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בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ

ֵיילט
ֶערצ ְ
מו ַֹּהרָׁא"ש ד ְ

ַארוָואס ָהאט
ַאר ְשטֵיין פ ְ
ַארף ֶמען פ ְ
יתי ָׁשלוֹםִ ,ל ְכא ֹורָה ד ְ
ֹתן ל ֹו ֶאת ְב ִר ִ
ֱמר ִה ְננִי נו ֵ
ָׁל ֵכן א ֹ
ִפנ ְָחס ַד ְוקָא ַבאקּו ֶמען דֶעם ְשכַר פּון ָשלוֹם?
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק א' ִס ָימן פ') ַאז ָשלוֹם ִאיז נָאר
ֶבי זָאגְט ִ(ל ֵ
מו ַֹהרָא"ש ִאיז דָאס ַמ ְס ִביר לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
עלן פֵייעֶר ִמיט
עלן ,וֶוען מֶען קֶען צּוזַא ְמ ְש ֶט ְ
ִיך צּוזַא ְמ ְש ֶט ְ
ַאכן קֶענֶען ז ְ
ֶער ֶטע ז ְ
ַארק ְ
דָא וֶוען ְצוֵויי פ ְ
ִישט קַיין ָשלוֹם.
ֵייסט דָאס נ ְ
ִיך צּוזַאם ה ְ
עלן ז ְ
ַאכן ְש ֶט ְ
ֶעלבֶע ז ְ
וַואסֶערָ .אבֶער וֶוען ְצוֵויי ִדי ז ְ
אמט פּון ַא זֵיי ֶדע וָואס ָהאט
עמט ַאז עֶר ְש ַט ְ
ַאר ֶש ְ
ֶעפינֶען ִמיר ַאז ֶמען ָהאט ִאים פ ְ
דָא ַביי ִפנ ְָחס ג ִ
ֶעס ֶטע ֲח ִשיבּותַ ,אז
ֶעדינְט עֲב ֹודָה זָרָהָ ,אבֶער ֶב ֱאמֶת ִאיז ַד ְוקָא דָאס גֶעוֶוען פַאר ִאים ִדי גְ ר ְ
ג ִ
ֶעדינְט דֶעם
ֶער ֶטע אּון ג ִ
ַארק ְ
ֶעדינְט עֲב ֹודָה ָזרָה ִאיז עֶר גֶעגַא ְנגֶען ִביז ִדי פ ְ
ֲפילּו זַיין זֵיידֶע ָהאט ג ִ
אִ
ֶער ְש ְטן ֶב ֱאמֶת.
אֵייב ְ
ַאכן ,פּון ַאזַא ָא ְפ ְש ַטאם
ֶער ֶטע ז ְ
ַארק ְ
עלט ִדי ְצוֵויי פ ְ
ֶעש ֶט ְ
ַאמג ְ
ֶערפַארַ ,אזוֹי וִוי ִפנ ְָחס ָהאט צּוז ְ
ד ְ
ֶערפַאר
ֶער ְש ְטן ,ד ְ
ֶעדינְט דֶעם אֵייב ְ
ֶעדינְט עֲב ֹודָה זָרָהִ ,איז עֶר גֶעגַא ְנגֶען אּון ג ִ
וָואס מֶען ָהאט ג ִ
עלט
ֹיך וֶוען עֶס ְש ֶט ְ
קּומט ִאים ַאזַא ְש כַר ,צּו ַבאקּו ֶמען ִדי ְב ָרכָה פּון ָשלוֹם ,וָואס דָאס ִאיז או ְ
ְ
ַאכן.
ֶער ֶטע ז ְ
ַארק ְ
ִיך צּוזַאם ְצוֵויי פ ְ
זְ

יאים,
ַחזַ"ל זָאגְ ן (מוֹעֵ ד ָקטָ ן י"חַ ):אז ִאין ִדי ּתו ָֹרהִ ,אין נְ ִב ִ
ער ְשטֶ ער
תּובים ,זֶעעֶ ן ִמיר ַאז נָאר דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
אּון ִאין כְ ִ
אשית כד ,נ)" :וַ יַעַ ן
(ב ֵר ִ
ַמאכְ ט ִשידּוכִ יםִ .אין ִדי ּתו ָֹרה ְשטֵ ייט ְ
יאים ְשטֵ ייט
אמרּו מֵ ה' יָצָ א הַ ָדבָ ר"ִ .אין נְ ִב ִ
ּובתּואֵ ל וַ יֹ ְ
לָבָ ן ְ
ָאביו וְ ִאּמ ֹו ֹלא י ְָדעּו כִ י מֵ ה' ִהיא" .אּון ִאין
(שו ְֹפ ִטים יד ,ד)" :וְ ִ
תּובים זָאגְ ט ֶדער פָ סּוק ִ(מ ְשלֵי יט ,יד)" :בַ ִית וָ הוֹן נַחֲ ַלת
כְ ִ
ָאבוֹת ּומֵ ה' ִא ָשה ַמ ְשכָ לֶת".
ער ְשטֶ ער הָ אט צּוגֶעגְ ֵרייט ַא גּוטֶ ער ִשידּוְך
דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
אבן זֵייעֶ ר
יידל הָ ְ
ֶעדן ִאיד .יֶעדֶ ער בָ חּור אּון יֶעדֶ ע מֵ ְ
פַ אר י ְ
ימלָ ,אבֶ ער ִמיט ֶדעם
ערטֶ ע ָאנְ גֶעגְ ֵרייטֶ ע ִשידּוְך פּון ִה ְ
אש ְ
בַ ֶ
חּורים אּון
ארהַ אן ִפילֶע בָ ִ
ַאלֶעם זֶעעֶ ן ִמיר ַאז עֶ ס זֶענֶען פַ ְ
עפן
ישט ְט ֶר ְ
ערן זִ יְך אּון ֶקענֶען נִ ְ
יידלֶעְך וֶועלְ כֶע עֶ לְ טֶ ְ
מֵ ְ
ַארבֶ עט ָדאס?
זֵייעֶ ר ִשידּוְך ,וִ וי ַאזוֹי ְ
דֶ ער ֵּתירּוץ אוֹיף דֶ עם ִאיז ַאז ִדי מֶ ענְ ְט ְשן ַאלֵיין זֶענֶען
ישט זֵייעֶ ר ִשידּוְך.
עפן נִ ְ
שּולְ ִדיג אוֹיף ֶדעם וָ ואס זֵיי ְט ֶר ְ
עפן עֶ פֶ עס
ואר ְטן נָאר צּו ְט ֶר ְ
יידל וַ ְ
דֶ ער בָ חּור אּון ִדי מֵ ְ
עציעֶ לֶער ִשידּוְך ,עֶ פֶ עס ַאזוֹינְ ס וָ ואס ִאיז
גָאר ַא ְספֶ ִ
ארט
וארן ,אֵ יינֶעם ִמיט ַאלֶע ָס ְ
ֹירן גֶעוָ ְ
ישט גֶעבו ְ
נָאכְ נִ ְ

