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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

אֹויֶסער ֶדעם ָוואס ֶמען ַדאְרף צּוְגֵרייְטן ָדאס 
יֶנע ֶעְסן ְלָכבֹוד הֹויז אּון ֶמען ַדאְרף צּוְגֵרייְטן ֵפי

ַשָבת, ַדאְרף ֶמען ִזיְך ַאֵליין אֹויְך צּוְגֵרייְטן צּום 
ַשָבת. ֶמען ַדאְרף ִזיְך צּוְגֵרייְטן ִמיט ַאַסאְך 
ַסְבָלנּות אּון ֶגעדּוְלד ַאז ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ְמַקֵבל 
ַזיין ֶדעם ַשָבת ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט אּון רּוִאיֶגעְרֵהייט, 

ן ִניְשט ֶוועְרן ִאין ַכַעס אּון אֹויְפֶגעֶרעְגט אּום אּו
 ַשָבת קֹוֶדש.

ִאיֶבער ַא ֶגעִוויֶסע )ִגיִטין נ"ב.(  ֲחַז"ל ֶדעְרֵצייְלן
ִמְשָפָחה ָוואס ֶדער ָשָטן ָהאט ִזיְך ַאַרייְנֶגעֶזעְצט 
ַביי ֵזיי ִאיְנֶדעְרֵהיים אּון ֶיעְדן ֶעֶרב ַשָבת ָהאט ֶער 

ּוִביְרט ָדאְרט ָאְנצּוֵזייֶען ַא ַמְחלֹוֶקת, ֶיעְדן ְפר
ְפַרייָטאג ְפֶלעְגט ֶמען ִזיְך ְקִריְגן ָדאְרט ִאין הֹויז. 
ֵאייְנָמאל ִאיז ֶרִבי ֵמִאיר ָאְנֶגעקּוֶמען ַאִהין, אּון ֶער 
ִאיז ָדאְרט ֶגעְבִליְבן ַפאר ְדֵריי ְפַרייָטאְגס, אּון 

ֶווען ֶרִבי ֵמִאיר ִאיז ֶגעֶווען ַביי ַפאְרְשֵטייט ִזיְך ַאז 
ֵזיי ִאיְנֶדעְרֵהיים ָהאט ִניְשט ֶגעַפאְסט ִזיְך צּו 
ְקִריְגן, ַאזֹוי ִאיז דּוְרְך ִדי ְדֵריי ְפַרייָטאְגס ְבָשלֹום 
ָאן ַקיין ְקִריֶגעֵריי, אּון ַדאן ָהאט ֶמען ֶגעֶהעְרט 

ויי ִאיז ִמיר ֶדעם קֹול פּוֶנעם ָשָטן ָוואס ָזאְגט: "וֵ 
ַאז ֶרִבי ֵמִאיר ָהאט ִמיְך ַארֹויְסֶגעִפיְרט פּון ֶדעם 

ֶווען דּו ַדאְרְפְסט 
 ֶגעְבן מּוָסר ַפאר ַא 

 

ִקיְנד ָזאְלְסטּו ָדאס טּון ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶגעְבט 
ֶמעֶדעִצין; ַאזֹוי ִווי ִקיְנֶדער ִוויְלן ִניְשט 
ֶנעֶמען ַקיין ֶמעֶדעִצין, ַאזֹוי ִוויְלן ֵזיי ִניְשט 

ן ַדאְרף ֶהעְרן מּוָסר. ָוואס טּוט ֶמען ֶווע
ֶגעְבן ַפאר ַא ִקיְנד ֶמעֶדעִצין? ֶעס ִאיז ְשֶווער 
צּו ֶנעֶמען ִדי ַשאְרֶפע ֶמעֶדעִצין, ָוואס טּוט 
ֶמען? ֶמען ֶגעְבט ֵזיי צּו ְטִריְנֶקען ַא ִזיֶסע 
ֶגעְטַראְנק ַפאְרֶדעם אּון ָנאְכֶדעם אּון 
 ִאיְנֶדעְרִמיט ְשמּוְגְלט ֶמען ַאַריין ִדי ַשאְרֶפע

 .ֶמעֶדעִצין
ַאזֹוי ִאיז אֹויְך ִמיט מּוָסר; ֶווען ַא ְמַלֵמד 
ִוויל ָזאְגן מּוָסר ַפאְר'ן ַתְלִמיד, ַדאְרף ֶמען 
ָאְנֵהייְבן ִמיט ֵשייֶנע ֶוועְרֶטער, אֹויְסרּוֶמען 
ֶדעם ַתְלִמיד, ִווי ֵטייֶער ֶער ִאיז, ּוְבתֹוְך 

