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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

 

ב ֲאֶשר ִתְהֶייןָׁ ְבֶאֶרץ  עָׁ רָׁ ע ְשֵני הָׁ ֶרץ ְלֶשבַּ אָׁ דֹון לָׁ ֹאֶכל ְלִפקָׁ יָׁה הָׁ ִים ְוֹלאְוהָׁ  ִמְצרָׁ
ב עָׁ רָׁ ֶרץ בָׁ אָׁ ֵרת הָׁ ֵלייְגן ִדי . יֹוֵסף ַהַצִדיק ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַפְרֹעה ַאז ֶמען ָזאל ַאֶוועקְ ִתכָׁ

ן ַפאר ֶעְסן פּון ִדי ַזאֶטע ָיאְרן ַפאר ִדי הּוְנֶגער ָיאְרן, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ִניְשט ְשַטאְרבְ 
 הּוְנֶגער.

)ִליקּוֵטי ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין, ָדאס ָוואס ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  מֹוַהָרא"ש ָזאְגט

ועְרט ֶגעִפיְרט ט ַאז ַא ְבִליְנֶדער ֶמעְנְטש ל"ע וֶ ַאז ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעמֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רכ"ב( 
י  ְבִליְנֶדער ֵגייט ִמיט ַא ְשֶטעְקן ָוואס ַווייְזט אִ ְנִדיֶגער ֶמעְנְטש, ָאֶדער ֶדער עֶ דּוְרְך ַא ֶזע

ן 'ן ַאְנֶדעְרן ֶמעְנְטש ָאֶדער אֹויפְ 'ֶדע  ִריְכִטיְגן ֶוועג, אּון ֶדער ְבִליְנֶדער ַפאְרָלאְזט ִזיְך אֹויפְ 
 ְשֶטעְקן ַאז ֵזיי ֶוועְלן ִאי  ִפיְרן אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ֶוועג.

ֶער  יי ֶיעְדן ֶמעְנְטש, ֶעס ֶזעֶנען ָדא ַצייְטן ָוואס ֶער ִאיז ַאזֹוי ִווי ְבִליְנד,ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז בַ 
ז ֶער ִאיז ַקיין ֶגעְשַמאק ִאין ִדיֶנען ֶדע  ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ְטַראְכט אַ  ִפיְלט ָגאְרִניְשט
ִאי  שֹוין ִניְשט ָהאְבן, ִאין , ֶער ְטַראְכט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף ָגאְרִניְשט ֶוועְרד

עִפיְלט ַא ַאַזא ַצייט ִאיז ִדי ֵעָצה ִזיְך צּו ֶדעְרַמאֶנען ִאין ִדי גּוֶטע ַצייְטן ֶווען ֶמען ָהאט ָיא גֶ 
ט אֹויף ִדי ֶגעְשַמאק ִאין ֲעבֹוַדת ה', אּון ָדאס ִגיְבט ִדי ּכֹוחֹות ַווייֶטער ָאְנצּוֵגיין ֲאִפילּו ֶיעצְ 

 ט ִפיְלט ֶמען ֶעס ִניְשט.ִמינּו
ע ְשֵניָדאס קּוְמט אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמַרֵמז ַזיין,  ֶרץ ְלֶשבַּ אָׁ דֹון לָׁ ֹאֶכל ְלִפקָׁ יָׁה הָׁ ב ְוהָׁ עָׁ רָׁ , הָׁ

יְלט פּון ִדי ֶעְסן ָוואס ֶמען ָהאט ִאין ִדי ַזאֶטע ָיאְרן, ָדאס ֵמייְנט ִדי ֶגעְשַמאק ָוואס ֶמען פִ 
ן ִאין ִדי ַצייט ַאֶוועְקֵלייְגן אּון ֶעס ֶגעֶדעְנֶקע ֲעבֹוַדת ה', ָדאס ַדאְרף ֶמען ַצייט צּו ַצייט ִאין

 ָוואס ֶמען ִפיְלט ֶעס ִניְשט.
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ִמֵקץ א(

*** 

ת וֵַּיֶשב אּון ִמֵקץ ְרשַּ ה, ִאין פַּ מֹוַהָרא"ש . ֶעס קּוְמט ֵאייִביג אֹויס ֶדער יֹום טֹוב ֲחֻנכָׁ
ף ן ִמיר ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ַאז יֹוסֵ יֹות ֶזעעֶ ָדאס ִאיז ֶדעְרַפאר, ַווייל ִאין ִדי ַפְרִש  ָזאְגט ַאז

ֹוֵסף ָהאט ַהַצִדיק ִאיז ֶגעִזיְצן ִאין ְּתִפיָסה, אּון ִדי ּתֹוָרה ֶדעְרֵצייְלט אּוְנז ַאז ָנאְכֶדע  ָוואס י
ְשִקי , ָהאט ֶער ִאי  ֶגעֶבעְטן ַאז ֶער ָזאל ִאי  ַהמַ  פֹוֵתר ָחלֹו  ֶגעֶווען ַפאר ֶדע  ַשר

 ֶדעְרַמאֶנען ַפאר ַפְרֹעה.
ֵחהּו" ָאֶבער ִדי ּתֹוָרה ָזאְגט  ְשִקים ֶאת יֹוֵסף וִַּיְשכָׁ מַּ ר הַּ ר שַּ  ֶדער ַשר -"ְוֹלא זָׁכַּ

 אְגט ֶדער ֶמְדָרש: ַוויילַהַמְשִקי  ָהאט ִניְשט ֶגעֶדעְנְקט צּו ֶדעְרַמאֶנען יֹוֵסף ַפאר ַפְרֹעה, ָז
ְרֹעה, ַהַמְשִקי , ַאז ֶער ֶוועט ִאי  ֶדעְרַמאֶנען ַפאר פַ  ן ַשר'יֹוֵסף ָהאט ִזיְך ַפאְרָלאְזט אֹויפְ 

אְרָלאְזן ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער צּוַבאקּוֶמען ָנאְך ְצֵוויי ָיאר ִאין ְּתִפיָסה, ַווייל ֶמען ַדאְרף ִזיְך פַ 
 ֵאייֶבעְרְשְטן.ן 'ָנאר אֹויפְ 

עְדט ַפאר אּון ָדאס ִאיז ַמָמש ִדי ֶזעְלֶבע ִווי ֶדער יֹו  טֹוב ֲחנּוָּכה, ִדי ְיָוִני  ָהאְבן ַאייְנֶגערֶ 
ִאי  ָהאְבן ִדי ֶמעְנְטְשן ַאז ִדי ֶוועְלט ִפיְרט ִזיְך ְבֶדֶרְך ַהֶטַבע, ָאֶבער ִדי ֵהייִליֶגע ַחְשמֹונָ 

