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זוועהילער ה  שלמה'קע  רבי  רה"ק 
המלך  שלמה  געזָאגט,  הָאט  זי"ע 
ע"ה איז געווען דער קלוגסטער פון ַאלע 
יא.(  ה,  )מ"א  וועלט  דער  אויף  מענטשן 
געזָאגט  ַאליין  ער  הָאט  פונדעסטוועגן, 
''אף"  לי'.  עמדה  חכמתי  'אף  ט(  ב,  )קהלת 

ווָאס  דָאס  פ'שוטה.  א'מונה  תיבות  ראשי 
ס'איז אים בייגעשטַאנען, איז געווען אמונה 
העכערע  ַא  אויף  שטייט  ווָאס  פשוטה, 
מדריגה ווי יעדע חכמה אויף דער וועלט. 

שלמה  ַאז  דערציילן,  נג(.  )סוכה  חז"ל 
דעם  געזעהן  ַאמָאל  הָאט  ע"ה  המלך 
ווען  טרויעריג.  איז  ער  ווי  המוות  מלאך 
ער הָאט אים געפרעגט די סיבה דערפַאר, 
געענטפערט,  המוות  מלאך  דער  הָאט 
ווייל ס'איז נגזר געווָארן פון הימל ַאז ער 
צוויי  די  הרג'ענען  און  'צונעמען'  דַארף 
אליחרף  )שלמה(,  קעניג  פונעם  סופרים 
פַאר  בַאפוילן  שלמה  הָאט  אחיהוא.  און 
צוויי  זיינע  ַאוועקפירן  זָאלן  זיי  שדים  די 
סופרים צו די שטָאט לוז, וואו דער מלאך 
המוות הָאט נישט קיין שליטה, ָאבער ווען 
זיי זענען ָאנגעקומען צו די טויערן פון לוז, 
און  געכַאפט  זיי  המוות  מלאך  דער  הָאט 
צוגענומען זייערע נשמות. צומָארגנס הָאט 

שלמה המלך ע"ה געזעהן ַאז דער מלאך 
המוות איז פרייליך, און אויף די פרַאגע פון 
שלמה המלך פַארווָאס ער איז ַאזוי פרייליך, 
הָאט דער מלאך המוות אים געענטפערט, 
זיי  זָאל  ער  ַאז  געווָארן  נגזר  ס'איז  ווייל 
הרג'ענען דווקא דָארט וואו שלמה הָאט זיי 
ַאוועקגעשיקט, אין שטאט לוז. הָאט שלמה 
איניש  דבר  'רגלוהי  געזָאגט,  ע"ה  המלך 
מענטש  א  פון  פיס  די  ביה'.  ערבין  אינון 
דמתבעי  'לאתר  הַאפטערס.  זיינע  זענען 
מ'טוט  וואו  דָארט   - יתיה'  מובילין  תמן 
זיינע  פירן אים  דָארטן  אויפפָאדערן,  אים 
פיס. ַאנדערש ווי דער דעת בעל הבית, אז 
איינער איז אומגעקומען אין ַאן עקסידענט 
די  ַאריבערגעגַאנגען  איז  ער  ווייל  רח"ל 
הָאט  קאר  ַאדורכפָארנדיגער  ַאן  און  גַאס 
אדרבה,  נָאר  ַארָאפגעקלַאפט,  דָארט  אים 
ווייל ס'איז אויף אים געווען ַא גזירה ַאז ער 
זיינע  הָאבן  ווערן  גע'הרג'עט  חלילה  זָאל 

פיס אים ַאהין געפירט. 

פון  ווערטער  די  פַארשטיין  מען  דַארף 
המוות  מלאך  דער  הָאט  פַארווָאס  חז"ל. 
זיך געדַארפט בַאווייזן פרייליכערהייט צו 
ווי ער הָאט גע'הרג'עט  שלמה, נָאך דעם 
די צוויי סופרים? גַאנץ רעכט ביים ערשטן 

פרשת בשלח תשפ״ג
שנה א - גליון טז
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מָאל, איז ער געקומען צו שלמה מיט ַא טרויעריג פנים, 
כדי שלמה זָאל פַאר אים טון די ַארבעט און זיי שיקן 
צום טויער פון לוז, ָאבער פַארווָאס הָאט ער זיך נָאך 
ַאמָאל געדַארפט בַאווייזן פַאר שלמה פרייליכערהייט? 
אויך איז שווער, ווָאס שלמה הָאט געזָאגט 'רגלוהי' דבר 
איניש אינון ערבין ביה. צי זענען זיי דען געגַאנגען מיט 
זייערע פיס? די שדים הָאבן זיי דָאך געפירט קיין לוז. 

איז דער תירוץ, ַאז דער מלאך המוות איז געקומען 
ווערן  זָאל  ער  המלך,  שלמה  מיט  רייצן  צו  זיך  כדי 
געפַאלן ביי זיך, ַאז ער איז שולדיג אין זייער טויט. אויב 
ער ווָאלט נישט בַאפוילן זיי צו פירן קיין לוז, ווָאלטן 
זיי דָאך געבליבן אויף זייערע ערטער, און ער ווָאלט 
זיי נישט געקענט הרג'ענען... שלמה הָאט ָאבער גוט 
פַארשטַאנען די כוונה פון דעם מלאך המוות און וועגן 
דעם הָאט ער געזָאגט: 'רגלוהי דבר איניש אינון ערבין 
ביה'. דָאס הָאט נישט ַא שייכות מיט מיר, נָאר ַאזוי איז 
אויף זיי נגזר געווָארן פון הימל. אויב איך ווָאלט נישט 
בַאפוילן ַאזוי פַאר די שדים, ווָאלטן זיי געגַאנגען ַאהין 
דעם  נישט  מיר  פַארדריי  פיס.  אייגענע  זייערע  מיט 
זיך  וועל  נָאר איך  קָאפ מיט ספיקות אין אמונה ח"ו, 
פירן מיט תמימות, איך וועל הָאבן אמונה שלימה אין 

דעם בַאשעפער ברוך הוא!

