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'פסח' איז דאס ערשטער צייט, דאס ערשטער יו"ט, 
מקיים  אונז  מיט  האט  העולמים  כל  בורא  דער  ווען 
ָּכל  ְּבראׁש   - העמים'  מכל  בחרתנו  'אתה  דעם  געווען 

מוֲעדות ִנֵּׂשאָת ֶּפַסח. 
אין אט דעם הייליגן יום טוב האבן מיר זוכה געווען 
מאז  אז  השם  ברוך  יא,  בנו'.  ורצית  אותנו  'אהבת  צום 
ועד עתה זענען מיר א פאלק וואס מיר זענען ראוי צום 
'ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת'. מיר האבן אזויפיל 

מעלות און מדריגות. 
אזויפיל תורה,  איז דא  דור,  אין אונזער  באזונדערס 
קעגן  שמירה  אזויפיל  אויך  לעצטענס  חסד,  אזויפיל 
עלינו  'עומדים  וואס   - טעכנאלאגיע  אין   - אלעס 
ממצרים'  ישראל  'בצאת  פון  יא,  ברוחניות.  לכלותנו' 

ביז ימינו אלה זענען מיר פארבליבן מיט'ן 'היתה יהודה 
לקדשו'. 

אין  טאטע  איין  פון  פאלק  איין  זענען  מיר  אז  דאס 
הימל מאכט אונז אויך אויסשליסליך מיט אחדות, מיט 
כל ישראל ערבים זה לזה. מיר זענען איין גרויסע חתיכה.

בארא  בעירנו   – דא  מיט,  מיר  לעבן  אלץ  דאס  אט 
פון  חו"ל  אין  יישוב  אידישער  גרעסטער  דער   – פארק 

אידן אנשי מעשה מבקשי ה'.

מיר אין לוח הציבור האבן כסדר די געלעגנהייט זיך 
צו באקענען מיט די שיינקייט פון אידישע קינדער פון 
דער נאנט. אלס די פאפולערסטע אויסגאבע אין שטאט 
קומט אונז אויס צו זיין אין פארבינדונג מיט פארשידענע 
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גוט 
שבת, 
גוט יום 
טוב

הרב אהרן הלוי א.

שטריימל 
  זו על

     שום 
    מה

דער שטריימל, די קרוין פון חסידישע לבוש און די סימבאל פון אונזער רייכע היסטאריע און 
מסירות נפש אין פארבינדונג צום אמאל. אירע ווָארצלען, וואס שטאמען פון מזרח־איירָאּפע 
אינעם אכצען יָאר הונדערט, ווען דער חסידישע איד הָאט ַארומגעווַאנדערט פון איין שטעטל 
צום צווייטן, הָאט דער שטריימל אים בַאגלייט ווי ַא טייערער צייכן פון קולטור און חסידות. 

דער שטריימל איז ביז היינט א מקור פון שטָאלץ וואס באשיינט שבת קודש און יום טוב!

א לעכטיגן יום טוב! דער אריגינעלע חסידישע שטריימל 
1-888-2-KRAUSS
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בארא  אין  החרדית  יהדות  קאלירפולן  פונעם  שיכטן 
טאג-איין-טאג-אויס:  ארויס  זיך  שרייט  עס  און  פארק, 

מי כעמך ישראל!
ממש  מיטיילן,  און  זיין  מנדב  העלפן,  ווילן  אידן 

אומאויפהערליך.
לעולם  ימלוך  ה'  ואמרו  והמליכו  הודו  כולם  'יחד 
ועד'. דאס איז עפעס וואס פארבינד גאנץ בארא פארק.

גרויסער  איין  מיר  האבן  אחד  בלב  אחד  כאיש 
באשעפער. 

באזונדערע  א 
דגש  אינטערעסאנטע 
פסח,  אום  מיר  טרעפן 
שטארק  אזוי  איז  מען  ווי 
נישט צו מישן  זיך  מקפיד 
מיט אנדערע, אז מען זאל 
איינמאל ווייזן - אחרון של 
חס  זענען  מיר  אז   - פסח 
צעבראכן,  נישט  ושלום 
אפאר  דא  נישט  איז  עס 
פעלקער, עס איז דא איין 

זיך  האבן  מיר  פאלק.  טאקע נישט געמישט, גרויסע 
אבער דאס איז בלויז ווייל יעדער דארף זיך פירן לויט 
זיינע שיטות און חומרות. א איד בלייבט אבער א איד,ער 
איז דיין ברודער! ווען עס קומט אחרון של פסח מישן 

מיר זיך דוקא יא. )זע ארטיקל איבער קניידלעך.(
•••

שיינקייט  די  איבער  אזוי  זיך  צעברייטערט  עס  אז 
פון כלל ישראל, איז אפשר די צייט צו ארויפברענגען 
א קלייניקייט, ממש א קלייניגקייט, וואס קען אזויפיל 
מיינען! אזויפיל צוגעבן! מחיה זיין אידישע קינדער מיט 

ממש א קליינגקייט.
 - שורות  די  פון  שרייבער  דער   - מיר  ס'איז 
אויסגעקומען לעצטענס צו וויילן אויף שב"ק אין איינע 
פון די נייע חרדי'שע ישובים. ס'איז געוויס שיין צו זען 
לברוקלין  היינו  'משועבדים  פון  יאר  אזויפיל  נאך  ווי 
שבניו יארק' און מיטמאכן דעם שרעקליכן מכה פונעם 
'דירות קריזיס', זעט מען שוין ענדליך א שטיקל 'חירות' 
ביים חרדי'שן ציבור. די נייע אידישע שטעט בויען זיך 
און פארשפרייטן זיך ב"ה לארכה ולרחבה, ווען ביי פילע 
ארויסציען  זיך  דאס  איז  קינדער-געבענטשע משפחות 
מצרים'  'יציאת  פון  בחינה  א   - דירות  פיצעלע  די  פון 

כפשוטו.
אבער  איך  האב  שבת  פונעם  מיטגענומען 

הויפטזעכליך דעם פאלגענדן מיטלעבעניש: 
נאכ'ן  אינדערפרי  שבת  אכסניא  צום  שפאצירנדיג 
דאווענען, קומט מיר אנטקעגן א חסיד'ישער יונגערמאן 
וואונטש מיר  מיט'ן גאנצן חסידיש'ן טראגע, און... ער 

אזא ברייטן 'גוט שבת', ווי כאילו ער קען מיר שוין לאנגע 
יארן, ווי כאילו מיר 'באלאנגען' ביידע צום זעלבן קרייז, 
ביהמ"ד.  איין  אין  יארן  שוין  דאווענען  מיר  כאילו  ווי 
באלד  נישט  איהם  כ'האב  אז  מזכיר,  אני  חטאי  את 
געענטפערט גוט שבת, נאר זיך פארטראכט א מינוט צי 
גיט  אזוי טראכטנדיג  פון ערגעץ...  איהם טאקע  כ'קען 
ער זיך א רוף אן מיט אן ערנסטן מינע אויפ'ן געזיכט און 
אזא שטרענגליכער טאן: "דא איז נישט בארא פארק!"...

איד,  ר'  זאגן:  צו  ווי 
נישט  נאר  ברענג 
'בארא  דעם  אהער 
פון  מנהג'  פארקער 
דורכגיין אנדערע אידן 
זיך  אן  קודש  שבת 
שבת'.  'גוט  וואונטשן 
דא וואונטשט מען גוט 
איך  ווייל  בלויז  שבת 
און דו זענען אידן, און ביי 
אונז ביידע איז יעצט שבת קודש.

כ'בין געבליבן שטיין געפלעפט, בלית ברירה האב 
איך אויסגעשפרייט מיין מויל פון אויער צו אויער און 

איהם געענטפערט א ברייטן 'גוט שבת'...
די שמייכל האט מיר אליינס מחיה געווען ביז גאר. 
אבער  ווייט,  ווי  שנעל  אזוי  געכאפט  נישט  האב  איך 
האט  גיסטע  מיין  אז  געכאפט  זיך  איך  האב  שפעטער 
זיך באמת געטוישט. די ׳גוט שבת׳ האט געמאכט מיין 

׳שבת׳ ׳גוט׳.
זייט דעמאלטץ גיי איך להכעיס צו צו אידן דא אין 
א  מיט  שבת  גוט  זיי  וואונטש  איך  און  פארק  בארא 
שמייכל. ממה נפשך: וועט ער מיר אנקוקן פון די לבנה 
וועל איך אים ״אויפקלערן״ אז מיר זענען קרובים, מיר 
איך  וואס  וועט ער כאפן  אויב  און  איין טאטע...  האבן 
וויל איז דאך זיכער גוט. ביידע וועגן וועט אים ברענגען 

צו שמייכלען.
מ'דארף זיך נישט ארויסציען פון בארא פארק כדי צו 
וואונטשן 'גוט שבת' אן אנדערער איד. שבת אדער יום 
טוב, מ'גייט אין גרויסן אין די גאסן קע"ה, לאמיר זיך יא 
הדיוט  ברכת  תהי'  אל  אנדערן.  דעם  איינער  וואונטשן 
זעלבע  די  פון  זיין  נישט  מ'מוז  ניין,  און  בעיניך.  קלה 
גריסן... לאמיר  ״מישן״ מיט  זיך  וכדו', מען מעג  קרייז 
זיך וואונטשן איינער דעם אנדערן בלויז ווייל מיר זענען 

אלע תורה-טרייע אידן. 
"טייערע אידן אין בארא פארק, זאגט גוט שבת וועט 

אייך גוט זיין!"
בארא  דער  רעדאקציע,  הציבור'  'לוח  די  אין  מיר 

פארקער טעגליכער בלעטל, 'וואונטשן אייך': 
א לעכטיגער און פרייליכער יום טוב און 'א גוט שבת'.

 די ׳גוט שבת׳ 
האט געמאכט 

מיין ׳שבת׳ ׳גוט׳
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די פירמע וואס האט שוין אויפגעבויט 
צענדליגער סוקסעספולע היימישע 

עמעזאן פעידזשעס

בעזרת השם

עמעזַאן
בקשר

נאך 
פסח?



לוח הציבור | פסח תשפ״ג 6

design@
K
re8iveTo

uch.com

קען איך אנקומען
 אפילו צו די

שווערסטע קינדער?

 המהלך הוכיחה
 את עצמה

 לאלפי
תלמידים

מתוך המלצת
הרב פישל שעכטער שליט”א 

צו שווער
 צו ווארטן?

 רופט שוין אריין!
855.239.2324

טייערע מלמד,
 עס ערווארט דיר עפעס

איינס אין די וועלט

 

 המצותשיעורי תורה בחג 
 כל יום בין מנחה למעריב

 

 ימים הראשונים
ה  ח נ מ ת  ל פ 7ת : 4 0 

 חול המועד
ה  ח נ מ ת  ל פ 7ת : 2 5 

 ימים האחרונים
ה  ח נ מ ת  ל פ 7ת : 4 5 

 דפסחליל א' 

 מרדכי הרה"ג רבי
 שליט"א בלום ברוך

 בבית מדרשינו מגיד שיעור

ג] ' דחוה"מב א ט נ ו  [ז
 מצות בקיוםלגעשמאק חינוך 
  שבת ויו"ט מעלת להנחילאיך ו

 ע"י המחנך הדגול מקים עולה של תורה

 יעקב רביהגאון 
 שליט"א בענדער

 וועיאקרא-ראש ישיבת דרכי תורה פאר

 שביעי של פסחליל 
שיעור במשנתו של הגה"ק חדב"נ רד"מ 

 זצוק"ל הי"ד ראש ישיבת כתר תורה

 יהודא אלכסנדר הרה"ג ר'
 שליט"א קערנקרויט

 ר"מ בישיבת תורת א"ש דושינסקיא

ב'   דפסחליל 

 יצחק הרה"ג רבי
 שליט"א ביסטריצקי

 מרבני בויאן, וחבר בית הוראה מראה יחזקאל קארלסבורג

ג] ' דחוה"מג א ט נ א  [מ
  דרכו של רש"ינפלאים ב גילויים

 דבריורש"י לגלות עומק על אצבע  עם דרך לימוד גמרא

-פרענקל אהרן ר'הרה"ג 
 שליט"א תאומים

 רש"י אלף ביתמחבר ספר סופר סת"ם, 

 אחרון של פסחליל 

 שאול הרה"ג רבי
 שליט"א ימאןונ

 נו"נ רבינו התפא"ש זי"ע

 חבר ביד"צ עץ חיים לעניני ממונות

 מ"ליל שבת חוה

 יעקב מרדכי רבי הרב
 שליט"א פראנד

י מ ו י ה ף  ד ר  ו ע י  ש
 שליט"א אלעזר ניסן רובין הרה"ג רבי

 7:30 בדיקת חמץ

 4:00 פסחערב 

 6:00 יום א' פסח

 6:00 יום ב' פסח

 5:30 המועדחול שבת 

 8:45 חול המועד

 4:00 ערב שביעי ש"פ

 6:00 שביעי של פסח

 5:30 אחרון של פסח
 

 נעילת החג

אב"ד ורב  הרה"ג
 שליט"א דקהלתינו

 

 ע"ה  נלב"ע י"ז ניסן תשס"ז הולנדר בת הרה"ג רבי ישעי' בילה  אסתר לע"נ מרתהשיעורים נתנדבו 

 



7לוח הציבור | פסח תשפ״ג

design@
K
re8iveTo

uch.com

קען איך אנקומען
 אפילו צו די

שווערסטע קינדער?

 המהלך הוכיחה
 את עצמה

 לאלפי
תלמידים

מתוך המלצת
הרב פישל שעכטער שליט”א 

צו שווער
 צו ווארטן?

 רופט שוין אריין!
855.239.2324

טייערע מלמד,
 עס ערווארט דיר עפעס

איינס אין די וועלט



לוח הציבור | פסח תשפ״ג 8

    דער
חבורה
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ערב פסח א׳ דפסח ב׳ דפסח שבת חוה״מ

ב׳ חוה״מ ג׳ חוה״מ ד׳ חוה״מ  שביעי של
פסח

 אחרון של
פסח

SUNDAY TUESDAY THURSDAYMONDAY WEDNESDAY FRIDAY SHABBOS

844.972.2424
 chaicare.org 

Info@chaicare.org

חג כשר ושמח

חג הפסח תשפ״ג

Opening 
8:00 am

Closing 
12:00 am

Opening 
12:00 pm

Closing 
12:00 am

Opening 
12:00 pm

Closing 
12:00 am

Opening 
12:00 pm

Closing 
1:00 am

Opening 
8:00 am

Closing 
12:00 am

1pm- 12am

1pm- 12am 1pm- 12am

1pm- 12am

1pm- 12am

1pm- 12am 1pm- 12am 1pm- 12am

1pm- 12am 1pm- 12am

Opening 
12:00 pm

Closing 
12:00 am

Opening 
12:00 pm

Closing 
1:00 am

Opening 
9:15 pm

Closing 
1:00 am

Opening 
8:00 am

Closing 
6:45 pm

Opening 
8:00 am

Opening 
9:30 pm

Closing 
1:00 am

Closing 
7:00 pm

2023 Pesach Schedule 

Passover Passover Passover Passover (2nd Days) Passover (2nd Days)

Passover PassoverPassover Passover

April 2023

3808 14th Ave
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 נאך היי-יאר בעזה״י נאך היי-יאר בעזה״י
קרבן פסח אין קרבן פסח אין 
ירושליםירושלים

אויספירליכע 
דעטאלירטע 
שילדערונג 
פונעם ערשטן 
קרבן פסח נאך 
ביאת המשיח, 
האפענטליך נאך 
היי-יאר תשפ״ג

וויכטיגע הערה: פארשטענדליך און איבעריג 
צו באטאנען אז מיט אונזער באגרעניצטע און 

פארטונקלטע פארשטאנד איז נישט מעגליך צו 
משיג זיין דאס מינדסטע וויאזוי עס וועט אויסקוקן 
שמחתן של ישראל וישועתן, בביאת משיח צדקינו. 

דער ארטיקל איז בלויז געשריבן געווארן צו עטוואס 
נאנטער ברענגען צו אונזער קליינע מוחות די ציפי' 

לישועה און אריינברענגען א האפענונג און ערווארטונג 
אויף דעם בנין בית המקדש והקרבת קרבן פסח 

כהלכתה, במהרה בימינו בקרוב. 
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 נאך היי-יאר בעזה״י נאך היי-יאר בעזה״י
קרבן פסח אין קרבן פסח אין 
ירושליםירושלים
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גליקליכן  דעם  אויף  געווארט  לאנג  האבן  מיר 
צוויי טויזנט  צו  נאנט  געווארט,  זייער לאנג  מאמענט, 
יאר וואס מיר קוקן ארויס מיט פארטרערטע אויגן אויף 
די ישועת השי"ת און ענדליך איז די צייט אנגעקומען. 
זענען  פארשוואונדן  צייטן,  ביטערע  די  זענען  אוועק 
זיך  האט  השי"ת  פון  כבוד  דער  טעג,  גלות  לאנגע  די 
וירושלים, נאכאמאל צו רוען  צוריקגעקערט קיין ציון 
פאלק  אויסדערוועלטע  און  באליבטע  זיין  צווישן 
די  אן  פולט  מלוכה  אויבערשטנ'ס  דעם  און  ישראל 

גאנצע וועלט.

גוזזיה  לפני  'רחל  א  צו  געגליכן  איז  ישראל  כנסת 
דער  אין  געשפאנט  מיר  האבן  שטילערהייט  נאלמה', 

פינסטערניש פונעם גלות מיט אן התבטלות און אמונה 
צום רצון ה', און אין שאטן פון די גרעסטע רדיפות און 
נצחיות'דיגער  דער  מיט  געלעבט  אידן  האבן  רציחות 
ולא  מאסתים  'לא  פון  פארזיכערונג  און  האפענונג 
האבן  מיר  ווייל  אלקיהם',  ה'  אני  כי  לכלותם  געלתים 
געוואוסט מיט א זיכערקייט אז דער טאג וועט אנקומען. 

אונז  האט  מען  אונז,  פון  געלאכט  האט  מען 
איר  וועט  לאנג  ווי  פארשעמט,  און  געלעסטערט 
און  געווארט  ווייטער  האבן  מיר  אבער  ווארטן,  נאך 
אונז  וועט  השי"ת  אז  אמונה  פולע  א  מיט  געגלייבט 
עס  מיר  האבן  אט  און  הבטחה.  אייביגע  זיין  ערפילן 
מיר  ווי  מער  פיל  גליק,  און  שמחה  א  מיט  דערלעבט 
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  די הכנות צום 
 קרבן פסח

ניסן שוין  חודש  ראש  ערב  פון  אנגעהויבן 
א  עיה"ק  ירושלים  אין  זיך  דערקענט 
האט  וואס  איד  יעדער  געפילדער.  און  טומל  הייליגע 
אין זיין באזיץ שעפעלעך אדער ציגעלעך צו פארקויפן, 
איילט זיך דאס צו ברענגען קיין ירושלים אז עס זאל זיין 

גענוג פאר די קרבנות פון די עולי רגלים.1

1.  בכורות דף נ"ח.

זענען  שעפעלעך  מיליאנען  די  איידער 
אהעראנגעקומען האט מען זיי דורכגעפירט ביים טייך 
אפגעוואשן  ריין  ציכטיג  זענען  זיי  וואו  ירושלים  נעבן 
הערליכע  זייערע  זיך  אפ  שפיגלט  אצינד  געווארן, 
ווייסע וואל אין דער ירושלים'ער זון, אויף א וויילע קען 
זיך דוכטן אז ירושלים האט אינגאנצן נישט קיין גראז, 
ווייל מען זעט נישט קיין גרינס פאר די אויגן, איבעראל 
איז באדעקט מיט ווייסן, פון די אומצאליגע שעפעלעך 

וואס פולן אן די הייליגע שטאט2.

2.  סידור היעב"ץ מתוך עדות הגוי מסל"ת שראה כל ההקרבה 
בסוף זמן בית שני.

האבן זיך נאר געקענט פארשטעלן און ריכטן,  "עין לא 
ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו". 

כלל  לויבן  גוים  די  וועלן  צייט  יענע  "אין 
ישראל. זיי וועלן זאגן, קוקט ווי גרויס איז די 
חשיבות פון די פאלק, וואס האבן זיך מדבק 
איז  וואס  ליידן  אלע  אין  הקב"ה  אין  געווען 
נישט  אים  האבן  זיי  און  פאראיבער  זיי  אויף 
און  גוטס  זיין  געוואוסט  האבן  זיי  פארלאזט, 

זיין לויב". 

