'מ ְשׁפָּ ט ִאין רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה וִ וי ַאזוֹי
גֶ ִ
דוּרכְ גֵ יין )רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
זַ יין יָ אר וֶ ועט ְ
ח ,(:וִ וי ַאזוֹי זַ יין פַּ ְרנָ ָסה וֶ ועט זַ יין ִדי
גַ אנְ ֶצע יָ אר ,אוֹיבּ עֶ ס וֶ ועט ִאים גוּט

ַא ֶתּם נִ ָצּבִ ים ַהיוֹם כֻּ לְ כֶ ם לִ פְ נֵ י ה'
קיכֶ ם וְ כוּ' .עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ֱא ֵ
ִאין ז ַֹהר ַה ָקדוֹשׁ )וָ ֵא ָרא ל"בַ :(:אז
וארט
עראל וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִדי וָ ְ
ִאיבֶּ ָ
"היוֹם" ,גֵ ייט עֶ ס ַארוֹיף אוֹיף רֹאשׁ
ַ
קוּמט אוֹיס ַאז
ַה ָשׁנָ ה .לוֹיט ֶדעם ְ
עדט זִ י אוֹי פוּן
ֶדער פָּ סוּק ָדא ֶר ְ
קוּמט
ערפַ אר ְ
רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,אוּן ֶד ְ
ֵאייבִּ יג אוֹיס ַאז ֶמען לֵ יינְ ט פַּ ְר ַשׁת
)שׁלְ ָחן עָ רוּ
נִ ָצּבִ ים פַ אר ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ֻ
ַ
אוֹרח ַחיִ יםִ ,ס ָימן תכ"ח ְסעִ יף ד'(.

˜מ‚

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עֶ ר ִאיז ַא ִריכְ ִטיגֶ ער ַצ ִדיק צוּ וֶ ועם
ארף גֵ יין.
ֶמען ַד ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וְ לָ ַקח
ַהכּ ֵֹהן ַה ֶטנֶ א ִמיָ ֶד וְ ִהנִ יחוֹ
קיִ ,די עֶ ְר ְשׁ ֶטע
לִ פְ נֵ י ִמזְ בַּ ח ה' ֱא ֶ
עהן אוֹיבּ ֶדער
ארפְ ְסטוּ זֶ ְ
זַ אַ ד ְ
ישׁט ַקיין גֶ עלְ ט פַ אר
עמט נִ ְ
ַצ ִדיק נֶ ְ
ישׁט ַדיין
ארף נִ ְ
ישׁט ,עֶ ר ַד ְ
ארנִ ְ
זִ י גָ ְ
גֶ עלְ ט ,עֶ ר וִ ויל ִדיר נָ אר צוּבְּ ֶרענְ גְ ן
ערנָ א
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
עה ְסטוּ ַאז ,וַ י ֵָרעוּ א ָֹתנוּ ַה ִמ ְצ ִרים
זֶ ְ
וַ יְ עַ נּוּנוּ וְ גוֹ' וַ נִ ְצעַ ק ֶאל ה' וְ גוֹ'
קוֹדם
יּוֹצ ֵאנוּ ה' ִמ ִמ ְצ ַריִ ם וְ גוֹ'ַ ,אז ֶ
וַ ִ

פר˘˙ נˆבים

בִּ יזְ טוּ גֶ עוֶ וען ִאין ִמ ְצ ַריִ ם ,פִ יל
ִמיט ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ֶטע ַתּ ֲאווֹת אוּן
ִמדוֹת ָרעוֹת ,אוּן ֶדער ַצ ִדיק ָהאט
ערנְ ט צוּ ְשׁ ֵרייעֶ ן צוּם
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
ִדיר
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי ֶהעלְ פְ ט ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
ייסט ַארוֹיס
ער ְשׁ ֶטער ַאז דוּ גֵ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ייסט ַארוֹיס פוּן
פוּן ִמ ְצ ַריִ ם ,דוּ גֵ ְ
וייסטוּ
עמאלְ ְטס וֵ ְ
ַדיין ְשׁלֶ עכְ ְטסֶ ,ד ָ
ַאז דוּ בִּ יזְ ט אוֹיפְ 'ן ִריכְ ִטיגְ ן פְּ לַ אץ,
ועסט
בַּ יים ִריכְ ִטיגְ ן ַצ ִדיק ,אוּן דוּ וֶ ְ
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד
אוּן ָהאבְּ ן ַא גְ לִ ְיקלִ י לֶ עבְּ ן.
ימן ג(
תּוֹרה ָתבֹא ִס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ נƒ ˆָ ƒבים
ַא ֶתּם נִ ָצּבִ ים ַהיוֹם כֻּ לְ כֶ ם לִ פְ נֵ י ה'
קיכֶ ם וְ כוּ' .עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ֱא ֵ
ִאין ז ַֹהר ַה ָקדוֹשׁ )וָ ֵא ָרא ל"בַ :(:אז
וארט
עראל וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִדי וָ ְ
ִאיבֶּ ָ
"היוֹם" ,גֵ ייט עֶ ס ַארוֹיף אוֹיף רֹאשׁ
ַ
קוּמט אוֹיס ַאז
ַה ָשׁנָ ה .לוֹיט ֶדעם ְ
עדט זִ י אוֹי פוּן
ֶדער פָּ סוּק ָדא ֶר ְ
קוּמט
ערפַ אר ְ
רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,אוּן ֶד ְ
ֵאייבִּ יג אוֹיס ַאז ֶמען לֵ יינְ ט פַּ ְר ַשׁת
)שׁלְ ָחן עָ רוּ
נִ ָצּבִ ים פַ אר ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ֻ
ַ
אוֹרח ַחיִ יםִ ,ס ָימן תכ"ח ְסעִ יף ד'(.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקַ ,א ֶתּם
נִ ָצּבִ ים ַהיוֹם כֻּ לְ כֶ ם לִ פְ נֵ י
אשׁיכֶ ם ִשׁבְ ֵטיכֶ ם
קיכֶ םָ ,ר ֵ
ה' ֱא ֵ
זִ ְקנֵ יכֶ ם וְ שׁ ְֹט ֵריכֶ ם כֹּל ִאישׁ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ישׁע ִקינְ ֶדער ְשׁ ֵטייעֶ ן
ַאלֶ ע ִא ִיד ֶ
ער ְשׁ ְטן ִאין ֶדעם ָטאג
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
וערט
עדער ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,יֶ ֶ
ע'מ ְשׁפָּ ט ִאין רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה וִ וי ַאזוֹי
גֶ ִ
דוּרכְ גֵ יין )רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
זַ יין יָ אר וֶ ועט ְ
ח ,(:וִ וי ַאזוֹי זַ יין פַּ ְרנָ ָסה וֶ ועט זַ יין ִדי
גַ אנְ ֶצע יָ אר ,אוֹיבּ עֶ ס וֶ ועט ִאים גוּט

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜מ„

ואקאט וָ ואס
עס ֶטער ַא ְדוָ ַ
ֶדער בֶּ ְ
ערצוּ ַאז ֶמען זָ אל
עהן ֶד ְ
וֶ ועט זֶ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ַא גוּט
ָאנְ ְשׁ ַרייבְּ ן פַ ְ
עמאלְ ט וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער
יָ אר ,אוּן ֶד ָ
גוּטע
וערן פַ אר ַא זִ ֶיסע ֶ
אר ְשׁ ִריבְּ ן וֶ ְ
פַ ְ
לִ יכְ ִטיגֶ ער יָ אר.

ערט
אר ֶק ְ
גֵ יין ָא ֶדער ַחס וְ ָשׁלוֹם פַ ְ
)בֵּ ָיצה טז.(.

ערפַ אר ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
אוּן ֶד ְ
וארענְ ט ַאז ֶמען
ֶרבִּ י ַאזוֹי גֶ עוָ ֶ
קוּמען צוּ ִאים אוֹיף רֹאשׁ
ֶ
זָ אל
ַה ָשׁנָ ה ,אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ימן ת"ג(:
מוֹה ַר"ן ִס ָ
)חיֵ י ֲ
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַ
ַאז צוּ זַ יין בַּ יי ִאים רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
עסער פוּן ַאלֶ עס .וַ וייל ַאזוֹי
ִאיז גְ ֶר ֶ
יוּת'דיגֶ ע ִמ ְשׁפָּ ט
וִ וי בַּ יי ַא גַ ְשׁ ִמ ִ
עמען ֶדעם
וֶ ועט ַא ֶמענְ ְטשׁ נֶ ֶ
ואקאט וָ ואס זָ אל ִאים
עס ְטן ַא ְדוָ ַ
גְ ֶר ְ
עריכְ טַ ,אז עֶ ר
יידיגְ ן ִאין גֶ ִ
אר ֵט ִ
פַ ְ
זָ אל ַארוֹיס גֵ יין זַ כַּ אי בַּ ִדין ,אוּן וִ וי
עריכְ ט
עסער אוּן עֶ ְרנְ ְס ֶטער ֶדער גֶ ִ
גְ ֶר ֶ
ואקאט
ערע ַא ְדוָ ַ
עס ֶ
ִאיזַ ,אלְ ץ ַא גְ ֶר ֶ
עמעןִ .די
וֶ ועט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ נֶ ֶ
זֶ עלְ בֶּ ע ,אוּן נָ אַ א ַסאֶ מער ,וֶ וען
ֶמען ִמ ְשׁפָּ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ רֹאשׁ
ַה ָשׁנָ ה וִ וי ַאזוֹי זַ יין גַ אנְ ֶצע יָ אר וֶ ועט
ארף ֶמען זִ י זִ יכֶ ער
דוּרכְ גֵ ייןַ ,ד ְ
ַא ְ
ַאיינְ ַשׁאפְ ן ֶדעם בֶּ ְ
ואקאט
עס ְטן ַא ְדוָ ַ
יידיגְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
אר ֵט ִ
וָ ואס זָ אל פַ ְ
ַאז ֶמען זָ אל ִאים ָאנְ ְשׁ ַרייבְּ ן ַא גוּט
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ אר.

תּוֹרה נִ ָצּבִ ים א'(
)זֹאת ַה ָ
76

א בַ ָשּׁ ַמיִ ם הוִ א לֵ אמֹר ִמי יַ ֲעלֶ ה לָּ נוּ
ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה וְ יִ ָקּ ֶח ָה לָּ נוּ וְ יַ ׁ ְש ִמעֵ נוּ
אוֹתהּ וְ נַ ֲע ֶשׂנָּ הִ .די ַחזַ "ל )עֵ ירוּבִ ין נ"ה(.
ָ
ַד ְר ֶשׁ'ענֶ ען ֶדעם פָּ סוּק ,א בַ ָשּׁ ַמיִ ם
ישׁט בַּ יי
תּוֹרה גֶ עפִ ינְ ט זִ י נִ ְ
הוִ א ִ -די ָ
ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ַהאלְ ְטן זִ י גְ רוֹיס
ימל.
בִּ יזְ ן ִה ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ַ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן פ"ב(ַ :אז וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ַהאלְ ט זִ י גְ רוֹיס גֵ ייט ִאים ַאלֶ עס
ישׁט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ ויל,
ֶשׁא כְּ ֵס ֶדר ,נִ ְ
אוּן וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט זִ יְ קלֵ יין,
עמאלְ ט גֵ ייט ִאים ַאלֶ עס כְּ ֵס ֶדר.
ֶד ָ
עהט ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ֶמען זֶ ְ
וייסט וִ וי עֶ ר ַהאלְ ט אוֹיף ֶדער
וֵ ְ
ארן ,עֶ ר
ישׁט נַ ְ
וֶ ועלְ ט ,עֶ ר לָ אזְ ט זִ י נִ ְ
עהט ַאז עֶ ס גֵ ייט ִאים ַא ִריבֶּ ער ִדי
זֶ ְ
תּוֹרה ,עֶ ס
ערנֶ ען ָ
ארן ָאן לֶ ְ
ֶטעג אוּן יָ ְ

ערפַ אר ,וואוֹיל ִאיז פַ אר
אוּן ֶד ְ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ִאיז זוֹכֶ ה
ארן צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן אוֹיף
צוּ פָ ְ
רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,וָ ואס ֶדער ַצ ִדיק ִאיז

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ערט
אר ֶק ְ
גֵ יין ָא ֶדער ַחס וְ ָשׁלוֹם פַ ְ
)בֵּ ָיצה טז.(.

ערפַ אר ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
אוּן ֶד ְ
וארענְ ט ַאז ֶמען
ֶרבִּ י ַאזוֹי גֶ עוָ ֶ
קוּמען צוּ ִאים אוֹיף רֹאשׁ
ֶ
זָ אל
ַה ָשׁנָ ה ,אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ימן ת"ג(:
מוֹה ַר"ן ִס ָ
)חיֵ י ֲ
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַ
ַאז צוּ זַ יין בַּ יי ִאים רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
עסער פוּן ַאלֶ עס .וַ וייל ַאזוֹי
ִאיז גְ ֶר ֶ
יוּת'דיגֶ ע ִמ ְשׁפָּ ט
וִ וי בַּ יי ַא גַ ְשׁ ִמ ִ
עמען ֶדעם
וֶ ועט ַא ֶמענְ ְטשׁ נֶ ֶ
ואקאט וָ ואס זָ אל ִאים
עס ְטן ַא ְדוָ ַ
גְ ֶר ְ
עריכְ טַ ,אז עֶ ר
יידיגְ ן ִאין גֶ ִ
אר ֵט ִ
פַ ְ
זָ אל ַארוֹיס גֵ יין זַ כַּ אי בַּ ִדין ,אוּן וִ וי
עריכְ ט
עסער אוּן עֶ ְרנְ ְס ֶטער ֶדער גֶ ִ
גְ ֶר ֶ
ואקאט
ערע ַא ְדוָ ַ
עס ֶ
ִאיזַ ,אלְ ץ ַא גְ ֶר ֶ
עמעןִ .די
וֶ ועט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ נֶ ֶ
זֶ עלְ בֶּ ע ,אוּן נָ אַ א ַסאֶ מער ,וֶ וען
ֶמען ִמ ְשׁפָּ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ רֹאשׁ
ַה ָשׁנָ ה וִ וי ַאזוֹי זַ יין גַ אנְ ֶצע יָ אר וֶ ועט
ארף ֶמען זִ י זִ יכֶ ער
דוּרכְ גֵ ייןַ ,ד ְ
ַא ְ
ַאיינְ ַשׁאפְ ן ֶדעם בֶּ ְ
ואקאט
עס ְטן ַא ְדוָ ַ
יידיגְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
אר ֵט ִ
וָ ואס זָ אל פַ ְ
ַאז ֶמען זָ אל ִאים ָאנְ ְשׁ ַרייבְּ ן ַא גוּט
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ אר.
ערפַ אר ,וואוֹיל ִאיז פַ אר
אוּן ֶד ְ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ִאיז זוֹכֶ ה
ארן צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן אוֹיף
צוּ פָ ְ
רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,וָ ואס ֶדער ַצ ִדיק ִאיז

פר˘˙ נˆבים

˜מ„

פר˘˙ נˆבים

ואקאט וָ ואס
עס ֶטער ַא ְדוָ ַ
ֶדער בֶּ ְ
ערצוּ ַאז ֶמען זָ אל
עהן ֶד ְ
וֶ ועט זֶ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ַא גוּט
ָאנְ ְשׁ ַרייבְּ ן פַ ְ
עמאלְ ט וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער
יָ אר ,אוּן ֶד ָ
גוּטע
וערן פַ אר ַא זִ ֶיסע ֶ
אר ְשׁ ִריבְּ ן וֶ ְ
פַ ְ
לִ יכְ ִטיגֶ ער יָ אר.
תּוֹרה נִ ָצּבִ ים א'(
)זֹאת ַה ָ
76

א בַ ָשּׁ ַמיִ ם הוִ א לֵ אמֹר ִמי יַ ֲעלֶ ה לָּ נוּ
ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה וְ יִ ָקּ ֶח ָה לָּ נוּ וְ יַ ׁ ְש ִמעֵ נוּ
אוֹתהּ וְ נַ ֲע ֶשׂנָּ הִ .די ַחזַ "ל )עֵ ירוּבִ ין נ"ה(.
ָ
ַד ְר ֶשׁ'ענֶ ען ֶדעם פָּ סוּק ,א בַ ָשּׁ ַמיִ ם
ישׁט בַּ יי
תּוֹרה גֶ עפִ ינְ ט זִ י נִ ְ
הוִ א ִ -די ָ
ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ַהאלְ ְטן זִ י גְ רוֹיס
ימל.
בִּ יזְ ן ִה ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ַ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן פ"ב(ַ :אז וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ַהאלְ ט זִ י גְ רוֹיס גֵ ייט ִאים ַאלֶ עס
ישׁט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ ויל,
ֶשׁא כְּ ֵס ֶדר ,נִ ְ
אוּן וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט זִ יְ קלֵ יין,
עמאלְ ט גֵ ייט ִאים ַאלֶ עס כְּ ֵס ֶדר.
ֶד ָ
עהט ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ֶמען זֶ ְ
וייסט וִ וי עֶ ר ַהאלְ ט אוֹיף ֶדער
וֵ ְ
ארן ,עֶ ר
ישׁט נַ ְ
וֶ ועלְ ט ,עֶ ר לָ אזְ ט זִ י נִ ְ
עהט ַאז עֶ ס גֵ ייט ִאים ַא ִריבֶּ ער ִדי
זֶ ְ
תּוֹרה ,עֶ ס
ערנֶ ען ָ
ארן ָאן לֶ ְ
ֶטעג אוּן יָ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜מ„

ואקאט וָ ואס
עס ֶטער ַא ְדוָ ַ
ֶדער בֶּ ְ
ערצוּ ַאז ֶמען זָ אל
עהן ֶד ְ
וֶ ועט זֶ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ַא גוּט
ָאנְ ְשׁ ַרייבְּ ן פַ ְ
עמאלְ ט וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער
יָ אר ,אוּן ֶד ָ
גוּטע
וערן פַ אר ַא זִ ֶיסע ֶ
אר ְשׁ ִריבְּ ן וֶ ְ
פַ ְ
לִ יכְ ִטיגֶ ער יָ אר.

ערט
אר ֶק ְ
גֵ יין ָא ֶדער ַחס וְ ָשׁלוֹם פַ ְ
)בֵּ ָיצה טז.(.

ערפַ אר ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
אוּן ֶד ְ
וארענְ ט ַאז ֶמען
ֶרבִּ י ַאזוֹי גֶ עוָ ֶ
קוּמען צוּ ִאים אוֹיף רֹאשׁ
ֶ
זָ אל
ַה ָשׁנָ ה ,אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ימן ת"ג(:
מוֹה ַר"ן ִס ָ
)חיֵ י ֲ
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַ
ַאז צוּ זַ יין בַּ יי ִאים רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
עסער פוּן ַאלֶ עס .וַ וייל ַאזוֹי
ִאיז גְ ֶר ֶ
יוּת'דיגֶ ע ִמ ְשׁפָּ ט
וִ וי בַּ יי ַא גַ ְשׁ ִמ ִ
עמען ֶדעם
וֶ ועט ַא ֶמענְ ְטשׁ נֶ ֶ
ואקאט וָ ואס זָ אל ִאים
עס ְטן ַא ְדוָ ַ
גְ ֶר ְ
עריכְ טַ ,אז עֶ ר
יידיגְ ן ִאין גֶ ִ
אר ֵט ִ
פַ ְ
זָ אל ַארוֹיס גֵ יין זַ כַּ אי בַּ ִדין ,אוּן וִ וי
עריכְ ט
עסער אוּן עֶ ְרנְ ְס ֶטער ֶדער גֶ ִ
גְ ֶר ֶ
ואקאט
ערע ַא ְדוָ ַ
עס ֶ
ִאיזַ ,אלְ ץ ַא גְ ֶר ֶ
עמעןִ .די
וֶ ועט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ נֶ ֶ
זֶ עלְ בֶּ ע ,אוּן נָ אַ א ַסאֶ מער ,וֶ וען
ֶמען ִמ ְשׁפָּ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ רֹאשׁ
ַה ָשׁנָ ה וִ וי ַאזוֹי זַ יין גַ אנְ ֶצע יָ אר וֶ ועט
ארף ֶמען זִ י זִ יכֶ ער
דוּרכְ גֵ ייןַ ,ד ְ
ַא ְ
ַאיינְ ַשׁאפְ ן ֶדעם בֶּ ְ
ואקאט
עס ְטן ַא ְדוָ ַ
יידיגְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
אר ֵט ִ
וָ ואס זָ אל פַ ְ
ַאז ֶמען זָ אל ִאים ָאנְ ְשׁ ַרייבְּ ן ַא גוּט
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ אר.

תּוֹרה נִ ָצּבִ ים א'(
)זֹאת ַה ָ
76

א בַ ָשּׁ ַמיִ ם הוִ א לֵ אמֹר ִמי יַ ֲעלֶ ה לָּ נוּ
ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה וְ יִ ָקּ ֶח ָה לָּ נוּ וְ יַ ׁ ְש ִמעֵ נוּ
אוֹתהּ וְ נַ ֲע ֶשׂנָּ הִ .די ַחזַ "ל )עֵ ירוּבִ ין נ"ה(.
ָ
ַד ְר ֶשׁ'ענֶ ען ֶדעם פָּ סוּק ,א בַ ָשּׁ ַמיִ ם
ישׁט בַּ יי
תּוֹרה גֶ עפִ ינְ ט זִ י נִ ְ
הוִ א ִ -די ָ
ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ַהאלְ ְטן זִ י גְ רוֹיס
ימל.
בִּ יזְ ן ִה ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ַ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן פ"ב(ַ :אז וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ַהאלְ ט זִ י גְ רוֹיס גֵ ייט ִאים ַאלֶ עס
ישׁט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ ויל,
ֶשׁא כְּ ֵס ֶדר ,נִ ְ
אוּן וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט זִ יְ קלֵ יין,
עמאלְ ט גֵ ייט ִאים ַאלֶ עס כְּ ֵס ֶדר.
ֶד ָ
עהט ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ֶמען זֶ ְ
וייסט וִ וי עֶ ר ַהאלְ ט אוֹיף ֶדער
וֵ ְ
ארן ,עֶ ר
ישׁט נַ ְ
וֶ ועלְ ט ,עֶ ר לָ אזְ ט זִ י נִ ְ
עהט ַאז עֶ ס גֵ ייט ִאים ַא ִריבֶּ ער ִדי
זֶ ְ
תּוֹרה ,עֶ ס
ערנֶ ען ָ
ארן ָאן לֶ ְ
ֶטעג אוּן יָ ְ

ערפַ אר ,וואוֹיל ִאיז פַ אר
אוּן ֶד ְ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ִאיז זוֹכֶ ה
ארן צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן אוֹיף
צוּ פָ ְ
רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,וָ ואס ֶדער ַצ ִדיק ִאיז
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ערט
אר ֶק ְ
גֵ יין ָא ֶדער ַחס וְ ָשׁלוֹם פַ ְ
)בֵּ ָיצה טז.(.

ערפַ אר ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
אוּן ֶד ְ
וארענְ ט ַאז ֶמען
ֶרבִּ י ַאזוֹי גֶ עוָ ֶ
קוּמען צוּ ִאים אוֹיף רֹאשׁ
ֶ
זָ אל
ַה ָשׁנָ ה ,אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ימן ת"ג(:
מוֹה ַר"ן ִס ָ
)חיֵ י ֲ
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַ
ַאז צוּ זַ יין בַּ יי ִאים רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
עסער פוּן ַאלֶ עס .וַ וייל ַאזוֹי
ִאיז גְ ֶר ֶ
יוּת'דיגֶ ע ִמ ְשׁפָּ ט
וִ וי בַּ יי ַא גַ ְשׁ ִמ ִ
עמען ֶדעם
וֶ ועט ַא ֶמענְ ְטשׁ נֶ ֶ
ואקאט וָ ואס זָ אל ִאים
עס ְטן ַא ְדוָ ַ
גְ ֶר ְ
עריכְ טַ ,אז עֶ ר
יידיגְ ן ִאין גֶ ִ
אר ֵט ִ
פַ ְ
זָ אל ַארוֹיס גֵ יין זַ כַּ אי בַּ ִדין ,אוּן וִ וי
עריכְ ט
עסער אוּן עֶ ְרנְ ְס ֶטער ֶדער גֶ ִ
גְ ֶר ֶ
ואקאט
ערע ַא ְדוָ ַ
עס ֶ
ִאיזַ ,אלְ ץ ַא גְ ֶר ֶ
עמעןִ .די
וֶ ועט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ נֶ ֶ
זֶ עלְ בֶּ ע ,אוּן נָ אַ א ַסאֶ מער ,וֶ וען
ֶמען ִמ ְשׁפָּ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ רֹאשׁ
ַה ָשׁנָ ה וִ וי ַאזוֹי זַ יין גַ אנְ ֶצע יָ אר וֶ ועט
ארף ֶמען זִ י זִ יכֶ ער
דוּרכְ גֵ ייןַ ,ד ְ
ַא ְ
ַאיינְ ַשׁאפְ ן ֶדעם בֶּ ְ
ואקאט
עס ְטן ַא ְדוָ ַ
יידיגְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ,
אר ֵט ִ
וָ ואס זָ אל פַ ְ
ַאז ֶמען זָ אל ִאים ָאנְ ְשׁ ַרייבְּ ן ַא גוּט
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ אר.
ערפַ אר ,וואוֹיל ִאיז פַ אר
אוּן ֶד ְ
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ִאיז זוֹכֶ ה
ארן צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן אוֹיף
צוּ פָ ְ
רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,וָ ואס ֶדער ַצ ִדיק ִאיז

פר˘˙ נˆבים

˜מ„

פר˘˙ נˆבים

ואקאט וָ ואס
עס ֶטער ַא ְדוָ ַ
ֶדער בֶּ ְ
ערצוּ ַאז ֶמען זָ אל
עהן ֶד ְ
וֶ ועט זֶ ְ
ארן ֶמענְ ְטשׁ ַא גוּט
ָאנְ ְשׁ ַרייבְּ ן פַ ְ
עמאלְ ט וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער
יָ אר ,אוּן ֶד ָ
גוּטע
וערן פַ אר ַא זִ ֶיסע ֶ
אר ְשׁ ִריבְּ ן וֶ ְ
פַ ְ
לִ יכְ ִטיגֶ ער יָ אר.
תּוֹרה נִ ָצּבִ ים א'(
)זֹאת ַה ָ
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א בַ ָשּׁ ַמיִ ם הוִ א לֵ אמֹר ִמי יַ ֲעלֶ ה לָּ נוּ
ַה ָשּׁ ַמיְ ָמה וְ יִ ָקּ ֶח ָה לָּ נוּ וְ יַ ׁ ְש ִמעֵ נוּ
אוֹתהּ וְ נַ ֲע ֶשׂנָּ הִ .די ַחזַ "ל )עֵ ירוּבִ ין נ"ה(.
ָ
ַד ְר ֶשׁ'ענֶ ען ֶדעם פָּ סוּק ,א בַ ָשּׁ ַמיִ ם
ישׁט בַּ יי
תּוֹרה גֶ עפִ ינְ ט זִ י נִ ְ
הוִ א ִ -די ָ
ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ַהאלְ ְטן זִ י גְ רוֹיס
ימל.
בִּ יזְ ן ִה ְ
יט"א ִאיז ָדאס
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ַ
ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן פ"ב(ַ :אז וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ַהאלְ ט זִ י גְ רוֹיס גֵ ייט ִאים ַאלֶ עס
ישׁט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ ויל,
ֶשׁא כְּ ֵס ֶדר ,נִ ְ
אוּן וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט זִ יְ קלֵ יין,
עמאלְ ט גֵ ייט ִאים ַאלֶ עס כְּ ֵס ֶדר.
ֶד ָ
עהט ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ֶמען זֶ ְ
וייסט וִ וי עֶ ר ַהאלְ ט אוֹיף ֶדער
וֵ ְ
ארן ,עֶ ר
ישׁט נַ ְ
וֶ ועלְ ט ,עֶ ר לָ אזְ ט זִ י נִ ְ
עהט ַאז עֶ ס גֵ ייט ִאים ַא ִריבֶּ ער ִדי
זֶ ְ
תּוֹרה ,עֶ ס
ערנֶ ען ָ
ארן ָאן לֶ ְ
ֶטעג אוּן יָ ְ

˜מ‰
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ישׁט זוֹכֶ ה זַ יין
ַאזַ א ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט נִ ְ
ערנֶ ען ִדי גַ אנְ ֶצע
דוּרכְ צוּלֶ ְ
ֵקיינְ ָמאל ְ
טוּהן
תּוֹרה ,וַ וייל ָדאס ֶקען ֶמען נָ אר ְ
ָ
יטן ֵס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד ,אוּן ֵאיין
ִמ ְ
ארלָ אזְ ן ִדי וֶ ועלְ ט,
ָטאג וֶ ועט עֶ ר פַ ְ
אוּן עֶ ר וֶ ועט גָ ְ
עמען
יטנֶ ֶ
ישׁט ִמ ְ
ארנִ ְ
ִמיט זִ י.

דוּרכְ גֵ יין גַ אנְ ֶצע ֶטעג וָ ואס עֶ ר
ֶקען ְ
ישׁט אוֹיף ַקיין ֵספֶ רַ ,אזַ א
עֶ פֶ ענְ ט נִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט זִ י צוּכַ אפְּ ן צוּ ִדי
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
)שׂיחוֹת
ערנְ ט ִ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז ְ
ערנֶ ען
ָה ַר"ן ִס ָימן ע"ו(ַ :אז ֶמען ֶקען לֶ ְ
ישׁט
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
תּוֹרה ֲאפִ ילוּ ֶמען פַ ְ
ָ
וָ ואס ֶמען זָ אגְ ט ,אוּן ֲאפִ ילוּ ֶמען
ערנְ ט,
ישׁט וָ ואס ֶמען לֶ ְ
עדענְ ְקט נִ ְ
גֶ ֶ
עדער
אוּן אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג ֶקען יֶ ֶ
ערנֶ ען זֵ ייעֶ ר
ֶמענְ ְטשׁ זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ
ַא ַסאָ 
תּוֹרה ,אוּן ָדאס בְּ ֶרענְ גְ ט
אר ֶקע
ַא ַריין ִאינֶ עם ֶמענְ ְטשׁ ַא ְשׁ ַט ְ
תּוֹרה ,אוּן סוֹף כָּ ל
לִ יבְּ ַשׁאפְ ט צוּ ִדי ָ
סוֹף וֶ ועט עֶ ר זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ֶקענֶ ען ִדי
תּוֹרה.
גַ אנְ ֶצע ָ

ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,א בַ ָשּׁ ַמיִ ם
תּוֹרה גֶ עפִ ינְ ט זִ י
הוִ אִ ,די ָ
ישׁט בַּ יי ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ַהאלְ ְטן
נִ ְ
ימל ,וַ וייל זֵ יי
זִ י גְ רוֹיס בִּ יזְ ן ִה ְ
ישׁט פּוֹעֵ לְ 'ן בַּ יי זִ י צוּ
ֶקענֶ ען נִ ְ
דוּרכְ גֵ יין ִדי גַ אנְ ֶצע
ערנֶ ען אוּן ְ
לֶ ְ
יטן ֶד ֶרַ הלִ ימוּדָ ,אבֶּ ער
תּוֹרה ִמ ְ
ָ
וֶ וער עֶ ס בֵּ ייגְ ט זִ יַ א ָראפּ ֶדעם ָקאפּ,
אוּן עֶ ר פָ אלְ גְ ט ֶדעם ֶד ֶרַ הלִ ימוּד,
ערנֶ ען
דוּר לֶ ְ
וֶ ועט עֶ ר זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ְ
תּוֹרה ,אוּן ָדאס וֶ ועט ִאים
ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
ייטן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף
בַּ אגְ לֵ ְ
יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.

ָאבֶּ ער ֵאיינֶ ער וָ ואס ִאיז ַא בַּ עַ ל
גַ ֲאוָ ה ,עֶ ר ַהאלְ ט זִ י פַ אר ַא
לַ ְמ ָדן ,עֶ ר וֶ ועט ַאוֶ ועק ַמאכְ ן ֶדעם
ישׁט
אסט ָדא נִ ְ
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד ,עֶ ס פַּ ְ
תּוֹרה,
פַ אר ִאים פָּ שׁוּט צוּ זָ אגְ ן ָ

תּוֹרה נִ ָצּבִ ים ד'(
)זֹאת ַה ָ
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דוּרכְ גֵ יין גַ אנְ ֶצע ֶטעג וָ ואס עֶ ר
ֶקען ְ
ישׁט אוֹיף ַקיין ֵספֶ רַ ,אזַ א
עֶ פֶ ענְ ט נִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט זִ י צוּכַ אפְּ ן צוּ ִדי
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
)שׂיחוֹת
ערנְ ט ִ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז ְ
ערנֶ ען
ָה ַר"ן ִס ָימן ע"ו(ַ :אז ֶמען ֶקען לֶ ְ
ישׁט
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
תּוֹרה ֲאפִ ילוּ ֶמען פַ ְ
ָ
וָ ואס ֶמען זָ אגְ ט ,אוּן ֲאפִ ילוּ ֶמען
ערנְ ט,
ישׁט וָ ואס ֶמען לֶ ְ
עדענְ ְקט נִ ְ
גֶ ֶ
עדער
אוּן אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג ֶקען יֶ ֶ
ערנֶ ען זֵ ייעֶ ר
ֶמענְ ְטשׁ זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ
ַא ַסאָ 
תּוֹרה ,אוּן ָדאס בְּ ֶרענְ גְ ט
אר ֶקע
ַא ַריין ִאינֶ עם ֶמענְ ְטשׁ ַא ְשׁ ַט ְ
תּוֹרה ,אוּן סוֹף כָּ ל
לִ יבְּ ַשׁאפְ ט צוּ ִדי ָ
סוֹף וֶ ועט עֶ ר זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ֶקענֶ ען ִדי
תּוֹרה.
גַ אנְ ֶצע ָ
ָאבֶּ ער ֵאיינֶ ער וָ ואס ִאיז ַא בַּ עַ ל
גַ ֲאוָ ה ,עֶ ר ַהאלְ ט זִ י פַ אר ַא
לַ ְמ ָדן ,עֶ ר וֶ ועט ַאוֶ ועק ַמאכְ ן ֶדעם
ישׁט
אסט ָדא נִ ְ
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד ,עֶ ס פַּ ְ
תּוֹרה,
פַ אר ִאים פָּ שׁוּט צוּ זָ אגְ ן ָ

פר˘˙ וילך

ישׁט זוֹכֶ ה זַ יין
ַאזַ א ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט נִ ְ
ערנֶ ען ִדי גַ אנְ ֶצע
דוּרכְ צוּלֶ ְ
ֵקיינְ ָמאל ְ
טוּהן
תּוֹרה ,וַ וייל ָדאס ֶקען ֶמען נָ אר ְ
ָ
יטן ֵס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד ,אוּן ֵאיין
ִמ ְ
ארלָ אזְ ן ִדי וֶ ועלְ ט,
ָטאג וֶ ועט עֶ ר פַ ְ
אוּן עֶ ר וֶ ועט גָ ְ
עמען
יטנֶ ֶ
ישׁט ִמ ְ
ארנִ ְ
ִמיט זִ י.
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,א בַ ָשּׁ ַמיִ ם
תּוֹרה גֶ עפִ ינְ ט זִ י
הוִ אִ ,די ָ
ישׁט בַּ יי ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ַהאלְ ְטן
נִ ְ
ימל ,וַ וייל זֵ יי
זִ י גְ רוֹיס בִּ יזְ ן ִה ְ
ישׁט פּוֹעֵ לְ 'ן בַּ יי זִ י צוּ
ֶקענֶ ען נִ ְ
דוּרכְ גֵ יין ִדי גַ אנְ ֶצע
ערנֶ ען אוּן ְ
לֶ ְ
יטן ֶד ֶרַ הלִ ימוּדָ ,אבֶּ ער
תּוֹרה ִמ ְ
ָ
וֶ וער עֶ ס בֵּ ייגְ ט זִ יַ א ָראפּ ֶדעם ָקאפּ,
אוּן עֶ ר פָ אלְ גְ ט ֶדעם ֶד ֶרַ הלִ ימוּד,
ערנֶ ען
דוּר לֶ ְ
וֶ ועט עֶ ר זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ְ
תּוֹרה ,אוּן ָדאס וֶ ועט ִאים
ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
ייטן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף
בַּ אגְ לֵ ְ
יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
תּוֹרה נִ ָצּבִ ים ד'(
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ≈ ּי ∆ל ¿ך
וַ ֵּילֶ  מ ׁ ֶֹשה וַ יְ ַד ֵּבר ֶאת ַה ְ ּדבָ ִרים
ָה ֵא ֶּלה ֶאל ָּכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ

ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,א בַ ָשּׁ ַמיִ ם
תּוֹרה גֶ עפִ ינְ ט זִ י
הוִ אִ ,די ָ
ישׁט בַּ יי ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ַהאלְ ְטן
נִ ְ
ימל ,וַ וייל זֵ יי
זִ י גְ רוֹיס בִּ יזְ ן ִה ְ
ישׁט פּוֹעֵ לְ 'ן בַּ יי זִ י צוּ
ֶקענֶ ען נִ ְ
דוּרכְ גֵ יין ִדי גַ אנְ ֶצע
ערנֶ ען אוּן ְ
לֶ ְ
יטן ֶד ֶרַ הלִ ימוּדָ ,אבֶּ ער
תּוֹרה ִמ ְ
ָ
וֶ וער עֶ ס בֵּ ייגְ ט זִ יַ א ָראפּ ֶדעם ָקאפּ,
אוּן עֶ ר פָ אלְ גְ ט ֶדעם ֶד ֶרַ הלִ ימוּד,
ערנֶ ען
דוּר לֶ ְ
וֶ ועט עֶ ר זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ְ
תּוֹרה ,אוּן ָדאס וֶ ועט ִאים
ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
ייטן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף
בַּ אגְ לֵ ְ
יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.

ָאבֶּ ער ֵאיינֶ ער וָ ואס ִאיז ַא בַּ עַ ל
גַ ֲאוָ ה ,עֶ ר ַהאלְ ט זִ י פַ אר ַא
לַ ְמ ָדן ,עֶ ר וֶ ועט ַאוֶ ועק ַמאכְ ן ֶדעם
ישׁט
אסט ָדא נִ ְ
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד ,עֶ ס פַּ ְ
תּוֹרה,
פַ אר ִאים פָּ שׁוּט צוּ זָ אגְ ן ָ

תּוֹרה נִ ָצּבִ ים ד'(
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ≈ ּי ∆ל ¿ך

ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ַצ ִדיק
ז(ֶ :דער עִ ָיקר גְ ְ

˜מ‰

ישׁט זוֹכֶ ה זַ יין
ַאזַ א ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט נִ ְ
ערנֶ ען ִדי גַ אנְ ֶצע
דוּרכְ צוּלֶ ְ
ֵקיינְ ָמאל ְ
טוּהן
תּוֹרה ,וַ וייל ָדאס ֶקען ֶמען נָ אר ְ
ָ
יטן ֵס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד ,אוּן ֵאיין
ִמ ְ
ארלָ אזְ ן ִדי וֶ ועלְ ט,
ָטאג וֶ ועט עֶ ר פַ ְ
אוּן עֶ ר וֶ ועט גָ ְ
עמען
יטנֶ ֶ
ישׁט ִמ ְ
ארנִ ְ
ִמיט זִ י.

דוּרכְ גֵ יין גַ אנְ ֶצע ֶטעג וָ ואס עֶ ר
ֶקען ְ
ישׁט אוֹיף ַקיין ֵספֶ רַ ,אזַ א
עֶ פֶ ענְ ט נִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט זִ י צוּכַ אפְּ ן צוּ ִדי
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
)שׂיחוֹת
ערנְ ט ִ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז ְ
ערנֶ ען
ָה ַר"ן ִס ָימן ע"ו(ַ :אז ֶמען ֶקען לֶ ְ
ישׁט
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
תּוֹרה ֲאפִ ילוּ ֶמען פַ ְ
ָ
וָ ואס ֶמען זָ אגְ ט ,אוּן ֲאפִ ילוּ ֶמען
ערנְ ט,
ישׁט וָ ואס ֶמען לֶ ְ
עדענְ ְקט נִ ְ
גֶ ֶ
עדער
אוּן אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג ֶקען יֶ ֶ
ערנֶ ען זֵ ייעֶ ר
ֶמענְ ְטשׁ זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ
ַא ַסאָ 
תּוֹרה ,אוּן ָדאס בְּ ֶרענְ גְ ט
אר ֶקע
ַא ַריין ִאינֶ עם ֶמענְ ְטשׁ ַא ְשׁ ַט ְ
תּוֹרה ,אוּן סוֹף כָּ ל
לִ יבְּ ַשׁאפְ ט צוּ ִדי ָ
סוֹף וֶ ועט עֶ ר זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ֶקענֶ ען ִדי
תּוֹרה.
גַ אנְ ֶצע ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ≈ ּי ∆ל ¿ך
וַ ֵּילֶ  מ ׁ ֶֹשה וַ יְ ַד ֵּבר ֶאת ַה ְ ּדבָ ִרים
ָה ֵא ֶּלה ֶאל ָּכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ

˜מ‰

פר˘˙ וילך

ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ַצ ִדיק
ז(ֶ :דער עִ ָיקר גְ ְ

וַ ֵּילֶ  מ ׁ ֶֹשה וַ יְ ַד ֵּבר ֶאת ַה ְ ּדבָ ִרים
ָה ֵא ֶּלה ֶאל ָּכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ

ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ַצ ִדיק
ז(ֶ :דער עִ ָיקר גְ ְ

˜מ‰

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

דוּרכְ גֵ יין גַ אנְ ֶצע ֶטעג וָ ואס עֶ ר
ֶקען ְ
ישׁט אוֹיף ַקיין ֵספֶ רַ ,אזַ א
עֶ פֶ ענְ ט נִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט זִ י צוּכַ אפְּ ן צוּ ִדי
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
)שׂיחוֹת
ערנְ ט ִ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז ְ
ערנֶ ען
ָה ַר"ן ִס ָימן ע"ו(ַ :אז ֶמען ֶקען לֶ ְ
ישׁט
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
תּוֹרה ֲאפִ ילוּ ֶמען פַ ְ
ָ
וָ ואס ֶמען זָ אגְ ט ,אוּן ֲאפִ ילוּ ֶמען
ערנְ ט,
ישׁט וָ ואס ֶמען לֶ ְ
עדענְ ְקט נִ ְ
גֶ ֶ
עדער
אוּן אוֹיף ַאזַ א וֶ ועג ֶקען יֶ ֶ
ערנֶ ען זֵ ייעֶ ר
ֶמענְ ְטשׁ זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ
ַא ַסאָ 
תּוֹרה ,אוּן ָדאס בְּ ֶרענְ גְ ט
אר ֶקע
ַא ַריין ִאינֶ עם ֶמענְ ְטשׁ ַא ְשׁ ַט ְ
תּוֹרה ,אוּן סוֹף כָּ ל
לִ יבְּ ַשׁאפְ ט צוּ ִדי ָ
סוֹף וֶ ועט עֶ ר זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ֶקענֶ ען ִדי
תּוֹרה.
גַ אנְ ֶצע ָ
ָאבֶּ ער ֵאיינֶ ער וָ ואס ִאיז ַא בַּ עַ ל
גַ ֲאוָ ה ,עֶ ר ַהאלְ ט זִ י פַ אר ַא
לַ ְמ ָדן ,עֶ ר וֶ ועט ַאוֶ ועק ַמאכְ ן ֶדעם
ישׁט
אסט ָדא נִ ְ
ֶד ֶרַ הלִ ימוּד ,עֶ ס פַּ ְ
תּוֹרה,
פַ אר ִאים פָּ שׁוּט צוּ זָ אגְ ן ָ

פר˘˙ וילך

ישׁט זוֹכֶ ה זַ יין
ַאזַ א ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט נִ ְ
ערנֶ ען ִדי גַ אנְ ֶצע
דוּרכְ צוּלֶ ְ
ֵקיינְ ָמאל ְ
טוּהן
תּוֹרה ,וַ וייל ָדאס ֶקען ֶמען נָ אר ְ
ָ
יטן ֵס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד ,אוּן ֵאיין
ִמ ְ
ארלָ אזְ ן ִדי וֶ ועלְ ט,
ָטאג וֶ ועט עֶ ר פַ ְ
אוּן עֶ ר וֶ ועט גָ ְ
עמען
יטנֶ ֶ
ישׁט ִמ ְ
ארנִ ְ
ִמיט זִ י.
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,א בַ ָשּׁ ַמיִ ם
תּוֹרה גֶ עפִ ינְ ט זִ י
הוִ אִ ,די ָ
ישׁט בַּ יי ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ַהאלְ ְטן
נִ ְ
ימל ,וַ וייל זֵ יי
זִ י גְ רוֹיס בִּ יזְ ן ִה ְ
ישׁט פּוֹעֵ לְ 'ן בַּ יי זִ י צוּ
ֶקענֶ ען נִ ְ
דוּרכְ גֵ יין ִדי גַ אנְ ֶצע
ערנֶ ען אוּן ְ
לֶ ְ
יטן ֶד ֶרַ הלִ ימוּדָ ,אבֶּ ער
תּוֹרה ִמ ְ
ָ
וֶ וער עֶ ס בֵּ ייגְ ט זִ יַ א ָראפּ ֶדעם ָקאפּ,
אוּן עֶ ר פָ אלְ גְ ט ֶדעם ֶד ֶרַ הלִ ימוּד,
ערנֶ ען
דוּר לֶ ְ
וֶ ועט עֶ ר זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ְ
תּוֹרה ,אוּן ָדאס וֶ ועט ִאים
ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
ייטן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף
בַּ אגְ לֵ ְ
יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
תּוֹרה נִ ָצּבִ ים ד'(
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ וַ ≈ ּי ∆ל ¿ך
וַ ֵּילֶ  מ ׁ ֶֹשה וַ יְ ַד ֵּבר ֶאת ַה ְ ּדבָ ִרים
ָה ֵא ֶּלה ֶאל ָּכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ

ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
רוֹיס ֵקייט פוּן ַא ַצ ִדיק
ז(ֶ :דער עִ ָיקר גְ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜מו

ִאים גוּט זַ יין אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט אוּן
אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.

ִאיז וֶ וען עֶ ר ָהאט ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף
ערנְ ט
ישׁע ִקינְ ֶדער ,אוּן עֶ ר לֶ ְ
ִא ִיד ֶ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
זֵ יי אוֹיס ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ִמיט זֵ יי ,אוּן ַאז ֶמען ֶקען
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
וייסט ָדאס,
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
ָהאט עֶ ר שׁוֹין ַא גוּט לֶ עבְּ ן ,וַ וייל ִאין
עדן ַמ ָצב וָ ואס עֶ ר ִאיזָ ,האט עֶ ר זִ י
יֶ ְ
צוּ וֶ ועם צוּ וֶ וענְ ְדן.

ימן א(
תּוֹרה וַ יֵּלֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

ִחזְ קוּ וְ ִא ְמצוּ ַאל ִּת ְיראוּ וְ ַאל ַּתעַ ְרצוּ
קי הוּא
ִמ ּ ְפנֵ ֶיהם ִּכי ה' ֱא ֶ
ַההֹלֵ  עִ ָּמ א יַ ְר ּ ְפ וְ א יַ עַ זְ בֶ ּ.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז ַאלֶ עס
ד( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
גוּטן,
ער ְשׁ ֶטער צוּם ְ
פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָהאט עֶ ר ֶדעם גַ ן עֵ ֶדן ָדא אוֹיף ֶדער
וֶ ועלְ ט ,וַ וייל ַאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
וייסט עֶ ר
דוּרַ א ָצ ָרה ,וֵ ְ
אוֹיף ִאים ְ
ער ְשׁ ְטן
קוּמט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַאז ָדאס ְ
עהט ֶדעם
פַ אר זַ יין טוֹבָ ה ,אוּן עֶ ר בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר זָ אל ִאים ֶהעלְ פְ ן.
ֵאייבֶּ ְ

אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער ַצ ִדיק גֵ ייט
ַאוֶ ועק פוּן ֶדער וֶ ועלְ ט ,לָ אזְ ט
עֶ ר ִאיבֶּ ער ְספָ ִרים אוּן ַתּלְ ִמ ִידים
ערנֶ ען
וייטער לֶ ְ
וָ ואס זָ אלְ ן ָדאס וַ ֶ
פַ אר ִא ְידןַ ,אזוֹי ַאז ִדי ַדעַ ת פוּנֶ עם
ַצ ִדיק בְּ לַ ייבְּ ט אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן
אר ְקן.
ֶמען ֶקען זִ יִ מיט ֶדעם ְשׁ ַט ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ ֵּילֶ 
מ ׁ ֶֹשהֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען ֶדער ַצ ִדיק
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן מ ׁ ֶֹשה גֵ ייט
וָ ואס וֶ ְ
ַאוֶ ועק פוּן ִדי וֶ ועלְ ט ,וַ יְ ַד ֵּבר ֶאת
ַה ְ ּדבָ ִרים ָה ֵא ֶּלה ֶאל ָּכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
עדט עֶ ר נָ אַ אלְ ץ צוּ ִדי ִא ְידן,
ֶר ְ
תּוֹרה וָ ואס עֶ ר ָהאט ַא ָראפּ
וַ וייל זַ יין ָ
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט פַ אר ִדי ִא ְידן ִאיז נָ א
ערנְ ט עֶ ס.
ַאלְ ץ ָדא אוּן ֶמען לֶ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,חזְ קוּ
וְ ִא ְמצוּ ַאל ִּת ְיראוּ וְ ַאל ַּתעַ ְרצוּ
ארק ִדי אוּן ָהאבּ
ִמ ּ ְפנֵ ֶיהםְ ,שׁ ַט ְ
ישׁטִּ ,כי ה'
ארנִ ְ
מוֹרא פוּן גָ ְ
ישׁט ָ
נִ ְ
קי הוּא ַההֹלֵ  עִ ָּמ א יַ ְר ּ ְפ
ֱא ֶ
וייסט ַאז
וְ א יַ עַ זְ בֶ ּ ,וַ וייל דוּ וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער גֵ ייט ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ִמיט ִדיר אוּן עֶ ר וֶ ועט ִדיר נִ ְ
ארלָ אזְ ן.
פַ ְ

ערנְ ט ִדי
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס לֶ ְ
ְספָ ִרים פוּנֶ עם ַצ ִדיק ,וֶ ועט

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ִאיז וֶ וען עֶ ר ָהאט ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף
ערנְ ט
ישׁע ִקינְ ֶדער ,אוּן עֶ ר לֶ ְ
ִא ִיד ֶ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
זֵ יי אוֹיס ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ִמיט זֵ יי ,אוּן ַאז ֶמען ֶקען
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
וייסט ָדאס,
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
ָהאט עֶ ר שׁוֹין ַא גוּט לֶ עבְּ ן ,וַ וייל ִאין
עדן ַמ ָצב וָ ואס עֶ ר ִאיזָ ,האט עֶ ר זִ י
יֶ ְ
צוּ וֶ ועם צוּ וֶ וענְ ְדן.
אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער ַצ ִדיק גֵ ייט
ַאוֶ ועק פוּן ֶדער וֶ ועלְ ט ,לָ אזְ ט
עֶ ר ִאיבֶּ ער ְספָ ִרים אוּן ַתּלְ ִמ ִידים
ערנֶ ען
וייטער לֶ ְ
וָ ואס זָ אלְ ן ָדאס וַ ֶ
פַ אר ִא ְידןַ ,אזוֹי ַאז ִדי ַדעַ ת פוּנֶ עם
ַצ ִדיק בְּ לַ ייבְּ ט אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן
אר ְקן.
ֶמען ֶקען זִ יִ מיט ֶדעם ְשׁ ַט ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ ֵּילֶ 
מ ׁ ֶֹשהֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען ֶדער ַצ ִדיק
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן מ ׁ ֶֹשה גֵ ייט
וָ ואס וֶ ְ
ַאוֶ ועק פוּן ִדי וֶ ועלְ ט ,וַ יְ ַד ֵּבר ֶאת
ַה ְ ּדבָ ִרים ָה ֵא ֶּלה ֶאל ָּכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
עדט עֶ ר נָ אַ אלְ ץ צוּ ִדי ִא ְידן,
ֶר ְ
תּוֹרה וָ ואס עֶ ר ָהאט ַא ָראפּ
וַ וייל זַ יין ָ
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט פַ אר ִדי ִא ְידן ִאיז נָ א
ערנְ ט עֶ ס.
ַאלְ ץ ָדא אוּן ֶמען לֶ ְ
ערנְ ט ִדי
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס לֶ ְ
ְספָ ִרים פוּנֶ עם ַצ ִדיק ,וֶ ועט

פר˘˙ וילך

˜מו

פר˘˙ וילך

ִאים גוּט זַ יין אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט אוּן
אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
ימן א(
תּוֹרה וַ יֵּלֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

ִחזְ קוּ וְ ִא ְמצוּ ַאל ִּת ְיראוּ וְ ַאל ַּתעַ ְרצוּ
קי הוּא
ִמ ּ ְפנֵ ֶיהם ִּכי ה' ֱא ֶ
ַההֹלֵ  עִ ָּמ א יַ ְר ּ ְפ וְ א יַ עַ זְ בֶ ּ.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז ַאלֶ עס
ד( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
גוּטן,
ער ְשׁ ֶטער צוּם ְ
פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָהאט עֶ ר ֶדעם גַ ן עֵ ֶדן ָדא אוֹיף ֶדער
וֶ ועלְ ט ,וַ וייל ַאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
וייסט עֶ ר
דוּרַ א ָצ ָרה ,וֵ ְ
אוֹיף ִאים ְ
ער ְשׁ ְטן
קוּמט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַאז ָדאס ְ
עהט ֶדעם
פַ אר זַ יין טוֹבָ ה ,אוּן עֶ ר בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר זָ אל ִאים ֶהעלְ פְ ן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,חזְ קוּ
וְ ִא ְמצוּ ַאל ִּת ְיראוּ וְ ַאל ַּתעַ ְרצוּ
ארק ִדי אוּן ָהאבּ
ִמ ּ ְפנֵ ֶיהםְ ,שׁ ַט ְ
ישׁטִּ ,כי ה'
ארנִ ְ
מוֹרא פוּן גָ ְ
ישׁט ָ
נִ ְ
קי הוּא ַההֹלֵ  עִ ָּמ א יַ ְר ּ ְפ
ֱא ֶ
וייסט ַאז
וְ א יַ עַ זְ בֶ ּ ,וַ וייל דוּ וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער גֵ ייט ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ִמיט ִדיר אוּן עֶ ר וֶ ועט ִדיר נִ ְ
ארלָ אזְ ן.
פַ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜מו

ִאים גוּט זַ יין אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט אוּן
אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.

