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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

רֶׁ  אָׁ ת הָׁ ְלתָׁ אֶׁ ר ִתְפרֶׁה ְונָׁחַּ ד ֲאשֶׁ נֶׁיךָׁ עַּ ּנּו ִמפָׁ ט ֲאגֲָׁרשֶׁ ט ְמעַּ יְסֶלעְך  .ץְמעַּ צּובִּ
י גֹויִּם ַפאר  יְך ַפאְרְטַרייְבן דִּ יְסֶלעְך ֶוועל אִּ יז ַאייךְ צּובִּ יר, בִּ יְך ַפאְרֶמעְרן  אִּ ֶוועט זִּ

 'ֶעֶנען ָדאס ַלאְנד.ְש אּון ַירְ 
י ָזאְגט  מֹוַהָרא"ש ָזאְגט ַאז ֶדער ָפסּוק קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֶרבִּ

יקּוֵטי  יָמן קצ"ו( )לִּ ְשָנה מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ י מִּ ְתַפֵלל אַ  )ָאבֹות ב, יג(אֹויף דִּ  ל ַתַעׂשּוְכֶשַאָתה מִּ
י אֹוי ים, ָזאְגט ֶדער ֶרבִּ ים ְוַתֲחנּונִּ ָלְתָך ְקַבע ֶאָלא ַרֲחמִּ יד ְתפִּ ף ֶדעם, ַאז ֶווען ַא אִּ

יֶבע ֶטער ְך ַעְקְש'ֶעֶנען ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְש ט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן אֹויף ֶעֶפעס, ָטאר ֶער זִּ
ויל, ֶער ָזאל ָנאר ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ָוואס ֶער וִּ  .טַדְוָקא טּון ָוואס ֶער ֶבע מּוז

יְנֶדער, ָאֶדער ֶעֶפעס ַאְנֶדעְרש, אּון ָנאְכֶדעם ָזאל ֶער ַוואְרטְ  יז ֶדער ַפְרָנָסה, קִּ ן בִּ
יְרן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, אּון ֶגעֶדעֵאייֶבעְרְשֶטער וֶ  יְך ָלאְזן פִּ ְנְקן ַאז ועט ֶהעְלְפן, אּון זִּ

יז ָנאר צּום גּוְטן.  ַאֶלעס ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער טּוט אִּ
,ָדאס קּוְמט אּוְנז ֶדער ָפסּוק ְמַרֵמז ַזיין,  נֶׁיךָׁ ּנּו ִמפָׁ ט ֲאגֲָׁרשֶׁ ט ְמעַּ ַאֶלעס ָוואס  ְמעַּ

יט ַאַסאְך ֶגעדּוְלד אּון ַסְבָלנּות, ֶמען וִּ  יְסֶלעְך מִּ יְרן מּוז ֵגיין צּובִּ ר ויל אֹויְספִּ ד ֲאשֶׁ עַּ
רֶׁץ, אָׁ ת הָׁ ְלתָׁ אֶׁ  ף.ֶמען ַבאקּוֶמען ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדארְ  ֶוועט אּון ַדאן ִתְפרֶׁה ְונָׁחַּ

ים ז( ְשָפטִּ  )ֹזאת ַהתֹוָרה מִּ
*** 

ת  ְלמַּ ְחֹבל שַּ ֹבל תַּ ּנּו לֹו,ִאם חָׁ ש ְתִשיבֶׁ מֶׁ שֶׁ ד ֹבא הַּ ךָׁ עַּ יז  ֵרעֶׁ מֹוַהָרא"ש אִּ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִּ יר ֶדעם ָפסּוק לֹויט וִּ יָמן רע"ב(ַמְסבִּ יקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' סִּ ַאז ַא  )לִּ

יטְ  יְגן ָטאג'ֶמעְנְטש ַדאְרף ֶלעְבן מִּ ֵגייט אּון ֶדעְרַפאר, ַבייַנאְכט ַפאר ֶמען  .ן ַהייְנטִּ
יְטן ֵאייֶבעְרְשְטן ֶדעם ַגאְנְצן ָטאג, אּון א יֶבעְרֵגיין מִּ ֹויב ֶעֶפעס ְשָלאְפן, ַדאְרף ֶמען אִּ

וי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָזאל ֶמען ְגַלייְך ְתשּוָבה  יְשט ֶגעֶווען וִּ יז נִּ ין ֶזעְלְבן ן טּואִּ ָנאְך אִּ
יְשט ַוואְרְטן אֹויף ְשֶפעֶטער.  ָטאג, נִּ

ין ָפסּוק,  יז ְפַשט אִּ ,ָדאס אִּ ךָׁ ת ֵרעֶׁ ְלמַּ ְחֹבל שַּ ֹבל תַּ אֹויב דּו ָהאְסט ַהייְנט  ִאם חָׁ
יר ֶגעֶגעְבן ד ֹבא  .ֶגעְטֶשעֶפעט ַדיין ְנָשָמה, ָוואס ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט דִּ עַּ

ּנּו לוֹ  ש ְתִשיבֶׁ מֶׁ שֶׁ י זּון ֵגייט אּוְנֶטער ָזאלְ הַּ יק ֶגעְבן, ָנאְך ַפאר דִּ ָדאס  .ְסטּו ֶעס צּורִּ
ּה ִהוא  .ןין ֶיעֶנעם ָטאג ְתשּוָבה טּוֵמייְנט, דּו ָזאְלְסט ָנאְך אִּ  דָׁ ִכי ִהוא ְכסּותֹו ְלבַּ