)רש"י פרשת האזינו עה"כ הרנינו גוים עמו(. 

לאנגע  און  שרעקליכע  אזא  נאך  כחולמים!  היינו 
ליכטיגקייט  נייע  א  אויפגעשיינט  האט  פינסטערניש 
אויף די הייליגע שטאט, דער אור חדש פון די גאולתן 
של ישראל דורך משיח צדקינו. אבער מיט א בליק אויף 
אזוי  געווען  נישט  גאר  אז דאס  אצינד  מיר  זען  צוריק 
ווי יעדע צער, יעדע  שרעקליך. מיר זען אצינד בחוש 
פראבלעם און יעדע טראפן בלוט פון אידישע קינדער 
געווען  פשוט  איז  יאר,  טויזנט  צוויי  לאנגע  די  במשך 
קייטעלע  לאנגען  דעם  אין  רינגעלע  גאלדענע  א  נאך 
מיר  זען  יעצט  גאולה שלמה,  די  ברענגען  נענטער  צו 
געווען  ווערט  איז  געלוינט, אלעס  זיך  אז אלעס האט 
א  מיט  חשבון  פונקטליכן  א  געהאט  האט  אלעס  און 

ליבשאפט און רחמנות פון דעם איינציגן באשעפער. 

די  צו  ארויף  פירן  וועלכע  שטעגן  די  און  וועגן  די 
הייליגע שטאט ירושלים, זענען אלע פול געפאקט מיט 
מיליאנען אידישע קינדער, וועלכע שפאנען עולה רגל 

מיט  אנגעפולט  איז  וואס  שטאט,  ג-טליכע  די  צו  זיין 
פון  קדושה און לויטערקייט, די פראכט און די פרייד 

דער וועלט.

"מה יפה פעמיך בנעלים – ווי שיין זענען דיינע טריט 
בית  צום  זיין  רגל  עולה  גייסט  דו  ווען  ישראל  כנסת 
המקדש!", ווי הערליך און פרעכטיג איז די סצענע ווען 
אונטער  פאראייניגט  ווידעראמאל  איז  ישראל  כנסת 
די  הימל.  אין  זייער באליבטן טאטן  פון  דעם פארטוך 
טרערן פליסן פריי אויף די פרייליכע געזיכטער, "בבכי 
זיי  וועלן  געוויין  א  מיט   - אובילם  ובתחנונים  יבואו 
זיי  איך  וועל  דערבארימקייט  גרויס  מיט  און  קומען 

ברענגען". 

אנצוקומען אהער האט מען נאך געדארפט דורכגיין 
דעם גרויסן און פארכטיגן "בירור" ווען יעדער איד איז 
אצינד  אבער  מעשים1,  זיינע  לויט  געווארן  באטראכט 
זענען אידישע נשמות גענצליך באפרייט און דערהויבן, 
נישטא  הרע,  יצר  קיין  מער  נישטא  געבוירן.  ניי  ווי 
מער קיין שלעכטס, דער גרויסער אריכת הגלות האט 
פולקאם אויסגעשוואשן און אויסגעגלאנצט די גאנצע 

בריאה ווי ריינע קריסטאל.

אתן  חדשה  ורוח  בשר  לב  לכם  "ונתתי 
מבשרכם  האבן  לב  את  והסירותי  בקרבכם 
ונתתי לכם לב בשר ועשיתי את אשר בחוקי 

תלכו". 

1. ראב"ד עדיות פ"ב מ"ט. 
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אידן וואס זענען טמא געווארן מיט טומאת מת זענען 
שוין דא א וואך בעפאר, ווייל מען דארף דאך שפריצן 
אויף זיי פון דעם פרה אדומה3, די צענטע פרה אדומה 
וואס דער מלך המשיח וועט מאכן 4. דעם פרה אדומה 
שפריצט מען דעם דריטן טאג און דעם זיבעטן טאג, און 
לכתחלה זאל מען שוין אין דער נאכט פון בדיקת חמץ 
האלטן נאך דעם זיבעטן טאג, ווייל אויב מען שפריצט 
הערשט ערב פסח דעם זיבעטן טאג לאזט מען זיך אריין 
אין א מחלוקת פון די ראשונים צי מען קען נאך מאכן 

א קרבן פסח5. 

דער אמת איז אז שוין פיר וואכן, באלד נאך פורים, 
און  אפן  שוין  זענען  צענטערן  שעפעלעך  די  וואס 
ווירבלען מיט אידן מדקדקים במצות וואס זוכן נאך א 
וואו  שטייגער  זעלבן  אויפ'ן   6 פסח,  קרבן  מהודר'דיגן 

געוואוינט  זענען  מיר 
צו זוכן א מהודר'דיגן 
אתרוג בעפאר סוכות. 
מער  נאך  איז  דאס 
קרבן  דעם  ביי  נוגע 
יעדע  וואו  פסח 
קען  'מום'  קליינע 
מן  קרבן  דעם  פסל'ן 

התורה7.

יעדע חבורה קויפט 
זיך א לעמעלע אדער 
א שעפעלע, וואס איז 
און  טאג  אכט  צווישן 

א יאר אלט8, מען איז מקדיש די בהמה און מען זאגט 
צוזאם,  זיך  ציילן  החבורה  בני  די  פסח"9.  לקרבן  "זה 
מיט א גענויעם חשבון, גאנצע משפחה אדער שכינים, 

ווילאנג ס'איז דא גענוג פאר יעדן א גאנצע כזית. 

סיי  און  ציגעלעך  סיי  כשר  איז  פסח  קרבן  פאר'ן 
שעפעלעך, אבער מערסטנס חבורות נעמען שעפעלעך 
מער  האט  דאס  וויבאלד  ווארשיינליך  קרבן10,  פאר'ן 
דעריבער  זיך  קען  עולם  גרעסערע  א  און  פלייש 

אנשליסן אין דער חבורה11.

6.  תוס' ע"ז דף ה' ע"ב ד"ה והתנן, וב"י והמחה"ש סי' תכ"ט.
7.  קרבן פסח כהלכתה ס"ק יד.

8.  רמב"ם פרק א' מעה"ק הלכה י"ב.
9.  שו"ע יו"ד סי' ש"ז לגבי בכור. 

10.  תוס' פסחים ג' עב.
11.  קרבן פסח כהלכתו ס"ק י"ז.

ערב פסח אין דער 
הייליגער שטאט 

ירושלים
געפינען  קינדער  אידישע  מיליאנען  אומצאליגע 
א  רב,  קרית מלך  ירושלים  אין  אצינד פארזאמלט  זיך 
"קריתא  ציילן,  נישט  קען  מען  וואס  מאסע  מענטשן 

דירושלים כד יכנש גלוותא". 

מצפון  וממערב  ממזרח  זיי,  קומען  איבעראל  פון 
בארץ  והנדחים  אשור  מארץ  האובדים  "ובאו  ומים. 
מצרים והשתחוו לה' בהר הקודש". די פארלוירענע און 
די פארשטויסענע, די צעבראכענע און די פארגעסענע, 
זענען  אידן  אלע 
אינדערהיים,  צוריק 
פארטוך  די  אונטער 
הק'.  שכינה  די  פון 
כעב  אלה  "מי 
אל  וכיונים  תעופנה 
"ווער   - ארובותיהם" 
פליען  וואס  די  זענען 
מיט א וואלקן און ווי 
נעץ".  זייער  צו  טויבן 
ופדויי ה' ישובין ובאו 
ושמחת  ברנה  ציון 

עולם על ראשם.

 "הנה אלה מרחוק 
מארץ  ואלה  ומים  מצפון  אלה  והנה  יבאו 
נקבצו  כלם  וראי  עיניך  סביב  שאי  סינים...  
באו לך חי אני נאם ה' כי כלם כעדי תלבשי 
פון  קומען  וועלן  אידן  די   - ככלה"  ותקשרים 
דערווייטנס... פון צפון און פון מזרח... ציון הייב 
קינדער  דיינע  אלע  זעה..  און  אויגן  די  אויף 
האבן זיך איינזאמעלט און געקומען צו דיר... 
איך שווער ביי מיין אייביגע לעבן זאגט דער 
זיי  מיט  זיך באשיינען  וועסט  דו  אז  רבוש"ע, 
זיך  וואס מען קליידט  ווי א צירינג  אלע אזוי 

דערמיט אן... "

ווען עס קומען ָאן זעקס הונדערט טויזנט אידן קיין 
געוואלדיגן קול  די ברכה מיט א  ירושלים מאכט מען 
חכם  העולם  מלך  אלקינו  ה'  אתה  "ברוך  גדול:  רעש 
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הרזים", מיט א ברכה "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם 
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה". די אידן וואס זענען 
זוכה צו זען דעם מלך המשיח זאגן מיט א געוואלדיגע 
שחלק  העולם  מלך  אלקינו  ה'  אתה  "ברוך  שמחה: 

מחכמתו ליראיו" און "ברוך שחלק מכבודו ליראיו". 12

אלע מיליאנען געסט שטייען איין אין פילע אכסניות, 
ענג  אים  ס'איז  אז  נישט  זיך  באקלאגט  קיינער  אבער 
דאס ארט. דאס איז דאך פון די עשרה נסים אז יעדער 
האט וואונדערליך גענוג פלאץ פאר זיך און די גאנצע 
משפחה. 13 די אלע אכסניות ווערן צוגעשטעלט בחפץ 
לב דורך די ירושלים'ער אידן גענצליך בחנם און קיינער 

צאלט נישט קיין דירה געלט דערפאר14.

דעם  פארגלייכן  טוט  הנביא  ישעי'  פון  נבואה  די 
וואס  פרוי  עלנדע  צעבראכענע  א  צו  גליות  קיבוץ 
אלה,  את  לי  ילד  מי  בלבבך  "ואמרת  זיך:  וואונדערט 
גדל",  מי  ואלה  וסורה,  גולה  וגלמודה,  שכולה  ואני 
זיך  נעמט  וואנעט  פון  פרעגט  ציון  הייליגע שטאט  די 
צו מיר אזויפיל קינדער, איך בין דאך די גאנצע צייט 
השי"ת  אבער  עלנד.  און  איינזאם  פארווארפן,  געווען 
ענטפערט איר: "כה אמר ה' אלקים, הנה אשא אל גוים 
ידי, ואל עמים ארים ניסי והביאי בניך בחוצן ובנותיך 
האנט  זיין  אויפהייבן  וועט  השי"ת  תנשאנה".  כתף  על 
מיט איין ווינק און די גוים וועלכע האבן געפייניגט די 
אויף  ברענגען  אהער  זיי  אצינד  וועלן  גלות  אין  אידן 
גוים,  אלע  אקסלען.  די  אויף  און  שטולן  קעניגליכע 
אלע פעלקער, זענען אצינד נכנע און זיי טוען באדינען 
אידישע קינדער, חשף ה' את זרוע קדשו וראו כל אפסי 

ארץ את ישועת אלקינו. 

דער זייגער 
קלאפט אויף 

חצות היום
דאס גאנצע אידישע פאלק, כנסת ישראל כלה קרויה 
אויסגערייניגט  און  אויסגעוואשן  גענצליך  בנעימה, 
און  פארזאמלט  אצינד  זענען  נשמות,  לויטערע  מיט 
פאראייניגט אונטער די גאלדענע ירושלים'ער זון, דער 
מאל   343 לייכט  און  שיינט  וואס  לבא  לעתיד  פון  זון 

12.  שו"ע או"ח סי' רכ"ד, ובג' מסכת ברכות ל"ז ע"ב.
13.  אבות פרק ה'.

14.  יומא י"ב ע"א, רש"י מגילה כ"ו ע"א.

שענער און ליכטיגער ווי דער זון בזמן הגלות15.

 אלע זענען שוין אנגעקליידט מיט די ציכטיג ווייסע 
בגדי שבת ויום טוב, וואס שפיגלען זיך אפ אינאיינעם 
און  שעפעלעך,  מיליאנען  די  פון  וואל  ווייסע  די  מיט 
וואס  בילד  אומבאגרייפליכע  ַאן  אינאיינעם  פארמירן 
מישט זיך אויס מיט די העכערע שמחה קדושה וטהרה 
וואס די "מקדש מלך עיר מלוכה" לעבט יעצט מיט, ווי 
דער הימלישער משורר דוד המלך נעים זמירות ישראל 
אזכרה  "אלה  געגועים:  אזויפיל  מיט  עס  שילדערט 
בית  עד  אדדם  בסך,  אעבור  כי  נפשי  עלי  ואשפכה 

אלקים, בקול רנה ותודה המון חוגג".

– "דאס געדענק איך און מיין 
פון  מיר  אין  זיך  צעגיסט  זעל 
פלעג  איך  ווען  בענקשאפט...  
מיט  ירושלים  קיין  ארויפגיין 
גרעסערע גרופעס אידן...  איך 
ביז'ן  זיי  מיט  געטאנצן  האב 
קול  א  מיט  השי"ת  פון  הויז 
פון געזאנג און מאסן מענטשן 
פרייען  זיך  ארויף  זענען  וואס 

מיט'ן יום טוב"...

א  כאפן  מקוה,  אין  לויפן  אידן   
זיך צוגרייטן צו די גרויסע  טבילה און 
מצוה פון הקרבת קרבן פסח, וואס מען 
אזויפיל  נאך  זיין  מקיים  אצינד  וועט 
ווארטן.  און  פון בענקן  יארן  טויזנטער 
אויף  צוזאם  זיך  נעמען  חבורות  די 

פסח  קרבן  דעם  מיט  פלעצער  באשטימטע  זייערע 
פרייליכע  מיט  האנט.  דער  אין  חגיגה  קרבן  דעם  און 
דעם  וואו  בארג  הייליגן  דעם  צום  מען  שפאנט  טריט 
שמחתי  פראכט.  מיט  רוהט  כבוד  אויבערשטנ'ס 

באומרים לי בית ה' נלך!

אט דערנענטערט מען זיך צום "הר הבית" וואו מען 
האט די זכי' צו זען מיט די אויגן דעם "מקדש ה' כוננו 
ידיך", דער מייעסטעטישער און הימלישער בית הגדול 
והקדוש שנקרא שמך עליו, דער בית המקדש השלישי 
וואס איז אראפגעקומען בנוי ומשוכלל מן השמים. ווי 
"והיה  פאראויסגעזאגט:  אונז  האט  ישעי'  נביא  דער 
באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא 

מגבעות".  

מיליאנען  מיט  באדעקט  אצינד  איז  הבית  הר  דער 

15.  רש"י ישעי' ל' כ"ו, ברם עי' פסחים ס"ח ע"א.
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עולי רגל און זייערע אפגעהיטענע שעפעלעך, טרערן 
פנים'ער  שמייכלדיגע  די  און  אויגן  די  פון  פליסן 
שעפשען  ליפען  די  ווען  השתוקקות  מיט  פלאמען 
שירות ותשבחות. אלע הערצער זענען פאראייניגט מיט 
איין איינציגע ציל און גליסטעניש, און אלע ווי איינער 
פון  נאנטקייט  און  אנוועזנהייט  די  פערזענליך  שפירן 

דעם הייליגען באשעפער, מלך ישראל וגואלו. 

די  אויס  זיך  מען  טוט  הבית  הר  צום  אנקומענדיג 
שיך און מען גייט בלויז מיט די זאקן,  די עלטערע און 
שטעקענעס  מיט  געווענליך  גייען  וואס  אידן  חשוב'ע 

וואס האבן בייטלעך  לייגן אוועק דעם שטעקן און די 
אראפ16,  דאס  נעמען  לענדן  זייערע  אויף  געלט  פון 
אויפ'ן הר הבית טאר מען אויך נישט שפייען, אזוי ווי 
עילאה  יראה  א  עשרה17,  שמונה  דאווענען  אינמיטן 
מלכי  מלך  פאר'ן  שטייט  מען  לופט,  די  אין  הערשט 
המלכים! "יראה כל זכורך אל פני האדון ה', כדרך שבא 

לראות כך בא ליראות". 

נאכמיטאג18,  אזייגער  דריי  בערך  אצינד  ס'איז 
כהנים  די  שוין  האבן  עזרה  דער  אין  אינעווייניג 
פארענדיגט מקריב זיין דעם "תמיד של בין הערביים", 
די  אויפנעמען  צו  אצינד  זיך  עפענען  טויערן  די  און 
מיליאנען אידישע קינדער וועלכע וועלן יעצט מקריב 

16.  רמב"ם הלכות בית הבחירה פ"ז. 
17.  שו"ע או"ח סי' צ"ז.

18.  פסחים פ"ה מ"א.

זיין דעם קרבן פסח. 

אידן מיט פלאמעדיגע הערצער שטופן  די ערליכע 
זיך שנעלער, זיי ווילן שוין זיין די ערשטע 'כתה' וואס 
איז מקריב דעם קרבן19. מען שטיפט זיך מיט א זריזות, 
מיט אן אימה יראה פחד ורעדה און מיט אן אינערליכע 
אנגעפאקט  פול  איז  עזרה  גאנצע  די  ביז  שמחה, 
די  קדשים,  צאן  אומצאליגע  די  מיט  צעדריקט  און 
שעפעלעך פון השי"ת, כנסת ישראל, און די שעפעלעך 
פונעם קרבן פסח. "הביאנו המלך חדריו נגילה ונשמחה 

בך". 20 

אין דער עזרה געפינען זיך יעצט בדרך נס מיליאנען 
אידישע קינדער, א דריטל פון גאנץ כלל ישראל, ווען 
די  זיך  פארמאכן  געפאקט,  פול  שוין  איז  היכל  דער 
פארבלייבן  אידן  אנדערע  די  און  עזרה  די  פון  טויערן 

אויפ'ן הר הבית ווארטן אויף זייער רייע. 

וצונו לקרוא את 
ההלל 

תקיעה  בלאזן  חצוצרות  זילבענע  די  מיט  לוים  די 
תרועה תקיעה21 און אין די סעקונדע וואס די שחיטה 
פון  געזאנג  הערליכער  דער  זיך  הערט  אן  זיך  הייבט 
זייערע  אויף  שטייען  וועלכע  לוים  טויזנטער  די  
שם  א  מיט  ורחימו  בדחילו  זינגען  און  פלאטפארמעס 
ומלכות: "ברוך אתה ה' אלקינו מלך העולם אשר קדשנו 
במצותיו וצונו לקרוא את ההלל". הללו קה הללו עבדי 
ה' וכו', ווען ביי די ענדע פון יעדן פסוק ענטפערט דער 

גאנצער עולם מיט א הייליגן ציטער: "הללו – קה"!22

אין די גלות יארן יארן פלעגן מיר זינגען הלל ביים 
מצות באקן ערב פסח, אן קיין ברכה, אלס א זכר צום 
בית המקדש, אבער אצינד זענען מיר ב"ה זוכה צו שטיין 
וואס איז  זיין א חלק פון די הימלישע געזאנג  דא און 
מרומם על כל ברכה ותהלה, ווען מען לויבט אינאיינעם 
און מען דאנקט השי"ת אויף די נסים פון יציאת מצרים  
אבער בעיקר רייסט זיך ארויס א געזאנג אויף די גרויסע 
און  נסים  די  אדום,  גלות  שרעקליכן  דעם  פון  גאולה 
וואס  מיטגעהאלטן  נארוואס  האבן  מיר  וואס  נפלאות 

19.  פסחים דף ס"ד.
20.  רמבם הלכות בית הבחירה פ"ז ה"ה.

21.  רמב"ם הלכות קרבן פסח פ"א הלכה י"ב. 
22.  סוכה ל"ח ע"ב.
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שטעלט אין שאטן די נסים פון יציאת מצרים23

שוין  האט  הנביא  ירמי'  פון  נבואה  די  ווי 
יאר  טויזנט  צוויי  אריבער  מיט  פאראויסגעזאגט 
עוד  יאמר  ולא  ה'  נאום  באים  ימים  הנה  צוריק: "לכן 
כי  מצרים,  מארץ  ישראל  בני  את  העלה  אשר  ה'  חי 
אם חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ צפון ומכל 
אדמתם  על  והשבתים  שמה  הדיחם  אשר  הארצות 
וואס מיר האבן ב"ה  - א נבואה  אשר נתתי לאבותם". 
דערלעבט מיט די אייגענע אויגן אין דעם הייליגן הויז 
פאלק  באליבטן  זיין  צווישן  רוהט  הק'  שכינה  די  וואו 
ישראל. ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ונסו 

יגון ואנחה!

