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ט מֹוַהָרא"ש ֵצייל   ֶדער 
 

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

ֶ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 ֶגעַהאט ַא 

אְרן, אּון ֶער ִאיז ִניְשט ַלאְנֶגע אּון ְשֶוועֶרע ֶוועג צּו פָ 
ָאְנֶגעקּוֶמען ַצייְטִליְך ַקיין ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע. ֶער ָהאט 
ַפאְרַּפאְסט ִדי ְמִגיָלה ֵלייֶנען פּון ֶרִבי'ן ִדי ֶעְרְשֶטע 

 ַנאְכט.
ַבייַנאְכט ֶווען ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ָהאְבן ֶגעַטאְנְצן אּון 

ִבי'ן, ָהאט ֶדער ֶרִבי ִזיְך ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט ַביים רֶ 
ַ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".
י ָנָתן ִאיז ְשֶּפעֶטער ָאְנֶגעקּוֶמען אּון ֶער ֶווען ֶרבִ 

ָהאט ֶגעְקֶרעְכְצט ַאִביְסל ַפאְר'ן ֶרִבי'ן ַאז ַזיין ּפּוִרים 
ִאיז ִאים ֶגעֶווען צּוְשֶטעְרט, ֶער ָהאט ִזיְך ִניְשט 
ֶגעֶקעְנט ֶגעֶהעִריג ְפֵרייֶען אּום ּפּוִרים, ָהאט ִאים ֶדער 

 ן ּפּוִרים ִאיז אֹויְך ּפּוִרים"...ֶרִבי ֶגעָזאְגט: "שּושַ 
ַפאְרָוואס ִאיז שּוַשן ּפּוִרים ַאזֹוי ְגרֹויס? אּום 
שּוַשן ּפּוִרים ֵלייְנט ֶמען ִדי ְמִגיָלה ִאין ִדי ְשֶטעט 
ָוואס ֶזעֶנען ַארּוְמֶגענּוֶמען ִמיט ַא מֹויֶער פּון ִדי 

ַע  ַע ֶבן נּון. ְיהֹושֻׁ ֶבן נּון ִאיז ֶגעֶווען ַצייְטן פּון ְיהֹושֻׁ
ֶדער ַתְלִמיד פּון מֶשה ַרֵבינּו, ֶער ָהאט ִאיֶבעְרֶגעֶגעְבן 
ַפאר ִדי ִאיְדן ִדי ֵהייִליֶגע תֹוָרה ָוואס מֶשה ַרֵבינּו 

 ָהאט ַבאקּוֶמען פּון ֵהייִליְגן ַבאֶשעֶפער.
ָמאל ֶרִבי ָנָתן ִאיז ַמְסִביר ִאין ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ַאז ַא

ִאיז ָדא ָוואס ֶדער ֶרִבי ִאיז ַ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 פּוֶנעם 

 עֶרע, אּוןִבי'ן אּון ֶער ֶגעְבט ֶעס ִאיֶבער ַפאר ַאְנדֶ רֶ 
 

לן פּוד סֹור ֶדע י  ם ֹושָׁ ת בַּ
י יין ֶרעד  ז א  וייְךן ֶרעד  ן, שֵׁ  וֵׁ

 

ֶטעע גּוטֶ ן ֶגעב  ן אּו וייבי ד  ן ֶווער. ֶווער  וט ֶזע וַּ יי ו  ר א 
א י צּוט ֶרעד  ן מַּ ייר א  וייְךן, שֵׁ יס  ן אּו וֵׁ ע גּוטֶ ט ג 

ֶטע ֶלעי ז  ט ֶווע -ר ֶווער  אר  ן טּוס אַּ א'ן פַּ ט ֶוועי ז  ן, מַּ
ּהן צֹור  ן טּו לָׁ ע   .בַּ
ינ  ז יא  ס עֶ  ר  אב   צּוג ג  י אַּ ן הָׁ אר  ן ֶמען, ֶלעב  ס ז  ף דַּ

ֶקער נָׁא יי ד  ן ֶגעֶדענ  רֵׁ אכ  י ד  יין ֶרעד  ן: "זַּ וייְךן, שֵׁ  וֵׁ
יס  ן אּו ֶטעע גּוטֶ ן ג   ר".ֶווער 

