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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
ֶרק ו'(ַחַז"ל ָזאְגן  ין ְמַלִוין לֹו ְלָאָדם ֹלא ֶכֶסף ְוָזָהב ְוֹלא "אֵּ  :)ָאבֹות פֵּ

ִדי ָגאְלד אּון  - ֶאָלא ּתֹוָרה ּוַמֲעִשים ִבְלָבד"ֲאָבִנים טֹוִבים ּוַמְרָגִלּיֹות 
יין אֹויף ִדי ֶוועְלט, ִזיְלֶבער, ִדי ֶגעְלט ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ַזאְמְלט ִזיְך ַא

ייט ִאים ִניְׁשט אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ָנאר ִדי ּתֹוָרה אּון גּוֶטע  ָדאס ַבאְגלֵּ
 ַאַרייְנֶגעַכאְפט אֹויף ִדי ֶוועְלט.ַמֲעִשים ָוואס ֶער ָהאט 

ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַאָמאל ַא ִאיד צּו מֹוַהָרא"ׁש ִאין ְיִׁשיָבה אּון ֶער 
חּוִרים פּון ְיִׁשיָבה ָזאְלן קּוֶמען ָהאט ֶגעֶבעְטן פּון מֹוַהָרא"ׁש ַאז ִדי בָ 

ייְטן ַא ִנְפָטר. מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶיעֶנעם ֶגעְפֶרעְגט  צּו ַא ְלַוָי' צּו ַבאְגלֵּ
ת ִמְצָוה ַאז ֶעס  אֹויב ֶעס ַהאְנְדְלט ִזיְך פּון ַא ְסֶפעִציֶעֶלע ְלַוָי' פּון ַא מֵּ
ייְטן, ָאֶדער ֶער ִוויל ָפׁשּוט ַאז ֶעס ָזאל  ִאיז ִניְׁשָטא ֶווער ֶעס ָזאל ַבאְגלֵּ

ֶפעְרט ַאז ֶעס ִאיז ַזיין ֶמער ֶמעְנְטְׁשן ַביי ִדי ְלַוָי'. ֶיעֶנער ָהאט ֶגעֶעְנטְ 
יין ַאז ִדי בָ  חּוִרים ָזאְלן ָיא ָדא ֶגענּוג ֶמעְנְטְׁשן, ָנאר ֶער ֶקען ַבאְׁשטֵּ

אֹויְך ַאִהיְנקּוֶמען. מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ַאז אֹויב ַאזֹוי ָזאל ֶער 
ל ּתֹוָרה ַזיין  ַאז ֶמען ת קי"ט:( )ַׁשבָ חּוִרים. ַחַז"ל ָזאְגן ִדי בָ פּון ִניְׁשט ְמַבטֵּ

ית ַרָבן פּון ֶלעְרֶנען, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִניְׁשט ְׁשֶטעְרט  ִדי ִּתינֹוקֹות ֶׁשל בֵּ
ית ַהִמְקָדׁש, אּון ֶדעִריֶבער ִאיז דָ  ַהאְנְדְלט ִזיְך פּון בֹויֶען אְך ֶדעם בֵּ

יי ִניְׁשט ְׁשֶטעְרן פּון ֶלעְר  ֶנען ַאז ִזיֶכער ִאין ֶדעם ַפאל ַאז ֶמען ָטאר זֵּ
יי ָזאְלן גֵּיין צּו ִדי ְלַוָי'.  זֵּ

ַדאן ִאיז מֹוַהָרא"ׁש ַאַריין ִאין ַא ְׁשמּוֶעס ִאיֶבער ֶדעם ִעְנָין ַאז ֶדער 
ִעיָקר ָכבֹוד פּון ַא ִנְפָטר ִאיז ֶווען ֶער ָהאט ִדי ַמְלָאִכים ָוואס 

ֶכל א ייְטן ִאים. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגעַהאט שֵּ ּון ֶער ָהאט ַבאְגלֵּ
ָאְנֶגעפּוְלט ַזייֶנע ֶטעג אּון ָיאְרן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ֶער ָהאט ְפרּוִביְרט 
ַאַרייְנצּוַכאְפן ִווי ֶמער ּתֹוָרה אּון ִמְצֹות, ָוואס פּון ֶדעם ֶוועְרן 