ִאיז וֶ וען עֶ ר ָהאט ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף
ערנְ ט
ישׁע ִקינְ ֶדער ,אוּן עֶ ר לֶ ְ
ִא ִיד ֶ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
זֵ יי אוֹיס ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ִמיט זֵ יי ,אוּן ַאז ֶמען ֶקען
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
וייסט ָדאס,
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
ָהאט עֶ ר שׁוֹין ַא גוּט לֶ עבְּ ן ,וַ וייל ִאין
עדן ַמ ָצב וָ ואס עֶ ר ִאיזָ ,האט עֶ ר זִ י
יֶ ְ
צוּ וֶ ועם צוּ וֶ וענְ ְדן.

ימן א(
תּוֹרה וַ יֵּלֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ
76

ִחזְ קוּ וְ ִא ְמצוּ ַאל ִּת ְיראוּ וְ ַאל ַּתעַ ְרצוּ
קי הוּא
ִמ ּ ְפנֵ ֶיהם ִּכי ה' ֱא ֶ
ַההֹלֵ  עִ ָּמ א יַ ְר ּ ְפ וְ א יַ עַ זְ בֶ ּ.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז ַאלֶ עס
ד( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
גוּטן,
ער ְשׁ ֶטער צוּם ְ
פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָהאט עֶ ר ֶדעם גַ ן עֵ ֶדן ָדא אוֹיף ֶדער
וֶ ועלְ ט ,וַ וייל ַאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
וייסט עֶ ר
דוּרַ א ָצ ָרה ,וֵ ְ
אוֹיף ִאים ְ
ער ְשׁ ְטן
קוּמט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַאז ָדאס ְ
עהט ֶדעם
פַ אר זַ יין טוֹבָ ה ,אוּן עֶ ר בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר זָ אל ִאים ֶהעלְ פְ ן.
ֵאייבֶּ ְ

אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער ַצ ִדיק גֵ ייט
ַאוֶ ועק פוּן ֶדער וֶ ועלְ ט ,לָ אזְ ט
עֶ ר ִאיבֶּ ער ְספָ ִרים אוּן ַתּלְ ִמ ִידים
ערנֶ ען
וייטער לֶ ְ
וָ ואס זָ אלְ ן ָדאס וַ ֶ
פַ אר ִא ְידןַ ,אזוֹי ַאז ִדי ַדעַ ת פוּנֶ עם
ַצ ִדיק בְּ לַ ייבְּ ט אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן
אר ְקן.
ֶמען ֶקען זִ יִ מיט ֶדעם ְשׁ ַט ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ ֵּילֶ 
מ ׁ ֶֹשהֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען ֶדער ַצ ִדיק
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן מ ׁ ֶֹשה גֵ ייט
וָ ואס וֶ ְ
ַאוֶ ועק פוּן ִדי וֶ ועלְ ט ,וַ יְ ַד ֵּבר ֶאת
ַה ְ ּדבָ ִרים ָה ֵא ֶּלה ֶאל ָּכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
עדט עֶ ר נָ אַ אלְ ץ צוּ ִדי ִא ְידן,
ֶר ְ
תּוֹרה וָ ואס עֶ ר ָהאט ַא ָראפּ
וַ וייל זַ יין ָ
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט פַ אר ִדי ִא ְידן ִאיז נָ א
ערנְ ט עֶ ס.
ַאלְ ץ ָדא אוּן ֶמען לֶ ְ

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,חזְ קוּ
וְ ִא ְמצוּ ַאל ִּת ְיראוּ וְ ַאל ַּתעַ ְרצוּ
ארק ִדי אוּן ָהאבּ
ִמ ּ ְפנֵ ֶיהםְ ,שׁ ַט ְ
ישׁטִּ ,כי ה'
ארנִ ְ
מוֹרא פוּן גָ ְ
ישׁט ָ
נִ ְ
קי הוּא ַההֹלֵ  עִ ָּמ א יַ ְר ּ ְפ
ֱא ֶ
וייסט ַאז
וְ א יַ עַ זְ בֶ ּ ,וַ וייל דוּ וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער גֵ ייט ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ִמיט ִדיר אוּן עֶ ר וֶ ועט ִדיר נִ ְ
ארלָ אזְ ן.
פַ ְ

ערנְ ט ִדי
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס לֶ ְ
ְספָ ִרים פוּנֶ עם ַצ ִדיק ,וֶ ועט
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ִאיז וֶ וען עֶ ר ָהאט ַר ֲח ָמנוּת אוֹיף
ערנְ ט
ישׁע ִקינְ ֶדער ,אוּן עֶ ר לֶ ְ
ִא ִיד ֶ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
זֵ יי אוֹיס ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ִמיט זֵ יי ,אוּן ַאז ֶמען ֶקען
ער ְשׁ ְטן,
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ֶר ְ
וייסט ָדאס,
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
ָהאט עֶ ר שׁוֹין ַא גוּט לֶ עבְּ ן ,וַ וייל ִאין
עדן ַמ ָצב וָ ואס עֶ ר ִאיזָ ,האט עֶ ר זִ י
יֶ ְ
צוּ וֶ ועם צוּ וֶ וענְ ְדן.
אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער ַצ ִדיק גֵ ייט
ַאוֶ ועק פוּן ֶדער וֶ ועלְ ט ,לָ אזְ ט
עֶ ר ִאיבֶּ ער ְספָ ִרים אוּן ַתּלְ ִמ ִידים
ערנֶ ען
וייטער לֶ ְ
וָ ואס זָ אלְ ן ָדאס וַ ֶ
פַ אר ִא ְידןַ ,אזוֹי ַאז ִדי ַדעַ ת פוּנֶ עם
ַצ ִדיק בְּ לַ ייבְּ ט אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן
אר ְקן.
ֶמען ֶקען זִ יִ מיט ֶדעם ְשׁ ַט ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּק ,וַ ֵּילֶ 
מ ׁ ֶֹשהֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען ֶדער ַצ ִדיק
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן מ ׁ ֶֹשה גֵ ייט
וָ ואס וֶ ְ
ַאוֶ ועק פוּן ִדי וֶ ועלְ ט ,וַ יְ ַד ֵּבר ֶאת
ַה ְ ּדבָ ִרים ָה ֵא ֶּלה ֶאל ָּכל יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
עדט עֶ ר נָ אַ אלְ ץ צוּ ִדי ִא ְידן,
ֶר ְ
תּוֹרה וָ ואס עֶ ר ָהאט ַא ָראפּ
וַ וייל זַ יין ָ
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט פַ אר ִדי ִא ְידן ִאיז נָ א
ערנְ ט עֶ ס.
ַאלְ ץ ָדא אוּן ֶמען לֶ ְ
ערנְ ט ִדי
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס לֶ ְ
ְספָ ִרים פוּנֶ עם ַצ ִדיק ,וֶ ועט

פר˘˙ וילך

˜מו

פר˘˙ וילך

ִאים גוּט זַ יין אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט אוּן
אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
ימן א(
תּוֹרה וַ יֵּלֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ
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ִחזְ קוּ וְ ִא ְמצוּ ַאל ִּת ְיראוּ וְ ַאל ַּתעַ ְרצוּ
קי הוּא
ִמ ּ ְפנֵ ֶיהם ִּכי ה' ֱא ֶ
ַההֹלֵ  עִ ָּמ א יַ ְר ּ ְפ וְ א יַ עַ זְ בֶ ּ.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט ַאז ַאלֶ עס
ד( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
גוּטן,
ער ְשׁ ֶטער צוּם ְ
פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ָהאט עֶ ר ֶדעם גַ ן עֵ ֶדן ָדא אוֹיף ֶדער
וֶ ועלְ ט ,וַ וייל ַאפִ ילוּ וֶ וען עֶ ס גֵ ייט
וייסט עֶ ר
דוּרַ א ָצ ָרה ,וֵ ְ
אוֹיף ִאים ְ
ער ְשׁ ְטן
קוּמט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַאז ָדאס ְ
עהט ֶדעם
פַ אר זַ יין טוֹבָ ה ,אוּן עֶ ר בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר זָ אל ִאים ֶהעלְ פְ ן.
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקִ ,חזְ קוּ
וְ ִא ְמצוּ ַאל ִּת ְיראוּ וְ ַאל ַּתעַ ְרצוּ
ארק ִדי אוּן ָהאבּ
ִמ ּ ְפנֵ ֶיהםְ ,שׁ ַט ְ
ישׁטִּ ,כי ה'
ארנִ ְ
מוֹרא פוּן גָ ְ
ישׁט ָ
נִ ְ
קי הוּא ַההֹלֵ  עִ ָּמ א יַ ְר ּ ְפ
ֱא ֶ
וייסט ַאז
וְ א יַ עַ זְ בֶ ּ ,וַ וייל דוּ וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער גֵ ייט ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ִמיט ִדיר אוּן עֶ ר וֶ ועט ִדיר נִ ְ
ארלָ אזְ ן.
פַ ְ
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יטן
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס לֶ עבְּ ט ִמ ְ
עדט
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ֶר ְ
ֵאייבֶּ ְ
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ער ְשׁ ְטן ,וֶ וער עֶ ר ָהאבְּ ן
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶדעם גַ ן עֵ ֶדן נָ א אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט.
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יטן
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס לֶ עבְּ ט ִמ ְ
עדט
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ֶר ְ
ֵאייבֶּ ְ
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ער ְשׁ ְטן ,וֶ וער עֶ ר ָהאבְּ ן
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶדעם גַ ן עֵ ֶדן נָ א אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט.
ימן ב(
תּוֹרה וַ ֵיּלֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ

ימן ב(
תּוֹרה וַ ֵיּלֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַ‡ֲ ‰ז ƒינ ּו
ַה ֲאזִ ינוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַדבֵּ ָרה וְ ִת ְשׁ ַמע
מוֹה ָרא"שׁ
ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי פִ יַ .
יט"א ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
ְשׁלִ ָ
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן ז'(ַ :אז ַא ַצ ִדיק
ֲ
ארט
עדן צוּ ְצוֵ ויי ָס ְ
ארף ֶקענֶ ען ֶר ְ
ַד ְ
רוֹיסע ֶמענְ ְט ְשׁן,
ֶמענְ ְט ְשׁן; פַ אר ִדי גְ ֶ
וָ ואס פִ ילְ ן ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין נָ אנְ ט
ארף ֶדער ַצ ִדיק
ער ְשׁ ְטן ַד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
זֵ יי וַ וייזְ ןַ ,אז זֵ יי ֶקענֶ ען נָ א גֵ יין
עסער ,אוּן
ַא ַסאֶ העכֶ ער אוּן גְ ֶר ֶ
פַ אר ִדי נִ ְיד ִריגֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
פִ יהלְ ן ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר וַ וייט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ֵמיינֶ ען
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארף זֵ יי
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארף ֶדער
ישׁט ָהאבְּ ן ,צוּ זֵ יי ַד ְ
נִ ְ
ארט
ערע ָס ְ
עדן ַאן ַאנְ ֶד ֶ
ַצ ִדיק ֶר ְ
ארף זֵ יי ְמ ַחזֵ ק זַ יין
ְשׁפְּ ַרא ,עֶ ר ַד ְ
ער ְשׁ ֶטער
אר ְקן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוּן ְשׁ ַט ְ
עראל ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער
ִאיז ִאיבֶּ ָ
ֶמענְ ְטשׁ לִ יגְ ט ִאין ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית,

ער ְשׁ ֶטער אוֹיִ מיט
ִאיז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עבְּ ןַ.
ִאים ,אוּן עֶ ר זָ אל נִ ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּקַ ,ה ֲאזִ ינוּ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַדבֵּ ָרה ,צוּ ִדי
עדט
ימל ֶמענְ ְט ְשׁן ,צוּ זֵ יי ֶר ְ
רוֹסע ִה ְ
גְ ֶ
"דיבּוּר",
יטן לָ שׁוֹן ִ
ֶדער ַצ ִדיק ִמ ְ
וָ ואס ָדאס ִאיז ַא ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ע ְשׁפְּ ַרא,
עֶ ר זָ אגְ ט זֵ יי ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען נָ א זֵ ייעֶ ר
וַ וייט ,אוּן זֵ יי ֶקענֶ ען נָ א גֵ יין ַא ַסא
ֶהעכֶ ער ,וְ ִת ְשׁ ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי פִ י,
שׁוּטע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ָאבֶּ ער פַ אר ִדי פָּ ֶ
עדט ֶדער
לִ יגְ ן ִאין ֶדער עֶ ְרד ,צוּ זֵ יי ֶר ְ
"א ִמ ָירה"ִ ,מיט ַא
יטן לָ שׁוֹן ֲ
ַצ ִדיק ִמ ְ
אר ְקט זֵ יי ַאז
וֵ וייכֶ ע ְשׁפְּ ַרא ,עֶ ר ְשׁ ַט ְ
וערן ,נָ אר
ישׁט צוּפַ אלְ ן וֶ ְ
זֵ יי זָ אלְ ן נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
ִמיט זֵ יי ,אוּן זֵ יי ֶקענֶ ען ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ער ְשׁ ְטן.
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּריק ֶ
ִ
תּוֹרה ַה ֲאזִ ינוּ ב'(
)זֹאת ַה ָ
76

˜מז
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יטן
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס לֶ עבְּ ט ִמ ְ
עדט
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ֶר ְ
ֵאייבֶּ ְ
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ער ְשׁ ְטן ,וֶ וער עֶ ר ָהאבְּ ן
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶדעם גַ ן עֵ ֶדן נָ א אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט.

ַה ֲאזִ ינוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַדבֵּ ָרה וְ ִת ְשׁ ַמע
מוֹה ָרא"שׁ
ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי פִ יַ .
יט"א ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
ְשׁלִ ָ
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן ז'(ַ :אז ַא ַצ ִדיק
ֲ
ארט
עדן צוּ ְצוֵ ויי ָס ְ
ארף ֶקענֶ ען ֶר ְ
ַד ְ
רוֹיסע ֶמענְ ְט ְשׁן,
ֶמענְ ְט ְשׁן; פַ אר ִדי גְ ֶ
וָ ואס פִ ילְ ן ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין נָ אנְ ט
ארף ֶדער ַצ ִדיק
ער ְשׁ ְטן ַד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
זֵ יי וַ וייזְ ןַ ,אז זֵ יי ֶקענֶ ען נָ א גֵ יין
עסער ,אוּן
ַא ַסאֶ העכֶ ער אוּן גְ ֶר ֶ
פַ אר ִדי נִ ְיד ִריגֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
פִ יהלְ ן ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר וַ וייט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ֵמיינֶ ען
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארף זֵ יי
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארף ֶדער
ישׁט ָהאבְּ ן ,צוּ זֵ יי ַד ְ
נִ ְ
ארט
ערע ָס ְ
עדן ַאן ַאנְ ֶד ֶ
ַצ ִדיק ֶר ְ
ארף זֵ יי ְמ ַחזֵ ק זַ יין
ְשׁפְּ ַרא ,עֶ ר ַד ְ
ער ְשׁ ֶטער
אר ְקן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוּן ְשׁ ַט ְ
עראל ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער
ִאיז ִאיבֶּ ָ
ֶמענְ ְטשׁ לִ יגְ ט ִאין ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית,

ער ְשׁ ֶטער אוֹיִ מיט
ִאיז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עבְּ ןַ.
ִאים ,אוּן עֶ ר זָ אל נִ ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּקַ ,ה ֲאזִ ינוּ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַדבֵּ ָרה ,צוּ ִדי
עדט
ימל ֶמענְ ְט ְשׁן ,צוּ זֵ יי ֶר ְ
רוֹסע ִה ְ
גְ ֶ
"דיבּוּר",
יטן לָ שׁוֹן ִ
ֶדער ַצ ִדיק ִמ ְ
וָ ואס ָדאס ִאיז ַא ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ע ְשׁפְּ ַרא,
עֶ ר זָ אגְ ט זֵ יי ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען נָ א זֵ ייעֶ ר
וַ וייט ,אוּן זֵ יי ֶקענֶ ען נָ א גֵ יין ַא ַסא
ֶהעכֶ ער ,וְ ִת ְשׁ ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי פִ י,
שׁוּטע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ָאבֶּ ער פַ אר ִדי פָּ ֶ
עדט ֶדער
לִ יגְ ן ִאין ֶדער עֶ ְרד ,צוּ זֵ יי ֶר ְ
"א ִמ ָירה"ִ ,מיט ַא
יטן לָ שׁוֹן ֲ
ַצ ִדיק ִמ ְ
אר ְקט זֵ יי ַאז
וֵ וייכֶ ע ְשׁפְּ ַרא ,עֶ ר ְשׁ ַט ְ
וערן ,נָ אר
ישׁט צוּפַ אלְ ן וֶ ְ
זֵ יי זָ אלְ ן נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
ִמיט זֵ יי ,אוּן זֵ יי ֶקענֶ ען ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ער ְשׁ ְטן.
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּריק ֶ
ִ
תּוֹרה ַה ֲאזִ ינוּ ב'(
)זֹאת ַה ָ
76

˜מז

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

יטן
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס לֶ עבְּ ט ִמ ְ
עדט
ער ְשׁ ְטן ,עֶ ר ֶר ְ
ֵאייבֶּ ְ

פר˘˙ ‡‰זינו

ער ְשׁ ְטן ,וֶ וער עֶ ר ָהאבְּ ן
צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶדעם גַ ן עֵ ֶדן נָ א אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט.

ימן ב(
תּוֹרה וַ ֵיּלֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַ‡ֲ ‰ז ƒינ ּו
ַה ֲאזִ ינוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַדבֵּ ָרה וְ ִת ְשׁ ַמע
מוֹה ָרא"שׁ
ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי פִ יַ .
יט"א ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
ְשׁלִ ָ
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן ז'(ַ :אז ַא ַצ ִדיק
ֲ
ארט
עדן צוּ ְצוֵ ויי ָס ְ
ארף ֶקענֶ ען ֶר ְ
ַד ְ
רוֹיסע ֶמענְ ְט ְשׁן,
ֶמענְ ְט ְשׁן; פַ אר ִדי גְ ֶ
וָ ואס פִ ילְ ן ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין נָ אנְ ט
ארף ֶדער ַצ ִדיק
ער ְשׁ ְטן ַד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
זֵ יי וַ וייזְ ןַ ,אז זֵ יי ֶקענֶ ען נָ א גֵ יין
עסער ,אוּן
ַא ַסאֶ העכֶ ער אוּן גְ ֶר ֶ
פַ אר ִדי נִ ְיד ִריגֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
פִ יהלְ ן ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר וַ וייט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ֵמיינֶ ען
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארף זֵ יי
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארף ֶדער
ישׁט ָהאבְּ ן ,צוּ זֵ יי ַד ְ
נִ ְ
ארט
ערע ָס ְ
עדן ַאן ַאנְ ֶד ֶ
ַצ ִדיק ֶר ְ
ארף זֵ יי ְמ ַחזֵ ק זַ יין
ְשׁפְּ ַרא ,עֶ ר ַד ְ
ער ְשׁ ֶטער
אר ְקן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוּן ְשׁ ַט ְ
עראל ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער
ִאיז ִאיבֶּ ָ
ֶמענְ ְטשׁ לִ יגְ ט ִאין ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית,

ימן ב(
תּוֹרה וַ ֵיּלֶ ִ ס ָ
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ַ‡ֲ ‰ז ƒינ ּו

ער ְשׁ ֶטער אוֹיִ מיט
ִאיז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עבְּ ןַ.
ִאים ,אוּן עֶ ר זָ אל נִ ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּקַ ,ה ֲאזִ ינוּ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַדבֵּ ָרה ,צוּ ִדי
עדט
ימל ֶמענְ ְט ְשׁן ,צוּ זֵ יי ֶר ְ
רוֹסע ִה ְ
גְ ֶ
"דיבּוּר",
יטן לָ שׁוֹן ִ
ֶדער ַצ ִדיק ִמ ְ
וָ ואס ָדאס ִאיז ַא ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ע ְשׁפְּ ַרא,
עֶ ר זָ אגְ ט זֵ יי ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען נָ א זֵ ייעֶ ר
וַ וייט ,אוּן זֵ יי ֶקענֶ ען נָ א גֵ יין ַא ַסא
ֶהעכֶ ער ,וְ ִת ְשׁ ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי פִ י,
שׁוּטע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ָאבֶּ ער פַ אר ִדי פָּ ֶ
עדט ֶדער
לִ יגְ ן ִאין ֶדער עֶ ְרד ,צוּ זֵ יי ֶר ְ
"א ִמ ָירה"ִ ,מיט ַא
יטן לָ שׁוֹן ֲ
ַצ ִדיק ִמ ְ
אר ְקט זֵ יי ַאז
וֵ וייכֶ ע ְשׁפְּ ַרא ,עֶ ר ְשׁ ַט ְ
וערן ,נָ אר
ישׁט צוּפַ אלְ ן וֶ ְ
זֵ יי זָ אלְ ן נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
ִמיט זֵ יי ,אוּן זֵ יי ֶקענֶ ען ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ער ְשׁ ְטן.
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּריק ֶ
ִ
תּוֹרה ַה ֲאזִ ינוּ ב'(
)זֹאת ַה ָ
76

ַה ֲאזִ ינוּ ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַדבֵּ ָרה וְ ִת ְשׁ ַמע
מוֹה ָרא"שׁ
ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי פִ יַ .
יט"א ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר לוֹיט וִ וי
ְשׁלִ ָ
יקוּטי
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן ז'(ַ :אז ַא ַצ ִדיק
ֲ
ארט
עדן צוּ ְצוֵ ויי ָס ְ
ארף ֶקענֶ ען ֶר ְ
ַד ְ
רוֹיסע ֶמענְ ְט ְשׁן,
ֶמענְ ְט ְשׁן; פַ אר ִדי גְ ֶ
וָ ואס פִ ילְ ן ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען שׁוֹין נָ אנְ ט
ארף ֶדער ַצ ִדיק
ער ְשׁ ְטן ַד ְ
צוּם ֵאייבֶּ ְ
זֵ יי וַ וייזְ ןַ ,אז זֵ יי ֶקענֶ ען נָ א גֵ יין
עסער ,אוּן
ַא ַסאֶ העכֶ ער אוּן גְ ֶר ֶ
פַ אר ִדי נִ ְיד ִריגֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
פִ יהלְ ן ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר וַ וייט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן זֵ יי ֵמיינֶ ען
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארף זֵ יי
ער ְשׁ ֶטער ַד ְ
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארף ֶדער
ישׁט ָהאבְּ ן ,צוּ זֵ יי ַד ְ
נִ ְ
ארט
ערע ָס ְ
עדן ַאן ַאנְ ֶד ֶ
ַצ ִדיק ֶר ְ
ארף זֵ יי ְמ ַחזֵ ק זַ יין
ְשׁפְּ ַרא ,עֶ ר ַד ְ
ער ְשׁ ֶטער
אר ְקן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוּן ְשׁ ַט ְ
עראל ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער
ִאיז ִאיבֶּ ָ
ֶמענְ ְטשׁ לִ יגְ ט ִאין ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית,

ער ְשׁ ֶטער אוֹיִ מיט
ִאיז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עבְּ ןַ.
ִאים ,אוּן עֶ ר זָ אל נִ ְ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּקַ ,ה ֲאזִ ינוּ
ַה ָשּׁ ַמיִ ם וַ ֲא ַדבֵּ ָרה ,צוּ ִדי
עדט
ימל ֶמענְ ְט ְשׁן ,צוּ זֵ יי ֶר ְ
רוֹסע ִה ְ
גְ ֶ
"דיבּוּר",
יטן לָ שׁוֹן ִ
ֶדער ַצ ִדיק ִמ ְ
וָ ואס ָדאס ִאיז ַא ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ע ְשׁפְּ ַרא,
עֶ ר זָ אגְ ט זֵ יי ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען נָ א זֵ ייעֶ ר
וַ וייט ,אוּן זֵ יי ֶקענֶ ען נָ א גֵ יין ַא ַסא
ֶהעכֶ ער ,וְ ִת ְשׁ ַמע ָה ָא ֶרץ ִא ְמ ֵרי פִ י,
שׁוּטע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ָאבֶּ ער פַ אר ִדי פָּ ֶ
עדט ֶדער
לִ יגְ ן ִאין ֶדער עֶ ְרד ,צוּ זֵ יי ֶר ְ
"א ִמ ָירה"ִ ,מיט ַא
יטן לָ שׁוֹן ֲ
ַצ ִדיק ִמ ְ
אר ְקט זֵ יי ַאז
וֵ וייכֶ ע ְשׁפְּ ַרא ,עֶ ר ְשׁ ַט ְ
וערן ,נָ אר
ישׁט צוּפַ אלְ ן וֶ ְ
זֵ יי זָ אלְ ן נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
ויסן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וִ ְ
ִמיט זֵ יי ,אוּן זֵ יי ֶקענֶ ען ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ער ְשׁ ְטן.
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּריק ֶ
ִ
תּוֹרה ַה ֲאזִ ינוּ ב'(
)זֹאת ַה ָ
76
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˜מח

ה' בָּ ָדד יַ נְ ֶחנוּ וְ ֵאין עִ מּוֹ ֵאל נֵ כָ ר.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ַ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב'
ֲ
יקוּטי
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ִס ָימן ק'(ַ :אז ַאלֶ ע ַצ ִד ִיקים זֶ ענֶ ען
צוּקוּמען צוּ זֵ ייעֶ ֶרע ַמ ְד ֵריגוֹת נָ אר
ֶ
בּוֹדדוּתָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז
דוּרִ ה ְת ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְ
זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ֶ
אוֹיף זֵ ייעֶ ר ֵאייגֶ ענֶ ע ְשׁפְּ ַרא ,זֵ יי
ער ְשׁ ְטן
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ט פַ ְ
ָהאבְּ ן ֶד ְ
דוּר,
ַאלֶ עס וָ ואס גֵ ייט אוֹיף זֵ יי ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן גֶ עבֶּ ְ
יח זַ יין ,אוּן נָ אר ַאזוֹי
זֵ יי זָ אלְ ן ַמ ְצלִ ַ
וארן עֶ ְרלִ יכֶ ע ִא ְידן.
זֶ ענֶ ען זֵ יי גֶ עוָ ְ
עדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
אוּן ַאזוֹי אוֹי יֶ ֶ
וִ ויל וֶ ְ
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאידִ ,איז
דוּרֶ דעם,
ִדי ֵאיינְ ִציגֶ ע וֶ ועג נָ אר ְ
עדן צוּם
זִ י צוּצוּגֶ עוואוֹינֶ ען צוּ ֶר ְ
ערט
ייט ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ָדאס לַ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיס ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוּן בְּ ֶרענְ גְ ט ִאים
עס ֶטע ַמ ְד ֵריגוֹת.
צוּ ִדי גְ ֶר ְ

פר˘˙ וז‡˙ ‰ברכ‰

ֶדער

ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ֵ)ספֶ ר
ַה ִמּדּוֹת ,אוֹת ֱאמוּנָ הִ ,ס ָימן כ"ב(:

ַהפֶּ ַשׁע ֶשׁל ָא ָדם ַמכְ נִ יס כְּ פִ ָירה
בָּ ָא ָדםִ ,די ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
טוּט ,בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ִאין ִאים כְּ פִ ירוֹת
יקוֹרסוּת ,אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע
אוּן ַאפִּ ְ
ארן
ער ֵציילְ ן פַ ְ
עֵ ָצה ִאיז נָ אר צוּ ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֶ עס ,אוּן ַאזוֹי גֵ ייט
ֵאייבֶּ ְ
ֶמען ַארוֹיס פוּן ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,ה' בָּ ָדד
יַ נְ ֶחנוַּ ,א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ַמאכְ ן
ער ְשׁ ְטן,
יטן ֵאייבֶּ ְ
בּוֹדדוּת ִמ ְ
ִה ְת ְ
ארץ צוּם
עדן זַ יין ַה ְ
אוֹיס ֶר ְ
ְ
עֶ ר זָ אל
עמאלְ ט ,וְ ֵאין
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ָ
ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסגֵ יין
עִ מוֹ ֵאל נֵ כָ ר ,וֶ ועט ַא ְ
ארץ ַאלֶ ע כְּ פִ ירוֹת אוּן
פוּן זַ יין ַה ְ
קוּמט פוּן זַ יינֶ ע
יקוֹרסוּת וָ ואס ְ
ַאפִּ ְ
ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר וֶ ועט זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
תּוֹרה ַה ֲאזִ ינוּ ה'(
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ו¿ ז…‡˙ ַּ ¿ ‰ב ָר ָכ‰
אוֹמר לְ ָאבִ יו וּלְ ִאמּוֹ א ְר ִא ִיתיו
ָה ֵ
וְ ֶאת ָא ִחיו א ִהכִּ יר וְ ֶאת
בָּ נָ יו א יָ ָדע ,כִּ י ָשׁ ְמרוּ ִא ְמ ָר ֶת
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
וּבְ ִר ְית יִ נְ צֹרוַּ .

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ה' בָּ ָדד יַ נְ ֶחנוּ וְ ֵאין עִ מּוֹ ֵאל נֵ כָ ר.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ַ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב'
ֲ
יקוּטי
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ִס ָימן ק'(ַ :אז ַאלֶ ע ַצ ִד ִיקים זֶ ענֶ ען
צוּקוּמען צוּ זֵ ייעֶ ֶרע ַמ ְד ֵריגוֹת נָ אר
ֶ
בּוֹדדוּתָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז
דוּרִ ה ְת ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְ
זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ֶ
אוֹיף זֵ ייעֶ ר ֵאייגֶ ענֶ ע ְשׁפְּ ַרא ,זֵ יי
ער ְשׁ ְטן
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ט פַ ְ
ָהאבְּ ן ֶד ְ
דוּר,
ַאלֶ עס וָ ואס גֵ ייט אוֹיף זֵ יי ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן גֶ עבֶּ ְ
יח זַ יין ,אוּן נָ אר ַאזוֹי
זֵ יי זָ אלְ ן ַמ ְצלִ ַ
וארן עֶ ְרלִ יכֶ ע ִא ְידן.
זֶ ענֶ ען זֵ יי גֶ עוָ ְ
עדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
אוּן ַאזוֹי אוֹי יֶ ֶ
וִ ויל וֶ ְ
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאידִ ,איז
דוּרֶ דעם,
ִדי ֵאיינְ ִציגֶ ע וֶ ועג נָ אר ְ
עדן צוּם
זִ י צוּצוּגֶ עוואוֹינֶ ען צוּ ֶר ְ
ערט
ייט ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ָדאס לַ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיס ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוּן בְּ ֶרענְ גְ ט ִאים
עס ֶטע ַמ ְד ֵריגוֹת.
צוּ ִדי גְ ֶר ְ

פר˘˙ וז‡˙ ‰ברכ‰

ֶדער

ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ֵ)ספֶ ר
ַה ִמּדּוֹת ,אוֹת ֱאמוּנָ הִ ,ס ָימן כ"ב(:

ַהפֶּ ַשׁע ֶשׁל ָא ָדם ַמכְ נִ יס כְּ פִ ָירה
בָּ ָא ָדםִ ,די ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
טוּט ,בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ִאין ִאים כְּ פִ ירוֹת
יקוֹרסוּת ,אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע
אוּן ַאפִּ ְ
ארן
ער ֵציילְ ן פַ ְ
עֵ ָצה ִאיז נָ אר צוּ ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֶ עס ,אוּן ַאזוֹי גֵ ייט
ֵאייבֶּ ְ
ֶמען ַארוֹיס פוּן ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,ה' בָּ ָדד
יַ נְ ֶחנוַּ ,א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ַמאכְ ן
ער ְשׁ ְטן,
יטן ֵאייבֶּ ְ
בּוֹדדוּת ִמ ְ
ִה ְת ְ
ארץ צוּם
עדן זַ יין ַה ְ
אוֹיס ֶר ְ
ְ
עֶ ר זָ אל
עמאלְ ט ,וְ ֵאין
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ָ
ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסגֵ יין
עִ מוֹ ֵאל נֵ כָ ר ,וֶ ועט ַא ְ
ארץ ַאלֶ ע כְּ פִ ירוֹת אוּן
פוּן זַ יין ַה ְ
קוּמט פוּן זַ יינֶ ע
יקוֹרסוּת וָ ואס ְ
ַאפִּ ְ
ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר וֶ ועט זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
תּוֹרה ַה ֲאזִ ינוּ ה'(
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ו¿ ז…‡˙ ַּ ¿ ‰ב ָר ָכ‰
אוֹמר לְ ָאבִ יו וּלְ ִאמּוֹ א ְר ִא ִיתיו
ָה ֵ
וְ ֶאת ָא ִחיו א ִהכִּ יר וְ ֶאת
בָּ נָ יו א יָ ָדע ,כִּ י ָשׁ ְמרוּ ִא ְמ ָר ֶת
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
וּבְ ִר ְית יִ נְ צֹרוַּ .

ֶדער

ה' בָּ ָדד יַ נְ ֶחנוּ וְ ֵאין עִ מּוֹ ֵאל נֵ כָ ר.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ַ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב'
ֲ
יקוּטי
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ִס ָימן ק'(ַ :אז ַאלֶ ע ַצ ִד ִיקים זֶ ענֶ ען
צוּקוּמען צוּ זֵ ייעֶ ֶרע ַמ ְד ֵריגוֹת נָ אר
ֶ
בּוֹדדוּתָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז
דוּרִ ה ְת ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְ
זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ֶ
אוֹיף זֵ ייעֶ ר ֵאייגֶ ענֶ ע ְשׁפְּ ַרא ,זֵ יי
ער ְשׁ ְטן
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ט פַ ְ
ָהאבְּ ן ֶד ְ
דוּר,
ַאלֶ עס וָ ואס גֵ ייט אוֹיף זֵ יי ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן גֶ עבֶּ ְ
יח זַ יין ,אוּן נָ אר ַאזוֹי
זֵ יי זָ אלְ ן ַמ ְצלִ ַ
וארן עֶ ְרלִ יכֶ ע ִא ְידן.
זֶ ענֶ ען זֵ יי גֶ עוָ ְ
עדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
אוּן ַאזוֹי אוֹי יֶ ֶ
וִ ויל וֶ ְ
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאידִ ,איז
דוּרֶ דעם,
ִדי ֵאיינְ ִציגֶ ע וֶ ועג נָ אר ְ
עדן צוּם
זִ י צוּצוּגֶ עוואוֹינֶ ען צוּ ֶר ְ
ערט
ייט ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ָדאס לַ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיס ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוּן בְּ ֶרענְ גְ ט ִאים
עס ֶטע ַמ ְד ֵריגוֹת.
צוּ ִדי גְ ֶר ְ

ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ֵ)ספֶ ר
ַה ִמּדּוֹת ,אוֹת ֱאמוּנָ הִ ,ס ָימן כ"ב(:

ַהפֶּ ַשׁע ֶשׁל ָא ָדם ַמכְ נִ יס כְּ פִ ָירה
בָּ ָא ָדםִ ,די ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
טוּט ,בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ִאין ִאים כְּ פִ ירוֹת
יקוֹרסוּת ,אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע
אוּן ַאפִּ ְ
ארן
ער ֵציילְ ן פַ ְ
עֵ ָצה ִאיז נָ אר צוּ ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֶ עס ,אוּן ַאזוֹי גֵ ייט
ֵאייבֶּ ְ
ֶמען ַארוֹיס פוּן ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,ה' בָּ ָדד
יַ נְ ֶחנוַּ ,א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ַמאכְ ן
ער ְשׁ ְטן,
יטן ֵאייבֶּ ְ
בּוֹדדוּת ִמ ְ
ִה ְת ְ
ארץ צוּם
עדן זַ יין ַה ְ
אוֹיס ֶר ְ
ְ
עֶ ר זָ אל
עמאלְ ט ,וְ ֵאין
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ָ
ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסגֵ יין
עִ מוֹ ֵאל נֵ כָ ר ,וֶ ועט ַא ְ
ארץ ַאלֶ ע כְּ פִ ירוֹת אוּן
פוּן זַ יין ַה ְ
קוּמט פוּן זַ יינֶ ע
יקוֹרסוּת וָ ואס ְ
ַאפִּ ְ
ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר וֶ ועט זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
תּוֹרה ַה ֲאזִ ינוּ ה'(
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ו¿ ז…‡˙ ַּ ¿ ‰ב ָר ָכ‰

ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק ב' בַּ ַה ְת ָחלָ ה( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק )יְ ֶחזְ ֵקאל
ל"ג(ֶ :א ָחד ָהיָ ה ַאבְ ָר ָהםַ ,אז ַאבְ ָר ָהם

˜מח

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜מח

פר˘˙ וז‡˙ ‰ברכ‰

ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק ב' בַּ ַה ְת ָחלָ ה( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק )יְ ֶחזְ ֵקאל
ל"ג(ֶ :א ָחד ָהיָ ה ַאבְ ָר ָהםַ ,אז ַאבְ ָר ָהם

אוֹמר לְ ָאבִ יו וּלְ ִאמּוֹ א ְר ִא ִיתיו
ָה ֵ
וְ ֶאת ָא ִחיו א ִהכִּ יר וְ ֶאת
בָּ נָ יו א יָ ָדע ,כִּ י ָשׁ ְמרוּ ִא ְמ ָר ֶת
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
וּבְ ִר ְית יִ נְ צֹרוַּ .

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ה' בָּ ָדד יַ נְ ֶחנוּ וְ ֵאין עִ מּוֹ ֵאל נֵ כָ ר.
יט"א ִאיז ַמ ְסבִּ יר
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ַ
ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב'
ֲ
יקוּטי
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ִס ָימן ק'(ַ :אז ַאלֶ ע ַצ ִד ִיקים זֶ ענֶ ען
צוּקוּמען צוּ זֵ ייעֶ ֶרע ַמ ְד ֵריגוֹת נָ אר
ֶ
בּוֹדדוּתָ ,דאס ֵמיינְ ט ַאז
דוּרִ ה ְת ְ
ְ
ער ְשׁ ְטן
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְ
זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ֶ
אוֹיף זֵ ייעֶ ר ֵאייגֶ ענֶ ע ְשׁפְּ ַרא ,זֵ יי
ער ְשׁ ְטן
ארן ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ט פַ ְ
ָהאבְּ ן ֶד ְ
דוּר,
ַאלֶ עס וָ ואס גֵ ייט אוֹיף זֵ יי ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן גֶ עבֶּ ְ
יח זַ יין ,אוּן נָ אר ַאזוֹי
זֵ יי זָ אלְ ן ַמ ְצלִ ַ
וארן עֶ ְרלִ יכֶ ע ִא ְידן.
זֶ ענֶ ען זֵ יי גֶ עוָ ְ
עדער ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
אוּן ַאזוֹי אוֹי יֶ ֶ
וִ ויל וֶ ְ
וערן ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאידִ ,איז
דוּרֶ דעם,
ִדי ֵאיינְ ִציגֶ ע וֶ ועג נָ אר ְ
עדן צוּם
זִ י צוּצוּגֶ עוואוֹינֶ ען צוּ ֶר ְ
ערט
ייט ְ
ער ְשׁ ְטן ,וָ ואס ָדאס לַ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
אוֹיס ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוּן בְּ ֶרענְ גְ ט ִאים
עס ֶטע ַמ ְד ֵריגוֹת.
צוּ ִדי גְ ֶר ְ

ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק ב' בַּ ַה ְת ָחלָ ה( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק )יְ ֶחזְ ֵקאל
ל"ג(ֶ :א ָחד ָהיָ ה ַאבְ ָר ָהםַ ,אז ַאבְ ָר ָהם

˜מח
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ֶדער

ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ֵ)ספֶ ר
ַה ִמּדּוֹת ,אוֹת ֱאמוּנָ הִ ,ס ָימן כ"ב(:

ַהפֶּ ַשׁע ֶשׁל ָא ָדם ַמכְ נִ יס כְּ פִ ָירה
בָּ ָא ָדםִ ,די ֲעבֵ ירוֹת וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
טוּט ,בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ִאין ִאים כְּ פִ ירוֹת
יקוֹרסוּת ,אוּן ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע
אוּן ַאפִּ ְ
ארן
ער ֵציילְ ן פַ ְ
עֵ ָצה ִאיז נָ אר צוּ ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֶ עס ,אוּן ַאזוֹי גֵ ייט
ֵאייבֶּ ְ
ֶמען ַארוֹיס פוּן ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ְטס.
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ,ה' בָּ ָדד
יַ נְ ֶחנוַּ ,א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ַמאכְ ן
ער ְשׁ ְטן,
יטן ֵאייבֶּ ְ
בּוֹדדוּת ִמ ְ
ִה ְת ְ
ארץ צוּם
עדן זַ יין ַה ְ
אוֹיס ֶר ְ
ְ
עֶ ר זָ אל
עמאלְ ט ,וְ ֵאין
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶד ָ
ֵאייבֶּ ְ
רוֹיסגֵ יין
עִ מוֹ ֵאל נֵ כָ ר ,וֶ ועט ַא ְ
ארץ ַאלֶ ע כְּ פִ ירוֹת אוּן
פוּן זַ יין ַה ְ
קוּמט פוּן זַ יינֶ ע
יקוֹרסוּת וָ ואס ְ
ַאפִּ ְ
ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן עֶ ר וֶ ועט זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
תּוֹרה ַה ֲאזִ ינוּ ה'(
)זֹאת ַה ָ

ּ ַפ ¿ר ׁ ַ˘˙ ו¿ ז…‡˙ ַּ ¿ ‰ב ָר ָכ‰
אוֹמר לְ ָאבִ יו וּלְ ִאמּוֹ א ְר ִא ִיתיו
ָה ֵ
וְ ֶאת ָא ִחיו א ִהכִּ יר וְ ֶאת
בָּ נָ יו א יָ ָדע ,כִּ י ָשׁ ְמרוּ ִא ְמ ָר ֶת
יט"א
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
וּבְ ִר ְית יִ נְ צֹרוַּ .

ִאיז ַמ ְסבִּ יר ֶדעם פָּ סוּק לוֹיט וִ וי ֶדער
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק ב' בַּ ַה ְת ָחלָ ה( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק )יְ ֶחזְ ֵקאל
ל"ג(ֶ :א ָחד ָהיָ ה ַאבְ ָר ָהםַ ,אז ַאבְ ָר ָהם
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˜מט

ְק ִריגְ ן ִמיט ֵקיינֶ עם ,נָ אר ַאזוֹיפִ יל
קוּמט
ויסן ַאז וֶ וען עֶ ס ְ
ארף ֶמען וִ ְ
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ָטאר ֶמען
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
ישׁט ָאפְּ ְשׁ ֶטעלְ ן פַ אר גָ ְ
זִ י נִ ְ
וייטער ִאין ִדינֶ ען ֶדעם
נָ אר גֵ יין וַ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
ער ְשׁ ְטן אוּן נִ ְ
ַקיין שׁוּם ְשׁ ֶטערוּנְ גֶ ען.

ער ְשׁ ְטן
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ ִ
"א ָחד"ַ ,אז עֶ ר
ִמיט ִדי ִמ ָדה פוּן ֶ
עשׁ ֶטעלְ ט ַאזוֹי
ארגֶ ְ
ָהאט זִ י פָ ְ
וִ וי עֶ ר ִאיז ֶדער ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטער
ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר
ְ
ישׁט גֶ
ָהאט נִ ְ
עקוּקט אוֹיף ִדי ַאלֶ ע
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ָהאבְּ ן ִאים גֶ עוָ ואלְ ט
ער ְשׁ ְטן,
עמען פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַאוֶ ועק נֶ ֶ
אטע ֶתּ ַרח אוּן
ישׁט אוֹיף זַ יין ַט ֶ
נִ ְ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ישׁט אוֹיף ַאנְ ֶד ֶ
נִ ְ
צוּריק ַהאלְ ְטן
ָהאבְּ ן ִאים גֶ עוָ ואלְ ט ִ
ער ְשׁ ְטן.
פוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

אוֹמר
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקָ ,ה ֵ
לְ ָאבִ יו וּלְ ִאמּוֹ א ְר ִא ִיתיו
וְ ֶאת ָא ִחיו א ִהכִּ יר וְ ֶאת בָּ נָ יו א
קוּמט צוּ ִדינֶ ען
ְ
יָ ָדע ,וֶ וען עֶ ס
ישׁט
ער ְשׁ ְטן ֶקען ֶמען נִ ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערט,
קוּקן אוֹיף ֵקיינֶ עם וָ ואס ְשׁ ֶט ְ
ְ
עדענְ ְקן ַאז ָדאס
ארף גֶ ֶ
ָאבֶּ ער ֶמען ַד ְ
טוּהן וֶ וען ֶמען וִ ויל
ֶקען ֶמען נָ אר ְ
ער ְשׁ ְטן ,כִּ י
אקע ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַט ֶ
ָשׁ ְמרוּ ִא ְמ ָר ֶת וּבְ ִר ְית יִ נְ צֹרוּ ,וֶ וען
יטן אוּן ְמ ַקיֵ ים זַ יין
קוּמט צוּ ִה ְ
עֶ ס ְ
אוֹיסער ֶדעם,
ֶ
וּמ ְצוֹתָ ,אבֶּ ער
תּוֹרה ִ
ָ
ארק ַאכְ טוּנְ ג
ארף ֶמען זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ַד ְ
גֶ עבְּ ן אוֹיף ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן כִּ יבּוּד ָאב
ארבְּ ְס ֶטע פוּן ִדי
וָ ֵאם ,וָ ואס ִאיז ִדי ַה ְ
ַה ְ
ארבְּ ְס ֶטע ,אוּן ַאזוֹי אוֹיָ טאר ֶמען
יטן
ישׁט ְק ִריגְ ן ִמיט ֵקיינֶ עםִ ,מ ְ
זִ י נִ ְ
אוֹיס ֵרייד ַאז ֶמען טוּט ָדאס נָ אר
ְ
ער ְשׁ ֶטנְ 'ס וֶ ועגְ ן.
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ

עדן ֶמענְ ְטשׁ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יי יֶ ְ
וָ ואס וִ ויל זַ יין וואוֹיל אוּן
ער ְשׁ ְטן,
עֶ ְרלִ י אוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֶטעלְ ן ַאזוֹי
ארף עֶ ר זִ י פָ ְ
ַד ְ
וִ וי עֶ ר ִאיז ֵאיינֶ ער ַאלֵ יין אוֹיף ִדי
קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר זָ אל נִ ְ
ִדי ְמנִ יעוֹת פוּן ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ערן פוּן זַ יין ֶד ֶרִ אין
וִ וילְ ן ִאים ְשׁ ֶט ְ
בוֹדת ה'.
ֲע ַ
אר ְשׁ ֵטייט זִ יַ אז צוּ
ָאבֶּ ער פַ ְ
ארף ֶמען ָהאבְּ ן ַא
ֶדעם ַד ְ
ישׁט ַחס
אר ֶקע ִשׁיקוּל ַה ַדעַ ת ,נִ ְ
ְשׁ ַט ְ
ישׁט
וְ ָשׁלוֹם צוּ ְמ ַצעֵ ר זַ יין ֵקיינֶ עם ,נִ ְ
ישׁט
עמען ֵקיינֶ עם אוּן זִ י נִ ְ
אר ֶשׁ ֶ
צוּ פַ ְ
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ער ְשׁ ְטן
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ ִ
"א ָחד"ַ ,אז עֶ ר
ִמיט ִדי ִמ ָדה פוּן ֶ
עשׁ ֶטעלְ ט ַאזוֹי
ארגֶ ְ
ָהאט זִ י פָ ְ
וִ וי עֶ ר ִאיז ֶדער ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטער
ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר
ְ
ישׁט גֶ
ָהאט נִ ְ
עקוּקט אוֹיף ִדי ַאלֶ ע
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ָהאבְּ ן ִאים גֶ עוָ ואלְ ט
ער ְשׁ ְטן,
עמען פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַאוֶ ועק נֶ ֶ
אטע ֶתּ ַרח אוּן
ישׁט אוֹיף זַ יין ַט ֶ
נִ ְ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ישׁט אוֹיף ַאנְ ֶד ֶ
נִ ְ
צוּריק ַהאלְ ְטן
ָהאבְּ ן ִאים גֶ עוָ ואלְ ט ִ
ער ְשׁ ְטן.
פוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עדן ֶמענְ ְטשׁ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יי יֶ ְ
וָ ואס וִ ויל זַ יין וואוֹיל אוּן
ער ְשׁ ְטן,
עֶ ְרלִ י אוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֶטעלְ ן ַאזוֹי
ארף עֶ ר זִ י פָ ְ
ַד ְ
וִ וי עֶ ר ִאיז ֵאיינֶ ער ַאלֵ יין אוֹיף ִדי
קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר זָ אל נִ ְ
ִדי ְמנִ יעוֹת פוּן ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ערן פוּן זַ יין ֶד ֶרִ אין
וִ וילְ ן ִאים ְשׁ ֶט ְ
בוֹדת ה'.
ֲע ַ
אר ְשׁ ֵטייט זִ יַ אז צוּ
ָאבֶּ ער פַ ְ
ארף ֶמען ָהאבְּ ן ַא
ֶדעם ַד ְ
ישׁט ַחס
אר ֶקע ִשׁיקוּל ַה ַדעַ ת ,נִ ְ
ְשׁ ַט ְ
ישׁט
וְ ָשׁלוֹם צוּ ְמ ַצעֵ ר זַ יין ֵקיינֶ עם ,נִ ְ
ישׁט
עמען ֵקיינֶ עם אוּן זִ י נִ ְ
אר ֶשׁ ֶ
צוּ פַ ְ
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)תּוַֹ הנַּ ַחלְ ,שׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת תשנ"ב לפ"ק(
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ְק ִריגְ ן ִמיט ֵקיינֶ עם ,נָ אר ַאזוֹיפִ יל
קוּמט
ויסן ַאז וֶ וען עֶ ס ְ
ארף ֶמען וִ ְ
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ָטאר ֶמען
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
ישׁט ָאפְּ ְשׁ ֶטעלְ ן פַ אר גָ ְ
זִ י נִ ְ
וייטער ִאין ִדינֶ ען ֶדעם
נָ אר גֵ יין וַ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
ער ְשׁ ְטן אוּן נִ ְ
ַקיין שׁוּם ְשׁ ֶטערוּנְ גֶ ען.
אוֹמר
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקָ ,ה ֵ
לְ ָאבִ יו וּלְ ִאמּוֹ א ְר ִא ִיתיו
וְ ֶאת ָא ִחיו א ִהכִּ יר וְ ֶאת בָּ נָ יו א
קוּמט צוּ ִדינֶ ען
ְ
יָ ָדע ,וֶ וען עֶ ס
ישׁט
ער ְשׁ ְטן ֶקען ֶמען נִ ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערט,
קוּקן אוֹיף ֵקיינֶ עם וָ ואס ְשׁ ֶט ְ
ְ
עדענְ ְקן ַאז ָדאס
ארף גֶ ֶ
ָאבֶּ ער ֶמען ַד ְ
טוּהן וֶ וען ֶמען וִ ויל
ֶקען ֶמען נָ אר ְ
ער ְשׁ ְטן ,כִּ י
אקע ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַט ֶ
ָשׁ ְמרוּ ִא ְמ ָר ֶת וּבְ ִר ְית יִ נְ צֹרוּ ,וֶ וען
יטן אוּן ְמ ַקיֵ ים זַ יין
קוּמט צוּ ִה ְ
עֶ ס ְ
אוֹיסער ֶדעם,
ֶ
וּמ ְצוֹתָ ,אבֶּ ער
תּוֹרה ִ
ָ
ארק ַאכְ טוּנְ ג
ארף ֶמען זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ַד ְ
גֶ עבְּ ן אוֹיף ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן כִּ יבּוּד ָאב
ארבְּ ְס ֶטע פוּן ִדי
וָ ֵאם ,וָ ואס ִאיז ִדי ַה ְ
ארבְּ ְס ֶטע ,אוּן ַאזוֹי אוֹיָ טאר ֶמען
ַה ְ
יטן
ישׁט ְק ִריגְ ן ִמיט ֵקיינֶ עםִ ,מ ְ
זִ י נִ ְ
אוֹיס ֵרייד ַאז ֶמען טוּט ָדאס נָ אר
ְ
ער ְשׁ ֶטנְ 'ס וֶ ועגְ ן.
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
)תּוַֹ הנַּ ַחלְ ,שׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת תשנ"ב לפ"ק(
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˜מט

ְק ִריגְ ן ִמיט ֵקיינֶ עם ,נָ אר ַאזוֹיפִ יל
קוּמט
ויסן ַאז וֶ וען עֶ ס ְ
ארף ֶמען וִ ְ
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ָטאר ֶמען
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
ישׁט ָאפְּ ְשׁ ֶטעלְ ן פַ אר גָ ְ
זִ י נִ ְ
וייטער ִאין ִדינֶ ען ֶדעם
נָ אר גֵ יין וַ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
ער ְשׁ ְטן אוּן נִ ְ
ַקיין שׁוּם ְשׁ ֶטערוּנְ גֶ ען.

