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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 

 נּוְצןיז ָדא ַאַזא אֹויְסְדרּוק ָוואס ֶמעְנְטְשן ְס'א  
י "ֶיעֶנער אֹויף ֵאייֶנעם ַאז  ָהאט ַאייְנֶגענּוֶמען ד 

יְך אֹויף ַא  ַגאְנֶצע ֶוועְלט". ָדאס נּוְצט ֶמען ֶגעֶוועְנל 
יְכקֵ  יז ָגאר ְשַטאְרק ַבאַקאְנֶטער ֶפעְרֶזעְנל  ייט ָוואס א 

ט, ֶער ָהאט ַאַסאְך אֹויף ֶדער ֶוועלְ  ָפאפּוֶלער
יְך ַאן  ָנאְכָפאְלֶגעְרס. אֹויף ַאַזא ֶמעְנְטש ָזאְגט ז 

י ֶוועְלט.אֹויְסְדרּוק ַאז ֶער ֶנעְמט ַא  יין ד 
יז ָאֶבער ַא ַפאְלֶשער אֹויְסְדרּוק. ַא  ָדאס א 
י ֶוועְלט. ֶעס ַאְרֶבעט  יְשט ַאייְנֶנעֶמען ד  ֶמעְנְטש ֶקען נ 

י וֶ  יין ֶדעם ֶמעְנְטש, ָנאְך ועְלט ֶנעְמט ַאַפאְרֶקעְרט, ד 
י  ֵאייֶדער ֶדער ֶמעְנְטש ָהאט ַא ַשאְנס ַאייְנצּוֶנעֶמען ד 
יְך ַאייְנֶרעְדן ַאז ֶער ֵגייט  ֶוועְלט. ֶדער ֶמעְנְטש ֶקען ז 
יֶבער  י ֶוועְלט, ָוואס ְבַלייְבט ָאֶבער א  ַאייְנֶנעֶמען ד 

ים ַאַריין, צּום סֹוף פּון ַא ֶמעְנְטש?  י ֶוועְלט ֶנעְמט א  ד 
 אּון ֶעס ְבַלייְבט ָנאר ַא ֶבעְרְגל ֶעְרד.

יֶגער ֶצַמח ֶצֶדק זי"ע ָהאט ַאָמאל  ֶדער ֵהייל 
ֶגעֶרעְדט פּון ֶדעם אּון ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם ַא ָמָשל. 

יְרט ַאן ָאְקס צּו וי ַא שֹוֵחט פ  יָטה,  ֶמען ֶזעט ו  י ְשח  ד 
ויְלֶדעֶווען אֹויְפ'ן ֶוועג אּון ֶדער ָאְקס קֶ  יְך ֶצעו  ען ז 

יֶבער ַדאְרף ֶמען  ָאְנהֹויְבן ַאֶוועְקצּולֹויְפן, אּון ֶדער 
יְנֶדען צּו ַאן ַאייֶזעְרֶנעם  ים גּוט ָאְנַכאְפן, צּוֶגעב  א 
י  יק. אֹויְפ'ן ֶוועג צּו ד  ֵקייט ָאֶדער ַא ְשַטאְרֶקע ְשְטר 

יָטה ֶקען ֶמען ַא וי ֶדער ָאְקס ְשח  ַסאְך ָמאל ֶזען ו 
יְך לֹויְפן ָפאְראֹויס אּון ֶער ְשֶלעְפט ֶדעם  ֶנעְמט ז 
ינּוט ְשֶפעֶטער ֵגייט ֶעס  יֶכע מ  שֹוֵחט, אּון ֶעְטל 
יְך ָאפ אּון ֶער  ַפאְרֶקעְרט, ַאז ֶדער ָאְקס ְשֶטעְלט ז 

יְשט ַביים ֵגיין ַווייֶטער, אּון ַדאן ַדאְר  ף ֶדער ַהאְלט נ 
ין אּון  יט ֹכַח. ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ַאה  ים ְשֶלעְפן מ  שֹוֵחט א 
יק, ַאָמאל ְשֶלעְפט ֶדער שֹוֵחט ֶדעם ָאְקס, אּון  צּור 

ָאְקס ֶדעם שֹוֵחט. ֶדער ָוואס  ַאָמאל ְשֶלעְפט ֶדער
יְשט ֶווער עֶ  ס קּוְקט ָדאס צּו פּון ֶדער ַזייט, ֵווייְסט נ 

