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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ֹאֶהל מֹועֵּד לֵּאֹמר יו מֵּ לָׁ ר ה' אֵּ בֵּ א ֶאל מֶשה וְַּידַּ ְקרָׁ "י ָזאְגט ַאז ֶדער קֹולוַּיִּ  , ַרשִׁ
ינּו,  י אֹויֶעְרן פּון מֶשה ַרבֵּ יז ֶגעַגאְנֶגען צּו דִׁ ע ָנאר ֶער ָהאט ֶעס ֶגעֶהעְרט, אּון ַאלֶ אִׁ

יְשט ֶגעֶהעְרט. יְדן ָהאְבן ֶעס נִׁ  אִׁ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר לֹויט וִׁ יז ָדאס ַמְסבִׁ יָמן א'( מֹוַהָרא"ש אִׁ ֶלק א' סִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ ַאז )לִׁ

יד ַדאְרף ְש  יג קּוקְ ַא אִׁ ֶכל פּון ֶיעֶדע ַזאְך.ֶטעְנדִׁ י שֵּ  ן אֹויף דִׁ
ייְנט, ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטש ֶווע וי ַאלֶ  טָדאס מֵּ ע צּולֵּייְגן ָקאּפ, ֶוועט ֶער ַבאֶמעְרְקן, וִׁ

ים ַזאְכן ייֶבעְרְשְטן צּו אִׁ ים, ֶזעֶנען ְרָמזִׁים פּוֶנעם אֵּ יְרן ַארּום אִׁ ַווייל ַאזֹוי  .ָוואס ַּפאסִׁ
יְרט דָ  ייֶבעְרְשֶטער פִׁ וי ֶדער אֵּ י ֶוועְלט, ַמאוִׁ ייֶבעְרְשֶטער ְש אְך דִׁ יג ְכט ֶדער אֵּ ֶטעְנדִׁ

ייֶבעְרְשֶטער רּופְ  ים, ֶדער אֵּ ים ְמַקרֵּב צּו ַזיין צּו אִׁ ים ַפאְרן ֶמעְנְטש, אִׁ ט צּום ְרָמזִׁ
יר" ֶמעְנְטש;  יר" "ֶרעד צּו מִּ יב ֶיעְדן אִׁ "קּום צּו מִּ ייֶבעְרְשֶטער ָהאט לִׁ יד ֶדער אֵּ

וי ין ֶיעְדן ַמָצב, אּון ֶער וִׁ ים ֶהעְלְפן.אִׁ יְך, אּון אִׁ ים ָנאר ְמַקרֵּב ַזיין צּו זִׁ  ל אִׁ
ין ָּפסּוק,  יז ְּפַשט אִׁ א ֶאל מֶשה",ָדאס אִׁ ְקרָׁ ייֶבעְרְשֶטער רּוְפט ְש  "וַּיִּ יג ֶדער אֵּ ֶטעְנדִׁ

ים, אּון אֹויב ֶדער ֶמעְנְטש לֵּ  יְקט אִׁ י ְרָמזִׁים ָוואס ֶער שִׁ יד, דּוְרְך דִׁ  ייְגט צּוצּו ֶיעְדן אִׁ
יו" ַדאן,ָקאּפ ֶדעְרצּו,  לָׁ ר ה' אֵּ בֵּ ייֶבעְרְשֶטער ַווייֶטער ֶרעְדן"וְַּידַּ צּו  , ֶוועט ֶדער אֵּ

ים ְמַקרֵּב ַזיין. ים, אּון אִׁ  אִׁ
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַויְִׁקָרא א( 

*** 

ְקרָׁ  ְקרָׁ ָדאס ָוואְרט  ֶאל מֶשה,א וַּיִּ יט ַא ְקלֵּייֶנע ַאֶלף. "א"וַּיִּ ייט מִׁ יז  ְשטֵּ מֹוַהָרא"ש אִׁ
י ָזאְגט  וי ֶדער ֶרבִׁ יר, לֹויט וִׁ יָמן ר"נ(ָדאס ַמְסבִׁ ֶלק א' סִׁ י מֹוֲהַר"ן חֵּ יקּוטֵּ ַאז ֶווען ַא  )לִׁ

