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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
 

ִאין ִדי ֶעְרְשֶטע ָיאר ָוואס ֶרִבי ָנָתן ִאיז ְמקּוָרב 
ֶגעָפאְרן אֹויף ּפּוִרים  ֶגעָוואְרן צּום ֶרִבי'ן, ִאיז ֶער

צּום ֶרִבי'ן ִמיט ְגרֹויס ְמִסיַרת ֶנֶפש. ֶדער ֶרִבי ִאיז 
ַדאן ֶגעֶווען ִאין ִדי ְשָטאט ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע, צּו ִדי 
ֲחתּוָנה פּון ַזיין ָטאְכֶטער ָשָרה ע"ה. ֶרִבי ָנָתן ָהאט 

ן, אּון ֶער ֶגעַהאט ַא ַלאְנֶגע אּון ְשֶוועֶרע ֶוועג צּו ָפאְר 
ִאיז ִניְשט ָאְנֶגעקּוֶמען ַצייְטִליְך ַקיין ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע. 
ֶער ָהאט ַפאְרַּפאְסט ִדי ְמִגיָלה ֵלייֶנען פּון ֶרִבי'ן ִדי 

 ֶעְרְשֶטע ַנאְכט.
ַבייַנאְכט ֶווען ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ָהאְבן ֶגעַטאְנְצן 

י'ן, ָהאט ֶדער ֶרִבי ִזיְך אּון ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט ַביים ֶרבִ 
ַע  ָנָתן, ָוואְלט אֹויְך  -ָאְנֶגערּוְפן: "ַמיין ַתְלִמיד ְיהֹושֻׁ

ֶגעְגלּוְסט אּון ֶגעָוואְלט ִזיְך ִמיְטְפֵרייֶען ָדא ִמיט ַאייְך, 
ֶער ֶוועט ָאֶבער ַפאְרֶעְנִדיְגן ִדי ִשְמַחת ּפּוִרים אּום 

 שּוַשן ּפּוִרים".
ָתן ִאיז ְשֶּפעֶטער ָאְנֶגעקּוֶמען אּון ֶער ֶווען ֶרִבי נָ 

ּפּוִרים  ָהאט ֶגעְקֶרעְכְצט ַאִביְסל ַפאְר'ן ֶרִבי'ן ַאז ַזיין

י ֶדעְרֵצייְלט  ֶדער ֶרבִּ
יֹות  ּפּוֵרי ַמֲעשִּ ין סִּ  אִּ

 

י )ַמֲעֶשה ב'(  יף, ַאז ֶווען דִּ יז ֶגעֶווען אֹויְפ'ן שִּ ַבת ֵקיָסר אִּ
יְך ָדאְרט ָאְנֶגעְטרּוְנֶקען, ָהאט ֶמען  אּון ְמ'ָהאט זִּ
י ַבת ֵקיָסר ָהאט  ידּוְך. ֶווען דִּ יר ָאְנֶגעְטָראְגן ַא שִּ אִּ
יֶכער  י ֶגעָזאְגט: "ְס'ָוואְלט זִּ ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט זִּ

יְך ויל ָאֶבער ְמ'ָזאל  ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא ֵשייֶנע ַזאְך, אִּ וִּ
יט ַקיין ָאְנֶגעְטרּוְנֶקען מֹויל". יְשט מִּ  ֶרעְדן פּון ֶדעם נִּ

יֶכע ֶטעג פּון  י ְפֵריילִּ ְמ'ֶזעט ַאז ֶווען ְס'קּוְמט דִּ
ל יְדן ֶוועְרן ְבגִּ ים, אִּ ין, ַדאן ֶקען ֶמען ֶהעְרן פּון ּפּורִּ ּופִּ

יט ֵזייֶער ַא ְשַטאְרקֶ  ע ֱאמּוָנה, ֶיעְדן ֵאייֶנעם ֶרעְדן מִּ
יְך ְמ'ֶרעְדט פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ְמ'ַפאְרָלאְזט  זִּ

וי ַאן  .אֹויְפ'ן ֵאייֶבעְרְשְטן ֶווען ְמ'ֶהעְרט וִּ
וי  יד ֶרעְדט, ֶקען ֶמען ַמָמש ֶזען וִּ ָאְנֶגעְטרּוְנֶקעֶנער אִּ

יְט  יק ֱאמּוָנה, ֶער ֶלעְבט ַמָמש מִּ יז ֵאיין ְשטִּ 'ן ֶער אִּ
י ֶזעְלֶבע ַזאְך ֶקען ֶמען אֹויְך ֶזען ֵאייֶבעְרְש  ְטן. אּון דִּ