יְך יט ֶבע א  ייעֶ ר ד  ְךן ֶלער  ר, זֵׁ אי ד   דּור  ת, שּורֹור פָׁ
ואק קּו ייא דָׁ ס וָׁ טֵׁ וייט; ש  יל וַּ אי ד  ן א  ת ּורֹושר פָׁ
יג   ייט ל  ֶפען דַּ ט  ייר, ֶענ  שּועָׁ ן דַּ  ה.י 

תֹו) רָׁ ה ֱאמּונָׁ  ֲעצָׁ ק  י   "ב(תשפא וַּ
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ֶווען ֲעָמֵלק ִאיז ֶגעקּוֶמען ִמְלָחָמה ַהאְלְטן ִמיט ִדי ִאיְדן, 
ַע ַאז ֶער  ָהאט מֶשה ַרֵבינּו ַארֹויְסֶגעִשיְקט ַזיין ַתְלִמיד ְיהֹושֻׁ

ַע ָהאט ָזאל ֵגיין ִמְלָחָמה ַהאְלְטן ִמיט ֲעָמֵלק, אּון ְיהֹושֻׁ 
ַטאֶקע ַפאְרְטִריְבן ֶדעם ֲעָמֵלק ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט 

ַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעמֹו ְלִפי ָחֶרב". ( , י"ג)ְשמֹות י"ז "ַוַיֲחֹלש ְיהֹושֻׁ
אּון ָדאס ֵגייט ַאזֹוי ַווייֶטער ָאן ִאין ַאֶלע דֹורֹות. ֲעָמֵלק ִאיז 

ָוואס קּוְמט ִמְלָחָמה  "םמֶ  ְך"מַ ֶדער ֵיֶצר ָהַרע אּון ֶדער סַ 
ַהאְלְטן ִמיט ֶיעְדן ִאיִדיש ִקיְנד, ֶער ִוויל ִאים ָנאר 
ַאֶוועְקֶנעֶמען פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְשְטן. אּון ֶמען ַדאְרף ָהאְבן 
ַע ֶבן נּון, ָוואס ָזאל  ֶדעם ְגרֹויְסן ַתְלִמיד, ַאזֹוי ִווי ְיהֹושֻׁ

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

 ִמיְט'ן ֵיֶצר ָהַרע, אּון ִזיְך ִניְשט ָלאְזן ַפאְרִפיְרן פּון ִאים.
ָדאס ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ֶדער ֹכַח פּון ֶרִבי ָנָתן ָוואס אּון 

ֶער ָהאט ְמַקֵבל ֶגעֶווען ִדי ַאֶלע ֵהייִליֶגע ֵעצֹות אּון ִלימּוִדים 
פּון ֶרִבי'ן אּון ֶער ָהאט ָדאס ַווייֶטער ִאיֶבעְרֶגעֶגעְבן ַאז ִמיר 

ְקן ְשֶטעְנִדיג ָזאְלן ָדאס אֹויְך ֶקעֶנען נּוְצן אּון ִזיְך ְשַטאְר 
ָנאר צּו ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון ֵקייְנָמאל ִניְשט 
ַאֶוועְקַפאְלן. ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף ֶרִבי 
ָנָתן: "ֶווען ִניְשט ִאים ָוואְלט ִניְשט ֶגעְבִליְבן פּון ִמיר ֲאִפילּו 

ִמיְט'ן ֹכַח פּון ֶרִבי ָנָתן ֶקעֶנען ִמיר ֵאיין ְבֶלעְטל ֵשמֹות". 
ְמַקֵבל ַזיין ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ֵעצֹות פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן ָוואס 

 ֶלעְרְנט אּוְנז ַא ֶוועג ִאין ֶלעְבן אֹויף ְטִריט אּון ְשִריט.
ָדאס ִאיז ִדי ְגרֹויֶסע ִשְמָחה אּום שּוַשן ּפּוִרים, ִמיר 

יְך אּון ִמיר ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָהאט ְפֵרייֶען זִ 
אּוְנז ֶגעִשיְקט ַאֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ִמיט ֵזייֶעֶרע ְגרֹויֶסע 
ַתְלִמיִדים אּון דּוְרְך ֵזיי ֶקעֶנען ִמיר ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן 

 ְשֶטעְנִדיג, ֲאִפילּו ִאין ִדי ְשֶוועְרְסֶטע ַצייְטן.

