
 

 

 
 
 

 

  

  ) עס דערציילט אונזער זיידעגכג' תר

 à"èéìù õøàååù äîìù êìîéìà 'ø â"äøäá"åù  

  בלעטער גמרא תוס' ביו� הפורי�
יז געווע
 איינמאל פורי� נאכמיטאג אי	 קו� אריי
 אי
 ביהמ"ד או
 אי	 זעה ווי אעס 

˜"‰·È˘È· Ó"¯ Ï"ˆÊ Ô‰‡˜ „Â„ ÈÎ„¯Ó È·¯ ÔÂ‡‚‰  ,זיצט מיט א גרויסע בבא קמא גמרא

אויפגעמישט פרק 'הגוזל עצי�', דערוי� א שיטה מקובצת, או
 ווי אלעמאל איז ער טי� 

  י
 געווענליכע עמקות. זאג אי	 אי� פארזינקע
 אי
 לערנע
 מיט זי

  ."גלעזל וויי
 , לאמיר טרינקע
 אהיינט ס'איז דא	 פורי� ,ודרבי מרדכי ד"

 
דעמאלטס זאגט ער מיר "נא, פארנאכטס וועל אי	 זי	 וואש
 צו די סעודה או

"
אי
 די גאנצע וועלט יעצט איז " תמיט התרגשו טמי... או
 ער זאגט מיר ווייטער טרינקע

כמעט נישטא ווער עס לערנט, יעדער איז פארנומע
 מיט משלוח מנות, מתנות לאביוני�, 

אז א איד לערנט גמרא יעצט  מ'איז מקיי� מצות היו�, ביי� אייבערשט
 איז זייער חשוב

 געהארעוועט עטליכע שעה אי
 גמרא תוס'.ווייטער , אזוי האט ער "י�נתוס' מיט ראשו

  (מרדכי יאזשע�)

 ) עס דערציילט אונזער זיידעדכרג' ת

 à"èéìù ïàîãòéøô ïäëä ìàåîù 'ø ç"äøä÷"áùî 

  דער קלארער רב...
איז געווע
 אי
 אר" ישראל בשנת תרצ"ב לפ"ק  ¯·Ú"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„‰ Ô¯Ó Èווע
 דער 

 
איז ער געווע
 אי
 טברי', או
 ער האט זי	 דארט נאנט געמאכט מיט
 רב אי
 טברי' הגאו

"ל, וועלכער האט גערעדט מיט
 רבי'
 אי
 לערנע
, או
 אי
 עניני� רבי משה קליערס זצ

העומדי� על הפרק, או
 דער רבי איז זייער נתפעל געוואר
 פו
 זיי
 ערליכקייט או
 גדלות 

  בתורה.

דער טברי'ער רב האט  וואס כמי� פני� לפני� איז ידוע דאס התרגשות או
 השתוקקות

� רבי'
, אזוי ווייט אז ער האט זי	 אויסגעדרוקט "כ'וואלט געהאט נא	 דע� באזו	 פונע

  אוועק געגעב
 כל הו
 דעלמא כ'זאל נא	 איינמאל האב
 די זכי' צו זעה
 דע� קראלער רב".

רב, ווייל יעדעס  'רערקל#'דער אי	 רו� אי� "ביי א געלעגענהייט האט ער געזאגט 

(יחיאל שלמה הכה
 פריעדמא
, יחיאל שלמה הכה
 גלאנ",  .עני
 איז ביי אי� קלאר מיט א מורא'דיגע בהירות

  יחיאל שלמה טעללער)

  ) עס דערציילט אונזער רביהכג' תר

 à"èéìù õðàâ éáö àáé÷ò 'ø ç"äøä  

  אלפ� ווער�די פרוי פו� טינוס וויל אוי� געה
 
 מיט
 נאמע
 רבי נקיי הדעת יפו
 ד ירושלי� האט געוואוינט א איד פו
 די אנשי מעלהאי

  ו
 אי� געהערט די מעשה.האב אי	 פ (שכחתי ש� המשפחה שלו)ז"ל  דוד

 
צו פאר
 פו
 טינוס ביז איז געקומע
 וואס טינוס מאראקא פו
 רייכע פרוי  אעס איז געווע