ייִליֶגע ַמְלָאִכים. ַדאן ֶוועְלן ִדי הּוְנֶדעְרֶטער אּון  ַבאַׁשאְפן ִפיֶלע הֵּ
ייְטן ֶווען ֶער קּוְמט ַארֹויף אֹויף ֶיעֶנע טֹויְזנְ  ֶטער ַמְלָאִכים ִאים ַבאְגלֵּ

 ֶוועְלט.
ְסֶפעִציֶעל ֶווען ַא ִאיד ָהאט ִזיְך צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֶרעְדן ַאַסאְך צּום 

ִלָיהּו  י אֵּ ייֶבעְרְׁשְטן. ָזאְגט ֶדער ַּתָנא ְדבֵּ ֶרק י"ב( אֵּ ַהַמְרֶבה  ֶׁשָכל"ְלִפי )פֵּ
ית עֹוָלמֹו" ִש  ם ְמַלִוין אֹותֹו ַעד ָׁשָעה ֶׁשהּוא ִנְכָנס ְלבֵּ יחֹות ּוְתִפלֹות, הֵּ
ייֶבעְרְׁשְטן, ֶוועט ָדאס ִאים  - ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ַאַסאְך צּום אֵּ

ֶדן. ייְטן ִביז ֶער ֶוועט ָאְנקּוֶמען ִאין ַגן עֵּ  ַבאְגלֵּ
ייט פּון ַא ִאיד ֶטעְלן ִדי ְגרֹויְסקֵּ ִמיר ֶקעֶנען ִזיְך ָגאְרִניְׁשט ָפאְרְׁש 

ייֶבעְרְׁשְטן. ֶיעֶדע ָוואס ֶרעְדט צּום ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום  סאֵּ
ייֶבעְרְׁשְטן ֶוועְרט פּון ֶדעם ַבאַׁשאְפן ַא ַמְלָאְך ָוואס ֶוועט ִאים  ,אֵּ

ייְטן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט אּון ֶער ֶוועט ִאים ָאְפִהיטְ  ן ִדי ַגאְנֶצע ַבאְגלֵּ
 ֶוועג ַאז ֶעס ָזאל ִאים ִניְׁשט ַפאִסיְרן ַקיין ׁשּום ְׁשֶלעְכְטס.

ט ִדי ֲעֵביָרה ָזאל ִדיר  ָלאז ִנישְׁ
ט ן; ַאז דּו ִביסְׁ פְׁ ַווארְׁ  ַאָראפְׁ

 

ַאָמאל אֹויף ִדי ִביטֶ  ט עֹוֵבר ֶגעֶווען ָנאכְׁ ן, ָהאסְׁ ֶגעַפאלְׁ עֶרע ַאָראפְׁ
ָלן  ט ִזי -ֲעֵביָרה ַרֲחָמָנא ִלצְׁ ן ֵשֶכל ִנישְׁ ט ָהאבְׁ טּו ֶיעצְׁ סְׁ ךְׁ ָזאלְׁ
צְׁ  ַגאנְׁ ן ִאינְׁ ֶגעבְׁ ֶטערְׁ  ן.אּונְׁ

ט ִאם ָהִייִתי : "(ן, ִסיָמן תנג"ַחֵיי מֹוֲהרַ ) ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאגְׁ
שָ  יֹוֵתר", ִאיךְׁ ָזאל ַחס וְׁ דֹוָלה בְׁ ָשלֹום ֲעֵבָרה גְׁ לֹום עֹוֵבר ַחס וְׁ

ֶטע ֲעֵבָרה, "ַאף ַעל ִפי ֵכן לֹא ָהיְׁ  ֶרעסְׁ ָתה ָהֲעֵבָרה עֹוֵבר ַזיין ִדי גְׁ
ט ַאָראפ ט ָדאס ִמיר ָגאר ִנישְׁ ָלל", ָוואלְׁ ֶלֶכת אֹוִתי כְׁ  ַמשְׁ

מֹו קֹדֶ  ן, "ַרק ָהִייִתי ַאַחר ָהֲעֵבָרה ִאיש ָכֵשר כְׁ פְׁ ם", ִאיךְׁ ִגיָווארְׁ
ִריר, "רַ  ִליֶכער יּוד ִווי פְׁ ֶדעם ִגֶווען ַאזֹוי ֵאיין ֶערְׁ ט ָנאכְׁ ק ָוואלְׁ