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

ֵגיי ַארֹויס אּון ַהאְלט ִמְלָחָמה ִמיט ֲעָמֵלק "ָמאְרְגן".  -ָמָחר" 
יז ִדי ֵעָצה פּון ֲעָמֵלק, ִדי ֵעָצה פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, ָדאס אִ 

ָוואס ְּפרּוִביְרט ְשֶטעְנִדיג ָאְּפְשטּוְּפן ַזאְכן אֹויף ָמאְרְגן. 
"ַהייְנט ִאיז שֹוין ֵסיי ִווי ִניְשט ַקיין גּוֶטער ָטאג, ֶעס ֵגייט 

ען ִאין ִדי ִדיר ִניְשט גּוט ַהייְנט, ָמאְרְגן ֶוועְסטּו ִזיְך ֶנעמֶ 
ַהאְנט ַאַריין אּון ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען ִווי ֶעס ַדאְרף צּו 
ַזיין". ַא ִאיד ָטאר ִזיְך ָאֶבער ִניְשט ָלאְזן פּון ֲעָמֵלק, ֶמען 
ַדאְרף ִזיְך ְשַטאְרְקן ַאַרייְנצּוַכאְּפן "ַהייְנט" ִוויִפיל ֶמען ֶקען. 

ְמַעט ַפאְרֵביי, ַדאְרף ֶמען ֲאִפילּו ֶדער ָטאג ִאיז שֹוין כִ 
ְּפרּוִביְרן ֶעֶּפעס ַאַרייְנצּוַכאְּפן גּוֶטע ַזאְכן, ַאִביְסל תֹוָרה, 
ַאִביְסל ְתִפָלה, אּון ַאִביְסל ִמְצֹות. ָכאְטש ִוויִפיל ֶמען ֶקען 
ָנאְך. ַווייל ַטאֶקע "ַהייְנט" ִאיז ֶדער ִריְכִטיֶגער ָטאג ָוואס 

 ט ֶוועְרן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן.ֶמען ֶקען ָנאנְ 
ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ַדאְרף ַארֹויְסַכאְּפן ִדי ֶגעֶווער פּון ִדי 
ֶהעְנט פּון ִדי ַפייְנט אּון ֶעס נּוְצן ֶקעְגן ֵזיי. ֶווען ֶדער ֵיֶצר 
ָהַרע ֶרעְדט צּו ֶדעם ֶמעְנְטש צּו ֲעֵבירֹות, צּו טּון ַזאְכן ֶקעְגן 

 ן, ַדאן ַדאְרף ֶמען ִאים ָאְּפְשטּוְּפן אֹויףֶדעם ֵאייֶבעְרְשטְ 
 ָמאְרְגן... "ַהייְנט ִוויל ִאיְך ַזיין ֶעְרִליְך אּון וואֹויל ָכאְטש

 

ַטאֶקע ִמיט ִדי ֶזעְלֶבע ֵעָצה. ַווייל ְכֶטע ַזאְכן ִביז ַבייַנאְכט, ָמאְרְגן ֶוועְלן ִמיר ֶזען ַווייֶטער". אּון אֹויף ֶדעם ֶוועג ֶקען ֶמען ִזיְך ַארֹויְסְדֵרייֶען פּון ְשֶלע
 ֵאייְנָמאל ֶמען ְשטּוְּפט ָאּפ ַא ַזאְך, ֶוועט ֶמען ֶעס שֹוין ִניְשט ַאזֹוי ְשֶנעל טּון ְשֶּפעֶטער.

ַה'יֹום". ִאין ִדי ָראֵשי ֵתיבֹות פּון ִדי ֶוועְרֶטער ִאיז ְמרּוָמז ֶדעם  ֶווען ֶאְסֵתר ָהאט ֶגעָזאְגט "ָי'ֹבא ַה'ֶמֶלְך ְו'ָהָמן)ֶאְסֵתר ה, ד( ִמיר ֶגעפּוֶנען ָדאס ִאין ִדי ְמִגיָלה 
ֶקען  ַטאֶקע ַהייְנט. ֶיעְדן ֵאייְנִציְגְסְטן ָטאג -"ַהיֹום" ֵאייֶבעְרְשְטְנ'ס ָנאֶמען. ֶאְסֵתר ָהאט ָדא ְמַרֵמז ֶגעֶווען ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעפּוְנט ִזיְך ַביים ֶמעְנְטש 
 ָטאג, ַהייְנט ֶקען ֶמען ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין. ֶמען ָנאְנט ֶוועְרן צּום ֵאייֶבעְרְשְטן, ֶעס ִאיז ִניְשָטא ַאַזא ַזאְך צּו ָזאְגן ַאז ֶדער ָטאג ִאיז ִניְשט ַקיין גּוֶטער

