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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
 

ֶמען ִפיְרט ִזיְך צּו ֶגעְבן ַפאר ּפּוִרים ַא "ַמֲחִצית 
ַע פּון  ַהֶשֶקל", ָוואס ָדאס ִאיז ַא ַהאְלֶבע פּון ִדי ַמְטבֵּ

ִאיז ַאייְנֶגעִפיְרט צּו נּוְצן ִאין ֶיעֶנעם  ִדי ֶגעְלט ָוואס
יי  ָאְרט אּון ַצייט, אּון ֶמען ִפיְרט ִזיְך צּו ֶגעְבן ְדרֵּ
ַע, ִוויַבאְלד ֶעס ֶוועְרט  ְשִטיק פּון ִדי ָסאְרט ַמְטבֵּ
יי ָמאל ִדי ָוואְרט "ְתרּוָמה" ִאין ַּפְרַשת  ֶדעְרַמאְנט ְדרֵּ

ה פּון ַמֲחִצית ַהֶשֶקל, אּון ָדאס ִכי ִתָשא ַביי ִדי ִמְצוָ 
 ֶגעְלט גֵּייט ַפאר ְצָדָקה.

אֹויֶסער ֶדעם ָוואס ֶמען ַדאְרף ְמַקיֵּים ַזיין ָּפשּוט 
י  ייִליֶגער ִמְנָהג ִמִדְברֵּ ֶדעם ִמְנָהג, ָוואס ָדאס ִאיז ַא הֵּ
סֹוְפִרים, ַדאְרף ֶמען אֹויְך ֶגעֶדעְנֶקען אֹויף ָוואס ֶדער 

ז, אּון ָוואס ָדאס קּוְמט "ַמֲחִצית ַהשֶ  ֶקל" ִאיז ְמַרמֵּ
 אּוְנז ֶלעְרֶנען ִאין ֶלעְבן.

רֹוש  ר ג', ח'( ָהָמן ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַאַחְשוֵּ )ֶאְסתֵּ

ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט  -"ֶיְשנֹו ַעם ֶאָחד ְמֻפָזר ּוְמֹפָרד" 
יי ַהאְלְטן ִזיְך ִניְש  ט ָלשֹון ָהַרע אֹויף ִדי ִאיְדן ַאז זֵּ

יי ְקִריְגן ִזיְך ְצִוויְשן ִזיְך,  ייֶנעם ִמיט ַאְחדּות, זֵּ ִאיְנאֵּ

ֵגן  מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו יָ 
ינּו ְפֶלעֵגְ   טָעלן

 

י קֹות ְׁשֶטעְנִדיֵג ַחְזְר'  ִמיט אּוְנז ַאז ַאֶלע ְספן
ק; ייֶעִניְׁש  קּוְמט פּו  ֲעָמלן  אּו  ָקאְפְדרן
"ק, ֶדער "ק ַבאְטֶרעְפט ַאזֹוי ִווי ָספן  ֲעָמלן
ק ִאיז ַאַריי  צּו ְבֶרעְנֵֶגע   ִעיָקר פּו  ֲעָמלן

יקֹות   ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש: 'ֶוועל ִאיְך ָנאךְ ְספן
ה ָהאְב  ַא ַתָקָנה?' 'ֶקע  ִאיְך ָנאְך ְתׁשּובָ 
ייֶבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִמיר ָנא ְך טּו ?' 'ֶדער אן

ָהאְב ?' 'ֶוועְר  ַמייֶנע ְתִפילֹות אֹויְך 
ט ָאְנֵֶגענּוֶמע ?' ָדאס ַאֶלעס אּו  ָנאְך ְבֶרעְנֵגְ 

ק ַאַריי  ִאינֶ  עם ֶמעְנְטׁש, ַאז ֶדער ֲעָמלן
ֶמעְנְטׁש ָזאל ְטַראְכְט  ַאז ֶדער 

ייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז ִניְׁשט ִמיט ִאים אּו  ַאז  אן
ייֶבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִאים ִניְׁשט, ַא זֹוי ֶדער אן