שַאַחר ָכךְׁ ָהִייִתי ע ט ִאיךְׁ תְׁ שּוָבה", ֶדער ָנאךְׁ ָוואלְׁ ּוָבה ֹוֶשה תְׁ
 תשפ"ב( נֹחַ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)                 .ִגיָטאן
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ִדי ְלַוָי' פּון ֶמעְנְטְׁשן ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי 
ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט, ִניְׁשט ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר. ַפאְרֶקעְרט, ֶדער ֶרִבי ָהאט 

ֲאִפילּו ַא ִנְפָטר ַהאְלט ִזיְך ְגרֹויס ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ְלַוָי'. ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַאז 
ֶסק. ֶמען ַדאְרף ָנאר ֶזען ִזיְך גּוט  ִניְׁשט פּון ֶדעם ַדאְרף ֶמען ַמאְכן ַאן עֵּ

ייְטן ֶדעם ַגאְנְצן ֶלעְבן. ֶמען ַדאְרף ְׁש  ֶטעְנִדיג ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶעס ֶוועט ָאְנצּוְגרֵּ
ַא ָטאג ָוואס ֶמען ֶוועט ַדאְרְפן ַפאְרָלאְזן ִדי ֶוועְלט, אּון ַדאן ַאָמאל קּוֶמען 

ֶוועט ָנאר ַזיין ָחׁשּוב ִדי ִמְצֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ָוואס ֶמען ָהאט 
יי ֶוועְלן ִאי ייְטן אּון ֶהעְלְפן אֹויף ִדי  םַאַרייְנֶגעַכאְפט, אּון ָנאר זֵּ ַבאְגלֵּ

 ַגאְנֶצע ֶוועג.
ייְלט ַאז ִאין ִדי ְׁשָטאט ֶטעְפִליק ָהאט ֶגעוואֹויְנט מֹוַהָרא"ׁש  ָהאט ֶדעְרצֵּ

ֶער ָהאט  ,ב'ֶער ִאיד, ֶמען ָהאט ִאים ֶגערּוְפן ר' ֶהעְרְׁשָקאַא ְבֶרְסלֶ 
ייֶנער ָהאט  ֶגעוואֹויְנט ַזיין ַגאְנץ ֶלעְבן ִאין ֶעֶפעס ַא צּוְבָראְכן ַהייְזֶקעֶלע, קֵּ

ייֶער ִזיְך ִניְׁשט אּוְמֶגעק ּוְקט אֹויף ִאים, אּון ֶמען ָהאט ִאים ֶגעַהאְלְטן ַפאר זֵּ
 ַא ָפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש.

ִוי  ייֶדעם ֶרִבי לֵּ ייְנָמאל ָהאט ֶרִבי ַאֲהֹרן ִקיְבִליְטֶׁשער ַז"ל ֶגערּוְפן ַזיין אֵּ אֵּ
ז ֶער ָזאל ִיְצָחק ַז"ל ִאיְנִמיְטן ִדי ַנאְכט ַביי ֲחצֹות, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַא

גֵּיין צּום ֶעק ְׁשָטאט ָדאְרט ִווי ֶרִבי ֶהעְרְׁשָקא וואֹויְנט אּון ֶער ָזאל קּוְקן 
 ַזיין ֲעבֹוָדה ָוואס ֶער טּוט ֶיעְצט ַביי ֲחצֹות.

ִוי ִיְצָחק ַאַרייְנֶגעקּוְקט אּון ֶגעֶזען ִווי ֶרִבי  ָאְנקּוֶמעְנִדיג ַאִהין ָהאט ֶרִבי לֵּ
ֶפר אּון ֶער ֶלעְרְנט ִמיט ַא ֶהעְרְׁשָקא ִזי ְצט ִאיֶבעְרֶגעבֹויְגן אֹויף ֶעֶפעס ַא סֵּ

ִוי ִיְצָחק ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶגעַוואְלִדיֶגע ַוואִריְמקֵּ  ייט אּון ֶגעְׁשַמאק. ֶרִבי לֵּ
 ַזייןֶדער רֹוֶׁשם ָוואס ֶער ָהאט ֶדעָמאְלט ַבאקּוֶמען ִאיז ֶגעְבִליְבן ַביי ִאים 