ֶזֶ  עט ִֶֶזיךֶ ע צּוב  ער  ןִֶאיב 
ע ֵֶאייד  בֶ ר ֶשַׁ ֶטקּומ ֶת

ֶ

יי ֶַארַׁ עֶטּון; ֶַאל  ִֶאיס ֶדִֶן ועלֶ י ֶו  ֶעֶ ט ֶז אס ייל ןֶזַׁ
לֹו טּובןִֶאיםֶש  א.ֶש  עטִֶניש ֶזֶל  טֶ ֶםד  אבֶ ןֶש  ֶַאןֶה 
א לַׁ ֶפ  יץ ֶבַׁ ִֶדיי ִֶאיר טּובן ֶש  ייב, רַׁ ִֶאיֶט  ס;ֶַארֹוים

ֶַא ועסֶעֶ ז ייטֶו  ֶזַׁ לֹון ועֶ-םֶש  ֶעֶ טֶו  אבֶ טִֶניש ֶר ןֶה 
יי ֶקַׁ אן לַׁ ֶפ  ייץ. ֶזַׁ אךֶ ן ִֶאיֶזַׁ ִריג עֵרייעֶ ז ֵֶווין;ֶק  ןֶאּוי

ע אזִֶאירִֶביט  טּובֶַארֶפַׁ עסֶו ואֶש  ִריגֶ ןֶמ  ,ִֶזיךֶ טֶק 
ֵֶזי ייבֶ ט ֶי ֶרַׁ ֶדִֶסֶַארֹוין ִכינֶ י ֶש  דֹושֶ ה ק  ֶהַׁ לֶוואֹויה;
טּוביֶדִֶזִֶאיטֶגּוןֶאּו עסֶו ואֶש  אןֶמ  .ִֶליבִֶזיךֶ טֶה 
עֶטּו ֶַאל  ִֶאיס ֶדִֶן ועלֶ י ֶו  ֶעֶ ט ֶז אס ייל ֶזַׁ לֹון םֶש 

ִוויש ֶ ע;ֶַאייךֶ ןֶצ  עטֶב  אןֶאּורִֶאיב  ועס ֶֶדּוזֶַאגֶז  טֶו 
טּונֶ  עבֶ גֶַאכ  ס ֶֶדּויֶַאזֹויִֶווןֶג  עד  ֶ.טר 
ט ֶ על  ֶש  עִֶאיךֶ ן?! ֶש  ייבֶ ֶצּוִֶזיךֶ ם רַׁ ֶש  ֶַאזֶַׁן ֶזַׁאךֶ א
לֶַׁ ִֶבכ  ִֶאיֶַאל, עלֶ ד ֶש  לֹוט ל  ֶק  ֶאּות? ֶאֹוין ועף ֶו  ֶ-ם
ֶאֹוי ֶדִֶף וייבי ֶוַׁ ע?! עפ  אש  ֶבַׁ ִֶאיר ִֶהימ ֶן ִֶהיל, ֶָאפט

עעִֶאיִדישֶ  ד  עןֶפּורִֶקינ  תֹו)ֶֶֶֶם.ד  ִחֶהֱֶאמּונֶ ֲֶעצ  י  ֶ"ב(תשפיֶוַׁ
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ְשֶפעֶטער ָאֶבער, ֶווען ֶדער שֹוֵחט ֶשְחט  ֱאֶמת ֶוועֶמען.ְשֶלעְפט בֶ 
ֶדעם ָאְקס, ַדאן ֶוועְרט ֶמען ֶגעוואֹויר ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶדער שֹוֵחט 

יז ֶגעֶווען ֶדער ָוואס ָהאט ֶגעְשֶלעפְ   ט ֶדעם ָאְקס.א 

יז אֹויף ֶדער ֶוועְלט  י ֶזעְלֶבע ַזאְך א   ָהאט ֶדער ֶצַמח ֶצֶדק -ד 
יְרט ויַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטש ֶלעְבט אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶקען  .אֹויְסֶגעפ  ו 

יְגט אֹויף ֶוועם. ַאָמאל ֶקען  ויְסן ֶווער ֶעס ֶגעֶוועְלט  יְשט ו  ֶמען נ 
י ַגאְנֶצע וי ֶדער ֶמעְנְטש ְשֶלעְפט ד  ֶוועְלט. ֶווען ֶעס  אֹויְסֶזען ו 