ייט "ֲהיןׁש ה'  :(י"ז, ז' ת)ְׁשמֹו ִווי ֶעס ְׁשטן
נּו ִאם ָאיִ   ; אּו  ְֵגַלייְך ָנאְכֶדעם "ְבִקְרבן

ייט "ַוָיבֹא ֲעָמלן   ".קְׁשטן
ֶלע ַאז ִמיר ֶוועְל  ַארֹויס ֶנעֶמע  פּו  ִזיְך ִדי ַא

יקֹות ּוִבְלבּוִלים ֶוועְל  ִמיר ִריְכִטיֵג  ְספן
ק; ַאז ִמי ר ְמַקיןים ַזיי  ֶדעם ְמִחיַאת ֲעָמלן
ייֶבעְרְׁשְט  ַאז דֶ  ייְב  ִאיֶנעם אן ער ֶוועְל  ְֵגלן

ייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז ִמ  יט אּוְנז, ַביי אּוְנז אּו  אן
ֶנעְב  אּוְנז אּו  ֶער ֶהעְרט צּו אּוְנֶזעֶרע 

 ְתִפילֹות.
 "פ(תשה ְתַצוֶ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו)
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ר ַהַמְלָכה   י ָדאס צּו ַפאֶרעְכְטן ָהאט ֶאְסתֵּ יי ַאֶלע ָצרֹות. אּון ְכדֵּ אּון ֶדעִריֶבער ֶקען קּוֶמען אֹויף זֵּ
ְך ְכנֹוס ֶאת ָכל ַהְיהּוִדים" )ָשם ד', ט"ז( ֶגעָזאְגט  יי ָזאְלן ִזיְך  ַאז ִאיְדן -"לֵּ ָזאְלן ְתשּוָבה טּון אֹויף ֶדעם, זֵּ

יי ְבֶרעְנֶגען ַאֶלע ְישּועֹות. יי ָזאְלן ִזיְך ַהאְלְטן ְבַאְחדּות, אּון ָדאס ֶוועט זֵּ  ַהאְלְטן ְבָשלֹום, זֵּ
יין ִאיז ָנאר ַא ַהאְלֶבע ַזאְך, עֶ  ר ִאיז ָנאר ַא ַהאְלֶבער ֶדער ַהאְלֶבער ֶשֶקל ַווייְזט ַאז ַא ֶמעְנְטש ַאלֵּ

ִאיד, ֶער מּוז ִזיְך צּוַזאְמְשֶטעְלן ִמיט ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן אּון ָנאר ַדאן ֶוועט ֶער ֶוועְרן ַא ַגאְנֶצער ִאיד. ֶיעְצט 
ייִליֶכע ֶטעג פּון ּפּוִרים ַדאְרף ֶמען ִזיְך ְשַטאְרְקן ִליב צּו ָהאְבן ֶיע ייִליֶגע אּון ְפרֵּ ְדן ִאיד, ִזיְך צּו ִאין ִדי הֵּ

 ַהאְלְטן צּוַזאֶמען ִמיט ַאֶלע ִאיְדן.
יים, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ַהאְלְטן צּוַזאֶמען ִמיט ִדי ַווייב אּון ִקיְנֶדער, ִליב  ָדאס הֹויְבט ִזיְך ָאן ִאיְנֶדעְרהֵּ

ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ִניְשט ַקיין ָשלֹום ַבִית ָהאְבן ִדי ַווייב אּון ִקיְנֶדער, אּון ִזיְך ִניְשט ְקִריְגן ִאין ְשטּוב. 
ִאיז ֶער ִניְשט ַקיין ַגאְנֶצער ֶמעְנְטש, ַזיין ֹמַח ִאיז ִאים ֶצעִמיְשט אּון ֶצעְפלֹויְגן, אּון ֶער ֶקען ִניְשט ָהאְבן 

ייְגט ִזיְך ָאֶבער ַאָראּפ ֶדעם ָקאּפ,  ייִליְך ֶלעְבן. ֶווען ֶמען בֵּ יין ִאיז ֶמען ָנאר ַא ַא ְפרֵּ וייְסט ַאז ַאלֵּ ֶמען וֵּ
ייֶנעם ִמיט ִדי ַווייב אּון ָנאר ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ַאן "ָאָדם  ַהאְלֶבער ֶמעְנְטש, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ַהאְלְטן ִאיְנאֵּ