ער ְשׁ ְטן
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ ִ
"א ָחד"ַ ,אז עֶ ר
ִמיט ִדי ִמ ָדה פוּן ֶ
עשׁ ֶטעלְ ט ַאזוֹי
ארגֶ ְ
ָהאט זִ י פָ ְ
וִ וי עֶ ר ִאיז ֶדער ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטער
ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר
ְ
ישׁט גֶ
ָהאט נִ ְ
עקוּקט אוֹיף ִדי ַאלֶ ע
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ָהאבְּ ן ִאים גֶ עוָ ואלְ ט
ער ְשׁ ְטן,
עמען פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַאוֶ ועק נֶ ֶ
אטע ֶתּ ַרח אוּן
ישׁט אוֹיף זַ יין ַט ֶ
נִ ְ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ישׁט אוֹיף ַאנְ ֶד ֶ
נִ ְ
צוּריק ַהאלְ ְטן
ָהאבְּ ן ִאים גֶ עוָ ואלְ ט ִ
ער ְשׁ ְטן.
פוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ

אוֹמר
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקָ ,ה ֵ
לְ ָאבִ יו וּלְ ִאמּוֹ א ְר ִא ִיתיו
וְ ֶאת ָא ִחיו א ִהכִּ יר וְ ֶאת בָּ נָ יו א
קוּמט צוּ ִדינֶ ען
ְ
יָ ָדע ,וֶ וען עֶ ס
ישׁט
ער ְשׁ ְטן ֶקען ֶמען נִ ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערט,
קוּקן אוֹיף ֵקיינֶ עם וָ ואס ְשׁ ֶט ְ
ְ
עדענְ ְקן ַאז ָדאס
ארף גֶ ֶ
ָאבֶּ ער ֶמען ַד ְ
טוּהן וֶ וען ֶמען וִ ויל
ֶקען ֶמען נָ אר ְ
ער ְשׁ ְטן ,כִּ י
אקע ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַט ֶ
ָשׁ ְמרוּ ִא ְמ ָר ֶת וּבְ ִר ְית יִ נְ צֹרוּ ,וֶ וען
יטן אוּן ְמ ַקיֵ ים זַ יין
קוּמט צוּ ִה ְ
עֶ ס ְ
אוֹיסער ֶדעם,
ֶ
וּמ ְצוֹתָ ,אבֶּ ער
תּוֹרה ִ
ָ
ארק ַאכְ טוּנְ ג
ארף ֶמען זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ַד ְ
גֶ עבְּ ן אוֹיף ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן כִּ יבּוּד ָאב
ארבְּ ְס ֶטע פוּן ִדי
וָ ֵאם ,וָ ואס ִאיז ִדי ַה ְ
ַה ְ
ארבְּ ְס ֶטע ,אוּן ַאזוֹי אוֹיָ טאר ֶמען
יטן
ישׁט ְק ִריגְ ן ִמיט ֵקיינֶ עםִ ,מ ְ
זִ י נִ ְ
אוֹיס ֵרייד ַאז ֶמען טוּט ָדאס נָ אר
ְ
ער ְשׁ ֶטנְ 'ס וֶ ועגְ ן.
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ

עדן ֶמענְ ְטשׁ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יי יֶ ְ
וָ ואס וִ ויל זַ יין וואוֹיל אוּן
ער ְשׁ ְטן,
עֶ ְרלִ י אוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֶטעלְ ן ַאזוֹי
ארף עֶ ר זִ י פָ ְ
ַד ְ
וִ וי עֶ ר ִאיז ֵאיינֶ ער ַאלֵ יין אוֹיף ִדי
קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר זָ אל נִ ְ
ִדי ְמנִ יעוֹת פוּן ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ערן פוּן זַ יין ֶד ֶרִ אין
וִ וילְ ן ִאים ְשׁ ֶט ְ
בוֹדת ה'.
ֲע ַ
אר ְשׁ ֵטייט זִ יַ אז צוּ
ָאבֶּ ער פַ ְ
ארף ֶמען ָהאבְּ ן ַא
ֶדעם ַד ְ
ישׁט ַחס
אר ֶקע ִשׁיקוּל ַה ַדעַ ת ,נִ ְ
ְשׁ ַט ְ
ישׁט
וְ ָשׁלוֹם צוּ ְמ ַצעֵ ר זַ יין ֵקיינֶ עם ,נִ ְ
ישׁט
עמען ֵקיינֶ עם אוּן זִ י נִ ְ
אר ֶשׁ ֶ
צוּ פַ ְ
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ער ְשׁ ְטן
עדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ ִ
"א ָחד"ַ ,אז עֶ ר
ִמיט ִדי ִמ ָדה פוּן ֶ
עשׁ ֶטעלְ ט ַאזוֹי
ארגֶ ְ
ָהאט זִ י פָ ְ
וִ וי עֶ ר ִאיז ֶדער ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטער
ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר
ְ
ישׁט גֶ
ָהאט נִ ְ
עקוּקט אוֹיף ִדי ַאלֶ ע
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ָהאבְּ ן ִאים גֶ עוָ ואלְ ט
ער ְשׁ ְטן,
עמען פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ַאוֶ ועק נֶ ֶ
אטע ֶתּ ַרח אוּן
ישׁט אוֹיף זַ יין ַט ֶ
נִ ְ
ערע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ישׁט אוֹיף ַאנְ ֶד ֶ
נִ ְ
צוּריק ַהאלְ ְטן
ָהאבְּ ן ִאים גֶ עוָ ואלְ ט ִ
ער ְשׁ ְטן.
פוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עדן ֶמענְ ְטשׁ
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז בַּ יי יֶ ְ
וָ ואס וִ ויל זַ יין וואוֹיל אוּן
ער ְשׁ ְטן,
עֶ ְרלִ י אוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אר ְשׁ ֶטעלְ ן ַאזוֹי
ארף עֶ ר זִ י פָ ְ
ַד ְ
וִ וי עֶ ר ִאיז ֵאיינֶ ער ַאלֵ יין אוֹיף ִדי
קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר זָ אל נִ ְ
ִדי ְמנִ יעוֹת פוּן ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ערן פוּן זַ יין ֶד ֶרִ אין
וִ וילְ ן ִאים ְשׁ ֶט ְ
בוֹדת ה'.
ֲע ַ
אר ְשׁ ֵטייט זִ יַ אז צוּ
ָאבֶּ ער פַ ְ
ארף ֶמען ָהאבְּ ן ַא
ֶדעם ַד ְ
ישׁט ַחס
אר ֶקע ִשׁיקוּל ַה ַדעַ ת ,נִ ְ
ְשׁ ַט ְ
ישׁט
וְ ָשׁלוֹם צוּ ְמ ַצעֵ ר זַ יין ֵקיינֶ עם ,נִ ְ
ישׁט
עמען ֵקיינֶ עם אוּן זִ י נִ ְ
אר ֶשׁ ֶ
צוּ פַ ְ

פר˘˙ וז‡˙ ‰ברכ‰
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פר˘˙ וז‡˙ ‰ברכ‰

ְק ִריגְ ן ִמיט ֵקיינֶ עם ,נָ אר ַאזוֹיפִ יל
קוּמט
ויסן ַאז וֶ וען עֶ ס ְ
ארף ֶמען וִ ְ
ַד ְ
ער ְשׁ ְטן ָטאר ֶמען
צוּ ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ישׁט,
ארנִ ְ
ישׁט ָאפְּ ְשׁ ֶטעלְ ן פַ אר גָ ְ
זִ י נִ ְ
וייטער ִאין ִדינֶ ען ֶדעם
נָ אר גֵ יין וַ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
קוּקן אוֹיף
ישׁט ְ
ער ְשׁ ְטן אוּן נִ ְ
ַקיין שׁוּם ְשׁ ֶטערוּנְ גֶ ען.
אוֹמר
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין פָּ סוּקָ ,ה ֵ
לְ ָאבִ יו וּלְ ִאמּוֹ א ְר ִא ִיתיו
וְ ֶאת ָא ִחיו א ִהכִּ יר וְ ֶאת בָּ נָ יו א
קוּמט צוּ ִדינֶ ען
ְ
יָ ָדע ,וֶ וען עֶ ס
ישׁט
ער ְשׁ ְטן ֶקען ֶמען נִ ְ
ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ערט,
קוּקן אוֹיף ֵקיינֶ עם וָ ואס ְשׁ ֶט ְ
ְ
עדענְ ְקן ַאז ָדאס
ארף גֶ ֶ
ָאבֶּ ער ֶמען ַד ְ
טוּהן וֶ וען ֶמען וִ ויל
ֶקען ֶמען נָ אר ְ
ער ְשׁ ְטן ,כִּ י
אקע ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַט ֶ
ָשׁ ְמרוּ ִא ְמ ָר ֶת וּבְ ִר ְית יִ נְ צֹרוּ ,וֶ וען
יטן אוּן ְמ ַקיֵ ים זַ יין
קוּמט צוּ ִה ְ
עֶ ס ְ
אוֹיסער ֶדעם,
ֶ
וּמ ְצוֹתָ ,אבֶּ ער
תּוֹרה ִ
ָ
ארק ַאכְ טוּנְ ג
ארף ֶמען זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ַד ְ
גֶ עבְּ ן אוֹיף ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן כִּ יבּוּד ָאב
ארבְּ ְס ֶטע פוּן ִדי
וָ ֵאם ,וָ ואס ִאיז ִדי ַה ְ
ארבְּ ְס ֶטע ,אוּן ַאזוֹי אוֹיָ טאר ֶמען
ַה ְ
יטן
ישׁט ְק ִריגְ ן ִמיט ֵקיינֶ עםִ ,מ ְ
זִ י נִ ְ
אוֹיס ֵרייד ַאז ֶמען טוּט ָדאס נָ אר
ְ
ער ְשׁ ֶטנְ 'ס וֶ ועגְ ן.
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
)תּוַֹ הנַּ ַחלְ ,שׁ ִמינִ י ֲע ֶצ ֶרת תשנ"ב לפ"ק(

יטן ַתּ ְרגוּם
חוּמשׁ ַר ִשׁ"י ִמ ְ
ערנֶ ען ָ
רוֹיס ֵקייט פוּן לֶ ְ
ִדי גְ ְ

יטן ַתּ ְרגוּם
חוּמשׁ ַר ִשׁ"י ִמ ְ
ערנֶ ען ָ
רוֹיס ֵקייט פוּן לֶ ְ
ִדי גְ ְ

ֶדער ֲא ִר"י ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט
ייטאג,
ערנְ ט ַא פָּ סוּק בַּ ָ
יז( :וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ ְ
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ערינֶ ער ָרב זַ "ל פְ לֶ עגְ ט ְשׁ ֶטענְ ִדיג זָ אגְ ן ַאז ַא
ֶדער ְט ֶשׁ ִ
דוּרכְ גֶ עגַ אנְ גֶ ען
"איז ְ
ישׁט זָ אגְ ן עֶ ס ִ
יוֹם טוֹב ָטאר ֶמען נִ ְ
ארף זָ אגְ ן "עֶ ס
ִמיט ִשׂ ְמ ָחה ִדי יוֹם טוֹב" וְ כוּ'ֶ ,מען ַד ְ
עצט ָדאס
ִאיז ַא ַריין ִאין ִמיר ִדי יוֹם טוֹב" וְ כוּ' ,וּבִּ פְ ַרט יֶ ְ
תּוֹרה
אוּנְ ז ָהאבְּ ן זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען פוּן נֵ יי ְמ ַקבֵּ ל צוּ זַ יין ִדי ָ
ויסט ַאז
ארפְ ן ִמיר זִ י זֵ ייעֶ ר זֵ ייעֶ ר פְ ֵרייעֶ ן .עֶ ס ִאיז בַּ אוִ ְ
ַד ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זי"ע ִאיז ַא ָמאל יוֹם טוֹב ְשׁבוּעוֹת
תּוֹרה אוּן ִמיט ַא
יחת ָה ָארוֹן צוּגֶ עפַ אלְ ן צוּ ִדי ֵספֶ ר ָ
בַּ יי פְּ ִת ַ
עצט ְמ ַקבֵּ ל
"מיר גֵ ייעֶ ן יֶ ְ
גְ רוֹיס ְדבֵ יקוּת ָהאט עֶ ר גֶ עזָ אגְ ט ִ
תּוֹרה" אוּן עֶ ר ָהאט
תּוֹרהַ ,א נֵ ייעֶ ָ
תּוֹרהַ ,א נֵ ייעֶ ָ
זַ יין ִדי ָ
תּוֹרה ִמיט ַאזַ א ִשׂ ְמ ָחה ַאז עֶ ר ָהאט
ענוּמען ִדי ֵספֶ ר ָ
רוֹיסגֶ ֶ
ַא ְ
תּוֹרה ,אוּן ֶדער גַ אנְ ֶצער
ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן צוּ ַטאנְ ְצן ִמיט ִדי ֵספֶ ר ָ
תּוֹרה;
עטאנְ ְצט ִמיט ִאים ַאזוֹי וִ וי ִשׂ ְמ ַחת ָ
יטגֶ ַ
עוֹלָ ם ָהאט ִמ ְ
תּוֹרה ִמיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
ארף זַ יין ַקבָּ לַ ת ַה ָ
וָ וארוּם ַאזוֹי ַד ְ
עדעס יוֹם טוֹב וֶ וען עֶ ס
ִשׂ ְמ ָחהֶ .דער ֲא ִרי זַ "ל זָ אגְ ט ָדאס יֶ ֶ
קוּמט ַא ָראפּ ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ַה ָא ָרה ַאזוֹי וִ וי עֶ ס
קוּמט ִדי ַצייטְ ,
ְ
ִאיז שׁוֹין ַא ָמאל גֶ עוֶ וען; ָדאס ֵה ְ
קוּמט
ייסט פֶּ ַסח בַּ יינַ אכְ ט ְ
ַא ָראפּ ִדי ַה ָא ָרה פוּן יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ַאזוֹי וִ וי עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
עמאלְ ְטס ַאזוֹי ִאיז ַהיינְ טִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע זַ אִ איז ְשׁבִ יעִ י ֶשׁל
ֶד ָ
עשׁפָּ אלְ ְטןַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס ִאיז
פֶּ ַסח וֶ וען ֶדער יַ ם ָהאט זִ י גֶ ְ
עמאלְ ט ַאזוֹי ִאיז ַהיינְ ט; אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע זַ אִ איז
גֶ עוֶ וען ֶד ָ
תּוֹרה וָ ואס ִא ְידן זֶ ענֶ ען אוֹיף ַא גַ אנְ ֶצע
ְשׁבוּעוֹת ַקבָּ לַ ת ַה ָ
וארט צוּ ַדאוֶ וענֶ ען וָ ִות ִיקין ,אוּן נָ אכְ ֶדעם
נַ אכְ ט אוּן ֶמען וַ ְ
תּוֹרה ִמיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ִשׂ ְמ ָחה.
ִאיז ֶמען ְמ ַקבֵּ ל ִדי ָ
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בַּ יי פְּ ִת ַ
עצט ְמ ַקבֵּ ל
"מיר גֵ ייעֶ ן יֶ ְ
גְ רוֹיס ְדבֵ יקוּת ָהאט עֶ ר גֶ עזָ אגְ ט ִ
תּוֹרה" אוּן עֶ ר ָהאט
תּוֹרהַ ,א נֵ ייעֶ ָ
תּוֹרהַ ,א נֵ ייעֶ ָ
זַ יין ִדי ָ
תּוֹרה ִמיט ַאזַ א ִשׂ ְמ ָחה ַאז עֶ ר ָהאט
ענוּמען ִדי ֵספֶ ר ָ
רוֹיסגֶ ֶ
ַא ְ
תּוֹרה ,אוּן ֶדער גַ אנְ ֶצער
ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן צוּ ַטאנְ ְצן ִמיט ִדי ֵספֶ ר ָ
תּוֹרה;
עטאנְ ְצט ִמיט ִאים ַאזוֹי וִ וי ִשׂ ְמ ַחת ָ
יטגֶ ַ
עוֹלָ ם ָהאט ִמ ְ
תּוֹרה ִמיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
ארף זַ יין ַקבָּ לַ ת ַה ָ
וָ וארוּם ַאזוֹי ַד ְ
עדעס יוֹם טוֹב וֶ וען עֶ ס
ִשׂ ְמ ָחהֶ .דער ֲא ִרי זַ "ל זָ אגְ ט ָדאס יֶ ֶ
קוּמט ַא ָראפּ ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ַה ָא ָרה ַאזוֹי וִ וי עֶ ס
קוּמט ִדי ַצייטְ ,
ְ
ִאיז שׁוֹין ַא ָמאל גֶ עוֶ וען; ָדאס ֵה ְ
קוּמט
ייסט פֶּ ַסח בַּ יינַ אכְ ט ְ
ַא ָראפּ ִדי ַה ָא ָרה פוּן יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ַאזוֹי וִ וי עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
עמאלְ ְטס ַאזוֹי ִאיז ַהיינְ טִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע זַ אִ איז ְשׁבִ יעִ י ֶשׁל
ֶד ָ
עשׁפָּ אלְ ְטןַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס ִאיז
פֶּ ַסח וֶ וען ֶדער יַ ם ָהאט זִ י גֶ ְ
עמאלְ ט ַאזוֹי ִאיז ַהיינְ ט; אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע זַ אִ איז
גֶ עוֶ וען ֶד ָ
תּוֹרה וָ ואס ִא ְידן זֶ ענֶ ען אוֹיף ַא גַ אנְ ֶצע
ְשׁבוּעוֹת ַקבָּ לַ ת ַה ָ
וארט צוּ ַדאוֶ וענֶ ען וָ ִות ִיקין ,אוּן נָ אכְ ֶדעם
נַ אכְ ט אוּן ֶמען וַ ְ
תּוֹרה ִמיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ִשׂ ְמ ָחה.
ִאיז ֶמען ְמ ַקבֵּ ל ִדי ָ

)א ֶשׁר בַּ נַ ַחל בְּ ִא ִידישׁ ֵחלֶ ק ב ִמכְ ַתּב ריא(
ַ

)א ֶשׁר בַּ נַ ַחל בְּ ִא ִידישׁ ֵחלֶ ק ב ִמכְ ַתּב ריא(
ַ

ערינֶ ער ָרב זַ "ל פְ לֶ עגְ ט ְשׁ ֶטענְ ִדיג זָ אגְ ן ַאז ַא
ֶדער ְט ֶשׁ ִ
דוּרכְ גֶ עגַ אנְ גֶ ען
"איז ְ
ישׁט זָ אגְ ן עֶ ס ִ
יוֹם טוֹב ָטאר ֶמען נִ ְ
ארף זָ אגְ ן "עֶ ס
ִמיט ִשׂ ְמ ָחה ִדי יוֹם טוֹב" וְ כוּ'ֶ ,מען ַד ְ
עצט ָדאס
ִאיז ַא ַריין ִאין ִמיר ִדי יוֹם טוֹב" וְ כוּ' ,וּבִּ פְ ַרט יֶ ְ
תּוֹרה
אוּנְ ז ָהאבְּ ן זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען פוּן נֵ יי ְמ ַקבֵּ ל צוּ זַ יין ִדי ָ
ויסט ַאז
ארפְ ן ִמיר זִ י זֵ ייעֶ ר זֵ ייעֶ ר פְ ֵרייעֶ ן .עֶ ס ִאיז בַּ אוִ ְ
ַד ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זי"ע ִאיז ַא ָמאל יוֹם טוֹב ְשׁבוּעוֹת
תּוֹרה אוּן ִמיט ַא
יחת ָה ָארוֹן צוּגֶ עפַ אלְ ן צוּ ִדי ֵספֶ ר ָ
בַּ יי פְּ ִת ַ
עצט ְמ ַקבֵּ ל
"מיר גֵ ייעֶ ן יֶ ְ
גְ רוֹיס ְדבֵ יקוּת ָהאט עֶ ר גֶ עזָ אגְ ט ִ
תּוֹרה" אוּן עֶ ר ָהאט
תּוֹרהַ ,א נֵ ייעֶ ָ
תּוֹרהַ ,א נֵ ייעֶ ָ
זַ יין ִדי ָ
תּוֹרה ִמיט ַאזַ א ִשׂ ְמ ָחה ַאז עֶ ר ָהאט
ענוּמען ִדי ֵספֶ ר ָ
רוֹיסגֶ ֶ
ַא ְ
תּוֹרה ,אוּן ֶדער גַ אנְ ֶצער
ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן צוּ ַטאנְ ְצן ִמיט ִדי ֵספֶ ר ָ
תּוֹרה;
עטאנְ ְצט ִמיט ִאים ַאזוֹי וִ וי ִשׂ ְמ ַחת ָ
יטגֶ ַ
עוֹלָ ם ָהאט ִמ ְ
תּוֹרה ִמיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
ארף זַ יין ַקבָּ לַ ת ַה ָ
וָ וארוּם ַאזוֹי ַד ְ
עדעס יוֹם טוֹב וֶ וען עֶ ס
ִשׂ ְמ ָחהֶ .דער ֲא ִרי זַ "ל זָ אגְ ט ָדאס יֶ ֶ
קוּמט ַא ָראפּ ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ַה ָא ָרה ַאזוֹי וִ וי עֶ ס
קוּמט ִדי ַצייטְ ,
ְ
קוּמט
ייסט פֶּ ַסח בַּ יינַ אכְ ט ְ
ִאיז שׁוֹין ַא ָמאל גֶ עוֶ וען; ָדאס ֵה ְ
ַא ָראפּ ִדי ַה ָא ָרה פוּן יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ַאזוֹי וִ וי עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
עמאלְ ְטס ַאזוֹי ִאיז ַהיינְ טִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע זַ אִ איז ְשׁבִ יעִ י ֶשׁל
ֶד ָ
עשׁפָּ אלְ ְטןַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס ִאיז
פֶּ ַסח וֶ וען ֶדער יַ ם ָהאט זִ י גֶ ְ
עמאלְ ט ַאזוֹי ִאיז ַהיינְ ט; אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע זַ אִ איז
גֶ עוֶ וען ֶד ָ
תּוֹרה וָ ואס ִא ְידן זֶ ענֶ ען אוֹיף ַא גַ אנְ ֶצע
ְשׁבוּעוֹת ַקבָּ לַ ת ַה ָ
וארט צוּ ַדאוֶ וענֶ ען וָ ִות ִיקין ,אוּן נָ אכְ ֶדעם
נַ אכְ ט אוּן ֶמען וַ ְ
תּוֹרה ִמיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ִשׂ ְמ ָחה.
ִאיז ֶמען ְמ ַקבֵּ ל ִדי ָ

ערינֶ ער ָרב זַ "ל פְ לֶ עגְ ט ְשׁ ֶטענְ ִדיג זָ אגְ ן ַאז ַא
ֶדער ְט ֶשׁ ִ
דוּרכְ גֶ עגַ אנְ גֶ ען
"איז ְ
ישׁט זָ אגְ ן עֶ ס ִ
יוֹם טוֹב ָטאר ֶמען נִ ְ
ארף זָ אגְ ן "עֶ ס
ִמיט ִשׂ ְמ ָחה ִדי יוֹם טוֹב" וְ כוּ'ֶ ,מען ַד ְ
עצט ָדאס
ִאיז ַא ַריין ִאין ִמיר ִדי יוֹם טוֹב" וְ כוּ' ,וּבִּ פְ ַרט יֶ ְ
תּוֹרה
אוּנְ ז ָהאבְּ ן זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען פוּן נֵ יי ְמ ַקבֵּ ל צוּ זַ יין ִדי ָ
ויסט ַאז
ארפְ ן ִמיר זִ י זֵ ייעֶ ר זֵ ייעֶ ר פְ ֵרייעֶ ן .עֶ ס ִאיז בַּ אוִ ְ
ַד ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זי"ע ִאיז ַא ָמאל יוֹם טוֹב ְשׁבוּעוֹת
תּוֹרה אוּן ִמיט ַא
יחת ָה ָארוֹן צוּגֶ עפַ אלְ ן צוּ ִדי ֵספֶ ר ָ
בַּ יי פְּ ִת ַ
עצט ְמ ַקבֵּ ל
"מיר גֵ ייעֶ ן יֶ ְ
גְ רוֹיס ְדבֵ יקוּת ָהאט עֶ ר גֶ עזָ אגְ ט ִ
תּוֹרה" אוּן עֶ ר ָהאט
תּוֹרהַ ,א נֵ ייעֶ ָ
תּוֹרהַ ,א נֵ ייעֶ ָ
זַ יין ִדי ָ
תּוֹרה ִמיט ַאזַ א ִשׂ ְמ ָחה ַאז עֶ ר ָהאט
ענוּמען ִדי ֵספֶ ר ָ
רוֹיסגֶ ֶ
ַא ְ
תּוֹרה ,אוּן ֶדער גַ אנְ ֶצער
ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן צוּ ַטאנְ ְצן ִמיט ִדי ֵספֶ ר ָ
תּוֹרה;
עטאנְ ְצט ִמיט ִאים ַאזוֹי וִ וי ִשׂ ְמ ַחת ָ
יטגֶ ַ
עוֹלָ ם ָהאט ִמ ְ
תּוֹרה ִמיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
ארף זַ יין ַקבָּ לַ ת ַה ָ
וָ וארוּם ַאזוֹי ַד ְ
עדעס יוֹם טוֹב וֶ וען עֶ ס
ִשׂ ְמ ָחהֶ .דער ֲא ִרי זַ "ל זָ אגְ ט ָדאס יֶ ֶ
קוּמט ַא ָראפּ ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ַה ָא ָרה ַאזוֹי וִ וי עֶ ס
קוּמט ִדי ַצייטְ ,
ְ
קוּמט
ייסט פֶּ ַסח בַּ יינַ אכְ ט ְ
ִאיז שׁוֹין ַא ָמאל גֶ עוֶ וען; ָדאס ֵה ְ
ַא ָראפּ ִדי ַה ָא ָרה פוּן יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ַאזוֹי וִ וי עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
עמאלְ ְטס ַאזוֹי ִאיז ַהיינְ טִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע זַ אִ איז ְשׁבִ יעִ י ֶשׁל
ֶד ָ
עשׁפָּ אלְ ְטןַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס ִאיז
פֶּ ַסח וֶ וען ֶדער יַ ם ָהאט זִ י גֶ ְ
עמאלְ ט ַאזוֹי ִאיז ַהיינְ ט; אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע זַ אִ איז
גֶ עוֶ וען ֶד ָ
תּוֹרה וָ ואס ִא ְידן זֶ ענֶ ען אוֹיף ַא גַ אנְ ֶצע
ְשׁבוּעוֹת ַקבָּ לַ ת ַה ָ
וארט צוּ ַדאוֶ וענֶ ען וָ ִות ִיקין ,אוּן נָ אכְ ֶדעם
נַ אכְ ט אוּן ֶמען וַ ְ
תּוֹרה ִמיט ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ִשׂ ְמ ָחה.
ִאיז ֶמען ְמ ַקבֵּ ל ִדי ָ

)א ֶשׁר בַּ נַ ַחל בְּ ִא ִידישׁ ֵחלֶ ק ב ִמכְ ַתּב ריא(
ַ

)א ֶשׁר בַּ נַ ַחל בְּ ִא ִידישׁ ֵחלֶ ק ב ִמכְ ַתּב ריא(
ַ
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ארף
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶמען ַד ְ
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
ארגְ ן ,צוּ ִאי
ישׁט זָ ְ
ארנִ ְ
זִ יֶ מער גָ ְ
ָהאבּ יָ א ֵ
ארף
יוֹצא גֶ עוֶ וען וִ וי עֶ ס ַד ְ
ישׁט ,וַ וייל ִאיָ האבּ
צוּ זַ יין ָא ֶדער נִ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ערגֶ עגֶ עבְּ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס ִאיבֶּ ְ
אוּן ִאי בִּ ין ַמ ְסכִּ ים ַאז עֶ ר זָ אל עֶ ס
פִ ְירן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר וִ ויל.

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן ב( :עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר
וארפְ ט זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן
גוּט וֶ וען ֶמען וַ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶמען
ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ֵאייבֶּ ְ
ארלָ אזְ ט זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן אוֹיף ִאים,
פַ ְ
ערפְ ִרי גְ לַ יי
עדן ִאינְ ֶד ְ
ערפַ אר יֶ ְ
אוּן ֶד ְ
וֶ וען ֶמען ְשׁ ֵטייט אוֹיףִ ,איז זֵ ייעֶ ר
ערגֶ עבְּ ן ֶדעם
גוּט ַאז ֶמען זָ אל ִאיבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,מען זָ אגְ ט
ארן ֵאייבֶּ ְ
ָטאג פַ ְ
אשׁעפֶ ער ִאי
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
גֶ עבּ ִדיר ִאיבֶּ ער ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג
פַ אר ִדירֵ ,סיי ִמיר אוּן ֵסיי ַמיינֶ ע
ִקינְ ֶדער אוּן ַאלֶ ע וָ ואס זֶ ענֶ ען ָתּלוּי
ִאין ִמירַ ,אז ַאלֶ עס זָ אל זַ יין ַאזוֹי
ארף ֶמען
וִ וי דוּ וִ וילְ ְסט .אוּן ַאזוֹי ַד ְ
ארגְ ן אוֹיבּ עֶ ס
ישׁט זָ ְ
ארנִ ְ
זִ י שׁוֹין גָ ְ
ישׁט ,וַ וייל
פִ ְירט זִ י יָ א גוּט ָא ֶדער נִ ְ
ִאיָ האבּ עֶ ס ָדאִ איבֶּ ְ
ערגֶ עגֶ עבְּ ן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן אוֹיבּ ֶדער
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל ִמיר פִ ְירן ֶדעם
ֵאייבֶּ ְ
ערשׁ ,וִ ויל ִאי אוֹי נָ אר
ָטאג ַאנְ ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל.
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ

עצט רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה וֶ וען
ערפַ אר יֶ ְ
ֶד ְ
ֶמען ַהאלְ ט בַּ יים ָאנְ הוֹיבּ
ערגֶ עבְּ ן ִדי גַ אנְ ֶצע
יָ ארֶ ,קען ֶמען ִאיבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ארן ֵאייבֶּ ְ
יָ אר פַ ְ
ִאי גֶ עבּ ִדיר ִאיבֶּ ער ֶדעם גַ אנְ ֶצען
יָ אר ַאלֶ ע ַמיינֶ ע ַמ ְח ָשׁבוֹתַ ,מ ֲע ִשׂים
יבּוּרים פוּן ֶדעם גַ אנְ ְצן יָ אר,
אוּן ִד ִ
זָ אלְ ן זַ יין נָ אר ַאזוֹי וִ וי דוּ וִ וילְ ְסט,
אוּן ֶהעלְ ף ִמיר ַאז ִאי זָ אל נָ אר
טוּהן ַדיין וִ וילְ ן ֶדעם גַ אנְ ְצן יָ אר,
ְ
טוּהן
ישׁט ְ
אוּן ִאי זָ אל ַחס וְ ָשׁלוֹם נִ ְ
ַקיין שׁוּם ֲעבֵ ירוֹת ַחס וְ ָשׁלוֹם .אוּן
אוֹיס ְשׁמוּעֶ ְסן
ְ
עדער
ַאזוֹי ֶקען זִ י יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ַאלֶ ע ְרצוֹנוֹת אוּן
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
כִּ יסוּפִ ים וָ ואס עֶ ר ָהאט צוּ זַ יין ַאן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

קוּמט
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז פַ אר עֶ ס ְ
ַא ַשׁבָּ ת ָא ֶדער ַא יוֹם טוֹב,
גֶ עבְּ ט ֶמען עֶ ס ִאינְ גַ אנְ ְצן ִאיבֶּ ער

אר ְשׁ ֶטעלְ ן
ישׁט פָ ְ
ארנִ ְ
ֶמען ֶקען זִ י גָ ְ
רוֹיס ֵקייט וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ִדי גְ ְ
זָ אגְ ט ַארוֹיס זַ יינֶ ע ְרצוֹנוֹת צוּם
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ארף
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶמען ַד ְ
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
ארגְ ן ,צוּ ִאי
ישׁט זָ ְ
ארנִ ְ
זִ יֶ מער גָ ְ
ָהאבּ יָ א ֵ
ארף
יוֹצא גֶ עוֶ וען וִ וי עֶ ס ַד ְ
ישׁט ,וַ וייל ִאיָ האבּ
צוּ זַ יין ָא ֶדער נִ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ערגֶ עגֶ עבְּ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס ִאיבֶּ ְ
אוּן ִאי בִּ ין ַמ ְסכִּ ים ַאז עֶ ר זָ אל עֶ ס
פִ ְירן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר וִ ויל.

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן ב( :עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר
וארפְ ט זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן
גוּט וֶ וען ֶמען וַ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶמען
ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ֵאייבֶּ ְ
ארלָ אזְ ט זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן אוֹיף ִאים,
פַ ְ
ערפְ ִרי גְ לַ יי
עדן ִאינְ ֶד ְ
ערפַ אר יֶ ְ
אוּן ֶד ְ
וֶ וען ֶמען ְשׁ ֵטייט אוֹיףִ ,איז זֵ ייעֶ ר
ערגֶ עבְּ ן ֶדעם
גוּט ַאז ֶמען זָ אל ִאיבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,מען זָ אגְ ט
ארן ֵאייבֶּ ְ
ָטאג פַ ְ
אשׁעפֶ ער ִאי
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
גֶ עבּ ִדיר ִאיבֶּ ער ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג
פַ אר ִדירֵ ,סיי ִמיר אוּן ֵסיי ַמיינֶ ע
ִקינְ ֶדער אוּן ַאלֶ ע וָ ואס זֶ ענֶ ען ָתּלוּי
ִאין ִמירַ ,אז ַאלֶ עס זָ אל זַ יין ַאזוֹי
ארף ֶמען
וִ וי דוּ וִ וילְ ְסט .אוּן ַאזוֹי ַד ְ
ארגְ ן אוֹיבּ עֶ ס
ישׁט זָ ְ
ארנִ ְ
זִ י שׁוֹין גָ ְ
ישׁט ,וַ וייל
פִ ְירט זִ י יָ א גוּט ָא ֶדער נִ ְ
ערגֶ עגֶ עבְּ ן
ִאיָ האבּ עֶ ס ָדאִ איבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן אוֹיבּ ֶדער
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל ִמיר פִ ְירן ֶדעם
ֵאייבֶּ ְ
ערשׁ ,וִ ויל ִאי אוֹי נָ אר
ָטאג ַאנְ ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל.
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ

עצט רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה וֶ וען
ערפַ אר יֶ ְ
ֶד ְ
ֶמען ַהאלְ ט בַּ יים ָאנְ הוֹיבּ
ערגֶ עבְּ ן ִדי גַ אנְ ֶצע
יָ ארֶ ,קען ֶמען ִאיבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ארן ֵאייבֶּ ְ
יָ אר פַ ְ
ִאי גֶ עבּ ִדיר ִאיבֶּ ער ֶדעם גַ אנְ ֶצען
יָ אר ַאלֶ ע ַמיינֶ ע ַמ ְח ָשׁבוֹתַ ,מ ֲע ִשׂים
יבּוּרים פוּן ֶדעם גַ אנְ ְצן יָ אר,
אוּן ִד ִ
זָ אלְ ן זַ יין נָ אר ַאזוֹי וִ וי דוּ וִ וילְ ְסט,
אוּן ֶהעלְ ף ִמיר ַאז ִאי זָ אל נָ אר
טוּהן ַדיין וִ וילְ ן ֶדעם גַ אנְ ְצן יָ אר,
ְ
טוּהן
ישׁט ְ
אוּן ִאי זָ אל ַחס וְ ָשׁלוֹם נִ ְ
ַקיין שׁוּם ֲעבֵ ירוֹת ַחס וְ ָשׁלוֹם .אוּן
אוֹיס ְשׁמוּעֶ ְסן
ְ
עדער
ַאזוֹי ֶקען זִ י יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ַאלֶ ע ְרצוֹנוֹת אוּן
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
כִּ יסוּפִ ים וָ ואס עֶ ר ָהאט צוּ זַ יין ַאן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

קוּמט
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז פַ אר עֶ ס ְ
ַא ַשׁבָּ ת ָא ֶדער ַא יוֹם טוֹב,
גֶ עבְּ ט ֶמען עֶ ס ִאינְ גַ אנְ ְצן ִאיבֶּ ער

אר ְשׁ ֶטעלְ ן
ישׁט פָ ְ
ארנִ ְ
ֶמען ֶקען זִ י גָ ְ
רוֹיס ֵקייט וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ִדי גְ ְ
זָ אגְ ט ַארוֹיס זַ יינֶ ע ְרצוֹנוֹת צוּם
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ארף
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶמען ַד ְ
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
ארגְ ן ,צוּ ִאי
ישׁט זָ ְ
ארנִ ְ
זִ יֶ מער גָ ְ
ָהאבּ יָ א ֵ
ארף
יוֹצא גֶ עוֶ וען וִ וי עֶ ס ַד ְ
ישׁט ,וַ וייל ִאיָ האבּ
צוּ זַ יין ָא ֶדער נִ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ערגֶ עגֶ עבְּ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס ִאיבֶּ ְ
אוּן ִאי בִּ ין ַמ ְסכִּ ים ַאז עֶ ר זָ אל עֶ ס
פִ ְירן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר וִ ויל.

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן ב( :עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר
וארפְ ט זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן
גוּט וֶ וען ֶמען וַ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶמען
ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ֵאייבֶּ ְ
ארלָ אזְ ט זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן אוֹיף ִאים,
פַ ְ
ערפְ ִרי גְ לַ יי
עדן ִאינְ ֶד ְ
ערפַ אר יֶ ְ
אוּן ֶד ְ
וֶ וען ֶמען ְשׁ ֵטייט אוֹיףִ ,איז זֵ ייעֶ ר
ערגֶ עבְּ ן ֶדעם
גוּט ַאז ֶמען זָ אל ִאיבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,מען זָ אגְ ט
ארן ֵאייבֶּ ְ
ָטאג פַ ְ
אשׁעפֶ ער ִאי
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
גֶ עבּ ִדיר ִאיבֶּ ער ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג
פַ אר ִדירֵ ,סיי ִמיר אוּן ֵסיי ַמיינֶ ע
ִקינְ ֶדער אוּן ַאלֶ ע וָ ואס זֶ ענֶ ען ָתּלוּי
ִאין ִמירַ ,אז ַאלֶ עס זָ אל זַ יין ַאזוֹי
ארף ֶמען
וִ וי דוּ וִ וילְ ְסט .אוּן ַאזוֹי ַד ְ
ארגְ ן אוֹיבּ עֶ ס
ישׁט זָ ְ
ארנִ ְ
זִ י שׁוֹין גָ ְ
ישׁט ,וַ וייל
פִ ְירט זִ י יָ א גוּט ָא ֶדער נִ ְ
ִאיָ האבּ עֶ ס ָדאִ איבֶּ ְ
ערגֶ עגֶ עבְּ ן
ער ְשׁ ְטן ,אוּן אוֹיבּ ֶדער
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל ִמיר פִ ְירן ֶדעם
ֵאייבֶּ ְ
ערשׁ ,וִ ויל ִאי אוֹי נָ אר
ָטאג ַאנְ ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל.
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ

עצט רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה וֶ וען
ערפַ אר יֶ ְ
ֶד ְ
ֶמען ַהאלְ ט בַּ יים ָאנְ הוֹיבּ
ערגֶ עבְּ ן ִדי גַ אנְ ֶצע
יָ ארֶ ,קען ֶמען ִאיבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ארן ֵאייבֶּ ְ
יָ אר פַ ְ
ִאי גֶ עבּ ִדיר ִאיבֶּ ער ֶדעם גַ אנְ ֶצען
יָ אר ַאלֶ ע ַמיינֶ ע ַמ ְח ָשׁבוֹתַ ,מ ֲע ִשׂים
יבּוּרים פוּן ֶדעם גַ אנְ ְצן יָ אר,
אוּן ִד ִ
זָ אלְ ן זַ יין נָ אר ַאזוֹי וִ וי דוּ וִ וילְ ְסט,
אוּן ֶהעלְ ף ִמיר ַאז ִאי זָ אל נָ אר
טוּהן ַדיין וִ וילְ ן ֶדעם גַ אנְ ְצן יָ אר,
ְ
טוּהן
ישׁט ְ
אוּן ִאי זָ אל ַחס וְ ָשׁלוֹם נִ ְ
ַקיין שׁוּם ֲעבֵ ירוֹת ַחס וְ ָשׁלוֹם .אוּן
אוֹיס ְשׁמוּעֶ ְסן
ְ
עדער
ַאזוֹי ֶקען זִ י יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ַאלֶ ע ְרצוֹנוֹת אוּן
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
כִּ יסוּפִ ים וָ ואס עֶ ר ָהאט צוּ זַ יין ַאן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

קוּמט
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז פַ אר עֶ ס ְ
ַא ַשׁבָּ ת ָא ֶדער ַא יוֹם טוֹב,
גֶ עבְּ ט ֶמען עֶ ס ִאינְ גַ אנְ ְצן ִאיבֶּ ער

אר ְשׁ ֶטעלְ ן
ישׁט פָ ְ
ארנִ ְ
ֶמען ֶקען זִ י גָ ְ
רוֹיס ֵקייט וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ִדי גְ ְ
זָ אגְ ט ַארוֹיס זַ יינֶ ע ְרצוֹנוֹת צוּם

)שׂיחוֹת
ִ

˜נ‚

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ר‡˘ ˘‰נ‰

‡˘ ַ˘ָ ׁ ‰נָ ‰
ר… ׁ
…‡˘ ַ˘ָ ׁ ‰נָ ‰
ַ‰נ¿ ָ‚‰ו… ˙ ר ׁ

ארף
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶמען ַד ְ
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
ארגְ ן ,צוּ ִאי
ישׁט זָ ְ
ארנִ ְ
זִ יֶ מער גָ ְ
ָהאבּ יָ א ֵ
ארף
יוֹצא גֶ עוֶ וען וִ וי עֶ ס ַד ְ
ישׁט ,וַ וייל ִאיָ האבּ
צוּ זַ יין ָא ֶדער נִ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ערגֶ עגֶ עבְּ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס ִאיבֶּ ְ
אוּן ִאי בִּ ין ַמ ְסכִּ ים ַאז עֶ ר זָ אל עֶ ס
פִ ְירן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר וִ ויל.

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן ב( :עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר
וארפְ ט זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן
גוּט וֶ וען ֶמען וַ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶמען
ַארוֹיף אוֹיפְ 'ן ֵאייבֶּ ְ
ארלָ אזְ ט זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן אוֹיף ִאים,
פַ ְ
ערפְ ִרי גְ לַ יי
עדן ִאינְ ֶד ְ
ערפַ אר יֶ ְ
אוּן ֶד ְ
וֶ וען ֶמען ְשׁ ֵטייט אוֹיףִ ,איז זֵ ייעֶ ר
ערגֶ עבְּ ן ֶדעם
גוּט ַאז ֶמען זָ אל ִאיבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןֶ ,מען זָ אגְ ט
ארן ֵאייבֶּ ְ
ָטאג פַ ְ
אשׁעפֶ ער ִאי
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
גֶ עבּ ִדיר ִאיבֶּ ער ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג
פַ אר ִדירֵ ,סיי ִמיר אוּן ֵסיי ַמיינֶ ע
ִקינְ ֶדער אוּן ַאלֶ ע וָ ואס זֶ ענֶ ען ָתּלוּי
ִאין ִמירַ ,אז ַאלֶ עס זָ אל זַ יין ַאזוֹי
ארף ֶמען
וִ וי דוּ וִ וילְ ְסט .אוּן ַאזוֹי ַד ְ
ארגְ ן אוֹיבּ עֶ ס
ישׁט זָ ְ
ארנִ ְ
זִ י שׁוֹין גָ ְ
ישׁט ,וַ וייל
פִ ְירט זִ י יָ א גוּט ָא ֶדער נִ ְ
ערגֶ עגֶ עבְּ ן
ִאיָ האבּ עֶ ס ָדאִ איבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן אוֹיבּ ֶדער
ארן ֵאייבֶּ ְ
פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל ִמיר פִ ְירן ֶדעם
ֵאייבֶּ ְ
ערשׁ ,וִ ויל ִאי אוֹי נָ אר
ָטאג ַאנְ ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער וִ ויל.
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵאייבֶּ ְ

עצט רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה וֶ וען
ערפַ אר יֶ ְ
ֶד ְ
ֶמען ַהאלְ ט בַּ יים ָאנְ הוֹיבּ
ערגֶ עבְּ ן ִדי גַ אנְ ֶצע
יָ ארֶ ,קען ֶמען ִאיבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ארן ֵאייבֶּ ְ
יָ אר פַ ְ
ִאי גֶ עבּ ִדיר ִאיבֶּ ער ֶדעם גַ אנְ ֶצען
יָ אר ַאלֶ ע ַמיינֶ ע ַמ ְח ָשׁבוֹתַ ,מ ֲע ִשׂים
יבּוּרים פוּן ֶדעם גַ אנְ ְצן יָ אר,
אוּן ִד ִ
זָ אלְ ן זַ יין נָ אר ַאזוֹי וִ וי דוּ וִ וילְ ְסט,
אוּן ֶהעלְ ף ִמיר ַאז ִאי זָ אל נָ אר
טוּהן ַדיין וִ וילְ ן ֶדעם גַ אנְ ְצן יָ אר,
ְ
טוּהן
ישׁט ְ
אוּן ִאי זָ אל ַחס וְ ָשׁלוֹם נִ ְ
ַקיין שׁוּם ֲעבֵ ירוֹת ַחס וְ ָשׁלוֹם .אוּן
אוֹיס ְשׁמוּעֶ ְסן
ְ
עדער
ַאזוֹי ֶקען זִ י יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ַאלֶ ע ְרצוֹנוֹת אוּן
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
כִּ יסוּפִ ים וָ ואס עֶ ר ָהאט צוּ זַ יין ַאן
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

קוּמט
אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז פַ אר עֶ ס ְ
ַא ַשׁבָּ ת ָא ֶדער ַא יוֹם טוֹב,
גֶ עבְּ ט ֶמען עֶ ס ִאינְ גַ אנְ ְצן ִאיבֶּ ער

אר ְשׁ ֶטעלְ ן
ישׁט פָ ְ
ארנִ ְ
ֶמען ֶקען זִ י גָ ְ
רוֹיס ֵקייט וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ִדי גְ ְ
זָ אגְ ט ַארוֹיס זַ יינֶ ע ְרצוֹנוֹת צוּם

)שׂיחוֹת
ִ

˜נ„

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ועסטוּ
טוּהן ,וֶ ְ
ועסט ַאזוֹי ְ
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
זִ יכֶ ער זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ַא
ימה טוֹבָ ה ,אוּן ַא גוּט
כְּ ִתיבָ ה וְ ֲח ִת ָ
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ אר.