ב ה ִיְשכָׁ מֶׁ תֹו ְלֹערֹו בַּ ט פּון , ַווייל דּו ַדאְרְפְסט ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָנאר ָדאס ְבַלייבְ ִשְמלָׁ
ָלה, ַדיין ֲעבֹוַדת ה'ַא ֶמעְנְטש, ָנאר  יז  .ַדיין תֹוָרה, ַדיין ְתפִּ ילּו אֹויב ֶמען אִּ אּון ֲאפִּ

יז ָנאְך אַ  יט ֲעֵבירֹות, אִּ יז דּוְרְכֶגעַפאְלן מִּ ילּו ֶמען אִּ יְשט ֶגעֶווען וואֹויל, ֲאפִּ ְל  נִּ
יְשט ֶדעְרָנאְך, ֶמען ֶקען ָנאְך ַאְל  ְתשּוָבה טּוהן,  קנִּ יָׁה ִכי ִיְצעַּ ְעִתי  ְוהָׁ מַּ י ְושָׁ ֵאלַּ

ִני, ּנּון אָׁ ֶנע ייט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ֶדעְרֵצייְלט ַאֶלע ַזייֶווען ַא ֶמעְנְטש ְשרֵ  ִכי חַּ
ֶער  ,יםן ֵאייֶבעְרְשְטן, ָהאט ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ַרֲחָמנּות אֹויף אִּ 'דּוְרְכֶפעֶלער ַפארְ 

ים יז אִּ ים אֹויס, אּון ֶער אִּ  מֹוֵחל. ֶהעְרט אִּ
ים, תש"ע לפ"ק( ְשָפטִּ ית מִּ ישִּ  )תֹוְך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשלִּ
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א"ש רָׁ עְרֵצייְלט מֹוהַּ  דֶׁ

ִמיט ָוואס ִאיז ַא ֶמעְנְטׁש ֶהעֶכער אּון ְגֶרעֶסער 
ָלה ֶהעֶכער פּון ַא ְבֵהָמה? ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ַא ַמעְ 

ַח ַהִדיבּור,  -ר" בֵ דַ ַווייל ֶער ִאיז "מְ  ֶער ָהאט ֶדעם כֹּ
ֶער ֶקען ֶרעְדן. ַא ַמָתָנה ִמיט ָוואס ַאְנֶדעֶרע 
ַבאֶׁשעֶפעִניְׁשן ֶזעֶנען ִניְׁשט ַבאָׁשאְנֶקען ֶגעָוואְרן. 
ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן, ָזאְגט 

ֶפׁש ַחָיה" "ַוְיִהי ָהָאָדם ְלנֶ )ְבֵראִׁשית ב, ז( ֶדער ָפסּוק 
יז ַטייְטְׁשט ֶדער ַתְרגּום "ְלרּוַח ְמַמְלָלא", ֶעס אִ 

ייֶער ָסאְרט ַבאֶׁשעֶפעִניׁש ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ַא נֵ 
 ָוואס ֶקען ֶרעְדן.

יב ִאיז ִדי ַגאְנצֶ  יְסקֵ אוֹּ ייט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ע ְגרוֹּ
ֶמעְנְטׁש ַטאֶקע ָדאס ַאז ֶער ֶקען ֶרעְדן, ַדאְרף ֶדער 

יְפ'ן ִריְכִטיְגן  ֶזען צּו נּוְצן ִדי ֵטייֶעֶרע ַמָתָנה אוֹּ
ָפן. צּו ֶרעְדן ִמיטְ  יל ָנאר גּוֶטע ַזאְכן, צּו אוֹּ 'ן מוֹּ

יל צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון צּו  נּוְצן ִדי מוֹּ
יל צּו  ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, צּו נּוְצן ֶדעם מוֹּ

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 
 )חּוִליןִלְבָרָכה ָזאְגן 

 

: ֵאייֶנע פּון ִדי ָטֵמא'ֶנע ֵפייְגֶלעְך ִאיז ֶדער סג:(
ה'ָוואס ֶמען רּוְפט  'ַאיָּה' אָּ , ַפאְרָוואס רּוְפט 'רָּ

'ן ָנאֶמען 'ָרָאה?' ַווייל ִזי ֶזעט ֶמען ִאיר ִמיְט 
ּון ֶזען ַא ֵזייֶער ַווייט, ִזי ֶקען ְשֵטיין ִאין ָבֶבל א

 .ָרֵאלְנֵביָלה ִביז ַאזֹוי ַווייט ִווי ֶאֶרץ ִיְש 
ָדאס ַפאְרְשֵטייט ֶמען ַהייְנט צּו ָטאְגס ֵזייֶער 
גּוט, ַאז ִמיט ִדי ַהייְנִטיֶגע ֶטעְכֶנעָלאְגֶיע ֶקען 
ֶמען ְשֵטיין ִאין ֵאיין ַזייט ֶוועְלט אּון ֶזען ַא 

ֶוועְלט, ֶמען ֶקען  ְנֵביָלה אֹויף ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט
ִזיְצן ַביי ִזיְך ִאין ָאִפיס, ִצי ִאין ַקאר ְוכּו' ְוכּו' 
ִמיט ַא ְקֵלייֶנעם ֶטעֶלעָפאן אּון קּוְקן ֶעְקְלִדיֶגע 