עְבן. ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַא ִאיד ָוואס ִאיז ַא ָפׁשּוט'ֶער ֶמעְנְטׁש, ֶער ַגאְנץ לֶ 
ֶוועט ִניְׁשט ַבאקּוֶמען ַקיין ָכבֹוד ַפאר ַזיין ֶלעְרֶנען. ֶער ִזיְצט ָאֶבער אּון 

ֶׁשק אּון ֶגעְׁשַמאק. ייִליֶגע ּתֹוָרה ִמיט ַאַזא חֵּ  ֶלעְרְנט ִדי הֵּ
ייֶנער ִניְׁשט ֶגעקּוֶמען צּו ֶווען ֶרִבי ֶהעְרְׁשָקא ִאי ז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ִאיז קֵּ

יי ֶמעְנְטְׁשן. ֶרִבי ַאֲהֹרן  ייִליְגט ָנאר ְדרֵּ ַזיין ְלַוָי'. ַביי ִדי ְלַוָי' ָהאְבן ִזיְך ַבאטֵּ
ִוי ִיְצָחק אּון ָנאְך ַא ִאיד. ייֶדעם ֶרִבי לֵּ  ִקיְבִליְטֶׁשער ִמיט ַזיין אֵּ

ִוי  ייֶנער ִאיז ִניְׁשט ֶרִבי לֵּ ִיְצָחק ָהאט ִזיְך ֶגעוואּוְנֶדעְרט ַפאְרָוואס קֵּ
אְך ָיא ֶגעוואּוְסט ַאז ֶדער ִאיד ִאיז ִבְכַלל ֶגעקּוֶמען צּו ִדי ְלַוָי', ֶער ָהאט דָ 

ִניְׁשט ֶגעֶווען ַאַזא ָפׁשּוט'ֶער ִאיד. ָהאט ִאים ַזיין ְׁשֶווער ַבארּוִאיְגט אּון 
ֶעס ַמאְכט ִניְׁשט צּוִפיל אֹויס ִוויִפיל ֶמעְנְטְׁשן ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶגעָזאְגט ַאז 

ֶיעְצט אּוְנְטן ַביי ִדי ְלַוָי'. ֶווען ֶדער ֶרִבי ֶהעְרְׁשָקא קּוְמט ָאֶבער ַארֹויף אֹויְבן 
ייֶטעְרס. ִדי  אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ֶוועט ֶער ָהאְבן ֶגענּוג אּון ָנאְך ַבאְגלֵּ

יֶגע טֹויְזְנֶטער ַמְלָאִכים ֶוועְלֶכע ֶזעֶנען ַבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן פּון ִדי ֶצעְנְדלִ 
ִפיֶלע ִמְצֹות ָוואס ֶער ָהאט ַאַרייְנֶגעַכאְפט, אּון ְבִעיָקר פּון ִדי ִליְכִטיֶגע 
ייֶבעְרְׁשְטן. ִדי  ֶנעְכט ָוואס ֶער ִאיז ֶגעִזיְצן אּון ֶגעֶלעְרְנט אּון ֶגעֶרעְדט צּום אֵּ

 ְלַוָי' ָדאְרט אֹויְבן, ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר ָוואס ִאיז ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט.
ֶווען ֶעס קּוְמט אֹויס ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש צּו גֵּיין צּו ַא ְלַוָי', ִאיז ַדאן ִדי ַצייט 
ָוואס ֶער ַדאְרף ִזיְך ִאיֶבעְרְקֶלעְרן אּון ֶגעֶדעְנֶקען ֶדעם ְפַלאץ וואּו ֶיעֶדער 

ְלן ַזייֶנע ּוׁש קּוְמט צּום סֹוף ָאן. אּון ָדאס ָזאל ִאים ְׁשַטאְרְקן ָאְנצּופֶמעְנטְ 
ֶטעג אּון ָיאְרן ִמיט גּוֶטע ַזאְכן, ַאז ֶער ָזאל ָהאְבן ִמיט ָוואס ַארֹויְפצּוקּוֶמען 
אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ֶווען ֶמען ִפיְרט ַאן ָארֹון פּון ַא ִנְפָטר ָוואס ָהאט 