ייט ַאז ָנאר ֶדער יְסֶגערּוְפן ִמיט ַא ְשַטאְרקֵ ן ִמיט ֵזיי, אּון אוֹ ִמְלָחָמה ֶגעַהאְלטְ 
 ט ָגאְרִניְשט פּון ִזיְך ַאֵליין.ֶעס ֶגעֶשעֵאייֶבעְרְשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, 

ר אְזן ָנאֶדעְרַפאר ִאין ִדי ֶטעג ָוואס ִמיר ֶלעְרֶנען ִאין ִדי ַפְרָשה ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְך ַפאְרלָ 
יִליֶגע ִאיז ִדי ַפאִסיְגְסֶטע ַצייט ַפאר ֶדע  יֹו  טֹוב ֲחֻנָּכה, ֶווען ִדי ֵהי ,אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן

ר ִפיְרט ִדי ַחְשמֹוָנִאי  ָהאְבן אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר ֶיעְדן צּו ִוויְסן ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטע
 ען ִזיְך ַפאְרָלאְזן.ֶוועְלט אּון ָנאר אֹויף ִאי  ַדאְרף מֶ 

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֶשב יא(
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א"ש רָׁ  ֶדעְרֵצייְלט מֹוהַּ

ֵרייִליֶכע  ט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע אּון פְׁ ֵטייֶען ֶיעצְׁ ִמיר שְׁ
ן  אבְׁ ִאים הָּ מֹונָּ ה, ֶווען ִדי ֵהייִליֶגע ַחשְׁ ֶטעג פּון ֲחנּוכָּ
ט ֶדעם  ֶטעלְׁ ִנים, אּון צּוִריק ֶגעשְׁ וָּ ֶטע יְׁ ֶלעכְׁ ט ִדי שְׁ ַבאִזיגְׁ
ף צּו ַזיין, אּון  ש ִווי ֶעס ַדארְׁ דָּ ן ֵבית ַהִמקְׁ ֵהייִליגְׁ

ֶדער. ן פּון ִדי ִאיִדיֶשע ִקינְׁ ן ִדי אֹויגְׁ טְׁ אכְׁ ֶגעלָּ  אֹויפְׁ
ן אגְׁ ה ב, ד(  ַחַז"ל זָּ ֵראִשית ַרבָּ ן )בְׁ אבְׁ ִנים הָּ וָּ ַאז ִדי יְׁ

ן ִמיט ֵזייֶעֶרע  ן פּון ִדי ִאידְׁ ט ִדי אֹויגְׁ לְׁ קְׁ טּונְׁ ַפארְׁ
ֶטע ֶלעכְׁ ן ַאז ֶמען מּוז  שְׁ ן ַבאפֹוילְׁ אבְׁ ֵזירֹות, ֵזיי הָּ גְׁ

ן ַאז ֶמען  סְׁ ֶנער פּון ִדי ָאקְׁ ן אֹויף ִדי ֶהערְׁ ַרייבְׁ שְׁ אֹויפְׁ
ט ַקיין ֵחֶלק ִמיטְׁ  אט ַח"ו ִנישְׁ ן ַבאֶשעֶפער.הָּ  'ן ֵהייִליגְׁ

ן ֶעס ִדי  ואס רּופְׁ וָּ ן, ַפארְׁ טְׁ ַראכְׁ טְׁ אִמיר נָּאר ַאַריינְׁ לָּ
ן"?ֵהייִליֶגע ַחַז"ל  ט ִדי אֹויגְׁ לְׁ קְׁ טּונְׁ  "ַפארְׁ

ט ַזיין  ש ֶקען ִנישְׁ טְׁ נָּאר ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ַא ֶמענְׁ
ה,  אט ֱאמּונָּ ט נָּאר אֹויב ֶער הָּ ֶגעֵלייגְׁ ֵרייִליְך אּון אֹויפְׁ פְׁ

ט ֶטער ִפירְׁ שְׁ ט ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ַאֶלעס אֹויף  ֶער גְׁ
ש ֵגייט דּו טְׁ ט. ֶיעֶדער ֶמענְׁ רֹות ֶדער ֶוועלְׁ אג צָּ ן טָּ ְך ֶיעדְׁ רְׁ

ֶוועִריקֵ  ֵרייֶען אּון שְׁ דְׁ ט ַארֹויסְׁ ן, ֵקייֶנער ֶקען ִזיְך ִנישְׁ ייטְׁ
ן,  ש'ס ֶלעבְׁ טְׁ ן ִאין ַא ֶמענְׁ א ַזאכְׁ פּון ֶדעם, ֵאייִביג ִאיז דָּ

עט ִדיר  ִאיְך בֶּ
ק ִדיר ִמיט ַטארְׁ  שְׁ

 

עם  ע ּכֹוחֹות, ָהאב ֱאמּוָנה ִאינֶּ ע ַדיינֶּ ַאלֶּ
ן;  ָלאזְׁ ט ַפארְׁ ועט ִדיר ִנישְׁ ר וֶּ ן ַאז עֶּ טְׁ שְׁ ערְׁ ֵאייבֶּ

ס:  יין גּוט", ָזאג צּו ִזיְך ַאֵליינְׁ אְלד ֶוועט זַּ "בַּ
ייֶנע  רֹויס ֵגיין פּון מַּ יְך אַּ יְסל ֶוועל אִּ בִּ "ָנאְך אַּ

 חֹובֹות".
ִבי ָנָתן ִא  ער רֶּ ער ֵהייִליגֶּ וען דֶּ עוֶּ יז ַאָמאל גֶּ

עַכאפְׁ  ר ָהאט גֶּ ס, עֶּ נְׁ ועגְׁ וֶּ ערְׁ טֶּ ש אּונְׁ ט ַא ִהיטְׁ
ע  ט ִפילֶּ עִפירְׁ ער ָהאט גֶּ כֶּ ועלְׁ ִמיט ַא ַבַעל ֲעָגָלה וֶּ
ג ָהאט  ִלינְׁ לּוצְׁ ן, פְׁ על ִאין ַזיין ָוואגְׁ עק ִמיט מֶּ זֶּ
ס ָהאט ַאזֹוי  ן, עֶּ עגְׁ ן ֵגיין ַא רֶּ עהֹויבְׁ גֶּ ָאנְׁ

