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ֵּיילט
ֶערצ ְ
ֹהרָׁא"ש ד ְ
מו ַּ

בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ
ַש"י זָאגְט ַאז דֶער קוֹל
ֵּאמר ,ר ִׁ
משה ַּוי ְַּדבֵּר ה' אֵּלָׁיו ֵּמ ֹא ֶהל מוֹעֵּד ל ֹ
ַּיִּקרָׁא ֶאל ֶ
וְ
ערט ,אּון ַא ֶלע
ֶעה ְ
משה רַבֵּינּו ,נָאר עֶר ָהאט עֶס ג ֶ
ֶרן פּון ֶ
ִׁאיז גֶעגַא ְנגֶען צּו ִׁדי אוֹיע ְ
ערט.
ֶעה ְ
נִׁישט ג ֶ
אבן עֶס ְ
ִׁא ְידן ָה ְ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵּחלֶק א' ִׁס ָימן א') אַז
ֶבי זָא ְגט ִׁ(ל ֵּ
מו ַֹהרָא"ש ִׁאיז דָאס ַמ ְס ִׁביר לוֹיט וִׁוי דֶער ר ִׁ
ַאך.
קּוקן אוֹיף ִׁדי ֵּשכֶל פּון יֶעדֶע ז ְ
ַארף ְשטֶענ ְִׁדיג ְ
ַא ִׁאיד ד ְ
ֶער ְקן ,וִׁוי ַא ֶלע
דָאס מֵּיינְטַ ,אז וֶוען ַא מֶענ ְְטש וֶועט צּולֵּייגְן קָאּפ ,וֶועט עֶר ַבאמ ְ
ֶער ְש ְטן צּו ִׁאים .וַוייל ַאזוֹי
ַאס ְירן ַארּום ִׁאים ,זֶענֶען ְר ָמזִׁים פּונֶעם אֵּייב ְ
ַאכן וָואס ּפ ִׁ
ז ְ
ֶער ְש ֶטער ְשטֶענ ְִׁדיג
ֶועלטַ ,מא ְכט דֶער אֵּייב ְ
אך ִׁדי ו ְ
ֶער ְש ֶטער ִׁפ ְירט ָד ְ
וִׁוי דֶער אֵּייב ְ
רּופט צּום
ֶער ְש ֶטער ְ
ַארן מֶענ ְְטשִׁ ,אים ְמקַרֵּב צּו זַיין צּו ִׁאים ,דֶער אֵּייב ְ
ְר ָמזִׁים פ ְ
ֶעדן ִׁאיד
ֶער ְש ֶטער ָהאט ִׁליב י ְ
מֶענ ְְטש; "קּום צּו ִּמיר" "רֶעד צּו ִּמיר" דֶער אֵּייב ְ
ֶעל ְפן.
ִׁיך ,אּון ִׁאים ה ְ
ֶעדן ַמצָב ,אּון עֶר וִׁויל ִׁאים נָאר ְמקַרֵּב זַיין צּו ז ְ
ִׁאין י ְ
רּופט ְשטֶענ ְִׁדיג
ֶער ְשטֶער ְ
משה" ,דֶער אֵּייב ְ
ַּיִּקרָׁא ֶאל ֶ
דָאס ִׁאיז ְּפ ַשט ִׁאין ּפָסּוק" ,ו ְ
דּור ְך ִׁדי ְר ָמזִׁים וָואס עֶר ִׁש ְיקט ִׁאים ,אּון אוֹיב דֶער מֶענ ְְטש ֵּלייגְט צּו
ֶעדן ִׁאידְ ,
צּו י ְ
ֶעדן צּו
ַוייטער ר ְ
ֶער ְשטֶער ו ֶ
ֶערצּו ,דַאןַּ " ,וי ְַּדבֵּר ה' ֵּא ָׁליו" ,וֶועט דֶער אֵּייב ְ
קָאּפ ד ְ
ִׁאים ,אּון ִׁאים ְמקַרֵּב זַיין.
***

(זֹאת ַהּת ֹורָה וַי ְִׁקרָא א)

ַּיִּק ָׁרא" ְשטֵּייט ִׁמיט ַא ְקלֵּיינֶע ַאלֶף .מו ַֹהרָא"ש ִׁאיז
ָוארט "ו ְ
משה ,דָאס ו ְ
ַּיִּק ָׁרא ֶאל ֶ
וְ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵּחלֶק א' ִׁס ָימן ר"נ) ַאז וֶוען ַא
ֶבי זָא ְגט ִׁ(ל ֵּ
דָאס ַמ ְס ִׁביר ,לוֹיט וִׁוי דֶער ר ִׁ
נִׁישט קַיין יִׁס ִּׁורין ,סֵּיי
ֶער ְש ֶטערָ ,האט עֶר ְ
ֵּוייסט ַאז ַאלֶעס ִׁפ ְירט דֶער אֵּייב ְ
מֶענ ְְטש ו ְ
ֵּוייסט ַאז ַאלֶעס ִׁפ ְירט דֶער
נִׁישט ,וַוייל עֶר ו ְ
ִׁסּורים ָהאט עֶר זִׁי ֶכער ְ
ישע י ִׁ
ֵּייס ִׁט ֶ
ג ְ
ִׁסּורים וָואס דָאס מּוז מֶען ִׁפ ְילןִׁ ,איז
ישע י ִׁ
ֲפילּו ִׁפי ִׁז ֶ
גּוטן ,אּון א ִׁ
ֶער ְש ֶטער צּום ְ
אֵּייב ְ
ֹיך
קּומט או ְ
ֵּוייסט עֶר ַאז עֶס ְ
ֲשה ו ְ
אך ג ְִׁרי ְנגֶער ,וַוייל ְל ַמע ֶ
ֹיך ַא ַס ְ
עֶס ָאבֶער או ְ
ֶער ְש ְטן פַאר זַיין ט ֹובָה.
פּונֶעם אֵּייב ְ
קּומט א ֹויף ִׁאים
ֶער ְש ְטן ,וֶוען עֶס ְ
נִׁישט פּונֶעם אֵּייב ְ
ַאכט ְ
וִׁוידֶער אֵּיינֶער וָואס ְטר ְ
ִׁיך ְמ ַחזֵּק צּו זַיין.
נִׁישט ִׁמיט וָואס ז ְ
ָאכן ,אּון ָהאט ְ
צּובר ְ
ֶוערט עֶר ִׁאי ְנגַאנ ְְצן ְ
ִׁסּורים ,ו ְ
י ִׁ
ָׁאפן",
ֶעטר ְ
זִּיך ג ְ
"ויִּ ָׁקר"ָ ,אן ִׁדי ַאלֶף ,מֵּיינְט "עֶס ָׁהאט ְ
דָאס ִׁאיז ְּפ ַשט ִׁאין ּפָסּוקַּ ,
ֶער ְש ְטן,
ִׁיך ַאלֵּיינְס ָאן דֶעם ֵּאייב ְ
ַאכן פּון ז ְ
ִׁיך ז ְ
ֶעפט ז ְ
וֶוען ַא מֶענ ְְטש מֵּיינְט ַאז עֶס ְטר ְ
ָהאט עֶר גְרוֹיסֶע צָרוֹתָ ,אבֶער וֶוען מֶען לֵּייגְט ַארַיין דֶעם ְקלֵּיינֶעם ַאלֶף ,דָאס
ַּיִּקרָׁא"
אלט ִׁאיז עֶס "ו ְ
ֶעמ ְ
ער ְש ְטן ,ד ָ
ייב ְ
מֵּיינְט דֶעם "אֲלּופ ֹו ֶשל עו ָֹׁלם"  -דֶעם ֵּא ֶ
קּומט
רּופט ִׁאים ,אּון עֶר ְ
ֶער ְש ֶטער ְ
ֵּוייסט ַאז דֶער אֵּייב ְ
ֶערּופן" ,עֶר ו ְ
 "עֶר ָׁהאט ג ְֶער ְש ְטן.
צּוריק צּום אֵּייב ְ
ִׁ
ֶערפַאר וֶוען ַא מֶענ ְְטש זֶעט ַאז עֶס גֵּייט אוֹיף ִׁאים ִׁאיבֶער צָרוֹתָ ,האט עֶר נָאר
ד ְ
ֶעדן צּו ִׁאים אוֹיף ִׁדי אֵּייֶגענֶע
ֹיסר ְ
ִׁיך או ְ
ֶער ְש ְטן אּון ז ְ
אֵּיין ֵּעצָה ,צּו גֵּיין צּום אֵּייב ְ
ַאך ,דַאן וֶועט עֶר ַארוֹיס גֵּיין פּון ַאלֶע צָרוֹת.
ְש ְּפר ְ
(זֹאת ַהּת ֹורָה וַי ְִׁקרָא ב)