)גענומען מיט רשות פון מכון באר האמונה(

זי"ע  ציון'  'קדושת  בעל  הרה"ק  רב,  בָאבובער  דער 
הי"ד, פלעגט דערציילן, ַאז דער הייליגער רָאפשיצער 
רב זי"ע הָאט געהַאט ַא חסיד מיט'ן נָאמען רבי זַאנוויל 
צוליב  רָאפשיצער',  זַאנוויל  'רבי  גערופן  אים  )מ'הָאט 
זיין קירבות ביים רָאפשיצער רב(, וועלכער איז געווען 
ַאפילו  פַארמָאגט  נישט  הָאט  און  ל"ע,  ואביון  עני  ַאן 
ַא פרוטה. איין יָאר הָאט ער בַאקומען ַאן ָאנבָאט פון 
ַא שטָאט צו זיין דָארט דער בעל תפילה אין די ימים 
נוראים, פַאר ַא שיינעם געהאלט. רבי זַאנוויל איז געווען 
ַא שיינער בעל תפילה, און ער הָאט זיך געווַאקלט צי 
ער זָאל ָאננעמען די איינלַאדונג. ער וועט דָאך מוזן זיין 
ראש השנה אין ַאן ַאנדערע שטָאט, נישט אין רָאפשיץ, 
ביי זיין הייליגן רבי'ן... דָאס גרויסע דחקות פון וועלכע 
ער הָאט געליטן, הָאט ָאבער איבערגעוואויגן, און רבי 
זַאנוויל הָאט בַאשלָאסן צו פָארן אויף די ימים נוראים, 

זיין דער שליח ציבור ביים עמוד אין יענע שטָאט. 

דעם  רבי'ן,  זיין  פון  געזעגנט  זיך  הָאט  ער  ווען 
רָאפשיצער רב, הָאט דער רָאפשיצער רב זיך ָאנגערופן 
מיט זיין שַארפע שפרַאך: 'ָאה, זַאנוויל, 'ובכן תן פחדך', 
געמיינט  הָאט  רב  רָאפשיצער  )דער   ? געלט'...  אויך 
דָאך  איז  עמוד  ביים  דַאווענען  גַאנצע  דָאס  זָאגן,  צו 
צוגעזָאגט  אים  מ'הָאט  ווָאס  געלט  דעם  צוליב  נָאר 
דעם  געענטפערט  זַאנוויל  רבי  הָאט  בַאצָאלן(.  צו 
)דָאס  געלט...'  אויך   - צדיקים  'ובכן  רָאפשיצעררב: 

הייסט, אויך די צדיקים דַארפן הָאבן געלט(....
ביים דערציילן די מעשה, פלעגט דער 'קדושת ציון', 
צולייגן: 'און איך זָאג, ובכן יתקדש שמך ה 'אלוקינו – 
אויך געלט '...ווייל כדי ַא איד זָאל קענען ריכטיג דינען 
דעם אויבערשטען, און גורם זיין ַא קידוש השם אויף 

דער וועלט, דַארף ער הָאבן ַאסַאך געלט... 
דער כלל איז, ַאז דָאס גַאנצע בעטן אויף גשמיות איז 
נָאר פַאר'ן צורך פון רוחניות, און ממילא, ווען מ'בעט 

אויף גשמיות, איז עס גלייך ווי מ'בעט אויף רוחניות.
ַאזוי זָאגט דער הייליגער 'חתם סופר' זי"ע )סוף פרשת 
ה  'אחת שאלתי מאת  )תהלים כז, ד(  פסוק  אויפ'ן  תבא(, 

נישט  מ'זָאל  ַאז  ח:(  )תענית  זָאגן  חז"ל  אבקש.'  'אותה 
בעטן צוויי זַאכן אויף ַאמָאל, ַאזוי ווי דער פסוק זָאגט 
)עזרא ח, כג( 'ונצומה ונבקשה על זאת', מיר וועלן פַאסטן 

און מתפלל זיין אויף איין זַאך )'זאת('. איז משמע פון 
דעם, אז מ'איז מתפלל נָאר פַאר איין זַאך אויף ַאמָאל, 

און נישט אויף צוויי זַאכן.
שמונה  דַאווענען  מיר  ווען  פַארשטיין,  מען  דַארף 
דָאס  און  בקשות,  פיל  ַאזוי  דָאך  מיר  בעטן  עשרה, 
זעלבע אויך ווען מיר זָאגן 'אבינו מלכינו' אין די הייליגע 
טעג. איז דער תירוץ, ַאז מיר מיינען דָאך נָאר איין זַאך 
- ַאז מיר זָאלן הָאבן ַאלעס ווָאס מיר דַארפן הָאבן, כדי 
מקיים צו זיין, שבתי בבית ה' - צו זעהן די זיסקייט פון 

