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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ַבטשָ ֲחִמָשה עָ   ר ִבש 

 

ה ַפאר ִדי  נָׁ ַבט ִאיז ֹראש ַהשָׁ ר ִבשְׁ שָׁ ה עָׁ ֲחִמשָׁ
סּוק זָׁ  ייֶמער. ֶדער פָׁ ט בֵּ ִרים כ', י"ט( אגְׁ בָׁ ץ ")דְׁ ם עֵּ ָאדָׁ ִכי הָׁ

ֶדה ט  - "ַהשָׁ אגְׁ ש ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא בֹוים, זָׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ
ֶנען  ֶלערְׁ פְׁ ש ֶקען ִזיְך ַאַסאְך אָׁ טְׁ א"ש ַאז ַא ֶמענְׁ מֹוַהרָׁ

ן. צּוגֵּיין ִאין ַזיין ֶלעבְׁ  פּון ַא בֹוים ִווי ַאזֹוי ָאנְׁ

ן, אֹויף ַא ב ֶוועֶרע ַצייטְׁ ייֶער שְׁ ְך זֵּ ֹוים גֵּייט דּורְׁ
ן,  טְׁ ֶוועֶרע ִווינְׁ ֶטער, ֶעס קּוֶמען שְׁ ט ִווינְׁ ֶעס ֶווערְׁ
אפ, ֶדער בֹוים  ן ַארָׁ ֶלעֶטער ַפאלְׁ נֵּיי, ַאֶלע בְׁ ל, שְׁ אגְׁ הָׁ
ן. אֹויב  ְך ַמאכְׁ ט אֹויב ֶער ֶוועט ֶעס דּורְׁ ט ִנישְׁ וייסְׁ וֵּ

ט ִזיְך שְׁ  ֶבער ֶער ַהאלְׁ ד אָׁ ט ַאז ַבאלְׁ וייסְׁ ק, ֶער וֵּ ַטארְׁ
ַשייֶנען אּון  ֶוועט קּוֶמען זּוֶמער אּון ִדי זּון ֶוועט אֹויפְׁ
ְך אּון  ט ֶער ֶעס דּורְׁ ן, ַמאכְׁ ֶלעבְׁ ֶער ֶוועט צּוִריק אֹויפְׁ

ִליֶכע בֹוים. יין ַא ֶהערְׁ טֵּ ט שְׁ ַלייבְׁ  ֶעס בְׁ
ן וָׁ  ואס אּון ֲאִפילּו זּוֶמער קּוֶמען אֹויְך ִדי ִהיצְׁ

ִריֶקעֶנען אֹויס ֶדעם בֹוים, אּון ֶעס ֶזעט אֹויס ִווי  טְׁ
ֶבער אֹויב  ט, אָׁ נְׁ ִריקְׁ טְׁ ן ַפארְׁ צְׁ ַגאנְׁ ן ִאינְׁ ֶער ֶוועט ֶווערְׁ
יין, אּון ֶעס  טֵּ ט ֶער שְׁ ַלייבְׁ ט ֶער ִזיְך, בְׁ ַהאלְׁ ֶדערְׁ

ִליֶכע בֹוים. ט ַא ֶהערְׁ ַלייבְׁ  בְׁ
ש,  טְׁ ֶבע ִאיז ִמיט ַא ֶמענְׁ ֶעס גֵּייט אֹויף ִדי ֶזעלְׁ

ֶוועִריקֵּ  ְך ַאַסאְך שְׁ אל ֶזעט ִאים דּורְׁ ן, ַאַסאְך מָׁ ייטְׁ
ט אֹויס,  ט ֶעס שֹוין ֶמער ִנישְׁ ִאים אֹויס ִווי ֶער ַהאלְׁ
ן, אּון ֲאִפילּו ֶווען אגְׁ רָׁ ְך טְׁ ט דּורְׁ  ֶער ֶקען ֶעס ֶמער ִנישְׁ
ל ֶבעֶסער, קּוֶמע ט שֹוין ָאן צּו גֵּיין ַאִביסְׁ ייבְׁ ן ֶעס הֵּ

ֶלעֶמען אּון ֶער ִוויל שֹוין  אבְׁ רָׁ רֹות אּון פְׁ ִריֶשע צָׁ פְׁ
ן,  ֶרעכְׁ ט צּובְׁ ט ִזיְך ִנישְׁ אזְׁ ֶבער ֶער לָׁ ן. אֹויב אָׁ ֶגעבְׁ אֹויפְׁ

ט ִזיְך, ֶוועט ִאים צּום סֹוף גּוט ַזיין. ַהאלְׁ  ֶער ֶדערְׁ
ט ִזיְך  ַהאלְׁ ואס ֶדערְׁ ש וָׁ טְׁ וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמענְׁ

ט  אזְׁ ן פּון ַקיין שּום ַזאְך אּון ֶער לָׁ ֶרעכְׁ ט צּובְׁ ִזיְך ִנישְׁ
 ֶוועט ִאים צּום סֹוף ַזיין גּוט.

