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אפילו מאה פעמים
עטליכע וואכן צוריק איז געווען א גאסט אינעם 
ביהמ"ד וואו איך דאווען איז אמאל געקומען א גאסט 

בשעת'ן  געשמועסט  האט  ער  און  שמחה,  א  לכבוד 

אז  נועם  בדרכי  געווען  מעורר  אים  מ'האט  ליינען. 

מ'דארף זיין שטיל. האט א תושב איד גע'טענה'ט, צו 

וואס האט אויסגעפעלט שטיל צו מאכן א גאסט, ער 

האט  שנית,  און  וואך?..  איין  אויף  דא  נאר  דאך  איז 

ווייל  געשמועסט  דוקא  האט  יענער  גע'טענה'ט,  ער 

מ'האט אים געהייסן זיין שטיל..."

אז  שטייט  וואו  ערשטנס  בדבר:  תשובות  שתי 

תושב  א  מיט  צוטון  האט  ביהמ"ד  קדושת  הלכות 

אז  ווייזט  מציאות  דער  צווייטנס,  אזרח?..  אן  אדער 

אפילו אויף א גאסט קען מען גאר אסאך משפיע זיין 

לטובה, ער גייט אהיים מיט עפעס א לימוד. זייער פיל 

מאכט זיך אז מ'הערט צוריק, אז נאכ'ן זען אז אזויפיל 

אידן רעדן נישט, כאפט מען זיך מיט.

א איד דערציילט מיר, ער איז געווען אויף א שמחה 

בשעת'ן  בארא-פארק,  אין  ביהמ"ד  גרויסן  א  אין 

תיכף  פאליש,  אין  ארויס  ער  איז  דודי"  "לכה  זינגען 

ומיד האט ער געשפירט א גלעט אויפ'ן פלייצע. דער 

רב שליט"א אליינס, בכבודו ובעצמו איז צוגעקומען 

אריינקומען  זאל  ער  אז  בעטן  תחנונים  של  בפנים 

- זאגט דער איד - האב  זייט דעמאלס  אין ביהמ"ד. 

גאסט  א  זיין  מעורר  מ'מעג  אז  געלערנט  זיך  איך 

פארקערט,  און  באליידיגט.  נישט  ווערט  קיינער  און 

אורחים שעצן עס זייער שטארק.

*
היינט  נישט  איז  שמועסן  פון  הרע  יצר  דער 
ערפארונג.  יארן  האט  וכסיל  זקן  מלך  דער  געבוירן. 

שוין  האבן  סופר  חתם  דער  און  ביהודה  נודע  דער 

בשעת'ן  רעדן  וועגן  תשובות  שארפע  געשריבן 

דאווענען. פון הרה"ק רבי ייבי זי"ע איז דא א גאנצער 

בקדושת  זהירות  איבער  מקדש",  "מורא  קונטרס, 

אפילו  נסיון  א  געווען  שוין  איז  דאס  המדרש.  בית 

הונדערטער יארן פריער, און אפילו אין בית המדרש 

של גדולים וצדיקים. 

יהדות  פון  האלב  ווען  ות"ט,  ת"ח  גזירות  די  נאך 

אשכנז איז אומגעקומען אויף קידוש השם, האט דער 

פאר  שברך"  "מי  א  געווען  מתקן  טוב  יום  תוספות 

קריאת  און  דאווענען  בשעת'ן  נישט  רעדן  וואס  די 

מגלה  אים  האט  מען  ווייל  התורה 

נוְֹראוָֹתיו ִשׂיחּו

המשך אויף עמוד ב'

פייערדיגע  די  אויפגעבליצט  אים  הָאט  "ּפלוצים 
זאל  לחיים"!!!  "זכרנו  דרשן:  בעל  פונעם  ווערטער 

מען געדענקען "המות והחיים ביד הלשון"!!"
א וואונדערליכע סיפור דערציילט דורך הרה"צ רבי אלימלך בידערמאן שליט"א

רבי  ומשּפיע לאלפי אלפים, הרה"צ  דער מגיד העולמי 
פארגאנגענעם  דעם  האט  שליט"א,  בידערמאן  אלימלך 

ווָאס  וירא העעל”ט, דערציילט ַא מורא׳דיגע געשיכטע,  פ' 

איינע פון די משתתפים ביי די וועכנטליכע שיעורים האבן 

פערזענליך דארט דערציילט בפני קהל עם ועדה, און האט 

א געווַאלדיגן מוסר השכל:

אט איז וואס דער געהויבענער מגיד דערציילט:

*
חשוב'ער  א  שיעור  ביים  אונז  ביי  וואך  די  געווען  ס'איז 

מחשובי  כהן,  דניאל  הייסט  ער  ספר,  קרית  פון  בחור'ל 

תלמידי ישיבת 'אוהל יוסף', און ער דערציילט פאר מיר און 

פאר׳ן גאנצן עולם ַאזַא מעשה. 

ּפונקטליכער:  תשפ"ג,  השנה  ראש  בעפאר  יאר  דאס 

אינעם דַאטום פון כ"ו אלול, האט מען געברענגט ביי זיי אין 

עילית,  מודיעין  ספר  קרית  אין  הישיבות"  "בני  הכנסת  בית 

א געוויסער בעל דרשן ווָאס זָאל מעורר זיין לקראת די ימי 

הרחמים והרצון, כנהוג אין גַאנץ כלל ישראל ַאז מ׳איז מעורר 

פָארכטיגע  הייליגע  די  אין  המעשים  ולתיקון  לתשובה  אידן 

טעג.