ייֶבעְרְשטֶ  יְרט ֶדער אֵּ יְשט ַקיין יִׁסֶמעְנְטש וֵּוייְסט ַאז ַאֶלעס פִׁ יי ער, ָהאט ֶער נִׁ ין, סֵּ ּורִׁ
יכֶ  ים ָהאט ֶער זִׁ יֶשע יִׁסּורִׁ יְרט ֶדער גֵּייְסטִׁ יְשט, ַווייל ֶער וֵּוייְסט ַאז ַאֶלעס פִׁ ער נִׁ

ילּו פִׁ  ייֶבעְרְשֶטער צּום גּוְטן, אּון ֲאפִׁ יז ישֶ יזִׁ אֵּ יְלן, אִׁ ים ָוואס ָדאס מּוז ֶמען פִׁ ע יִׁסּורִׁ
יְנֶגער, ַווייל ְלַמֲעשֶ  ה וֵּוייְסט ֶער ַאז ֶעס קּוְמט אֹויְך ֶעס ָאֶבער אֹויְך ַאַסאְך ְגרִׁ

ייֶבעְרְשְטן ַפאר ַזיין טֹוָבה.פּוֶנעם   אֵּ
ייֶבעְרְשְטן, ֶווען ֶעס קּוְמט אוֹ  יְשט פּוֶנעם אֵּ ייֶנער ָוואס ְטַראְכט נִׁ ויֶדער אֵּ ים וִׁ יף אִׁ

יְך ְמַחזֵּ  יט ָוואס זִׁ יְשט מִׁ יְנַגאְנְצן צּוְבָראְכן, אּון ָהאט נִׁ ים, ֶוועְרט ֶער אִׁ  ק צּו ַזיין.יִׁסּורִׁ
יז ְּפַשט אִׁ  ר",יִּ "וַּ ין ָּפסּוק, ָדאס אִׁ ייְנט  קָׁ י ַאֶלף, מֵּ אְפן",ָאן דִׁ יְך ֶגעְטרָׁ אט זִּ  "ֶעס הָׁ

יְך ַאלֵּייְנס ָאן ֶדעם אֵּ  יְך ַזאְכן פּון זִׁ ייְנט ַאז ֶעס ְטֶרעְפט זִׁ  ייֶבעְרְשְטן,ֶווען ַא ֶמעְנְטש מֵּ
עם ַאֶלף, ָדאס ָהאט ֶער ְגרֹויֶסע ָצרֹות, ָאֶבער ֶווען ֶמען לֵּייְגט ַאַריין ֶדעם ְקלֵּייֶנ

ייְנט ֶדעם  ם" מֵּ ייֶבעְרְשְטן -"ֲאלּופֹו ֶשל עֹולָׁ יז ֶעס ֶדעם אֵּ א" , ֶדעָמאְלט אִׁ ְקרָׁ "וַּיִּ
אט ֶגערּוְפן", - ים, אּון ֶער "ֶער הָׁ ייֶבעְרְשֶטער רּוְפט אִׁ קּוְמט  ֶער וֵּוייְסט ַאז ֶדער אֵּ

ייֶבעְרְשְטן. יק צּום אֵּ  צּורִׁ
יֶבער ָצרֹות, ָהאט ֶער ָנאש ֶזעֶדעְרַפאר ֶווען ַא ֶמעְנטְ  ים אִׁ  רט ַאז ֶעס גֵּייט אֹויף אִׁ

ייגֶ  י אֵּ ים אֹויף דִׁ יְך אֹויְסֶרעְדן צּו אִׁ ייֶבעְרְשְטן אּון זִׁ יין עֵָּצה, צּו גֵּיין צּום אֵּ עֶנע אֵּ
 ֶוועט ֶער ַארֹויס גֵּיין פּון ַאֶלע ָצרֹות. ַדאןְשְּפַראְך, 