יר ּכֹוסֹות, ַאז  י פִּ יְנְקט דִּ ֶּפַסח ַבייַנאְכט, ֶווען ְמ'ְטרִּ
יְנֶדער  ין ַזייֶנע קִּ ֶיעֶדער ַטאֶטע ֵלייְגט ַאַריין אִּ
י  וי דִּ יְנֶדער ַאז ַאזֹוי וִּ י קִּ ֱאמּוָנה, ְמ'ֶלעְרְנט אֹויס דִּ

יְדן ֶזעֶנען ַארֹויס פּו ם ָנאר ַווייל ֵזיי ָהאְבן אִּ ְצַריִּ ן מִּ
י ֶזעְלֶבע  יְגן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, דִּ ֶגעֶבעְטן אּון ֶגעְשרִּ
יר אֹויְך ָנאר ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ַאֶלע  ֶוועְלן מִּ

ייֶען ָלה, צּו ֶבעְטן אּון צּו ְשֵר ָצרֹות, ָנאר דּוְרְך ְתפִּ 
 צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.

יֶשע ֶדער אֵ  ידִּ י אִּ ייֶבעְרְשֶטער ָזאְגט ָאֶבער ַפאר דִּ
יֶכער ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא ֵשייֶנע  יְנֶדער: "ְס'ָוואְלט זִּ קִּ
יְשט  ויל ָאֶבער ְמ'ָזאל ֶרעְדן פּון ֶדעם נִּ יְך וִּ ַזאְך, אִּ
יט ַקיין ָאְנֶגעְטרּוְנֶקען מֹויל". ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער  מִּ

ויל ַאז אֹויְך ָנאְך ּפ ים, אֹויְך ָנאְך ֶּפַסח, ְסַתם וִּ ּורִּ
יד אֹויְך  יְנְסָטאג, ָזאל ֶדער אִּ יֶנעם דִּ ין ַא ְגרִּ ַאזֹוי אִּ

יְט  ויְסן ַאז ָנאר ֶדער ֶלעְבן ָנאר מִּ 'ן ֵאייֶבעְרְשְטן, וִּ
י ֶוועְלט, אּון ַאז ֵסיי ָוואס  יְרט דִּ ֵאייֶבעְרְשֶטער פִּ

יז ָנאר ָדא אֹויף ֶדעם ֵאיין צּו  -ֵעָצה  ְמ'ַדאְרף אִּ
 ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן.
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ִאיז ִאים ֶגעֶווען צּוְשֶטעְרט, ֶער ָהאט ִזיְך ִניְשט ֶגעֶקעְנט ֶגעֶהעִריג ְפֵרייֶען אּום ּפּוִרים,  
 ּפּוִרים ִאיז אֹויְך ּפּוִרים"...ָהאט ִאים ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט: "שּוַשן 

ַפאְרָוואס ִאיז שּוַשן ּפּוִרים ַאזֹוי ְגרֹויס? אּום שּוַשן ּפּוִרים ֵלייְנט ֶמען ִדי ְמִגיָלה 
ַע ֶבן  ִאין ִדי ְשֶטעט ָוואס ֶזעֶנען ַארּוְמֶגענּוֶמען ִמיט ַא מֹויֶער פּון ִדי ַצייְטן פּון ְיהֹושֻׁ

ַע בֶ  ן נּון ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ַתְלִמיד פּון מֶשה ַרֵבינּו, ֶער ָהאט ִאיֶבעְרֶגעֶגעְבן נּון. ְיהֹושֻׁ
ַפאר ִדי ִאיְדן ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה ָוואס מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ַבאקּוֶמען פּון ֵהייִליְגן 

 ַבאֶשעֶפער.
ל ִאיז ָדא ָוואס ֶדער ֶרִבי ִאיז ֶרִבי ָנָתן ִאיז ַמְסִביר ִאין ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ַאז ַאָמא

ַאזֹוי ְגרֹויס אּון ֵהייִליג ַאז ִדי ַתְלִמיִדים ֶקעֶנען ִניְשט ַאזֹויִפיל ְמַקֵבל ַזיין פּון ִאים, ֶער 
ִאיז צּו הֹויְך ַפאר ֵזיי. ַדאן קּוְמט ָאֶבער ַא ְגרֹויֶסער ַתְלִמיד אּון ֶער ֶנעְמט ִדי ִלימּוִדים 

י'ן אּון ֶער ֶגעְבט ֶעס ִאיֶבער ַפאר ַאְנֶדעֶרע, אּון ַדאן ֶקעֶנען ִפיל ֶמער פּוֶנעם ֶרבִ 
 ֶמעְנְטְשן ְמַקֵבל ַזיין פּון ֶדעם ַצִדיק.