דָארט איז געווען פַארזַאמלט ַא ריזן ציבור פון הונדערטער 

בעל  דער  ווען  ה׳.  דבר  את  לשמוע  אידן,  הונדערטער 

אים  עסקנים  דָארטיגע  די  האבן  אריינגעקומען,  איז  דרשן 

יונגעלעך  צוויי  געגענט  אין  דא  דא  ס'איז  היות  אז  געבעטן, 

זייער נישט-געזונט מיט די ביטערע מחלה  וואס זענען ל"ע 

נישט  זיין דעם עולם  זאל ער מעורר  והנוראה ה"י,  האיומה 

צוויי  די  פון  לזכותם  זיין  ס׳זָאל  אז  דאווענען,  ביים  רעדן  צו 

ווערן,  געהָאלפן  שוין  זָאלן  זיי  שעפעלעך,  אומשולדיגע 

המקום ירחם עליהם ויוציאם מאפילה לאורה.

דער בעל דרשן איז געווָארן זייער איבערגענומען און הָאט 

געפייערט  שטארק  גָאר  האט  ער  בקשה.  זייער  ָאנגענומען 

איבער דער נושא פון קדושת התפלה און זיך געבעטן מ׳זָאל 

די  פון  לזכות  דאווענען  ביים  רעדן  צו  נישט  פָארנעמען  זיך 

ילדי צאן קדשים שלא טעמו טעם חטא.

*
טרעפליך  א  געזָאגט  רעדנער  דער  הָאט  דבריו  בתוך 

ראש  פאר  יעצט  מ'האלט  היות  אז  פָאלגענד:  ווי  געדַאנק 

אז  געדענקען  מען  זאל  לחיים',  'זכרנו  מ'בעט  ווען  השנה 

׳המות וחיים ביד הלשו"ן׳, זָאל מען דעריבער זייער אכטונג 

צו געבן נישט צו רעדן ביים דאווענען.

ער האט דערביי נָאכגעזָאגט דעם משנה ברורה אין סימן 

נ"ו וואס ברענגט פון מסכת דרך ארץ, אז 'רב חמא אשכחיה 

און  הנביא,  אליהו  געטראפן  האט  חמא  רב  הנביא'  לאליהו 

וואס זענען  ער האט אים געטראפן מיט טויזענטער גמלים 

געפרעגט:  אים  ער  האט  ל"ע,  וחימה  אף  מיט  אנגעלאדנט 

פאר וועמען איז דאס? האט ער אים געזאגט: "פאר די וואס 

רעדן ביים דאווענען" עיי"ש.

געוויסנס  די  אויפגערודערט  שטַארק  גָאר  ער  הָאט  ַאזוי 

דעם  פַארשטיין  מ׳זָאל  ַאז  משתתפים,  הונדערטער  די  פון 

כבוד  דעם  פַארשוועכן  חלילה  פון  הענין  חומר  מורא׳דיגן 

גרויסע  די  זה  ולעומת  התפלה,  בשעת  רעדן  מיט  שמים 

חסדים ווָאס קומען ַארָאּפ בעז"ה ווען מ׳איז ָאּפגעהיטן.

אויסגערופן  דַאן  דרשן  בעל  דער  הָאט  רבים  בת  בשער 

דא  איז  וואס  עולם  גאנצער  דער  אז  בקשה,  הארציגע  א 

פארזאמעלט זאל זיך אונטערנעמען פאר פערציג טעג נישט 

צו רעדן ביים דאווענען, און דאס זאל זיין לזכות פון די צוויי 

טייערע יונגעלעך ווָאס ליגן און ווַארטן אויף א רפואה וישועה, 

ה׳ ירחם.

מ'האט צוגעגרייט צעטלעך פאר׳ן גאנצן עולם וואס האט 

בשעת  לדבר  שלא  בל"נ  עצמי  על  מקבל  "הנני  געלויטעט 

התפילה וקריה"ת למשך... ימים , מיום ... ועוד יום... לרפואת 

הילד וכו׳ והילד וכו׳" און דער עולם האט גע’חתמ’ט מיט א 

געוואלדיגער התעוררות באמת ובלב שלם.

דער  און  ציבור,  ביים  הרגש  מורא׳דיגער  א  געווען  ס׳איז 

חשוב׳ער בעל דרשן הָאט דַאן גענומען ַאלע קוויטלעך, און 

רבי שמעון  אלקי  תנא  צום  מירון,  קיין  ָאּפגערייזט  דערמיט 

און  קינדער,  טייערע  צוויי  די  פַאר  איינצורייסן  יוחאי,  בר 

אראּפגעלייגט די אלע קוויטלעך, צו בעטן פַאר די אלע אידן 

דבר ישועה ורחמים.

*
האט דער דניאל פארציילט ַאזוי:

רּו ֻעזוֹ ַספְּ

המשך אויף עמוד ג'



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

איז  דאס  אז  הימל  פון  געווען 

געווען דער גורם פאר די ביטערע עונשים.

זיך חז"ל מיט'ן לשון  צוויי פלעצער באניצן  אויף 

צדקה.  ביי  און  תוכחה  ביי  פעמים",  מאה  "אפילו 

דער ארעמאן ווערט נישט קיין עושר פון א קוואדער 

לפרוטה  פרוטה  אבער  דאלער,  א  פון  אפילו  אדער 

זיין,  מצטרפת לחשבון גדול. אזוי אויך ביים מעורר 

יעדער  נישט  געדולד.  אסאך  האבן  מען  דארף  מען 

דבר תוכחה טוט גלייך אויף, אבער אויב מען זאגט 

פון  ערנסטקייט  די  מיינט  וועג, מען  ריכטיגן  אויפ'ן 

איז  ישראל,  אהבת  מיט  מעורר  איז  מען  זאך,  דער 

סוף כל סוף דבריו נשמעים.