(זֹאת ַהּת ֹורָה ִפנ ְָחס ב')

>>>>>>

***

ששר יָׁבוֹא
ֵיהם ַּוא ֶ
ֵדהַּ ,א ֶשר יֵצֵא ִל ְפנ ֶ
ֱלקֵי ָׁהרּוחוֹת ְל ָׁכל ְל ָׁכל ָׁב ָׁשר ִאיש ַּעל ָׁהע ָׁ
י ְִפ ֹקד ה' א ֹ
ָאך ַא פָסּוק
ֵיהם" ,אּון נ ְ
ששר יָׁבוֹא ִל ְפנ ֶ
ּטּורים ְברֶע ְנגְט ַא ְמס ֹורָהַּ " ,וא ֶ
ֵיהם .דֶער ַב ַעל ַה ִ
ִל ְפנ ֶ
ַאר ְשטֵיין ִדי ַשייכּות פּון ִדי ְצוֵויי
ַארף מֶען פ ְ
ששר י ָֹׁבא ֶאת ֵרעֵהּו ַּביש ַּער ַּל שחטוֹב ֵע ִצים" ,ד ְ
"וַּא ֶ
סּוקים.
ְפ ִ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק ב' ִס ָימן ס"ח) ַאז דֶער ְשלֵימּות
ֶבי זָאגְט ִ(ל ֵ
מו ַֹהרָא"ש ִאיז דָאס ַמ ְס ִביר לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
ָאך בֶע ֶסער ,אּון
ֶוערן נ ְ
ֶעס ְטן ֶמענ ְְטש ַאז עֶר קֶען ו ְ
ַארן גְ ר ְ
ַדיק ִאיז וֶוען עֶר קֶען וַוייזְן פ ְ
פּון ַא צ ִ
ֶער ְש ְטן
ֹיך נָאנְט צּום אֵייב ְ
ֶעריגְ ְס ְטן ֶמענ ְְטש ַאז עֶר ִאיז או ְ
ַארן נִיד ִ
ֹיך וַוייזְן פ ְ
ֶערט עֶר קֶען או ְ
ַארק ְ
פ ְ
ֹיך ִליב.
ֶער ְש ֶטער ָהאט ִאים או ְ
אּון ַאז דֶער אֵייב ְ
ַארף
ֶעדן מֶענ ְְטש לוֹיט זַיין ַמ ְדרֵיגָהֵ ,איינֶעם ד ְ
ַאך צּו י ְ
אבן ַא ַבאזּו ְנדֶערֶע ְש ְפר ְ
ַארף ָה ְ
ַדיק ד ְ
דֶער צ ִ
ֶער ְש ְטן ,אּון אֵיינֶעם דַא ְרף ֶמען ְמע ֹורֵר זַיין ַאז עֶר
ֶמען ְמ ַחזֵק זַיין ַאז עֶר ִאיז זֵייעֶר נָאנְט צּום אֵייב ְ
יקּוטי
ֶבי ִ(ל ֵ
ֶערפַאר זָאגְט דֶער ר ִ
ַדיק טּון ,אּון ד ְ
ָאך ֶהעכֶער .דָאס קֶען נָאר ַאן ֱאמֶת'עֶר צ ִ
קֶען גֵיין נ ְ
מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק ב' ִס ָימן י"ח) ַאז עֶס ִאיז ַא גְ רוֹיסֶע ַס ָכנָה צּו זָאגְ ן ּת ֹורָה ,וַוייל ֶמען קֶען ַה ְרגְ'נֶען ֶמענ ְְט ְשן
אר'ן
ַאך ַפ ְ
ִישט ִר ְיכ ִטיגֶע ז ְ
ִמיט ִדי ּת ֹורָה וָואס מֶען זָאגְט .דָאס מֵיינְט ַאז אוֹיב זָאגְט ֶמען ִדי נ ְ
ֶע'ה ְרגְ'ט דֶעם ֶמענ ְְטש.
ִישט ִר ְיכ ִטיגְ ן ֶמענ ְְטשָ ,האט ֶמען ג ַ
נְ
ֱל ַֹּקי ָׁהרּוחוֹת ְל ָׁכל ָׁב ָׁשר ִאיש
ֶער ְש ְטן ,י ְִפ ֹקד ה' א ֹ
ֶעטן פּונֶעם אֵייב ְ
משה ַרבֵינּו גֶעב ְ
דָאס ָהאט ֶ
ששר יָׁבוֹא
ֵיהם ַּוא ֶ
עלן ַאזַא ַמנ ְִהיגַּ ,א ֶשר יֵצֵא ִל ְפנ ֶ
ֶער ְש ֶטער זָאל ְש ֶט ְ
ֵדה ,דֶער אֵייב ְ
ַּעל ָׁהע ָׁ
ַארף עֶר ְמ ַחזֵק זַייןַ ,ארַיין ְברֶענְגְ ן ִדי ִא ְידן וָואס מֵיינֶען ַאז זֵיי זֶענֶען שוֹין
ֵיהםַ ,א ָמאל ד ְ
ִל ְפנ ֶ
ָאך ֶמער טּון.
ַארף מֶען ְמע ֹורֵר זַיין אֵיינֶעם ַאז עֶר קֶען נ ְ
ֹיסן ,אּון ַא ָמאל ד ְ
ִאינ ְְדרו ְ
ששר י ָֹׁבא ֶאת ֵרעֵהּו ַּביש ַּער ַּל שחטוֹב ֵע ִצים ,וָואס
עלט צּו ִדי ְמס ֹורָה דֶעם פָסּוקַּ ,וא ֶ
אּון דָאס ְש ֶט ְ
ערנֶעמֶען
ִישט אּו ְנ ֶט ְ
ִיך נ ְ
ָארט פּון אֵיינֶעם וָואס ַה ְרגְ'ט ְבש ֹוגֵגַ ,אז ֶמען זָאל ז ְ
ֶעדט ד ְ
דֶער פָסּוק ר ְ
מּוסר פַאר מֶענ ְְט ְשן ,וַוייל ֶמען קֶען ִמיט דֶעם ַה ְרגְ ' ֶענֶען מֶענ ְְט ְשן ,נָאר ַאן
ַאך צּו זָאגְן ָ
ַאזַא ז ְ
ַדיק קֶען דָאס טּון.
ֱאמֶת'עֶר צ ִ
ַחל ְסעּודָה ְש ִל ִישית ִפנ ְָחס תשס"ה)
(ּתו ְֹך ַהנ ַ