ְצט ִדי ַצייט ִאין ַזיין ֶלעְבן, ַדאן ִאיז ָדאס ִניְׁשט ַא ָפׁשּוט'ֶער ָארֹון, אֹויְסֶגענּו
ייִליֶגער ָארֹון ָוואס ִאיז ָאְנֶגעפּוְלט ִמיט  ָנאר ָדאס ִאיז ַאן ָארֹון ַהקֹוֶדׁש, ַא הֵּ
ייִליֶגע ְסָפִרים ָוואס ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶלעְרֶנען ַזיין ַגאְנץ  ִפיֶלע הֵּ

 ֶלעְבן.
ֶדער ַצִדיק ֶרִבי ְצִבי ֱאִליֶמֶלְך ִמְבָלאְזׁשּוב זי"ע, ֶדער "ְצִבי ַלַצִדיק", ְפֶלעְגט 
ייְנָמאל ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו ִאים ַאן ֶעְלֶטעֶרער  ַאַסאְך ָזאְגן ִמְׁשַניֹות. אֵּ

י יִליֶגער ֶרִבי ָדִוד'ל ָחִסיד, ֶיעֶנער ִאיז ָנאְך ֶגעֶווען ַביי ַזיין ַטאֶטע'ן, ֶדער הֵּ
ייִליְגן "ְבנֵּי ִיָששָכר" זי"ע, אּון ֶדער ָחִסיד  ִדינֹוב'ֶער זי"ע ֶדער זּון פּוֶנעם הֵּ

 ָהאט ֶגעֶזען ִווי ֶדער ַצִדיק ִזיְצט אּון ָזאְגט ִמְׁשַניֹות.
אְלן, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן ַפאר ֶדעם ָחִסיד ִאיז ָדאס ִניְׁשט ֶגעפָ 

ֶטעְנִדיג ַפאְרנּוֶמען ִמיט יט ַא ְׁשִטיְקל ְגִריְנְגֶׁשעצּוְנג: "ִאיר ֶזעְנט אֹויְך ְׁש מִ 
ִמְׁשַניֹות?" ֶווען ֶדער ַצִדיק ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ֶוועְרֶטער ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן 

ער ִמיט ְקַלאְפן ִמיט ִדי ִפיְנֶגער אּון ֶגעָזאְגט: "אֹוי אֹוי, ַבאְלד קּוְמט ׁשֹוין דֶ 
 ִדי טֹויְזְנט אֹויְגן"...

ייְנט צּו ָזאְגן, ָהאט ִאים  ֶדער ָחִסיד ָהאט ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ָוואס ֶער מֵּ
ייְגן ִדי ְׁשֶרעְקִליֶכע פַ  ַחד אּון ֶדער ַצִדיק ָאְנֶגעהֹויְבן ַמְסִביר ַזיין אּון ַאָראְפלֵּ

ַזיין ֶלעְצֶטער ָטאג ֶווען ֶעס קּוְמט ְׁשֶרעק ָוואס ֶעס ַכאְפט ַא ֶמעְנְטׁש ִאין 
ַחד ַאז פַ  צּו ִאים ֶדער ַמְלָאְך ַהָמֶות ִמיט ִדי טֹויְזְנט אֹויְגן. ַאַזא ְׁשֶרעְקִליֶכער

יין. אּון ֶער ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט:  ִדי ְנָׁשָמה ְפִליט ִאים ַארֹויס פּון ֶדעם ַאלֵּ
אֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ִאים! נּו, ָזאל ִאיְך "ָאֶבער דּוְרְך ִמְׁשַניֹות ֶקען ֶמען ֶגערַ 

 ִניְׁשט ֶלעְרֶנען אּון ָזאְגן ַאַסאְך ִמְׁשַניֹות?!"
וייְסן ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ְלִעילּוי ִנְׁשַמת ַא ִנְפָטר,  ֶמעְנְטְׁשן וֵּ

 ְנֶטער אַ ֶווען ַא ִאיד גֵּייט ַאֶוועק פּון ִדי ֶוועְלט, ֶנעְמט ִזיְך ֶיעֶדער אּו
וייְסן  אּתָ ַמֶסכְ  ִמְׁשַניֹות ָוואס ֶמען ֶוועט ֶלעְרֶנען ְלִעילּוי ִנְׁשָמתֹו. ֶמעְנְטְׁשן וֵּ

ייֶגעֶנע ְנָׁשָמה.  ָאֶבער ִניְׁשט ַאז ֶמען ֶקען אֹויְך ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ַפאר ִדי אֵּ
ייְבן  "ִמְׁשָנה" ִאיז ִדי אֹוִתיֹות "ְנָׁשָמה", אּון אֹויב ֶקען ָדאס ֶהעְלְפן אּון ֶדעְרהֵּ