ִדִ  עְסטִֶּי ִבֶּ ִֵעצִ ע טּוה רִפ 
וערְִִצּו ִוֶּ ִפּון ין ד  ִםְפח 

 

ִאּו ין צ  ְִלח  ים ִא  יךְִז עבְִִז  עְרגֶּ יבֶּ ִא  םִצּון
עְרְשְטִ ִֵאייבֶּ עְרְפרִ ְִגַלייךְִן; יְנדֶּ ִא  ועי ִוֶּ ען ןִמֶּ

עלִז אףִאֹויטְִשֵטיי יךְִןִמֶּ עבְִִז  עְרגֶּ יבֶּ יִצּוןִא  ִם.א 
עעִַאלִֶּ ְִשרֶּ ְמיֹונֹוןִאּוקְִדרּוק, ְִוכּותִד  ְִוכּו' ןִֵגייעִֶּ'

וע ִַאוֶּ ִוֶּועק ען ִמֶּ עבְִן ִגֶּ יךְִט עִז  יבֶּ ִא  םִצּור
עְרְשְטִ ִֵאייבֶּ ִַפאְרו ואן. אלְִס ִז  יט ִא  עבְִר ִלֶּ ין ןִא 

ע אלְִסִַפאְרו ואק?ְִשרֶּ יטִז  יְשִרִא  אבְִהִַהנ ָאטִנ  ןִה 
עםִפּונֶּע ִבְִלֶּ יךְִסִַפאְרו ואן? יגְִִז  ִַפיינ  יְסִן ט?ִאּוְמז 
עטִנֶּעְמִ יגְִםִדֶּ ינְִןִֵהייל  ב  ועהִֵעצִ 'סִרֶּ יטִוֶּ עבְִרִא  ןִלֶּ
יסִִֶַּא יגִֶּעִז  עבְִעִרּוא  יְטִן,ִלֶּ ינְִ'ןִמ  ב  יתִֵעצֹו'סִרֶּ זִא 
ע עבְִרִדֶּ עִַאַסאךְִןִלֶּ יְנגֶּ ירְִר;ְִגר  ס,ִאֹויסִעִֶּטְִפרּוב 

ִָאטִֵהייבְִ ען אםִדֶּ ִט  יג ילִ ְתִטִמ  ִפ  עְטִה, עסִבֶּ םִדֶּ
עְרְשְטִ עְרְפרִ ןִֵאייבֶּ יְנדֶּ עזִַאיִא  ארִדֶּ אגִט  ןִַזיילִז 

י ִמ  חִ ט ִַהְצל  ִַאה, עז ִמֶּ ִגֶּעבְִן יךְִט עִז  יבֶּ ִא  םִצּור
עְרְשְטִ יִ-ןִֵאייבֶּ עזִא  יְנגֶּעסִַאלֶּ ִר.ְגר 

תֹו) ִאִתשפ"א(בֹּהֱִאמּונִ ֲִעצ 
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ייֶמער,   ֶטע ַזאְך ֶזעט ֶמען ַביי ִדי בֵּ ֶטעֶרעַסאנְׁ ַאן ִאינְׁ
פֵּ  ן שְׁ שְׁ טְׁ ט ֶמענְׁ פְׁ יי, ֶמען ַווארְׁ ן אֹויף זֵּ טֹויסְׁ יי, שְׁ ייֶען אֹויף זֵּ

י ֶבער ֶדער אֹויף זֵּ יי ָאן ִמיט ַוואֶסער, אָׁ ט זֵּ מּוץ, ֶמען ִגיסְׁ י שְׁ
ט, ֶער גֵּייט ַווייֶטער ָאן, אּון  ט ִזיְך ִנישְׁ ֶרעקְׁ שְׁ בֹוים ֶדערְׁ
ס,  ס, טּוט ֶער נָׁאְך צּוִריק גּוטְׁ טְׁ ֶלעכְׁ אט צּוִריק טּון שְׁ טָׁ שְׁ ַאנְׁ