 
  ב
 יוחאי. צו� ציו
 פו
 רבי שמעו
קיי
 מירו

פונקט נעב
 די טיר פו
 עזרת נשי�, וואס עס איז מקובל אז דאס איז עס איז דא א מקו� 


אז א צווייטע אידענע זאל זי	 אוועק ט רווא די פרוי פו
 טינוס שטייט או
 הק'. קעג
 דע� ציו


וואס ', זעהנדיג אז עס נעמט זייער לאנג פרעגט זי צו דע� פלא" רוק
 אז זי זאל קענע
 צוגיי

 צובראכענע אהאט מע
 איר דערציילט אז די פרוי וואס שטייט דארט איז  '?נעמט אזוי לאנג

  יי רבי שמעו
. זי בעט זי	 אויס באו
 אלמנה פו
 ירושלי� זי דאר� חתונה מאכ
 די קינדער, 

 25איר "זאגט מע
  "?א קינד וואס קאסט איי	 חתונה מאכ
פרעגט די פרוי פו
 טוניס "


". ציו
לאזט מי	 צו צו� או
 נאפאליא
  25די איי	 אי	 גיב זאגט די פרוי ", "גאלדענע נאפאליא

או
 מ'האט געדארפט איבערזאג
 פאר יענע האט נישט געקענט נאר אראביש, די פרוי פו
 טינוס 

נאפאליא
 או
 זי האט איר  25או
 זי האט איר אפגעצאלט די  פרוי די ווערטער וואס זי זאגט.

.
  צוגעלאזט צו� ציו

רבי י	 די פרוי פו
 טוניס געשטעלט ביי� ציו
 או
 זי האט געזאגט אוי� אראביש "האט ז


זי האט געוואלט געהאלפ
 געוואר
 דור	 דיר, שוי
 די פרוי פו
 ירושלי� איז  ,דו זעהסט ,שמעו

אי	 וויל אוי	 געהאלפ
 ווער
 חתונה מאכ
 איר קינד או
 זי האט שוי
 דא געמאכט דאס געלט, 

 , אי	 דאר� געהאלפ
 ווער
, אי	 האב א שווער
 משפט פו
 הונדערטער נאפאליא
דור	 דיר, 

 
י	 קומע
 איבער א יאר דא מאכ
 א גרויסע מיי
 משפט וועל אאי
 אויב אי	 וועל געהאלפ
 ווער

 ".סעודה

די פרוי האט טאקע געהאט א גרויסע ישועה, או
 מידי שנה בשנה האט רבי דוד געזאגט "

איז זי געקומע
 ל"ג בעומר קיי
 מירו
 או
 דארט געמאכט א גרויסע סעודה לזכותו פונע� תנא 

  , או
 אי	 בי
 געווע
 ביי די סעודה"...האלקי

ות התנא האלקי ביישטיי
 פאר דע� גאנצ
 ציבור וואס פארט קיי
 מירו
 מיט
 כזאל דער ז

  (מפי התלמידי�). נט צו פועל'
 רפואות ישועות ונחמותרבי'
 זאל זיי
 געזו

 זיידע) עס דערציילט אונזער כוג' תר

 'ø ç"äøäå"éä ñééåå óñåé 

 מ'דאר� עס� צו זיי� געזונט...
אי	 וויל איבערגעב
 א אינטערעסאנטע מעשה וואס אי	 האב פערזענלי	 מיטגעלעבט מיט 

.Ú"ÈÊ Ï‡ÂÈ È¯·„‰ ˜"‰È·¯ Ô¯Ó ˜"Î  

פו
 ט געשטאמט פו
 אר"י נא	 געלט. ער האא איד איז געקומע
  'ח'בשנת תשכ"זבער	 

  נתני'. קלויזנבורג), או
 שפעטער האט ער געוואוינט אי
 קרית צאנז (דעעש פונדערהיי�

 
די קלענערע אי
 יענע יאר
 פלעג
 משולחי� נא	 אסא	 ארומפאר
 נא	 געלט אי

או
 ער איז פארשלאפ
 אויסער ניו יארק. דער איד איז געפאר
 מיט די בא
 (פראווינצ
) שטעטלע	 