יט ָהָמן ָהאְבן ָנאר ֶגעָוואְלט ִוויְסן ָוואס ֶאְסֵתר ִוויל ָדא ִמיט ִדי ַגאְנֶצע ְסעּוָדה, ַדאן ָהאט ֶווען ֶעס ִאיז ָאֶבער ֶגעקּוֶמען ַביי ִדי ְסעּוָדה, אּון ַאַחְשֵורֹוש מִ 
ִזיְך צּוֶהעְרן צּו ָוואס ִאיר ָהאט  ִזי ָהאט ֶגענּוְצט ִדי ֵעָצה ֶקעְגן ֵזיי, "ָמאְרְגן" ֶוועל ִאיְך ֶעְנְטֶפעְרן, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך -ִזי ֶגעָזאְגט "ּוָמָחר ֶאֱעֶשה ִכְדַבר ַהֶמֶלְך" 

ַמָּפָלה, ֶמען ָהאט ֶגעָהאְנֶגען ָהָמן אּון ַאֶלע צּו ַפאְרֵצייְלן. אּון ִמיט ֶדעם ָהאט ִזי ַטאֶקע אּוְנֶטער ֶגעְבֶרעְנְגט ֶדעם ָהָמן, ָמאְרְגן ָהאט ֶער שֹוין ֶגעַהאט ַזיין 
ֶרעְנְגט ַזיין עם ָוואס ְשטּוְּפט ָאּפ ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע אֹויף ָמאְרְגן, אּון ָמאְרְגן ְשטּוְּפט ֶמען ִאים אֹויף ִאיֶבעְרָמאְרְגן, ָדאס בְ ִאיְדן ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְפֵרייִליְך. ִמיט דֶ 

 ַגאְנֶצע ַמָּפָלה.
"ִיָנֵתן ַגם ָמָחר ַלְיהּוִדים ַאֶשר )ֶאְסֵתר ט', י"ג( ֶגעֶבעְטן פּון ַאַחְשֵורֹוש  ןָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ָחְכָמה פּון ָמְרְדַכי ַהַצִדיק אּון ֶאְסֵתר ַהַמְלָכה ֶווען ֵזיי ָהאבְ 

ֶוועל ִאיְך טּון ִדי ֶזעְלֶבע ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶבעְטן ַאז ָמאְרְגן ָזאל ֶמען טּון ִאין שּוַשן אֹויְך ַאזֹוי ִווי ַהייְנט. ָדאס ִאיז ְמַרֵמז ַאז ָמאְרְגן  -ת ַהיֹום" ְבשּוַשן ַלֲעשֹות ְכדָ 
ּון ָמאְרְגן ַאז ִאיְך ֶוועל ִאים ָאְּפְשטּוְּפן אֹויף ִווי ַהייְנט, ַאזֹוי ִווי ַהייְנט ָהאב ִאיְך ָאְּפֶגעְשטּוְּפט ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע אֹויף ָמאְרְגן, ִדי ֶזעְלֶבע ֶוועל ִאיְך ט

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

י ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ִמיר ָזאְלן ַאַרייְנַכאְּפן ֶיעְדן ָטאג גּוֶטע ַזאְכן, אּון ַדאן ִניְשט ָאְּפְשטּוְּפן, ָנאר ָדאס ָזאְלן ִמיר טּון ַהייְנט. ִמיר ָזאְלן אֹויְסנּוְצן ֶיעְדן ָטאג ִוו
 ְקדֹוִשים()ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ַעל ְיֵמי ַהּפּוִרים הַ                ֶווען ִמיר ַמְצִליַח ַזיין אּון ָהאְבן ַא ְגִליְקִליְך ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
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 הבדלה ןכאמ וצן שטאק 'ארויפגעגאנגען הויך אויפדער ראש ישיבה נאך מעריב איז 
 פרייליכעאך האט מען זיך ארויסגעלאזט אין . דערנאז יעדער זאל קענען מיטהאלטן

מען האט  מיט מוזיק, און געדאנקט דעם אייבערשטן אויף די שיינע שבת וואס נץעט
 .מיטגעלעבט

מוצאי שבת קודש איז פארגעקומען דער גרויסער סיום סדר מועד כה למ מלוהביים 
על סדר הש"ס, צו וואס נאך פילע הונדערטער משפחות זענען געקומען צו 