מען דארף אבער וויסן א וויכטיגער כלל: בעסער 

כעס.  איין מאל מיט  ווי  רואיג,  הונדערט מאל  זאגן 

נישט  זיך.  ס'טוט  ווי  גרינגער  אסאך  זיך  ס'שרייבט 

מאכן  שטיל  נאכ'ן  געטראפן,  זיך  האט  איינמאל 

פונקט אינמיטן א זאפטיג שטיקל נייעס, אז מ'האט 

א  אמאל   – צוריק...  אויף  בו"  "גוערים  א  געגעבן 

שטופ, א שלעפ דעם טלית, און אמאל בין איך אפילו 

אהיימגעקומען אן די ברילן... מ'האט פראבירט עס 

מקבל צו זיין באהבה און נישט אננעמען פערזענליך. 

מ'האט זיך געעפנט א גרויסער טאש פאר די בושות, 

וואס  מאל  יעדעס  דעם.  מיט  געווען  מחיה  זיך  און 

מ'איז פארשעמט געווארן האט מען אינזין געהאט 

געוואלט  אפילו  האבן  אנדערע  נצרך.  אנדער  אן 

אפקויפן די בזיונות פאר גרויס געלט...

א מענטש איז דאך נאר א מענטש, און ווען מען 

א  זיך  גלוסט  איד,  אן עמך  דורך  ווערט פארשעמט 

נקמה  ווילדע  די  חלילה  נישט  ניין,  נקמה.  שטיקל 

פון חדר, נאר 'א הייליגע' נקמה... די רגע וואס מען 

טראכט "איך", איז די תוכחה א ברכה לבטלה. נ

ישט אומזיסט האבן חז"ל צוגעזאגט אזא גרויסער 

מ'האט  ווען  עולבים.  ואינם  נעלבים  די  פאר  שכר 

נישט וואס צו ענטפערן איז דאך נישט קיין גדולה. 

ווען מ'קען יענעם גוט מסדר זיין און מ'שווייגט, דאס 

דער  מיט  זיין  צו  מצליח  כוחות  געוואלדיגע  גיבט 

עבודת הקודש, און אין דער זעלבער צייט קען מען 

אויס'פועל'ן ישועות. אין חכם כבר נסיון!

*
אין א רואיגע מינוט אינמיטן וואך, האב איך זיך 
אמאל אוועקגעזעצט מיט א יונגערמאן דורכצורעדן 

דער ענין פון קדושת בית המדרש. כ'האב פרובירט 

בשעת'ן  קופקע  אפיציעלע  די  אז  זיין  צו  מסביר 

דאווענען איז נישט אויסגעהאלטן, און על פי הלכה 

האט יעדער איד א חיוב מוחה צו זיין אויף דעם.

אויף",  גארנישט  טוט  מחאה  די  אז  מ'זעט  "ווען 

האט ער צוריקגע'טענה'ט "איז מען פטור פון זאגן".

א  מיט  געענטפערט  אים  איך  האב  "אדרבה," 

איך  נעם  דיין,  א  פון  איך הער דאס  "אויב  שמייכל, 

גיב אויף מיין גאנצע  ידים און  אן דעם פסק בשתי 

דזשאב." ער האט מיר געגעבן א נאמען פון א רב, 

וועמען איך זאל גיין פרעגן די שאלה.

און  קלאר  זייער  געווען  איז  תשובה  רב'ס  דעם 

א  איז  אויף,  נישט  'זיכער'  ס'טוט  "אפילו  שטארק: 

מצוה מוחה צו זיין. זאלן זיי כאטש הערן אז זיי טוען 

האפנטליך  זיי  וועלן  צייט  דער  מיט  און  גוט  נישט 

מקבל זיין די תוכחה."

דער קומענדיגען שבת האב איך געברענגט דעם 

מיין  פון  געשמייכלט  האט  עולם  דער  בכתב.  פסק 

נודניק  דעם  מיט  אז  געזען  מ'האט  אבער  תמימות, 

איז נישטא קיין וועג ארויס...

דער רב איז געווען גערעכט. 

נוְֹראוָֹתיו ִשׂיחּו
המשך פון עמוד א'

המשך אויף עמוד ג'
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ב״ה

ְתבּו ָלֶכם... ה ִכּ ְוַעָתּ
 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

כ"ק אדמו"ר מאלעסק שליט"א

פון  בביתו  פָארגעקומען  איז  ונרגש  נהדר  ביקור  ַא 
פארפירט  ס'איז  וואו  שליט"א,  מאלעסק  אדמו"ר  כ"ק 

פון  נושא  דער  איבער  שמועס  הערליכער  א  געווארן 

קדושת התפלה. עס איז געווארן ארויסגעברענגט לשבח 

ַאלעמָאל  דערויף  שטייט  מען  וואו  אלעסק   ביהמ"ד  די 

מיט ַא געווַאלדיגע הקּפדה ַאז מען זָאל נישט רעדן, ביים 

זאגט  בשבוע  שבועו  ומידי  ליינען,  ביים  און  דאווענען 

דער רבי שליט"א פאר פערזענליך דעם מי שברך פונעם 

הייליגן תוספות יום טוב בקול רם ובהתעוררות רב. 