ייִליְך ֶלעְבן. -ַהָשלֵּם"   ַא ַגאְנֶצער ֶמעְנְטש, ַדאן ֶקען ֶמען ָהאְבן ַא ְפרֵּ
י ִמַמַעל" אּון  ֶלק ֱאֹלקֵּ יין. ִדי ְנָשָמה פּון ֶיעְדן ִאיד ִאיז ַא "חֵּ ֶלק  -ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ִמיט ִזיְך ַאלֵּ ַא חֵּ

ייֶבעְרְשְטן, ֶער ַפאְרֶגעְסט פּוֶנעם  ייְלט ִזיְך ָאּפ פּוֶנעם אֵּ יין. ֶווען ַא ִאיד טֵּ ייִליְגן ַבאֶשעֶפער ַאלֵּ פּון הֵּ
ייֶבעְרְשטְ  ירֹות, ַדאן ְבַלייְבט ֶער ָנאר ִמיט ַא ַהאְלֶבע ְנָשָמה. ִדי ַאְרֶבעט פּון אֵּ ן, ֶער ַפאְלט דּוְרְך ִאין ֲעבֵּ

ייֶבעְרְשְטן, אּון ַדאן ייֶבעְרְשְטן, צּו ַבאֶהעְפְטן ַזיין ְנָשָמה צּום אֵּ  ַא ִאיד ִאיז ִזיְך צּוִריק צּו ֶקעְרן צּום אֵּ
ייְנִציְגְסֶטע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶדעם ִאיז ֶוועט ֶער ַזיין ַא  ַגאְנֶצער ֶמעְנְטש, אּון ִדי אֵּ

ייֶבעְרְשְטן.  ָנאר דּוְרְכ'ן ֶבעְטן ֶדעם אֵּ
ייֶנען ִדי ְמִגיָלה, ַדאְרף ֶמען בֶ  עְטן ֶווען ֶמען ֶגעְבט ִדי "ַמֲחִצית ַהֶשֶקל" ּפּוִרים ַבייַנאְכט ַפאְר'ן לֵּ

ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ַא ַגאְנֶצער ֶמעְנְטש, ֶמען ָזאל ַזיין ָנאְנט צּום  ֶדעם אֵּ
ייֶבעְרְשְטן, ֶמען ָזאל ִזיְך ַהאְלְטן ָנאְנט אּון ְבַאְחדּות ִמיט ַאֶלע ִאיִדיֶשע ִקיְנֶדער, אּון ֶמען ָזאל ָהאְבן  אֵּ

 לֹום ַבִית.ַא גּוֶטע שָ 

ייֶנען ָאֶדער ֶהעְרן ִדי  ייֶנער ִאיז ְמחּוָיב צּו לֵּ ייֶנען ִדי ְמִגיָלה ִאיז ָגאר ְגרֹויס, ֶיעֶדער אֵּ ִדי ִמְצָוה פּון לֵּ
יי ְפרֹויֶען, אּון אֹויְך ִדי ִקיְנֶדער ַדאְרף ֶמען ְמַחנְֵּך ַזיין צּו יי ֶמעֶנער אּון סֵּ ֶהעְרן ִדי ְמִגיָלה  ְמִגיָלה, סֵּ

ייֶנען, ַווייל "ְברֹוב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלְך". א ייֶנען. ְלַכְתִחיָלה ַדאְרף ֶמען גֵּיין ִאין שּול צּו ֶהעְרן ִדי ְמִגיָלה לֵּ ּון לֵּ
יים ָאֶדער וואּו  ייֶנען ִדי ְמִגיָלה ִאיְנֶדעְרהֵּ ֶמען ֶגעפּוְנט אֹויב ֶקען ֶמען ִניְשט גֵּיין ִאין שּול, ַדאְרף ֶמען לֵּ

 ִזיְך.
ֶווען ֶמען ֶהעְרט ִדי ַמֲעֶשה פּון ִדי ְמִגיָלה, אּון ֶמען ְטַראְכט ַאַריין ִאין ָוואס ָדאְרט ָהאט ִזיְך 
ייְנט ַאז  ָאְּפֶגעְשִּפיְלט, ֶזעט ֶמען ִווי ִדי ַאֶלע ְגרֹויֶסע ִנִסים ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַבאַהאְלְטן ִאין ִדי ֶטַבע. ָדאס מֵּ