ֶווען ֲעָמֵלק ִאיז ֶגעקּוֶמען ִמְלָחָמה ַהאְלְטן ִמיט ִדי ִאיְדן, ָהאט מֶשה ַרֵבינּו 
עַ  ַאז ֶער ָזאל ֵגיין ִמְלָחָמה ַהאְלְטן ִמיט ֲעָמֵלק, אּון  ַארֹויְסֶגעִשיְקט ַזיין ַתְלִמיד ְיהֹושֻׁ

ַע ָהאט ַטאֶקע ַפאְרְטִריְבן ֶדעם ֲעָמֵלק ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט  ( , י"ג)ְשמֹות י"זְיהֹושֻׁ

ַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעמֹו ְלִפי ָחֶרב". אּון ָדאס ֵגייט ַאזֹוי ַווייֶטער ָא ן ִאין "ַוַיֲחֹלש ְיהֹושֻׁ
ָוואס קּוְמט ִמְלָחָמה  "םמֶ  ְך"ַסמַ ַאֶלע דֹורֹות. ֲעָמֵלק ִאיז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע אּון ֶדער 

ַהאְלְטן ִמיט ֶיעְדן ִאיִדיש ִקיְנד, ֶער ִוויל ִאים ָנאר ַאֶוועְקֶנעֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן. 
ַע ֶבן נּון, ָוואס ָזאל ִמְלָחָמה אּון ֶמען ַדאְרף ָהאְבן ֶדעם ְגרֹויְסן ַתְלִמיד, ַאזֹוי  ִווי ְיהֹושֻׁ

ַהאְלְטן ִמיט ֶדעם ֲעָמֵלק, ַאז ֶער ָזאל אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ִאיְדן ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועְגן אּון 
ֵעצֹות ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען ִזיְך ְקִריְגן ִמיט ֲעָמֵלק, ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען ִמְלָחָמה ַהאְלְטן 

 ר ָהַרע, אּון ִזיְך ִניְשט ָלאְזן ַפאְרִפיְרן פּון ִאים.ִמיְט'ן ֵיצֶ 
אּון ָדאס ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ֶדער ֹכַח פּון ֶרִבי ָנָתן ָוואס ֶער ָהאט ְמַקֵבל ֶגעֶווען ִדי 
ן ַאֶלע ֵהייִליֶגע ֵעצֹות אּון ִלימּוִדים פּון ֶרִבי'ן אּון ֶער ָהאט ָדאס ַווייֶטער ִאיֶבעְרֶגעֶגעבְ 

ַאז ִמיר ָזאְלן ָדאס אֹויְך ֶקעֶנען נּוְצן אּון ִזיְך ְשַטאְרְקן ְשֶטעְנִדיג ָנאר צּו ַזיין ָנאְנט 
צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֵקייְנָמאל ִניְשט ַאֶוועְקַפאְלן. ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

ְשט ֶגעְבִליְבן פּון ִמיר ֲאִפילּו ֵאיין ְבֶלעְטל אֹויף ֶרִבי ָנָתן: "ֶווען ִניְשט ִאים ָוואְלט ִני
ֵשמֹות". ִמיְט'ן ֹכַח פּון ֶרִבי ָנָתן ֶקעֶנען ִמיר ְמַקֵבל ַזיין ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ֵעצֹות פּון 

 ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן ָוואס ֶלעְרְנט אּוְנז ַא ֶוועג ִאין ֶלעְבן אֹויף ְטִריט אּון ְשִריט.
ִדי ְגרֹויֶסע ִשְמָחה אּום שּוַשן ּפּוִרים, ִמיר ְפֵרייֶען ִזיְך אּון ִמיר ַדאְנֶקען  ָדאס ִאיז

ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָהאט אּוְנז ֶגעִשיְקט ַאֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ִמיט ֵזייֶעֶרע 
ְלְטן ְשֶטעְנִדיג, ֲאִפילּו ִאין ִדי ְגרֹויֶסע ַתְלִמיִדים אּון דּוְרְך ֵזיי ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ֶדעְרַהא

 ְשֶוועְרְסֶטע ַצייְטן.

