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א"ש ייְלט מֹוַהרָׁ עְרצֵּ  דֶׂ
 

ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַאָמאל ָוואס ַא )ַשָבת ק"כ.( ַחַז"ל ָזאְגן 
ֶמעְנְטש ִאיז ַמְצִליַח ָנאר דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט 
קֹוֶדם ֶגעַהאט ַא דּוְרְכַפאל. דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶער 
ָהאט ְפרּוִביְרט אּון ֶעס ִאיז ִאים ִניְשט ֶגעַגאְנֶגען, ֶער 

ּוְנג, ַדְוָקא ִאיז דּוְרְכֶגעַפאְלן ִאין ַזיין אּוְנֶטעְרֶנעמ
דּוְרְך ֶדעם ִאיז ֶער ַמְצִליַח, ַווייל ַאזֹוי ֶלעְרְנט ֶער ִזיְך 
אֹויס ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג ָוואס ֶער ָזאל ָיא טּון פּון 

ַווייֶטער. ֶדער דּוְרְכַפאל ְבֶרעְנְגט ִאים ָגאר  אּוןֶיעְצט 
ין "א   מ"ג.()ִגיִטין צּו ַזיין ַהְצָלָחה. ִדי ְגָמָרא ָזאְגט אֹויְך 

ן ִנְכָשל ָבֶהם"  י ּתֹוָרה ֶאָלא ִאם כ  ד ַעל ִדְבר  ָאָדם עֹומ 
ַא ֶמעְנְטש ִאיז ִניְשט ַמְצִליַח ִאין ֶלעְרֶנען, ָנאר  -

ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא דּוְרְכַפאל, אּון 
ָדאס ָהאט ִאים ֶגעְבֶרעְנְגט ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ֶמער 

 ְנֶגען.ָאְנְשְטֶרע
ָדאס ֶזעט ֶמען אֹויְך ְבַגְשִמיּות. ֶדער ְסָטאֶלער 
ֶוועט ִזיְך קֹוֶדם ִפיל ָמאל גּוט צּוַהאְקן ִדי ֶהעְנט 
ייֶדער ֶער ֶוועט ִזיְך גּוט  פּוֶנעם ַהאֶמער, א 
ֶדעְרֶלעְרֶנען ִדי ַאְרֶבעט. ִווי ַלאְנג ֶעֶלעְקָטאִריָשאן 
ֶוועט ִזיְך גּוט אֹויְסֶלעְרֶנען ַזיין ַפאְך, ֶוועט ֶער אֹויְפ'ן 

ַשאְקס. אּון -ֶוועג ָנאְך ַכאְפן ְשַטאְרֶקע ֶעֶלעְקְטִריק
ייֶער דּוְרְכַפאל  יי ִזיְך ֶדעְרְשֶרעְקן פּון ז  אֹויב ֶוועְלן ז 

ייְנָמאל ִניְשט  אּון יי ִזיֶכער ק  הֹויְבן ִדי ֶהעְנט, ֶוועְלן ז 
יי נּוְצן ֶדעם  ַמְצִליַח ַזיין. אֹויב ָאֶבער ֶוועְלן ז 

 ֶמעןדּוְרְכַפאל ַאְלס ַא ֶלעְקִצֶיע צּו ִוויְסן פּון ָוואס 
ַדאְרף ִזיְך ַאְכטּוְנג ֶגעְבן, ֶוועט ָדאס ַזיין ֶדער סֹוד 

 ָלָחה.ַהצְ  ייֶערפּון ז  

אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ְברּוֲחִניּות. ֶווען ַא ִאיד 
ְשְטֶרעְנְגט ִזיְך ָאן אּון ֶער ְפרּוִביְרט צּו ַזיין ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַזיין ֲעבֹוַדת ה', 
ַדאן ָטאר ֶער ִניְשט ֶוועְרן צּוְבָראְכן פּון ַא דּוְרְכַפאל. 