ייֶנען ַאז ִדי ַאֶלע ַזאְכן ָהאט ָּפשּוט ַאזֹוי ַּפאִסיְרט, ַאז ּפּוְנְקט -ן אֹויְבןפּו אֹויף ָוואְלט ֶמען ֶגעֶקעְנט מֵּ
רֹוש ִזיְך אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ֶגע'ַהְרְג'ט ַזיין ֶקעִניְגן ַוְשִתי, ַאז ּפּוְנְקט ָהאט ָמְרְדַכי ַהַצִדיק  ִזיְך ָהאט ַאַחְשוֵּ

ְרֶגעֶהעְרט אּון ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ִבְגָתן אּון ֶתֶרש ִוויְלן ַהְרְג'ֶעֶנען ֶדעם ֶקעִניג, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ִדי אּוְנֶטע
 ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה קּוְקט אֹויס ִווי ַאֶלעס ִאיז ֶגעֶשען ְבֶדֶרְך ַהֶטַבע.

ען ָהאט צּוַזאְמֶגעְשֶטעְלט ִדי ַאֶלע ַּפאִסירּוְנֶגען, ֶווען ִדי ַמֲעֶשה ָהאט ִזיְך ָאֶבער ֶגעֶעְנִדיְגט, אּון מֶ 
ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ָדאס ַאֶלעס ֶגעִפיְרט ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיְגן ֶחְשבֹון צּו  ָהאט ֶמען ְקָלאר ֶגעֶזען ַאז ֶדער אֵּ

 ֶהעְלְפן אּון צּו ַראֶטעֶווען ִדי ִאיְדן.
אר ִדי ְשֶּפעֶטעְרִדיֶגע דֹורֹות, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס קּוְמט ַא ַצייט ָדאס ִאיז ָגאר ַא ְשַטאְרֶקע ִחזּוק פַ 

ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִזיְך ַבאַהאְלְטן אּון ֶעס ֶקען אֹויְסֶזען  ייֶבעְרְשְטן, ֶדער אֵּ ָוואס ֶמען ֶזעט ִניְשט ֶדעם אֵּ
ִזיְך ִניְשט אּום אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ַדאְרף ֶמען  ִווי ֶער ָהאט אּוְנז ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרָלאְזט אּון ֶער קּוְקט

ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ְשֶטעְנִדיג ָדא ִמיט אּוְנז, ֶער ִפיְרט ֶיעֶדע ַזאְך,  ָאֶבער ִוויְסן אּון ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶדער אֵּ
ַהֶטַבע, ֶוועְרן ֱאֶמת'ִדיג אֹויְך ֶגעִפיְרט אּון ֲאִפילּו ִדי ַזאְכן ָוואס ֶזעֶען אֹויס ִווי ֶעס ַּפאִסיְרט ָּפשּוט ְבֶדֶרְך 

ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְשָגָחה ְּפָרִטית, ַאֶלעס ָהאט ַא ּפּוְנְקְטִליְכן ֶחְשבֹון ַפאְרָוואס ָדאס ַדאְרף ַאזֹוי צּו 
 ַזיין.

ייֶנען, ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָפאְרְשֶטעְלן ַא זֹוי ִווי ִדי ַמֲעֶשה ָהאט ֶיעְצט ֶווען ֶמען ֶהעְרט אֹויס ִדי ְמִגיָלה לֵּ
ַּפאִסיְרט ִמיט ֶיעְדן ֶמעְנְטש. ַווייל ֶווען ֶמען קּוְקט גּוט ֶזעט ֶמען ַאז אֹויְך ַהייְנט טּוט ֶדער 