ֶמעְנְטש'ס ָיאְרן, ֶווען ֶעס קּוְמט  קּוְמט ָאֶבער ֶדער סֹוף פּון ֶדעם
ַזיין ַצייט ַאֶוועק צּו ֵגיין פּון ֶדער ֶוועְלט, ֶמען ֶנעְמט ֶדעם 
ין ֶדער ֶעְרד, ֶדעָמאְלט  ים ַאַריין א  ֶמעְנְטש אּון ֶמען ֵלייְגט א 
יְגט אֹויף ֶוועֶמען.  ֶוועְרט ֶמען ֶגעוואֹויר ֶוועט ֶעס ֶגעֶוועְלט 

יֶבער ַדאְרף יְשט ַאזֹוי ְשַטאְרק  ֶדער  ֶמען ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶמען ָזאל נ 
י  ְתָפֵעל ֶוועְרן פּון ַא ֶמעְנְטש ָוואס ָהאט ַאייְנֶגענּוֶמען ד  נ 

יְשט ַאייְנֶנעֶמען. י ֶוועְלט ֶקען ֵקייֶנער נ   ֶוועְלט... ַווייל ד 
וי ַאזֹוי יֶ  יז ָנאְכַאְלץ ָדא ַא ֶוועג ו  עֶדער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן א 

י ֶוועְלט.  ..ֵקייֶנער ֶקען ָיא ַאייְנֶנעֶמען ד 
י ֶזעְלֶבע  יז ד  ֶדער ֶוועְלט ֶוועְרט ֶגערּוְפן "עֹוָלם". ָדאס א 

ָוואס ָדאס ֵמייְנט "ַבאַהאְלְטן". ֶדער  ,ָלשֹון פּון "ַהֲעָלָמה"
יְלן "ַבאַהאְלְטן י ֶוועְלט אֹויף צּו ְשפ  יט ֵאייֶבעְרְשֶטער נּוְצט ד  " מ 

י ְגרֹויֶסע ֶוועְלט ֶזעט ֶמען  י ֶמעְנְטְשן. ֶווען ֶמען קּוְקט אֹויף ד  ד 
יל פּון ֵזייֶעֶרע ְגרֹויֶסע אֹויְפטּוֶען,  יט ַאזֹויפ  יל ֶמעְנְטְשן מ  ַאזֹויפ 
י ֶוועְלט. ֶדער  יְרן ַטאֶקע ד  יְך ַדאְכְטן ַאז ֶמעְנְטְשן פ  ַאז ֶעס ֶקען ז 

יז ָאֶבער ַאז יז ָדא ֵאייֶנער ָוואס ְשֵטייט אּוְנֶטער  ֱאֶמת א  ֶעס א 
י ֶוועְלט אּון ֶער  י ֶוועְלט. ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ָהאט ַבאַשאְפן ד  ד 

יר אֹויף ֶדער ֶוועְלט. יְרט ֶיעֶדע ר   פ 
י  יז ֶווען ֶער ֶקען ַאייְנֶנעֶמען ד  י ָחְכָמה פּון ַא ֶמעְנְטש א  ד 

יְשט ָדא ֶוועְלט, ֶער ֶוועְרט ֶגעווא יז ָגאְרנ  ֹויר ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶעס א 
יְשט 'אֹויף ֶדער ֶוועְלט אֹויֶסעְר  יְך נ  ן ֵאייֶבעְרְשְטן, ַאז ֶמען ֶקען ז 

יז  יר אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָאן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן. ָדאס א  ֶגעְבן ַקיין ר 
ָהאט  ַא קּוְנץ, אּון ֵאייֶנער ָוואס ֶקען ָדאס ַבאַווייְזן, ֶער

י ֶוועְלט  .ֶער ָהאט ַאייְנֶגענּוֶמען ֶדעם "עֹוָלם" .ַאייְנֶגענּוֶמען ד 
יְלן ַבאַהאְלְטן יְשט ְשפ  ים ֶקען ֶמען נ  ֶער ֵווייְסט ֶדעם  .ַפאר א 

ויֶטעְטן אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶגעפּוְנט  יו  ֱאֶמת ַאז אּוְנֶטער ַאֶלע ַאְקט 
יְרט  יְך ַא ַבאֶשעֶפער ָוואס פ  יְסן.ז  י קּול   ַאֶלעס פּון הּוְנֶטער ד 

