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בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ

ֵיילט
ֶערצ ְ
ֹהרָׁא"ש ד ְ
מו ַּ

ֲב ָׁתם ְל ִמ ְש ְפ ֹח ָׁתם ,מו ַֹהרָא"ׁש ִאיז ַמ ְס ִביר דֶעם
ֵרשוֹן גַּם ֵהם ְלבֵית א ֹ
ָׁשא ֶאת ֹראש ְבנֵי ג ְ
נֹ
ֵייבן
ַארף גְ ל ְ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק א' ִס ָימן ס"א) ַאז ַאזוֹי וִוי ַא מֶענ ְְטׁש ד ְ
ֶבי זָאגְט ִ(ל ֵ
פָסּוק לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
ֹיך ָחׁשּו ב ַביים
ִיךַ ,אז עֶר ִאיז או ְ
ֵייבן ִאין ז ְ
ֹיך גְ ל ְ
ַארף ַא ֶמענ ְְטׁש או ְ
ֶער ְׁש ְטןַ ,אזוֹי ד ְ
ִאינֶעם אֵייב ְ
ֶעכן דֶעם
צּובר ְ
אבן .דֶער יֵצֶר ָהרַע ָהאט ִליב צּו ְ
ַארף ִאים ָה ְ
ֶער ְׁש ֶטער ד ְ
ֶער ְׁש ְטן ,דֶער אֵייב ְ
אֵייב ְ
ֶוערד ,פּון ִדיר וֶועט ׁשוֹין
ִיׁשט ו ְ
ָארנ ְ
ִיׁשט ,דּו ִביזְט ג ְ
ַארף ִדיר נ ְ
ֶער ְׁש ֶטער ד ְ
ֶמענ ְְטׁשֶ " :ד ער אֵייב ְ
ִויסן ַאז עֶר ִאיז יָא זֵייעֶר ָחׁשּו ב
אר ְקן אּון ו ְ
ִיך ַא ִאיד זֵייעֶר ְׁש ַט ְ
ַארף ז ְ
ֶעריבֶער ד ְ
ֶוערן" ,ד ִ
ִיׁשט ו ְ
ָארנ ְ
ג ְ
ַאר'ן
רּוח פ ְ
ַחת ַ
ַואל ִדיגֶע נ ַ
אכט עֶר ַא גֶעו ְ
ֶער ְׁש ְטןִ .מיט יֶע ֶדע ִמ ְצוָה וָואס עֶר טּוטַ ,מ ְ
ַביים אֵייב ְ
ֶער ְׁש ְטן.
אֵייב ְ
ַאלט
ַדיק פ ְ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק  ב' ִס ָימן ע" ב) ַאז ִדי וָואס זֶענֶען ְמקּורָ ב צּו ַאן ֱאמֶת'ן צ ִ
ֶבי זָאגְט ִ(ל ֵ
דֶער ר ִ
ִיך ,וַוייל ְכדֵי צּו ַבאקּו ֶמען ִדי ַאלֶע גּוטֶע
ַאלן ַביי ז ְ
אוֹיף זֵיי ַארוֹיף ַא ִׁש ְפלּות ,זֵיי ִפ ְילן זֵייעֶר גֶעפ ְ
ַאר ְפן
ֶעריבֶער ד ְ
ייטן .ד ִ
ֶוערי ֵק ְ
דּור ְך גֵיין ְׁשו ִ
ַארף ֶמען ק ֹודֶם ְ
ַדיק ,ד ְ
אקּומט ַביים צ ִ
ַאכן וָואס מֶען ַב ְ
ז ְ
ֶעכן פּון
צּובר ְ
ִיׁשט לָאזְן ְ
ִיך נ ְ
אר ְקן אּון ז ְ
ֶעציעֶל זֵייעֶר ְׁש ַט ְ
ִיך ְספ ִ
ַדיק ,ז ְ
ִדי וָואס זֶענֶען ְמקּורָ ב צּו ַא צ ִ
ַאך.
קַיין ׁשּום ז ְ
ָׁשא ֶאת ֹראש ְבנֵי ְק ָׁהת" ֵהייב אוֹיף ִדי קֶעפ פּון ִדי
ָואך "נ ֹ
ָאריגֶע ו ְ
ֶערפַאר זָאגְט דֶער פָסּוק פ ִ
ד ְ
ֵייליגֶע ְפלַאץ,
אך ִחיזּו ק ,וַוייל זֵיי זֶענֶען ַאזוֹי נָאנְט צּו ַאזַא ה ִ
ַאר ְפן ַא ַס ְ
ארק זֵיי ,זֵיי ד ְ
ְבנֵי ְק ָהתְׁ ,ש ַט ְ
ָאל ְסט זֵיי ְמ ַחזֵק זַיין.
ַאר ְפן ַאז דּו ז ְ
ָאכן ,אּון זֵיי ד ְ
צּובר ְ
ֶערפַאר זֶענֶען זֵיי זֵייעֶר ְ
ֵייליגְ ן ִמ ְׁשכָן ,ד ְ
צּום ה ִ
ֹיך
ָׁשא ֶאת ֹראש ְבנֵי ֵג ְרשוֹן גַּם ֵהם"ִ ,די ְבנֵי ג ְֵרׁשוֹן זֶענֶען או ְ
ֹיך "נ ֹ
זָאגְט ָאבֶער דֶער פָסּוק או ְ
"לבֵית ֲא ֹב ָׁתם ְל ִמ ְש ְפ ֹח ָׁתם" ,זֵיי
ֵייבן אּון ְמ ַחזֵק זַייןְ .
ֹיפה ְ
ֹיך או ְ
ַארף ֶמען או ְ
נָאנְט צּום ִמ ְׁשכָן ,זֵיי ד ְ
ִיׁשט
אר ְקן ,אּון נ ְ
ִיך זֵייעֶר ְׁש ַט ְ
ָאלן ז ְ
ָחה זֵיי ְׁש ַטא ֶמען .זֵיי ז ְ
ִויסן פּון וָואסֶערֶע ָחׁשּו ב' ֶע ִמ ְׁשפ ָ
ָאלן ו ְ
ז ְ
ָאלן גֶעדֶענ ְְקן ַאז זֵיי
ֶעכן ,נָאר זֵיי ז ְ
צּובר ְ
ָאכן פּונֶעם יֵצֶר ָהרַע וָואס וִויל זֵיי ְ
צּובר ְ
ַאלן אּון ְ
ֶוערן צּופ ְ
ו ְ
ֶער ְׁש ְטן.
זֶענֶען זֵייעֶר ָחׁשּו ב ַביים אֵייב ְ

גַאֲ וָ ה ִאיז זֵייעֶ ר ַא ְׁשלֶעכְׁ טֶ ע ִמ ָדהִ ,די ִמ ָדה
ישט
צּוב ֶרעכְׁ ט זֵייעֶ ר ַא מֶ ענְׁ ְׁטש ,עֶ ס לָאזְׁ ט ִאים נִ ְׁ
ְׁ
ֶעמט ִאים ַאוֶ ועק פּונֶעם
מַ ְׁצלִ יחַ זַיין ,אּון עֶ ס נ ְׁ
ער ְׁש ְׁטן.
אֵ ייבֶ ְׁ
ישט
ֵוייסט ַאז עֶ ר ִאיז נָאכְׁ נִ ְׁ
וֶוען ַא מֶ ענְׁ ְׁטש ו ְׁ
ערט ְׁפ ָראצֶ ענְׁ ט צּו וָ ואס עֶ ר ֶקען
ָאנְׁ גֶעקּומֶ ען הּונְׁ דֶ ְׁ
ֶער ֶקענְׁ ט ַאז עֶ ר ֶקען נָאְך גֶעוואוֹיר
ָאנְׁ קּומֶ ען ,עֶ ר ַאנ ְׁ
ישט
ֵוייסט ַאז עֶ ר ִאיז נָאכְׁ נִ ְׁ
ֶוערן נֵייעֶ זַאכְׁ ן ,עֶ ר ו ְׁ
ו ְׁ
ֶוערן ַאזוֹי
ישט ו ְׁ
עקטַ ,דאן וֶועט עֶ ר נִ ְׁ
ערפֶ ְׁ
ִאינְׁ גַאנְׁ ְׁצן פֶ ְׁ
ישט
צּוב ָראכְׁ ן ֶווען עֶ ר זֶעט ַאז עֶ פֶ עס ִאיז ִאים נִ ְׁ
ְׁ
אר ְׁשטֵ ייט
גֶעגַאנְׁ גֶען ַאזוֹי וִ וי עֶ ר הָ אט גֶעוָ ואלְׁ ט ,עֶ ר פַ ְׁ
עסטֶ ער ,עֶ ר ֶקען
עסטֶ ער אּון בֶ ְׁ
ישט דֶ ער גְׁ ֶר ְׁ
ַאז עֶ ר ִאיז נִ ְׁ
עּותים,
ֶערנְׁ ט זִ יְך פּון ִדי טָ ִ
עּותים ,אּון עֶ ר ל ְׁ
נָאְך מַ אכְׁ ן טָ ִ
רּוב ְׁירט זֵיי צּו פַ א ְׁר ֶרעכְׁ ְׁטן אּון צּו זֶען ַאז זֵיי זָאלְׁ ן
עֶ ר ְׁפ ִ
ער'חַ זְׁ ְׁר'ן.
ישט נָאכְׁ ַאמָ אל ִאיבֶ ְׁ
זִ יְך נִ ְׁ
ַא מֶ ענְׁ ְׁטש וָ ואס הַ אלְׁ ט זִ יְך אָ בֶ ער גְׁ רוֹיס ,עֶ ר מֵ יינְׁ ט
עסטֶ ער אּון גֶעלּונְׁ גֶענְׁ ְׁסטֶ ער מֶ ענְׁ ְׁטש,
ַאז עֶ ר ִאיז דֶ ער גְׁ ֶר ְׁ
עֶ ר ִאיז שוֹין ָאנְׁ גֶעקּומֶ ען צּום ְׁשלֵימּותַ ,דאן ֶווען עֶ ר
ישט ִאינְׁ גַאנְׁ ְׁצן
אבן זִ יְך נִ ְׁ
דּורכְׁ פַ אל ,זַאכְׁ ן הָ ְׁ
ְׁ
הָ אט
וערט עֶ ר
ֶערט ,וֶ ְׁ
ֶעקל ְׁ
ֶעַארבֶ עט ַאזוֹי וִ וי עֶ ר הָ אט ג ְׁ
ֹיסג ְׁ
או ְׁ
אבן
ייסט? ִאיְך זָאל הָ ְׁ
ערפּון" ,וָ ואס הֵ ְׁ
צּוב ָראכְׁ ן דֶ ְׁ
זֵייעֶ ר ְׁ
ֶעשען צּו
ֶעקענְׁ ט ג ֶ
דּורכְׁ פַ אל? וִ וי ַאזוֹי הָ אט ָדאס ג ֶ
ַאזַא ְׁ
עמט ִאים ַא ֶוועק ִדי מּוט ַאז עֶ ר זָאל
ִמיר?" ,אּון ָדאס ֶנ ְׁ
ֶעמט ִאים ַא ֶוועק
ישט ֶקענֶען וַ וייטֶ ער ָאנְׁ גֵיין ,עֶ ס נ ְׁ
נִ ְׁ
ערגְׁ ֵרייכְׁ ן עֶ פֶ עס
רּוב ְׁירן צּו דֶ ְׁ
עטיט פּון ְׁפ ִ
דֶ עם אַ פֶ ִ
קּומט אוֹיס ַאז ִדי גַאֲ וָ ה הַ ְׁרגְׁ 'ט
ערסְׁ .
ֶערס אּון בֶ עסֶ ְׁ
הֶ עכ ְׁ

***

>>>>>>

(זֹאת ַהּת ֹורָה ,נָׂשא א')