ט ִמי רּוכְׁ ַמאֶקע ִזיֶסע פְׁ ייֶנע ֶגעשְׁ ט ַארֹויס פֵּ ואס ֶער ֶגעבְׁ ט וָׁ
ַחי'.  ֶיעֶדער ִאיז ִזיְך מְׁ

ן, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען  ַמאכְׁ ש נָׁאכְׁ טְׁ ף ַא ֶמענְׁ אס ַדארְׁ דָׁ
ט  ִניֶדערְׁ רֹות, ֶמען ֶדערְׁ ט ִאים צָׁ ט ִאים, ֶמען ַמאכְׁ ֶשעמְׁ ַפארְׁ
ן נָׁאר ַווייֶטער טּון טֹובֹות  ֶרעקְׁ שְׁ ט ֶדערְׁ אל ֶער ִזיְך ִנישְׁ ִאים, זָׁ

י ן אֵּ ס ִמיט ֶיעדְׁ  יֶנעם.אּון גּוטְׁ
יֹון, ֶמען  ן ֶגעַהאט ֶדעם ִנסָׁ אבְׁ ֶמען ֶזעט ַאז ַאֶלע ַצִדיִקים הָׁ
ן ִזיְך  אבְׁ יי הָׁ ֶבער זֵּ ט, אָׁ אפ ֶגעקּוקְׁ ט אּון ַארָׁ ֶשעמְׁ יי ַפארְׁ אט זֵּ הָׁ
ן נָׁאר  ן ַווייֶטער צּוִריק ֶגעֶגעבְׁ אבְׁ יי הָׁ ן נָׁאר זֵּ אקְׁ רָׁ שְׁ ט ֶדערְׁ ִנישְׁ

ן ֶגעַמאכְׁ  אבְׁ יי הָׁ ס, אּון זֵּ ֶצע גּוטְׁ ואס ִדי ַגאנְׁ ִרים ִמיט וָׁ פָׁ ט סְׁ
ַחי'. ט ִאיז ִזיְך מְׁ  ֶוועלְׁ

ֶלען  צְׁ וארְׁ ייֶמער, ַאז ִדי וָׁ נָׁאְך ַא ַזאְך ֶזעט ֶמען ַביי ִדי בֵּ
ד, אּון ִווי ִטיֶפער  פּוֶנעם בֹוים גֵּייֶען ַאַריין ִטיף ִאין ֶדער ֶערְׁ

יי ֶזעֶנען ִאין ֶדער עֶ  ט זֵּ ֶקער אּון ֶבעֶסער ַהאלְׁ ֶטערְׁ ץ שְׁ ד, ַאלְׁ רְׁ
ֶלען ֶזעֶנען נָׁאר  צְׁ וארְׁ ט אֹויב ִדי וָׁ ֶקערְׁ ִזיְך ֶדער בֹוים, אּון ַפארְׁ
ד,  ט ֶגענּוג ִטיף ִאין ֶדער ֶערְׁ יי ֶזעֶנען ִנישְׁ ן אֹויף, זֵּ פּון אֹויבְׁ
ט ַא  ַוואְך, אּון ֶווען ֶעס קּומְׁ ייֶער שְׁ ַדאן ִאיז ֶדער בֹוים זֵּ

ן ֶדעם בֹוים, אּון ֶעס שְׁ  אזְׁ לָׁ ט ֶוועט ֶעס ַאֶוועק בְׁ ֶקע ִווינְׁ ַטארְׁ
ן פּון ִאים. ַלייבְׁ ט בְׁ ִנישְׁ  ֶוועט גָׁארְׁ

ֶנען, ַאז אֹויב ֶער  ֶלערְׁ פְׁ ש אָׁ טְׁ פּון ֶדעם ֶקען ִזיְך ַא ֶמענְׁ
ייֶנעם ִווי  ן אֵּ ן ַפאר ֶיעדְׁ רֹויס, ֶער ֶוועט ַווייזְׁ ן גְׁ טְׁ ֶוועט ִזיְך ַהאלְׁ