דער רבי שליט"א האט געזאגט אז איינע פון די שליסלען 

ביים  מאריך  נישט  איז  ער  וואס  צוליב  איז  הצלחה  צום 

זיכער  מַאכן  צו  משתדל  שטַארק  זיך  איז  און  דאווענען, 

ַאז מען זאל נישט ציען ביים לייענען, כדי מען זאל נישט 

רעדן. אזוי ַארום קען מען שטיין בכל תוקף אז מען זאל 

נישט שמועסן ח"ו בשעת התפלה.

דער רבי שליט"א האט געזאגט: "מתחלה האט מען מיר 

זאל  רבי  ַאלס  ַאליין  איך  ַאז  נישט  ס'פאסט  אז  געזאגט 

זיך ארומדרייען אין ביהמ"ד שטיל מאכן. קודם האב איך 

געפאלגט אבער דאן האט איך זיך מיישב געווען אז ס'דא 

גרויסע רבי'ס וואס דרייען זיך ארום אין ביהמ"ד - כידוע 

איז געווען גרויסע צדיקים פונעם פריערדיגן דור ווָאס 

אין  שטיל  מַאכן  צו   - דערויף  געשטַאנען  ַאליין  זענען 

ביהמ"ד, און אויב ַאזוי איז עס נישט קיין שום חסרון, און 

מ'דַארף דָאס טון פאר'ן כבוד שמים.

ַאזוי אויך הָאבט דער רבי שליט"א געזאגט אז ער האט 

זענען  באבוב  ביהמ"ד  אין  וואך  די  אז  געהערט  ּפונקט 

אין  ווען  קידוש,  א  צו  אינגעלייט   5-6 אריינגעקומען 

ביהמ"ד האט מען האט געהאלטן נאך כתר, און זיי האבן 

געשמועסט, איז דער מרא דאתרא כ"ק אדמו"ר מבאבוב 

געזאגט:  זיי  און  צוגעגאנגען  ּפערזענליך  שליט”א 

נאך  מען  האלט  דא  הויף,  אין  ארויס  "אנטשולדיגט, 

אינמיטן דאווענען!". אזוי איז אויך געווען מיט א נאנטע 

וואכן  ווער ס'איז דארט אריין מיט אפאר  משפחה קרוב 

ּפלוצים  און  מוסף,  פאר  איינעם  טוב  מזל  געבן  צוריק 

ער  ּפלייצע,  די  אויף  אים  קלַאּפט  איינער  ער  שּפירט 

דרייט זיך אויס און זעהט דעם רב שליט"א אליין, און ער 

זאגט איהם "אנטשולדיגט, זייט נישט ברוגז, מען האלט 

נאך אינמיטן דאווענען!"

דעם  אויף  האט  שליט"א  רבי  ַאלעסקער  דער 

נישט  אז  ברירה!  קיין  נישט  האט  "מען  אויסגעפירט: 

קען מען צומאכן די בתי מדרשים"! והא ראי', האט דער 

זעט  "מען  געזָאגט,  שליט"א  המשך אויף עמוד ג'רבי 



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

עס האט טאקע גענומען חדשים, 
גרויסער  א  באמערקט  מען  האט  צוביסלעך  אבער 
שינוי לטובה. ס'איז געווארן אסאך שטילער בשעת'ן 
התורה  קריאת  און  הש"ץ  חזרת  בשעת  דאווענען. 

איז געווארן אינגאנצן שטיל.

זייט  יאר  עטליכע  אריבער  ב"ה  שוין  זענען  עס 
אז  און  הקודש,  עבודת  די  אנגעהויבן  האט  מען 
חלום.  א  ווי  אויס ממש  עס  זעט  צוריק  קוקט  מען 
עס  ידידים.  נאנטע  היינט  זענען  שונאים  אלטע  די 
וואס  זענען שוין היינט דא הונדערטער בעלי בתים 
רעדן נישט קיין ווארט פון אנהייב ליינען ביז'ן סוף, 
אפילו בין גברא לגברא. ס'איז מקוים געווארן "את 

והב בסופה" )קידושין ל:(.

נוְֹראוָֹתיו ִשׂיחּו
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פאר אים ּפערזענליך איז געווען שווער 

צו מקבל זיין אזא קבלה פאר אזא לאנגע צייט פאר פערציג 

בלא  "ּפטור  ַאז  פָארט  ָאבער  ָאּפגעמַאכט  ער  האט  טעג, 

אזא  פון  ַארויסדרייען  נישט  זיך  מ׳קען  און  אפשר",  אי  כלום 

גענומען  און  ּפשרה  ַא  התעוררות הרבים. הָאט ער געמַאכט 

ביז  תשפ"ב  אלול  כ"ז  פון  טעג,   15 אויף  קבלה  די  זיך  אויף 

י"ב תשרי תשפ”ג, און געבעטן דעם רבוש"ע ס׳זָאל עולה זיין 

לרחמים ולרצון.