א

ּפּורים ַא "מַ חֲ ִצית
ֶעבן פַ אר ִ
מֶ ען ִפ ְירט זִ יְך צּו ג ְ
הַ ֶש ֶקל" ,וָ ואס ָדאס ִאיז ַא הַ אלְ בֶ ע פּון ִדי מַ ְטבֵּ עַ פּון ִדי
ָארט
נּוצן ִאין יֶענֶעם ְ
ֶעפ ְירט צּו ְ
גֶעלְ ט וָ ואס ִאיז ַאיינְ ג ִ
ֶעבן ְד ֵּריי ְש ִטיק פּון ִדי
אּון צַ ייט ,אּון מֶ ען ִפ ְירט זִ יְך צּו ג ְ
ערמַ אנְ ט ְד ֵּריי מָ אל
וערט דֶ ְ
ארט מַ ְטבֵּ עַ  ,וִ ויבַ אלְ ד עֶ ס וֶ ְ
סָ ְ
"תרּומָ ה" ִאין ּפַ ְר ַשת כִ י ִת ָשא בַ יי ִדי ִמ ְצוָ ה
וארט ְ
ִדי וָ ְ
פּון מַ חֲ ִצית הַ ֶש ֶקל ,אּון ָדאס גֶעלְ ט גֵּייט פַ אר ְצ ָד ָקה.
ארף ְמ ַקיֵּים זַיין ּפָ שּוט
אוֹיסֶ ער דֶ עם וָ ואס מֶ ען ַד ְ
דֶ עם ִמנְ הָ ג ,וָ ואס ָדאס ִאיז ַא הֵּ יילִ יגֶער ִמנְ הָ ג ִמ ִד ְב ֵּרי
ארף מֶ ען אוֹיְך גֶעדֶ ענְ ֶקען אוֹיף וָ ואס ֶדער
סו ְֹפ ִריםַ ,ד ְ
קּומט אּונְ ז
"מַ חֲ ִצית הַ ֶש ֶקל" ִאיז ְמ ַרמֵּ ז ,אּון וָ ואס ָדאס ְ
ֶערנֶען ִאין לֶע ְבן.
ל ְ
הָ מָ ן הָ אט גֶעזָאגְ ט פַ אר ַאחַ ְשוֵּרוֹש (אֶ ְס ֵּתר ג' ,ח') "י ְֶשנ ֹו
עדט לָשוֹן הָ ַרע
ֶער ְ
ּומפֹ ָרד"  -עֶ ר הָ אט ג ֶ
עַ ם אֶ חָ ד ְמ ֻפזָר ְ
ישט ִאינְ אֵּ יינֶעם ִמיט
אוֹיף ִדי ִא ְידן ַאז זֵּיי הַ אלְ ְטן זִ יְך נִ ְ
עריבֶ ער ֶקען
וישן זִ יְך ,אּון דֶ ִ
ַאחדּות ,זֵּיי ְק ִריגְ ן זִ יְך ְצוִ ְ
ְ
ארעכְ ְטן
קּומֶ ען אוֹיף זֵּיי ַאלֶע צָ רוֹת .אּון כְ דֵּ י ָדאס צּו פַ ֶ
הָ אט אֶ ְס ֵּתר הַ מַ לְ כָה גֶעזָאגְ ט ָ(שם ד' ,ט"ז) "לְֵּך כְ נוֹס אֶ ת כָל
ְהּודים" ַ -אז ִא ְידן זָאלְ ן ְתשּובָ ה טּון אוֹיף דֶ עם ,זֵּיי
הַ י ִ
ַאחדּות,
זָאלְ ן זִ יְך הַ אלְ ְטן ְב ָש לוֹם ,זֵּיי זָאלְ ן זִ יְך הַ אלְ ְטן ְב ְ
אּון ָדאס וֶועט זֵּיי ְב ֶרענְ גֶען ַאלֶע ְישּועוֹת.
>>>>>>