ן ַא גּוט  אפ קּוקְׁ ֶגען ֶער ִאיז, אּון ֶער ֶוועט ַארָׁ אּון ֶגעלּונְׁ
ן, ַווייל ֶיעֶדער ֶוועט  ן, ַדאן ֶוועט ֶער צּום סֹוף ַפאלְׁ וייטְׁ וֵּ צְׁ

ן, אבְׁ ט הָׁ ואס  ִאים ַפיינְׁ ייֶנעם וָׁ ט ִליב אֵּ ן ִנישְׁ אבְׁ ן הָׁ שְׁ טְׁ ֶמענְׁ
ן. אפ אֹויף ֶיעדְׁ ט ַארָׁ רֹויס אּון קּוקְׁ ט ִזיְך גְׁ  ַהאלְׁ

ֶבער ַזייֶנע גּוֶטע ַמֲעלֹות,ַא  ט אָׁ ואס ַבאַהאלְׁ ש וָׁ טְׁ ֶער  ֶמענְׁ
ן  ט ַארֹויף אֹויף ֶיעדְׁ ייֶנעם, ֶער קּוקְׁ ן אֵּ ן צּו ֶיעדְׁ אזְׁ ִאיז צּוֶגעלָׁ
אט ֶיעֶדער ִליב, אּון ֶער ֶוועט ִזיְך  ש הָׁ טְׁ ייֶנעם, ַאַזא ֶמענְׁ אֵּ

ִליַח ַזיין. יין ַמצְׁ ן אּון שֵּ טְׁ  ֶקעֶנען ַהאלְׁ

ט ַא ֶטַבע ִאין ַא  ייגְׁ ֶגעלֵּ אט ַאַריינְׁ ֶטער הָׁ שְׁ ייֶבערְׁ ֶדער אֵּ
ד  ן פּון ֶדער ֶערְׁ יין ַזיין ֶלעבְׁ בֹוים ַאז ֶיעֶדע בֹוים ִציט ִזיְך ַאלֵּ
ן בֹוים, פּון ֶיעֶדע  וייטְׁ וֵּ ט פּון ַא צְׁ יין בֹוים ִציט ִנישְׁ אּון ַקיין אֵּ

סְׁ  ט אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, בֹוים ַוואקְׁ רּוכְׁ י פְׁ ֶדעֶרע ִמינֵּ ט ַארֹויס ַאנְׁ
ן. וייטְׁ וֵּ ט ַאַריין ִאין ַא צְׁ ט ִזיְך ִנישְׁ יין בֹוים ִמישְׁ  ַקיין אֵּ

ש  טְׁ ֶנען, ַאז ַא ֶמענְׁ ֶלערְׁ פְׁ ש אָׁ טְׁ פּון ֶדעם ֶקען ִזיְך ַא ֶמענְׁ
וי וֵּ ן ִאין ַא צְׁ ִמישְׁ ט ַאַריינְׁ אל ִנישְׁ מָׁ יינְׁ אל ִזיְך קֵּ ן, נָׁאר ֶער זָׁ יטְׁ

ואס ֶער  יין. וָׁ ן ַאלֵּ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן פּוֶנעם אֵּ אל ִציֶען ַזיין ֶלעבְׁ זָׁ
ט  ן, אּון ִנישְׁ טְׁ שְׁ ייֶבערְׁ ן פּוֶנעם אֵּ אל ֶער נָׁאר ֶבעטְׁ ף זָׁ ַדארְׁ

ן. וייטְׁ וֵּ ן אֹויף ַא צְׁ  קּוקְׁ
יי אֹויב  ן, סֵּ וייטְׁ וֵּ ט אֹויף ַא צְׁ ש קּוקְׁ טְׁ ַווייל ֶווען ַא ֶמענְׁ

ֶגער פּון ֶיעֶנער אִ  יי אֹויב ֶיעֶנער ִאיז ֶערְׁ יז ֶבעֶסער פּון ִאים, סֵּ
ט ַזיין גּוט. אל ִנישְׁ מָׁ יינְׁ  ִאים, ֶוועט קֵּ

ואס ִאיז ֶבעֶסער פּון  ייֶנעם וָׁ ן אֹויף אֵּ ֶווען ֶער ֶוועט קּוקְׁ
ן ַאז ֶער ִאיז  טְׁ ַראכְׁ ֶגען פּון ִאים, ֶוועט ֶער טְׁ ִאים, ֶמער ֶגעלּונְׁ

