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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
יז ָדא ַאָמאל ַאז ֶווען ַא  י ָזאְגט ַאז ֶעס אִּ ֶדער ֶרבִּ

יז ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְבט ֵווייְסט ֶער נָ  יְׁשט ַאז ֶער אִּ אְכנִּ
ֶגעְׁשָטאְרְבן, אּון ֶמען טּוט ַא טֹוָבה ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש 
ים ַאז ֶער  יז ֶגעְׁשָטאְרְבן, ֶווען ֶמען ָזאְגט אִּ ָוואס אִּ
יז ֶגעְׁשָטאְרְבן. ָדאס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "עֹוָלם  אִּ

יז ׁשֹוין ֶגעְׁשָטא ְרְבן ַהּתֹוהּו", ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס אִּ
 ֵמייְנט ַאז ֶער ֶלעְבט ָנאְך.

י ָהאט ֶגעָזאְגט ַאן ֵעָצה אֹויף ֶדעם ַאז  ֶדער ֶרבִּ
ין ָיאר, ֹראׁש  ים ְדַריי ַצייְטן אִּ ֶמען ָזאל ַזיין ַביי אִּ
ַהָׁשָנה, ַׁשָבת ֲחנּוָכה אּון ָׁשבּועֹות, אּון אֹויְך ַאז 

אְרְבן ֶוועט ן ְׁשטַ 'ֶמען ָזאל ְׁשֶוועְרן ַאז ְגַלייְך ָנאכְ 
י'ן, אּון אֹויב ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט  ֶמען ֵגיין צּום ֶרבִּ

יְׁשט ָהאְבן ֶדעם ְפָראְבֶלעם פּון  ָדאס טּון ֶוועט ֶער נִּ
 עֹוָלם ַהּתֹוהּו.

י ָהאט  יז ֶדעֶדער ֶרבִּ ְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶשה ַאז ֶעס אִּ
יז ֶגעֶווען  ער גּוטֶ ַא ַאָמאל ֶגעֶווען ַא ָרב ָוואס אִּ

יד פּון ַזיין ְׁשָטאט, אּון ֵזיי ָהאְבן  ְפַרייְנד יט ַא אִּ מִּ
יְך ָאְפֶגעְׁשמּוֶעְסט ַאז ֶווער פּון ֵזיי ֶעס ֶוועט  זִּ
יֶער ֶוועט קּוֶמען ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן  ְׁשַטאְרְבן ְפרִּ
ים  יט אִּ יז ֶגעֶווען מִּ ין ָחלֹום ָוואס ֶעס אִּ ְצֵווייְטן אִּ

י. ְלַמֲעֶשה אֹויְבן ז ֶדער ָרב ֶגעְׁשָטאְרְבן קֹוֶדם, אּון אִּ
יד ָהאט ֶגעַוואְרט ַאז ֶדער ָרב ָזאל קּוֶמען צּו  ֶדער אִּ
יְׁשט ֶגעקּוֶמען. יז נִּ ין ָחלֹום ָאֶבער ֶדער ָרב אִּ ים אִּ  אִּ

יד  יז דּוְרְך ֶגעַגאְנֶגען ֶצען ָיאר אּון ֶדער אִּ ֶעס אִּ
ֶדעְרֵצייְלט ָהאט ׁשֹוין ֶגעַדאְרְפט ְׁשַטאְרְבן ָהאט ֶער 

יז אֹויְך  י ַמֲעֶשה ַפאר ַזיין זּון, ָאֶבער ֶדער ָרב אִּ דִּ
יז דּוְרְך  יְׁשט ֶגעקּוֶמען צּום זּון, ָנאְכֶדעם אִּ נִּ
ֶגעַגאְנֶגען ָנאְך ֶצען ָיאר, אּון ֶדער זּון ָהאט ׁשֹוין 
אֹויְך ֶגעַדאְרְפט ְׁשַטאְרְבן ָהאט ֶער ָדאס ֶדעְרֵצייְלט 

יז ֶדער ָרב ַפאר ַזיין זּון , אּון ַאְכט ָיאר ְׁשֶפעֶטער אִּ
יט  יְקל צּו ֶדעְרֵצייְלן ָוואס מִּ ֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם ֵאיינִּ

יז ֶגעֶׁשען. ים אִּ  אִּ

ְֶיעצְ  ְֶוועט ְִמין ֵטייעְֶר ןְש 
ְִאי ְּוֱאלְחֹוֶדשן ְרֶיעֶדעל,

ְ

ְזּוכְ  שּובְ ְאְ ט ְת  ְאֹויה ואף ְו  ְֶמעס ְן אר  ְד  לְ ף ץְא 
שּובְ  ְת  ְטּוה אבְ ן, ְה  ְִמין ְפּור ְֶרִבין ְֶוועְא ְ'ן אג רְפ 
שּובְ  ְת  וייגְ ה, ו  ש  פ  ְא  ְֶווען ְֶמען ְן ְֶווער  ֶשעמ ְט אר  ט;ְפ 
ְֵאייֶנעְאֹויב ֶשעמ ְר אר  ְפ  ְִדיט טּור ס  אל  ייבְ ְז  ל  ןְב 
ִטי ט ְל,ְש  טּוםְֶדעטְִמיט;ְִניש ְרְֶפעֶענ  קּוֶמעְֶוועס  פ  ןְא 
לְֶ ְא  יינְֶע ְד  ִאיע ט  ְח  ְֲעוֹונֹום ְאּות ִעין ש  ְפ  ְֶדעם. יְֶרבְִר
אגְ  ְִלּקּוטְֵ)ְטז  ְי ְמֹוֲהר  ְֵחלְֶ"ן ְאק ְו(ִסימְ ', הְְ:ן שּוב  ת  ְה  ר ִעּק  "ו 