אר ַפאְרֶקעְרט, ֶער ָזאל נּוְצן ֶדעם דּוְרְכַפאל ִזיְך צּו נָ 

 ְשֶטעְנִדיגָזאְלְסט 
 ְטָראְגן ִמיט ִדיר ַא

 

ר ְקֵלייֶנע ִמְשַניֹות'ל, אּון ֶווען דּו ָהאְסט ַאָפא
 ִמינּוט ָזאְלְסטּו גֹוֵרס ַזיין ְפָרִקים ִמְשַניֹות;

ה. ָדאס ֶוועט ִדיר צּוִריק ְבֶרעְנֶגען צּו ִדי ְקדּושָ 
ס רֹויִמְשַניֹות ָהאט ַא ְסגּוָלה ַאז ֶעס ְשֶלעְפט ַא

ִווי  ֶדעם ֶמעְנְטש פּון ִדי ִטיְפְסֶטע ְבָלאֶטע, ַאזֹוי
)ְתִהיִלים ֶמען ֶזעט ַאז ִמְשָנה ִאיז ִדי ָראֵשי ֵתיבֹות 

עם : "ֶה'ֱעִליָת ִמ'ן ְש'אֹול ַנ'ְפִשי"; דּוְרְכדֶ ל, ד(
ֶדעם  ָוואס ֶמען ָזאְגט ִמְשַניֹות, ֶנעְמט ֶעס ַארֹויס

ר ִטיְפְסֶטע ְשמּוִציְגְסֶטע ְפֶלעֶצעֶמעְנְטש פּון ִדי 
וואּו ֶדער ֶמעְנְטש ִאיז ַרֲחָמָנא ִלְצָלן 

 ַאַרייְנֶגעַפאְלן.
 תש"פ( ךְ )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה לֶ  
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ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶעס ָזאל ֶמער ִניְשט  ֶלעְרֶנען ֶדעְרפּון ַפאר ְשֶפעֶטער, אּון ֶער ָזאל ֶבעְטן ֶדעם א 
 יֶכער ִאיד.ַפאִסיְרן, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין אּון ֶוועְרן ַאן ֱאֶמת'ֶער ֶעְרלִ 

יין  וייְטן. ֶמען ַהאְלט ִאין א  ֶדער ְפָראְבֶלעם הֹויְבט ִזיְך ָנאר ָאן ֶווען ֶמען קּוְקט אֹויף ַא ְצו 
וייֶטער ֶוועט ָזאְגן צּו ִמיר. אּון ַדאן, ֶווען ֶמען ָהאט ַא ְשְטרֹויְכלּוְנג,  ַהאְלְטן ָקאפ ָוואס ֶדער ְצו 

ויי, ֶיעְצט ֶוועט ֶיעֶדער ֶזען ַאז ִאיְך ִבין ָגאְרִניְשט ֶוועְרט". ַא ֶוועְרט ֶמען ְגַלייְך צּוְקלַ  אְפט "אֹוי ו 
יין אּון ִוויְסן ַאז ִדי  ַפאְרְשֶטעְנְדִליֶכער ֶמעְנְטש ֶוועט ָאֶבער ִניְשט קּוְקן ֶדערֹויף. ֶער ֶוועט ַפאְרְשט 

ִאים, ֶוועְלן ִאים ָגאְרִניְשט ֶהעְלְפן. אּון אֹויב ִוויל ֶער  ֶמעְנְטְשן ֶוועְלֶכע קּוְקן ָאֶדער ְקרּוֶמען אֹויף
ַמְצִליַח ַזיין ַדאְרף ֶער ִזיְך ִניְשט צּוְקַראְצן פּון ָוואס ַאְנֶדעֶרע ְטַראְכְטן אּון ָזאְגן אֹויף ִאים. ָנאר 

יין ַווייֶטער ִמיט ַא ְשַטאְרַקייט ִביז נּוְצן ַזייֶנע דּוְרְכֶפעֶלער אֹויף ִזיְך ֶבעֶסער אֹויְפצּוהֹויְבן אּון ג  
 ֶער ֶוועט סֹוף ָכל סֹוף  ַמְצִליַח ַזיין.