מֹוה ָרא"ׁש זָ אגְ ט ַאז
ַ
ער ֶקענֶען
ֶמען ֶקען ֶד ְ
רֹויסער ִחילּוק פּון ֵאיינֶעם וָואס
ֶ
ּפּורים ַא גְ
ִ
ִאיז בֶ אֱ ֶמת ִׁשיּכֹורִ ,צי עֶ ר ַמאכְ ט זִ יְך נָאר
ִׁשיּכֹור ,עֶ ר ִאיז ּפָׁשּוט ִציוִ וילְ ֶדעוֶועט.
ֵאיינֶער וָ ואס ִאיז בֶ אֱ ֶמת ִׁשיּכֹור פַאלְ ט פּון ִדי
פִ יס ,עֶ ר זִ ינְ גְ ט אּון עֶ ר וֵ ויינְ ט זִ יְך אֹויס צּום
נִיׁשט צּו
ער ְׁש ְטן ,אּון עֶ ר זּוכְ ט ֵקיינֶעם ְ
ֵאייבֶ ְ
ֶעדן
ערט עֶ ר ָהאט לִיב י ְ
ַאר ֶק ְ
ְט ֶׁשעּפֶען ,פ ְ
ֵאיינֶעם.
ערפַאר ֶווען ֶמען ֶזעט ַאז ֵאיינֶער ִאיז
ֶד ְ
צֶ עוִ ויל ְֶדעוֶ ועט ,עֶ ר ְׁשלָ אגְ ט אּון זֶעצְ ט
צּוב ֶרעכְ ט זַ אכְ ן ,אּון ַמאכְ ט
ְ
ֶמענ ְְט ְׁשן ,עֶ ר
ענְטׁש ִאיז
ויסן ַאז ֶדער ֶמ ְ
ארף ֶמען וִ ְ
אד ְנסַ ,ד ְ
ָׁש ְ
ּפֶרא
יׁשט ִׁשיּכֹור ,עֶ ר ִאיז ּפָ ׁשּוט ַא ֶ
ִבכְ לַל נִ ְ
ָא ָדם ,עֶ ר וָואלְט ַא גַאנְץ יָאר אֹויְך גֶעוָואלְ ט
חּורבָ נֹות ,נָאר ַא גַאנְ ץ יָאר
ְׁשלָאגְ ן אּון ַמאכְ ן ְ
עמט עֶ ר זִ יְך ָדאס צּו טּוןָ ,אבֶ ער וֶ וען עֶ ס
ֶׁש ְ
ּפּורים נּו ְצט עֶ ר אֹויס ִדי גֶעלֶ עגְ נְ הֵ ייט,
קּומט ִ
ְ
עֶ ר ַמאכְ ט זִ יְך ַאזֹוי וִ וי עֶ ר ִאיז ִׁשיּכֹור אּון עֶ ר
ֶעבט ַארֹויס זַ יין גַא ְנצֶ ע עַ זּות .עֶ ר ִאיז בֶ אֱ מֶ ת
ג ְ
יׁשט ִׁשיּכֹורַ ,ווייל ֵאיינֶער וָ ואס ִאיז
ִבכְ לַל נִ ְ
יׁשט צּו ְט ֶׁשעּפֶען ֵקיינֶעם.
בֶ אֱ ֶמת ִׁשיּכֹור זּוכְ ט נִ ְ
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דֶ ער הַ אלְ בֶ ער ֶש ֶקל וַ וייזְ ט ַאז ַא מֶ ענְ ְטש ַאלֵּיין ִאיז נָאר ַא הַ אלְ בֶ ע זַאְך ,עֶ ר ִאיז נָאר ַא
וערן ַא
ערע ִא ְידן אּון נָאר ַדאן ֶוועט עֶ ר וֶ ְ
ַאמ ְשטֶ עלְ ן ִמי ט ַאנְ דֶ ֶ
הַ אלְ בֶ ער ִאיד ,עֶ ר מּוז זִ יְך צּוז ְ
אר ְקן לִ יב צּו
ארף מֶ ען זִ יְך ְשטַ ְ
ּפּורים ַד ְ
ֶעצט ִאין ִדי הֵּ יילִ יגֶע אּון ְפ ֵּריילִ יכֶע טֶ עג פּון ִ
גַאנְ צֶ ער ִאיד .י ְ
ֶעדן ִאיד ,זִ יְך צּו הַ אלְ ְטן צּוזַאמֶ ען ִמיט ַאלֶע ִא ְידן.
אבן י ְ
הָ ְ
ארף זִ יְך הַ אלְ ְטן צּוזַאמֶ ען ִמיט ִדי וַ וייב אּון ִקינְ דֶ ער,
ערהֵּ יים ,מֶ ען ַד ְ
ֹיב ט זִ יְך ָאן ִאינְ ֶד ְ
ָדאס הו ְ
ישט ַקיין
ישט ְק ִריגְ ן ִאין ְשטּוב .וֶוען ַא מֶ ענְ ְטש הָ אט נִ ְ
אבן ִדי וַ וייב אּון ִקינְ דֶ ער ,אּון זִ יְך נִ ְ
לִ יב הָ ְ
עפלוֹיגְ ן ,אּון עֶ ר
ישט אּון צֶ ְ
עמ ְ
ישט ַקיין גַאנְ צֶ ער מֶ ענְ ְטש ,זַיין מֹ חַ ִאיז ִאים צֶ ִ
ָשלוֹם בַ יִת ִאיז עֶ ר נִ ְ
ֵּוייסט ַאז
ַאראּפ ֶדעם ָקאּפ ,מֶ ען ו ְ
ֶעבן .וֶוען מֶ ען בֵּ ייגְ ט זִ יְך ָאבֶ ער ָ
אבן ַא ְפ ֵּריילִ יְך ל ְ
ישט הָ ְ
ֶקען נִ ְ
ארף זִ יְך הַ אלְ ְטן ִאינְ אֵּ יינֶעם ִמיט ִדי וַ וייב אּון נָאר
ַאלֵּיין ִאיז מֶ ען נָאר ַא הַ אלְ בֶ ער מֶ ענְ ְטש ,מֶ ע ן ַד ְ
ֶעבן.
אבן ַא ְפ ֵּריילִ יְך ל ְ
"ָאדם הַ ָשלֵּם" ַ -א גַאנְ צֶ ער מֶ ענְ ְטשַ ,דאן ֶקען מֶ ען הָ ְ
וערט מֶ ען ַאן ָ
ַאזוֹי ֶו ְ
ֹלקי ִממַ עַ ל" ַ -א
ֶעדן ִאיד ִאיז ַא "חֵּ לֶק אֱ ֵּ
אּון ִדי זֶעלְ בֶ ע ִאיז אוֹיְך ִמיט זִ יְך ַאלֵּייןִ .די נְ ָשמָ ה פּון י ְ
ֶעסט
ארג ְ
ער ְש ְטן ,עֶ ר פַ ְ
אשעפֶ ער ַאלֵּיין .וֶוען ַא ִאיד טֵּ יילְ ט זִ יְך אָ ּפ פּונֶעם אֵּ ייבֶ ְ
חֵּ לֶק פּון הֵּ יילִ יגְ ן בַ ֶ
ַייבט עֶ ר נָאר ִמיט ַא הַ אלְ בֶ ע נְ ָשמָ הִ .די
דּורְך ִאין עֲ בֵּ ירוֹתַ ,דאן ְבל ְ
ער ְש ְטן ,עֶ ר פַ אלְ ט ְ
פּונֶעם אֵּ ייבֶ ְ
עפ ְטן זַיין נְ ָשמָ ה צּום
ער ְש ְטן ,צּו בַ אהֶ ְ
ערן צּום אֵּ ייבֶ ְ
צּוריק צּו ֶק ְ
ַארבֶ עט פּון ַא ִאיד ִאיז זִ יְך ִ
ְ
ער ְש ְטן ,אּון ַדאן ֶוועט עֶ ר זַיין ַא גַאנְ צֶ ער מֶ ענְ ְטש ,אּון ִדי אֵּ יינְ ִציגְ ְסטֶ ע ֶוועג וִ וי ַאזוֹי מֶ ען ֶקען
אֵּ ייבֶ ְ
ער ְש ְטן.
עטן דֶ עם אֵּ ייבֶ ְ
דּורכְ 'ן בֶ ְ
ז ֹוכֶה זַיין צּו ֶדעם ִאיז נָאר ְ
עטן
ארף מֶ ען בֶ ְ
אר'ן לֵּיינֶען ִדי ְמגִ ילָהַ ,ד ְ
ּפּורים בַ יינַאכְ ט פַ ְ
ֶעבט ִדי "מַ חֲ ִצית הַ ֶש ֶקל" ִ
וֶוען מֶ ען ג ְ
וערן ַא גַאנְ צֶ ער מֶ ענְ ְטש ,מֶ ען זָאל זַיין נָאנְ ט צּום
ער ְש ְטן ַאז מֶ ען זָאל ז ֹוכֶה זַיין צּו וֶ ְ
דֶ עם אֵּ ייבֶ ְ
ישע ִקינְ דֶ ער ,אּון מֶ ען זָאל
ַאחדּות ִמיט ַאלֶע ִא ִיד ֶ
ער ְש ְטן ,מֶ ען זָאל זִ יְך הַ אלְ ְטן נָאנְ ט אּון ְב ְ
אֵּ ייבֶ ְ
אבן ַא גּוטֶ ע ָשלוֹם בַ ִית.
הָ ְ