)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף י"ב(
ַ

)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף ז(
ַ
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן כ"א( :רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
עדן וִ וי
עהן צוּ ֶר ְ
ארף ֶמען זֶ ְ
ַד ְ
ערפַ אר פִ ְירן זִ יַ אנְ ֵשׁי
וֵ ויינִ יגֶ ערֶ .ד ְ
עדן רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
ישׁט צוּ ֶר ְ
לוֹמינוּ נִ ְ
ְשׁ ֵ
ַקיין ִאיבְּ ִריגֶ ע זַ אכְ ן.
)שׂיחוֹת
ִ

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן כ"א(ִ :אין רֹאשׁ
ארף ֶמען ָהאבְּ ן ֶדעם ָקאפּ
ַה ָשׁנָ ה ַד ְ
אוֹיפְ 'ן פְּ לַ אץ צוּ ְט ַראכְ ְטן נָ אר
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
גוּטסַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
טוּהן ִמיט
גוּטס ְ
אוּנְ ז זִ יכֶ ער נָ אר ְ
גוּטע יָ אר.
אוּנְ ז ,אוּן ָאנְ ְשׁ ַרייבְּ ן ַא ֶ
)שׂיחוֹת
ִ

ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
בְּ ֶרענְ גְ ט פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן בַּ עַ ל
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֵשׁם טוֹב )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ פַּ ְס ְק'נְ ט אוֹיף
קי"ג( :יֶ ֶ
זִ יַ אלֵ יינְ ס ַאלֶ ע גְ זֵ ירוֹתֶ ,מען פְ ֶרעגְ ט
וייטן :וָ ואס
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
קוּמט זִ י פַ אר יֶ ענֶ עם וָ ואס
ַהאלְ ְסטוּ ְ

ָדאס ִאיז וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
כ"א(ַ :אלֶ עס וֶ וענְ ְדט זִ י וָ ואס ֶדער
ֶמענְ ְטשׁ ְט ַראכְ ט ,וִ וי ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ארט ִאיז ֶדער גַ אנְ ֶצער
ְט ַראכְ ט ָד ְ

˜נ„

ער ְשׁ ְטןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר ִאיז
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ַאזוֹי וואוֹיל ,עֶ ר פִ ְירט
נָ אכְ נִ ְ
ישׁט אוֹיף ִאינְ גַ אנְ ְצן וִ וי
זִ י נָ אכְ נִ ְ
ארף צוּ זַ יין ,זָ אגְ ט עֶ ר ָאבֶּ ער
עֶ ס ַד ְ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס עֶ ר
ארן ֵאייבֶּ ְ
אטשׁ פַ ְ
כָ ְ
וָ ואלְ ט בֶּ ֱא ֶמת גֶ עוָ ואלְ ט זַ יין ,אוּן
וָ ואס עֶ ר וָ ואלְ ט בֶּ ֱא ֶמת גֶ עוָ ואלְ ט
ימן לא,
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
טוּהן )לִ ֵ
ְ
וְ ִס ָימן סו(.
ועסטוּ
טוּהן ,וֶ ְ
ועסט ַאזוֹי ְ
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
זִ יכֶ ער זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ַא
ימה טוֹבָ ה ,אוּן ַא גוּט
כְּ ִתיבָ ה וְ ֲח ִת ָ
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ אר.
)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף ז(
ַ
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן כ"א(ִ :אין רֹאשׁ
ארף ֶמען ָהאבְּ ן ֶדעם ָקאפּ
ַה ָשׁנָ ה ַד ְ
אוֹיפְ 'ן פְּ לַ אץ צוּ ְט ַראכְ ְטן נָ אר
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
גוּטסַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
טוּהן ִמיט
גוּטס ְ
אוּנְ ז זִ יכֶ ער נָ אר ְ
גוּטע יָ אר.
אוּנְ ז ,אוּן ָאנְ ְשׁ ַרייבְּ ן ַא ֶ
)שׂיחוֹת
ִ

ָדאס ִאיז וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
כ"א(ַ :אלֶ עס וֶ וענְ ְדט זִ י וָ ואס ֶדער
ֶמענְ ְטשׁ ְט ַראכְ ט ,וִ וי ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ארט ִאיז ֶדער גַ אנְ ֶצער
ְט ַראכְ ט ָד ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ערפַ אר וואוֹיל ִאיז ֶדער
ֶמענְ ְטשֶׁ .ד ְ
וָ ואס ָהאט ֵשׂכֶ ל אוּן עֶ ר ְט ַראכְ ט
גוּטס ַא גַ אנְ ץ רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה :עֶ ס
נָ אר ְ
גוּטע
קוּמען ָדאס יָ אר ַא ֶ
וֶ ועט זִ יכֶ ער ֶ
פֵ יינֶ ע יָ ארָ ,דאס יָ אר וֶ ועל ִאיִ מיר
פִ ְירן עֶ ְרלִ יָ ,דאס יָ אר וֶ ועל ִאי
ָהאבְּ ן גֶ עלְ טָ ,דאס יָ אר וֶ ועל ִאי
תּוֹרהָ ,דאס יָ אר וֶ ועל
ערנֶ ען ַא ַסאָ 
לֶ ְ
ִאיָ האבְּ ן ַא ַסאִ א ִידישׁ נַ ַחת פוּן
וייטער,
ַמיינֶ ע ִקינְ ֶדער ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
טוּהן וֶ ועט
ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט ַאזוֹי ְ
עֶ ר זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַא גוּט גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט
יָ אר.

ער ְשׁ ְטןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר ִאיז
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ַאזוֹי וואוֹיל ,עֶ ר פִ ְירט
נָ אכְ נִ ְ
ישׁט אוֹיף ִאינְ גַ אנְ ְצן וִ וי
זִ י נָ אכְ נִ ְ
ארף צוּ זַ יין ,זָ אגְ ט עֶ ר ָאבֶּ ער
עֶ ס ַד ְ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס עֶ ר
ארן ֵאייבֶּ ְ
אטשׁ פַ ְ
כָ ְ
וָ ואלְ ט בֶּ ֱא ֶמת גֶ עוָ ואלְ ט זַ יין ,אוּן
וָ ואס עֶ ר וָ ואלְ ט בֶּ ֱא ֶמת גֶ עוָ ואלְ ט
ימן לא,
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
טוּהן )לִ ֵ
ְ
וְ ִס ָימן סו(.

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ר‡˘ ˘‰נ‰

˜נ„

ר‡˘ ˘‰נ‰

ערפַ אר וואוֹיל ִאיז ֶדער
ֶמענְ ְטשֶׁ .ד ְ
וָ ואס ָהאט ֵשׂכֶ ל אוּן עֶ ר ְט ַראכְ ט
גוּטס ַא גַ אנְ ץ רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה :עֶ ס
נָ אר ְ
גוּטע
קוּמען ָדאס יָ אר ַא ֶ
וֶ ועט זִ יכֶ ער ֶ
פֵ יינֶ ע יָ ארָ ,דאס יָ אר וֶ ועל ִאיִ מיר
פִ ְירן עֶ ְרלִ יָ ,דאס יָ אר וֶ ועל ִאי
ָהאבְּ ן גֶ עלְ טָ ,דאס יָ אר וֶ ועל ִאי
תּוֹרהָ ,דאס יָ אר וֶ ועל
ערנֶ ען ַא ַסאָ 
לֶ ְ
ִאיָ האבְּ ן ַא ַסאִ א ִידישׁ נַ ַחת פוּן
וייטער,
ַמיינֶ ע ִקינְ ֶדער ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
טוּהן וֶ ועט
ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט ַאזוֹי ְ
עֶ ר זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַא גוּט גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט
יָ אר.
)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף י"ב(
ַ
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן כ"א( :רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
עדן וִ וי
עהן צוּ ֶר ְ
ארף ֶמען זֶ ְ
ַד ְ
ערפַ אר פִ ְירן זִ יַ אנְ ֵשׁי
וֵ ויינִ יגֶ ערֶ .ד ְ
עדן רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
ישׁט צוּ ֶר ְ
לוֹמינוּ נִ ְ
ְשׁ ֵ
ַקיין ִאיבְּ ִריגֶ ע זַ אכְ ן.
)שׂיחוֹת
ִ

ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
בְּ ֶרענְ גְ ט פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן בַּ עַ ל
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֵשׁם טוֹב )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ פַּ ְס ְק'נְ ט אוֹיף
קי"ג( :יֶ ֶ
זִ יַ אלֵ יינְ ס ַאלֶ ע גְ זֵ ירוֹתֶ ,מען פְ ֶרעגְ ט
וייטן :וָ ואס
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
קוּמט זִ י פַ אר יֶ ענֶ עם וָ ואס
ַהאלְ ְסטוּ ְ

ערפַ אר וואוֹיל ִאיז ֶדער
ֶמענְ ְטשֶׁ .ד ְ
וָ ואס ָהאט ֵשׂכֶ ל אוּן עֶ ר ְט ַראכְ ט
גוּטס ַא גַ אנְ ץ רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה :עֶ ס
נָ אר ְ
גוּטע
קוּמען ָדאס יָ אר ַא ֶ
וֶ ועט זִ יכֶ ער ֶ
פֵ יינֶ ע יָ ארָ ,דאס יָ אר וֶ ועל ִאיִ מיר
פִ ְירן עֶ ְרלִ יָ ,דאס יָ אר וֶ ועל ִאי
ָהאבְּ ן גֶ עלְ טָ ,דאס יָ אר וֶ ועל ִאי
תּוֹרהָ ,דאס יָ אר וֶ ועל
ערנֶ ען ַא ַסאָ 
לֶ ְ
ִאיָ האבְּ ן ַא ַסאִ א ִידישׁ נַ ַחת פוּן
וייטער,
ַמיינֶ ע ִקינְ ֶדער ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
טוּהן וֶ ועט
ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט ַאזוֹי ְ
עֶ ר זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַא גוּט גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט
יָ אר.

ער ְשׁ ְטןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר ִאיז
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ַאזוֹי וואוֹיל ,עֶ ר פִ ְירט
נָ אכְ נִ ְ
ישׁט אוֹיף ִאינְ גַ אנְ ְצן וִ וי
זִ י נָ אכְ נִ ְ
ארף צוּ זַ יין ,זָ אגְ ט עֶ ר ָאבֶּ ער
עֶ ס ַד ְ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס עֶ ר
ארן ֵאייבֶּ ְ
אטשׁ פַ ְ
כָ ְ
וָ ואלְ ט בֶּ ֱא ֶמת גֶ עוָ ואלְ ט זַ יין ,אוּן
וָ ואס עֶ ר וָ ואלְ ט בֶּ ֱא ֶמת גֶ עוָ ואלְ ט
ימן לא,
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
טוּהן )לִ ֵ
ְ
וְ ִס ָימן סו(.
ועסטוּ
טוּהן ,וֶ ְ
ועסט ַאזוֹי ְ
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
זִ יכֶ ער זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ַא
ימה טוֹבָ ה ,אוּן ַא גוּט
כְּ ִתיבָ ה וְ ֲח ִת ָ
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ אר.

)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף י"ב(
ַ

)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף ז(
ַ
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן כ"א( :רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
עדן וִ וי
עהן צוּ ֶר ְ
ארף ֶמען זֶ ְ
ַד ְ
ערפַ אר פִ ְירן זִ יַ אנְ ֵשׁי
וֵ ויינִ יגֶ ערֶ .ד ְ
עדן רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
ישׁט צוּ ֶר ְ
לוֹמינוּ נִ ְ
ְשׁ ֵ
ַקיין ִאיבְּ ִריגֶ ע זַ אכְ ן.
)שׂיחוֹת
ִ

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן כ"א(ִ :אין רֹאשׁ
ארף ֶמען ָהאבְּ ן ֶדעם ָקאפּ
ַה ָשׁנָ ה ַד ְ
אוֹיפְ 'ן פְּ לַ אץ צוּ ְט ַראכְ ְטן נָ אר
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
גוּטסַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
טוּהן ִמיט
גוּטס ְ
אוּנְ ז זִ יכֶ ער נָ אר ְ
גוּטע יָ אר.
אוּנְ ז ,אוּן ָאנְ ְשׁ ַרייבְּ ן ַא ֶ
)שׂיחוֹת
ִ

ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
בְּ ֶרענְ גְ ט פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן בַּ עַ ל
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֵשׁם טוֹב )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ פַּ ְס ְק'נְ ט אוֹיף
קי"ג( :יֶ ֶ
זִ יַ אלֵ יינְ ס ַאלֶ ע גְ זֵ ירוֹתֶ ,מען פְ ֶרעגְ ט
וייטן :וָ ואס
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
קוּמט זִ י פַ אר יֶ ענֶ עם וָ ואס
ַהאלְ ְסטוּ ְ

ָדאס ִאיז וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
כ"א(ַ :אלֶ עס וֶ וענְ ְדט זִ י וָ ואס ֶדער
ֶמענְ ְטשׁ ְט ַראכְ ט ,וִ וי ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ארט ִאיז ֶדער גַ אנְ ֶצער
ְט ַראכְ ט ָד ְ
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ער ְשׁ ְטןֲ ,אפִ ילוּ וֶ וען עֶ ר ִאיז
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ַאזוֹי וואוֹיל ,עֶ ר פִ ְירט
נָ אכְ נִ ְ
ישׁט אוֹיף ִאינְ גַ אנְ ְצן וִ וי
זִ י נָ אכְ נִ ְ
ארף צוּ זַ יין ,זָ אגְ ט עֶ ר ָאבֶּ ער
עֶ ס ַד ְ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס עֶ ר
ארן ֵאייבֶּ ְ
אטשׁ פַ ְ
כָ ְ
וָ ואלְ ט בֶּ ֱא ֶמת גֶ עוָ ואלְ ט זַ יין ,אוּן
וָ ואס עֶ ר וָ ואלְ ט בֶּ ֱא ֶמת גֶ עוָ ואלְ ט
ימן לא,
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
טוּהן )לִ ֵ
ְ
וְ ִס ָימן סו(.
ועסטוּ
טוּהן ,וֶ ְ
ועסט ַאזוֹי ְ
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
זִ יכֶ ער זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ַא
ימה טוֹבָ ה ,אוּן ַא גוּט
כְּ ִתיבָ ה וְ ֲח ִת ָ
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ אר.
)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף ז(
ַ
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן כ"א(ִ :אין רֹאשׁ
ארף ֶמען ָהאבְּ ן ֶדעם ָקאפּ
ַה ָשׁנָ ה ַד ְ
אוֹיפְ 'ן פְּ לַ אץ צוּ ְט ַראכְ ְטן נָ אר
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
גוּטסַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְ
טוּהן ִמיט
גוּטס ְ
אוּנְ ז זִ יכֶ ער נָ אר ְ
גוּטע יָ אר.
אוּנְ ז ,אוּן ָאנְ ְשׁ ַרייבְּ ן ַא ֶ
)שׂיחוֹת
ִ

ָדאס ִאיז וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
כ"א(ַ :אלֶ עס וֶ וענְ ְדט זִ י וָ ואס ֶדער
ֶמענְ ְטשׁ ְט ַראכְ ט ,וִ וי ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ארט ִאיז ֶדער גַ אנְ ֶצער
ְט ַראכְ ט ָד ְ

ר‡˘ ˘‰נ‰

ר‡˘ ˘‰נ‰

ערפַ אר וואוֹיל ִאיז ֶדער
ֶמענְ ְטשֶׁ .ד ְ
וָ ואס ָהאט ֵשׂכֶ ל אוּן עֶ ר ְט ַראכְ ט
גוּטס ַא גַ אנְ ץ רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה :עֶ ס
נָ אר ְ
גוּטע
קוּמען ָדאס יָ אר ַא ֶ
וֶ ועט זִ יכֶ ער ֶ
פֵ יינֶ ע יָ ארָ ,דאס יָ אר וֶ ועל ִאיִ מיר
פִ ְירן עֶ ְרלִ יָ ,דאס יָ אר וֶ ועל ִאי
ָהאבְּ ן גֶ עלְ טָ ,דאס יָ אר וֶ ועל ִאי
תּוֹרהָ ,דאס יָ אר וֶ ועל
ערנֶ ען ַא ַסאָ 
לֶ ְ
ִאיָ האבְּ ן ַא ַסאִ א ִידישׁ נַ ַחת פוּן
וייטער,
ַמיינֶ ע ִקינְ ֶדער ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
טוּהן וֶ ועט
ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ ועט ַאזוֹי ְ
עֶ ר זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַא גוּט גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט
יָ אר.
)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף י"ב(
ַ
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן כ"א( :רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
עדן וִ וי
עהן צוּ ֶר ְ
ארף ֶמען זֶ ְ
ַד ְ
ערפַ אר פִ ְירן זִ יַ אנְ ֵשׁי
וֵ ויינִ יגֶ ערֶ .ד ְ
עדן רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
ישׁט צוּ ֶר ְ
לוֹמינוּ נִ ְ
ְשׁ ֵ
ַקיין ִאיבְּ ִריגֶ ע זַ אכְ ן.
)שׂיחוֹת
ִ

ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
בְּ ֶרענְ גְ ט פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן בַּ עַ ל
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
קּוּטי ֲ
ֵשׁם טוֹב )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ פַּ ְס ְק'נְ ט אוֹיף
קי"ג( :יֶ ֶ
זִ יַ אלֵ יינְ ס ַאלֶ ע גְ זֵ ירוֹתֶ ,מען פְ ֶרעגְ ט
וייטן :וָ ואס
ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
קוּמט זִ י פַ אר יֶ ענֶ עם וָ ואס
ַהאלְ ְסטוּ ְ

˜נ‰

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

יידע זַ אכְ ן
בֶּ ֱא ֶמת גֵ ייט ִדי בֵּ ֶ
ִאינְ ֵאיינֶ עם ,פוּן ֵאיין זַ ייט
בִּ ין ִאי זֵ ייעֶ ר פְ ֵריילִ יַ ,אז ִאי
קוּמען
ָהאבּ זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענֶ ען ֶ
צוּם ֶרבִּ י'ן ,וָ ואס ִאיז ִמיר ְמ ַחזֵ ק אוּן
קוּמען צוּם
צוּריק צוּ ֶ
אר ְקט ִמיר ִ
ְשׁ ַט ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ָדאס ַמאכְ ט ִמיר
ארוָ ואס
וֵ ויינֶ ען אוּן ֲח ָר ָטה ָהאבְּ ן פַ ְ
ישׁט גֶ עוֶ וען
עצט בִּ ין ִאי נִ ְ
בִּ יז יֶ ְ
וואוֹיל.

עטוּהן ָדאס אוּן ָדאס? אוּן
ְ
ָהאט גֶ
ערט :פַ אר ַאזַ א
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ עֶ נְ ְטפֶ ְ
רוֹיסע עוֹנֶ שׁ! אוּן
קוּמט ִאים ַא גְ ֶ
זַ אְ 
עצט ָהאט עֶ ר
ישׁט ַאז יֶ ְ
עֶ ר כַ אפְּ ט נִ ְ
גָ אר גֶ ע'פַּ ְס ְק'נְ ט אוֹיף זִ יַ אלֵ יינְ ס.
עציעֶ ל ִאין ֶדעם
ערפַ אר ְספֶּ ִ
ֶד ְ
ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה וָ ואס
עמאלְ ְטס זֶ ענֶ ען ָאפְ ן ִדי ִספְ ֵרי
ֶד ָ
עדן
ַחיִ ים וְ ִספְ ֵרי ֵמ ִתיםֶ ,מען ִאיז ַדן יֶ ְ
אס ְירן
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס עֶ ס וֶ ועט פַּ ִ
ארף
ִמיט ִאים ֶדעם גַ אנְ ְצן יָ ארַ ,ד ְ
ישׁט
וארענְ ט ,נִ ְ
ֶמען זִ יכֶ ער זַ יין גֶ עוָ ֶ
עדן צוּ ַסא ,וַ וייל ֶמען ֶקען
צוּ ֶר ְ
ַחס וְ ָשׁלוֹם פַּ ְס ְק'נֶ ען פַ אר זִ יַ א
ְשׁלֶ עכְ ֶטע גְ זַ ר ִדין.

וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס ִאיז זוֹכֶ ה צוּ
זַ יין פְ ֵריילִ י רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה,
אוּן וֵ ויינֶ ען פַ אר ִ ׂש ְמ ָחה ַאז עֶ ר ָהאט
קוּמען צוּם ֶרבִּ י'ן,
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ֶ
גוּטע
וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַא פֵ יינֶ ע ֶ
יָ אר.

וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס ִהיט זַ יין
מוֹיל רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה אוּן
ישׁט,
ארף נִ ְ
ישׁט וָ ואס ֶמען ַד ְ
עדט נִ ְ
ֶר ְ
וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַא גְ לִ ְיקלִ י
אקע יָ אר.
עשׁ ַמ ֶ
אוּן גֶ ְ

)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף ט"ו(
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ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
ִאיז ִדינָ א ַק ְשׁיָ אְ ,שׁ ְט ֶרענְ גֶ ע ִדינִ ים,
וייטע ָטאג ִאיז שׁוֹין ִדינָ א
אוּן ִדי ְצוֵ ֶ
ערע ִדינִ ים.
ַרפְ יָ א ,גְ ִרינְ גֶ ֶ

)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף י"ד(
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן כ"א( :רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
ארף ֶמען זַ יין פְ ֵריילִ י ,אוּן אוֹי
ַד ְ
ארף ֶמען וֵ ויינֶ ען רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה.
ַד ְ
)שׂיחוֹת
ִ

רוֹיסע
ודאי לִ יגְ ט ִאין ֶדעם גְ ֶ
ַאוַ ַ
סוֹדוֹתָ ,אבֶּ ער ֶמען ֶקען
עֶ ס אוֹיַ מ ְסבִּ יר זַ יין בְּ פַּ ְשׁטוּת ,אוּן
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עטוּהן ָדאס אוּן ָדאס? אוּן
ְ
ָהאט גֶ
ערט :פַ אר ַאזַ א
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ עֶ נְ ְטפֶ ְ
רוֹיסע עוֹנֶ שׁ! אוּן
קוּמט ִאים ַא גְ ֶ
זַ אְ 
עצט ָהאט עֶ ר
ישׁט ַאז יֶ ְ
עֶ ר כַ אפְּ ט נִ ְ
גָ אר גֶ ע'פַּ ְס ְק'נְ ט אוֹיף זִ יַ אלֵ יינְ ס.
עציעֶ ל ִאין ֶדעם
ערפַ אר ְספֶּ ִ
ֶד ְ
ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה וָ ואס
עמאלְ ְטס זֶ ענֶ ען ָאפְ ן ִדי ִספְ ֵרי
ֶד ָ
עדן
ַחיִ ים וְ ִספְ ֵרי ֵמ ִתיםֶ ,מען ִאיז ַדן יֶ ְ
אס ְירן
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס עֶ ס וֶ ועט פַּ ִ
ארף
ִמיט ִאים ֶדעם גַ אנְ ְצן יָ ארַ ,ד ְ
ישׁט
וארענְ ט ,נִ ְ
ֶמען זִ יכֶ ער זַ יין גֶ עוָ ֶ
עדן צוּ ַסא ,וַ וייל ֶמען ֶקען
צוּ ֶר ְ
ַחס וְ ָשׁלוֹם פַּ ְס ְק'נֶ ען פַ אר זִ יַ א
ְשׁלֶ עכְ ֶטע גְ זַ ר ִדין.
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס ִהיט זַ יין
מוֹיל רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה אוּן
ישׁט,
ארף נִ ְ
ישׁט וָ ואס ֶמען ַד ְ
עדט נִ ְ
ֶר ְ
וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַא גְ לִ ְיקלִ י
אקע יָ אר.
עשׁ ַמ ֶ
אוּן גֶ ְ
)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף י"ד(
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן כ"א( :רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
ארף ֶמען זַ יין פְ ֵריילִ י ,אוּן אוֹי
ַד ְ
ארף ֶמען וֵ ויינֶ ען רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה.
ַד ְ
)שׂיחוֹת
ִ

ר‡˘ ˘‰נ‰

ר‡˘ ˘‰נ‰

יידע זַ אכְ ן
בֶּ ֱא ֶמת גֵ ייט ִדי בֵּ ֶ
ִאינְ ֵאיינֶ עם ,פוּן ֵאיין זַ ייט
בִּ ין ִאי זֵ ייעֶ ר פְ ֵריילִ יַ ,אז ִאי
קוּמען
ָהאבּ זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענֶ ען ֶ
צוּם ֶרבִּ י'ן ,וָ ואס ִאיז ִמיר ְמ ַחזֵ ק אוּן
קוּמען צוּם
צוּריק צוּ ֶ
אר ְקט ִמיר ִ
ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ָדאס ַמאכְ ט ִמיר
ֵאייבֶּ ְ
ארוָ ואס
וֵ ויינֶ ען אוּן ֲח ָר ָטה ָהאבְּ ן פַ ְ
ישׁט גֶ עוֶ וען
עצט בִּ ין ִאי נִ ְ
בִּ יז יֶ ְ
וואוֹיל.
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס ִאיז זוֹכֶ ה צוּ
זַ יין פְ ֵריילִ י רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה,
אוּן וֵ ויינֶ ען פַ אר ִ ׂש ְמ ָחה ַאז עֶ ר ָהאט
קוּמען צוּם ֶרבִּ י'ן,
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ֶ
גוּטע
וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַא פֵ יינֶ ע ֶ
יָ אר.
)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף ט"ו(
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עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין כִּ ְתבֵ י ָה ֲא ִריזַ "ל:
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
ִאיז ִדינָ א ַק ְשׁיָ אְ ,שׁ ְט ֶרענְ גֶ ע ִדינִ ים,
וייטע ָטאג ִאיז שׁוֹין ִדינָ א
אוּן ִדי ְצוֵ ֶ
ערע ִדינִ ים.
ַרפְ יָ א ,גְ ִרינְ גֶ ֶ
רוֹיסע
ודאי לִ יגְ ט ִאין ֶדעם גְ ֶ
ַאוַ ַ
סוֹדוֹתָ ,אבֶּ ער ֶמען ֶקען
עֶ ס אוֹיַ מ ְסבִּ יר זַ יין בְּ פַּ ְשׁטוּת ,אוּן
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יידע זַ אכְ ן
בֶּ ֱא ֶמת גֵ ייט ִדי בֵּ ֶ
ִאינְ ֵאיינֶ עם ,פוּן ֵאיין זַ ייט
בִּ ין ִאי זֵ ייעֶ ר פְ ֵריילִ יַ ,אז ִאי
קוּמען
ָהאבּ זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענֶ ען ֶ
צוּם ֶרבִּ י'ן ,וָ ואס ִאיז ִמיר ְמ ַחזֵ ק אוּן
קוּמען צוּם
צוּריק צוּ ֶ
אר ְקט ִמיר ִ
ְשׁ ַט ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ָדאס ַמאכְ ט ִמיר
ארוָ ואס
וֵ ויינֶ ען אוּן ֲח ָר ָטה ָהאבְּ ן פַ ְ
ישׁט גֶ עוֶ וען
עצט בִּ ין ִאי נִ ְ
בִּ יז יֶ ְ
וואוֹיל.

עטוּהן ָדאס אוּן ָדאס? אוּן
ְ
ָהאט גֶ
ערט :פַ אר ַאזַ א
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ עֶ נְ ְטפֶ ְ
רוֹיסע עוֹנֶ שׁ! אוּן
קוּמט ִאים ַא גְ ֶ
זַ אְ 
עצט ָהאט עֶ ר
ישׁט ַאז יֶ ְ
עֶ ר כַ אפְּ ט נִ ְ
גָ אר גֶ ע'פַּ ְס ְק'נְ ט אוֹיף זִ יַ אלֵ יינְ ס.
עציעֶ ל ִאין ֶדעם
ערפַ אר ְספֶּ ִ
ֶד ְ
ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה וָ ואס
עמאלְ ְטס זֶ ענֶ ען ָאפְ ן ִדי ִספְ ֵרי
ֶד ָ
עדן
ַחיִ ים וְ ִספְ ֵרי ֵמ ִתיםֶ ,מען ִאיז ַדן יֶ ְ
אס ְירן
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס עֶ ס וֶ ועט פַּ ִ
ארף
ִמיט ִאים ֶדעם גַ אנְ ְצן יָ ארַ ,ד ְ
ישׁט
וארענְ ט ,נִ ְ
ֶמען זִ יכֶ ער זַ יין גֶ עוָ ֶ
עדן צוּ ַסא ,וַ וייל ֶמען ֶקען
צוּ ֶר ְ
ַחס וְ ָשׁלוֹם פַּ ְס ְק'נֶ ען פַ אר זִ יַ א
ְשׁלֶ עכְ ֶטע גְ זַ ר ִדין.

וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס ִאיז זוֹכֶ ה צוּ
זַ יין פְ ֵריילִ י רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה,
אוּן וֵ ויינֶ ען פַ אר ִ ׂש ְמ ָחה ַאז עֶ ר ָהאט
קוּמען צוּם ֶרבִּ י'ן,
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ֶ
גוּטע
וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַא פֵ יינֶ ע ֶ
יָ אר.

וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס ִהיט זַ יין
מוֹיל רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה אוּן
ישׁט,
ארף נִ ְ
ישׁט וָ ואס ֶמען ַד ְ
עדט נִ ְ
ֶר ְ
וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַא גְ לִ ְיקלִ י
אקע יָ אר.
עשׁ ַמ ֶ
אוּן גֶ ְ
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ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
ִאיז ִדינָ א ַק ְשׁיָ אְ ,שׁ ְט ֶרענְ גֶ ע ִדינִ ים,
וייטע ָטאג ִאיז שׁוֹין ִדינָ א
אוּן ִדי ְצוֵ ֶ
ערע ִדינִ ים.
ַרפְ יָ א ,גְ ִרינְ גֶ ֶ

)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף י"ד(
ַ
76

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן כ"א( :רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
ארף ֶמען זַ יין פְ ֵריילִ י ,אוּן אוֹי
ַד ְ
ארף ֶמען וֵ ויינֶ ען רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה.
ַד ְ
)שׂיחוֹת
ִ

רוֹיסע
ודאי לִ יגְ ט ִאין ֶדעם גְ ֶ
ַאוַ ַ
סוֹדוֹתָ ,אבֶּ ער ֶמען ֶקען
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עטוּהן ָדאס אוּן ָדאס? אוּן
ְ
ָהאט גֶ
ערט :פַ אר ַאזַ א
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ עֶ נְ ְטפֶ ְ
רוֹיסע עוֹנֶ שׁ! אוּן
קוּמט ִאים ַא גְ ֶ
זַ אְ 
עצט ָהאט עֶ ר
ישׁט ַאז יֶ ְ
עֶ ר כַ אפְּ ט נִ ְ
גָ אר גֶ ע'פַּ ְס ְק'נְ ט אוֹיף זִ יַ אלֵ יינְ ס.
עציעֶ ל ִאין ֶדעם
ערפַ אר ְספֶּ ִ
ֶד ְ
ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה וָ ואס
עמאלְ ְטס זֶ ענֶ ען ָאפְ ן ִדי ִספְ ֵרי
ֶד ָ
עדן
ַחיִ ים וְ ִספְ ֵרי ֵמ ִתיםֶ ,מען ִאיז ַדן יֶ ְ
אס ְירן
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס עֶ ס וֶ ועט פַּ ִ
ארף
ִמיט ִאים ֶדעם גַ אנְ ְצן יָ ארַ ,ד ְ
ישׁט
וארענְ ט ,נִ ְ
ֶמען זִ יכֶ ער זַ יין גֶ עוָ ֶ
עדן צוּ ַסא ,וַ וייל ֶמען ֶקען
צוּ ֶר ְ
ַחס וְ ָשׁלוֹם פַּ ְס ְק'נֶ ען פַ אר זִ יַ א
ְשׁלֶ עכְ ֶטע גְ זַ ר ִדין.
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס ִהיט זַ יין
מוֹיל רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה אוּן
ישׁט,
ארף נִ ְ
ישׁט וָ ואס ֶמען ַד ְ
עדט נִ ְ
ֶר ְ
וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַא גְ לִ ְיקלִ י
אקע יָ אר.
עשׁ ַמ ֶ
אוּן גֶ ְ
)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף י"ד(
ַ
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ָה ַר"ן ִס ָימן כ"א( :רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
ארף ֶמען זַ יין פְ ֵריילִ י ,אוּן אוֹי
ַד ְ
ארף ֶמען וֵ ויינֶ ען רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה.
ַד ְ
)שׂיחוֹת
ִ
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יידע זַ אכְ ן
בֶּ ֱא ֶמת גֵ ייט ִדי בֵּ ֶ
ִאינְ ֵאיינֶ עם ,פוּן ֵאיין זַ ייט
בִּ ין ִאי זֵ ייעֶ ר פְ ֵריילִ יַ ,אז ִאי
קוּמען
ָהאבּ זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ֶקענֶ ען ֶ
צוּם ֶרבִּ י'ן ,וָ ואס ִאיז ִמיר ְמ ַחזֵ ק אוּן
קוּמען צוּם
צוּריק צוּ ֶ
אר ְקט ִמיר ִ
ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ָדאס ַמאכְ ט ִמיר
ֵאייבֶּ ְ
ארוָ ואס
וֵ ויינֶ ען אוּן ֲח ָר ָטה ָהאבְּ ן פַ ְ
ישׁט גֶ עוֶ וען
עצט בִּ ין ִאי נִ ְ
בִּ יז יֶ ְ
וואוֹיל.
וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס ִאיז זוֹכֶ ה צוּ
זַ יין פְ ֵריילִ י רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה,
אוּן וֵ ויינֶ ען פַ אר ִ ׂש ְמ ָחה ַאז עֶ ר ָהאט
קוּמען צוּם ֶרבִּ י'ן,
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ֶ
גוּטע
וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער ָהאבְּ ן ַא פֵ יינֶ ע ֶ
יָ אר.
)הנְ ָהגוֹת רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַדף ט"ו(
ַ
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„ּ ƒינָ ‡ ַ˜ ׁ ¿˘יָ ‡  -ו¿ „ƒינָ ‡ ַר ¿פיָ ‡ֈ
עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין כִּ ְתבֵ י ָה ֲא ִריזַ "ל:
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
ִאיז ִדינָ א ַק ְשׁיָ אְ ,שׁ ְט ֶרענְ גֶ ע ִדינִ ים,
וייטע ָטאג ִאיז שׁוֹין ִדינָ א
אוּן ִדי ְצוֵ ֶ
ערע ִדינִ ים.
ַרפְ יָ א ,גְ ִרינְ גֶ ֶ
רוֹיסע
ודאי לִ יגְ ט ִאין ֶדעם גְ ֶ
ַאוַ ַ
סוֹדוֹתָ ,אבֶּ ער ֶמען ֶקען
עֶ ס אוֹיַ מ ְסבִּ יר זַ יין בְּ פַּ ְשׁטוּת ,אוּן
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וייטע ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה,
ָאבֶּ ער ִדי ְצוֵ ֶ
קוּמט ֶמען שׁוֹין ַאבִּ ְיסל צוּ
ְ
זִ י ,אוּן ֶמען ֶקען זִ י שׁוֹין ַאבִּ ְיסל
ער ְט ַראכְ ְטן ִדי גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
ִאיבֶּ ְ
זְ כִ יָ ה וָ ואס ֶמען ָהאטַ ,אז ֶמען ָהאט
צוּקוּמען אוֹיף רֹאשׁ
ֶ
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען ָאנְ
ערפַ אר ִאיז
ַה ָשׁנָ ה צוּם ֶרבִּ י'ן ,אוּן ֶד ְ
עמאלְ ְטס ִדינָ א ַרפְ יָ אֶ ,מען
שׁוֹין ֶד ָ
רוּהיגֶ ער ,אוּן ֶמען ֶקען זִ י
ִאיז שׁוֹין ִ
עטן
אוֹיסבֶּ ְ
ְ
עמען אוּן
שׁוֹין צוּזַ אם נֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,בַּ יים ַדאוֶ וענֶ ען
בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אוּן בַּ יים ִציוּןַ ,אלֶ עס וָ ואס ֶמען
רוּחנִ יוּת וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת ,אוּן
ארף בְּ ָ
ַד ְ
ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ַא גוּט
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ ארַ ,א ָשׁנָ ה טוֹבָ ה
תוּקה.
וּמ ָ
ְ

עמען פוּן ֶדעם ַא ִחיזוּק,
רוֹיסנֶ ֶ
ַא ְ
וּבִּ פְ ַרט פַ אר אוּנְ ז וָ ואס ִמיר ָהאבְּ ן
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ זַ יין בַּ יים ֶרבִּ י'נְ ס
ִציוּן.
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ִאיז
ישׁט פוּן ִדי נְ ִסיעָ ה
צוּמ ְ
ֶמען נָ אִ 
ארן ,אוּן פוּן ִדי
וָ ואס ֶמען ִאיז גֶ עפָ ְ
דוּר
ַאלֶ ע ְמנִ יעוֹת וָ ואס ֶמען ִאיז ְ
קוּמען
גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ֶקענֶ ען ָאנְ ֶ
ערפַ אר ִאיז
אוּמן ,אוּן ֶד ְ
ַ
אוֹיף
ַא ַסאָ מאל נָ אְ שׁוֶ וער זִ י צוּזַ אם
עמען ֶדעם עֶ ְר ְשׁ ְטן ָטאג ,צוּ
צוּ נֶ ֶ
עריג ַדאוֶ וענֶ ען ,אוּן זִ י
עה ִ
ֶקענֶ ען גֶ ֶ
ערפַ אר
עטן בַּ יים ִציוּן ,אוּן ֶד ְ
אוֹיסבֶּ ְ
ְ
ִאיז ָדאס ִדינָ א ַק ְשׁיָ א.

)תּוַֹ הנַּ ַחל ,רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה תשע"א(
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וייטע ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה,
ָאבֶּ ער ִדי ְצוֵ ֶ
קוּמט ֶמען שׁוֹין ַאבִּ ְיסל צוּ
ְ
זִ י ,אוּן ֶמען ֶקען זִ י שׁוֹין ַאבִּ ְיסל
ער ְט ַראכְ ְטן ִדי גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
ִאיבֶּ ְ
זְ כִ יָ ה וָ ואס ֶמען ָהאטַ ,אז ֶמען ָהאט
צוּקוּמען אוֹיף רֹאשׁ
ֶ
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען ָאנְ
ערפַ אר ִאיז
ַה ָשׁנָ ה צוּם ֶרבִּ י'ן ,אוּן ֶד ְ
עמאלְ ְטס ִדינָ א ַרפְ יָ אֶ ,מען
שׁוֹין ֶד ָ
רוּהיגֶ ער ,אוּן ֶמען ֶקען זִ י
ִאיז שׁוֹין ִ
עטן
אוֹיסבֶּ ְ
ְ
עמען אוּן
שׁוֹין צוּזַ אם נֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,בַּ יים ַדאוֶ וענֶ ען
בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אוּן בַּ יים ִציוּןַ ,אלֶ עס וָ ואס ֶמען
רוּחנִ יוּת וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת ,אוּן
ארף בְּ ָ
ַד ְ
ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ַא גוּט
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ ארַ ,א ָשׁנָ ה טוֹבָ ה
תוּקה.
וּמ ָ
ְ

עמען פוּן ֶדעם ַא ִחיזוּק,
רוֹיסנֶ ֶ
ַא ְ
וּבִּ פְ ַרט פַ אר אוּנְ ז וָ ואס ִמיר ָהאבְּ ן
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ זַ יין בַּ יים ֶרבִּ י'נְ ס
ִציוּן.
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ִאיז
ישׁט פוּן ִדי נְ ִסיעָ ה
צוּמ ְ
ֶמען נָ אִ 
ארן ,אוּן פוּן ִדי
וָ ואס ֶמען ִאיז גֶ עפָ ְ
דוּר
ַאלֶ ע ְמנִ יעוֹת וָ ואס ֶמען ִאיז ְ
קוּמען
גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ֶקענֶ ען ָאנְ ֶ
ערפַ אר ִאיז
אוּמן ,אוּן ֶד ְ
ַ
אוֹיף
ַא ַסאָ מאל נָ אְ שׁוֶ וער זִ י צוּזַ אם
עמען ֶדעם עֶ ְר ְשׁ ְטן ָטאג ,צוּ
צוּ נֶ ֶ
עריג ַדאוֶ וענֶ ען ,אוּן זִ י
עה ִ
ֶקענֶ ען גֶ ֶ
ערפַ אר
עטן בַּ יים ִציוּן ,אוּן ֶד ְ
אוֹיסבֶּ ְ
ְ
ִאיז ָדאס ִדינָ א ַק ְשׁיָ א.

)תּוַֹ הנַּ ַחל ,רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה תשע"א(

ס ּו ּכ …ו˙

ס ּו ּכ …ו˙

ַﬠל נ¿ ƒט ַיל˙ ל ּו ָלב

ַﬠל נ¿ ƒט ַיל˙ ל ּו ָלב

ָ „ּ ƒי„ן נָ ַˆח

ויסן וֶ וער
ְמ ֵמילָ א וִ וי ַאזוֹי ֶקען ֶמען וִ ְ
עֶ ס ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען? נָ אר ַאזוֹי וִ וי
עהט בַּ יי ַא ִמלְ ָח ָמה אוֹיף ֶדער
ֶמען זֶ ְ
וייסט ֶמען וֶ וער
וֶ ועלְ ט ,וִ וי ַאזוֹי וֵ ְ
עהט ֶדער
עֶ ס ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען? ֶמען זֶ ְ
וָ ואס ַהאלְ ט ִדי גֶ עוֶ וער ִאין ִדי ֶהענְ ט

עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין ז ַֹהר ַה ָקדוֹשׁ
ז ַֹהר ַדף כטֶ :(.דער עִ נְ יָ ן פוּן
אקלֶ ען לוּלָ ב ,וַ וייל ַאזוֹי וִ וי ִדי
ָשׁ ְ
ִא ְידן זֶ ענֶ ען ָדא גֶ עוֶ וען ִאין ַא ְק ִריג
יטן יֵ ֶצר ָה ַרע אוּם יוֹם כִּ יפּוּר,
ִמ ְ
ִ)תּיקוּנֵ י
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עמען פוּן ֶדעם ַא ִחיזוּק,
רוֹיסנֶ ֶ
ַא ְ
וּבִּ פְ ַרט פַ אר אוּנְ ז וָ ואס ִמיר ָהאבְּ ן
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ זַ יין בַּ יים ֶרבִּ י'נְ ס
ִציוּן.
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ִאיז
ישׁט פוּן ִדי נְ ִסיעָ ה
צוּמ ְ
ֶמען נָ אִ 
ארן ,אוּן פוּן ִדי
וָ ואס ֶמען ִאיז גֶ עפָ ְ
דוּר
ַאלֶ ע ְמנִ יעוֹת וָ ואס ֶמען ִאיז ְ
קוּמען
גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ֶקענֶ ען ָאנְ ֶ
ערפַ אר ִאיז
אוּמן ,אוּן ֶד ְ
ַ
אוֹיף
ַא ַסאָ מאל נָ אְ שׁוֶ וער זִ י צוּזַ אם
עמען ֶדעם עֶ ְר ְשׁ ְטן ָטאג ,צוּ
צוּ נֶ ֶ
עריג ַדאוֶ וענֶ ען ,אוּן זִ י
עה ִ
ֶקענֶ ען גֶ ֶ
ערפַ אר
עטן בַּ יים ִציוּן ,אוּן ֶד ְ
אוֹיסבֶּ ְ
ְ
ִאיז ָדאס ִדינָ א ַק ְשׁיָ א.

ר‡˘ ˘‰נ‰

וייטע ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה,
ָאבֶּ ער ִדי ְצוֵ ֶ
קוּמט ֶמען שׁוֹין ַאבִּ ְיסל צוּ
ְ
זִ י ,אוּן ֶמען ֶקען זִ י שׁוֹין ַאבִּ ְיסל
ער ְט ַראכְ ְטן ִדי גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
ִאיבֶּ ְ
זְ כִ יָ ה וָ ואס ֶמען ָהאטַ ,אז ֶמען ָהאט
צוּקוּמען אוֹיף רֹאשׁ
ֶ
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען ָאנְ
ערפַ אר ִאיז
ַה ָשׁנָ ה צוּם ֶרבִּ י'ן ,אוּן ֶד ְ
עמאלְ ְטס ִדינָ א ַרפְ יָ אֶ ,מען
שׁוֹין ֶד ָ
רוּהיגֶ ער ,אוּן ֶמען ֶקען זִ י
ִאיז שׁוֹין ִ
עטן
אוֹיסבֶּ ְ
ְ
עמען אוּן
שׁוֹין צוּזַ אם נֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,בַּ יים ַדאוֶ וענֶ ען
בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אוּן בַּ יים ִציוּןַ ,אלֶ עס וָ ואס ֶמען
רוּחנִ יוּת וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת ,אוּן
ארף בְּ ָ
ַד ְ
ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ַא גוּט
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ ארַ ,א ָשׁנָ ה טוֹבָ ה
תוּקה.
וּמ ָ
ְ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ,רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה תשע"א(

ָ „ּ ƒי„ן נָ ַˆח

ויסן וֶ וער
ְמ ֵמילָ א וִ וי ַאזוֹי ֶקען ֶמען וִ ְ
עֶ ס ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען? נָ אר ַאזוֹי וִ וי
עהט בַּ יי ַא ִמלְ ָח ָמה אוֹיף ֶדער
ֶמען זֶ ְ
וייסט ֶמען וֶ וער
וֶ ועלְ ט ,וִ וי ַאזוֹי וֵ ְ
עהט ֶדער
עֶ ס ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען? ֶמען זֶ ְ
וָ ואס ַהאלְ ט ִדי גֶ עוֶ וער ִאין ִדי ֶהענְ ט

עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין ז ַֹהר ַה ָקדוֹשׁ
ז ַֹהר ַדף כטֶ :(.דער עִ נְ יָ ן פוּן
אקלֶ ען לוּלָ ב ,וַ וייל ַאזוֹי וִ וי ִדי
ָשׁ ְ
ִא ְידן זֶ ענֶ ען ָדא גֶ עוֶ וען ִאין ַא ְק ִריג
יטן יֵ ֶצר ָה ַרע אוּם יוֹם כִּ יפּוּר,
ִמ ְ
ִ)תּיקוּנֵ י

˜נו
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עמען פוּן ֶדעם ַא ִחיזוּק,
רוֹיסנֶ ֶ
ַא ְ
וּבִּ פְ ַרט פַ אר אוּנְ ז וָ ואס ִמיר ָהאבְּ ן
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ זַ יין בַּ יים ֶרבִּ י'נְ ס
ִציוּן.
ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ִאיז
ישׁט פוּן ִדי נְ ִסיעָ ה
צוּמ ְ
ֶמען נָ אִ 
ארן ,אוּן פוּן ִדי
וָ ואס ֶמען ִאיז גֶ עפָ ְ
דוּר
ַאלֶ ע ְמנִ יעוֹת וָ ואס ֶמען ִאיז ְ
קוּמען
גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ֶקענֶ ען ָאנְ ֶ
ערפַ אר ִאיז
אוּמן ,אוּן ֶד ְ
ַ
אוֹיף
ַא ַסאָ מאל נָ אְ שׁוֶ וער זִ י צוּזַ אם
עמען ֶדעם עֶ ְר ְשׁ ְטן ָטאג ,צוּ
צוּ נֶ ֶ
עריג ַדאוֶ וענֶ ען ,אוּן זִ י
עה ִ
ֶקענֶ ען גֶ ֶ
ערפַ אר
עטן בַּ יים ִציוּן ,אוּן ֶד ְ
אוֹיסבֶּ ְ
ְ
ִאיז ָדאס ִדינָ א ַק ְשׁיָ א.

ר‡˘ ˘‰נ‰

וייטע ָטאג רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה,
ָאבֶּ ער ִדי ְצוֵ ֶ
קוּמט ֶמען שׁוֹין ַאבִּ ְיסל צוּ
ְ
זִ י ,אוּן ֶמען ֶקען זִ י שׁוֹין ַאבִּ ְיסל
ער ְט ַראכְ ְטן ִדי גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע
ִאיבֶּ ְ
זְ כִ יָ ה וָ ואס ֶמען ָהאטַ ,אז ֶמען ָהאט
צוּקוּמען אוֹיף רֹאשׁ
ֶ
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען ָאנְ
ערפַ אר ִאיז
ַה ָשׁנָ ה צוּם ֶרבִּ י'ן ,אוּן ֶד ְ
עמאלְ ְטס ִדינָ א ַרפְ יָ אֶ ,מען
שׁוֹין ֶד ָ
רוּהיגֶ ער ,אוּן ֶמען ֶקען זִ י
ִאיז שׁוֹין ִ
עטן
אוֹיסבֶּ ְ
ְ
עמען אוּן
שׁוֹין צוּזַ אם נֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,בַּ יים ַדאוֶ וענֶ ען
בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אוּן בַּ יים ִציוּןַ ,אלֶ עס וָ ואס ֶמען
רוּחנִ יוּת וּבְּ גַ ְשׁ ִמיוּת ,אוּן
ארף בְּ ָ
ַד ְ
ַאזוֹי וֶ ועט ֶמען זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ַא גוּט
גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ ארַ ,א ָשׁנָ ה טוֹבָ ה
תוּקה.
וּמ ָ
ְ
)תּוַֹ הנַּ ַחל ,רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה תשע"א(

ס ּו ּכ …ו˙

ס ּו ּכ …ו˙

ַﬠל נ¿ ƒט ַיל˙ ל ּו ָלב

ַﬠל נ¿ ƒט ַיל˙ ל ּו ָלב

ָ „ּ ƒי„ן נָ ַˆח
עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין ז ַֹהר ַה ָקדוֹשׁ
ז ַֹהר ַדף כטֶ :(.דער עִ נְ יָ ן פוּן
אקלֶ ען לוּלָ ב ,וַ וייל ַאזוֹי וִ וי ִדי
ָשׁ ְ
ִא ְידן זֶ ענֶ ען ָדא גֶ עוֶ וען ִאין ַא ְק ִריג
יטן יֵ ֶצר ָה ַרע אוּם יוֹם כִּ יפּוּר,
ִמ ְ
ִ)תּיקוּנֵ י

ויסן וֶ וער
ְמ ֵמילָ א וִ וי ַאזוֹי ֶקען ֶמען וִ ְ
עֶ ס ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען? נָ אר ַאזוֹי וִ וי
עהט בַּ יי ַא ִמלְ ָח ָמה אוֹיף ֶדער
ֶמען זֶ ְ
וייסט ֶמען וֶ וער
וֶ ועלְ ט ,וִ וי ַאזוֹי וֵ ְ
עהט ֶדער
עֶ ס ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען? ֶמען זֶ ְ
וָ ואס ַהאלְ ט ִדי גֶ עוֶ וער ִאין ִדי ֶהענְ ט

ָ „ּ ƒי„ן נָ ַˆח
עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין ז ַֹהר ַה ָקדוֹשׁ
ז ַֹהר ַדף כטֶ :(.דער עִ נְ יָ ן פוּן
אקלֶ ען לוּלָ ב ,וַ וייל ַאזוֹי וִ וי ִדי
ָשׁ ְ
ִא ְידן זֶ ענֶ ען ָדא גֶ עוֶ וען ִאין ַא ְק ִריג
יטן יֵ ֶצר ָה ַרע אוּם יוֹם כִּ יפּוּר,
ִמ ְ
ִ)תּיקוּנֵ י

ויסן וֶ וער
ְמ ֵמילָ א וִ וי ַאזוֹי ֶקען ֶמען וִ ְ
עֶ ס ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען? נָ אר ַאזוֹי וִ וי
עהט בַּ יי ַא ִמלְ ָח ָמה אוֹיף ֶדער
ֶמען זֶ ְ
וייסט ֶמען וֶ וער
וֶ ועלְ ט ,וִ וי ַאזוֹי וֵ ְ
עהט ֶדער
עֶ ס ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען? ֶמען זֶ ְ
וָ ואס ַהאלְ ט ִדי גֶ עוֶ וער ִאין ִדי ֶהענְ ט
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˜נז

בַּ אזִ יגְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר ָהאט
ערע
יט ֶ
ִאים ַמכְ ִשׁיל גֶ עוֶ וען ִמיט בִּ ֶ
ישׁט ַאז ֶדער
ֲעבֵ ירוֹתֵ ,מיינְ ט נָ אכְ נִ ְ
יֵ ֶצר ָה ַרע ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען ,וַ וייל וִ וי
אר ְקט זִ י אוּן
לַ אנְ ג ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ְשׁ ַט ְ
ישׁט אוֹיף ִדי ִמלְ ָח ָמה ,עֶ ר
עֶ ר גֶ עבְּ ט נִ ְ
וייטער ָאן ,עֶ ר טוּט ְתּשׁוּבָ ה,
גֵ ייט וַ ֶ
אוּן עֶ ר פְּ רוּבִּ ְירט ַא ַריינְ צוּכַ אפְּ ן
ִמ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים ִאיז עֶ ר
ֶדער גֶ עוִ וינֶ ער.

ֶדער ָהאט גֶ עוִ וינֶ עןִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע ָדא
קוּמט סוּכּוֹת ,אוּן ִדי ִא ְידן
וֶ וען עֶ ס ְ
ַהאלְ ְטן ִדי ד' ִמינִ ים וָ ואס ָדאס ִאיז
עהט ֶמען ַאז ִדּ ָידן
זֵ ייעֶ ר גֶ עוֶ וער ,זֶ ְ
נָ ַצחִ ,מיר ָהאבְּ ן גֶ עוִ וינֶ ען.
קוֹדם בַּ יי
אר ְשׁ ֵטייןֶ ,
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ַא גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יכֶ ע ִמלְ ָח ָמה,
וָ ואס ִאיז ִדי פְ ַראגֶ ע וֶ וער עֶ ס ָהאט
עהן וֶ וער
גֶ עוִ וינֶ ען? ֶמען ֶקען ָדא זֶ ְ
וייסט ֶמען
עֶ ס ָהאט בַּ אזִ יגְ ט וֶ ועם ,וֵ ְ
ָדא וֶ וער עֶ ס ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען?

ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ִאיז נָ אר ֶדער
גֶ עוִ וינֶ ער וֶ וען עֶ ר ֶקען
בַּ אוַ וייזְ ן צוּ צוּבְּ ֶרעכְ ן ֶדעם ֶמענְ ְט ׁ ְשס
מוּטַ ,אז עֶ ר זָ אל אוֹיפְ גֶ עבְּ ן אוּן
ישׁט וֶ ועלְ ן ֶמער ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן נֵ יי,
נִ ְ
ָאבֶּ ער וִ וי לַ אנְ ג ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט
ארקִ ,איז עֶ ר ֶדער גֶ עוִ וינֶ ער,
זִ יְ שׁ ַט ְ
עצט ִאיז עֶ ר נָ א וַ וייט
ֲאפִ ילוּ יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ ועט עֶ ר ָאבֶּ ער
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וערן ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער
ִמיט ִדי ַצייט וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

ֶמען
ארף
ַד ְ
וייטנְ ס
אוּן ְצוֵ ְ
אר ְשׁ ֵטייןֶ ,דער וָ ואס ָהאט
פַ ְ
גֶ עוִ וינֶ ען ִדי ִמלְ ָח ָמה ֶקען ָדא שׁוֹין
ארוָ ואס
ַא ָראפּ לֵ ייגְ ן ָדאס גֶ עוֶ וער ,פַ ְ
זָ אגְ ְסטוּ ַאז וֶ וער עֶ ס ַהאלְ ט ִדי
גֶ עוֶ וער ִאין ִדי ֶהענְ טֶ ,דער ָהאט
ערט אוֹיבּ ַהאלְ ט
אר ֶק ְ
גֶ עוִ וינֶ ען? פַ ְ
עֶ ר נָ אִ די גֶ עוֶ וער ִאין ִדי ֶהענְ ט
ישׁט
ֵמיינְ ט עֶ ס ַאז עֶ ר ָהאט נָ אכְ נִ ְ
יטן
גֶ עוִ וינֶ ען ,עֶ ר ַהאלְ ט נָ אִ אינְ ִמ ְ
ִדי ִמלְ ָח ָמה.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין ֶדעם ז ַֹהר ,וִ וי
לַ אנְ ג ִדי ִא ְידן ַהאלְ ְטן ִדי ד'
ִמינִ יםִ ,די גֶ עוֶ וערִ ,אין ִדי ַהאנְ ט ,זֵ יי
ישׁט אוֹיפְ גֶ עגֶ עבְּ ן ֶדעם
ָהאבְּ ן נָ אכְ נִ ְ
אמפֵ ,מיינְ ט ָדאס ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן
ַק ְ
רוֹיסן
אטשׁ פוּן ִאינְ ְד ְ
גֶ עוִ וינֶ ען ,כָ ְ
עהן וֶ וער עֶ ס
ישׁט זֶ ְ
ֶקען ֶמען בֶּ ֱא ֶמת נִ ְ

זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן :בַּ יי
יטן יֵ ֶצר ָה ַרע
ִדי ִמלְ ָח ָמה ִמ ְ
ערשׁ וִ וי בַּ יי ַא
גֵ ייט עֶ ס גָ אר ַאנְ ֶד ְ
גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יכֶ ע ִמלְ ָח ָמהִ ,די ִמלְ ָח ָמה
ארצוֹיגֶ ענֶ ע ִמלְ ָח ָמה,
ִאיז ַא לַ אנְ ג פַ ְ
אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ָהאט
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ֶדער ָהאט גֶ עוִ וינֶ עןִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע ָדא
קוּמט סוּכּוֹת ,אוּן ִדי ִא ְידן
וֶ וען עֶ ס ְ
ַהאלְ ְטן ִדי ד' ִמינִ ים וָ ואס ָדאס ִאיז
עהט ֶמען ַאז ִדּ ָידן
זֵ ייעֶ ר גֶ עוֶ וער ,זֶ ְ
נָ ַצחִ ,מיר ָהאבְּ ן גֶ עוִ וינֶ ען.
קוֹדם בַּ יי
אר ְשׁ ֵטייןֶ ,
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ַא גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יכֶ ע ִמלְ ָח ָמה,
וָ ואס ִאיז ִדי פְ ַראגֶ ע וֶ וער עֶ ס ָהאט
עהן וֶ וער
גֶ עוִ וינֶ ען? ֶמען ֶקען ָדא זֶ ְ
וייסט ֶמען
עֶ ס ָהאט בַּ אזִ יגְ ט וֶ ועם ,וֵ ְ
ָדא וֶ וער עֶ ס ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען?
ֶמען
ארף
ַד ְ
וייטנְ ס
אוּן ְצוֵ ְ
אר ְשׁ ֵטייןֶ ,דער וָ ואס ָהאט
פַ ְ
גֶ עוִ וינֶ ען ִדי ִמלְ ָח ָמה ֶקען ָדא שׁוֹין
ארוָ ואס
ַא ָראפּ לֵ ייגְ ן ָדאס גֶ עוֶ וער ,פַ ְ
זָ אגְ ְסטוּ ַאז וֶ וער עֶ ס ַהאלְ ט ִדי
גֶ עוֶ וער ִאין ִדי ֶהענְ טֶ ,דער ָהאט
ערט אוֹיבּ ַהאלְ ט
אר ֶק ְ
גֶ עוִ וינֶ ען? פַ ְ
עֶ ר נָ אִ די גֶ עוֶ וער ִאין ִדי ֶהענְ ט
ישׁט
ֵמיינְ ט עֶ ס ַאז עֶ ר ָהאט נָ אכְ נִ ְ
יטן
גֶ עוִ וינֶ ען ,עֶ ר ַהאלְ ט נָ אִ אינְ ִמ ְ
ִדי ִמלְ ָח ָמה.
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן :בַּ יי
יטן יֵ ֶצר ָה ַרע
ִדי ִמלְ ָח ָמה ִמ ְ
ערשׁ וִ וי בַּ יי ַא
גֵ ייט עֶ ס גָ אר ַאנְ ֶד ְ
גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יכֶ ע ִמלְ ָח ָמהִ ,די ִמלְ ָח ָמה
ארצוֹיגֶ ענֶ ע ִמלְ ָח ָמה,
ִאיז ַא לַ אנְ ג פַ ְ
אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ָהאט

סוכו˙

˜נז

סוכו˙

בַּ אזִ יגְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר ָהאט
ערע
יט ֶ
ִאים ַמכְ ִשׁיל גֶ עוֶ וען ִמיט בִּ ֶ
ישׁט ַאז ֶדער
ֲעבֵ ירוֹתֵ ,מיינְ ט נָ אכְ נִ ְ
יֵ ֶצר ָה ַרע ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען ,וַ וייל וִ וי
אר ְקט זִ י אוּן
לַ אנְ ג ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ְשׁ ַט ְ
ישׁט אוֹיף ִדי ִמלְ ָח ָמה ,עֶ ר
עֶ ר גֶ עבְּ ט נִ ְ
וייטער ָאן ,עֶ ר טוּט ְתּשׁוּבָ ה,
גֵ ייט וַ ֶ
אוּן עֶ ר פְּ רוּבִּ ְירט ַא ַריינְ צוּכַ אפְּ ן
ִמ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים ִאיז עֶ ר
ֶדער גֶ עוִ וינֶ ער.
ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ִאיז נָ אר ֶדער
גֶ עוִ וינֶ ער וֶ וען עֶ ר ֶקען
בַּ אוַ וייזְ ן צוּ צוּבְּ ֶרעכְ ן ֶדעם ֶמענְ ְט ׁ ְשס
מוּטַ ,אז עֶ ר זָ אל אוֹיפְ גֶ עבְּ ן אוּן
ישׁט וֶ ועלְ ן ֶמער ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן נֵ יי,
נִ ְ
ָאבֶּ ער וִ וי לַ אנְ ג ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט
ארקִ ,איז עֶ ר ֶדער גֶ עוִ וינֶ ער,
זִ יְ שׁ ַט ְ
עצט ִאיז עֶ ר נָ א וַ וייט
ֲאפִ ילוּ יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ ועט עֶ ר ָאבֶּ ער
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וערן ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער
ִמיט ִדי ַצייט וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין ֶדעם ז ַֹהר ,וִ וי
לַ אנְ ג ִדי ִא ְידן ַהאלְ ְטן ִדי ד'
ִמינִ יםִ ,די גֶ עוֶ וערִ ,אין ִדי ַהאנְ ט ,זֵ יי
ישׁט אוֹיפְ גֶ עגֶ עבְּ ן ֶדעם
ָהאבְּ ן נָ אכְ נִ ְ
אמפֵ ,מיינְ ט ָדאס ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן
ַק ְ
רוֹיסן
אטשׁ פוּן ִאינְ ְד ְ
גֶ עוִ וינֶ ען ,כָ ְ
עהן וֶ וער עֶ ס
ישׁט זֶ ְ
ֶקען ֶמען בֶּ ֱא ֶמת נִ ְ
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˜נז

בַּ אזִ יגְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר ָהאט
ערע
יט ֶ
ִאים ַמכְ ִשׁיל גֶ עוֶ וען ִמיט בִּ ֶ
ישׁט ַאז ֶדער
ֲעבֵ ירוֹתֵ ,מיינְ ט נָ אכְ נִ ְ
יֵ ֶצר ָה ַרע ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען ,וַ וייל וִ וי
אר ְקט זִ י אוּן
לַ אנְ ג ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ְשׁ ַט ְ
ישׁט אוֹיף ִדי ִמלְ ָח ָמה ,עֶ ר
עֶ ר גֶ עבְּ ט נִ ְ
וייטער ָאן ,עֶ ר טוּט ְתּשׁוּבָ ה,
גֵ ייט וַ ֶ
אוּן עֶ ר פְּ רוּבִּ ְירט ַא ַריינְ צוּכַ אפְּ ן
ִמ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים ִאיז עֶ ר
ֶדער גֶ עוִ וינֶ ער.

ֶדער ָהאט גֶ עוִ וינֶ עןִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע ָדא
קוּמט סוּכּוֹת ,אוּן ִדי ִא ְידן
וֶ וען עֶ ס ְ
ַהאלְ ְטן ִדי ד' ִמינִ ים וָ ואס ָדאס ִאיז
עהט ֶמען ַאז ִדּ ָידן
זֵ ייעֶ ר גֶ עוֶ וער ,זֶ ְ
נָ ַצחִ ,מיר ָהאבְּ ן גֶ עוִ וינֶ ען.
קוֹדם בַּ יי
אר ְשׁ ֵטייןֶ ,
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ַא גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יכֶ ע ִמלְ ָח ָמה,
וָ ואס ִאיז ִדי פְ ַראגֶ ע וֶ וער עֶ ס ָהאט
עהן וֶ וער
גֶ עוִ וינֶ ען? ֶמען ֶקען ָדא זֶ ְ
וייסט ֶמען
עֶ ס ָהאט בַּ אזִ יגְ ט וֶ ועם ,וֵ ְ
ָדא וֶ וער עֶ ס ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען?

ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ִאיז נָ אר ֶדער
גֶ עוִ וינֶ ער וֶ וען עֶ ר ֶקען
בַּ אוַ וייזְ ן צוּ צוּבְּ ֶרעכְ ן ֶדעם ֶמענְ ְט ׁ ְשס
מוּטַ ,אז עֶ ר זָ אל אוֹיפְ גֶ עבְּ ן אוּן
ישׁט וֶ ועלְ ן ֶמער ָאנְ ֵהייבְּ ן פוּן נֵ יי,
נִ ְ
ָאבֶּ ער וִ וי לַ אנְ ג ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ַהאלְ ט
ארקִ ,איז עֶ ר ֶדער גֶ עוִ וינֶ ער,
זִ יְ שׁ ַט ְ
עצט ִאיז עֶ ר נָ א וַ וייט
ֲאפִ ילוּ יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,וֶ ועט עֶ ר ָאבֶּ ער
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וערן ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער
ִמיט ִדי ַצייט וֶ ְ
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

ֶמען
ארף
ַד ְ
וייטנְ ס
אוּן ְצוֵ ְ
אר ְשׁ ֵטייןֶ ,דער וָ ואס ָהאט
פַ ְ
גֶ עוִ וינֶ ען ִדי ִמלְ ָח ָמה ֶקען ָדא שׁוֹין
ארוָ ואס
ַא ָראפּ לֵ ייגְ ן ָדאס גֶ עוֶ וער ,פַ ְ
זָ אגְ ְסטוּ ַאז וֶ וער עֶ ס ַהאלְ ט ִדי
גֶ עוֶ וער ִאין ִדי ֶהענְ טֶ ,דער ָהאט
ערט אוֹיבּ ַהאלְ ט
אר ֶק ְ
גֶ עוִ וינֶ ען? פַ ְ
עֶ ר נָ אִ די גֶ עוֶ וער ִאין ִדי ֶהענְ ט
ישׁט
ֵמיינְ ט עֶ ס ַאז עֶ ר ָהאט נָ אכְ נִ ְ
יטן
גֶ עוִ וינֶ ען ,עֶ ר ַהאלְ ט נָ אִ אינְ ִמ ְ
ִדי ִמלְ ָח ָמה.

ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט ִאין ֶדעם ז ַֹהר ,וִ וי
לַ אנְ ג ִדי ִא ְידן ַהאלְ ְטן ִדי ד'
ִמינִ יםִ ,די גֶ עוֶ וערִ ,אין ִדי ַהאנְ ט ,זֵ יי
ישׁט אוֹיפְ גֶ עגֶ עבְּ ן ֶדעם
ָהאבְּ ן נָ אכְ נִ ְ
אמפֵ ,מיינְ ט ָדאס ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן
ַק ְ
רוֹיסן
אטשׁ פוּן ִאינְ ְד ְ
גֶ עוִ וינֶ ען ,כָ ְ
עהן וֶ וער עֶ ס
ישׁט זֶ ְ
ֶקען ֶמען בֶּ ֱא ֶמת נִ ְ

זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן :בַּ יי
יטן יֵ ֶצר ָה ַרע
ִדי ִמלְ ָח ָמה ִמ ְ
ערשׁ וִ וי בַּ יי ַא
גֵ ייט עֶ ס גָ אר ַאנְ ֶד ְ
גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יכֶ ע ִמלְ ָח ָמהִ ,די ִמלְ ָח ָמה
ארצוֹיגֶ ענֶ ע ִמלְ ָח ָמה,
ִאיז ַא לַ אנְ ג פַ ְ
אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ָהאט
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ֶדער ָהאט גֶ עוִ וינֶ עןִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע ָדא
קוּמט סוּכּוֹת ,אוּן ִדי ִא ְידן
וֶ וען עֶ ס ְ
ַהאלְ ְטן ִדי ד' ִמינִ ים וָ ואס ָדאס ִאיז
עהט ֶמען ַאז ִדּ ָידן
זֵ ייעֶ ר גֶ עוֶ וער ,זֶ ְ
נָ ַצחִ ,מיר ָהאבְּ ן גֶ עוִ וינֶ ען.
קוֹדם בַּ יי
אר ְשׁ ֵטייןֶ ,
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
ַא גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יכֶ ע ִמלְ ָח ָמה,
וָ ואס ִאיז ִדי פְ ַראגֶ ע וֶ וער עֶ ס ָהאט
עהן וֶ וער
גֶ עוִ וינֶ ען? ֶמען ֶקען ָדא זֶ ְ
וייסט ֶמען
עֶ ס ָהאט בַּ אזִ יגְ ט וֶ ועם ,וֵ ְ
ָדא וֶ וער עֶ ס ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען?
ֶמען
ארף
ַד ְ
וייטנְ ס
אוּן ְצוֵ ְ
אר ְשׁ ֵטייןֶ ,דער וָ ואס ָהאט
פַ ְ
גֶ עוִ וינֶ ען ִדי ִמלְ ָח ָמה ֶקען ָדא שׁוֹין
ארוָ ואס
ַא ָראפּ לֵ ייגְ ן ָדאס גֶ עוֶ וער ,פַ ְ
זָ אגְ ְסטוּ ַאז וֶ וער עֶ ס ַהאלְ ט ִדי
גֶ עוֶ וער ִאין ִדי ֶהענְ טֶ ,דער ָהאט
ערט אוֹיבּ ַהאלְ ט
אר ֶק ְ
גֶ עוִ וינֶ ען? פַ ְ
עֶ ר נָ אִ די גֶ עוֶ וער ִאין ִדי ֶהענְ ט
ישׁט
ֵמיינְ ט עֶ ס ַאז עֶ ר ָהאט נָ אכְ נִ ְ
יטן
גֶ עוִ וינֶ ען ,עֶ ר ַהאלְ ט נָ אִ אינְ ִמ ְ
ִדי ִמלְ ָח ָמה.
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן :בַּ יי
יטן יֵ ֶצר ָה ַרע
ִדי ִמלְ ָח ָמה ִמ ְ
ערשׁ וִ וי בַּ יי ַא
גֵ ייט עֶ ס גָ אר ַאנְ ֶד ְ
גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יכֶ ע ִמלְ ָח ָמהִ ,די ִמלְ ָח ָמה
ארצוֹיגֶ ענֶ ע ִמלְ ָח ָמה,
ִאיז ַא לַ אנְ ג פַ ְ
אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ָהאט
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˜נז

סוכו˙

בַּ אזִ יגְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר ָהאט
ערע
יט ֶ
ִאים ַמכְ ִשׁיל גֶ עוֶ וען ִמיט בִּ ֶ
ישׁט ַאז ֶדער
ֲעבֵ ירוֹתֵ ,מיינְ ט נָ אכְ נִ ְ
יֵ ֶצר ָה ַרע ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען ,וַ וייל וִ וי
אר ְקט זִ י אוּן
לַ אנְ ג ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ְשׁ ַט ְ
ישׁט אוֹיף ִדי ִמלְ ָח ָמה ,עֶ ר
עֶ ר גֶ עבְּ ט נִ ְ
וייטער ָאן ,עֶ ר טוּט ְתּשׁוּבָ ה,
גֵ ייט וַ ֶ
אוּן עֶ ר פְּ רוּבִּ ְירט ַא ַריינְ צוּכַ אפְּ ן
ִמ ְצוֹת אוּן ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ ים ִאיז עֶ ר
ֶדער גֶ עוִ וינֶ ער.
ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ִאיז נָ אר ֶדער
גֶ עוִ וינֶ ער וֶ וען עֶ ר ֶקען
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גֵ ייט ִמיר נִ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ַאלֶ עס ִאיז נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
אוּן נָ אר צוּ ִאים גֵ יי ִאי ,אוּן נָ אר עֶ ר
וֶ ועט ִמיר ֶהעלְ פְ ן.
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‡˜ ∆לען ל ּו ָלב
אקאנְ ט ַאז ִאין ִדי נַ ֲענוּעִ ים
עֶ ס ִאיז בַּ ַ
יטן לוּלָ ב,
אקלְ ט ִמ ְ
וָ ואס ֶמען ָשׁ ְ
רוֹיסע זַ אכְ ןֶ ,דער
לִ יגְ ט ִאין ֶדעם גְ ֶ
ֵהיילִ יגֶ ער ֲא ִר"י ַה ָקדוֹשׁ בְּ ֶרענְ גְ ט

עהט אוֹיס ַאזוֹי
ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען ,עֶ ס זֶ ְ
וִ וי ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען,
יח גֶ עוֶ וען צוּ
וַ וייל עֶ ר ָהאט ַמ ְצלִ ַ
ַמכְ ִשׁיל זַ יין ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ִמיט
ֲעבֵ ירוֹת ,אוֹיבּ ָאבֶּ ער ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ָהאט נָ אכְ נִ ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ עגֶ עבְּ ןִ ,איז עֶ ר
בֶּ ֱא ֶמת ֶדער גֶ עוִ וינֶ ערִ ,דּ ָידן נָ ַצח.
ערפַ אר וואוֹיל ִאיז ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ
ֶד ְ
וייסטַ ,אז ֶדער
וָ ואס וֵ ְ
עִ ָיקר ִצ ְיהל פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע ִאיז
נָ אר ִאים צוּ צוּבְּ ֶרעכְ ן ַאז עֶ ר זָ אל
אוֹיפְ גֶ עבְּ ן ִדי ָהאפֶ ענוּנְ ג ,אוּן עֶ ר
ישׁט פוּן ִאים ,אוּן ֲאפִ ילוּ
לָ אזְ ט זִ י נִ ְ
וארפְ ט ִאים
וֶ וען ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע וַ ְ
ישׁט
ַא ָראפּ ,גֶ עבְּ ט עֶ ר ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
אוֹיף ,וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער צוּם סוֹף זוֹכֶ ה
זַ יין צוּ זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד ,אוּן
גוּט'ס אוֹיף ִדי
עֶ ר וֶ ועט ָהאבְּ ן ַאלֶ עס ְ
וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
קּוּטי ֲהלָ כוֹת,
)לִ ֵ
ִהלָ כוֹת ַשׁבָּ ת ֲהלָ כָ ה ז ,אוֹת נ"ד(
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אקאנְ ט ַאז ִאין ִדי נַ ֲענוּעִ ים
עֶ ס ִאיז בַּ ַ
יטן לוּלָ ב,
אקלְ ט ִמ ְ
וָ ואס ֶמען ָשׁ ְ
רוֹיסע זַ אכְ ןֶ ,דער
לִ יגְ ט ִאין ֶדעם גְ ֶ
ֵהיילִ יגֶ ער ֲא ִר"י ַה ָקדוֹשׁ בְּ ֶרענְ גְ ט

)פְּ ִרי עֵ ץ

ָאבֶּ ער ֶמען ֶקען זָ אגְ ן אוֹי
בְּ פַּ ְשׁטוּת ִדי כַּ וָ ונוֹת וָ ואס
אקלֶ ען
ֶמען זָ אל ִאינְ זִ ין ָהאבְּ ן בַּ יים ָשׁ ְ
ִדי נַ ֲענוּעִ ים ,וָ ואס פוּן ֶדעם ֶקען ֶמען
עמען גְ רוֹיס ִחיזוּק ָאנְ צוּגֵ יין ִאין
נֶ ֶ
לֶ עבְּ ן.

ערפַ אר וואוֹיל ִאיז ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ
ֶד ְ
וייסטַ ,אז ֶדער
וָ ואס וֵ ְ
עִ ָיקר ִצ ְיהל פוּנֶ עם יֵ ֶצר ָה ַרע ִאיז
נָ אר ִאים צוּ צוּבְּ ֶרעכְ ן ַאז עֶ ר זָ אל
אוֹיפְ גֶ עבְּ ן ִדי ָהאפֶ ענוּנְ ג ,אוּן עֶ ר
ישׁט פוּן ִאים ,אוּן ֲאפִ ילוּ
לָ אזְ ט זִ י נִ ְ
וארפְ ט ִאים
וֶ וען ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע וַ ְ
ישׁט
ַא ָראפּ ,גֶ עבְּ ט עֶ ר ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
אוֹיף ,וֶ ועט עֶ ר זִ יכֶ ער צוּם סוֹף זוֹכֶ ה
זַ יין צוּ זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד ,אוּן
גוּט'ס אוֹיף ִדי
עֶ ר וֶ ועט ָהאבְּ ן ַאלֶ עס ְ
וֶ ועלְ ט אוּן אוֹיף יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
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)פְּ ִרי עֵ ץ

˜נח

סוכו˙

˜נח

סוכו˙

רוֹיסע כַּ וָ ונוֹת
אוֹיף ֶדעם גְ ֶ
ַחיִ ים ַשׁעַ ר ַהלּוּלָ ב פֵּ ֶרק ג(.

)פְּ ִרי עֵ ץ

ָאבֶּ ער ֶמען ֶקען זָ אגְ ן אוֹי
בְּ פַּ ְשׁטוּת ִדי כַּ וָ ונוֹת וָ ואס
אקלֶ ען
ֶמען זָ אל ִאינְ זִ ין ָהאבְּ ן בַּ יים ָשׁ ְ
ִדי נַ ֲענוּעִ ים ,וָ ואס פוּן ֶדעם ֶקען ֶמען
עמען גְ רוֹיס ִחיזוּק ָאנְ צוּגֵ יין ִאין
נֶ ֶ
לֶ עבְּ ן.
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ח-מ ֲﬠ ƒריב
ƒמז¿ ָר ַ
ארנְ ט אוּן אוֹיף
אקלְ ט אוֹיף פָ ְ
ֶמען ָשׁ ְ
אוּנְ ְטןָ ,דאס וַ וייזְ ט אוֹיף ְצוֵ ויי
ִמינֵ י ַמ ָצּבִ ים ִאין וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
גֶ עפִ ינְ ט זִ יַ ,א ָמאל גֵ ייט ִאים ַאלֶ עס
עשׁ ַמאק ִאין
גוּט ,עֶ ר פִ ילְ ט ַא גֶ ְ
עשׁ ַמאק ִאין ִדינֶ ען ֶדעם
לֶ עבְּ ןַ ,א גֶ ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,אבֶּ ער ַא ָמאל גֵ ייט
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ערטֶ ,מען ְשׁפִּ ְירט נִ ְ
אר ֶק ְ
ַאלֶ עס פַ ְ
ישׁטַ ,אלֶ עס גֵ ייט
ארנִ ְ
ַקיין ַטעַ ם ִאין גָ ְ
ערט וִ וי ֶמען וִ ויל.
אר ֶק ְ
פַ ְ
ארנְ ט
אקלְ ט ֶמען פוּן פָ ְ
ערפַ אר ָשׁ ְ
ֶד ְ
אוּן פוּן אוּנְ ְטןֵ ,סיי וֶ וען
עֶ ס גֵ ייט ִמיר גוּט אוּן ֵסיי וֶ וען עֶ ס
ישׁט גוּט ,וֵ וייס ִאיַ אז
גֵ ייט ִמיר נִ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ַאלֶ עס ִאיז נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
אוּן נָ אר צוּ ִאים גֵ יי ִאי ,אוּן נָ אר עֶ ר
וֶ ועט ִמיר ֶהעלְ פְ ן.
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˜נט

ער ְשׁ ְטן ,וֵ וייס ִאיַ אז ִאי
ֵאייבֶּ ְ
ֶקען גֵ יין נָ אֶ העכֶ ער ,אוּן ֵסיי וֶ וען
ִאי בִּ ין ַא ָראפּ גֶ עפַ אלְ ן ִאיָ האבּ
עטוּהן ֲעבֵ ירוֹת ,וֵ וייס ִאיַ אז ֶדער
ְ
גֶ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז נָ אַ אלְ ץ ִמיט
ֵאייבֶּ ְ
צוּריק
ִמיר ,אוּן ִאיֶ קען ְשׁ ֶטענְ ִדיג ִ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
קּוּטי ֲ
קוּמען צוּ ִאים )לִ ֵ
ֶ
ִס ָימן ו(.
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םˆ-פו… ן
ָ„רו… ָ
אקלְ ט אוֹיף ֶרעכְ ְטס אוּן
ֶמען ָשׁ ְ
אוֹיף לִ ינְ ְקסָ ,דאס ֵמיינְ ט
ייסט
רוּחנִ יוּת אוּן גַ ְשׁ ִמיוּתָ ,דאס ֵה ְ
ָ
ער ְשׁ ְטן
ַאז ִאי וִ ויל ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוּחנִ יוּת צוּ ַדאוֶ וענֶ ען אוּן
ֵסיי ִמיט ָ
טוּהן ִמ ְצוֹת ,אוּן ֵסיי
ערנֶ ען אוּן ְ
לֶ ְ
ִמיט גַ ְשׁ ִמיוּת צוּ עֶ ְסן אוּן ְט ִרינְ ְקן
ישׁן,
ערפֶ ענִ ְ
אד ְ
טוּהן ַאלֶ ע בַּ ֶ
ְ
אוּן
ער ְשׁ ְטןַ ,אזוֹי וִ וי
יטן ֵאייבֶּ ְ
אוֹיִ מ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ִדי ֲהלָ כָ ה וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ייסן.
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
ישׁט ֵאיינְ ס ָאן
וַ וייל עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
ערן ,אוֹיבּ וִ ויל ֶמען
ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
רוּחנִ יוּת ָאן גַ ְשׁ ִמיוּת וֶ ועט עֶ ס
נָ אר ָ
ישׁט
צוּפַ אלְ ן אוּן עֶ ס וֶ ועט זִ י נִ ְ
ערט,
אר ֶק ְ
ַהאלְ ְטן ,אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע פַ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן גַ ְשׁ ִמיוּת ָאן
ֶמען ֶקען נִ ְ
עס ֶטער וֶ ועג ִאיז
רוּחנִ יוּתֶ ,דער בֶּ ְ
ָ
יידע צוּזַ אם,
וֶ וען ֶמען ְשׁ ֶטעלְ ט בֵּ ֶ
ער ְשׁ ְטן אוֹי
ֶמען ִדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ִדי גַ ְשׁ ִמיוּת.

ָדאס ָהאבּ ִאיִ אינְ זִ ין וֶ וען ִאי
אקל ֶדעם לוּלָ ב פוּן
ָשׁ ְ
ייטן ,וִ וי ַאזוֹי עֶ ס וֶ ועט זִ י
ַאלֶ ע זַ ְ
ִמיר ְד ֵרייעֶ ן ,וֵ וייס ִאיַ אז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט
ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר וֶ וען ֶמען ַהאלְ ט
ִמיר ,אוּן ֶד ְ
ִדי ד' ִמינִ ים ִאין ִדי ֶהענְ טִ ,איז
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט וָ ואס ֶמען ֶקען
ער ְשׁ ְטן
עטן בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אוֹיסבֶּ ְ
ְ
זִ י
ארף ,אוּן ֶמען
ַאלֶ עס וָ ואס ֶמען ַד ְ
עמאלְ ְט'ס גְ ִרינְ ג פּוֹעֵ לְ 'ן ַאלֶ ע
ֶקען ֶד ָ
יְ שׁוּעוֹת.
מוֹה ָרא"שׁ ֵחלֶ ק ט"ו
)שׂיחוֹת ַ
ִ
עֶ ֶרַ א ְרבָּ עָ ה ִמינִ ים(
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-‰מ ּ ָט‰
ַמ ¿ע ָל ַ

ִאין יָ אר תק"ע פַ אר ֶדעם יוֹם טוֹב
סוּכּוֹת ִאיז גֶ עוֶ וען זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער
אקוּמען ֶא ְתרוֹגִ יםֶ ,דער עוֹלָ ם
ֶ
צוּ בַּ
עמיינְ ט ַאז ָדאס יָ אר וֶ ועט
ָהאט גֶ ֵ

אקלְ ט אוֹיף ַארוֹיף אוּן
ֶמען ָשׁ ְ
אוֹיף ַא ָראפָּ ,דאס וַ וייזְ ט ַאז
ֵסיי וֶ וען ִאיִּ בין אוֹיבְ ן נָ אנְ ט צוּם
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םˆ-פו… ן
ָ„רו… ָ
אקלְ ט אוֹיף ֶרעכְ ְטס אוּן
ֶמען ָשׁ ְ
אוֹיף לִ ינְ ְקסָ ,דאס ֵמיינְ ט
ייסט
רוּחנִ יוּת אוּן גַ ְשׁ ִמיוּתָ ,דאס ֵה ְ
ָ
ער ְשׁ ְטן
ַאז ִאי וִ ויל ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוּחנִ יוּת צוּ ַדאוֶ וענֶ ען אוּן
ֵסיי ִמיט ָ
טוּהן ִמ ְצוֹת ,אוּן ֵסיי
ערנֶ ען אוּן ְ
לֶ ְ
ִמיט גַ ְשׁ ִמיוּת צוּ עֶ ְסן אוּן ְט ִרינְ ְקן
ישׁן,
ערפֶ ענִ ְ
אד ְ
טוּהן ַאלֶ ע בַּ ֶ
ְ
אוּן
ער ְשׁ ְטןַ ,אזוֹי וִ וי
יטן ֵאייבֶּ ְ
אוֹיִ מ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ִדי ֲהלָ כָ ה וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ייסן.
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
ישׁט ֵאיינְ ס ָאן
וַ וייל עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
ערן ,אוֹיבּ וִ ויל ֶמען
ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
רוּחנִ יוּת ָאן גַ ְשׁ ִמיוּת וֶ ועט עֶ ס
נָ אר ָ
ישׁט
צוּפַ אלְ ן אוּן עֶ ס וֶ ועט זִ י נִ ְ
ערט,
אר ֶק ְ
ַהאלְ ְטן ,אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע פַ ְ
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ֶמען ֶקען נִ ְ
עס ֶטער וֶ ועג ִאיז
רוּחנִ יוּתֶ ,דער בֶּ ְ
ָ
יידע צוּזַ אם,
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ֶמען ָשׁ ְ
אוֹיף ַא ָראפָּ ,דאס וַ וייזְ ט ַאז
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ער ְשׁ ְטן ,וֵ וייס ִאיַ אז ִאי
ֵאייבֶּ ְ
ֶקען גֵ יין נָ אֶ העכֶ ער ,אוּן ֵסיי וֶ וען
ִאי בִּ ין ַא ָראפּ גֶ עפַ אלְ ן ִאיָ האבּ
עטוּהן ֲעבֵ ירוֹת ,וֵ וייס ִאיַ אז ֶדער
ְ
גֶ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז נָ אַ אלְ ץ ִמיט
ֵאייבֶּ ְ
צוּריק
ִמיר ,אוּן ִאיֶ קען ְשׁ ֶטענְ ִדיג ִ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
קּוּטי ֲ
קוּמען צוּ ִאים )לִ ֵ
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ִס ָימן ו(.
ָדאס ָהאבּ ִאיִ אינְ זִ ין וֶ וען ִאי
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ָשׁ ְ
ייטן ,וִ וי ַאזוֹי עֶ ס וֶ ועט זִ י
ַאלֶ ע זַ ְ
ִמיר ְד ֵרייעֶ ן ,וֵ וייס ִאיַ אז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט
ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר וֶ וען ֶמען ַהאלְ ט
ִמיר ,אוּן ֶד ְ
ִדי ד' ִמינִ ים ִאין ִדי ֶהענְ טִ ,איז
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט וָ ואס ֶמען ֶקען
ער ְשׁ ְטן
עטן בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אוֹיסבֶּ ְ
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זִ י
ארף ,אוּן ֶמען
ַאלֶ עס וָ ואס ֶמען ַד ְ
עמאלְ ְט'ס גְ ִרינְ ג פּוֹעֵ לְ 'ן ַאלֶ ע
ֶקען ֶד ָ
יְ שׁוּעוֹת.
מוֹה ָרא"שׁ ֵחלֶ ק ט"ו
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אקלְ ט אוֹיף ֶרעכְ ְטס אוּן
ֶמען ָשׁ ְ
אוֹיף לִ ינְ ְקסָ ,דאס ֵמיינְ ט
ייסט
רוּחנִ יוּת אוּן גַ ְשׁ ִמיוּתָ ,דאס ֵה ְ
ָ
ער ְשׁ ְטן
ַאז ִאי וִ ויל ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוּחנִ יוּת צוּ ַדאוֶ וענֶ ען אוּן
ֵסיי ִמיט ָ
טוּהן ִמ ְצוֹת ,אוּן ֵסיי
ערנֶ ען אוּן ְ
לֶ ְ
ִמיט גַ ְשׁ ִמיוּת צוּ עֶ ְסן אוּן ְט ִרינְ ְקן
ישׁן,
ערפֶ ענִ ְ
אד ְ
טוּהן ַאלֶ ע בַּ ֶ
ְ
אוּן
ער ְשׁ ְטןַ ,אזוֹי וִ וי
יטן ֵאייבֶּ ְ
אוֹיִ מ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ִדי ֲהלָ כָ ה וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ייסן.
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
ישׁט ֵאיינְ ס ָאן
וַ וייל עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
ערן ,אוֹיבּ וִ ויל ֶמען
ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
רוּחנִ יוּת ָאן גַ ְשׁ ִמיוּת וֶ ועט עֶ ס
נָ אר ָ
ישׁט
צוּפַ אלְ ן אוּן עֶ ס וֶ ועט זִ י נִ ְ
ערט,
אר ֶק ְ
ַהאלְ ְטן ,אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע פַ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן גַ ְשׁ ִמיוּת ָאן
ֶמען ֶקען נִ ְ
עס ֶטער וֶ ועג ִאיז
רוּחנִ יוּתֶ ,דער בֶּ ְ
ָ
יידע צוּזַ אם,
וֶ וען ֶמען ְשׁ ֶטעלְ ט בֵּ ֶ
ער ְשׁ ְטן אוֹי
ֶמען ִדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ִדי גַ ְשׁ ִמיוּת.
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ָשׁ ְ
ייטן ,וִ וי ַאזוֹי עֶ ס וֶ ועט זִ י
ַאלֶ ע זַ ְ
ִמיר ְד ֵרייעֶ ן ,וֵ וייס ִאיַ אז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט
ֵאייבֶּ ְ
ערפַ אר וֶ וען ֶמען ַהאלְ ט
ִמיר ,אוּן ֶד ְ
ִדי ד' ִמינִ ים ִאין ִדי ֶהענְ טִ ,איז
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט וָ ואס ֶמען ֶקען
ער ְשׁ ְטן
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אוֹיסבֶּ ְ
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זִ י
ארף ,אוּן ֶמען
ַאלֶ עס וָ ואס ֶמען ַד ְ
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סוּכּוֹת ִאיז גֶ עוֶ וען זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער
אקוּמען ֶא ְתרוֹגִ יםֶ ,דער עוֹלָ ם
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צוּ בַּ
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אקלְ ט אוֹיף ֶרעכְ ְטס אוּן
ֶמען ָשׁ ְ
אוֹיף לִ ינְ ְקסָ ,דאס ֵמיינְ ט
ייסט
רוּחנִ יוּת אוּן גַ ְשׁ ִמיוּתָ ,דאס ֵה ְ
ָ
ער ְשׁ ְטן
ַאז ִאי וִ ויל ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
רוּחנִ יוּת צוּ ַדאוֶ וענֶ ען אוּן
ֵסיי ִמיט ָ
טוּהן ִמ ְצוֹת ,אוּן ֵסיי
ערנֶ ען אוּן ְ
לֶ ְ
ִמיט גַ ְשׁ ִמיוּת צוּ עֶ ְסן אוּן ְט ִרינְ ְקן
ישׁן,
ערפֶ ענִ ְ
אד ְ
טוּהן ַאלֶ ע בַּ ֶ
ְ
אוּן
ער ְשׁ ְטןַ ,אזוֹי וִ וי
יטן ֵאייבֶּ ְ
אוֹיִ מ ְ
ער ְשׁ ֶטער
ִדי ֲהלָ כָ ה וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ייסן.
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
ישׁט ֵאיינְ ס ָאן
וַ וייל עֶ ס גֵ ייט נִ ְ
ערן ,אוֹיבּ וִ ויל ֶמען
ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
רוּחנִ יוּת ָאן גַ ְשׁ ִמיוּת וֶ ועט עֶ ס
נָ אר ָ
ישׁט
צוּפַ אלְ ן אוּן עֶ ס וֶ ועט זִ י נִ ְ
ערט,
אר ֶק ְ
ַהאלְ ְטן ,אוּן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע פַ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן גַ ְשׁ ִמיוּת ָאן
ֶמען ֶקען נִ ְ
עס ֶטער וֶ ועג ִאיז
רוּחנִ יוּתֶ ,דער בֶּ ְ
ָ
יידע צוּזַ אם,
וֶ וען ֶמען ְשׁ ֶטעלְ ט בֵּ ֶ
ער ְשׁ ְטן אוֹי
ֶמען ִדינְ ט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ִדי גַ ְשׁ ִמיוּת.
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אוֹיף ַא ָראפָּ ,דאס וַ וייזְ ט ַאז
ֵסיי וֶ וען ִאיִּ בין אוֹיבְ ן נָ אנְ ט צוּם

סוכו˙

˜נט

סוכו˙

ער ְשׁ ְטן ,וֵ וייס ִאיַ אז ִאי
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גֶ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז נָ אַ אלְ ץ ִמיט
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צוּריק
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ער ְשׁ ֶטער ִאיז ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ִמיט
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ערפַ אר וֶ וען ֶמען ַהאלְ ט
ִמיר ,אוּן ֶד ְ
ִדי ד' ִמינִ ים ִאין ִדי ֶהענְ טִ ,איז
ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַצייט וָ ואס ֶמען ֶקען
ער ְשׁ ְטן
עטן בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
אוֹיסבֶּ ְ
ְ
זִ י
ארף ,אוּן ֶמען
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ישׁט זַ יין ַקיין ֶא ְתרוֹגִ ים
שׁוֹין בִּ כְ לַ ל נִ ְ
אוֹיף יוֹם טוֹב ,וַ וייל עֶ ס ִאיז בִּ כְ לַ ל
ישׁט גֶ עוֶ וען ַקיין ֶא ְתרוֹג ִאינֶ עם
נִ ְ
גַ אנְ ְצן לַ אנְ ד.

עשׁפִּ ְירט
ישׁט גֶ ְ
ארנִ ְ
איןִ ִדי ֶטעג גָ ְ
וערע ְק ֶרענְ ק וָ ואס עֶ ר ָהאט
ִדי ְשׁוֶ ֶ
ֶד ָ
רוֹיסע
דוּרִ די גְ ֶ
עהאט ְ
עמאלְ ְטס גֶ ַ
ִ ׂש ְמ ָחה פוּנֶ עם ֶא ְתרוֹג.

ישׁט זַ יין ַקיין ֶא ְתרוֹגִ ים
שׁוֹין בִּ כְ לַ ל נִ ְ
אוֹיף יוֹם טוֹב ,וַ וייל עֶ ס ִאיז בִּ כְ לַ ל
ישׁט גֶ עוֶ וען ַקיין ֶא ְתרוֹג ִאינֶ עם
נִ ְ
גַ אנְ ְצן לַ אנְ ד.

עשׁפִּ ְירט
ישׁט גֶ ְ
ארנִ ְ
איןִ ִדי ֶטעג גָ ְ
וערע ְק ֶרענְ ק וָ ואס עֶ ר ָהאט
ִדי ְשׁוֶ ֶ
ֶד ָ
רוֹיסע
דוּרִ די גְ ֶ
עהאט ְ
עמאלְ ְטס גֶ ַ
ִ ׂש ְמ ָחה פוּנֶ עם ֶא ְתרוֹג.

בִּ יז ַמ ָמשׁ עֶ ֶרב סוּכּוֹת ָהאט ֶדער
עהאלְ פְ ן
גֶ ָ
ער ְשׁ ֶטער
ֵאייבֶּ ְ
עקוּמען
ֶ
בְּ ֶד ֶר נֵ סַ ,אז עֶ ס ִאיז ָאנְ גֶ
עציילְ ֶטע ֶא ְתרוֹגִ ים צוּ עֶ ְטלִ יכֶ ע
גֶ ֵ
ְשׁ ֶטעט ,אוּן ֶמען ָהאט פַ אר ֶדעם
עצאלְ ט גָ אר ַא ַסא גֶ עלְ ט.
גֶ ָ

אוֹי נָ א סוּכּוֹת ָהאט ֶדער ֶרבִּ י
עדט ַא ַסא פוּן ֶדעם
ער ְ
גֶ ֶ
ֶא ְתרוֹג ,עֶ ר ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַאז ִמיר
רוֹיס ֵקייט פוּן
ישׁט ִדי גְ ְ
ארנִ ְ
וייסן גָ ְ
וֵ ְ
ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ִמ ְצוָ ה פוּן ֶא ְתרוֹגָ ,אבֶּ ער
עהן ַאז ִא ְידן
ַאזוֹיפִ יל ֶקען ֶמען זֶ ְ
רוֹיסע גֶ עלְ ֶטער
אס ְטן גְ ֶ
לָ אזְ ן זִ יָ ק ְ
צוּ קוֹיפְ ן ַאן ֶא ְתרוֹגֶ ,מער וִ ויפִ יל
ערע ִמ ְצוֹת,
ֶמען ָצאלְ ט פַ אר ַאנְ ֶד ֶ
אוּן ִא ְידן זֶ ענֶ ען ָדאַ א ְקלוּג פָ אלְ ק,
ארן,
ארנַ ְ
עֶ ס ִאיז ְשׁוֶ וער זֵ יי צוּ פַ ְ
עהט ֶמען ַאז
ערפַ אר אוֹיבּ זֶ ְ
אוּן ֶד ְ
זֵ יי ָצאלְ ן ַאזוֹיפִ יל גֶ עלְ ט פַ אר ִדי
ימן ַאז ָדאס ִאיז גָ אר
ִמ ְצוָ הִ ,איז ַא ִס ָ
ַא ֵטייעֶ ֶרע ִמ ְצוָ ה וָ ואס ֶמען ֶקען
אצן.
ישׁט ָאפְּ ַשׁ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ

בִּ יז ַמ ָמשׁ עֶ ֶרב סוּכּוֹת ָהאט ֶדער
עהאלְ פְ ן
גֶ ָ
ער ְשׁ ֶטער
ֵאייבֶּ ְ
עקוּמען
ֶ
בְּ ֶד ֶר נֵ סַ ,אז עֶ ס ִאיז ָאנְ גֶ
עציילְ ֶטע ֶא ְתרוֹגִ ים צוּ עֶ ְטלִ יכֶ ע
גֶ ֵ
ְשׁ ֶטעט ,אוּן ֶמען ָהאט פַ אר ֶדעם
עצאלְ ט גָ אר ַא ַסא גֶ עלְ ט.
גֶ ָ

אוֹי נָ א סוּכּוֹת ָהאט ֶדער ֶרבִּ י
עדט ַא ַסא פוּן ֶדעם
ער ְ
גֶ ֶ
ֶא ְתרוֹג ,עֶ ר ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַאז ִמיר
רוֹיס ֵקייט פוּן
ישׁט ִדי גְ ְ
ארנִ ְ
וייסן גָ ְ
וֵ ְ
ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ִמ ְצוָ ה פוּן ֶא ְתרוֹגָ ,אבֶּ ער
עהן ַאז ִא ְידן
ַאזוֹיפִ יל ֶקען ֶמען זֶ ְ
רוֹיסע גֶ עלְ ֶטער
אס ְטן גְ ֶ
לָ אזְ ן זִ יָ ק ְ
צוּ קוֹיפְ ן ַאן ֶא ְתרוֹגֶ ,מער וִ ויפִ יל
ערע ִמ ְצוֹת,
ֶמען ָצאלְ ט פַ אר ַאנְ ֶד ֶ
אוּן ִא ְידן זֶ ענֶ ען ָדאַ א ְקלוּג פָ אלְ ק,
ארן,
ארנַ ְ
עֶ ס ִאיז ְשׁוֶ וער זֵ יי צוּ פַ ְ
עהט ֶמען ַאז
ערפַ אר אוֹיבּ זֶ ְ
אוּן ֶד ְ
זֵ יי ָצאלְ ן ַאזוֹיפִ יל גֶ עלְ ט פַ אר ִדי
ימן ַאז ָדאס ִאיז גָ אר
ִמ ְצוָ הִ ,איז ַא ִס ָ
ַא ֵטייעֶ ֶרע ִמ ְצוָ ה וָ ואס ֶמען ֶקען
אצן.
ישׁט ָאפְּ ַשׁ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ

עקוּמען
ֶ
אוֹי אוֹיף בְּ ֶר ְסלֶ ב ִאיז ָאנְ גֶ
ַאן ֶא ְתרוֹג ,גָ אר ַא ֵשׁיינֶ ער
ֶא ְתרוֹג ,צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ןֶ ,דער ֶרבִּ י
וארן זֵ ייעֶ ר זֵ ייעֶ ר פְ ֵריילִ י
ִאיז גֶ עוָ ְ
ייסן
עה ְ
פוּן ֶדעם ֶא ְתרוֹג ,עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
ֶמען זָ אל בְּ ֶרענְ גְ ן מוּזִ יק אוּן ְשׁפִּ ילְ ן,
פַ אר גְ רוֹיס פְ ֵרייד ַאז עֶ ר ָהאט זוֹכֶ ה
אקוּמען ַאן ֶא ְתרוֹג.
ֶ
גֶ עוֶ וען צוּ בַּ
ְד ֵריי ֶטעג ִאין ַא ִצי ָהאט ֶדער ֶרבִּ י
עהאט גָ אר גְ רוֹיס ִחיוֹת
גֶ ַ
פוּן ֶדעםַ ,אזוֹי וַ וייט ַאז עֶ ר ָהאט
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ַה ָשּׂ ֶדהַ ,א ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ַאזוֹי וִ וי
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ישׁט זַ יין ַקיין ֶא ְתרוֹגִ ים
שׁוֹין בִּ כְ לַ ל נִ ְ
אוֹיף יוֹם טוֹב ,וַ וייל עֶ ס ִאיז בִּ כְ לַ ל
ישׁט גֶ עוֶ וען ַקיין ֶא ְתרוֹג ִאינֶ עם
נִ ְ
גַ אנְ ְצן לַ אנְ ד.

עשׁפִּ ְירט
ישׁט גֶ ְ
ארנִ ְ
איןִ ִדי ֶטעג גָ ְ
וערע ְק ֶרענְ ק וָ ואס עֶ ר ָהאט
ִדי ְשׁוֶ ֶ
ֶד ָ
רוֹיסע
דוּרִ די גְ ֶ
עהאט ְ
עמאלְ ְטס גֶ ַ
ִ ׂש ְמ ָחה פוּנֶ עם ֶא ְתרוֹג.

ישׁט זַ יין ַקיין ֶא ְתרוֹגִ ים
שׁוֹין בִּ כְ לַ ל נִ ְ
אוֹיף יוֹם טוֹב ,וַ וייל עֶ ס ִאיז בִּ כְ לַ ל
ישׁט גֶ עוֶ וען ַקיין ֶא ְתרוֹג ִאינֶ עם
נִ ְ
גַ אנְ ְצן לַ אנְ ד.