א

דֶ ער הֵ יילִיגֶער ֶרבִ י
זָאגְ ט ַאז 'כַעַ ס' אּון
'גֶעלְט' קּומֶ ען פּון ִדי זֶעלְבֶ ע פְ לַאץ אּון יֶעדֶ עס
ערט עֶ ס זָאל קּומֶ ען אֹויף ַא
מָ אל עֶ ס ִאיז בַ אשֶ ְ
קּומט דֶ ער יֵצֶ ר הָ ַרע -
ְ
מֶ ענ ְְטש ַא ַרייכְ טּום,
ֶוערן
ִישט דֶ עם מֶ ענְ ְטש עֶ ר זָאל ו ְ
ַארגִ ינְט נ ְ
וָואס פ ְ
ַרייְך  -אּון בְ ֶרענְגְ ט ִאים ַא ִנ ָסיֹון פּון כַעַ ס ,אּון
ִירט עֶ ר
ַארל ְ
וֶוען דֶ ער מֶ ענ ְְטש ֶרעגְ ט זִ יְך אֹויף פ ְ
ארפְ ט
ִדי גַאנְצֶ ע עַ ִשירּות וָואס עֶ ר הָ אט גֶעדַ ְ
ארט ַאן
בַ אקּומֶ ען; דֶ ער ֶרבִ י זָאגְ ט דָ ְ
ערעסַ אנְטֶ ע זַאְךַ ,אז כַעַ ס ִאיז ַאזַא
ִאינְטֶ ֶ
ֵוייסט
אר ֶקע נִסָ יֹון ַאז אֲ פִ ילּו דֶ ער מֶ ענ ְְטש ו ְ
ְשטַ ְ
ִירן זַיין עַ ִשירּות
ארל ְ
דּורְך ִדי כַעַ ס וֶועט עֶ ר ַפ ְ
ַאז ְ
ִירט
ַארל ְ
 דָ אְך ֶרעגְ ט עֶ ר זִ יְך אֹויף ,מַ מָ ש מֶ ען פ ְארק ִאיז ִדי נִסָ יֹון פּון כַעַ ס
ִדי שֵ כֶלַ ,אזֹוי ְשטַ ְ
( ִליקּוטֵ י מֹוהֲ ַר"ן ,חֵ לֶק א'ִ ,סימָ ן סח).
ֶוערן
וֶוען ֵאיינֶער ֶרעגְ ט ִדיר אֹויףַ ,אנ ְְשטָ אט ו ְ
ִירן ִדי עַ ִשירּות בְ רּוחֲ נִיּות
ַארל ְ
בְ ַכ עַ ס אּון פ ְ
ּוקן יֶענֶעם ִמיט
ּובְ ג ְַש ִמיּות  -זָאל ְְסטּו ָאנְק ְ
ַרחֲ מָ נּות ,וֶועט ִדי גַאנְצֶ ע כַעַ ס ַאוֶועק גֵיין פּון
ִדיר.
דֶ ער הֵ יילִיגֶער ֶרבִ י זָאגְ ט ( ִליקּוטֵ י מֹוהֲ ַר"ן ,חֵ לֶק א',
ִסימָ ן יח ,אֹות ב) דֶ ער וָואס ְד ֵרייט ִאיבֶ ער פּון כַעַ ס
אֹויף ַרחֲ מָ נּות ִאיז זֹוכֶה צּו ַא גּוט לֶעבְ ן; יֶעדֶ עס
ֵוייטן מֶ ענ ְְטש,
מָ אל מֶ ען הָ אט צּו טּון ִמיט ַא צְ ו ְ
אֹויב מֶ ען לֵייגְ ט ַא ַריין ִאין ִדי מַ עֲשֶ ה דָ אס
טֹוישט זִ יְך ִדי גַאנְצֶ ע מַ עֲשֶ ה.
ְ
"רחֲ מָ נּות"
ָוארט ַ
ו ְ
(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' בָ לָ ק תשע"ט)
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ַמעֲ לוֹת וָ ואס עֶ ס ֶקען נָאר זַיין ,אּון ַאזוֹי וֶועלְ ט מֶ ען זִ יְך
ֹיפן
וישן לו ְ
וארט ,אּון ִאינְ ְצוִ ְ
וארט אּון מֶ ען וַ ְ
אּון מֶ ען וַ ְ
ישט ז ֹוכֶה
ָארן ,אּון מֶ ען ִאיז נִ ְ
דּורְך לַאנְ גֶע חֲ ָד ִשים אּון י ְ
ְ
עפן ֶדעם ִשידּוְך.
צּו ְט ֶר ְ
ארף
ִדי עֵ צָ ה אוֹיף דֶ עם ִאיז נָאר אֱ מּונָהַ .א ִאיד ַד ְ
ייבן ַאז יֶעדֶ ע זַאְך אוֹיף ֶדער וֶועלְ ט ִפ ְירט נָאר דֶ ער
גְ ֵל ְ
ער ְשטֶ ערָ .דאס ִאיז בַ יי יֶעדֶ ע זַאְך ַאזוֹיָ ,אבֶ ער גָאר
אֵ ייבֶ ְ
עציעֶ ל ִאיז ָדאס ַאזוֹי בַ יי ִשידּוכִ ים ,דֶ ער
ְספֶ ִ
צּוצּושטֶ עלְ ן ַא ִשידּוְך
ְ
ָארגְ ט זִ יְך
ער ְשטֶ ער ַאלֵיין ז ְ
אֵ ייבֶ ְ
ֶעדן אֵ יינֶעם .נָאר וֶוען מֶ ען ְט ָראגְ ט ָאן דֶ עם
פַ אר י ְ
ירּוצים ,וַ וייל
ישע ִּת ִ
ַאר ֶ
ִשידּוְך ,זָאגְ ט מֶ ען עֶ ס ָאפ ִמיט נ ִ
ישט
ישט צּו נֶעמֶ ען אֵ יינֶעם וָ ואס הָ אט נִ ְ
אסט נִ ְ
עֶ ס פַ ְ
ֹיסגֶערּופֶ ענֶעם כָבוֹד ,גֶעלְ טָ ,אדֶ ער יִחּוס ,אּון
דֶ עם או ְ
ואר ְפט מֶ ען ַאוֶועק דֶ עם ִריכְ ִטיגְ ן
אוֹיף דֶ עם ֶו ועג וַ ְ
ִשידּוְך ִמיט ִדי אֵ ייגֶענֶע הֶ ענְ ט.
ערט
אש ְ
ֵייבט ַאז זַיין ִשידּוְך ִאיז בַ ֶ
ַא ִאיד וָ ואס גְ ל ְ
ישט ָא ְפזָאגְ ן ַא ִשידּוְך ַאזוֹי
ימל ,וֶועט ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
פּון ִה ְ
לַאנְ ג וָ ואס דֶ ער וֶועמֶ ען מֶ ען ְט ָראגְ ט ָאן ִאיז גֶעזּונְ ט אּון
וייסט ַאז אוֹיב ִאיז דֶ ער ִשידּוְך