ט ֶווערְׁ  ִנישְׁ אְך ַאז ֶיעֶנער ֶקען ֶבעֶסער. גָׁארְׁ ד, ַווייל ֶער ֶזעט דָׁ
ש ֶקען ֶעֶפעס  טְׁ ט ֱאֶמת, ַווייל ֶיעֶדער ֶמענְׁ אס ִאיז ִנישְׁ ֶבער דָׁ אָׁ
ן  ֶרעכְׁ ט, אּון אֹויב ֶער ֶוועט ִזיְך צּובְׁ טּון אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ אֹויפְׁ

ן ַאז ֶיעֶנער ִאיז ֶבעֶסער, ֶוועט ֶער ִנישְׁ  טְׁ ַראכְׁ ן טְׁ ט טּון ִמיטְׁ
ואס ֶער ֶקען יָׁא טּון.  ֲאִפילּו וָׁ

ן ַאז ֶער ִאיז ֶבעֶסער פּון  טְׁ ַראכְׁ אּון אֹויב ֶער ֶוועט טְׁ
ייִביג  ט ַזיין גּוט, ַווייל ֶער ֶוועט אֵּ ֶיעֶנעם, ֶוועט אֹויְך ִנישְׁ
בֹוד פּון ֶיעֶנעם,  ן ֶמער כָׁ ף ִאים ֶגעבְׁ ן ַאז ֶמען ַדארְׁ טְׁ ַראכְׁ טְׁ

ן ַווייל ֶער ִאיז מֶ  ף ַמאכְׁ שּוב פּון ֶיעֶנעם, אּון ֶמען ַדארְׁ ער חָׁ
ט  ֶסק פּון ִאים, אּון אֹויב ֶמען ֶוועט ִאים ֶעס ִנישְׁ ֶמער ַא עֵּ

רֹויֶעִריג. ן אּון טְׁ אכְׁ רָׁ ן צּובְׁ צְׁ ַגאנְׁ ן ִאינְׁ ן, ֶוועט ֶער ֶווערְׁ  ֶגעבְׁ
ַפאר ן,  ֶדערְׁ וייטְׁ וֵּ ן אֹויף ַא צְׁ ט צּו קּוקְׁ ה, ִנישְׁ צָׁ ִאיז ִדי עֵּ

ןאּו ֶטעֶרעִסירְׁ ט ִאינְׁ אל ִאים ִנישְׁ וייֶטער  ן ֶעס זָׁ וֵּ ואס ַא צְׁ וָׁ
ן אּון ֶער ֶוועט  אכְׁ רָׁ ט ַזיין צּובְׁ טּוט, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ִנישְׁ

ואס ֶער ֶקען יָׁא. ט וָׁ טּון אֹויף ֶדער ֶוועלְׁ  אֹויפְׁ
ט ַאז ֶער ִאיז  קְׁ ואס ֶגעֶדענְׁ ש וָׁ טְׁ וואֹויל ִאיז ַפאר ַא ֶמענְׁ

ן פּוֶנעם  ַאזֹוי ִווי ט נָׁאְך ִדי ַאֶלע ַזאכְׁ ֶדער בֹוים, אּון ֶער ַמאכְׁ
ט, ֶוועט ֶער ִזיֶכער  נְׁ ֶגעֶרעכְׁ ן אֹויסְׁ אבְׁ ואס ִמיר הָׁ בֹוים וָׁ
ן  ייֶנע בֹוים, אּון ַארֹויס ֶגעבְׁ ֶקע שֵּ ַטארְׁ ן ִווי ַא שְׁ סְׁ ַוואקְׁ אֹויסְׁ

ואס ֶיעֶדער ֶוועט ַהנָָׁאה הָׁ  ט פּון וָׁ רּוכְׁ ן, גּוֶטע ִזיֶסע פְׁ אבְׁ
ט. ט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועלְׁ  וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף ִדי ֶוועלְׁ

 

ַבט( ס ט"ו ִבשְׁ רֵּ טְׁ  )קּונְׁ
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איז דאך נישטא וואס צו רעדן, אבער אפילו די געציילטע וואס  
האט יא דאס געלט פאר פארשווענדערישע שמחות, זיי 
דארפן ברוך ה' נישט צוקומען צו אנדערע, שפירט זיך אויך אן 

אר אזעלכע אפשיי זעענדיג ווי מ'ווארפט אויס אידיש געלט פ
 קינדערישקייטן.