 ַזאְכן ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.
ם, ִאיְך ֶבעט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן:  ל עֹולָּ "ִרּבֹונֹו שֶׁ

ה'ִּבין דָּ  אָּ ער 'רָּ ש דֶׁ ואס קּוְקט וואּו  ,אְך ַממָּ וָּ
עְנְגט  אס ְּברֶׁ ה, אּון דָּ עפּוְנט ִזיְך ַא ְנֵבילָּ ס גֶׁ עֶׁ

ה'  עָּ עְלף ִמיר ִאיְך  -ִמיר 'רָּ עְכְטס, הֶׁ ע ְשלֶׁ ַאלֶׁ
ער ִאיד" ְרִליכֶׁ ה ַזיין צּו ַזיין ַאן עֶׁ אל זֹוכֶׁ ַאז  .זָּ

דּו ֶקעְנְסט ִניְשט ֶרעְדן, דּו ָהאְסט ִניְשט ַקיין 
 ְשֵרייאְטש ַא ְקֶרעְכץ, ֶגעב ַא ִדיבּוִרים, ֶגעב כָ 

צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ֶוועְסטּו זֹוֶכה ַזיין ַארֹויס צּו 
 רְקִריְכן פּון ֶדעם אּון דּו ֶוועְסט ֶוועְרן ַא ֵרייֶנע

 ֶמעְנְטש.
 (טתשע"ִמְשָפִטים )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' 
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יְך ֶרעְדן צּו ֶמענְ  ְטְׁשן אּון ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין אּון ְׁשַטאְרְקן ַאז ֵזיי ָזאְלן אוֹּ
 צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

ֶדער ֶמעְנְטׁש ַכאְפט ִניְׁשט ָוואֶסעֶרע כוֹּחוֹּת ֶער ָהאט ִאין ַזיין 
יְפטּון דּוְר  יֶסע ַזאְכן ָוואס ֶער ֶקען אוֹּ יל, ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ְגרוֹּ ְך ַזיין מוֹּ

יף ֶדער  ֶרעְדן. ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען צּוקּוֶמען צּו ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן אוֹּ
יְסֶהעְלְפן ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, אּון ָדאס  יְך ַארוֹּ ֶוועְלט, אּון ֶער ֶקען אוֹּ

יל. יז ִמיט ַזיין מוֹּ  ַאֶלעס ְבלוֹּ
ֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן כ"ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט א( )ִליקּוֵטי מוֹּ

יף ִזיְך, ָדאס  יף ַזיין ָפִנים, ֶיעֶדער ָהאט ִזיְבן ִליְכט אוֹּ ָרה אוֹּ ַא ְמנוֹּ
יֶעְרן, ִדי ְצֵוויי ָנאז ֶלעֶכער, אּון ִדי  יְגן, ִדי ְצֵוויי אוֹּ ֶזעֶנען ִדי ְצֵוויי אוֹּ

יל. אּון ֶדער ַאְרֶבעט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ִאיז צּו ָאְנצִ  יְנֶדען אּון צּו מוֹּ
יְפַׁשייֶנען אּון ֶעס  ַח אוֹּ ֵהייִליְגן ִדי ִזיְבן ִליְכט, אּון ַדאן ֶוועט ַזיין מֹּ

 ֶטעְנִדיג.ֶוועט ָנאר ְבֶרעֶנען אּון ְטַראְכְטן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ׁשְ 
יף גּוֶטע ֵהייִליֶגע  יְגן צּו קּוְקן ָנאר אוֹּ ֶמען ַדאְרף ֵהייִליְגן ִדי אוֹּ

יף ַזאְכן ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט, ֶמען ַזאכְ  ן אּון ִניְׁשט ַחס ְוָׁשלוֹּם אוֹּ
יֶעְרן צּו ֶהעְרן ָנאר גּוֶטע ֶעְרִליֶכע ַזאְכן, ִזיְך  ַדאְרף ֵהייִליְגן ִדי אוֹּ
צּוצּוֶהעְרן צּו ָוואס ִדי ַצִדיִקים ֶלעְרֶנען אּוְנז, אּון ִניְׁשט צּו ֶהעְרן 

יְגן ִני י ַווייֶטער ַדאְרף ֶמען ֵהייִליְגן ִדי ָנאז ַזאְכן ָוואס טוֹּ ְׁשט, אּון ַאזוֹּ
יף ַסְבָלנּות, ַאז ֶמען ָזאל ָהאְבן "ֲאִריַכת  ֶלעֶכער, ָדאס יף אוֹּ ֵגייט ַארוֹּ

י ִווי ֶמען  יְפֶרעְגן ֶווען ַזאְכן ֵגייֶען ִניְׁשט ַאזוֹּ ַאַפִים" אּון ִזיְך ִניְׁשט אוֹּ
יל, צּו ֶרעְדן ָנאר גּוֶטע ָהאט ֶגעָוואְלט. אּון ֶדעְרָנא ְך קּוְמט ִדי מוֹּ

ַזאְכן, צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, אּון 
יל ִאיז ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע פּון ַאֶלעס אּון ָדאס ִאיז ִדי ְׁשִליְסל צּו  ִדי מוֹּ