וי  ? ָדאס ֶקען ֶמען ן ַא ֶמעְנְטש צּוקּוֶמען ֶדעְרצּוֶקעַאזֹוי ו 
דּוְרְכ'ן ֶרעְדן ַאַסאְך צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶווען ַא ֶמעְנְטש  ָנאר טּון

יְך צּו צּו ֶרעְדן ְש  יג צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶיעֶדעֶגעוואֹויְנט ז   ֶטעְנד 
יטְ  ַזאְך ָוואס ֵגייט דּוְרְך אֹויף ים ְשמּוֶעְסט ֶער אֹויס מ  'ן א 

ים ְשֶווער, אּון  ֶבעט ַזיין ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶער יְלף ֶווען ֶעס ֵגייט א  ה 
ים גּוט. ָדאס ֶרעְדן  ֶער ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ֶווען ֶעס ֵגייט א 

ֶמעְנְטש ָזאל ֶוועְרן  צּום ֵאייֶבעְרְשְטן ַמאְכט ַאז ֶדער
יְך ָאן  צּוֶגעְקֶלעְבט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ַדאן הֹויְבט ז 
ים פּון ֶדער  ויְקֶלען ַפאְר'ן ֶמעְנְטש ֶדעם ֱאֶמת'ן ָפנ  אֹויְפצּואו 
יְכט ָוואס  יֶגע ש  י ְדרֹויְסְנד  יְך ָאפ ד  ֶוועְלט. ֶעס ֵשייְלט ז 

י ַפאְרְשֶטעְלט ֶדעם ֶמעְנטְ  יט ד  ש'ס אֹויְגן, אּון ַדאן ֶזעט ֶער מ 
יג  יֶנעֵוויינ  יְגט פּון א  ָנאר ֶדער  -ֵאייֶגעֶנע אֹויְגן ָוואס ֶעס ל 

 ֵאייֶבעְרְשֶטער ַאֵליין.
ים י, כ( ֶדער ָפסּוק ָזאְגט  ְדָבק")ְדָבר  ְצָוה  - "ּובֹו ת  יז ַא מ  ֶעס א 

יְך צּו י ּתֹוָרה ַאז ֶמען ַדאְרף ז  ין ד  ְקֶלעְבן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. א 
יְך צּוְקֶלעְבן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן?  ָוואס ֵמייְנט ז 

יר אּון ֶעס צּוַזאְמְקֶלעְבן  יְקֶלעְך ַפאפ  יר ֶנעֶמען ְצֵוויי ְשט  ָלאמ 
י  יְרן? ד  יט ְשַטאְרֶקע ְקֶלעב, ָוואס ֶוועט ַדאן ַפאס  יְנֵאייֶנעם מ  א 

יְקֶלע יְשט ֶקעֶנען ְצֵוויי ְשט  יר ֶוועט ֶמען שֹוין ֵקייְנָמאל נ  ְך ַפאפ 
ילּו ֶווען ֶמען ֶוועט  י ַאְנֶדעֶרע. ֲאפ  ֵזיי ָאְפֵטייְלן ֵאייְנס פּון ד 

יְטַרייְסן  יג מ  יְך ֵאייב  יט ַא ְשַטאְרֶקע ְקַראְפט, ֶוועט ז  ֶצעַרייְסן מ 
י ַאְנֶדעֶרע. אּון ָדאס מֵ  יט ד  יְקל מ  ייְנט צּו ַזיין ֵאיין ְשט 

 צּוֶגעְקֶלעְבט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן!
יְנֶדען צּום  ֶדער ֶמעְנְטש ַדאְרף ַזיין ַאזֹוי ְשַטאְרק צּוֶגעב 

יז  ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ַדאְרף ַאזֹוי ַסאְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ב 
ים, אּון ַדאן ֶוועט ֶמען ֵזיי  ֶער ֶוועט ֶוועְרן צּוֶגעְקֶלעְבט צּו א 
י ילּו אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש ֶוועט ז  יְשט ֶקעֶנען ֶצעֵטייְלן. ֲאפ  ְך שֹוין נ 

יג  יְך ָאֶבער ֵאייב  ָיא ָאְפַרייְסן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶוועט ז 
ים... ָדאס ֵמייְנט  יט א  יְקל פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן מ  יְטַרייְסן ַא ְשט  מ 