ְ תֹּק", ִיש  ְו  ְִיּדם יֹונֹו, ְִבז  ע מ  ֶשִיש  ְאְ כ  ְֶמעז ְן טְֶווער 
שְֶ אר  ְעמ ְפ  ְאּוט ְֶמען וייגְ ן ו  ְש  פט ְא  א, ְד  ְִאיס רְֶדעז

זֹויְִוורְִעיקְ  שּובְ טְטּוןְֶמעיְא  ְה.ת 
ְֶמע אן לְֶטְה  ְא  ְע ְי אר  ְֶגעֶזען ין ְב  שְֵי נ  ְא  לֹוֵמינּוי יְִדְְש 
אְך ְפּוְז  ְִניש ְן ְט ֶפער  ט  ְֶענ  ְֶווען ְֵאייֶנען ֶשעמ ְר אר  ט;ְפ 

ֶלב ֶרס  אבְ םְֲחִסיִדירְעְֶ'ב  טְְִֶזיְךןְה  ִדיש  ֵרייד ְגְענ  טְֶגעפ 
ְֶווע ְֵזין אבְ י ְה  אפְ ן ֶגעכ  יינ  ר  ְא  יֹוְאְ ט ְִבז  יְִדְְֲאִפילּון,

ִדי ג  נ  אבְ םְִמת  ְה  טן אגְ ְצּוְֶגעוואּוס  ְז  ְִסימְ ְאְ ן רְֶווען
ֶלבְא ְזְִאי ֶרס  וארְֶדער,ְעְֶ'ב  אזְ סְו  וארְֶדע,ְִזיְךטְל  סְו 

ְ ֶפער  ט  תֹו)ְְְְְְְְְְְְט.ִניש ְטְֶענ  ִטיהְֱאמּונְ ְֲעצ  ְ"א(תשפםְשֹופ 
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ים   יז ֶגעְׁשָטאְרְבן אּון ֶמען ָהאט אִּ ֶער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶווען ֶער אִּ
ין ֵקֶבר, ָהאט עֶ  ר ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער ֶלעְבט ָנאְך אּון ַבאְגָראְבן אּון ַאַרייְנֶגעֵלייְגט אִּ

יְך ֶגעֶרעְגט ַפאְרָוואס ֶמען ֶנעְמט ַא  יז ָנאְך ֶגעזּוְנט אּון ְׁשַטאְרק, ֶער ָהאט זִּ ֶער אִּ
ין ֵקֶבר, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז  ים ַאַריין אִּ ֶגעזּוְנֶטען ֶמעְנְטׁש אּון ֶמען ֵלייְגט אִּ

יְרן ַארֹויסְ  ים ֶגעַדאְכט ַאז ֶער ֵגייט ְפרּובִּ יְך אִּ יְכן פּון ֵקֶבר, אּון ֶעס ָהאט זִּ צּוְקרִּ
יְכט  יְך ֶגעֶׁשעְמט ַאַרייְנצּוֵגיין ַטאֶקע ֶער ְקרִּ ַארֹויס פּון ֵקֶבר, ָאֶבער ֶער ָהאט זִּ

ים", ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער  יכִּ ין ְׁשָטאט ַווייל ֶער ָהאט ָאְנֶגעַהאט "ַּתְכרִּ אִּ
ין ְׁשָטאט, ֶער ֶוועט ַוואְרְטן  יז ַבייַנאְכט אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶער ַאַרייְנֵגיין אִּ בִּ

י ַהייֶזער אּון אֹויְך ַזיין הֹויז,  יט דִּ ָהאט ֶדעְרֶקעְנט פּון ֶדעְרַווייְטְנס ַזיין ְׁשָטאט מִּ
יְך ֶדעְרְׁשֶרעְקן ֶווען זֵ  ְׁשָפָחה ֶוועט זִּ יי ֶוועְלן ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעְטַראְכט ַאז ַזיין מִּ

ים ֶזען.  אִּ
וי ֶער ֶזעט ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ַפאְרקֹויְפט  ים ֶגעַדאְכט וִּ יְך אִּ ויְׁשן ָהאט זִּ יְנְצוִּ אִּ
י'ֶׁשע ֶוועׁש, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר  ֶוועׁש אּון ֶיעֶנער ָהאט אֹויְך ֶגעַהאט ֶרבִּ

ים  ים, ֶער ֶוועט אִּ יט אִּ יְך טֹויְׁשן מִּ ים אּון ֶיעֶנעם ַאז ֶער ָזאל זִּ יכִּ ֶגעְבן ַזייֶנע ַּתְכרִּ
ים  יֶגע ֶוועׁש, אּון ֶיעֶנער ָהאט ַמְסכִּ ים ֶגעְבן ַפאר ֶדעם ֶגעֶהערִּ ֶיעֶנער ָזאל אִּ
ין ְׁשָטאט, ֶער  יז ֶער ַאַריין אִּ ים ֶגעֶגעְבן גּוֶטע ֶוועׁש אּון ַאזֹוי אִּ ֶגעֶווען אּון אִּ

יְׁשט ַזי יז נִּ ין ְׁשָטאט, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ָהאט ָאֶבער ֶגעֶזען ַאז ָדאס אִּ
יְך ַארּום  ין ַאן ַאְנֶדעֶרע ְׁשָטאט, אּון ֶער ָהאט זִּ ָהאט ַאַריין ֶגעְבָלאְנְטֶׁשעט אִּ

ין ְׁשָטאט.  ֶגעְדֵרייט אִּ
יז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן טּוְנְקל,  ין ַאֶלע ַהייֶזער אִּ יז ֶגעָוואְרן ַנאְכט, אִּ ֶווען ֶעס אִּ