יל ֶקען ֶמען צּוקּוֶמען צּו   ַאֶלע ַמְדֵריגוֹּת.ַאֶלעס, ִמיט ִדי מוֹּ
יְסקֵ  ייט אּון ִדי ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶהעְרט אּון ֶזעט ִדי ְגרוֹּ

יל, ֶקען עֶ ִוויְכִטיְגקֵ  יֶעְרן, ִדי ָנאז אּון מוֹּ יְגן, ִדי אוֹּ  רייט פּון ִהיְטן ִדי אוֹּ
ער ֶוועְרן צּוַפאְלן, ֶעס ִאיז ַטאֶקע ֵזייֶער גּוֶטע אּון ִוויְכִטיֶגע ַזאְכן, ָאבֶ 

ֶכה ֶדע י ִאיז ֶמען זוֹּ  צּו?ְר ִווי ַאזוֹּ
ַח ָוואס ֶער ָהאט ִאין ַזיין  יֶסע כֹּ ֶווען ַא ִאיד ֵווייְסט ָאֶבער ִדי ְגרוֹּ
יְפֶהעְרן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, צּו ֶבעְטן  יל, ֶוועט ֶער ִניְׁשט אוֹּ מוֹּ

יז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֵאייְנָמאל ִאין ָנאְכַאָמאל בִ 
ֶוועט ֶהעְלְפן אּון ֶמען ֶוועט צּוקּוֶמען צּו ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֶקען ָנאר 

 צּוקּוֶמען.
ָרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת ")ַבִמְדָבר ח, ב( ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  ֶאל מּול ְפֵני ַהְמנוֹּ

ָרה ַדאְרְפן ַזיי -" ַהֵנרוֹּת יְגן צּו ִדי ַאֶלע ִליְכט פּון ִדי ְמנוֹּ ן ֶגעבוֹּ
ָרה ַפאְרְׁשֵטיין, ַאז ִדי ִמיֶטעְלְסֶטע ִליְכט  ִמיֶטעְלְסֶטע. ַדאְרף ֶמען ִלְכאוֹּ
ִאיז ָדאְך ֶגעְׁשַטאֶנען ִאיְנִמיְטן ְגַלייְך, אּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ֶזעְקס ֶזעֶנען 

יְגן צּו ִאים, ָוואְלט ָדאְך ֶגעַדאְרְפט ְׁשֵטיין "ָיאִ  ירּו ֵׁשֶׁשת ֶגעֶווען ֶגעבוֹּ
יְגן?  ַהֵנרוֹּת", ָנאר ֶזעְקס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶגעבוֹּ

יל, ַאֶלע  ָנאר ֶדער ֵתירּוץ ִאיז ַאז ִדי ִזיֶבעֶטע ִליְכט ִאיז ֶקעְגן ִדי מוֹּ
יְגן, ִדי  יף ַזיין ָקאפ, ִדי ְצֵוויי אוֹּ ִזיְבן ִליְכט ָוואס ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט אוֹּ

יֶעְרן, ִדי נָ  יְגן ְצֵוויי אוֹּ יל, ַאֶלע ַדאְרְפן ַזיין ֶגעבוֹּ אז ֶלעֶכער אּון ִדי מוֹּ
יל, ַפאר ִדי ַאֶלע ַזאְכן  יל, ַאֶלע ַדאְרְפן ֵזיי צּוקּוֶמען צּו ִדי מוֹּ צּו ִדי מוֹּ
יל ַאֵליין  יף ִדי מוֹּ ַדאְרף ֶמען ָנאר ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן. אּון אוֹּ

יְך ַאַסאְך ֶבעְטן  ַאז ֶמען ָזאל ֶעס נּוְצן ָנאר צּו גּוְטן, ֶמען ַדאְרף ֶמען אוֹּ
יל ָנאר צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, צּו ֶרעְדן צּום  ָזאל נּוְצן ִדי מוֹּ
יְך ְמַחֵזק צּו  ֵאייֶבעְרְׁשְטן אּון צּו ֶרעְדן צּו ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ֵזיי אוֹּ

ְׁשט ַח"ו ַפאְרֶקעְרט צּו ֶרעְדן ַזיין צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִני
ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם  ַנאִריְׁשַקייְטן אּון ַזאְכן ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט.

יל פּון ַא ֶמעְנְטׁש,  ָוואֶסעֶרע ֶגעַוואְלִדיֶגע כוֹּחוֹּת ֶעס ִליְגט ִאין ִדי מוֹּ
יס ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ֶקען מֶ  ען דּוְרְך ָוואס ֶווען ֶמען נּוְצט ָדאס אוֹּ

 צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגוֹּת.
ֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ֶדער ֶרִבי ָזאְגט  )ִליקּוֵטי מוֹּ

ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ִפיר ָסאְרְטן ִסיָמן ב'( 
ֶוועְרֶטער ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ֶרעְדן, 
יל ָדאס  יְסנּוְצן ִדי מוֹּ אּון ִמיט ֶדעם אוֹּ

"ִדיבּור  :ָסאְרְטן ֶזעֶנעןֶבעְסֶטע. ִדי ִפיר 
ֶׁשל ְתׁשּוָבה", "ִדיבּור ֶׁשל ַעִׁשירּות", 
"ִדיבּור ֶׁשל ַמְלכּות", אּון "ִדיבּור ֶׁשל 
ְצָדָקה". ָלאִמיר דּוְרְכֵגיין ִדי ִפיר 
י ִמיר  ָסאְרְטן ִדיבּוִרים אּון ֶזען ִווי ַאזוֹּ

 ֶקעֶנען ֵזיי נּוְצן.
 ַא ִאיד ַדאְרף  -ִדיבּור ֶׁשל ְתׁשּוָבה 
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 ֶקען ַאָמאלְמ'
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יעצט צוריק די קומט ווייזט זיך ארויס און די חתונות זענען פארגעקומען אין הויז אדער אין שול. און ווי ס'
 אמאליגע אידישע טעם פון א שמחה, וואס האט אלע חן אויף דער וועלט.

