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אקדמות מילי!
קידוש החמה ...קידוש החמה ...קידוש החמה...
אי די טעג או וואכ וואו מ'שטייט או וואו מ'גייט איבעראל רעדט מע מיט
באגייסטערונג פונע מעמד קידוש החמה קומענדיג ערב פסח הבעל"ט ,פו איי זייט
רעדט מע די הלכות מיט וואס דאס איז פארבינד ,אנדערע זענע פארנומע מיט די
חשבונות ארו די זו .זיידעס דערצייל פאר די אייניקלע פו זייערע זכרונות ווע זיי
האב זוכה געווע דאס לעצטע מאל מיטצוהאלט דע מעמד ,או פו נא פריערדיגע
געלעגענהייט ווע זיי האב דאס מיטגעלעבט בצל קדש פו צדיקי ומאורי הדור.
די סיבה פארוואס דער 'קידוש החמה' איז אזא גרויסער עסק איז בעיקר צוליב דע
ווייל דאס איז זייער א זעלטענע געשעהניש ,דער מעמד קומט פאר בלויז איינמאל אי
אכט או צוואנציג יאר ,איד זענע זוכה מקיי צו זיי די מצוה צוויי מאל אדער דריי מאל
אי לעב ,או בלויז זקני מופלגי זענע זוכה דאס מקיי צו זיי פיר מאל .וואס
געווענלי איז דאס א געוואלדיגע שמחה ביי די זקני וואס זענע זוכה צו דערלעב אזא
מעמד נשגב.
ביי אידישע קינדער איז יעדע מצוה וואס מ'איז זוכה מקיי צו זיי מזמ לזמ א
גאנצע עסק ,יעדע מצות עשה שהזמ גרמא פראוועט מע מיט א גאנצע הכנה דרבה,
מיט גיי או מקוה ,מיט זאג א לש יחוד ,או מיט א באזונדערע התרגשות או שבח
והודאה פאר השי"ת אז מ'האט ווידער אמאל זוכה געווע דאס צו דערלעב
געזונטערהייט.
דאס זעהט מע אלעמאל ביי תקיעת שופר ,אכילת מצוה ,לישב בסוכה ,הדלקת נר
חנוכה ,קריאת המגילה ,ווי אזוי מ'גרייט זי צו א מצוה מיט א התרגשות ,מיט א ברע,
מיט א חשק או א תשוקה ,מ'לערנט חסיד'ישע ספרי או מ'מאכט די נויטיגע הכנות צו
קענע מקיי זיי די מצוה כתיקונה.
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דעריבער ,שטייענדיג פאר אזא געהויבענע זמ ווי צוגעפאסט איז ארויסצוגעב
דע דאזיג קונטרס מענינא דיומא ,צו שילדער פאר די תלמידי די גרויסקייט פו דע
מעמד או פארשידענע עניני ארו דע מעמד ,כדי מ'זאל זי גרייט צו דע טאג מיט
די ריכטיגע הכנה.
כדי צו האב עטוואס א באגרי איבער דע סדר או די מנהגי פו דע מעמד
בחצרות קדשינו וועל מיר ווידמע א קאפיטל מיט א גענויע שילדערונג ווי אזוי דער
מעמד איז געפראוועט געוואר בשנת תשי"ג לפ"ק ביי רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע לויט
ווי עס האב דאס איבערגעגעב איד וואס זענע דערביי געווע ,או דער זעלבער נוסח איז
געפראוועט געוואר מיט  28יאר שפעטער ד' ניס תשמ"א לפ"ק ,ביי רביה"ק בעל בר
משה זי"ע.
מיר האפ אז דער קונטרס וועל צוהעלפ צו האב א שטיקל באגרי ארו די גאנצע
מצוה פו קידוש החמה ,או עס וועט זיי פאר א תועלת פאר אונזערע חשוב'ע תלמידי.
השי"ת זאל העלפ אז מיר זאל זוכה זיי נא היי יאר צו פראווע דע מעמד קידוש
החמה אי ירושלי עיה"ק מיט משיח צדקינו אינאיינע ושמחת עול על ראשינו
אינאיינע מיט כ"ק מר רבינו עטת"ר שליט"א במהרה בימינו אמ.
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אסרו חג פסח ,כ"ג ניס תשי"ג לפ"ק.
דאס איז געווע די איינציגסטע מאל וואס רבינו הקדוש בעל דברי יואל זי"ע
1
האט זוכה געווע מקיי צו זיי די מצוה פו ברכת החמה על אדמת אמעריקע.
„˘¯„Ó‰ ˙È· ÔÈ‡ ‰Ê¯Î‰ È
אחרו של פסח פאר מוס האט דער רבי געהייס דע שמש אויסרופ אי
בית המדרש אז מארג אינדערפרי נא זעקס אזייגער וועט מע זי צונויפקומע
2
צו מאכ ברכת החמה ברוב ע.
 1דער רבי הדבר"י זי"ע איז געבויר געוואר ח"י טבת תרמ"ז לפ"ק ,דער ערשטער קידוש החמה בשנת
תרנ"ז האט ער בייגעוואוינט אלס צע יעריג קינד אי סיגעט ביי טאט דער קדושת יו"ט זי"ע .די צווייטע
ערב פסח תרפ"ה לפ"ק אלס רב אי אורשיווע .די דריטע אסרו חג פסח תשי"ג אי וויליאמסבורג .דער רבי איז
נסתלק געוואר כ"ו מנח אב תשל"ט ,ארו אנדערהאלב יאר פאר פערט קידוש החמה ד' ניס תשמ"א
לפ"ק.
 2דאס עני פו אויסרופ אי בית המדרש דע זמ פו קידוש החמה ווערט געברענגט אי די פוסקי .אי
מג אברה )או"ח סי' רכ"ט( ברענגט ער בש מהרי"ל אז דער שמש זאל א נאכט בעפאר ביי מעריב אויסרופ
אז מארג גייט פארקומע דער מעמד ברכת החמה.
איבער עני פו אויסרופ דע מעמד קידוש החמה איז אינטערעסאנט צו ציטיר פו ספר "מנהגי
ווירמייזא" געשריב דורכ' שמש פו ווירמייזא ר' יוזפא ע"ה ,דארט דערציילט דער שמש איבער דריי מאל
וואס ער האט מיטגעלעבט ברכת החמה :דאס ערשטע מאל וואס ער האט מיטגעהאלט איז געווע מחזור
קצ"ג ]ד.ה .דער  193מאל וואס מע מאכט ברכות החמה זינט די וועלט שטייט ,או דאס ווערט אנגערופ מיט
נאמע מחזור[ או דערנא& צוויי מחזורי קצ"ד או קצ"ה.
לויט די יאר קומט אויס דער ערשטער מחזור ' וואס ווי געשריב איז עס געווע מחזור  193איז
אויסגעפאל אינע יאר ה' אלפי שע"ז כ"ט אדר ,דאס צווייטע מאל ' מחזור קצ"ד ' אינע יאר ט' ניס אדר
ה' ת"ה .או דאס דריטע מאל ' מחזור קצ"ה ' אינע יאר י"ט ניס ה'תל"ג.
ביי ערשט מחזור איז ער נא& געווע א קינד ,או ער שילדערט ווי ער געדענקט עס אי זיי געבורט
שטאט בולדא ,די אנדערע צוויי מאל דערנא& שרייבט ער וואס ס'האט זי& אפגעטו אי ווירמייזא זעלבסט או
ווי אזוי ער האט געדינט אל( שמש ,או איבער פערט מאל מחזור קצ"ו אינע יאר ה' תס"א בעט ער
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אי יענע טעג איז געווע א שווערער וועטער ,עס איז געווע שטארק
פארוואלקנט ,או עס איז געגאנגע א רעג ,האט מע געפרעגט דע רבי' "וואס
וועט מע טו אויב עס וועט זיי פארוואלקענט או מ'וועט נישט זעה די זו?
וועט מע זי אוי צוזאמע קומע מאכ די ברכה?!" ,דער רבי האט נישט
געוואלט ענטפערט אוי די שאלה ,נאר ער האט געהייס אז מ'זאל קוד
3
אויסרופ או נאכדע וועט מע שוי זעה בשעת מעשה וואס צו טו.

שרייבנדיג די ווערטער אז דער באשעפער זאל אי געב אז ער זאל עס דערלעב  ,אבער עס איז קענטלי& אז ער
האט עס נישט דערלעבט ,וויבאלד ער שילדערט עס נישט.
שרייבט ער אזוי :דער מנהג אי ווירמייזא איז געווע אז דער ציבור האט זי& איינגעזאמלט אי שול או
מע האט געדאוונט או נא& ביי דאווענע האט דער שמש אינפארמירט דע עול אז היינט וועט מע
אפרעכט א מעמד ברכת החמה או אז דער ציבור זאל זיי פארגעברייט צו די צייט ,וואס דאס איז געווע נאכ
דריט שעה ,איידער פערט שעה.
או דער שמש שילדערט אז עס איז טאקע אזוי געווע  ,דער עול האט געווארט עס זאל ווער צוויש די
דריטע או פערטע שעה פו טאג ,או ווע עס איז אנגעקומע די צייט איז דער שמש ארויס או איינגעלאדנט
דע ציבור מיט נוסח" :חמה מקדש זיי " או ווי נאר דער עול האט דעהערט דע רו) האט מע זי&
צונויפגענומע אונטער "ברייט הויז" או דארט לעיני השמש האט מע געמאכט די ברכה מיט גרויס
התלהבות ווי עס פאסט זי& פאר אזא זעלטענע מצוה.
 3פאר יעדע "קידוש החמה" הערשט א זארג אז מ'זאל טאקע זעה די זו  ,אדער כאטש די זונע שטראל ,
ווייל אויב מ'זעהט נישט ארויס די זונע שטראל  ,ווערט א ערענסטע שאלה צי מ'קע בכלל מאכ די ברכה.
לויט א טייל פוסקי מוז מע זעה קלאר די זו איידער מע מאכט די ברכה ,אויב איז פארוואלקנט או
מ'זעט נישט קלאר די זו איז א שאלה .אי שו"ת חת סופר )חלק או"ח סי' נ"ו( שרייבט דער חת סופר אז
אויב זעט מע אינגאנצ נישט די זו זאל מע נישט מאכ א ברכה ,אויב אבער זעט מע יא ,נאר מע זעט נישט
קלאר קע מע מאכ די ברכה.
דערציילט דער חת סופר "אי& געדענק אז אינע יאר תקמ"ה בי אי& געווע צוזאמע מיט מיי רבי'
הגה"ק ר' נת אדלער זצוק"ל או עס איז געווע פארוואלקנט ,דער רבי האט זי& אנגעלאנט אוי) מיי האנט
או געמאכט די ברכה .דעמאלטס האט מע טאקע נישט געזע די זו לייכט  ,עס איז געווע פארדעקט מיט
וואלקענס אבער עפעס א שטראל האט מע יא געזע  ,או דעריבער האט דער רבי געמאכט די ברכה ,וואלט
ווע נישט געווע דער שטראל אוי& נישט ,וואלט ווע דער רבי נישט געמאכט די ברכה".
אוי& דער חיד"א אי מחזיק ברכה )סי' רכ"ט( שרייבט אז מע מוז זע די זו או שליסט זיי דיעה מיט די
ווערטער "והנכו לבר& במקו שרואה גלגל החמה".
דער הייליגער קאמארנער שרייבט אי ספר שלח הטהור אז ער געווע אנוועזענד ביי ברכת החמה בשנת
תר"א וואו די זו האט זי& באהאלט או אלע זענע געשטאנע או געווארט ,אבער ער האט נישט געווארט,
נאר געמאכט די ברכה פאר זי& שטילערהייט ,ולפלא אז בשעת ער האט געמאכט די ברכה איז פלוצלונג די זו
ארויסגעקומע .
עס איז דא אזעלכע וואס שרייב אז עס קע נישט זיי אז מע זאל מוז זע די זו  ,ווייל מע קע דא& נישט
קוק אוי) די זו  ,מע קע נאר בליק או א בליק הייסט נישט געזע  ,או דאס איז א טעכנישע ראיה מע זאל
נישט מוז זע דע זו בעפאר מע מאכט די ברכה פו חידוש החמה .צוליב דע פסק'נט דער מאמר מרדכי
)ליקוטי והשמטות סו) חלק ב'( אז אפילו ווע מע זעט נישט די זו או עס איז פארוואלקנט קע מע רואיג
מאכ די ברכה ,ער פירט אויס אז מע דאר) זע די הימל או וואו דער זו צושפרייט זי& ,אבער די זו אליי
פעלט נישט אויס צו זע  .אוי& דער בוטשאטש'ער רב אי אשל אברה )סי' רכ"ט( זאגט די זעלבע זא&.
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דער וועטער"נביא האט פאראויס געזאגט אז עס וועט זיי פארוואלקנט
אויפמארג ,או איד זענע געוואר זייער באזארגט ,וואס וועט זיי ,צי וועט מע
ח"ו נישט קענע מקיי זיי די זעלטענע מצוה נא אזויפיל יאר וואס מ'ווארט
דערוי?! ...עס איז געוואר א פלא ביי חסידי פו אנדערע קרייז אז מ'זאל
דינגע א העליקאפטער או ארוי פליעה העכער די וואלקענעס או דארט מאכ
די ברכה אוי די זו.
אחרו של פסח נאכ טיש האט מע דאס אויפגעברענגט על שולח מלכי,
או דערציילט פאר רבי' איבער דע פלא ,או דער עול האט געוואלט הער
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וואס דער רבי זאגט דערצו.
דער רבי זי"ע האט דאס אבער נישט געוואלט אננעמע ,ער האט געזאגט אז
עס איז דא א הלכה ,או אי תשו' חת סופר פסק'עט מע אז אויב מ'זעהט
נישט די זו מאכט מע נישט קיי ברכה 5,או עס איז נישטא קיי סיבה פארוואס
צו פליעה מיט א העליקאפטער.
אוי& אי שו"ת כח שור )ח"א כ"ו( שרייבט דער מחבר א סברא צו זאג אז ביי לבנה דאר) מע זע  ,ווייל
ביי די לבנה מאכט מע דא& א ברכה אויפ באנייאונג פו די לבה ,או ווע די לבנה באנייט זי& זעט מע  ,מע
זעט סו) חודש ווי ער ווערט קליי  ,או ווי ער איז פיצל אנהייב חודש או ווי אינמיט חודש איז ער גרויס,
וואס טאקע צוליב דע ,ווייל ט"ו איז ער גרויס או שיי או נאכער ווערט ער קלענער קע מע פו ט"ו או
ווייטער לכתחילה נישט מאכ קידוש לבנה ווייל פו דעמאלטס ווערט ער קלענער ,אבער ביי זו זעט מע
דא& גארנישט ער באנייט זי& נישט ,ער ווערט נישט גרעסער או נישט קלענער ,איז דא& די ברכה נאר אויפ
באנייאונג וואס מיר ווייס פו וויסענשאפט דעריבער דאר) מע נישט זעה .
 4מפי הרה"ג ר' אלימל& יודא לאנדא שליט"א ר"מ בישיבה"ק.
 5אי ספר דבר יו ביומו ברענגט ער אז אינע יאר תרנ"ז האט ער מיטגעלעבט אינע שטאט פרעמיסלא
אזא פאל ,מע האט געזאלט מאכ ברכת החמה מיט א ברכה אבער עס איז געווע פארוואלקנט או די זו איז
נישט געווע קענטלי& ,נא& וואס דער ציבור האט געווארט היבש לאנג או עס האט זי& נא& אל( נישט באוויז
האט מע באשלאס צו מאכ די ברכה אבער א ש ומלכות.
דער עול האט געפאלגט או געמאכט א ש ומלכות ,איז אבער געווע דארט איינער וואס האט
באשלאס אז ער וועט יא מאכ מיט א ברכה ,ער האט געמאכט מיט א ברכה או זי& נישט באגנוגנט מיט
פאקט אז ער ערלויבט זי& ,נאר פראבירט אנצושטעק אנדערע אוי& מיט זיי שיטה ,או אסא& זענע
איבערגענומע געוואר פו אי או נאכגעגאנגע אי זיינע וועג או אוי& געמאכט א ברכה מיט ש ומלכות,
או אזוי ארו האט א גרויס טייל פו פרעמיסלא יענע ברכת החמה יא געזאגט מיט ש ומלכות.
שרייבט דער שרייבער ,אז ער האט אלעס צוגעזע או מיטגעהאלט או ער געדענקט אז פאר שינאווער
רב זצוק"ל האט דער אקט שטארק פארדראס אוי) אזוי ווייט אז דער הייליגער שינאווער רב האט מקפיד
געווע אוי) יענע פאר טא אזא זא& ,או ער פירט אויס" :ור"ל עלתה לו" ,ד.ה .עס האט יענע טייער
געקאסט(.
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דער רבי איז געווע זייער מרוגש ,או יענע גאנצע נאכט פו מוצאי יו"ט האט
ער נישט פארמאכט קיי אויג 6נאר ער האט זי צוגעגרייט מיט א הכנה דרבה צו
די זעלטענע מצוה פו קידוש החמה .זייענדיג סמו לבו בטוח בה' אז דער
אייבערשטער וועט אוודאי העלפ אז מ'זאל קענע מקיי זיי די מצוה כהלכתה.
עטליכע מאל אינמיט די נאכט איז דער רבי צוגעגאנגע צו פענסטער או
7
ארויפגעקוקט צו הימל צי עס איז נא אזוי פארוואלקנט.
Âˆ·˜Â Â‡· ÌÏÂÎ
ויהי ממחרת ,אסרו חג אינדערפרי איז זי צונויפגעקומע א גרויסער עול
פו וויליאמסבורג או פו אנדערע געגענטער ווי דער עול האט דעמאלטס
געוואוינט ,קראו הייטס ,בארא פארק ,איסט סייד ,וועסט סייד ,בראנזוויל ,כדי
מיטצוהאלט דע געהויבענע מעמד מיט רבי'.
דער עול האט געדאווענט מיט 'נ #מני' 8,או ארו האלב נא זעקס איז
שוי יעדער געווע פארזאמלט פארנט פונע אלט בית המדרש 'נעפ מענשא',
וואס איז געשטאנע אוי בעדפארד עוו .קאר .ראס סט.
 6כידוע פלעגט זי& דער רבי נישט לייג קיי איי נאכט ביז די פריע פארטאגס שטונד  ,ווע ער האט
געכאפט א דרימל פאר א קורצע צייט פו צוויי שעה ,או דאס האט אי שוי געהאלט ווא& או פריש פו די
קומענדיגע צוויי צוואנציג שעה.
 7מפי הגה"צ ר' שמואל ברא& שליט"א אב"ד נאנאש.
 8דער מהרי"ל ,חיד"א )מחזיק ברכה אות ד'( חיי אד )כלל ס"ג ה'( ברענגע אלע אז די מצוה פו קידוש
החמה איז תיכ) אינדערפרי.
דער מג"א ברענגט פו משאת בנימי סי' ק"א אז דער מנהג איז אבער געווע אז מ'האט קוד געדאווענט
שחרית ,או ארויסגייענדיג פו ביהמ"ד נאכ דאווענע האט מע געמאכט די ברכה ,וועג ברוב ע הדרת מל&.
עי' בשו"ת חת סופר )או"ח סי' נ"ו ד"ה וא יאוחר( דר& החיי )דיני ברכות אות ו'( .אבער אויב איינער האט
פארשפעטיגט או האט נאכנישט געדאוונט זאל ער זאג ברכת התורה או זאג דע סדר פו קידוש החמה
פאר דאווענע .
אי די וועלט איז אנגענומע אז מע פרובירט צו מאכ די ברכה פו ברכות החמה ווי פריער ,או
זעלבסטפארשטענדלי& אז דער ערשטער מאמענט ווע מע קע מאכ די ברכה איז פונע נ( החמה ,ווייל
פאר נ( זעט מע דא& אינגאנצ נישט די זו  ,או אוי) א זא& וואס מע זעט נישט מאכט מע נישט קיי ברכה.
למעשה ,אי די פוסקי געפונע מיר דריי צייט ווע מע זאל בענטש ברכת החמה ,דער ערשטער צייט
ווערט דערמאנט אי מג אברה ]סק"ה[ דאס איז זאפארט ביי נ( החמה ,דער מג אברה ברענגט דער די
פונע נ( אי נאמע פו דער מהרי"ל או אוי& אז דער מהרי"ל האט ביי אי אי שול געהייס אז דער שמש
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דער עול איז געשטאנע היבש נערוועז או אנגעצויג ,עס איז שוי דער זמ
פו די ברכה ,או דער הימל איז פארכמורעט או פארנעפלט ,מ'זעהט נישט
גארנישט ארויס קיי שטראל פו די זו.
צי וועט מע טאקע נישט קענע מאכ די לאנג ערווארטעטע ברכה נא אכט
או צוואנציג יאר...
מ'שטייט או מע ווארט אז די זו זאל אויפשיינע...
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איד שטייע פארטראכט ,פאר זייערע אויג לויפ דור זכרונות פונע לעצט
קידוש החמה ,ערב פסח תרפ"ה ,אוי ,ווי אנדערש איז דעמאלטס געווע ...מ'האט
נא געוואוינט אי די שטעט או שטעטלע אי אייראפע ,דעמאלטס האט נא
יעדער געוואוינט אינאיינע מיט די עלטער או געשוויסטער ,איד האב זי
געלעבט מיט גליק או צופרידנהייט ,מ'איז געווע צופריד מיט וואס מ'האט .א
שבת איז שטעטל ...א יו טוב אי שטעטל ...א חתונה אי שטעטל...