ַאז מֶשה ַרֵבינּו ָהאט ֶגעָזאְגט )ְשמֹות י"ז, ט'( ִמיר ֶגעִפיֶנען ַביי ִדי ִמְלָחָמה פּון ֲעָמֵלק 
ַע: "ֵצא ִהָלֵחם ַבֲעָמֵלק ָמָחר"  י ַארֹויס אּון ַהאְלט ִמְלָחָמה ִמיט ֲעָמֵלק ֵגי -ַפאר ְיהֹושֻׁ

"ָמאְרְגן". ָדאס ִאיז ִדי ֵעָצה פּון ֲעָמֵלק, ִדי ֵעָצה פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, ָוואס ְּפרּוִביְרט 
ְשֶטעְנִדיג ָאְּפְשטּוְּפן ַזאְכן אֹויף ָמאְרְגן. "ַהייְנט ִאיז שֹוין ֵסיי ִווי ִניְשט ַקיין גּוֶטער 

ֵגייט ִדיר ִניְשט גּוט ַהייְנט, ָמאְרְגן ֶוועְסטּו ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ַהאְנט ַאַריין  ָטאג, ֶעס
אּון ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין". ַא ִאיד ָטאר ִזיְך ָאֶבער ִניְשט ָלאְזן 

"ַהייְנט" ִוויִפיל ֶמען ֶקען. ֲאִפילּו פּון ֲעָמֵלק, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ְשַטאְרְקן ַאַרייְנצּוַכאְּפן 
ֶדער ָטאג ִאיז שֹוין ִכְמַעט ַפאְרֵביי, ַדאְרף ֶמען ְּפרּוִביְרן ֶעֶּפעס ַאַרייְנצּוַכאְּפן גּוֶטע 
ַזאְכן, ַאִביְסל תֹוָרה, ַאִביְסל ְתִפָלה, אּון ַאִביְסל ִמְצֹות. ָכאְטש ִוויִפיל ֶמען ֶקען ָנאְך. 

אֶקע "ַהייְנט" ִאיז ֶדער ִריְכִטיֶגער ָטאג ָוואס ֶמען ֶקען ָנאְנט ֶוועְרן צּום ַווייל טַ 
 ֵאייֶבעְרְשְטן.

ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ַדאְרף ַארֹויְסַכאְּפן ִדי ֶגעֶווער פּון ִדי ֶהעְנט פּון ִדי ַפייְנט אּון ֶעס 
ְטש צּו ֲעֵבירֹות, צּו טּון ַזאְכן נּוְצן ֶקעְגן ֵזיי. ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶרעְדט צּו ֶדעם ֶמענְ 

ֶקעְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאן ַדאְרף ֶמען ִאים ָאְּפְשטּוְּפן אֹויף ָמאְרְגן... "ַהייְנט ִוויל 
ִאיְך ַזיין ֶעְרִליְך אּון וואֹויל ָכאְטש ִביז ַבייַנאְכט, ָמאְרְגן ֶוועְלן ִמיר ֶזען ַווייֶטער". אּון 

ועג ֶקען ֶמען ִזיְך ַארֹויְסְדֵרייֶען פּון ְשֶלעְכֶטע ַזאְכן ַטאֶקע ִמיט ִדי ֶזעְלֶבע אֹויף ֶדעם וֶ 
ֵעָצה. ַווייל ֵאייְנָמאל ֶמען ְשטּוְּפט ָאּפ ַא ַזאְך, ֶוועט ֶמען ֶעס שֹוין ִניְשט ַאזֹוי ְשֶנעל 

 טּון ְשֶּפעֶטער.
ֶווען ֶאְסֵתר ָהאט ֶגעָזאְגט "ָי'ֹבא ַה'ֶמֶלְך ה, ד(  )ֶאְסֵתרִמיר ֶגעפּוֶנען ָדאס ִאין ִדי ְמִגיָלה 

ְו'ָהָמן ַה'יֹום". ִאין ִדי ָראֵשי ֵתיבֹות פּון ִדי ֶוועְרֶטער ִאיז ְמרּוָמז ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטְנ'ס 
ָנאֶמען. ֶאְסֵתר ָהאט ָדא ְמַרֵמז ֶגעֶווען ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעפּוְנט ִזיְך ַביים 

ַטאֶקע ַהייְנט. ֶיעְדן ֵאייְנִציְגְסְטן ָטאג ֶקען ֶמען ָנאְנט ֶוועְרן צּום  -עְנְטש "ַהיֹום" מֶ 
ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶעס ִאיז ִניְשָטא ַאַזא ַזאְך צּו ָזאְגן ַאז ֶדער ָטאג ִאיז ִניְשט ַקיין גּוֶטער 

 ָטאג, ַהייְנט ֶקען ֶמען ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין.
יז ָאֶבער ֶגעקּוֶמען ַביי ִדי ְסעּוָדה, אּון ַאַחְשֵורֹוש ִמיט ָהָמן ָהאְבן ָנאר ֶווען ֶעס אִ 