די  מיט  באגלייט  ווערט  געזאנג  הלל  הערליכע  די 
זיסע  די  לויים.  הייליגע  די  פון  קאפעליע  הימלישע 
און מעכטיגע שטומעס פון טויזנטער פלאטן, פידלען, 
און  טרומפייטערס  צימבלען,  פידלען,  הארפן,  פויקן, 
אנדערע אינסטרומענטן ָאן קיין צאל דרינגט אריין אין 
די טיפענישן פון די אידישע נשמה מיט א שמחה און 
התעוררות און צעשטורמען אלע רמ"ח אברים ושס"ה 
כלות  ביז  באשעפער  הייליגן  פארן  אויסגיין  צו  גידים 

הנפש.  

וואונדערליכע  די  זיך  הערט  אנדערע  צווישן 
וואס  לעכער  צען  מיט  אינסטרומענט  אן    - 'מגריפה' 
קלאנגען,  הערליכע  סארט  צען  ארויס  גיט  לאך  יעדע 
קלאנגען  סארט  הונדערט  אינאיינעם  באדייט  וואס 
מיט יעדן בלאז, אזוי אויך די אנדערע סארט 'מגריפה' 
מיט צען לעכער וואס יעדע לאך גיט ארויס הונדערט 
קלאנגען און שאפט טויזנט קלאנגען! 24 אויך ווען ערב 
פסח געפאלט אום שב"ק זינגען די לוים מיט די כלי שיר 

וואס איז דוחה שבת. 25

וואס עס  געזען  נישט  קיינמאל  נאך  אויג האט  קיין 
המקדש  בית  הייליגן  דעם  אין  אפ  יעצט  זיך  שפילט 
השלישי. די מורא'דיגע שמחה און אויסטערלישע רעש 
י'שמחו  וועלט.  גאנצע  די  און  הימלען  אלע  שאקלט 
ה'שמים ו'תגל ה'ארץ, אויף א הויכן און אומבאגרייפליכן 
געהאט  נישט  מיר  האבן  יארן  גלות  די  אין  וואס  אופן 

דאס מינדסטע השגה און פארשטאנד דערינען. 

און  אפגעשטעלט  ווי  זיך  האט  בריאה  גאנצע  די 
דערהייבט זיך מיט דעם הערליכן געזאנג פון דאס הייליג 

23.  ברכות י"ב ע"ב.
24.  ערכין דף י"א ע"א.

25.  רמבם פ"ג כה"מ ה"ו.

פאלק ישראל, די באליבטע קינדער וועלכע האבן זיך 
ענדליך צוריקגעקערט צום טאטן אינדערהיים. נישטא 
סארט  יעדע  פארשוואונדן  זענען  עס  צער,  קיין  מער 
ָאן  ווייטאג, עס הערשט אן אייביגער גליק  פיין אדער 
קיין גרעניץ און ָאן קיין אפשטעל, ווען דער כבוד פון 
וועלטן.  אלע  איבער  אנטפלעקט  פולקאם  איז  השי"ת 
והי' ה' למלך על כל הארץ, די מלוכה פון השי"ת ווערט 
געהייליגט און געגרויסט מיט א שמחה און א השראת 

השכינה, ונשגב ה' לבדו ביום ההוא. 

אויף דעם הייליגן און פארכטיגן פלאץ ריעט אצינד 
ַאן ענדלאזע אייביגע שמחת עולם  אין דער צייט וואס 
לעכטיגע  מיט  עבודה  הייליגע  די  טוען  השם  כהני  די 
דעם  צו  השרת,  מלאכי  די  ווי  שיינען  וואס  פנים'ער 
הערליכן קול פון די טויזנטער כלי שיר פון די הייליגע 
לויים וועלכע זענען אלע נביאים און בעל רוח הקודש26. 
און  באשעפער  זייער  מיט  זיך  פריידט  ישראל  כנסת 
ישמח  קינדער,  זיינע  מיט  זיך  פריידט  השי"ת  כביכול 

ישראל בעושיו ישמח ה' במעשיו. 

און  אויבן  פון  אצינד  זיך  הערט  וחזק  אדיר  קול  א 
אונטן, אידישע קינדער דא אונטן און די גאנצע פמליא 
של מעלה אויבן27, די "דרי מעלה" אינאיינעם מיט די 
"דרי מטה" זינגען א הערליכע שירה חדשה פאר דעם 
אלמעכטיגן באשעפער, וואס האט ארויסגענומען זיינע 
באליבטע קינדער מאפילה לאורה פון דעם שווערן גלות 
און זיי אויפגעהויבן אויף אזא נצחיות'דיגע מדריגה פון 
קדושה, הן גאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם 

לאלקים, כי רוצה ה' בעמו יפאר ענוים בישועה.

דאס  אויס  זיך  גיסט  געזאנג  הייליגע  די  אויף  אט 

26.  דברי הימים א' כ"ה ורש"י שם.
27.  תורת העולה להרמ"א ובאגרא דפרקא אות רז.
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אין  ע"ה  המלך  דוד  ישראל  זמירות  נעים  דער  הארץ 
תהלים )קאפיטל מב(: "מתי אבוא וארא פני אלקים... 
שלח אורך ואמתך המה ינחנו... יביאונו אל הר קדשך 
ואל משכנותך... ואבוא אל מזבח אלקים, אל קל שמחת 

גילי, ואודך בכנור אלקים אלקי"... 

-"ווען וועל איך שוין קומען און געזען ווערן 
ליכט  דיין  פון השי"ת... שיק אונז  פאר'ן פנים 
און דיינע נביאי אמת זיי זאלן אונז פירן... זאלן 
בארג  הייליגן  דיין  צו  אריינברענגען  אונז  זיי 
און צו דיין בית המקדש... און איך וועל קומען 
אלמעכטיגן  דעם  צו  השי"ת,  פון  מזבח  צום 
באשעפער ואס איז מיין פרייד, און איך וועל 

דיך לויבן מיט א פידל מיין באשעפער...

"צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, כן בקודש 
חזיתיך!"

מען שעכט דעם 
קרבן פסח

אין דער צייט וואס די מיילער זינגען א לויב געזאנג 
הייליגע  די  מיט  פארנומען  הענט  די  זענען  הלל  פון 
פסח  קרבן  דעם  זיין  מקריב  און  שעכטן  פון  עבודה 
און  איין  און  הונדערט  ניין  טויזנט  שוין  יא!  כהלכה. 
אפגעראכטן  האבן  קינדער  אידישע  וואס  יאר  פופציג 
דעם יום טוב פסח ָאן קיין קרבן פסח, שוין אזויפיל יארן 
וואס מען גארט און מען בענקט צו דעם מאמענט און 
אט איז מען זוכה צו שטיין דא און בפועל ממש מקריב 
זיין דעם הייליגן קרבן פסח מיט אלע הלכות, בכל פרטי' 

ודקדוקי' וכונותי'!

די שעפסעלע ווערט געשאכטן דורך איינער פון די 

בני החבורה. יעדער וויל זוכה זיין צו דעם געוואלדיגן 
זכות, ווייל די "שחיטת הקרבן" איז דאך די איינציגסטע 
קענען  ישראלים,  מיר,  אויך  וואס  עבודה  די  פון  חלק 
טון. 28 דער שוחט זאגט מיט א הייליגן ציטער: "הרינו 
החבורה  ולשם  פסח  קרבן  לשם  הפסח  קרבן  את  שוחט 
הנמנים עליו ומה שנאמר ואמרתם זבח פסח הוא לה' לשם 
יחוד קוב"ה ושכינתי ויהי נועם וכו'״. 29 און ער מאכט די 
על  העולם  מלך  אלקינו  ה'  אתה  "ברוך  בכוונה:  ברכה 
שחיטת הפסח"30. דא אין בית המקדש ענטפערט נישט 
"ברוך שם  זאגט מען  נאר אנשטאט  "אמן",  דער עולם 

כבוד מלכותו וכו'". 31

די עבודה פון די 
כהנים 

אצינד נאך די שחיטה דארף שוין די גאנצע עבודה 
געטון ווערן בלויז דורך די כהנים משרתי ה', וועלכע 
אין  ליניעס.  לאנגע  צוויי  אין  אויסגע'שורה'ט  שטייען 
בעקן'ס  זילבערנע  און  גאלדענע  ליגט  הענט  זייערע 
וואו מען פירט דאס בלוט צום מזבח. איין שורה האלט 
האלט  שורה  אנדערע  די  און  בעקן'ס  זילבערנע  בלויז 
א  אינאיינעם  וואס פארמירט  גאלדענע בעקן'ס,  בלויז 
אונטן  פון  שפיציג  זענען  בעקן'ס  אלע  בילד.  הערליך 
כדי מען זאל דאס נישט קענען אראפלייגן אפילו אויף 

א סעקונדע32. 

דער ערשטער כהן אין דער רייע, וואס שטייט נעבן 
דעם  געשאכטן  נארוואס  האט  וועלכער  שוחט  דעם 
ער  האנט,  רעכטער  דער  אין  בעקן  זיין  נעמט  קרבן, 
מאכט א לשם יחוד: "הרינו מקבל את הדם לשם פסח 
די ברכה:  זאגט מיט התרגשות  און  וכו'"  ולשם בעליו 
וציונו  אהרן  של  בקדושתו  קדשנו  אשר  אמ"ה  "בא"י 
על קבלת הדם"33  און נעמט באלד איבער דאס גאנצע 

בלוט אריין אין דער כלי. 

אויפהייבן  צו  געבן  אכט  טאקע  דארף  שוחט  דער 
נישט  זיין מעסער באלד נאך די שחיטה, כדי עס זאל 

28.   רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ה ה"א.
29.  עי' קונטרס קרבן פסח כהלכתה ס"ק נ"ג עפ"י תו' פסחים ס"ג.

30.  פסחים דף ו' ע"ב.
31.  מס' תענית דף ט"ז ע"א, וברמב"ם הלכות תענית פ"ד טו-יז.

32.  פסחים דף ס"ד ע"א וע"ב.
33.  רמב"ן ספר המצות שורש י"ב, ורמ"א יו"ד סו"ס שכ"ב ומל"מ 

פ"א ופ"י הלכות מעשה הקרבנות.
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אין  אריין  מעסער  די  פון  בלוט  די  פון  אראפטראפן 
דער כלי. ווייל די הלכה איז אז בלויז מען מעג מקריב 
זיין נאר בלוט וואס קומט גראד אראפ פון דעם האלז. 
ליגט  וואס  בלוט  דאס  אפ  ער טאקע  ווישט  דעריבער 

אויפ'ן מעסער אז עס זאל זיך נישט אויסמישן.34

דאס  געווען  מקבל  האט  וואס  כהן  ערשטער  דער 
בלוט גיט פלינק איבער דעם בעקן פאר דעם כהן וואס 
שטייט נעבן אים, און דער צווייטער כהן פאר'ן דריטן 
"הרינו  אלע:  שעפשען  צייט  גאנצע  די  ווען  א.א.וו., 
מוליך את הדם לשם בעליו ולשם קרבן פסח",  ביז דאס 
בלוט קומט אן צום כהן וואס שטייט נעבן דעם הייליגן 

מזבח. 

דער כהן וואס שטייט הארט נעבן דעם מזבח נעמט 
מאכט  ער  האנט,  רעכטע  זיין  מיט  בלוט  בעקן  דאס 
קדשנו  אשר  אמ"ה  "בא"י  ברכה:  א  מיט  יחוד  לשם  א 
)די ברכה  בקדושתו של אהרן וצונו על שפיכת הדם",  
דערביי  האט  און  מאל  ערשטע  דאס  נאר  ער  מאכט 
גיסט אויס דאס  אינזין אלע קומענדיגע קרבנות(, און 

גאנצע בלוט אויף דעם וואנט פון דער מזבח. 

דערנאך גיט ער באלד צוריק די ליידיגע בעקן פאר 
דעם כהן נעבן אים וואס גיט אים אויפ'ן ארט א פרישע 

פולע בעקן בלוט צו אויסגיסן. 

א הערליכע סצענע שאפט זיך אויפ'ן ארט ווען יעדער 
פון די לאנגע רייע כהנים נעמט פון זיין חבר די פולע 
בעקן און גיט צו די זעלבע צייט צוריק די ליידיגע מיט 
א בליציגע שנעלקייט. דאס פאסירט אלעס אין סעקונדן 
גיט דעם איינדריק  וואס  זריזות  וואונדערליכע  מיט א 
ווי די זילבערנע און גאלדענע בעקן'ס בליטשקענען און 

ווארפן זייער גלאנץ אויף דעם גאנצן ארום35. 

פארוואס פעלט אויס אזויפיל כהנים פאר די מצוה 
פון הקרבת הדם ? 

כדי וואס מער כהנים זאלן זיך מתעסק זיין במצות, 
ווי עס שטייט "ברוב עם הדרת מלך"36. )מערקווירדיג 
דעם  צו  זכר  א  געהאט  מיר  האבן  גלות  אין  אויך  אז 
מנהג, ווען מען פלעגט צעטיילן די כיבודים ביי א ברית 
מילה, אדער די ברכות ביי שבע ברכות, פאר מערערע 
אין  חלק  א  האבן  זאלן  אידן  מער  וואס  כדי  מענטשן, 

דער מצוה(. 37

34.  רמב"ם הל' מעשה הקרבנות פ"ד ה"ח. 
35.  סידור היעב"ץ מתוך עדות הגוי מסל"ת.

36.  פסחים ס"ד ע"ב. 
37.  קונ' קרבן פסח כהלכתו ס"ק נ"ח.

אפשינדן די הויט 
און מקריב זיין די 

אימורים
מקריב  און  קרבן  דעם  געשאכטן  שוין  האט  מען 
צו  אויפ'ן מזבח, אצינד טרעט מען  געווען דאס בלוט 
פולקאם  וועט  וואס  אימורים,  די  פון  הקטרה  די  צו 
זיין  זאל  עס  פסח,  הקרבן  הקרבת  סדר  די  פארענדיגן 

כשר צו עסן היינט נאכט בעז"ה. 

 אויף די ווענט פון די עזרה איז פארהאן אייזערנע 
גאפלעך.  ווי  ארויס  זיך  שטעקן  וועלכע  נעגעלעך, 
מען  און  פסח,  קרבן  דעם  אויף  מען  הענגט  דערויף 
נעמט אראפ די הויט דערפון. די וואס האבן שוין נישט 
עספייעט צו באקומען א ליידיגן נאגל, האבן גענומען 
פון די קליינע גלאטע שטעקענעס וואס ליגט אין דער 
אייגענע אקסל  די  אויף  לייגט מען ארויף  עזרה, דאס 
און אויף די אקסל פון א חבר און דערויף הענגט מען 
אויף דעם קרבן און מען שינדט אזוי אפ די הויט, מיט 

אן אחדות, שנעל און געשיקט. 
)אום שב"ק איז פארהאן א מחלוקת הפוסקים צי מען מעג 
טייל  געהעריג.  ווי  בהמה  גאנצע  די  פון  הויט  די  אפשינדן 
פוסקים האלטן אז מען דארף דאס טון מיט געוויסע שינוים, 
אנדערע  אבער  'שבות',  א  פון  הלכה  די  האבן  זאל  עס  כדי 
פוסקים זענען יא מתיר געהעריג צו אפשינדן די הויט פונקט 

ווי אלע יארן אינדערוואכן.38(

אצינד נעמט מען ארויס די אינעווייניגסטע חלקים 
און  שמיץ  דאס  ארויס  נעמט  מען  שעפסעלע,  די  פון 
אויס  גוט  שווענקט  מען  און  געדערים  די  פון  אפפאל 
ווען מען  און בכבוד'יג  ריין  זיין  זאל  געדערים, עס  די 
מען  שב"ק  )אויך  מזבח.  אויפ'ן  זיין  מקריב  עס  וועט 
נעמט ארויס די שמיץ אבער מיט'ן אפשווענקן ווארט 
פון  ארבעט  די  אט   39 מוצש"ק(.  פון  זמן  ביז'ן  צו  מען 
בני החבורה  די  דורך  געטון  ווערט  קרבן  רייניגן דעם 
זעלבסט. די כהנים זענען דאך גענוג פארנומען מיט די 
אנדערע עבודות, כאפן אידן אריין צו האבן א חלק אין 
דער הקרבת הקרבן, כאטש מיט די מצות  וואס אויך א 

"זר" איז כשר40.

בעל המאור,  ותו',  ברש"י  ושם  ע"ב  קט"ז  בסוגי' שבת  עי'    .38
רמב"ן ושאר ראשונים שנחלקו בזה.

39.  פסחים ס"ח ע"א.
40.  מאירי פסחים ס"ד ע"א.
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און  פעטנס  די  אימורים,  די  ארויס  נעמט  כהן  א 
אנדערע חלקים וואס מען איז מקריב, ער לייגט דאס 
אריין אין א ספעציעלן שיסל, ער זאלצט דאס און איז 
קרבן  מהודר'דיגע  כשר'ע  א  מזבח.  אויפ'ן  מקריב  עס 

פסח!

זיך דאס הימלישע געזאנג פון  דערווייל דערהייבט 
"הלל" דורך די לויים און דורך די גאנצע אנגעפולטע 
עזרה פון בני קל חי. די כהני ה' ארבעטן אזוי פלינק און 
געשיקט אזש עס פאסירט קיינמאל נישט אז מען זאל 

דארפן אנהויבן דאס דריטע מאל הלל! 41

זיין  מקריב  און  שעכטן  געענדיגט  האט  מען  ווען 
אלע אומצאליגע קרבנות עפענען זיך די טויערן און עס 
האבן  וועלכע  אידן  פון  "כת"  צווייטע  די  אריין  קומט 
געווארט אינדרויסן פון די עזרה און הייבן יעצט אן די 
הייליגע עבודה פון הקרבת קרבן פסח, ווען זיי ענדיגן 
קומט אריין די דריטע און לעצטע "כת", וואס באשטייט 

פיל  פון  שוין 
קלענערער  א 
קיינער  ציבור. 
נישט  דאך  וויל 
אנגערופן  ווערן 

א "פוילער"...42

ם  ע נ י י א נ י א
קרבן  מיט'ן 
ברענגען  פסח 
מערערע חבורות 
קרבן  א  אויך 
בעיקר  חגיגה, 
גרעסערע  די 
וואס  חבורות 

די  מיט  זעטיגן  קענען  נישט  זיך  חשבון  לויט'ן  וועלן 
פלייש פונעם קרבן פסח43.

במשך דעם גאנצן נאכמיטאג שפירט זיך ביי אלעמען 
די זיסע הרגשה פון קינדער וועלכע האבן זיך ענדליך  
צוריקגעקערט צום טיש פון זייער באליבטן פאטער, די 
הימלישע זיסע געזאנגען און מעלאדיעס פון די הייליגע 
לויים פילן אן די גאנצע לופט מיט אזויפיל פרייד און 
בענקשאפט, און די הערצער דערהייבן זיך העכער און 
העכער מיט א דביקות און התשתוקקות צום לעבעדיגן 

באשעפער. 

41.  פסחים פ"ה מ"ז.
42.  תוספתא פסחים פ"ד. 

43.  דרך פקודיך מ"ע ט' אות י'.

מען רייניגט די 
עזרה און מען 

בראט דעם קרבן 
ס'איז אצינד ערב פסח שפעט נאכמיטאג, מיליאנען 
מקריב  שעות  געציילטע  לעצטע  די  אין  האבן  אידן 
געווען דעם קרבן פסח, אלע אידן שפאנען ארויס פון די 
עזרה צוריקצווועגס, מיט'ן פנים צום היכל ה'44, אין די 
לופט שפירט זיך א הרגשה ווי סאלדאטן וועלכע זענען 
זיגרייך פון א מלחמה45,  און די  יעצט צוריקגעקומען 
די  פון  בלוט  דאס  פון  עזרה  די  אויף  רייניגען  כהנים 

אומצאליגע קרבנות. 