יז ֶער ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ָהאט ֶער ֶגעֶזע יג, אִּ יְכטִּ יְבן לִּ יז ָנאְך ֶגעְבלִּ ן ַאז ֵאיין הֹויז אִּ
ין ֶיעֶנעם הֹויז ָהאט ֶער ֶגעֶזע יז ֶגעֶווען זֵ  ןאִּ ייֶער ַאז ֶמען ֶקען ָדאְרט ֶעְסן, ֶער אִּ

ים ֶגעְבן צּו ֶעְסן, ָהאט ֶמען יג, ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט צּו ֶמען ֶקען אִּ ים  הּוְנֶגערִּ אִּ
ים ֶגעְבן צּו ֶעְסן, ֶמען ַדאְרף  ֶגעָזאְגט ַאז ָנאר אֹויב ֶער ָהאט ֶגעְלט ֶוועט ֶמען אִּ

יז ֶער 'ַבאָצאְלן ַפאְר  יְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין ֶגעְלט אִּ ן ֶעְסן, ֶער ָהאט ָדאְך ָאֶבער נִּ
יג.  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען הּוְנֶגערִּ

יז ׁשֹוין ֶגעָוואְרן  ויְׁשן אִּ יְנְצוִּ י קּוְרֶצע אִּ יז ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט דִּ ָטאג, ֶעס אִּ
יְך, ָהאט ֶער ַזיי ֶגעָזאְגט  יְגן זִּ וי ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ְקרִּ זּוֶמער ֶנעְכט, ָהאט ֶער ֶגעֶזען וִּ
ין ּתֹוָרה ָאֶדער ַא ְפָׁשָרה, ָהאְבן ֵזיי  יז ַא ָרב אּון ֶער ֶקען ַזיין ַמאְכן ַא דִּ ַאז ֶער אִּ

ים ֶגעוֶ  ין ּתֹוָרה, אּון ֵאייֶנער ַמְסכִּ וען אּון ֶער ָהאט ַזיי ֶגע'ַפְסְק'ְנט ַאן ֱאֶמְת'ן דִּ
יְקֶגעַגאְנֶגען צּו קֹויְפן ֶעְסן  יז ֶער צּורִּ יְלְדן, אִּ ים ַבאָצאְלט ְצֵוויי גִּ פּון ַזיי ָהאט אִּ

ים צּוֶגעְגֵרייט ַא ְגֶלעְזל ְברֹויְנְפן.  אּון ֶמען ָהאט אִּ
יְנֶקעןָאֶבער ָנאְך ֵאיי יֶעט ָאְנצּוהֹויְבן ְטרִּ ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען  ,ֶדער ֶער ָהאט ֶעְספִּ

ין ַאז ֶער מּוז  ים ֶגעָזאְגט ַאז ַזיי קּוֶמען פּון ֵבית דִּ ים אּון אִּ ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן צּו אִּ
ויל קֹוֶדם ֶעפֶ  ין, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ֶער וִּ יט ַזיי צּום ֵבית דִּ עס ׁשֹוין קּוֶמען מִּ

יְׁשט ֶגעָלאְזט, ֵזיי ָהאְבן  ים נִּ יג, ֵזיי ָהאְבן אִּ יז ַזייֶער הּוְנֶגערִּ ֶעְסן ַווייל ֶער אִּ
יט ֵזיי אּון ֶער  יְׁשט ֵקיין ַצייט אּון ֶער מּוז ׁשֹוין קּוֶמען מִּ ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי ָהאְבן נִּ

יט ֵזיי.  ָהאט ֶגעמּוְזט ֵגיין מִּ
יז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו יְך ַזייֶער ֶגעֶרעְגט אֹויף ֶווען ֶער אִּ ין, ָהאְבן ֵזיי זִּ ם ֵבית דִּ

ים ַפאְרָוואס ֶער  יז ַא ְפֶרעְמֶדער ֶמעְנְטׁש  -אִּ יז ַאֶהער ֶגעקּוֶמען אּון  -ָוואס אִּ אִּ
ים ֶגעָזאְגט: "אּוְנז ַוואְרְטן ׁשֹוין ַאזֹוי ַלאְנג  ין ּתֹורֹות, ֵזיי ָהאְבן אִּ ֶער ַפְסְק'ְנט דִּ

ין ּתֹוָרה אּון ַאז ֶמען זָ  אל קּוֶמען צּו אּוְנז ַאז אּוְנז ָזאְלן ַפְסְק'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע דִּ
ין ּתֹוָרה?!" יְזטּו ֶגעקּוֶמען ָדא ַפְסְק'ֶנען ַאן ֱאֶמֶת'ע דִּ  ֶיעְצט בִּ

ים אֹויב ֶער ָהאט  ין ֶגעֵהייְסן ַאז ֶמען ָזאל זּוְכן ַביי אִּ ָהאט ֶדער ֵבית דִּ
יְלְדן, ֶגענּוֶמען ׁשֹוַחד י ְצֵוויי גִּ , ָהאט ֶמען ֶגעזּוְכט אּון ֶמען ָהאט ֶגעְטָראְפן דִּ

ים אֹויסְ  ין ֶגע'ַפְסְק'ְנט ַאז ֶמען ָזאל אִּ ים טּוָהאט ֶדער ֵבית דִּ ן ַזייֶנע ֶוועׁש אּון אִּ
יז ַארֹויס ַזייֶער  .ַארֹויס ְׁשטּוְפן פּון ָדאְרט אּון ֶמען ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּון ֶדער ָרב אִּ

