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פארן,  צו  קומט  ּפאליציי קאר  אנדערע  ַאן 
דער ּפאליציאנט גיט ַא קוק, און... ער ווערט 

פַארשוואונדן!...
גרינוואלד  מיכאל  מאיר  ר'  הרה"ג  דערציילט  עס 

שליט"א, א סיפור נפלא: 

אין א שיינעם טָאג בַאקום איך א טעלעפאן רוף פון 

מיך  קענט  "איר  לארץ.  חוץ  אין  וואוינט  וואס  איד  א 

נישט", הייבט ָאן דער איד דעם שמועס, און ער זעצט 

פָאר בַאלד, "ָאבער איך קען אייך יא, און איך קום איך 

איך  האב  זכות  אייער  אין  הטוב!  הכרת  געוואלדיגן  א 

נישט גערעדט פאר גאנצע 7 יָאר בשעת'ן דאווענען! - 

"און אין דעם זכות האב איך זוכה געווען צו ַאן ָאפענע 

ישועה"!

הרב גרינוואלד ווערט נתרגש, ָאבער ּפרובירט קודם 

האט  איר  זכות?  מיין  אין  הייסט  "וואס  פארשטיין.  צו 

שוין אמאל געהערט מיינס א דרשה?"

"ניין, איך האב אייך נאכנישט געהערט", ענטפערט 

וואס  בלעטל  א  געלייענט  כ'האב  "אבער  איד,  דער 

גערעדט  האט  איר  וואס  דרשה  ַא  אּפגעדרוקט  האט 

לדבר  שלא  זיין  נזהר  מ'זאל  התעוררות  שטַארקע 

פארווארפן  ּפונקט  מיר  זיך  ס'האט  התפלה.  בשעת 

און  שופר,  תקיעת  פאר  השנה,  ראש  אום  גליון  דער 

ס'האט געמאכט אויף מיר א גרויסן רושם".

זענט  פון מיר, אז איר  איז דארט געשטַאנען  "וואס 

אזוי נתעורר געווארן?", וויל דער מגיד וויסן.

*
"דארט איז געשטאנען אזוי", זאגט דער איד, און ער 

הייבט ָאן נָאכזָאגן וואס ער האט געלייענט אין יענעם 

גליון מיט זיבן יָאר צוריק, און ס'ליגט אים נאך עד היום 

אין די ביינער...

ל"ג(  דף  זוהר  )תיקוני  שרייבט  הקדוש  זוהר  דער 

ווערן  בינונים  און  צדיקים  פון  תפלות  די  נאר  אז 

אנגענומען, אבער די תפלות פון רשעים ווערן אינגַאנצן 

פַארשטויסן, און דער רבוש״ע גיט זיי נישט נָאך זייערע 

זאת  בקש  'מי  פסוק  דער  זאגט  זיי  אויף  און  בקשות, 

תנא  הייליגע  דער  ווייטער  זאגט  חצרי'.  רמס  מידכם 

הָאבן  וועלכע  די  רשעים?"  די  זענען  ווער  און  רשב"י: 

זיי לָאזן  ווען  זייער תפלה,  מבזה געווען דעם מלך ביי 

איבער דָאס דַאווענען און זיי זענען מפסיק מיט שיחה 

ן,  מָּ ִמתַּ ְחָיין  ִאדַּ יא  יַעיָּ ַרשִּׁ )שם(:  הזוה"ק  ]וז"ל  בטילה!! 

ַמר  ִאתְּ ֲעַלְייהּו  א  ֶאלָּ ְלהוֹן,  דִּ ין  ֵאְלתִּ שְׁ לוֹן  ָיִהיב  ְוָלא 

ין  ְוִאלֵּ ֲחֵצָרי',  ְרמֹס  ְדֶכם  ִמיֶּ זֹאת  ׁש  ִבקֵּ 'ִמי  יב(  )ישעיה א, 

ַמְנָחן  דְּ ְצלֹוְתהוֹן,  בִּ א  ְלַמְלכָּ ין  ְמַבזִּ ַדֲהווֹ  יא,  יַעיָּ ַרשִּׁ ִאינּון 

ֵטָלה.[ ַמע ְצלֹוָתא, ּוָפְסִקין ָלּה ַעל ִשׂיָחה בְּ ְלִמשְׁ

זָאגט דער איד: "ווען איך האב געלייענט דעם שטיקל 

גענומען  זיך  איך  האב  נאכגעזאגט,  האט  איר  וואס 

וויינען... כ'האב געטראכט פון מיר, צו בין איך דען פון 

ווערן נישט אנגענומען,  די רשעים וואס מיינע תפלות 

אנשטרענגען  אזויפיל  דאך  זיך  טוה  איך  ישמרנו"!  ה' 

עוסק צו זיין בתורה ובמצוות אגאנץ יאר, און איך קלער 

צו זיך, אז אמת טאקע קיין צדיק בין איך נישט, ָאבער 

לכל הּפחות א בינוני זענען מיר יָא... און ּפלוצלינג ווער 

איך דא געוואר, אז וועגן דָאס רעדן דברים בטלים ביים 

דאווענען זענען מיר אויסן ַאלעס צו פארלירן! איך בין 

עלול פארשריבן צו ווערן בספרן של רשעים גמורים!