ִדי ִמ ְצוָ ה פּון לֵּיינֶען ִדי ְמגִ ילָה ִאיז גָאר גְ רוֹיס ,יֶעדֶ ער אֵּ יינֶער ִאיז ְמחּויָב צּו לֵּיינֶען ָאדֶ ער
ערן
ארף מֶ ען ְמחַ נְֵּך זַיין צּו הֶ ְ
ערן ִדי ְמגִ ילָה ,סֵּ יי מֶ ענֶער אּון סֵּ יי ְפרוֹיעֶ ן ,אּון אוֹיְך ִדי ִקינְ דֶ ער ַד ְ
הֶ ְ
"ברוֹב עָ ם
ערן ִדי ְמגִ ילָה לֵּיינֶען ,וַ וייל ְ
ארף מֶ ען גֵּיין ִאי ן שּול צּו הֶ ְ
ִדי ְמגִ ילָה לֵּיינֶען .לְ כ ְַת ִחילָה ַד ְ
ערהֵּ יים
ארף מֶ ען לֵּיינֶען ִדי ְמגִ ילָה ִאינְ דֶ ְ
ישט גֵּיין ִאין שּולַ ,ד ְ
הַ ְד ַרת מֶ לְֶך" .אּון אוֹיב ֶקען מֶ ען נִ ְ
ָאדֶ ער וואּו מֶ ען גֶעפּונְ ט זִ יְך.
ארט הָ אט זִ יְך
ַאריין ִאין וָ ואס ָד ְ
ערט ִדי מַ עֲ ֶשה פּון ִדי ְמגִ ילָה ,אּון מֶ ען ְט ַראכְ ט ַ
וֶוען מֶ ען הֶ ְ
ֶעש ִּפילְ ט ,זֶעט מֶ ען וִ וי ִדי ַאלֶע גְ רוֹיסֶ ע נִ ִסים זֶענֶען גֶע ֶווען בַ אהַ אלְ ְטן ִאין ִדי טֶ בַ עָ .דאס מֵּ יינְ ט
אָ ְּפג ְ
אס ְירטַ ,אז
ֶעקענְ ט מֵּ יינֶען ַאז ִדי ַאלֶע זַאכְ ן הָ אט ּפָ שּוט ַאזוֹי ּפַ ִ
ֹיבן-אוֹיף וָ ואלְ ט מֶ ען ג ֶ
ַאז פּון או ְ
ֶערעגְ ט אּון גֶע'הַ ְרגְ 'ט זַיין ֶקענִ יגְ ן וַ ְש ִתיַ ,אז ּפּונְ ְקט הָ אט מָ ְר ְדכַי
ֹיפג ֶ
ּפּונְ ְקט הָ אט ַאחַ ְשוֵּרוֹש זִ יְך או ְ
אר ְשטַ אנֶען ַאז ִבגְ ָתן אּון ֶת ֶרש וִ וילְ ן הַ ְרגְ 'עֶ נֶען דֶ עם ֶקענִ יג ,אּון
ערט אּון פַ ְ
ערגֶעהֶ ְ
הַ צַ ִדיק זִ יְך אּונְ טֶ ְ
ֶעשען ְבדֶ ֶרְך הַ טֶ בַ ע.
קּוקט אוֹיס וִ וי ַאלֶעס ִאיז ג ֶ
ַאזוֹי וַ וייטֶ ער ִדי גַאנְ צֶ ע מַ עֲ ֶשה ְ
ֶעשטֶ עלְ ט ִדי ַאלֶע
ַאמג ְ
וֶוען ִדי ַמעֲ ֶשה הָ אט זִ יְך אָ בֶ ער גֶעעֶ נְ ִדיגְ ט ,אּון מֶ ען הָ אט צּוז ְ
ֶעפ ְירט ִמיט ַא
ער ְשטֶ ער הָ אט ָדאס ַאלֶעס ג ִ
אסירּונְ גֶען ,הָ אט מֶ ען ְקלָאר גֶעזֶען ַאז דֶ ער אֵּ ייבֶ ְ
ּפַ ִ
גֶעוַ ואלְ ִדיגְ ן חֶ ְשבוֹן צּו הֶ עלְ ְפן אּון צּו ַראטֶ ע ֶווען ִדי ִא ְידן.
קּומט ַא
ְ
ער ִדיגֶע דוֹרוֹתַ ,אז אֲ ִפילּו ֶווען עֶ ס
אר ֶקע ִחזּוק פַ אר ִדי ְשּפֶ עטֶ ְ
ָדאס ִאיז גָאר ַא ְשטַ ְ
ער ְשטֶ ער הָ אט זִ יְך בַ אהַ אלְ ְטן אּון עֶ ס ֶקען
ער ְש ְטןֶ ,דער אֵּ ייבֶ ְ
ישט דֶ עם אֵּ ייבֶ ְ
צַ ייט וָ ואס מֶ ען זֶעט נִ ְ
ישט אּום אוֹיף דֶ ער ֶוועלְ ט.
קּוקט זִ יְך נִ ְ
ארלָאזְ ט אּון עֶ ר ְ
ֹיסזֶען וִ וי עֶ ר הָ אט אּונְ ז ִאינְ גַאנְ ְצן פַ ְ
או ְ
ער ְשטֶ ער ִאיז ְשטֶ ענְ ִדיג ָדא ִמיט אּונְ ז ,עֶ ר
ֶעדענְ ֶקען ַאז דֶ ער אֵּ ייבֶ ְ
ויס ן אּון ג ֶ
ארף מֶ ען אָ בֶ ער וִ ְ
ַד ְ
וערן
אס ְירט ּפָ שּוט ְבדֶ ֶרְך הַ טֶ בַ ע ,וֶ ְ
ֶעדע זַאְך ,אּון אֲ ִפילּו ִדי זַאכְ ן וָ ואס זֶעעֶ ן אוֹיס וִ וי עֶ ס ּפַ ִ
ִפ ְירט י ֶ
ֶעפ ְירט ִמיט ַא גֶעוַ ואלְ ִדי ֶג ע הַ ְשגָחָ ה ְּפ ָר ִטיתַ ,אלֶעס הָ אט ַא ּפּונְ ְק ְטלִ יכְ ן חֶ ְשבוֹן
ת'דיג אוֹיְך ג ִ
אֱ מֶ ִ
ארף ַאזוֹי צּו זַיין.
ארוָ ואס ָדאס ַד ְ
פַ ְ
אר ְשטֶ עלְ ן ַאזוֹי וִ וי ִדי ַמעֲ ֶשה הָ אט