טויזנט  80ארום איינער האט געמאכט א חשבון אז אויב א נארמאלע באלעבאטישע חתונה קאסט 
אסט טויזנט מינוט, קומט אויס אז יעדע מינוט ק 80ארום דאלער, און מ'טאנצט ביי די חתונה פאר 

דער חשבון שטימט פונקטליך ביי יעדע חתונה, אבער דאס איז אמאל צי דאלער... ס'איז נישט זיכער 
זיכער אז כמעט יעדער וואס האט שוין אמאל חתונה געמאכט האט געמוזט אנבארגן געלט עס צו קענען 

 ווערן צוריק געצאלט. באצאלן, און געווענליך שטימט דארט בכלל נישט דער חשבון ווי אזוי עס וועט
צום פינפטן מאל האט זיך יעצט ארויסגעשטעלט אז דאס פעלט בכלל נישט אויס, מ'קען חתונה 

עס איז צום האפן אז די און פאר ממש קליין געלט, און די חתונה נאכט דארף גארנישט צו קאסטן. מאכן 
ועלן זיך צוכאפן צו דעם געדאנק, און , וואס ואידןחתונות וועלן זיין א גוטער ביישפיל אויך פאר אנדערע 

 שמחות מתוך שמחה, אן קיין איבריגע דאגות, חובות און הארץ ווייטאג.קענען מאכן 
 ואת עמודיו חמשה וחשוקיהם זהב!

*** 

 שיינער שידוך פון א תלמיד הישיבה
 

פון נאך א  גרויס שמחה און פרייד הערשט ביי די בחורים אין ישיבה, וואס פרייען זיך מיט די שמחה
חבר וואס איז א חתן געווארן למזל טוב. הבחור החשוב ישראל סאמעט ני"ו איז א חתן געווארן למזל 
טוב עב"ג בת הרה"ח מוה"ר דניאל בוים שליט"א. די שמחת ווארט/לחיים/תנאים איז פארגעקומען די 

 וואך מיטוואך אין בית המדרש היכל הקודש אין בארא פארק.
איז ברייט באקאנט מיט זיינע גרויסע פעולות אין הפצה, אויסער זיין התמדת דער חשובער חתן 

התורה און מדות טובות, איז ער גאר שטארק אריינגעטון אין הפצה אויף פארשידענע אופנים, צו 
פארשפרייטן די לימודים און עצות פון הייליגן רבי'ן איבער די גאנצע וועלט, אריינצוברענגען אמונה אין 

קינדער, און מקרב זיין אידן לאביהם שבשמים. און ספעציעל העלפט ער ארויס גאר אסאך פאר  אידישע
די "חיזוק יומי המתורגם", איבערצוטיישטן די חיזוק און עצות פונעם ראש ישיבה שליט"א אויף פילע 

 שפראכן, אז זיי זאלן קענען אנקומען צו יעדן איינעם אן אויסנאם.
פן אז די גרויסע זכותים זאלן אים ביישטיין, אז דער שידוך זאל זיין א קשר דער אייבערשטער זאל העל

של קימא און א בנין עדי עד, ער זאל זוכה זיין אויפצושטעלן א בית נאמן בישראל לשם ולתפארת, מיט 
 אלע גוטע השפעות ברוחניות ובגשמיות.

 שמח תשמח רעים האהובים!
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בריוו פונעם ראש ישיבה די איבריגע פילע 
שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם 

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".

<<<<<< 

יֶנען צּו ֶרעְדן ְׁש   יְסְׁשמּוֶעְסן ִמיטְ  ֶטעְנִדיגִזיְך צּוֶגעוואוֹּ 'ן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ִזיְך אוֹּ
י ִווי ֶמען ֶרעְדט ִזיְך דּוְרְך ִמיט ַא ָנאְנֶטער ְפַרייְנד. ַחַז"ל ָזאְגן  ת ַרָבה לח, ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאזוֹּ )ְׁשמוֹּ

יְפ'ן ד(  ֵׁשַע יד, ג( ָפסּוק אוֹּ "ְקחּו ִעָמֶכם ְדָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה'", ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער )הוֹּ
ֶדער  ַפאְרַלאְנְגט ִניְׁשט פּון ַא ֶמעְנְטׁש ָנאר ַאז ֶער ָזאל ֶרעְדן צּו ִאים. ַווייל ֵאייְנָמאל

יְבן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן יְסֶרעְדן ַפאר ִאים, ַדאן ֶוועט  ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָאְנהוֹּ אּון ִזיְך אוֹּ
ין ַבאקּוֶמען ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן  יל, ֶער ֶוועט ׁשוֹּ יָטאַמאִטיׁש ֶוועְרן גּוט אּון וואוֹּ ין אוֹּ ֶער ׁשוֹּ

 ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁשִמיּות אּון ֶער ֶוועט ָהאְבן ַאן ֶעְרִליְך אּון ְפֵרייִליְך ֶלעְבן.
יף  -ל ַעִׁשירּות ִדיבּור ׁשֶ  יֶנען צּו ֶרעְדן ָפאִזיִטיוו, צּו קּוְקן אוֹּ ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך צּוֶגעוואוֹּ

יג. ְׁש  ֶטעְנִדיג צּו ָזאְגן ַאז ַאֶלעס ֵגייט ִאים גּוט ָברּוְך ה', אּון ֶיעֶדע ַזאְך ִמיט ַא גּוֶטע אוֹּ
יף ִדי ַזאְכן ָוו אס ֵגייֶען ִאים ִניְׁשט גּוט. ִדי ִמְׁשָנה ָזאְגט ִאין ִניְׁשט ִזיְך זּוְכן ָאְפצּוֶרעְדן אוֹּ

ִהי ָעִׁשיר ַהשָ )ֵפֶרק ד'( ָאבוֹּת  " "ֵאיזוֹּ ֶׁשר ִאיז ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ְפֵרייִליְך ִמיט  -ֵמַח ְבֶחְלקוֹּ ַאן עוֹּ
ער טּוט ָנאר ָוואס ֶער ָהאט. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעֶדעְנְקט אּון ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשטֶ 

י ָהאט ֶעס  ן ַאז ַאזוֹּ גּוְטס, ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ַפאִסיְרט צּו ִאים ָהאט ַא פּוְנְקְטִליֶכער ֶחְׁשבוֹּ
י ִאיז גּוט ַפאר ִאים, ַדאן ֶוועט ֶער ִניְׁשט זּוְכן ִזיְך ָאְפצּוֶרעְדן,  ֶגעַדאְרְפט ַזיין אּון ָנאר ַאזוֹּ

ֶטעְנִדיג ֶעְנְטֶפעְרן: ְפֶרעְגן ָוואס ֶער ַמאְכט, ֶוועט ֶער ְׁש ָנאר ֶווען ֵאייֶנער ֶוועט ִאים 
יְבט ִאיז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַאז ַאֶלעס ֵגייט ִמיר ֵזייֶער גּוט". אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש  "ֶגעלוֹּ

יְנט ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן ִמיט ַא ְבֵרייְטַקייט ַאז ַאֶלעס ִאיז ִאים גּוט, ַדאן וֶ  ועט ֶעס ַטאֶקע ֶגעוואוֹּ
י ַאז ַאֶלעס ֶוועט ִאים ַזיין גּוט.  ֶוועְרן ַאזוֹּ

ִדי ֶוועְרֶטער ָוואס ַא ִאיד ַדאְרף ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג, ֶער  ֶזעֶנעןָדאס  -ִדיבּור ֶׁשל ַמְלכּות 
י ַווייֶטער ִדי ַא ָרה, אּון ַאזוֹּ ֶלע ִמְצוֹּת ַדאְרף ַדאֶוועֶנען, ֵלייֶנען ְקִריַאת ְׁשַמע, ֶלעְרֶנען תוֹּ

ָרה אּון ְתִפָלה, ֶער  יל. ֶווען ַא ִאיד ָזאְגט ַאַסאְך תוֹּ ָוואס ֶמען ַדאְרף ָזאְגן ִמיט ִדי מוֹּ
י ֶגעֵהייִליְגט ַאז  יל ַאזוֹּ יל צּו ֶרעְדן ָנאר גּוֶטע ַזאְכן, ַדאן ֶוועְרט ַזיין מוֹּ יְנט צּו ַזיין מוֹּ ֶגעוואוֹּ

ֵרר צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶהעְרט ִאים נָ  יְך ִנְתעוֹּ אר ֶרעְדן, ֶוועְרט אוֹּ
 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.

יף צּו טּון ֶדעְרִמיט ְצָדָקה. צּוָמאל  -ִדיבּור ֶׁשל ְצָדָקה  יְך נּוְצן אוֹּ יל ַדאְרף ֶמען אוֹּ ִדי מוֹּ
יז ִמיטְ קוֹּ דָ ֶקען ֶמען טּון ַאַסאְך ֶמער אּון ְגֶרעֶסעֶרע צְ  יל, ַאַסאְך ֶמער פּון ִוויִפיל 'ן ת ְבלוֹּ מוֹּ

ֶמען ָוואְלט ֶגעֶקעְנט טּון ִמיט ֶגעְלט. ֶווען ֶמען ֶזעט ִווי ַא ְצֵווייֶטער ִאיד ִאיז צּוְבָראְכן, 
ֶקען ֶמען ַאָמאל ִמיט ֵאיין גּוט ָוואְרט ַראֶטעֶווען ַמָמׁש  ;ייְטןֶיעֶנער ֵגייט דּוְרְך ְׁשֶוועִריקֵ 

ִמיט ֶגעְלט ֶקען ֶמען ִניְׁשט ֵאייִביג ֶהעְלְפן ַא ֶמעְנְטׁש, ִניְׁשט ֵאייִביג ִאיז ֶיעֶנעְמ'ס ֶלעְבן. 
ֶיעֶנעְמ'ס ְפָראְבֶלעם ָדאס ֶגעְלט ָוואס ֶפעְלט ִאים, ֵזייֶער ַאַסאְך ָמאל ֶקען ֶעס ַזיין ַאְנֶדעֶרע 