ָאר ַמאל .וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
נ ְ
ֶעפ ְירט
ֹיסג ִ
ישט או ְ
ערט וֶועט עֶ ס סֵ יי וִ וי נִ ְ
אש ְ
ישט בַ ֶ
נִ ְ
יקט ִאים
ער ְשטֶ ער ִש ְ
ֵייבט ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ֶוערן .עֶ ר גְ ל ְ
ו ְ
ערטֶ ע.
אש ְ
זִ יכֶער אּונְ טֶ ער נָאר זַיין ִריכְ ִטיגֶע בַ ֶ
דֶ ער גַאנְ צֶ ער זַאְך פּון ִשידּוכִ ים ִאיז פּול ִמיט גְ רוֹיסֶ ע
ויסן
ישט וִ ְ
סוֹדוֹת פּון גִ לְ גּולִ ים וָ ואס ַא מֶ ענְ ְטש ֶקען נִ ְ
ֵייבן ַאז דֶ ער
ארף ָאבֶ ער גְ ל ְ
אר ְשטֵ יין .מֶ ען ַד ְ
אּון פַ ְ
אר'ן
ֵוייסט זִ יכֶער וָ ואס עֶ ס ִאיז גּוט פַ ְ
ער ְשטֶ ער ו ְ
אֵ ייבֶ ְ
ֶעט ָראגְ ן ַא ִשידּוְך ָטאר
מֶ ענְ ְטש ,אּון אוֹיב הָ אט מֶ ען ָאנְ ג ְ
ֹיס ְד ֵרייעֶ ן ִמיט
ישט ָא ְפזָאגְ ן אּון זִ יְך ַארו ְ
מֶ ען עֶ ס נִ ְ
ער ְשטֶ ער
ירּוצים .קוֹדֶ ם זָאגְ ט מֶ ען "יָא" ,אּון דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ִּת ִ
ישט ִדי ִריכְ ִטיגֶע זָאל
וֶועט שוֹין ִפ ְירן ַאז אוֹיב ִאיז עֶ ס נִ ְ
וידער אוֹיב זָאגְ ט מֶ ען
ֶוערן .וִ ֶ
ֶעפ ְירט ו ְ
ֹיסג ִ
ישט או ְ
עֶ ס נִ ְ
אקע יָא ִדי ִריכְ ִטיגֶע ,וֶועט מֶ ען
"נֵיין" ,אּון עֶ ס ִאיז ַט ֶ
ַאסאְך צָ רוֹת אּון עַ גְ ַמת נֶפֶ ש אּון סוֹף כָל
דּורכְ גֵיין ַ
מּוזְ ן ְ
ֶוערן אוֹיב
ֶעפ ְירט ו ְ
ֹיסג ִ
סוֹף וֶועט דֶ ער ִשידּוְך סֵ יי וִ וי או ְ
ער ְשטֶ ער וִ ויל ַאזוֹי.
דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
יּת ָתא" -
ַחזַ"ל זָאגְ ן (יְ בָ מוֹת ס"ג" ).נְ חוֹת ַד ְרגָא ּונְ ִתיב ִא ְ
עפל אּון הָ אב חֲ תּונָה ִמיט ַא ְפרוֹיָ .דאס
ַאראפ ַא ְט ֶר ְ
גֵיי ָ
מֵ יינְ ט ַאז וִ וי ַלאנְ ג ַא מֶ ענְ ְטש הַ אלְ ט זִ יְך גְ רוֹיסִ ,איז עֶ ר
אסט ִאים
ארנּומֶ ען צּו זָאגְ ן ַאז דֶ ער ִשידּוְך פַ ְ
נָאר פַ ְ
דּורְך
ישט ,אּון ַאזוֹי גֵייט ְ
ישט ,אּון יֶענֶער ִשידּוְך טוֹיג נִ ְ
נִ ְ
עריבֶ ער
עפן ַקיין ִשידּוְך .דֶ ִ
ישט ְט ֶר ְ
ָארן אּון עֶ ר ֶקען נִ ְ
י ְ
ֶערנֶען אּונְ ז ִדי הֵ יילִ יגֶער חֲ כָ ִמים ַאז אֵ יידֶ ער מֶ ען זּוכְ ט
ל ְ
עפל ,מֶ ען זָאל זִ יְך
אפגֵיין ַא ְט ֶר ְ
ַאר ְ
ארף מֶ ען ָ
ַא ִשידּוְך ַד ְ
ישט הַ אלְ ְטן ַאזוֹי גְ רוֹיס ,אּון ַדאן וֶוען מֶ ען
נִ ְ
גּוטן ִשידּוְך.
עפן ַא ְ
ֶערהֵ ייט ְט ֶר ְ
גְ ִרינְ ג ְ
ישט צּו
וִ וי ַאזוֹי ֶקען מֶ ען צּוקּומֶ ען צּו דֶ עם זִ יְך נִ ְ
קּומט נָאר פּון אֱ מּונָה .וֶוען
ְ
הַ אלְ ְטן ַאזוֹי גְ רוֹיס? ָדאס
יט'ן
ֵייבן ִמ ְ
ַאריין ִדי אֱ מּונָה ,צּו גְ ל ְ
ֶעמט ִאין זִ יְך ַ
מֶ ען נ ְ
ער ְשטֶ ער ִפ ְירט ִדי
ארץ ַאז נָאר דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
גַאנְ ְצן הַ ְ
ישט ַאזוֹי גְ רוֹיס ַאז מֶ ען
וֶועלְ טַ ,דאן הַ אלְ ט מֶ ען זִ יְך נִ ְ
ֹיס ִפ ְירן ,נָאר מֶ ען
אר ְשטֵ יין אּון או ְ
ֶקען ַאלֶעס ַאלֵיין פַ ְ
ער ְש ְטן אּון מֶ ען
ֶעבט זִ יְך ִאינְ גַאנְ ְצן ִאיבֶ ער צּום אֵ ייבֶ ְ
ג ְ
ערט פּון ַא
לָאזְ ט זִ יְך ִפ ְירן פּון ִאים .אּון וֶוען מֶ ען הֶ ְ
ִשידּוְך וֶועט מֶ ען זִ יְך נָאר ְפ ֵרייעֶ ן ַאז עֶ ס ִאיז ָדא אֵ יינֶער
ִאין ִדי וֶועלְ ט וָ ואס ִאיז ַמ ְסכִ ים זִ יְך ְמ ַשדֵ ְך צּו זַיין ִמיט
ישט ָא ְפזָאגְ ן ַקיין
ִאים ,אּון מֶ ען וֶועט ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ִשידּוכִ ים.
עדט זִ יְך
ימל לַאכְ ט מֶ ען פּון אֵ יינֶעם וָ ואס ֶר ְ