ארף מֶ ען זִ יְך פָ ְ
ערט אוֹיס ִדי ְמגִ ילָה לֵּיינֶעןַ ,ד ְ
וֶוען מֶ ען הֶ ְ
קּוקט גּוט זֶעט מֶ ען ַאז אוֹיְך הַ יינְ ט טּוט דֶ ער
ֶעדן מֶ ענְ ְט ש .וַ וייל ֶווען מֶ ען ְ
אס ְירט ִמיט י ְ
ֶעצט ּפַ ִ
י ְ
ֶעדן מֶ ענְ ְטש גְ רוֹיסֶ ע נִ ִסים ,נָאר זֵּיי זֶענֶען בַ אהַ אלְ ְטן אּון זֶעעֶ ן אוֹיס וִ וי ַא דֶ ֶרְך
ער ְשטֶ ער ִמיט י ְ
אֵּ ייבֶ ְ
ער ְקן ִדי ַאלֶע
צּוט ַרא כְ ְטן ִאין ֶדעם ,צּו זֶען אּון בַ אמֶ ְ
ַאריינְ ְ
הַ טֶ בַ עִ .די ְפלִ יכְ ט פּונֶעם מֶ ענְ ְטש ִאיז ַ
ער ְשטֶ ער הָ אט גֶעטּון ִמיט
ער ְשטֶ ער טּוט ִמיט ִאים כְ סֵּ דֶ רַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער אֵּ ייבֶ ְ
נִ ִסים וָ ואס ֶדער אֵּ ייבֶ ְ
ייטן פּון מָ ְר ְדכַי הַ צַ ִדיק אּון אֶ ְס ֵּתר הַ מַ לְ כָה.
ִדי ִא ְידן דֶ עמָ אלְ ט ִאין ִדי צַ ְ
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ֹשט אֶ ת יָד ֹו
ּפּורים "כָל ִמי ֶשהּוא ּפו ֵּ
רּושלְ ִמי ְמגִ ילָה ּפֵּ ֶרק א' ,הֲ ָלכָה ד') ַאז ִאין יוֹם טוֹב ִ
חֲ זַ"ל זָאגְ ן (יְ ַ
ֶעבט מֶ ען ִאיםְ .בּפַ ְשטּות מֵּ יינְ ט
עקט אוֹיס ַא הַ אנְ ט צּו נֶעמֶ ען ,ג ְ
לִ ּטוֹל ,נו ְֹתנִ ין לוֹ"  -וֶוער עֶ ס ְש ְט ֶר ְ
ישט נָאְך ,נָאר
קּוקט ֵּקיינֶעם נִ ְ
ֶעדן אֵּ יינֶעם ,מֶ ען ְ
ּפּורים טֵּ יילְ ט מֶ ען ְצ ָד ָקה פַ אר י ְ
ָדאס ַאז אּום ִ
ֶעבט מֶ ען ִאים.
עקט אוֹיס ַא הַ אנְ ט צּו נֶעמֶ ען ְצ ָד ָקה ,ג ְ
וֶוער עֶ ס ְש ְט ֶר ְ
ּפּורים ִאיז ָדא
ֹיפ'ן הֵּ יילִ יגְ ן בַ א ֶשעפֶ ערִ .אין דֶ עם הֵּ יילִ יגְ ן טָ אג ִ
ָדאס גֵּייט אָ בֶ ער אוֹיְך ַארוֹיף או ְ
ֶעבט מֶ ען ִאים גְ לַייְך .מֶ ען
ער ְש ְטן ג ְ
ַא גֶעוַ ואלְ ִדיגֶער עֵּ ת ָרצוֹן ,אּון וָ ואס ַא מֶ ענְ ְטש בֶ עט בַ יים אֵּ ייבֶ ְ
ישט.
וערד ַאז מֶ ען זָאל ִאים הֶ עלְ ְפן ָאדֶ ער נִ ְ
ישט נָאְך צּו זֶען אוֹיב עֶ ר ִאיז יָא ֶו ְ
קּוקט ִאים נִ ְ
ְ
"ּפּורים"
ִ
ֶעב ֶרענְ גְ ט ַאז
וערט ג ְ
ִאין ִתקּונֵּי זוֹהַ ר (נ"ז ):וֶ ְ
ּפּורים" .יוֹם כִ יּפּור ִאיז ָדאְך ִדי
ִאיז ַאזוֹי וִ וי "יוֹם כִ ִ
ער ְשטֶ ער ִאיז
הֵּ יילִ יגְ ְסטֶ ע טָ אג פּון יָאר ,דֶ ער אֵּ ייבֶ ְ
ֶעדן אֵּ יינֶעם אוֹיף ַא ֶלע זַיינֶע עֲ בֵּ ירוֹת .אּון
מוֹחֵּ ל פַ אר י ְ
ּפּורים ,וָ ואס דֶ עמָ אלְ ט ִאיז גָאר ַא
ִדי זֶעלְ בֶ ע ִאיז ִאין ִ
הֵּ יילִ יגֶע אּון גֶעהוֹיבֶ ענֶע צַ ייטֶ .ווען ַא ִאיד הָ אט ֵּשכֶל
ארף צּו זַיין ,עֶ ר
נּוצט אוֹיס ֶדעם טָ אג וִ וי עֶ ס ַד ְ
אּון ְ
ער ְש ְטן
ארץ צּום אֵּ ייבֶ ְ
עדט זִ יְך אוֹיס זַיין גַאנְ צֶ ע הַ ְ
ֶר ְ
ארף,
ער ְש ְטן ַאלֶעס וָ ואס עֶ ר ַד ְ
אּון בֶ עט בַ יים אֵּ ייבֶ ְ
ֶקען עֶ ר ז ֹוכֶה זַיין צּו זֶען גָאר גְ רוֹיסֶ ע יְשּועוֹת
ֶערהֵּ ייט.
גְ ִרינְ ג ְ
אֲ ִפילּו ַא מֶ ענְ ְטש וָ ואס ְש ִּפ ְירט ַאז עֶ ר ִאיז זֵּייעֶ ר
ארק
ער ְש ְטן ,עֶ ר ִאיז זֵּייעֶ ר ְש ַט ְ
וַ וייט פּונֶעם אֵּ ייבֶ ְ
>>>>>>