אין דער עזרה רינט אריין א קוואל וואסער, אצינד 
גייט  וואסער  דאס  וואו  פון  לאך  דעם  מען  פארדעקט 
דאס  און  ארויס 
וואסער דערהייבט 
זיך הויך, עס נעמט 
שמוץ  אלע  צוזאם 
און בלוט פון אלע 
ווינקלען,  און  עקן 
עפענט  דאן  און 
מען דעם שטאפער 
וואסער  דאס  און 
ארויס  שטראמט 
מיט  אינאיינעם 

אלע בלוט.46

וועג  אויפ'ן 
ארויס פון די עזרה 
נעמט איינער פון די בני החבורה דעם קרבן פסח און 
מיט  עס  מען  פירט  אזוי  פלייצע47,  די  אויף  עס  לייגט 
א שמחה ביז צו די אכסני'. עס דערמאנט זיך אז בזמן 
צו  אידן  פילע  ביי  מנהג  די  געווען  טאקע  איז  הגלות 
די  אויף  ארויפלייגן  דאס  און  אפיקומען  דעם  נעמען 
שמלותם',  על  צרורות  'משארותם  צו  זכר  א  פלייצע, 
אצינד זענען מיר זוכה דאס צו מקיים זיין מיט'ן הייליגן 

קרבן פסח זעלבסט48. 

44.  רמבם הלכות בית הבחירה פ"ז. 
45.  סידור היעב"ץ שם מעדות הנכרי מסל"ת.

46.  רע"ב פסחים פ"ה מ"ח.
47.  פסחים ס"ה ע"ב.

48.  קונטרס קרבן פסח כהלכתה ס"ק ע"ו.
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אויב ערב פסח געפאלט אום און עס איז אין ירושלים 
פון  צייטן  די  אין  ווי  אזוי  עירוב,  קיין  פארהאן  נישט 
דאך  מען  טאר  דאן  מקדשות49,  בתי  צוויי  ערשטע  די 
די גאס. פארבלייבן  נישט ארויסטראגן דעם קרבן אין 
הר  אויפ'ן  אידן  מיליאנען  אומצאליגע  אלע  דעריבער 
הבית, די ערשטע גרופע שפרייט זיך אויס איבער'ן הר 
הבית, די צווייטע גרופע פארבלייבט ווארטן אין דעם 
קלענערן מויער וואס הייסט "חיל", און די דריטע גרופע 

פארבלייבט שטיין אין דער עזרה, ווייל אראפזעצן טאר 
מען זיך נישט ווילאנג מען איז אין דער עזרה. הערשט 
ווען עס קומט אן דער זמן פון מוש"ק פירט מען אהיים 

די קרבנות. 50

דאס בראטן פון 
דעם קרבן 

מען ברענגט דעם קרבן פסח צו די אכסני' און מען 
שטעלט עס בראטן גאנצערהייט, ראשו על כרעיו ועל 
קרבו, מיט אלע הלכות למהדרין.  ביים  צווייטן בית 
המקדש זענען די אויווענעס געווען ביי די אריינגענג צו 

49.  עיין תו' יום טוב פ"י דעירובין מ"ט
50.  פסחים פ"ה ה"י.

די שטיבער צו מפרסם זיין די מצוה. 51 

כשר  לכאורה  איז  געז  דורך  ברענט  וואס  פייער  א 
נאר  דארף  מען  פסח,  קרבן  דעם  דערמיט  בראטן  צו 
זיכער מאכן אז דאס פלייש רירט נישט צו צו די הייסע 
בלויז  אפגעבראטן  גענצליך  ווערט  עס  נאר  אייזענעס 
עלעקטעראנישע  אן  אין  אבער  פייער.  דאס  דורך 
אויווען איז זיכער אסור צו בראטן, און אויב האט מען 
זיך באנוצט מיט אן עלעקטעראנישע אויווען דאן איז 

דער קרבן אסור באכילה.52

"ליל התקדש 
חג" אין דער 

"יפה נוף 
משוש כל 

הארץ"
אירע  צאמגעקליבן  האט  זון  די 
שטראלן פון העכער ירושלים ווארפנדיג 
די  אויף  שאטנס  לעצטע  עטליכע 
הייליגע  שטאט. עס איז אנגעקומען די 
אויסגעבענקטע נאכט,  ליל התקדש חג! 

ווי  גרויס  אזוי  איז  וואס  לבנה,  די 
מיט  אינאיינעם  הגלות,  בזמן  זון  דער 
סאמעטענעם  אויפ'ן  פינקלען  שטערנס,  טויזנטער  די 
און  באלייכט  הק'  שכינה  די  פון  אור  די  ווען  הימל,  
אורך  בא  כי  אורי  "קומו  הייליגע שטאט,  די  באשיינט 

וכבוד ה' עליך זרח".

און  פרייליכע  די  ארויס  שפארן  אכסניות  אלע  פון 
דביקות'דיגע געזאנגען פון די אומצאלבארע מיליאנען 
זענען  וועלכע  דורות,  אלע  פון  קינדער  אידישע 
פארזאמלט אין א "שירה חדשה שבחו גאולים". די טירן 
מיט  אינאיינעם  אפן53,  ברייט  זענען  הייזער  אלע  פון 
אידישע הערצער וואס קלאפן אין א פאראייניגטע לויב 

געזאנג פאר'ן צור ישראל וגואלו. 

סארט  אזא  אן  זיך  זעט  געזיכט  יעדנ'ס  אויף 

51.  סידור היעב"ץ הנ"ל.
52.  קונטרס קרבן פסח כהלכתה סי' צ"ו עיי"ש. 

53.  סידור היעב"ץ שם.
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צופרידענע שמייכל ווי מענטשן וועלכע זענען גענצליך 
זאט און גארנישט אויף דער וועלט פעלט זיי און זייער 
הארץ רינט איבער פון פרייד. די היינטיגע נאכט גיבן זיי 
אפ א לויב און דאנק צום אויבערשטן אז זיי האבן זוכה 
געווען צו ווערן אויסגעוועלט פאר זיין איינציג פאלק 

וועלכע אנטפלעקט זיין כבוד אויף דער וועלט.

און  קדושה  א  מיט  אפגעראכטן  ווערט  "סדר"  דער 
שינויים,  באדייטענדע  עטליכע  מיט  אלקים,  קרבת 
ווי מיר זענען געווען געוואוינט אין די גלות  אנדערש 

טעג. 

ווען דער ראש החבורה איז מסדר די קערה, לייגט 
פון  געבראטן שטיקל  א  זרוע,  די  ער אראפ, אנשטאט 
זעלבע  דאס  און  זעלבסט,  פסח  קרבן  הייליגן  דעם 
אנשטאט די געקאכטע איי ליגט דארט א שטיקל פלייש 

פון דעם הייליגן קרבן חגיגה. 

ווי  אזוי  מגיד,  יחץ,  כרפס,  ורחץ,  קדש,  זאגט  מען 
געוואוינט אלע יארן. אבער "כל דכפין ייתי וייכול כל 
דצריך ייתי ויפסח" לאזט מען אויס, וויבאלד דער קרבן 
פסח מעגן עסן נאר די צוזאמגעציילטע פון די חבורה, 
דאס   .54 חבורות  אנדערע  פון  געסט  קיין  נישט  און 
זעלבע ביי מה נשתנה גייט מען צוריק צו די ארגינעלע 
נוסח ווי מיר האבן אלע יארן געלערנט אין דער משנה 
בשר  אוכלים  אנו  הלילות  "שבכל  פסחים":  "ערבי  פון 

צלי שלוק ומבושל הלילה הזה כולו צלי".55

גמליאל  "רבן  שטיקל  דעם  צו  אן  קומט  מען  ווען 
שאנו  זה  "פסח  המשפחה,  ראש  דער  זאגט  אומר"  הי' 
אוכלים" און הייבט אויף דעם שטיקל "קרבן פסח" פון 
די קערה56, און מען ענדיגט די הגדה מיט די ברכה "אשר 
והגיענו הלילה הזה  וגאל את אבותינו במצרים  גאלנו 
לאכול בו "פסח" מצה ומרור...57 און מען בעט ווייטער 
ורגלים  למועדים  יגיענו  ה"א  "כן  תפלה:  הארציגע  די 
אחרים לשלום, שמחים בעירך וששים בעבודתך, ונאכל 

"כאן" מן הזבחים ומן הפסחים"...58

אויך אזעלכע אידן וואס אין די גלות יארן האבן זיי 
זיך פארלאזט צו עסן דעם אפיקומן נאך חצות, איילן 
חצות.  ביז  פסח  קרבן  גאנצע  די  ענדיגן  צו  אצינד  זיך 
וויבאלד צוליב פילע פוסקים איז שוין אפילו בדיעבד 

54.  אור"ח כלבו ועוד.
55.  פסחים קט"ז ע"א. 

56.  קרבן פסח כהלכתה ס"ק קט"ז.
והאבודרהם  כלבו,  האור"ח,  לשון  מסתימת  קי"ז  ס"ק  שם    .57

בסדר של פסח.
58.  שם.

נישט מותר צו עסן פון דעם פלייש נאך חצות. 59

צוערשט עסט מען דעם קרבן חגיגה מיט א לשם יחוד 
אכילת  על  וציונו  במצותיו  קדשנו  "אשר  ברכה  א  און 
הזבח". און דאן איידער מען איז זוכה צו עסן דעם קרבן 
פסח זאגט מען "הריני אוכל את הפסח הזה לקיים מצות 
עשה כאשר צונו הבורא ית״ש בתורתו כמ״ש  ואכלו את 
הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו", 
מען מאכט די ברכה "אשר קדשנו במצותיו וציונו על 
אכילת הפסח", און מען דארף אינזין האבן דעם טעם 
פון די מצוה "ואמרתם זבח פסח הוא לה' אשר פסח על 

בתי בני ישראל בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל". 60

וואלף  רבי משה  הגאון  שרייבט  הערה  אינטערסאנטע  )אן 

אז  כהלכתה(,   פסח  קרבן  ספר  זיין  )אין  שליט"א,  זארגער 

דער  און  פסח  קרבן  דעם  עסן  צו  כדאי  נישט  לכאורה  ס'איז 

עס  נאר  געשיר,  פארצעליין  געווענליכע  די  אין  חגיגה  קרבן 

איז בעסער דאס צו עסן אין שיינע פלעסטיק געשיר, כדי צו 

פארמיידן חששות פון נותר.

די הלכה איז דאך אז דעם ערשטן טאג יום טוב אינדערפרי 

דארף מען פארברענען יעדעס שטיקל נותר וואס איז פארבליבן 

פון דאס פלייש, און דאס זעלבע די אלע געשיר וועלכע האבן 

איינגעזאפט פון די זאפט פון די פלייש דארף מען גליען מיט א 

שפיז61.  די אלע טעלערס אין וואס דאס פלייש איז סערווירט 

געווארן האבן א דין פון כלי ראשון וויבאלד די פלייש איז א 

דבר גוש62. 

אבער ביי כלי חרס איז דאך די הלכה אז עס העלפט נישט 

מחלוקת  א  איז  געשיר  פארצעליין  די  לגבי  און  הגעלה,  קיין 

מען  און  חרס"  "כלי  פון  הלכה  די  האט  דאס  אויב  האחרונים 

זיך באנוצן מיט  צו  איז דעריבער כדאי  דארף דאס צעברעכן 

שיינע פלעסטיק געשיר כדי צו פארמיידן איבריגע שאלות.63(

דער זיסער הלל 
געזאנג אויף די 

דעכער 
מען זעצט פאר דעם סדר ווי איינגעפירט אלע יארן, 

59.  עי' בית הלוי סי' לד, אבל בדרך פיקודיך מע ח' העלה שמותר 
בדיעבד וכ"כ האור שמח וכן העלה בישועות יעקב סי' תעז.

60.  דרך מצותיך מ"ע ו' חלק המחשבה אות א'.
61.  פסחים ע"ז. 

62. שנמשכו כל האחרונים אחר האו"ה  יו"ד סי' צד קה. 
63.  קרבן פסח כהלכתו ס"ק קס"ב.



לוח הציבור | פסח תשפ״ג 22

אין  זיך  געפינט  ישראל  כנסת  גאנץ  ווען  הלל  ביי  און 
ירושלים, אינאיינעם מיט משיח צדקינו, גייט מען ארויף 
אויף די דעכער, אויף די לויטערע ריינע לופט פון די 
הייליגע שטאט64, וואו אלע אידן צוזאמען זינגען דעם 

צווייטן האלב הלל. 

אויף אט דעם הייליגן געזאנג זאגט דער משורר: 

שבחתא,  האי  קבל  חשיבא  מה  "רבותכון 
רבותא דיעבד לי כד מטיא שעתא, במיתי לן 
נהורא ותחפי לכון בהתא"  - "ענקער חשיבות 
דאס  לויב,  דעם  קעגן  ווערט,  דען  איז  וואס 
גרויסקייט וואס ער וועט טון צו מיר ווען עס 
ברענגען  וועט  ער  ווען  צייט,  די  קומען  וועט 
אייך  וועט  עס  און  לעכטיגקייט  א  מיר  אויף 

באדעקן א פינסטערניש".

ריינע  הייליגע  דאס  פון  זיך  הערט  געזאנג  זיסע  א 
אידישע פאלק וואס איז אזוי פיל פאראיבער, און האט 
און  געקלאמערט  זיך  אומשטענדן  טונקעלע  אלע  אין 
מיט  דערהאלטן  צו  זיך  העלדנמוט  מיט  געראנגלט 
צייט  איר  געקומען  איז  אצינד  השי"ת,  אין  אמונה  די 
צו זינגען שירה. שירו לה' שיעור חדש! א שירה וואס 
שטייגט איבער אלע שירות זינט בריאת העולם. "עלי' 
רמזין דין הוא, ברם באמתנותא, שברנא לי' בשבין תקוף 
המנותא" - "אויף אים וועלן מיר צייגן, ער איז אונזער 
באשעפער מיט מורא, צו אים האבן אונז געהאפט אין 

געפענגעניש מיט א שטארקע אמונה".

זיך  הערט  געזאנג  און  שמחה  קול  געוואלדיגע  די 
ווייט מיט א קול רעש אדיר וחזק וואס דינערט  ווייט 
און שטורעמט מיט א הימלישע מתיקות, אזש עד דוכט 
זיך ווי אלע דעכער פון ירושלים שפאלטן זיך פשוט פון 
דעם מעכטיגן און הארציגן געזאנג65 דורך די בני קל חי. 

64.  שו"ת חתם סופר יו"ד סי' רג"ל.
65.  פסחים פ"ה וברש"י שם.

דאס דער קול פון די מיליאנען צאן קדשים וואס זינגען 
פון די טיפענישן פון זייער נפש רוח ונשמה א געזאנג 
ולישרי  לצדיק  זרוע  אור  באשעפער.  לעבעדיגן  פאר'ן 
לב שמחה. צמאה לך נפשי, כמה לך בשרי, כן בקודש 

חזיתיך לראות עוזך וכבודך. 

ישעי'  אונז  זאגט  שיר  הייליגע  און  גרויסע  די  אויף 
חג  התקדש  כליל  לכם  יהיה  כט(:"השיר  )ל'  הנביא66 
...  חזה ציון קרית מועדנו עיניך תראינה ירושלם נוה 

שאנן67 - 

און יחזקאל הנביא זאגט אין זיין נבואה מפי ה': "כצאן 
הערים  תהיינה  כן  במועדי',  ירושלים  כצאן  קדשים, 
החרבות מלאות צאן אדם, וידעו כי אני ה'." – אזוי ווי 
שאף פון די הייליגע קרבנות, ווי די שאף פון ירושלים 
אום פסח, אזוי וועלן זיין די חרוב'ע שטעט אנגעפולט 

מיט אידן, און זיי וועלן וויסן אז איך בין השי"ת".

אשרי העם שככה לו אשרי העם שה' אלקיו!

אנא רחום, ברחמיך הרבים, השב שכינתך 
לציון עירך וסדר העבודה לירושלים, ותחזינה 
נעבדך  ושם  ברחמים,  לציון  בשובך  עינינו 

ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות...

 זך שוכן מעונה, קומם קהל עדת מי מנה, 
בקרוב נהל נטעי כנה, פדויים לציון ברנה...

ישראל  בית  את  וכרתי  באים,  ימים  הנה 
ברית חדשה, זאת הברית אשר אכרות את בית 
ישראל נאום ה', נתתי את תורתי בקרבכם ועל 
לבם אכתבנה, והייתי להם לאלקים, והמה יהי' 

לי לעם...

66.  רש"י פסחים צ"ה ע"ב.
67.  ישעי' לג כ.
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 בוד בין הזמנים פאר בחורים, מענער און גרעסערע יונגלעךכוועט זיין אפן ל
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 דעם קומענדיגן חול המועד, זונטאג און מאנטאג:וועט זיין אפן 
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אידישאידיש
שלא שינו את לשונם
שלא שינו את לשונם

הרב בנציון וואלקנפעלד 
- אנטווערפן

אויפ׳ן בילד: בירור וועגן ציקעריע שערוריא אין אידיש
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די  פון  איינס  אז  זאגן  חז”ל  וואס  באוויסט  ס’איז 
געווארן  אויסגעלייזט  מיר  זענען  וואס  זכותים  דריי 
פון דער שווערער ארבעט וואס די מצרים האבן אונז 
איז  יאר,   210 פאר  ובלבנים  בחומר  פארשקלאפט 
איינגנארטיגע  אן  - מיר האבן גערעדט  ‘לשון’  געווען: 
וואס האט אונז אּפגעטיילט   - - לשון הקודש  שפראך 
פונעם מצרי אויף ווי ווייט מעגליך. - פון די אלע דריי 
אויפ’ן  געווען  אייביג  ‘לשון’  פון  ענין  דער  איז  זכותים 

סאמע אויבאן אין הארץ פונעם איד.

לשון- נישט  און  אידיש,  מיר  רעדן  פארוואס   -
גוי’אישע  א  נישט  אידיש  איז  פראגע:  א  נאך  הקודש? 
געמעגט  סנהדרין  די  האבן  פארוואס  און  שפראך? 
א  געבן  לאמיר  פאלקס-שפראכן?  זיבעציג  די  לערנען 
קורצע שפאציר אין די היסטאריע און אנטוויקלונג פון 
דער אידישער שפראך, און זיך באקענען מיט נאך פיל 

אינטערעסאנטע דעטאלן איבער.

און  צדיקים  האבן  קאמפן  און  מלחמות  שווערע 
האבן  וועלכע  אזעלכע  אנטקעגן  געפירט  קדושים 
צום  היניזכט,  דעם  אין  ענדערונגן  איינפירן  געוואלט 
אין  רעדעס  האלטן  זאלן  בעלי-דרשנים  אז  ביישפיל 
וועט  אזוי  אז  אויסרייד  אן  מיט  פאלקס שפראך,  דער 
מען מער קענען אויפטוהן פאר אידישקייט. די צדיקים 
געוויסט אז אזעלכע ענדערונגן קען נאר ברעגן  האבן 

שלעכטס און אפשוואכונג אין אידישקייט ר”ל.

באקענען  זיך  מיר  וועלן  שורות  פאלגענדע  די  אין 
אנבאלאנגט  אנגעלעגנהייטן  אינטערעסאנטע  מיט 
דער  הויפטזעכליך  און  אלגעמיין,  אין  ‘שפראך’ 
‘אידישער’ שפראך. מיר וועלן גיין אין א סדר: ערשטן’ס, 
פארוואס אידן רעדן נישט די פאלקס שפראך? און אוב 
טאקע נישט די פאלקס שפראך, פארוואס נישט לשון-

הקודש, און דוקא נאר אידיש? וואס איז אזוי שלעכט 
צו רעדן די זעלבע שפראכן ווי די פעלקער נעבן וועם 

מיר וואוינען?

זיך  האבן  קינדער  אידישע  פארוואס  אורזאך  די 
איז  גוי’אישע שפראכן,  די  פון  אלעמאל דערווייטערט 
ווען  אז  אונז,  ערקלערן  ספרים  די  ווי  איינפאך.  גאנץ 
עס  ברענגט  גוים,  די  ווי  שפראך  זעלבע  די  מ’רעדט 
גוי’אישער  דער  אין  אויסגעמישט  ווערן  זאלן  אידן  אז 
צום  אידן  די  דערנענטערט  דאס  וואס  געזעלשאפט, 

גוי’אישן לעבנסשטייגער.

נישט  פארוואס  פראגע:  א  זיך  פרעגט  אזוי  אויב 
גוי’אישע  די  אז  שוין  ווייסן  מיר  אז  לשון-הקודש? 
שפראך מעג נישט זיין דער טאג טעגליכן שפראך פון 

איד, און דאס ווערט גענוצט נאר אין נויט פאל, קומט 
אפיר א נאטורליכע פראגע: פארוואס זאל טאקע נישט 
לשון-הקודש זיין די אפיציעלע טאג-טעגליכע שפראך 

פון כלל-ישראל?