דעם בַאשעפער. 
שאלתי  'אחת  ווערטער,  די  פון  כוונה  די  איז  דָאס 
מאת ה' אותה אבקש׳, מיר בעטן פון דעם אויבערשטען 
נָאר איין זַאך, און נישט מער. ווָאס וועל איך בעטן פון 
און  חיי',  ימי  כל  ה'  בבית  'שבתי  אויבערשטען:  דעם 
ַאלע בקשות ווָאס איך בעט ביי ַאלע תפילות וכדומה, 
זענען נָאר פַאר דעם איינציגן צוועק, און נישט צוליב 

ַאן ַאנדערן צוועק. 
)גענומען מיט רשות פון מכון באר האמונה(
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קעסטל רעטעניש

שבת שירה
שבת המן

עסן
פייגלעך

שפירן

א טעם פון
ָמן אין די

שבתדיגע
עסן

אויב מען

גרייט זיך
צום שבת

ווי עס
דארף
צו זיין

קודם
די חזן

נאכדעם
אלע מענטשן

ביי די שירה

~ שבת שירה – פרשת המן – חמשה עשר בשבט ~ 

ר פ י י ג ל ע א ד ה ש ב צ ך ע ל ג י י פ

מ ר א ט ו ן ם צ ש מ ל ך ח ע כ ג ד ש ק ר

ן ל ח ג ב ה מ נ ב ח י ע כ ג ד ש ם ן ט א

א א ח א ט ע ם פ ת ו ן מ ן ה י ן ם פ ך כ

י ד ח י ש ת ב ש ש י ש ר ב ה ת י ה ר י ש

ן ע מ ה ע א ב ח י מ א ן פ ו נ ה מ א ש ב

ד ר ש ב ת ה י ח ר ש ב ת ד י ג ע נ ל א נ

י צ ל פ ו ף י ו ה א ו י ב מ ע ן נ ע ד א

צ ג ר א י ר ד י ט צ ו ם ש פ י ר ן מ ר כ

ו צ ח ט ל א י נ א כ ד ע ם א ל ע ר ע ם ד

ז ב י ע י ד ש נ א ו י ב מ ע ן ם פ נ מ ע

י א ו ם ע ס י ט ס ד י נ י ש ט ו פ ט י ם

י ל י פ ט ע ר ו ן ם פ י ג ע י ט ע ש ל פ

ן ע ו ו ש י ה ג ע י ו ש ר ה נ י ו ן ר א

א צ ם ן כ ו ע י ס ח ל ך י פ ן ו ט א ר ק

ד ק ד ם ע ו י ו ו ל א ט י ח ל מ ב א ט ו

צ ו ם ש ב ת ק ו ד ם כ ע ט י ח ל ה פ ן ו

ד י ח ז ן ד י ע ס פ ן ע ז י ח ל ף ת ק א

ש ב ת ד א ף ע ס ן ו ם ו י צ ו ם פ ר ב ש

ב י י ד י ש ר ה א ל ע מ ך ל ך כ ח פ ט ש
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ער זאל זיך לערנען צו זיין 
פרייליך פאר 40 טעג

)אלימלך לאזאר, אהרן וואלף 
שעהר(

ער זאל פאר 40 טעג טון 
אים  וועלן  וואס  זאכן 

מאכן פרייליך

)יקתיאל דוד ראלניצקי(

דעם  בעטן  זאל  ער 
זאל  ער  אז  אויבערשטן 

נישט האבן די נסיון

)שמעון גרינפעלד, ישראל אפרים 
פישל גאלדשטיין, שלמה זינגער, 

יוסף חיים וויינבערגער(

ווען  אז  זאל טראכטן  ער 
די  איז  פרייליך  איז  מען 

אייבערשטער מיט אים.

)שמעון גרינפעלד(

גוטע  ערליכע  ליינען  זאל  ער 
איין  כאטש   ,)jokes( ווערטליך 
ווערן  ער  וועט  טאג,  א  ווערטל 

פרייליך.

)חיים אליעזר שפיטץ(

די  אז  טראכטן  זאל  ער 
אייבערשטער פירט די וועלט.

)שמעון קארענרייך(

ער זאל אפמאכן וואס איז געווען 
איז געווען פון היינט און ווייטער 

בין איך פרייליך.

)מענדל הורוויץ(

אייבערשטן  דעם  בעטן  זאל  ער 
ווערן  ער  גייט  אזוי  טעג,   40

געהאלפן.

)אברהם פיש(

אויסערליך  ארויסווייזן  זאל  ער 
אז ער איז פרייליך גייט ער באמת 

ווערן פרייליך.

)שלמה ראזענבוים, יוסף חיים וויינבערגער(

ער זאל שטענדיג האבן א שמייכל 
אויפן פנים וועט ער ווערן פרייליך 

און ער וועט האבן חן.

)שלום בער טענענבוים, יחיאל מאנן, בנימין 
דרעזנער(

גלייך צופרי ווען ער שטייט אויף 
שמייכל,  א  האבן  שוין  ער  זאל 
גאנצע  א  פרייליך  זיין  ער  וועט 

טאג.

)מנחם מענדל(

פרייליכע  פון  טראכטן  זאל  ער 
זאכן, וועט ער ווערן פרייליך.

)יעקי דרעזנער, ישראל אפרים פישל 
גאלדשטיין, אהרן ראזענבערגער(

זאכן  פון  טראכטן  נישט  זאל  ער 
וואס מאכן טרויעריג.