געווען  מקבל  איך  האב  ומיד,  תיכף  ּפלאץ,  אויפ'ן 

אויף זיך, מיט בכיות, אז איך גיי מער נישט רעדן ביים 

דאווענען. און פון דעמאלט עד היום, שוין גאנצע זיבן 

יָאר, וואס איך רעד נישט בשעת התפלה.

*
נתעורר  בין  איך  וויאזוי  שוין  ווייסט  איר  אז  יעצט, 

וואונדערליכן  דעם  פארציילן  אייך  איך  וויל  געווארן, 

סיּפור וואס האט מיט מיר ּפאסירט, און כ'בין עס תולה 

אז דאס איז אין דעם זכות - וואס דער זכות איז אייער 

זכות...

ס'איז געווען חול המועד ּפסח, ווען איך בין געווען אין 

א קאר מיט מיין משפחה. ּפלוצלינג האט ּפאסירט אן 

עקסידענט, און מיין קאר הָאט זיך צאמגעשטויסן מיט 

ַאן אויטָא פון ַא גוי, און זיין קאר איז געווארן אינגַאנצן 

צעזעצט און צעשמעטערט, ממש אינגַאנצן!

דער  הָאט  ה',  בחסדי  ָאבער, 

רּו ֻעזוֹ ַספְּ
הרב ב. צ. הירש

ממעמקים קראתיך...
שוין חדשים לאנג ווארט מען פאר אט דעם פרייליכע 
אויפן  איז  שמחה  די  דא.  שוין  מ'האלט  ב"ה  נאכט, 

העכסטן שטאפל, די כלה זיצט אויף איר ווייסן שטוהל, 

איר פנים שיינט פון גליק. די לעצטע מינוטן איידערן גיין 

תהילימ'ל,  איר  דורכנעצן  מיט  אויס  זי  נוצט  חופה  צום 

מיט הייסע זידיגע טרערן איז זי מתפלל פאר א לעכטיג 

זיס לעבן לאויש"ט.

איז  כלה  די  ווי  חופה,  צום  שוין  מען  שפאצירט  אט 

מקבל קידושין כדת משה וישראל פון איר חשוב'ן חתן 

א ירא שמים מרובים, וועמענס נאמען איז באקאנט אלס 

תלמיד חכם ובעל מידות טובות.

"מזל טוב מקודשת!"...

איינער  אהן  הערצליך  זיך  וואונטשן  שמחה  בעלי  די 

גליקליכערהייט  שפאצירן  חתן-כלה  און  אנדערן,  דעם 

זיך  וועלן  זיי  ווי  שטיבל,  יחוד  אין  אריין  אינאיינעם 

באקענען צום ערשטן מאל....

נאך א פופצן מינוט הערט מען קלאפן אויפן טיר, די 

וואונדער  צום  און  עפענען,  צו  אויף  זיך  שטעלט  כלה 

פונעם חתן קומט אריינצושפאצירן אן ערל מיט א גרינע 

אראפצוזעצן  זיך  אהן  איהם  ווייזט  כלה  די  און  העמד, 

ביים טיש אין די זייט.

"המממ.. וואס איז דאס?" פרעגט דער פרישע חתן.

 די כלה איז אים מסביר: "אה!... ער איז מיין 'אמיגא', 

צוגעהאלפן  מיר  האט  ער  הענט,  רעכטער  מיין  איז  ער 

חתונה.  צום  ביז  שלאק-ארבעט  טעכנישע  אלע  מיט 

אים  מ'קען  אים,  מיט  געווען  מחיה  ממש  זיך  האב  איך 

בעטן וואס מ'וויל, אפילו ער זאל צען מאל גיין ארויף און 

אראפ, און ער טוט עס גערן..."

יעצט  ער  זיכט  וואס  אבער  "אקעי, 

נוְֹראוָֹתיו ִשׂיחּו

המשך אויף עמוד ב'

המשך אויף עמוד ג'

יום הגורל
להנסיעה הרוממה ער"ח סיון

יום א' פ' בחקותי



בשעת'ן דַאווענען, רעדן מיר בלויז צום רבוש"עַנְקִדיָׁש

ב״ה

ְתבּו ָלֶכם... ה כִּ ְוַעתָּ
נָאטיצן און בַאריכטן פון די געהויבענע בַאזוכן וכתיבת האותיות בבתי 

גדולי הרבנים והאדמורי"ם שליט"א אין

 כלל ישראל'ס ספר תורה
שע"י קרן תוספות יו"ט

ווָאס ווערט געשריבן לע"נ דעם הייליגן תוספות יו"ט זי"ע לזכות פון די רבבות 
אלפי ישראל השומרים פיהם ולשונם שלא לדבר בשעת התפלה