עשׁפִּ ְירט
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ִדי ְשׁוֶ ֶ
ֶד ָ
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בִּ יז ַמ ָמשׁ עֶ ֶרב סוּכּוֹת ָהאט ֶדער
עהאלְ פְ ן
גֶ ָ
ער ְשׁ ֶטער
ֵאייבֶּ ְ
עקוּמען
ֶ
בְּ ֶד ֶר נֵ סַ ,אז עֶ ס ִאיז ָאנְ גֶ
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ְשׁ ֶטעט ,אוּן ֶמען ָהאט פַ אר ֶדעם
עצאלְ ט גָ אר ַא ַסא גֶ עלְ ט.
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רוֹיסע גֶ עלְ ֶטער
אס ְטן גְ ֶ
לָ אזְ ן זִ יָ ק ְ
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אוּן ֶד ְ
זֵ יי ָצאלְ ן ַאזוֹיפִ יל גֶ עלְ ט פַ אר ִדי
ימן ַאז ָדאס ִאיז גָ אר
ִמ ְצוָ הִ ,איז ַא ִס ָ
ַא ֵטייעֶ ֶרע ִמ ְצוָ ה וָ ואס ֶמען ֶקען
אצן.
ישׁט ָאפְּ ַשׁ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ

עקוּמען
ֶ
אוֹי אוֹיף בְּ ֶר ְסלֶ ב ִאיז ָאנְ גֶ
ַאן ֶא ְתרוֹג ,גָ אר ַא ֵשׁיינֶ ער
ֶא ְתרוֹג ,צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ןֶ ,דער ֶרבִּ י
וארן זֵ ייעֶ ר זֵ ייעֶ ר פְ ֵריילִ י
ִאיז גֶ עוָ ְ
ייסן
עה ְ
פוּן ֶדעם ֶא ְתרוֹג ,עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
ֶמען זָ אל בְּ ֶרענְ גְ ן מוּזִ יק אוּן ְשׁפִּ ילְ ן,
פַ אר גְ רוֹיס פְ ֵרייד ַאז עֶ ר ָהאט זוֹכֶ ה
אקוּמען ַאן ֶא ְתרוֹג.
ֶ
גֶ עוֶ וען צוּ בַּ
ְד ֵריי ֶטעג ִאין ַא ִצי ָהאט ֶדער ֶרבִּ י
עהאט גָ אר גְ רוֹיס ִחיוֹת
גֶ ַ
פוּן ֶדעםַ ,אזוֹי וַ וייט ַאז עֶ ר ָהאט

ימן קכ"ה(
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ִ

ט"ו ּ ƒב ׁ ¿˘ ַבט
ֲח ƒמ ׁ ָ˘ָ ‰ﬠ˘ָׂ ר ּ ƒב ׁ ¿˘ ַבט

ֲח ִמ ָשׁה עָ ָשׂר בִּ ְשׁבַ ט ִאיז רֹאשׁ
ַה ָשׁנָ ה לְ ִאילָ נוֹת ,רֹאשׁ

יימערֶ .דער פָּ סוּק
ַה ָשׁנָ ה פַ אר ִדי בֵּ ֶ
זָ אגְ ט ְ)דבָ ִרים כ יט( :כִּ י ָה ָא ָדם עֵ ץ
ַה ָשּׂ ֶדהַ ,א ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ַאזוֹי וִ וי

עקוּמען
ֶ
אוֹי אוֹיף בְּ ֶר ְסלֶ ב ִאיז ָאנְ גֶ
ַאן ֶא ְתרוֹג ,גָ אר ַא ֵשׁיינֶ ער
ֶא ְתרוֹג ,צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ןֶ ,דער ֶרבִּ י
וארן זֵ ייעֶ ר זֵ ייעֶ ר פְ ֵריילִ י
ִאיז גֶ עוָ ְ
ייסן
עה ְ
פוּן ֶדעם ֶא ְתרוֹג ,עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
ֶמען זָ אל בְּ ֶרענְ גְ ן מוּזִ יק אוּן ְשׁפִּ ילְ ן,
פַ אר גְ רוֹיס פְ ֵרייד ַאז עֶ ר ָהאט זוֹכֶ ה
אקוּמען ַאן ֶא ְתרוֹג.
ֶ
גֶ עוֶ וען צוּ בַּ
ְד ֵריי ֶטעג ִאין ַא ִצי ָהאט ֶדער ֶרבִּ י
עהאט גָ אר גְ רוֹיס ִחיוֹת
גֶ ַ
פוּן ֶדעםַ ,אזוֹי וַ וייט ַאז עֶ ר ָהאט

ימן קכ"ה(
)שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָ
ִ

ט"ו ּ ƒב ׁ ¿˘ ַבט
ֲח ƒמ ׁ ָ˘ָ ‰ﬠ˘ָׂ ר ּ ƒב ׁ ¿˘ ַבט

ֲח ִמ ָשׁה עָ ָשׂר בִּ ְשׁבַ ט ִאיז רֹאשׁ
ַה ָשׁנָ ה לְ ִאילָ נוֹת ,רֹאשׁ

יימערֶ .דער פָּ סוּק
ַה ָשׁנָ ה פַ אר ִדי בֵּ ֶ
זָ אגְ ט ְ)דבָ ִרים כ יט( :כִּ י ָה ָא ָדם עֵ ץ
ַה ָשּׂ ֶדהַ ,א ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ַאזוֹי וִ וי
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ִאים אוֹיס וִ וי עֶ ר ַהאלְ ט עֶ ס ֶמער
ישׁט אוֹיס ,אוּן עֶ ר ֶקען עֶ ס ֶמער
נִ ְ
דוּרְ ט ָראגְ ן ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען
ישׁט ְ
נִ ְ
עהט
עשׁ ְ
וערט ִאים שׁוֹין גוּט ,גֶ ֶ
עֶ ס וֶ ְ
וייטער ַא ָצ ָרה אוּן עֶ ר וִ ויל שׁוֹין
וַ ֶ
אוֹיפְ גֶ עבְּ ןָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ר לָ אזְ ט זִ י
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן,
וערט נִ ְ
ישׁט ,עֶ ר וֶ ְ
נִ ְ
ער ַהאלְ ט זִ י ,וֶ ועט ִאים
נָ אר עֶ ר ֶד ְ
וערן.
צוּם סוֹף גוּט וֶ ְ

ערפַ אר ֶקען זִ יַ א
ַא בּוֹים ,אוּן ֶד ְ
ערנֶ ען פוּן ַא
ֶמענְ ְטשׁ ַא ַסאָ אפְּ לֶ ְ
בּוֹים וִ וי ַאזוֹי ָאנְ צוּגֵ יין ִאין לֶ עבְּ ן.
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דוּר זֵ ייעֶ ר
אוֹיף ַא בּוֹים גֵ ייט ְ
וערט
ייטן ,עֶ ס וֶ ְ
וערע ַצ ְ
ְשׁוֶ ֶ
וערע וִ וינְ ְטן,
קוּמען ְשׁוֶ ֶ
וִ וינְ ֶטער ,עֶ ס ֶ
עטער פַ אלְ ן
ָהאגְ לְ ,שׁנֵ ייַ ,אלֶ ע בְּ לֶ ֶ
ישׁט אוֹיבּ
וייסט נִ ְ
ַא ָראפּ ,אוּן עֶ ר וֵ ְ
דוּרַ מאכְ ןָ ,אבֶּ ער
עֶ ר וֶ ועט עֶ ס ְ
ארק ,אוּן
אוֹיבּ עֶ ר ַהאלְ ט זִ יְ שׁ ַט ְ
זוּמער,
קוּמט ֶ
וייסט ַאז בַּ אלְ ד ְ
עֶ ר וֵ ְ
אוּן ִדי זוּן וֶ ועט אוֹיפְ ַשׁיינֶ ען ,אוּן עֶ ר
צוּריק אוֹיפְ לֶ עבְּ ןַ ,מאכְ ט עֶ ר
וֶ ועט ִ
דוּר אוּן עֶ ס בְּ לַ ייבְּ ט ְשׁ ֵטיין ַא
עֶ ס ְ
ערלִ יכֶ ער בּוֹים.
ֶה ְ

וואוֹיל ִאיז פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ער ַהאלְ ט זִ י אוּן לָ אזְ ט
ֶד ְ
ישׁט צוּבְּ ֶרעכְ ן ,וֶ ועט ִאים צוּם
זִ י נִ ְ
סוֹף זַ יין גוּט.
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קוּמען
זוּמערֶ ,
אוּן ֲאפִ ילוּ ִאין ִדי ֶ
אוֹיִ ה ְיצן וָ ואס ְט ִר ֶיקענֶ ען
עהט אוֹיס
אוֹיס ִדי בּוֹים ,אוּן עֶ ס זֶ ְ
וערן ִאינְ גַ אנְ ְצן
וִ וי עֶ ר וֶ ועט וֶ ְ
אר ְט ִר ְיקנְ טָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ר
פַ ְ
ער ַהאלְ ט זִ י ,בְּ לַ ייבְּ ט עֶ ר ְשׁ ֵטיין,
ֶד ְ
ערלִ יכֶ ער בּוֹים.
אוּן עֶ ס בְּ לַ ייבְּ ט ַא ֶה ְ

עהן
עסאנְ ֶטע זַ א זֶ ְ
ַאן ִאינְ ְט ֶר ַ
יימערֶ ,מענְ ְט ְשׁן
ִמיר בַּ יי ִדי בֵּ ֶ
טוֹיסן אוֹיף
ְשׁפֵּ ייעֶ ן אוֹיף זֵ ייְ ,שׁ ְ
וארפְ ט אוֹיף זֵ יי ְשׁמוּץ,
זַ ייֶ ,מען וַ ְ
ואסער,
אוּן ֶמען בַּ אגִ ְיסט זֵ יי ִמיט וַ ֶ
עקט זִ י
ער ְשׁ ֶר ְ
ָאבֶּ ער ֶדער בּוֹים ֶד ְ
וייטער ָאן ,אוּן
ישׁט ,עֶ ר גֵ ייט וַ ֶ
נִ ְ
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְטס,
צוּריק צוּ ְ
ַאנְ ְשׁ ָטאט ִ
גוּטס ,אוּן עֶ ר
צוּריק ְ
טוּהט עֶ ר נָ אר ִ
אקע זִ ֶיסע
עשׁ ַמ ֶ
גִ יבְּ ט ַארוֹיס פַ יינֶ ע גֶ ְ

ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז ִמיט ַא ֶמענְ ְטשׁ,
דוּרַ א ַסא
עֶ ס גֵ ייט אוֹיף ִאים ְ
עהט
ייטןַ ,א ַסאָ מאל זֶ ְ
וער ֵיק ְ
ְשׁוֶ ִ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ערפַ אר ֶקען זִ יַ א
ַא בּוֹים ,אוּן ֶד ְ
ערנֶ ען פוּן ַא
ֶמענְ ְטשׁ ַא ַסאָ אפְּ לֶ ְ
בּוֹים וִ וי ַאזוֹי ָאנְ צוּגֵ יין ִאין לֶ עבְּ ן.
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דוּר זֵ ייעֶ ר
אוֹיף ַא בּוֹים גֵ ייט ְ
וערט
ייטן ,עֶ ס וֶ ְ
וערע ַצ ְ
ְשׁוֶ ֶ
וערע וִ וינְ ְטן,
קוּמען ְשׁוֶ ֶ
וִ וינְ ֶטער ,עֶ ס ֶ
עטער פַ אלְ ן
ָהאגְ לְ ,שׁנֵ ייַ ,אלֶ ע בְּ לֶ ֶ
ישׁט אוֹיבּ
וייסט נִ ְ
ַא ָראפּ ,אוּן עֶ ר וֵ ְ
דוּרַ מאכְ ןָ ,אבֶּ ער
עֶ ר וֶ ועט עֶ ס ְ
ארק ,אוּן
אוֹיבּ עֶ ר ַהאלְ ט זִ יְ שׁ ַט ְ
זוּמער,
קוּמט ֶ
וייסט ַאז בַּ אלְ ד ְ
עֶ ר וֵ ְ
אוּן ִדי זוּן וֶ ועט אוֹיפְ ַשׁיינֶ ען ,אוּן עֶ ר
צוּריק אוֹיפְ לֶ עבְּ ןַ ,מאכְ ט עֶ ר
וֶ ועט ִ
דוּר אוּן עֶ ס בְּ לַ ייבְּ ט ְשׁ ֵטיין ַא
עֶ ס ְ
ערלִ יכֶ ער בּוֹים.
ֶה ְ
קוּמען
זוּמערֶ ,
אוּן ֲאפִ ילוּ ִאין ִדי ֶ
אוֹיִ ה ְיצן וָ ואס ְט ִר ֶיקענֶ ען
עהט אוֹיס
אוֹיס ִדי בּוֹים ,אוּן עֶ ס זֶ ְ
וערן ִאינְ גַ אנְ ְצן
וִ וי עֶ ר וֶ ועט וֶ ְ
אר ְט ִר ְיקנְ טָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ר
פַ ְ
ער ַהאלְ ט זִ י ,בְּ לַ ייבְּ ט עֶ ר ְשׁ ֵטיין,
ֶד ְ
ערלִ יכֶ ער בּוֹים.
אוּן עֶ ס בְּ לַ ייבְּ ט ַא ֶה ְ
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז ִמיט ַא ֶמענְ ְטשׁ,
דוּרַ א ַסא
עֶ ס גֵ ייט אוֹיף ִאים ְ
עהט
ייטןַ ,א ַסאָ מאל זֶ ְ
וער ֵיק ְ
ְשׁוֶ ִ

ט"ו ב˘בט
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ט"ו ב˘בט

ִאים אוֹיס וִ וי עֶ ר ַהאלְ ט עֶ ס ֶמער
ישׁט אוֹיס ,אוּן עֶ ר ֶקען עֶ ס ֶמער
נִ ְ
דוּרְ ט ָראגְ ן ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען
ישׁט ְ
נִ ְ
עהט
עשׁ ְ
וערט ִאים שׁוֹין גוּט ,גֶ ֶ
עֶ ס וֶ ְ
וייטער ַא ָצ ָרה אוּן עֶ ר וִ ויל שׁוֹין
וַ ֶ
אוֹיפְ גֶ עבְּ ןָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ר לָ אזְ ט זִ י
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן,
וערט נִ ְ
ישׁט ,עֶ ר וֶ ְ
נִ ְ
ער ַהאלְ ט זִ י ,וֶ ועט ִאים
נָ אר עֶ ר ֶד ְ
וערן.
צוּם סוֹף גוּט וֶ ְ
וואוֹיל ִאיז פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ער ַהאלְ ט זִ י אוּן לָ אזְ ט
ֶד ְ
ישׁט צוּבְּ ֶרעכְ ן ,וֶ ועט ִאים צוּם
זִ י נִ ְ
סוֹף זַ יין גוּט.
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עהן
עסאנְ ֶטע זַ א זֶ ְ
ַאן ִאינְ ְט ֶר ַ
יימערֶ ,מענְ ְט ְשׁן
ִמיר בַּ יי ִדי בֵּ ֶ
טוֹיסן אוֹיף
ְשׁפֵּ ייעֶ ן אוֹיף זֵ ייְ ,שׁ ְ
וארפְ ט אוֹיף זֵ יי ְשׁמוּץ,
זַ ייֶ ,מען וַ ְ
ואסער,
אוּן ֶמען בַּ אגִ ְיסט זֵ יי ִמיט וַ ֶ
עקט זִ י
ער ְשׁ ֶר ְ
ָאבֶּ ער ֶדער בּוֹים ֶד ְ
וייטער ָאן ,אוּן
ישׁט ,עֶ ר גֵ ייט וַ ֶ
נִ ְ
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְטס,
צוּריק צוּ ְ
ַאנְ ְשׁ ָטאט ִ
גוּטס ,אוּן עֶ ר
צוּריק ְ
טוּהט עֶ ר נָ אר ִ
אקע זִ ֶיסע
עשׁ ַמ ֶ
גִ יבְּ ט ַארוֹיס פַ יינֶ ע גֶ ְ
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ִאים אוֹיס וִ וי עֶ ר ַהאלְ ט עֶ ס ֶמער
ישׁט אוֹיס ,אוּן עֶ ר ֶקען עֶ ס ֶמער
נִ ְ
דוּרְ ט ָראגְ ן ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען
ישׁט ְ
נִ ְ
עהט
עשׁ ְ
וערט ִאים שׁוֹין גוּט ,גֶ ֶ
עֶ ס וֶ ְ
וייטער ַא ָצ ָרה אוּן עֶ ר וִ ויל שׁוֹין
וַ ֶ
אוֹיפְ גֶ עבְּ ןָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ר לָ אזְ ט זִ י
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן,
וערט נִ ְ
ישׁט ,עֶ ר וֶ ְ
נִ ְ
ער ַהאלְ ט זִ י ,וֶ ועט ִאים
נָ אר עֶ ר ֶד ְ
וערן.
צוּם סוֹף גוּט וֶ ְ

ערפַ אר ֶקען זִ יַ א
ַא בּוֹים ,אוּן ֶד ְ
ערנֶ ען פוּן ַא
ֶמענְ ְטשׁ ַא ַסאָ אפְּ לֶ ְ
בּוֹים וִ וי ַאזוֹי ָאנְ צוּגֵ יין ִאין לֶ עבְּ ן.
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דוּר זֵ ייעֶ ר
אוֹיף ַא בּוֹים גֵ ייט ְ
וערט
ייטן ,עֶ ס וֶ ְ
וערע ַצ ְ
ְשׁוֶ ֶ
וערע וִ וינְ ְטן,
קוּמען ְשׁוֶ ֶ
וִ וינְ ֶטער ,עֶ ס ֶ
עטער פַ אלְ ן
ָהאגְ לְ ,שׁנֵ ייַ ,אלֶ ע בְּ לֶ ֶ
ישׁט אוֹיבּ
וייסט נִ ְ
ַא ָראפּ ,אוּן עֶ ר וֵ ְ
דוּרַ מאכְ ןָ ,אבֶּ ער
עֶ ר וֶ ועט עֶ ס ְ
ארק ,אוּן
אוֹיבּ עֶ ר ַהאלְ ט זִ יְ שׁ ַט ְ
זוּמער,
קוּמט ֶ
וייסט ַאז בַּ אלְ ד ְ
עֶ ר וֵ ְ
אוּן ִדי זוּן וֶ ועט אוֹיפְ ַשׁיינֶ ען ,אוּן עֶ ר
צוּריק אוֹיפְ לֶ עבְּ ןַ ,מאכְ ט עֶ ר
וֶ ועט ִ
דוּר אוּן עֶ ס בְּ לַ ייבְּ ט ְשׁ ֵטיין ַא
עֶ ס ְ
ערלִ יכֶ ער בּוֹים.
ֶה ְ

וואוֹיל ִאיז פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ער ַהאלְ ט זִ י אוּן לָ אזְ ט
ֶד ְ
ישׁט צוּבְּ ֶרעכְ ן ,וֶ ועט ִאים צוּם
זִ י נִ ְ
סוֹף זַ יין גוּט.
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קוּמען
זוּמערֶ ,
אוּן ֲאפִ ילוּ ִאין ִדי ֶ
אוֹיִ ה ְיצן וָ ואס ְט ִר ֶיקענֶ ען
עהט אוֹיס
אוֹיס ִדי בּוֹים ,אוּן עֶ ס זֶ ְ
וערן ִאינְ גַ אנְ ְצן
וִ וי עֶ ר וֶ ועט וֶ ְ
אר ְט ִר ְיקנְ טָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ר
פַ ְ
ער ַהאלְ ט זִ י ,בְּ לַ ייבְּ ט עֶ ר ְשׁ ֵטיין,
ֶד ְ
ערלִ יכֶ ער בּוֹים.
אוּן עֶ ס בְּ לַ ייבְּ ט ַא ֶה ְ

עהן
עסאנְ ֶטע זַ א זֶ ְ
ַאן ִאינְ ְט ֶר ַ
יימערֶ ,מענְ ְט ְשׁן
ִמיר בַּ יי ִדי בֵּ ֶ
טוֹיסן אוֹיף
ְשׁפֵּ ייעֶ ן אוֹיף זֵ ייְ ,שׁ ְ
וארפְ ט אוֹיף זֵ יי ְשׁמוּץ,
זַ ייֶ ,מען וַ ְ
ואסער,
אוּן ֶמען בַּ אגִ ְיסט זֵ יי ִמיט וַ ֶ
עקט זִ י
ער ְשׁ ֶר ְ
ָאבֶּ ער ֶדער בּוֹים ֶד ְ
וייטער ָאן ,אוּן
ישׁט ,עֶ ר גֵ ייט וַ ֶ
נִ ְ
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְטס,
צוּריק צוּ ְ
ַאנְ ְשׁ ָטאט ִ
גוּטס ,אוּן עֶ ר
צוּריק ְ
טוּהט עֶ ר נָ אר ִ
אקע זִ ֶיסע
עשׁ ַמ ֶ
גִ יבְּ ט ַארוֹיס פַ יינֶ ע גֶ ְ

ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז ִמיט ַא ֶמענְ ְטשׁ,
דוּרַ א ַסא
עֶ ס גֵ ייט אוֹיף ִאים ְ
עהט
ייטןַ ,א ַסאָ מאל זֶ ְ
וער ֵיק ְ
ְשׁוֶ ִ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ערפַ אר ֶקען זִ יַ א
ַא בּוֹים ,אוּן ֶד ְ
ערנֶ ען פוּן ַא
ֶמענְ ְטשׁ ַא ַסאָ אפְּ לֶ ְ
בּוֹים וִ וי ַאזוֹי ָאנְ צוּגֵ יין ִאין לֶ עבְּ ן.
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דוּר זֵ ייעֶ ר
אוֹיף ַא בּוֹים גֵ ייט ְ
וערט
ייטן ,עֶ ס וֶ ְ
וערע ַצ ְ
ְשׁוֶ ֶ
וערע וִ וינְ ְטן,
קוּמען ְשׁוֶ ֶ
וִ וינְ ֶטער ,עֶ ס ֶ
עטער פַ אלְ ן
ָהאגְ לְ ,שׁנֵ ייַ ,אלֶ ע בְּ לֶ ֶ
ישׁט אוֹיבּ
וייסט נִ ְ
ַא ָראפּ ,אוּן עֶ ר וֵ ְ
דוּרַ מאכְ ןָ ,אבֶּ ער
עֶ ר וֶ ועט עֶ ס ְ
ארק ,אוּן
אוֹיבּ עֶ ר ַהאלְ ט זִ יְ שׁ ַט ְ
זוּמער,
קוּמט ֶ
וייסט ַאז בַּ אלְ ד ְ
עֶ ר וֵ ְ
אוּן ִדי זוּן וֶ ועט אוֹיפְ ַשׁיינֶ ען ,אוּן עֶ ר
צוּריק אוֹיפְ לֶ עבְּ ןַ ,מאכְ ט עֶ ר
וֶ ועט ִ
דוּר אוּן עֶ ס בְּ לַ ייבְּ ט ְשׁ ֵטיין ַא
עֶ ס ְ
ערלִ יכֶ ער בּוֹים.
ֶה ְ
קוּמען
זוּמערֶ ,
אוּן ֲאפִ ילוּ ִאין ִדי ֶ
אוֹיִ ה ְיצן וָ ואס ְט ִר ֶיקענֶ ען
עהט אוֹיס
אוֹיס ִדי בּוֹים ,אוּן עֶ ס זֶ ְ
וערן ִאינְ גַ אנְ ְצן
וִ וי עֶ ר וֶ ועט וֶ ְ
אר ְט ִר ְיקנְ טָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ר
פַ ְ
ער ַהאלְ ט זִ י ,בְּ לַ ייבְּ ט עֶ ר ְשׁ ֵטיין,
ֶד ְ
ערלִ יכֶ ער בּוֹים.
אוּן עֶ ס בְּ לַ ייבְּ ט ַא ֶה ְ
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז ִמיט ַא ֶמענְ ְטשׁ,
דוּרַ א ַסא
עֶ ס גֵ ייט אוֹיף ִאים ְ
עהט
ייטןַ ,א ַסאָ מאל זֶ ְ
וער ֵיק ְ
ְשׁוֶ ִ

ט"ו ב˘בט
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ט"ו ב˘בט

ִאים אוֹיס וִ וי עֶ ר ַהאלְ ט עֶ ס ֶמער
ישׁט אוֹיס ,אוּן עֶ ר ֶקען עֶ ס ֶמער
נִ ְ
דוּרְ ט ָראגְ ן ,אוּן ֲאפִ ילוּ וֶ וען
ישׁט ְ
נִ ְ
עהט
עשׁ ְ
וערט ִאים שׁוֹין גוּט ,גֶ ֶ
עֶ ס וֶ ְ
וייטער ַא ָצ ָרה אוּן עֶ ר וִ ויל שׁוֹין
וַ ֶ
אוֹיפְ גֶ עבְּ ןָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ר לָ אזְ ט זִ י
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן,
וערט נִ ְ
ישׁט ,עֶ ר וֶ ְ
נִ ְ
ער ַהאלְ ט זִ י ,וֶ ועט ִאים
נָ אר עֶ ר ֶד ְ
וערן.
צוּם סוֹף גוּט וֶ ְ
וואוֹיל ִאיז פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
ער ַהאלְ ט זִ י אוּן לָ אזְ ט
ֶד ְ
ישׁט צוּבְּ ֶרעכְ ן ,וֶ ועט ִאים צוּם
זִ י נִ ְ
סוֹף זַ יין גוּט.
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עהן
עסאנְ ֶטע זַ א זֶ ְ
ַאן ִאינְ ְט ֶר ַ
יימערֶ ,מענְ ְט ְשׁן
ִמיר בַּ יי ִדי בֵּ ֶ
טוֹיסן אוֹיף
ְשׁפֵּ ייעֶ ן אוֹיף זֵ ייְ ,שׁ ְ
וארפְ ט אוֹיף זֵ יי ְשׁמוּץ,
זַ ייֶ ,מען וַ ְ
ואסער,
אוּן ֶמען בַּ אגִ ְיסט זֵ יי ִמיט וַ ֶ
עקט זִ י
ער ְשׁ ֶר ְ
ָאבֶּ ער ֶדער בּוֹים ֶד ְ
וייטער ָאן ,אוּן
ישׁט ,עֶ ר גֵ ייט וַ ֶ
נִ ְ
טוּהן ְשׁלֶ עכְ ְטס,
צוּריק צוּ ְ
ַאנְ ְשׁ ָטאט ִ
גוּטס ,אוּן עֶ ר
צוּריק ְ
טוּהט עֶ ר נָ אר ִ
אקע זִ ֶיסע
עשׁ ַמ ֶ
גִ יבְּ ט ַארוֹיס פַ יינֶ ע גֶ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰
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ישׁט גֶ ענוּג ִטיף
אוֹיבְ ן ,זֵ יי זֶ ענֶ ען נִ ְ
עמאלְ ְטס ִאיז ֶדער
ִאין ֶדער עֶ ְרדֶ ,ד ָ
בּוֹים זֵ ייעֶ ר ְשׁוַ וא ,אוּן וֶ וען עֶ ס
אר ֶקע וִ וינְ ט וֶ ועט עֶ ס
קוּמט ַא ְשׁ ַט ְ
ְ
ַאוֶ ועק בְּ לָ אזְ ן ֶדעם בּוֹים ,אוּן עֶ ס
ישׁט בְּ לַ ייבְּ ן פוּן ִאים.
ארנִ ְ
וֶ ועט גָ ְ

עדער ִאיז זִ י
פְ רוּכְ ט ִמיט וָ ואס יֶ ֶ
ְמ ַחיֶ ה.
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ נָ אכְ ַמאכְ ן,
ָדאס ַד ְ
עמט
אר ֶשׁ ְ
ַאז ֲאפִ ילוּ ֶמען פַ ְ
ִאיםֶ ,מען ַמאכְ ט ִאים ָצרוֹת ,אוּן
ערט ִאים ,זָ אל עֶ ר זִ י
ערנִ ֶיד ְ
ֶמען ֶד ְ
וייטער
עקן ,נָ אר וַ ֶ
ער ְשׁ ֶר ְ
ישׁט ֶד ְ
נִ ְ
עדן
גוּטס ִמיט יֶ ְ
טוּהן טוֹבוֹת אוּן ְ
ְ
ֵאיינֶ עם.

פוּן ֶדעם ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ערנֶ עןַ ,אז אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט
ָאפְּ לֶ ְ
זִ יַ האלְ ְטן גְ רוֹיס ,עֶ ר וֶ ועט וַ וייזְ ן
עדן ֵאיינֶ עם וִ וי גוּט אוּן
פַ אר יֶ ְ
גֶ עלוּנְ גֶ ען עֶ ר ִאיז ,אוּן עֶ ר וֶ ועט
עמאלְ ְט'ס
וייטןֶ ,ד ָ
קוּקן ַא ְצוֵ ְ
ַא ָראפּ ְ
וֶ ועט עֶ ר צוּם סוֹף פַ אלְ ן ,וַ וייל
עדער וֶ ועט ִאים פַ יינְ ט ָהאבְּ ן,
יֶ ֶ
ישׁט לִ יבּ ֵאיינֶ עם
ֶמענְ ְט ְשׁן ָהאבְּ ן נִ ְ
קוּקט
וָ ואס ַהאלְ ט זִ י גְ רוֹיס אוּן ְ
עדןָ ,אבֶּ ער ַא ֶמענְ ְטשׁ
ַא ָראפּ אוֹיף יֶ ְ
גוּטע ַמ ֲעלוֹת,
אהאלְ ט זַ יינֶ ע ֶ
וָ ואס בַּ ַ
עדן
אוּן עֶ ר ִאיז צוּגֶ עלָ אזְ ן צוּ יֶ ְ
עדן
קוּקט ַארוֹיף אוֹיף יֶ ְ
ֵאיינֶ עם ,עֶ ר ְ
עדער
ֵאיינֶ עםַ ,אזַ א ֶמענְ ְטשׁ ָהאט יֶ ֶ
לִ יבּ ,אוּן עֶ ר וֶ ועט זִ יֶ קענֶ ען ַהאלְ ְטן
יח זַ יין.
אוּן ֵשׁיין ַמ ְצלִ ַ

עהט ַאז ַאלֶ ע ַצ ִד ִיקים
אוּן ֶמען זֶ ְ
עהאט ִדי נִ ָסיוֹןַ ,אז
ָהאבְּ ן גֶ ַ
עמט אוּן
אר ֶשׁ ְ
ֶמען ָהאט זֵ יי פַ ְ
עקוּקטָ ,אבֶּ ער זֵ יי ָהאבְּ ן זִ י
ְ
ַא ָראפְּ גֶ
אקן ,נָ אר זֵ יי ָהאבְּ ן
ער ְשׁ ָר ְ
ישׁט ֶד ְ
נִ ְ
גוּטס,
צוּר ְיקגֶ עגֶ עבְּ ן נָ אר ְ
וייטער ִ
וַ ֶ
עמאכְ ט ְספָ ִרים וָ ואס זֶ ענֶ ען
אוּן גֶ ַ
ְמ ַחיֶ ה ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
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עהט ֶמען בַּ יי ִדי
נָ אַ א זַ א זֶ ְ
ואר ְצלֶ ען
יימערַ ,אז ִדי וָ ְ
בֵּ ֶ
פוּנֶ עם בּוֹים גֵ ייעֶ ן ַא ַריין ִטיף ִאין
ֶדער עֶ ְרד ,אוּן וִ וי ִטיפֶ ער זֵ יי זֶ ענֶ ען
ער ֶקער אוּן
ִאין ֶדער עֶ ְרדַ ,אלְ ץ ְשׁ ֶט ְ
עסער ַהאלְ ט זִ יֶ דער בּוֹים ,אוֹיבּ
בֶּ ֶ
ואר ְצלֶ ען זֶ ענֶ ען נָ אר פוּן
ָאבֶּ ער ִדי וָ ְ
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עדער ִאיז זִ י
פְ רוּכְ ט ִמיט וָ ואס יֶ ֶ
ְמ ַחיֶ ה.
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ נָ אכְ ַמאכְ ן,
ָדאס ַד ְ
עמט
אר ֶשׁ ְ
ַאז ֲאפִ ילוּ ֶמען פַ ְ
ִאיםֶ ,מען ַמאכְ ט ִאים ָצרוֹת ,אוּן
ערט ִאים ,זָ אל עֶ ר זִ י
ערנִ ֶיד ְ
ֶמען ֶד ְ
וייטער
עקן ,נָ אר וַ ֶ
ער ְשׁ ֶר ְ
ישׁט ֶד ְ
נִ ְ
עדן
גוּטס ִמיט יֶ ְ
טוּהן טוֹבוֹת אוּן ְ
ְ
ֵאיינֶ עם.
עהט ַאז ַאלֶ ע ַצ ִד ִיקים
אוּן ֶמען זֶ ְ
עהאט ִדי נִ ָסיוֹןַ ,אז
ָהאבְּ ן גֶ ַ
עמט אוּן
אר ֶשׁ ְ
ֶמען ָהאט זֵ יי פַ ְ
עקוּקטָ ,אבֶּ ער זֵ יי ָהאבְּ ן זִ י
ְ
ַא ָראפְּ גֶ
אקן ,נָ אר זֵ יי ָהאבְּ ן
ער ְשׁ ָר ְ
ישׁט ֶד ְ
נִ ְ
גוּטס,
צוּר ְיקגֶ עגֶ עבְּ ן נָ אר ְ
וייטער ִ
וַ ֶ
עמאכְ ט ְספָ ִרים וָ ואס זֶ ענֶ ען
אוּן גֶ ַ
ְמ ַחיֶ ה ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
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ישׁט גֶ ענוּג ִטיף
אוֹיבְ ן ,זֵ יי זֶ ענֶ ען נִ ְ
עמאלְ ְטס ִאיז ֶדער
ִאין ֶדער עֶ ְרדֶ ,ד ָ
בּוֹים זֵ ייעֶ ר ְשׁוַ וא ,אוּן וֶ וען עֶ ס
אר ֶקע וִ וינְ ט וֶ ועט עֶ ס
קוּמט ַא ְשׁ ַט ְ
ְ
ַאוֶ ועק בְּ לָ אזְ ן ֶדעם בּוֹים ,אוּן עֶ ס
ישׁט בְּ לַ ייבְּ ן פוּן ִאים.
ארנִ ְ
וֶ ועט גָ ְ
פוּן ֶדעם ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ערנֶ עןַ ,אז אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט
ָאפְּ לֶ ְ
זִ יַ האלְ ְטן גְ רוֹיס ,עֶ ר וֶ ועט וַ וייזְ ן
עדן ֵאיינֶ עם וִ וי גוּט אוּן
פַ אר יֶ ְ
גֶ עלוּנְ גֶ ען עֶ ר ִאיז ,אוּן עֶ ר וֶ ועט
עמאלְ ְט'ס
וייטןֶ ,ד ָ
קוּקן ַא ְצוֵ ְ
ַא ָראפּ ְ
וֶ ועט עֶ ר צוּם סוֹף פַ אלְ ן ,וַ וייל
עדער וֶ ועט ִאים פַ יינְ ט ָהאבְּ ן,
יֶ ֶ
ישׁט לִ יבּ ֵאיינֶ עם
ֶמענְ ְט ְשׁן ָהאבְּ ן נִ ְ
קוּקט
וָ ואס ַהאלְ ט זִ י גְ רוֹיס אוּן ְ
עדןָ ,אבֶּ ער ַא ֶמענְ ְטשׁ
ַא ָראפּ אוֹיף יֶ ְ
גוּטע ַמ ֲעלוֹת,
אהאלְ ט זַ יינֶ ע ֶ
וָ ואס בַּ ַ
עדן
אוּן עֶ ר ִאיז צוּגֶ עלָ אזְ ן צוּ יֶ ְ
עדן
קוּקט ַארוֹיף אוֹיף יֶ ְ
ֵאיינֶ עם ,עֶ ר ְ
עדער
ֵאיינֶ עםַ ,אזַ א ֶמענְ ְטשׁ ָהאט יֶ ֶ
לִ יבּ ,אוּן עֶ ר וֶ ועט זִ יֶ קענֶ ען ַהאלְ ְטן
יח זַ יין.
אוּן ֵשׁיין ַמ ְצלִ ַ
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ָדאס ַד ְ
עמט
אר ֶשׁ ְ
ַאז ֲאפִ ילוּ ֶמען פַ ְ
ִאיםֶ ,מען ַמאכְ ט ִאים ָצרוֹת ,אוּן
ערט ִאים ,זָ אל עֶ ר זִ י
ערנִ ֶיד ְ
ֶמען ֶד ְ
וייטער
עקן ,נָ אר וַ ֶ
ער ְשׁ ֶר ְ
ישׁט ֶד ְ
נִ ְ
עדן
גוּטס ִמיט יֶ ְ
טוּהן טוֹבוֹת אוּן ְ
ְ
ֵאיינֶ עם.

פוּן ֶדעם ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ערנֶ עןַ ,אז אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט
ָאפְּ לֶ ְ
זִ יַ האלְ ְטן גְ רוֹיס ,עֶ ר וֶ ועט וַ וייזְ ן
עדן ֵאיינֶ עם וִ וי גוּט אוּן
פַ אר יֶ ְ
גֶ עלוּנְ גֶ ען עֶ ר ִאיז ,אוּן עֶ ר וֶ ועט
עמאלְ ְט'ס
וייטןֶ ,ד ָ
קוּקן ַא ְצוֵ ְ
ַא ָראפּ ְ
וֶ ועט עֶ ר צוּם סוֹף פַ אלְ ן ,וַ וייל
עדער וֶ ועט ִאים פַ יינְ ט ָהאבְּ ן,
יֶ ֶ
ישׁט לִ יבּ ֵאיינֶ עם
ֶמענְ ְט ְשׁן ָהאבְּ ן נִ ְ
קוּקט
וָ ואס ַהאלְ ט זִ י גְ רוֹיס אוּן ְ
עדןָ ,אבֶּ ער ַא ֶמענְ ְטשׁ
ַא ָראפּ אוֹיף יֶ ְ
גוּטע ַמ ֲעלוֹת,
אהאלְ ט זַ יינֶ ע ֶ
וָ ואס בַּ ַ
עדן
אוּן עֶ ר ִאיז צוּגֶ עלָ אזְ ן צוּ יֶ ְ
עדן
קוּקט ַארוֹיף אוֹיף יֶ ְ
ֵאיינֶ עם ,עֶ ר ְ
עדער
ֵאיינֶ עםַ ,אזַ א ֶמענְ ְטשׁ ָהאט יֶ ֶ
לִ יבּ ,אוּן עֶ ר וֶ ועט זִ יֶ קענֶ ען ַהאלְ ְטן
יח זַ יין.
אוּן ֵשׁיין ַמ ְצלִ ַ

עהט ַאז ַאלֶ ע ַצ ִד ִיקים
אוּן ֶמען זֶ ְ
עהאט ִדי נִ ָסיוֹןַ ,אז
ָהאבְּ ן גֶ ַ
עמט אוּן
אר ֶשׁ ְ
ֶמען ָהאט זֵ יי פַ ְ
עקוּקטָ ,אבֶּ ער זֵ יי ָהאבְּ ן זִ י
ְ
ַא ָראפְּ גֶ
אקן ,נָ אר זֵ יי ָהאבְּ ן
ער ְשׁ ָר ְ
ישׁט ֶד ְ
נִ ְ
גוּטס,
צוּר ְיקגֶ עגֶ עבְּ ן נָ אר ְ
וייטער ִ
וַ ֶ
עמאכְ ט ְספָ ִרים וָ ואס זֶ ענֶ ען
אוּן גֶ ַ
ְמ ַחיֶ ה ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
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ָדאס ַד ְ
עמט
אר ֶשׁ ְ
ַאז ֲאפִ ילוּ ֶמען פַ ְ
ִאיםֶ ,מען ַמאכְ ט ִאים ָצרוֹת ,אוּן
ערט ִאים ,זָ אל עֶ ר זִ י
ערנִ ֶיד ְ
ֶמען ֶד ְ
וייטער
עקן ,נָ אר וַ ֶ
ער ְשׁ ֶר ְ
ישׁט ֶד ְ
נִ ְ
עדן
גוּטס ִמיט יֶ ְ
טוּהן טוֹבוֹת אוּן ְ
ְ
ֵאיינֶ עם.
עהט ַאז ַאלֶ ע ַצ ִד ִיקים
אוּן ֶמען זֶ ְ
עהאט ִדי נִ ָסיוֹןַ ,אז
ָהאבְּ ן גֶ ַ
עמט אוּן
אר ֶשׁ ְ
ֶמען ָהאט זֵ יי פַ ְ
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ְ
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ישׁט גֶ ענוּג ִטיף
אוֹיבְ ן ,זֵ יי זֶ ענֶ ען נִ ְ
עמאלְ ְטס ִאיז ֶדער
ִאין ֶדער עֶ ְרדֶ ,ד ָ
בּוֹים זֵ ייעֶ ר ְשׁוַ וא ,אוּן וֶ וען עֶ ס
אר ֶקע וִ וינְ ט וֶ ועט עֶ ס
קוּמט ַא ְשׁ ַט ְ
ְ
ַאוֶ ועק בְּ לָ אזְ ן ֶדעם בּוֹים ,אוּן עֶ ס
ישׁט בְּ לַ ייבְּ ן פוּן ִאים.
ארנִ ְ
וֶ ועט גָ ְ
פוּן ֶדעם ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ערנֶ עןַ ,אז אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט
ָאפְּ לֶ ְ
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עדן ֵאיינֶ עם וִ וי גוּט אוּן
פַ אר יֶ ְ
גֶ עלוּנְ גֶ ען עֶ ר ִאיז ,אוּן עֶ ר וֶ ועט
עמאלְ ְט'ס
וייטןֶ ,ד ָ
קוּקן ַא ְצוֵ ְ
ַא ָראפּ ְ
וֶ ועט עֶ ר צוּם סוֹף פַ אלְ ן ,וַ וייל
עדער וֶ ועט ִאים פַ יינְ ט ָהאבְּ ן,
יֶ ֶ
ישׁט לִ יבּ ֵאיינֶ עם
ֶמענְ ְט ְשׁן ָהאבְּ ן נִ ְ
קוּקט
וָ ואס ַהאלְ ט זִ י גְ רוֹיס אוּן ְ
עדןָ ,אבֶּ ער ַא ֶמענְ ְטשׁ
ַא ָראפּ אוֹיף יֶ ְ
גוּטע ַמ ֲעלוֹת,
אהאלְ ט זַ יינֶ ע ֶ
וָ ואס בַּ ַ
עדן
אוּן עֶ ר ִאיז צוּגֶ עלָ אזְ ן צוּ יֶ ְ
עדן
קוּקט ַארוֹיף אוֹיף יֶ ְ
ֵאיינֶ עם ,עֶ ר ְ
עדער
ֵאיינֶ עםַ ,אזַ א ֶמענְ ְטשׁ ָהאט יֶ ֶ
לִ יבּ ,אוּן עֶ ר וֶ ועט זִ יֶ קענֶ ען ַהאלְ ְטן
יח זַ יין.
אוּן ֵשׁיין ַמ ְצלִ ַ
76

וייטן
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ער ְשׁ ֶטער ָהאט ַא ַריין
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גֶ עלֵ ייגְ ט ַא ֶטבַ ע ִאין ִדי
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˜ס‚

עדע בּוֹים ִצ ְיהט זִ י
יימערַ ,אז יֶ ֶ
בֵּ ֶ
ַאלֵ יינְ ס זַ יין לֶ עבְּ ן פוּן ֶדער עֶ ְרד,
ישׁט
אוּן ַקיין ֵאיין בּוֹים ִצ ְיהט נִ ְ
עדע
וייטע בּוֹים ,פוּן יֶ ֶ
פוּן ַא ְצוֵ ֶ
ערע ִמינֵ י
ואק ְסט ַארוֹיס ַאנְ ֶד ֶ
בּוֹים וַ ְ
וייטערַ ,קיין ֵאיין
פְ רוּכְ ט ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
ישׁט זִ י נִ ְ
בּוֹים ִמ ְ
ישׁט ַא ַריין ִאין ַא
וייטן.
ְצוֵ ְ

טוּהן אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן
אוֹיפְ ְ
יטן
אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט זִ י צוּבְּ ֶרעכְ ן ִמ ְ
עסער,
ְט ַראכְ ְטן ַאז יֶ ענֶ ער ִאיז בֶּ ֶ
טוּהן ֲאפִ ילוּ וָ ואס עֶ ר
ישׁט ְ
וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
טוּהן.
ֶקען יָ א ְ
אוּן אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט ְט ַראכְ ְטן ַאז עֶ ר
עסער פוּן יֶ ענֶ עם ,וֶ ועט
ִאיז בֶּ ֶ
ישׁט זַ יין גוּט ,וַ וייל עֶ ר וֶ ועט
אוֹי נִ ְ
ארף ִאים
ֵאייבִּ יג ְט ַראכְ ְטןַ ,אז ֶמען ַד ְ
גֶ עבְּ ן ֶמער כָּ בוֹד פוּן יֶ ענֶ עם ,וַ וייל עֶ ר
ִאיז ֶמער ָחשׁוּב פוּן יֶ ענֶ עם ,אוּן ֶמען
ארף ַמאכְ ן ֶמער ַא עֵ ֶסק פוּן ִאים,
ַד ְ
ישׁט
אוּן אוֹיבּ ֶמען וֶ ועט עֶ ס ִאים נִ ְ
וערן ִאינְ גַ אנְ ְצן
גֶ עבְּ ן ,וֶ ועט עֶ ר וֶ ְ
צוּבְּ ָראכְ ן אוּן ְטרוֹיעֶ ִריג.

פוּן ֶדעם ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ערנֶ עןַ ,אז עֶ ר זָ אל זִ י
ָאפְּ לֶ ְ
ישׁן ִאין ַא
ישׁט ַא ַריינְ ִמ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
וייטן ,נָ אר עֶ ר זָ אל ִציעֶ ן זַ יין לֶ עבְּ ן
ְצוֵ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יינְ 'ס ,אוּן
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עטן
ארף זָ אל עֶ ר נָ אר בֶּ ְ
וָ ואס עֶ ר ַד ְ
קוּקן
ישׁט ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן נִ ְ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וייטן.
אוֹיף ַא ְצוֵ ְ

ישׁט צוּ
וֶ ועגְ ן ֶדעם ִאיז ִדי עֵ ָצה נִ ְ
וייטן ,אוּן
קוּקן אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ְ
עס ְירן
ישׁט ִאינְ ְט ֶר ִ
עֶ ס זָ אל ִאים נִ ְ
וייטער טוּט ,אוּן ַאזוֹי
וָ ואס ַא ְצוֵ ֶ
ישׁט זַ יין צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן
וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
טוּהן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט
עֶ ר וֶ ועט אוֹיפְ ְ
וָ ואס עֶ ר ֶקען יָ א.

קוּקט אוֹיף ַא
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
וייטןַ ,סיי אוֹיבּ יֶ ענֶ ער ִאיז
ְצוֵ ְ
עסער פוּן ִאיםַ ,סיי אוֹיבּ יֶ ענֶ ער ִאיז
בֶּ ֶ
עֶ ְרגֶ ער פוּן ִאים ,וֶ ועט ִאים ֵקיינְ ָמאל
ישׁט זַ יין גוּט.
נִ ְ
קוּקן אוֹיף ֵאיינֶ עם
וֶ וען עֶ ר וֶ ועט ְ
עסער פוּן ִאים,
וָ ואס ִאיז בֶּ ֶ
ֶמער גֶ עלוּנְ גֶ ען פוּן ִאים ,וֶ ועט עֶ ר
וערט,
ישׁט וֶ ְ
ארנִ ְ
ְט ַראכְ ְטן ַאז עֶ ר ִאיז גָ ְ
עהט ָדאַ אז יֶ ענֶ ער ֶקען
וַ וייל עֶ ר זֶ ְ
ישׁט ֶא ֶמת,
עסערָ ,אבֶּ ער ָדאס ִאיז נִ ְ
בֶּ ֶ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ֶקען עֶ פֶּ עס
וַ וייל יֶ ֶ
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עדע בּוֹים ִצ ְיהט זִ י
יימערַ ,אז יֶ ֶ
בֵּ ֶ
ַאלֵ יינְ ס זַ יין לֶ עבְּ ן פוּן ֶדער עֶ ְרד,
ישׁט
אוּן ַקיין ֵאיין בּוֹים ִצ ְיהט נִ ְ
עדע
וייטע בּוֹים ,פוּן יֶ ֶ
פוּן ַא ְצוֵ ֶ
ערע ִמינֵ י
ואק ְסט ַארוֹיס ַאנְ ֶד ֶ
בּוֹים וַ ְ
וייטערַ ,קיין ֵאיין
פְ רוּכְ ט ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
ישׁט ַא ַריין ִאין ַא
ישׁט זִ י נִ ְ
בּוֹים ִמ ְ
וייטן.
ְצוֵ ְ
פוּן ֶדעם ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ערנֶ עןַ ,אז עֶ ר זָ אל זִ י
ָאפְּ לֶ ְ
ישׁן ִאין ַא
ישׁט ַא ַריינְ ִמ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
וייטן ,נָ אר עֶ ר זָ אל ִציעֶ ן זַ יין לֶ עבְּ ן
ְצוֵ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יינְ 'ס ,אוּן
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עטן
ארף זָ אל עֶ ר נָ אר בֶּ ְ
וָ ואס עֶ ר ַד ְ
קוּקן
ישׁט ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן נִ ְ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וייטן.
אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
קוּקט אוֹיף ַא
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
וייטןַ ,סיי אוֹיבּ יֶ ענֶ ער ִאיז
ְצוֵ ְ
עסער פוּן ִאיםַ ,סיי אוֹיבּ יֶ ענֶ ער ִאיז
בֶּ ֶ
עֶ ְרגֶ ער פוּן ִאים ,וֶ ועט ִאים ֵקיינְ ָמאל
ישׁט זַ יין גוּט.
נִ ְ
קוּקן אוֹיף ֵאיינֶ עם
וֶ וען עֶ ר וֶ ועט ְ
עסער פוּן ִאים,
וָ ואס ִאיז בֶּ ֶ
ֶמער גֶ עלוּנְ גֶ ען פוּן ִאים ,וֶ ועט עֶ ר
וערט,
ישׁט וֶ ְ
ארנִ ְ
ְט ַראכְ ְטן ַאז עֶ ר ִאיז גָ ְ
עהט ָדאַ אז יֶ ענֶ ער ֶקען
וַ וייל עֶ ר זֶ ְ
ישׁט ֶא ֶמת,
עסערָ ,אבֶּ ער ָדאס ִאיז נִ ְ
בֶּ ֶ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ֶקען עֶ פֶּ עס
וַ וייל יֶ ֶ

ט"ו ב˘בט

וואוֹיל ִאיז פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
עדענְ ְקט ַאז עֶ ר ִאיז ַאזוֹי
גֶ ֶ
וִ וי ֶדער בּוֹים ,אוּן עֶ ר ַמאכְ ט נָ א
ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן פוּנֶ עם בּוֹים וָ ואס
ערעכְ נְ ט ,וֶ ועט עֶ ר
אוֹיסגֶ ֶ
ִמיר ָהאבְּ ן ְ
אר ֶקע
ואק ְסן וִ וי ַא ְשׁ ַט ְ
אוֹיסוַ ְ
זִ יכֶ ער ְ

˜ס‚
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טוּהן אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן
אוֹיפְ ְ
יטן
אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט זִ י צוּבְּ ֶרעכְ ן ִמ ְ
עסער,
ְט ַראכְ ְטן ַאז יֶ ענֶ ער ִאיז בֶּ ֶ
טוּהן ֲאפִ ילוּ וָ ואס עֶ ר
ישׁט ְ
וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
טוּהן.
ֶקען יָ א ְ
אוּן אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט ְט ַראכְ ְטן ַאז עֶ ר
עסער פוּן יֶ ענֶ עם ,וֶ ועט
ִאיז בֶּ ֶ
ישׁט זַ יין גוּט ,וַ וייל עֶ ר וֶ ועט
אוֹי נִ ְ
ארף ִאים
ֵאייבִּ יג ְט ַראכְ ְטןַ ,אז ֶמען ַד ְ
גֶ עבְּ ן ֶמער כָּ בוֹד פוּן יֶ ענֶ עם ,וַ וייל עֶ ר
ִאיז ֶמער ָחשׁוּב פוּן יֶ ענֶ עם ,אוּן ֶמען
ארף ַמאכְ ן ֶמער ַא עֵ ֶסק פוּן ִאים,
ַד ְ
ישׁט
אוּן אוֹיבּ ֶמען וֶ ועט עֶ ס ִאים נִ ְ
וערן ִאינְ גַ אנְ ְצן
גֶ עבְּ ן ,וֶ ועט עֶ ר וֶ ְ
צוּבְּ ָראכְ ן אוּן ְטרוֹיעֶ ִריג.
ישׁט צוּ
וֶ ועגְ ן ֶדעם ִאיז ִדי עֵ ָצה נִ ְ
וייטן ,אוּן
קוּקן אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ְ
עס ְירן
ישׁט ִאינְ ְט ֶר ִ
עֶ ס זָ אל ִאים נִ ְ
וייטער טוּט ,אוּן ַאזוֹי
וָ ואס ַא ְצוֵ ֶ
ישׁט זַ יין צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן
וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
טוּהן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט
עֶ ר וֶ ועט אוֹיפְ ְ
וָ ואס עֶ ר ֶקען יָ א.
וואוֹיל ִאיז פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
עדענְ ְקט ַאז עֶ ר ִאיז ַאזוֹי
גֶ ֶ
וִ וי ֶדער בּוֹים ,אוּן עֶ ר ַמאכְ ט נָ א
ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן פוּנֶ עם בּוֹים וָ ואס
ערעכְ נְ ט ,וֶ ועט עֶ ר
אוֹיסגֶ ֶ
ִמיר ָהאבְּ ן ְ
אר ֶקע
ואק ְסן וִ וי ַא ְשׁ ַט ְ
אוֹיסוַ ְ
זִ יכֶ ער ְ
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˜ס‚

עדע בּוֹים ִצ ְיהט זִ י
יימערַ ,אז יֶ ֶ
בֵּ ֶ
ַאלֵ יינְ ס זַ יין לֶ עבְּ ן פוּן ֶדער עֶ ְרד,
ישׁט
אוּן ַקיין ֵאיין בּוֹים ִצ ְיהט נִ ְ
עדע
וייטע בּוֹים ,פוּן יֶ ֶ
פוּן ַא ְצוֵ ֶ
ערע ִמינֵ י
ואק ְסט ַארוֹיס ַאנְ ֶד ֶ
בּוֹים וַ ְ
וייטערַ ,קיין ֵאיין
פְ רוּכְ ט ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
ישׁט זִ י נִ ְ
בּוֹים ִמ ְ
ישׁט ַא ַריין ִאין ַא
וייטן.
ְצוֵ ְ

טוּהן אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן
אוֹיפְ ְ
יטן
אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט זִ י צוּבְּ ֶרעכְ ן ִמ ְ
עסער,
ְט ַראכְ ְטן ַאז יֶ ענֶ ער ִאיז בֶּ ֶ
טוּהן ֲאפִ ילוּ וָ ואס עֶ ר
ישׁט ְ
וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
טוּהן.
ֶקען יָ א ְ
אוּן אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט ְט ַראכְ ְטן ַאז עֶ ר
עסער פוּן יֶ ענֶ עם ,וֶ ועט
ִאיז בֶּ ֶ
ישׁט זַ יין גוּט ,וַ וייל עֶ ר וֶ ועט
אוֹי נִ ְ
ארף ִאים
ֵאייבִּ יג ְט ַראכְ ְטןַ ,אז ֶמען ַד ְ
גֶ עבְּ ן ֶמער כָּ בוֹד פוּן יֶ ענֶ עם ,וַ וייל עֶ ר
ִאיז ֶמער ָחשׁוּב פוּן יֶ ענֶ עם ,אוּן ֶמען
ארף ַמאכְ ן ֶמער ַא עֵ ֶסק פוּן ִאים,
ַד ְ
ישׁט
אוּן אוֹיבּ ֶמען וֶ ועט עֶ ס ִאים נִ ְ
וערן ִאינְ גַ אנְ ְצן
גֶ עבְּ ן ,וֶ ועט עֶ ר וֶ ְ
צוּבְּ ָראכְ ן אוּן ְטרוֹיעֶ ִריג.