זאל א נאכט בעפאר אויסרופ אי שול אז מארג צופרי זאל יעדער איינער גראד ביי נ( ווע ער זעט דע זו
מאכ די ברכה.
די צווייטע צייט איז דריי שעה פו ווע עס ווערט טאג .או דער דריטער צייט וואס פוסקי רעד ארו איז
צי מע קע מאכ דער ברכה ביז חצות היו .מהר"י אסאד )סי' ז'( ברענגט אז מ'קע מאכ די ברכה א גאנצ
טאג.
אינע ספר שלח הטהור שרייבט דער קאמארנער אז אי די וועלט איז אנגענומע אז נא& חצות קע מע
שוי נישט מאכ א ברכה ,ער ברענגט צו אז זיכער איז ענדערש צו מאכ א ברכה ווי פריער או נענטער צו ווע
דער זו שיינט אוי) ,אבער אזויווי ער האלט אז עס האט נישט קיי סא& צוטא מיט זע  ,ווייל מע זעט
למעשה גארנישט ווע מע מאכט די ברכה.
למעשה פיר מיר זי& ווי דער חת"ס אז מ'מאכט דאס נאכ דאווענע וועג ברב ע הדרת מל& .אי
ירושלי איז געווע דער מנהג אנגענומע פו מהרי"ל דיסקי )תרנ"ז ,תרפ"ה( אז מ'גייט ארויס נא& אשרי ובא
לציו .
 9אוי) דע עני אז מ'זאל שטיי או ווארט אז דער זו זאל זי& באווייז שרייבט דער פני מאירות אי א
תשובה )ח"ב סי' ל"ב( אז ער האט זי& געפירט אזוי למעשה :אינע יאר תפ"ט איז געווע א געדיכטער וואלק ,
מיר זענע געשטאנע או געווארט אבער די זו האט זי& נישט באוויז או מיר האב זי& אפגעהאלט פו
מאכ א ברכה ,נא& א שטיק צייט האב אי& געהייס פאר ציבור זאל מאכ די ברכה אבער א ש ומלכות .הג,
אי פרינציפ האלט אי& אז מע קע יא מאכ די ברכה בש ומלכות ,אבער אי& האב געבויט אויפ שיטת
הראב"ד וואס שרייבט אוי) די אלע סארט ברכות וואס ווער אויסגערכענט אי פרק הרואה אז מע זאל זיי
בענטש א ש ומלכות.
אבער אויפ פני מאירות איז דא אסא& חולקי ,הגאו ר' יהודה אסאד זצ"ל אי שו"ת מהרי"א )סי' ד'(
שרייבט אז מע דאר) יא זע או אויב מע זעט נישט קלאר מוז מע ווארט ביז ווע עס ווערט קלאר ,או אויב
ווערט עס נישט קלאר ,זאל מע אמווייניגסטענס נאר מאכ די ברכה אויב מע זעט די זו  ,אויב אבער זעט מע
אינגאנצ נישט זאל מע מע נישט מאכ די ברכה.

יח
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אוי ,ווי ביטער איז יעצט ...אינמיט איז היטלער ימ"ש אנגעקומע ,או אלעס
חרוב געמאכט ,יעדער איד וואס איז דארט געשטאנע איז געווע א צובראכענע
נשמה ,א חרס הנשבר ,פליטי חרב ,אליינס געבליב פו א ברייטפארצווייגטע
משפחה ,אליי או עלנד ווי א שטיי איז מע געבליב נאכדע וואס מ'איז קוי
מיט לעב ארויסגעקראכ פו די אוישוויצער לאגער ,או וויפיל יאר האט
גענומע ביז ווע מ'איז ענדלי ארויסגעקומע פו די די .פי .לאגער ,או
אנגעקומע על אדמת אמעריקע ,די 'גאלדענע אמעריקע' די רייכע אמעריקע' ,וואס
איז גאלד או ריי מיט אלע אויסער מיט אביסעלע תורה או יראת שמי.

שטייט מע פארגאפט או מ'קוקט אוי דע גרויס ברוינע געביידע ,דער
'נייער' סאטמארער בית המדרש ,וואס ביז א יאר צוריק איז זי נא געווע א
חתונה זאל 'נעפ מענשא' וואו מ'פלעגט פראווע חתונות או מסיבות ,או יעצט
באצירט איר א פרישער טאוול "ישיבה תורה ויראה דסאטמאר" ,דער רעכטער
טיר איז דער אריינגאנג צו בית המדרש ,דער לינקער טיר איז דער אריינגאנג
צו ווייבער"שוהל ,או די טרעפ ארויפ צו די ישיבה או די תלמוד תורה ,וואס
"גאנ #מלכות סאטמאר" האט זי נא דא געפונע אי די געביידע וואס איז
באשטאנע די גרויס פו צוויי וויליאמסבורגער הייזער.
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די איד טראכט או האפ ,יעדער זעהט אז דער רבי לייגט אריי גרויסע
כוחות צו בויע אידישקייט אי אמעריקע ,יעדער זעהט אז דער רבי האט א חלו
אז אי אמעריקע קע ער נא מצליח זיי אויפצושטעל אידישקייט אזוי ווי אי
דער אלטער היי ,צי איז דאס טאקע מעגלי?! איז דאס דע א מציאות...
אט מאכט מע פלא ,#עס קומט א דער סיגוטער רב ,כ"ק מר רביה"ק בעל
בר משה זי"ע ,אי באגלייטונג פו הרבני הנגיד מו"ה שלמה חיי הייזלער הי"ו,
דער ציבור רוקט זי אי די זייט מיט יראת הכבוד ,או דער רבי גייט צו ביז
10
פלא #וואס איז צוגעגרייט פאר פעטער רביה"ק זי"ע.
פו צייט צו צייט כאפט מע זי אוי פו די געדאנקע או מ'קוקט אויפ
פארוואלקענטער הימל ,ניי ,מ'זעהט נישט קיי זונע שטראל ...ניי ,אמעריקע
שיינט נישט ,אמעריקע שטראלט נישט...

„...ËÓÂ˜ È·¯ ¯Ú
אט הערט מע א שושקעריי...
יעדער דרייט זי אויס דע קאפ אוי רעכטס צו די זייט פו קליימער סט.
דער רבי קומט צו גיי אנגעטו מיט הוט או די ווייסע זאק ,מיט זילבערנע
שטעק אי די הענט ,מל ביפיו תחזנה עינינו.
דער רבי אליי האט נאכנישט געהאט געדאוונט 11,או ער איז געקומע צו גיי
פו זיי הויז צו ביהמ"ד אי באגלייטונג פונע משב"ק ר' יוס אשכנזי ע"ה או

 10עי' בספר ומשה היה רועה )ח"ד פרק מ"ב(.
 11כידוע פלעגט דער רבי הדבר"י זי"ע אלס דאווענע שפעט וויבאלד דאס צוגרייט צו דאווענע האט
ביי אי גענומע א לענגערע צייט ,דעריבער איז ער געקומע צו מעמד נא& פאר דאווענע .
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דער הויז בחור ר' וואל בער לעבאוויטש ע"ה 12,ווע מ'האט מיטגענומע דע
13
רבי'נס שטריימל באקס אי די הענט.
דער רבי קומט א אויפ פלא #נעב בית המדרש או ער וויל אראפגיי די
14
טרעפ צו די מקוה זי צו טובל' או מקדש ומטהר זיי פאר דאווענע.

Á¯ÊÓ·˘ ˘Ó˘‰ ¯È‡‰
אי יענע רגע האב זי פלוצלונג די וואלקענעס צושפרייט ,ויהי אור ...עס איז
15
געוואר ליכטיג...
 12אי יענע צייט איז געווע איינגעשטעלט א סדר ביי רבי' אז פו צוויש די בחורי הישיבה ,וואס
זענע דעמאלטס געווע ווייניגער ווי צוויי מניני בחורי ,האט יעדער בחור געהאט זיי באשטימטע טאג ווע
ער האט משמש געווע אלס הויז בחור .ביז עטליכע יאר שפעטער איז נא& בכלל נישט געווע קיי סדר פו
הויז בחורי קבועי וואס האב משמש געווע .
 13דער רבי האט באפויל איידער מ'איז ארויס פו שטוב אז מ'זאל מיטנעמע דע שטריימל באקס .מפי
הגה"צ אב"ד נאנאש שליט"א.
די סיבה פארוואס דער רבי האט אנגעטו דע שטריימל צו קידוש החמה איז נישט קלאר ,ווי עס איז
אנגענומע איז נישט געווע דער מנהג אנצוטו דע שטריימל צו קידוש החמה ,ווי עס דערציילט הרה"ח ר'
חיי אלתר ברא& שליט"א האט ער געפרעגט דע משב"ק הרה"ח ר' יוס) אשכנזי צי בשנת תרפ"ה האט דער
רבי אוי& אנגעטו דע שטריימל ,האט ער געזאגט אז ער געדענקט נישט.
עס זענע דא איד וואס זאג אז די סיבה איז געווע היות עס איז געווע מוצאי יו"ט אסרו חג ,או דער
רבי איז אויפגעווע א גאנצע נאכט ,האט ער נישט געהאט אויסגעטו די בגדי שבת ,או עס איז דא א עני צו
גיי מיט שיינע קליידער ביי א מצוה האט ער נישט געוואלט אויסטו דע שטריימל.
אבער אנדערע זקני געדענקע קלאר אז דער רבי איז געקומע צו גיי מיט הוט ,או הערשט פאר די
ברכה האט ער אנגעטו דע שטריימל.
בשנת תשמ"א האט כ"ק מר רבינו בעל בר& משה זי"ע נישט אנגעטו בגדי שבת ,אזוי אוי& האט כ"ק מר
רבינו שליט"א געזאגט לגבי היי יאר אז מ'טוט נישט א בגדי שבת צו מעמד.
 14ווי עס דערציילט הגה"צ מנאנאש שליט"א האט שוי דער רבי געזאגט אינדערהיי "וועט נא& זיי
צייט וועל אי& גיי בעפאר אי מקוה ,אז נישט וועל מיר גליי& מאכ די ברכה".
 15אי א אלטע באשרייבונג פו די שטאט קעל איז געשילדערט געוואר אזא מעמד ווי אזוי מ'האט
געווארט א לאנגע צייט אוי) די זו איח א שווער וועטער ,או אי די לעצטע מינוט איז די זו ארויסגעקומע ,
מיר ציטיר טייל פו די באשרייבונג" :די פענסטערס פו הימל האב זי& געעפנט או עס איז גערינע שניי,
אזא ווינטער איז שוי יאר נישט געווע  ,די טויער זענע פארשלאס אי יוצא ואי בא ,אלע טייכ פונע
גאנצ אומגעגנט זענע פארפרויר  ,אזוי איז דער צושטאנד או אזוי האט עס אנגעהאלט ביז אינמיט חודש
אייר".
"היי יאר" זעצט דער שרייבער פאר מיט זיי שילדערונג "איז אוי& א יאר וואס מע האט אפגעראכט ביי
אונז דע היסטאריש מעמד פו ברכת החמה .אינע טאג וואס עס האט געזאלט פארקומע איז געווע
עקסטער פארוואלקנט ,מיר זענע ארויס פו שול מיט ציל צו גיי מאכ ברכת החמה ,אבער אונזערע הערצער
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עס האט זי באוויז א שוואכער שיי פו די זו וואס האט אנגעהויב
ארויסצוקריכ פו אונטער די וואלקענעס .דער הימל איז געוואר ליכטיג ,די
הערצער זענע געוואר ליכטיג ,יא ,עס שיינט אי אמעריקע ,אז דער הייליגער
רבי איז מיט אונז ווערט ליכטיג...

האב געצאפלט ווייל דער אומשטאנד האט נישט געזאגט אז מיר וועל טאקע קענע מאכ די ברכה ,אזוי
פארוואלקנט איז געווע  .די גוי פו שטאט וואס האב אונז געזע ארויסגיי האב געלאכט פו אונז ,זיי האב
אפגעשפעט או געפרעגט "וואו אהי גייט איר ,איי& זעע נישט אז עס איז פארוואלקנט?" אבער מיר איד
האב זי& נישט וויסנדיג געמאכט ,מיר זענע ארויס או ווייטער געגאנגע אונזער וועג מיט האפענונג אז
עפעס וועט שוי זיי .
או עס איז טאקע געווע  .מיט היל) פו אויב האט פאסירט א נס ,דער רגע וואס אלע האב
ארויסשפאצירט אינדרויס פונע שול האט זי& די זו אומערווארטעט באוויז  ,א אויסערגעווענליכע
התלהבות האט באנומע יעד איינע צוזעענדיג וואס האט דא פאסירט ,מיר האב געלויבט או געדאנקט דע
באשעפער פאר געב די געלעגנהייט צו מקיי זיי די זעלטענע מצוה .גליי& נאכ פארענדיג די ברכה האט
זי& די זו נאכאמאל פארשטעקט אי די וואלקענעס ,צומארגנס ]כ"ז ניס [ איז ווידער געפאל שניי ,עס איז
געפאל אסא& שניי ,די פריערדיגע שניי האט זי& געדאפלט מיט הוי& פו נאנט צו צוויי אמות ,אזא לאנגער
ווינטער איז שוי לאנג נישט געווע  ,אלטע איד פונע שטאט האב נישט געדענקט אזא ווינטער ,אבער מיט
דע אלע ,מיט ווינטער האב מיר געהאט די זכיה צו בענטש דע היסטאריש ברכת החמה.
אינע ספר פעמי יעקב פו ר' וואל) טעבי  ,ווערט געשילדערט די לאגע אי פרעשבורג" .אי פרעשבורג
האט געהערשט א אנגעצויגנקייט ,טעג בעפאר דע ברכת החמה איז געווע פארלייגט או פארוואלקנט ,מע
האט נישט געזע די זו  ,ער איז געווע באהאלט  .דער רב פו שטאט ר' מאיר ברבי האט געזאגט פו פאראויס
אז אויב זעט מע נישט ,מאכט מע נישט קיי ברכה! דער עול איז געווע נערוועז ,אזוי לאנג ווארט מע או
ענדע גייט מע ארויס מיט גארנישט .אבער דאס אומגלויבליכע האט פאסירט ,צופרי איז דער עול ארויס
מאסנווייז מיט געמישטע געפיל א טייל האב געציטערט אז מע וועט צוריק אהיימגיי מיט ליידיגע הענט,
אבער אסא& זענע געווע אפסמיסיטיש אז עפעס א נס וועט געשע או דער נס איז געשע .
ווי נאר מע האט ארויסגעטרעט אינדרויס האט זי& די זו באוויז  ,ער האט געשטראלט ,מיט זיי פול
גלאנ( ,דער עול האט אפגעאטעמט או זי& געפריידט אז ענדע נאכ אנגעצויגנקייט האט מע זוכה געווע
או אהיימגעגאנגע מיט פולע הענט ,געמאכט די ברכה אוי) א לכתחילה'דיגע זו או אזוי ארו מקיי געווע
דע זעלטענע היסטאריש מצוה.
א ענליכע מעשה אויפ זעלב סטייל דערציילט אוי) זי& דער הייליגער קאמארנער רבי אי זיי ספר שלח
הטהור" .עס איז געווע אינע יאר תר"א דער גאנצער ציבור האט זי& איינגעזאמלט פארנט פונע בית המדרש
גרייט צו מאכ די ברכה ,אבער עס איז געווע א פארוואלקנטע טאג ,די זו איז נישט געווע צו באקומע  ,דער
עול האט זי& נישט מייאש געווע  ,מע האט זי& געשטעלט ווארט  ,מע האט געווארט או געווארט א שעה
או נא& א שעה ביז חצות.
"אי& אבער ,האב נישט געווארט או געמאכט א ברכה אויפ ארט ,או אי& האב זוכה געווע אז אי די
מינוט וואס אי& האב געמאכט די ברכה האט זי& די זו באוויז  ,ער פירט אויס מיט האפענוג אז ער וועט
דערלעב דע קומענדיג ברכות החמה ,ער פארענדיגט זיינע הייליגע ווערטער מיט א רמז אז אויב אי& וועל
דערלעב וועל אי& זינגע "בשיר ובקול תודה וזמרה בנבל וכנור סב"א.
לויט ווי די מגיהי צייכענע צו האט דער הייליגער קאמארנער געמיינט מיט ווארט סב"א דער נומער 63
ווייל סבא באטרעפט  63או ער האט געזאלט אלט זיי ווע ער וואלט ווע דערלעבט יענע קידוש החמה 63
יאר ,דעריבער האט ער געשריב וסב"א .למעשה האט ער עס דערלעבט או געלעבט נאכ קידוש החמה נא&
פינ) יאר או איז נסתלק געוואר אינע עלטער פו  68יאר ,וואס עס איז געפאל אינע יאר תרל"ד.