ב

מרא דארעא קדישא

 כ"ק מרן גאב"ד
ירושלים שליט"א

דעם פארגאנגענעם ווינטער העעל"ט האט זיך א ספעציעלע 
משלחת פון די מנהלי ועסקני "קרן תוספות יו"ט" ארויסגעלאזט 
קיין ארץ ישראל, אין שּפיץ פונעם פטרון המפעל, מקים עולמות 
של תורה ומרומם קרן התפלה בכל קצוי תבל, הרב יואל לאנדא 
די  ביי  כבוד  ביקורי  רייע  א  אפצושטאטן  ציהל  מיטן  שליט״א, 
גדולי ומאורי דורינו שליט"א תושבי ארה"ק, צו באקומען ברכת 
ארגעניזאציע,  הייליגן  דעם  פאר  והדרכה  חיזוק  ודברי  קדשם 
און צו די זעלבע צייט אריינצושרייבן אן אות אין 'כלל ישראל'ס 
ספר תורה' וואס ווערט געשריבן לע"נ מרן בעל תוס' יו"ט זי"ע, 
ולזכות די רבבות אלפי ישראל וועלכע האבן גענומען אויף זיך 

די הייליגע קבלה שלא לדבר בשעת התפלה.

קורצע  ברענגן  בעז"ה  מיר  וועלן  וואכן  קומענדיגע  די  במשך 
אנגעיאגט  האט  מען  וואס  באזוכן  געהויבענע  די  פון  באריכטן 
משלחת  חשובע  די  פון  נטוי'  ידם  ועוד  נסיעה.  דעם  אט  ביים 
ישראל  ארץ  קיין  ארויסצולאזן  ווידעראמאל  זיך  הימים  בקרב 

ממשיך צו זיין די ביקורים בבתי האדמורי"ם ורבנים שליט"א.

*
ַא חרדת והדרת קודש הָאבן די עסקני ועד קרן תוספות  מיט 
יום טוב, געהאט די זכי׳ צו ווערן אויפגענומען בביתו נאוה קודש 
פונעם מרא דארעא קדישא, כ״ק מרן גאב״ד ירושלים שליט״א, 
וואו מ׳הָאט זוכה געווען ַאז דער רב שליט״א הָאט ַאריינגעשריבן 
בגושפנקא דמלכא, מאן מלכי רבנן, ַאן אות אין דער ספר תורה, 
ונחתם  שנכתב  בכתב  ספר  ישראל׳ס  כלל  בַאצירט  ַאזוי  און 

בטבעת המלך.

טרָאץ ווָאס צוליב די חולשה פונעם גאב״ד שליט״א איז שווער 
שליט״א  גאב״ד  דער  ָאבער  הָאט  זיין,  מטריח  און  ָאנצוקומען 
רבי  המפורסם  החסיד  הרב  פאר  קדשו  רצון  אויסגעדרוקט 
אפרים שטערן שליט״א ַאז צוליב דעם הייליגן ענין פון קדושת 
התפלה וועט ער אויפנעמען די משלחת און בעז״ה ַאריינשרייבן 
ַאן אות, כדי לחזק עושי מצוה ווָאס טוען אויף ַאזעלכע דברים 

גדולים פַאר כלל ישראל, מרומם צו זיין דעם קרן התפלה.

מען  הָאט  שטוב,  אין  שליט״א  גאב״ד  ביים  הרים,  מרום  בהר 
ַארויפגעברענגט על שלחן מלכים ַא שמועס וועגן די היסטָארישע 

ַאלטע ״קול קורא״ מטעם די עדה החרדית, ווָאס טוט מחזק זיין 

דָאס ענין פון מאכן דעם ״מי שברך״ פונעם הייליגן תוספות יום 

טוב זי״ע, וואס האט דאס מחבר געווען בעת צרה אויף אידישע 

קינדער. דער גאב״ד שליט״א הָאט אויף דעם רעַאגירט ַאז ס׳איז 

טאקע א דבר בעתו, אז מ׳זאל נאכאמאל מפרסם זיין דעם בריוו, 

אז אחינו כל בית ישראל בכל מקומות מושבותיהם זָאלן מַאכן 

וויסן און פארשטיין  זאלן  דעם מי שברך, און אידישע קינדער 

דעם גודל הענין.

צוגעטרעטן  ישראל  גאון  דער  הָאט  קודש,  רגש  א  מיט  דאן, 

ַארום  ווען  ספר,  הייליגן  דעם  אין  אות  ַאן  ַאריינצושרייבן 

קודש,  וחרדת  כבוד  הדרת  ַא  מיט  המשלחת  חברי  די  שטייען 

תורה  ספר  די  ווען  מָאמענטן,  היסטָארישע  די  מיטהַאלטנדיג 

אידישע  פון  לזכותם  ישראל,  כל  בשם  געשריבן  ווערט  וואס 

די  מיט  בַאצירט  ווערט  וועלט,  גָארער  דער  איבער  קינדער 

אינעם  והמקדש  הקודש  העיר  גאב״ד  פונעם  חתימה  הייליגע 

ּפלטרין של מלך ירושלים עיה״ק.

ָאנגעוואונטשן  גאב״ד  דער  הָאט  אות  דעם  שרייבן  נָאכ׳ן 

עושים  ַאלע  פַאר  הטהור  לבבו  מעומק  הטהורות  ברכותיו 

דַאווענען,  ביים  נישט  רעדן  ווָאס  אידן  ַאלע  פַאר  און  ומעשים, 

ובפרט פַאר דעם גרויסן ּפטרון המפעל, הרב ר׳ יואל שליט״א און 

זיינע חשוב׳ע קינדער שיחי׳, וואונטשנדיג ַאז דער זכות המצוה 

בַאגלייטן להתברך בכל משאלות לבבו  זָאל אים  וזכות התורה 

לטובה, שפע קודש ברוחניות ובגשמיות, חיי ארוכי ומזוני רויחי 

וסייעתא דשמיא, ביז משיח'ס טאג אמן.