די צדיקים פון אלע דורות לענגאויס אייראפע האבן 
גערעדט אידיש, אין פריערדיגע דורות אין זמן פון חז”ל, 
האט מען גערעדט אראמיש, אראביש, אדער לאטייניש, 
פארוואס איז עס טאקע אזוי, אז זיי האבן נישט גערעדט 
אין לשון-הקודש? דער חתם-סופר )תורת משה, שמות, 
דף ה.( פרעגט שוין די קשיא, און דרוקט זיך אויס: ‘והוא 
איינס  איז  - דאס  אחת מהתמיהות הגדולות שבעולם’ 

פון די גרעסטע ווינדער פון דער וועלט...

קשיא  די  נישט  אבער  לאזט  חתם-סופר  דער 
אומפארענטפערט. ער ערקלערט אז לשון-הקודש איז 
זייער א הייליגע שפראך, און עס פארנעמט נישט קיין 
נישט-הייליגע זאכן. און דערפאר איז א גרויסער טייל 
פון לשון-הקודש פארגעסן געווארן. אזוי ווייט אז דער 
האבן  חז”ל  אפילו  אז  פלאץ,  א  אויף  שרייבט  רמב”ם 
ווערטער  גענוי מיט א קלארקייט אלע  נישט געקענט 

פון לשון-הקודש.

איינצעלנע  נאר  אז  דארט  דער חתם-סופר שרייבט 
אבער  לשון-הקודש,  גערעדט  האבן  מענטשן  חשוב’ע 
לשון- גערעדט  נישט  האבן  מענטשן  געווענליכע 

וויבאלד  הקודש. און אזוי שרייבן פיל ספרים הק’, אז 
מיר היטן ליידער נישט דאס מויל פון דברים אסורים, 
אדער מ’רעדט אויף אומריינע פלעצער, מעג מען נישט 
לשון- איז  עס  ווי  שפראך  הייליגער  אזא  מיט  רעדן 

הקודש.

ס’איז באוויסט אז דער הייליגער ווילנער גאון זי”ע 
האט מיט זיין גרויס קדושה נאר גערעדט לשון-הקודש. 
אבער ער שרייבט אין א בריוו, אז: - איך פארמאג פיל 
וואס  אידיש,  אויף  געשריבן  זענען  וואס  מוסר-ספרים 
מ’דארף שטענדיג לייענען, און כל שכן שבת-קודש זאל 

מען זיך נאר באשעפטיגן אין ספרי מוסר.

יהושע  רבי  הגאון  אויף  דערציילט  ווערט  עס 
איינמאל  ער האט  אז  ירושלים,  פון  זצ”ל  דיסקין  לייב 
אנגעשריגן זיין’ס א תלמיד פאר’ן רעדן בלויז אין לשון-

הקודש. ער האט איהם ערקלערט אז אין פערלויף פון 
די  אז  און  אידיש,  גערעדט  מיר  האבן  גלות  אונזער 
דייטשע אידן האבן דירעקט פארענדערט דעם דייטשן 
דיאלעקט, כדי מיר זאל זיין אּפגעזונדערט פון די גוים. 
געווען דער ּפאנצער  די דאזיגע שפראך  איז  אויב  און 
וואס האט אּפגעהאלטן אידן פון זיך אויסמישן מיט די 
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גוים, איז דאס אליינס אזוי ווי לשון-הקודש!

די באשאפונג פון די 
אידישע שפראך

וויבאלד לשון-הקודש איז דאך אן ענין נישט צו רעדן, 
און פון צווייטן זייט איז גאר הארב זיך צו באנוצן טאג 
איז אפירגעקומען  גוי’אישע שּפראכן,  די  טעגליך מיט 
האבן  אייראפע  אין  אידן  ערליכע  וואס  שפראך  דער 
שפראך:  דער  טאג,  היינטיגן  ביז’ן  רעדן  און  גערעדט, 
אין  געווארן  פארפאסט  איז  אידיש  אידיש-זשארגאן. 
און שטאמט  דייטשלאנד,  אין  הויפטזעכליך  אייראפע, 

דייטשער  דער  פון  מערסטן’ס 
לשון-הקודש  פיל  מיט  שפראך, 

ווערטער אריינגעמישט.

דירעקט  האבן  אידן 
דעם  פארדרייט  און  פארטוישט 
ווי  אויסדרוק  און  דיאלעקט 
דייטשע  די  ארויסצוזאגן  אזוי 
נישט  מ’זאל  כדי  ווערטער, 
ווי  פארעם  זעלבן  אויפ’ן  רעדן 
זיין  צו  כדי  גוים,  דייטשע  די 

גענצליך אּפגעטיילט פון זיי.

אזוי שרייבט דער ‘בני יששכר’ 
)הוספות מהרצ”א על ספר ‘סור 
מרע ועשה טוב’(, ביי דעם ענין 
לשון- אריינמישן  מ’זאל  אז 

דאס   - אידיש:  אין  ווערטער  הקודש 
שפראך פון יעדן פאלק איז לויט זיינע 
כוחות פון זיין שר... און וויבאלד אידן 
זענען אויסגעשּפרייט אין לענדער פון 
זייערע פיינד, איז טראצדעם וואס זיי 
רעדן דעם שפראך לויט דעם שר פון 
יענעם לאנד, דארף אבער דער שפראך 
זיין אנדערש ווי דער שטייגער פון די 
גוים. ווי מ’זעט אז אידן האבן אין אלע 
אריינגעמישט  גלות-לענדער  זייערע 
לשון-הקודש  שפראך  זייער  אין 
טייערע  מיינע  דעם  וועגן  ווערטער. 
און  מויל,  אייער  אּפ  היט   - ברידער: 
איז  וואס  שפראך  דעם  נאר  רעדט 
עלטערן  אונזערע  פון  איינגעפירט 
וואס איז אריינגעמישט אין דעם לשון-

זיין אנדערש  זאל  כדי דער אידישער שפראך  הקודש, 
ווי די גוים!

אינטערעסאנט איז וואס דער ערוגת-הבושם שרייבט 
אין א תשובה )או”ח רי”ג(, אז דער פסוק זאגט: ‘הואיל 
משה באר את התורה הזאת’, און רש”י זאגט דערויף: 
די  ערקלערט  האט  משה-רבינו  אז  לשון’,  ‘בשבעים 
תורה אויף אלע זיבעציג שפראכן, ווייל ער האט געזען 
אז אידן וועלן וואנדערן פון איין גלות צום צווייטן, און 

מ’וועט נישט פארשטיין געהעריג לשון-הקודש.

א פראגע: איז 
אידיש נישט 
קיין גוי׳אישע 

שפראך?
געוואלט  האבן  וועלכע  די 
אז  אידן  ביי  ענדערונגן  איינפירן 
זעלבע  די  רעדן  אנהייבן  מ’זאל 
ווי  דיאלעקט  זעלבן  מיט’ן  שפראך 
די גויים, און אז די ספרים זאלן אויך 
גוי’אישע  די  מיט  ווערן  געשריבן 
מיט  אידיש  אנשטאט  בוכשטאבן, 
לשון-הקודש אותיות, זענען אייביג 
פארשידענע  מיט  אפירגעקומען 
טענות קעגן דער אידישער שפראך. 



27לוח הציבור | פסח תשפ״ג

הויפט  די  פון  איינס 
אייביג  איז  טענות 
וויבאלד  אז  געווען, 
באזירט  איז  אידיש 
דייטשער  דער  אויף 
וואס  דאן  שפראך, 
אונטערשיד  אן  איז 
גוי’אישע  וועלכע 

שפראך מ’רעדט?...

איז  טענה  די 
אייגענטליך  שוין 
מיר  ווי  אּפגעוואנדן, 
פריער  שוין  האבן 
געברענגט, אז מ’האט 
געענדערט  ספעציעל 
דייטשע  די 
אויך  און  שפראך, 
לשון- אריינגעמישט 
ווערטער,  הקודש 

וואס דאס איז גענוג אונז צו היטן פון זיך אויסמישן מיט 
טיפערן  פיל  א  אונז  ערקלערן  צדיקים  אבער  גוים.  די 
באדייט, אז אידיש איז אייגענטליך געווארן א הייליגע 
אידישער שפראך, טאקע נישט מיט די זעלבע קדושה 
געהייליגט  דאס  איז  דאך  אבער  לשון-הקודש,  ווי 

געווארן דורך די פריערדיגע צדיקים. 

געארבעט  האבן  וועלכע  משכילים  פרייע  די 
אידישקייט  פון  אידן  דערווייטערן  צו  אוממערמידליך 
זאגנדיג  טענה,  אנדערער  אן  געהאט  אויך  האבן  ר”ל, 
אז די רבנים דארפן לערנען די גוי’אישע שפראך, כדי 
זיי זאלן קענען ּפועל’ן ביי די רעגירונג אּפצושאפן  אז 

פארשידענע שלעכטע גזירות אויף אידישע קינדער.

אויף דער דאזיגער טענה געפונען מיר גאר א שארפן 
ענטפער אין  דרשות חתם-סופר )ח”ב, דף של”ח(, ווי ער 
שרייבט, אז: - דער וואס קען נישט רעדן די גוי’אישע 
שפראך, דער איז ווערד צו האלטן דרשות פאר אידישע 
וועט דארפן פועל’ן ביים קעניג  קינדער, און אויב ער 
מיט  זיין  באשעפער  דער  וועט  מיניסטארן,  זיינע  און 
איהם און ער וועט איהם אנווייזן וואס צו זאגן. אבער 
די וועלכע קענען יא די גוי’אישע שפראך, און זיי האבן 
זיך געלערנט עס צו קענען, אזא איינער איז נישט ווערד 
צו רעדן פאר אידישע קינדער און זיי לערנען די וועגן 

פון באשעפער!

ווי אזוי 
האבן די 
סנהדרין 
געקענט 
די זיבציג 
שפראכן?

האבן  וועלכע  די 
געוואלט אז אידן זאלן 
שטודירן  און  לערנען 
די גוי’אישע שפראכן, 
האבן אנגעוויזן אויפ’ן 
חז”ל  וואס  פאקט 
)סנהדרין  אונז  זאגן 
אלע  געקענט  האבן  ירושלים  אין  סנהדרין  די  אז  י”ז(, 
זיבציג שפראכן. ווי רש”י ברענגט אויך אין דער מגילה, 
געשפרעך  דעם  פארשטאנען  האט  מרדכי-הצדיק  אז 
געווען אין דער טארסישער  וואס איז  פון בגתן ותרש 
און  סנהדרין,  די  פון  געווען  איז  ווייל מרדכי  שפראך, 
ער האט גוט געקענט אלע זיבציג שפראכן. - אויב אזוי 
וואס איז אזוי שלעכט אז אידן לערנען זיך די גוי’אישע 

שפראכן? 

דער קב-הישר ברענגט שוין די טענה )פרק מ”ב(, און 
ער שרייבט, אז די סנהדרין האבן געלערנט די שפראכן 
און  דא  בלויז  נאר  אופן,  קביעות’דיגן  א  אויף  נישט 
דארט אין פרייע צייט. ער שרייבט, אז אין זיינע צייטן 
די  איינגעפירט אז מ’האט געלערנט  געווארן  איז שוין 
פראנצויזישע שפראך בקביעות, און די הייליגע תורה 
מ’האט  ווען  דארט  און  דא  נאר  געלערנט  מען  האט 
זייער  דערויף  שרייבט  און  צייט...  איבריגע  געהאט 

שארף, נישט צו לערנען בקביעות די שפראכן.

דער בעל-התניא זי”ע האט זיך אמאל אויסגעדרוקט 
זיבציג  אלע  אויסלערנען  געקענט  זיך  וואלט  ער  אז 
שפראכן אין בלויז א האלבע שעה, אבער ער האט נישט 

די איבריגע האלבע שעה דערצו...
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נישט לערנען מיט קינדער 
פרעמדע שפראכן...

אמאל איז געקומען קיין ווארשא דער גרויסער גביר 
און בעל-צדקה, וואס האט פיל געלייסטעט פאר זיינע 
- דער באראן רבי משה מאנטיפיורי  אידישע ברידער 
ע”ה. ער האט דארט באגעגענט דעם חידושי-הרי”ם פון 
אין  אידן  די  פארוואס  געפרעגט  איהם  און  זצ”ל,  גער 
פוילן לערנען נישט מיט זייערע קינדער דעם פוילישן 
שפראך? מיר געפונען דאך אז אויך די סנהדרין אין דעם 
בית המקדש האבן געקענט אלע זיבעציג שפראכן. און 
אזוי איז טאקע ארויס געקומען דעם נס פון פורים, דורך 
דעם וואס מרדכי - וואס ער איז געווען פון די סנהדרין 

די  פארשטאנען  האט   -
שפראך  טארסישער 
תרש  און  בגתן  וואס 
האבן געפלאנט צו טויטן 

אחשורוש? 

דער  איהם  האט 
ם  ” י ר ה - י ש ו ד י ח
ניין,   - געענטפערט: 
פון   - פארקערט!  פונקט 
זיך  ווייזט  מעשה  די 
נישט  מ’זאל  אז  ארויס 
קינדער  די  מיט  לערנען 
ווייל  שפראכן.  פרעמדע 
יא  וואלטן  אידן  די  אויב 
זייערע  מיט  געלערנט 
פרעמדע  קינדער 
וואלטן  דאן  שפראכן, 
מער  תרש  און  בגתן 
צו  נישט  אויפגעּפאסט 
רעדן הויך זייער שפראך. 
פארשטייען  אפשר  ווייל 
די אידן זייער שפראך... - 

נאר ווייל זיי האבן געוויסט אז אידן לערנען נישט קיין 
- און  זיך דערוואגט צו רעדן הויך  זיי  שפראכן, האבן 
נאר   - ישועה!  די  ארויסגעקומען  טאקע  איז  דעם  פון 
די סנהדרין אליין, וואס זענען געווען אין בית המקדש 
אלע  פארשטיין  צו  מצוה  ספעציעלע  א  געהאט  האבן 

שפראכן.

פאלקס-שפראך פון ספר 
עץ-חיים

דער אּפטער רב זי”ע זאגט א פיל טיפערן ערקלערונג 
זיבעציג  אלע  די  געקענט  האבן  סנהדרין  די  אזוי  ווי 
אז  שבט(  לר”ח  ישראל,  )אוהב  שרייבט  ער  שפראכן. 
משה רבינו האט געקענט די זיבעציג שפראכן אן דעם 
דער  נאר  מענטש,  א  פון  געלערנט  זיי  האט  ער  וואס 
באשעפער האט איהם געגעבן א לב חכם ונבון צו וויסן 
דער  פון  סודות  פארבארגענע  און  באהאלטענע  אלע 
הייליגער תורה. און פון דארט האט ער מיט זיין לויטערן 
פארשטאנד באגריפן אלע שפראכן. אזוי ווי חז”ל זאגן: 
וואס  הרבה’,  לדברים  זוכה  לשמה  תורה  הלומד  ‘כל 
‘דברים  אז  ערקלערן  הק’  ספרים 
הרבה’ מיינט די וועלטס-שפראכן.

ווען  אז  דערציילט  ווערט  עס 
זי”ע איז  הרה”ק רבי ר’ שמעלקא 
געווארן אויפגענומען אלס רב אין 
מתנגדים  זיינע  האבן  ניקלשבורג, 
איהם פאר’מסר’ט פאר’ן גראף פון 
נישט  קען  ער  אז  געגענט,  יענעם 
פאקלס  דער  שרייבן  און  רעדן 

שפראך.

 ווען דער גראף איז אנגעקומען 
שמעלקא  ר’  רבי’ן  פון  הויז  צום 
ר’  רבי  האט  איהם,  מיט  רעדן  צו 
איהם  מיט  גערעדט  שמעלקא 
געהעריג אין דער פאלקס שפראך, 
און דער גראף האט אויסגעדרוקט 
פון  פארגעניגן  שטארקע  זיין 
ר’  רבי’ן  פון  חכמה  גרויסער  דער 

שמעלקא.

 - תלמיד  זיין  האט  שּפעטער 
סאסובער  לייב  משה  רבי  הרה”ק 
זי”ע - געפרעגט פון זיין רבי’ן: - פון ווי האט דאס דער 
דער  געלערנט  רבי  דער  האט  ווען  און  גענומען,  רבי 
געענטפערט:  ר’ שמעלקא  רבי  פאלקס שפראך? האט 
- משה לייב לעבן! דו געדענקסט נישט אז מיר האבן 
יענעם  אויף  חיים’  ‘עץ  ספר  אינעם  געלערנט  נעכטן 
בלאט, און דארט שטייט ווי אזוי מ’שרייבט און מ’רעדט 

אויף דער אונגארישער שפראך?!...

הויכע שטריימלעך
נידריגע פרייזן

5019 NEW UTRECHT AVE.   |    718.297.5000  |   HOURS: SUN - THURS 2:00PM -  7:00PM

סעיל פארלענגערט ביז ר"ח אייר
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אין בלוט בלבול
אמעריקא

א געדאנק צו 
בויען א אידישער 

שטאט
 אום יאר תקפ"ה האט געוואוינט 
נאמען  מיט'ן  אמעריקע  אין  איד  א 
עמנואל  מרדכי  נח.  עמנואל  מרדכי 
באדן  ריזיגע  א  אפגעקויפט  האט 
אמעריקע,  אין  לאנד  שטיק  און 
באפעלאו- פון  געגענט  אינעם 
די  פון  ווייט  נישט  יארק,  ניו 
האט  ער  גרעניץ.  קאנאדישע 
געהאט א פלאן דארט אויפצובויען 
און  געאייגענט  שטאט  אידישע  א 

אויסשליסליך בלויז פאר אידן.
יעדער  אז  געווען  איז  זיין חלום   
אמעריקע,  אין  וואוינט  וואס  איד 
אימיגרירט  נארוואס  האט  אדער 

עס  און  וואוינען,  אהינקומען  דארט  זאל  לאנד,  אין 
מיט  שטאט,  אידישער  אפיציעלע  אן  ווערן  זאל 
און  וואס באפרידיגן דאס אידנטוהם דארט.  געזעצן 
פארשטייט זיך אזוי וועלן די אידן זיין מער באשיצט 
רעגעלמעסיג  האט  וואס  אנטיסעמיטיזם  פון 
לאנד,  אין  אומעטום  געבוזשעוועט 
ארעמע  און  פרימיטיווע  די  צווישן 

באפעלקערונג.
אפילו  שוין  האט  שטאט  די   
א  איר  האט  ער  נאמען.  א  געהאט 
די  נאך  'אראראט',  געגעבן  נאמען 

'הרי-אררט'.
גע'פועל'ט  האט  עמנואל   
רעגירונג  און  קאנגרעסלייט  ביי 
אידישע  די  פאר  אז  בעאמטע, 
האבן  זיי  דארפן  בארעכטונגן  פרייע 
כדי  וואוין-ארט  אייגענע  זייער 
אלגעמיינע  די  אויפצורייצן  נישט 
אידישע  די  מיט  באפעלקערונג  צייכענונג פון 

מרדכי עמנואל
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לעבנסשטייגער וואס דערקענט זיך גאנץ אנדערש ווי 
די אלגעמיינע באפעלקערונג.
געשיקט  האט  ער   
שלוחים און גערופן אידן פון 
וועלט  די  ארום  אומעטום 
ווי  וואוינען,  קומען  צו  אהין 
מ'וועט קענען וואוינען אין די 
מיט  אמעריקע  לאנד  פרייע 
צווישן  פרידן  און  רוהיגקייט 
און אונטער א אידישע  אידן 

פירערשאפט.
איז  עמנואל  מרדכי   
און  טויגליכער  א  געווען 
אקטיווער מענטש, אבער צו 
זיין פארדרוס האט זיין פלאן 
פון אוועקשטעלן א אידישע 
אמעריקע,  אין  שטאט 
אויסגעארבעט  נישט  זיך 
אויסגעלאזט  זיך  און 
און  חלום  שיינע  א  מיט 

זיך  ס'האט  פארוואס  אורזאך  הויפט  די  פאנטאזיע... 
האבן  אידן  ווייל  געווען,  איז  אויסגעארבעט,  נישט 
דעמאלטס געקענט וואוינען ווי זיי האבן נאר געוואלט 
אינעם גאנצן לאנד, און זייער פיל אידן האבן געלעבט 
איבער'ן  אויסגעשפרייט  פריינד  נאנטע  זייערע  מיט 
פון  אוועקרירן  געוואלט  נישט  זיך  האבן  און  לאנד, 