ֶגעָוואְלט ִוויְסן ָוואס ֶאְסֵתר ִוויל ָדא ִמיט ִדי ַגאְנֶצע ְסעּוָדה, ַדאן ָהאט ִזי ֶגעָזאְגט 
ֵזיי, "ָמאְרְגן" ֶוועל ִאיְך  ִזי ָהאט ֶגענּוְצט ִדי ֵעָצה ֶקעְגן -"ּוָמָחר ֶאֱעֶשה ִכְדַבר ַהֶמֶלְך" 

ֶעְנְטֶפעְרן, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ִזיְך צּוֶהעְרן צּו ָוואס ִאיר ָהאט צּו ַפאְרֵצייְלן. אּון ִמיט 
ֶדעם ָהאט ִזי ַטאֶקע אּוְנֶטער ֶגעְבֶרעְנְגט ֶדעם ָהָמן, ָמאְרְגן ָהאט ֶער שֹוין ֶגעַהאט ַזיין 

ען ָהָמן אּון ַאֶלע ִאיְדן ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְפֵרייִליְך. ִמיט ֶדעם ַמָּפָלה, ֶמען ָהאט ֶגעָהאְנגֶ 
ָוואס ְשטּוְּפט ָאּפ ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע אֹויף ָמאְרְגן, אּון ָמאְרְגן ְשטּוְּפט ֶמען ִאים אֹויף 

 ִאיֶבעְרָמאְרְגן, ָדאס ְבֶרעְנְגט ַזיין ַגאְנֶצע ַמָּפָלה.
 ּון ָמְרְדַכי ַהַצִדיק אּון ֶאְסֵתר ַהַמְלָכה ֶווען ֵזיי ָהאְבןָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ָחְכָמה פ
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ֶשר "ִיָנֵתן ַגם ָמָחר ַלְיהּוִדים אַ )ֶאְסֵתר ט', י"ג( ֶגעֶבעְטן פּון ַאַחְשֵורֹוש  
ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶבעְטן ַאז ָמאְרְגן ָזאל ֶמען  -ת ַהיֹום" ְבשּוַשן ַלֲעשֹות ְכדָ 

ַשן אֹויְך ַאזֹוי ִווי ַהייְנט. ָדאס ִאיז ְמַרֵמז ַאז ָמאְרְגן ֶוועל טּון ִאין שּו
ִאיְך טּון ִדי ֶזעְלֶבע ִווי ַהייְנט, ַאזֹוי ִווי ַהייְנט ָהאב ִאיְך ָאְּפֶגעְשטּוְּפט 
ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע אֹויף ָמאְרְגן, ִדי ֶזעְלֶבע ֶוועל ִאיְך טּון ָמאְרְגן ַאז ִאיְך 

 ְּפְשטּוְּפן אֹויף ִאיֶבעְרָמאְרְגן.ֶוועל ִאים אָ 
ָדאס ִאיז ִדי ֹכַח פּון שּוַשן ּפּוִרים ָוואס ֶלעְרְנט אּוְנז ַאז ִמיר ָזאְלן 
ָאְּפְשטּוְּפן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע אֹויף ָמאְרְגן, ָאֶבער ִדי תֹוָרה אּון ִמְצֹות 

אְלן ִמיר טּון ַהייְנט. ִמיר ָדאס ָזאְלן ִמיר ִניְשט ָאְּפְשטּוְּפן, ָנאר ָדאס זָ 
ָזאְלן אֹויְסנּוְצן ֶיעְדן ָטאג ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ִמיר ָזאְלן ַאַרייְנַכאְּפן 
ֶיעְדן ָטאג גּוֶטע ַזאְכן, אּון ַדאן ֶווען ִמיר ַמְצִליַח ַזיין אּון ָהאְבן ַא 

 עְלט.ְגִליְקִליְך ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוו
 

 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ַעל ְיֵמי ַהּפּוִרים ַהְקדֹוִשים(

 
ביים שמחה, און האבן זיך משמח געווען מיטן חתן און מיט די מחותנים, 

הגה"צ רבי ברוך דוד ראטה שליט"א, אב"ד  צווישן זיי )ע"פ סדר א"ב(:
מראה יחזקאל; הגה"צ רבי געציל בערקאוויטש שליט"א, דומ"ץ קרית 

צ רבי דוד דוב מייזליש שליט"א, אדמו"ר ווייטצען; הגה"צ רבי יואל; הגה"
; הגה"צ רבי וויליאמסבורגזלמן לייב פילאפף שליט"א, דומ"ץ סאטמאר 