דַאן הָאט מען זיך ַארויסגעלָאזט אין ַא לעבעדיגן געזַאנג לכבוד 

התורה, און מ׳הָאט געדאווענט מעריב בחדר קדשו פונעם גאב״ד 

אשר עיני כל בית ישראל נשואות אלי׳, און דערנָאך הָאט מען 

ָאּפגעזעגענט ביים ירושלים׳ער רב שליט״א, וועלכער הָאט  זיך 

אלעמען מברך געווען באהבה בברכת ה׳ מציון, איבערלָאזנדיג 

וועט  וואס  משתתפים,  אלע  אויף  קדישא  רישומא  טיפע  ַאזַא 

אוודאי באגלייטן לאורך ימים ושנים.

יברכך ה׳ מציון וראה בטוב ירושלים כל ימי חייך.



ַנְקִדיָׁשבשעת'ן דַאווענען, רעדן מיר בלויז צום רבוש"ע ג

דא?..." שטאמלט ארויס דער חתן 

אינגאנצן צומישט.

"זייער פשוט, ער בלייבט דא מיט אונז און וועט 

אונז העלפן ווייטער מיט סיי וואס מיר וועלן דארפן. 

און  יארן,  קומענדיגע  די  באגלייטן  אונז  וועט  ער 

שטיין גרייט צו טוהן סיי וועלכע בקשה מיר וועלן 

איהם בעטן".

צו  צו,  כלה  די  לייגט  נישט",  זיך  זארג  "און 

אונז  נישט,  אונז  שטערט  "ער  חתן,  איר  בארואיגן 

קענען רעדן צווישן זיך וואס מ'וויל, ער פארשטייט 

ער  וואס  קוים  אידיש,  אחת  אות  קיין  נישט 

פארשטייט ענגליש... ער וועט זיצן דא אין די זייט 

שטיל".

"אזוי?! אבער...." – לאזט דער חתן נישט נאך – 

זיין דא מיט אונז פונקט יעצט  "צו וואס דארף ער 

אין יחוד שטיבל?"

"איך וועל דיר מסביר זיין" ענטפערט די כלה "איך 

בין זיך מחיה מיט אים, אויסער די שלאק ארבעט 

געוואלדיגע  א  אויך  ער  איז  ניצן,  אים  מ'קען  וואס 

עסק,  וועלכע  סיי  צו  גוט  פארשטייט  און  מומחה, 

האלט  ער  וואס.  סיי  צו  און  רפואה,  צו  מסחר,  צו 

וואס  מיר  דערמאנט  ער  אלעם,  אויף  חשבון  ער 

איך האב צו טוהן, מיינע אפוינמענטס, וועמען איך 

דארף רופן, וואס איך דארף אלס צו ערלעדיגן, ער 

פירט מיינע געלט זאכן, וועסט נאך זעהן..."

די כלה זעט אז אירע ווערטער האבן עפעס נישט 

עושה רושם געווען אויפן חתן, און זי פרובירט אים 

ווייטער צו בארואיגן: "מאך נישט קיין עסק פון אים, 

איך קוק אים בכלל נישט אן, איך וויל אים נאר האבן 

נעבן זיך דזשאס"ט אינקעי"ס אויב איך וועל עפעס 

דארפן פון אים. איך האב אפגעמאכט מיט אים אז 

ער זאל דא גארנישט רעדן, ער וועט זיצן דא שטיל 

ווי כאילו ער איז טויב און שטום, וואס שטערט דיר 

עס? בסך הכל זיצט ער אין די זייט שטיל..."

דער חתן האט בכלל נישט הנאה געהאט פון די 

גאנצע מעשה און ער רופט זיך אהן "איך דארף אים 

נישט דא האבן! זאל ער בלייבן ווארטן אינדרויסן, 

אויב מ'וועט עפעס דארפן פון אים, וועט מען אים 

רופן..."

"ווייסטו וואס?" פרובירט די כלה זיך איינצובעטן 

"איך וועל איהם נישט אנקוקן אפילו ער וועט מיר 

וועלן עפעס זאגן... אבער עס איז מיר דאך רואיגער 

דאך  זיך  קען  עס  דאך,  ווייסט  דא.  זיצט  ער  ווען 

זאגסטו  וואס  ערמערדזשענסי...  אן  עפעס  מאכן 

דערויף?"

*
אמת'ע  א  איז  געליינט,  יעצט  האט  איר  וואס 

מעשה שהיה, נאר מיט עטליכע פרטים געטוישט:

דער  כביכול  איז  חתן  דער  א. 

נוְֹראוָֹתיו ִשׂיחּו
פון המשך פון עמוד א' ארויסצוזען  זיך  געווען  מצליח  גוי 

ווען  ווָאס  קיין שָאדן.  ָאן  זיין צעשמעטערטן קאר כמעט 

עּפעס בייז ּפאסירט ווָאלט איך חלילה געקענט דורכגיין 

גרויסע קָאמּפליקַאציעס.