זייערע באקוועמליכקייטן.
 אבער אזויפיל האט דאס יא געהאלפן, אז ער האט 
זיך איינגעקויפט נאנטע און באקאנטע פריינד ביי די 
שטאטס בעאמטע, און ער האט גוט אויסגענוצט זיינע 
פארבינדונגן מיט די פאליטיקאנטן, פאר די וואוילזיין 

פון זיינע אידישע ברידער.
איז  זיינע  אויפטוהען  גרעסטע  די  פון  איינס   
בי  פועל'ן  צו  געלונגען  איהם  ס'איז  ווען  געווען, 
אן  אויף  דרוק  לייגן  צו  רעגירונג  אמעריקאנער  די 
אידישע  די  פון  וואוילזיין  די  אויסערליכע לאנד פאר 
שווערע  א  פון  געליטן  האבן  וועלכע  דארט,  קהילה 

גזירה פון זייער רעגירונג.
 - אין דמשק  ווען  ת"ר,  יאר  אום  געווען  איז  דאס   
דער הויפט שטאט פון סיריע - איז גע'הרג'ט געווארן 
האבן  גוים  די  און  מיניסטער,  פראנצויזישער  א 
באשולדיגט די אידן אז זיי האבן איהם גע'הרג'ט כדי 
זיך צו באנוצן מיט זיין בלוט פאר מצות אויף פסח... - א 
קלאסישע 'עלילת דם'. מ'האט אנגעהויבן צו פייניגן די 

אידן, און די צושטאנד איז געווארן ערגער און ערגער 
אז די אידן אין סיריע זענען אויסגעשטעלט געווארן צו 
וואנדאליזם  געפערליכע 

און פאגראמען.
סירישע  די  פאר   
נישט  עס  איז  רעגירונג 
זיי  און  אנגעגאנגן  פיל 
געטוהן  גארנישט  האבן 
צו באשיצן די הילפלאזע 
פארבעסערן  און  אידן 
מרדכי  צושטאנד.  די 
עמנואל האט גע'שתדל'ט 
אין דמשק.  אידן  די  פאר 
איין  פון  געגאנגן  איז  ער 
צווייטן,  צום  בעאמטער 
ווייסן- צום  ביז  אפילו 
הויז, און ערקלערט אז די 
אן  בלויז  איז  זאך  גאנצע 
בלבול,  אויסגעטראכטע 
לייגן דרוק  מ'זאל  אז  און 
אויף די רעגירונג אין סיריע אז זיי זאלן נעמען לעגאלע 
מאסן  אויפגערייצטע  ווילדע  די  אפצושטעלן  שריט 
קעגן די אידן, און זיי זאלן טוהן אלעס וואס זיי קענען 

צו אפשטילן דעם בלבול.
צו  געלונגן  איהם  איז  -דשמיא  סייעתא  מיט   
דאס  זאלן  בעאמטע  אמעריקאנער  די  אז  ארלעדיגן 
אמעריקאנער  די  פון  דרוק  גרויסע  מיט  און  טוהן, 
די  און  אפגעשטעלט  אלעס  סיריע  האט  רעגירונג 

גזירה איז בטל געווארן.

 א בלוט-בלבול 
אין ניו-יארק

- עס  יענע פעריאדע:  אין  א געשיכטע  צו   אצינד 
איז אונז אלע גוט באקאנט די מעשיות, לענגאויס די 
די דורות, ווי אזוי די פרימיטיווע גוים אין די ארעמע 
אז  גלחים,  די  פון  איינרעדן  לאזן  זיך  דערפער פלעגן 
אידן באנוצן זיך מיט גוי'איש בלוט פאר זייערע מצות 
אויף פסח. די נארישע גוים האבן זיך געלאזט פארפירן 
העפטיגע  די  טראץ  גלחים,  שענדליכע  די  דורך 
אּפווענדונג פון די אידן, אז צו עסן בלוט איז שטרענג 
פארבאטן אין אונזער תורה. אבער גיי צייג איבער גוים 
שטייען  גלחים  די  ווען  גערעכטיגקייט,  דיין  איבער 

דענקמאל ביים אריינגאנג צום ״אררט״ 
שטאט
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אונטער די העצערייען.
 אז דאס פלעגט רעגעלמעסיג פאסירן אין אייראפע 
אדער אין אנדערע פרימיטיווע לענדער, איז דאס נאך 
עטוואס דערהערבאר, אבער אז אזא זאך זאל פאסירן 
אמעריקע,  אויפגעקלערטע  פארגעשריטענע  די  אין 
דאס לייגט זיך נישט אויפ'ן זין... אבער ווי אבנארמאל 
טאקע  אומגלויבליכע  דאס  האט  זיך,  הערט  דאס 
פארשטיפטע  א  אין  נישט  און  פאסירט...  פאקטיש 
ווי, נאר טאקע אין די געגענט פון די  שטאט ערגעץ 

גרויסע פרייע שטאט ניו-יארק.
יום-כיפור,  פאר  טעג  צוויי  פאסירט  האט  דאס   
קליין  א  יארק,  ניו  מאסענא-  אין  תרפ"ח  יאר  אום 
גרעניצן  די  צו  נאנט  זיך  געפונט  וואס  שטעטעלע 
'אראראט'  אונזער  פון  ווייט  אזוי  נישט  קאנאדע,  פון 

שטעטל, וואס מרדכי עמנואל האט געגרינדעט.
אליין  מיידל  קריסטליך  קליין  א  זיך  שפאצירט   
אויפ'ן גאס. דארט נעבן איר וואוינונג האט זיך געפונען 
א קליין וועלדל, נישט צו גרויס אבער גענוג גרויס צו 
אינעם  שפאצירט  אריין  האט  זי  בלאנדזשן.  קענען 
פלעגן  וואס  געשוויסטער  אירע  זוכן  צו  אפיר  וואלד 
זיך אפט שפילן צווישן די ביימער אנהייב וואלד. ווען 
וואלד  אנהייב  אין  געטראפן  נישט  אבער  זיי  האט  זי 
טיפער,  אביסל  נאך  און  טיפער,  אביסל  אריין  זי  איז 
זי  טונקל.  שוין  ווערט  עס  אז  באמערקענדיג  נישט 
האט אויסגעשריגן די נעמען פון אירע געשוויסטער, 
נישט  האט  קיינער  אבער  נאכאמאל,  און  איינמאל 
געענטפערט איר רוף, ווייל זיי זענען שוין נישט דארט 

געווען...
וואלד  פון  ארויסגיין  וויל  און  אויס  זיך  דרייט  זי   
אהיימצוגיין זאגן פאר אירע עלטערן אז זי קען זיי נישט 
געפונען. ווען די זון האט אנגעהויבן אונטערצוגיין, איז 
אין וואלד שוין מער ווייניגער געווען אינגאנצן טונקל, 
בלעטער,  און  ביימער  די  פון  געדעכטקייט  די  צוליב 
און דאס קינד האט זיך פלוצלינג געטראפן אן א וועג 

ארויס, אלעס ארום איר איז שנעל טונקל געווארן.
 זי האט אנגעהויבן צו לויפן פאר פאניק און שרעק, 
מיינענדיג אז זי לויפט אין ריכטונג פון ווי זי איז אריין, 
אבער דערווייל איז זי אזוי געלאפן טיפער און טיפער 
געדעכטע  די  צווישן  וואלד,  טונקעלן  אינעם  אריין 
האט  עס  דערנער.  מיט  גראזן  ווילדע  און  ביימער 
איז  זי  אז  געכאפט  האט  זי  ביז  גענומען  לאנג  נישט 
זי  חיות...  די  מיט  וואלד  אין  פארבלאנדזשעט  טיף 
געוויין, און  האט באלד אויסגעפלאצט אין א ביטער 
געשריגן אז מ'זאל איר הערן און קומען צו איר רעטונג, 
זי  ווייל  אבער קיינער האט איר נישט געקענט הערן 
געדעכטע  די  צווישן  אריין  טיף  צו  געווען  שוין  איז 

ביימער און גראז.
זייער  זי  איז  צייט  שטיק  א  שרייען  נאכ'ן   
אראפגעזעצט  זיך  און  געווארן  אויסגעמוטשעט 
אונטער א דיקן בוים זיך צו באשיצן פון די חיות. איר 
הארץ האט געקלאפט פאר שרעק, און טרערן זענען 
אין  איינגעשלאפן  איז  זי  ביז  אויגן  אירע  פון  גערינען 
א טיפע שלאף אונטער א דיקן בוים. דערווייל זענען 
אירע געשוויסטער איר ארום געגאנגן זוכן אומעטום, 

מאסענא ניו יארק

אררט )גרענד איילענד(
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אבער מ'האט איר נישט געקענט טרעפן אין ערגעץ.
שטארק  זייער  געווארן  זענען  עלטערן  די   
ביי  נאכצופרעגן  זיך  אנגעהויבן  מ'האט  באזארגט. 
אבער  געזען?  אפשר  איר  האט  איינער  צו  שכנים  די 
קיינער האט גארנישט געוויסט צו זאגן, קיינער האט 
גארנישט געזען אדער געהערט. דאס קינד איז פשוט 
פארשווינדן געווארן מיט די טונקלקייט פון די נאכט. 
עס האט נישט גענומען לאנג און דאס גאנצע שטאט 
פאליציי,  די  אלארמירט  מ'האט  זוכן.  איר  ארויס  איז 

געבליבן מיט  איז אויף  יעדער  און 
די מעשה.

נישט  קיינער  איז  נאכט  יענע   
יארק.  מאסענא-ניו  אין  געשלאפן 
און  מיינונגן  געזאגט  האט  יעדער 
עצות.  פארשידענע  איינגעטיילט 
וועבן  גענומען  זיך  האבן  מעשיות 
אפשר  פקע,  קו  צו  פקע  קו  פון 
דורך  געווארן  פארכאפט  זי  איז 
באנדיטן וואס וועלן איר שפעטער 
פרייז,  טייערן  א  פאר  צוריקגעבן 
דערטרונקן  אפשר  זי  איז  אדער 
געווארן אינעם טייך נישט ווייט פון 
זייער הויז. אנדערע האבן געוויסט 
וואס  בערן  וועגן  דערציילן  צו 

דרייען  און  וואלד  דערנעבנדיגן  פונעם  ארויס  קומען 
זיך ארום אין די געגענט. ווער ווייסט...

 צווישן די מאסן איז געשטאנען אן אימיגראנט, אן 
קוים לעצטענס  איז  וואס  פויער,  רוסישער  ארעמער 
אנגעקומען קיין אמעריקע מיט זיין אלטן מאמע פון 
רוסלאנד. איהם איז נאך געליגן אין קאפ די נארישע 
מעשיות פון זיין דערפל אין רוסלאנד, וועגן די גלחים 
וואס פלעגן פלוידערן אז די אידן נוצן קריסטליך בלוט 

פאר זייער רעליגיעזע צוועקן.
בייגעפאלן.  קאפ  אין  בליץ  א  איהם  איז  אט  און   
און  קופקעס  די  צווישן  אריינגעשטיפט  זיך  ער האט 
אנגעהויבן שרייען: - די אידן האבן איר צוגענומען! די 
אידן האלטן יעצט פאר א יום-טוב, און זיי האבן איר 

געפאנגן צו נוצן איר בלוט פאר זייער יום-טוב!!!
זייער  געהערט  ערשט  צום  זיך  האט  מעשה  זיין   
און  נאך  זענען  צוביסליך  אבער  נאריש,  און  מאדנע 
אנגעהויבן  און  איינגערעדט,  געווארן  מענטשן  נאך 
גלייבן אז די אידן זענען די וואס האבן איר פארכאפט 
נישט  דאס  האבן  מענטשן  פיל  יום-טוב.  זייער  פאר 
געוואלט אננעמען אבער דאס מערסטע פון די וואס 

האבן דאס יא געגלייבט, זענען געווען מיטגלידער פון 
א ברייט- פארצווייגטע אנטיסימיטישע ארגאניזאציע, 
און מער פון דעם האבן זיי נישט געדארפט. זיי האבן 
אז  אידן  די  אויף  העצן  און  רודערן  צו  אנגעהויבן 

מ'דארף זיי פארטרייבן אדער אומברענגן ר"ל.
די  אויף  געטוהן  לאז  א  זיך  האבן  יונגן  ווילדע   
פראטעסטירן  אנגעהויבן  און  געגענט,  אידישע 
ארויס  שוין  גיבט   - ווארענונגן:  מיט  סטראשן  און 
אומברענגן!!  אלע  אייך  וועלן  מיר  ווייל  קינד  דאס 
וואס  געוויסט  נישט  האבן  אידן  די 
האבן  זיי  באפאלן,  פלוצלינג  זיי  איז 
פאר  הייזער  די  אין  פארשלאסן  זיך 
געשעפטן  אידישע  עטליכע  שרעק, 
געווארן  אויפגעבראכן  זענען 
די  געווארן.  אונטערגעזוכט  און 
יונגן  צולאזטע  און  צעווילדעוויטע 
געשעפטן  די  איבערגעקערט  האבן 
מיט  חורבן  א  דארט  איבערלאזנדיג 

פארלוסטן.
האט  העצע  און  נייעס  די   
אפילו  אז  יעדעם  אויפגעשוידערט 
צו  אנגעהויבן  דאס  האבן  פאליציי  די 
אנגעהויבן  האבן  פאליציי  די  גלייבן. 
נאר  וואס האט  יעדער  אויסצופארשן 
געהאט א שייכות צו די אידישע געמיינדע, צווישן די 
וואס  איד,  פרייער  א  געשטאנען  איז  פארזאמעלטע 
זאגן.  צו  אידישקייט  פון  געוויסט  גארנישט  האט 
האט  ער  פארהער,  א  אויף  גענומען  יענעם  מ'האט 
געלייענט  האט  ער  וואס  געדענקט  עפעס  טאקע 
מעשיות איבער קריסטליך בלוט פאר אידישע צוועקן, 
אבער ער האט אליין נישט געוויסט צו דאס איז סתם 

א בלבול געווען צו עס איז אפשר יא אמת...
 די פאליציי האבן זיך צוגעכאפט צו זיין עדות'שאפט 
און האבן אנגעהויבן פעסטצושטעלן אז די אידן זענען 
אידישער  דעם  גענומען  האבן  פאליציי  די  שולדיג. 
רב - הרב בערל ברענגלעס ע"ה - אויף א שטרענגע 
פארהער. אינצווישן איז שוין די גאנצע שטאט געווען 
האט  עס  געמיינדע,  אידישע  די  אויף  אויפגעקאכט 
ממש געפעלט א האר אז די גוים זאלן זיך נישט צולאזן 
אויף די אומשולדיגע אידן און אויסגעבן זייער טיפע 
האס, וואס וואלט זיך געקענט ענדיגן מיט אן ערנסטע 

קאטאסטראפע.
זענען  ניו-יארק  פון  עסקנים  אידישע  עטליכע   
די  אויף  הענגט  וואס  צרה  די  וועגן  געווארן  געוואר 

דער רב פון מאסענא 
ניו יארק, הרב בערל 

ברענגלאס
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זיך ארויסגעלאזט מיט  און האבן  אין מאסענא,  אידן 
דער  איז  דערווייל  הילף.  צו  צוקומען  זיי  באנען  די 
באוואפענטע  דורך  געווארן  אויסגעפארשט  רב 
פאליציאנטן. די פאליציי האבן געמוזט אכט געבן אז 
אויף  צורייסן  נישט  איהם  זאלן  העצערס  ווילדע  די 
שטיקער. דער רב האט זיך אבער נישט דערשראקן, 
זיי, וואס גייט פאר  ער האט אנגעהויבן שרייען אויף 

אזוי  ווי  אייך?  מיט 
גלייבן  איר  קענט 
אזא  אננעמען  און 
וואס  ליגענט, 
נארישע  עטליכע 
פויערן  אומוויסנדע 
אויפגעטראכט  האבן 
אויף אן אומשולדיגע 
איז  עס  געמיינדע? 
נישטא  איבערהויפט 
וואס  באווייז  קיין 
נויגט די מעשה צו די 
אידן! דער רב האט זיי 

אויפגעוויזן אז בלוט איז פארבאטן צו אידן, און ווי די 
תורה ווארענט נישט צו עסן קיין בלוט.

די  אויף  געווירקט  האבן  ווערטער  זיינע   
אינגאנצן  עס  גענוג  נישט  אבער  אויספארשער, 
אראפצונעמען פון טיש. די פאליציי האבן באדאנקט 
די טרחה,  זיך אפילו אנטשולדיגט פאר  דעם רב און 
אבער זיי האבן פארגעזעצט מיט זייערע פארשונגן צו 

די אידן זענען דא אריינגעמישט צו נישט.
ס'איז  און  אויפגעשיינט  זון  די  האט  אינצווישן   
זיך  האט  וואלד  אין  קינד  דאס  ליכטיג.  געווארן 
די  זוכן  און  קריכן  צו  אנגעהויבן  און  אויפגעוועקט 
וועג ארויס. און וואלד איז שוין אויך ליכטיג געווארן 

האט  עס  איר נישט לאנג און 
ן  ע מ ו נ ע ג
האט  זי  ביז 
ט  ר ע מ א ב
זייטיגע  א 
וואס  וועג 
זיך  ציהט 
וואלד.  נעבן 
זיך  האט  זי 

געווארט  און  שאסיי  פונעם  זייט  א  אויף  געשטעלט 
און  באמערקן  איר  און  דורכגיין  זאל  איינער  אז 

אהיימנעמען.
גוים  צוויי  ביז  געדויערט  עס  האט  לאנג  נישט   
איר באמערקט שטיין  און  דורכגעפארן דארט  זענען 
געפרעגט  האבן  זיי  פארלוירן.  אינגאנצן  זייט  אויפ'ן 
איר נאמען און ווי זי וואוינט, און באשטימט אז דאס 
פארלוירענע  די  איז 
דרייט  וואס  מיידל 
שטעטל.  דאס  איבער 
דאס איז אבער געווען 
קילאמעטער  עטליכע 
הויז,  איר  פון  אוועק 
טעלעפאנען  קיין 
זענען נאכנישט געווען 
זיי  האבן  דעמאלטס, 
גענומען  פלינק  איר 
געברענגט  צוריק  און 

אהיים.
האבן  פאליציי  די   
איר גענומען אויף א שווערע פארהער צו הערן וואס 
מיט איר איז געשעהן, און צו די אידן האבן איר געהאט 
עפעס געטוהן? זי האט נישט געהאט אן אנונג וואס 
מ'וויל פון איר וועגן די אידן... זי האט אלעס דערציילט 
אויפגעוויזן  און  געשעהן,  איז  איר  מיט  וואס  גענוי 
אויסגעטראכטע  בלויז  זענען  מעשיות  אלע  די  אז 
פאנטאזיעס... און מיט דעם האט זיך אּפגעשטילט די 

בלוט -בלבול.
 אבער פאר די אנטיסימיטישע גרופעס האט דאס 
גארנישט געפעלן. יעצט וועלן זיי אויסזען ווי שאנדע 
אין די אויגן פון יעדעם... האבן זיי ווייטער גע'טענה'ט 
און  פארכאפט  יא  אייגענטליך  איר  האבן  אידן  די  אז 
געוואלט  אפילו  איר 
אומברענגן, אבער ווען 
די  אז  געזען  האבן  זיי 
גרייט  באפעלקערונג 
זיך פאר מלחמה, האבן 
און  דערשראקן  זיך  זי 

איר שנעל באפרייט...

די צייטונגען באריכטן איבער די געפינס פון 
דאס מיידל
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דאס 
מסירות 
נפש פון 
א איד 
אין 
קאוונער 
געטא
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דער קאוונער רב, הגאון רבי אפרים אשרי זצ"ל - 
רב דבית המדרש הגדול בניו יארק, איז געווען איינער 
פון די לעבן געבליבנע רבנים פון ליטא וועלכע זענען 

געווען איינגעשלאסן אינעם קאוונער-געטא.