)ישראל אפרים פישל גאלדשטיין(

זיינע  זיך אויסרעדן פאר  זאל  ער 
עלטערן און זיי פרעגן א עצה.

)רפאל יצחק פעקעטע, קלמן 
אליעזר טעללער, מענדי 

מיטטעלמאן(

נעבן  שטיין  זאל  ער 
אזוי  אינגלעך,  פרייליכע 

וועט ער זיין פרייליך.

)חיים שלמה טענענבוים, עקיבא 
איגר(

עס  וואס  זאך  יעדע 
געשעט מיט אים זאל ער 
גוטס  די  אריינטראכטן 
ער  וועט  אזוי  דערפון, 

ווערן פרייליך.

)הערשי גליק(

שמייכל  א  לייגן  זאל  ער 
א  קודם  פנים,  זיין  אויף 
נאכדעם  טאג  א  מינוט 
אזוי  און  טאג  א  מינוט   5

ווייטער.

)שמואל דוד זינגער(

קינדער  אנדערע  ווי  זען  זאל  ער 
זיך  זאל  ער  און  פרייליך  זענען 

אפלערנען פון זיי.

)אברהם פישמאן, משה מארמארשטיין(

ער זאל זיך חבר'ן מיט א גוטע חבר 
וואס וועט אים מאכן פרייליך.

)יואל שלמה ראזענצווייג(

אן  פאר  אויסרעדן  זיך  זאל  ער 
אים  קען  וואס  ערוואקסענעם 

העלפן.

)פנחס וויינבערגער(

ער זאל לערנען ספרים וואס רעדן 
פון שמחה.

)יונתן מוטצען, יודל היימאנן, נפתלי הורוויץ(

ער זאל טראכטן אז יעדער וועט 
זיין זיין חבר אויב ער איז פרייליך.

)יונתן מוטצען(

טייערער אינגל!

וועלכע עצה האסטו פאר 
א אינגל וואס איז אלעמאל 
צוגעלייגט און טרויעריג 
און ער וויל ווערן מער 

פרייליך.

וואס זאל ער טון צו ווערן 
מער פרייליך?

שאלה פון 
די וואך:
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ער זאל טראכטן אז יעדער האט 
אים ליב.

)יונתן מוטצען(

זאל טראכטן אז מיט עצבות  ער 
קומט מען און ערגעץ נישט אן.

)יונתן מוטצען(

ער זאל טראכטן אז ער איז זייער 
חשוב.

)יונתן מוטצען(

אנדערע,  פרייליך  מאכן  זאל  ער 
אזוי וועט ער זיכער זיין פרייליך.

)יונתן מוטצען(

ער זאל טראכטן ווי ער איז ביי א 
לעבעדיגע פרייליכע פלאץ.

)לוי צבי פישמאן(

ער זאל טראכטן אז אויב ער איז 
בעצבות וועט קיינער נישט וועלן 

שטיין נעבן אים.

)יושע ליבערמאן(

דער  אז  טראכטן  זאל  ער 
זיין  זאל  ער  אז  וויל  באשעפער 

פרייליך.

)יושע ליבערמאן(

מיט  מאכן  פרייליך  זיך  זאל  ער 
ער  אז  בעיקר  "און  קען  ער  וואס 

איז א איד"

)יושע ליבערמאן(

ביי  פרייליך  זייער  זיין  זאל  ער 
ער  אז  וכדו'(  )חתונות  שמחות 
אויף  אויך  פרייליך  בלייבן  זאל 

נאכדעם.

)יונה פילאפף(

אסאך  מיט  שמועסן  זאל  ער 
מער  זיין  ער  וועט  מענטשן 
מענטש  פארמאכטע  )א  פרייליך 

איז געווענליך ווייניגער פרייליך(.

)יוסי ליבערמאן(

די  איז  ער  אז  טראכטן  זאל  ער 
דער  פון  מענטש  גליקליכסטע 

וועלט, און ער האט אלעס.

)יודל היימאנן(

דער  אז  טראכטן  זאל  ער 
אייבערשטער האט מיר באשאפן 
צו לעבן פרייליך מיט א געשמאק.

)ישראל דוב פאלאק(

ער זאל הערן ערליכע לעבעדיגע 
מוזיק.

)ישראל דוב פאלאק(

א  פאר  קודם  שמייכלען  זאל  ער 
א  פאר  נאכדעם  שעה  האלבע 

שעה און אזוי ווייטער

)יוסף שאול מארמארשטיין(

פון  מעשיות  ליינען  זאל  ער 
אלעמאל  זענען  וואס  מענטשן 

געווען פרייליך.

)עקיבא איגר(

ער זאל פרעגן מענטשן וויאזוי זיי 
זענען אזוי פרייליך.

)עקיבא איגר(

דאס  און  תורה  לערנען  זאל  ער 
וועט אים מאכן בשמחה.

)נפתלי הורוויץ(

ער זאל זינגען פרייליכע ניגונים.

)נפתלי הורוויץ(

זיין  פון  עצה  א  פרעגן  זאל  ער 
מנהל.

)אלימלך פעקעטע(

אז  באשעפער  די  בעטן  זאל  ער 
ער זאל קענען זיין פרייליך.

)אהרן זינגער, דודי ראזענבוים, מענדי 
מיטטעלמאן, אפרים ווייס(

צוויי  טאג  יעדן  טאנצן  זאל  ער 
מאל.

)ישראל דוד סאנדער(

ער זאל זיך חבר'ן מיט קינדער און 
אזוי  אליין,  פארברענגען  נישט 

וועט ער זיין פרייליך.