אּפגערעדט אז מיינע קינדער און משּפחה זענען אלע 

ארויס פון די קאר בשלום. ס'האט קיינעם נישט ּפאסירט 

אומגלויבליכע  מורא'דיגע  א  געווען  ס'איז  גָארנישט. 

סייעתא דשמיא.

געווען  מציע  איך  האב  אביסל,  אריענטירן  זיך  נָאכ'ן 

גאנצן קאסט  דעם  באצאלן  אים  וועל  איך  אז  גוי  פַאר'ן 

פאר א נייעם קאר, און כ'וועל אים צוגעבן נאך צוויי טויזנט 

נישט  און  זַאך,  די  ענדיגן  לָאמיר  דעם  מיט  און  דאלער, 

אנהייבן אריינמישן די ּפאליציי מיט אלעמען.

דער גוי הָאט ָאבער נישט באלד מסכים געווען. "דער 

מוז  "איך  גע'טענה'ט.  ער  הָאט  מיינ'ס"  נישט  איז  קאר 

קודם רעדן מיט די אייגנטימער, און זיי פרעגן צי זיי גייען 

איין אויף אזא געשעפט".

ער האט זיך פארבונדן צום בעל הבית, אים פארציילט 

וואס דא גייט פָאר. ָאבער דער הָאט נישט מסכים געווען 

בשום אופן צו דעם פָארשלַאג, נאר זיך פַאר'עקשנ'ט אז 

דערהאלטן  קענען  זאל  ער  כדי  ּפאליציי,  די  רופן  מ'מוז 

פארגיטוגונג פון די אינשורענס.

האב  איך  און  ּפאליציי,  די  גערופן  הָאט  גוי  דער 

אנגעהויבן שטילערהייט מתּפלל צו זיין. "רבונו של עולם, 

דאווענען.  נישט בשעת'ן  רעד  איך  וואס  יָאר  זיבן  ס'שוין 

איך בעט דיך הייליגער באשעפער, די ּפאליציי זאלן נישט 

זען און נישט הערן וואס דָא הָאט ּפַאסירט".

*
ווערט  עס  פונדערווייטנס,  זיך  הערן  סירענעס  די 

ּפאליצייאישער קַאר דָא פארנט  ָאט איז א  נענטער, און 

פון אונז. מיינע ּפולסן האבן זיך גענומען קלאּפן שנעלער 

און שנעלער...

"היי", מַאכט דער ּפאליציאנט מיט די הענט, קוקנדיג 

אין אונזער ריכטונג - און... ער פָארט זיך ווייטער!!

די  נאכאמאל  רופט  ער  אומעטיג.  ווערט  גוי  דער 

זאג  נאכאמאל  איינעם.  שיקן  זאלן  זיי  בעט  און  ּפאליציי 

איך די זעלבע תפלה פאר'ן רבוש"ע, אז בזכות פון מיין 

נישט  און  זען  נישט  ּפאליציאנטן  די  זאלן  טובה,  קבלה 

הערן.

דער  פארן,  צו  קומט  קאר  ּפאליציי  אנדערע  ַאן 

ּפאליציאנט גיט ַא קוק, און... ער ווערט פַארשוואונדן!

דריי מאל האט זיך אּפגעשּפילט אט די וואונדערליכע 

דעם  בעט  איך  ּפאליציי.  רופט  גוי  דער  ערשיינונג. 

באשעפער און כ'דערמאן מיין קבלה. די קאר קומט ָאן, 

און צוליב ַא פארהוילענע סיבה פָארט ער זיך ווייטער אין 

וועג.

*
דער גוי זעט אז ס'נישטא קיין ברירה, און ער באשליסט 

אז מיר מוזן זיך דא מסדר זין צווישן אונז. אבער תוך כדי 

זיך.  דערנעטערט  קאר  ּפאליציי  ַא  ווי  מיר  זעען  דיבור, 

קוקט  דאסמאל  אבער  שטילערהייט.  נאכאמאל  כ'בעט 

אויס ווי די ּפאליציאנטן זענען "דערביי" ערנסט. זיי קומען 

צו אונז!...

רַאדיָא  זייער  אין  זיך  דערהערט  פלוצלינג  אבער 

שווערע  א  איבער  רוף,  דרינגענדע  ַא  אּפאראט 

עקסידענט וואס האט ּפאסירט ערגעץ נָאענט דערנעבן 

און צוויי מענטשן זענען געהארגעט געווארן. קעגן "אזא" 

עקסידענט האט דאך אונזער אינצידענט אויסגעקוקט ווי 

זיי זיך תיכף אויסגעדרייט און זיך  א קלייניגקייט... האבן 

געיָאגט צו יענער סצענע דָארט.