ְדט ַהְדָבִרים ָזאְגט ֶמען ִאים ַאז ֶמען ֶרע
, ֶמען טִניְש ר ָטאן ֶמעס ָוואן ִניְשט ַזאכְ 

ָזאְגט ִאים ִדי ַהאְרְבֵקייט ֶדעְרפּון אּון ֶמען 
ֶעְנִדיְגט ִמיט גּוֶטע ִחיזּוק, ִווי ָחשּוב ֶער ִאיז, 
ִווי ֵטייֶער ֶער ִאיז אּון ִווי ֵשיין ֶער ֶוועט 

 .אֹויְסַוואְקְסן אֹויב ֶוועט ֶער ִזיְך ִפיְרן גּוט
 "א(תשפם ְקדֹוִשיי ַאֲחֵר ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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 הֹויז". 
ֶדער ָשָטן ָהאט ִניְשט אֹויְסֶגעְקִליְבן ַדְוָקא ָנאר ֶיעֶנעם הֹויז צּו ַמאְכן ָדאְרט ַמְחלֹוֶקת 

יֶשע ְשִטיֶבער ֶיעְדן ֶיעְדן ֶעֶרב ַשָבת, ָנאר ֶער ַמאְכט ִזיֶכער ַארּוְמצּוֵגיין ִאין ַאֶלע ִאידִ 
ְפַרייָטאג אּון ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ָדאְרט ַאן ָאְנֶגעצֹויְגְנֵקייט, ֶמען ָזאל ְשֵרייֶען ֵאייֶנער אֹויְפ'ן 
ְצֵווייְטן, אּון ֶוועְרן ֶנעְרֶוועז פּון ֶיעֶדע ְקֵלייִניֵקייט, ַאזֹוי ַאז ִדי ַגאְנֶצע ְשטּוב ָזאל ַזיין 

אּון ְטרֹויֶעִריג, אּון ַאזֹוי ָזאל ֶמען ַאַרייְנקּוֶמען ִאיֶנעם ַשָבת ִמיט ַכַעס אּון  ַבאְבָלאְזן
 ַמְחלֹוֶקת, אּון ֶדער ַגאְנֶצער ַשָבת ָזאל שֹוין ַזיין ֶצעְשֶטעְרט ַחס ְוָשלֹום.

ז ֶעס ָזאל ִניְשט ַפאְרָוואס טּוט ֶער ָדאס? ַפאְרָוואס ֵגייט ַאזֹוי ִאין ֶלעְבן ַפאְר'ן ָשָטן ַא
ַזיין ְפֵרייִליְך ִאין ַא ִאיִדיש הֹויז אּום ַשָבת קֹוֶדש? ַווייל ֶער ֵווייְסט ַאז ֶווער ְס'ִאיז 
ְפֵרייִליְך אּום ַשָבת קֹוֶדש ֶוועט ִאים שֹוין ֵגיין גּוט ִדי ַגאְנֶצע ָוואְך ָנאְכֶדעם, ֶער ֶוועט 

אְך ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְבַגְשִמיּות, ֶער ֶוועט ָהאְבן ַפְרָנָסה ָהאְבן ַאן ַהְצָלָחה'ִדיֶגע ָוו
ְבֶשַפע, אּון ָדאס גּוט ַמָזל ֶוועט ִאים ָנאְכלֹויְפן ִדי ַגאְנֶצע ָוואְך וואּו ֶער ֶוועט ָנאר ֵגיין 

 אּון ָוואס ֶער ֶוועט ָנאר טּון.
'ן ֶמעְנְטש, אּון ֶדעִריֶבער ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמאְכן ֶדער ָשָטן ַפאְרִגיְנט ָדאס ִניְשט ַפאְר 

ַאז ֶדער ְפַרייָטאג ָזאל ַזיין ָאְנֶגעצֹויְגן, אּון ַאזֹוי ֶוועט שֹוין ֶדער ַשָבת אֹויְך ִמיְטֵגיין ִמיט 
ואְך ַפאר ֶדעם ִדי ְקִריֶגעֵרייֶען אּון ַכַעס, אּון ַדאן ָהאט ֶער שֹוין ָאְפֶגע'ָשְחְט'ן ִדי ַגאְנֶצע וָ 