וייְטְנ'ס ְנָׁשָמה, ֶקען ֶעס ִזיֶכער ייֶגעֶנע  ַא ְצוֵּ ייִליְגן ִדי אֵּ אֹויְפהֹויְבן אּון הֵּ
ְנָׁשָמה. ַפאְרָוואס ָזאל ַא ֶמעְנְטׁש ַוואְרְטן ִביז ֶער ֶוועט ַאֶוועְקגֵּיין פּון ֶדער 

ייֶנער ָזאל ַטאֶקע ֶוועְלט אּון ֶער ֶוועט ַדאְרְפן ָהאְבן ְגרֹויס  ַרֲחִמים ַאז אֵּ
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דער אייבערשטער זאל העלפן אז דער זיווג זאל 
יחי וסייעתא עולה יפה זיין, מיט בני חיי ומזוני רו

 דשמיא.
 שמח תשמח רעים האהובים!

*** 

שמחה משולשת: שבע 
סיום און ברכות, חנוכת הבית, 

היכל  רשהמדת אין בי ,מסכת
 הקודש בלומינג גראוו

דעם זונטאג זענען פילע אנשי שלומינו פון קרית 
געקומען אין בית די אומגעגנט זיך צוזאמיואל און 

עס  גראוו, וואויכל הקודש אין בלומינג המדרש ה
איז פארגעקומען א שיינע מסיבה, וואס האט כולל 

האט עס  צום ערשטגעווען דריי גרויסע שמחות, 
"שבע ברכות" פאר'ן חתן  ס שמחתגעדינט אל

וואס האט חתונה געהאט  ו"קרויס היאשר מו"ה 
וואך אין היכל הישיבה אין  פארגאנגענע

מחה וויליאמסבורג; דערנאך איז דאס געווען די ש
פון חנוכת הבית המדרש נאכדעם וואס מען האט 
שטארק פארגרעסערט און פארשענערט דעם בית 
המדרש היכל הקודש אין בלומינג גראוו; אין די 
זעלבע צייט האט מען געפראוועט דעם סיום 
מסכת ביצה, וואס מען האט יעצט געענדיגט ביים 
שיעור וואס ווערט פארגעלערענט טאג טעגליך אין 

, אין די ראמען פונעם דף הקהלההמדרש בית 
דורכ'ן גבאי פון בית המדרש היכל הקודש בלומינג 

 גראוו הר"ר בערל לעווי שליט"א.
ט אין בית לא שיינע ציבור האט זיך פארזאמ

מען האט זיך  ,נהייטהמדרש לכבוד דעם געלעג
געוואשן צו א סעודה, דער ראש ישיבה שליט"א 

ן אט אויפגעטרעטוואס איז געקומען צו פארן ה
רציילט פילע מיט גאר א שיינעם שיעור, און דע

אינטערעסאנטע עפיזאדן, און שטארק ארום 
גערעדט איבער די גרויסקייט פון לערנען א בלאט 
גמרא יעדן טאג, די גרויסקייט פונעם "סדר דרך 
הלימוד", דאס איז "זאגן" די הייליגע ווערטער פון 

ישט. דער ראש די גמרא אפילו מען פארשטייט נ
ישיבה האט געבעטן אנשי שלומינו מען זאל יעצט 
אנהייבן די נייע מסכת ראש השנה און לערנען יעדן 
טאג א בלאט, און געזאגט "זייט נישט משלים קיין 

א און לערן א בלאט בלעטער! נעם היינט די גמר
 גמרא!"

אזוי אויך האט דער ראש ישיבה שטארק ארום 
, און ארויסגעברעגנט אז גערעדט איבער שלום בית

אז עס איז נישט מעגליך צו האבן אמת'ן שלום בית, 
דעם  מ'זאל זיך באמת שעצן איינערדאס הייסט אז 

זיך פארשטיין איינער מיט'ן אנדערן אין צווייטן, 
צדיק, מען קען א , נאר ווען מען פאלגט שטוב

טרעפן אזעלכע וואס געוועלטיגן אין שטוב, דורך 
אויב  ;ן אדער פארדרייען דעם קאפארויפצווינגע

זעט מען אבער איינעם מיט אמת'ע שלום בית, איז 
 עס נאר דורך א צדיק.