נישט די שטעטל וואו ער האט געדארפט אנקומע
, או
 ער איז י בא
 איז דורכגעפאר
 ווע
 ד

 
עס האט אי� ביי� באשטימט
 פלא". ער איז געווע
 אזוי פארווייטאגט אז אראפגעגאנגע


איז ער שוי
 געווע
 ל"ע יו יארק אנגעקומע
 קיי
 נ, ביז ער איז ל"ע צוגעטרעט
 צו די נערוו

א נישט געקענט שלאפ
, נישט דאווענע
, נאר  נישט געוואלט עס
,ער האט גרונד, אינגאנצ
 צו

  ..."?"וואס האב אי	 געטא
או
 געוויינט געבראכ
 דע� קאפ גאנצ
 טאג האט ער זי	 

 
מ'האט אי� געזאגט אז  ,פראבירט אי� צו העלפ
זיינע באקאנטע פו
 דעעש האב

Ú„ Ï"ˆÊ ËÚ�‡Ù ÍÏÓÈÏ‡ È·¯ ˆ"‰¯‰ ˜"Î¯ אוי	  .שטעטליענע� מ'טראגט אי� צוריק צו 
È·¯ ¯Ú˘ÚÚ„  האט פראבירט 
דער איד איז נעבע	 שוי
 , אבער אי� צו העלפ
 וואס מ'קע
צו טוה

דארט געלעג
 אוי� די באנק ער איז ביהמ"ד או
 סאטמארער אי
  געבליב
 ער איז געווע
 חרוב. 

 
מ'האט זיי אלעמאל געמוזט  ,טאנע
 או
 צוגעקוקט, די קינדער זענע
 ארו� געש'בית שני'אי


  עס איז געווע
 א רחמנות.נעבע	, , פארטרייב

איי
 טאג ווע
 רביה"ק זי"ע איז געגאנגע
 אי
 מקוה, איז מיטגעגאנגע
 א איד אוי	 א 

ער האט איינגעשטאנע
 אי
 וומסב"ג, או
 יענער איד וואס ביי זיי איז אפשטאמיגער, דעעשער 


 די גאנצע פרשה מיט דע� איד'אר
 רביפ דערצילט.  

האלט
 דאס דארט שטיי
 או
 ארויסקומע
 פו
 מקוה פלעג
 בחורי� ווע
 דער רבי פלעגט 

בי
 אי	 דארט געשטאנע
, אז דער רבי זאל זי	 וואש
 די הענט. יענע� טאג  טעפל מיט א האנטו	

 'געווע
 זייער שאר� דער רבי  אלעמאל פאר
 דאווענע
 איז 'דער רבי קוקט מי	 א
 זייער שאר� 

 א רויטע בארד)ער האט געהאט ("קו� אהער, דא אויב
 אי
 בית שני איז דא א רויטער איד,  :או
 זאגט מיר

ער עסט נישט, אז מ'עסט נישט האט מע
 נישט קיי
 כח, מ'דאר� זע
 ער זאל עס
, אז ער וועט 


  ".עס
 וועט מע
 אי� קענע
 הייל

פו
 מו"ה (ראנט ואיז דא א רעסט (לי עוו.)אי
 די אנדערע גאס ר געזאגט "דער רבי האט ווייטע


 די פרוכט געשעפט פו
 ר' חיי� ראאוי� לי עוו. צוויש
 ווילסא
 או
 ראבלינג, שפעטער איז דארט געוודאס איז געווע
 יוס� פ"מ ע"ה, 

ט עס
 וועט שוי
 גאר אנדערש גיי נע� אי� אהי
 או
 זע ער זאל עס
, אז ער ווע שמעו
 וויינבערגער ע"ה)


אז "נו גייסטו?" האב אי	 געזאגט או
 דער רבי פרעגט מי	 ", "זיי
, וועט מע
 אי� קענע
 הייל