 ֶמעְנְטש.
"ֹלא ְתַבֲערּו )ְשמֹות ל"ה, ג'(  אֹויְפ'ן ָפסּוק)ַעֵיין ִתקּוֵני ֹזַהר, ַדף קכ"ה(  ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוש ָזאְגט

ֵאש ְבֹכל ֹמְשֹבֵתיֶכם ְביֹום ַהַשָבת", ִדי תֹוָרה ָזאְגט אּוְנז ָאן ַאז ִמיר ָזאְלן ִניְשט ָאְנִציְנֶדען 
יין ֵפייֶער אּום ַשָבת קֹוֶדש, ֵלייְגט ֶדער ֵהייִליֶגער זֹוַהר צּו צּו ֶדעם ָנאְך ֵאיין ָוואְרט, קַ 

"ֹלא ְתַבֲערּו ֵאש, ַהַכַעס", ָזאְלְסט ִניְשט ָאְנִציְנֶדען ָדאס ֵפייֶער פּון ַכַעס אּום ַשָבת קֹוֶדש. 
ת ָנאְך ֶמער ִווי ֶמען ִהיט ִזיְך פּון ֵפייֶער, ַכַעס אּום ֶמען ַדאְרף ִזיְך ִהיְטן פּון ַכַעס אּום ַשבָ 

ַשָבת ְבֶרעְנְגט ָאִריְמֵקייט ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ָוואְך, ֶדער ֶמעְנְטש ַפאְרִליְרט ַזיין גּוֶטע ַמָזל, 
 אּון ָדאס ְבֶרעְנְגט ִאים ִפיֶלע ַלייְדן אּון ָצרֹות אֹויף ִדי קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְך.

ס ִאיז ִניְשט ְגִריְנג; ַא ִאיד ַאְרֶבעט ְשֶווער ִדי ַגאְנֶצע ָוואְך, אּון ֶווען ֶער קּוְמט עֶ 
ַאֵהיים אּום ְפַרייָטאג אּון ִאין ַשָבת, ַדאְרף ֶער ַאִביְסל ְמנּוָחה, ַאִביְסל רּוִאיְגֵקייט, אּון ֶער 

יף ִדי ַווייב אּון ִקיְנֶדער ֶווען ֶעס ֵגייט ִניְשט ֶקען ִזיְך ְגִריְנג אֹויְפֶרעְגן ִאיְנֶדעְרֵהיים אוֹ 
ַאֶלעס ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל. ָוואס טּוט ָאֶבער ִניְשט ַא ֶמעְנְטש ַפאר ַפְרָנָסה, ַפאר ַהְצָלָחה, 

ְך ַפאר ֶגעזּוְנט. ֶווען ַא ִאיד ָזאל גּוט ִוויְסן ַאז ַזיין ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה פּון ִדי ַגאְנֶצע ָווא
ֶוועְנְדט ִזיְך ִאין ַזיין ַשָבת, אֹויב ֶוועט ֶער ִזיְך ַהאְלְטן רּוִאיג אּון ְפֵרייִליְך אּום ַשָבת קֹוֶדש, 
ֶוועט ַזיין ַגאְנֶצע ָוואְך ִאים ֵגיין גּוט, ֶוועט ִאים ַדאן ַזיין ְגִריְנֶגער ִזיְך ַאייְנצּוַהאְלְטן פּון 

ֶרעְגן אֹויף ֶיעֶדע ְקֵלייִניֵקייט, אּון ֲאִפילּו ִניְשט אֹויף ְגרֹויֶסע ַזאְכן. ַכַעס, ִזיְך ִניְשט אֹויְפצּו
ַאְדַרָבה ֶער ֶוועט ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ַא ֶגעְשַמאֶקע ַאְטָמאְסֶפער ִאין ְשטּוב, ֶער ֶוועט 

ִדי ַווייב אּון ִקיְנֶדער, אּון  ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ַא ִשְמָחה ִאין ְשטּוב, ֶער ֶוועט ַמאְכן ְפֵרייִליְך
 ָדאס ֶוועט ִאים ְבֶרעְנֶגען ִדי ְגֶרעְסֶטע ַהְצָלָחה.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ַהאְלט ִזיְך רּוִאיג אּון ֶוועְרט ִניְשט ִאין ַכַעס ַקיין ֵאיין ָטאג 
ֵלימּות פּוֶנעם ַשָבת ִאיז ֶווען ִניְשט, אּון ִזיֶכער ִניְשט אּום ַשָבת קֹוֶדש. ַווייל ֶדער ִעיָקר ְש 