דער ציבור איז זיך צוגאנגען מיט געהויבענע 
געמיטער, און מיט פרישע קבלות פון לערנען יעדן 
טאג א בלאט גמרא, און שעצן און רעדן שיין 

 .אינדערהיים
 !גדול יהיה כבוד הבית
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ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ַפאר ִאים? ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ֶכל ַוואְרט ֶער ִניְׁשט ִביז ֶדעָמאְלט,  ָהאט שֵּ
ייְנס ִמְׁשַניֹות צּו ַמאְכן ַאן  ָנאר ֶער ֶלעְרְנט ַאלֵּ
ייֶגעֶנע ְנָׁשָמה, אּון ַאזֹוי  ִעלּוי ַפאר ַזיין אֵּ

ט צּוקּוֶמען צּו ֶיעֶנעְמ'ס ַדאְרף ֶער ִניְׁש 
וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ָלאְזט ִזיְך  טֹובֹות.

ִניְׁשט ַנאְרן, ָנאר ֶער ַכאְפט ַאַריין ִווי ֶמער 
ּתֹוָרה, ִווי ֶמער ִמְצֹות אּון גּוֶטע ַזאְכן אֹויף 
ִדי ֶוועְלט, ַווייל ָנאר ָדאס ֶוועט ִאים 

ייְטן אֹויף ְׁש  יַבאְגלֵּ י אֹויף ִדי ֶוועְלט ֶטעְנִדיג סֵּ
יי אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.  אּון סֵּ
ֶלק ד' ֶעֶרְך ְלָוָיה ת ִמְצָוה( )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש חֵּ ֶלק ט"ז ֶעֶרְך מֵּ  ְוחֵּ
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 תפלה; רעסעפיס; און נאךשיעורים; מעשיות פון  - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

 438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 נאךאון מעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

 438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 

 נדעריק יד ראפעס טו 
יים, גוטמוטיג אינדערה ןוא ךילס'איז פרייאז 

וועלן די ם צווייטן, וצ רענייא מ'שמייכלט
 בגשמיותועזונט ברוחניות ג ןייז רעקינד

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  2 ,  7 ,  3  
 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ושמעון איינהארן מו"ה 
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

 

 !זייט מתפלל
  פייגלה בןיצחק  פאר ר'

 פאר א גאנצע און שנעלע רפואה בקרוב
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 אומזיסטע חתונות אין ישיבהפרישע 
די חתונה סעזאן איז יעצט אין איר פולסטן שוואונג, יעדע נאכט קומען פאר ברוך ה' צענדליגע חתונות 
אין אלע היימישע געגנטער, פאמיליע און גוטע פריינד האלטן מיט יעדן טאג נאך פרייליכע חתונות ביי 

יפיל אידישע שטיבער וואס ווערן אויפגעשטעלט יעדן זייערע נאנטע, עס דערפריידט דאס הארץ צו זען אזו
 טאג לשם ולתפארת.

פון די אנדערע זייט טוט אבער וויי דאס הארץ אז אזויפיל פון די שמחות זענען נעבעך אויסגעמישט מיט 
פיל צער און עגמת נפש, רוב רובם פון די מחותנים קענען זיך נישט ערלויבן צו באצאלן די חתונה, אויף דעם 

אר טייערן סטאנדארט ווי עס ווערט היינט געמאכט. מ'דארף צוזאמקראצן, זיך אנבארגן, און ליידער אפילו ג
גערופענע -גנב'ענען, נישט קענענדיג באצאלן אלעס וואס מ'דארף צושטעלן אז ס'זאל זיין אן אזוי

 "נארמאלע" חתונה.
אין ישיבה, הערליכע פרייליכע ר פאר וואס קומען כסדצו זען די חתונות  דערפרישנדדעריבער איז גאר 

געשמאקע חתונות, וואס די חתונה נאכט קאסט נישט קיין איין פרוטה פאר די מחותנים, אויסער די פילע 
אנדערע הוצאות וואס מ'געבט נאר אויס וויפיל עס פעלט באמת אויס, נישט וואס מ'דארף נאר צו געפעלן 

 פאר "יענעם".
די משפחות פון די  .באגרייפן ביז ווען מ'זעט דאס מיט די אייגענע אויגן מ'קען דאס נישט גלויבן און

מחותנים, וועלכע האלטן מיט די חתונות אין ישיבה, קענען זיך נישט גענוג אפווינדערן פארוואס מענטשן 
צו פארשווענדן געלט פאר נארישקייטן וואס קיינער האט גארנישט דערפון, אין די צייט  קינדישזענען אזוי 

וואס מ'זעט מיט די פליישיגע אויגן אז מ'קען אהערשטעלן אזעלכע שיינע געשמאקע חתונות פאר ממש 
 אומזיסט, און יעדער האט אזוי שטארק הנאה דערפון.