ייְלט ִדי ַמֲעֶשה פּוֶנעם ָחָכם ִמיטְ  י ַמֲעִשיֹות ַמֲעֶשה ט'( 'ן ַּתם ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶדעְרצ  ַאז ֶדער ָחָכם )ִספּור 
ֶטעְנִדיג צּוִריק ֶגעקּוְקט צּו ן אֹויף ִאים, ֶער ָהאט ְש ֶטעְנִדיג ֶגעקּוְקט ָוואס ֶמעְנְטְשן ָזאגְ ָהאט ְש 

ייֶער ְקלּוג, ִאיז ֶער צּום סֹוף  ֶזען אֹויב ֶמען ַלאְכט ִניְשט פּון ִאים, אּון ָכאְטש ֶער ִאיז ֶגעֶווען ז 
ט ֶגעֶווען ַאזֹוי ְקלּוג, ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ַא ִטיֶפע ֶגעֶדעְכֶטע ְבָלאֶטע. ִוויֶדער ֶדער ַּתם ִאיז ַטאֶקע ִניְש 

ייִליְך אּון ֶער ָהאט ָגאְרִניְשט  ייֶער ְפר  ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעַהאט ִדי ַמְעָלה ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען ז 
ֶגעקּוְקט ָוואס ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְשן ָזאְגן אֹויף ִאים, ֶער ְפֶלעְגט ָזאְגן: "ָוואס ָהאב ִאיְך ִמיט ֶיעֶנעם? 

ַזיין ַמֲעֶשה אּון ָדאס ִאיז ַמיין ַמֲעֶשה. ַפאְרָוואס ָזאל ִאיְך קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם?", אּון ָדאס ִאיז 
דּוְרְך ֶדעם ָהאט ֶער ַטאֶקע ָגאר ְשַטאְרק ַמְצִליַח ֶגעֶווען אּון ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ֶדער ִמיִניְסֶטער 

 ִאיֶבער ַאֶלע ִמיִניְסָטאְרן.

יר ֶזעֶען ְבַגְשִמיּות ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ַפאְלט ַאָראפ אּון צּוְקַלאְפט ִזיְך, אּון ֶער ְשִפיְרט ַאז מִ 
וייְטן ָוואס  יין אֹויְפְשֶטעְלן, ַדאן ֶוועט ֶער זּוְכן אּון ֶבעְטן ִהיְלף פּון ַא ְצו  ֶער ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאל 

 ּון ִאים ֶהעְלְפן ִזיְך אֹויְפְשֶטעְלן.ָזאל ִאים ֶגעְבן ַא ַהאְנט א
יין אֹויְפהֹויְבן, ֶער ֶזעט ַאז ֶער  ְברּוֲחִניּות ִאיז ִדי ֶזעְלֶבע ַזאְך. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶקען ִזיְך ִניְשט ַאל 

ַאז ֶער ָזאל ַפאְלט אּון ַפאְלט, ַדאְרף ֶער ג יין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ִאים ֶקעֶנען ֶגעְבן ַא ַהאְנט 
יין אֹויף ִדי ִפיס.  ֶקעֶנען ְשט 

ַאז ֶווען ַא ִאיד ִאיז ְמקּוָשר צּו ַא ַצִדיק, ַדאן ֶוועט ֶער ִניְשט )ָשם, ִסיָמן ט"ז( ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ִזיְך צּו ֶדער ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק ֶלעְרְנט אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ִוויְסן ִווי ַאזֹוי  ַאָראְפַפאְלן.

ִפיְרן אּון ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן ִמיט ַא ְשַטאְרַקייט ִאין ֶיעְדן ַמָצב, אּון ָדאס ֶוועט 
ייְנָמאל. ֶמען ַדאְרף ָנאר ַאַסאְך ֶבעְטן ֶדעם  ֶהעְלְפן ֶדעם ֶמעְנְטש ַאז ֶער ָזאל ִניְשט ַפאְלן ק 

ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל  ְטֶרעְפן ֶדעם ִריְכִטיְגן ַצִדיק ָוואס ֶקען ָדאס ַבאַווייְזן, אּון ִניְשט ִזיְך א 
 ִניְשט ֶהעְלְפן.ָגאְר ָלאְזן ַנאְרן אּון ג יין צּו ַא ֶמעְנְטש ָוואס ֶקען 

ייְלט ַא ַמֲעֶשה ִאיֶבער ֶדעם ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטש ַדאְרף זּוְכן ֶדע ם ִריְכִטיְגן מֹוַהָרא"ש ָהאט ֶדעְרצ 
ֶעְרִליְכן ִאיד ָוואס ֶקען ִאים ַטאֶקע ֶהעְלְפן. ַא ִאיד ִאיז ַאָמאל ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו ַזיין ֶרִבי'ן אּון 
ירֹות אּון ֶער  ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ָדאס ַהאְרץ ַאז ֶער ִאיז ַלייֶדער דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ָגאר ַהאְרֶבע ֲעב 

 ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען ָדאס ַפאֶרעְכְטן אּון ְּתשּוָבה טּון.רֹויס, ַאזּוְכט ַא ֶוועג 
ְשֶווער,  ַזיין ֶרִבי ָהאט ִאים אֹויְסֶגעֶהעְרט אּון ִאים ְקָלאר ֶגעְשֶטעְלט ַאז ַזיין ְּתשּוָבה ִאיז ָגאר

ָצה'ט ַאז ֶער ָזאל  ָוואְלט ִאיםאּון ֶער ָהאט ִניְשט ַקיין ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִאים צּו ֶהעְלְפן, ָנאר ֶער  ֶגע'ע 
ייִליְגן "ַחזֹון ִאיש", ָנאר ֶער ֶוועט ִאים ֶקעֶנען ֶהעְלְפן. ֶדער ִאיד ִאיז  ַאִריֶבעְרג יין צּום ה 
ָצה, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶבעְטן ַביים ֶרִבי'ן ַאז ָנאר ָדאס ָזאל ֶער ִניְשט  ֶדעְרִציֶטעְרט ֶגעָוואְרן פּון ִדי ע 

ייֶער ה   ייְסן, ַווייל ָדאס ָוואס ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען אּון ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַפאְר'ן ֶרִבי'ן ִאיז ִאים אֹויְך ז 
ְשֶווער ָאְנֶגעקּוֶמען, ֶער ָהאט ָדאס ֶגעטּון ַמָמש ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפש, אּון ֶער ָהאט ִניְשט ִדי כֹוחֹות 

ֶבעְטן ַא ְּתשּוָבה. ֶדער ֶרִבי ָהאט ִאים ָאֶבער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ִניְשט  צּו ג יין צּום ַחזֹון ִאיש צּו
יָרה ָהאט ֶדער ִאיד ִמיט ַא צּוְבָראֶכעֶנע ַהאְרץ ֶגעמּוְזט  ית ְבר  ָצה ַפאר ִאים. ְבל  ַקיין ַאְנֶדעֶרע ע 

ן ֶרִבי'ן ַאז ֶער ֶוועט צּוִריק קּוֶמען ַמְסִכים ַזיין צּו ֶדעם, אּון ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַפאר ַזיי
ייְלן ָוואס ֶדער ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט.  ֶדעְרצ 

ַחד אּון ֶווען ֶדער ִאיד ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּום ַחזֹון ִאיש ִאיז ַארֹויְפֶגעַפאְלן אֹויף ִאים ַאַזא פַ 
ַארֹויְסֶרעְדן ַא ָוואְרט, ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְבן צּו  ֶגעֶקעְנט ֲאִפילּוִניְשט ֶער ָהאט  ַאזְשֶרעק, 

ְטַראְכְטן ַאז ֶער ג ייט שֹוין ְּתשּוָבה טּון, ֶער ֶוועט ַפאְרֶגעְסן פּון ַאֶלעס ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִביז 
ּון ֶגעקּוְקט אֹויְפ'ן ֶיעְצט אּון ֶער ֶוועט שֹוין ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. ֶער ִאיז ֶגעְשַטאֶנען א

ייִליְגן ַחזֹון ִאיש, ֶער ָהאט ָאֶבער ִניְשט ֶגעֶקעְנט ַארֹויְסֶרעְדן ַא ָוואְרט.  ה 
ֶדער ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים ֶגעְשַטאְרְקט אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל פּון ַהייְנט ָאן ְפרּוִביְרן ִזיְך צּו 

אר אֹויף גּוֶטע ֶוועְגן, אּון ֶער ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶלעְרֶנען ִמְשֶנה ִפיְרן ָנאר ֶעְרִליְך אּון ג יין נָ 
 ְברּוָרה".