)יודא אברהם פעקעטע, דוד ברעכער, חיים 
מארמארשטיין, אפרים ווייס(

איז  ער  ווי  מאכן  זיך  זאל  ער 
ווערן  ער  וועט  אזוי  פרייליך, 

באמת פרייליך.

)דודי ראזענבוים(

ערוך  שולח'''ן  לערנען  זאל  ער 
זיין  ווי עס שטייט אז מען דארף 

בשמחה.

)חיים שלמה ווערטהיימער(

גוטע  א  צוטון  אנהייבן  זאל  ער 
זאך, ווי למשל לערנען א אייגענע 
פרייליך  זיין  וועט  ער  און  מסכת, 

צוליב לערנען א אייגענע מסכת.

)יעקב דייטש(

אורחות  ספר  די  לערנען  זאל  ער 
צדיקים שער השמחה.

)אפרים ווייס(

ער זאל זאגן פאר זיינע חברים אז 
זיי זאלן אים זאגן א גוטע ווארט.

)אפרים ווייס(

די  פון  ליסטע  א  מאכן  זאל  ער 
אזוי  האט,  ער  וואס  זאכן  גוטע 

וועט ער ווערן פרייליך.

 )מענדי מיטטעלמאן(

וועגן  רבי  זיין  צו  רעדן  זאל  ער 
דעם, און אים פרעגן אן עצה.

)מענדי מיטטעלמאן(
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ְוָאַמר ַּפְרֹעה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים ֵהם 
ָּבָאֶרץ ָסַגר ֲעֵליֶהם ַהִּמְדָּבר: )שם(

)תפארת יהונתן ר' יונתן אייבשיץ(

פרעה  איז  פארוואס  פארשטיין  דארף  מען 
שוין  דאך  האט  ער  אידן?  די  נאכגעלאפן 
אידן  די  ווען  מצרים  אין  אפילו  אז  געזען 
זענען געווען אונטער זיין האנט האט ער נישט 
געקענט געוועלטיגן איבער זיי, נאר ער האט 
זענען  זיי  ווען  יעצט  ארויסלאזן.  געמוזט  זיי 
שוין נישט אונטער זיין האנט וועט ער אוודאי 
זיי  און  זיי  אויף  געוועלטיגן  קענען  נישט 

צוריקברענגן. 

געוואוסט,  האט  פרעה  איז:  תירוץ  דער 
דער  אז  איז,  אידן  די  פון  שטארקייט  די  אז 
ער  האט  זיי  צווישן  רוהט  אויבערשטער 
אין  געווען  נאר  איז  דאס  אז  געקלערט 
געהאלטן  זיך  האבן  אידן  די  ווייל  מצרים, 
געזען  האט  ער  ווען  יעצט  אבער  ְּבַאֲחדּות. 
איינמאל  גייען  זיי  און  בלאנדשענען,  זיי  אז 
אהין און איינמאל צוריק, האט ער געקלערט 
אז די ַטַעם דערפון איז ווייל ס'איז נישט דא 
צווישן זיי קיין ַאֲחדּות און זיי שלאגן זיך ארום 
– איינער וויל גיין דער וועג און איינער וויל 
גיין יענע וועג, און אין א פלאץ וואו ס'איז דא 
דארט.  פון  אוועק  שְִׁכיָנה  די  גייט  מחלוקות, 
איז פרעה שנעל געלאפן יעצט ִמְלָחָמה האלטן 
מיט זיי ווייל ער האט געטראכט אז יעצט וועט 
ער זיכער זיגן די ִמְלָחָמה, ווייל די שְִׁכיָנה איז 

אוועק געגאנגען פון זיי.

ד' ִיָּלֵחם ָלֶכם ְוַאֶּתם ַּתֲחִרׁשּון: )יד-יד(

)חידת שמשון(

 דער מדרש זאגט אז א יעדן טאג קריגט זיך 
פרובירט  וואס  שָָׂטן  מיטן  אייבערשטער  דער 
דער  און  אידן,  די  אויף  שלעכטס  רעדן  צו 

אייבערשטער ענטפערט אים אז די גֹויים זענען 
שָָׂטן  דער  ווען  אבער  זיי,  פון  ערגער  אסאך 
ְבֵּטִלים אין  ְדָבִרים  זאגט אז די אידן שמועסן 
בית המדרש דעמאלטס האט מען נישט וואס 
צו ענטפערן ווייל די גוים ְלַהְבִדיל שטייען מיט 

א פָארכט און זייערע ִּתְפְלה'ס )קלויסטער(.

דאס קען זיין ְפַּׁשט אין פסוק "ד' ִיָּלֵחם ָלֶכם" 
דער אייבערשטער וועט ִמְלָחָמה האלטן פאר 
ענק מיט די שָָׂטן, אבער נאר מיט איין ְתַּנַאי 
שווייגן  וועלן  ענק  אז  ַּתֲחִרׁשּון"  "ְוַאֶּתם  אז 
דער  האט  אזוי  נאר  ווייל  המדרש,  בית  אין 

אייבערשטער וואס צו ענטפערן פארן שָָׂטן. 