יב ֶיענֶ ְׁשֶוועִריקֵ  עְמ'ס ְפָראְבֶלעם ִאיז ַטאֶקע ָיא ַאז ֶעס ייְטן אּון ְפָראְבֶלעֶמען, אּון ֲאִפילּו אוֹּ
יְסָצאְלן ֶיעְדְנ'ס ֶפעְלט ִאים ֶגעְלט, ָהאט ֶמען דָ  אְך ָאֶבער ִניְׁשט ֶגענּוג ֶגעְלט צּו ֶקעֶנען אוֹּ

ת. ָאֶבער ִמיט ֶעְטִליֶכע ְקֵלייֶנע ֶוועְרֶטער ִמיט ָוואס ֶמען ַמאְכט ְפֵרייִליְך ַא ְצֵווייְטן,  בוֹּ חוֹּ
יס פּון ַזיין ֶעְנְגַׁשאְפט אּון צּוְקַלאְפְטַקייט, ָהאט ֶמען ִאים ִפיל ֶמער ֶמען נֶ  עְמט ֶיעֶנעם ַארוֹּ

 ֶגעָהאְלְפן ִווי ֶמען ָוואְלט ִאים ֶגעֶגעְבן ַאַסאְך ֶגעְלט.
יל ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ֶוועט ֶער ָהאְבן ַא ְגִליְקִלי יס ַזיין מוֹּ ְך ֶלעְבן ֶווען ַא ִאיד נּוְצט אוֹּ

יף ֶיעֶנע ֶוועְלט. יף ִדי ֶוועְלט אּון אוֹּ  אוֹּ
 

ַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט' ֶעֶרְך ִדיבּור( ת מוֹּ  )ִשיחוֹּ
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 ~ נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' ~
 

 אין היכל הבית המדרשחתונה הערליכע פרייליכע 
אין  בית המדרשאונזער חתונה אין א הערליכע פרייליכע די וואך מאנטאג אוונט איז פארגעקומען 

עס איז געגאנגען אונטער די  , די פינפטע אזא סארט חתונה וואס קומט פאר אין שול.וויליאמסבורג
חופה הבה"ח לייבי הי"ו בן מו"ה אייזיק אפפעל הי"ו, מחשובי תלמידי הישיבה, עב"ג בת מו"ה יצחק 

 קאפלאן הי"ו.
ט זיך אנגעהויבן אזייגער נאכמיטאג, ווען דער עולם הא 5די חתונה האט זיך אנגעהויבן אום 

ן געגאנגען צו די חופה אין פארנט פון בית המדרש, אזייגער איז מע 6קבלת פנים, צוזאמצוקומען צום 
מאמרים ארויפגענייעט הערליך ביי די לעצטע חתונה האט מען אהערגעשטעלט גאר א שיינע חופה, 

ארום און ארום ווי 'מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד' 'קיין יאוש איז גארנישט פארהאנען'  פון רבי'ן
 פונעם חתן שיין געזינגען ווארעמע התעוררות ניגונים. ביי די חופה האבן די פעטערס א.א.וו.

במשך די חופה זענען די בחורים פון ישיבה געווען פארנומען אין שול, זיי האבן אפגערוימט די 
קבלת פנים און צוגעגרייט די סעודה. ווען דער עולם איז אריינגעקומען אין שול נאך די חופה, איז 

ישן, מיט בילקעס און געפילטע פיש מיט דיפס. ביי די זייט איז געווען שוין געווען שיין געגרייט די ט
 צוגעגרייט פיינע הייסע עסנווארג, מיט וואס יעדער האט זיך געקענט אליין מחיה זיין כאוות נפשו.

, איינע די פיש, א אנשי שלומינו דורך די פרויען פוןגעווארן צוגעשטעלט  די עסן ביי די חתונה איז
קוגלען, א דריטע די דיפס און סאלאטן, און אזוי ווייטער. און די פליישן ווערט  צווייטע די

צוגעשטעלט דורך די "בית התבשיל" פון די קהלה, וואס זיי נעמען צוזאם די איבריגע מאכלים וואס 
בלייבט איבער לרחצה פון שמחה זאלן. און דאס אלעס ווערט צוגעשטעלט אין פלאסטיק געשיר פון 

 .די ישיבה
האבן קיין שום באצאלטע סארווירער אדער רוימער. ביי די מענער נישט געווען ביי די חתונה איז 

די מיידלעך פון די האבן , און די זעלבע ביי פרויען אראפגערוימטאון  צוגעגרייטדי בחורים פון ישיבה 
 .און א פרוי פון אנשי שלומינו האבן גענומען די בילדער ביי די פרויען טוען די אלע ארבעט.געסקול 

אום אכט אזייגער איז דער חתן אריינגעקומען, און די פרייליכע טענץ האבן זיך אנגעהויבן. 
פרייליכע מוזיק האט געשפילט, וואס איז געווען א פשוטער טעיפ אפגעכאפט פון אנדערע חתונות, 

רשט גאר א פרייליכע שטימונג, דער עולם האט געטאנצען און געהאפקעט און אין זאל האט געהע
מיט גרויס שמחה, געוויסע האבן געמאכט פארשידענע קונצן פרייליך צו מאכן, און אזוי ווייטער איז 