האזינו,  שבת  געווען  ס׳איז  ווייטער:  בחור  דער  דערציילט 

א  ביי  געגעסן  ער  האט  סוכות,  און  יו"כ  צווישן  שבת  דער 

אויפן  ארויפגעברענגט  דארט  מ'האט  און  זיינער,  שוואגער 

טיש ׳אייזקרים׳. מ'האט געמיינט אז עס איז ּפארווע, למעשה 

צו  אלערגיש  זייער  איז  דניאל  דער  מילכיג.  געווען  דאס  איז 

מילכיגע זאכן. און ווי בַאקַאנט, פאר איינעם וואס ליידט אויף 

ַאריינצונעמען  געפַאר  מורא׳דיגער  ַא  עס  איז  ַאלערגיע  ַאזַא 

דָא  ממש.  נפשות  סכנת  ביז  מילכיגס,  טרָאּפעלע  ַא  אפילו 

הָאט מען דָאך ָאבער נישט געוואוסט. האט ער אנגעהויבן צו 

ַאטַאקירן. ער  ָאנגעהויבן  גלייך  און ס'האט אים  עסן דערפון, 

הָאט ָאנגעהויבן שפירן ווי ער פארלירט דעם אטעם ר"ל!

זיינע  פון  ַאריינצוגעבן  אים  ּפלַאץ  אויפ׳ן  ּפרובירט  מ'האט 

ביי  געהאט  שטענדיג  האט  ער  וואס  )עּפי-ּפען(  איינשּפריצן 

אים  מען  האט  מאל   3 גַאנצע  תבוא.  שלא  צרה  כל  על  זיך 

גארנישט  ס'האט  ָאבער  איינשפריצונגען,  די  מיט  געשטָאכן 

געהאלפן!

אין  אמבולאנס.  אן  גערופן  שרעק  גרויס  אין  מ’האט 

אבער  ַאקסעדזשין,  אויף  געלייגט  אים  מען  האט  שפיטאל 

ערגער  געווארן  מצב  דער  געהאלפן.  נישט  האט  גארנישט 

און ערגער. ס׳איז שוין געגַאנגען עד כדי כך, ַאז ער האט שוין 

געהערט די דאקטורים זאגן אז מען פארלירט איהם ר"ל! זיי 

האבן געשּפירט ווי זיי קענען מער גָארנישט טון צו רַאטעווען 

דעם מצב.

ַאזוי איז ער ָאּפגעליגן דארט מַאכטלָאז, און געשּפירט ווי ער 

לָאזט זיך אויס ווי ַא צַאנקעדיג ליכטל, ה׳ ישמרנו.

ַאן אבר הָאט ער נישט געקענט רירן, ָאבער דער מח הָאט 

אים געַארבעט. ּפלוצים הָאט אים אויפגעבליצט די פייערדיגע 

"זכרנו  געשריגן:  הָאט  ער  ווי  דרשן  בעל  פונעם  ווערטער 

הלשון"!!  ביד  והחיים  "המות  געדענקען  מען  זאל  לחיים"!!! 

און ער הָאט דַאן ַארויסגעברענגט ווי בזכות פון אכטונג געבן 

נישט צו רעדן בשעת התפלה איז מען זוכה צו חיים, צו לעבן!

שּפיטָאל-בעטל  אויפ׳ן  כח  טרָאּפן  קיין  ָאן  ליגנדיג  ַאזוי 

צו  זיך  אויף  געווען  הָאט ער געפַאסט דעם בַאשלוס, מקבל 

פארלענגערן זיין קבלה אויף פערציג טעג, און אויך מפרסם 

זיין די ישועה, אויב דער רבוש"ע וועט העלפן און ער וועט עס 

איבערלעבן און עס נאך קענען דערציילן אין פריידן.

זיין  פארלוירן  ער  האט  קבלה,  זיין  נָאך  רגעים  עטליכע 

ַאזוי  איז  און  פַארשלַאפט  געווָארן  איז  ער  באוואוסטזיין. 

געבליבן גענצליך ַאנטשלָאפן איבער גַאנץ שבת.

פַארלוירן,  און  צעשָאקעלט  געווען  איז  משּפחה  די 

צרה!  אזא  בחור׳ל,  יונג  אזא  פַאר׳צער׳ט.  און  צעטרייסלט 

מייאש  זיך  טיילווייז  שוין  הָאבן  דָאקטוירים  די  ווידעראום 

געווען. זיי זָאגן זיי זעען נישט ווָאס נָאך זיי הָאבן דָא צו טון מיט 

דעם ּפַאציענט, ה׳ ירחם.

*
ווי דער הייליגער שבת גייט ַאוועק, במוצאי יום גילה, הָאט 

פאסירט א נס: דניאל האט זיך אויפגעכאפט ברוך ה׳! נישט 

בלויז ער איז געווען אויף, נָאר ער הָאט זיך גענומען ָאטעמען 

כאחד האדם, ָאן קיין הילף פון קיין מַאשינען!

זונטאג ערב סוכות איז דער בחור שוין געשטאנען אויף די 

אין  האלטן  געוואלט  אים  האבן  דאקטורים  די  פיס!  אייגענע 

זיי  ָאבזערווַאציעס;  פַאר  טאג  עטליכע  נאך  אויף  שפיטאל 

אויב  סכנה  אין  לעבן  זיין  לייגט  ער  אז  געווארנט  אים  האבן 

פַארלָאזט ער די שּפיטָאל ווענט. אבער דניאל ווייסט נישט פון 

ווייסט ַאז ער הָאט געמַאכט די קבלה, און ער  קיין ּפחד. ער 

ווייסט קלָאר אז בזכות די קבלה איז ער ניצול געווארן פון דער 

סכנה הנוראה. דָאס הָאט אים צוריקגעברענגט בחסדי ה׳.

מען  הָאט  זיך,  עקשנ׳ט  ער  ווי  געזען  הָאבן  דָאקטורים  די 

איז  ַאלעס  ווען  און  טעסטס,  נויטיגע  אלע  אים  פון  גענומען 

זונטאג  יענעם  נאך  ער  איז  צופרידנשטעלנד  צוריקגעקומען 

שוין געווען אינדערהיים! ּפלא והפלא!