פילע הונדערטער אנשי שלומינו מיט זייערע משפחות האבן זיך געפרייט   פארן.
טייערע בחורים, אינגלעך, די אינאיינעם בשמחת התורה, ווען די גאנצע קהילה סיי די 

י אינגעלייט, און די בעלי בתים, האבן אלע אינאיינעם זוכה געווען במשך די לעצטע ד
, און יעצט זוכה גמרא בלאט לערנען א , צוצוויי יאר יעדן טאג, טאג איין טאג אויס

 .געווען אז מען הייבט שוין אן סדר נשים אין ש"ס
אס ברענגט צוזאם האט ארויסגעברענגט וו הי"ומרדכי אינדיג  מו"ה ראש דער יושב

די אלע אידן פון אלע שיכטן, פון אלע עקן וועלט, פון אלע חסידות'ן, דאס איז די 
אלע אינאיינעם שעפן חיזוק און הדרכה פונעם זעלבן  .גמרא, דאס ברענגט אונז צוזאם

דערנאך האט מען געהערט שטארקע  רן קוואל, פון הייליגן רבי'ן.הייליגן לויטע
הרה"ג ר' יונה זינגער שליט"א, וואס האט צוגעברענגט די גמרא  ,ווערטער פונעם דיין

פארן פון עולה רגל זיין אז די מן אהיי'פאר די אידן פארוואס זאגט אז מען האט געוויזן 
ברויט פון לחם הפנים איז נאך הייס, און די גמרא פירט אויס אז מען האט געזאגט פאר 

ם לפני המקום", האט ער געזאגט אז דאס קומט אונז דערמאנען אז כדי אידן "ראו חבת
מע ברויט", א עדער "ווארמיר גייען יעצט אהיים, דארפן מיר געבן פאר אונזערע קינ

 .זיי "דער אייבערשטער האט ענק ליב"מע שטוב, דורך דעם וואס מיר זאגן עוואר
דערנאך האט מען געהערט זייער א שיינע שמועס פון ראש ישיבה, דער ראש 

איבער זיך שטארקן צו לערנען יעדן  ,ישיבה האט שטארק גערעדט איבער דריי זאכן
, איבער דעם אז א איד פון די הייליגע גמרא זאגן די ווערטערבלויז גמרא,  בלאטטאג א 

אויף די אייגענע  רעדן צום אייבערשטן צון 'זאל פרובירן די עצה פון הייליגן רבי
, און אזוי שפראך, זיך אויסשמועסן מיט אים ווי מען רעדט מיט א נאנטער פריינט

. דער ראש איבער שלום ביתן אלע ישועות, און איבער רעדן שיין צו די ווייב, 'פועל
ישיבה האט בתוך הדברים ארויסגערופן א בחור וואס האט פאריגע וואך ביי זיין בר 

 .זיין סיום הש"סן צו פראווען מצוה זוכה געווע
הר"ר יעקב לעסער שליט"א האט מסיים געווען מסכת חגיגה, און דערנאך האט מען 

און געדאנקט דעם פאר עטליכע מינוט, זיך ארויסגעלאזט אין א פייערדיגע טאנץ 
דערנאך האט מען געוויזן  .לערנען די הייליגע תורהאייבערשטן אז מען האט די זכיה צו 

די נסיעה פון ראש ישיבה צו די מקומות הקדושים אין  בילדער פון פרעזענטאציע פוןא 
ן גאנצן עולם '. און צום לעצט האט דער ראש ישיבה געטיילט פארפאראיאר ארןגאונ

טשן האט ן בענ'נאכ .נעמען אויפן וועגצונט מיטקליינע גמרות מסכת יבמות, געאייג
 'ן.ביז אין די פריע פארטאגס שעה ןט און געטאנצדמען זיך ווייטער געפריי

ע רושם אויף אלע דער געהויבענער שבת האט איבערגעלאזט גאר א שטארק
באטייליגטע, און וועט זיכער זיין א שטארקע חיזוק פאר יעדן אנצוגיין אין עבודת ה' 

 אויף וועג.ביתר שאת וביתר עז, יעדער 
 !בפקודי ה' ישרים משמחי ל

*** 

 שיעור הלכה אין ישיבהביים סיום שיינע 
הלכות  פוןדי וואך מאנטאג נאכט איז פארגעקומען א הערליכע סיום אויף א מקצוע 