ִאין ִה ְ
ֹיפיל
דּורְך ַאזו ִ
צּוב ָראכְ ן ַאז עֶ ס ִאיז שוֹין ְ
ְ
ָאפ אּון ִאיז
אפן ַקיין ִשידּוְך .עֶ ס
ֶעט ָר ְ
ישט ג ְ
ָארן אּון עֶ ר הָ אט נָאכְ נִ ְ
י ְ
ֶעדן אֵ יינֶעם ,נָאר דֶ ער
זֶענֶען ָדא גֶענּוג ִשידּוכִ ים פַ אר י ְ
ואר ְפט ַאלֶעס
ישע גַאֲ וָ ה  -וַ ְ
ַאר ֶ
מֶ ענְ ְטש ִ -מיט זַיין נ ִ
ַאוֶועק ִמיט ִדי אֵ ייגֶענֶע הֶ ענְ ט.
דֶ ער מֶ ְד ָרש זָאגְ ט ַ(ּתנְ חּומָ א פַ ְר ַשת ַאחֲ ֵרי) ַאז ָדאס ִאיז
אבן
גֶעוֶוען דֶ ער ְפגַם פּון נ ָָדב אּון אֲ ִביהּוא ַאז זֵיי הָ ְ
אבן
אבן וַ וייל זֵיי הָ ְ
ישט גֶעוָ ואלְ ט חֲ תּונָה הָ ְ
אבן נִ ְ
הָ ְ
ֶע'טעֲ נָה'ט" :אּונְ זֶער פֶ עטֶ ער ִאיז ֶדער ֶקענִ יג פּון ִדי
ג ַ
ִא ְידן ,אּונְ זֶער ַטאטֶ ע ִאיז דֶ ער כֹהֵ ן גָדוֹל ,אּונְ זֶער
ַמאמֶ ע'ס ְברּודֶ ער ִאיז ַא נ ִָשיא ,אּון ִמיר ַאלֵיין זֶענֶען
אסט דֶ ען חֲ תּונָה צּו
ְס ַגנֵי כְ הּונָה ,נּו וֶועלְ כֶע ְפרוֹי פַ ְ
אבן ִמיט אּונְ ז אוֹיב ִמיר זֶענֶען ַאזוֹי גְ רוֹיס?"
הָ ְ
אשית ַרבָ ה ,פַ ְר ָשה ס"ח) ַאז דֶ ער
(ב ֵר ִ
דֶ ער מֶ ְד ָרש זָאגְ ט ְ
ֹיבט
ערסֶ ,דעם הו ְ
יצט אּון ַמאכְ ט לֵייטֶ ְ
ער ְשטֶ ער זִ ְ
אֵ ייבֶ ְ
יידע
ַאראפִ ,ביז זֵיי בֵ ֶ
ערט עֶ ר ָ
יד ְ
עֶ ר אוֹיף אּון דֶ עם נִ ֶ
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מּוזְ ן ַמ ְסכִ ים זַיין צּום ִשידּוְך .מֶ ענְ ְט ְשן מּוזְ ן נֶעבֶ עְך
ֶוערע צָ רוֹת ִביז זֵיי ְב ֶרעכְ ן זִ יְך אּון זֶענֶען
דּורכְ גֵיין ְשו ֶ
ְ
ַמ ְסכִ ים צּו ַא ִשידּוְך ,אּון וֶוען זֵיי וָ ואלְ ְטן וֶוען גֶעהַ אט
ערט ,אּון זֵיי
אש ְ
ִדי ִריכְ ִטיגֶע אֱ מּונָה ַאז ַא ִשידּוְך ִאיז בַ ֶ
ישט ָא ְפגֶעזָאגְ ט ַקיין ִשידּוכִ ים ַאזוֹי לַייכְ ט,
וָ ואלְ ְטן נִ ְ
ַאסאְך
ארן גָאר ַ
ֶעקענְ ט ַאיינְ ְשפָ ְ
ַדא ן וָ ואלְ ְטן זֵיי זִ יְך ג ֶ
צָ רוֹת.
ער ְשטֶ ער
ֵייבט ַאז נָאר דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
וֶוען ַא ִאיד גְ ל ְ
ישט ָא ְפזָאגְ ן ַקיין ִשידּוְך
ֶעבט פַ ְרנ ָָסה ,וֶועט עֶ ר אוֹיְך נִ ְ
ג ְ
ואר ְטן ַדוְ ָקא אוֹיף
צּולִ יב גֶעלְ טָ ,אדֶ ער וַ וייל מֶ ען וִ ויל וַ ְ
ֹיסן נ ְַדן .דֶ ער
ַא ִשידּוְך וָ ואס זָאגְ ט צּו ַא גְ רו ְ
ייסן ִדי עֶ ְר ְשטֶ ע ִמ ְצוָ ה ִאין ִדי
ער ְשטֶ ער הָ אט גֶעהֵ ְ
אֵ ייבֶ ְ
אבן ,אּון ָדאס
ארף חֲ תּונָה הָ ְ
ּתו ָֹרה ַאז ַא מֶ ענְ ְטש ַד ְ
ארף ַא ִאיד ְמ ַקיֵים זַיין ִמיט ְמ ִס ַירת נֶפֶ שָ ,א ְפגֶעזֶען
ַד ְ
ישט .דֶ ער ֶר ִבי זָאגְ ט
ָאדער נִ ְ
ִצי עֶ ס ִאיז יָא ָדא גֶעלְ ט ֶ
(לִ יקּוטֵ י מוֹהֲ ַר"ן ,חֵ לֶק א'ִ ,ס ָימן ס"ט) ַאז ִדי פַ ְרנ ָָסה פּון ַא מֶ ענְ ְטש
ארף מֶ ען
עריבֶ ער ַד ְ
קּומט נָאר ִאין זְ כּות פּון ִדי וַ וייב ,דֶ ִ
ְ
אבן גֶעלְ ט אּון
ָארגְ ן פּון וואּו מֶ ען וֶועט הָ ְ
ישט ז ְ
זִ יְך נִ ְ
ַאד ַרבָ ה נָאְך ִדי
ֶעבן נָאְך ִדי חֲ תּונָהְ ,
פַ ְרנ ָָסה צּו ֶקענֶען ל ְ
אבן ַא גּוטֶ ע פַ ְרנ ָָסה ִאין
חֲ תּונָה וֶועט מֶ ען עֶ ְר ְשט הָ ְ
זְ כּות פּון ִדי ְפרוֹי.
נּוצן גֶעוִ ויסֶ ע מֶ ענְ ְט ְשן
ְ
ישע ֵּתירּוץ
ַאר ֶ
נָאְך ַא נ ִ
ָא ְפצּוזָאגְ ן ִשידּוכִ יםָ ,דאס ִאיז צּולִ יב ִדי ָא ְפ ְש ַטאם
ישט
יידל .מֶ ען וִ ויל נִ ְ
ָאדֶ ער ְק ֵרייז פּון ִדי בָ חּור ָאדֶ ער מֵ ְ
קּומט פּון ַאן
ְ
אמילְ יֶע וָ ואס
נֶעמֶ ען ַא ִשידּוְך פּון ַא פַ ִ
ָאדער פּון ַאן
ערע חֲ ִסידּותֶ ,
ערע ְק ֵרייז ,פּון ַאן ַאנְ דֶ ֶ