האט זיך די מוזיק אפגעשטעלט  9:45די טאנצן געווען אויף א גאר א פרייליכער פארנעם, און אום 
 ען צום בענטשן.און מ'איז געגאנג

נאכ'ן בענטשן האט זיך אויפגעשטעלט דער "גראמער", דער שמש פון די קהלה, וואס האט 
אויסגערופן צום מצוה טאנץ מיט א שיינעם "יעמוד יעמוד יעמוד", בלויז די זיידעס, די מחותנים, און 

לה, און אום צום לעצט די חתן כלה. יעדער פון זיי האט געטאנצן פאר עטליכע מינוט לקראת הכ
איז די חתונה שוין געווארט פארטיג, און אויף עלף אזייגער זענען שוין די טישן און בענקלעך  10:40

געווען צוריקגעשטעלט אויפ'ן ארט, די שול האט מען שיין אויפגערוימט, ס'זאל זיין גרייט פאר די 
 בחורים וואס וועלן קומען מארגן אינדערפרי לערנען פלייסיג.

האט נישט וש פון די חתונות איז שול איז ממש אומבאגרייפלעך, די גאנצע חתונה נאכט דער חיד
און פארשטייט זיך אז ווען די נאכט פון די חתונה איז  ,קאסט קיין איין פרוטה פאר די מחותניםגע

ארום קאסטן צופיל געלט, ווי מ'האט גראדע און ארום נישט די איבריגע זאכן אומזיסט, קען שוין 
ערט פון די פעטערס ביי די יעצטיגע חתונה אז זיי האבן זיך נישט געקענט ערלויבן אויסצוגעבן געה

צופיל געלט פאר קליידער, מאכן די האר, וכדומה, ווייל דעמאלט וואלט די חתונה זיי שוין געקאסט 
 מער ווי פאר'ן מחותן אליין...

נישט ווייניגער ווי סיי וועלכע אנדערע די חתונה איז געווען באמת א שיינע פרייליכע חתונה, גאר
חתונה, די איינציגסטע זאך וואס האט געפעלט ביי די חתונה איז נאר געווען די חובות... און 

ערט גאר שטארק פאר אלע טנאכדערצו אז ס'האט זיך געענדיגט אזוי פרי, א זאך וואס דערלייכ
 אג ווי געווענליך.קרובים און משפחה, וואס קענען אנהויבן דעם קומענדיגן ט

נאכ'ן בענטשן ביי א חתונה יעדער ווייסט די געפיל וואס מען האט אין מח ווען מ'זעצט זיך אוועק 
צום מצוה טאנץ, "יעצט גייט מען דארפן זיצן מיט געדולד און אויסהערן דעם גראמער פאר די 

יס, דער גראמער זינגט קומענדיגע פאר שעה", קיינער אין זאל ווייסט נישט פארוואס דאס פעלט או
אפ זיינע שיינע גראמען און רומט אויס דעם עולם, אין די צייט וואס יעדער ווייסט אז דאס איז הוילע 
נארישקייטן, קיינער איז באמת נישט אינטערעסירט דערין. און ביי די חתונות אין שול, ווען דער 

ט זיך שוין אויף דער ערשטער זיידע און נאך א האלבע מינוט שטעל 'יעמוד יעמוד'עולם הערט דעם 
דעם שמייכל און דערלייכטערונג אויף די פנימ'ער פון די אן גאר שטארק זעט זיך צו טאנצן, 

ביים אויסרופן דעם צווייטן זיידן האט דער עולם שוין געקענט דעם נוסח פונעם און  פארזאלמטע.
 פנים. "יעמוד", און יעדער האט מיטגעברומט מיט א שמייכל אויפ'ן

די חתונות אין שול איז באמת נישט קיין נייע זאך, פארקערט, די חתונות אין א זאל איז א נייע זאך. 
אינדערהיים האבן רוב אידן געוואוינט אין קליינע שטעטלעך, וואו ס'איז בכלל נישט געווען קיין זאל, 

 זייטס מתפלל!
 

אידישע קינדער זענען מתפלל און בעטן דעם 
אייבערשטן אויף די גאנצע רפואה פון א חשובער 

בחור וואס איז נעבעך גאר שווער געשעדיגט 
 געווארן אין א שרעקליכע עקסידענט

 יצחק בן אהובה שושנה
 לרפואה שלימה בקרוב

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 וואונטשן א הארציגע מזל טוב פארמיר 

 י"וה חיים ברייער מו"ה
 עב"ג למזל טובזיין שמחת החתונה צו 

 

עס זאל זיין א דער אייבערשטער זאל העלפן 
בני חיי  קשר של קימא און א בנין עדי עד, מיט

 דורות ישרים ומבורכיםאון  ומזוני רויחי,
 

>>>>>> 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ולייבי אפפעל  מו"ה
 צו זיין שמחת החתונה למזל טוב עב"ג

דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל זיין א קשר של קימא און א 
 בנין עדי עד, מיט בני חיי ומזוני רויחי, און דורות ישרים ומבורכים

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 הי"ו ישראל סאמעט החתן
 למזל טוב עב"ג וואס איז א חתן געווארן

דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל זיין א קשר של קימא און א 
 בנין עדי עד, מיט בני חיי ומזוני רויחי, און דורות ישרים ומבורכים

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