ט ַאז נְׁ עגְׁ ערֶּ ק גֶּ ַטארְׁ על ִאיז  שְׁ עק ִמיט מֶּ ע זֶּ ַאלֶּ
ט  ערְׁ ִביטֶּ ערְׁ ן דֶּ וערְׁ ָטאט וֶּ שְׁ ן ֵטייג, ַאנְׁ עָווארְׁ גֶּ
ען ַא  גֶּ עִזינְׁ גֶּ ערְׁ טֶּ ר ִזיְך אּונְׁ ן ָהאט עֶּ ָראכְׁ עבְׁ אּון צֶּ

ע צּו ִזיְך:  נּוָעה'לֶּ יְך, תְׁ אְרק זִּ ְעְנְקל ְשטַּ "יַּ
יין" אְלד ֶוועט גּוט זַּ יְך, בַּ אְרק זִּ ְעְנְקל ְשטַּ ; יַּ

בִ  ן, ָהאט ַפאר רֶּ עַפאלְׁ ר גֶּ י ָנָתן ִאיז ָדאס ֵזייעֶּ
עם  ט אֹויף דֶּ עֵלייגְׁ עם ִניגּון אּון גֶּ ען דֶּ ענּומֶּ ר גֶּ עֶּ

ער:  טֶּ וערְׁ ר ִדי וֶּ נֹותַּ ר, ּומִּ נֹותַּ ר, ּומִּ נֹותַּ "ּומִּ
ים" נִּ ּׁשֹושַּ ֲעֶשה ֵנס לַּ ים נַּ נִּ ְנקַּ , ַאזֹוי אֹויְך, קַּ

ט בַ  עפְׁ רֶּ ען טְׁ ס ָוואס מֶּ ל גּוטְׁ יי פּון ָדאס ִביסְׁ
ע ִניִסים. רֹויסֶּ ן גְׁ וערְׁ ועט וֶּ  ִזיְך וֶּ
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אל ֵווייִניֶגער. אל ֶמער אּון ַאמָּ ט, ַאמָּ ואלְׁ אט ֶגעוָּ ט ַאזֹוי ִווי ֶער הָּ ֶכע ֵגייֶען ִנישְׁ  ֶוועלְׁ
ט ִמיטְׁ  ט ִנישְׁ ש ֶלעבְׁ טְׁ ט ִאין ִדי ֵבייֶנער ַאז ֶיעֶדער ֶווען ַא ֶמענְׁ ט ִאים ִנישְׁ ן, ֶעס ִליגְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ

רֹויֶעִריג פּון ִדי ַאֶלע  ט ֶער ֵזייֶער טְׁ ן, ַדאן ֶווערְׁ טְׁ שְׁ ט נָּאר פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ ט קּומְׁ ִריר אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ
ֶוועִריקֵ  ן, אּון שְׁ ן.ייטְׁ ט ַקיין ַהנָָּאה ִאין ַזיין ֶלעבְׁ ט ִנישְׁ ִפירְׁ  ֶער שְׁ

ט ַאז ַקיין שּום זַ  ֵלייבְׁ ט אּון גְׁ ה, ֶער ֵווייסְׁ ק ִמיט ֱאמּונָּ ַטארְׁ ֶבער שְׁ ט  ְךאֶווען ַא ִאיד ִאיז אָּ ַפאִסירְׁ
ו וָּ בֹון ַפארְׁ ן ֶחשְׁ ִליכְׁ טְׁ קְׁ אט ַא פּונְׁ ט פּון ִזיְך ַאֵליין, ֶיעֶדע ַזאְך הָּ אס ִנישְׁ אט דָּ ֶטער הָּ שְׁ אס ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ֶוועִריקֵ  ט ַאז ִדי שְׁ ן, ֶער ֵווייסְׁ ִליֶכע ֶלעבְׁ ִליקְׁ ֵרייִליֶכע אּון גְׁ אט ֶער ַא פְׁ ט, ַדאן הָּ ן קּוֶמען ַאזֹוי ֶגעַמאכְׁ ייטְׁ
ה, אּון ֶער ֶבעט שְׁ  אס ִאיז ִזיֶכער ַפאר ַזיין טֹובָּ ן אּון דָּ טְׁ שְׁ ִדיג ֶדעם ֶטענְׁ אֹויְך פּוֶנעם ֵאייֶבערְׁ

אל ן ַאז ֶער זָּ טְׁ שְׁ ֶלעם, אּון ַאזֹוי ֶקען ֶער ִזיְך ֵאייֶבערְׁ אבְׁ רָּ ן פְׁ ן ִמיט ֶיעדְׁ פְׁ ן ַאֶלעס  ִאים ֶהעלְׁ קְׁ ַטארְׁ שְׁ
צּוקּוֶמען.  ִאיֶבערְׁ

ה פּון ִדי ִאיִדיֶשע ִק  ן ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּונָּ ַרייסְׁ ט אֹויסְׁ ואלְׁ ן ֶגעוָּ אבְׁ ִנים הָּ וָּ ואס ִדי יְׁ ֶדער, ִמיט ֶדעם וָּ ינְׁ
ן ט ִדי אֹויגְׁ לְׁ קְׁ טּונְׁ ן ֵזיי ִמיט ֶדעם ַפארְׁ אבְׁ ן פּון הָּ ֶצע מּוט אּון  . ֵזייִדי ִאידְׁ ן ֵזייֶער ַגאנְׁ לֹוירְׁ ן ַפארְׁ אבְׁ הָּ

ִנים אּון צּוִריק וָּ ט ִדי יְׁ ן ַבאִזיגְׁ אבְׁ ִאים הָּ מֹונָּ ן. ִביז ִדי ֵהייִליֶגע ַחשְׁ ֶצער מּוט ִאין ֶלעבְׁ  ֵחֶשק, ֵזייֶער ַגאנְׁ
ֶדער. ֶצער פּון ִאיִדיֶשע ִקינְׁ ה ִאין ִדי ֶהערְׁ ן ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּונָּ ֶגעַבאקְׁ  ַאיינְׁ

ה, אּון  ִרית ִמילָּ ת, אֹויף בְׁ ֹות, אֹויף ַשבָּ ֵריי ִמצְׁ ט אֹויף ִדי דְׁ ֵלייגְׁ ֶפעִציֶעל ַפארְׁ ן ִזיְך סְׁ אבְׁ ִנים הָּ וָּ ִדי יְׁ
ֹות "שַ אֹויף ִקידּוש  ֵריי ִמצְׁ אֵשי ֵתיבֹות פּון ִדי דְׁ ת מִ 'ַהחֹוֶדש. ִדי רָּ ה ח'בָּ ֵמַח". ִמיט 'ילָּ ֹוֶדש", ִאיז "שָּ