יוסף טייטלבוים שליט"א, אב"ד נעפלימיץ; הגה"צ רבי יחזקאל 
טייטלבוים שליט"א קלאסנא רב ודומ"ץ סאטמאר קליימער; הגה"צ רבי 

"א, אב"ד לימינוב; הגה"צ רבי מרדכי אהרן יעקב שלמה מייזליש שליט
מייזליש שליט"א, רב דביהמ"ד איחוד התלמידים דסאטמאר; הגה"צ 
רבי משה פריעדמאן שליט"א, דומ"ץ סאטמאר בארא פארק; הגה"צ רבי 
שמואל אהרן דייטש שליט"א, אב"ד סענדרא; און נאך פילע רבנים, 

 עיאגט אפצושרייבן.דיינים און ראשי ישיבה וואס מען האט נישט אנג
די מקורבים פונעם עלטער זיידן הגאון הגדול דער קארלסבורגער רב 
שליט"א האבן געזאגט אז דער זיידע האט געהאט א געוואלדיגע קורת 
רוח ביים חתונה, און מען האט געקענט זען ווי דער גרויסער זיידע איז 

האבן ביים חתונה מיט א געוואלדיגע שמחה און די נאנטע  עסןגעז
נגער. ביים וגעזאגט אז ער האט ממש אויסגעזען פריש ווי מיט צען יאר י

 חתונה האט ער זיך אויסגעדוקט: "ממנו ילמדו וכן יעשו".
צום איז מען געגאנגען  9:30אום  - ברכת המזון און מצוה טאנץ

בענטשן. דער ראש ישיבה שליט"א איז מכובד געווארן מיט ברכת 
המזון איז מען צוגעטרעטן צום הייליגע מנהג פון תיכף נאך ברכת  המזון.

דער שמש פון בית המדרש האט אויסגערופן אלע  עןמצוה טאנץ, וו
זיידעס און מחותנים מיט'ן שוין גוט באקאנטן קורצן "יעמוד יעמוד" 
נוסח. אלע באטייליגטע האבן שטארק הנאה געהאט אז זיי דארפן נישט 

ים צערעמאניעס וואס קומט בכלל אויסווארטן די לאנגווייליגע הספד
 נישט אריין ביי א חתונה אדער מצוה טאנץ.

מען האט אריינגעברענגט די ספעציעלע מחיצות צום מצוה טאנץ 
כנהוג בחצר קארלסבורג. צום ערשט האט מען אויסגערופן דעם גרויסן 

האט  זיידן כ"ק הגה"צ קארלסבורגער רב שליט"א צום מצוה טאנץ, וואס
ן טאנצן. דערנאך דש געטיילט דער מאכל "קינדל" פאר'ן גייכמנהגו בקו

ען טאנצן מיט א געוואלדיגע שמחה און התלהבות גגאנעאיז דער זיידע ג
 אויפן נייעם הערליכן קארלסבורגער "אור זרוע לצדיק" ניגון.

אינצווישן איז פארטיילט געווארן פארן ציבור דער נייער ספר "איש 
ן ראש ישיבה 'ילת אסתר געשריבן דורכיהודי", א פירוש אויף מג

שליט"א, פול מיט שיינע טייטשן חיזוק און עצות מיט די הקדמות פון 
נדע רבנים זי"ע, אויף וואס די פילע אנוועז ן און מוהרא"ש'הייליגן רבי

הגה"צ שליט"א האבן אויסגעדרוקט שטארקע התפעלות אויף די רייכע 
 תוכן פונעם ספר.

גערופן צו מצוה טאנץ דעם ראש ישיבה'ס דערנאך האט מען אויס
שווער הגה"צ רבי מרדכי אהרן מייזליש שליט"א מווייטצען; דערנאך 

הגה"צ רב הצעיר קארלסבורג שליט"א;  דעם ראש ישיבה'ס טאטע
דערנאך האט דער ראש ישיבה שליט"א דערנאך די אנדערע זיידעס; 

ר מרדכי געטאנצן מצוה טאנץ; דערנאך דער טאטע פון די כלה הר"
 אינדיג שליט"א, און דערנאך די חתן כלה.

נאך די חתונה האט מען געזונגען די ניגונים "אין כאלוקינו" און "לקח 
 און ברוינפן" כמנהג ווייטצען.