 שיעור הלכה אין ישיבה.וואס מ'האט יעצט געענדיגט לערנען ביים שבת 
דער שיעור ווערט פארגעלערנט יעדן טאג דורך חשוב'ן מגיד שיעור הרה"ג מו"ה 
אלחנן חיים רוטה שליט"א, א זון פונעם ראש ישיבה שליט"א, און ווערט מיטגעהאלטן 
דורך פילע חשובע בחורים, די העלדן פון ישיבה, וואס נוצן אויס די צייט ווי עס דארף 

 ן זענען זיך משלים בלימוד הלכה.צו זיין או
א גאנצע מקצוע אין הלכות שבת, נאך יעצט ווען מ'האט געענדיגט דורכאקערן 

מ'האט גע'חזר'ט און ארויסגעקומען מיט תלמידו בידם, האט מען געמאכט א שיינעם 
 סיום ביים ראש ישיבה שליט"א אינדערהיים.

ייט פון לערנען און דער ראש ישיבה שליט"א האט גערעדט איבער די וויכטיגק
קענען הלכה, אזוי ווי דער הייליגער רבי האט פארלאנגט אז מ'זאל יעדן טאג לערנען 
הלכה, דאס איז דער יסוד פון א איד, נאר אזוי קען ער וויסן ווי אזוי זיך צו פירן, נישט 

 חס ושלום זיך אוועקצורירן קיין טראפ פון הייליגן שלחן ערוך.
דערנאך האט זיך געמאכט גאר א שיינע שמועס, ווען יעדער פון די פארזאלמטע 
האט נאכגעזאגט עפעס א ווארט פון הייליגן רבי'ן, דערנאך א ווארט פון הייליגן רבי 
נתן, און דאן פון רבי נחמן טולטשינער, פון רבי אברהם בן רבי נחמן, און פון מוהרא"ש. 

זאכן איז ארויסגעקומען ביים שמועס פון וואס יעדער האט שטארק הנאה גאר שיינע 
 געהאט און זיך מחזק געווען.
, החתן משה שמואל שטעסל ני"ו, האט לומדי השיעוראיינער פון די חשובע 

רטער, ארויסברענגדיג די שיינקייט פון די הלכה שיעור, ער האט גערעדט אפאר ווע
כל הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה אין מסכת מגילה, "דערמאנט וואס חז"ל זאגן 

לימוד התורה דארף צוגיין מיט ", וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים עליו הכתוב אומר
געלערנט אבער ווערט הלכה שיעור  רדע", יםישט איז עס "לא טובאויב נא געשמאק, 

צוגעלייגט ער האט , און , איז עס דאך יא "טוב"און חיות מיט אזא בא'טעמ'טקייט
מען בדרך רמז אז עס איז דא אומגעפער טו"ב בחורים וואס האלטן מיט דעם שיעור, 

דער חשובער מגיד  און, דעם זיבעצנסטער סימן טו"ב האט יעצט אנגעהויבן לערנען
טו"ב יארן, און טראץ זיין יונגן עלטער, לערנט ער פאר די הלכות מיט אזא שיעור איז 

 בטוב טעם ודעת כזקן ורגיל. געשמאק
ורים זענען ארויס מיט דער סיום האט זיך געענדיגט מיט א געהויבענע געמיט, די בח

 זיין מיט'ן לערנען און זיך משלים זיין אין הלכה.צו ממשיך שטארקע חיזוק ווייטער 
 אין לו להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה בלבד!

 

 >>>>>>  נייעס
 

 

 

>>>>>> 
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 שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך - פרויען(קוואל פון חיזוק )
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; גונים; שיעורים; חיזוק יומי; ני - קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910 

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

 

 

 

 ס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייע
אומבאשרייבליכע  לעבן מיט אןהונדערטער משפחות 

 שבת התוועדות אין ארמון האטעל
משפחות  500די פאפיר איז צו קורץ אפצושרייבן באריכות דעם הערליכן שבת, וואס איז אריבער אויף די אריבער 

 .פון אנשי שלומינו דעם פארגאנגענעם שבת קודש אינעם ארמון האטעל סטעמפארד קאנעטיקוט
ם שיינעם שבת, ווי אלע מיר וועלן אבער פרובירן אראפצושרייבן ממש אויפן שפיץ גאפל א שטיקל באריכט פונע

באטייליגטע האבן זיך אויסגעדריקט איז דער שבת געווען צוגעשטעלט אויפן העכסטן סטאנדארט ברוחניות 
ובגשמיות. אלע האבן ארויסגענומען פונעם שבת א גאר גרויסן תועלת, סיי די עלטערן, סיי קינדער, מענער און 