ֵרייִליֶכער  ט ֶער ַא פְׁ ֹות, ֶווערְׁ ן אּון ֶער ִהיט ַאֶלע ִמצְׁ טְׁ שְׁ ט ִאיֶנעם ֵאייֶבערְׁ ֵלייבְׁ ואס ַא ִאיד גְׁ ֶדעם וָּ
אס ִאיז ַביי ֶיעֶדע ִמצְׁ  ש. דָּ טְׁ ן ֶמענְׁ ל צּו ַמאכְׁ סּוגָּ ֹות ִאיז ֶמער מְׁ ֵריי ִמצְׁ ֶפעִציֶעל ִדי דְׁ ֶבער סְׁ ה. אָּ וָּ

ש. טְׁ ֵרייִליְך ֶדעם ֶמענְׁ  פְׁ
ן ִדי ַחַז"ל  אגְׁ ת זָּ ָך ֶרֶמז תשכ"ה( ַביי ַשבָּ ַהֲעלֹותְׁ עֹוִני בְׁ קּוט ִשמְׁ ֶכם )ַילְׁ ַחתְׁ יֹום ִשמְׁ תֹות"  -"ּובְׁ ֶדער  -ֵאלּו ַהַשבָּ

ה, ַאז ֵזיי  נָּ ס ַא גּוֶטע ַמתָּ ֶדער ַאלְׁ ת קֹוֶדש ַפאר ִדי ִאיִדיֶשע ִקינְׁ ן ֶדעם ַשבָּ אט ֶגעֶגעבְׁ ֶטער הָּ שְׁ ֵאייֶבערְׁ
ת. ן ַשבָּ ן פּוֶנעם ֵהייִליגְׁ אבְׁ ֵרייֶען אּון ַהנָָּאה הָּ ן ִזיְך פְׁ אלְׁ  זָּ

א  רָּ מָּ ט ִדי גְׁ אגְׁ ה זָּ ִרית ִמילָּ ת ק"ל.( ַביי בְׁ ַקֵבל ֶגעֶווען  ַאז)ַשבָּ ן מְׁ ן ִדי ִאידְׁ אבְׁ ה הָּ ִרית ִמילָּ ה פּון בְׁ וָּ ִדי ִמצְׁ
ִש  ה אּון ֶמען בְׁ עּודָּ רֹויֶסע סְׁ ט ַא גְׁ ֵרייד, ֶמען ַמאכְׁ רֹויס פְׁ ט ִמיט גְׁ אְך ִביז ַהיינְׁ ה, אּון ֵזיי טּוֶען ֶעס נָּ חָּ מְׁ

ִרי ן ַא בְׁ אט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַמאכְׁ ט ִזיְך ַאז ֶמען הָּ ֵריידְׁ  ת.פְׁ
א  רָּ מָּ ט ִדי גְׁ אגְׁ ִחים ע"ז.( אּון אֹויף ֹראש חֹוֶדש זָּ סָּ ט ַא יֹום טֹוב, ַווייל ַאֶלע יִָּמים טֹוִבים )פְׁ ַאז ֶעס ֵהייסְׁ

ֶגען אֹויף ֹראש חֹוֶדשֶזעֶנען דָּ  אנְׁ ֶגעהָּ ט ֶמען  .אְך ָאנְׁ לֹויט ֶווען ֶעס ִאיז ֹראש חֹוֶדש, לֹויט ֶדעם ֵווייסְׁ
ֵרייֶען ִזיְך ַביי ֶווען ֶעס ִאיז ַאֶלע  ן אּון פְׁ צְׁ ֶדער ַטאנְׁ יִָּמים טֹוִבים. אּון ִמיר ֶזעֶען ַטאֶקע ִווי ִאיִדיֶשע ִקינְׁ

ן חֹוֶדש. ה" ֶיעדְׁ נָּ בָּ  "ִקידּוש לְׁ
ֵרייִליְך ִדי ִאיִדיֶשע  ן פְׁ ל צּו ַמאכְׁ סּוגָּ ֶפעִציֶעל מְׁ ֹות ֶזעֶנען סְׁ ֵריי ִמצְׁ ֶזעֶען ִמיר פּון ֶדעם ַאז ִדי דְׁ

דֶ  ט ִקינְׁ ואלְׁ ן נָּאר ֶגעוָּ אבְׁ ֹות. ֵזיי הָּ ט אֹויף ִדי ִמצְׁ ֵלייגְׁ א ַפארְׁ קָּ ִנים ַדוְׁ וָּ ן ִזיְך ִדי יְׁ אבְׁ ער, אּון ֶדעִריֶבער הָּ
ן ֵזייֶער ִש  ִלירְׁ ן ַפארְׁ אלְׁ ן זָּ ְך ַאז ִדי ִאידְׁ ן ֵזייֶער ֵהייִליֶגע ֱאמּונָּה אּון דּורְׁ ִלירְׁ ן ַפארְׁ אלְׁ ה אּון מּוט, ֵזיי זָּ חָּ מְׁ

לִ  ן.ֶדעם ַפארְׁ ֶצער ֵחֶשק ִאין ֶלעבְׁ ן ֵזייֶער ַגאנְׁ ט ִמיטְׁ ַווייל  ירְׁ ן ִאיז ֶער ֶווען ַא ִאיד ֶלעבְׁ טְׁ שְׁ 'ן ֵאייֶבערְׁ
ט. ש אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ טְׁ ֶטער ֶמענְׁ סְׁ ֵרייִליכְׁ ֶטער אּון פְׁ סְׁ ִליכְׁ ִליקְׁ  ֶדער גְׁ
חָּ  לְׁ ִעיף ִאין שֻׁ ן סְׁ טְׁ שְׁ ט ָאן ֶדעם ֶערְׁ "א הֹויבְׁ מָּ ֶטער "ִשִויִתי ה' ֶדער ֵהייִליֶגער רְׁ רּוְך ִמיט ִדי ֶווערְׁ ן עָּ

ֶטער ִאיז ִמיט ִאים  שְׁ ן ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ן ַפאר ִדי אֹויגְׁ טְׁ ף ַהאלְׁ ִמיד" ַאז ֶיעֶדער ִאיד ַדארְׁ ִדי תָּ ֶנגְׁ לְׁ
רּוְך ִמיט ִדישְׁ  ן עָּ חָּ לְׁ ט ֶדעם שֻׁ ִדיגְׁ "א ֶענְׁ מָּ ִדיג. אּון ֶדער ֵהייִליֶגער רְׁ ֶטער "וְׁ  ֶטענְׁ ֶתה ֶווערְׁ טֹוב ֵלב ִמשְׁ