ילּו ֶער ֶוועט ַפאְרֶגעְסן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶער ֶוועט  ַאז ֲאפ 
 ְשְטן אּון טּון ַזאְכן ָוואס ֶמען ָטארַאֶוועְקֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶבעְר 

יג ֶדעְרַמאֶנען פּוֶנעם  יְך ָאֶבער ֵאייב  יְשט, ֶוועט ֶער ז  נ 
ין  ים ַאַרייְנקּוֶמען א  יק ַצייט ֶוועט א  ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶיעֶדע ְשט 
יז ַצייט  יְשט ַאזֹוי ֶדער ַמָצב, ֶעס א  ַמְחָשָבה ַאז ֶעס טֹויג נ 

יק קּוֶמען צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון סֹוף ָכל  ְּתשּוָבה צּו טּון אּון צּור 
יְנַגאְנְצן  יְך אּוְמֶקעְרןסֹוף ֶוועט ֶער ַטאֶקע א   צּום ֵאייֶבעְרְשְטן. ז 

ים  ל  ין ְּתה  ד ַהֶמֶלְך ָזאְגט א  ים קלט, ז( ָדו  ל  י )ְּתה  ֶמנ  יָאה ַדַעת מ  "ְפל 
ְשְגָבה ֹלא אּוַכל ָלּה"  יְך אּון ֶער  -נ  ד ַהֶמֶלְך וואּוְנֶדעְרט ז  ָדו 
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צום איז מען געגאנגען  9:30אום  - ברכת המזון און מצוה טאנץ
 יואל זוסמאןהגה"צ רבי איז מכובד געווארן  מיט ברכת המזוןבענטשן. 
ברכה י ספינקא בארא פארק, , אב"ד תולדות צבשליט"אהורוויץ 

 אשר זעליג מיללערהגה"צ רבי  אחריתא האט מען מכבד געווען
תיכף נאך ברכת המזון איז  ., אב"ד ערבי נחל סטעטן איילענדשליט"א

דער שמש פון  עןמנהג פון מצוה טאנץ, וו ןען צוגעטרעטן צום הייליגמ
מחותנים מיט'ן שוין גוט די זיידעס און  דיבית המדרש האט אויסגערופן 

באקאנטן קורצן "יעמוד יעמוד" נוסח. אלע באטייליגטע האבן שטארק 
הנאה געהאט אז זיי דארפן נישט אויסווארטן די לאנגווייליגע הספדים 

עס וואס קומט בכלל נישט אריין ביי א חתונה אדער מצוה צערעמאני
 טאנץ.

מען האט אריינגעברענגט די ספעציעלע מחיצות צום מצוה טאנץ 
צום מצוה כנהוג בחצר קארלסבורג. צום ערשט האט מען אויסגערופן 

הרה"ח רבי אברהם חיים פארקאש שליט"א, דערנאך זיידן דעם טאנץ 
, דאן האט מען הגה"צ רבי מרדכי אהרן מייזליש שליט"אדעם זיידן 

, דערנאך כ"ק הגה"צ קארלסבורגער רב שליט"א אויסגערופן דעם זיידן
ארקאש שליט"א, און דאן אבי החתן, מוה"ר יואל פדער האט געטאנצן 

, דער ראש ישיבה שליט"אמיטגעהאלטן די ריקודין פונעם  מען האט
נאך די חתונה האט מען געזונגען די  און דערנאך די חתן כלה.אבי הכלה, 

 ניגונים "אין כאלוקינו" און "לקח און ברוינפן" כמנהג ווייטצען.
 10:45איז שוין די גאנצע חתונה געווען פארטיג, און אויף  10:30אויף 

'ן איז דער גאנצער בית המדרש שוין געווען אויפגערוימט און גרייט פאר
 מארגנדיגן טאג פאר די בחורים צו קומען לערנען.

זאל דער אייבערשטער העלפן אז די מחותנים זאלן זען נאר שמחה 
זוכה זיין אויפצושטעלן א הערליכע אידישע און אידיש נחת ווייטער, 

ערליכע נו, און פון זיי זאל ארויסקומען שטוב לתפארת אבותינו ורבותי
 ישע דורות וואס וועלן באלייכטן די וועלט.איד

 !עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים
*** 

 יוויפושקע דר מוסדות היכל הקודש
הייליגע  פאר דיאין די יעצטיגע טעג קומט פאר די פושקע דרייוו 

, און א פולע פושקע זאל עס קומען אויסליידיגןהאט ווער עס מוסדות, 
ווער עס האט נאכנישט א פושקע, זאל עס ארייננעמען אין שטוב, און 

שטיצן די הייליגע זוכה זיין צו אלע ברכות און ישועות אין זכות פון 
 מוסדות.