יְך ׁשֹוין ֶעְנֶדעְרׁש בְ  רֹוֶגז אּון ַפאְרֶׁשעְמט, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶעס ָוואְלט זִּ
יְׁשט ֶגעַהאט  ין ֵקֶבר ָאֶבער ֶער ָהאט ׁשֹוין נִּ יְקצּוֵגיין אִּ ים צּורִּ ֶגעלֹויְנט ַפאר אִּ

ים. יכִּ  ֵקיין ַּתְכרִּ
ים ָוואס ֶער ָהאט בַ  י ַמְלָאכִּ ויְׁשן ָהאְבן דִּ יְנְצוִּ ְצֹות אִּ יט ַזייֶנע מִּ אַׁשאְפן מִּ

ים ַטאֶקע  ים ׁשֹוין ָאְפָלאְזן אּון ֶמען ָהאט אִּ ָאְנֶגעהֹויְבן ַטֲעֶנה'ען ַאז ֶמען ָזאל אִּ
יְרן ָוואס ֶער ָהאט  ֶגעָוואְלט ָאְפָלאְזן ָאֶבער ֶער ָהאט קֹוֶדם ֶגעַדאְרְפט אֹויְספִּ

ין ָחלֹום צּו ֶדעם אִּ  יט צּוֶגעָזאְגט צּו קּוֶמען אִּ ים ֶדעְרֵצייְלן ָוואס מִּ יד אּון אִּ
יְקל  יז ֶער ֶגעקּוֶמען ֶדעְרֵצייְלן ַפאר ֶדעם ֵאיינִּ יז ֶגעֶווען, אּון ֶדעְרַפאר אִּ ים אִּ אִּ
יג ָיאר  יז ֶגעֶווען ַאְכט אּון ְצָוואְנצִּ י ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה, אּון ָדאס אִּ יד דִּ פּון ֶדעם אִּ

 ְׁשֶפעֶטער.
י ָהאט גֶ  י ַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ָאֶבער ֶווער ֶעס ֶווען ֶדער ֶרבִּ יְגט דִּ עֶעְנדִּ

ין ָיאר ֹראׁש ַהָׁשָנה, ַׁשָבת ֲחנּוָכה, אּון יֹום  י ְדֵריי ַצייְטן אִּ יר דִּ ֶוועט ַזיין ֵביי מִּ
י עֹוֶנׁש פּון "עֹוָלם ַהּתֹוהּו". יְׁשט ַבאקּוֶמען דִּ  טֹוב ָׁשבּועֹות, ֶוועט נִּ

ְגט ַאז ַהייְנט ֵמייְנט ָדאס ַאז ֶמען ָזאל ָפאְרן ֹראׁש ַהָׁשָנה אֹויף מֹוֲהָרא"ׁש ָזא
וי ֶער ָהאט ֶגעֵהייְסן, אּון ַׁשָבת ֲחנּוָכה אּון ָׁשבּועֹות  י'ן ַאזֹוי וִּ אּוַמאן צּום ֶרבִּ
יט ֶדעם ֶוועט ֶמען  ים אּון מִּ ידִּ יט ְבֶרְסֶלב'ֶע ֲחסִּ ָזאל ֶמען ַדאֶוועֶנען צּוַזאֶמען מִּ

 ַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון "עֹוָלם ַהּתֹוהּו".ֶגע
י'ן ַדְוָקא יר ַפאְרָוואס ֶמען ַדאְרף ֵגיין צּום ֶרבִּ יז ַמְסבִּ ין מֹוֲהָרא"ׁש אִּ י  אִּ דִּ

י אֹויף פּון ְׁשָלאף ַאז ֶמען ָזאל ָאְנֵהייְבן  ַצייְטן, ַווייל ֹראׁש ַהָׁשָנה ֶוועְקט ֶדער ֶרבִּ
י'ן ֶדעם ֵסֶדר ֶדֶרְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשטְ  ן, אּון ָׁשבּועֹות ַבאקּוְמט ֶמען פּון ֶרבִּ

י  יֶגע ּתֹוָרה, אּון ֲחנּוָכה ֶלעְרְנט ֶדער ֶרבִּ י ֵהיילִּ וי ַאזֹוי צּו ֶלעְרֶנען דִּ ימּוד וִּ ַהלִּ
אֹויס צּו ַדאְנֶקען אּון לֹויְבן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַפאר ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער 

 עְבט אּוְנז.גֶ 
י ַזאְכן, ֶער ֶוועט ֶרעְדן צּום  ֶדעְרַפאר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָהאְבן דִּ
יֶגע ּתֹוָרה,  י ֵהיילִּ ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון ֶלעְרֶנען דִּ

י ֶלעְצֶטע ָטאג ֶוועט ֶער ַלאְכן פּון יֶ  עְדן, ַאֶלע ֶדעָמאְלט ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען דִּ
יְר  ים ַזיין ָאפְ טִּ ין ַגן ֵעֶדן.ן ֶוועְלן ַפאר אִּ  ן אּון ֶער ֶוועט ְגַלייְך ַאַרייְנֵגיין אִּ

יחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶרְך טֹובֹות(   )שִּ
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 האט אנגעוואונטשן אז די סייעתא דשמיא זאל אים שטענדיג באגלייטן בכל אשר יפנה. 
ליט"א, די גרויסע שמחה פון די גאנצע קהלה אז דאן האט מען געהערט דברות קודש פונעם ראש ישיבה ש

מ'איז זוכה אויפצונעמען א דיין אין די קהלה, און האט באטאנט די געוואלדיגע התמדת התורה פונעם דיין 
שליט"א אלע יארן, די פילע שיעורים וואס ער האט אויפ'ן סדר דרך הלימוד פון רבי'ן, ער איז זוכה צו ענדיגן 