ֶדרָׁש
ֶער ְׁש ֶטער זָאל ִדיר בֶענ ְְט ְׁשן אּון ָא ְפ ִה ְיטן .זָאגְט דֶער מ ְ
ֶך ,דֶער אֵייב ְ
ֶכ ָׁך ה' ְוי ְִש ְמר ָׁ
י ְָׁבר ְ
ֶעלט(ַ .ב ִמ ְד ָבר ר ַָבה י ב ,ג),
ֶער ְׁש ֶטער זָאל ִדיר בֶענ ְְט ְׁשן ִמיט ג ְ
ֶכ ָׁך ה'  ,דֶער אֵייב ְ
ַ(ב ִמ ְדבָר ר ַָבה יא ,ה) י ְָׁבר ְ
ִיקים.
ֶך ,אּון ָא ְפ ִה ְיטן פּון ַמז ִ
ְוי ְִש ְמר ָׁ
ָואלט
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵחלֶק א' ִס ָימן ס"ח) ַאז ֶב ֱאמֶת ו ְ
ֶבי זָאגְט ִ(ל ֵ
מו ַֹהרָא"ׁש ִאיז דָאס ַמ ְס ִביר לוֹיט וִוי דֶער ר ִ
עמט
ֶעכ ֶטע ִמדָה וָואס דָאס נֶ ְ
ֶעלט ,נָאר עֶס ִאיז ָדא אֵיין ְׁשל ְ
אבן ג ְ
ַאר ְפט ָה ְ
יֶעדֶער ִאיד גֶעד ְ
ֲפילּו וֶוען
ֶוערן פּון ִדי ִמדָה ,א ִ
ֶעלט פּונֶעם ֶמענ ְְטׁש ,אּון עֶס ִאיז זֵייעֶר ְׁשוֶוער פָטּור צּו ו ְ
ַאוֶועק ִדי ג ְ
ִיׁשט ִמ ְת ַג ֵבר
ָאך ַא ְלץ נ ְ
ִיך ָאבֶער נ ְ
ֶעלט ,קֶען מֶען ז ְ
ַאר ִל ְירן ג ְ
דּור ְך דֶעם וֶועט ֶמען פ ְ
ֵוייסט ַאז ְ
ֶמען ו ְ
זַיין דֶערוֹיף.
וערט
ֶעלבֶע ְפלַאץ ,וֶוען מֶען וֶ ְ
ֶעלט קּו ֶמען פּון ִדי ז ְ
"כ ַעס"ַ .כ ַעס אּון ג ְ
ֶעכ ֶטע ִמדָה ִאיז ַ
אּון ִדי ְׁשל ְ
ֶעלט .וֶוען דֶער יֵצֶר ָהרַע זֶעט ַאז
ַאר ִל ְירט ֶמען ִדי ג ְ
דּור ְך דֶעם פ ְ
ִיך אוֹיףְ ,
ִאין ַכ ַעסֶ ,מען רֶעגְט ז ְ
עלט עֶר ִאים אּו ְנ ֶטער ַא
ֶעלט פַאר ַא ֶמענ ְְטׁשְׁ ,ש ֶט ְ
ָאפקּומֶען ַה ְׁשפָעוֹת פּון ג ְ
ֶעצט ַאר ְ
ַארף י ְ
עֶס ד ְ
עלט.
ַאר ִל ְירט עֶר זַיין ֶג ְ
ֶוערט גֶערֶעגְט ,פ ְ
דּור ְך ,עֶר ו ְ
ַאלט ְ
נ ִָסיוֹן פּון ַכעַס ,אּון אוֹיב דֶער ֶמענ ְְטׁש פ ְ
ִיקים ,וָואס זֵיי זֶענֶען
ֶעכ ֶטע ַמז ִ
אפט עֶר ְׁשל ְ
אׁש ְ
ֶוערט גֶערֶעגְט ַב ַ
וַוייל ִמיט דֶעם וָואס ַא מֶענ ְְטׁש ו ְ
ֶעלט.
אדן זַיין ג ְ
אכן ָׁש ְ
ִאים ְמ ַצעֵר אּון ַמ ְ
ֶער ְׁש ֶטער וֶועט ִדיר בֶענ ְְט ְׁשן ִמיט
ֶכ ָׁך ה' ְב ָׁממוֹן" דֶער אֵייב ְ
דָאס ִאיז ְפ ַׁשט ִאין פָסּוק "י ְָׁבר ְ
ֶער ְׁש ֶטער זָאל ִדיר ָא ְפ ִה ְיטן
ִיקין" דֶער אֵייב ְ
ֶך ִמן ַּה ַּמז ִ
ָאך אוֹיס " ְוי ְִש ְמר ָׁ
ֶעלט נ ְ
ֶעלטָ ,אבֶער עֶס פ ְ
ג ְ
ֹיפרֶעגְ ןַ ,אזוֹי וֶועט ֶמען
ִיׁשט או ְ
ִיך נ ְ
אפן פּון ַכ ַעסַ ,אז ֶמען זָאל ז ְ
אׁש ְ
ֶוערן ַב ַ
ִיקים וָואס ו ְ
פּון ִדי ַמז ִ
ֶעלט.
אך ג ְ
אבן ַא ַס ְ
ָה ְ
(זֹאת ַהּת ֹורָה נָׂשא ג')