התיצבו וגו' 

)מנחת שי(

עס ווערט געברענגט אין תרגום יונתן אז עס 
 1 גרופעס,   4 אידן  די  צווישען  געווען  זענען 
גרופע האט געזאגט לאמיר זיך אריין ווארפן 
האט  גרופע  צווייטע  א  אריין.  וואסער  אין 
א  מצרים.  קיין  גיין  צוריק  לאמיר  געזאגט 
דריטע גרופע האט געזאגט לאמיר גיין מלחמה 
גרופע  פערטע  א  מצריים.  די  מיט  האלטן 
דעם  דורך  און  שרייען  לאמיר  געזאגט  האט 
פארטומלען די מצריים. די אלע פיר גרופעס 

זענען מרומז אין דעם פסוק,

רבינו  משה  האט  גרופע  ערשטע  די  פאר 
ד'",  ישועת  את  וראו  "התיצבו  געזאגט 
נישט אריין  שטייטס אויפן פלאץ און לויפט 
אין וואסער. פאר די צווייטע גרופע האט ער 
געזאגט "כי את אשר ראיתם את מצרים היום" 
לא תוסיפון לראותם עוד עד עולם" נאך היינט 
קענט איר נאך זעהן די מצריים, דערנאך וועלן 

זיי שוין זיין א פארגאנגענהייט. 

פאר די דריטע גרופע האט ער געזאגט "ד' 

פרשת השבוע
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ילחם לכם", איר דארף נישט גיין מלחמה האלטן 
דער באשעפער וועט שוין מיט זיי מלחמה האלטן. 
און פאר די פערטע גרופע האט ער געזאגט "ואתם 

תחרישון" און איר זאלט שטיל שווייגען. 

אמר אויב ארדף אשיג אחלק שלל

)ספרים הקדושים(

דריי  די  פארשוועכן  געוואלט  האבן  מצרים  די 
גרויסע זאכן וואס די אידן האבן איינגעהאלטן אין 
ל'בוש,  ל'שון  ש'ם  זענען  דאס  מצרים,  לאנד  די 
זיי האבן געוואלט  וואס איז ראשי תיבות "שלל" 
בייקומען די יודן דורכ'ן עוקר זיין די דריי זאכן, 

אבער עס האט זיי גארנישט געהאלפן.

ַוָיָׁשב ַהָים ִלְפנֹות ֹּבֶקר ְלֵאיָתנֹו

)בעל שם טוב(

עס איז אמאהל געווען א "פילוסוף" וואס האט זיך 
געלערנט די "ָחְכַמת ַהֶּטַבע" און ער האט געוואלט 
קומען צום הייליגן בעל שם טוב הק' און זאגן, אז 
ער האט חוקר געווען אינ'ם חכמה פון די טבע, און 
ער האט געטראפן אז אין די צייט ווען די ים סוף 
האט זיך געשפאלטן, האט דאס געדארפט געשען 
"על פי דרך הטבע" אויב אזוי וואס איז געווען די 
אנגעקומען  איז  ער  איידער  נאך  און  נס?  גרויסע 
צום הייליגן בעל שם, איז דער בעש"ט געגאנגען 
אין שוהל, און געהייסן אז מען זאל צוזאמען רופן 
די גאנצע שטאט, און ער האט אנגעהויבן דרש'ענען 
און געזאגט: עס זענען דא נער'ישע מענטשן, וואס 
פון  נס  די  געווען  איז  וואס  נישט  פארשטייען 
קריעת ים סוף, און זיי זאגן אז עס איז נאר געווען 
זיי דען נישט אז דער הייליגער  ווייסן  א "טבע", 
באשעפער האט באשאפן די "טבע", אזוי ווי חז"ל 
דרש'ענען אויף דער פסוק "וישב הים לפנות בקר 
ביי  שוין  האט  אייבערשטער  דער  אז  לאיתנו", 
בריאת העולם אריינגעלייגט אינ'ם טבע פון דער 
ְּבִריָאה, אז אינ'ם מינוט וואס די יודן וועלן אריבער 
גיין די ים סוף זאל זיך די ים שפאלטן, אויב אזוי 

איז דאך דער "טבע" דער גרעסטער "נס".

ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֹיְצִאים ְּבָיד ָרָמה: )יד-ח( זאגט 
דער תרגום ּוְבֵני ִיְשָׂרֵאל ְנָפקּו ְּבֵריׁש ְגִלי:

)דגל מחנה אפרים( 

דער הייליגער בעל שם טוב האט אמאל געפרעגט 
ָמִׁשיַח ווען ער וועט קומען האט ער גע'ענטפערט 
ווען עס וועט פארשפרייט ווערן די ּתֹורֹות פונעם 
ַמר,  ָאִתי  )ֵאָמַתי  וועלט  די  אויף  טֹוב  ֵׁשם  ַבַּעל 

ְּכֶׁשָיפּוצּו ַמַעָינֹוֶתיָך חּוָצה(. 

דאס קען זיין ְפַּׁשט אין די ווערטער פון ַּתְרגּום 
ָראֵׁשי  איז  ְּבֶריׁש  ְגִלי"  ְּבֵריׁש  ְנָפקּו  ִישְָׂרֵאל  "ּוְבֵני 
ֵתּיבֹות ר' ישראל בעל שם, "ּוְבֵני ִישְָׂרֵאל ְנָפקּו" ווען 
וועלן די אידן ארויס גיין פון גלות "ְּבֵריׁש" ווען די 
ּתֹורֹות פונעם ַבַּעל ֵׁשם טֹוב "ְגִלי" וועט אנטפלעקט 

ווערן. 