ף שְׁ  ִמיד" ַאז ִאיד ַדארְׁ ֵרייִליְך.תָּ ִדיג ַזיין פְׁ  ֶטענְׁ
ט. ִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ִאיד ַזיין שְׁ  ט ַביי ַהאנְׁ ֵאייֶנעם ַהאנְׁ ן ֵגייֶען ִאינְׁ ֵוויי ַזאכְׁ ֵרייִליְך? ֶעס ִדי צְׁ ִדיג פְׁ ֶטענְׁ

ט ֵאייִביג ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל, ֶער ֵגייט דָּ  אט דָּ אְך ִנישְׁ רֹות אּון ִיסּוִרים? ֶווען ַא ִאיד הָּ אְך ִפיֶלע צָּ
ֶטער ִאיז  שְׁ ֶבער ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט אָּ קְׁ אלֶגעֶדענְׁ ן  ַאֶלעמָּ ט ִזיְך צּו צּו ֶרעדְׁ ִמיט ִאים, ֶער ֶגעוואֹוינְׁ

ט ֵקייֶנעם אֹויף דֶ שְׁ  אט ִנישְׁ ט ַאז ֶער הָּ קְׁ ן, ֶער ֶגעֶדענְׁ טְׁ שְׁ ִדיג צּום ֵאייֶבערְׁ ט אֹויֶסער ֶדעם ֶטענְׁ ער ֶוועלְׁ
ן, ַדאן ֶקען ֶער ַזיין  טְׁ שְׁ ֵרייִליְך. ֵאייִביגֵאייֶבערְׁ  פְׁ

ט אגְׁ ן נ"ב( ֶדער ֶרִבי זָּ ט  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסימָּ ש ַמאכְׁ טְׁ ט צּוםַאז ֶווען ַא ֶמענְׁ דּות, ֶער ֶרעדְׁ בֹודְׁ  ִהתְׁ
 

אל  ן ַאז ֶער זָּ טְׁ שְׁ ן, ֶער ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבערְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ
ֶטע ִמדֹות, אּון  ֶלעכְׁ ן פּון ַאֶלע ַזייֶנע שְׁ טּור ֶווערְׁ פָּ

ף ֶער ק ן נָּאר גּוֶטע ִמדֹות, ַדארְׁ אבְׁ ן אֹויף הָּ ֹוֶדם ֶבעטְׁ
ה ן נָּאר אֹויף ֶדעם ִביז ֶער ֶוועט  ֵאיין ִמדָּ ֶבעטְׁ אּון ַארְׁ
צְׁ  ַגאנְׁ אל ִאינְׁ נָּאְך זָּ ה, אּון ֶדערְׁ ן ִדי ִמדָּ ֶבעטְׁ ַארְׁ ן אֹויסְׁ

ִריֶטע אּון ַאזֹוי  ֵווייֶטע אּון צּו ִדי דְׁ ֶער ֵגיין צּו ִדי צְׁ
 ַווייֶטער.

ט  ה, פּון וואּו הֹויבְׁ ֵאלָּ ֶבער ִדי שְׁ ט ִזיְך אָּ ֶטעלְׁ שְׁ
ט ִמיט ַאֶלע  ֶגעִפילְׁ ֶמען ָאן? ֶווען ֶמען ִאיז ָאנְׁ

ֶטע ִמדֹות,  ֶלעכְׁ אל ֶמען ִדי שְׁ ה זָּ ֶכע ִמדָּ אֹויף ֶוועלְׁ
ן? ֶטע ֶבעטְׁ שְׁ  ֶערְׁ

ן  ף ֶבעטְׁ ואס ֶמען ַדארְׁ ה אֹויף וָּ ֶטע ִמדָּ שְׁ ִדי ֶערְׁ
ן ֶדעם  ף ַאַסאְך ֶבעטְׁ ה, ֶמען ַדארְׁ חָּ ִאיז אֹויף ִשמְׁ

אל שְׁ  ן ַאז ֶמען זָּ טְׁ שְׁ ֵרייִליְך, ֵאייֶבערְׁ ִדיג ַזיין פְׁ ֶטענְׁ
ט ַזיין  אל ִנישְׁ מָּ רֹויֶעִריג, אּון ֵקיינְׁ ט אּון טְׁ צּוֶגעֵלייגְׁ

א  ֵמילָּ ט שֹוין מְׁ ֵרייִליְך ַפאלְׁ ַווייל ֶווען ֶמען ִאיז פְׁ
ואס קּוֶמען  ֶטע ִמדֹות, וָּ ֶלעכְׁ ֶדעֶרע שְׁ ַאֶוועק ַאֶלע ַאנְׁ
ט  ה, אּון ֶמען ַבאקּומְׁ חֹורָּ ה שְׁ רָּ בּות אּון מָּ פּון ַעצְׁ

 ַאֶלע גּוֶטע ִמדֹות.
אט ֶגעַהאט ַא ן הָּ תָּ אט  ֶרִבי נָּ ואס הָּ ִמיד וָּ ַתלְׁ

רֹויֶסער עֹוֵבד  ן ֶרִבי עֹוֵזר, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא גְׁ ֶגעֵהייסְׁ
קֵ  טְׁ סְׁ נְׁ ֶרען אּון ֶערְׁ ן בְׁ טְׁ סְׁ  ייט, אּון פּוןה', ִמיט פּולְׁ
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ִניְשט אֹויף ַוואְרט 
ָמאְרְגן צּו ַזיין 

זֹוי ְפֵרייִליְך, ַווייל ִווי אַ 
 ֵווייְסטּו ָוואס ָמאְרְגן
ּו ֶוועט ַזיין? ְפרּוִביר צ

ַזיין ַהייְנט ְפֵרייִליְך, 
ט ַקיין ִחילּוק ִווי ִניְש 

 .ַמָצב ִאיז ערַאזֹוי דֶ 
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ִנים, ֶער ִאיז שְׁ  'ן פָּ ל אֹויפְׁ ֵמייכְׁ ט ֶגעַהאט ַקיין שְׁ אל ִנישְׁ מָּ אט ֶער ֵקיינְׁ ה הָּ רֹויֶסע ֲעבֹודָּ ִדיג ֶגעֶווען ַזיין גְׁ ֶטענְׁ

רּום )ֶערְׁ  ט פְׁ ן אֹויף ִדיר עֹוֵזר ַאז דּו ִביזְׁ אגְׁ ט זָּ אב ֶגעֶהערְׁ ט: "ִאיְך הָּ אגְׁ ן ֶגעזָּ תָּ אט ִאים ֶרִבי נָּ ט, הָּ ט(, צּוֶגעֵלייגְׁ סְׁ נְׁ
ר ִאיז  ַקֵבל ֶגעֶווען פּון ֶרִבי'ן, ֶדער ִעיקָּ ט ַאזֹוי מְׁ ֶבער ִנישְׁ אב אָּ ֵרייִליצּו ַזיין ִאיְך הָּ אס פְׁ רּום אֹויְך". דָּ ְך, אּון פְׁ