 ֶמען ִאיז ְמַקֵבל ֶדעם ַשָבת ִמיט ִשְמָחה, ֶמען ְפֵרייְדט ִזיְך ִמיְט'ן ֵהייִליְגן ַשָבת.
ִדי ַשָבת'ִדיֶגע ְסעּודֹות ֶקען ַא ִאיד אֹויְסנּוְצן ַאַרייְנצּוְבֶרעְנֶגען ַא ֶגעְשַמאק אּון ַא 

ַזיין ְשטּוב, ֶער ֶקען אֹויְפֶלעְבן ַזיין הֹויז אּון ֶעס ַמאְכן ַפאר ַא ַגן ֵעֶדן,  ַבא'ַטֲעְמ'ֵקייט ִאין
 אֹויב ִפיְרט ֶער ֵשייֶנע ַשָבת'ִדיֶגע ְסעּודֹות.

ְבֶמֶשְך ִדי ָוואְך ִאיז ַא ֶמעְנְטש ֶגעֶוועְנִליְך ַפאְרנּוֶמען, ֶער ָהאט ִניְשט צּוִפיל ַצייט ִזיְך 
עְבן ִמיט ַזיין ִמְשָפָחה אּון ִמיט ַזייֶנע ִקיְנֶדער. דּוְרְכאֹויס ִדי ָוואְך קּוְמט ֶמען ַאַסאְך ָאְפצּוגֶ 

ָמאל ַאֵהיים ָגאר ְשֶפעט, ֶווען ִדי ִקיְנֶדער ְשָלאְפן שֹוין, ַאזֹוי ַאז ֶעס קּוְמט ִכְמַעט ִניְשט 
 ואְך.אֹויס צּו ֶרעְדן ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ַא ַגאְנֶצע וָ 

ָאֶבער ַשָבת קֹוֶדש ֶווען ֶמען ִזיְצט ַביים ַשָבת ִטיש ִמיט ִדי ִקיְנֶדער, ֶקען ֶמען 
אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט ִזיְך ַאָראְפצּוָלאְזן צּו ִדי ִקיְנֶדער, אֹויְסֶהעְרן ָוואס ֵזיי ָהאְבן צּו ָזאְגן 

ֶדעְרֵצייְלן ִספּוֵרי ַצִדיִקים, ִזיְנֶגען ִמיט ֵזיי ִדי ְזִמירֹות  אּון ֶרעְדן ִמיט ֵזיי ִדיבּוֵרי ֱאמּוָנה, ֵזיי
ַשָבת, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ֶעס ִאיז ַמָמש ַא ָשאד ַאז ִדי ִביְסל ַצייט פּון ִדי ַגאְנֶצע ָוואְך 

ָאֶדער ָנאְך  ָוואס ֶמען ָהאט ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ָזאל ַאֶוועְקֵגיין ִמיט ֶרעְדן ַנאִריְשֵקייְטן.
 ֶעְרֶגער, ִמיט ָלשֹון ָהַרע אּון ְרִכילּות.

ֶמעְנְטְשן ַמאְכן ַא ָטעּות ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ְגֵרייט ִזיְך ָאן ְבלֹויז ִדְבֵרי תֹוָרה צּו ָזאְגן 
עְרֶנען שֹוין ַביים ִטיש, ִקיְנֶדער ָהאְבן ִניְשט ַאֶלעָמאל ַקיין ֶגעדּוְלד צּו ַקיין תֹורֹות, ֵזיי לֶ 

ַא ַגאְנֶצע ָוואְך ֶגענּוג ִאין ֵחֶדר אּון ִאין שּוֶלע. ַביים ַשָבת ִטיש ִוויְלן ִדי ִקיְנֶדער ֶהעְרן 
ֵשייֶנע ַמֲעִשיֹות פּון ַצִדיִקים, ִזיְנֶגען ֵשיין צּוַזאֶמען, ֵזיי ִוויְלן ֵאייֶנער ָזאל ֵזיי אֹויְסֶהעְרן 

ֶדעְרֵצייְלן ִווי ַאזֹוי ְס'ִאיז ַאִריֶבער ֶגעַגאְנֶגען ֵזייֶער ָוואְך, אּון ִמיט ָוואס ֵזיי ָהאְבן צּו 
ַאִביְסל ַסְבָלנּות אּון ֶגעדּוְלד ֶקען ַא ַטאֶטע ְמַחֶיה ַזיין אּון ַאַרייְנְבֶרעְנֶגען ַא ִחיֹות אּון 