א

ַאלֶ עס וֶ וענְ ְדט זִ יְך
ִאינֶעם ִחינּוְך וָואס
מֶ ען גֶעבְ ט פַ אר ִדי ִקינְ דֶ ער; ִקינְ דֶ ער וָ ואס
ואק ְסן אֹויף גֶעזּונְ טַ ,אז יֶעדֶ ע זַ אְך וָ ואס
וַ ְ
ארף' הָ אבְ ן קֹויפְ ט מֶ ען ,אּון יֶעדֶ ע
מֶ ען 'דַ ְ
זַ אְך וָ ואס מֶ ען 'וִ ויל' הָ אבְ ן  -וַ וייל יֶענֶער
ישטַ ,אזֹוי אֹויְך
הָ אט דָ אס  -קֹויפְ ט מֶ ען נִ ְ
ואק ְסן אֹויף ִמיט ַאן
ִקינְ דֶ ער וָ ואס וַ ְ
אֱ מֶ ת'עֶ לֶ עבְ ן וָ ואס מֶ ען לֶעבְ ט פַ אר זִ יְך,
ישט וַ וייל יֶענֶער לֶ עבְ ט,
מֶ ען לֶ עבְ ט נִ ְ
קּומט צּו פְ ַראוֶ וען
ְ
דֶ עמָ אלְ ט וֶ וען עֶ ס
זֵ ייעֶ ֶרע ִש ְמחֹות ,וִ וי ַא בַ ר ִמצְ וָ ה ,חֲ תּונָה
עטן פּון ִדי
ישט בֶ ְ
וְ כַ דֹומֶ ה ,וֶ ועלְ ן זֵ יי נִ ְ
ערן צּו מַ אכְ ן טֵ ייעֶ ֶרע ִש ְמחֹות צּולִ יב
עֶ לְ טֶ ְ
וָ ואס 'יֶענֶער' מַ אכְ ט ַאזֹוי אּון ַאזֹוי ,נָאר
זֵ יי וֶ ועלְ ן זַ יין פְ ֵריילִ יְך ִמיט ִדי ִש ְמחָ ה
אר ְשטֵ יין ַאז טַ אטֶ ע מַ אמֶ ע
ַאלֵ יינְ ס אּון פַ ְ
ישט וְ כּו'.
הָ אבְ ן נִ ְ
(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' ְשמֹות תשע"ט)
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ַא ֶוועק דֶ עם מֶ ענְׁ ְׁטש ִאינְׁ גַאנְׁ ְׁצן.
ער ְׁשטֶ ער זָאגְׁ ט אוֹיף ַא בַ עַ ל גַאֲ וָ ה "אֵ ין
חַ זַ"ל זָאגְׁ ן (עֲ ָרכִ ין ט"וַ ):אז דֶ ער אֵ ייבֶ ְׁ
ַאחת"ִ ,מיט ֶדעם וָ ואס ַא מֶ ענְׁ ְׁטש הַ אלְׁ ט
ַא נִ י וְׁ הּוא יְׁכוֹלִ ין לָדּור ִבכְׁ ִפיפָ ה ַ
ישט
ער ְׁש ְׁטן פּון זִ יְך ,עֶ ר ֶקען נִ ְׁ
טּופט עֶ ר ַאוֶ ועק ֶדעם אֵ ייבֶ ְׁ
זִ יְך גְׁ רוֹיסְׁ ,ש ְׁ
ער ְׁש ְׁטן .וֶ וען ַא מֶ ענְׁ ְׁטש הַ אלְׁ ט ַאז עֶ ר ִאיז שוֹין גֶענּוג
ֶוערן נָאנְׁ ט צּום אֵ ייבֶ ְׁ
ו ְׁ
ֵוייסט שוֹין ַאלֶעס ַאלֵייןַ ,דאן ֶוועט עֶ ר
אר ְׁשטֵ ייט שוֹין אּון ו ְׁ
גְׁ רוֹיס ,עֶ ר פַ ְׁ
ערן וָ ואס ַא ְׁצוֵוייטֶ ער זָאגְׁ ט ִאים .אּון דֶ ער
ישט וֶ ועלְׁ ן הֶ ְׁ
ֵקיינְׁ מָ אל נִ ְׁ
ַיידן פּון דֶ עם ִאיז נָאר דֶ ער מֶ ענְׁ ְׁטש ַאלֵיין ,עֶ ר
אֵ יינְׁ ִציגְׁ ְׁסטֶ ער וָ ואס וֶ ועט ל ְׁ
ֶערנֶען נֵייעֶ זַאכְׁ ן ,אּון מֶ ענְׁ ְׁט ְׁשן
אבן ִדי גֶעלֶעגְׁ נְׁ הֵ ייט זִ יְך צּו ל ְׁ
ישט הָ ְׁ
וֶועט נִ ְׁ
ֶעבן ַא בַ עַ ל גַאֲ וָ ה.
ישט לִ יב צּו זַיין נ ְׁ
אבן זֵייעֶ ר נִ ְׁ
הָ ְׁ
דֶ ער הֵ יילִ יגֶער ֶר ִבי ר' אֱ לִ ימֶ לְֶך פּון לִ יזֶענְׁ ְׁסק זי"ע ְׁפלֶעגְׁ ט ַארּום גֵיין
ארט
ַיידן .אֵ יינְׁ מָ אל ִאיז עֶ ר ָאנְׁ גֶעקּומֶ ען ִאין ַא ְׁשטָ אטֵ ,קיינֶער ָד ְׁ
גָלּות ל ְׁ
ערט וִ וי ְׁצוֵויי
ֶעוואּוסט ֶווער עֶ ר ִאיז ,אּון עֶ ר הָ אט גֶעהֶ ְׁ
ְׁ
ישט ג
הָ אט נִ ְׁ
"איְך זֶע ִדי
אר'ן חַ בֶ רִ :
וישן זִ יְך ,אֵ יינֶער זָאגְׁ ט פַ ְׁ
עדן ְׁצוִ ְׁ
ַתלְׁ ִמידֵ י חֲ כ ִָמים ֶר ְׁ
ֶעבן,
צּוריק פּון לִ יזֶענְׁ ְׁסק ִמיט ַא נֵייעֶ ם ְׁבלִ יק ִאין ל ְׁ
ִאינְׁ גֶעלַייט וָ ואס קּומֶ ען ִ
ימ'עֶ ר ,אֶ ְׁפ ָשר לוֹינְׁ ט
ער ֶקענֶען ָדאס י ְִׁרַאת ָש ַמיִם אוֹיף זֵייעֶ ֶרע פֶ נִ ְׁ
מֶ ען ֶקען דֶ ְׁ
ארן" .זַיין חַ בֶ ר הָ אט ִאים ָאבֶ ער
ַאהין פָ ְׁ
ִ
זִ יְך ַאז ִמיר זָאלְׁ ן אוֹיְך
ַאהין ,מֶ ענְׁ ְׁט ְׁשן
ארן ִ
ישט פַ אר אּונְׁ ז צּו פָ ְׁ
אסט ָדאְך נִ ְׁ
ערט" :עֶ ס פַ ְׁ
גֶעעֶ נְׁ ְׁטפֶ ְׁ
ארן צּו ַא
ֶעריסֶ ענֶע בַ ְׁטלָנִ ים אּון ִמיר פָ ְׁ
וֶועלְׁ ן זָאגְׁ ן ַאז ִמיר זֶענֶען אָ ְׁפג ִ
'ישן ֶר ִבי'ן".
חַ ִס ִיד ְׁ
אר'צַ עַ ר'ט,
וֶוען ֶדער צַ ִדיק ִאיז ַאהֵ יים גֶעקּומֶ ען ִאיז עֶ ר גֶעוֶוען זֵייעֶ ר פַ ְׁ
ֶעקענְׁ ט עֶ ְׁסן פַ אר גְׁ רוֹיס צַ עַ ר ,עֶ ר הָ אט ִדי
ישט ג ֶ
עֶ ְׁטלִ יכֶע טֶ עג הָ אט נִ ְׁ
ישט מָ ִשיחַ 'ן קּומֶ ען" .מֶ ען
אסטּוְך לָאזְׁ ט נִ ְׁ
גַאנְׁ צֶ ע צַ ייט גֶעזָאגְׁ ט" :דֶ ער פַ ְׁ
אר ְׁשטַ אנֶען וָ ואס עֶ ר מֵ יינְׁ ט צּו זָאגְׁ ן .אּון ֶווען זַיין זּון הרה"ק
ישט פַ ְׁ
הָ אט נִ ְׁ
וערטֶ ער,
ֶעפ ֶרעגְׁ ט וָ ואס ִאיז ְׁפ ַשט פּון ִדי ֶו ְׁ
ֶר ִבי אֶ לְׁ עָ זָר זי"ע הָ אט ִאים ג ְׁ
ַיידן הָ אט עֶ ר
ערצֵ יילְׁ ט ַאז וֶוען עֶ ר ִאיז גֶעגַאנְׁ ֶגען גָלּות ל ְׁ
הָ אט עֶ ר ִאים דֶ ְׁ
ארק ְׁשטֵ ייגְׁ ן ִאין
ֶעקענְׁ ט גָאר ְׁשטַ ְׁ
אפן ִאינְׁ גֶעלַייט וָ ואס וָ ואלְׁ ְׁטן ג ֶ
ֶעט ָר ְׁ
ג ְׁ
ישט גֵיין וַ וייל
יש ֵקייטֶ ,ווען זֵיי גֵייעֶ ן וֶ וען צּו ַא צַ ִדיק ,נָאר זֵיי ֶקענֶען נִ ְׁ
ִא ִיד ְׁ
אסטָ -דאְך" לָאזְׁ ט
עריבֶ ער זָאג ִאיְך ַאז דֶ ער "פַ ְׁ
ישט"ֶ .ד ִ
אסט ָדאְך נִ ְׁ
"ס'פַ ְׁ
ְׁ
ישט מָ ִשיחַ 'ן קּומֶ ען.
נִ ְׁ
ישט צּו גֵיין צּו ַא
אסט נִ ְׁ
ַא מֶ ענְׁ ְׁטש וָ ואס הַ אלְׁ ט זִ יְך גְׁ רוֹיס ,פַ אר ִאים פַ ְׁ
ערן וָ ואס עֶ ר זָאגְׁ ט ,וַ וייל עֶ ר ִאיז ָדאְך גְׁ ֶרעסֶ ער פּון דֶ עם,
ֹיסהֶ ְׁ
צַ ִדיק אּון או ְׁ
אקע ִמיט זַיינֶע
ַייבט עֶ ר טַ ֶ
עריבֶ ער ְׁבל ְׁ
אר ְׁשטֵ ייט ַאלֶעס ַא לֵיין ,אּון דֶ ִ
עֶ ר פַ ְׁ
ֹיפ'ן ִריכְׁ ִטיגְׁ ן
ישט וֶ וער עֶ ס זָאל ִאים ִפ ְׁירן או ְׁ
ייטן ,אּון עֶ ר הָ אט נִ ְׁ
יש ֵק ְׁ
ַאר ְׁ
נ ִ
וֶועג.
ויסן
ער ְׁש ְׁטן ַאז עֶ ר זָאל וִ ְׁ
עטן דֶ עם אֵ ייבֶ ְׁ
ַאסאְך בֶ ְׁ
ארף ַא ִאיד ַ
עריבֶ ער ַד ְׁ
דֶ ִ
ויסן ַאז ַקיין
דֶ עם אֱ מֶ ת ווא ּו עֶ ר ְׁשטֵ ייט אּון וואּו עֶ ר הַ אלְׁ ט ,אּון עֶ ר זָאל וִ ְׁ
עקט ,אּון ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ר גֵיין צּו ַא
ערפֶ ְׁ
ישט ִאינְׁ גַאנְׁ ְׁצן פֶ ְׁ
אֵ יין מֶ ענְׁ ְׁטש ִאיז נִ ְׁ
יח זַיין
ֶערנֶען ִדי ִריכְׁ ִטיגֶע ֶוועג צּו ַמ ְׁצלִ ַ
צַ ִדיק וָ ואס ֶוועט ִאים ִפ ְׁירן אּון ל ְׁ
ּובג ְַׁש ִמיּות.
ְׁברּוחֲ נִ יּות ְׁ
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קּומט צּו
ְׁ
ער ְׁש ְׁטןֶ ,ווען עֶ ס
קּומט ָאבֶ ער צּו ִדינֶען דֶ עם אֵ ייבֶ ְׁ
ְׁ
וֶוען עֶ ס
ארף
ֶערנֶען אּון ַדאוֶ וענֶען אּון טּון ִמ ְׁצוֹת אּון מַ עֲ ִשים טו ִֹבים ,דֶ עמָ אלְׁ ט ַד ְׁ
ל ְׁ
ארף מֶ ען ְׁמ ַקיֵים זַיין דֶ עם פָ סּוק ִ(ד ְׁב ֵרי
מֶ ען זִ יְך יָא הַ אלְׁ ְׁטן גְׁ רוֹיסַ ,דאן ַד ְׁ
ער ְׁש ְׁטנְׁ 'ס
ֹיפ'ן אֵ ייבֶ ְׁ
הַ י ִָמים-ב יז ,ו) "וַ ִיגְׁ בַ ּה לִ ב ֹו ְׁב ַד ְׁרכֵי ה'"  -וֶוען מֶ ען גֵייט או ְׁ
ארף מֶ ען זִ יְך יָא הַ אלְׁ ְׁטן גְׁ רוֹיסִ .מיר זָאגְׁ ן בַ יים ַדא ֶווענֶען,
וֶועגְׁ ן ,דֶ עמָ אלְׁ ט ַד ְׁ
ארף מֶ ען
ֹיס ֵקייט ָדאס ַד ְׁ
"הַ גַאֲ וָ ה וְׁ הַ גְׁ דּולָה לְׁ חַ י ע ֹול ִָמים"ִ ,די גַאֲ וָ ה אּון גְׁ רו ְׁ
ער ְׁש ְׁטן.
קּומט צּו ִדינֶען ֶדעם אֵ ייבֶ ְׁ
נּוצן וֶ וען עֶ ס ְׁ
ֹיס ְׁ
או ְׁ
דֶ ער זֶעלְׁ בֶ ער מֶ ענְׁ ְׁטש וָ ואס הָ אט זִ יְך גְׁ רוֹיס גֶעהַ אלְׁ ְׁטן ִאיבֶ ער זַיין חַ בֶ ר,
ֶעדן אֵ יינֶעםֶ ,ווען עֶ ס
אר ְׁשטֵ ייט בֶ עסֶ ער אּון עֶ ר ֶקען בֶ עסֶ ער פּון י ְׁ
עֶ ר פַ ְׁ
וערט עֶ ר ַאן
קּומט אָ בֶ ער צּו עֲ בו ַֹדת ה' ְׁד ֵרייט עֶ ר ִאיבֶ ער ִדי יו ְֹׁצרוֹתַ ,דאן וֶ ְׁ
ְׁ
"עָ נָיו" ,עֶ ר הַ אלְׁ ט זִ יְך זֵייעֶ ר ְׁקלֵייןַ ,אזוֹי וַ וייט ַאז עֶ ר ְׁש ִפ ְׁירט ַאז עֶ ר ִאיז צּו
ישט ַקיין נַחַ ת רּוחַ פּון ִאים.
ער ְׁשטֶ ער הָ אט ִבכְׁ לַל נִ ְׁ
ְׁקלֵיין ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְׁ
ער ְׁשטֶ ער
עדן ַא מֶ ענְׁ ְׁטש ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְׁ
צּור ְׁ
דֶ ער יֵצֶ ר הָ ַרע הָ אט לִ יב ַאיינְׁ ֶ
אבן ,אּון ַאז זַיינֶע ִמ ְׁצוֹת ּומַ עֲ ִשים טו ִֹבים זֶענֶען
ישט הָ ְׁ
ארף ִאים נִ ְׁ
ַד ְׁ
אשעפֶ ער ,דֶ ער
ֶוערד אּון חָ שּוב ִאין ִדי אוֹיגְׁ ן פּון בַ ֶ
ישט ו ְׁ
ָארנִ ְׁ
ג ְׁ
ישט.
ארף עֶ ס ִבכְׁ לַל נִ ְׁ
ער ְׁשטֶ ער ַד ְׁ
אֵ ייבֶ ְׁ
ישט לָאזְׁ ן פּונֶעם יֵצֶ ר הָ ַרע ,וַ וייל ֶדער אֱ מֶ ת
ַא ִאיד טָ אר זִ יְך אָ בֶ ער נִ ְׁ
ער ְׁש ְׁטן,
קּומט צּו ִדינֶען ֶדעם אֵ ייבֶ ְׁ
ְׁ
ערטַ ,דוְׁ ָקא וֶ וען עֶ ס
אר ֶק ְׁ
ִאיז פּונְׁ ְׁקט פַ ְׁ
ֶעדער ִאיד
ויסן ַאז י ֶ
ארף וִ ְׁ
ארף מֶ ען זִ יְך יָא הַ אלְׁ ְׁטן גְׁ רוֹיס ,מֶ ען ַד ְׁ
דֶ עמָ אלְׁ ט ַד ְׁ
ֶעדע ִמ ְׁצוָ ה ,יֶעדֶ ע גּוטֶ ע
ער ְׁש ְׁטן ,אּון י ֶ
ִאיז זֵייעֶ ר חָ שּוב אּון טֵ ייעֶ ר בַ יים אֵ ייבֶ ְׁ
ער ְׁש ְׁטן .אּון
אר'ן אֵ ייבֶ ְׁ
זַאְך וָ ואס מֶ ען טּוט ,מַ אכְׁ ט ַא גְׁ רוֹיסֶ ער נַחַ ת רּוחַ פַ ְׁ
דּורכְׁ גֶעפַ אלְׁ ן ִמיט
ֵוייסט בַ יי זִ יְך ַאז עֶ ר ִאיז ְׁ
אֲ ִפילּו ֶווען ַא מֶ ענְׁ ְׁטש ו ְׁ
אשעפֶ ערַ ,דוְׁ ָקא
עֲ בֵ ירוֹת ,עֶ ר ְׁש ִפ ְׁירט ַאז עֶ ר ִאיז זֵייעֶ ר וַ וייט פּון בַ ֶ
דֶ עמָ אלְׁ ט ,אוֹיב ֶוועט עֶ ר זִ יְך ָאנְׁ ְׁש ְׁט ֶרענְׁ גֶען צּו זַיין וואוֹיל אּון צּו טּון גּוטֶ ע
ער ְׁש ְׁטןַ ,אז אֲ ִפילּו ַא
זַאכְׁ ןֶ ,וועט ָדאס זַיין נָאְך מֶ ער חָ שּוב בַ יים אֵ ייבֶ ְׁ
צּוריק ,אּון ִאיז אוֹיְך ז ֹוכֶה
קּומט אוֹיְך ִ
ְׁ
מֶ ענְׁ ְׁטש וָ ואס ִאיז ַאזוֹי וַ וייט,
ַאפן ַא ִמ ְׁצוָ ה.
ַאריינְׁ צּוכ ְׁ
ַ
ֹלקי
יֶעדֶ ער ִא יד הָ אט ִאין זִ יְך ַא הֵ יילִ יגֶע נְׁ ָשמָ הִ ,די נְׁ ָשמָ ה ִאיז ַא חֵ לֶק אֱ ֵ
אשעפֶ ער ,יֶעדֶ ער ִאיד הָ אט ִאין זִ יְך ֶדעם
ִממַ עַ לַ ,א חֵ לֶק פּונֶעם בַ ֶ
ָאפן ,עֶ ר ְׁש ִפ ְׁירט ַאז עֶ ר ִאיז
אר ְׁשל ְׁ
וערט פַ ְׁ
ער ְׁש ְׁטן .נָאר דֶ ער מֶ ענְׁ ְׁטש ֶו ְׁ
אֵ ייבֶ ְׁ
עריבֶ ער לִ יגְׁ ט עֶ ר ִאינְׁ גַאנְׁ ְׁצן ְׁמיּואָ ש אּון עֶ ר הָ אט
ֶוערד ,אּון דֶ ִ
ישט ו ְׁ
ָארנִ ְׁ
ג ְׁ
ֶערנֶען אּון ַדאוֶ וענֶען אּון צּו טּון
ֶעשמַ אק צּו ל ְׁ
ישט ִדי חֵ ֶשק אּון ִדי ג ְׁ
נִ ְׁ
ִמ ְׁצוֹת.
אבן
ערצֵ יילְׁ ט ְׁ(ב ָרכוֹת לַ ):אז עֶ ס זֶענֶען גֶעוֶ וען ַתנ ִָאים ֶוועלְׁ כֶע הָ ְׁ
ִדי גְׁ מָ ָרא דֶ ְׁ
>>>>>>