ן אֹויף ִש  ֵלייגְׁ ף ֶמען ִזיְך ַפארְׁ ר ַדארְׁ ט ַאז ֶדער ִעיקָּ ה, שְׁ ֵמיינְׁ חָּ ֵרייִליְך.מְׁ ן אּון ַזיין פְׁ קְׁ ַטארְׁ ִדיג ִזיְך צּו שְׁ  ֶטענְׁ
אג ֵסיי ִווי ַאִריֶבער ֵגיין יצִ  ט, ֶוועט ֶדער טָּ ֶלעכְׁ וָּ  .ֶעס ֵגייט גּוט ָאֶדער שְׁ א ַפארְׁ ֵמילָּ ט מְׁ אל ֶמען ִנישְׁ ואס זָּ

ן  אגְׁ אג? ֲחַז"ל זָּ ֵרייִליְך ִאיֶנעם טָּ ִמיִני(ַזיין פְׁ א, שְׁ חּומָּ ֵמַח ַהיֹום  )ַתנְׁ ל ִמי ֶששָּ ם, ֹלא כָּ ָאדָּ ֶתֶנת לָּ ה ַממְׁ חָּ "ֵאין ַהִשמְׁ
ן, ַווייל ֶגעֶוו קְׁ ִטיֶגע ַזאְך צּו ֶגעֶדענְׁ אס ִאיז ֵזייֶער ַא ִוויכְׁ ר", אּון דָּ חָּ מָּ ֵמַח לְׁ ֶוועֶרע שָּ ט ַא שְׁ ִליך ֶווען ֶעס קּומְׁ ענְׁ

גְׁ  ארְׁ ט "מָּ ַראכְׁ ֵרייִליְך, אּון ֶמען טְׁ ֶווער צּו ַזיין פְׁ ט ַאזֹוי ִווי ֶמען ִוויל, ִאיז ֵזייֶער שְׁ ן ֵגייֶען ִנישְׁ אג, ַזאכְׁ ן ֶוועט טָּ
ֵרייִליְך" ן ֶוועל ִאיְך ַזיין פְׁ גְׁ ארְׁ אג, מָּ ן  .ַזיין ַא ֶבעֶסעֶרע טָּ אגְׁ ַפאר זָּ ן ֶדערְׁ גְׁ ארְׁ ט אֹויף מָּ ט ִנישְׁ ז ִדי ֲחַז"ל: ַווארְׁ אּונְׁ

ֵרייִליְך, נִ  ט פְׁ רּוִביר צּו ַזיין ַהיינְׁ ן ֶוועט ַזיין? פְׁ גְׁ ארְׁ ואס מָּ טּו וָּ ֵרייִליְך, ַווייל ִווי ַאזֹוי ֵווייסְׁ ט ַקיין צּו ַזיין פְׁ ישְׁ
ן ַאז דּו זָּ  אס ֶוועט ַמאכְׁ ב ִאיז, אּון דָּ ִליַח ַזיין ִמיט ַאֶלעס, ַווייל ֶווען ַא ִחילּוק ִווי ַאזֹוי ִדי ַמצָּ ט ַמצְׁ סְׁ אלְׁ

ִליַח. ֵרייִליְך ִאיז ֶער ַמצְׁ ש ִאיז פְׁ טְׁ  ֶמענְׁ
סּוק זָּא ן, ִווי ֶדער פָּ ֶנעֶמען ַזיין ֶלעבְׁ אל ָאנְׁ ש, ִווי ַאזֹוי ֶער זָּ טְׁ ט פּוֶנעם ֶמענְׁ ט ִאין ִדי ֶהענְׁ ה ִליגְׁ ִחירָּ ט ִדי בְׁ גְׁ

נֵ " ֵאה ָאֹנִכי נֹוֵתן ִלפְׁ ה 'ַהיֹום'יֶכם רְׁ לָּ לָּ ה ּוקְׁ כָּ רָּ ט ַפארְׁ  -" בְׁ ֶטער ֶגעבְׁ שְׁ ש ַא 'ֶדער ֵאייֶבערְׁ טְׁ נָּה ַא 'ן ֶמענְׁ אגַמתָּ , 'טָּ
א ֶנעֶמען ֶדעם טָּ רֹויֶעִריג, ֶמען ֶקען ָאנְׁ ֵרייִליְך ָאֶדער טְׁ ה, פְׁ לָּ לָּ ה ָאֶדער ַא קְׁ כָּ רָּ ן ַא בְׁ ג אּון ֶער ֶקען ִמיט ֶדעם ַמאכְׁ

ֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון ֶמען ֶקען ַאֶלעס  אט אּון ִזיְך פְׁ ואס ֶמען הָּ ִקים וָּ ן נָּאר אֹויף ִדי גּוֶטע ֲחלָּ גּוט, קּוקְׁ
ֶנעֶמען שְׁ  תָּ ַבַחִיים", ֶוועל ָאנְׁ ַחרְׁ ט: "ּובָּ אגְׁ ֶטער זָּ שְׁ רֹויֶעִריג, אּון ֶדער ֵאייֶבערְׁ ט, אּון ַזיין טְׁ ן אֹויסֶלעכְׁ אס ֶלעבְׁ  ,דָּ

ן ַאֶלעס גּוטְׁ  אבְׁ טּו הָּ ט ֶוועסְׁ אלְׁ ן, ֶדעמָּ ִרידְׁ ֵרייִליְך אּון צּופְׁ  ס.צּו ַזיין פְׁ
צּוֶנע ואס ִאיז זֹוֶכה ַאַריינְׁ ה, שְׁ וואֹויל ִאיז ֶדעם וָּ ֶקען ַאז ֶמען ִאין ִזיְך ִדי ֵהייִליֶגע ֱאמּונָּ ִדיג צּו ֶגעֶדענְׁ ֶטענְׁ

ֶטער, אּון ַדאן ֶוועט ֶער  שְׁ ט נָּאר ֶדער ֵאייֶבערְׁ ִליְך  ֵאייִביגַאֶלעס ִפירְׁ ִליקְׁ ן ַא גְׁ אבְׁ ֵרייִליְך, אּון ֶער ֶוועט הָּ ַזיין פְׁ
ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ  ן אֹויף ִדי ֶוועלְׁ  .טֶלעבְׁ