יי ֶזעֶנען ַבאַהאְלְטן אּון ֶזעֶען אֹויס ִווי ַא דֶ  ייֶבעְרְשֶטער ִמיט ֶיעְדן ֶמעְנְטש ְגרֹויֶסע ִנִסים, ָנאר זֵּ ֶרְך אֵּ
ַהֶטַבע. ִדי ְפִליְכט פּוֶנעם ֶמעְנְטש ִאיז ַאַרייְנצּוְטַראְכְטן ִאין ֶדעם, צּו ֶזען אּון ַבאֶמעְרְקן ִדי ַאֶלע ִנִסים 
ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעטּון ִמיט ִדי ִאיְדן  ֶדר, ַאזֹוי ִווי ֶדער אֵּ ייֶבעְרְשֶטער טּוט ִמיט ִאים ְכסֵּ ָוואס ֶדער אֵּ

ר ַהַמְלָכה.ֶדעָמאְלט אִ   ין ִדי ַצייְטן פּון ָמְרְדַכי ַהַצִדיק אּון ֶאְסתֵּ

ֶרק א', ֲהָלָכה ד'( ֲחַז"ל ָזאְגן  ט ֶאת ָידֹו ִלּטֹול, )ְירּוַשְלִמי ְמִגיָלה ּפֵּ ַאז ִאין יֹום טֹוב ּפּוִרים "ָכל ִמי ֶשהּוא ּפֹושֵּ
ייְנט ָדאס ַאז ֶווער ֶעס ְש  -נֹוְתִנין לֹו"  ְטֶרעְקט אֹויס ַא ַהאְנט צּו ֶנעֶמען, ֶגעְבט ֶמען ִאים. ְבַּפְשטּות מֵּ

ייֶנעם ִניְשט ָנאְך, ָנאר ֶווער ֶעס  ייֶנעם, ֶמען קּוְקט קֵּ ייְלט ֶמען ְצָדָקה ַפאר ֶיעְדן אֵּ אּום ּפּוִרים טֵּ
 ן ִאים.ְשְטֶרעְקט אֹויס ַא ַהאְנט צּו ֶנעֶמען ְצָדָקה, ֶגעְבט ֶמע

ייִליְגן ָטאג ּפּוִרים ִאיז ָדא ַא  ייִליְגן ַבאֶשעֶפער. ִאין ֶדעם הֵּ ָדאס גֵּייט ָאֶבער אֹויְך ַארֹויף אֹויְפ'ן הֵּ
ייֶבעְרְשְטן ֶגעְבט ֶמען ִאים ְגַלייְך. ֶמען קּוְקט  ת ָרצֹון, אּון ָוואס ַא ֶמעְנְטש ֶבעט ַביים אֵּ ֶגעַוואְלִדיֶגער עֵּ

 ט ָנאְך צּו ֶזען אֹויב ֶער ִאיז ָיא ֶוועְרד ַאז ֶמען ָזאל ִאים ֶהעְלְפן ָאֶדער ִניְשט.ִאים ִניְש 
י זֹוַהר    ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ַאז "ּפּוִרים" ִאיז ַאזֹוי ִווי "יֹום ִכּפּוִרים". יֹום ִכיּפּור ִאיז ָדאְך)נ"ז:( ִאין ִתקּונֵּ

ייִליְגְסֶטע ָטאג פּון ָיאר,  ירֹות. ִדי הֵּ ייֶנעם אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע ֲעבֵּ ל ַפאר ֶיעְדן אֵּ ייֶבעְרְשֶטער ִאיז מֹוחֵּ ֶדער אֵּ
ייִליֶגע אּון ֶגעהֹויֶבעֶנע ַצייט. ֶווען ַא ִאיד  אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִאין ּפּוִרים, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ָגאר ַא הֵּ

ֶכל אּון נּוְצט אֹויס ֶדעם ָטאג ִווי ֶעס  ַדאְרף צּו ַזיין, ֶער ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ צּום ָהאט שֵּ
ייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף, ֶקען ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ֶזען ָגאר ְגרֹויֶסע  ייֶבעְרְשְטן אּון ֶבעט ַביים אֵּ אֵּ

ייט.  ְישּועֹות ְגִריְנֶגעְרהֵּ
ייֶער ְשַטאְרקֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטש ָוואס ְשִּפי ייֶבעְרְשְטן, ֶער ִאיז זֵּ ייֶער ַווייט פּוֶנעם אֵּ  ְרט ַאז ֶער ִאיז זֵּ