פוּן ֶדעם ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ערנֶ עןַ ,אז עֶ ר זָ אל זִ י
ָאפְּ לֶ ְ
ישׁן ִאין ַא
ישׁט ַא ַריינְ ִמ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
וייטן ,נָ אר עֶ ר זָ אל ִציעֶ ן זַ יין לֶ עבְּ ן
ְצוֵ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יינְ 'ס ,אוּן
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עטן
ארף זָ אל עֶ ר נָ אר בֶּ ְ
וָ ואס עֶ ר ַד ְ
קוּקן
ישׁט ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן נִ ְ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וייטן.
אוֹיף ַא ְצוֵ ְ

ישׁט צוּ
וֶ ועגְ ן ֶדעם ִאיז ִדי עֵ ָצה נִ ְ
וייטן ,אוּן
קוּקן אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ְ
עס ְירן
ישׁט ִאינְ ְט ֶר ִ
עֶ ס זָ אל ִאים נִ ְ
וייטער טוּט ,אוּן ַאזוֹי
וָ ואס ַא ְצוֵ ֶ
ישׁט זַ יין צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן
וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
טוּהן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט
עֶ ר וֶ ועט אוֹיפְ ְ
וָ ואס עֶ ר ֶקען יָ א.

קוּקט אוֹיף ַא
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
וייטןַ ,סיי אוֹיבּ יֶ ענֶ ער ִאיז
ְצוֵ ְ
עסער פוּן ִאיםַ ,סיי אוֹיבּ יֶ ענֶ ער ִאיז
בֶּ ֶ
עֶ ְרגֶ ער פוּן ִאים ,וֶ ועט ִאים ֵקיינְ ָמאל
ישׁט זַ יין גוּט.
נִ ְ
קוּקן אוֹיף ֵאיינֶ עם
וֶ וען עֶ ר וֶ ועט ְ
עסער פוּן ִאים,
וָ ואס ִאיז בֶּ ֶ
ֶמער גֶ עלוּנְ גֶ ען פוּן ִאים ,וֶ ועט עֶ ר
וערט,
ישׁט וֶ ְ
ארנִ ְ
ְט ַראכְ ְטן ַאז עֶ ר ִאיז גָ ְ
עהט ָדאַ אז יֶ ענֶ ער ֶקען
וַ וייל עֶ ר זֶ ְ
ישׁט ֶא ֶמת,
עסערָ ,אבֶּ ער ָדאס ִאיז נִ ְ
בֶּ ֶ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ֶקען עֶ פֶּ עס
וַ וייל יֶ ֶ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

עדע בּוֹים ִצ ְיהט זִ י
יימערַ ,אז יֶ ֶ
בֵּ ֶ
ַאלֵ יינְ ס זַ יין לֶ עבְּ ן פוּן ֶדער עֶ ְרד,
ישׁט
אוּן ַקיין ֵאיין בּוֹים ִצ ְיהט נִ ְ
עדע
וייטע בּוֹים ,פוּן יֶ ֶ
פוּן ַא ְצוֵ ֶ
ערע ִמינֵ י
ואק ְסט ַארוֹיס ַאנְ ֶד ֶ
בּוֹים וַ ְ
וייטערַ ,קיין ֵאיין
פְ רוּכְ ט ,אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
ישׁט ַא ַריין ִאין ַא
ישׁט זִ י נִ ְ
בּוֹים ִמ ְ
וייטן.
ְצוֵ ְ
פוּן ֶדעם ֶקען זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ
ערנֶ עןַ ,אז עֶ ר זָ אל זִ י
ָאפְּ לֶ ְ
ישׁן ִאין ַא
ישׁט ַא ַריינְ ִמ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
וייטן ,נָ אר עֶ ר זָ אל ִציעֶ ן זַ יין לֶ עבְּ ן
ְצוֵ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאלֵ יינְ 'ס ,אוּן
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
עטן
ארף זָ אל עֶ ר נָ אר בֶּ ְ
וָ ואס עֶ ר ַד ְ
קוּקן
ישׁט ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן נִ ְ
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
וייטן.
אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
קוּקט אוֹיף ַא
וַ וייל וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
וייטןַ ,סיי אוֹיבּ יֶ ענֶ ער ִאיז
ְצוֵ ְ
עסער פוּן ִאיםַ ,סיי אוֹיבּ יֶ ענֶ ער ִאיז
בֶּ ֶ
עֶ ְרגֶ ער פוּן ִאים ,וֶ ועט ִאים ֵקיינְ ָמאל
ישׁט זַ יין גוּט.
נִ ְ
קוּקן אוֹיף ֵאיינֶ עם
וֶ וען עֶ ר וֶ ועט ְ
עסער פוּן ִאים,
וָ ואס ִאיז בֶּ ֶ
ֶמער גֶ עלוּנְ גֶ ען פוּן ִאים ,וֶ ועט עֶ ר
וערט,
ישׁט וֶ ְ
ארנִ ְ
ְט ַראכְ ְטן ַאז עֶ ר ִאיז גָ ְ
עהט ָדאַ אז יֶ ענֶ ער ֶקען
וַ וייל עֶ ר זֶ ְ
ישׁט ֶא ֶמת,
עסערָ ,אבֶּ ער ָדאס ִאיז נִ ְ
בֶּ ֶ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ֶקען עֶ פֶּ עס
וַ וייל יֶ ֶ

ט"ו ב˘בט

וואוֹיל ִאיז פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
עדענְ ְקט ַאז עֶ ר ִאיז ַאזוֹי
גֶ ֶ
וִ וי ֶדער בּוֹים ,אוּן עֶ ר ַמאכְ ט נָ א
ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן פוּנֶ עם בּוֹים וָ ואס
ערעכְ נְ ט ,וֶ ועט עֶ ר
אוֹיסגֶ ֶ
ִמיר ָהאבְּ ן ְ
אר ֶקע
ואק ְסן וִ וי ַא ְשׁ ַט ְ
אוֹיסוַ ְ
זִ יכֶ ער ְ

˜ס‚

ט"ו ב˘בט

טוּהן אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן
אוֹיפְ ְ
יטן
אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט זִ י צוּבְּ ֶרעכְ ן ִמ ְ
עסער,
ְט ַראכְ ְטן ַאז יֶ ענֶ ער ִאיז בֶּ ֶ
טוּהן ֲאפִ ילוּ וָ ואס עֶ ר
ישׁט ְ
וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
טוּהן.
ֶקען יָ א ְ
אוּן אוֹיבּ עֶ ר וֶ ועט ְט ַראכְ ְטן ַאז עֶ ר
עסער פוּן יֶ ענֶ עם ,וֶ ועט
ִאיז בֶּ ֶ
ישׁט זַ יין גוּט ,וַ וייל עֶ ר וֶ ועט
אוֹי נִ ְ
ארף ִאים
ֵאייבִּ יג ְט ַראכְ ְטןַ ,אז ֶמען ַד ְ
גֶ עבְּ ן ֶמער כָּ בוֹד פוּן יֶ ענֶ עם ,וַ וייל עֶ ר
ִאיז ֶמער ָחשׁוּב פוּן יֶ ענֶ עם ,אוּן ֶמען
ארף ַמאכְ ן ֶמער ַא עֵ ֶסק פוּן ִאים,
ַד ְ
ישׁט
אוּן אוֹיבּ ֶמען וֶ ועט עֶ ס ִאים נִ ְ
וערן ִאינְ גַ אנְ ְצן
גֶ עבְּ ן ,וֶ ועט עֶ ר וֶ ְ
צוּבְּ ָראכְ ן אוּן ְטרוֹיעֶ ִריג.
ישׁט צוּ
וֶ ועגְ ן ֶדעם ִאיז ִדי עֵ ָצה נִ ְ
וייטן ,אוּן
קוּקן אוֹיף ַא ְצוֵ ְ
ְ
עס ְירן
ישׁט ִאינְ ְט ֶר ִ
עֶ ס זָ אל ִאים נִ ְ
וייטער טוּט ,אוּן ַאזוֹי
וָ ואס ַא ְצוֵ ֶ
ישׁט זַ יין צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן
וֶ ועט עֶ ר נִ ְ
טוּהן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט
עֶ ר וֶ ועט אוֹיפְ ְ
וָ ואס עֶ ר ֶקען יָ א.
וואוֹיל ִאיז פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
עדענְ ְקט ַאז עֶ ר ִאיז ַאזוֹי
גֶ ֶ
וִ וי ֶדער בּוֹים ,אוּן עֶ ר ַמאכְ ט נָ א
ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן פוּנֶ עם בּוֹים וָ ואס
ערעכְ נְ ט ,וֶ ועט עֶ ר
אוֹיסגֶ ֶ
ִמיר ָהאבְּ ן ְ
אר ֶקע
ואק ְסן וִ וי ַא ְשׁ ַט ְ
אוֹיסוַ ְ
זִ יכֶ ער ְ

˜ס„
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גוּטע
רוֹיסגֶ עבְּ ן ֶ
ֵשׁיינֶ ע בּוֹים ,אוּן ַא ְ
עדער וֶ ועט
זִ ֶיסע פְ רוּכְ ט פוּן וָ ואס יֶ ֶ
ַהנָ ָאה ָהאבְּ ן ,וואוֹיל ִאיז ִאים אוֹיף

˘ב˙ פר‰

ִדי וֶ ועלְ ט אוּן וואוֹיל ִאיז ִאים אוֹיף
יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
)קוּנְ ְט ֵרס ט"ו בִּ ְשׁבַ ט(

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

גוּטע
רוֹיסגֶ עבְּ ן ֶ
ֵשׁיינֶ ע בּוֹים ,אוּן ַא ְ
עדער וֶ ועט
זִ ֶיסע פְ רוּכְ ט פוּן וָ ואס יֶ ֶ
ַהנָ ָאה ָהאבְּ ן ,וואוֹיל ִאיז ִאים אוֹיף

ׁ ַ˘ ָ ּב˙ ּ ָפ ָר‰
הוֹרים
לְ ַט ֵהר ְט ֵמ ִאים לְ ַט ֵמּא ְט ִ
אוֹמר ָקדוֹשִ .די ִמ ְצוָ ה פוּן
בְּ ֵ
דוּמה ִאיז ַא חֹקַ ,א גֶ עזֶ עץ ,וַ וייל
פָּ ָרה ֲא ָ
פוּן ֵאיין זַ ייט ִאיז עֶ ס ְמ ַט ֵהר ָט ֵמא'נֶ ע
ערע זַ ייט,
ֶמענְ ְט ְשׁן ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ִאיז עֶ ס ְמ ַט ֵמא ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ער ִמיט.
בַּ אנִ ְיצן זִ יֶ ד ְ

הוֹרים,
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט לְ ַט ֵמּא ְט ִ
וֶ וען עֶ ר וִ ויל זִ יְ מ ַט ֵהר זַ יין
וערט עֶ ר גָ אר ָט ֵמאָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ר
וֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,וֶ ועט עֶ ר צוּם
וֶ ועט זִ יֶ ד ְ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער
עהןַ ,אז ַאלֶ ע זַ יינֶ ע ְ
סוֹף זֶ ְ
וֶ ועלְ ן ִאים גָ אר צוּנִ יץ ֶ
קוּמען ,לְ ַט ֵהר
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ְט ֵמ ִאיםֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ִאים ִאינְ גַ אנְ ְצן ְמ ַט ֵהר זַ יין ,אוּן עֶ ר
וֶ ועט זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
קּוּדי תשנ"א(
וַ יּ ְַק ֵהל פְּ ֵ

˜ס„
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גוּטע
רוֹיסגֶ עבְּ ן ֶ
ֵשׁיינֶ ע בּוֹים ,אוּן ַא ְ
עדער וֶ ועט
זִ ֶיסע פְ רוּכְ ט פוּן וָ ואס יֶ ֶ
ַהנָ ָאה ָהאבְּ ן ,וואוֹיל ִאיז ִאים אוֹיף

˘ב˙ פר‰

ִדי וֶ ועלְ ט אוּן וואוֹיל ִאיז ִאים אוֹיף
יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
)קוּנְ ְט ֵרס ט"ו בִּ ְשׁבַ ט(

ׁ ַ˘ ָ ּב˙ ּ ָפ ָר‰
הוֹרים
לְ ַט ֵהר ְט ֵמ ִאים לְ ַט ֵמּא ְט ִ
אוֹמר ָקדוֹשִ .די ִמ ְצוָ ה פוּן
בְּ ֵ
דוּמה ִאיז ַא חֹקַ ,א גֶ עזֶ עץ ,וַ וייל
פָּ ָרה ֲא ָ
פוּן ֵאיין זַ ייט ִאיז עֶ ס ְמ ַט ֵהר ָט ֵמא'נֶ ע
ערע זַ ייט,
ֶמענְ ְט ְשׁן ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ִאיז עֶ ס ְמ ַט ֵמא ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ער ִמיט.
בַּ אנִ ְיצן זִ יֶ ד ְ
יט"א זָ אגְ טַ ,אז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
רוֹיסע
ָדאס ִאיז ַא גְ ֶ
ִחיזוּק פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ ,וַ וייל ַא ַסא
עהט ַא ֶמענְ ְטשַׁ ,אז ַדוְ ָקא
ָמאל זֶ ְ
עמען ִאין ִדי ֶהענְ ט
וֶ וען עֶ ר וִ ויל זִ י נֶ ֶ
ַא ַריין ,עֶ ר וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן זַ יין וואוֹיל
ער ְשׁ ְטןַ ,דוְ ָקא
אוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אר ְקט זִ יֶ דער יֵ ֶצר
עמאלְ ְטס ְשׁ ַט ְ
ֶד ָ
ארק ,אוּן עֶ ר פַ אלְ ט
ָה ַרע זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
דוּרִ מיט ֲעבֵ ירוֹתָ ,דאס צוּבְּ ֶרעכְ ט
ְ
ארק ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,פּוּנְ ְקט
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
עצט וֶ וען ִאי וִ ויל זַ יין וואוֹיל,
יֶ ְ
ָהאבּ ִאיַ אזֶ עלְ כֶ ע נִ ְסיוֹנוֹת?!

ִדי וֶ ועלְ ט אוּן וואוֹיל ִאיז ִאים אוֹיף
יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
)קוּנְ ְט ֵרס ט"ו בִּ ְשׁבַ ט(

ׁ ַ˘ ָ ּב˙ ּ ָפ ָר‰

קוּקט אוֹיף
ָאבֶּ ער וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
וייטער
ישׁט ,עֶ ר גֵ ייט וַ ֶ
ארנִ ְ
גָ ְ
טוּהן
זַ יין וֶ ועג ,עֶ ר פְּ רוּבִּ ְירט צוּ ְ
ישׁט
קוּקט נִ ְ
וָ ואס עֶ ר ֶקען ,אוּן עֶ ר ְ
עמאלְ ס
דוּרכְ פֶ עלֶ ערֶ ,ד ָ
אוֹיף זַ יינֶ ע ְ
קוּמען ,אוּן זַ יין
וֶ ועט ֶמען זִ יכֶ ער ָאנְ ֶ
צוּם סוֹף ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ע ִאיד.

יט"א זָ אגְ טַ ,אז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
רוֹיסע
ָדאס ִאיז ַא גְ ֶ
ִחיזוּק פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ ,וַ וייל ַא ַסא
עהט ַא ֶמענְ ְטשַׁ ,אז ַדוְ ָקא
ָמאל זֶ ְ
עמען ִאין ִדי ֶהענְ ט
וֶ וען עֶ ר וִ ויל זִ י נֶ ֶ
ַא ַריין ,עֶ ר וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן זַ יין וואוֹיל
ער ְשׁ ְטןַ ,דוְ ָקא
אוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אר ְקט זִ יֶ דער יֵ ֶצר
עמאלְ ְטס ְשׁ ַט ְ
ֶד ָ
ארק ,אוּן עֶ ר פַ אלְ ט
ָה ַרע זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
דוּרִ מיט ֲעבֵ ירוֹתָ ,דאס צוּבְּ ֶרעכְ ט
ְ
ארק ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,פּוּנְ ְקט
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
עצט וֶ וען ִאי וִ ויל זַ יין וואוֹיל,
יֶ ְ
ָהאבּ ִאיַ אזֶ עלְ כֶ ע נִ ְסיוֹנוֹת?!

˜ס„

˘ב˙ פר‰

קוּקט אוֹיף
ָאבֶּ ער וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
וייטער
ישׁט ,עֶ ר גֵ ייט וַ ֶ
ארנִ ְ
גָ ְ
טוּהן
זַ יין וֶ ועג ,עֶ ר פְּ רוּבִּ ְירט צוּ ְ
ישׁט
קוּקט נִ ְ
וָ ואס עֶ ר ֶקען ,אוּן עֶ ר ְ
עמאלְ ס
דוּרכְ פֶ עלֶ ערֶ ,ד ָ
אוֹיף זַ יינֶ ע ְ
קוּמען ,אוּן זַ יין
וֶ ועט ֶמען זִ יכֶ ער ָאנְ ֶ
צוּם סוֹף ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ע ִאיד.

הוֹרים
לְ ַט ֵהר ְט ֵמ ִאים לְ ַט ֵמּא ְט ִ
אוֹמר ָקדוֹשִ .די ִמ ְצוָ ה פוּן
בְּ ֵ
דוּמה ִאיז ַא חֹקַ ,א גֶ עזֶ עץ ,וַ וייל
פָּ ָרה ֲא ָ
פוּן ֵאיין זַ ייט ִאיז עֶ ס ְמ ַט ֵהר ָט ֵמא'נֶ ע
ערע זַ ייט,
ֶמענְ ְט ְשׁן ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ִאיז עֶ ס ְמ ַט ֵמא ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ער ִמיט.
בַּ אנִ ְיצן זִ יֶ ד ְ
יט"א זָ אגְ טַ ,אז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
רוֹיסע
ָדאס ִאיז ַא גְ ֶ
ִחיזוּק פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ ,וַ וייל ַא ַסא
עהט ַא ֶמענְ ְטשַׁ ,אז ַדוְ ָקא
ָמאל זֶ ְ
עמען ִאין ִדי ֶהענְ ט
וֶ וען עֶ ר וִ ויל זִ י נֶ ֶ
ַא ַריין ,עֶ ר וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן זַ יין וואוֹיל
ער ְשׁ ְטןַ ,דוְ ָקא
אוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אר ְקט זִ יֶ דער יֵ ֶצר
עמאלְ ְטס ְשׁ ַט ְ
ֶד ָ
ארק ,אוּן עֶ ר פַ אלְ ט
ָה ַרע זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
דוּרִ מיט ֲעבֵ ירוֹתָ ,דאס צוּבְּ ֶרעכְ ט
ְ
ארק ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,פּוּנְ ְקט
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
עצט וֶ וען ִאי וִ ויל זַ יין וואוֹיל,
יֶ ְ
ָהאבּ ִאיַ אזֶ עלְ כֶ ע נִ ְסיוֹנוֹת?!

הוֹרים,
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט לְ ַט ֵמּא ְט ִ
וֶ וען עֶ ר וִ ויל זִ יְ מ ַט ֵהר זַ יין
וערט עֶ ר גָ אר ָט ֵמאָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ר
וֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,וֶ ועט עֶ ר צוּם
וֶ ועט זִ יֶ ד ְ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער
עהןַ ,אז ַאלֶ ע זַ יינֶ ע ְ
סוֹף זֶ ְ
וֶ ועלְ ן ִאים גָ אר צוּנִ יץ ֶ
קוּמען ,לְ ַט ֵהר
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ְט ֵמ ִאיםֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ִאים ִאינְ גַ אנְ ְצן ְמ ַט ֵהר זַ יין ,אוּן עֶ ר
וֶ ועט זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
קּוּדי תשנ"א(
וַ יּ ְַק ֵהל פְּ ֵ

˜ס„

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

גוּטע
רוֹיסגֶ עבְּ ן ֶ
ֵשׁיינֶ ע בּוֹים ,אוּן ַא ְ
עדער וֶ ועט
זִ ֶיסע פְ רוּכְ ט פוּן וָ ואס יֶ ֶ
ַהנָ ָאה ָהאבְּ ן ,וואוֹיל ִאיז ִאים אוֹיף

˘ב˙ פר‰

ִדי וֶ ועלְ ט אוּן וואוֹיל ִאיז ִאים אוֹיף
יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט.
)קוּנְ ְט ֵרס ט"ו בִּ ְשׁבַ ט(

ׁ ַ˘ ָ ּב˙ ּ ָפ ָר‰

קוּקט אוֹיף
ָאבֶּ ער וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
וייטער
ישׁט ,עֶ ר גֵ ייט וַ ֶ
ארנִ ְ
גָ ְ
טוּהן
זַ יין וֶ ועג ,עֶ ר פְּ רוּבִּ ְירט צוּ ְ
ישׁט
קוּקט נִ ְ
וָ ואס עֶ ר ֶקען ,אוּן עֶ ר ְ
עמאלְ ס
דוּרכְ פֶ עלֶ ערֶ ,ד ָ
אוֹיף זַ יינֶ ע ְ
קוּמען ,אוּן זַ יין
וֶ ועט ֶמען זִ יכֶ ער ָאנְ ֶ
צוּם סוֹף ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ע ִאיד.
הוֹרים,
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט לְ ַט ֵמּא ְט ִ
וֶ וען עֶ ר וִ ויל זִ יְ מ ַט ֵהר זַ יין
וערט עֶ ר גָ אר ָט ֵמאָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ר
וֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,וֶ ועט עֶ ר צוּם
וֶ ועט זִ יֶ ד ְ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער
עהןַ ,אז ַאלֶ ע זַ יינֶ ע ְ
סוֹף זֶ ְ
קוּמען ,לְ ַט ֵהר
וֶ ועלְ ן ִאים גָ אר צוּנִ יץ ֶ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ְט ֵמ ִאיםֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ִאים ִאינְ גַ אנְ ְצן ְמ ַט ֵהר זַ יין ,אוּן עֶ ר
וֶ ועט זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
קּוּדי תשנ"א(
וַ יּ ְַק ֵהל פְּ ֵ

הוֹרים
לְ ַט ֵהר ְט ֵמ ִאים לְ ַט ֵמּא ְט ִ
אוֹמר ָקדוֹשִ .די ִמ ְצוָ ה פוּן
בְּ ֵ
דוּמה ִאיז ַא חֹקַ ,א גֶ עזֶ עץ ,וַ וייל
פָּ ָרה ֲא ָ
פוּן ֵאיין זַ ייט ִאיז עֶ ס ְמ ַט ֵהר ָט ֵמא'נֶ ע
ערע זַ ייט,
ֶמענְ ְט ְשׁן ,אוּן פוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ִאיז עֶ ס ְמ ַט ֵמא ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ער ִמיט.
בַּ אנִ ְיצן זִ יֶ ד ְ
יט"א זָ אגְ טַ ,אז
מוֹה ָרא"שׁ ְשׁלִ ָ
ֲ
רוֹיסע
ָדאס ִאיז ַא גְ ֶ
ִחיזוּק פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ ,וַ וייל ַא ַסא
עהט ַא ֶמענְ ְטשַׁ ,אז ַדוְ ָקא
ָמאל זֶ ְ
עמען ִאין ִדי ֶהענְ ט
וֶ וען עֶ ר וִ ויל זִ י נֶ ֶ
ַא ַריין ,עֶ ר וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן זַ יין וואוֹיל
ער ְשׁ ְטןַ ,דוְ ָקא
אוּן ִדינֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אר ְקט זִ יֶ דער יֵ ֶצר
עמאלְ ְטס ְשׁ ַט ְ
ֶד ָ
ארק ,אוּן עֶ ר פַ אלְ ט
ָה ַרע זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
דוּרִ מיט ֲעבֵ ירוֹתָ ,דאס צוּבְּ ֶרעכְ ט
ְ
ארק ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,פּוּנְ ְקט
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
עצט וֶ וען ִאי וִ ויל זַ יין וואוֹיל,
יֶ ְ
ָהאבּ ִאיַ אזֶ עלְ כֶ ע נִ ְסיוֹנוֹת?!

קוּקט אוֹיף
ָאבֶּ ער וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
וייטער
ישׁט ,עֶ ר גֵ ייט וַ ֶ
ארנִ ְ
גָ ְ
טוּהן
זַ יין וֶ ועג ,עֶ ר פְּ רוּבִּ ְירט צוּ ְ
ישׁט
קוּקט נִ ְ
וָ ואס עֶ ר ֶקען ,אוּן עֶ ר ְ
עמאלְ ס
דוּרכְ פֶ עלֶ ערֶ ,ד ָ
אוֹיף זַ יינֶ ע ְ
קוּמען ,אוּן זַ יין
וֶ ועט ֶמען זִ יכֶ ער ָאנְ ֶ
צוּם סוֹף ַאן ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ע ִאיד.
הוֹרים,
ָדאס ִאיז פְּ ַשׁט לְ ַט ֵמּא ְט ִ
וֶ וען עֶ ר וִ ויל זִ יְ מ ַט ֵהר זַ יין
וערט עֶ ר גָ אר ָט ֵמאָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ר
וֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,וֶ ועט עֶ ר צוּם
וֶ ועט זִ יֶ ד ְ
דוּרכְ פֶ עלֶ ער
עהןַ ,אז ַאלֶ ע זַ יינֶ ע ְ
סוֹף זֶ ְ
קוּמען ,לְ ַט ֵהר
וֶ ועלְ ן ִאים גָ אר צוּנִ יץ ֶ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ְט ֵמ ִאיםֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ִאים ִאינְ גַ אנְ ְצן ְמ ַט ֵהר זַ יין ,אוּן עֶ ר
וֶ ועט זַ יין ַאן עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
קוֹדשׁ
)תּוַֹ הנַּ ַחל לֵ יל ַשׁבָּ ת ֶ
קּוּדי תשנ"א(
וַ יּ ְַק ֵהל פְּ ֵ

˜ס‰

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˘ ‰„‚‰ל פסח

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

חו ∆„ ׁ˘
ׁ ַ˘ ָ ּב˙ ַ… ‰
ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶ ּ ה לָ כֶ ם רֹאשׁ ֳח ָד ׁ ִשים
ִראשׁוֹן הוּא לָ כֶ ם לְ ָח ְד ׁ ֵשי
ַה ׁ ּ ָשנָ ה.

מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּקען
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶ
רפ"ב(ַ :א ִאיד ַד ְ
גוּטסֵ ,סיי בַּ יי זִ י אוּן
נָ אר אוֹיף ִדי ְ
ערע.
ֵסיי בַּ יי ַאנְ ֶד ֶ

ִדי ִא ְידן ֵציילְ ן ִדי ֲח ָד ִשׁים צוּ
ִדי לְ בָ נָ ה ,וַ וייל ַאזוֹי וִ וי בַּ יי
עהט ַא
ִדי לְ בָ נָ ה וֶ וען ֶמען זֶ ְ
חוֹדשׁ,
ֶ
וערט רֹאשׁ
פִּ ינְ ֶטעלֶ ע וֶ ְ
וערט ִדי פִּ ינְ ֶטעלֶ ע
אוּן נָ אכְ ֶדעם וֶ ְ
עסערִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע
עסער אוּן גְ ֶר ֶ
גְ ֶר ֶ
קוּקט אוֹיף ַא ִאיד ,אוֹיף
וֶ וען ֶמען ְ
גוּט'ס וָ ואס עֶ ר ָהאט,
ִדי פִּ ינְ ֶטעלֶ ע ְ
עסער אוּן
וערט עֶ ר גְ ֶר ֶ
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ֶד ָ
וערט צוּם סוֹף ַאן
עסער ,בִּ יז עֶ ר וֶ ְ
גְ ֶר ֶ
ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

עה ְסט אוֹיף ִדיר,
ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ דוּ זֶ ְ
ערען,
ָא ֶדער אוֹיף ַאן ַאנְ ֶד ֶ
ַאז עֶ ר ִאיז פִ יל ִמיט ְשׁלֶ עכְ ְטס,
ארפְ ְסטוּ פְּ רוּבִּ ְירן אוֹיפְ צוּזוּכְ ן
ַד ְ
גוּטע זַ א אוֹיף ִדיר ָא ֶדער
עֶ פֶּ עס ַא ֶ
עדער ִאיד ָהאט
אוֹיף יֶ ענֶ עם ,וַ וייל יֶ ֶ
גוּטס ִאין זִ י ,עֶ ר ָהאט
זִ יכֶ ער עֶ פֶּ עס ְ
זִ יכֶ ער עֶ פֶּ עס ִמ ְצוֹת וָ ואס עֶ ר ָהאט
עטוּהן.
ְ
גֶ

קוּדיַ ,שׁבָּ ת
ישׁית ,וַ יּ ְַק ֵהל פְּ ֵ
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוֹך ַהנַ ַחל ְס ָ
חוֹדשׁ ,תשס"ב לפ"ק(
ַה ֶ

˜ס‰

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰
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גוּטס,
קוּק ְסט אוֹיף ִדי ְ
אוּן וֶ וען דוּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ן ַאז עֶ ס וֶ ועט זַ יין ִאינְ גַ אנְ ֶצען
גוּט ,וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ְ)תּ ִהלִ ים לז,
י( :וְ עוֹד ְמעַ ט וְ ֵאין ָר ׁ ָשע ,וֶ וען ַא
גוּטע
קוּקט אוֹיף ִדי ְקלֵ יינֶ ע ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ְ
ישׁט ַקיין ָר ָשׁע,
זַ אכְ ן וִ וי עֶ ר ִאיז נִ ְ
עמאלְ ְטס ,וְ ִה ְתבּוֹנַ נְ ָּת עַ ל ְמקוֹמוֹ
ֶד ָ
ועסט נָ אכְ ֶדעם
וְ ֵאינֶ נּוּ ,וֶ וען דוּ וֶ ְ
קוּקן אוֹיף ִאיםִ ,איז עֶ ר שׁוֹין
ְ
ישׁט ֶדער זֶ עלְ בֶּ ער ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ס
ארנִ ְ
גָ ְ
ערע פַּ ְר ָשׁה.
ִאיז שׁוֹין גָ אר ַאן ַאנְ ֶד ֶ

ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ עֶ ר זָ אל
פַ אר ֶ
עהט
חוֹדשׁ ,וֶ וען ֶמען זֶ ְ
ַמאכְ ן רֹאשׁ ֶ
ֲאפִ ילוּ נָ אר ַא פִּ ינְ ֶטעלֶ ע פוּן ִדי נֵ ייעֶ
וייסט ֶמען ַאז עֶ ס ֵהייבְּ ט זִ י
לְ בָ נָ ה ,וֵ ְ
חוֹדשׁ.
ָאן ַא נֵ ייעֶ ֶ
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חו ∆„ ׁ˘
ׁ ַ˘ ָ ּב˙ ַ… ‰
ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶ ּ ה לָ כֶ ם רֹאשׁ ֳח ָד ׁ ִשים
ִראשׁוֹן הוּא לָ כֶ ם לְ ָח ְד ׁ ֵשי
ַה ׁ ּ ָשנָ ה.
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ עֶ ר זָ אל
פַ אר ֶ
עהט
חוֹדשׁ ,וֶ וען ֶמען זֶ ְ
ַמאכְ ן רֹאשׁ ֶ
ֲאפִ ילוּ נָ אר ַא פִּ ינְ ֶטעלֶ ע פוּן ִדי נֵ ייעֶ
וייסט ֶמען ַאז עֶ ס ֵהייבְּ ט זִ י
לְ בָ נָ ה ,וֵ ְ
חוֹדשׁ.
ָאן ַא נֵ ייעֶ ֶ
מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּקען
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶ
רפ"ב(ַ :א ִאיד ַד ְ
גוּטסֵ ,סיי בַּ יי זִ י אוּן
נָ אר אוֹיף ִדי ְ
ערע.
ֵסיי בַּ יי ַאנְ ֶד ֶ
עה ְסט אוֹיף ִדיר,
ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ דוּ זֶ ְ
ערען,
ָא ֶדער אוֹיף ַאן ַאנְ ֶד ֶ
ַאז עֶ ר ִאיז פִ יל ִמיט ְשׁלֶ עכְ ְטס,
ארפְ ְסטוּ פְּ רוּבִּ ְירן אוֹיפְ צוּזוּכְ ן
ַד ְ
גוּטע זַ א אוֹיף ִדיר ָא ֶדער
עֶ פֶּ עס ַא ֶ
עדער ִאיד ָהאט
אוֹיף יֶ ענֶ עם ,וַ וייל יֶ ֶ
גוּטס ִאין זִ י ,עֶ ר ָהאט
זִ יכֶ ער עֶ פֶּ עס ְ
זִ יכֶ ער עֶ פֶּ עס ִמ ְצוֹת וָ ואס עֶ ר ָהאט
עטוּהן.
ְ
גֶ
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גוּטס,
קוּק ְסט אוֹיף ִדי ְ
אוּן וֶ וען דוּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ן ַאז עֶ ס וֶ ועט זַ יין ִאינְ גַ אנְ ֶצען
גוּט ,וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ְ)תּ ִהלִ ים לז,
י( :וְ עוֹד ְמעַ ט וְ ֵאין ָר ׁ ָשע ,וֶ וען ַא
גוּטע
קוּקט אוֹיף ִדי ְקלֵ יינֶ ע ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ְ
ישׁט ַקיין ָר ָשׁע,
זַ אכְ ן וִ וי עֶ ר ִאיז נִ ְ
עמאלְ ְטס ,וְ ִה ְתבּוֹנַ נְ ָּת עַ ל ְמקוֹמוֹ
ֶד ָ
ועסט נָ אכְ ֶדעם
וְ ֵאינֶ נּוּ ,וֶ וען דוּ וֶ ְ
קוּקן אוֹיף ִאיםִ ,איז עֶ ר שׁוֹין
ְ
ישׁט ֶדער זֶ עלְ בֶּ ער ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ס
ארנִ ְ
גָ ְ
ערע פַּ ְר ָשׁה.
ִאיז שׁוֹין גָ אר ַאן ַאנְ ֶד ֶ
ִדי ִא ְידן ֵציילְ ן ִדי ֲח ָד ִשׁים צוּ
ִדי לְ בָ נָ ה ,וַ וייל ַאזוֹי וִ וי בַּ יי
עהט ַא
ִדי לְ בָ נָ ה וֶ וען ֶמען זֶ ְ
חוֹדשׁ,
ֶ
וערט רֹאשׁ
פִּ ינְ ֶטעלֶ ע וֶ ְ
וערט ִדי פִּ ינְ ֶטעלֶ ע
אוּן נָ אכְ ֶדעם וֶ ְ
עסערִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע
עסער אוּן גְ ֶר ֶ
גְ ֶר ֶ
קוּקט אוֹיף ַא ִאיד ,אוֹיף
וֶ וען ֶמען ְ
גוּט'ס וָ ואס עֶ ר ָהאט,
ִדי פִּ ינְ ֶטעלֶ ע ְ
עסער אוּן
וערט עֶ ר גְ ֶר ֶ
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ֶד ָ
וערט צוּם סוֹף ַאן
עסער ,בִּ יז עֶ ר וֶ ְ
גְ ֶר ֶ
ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
קוּדיַ ,שׁבָּ ת
ישׁית ,וַ יּ ְַק ֵהל פְּ ֵ
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוֹך ַהנַ ַחל ְס ָ
חוֹדשׁ ,תשס"ב לפ"ק(
ַה ֶ

גוּטס,
קוּק ְסט אוֹיף ִדי ְ
אוּן וֶ וען דוּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ן ַאז עֶ ס וֶ ועט זַ יין ִאינְ גַ אנְ ֶצען
גוּט ,וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ְ)תּ ִהלִ ים לז,
י( :וְ עוֹד ְמעַ ט וְ ֵאין ָר ׁ ָשע ,וֶ וען ַא
גוּטע
קוּקט אוֹיף ִדי ְקלֵ יינֶ ע ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ְ
ישׁט ַקיין ָר ָשׁע,
זַ אכְ ן וִ וי עֶ ר ִאיז נִ ְ
עמאלְ ְטס ,וְ ִה ְתבּוֹנַ נְ ָּת עַ ל ְמקוֹמוֹ
ֶד ָ
ועסט נָ אכְ ֶדעם
וְ ֵאינֶ נּוּ ,וֶ וען דוּ וֶ ְ
קוּקן אוֹיף ִאיםִ ,איז עֶ ר שׁוֹין
ְ
ישׁט ֶדער זֶ עלְ בֶּ ער ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ס
ארנִ ְ
גָ ְ
ערע פַּ ְר ָשׁה.
ִאיז שׁוֹין גָ אר ַאן ַאנְ ֶד ֶ

ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶ ּ ה לָ כֶ ם רֹאשׁ ֳח ָד ׁ ִשים
ִראשׁוֹן הוּא לָ כֶ ם לְ ָח ְד ׁ ֵשי
ַה ׁ ּ ָשנָ ה.
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ עֶ ר זָ אל
פַ אר ֶ
עהט
חוֹדשׁ ,וֶ וען ֶמען זֶ ְ
ַמאכְ ן רֹאשׁ ֶ
ֲאפִ ילוּ נָ אר ַא פִּ ינְ ֶטעלֶ ע פוּן ִדי נֵ ייעֶ
וייסט ֶמען ַאז עֶ ס ֵהייבְּ ט זִ י
לְ בָ נָ ה ,וֵ ְ
חוֹדשׁ.
ָאן ַא נֵ ייעֶ ֶ
מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּקען
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶ
רפ"ב(ַ :א ִאיד ַד ְ
גוּטסֵ ,סיי בַּ יי זִ י אוּן
נָ אר אוֹיף ִדי ְ
ערע.
ֵסיי בַּ יי ַאנְ ֶד ֶ

ִדי ִא ְידן ֵציילְ ן ִדי ֲח ָד ִשׁים צוּ
ִדי לְ בָ נָ ה ,וַ וייל ַאזוֹי וִ וי בַּ יי
עהט ַא
ִדי לְ בָ נָ ה וֶ וען ֶמען זֶ ְ
חוֹדשׁ,
ֶ
וערט רֹאשׁ
פִּ ינְ ֶטעלֶ ע וֶ ְ
וערט ִדי פִּ ינְ ֶטעלֶ ע
אוּן נָ אכְ ֶדעם וֶ ְ
עסערִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע
עסער אוּן גְ ֶר ֶ
גְ ֶר ֶ
קוּקט אוֹיף ַא ִאיד ,אוֹיף
וֶ וען ֶמען ְ
גוּט'ס וָ ואס עֶ ר ָהאט,
ִדי פִּ ינְ ֶטעלֶ ע ְ
עסער אוּן
וערט עֶ ר גְ ֶר ֶ
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ֶד ָ
וערט צוּם סוֹף ַאן
עסער ,בִּ יז עֶ ר וֶ ְ
גְ ֶר ֶ
ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.

עה ְסט אוֹיף ִדיר,
ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ דוּ זֶ ְ
ערען,
ָא ֶדער אוֹיף ַאן ַאנְ ֶד ֶ
ַאז עֶ ר ִאיז פִ יל ִמיט ְשׁלֶ עכְ ְטס,
ארפְ ְסטוּ פְּ רוּבִּ ְירן אוֹיפְ צוּזוּכְ ן
ַד ְ
גוּטע זַ א אוֹיף ִדיר ָא ֶדער
עֶ פֶּ עס ַא ֶ
עדער ִאיד ָהאט
אוֹיף יֶ ענֶ עם ,וַ וייל יֶ ֶ
גוּטס ִאין זִ י ,עֶ ר ָהאט
זִ יכֶ ער עֶ פֶּ עס ְ
זִ יכֶ ער עֶ פֶּ עס ִמ ְצוֹת וָ ואס עֶ ר ָהאט
עטוּהן.
ְ
גֶ

קוּדיַ ,שׁבָּ ת
ישׁית ,וַ יּ ְַק ֵהל פְּ ֵ
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוֹך ַהנַ ַחל ְס ָ
חוֹדשׁ ,תשס"ב לפ"ק(
ַה ֶ
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חו ∆„ ׁ˘
ׁ ַ˘ ָ ּב˙ ַ… ‰
ַהח ֶֹדשׁ ַהזֶ ּ ה לָ כֶ ם רֹאשׁ ֳח ָד ׁ ִשים
ִראשׁוֹן הוּא לָ כֶ ם לְ ָח ְד ׁ ֵשי
ַה ׁ ּ ָשנָ ה.
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ עֶ ר זָ אל
פַ אר ֶ
עהט
חוֹדשׁ ,וֶ וען ֶמען זֶ ְ
ַמאכְ ן רֹאשׁ ֶ
ֲאפִ ילוּ נָ אר ַא פִּ ינְ ֶטעלֶ ע פוּן ִדי נֵ ייעֶ
וייסט ֶמען ַאז עֶ ס ֵהייבְּ ט זִ י
לְ בָ נָ ה ,וֵ ְ
חוֹדשׁ.
ָאן ַא נֵ ייעֶ ֶ
מוֹה ָרא"שׁ ִאיז ָדאס ַמ ְסבִּ יר ,לוֹיט
ֲ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ימן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָ
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּקען
ארף ׁ ְש ֶטענְ ִדיג ֶ
רפ"ב(ַ :א ִאיד ַד ְ
גוּטסֵ ,סיי בַּ יי זִ י אוּן
נָ אר אוֹיף ִדי ְ
ערע.
ֵסיי בַּ יי ַאנְ ֶד ֶ
עה ְסט אוֹיף ִדיר,
ֲאפִ ילוּ אוֹיבּ דוּ זֶ ְ
ערען,
ָא ֶדער אוֹיף ַאן ַאנְ ֶד ֶ
ַאז עֶ ר ִאיז פִ יל ִמיט ְשׁלֶ עכְ ְטס,
ארפְ ְסטוּ פְּ רוּבִּ ְירן אוֹיפְ צוּזוּכְ ן
ַד ְ
גוּטע זַ א אוֹיף ִדיר ָא ֶדער
עֶ פֶּ עס ַא ֶ
עדער ִאיד ָהאט
אוֹיף יֶ ענֶ עם ,וַ וייל יֶ ֶ
גוּטס ִאין זִ י ,עֶ ר ָהאט
זִ יכֶ ער עֶ פֶּ עס ְ
זִ יכֶ ער עֶ פֶּ עס ִמ ְצוֹת וָ ואס עֶ ר ָהאט
עטוּהן.
ְ
גֶ

גוּטס,
קוּק ְסט אוֹיף ִדי ְ
אוּן וֶ וען דוּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
וֶ ועט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ן ַאז עֶ ס וֶ ועט זַ יין ִאינְ גַ אנְ ֶצען
גוּט ,וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ְ)תּ ִהלִ ים לז,
י( :וְ עוֹד ְמעַ ט וְ ֵאין ָר ׁ ָשע ,וֶ וען ַא
גוּטע
קוּקט אוֹיף ִדי ְקלֵ יינֶ ע ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ְ
ישׁט ַקיין ָר ָשׁע,
זַ אכְ ן וִ וי עֶ ר ִאיז נִ ְ
עמאלְ ְטס ,וְ ִה ְתבּוֹנַ נְ ָּת עַ ל ְמקוֹמוֹ
ֶד ָ
ועסט נָ אכְ ֶדעם
וְ ֵאינֶ נּוּ ,וֶ וען דוּ וֶ ְ
קוּקן אוֹיף ִאיםִ ,איז עֶ ר שׁוֹין
ְ
ישׁט ֶדער זֶ עלְ בֶּ ער ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ס
ארנִ ְ
גָ ְ
ערע פַּ ְר ָשׁה.
ִאיז שׁוֹין גָ אר ַאן ַאנְ ֶד ֶ
ִדי ִא ְידן ֵציילְ ן ִדי ֲח ָד ִשׁים צוּ
ִדי לְ בָ נָ ה ,וַ וייל ַאזוֹי וִ וי בַּ יי
עהט ַא
ִדי לְ בָ נָ ה וֶ וען ֶמען זֶ ְ
חוֹדשׁ,
ֶ
וערט רֹאשׁ
פִּ ינְ ֶטעלֶ ע וֶ ְ
וערט ִדי פִּ ינְ ֶטעלֶ ע
אוּן נָ אכְ ֶדעם וֶ ְ
עסערִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע
עסער אוּן גְ ֶר ֶ
גְ ֶר ֶ
קוּקט אוֹיף ַא ִאיד ,אוֹיף
וֶ וען ֶמען ְ
גוּט'ס וָ ואס עֶ ר ָהאט,
ִדי פִּ ינְ ֶטעלֶ ע ְ
עסער אוּן
וערט עֶ ר גְ ֶר ֶ
עמאלְ ְטס וֶ ְ
ֶד ָ
וערט צוּם סוֹף ַאן
עסער ,בִּ יז עֶ ר וֶ ְ
גְ ֶר ֶ
ֱא ֶמ ֶת'ער עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד.
קוּדיַ ,שׁבָּ ת
ישׁית ,וַ יּ ְַק ֵהל פְּ ֵ
עוּדה ְשׁלִ ִ
)תּוֹך ַהנַ ַחל ְס ָ
חוֹדשׁ ,תשס"ב לפ"ק(
ַה ֶ
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וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
ִדי ַהיינְ ִטיגֶ ע נַ אכְ ט וֶ ְ
"ס ֶדר נַ אכְ ט".
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ƒס ָ
ימנ≈ י ַ≈ּ ‰ס ∆„ר
ארוָ ואס ֶמען ָהאט
ִדי ַטעַ ם פַ ְ
"ק ֵדּשׁ
עמאכְ ט ִדי ִס ָמּנִ יםַ ,
גֶ ַ
וייטער ,וַ וייל
ְוּר ַחץ" אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ זַ יין
אשׁעפֶ ער,
וואוֹיל אוּן ִדינֶ ען ֶדעם בַּ ֶ
ארף עֶ ר זִ יַ מאכְ ן ַא לִ ְיס ֶטעַ ,א
ַד ְ
טוּהן ,אוּן
עטל וָ ואס עֶ ר וִ ויל ַאלְ ס ְ
ֶצ ְ
ער ְשׁ ְטן
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג בֶּ ְ
אוֹיף ִדי זַ אכְ ן ,עֶ ר זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
ערפַ אר וֶ וען ֶמען
ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ןֶ ,ד ְ
גְ ֵרייט זִ י צוּם ֵס ֶדר ,אוּן ֶמען וִ ויל
ער ְשׁ ְטן,
אהעפְ ְטן צוּם ֵאייבֶּ ְ
זִ י בַּ ֶ
קוֹדם ַא לִ ְיס ֶטע פוּן וָ ואס
ַמאכְ ט ֶמען ֶ
עטן ֶדעם
טוּהןְּ ,כ ֵדי צוּ בֶּ ְ
ֶמען וִ ויל ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן.
ֵאייבֶּ ְ
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ערפַ אר רוּפְ ט ֶמען ָאן ִדי נַ אכְ ט,
ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ענוּמען פוּן
רוֹיסגֶ ֶ
ָהאט אוּנְ ז ַא ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,וָ ואס
דוּרֶ 
ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ערנְ ט ַאז ַאלֶ עס
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ָהאט אוּנְ ז ְ
ער ְשׁ ֶטער ,רוּפְ ט ֶמען
ִאיז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
"ס ֶדר".
אמען ֵ
יטן נָ ֶ
עֶ ס ָאן ִמ ְ
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וערט ַאזוֹי
ארוָ ואס עֶ ס וֶ ְ
ֶדער ַטעַ ם פַ ְ
ָאנְ גֶ ערוּפְ ןֶ ,דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן פ"ב(:
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
עסט פוּנֶ עם
ארגֶ ְ
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ פַ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס גֵ ייט
ער ְשׁ ֶטערֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ִאין ַא ֵס ֶדר ,עֶ ס
ִאים ַאלֶ עס נִ ְ
עהט ִאים אוֹיס ַאז זַ אכְ ן גֵ ייעֶ ן ִאים
זֶ ְ
ישׁט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ וילָ ,אבֶּ ער וֶ וען
נִ ְ
וייסט ַאז ַאלֶ עס ִאיז ֶדער
ַא ִאיד וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער ,גֵ ייט ִאים ַאלֶ עס
ֵאייבֶּ ְ
וייסט
ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ ויל ,וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער,
ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוּן וִ וי ַאזוֹי עֶ ס פִ ְירט זִ יָ ,האט עֶ ס
עשׁ ֶטעלְ ט
ער ְשׁ ֶטער אוֹיס גֶ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ַא ֵס ֶדר.