ב

<<<<<<

אבן ז ֹוכֶה גֶע ֶווען צּו לֵייגְׁ ן
יידט ַא גַאנְׁ ְׁצן טָ אג ַאז זֵיי הָ ְׁ
ֶעפ ֵר ְׁ
זִ יְך ג ְׁ
ערע ִמ ְׁצוֹת.
יידט ִמיט ַאנְׁ דֶ ֶ
ֶעפ ֵר ְׁ
אבן זִ יְך ג ְׁ
ערע ַתנ ִָאים הָ ְׁ
ְׁת ִפלִ ין ,אּון ַאנְׁ דֶ ֶ
ער ְׁש ְׁטן ,וִ וי
ויסן וִ וי חָ שּוב עֶ ר ִאיז בַ יים אֵ ייבֶ ְׁ
וֶוען ַא ִאיד זָאל וִ ְׁ
ער ְׁש ְׁטן ,וָ ואלְׁ ט עֶ ר זִ יְך זֵייעֶ ר
חָ שּוב זַיינֶע ִמ ְׁצוֹת זֶענֶען בַ יים אֵ ייבֶ ְׁ
יציתִ ,מיט
יידט ִמיט זַיין ִצ ִ
ֶעפ ֵר ְׁ
יידט ִמיט דֶ עם ,עֶ ר וָ ואלְׁ ט זִ יְך ג ְׁ
ֶעפ ֵר ְׁ
ג ְׁ
יטן ַשבָ תִ ,מיט זַיין
ֹיפ'ן ִטירִ ,מיט זַיין ִה ְׁ
זַיין ְׁת ִפלִ יןִ ,מיט זַיין ְׁמזּוזָה או ְׁ
ַאפט
ֶעדע ִמ ְׁצוָ ה וָ ואס עֶ ר כ ְׁ
ָשר'ס ,אּון ַאזוֹי וַ וייטֶ ער ִמיט י ֶ
עֶ ְׁס ן כ ֵ
ַאריין.
ַ
יסל
ֶערנֶען אַ ִב ְׁ
עדט נָאְך ֶווען ַא ִאיד ִאיז ז ֹוכֶה צּו ל ְׁ
אּון וֶוער ֶר ְׁ
סּוקים חּומָ ש,
ֶערנֶען עֶ ְׁטלִ יכֶע ְׁפ ִ
ַאפט צּו ל ְׁ
ַאריינְׁ גֶעכ ְׁ
תו ָֹרה ,עֶ ר הָ אט ַ
יקל
ַאפט ַא ְׁבלַאט גְׁ מָ ָראַ ,א פֵ ֶרק ִמ ְׁשנַיוֹתַ ,א ְׁש ִט ְׁ
ַאריינְׁ ֶגעכ ְׁ
עֶ ר הָ אט ַ
ארף עֶ ר זַיין זֵייעֶ ר ְׁפ ֵריילִ יְך
יסל שֻׁ לְׁ חָ ן עָ רּוְךַ ,ד ְׁ
מֶ ְׁד ָרש ,אּון ַא ִב ְׁ
ְׁרּושלְׁ ִמי פֵ ָאה ד ).אוֹיף ִדי ִמ ְׁשנָה "וְׁ ַתלְׁ מּוד תו ָֹרה כְׁ ֶנגֶד
חזַ"ל זָאגְׁ ן (י ַ
ער ִמיטַ .
דֶ ְׁ
יקל
ֶוערד ֶקעגְׁ ן אֵ יין ְׁש ִט ְׁ
ישט ו ְׁ
ָארנִ ְׁ
כּולָם" ַא ז ִדי גַאנְׁ צֶ ע ֶוועלְׁ ט ִאיז ג ְׁ
אבן
עסטֶ ע זַאכְׁ ן וָ ואס מֶ ען ֶקען נָאר הָ ְׁ
תו ָֹרהָ ,דאס בַ אדֵ ייט ַאז ִדי בֶ ְׁ
ֶערנֶען אֲ ִפילּו
ישט צּו צּו ִדי ְׁשכַר פּון ל ְׁ
אוֹיף ִדי גַאנְׁ צֶ ע וֶ ועלְׁ ט קּומֶ ען נִ ְׁ
ֶערנְׁ ט נָאְך מֶ ער תו ָֹרה.
יקל תו ָֹרה ,אּון זִ יכֶער וֶוען מֶ ען ל ְׁ
נָאר אֵ יין ְׁש ִט ְׁ
ישט
ער ְׁש ְׁטן ,נִ ְׁ
עדן צּום אֵ ייבֶ ְׁ
וֶוען ַא ִאיד מַ אכְׁ ט אוֹיף ִדי מוֹיל צּו ֶר ְׁ
ישט ַקיין ִחילּוק וָ ואס עֶ ר הָ אט
ַקיין ִחילּוק וִ וי וַ וייט דֶ ער ִאיד ִאיז ,נִ ְׁ
ער ְׁשטֶ ער לֵייגְׁ ן ַאלֶעס ִאין ַא זַייט
ֶעצטֶ ,וועט דֶ ער אֵ ייבֶ ְׁ
גֶעטּון ִביז י ְׁ
ערן וָ ואס ֶדער ִאיד הָ אט צּו
ֹיסהֶ ְׁ
יט'ן או ְׁ
ארנֶעמֶ ען נָאר ִמ ְׁ
אּון זִ יְך פַ ְׁ
ייט ְׁשט ָדאס וָ ואס ִמיר זָאגְׁ ן בַ יים
אבן גֶעטַ ְׁ
יקים הָ ְׁ
ערצֵ יילְׁ ן .צַ ִד ִ
דֶ ְׁ
ַדאוֶוענֶען "כִ י אַ ָתה שוֹמֵ עַ ְׁת ִפלַת כָל פֶ ה"ְׁ ,בפַ ְׁשטּות מֵ יינְׁ ט ָדאס ַאז
ֶעדנְׁ 'ס מוֹיל ,אָ בֶ ער
ערט אוֹיס ִדי ְׁת ִפלוֹת פּון י ְׁ
ער ְׁשטֶ ער הֶ ְׁ
דֶ ער אֵ ייבֶ ְׁ
וארט "פֶ ה" ֶקען מֶ ען אוֹיְך זָאגְׁ ן ַאזוֹי וִ וי "פֶ ע" ,אֲ ִפילּו ַא
דֶ ער וָ ְׁ
ערט דֶ ער
ֶעדער ְׁש ַרייט אוֹיף ִאים "פֶ ע" ,אֲ ִפילּו ִאים הֶ ְׁ
מֶ ענְׁ ְׁטש וָ ואס י ֶ
ער ְׁשטֶ ער אוֹיְך אוֹיס ,אּון עֶ ר הֶ עלְׁ ְׁפט ִאים.
אֵ ייבֶ ְׁ
ֵוייטן ,וֶ וען מֶ ען
ארף מֶ ען אוֹיְך ְׁמחַ זֵק זַיין ַא ְׁצו ְׁ
אּון ִדי זֶעלְׁ בֶ ע ַד ְׁ
ַאפט ,עֶ ר ִפילְׁ ט בַ יי זִ יְך ַאז
צּוקל ְׁ
צּוב ָראכְׁ ן אּון ְׁ
זֶעט ַא ִאיד וָ ואס ִאיז ְׁ
אר ְׁקן ַאז
ארף מֶ ען ִאים ְׁמ ַחזֵק זַיין אּון ְׁש ַט ְׁ
וערטַ ,ד ְׁ
ישט ֶו ְׁ
ָארנִ ְׁ
עֶ ר ִאיז ג ְׁ
ער ְׁשטֶ ער הָ אט ִאים זִ יכֶער לִ יב ,עֶ ר ִאיז זִ יכֶער זֵייעֶ ר חָ שּוב
דֶ ער אֵ ייבֶ ְׁ
ֶעדע ִמ ְׁצוָ ה זַיינֶער ִאיז גָאר חָ שּוב אּון טֵ ייעֶ ר.
ער ְׁש ְׁטן ,אּון י ֶ
בַ יים אֵ ייבֶ ְׁ
ערהַ אלְׁ ְׁטן ,פּון
וואוֹיל ִאיז דֶ עם וָ ואס ִאיז ז ֹוכֶה זִ יְך ְׁשטֶ ענְׁ ִדיג צּו דֶ ְׁ
ֵוייסט עֶ ר ַאז עֶ ר ִאיז זֵייעֶ ר חָ שּוב אּון זַיינֶע ִמ ְׁצוֹת זֶענֶען
אֵ יין זַייט ו ְׁ
ֵוייסט עֶ ר אוֹיְך ַאז עֶ ר ִאיז
ערע זַייט ו ְׁ
זֵייעֶ ר חָ שּוב ,אּון פּון ִדי ַאנְׁ דֶ ֶ
ישט צּוגֶעקּומֶ ען צּום ְׁשלֵימּות ,עֶ ר הָ אט נָאְך ְׁפלַאץ זִ יְך צּו
נָאכְׁ נִ ְׁ
ֶערנֶען ִמיט ִאיםַ ,דאן
פַ א ְׁר ֶרעכְׁ ְׁטן ,צּו גֵיין צּו ַא צַ ִדיק וָ ואס זָאל ל ְׁ
וֶועט עֶ ר ז ֹוכֶה זַיין צּו ַאלֶע גּוטֶ ע זַאכְׁ ן אוֹיף ִדי וֶועלְׁ ט אּון אוֹיף יֶענֶע
וֶועלְׁ ט.
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(שיחוֹת מוֹהַ ָרא"ש חֵ לֶק ח' עֶ ֶרְך גַאֲ וָ ה וְׁ חֵ לֶק י"ג עֶ ֶרְך ַג ְׁדלּות)
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"מיין לעבן"  -מיליאן
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די צענדליגע טויזנטער אידן וואס
באקומען חיזוק און לעבן פון די
הייליגע ברסלבע מוסדות ,פון די ישיבה און פונעם
ראש ישיבה שליט"א ,וועלן האבן דעם געוואלדיגן געלעגענהייט צו קענען
העלפן די הייליגע מוסדות ,כדי עס זאל ווייטער קענען אנגיין בעזרת ה'
יתברך.
די מוסדות הקדושים זענען זיך געלויבט דעם אייבערשטן זייער שטארק
צואוואקסן קע"ה ,עס מוז עמוירדזשענסי געשאפן ווערן א פרישער בנין
פאר די מוסדות .די איציטיגע בנינים זענען שוין קע"ה לאנג אויסגעוואקסן
זייער פלאץ .די מיידלעך זענען דערווייל פלאצירט אין א צייטווייליגע
פלאץ ,און די הנהלה איז יעצט געצווינגען צו קויפן א פרישע געביידע פאר
די מוסדות ,וואס דאס וועט אריינציען אין געוואלדיגע גרויסע הוצאות.
דער ציל פון דעם קאמפיין איז אויפצוטרייבן א מיליאן דאלער אין
זעכציג שעה .און מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען מצליח זיין .די
תלמידים ,ידידים און אנ"ש נעמען זיך אונטער א "ציל" וויפיל געלט זיי
קענען זיך אונטערנעמען צו שאפן פון זייערע קרובים און באקאנטע ,יעדער
ווא ס וויל שטעלן פאר זיך א ציל און אזוי אויך אלע וואס ווילן איבערגעבן
זייערע קאנטאקטן (אימעילס ,און טעלעפאן נומערן פון זייערע באקאנטע)
פאר די עסקנים וואס וועלן זיך פארבינדן צו זיי און בעטן אין זייער נאמען
זיך צו באשטייערן פאר די הייליגע מוסדות ,ווערן געבעטן צו רופן דעם
קאמפיין הויפטקווארטיר אויף  ,718-635-2108אדער שיקן אן אימעיל צו
 Breslevmeinleben@gmail.comפאר אנווייזונגען וויאזוי עס צו טון.
בשעת'ן קאמפיין וועט אויפגעשטעלט ווערן א "קאמפיין
הויפטקווארטיר" ,ווי אלע וואס ווילן צוהעלפן אויפהייבן טעלעפאנען און
אנרופן נדבנים זאלן רופן אויף אויבנדערמאנטן נומער.
דער קאמפיין וועט אי"ה לויפן קומענדיגע וואך .דינסטאג ,מיטוואך ,און
בשם ה' נעשה ונצליח!
דאנערשטאג בהעלותך.

די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א פון די
וואך ,קען מען זען אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
צו באקומען אין ישיבה ,אדער רופט 845-200-7132

ג

מ'קען חתונה מאכן אן

חתונה מאכן קאסט פאר'ן צד החתן
הכל בכל מכל כל כן יברך אותנו

די חתונה די וואך דינסטאג אין ישיבה ,האט געהאט גאר א גרויסן
אפקלאנג ביים היימישן ציבור ,זעענדיג דעם נאה דורש ונאה מקיים,
ווען דער ראש ישיבה שליט"א האט געפירט זיין בכור אונטער די
חופה מיט גרויס שמחה און פרייד ,און די פרייליכע לעבעדיגע
געשמאקע חתונה נאכט ,האט נישט געקאסט קיין פרוטה פאר די
מחותנים .די גאנצע חתונה מאכן ,פונעם שידוך שליסן ביז נאך די
שבע ברכות ,האט געקאסט פאר'ן ראש ישיבה שליט"א א צירקע זיבן
טויזנט דאלער ,א ציפער וואס רוב אידן קענען זיך ערלויבן מיט דעם
רואיג חתונה צו מאכן די קינדער ,אן דעם וואס זיי זאלן זיך דארפן
אנבארגן און בא'גנב'ען אידישע קינדער ,און בלייבן מיט א זאק פון
חובות וואס מ'ווייסט נישט פון וואו צו באצאלן.

ד

כל השביעין חביבין
מ'האלט שוין יעצט ביי די זיבעטע חתונה אין היכל הבית המדרש ,אלע
איינס ביי איינס זענען געווען הערליכע פרייליכע חתונות ,עס האט
גארנישט געפעלט פאר די חתונות .מיט יעדע חתונה ווערט העכער און
העכער אויפגעהויבן די אויגן ברעמען ,מענטשן פארשטייען נישט
פארוואס עס פעלט אויס צו פארשווענדען אידיש געלט וואס מ'האט
נישט ,פאר זאכן וואס קיינער דארף נישט ,בלויז צו געפעלן פאר מענטשן
וואס קוקן עס בכלל נישט ארויף.
קיינער קען נישט איגנארירן די רעוועלוציע און זיך גיין רואיג ווייטער,
יעדער האט עפעס צו זאגן אויף דעם ,יעדער מוז עפעס אריינרעדן ,יעדער
ווייסט אז די היינטיגע סטאנדארטן ווי אזוי מען מאכט חתונות  -און די
זעלבע אויך קלענערע שמחות  -האט שוין לאנג אריבערגעשפרייזט אלע
גרעניצן ,יעדער וויל זען א דראסטישע פארבעסערונג אין דעם ענין ,און אט
זעט מען א קהלה וואס האט זיך גענומען אין האנט אריין ,און אנשטאט
זוכן א לעזונג פאר די פראבלעמען ,האבן זיי אוועקגענומען דעם פראבלעם
אינגאנצן; אנשטאט צו בויען א שפיטאל נעבן דעם צעבראכענעם בריק צו
קענען היילן די פארוואונדעטע וואס זענען אראפגעפאלן פון בריק ,קרויזן
זיי אויס דעם בריק אינגאנצן; אנשטאט אראפצוציפן פון דא און דארט פון
די אומדערטרעגליכע הוצאות החתונה ,האט מען אהערגעשטעלט א וועג
ווי אזוי חתונה צו מאכן אן דעם וואס ס'זאל בכלל פאלן צו לאסט אויף די
מחותנים.
דער הייליגער רבי האט דערציילט א מעשה איבער א קעניג וואס איז
געווען א שטערן זעער ,ער האט געזען אויף די שטערנס אז ווער ס'וועט
עסן פון די תבואה וואס וועט וואקסן דעם קומענדיגן יאר ,וועט משוגע
ווערן דערפון .האט ער גערופן זיין משנה למלך זיך דורכצושמועסן מיט
אים דעם פראבלעם ,דער משנה למלך האט אבער געהאט א פשוטע עצה
אויף דעם" ,מיר וועלן באפעלן אז מ'זאל אוועקלייגן פאר אונז גענוג און
נאך תבואה פון די פארגאנגענע יאר ,און אזוי וועלן מיר בכלל נישט דארפן
עסן פון די שעדליכע תבואה וואס מאכט משוגע" .דער קעניג איז אבער
נישט געווען צופרידן פון דעם געדאנק" ,אויב נאר אונז צוויי וועלן בלייבן
נארמאל ,און די גאנצע וועלט וועט זיין משוגע ,וועלן מיר דאך זיין די
משוגעים ...יעדער וועט אונז אנקוקן אז מיר זענען אזוי אנדערש פון יעדן".
האט דער משנה למלך געפרעגט דעם קעניג וואס ער האלט מ'זאל טון,
האט דער קעניג געזאגט אז זיי זאלן אויך עסן אזוי ווי יעדן איינעם ,זיי זאלן
אויך משוגע ווערן אזוי ווי יעדן איינעם" ,נאר מיר ביידע זאלן זיך מאכן א
סימן אויפ'ן שטערן כאטש צו געדענקען אז מיר זענען משוגע ...ווען איך
וועל קוקן אויף דיין שטערן און דו וועסט קוקן אויף מיין שטערן ,וועלן מיר
זיך דערמאנען אז מיר זענען נעבעך נישט נארמאל"...
דער רבי האט נישט אויסגעפירט דעם נמשל צו די דעם משל ,אבער זיך
אומקוקנדיג אויף די היינטיגע וועג ווי אזוי אידישע שמחות ווערן
געפראוועט ,אן קיין שום שייכות צו נארמאלקייט ,מענטשן גייען ממש
אראפ פון זינען און מאכן טייערע שמחות פיל העכער און מער פון זייערע
מעגליכקייטן ,נאר בלויז ווייל די גאנצע "נארמאלע" וועלט טוט אזוי ,בלויז
ווייל וואס וועט "יענער" זאגן אויף דעם ,לאזט זיך גלויבן אז ס'איז שוין
העכסט צייט אז מיר זאלן זיך ארויפקריצן א מערקבארן סימן אויפ'ן
שטערן ,כאטש צו געדענקען ווי משוגע מיר זענען אז מיר לעבן בלויז פאר
יענעם.