  ."מ'הייסט גיי אי	

 
אוי� די באנק, או
 געשלאפ
 אי	 בי
 ארויפגעגאנגע
 אי
 בית שני וואו ער איז געלעג

ו
 זאג אי� "גיי מיר", זאגט ער "וואס ווילסט האלב אויסגעטא
 די תפלי
, אי	 וועק אי� אוי�, א

כ'האב  ' "דער רבי האט געהייס
"", זאג אי	 אי� ?אוי וויי, וואס האב אי	 געטא
 ?פו
 מיר

  אי	 גיי". ,או
 מע
 קומט באלד צוריק, "נו גוט 'נישט געזאגט אז מ'גייט עס
 איה� 

 
" ?ער נאכאמאל "וואו גייט מע
יעדע פאר מינוט פרעגט מיר האב
 אנגעהויב
 צו גיי
, או

  ויראה ת"ת תורה
  דרב"י מסאטמאר 

  קרית יואל

בנשיאות כ"ק מר� 
 אדמו"ר שליט"א

  גליו�

  ט"ית
  פקודיפרשת 

  שנת תשע"ו לפ"ק

 

 בעזהשי"ת



  ...".דער רבי האט געהייס
"או
 אי	 זאג אי� אז 

, עס איז מיר נישט לייכט געווע
, אלס ענדלי	 זענע
 מיר אנגעקומע
 צו� רעסטאראנט

בחור בי
 אי	 קיינמאל נישט געווע
 אוי� די גאס פו
 א רעסטוראנט... אבער אז דער רבי האט 

ברויט, אייער שפייז, קאווע,  צווייאי	 באשטעל א פרישטאג,  י	. געהייס
 איז דא	 נישט שי

אז א  פאר בושה ,כ'האב אי� אראפגעזעצט אי
 יענע� עק פו
 געשעפט מיט מיי
 רוק
 צו� עול�

   בחור איז אי
 א רעסטוראנט...

ס'איז פונקט געווע
 מיטאג צייט, או
 ס'איז געווע
 א געפאקטער געשעפט, או
 אי	 גיב 

ו עס
, כמעט ביי יעד
 ביס
 זאגט ער ווייטער "וואס דאר� אי	 דאס, וואס האב אי	 אי� צ


, או
 ווע
 ער וועט ענדיג
 גייע
 מיר שוי
 "דער רבי האט געהייס
"", או
 אי	 זאג אי� ...געטא

  צוריק אי
 ביהמ"ד.

 
ע האט זי"דער רבי ווע
 ער האט געענדיגט, זענע
 מיר צוריק געגאנגע
 אי
 ביהמ"ד, או

, בי
 אי	 צוגעגאנגע
 זאג
 אז כ'האב א לציו
"אשרי וב"שוי
 דעמאלט געהאלט
 ביי 

"
אוי� האט רביה"ק געענטפערט  .אויסגעפירט די שליחות, או
 אי	 זאג "דער איד האט געגעס

כ'האב שוי
 געהערט, ווייל דער רבי האט געזאגט פאר
 דע� וואס "שמעתי, שמעתי", לשה"ק 

אויב אי	 טו וואס ער  ער זאל שיק
 זיי
 ווייב קוק
ילט איבער דע� מענטש אז האט אי� דערצי

...
  .אז עשיתי שליחותו או
 ער האט שוי
 צוריק געהערט האט געהייס

 ,
לעג
 בחורי� צו גיי
 האלט
 דאס בית'ל אוי� פשפעטער, ביי� אויסטא
 די תפלי

"אז מ'עסט בזה"ל ט דער רבי געזאגט צוזאמצולייג
 די תפלי
, האב אי	 געהאלט
 א בית'ל, הא


  ."נישט האט מע
 נישט קיי
 כח, אז ער האט געגעס
 קע
 מע
 עפעס טא
 אי� צו הייל

 
שפעטער, ווע
 ער איז געקומע
 צו די כוחות, האט מע
 אי� צוריק געטראג
 קיי
 א"י או

  אי� אויסגעהיילט.