 .. סיי די סעודות, די דרשות, די פראגראמעןפרויען. אלעס איז געווען גאר גוט אהערגעשטעלט
פון , איבעראל פרייטאג נאכמיטאג האט זיך אנגעהויבן די פלוס פון געסט וואס זענען געקומען צו פארן פון

אלע באטייליגטע  .אראל, פון ענגלאנד, און פון קאנאדעולם פון ארץ יש רא גרויסע בעיקר איז געקומען אויסלאנד
ין אויפגענומען דורך די עסקנים, וואס האבן געגעבן פאר די משתתפים א זעקל מיט א נייע זענען געווארן זייער שי

, אלע גליונות פון די וואך, און נאך פארשידענע תפילות פאר פרויען ,קונטרס "תפילות פאר די אידישע שטוב"
איז געווען א גאר געשמאקע טועמיה  די צימערן זענען געווען זייער שיין צוגעגרייט, אזוי אויך .און מתנות זיסווארג

 .צוגעשטעלט
עש"ק ביים זמן זענען די פרויען געגאנגען צינדן לעכט ביים דעזיגנירטע פלאץ, ווי די פרויען האבן אויסגעבעטן ביי 

פילע געטרייע האבן זיך צוזאמגענומען אין די לאבי אונטער די אויפזיכט פון די די לעכט ערליכע דורות. די קינדער 
דערנאך איז מען אריין אין ביהמ"ד, דער דיין הרה"ג ר' יונה  .און געזונגען שיינע ניגונים לכבוד שבת קודשמלמדים 

זינגער שליט"א האט געדאווענט א ווארימע מנחה. דערנאך האט מען געהערט אפאר ווערטער פון ראש ישיבה, 
יין ווייטער צו לערנען יעדן טאג א בלאט גמרא. וואס האט ארויסגעברענגט אז דער ציל פונעם שבת איז זיך מחזק צו ז

אויך האט דער ראש ישיבה ארויסגעברענגט אז יעצט שבת זכור דארף מען געדענקען זיך נישט לאזן פון עמלק וואס 
דערנאך האט מען  .וויל מאכן אז אידישקייט זאל ווערן פונעם טפל און מיר זאלן פארגעסן ח"ו פונעם עיקר

 .ליך הי"ומיין בעל תפילה מו"ה מאטי ה'געדאווענט א געשמאקע קבלת שבת מיט
נאכט צום כר און וואן שלום זכ'סעודה וועט זיין דער באטע, מיט ך דיווענען האט מען אויסגערופן אז נאן דא'נאכ

, עב"ג הי"וחיים אלי' צוויבל  מו"הבן  בן הנולד ביי מו"ה רפאל פורסט הי"ו, און צום שבע ברכות פון החתן אברהם נ"י
 .הי"ו אהרן וועבערמאן מו"הבת 
פאר , ן, באזונדער פאר די מענער און פאר די פרויעןזאלין די ריזיגע ן אאיז געווארן הערליך אפגעראכטסעודה  יד

 .לערערינסאון די מיידלעך מיט די  די אינגלעך מיט די מלמדיםדי קינדער איז געווען אן עקסטערע סעודה, 
מען האט אינאיינעם  ,10:30אום  רשדהמת ין ביגעקומען צום באטע אאריינאיז שליט"א דער ראש ישיבה 

נגען זמירות שבת קודש, עקסטער האט מען געזונגען דעם "מעין עולם הבא" מיט גרויס התערורות, אויך ביי יגעז
דער ראש ישיבה האט ארויסגעברענגט ביים באטע, פארוואס מ'איז  .נפשי" האט מען זיך שטארק צופייערט ה"צמא

ישט טראכטן פארוואס קום איך, פארוואס קומט ער. ווען משיח וועט קומען וועט ער דא, מענטשן זאלן נ
אויסלערנען אז מ'זאל קוקן אויף די נקודות טובות פון אידישע קינדער, און א מענטש דארף האלטן פון זיך, האבן 

 .עמלקדעם מעקט מען אויס  און אין זיך, און אזוי ,אין צדיק ,אמונה אין אייבערשטן
אנשי שלומינו האבן געזען א ביישפיל וואס מיינט  ,ספר פעולת הצדיקקיין שיעור אין  איז נישט געווען פריאינדער

דער ראש ישיבה איז געווארן פארנומען מיט געבן צו עסן פאר זיינע קליינע קינדער וואס האבן זיך  ,העלפן אין שטוב
געזאגט תהלים  ן דאווענען האבן זיך צוזאם גענומען א גרופע קינדער מיט די מלמדים, און'פאר .אויפגעוועקט פרי