בארגן און אן גנב'ען!

 7טויזנט דאלער אלעס אריינגערעכנט
כולנו יחד בברכה שלימה ונאמר אמן

כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה
ולחופה ולמעשים טובים
אמאל האט מען נאך געקענט זאגן אז א אידישע חתונה וואלט געדארפט
אויסזען ווי א בר מצוה אדער וואכנאכט ,היינט זענען שוין אבער די
קלענערע שמחות אזוי אויפגעריסן ,אז מ'קען שוין חתונה מאכן פאר א
צענטל די פרייז פון די טייערע בר מצוה'ס און קלענערע שמחות.
אידן זענען אנגעווייטאגט ,יעדער מחותן וואס האט שוין חתונה געמאכט,
י עדער וואס האט שוין צוגעלייגט א האנט און געהאלפן זיינ'ס א קרוב
חתונה צו מאכן ,ווייסט ווי שווער דאס קומט אן ,ווייסט וויפיל בלוט דאס
קאסט ,ווייסט וויפיל חובות דאס לאזט איבער ,וויפיל שאדנ'ס עס לאזט
איבער אויף יעדן איינעם ארום; אבער אזוי ווי דאס איז דער "נארמאל" ,איז
דאך נישט שייך צו טון אנדערש.
אידן קוקן ארויף און שעצן זייער שטארק אז ס'איז דא א קהלה וואס
האט אוועקגעלייגט דעם "נארמאל" אין די זייט ,און געוויזן שווארץ אויף
ווייס אז מ'קען יא חתונה מאכן די קינדער מיט מנוחת הנפש ,מ'דארף אפילו
נישט מאכן קיין תקנות ,מ'דארף נאר פשוט עפענען די אויגן צום
רעאליטעט ,אז דער וועג ווי אזוי מ'מאכט היינט חתונה האט נישט קיין זכות
קיום .אויב חתונה מאכן מוז קומען מיט'ן חשבון אז מ'מוז פאר דעם בארגן
און נישט באצאלן ,וועט עס מוזן צעפאלן מארגן אדער איבערמארגן ,דאס
קען נישט אנהאלטן .אז ס'איז אבער נישטא קיין אנדערע אויסוועג ,איז דאך
נישטא קיין ברירה ,דער אייבערשטער האט אונז דאך באפוילן חתונה צו
מאכן די קינדער ,און דאס איז די איינציגסטע וועג ווי אזוי דאס אויסצופירן.
ווען מ'זעט אבער באשיינפערליך אז ס'איז יא דא א געהעריגע וועג ,מ'מוז
זיך נישט צעשניידן אויף שטיקער ווען מ'מאכט חתונה א קינד ,ווערט דאס
גאר שטארק ארויפגעקוקט און געשעצט ,די מציאות פאטשט אין פנים און
ווייזט אז ס'איז יא מעגליך און מ'קען עס יא באווייזן.
מענטשן זאגן" ,כל הכבוד פאר ברסלב אז זיי האבן געקענט דורכברעכן און
באווייזן אזא זאך אז מ'זאל קענען גרינג חתונה מאכן די קינדער ,תחזקנה
ידיכם!" ,דער אמת איז אבער פארקערט ,כל הכבוד פאר איינעם וואס איז
גרייט זיך צו צערייסן און צעפליקן ,פארלירן דעם הארץ מיט'ן קאפ
אינאיינעם צו קענען חתונה מאכן די קינדער; ווידער אז מ'מאכט חתונה מיט
א רעאליסטישן בליק ,מ'ווייסט און מ'נעמט אין חשבון וואס מ'האט אין
טאש און וואס מ'קען זיך ערלויבן ,איז דאס דאך פשוט און גראד שכל הישר.
חנוך לנער על פי דרכו
לאמיר זיך אפשטעלן א מינוט אויף דעם טערמין "נארמאל" ,וואס מיינט
נארמאל און וואס מיינט נישט נארמאל? ווי געזאגט פריער איז דאס
געוואנדען אין די אומשטענדן ארום און ארום ,וואס ביי איינעם איז נארמאל
איז ביים צווייטע משוגע ,און אזוי אויף פארקערט .ס'ווענדט זיך וואס איז
אנגענומען צו טון אין די קרייז ,אין די משפחה ,אין די געגנט ,און אזוי
ווייטער אלעס ארום.
"נע ,דאס איז נישט מעגליך נאכצומאכן .די ברסלב'ע קהלה האבן א בית
המדרש גרייט פאר חתונות ,זיי האבן בחורים ארויסצוהעלפן ,זיי האבן
משפחות וואס לייגן צו א האנט .אבער אנדערע האבן נישט די וועג אין
מציאות ווי אזוי דאס צו קענען אהערשטעלן"  -דאס איז א געדאנק וואס
מ'הערט פון פילע.
און עס איז טאקע דא אן אמת אין דעם ,ס'איז טאקע נישט אזוי גרינג
דאס נאכצומאכן ,דא איז עס צוגעשטעלט אפיציעל מטעם די קהלה ,און
אלע בני הקהלה מיט די בחורים פון ישיבה און די מיידלעך פון סקול ,לייגן
צו א האנט אז די חתונות זאלן זיין מיט סוקסעס ,און ס'זאל נישט קאסטן
קיין געלט .אבער דער יסוד און דער סוד ווי אזוי די קהלה האט זוכה געווען
צו זיין די ערשטע דאס צו קענען באווייזן ,איז יא א זאך וואס יעדער קען און
דארף נאכמאכן.
דער יסוד איז אז די קינדער אליין ,די חתן און כלה ,דארפן זיין צופרידן און
פרייליך אן דעם וואס דער טאטע זאל דארפן בארגן געלט פון די זון און פון
די לבנה פאר די חתונה .אויב ביים שידוך-שליסן כאפן זיך די עלטערן ביים
קאפ וואס דא גייט פאר און זיי מאכן אפ אז זיי האבן נישט די רעכט על פי
תורה און על פי שכל אויסצושווענדען געלט אויף אומנויטיגע זאכן ביי
שמחות ,קענען זיי דאס אבער נישט טון יעצט צו זייערע קינדער ,וואס וועלן
שפירן בא'עוול'ט אז זיי זענען אנדערש ווי זייערע חברים און פריינד וואס

ה

באקומען יא די אלע טייערע לוקסוס.
אנדערש איז אבער אין היכל הקודש ,וואו דער ראש ישיבה שליט"א רעדט כסדר
צו די בחורים פון דעם ענין ,ער רייסט אראפ און ער ערקלערט די שעדליכקייט און
נארישקייט פון זיך אויפרייסן ביי שמחות ,א זאך וואס מ'פארדינט גארנישט
דערפון ,עס ברענגט נאר חובות און עגמת נפש ,און די שיינקייט פון קינדער וואס
פארשטייען אז געלט קאסט געלט ,און די שיינקייט פון א שמחה וואס מ'מאכט
אויף א ביליגן אידישן שטייגער .און פון די אנדערע זייט איז דא די חשובע מנהלת
און די לערערינס אין סקול וואס רעדן כסדר צו די מיידלעך איבער דעם ,צו מאכן א
שמחה מיט שכל און נארמאלקייט ,און אז די איבערגעטריבענע אויסברענגעריי
ברענגט נישט קיין שום ניצן אין לעבן ,און ווי ווייט מ'דארף אכטונג געבן אויף
אידיש געלט ,נישט אויסצוברענגען דאס געלט פון די עלטערן וואס זיי האבן אפילו
נישט.
אזוי אז עס קומט אויס אז נישט נאר וואס די חתנים און כלות קוקן בכלל נישט
ארויף די טייערע שמחות ,נאר פארקערט ,ביי זיי איז גאר א חשיבות ווי מער מ'קען
א ראפברענגען די סטאנדארטן ,עס איז אן אויפטו אויב מ'האט אראפגענומען נאך
אן איבריגע הוצאה.
איין ביישפיל איז ווערד צו דערמאנען ,א פארמעסט וואס מ'האט געמאכט אין
סקול פאר פורים ,יעדער האט געדארפט מאכן א שיינע משלוח מנות פאר א
חבר'טע ,און ווער ס'האט געקענט מאכן די ביליגסטע משלוח מנות ,האט
געוואונען דעם פארמעסט .אלע מיידלעך האבן זיך אנגעשטרענגט צו מאכן א
שיינע משלוח מנות ,אויף די ביליגסטע וועג וואס איז נאר שייך .און פארשטייט זיך
ווען די מיידלעך ווערן כלות למזל טוב ,זוכן זיי נישט ארויסצושלעפן געלט פון די
עלטערן צו קע נען שיקן א זיבן שטאקיגע משלוח מנות פאר די מחותנ'סטע ,און זיי
ווערן נישט פרייליך ווען זיי באקומען אזוינס פון די אנדערע זייט.
אז די קינדער ווערן מחונך אויף אזא וועג ,אז מ'דארף נישט נאכטאנצן יעדע
משוגעת וואס איז איינעם בייגעפאלן צו מאכן ביי א שמחה ,אז מ'דארף לעבן
מיט'ן רעאליטעט און נישט אויסגעבן מער געלט פון וויפיל מ'קען זיך ערלויבן ,אז
מ'טאר נישט בארגן געלט ווען מ'ווייסט נישט ווי אזוי מ'וועט עס באצאלן ,אז
מ'טאר אויס'רודפ'ן טאטע מאמע אז מ'מוז האבן דאס און יענץ אין די צייט ווען
ס'פעלט נישט אויס און ס'איז נישטא דאס געלט פאר דעם ,אז די שמחה פון
חתונה האבן הויבט זיך אן א טאג נאך די שבע ברכות און איז נישט די פאר שעה
פון די חתונה נאכט וואס לויפט אריבער ווי אן אויגן בליק ,אז איינער וואס לעבט
מיט'ן מציאות און נישט אין דמיונות איז ארויפגעקוקט און איז חשוב ,אז דאס
וואס ד ער חבר אדער חבר'טע וועט קרימען מיט די נאז מיינט גארנישט; אז
מ'וואקסט אויף אזוי ,דאן קענען די עלטערן חתונה מאכן די קינדער מיט הרחבת
הדעת ,די עלטערן זענען פרייליך ,די קינדער זענען פרייליך ,און מ'האט א חיים
טובים.
דאס איז א זאך וואס יעדער קען נאכמאכן .מ'קען נישט ווארטן ביז ווען
מ'שליסט שוין שידוך ,און דעמאלט אנהויבן צו זאגן פאר חתן כלה אז זיי זאלן
נישט פארלאנגען אזויפיל .דעמאלט איז שוין צו שפעט ,דעמאלט האט מען שוין
פארשפעטיגט די באן ,אויב מ'וועט דעמאלט אנהויבן איינצוציען דעם פאסיק,
וועלן די קינדער ווערן געפייניגט .טאטע מאמע קענען אבער אנהויבן רעדן צו די
קינדער ווען זיי זענען נאך יונג ,יעדעס מאל ווען מ'רעדט פון עפעס א מעכטיגע
שמחה קען מען אויסנוצן די געלעגנהייט און אויפקלערן די קינדער איבער די
נארישקייט פון אויסברענגען געלט אויף זאכן וואס ברענגט נישט קיין ניצן .יעדעס
מאל עס קומט אן אויף די פאסט א חתונה בריוול קען מען פרעגן די קינדער זיי
זאלן פרובירן אויפצוקומען מיט א נארמאלן הסבר פארוואס עס פעלט אויס צו
שיקן איינלאדענונגען צו א חתונה ,אין די צייט וואס ווער עס ווערט געוואויר פון
די חתונה נאר דורך דעם בריוול ,יענער דארף בכלל נישט קומען צו די חתונה ,און
ווער עס ווייסט סיי ווי פון די חתונה ,פאר אים פעלט דאך נישט אויס דער בריוול,
און נאכדערצו אז ביז צום טאג פון די חתונה וועט שוין דאס בריוול סיי ווי זיין
רעסייקעלט און דעמאלט לייגט מען דאך שוין אריין אין די טעגליכע שמחה
צעטלעך איבער די חתונה.
יעדער וואס האט א מייק אין די האנט ,יעדער וואס האט קינדער ,בחורים ,אדער
מיידלעך וואס הערן אים אויס .זאל עס זיין טאטע און מאמע ,א מלמד צי א
לערערין ,א מנהל אדער א מנהלת ,א רבי און א ראש ישיבה ,א רב און דיין ,זאלן זיך
מאכן א חשבון וויפי ל אידיש געלט זיי קענען שפארן פאר אידישע קינדער ,וויפיל
הארץ אטאקעס זיי קענען פארמיידן פון אידישע קינדער ,וויפיל צער יגון ואנחה זיי
קענען צוריק האלטן פון אידישע קינדער וויפיל שמחה און נחת זיי קענען
אריינברענגען אין אידישע הערצער ,אן דעם וואס זיי זאלן דארפן ארויסנעמען
אפילו איין פרוטה פון טאש ,נאר בלויז מיט'ן רעדן צו די קינדער וואס עס מיינט א
אידישע שמחה ,ערקלערן אז די איבריגע לוקסעס מאכט נישט פרייליך ,עס
העלפט גארנישט אין לעבן ,און ווי שיין און ריכטיג עס איז צו שפארן אידיש געלט
ווען עס קומט צו שמחות.
חינוך ה ויבט זיך אן ביי זיך אליין ,ווען עלטערן פירן זיך מיט שכל און ווי עס
דארף צו זיין ,וועלן די קינדער דאס נאכמאכן .ווען די קינדער זעען אז ווען די
עלטערן מאכן א שמחה פאר זיך ,א קידוש ,א וואכנאכט ,זוכן זיי נישט אויסצוגעבן
ווי מער געלט אז אלעס זאל קלאפן אויפ'ן העכסטן פארנעם ,אז די גאנצע שטאט
זאל זיך טאקע איינרעדן אז זיי זענען באלעבאטישע אידן ,ווען די קינדער וועלן זען
אז דער פעקל ביים אפשערן מוזן נישט אזוי טיפ-טאפ אז יעדע שכנ'טע זאל עס
באוואונדערן ,דאן וועלן זיי אויך נישט פארלאנגען אז זייער בר מצוה און חתונה
זאל זיי ן אזוי מעכטיג .אבער אז די עלטערן בארגן זיך שוין אן ביים וואך נאכט און
ברית ,וועט עס שוין אויך אזוי מיטגיין לתורה ולחופה.
און אפילו די עלטערן וואס האבן נאכנישט די קוראזש צו קענען מאכן א שמחה
ווי א לאגישער מענטש ,זיי האלטן נאכנישט אויף די מדריגה צו קענען קוקן דעם
מציאות ,צו קענען חתונה מאכן נאר לויט וויפיל זייער טאש ערלויבט; קענען זיי
אבער טון כאטש דאס מינימאלסטע ,ווען עס קומען קלוגע אידן און מאכן יא
חתונה אויף א נארמאלן שטייגער ,זיי חובות'ן זיך נישט אן ביים חתונה מאכן ,געבן