 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ַויְִׁקָרא ב(
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רָׁא"ש ייְלט מֹוהַּ  ֶדעְרצֵּ
 

ֶמען ִפיְרט ִזיְך צּו ֶגעְבן ַפאר ּפּוִרים ַא "ַמֲחִצית 
ַע פּון ִדי  ַהֶשֶקל", ָוואס ָדאס ִאיז ַא ַהאְלֶבע פּון ִדי ַמְטבֵּ
ֶגעְלט ָוואס ִאיז ַאייְנֶגעִפיְרט צּו נּוְצן ִאין ֶיעֶנעם ָאְרט 

יי ְשִטיק פּון ִדי אּון ַצייט, אּון  ֶמען ִפיְרט ִזיְך צּו ֶגעְבן ְדרֵּ
יי ָמאל  ַע, ִוויַבאְלד ֶעס ֶוועְרט ֶדעְרַמאְנט ְדרֵּ ָסאְרט ַמְטבֵּ
ִדי ָוואְרט "ְתרּוָמה" ִאין ַּפְרַשת ִכי ִתָשא ַביי ִדי ִמְצָוה 

 פּון ַמֲחִצית ַהֶשֶקל, אּון ָדאס ֶגעְלט גֵּייט ַפאר ְצָדָקה.
ער ֶדעם ָוואס ֶמען ַדאְרף ְמַקיֵּים ַזיין ָּפשּוט אֹויסֶ 

י  ייִליֶגער ִמְנָהג ִמִדְברֵּ ֶדעם ִמְנָהג, ָוואס ָדאס ִאיז ַא הֵּ
סֹוְפִרים, ַדאְרף ֶמען אֹויְך ֶגעֶדעְנֶקען אֹויף ָוואס ֶדער 
ז, אּון ָוואס ָדאס קּוְמט אּוְנז  "ַמֲחִצית ַהֶשֶקל" ִאיז ְמַרמֵּ

 ְבן.ֶלעְרֶנען ִאין ֶלע
רֹוש  ר ג', ח'( ָהָמן ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַאַחְשוֵּ "ֶיְשנֹו )ֶאְסתֵּ

ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט ָלשֹון ָהַרע  -ַעם ֶאָחד ְמֻפָזר ּוְמֹפָרד" 
ייֶנעם ִמיט  יי ַהאְלְטן ִזיְך ִניְשט ִאיְנאֵּ אֹויף ִדי ִאיְדן ַאז זֵּ

יי ְקִריְגן ִזיְך ְצִוויְשן ִזיְך,  אּון ֶדעִריֶבער ֶקען ַאְחדּות, זֵּ
י ָדאס צּו ַפאֶרעְכְטן  יי ַאֶלע ָצרֹות. אּון ְכדֵּ קּוֶמען אֹויף זֵּ

ר ַהַמְלָכה ֶגעָזאְגט  ְך ְכנֹוס ֶאת ָכל )ָשם ד', ט"ז( ָהאט ֶאְסתֵּ "לֵּ
יי  -ַהְיהּוִדים"  ַאז ִאיְדן ָזאְלן ְתשּוָבה טּון אֹויף ֶדעם, זֵּ

יי ָזאְלן ִזיְך ַהאְלְטן ְבַאְחדּות, ָזאְלן ִזיְך ַהאְלְטן ְבשָ  לֹום, זֵּ
יי ְבֶרעְנֶגען ַאֶלע ְישּועֹות.  אּון ָדאס ֶוועט זֵּ

אְגט ַאז מֹוַהָרא"ׁש זָ 
 ֶמען ֶקען ֶדעְרֶקעֶנען 

 

ִחילּוק פּון ֵאייֶנעם ָוואס  רּפּוִרים ַא ְגרֹויֶסע
ֶער ַמאְכט ִזיְך ָנאר  יצִ  ,ִׁשיּכֹור ִאיז ֶבֱאֶמת