ב

אּון ַאז עֶס ִאיז ִדיר
ֶעכט
ַטאקֶע ַאזוֹי ְׁשל ְׁ
ֵצה?!
ִאיז ָדאס ִדי ע ָ
ִיצן ִאין ִדי זַייט
צּו ז ְׁ
ֶריג?!
ְׁטרוֹיע ִ

<<<<<<

ארף ִאים
ער ְשטֶ ער ַד ְ
ערע עֲ בֵּ ירוֹת ,עֶ ר ִפילְ ט ַאז ֶדער אֵּ ייבֶ ְ
וערע אּון ִביטֶ ֶ
אּפגֶעפַ אלְ ן ִאין ְשוֶ ֶ
ַאר ְ
ָ
ּפּורים ִאיז ִדי ִריכְ ִטיגֶע צַ ייט
קּומט אָ בֶ ער ֶדער הֵּ יילִ יגֶער יוֹם טוֹב ִ
ְ
אבן; וֶ וען עֶ ס
ישט הָ ְ
שוֹין נִ ְ
ישט נָאְך,
קּוקט מֶ ען ֵּקיינֶעם נִ ְ
ּפּורים ְ
ער ְש ְטן ,וַ וייל ִאין ִ
ערן צּום אֵּ ייבֶ ְ
צּוריק צּו ֶק ְ
פַ אר ִאים זִ י ְך ִ
ישט .אֲ ִפילּו ַא מֶ ענְ ְטש וָ ואס הָ אט גֶעטּון ִדי
וערד ָאדֶ ער נִ ְ
ישט אוֹיב מֶ ען ִאיז יָא ֶו ְ
קּוקט נִ ְ
מֶ ען ְ
עטן ֶדעם
ער ְש ְטן ,צּו בֶ ְ
צּוריק קּומֶ ען צּום אֵּ ייבֶ ְ
ֹיבן אּון ִ
יפהו ְ
ֶעצט א ֹו ְ
עֶ ְרגְ ְסטֶ ע עֲ בֵּ ירוֹתֶ ,קען זִ יְך י ְ
ער ְש ְטן ַאז עֶ ר זָאל ִאים מוֹחֵּ ל זַיין אוֹיף ַאלֶע זַיינֶע עֲ בֵּ ירוֹת ,אּון ַאז עֶ ר זָאל ִאים הֶ עלְ ְפן ַאז
אֵּ ייבֶ ְ
ער ְשטֶ ער ֶוועט
ֶעצט אּון וַ וייטֶ ער זָאל עֶ ר שוֹין זַיין נָאר וואוֹיל אּון עֶ ְרלִ יְך ,אּון דֶ ער אֵּ ייבֶ ְ
פּון י ְ
יידע הֶ ענְ ט ,עֶ ר ֶוועט ִאים מוֹחֵּ ל זַיין אוֹיף ַאלֶעס וָ ואס עֶ ר הָ אט
ֹיפנֶעמֶ ען ִמיט בֵּ ֶ
ִאים זִ יכֶער או ְ
ארף.
ֹיסהֶ עלְ ְפן ִמיט ַאלֶעס וָ ואס עֶ ר ַד ְ
גֶעטּון ,אּון עֶ ר וֶ ועט ִאים ַארו ְ
יקער ,עֶ ר הָ אט גֶעוואוֹינְ ט ִאין
עּפלִ ֶ
יט'ן נָאמֶ ען ֶר ִבי מֵּ ִאיר טֶ ְ
ֶר ִבי נ ָָתן הָ אט גֶעהַ אט ַא ַת לְ ִמיד ִמ ְ
ער ְש ְטן .אֵּ יינֶער פּון זַיינֶע
עּפלִ יק אּון עֶ ר הָ אט ְמ ַק ֵּרב גֶע ֶווען ַאסַ אְך ִא ְידן צּום אֵּ ייבֶ ְ
ִדי ְשטָ אט טֶ ְ
ערן ִדי עֵּ צוֹת פּון ֶר ִבי'ן.
אר ְפסִ -איד ,וָ ואס ְפלֶעגְ ט קּומֶ ען צּו ִאים צּו הֶ ְ
ַתלְ ִמ ִידים ִאיז גֶע ֶווען ַא ָד ְ
עּודה בַ יי זִ יְך
ּפּורים ְפלֶעגְ ט עֶ ר מַ אכְ ן ַא גְ רוֹיסֶ ע ְס ָ
ִ
ֶר ִבי מֵּ ִאיר ְפלֶעגְ ט זִ יְך ִפ ְירן ַאז
ארמַ אכְ ט ַאלֶע
ָאדנְ ס ,פַ ְ
אּפגֶעמַ אכְ ט ִדי ל ְ
ַאר ְ
ערהֵּ יים ,אּון ְצוֵּויי ַאזֵּייגֶער נָאכְ ִמיטָ אג הָ אט מֶ ען ָ
ִאינְ דֶ ְ
ֶעטאנְ ְצן ִמיט
יידט אּון ג ַ
ֶעפ ֵּר ְ
ֶעסן אּון זִ יְך ג ְ
ערס ,מֶ ען הָ אט ָאנְ גֶעצּונְ ְדן ַאסַ אְך לִ יכְ ט אּון גֶעג ְ
פֶ ענְ ְסטֶ ְ
גְ רוֹיס ִש ְמחָ ה אּון ְפ ֵּרייד ִביז ְשּפֶ עט בַ יינַאכְ ט.
ערהֵּ יים
אר ְפסִ -איד גֶעקּומֶ ען ִאין ְשטָ אט צּו ר' מֵּ ִאיר ִאינְ דֶ ְ
ּפּורים ִאיז ֶדער ָד ְ
אֵּ יין יָאר ִ
ער ְקט וִ וי ַאלֶע
יטן ַטאנְ ְצן הָ אט ר' מֵּ ִאיר בַ אמֶ ְ
ּפּוריםִ .אינְ ִמ ְ
עּודת ִ
יטצּוהַ אלְ ְטן ִדי גֶעהוֹיבֶ ענֶע ְס ַ
ִמ ְ
ישט
יצט ִאין ִדי זַייט ְטרוֹיעֶ ִריג אּון עֶ ר הַ אלְ ט נִ ְ
אר ְפסִ -איד זִ ְ
טַ אנְ ְצן אּון ְפ ֵּרייעֶ ן זִ יְך אּון נָאר דֶ ער ָד ְ
יסטּו ַאזוֹי
ארוָ ואס ִב ְ
ֶעפ ֶרעגְ ט" :פַ ְ
ִמיט ִדי ִש ְמחָ ה  .ר' מֵּ ִאיר ִאיז צּוגֶעגַאנְ גֶען צּו ִאים אּון ג ְ
ערט:
אר ְפסִ -איד גֶעעֶ נְ ְטפֶ ְ
ארף זַיין ְפ ֵּריילִ יְך" ,הָ אט ֶדער ָד ְ
ּפּורים מֶ ען ַד ְ
ְטרוֹיעֶ ִריג? הַ יינְ ט ִאיז ָדאְך ִ
ֹיפן ָקאּפ?" וַ וייל עֶ ר הָ אט גֶעהַ אט ַאסַ אְך
"וָ ואס טּוט מֶ ען אָ בֶ ער וֶ וען מֶ ען הָ אט ַא ִצ ְביָ' או ְ
ישט גֶעהַ אט ַקיין