כב

Â˙¯Â·‚· ˘Ó˘‰

דער רבי האט זי תיכ אויסגעדרייט ,ער איז נישט אראפגעגאנגע אי מקוה,
דער משב"ק האט אי איבערגעגעב דע שטריימל או ער האט דאס אנגעטו,
מ'האט תיכ געעפענט דע ספר "שדי חמד" אויפגעמישט צו חלק ב' מערכת
ברכות אות ח' ,וואו עס איז געדרוקט דער נוסח ,או דער רבי האט אנגעהויב צו
זאג דע נוסח מיט גרויס התלהבות שטייענדיג אוי די פיס.
ווי פארשטענדלי האט דע ציבור באנומע א גרויסע התלהבות זעהנדיג ווי
די זו האט אויפגעשיינט בזכותו של אותו צדיק ,או מיט א געוואלדיגע
16
התרוממות האט מע געזאגט דע נוסח.

 16עס איז מערקווירדיג אז אוי& ביי קידוש לבנה האט מע געזעה עטליכע מאל ווי אזוי דער רבי האט
'געברענגט די לבנה' אז מ'זאל קענע מקיי זיי די גרויסע מצוה.
מיר וועל מעתיק זיי פו ספר "מבצר תורה ויראה" )ח"ב( איי אזא עפיזאד :עס געדענקע די בחורי
וואס יענע זומער תשל"ד האט פאסירט אז אי חודש תמוז האט זי& די לבנה נישט באוויז במש& די אלע טעג
וואס מע האט געקענט מחדש זיי די לבנה ,עס האט במש& די גאנצע ווא& נישט אויפגעהערט צו רעגענע ,
טאג נא& טאג זענע די בחורי געשטאנע או אפגעווארט די לבנה במש& די נאכט ,או אט האט זי&
אנגערוקט די לעצטע נאכט וואס מע האט געקענט מחדש זיי די לבנה או די לבנה איז נישטא.
אי די שטאט דאקעג איז געווע א שיינע לבנה ,אזוי אז דער אלגעמיינער ציבור האט נישט געהאט קיי
פראבלע מיט קידוש לבנה ,אבער פאר די בחורי אי קעמפ איז דער פראבלע געווע א גרויסע .איינער פו
די בחורי האט געטוה הלכה למעשה ,ער האט אנגערופ קיי בעלל הארבער או ער האט מזכיר געווע ביי
רבי' אז די בחורי אי קעמפ האב נישט קיי לבנה .דער רבי האט זי& געהייס געב דע ספר הק' ייטב לב
פרשת האזינו או ער האט אויפגעמישט דארט וואו עס ווערט דערמאנט באריכות ווי עס איז געווע אזא מעשה
ביי ייטב לב או ווי אזוי ער האט ארויסגעברענגט די לבנה ,או דער רבי האט דאס געלערנט פו אינעווייניג.
דער ייטב לב שרייבט בתו& הדברי" :בשבת יו י"ג בחודש תשרי תרכ"ח שהי' אז גשמי מרובי מקוד
יוהכ"פ והלאה ולא קדשנו הלבנה וג מורא עלה על ראשינו לבל יעצרנו הגש ממצות סוכה כתיקונו ,עניתי
ואמרתי דר& תפלה ובקשה שיעזרני ה' לקיי מצוה החובה עלינו כהוג ...
 ...והנה ג אח"כ באותו הלילה ירדו גשמי וביו נתפזרו העבי ויעשו בנ"י סוכות ,והי' לעת ערב
בכניסת ליל יו"ט שוב נתקשרו העבי ,וירדו גשמי מרובי בשט) מי ולא ק רוח בנו ואנחנו לא נדע מה
נעשה כי א אל ה' עינינו הי' נשואות ויעתר לנו ויקשב לקול שעותינו ,ואחר שעה פסקו הגשמי ואח"כ נראה
הרקיע בטהרתו וקדשנו הלבנה ברבי ביו"ט ליל ט"ו מהמולד בברכה ,וסמכנו על הב"ח הביאו המג"א סי'
תכ"ו ועל תשו' מוזללה"ה בס' השיב משה שהעלה לסמו& על הכנה"ג ולבר& בליל י"ד עי"ש סי' י"ד ,וכבר
בימי ילדותי עשיתי כ& מעשה לפניו לפי דבריו ,וא כ& בשאר חדשי כ"ש בחודש תשרי ראשית השנה שאי
ל& צער גדול מזה בהעדר מצות קידוש לבנה כראוי שיש לבר& וסימנא טבא הוא לכולא שתא ,וכל אשר שמע
הוראתו של מוזללה"ה עמד וביר& ,ואח"כ שוב לא ירדו גשמי כל ימי החג ות"ל ישבנו בסוכה במנוחה
והשקט עד הנה עזרוני ה' ואל יטשנו לנצח תבענה שפתינו תהלה לנורא עלילה .עכל"ק.
עס האט נישט געדויערט קיי האלבע שעה ,או מע האט פו קעמפ גערופ מיט די פרייליכע בשורה אז
די לבנה איז ערשינע אי איר פול פראכט או די בחורי זענע מחדש די לבנה מיט גרויס פרייד )ווי באקאנט
האט פאסירט א ענליכע מעשה סוכות תשל"ח אי וויליאמסבורג ווע דער רבי האט ארויסגעברענגט די לבנה
אי די לעצטע נאכט וואס מע האט געקענט מחדש זיי די לבנה(.

‰ÓÁ‰ ˘Â„È˜ „ÓÚÓ

כג

דער רבי האט געזאגט קוד דע קאפיטל ויהי נוע ,דאס שטיקל תיקוני
זוהר פתח אליהו ,ק ר' שמעו ,די פסוקי פו תורה נביאי וכתובי.
פלוצלונג האט די זו אויפגעשיינט מיט א מעכטיג שטארק שיי ,מ'האט
אנגעהויב צו זאג לש יחוד ,דער רבי האט געזאגט די פסוקי פו הוי"ה ,דאס
קאפיטל הללו את ה' מ השמי ביז 'חק נת ולא יעבור' ,או דא האט ער מיט א
קול חוצב להבות אש אויסגעשריג "ברו אתה ה' אלקינו מל העול עושה
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מעשה בראשית"...

 17די ספרי רעד ארו איבער דע שבח פו די זו אוי) וואס מ'מאכט די ברכה ,אז דער לויב פו ברכת
החמה איז ענלי& צו אלע פעלער אוי) ווע חכמי האב מתק געווע צו מאכ דע לויב פו "ברו& עושה
מעשה בראשית" .ווע מע בליקט דור& די גמרא אי מס' ברכות פרק הרואה )ד) נ"ט( אוי) וואס די חכמי
האב באפויל צו מאכ די ברכה ,איז קענטלי& אז דער ציהל פונע ברכה איז הויפטזעכלי& באזירט אוי)
פעלער ווע מע זעט וואונדערליכע נפלאות הבורא וואס דער באשעפער האט באשאפ ווי צו ביישפיל :ווע
מ'זעהט דע דער י הגדול ,וואס די חכמי האב געהייס מאכ א ברכה ,ווייל עס איז א זא& וואס
באגייסטערט דאס מענטשהייט או אוי) אזא זא& בענטש מע דע באשאפער מיט עושה מעשה בראשית .א
צווייטער ביישפיל איז אוי) די הויכע בערג ,וואס חכמי האב געהייס מאכ אויב איינער זעט דע שפי(,
אדער אוי) בליצ או דונער וואס אויפ וואונדער דערוי) לויבט מע  ,אוי) אזא ליניע איז דער סיסטע אוי)
וואס מע האט מתק געווע צו מאכ די ברכה עושה מעשה בראשית.
אזוי אוי& ,ביי ברכת החמה .דער כראנאלאגישער פונקטליכער סדר וואס דער באשעפער האט
אויסגעשטעלט די מערכת השמי אזוי עס שטימט אזוי פונקטלי& דאס איז א מייסטערהאפטער ארבעט וואס
אוי) דע לויבט מע "עושה מעשה בראשית" .דע גענויע סיסטע וואס לויפט אזוי שיי זינט יענע
מיטווא& ווע דער באשעפער האט צו ערשט מאל אויפגעהאנגע די זו פאר נאנט צו זעקס טויזנט יאר צוריק
או עס לויפט נא& אזוי ווייטער א קיי פארשפעטונג ,פונקטלי& או אויסגערעכנט דאס באצויבערט א מענטש
או דעריבער מאכט מע דערוי) דאס ברכה.
אנדערע מפרשי שרייב ארויס דע געדאנק פו ברכת החמה אוי) א אנדערע שטייגער ,זיי באציהע זי&
דערצו אז דער גרויסקייט או טיפקייט פונע מעמד איז אז דערביי איינציגט מע דע באשעפער מיט זיי
גרויסקייט או מע זאגט עדות אז ער האט באשאפ די וועלט או די מאורות הרקיע ,ענלי& צו וואס מיר טו
ביי קידוש יעד פרייטאג צונאכט'ס ווע אונז שרייע אויס הוי& אז דער איינציגסטער באשעפער ,ער האט
געמאכט די הימל או די ערד ,או ער פירט אלעס ביז היינטיג טאג.
זיי צייכענע א דער פאקט אז אי צוזאמהאנג צו עצ געדאנק קומט נא& צו דער פאקט אז גוי האב
יאר געדינט צו זו או געמאכט דער זו פאר זייער אפגאט ,דעריבער איז דער מעמד וואו מע איינציגט דע
באשעפער אז ער איז דער באשאפער מער באדייטענט ווייל עס איז זי& אויסצושליס פונע גוי מיט זיי
גלויבונג.
די אלע ערקלערונגע מאכ עטוואס ליכטיג די אויג פארוואס איז די מעמדי פו בענטש או לויב אוי)
די מאורות השמי אזוי גרויס או וואס עס ערוועקט ,וואס ביי לבנה שטייט קלאר ארויס אז עס איז א מעמד
קבלת פני השכינה ,ווייל עס ליגט דערי זייער באדייטענפולע פונקט וואס ריר א דע יסוד האמונה פו כלל
ישראל אז דער איינציגסטער באשעפער ער האט באשאפ די וועלט או ער פירט דאס מיט א גענויע סיסטע
שוי טויזענטער יאר .

Â˙¯Â·‚· ˘Ó˘‰

כד

דערנא האט מע ממשי געווע מיט די קאפיטלע אנא בכח ,למנצח
בנגינות ,השמי מספרי ,שיר למעלות ,דער נוסח הגמרא אי מס' ברכות )ד
נ"ט ע"ב( או די ברייתא פו פרק שירה "השמש אומר".
דא האט מע געזינגע "קל אדו" מיט ניגו פו 'טובי מאורות' ,דער רבי
האט ארויפגעלייגט די הענט או זי אנגעלאנט אוי צוויי רבני או איז אזוי
געטאנצ מיט גרויס התרוממות .או מ'האט געזאגט עלינו ועל כ נקוה ,די משנה
פו רבי חנני' ב עקשיא ,קדיש דרבנ ,או דער ספעציעלער נוסח פו "מודי".
˘‰ÂˆÓ Ï˘ ‰ÁÓ
דער ציבור האט זי ארויסגעלאזט אי פייערדיגע ריקודי או מ'איז אזוי
אריינגעגאנגע אי בית המדרש טאנצענדיג מיט גרויס שמחה ,דער רבי האט זי
אוועקגעזעצט אוי זיי פלא #או געקלאטשט מיט די הענט מיט גרויס
התרגשות ,או ארו א האלבע שעה איז דער עול ארומגעטאנצ אי בית
18
המדרש ,מ'האט זי געפריידט מיט די שמחה של מצוה אזוי ווי יו טוב.
‰¯Â˙ Ï˘ ‰˙ÈÓ‡Ï
דערנא האט דער רבי זי אוועק געזעצט ביי טיש או אנגעהויב צו זאג
דברי תורה ,אנהויבענדיג מיט א קשיא פונע חת סופר אי דע עני ,או ער
האט מרחיב הדיבור געווע איבער די תקופת פו רב אדא או שמואל,
אויפווייזנדיג אז ביידע שיטות זענע אויסגעהאלט ,או ער האט דערמיט מסביר
געווע פארשידענע מאמרי חז"ל.
ווע דער רבי האט אויסגעפירט זיינע ווערטער האט ער געזאגט "לדעתי זענע
די ווערטער נישט בדר חידוד ,נאר דאס איז דער פשט לאמיתה של תורה".

 18אי די הקדמה צו ספה"ק אמרי יוס) שרייבט דער ספינקער רבי החקל יצחק זצ"ל אז אי יאר תרנ"ז
אי חודש ניס האט ער מיטגעלעבט א ברכת החמה ביי זיי פאטער ":אויב אי& געדענק גוט איז מיי טאטע
געגאנגע מיט א שטריימל ,אבער אפילו אזוי געדענק אי& אז ער איז געווע גוט אויפגעלייגט .ער האט מיר
פארציילט אז ער האט געהאט א נאכט בעפאר' ברכת החמה א חלו ,ווי ער האט געזע א מענטש אנגעטא
מיט שיינע קליידער האט געעפנט זיי טיר  ,אי אנטקעג געקומע או געוואונטש "גוט יו טוב" .ווע אי&
האב אי געפרעגט וואס דער יו טוב איז? האט ער געענטפערט אז יא ,מארג איז א יו טוב ווייל מ'גייט
בענטש ברכת החמה או עס האט זי& מיר געדאכט ווי דער מענטש איז געווע אנגעטא מיט קעניגליכע
קליידער ,ער האט אויסגעזע ווי איינער פו די מלכי ישראל.
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נאכדע וואס דער רבי האט געענדיגט זאג די דברי תורה האט ער
געשמועסט מיט די דערבייאיגע רבני ,בתוה"ד האט ער דערציילט אז איינמאל
איז דער הייליגער דברי חיי אריינגעקומע זייער שפעט צו נעילה ,ווע
אינדערויס האט מע שוי פארקויפט עס ,האט זי איינער אנגערופ "ס'שטייט
דא יבא השמש ויעריב ,נעילה דאר מע זאג בשעת ווע עס איז נא יבא
השמש ,ווע די זו האלט ביי אונטערגיי?" ,האט זי דער הייליגער דברי חיי
פארטראכט מיט די הענט אויפ שטער )דער רבי האט נאכגעמאכט די תנועה או
דער ניגו ווי אזוי דער צאנזער רב האט געזאגט די ווערטער בלשו קדשו(
"השמש האט אסא טייטש ,דער פראסטער פשוט'ער פשט איז דער צדיק ,מילא
איז שוי אויס קשיא" .מיינענדיג צו זאג אז דער טאג גייט הערשט אוועק ,ווע
עס איז השמ"ש יבא ויפנה ווע דער צדיק וואס ווערט אנגערופ שמ"ש גייט
19
אוועק ,או ווע דער צדיק ענדיגט דאווענע דעמאלטס גייט דער טאג אוועק.
די רבני וואס זענע דערביי געווע האב געוואונטש דע רבי' אז מ'זאל
זוכה זיי אוי ביי קומענדיג קידוש החמה צו דערלעב ,או דער רבי האט
20
צוריק געוואונטש אז מ'זאל דערלעב משיח צדקינו".