ְוָיֻׁשבּו ְוַיֲחנּו

)אוהב ישראל(

וואס מען  אויב מען טוט תשובה האבן די רייד 
ֵחן, און עס איז ָחׁשּוב  רעדט פאר השם יתברך א 
זאלען  זיי  ְוָיֻׁשבּו  מרומז  איז  דאס  השי"ת,  פאר 
תשובה טון, דעמאלס ְוַיֲחנּו וועלן זיי האבן חן ביי 

השי"ת.

ָאִׁשיָרה ַלד' ִּכי ָגֹאה ָגָאה סּוס ְוֹרְכבֹו ָרָמה 
ַבָים

)ספרים(

ווי אזוי קען א איד אנקומען צו די ַמְדֵריָגה פון 
דורך  אייבערשטן,  דעם  לויבן  און  שירה  זינגען 
דעם וואס "סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָים" אלע ַּתֲאוֹת און 

שלעכטע ִמדֹות ווארפט ער אוועק.

ְוָהָיה ַּביֹום ַהִּׁשִׁשי ְוֵהִכינּו וגו'

)חידושי הרי"ם(

ׂשְמָחה,  ָלׁשֹון  א  איז  "ְוָהָיה"  אז  דאך  ווייסן  מיר 
אויב  ַהִׁשִׁשי"  ַּביֹום  "ְוָהָיה  טייטשן  אזוי  מען  קען 
דאס  "והכינו"  בשמחה,  ערב שבת  איז  מענטש  א 
אליינס איז דער גרעסטער ֲהָכָנה צום הייליגן שבת.
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אין  ישיבה  די  איז  רב;  פון  פטירה  די  נאך 
די  אינטער  געווארן  געפירט  ווייטער  סורא 
המנונא  רב  ווען  און  המנונא,  רב  פון  הנהגה 
י"ז  אלפים  ד'  יאר  אין  געווארן  נפטר  איז 

זייענדיג  הונא  רב  האט  לפ"ג, 
רב;  פון  מובהק  תלמיד  די 
פון  הנהגה  די  איבערגענומען 

די גרויסע ישיבה אין סורא. 

 גאר א גרויסע צאל תלמידים 
האבן געלערנט דעמאלטס אין 
האבן  תלמידים   800 ישיבה. 
א  בקביעות  דארט  געלערנט 
גאנצע יאר און געגעסן ביי זיין 
טיש, דאס איז חוץ פון די צוויי 
חדשים אדר און אלול די "שני 
דעמאלטס  וואס  כלה";  ירחי 
איז געווען די צאל פיל גרעסער. 
אז  אויסגעפעלט  זיך  האט  עס 
"13 אמוראים" זאלן איבערזאגן 
זאל  יעדער  אז  ווערטער  זיינע 

קענען הערן וואס ער זאגט )כתובות קו.(. 

תורה  דברי  פארלערנען  פלעגט  ער  ווען 

ארויס  נישט  קיינמאל  תלמידים  די  זענען 
פאר  אפילו  שיעור,  זיין  אינמיטן  געגאנגען 
גרויסע  די  צוליב  געברויכן,  וויכטיגע  גאר 
דארשט וואס זיי האבן געהאט צו הערן יעדע 
איינציגע ווארט תורה פון אים 

)יבמות סד:(. 

פארשידענע  טון  פלעגט  ער 
תחבולות צו אויסשארפן זיינע 

תלמידים )זבחים יג.(. 

צומאל  ווערן  פלעגט  ער 
נאכן  אפגעשוואכט  זייער 
איבערגעבן זיין שיעור )ביצה כא.(.

זיינע תלמידים זענען  צווישן 
תלמיד  חסדא  רב  א(  געווען: 
נחמני  בר  ב( רבה  לג.(,  )ב"מ  חבר 
רב  ג(  יז.(,  )עירובין  מובהק  תלמיד 
)מו"ק  אמי  ר'  ד(  קכט:(,  )שבת  יוסף 
ר'  ו(  כה.(,  )מו"ק  אסי  ר'  ה(  כה.(, 

ר'  ז(  סד:(,  )יבמות  יעקב  בר  אחא 
זירא )מנחות כט. – ברכות לט.(, ח( רב 
ר'  י(  סט.(,  )כתובות  ששת  רב  ט(  סד:(,  )יבמות  גידל 

רב הונא • חלק ב

 c :זיין הנהגה אלס ראש ישיבה d



יב( ר' אבינא  נז:(,  )חולין  )מו"ק כה.(, יא( ר' אבא  חגא 
)גיטין סו.(, יג( רבה בר רב הונא זיין זוהן )נדה יז:(, יד( 

ר' חייא בר אבין )שבת קמ.(, טו( מרימר, טז( ר' חלבו 
)יבמות סד:(, יח( רב  )יבמות סד:(, יז( ר' אבא בר זבדא 

אחא בר חנינא, יט( רב אחא בר פפא, כ( רב אחא 
בר יוסף, כא( רב חנא בר חיננא )פסחים קו:(, כב( רב 
חנא בר חנילאי )מגילה כז. – כח.(, כג( רב יצחק ברי' 
יז:(,  )נדה  שמואל  בר  רמי  כד(  יז:(,  )נדה  יהודה  דרב 

בר שמואל  יצחק  רב  כה( 
כו(  כא:(,  )כתובות  מרתא  בר 
)חולין  השלישי  כהנא  רב 
קיא:(, כז( לוי בר בוטי )מגילה 

חקלאי  בר  רבא  כח(  לא:(, 

בר  רבה  כט(  סז:(,  )עירובין 

נתן )ב"ק לב.(, ל( רב שמואל 
בר יצחק )מגילה ח:(, לא( רב 
רב  לב(  כה.(,  )מו"ק  תחליפא 

אויא סבא )ביצה כא.(.