ן דורכגעלערנט הונדערטער מאל ששה סדרי משנה, און אזוי ווייטער זיינע פילע שיעורים יעדעס יאר ש"ס, שוי
בכל מקצועות התורה, און איז ער אנגעקומען צו זיין שטארקע הצלחה במעלות התורה, און דאס איז א זאך 

צו לערנען יעדן  וואס יעדער קען נאכמאכן, נישט יוצא זיין מיט'ן דיין'ס לערנען, נאר יעדער זאל זיכער מאכן
טאג די הייליגע תורה, אויפ'ן סדר דרך הלימוד קען יעדער איד, אין יעדן מצב, אויך לערנען תורה, קיינער קען 

 זיך נישט ארויסדרייען פון די הייליגע תורה.
דער ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט פון דעם וואס מענטשן כאפן נישט וויפיל א דיין געבט זיך אוועק 

ך פאר אנדערע אידן, מ'כאפט נישט וויפיל צייט א דיין געבט אוועק צו ענטפערן שאלות, ער געבט אוועק פון זי
אזוי ווייטער האט דער ראש ישיבה שליט"א געזאגט די  זיין טאג און נאכט צו העלפן אידישע קינדער.

י קינדער אז א איד מוז האבן א וויכטיגקייט פון פרעגן יעדע שאלה און ספק פון א דיין, אויסלערנען אויך פאר ד
דיין צו פרעגן אלע זיינע ספיקות, מ'קען זיך נישט אליין פסק'ענען. חז"ל זאגן אז ווער ס'איז מכבד תלמידי 
חכמים וועלן זיינע קינדער זיין תלמידי חכמים, קינדער שמעקן זייער גוט וואס איז חשוב ביי די עלטערן, אויב 

יט געלט, הייזער, קארס, און אנדערע נארישקייטן, קען מען נישט צווינגען די עלטערן זענען נאר פארנומען מ
קינדער ליב צו האבן תורה, אבער אז די קינדער זעען אז ביי די עלטערן איז חשוב די הייליגע תורה, מ'איז מכבד 

 תורה.תלמידי חכמים און ערליכע אידן, וועלן די קינדער אויך באקומען א ליבשאפט צו די הייליגע 
און דער ראש ישיבה שליט"א האט פארענדיגט מיט דברי ברכה פאר'ן חשובן דיין שליט"א, ער זאל קענען 
מדריך זיין די אידן פון שטאט אויפ'ן ריכטיגן וועג, בדבר ה' זו הלכה, ווי אויך ווייטער ממשיך צו זיין מיט זיין 

 אמט אלס ראש הכולל, און אויפשטעלן נאך פילע דיינים.
די דרשות איז דער גאנצער עולם דורכגעגאנגען אנצוואונטשן ברכת מזל טוב פאר'ן דיין שליט"א, און  נאך

 מ'האט זיך ארויסלאזט אין פייערליכע טענץ בשמחת התורה.
ביים סוף האט מען געבענטשט ברכת המזון, און דער עולם איז זיך צעגאנגען מיט התרוממות הנפש, נאך א 

 נשגב וואס וועט בלייבן אין די ביינער פון אלע באטייליגטע פאר לאנגע יארן. אזא דערהויבענער מעמד
 אלא ד' אמות של הלכה בלבד!

*** 

 די נסיעה קיין אומאן רעביאפרישע אפדעיטס 
 "קבשאי מוצאום סטאפ פלייט -נאן

צו פאר די שטאב פון "פלען איט רייט" געלונגען מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף און פלאג איז  נאך אסאך מי
פון ניו וואס פארט מוצאי שב"ק ערלויבן דעם טשארטער צו ן ביי די אוקריינע לופטפעלד באאמטע 'פועל
 , אן קיין אפשטעל אינדערמיט.סטאפ פלייט-צו זיין א דירעקט נאןאום צום גדלי', און צוריק  ,קיעווקיין  יארק

טשארטער, וואס וועט אין  ס אויפ'ןויפט טיקעטדאס איז גאר גוטע נייעס פאר אלע וואס האבן געק
ן אייבערשטנ'ס הילף וועט 'רעזולטאט פון דעם טויש זיין אסאך געשמאקער, שנעלער, און גרינגער, און מיט

 מען זיך דורכדעם שפארן אסאך צייט.
שטעלן אין צואט זיך אפטנאכמיטאג )אנש 4:00קיעוו זונטאג אום אין וועט בעז"ה אנקומען דער טשארטער 

ביינאכט(, די זעלבע בעז"ה אויפן וועג צוריק, ווען מען וועט זיך נישט דארפן  7:00ון אנקומען אום פוילן, א
אנקומען בעז"ה קיין נוארק עירפארט דאנערשטאג צום גדליה אום מען אזוי וועט אפשטעלן אינמיטן וועג, און 

 .(מיטאג נאך א סטאפ אין פוילן 11:45אנשטאט וואס מען וואלט געדארפט אנקומען )אינדערפרי  9:00
. עס דארף 1,899$ די טיקעטס וואס זענען נאך איבערגעבליבן ווערן יעצט פארקויפט פאר בלויז

 ן און כשר'סטןבעסט אויפ'ןוועט זיין צוגעשטעלט פאר אידן אנשי שלומינו  פליגעראנגעמערקט ווערן, אז דער 
ווידיאס וועלן נישט ארבעטן, און מען וועט נאר מענער סטוארדס, די זיין וועלן  מעגליך. עסוואס אופן 

 שירן.זע מאלצייטן פאר אלע פאסא'יינע כשרסערווירן פ
 קאוויד רעגולאציעס אין אוקריינע

די קאראנע וויירוס. אנבאלאנגט פון אוקריינע רעגולאציעס  דימיר האבן שוין געמאלדן די פארגאנגענע וואך 
 נקודות. 2 נאר קלאר שטעלןווילן מיר 