 10:45איז שוין די גאנצע חתונה געווען פארטיג, און אויף  10:30אויף 
ן גרייט פאר'ן איז דער גאנצער בית המדרש שוין געווען אויפגערוימט או

 מארגנדיגן טאג פאר די בחורים צו קומען לערנען.
זאל דער אייבערשטער העלפן אז די מחותנים זאלן זען נאר שמחה און 
אידיש נחת ווייטער, און די פאר פאלק זאלן זוכה זיין אויפצושטעלן א 
הערליכע אידישע שטוב לתפארת אבותינו ורבותינו, און פון זיי זאל 

 הערליכע אידישע דורות וואס וועלן באלייכטן די וועלט.ארויסקומען 
 !עוד ישמע בערי יהודה ובחוצות ירושלים
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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 

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ואהרן לונגער החתן מו"ה 

 צו זיין שמחת החתונה למזל טוב עב"ג
*** 

 הי"ויואל מאשקאוויטש החתן מו"ה 

 צו זיין שמחת החתונה למזל טוב עב"ג
*** 

 הי"ושלמה אהרן בליקזילבער החתן 

 ארן למזל טוב עב"גוואס איז א חתן געוו
*** 

 הי"ויוסף פעלדמאן החתן 

 וואס איז א חתן געווארן למזל טוב עב"ג
*** 

 הי"ו שלום שניטצלערמו"ה 

 למזל טוב עךאינגלצווילינג צו די געבורט פון 
*** 

 הי"ו שמואל לייב פעלבערבויםמו"ה 

 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 
*** 

 הי"ו משה ראזענבערגמו"ה 

 געבורט פון א מיידל למזל טוב צו די
*** 

 הי"ומאטי היימליך מו"ה 

 צו די געבורט פון א מיידל למזל טוב
*** 

 הי"וישראל שלום זעלקאוויטש מו"ה 

 צו די שמחת בר מצוה פון זיין זון למזל טוב
 ני"וחיים וואלף הבחור החשוב 

 תשלום בי
 א גרינגע געשמאקע וועג ווי אזוי יעדער
קען זוכה זיין צו האבן א גליקליך לעבן 

 אינדערהיים, מיט אהבה ואחוה שלום ורעות

 קול ברסלב
212-444-9191 
1, 2,  1,  7,  1,  100  

 

 

 

 עצתו אמונה
 ביי אייער טיר

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

 

 $ א וואך2.99די ביליגע פרייז פון בלויז פאר 
 

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 
 אינעם וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה"

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

 ס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייע
 אויסטערלישע שמחה ווען דער ראש ישיבה

 שליט"א מאכט חתונה אין בית המדרש
ומען די צוואנציגסטע פרייליכע תרומה איז ברוך ה' פארגעקפרשת מיטוואך דעם פארגאנגענעם 

חתונה אין בית המדרש, און אזוי ווי אלעמאל האט עס נישט געקאסט קיין פרוטה פאר די מחותנים, 
דער בית המדרש איז געווען צוגעשטעלט אומזיסט, די מוזיק איז געווען א טעיפ פון א חתונה, די פרויען 

ס האט ברוך ה' גארנישט געפעלט פון די חתונה, פון אנשי שלומינו האבן צוגעשטעלט דאס עסן, און ע
 עס האט געהאט אן אמת'ע אידישע טעם.

י"ו, א זון פון ראש ישיבה שליט"א, הנן חיים חלאמו"ה גאנגען אונטער די חופה דער חתן עס איז גע
 עב"ג די כלה בת הר"ר מרדכי אינדיג שליט"א, מנהל תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב.

סיי די כלה זענען תלמידים פון די הייליגע מוסדות היכל הקודש ברסלב, און ווייסן אז סיי די חתן און 
שבע ברכות, און האבן קוים געקענט ווארטן אויפצושטעלן  די "חתונה" הייבט זיך אן א טאג נאך

צוזאמען זייער נייעם שטוב על דרך ישראל סבא, און עס האט זיי בכלל נישט געצויגן צו פארשווענדן 
דיש געלט אויף זאכן וואס קיינער דארף נישט, ווי רייכע מתנות, טייערע מעבל, עכטע שטיינער אין די אי
פאר זיי איז געווען מער ווי גענוג דאס  -נג, אן עלעגאנטער זאל, קעיטערער, מוזיק, בדחן, א.א.וו. וריצ

ידוך, און גייען ב"ה אליינס אז דער אייבערשטער האט זיי געהאלפן אז זיי האבן געטראפן זייער ש
אויפשטעלן זייער אייגענער שטוב. און פאר די פאר שעה פון די חתונה נאכט? וואס איז שלעכט מיט 
פשוטע מתנות, א פוירנישד דירה, עכטע צירונג מיט פאלשע שטיינער, א חתונה אין בית המדרש, 

 אביסל חלה און קוגל צום סעודה, און "יעמוד יעמוד" פאר מצוה טאנץ.
זענען די מחותנים און חתן כלה אנגעקומען צום קבלת פנים, וואו מען האט  5:00אום  - בלת פניםק