ער פלעגט רופן זיינע תלמידים רבותי )ברכות כב.(.

ווען עס שטייט אין גמרא חסידי בבל; מיינט 
עס רב הונא און רב חסדא )תענית כג:(, סבי דסורא; 
אנגערופן  ווערט  ער  יז:(.  )סנהדרין  הונא  רב  מיינט 
ראש גולה )ע' רש"י מו"ק כה.(, אין ארץ ישראל האט 

אנגערופן  אים  מען 
המטות  לראשי  ראש 

)ירושלמי חגיגה א, ח(.

אויך  האט  ער 
דין  בית  א  אנגעפירט 
)ב"מ יח:(. ווען ער פלעגט 

פלעגט  בי"ד,  צום  ארויסגיין 
ער מיטנעמען אויב עס וועט 

א  ב(  רצועה פאר מלקות,  א  א(  אויספעלן,  זיך 
א  פאר  שופר  א  ג(  מרדות,  מכת  פאר  שטעקן 

נידוי, ד( א שיך פאר חליצה )סנהדרין ז:(. 

ביי  תורה  דין  א  פארגעקומען  איז  עס  ווען 
אים האט ער געברענגט צען מענטשן אז אלע 
צוזאמען זאלן פסק'נען, כדי אויב וועט די פסק 

אחריות  די  זאל  ח"ו,  אויסגעהאלטן  זיין  נישט 

וואס  אלע  צווישן  צוטיילט  זיין  עונש  די  און 

האבן גע'פסק'נט )הוריות ג:(. 

די  אפצוהאקן  גע'פסק'נט  אמאל  האט  ער 

האנט פון א מענטש וואס איז געווען געוואוינט 

האט  ער  ווייל  מענטשן,  אנדערע  שלאגן  צו 

עס  ווער  געזאגט: 

דארף  אנדערע  שלאגט 

האנט  זיין  אפהאקן  מען 

)סנהדרין נח:(.

געווען  גוזר  האט  ער 

מען  אז  דור;  זיין  אויף 

די  אין  זינגען  נישט  זאל 

הייזער און אין די טרינק 

הייזער, ווייל עס ברענגט 

הוללות  און  שחוק  צו 

)סוטה מח:(.

א  מיט  סורא  שטאט  די  געפירט  האט  ער 

האט  טאג  רעגענדיגע  יעדן  געטריישאפט, 

יעדע  און  שטאט,  גאנצע  די  געווען  בודק  ער 

אראפווארפן  געהייסן  ער  האט  וואנט  שוואכע 

עס  האט  ער  און  טוישן,  און 

אליינס אויסגעצאלט אויב די 

געהאט  נישט  האט  בעה"ב 

די געלט. ער פלעגט אפקויפן 

יעדן ערב שבת אלע איבריגע 

אז  אזוי  מארק,  פונעם  ירקות 

נישט מורא האבן צו ברענגען  די סוחרים זאלן 

מיט א ברייטקייט. 

יעדן טאג בשעת ווען ער האט זיך געוואשן צו 

געזאגט:  און  טיר  די  געעפענט  ער  האט  ברויט 

ווער עס איז הונגעריג קען אריינקומען דא עסן! 

)תענית כ:(.

ערשטער  דער  געווען  איז  ער 
צו טראגן דעם טיטל ראש ישיבה 
דעמאלטס  ביז  וויבאלד  בבל,  אין 
זענען די מנהיגים אין בבל גערופען 
געווארן ריש סדרא, א טיטל וואס 

ר' שילא און רב האבן געהאט.



שטייגן אין אמונה!
קונה זיין תורה ויראת שמים! מיט געשמאק!

בס״ד

גענצליך 
אומזיסט!

זונטאג און 
דאנערשטאג

פון 7:15 
ביז 8:15

500 פלאשינג עוו. 
 G&G העכער 

אריינגאנג פון די זייט פונעם בילדינג.

געאייגנט פאר קינדער אינעם יארגאנג פון כתה ד׳ ה׳ ו׳ ז׳

 קלארע געשמאקע שיעורים אין אמונה ויסודי הדת, 
אויפצובויען די פנימיות פון די קינדער מיט א נאנטקייט צום באשעפער.

פאר אלע פרטים, רופט אריין דעם דרכי נועם האטליין: 917.935.6626

אני מאמין
פראגראם

 גורלות 
און מתנות

הערליכע 
סיומים

וועכטנליכע 
גליונות

תקופת הנביאים
 בארייכער דיינע ידיעות 

איבער די תקופת הנביאים 

אחת שאלתי
הלכה׳דיגע סעריע, שו״ת וואס 

בארייכערט דיינע ידיעות

טרעף א עצה
ספעציעלע פראגראם, ווי די קינדער 

טרעפן עצות זיך צו באגיין מיט טעגליכע 
שוועריגקייטן וואס קען אונטערקומען בין 

אדם למקום אדער בין אדם לחבירו

משניות
באגלייט מיט בחינות צו פארזיכערן 

אז מ׳פארשטייט דעם לערנען 

גאסט רעדנערס
בארימטע בעלי מחנכים און מגידים

זי’’ע מריבניץ
ה 

ור
צפ
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ט
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נוו

שובע נדבנים לע’’נ הרה’’ק רבי חיים זא
• • • • • נתנדב דורך ח