 19מפי הגה"צ רבי שמואל ברא& שליט"א אב"ד נאנאש.
 20אי קוב( בית וועד לחכמי )קוב( ב' ,ניס תשס"ט( ווערט געברענגט אז איינער פו די רבני האט
געוואונטש פאר רבי' "דער רבי זאל דערלעב דע קומענדיג קידוש החמה" ,האט אי דער רבי גענטפערט
"מ'וואונטשט אז מ'זאל דערלעב משיח' ".
אינע ספר יזרח אור )פרק ט"ו( ווערט געשילדערט דער מעמד קידוש החמה ביי לעמבערגער רב ר' יוס)
שאול הלוי נאטנזאה דער גרויסער גאו בעל שו"ת שואל ומשיב ,או צוויש די ווערטער פארציילט ער אז
דער לעמבערגער רב האט געהאלט א דרשה פאר מעמד ,או ביי שלוס פונע מעמד איז דער עול אריבער
זי& וואונטש או איינער האט געוואונטש דע צווייט אז מע זאל דערלעב געזונטערהייט דע קומענדיג
ברכת החמה) .דער ברכת החמה ביי לעמבערגער רב איז פארגעקומע בשנת תרכ"ט(.
ביי אנדערע גדולי ישראל טרעפט מע דע באגרי) אז מע האט אויסגענוצט אט דע מעמד זי&
אויסצובעט אז דער באשעפער זאל געב או מע זאל דערלעב דאס קומענדיגע ברכת החמה .אינע ספר
נחלת יוס) דערציילט דער שרייבער איבער ווי אזוי דער מעמד איז צוגעגאנגע יענע יאר :עס איז געווע דער
יאר תרנ"ז ה' לחודש ניס אי& האב געמאכט די ברכה פו חידוש החמה ,דער קומענדיגער יאר וואס עס וועט
זיי חידוש החמה איז אינע יאר תרפ"ה ,או בשעת דער איצטיגער מעמד פונע יאר תרנ"ז האב אי& ביי מיר
אי האר( געמאכט א נדר אז אויב דער באשעפער וועט מיר געב או אי& וועל דערלעב א צווייטע מאל צו
אפרעכט מעמד חידוש החמה וועל אי& מאכ א סעודה פאר די תלמודי חכמי או געב נר למאור או
פארטייל צדקה פאר ארעמעלייט".
פו דע זעט מע אז ווע מע דערלעבט איי ברכת החמה איז א צייט צו בעט או זי& אונטערצונעמע
גוטע אונטערנעמונגע צו קומענדיג ברכת החמה או בעט אז מע זאל עס דערלעב געזונטערהייט.
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מיטווא פרשת טהרה ,ד' ניס תשמ"א לפ"ק.
דער געהויבענער מעמד קידוש החמה בצל קדשו פו כ"ק מר רבינו בעל בר
21
משה זי"ע.
איד שטייע אוי פרי פארטאגס ,טאטעס מיט קליינע קינדער ביי די האנט
לויפ איבער די וויליאמסבורגער גאס ,מ'יאגט זי צו גיי אי מקוה אריי ,או צו
22
דאווענע ביי 'נ.'#
אי בית המדרש איז געשטאנע הרה"ח ר' יעקב בער גליקמא סת" ע"ה או
ער האט פארקויפט קונטרסי מיט נוסח פו קידוש החמה.
אט גייט אריבער הרבני החסיד הישיש ר' יוס יושע גראס ע"ה ,מתלמידי
רביה"ק בעל דבר"י זי"ע פו קראלי ,או ער קויפט א קונטרס ,נאכ מעמד קידוש
החמה האט ער אי דאס צוריק געברענגט או זי געווערטלט מיט אי זאגנדיג
23
"אז ביי קומענדיג קידוש החמה וועל אי עס אפנעמע פו איי"...
 21דער רבי הבר& משה זי"ע איז געבויר געוואר כ"ג חשו תרע"ה לפ"ק ,דער ערשטער קידוש החמה
ערב פסח בשנת תרפ"ה האט ער בייגעוואוינט אלס צע יעריג קינד אי סיגעט ביי טאט דער עצי חיי זי"ע.
די צווייטע אסרו חג פסח תשי"ג לפ"ק אי וויליאמסבורג בצ"ק פונע פעטער רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע .די
דריטע ד' ניס תשמ"א אי וויליאמסבורג .דער רבי איז נסתלק געוואר כ"ו ניס תשס"ו ,דריי יאר פאר פערט
קידוש החמה ערב פסח תשס"ט לפ"ק.
 22ווי פארשטענדלי& אז אזא גרויסער ציבור איז געקומע אויפאיינמאל אזוי פרי אי מקוה ,איז נישט
געווע צוגערישט פאר אזא גרויסע ציבור ,או עס איז נישט געווע גרייט גענוג האנטוכער ,אוי) די פראגע
"פארוואס עס איז נישט צוגעשטעלט געוואר גענוג האנטוכער?" האב זי& איד געווערטעלט "עס איז נישט
געפערלי& אז איי מאל אי  28יאר איז נישט דא גענוג האנטוכער"...
 23ר' יוס) יושע ע"ה האט זוכה געווע צו א שיבה טובה ,או במש& די לעצטע יאר איז ער געווע
מפארי זקני אנשי שלומינו ,אבער ער האט נישט דערלעבט דע מעמד קידוש החמה ,ווע ער איז נפטר
געוואר פארגאנגענע חודש טבת העעל"ט.
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מ'ענדיגט דאווענע שחרית ,או מ'לאזט זי ארויס אויפ גאס ,טויזענטער
איד ,יונג או אלט ,פו איבעראל קומע זי צונוי באותו מקו ובאותו מעמד
אוי בעדפארד עוו .ביי ראס סט .צו גרויסארטיג מעמד קידוש החמה.
ווידער שטייט מע אוי דע זעלב פלא #ווי מ'איז געשטאנע דאס לעצטע
מאל ,אבער אסא זאכ האט זי געטוישט במש די לעצטע אכט או צוואנציג
יאר ,זינט קידוש החמה תשי"ג...
פו די אלע איד מיט געדיכט שווארצע בערד וואס זענע דא געשטאנע ביי
פריערדיג מעמד ,זענע איצט געקומע אלס זקני מיט שניי ווייסע בערד ,טייל
פו זיי מיט שטעקענעס...
פו די קליינע הייפעלע איד וואס זענע דא אנגעקומע קיי אמעריקע ,או
האב זי געקלאמערט לאורו פו רביה"ק בעל דברי יואל זי"ע ,או געהאפט או
געצווייפלט צי פו אמעריקע וועט נא עפעס ווער ,צי דא וועט מע נא קענע
אויפשטעל אידישע דורות ,איז ארויסגעוואקס א מעכטיגער לגיו של מל פו
טויזענטער טויזענטער איד יראי ושלמי .די 'תשי"ג אידעלע' האב
אויפגעשטעלט בתי נאמני לה' ולתורתו ,קינדער או אייניקלע וואס
"וואוינע אי אמעריקע אבער זענע נישט קיי אמעריקאנער" 24,פיר הייליגע
צניעות'דיגע שטובער ,גייע מיט אמאליג פרומע לבוש ,לערנע ,דאווענע ,או
דינע דע באשעפער ,או האב נישט קיי שייכות מיט די ציוני או זייערע
נאכשלעפער.
דער 'אלטער בית המדרש' נעפ מענשא איז שוי אוי נישטא ...דער ביהמ"ד
איז מיט עטליכע יאר צוריק אראפגעווארפ דור די שטאט באאמטע ,וויבאלד זי
איז געווע אי א סכנה צוזאמע צופאל ,או אוי איר ארט איז אויפגעבויעט
געוואר א הערליכע גרויסע דירה פאר כ"ק מר רבינו בעל בר משה זי"ע,
וועלכער וועט זי אריינציעה אי די דירה די קומענדיגע ווא לכבוד פסח.
טאקע דער 'אלטער בית המדרש' איז דעמאלטס געווע א 'כל בו'" ,גאנ#
סאטמאר" האט זי דארט געפונע ,דער ביהמ"ד ,די ישיבה ,די תלמוד תורה,
אלעס האט געהאט פלא #אי די איינע געביידע .היינט צוטאגס זענע דא
 24מרגלי' בפומי' פו כ"ק מר רבינו שליט"א.

כח
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צענדליגער בניני וואס פארנעמע סקווער בלאקס איבער מערערע צענטער אי
אמעריקע ,אייראפע או אר #ישראל ,או איבעראל איז דאס פלא #ענג
בליעה"ר...
ועל כול ...איבער אלע זעהט זי א דער גרויסער חסרו ווע רבינו הקדוש
בעל דברי יואל זי"ע איז אוי נישטא ...הערשט מיט אנדערטהאלב יאר צוריק
האט ער פארלאזט די וועלט ,פארלאזט די עדה הקדושה ,או איבערגעלאזט נא
זי דע רועה נאמ ,ב אחיו וממלא מקומו מר רביה"ק בעל בר משה זי"ע...
אלעס ארו איז שוואר,#
די גאס פו קיעפ סט .ביז
ווילסא סט .איז פול געדיכט,
עס שטייע טויזענטער איד
או ווארט אוי די מינוט ווע
דער רבי וועט ערשיינע אויפ
הויכ טרעילאר וואס איז
אוועקגעשטעלט געוואר אוי
ווילסא סט .נעב די הויכע
פראדזשעקס ,פו וואו מ'זעהט
גוט דע זריחת החמה.
די גאנצע גאס איז
דעמאלטס געווע ליידיג ,אלע
הייזער וואס איז דארט
געשטאנע בעפאר זענע
אראפגעווארפ געוואר ,או
דארט איז געברענגט געוואר א
גרויסער טרעילאר וואס האט
געדינט אלס פלאטפארמע פאר
די חשוב'ע רבני.
כאטש אי די מודעות וואס זענע פארעפענטליכט געוואר בעפאר דע
מעמד איז געמאלד געוואר אז די גאס אוי ראס סט .צוויש בעדפארד עוו .או
ווייט עוו .וועט זיי באשטימט פאר פרויע ,איז דאס אבער צוריק געצויג
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געוואר אויפ רבי'נס באפעל ,או למעשה האב זי די פרויע אפעציעל נישט
25
באטייליגט ביי מעמד.
אוי איד פו בארא פארק זענע געקומע צו פאר ,אפילו פו קרית יואל,
דאס קליי שטעטלע וואס ציילט שוי איבער דריי הונדערט משפחות ,זענע
געווע איד וואס האב געשפירט אז עס איז כדאי אריינצופאר אי שטאט או
מיטהאלט דע מעמד ברוב ע הדרת מל.
פו אלע זייט זעהט מע א חשוב'ע רבני או דייני ,מורי הוראה או ראשי
ישיבות ,וואס קומע אנטייל נעמע אי דע מעמד ,צוויש די זעהט זי אוי א
כ"ק מר רבינו עט"ר שליט"א.
אט זעהט זי א די הייליגע שטראלענדע צורה פונע רבי' וועלכער קומט א
צו מעמד מביתו נאוה קודש אי בארא פארק ,דער פלאטפארמע איז פול
געפאקט אז מ'מוז מאכ פלא #אז דער רבי זאל צוקומע צו צענטער.
 25עס איז א גרויסער מדובר אי די פוסקי צי נשי זענע בכלל מחויב מיט די ברכה פו קידוש החמה.
עי' בשו"ת חת"ס )סי' נ"ו( וואס וואונדערט זי& פארוואס נשי מאכ נישט די ברכה ,אבער ער פירט אויס אז
"מה דנהיג נהיג ומה דלא נהיג הבו דלא לוסי) עלה" .אי כתב סופר )סי' ל"ד( או מהר" שיק )סי' צ'( זאג
שוי פארשידענע טעמי פארוואס נשי מאכ נישט די ברכה .אזוי אוי& אי ייטב לב )פר' בא( ברענגט ער א
טע דערוי) עפ"י קבלה.
אנדערע פוסקי האלט אז נשי זענע יא מחוב מיט די ברכה ,צוויש די הגאו רבי שלמה קלוגער ז"ל
)הגה' חכמת שלמה סי' תכ"ו( מהרי"ל דיסקי )קו"א סי' כ"ו( או נא& אנדערע פוסקי .דער ב איש חי זאגט
גאר אז וויבאלד עס איז א ספק זאל די פרויע קומע צו קידוש החמה או זאל הער ווי די מענער מאכ די
ברכה ,או זיי זאל אינזינע האב יוצא צו זיי מיט די ברכה פו די מענער.
אי די דברי תורה וואס דער רבי הדבר"י זי"ע האט געזאגט )שב"ק בראשית תשכ"ה( האט ער מסביר
געווע א טע פארוואס פרויע מאכ נישט די ברכה) .עי' בקונטרס קידוש החמה'מנהגי סאטמאר ד) כ"ט(.
דער מנחת יצחק ברענגט פו הגאו רבי עקיבא יוס) שלעזינגער ז"ל אז די פרויע קומע נישט צו קידוש
החמה ,ווייל כל כבודה בת מל& פנימה ,או א פרוי האט נישט וואס ארויסצוגיי אויפ גאס ווע מענער
פארזאמלע זי&.
בשנת תשמ"א ווע מטע התאחדות הרבני האט מע באשטימט א באזונדער פלא( וואו די פרויע זאל
שטיי  ,האט כ"ק הגה"צ הישיש מאודווארי שליט"א געשריב א בריוו צו רבי' זי"ע ,או ער האט מעורר
געווע אז מ'פלעגט זי& נישט אזוי פיר  .אפילו לויט די שיטות אז נשי זענע מחויב מיט די ברכה האב זיי
געמאכט די ברכה פאר זי& ,אבער זיי זענע נישט ארויסגעקומע צו פלא( פונע כינוס.
בתוה"ד שרייבט דער אודוואריער רב "הייתי ב"ה אצל קידוש החמה אצל כ"ק הרב הקדוש ר' שלו'
אליעזר זצ"ל הי"ד מראצפערט ,וכ הייתי אצל מר זצוק"ל כא בארצה"ב ,ולא ראיתי שיתאספו הנשי ,ואמרו
הגדולי כי חדש אסור מ התורה וכו'".
דער רבי האט באלד מודיע געווע אז די מודעה איז געמאכט געוואר דור& עטליכע עסקני בלי ידיעתו,
או אוודאי וועט מע נישט משנה זיי ווי מ'האט זי& געפירט מאז ומקד או די נשי וועל זי& נישט
באטייליג ביי דע מעמד .וכ& הוה.
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דור די הויכע מייקראפאנע הערט זי די דרייענדיגע חזנ'ישע שטימע פו
הרה"ח ר' אברה הלוי ווערצבערגער ע"ה ,וועלכער זאגט פאר די פיוטי או
דער גאנצער עול זאגט מיט מיט גרויס התרגשות.
מיט שוועריגקייט האט מע שטיל געמאכט דע עול ,כדי מ'זאל גוט הער
ווי די רבי מאכט די ברכה.
דער רבי האט געזאגט די ברכה מיט א גרויסע התעוררות ובנעימות כדרכו
בקודש ביי יעדע מצוה .דערנא האט דער עול נאכגעזאגט מיט א גרויסע
התלהבות די ברכה פו "עושה מעשה בראשית" ,עס איז געווע דער קול תפילה
עד לב השמי.
ווי גרויס איז געווע די שמחה ווע מע האט פארענדיגט זאג די פיוטי ,או דער
עול האט זי ארויסגעלאזט אי פייערדיגע ריקודי של שמחה ,אנהויבענדיג ביי זינגע
"קל אדו" או פארזעצנדיג מיט אנדערע ניגוני שמחה ושבח והודאה צו השי"ת אוי
דע וואס מ'האט זוכה געווע צו דערלעב דע פרייליכ היסטאריש מאמענט.
אט כאפט זי דער רבי א מיט די רבני או מיט פארמאכטע אויג טאנצט
מע ,אה ,שהחיינו וקימנו והגיענו ,נא אזויפיל וואס מ'האט מיטגעמאכט ,נא
אזויפיל וואס מ'איז אריבערגעגאנגע ,דערזעהט מע זי דא שטיי חיי כולכ
היו .אזא שיינע עדה הקדושה ,אזא פרישער לגיו של מל ,אזויפיל טאטעס
וואס זענע שוי געבויר געוואר על אדמת אמעריקע ,או האלט שוי יעצט
ביי בר מצוה מאכ זייערע אייגענע קינדער אוי דע הארט באד.
זינגענדיגערהייט באגלייט מע דע רבי' אראפ פו די פלאטפארמע.
הגה"צ רבי שלמה יו"ט ליפא פאללאק זצ"ל דער לאנדסבערגער רב רופט זי
א צו רבי' "דער עול ווייסט נישט וויאזוי מע דאר זי וואונטשע עס איז
דא וואס וואונטשע זי "גוט יו טוב" די ריכטיגע וועג איז אז מע זא זי
וואונטשע "א גוט מחזור".
דער רבי גייט אראפ פו די בימה או דער ציבור נעמט זי טאנצ מיט
התרוממות ,ארו דע רבי' איז פארמירט א מענטש רינג וואס כאפ זי א
איינער אי צווייט או טאנצ מיט גרויס התרגשות ,אזוי איז מע געטאנצ די
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גאס לענג אויס בעדפארד עוו.
אויפ וועג גייענדיג צו בית המדרש ,האט זי דער רבי אפגעשטעלט אינמיט
די גאס או געזאגט דברי תורה לכבוד המעמד.
די חסידי וואס האב זי געשטופט ארו דע רבי' צו הער די דברות
קודש .וחבל על דאבדי אז עס איז נישט געוואר דא אפגעשריב.
דער רבי קומט אריי אי בית המדרש דור ראדני סט .או דער עול האט זי
אויסגע'שורה'עט פו די צוויי זייטע שטופנדיג זי צו האב די זכיה צו געב פאר
רבי' די הענט או באקומע א ברכה פונע רבי' אז מע זאל דערלעב דע
קומענדיגע מחזר .דער רבי איז א דור דע עול שטראלענדיג פו גרויס שמחה
או געוואונשע ברכות לרוב פאר ציבור .או מיט גרויס התרגשות ווע טרער
קומע אי פו די אויג האט ער געוואונטש פאר גאנצ עול אז דאס קומענדיגעס
מאל זאל מיר מאכ קידוש החמה מיט מל המשיח אי ירושלי עיה"ק.
פו דארט האט זי דער ציבור צושפרייט יעדער אי זיי ריכטונג ,די בעלי בתי
צו דער ארבעט ,די בחורי צו גרויס פארהער וואס דער רבי איז אריבערגעקומע
אי די ישיבה קטנה צו פארהער די לימודי פו א גאנצ ווינטער.
די ת"ת קינדער זענע געפאר אי חדר אריי ,ווי די מלמדי האב ממשי
געווע צו רעד או דערצייל איבער די עניני פו קידוש החמה ,או געטו
פעולות אז די קינדער זאל געדענקע דע מעמד.
די בחורי וואס האב געהאט די זכי' אז דער רבי זאל זיי פארהער זענע
שפעטער אריבערגעפאר קיי בארא פארק ,ווי עס איז אפגעראכט געוואר א
מסיבה של מצוה אי ביהמ"ד עצי חיי סיגעט.
דער רבי האט ביי די מסיבה געזאגט דברות קודש ,אנהויבנדיג "מיר האב
היינט זוכה געווע צו די זעלטענע מצוה פו קידוש החמה ,ס'איז נישט
אויסגעקומע בשעת מעשה די געלעגענהייט צו זאג דברי תורה לכבוד היו,
וועל אי יעצט זאג וואס אי האב געקלערט"...
דער רבי האט דא געזאגט הערליכע דברי תורה בענינא דיומא.
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אי דע קאפיטל וועל מיר בע"ה לערנע אביסל צו פארשטיי וואס עס
פאסירט מיט די זו ביי "ברכת החמה" ,או פארוואס מ'מאכט די ברכה איינמאל
אי אכט או צוואנציג יאר.
יעד טאג ביי דאווענע געב מיר אפ א שבח והודאה פאר רבש"ע "מה רבו
מעשי ה' כול בחכמה עשית מלאה האר קנינ" ,די בריאה וואס דער רבש"ע
האט באשאפ איז צוזאמע געשטעלט מיט א מורא'דיגע אומבאגרייפליכע חכמה,
די טבע הבריאה ,די נאטור וואס מיר לעב מיט ,דאס וואס בייטאג איז ליכטיג
או ביינאכט איז טונקל ,ווינטער איז קאלט או זומער איז הייס ,ווינטער
וואקסט או זומער שניידט מע ,אלעס איז פארבינד מיט א חכמה נפלאה וואס
דער יוצר בראשית האט אריינגעלייגט אי די טבע ,ובעיקר איז די זו וואס שיינט
אוי אונזער וועלט ,עס דרייט זי ארו אונזער וועלט ,או עס האט די גרעסטע
השפעה אוי אונזער וועלט.
מיר לויב דע הייליג באשעפער "א!ל ברו גדול דעה ,הכי ופעל זהרי חמה,
טוב יצר כבוד לשמו ,מאורות נת סביבות עוזו" ,דאס וואס דער רבש"ע האט
באשאפ די 'זהרי חמה' דאס איז משפיע אוי די גאנצע וועלט ,או אזוי פירט זי
די טבע פו השי"ת בעולמו.
באמת דער לימוד איז א טיפער או א שווערער ,עס פארנעמט סימני אי
שולח ערו ,עס זענע טיפערע זאכ ,אבער מיר וועל זי קאנצעטריר צו
לערנע פשוט'ע פאקט צולייגט אוי א לייכט אופ אויסגעשטעלט אי פארע
פו א שמועס פו א פריוואט רבי וואס לערנט מיט זיי תלמיד יואל נ"י ,וואס
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 וואס האפענטלי אזוי וועט קלאר ווער,שטעלט אי די פראג ארו די עניני
' )דער סדר או אינהאלט פו דע מאמר איז צונויפגעשטעלט געוואר דור א חשוב.די אלע עניני
 מיר האב דאס,מרבי תורה הרה"ח ר' יצחק פריעדמא שליט"א ביי לעצט קידוש החמה בשנת תשמ"א
.(איבערגעדרוקט מיט פארשידענע שינוי או הוספות