 ִׁשיּכֹור, ֶער ִאיז ָּפׁשּוט ִציִוויְלֶדעֶוועט.
ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶבֱאֶמת ִׁשיּכֹור ַפאְלט פּון ִדי 

ֶער ִזיְנְגט אּון ֶער ֵווייְנט ִזיְך אֹויס צּום ִפיס, 
ִניְׁשט צּו ֶער זּוְכט ֵקייֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, אּון 

ן, ַפאְרֶקעְרט ֶער ָהאט ִליב ֶיעְדן ְטֶׁשעֶּפע
 ֵאייֶנעם.

ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ֶזעט ַאז ֵאייֶנער ִאיז 
ִוויְלֶדעֶוועט, ֶער ְׁשָלאְגט אּון ֶזעְצט עצֶ 

ְׁשן, ֶער צּוְבֶרעְכט ַזאְכן, אּון ַמאְכט ֶמעְנְט 
ס, ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ָׁשאְדנְ 

ִבְכַלל ִניְׁשט ִׁשיּכֹור, ֶער ִאיז ָּפׁשּוט ַא ֶּפֶרא 
ָאָדם, ֶער ָוואְלט ַא ַגאְנץ ָיאר אֹויְך ֶגעָוואְלט 

ָיאר  ְׁשָלאְגן אּון ַמאְכן חּוְרָבנֹות, ָנאר ַא ַגאְנץ
ֶׁשעְמט ֶער ִזיְך ָדאס צּו טּון, ָאֶבער ֶווען ֶעס 

ייט, ְצט ֶער אֹויס ִדי ֶגעֶלעְגְנהֵ ּוקּוְמט ּפּוִרים נ
ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ִׁשיּכֹור אּון ֶער  ְךֶער ַמאְכט ִזי

ֶער ִאיז ֶבֱאֶמת . ֶגעְבט ַארֹויס ַזיין ַגאְנֶצע ַעזּות
ייל ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ִבְכַלל ִניְׁשט ִׁשיּכֹור, ַוו

 ֶבֱאֶמת ִׁשיּכֹור זּוְכט ִניְׁשט צּו ְטֶׁשעֶּפען ֵקייֶנעם.
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יין ִאיז ָנאר ַא ַהאְלֶבע ַזאְך, ֶער ִאיז ָנאר ַא  ֶדער ַהאְלֶבער ֶשֶקל ַווייְזט ַאז ַא ֶמעְנְטש ַאלֵּ
ט ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן אּון ָנאר ַדאן ֶוועט ֶער ֶוועְרן ַא ַהאְלֶבער ִאיד, ֶער מּוז ִזיְך צּוַזאְמְשֶטעְלן ִמי

ייִליֶכע ֶטעג פּון ּפּוִרים ַדאְרף ֶמען ִזיְך ְשַטאְרְקן ִליב צּו  ייִליֶגע אּון ְפרֵּ ַגאְנֶצער ִאיד. ֶיעְצט ִאין ִדי הֵּ
 ָהאְבן ֶיעְדן ִאיד, ִזיְך צּו ַהאְלְטן צּוַזאֶמען ִמיט ַאֶלע ִאיְדן.

יים, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ַהאְלְטן צּוַזאֶמען ִמיט ִדי ַווייב אּון ִקיְנֶדער, ָדאס הֹויבְ  ט ִזיְך ָאן ִאיְנֶדעְרהֵּ
ִליב ָהאְבן ִדי ַווייב אּון ִקיְנֶדער, אּון ִזיְך ִניְשט ְקִריְגן ִאין ְשטּוב. ֶווען ַא ֶמעְנְטש ָהאט ִניְשט ַקיין 