ִאין ִדי ַהיינְ ִטיגֶ ע נַ אכְ ט וֶ וען ִמיר
וערן גֶ עוָ ואר ַאז ַאלֶ עס ִאיז
וֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ,אוּן ַאז ֶדער
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,וִ וי
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
עהן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִמיר זֶ ְ
ענוּמען ִדי ִא ְידן פוּן
רוֹיסגֶ ֶ
ָהאט ַא ְ
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≈ס ∆„ר
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
ִדי ַהיינְ ִטיגֶ ע נַ אכְ ט וֶ ְ
"ס ֶדר נַ אכְ ט".
ֵ
וערט ַאזוֹי
ארוָ ואס עֶ ס וֶ ְ
ֶדער ַטעַ ם פַ ְ
ָאנְ גֶ ערוּפְ ןֶ ,דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן פ"ב(:
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
עסט פוּנֶ עם
ארגֶ ְ
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ פַ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס גֵ ייט
ער ְשׁ ֶטערֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ִאין ַא ֵס ֶדר ,עֶ ס
ִאים ַאלֶ עס נִ ְ
עהט ִאים אוֹיס ַאז זַ אכְ ן גֵ ייעֶ ן ִאים
זֶ ְ
ישׁט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ וילָ ,אבֶּ ער וֶ וען
נִ ְ
וייסט ַאז ַאלֶ עס ִאיז ֶדער
ַא ִאיד וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער ,גֵ ייט ִאים ַאלֶ עס
ֵאייבֶּ ְ
וייסט
ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ ויל ,וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער,
ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוּן וִ וי ַאזוֹי עֶ ס פִ ְירט זִ יָ ,האט עֶ ס
עשׁ ֶטעלְ ט
ער ְשׁ ֶטער אוֹיס גֶ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ַא ֵס ֶדר.
ערפַ אר רוּפְ ט ֶמען ָאן ִדי נַ אכְ ט,
ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ענוּמען פוּן
רוֹיסגֶ ֶ
ָהאט אוּנְ ז ַא ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,וָ ואס
דוּרֶ 
ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ערנְ ט ַאז ַאלֶ עס
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ָהאט אוּנְ ז ְ
ער ְשׁ ֶטער ,רוּפְ ט ֶמען
ִאיז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אמען ֵ
יטן נָ ֶ
עֶ ס ָאן ִמ ְ
"ס ֶדר".
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ƒס ָ
ימנ≈ י ַ≈ּ ‰ס ∆„ר
ארוָ ואס ֶמען ָהאט
ִדי ַטעַ ם פַ ְ
"ק ֵדּשׁ
עמאכְ ט ִדי ִס ָמּנִ יםַ ,
גֶ ַ
וייטער ,וַ וייל
ְוּר ַחץ" אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ זַ יין
אשׁעפֶ ער,
וואוֹיל אוּן ִדינֶ ען ֶדעם בַּ ֶ
ארף עֶ ר זִ יַ מאכְ ן ַא לִ ְיס ֶטעַ ,א
ַד ְ
טוּהן ,אוּן
עטל וָ ואס עֶ ר וִ ויל ַאלְ ס ְ
ֶצ ְ
ער ְשׁ ְטן
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג בֶּ ְ
אוֹיף ִדי זַ אכְ ן ,עֶ ר זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
ערפַ אר וֶ וען ֶמען
ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ןֶ ,ד ְ
גְ ֵרייט זִ י צוּם ֵס ֶדר ,אוּן ֶמען וִ ויל
ער ְשׁ ְטן,
אהעפְ ְטן צוּם ֵאייבֶּ ְ
זִ י בַּ ֶ
קוֹדם ַא לִ ְיס ֶטע פוּן וָ ואס
ַמאכְ ט ֶמען ֶ
עטן ֶדעם
טוּהןְּ ,כ ֵדי צוּ בֶּ ְ
ֶמען וִ ויל ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן.
ֵאייבֶּ ְ

וערט ַאזוֹי
ארוָ ואס עֶ ס וֶ ְ
ֶדער ַטעַ ם פַ ְ
ָאנְ גֶ ערוּפְ ןֶ ,דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן פ"ב(:
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
עסט פוּנֶ עם
ארגֶ ְ
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ פַ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס גֵ ייט
ער ְשׁ ֶטערֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ִאין ַא ֵס ֶדר ,עֶ ס
ִאים ַאלֶ עס נִ ְ
עהט ִאים אוֹיס ַאז זַ אכְ ן גֵ ייעֶ ן ִאים
זֶ ְ
ישׁט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ וילָ ,אבֶּ ער וֶ וען
נִ ְ
וייסט ַאז ַאלֶ עס ִאיז ֶדער
ַא ִאיד וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער ,גֵ ייט ִאים ַאלֶ עס
ֵאייבֶּ ְ
וייסט
ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ ויל ,וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער,
ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוּן וִ וי ַאזוֹי עֶ ס פִ ְירט זִ יָ ,האט עֶ ס
עשׁ ֶטעלְ ט
ער ְשׁ ֶטער אוֹיס גֶ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ַא ֵס ֶדר.
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ערפַ אר רוּפְ ט ֶמען ָאן ִדי נַ אכְ ט,
ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ענוּמען פוּן
רוֹיסגֶ ֶ
ָהאט אוּנְ ז ַא ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,וָ ואס
דוּרֶ 
ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ערנְ ט ַאז ַאלֶ עס
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ָהאט אוּנְ ז ְ
ער ְשׁ ֶטער ,רוּפְ ט ֶמען
ִאיז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
"ס ֶדר".
אמען ֵ
יטן נָ ֶ
עֶ ס ָאן ִמ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

ִאין ִדי ַהיינְ ִטיגֶ ע נַ אכְ ט וֶ וען ִמיר
וערן גֶ עוָ ואר ַאז ַאלֶ עס ִאיז
וֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ,אוּן ַאז ֶדער
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,וִ וי
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
עהן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִמיר זֶ ְ
ענוּמען ִדי ִא ְידן פוּן
רוֹיסגֶ ֶ
ָהאט ַא ְ

˜סו

˘ ‰„‚‰ל פסח

ַ˘∆ ׁ ‰„ָ ָ‚‰ל ּ ∆פ ַסח
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ƒס ָ
ימנ≈ י ַ≈ּ ‰ס ∆„ר
ארוָ ואס ֶמען ָהאט
ִדי ַטעַ ם פַ ְ
"ק ֵדּשׁ
עמאכְ ט ִדי ִס ָמּנִ יםַ ,
גֶ ַ
וייטער ,וַ וייל
ְוּר ַחץ" אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ זַ יין
אשׁעפֶ ער,
וואוֹיל אוּן ִדינֶ ען ֶדעם בַּ ֶ
ארף עֶ ר זִ יַ מאכְ ן ַא לִ ְיס ֶטעַ ,א
ַד ְ
טוּהן ,אוּן
עטל וָ ואס עֶ ר וִ ויל ַאלְ ס ְ
ֶצ ְ
ער ְשׁ ְטן
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג בֶּ ְ
אוֹיף ִדי זַ אכְ ן ,עֶ ר זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
ערפַ אר וֶ וען ֶמען
ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ןֶ ,ד ְ
גְ ֵרייט זִ י צוּם ֵס ֶדר ,אוּן ֶמען וִ ויל
ער ְשׁ ְטן,
אהעפְ ְטן צוּם ֵאייבֶּ ְ
זִ י בַּ ֶ
קוֹדם ַא לִ ְיס ֶטע פוּן וָ ואס
ַמאכְ ט ֶמען ֶ
עטן ֶדעם
טוּהןְּ ,כ ֵדי צוּ בֶּ ְ
ֶמען וִ ויל ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן.
ֵאייבֶּ ְ
76
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ִאין ִדי ַהיינְ ִטיגֶ ע נַ אכְ ט וֶ וען ִמיר
וערן גֶ עוָ ואר ַאז ַאלֶ עס ִאיז
וֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ,אוּן ַאז ֶדער
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,וִ וי
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
עהן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִמיר זֶ ְ
ענוּמען ִדי ִא ְידן פוּן
רוֹיסגֶ ֶ
ָהאט ַא ְ

≈ס ∆„ר
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
ִדי ַהיינְ ִטיגֶ ע נַ אכְ ט וֶ ְ
"ס ֶדר נַ אכְ ט".
ֵ
וערט ַאזוֹי
ארוָ ואס עֶ ס וֶ ְ
ֶדער ַטעַ ם פַ ְ
ָאנְ גֶ ערוּפְ ןֶ ,דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן פ"ב(:
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
עסט פוּנֶ עם
ארגֶ ְ
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ פַ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער
ֵאייבֶּ ְ
עמאלְ ְטס גֵ ייט
ער ְשׁ ֶטערֶ ,ד ָ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ִאין ַא ֵס ֶדר ,עֶ ס
ִאים ַאלֶ עס נִ ְ
עהט ִאים אוֹיס ַאז זַ אכְ ן גֵ ייעֶ ן ִאים
זֶ ְ
ישׁט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ וילָ ,אבֶּ ער וֶ וען
נִ ְ
וייסט ַאז ַאלֶ עס ִאיז ֶדער
ַא ִאיד וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער ,גֵ ייט ִאים ַאלֶ עס
ֵאייבֶּ ְ
וייסט
ַאזוֹי וִ וי עֶ ר וִ ויל ,וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטער,
ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אוּן וִ וי ַאזוֹי עֶ ס פִ ְירט זִ יָ ,האט עֶ ס
עשׁ ֶטעלְ ט
ער ְשׁ ֶטער אוֹיס גֶ ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִמיט ַא ֵס ֶדר.
ערפַ אר רוּפְ ט ֶמען ָאן ִדי נַ אכְ ט,
ֶד ְ
ער ְשׁ ֶטער
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ענוּמען פוּן
רוֹיסגֶ ֶ
ָהאט אוּנְ ז ַא ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ,וָ ואס
דוּרֶ 
ִמ ְצ ַריִ ם ְ
ערנְ ט ַאז ַאלֶ עס
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ָהאט אוּנְ ז ְ
ער ְשׁ ֶטער ,רוּפְ ט ֶמען
ִאיז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אמען ֵ
יטן נָ ֶ
עֶ ס ָאן ִמ ְ
"ס ֶדר".
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ƒס ָ
ימנ≈ י ַ≈ּ ‰ס ∆„ר
ארוָ ואס ֶמען ָהאט
ִדי ַטעַ ם פַ ְ
"ק ֵדּשׁ
עמאכְ ט ִדי ִס ָמּנִ יםַ ,
גֶ ַ
וייטער ,וַ וייל
ְוּר ַחץ" אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
וֶ וען ַא ִאיד וִ ויל ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ זַ יין
אשׁעפֶ ער,
וואוֹיל אוּן ִדינֶ ען ֶדעם בַּ ֶ
ארף עֶ ר זִ יַ מאכְ ן ַא לִ ְיס ֶטעַ ,א
ַד ְ
טוּהן ,אוּן
עטל וָ ואס עֶ ר וִ ויל ַאלְ ס ְ
ֶצ ְ
ער ְשׁ ְטן
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג בֶּ ְ
אוֹיף ִדי זַ אכְ ן ,עֶ ר זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
ערפַ אר וֶ וען ֶמען
ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ןֶ ,ד ְ
גְ ֵרייט זִ י צוּם ֵס ֶדר ,אוּן ֶמען וִ ויל
ער ְשׁ ְטן,
אהעפְ ְטן צוּם ֵאייבֶּ ְ
זִ י בַּ ֶ
קוֹדם ַא לִ ְיס ֶטע פוּן וָ ואס
ַמאכְ ט ֶמען ֶ
עטן ֶדעם
טוּהןְּ ,כ ֵדי צוּ בֶּ ְ
ֶמען וִ ויל ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן.
ֵאייבֶּ ְ
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ִאין ִדי ַהיינְ ִטיגֶ ע נַ אכְ ט וֶ וען ִמיר
וערן גֶ עוָ ואר ַאז ַאלֶ עס ִאיז
וֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ,אוּן ַאז ֶדער
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט ,וִ וי
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
עהן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִמיר זֶ ְ
ענוּמען ִדי ִא ְידן פוּן
רוֹיסגֶ ֶ
ָהאט ַא ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜סז

ערפַ אר
רוֹיסע נִ ִיסיםֶ ,ד ְ
ִמ ְצ ַריִ ם ִמיט גְ ֶ
ואשׁן ִמיר זִ יִ די ֶהענְ ט ,צוּ וַ וייזְ ן
וַ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ִמיט
ארנִ ְ
וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ס ָהאט גָ ְ
ערע ֶהענְ ט.
אוּנְ זֶ ֶ

ַָ ‡‰ל ¿ח ָמ‡ ַﬠנ¿ יָ ‡
כָּ ל ִדּכְ פִ ין יֵ ֵיתי וְ יֵ כוֹל ,וֶ וער עֶ ס ִאיז
קוּמען עֶ ְסן.
עריג זָ אל ֶ
הוּנְ גֶ ִ
ִאין ִמ ְצ ַריִ ם זֶ ענֶ ען ִדי ִא ְידן גֶ עוֶ וען
ִאין גָ לוּתָ ,אבֶּ ער ֶדער גָ לוּת ִאיז
גֶ עוֶ וען ַאז ֶדער ֵשׂכֶ ל ִאיז גֶ עוֶ וען ִאין
עט ַראכְ ט
ישׁט גֶ ְ
גָ לוּתֶ ,מען ָהאט נִ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן
ישׁט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ְט ַראכְ ט נִ ְ
ארגֶ ער ,עֶ ר
ִאיז גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך ַא ַק ְ
ישׁט ַאוֶ ועק גֶ עבְּ ן זַ יינְ ס ַא זַ א
וִ ויל נִ ְ
וייטן ,וַ וייל עֶ ר וֶ ועט ָדא
פַ אר ַא ְצוֵ ְ
ישׁט ,וֶ ועגְ ן ֶדעם
ארנִ ְ
בְּ לַ ייבְּ ן ִמיט גָ ְ
אקוּמען ַא
ֶ
ִדי נַ אכְ ט ָהאבְּ ן ִמיר בַּ
ער ְשׁ ֶטער
ייטע ֵשׂכֶ לַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
בְּ ֵר ֶ
עדןֶ ,קען
ָהאט גֶ ענוּג צוּ גֶ עבְּ ן פַ אר יֶ ְ
וייטן ,אוּן
ֶמען שׁוֹין גֶ עבְּ ן פַ אר ַא ְצוֵ ְ
ערפַ אר זָ אגְ ן ִמיר כָּ ל ִדּכְ פִ ין יֵ ֵיתי
ֶד ְ
עדן ִמיט ַא
וְ יֵ כוֹלִ ,מיר ֵטיילְ ן פַ אר יֶ ְ
ארץ.
ייטע ַה ְ
בְּ ֵר ֶ

ואשׁן ִמיר זִ י
אוּן וֶ ועגְ ן ֶדעם וַ ְ
פַ אר ֶמען עֶ ְסט ִדי "כַּ ְרפַּ ס"ַ ,א
ְקלֵ יינֶ ע ְשׁ ִט ְיקל גְ ִרינְ ֵצייג ,צוּ וַ וייזְ ן
אקוּמען ַא ְקלֵ יינֶ ע
ֶ
ַאז ֲאפִ ילוּ צוּ בַּ
ארף ֶמען
ְשׁ ִט ֶיקעלֶ ע גְ ִרינְ ֵצייגַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן,
צוּקוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
אוֹי
ישׁט ָדא.
ארנִ ְ
אוּן ָאן ִאים ִאיז גָ ְ
ייטיג צוּ וַ וייזְ ן ַאז ִמיר
אוּן גְ לַ ייכְ ַצ ִ
גְ לֵ ייבְּ ןַ ,אז פּוּנְ ְקט וִ וי ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ֶקען גֶ עבְּ ן ַא ְקלֵ יין
ֵאייבֶּ ְ
ארלָ אזְ ן ִמיר זִ י
ְשׁ ִט ְיקל "כַּ ְרפַּ ס" ,פַ ְ
אוֹיף ִאיםַ ,אז עֶ ר ֶקען אוֹי גֶ עבְּ ן ִדי
ערע "כַּ ְרפַּ ס" ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ַאנְ ֶד ֶ
ִאין ִדי ְמגִ ילָ ה "חוּר כַּ ְרפַּ ס ְוּתכֵ לֶ ת",
יידער.
וָ ואס ָדאס ֵמיינְ ט ֵטייעֶ ֶרע ְקלֵ ֶ
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ער ְשׁ ְטן
אוּן ִאיַ דאנְ ק ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
פַ אר ִדי ְקלֵ יינֶ ע ְשׁ ִט ְיקל
"כַּ ְרפַּ ס" וָ ואס עֶ ר ָהאט ִמיר גֶ עגֶ עבְּ ן,
ער ְשׁ ְטן
עהט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִאי בֶּ ְ
ערע
וייטער ,פַ אר ִדי ַאנְ ֶד ֶ
אוֹיף וַ ֶ
יידער.
"כַּ ְרפַּ ס" ִדי ֵטייעֶ ֶרע ְקלֵ ֶ

ֲﬠ ָב „ƒים ָ‰י ƒינ ּו
ִדי ִתּירוּץ אוֹיף ַאלֶ ע ַק ְשׁיוּת ִאיז
ֲעבָ ִדים ָהיִ ינוּ לְ פַ ְרעֹה בְּ ִמ ְצ ַריִ ם,
עדט ַאז ִמיר
ער ְ
ִמיר ָהאבְּ ן זִ יַ איינְ גֶ ֶ
זֶ ענֶ ען ְקנֶ עכְ ט פַ אר ַא ֶמענְ ְטשַׁ ,אז
טוּהן
ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶקען אוּנְ ז עֶ פֶּ עס ְ
ער ְשׁ ְטן,
ָאן ִדי וִ וילְ ן פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
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ערפַ אר
רוֹיסע נִ ִיסיםֶ ,ד ְ
ִמ ְצ ַריִ ם ִמיט גְ ֶ
ואשׁן ִמיר זִ יִ די ֶהענְ ט ,צוּ וַ וייזְ ן
וַ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ִמיט
ארנִ ְ
וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ס ָהאט גָ ְ
ערע ֶהענְ ט.
אוּנְ זֶ ֶ
ואשׁן ִמיר זִ י
אוּן וֶ ועגְ ן ֶדעם וַ ְ
פַ אר ֶמען עֶ ְסט ִדי "כַּ ְרפַּ ס"ַ ,א
ְקלֵ יינֶ ע ְשׁ ִט ְיקל גְ ִרינְ ֵצייג ,צוּ וַ וייזְ ן
אקוּמען ַא ְקלֵ יינֶ ע
ֶ
ַאז ֲאפִ ילוּ צוּ בַּ
ארף ֶמען
ְשׁ ִט ֶיקעלֶ ע גְ ִרינְ ֵצייגַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן,
צוּקוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
אוֹי
ישׁט ָדא.
ארנִ ְ
אוּן ָאן ִאים ִאיז גָ ְ
ייטיג צוּ וַ וייזְ ן ַאז ִמיר
אוּן גְ לַ ייכְ ַצ ִ
גְ לֵ ייבְּ ןַ ,אז פּוּנְ ְקט וִ וי ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ֶקען גֶ עבְּ ן ַא ְקלֵ יין
ֵאייבֶּ ְ
ארלָ אזְ ן ִמיר זִ י
ְשׁ ִט ְיקל "כַּ ְרפַּ ס" ,פַ ְ
אוֹיף ִאיםַ ,אז עֶ ר ֶקען אוֹי גֶ עבְּ ן ִדי
ערע "כַּ ְרפַּ ס" ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ַאנְ ֶד ֶ
ִאין ִדי ְמגִ ילָ ה "חוּר כַּ ְרפַּ ס ְוּתכֵ לֶ ת",
יידער.
וָ ואס ָדאס ֵמיינְ ט ֵטייעֶ ֶרע ְקלֵ ֶ
ער ְשׁ ְטן
אוּן ִאיַ דאנְ ק ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
פַ אר ִדי ְקלֵ יינֶ ע ְשׁ ִט ְיקל
"כַּ ְרפַּ ס" וָ ואס עֶ ר ָהאט ִמיר גֶ עגֶ עבְּ ן,
ער ְשׁ ְטן
עהט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִאי בֶּ ְ
ערע
וייטער ,פַ אר ִדי ַאנְ ֶד ֶ
אוֹיף וַ ֶ
יידער.
"כַּ ְרפַּ ס" ִדי ֵטייעֶ ֶרע ְקלֵ ֶ
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ַָ ‡‰ל ¿ח ָמ‡ ַﬠנ¿ יָ ‡
כָּ ל ִדּכְ פִ ין יֵ ֵיתי וְ יֵ כוֹל ,וֶ וער עֶ ס ִאיז
קוּמען עֶ ְסן.
עריג זָ אל ֶ
הוּנְ גֶ ִ
ִאין ִמ ְצ ַריִ ם זֶ ענֶ ען ִדי ִא ְידן גֶ עוֶ וען
ִאין גָ לוּתָ ,אבֶּ ער ֶדער גָ לוּת ִאיז
גֶ עוֶ וען ַאז ֶדער ֵשׂכֶ ל ִאיז גֶ עוֶ וען ִאין
עט ַראכְ ט
ישׁט גֶ ְ
גָ לוּתֶ ,מען ָהאט נִ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן
ישׁט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ְט ַראכְ ט נִ ְ
ארגֶ ער ,עֶ ר
ִאיז גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך ַא ַק ְ
ישׁט ַאוֶ ועק גֶ עבְּ ן זַ יינְ ס ַא זַ א
וִ ויל נִ ְ
וייטן ,וַ וייל עֶ ר וֶ ועט ָדא
פַ אר ַא ְצוֵ ְ
ישׁט ,וֶ ועגְ ן ֶדעם
ארנִ ְ
בְּ לַ ייבְּ ן ִמיט גָ ְ
אקוּמען ַא
ֶ
ִדי נַ אכְ ט ָהאבְּ ן ִמיר בַּ
ער ְשׁ ֶטער
ייטע ֵשׂכֶ לַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
בְּ ֵר ֶ
עדןֶ ,קען
ָהאט גֶ ענוּג צוּ גֶ עבְּ ן פַ אר יֶ ְ
וייטן ,אוּן
ֶמען שׁוֹין גֶ עבְּ ן פַ אר ַא ְצוֵ ְ
ערפַ אר זָ אגְ ן ִמיר כָּ ל ִדּכְ פִ ין יֵ ֵיתי
ֶד ְ
עדן ִמיט ַא
וְ יֵ כוֹלִ ,מיר ֵטיילְ ן פַ אר יֶ ְ
ארץ.
ייטע ַה ְ
בְּ ֵר ֶ
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ערפַ אר
רוֹיסע נִ ִיסיםֶ ,ד ְ
ִמ ְצ ַריִ ם ִמיט גְ ֶ
ואשׁן ִמיר זִ יִ די ֶהענְ ט ,צוּ וַ וייזְ ן
וַ ְ
ער ְשׁ ֶטער פִ ְירט ִדי
ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ִמיט
ארנִ ְ
וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ס ָהאט גָ ְ
ערע ֶהענְ ט.
אוּנְ זֶ ֶ

ַָ ‡‰ל ¿ח ָמ‡ ַﬠנ¿ יָ ‡
כָּ ל ִדּכְ פִ ין יֵ ֵיתי וְ יֵ כוֹל ,וֶ וער עֶ ס ִאיז
קוּמען עֶ ְסן.
עריג זָ אל ֶ
הוּנְ גֶ ִ
ִאין ִמ ְצ ַריִ ם זֶ ענֶ ען ִדי ִא ְידן גֶ עוֶ וען
ִאין גָ לוּתָ ,אבֶּ ער ֶדער גָ לוּת ִאיז
גֶ עוֶ וען ַאז ֶדער ֵשׂכֶ ל ִאיז גֶ עוֶ וען ִאין
עט ַראכְ ט
ישׁט גֶ ְ
גָ לוּתֶ ,מען ָהאט נִ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן
ישׁט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ְט ַראכְ ט נִ ְ
ארגֶ ער ,עֶ ר
ִאיז גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך ַא ַק ְ
ישׁט ַאוֶ ועק גֶ עבְּ ן זַ יינְ ס ַא זַ א
וִ ויל נִ ְ
וייטן ,וַ וייל עֶ ר וֶ ועט ָדא
פַ אר ַא ְצוֵ ְ
ישׁט ,וֶ ועגְ ן ֶדעם
ארנִ ְ
בְּ לַ ייבְּ ן ִמיט גָ ְ
אקוּמען ַא
ֶ
ִדי נַ אכְ ט ָהאבְּ ן ִמיר בַּ
ער ְשׁ ֶטער
ייטע ֵשׂכֶ לַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
בְּ ֵר ֶ
עדןֶ ,קען
ָהאט גֶ ענוּג צוּ גֶ עבְּ ן פַ אר יֶ ְ
וייטן ,אוּן
ֶמען שׁוֹין גֶ עבְּ ן פַ אר ַא ְצוֵ ְ
ערפַ אר זָ אגְ ן ִמיר כָּ ל ִדּכְ פִ ין יֵ ֵיתי
ֶד ְ
עדן ִמיט ַא
וְ יֵ כוֹלִ ,מיר ֵטיילְ ן פַ אר יֶ ְ
ארץ.
ייטע ַה ְ
בְּ ֵר ֶ

ואשׁן ִמיר זִ י
אוּן וֶ ועגְ ן ֶדעם וַ ְ
פַ אר ֶמען עֶ ְסט ִדי "כַּ ְרפַּ ס"ַ ,א
ְקלֵ יינֶ ע ְשׁ ִט ְיקל גְ ִרינְ ֵצייג ,צוּ וַ וייזְ ן
אקוּמען ַא ְקלֵ יינֶ ע
ֶ
ַאז ֲאפִ ילוּ צוּ בַּ
ארף ֶמען
ְשׁ ִט ֶיקעלֶ ע גְ ִרינְ ֵצייגַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן,
צוּקוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
אוֹי
ישׁט ָדא.
ארנִ ְ
אוּן ָאן ִאים ִאיז גָ ְ
ייטיג צוּ וַ וייזְ ן ַאז ִמיר
אוּן גְ לַ ייכְ ַצ ִ
גְ לֵ ייבְּ ןַ ,אז פּוּנְ ְקט וִ וי ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ֶקען גֶ עבְּ ן ַא ְקלֵ יין
ֵאייבֶּ ְ
ארלָ אזְ ן ִמיר זִ י
ְשׁ ִט ְיקל "כַּ ְרפַּ ס" ,פַ ְ
אוֹיף ִאיםַ ,אז עֶ ר ֶקען אוֹי גֶ עבְּ ן ִדי
ערע "כַּ ְרפַּ ס" ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ַאנְ ֶד ֶ
ִאין ִדי ְמגִ ילָ ה "חוּר כַּ ְרפַּ ס ְוּתכֵ לֶ ת",
יידער.
וָ ואס ָדאס ֵמיינְ ט ֵטייעֶ ֶרע ְקלֵ ֶ
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ער ְשׁ ְטן
אוּן ִאיַ דאנְ ק ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
פַ אר ִדי ְקלֵ יינֶ ע ְשׁ ִט ְיקל
"כַּ ְרפַּ ס" וָ ואס עֶ ר ָהאט ִמיר גֶ עגֶ עבְּ ן,
ער ְשׁ ְטן
עהט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ִאי בֶּ ְ
ערע
וייטער ,פַ אר ִדי ַאנְ ֶד ֶ
אוֹיף וַ ֶ
יידער.
"כַּ ְרפַּ ס" ִדי ֵטייעֶ ֶרע ְקלֵ ֶ
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זֶ ענֶ ען ְקנֶ עכְ ט פַ אר ַא ֶמענְ ְטשַׁ ,אז
טוּהן
ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶקען אוּנְ ז עֶ פֶּ עס ְ
ער ְשׁ ְטן,
ָאן ִדי וִ וילְ ן פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
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וַ ְ
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אוּנְ זֶ ֶ
ואשׁן ִמיר זִ י
אוּן וֶ ועגְ ן ֶדעם וַ ְ
פַ אר ֶמען עֶ ְסט ִדי "כַּ ְרפַּ ס"ַ ,א
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אקוּמען ַא ְקלֵ יינֶ ע
ֶ
ַאז ֲאפִ ילוּ צוּ בַּ
ארף ֶמען
ְשׁ ִט ֶיקעלֶ ע גְ ִרינְ ֵצייגַ ,ד ְ
ער ְשׁ ְטן,
צוּקוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
אוֹי
ישׁט ָדא.
ארנִ ְ
אוּן ָאן ִאים ִאיז גָ ְ
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אוּן גְ לַ ייכְ ַצ ִ
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ְשׁ ִט ְיקל "כַּ ְרפַּ ס" ,פַ ְ
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ערע "כַּ ְרפַּ ס" ,וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ַאנְ ֶד ֶ
ִאין ִדי ְמגִ ילָ ה "חוּר כַּ ְרפַּ ס ְוּתכֵ לֶ ת",
יידער.
וָ ואס ָדאס ֵמיינְ ט ֵטייעֶ ֶרע ְקלֵ ֶ
ער ְשׁ ְטן
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אוּן ִאי בֶּ ְ
ערע
וייטער ,פַ אר ִדי ַאנְ ֶד ֶ
אוֹיף וַ ֶ
יידער.
"כַּ ְרפַּ ס" ִדי ֵטייעֶ ֶרע ְקלֵ ֶ
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˜סז
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ַָ ‡‰ל ¿ח ָמ‡ ַﬠנ¿ יָ ‡
כָּ ל ִדּכְ פִ ין יֵ ֵיתי וְ יֵ כוֹל ,וֶ וער עֶ ס ִאיז
קוּמען עֶ ְסן.
עריג זָ אל ֶ
הוּנְ גֶ ִ
ִאין ִמ ְצ ַריִ ם זֶ ענֶ ען ִדי ִא ְידן גֶ עוֶ וען
ִאין גָ לוּתָ ,אבֶּ ער ֶדער גָ לוּת ִאיז
גֶ עוֶ וען ַאז ֶדער ֵשׂכֶ ל ִאיז גֶ עוֶ וען ִאין
עט ַראכְ ט
ישׁט גֶ ְ
גָ לוּתֶ ,מען ָהאט נִ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,א ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס
פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן
ישׁט פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ְט ַראכְ ט נִ ְ
ארגֶ ער ,עֶ ר
ִאיז גֶ עוֶ וענְ ְטלִ יך ַא ַק ְ
ישׁט ַאוֶ ועק גֶ עבְּ ן זַ יינְ ס ַא זַ א
וִ ויל נִ ְ
וייטן ,וַ וייל עֶ ר וֶ ועט ָדא
פַ אר ַא ְצוֵ ְ
ישׁט ,וֶ ועגְ ן ֶדעם
ארנִ ְ
בְּ לַ ייבְּ ן ִמיט גָ ְ
אקוּמען ַא
ֶ
ִדי נַ אכְ ט ָהאבְּ ן ִמיר בַּ
ער ְשׁ ֶטער
ייטע ֵשׂכֶ לַ ,אז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
בְּ ֵר ֶ
עדןֶ ,קען
ָהאט גֶ ענוּג צוּ גֶ עבְּ ן פַ אר יֶ ְ
וייטן ,אוּן
ֶמען שׁוֹין גֶ עבְּ ן פַ אר ַא ְצוֵ ְ
ערפַ אר זָ אגְ ן ִמיר כָּ ל ִדּכְ פִ ין יֵ ֵיתי
ֶד ְ
עדן ִמיט ַא
וְ יֵ כוֹלִ ,מיר ֵטיילְ ן פַ אר יֶ ְ
ארץ.
ייטע ַה ְ
בְּ ֵר ֶ
76

ֲﬠ ָב „ƒים ָ‰י ƒינ ּו
ִדי ִתּירוּץ אוֹיף ַאלֶ ע ַק ְשׁיוּת ִאיז
ֲעבָ ִדים ָהיִ ינוּ לְ פַ ְרעֹה בְּ ִמ ְצ ַריִ ם,
עדט ַאז ִמיר
ער ְ
ִמיר ָהאבְּ ן זִ יַ איינְ גֶ ֶ
זֶ ענֶ ען ְקנֶ עכְ ט פַ אר ַא ֶמענְ ְטשַׁ ,אז
טוּהן
ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶקען אוּנְ ז עֶ פֶּ עס ְ
ער ְשׁ ְטן,
ָאן ִדי וִ וילְ ן פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜סח

˘ ‰„‚‰ל פסח

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰

˜סח

˘ ‰„‚‰ל פסח

עמט זִ יַ אלֶ ע
אוּן פוּן ֶדעם נֶ ְ
עצט פֶּ ַסח בַּ יינַ אכְ ט
ָצרוֹתָ ,אבֶּ ער יֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאין אוּנְ ז
ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַא ַריינְ גֶ עלֵ ייגְ ט ַא לֶ עכְ ִטיגְ ֵקייט,
עדענְ ֶקען ַאז ַאלֶ עס ִאיז ֶדער
צוּ גֶ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ער ְשׁ ֶטער ,אוּן ִמיר זֶ ענֶ ען נִ ְ
ַקיין ְקנֶ עכְ ט פַ אר ֵקיינֶ עם.

עדן ִאיד ,וֶ וען עֶ ר
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע בַּ יי יֶ ְ
פִ ילְ ט ַאז עֶ ר ָהאט נִ ְסיוֹנוֹת ,אוּן
עֶ ס ִאיז ִאים ְשׁוֶ וער צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
אר ְקט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ָדאְ שׁ ַט ְ
ֵאייבֶּ ְ
עֶ ר זִ י ,אוּן עֶ ר כַ אפְּ ט ַא ַריין ִמ ְצוֹת
אוּן ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ יםִ ,איז ָדאס ִדי
ער ְשׁ ְטן.
עס ֶטע זַ א בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
גְ ֶר ְ

עמט זִ יַ אלֶ ע
אוּן פוּן ֶדעם נֶ ְ
עצט פֶּ ַסח בַּ יינַ אכְ ט
ָצרוֹתָ ,אבֶּ ער יֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאין אוּנְ ז
ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַא ַריינְ גֶ עלֵ ייגְ ט ַא לֶ עכְ ִטיגְ ֵקייט,
עדענְ ֶקען ַאז ַאלֶ עס ִאיז ֶדער
צוּ גֶ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ער ְשׁ ֶטער ,אוּן ִמיר זֶ ענֶ ען נִ ְ
ַקיין ְקנֶ עכְ ט פַ אר ֵקיינֶ עם.

עדן ִאיד ,וֶ וען עֶ ר
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע בַּ יי יֶ ְ
פִ ילְ ט ַאז עֶ ר ָהאט נִ ְסיוֹנוֹת ,אוּן
עֶ ס ִאיז ִאים ְשׁוֶ וער צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
אר ְקט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ָדאְ שׁ ַט ְ
ֵאייבֶּ ְ
עֶ ר זִ י ,אוּן עֶ ר כַ אפְּ ט ַא ַריין ִמ ְצוֹת
אוּן ַמ ֲע ִשׂים טוֹבִ יםִ ,איז ָדאס ִדי
ער ְשׁ ְטן.
עס ֶטע זַ א בַּ יים ֵאייבֶּ ְ
גְ ֶר ְ
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"ו¿ ‰ƒי‡" ׁ ∆˘ ָﬠ ¿מ ָ„‰
"היא" ִאיז ִדי זֶ עלְ בֶּ ע
וארט ִ
ָדאס וָ ְ
וארט
אוֹתיוֹת וִ וי ָדאס וָ ְ
ִ
"איֵּ ה"ָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף
ַ
"איֵּ ה" ְמקוֹם כְּ בוֹדוָֹ ,דאס ֵמיינְ ט,
ַ
ַא ִאיד פְ ֶרעגְ ט "וִ וי ִאיז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער".
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז ִדי עֵ ָצה פַ אר ַא ִאיד וָ ואס
פִ ילְ ט ַאז עֶ ר ִאיז וַ וייט פוּנֶ עם
עטן ֶדעם
ער ְשׁ ְטןַ ,אז עֶ ר זָ אל בֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער וִ וי בִּ יזְ טוּ?
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
עהןִ ,אי וִ ויל פִ ילְ ן
ִאי וִ ויל ִדיר זֶ ְ
ער ְסט
ַאז דוּ בִּ יזְ ט ִמיט ִמיר ,אוּן דוּ ֶה ְ
ִמיר אוֹיס .אוּן ַאזוֹי וֶ ועט ִאים ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ן.
ֵאייבֶּ ְ

ָּכל י¿ ≈מי ַח ∆ ּי ָ
יך ַ≈ ‰לילו… ˙
וֶ וען עֶ ס ִאיז טוּנְ ְקל פַ אר ַא ִאיד ,עֶ ר
ארף ִאים
פִ ילְ ט ַאז ֵקיינֶ ער ַד ְ
ישׁט אוֹיף
ארנִ ְ
ישׁט ,אוּן עֶ ר ָהאט גָ ְ
נִ ְ
ער ַמאנֶ ען
ֶדער וֶ ועלְ ט ,זָ אל עֶ ר זִ יֶ ד ְ
פוּן יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ םַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער
ענוּמען
רוֹיסגֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ַא ְ
ֵאייבֶּ ְ
ִדי ִא ְידן פוּן ִמ ְצ ַריִ ם ,וֶ ועט עֶ ר ִמי
עמען פוּן ַמיינֶ ע ָצרוֹת.
רוֹיסנֶ ֶ
אוֹיַ א ְ
76

ƒמ ּ¿˙ ƒח ָיל ‰עו… ¿ב ≈„י ֲﬠבו… ָ„ ‰זָ ָר‰
ָדאס ִאיז ִדי ַמ ֲעלֶ ה פוּן ַאבְ ָר ָהם
אמט פוּן
ָאבִ ינוַּ ,אז עֶ ר ְשׁ ַט ְ
בוֹדה
עדינְ ט ֲע ָ
ֶתּ ַרח ,וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ִ
עס ְטוֶ ועגְ ן ָהאט
זָ ָרה ,אוּן פוּן ֶד ְ
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ גֶ עגְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם
ערנְ ט פַ אר
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
עדן ֵאיינֶ עם ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יֶ ְ
פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט.

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰
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ו¿ ∆‡˙ ַל ¿ח ≈ˆינ ּו  -זו… ַַ „¿ ‰ח˜
ֶדער עִ ָיקר ִסיבָּ ה פוּן ַאלֶ ע ָצרוֹת
מוֹח
ִאיז "זוֹ ַה ְד ַחק"ַ ,אז ֶדער ַ
ועט ְשׁט ,עֶ ר
צוּקוֶ ְ
פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ְ

˜סח

˘ ‰„‚‰ל פסח

"ו¿ ‰ƒי‡" ׁ ∆˘ ָﬠ ¿מ ָ„‰
"היא" ִאיז ִדי זֶ עלְ בֶּ ע
וארט ִ
ָדאס וָ ְ
וארט
אוֹתיוֹת וִ וי ָדאס וָ ְ
ִ
"איֵּ ה"ָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף
ַ
"איֵּ ה" ְמקוֹם כְּ בוֹדוָֹ ,דאס ֵמיינְ ט,
ַ
ַא ִאיד פְ ֶרעגְ ט "וִ וי ִאיז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער".
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז ִדי עֵ ָצה פַ אר ַא ִאיד וָ ואס
פִ ילְ ט ַאז עֶ ר ִאיז וַ וייט פוּנֶ עם
עטן ֶדעם
ער ְשׁ ְטןַ ,אז עֶ ר זָ אל בֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער וִ וי בִּ יזְ טוּ?
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
עהןִ ,אי וִ ויל פִ ילְ ן
ִאי וִ ויל ִדיר זֶ ְ
ער ְסט
ַאז דוּ בִּ יזְ ט ִמיט ִמיר ,אוּן דוּ ֶה ְ
ִמיר אוֹיס .אוּן ַאזוֹי וֶ ועט ִאים ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ן.
ֵאייבֶּ ְ

ָּכל י¿ ≈מי ַח ∆ ּי ָ
יך ַ≈ ‰לילו… ˙
וֶ וען עֶ ס ִאיז טוּנְ ְקל פַ אר ַא ִאיד ,עֶ ר
ארף ִאים
פִ ילְ ט ַאז ֵקיינֶ ער ַד ְ
ישׁט אוֹיף
ארנִ ְ
ישׁט ,אוּן עֶ ר ָהאט גָ ְ
נִ ְ
ער ַמאנֶ ען
ֶדער וֶ ועלְ ט ,זָ אל עֶ ר זִ יֶ ד ְ
פוּן יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ םַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער
ענוּמען
רוֹיסגֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ַא ְ
ֵאייבֶּ ְ
ִדי ִא ְידן פוּן ִמ ְצ ַריִ ם ,וֶ ועט עֶ ר ִמי
עמען פוּן ַמיינֶ ע ָצרוֹת.
רוֹיסנֶ ֶ
אוֹיַ א ְ
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ƒמ ּ¿˙ ƒח ָיל ‰עו… ¿ב ≈„י ֲﬠבו… ָ„ ‰זָ ָר‰
ָדאס ִאיז ִדי ַמ ֲעלֶ ה פוּן ַאבְ ָר ָהם
אמט פוּן
ָאבִ ינוַּ ,אז עֶ ר ְשׁ ַט ְ
בוֹדה
עדינְ ט ֲע ָ
ֶתּ ַרח ,וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ִ
עס ְטוֶ ועגְ ן ָהאט
זָ ָרה ,אוּן פוּן ֶד ְ
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ גֶ עגְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם
ערנְ ט פַ אר
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
עדן ֵאיינֶ עם ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יֶ ְ
פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט.

„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰
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ֶדער עִ ָיקר ִסיבָּ ה פוּן ַאלֶ ע ָצרוֹת
מוֹח
ִאיז "זוֹ ַה ְד ַחק"ַ ,אז ֶדער ַ
ועט ְשׁט ,עֶ ר
צוּקוֶ ְ
פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ְ

˜סח

˘ ‰„‚‰ל פסח

עמט זִ יַ אלֶ ע
אוּן פוּן ֶדעם נֶ ְ
עצט פֶּ ַסח בַּ יינַ אכְ ט
ָצרוֹתָ ,אבֶּ ער יֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאין אוּנְ ז
ָהאט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַא ַריינְ גֶ עלֵ ייגְ ט ַא לֶ עכְ ִטיגְ ֵקייט,
עדענְ ֶקען ַאז ַאלֶ עס ִאיז ֶדער
צוּ גֶ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ער ְשׁ ֶטער ,אוּן ִמיר זֶ ענֶ ען נִ ְ
ַקיין ְקנֶ עכְ ט פַ אר ֵקיינֶ עם.

עדן ִאיד ,וֶ וען עֶ ר
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע בַּ יי יֶ ְ
פִ ילְ ט ַאז עֶ ר ָהאט נִ ְסיוֹנוֹת ,אוּן
עֶ ס ִאיז ִאים ְשׁוֶ וער צוּ ִדינֶ ען ֶדעם
אר ְקט
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ָדאְ שׁ ַט ְ
ֵאייבֶּ ְ
עֶ ר זִ י ,אוּן עֶ ר כַ אפְּ ט ַא ַריין ִמ ְצוֹת
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ָּכל י¿ ≈מי ַח ∆ ּי ָ
יך ַ≈ ‰לילו… ˙
וֶ וען עֶ ס ִאיז טוּנְ ְקל פַ אר ַא ִאיד ,עֶ ר
ארף ִאים
פִ ילְ ט ַאז ֵקיינֶ ער ַד ְ
ישׁט אוֹיף
ארנִ ְ
ישׁט ,אוּן עֶ ר ָהאט גָ ְ
נִ ְ
ער ַמאנֶ ען
ֶדער וֶ ועלְ ט ,זָ אל עֶ ר זִ יֶ ד ְ
פוּן יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ םַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער
ענוּמען
רוֹיסגֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ַא ְ
ֵאייבֶּ ְ
ִדי ִא ְידן פוּן ִמ ְצ ַריִ ם ,וֶ ועט עֶ ר ִמי
עמען פוּן ַמיינֶ ע ָצרוֹת.
רוֹיסנֶ ֶ
אוֹיַ א ְ
76

ƒמ ּ¿˙ ƒח ָיל ‰עו… ¿ב ≈„י ֲﬠבו… ָ„ ‰זָ ָר‰
ָדאס ִאיז ִדי ַמ ֲעלֶ ה פוּן ַאבְ ָר ָהם
אמט פוּן
ָאבִ ינוַּ ,אז עֶ ר ְשׁ ַט ְ
בוֹדה
עדינְ ט ֲע ָ
ֶתּ ַרח ,וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ִ
עס ְטוֶ ועגְ ן ָהאט
זָ ָרה ,אוּן פוּן ֶד ְ
ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ גֶ עגְ לֵ ייבְּ ט ִאינֶ עם
ערנְ ט פַ אר
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער
עדן ֵאיינֶ עם ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
יֶ ְ
פִ ְירט ִדי וֶ ועלְ ט.

"ו¿ ‰ƒי‡" ׁ ∆˘ ָﬠ ¿מ ָ„‰
"היא" ִאיז ִדי זֶ עלְ בֶּ ע
וארט ִ
ָדאס וָ ְ
וארט
אוֹתיוֹת וִ וי ָדאס וָ ְ
ִ
"איֵּ ה"ָ ,דאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף
ַ
"איֵּ ה" ְמקוֹם כְּ בוֹדוָֹ ,דאס ֵמיינְ ט,
ַ
ַא ִאיד פְ ֶרעגְ ט "וִ וי ִאיז ֶדער
ער ְשׁ ֶטער".
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז ִדי עֵ ָצה פַ אר ַא ִאיד וָ ואס
פִ ילְ ט ַאז עֶ ר ִאיז וַ וייט פוּנֶ עם
עטן ֶדעם
ער ְשׁ ְטןַ ,אז עֶ ר זָ אל בֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
אשׁעפֶ ער וִ וי בִּ יזְ טוּ?
ער ְשׁ ְטן :בַּ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
עהןִ ,אי וִ ויל פִ ילְ ן
ִאי וִ ויל ִדיר זֶ ְ
ער ְסט
ַאז דוּ בִּ יזְ ט ִמיט ִמיר ,אוּן דוּ ֶה ְ
ִמיר אוֹיס .אוּן ַאזוֹי וֶ ועט ִאים ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ן.
ֵאייבֶּ ְ
76

ו¿ ∆‡˙ ַל ¿ח ≈ˆינ ּו  -זו… ַַ „¿ ‰ח˜
ֶדער עִ ָיקר ִסיבָּ ה פוּן ַאלֶ ע ָצרוֹת
מוֹח
ִאיז "זוֹ ַה ְד ַחק"ַ ,אז ֶדער ַ
ועט ְשׁט ,עֶ ר
צוּקוֶ ְ
פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ְ
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˜סט

ְט ַראכְ ט ַאז עֶ ר ֶקען עֶ פֶּ עס ַאלֵ יין
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
טוּהן ָאן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ְ
ערפַ אר וֶ וען עֶ ר טוּט זַ אכְ ן אוּן
ֶד ְ
ישׁטֶ ,רעגְ ט עֶ ר זִ י
עֶ ס גֶ עלוּנְ גְ ט נִ ְ
וייסט ַאז
אוֹיףָ ,אבֶּ ער וֶ וען ַא יוּד וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטערָ ,האט
ַאלֶ עס ִאיז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ישׁט ַקיין ַט ֲענוֹת אוֹיף ֵקיינֶ עם,
עֶ ר נִ ְ
וייסט ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט
וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
ער ְשׁ ֶטערַ ,אזַ א יוּד ָהאט ַא
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גְ לִ ְיקלִ י לֶ עבְּ ן.

ֶמען ָדאס
ִמיט ֶדעם ֶקען
אר ְשׁ ֵטיין ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
פַ ְ
ערע
יט ֶ
ֶקען ַא ָראפְּ ְשׁלִ ינְ גֶ ען ִדי כְּ זַ יִ ת בִּ ֶ
ייסט ַאז ֲאפִ ילוּ וֶ וען
ָמרוֹרָ ,דאס ֵה ְ
ערנִ ישׁ,
יט ְ
דוּרַ א בִּ ֶ
עֶ ס גֵ ייט ִאים ְ
עדענְ ְקט עֶ ר ַאז ַאלֶ עס פִ ְירט ֶדער
גֶ ֶ
גוּטן ,אוּן עֶ ר
ער ְשׁ ֶטער צוּם ְ
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט אוֹיף ,וֶ ועט עֶ ר
ֶרעגְ ט זִ י נִ ְ
ָהאבְּ ן פַּ ְרנָ ָסה בְּ ֵריוַ ח.
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ַּכ ָמַ ‰מ ֲﬠלו… ˙ טו… בו… ˙

גוּטע זַ אכְ ן
ֶמען ֶרעכְ נְ ט אוֹיס ַאלֶ ע ֶ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עטוּהןֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ְ
אוּנְ ז גֶ
זָ אגְ ט אוֹיפְ ן פָּ סוּק ְ)תּ ִהילִ ים ג ,ב( :בַּ ָצר
ִה ְר ַחבְ ָתּ לִ יַ ,אז ֲאפִ ילוּ וֶ וען ַא יוּד
קוּקן וֶ ועט
ָהאט ָצרוֹת ,זָ אל עֶ ר גוּט ְ
ער ְשׁ ֶטער טוּט
עהן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עֶ ר זֶ ְ
גוּטס ,אוּן עֶ ר
ִמיט ִאים אוֹיַ א ַסאְ 
ער ְשׁ ְטן אוֹיף
זָ אל ַדאנְ ֶקען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
טוּהן
גוּטס ,אוּן ַאז עֶ ר וֶ ועט ָדאס ְ
ִדי ְ
ער ְשׁ ֶטער זִ יכֶ ער
וֶ ועט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶהעלְ פְ ן.
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¿ ּב ָכל ּ„ו… ר וָ „ו… ר
ער ַמאנֶ ען
ארף ְשׁ ֶטענְ ִדיג ֶד ְ
ֶמען ַד ְ
יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ַריִ ם ,וַ וייל ַאזוֹי
וִ וי ִמיר זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען ִאין ִמ ְצ ַריִ ם
ארט
אוּן עֶ ס ִאיז אוּנְ ז גֶ עוֶ וען ָד ְ
יטער ,בִּ יז מ ֶֹשה
זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער אוּן בִּ ֶ
עקוּמען אוּן עֶ ר ָהאט
ֶ
ַרבֵּ ינוּ ִאיז גֶ
עדן צוּם
ערנְ ט צוּ ֶר ְ
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
אוּנְ ז
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ַאזוֹי ָהאט אוּנְ ז
ֵאייבֶּ ְ
ענוּמען
רוֹיסגֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ַא ְ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארט,
פוּן ָד ְ
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ֶדער

ָמרו… ר ז∆ ‰
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט)ֵ ,ספֶ ר
ַה ִּמדּוֹת ,אוֹת ָממוֹןִ ,ס ָימן ל"ה(:
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˜ע
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נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ַאלֶ עס.
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)לִ ֵ

מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן מד( :וֶ וען
ֲ
ַא יוּד וִ ויל זוֹכָ ה זַ יין צוּ ֱאמוּנָ ה,
ת'דיג ִאינֶ עם
צוּ גְ לֵ ייבְּ ן ֶא ֶמ ִ
ער ְשׁ ְטן ,זָ אל עֶ ר ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ֵאייבֶּ ְ
דוּר
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ְ
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶר ְ
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ַאזוֹי זָ אלְ ן ִמיר גֶ ֶ
גַ אנְ ץ יָ ארַ ,אלֶ ע נִ ִיסים וָ ואס ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ט אוּנְ ז.
ֵאייבֶּ ְ
)הגָ ָדה אוֹר זָ רוּעַ (
ַ
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ועט ְשׁט ,עֶ ר ָהאט
צוּקוֶ ְ
ַא יוּד ִאיז ְ
אתי יָ הּ ,עֶ ר
ָצרוֹתִ ,איז ִדי עֵ ָצה ָק ָר ִ
ער ְשׁ ְטן.
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
זָ אל ֶר ְ
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∆‡ ∆בן ָמ ַ‡ס ּו ַ‰בּ ו… נ ƒים
…‡˘ ּ ƒפנָ ‰
ָ‰י¿ ָ˙¿ ‰לר ׁ
עדער ָהאט
ֶאבֶ ן ָמעַ סוּ ַהבּוֹנִ ים .יֶ ֶ
גֶ עזָ אגְ ט אוֹיף ִמיר ַאז ִאי בִּ ין
ישׁט
ארנִ ְ
ישׁט גָ ְ
ַא ְשׁ ֵטיין וָ ואס ִאיז נִ ְ
וערטָ ,היְ ָתה לְ רֹאשׁ פִּ נָ הִ ,די ַצ ִד ִיקים
וֶ ְ
ערנְ ט,
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
ָהאבְּ ן ִמיר ָאבֶּ ער
ער ְשׁ ְטן אוּן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּ ֶר ְ
גוּטע עֵ צוֹת ,וָ ואס ִמיט ֶדעם
נָ אֶ 
עס ֶטע
צוּקוּמען צוּ ִדי גְ ֶר ְ
ֶ
וֶ ועל ִאי
ַמ ְד ֵריגוֹת.
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˜ע‡

˘ ‰„‚‰ל פסח

"‰יו… ם" ָﬠ˘ָׂ '‰ ‰
ז∆ ַ ‰
עדענְ ְקן זֶ ה ַהיוֹם,
ארף גֶ ֶ
ַא יוּד ַד ְ
ִאיָ האבּ נָ אר ֶדעם ַהיינְ ִטיגְ ן
ישׁט ְט ַראכְ ְטן וָ ואס ִאיָ האבּ
ָטאג ,נִ ְ
ישׁט ְט ַראכְ ְטן
עטוּהן ,אוּן נִ ְ
ְ
נֶ עכְ ְטן גֶ
ארגְ ן ,נָ אר
וָ ואס עֶ ס גֵ ייט זַ יין ָמ ְ
עצט"
ְט ַראכְ ְטן וָ ואס ִאיֶ קען "יֶ ְ
גוּטע זַ א.
ַא ַריינְ כַ אפְּ ן ַא ֶ
76

ַּכ ֲ‡ ׁ ∆˘ר זָ ƒכינ ּו
¿ל ַס ≈ ּ„ר ‡ו… ˙ו…
ער ַמאנְ ט
ַאזוֹי וִ וי ִמיר ָהאבְּ ן ַהיינְ ט ֶד ְ
ִדי נִ ִיסים פוּן יְ ִצ ַיאת ִמ ְצ ָריִ ם,
עדענְ ְקן אוֹיַ א
ַאזוֹי זָ אלְ ן ִמיר גֶ ֶ
גַ אנְ ץ יָ ארַ ,אלֶ ע נִ ִיסים וָ ואס ֶדער
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ט אוּנְ ז.
ֵאייבֶּ ְ
)הגָ ָדה אוֹר זָ רוּעַ (
ַ