 ת ִטיְשן.ֶלעְבַהאְפט ִאין ִדי ַגאְנֶצע ַפאִמיְלֶיע, ְבלֹויז ִמיט ִדי ַשבָ 
ֶמען ֶדעְרֵצייְלט אֹויף ַא ֶגעִוויֶסער ָגדֹול ְבִיְשָרֵאל ָוואס ָהאט ֵלייֶדער ִניְשט ַמְצִליַח 
ֶגעֶווען ִמיט ַזייֶנע ִקיְנֶדער, אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא ָשֵכן ֵזייֶער ַא ָפשּוֶטער ִאיד ָוואס 

ִליֶכע ִקיְנֶדער. ָהאט ֶדער ָגדֹול ֶגעָזאְגט סֹוף ָיָמיו, ָהאט ָיא זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶגעלּוְנֶגעֶנע ֶעְר 
ַאז ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַמְתִמיד, ְפֶלעְגט ֶער ְשֶנעל ֶעְנִדיְגן ִדי ַשָבת'ִדיֶגע 

עְראּום ֶדער ְסעּודֹות אּון ֶער ָהאט ִזיְך ְגַלייְך ֶגעֶזעְצט ֶלעְרֶנען ִמיט ְגרֹויס ַהְתָמָדה, ִווידֶ 
ָשֵכן ִאיז ֶגעֶווען ַא ָפשּוֶטער ִאיד, ֶער ְפֶלעְגט ַמֲאִריְך ַזיין ַביי ִדי ְסעּודֹות, ֶער ָהאט 
ֶגעִזיְנֶגען ִמיט ִדי ִקיְנֶדער, ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ֵזיי, אּון ֶדעִריֶבער ֶזעֶנען ַזייֶנע ִקיְנֶדער 

אט ֶער ֲחָרָטה ַפאְרָוואס ֶער ָהאט ִניְשט ֶמער ַמֲאִריְך ֶגעֶווען ֶגעֶווען ַאזֹוי ֶגעָראְטן, ֶיעְצט הָ 
ַביי ִדי ְסעּודֹות ַאזֹוי ִווי ַזיין ָשֵכן, ֶער ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַאז ֶווען ֶער ָוואְלט ֶמער 
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ַפאְרְבֶרעְנְגט ִמיט ַזייֶנע ִקיְנֶדער, ָוואְלט ֶער ֶמער ַמְצִליַח ֶגעֶווען ִמיט 
 ֵזיי.

ער ַדאְרְפן ֵזייֶער ִוויְכִטיג ָהאְבן ַאז ִדי ֶעְלֶטעְרן ָזאְלן ִזיְך ִקיְנדֶ 
ָאְפֶגעְבן ִמיט ֵזיי, ָנאר ַאזֹוי ֶקעֶנען ֵזיי אֹויְפַוואְקְסן ֶגעזּוְנט ְברּוֲחִניּות 
ּוְבַגְשִמיּות. ֶדעִריֶבער, ֶעְלֶטעְרן ָוואס ָזאְרְגן ִזיְך ַפאר ִדי וואֹויְלַזיין פּון 

יֶעֶרע ִקיְנֶדער, ַדאְרְפן ֶזען ָכאְטש ֵאייְנָמאל ַא ָוואְך אּום ַשָבת ֵזי
קֹוֶדש צּו אֹויְסִניְצן ִדי ֶגעֶלעְגְנֵהייט אּון ַאֶוועְקֶגעְבן ַצייט ַפאר ִדי 
ִקיְנֶדער. ָדאס ִאיז ַאן ִאיְנֶוועְסְטֶמעְנט ָוואס ְבֶרעְנְגט ָגאר ְגרֹויֶסע 

 ְך ִאיִדיש ַנַחת פּון ִדי ִקיְנֶדער.ְרָוִחים צּו ֶזען ַאַסא
 )קּוְנְטֵרס גּוט ַשָבת(
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 תועטוב שבוום י
ע ברייט א טימ הרוקבלת הת אייך צורייט ג

 ,ניגונים ,אויסוואל פון הערליכע שיעורים
 מעשיות פאר קינדער, און נאך, ת רותלימג

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 1,  9,  8  
 

 

 

 

 עצתו אמונה
 ביי אייער טיר

 סובסקרייבט אייך צו באקומען די
 "עצתו אמונה" יעדע וואך אויף די פאסט

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

זייט אויך פון די גליקליכע וואס זענען זיך מחיה יעדע וואך 
 מיט די פילע עצות און חיזוק אין לעבן