יך באצייטנס, א זאך מיט וואס יעדער איז זיך גאר שטארק דאס איז אויסער דעם וואס די חתונות ענדיגן ז
 מחי', מ'קען גיין שלאפן נארמאל, און אנהויבן דעם סדר היום דעם קומענדיגן טאג ווי געווענליך.

די לאנגווייליגע רעדעס און משלים מיט וואס די מספידים רופן אויס יעדן צום מצוה טאנץ, איז שוין אן 
ער האט ביים זיך באטייליגן ביי א נאנטע משפחה שמחה. א זאך וואס מ'האט אלטע פראבלעם וואס יעד

אויך צוריקגעברענגט צום ארגיענעלן וועג ווי אונזערע זיידעס פלעגן עס טון, דער שמש מאכט א "יעמוד 
 יעמוד" אויפצורופן די זיידעס און די מחותנים צו גיין טאנצן לקראת הכלה.

אמאליגן בא'טעמ'טן גלאנץ וואס א אידישע שמחה האט געהאט,  די חתונות ברענגען צוריק דעם
מ'קרויזט אויס אלע נארישקייטן וואס ווערן צוגעלייגט צו די חתונות יעדן צווייטן טאג, און נאכדעם וואס 
 צוויי דריי נארנים טוען עס, כדי צו ווייזן פאר יעדן ווי מעכטיג זיי זענען, ווערט עס שוין ווי א "מסורה" וואס

 מ'טאר זיך פון דעם נישט אוועקרירן.
די עלטערע זיידעס וואס באטייליגן זיך ביי די חתונות פון זייערע אייניקלעך אין ישיבה, דרוקן זיך כסדר 
אויס מיט נאסטאלגיע ווי אזוי די חתונות האבן אזא אידישן טעם, ממש ווי אמאל, אן אמת'ע געשמאקע 

 כן.שמחה, אן די אלע צוגעלייגטע נייע זא
פארגאנגענע וואך מיטוואך איז געגאנגען אונטער די חופה החתן מו"ה אשר קרויס הי"ו, פון די חשובע 
תלמידים פון ישיבה, א זון פון מו"ה משה קרויס שליט"א, פון די חשוב'ע אנשי שלומינו פון מאנטשעסטער, 

אל פרעמישלאן. די שמחה איז עב"ג בת מו"ה יואל טייטלבוים שליט"א, גבאי ביהמ"ד היכל הקודש קרית יו
קומען אין ישיבה, מיט די באטייליגונג פון קרובים און גוטע פריינד, און מיט א הערליכן געשמאקן עפארג

 אידישן חן, וואס האט דערפריידט און באצויבערט אלע משתתפים.

 סימן טוב ומזל טוב
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע ברכת מזל טוב פאר

 ירושלים עיה"ק, תחי' וזוגתו הי"ו שמעון עוזר פערלמו"ה 

  החתונה פון זייער טאכטער עב"ג למזל טובצו די שמחת 
 

אסאך כוחות אריינצוברענגען דעם הייליגן רבינ'ס ר' שמעון עוזר הי"ו וזוגתו תחי' לייגן אריין גאר 
לימודים אין אידישע קינדער, ספעציעל מיט'ן מתרגם זיין דעם גליון און די עצתו אמונה אויף לשון 
הקודש, אז נאך אידן זאלן זיך קענען מחי' זיין מיט די לימודים און עצות פון הייליגן רבין, און מיט 

 טן פילע אידישע קינדער אין ארץ ישראל און איבער די גאנצע וועלט.דעם האבן זיי שוין אויפגעראכ
זען פיל אידיש נחת פון  צוביישטיין  זיידער אייבערשטער זאל העלפן אז די געוואלדיגע זכותים זאל 

 אלע קינדער און אייניקלעך געזונטערהייט מיט פרנסה בריווח און הרחבת הדעת.
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