ארויסגעגעבן  ער  האט  קריג  נאכ'ן 
בענדער  עטליכע  אין  ספרים  דאקומענטארישע 
'שאלות ותשובות ממעמקים', ווי ער ווערט געפרעגט 
קריג.  די  פון  צרות  די  אנבאלאנגט  שווערע שאלות 
אין די שורות זעט מען דאס מסירות-נפש פון די אידן 
געטא,  אינעם  איינגעשלאסן  געווען  זענען  וועלכע 
מקיים צו זיין א מצוות לויט די שווערע אומשטענדן.

פאר  חדשים  עטליכע  תש"ב,  יאר  ווינטער  אום 
צו  אנגעהויבן  געטא  אין  אידן  שוין  האבן  פסח, 
מקיים  קענען  וועלן  זיי  אזוי  ווי  זארגן  און  טראכטן 
זיין די מצוה פון עסן מצה אום פסח, אין דער צייט 
ווען אין געטא איז נישט געווען אפילו די מינדעסטע 
וויכטיגסטע שפייז-מיטלן. ווער רעדט נאך פון ווייס-

וואס מ'זאל קענען באקן מצות, איז דאך  מעל מיט 
נאטורליך נישט געווען צו באקומען.

אין  פארשלאסן  געווען  זענען  וועלכע  אידן  די 
געטא, האבן זיך געשפייזט מיט וואס נאר זיי האבן 
געקענט, ווייל דאס ביסל מאגערע שווארצע ברויט 
וואס מ'האט פאר זיי צוגעטיילט, האט נישט געקענט 
ימ"ש  רשעים  דייטשע  די  און  הונגער,  דעם  שטילן 
נישט  מ'זאל  אז  אויג  אן  געהאלטן  שטרענג  האבן 

אריינשמוגלן אין געטא שפייז-פראדוקטן.

די אידן אין געטא, האבן אבער געזוכט וועגן און 
מיטלן וויאזוי מקיים צו זיין די מצוה פון עסן א כזית 
רשעות  זייער  מיט  דייטשן  די  ביינאכט.  פסח  מצה, 
האבן פראבירט אריינצולייגן אין די אידן א געפיל פון 
גרינגער קענען  זיי פיל  וועלן  יאוש, כדי דורך דעם 
זיי  וואס  פלענער  טייוולאנישע  זייערע  אויספירן 

האבן אויסצורייסן ח"ו דאס אידישע פאלק.

מיטלן  אלע  אנגעווענדעט  האבן  אבער  אידן  די 
און  יאוש  פון  נעץ  דער  אין  אריינצופאלן  נישט 
האלטן  צו  זיך  באוויזן  האבן  זיי  גלייכגילטיגקייט. 
געהאפט  האבן  און  שטארק,  און  פעסט  גייסטיש 
און געווארט אויף א ישועה אז צום ענדע וועלן די 
אידן  די  און  מפלה,  ביטערע  א  האבן  ימ"ש  רשעים 
וועלן געהאלפן ווערן און וועלן באפרייט ווערן פון 

די צרות.

די אומגליקליכע אידן אין געטא האבן ספעציעל 
געזוכט אפצוהיטן די מצוות, ווי ווייט מעגליך, מיט 

אידן פון אלע יארגענג ארבעטן צוואנגס-
ארבעט אינעם קאוונער געטא



לוח הציבור | פסח תשפ״ג 38

מסירות-נפש ממש, און צו האלטן זיך פעסט ביי דער 
זייער  אז  וויסנדיג  התחזקות,  און  בטחון  מיט  אמונה, 
דער  איז  געשטאלט,  אידישן  דעם  אּפצוהיטן  קאמף 

קעגן-געווער  איינציגער 
וואס  ווידעשפעניגונג  און 
איז זיי נאך געבליבן קעגן 

די דייטשע רשעים.

אשרי  אפרים  הרב 
דערציילט,  האט  זצ"ל 
דעמאלטס  האט  ער  אז 
טונקעלע  די  אין 
אין  ארגאניזירט  טעג, 
קליינע  א  באהעלטעניש, 
גרופע פון אידן וואס זאלן 
ּפאטענטן  און  עצות  זוכן 
אז מ'זאל האבן מעל אויף 

די מצוה  זיין  מ'זאל כאטש מקיים  אז  צו באקן מצות, 
פון עסן איין כזית מצה פסח ביינאכט. צווישן די גרופע 
איז אויך געווען א חסידישער איד פון פוילן - ר' משה 
קריג  די  אנהייב  אין  איז  וועלכער   - הי"ד  גאלדקארן 

אנטלאפן פון פוילן קיין ליטא, 
געווען  דעמאלטס  איז  וואס 
הערשאפט.  רוסישע  אונטער 
אבער ליידער איז איהם אויך 
צרות  די  נאכגעלאפן  דארט 
דייטשלאנד  ווען  ּפיין,  און 
האט אטאקירט רוסלאנד און 
משה  ר'  ליטא.  איינגענומען 
געווארן  איינגעשלאסן  איז 
אנדערע  די  מיט  צוזאמען 

אידן אין קאוונער געטא.

האט  גאלדקארן  משה  ר' 
פונעם  אינדרויסן  געארבעט 
געטא, ווי ער טאקע געקענט 
פארבינדונג  אין  קומען 
און  גוים  ליטווישע  מיט 
מעל  זיי  פון  ארויסבאקומען 
אנדערע  פון  אויסטויש  אין 
וואס ער  געצייג  פארשידענע 

האט פארמאגט. אבער, די גרעסטע פראבלעם האט זיך 
ארויסגעשטעלט, אז מ'האט נישט געקענט אריינברענגן 
דאס מעל אינעווייניג אין געטא, ווייל די דייטשן האבן 

געהאלטן א שטרענגע וואך אויפ'ן געטא אז מ'זאל נישט 
שפייז  וויכטיגע  שום  קיין  אידן  די  פאר  אריינשמוגלן 
מיטלן, ווי: צוקער, קארטאפל, מעל, אדער ברויט, וואס 
מאכט זאט דעם קערפער.

ר' משה גאלדקארן האט 
איינגעשטעלט  אבער  זיך 
מסירות- מיט  לעבן  דאס 

פארשאפן  צו  ממש  נפש 
און  אינדרויסן  פון  מעל 
אין  אריינשמוגלן  עס 
די  טראץ  און  געטא. 
עס  וואס  געפאר  גרויסע 
האט איהם געדראעט פאר 
האט  אקט,  געוואגטן  אזא 
מאל,  יעדעס  באוויזן  ער 
די  פון  צוריקקומענדיג 
אביסל  אריינצושמוגלן  געטא,  פון  אינדרויסן  ארבעט, 
גוים.  ליטווישע  די  פון  באקומען  האט  ער  וואס  מעל 
ר' משה האט ארויסגעוויזן גרויס פרייד וואס ער האט 
מקיים  קענען  אידן  זאלן  איהם  דורך  אז  געווען  זוכה 
זיין די הייליגע מצוה פון עסן 

מצה אום פסח.

הא  ער  וואס  מעל  דאס 
אין  אריינגעשמוגעלט 
באהאלטן  מען  האט  געטא, 
און  ארט  געהיטן  א  אין 
מיט  אּפגעהיטן  דאס  מ'האט 
די  אז  'שמירה'  ספעציעלע 
דייטשע אויפזעער זאלן נישט 
אזוי  און  דערויף...  דערגיין 
באוויזן  ער  האט  צוביסלעך 
וואס  מעל  אריינצושמוגלן 
האט באגענוגט אויף צו באקן 
הונדערט  פאר  מצה  כזית  א 
מענטשן וועלכע וועלן קענען 
מקיים זיין די מצוה פון עסן א 

כזית מצה פסח ביינאכט.

האט  פסח  פאר  געציילטע 
דעם  אין  מצות  די  באקן  צו  גענומען  זיך  גרופע  די 
'בלאק' ווי מען פלעגט באקן ברויט פאר די געפאנגענע 
אין געטא. נאך דעם ווי מען האט אויסגערייניגט דעם 
געבאקן מצות, מיט דעם  פון חמץ, האט מען  אויווען 

הרב אפרים אשרי, באלד נאכ'ן קריג, 
פארהאנדעלט מיט דער קארדינאל פון 

קאוונא צו ראטעווען אידן

הרב אפרים אשרי זצ״ל
אין די אינגע יארן
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וועמען  אויפזעער  ליטווישן  דעם  פון  'ערלויבעניש' 
זאל  ער  אז  געלט,  גוט  פאר  אונטערגשמירט  מ'האט 

פארקוקן וואס זיי טוהען...

פרייד  גרעסטע  דאס 
משה  ר'  ביי  געווען  איז 
ס'איז  וועמען  גאלדקארן, 
פיל  זיין  צו  מזכה  געלונגן 
מצוה,  גרויסע  א  מיט  אידן 
אויגן  שטרענגע  די  טראץ 
רשעים  דייטשע  די  פון 
האט  מצוה  דער  מיט  ימ"ש. 
אידן  צובראכענע  די  אין  ער 
און  שיין  א  אריינגעבלאזן 
נאך  וועלן  זיי  אז  האפענונג 
און  אּפצורעכטן  באווייזן 
פסח  טוב  יום  דעם  ּפראווען 

מיט פרייד און פרייהייט.

ליידער אבער, איז פאר ר' 
געווען  נישט באשערט  משה 
פרייד,  לאנג  צו  האבן  צו 
פאר  טאג  א  ממש  ווייל 
פון  צוריק  קומענדיג  פסח, 
באראק,  זיין  צו  ארבעט  די 
דייטשע  די  איהם  האבן 

נאך  איז  ער  איידער  און ארעסטירט,  געכאפט  רשעים 
זיי האבן איהם אונטערזוכט  אריינגעקומען אין געטא. 
און גענישטערט אין זיינע קליידער און ס'איז זיי ליידער 

געלונגן צו אנטדעקן א קליין זעקל מעל...

געוואגט  זיך  האט  איד  דער  ווי  זעענדיג 
אריינצושמוגלן פונדרויסן מעל, האבן די רשעים ימ"ש 
זיי  ר"ל.  פארוואונדעט  און  צושלאגן  שטארק  איהם 
האבן איהם צובראכן די ציין ר"ל, און זיי האבן געוואלט 
געטא  אין  אידן  איבריגע  די  פאר  אנלערנען  דערמיט 
די  פארלעצן  צו  דערוואגן  נישט  מער  זיך  זאלן  זיי  אז 

באפעלן.

מיט  ווייטאג  די  געווען  מקבל  אבער  האט  משה  ר' 
ליבשאפט, וויסנדיג אז ער האט געטוהן א גרויסע מצוה 
ר'  לעולם-הבא.  גרויס  זייער  איז  באלוינונג  דער  וואס 
משה איז דערנאך געקומען צו הרב אפרים אשרי, און 
ווי א  געוויין,  אין א שרעקליך  ער האט אויסגעבראכן 
 - רב:  פונעם  שווערע שאלה  א  פרעגנדיג  קינד,  קליין 
וואס ער זאל טוהן יעצט, אז ער קען נישט מקיים זיין די 
מצוה פון אכילת-מצה, ווייל זיינע ציין זענען צובראכן 

געווארן, און ער קען נישט קייען דעם כזית מצה, ווייל 
ווייקן  ווידער  און  ל"ע.  ווייטאג  ליידט שרעקליכע  ער 
די מצה אין וואסער, קען ער אויך נישט, ווייל ער איז 
צו  נישט  געווארענט  שטארק 
פסח,  אום  'געבראקטס'  עסן 

ווי חסידים פירן זיך...

א  געפרעגט  האט  משה  ר' 
א  דא  איז  עס  וויאזוי  שאלה 
אויך  זאל  ער  אז  מעגליכקייט 
קענען מקיים זיין די מצוה פון 
פסח,  אום  מצה  כזית  א  עסן 
ער  ווען  יעצט,  איבערהויפט 
האט שוין ענדליך באוויזן מיט 
פארשאפן  צו  מסירות-נפש 
פאר אנדערע אידן אויף מצות, 
גארנישט  זאל  אליין  ער  און 
קענען מקיים זיין די מצוה אין 
ר'  האט   - ווירקליכקייט...  די 
הרב  פאר  צעוויינט  זיך  משה 

אשרי זצ"ל.

דעמאלטס  האט  רב  דער 
ראשונים  פון  גע'פסק'ענט 
פון  חומרא  די  אז  ואחרונים, 
אום  געבראקטס  עסן  נישט 
פסח, איז נאר ביי א געזונדטער מענטש און נישט ביי 
א 'זקן וחולה' וועלכע קענען נישט עסן טריקענע מצה, 
און די וועלכע קענען נישט מקיים זיין די מצוה פון עסן 
א כזית-מצה נאר אויב די מצה איז געווייקט אין וויין 
אדער אין וואסער, זיי מעגן ווייקן די מצה אין וואסער, 

און די חומרא איז נישט געזאגט געווארן ביי זיי.

הרב אשרי האט איהם אויך גע'פסק'ענט אז ער זאל 
זיך לאזן מתיר-נדר זיין דורך דריי אידן, ווי דער דין איז, 
אויב איינער האט א געוויסער מנהג זיין גאנצע לעבן. ר' 
משה גאלדקארן האט טאקע אזוי געטוהן און  ער האט 
דערנאך מקיים געווען די מצוה פון עסן א כזית-מצה 

אינאיינעם מיט די אנדערע אידן אינעם געטא. 

און טראץ דעם וואס זיין קערפער איז געווען שטארק 
צוקלאפט פון די שווערע קלעפ וואס די דייטשע חיות 
פונדעסטוועגן  צוזאמענגעשלאגן,  איהם  האבן  ימ"ש 
דעם  געדאנקט  און  פרייד,  גרויס  געהאט  ער  האט 
זוכה  האט  ער  וואס  נס  גרויסע  זיין  אויף  אייבערשטן 
געווען מקיים צו זיין די מצוה פון עסן א כזית-מצה, און 

העלפן אנדערע אידן מקיים צו זיין דער מצוה... 

הרב אפרים אשרי זצ״ל
אין די עלטערע יארן



Feeling sick and
can’t leave your home?
No need to worry, Comfort Care has 
got you covered. Our revolutionary 
service brings urgent care right to 
your doorstep. We facilitate in-home 
medical attention for all your urgent 
care needs. From diagnosis to treat-
ment, we've got you covered.

Experience the di�erence                               can makeComfort Care 

Sore throat Ear pain Cough Fever Stomach pain Covid/�u tests UTI symptoms

Schedule a visit today:

Hours of operation
Sunday: 12:00 pm - 6:00 pm | Monday - Thursday: 4:00 pm - 11:00 pm

888.669.2623 Ext. 6
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Boro Park    |   Flatbush   |   WilliamsburgNow Servicing:
Coming soon to
Staten Island | Five Towns

Urgent care,
in the comfort
of your home.



41לוח הציבור | פסח תשפ״ג

גייט מען צו:

718.925.2300

אז
די מעסעדזש 
זאל אנקומען 
צו יעדעם

הונדערטער 
צופרידענע 
קאסטומערס זאגן 
עדות:
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  13th Ave #308 4502 | 718.757.4197 בארא פארק 
Main Street #310 17 | 845.425.0453מאנסי

Garfield Rd #001 1 | 845.425.0453 קרית יואל
Amhurst Park 22 | 44.745.752.2342+ לאנדאן

P r i v a t e  a p p o i n t m e n t s  a v a i l a b l e

אויף בוימארטין האר דארף 
מען קיין מבין נישט זיין

סיש
רייך  מכובד׳יג  קלא

 100%
ארגינעלע 
בוימארטין

E S T 1 9 9 8

די בוימארטין האר איז באקאנט מיט איר ארגינעלע רייכע קאליר און אויסזען. עס איז זעלטן דאס צו באקומען צוליב די געוואלדיגע איידלקייט און רייכקייט 
וואס פאדערט א שטארק סענסיטיווע צוגאנג. אבער תפארת שטריימלעך איז ווי באקאנט גאר מקפיד אז די קוואליטעט זאל זיין פונעם העכסטן שטייגער. 
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בענין האורחים מארץ ישראל השוהים בחוץ לארץ בימים טובים , הננו בזה לגלות דעתנו

ט שני של גלויות לעשות שום מלאכה הן "ביוי הלכה אסור להם "שעפ, ודעתם לחזור
ע "כמבואר בשו בצנעא חרים והן לעצמם בין בפרהסיא וביןדאורייתא הן דרבנן הן לא

  .ובפוסקים
  

. והוא זילותא דיום טוב שני, אין להם לעשות מנינם לתפילות של חולוכמו כן 
ובזכות שמירת המועדות , עלו ברכת טובוהמתפלל תפלה של חול עליו להתפלל כן לעצמו ותבא 

  .א"נזכה לקיבוץ גליות בב
 

 הכותבים וחותמים למען קדושת המועדות

  לאפרושי מאיסורא

אב”ד גענף אבד”ק מעזיבוזשרב דק”ק מטה אפריםרב  וראה”כ קהל מנחת חינוך
וקהל בצל החכמה ירושלים ת”ו

ראב”ד קהלת אברכים לונדון יצ”ו

ראש הכולל גוראבד”ק באיאן דומ”ץ דקהל יטב לב 10 עוו.אבד”ק אגודת ישראל ב”פ

דומ”ץ דקהל יטב לב

אב”ד ראדמישלא לונדון

רב דקהל חבצלת השרון טארנאפאלראש הכולל גוררב דקהל סעמיהאי דומ”ץ דקהל יטב לב ב”פדומ”ץ פאפא ב”פ

אבד”ק טענקאאבד”ק קהל יטב לב ב”פדומ”ץ נייטרא דומ”ץ דקיט”ל ב”פאבד”ק נטעי גבריאל

אבד”ק טארטיקובדומ”ץ בעלזא לונדוןדומ”ץ באבוב ראש הכולל צאנז קלויזענבורגראב”ד זכרון מאיר ב”ב

אבד”ק פריימאן דומ”ץ סקווירא
וראב”ד התאחדות הרבנים

גאב”ד לאנדאן גאב”ד אונגאראבד”ק שערי אורה

אבד”ק כוונת הלבאבד”ק קראסנאאבד”ק קהל בני ישראל דומ”ץ בעלזאדומ”ץ וויען

אבד”ק מאטערסדארף אדמו”ר מקאסוב ודומ”ץ ויזניץ ב”פראה”כ סאטמאר לאנדאן

יותר ממה שכתב כאן, היינו שילבישו בגדיו”ט 
וגם אין לעשות הבדלה ביו”ט ב’’

)החתימות הם לפי סדר הא”ב(

לעילוי נשמת הרב הגאון החסיד המפואר, שהתמסר בימי חייו לקדושת יום טוב שני של גליות
הרה"ג ר' חיים שמואל בן ר' מנחם מענדל שימל ז"ל, דומ"ץ בביד"צ טארטיקוב
נפטר מתוך יסורים קשים שקיבלם באהבה ער”ש שובה, ז’ תשרי תש”ע לפ”ק

ווען 
דער 

בחור 
קומט 
אהיים 
פון שול

א כשר'ן און פרייליכן פסח
4016 14TH AVE  •  718.483.9337           718.483.9336

pi
vo
tg
ro
up
.n
yc
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לוח שיעורים וזמנים
ג " פ ש ת ח  ס פ ה ג  ח י  מ   י