די חתונות אין ישיבה זענען טאקע פון איין זייט אזוי פשוט 
און איינפאך צוגעשטעלט, אבער פון די אנדערע זייט זענען זיי 
אזוי פרייליך, געשמאק, און בא'טעמ'ט, וואס דאס קען מען 
נישט פארשטיין ביז ווי לאנג מ'האלט עס מיט כאטש איינמאל 

 נע אויגן.מיט די אייגע
די מחותנים, וואס האבן די וואך חתונה געמאכט אין ישיבה, 
האבן נישט געקענט גענוג זיך באדאנקען פאר'ן ראש ישיבה 
שליט"א פאר'ן צושטעלן אזעלכע הערליכע חתונות פאר 
אומזיסט. נישט מיט געצווינגענע תקנות וואס מ'דארף זוכן 

ן אריינברענגען א וועגן ווי אזוי זיי אויסצושפילן, נאר מיט'
טראפעלע שכל, צו טראכטן מיט א ניכטערן בליק וואס א 
אידישע חתונה איז, און אז דאס לעבן הויבט זיך אן א טאג נאך 
די שבע ברכות, און נישט ווערן פארבלענדעט פון די ארומיגע 

 קאפ פארדרייענישן.
דער אייבערשטער זאל העלפן אז די פרישע פאר פעלקער 

ין אויפשטעלן ערליכע אידישע שטיבער, בתים זאלן זוכה זי
 נאמנים לה' ולתורתו, מיט דורות ישרים ומבורכים.

 שמח תשמח רעים האהובים!
*** 

 יומא דהילולא קדישא
 מוהרא"ש זי"עכ"ק מרן פון 

די קומענדיגע וואך, שבת קודש פרשת בשלח, י"ז שבט, 
געפאלט די זעקסטע יומא דהילולא קדישא פון כ"ק מרן 

 רא"ש זי"ע.מוה
מיט יעדן טאג נענטער צום יארצייט דערקענט זיך די 
התעוררות און התרגשות ביי אנשי שלומינו בפרט, און ביי 
אידן איבער די וועלט בכלל, צו דעם געהויבענעם טאג. 
מוהרא"ש פלעגט זאגן "ביים יומא דהילולא פון א צדיק, קומט 

עלאזט פאר ארויס און מען זעט וואס דער צדיק האט איבערג
די וועלט", מען זעט ווי די לימודים און עצות וואס ער האט 
געלערנט מיט אידישע קינדער ביים לעבן, זענען ווייטער חי 
וקים און זענען נאך אלץ מחזק און מעורר אידישע קינדער און 

 דערנענטערט זיי צום אייבערשטן.
נז מיר געדענקן זייער גוט וואס מוהרא"ש האט געטון פאר או

אלע זיינע יארן, ווי אזוי ער האט אונז געשטארקט אין יעדן 
מצב און אונז מחזק געווען צו דינען דעם אייבערשטן ווי עס 
דארף צו זיין. און דעריבער איז דער טאג אזוי גרויס, ווען מען 
נעמט זיך צוזאם און מען חזר'ט איבער זיינע ווערטער, און מען 

 אין זיינע וועגן.איז ווייטער ממשיך צו גיין 
פילע אנשי שלומינו אין ארץ ישראל, וועלן זיך משתטח צו 
זיין אויפ'ן ציון הקדוש אין יבנאל אין די טעג ארום די יארצייט, 
אנדערע אידן בכל מקומות מושבותיהם וואס האבן נישט די 
מעגליכקייט היי יאר אריבערצופארן צום ציון הקדוש, וועלן 

לאקאלע בתי מדרשים און  זיך צוזאמנעמען אין די
איבער'חזר'ן דאס וואס מוהרא"ש האט אונז געלערנט אלע 
יארן, און לערנען די הייליגע עצות פון זיינע פילע ספרים וואס 

 ער האט אונז איבערגעלאזט בירושה.
די סעודת הילולא וועט פארקומען אי"ה מוצש"ק בשלח אין 

 היכל הישיבה אין וויליאמסבורג.
ו וועלן אויסנוצן דעם געהויבענעם טאג זיך אנשי שלומינ

אנצושטרענגען אויסצופירן דאס וואס מוהרא"ש האט געטון 
זיין גאנץ לעבן, צו דרוקן דעם רבינ'ס ספרים און עס 
פארשפרייטן איבער די וועלט, און אזוי אריינברענגען די 
הייליגע לימודים פון רבי'ן אין יעדע אידישע שטוב. מ'וועט זיך 