R
i ?¯‡È ‡ ËÈÈÓ Ò‡ÂÂ I
ïèéî ïòîåðøàô øòãòé æéà øãç ïéà æðåà ééá ,ï'éáø íòã ïâòøô èìàååòâ áàä êéà :ìàåé
ééæ ñàåå ñòãééæ òøòééæ ïâòøô ïòééâ íéøáç òðééî ,"äîçä úëøá" ïâòåå ïãòø
íòðåô ïñéåøòãðéà øòééæ êéæ øéôù êéà ïåà ,äîçä úëøá ïèöòì íòðåô ïò÷ðòãòâ
.èðééî ñàã ñàåå äâùä ïéé÷ èùéð áàä êéà ìééåå ,ãìéá
èàä øò ñàåå íòã óéåà ïèùøòáééà íòã èáéåì'î ïåà äëøá à èëàî'î æà ñééåå êéà
øàé 28 ïéà ìàî ïééà øàð ñàååøàô ïééèùøàô ìéåå êéà øòáà ,ïåæ éã ïáòâòâ æðåà
ïãòé øòãà ,øçùä úëøá ééá éøôøòãðéà ïãòé èùéð ñàååøàô ,äëøá éã ïòî èëàî
?äðáì ùåãé÷ éåå éåæà ùãåç

åã ,íëç ãéîìú à éåå èñâòøô åã ,øéã ïåô äàðä øòééæ áàä'ë ,ìùé'ìàåé :éáø
æà èñâòøô åã éåæà éåå ïôåà íòã ïåô èäòæ'î ïåà ,äìàù éã ôàøà èåâ èñâééì
.íëç ãéîìú à ïñ÷àåå ä"éà èñòåå åã
?øàé à èðééî ñàåå íãå÷ øéî åã âàæ ,éåæà ïáéåäðà øéîàì
èééâ'î æéá 'ç äúéë ïéà ïééøà èééâ'î ïòåå ïåô !øàé ïééà æéà âòè 365 !èåùô !?øàé à :ìàåé
...'è äúéë ïéà ïééøà

èùéð ñàååøàô ,øàé ïééà âòè 365 è÷ðåô æéà ñàååøàô øòáà âòøô êéà ,ïééô :éáø
?èøòãðåä èùéð ñàååøàô ,èðæéåè
.èùéð ò÷àè êéà ñééåå ñàã :ìàåé

åö íåøà ïåæ éã øàô èîòð ñò ñàåå èééö éã èðééî øàé à ,ïâàæ øéã êéà ìòåå :éáø
à èéî âéöëòæ ïåà óðéô èøòãðåä ééøã èîòð ñàã ïåà èìòåå òöðàâ éã ïééâ
.âòè ìèøòô
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ïòòæ øéî éåå éåæà ,èìòåå éã íåøà ïåæ éã êàã èééâ øàé ïéà âàè ïãòé ?âòè ¼ 365 ?ñàåå :ìàåé
áøòî óéåà øòèðåà ñàã èééâ èëàð òãòé ïåà èééæ çøæî ïéà éøôøòãðéà ïãòé øéà
?èééæ

ïåô éøôøòãðéà ïà èáéåä éæ ,âàè ïãòé èìòåå éã íåøà èééâ ïåæ éã - úîà ,àé :éáø
ïééà êàð íòãøòñéåà èëàî éæ øòáà ,áøòî ïéà èëàðééá ïà èîå÷ ïåà çøæî
øòãà – øàé òöðàâ ïééà øéà èøòéåã ñàã ïåà èìòåå éã íåøà äô÷ä òâðàì
.âòè ¼ 365 èâàæòâ øòëéìè÷ðåô
éã ïåà âàè à èîòð ñàåå äô÷ä ïééà ïòî èëàî éåæà éåå ,èùéð ééèùøàô êéà ,éáø :ìàåé
?ìéôéåæà ìàî 365 èîòð òèééååö

ïéà âàè ïãòé åèñîå÷ éåæà éåå ,ìùî à èéî ïøòì÷øò øéã ñò ìòåå êéà ,ïééô :éáø
?øãç
.ñàá éã èéî :ìàåé

èééæ ïééà óéåà ïöôåô ,ïöéæ âéñééøã èàä ñàá éã æà ,øàô øéã ìòèù èöòé ,éò÷à :éáø
.õéæ òøòãðà à óéåà âàè ïãòé èöéæ åã ïåà ,èééæ òøòãðà éã óéåà ïöôåô ïåà
éã åàåå èøàã) èééæ òèëòø éã ïåô õéæ òèùøò éã óéåà - âàè ïèùøò íòã
óéåà - âàè ïèéøã íòã ,õéæ òèééååö éã óéåà - âàè ïèééååö íòã ,(ïöéæ ñ'éáø
.øòèééåå õéæ ïééà èéî êéæ åèöòæ âàè ïãòé éåæà ïåà ,õéæ òèéøã éã
ò÷ðéì éã ïåô õéæ òèöòì éã óéåà êéã åèöòæ âòè 15 êàð ,ôà÷ åö âééì èöòé
âàè ïèñâéñééøã íòã .øòèðàð õéæ ïééà èéî êéã åèöòæ âàè ïãòé ïåà ,èééæ
æéà ñàåå ,øòååééøã ïøòèðåà èééæ ò÷ðéì éã ïåô õéæ ïèùøò íòã óéåà åèöéæ
.ïòâðàôòâðà èñàä åã åàåå õéæ ïèùøò íåö èðàð õðàâ
ïéà ïòîå÷òâðà âàè ïãòé åèñéá ,âòè âéñééøã éã ïéà ,ïâòøô êéã øéîàì èöòé
? øãç
ïéá êéà ïòåå øòñéåà) !? øãç íåö æéá æéåä ïééî ïåô êéî êàã èâðòøá ñàá øòã !øòëéæ :ìàåé
(...ïôàìùøàô

?ñàá ïéà õàìô ïáìòæ ï'ôéåà ïòååòâ âàè ïãòé åèñéá øòáà :éáø
.õàìô ïøòãðà ïà óéåà ïñòæòâ êéà ïéá âàè ïãòé ,ïééð :ìàåé

·È˘ÓÂ Ï‡Â˘
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íòã ïñòæòâ èñéá åã åàåå õàìô ïèùøò ï'ôéåà ïééæ ,ìàîàëàð åèñòåå ïòåå :éáø
?âàè ïèùøò
ïåô ;õéæ ïééà õìà êéî êéà ÷éø âòè âéñééøã ïéà ìééåå - âàè ïèñâéñééøã-ïéà-ïééà íòã :ìàåé
íòðéà êéà ïéá âàè ïèñâéñééøã íåö æéá ïèéøã íåö ïèééååö ïåô ,ïèééååö íåö õéæ ïèùøò
.õéæ ïèùøò ï'ôéåà ÷éøåö êéà ïéá âàè ïèñ-31 íòã - ïâøàî ïåà ,õéæ ïèñâéñééøã

à æéà ñàã ñàåå ïééèùøàô èåâ øòééæ ïéåù åèñòåå ,øòøòééè ìù'éìàåé èöòé :éáø
.øàé
."éîåé ìâìâ" ïôåø øéî ñàåå - ñàá à ïéà êéåà èöéæ ïåæ éã ,øàô øéã ìòèù
øòã ïôàùàá èàä øòèùøòáééà øòã ñàåå ìãòø øòñéåøâ éåæà æéà ñàã
ïåà ïåæ éã ,íéîùä úëøòî òöðàâ éã ïòâðàäòâðà êéæ óéåà èàä ìãòø
èééøã ñòìà ïåà èééö òöðàâ à êéæ èééøã ìãòø øòã ïåà ,úåìæî ïåà ñðøòèù
èîå÷ øò .âàè ïééà ïéà èìòåå òöðàâ éã íåøà èééâ éîåé ìâìâ øòã ,èéî êéæ
øò ,øãç íåö éøô ïãòé ïà èîå÷ ñàá øòã éåå éåæà - çøæî óéåà éøô ïãòé ïà
.êéã èâðòøá ñàá øòã éåå éåæà - ïåæ éã èéî èâðòøá
âàè ïãòé "ñàá éîåé ìâìâ" ïôéåà ñâòåå åö ÷éøåö óéåà êéæ è÷éø ïåæ éã øòáà
.'õéæ ïééà' èéî
÷éøåö ïéåù åèñéá âòè 30 êàð øàôøòã ïåà ïöéæ 30 øàð èàä ñàá ïééã
,ïöéæ 365 òöðàâ èàä øòáà "éîåé ìâìâ" øòã .õàìô ïèùøò ïééã óéåà ïòååòâ
òèùøò øéà óéåà ÷éøåö èîå÷ ïåæ éã æéá øòâðòì ñò èøòéåã øàôøòã ïåà
.(âòè ¼ 365) âàè ìèøòô à êàð ïåà âòè 365 èøòéåã ñàã .õàìô
ïåùì éã æéà ñàåå øàð .øàì÷ øòééæ ïéåù ñò ééèùøàô êéà æà ïééî êéà ,éáø çë øùéé :ìàåé
?"äðù"

ïåæ éã èòåå âòè ¼ 365 êàð - ï'øæç"øòáéà ïåô ïåùì à æéà "äðù" :éáø
"éîåé ìâìâ" íòã ïéà ï÷éø êéæ èòåå éæ .ìàîàëàð äô÷ä òáìòæ éã ï'øæç'øòáéà
êàð øàé - éåæà ïåà .ïèöòì íåö æéá õàìô ïèùøò ïåô ,âàè ïãòé òìòñéá ïééà
.øàé

R
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לו

i ‰˘‰ ˙ÙÂ˜˙ I
ñàååøàô ,áéåäðà èâòøôòâ áàä êéà ñàåå àéù÷ éã øòøòååù øéî èøòåå èöòé ,åð :ìàåé
ùàø øòãà ,äðùä ùàø ìùîì ,øàé áéåäðà òãòé äëøá éã èùéð ò÷àè ïòî èëàî
.âðàâ øòééð øéà ïà èáééä ïåæ éã ïòåå ïñéð ùãåç

âàè ïáìòæ íòã ïéà äô÷ä øéà ïà èáééä ïåæ éã ïòåå øàð äëøá à ïëàî øéî :éáø
úàéøá ééá ïòâðàôòâðà èàä éæ ñàåå äòù òáìòæ éã ïéà ïåà êàåå éã ïéà
.íìåòä
?ñàã æéà ïòåå :ìàåé

.øòâééæà 6 ,èëàð âéèñðéã :éáø
ïáìòæ íòã ïéà äô÷ä øéà øàé ñòãòé ïà èùéð ïòã éæ èâðàô ,èùéð ééèùøàô êéà :ìàåé
êéà ìéåå - èùéð áéåà ïåà ?ìàî òèùøò ñàã éåå äòù òáìòæ éã ïéà ïåà êàåå ïéà âàè
?èùéð ñàååøàô ïééèùøàô

âòè ìéôéåå ,ùé'ìàåé øàð âàæ .ïééèùøàô èëééì øòééæ ïòðò÷ ñàã èñòåå åã :éáø
?êàåå ïééà ïéà ïàøàô æéà
.ïáéæ :ìàåé

? øàé ïééà ïéà àã æéà ïëàåå ìéôéåå :éáø
.âéöôåô ïåà ééååö :ìàåé

? ïëàåå 52 ïéà ïàøàô æéà âòè ìéôéåå ïåà :éáø
.(52x7=364) âòè 364 ...(øàèéòìé÷ìà÷ à ñéåøà èîòð) :ìàåé

? âòè 364 ïéà äô÷ä øéà ïâéãðò ïåæ éã ïò÷ øéî âàæ èöòé :éáø
.âòè ¼ 365 øéà èøòéåã ñò ìééåå ,ìèøòô ïééà èéî âàè ïééà êàð êéåøá éæ ,ïééð :ìàåé

äô÷ä øéà ïáéåäòâðà èàä ïåæ éã ìùîì áéåà ?ïéåù åèñééèùøàô èöòé ...åð :éáø
âàèðåæ ïëàåå 52 êàð èòåå øòâééæà 6:00 éøôøòãðéà âàèðåæ øàé ñàã
ïåæ éã èòåå ïòåå ñéåà ñðééìà ïëòø èöòé ,âòè 364 è÷ðåô ïééæ éøôøòãðéà
? äô÷ä øéà ïâéèøàô
.øòâééæà 12:00 âàèéî âàèðàî èñééä ñàã ,ìèøòô à èéî âàè ïééà êàð :ìàåé

·È˘ÓÂ Ï‡Â˘
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? ñàååøàô :éáø
ïééà ïåà âàè ïééà êàð - éøôøòãðéà øòâééæà 6:00 âéèðåæ íåö åö èâééì ïòî ìééåå :ìàåé
.øòâééæà 12:00 âàèéî âàèðàî ñéåà ñò èîå÷ .úåòù 6 æéà ñàã ñàåå - âàè ìèøòô

.âòåå à óéåà ïéåù ïèìàä øéî !èåâ øòééæ :éáø

R
i ‰Â˘‡¯ ‰ÙÂ˜˙ I
?äô÷ä òèùøò-õðàâ øéà ïáéåäòâðà ïåæ éã ò÷àè èàä êàåå éã ïéà âàè ïëìòåå ,éáø :ìàåé

ïà èìàîòã êéæ èâðàô úîàá ñàåå - øòâééæà 6:00 íåà èëàð âéèñðéã :éáø
.êàååèéî
?ïøéåáòâ ïòååòâ èùéðëàð æéà ïåùàøä íãà åìéôà ?ïñéåå ñàã øéî ïòðò÷ åàåå ïåô :ìàåé

èàä ò"ùåáø øòã æà øéî ïòðéôòâ (ã"é ÷åñô 'à ìèéôà÷) úéùàøá úùøô ïéà :éáø
- "íéîùä òé÷øá úøàî éäé" :íìåòä úàéøá ïåô âàè ïèøòô íòðéà èâàæòâ
,èðééî íàã .ìîéä íòðåô âðåèééøôùñéåà éã ïéà ïòâðåèëééìàá ïééæ ìàæ ñò
ïòðòæ (øòâééæà 6:00 íåà èëàð âéèñðéã ïà êéæ èâðàô ñàåå) êàååèéî æà
.ïøòèù òìà ïåà äðáì ,ïåæ éã ìîéä ïéà ïòâðàäòâôéåà ïøàååòâ
åèñðééî - ïòåå ïåà .äô÷ä òèùøò øéà ïáéåäòâðà ïåæ éã èàä èìàîòã êééìâ
? èâéãðòòâ äô÷ä òèùøò éã êéæ èàä ñàã ,øòâééæà 12:00 èëàð êàååèéî ,àé ...äòù ñ÷òæ èéî âàè à åö âééì ...îîîàà :ìàåé
.âàèùøòðàã åö èëàð éã èñééä

.ïåáùç íòã èñôàë åã ìòðù éåå ïøòä åö 'éçî à ,àé :éáø
.øòâééæà óìòååö èëàð êàååèéî ïòâðàôòâðà èàä äô÷ä òèééååö éã æà ñàã èñééä :ìàåé

.èåâ øòééæ ,àé :éáø

R
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i ‰ÓÁ‰ ¯ÂÊÁÓ I
ÔÂÊ È„ ÔÂÙ ‚Â¯ ¯Ú„
âàèñðéã äô÷ä éã ïåô âðàôðà éã ïòîå÷ñéåà ìàîàëàð èòåå øàé ìéôéåå êàð ,éáø :ìàåé
?øòâééæà 6:00 èëàð

ò÷àè ,ñòåîù òöðàâ øòæðåà ïåô àéù÷ õéôù éã èâòøôòâ åèñàä èöòé :éáø
íòðééàðéà ñàã ïìòåå øéî øàð ,ïøòôèðò èùéð øéã êéà ìòåå íòã ïâòåå
.ïòðòëòøñéåà
èéî âàè ïééà øàé ïãòé åö ïâééì-åö êøåã ,ïòðòëòøåöñéåà ä"æòá ïøéáåøô ìòåå êéà :ìàåé
êàååèéî = äô÷ä òèééååö .øòâééæà 6:00 èëàð âéèñðéã = äô÷ä òèùøò .úåòù ñ÷òæ
òèøòô .øòâééæà 6:00 éøôøòãðéà âéèééøô = .äô÷ä òèéøã .øòâééæà 12:00 èëàð
.øòâééæà 6:00 èëàð âéèðåæ = äô÷ä òèôðéô .øòâééæà 12:00 âàèéî úáù = äô÷ä

? àã ñòôò åèñ÷øòîàá ,òãðå÷òñ à ùé'ìàåé :éáø
6:00 ìàîàëàð æéà äô÷ä òèôðéô éã ïåô âðàôðà øòã èñééä ñàã ,øàé øéô êàð æà :ìàåé
.âàè ïáìòæ íòã ïéà èùéð øàð ,íìåòä úàéøá ééá éåå éåæà èëàðééá øòâééæà

æéà ñàã ñàååøàô ïøòì÷øò øéî åèñðò÷ øàð ,ñéæ øò÷åö æéà äáåùú ïééã :éáø
?éåæà
øàé øéô êàð ñéåà èîå÷ ,ìèøòô ïééà èéî âàè ïééà åö èîå÷ øàé ïãòé åö áéåà ìééåå ,àé :ìàåé
èîå÷ ....óðéô æéà êòìèøòô øéô ïåà òöðàâ øéô ,âòè òöðàâ óðéô ïòîå÷òâåö ïéåù æéà
éã æéà øòâéééà 6:00 èëàð âéèñðéã ïòâðàôòâðà èàä äô÷ä òèùøò éã áéåà ñéåà
6:00 èëàð âéèðåæ æéà ñàã ñàåå ,øòèòôù âòè óðéô èéî è÷ðåô äô÷ä òèôðéô
.øòâééæà

.øàé 28 æéá ïòðòëòøåöñéåà øòèééåå øéáåøô èöòé ïåà .èåâ øòééæ :éáø
òöðàâ óðéô åö êéà âééì øàé øéô òãòé êàð ,øòìòðù ïòðòëòø ïéåù êéà ìòåå èöòé :ìàåé
6:00 èëàð âéèðåæ äô÷ä òèôðéô éã ïåô âðàôðà éã æéà øàé øéô êàð áéåà ,èåâ ,âòè
äô÷ä òèðééð éã ïåô âðàôðà øòã .ä.ã - øàé øéô òèééååö éã êàð ñéåà èîå÷ ,øòâééæà
.øòâééæà 6:00 èëàð âéèééøô - øòèòôù âòè óðéô êàð èéî .øòâééæà 6:00 èëàð êàååèéî (øàé øéô ìàî ééøã êàð) = äô÷ä òèðòöééøã
-ïåà-ïééà .øòâééæà 6:00 èëàð âéèðàî = (øàé øéô ìàî øéô êàð) äô÷ä òèðòöòáéæ

·È˘ÓÂ Ï‡Â˘

לט

-ïåà-óðéô .øòâééæà 6:00 èëàð úáù = (øàé øéô ìàî óðéô êàð) äô÷ä òèñâéöðàååö
.øòâééæà 6:00 èëàð âéèùøòðàã = (øàé øéô ìàî ñ÷òæ êàð) äô÷ä òèñâéöðàååö
.íìåòä úàéøá ïåô øàé 28 ïåô òãðò íééá èñééä ñàã = äô÷ä òèñâéöðàååö-ïåà-ïééð
!!!øòâééæà 6:00 èëàð âàèñðéã ñéåà ñò èîå÷