ו

נישט אויס געלט פאר נוצלאזע נארישקייטן ,זאל מען כאטש נישט חוזק מאכן פון
דעם ,זאל מען דאס נישט אוועקמאכן אין די אויגן פון די קינדער ,זאל מען כאטש
קרעכטצן" ,איך קען עס טאקע נישט נאכמאכן ,אבער כל הכבוד פאר די
פארשטענדליכע אידן וואס קענען עס יא באווייזן" .און אזוי וועט זיי דאס נישט
צוריק פאטשן אין פנים ווען ס'וועט קומען אמאל א טאג ווען זיי וועלן מוזן אביסל
איינציען דאס פזר'ענען ,און די קינדער וועלן נישט וועלן הערן דערפון.
בואו ונחשוב חשבונו של עולם
ס'געווען אמאל א איד וואס האט געליטן אויף די אויגן לא עלינו ,ער האט
געמאכט א מחלה וואס האט אים געשטערט דאס זען רחמנא ליצלן .איין טאג איז
ער געוואויר געווארן פון א גרויסן אויגן דאקטער וואס קען אים אויסהיילן זיין
פראבלעם ,ער איז געפארן צום דאקטער וואס האט זיך אפגעגעבן מיט אים ,און
מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האט אים דער דאקטער גענצליך אויסגעהיילט ,און ער
האט אנגעהויבן זען אויף די אויגן כאחד האדם.
פארשטייט זיך אז צו זיין פרייד איז נישט געווען קיין גרעניץ ,ער איז געווען גאר
דאנקבאר צום דאקטער ,און איז אהיימגעקומען מיט איין שמחה און דערציילט די
פרייליכע בשורה אז ער קען שוין זען ,דער דאקטער האט אים געמאכט זען .האט
אים איין חכם אנגעהויבן אויספרעגן איבער דעם דאקטער" ,וואס האט דער
דאקטער דיר געמאכט זען? ער האט דיר געמאכט זען א הויז ,א טיש ,א בענקל,
מענטשן ,גאסן?" ,דער איד האט נישט פארשטאנען וואס דער פארשוין וויל פון
אים" ,וואס הייסט וואס ער האט מיר געמאכט זען?! איך קען דען אויסרעכענען
יעדע זאך וואס איך האב שוין געזען זינט ער האט מיר אויסגעהיילט?! און איך
ווייס דען וואס נאך איך גיי אלץ זען פון יעצט און ווייטער מיין גאנץ לעבן?! איך
קען נאר אזויפיל זאגן אז ער האט מיר געעפנט די אויגן און איך קען שוין זען".
מענטשן האבן ליב צו זען חשבונות אויפ'ן פאפיר ,וויפיל האט דאס געקאסט
און וויפיל האט יענץ געקאסט ,און אפשר האט מען פארגעסן אויסצורעכענען נאך
זייטיגע הוצאות .ס'שווער אויסצורעכענען יעדן דעטאל וויפיל ס'האט געקאסט
ביים חתונה מאכן ,און אויך איז שווער צו מאכן א ליסטע וויפיל א חתונה דארפן
קאסטן פאר יעדן איינעם ,ווייל יעדע פאמיליע האט אנדערע זאכן וואס איז
וויכטיג פאר זיי ,קיינער איז נישט אייניג .דאס איז אבער יא א דבר השווה לכל נפש,
אז מ'דארף זיך עפענען די אויגן ,און זען וויפיל אידיש געלט עס ווערט געווארפן
אין מיסט ביי יעדע שמחה ,און אין וויפיל חובות מ'פאלט אריין ביי יעדע חתונה
פון א קינד ,און יעדער דארף זען לויט זיין מצב וויפיל ער קען זיך ערלויבן ,וויפיל ער
דארף זיך ערלויבן .און גוט געדענקען אז די גאנצע שמחה לויפט אדורך כהרף עין,
א טאג נאכדעם האט שוין יעדער פארגעסן דערפון ,דאס לעבן גייט ווייטער אן ,און
וואס עס בלייבט יא איבער איז נאר די חובות מיט וואס מ'דארף זיך ספראווען .און
דער עיקר וואס בלייבט איז די נחת וואס מ'האט פון די קינדער ,ווען מ'זעט ווי דאס
נייע פאר-פאלק איז זוכה אויפצושטעלן א שיינע אידישע שטוב ,און דאס קען מען
נישט קויפן פא ר קיין געלט אויף דער וועלט ,דאס קען מען נאר עררייכן מיט א
גוטן חינוך און מיט אסאך תפלות צום אייבערשטן.
אזוי ווי עס גייט אבער אין לעבן פאר'ן ראש ישיבה שליט"א אז מ'זאל אנהויבן
חתונה מאכן די קינדער פאר ביליג ,איינע פון די סיבות פארוואס מ'האלט זיך צוריק
פון א שידוך מיט די קינדער איז פשוט ווייל מ'האט נישט דאס געלט פאר דעם,
האט דער ראש ישיבה שליט"א פרובירט אראפצושרייבן פונקטליך וויפיל ס'האט
אים געקאסט די גאנצע חתונה כדי אנדערע מענטשן זאלן זיך אויך קענען
אפלערנען דערפון ,און עס קענען נאכמאכן אויף זייער אופן.
די חת ונות אין ישיבה האלט יעדער מיט ,מ'זעט מיט די אויגן ווי די חתונה נאכט
קאסט נישט קיין איין פרוטה ,מענטשן ווילן אבער וויסן וואס עס טוט זיך מיט די
איבריגע זייטיגע הוצאות ,וויפיל מ'שפארט זיך איין דארט .דעריבער איז כדאי צו
כאפן א בליק אויף די דעטאלירטע ליסטע [בייגעלייגט דא אינעם גליון] וויפיל עס
האט געקאסט די גאנצע הוצאות החתונה ,פון אנהויב ביז'ן סוף ,פאר'ן צד החתן
דער ראש ישיבה שליט"א ,און זען ווי אזוי א אידישע חתונה דארף בכלל נישט
קאסטן קיין סאך געלט.
אנגעהויבן ביים שידוך פונעם ברעסלעט ,אלע דזשולערי זענען געווען די
ביליגסטע וואס מעגליך ,ביי די חתונה האט אלע צירונגען פאר די כלה געקאסט
אלעס אינאיינעם ווייניגער פון טויזנט דאלער .דער אמת ווייסט דאך יעדער אז א
געווענליכער מענטש קען נישט דערקענען א חילוק צווישן עכטע און פאלשע
שטיינדלעך ,דער איינציגסטער חילוק איז אז אויב ח"ו וועט די רוימערקע גנב'ענען
די צירונגען וועט זי נישט קענען קויפן דערמיט א נייע הויז אין פוילן ...מען זאגט א
ווערטל אז צום סוף קומט אלעס צוריק צו אידן ,ווייל ווען זי בויעט איר הויז אין
פוילן וועלן דאך אידן עס אפדינגען איינצושטיין דארט נעבן די קברי צדיקים...
פאקטיש איז דאס אבער א גרויסע הארץ ווייטאג .אז מען האט אבער נישט די
טייערע צירונגען איז עס נאר א מעלה ,מען וועט עס גרינגער אראפשלינגען און
גרינגער קויפן נייע .און נאך א מעלה אז אזוי ווי די סטיילס טוישן זיך דאך יעדע
פאר יאר ,וועט מען זיך קענען רואיג קויפן פרישע צירונגען יעדע עטליכע יאר,
לויט די לעצטע מאדע...
קיין תנאים האט מען נישט געמאכט ,די תנאים און טעלער ברעכן איז
פארגעקומען ברוב פאר והדר ביים קבלת פנים ביי די חתונה .ווען עס קומט צו
שטאפיר איז אויך דא א געניטער וועג ווי אזוי די סוחרים מאכן געלט ,עס איז דא א
חתן פעקעדזש און א כלה פעקעדזש ,יעדעס געשעפט שטעלט צו אזעלכע
פעקעדזשעס וואס די איינציגסטע מעלה דערפון איז אז די סוחרים מאכן ב"ה שיין
פרנסה .פארוואס זאל א חתן זיך אנקויפן מיט א גאנצע רייע פון רעקלעך,
בעקיטשעס ,הוטן ,און אזוי ווייטער? קודם איז אים נאך זייער גוט די וואס ער האט
גענוצט ביז יעצט ,און אפילו ווען מען קויפט יא א נייע ,איז דאך גענוג איינס אויך,
פארוואס פעלט אויס דריי פון יעדע? פארוואס ווען מען קויפט איין די כלים פאר
די נייע הויז ,דארף מען שוין יעצט קויפן אלעס וואס מען גייט אפשר נוצן אין
עטליכע יאר ארום ביים צוגרייטן די מעלאנע פאר די אפשערן פונעם בכור?
פארוואס זאל מען נישט קויפן בלויז די נויטיגע זאכן ,און מיט די יארן ,ווען ס'וועט