ַאנְ דֶ ֶ
ערע ָא ְפ ְש ַטאםָ .דאס ִאיז נָאְך ַאן עֵ צָ ה פּונֶעם ס"מ
ַאנְ דֶ ֶ
ישע ִקינְ דֶ ערַ .אלֶע
צּוריק צּו הַ אלְ ְטן ִשידּוכִ ים בַ יי ִא ִיד ֶ
ִ
נְ ָשמוֹת פּון ִדי ִא ְידן קּומֶ ען פּונֶעם זֶעלְ ְבן כִ סֵ א הַ כָבוֹד,
ישט
ארט ִאיז נִ ְ
ארט זֶענֶען ַאלֶע ִא ְידן אֵ יינִ יגָ ,ד ְ
אּון ָד ְ
קּומט ,אּון עֶ ס ִאיז זֵייעֶ ר
ְ
ַקיין ִחילּוק פּון וואּו מֶ ען
ישן
ַאר ְ
ַאריש ָא ְפצּוזָאגְ ן ַא ִשידּוְך ִמיט דֶ עם נ ִ
נ ִ
ֹיס ֵרייד.
או ְ
יבן פּון
ֶעש ִר ְ
ֶעדן מֶ ענְ ְטש ִאיז ָאנְ ג ְ
דֶ ער ִשידּוְך פּון י ְ
ימלַ ,אזוֹי וִ וי ִדי ַחזַ"ל זָאגְ ן (סוֹטָ ה ב'ַ ).אז דֶ ער
ִה ְ
רּופט אוֹיס "בַ ת ְפלוֹנִ י לִ ְפלוֹנִ י"ִ .די
ְ
ער ְשטֶ ער
אֵ ייבֶ ְ
ישט
ַארבֶ עט פּונֶעם מֶ ענְ ְטש ִאיז נָאר ַאז עֶ ר זָאל נִ ְ
ְ
ואר ְפן דֶ עם ִשידּוְך ִמיט ִדי אֵ ייגֶענֶע הֶ ענְ ט
ֶועקוַ ְ
ַאו ְ
ישע כָ בוֹד אּון גַאֲ וָ ה .אֵ יידֶ ער מֶ ען וִ ויל
ַאר ֶ
צּולִ יב זַיין נ ִ
ָא ְפזָאגְ ן ַא ִשידּוְך צּולִ יב ַא ִח ָסרוֹן וָ ואס מֶ ען הָ אט
קּוקן ִאין
ַאריינְ ְ
אפן ,זָאל מֶ ען זִ יְך קוֹדֶ ם גּוט ַ
ֶעט ָר ְ
ג ְ
ערט
ְש ִפיגְ ל צּו זֶען אוֹיב מֶ ען ִאיז ַאלֵיין יָא ַאזוֹי הּונְ דֶ ְ
ֶעדער מֶ ענְ ְטש
ְפ ָראצֶ ענְ ט גּוט ָאן ַקיין שּום חֶ ְסרוֹנוֹת .י ֶ
אבלֶעם ִאיז ַאז ִדי
הָ אט חֶ ְסרוֹנוֹת ,נָאר ֶדער ְפ ָר ְ
ֶעמ'ס
ישט ,אּון יֶענ ְ
אֵ ייגֶענֶע חֶ ְסרוֹנוֹת זֶעט מֶ ען נִ ְ
חֶ ְסרוֹנוֹת זֶעט מֶ ען יָא.
וואוֹיל ִאיז דֶ עם וָ ואס הָ אט ַא ֵריינֶע אֱ מּונָה אּון
ישט ַאזוֹי גְ רוֹיס ,וֶועט ִאים ֶדער
עֶ ר הַ אלְ ט זִ יְך נִ ְ
ער ְשטֶ ער זִ יכֶער הֶ עלְ ְפן ַאז עֶ ר וֶועט גְ ִרינְ ג אּון
אֵ ייבֶ ְ
גּוטן ִשידּוְך ,אּון ְשפֶ עטֶ ער וֶועט עֶ ר
עפן ַא ְ
ְשנֶעל ְט ֶר ְ
אבן ַא גּוטֶ ע ָשלוֹם בַ יִת ,אּון עֶ ס וֶועט ִאים
אוֹיְך הָ ְ
ְשטֶ ענְ ִדיג גּוט זַיין.
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ֶעבן ִמיט
ַאסאְך ָא ְפג ְ
מוֹהַ ָרא"ש ְפלֶעגְ ט זִ יְך גָאר ַ
ֶוערן ִשידּוכִ ים בַ יי
ִשידּוכִ ים ,צּו זֶען ַאז עֶ ס זָאל ו ְ
ישע ִקינְ דֶ ער .אֵ יינְ ָמאל ִאיז גֶעקּומֶ ען צּו מוֹהַ ָרא"ש
ִא ִיד ֶ
ָארן,
ייסיגֶער י ְ
ערער בָ חּור ,שוֹין ִאין ִדי ְד ַר ִ
ַאן עֶ לְ טֶ ֶ
ַאסאְך ִשידּוכִ ים,
ֶעט ָראגְ ן גָאר ַ
וָ ואס מֶ ען הָ אט ִאים ָאנְ ג ְ
ירּוצים
אפן עֶ פֶ עס גּוטֶ ע ִּת ִ
ֶעט ָר ְ
ייביג ג ְ
אּון עֶ ר הָ אט אֵ ִ
ארוָ ואס ָא ְפצּוזָאגְ ן ִדי ִשידּוכִ ים .מוֹהַ ָרא"ש הָ אט
פַ ְ
עדן ַאז
צּור ְ
ער ֶ
רּוב ְירט ִאיבֶ ְ
עדט ִמיט ִאים אּון ִאים ְפ ִ
ֶער ְ
ג ֶ
עֶ ר זָאל ַמ ְסכִ ים זַיין צּו ַא ִשידּוְך ,אּון דֶ ער בָ חּור הָ אט
ארט
צּוד ֵרייעֶ ן ִמיט ַאלֶע ָס ְ
ֹיס ְ
רּוב ְירט ַארו ְ
זִ יְך נָאר ְפ ִ
ֶערּופן צּו מוֹהַ ָרא"ש:
ְ
ירּוציםִ ,ביז עֶ ר הָ אט זִ יְך ָאנְ ג
ִּת ִ
"איְך קּום ָדאְך פּון גָאר ַא גְ רוֹיסֶ ע יִ חּוסִ ,איְך ִבין ָדאְך
ִ
ישט
אסט נִ ְ
טּורי זָהָ ב ,עֶ ס פַ ְ
יקל פּונֶעם הֵ יילִ יגְ ן ֵ
ַאן אֵ יינִ ְ
פַ אר ִמיר צּו טּון ַא פָ שּוטֶ ער ִשידּוְך" ...הָ אט ִאים
יידל אוֹיְך
ערט" :גְ ַראדֶ ע ִאיז ִדי מֵ ְ
מוֹהַ ָרא"ש גֶעעֶ נְ ְטפֶ ְ
יקל פּונֶעם
פּון גָאר ַא גְ רוֹיסֶ ע יִחּוס ,זִ י ִאיז ַאן אֵ יינִ ְ
ַאב ָרהָ ם" ...וֶוען דֶ ער בָ חּור ִאיז
ְ
הֵ יילִ יגְ ן ָמגֵן
ֶועקגֶעגַאנְ גֶען הָ אט מוֹהַ ָרא"ש גֶעזָאגְ ט ַאז עֶ ר הָ אט