ייסן ִצ ְביָ' ,אּון עֶ ר הָ אט נִ ְ
טֶ עכְ טֶ ער חֲ תּונָה צּו מַ אכְ ן ,אּון ִדי עֶ לְ ְט ְסטֶ ע הָ אט גֶעהֵּ ְ
גֶעלְ ט ִאיר חֲ תּונָה צּו מַ אכְ ן.
יצן
הָ אט ִאים ר' מֵּ ִאיר גֶעזָאגְ ט" :אּון ַאז עֶ ס ִאיז ִדיר ַאזוֹי ְשלֶעכְ טִ ,איז ָדאס ִדי עֵּ צָ ה? צּו זִ ְ
אבן ְמ ַקבֵּ ל גֶע ֶווען פּונֶעם
ֶערנְ טִ ,מיר הָ ְ
ערש גֶעל ְ
ִאין ִדי זַייט ְטרוֹיעֶ ִריג? דֶ ער ֶר ִבי הָ אט אּונְ ז ַאנְ דֶ ְ
ער ְש ְטן' :צָ רוֹת לְ בָ ִבי ִה ְר ִחיבּו
ֶר ִבי'ן ַאז ֶווען עֶ ס ִאיז גָאר ְשלֶעכְ טְ ,ש ֵּרייט מֶ ען צּום אֵּ ייבֶ ְ
ֶעּפט ִאין ִדי
ֶעשל ְ
ַאריינְ ג ְ
ַאּפט בֵּ יים הַ אנְ ט אּון ַ
ִמ ְמצּוקו ַֹתי הו ִֹציאֵּ נִ י'" .ר' מֵּ ִאיר הָ אט ִאים ָאנְ גֶעכ ְ
אר ְפסִ -איד:
ֶעטרּונְ ֶקען אּון ְפ ֵּריילִ יְך אּון ֶר ִבי מֵּ ִאיר ְש ֵּרייט צּום ָד ְ
ִרינְ גַ ,אלֶע זֶענֶען שוֹין גֶע ֶווען ָאנְ ג ְ
ער ְש ְטן:
"הֶ ער ִמיְך צּו ,זָאג ִמיְך נָאְך ,אוֹיב עֶ ס ִאיז שוֹין גָאר ְשלֶעכְ טְ ,ש ֵּרייט מֶ ען צּום אֵּ ייבֶ ְ
אר ְפסִ -איד הָ אט ִאים נָאכְ גֶעזָאגְ טַ ,אזוֹי
'צָ רוֹת לְ בָ ִבי ִה ְר ִחיבּו ִמ ְמצּוקו ַֹתי הו ִֹציאֵּ נִ י'" ,אּון ֶדער ָד ְ
הָ אט עֶ ר גֶע זָאגְ ט ַאסַ אְך ָמאל ִמיט ְבכִ יוֹת עֲ צּומוֹת אּון ִמיט גְ רוֹיס ְפ ֵּריידִ ,ביז זֵּיי זֶענֶען שוֹין
וארן.
ֶעריג גֶעוָ ְ
הֵּ ייז ִ
ארף אּון עֶ ר ִאיז
ארן ֶדעם ָד ְ
דּורכְ גֶעפָ ְ
ּפּורים הָ אט זִ יְך גֶעמַ אכְ ט ַאז ַא ְב ֶר ְסלֶב'עֶ ר ִאיד ִאיז ְ
נָאְך ִ
ייטן
ֹיסגֶעהָ אלְ ְפן ָאנְ גְ ֵּר ְ
אר ְפסִ -אידִ .די עֶ לְ ְט ְסטֶ ע טָ אכְ טֶ ער ִצ ְביָ' הָ אט ַארו ְ
ֶעשטַ אנֶען בַ יי דֶ עם ָד ְ
ַאיינְ ג ְ
אר'ן או ַֹרח עֶ ּפֶ עס צּו עֶ ְסן,
פַ ְ
"איְך הָ אב ַא
אר ְפסִ -אידִ :
אר'ן או ַֹרח ,אּון עֶ ר הָ אט גֶעזָאגְ ט צּום ָד ְ
יידל ִאיז גֶעפָ אלְ ן פַ ְ
ִדי מֵּ ְ
אר ְפסִ -איד הָ אט ִאים
בָ חּור ִאינֶעם זֶעלְ ְב ן עֶ לְ טֶ ער ,אֶ ְפ ָשר זָאלְ ן ִמיר זִ יְך ְמ ַשדֵּ ְך זַיין?" דֶ ער ָד ְ
ארף אָ בֶ ער קוֹדֶ ם ְפ ֶרעגְ ן זַיין ֶר ִבי'ן ,וֶ וען ֶדער או ַֹרח הָ אט
ערט ַאז עֶ ר ִאיז ַמ ְסכִ ים ,עֶ ר ַד ְ
גֶעעֶ נְ ְטפֶ ְ
יקער .עֶ ר הָ אט
עּפלִ ֶ
"ר ִבי מֵּ ִאיר טֶ ְ
ערטֶ :
ֶעפ ֶרעגְ ט ֶווער זַיין ֶר ִבי ִאיז ,הָ אט עֶ ר ִאים גֶעעֶ נְ ְטפֶ ְ
ִאים ג ְ
ִמיר ְמ ַק ֵּרב גֶע ֶווען צּום ֶר ִבי'ן" הָ אט דֶ ער או ַֹרח גֶעזָאגְ ט" :עֶ ר ֶוועט זִ יכֶער מַ ְסכִ ים זַיין" .זֵּיי זֶענֶען
עּפלִ יק צּו ֶר ִבי מֵּ ִאיר ,אּון עֶ ר הָ אט ַמ ְסכִ ים גֶעוֶוען ,אּון מֶ ען הָ אט
ארן אוֹיף טֶ ְ
ערגֶעפָ ְ
ַאריבֶ ְ
ִ
ָאסן דֶ עם ִשידּוְך ְב ָשעָ ה טוֹבָ ה ּומֻ ְצל ַַחת.
ֶעשל ְ
ג ְ
עטן ֶדעם
ערלִ יך גֶעזֶען וִ וי ִדי ְת ִפלוֹת וָ ואס מֶ ען הָ אט גֶעבֶ ְ
אשיינְ ּפֶ ְ
הָ אט מֶ ען דֶ עמָ אלְ ט בַ ַ
ּפּורים הָ אט גֶע'ּפו ְֹעלְ 'ט ַא יְשּועָ ה.
ער ְש ְטן ִאין ִ
אֵּ ייבֶ ְ
ארף צּו זַיין ,מֶ ען
ּפּורים וִ וי עֶ ס ַד ְ
צּונּוצן דֶ עם הֵּ יילִ יגְ ן טָ אג ִ
ְ
ֹיס
ארף מֶ ען זֶען או ְ
ערפַ אר ַד ְ
דֶ ְ
ער ְש ְטן ַאלֶעס וָ ואס
עטן בַ יים אֵּ ייבֶ ְ
ֹיסבֶ ְ
אּפנֶעמֶ ען עֶ ְטלִ יכֶע ִמינּוט ִאין טָ אג אּון זִ יְך או ְ
ַאר ְ
ארף ָ
ַד ְ
ארף אּון ַדאן וֶ ועט מֶ ען זֶען גָאר גְ ר ֹויסֶ ע ְישּועוֹת אּון ְרפּואוֹת.
מֶ ען ַד ְ