ערב פסח
י"ד

מיטוואך
סוף זמן אכילת חמץ:  10:26

   סוף זמן שריפת חמץ:  11:41         עירוב תבשילין
הדה"נ:  7:09    חצות:  12:58

עלות השחר
נץ החמה
סו"ז ק"ש  מג"א
סו"ז ק"ש  גר"א

סו"ז תפלה  מג"א

סו"ז תפלה  גר"א

מנחה גדולה
מנחה קטנה

חצות 
שקיעה
צאה"כ ר"ת

5:21
6:33
9:10
9:45

10:26
10:50

1:37
5:25

12:58
7:24
8:36

5
Wednesday

תהלים

מ"ב - דרשומשנה

דף היומי

מ"ב עמוד יומי

דף הירושלמי

חפץ חיים

הלכה יומית

תניא

עב-עו / סו-ע

שיעורים
או"ח שפו, ו-חכלאים דסוטה ז

ואף דאורייתא - גשמילה"ר דקכה, ב -קכו א-בח"ב סב:.פסחים ו, א-ב

ב' דפסח
ט"ז

פרייטאג

הדה"נ : 7:11

עלות השחר
נץ החמה
סו"ז ק"ש  מג"א
סו"ז ק"ש  גר"א

סו"ז תפלה  מג"א

סו"ז תפלה  גר"א

מנחה גדולה
מנחה קטנה

חצות 
שקיעה
צאה"כ ר"ת

5:18
6:30
9:08
9:43

10:24
10:48

1:36
5:26

12:58
7:26
8:38

7
Friday

תהלים

מ"ב - דרשומשנה

דף היומי

מ"ב עמוד יומי

דף הירושלמי

חפץ חיים

הלכה יומית

תניא

עט-פב / עו-פ

שיעורים
או"ח שפט, א - שצ, בכלאים וסוטה ט

והנה - ספ"מלה"ר וחזרהח"ב סג:פסחים ו, ה-ו

ב' דחוה"מ
י"ח

זונטאג

עלות השחר
נץ החמה
סו"ז ק"ש  מג"א
סו"ז ק"ש  גר"א

סו"ז תפלה  מג"א

סו"ז תפלה  גר"א

מנחה גדולה
מנחה קטנה

חצות 
שקיעה
צאה"כ ר"ת

5:14
6:26
9:06
9:41

10:23
10:47

1:36
5:27

12:57
7:28
8:40

9
Sunday

תהלים

מ"ב - דרשומשנה

דף היומי

מ"ב עמוד יומי

דף הירושלמי

חפץ חיים

הלכה יומית

תניא

פח-פט / פו-צ

שיעורים
או"ח שצב, ב-דכלאים חסוטה יא

וגם יתבונן - ליודעיםלה"ר אקכזח"ב סד:פסחים ז, ג-ד

א' דפסח
ט"ו

דאנערשטאג

מוצאי יום א' : 8:37
חצות: 12:58

עלות השחר
נץ החמה
סו"ז ק"ש  מג"א
סו"ז ק"ש  גר"א

סו"ז תפלה  מג"א

סו"ז תפלה  גר"א

מנחה גדולה
מנחה קטנה

חצות 
שקיעה
צאה"כ ר"ת

5:19
6:31
9:09
9:44

10:25
10:49

1:36
5:26

12:58
7:25
8:37

6
Thursday

תהלים

מ"ב - דרשומשנה

דף היומי

מ"ב עמוד יומי

דף הירושלמי

חפץ חיים

הלכה יומית

תניא

עז-עח / עא-עה

שיעורים
או"ח שפו, ט - שפז-ח, אכלאים הסוטה ח

אבל - בפרע"חלה"ר הקכו, ב-דח"ב סג,פסחים ו, ג-ד

שבת חוה"מ 
י"ז

שבת

עלות השחר
נץ החמה
סו"ז ק"ש  מג"א
סו"ז ק"ש  גר"א

סו"ז תפלה  מג"א

סו"ז תפלה  גר"א

מנחה גדולה
מנחה קטנה

חצות 
שקיעה
צאה"כ ר"ת

5:16
6:28
9:07
9:42

10:24
10:47

1:36
5:27

12:57
7:27
8:39

8
Saturday

תהלים

מ"ב - דרשומשנה

דף היומי

מ"ב עמוד יומי

דף הירושלמי

חפץ חיים

הלכה יומית

תניא

פג-פז / פא-פה

שיעורים
או"ח שצא, א - שצב, א כלאים זסוטה י

פמ"א. ברם - ותפיליןלה"ר זחזרהח"ב סד.פסחים ז, א-ב

ג' דחוה"מ
י"ט

מאנטאג

עלות השחר
נץ החמה
סו"ז ק"ש  מג"א
סו"ז ק"ש  גר"א

סו"ז תפלה  מג"א

סו"ז תפלה  גר"א

מנחה גדולה
מנחה קטנה

חצות 
שקיעה
צאה"כ ר"ת

5:13
6:25
9:05
9:41

10:22
10:46

1:36
5:28

12:57
7:29
8:41

10
Monday

תהלים

מ"ב - דרשומשנה

דף היומי

מ"ב עמוד יומי

דף הירושלמי

חפץ חיים

הלכה יומית

תניא

צ-צו / צא-צה

שיעורים
או"ח שצ"ב ה-זכלאים טסוטה יב

והנה אף - כנ"ללה"ר בקכח, אח"ב סה.פסחים ז, ה-ו

היום שני ימים לעומרהיום יום אחד לעומר

היום ארבעה ימים לעומרהיום שלשה ימים לעומר

מוצאי שב"ק : 8:39
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לוח שיעורים וזמנים
ג " פ ש ת ח  ס פ ה ג  ח י  מ     י

ד' דחוה"מ
כ

דינסטאג

 הדה"נ 7:15

עלות השחר
נץ החמה
סו"ז ק"ש  מג"א
סו"ז ק"ש  גר"א

סו"ז תפלה  מג"א

סו"ז תפלה  גר"א

מנחה גדולה
מנחה קטנה

חצות 
שקיעה
צאה"כ ר"ת

5:11
6:23
9:04
9:40

10:22
10:45

1:36
5:28

12:56
7:30
8:42

11
Tuesday

תהלים

מ"ב - דרשומשנה

דף היומי

מ"ב עמוד יומי

דף הירושלמי

חפץ חיים

הלכה יומית

תניא

צז-קג / צו-ק

שיעורים
או"ח שצב, ח שצג, בכלאים יסוטה יג

אך אמנם - החסדיםלה"ר גקכח, ב-דח"ב סה:פסחים ז, ז-ח

אחרון של פסח
כ"ב

דאנערשטאג

מוצאי יו"ט : 8:45

עלות השחר
נץ החמה
סו"ז ק"ש  מג"א
סו"ז ק"ש  גר"א

סו"ז תפלה  מג"א

סו"ז תפלה  גר"א

מנחה גדולה
מנחה קטנה

חצות 
שקיעה
צאה"כ ר"ת

5:08
6:20
9:02
9:38

10:20
10:44

1:35
5:29

12:56
7:33
8:45

13
Thursday

תהלים

מ"ב - דרשומשנה

דף היומי

מ"ב עמוד יומי

דף הירושלמי

חפץ חיים

הלכה יומית

תניא

קו-קז / קו-קי

שיעורים
או"ח שצד, ג - שצה-ו, אכלאים יבסוטה טו

אבל יחוד - וכה"גלה"ר הקכח, ו-חח"ב סו:פסחים ז, יא-יב

שביעי של פסח
כ"א

מיטוואך

עלות השחר
נץ החמה
סו"ז ק"ש  מג"א
סו"ז ק"ש  גר"א

סו"ז תפלה  מג"א

סו"ז תפלה  גר"א

מנחה גדולה
מנחה קטנה

חצות 
שקיעה
צאה"כ ר"ת

5:10
6:22
9:03
9:39

10:21
10:45

1:35
5:29

12:56
7:32
8:44

12
Wednesday

תהלים

מ"ב - דרשומשנה

דף היומי

מ"ב עמוד יומי

דף הירושלמי

חפץ חיים

הלכה יומית

תניא

קד-קה / קא-קה

שיעורים
או"ח שצג, ג - שצד, בכלאים יאסוטה יד

ואף - באריכותלה"ר דקכח, ה-וח"ב סו.פסחים ז, ט-י

אסרו חג
כ"ג

פרייטאג

עלות השחר
נץ החמה
סו"ז ק"ש  מג"א
סו"ז ק"ש  גר"א

סו"ז תפלה  מג"א

סו"ז תפלה  גר"א

מנחה גדולה
מנחה קטנה

חצות 
שקיעה
צאה"כ ר"ת

5:06
6:18
9:01
9:37

10:20
10:43

1:35
5:30

12:56
7:34
8:46

14
Friday

תהלים

מ"ב - דרשומשנה

דף היומי

מ"ב עמוד יומי

דף הירושלמי

חפץ חיים

הלכה יומית

תניא

קח-קיב / קיא-קטו

שיעורים
או"ח שצו, ב - שצז, בכלאים יגסוטה טז

והנה בהכנה - ספמ"ארכילות וחזרהח"ב סז.פסחים ז, יג - ח, א

היום ששה ימים לעומרהיום חמשה ימים לעומר

 היום שבעה ימים
שהם שבוע אחד לעומר

 היום שמונה ימים
שהם שבוע אחד ויום אחד לעומר

דער "לוח הציבור"  ערשיינט נישט אום חוה"מ מפני קדושת המועד
צו מעלדן א שמחה אדער  אנדערע מעלדונגען ביטע רופט אריין און אפיס 

718-303-4300 און לאזט א קלארן מעסעדזש  מיט אייער נאמען און טעלעפאן נומער 
און מיר וועלן אייך אי"ה צוריקרופן מוצאי יו"ט

מיר וואונטשן פאר אלע קאסטומערס, ליינער און גאנץ כלל ישראל:
א חג כשר ושמח!
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פון  צוריק  זיך  מיר  האלטן  פסח  יום-טוב  גאנץ  א 
עסן 'געבראקטס' )=מצה צו וועלכע ס'איז צוגעקומען 
וואסער(, און א גאנץ יו"ט האלטן מיר זיך צוריק פון 
פרעמדע  פון  מאכלים  עסן  צו  נישט   =( 'מישן'  זיך 
פסח,  של  אחרון  קומט  עס  ווען  אבער  מענטשן(. 
מישן  אויך  זיך  און  מצה  די  בראקן  צו  זיך  מען  פירט 
מיט אנדערע מענטשן אויף אזוי ווייט, אז ביי געוויסע 
צדיקים האט די שטאט איינוואוינער געברענגט צום 
אלע  זיי  מ'האט  און  קניידלעך  זייערע  טיש  רבי'נס 
האט  דאס  און  שיסל,  גרויסן  איין  אין  אריינגעלייגט 

געטטלט פאר דער עולם.
מאכל  אזא  אז  פסח  של  אחרון  פאסירט  וואס  איז 
ווי 'קניידלעך' פון וואס מ'האט זיך דערווייטערט גאנץ 
פסח, איז פלוצלינג כשר געווארן? און נאכדערצו פון 

אלע אידן?...
לובלין  פון  רבי'ן  הייליגן  פון  ווערט דערציילט  עס 
די  איינגעטיילט  ער  האט  פסח  פאר  יעדן  אז  זי"ע, 
'צדיקים',  קאטעגאריעס:  דריי  צו  מצות  געבאקענע 
'בינונים' און 'רשעים'. יעדן מצה האט ער באטיטעלט 

'צדיק', 'בינוני' אדער 'רשע'.
דער רבי און די חשוב'ע תלמידים האבן נאר געגעסן 
פון די 'צדיקים', דער חסידים פון די 'בינונים', און פון 

נישט  קיינעם  מען  האט  'רשעים'  די  סארט,  דריטן 
דעס  צוליב  פסח.  פון  פערלויף  אין  עסן  געלאזט 
טאקע איז מען הונגעריג געווען, ווייל דער רבי האט 
פסח  של  אחרון  ערשט  'רשע'.  אנגערופן  מצות  פיל 
האט ער יא געלאזט עסן פון די סארט מצות. און זיין 
שטייגער איז געווען, אז ער פלעגט אליין קומען אין 
קאך אריין און באפוילן אנגרייטן גרויסע טעפ מיט זופ 
און קניידלעך - פון די 'רשעים' - כדי ס'זאל זיין גענוג 
וואס  זעטיגן דאס  צו  זיך  עולם,  גאנצן  צו עסן פאר'ן 

האט זיי געפעלט א גאנץ יום טוב...
ייחוס  דער  איז  וואס  פארשטיין,  לאמיר  דערפאר 
אזוי פון די 'קניידלעך' ענדע פסח, אז מ'קען זיי אפילו 
קאכן פון מצה-מעל וואס קומט פונעם 'דריטן' סארט 
מצה אין לובלין?... און בכלל, פארוואס אחרון של פסח 
אידן,  אנדערע  מיט  מישן  צו  שוין  זיך  מען  ערלויבט 
אפילו מיט אזעלכע וואס מ'וואלט זיך נישט געמישט 

מיט זיי א גאנץ יאר... 
צדיקים הק' האבן דאס ערקלערט, מיט דעם וואס 
מיר זעען אז ס'איז נישטא נאך אזא יום-טוב אין יאר 
מיט וואס מיר פירן זיך מיט אזויפול חומרות, ווי יום-
די  מיט  דאס  זיך  דערקענט  הויפטזעכליך  פסח.  טוב 
חומרא אז מען עסט נישט איינער ביים צווייטן. ענדיגן 

קניידלעךקניידלעך
אחרון של פסחאחרון של פסח
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מיר דעם יום-טוב פסח מיט'ן דערמאנטן מנהג - פון 
'בראקן' און 'קניידלעך' צו ווייזן אז יעדער קען עסן פון 
זיין חבר, און אז אלע מנהגים פון אידן זענען הייליג און 

חשוב ביים באשעפער.
נישט געמישט  זיך  ביז אחרון של פסח, האט מען 
מיט'ן אנדערן, מוז מען יעצט צוריק פארשטארקערן 
זכות  דער  אין  און טאקע  אידן.  צווישן  'אחדות'  דעם 
די  דא  אויך  איז  איד,  יעדן  מיט  באחדות  זיין  פון 
'בראקט'  אז כאטש מען  סיעתא-דשמיא,  באזונדערע 
מיט די מצה און מ'עסט קניידלעך, וואס איז געמאכט 
אפגעהיטן  עס  בלייבט  וואסער,  מיט  מצה-מעל  פון 
א  ברענגט  'אחדות'  פון  מדה  די  עסן.  קענען  צו  עס 
אלע  פון  אונז  היט  וואס  סיעתא-דשמיא  ספעציעלע 

שטרויכעלונגן.
יוסף  רבי  הרה"ק  אויף  דערציילט  ווערט  עס 
ניישטעטער זצ"ל - דער זוהן פונעם 'מאור ושמש' זי"ע 
גוטער  'דער  נאמען  מיט'ן  גערופן  מ'האט  וועמען    -
איד', אז איידער ער האט געגעסן די קניידלעך, פלעגט 
ישראל  מנהג  מקיים  'הנני  יחוד...  לשם  א  זאגן  ער 

תורה'!
של  אחרון  מנהג  דער  געווען  איז  ראפשיץ,  אין 
פסח, אז דער עולם האט זיך ארומגעשיקט קניידלעך 
מנות'  'משלוח  מ'שיקט  ווי  אזוי  צווייטן,  צום  איינער 
צום  קניידלעך  שיקן  מען  פלעגט  אויך  פורים.  אום 
ראפשיצער רב זי"ע, ווי מ'האט דאס פארטיילט פאר'ן 
עולם ביים טיש אחרון של פסח. דער ראפשיצער רב 
פסח  יום-טוב  גאנץ  וויבאלד   - געזאגט:  האט  זי"ע 
קומט נישט אויס צו זאגן די ברכה 'בורא מיני מזונות', 
וועלן  ווען די אידן  ווארטן שוין די מלאכים  דערפאר 
עסן די קניידלעך און דערויף מאכן די ברכה בורא מיני 

מזונות! 
קניידלעך  די  געברענגט  מען  האט  ראפשיץ  אין 
זיך  פאר'ן  נאך  געגעסן  דאס  און  קידוש  נאך  באלד 
וואשן נטילת ידים, כדי אזוי צו קענען מאכן די ברכה 

בורא מיני מזונות. 
בדרך-צחות,  זאגן  פלעגט  רב  ראפשיצער  דער 
דערקענט  פסח  של  אחרון  קניידלעך  די  אויף  אז 
האט  בעל-הבית  דער  פארטאגס'ן  א  פאר  וואס  זיך 
 - ערקלערט:  אזוי  דאס  האט  ער  און  אפגעראכטן... 
וואס  ווערן דאך געמאכט מיט שמאלץ  די קניידלעך 
אויב  דערפאר,  הינער.  די  פון  פעטן'ס  די  פון  קומט 
און  פארטאגס  אויפגעשטאנען  איז  בעל-הבית  דער 
געלערנט אדער תהלים געזאגט, האט ער אויך געהאט 
גענוג צייט צו פיטערן די הינדלעך, און אזוי געהאט 

איז  אויב  דאקעגן,  קניידלעך...  די  פאר  פעטן'ס  פיל 
דער בעל-הבית אופגעשטאנען שפעט, דערקענט זיך 
אויף די קניידלעך וועלכע זענען מאגער און דאר. - ומי 

יעמוד בסוד קדושים...
של  אחרון  אום  מקיל  מ'איז  פארוואס  טעם  דער 
נוהג גאנץ  זיך  וואס מ'איז  פסח אין געוויסע חומרות 
פסח, ווערט געברענגט אין ספר דרך-פיקודיך )פונעם 
חומרות  אלע  די  אז  ווייזן  ווילן  מיר  אז  יששכר'(  'בני 
פון גאנץ פסח, איז נישט ווייל מיר האלטן דאס טאקע 
פאר חמץ ממש, נאר מיר ווילן זיך בלויז מחמיר זיין. 
אין  ברענגט  זי"ע  דינובער  דוד  רבי  הרה"ק  זוהן  זיין 
ספר צמח-דוד, אז מיט דעם וואס מיר נעמען אראפ 
פון די גרויסע חומרות וואס מיר פירן זיך גאנץ פסח, 
ווייזן מיר מיט דעם, אז כאטש מיר האלטן שוין אין די 
לעצטע מינוטן פון יום-טוב שני של גלויות, וואס דער 
גאנצער איסור פון חמץ איז נאר א מדרבנן, )ווייל 'יום-
טוב שני' איז נאר 'מדרבנן'(, מיט דעם אלעמען, האלטן 
לאזן  מיר  און  הלכות פסח  אלע  צו  זיך שטרענג  מיר 
נישט דורך קיין איין 'הלכה', און בלויז אין די 'חומרות' 

זענען מיר מקיל.
אין ספר בארות-המים ווערט געברענגט אין נאמען 
אז אחרון  זי"ע,  ר' הערש מרימענאוו  רבי  פון הרה"ק 
געהויבענע  די  צווישן  'פארמיטלונג'  א  איז  פסח  של 
פסח טעג און די איינפאכע וואכענדיגע טעג. דערפאר 
פארשידענע  אין  זיין  צו  מקיל  אן  שוין  מען  הייבט 
די  פון  פלוצלינג  אראּפצופאלן  נישט  כדי  מנהגים, 
הויכע קדושה אין די ּפראסטע טעג, פון איין מינוט צו 

די אנדערע... 
צום שלוס איז אטערעסאנט צוצולייגן וואס ווערט 
)אות קפ"ה(, אז דער  אין ספר מעשה-רב  געברענגט 
א  ּפראווען  צו  געפירט  זיך  האט  זי"ע  גאון  ווילנער 
דריטע סעודה, אחרון של פסח, טראץ דעם וואס אין 
צו  געפירט  נישט  זיך  ער  האט  ימים-טובים  אנדערע 
עסן א דריטע סעודה, אבער אין פסח האט ער דאס 
יא געטוהן, כדי נאך אריינצוכאפן דאס עסן מצה אין 

פסח.
קהילות  געוויסע  אין  מנהג  א  געווען  איז  אויך 
פסח  של  אחרון  סעודה  א  ּפראווען  צו  חב"ד(  )ווי 
פארנאכטס און מ'האט דאס גערופן 'סעודת בעל-שם-
טוב' אלס א 'סעודת הודאה' צו דעם גרויסן נס וואס 
האט געטראפן דעם בעש"ט זי"ע, אין די טעג, פארנדיג 
קיין ארץ-ישראל זיך צו באגעגענען מיט'ן אור-החיים 

הק' זי"ע.
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זונטאג, ב' דחול המועד פסח
פון 12:00 ביז 5:00 נאכמיטאג

18th Avenue Park
Entrance on 55th Street

קומטס און האטס אן עונג יום טוב ושמחה!

Lively
Music!

Free
Healthy Snacks

and Drinks

For additional info please call the BPJCC

718-972-6600 � www.bpjcc.org

די בארא פארק קאונסיל
צוזאמען מיט אסעמבלימאן

ר' שמחה אייכענשטיין
טיט צושטעלן

א חול המועד

SPONSORED BY

Assemblyman
Simcha
Eichenstein

גענצליך
בחנם

Activities
• Lots of Rides
• Inflatables
• Petting zoo
• Photo booth
• Face painter
• Balloon sculpture

Entertainment
• Nussi
   Friedman Show
• Fire Show
• Ventriloquist
• Magic show
• Monkey show
• MC, Chaim Perlowitz 
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Lean on us 
this Pesach
(and all year round)

Both locations open 
erev Yom Tov & Chol Hamoed. 

We remain comitted to keeping 
your family well, all the time. 

1312 38th Street  · 1278 60th street

Call 718.686.7600 for your department’s schedule
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