זיין מיט שיינע סכומים ארויסצוהעלפן דעם בית  משתתף
הדפוס "קרן הדפסה היכל הקודש" וואו מ'דרוקט טויזנטער 
ספרים און קונטרסים טאג טעגליך, און מען פארשפרייט עס 
צו אידן איבעראל, און וועקט זיי אויף אנצוהייבן לעבן מיטן 

 אייבערשטן פון פריש.
ווייטער ממשיך זיין  דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן

זיך צו האלטן בדיבוק חברים און פאלגן וואס מוהרא"ש האט 
 אונז געלערנט.

  הוא ימליץ טוב בעדינו!
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 תפלה; רעסעפיס; און נאךשיעורים; מעשיות פון  - 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 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
רשות, קונטרסים, "עצתו אמונה", ד

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 טיפס אויף שלום בית
טיפס און עצות אויף שלום בית. ווי אזוי קען 

וועל  ?כע לעבן אינדערהייםאיך האבן א פריילי
 איך זיך נאך אמאל פארשטיין מיט מיין ווייב?

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  2,  6,  14 
 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ויודל פעלדמאן החתן 

 צו זיין שידוך שליסן עב"ג למזל טוב
*** 

 הי"ושלמה שטראה החתן 

 צו זיין שמחת החתונה עב"ג למזל טוב
*** 

 הי"ואברהם פיש ן החת

 צו זיין שמחת החתונה עב"ג למזל טוב
*** 

 הי"ו לייבי אפפעלמו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
*** 

 הי"ויואל אברהם ראטענבערג מו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

נאך צוויי חתונות די וואך אין 
 ישיבה גענצליך בחנם

, הערליכע הקודש אין וויליאמסבורג היכלדי וואך איז פארגעקומען צוויי חתונות אין בית המדרש 
 שיינע און פרייליכע חתונות, וואס האט נישט געקאסט קיין איין פרוטה פאר די מחותנים.

זונטאג נאכט איז געגאנגען אונטער די חופה החתן שלמה שטראה הי"ו, בן מו"ה שרגא הי"ו פון 
געשמאק  קרית יואל, עב"ג בת מו"ה ראובן קאליש הי"ו פון וויליאמסבורג. די חתונה איז געווען גאר

 און פרייליך, מ'האט משמח געווען אויף גאר א שיינעם פארנעם.
אום דינסטאג איז געגאנגען אונטער די חופה החתן אברהם פיש הי"ו, בן מו"ה זעליג פיש הי"ו פון 
בארא פארק, עב"ג בת מו"ה צבי אהרן ניימאן הי"ו פון ירושלים עיה"ק, אויך ביי די חתונה איז די 

 ר גרויס, מ'האט געטאנצן און משמח געווען גאר שיין.שמחה געווען גא
צום אכצנטן און צום ניינצטן מאל איז נאכאמאל שווער געווארן די קשיא פארוואס מ'דארף 
אויסגעבן אזויפיל געלט פאר א חתונה, אזויפיל מחותנים ברעכן אונטער יעדן טאג פון דעם שווערן 

ידישע קינדער מוטשען זיך צו צאלן יעדן חודש שווערע עול פון חתונה מאכן די קינדער, אזויפיל א
געלטער וואס זענען נאך שולדיג פון עטליכע קינדער'ס חתונות פון די פארגאנגענע יארן, זיי קענען 
מער נישט אויסהאלטן דעם שווערן לאסט. און ברוך ה' אז דא אין ישיבה שטעלט די קהלה צו די 

סט נישט קיין איין פרוטה פאר די מחותנים, און זיי קענען חתונות בחנם ממש, די חתונה נאכט קא
 צוגיין צו די שמחה מיט א רואיגע און פרייליכע געמיט.