 געזינגען שיינע ניגוני התעוררות.
התעוררות ביים חופה, איז מען געגאנגען צו די חופה, עס האט געהערשט א גרויס  6:00 אום - חופה

געקוקט האט געקענט זען ווי יעדנ'ס ליפן האבן  נגען ווארימע ניגונים, און ווער עס האטימען האט געז
 נהייט זיך אויסצובעטן אלעס גוטס.ר ציבור האט אויסגענוצט די געלעגזיך געשאקלט, ווען דע

מיט סידור קידושין איז מכובד געווארן דער עלטער זיידע פונעם חתן כ"ק הגה"צ קארלסבורגער רב 
ידע פון חתן איז מכובד געווארן מיט כתובה ליינען, שליט"א. הרה"צ רב הצעיר קארלסבורג שליט"א זי

הגה"צ ר' יחזקאל טייטלבוים שליט"א קלאסנא רב ודומ"ץ סאטמאר קליימער איז מכובד געווארן מיט 
א ברכה; הרה"ג ר' יודא לייב פליישמאן שליט"א זיידע פון די כלה איז מכובד געווארן מיט א ברכה; כ"ק 

מרדכי  מוה"רער פון חתן איז מכובד געוואן מיט א ברכה, הרה"צ פעט ן שליט"אעאדמו"ר מווייטצ
אהרן מייזליש שליט"א בן כ"ק אדמו"ר מווייטצען זצ"ל זיידע פון חתן איז מכובד געווארן מיט ברכה 
אחריתא. נאך די חופה האט מען זיך ארויסגעלאזט אין א פרייליכן טאנץ, דאנקענדיג דעם אייבערשטן 

 סדים.אויף זיינע גרויסע ח
 נט מנחה און מעריב.ענאך די חופה האט מען געדאוו

וואו מען האט זיך געוואשן צום סעודת החתונה, עס  רשהמדת דערנאך איז מען אריין אין בי - סעודה
האט אונטערגעשפילט שיינע רואיגע חסידישע ניגונים, אן אפגעכאפטע טעיפ פון א "געהעריגע" 

נאנטע משפחה איז געווען צוגעגרייט חלה, פיש, סאלאטן, קוגל, חתונה, מיט א שיינע כאאר. פאר די 
 און טשאלענט, מיט וואס דער עולם האט זיך מחיה געווען און געגעסן צו דער זעט.

חתן אריינגעקומען אין זאל, וינועו אמות הסיפים, עס האט  איז די 8:00אום  - שמחת חתן וכלה
פונקט אדער נאך שענער ווי עס וואלט געווען "לייוו געקנאקט דער טעיפ "עוד ישמע בערי יהודה", 

מוזיק". דער עולם האט זיך ארויסגעלאזט אין רינגען, אזש די ווענט האבן מיטגעטאנצט, די פנימ'ער פון 
די באטייליגטע האבן געשטראלט פאר שמחה, און די געפילן פון שמחה האבן זיך איבערגעגאסן אין 

 נגען אין די לופטן.אלע ביינער אז מען האט געשפרי
לער און יום בית המדרש וואס איז געווארן פדער ריזיגער עולם האט געהאלטן אין איין שטראמען צ

. די טענץ האבן מחה געסט פון נאנט און פון ווייטלער, עס האבן זיך אנגעזען געסט ביים שיפ
חתן און מיט'ן מחותן דעם  פאר אומגעפער איינס און א האלב שעה, זיך מיטצופרייען מיט'ן ןאנגעהאלט

טער אידן איבער די גאנצע וועלט דערקוויקן זיך טאג נראש ישיבה שליט"א וואס צענדליגער טויז
און ווערן אויפגעלעבט און באקומען א פרישע חיות צו  און אזוי ווייטער,טעגליך מיט די שיעורים בריוון 

 דינען דעם אייבערשטן.
האבן זיך פילע רבנים און מורי צדק זיך באטייליגט  ,שליט"א קיםהגאונים הצדיאויסער די זיידעס 

 הי"ו יוסף פעלדמאן חתןהע"י  נתנדבבבארא פארק לשבוע זו הגליון הפצת 

 בית המדרש "היכל הקודש" ברסלב 
 

 נתייסדה ע"י כ"ק מרן מוהרא"ש זי"ע
 

 

 סעודת פורים
 וועט פארקומען אי"ה דעם מוצאי שב"ק

 .Skillman  St 27 בהיכל בית מדרשינו

  9:30בשעה 
 ווייבער שול וועט אי"ה זיין אפן די

 א פרייליכן פורים, הגבאים

 
 

 הגבאים
 
 

 

>>>>>> 

 