אנצוקומען צו זייער דעסטינאציע שעה  24נישט וואקסינירטע וואס קומען אריין אין אוקריינע, האבן נאר די 
ע באאמטע א שעה אריינצושיקן פאר די ארטיג 72אין לאנד איידער זיי דארפן זיך קוואראנטינען. און זיי האבן 

 .ארויסגיין פון קאוואראנטין ענעןק וצ ידכ עסטנעגאטיוו קאראנע ט
די ארטיגע רעגירונג פארלאנגט פון אלע ר האבן געשריבן אז איבער דעם סמארטפאון וואס מי

, ווילן מיר קלאר שטעלן אז דאס איז חס ושלום נישט געווען קיין הסכמה צו האבן א ןצו האב אומוואקסינירטע
ס וואס סמארטפאון אין באזיס, וואס יעדער ווייסט און פארשטייט די סכנה דערפון. מ'קען באקומען א דעוויי

נאכקוקן דעם מענטש וואו ער קענען צו האט אויף זיך נאר דעם עפפ וואס די אוקריינע רעגירונג פארלאנגט 
 גייט, אן קיין שום אנדערע זאכן.

 אין אומאן ןענטערצטעסטינג 
ייט", בערשטנ'ס הילף וועט זיין צוגעשטעלט א טעסטינג סענטער אין אומאן דורך "פלען איט רמיט'ן איי

האבן אזוי ווי אסאך וועלן דארפן  אויף צוויי לאקאציעס. אינעם בנין היכל הקודש, און אויף די פושקאנא גאס.
קאוויד טעסטינג אנקומענדיג קיין אומאן, און יעדער אן אויסנאם וועט דארפן א קאוויד טעסט ביים 

 צוריקפארן נאך ראש השנה.
רעגיסטרירן און באצאלן פון פאראויס, ווייל אנדערש וועט נישט זיין גענוג צייט אין אומאן זיך  מ'דארף זיך

 ביי וועלכע לאקאציע מ'וויליבן דארף מען אויסוועלן איינשריביים זיך צו קענען אפגעבן מיט יעדן איינעם. 
 נעמען דעם טעסט, און אויב מ'דארף איינס אדער צוויי טעסטס.

 flytouman.comדער אויף . א845-678-3555 יך איינשרייבן ביי פלען איט רייט, אויףמ'קען ז

 זיצן אין ביהמ"ד היכל הקודש אין אומאן
המדרש היכל הקודש אין אומאן. דער בית אין די יעצטיגע טעג הויבט מען שוין אן פארדינגען זיצן אין בית 

 המדרש וועט אי"ה זיין אפן פאר יעדן איינעם, אפילו פאר ווער ס'האט נישט געדינגען א בעט אינעם בנין.
מאכט זיכער צו דינגען אייער זיץ ווי פריער, ווי לאנג עס איז דא אן אויסוואל פון גוטע זיצן, צו קענען 

התעוררות, אויסצו'פועל'ן א זיס לעכטיג יאר. מ'קען דינגען א זיץ דורכ'ן רופן  דאווענען מיט א רואיגקייט און
 . לאזט א מעסידזש און מ'וועט אייך אי"ה צוריק רופן.347-404-8738

 וכל באי עולם עוברין לפניך כבני מרון!
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - קוואל פון חיזוק )פרויען(
212-444-9169 /845-351-9060 

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

 

 

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

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

 

 הכתרהמעמד 
ן הערליכ םייבות י דרשדהערט 

עם הכתרה פונ הויבענעם מעמדגע
 א"ליטג ר' יונה זינגער ש"הרהץ "דומ

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2 ,  1,  7,  2,  90  
 

 

 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 
 

 י"ונ בערבויםלעפ 'שלום אלי רוחבה

 למזל טוב זיין שמחת בר מצוהצו 
*** 

 הי"ו קורץיוסף מו"ה 

 למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"ו יכמאןיר לאיחימו"ה 

 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב
 

>>>>>> 

 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'

 אין קרית ברסלב ליבערטי "מעמד הכתרה"געהויבענע 
ונטאג האבן אנשי שלומינו מיטגעלעבט דעם זגאר געהויבענע און פרייליכע מאמענטן  

האט אויפגענומען דעם חשובן דיין, הרה"ג ר' יונה זינגער ען ביים "מעמד הכתרה", ווען מ
 שליט"א, אלס דיין ומורה צדק אין קרית ברסלב ליבערטי.

פילע הונדערטער אנשי שלומינו זענען געקומען צו פארן פון נאנט און ווייט 
יסן מעמד וואס מאכט זיך נישט יעדן טאג, ווי אויך די קרובי מיטצוהאלטן דעם גרו

המשפחה פונעם דיין שליט"א וואס זענען געקומען זיך מיטפרייען מיט די גרויסע שמחה. 
דער עולם האט זיך געוואשן צו א רייכע סעודה ווי עס פאסט פאר אזא חשובער מעמד, 

ר וואס האט מהנה געווען דעם און הנאה געהאט פון די טאלאנטפולע "הלוים" קווייע
 ציבור.