ַאו ְ
ַאב ָרהָ ם
יקל פּון ְ
גֶעמֵ יינְ ט צּו זָאגְ ן ַאז זִ י ִאיז ַאן אֵ יינִ ְ
ער ְשטֶ ער הָ אט ִאים גֶעזָאגְ ט
ָאבינּו וָ ואס דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ִ
אשית ט"ו) "וְ ָאנֹ כִ י ָמגֵן לְ ָך"...
(ב ֵר ִ
ְ
<<<<<<
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יסן בַ יי אֵ יינֶעם פּון ַאנְ ֵשי ְשלוֹמֵ ינּו ,הָ אט מוֹהַ ָרא"ש גֶעזָאגְ ט
צּוריק גֶעקּומֶ ען פּון ַא ִשידּוְך ְשלִ ְ
אֵ יינְ ָמאל וֶוע ן מוֹהַ ָרא"ש ִאיז ִ
ישט
חּוּתן בַ יי דֶ עם ִשידּוְך" .וַ וייל דֶ ער בָ חּור הָ אט ְבשּום אוֹפָ ן נִ ְ
עסטֶ ער ְמ ָ
ישט ַאז ִאיְך ִבין דֶ ער גְ ֶר ְ
ֵוייסן זֵיי נִ ְ
"דאס ו ְ
עמאלְ טָ :
דֶ ָ
עדט ִמיט ִאים זֵייעֶ ר
ֶער ְ
ישן ,אּון מוֹהַ ָרא"ש הָ אט ג ֶ
ישע ִד ְמיוֹנוֹת אּון ַאיינְ ֶרעדֶ ענִ ְ
ַאר ֶ
גֶעוָ ואלְ ט ַמ ְסכִ ים זַיין צּום ִשידּוְך צּולִ יב זַיינֶע נ ִ
ַאסאְך ִביז עֶ ר הָ אט ַמ ְסכִ ים גֶעוֶוען.
ַ
ערצֵ יילְ ט ַאז עֶ ס הָ אט ִאים גֶענּומֶ ען זֵייעֶ ר ַא לַאנְ גֶע
ַאמאל גֶעקּומֶ ען צּו ִאים אּון דֶ ְ
ער צֵ יילְ ט ַאז ַא ִאיד ִאיז ָ
מוֹהַ ָרא"ש הָ אט דֶ ְ
אמילְ יֶע ,אּון עֶ ר הָ אט גֶעזּוכְ ט ַדוְ ָקא גָאר ַא
ס'דיגֶע פַ ִ
יּוח ִ
עפן ַא ִשידּוְך פַ אר זַיין ָטאכְ טֶ ער ,וַ וייל עֶ ר ִאיז גֶעקּומֶ ען פּון ְמ ָ
צַ ייט צּו ְט ֶר ְ
ס'דיגֶע ִמ ְשפָ ָחה ִמיט וֶועמֶ ען עֶ ר הָ אט זִ יְך ְמ ַשדֵ ְך גֶעוֶוען,
יּוח ִ
אפן ַא ֵשיינֶע ְמ ָ
ֶעט ָר ְ
ֵשיינֶע יִחּוסִ ,ביז צּום סוֹף הָ אט עֶ ר עֶ נְ ְדלִ יְך ג ְ
ישט ִאינְ גַאנְ ְצן בַ יים ַדעַ ת ,אּון
ישט גֶעזּונְ ט ,עֶ ר ִאיז נִ ְ
ֶעשטֶ עלְ ט ַאז דֶ ער ָח ָתן ִאיז נִ ְ
ֹיסג ְ
קּור ְצלִ יְך נָאְך ִדי חֲ תּונָה הָ אט זִ יְך ַארו ְ
ָאבֶ ער ְ
ִדי נֵייעֶ פָ אר-פָ אלְ ק הָ אט זִ יְך לַיידֶ ער גֶעמּוזְ ט גֶט'ן.
ֹיסגֶעלָאזְ ט ְשלֶעכְ טֶ ע ְשמּועוֹת אוֹיף
ַאסאְך צַ עַ ר ,עַ גְ ַמת נֶפֶ ש ,אּון ִבזְ יוֹנוֹת .מֶ ען הָ אט ַארו ְ
דֶ ער גֶט ִאיז צּוגֶעגַאנְ גֶען ִמיט גָאר ַ
ֵוייטן .אּון
אבן דֶ עם ְצו ְ
ַאסאְך בַ יי ַאזֶעלְ כֶע פֶ עלֶער וֶוען אֵ יינֶער וִ ויל נָאר בַ אגְ ָר ְ
אס ְירט ֵליידֶ ער זֵייעֶ ר ַ
זַיין ָטאכְ טֶ ערַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס פַ ִ
ֶעט ָר אגְ ן ַא ִשידּוְך פַ אר זַיין ָטאכְ טֶ ער פּון ַא וַ וייטֶ ע לַאנְ ד ,אּון פּון גָאר ַא
ייטן ָהאט מֶ ען ִאים ָאנְ ג ְ
יק ְ
ֶוער ֵ
נָאְך ִפילֶע צָ רוֹת אּון ְשו ִ
יידט ַאז עֶ ס ִאיז ָדא אֵ יינֶער
ֶעפ ֵר ְ
אר ְשטֵ ייט זִ יְך ַאז עֶ ר הָ אט ַמ ְסכִ ים גֶעוֶוען צּום ִשידּוְך ,עֶ ר הָ אט זִ יְך ג ְ
אמילְ יֶע ,אּון פַ ְ
פָ שּוטֶ ע פַ ִ
ֶוערן פּון ִדי ִבזְ יוֹנוֹת.
וָ ואס ִאיז ִבכְ לַל ַמ ְס כִ ים צּו זִ יְך צּו ְמ ַשדֵ ְך זַיין ִמיט ִאים ,אּון ַאזוֹי ֶקענֶען פָ טּור ו ְ
ארט ִשידּוְךָ ,דאס
ישט ַמ ְסכִ ים גֶעוֶוען צּו ַאזַא ָס ְ
ֶעבן נִ ְ
"איְך וָ ואלְ ט ֵקיינְ ָמאל ִאין ל ְ
דֶ ער ִאיד הָ אט גֶעזָאגְ ט פַ אר מוֹהַ ָרא"שִ :
ישט ַקיין ַסאְך ְשאֵ לוֹת פּונֶעם מֶ ענְ ְטש ,עֶ ר וֶועט סֵ יי וִ וי מּוזְ ן טּון נָאר
ֶערנְ ט ַאז מֶ ען ְפ ֶרעגְ ט נִ ְ
ֹיסגֶעל ְ
ֶעבן הָ אט ִמיר ָאבֶ ער או ְ
ל ְ
ער ְשטֶ ער וִ ויל".
וָ ואס דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
(שיחוֹת מוֹהַ ָרא"ש חֵ לֶק ג' עֶ ֶרְך זּוּוגִים)
ִ