ֶדער ִאיד ִאיז ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען אּון ֶער ָהאט ֶגעְשִפיְרט ִווי ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ַנייֶער ֶמעְנְטש 
ייִליְגן  ִאיְנַגאְנְצן. ֶער ִאיז צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּו ַזיין ֶרִבי'ן אּון ִאים ֶגעַדאְנְקט ַפאְר'ן ִשיְקן צּום ה 

ייְלט ָוואס ֶדער ַחזֹון ִאיש ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט, אּון ֶער ָהאט  ַחזֹון ִאיש, ֶער ָהאט ִאים ֶדעְרצ 
ְלָחן ָערּוְך אֹוַרח ַחִיים ִמיטְ  ְשֶנה ְברּוָרה, אּון ֶער ָהאט 'ן מִ ַטאֶקע ָאְנֶגעהֹויְבן צּו ֶלעְרֶנען ַאַסאְך שֻׁ

ָאְנֶגעהֹויְבן ַמְקִפיד צּו ַזיין אֹויף ֶיעֶדע ֲהָלָכה ֶעס ְמַקי ים צּו ַזיין ִווי ֶמען ַדאְרף, אּון ֶער ִאיז ַטאֶקע 
 ֶגעָוואְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ענּוְצט ַפאְר'ן ְצֶוועק ִזיְך ִדי ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָוואס ַא ֶמעְנְטש ג ייט דּוְרְך, ַדאְרף ָנאר גֶ 
"ו, צּו ֶוועְרן צּוְבָראְכן אּון ַאֶלעס ּון ִניְשט אֹויף ַפאְרֶקעְרט חאֹויְפצּוהֹויְבן אּון ג יין ַווייֶטער, א

יין ַבאַווייְזן, ַדאן ַדאְרף ֶמען זּוְכן ַאן ֶעְרִליֶכערֶמען אֹויְפֶגעְבן. אּון אֹויב ֶקען  ִאיד  ָדאס ִניְשט ַאל 
אּון ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶמעְנְטש ִווי ַאזֹוי ָדאס צּו טּון. ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ִזיְך ַאזֹוי 

 ִפיְרן ֶוועט ֶער ִזיֶכער ְשַטאְרק ַמְצִליַח ַזיין אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 

ֶלק ט"ו ֶעֶרְך ְנפִ  ֶלק ד' ֶעֶרְך ִכָשלֹון ְוֶעֶרְך ַצִדיק()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ח   יָלה, ְוח 
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שליט"א אין אלע  פילע בריוו פונעם ראש ישיבהנאך 
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". אינעם נושאים

 

 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

>>>>>> 

א בלאט גמרא. מוהרא"ש פלעגט כסדר נאכזאגן פון ספר ווי העמודים אז "א בלאט  צו לערנען יעדן טאג 
גמרא א טאג איז א חיוב אויף א מענטש ווי הנחת תפילין". איי דו האסט נישט קיין קאפ? דו האסט 
טירדות? דיין חבורתא קומט נישט? נעם דיר דעם סדר דרך הלימוד פון הייליגן רבי'ן און זאג די הייליגע 

 .גיין כל התורה כולהדורכצו ענדיגן גאנץ ש"ס און גלייכצייטיג וערטער פון די גמרא, אזוי וועסטו זוכה זיין ו
פאר זיבן יאר צוריק זענען געווען פילע אינגעלייט און בחורים וואס האבן זיך צוגעהערט וואס מוהרא"ש 
זאגט, און טאג איין טאג אויס האבן זיי זיך נישט געלייגט שלאפן איידערן לערנען א בלאט גמרא. יעצט 

אכ'ן הארעווען זיבן יאר, הזורעים בדמעה ברנה יקצורו, וועלן זיי יעצט זוכה זיין זיך צו פרייען מיט דעם נ
 .גרויסן שמחת התורה, צו ענדיגן כל הש"ס כולה

צו דעם גרויסן געלעגנהייט האט מען אפגעדינגען דעם גאנצן האטעל מיט אלע צימערן, וואו אלע 
שבת קודש  ומען מיט זייערע משפחות און פארברענגען דעם גאנצןתלמידי היכל הקודש וועלן ארויסק

ראש די אלע וואס האבן שוין מיטגעהאלטן אמאל א שבת התוועדות מיט'ן  מיט א רייכער פראגראם.
 .ממש מעין עולם הבאאזא הערליכע שבת איז  ;, ווייסן די געשמאק דערפון"אישיבה שליט

צו נאך עוועליבעל, און ווער ס'האט זיך נאכנישט געמאלדן ווערט געבעטן זענען געציילטע צימערן 
מיט די הכנות צו דעם  ביי די חשובע אינגעלייט וואס געבן זיך אפ ן א צימער ווי שנעלער,רעזעוויר