ייֶבעְרְשֶטער ַדאְרף ִאים שֹוין  ירֹות, ֶער ִפיְלט ַאז ֶדער אֵּ ַאָראְּפֶגעַפאְלן ִאין ְשֶוועֶרע אּון ִביֶטעֶרע ֲעבֵּ
יילִ  יֶגער יֹום טֹוב ּפּוִרים ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ַפאר ִאים ִזיְך ִניְשט ָהאְבן; ֶווען ֶעס קּוְמט ָאֶבער ֶדער הֵּ

ייֶנעם ִניְשט ָנאְך, ֶמען קּוְקט ִניְשט  ייֶבעְרְשְטן, ַווייל ִאין ּפּוִרים קּוְקט ֶמען קֵּ צּוִריק צּו ֶקעְרן צּום אֵּ
ירֹות, ֶקען ִזיְך אֹויב ֶמען ִאיז ָיא ֶוועְרד ָאֶדער ִניְשט. ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטש וָ  ואס ָהאט ֶגעטּון ִדי ֶעְרְגְסֶטע ֲעבֵּ
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ֶיעְצט אֹויְפהֹויְבן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום  
ייֶבעְרְשְטן  ייֶבעְרְשְטן, צּו ֶבעְטן ֶדעם אֵּ אֵּ
ל ַזיין אֹויף ַאֶלע  ַאז ֶער ָזאל ִאים מֹוחֵּ
ירֹות, אּון ַאז ֶער ָזאל ִאים  ַזייֶנע ֲעבֵּ

ן ֶיעְצט אּון ַווייֶטער ָזאל ֶער ֶהעְלְפן ַאז פּו
שֹוין ַזיין ָנאר וואֹויל אּון ֶעְרִליְך, אּון ֶדער 
ייֶבעְרְשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער  אֵּ
ייֶדע ֶהעְנט, ֶער ֶוועט  אֹויְפֶנעֶמען ִמיט בֵּ
ל ַזיין אֹויף ַאֶלעס ָוואס ֶער  ִאים מֹוחֵּ
ָהאט ֶגעטּון, אּון ֶער ֶוועט ִאים 

 ְפן ִמיט ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף.ַארֹויְסֶהעלְ 
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֶזען אֹויְסצּונּוְצן 
ייִליְגן ָטאג ּפּוִרים ִווי ֶעס ַדאְרף צּו  ֶדעם הֵּ
ַזיין, ֶמען ַדאְרף ַאָראְּפֶנעֶמען ֶעְטִליֶכע 
ִמינּוט ִאין ָטאג אּון ִזיְך אֹויְסֶבעְטן ַביים 

ייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמע ן ַדאְרף אּון אֵּ
ַדאן ֶוועט ֶמען ֶזען ָגאר ְגרֹויֶסע ְישּועֹות 

 אּון ְרפּואֹות.
ייִליְכן ּפּוִרים'( ס 'ַא ְפרֵּ  )קּוְנְטרֵּ
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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  0797040069ישראל ארץ 
  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  03303502361ענגלאנד /  0797040066ארץ ישראל 
 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 שליט"איואל פארקאש מו"ה 

 גבאי בית המדרש היכל הקודש קרית יואל
 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

*** 

 הי"ושמעון פערל מו"ה 

 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב
*** 

 הי"ו אינדיגשלום אלי' מו"ה 

 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב

 פורים אפטיילונג
אסתר פארגעלערנט מיט געשמאק, שיעורים מגילת 

אויף פורים, מעשיות פון פורים פאר קינדער, זיך 
 , און נאך'דיגסאויסלערנען ליינען די מגילה, פורים

 קול ברסלב
212-444-9191 

1, 1,  9  
 

 

 

 עצתו אמונה
 ביי אייער טיר

 סובסקרייבט אייך צו באקומען די
 "עצתו אמונה" יעדע וואך אויף די פאסט

 

 $ א וואך2.99פאר די ביליגע פרייז פון בלויז 
 

זייט אויך פון די גליקליכע וואס זענען זיך מחיה יעדע וואך 
 מיט די פילע עצות און חיזוק אין לעבן