געמאכט אי
 אמעריקא עטליכע דער איד איז א צייט שפעטער צוריק געקומע
 או
 חתונה 

לש� ולתפארת ב"ה, בקרב קהלתינו הק' קינדער או
 אויפגעשטעלט זייער שיינע משפחות 


  .בזכותו של אותו זק

די מעשה האט אוי� מיר געלאזט א רוש�, סיי ווי אזוי דער רבי האט זי	 מעמק געווע
 צו 

דער שליסל צו זיי
 ישועה וועט  העלפ
 דע� צובראכענע� איד, או
 בעומק בינתו פארשטאנע
 אז

  .), מרדכי אהר
 ווייסיעקב משה רובינשטיי
, ארי' קאה
יואל בערגער, (. זי"ע זיי
 דור	 עס
 או
 קומע
 צו די כוחות

 זיידעעלטער דערציילט אונזער האט ) עס כזרג' ת

 'ø ç"äøäìòôôà 'éìãâ ä"ò 

  כל המעביר על מידותיו

עווע
 דער גבאי נאמ
 אי
 ביהמ"ד עצי חיי� סיגעט אי
 וויליאמסבורג, או
 ער איז ג

 
Ó Í¯· ÏÚ· ˜"‰È·¯ Ô¯Ó˘‰ לאנגע יאר
 איז ער געשטאנע
 בנאמנות לימי
 קדשו פו
Ú"ÈÊ 
. ער איז געשטאנע
 על המשמר אינע� ביהמ"ד וואס איז אי
 יענע יאר
 געווע
 פו

, א מקו� פו
 תלמידי חכמי� חשובי� וואס די שענסטע בתי מדרשי� אי
 וויליאמסבורג

 
פלעג
 דארט לערנע
, מניני� קבועי� לתפילה רוב שעות א טאג, או
 דער זיידע מיט זיי

  ישרות, ערליכקייט, או
 בינה יתירה, האט אסא	 צוגעגעב
 צו די הצלחה פו
 ביהמ"ד.

געקומע
 צו עס איז געווע
 אמאל ווע
 איינער פו
 די מתפללי� אי
 ביהמ"ד איז צו

אי� או
 זי	 אויסגערעדט מיט גרויס ווייטאג אוי� זיי
 לענדלארד וואס גיט אי� נישט 

 
קיי
 סטי� אינע� פראסטיג
 ווינטער ווע
 די משפחה ציטערט אוועק פאר קעלט. או

 
קומענדיג אי
 ביהמ"ד צו מנחה מעריב או
 זעהנדיג דע� לענדלארד זיצ
 או
 פארלערנע

יט רוהיגקייט האט אי� אויפגעקאכט זיי
 כעס, או
 ער האט געוואלט א שיעור ברבי� מ

אויסקלאפ
 או
 ביהמ"ד או
 אויסרופ
 אז דער איד וואס לערנט פאר אזוי רוהיג איז א 

(דער אכזר, ער לאזט א משפחה אפפריר
 אינמיט
 ווינט
 או
 נישט געב
 קיי
 סטעי� 

  גע סכסוכי� מיט די לענלארד'ס איבער געב
 סטי� אי
 די ווינטער חדשי�...).עלטערער דור וועט אוודאי געדענקע
 די כסדר'די

 
דער זיידע האט פארשטאנע
 אז דער איד אי
 זיי
 ווייטאג איז עלול צו איבערדרייע

דאס ביהמ"ד או
 מבזה זיי
 דע� בעה"ב וועלכער איז געווע
 א ת"ח, או
 ער האט אי� 

מע
 נישט געדענקע
 קיי
 לאנגע צייט, אבער אז דו געזאגט "דיינע טענות קעג
 אי� וועט 

האסט יענע� ת"ח מבזה געווע
 ברבי� וועט מע
 געדענקע
 אוי� אייביג", האט ער אי� 

פרובירט צו בארוהיג
 ווי ווייט מעגלי	, או
 ער האט אי� געבעט
 נישט צו שרייע
 נאר 

ו אי� דברי� של טע� ביז ער זאל זי	 ליבערשט זוכ
 א צווייטע דירה, ער האט גערעדט צ

  דער איד האט זי	 בארוהיגט או
 נישט געמאכט קיי
 איבערקערעניש
 אי
 ביהמ"ד.