 

א"ש ֵחֶלק י' ֶעֶרּך שִ  )תֹוְך ַהַנַחל ִמֵקץ תשנ"ט, ִשיחֹות מֹוַהרָּ ִמיד, וְׁ ֶתה תָּ טֹוב ֵלב ִמשְׁ ה(ֵחֶלק י"ג ֶעֶרְך וְׁ חָּ  מְׁ
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -)פרויען( קוואל פון חיזוק   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

/  212-444-9191 < שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך - קול ברסלב
  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429

< BreslevCenter.com   <  
 

 הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתן

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
 קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

USB ,ס'SD;ס, און נאך' 
 דעליווערט צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים מיר וועלן פרובירן

 

 

 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה אליעזר שמן החתן
 וואס איז א חתן געווארן למז"ט עב"ג

 

עס זאל זיין א קשר דער אייבערשטער זאל העלפן 
של קימא און א בנין עדי עד, ער זאל אויפשטעלן א 

 בית נאמן בישראל מיט דורות ישרים ומבורכים
 

 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר
 י"וה הערשי שניטצלער מו"ה

 מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים
 למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
 , בני חיי ומזוני רויחי,אידיש נחת געזונטערהייט

 מיט דורות ישרים ומבורכים
 

 

 

 
 

 

 

 ימי החנוכה אין ישיבה
 

געהויבענע טעג פונעם יום טוב חנוכה, ווערט אויסגענוצט אין ישיבה מיט א  די
שטארקייט, ווען די בחורים זיצן און לערנען זייער פלייסיג, ניצנדיג די השפעות פונעם 

 הייליגן יום טוב אויפ'ן בעסטן פארנעם.
ק ביי די שיעורים אין חנוכה האט דער ראש ישיבה אסאך ארומגערעדט פון די חיזו

מיר קענען ארויסנעמען פון די נסים וואס דער אייבערשטער האט געמאכט  וואס
מיט די אידישע קינדער בימים ההם בזמן הזה, ווי אזוי די קליינע הייפעלע פון די 
הייליגע חשמונאים האבן באזיצט די גרויסע און מעכטיגע מיליטער פון די יוונים, ווי 

דעם צעבראכענעם בית המקדש, און כאטש וואס אזוי זיי האבן צוריק אויפגעבויעט 
די יוונים האבן מטמא געווען אלע אויל, האט דער אייבערשטער אבער געהאלפן אז 
מ'האט געטראפן א קליין קריגעלע אויל וואס איז געווען גענוג נאר פאר איין טאג, און 

 דער אייבערשטער האט געמאכט א נס אז ס'האט געברענט פאר אכט טעג.
ראש ישיבה שליט"א האט ארויסגעברענגט אז כאטש וואס ס'איז דאך געווען דער 

אזויפיל צרות דעמאלט, דער גאנצער בית המקדש איז געווען צעבראכן און טמא, 
וואלטן דאך די חשמונאים געקענט מאכן אויף דעם א טרויער טאג, האבן זיי זיך 

מיט די קליין ביסל טהור'ע  אבער זייער געפריידט און געמאכט א פרייליכער יום טוב
אויל וואס זיי האבן געטראפן. דאס לערנט אונז אז אפילו א מענטש שפירט ביי זיך אז 
ער אינגאנצן צעבראכן און טמא, זאל ער נישט אויפגעבן און אריינפאלן אין א יאוש, 
נאר ער זאל זיך שטארקן און אויפזוכן דאס קליין קריגעלע טהור'ע אויל וואס ער 

נאך יא, יעדער איד איז פול מיט מצות ומעשים טובים, אפילו פושעי ישראל האט 
מלאים מצות כרמון, און מיט דעם זאל זיך דער איד זייער פרייען, ער זאל זיך פרייען 
אז ער איז זוכה צו עסן כשר'ס, ער היט שבת, ער גייט מיט ציצית, ער טוט אן תפלין, 

וייטער האט יעדער איד גענוג און נאך גוטע ער האט א בארד און פאות, און אזוי ו
זאכן מיט וואס ער קען זיך זייער פרייען. און אז ער וועט זיך פרייען מיט די ביסל גוטס 

 וואס ער האט אין זיך, וועט דאס שוין ברענגען אז ער וועט ווערן אינגאנצן גוט.
גאס ברשות דערפאר איז די מצוה צו צינדען די חנוכה ליכט אינדרויסן אויפ'ן 

הרבים, ביינאכט ווען ס'איז טונקל, און גאר נידריג למטה מעשרה טפחים; אונז צו 
ווייזן אז אין סיי וועלכע מצב א איד געפונט זיך נאר, האט ער נאך אייביג אן האפענונג, 

 ער קען זיך נאך צוריק אנצינדען זיין הייליגע נשמה, נר ה' נשמת אדם.
ע חנוכה ליכט, איז דאן די בעסטע צייט זיך אויסצובעטן ווען מ'זיצט ביי די הייליג

ביים אייבערשטן, עס הערשט דאן א געוואלדיגער עת רצון, מ'קען זיך אויסבעטן 
ביים אייבערשטן אלעס וואס מ'וויל און וואס מ'דארף. און דאס בעסטע איז ווען 

יך אויסגערעדט מ'רעדט צום אייבערשטן אויף די אייגענע שפראך, אזוי ווי מ'וואלט ז
פאר א גוטער און נאנטער חבר. דער אייבערשטער הערט אויס יעדעס ווארט וואס 

 מ'רעדט צו אים, און ער וועט זיכער העלפן די אלע וואס ווענדען זיך צו אים.
ביים שיעור פאר אינגעלייט דעם פארגאנגענעם דאנערשטאג נאכט האט דער 

איז א צייט פון חינוך, מ'דארף זיצן  ראש ישיבה שליט"א אויך גערעדט אז חנוכה
אינדערהיים מיט די קינדער, זיי דערציילן די גרויסע נסים וואס דער אייבערשטער 
האט מיט אונז געטון, און אז דער אייבערשטער טוט אויך היינט גרויסע נסים און 

גן אז העלפט יעדן וואס רעדט צו אים און בעט זיך ביי אים. נישט ווי געוויסע ווילן זא
מ'דארף פארן קיין אומאן אויף שבת חנוכה, דער הייליגער רבי האט נאר געזאגט אז 
מ'זאל קומען צו אים אויף ראש השנה, אבער שבת חנוכה דארף מען זיין אינדערהיים 

 מיט די פאמיליע, און אריינברענגען אין זיי די הייליגע אמונה.
דער ראש ישיבה שליט"א האט  מיר האבן נאכגעברענגט עטליכע נקודות פון וואס

גערעדט, אבער אויסער דעם האט מען געהערט נאך גאר אסאך הערליכע דברי 
חיזוק והתעוררות, ווי עס איז שוין היינט ברייט באקאנט איבער די גאנצע וועלט די 
גאר הערליכע און אינהאלטסרייכע דרשות און שיעורים פונעם ראש ישיבה 

הדרכות ווי אזוי זיך צו קענען אן עצה געבן אין לעבן שליט"א, פול מיט עצות און 
 ברוחניות ובגשמיות, און מצליח זיין אויפ'ן בעסטן פארנעם.