נייעס אינערהאלב
מוסדותינו הק'

מ'קען שוין קויפן זיצן אין
בית המדרש אין אומאן
מיט יעדן טאג נענטער צו ראש
השנה ,ווערט גרעסער די התרגשות
און התעוררות ביי אידישע קינדער
צו פארן קיין אומאן צום הייליגן
רבי'ן אויף ראש השנה ,זוכה צו זיין
צו די געוואלדיגע הבטחות וואס
דער הייליגער רבי האט צוגעזאגט
פאר די אלע וואס קומען צו אים
אויף ראש השנה ,צו נעמען דעם
הייליגן רבי'ן פאר אן אדוואקאט
ביים גרויסן יום הדין ,צו ווערן
אנגעשריבן אין הימל פאר א זיס
ליכטיג יאר אן קיין פראבלעמען און
צרות חס ושלום.
ביים נייעם בנין היכל הקודש אין
אומאן גייט אן פיבערהאפטיג די
ארבעט צוצוגרייטן אלעס על צד
היותר טוב צו זיין גרייט אויף ראש
השנה פאר אנשי שלומינו וואס
ווילן פארברענגען דעם יום טוב אין
אן אפגעזונטערטן אפגעהיטענעם
פלאץ ,צוזאמען בדיבוק חברים,
מיט דרשות און התחזקות פונעם
ראש ישיבה שליט"א.
אלע בעטן אינ'ם בנין זענען שוין
אפגעדינגען געווארן אויף דעם יאר,
און יעצט קען מען שוין דינגען זיצן
אינעם גרויסן היכל בית המדרש
פאר די ווארעמע תפלות אום שבת
ויום טוב.
צו דינגען א זיץ קען מען רופן
אדער טעקסטן .347-770-2290
ויאמרו הנה יום הדין!

אומאן ראש השנה!
אלע אייערע געברויכן פאר אומאן
עירליין טיקעטס; טרעוול אינשורענס; און נאך
~ בעסטע פרייזן און שנעלסטע סערוויס ~
אייער פריינד

אלי קנאלל

סימן טוב ומזל טוב

הבטחת מוהרא"ש

חיזוק צום טיר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב,
קונטרסים ,דרשות ,ניגונים ,סידי'ס,
'USBס'SD ,ס ,און נאך;
דעליווערט צו אייער טיר!

מו"ה אהרן וועבערמאן הי"ו

צו די שמחת בר מצוה פון זיין זון למזל טוב

הבחור נחמן יואל ני"ו

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך
אידיש נחת פון אלע זיינע קינדער געזונטערהייט

אשר בנחל

וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.
יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און
געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני ,זיווגים הגונים ,רפואות וישועות.

רופט שוין 845-248-1651

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; מעשיות פון תפלה; און נאך

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך
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צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com
חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876
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