ìééåå ;"ìåãâ øåæçî" êéæ èôåø ñàã ïåà !èåâ øòééæ øòééæ !ùé'ìàåé âéãìàååòâ :éáø
ïåô äòù òáìòæ éã ïåà âàè ïáìòæ íåö ïòîå÷òâ÷éøåö êéìãðò æéà ïåæ éã
...íìåòä úàéøá
.øòèééåå ïééìà åã âàæ èöòé ïåà
...ïåæ éã óéåà äëøá à èöòé øéî ïëàî øàôøòã ïåà :ìàåé
?äëøá éã ïòî èëàî èëàð âéèñðéã æà ñàã èðééî ,èåðéî ïééà

êàååèéî äëøá éã ïëàî øéî ,ïåæ éã èùéð ïòî èòæ èëàðééá ìééåå ,ïééð :éáø
.ïåæ éã èäòæ'î ïòåå éøôøòãðéà
?äëøá éã æéà ñàåå :ìàåé

."úéùàøá äùòî äùåò íìåòä êìî åðé÷ìà 'ä äúà êåøá" :éáø

R
i ˙ÂÙÂ˜˙ Ú·¯‡ I
?àã øéî ïãòø øàé ïéà èëàð âàèñðéã ïëìòåå ïåô ,éáø :ìàåé

."ïñéð úôå÷ú" ïà êéæ èáééä ñò ïòåå èëàð âàèñðéã :éáø
?úåôå÷ú êàð àã ïòã ïòðòæ ?"ïñéð úôå÷ú" ñàã æéà ñàåå :ìàåé

úôå÷ú ,æåîú úôå÷ú ,ïñéð úôå÷ú ;øàé ïéà úåôå÷ú 4 ïàøàô æéà'ñ ,àé :éáø
.úáè úôå÷ú ïåà ,éøùú
?úåôå÷ú øéô éã ïåô èééãàá øòã æéà ñàåå :ìàåé

ïéà èìééèòâ èøòåå ñàã .âòè 365¼ ïåæ éã ïåô äô÷ä éã èøòéåã ,èâàæòâ éåå :éáø
.úåòù 7½ èéî âòè 91 æéà ìééè òãòé - ïìééè øéô

Â˙¯Â·‚· ˘Ó˘‰

מ

.âòè 365 è÷ðåô æéà úåòù 7½ èéî âòè 91 ìàî øéô
ééá ôà êéæ éæ èìòèù ?ïåæ éã ïéà âðåøòãðò ïà ñòôò èäòùòâ ?úåôå÷ú éã èðééî ñàåå :ìàåé
?úåôå÷ú 4 éã ïåô òðééà òãòé

ééá ìééåå ,íé÷ìç øéô ïéà ïééà øàð ñò ïìééè øéî ,èùéð èôéåäøòáéà ,ïééð :éáø
,øòîåæ) øòèòåå øòã .ù.á.ö éåå ,ïòâðåøòãðò ïòòùòâ ãøò éã óéåà æðåà
ñòìà ñàã ïåà ,êàð ïåà âòè éã ïåô âðòì éã ,(äàåáú ïåô âðåâéèééö ,øòèðéåå
.ïåæ éã ïéà éåìú æéà
?"ïñéð úôå÷ú" ééá à÷åã äëøá éã ïòî èëàî ñòôò ñàååøàô :ìàåé

ïåæ éã êàã èàä ïøàååòâ ïôàùàá èìòåå éã æéà ïñéð ùãåç ïéà ìééåå :éáø
.ïñéð ùãåç ïéà èëàð âàèñðéã ïèùøò íòã äô÷ä òèùøò øéà ïòâðàôòâðà
(.áé óã ä"ø "éò)
?ïñéð ùãåç ïéà èëàð âéèñðéã ïèùøò íòã ìàîòìà æéà ïñéð úôå÷ú æà èðééî ñàã :ìàåé

ñò èìàôòâ øàé 28 òãòé øàð æà èðøòìòâ øòéøô ïéåù ñàã ïáàä øéî ,ïééð :éáø
.èëàð âéèñðéã óéåà
?ïñéð ïéà èëàð âàèñðéã òèùøò éã àé ñò æéà øàé ïèñ-28 òãòé ïéà :ìàåé

à÷ååã èùéð ,ïñéð ïéà êàåå òèöòì éã ïìàôòâ êéåà ïò÷ äôå÷ú éã ,ïééð :éáø
.øãà ùãåç óåñ ïìàôòâ êéåà ïéåù ñàã ïò÷ ìàîà ïåà .ùãåç âðàôðà
?èùô øòã æéà ñàåå :ìàåé

.ïåæ éã èéî èùéð äðáì éã èéî ïàè åö ïéåù èàä ùãåç ïéà âòè éã ìééåå :éáø

R
i ¯Ú„ÚÏ‡˜ ¯Ú˘È‡'ÈÂ‚ ¯Ú„ I
.èâàæòâ èàä éáø øòã ñàåå èùéð ééèùøàô êéà ,èùéîåö ïøàååòâ êéà ïéá èöòé :ìàåé

÷åìéç íòã ïééèùøàô èùøò øòáà øéîàì .ïøòì÷øò ñàã øéã ìòåå êéà :éáø
."çåì" øòùéãéà øòæðåà ,ìéãáäì ,ïåà ,çåì ïùéà'éåâ íòã ïùéååö

·È˘ÓÂ Ï‡Â˘

מא

óéåà èìééèòâðééà ïøòåå âòè 365¼ éã .ïåæ éã èéåì æéåìá ñòìà ïìééö íéåâ éã
ïáàä ìééè à ïåà âòè 30 ïáàä íéùãç ìééè à .("ïèàðàî-íéùãç") ïìééè 12
.âòè 31
:ãðâìàô éåå ïòååòâ øãñî ñò ééæ ïáàä øãñ à èéî ïééæ ìàæ ñò éãë
,éòî ,ùèøàî ,øàåðàé íéùãç éã ïòðòæ ñàã ,âòè 31 æéà ùãåç òèééååö òãòé
.217 æéà 31 ìàî ïáéæ ìëä êñ øòáîòöòã ,øòáàè÷à ,èñåâéåà ,ééìàùæã
,øòáòèôòñ ,éðåé ,ìéøôà ,28 æéà éøàåøáòô íéùãç òøòãðà éã íòãëàð
365 = ñéåà ñàã èîå÷ ìëä êñ 148 ñàã æéà ïòîàæåö ,30 ïòðòæ ,øòáîòååàð
âòè
øéî ïáàä øòéøô ,âòè òöðàâ 365 è÷ðåô ïééæ ïò÷ éåæà éåå ,èùéð ééèùøàô êéà :ìàåé
?ìèøòô à èéî âàè à åö èâééì ïåæ éã æà èñòåîùòâ

æà ïééøà èëàøè øòáà .èâòøôòâ âåì÷ øòééæ øòãéåå èñàä ,ùé'ìàåé :éáø
.âàè ìèøòô à èéî øòãðòìà÷ à ïëàî èùéð êàã ïòî ïò÷ çåì à èëàî'î
âéãðòñåàåå èùéð íãå÷ êéæ èëàî'î æà äöò ïà èëàîòâ ééæ ïáàä íòã ïâòåå
ïééà ïøàååòâ æéà êòìèøòô 4 ïåô ïòåå øàé 4 êàð øàð ,âàè íòðééà íòã ïåô
ùãåç øòã íòã ïâòåå .âàè ïâéøáéà ïééà øàé íåö åö ïòî èâééì ,âàè øòöðàâ
ñàã .êéìðòååòâ éåå âòè 28 èùéð âòè 29 øàé òèøòô òãòé èàä øàåøáòô
.äîçä úåðù éã èéåì íéåâ éã ééá 'øòé ôòéì' úøáåòî äðù à ïôåøòâ èøòåå

R
i ÁÂÏ ¯Ú˘È„È‡ ¯Ú„ I
?ùøòãðà çåì øòùéãéà øòæðåà æéà ñàåå èéî ïåà :ìàåé

øàô ïñééäòâ èàä íìåò ìù åðåáø øòã ñàåå äåöî òèùøò éã !ùøòãðà øàâ :éáø
á"é úåîù) ïòååòâ æéà íéøöî ïéà ïòååòâ êàð ïòðòæ ïãéà éã ïòåå åðéáø äùî
à ïèìàä ïìàæ øéî æà èñééä ñàã ."íéùãç ùàø íëì äæä ùãåçä" :('á ÷åñô
âàè ïèîéèùàá à ïéà ïòðòæ íéáåè íéîé òøòæðåà òìà .äðáì éã èéåì ïåáùç
.äðáì éã ïåô ùãåç í'ðéà

Â˙¯Â·‚· ˘Ó˘‰

מב

?ùãåç ïééà ïéà àã æéà âòè ìéôéåå :ìàåé

.âòè 29½ ïåô øòî ìñéáà :éáø
?øàé à ïéà àã íòã èéåì æéà âòè ìéôéåå ïåà :ìàåé

.äòù èëà êàð èéî âòè 354 :éáø
íòã ïñéåå åö ììëá øéî ïôøàã ñàåå éö äðáì éã èéåì ïãðàååòâ æéà ñòìà áéåà ,éáø :ìàåé
?ïåæ éã ïåô ïåáùç

äùåã÷ä äøåú éã ,òèðàñøòèðéà ïà øòééæ æéà ,ãðé÷ øòééè ïééî ,çåì øòæðåà :éáø
.ïåæ éã èéåì êéåà øòáà äðáì éã èéåì ïìééö åö æðåà èñééä
?ñò èééèù äøåú éã ïéà åàåå :ìàåé

úéùòå áéáàä ùãç úà øåîù" ('à ÷åñô æ"è íéøáã) ÷åñô ïéà èééèù ñò :éáø
ïòîå÷ñéåà æåî çñô áåè íåé øòã êéåà ïåà ïáø÷ øòã æà èñééä ñàã ."çñô
íòã ééá êéåà .èâéèééöòâ ïéåù èøòåå äàåáú éã ïòåå âðéìéøô ïåô èééö éã ïéà
ïéà ïìàôòâ æåî ñò æà (á"ë ÷åñô ã"ì úåîù) äøåú éã èâàæ úåëåñ áåè íåé
øòãìòô éã ïåô äàåáú éã ïééøà ïéåù èâðòøá ïòî ïòåå .ä.ã "óéñÄ àÈ " ïåô èééö
.ïâòø ïåô èééö éã ïéåù èîå÷ ñò ìééåå
æåî ñàã æà íéáåè íéîé òøòæðåà ïãðéáòâ ïòîàæåö èàä äøåú éã æà ñéåà èîå÷
,íòøàåå ïåà ñééä èëàî ñàåå øòã êàã æéà ïåæ éã ìééåå ,ïåæ éã ïèéî ïãðéáòâ ïééâ
.èðøòìòâ øòéøô ïéåù ïáàä øéî éåå éåæà ïåæ éã ïéà âéâðòäôà æéà ñòìà ñàã

R
i

(‰·Ï) ÔË˜ ¯ÂÊÁÓ

I

æéà ïåæ éã ïåô øàé øòã ?òãééá èéåì ïìééö øéî ïòðò÷ éåæà éåå èùéð ééèùøàô êéà ,éáø :ìàåé
éåæà éåå .úåòù 8 èéî âòè 354 øàð æéà äðáì éã ïåô øàé øòã ïåà âòè 365¼ êàã
?ïëééìâñéåà êéæ úåðåáùç ééååö éã ïòðò÷

ñàååøàô :ïâòøô ùøòãðà ñòôò êéã ìòåå êéà .èåâ øòééæ èöòé èñâòøô åã :éáø
?"øãà" ùãåç íòã ìàî ééååö èàäòâ øàé-à-øàô øéî ïáàä
.úøáåòî äðù à ïòååòâ æéà øàé-à-øàô ìééåå :ìàåé

·È˘ÓÂ Ï‡Â˘

מג

?ñàååøàô :éáø
.èùéð ñééåå êéà :ìàåé

éã ìééåå ;òâàøô ïééî êéåà ïåà òâàøô ïééã ïøòôèðòøàô øéã êéà ìòåå èöòé :éáø
âòè 11 ãìàá èéî äðáìä úðù éã ïåô øòâðòì æéà (ïåæ éã ïåô øàé) äîçä úðù
7 øéî ïëàî øàé 19 òãòé ïåô êùî ïéà :éåæà èìééèòâðééà çåì øòæðåà æéà èøòåå äðáìä úåðù éã åö æà èñééä ñàã ,úåøáåòî úåðù ïåôøòã øàé
.íéùãç òâéøáéà 7 ïáòâòâåö
èøòåå - øàé 19 éã ïéà äðáìä úåðù éã øàô ïìòô ñàåå âòè òìà éã
-ñéåà ïòðò÷ êéæ èòåå êøåãàã .íéùãç 7 òèâééìòâåö éã èéî èìéôòâñéåà
.äîçä úðù éã èéî äðáìä úðù éã ïëééìâ
ñèìàîòã øãà ùãåç ïâéøáéà íòã èàäòâ èùéð ìàîðéé÷ ïèìàåå øéî áéåà
ïèéîðéà çñô áåè íåé øòã ïìàôñéåà èðò÷òâ - øàé òëéìèò êàð - èìàåå
.øòèðéåå ïèéîðéà úåëåñ ïåà øòîåæ
ïåæ éã ïåô "ìåãâ øåæçî" íòã ïâò÷ ìééåå ,"ïè÷ øåæçî" øéî ïôåø øàé ïöðééð éã
.ïééì÷ ñàã æéà (øàé 28)
òøòãðà éã êéåà ïåà ïñéð úôå÷ú éã ñàååøàô øòñòá ïéåù êéà ééèùøàô èöòé ,éáø :ìàåé
ïéà èòôù øàâ ìàîà ïåà ùãåç ïâéãøòéøô ïéà êàð ìàîà ïìàôñéåà ïòðò÷ úåôå÷ú
.ùãåç

,êééìâ âéãðòèù èùéð æéà äðáìä úðù éã ïåà äîçä úðù éã ãìàáéåå ,âéèëéø :éáø
.øàé 19 éã êùîá ñéåà øàð êéæ ïëééìâ ééæ

R

מחזור גדול
„"Ó˘˙

‚"Ó˘˙

·"Ó˘˙

"אÓ˘˙

12:00 'Ê ÌÂÈ

6:00 'Â ÌÂÈ

12:00 '‰ ÏÈÏ

6:00 '„ ÏÈÏ

Á"Ó˘˙

Ê"Ó˘˙

Â"Ó˘˙

‰"Ó˘˙

12:00 '‰ ÌÂÈ

6:00 '„ ÌÂÈ

12:00 '‚ ÏÈÏ

6:00 '· ÏÈÏ

·"˘˙

‡"˘˙

"˘˙

Ë"Ó˘˙

12:00 '‚ ÌÂÈ

6:00 '· ÌÂÈ

12:00 '‡ ÏÈÏ

6:00 'Ê ÏÈÏ

Â"˘˙

‰"˘˙

„"˘˙

‚"˘˙

12:00 '‡ ÌÂÈ

6:00 'Ê ÌÂÈ

12:00 'Â ÏÈÏ

6:00 '‰ ÏÈÏ

Ò"˘˙

Ë"˘˙

Á"˘˙

Ê"˘˙

12:00 'Â ÌÂÈ

6:00 '‰ ÌÂÈ

12:00 '„ ÏÈÏ

6:00 '‚ ÏÈÏ

„"Ò˘˙

‚"Ò˘˙

·"Ò˘˙

‡"Ò˘˙

12:00 '„ ÌÂÈ

6:00 '‚ ÌÂÈ

12:00 '· ÏÈÏ

6:00 '‡ ÏÈÏ

Á"Ò˘˙

Ê"Ò˘˙

Â"Ò˘˙

‰"Ò˘˙

12:00 '· ÌÂÈ

6:00 '‡ ÌÂÈ

12:00 'Ê ÏÈÏ

6:00 'Â ÏÈÏ

Ë"Ò˘˙
6:00 '„ ÏÈÏ

ÍÏ Â¯Ó‡ÈÂ ÍÈ ˜Ê

מה

ÍÏ Â¯Ó‡ÈÂ ÍÈ ˜Ê

עס דערציילט אונזער זיידע
à"èéìù éæðëùà êìîéìà éáø ö"äâä
à"îùú ,â"éùú ,ä"ôøú - à"òé ïøàáìòî ã"áàâ

בחסדי ה' ובסייעתא דשמיא ערווארט מיר די זכי' מקיי צו זיי די מצוה פו 'קידוש החמה' אוי אלע
פיר עק פו די וועלט.
אי געדענק אלס קינד בשנת תרפ"ה זענע מיר געווע ביי זייד כ"ק הרה"ק רבי יצחק אשכנזי זצ"ל
אי סטאניסלאוו ,או דארט האב מיר געמאכט די ברכה ביי קידוש החמה ,וואס איז דעמאלטס
אויסגעפאל או ערב פסח אזוי ווי היי יאר.
עס איז געווע א שיינער וועטער או א לויטערער הימל ,די רבני האב דא געזאגט דרשות ,ס'ליגט
מיר אי זכרו ווי מענטש האב געזאגט "געדענק גוט ,געדענק גוט" ,או מ'האט זי געוואונטש אז מ'זאל
זוכה זיי צו ביאת המשיח.
דאס צווייטע מאל ווע מ'האט געמאכט קידוש החמה אסרו חג פסח תשי"ג האב אי זוכה געווע צו
מאכ די ברכה אי ירושלי עיה"ק ,דער עול איז ארויסגעגאנגע צוזאמע מיט ביד"צ מאכ די ברכה
אונטער די אונגארישע הייזער ,או נאכדע האט מע געטאנצ מיט גרויס שמחה אי "כיכר השבת".
הרה"צ ר' שמואל הלל שענקער ז"ל )א איידע ביי הגה"ק ר'

עס שטייט מיר פאר די אויג די מחזה הוד ווי
יוס חיי זאנענפעלד זצ"ל( האט געטאנצ צוויש דע ציבור מיט א אויסטערלישע התלהבות.