*
ער  ווען  זאך:  מורא'דיגע  א  דערציילט  דניאל  דער  האט 

האט זיך אויפגעכאפט מוצאי שבת, האט ער די ערשטע זאך 

יענע  פון  "קבלה"  ָאריגינעלע ערשטע  די  געכאּפט א חשבון. 

דרשה הָאט ער זיך מקבל געווען ביום כ"ז אלול אויף פופצן 

טעג, דער פופצענטער טאג איז געווען יענעם פרייטאג ערב 

שבת! ליל שבת ווען ער איז אריין אין א סכנה איז שוין געווען 

דער זעכצנטער טאג... ער האט שוין נישט געהאט די שמירה 

אויף זיך. נאר שּפעטער, וויבאלד ער האט דאס פארלענגערט, 

איז ער ב"ה ניצול געווארן ממות לחיים כפשוטו ממש, בזכות 

פון די הייליגע קבלה!

ּפלאי ּפלאים ממש; החיים והמוות ביד הלשון!!!

*
אגב, דער טייערער "בעל הנס" דניאל ני"ו האט צוגעלייגט 

עטליכע  נאך  געווען  ס'זענען  אז  סיּפור,  ּפערזענליכן  זיין  צו 

פון די משתתפים ביי די דרשה וואס האבן געזען דאן ישועות 

ונפלאות בזכות פון דער הייליגער קבלה, ווי צום ביישּפיל: א 

בחור וואס האט גענומען אויף זיך די קבלה אויף פערציג טאג 

און איז א חתן געווארן גענוי אויפן 40'סטן טאג פון די קבלה.

שליט"א  אלימלך  רבי  הגה"צ  משּפיע  גרויסער  דער  הָאט 

וואס דאס הייסט  "זעט איר אידן  אויסגעפירט בנועם לשונו: 

ַא קבלה  מַאכט  א מענטש  ווען  ַאז  בחוש  מ׳זעט  ַא קבלה?! 

לַאנגע  צו  ה׳  בחסדי  לעבן  זאל  ער  אים,  אויף  היט  דאס  ווי 

געזונטע יָארן! 

זיין  זיך  ברעכט  ער  טבע,  די  אקעגן  גייט  מענטש  א  ווען 

בַאשעפער,  הייליגן  פַאר׳ן  קבלה  ַא  מַאכן  צו  טבע  אייגענע 

הייליגער  דער  און  לו,  מודדין  מודד  שאדם  במדה  איז  דַאן 

בַאשעפער פירט מיט אים אויך קעגן די טבע, און ער איז זוכה 

ה׳  הראנו  דשמיא,  בסייעתא  ונפלאות  נסים  ָאפענע  זען  צו 

חסדיך וישעך תתן לנו"!

רּו ֻעזוֹ ַספְּ

כ"ק אדמו"ר מאלעסק שליט"א )המשך(

מדרשים  בתי  אלע  די  אז  מציאות  היסטארישער  ַא 

וועלכע האבן געלאזט רעדן ביים דאוונען ווייל מען האט 

נישט  האבן  שוהלן  אלע  די  קירוב,  אין  טוהן  געוואלט 

גארנישט. דאס איז דער מציאות. מ'מוז טון ווָאס מ'מוז 

פַאר'ן כבוד שמים, ווָאס שטייט אין שו"ע, וגוערין בו!"

מיט ווייטאג האט דער רבי שליט"א ארויסגעברענגט אז 

די וואס קומען אין ביהמ"ד און רעדן אפ דאס דאווענען, 

דבר  כל  צוזַאמרעדן  דארט  זאל  מען  אז  ימלט  לא  איז 

אסור רח"ל. אז מען זיצט אזויפיל צייט, שבת ביינאכט, 

וואס  פלעטקעט,  מען  און  של"ש  און  אינדערפרי,  שבת 

ווָאס דען? אויסער  קען מען שוין אזויפיל רעדן?... נאר 

די איינפַאכע דברי חול וואס מען טאר נישט רעדן אום 

שבת ברענגט דאס צו צו צאם רעדן כל דבר אסור, ח"ו.

דער רבי האט געזאגט אז מיט עטליכע יאר צוריק האט 

ותפלתו  לה'  המעש  איש  באקאנטן  דעם  געבעטן  ער 

מחברי  סקווירא,  פון  שליט"א  שפיטצער  פנחס  ר'  הרב 

מעורר  אריבערקומען  טוב,  יום  תוספות  קרן  הועד 

הָאט  ּפנחס  ר'  הרב  קבלות.  נעמען  צו  עולם  דעם  זיין 

דערציילט  דאן  און  געקומען  איז  ער  ָאנגענומען,  דָאס 

דעם  געמאכט  ס'האט  און  מעשיות  וואונדערליכע 

ריכטיגן רושם אויפ'ן ציבור צו נעמען די קבלה, און ב"ה 

ס'איז נָאך עושה רושם עד היום הזה.

זיין  ַאז  פַארציילט  הָאט  שליט"א  רבי  דער 

בדורינו,  החסד  עמוד  דער  פעטער,  אומפַארגעסליכער 

הרה"צ רבי זלמן אשכנזי זצ"ל, האט אים דערציילט אז 

און  זי"ע  מסאטמאר  רביה"ק  ביי  געווען  אמאל  איז  ער 

דעם  געבעטן  און  בארד  א  אן  איד  א  געקומען  ס'איז 

רבי'ן ער זאל זאגן מוסר פאר'ן עולם ַאז מען זאל נישט 

רעדן ביים דאווענען, האט אים דער צדיק געזאגט, "פון 

צייט צו צייט זאג איך זיי דערוועגן, הלואי ווען זיי זאלן 

ַאז  העולם,  יסוד  צדיק  פונעם  גדול  לנו  ומי  הארכן"! 