שוין  ּפּונקט  דעם  ביי  האט  גוי  פונעם  געדולד  דָאס 

געּפלאצט... און דער אמת איז, אז אויך איך האב נישט 

ס'האט  הטבע.  בדרך  ּפאסירונגען  די  פארשטיין  געקנט 

צו  זיך  ּפרובירט  הָאט  ער  ּפירוש!  קיין  געהאט  נישט 

פַארבינדן מיט די ּפאליציי הויּפט-קווארטירן, זיך געבעטן, 

זיינע  ערפָאלג!  קיין  ָאן  ָאבער...  ָאנגעשריגן,  געשריגן, 

ווערטער זענען איינפאך נישט אנגענומען געווארן...

האב  "איך  התרגשות'דיג.  אויס  איד  דער  פירט  "יָא", 

אין  זייענדיג  מיר  אין  ווערטער  מיינע  איינגעהאלטן 

צו  געווען  זוכה  איך  הָאב  מדה  כנגד  מדה  און  ביהמ"ד, 

א שמירה נפלאה פון די ווערטער פונעם גוי, ַאז זיי זאלן 

נישט אנגענומען ווערן"!

רּו ֻעזוֹ ַספְּ
המשך פון עמוד א'
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ַנְקִדיָׁש
די אומשאצבארע סגולה  און די געוואלדיגע מעלה פון נישט רעדן ביים דאווענען

צו באקומען דעם גליון אדער פאר הערות אדער 
איבערצוגעבן פערזענליכע סיפורים, 
רופט / פעקס / אימעיל צו די פאלגענדע:

טוב
קרן תוספות יום 

הקב״ה ישמרהו מכל צרה וצוקה מכל נגע ומחלה, ויחולו עליו כל הברכות
הקבלה הנפלאהויזכה לראות בנים חיים וקימים ויגדלם לתורה ולחפה ולמעשים טובים,מי שברך אבותינו, הוא יברך את כל מי ששומר פיו ולשונו שלא לדבר בעת התפלה וקריאת התורה, 

ו ש ו ד ק ו ל  א ר ש י ן  ו א ג ל  ש

בעל תוספות יו״ט
ע ״ י ז

לה
שתיקה  יפה  בשעת  התפ

תפלה
דרך הטבעמקבלים שלא לדבר בשעת ה

רואים ישועות שלא כ

בשעת'ן דַאווענען, רעדן מיר בלויז צום רבוש"ע

אכטונג בעלי שמחה!
אראנזשירט איר א ספעציעלע מנין לכבוד אייער שבת 
של שמחה אין א זאהל? הַאלט ָאן די ריכטיגע שיינקייט 

פונעם דַאווענען, דורכ'ן באשטעלן דעם

וועלכע אנהאלט: די גליון 'זמן שמחתינו' בחומר איסור 
שיחה בשעת התפלה; די וועכענטליכע גליון "נקדישך"; 
ַא שיינער "אסור לדבר בשעת התפלה" טָאוועל; די "מי 

שברך" טָאוועל פון הייליגן תוספות יו"ט זי"ע
 צו באשטעלן ביטע פארבינדט אייך

מיטן מערכת קרן תוספות יו"ט
 אויף #8 212-299-9185

 אדער שיקט א בליץ-פאסט צו
info@kerentosfesyomtov.com 

ביז דינסטאג אווענט

שבת של שמחה
'מורא מקדש' ּפעקעדזש

 מיר שיקןבחנם!
איבער גאנץ 

אמעריקע!

חשוב'ע מגידי שיעור, מנהלים און מלמדים 
 מאכט איר א מבצע פאר אייערע תלמידים בענין ״קדושת בית המדרש״? 

 דער נייער ספר "קדוש היכלך", איז די בעסטע און העכסט-פאסיגסטע מתנה דערפאר, 
און דאס וועט זיי העלפן אז די קבלה זאל האבן א קיום!!

איר קענט עס יעצט באקומען פאר א ספעציעלן פרייז, דורך רופן 845.659.1547

המחיר המיוחד נתנדב לזכות ידידנו הנכבד הר״ר אהרן בן יהודית טייטלבוים הי״ו ומשפ׳.

ּו  נ י ֵת ֹו ב ֲא ְך  ַר בֵּ ֶשׁ י  ִמ
יו  פִּ ַהׁשֹוֵמר  ְיָבֵרְך  הּוא  ֹלמֹה,  ּוְשׁ ִוד  דָּ ְוַאֲהרֹן  ה  מֶשׁ ְוַיֲעקֹב  ִיְצָחק  ַאְבָרָהם 
ה ּוִּבְׁשַעת  ִפלָּ ׁשּום ִדיּבּור. ִמן ָּברּוְך ֶׁשָאַמר ַעד ְגַמר ַהתְּ ּוְלׁשֹונֹו ִמְלַהְפִסיק בְּ
ֶׁשֵּכן  ל  ִדיּבּור כָּ ְוֵאיֶזה  ְּבִדְבֵרי ּתֹוָרה  ַאִפילּו  ִציּבּור:  בְּ ֵסֶפר ּתֹוָרה ֶשׁ ְקִריַאת 
ּתֹוַרת  תּובֹות בְּ ָרכֹות ַהכְּ ל ַהבְּ יַחת חּוִלין ְוִסיּפּוֵרי ְׁשמּועֹות. ְוָיחּולּו ָעָליו כָּ ְּבשִׂ
ים  ַחיִּ ָּכֵׁשר  ֶזַרע  ִיְרֶאה  ִביאֹות:  ַהנְּ ִסְפֵרי  ּוְּבָכל  ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ינּו  ַרבֵּ ה  מֶשׁ
ָעָליו  ֶשׁ ַהֶּזה  ָהעֹוָלם  ֵהם  ֶשׁ עֹוָלִמים:  ִּבְׁשֵני  ֶשׁ ִלְׁשֵני ׁשּוְלָחנֹות  ה  ְוִיְזכֶּ ִמים.  ְוַקיָּ
הּוא יֹום ֶׁשֻּכּלֹו ָארּוְך ַגם טֹוב: ְונֹאַמר ָאֵמן: ֶנֱאַמר ְוִהֵּנה טֹוב. ְוָהעֹוָלם ַהָּבא ֶשׁ