<<<<<<
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(קּונְ ְט ֵּרס 'ַא ְפ ֵּריילִ יכְ ן ִ
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די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
שליט"א פון די וואך ,קען מען זען אינעם
וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
צו באקומען אין ישיבה ,אדער רופט 646-334-2858

ג

נייעס אינערהאלב
מוסדותינו הק'

בחורים גרייטן זיך אויף פורים
גאר א גרויסע פארלאנג איז געקומען דאס יאר דורך די
חשובע נגידים נדיבי עם אז די בחורי הישיבה זאלן
ארויפקומען און משמח זיין בעצם יום הפורים.
די הייליגע ברסלב'ע ישיבה איז שוין גאר שטארק
באקאנט אין די היינטיגע טעג ,עס איז 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 האבן
זיך איינגעקויפט בין כותלי הישיבה; און סיי די געוואלדיגע
שיעורים וואס דער ראש 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"  -טעגליכע קורצע אויסצוגן
פון די דרשות ,גאר אסאך אידן זאגן עדות אז די דרשות
האבן געטוישט זייער לעבן צום גוטן אין אלע הינזיכטן ,סיי
ברוחניות און סיי בגשמיות.
עס איז מערקווירדיג צו זען דער חילוק פון ווען די ישיבה
איז געעפנט געווארן ,ביז היינט צו טאגס צען יאר שפעטער.
אין אנהויב האט מען פארטריבן די בחורים און 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
פארקערט ווען עס הערשט אזא גרויסע נאכפראגע אויף די
ישיבה ,אידן שפירן פאר א גרויסע זכי' צו קענען האבן א
חלק אין די געוואלדיגע פעולות פון די הייליגע ישיבה.
עס וועט אי"ה זיין באזונדערע גרופעס בחורים פאר אלע
היימישע געגנטער ,צו באשטעלן די בחורים ארויפצוקומען
רופט ווי פריער דעם נומער אינ'ם באזונדערן קעסטל.
אבן מעסו הבונים היתה לראש פנה!

ישיבה "תפארת התורה" ברסלב

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

זמנים לימי הפורים
תפלת מנחה תענית אסתר7:15......................
קריאת המגילה ליל פורים8:15.......................
תפלת שחרית ביום הפורים9:00.....................
קריאת המגילה10:00....................................
סעודת פורים6:00........................................
ואחר כך ריקודין בשירה וזמרה לכבוד היום

סעודת שושן פורים וועט פארקומען אי"ה מוצאי
שב"ק אום  ,9:30ביי די סעודה וועט אי"ה זיין א
הערליכער פארשטעלונג
די ווייבער שול וועט אי"ה זיין אפן אין די אלע זמנים
א פרייליכן פורים ,הגבאים

חיזוק צום טיר
איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב,
קונטרסים ,דרשות ,ניגונים ,סידי'ס,
'USBס'SD ,ס ,און נאך;
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.

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; מעשיות פון תפלה; און נאך

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך
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צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com
חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876
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