 
ווי נאר דער איד איז אהיימגעגאנגע
 פו
 ביהמ"ד, אוי� היוז סט. דריי הייזער נעב

 
סיגעטער ביהמ"ד איז געזעס
 אינדערויס
 א
 ערלית, דער איד שטעלט זי	 אפ א
 וויס

"איר ווילט אפשר פארקויפ
 דאס הויז?", או
 צו  , או
 גיט א פרעג די ערליתפארוואס

זיי
 וואונדער זאגט זי "יא, אי	 זו	 א קונה". ער איז באלד אריי
 קוק
 דאס הויז או
 עס 

איז אי� געפאל
, או
 ביז א קורצע צייט האט ער דאס אפגעקויפט פאר א גאר 

עהאט א
 אייגענע שיינע רחבות'דיגע דירה נעב
 צוגענגליכ
 פרייז, או
 דער איד האט ג

  סיגעטער ביהמ"ד.

כל ימיו האט ער געהאט א הכרת הטוב פאר
 זייד
, וואס א דאנק דע� וואס ער האט 

אי� צוריק געהאלט
 פו
 מבייש זיי
 א איד ברבי�, האט ער זוכה געווע
 צו טרעפ
 אזא 

  הערליכע דירה. 

געלעגענהייט ווע
 א איד האט זי	 אויסגערעדט  אגב, עס איז געווע
 ביי א אנדערע

 
פאר
 זייד
 אז זיי
 לענדלארד איז אוועקגעפאר
 אוי� שבת, או
 אי� איבערגעלאזט א

קיי
 סטי� אינמיט
 קאלט
 ווינטער. דער זיידע האט אי� נישט געקענט העלפ
, אבער א 

� איד "מסתמא גוט ווארט האט ער אלס געהאט אויפ
 מויל, האט ער געזאגט פאר דע

דיי
 לענדלארד טראכט אז דער אייבערשטער באצאלט יעד
 מדה כנגד מדה, מסתמא אז 

ער האט קאלט געמאכט פאר א איד, וועט מע
 אי� קאלט מאכ
 דאס גהנ� אוי	"... דאס 

(די יארצייט פונע� זייד
 ווערטל איז גענוג געווע
 צו מאכ
 שמייכלע
 דע� צובראכענע� איד. 

, ב"ר שמחה ישראל איז ד' אדר) (גדלי' בערגער, גדלי' ביקעל, גדלי' ניימא
, גדלי' שוואר", גדלי' אפפעלע"ה רבי גדלי' 

  שמחה ישראל ברז"ל אפפעל, שמחה ישראל בר"ג אפפעל, משה אפפעל)

 זיידעדערציילט אונזער ) עס כחרג' ת

"äøäâ  'ø à"èéìù ïàîôéå÷ 'éáåè øîúéà÷"äáéùéá î"ø 

  להו אליבא דרבי עקיבאווכ

 ÏÚ· '˜‰ Â�È·¯Ï"˜ÂˆÊ ‰˘Ó Í¯·  ,א ווערטל 
דרכו בקודש איז געווע
 צו זאג

יעל ווע
 ער האט געקענט איינע� מחזק זיי
 מיט דע�, או
 אסא	 מאל האט מע
 ספעצ

 לטובת געזע
 אז עס איז אוי	 געלעג
 דערי
 א מליצה ישרה או
 א תפלה פאר השי"ת

  דע� איד. 