מי שברך שחיבר מרן בעל תוס' יו"ט זיע"א

670 Myrtle Ave #6449 Brooklyn NY 11205

מנדב געווען די מתנות פאַר׳ן 
קאַמּפיין און… סימן טוב ומזל טוב!

זיך  האט  וואס  עובדא  אַן  מיטטיילן  וויל  איך 
אָּפגעשּפילט ביי אונז אין ישיבה, און איך בין מורא׳דיג 

נתרגש געוואָרן דערפון, און איך שּפיר אַז ס׳איז אַ דבר 

בעתו ובזמנו דאָס צו מפרסם זיין אין אייער גליון, וואָס 

דער  איבער  אידן  טויזנטער  דורך  געלייענט  ווערט 

השּפעה  אויסטערלישע  אַן  ס׳האָט  און  וועלט  גאָרער 

איבעראל ב״ה.

אין  אונז  ביי  וואָס  יאר  עטליכע  צוריק  שוין  ס׳גייט 

חבורה,  חשוב׳ע  גאָר  אַ  פונקציאָנירן  טוט  ישיבה 

ראשי  איז  וואָס  שיב”ה״  ״חבורת  נאָמען  אונטער׳ן 

תיבות פון די ווערטער ש׳תיקה י׳פה ב׳שעת ה׳תפלה. די 

חבורה איז געווידמעט אויף מעורר צו זיין די תלמידים 

די  אָנהאַלטן  און  התפלה  בשעת  ח״ו  רעדן  צו  נישט 

קדושת התפלה והביהמ״ד אַלעמאָל.

יעדע  מען  טוט  חבורה  דער  פון  ראַמען  די  אין 

האַלטן  צו  דרייוו״,  ״קבלה  אַ  אַדורכפירן  צייט  שטיק 

אויפפלאמען  מ׳טוט  ווען  התחדשות,  שטענדיגע  אַ 

שלא  טובה  קבלה  די  זיך  אויף  נעמען  צו  תלמידים  די 

און  טעג,   40 פון  תקופה  אַ  אויף  התפלה  בשעת  לדבר 

יעדן  מתנות;  טיילן  מיט׳ן  זיין  מחזק  דאָס  טוט  מען 

מען  טוט  טאָג  פערציג  די  פון  ענדע  דער  ביי  מאָל 

באַוויזן  האָבן  וואָס  אַלע  פאַר  געשאַנקען  פאַרטיילן 

גאַנצע פערציג טאָג  אויף  די קבלה  איינצוהאַלטן  ב״ה 

נאָכאַנאַנד.

און  געלט,  קאָסטן  מתנות  די  אַז  פאַרשטענדליך 

אַנדערע  אויף  מאָל  יעדן  ּפרובירן  החבורה  עסקני  די 

צו  סכומים  געפאָדערטע  די  אויפצוטרייבן  אופנים 

אַרום,  הוצאות  די  און  געשאַנקען  די  קויפן  קענען 

די  ברענגען  און  אָנגיין  קענען  זאָל  חבורה  די  כדי 

ב״ה  מ׳זעט  ווען  דשמיא,  בסייעתא  תוצאות  ריכטיגע 

בהיכל  התפלה  קרן  התרוממות  אויסטערלישע  אַזאַ 

יעדער  איז  דאַווענען  בשעת׳ן  ווי  הק',  ישיבתינו 

קיין  נישט  מ׳הערט  און  סידור׳ל,  אינעם  אַריינגעטון 

שום שמועסערייען, ונראה כבוד ה׳.

האָט  חבורה  די  ווען  לעצטנס  יעצט  ּפנים,  כל  על 

פערציג-טאָגיקע  פרישע  אַ  דורכפירן  צו  געגרייט  זיך 

די  פון  איינער  אונז  צו  צוגעקומען  איז  קבלה-דרייוו 

זיך  וויליג צו נעמען אויף  תלמידי הישיבה, אַז ער איז 

און  שאַפן  וועט  ער  וואָס  דאָלער,   180 פון  סכום  דעם 

אַריינברענגען צו העלפן דעקן די קאָסטן פון די מתנות 

פאַר די מקיימי הקבלה.