מענטשן וואונדערן זיך ווי אזוי די חתן כלה זענען מסכים צו אזא פשוטע חתונה, דער תירוץ איז אז 
סער די פילע וויכטיגע זאכן וואס דאס אלעס איז צו פארדאנקען די גוטע חינוך וואס זיי באקומען. אוי

מ'לערנט אין שולע מיט די מיידלעך, זיי זאלן גוט וויסן פונקטליך אלע פרעזידענטן וואס האבן רעגירט 
אין אמעריקע אין לויף פון איר היסטאריע, וועלכע סארט עסנווארג די ווייסע בערן עסן נאכ'ן 

צו רעכענען טיפע אלזשעברא חשבונות, און אזוי אויפשטיין פון זייער ווינטער שלאף, און ווי אזוי 
ווייטער, וואס די אלע זאכן קענען די מיידלעך גארנישט טון דערמיט איין טאג נאך די חתונה, לערנט 
מען אויך מיט די מיידלעך וואס די לעבן מיינט, ווי אזוי אויפצושטעלן אן ערליכע און געשמאקע 

ט וואקסט נישט אויפ'ן בוים, די עלטערן ארבעטן שווער צו אידישע שטוב, מ'לערנט מיט זיי אז געל
שאפן א דאלער צו קענען אנגיין אין לעבן, מ'לערנט מיט זיי אז מ'דארף נישט געפעלן פאר חבר'טעס, 
ווייל די חבר'טעס וועלן דיר נישט קומען צו הילף אין לעבן בכלל, אז מ'האט חתונה ווייל דער 

און אזוי קען מען האבן א גוט לעבן, און נישט ווייל יעדער זאל  אייבערשטער האט אזוי געהייסן
שמועסן און זען די בלומען ביי די חתונה, די מעכטיגע כלי זמר ביי די חתונה און די איבריגע 
נארישקייטן, און אזוי ווייטער שטעלט מען זיי אוועק זיי זאלן וויסן וואס דאס לעבן איז און ווי אזוי זיך 

ין לעבן אין יעדן מצב ברוחניות ובגשמיות. און אז מ'באקומט א גוטן חינוך, ווארצלט זיך אומצוגיין א
עס איין ביי זיי, און זיי דארפן בכלל נישט די אלע שטותים, וואס ברענגען נישט קיין שום נוצן, נאר 

און אפשר אביסל איינגערעדטע כבוד, וואס מ'מיינט אז מ'ווערט ארויפגעקוקט פאר עטליכע שעה. 
דאס בלייבט נישט בלויז ביי די חתונה נאכט, דאס נעמען זיי ווייטער מיט אין לעבן נישט 
אויסצוברענגען געלט פאר אומזיסט, מ'דארף נישט קויפן יעדע זאך וואס שטייט יעצט צום פארקויפן, 
 יעדע טייערע זאך וואס א חבר'טע האט זיך געשאפט, און יעדע נייע סטייל וואס איז נארוואס

 ארויסגעקומען, און דאס העלפט זיי אזויפיל ארויס אין לעבן.
און די זעלבע איז ביי די אנדערע זייט מחיצה, א חתן וואס האט געלערנט אין ישיבה, ער האט 
געהערט די שיעורים און דרשות פונעם ראש ישיבה שליט"א, ער איז גוט אנגעגרייט אין לעבן, ער 

וואס דער אמת'ער לעבן איז, און וואס די זייטיגע נארישקייטן זענען,  ווייסט גוט דעם אינטערשייד פון
ער קען זיך באמת פרייען ביי די חתונה אז ער האט זוכה געווען צו טרעפן זיין באשערטע, און 
אויפשטעלן א בית נאמן בישראל, און ער איז בכלל נישט אינטערעסירט צו געפעלן פאר קיינעם. די 

ט געלערנט אין ישיבה, נעמט ער מיט אויפ'ן גאנצן לעבן, ער קען דאס נוצן יעדן אלע זאכן וואס ער הא
 טאג אין לעבן, נישט נאר אלס בחור אין ישיבה צו געפעלן פאר'ן משגיח.

אז מ'האלט מיט א חתונה אין ישיבה, קען מען זיך נישט גענוג אפוואונדערן ווי נאריש מענטשן 
ופענע "נארמאלע" חתונות. עס כאפט אן עקל ווען מ'זעט זענען אז מ'מאכט נאכאלץ די אזויגער

נאכדעם אן אויפרייסערישע חתונה פון א כבוד שמעקער וואס מיינט מ'וועט אים ארויפקוקן ווען ער 
וועט זיך אויפרייסן מיט עפעס א מעכטיגע פרישע איידיע פאר זיין אפגעריסענע/אויפגעריסענע 

ך עס נישט ערלויבן, ער דארף בארגן/גנב'ען געלט פאר דעם, חתונה. אפגערעדט איינער וואס קען זי
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