718-387-2691  #3  
subscribe@kerenhadfusa.org 

 

 

 

 נאך פילע בריוו פונעם ראש ישיבה שליט"א 
 אמונה"אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו 

 #718-387-2691 3צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
 

 ס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייע
 שמחת צוםפרייליכע געפילן 

 החתונה ביים ראש ישיבה שליט"א 
פון א זון פונעם  , גרייט מען זיך צו די פרייליכע חתונהתרומהמיטוואך  גייענדיג צום דרוק,

, ראש ישיבה שליט"א, החתן מו"ה אלחנן חיים הי"ו, עב"ג בת מו"ה מרדכי אינדיג שליט"א
אין בית המדרש היכל הקודש ברסלב וואס קומט פאר . מנהל תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב

 .אין וויליאמסבורג
עדיגע חתונות אין און אזוי ווי ביי די פרידרש, דאס איז די צוואנציגסטע חתונה אין בית המ

בית המדרש, וועט אויך די חתונה נאכט זיין אויפ'ן ביליגסטן פארנעם, אן דעם וואס עס זאל 
 קאסטן א פרוטה פאר די מחותנים.

נאך ערשט זאגט אלעמאל אז דער עיקר פון די חתונה הויבט זיך אן דער ראש ישיבה שליט"א 
פצושטעלן א בית נאמן בישראל, א ליכטיגע אויזוכה  איזפאלק -די שבע ברכות, אז די נייע פאר

ון י חתונה נאכט איז נאר די הכנה צו דעם, אד .אייבערשטןאידישע משפחה וואס לעבט מיט'ן 
פאר אומנויטיגע זאכן  -וואס מ'האט נישט  -אויס אוועקצואווארפן אידיש געלט ס'פעלט נישט 

 טאג.פאר קיינעם, נאר עגמת נפש, חובות, און הארץ וויי וואס ברענגען נישט קיין שום ניצן
זיך אנשי שלומינו מחי' מיט'ן חתונה מאכן אין ישיבה, אזוי אז זענען  ,ווען עס קומט צו חתונות

אזוי אויך שפארט מען זיך פילע נישט וויכטיגע נישט, און גארדי גאנצע חתונה נאכט קאסט 
ט חתונה מאכן די קינדער אן קיין הוצאות פון ארום און ארום, און אזוי קען מען רואיגערהיי

 חובות.
ערשטע זיין חתונה מאכן אליין טוט אויך די זעלבע, אזוי ווי ביים  ראש ישיבה שליט"אדער 

די קינד פאר צוויי יאר צוריק, די זעלבע אויך יעצט ביים צווייטן קינד, מאכט ער די חתונה מיט 
 מינימאלסטע הוצאות, וממנו ילמדו וכן יעשו.

שטער העלפן אז דער זיווג זאל עולה יפה זיין, זיי זאלן אויפשטעלן א בית ערזאל דער אייב
און דער ראש ישיבה שליט"א זאל זען אסאך אידיש נחת פון  ,לשם ולתפארת בישראלנאמן 

 אלע זיינע קינדער און אייניקלעך געזונטערהייט.
 קול ששון וקול שמחה, קול חתן וקול כלה!

*** 

 די בחורים גרייטן זיך אויף פורים
ישיבה איז שוין גאר שטארק באקאנט אין די היינטיגע טעג, עס איז ע 'די הייליגע ברסלב

ברייט באוואוסט די גרויסע פעולות פון די הייליגע ישיבה, סיי וואס מען קען זען אויף די טייערע 
בחורים, הכרת פניהם ענתה בם, די תורה און תפלה, די יראת שמים און מדות טובות, וואס זיי 

ין כותלי הישיבה; און סיי די געוואלדיגע שיעורים וואס דער ראש האבן זיך איינגעקויפט ב
ישיבה געבט יעדן טאג אין ישיבה, און ווערט געהערט דורך פילע צענדליגע טויזנטער אידן 

 -איבער די וועלט, וועלכע זענען זיך מחי' מיט די דרשות, און גלייכצייטיג מיט די "חיזוק יומי" 
גאר אסאך אידן זאגן עדות אז די דרשות האבן וואס ן די דרשות, טעגליכע קורצע אויסצוגן פו