 
Î Ô¯Ó"˜ פו
 איינע� פו
 די אייניקלע	 פו
  'אפשער
'איינמאל איז געווע
 א
‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡געהאט די זכי 
אז  ', דער רבי איז דא
 געווע
 אי
 קרית יואל, האט מע

ד תורה לכבוד די שמחה, אלע קינדער זענע
 ודער רבי איז אריבער געקומע
 אי
 תלמ

'בית ביי די טיש
 או
 דע� גרויס
 עס זאל ארו� געזעצט געווע
 אנגעטו
 אי
 בגדי שבת, 

¯·Â˘Á‰ „ÓÏÓ‰ È·ˆ ‡·È˜Ú È· , אויב
 א
 איז געזעצ
 ')אול� עקשטיי
'וואס איז היינט (מרדכי' 

�‡‚ı ‡"ËÈÏ˘ , להבחל"ח 
ÂÓ„‡ ˜"Î"¯  או
 להבלח"ט ¯·Ï"˜ÂˆÊ Èדער דערנעב
‡"ËÈÏ˘  
  בני משפחה. די אנדערעאו


האט דער רבי געזאגט תורה פאר די קינדער, או
  'ב' לערנע
 די א נאכ
 ענדיג

אנגעוואונטש
 ווארעמע ברכות כדרכו בקודש, ווע
 דער רבי איז ארויס געגאנגע
 איז 

צו געב
 די האנט  'געוואר
 א געוואלדיגע שטופעניש, יעדער האט געוואלט האב
 די זכי


  .פאר רבי'

 
פ
, אבער וגעוואלט צו שט שליט"אדע� ציבור האט זי	 אוי	 רבי עקיבא'לע צוויש


יז ווע
 דער רבי . במ'האט זי	 אזוי געשטופט אז ער האט דאס נישט געקענט באווייז

	 אויפ
 , רופט זי	 א
 דער רבי הויווי ער שטופט זי	 דערזע
 פונדערווייטנסהאט אי� 

 ארו� דע� קאפ פו
 אלע מלמדי�ווייזט אזוי מיט די הענט ארו� או
 בשעת ווע
 ער , קול

"‡·È˜Ú È·¯„ ‡·ÈÏ‡ Â‰ÏÂÎÂ"  מיינענדיג דע� מאמר חז"ל )
 יוחנ
 רבי דאמר.) ו"פ סנהדרי

 רבי ספרי סת� ,יהודה רבי ספרא סת� ,'נחמי רבי תוספתא סת� ,מאיר רבי מתניתי
 סת�


געווע
 דער שהיו תלמידיו, אז רבי עקיבא איז  עקיבא דרבי אליבא וכולהו ,שמעו

א דאנק אי� האב
 מיר די גאנ" ש"ס, ווייל אלע קוועלער פו
 די נאר וואס  ,הייליגער תנא

  גרויסע תלמידי�.אזוי ווי רבי עקיבא האט געלערנט מיט זיינע געבויעט חז"ל איז אלעס 

דאס ארויס געזאגט האט אי� דער רבי אויסגעשטרעקט די  טאזוי ווי דער רבי הא

זה תיכ� געוואר
 פלא" ווי ער איז צוגעקומע
 נאנט או
 דער רבי האט הענט, או
 עס אי

  אנגעוואונטש
 ברכות לרוב. �אי� זייער ווארע

מיט דע� מאמר חז"ל האט דער רבי באקרוינט אונזער חשוב'
 מלמד רבי עקיבא צבי 

 שליט"א ווייזנדיג מיט די האנט, אז אלע קינדער תלמידי הת"ת, או
 אזוי אוי	 גאר אסא	

פו
 די היינטיגע מלמדי� או
 מרביצי תורה, אלע זענע
 זיינע תלמידי� וואס ער האט זיי 

  ער איז געווע
 דער ערשטער 'רב� שלמד� תורה'. .'ב 'אריי
 געברענגט צו די הייליגע א

די תפלה פו
 אלע תלמידי� איז אז דער באשעפער זאל אי� בענטש
 מיט אריכות 

ושני� או
 נא	 לאנגע געזונטע יאר
 לערנע
 תורה מיט די הייליגע תינוקות של בית ימי� 

(הערשל קויפמא
, יואל קויפמא
, הערשל ברננ"מ  שיבה טובה אמ
.רב
, מיט בריאות השלימות או
 א 

.(
 קויפמא
, ליפא ב"ר פישל קויפמא