צום דאווענען. פסוקי דזמרה האט  שולאיז דער ראש ישיבה אריינגעקומען אין  9:30אום  ת.מיט גרויס התעוררו
צום עמוד פון וואס דער עולם  אנגען, און צו שחרית איז דער ראש ישיבה צוגעגהי"ועזרא בוים  מו"הגעדאווענט 

 .. ביים ליינען האט מען צוטיילט די עליות פאר די פילע בעלי שמחה קיין עין הרעהאט זייער הנאה געהאט
געלעגנהייט ווען מו"ה רפאל פורסט הי"ו, דער עולם האט אויסגענוצט די נאכ'ן דאווענען איז געווען די ברית לבן 

א ברייטע צוגעשטעלט געווען דערנאך איז  יך אויסגעבעטן בדבר ישועה ורחמים.אליהו הנביא קומט אראפ, און ז
דער ראש ישיבה האט פארגעלערנט סיפורי מעשיות, דער ראש ישיבה האט ארויסגעברענגט וואס דער רבי קידוש, 

ן "בלאט 'אז דאס גייט ארויף אויפ ,פון גארנישט מורא האבן" ורפסטלאנג דער בלעטל היט אויף דיר, דא זאגט "ווי
 מען געראטעוועט פון אלעם שלעכטס. ווי לאנג מען האלט זיך מיט די הייליגע גמרא, ווערטגמרא", 

ים וכל מטעמים, גדסעודה וואס איז געווען צוגעשטעלט כיד המלך לכבוד שבת בשר ו די דאן איז מען געגאנגען צו
ראש ישיבה סעודה איז דער  ך דינא .ך שיינע זמירות ותשבחות צום אייבערשטן אינאיינעםנגען אסאימען האט געז

האבן געגעסן, און געזאגט מיט זיי תהלים, און געזאגט א הארציגע שמועס, דער אינגלעך  די אוגעגאנגען צו די זאל וו
נדער. דערנאך האט דער ן, און אריינגעלייגט יראת שמים אין די קי'ראש ישיבה האט פארציילט מעשיות פון רבי

 .זאכן פאר די קינדער עראש ישיבה געטיילט גוט
מע שמועס פון ראש ישיבה, וואס האט ארויסגעברענגט די גרויסע עת עווארא גאר ביי שלש סעודות איז געווען 

און ווי שטארק דער , צו איםן אייבערשטן אז ער וויל צוריק קומען קרצון וואס ווערט אין הימל ווען א איד זאגט פאר
 .אייבערשטער ווארט אויף אונז, אז מיר זאלן רעדן צו אים

 אוקריינא-רוסלאנד
חיזוק, דרשות, ניגונים, און בריוו; איבער די 

ע מלחמה אין אוקריינא, וואס דארף אנגייענד
 זיין אונזער בליק, ווי אזוי האלט מען זיך רואיג

 קול ברסלב
212-444-9191 
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 חיזוק צום טיר
 
 

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

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

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

 
 
 

 

 

 

 זייט מתפלל!
 

 פייגלא  בןיצחק פאר ר' 
 פאר א גאנצע און שנעלע רפואה בקרוב

 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 הי"ובוים )ב"ר עזרא( הערשי מו"ה 
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

*** 

 הי"ו ואל ראזענבערגימו"ה 
 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 

*** 

 הי"ואליעזר הירשפעלד מו"ה 
 צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

 
 

>>>>>> 

 

 צת הגליון בבארא פארק נתנדב לע"נ רחל בת סול ע"ה, הלי בן יצחק ע"ה, ישראל בן רחל ע"ה, ת.נ.צ.ב.ה.הפ

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

 

 פוריםסעודת שושן 
 ודשקת מוצאי שבדעם 

 10:00בשעה 
 .Skillman  St 27בהיכל בית מדרשינו

 פארשטעלונג שיינעוועט אי"ה זיין א  עס
 ווייבער שול וועט אי"ה זיין אפן די

 

 , הגבאיםשמחת פורים ושמחת תמיד

 
 

 תהצלת נפשו
העלפט ארויס א חשובע היימישע 

פן פון אאנטל איזפאמיליע וואס 
צוליב די מלחמה און איז  אוקריינא

 גארנישט  מיטגעבליבן 

charidy.com/ukfamily 

 >>>>>>  שו"ת ברסלב
 

 