וויסן וואס ער האט צו דערציילן .געוויסע זיצן און שמועסן ,אנדערע זענען מער
בעלי דרך ארץ און ווילן נישט פארשעמען דעם בדחן וועלן זיי נישט רעדן הויך נאר
זיצן שטיל און דרימלען .אלע האבן איין ציל זיך צו טרעפן ווי פריער אינדערהיים,
און אראפלייגן די קינדער שלאפן.
דאס האט נישט קיין שום שייכות מיט'ן מנהג ישראל צו מאכן א מצוה טאנץ ,צו
מקיים זיין דעם כיצד מרקדין לפני הכלה .די געשמאקסטע זאך פאר יעדן איינעם
וואלט געווען ווען מ'טוט ווען ווי מ'טוט ביי די חתונות אין בית המדרש ,דער שמש
שטעלט זיך אויף און מאכט א שיינעם "יעמוד יעמוד יעמוד" פאר די זיידעס,
מחותנים ,און די חתן כלה .און דאס נעמט נישט מער ווי צווישן צוואנציג מינוט און
א האלבע שעה.
דאס זעט מען יעדעס מאל פון פריש ביי די חתונות אין ישיבה ,ווען די משפחה
זעצט זיך אוועק צום מצוה טאנץ ,און נאך א האלבע מינוט דארפן זיי זיך שוין
אויפשטעלן מיטטאנצן מיט'ן זיידן ,ווי עס שפרייט זיך אויס א ברייטן שמייכל אויף
יעדנ'ס געזיכט ,ווען זיי האבן געמיינט אז זיי וועלן יעצט דארפן אויסהערן דעם
בדחן פאר כאטש א האלבע שעה ,ביז ווען מ'וועט שוין ענדליך זען דעם ערשטן
מצוה טאנץ.
די מחותנים האבן זיך שוין געשפארט גאר אסאך ביז'ן אנקומען צום מצוה
טאנץ ,אבער די ארומיגע משפחה איז דעמאלט די צייט ווען זיי שפירן עס דאס
מערסטע אויף די אייגענע הויט.
סך הכל
די באריכט ווי אזוי די יעצטיגע חתונה איז צוגעגאנגען אין ישיבה ,קענט איר
ליינען דא אינעם גליון ביי די נייעס אפטיילונג; אבער די שמחה און געשמאק וואס
האט זיך געשפירט אין זאל בשעת די חתונה ,דאס איז נישט מעגליך צו באשרייבן,
דאס קען מען נישט איבערגעבן פאר איינעם וואס האט דאס נישט געשפירט און
געזען מיט די אייגענע אויגן.
א פשוטע חתונה אין א בית המדרש ,האט געהאט אלע טעמים אין די וועלט.
אלע באטייליגטע ,אלע משפחה מיטגלידער פון ביידע זייטן ,די פילע רבנים און
דיינים וואס האבן אנטייל גענומען ,אלע אנשי שלומינו ,די פילע אידן וואס זענען
געקומען וואונטשן מזל טוב ,און אפילו די פילצאליגע מענטשן וואס האבן בלויז
געוואלט אריינשטעקן דעם קאפ צו זען ווי אזוי אזא סארט חתונה זעט אויס; האבן
זיך נישט געקענט גענוג אפוואונדערן ווי אזוי אזא ביליגע און פשוטע חתונה ,איז
פיל מער פרייליך און געשמאק פון די גאר טייערע חתונות ,וואו מ'האט
פארשווענדעט אזויפיל אידיש געלט פאר אומזיסט ,וואו בלויז די בלומען האט
דארט געקאסט פיל מער ווי די גאנצע חתונה אין בית המדרש.
אזא שטילע חתונה ,שרייט מיט אזעלכע הויכע אומבאנומענע קולות .עס שרייט
אריין אין די אויערן פון יעדן מחותן ,אין די אויערן פון יעדן רעכט דענקיגן מענטש,
אז ס'איז שוין צייט אפצולאזן די הויכע סטאנדארטן פון חתונה מאכן ,וואס מ'קען
שוין נישט אויסהאלטן.
חז"ל דערציילן אז אין די צייט פון שמעון בן שטח זענען ארויפגעקומען קיין
ירושלים  300נזירים ,און זיי האבן נישט געהאט קיין געלט צו ברענגען זייערע
קרבנות ,האט שמעון בן שטח געזוכט און געטראפן א פתח חרטה פאר  150פון זיי,
אז זיי זאלן פטור ווערן פון ברענגען די קרבנות ,און פאר די אנדערע העלפט האט
ער נישט געהאט קיין עצה.
האט ער געשיקט בעטן פון זיין שוואגער ינאי המלך אז אזוי ווי עס איז דא 300
נזירים וואס דארפן ברענגען יעדער פון זיי דריי קרבנות ,זאל ינאי המלך געבן האלב,
און ער וועט געבן די איבריגע האלב .און ינאי המלך האט זיך טאקע צוגעשטעלט
און אויסגעצאלט האלב פון די נזירים.
שפעטער ,ווען ער איז געוואויר געווארן אז שמעון בן שטח האט אים
אויסגענארט ,ער האט נישט געצאלט פאר די אנדערע האלב נאר געטראפן פאר זיי
א פתח חרטה ,איז ער געווארן זייער ברוגז אויף אים ,און דאן איז שמעון בן שטח
אנטלאפן.
ווען ער איז שפעטער צוריק געקומען ,האט אים ינאי המלך געפרעגט פארוואס
ער האט חוזק געמאכט פון אים ,האט שמעון בן שטח געענטפערט" :איך האב
בכלל נישט חוזק געמאכט פון דיר .דו האסט געהאלפן די נזירים מיט דיין געלט ,און
איך האב זיי געהאלפן מיט מיין חכמה".
עס איז דא צוויי וועגן ווי אזוי צו העלפן אידן חתונה מאכן די קינדער .מען קען
זיי העלפן מיט געלט ,און מען קען זיי העלפן מיט חכמה און שכל .מען קען
אריינברענגען דעם פשוטן שכל אין מענטשן אז מען דארף נישט קוקן אויף א
צווייטן נאר אויף זיך אליין ,אז מען דארף נישט אויסגעבן קיין געלט אויף לופטיגע
זאכן וואס מען האט נאכדעם גארנישט דערפון.
רבותי! ס'איז צייט אויפצושטיין פון שלאף! דאס זייפן-בלעזל האט שוין לאנג
געפלאצט ,מיר דארפן אנהויבן טראכטן פאר זיך אליין אז דאס איז נישט דער וועג
ווייטער אזוי צו גיין! די נשמה דארף נישט ארויספליען יעדעס מאל מען מאכט
חתונה! מען זאגט א ווערטל אז די נשמות פון די זיידעס קומען אראפ צו א חתונה
ווייל זיי זעען ווי די נשמות פון די מחותנים פליען ארויס ,קומען זיי זיי אנטקעגן
מקבל פנים צו זיין ...לאמיר אויפהערן צו קוקן אויף סטאנדארטן ,לאמיר אנהויבן
קוקן אויף זיך ,לאמיר מאכן א ווינט ,אן אטמאספער ,אז מען קען חתונה מאכן ווי
אזוי מען וויל ,עס זאל זיין א נארמאלע זאך אז מען קען חתונה מאכן אויפ'ן
ביליגסטן אופן ,אן דארפן מורא האבן אז יענער וועט לאכן.
זאל דער רבונו של עולם שוין רחמנות האבן אויף אידישע קינדער ,זאל ער שוין
אראפשיקן א רוח ממרום אין די הערצער פון אידישע קינדער אז מען זאל נישט
דארפן נאכמאכן א צווייטן .די גאנצע זאך אז עס איז דא א געוויסער סארט
סטאנדארט וואס אזוי דארף מען חתונה מאכן ,זאל שוין בטל ווערן .מען זאל נישט
דארפן נאכמאכן דעם עושר'ס חתונה ,יעדער זאל לעבן נאר פאר זיך ,חתונה מאכן
די קינדער נאר ווייל דער אייבערשטער האט אזוי געהייסן ,און מיר זאלן אלע זוכה
זיין צו נאר שמחה און נחת פון קינדער און אייניקלעך געזונטערהייט.

זיך אויספעלן ,וועט מען צוקויפן אלעס וואס מען דארף .אפשר זאל מען שוין ביים
ברית קויפן פאר'ן רך הנימול א וואש מאשין ,וואס ער וועט זיכער דארפן האבן
יארן שפעטער ווען ער וועט שוין האבן וועש צו וואשן?...
פארוואס זאל א מאמע דארפן איינקויפן א גאנצע שאפע מיט קליידער און שיך
פאר די כלה? אין עטליכע יאר ארום וועט דאך די מאס פון די קלייד איר שוין נישט
פאסן ,און די סטיילס וועלן זיך זי כער טוישן ,זאל מען קויפן וויפיל מען דארף פאר
יעצט ,און די מאמע זאל זאגן פאר די כלה אז אין א יאר ארום ,ווען זי וועט זען אז
עס פעלט אויס נאך א קלייד ,וועט מען איר דעמאלט קויפן .פארוואס דארף מען
אלעס קויפן אויף איינמאל אז די עלטערן זאלן דארפן כאפן אן הארץ אטאקע
רח"ל?
פארוואס דארף דער חתן באקומען א טויזנט דאלערדיגע מנורה אויף חנוכה ,א
זילבערנע אתרוג פושקע ,א מגילה מיט א מגילה האלטער ,און אזוי ווייטער און
ווייטער .פארוואס אלס בחור איז אים גוט געווען א פשוטע מנורה פאר צען
דאלער? פארוואס קען ער דאס נישט נוצן ווייטער נאך די חתונה? אויב די זאך איז
פשוט אלס זה ק לי ואנוהו ,וואלט מען געדארפט קויפן פאר יעדן בר מצוה בחור א
טויזנט דאלערדיגע מנורה ,די הידור מצוה הויבט זיך נישט אן נאך די חתונה.
פארוואס זאל מען נישט צואווארטן ביז דער אינגערמאן האט שוין קינדער און זיי
וואקסן א ונטער ,זאל דער טאטע דעמאלט קויפן פאר זיך א טייערע מנורה ,צו
ווייזן פאר די קינדער וואס מיינט הידור מצוה .און דעמאלט קען ער שוין טון אפילו
אזוי ווי דער הייליגער דברי חיים זי"ע וואס האט יעדעס יאר געדארפט קויפן א
פרישע מנורה ,ווייל ער האט אוועקגעגעבן די פאריעריגע פאר א איד א נצרך.
און וואס איז מיט גרויסע געלטער וואס מ'צאלט היינט פאר די חתן און כלה
שיעורים ,א זאך וואס איז קיינמאל נישט געווען .מ'לערנט אויס מיט וועלכע פוס
מ'דארף אנהויבן טאנצן ,ווען מ'דארף אפשאקלען די ברעקלעך ,און אזוי ווייטער
אזעלכע נארישקייטן וואס פעלט בכלל נישט אויס ,נאר אז ער זאל מאכן שיין
פרנסה .אמת טאקע אז די חתן כלה דארפן לערנען הלכות ,זיי דארפן וויסן ווי אזוי
אויפצושטעלן א אידישע שטוב לויט ווי דער אייבערשטער פארלאנגט ,אבער דאס
איז די ארבעט פונ'ם ראש ישיבה פונעם בחור אים דאס אויסצולערנען ,און די
לערערין פון די כלה דאס אויסצולערנען ,און דאס דארף נישט נעמען אזוי לאנג,
און ס'דארף נישט קאסטן אזויפיל געלט .אזוי ווי ביי די יעצטיגע חתונה ווען דער
בחור האט געלערנט ביי זיין ראש ישיבה ,און די כלה האט געלערנט ביי איר
מנהלת ,און די שיעורים האט נישט געקאסט קיין איין פרוטה.
פארוואס דארפן די מחותנים צושטעלן באסעס צו קומען און אהיימגיין פון די
שמחה? ווער ס'וויל זיך מיטפרייען ,קען טרעפן א וועג צו קומען ,און ווער ס'קען
נישט טרעפן קיין וועג צו קומען ,איז פאר אים ווארשיינליך גענוג זיך מיטצופרייען
פון דערווייטנס .א יין פראבלעם איז דא ,ווען מ'ענדיגט די חתונה זייער שפעט אין
די נאכט אריין ,און דעמאלט קען מען שוין נישט טרעפן א וועג אהיים  -אפילו
פאר געלט  -צו א צווייטע שטאט .ווען די חתונה ענדיגט זיך אבער א פערטל צו
עלף ,קען מען נאך רואיג טרעפן א וועג אהיים נאך די חתונה ,און זיכער נאכ'ן
טאנצן.
פארוואס זאל מען קויפן פורניטשער פאר א יונגע קאפל? זיי וועלן זיך עס
אפילו נישט אויס ,און ווייסן נאכנישט וואס זיי ווילן .זאלן זיי חתונה האבן אין א
פורניטשעד דירה ,און ווען זיי וועלן זיך שוין אביסל באקענען ,וועלן זיי אליין גיין
איינקויפ ן לויט זייער געשמאק .פארוואס ברענט עס צו האבן אלע טייערע
פורניטשער די ערשטע מינוט?
פארוואס דארף מען מאכן א טייערע באווארפן? טייערע פעקלעך ,א טייערע
קידוש ,א טייערע סעודה צו וואס עס געלאנדעט אלע קרובים און באקאנטע; מען
קען עסן א געהעריגע שבת'דיגע סעודה ווי געווענליך ,און דער מחותן קומט ארויף
נאך די סעודה טרינקען א גלעזל סעלצער און וואונטשן לחיים .ביים קידוש איז
פונקט גוט אביסל מזונות און טרינקען ,העכסטנס וועט זיין ווייניגער מענטשן
וואס וועלן דאס בארעדן אז דער מחותן האט זיך נעבעך אויפגעריסן מיט א
מעכטיגע קידוש.
פארוואס דארפן די שבע ברכות'ן קאסטן אזויפיל געלט? מ'שלעפט זיך יעדע
נאכט צו א צווייטע זאל ,און קיינער האט נישט קיין געשמאק און הנאה דערפון.
פארוואס זאל נישט יעדע נאכט איינער פון די משפחה מאכן א שיינע נאכטמאל,
און לאדענען די חתן כלה צו קומען אויף נאכטמאל .און די זעלבע איז מיט די שבת
שבע ברכות וואס די שענסטע זאך איז ווען מ'מאכט א שיינע שבת'דיגע סעודה
פאר די נאנטע קרובי המשפחה ,און יעדער איז העכסט פרייליך און צופרידן.
און די ליסטע גייט ווייטער און ווייטער ,עס איז ממש נישט מעגליך
אויסצורעכענען אלע דעטאלן וויפיל איבריגע הוצאות מענטשן קענען זיך שאפן
פון אונטער דער ערד .דער וואס איז אבער קלוג פאר זיך ,ער קוקט נישט וואס
יענער זאגט ,נאר טראכט מיט די אייגענע שכל וואס עס פעלט טאקע אויס און
וואס נישט ,דער קען זיך איינשפארן אזויפיל הוצאות ביים חתונה מאכן ,און ער
וועט קע נען צוגיין צו די שמחה מיט אן אמת'ע צופרידנקייט און פרייד.
יעמוד יעמוד יעמוד
ווי אזוי דער מצוה טאנץ האט זיך דערקייקלט צו דאס אויסזען וואס ס'האט
היינט צו טאגס על אדמת אמעריקע ,איז שווער צו וויסן .אבער מאמענטאל איז די
אנגענומענע געשטאלט פונעם מצוה טאנץ עפעס א מאדנע זאך וואס קיינער אין
זאל ווייסט נישט פונקטליך וואס דארף צו באדייטן.
דער בדחן הויבט אן מיט'ן אויסרימען ווי שיין די חתונה איז געווען  -א זאך
וואס ער האט בכלל נישט מיטגעהאלטן .דערנאך גייט עס ווייטער מיט'ן מספיד
זיין די זיידעס און באבעס  -וועמען ער האט קעגן געלערנט נישט לאנג פריער .און
נאכדעם צו די פעטערס וועמען ער האט קוים זייערע נעמען באוויזן אפצושרייבן
עטליכע מינוט צוריק.
דער עולם איז שוין צו מיד צווייע ביינאכט צו קענען אריינטראכטן מיט א
קלארן מח ,און פארשטיין דער מצב וואס הערשט אין זאל .שטייט א בדחן און
גראמט ,קיינער הערט אים נישט אויס ,קיינער איז באמת נישט אינטערעסירט צו
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אויסטערלישע שמחה ווען דער ראש ישיבה שליט"א מאכט חתונה אין בית המדרש