מעורר געווען  ראש ישיבה שליט"אאין א בריוו די וואך האט דער 
 דו אויבן, בעטר דיל ווי איך", פאר אנשי שלומינו איבער דעם, שרייבנדיג

 זאלסטו -ד מוסר אונזען פוט געלה צדקט מיע פושק א שטובן איט האס
ט צום שיעור, אדער אריינשיקן מיט קומס דון ווען ברענגעס דאר מי
אזוי אויך זאלסטו מיר ברענגען דיין פושקע פון דיין קאר און פון  .יינעםא

אפיס; איך האב פאר דיר פרישע פושקעס, סיי פאר שטוב, אפיס און 
קאר. ווייל איך בין יעצט אריינגעפאלן אין פרישע חובות, איך דארף 

 ".יעדע פושקע, פרוטה ופרוטה מצטרפת
אדער מען וויל אויסליידיגן א פושקע וואוינט און  מעןסיי וואו 

 .845-637-5367קען מען רופן באקומען א פושקע, 
  !פרוטה ופרוטה מצטרפת

 
  

וי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטש ֶקען ַאְנְטלֹויְפן יְשט ו  פּוֶנעם  ַפאְרְשֵטייט נ 
ָפֶניָך ֶאְבָרח"  וואּו אֹויף ֶדער  -ֵאייֶבעְרְשְטן. "ָאָנה ֵאֵלְך ֵמרּוֶחָך ְוָאָנה מ 

ם ֶאַסק ֶוועְלט ֶקען ֶמען ֶדען ַאְנְטלֹויְפן פּוֶנעם ֵאיי ֶבעְרְשְטן? "א 
ֶנָך"  יָעה ְשאֹול ה  ם ָשם ָאָּתה ְוַאצ  יֶען  -ָשַמי  ַאז דּו ֶוועְסט ַארֹויְפְפל 

יז ֶדער יְמל, א  ין ה  יֶדעְרן  א  ֵאייֶבעְרְשֶטער ָדאְרט. ַאז דּו ֶוועְסט ַאָראְפנ 
יז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער אוֹ  ית, א  ין ְשאֹול ַּתְחּת  יף א  יז ט  יְך ָדאְרט. ֶעס א 

יְשָטא ַקיין ְפַלאץ וואּו ֶמען ֶקען ַאְנְטלֹויְפן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן.  נ 

יְשט ַקיין  י ַאְרֶבעט פּון ַא ֶמעְנְטש אֹויף ֶדער ֶוועְלט. נ  יז ד  ָדאס א 
וי ַאזֹוי ֶער ֶזעט  ילּוק ו  יְשט ַקיין ח  יְך, נ  יְנט ז  ילּוק וואּו ֶער ֶגעפ  ח 
ילּוק ָוואס ֶער ָהאט שֹוין ַאְלץ ָאְפֶגעטּון  יְשט ַקיין ח  אֹויס, נ 
יז שֹוין ֶגעַפאְלן. ַדאְרף  וי ַווייט ֶער א  ילּוק ו  יְשט ַקיין ח  ְשֶלעְכְטס, נ 
ים. ֶער  יט א  יז ָנאְכַאְלץ מ  ויְסן ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער א  יג ו  ֶער ֵאייב 

י יְך אֹויְסֶרעְדן ָדאס ַהאְרץ ַפאְר'ן  ַדאְרף ָנאר ֶעֶפעֶנען ד  מֹויל אּון ז 
וי ַאזֹוי ַזיין ֶלעְבן  ֵאייֶבעְרְשְטן. ֶער ָזאל ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר'ן ֵאייֶבעְרְשְטן ו 
יז ֶיעְצט, אּון  קּוְקט אֹויס, ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ב 

ין ַזיין לֶ  יְלט א  ין ֶער צ  ויל ַאְלס ָאְנקּוֶמען. אּון וואּו ַאה  עְבן, וואּו ֶער ו 
יש טֹויְשן צּום גּוְטן.  יְך ְדַראְסט  וי ַזיין ֶלעְבן ֶוועט ז  ַדאן ֶוועט ֶער ֶזען ו 
יְך ֶלעְבן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון  יג אּון ְפֵרייל  יְכט  ֶער ֶוועט ָהאְבן ַא ל 