דער אויבנאן איז באשיינט געווארן דורך חשובע רבנים און דיינים, טייל ביי וועמען דער 
דיין שליט"א האט געלערנט און גענומען שימוש, פאלגענד איז א טיילווייזע רשימה פון 

קהל עדת די חשובע רבנים און דיינים; הרה"ג ר' שמחה שטראהלי שליט"א, דומ"ץ 
יראים וויען; הרה"ג ר' שאול יחזקאל שווארץ שליט"א, דומ"ץ דעברעצין; הרה"ג ר' יחיאל 
שטיינמעטץ שליט"א; דומ"ץ במאנסי ומומחה גדול לעניני עירובין, וואס האט געבויעט 

און געבט דעם הכשר דערויף; זיין זון  דעם גיגאנטישן פראכטפולן עירוב אין קרית ברסלב
ם מאיר שטיינמעטץ שליט"א; הרה"ג ר' שאול יחזקאל פאנעט שליט"א, הרה"ג ר' חיי

מו"ץ בבית הוראה קארלסבורג; הרה"ג ר' אברהם גראס שליט"א, דומ"ץ במאנסי; הרה"ג 
ר' אלחנן רוטה שליט"א, א ברודער פונעם ראש ישיבה שליט"א; הרה"ג ר' יודל זינגער 

פנחס שטראהלי שליט"א, שווער  שליט"א, טאטע פונעם דיין שליט"א; הרה"ג ר' שמחה
 פונעם דיין שליט"א, עטליכע רבני כולל "היכל הקודש"; און נאך.

דער יושב ראש, הר"ר מרדכי אינדיג שליט"א, האט געעפנט דעם מעמד מיט א ברוכים 
הבאים פאר אלע פארזאמלטע, און האט ארויסגעברענגט די פרייליכע און ווארעמע 

מ'נעמט אויף א דיין אין שטאט, נאכדעם וואס דער שטעטל געפילן אין אזא צייט ווען 
 צואוואקסט זיך אזוי שנעל און שיין, בכמות ובאיכות.

דאן האט ער פארגעליינט א בריוו פון כ"ק גאב"ד קארלסבורג שליט"א, וואס געפונט 
זיך יעצט אין עיה"ק מירון אין ארץ ישראל און דערפאר האט ער זיך נישט געקענט 

ביים מעמד, און האט געשיקט ספעציעל א בריוו לכבוד די הכתרה. אינעם  באטייליגן
בריוו ברענגט דער רב שליט"א ארויס זיין שמחה אז מ'נעמט אויף דעם חשובן דיין אין 
שטעטל, מיט וועמען ער האט אסאך געלערנט און קען מעיד זיין אז ער איז ראוי לאותו 

קינדער, און ער ענדיגט צו מיט א בקשה צו איצטלא, צו פסק'ענען שאלות פאר אידישע 
אויסהערן און פאלגן די איינוואוינער פון שטעטל צו מכבד זיין דעם דיין ווי עס פאסט, און 

 .זיינע הוראות
דערנאך האט מען מכבד געווען דעם דעברעצינער דיין שליט"א מיט א דרשה. דער 

ר דיין האט ארויסגעברענגט זיינע געפילן איבער דעם וואס מ'נעמט אויף דעם דעברעצינע
חשובן דיין אין שטאט, די זכי' אז מ'קען אויפנעמען א דיין וואס איז אויפגעוואקסן שוין 
פון אלס קינד דא אין די קהלה ביים ראש ישיבה שליט"א, און ער האט זיך 

און מורה הוראה מובהק, וואס קען און ארויפגעארבעט אלס אזא גרויסער תלמיד חכם 
ווייסט ווי אזוי צו פסק'ענען לאמיתה של תורה. דער דיין שליט"א האט דערציילט אז אין 
די ערשטע העלפט פונעם זומער איז ער געווען אינדרויסן פון שטאט, טאקע נישט ווייט 

ויף זיין פלאץ פון קרית ברסלב, און דאן האט ער געשטעלט דעם דיין ר' יונה שליט"א א
אין שטאט, צו פסק'ענען שאלות, וויסנדיג אז ער קען זיך אינגאנצן פארלאזן אויף אים. 
און גלייכצייטיג האט ער אין די צייט קעגנגעלערנט די איינוואוינער פון שטעטל, די 
ערליכקייט און איידלקייט וואס מ'זעט אויף תלמידי היכל הקודש, יראים ושלמים, דאס 

ס כלל ישראל פארמאגט, וואס איז א זעלטענהייט צו זען. גלייכצייטיג האט בעסטע ווא
ער ארויסגעברענגט די פילע מעלות פונעם פרישן דיין שליט"א, און צוגעענדיגט מיט 

 ברכות אז דער דיין שליט"א זאל מצליח זיין אין זיין הייליגע ארבעט.
בע חברי הנהלת הקהלה, מו"ה דאן איז ארויפגעקומען אויפ'ן בימה איינער פון די חשו

יואל ראזענבערג הי"ו, וואס האט אריינגעלייגט גאר אסאך כוחות אינעם שטעטל; ער 
האט פארגעליינט דעם "כתב התמנות", אויפצונעמען דעם פרישן דיין שליט"א צו דינען 
אלס דומ"ץ קרית ברסלב ליבערטי. דערנאך האט ער גערעדט אפאר ווערטער לשבחם 

בע אינגעלייט, די חברי הנהלת הקרי', וואס ארבעטן אזוי שווער אויפצובויען פון די חשו
דעם שטעטל, די פילע יגיעה און פלאג וואס ווערט אריינגעלייגט אז דער שטעטל זאל 

 וואקסן און בליען לשם ולתפארת, און וויפיל מ'דארף זיי מכיר טובה זיין אויף דעם.
ן דיין ר' יונה שליט"א פאר א דרשה. דער דערנאך האט מען אויפגערופן דעם חשוב

דיין שליט"א האט אנגעהויבן מיט די גרויסקייט פון בויען א שטעטל מיט'ן ציל צו דינען 
דעם אייבערשטן, נאכברענגדיג ווערטער פון הייליגן חתם סופר איבער דעם ענין, און אזוי 

 ווייטער מאריך געווען מיט שיינע דברי תורה.
האט דערציילט וואס ער געדענקט נאך אלס קליין קינד ווי אזוי זיין  דער דיין שליט"א