געטוישט זייער לעבן צום גוטן אין אלע הינזיכטן, סיי ברוחניות און סיי בגשמיות. פילע זענען זיך 
אזוי אויך שעפן  ,ה וואס האט איינגענומען די וועלטמחיה מיט די הערליכע ניגונים פון אמונ

ייט און לעבן פון די הייליגע בריוו פון די קונטרסים "עצתו פילע אידן זייער גאנצע אידישק
 .וועכנטליךטער אידן נאמונה", וואס ווערט פארשפרייט און צוכאפט דורך טויז

צוריק  ןעס איז זייער מערקווערדיג דער גרויסער חילוק וויאזוי עס האט אויסגעזען מיט יאר
הויב האט מען פארטריבן די בחורים און ווען די ישיבה איז געעפנט געווארן, ביז היינט. אין אנ

נישט געוואלט הערן בכלל פון די ישיבה, נישט באגרייפנדיג די געוואלדיגע תועלת וואס די 
הייליגע ישיבה ברענגט פאר די בחורים און פאר יעדן איינעם, און אצינד איז דאס פונקט 

צמא ללחם ולא צמא אויף די ישיבה, לא  טרשארט, ווען עס הערשט אזא צמאון א דפארקע
למים, אידן שפירן פאר א גרויסע זכי' צו קענען האבן א חלק אין די געוואלדיגע פעולות פון די 

 הייליגע ישיבה, לשמוע את דבר ה'.
רק אז פארגאנגענעם יאר האט מען בשום אופן נישט געקענט אטדי פארלאנג איז שוין אזוי ש

מען געבעטן אז די בחורים זאלן ארויפצוקומען צו נאכקומען דער פארלאנג, פון אלע זייטן האט 
 זיי אום פורים, און דאס איז ב"ה געווען גאר שיינע הכנסה פאר די הייליגע ישיבה.

וועט מען דאס יאר, ווען פורים געפאלט אום פרייטאג, איז די צייט נאך פיל מער באגרעניצט. 
-917נישט קענען ארויפגיין צו קיינעם נאר מיט א פאראויס באשטימטע אפוינטמענט. רופט 

 די בחורים צו קומען משמח זיין ביי אייך אום פורים. צו באשטעלן 232-9070
 !ליהודים היתה אורה ושמחה

 

 ע"י מו"ה יצחק משה רייך הי"ו נתנדבבבארא פארק לשבוע זו הגליון הפצת 

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

 

  

אין נאמען פון די פילע טויזנטער אידן איבער די וועלט וועלכע שעפן 
 ,בריווחיזוק און התעוררות פון די חיזוק שיעורים און 

 ברכת מזל טוב פאר'ן א הארציגןוואונטשן מיר 
 

 ראש ישיבה שליט"א
 

 פון זיין זון למזל טוב שמחת החתונהצו די 

 א"שליט אלחנן חיים החתן
 עב"ג בת

 שליט"א מרדכי אינדיג ה"מו
 היכל הקודש ברסלב מנהל תלמוד תורה

 

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 
די עבודת הקודש צו מחזק זיין אידישע קינדער איבער די גאנצע וועלט,  מיטזיין 

אריינברענגען די עצות פון הייליגן רבי'ן אין אידישע קינדער, אזוי ווי מוהרא"ש 
 רויחי וסייעתא דשמיא ומזוניאריכיברוכי חייהאט אונז געלערנט, מיט בני

 
 

 

 ישיבה "תפארת התורה" ברסלב

 

 

 בית המדרש "היכל הקודש" ברסלב וויליאמסבורג
 נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע

 

 זמנים לימי הפורים
 6:00.......נחה תענית אסתר...תפלת מ

 6:55...........גילה ליל פוריםקריאת המ

 9:00........ם.ביום הפוריתפלת שחרית 
 10:00....................קריאת המגילה....

 

 9:30......ק"אי שבמוצ שושן פוריםסעודת 
 פארשטעלונג יינעשעס וועט אי"ה זיין א 

 די ווייבער שול וועט אי"ה זיין אפן אין די אלע זמנים
 א פרייליכן פורים, הגבאים

 
 