ים ַזיין גּוט אֹויְך אֹויף ֶיע  ֶנע ֶוועְלט.ֶעס ֶוועט א 
 

יחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק י' ֶעֶרְך עֹוָלם ְוֵחֶלק י"ד ֶעֶרְך ְדֵביקּות(  )ש 
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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 

 

 

 

 ס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייע
 שמחה אנשי שלומינו פרייען זיך מיט די

 שליט"א ישיבהראש ביים 
עב"ג החתן חופה די אונטער זיין טאכטער געפירט  שליט"אראש ישיבה האט דער  דעם זונטאג

קרית יואל, היכל הקודש בית המדרש מו"ה נתנאל שליט"א בן מוה"ר יואל פארקאש שליט"א, גבאי 
 , מחשובי אנשי שלומינו.ליט"אשאון אייניקל פון הרה"ח מו"ה אברהם חיים פארקאש 

שמחה צו די באשיידענע די קרובי המשפחה און פילע אנשי שלומינו זענען זיך צוזאמגעקומען 
האט עס דאס מאל אויך נישט אין די קהלה שמחות און ווי אלע פארגעקומען אין ישיבה, וואס איז 

פאר די מחותנים, דער בית המדרש איז געווען צוגעשטעלט אומזיסט, די  געקאסט קיין פרוטה
געקאכט און פון אנשי שלומינו האבן  משפחותמוזיק איז געווען א טעיפ פון א חתונה, די 

ס האט געהאט אן צוגעשטעלט דאס עסן, און עס האט ברוך ה' גארנישט געפעלט פון די חתונה, ע
 , און עס איז געווען גאר פרייליך און דערהויבן.עםאמת'ע אידישע ט

און חתן כלה אנגעקומען צום קבלת פנים,  ,מחותניםזיידעס, די זענען די  5:00אום  - קבלת פנים
 ניגוני התעוררות. ווארעמעוואו מען האט געזינגען 

התעוררות ביים  עאיז מען געגאנגען צו די חופה, עס האט געהערשט א גרויס 6:00 אום - חופה
נגען ווארימע ניגונים, און ווער עס האט געקוקט האט געקענט זען ווי יעדנ'ס יחופה, מען האט געז

נהייט זיך אויסצובעטן אלעס ר ציבור האט אויסגענוצט די געלעגליפן האבן זיך געשאקלט, ווען דע
 גוטס.

געווען דער  , איזליט"אש, כ"ק הגה"צ קארלסבורגער רב ראש ישיבה שליט"אדער טאטע פון 
 ודומ"ץ סאטמאר קליימערקלאסנא אב"ד הגה"צ רבי יחזקאל טייטלבוים שליט"א . מסדר קידושין

ראש ישיבה'ס שווער ברכה אחריתא האט געזאגט דעם יט כתובה ליינען, איז מכובד געווארן מ
 .הגה"צ רבי מרדכי אהרן מייזליש שליט"א מווייטצען

, עס ו די סעודהוואו מען האט זיך געוואשן צ רשהמדת דערנאך איז מען אריין אין בי - סעודה
פטע טעיפ פון א "געהעריגע" האט אונטערגעשפילט שיינע רואיגע חסידישע ניגונים, אן אפגעכא

נט, מיט וואס דער , קוגל, און טשאלאיז געווען צוגעגרייט חלה, פיש . פאר די נאנטע משפחהחתונה
 .עולם האט זיך מחיה געווען

חתן אריינגעקומען אין זאל, וינועו אמות הסיפים, עס האט  עראיז ד 8:00אום  - שמחת חתן וכלה
געקנאקט דער טעיפ "עוד ישמע בערי יהודה", פונקט אדער נאך שענער ווי עס וואלט געווען "לייוו 

די פנימ'ער  מוזיק". דער עולם האט זיך ארויסגעלאזט אין רינגען, אזש די ווענט האבן מיטגעטאנצט,
פון די באטייליגטע האבן געשטראלט פאר שמחה, און די געפילן פון שמחה האבן זיך 

 איבערגעגאסן אין אלע ביינער אז מען האט געשפרינגען אין די לופטן.
לער יום בית המדרש וואס איז געווארן פדער ריזיגער עולם האט געהאלטן אין איין שטראמען צ