דאס דריטע מאל האב אי זוכה געווע מקיי צו זיי די מצוה אי די ווייטע אויסטראליע ,ווי אי האב
זוכה געווע צו משמש ברבנות זיי אי די חרדי'שע קהילה אי מעלבאר  ,דאס איז געווע ד' ניס תשמ"א.
איצט גרייט מיר זי מקיי צו זיי די מצוה צו פערט מאל ,דאהי על אדמת אמעריקע ,ערב פסח
הבעל"ט.
מי ית מיר זאל זוכה זיי מקיי צו זיי די מצוה אי אר" ישראל מיט משיח צדקינו ,עס זאל מקוי
ווער דער ויקב" נדחינו "מארבע כנפות האר" ,ושמחת עול על ראשינו) .מנח שלמה אשכנזי ,חנני' יו"ט ליפא
אשכנזי(

Â˙¯Â·‚· ˘Ó˘‰

מו

עס דערציילט אונז
à"èéìù æéåø÷ íåìù éáø ö"äâä
ä"ôøú - íåìù éøáã ú"åù ìòá - éøàååãåà ã"áàâ

אי האב אלס קינד געוואוינט אי ראצפערט ,ווי מיי זיידע הרבני החסיד ר' ישראל בער שטיי ז"ל איז
געווע פו די נאנטסטע מקורבי ביי הרה"ק רבי שלו אליעזר'ל זי"ע דער זו פונע הייליג דברי חיי.
ערב פסח תרפ"ה איז געווע דער זמ פו קידוש החמה ,מיר זענע דעמאלטס געגאנגע צו ביהמ"ד
פו רבי שלו אליעזר'ל ,או דארט אינדערויס האב מיר געזאגט די ברכה.
אי געדענק ווי הרה"צ ר' זושא'לע הי"ד דער זו פו רבי שלו אליעזר ז"ל האט געקלאפט פאר מיי
עלטערער ברודער ע"ה ,מיר האב זי געוואונדערט וואס ער וויל ,זאגט ער אונז "אי וויל עטס זאלט ענק
וואונדער  ,אזוי וועט עטס געדענקע קידוש החמה" ...טאקע וועג דע געדענק אי דאס.
וויפיל אי געדענק פונדערהיי איז אי ערגע" נישט געקומע קיי נשי צו קידוש החמה ,ווע בשנת
תשמ"א האט מע אי וויליאמסבורג מפרס געווע אז מ'שטעלט צו א פלא" וואו די נשי זאל זי
צוזאמע קומע צו קידוש החמה ,האב אי געשריב א בריוו צו רבי' דער בר משה זי"ע ,או מברר
געווע דאס עני  ,דער רבי האט טאקע באפויל אז מ'זאל דאס מבטל זיי .

עס דערציילט אונזער זיידע
à"èéìù øòììéî êåøá éáø ö"äâä
â"éùú ,ä"ôøú - ìàåé úéø÷ íéììåëä ùàø

דאס ערשטע מאל וואס אי האב מיטגעהאלט א מעמד ברכת החמה איז געווע נא אלס קינד אי
דזיבוי ,וואו מיינע עלטער האב געוואוינט ,כ'בי אלט געווע ארו  6-5יאר ,או ס'איז שווער צו געדענקע
מער פרטי.
דאס צווייטע מאל בשנת תשי"ג האב אי געוואוינט אי אר" ישראל ,ברכת החמה איז געווע מיטווא
צוויי טאג נא פסח )אי חו"ל איז דעמאלטס געווע אסרו חג( ,אי בי געווע א תלמיד פו הגה"ק רבי יוס צבי
דושינסקיא זצ"ל ,האב אי געדאווענט דארט אי ביהמ"ד ,או נאכ דאווענע זענע מיר ארויסגעגאנגע
מאכ די ברכה ברוב ע.
עס איז געווע א גרויסער עול וואס איז געגאנגע מאכ די ברכה ביי "אונגאריש פעלד" וואס די
עדה החרדית האט דארט אנגעפירט מיט דע מעמד דאס גאנצע בית די  ,ברוב ע הדרת מל.
דאס דריטע מאל האב אי געזאגט דא אי אמעריקע ,אי וויליאמסבורג ,וואו אי בי געווע א מגיד
שיעור אי די ישיבה קטנה,
בחסדי ה' וועל מיר יעצט זוכה זיי צו זאג די ברכה צו פערט מאל) .אליעזר בערקאוויטש ,אברה
בערקאוויטש ,יעקב מרדכי פנחס עקשטיי  ,קלמ אליעזר עקשטיי  ,אלכסנדר יושע עקשטיי  ,יואל מרדכי קרעמער ,ישראל מאיר הלוי ווייס,
נפתלי הערש לאנדא ,יודא לייב ווייס ,הילל ווייס,שלמה הלוי ווערצבערגער ,יואל הלוי ווערצבערגער ,אלכסנדר יעקב שלו קליי  ,יודא לייב
מערמלשטיי  ,משה אהר פילעפ ,נתנאל וויינבערגער ,שלו לאנדא(
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מז

עס דערציילט אונזער עלטער זיידע-עלטער פעטער
à"èéìù ïðàî àôéì è"åé 'éððç 'ø ç"äøä
ä"ôøú

בעזה"י וועל מיר זוכה זיי קומענדיג ערב פסח צו בענטש דאס פערטע מאל ברכת החמה ,חסדי ה'
כי לא תמנו ,דער אייבערשטער זאל געב כח או געזונט אוי ווייטער.
דאס ערשטע מאל וואס אי האב געמאכט די ברכה פו ברכת החמה איז געווע אי ראצפערט ,מיר
האב געוואוינט נעב די שטאטישע גרויסע שוהל וואו עס האט געדאווענט דער מרא דאתרא הגה"צ ר'
שאול ראזענבערג זצ"ל ,אי בי געווע א בר מצוה בחור'ל מילא בי אי געגאנגע צו חצר פו די שוהל
וואו יעדער איז געווע או מ'האט דארט געזאגט די ברכה מיט רב אינאיינע.
עס איז געווע א נוסח וואס מ'האט עקסטער געדרוקט או פארטיילט פאר עול ,נאכדע האט מע
געטאנצ מיט גרויס שמחה צוליב די זעלטענע געלעגענהייט פו די מצוה.

)אליעזר מאנ  ,יואל זאבעל ,יואל הערש

זאבעל ,אלימל זאבעל ,אליעזר זאבעל ,יצחק שמעו זאבעל ,משה דוד דאווידאוויטש ,נטע מאיר דאווידאוויטש ,ישכר בער דאווידאוויטש(

עס דערציילט אונזער זיידע
à"èéìù øòâøòáöøòåå ùøòä ìàéúå÷é 'ø ç"äøä
â"éùú ,ä"ôøú

בשנת תרפ"ה האב מיר געוואוינט אי קראלי ,דער רבי זי"ע איז נא דעמאלטס געווע אי אורשיווע,
יענע יאר איז קידוש החמה געפאל ערב פסח ,או דער ציבור איז זי צוזאמע געקומע מקיי זיי די
מצוה ברוב ע הדרת מל.
דאס צווייטע מאל ,בשנת תשי"ג האב אי זוכה געווע צו מאכ די ברכה נעב רבי' זי"ע ,צוזאמע
מיט גאנצ עול ביי אלט ביהמ"ד אוי בעדפארד עוו) .אברה מרדכי גרינפעלד ,משה עזריאל שוואר" ,יואל יושע
ווערצבערגער ,חיי אברה ווערצבערגער(

עס דערציילט אונזער עלטער זיידע
à"èéìù ïàîãòéøô ìùéô 'ø ç"äøä
ä"ôøú

אי האב געוואוינט אלס קינד אי סעליש ,אי געדענק ווי יענע ערב פסח תרפ"ה בי אי געגאנגע
מיט מיי מאמע ע"ה שחט' די עופות לכבוד יו"ט ,וואס דאס איז געווע א ווייטער וועג ביז שלאכט הויז.
דעמאלטס זענע דארט געווע די צוויי שוחטי הרה"ח ר' ראוב חיי ראזענבערג ע"ה או הרה"ח ר'
בעריש לעבאוויטש ע"ה.
אויפ וועג האב מיר געזעה ווי עס שטייט א גרויסער עול פאר חסיד'יש ביהמ"ד ווי מיר האב
געדאווענט )ביי אונז האט מע דאס גערופ 'די ספרד'ישע שוהל' ווייל מ'האט דארט געדאווענט נוסח ספרד( רוב עול דארט איז
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באשטאנע פו סיגוטער חסידי ,או מ'האט געמאכט קידוש החמה מיט גרויס שמחה .עס איז געווע אזא
גרויסער עול אז מיר האב געדארפט אראפגיי אויפ ראוד צו קענע דורכגיי .
ווארשיינלי ,פו דע וואס אי געדענק מיי מאמע גיי צו שלאכט הויז ,ווייזט אויס אז פרויע זענע
נישט געקומע צו קידוש החמה) .אהר אלעזר הלוי רובינפעלד ,דוד יואל אויש(

עס דערציילט אונזער עלטער זיידע
å"éä äèàø ÷çöé ìàåîù 'ø ç"äøä
à"îùú ,â"éùú ,ä"ôøú

די ערשטע קידוש החמה וואס אי האב מיטגעלעבט איז געווע אי בודאפעסט ,ערב פסח תרפ"ה,
אי בי נא געווע א קליי אינגל פו פינ יאר ,מ'האט מי נישט מיטגענומע צו מעמד קידוש החמה,
אבער אי געדענק ווי מ'האט דעמאלטס אסא ארומגערעדט דערוועג .
שנת תשי"ג האב מיר געוואוינט אי האליי ,אויסטריע ,דעמאלטס איז קידוש החמה אויסגעפאל
אסרו חג פסח ,אי געדענק אז עס איז געווע א גוטע וועטער ,מ'האט פיי געזעה די זו  ,נאכ דאווענע איז
יעדער ארויס אי שול הוי מיט טלית ותפילי אז אזוי מיט מני האט מע געמאכט די ברכה ,דער רב איז
געווע הרה"ג ר' טובי' ליבערמא זצ"ל.
תשמ"א האב אי ארויסגעגעב א קונטרס פו עניני קידוש החמה מיט גאנצ נוסח ,וואס מ'האט
דעמאלטס פארקויפט ,איינס דערפו האב אי געלאזט שיי בינד או איינגעקריצט לכבוד דע רבי' דער
בר משה זי"ע או אוי אריינגעשריב דערי  ,דער רבי האט דאס טאקע גענוצט ביי מעמד או זי פיל
באדאנקט פאר מיר .יענע יאר איז עס אויסגעפאל ד' ניס  ,עס איז געווע א שיינער וועטער.
היי יאר ערב פסח תשס"ט וועט אי"ה ווידער זיי דער מעמד ,מיר האפ דאס צו דערלעב מיט משיח
צדקינו ,עס איז די '207טע מאל קידוש החמה ,כמני אור ,זאל מיר שוי אויסגעלייזט ווער מיט גרויס
אור בב"א.
אזוי ווי אונזער זיידע עמו"ש ארבעט אסא מיט אויסרעכענע אלעערליי זמני האט ער שוי
אויסגערעכענט ווע די קומענדיגע קידוש החמה וועל אי"ה אויספאל  ,ווי פאלגענד :תשצ"ז כ"ג ניס
אסרו חג פסח ,תתכ"ה ה' ניס  ,תתנ"ג י"ב ניס  ,תתפ"א כ"א ניס  ,תתק"ט ב' ניס  ,תתקל"ז י"א ניס ,
תתקס"ה י"ט ניס הבעל"ט) .יואל ווייס ,אליעזר זוסמא ברא ,אליעזר רובינשטיי  ,הערשל בערגער(

עס דערציילט מיי עלטער זיידע
à"èéìù ñééåå ìàéúå÷é 'ø ç"äøä
à"îùú ,â"éùú ,ä"ôøú

ער געדענקט נא בליעה"ר ביז יעצט  3מאל א מעמד קידוש החמה עמו"ש.
די ערשטע מאל אי יאר תרפ"ה אי קאסאני ,ווע ער איז געווע א קליי קינד ,צוזאמע מיט הגה"ק
מ'קאסאני זצ"ל ,ווע זיי זיידע ר' נטע איז געווע דעמאלטס דער משמש בקודש ,אונזער זיידע געדענקט
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נא אוי וועלכע פלא" ער איז דעמאלטס געשטאנע .
די '2טע מאל אי יאר תשי"ג איז ער געווע אי ירושלי עיה"ק ,ער האט געמאכט די ברכה צוזאמע
מיט די גאוני וצדיקי חברי הביד"צ זי"ע ,די שמחה איז דא געווע אי לשער.
די '3טע מאל אי יאר תשמ"א זייענדיג דער משב"ק פו הגה"ק מ'סקולע זצ"ל ,איז ער געווע
צוזאמע מיט סקולענער רבי זצ"ל אי וויליאמסבורג ,דער סקולענער רבי איז ארויסגעקומע אוי די
טרעפ פו זיי הויז ,או מיט א גרויס ציבור אינאיינע האט מע געמאכט די ברכה ,או דער רבי האט
געווינטש אז מ'זאל שוי זוכה זיי בקרוב לביאת המשיח בב"א) .יוס ווייס(

עס האט דערציילט אונזער עלטער זיידע
ä"ò ÷àììàô ïäëä ïøäà 'ø ç"äøä
ä"ôøú

בשנת תרפ"ה איז געווע קידוש החמה ערב פסח ,זיי האב געוואוינט אי זענטא ,או זיי זענע געפאר
צו מעמד קיי פעטראוואסעלא.
ווע זיי זענע אוועק געגאנגע פו שטוב איז נא געווע טונקל ,זיי זענע געפאר קיי פעטראוואסעלא
או זיי האב מיט גענומע די חמ" צו פארברענע  ,או עס איז געווע דארט מעמד קידוש החמה ,או
שריפת חמ" ,או אפיית מצה.
ווע זיי זענע צוריק געקומע מיט וואגע צו שטאט אהיי איז געפאל א גרויסע שניי ,אבער מ'האט
געהאט די זכיה אז מ'האט נא אריינגעכאפט צו מאכ קידוש החמה כהלכתה.

)יעקב הכה פריעדמא ,יואל

וויינשטיי ,אליעזר מאנ(

עס דערציילט אונזער זיידע
å"éä ïäà÷ ïäëä äùî 'ø ç"äøä
ä"ôøú

אי געדענק קידוש החמה בשנת תרפ"ה לפ"ק ביי אונז אי סעקלהעיד ,עס איז געווע ערב פסח ,מיי
טאטע האט מי אויפגעוועקט זייער פרי צו מעמד ,או מיר זענע ארויסגעקומע צו שוהל הוי א
ציבור ארו הונדערט איד ברוב ע הדרת מל .עס איז געווע ב"ה א שיינער וועטער.
אי געדענק ווי אפילו די עמי הארצי וואס מ'האט קיינמאל נישט געזעה אי שוהל זענע דעמאלטס
אוי געקומע .
דער מעמד איז געווע אי שפי" פו אונזער הייליגער רב ,רבי יודא הלוי ראזנער זצ"ל דער סעקלהעידער
רב ,או עס איז געווע א גרויסע שמחה .אי געדענק אז די פרויע האב נישט מיטגעהאלט דע מעמד.
)עס ליגט מיר גאר בעסער אי זכרו דער קידוש החמה פו תרפ"ה ווי דער קידוש החמה פו תשמ"א) (...יושע קאה  ,נפתלי גרינפעלד ,יעקב
שאפפער ,יעקב פויגל(
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עס האט דערציילט אונזער עלטער זיידע
ä"ò øòãòô íééç 'ø ç"äøä
æ"ðøú

ער האט זוכה געווע צו דערלעב פיר קידוש החמה'ס ,ער איז געבויר געוואר בשנת תרנ"ב ,אזוי אז
ביי ערשט קידוש החמה תרנ"ז איז ער אלט געווע פינ יאר ,או ער איז נפטר געוואר בשנת תשמ"ב
לפ"ק.
ער האט נישט צופיל געדענקט פונע מעמד ,נאר אזויפיל איז אי געבליב אי זכרו אז מ'האט
דעמאלטס געדרוקט קונטרסי מיט נוסח פו ברכת החמה ,או נאכ מעמד ווע דער עול האט
אראפגעלייגט די קונטרסי זענע די קינדער געקומע או אלעס געכאפט) .חיי דוד פארגעס ,שלמה פארגעס(

עס דערציילט אונזער עלטער זיידע
ä"ò äèàðøòá ùøòä äùî 'ø ç"äøä
ä"ôøú

ער האט געוואוינט אלס קינד אי באניע ,ביי לעצט קידוש החמה תשמ"א האט ער דערציילט פאר
מיי טאט אז מיט  56יאר פריער בשנת תרפ"ה איז ער שוי געווע א גרעסער אינגל ,או ער געדענקט ווי
אלע איד זענע ארויסגעגאנגע אוי א גרויס פרייע פעלד אונטער די שוהל.
נאכ מאכ די ברכה האט מע געמאכט א גרויס רונג ,או אלע מענטש צוזאמע מיט די קינדער זענע
געטאנצ "טובי מאורות" די געהויבענע שמחה איז אי געבליב איינגעקריצט אי זכרו ) .אהר אליעזר
בערנאטה(

עס דערציילט מיי זיידע
à"èéìù âøòáðòèàø äùî éáø ö"äâä
â"éùú - ååàìñéãéåàåå ã"áà
ביי קידוש החמה שנת תשי"ג לפ"ק בי אי שוי געווע א גרעסערער בחור ,או אי האב געלערנט
אי די נייטרא ישיבה אי מאונט קיסקא .אבער דער מעמד קידוש החמה איז געווע אסרו חג פסח ווע עס
איז געווע בי הזמני ,או עס איז נישט געווע קיי ישיבה.
אי בי געווע אי בארא פארק ביי מיי טאט דער וואוידיסלאווער רב זצ"ל ,לפי זכרוני איז מיי טאטע
זצ"ל ארויסגעגאנגע מאכ די ברכה מיט טלית ותפילי א קיי בגדי שבת.
בשנת תשמ"א האט ער געוואונטש פאר יעד אז ער זאל זוכה זיי צו קומענדיג קידוש החמה ,האט
זי איינער אנגערופ צו איה אז דער רב זאל זוכה זיי צו דערלעב דע קומענדיג קידוש החמה ,אבער
ער האט גארנישט גענטפערט ,נאר איגנארירט די ברכה.
דע פאלגענד בריוו האט מיי זיידע שליט"א אפגעשריב ביו קידוש החמה תשמ"א:
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ב"ה ,יו ד' פרשת טהרה ד' ניס שנת קר ישועה לפ"ק ,פה ברוקלי יצ"ו
היו זכינו לבר ברכת החמה תחלת מחזור ר"ו  -הא"ר פני ונושע  -זמ עלות עלות השחר הי' בשעה
 4:16ונ החמה בשעה  5:28בשעה  6התחלנו תפילת שחרית יחד ע כ"ק אאמו"ר הרה"צ שליט"א יחי'
נצ"ח ,אחרי אשרי ובא לציו הניח תפילי דרבינו ת וקוד עלינו יצא החוצה ,ועמו אתו יחד כל הקהל
הקודש ,והתחיל הללויה הללו את ה' וכו' עד חק נת ולא יעבור ואח"כ ביר הברכה "עושה מעשי בראשית"
ואח"כ למנצח בנגינות מזמור שיר ,ואח"כ אנא בכח ,ואח"כ הללוה קל בקדשו ואח"כ למנצח מספרי.
אח"כ בשירה ובזמרה "טובי מאורות" עד הסו ,ואח"כ עלינו ועל כ נקוה ,נכנסנו לביהמ"ד ורקדנו על
כ נקוה ואח"כ אמר קדיש יתו ואח"כ חילק יי"ש ומזונות וביר את כל אחד שנזכה בקרוב לקבל פני משיח,
בב"א.
כ יעזור השי"ת שנזכה מתו נחת עוד הלקיי מצוה זו בנחת ובשמחה ובשמחת עול על ראשינו אמ.
משה הלוי ב מלכה) .משול פייש הלוי ראטענבערג(