 כה.וכל הקודם ז געהויבענעם שבת,
 .917-541-1197 ר' ליפא שווארץ - סבורגמאווילי .718-506-4341 קנאלל 'ר' אלי -בארא פארק 

 .845-248-8044 ר' יואל שניטצלער -קרית יואל  .917-789-3095 ר' ברוך יאקאבאוויטש -מאנסי 
 !השבת נועם הנשמות

*** 

 א תלמיד הישיבהבחורים פרייען זיך ביי א חתונה פון 
די שמחת החתונה פון געפריידט און געטאנצן ביי מיט זיךפון ישיבה די בחורים דינסטאג האבן דעם 

 דיז פארגעקומען אין הי"ו, וואס אי משה שטיינבערגהי"ו, עב"ג בת ר' זעליג ב"ר ארי פיש החתן מו"ה 
 .זאל "כרם מנחם" אין בארא פארקפרישע ביליגע 

אזוי ווי ביי אלע חתונות פון ישיבה, איז די חתונה געווען גאר לעבעדיג און דערהויבן, די בחורים האבן 
 .געטאנצן פרייליך און משמח געווען אויף א הערליכן און איידעלען פארנעם

בחורים פון ישיבה, זייענדיג דער הי"ו איז גאר שטארק באליבט ביי יעדן ובפרט ביי די  ארידער חתן 
התמדת געוואלדיגע וואס העלפט אזויפיל ארויס די ישיבה צו יעדע געלעגנהייט, אויסער זיין ערליכקייט, 

לייגן א האנט התורה, און גוטע מדות, אויף וואס יעדער קען מעיד זיין, נוצט ער אויס די איבריגע צייט צוצו
צוצושטעלן די זיך אפצוגעבן מיט די טראנספארטעישאן פון די מוסדות, ווען ס'פעלט נאר אויס, 

 יך.און אזוי ווייטער ארויסצוהעלפן מיט אלעס וואס איז נאר שי פון די מוסדות, קאמפיינס
זאל דער אייבערשטער העלפן אז די געוואלדיגע זכותים זאלן אים באגלייטן אלעמאל, ער זאל האבן א 

ינמאל גארנישט פעלן אין לעבן, עס זאל זיין א קשר של קימא, געזונט גליקליך לעבן, עס זאל אים קי
 .פרנסה מיט נחת מיט דורות ישרים ומבורכים

 !שמח תשמח רעים האהובים
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מזל טוב פארברכת מיר וואונטשן א הארציגע 
 

 י"וה משה עקשטיין החתן
 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג

*** 

 י"וה ארי פיש מו"ה
 שמחת החתונה למזל טוב עב"ג זיין צו

 

 
 

 

 
 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 שידוך פון א תלמיד הישיבה שיינער

אנגעהויבן מיט'ן רעכטן פוס, ווען נאך א בחור פון ישיבה איז א חתן דער ווינטער זמן האט זיך 
הי"ו, איז א חתן געווארן למזל טוב חיים עקשטיין ני"ו בן מו"ה  משהגעווארן למזל טוב. הבה"ח 

  הי"ו. נתנאל אייזנערעב"ג בת מו"ה 
נט און געענדיגט פילע חלקים פון רעלעוואו ער האט פלייסיג גדער חתן איז א תלמיד הישיבה 

צולייגן א האנט און צו העלפן די הייליגע צייט איז ער אלץ גרייט געווען צודי תורה, אין די פרייע 
געטון מיט גרויס חשק אלעס וואס ער האט  ער האט נישט געקוקט אויף גארנישט און, ישיבה

 .ן'נאר געקענט צו משמש זיין דעם הייליגן רבי
תענית, פון חמשה  האט דער חתן געלערנט פערציג מאל מסכת דעם פארגאנגענעם סוף יאר

עשר באב ביז ראש השנה, אזוי ווי מוהרא"ש האט צוגעזאגט פאר די בחורים אז דורך דעם וועלן 
זיי זוכה זיין צו טרעפן זייער שידוך, און יעצט האט ער ב"ה זוכה געווען אנצוקומען צו דעם 

ציון הקדוש פון מוהרא"ש זי"ע, ביים יבנאל,  געווען איןגלייכצייטיג איז דער חתן  גליקליכן מינוט.
דארט האט ער אויסגעזאגט גאנץ ספר תהלים ברציפות, אזוי ווי מוהרא"ש האט צוגעזאגט, און 
געהייסן דאס ארויפקריצן אויף זיין מצבה, אז יעדער בחור אדער מיידל וואס וועט קומען צו זיין 

משתדל זיין פאר זיי אז זיי זאלן  קבר און דארט אויסזאגן גאנץ ספר תהלים ברציפות, וועט ער זיך
 טרעפן זייער שידוך גרינג און שנעל.