. די טענץ האבן מחה געסט פון נאנט און פון ווייטביים שנגעזען לער, עס האבן זיך איאון פ
שעה, זיך מיטצופרייען מיט'ן חתן און מיט'ן מחותן דעם ראש  צווייפאר אומגעפער  ןאנגעהאלט

טער אידן איבער די גאנצע וועלט דערקוויקן זיך טאג טעגליך נישיבה שליט"א וואס צענדליגער טויז
און ווערן אויפגעלעבט און באקומען א פרישע חיות צו  און אזוי ווייטער,עורים בריוון מיט די שי

 דינען דעם אייבערשטן.
 און מורי צדק זיך באטייליגט ביי פילע רבניםהאבן  ,שליט"א הצדיקים הרבנים אויסער די זיידעס

הגה"צ רבי  ;, אב"ד קלעסאןשליט"א ראנשיל שעההגה"צ רבי  צווישן זיי )ע"פ סדר א"ב(:שמחה,  די
ברוך דוד ראטה שליט"א, אב"ד מראה יחזקאל; הגה"צ רבי געציל בערקאוויטש שליט"א, דומ"ץ 

; הגה"צ רבי יוסף טייטלבוים ווייטצען אב"דמייזליש שליט"א, וב קרית יואל; הגה"צ רבי דוד ד
ודומ"ץ סאטמאר קלאסנא  אב"ד שליט"א, אב"ד נעפלימיץ; הגה"צ רבי יחזקאל טייטלבוים שליט"א

 יעקב טייטלבויםהגה"צ רבי מינוב; קליימער; הגה"צ רבי יעקב שלמה מייזליש שליט"א, אב"ד לי
 ;, אב"ד סאווראןשליט"א מענדל שטייןהגה"צ רבי  ;, אב"ד תולדות אברהם יצחק מאנסישליט"א

הגה"צ רבי משה ; , ראש ישיבת אור תורה דשאץשליט"א משה מאסקאוויטשהגה"צ רבי 
הגה"צ רבי ; שליט"א נחמן שיקהגה"צ רבי  פריעדמאן שליט"א, דומ"ץ סאטמאר בארא פארק;

 .ותילע רבנים, דיינים און ראשי ישיבאון נאך פ ;, אב"ד קאמינקאשליט"א שלמה ישראל מייזליש

 וועג ארויסדי 
 ןיאשטעקן געבליבן  ביסטווי ט שפירס

סט נישט די וועג ארויס, די וועג עז ,ןבעל
 עם רייכן שיעורדהערט  ?רעצו גיין ווייט

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  8,  1,  73 
 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
קונטרסים, "עצתו אמונה", דרשות, 

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

 פארלאנג צורופט אריין מיט אייער 

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

 
 
 

 

 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ופארקאש  יעקב הללמו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
*** 

 הי"ו אלגוטרשמעון פאמו"ה  ןתחה

 ג"וב עבטל למזן סילשזיין שידוך צו 
 י"וה קורץ 'אלי ה"מובת 

 

 

 זייט מתפלל!
 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 שנעלע רפואה בקרוב פאר א גאנצע און

 

 

 ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְבֶרְסֶלב>>>>>>  
 

 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

  

 ברכת מזל טוב פאר'ן א הארציגןוואונטשן מיר 
 

 ראש ישיבה שליט"א
 

 ג"עב למזל טובטאכטער פון זיין  השמחצו די 

 בן א"שליט נאל פארקאשנת החתן
 שליט"א יואל פארקאש ה"מו

 גבאי ביהמ"ד היכל הקודש קרית יואל 
 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז עס זאל זיין א קשר של קימא און א 
בנין עדי עד מיט דורות ישרים ומבורכים, געזונט און פרנסה מיט פיל 

אידיש נחת. דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער ראש ישיבה 
די עבודת הקודש צו  מיטשליט"א זאל ווייטער קענען ממשיך זיין 

ר איבער די גאנצע וועלט, אריינברענגען די מחזק זיין אידישע קינדע
עצות פון הייליגן רבי'ן אין אידישע קינדער, אזוי ווי מוהרא"ש האט 

 רויחי וסייעתא דשמיא ומזוניאריכיברוכי חייאונז געלערנט, מיט בני
 
 

 

>>>>>> 

 