עס דערציילט מיי עלטער זיידע
å"éä øòîééäèøòåå êìîéìà ìàøùé 'ø ç"äøä
ä"ôøú

ביי קידוש החמה תרפ"ה לפ"ק בי אי נא געווע א קליי קינד ,מיר האב זוכה געווע מקיי צו זיי די
מצוה או מאכ די ברכה אי די שטאט מעלי וואו מיי טאטע ע"ה איז געווע דער ראש הקהל) .ליפא יואל
פישער(

עס דערציילט אונז
à"èéìù êàøá ìàåîù 'ø ö"äâä
â"éùú ùàðàð ã"áà
אי האב זוכה געווע בשנת תשי"ג לפ"ק צו משמש זיי בקודש פנימה ביי רבי' בעל דברי יואל זי"ע,
אי וועל דא איבערגעב וואס אי געדענק פונע מעמד "קידוש החמה".
פרי פארטאגס איז שוי דער רבי געשטאנע ביי פענסטער או ער האט געקוקט באזארגטערהייט צו
די זו האט שוי אויפגעשיינט ,ווייל די לעצטע צוויי טעג איז געווע פארוואלקנט ,או דער רבי האט
געזארגט צי מ'וועט קענע מאכ די ברכה.
אינמיט רופט זי דער רבי א "די יארדע )סייד וואק בלע"ז( איז שוי טרוק ,איז א סימ ווערט שוי קלאר"...
או דער רבי איז געוואר רואיגער ,או ער האט געהייס אז מ'זאל מיטנעמע דע שטריימל .זאגנדיג "וועט
נא זיי צייט וועל אי גיי בעפאר אי מקוה ,אז נישט וועל מיר גליי מאכ די ברכה".
דער הויז בחור דעמאלטס איז געווע ר' וואל בער לעבאוויטש ע"ה ,ער האט גענומע דע
שטריימל ,או דער רבי איז געגאנגע אויפ וועג צו ביהמ"ד .ווע דער רבי האט אנגעהויב אראפצוגיי די
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טרעפ האט אנגעהויב צו ווער אויסגעלייטערט דער הימל .דער רבי האט באלד אנגעטו דע שטריימל
או אנגעהויב צו זאג דע סדר.
אזוי זאגנדיג האט זי די זו פלוצלונג באוויז במלא הדרה ועוזה ,דא האט דער רבי געגעב א שריי
מיט קולי קולות די ברכה "עושה מעשה בראשית".
דער רבי איז געוואר אזוי בשמחה עד אי לשער ,ער איז שוי געווע פריילי די גאנצע צייט.
אריינגייענדיג אי בית המדרש איז דער רבי געגאנגע צו זיי פלא" ,או מ'האט ארומגעטאנצ אי
ביהמ"ד ,דערנא האט דער רבי געזאגט תורה ,עס איז געווע א געפערליכע שטופעניש ,או נאכדע האט
דער רבי ארומגעשמועסט מיט די ארומיגע רבני סיפורי קודש.
צוויש די שמועס

האט דער רבי דערציילט די מעשה פונע דברי חיי זי"ע )זע אויב אי פרק "ברכת החמה

תשי"ג"(.

עס דערציילט מיי עלטער זיידע
à"èéìù ñàøâ ïäëä äùî 'ø ç"äøä
â"éùú

אי יאר תשי"ג איז געווע א פארוואלקענטער טאג ,דער רבי זי"ע האט געוואלט גיי אי מקוה ,אבער
דא האט מע אי געזאגט אז די זו איז שוי ארויסגעקומע  ,איז דער רבי אריבער די גאס פארנט פו
קאפישער בית המדרש מיט הוט ,דער הויז בחור האט גענומע די הוט או אנגעטא די שטריימל פאר
רבי' או ער האט געמאכט די ברכות ,דערנא האט דער עול געזינגע "קל אדו ".
דער רבי האט געטאנצע אנגעלאנט אוי צוויי מענטשע  .מיי עלטער זיידע דער שארמאש'ער רב
זי"ע מיט אסא רבני זענע דארט געווע  ,איינער פו די רבני האב אנגעוואונטש פאר רבי' ער זאל
דערלעב דע קומענדיגע קידוש החמה דער רבי האט געענפערט "דער אייבערשטער זאל העלפ משיח
זאל קומע בב"א") .נפתלי הירצקא גראס(

עס האט דערציילט מיי זיידע
ä"ò øòöèéôù éëãøî íåçð 'ø ç"äøä
â"éùú

בשנת תשי"ג ווע עס איז אויסגעפאל קידוש החמה אסרו חג פסח האב אי זוכה געווע צו זאג די
ברכה אי וויליאמסבורג בצל קדשו פו רבי' זי"ע נעב דע בית המדרש אוי בעדפארד עוו.
דער רבי האט דעמאלטס זוכה געווע צו זאג די ברכה פו קידוש החמה דאס דריטע מאל ,געדענק
אי ווי נא די ברכה האט זי דער רבי זי"ע אנגעכאפט די הייליגע בארד ,או געזאגט "ווער עס האלט מיט
דריי קידוש החמה'ס האט שוי א ווייסע בארד") .נחו מרדכי שפיטצער(
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נג

עס דערציילט אונזער עלטער זיידע
å"éä ïòôøà÷ áééì 'ø ç"äøä
à"îùú-â"éùú

אי געדענק ב"ה דע מעמד קידוש החמה תשי"ג ,בצל קדשו פו רביה"ק זי"ע.
עס איז געווע אסרו חג ,דער זי"ע איז געקומע צו מעמד מיט הוט ,ער איז געווע אויפ וועג אראפ
צו די מקוה ווע די זו האט אויפגעשיינט ,האט דער רבי געזאגט פאר הויז בחור "געב אהער דע
שטריימל" או דער רבי האט געמאכט די ברכה.
אי בי געשטאנע נעב דע רבי'  ,או אי האב געזעה ווי דער ריסקעווער רב זצ"ל איז דארט
געשטאנע או ער האט אנגעווינטש דע רבי' אז דער רבי זאל דערלעב נאכאמאל א קידוש החמה .דער
רבי איז געוואר זייער בשמחה או ער האט זי מחי' געווע מיט די ברכה) .חנני' יו"ט ליפא ברא"ש ברא ,חנני' יו"ט
ליפא לאנדא ,יחזקאל שרגא ברא ,חנני' יו"ט ליפא בר"פ ברא(

עס דערציילט מיי זיידע
å"éä ùèéååàáà÷àé ìøòá 'ø ç"äøä
â"éùú

אי יאר תשי"ג האב אי געלערנט ביי ווייצענער רב זצ"ל אי שיקאגא ,או אי האב דארט געמאכט
קידוש החמה מיט אי.
אי געדענק אז עס איז דארט געווע א איד וואס האט מיטגעברענגט זיי פיצל קינד ,או ער איז געווע
פארנומע א גאנצע צייט אז זיי קינד זאל געדענקע קידוש החמה ,או ער האט געמאכט אלע מיני סימני
אז ער זאל געדענקע דע מעמד) .שמעו זאב יאקאבאוויטש(

עס דערציילט אונזער עלטער זיידע
å"éä ñòâøàô øéàî ïøäà 'ø ç"äøä
â"éùú

נא די מלחמה בי אי געבליב אי רומעניע אי די שטאט קלויזענבורג ,דער עול איז געווע זייער
צובראכ  ,עס איז געווע נא די מלחמה או עס איז נישט געווע קיי רב אי שטאט ,או קיינער ווער עס
זאל פיר די שטאט עפ"י תורה.
אזוי ווייט אז בשנת תשי"ג האט קיינע נישט עולה געווע על הדעת אז עס איז שנת קידוש החמה או
מ'דאר מאכ די ברכה .ממש נאר א דאנק דע וואס מיי שווער ר' חיי פעדער ע"ה האט מיר געשיקט א
בריוו או ער האט דארט געשריב אז היי יאר מאכט מע די ברכת קידוש החמה ,א דאנק דע האט די
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גאנצע שטאט זוכה געווע צו מאכ די ברכה או מקיי זיי

די מצוה) .שלמה פארגעס ,חיי דוד פארגעס ,אפרי יואל

פארגעס(

עס דערציילט אונזער זיידע
å"éä ÷àèùðééåå àáé÷ò á÷òé 'ø ç"äøä
â"éùú

מיר האב האט דא געוואוינט אי אנטווערפ ,עס זענע דארט געווע זייער ווייניג איד  ,או מ'האט
נישט געמאכט קיי גרויס עסק פו קידוש החמה.
אסרו חג פסח האב זי ביי יעדע שוהל צוזאמע גענומע די ביסל איד וואס האב דארט געדאווענט
או מ'האט געמאכט די ברכה "עושה מעשה בראשית" ,או מ'האט דא געזינגע "קל אדו

") .יואל וויינשטיי ,

מרדכי יודא שוואר"(

עס דערציילט מיי זיידע
å"éä øòãðòìãòéøô ãåã 'ø ç"äøä
â"éùú

אי האב געוואוינט בשנת תשי"ג אי ירושלי עיה"ק ,אי געדענק נא דע מעמד ווע מיר זענע
אלע ארויסגעגאנגע אויפ "אונגאריש פעלד" ,או דארט איז דער ביד"צ ארויפגעגאנגע אוי א בימה ,או
מ'האט אינאיינע געמאכט די ברכה) .אברה פאלאטשעק(

עס דערציילט אונזער זיידע
à"èéìù øòâøòáãìàâ ìàøùé øéàî 'ø ç"äøä
â"éùú

אי בי געווע א בחור'ל ארו  18-17יאר ביי מעמד קידוש החמה תשי"ג.
מיר זענע שוי געווע דא אי אמעריקע ,או אי געדענק ווי אי האב זוכה געווע צו שטיי נעב
רביה"ק זי"ע בעל דברי יואל בשעת דע מעמד.
נאכ מעמד קידוש החמה האט דער עול געוואונטש פאר רבי' זי"ע אז ער זאל געזונטערהייט
דערלעב דע קומענדיג מעמד קידוש החמה) .ליפא גאלדבערגער ,שלו אליעזר גאלדבערגער ,בנימי יחזקאל שרגא ווייס(

עס דערציילט אונזער זיידע
à"èéìù ïàîôéå÷ ùéøòá 'ø ç"äøä
â"éùú

ווע עס איז געווע דער מעמד קידוש החמה תשי"ג לפ"ק בי אי געווע א בחור פו  17יאר ,או אי
האב געוואוינט אי ירושלי עיה"ק.
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דער עול האט געדאווענט ביי נ" ,דערנא איז מע זי צוזאמע געקומע נעב די "אונגארישע
הייזער" ווי עס איז דעמאלטס געווע א פעלד וואס מ'האט גערופ "די אונגארישע פעלד" ,היינט איז
דארט אויפגעשטעלט "שיכו שומרי אמוני" ,דארט איז געווע א ליידיג פלא" או אלע רבני אי שפי"
פו הגאו רבי זעליג ראוב בענגיס זצ"ל דער ירושלימ'ער רב )וועלכער איז נפטר געוואר עטליכע וואכ שפעטער( זענע
דארט צוזאמע געקומע .
ווע מ'האט געמאכט די ברכה "עושה מעשה בראשית" איז די התרגשות געווע עד אי לשער,
נאכדע האט מע געטאנצ אי די גאס פו ירושלי שעות ארוכות ביז נאכמיטאג ,כאטש געווענלי איז
נישטא קיי מוזיק אי ירושלי איז דא געווע פייערליכע מוזיק.
בשעת מ'איז אריבערגעגאנגע דאס הויז פו הגה"ק מבריסק זצוק"ל איז ער ארויסגעקומע או ער
האט אנגעוואונטש פאר עול.
מ'זאגט נא אז דער ראב"ד הגאו רבי פינחס עפשטיי זצ"ל האט פאר ער האט געמאכט די ברכה
אנגעטו א נייע מלבוש ,או ער האט געמאכט א "שהחיינו" או ער האט מוציא געווע דע עול מיט די
ברכה) .יחזקאל שרגא קויפמא  ,משה ארי' קויפמא  ,הערשל געלב(.

עס דערציילט מיי זיידע
å"éä ùèéååà÷ùøòä éëãøî 'ø ç"äøä
â"éùú

מיט  56יאר צוריק האב אי זוכה געווע צו מאכ די ברכה פו קידוש החמה אי ירושלי עיה"ק,
אינאיינע מיט די חברי הביד"צ פו עדה החרדית ,אויפ אונגאריש פעלד .ע"כ.
מיי טאטע מו"ה אברה ישראל הי"ו דערציילט אז ער געדענקט ביי מעמד ברכת החמה תשמ"א,
האט ער געוואוינט אוי קיעפ סט .העכער דע סקולענער רבי' זצ"ל ,או דער סקולענער רבי איז
ארויסגעקומע מאכ די ברכה מיט א ספאדיק) .יושע הערשקאוויטש(

עס דערציילט מיי זיידע
å"éä ïàîãòéøô óñåé 'ø ç"äøä
à"îùú-â"éùú

אי יאר תשי"ג האב אי געוואוינט אי אר" ישראל אי ירושלי ,עס זענע צוזאמע געקומע אלע
רבני פו גאנ" ירושלי צו מעמד קידוש החמה ,עס איז געווע א ריזיגער עול ,דער מעמד איז
פארגעקומע אויפ פלא" וואס מ'פלעגט רופ 'די אונגארישע פעלד' ,מ'האט געמאכט א ריזיגע רונג פונע
גאנצ עול ,אבער מ'האט נישט געקענט ארומטאנצ דע גאנצ רונג מער ווי איינמאל צוליב דע גרויס
ציבור ,מ'איז געטאנצ זייער לעבעדיג או מ'האט געזינגע זייער הוי.
לכאורה איז דארט געווע מוזיק אוי ,געווענלי אי ירושלי ביי חתונות איז נישטא קיי מוזיק ביי
חתונות ,נאר פורי או שמחת בית השואבה.
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בשנת תשמ"א בי אי שוי געווע אי אנטווערפ  ,קוד איז געווע פארוואלקנט ,אבער שפעטער
האט זי שוי באוויז די זו  ,כדי מ'זאל קענע מקיי זיי די גרויסע מצוה.
אי האב געהערט פו הרה"ק רבי איציקל מפשעווארסק זצוק"ל ,אז דער ציעשנוב'ער רב האט
געפרעגט זיי טאט דע הייליג שינאווער רב זי"ע צי מ'פארט צי א צדיק אוי קידוש החמה ,האט ער אי
געענטפערט "יא ,אבער עס קומט נישט צו צו קידוש לבנה") .יואל ברי"ש הלוי פריעדמא (.

עס דערציילט מיי זיידע
å"éä ïàãìàæ áééì ìåàù 'ø ç"äøä
â"éùú

מיר זענע נא געווע קליינע קינדער ,אי געדענק דאס נא אזוי ווי היינט ,דער טאטע ע"ה האט אונז
אויפגעוועקט פארטאגס ,מיר זענע געגאנגע אי ביהמ"ד דאווענע .
מיר האב געוואוינט אי בני ברק שיכו ה' ,דארט איז געווע א קליינער עול ארו צוויי מניני ,נאכ
דאווענע זענע מיר ארוי אוי א בארג ,או מ'האט פו דארט געזעה די זו  .מ'האט געמאכט די ברכה
מיט אזעלכע קולות אז מיר קינדער האב זי דערשראק פו די קולות ,או דערנא האט מע געזינגע
'טובי מאורות' או נא ניגוני ,ווע מ'האט געענדיגט האט מע געטיילט פאר די קינדער צוקערלע) .א
יאר שפעטער איז געפאל ערב פסח או שבת ,או דער טאטע האט אונז אויפגעוועקט פארטאגס או מיר זענע געגאנגע אי ביהמ"ד ,האב אי
געזאגט פאר די קינדער אז היינט גייע מיר אוי ארוי אויפ בארג אזוי ווי פאראיאר() .אברה אלי' זאלדא (

עס דערציילט אונזער באבע תחי' אשת
ä"ò ìøòô øæòéìà ìàåîù 'ø ç"äøä
â"éùú

זי האט געוואוינט אי אר" ישראל ,או זייעענדיג א צע יעריג מיידל האט זי מיטגעהאלט דע
שיינע מעמד ,קידוש החמה.
עס איז געקומע א ריזיגער עול צו הוי וואס מ'האט גערופ 'דער אונגארישער הוי' ,קינדער פו א
חודש אלט ביז די הונדערט או צוואנציג ,אלע זענע געווע אנגעטו מיט בגדי שבת.
די גרעסטע שמחה ביי די קינדער איז געווע אז לכבוד דע מעמד זענע אלע תלמוד תורה'ס
געגאנגע מיט צוויי שעה שפעטער ווי א געווענליכע טאג ,ווייל ביי קיי צווייטע געלעגענהייט איז קיינמאל
נישט געווע אזא מציאות אז מ'זאל גיי שפעטער אי חדר ,נאר איינמאל אי  28יאר! )יואל ברי"ב פערל ,יואל
ברמ"ד פערל ,שלו יוס פערל(

R

יעלו ויבואו על הברכה הני אנשי חיל רמי המעלה
אשר הועילו בטוב לבא לעזרתינו שנוכל להוציא
דבר של ומתוק לתועלת תינוקות של בית רב
הרבני החסיד המאיר עיני ישרא"ל בנוסחאות התפילה

כש"ת ר' ישראל חיי שטעסל שליט"א
שהעניק לנו נוסח הברכה בתשואת ח

R

אחי יקירי הרה"ג ר' זאב אהר טעללער שליט"א
והרה"ג ר' יואל יצחק שטער שליט"א
ראשי מערכת קוב "בית וועד לחכמי"
שע"י מבצר הכוללי פה קרית יואל

שעמדו לימינינו במסירות נאמנה

R

הרבני החסיד המפואר ר' עמר נת פעלבערבוי שליט"א
מרבי תורה בת"ת תו"י דרב"י ד'סאטמאר בקרית יואל

שעומד לימינינו בכל עת ועונה

R

הרב החסיד המפואר ר' משה אלי' גרי שליט"א
מנהל רוחני בת"ת תו"י דרב"י ד'סאטמאר בוויליאמסבורג

ואתו עמו האבר החשוב ר' חנני' יו"ט ליפא ברח"ל פריעדמא הי"ו
מרבי תורה בת"ת תו"י דרב"י ד'סאטמאר בוויליאמסבורג

שעזרו לנו בכל מה שאפשר בתשואת ח

R

הרבני החסיד המפואר ר' יצחק פריעדמא שליט"א
שפעולתו הנפלאה בביאור עני קידוש החמה היה לנו לעיני

R

האבר היקר ספרא רבא

ר' אלתר שמואל טאמבור הי"ו
מלומדי כולל "ויואל משה" בירושלי עיה"ק

שרבות נעזרנו ממעשי ידיו להתפאר

R

אחרו חביב ידידי עוז העומד לימי מוסדותינו
הקדושי במסירות נפש ממש
הרה"ח ר' דוד לייב גרינפעלד הי"ו
מנהל גשמי דישיבה לצעירי פה קרית יואל

על אשר פועל ועושה בכל עת ובכל זמ
ובמיוחד להצלחת הקונטרס הלז