718-387-2691  #3  
subscribe@kerenhadfusa.org 

 

 

 

 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה"

 #718-387-2691 3צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 הכנסת ספר תורה אין שטעטל
 אום יום טוב שבועות הבעל"ט

אין שטעטל איז פרייליך די טעג. אויסער דעם וואס מען גרייט 
 ,ן ראש ישיבה'זיך צום פרייליכן יום טוב שבועות הבעל"ט מיט

ויבענעם הכנסת ספר תורה, וואס וועט הגרייט מען זיך אויך צום גע
 געפייערט ווערן אום יום טוב ברוב פאר והדר.

דער ראש ישיבה שליט"א איז כסדר מעורר איבער די 
וויכטיגקייט פון טון אין שידוכים, און ברענגט כסדר ארויס די צער 

ער צובראכענע און ווייטאג וואס די בחורים און מיידלעך מיט זיי
עלטערן גייען דורך וואס עלטערן זיך און ווארטן ארויס צו טרעפן 

משפחות קענען צומאל צופאלן  גאנצעזייער שידוך בכליון ענינים. 
ווערן פון דעם וואס עס גייט דורך גאנצע יארן און מען באקומט 

 ניטאמאל א קאל פון א שידוך.
ן איז עוסק דער ראש ישיבה שליט"א טוט טאקע למעשה, או

ער שטער העלפט און עראין שידוכים, און דער אייב גאר אסאך
שוין זוכה געווען צו האבן א האנט אין אסאך ברוך ה' האט 

שידוכים. דער ראש ישיבה האט אלץ גענומען די שדכנות געלט 
וואס די עלטערן געבן, און האט עס גענוצט צו שרייבן א ספר 

 תורה.
ראש ישיבה שליט"א די פארגאנגענע אין א בריוו שרייבט דער 

עס איז מיר א גרויסע שמחה אז איך האלט שוין ביים ענדיגן וואך, "
דעם ספר תורה; איך האב אנגעהויבן שרייבן דעם ספר זעקס יאר 
צוריק, מיין שוואגער איז דער סופר, א חשוב'ער אינגערמאן א ירא 

האבן געלט שמים, איך האב מיט אים אפגעמאכט אז ווען איך וועל 
וועט ער שרייבן. איך האב דאס געשריבן מיט געלט פון שדכנות; 
מוהרא"ש האט זיין גאנץ לעבן עוסק געווען אין די מצוה, איך בעט 
דעם אייבערשטן אז איך וויל אויך האבן די זכות צו קענען מאכן 
שידוכים; געלויבט דעם אייבערשטן אז איך האב שוין משדך 

 .דוכיםגעווען צענדליגער שי
איך האב דערציילט פאר מיין טאטע שליט"א, אדמו"ר 
מקארלסבורג, אז איך האב געשריבן דעם ספר תורה מיט געלט פון 
שדכנות האט ער מיר געזאגט אז דאס איז א מורא'דיגע זאך, "דו 

פריה ורביה,  -האסט מקשר געווען די ערשטע מצוה פון די תורה 
שרייבן א ספר תורה; מיט'ן  -מיט די לעצטע מצוה פון די תורה 

 ."מאכן שידוכים האסטו דאך א חלק אין די מצוה פון פריה ורביה"
ספר תורה ווערט ברוך השם פארטיג, האט דער  ייעצט ווען ד

ראש ישיבה באשטימט אז עס זאל אריינגעגעבן ווערן בעז"ה דעם 
ד אין שטעטל, אויום טוב שבועות צום בית המדרש אויף האשקי ר

ן זאגן אקדמות. און וועט 'טן טאג פאר'ן ליינען, פארדעם ערש
 גענוצט ווערן א גאנץ יאר אין בית המדרש פאר קריאת התורה.

אנשי שלומינו וואס ווילן קומען אויף יום טוב שבועות אין 
, 718-306-2448שטעטל, קענען זיך ווענדן צום וועד האש"ל אויף 

 אכסניא. וואס וועט בעזרת השם פרובירן צוצושטעלן אן
 !עליונים ששו ותחתונים עלזו בקבלת תורה מסיני

 

 הי"ו  שאול גאנץ, ובמאנסי ע"י מו"ה ו"ינווארץ ש שלמה ח"בהה י"עהפצת הגליון בבארא פארק נתנדב 
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