 212-444-9191מ'קען הערן די אלע שיעורים אויפ'ן קול ברסלב טעלעפאן ליין 
)פאר די איבריגע נומערן, זע ביים סוף פונעם גליון( וואס ווערט צוגעהערט טאג 

 רך צענדליגע טויזנטער אידן פון איבער די וועלט.טעגליך דו
 בני בינה ימי שמונה קבעו שיר ורננים!

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 

 שיינער שידוך פון א תלמיד הישיבה
נייעס א פרייליכע אטמאספער האט ארומגענומען די בחורי הישיבה ביים הערן די 

איבער דעם פרישן חתן אין ישיבה. הבחור החשוב אליעזר שמן ני"ו איז א חתן געווארן 
למזל טוב עב"ג בת הרה"ג מוה"ר גד סאלאמאן שליט"א, ראש הכולל להוראה אין 

 יבנאל.
דער חתן איז נישט לאנג צוריק געווען אין יבנאל, וואו ער האט אויסגעזאגט גאנץ 

הק' פון מוהרא"ש זי"ע, אזוי ווי מוהרא"ש האט צוגעזאגט,  תהלים ברציפות ביים ציון
און ער האט דאס געהייסן אויסקריצן אויף זיין מצבה, אז יעדער בחור אדער מיידל וואס 
וועט קומען צו זיין ציון און דארט אויסזאגן גאנץ תהלים ברציפות לזכותו, וועט ער טון 

ידוך גרינג און שנעל. גלייך נאכ'ן ענדיגן אלעס וואס ער קען אז זיי זאלן טרעפן זייער ש
דעם שידוך איז געקומען דער ערשטער רוף אנצוטראגן דעם שידוך, און די וואך איז דער 

 שידוך ב"ה אויסגעפירט געווארן בשעה טובה ומצלחת.
דער חתן איז גאר באקאנט מיט זיינע מדות טובות. אויסער זיינע פילע שיעורים וואס 

אג, האט ער אויך זייער אסאך ארויסגעהאלפן אין ישיבה מיט וואס ער לערנט יעדן ט
ס'האט זיך נאר אויסגעפעלט. וואונטשן מיר אים יעצט אז די אלע זכותים זאלן אים 
שטיין צו די האנט, ער זאל זוכה זיין אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל, מיט דורות 

 ישרים ומבורכים.
 שמח תשמח רעים האהובים!

*** 

 ת פון די ערשטע חתונה אין בית המדרשפירו
 

ווען עס איז פארגעקומען די ערשטע חתונה אין בית המדרש מיט אן אנדערהאלבן 
יאר צוריק, האט דאס געצויגן פיל אויפמערקזאמקייט ביים היימישן ציבור. עס איז נישט 

די הוצאות קיין סוד ווי שווער עס קומט אן חתונה צו מאכן די קינדער ביי אונזער עולם, 
זענען אומגעהויער גרויס, און רוב עולם קען עס נישט דערהייבן, און זעענדיג אז ס'איז דא 
א מציאות אז די חתונה נאכט דארף ממש גארנישט קאסטן, מ'קען חתונה מאכן אין א 
שול פאר ממש אומזיסט, האט עס געהויבן די געמיטער אז ס'איז נאך דא האפענונג אז 

ען קענען חתונה מאכן די קינדער מיט אמת'ע רואיגקייט און שמחה, איין טאג וועט מ
קענען זיך אמת'דיג פרייען אפילו ביי די חתונה פונעם צענטן קינד, אן דעם וואס דאס 

 הארץ זאל דארפן דרוקן.
פון די אנדערע זייט איז עס אבער געווען א גרויסע רעוועלוציע, אזוי ווי ס'איז געווארן 

די צווייטע וועלט קריג אז א חתונה דארף זיין דוקא אין א זאל, אנדערש  איינגעפירט נאך
ווי ס'איז געווען אנגענומען ביי אידן אלעמאל אז מ'פלעגט חתונה מאכן אינדערהיים 
אדער אין שול, האבן אידן זיך געוואונדערט אויב דאס וועט זיך טאקע אויסארבעטן ווי 

 עס דארף צו זיין.
ן געווארן א אינגל למזל טוב צו די ערשטע פארפאלק וואס האט די וואך איז געבויר

חתונה געהאט אין ישיבה. דער נייער טאטע, מו"ה הערש שניטצלער הי"ו, מלמד 
מומחה במוסדותינו הקדושים, פריידט זיך מיט זיין ניי געבוירן קינד, און מ'האט שוין פון 

 לאנג פארגעסן וואו די חתונה איז אפילו פארגעקומען.
 סאוונישט פארשטיין ממש ווען מ'קוקט מיט א ניכטערן בליק אויף צוריק, קען מען 

עה פון עטליכע שפאר די  נדטעוושראפ'מ שווערע געלטער וואסס'בלייבט איבער פון די 
איז  י חתונהדצי וואס העלפט דאס צו? וואס מאכט א חילוק אין לעבן  .טדי חתונה נאכ

 עטכס'איז געווען עצי ? געווען אין א טייערע זאל, אדער איז עס געווען אין א שול
, שפילער א ןופ רעא פלעיער אד ןס'איז געווען מוזיק פו יצ ?אדער פאלשע ןעמולב

ווערט ער וואס ויסע געלטגר אזוי ווייטער די איבריגעאון  ?ליכע שפילעראדער עט
 ."סע טמוק יוזא", ווייל "טוט אזוי רעדעי" לוויי, בלויז הנותח אויסגעגעבן ביי א

י חתונה, אז די פארפאלק איז זוכה קומט נאך דוואס דאך נאר דער עיקר איז 
אויפצושטעלן א אידישע שטוב, א בית נאמן בישראל, און עס ציהט זיך ווייטער דורות 
ישרים ומבורכים. און דאן מאכט בכלל נישט אויס וואו די חתונה איז געווען, קיינער 

 געדענקט עס ניטאמאל.
 דורות ישרים ומבורכים!

 

*** 
 