מ'דַארף כסדר אויף דעם מעורר זיין.

התרגשות  מתוך  שליט"א  רבי  דער  הָאט  דַאן 

ווָאס  תורה  ספר  דער  אין  אות  ַאן  ַאריינגעשריבן 

ַאלע  פון  לזכותם  ישראל  כל  בשם  געשריבן  ווערט 

התפלה,  בשעת  לדבר  שלא  עליהם  המקבלים  אידן 

די עסקנים  געווען  ומעודד  און ער האט שטַארק מחזק 

גַאנצע  די  אויפרודערן  און  פעולות  נאך  טון  זאל  מען 

נישט  ה', מ'זָאל חלילה  וועלט למען כבוד בית  אידישע 

פַארשוועכן דעם כבוד התפלה, און אז מען טוט און מען 

רודערט, מען קערט איבער, זעט מען הצלחה בעזהשי”ת, 

ובשם ה' נעשה ונצליח.

המשך פון עמוד א'
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Keren Tosfes Yom Tov

 212.299.9185     212.244.6551     gilyon@kerentosfesyomtov.com

ַ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

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. ְוָיחֹולּו ָעָליו כָּ ְּבשִׂ
ים  ָחיִּ ָּכֵׁשר  ֶזַרע  ִיְרֶאה  בּואֹות:  ַ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

מתוך דברות קודש של

אצל מעמד "חנוכת הבית" לבנין בית המדרש הגדול ד'סאטמאר מאנטרעאל
א' תולדות תשפ"ג לפ"ק

עס שטייט אין אגדת אליהו )פאה פ"ח אגדה 
געווארן האט  חרוב  איז  ביהמ"ק  ווען דאס  י"א( 

שטיינדלעך  די  צושפרייט  אייבערשטער  דער 

און די שטויב פון דעם בית הגדול והקדוש אויף 

די גאנצע וועלט, אזוי ווי ס'שטייט א פסוק אין 

כל  בראש  קודש  אבני  'תשתפכנה  א'(  )ד'  איכה 

קודש  אבני  די  צושפרייט  זיך  האט  עס  חוצות', 

בראש כל חוצות. און וואו אויף די וועלט עס איז 

אדער  ביהמ"ק  פונעם  שטיינדל  א  אנגעקומען 

המקדש,  מקום  פונעם  זאמד  שטויב  שטיקל  א 

ביהמ"ד  א  געווארן  אויפגעבויעט  איז  דארט 

אדער א שוהל וואו אידן לערנען און וואו אידן 

דאווענען. זאגט ער וועגן דעם א ביהמ"ד און א 

עס  איז  פארוואס  מעט',  'מקדש  א  הייסט  שוהל 

'מעט'  זיך  אין  האט  עס  ווייל  מעט?  מקדש  א 

וואס  המקדש  בית  פונעם  קלייניקייט  א  עפעס 

פון דארט  און  איז אנגעקומען אויף דעם פלאץ, 

ביהמ"ד.  א  און  שוהל  א  געווארן  געבויעט  איז 

אזוי שטייט אין אגדת אליהו.

צו  אריין  אן  מ'הייבט  אז  זיך  פארשטייט  און 

טראכטן, אז א ביהמ"ד האט אין זיך א שטיינדל 

פארשטעלן  זיך  מ'קען  המקדש,  מקום  פונעם 

אז מ'ווייסט דא אויף דער מקום איז דא עפעס 

איז  המקדש  בית  דער  המקדש,  בית  פונעם 

הייסט  פארוואס  המוריה,  הר  אויפן  געווען 

דאס הר המוריה? שמשם יצאה הוראה לעולם, 

פון  שטיינדל  א  לעולם,  יראה  יצאה  שמשם 

אידישע  אין  תורה  אריין  ברענגט  דאס  ביהמ"ק 

אין  שמים  יראת  אריין  ברענגט  דאס  הערצער, 

אידישע הערצער, משם יצאה יראה לעולם, פון 

דארט איז ארויס געקומען א יראה און א פחד.

עס איז דא א מצות עשה 'ומקדשי תיראו' עס 

מ'קומט  אז  מקדש',  'מורא  ווי  זאך  אזא  דא  איז 

איז  דא  וויסן,  צו  מען  דארף  ביהמ"ד  אין  אריין 

ענין  א  דא  איז  ביהמ"ק,  פונעם  שטיינדל  א  דא 

ביהמ"ד  אין  זיין  דארף  מען  תיראו,  ומקדשי  פון 

פונעם  שטיינדל  א  דא  איז  דא  ופחד,  באימה 

א  מיר  ביי  ברענגען  ארויס  דארף  דאס  ביהמ"ק, 

דארף  לערנען  דאס  געהויבנקייט,  א  ארץ,  דרך 

זיין געהויבן,  זיין געהויבן, דאס דאווענען דארף 

איך בין נאנט צו א חלק פונעם ביהמ"ק.