פון  לזכות  דאָס  טוט  ער  אַז  צוגעלייגט  האָט  ער 

הויכע  די  אין  שוין  איז  וועלכער  בחור  עלטערן  אַן 

שוין  קוקט  משּפחה  גאַנצע  די  און  יאָרן,  צוואָנציגער 

מיר  פיין,  ווערן.  אויפגעראָכטן  זאָל  ער  אַרויס  אַזוי 

האָבן אוודאי אָנגענומען דעם אָנבאָט און יעדער האָט 

פאַר  קרוב  ישועה  לזכות  זיין  ס׳זאָל  געהאַט  אינזינען 

דעם טייערן בחור ער זאָל שוין טרעפן זיין באַשערטע 

ווי אַמשנעלסטן בעז״ה.

דאָס איז געווען בשעת׳ן ּפלאַנירן דעם קאַמּפיין.

למעשה  מען  האָט  אמור  ּפרשת  וואָך  היינטיגע  די 

און  טאָג,  פערציג  די  פון  קבלה-דרייוו  די  אָנגעהויבן 

מ׳האָט  וואָס  טאָג  זעלבן  דעם  אין  ממש,  ופלא  הפלא 

לזכותו  וואָס   - בחור  עלטערער  דער  איז  אָנגעהויבן, 

אַלע  פאַר  מתנות  די  געווען  מנדב  חבר  אונזער  האָט 

געוואָרן  חתן  אַ  ה׳  בחסדי   - הקבלה  ומקיימי  מקבלי 

ובמזל  טוב  מזל׳דיגער שעה, בסימן  גליקליכער  א  אין 

טוב!!!

א  געווען  עס  איז  החבורה  עסקני  די  אונז  ביי 

גרויס,  ווי  בעין  עין  זעענדיג  נפלא,  חיזוק  מורא׳דיגער 

מעלה  בשמי  אויבן  דאָרט  איז  עס  הייליג  און  חשוב 

זיך  הדין  בעלמא  דאָ  אָנשטרענגונג  קליינע  אונזער 

אּפצוהיטן שלא לדבר בשעת התפלה, און ווי גרויס עס 

איז דער זכות פון ווער עס העלפט צו דערצו, מזכה צו 

זיין דעם רבים אינעם הייליגן ענין פון קדושת התפלה.

התייצבו וראו את ישועת ה׳!

*

 קולקוראים
 געדאנקן און קאמאנטארן, ּפערזענליכע ערפַארונגען און קורצע עּפיזָאדן,

איז  אריינגעשיקט דורך די חשוב'ע לייענער כלה  די  אליין,  המלכים  מלכי  מלך 

כלל ישראל, כנסת ישראל כלה קריאה בנעימה.

ב. די יחוד-שטוב איז די היכל בית המדרש, וואו אידישע 

קינדער קומען אריין זיך מייחד זיין מיט'ן באשעפער, זיך 

דורכשמועסן מיט'ן בורא כל עולמים, אלע פערזענליכע 

בקשות. אדער צו לערנען די הייליגע תורה ווי מען איז זיך 

מקשר צום באשעפער דורך אביי ורבא.

נאר  מענטש,  קיין  ממש  נישט  איז  'אמיגא'  דער  ג. 

ווערט אנגערופן ביי אונז 'סעלפאן'....

און אצינד ליינט ביטע איבער די מעשה פון אנהויב...

*
דאווענען,  און  לערנען  שול  אין  קומט  איד  א  ווען 
אביסל  מיט  באשעפער.  מיט'ן  זיין  מייחד  זיך  ער  וויל 

אז דער סעלפאן  בר דעת  יעדער  התבוננות פארשטייט 

בשעת'ן לערנען און דאווענען איז בערך ווי דער 'אמיגא' 

אין יחוד שטוב, מען ברענגט מיט דעם נאנטער שלאק-

און  געברויכן.  זיינע  אים מיט אלע  וואס העלפט  שמש, 

מען לייגט אים אויפן טיש נעבן זיך. 

דער הייליגע באשעפער כביכול וואונדערט זיך: "וואס 

זיך:  פארענטפערט  איד  דער   - דא?..."  בכלל  ער  זוכט 

"איך קוק אים בכלל נישט אן, ער איז ממש ווי א גולם" 

וואס  נישט  האט  'ער  נאכאלץ,  שפירט  חתן  דער  אבער 

זיין  נישט  איז  דא  שטוב,  יחוד  אין  אונז  ביי  דא  זוכן  צו 

פלאץ בכלל!'.

דער סקולענער רבי האט אמאל געזאגט בדרך צחות, 

אונטערשטע  די  אין  קראתיך",  "ממעמקים  שטייט  עס 

שטאקן פון בתי מדרשים איז דא שוואך סערוויס פאר 

די סלפאנאס, פון דארט איז גוט צו רופן דעם באשעפער.

ביי  התעוררות  אן  יעצט  הערשט  עס  אידן!  טייערע 

אידישע קינדער כלל נישט אריינצוברענגען דעם סעלפאן 

אין היכל בית המדרש. ווערט א חלק פון די נמנים לדבר 

מצוה. א דאווענען און לערנען, צוזאמען מיט'ן סעלפאן 

זענען בכלל נישט קיינע מחותנים. לאזט אים אינדרויסן 

און זאגט פאר'ן באשעפער: "איך בין דא אינגאנצן פאר 

דיר!".

נוְֹראוָֹתיו ִשׂיחּו
המשך פון עמוד ג'