יך , און ז"בית פיגא"די כלה תחי' האט פארברענגט דעם פארגאנגענעם זומער אין די קעמפ 
 אנגעזאפט מיט די לימודים פון הייליגן רבי'ן.

כלה האבן גענומען די לימודים פון ישיבה און פון סקול מיט א שטארקייט,  די קלוגע חתן און
ט אינטערעסירט אין די נארישע געלט און געזאגט פאר זייערע עלטערן אז זיי זענען בכלל ניש

טייכן אידיש בלוט ווערט אויסברענגעריי וואס קומט ליידער פאר ביי אידישע שמחות, ווען 
-פארגאסן, מחותנים מוזן זיך אנבארגן שווערע געלטער צו קענען צופרידן שטעלן די אזוי

נע חברים וואס זאלן באוואונדערן די טייערע שמחה, די פרישע חתן און כלה דארפן גערופע
ן בישראל, טון דעם רצון ה', בית נאמדאס בכלל נישט האבן, זייער ציל איז נאר אויפצושטעלן א 

 און גארנישט מער פון דעם.
יבה, און אזוי יש ומצלחת איןמען בשעה טובה עס איז ערווארטעט אז די חתונה וועט פארקו

נישט קאסטן קיין איין דאס מאל אויך די חתונה נאכט ווי ביי אלע פריערדיגע חתונות וועט 
 ים.מחותנדי פאר  פרוטה

, וואס ברענגט אריין ראש ישיבה שליט"אדי חשובע מחותנים זענען זייער דאנקבאר פאר'ן 
וואס  וויסן און פארשטיין אז זיי זאלן בחורים און אין די קינדער פון די הייליגע מוסדותאין די 

קיין אויפמערקזאמקייט מיט טייערע שמחות וואס דער ציל אין לעבן דארף זיין, נישט זוכן 
ברענגט נישט קיין נוצן פאר קיינעם, נאר רחמנות האבן אויף די עלטערן און זען אז די שמחות 

 זאלן קאסטן ווי ווייניגער.
די בחורים פון ישיבה פרייען זיך מיט מיט די שמחה. דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל זיין 

 א קשר של קימא און בנין עדי עד, מיט דורות ישרים ומבורכים.
 !דבר נאה ומתקבל

*** 

 םייב ןבילבגעמערן נאך יצגעציילטע 
 "סיום הש"ס -שבת התוועדות "

שבת "אנשי שלומינו חסידי ברסלב היכל הקודש גרייטן זיך מיט גרויס שמחה צום גרויסן 
, וואס וועט בעזרת הבעל"ט שבת קודש פרשת ויגשדעם קומענדיגן , ""ססיום הש -התוועדות 

השם יתברך געפראוועט ווערן אינעם שיינעם "קראון פלאזא האטעל", אינאיינעם מיט'ן ראש 
 .ישיבה שליט"א

אינגערמאן מאנשי שלומינו איז א פשוטע זאך אז איינע פון די ערשטע שיעורים איז  ןביי יעד

 על הטוב יזכרו המנדבים להפצת הגליון 
 

 חתונה למז"טהשמחת הי"ו, צו זיין  צבי אלימלך אונגארהחתן  -בארא פארק 
 .Ave 21 5820 בית מרדכי סעמיהאיבביהמ"ד  ויראבאווארפן שב"ק פ' 

  .St 38 1257" תפארת רבקה"אין זאל  חיי שרה שטאג פ'אנערדחתונה 
 9:30שמחת חתן וכלה בשעה 
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 חיזוק צום טיר
 
 

קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, איר 
דרשות,  ,"צתו אמונהע" קונטרסים,

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 

 

 
 

 

 

 מ'האט מיר
 !בא'עוול'ט

 ?אין לעבן מענטשן האבן אייך בא'עוול'ט
 מען דאס?ווי אזוי באהאנדלט 

 הערט א רייכע שיעור איבער די נושא

212-444-9191 
2,  1,  6,  1,  19 
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