און מען דארף דאס ארויס ברענגען, נישט נאר 

פונעם  ווינקלעך  אלע  אין  נאר  ווינקל,  דעם  אין 

ברענגען,  ארויס  טאקע  דאס  כ'וויל  און  ביהמ"ד, 

וואו  דארט  ביהמ"ד,  פון  ווינקלעך  די  אין  אפילו 

עס זיצן אביסל אידן און זיי פארגעסן זיך אביסל 

טאקע  איך  וויל  אידן  די  פאר  מ'שמועסט,  און 

זיצט  עטץ  אידן,  עטץ  וויסן,  זאלטס  עטץ  זאגן, 

אויך נעבן דעם שטיינדל פונעם ביהמ"ק.

מ'דארף ארויס ברענגען דעם 'ומקדשי תיראו', 

מ'זיצט  ווען  ארץ  דרך  אביסל  און  יראה  אביסל 

ביהמ"ד  אין  אז  וויסן  צו  מ'דארף  ביהמ"ד,  אין 

מען  רעדט  ביהמ"ד  אין  נישט,  מען  שמועסט 

ביהמ"ד  אין  מען,  דאווענט  ביהמ"ד  אין  נישט, 

געווארן  געמאכט  איז  דעם  אויף  מען,  לערנט 

מיט  געהויבנקייט,  מיט  זיצן  מ'זאל  ביהמ"ד,  א 

יראת שמים דארף מען צו זיצן אין ביהמ"ד.

דעם  צו  זיין  זוכה  וועלן  מיר  אז  מ'האפט 

בתי  אנדערע  אלע  און  ביהמ"ד  דאס  ווען  זמן, 

מדרשות - ווען עס וועט קומען דער ריכטיגער 

זמן און עס וועט נקבע ווערן, עס וועט זיין ויתן 

צום  קומען  צוריק  וועט  עס  און  ויתן,  ויחזור 

מקום המקדש ממש, עס וועט נקבע ווערן אויפן 

מקום המקדש.

כ"ק מרן אדמו"ר מ'סאטמאר שליט"א דער גוטער געפיל נאָכ׳ן קוקן אין ״חומש״, 
אַנשטאָט אין אַ ״גליון״

צו  מאָרגעדזש  א  מיט  ישועה  א  האָבן  געדארפט  האב  איך 
קענען קויפן אַ דירה, און איך האב זיך אונטערגענומען נישט צו 

לזה,  בנוסף  נאָכאַנאַנד.  טעג  פערציג  פאַר  דאווענען  ביים  רעדן 

האב איך צוגעלייגט אז איך וועל אויך נישט האבן מיין סעלפאָון 

פאר פערציג טעג בשעת'ן דאַווענען.

כ׳האָב איינגעהאַלטן די קבלות בעזר ה׳, אָבער גאָרנישט האָט 

זיך נישט גערוקט מיט׳ן מאָרגעדזש ּפראָצעדור.

איך האָב געזען לעצטענס אין ענקער גליון וועגן נישט ליינען 

און  איינמאָל  אַרויס  ברענגט  איר  ווי  התפלה,  בשעת  גליונות 

אַז  וויאַזוי  און  זאַך,  דער  פון  האַרבקייט  דאָס  איבער  נאָכאַמאָל 

צו  זוכה  מען  איז  טובות  קבלות  דערינען  פאָר  זיך  נעמען  אידן 

איך  ּפרובירן!  אויך  דאָס  לאָמיך  אָּפגעמאַכט,  איך  ישועות.האב 

א  נאָך  קבלה-ליסטע  התפלה  קדושת  מיין  צו  צוגעלייגט  האָב 

סניף: איך גיי נישט לייענען קיין גליונות!

ווי  שווערער   - שווער  אביסל  געווען  עס  מיר  איז  למעשה 

קיין  נישט  לייען  איך  און  נישט  רעד  איך  אז  ווייל  געראָכטן. 

גליונות, בלייב איך דאָך מיט איבריג צייט, און וואָס וועל איך טון; 

נישט רעדן, נישט לייענען, טאָ, וואָס יאָ?!… האב איך ביי קריאת 

פון  לייענען  דאס  מיטגעהאלטן  און  'חומש'  א  גענומען  התורה 

אינעווייניג, געהעריג פון אנהויב ביז׳ן סוף - א זאך וואס איך האב 

שוין זייער לאנג נישט געטון. 

וואס זאל איך ענק זאגן? איך האב געהאט אזא גוטער געפיל 

אז  זע  איך  ּפשוט!  נישט  עּפעס  דאווענען.  נאכ׳ן  אַהיימגייענדיג 

דאס איז אן אנדערע וועלט.  כ׳האָב דאַן געקלערט צו מיר: קען 

זיין אז דער רבוש״ע האט מיר אונטערגעשיקט דעם שוועריקייט 

מיט׳ן מארגעזש בלויז טאַקע דערפאַר אַז איך זאל נתעורר ווערן 

אויסצוהערן דאס ליינען, און שּפירן דאָס מתיקות דערפון!

די  ה׳,  ברוך  טובה:  בשורה  אַ  מעלדן  אייך  איך  וויל  ׳אגב׳  און 

געקלאָוזד  שוין  האָבן  איך  און  געוואָרן,  מסודר  איז  מאָרגעדזש 

אויף די דירה בשעה טובה ומוצלחת!

מעשי  בכל  וברכה  הצלחה  אסאך  שיקן  באשעפער  דער  זאל 

ידיכם איר זאל קענען ווייטער אויפטוהן און מעורר זיין אידישע 

קינדער לעשות רצון אבינו שבשמים.

)-(

 קולקוראים
געדאנקן, קאמאנטארן, און 

ּפערזענליכע ערפַארונגען 