טאטע שליט"א איז איין טאג אהיימגעקומען מיט אן היתר הוראה וואס ער האט 
באקומען, און דערציילט פאר די קינדער אז ער האט געלערנט פלייסיג און אזוי זוכה 

ט פארשטאנען וואס דאס געווען צו דעם, און כאטש וואס ער האט דעמאלט נאכניש
מיינט פונקטליך, האט דאס אים אבער שוין דעמאלט אריינגעגעבן דעם חשק אז איין 
טאג וועט ער אויך זוכה זיין צו דעם, און מיט דעם האט ער ארויסגעברענגט די גרויסקייט 
פון ארייננעמען די קינדער זיי זאלן מיטהאלטן ווי דער טאטע לערנט, און דאס וועט זיי 

עבן די שטופ און חשק אויך צו לערנען פלייסיג און מצליח זיין אין תורה. דער דיין ג
שליט"א האט ארויסגעברענגט זיין הכרת הטוב פאר זיין טאטע, זיין שווער, און די גאנצע 
משפחה, וואס האט אים ארויסגעהאלפן ער זאל קענען לערנען און אנקומען צו זיין 

ן שליט"א זיך באדאנקט פאר'ן ראש ישיבה שליט"א ביי הצלחה. ווייטער האט דער דיי
וועמען ער האט געלערנט שוין פון די צוועלף יאר אלט, און נאר דורך די לימודים פון 
הייליגן רבי'ן וואס ער האט געלערנט ביים ראש ישיבה שליט"א האט ער געקענט אזוי 

נען געטריי באדינען די שיין מצליח זיין. און ער האט צוגעענדיגט מיט א תפלה צו קע
 גאנצע קהלה אין אלע הלכה'דיגע ענינים פאר לאנגע יארן.

, הרה"ג ר' שמחה פנחס שטראהלי שליט"א דערנאך האט דער שווער פונעם דיין
שליט"א, גערעדט פאר'ן עולם, ער האט ארויסגעברענגט די גרויסקייט פון אויפנעמען א 

גע וואך, "שופטים ושוטרים תתן לך דיין אין שטאט, אזוי ווי מ'האט געלערנט די פארי
בכל שעריך", און ווי רש"י זאגט אז דער זכות פון אויפנעמען ערליכע דיינים איז גענוג 

. ער האט גערעדט פון די גרויסע זיידעס פון צוריק צו ברענגען אידן קיין ארץ ישראל
תים וועלן אים זיכער באגלייטן, וועמען דער דיין שליט"א שטאמט, און זייערע גרויסע זכו

ער זאל האבן גרויס סייעתא דשמיא. און ער האט צוגעענדיגט מיט א ברכה משולשת, א 
ברכה פאר כלל ישראל, וואס איז דורכגעגאנגען ליידער אזא שווערע יאר מיט אזויפיל 

", צרות, און דער רבי זאגט אין ספר המדות "על ידי העמדת דיינים כשרים נתבטל הצרות
איז יעצט א גרויסע עת רצון צו פועל'ן אז צום נייעם יאר זאל מען מער נישט הערן פון קיין 

זיי שום צרות ביי אידישע קינדער; א ברכה פאר די חשובע איינוואוינער פון קרית ברסלב 
זאלן מצליח זיין אין אלעס, און צום לעצט א ברכה פאר זיין חשובן איידעם, דער פרישער 

 אז ער זאל מצליח זיין מיט זיין עבודת הקודש, יאריך ימים על ממלכתו.דיין שליט"א, 
ביים מעמד האט מען אויך באערט דעם חשובן חבר ההנהלה, הרבני הנגיד מו"ה שבתי 
מזרחי הי"ו, וואס לייגט אריין אזויפיל כוחות אינעם אויפבוי פונעם שטעטל, פון אנהויב 

עם הערליכן בנין המוסדות, ווי די טייערע ביז יעצט, וואס האט יעצט מנדב געווען ד
תינוקות של בית רבן פון שטעטל לערנען תורה א גאנצן טאג. דער גרויסער בנין 
המוסדות, א בנין רחבת ידים, וואו דער מעמד הכתרה איז פארגעקומען, איז גאר א 

הרחבת  גרויסע הילף פאר די מוסדות, די ברייטע קלאס צימערן און די גרויסע זאלן, געבן
דער הדעת פאר די מלמדים און תלמידים צו קענען לערנען תורה מיט א רואיגקייט. 

שיינער בנין איז נתנדב געווארן דורך ר' שבתי, און וועט גערופן ווערן אויף זיין נאמען "בנין 
 שבתי".

ר ווי אויך איז ארויפגערופן געווארן בכבוד הראוי, הרבני הנגיד מו"ה יואל גאלדבערגע
הי"ו, אב"י בקרית יואל, וואס די קהלה האט א געוואלדיגע הכרת הטוב פאר אים, אויף 
דעם וואס ער העלפט גאר אסאך ארויס די הייליגע מוסדות מיט אלע לעגאלע 
אנגעלעגנהייטן וואס פעלט זיך אויס. שוין לאנגע יארן וואס ר' יואל שטייט צו די האנט 

עלפן מיט וואס נאר מעגליך, טעג און נעכט געבט פונעם ראש ישיבה שליט"א ארויסצוה
ער אוועק אז די הייליגע מוסדות זאלן קענען אנגיין אומגעשטערט, און קענען אויפטון און 

 מקרב זיין אזויפיל אידן צום אייבערשטן.
דערנאך האט גערעדט דער וויענער דיין שליט"א, וואס האט ארויסגעברענגט אז ער 

ן אויפטרעטן בשבחו פונעם דיין ר' יונה שליט"א, מיט וועמען ער שפירט א זכי' צו קענע
האט אסאך געלערנט פילע מקצועות התורה, די קלארקייט וואס ער האט אין הלכה, און 