דעם דינסטאג איז ברוך ה' פארגעקומען די זיבעטע פרייליכע חתונה אין בית המדרש ,טענץ האבן אנגעהאלט פאר אומגעפער צוויי שעה ,זיך מיטצופרייען מיט'ן חתן און מיט'ן
און אזוי ווי אלעמאל האט עס נישט געקאסט קיין פרוטה פאר די מחותנים ,דער בית מחותן דעם ראש ישיבה שליט"א וואס צענדליגער טויזטער אידן איבער די גאנצע וועלט
המדרש איז געווען צוגעשטעלט אומזיסט ,די מוזיק איז געווען א טעיפ פון א חתונה ,די דערקוויקן זיך טאג טעגליך מיט די שיעורים בריוון א.א.וו .און ווערן אויפגעלעבט און
פרויען פון אנ"ש האבן צוגעשטעלט דאס עסן ,און עס האט ברוך ה' גארנישט געפעלט באקומען א פרישע חיות צו דינען דעם אייבערשטן .אזוי אויך מיטן מחותן הר"ר יואל
טייטלבוים שליט"א ,וואס איז גבאי אין ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב קרית יואל ,וואס איז
פון די חתונה ,עס האט געהאט אן אמת'ע אידישע טעם.
עס איז געגאנגען אונטער די חופה החתן שלמה ,דער עלטסטער זון פון ראש ישיבה פקיע שמיה אינעם גאנצן אומגעגענט אז ווער עס דארף נאר התחזקות אדער אן אויער
שליט"א ,עב"ג הכלה בת הר"ר יואל טייטלבוים שליט"א גבאי ביהמ"ד היכל הקודש קען אייביג אריינקומען אינעם ביהמ"ד אויף  6פרעמישלאן גאס ,און ארויסגיין אנגעפילט
מיט א נייע מוט און פרישקייט.
ברסלב עצי תמרים קרית יואל.
פילע רבנים און דיינים האבן זיך באטייליגט אין די שמחה ,צווישן זיי הרה"ג רבי געצל
סיי די חתן און סיי די כלה זענען תלמידים פון די הייליגע מוסדות היכל הקודש ברסלב,
און ווייסן אז "חתונה" הייבט זיך אן א טאג נאך שבע ברכות ,און האבן קוים געקענט בערקאוויטש שליט"א ,דומ” ץ קרית יואל; הרה"ג רבי זלמן לייב פילאפ שליט"א ,דומ”ץ
ווארטן אויפצושטעלן צוזאמען זייער נייעם שטוב על דרך ישראל סבא ,און עס האט זיי סאטמאר ווימ"ס; הרה"ג רבי משה פריעדמאן שליט"א ,דומ”ץ סאטמאר ב"פ; הרה"ג
בכלל נישט געצויגן צו פארשווענדן אידיש געלט אויף זאכן וואס קיינער דארף נישט ,ווי רבי יוסף טייטלבוים שליט"א ,אב"ד נעפלימיץ; הרה"ג רבי יחזקאל טייטלבוים שליט"א,
אויף רייכע מתנות ,טייערע מעבל ,עכטע שטיינער אין די צירינג ,אן עלעגאנטער זאל ,דומ” ץ סאטמאר ווימ"ס; הרה"ג רבי דוד דוב מייזליש שליט"א ,אב"ד ווייטצן; און נאך
קעיטערער ,מוזיק ,בדחן ,א.א.וו .פאר זיי איז געווען מער ווי גענוג דאס אליינס אז דער פילע.
די מקורבים פונעם עלטער זיידע הגאון הגדול דער קארלסבורגער רב שליט"א האבן
אייבער שטער האט זיי געהאלפן אז זיי האבן געטראפן זייער שידוך ,און גייען ב"ה
אויפשטעלן זייער אייגענער שטוב .און פאר די חתונה? וואס איז שלעכט מיט פשוטע געזאגט אז מען האט שוין נישט געזען אזא שמחה אויסגעגאסן אויף פנים פונעם זיידן
מתנות ,א פוירנישד דירה ,עכטע צירונג מיט פאלשע שטיינער ,א חתונה אין בית דער גרויסער גאון פאר גאר א לאנגע צייט ,אזוי אויך האט דער קארלסבורגער רב
שליט"א צוגערופן אינמיטן די חתונה זיין אייניקל דער מחותן דער ראש ישיבה שליט"א
המדרש ,אביסל חלה און קוגל צום סעודה ,און "יעמוד יעמוד" פאר מצוה טאנץ.
תנאים און קבלת פנים  -אום  5:00זענען די מחותנים און חתן כלה אנגעקומען צום און אים געזאגט מיט א געוואלדיגע קורת רוח" ,עס איז דא דא א שטארקע ריח פון
קבלת פנים ,וואו מען האט שוין אויך פארגעליינט דעם תנאים .הר"ר מאיר יוסף קדושה".
ברכת המזון און מצוה טאנץ  -אום  9:35איז מען געגאנגען בענטשן .דער ראש ישיבה
טייטלבוים שליט"א ,זיידע פון די כלה ,איז מכובד געווארן מיט ליינען דעם תנאים.
חופה  -אום  6:00איז מען געגאנגען צו די חופה ,עס האט געהערשט א גרויס שליט"א איז מכובד געווארן מיט ברכת המזון.
די מצוה טאנץ איז צוגעגאנגען מיט'ן באקאנטן קורצן "יעמוד יעמוד" נוסח ,וואס איז
התעוררות ביים חופה ,מען האט געזונגען ווארימע ניגונים ,און ווער עס האט געקוקט
האט געקענט זען ווי יעדנ'ס ליפן האבן זיך געשאקלט ,ווען דער ציבור האט אויסגענוצט שוין היינט באקאנט .אלע באטייליגטע האבן שטארק הנאה געהאט אז זיי דארפן נישט
אויסווארטן די לאנגווייליגע הספדים צערעמאניעס וואס קומט בכלל נישט אריין דא ביים
די געלעגענהייט זיך אויסצובעטן אלעס גוטס.
מיט סידור קידושין איז מכובד געווארן דער עלטער זיידע פונעם חתן כ"ק הגה"צ חתונה אדער מצוה טאנץ.
מען האט אריינגעברענגט די ספעציעלע מחיצות צום מצוה טאנץ כנהוג בחצר
קארלסבורגער רב שליט"א .הרה"צ רב הצעיר קארלסבורג שליט"א זיידע פון חתן איז
מכובד געווארן מיט כתובה ליינען ,הר"ר מאיר יוסף טייטלבוים שליט"א און הר"ר יושע קארלסבורג .צום ערשט האט דער מחותן דער ראש ישיבה אויסגערופן זיין גרויסן זיידן
שמאיע שליט"א זיידעס פון די כלה זענען מכובד געווארן מיט א ברכה ,הרה"צ ר' מרדכי כ"ק הגה"צ קארלסבורגער רב שליט"א צום מצוה טאנץ ,וואס האט כמנהגו בקודש
אהרן מייזליש שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מווייטצען זצ"ל זיידע פון חתן איז מכובד געווארן געטיילט דער מאכל "קינדל" פאר'ן גיין טאנצן .דערנאך האט דער ראש ישיבה
מיט א ברכה .נאך די חופה האט מען זיך ארויסגעלאזט אין א פרייליכן טאנץ ,דאנקענדיג אויסגערופן זיין טאטן הגה"צ רב הצעיר קארלסבורג שליט"א .דערנאך האט דער שמש
הר"ר העניך אינדיג שליט"א אויסגערופן די זיידעס פון די כלה הר"ר מאיר יוסף
דעם אייבערשטן אויף זיינע גרויסע חסדים.
סעודה  -דערנאך איז מען אריין אין ביהמ"ד וואו מען האט זיך געוואשן צום סעודת טייטלבוים שליט"א און הר"ר יושע שמאיע שליט"א צום טאנצן .דערנאך האט דער ראש
החתונה ,עס האט אונטערגעשפילט שיינע רואיגע חסידישע ניגונים ,אן אפגעכאפטע ישיבה אויסגערופן זיין שווער הגה"צ ר' מרדכי אהרן מייזליש שליט"א .דערנאך האט דער
טעיפ פון א "געהעריגע" חתונה ,מיט א שיינע כאאר .פאר די נאנטע משפחה איז געווען זיידע פונעם חתן הגה"צ רב הצעיר קארלסבורג שליט"א אויסגערופן זיין זון דער ראש
צוגעגרייט חלה ,פיש ,סאלאטן ,קוגל ,און טשאלענט ,מיט וואס דער עולם האט זיך מחיה ישיבה שליט"א צו מצוה טאנץ .דערנאך האט דער ראש ישיבה אויסגערופן זיין מחותן
הר"ר יואל טייטלבוים שליט"א דער טאטע פון די כלה צו מצוה טאנץ .דערנאך האבן די
געווען און געגעסן צו דער זעט.
שמחת חתן וכלה  -אום  7:15איז די חתן אריינגעקומען אין זאל ,וינועו אמות הסיפים ,חתן כלה געטאנצן מצוה טאנץ .נאך די חתונה האט מען געזונגען די ניגונים "אין כאלוקינו"
עס האט געקנאקט דער טעיפ "עוד ישמע בערי יהודה" ,פונקט אדער נאך שענער ווי עס און "לקח און ברוינפן" כמנהג ווייטצען .אויף  10:50איז די גאנצע חתונה געווען פארטיג,
וואלט געווען "לייוו מוזיק" .דער עולם האט זיך ארויסגעלאזט אין רינגען ,אזש די ווענט און אויף  11:00איז דער גאנצער בית המדרש שוין אויפגערוימט און גרייט פאר'ן
האבן מיטגעטאנצט ,די פנימ'ער פון די באטייליגטע האבן געשטראלט פאר שמחה ,און מארגענדיגען טאג פאר די בחורים צו קומען לערנען.
זאל דער אייבערשטער העלפן אז די מחותנים זאלן זען נאר שמחה און אידיש נחת
די געפילן פון שמחה האבן זיך איבערגעגאסן אין אלע ביינער אז מען האט געשפרינגען
ווייטער ,און די פאר פאלק זאלן זוכה זיין אויפצושטעלן א הערליכע אידישע שטוב
אין די לופטן.
דער ריזיגער פילקעפיגער עולם וואס איז געקומען צו פארן פון נאנט און ווייט האבן לתפארת אבותינו ורבותינו ,און פון זיי זאל ארויסקומען הערליכע אידישע דורות וואס
געהאלטן אין איין שטראמען צום בית המדרש וואס איז געווארן פולער און פולער ,די וועלן באלייכטן די וועלט.
עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה!

מוסדות היכל הקודש ברסלב

סימן טוב ומזל טוב

המקום ינחם אתכם

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

מיט א שווער הארץ זענען מיר זיך
משתתף מיט די צער און ווייטאג פון

נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

אין נאמען פון די פילע טויזנטער אידן איבער די וועלט
וועלכע שעפן חיזוק און התעוררות פון די חיזוק שיעורים
און דרשות ,וואונטשן מיר א הארציגע ברכת מזל טוב פאר'ן

ראש ישיבה שליט"א

מו"ה בערל לעווי הי"ו
צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל זען אסאך
אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע
קינדער געזונטערהייט ,דורות ישרים ומבורכים

הבחור ישראל מנחם ראזענבערג ני"ו
וואס טרויערט אויף די פלוצלינגע
פטירה פון זיין שוועסטער

האשה החשובה מרת פיגא פריעדמאן ע"ה
המקום ינחם אותך בתוך שאר אבלי ציון וירושלים

צו די שמחת החתונה פון זיין זון למזל טוב

החתן שלמה ני"ו

סימן טוב ומזל טוב

חיזוק צום טיר

מוה"ר יואל טייטלבוים שליט"א

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

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

עב"ג בת

גבאי ביהמ"ד היכל הקודש ברסלב קרית יואל [עצי תמרים]
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 שליט"א זאל ווייטער קענען ממשיך זיין מיט די עבודת
הקודש צו מחזק זיין אידישע קינדער איבער די גאנצע וועלט,
אריינברענגען די עצות פון הייליגן רבי'ן אין אידישע קינדער ,אזוי
ווי מוהרא"ש האט אונז געלערנט ,מיט בני ברוכי חיי אריכי ומזוני
רויחי וסייעתא דשמיא

מו"ה יואל מענדלאוויטש הי"ו
צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן ער זאל זען אסאך
אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע קינדער
געזונטערהייט ,דורות ישרים ומבורכים

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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