ַקיין ַגאְנֶצער ֶמעְנְטש, ַזיין ֹמַח ִאיז ִאים ֶצעִמיְשט אּון ֶצעְפלֹויְגן, אּון ֶער  ָשלֹום ַבִית ִאיז ֶער ִניְשט
וייְסט ַאז  ייְגט ִזיְך ָאֶבער ַאָראּפ ֶדעם ָקאּפ, ֶמען וֵּ ייִליְך ֶלעְבן. ֶווען ֶמען בֵּ ֶקען ִניְשט ָהאְבן ַא ְפרֵּ

יין ִאיז ֶמען ָנאר ַא ַהאְלֶבער ֶמעְנְטש, ֶמע ייֶנעם ִמיט ִדי ַווייב אּון ָנאר ַאלֵּ ן ַדאְרף ִזיְך ַהאְלְטן ִאיְנאֵּ
ם"  ייִליְך ֶלעְבן. -ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ַאן "ָאָדם ַהָשלֵּ  ַא ַגאְנֶצער ֶמעְנְטש, ַדאן ֶקען ֶמען ָהאְבן ַא ְפרֵּ

יין. ִדי ְנָשָמה פּון ֶיעְדן  י ִמַמַעל" אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ִמיט ִזיְך ַאלֵּ ֶלק ֱאֹלקֵּ ַא  -ִאיד ִאיז ַא "חֵּ
ייֶבעְרְשְטן, ֶער ַפאְרֶגעְסט  ייְלט ִזיְך ָאּפ פּוֶנעם אֵּ יין. ֶווען ַא ִאיד טֵּ ייִליְגן ַבאֶשעֶפער ַאלֵּ ֶלק פּון הֵּ חֵּ

ירֹות, ַדאן ְבַלייְבט ֶער ָנאר ִמיט ַא ייֶבעְרְשְטן, ֶער ַפאְלט דּוְרְך ִאין ֲעבֵּ ַהאְלֶבע ְנָשָמה. ִדי  פּוֶנעם אֵּ
ייֶבעְרְשְטן, צּו ַבאֶהעְפְטן ַזיין ְנָשָמה צּום  ַאְרֶבעט פּון ַא ִאיד ִאיז ִזיְך צּוִריק צּו ֶקעְרן צּום אֵּ

ייְנִציְגְסֶטע ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶמען קֶ  ייֶבעְרְשְטן, אּון ַדאן ֶוועט ֶער ַזיין ַא ַגאְנֶצער ֶמעְנְטש, אּון ִדי אֵּ ען אֵּ
ייֶבעְרְשְטן.  זֹוֶכה ַזיין צּו ֶדעם ִאיז ָנאר דּוְרְכ'ן ֶבעְטן ֶדעם אֵּ

ייֶנען ִדי ְמִגיָלה, ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן  ֶ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  אֵּ
 ָהאְבן ַא גּוֶטע ָשלֹום ַבִית.

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

ייֶנען. ְלַכְתִחיָלה ַדאְרף ֶמען גֵּיין ִאי ייֶנען, ַווייל "ְברֹוב ָעם ִדי ְמִגיָלה לֵּ ן שּול צּו ֶהעְרן ִדי ְמִגיָלה לֵּ
יים  ייֶנען ִדי ְמִגיָלה ִאיְנֶדעְרהֵּ ַהְדַרת ֶמֶלְך". אּון אֹויב ֶקען ֶמען ִניְשט גֵּיין ִאין שּול, ַדאְרף ֶמען לֵּ

 ָאֶדער וואּו ֶמען ֶגעפּוְנט ִזיְך.
יָלה, אּון ֶמען ְטַראְכט ַאַריין ִאין ָוואס ָדאְרט ָהאט ִזיְך ֶווען ֶמען ֶהעְרט ִדי ַמֲעֶשה פּון ִדי ְמגִ 

ייְנט  ָאְּפֶגעְשִּפיְלט, ֶזעט ֶמען ִווי ִדי ַאֶלע ְגרֹויֶסע ִנִסים ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַבאַהאְלְטן ִאין ִדי ֶטַבע. ָדאס מֵּ
ייֶנען ַאז ִדי ַאֶלע ַזא-ַאז פּון אֹויְבן ְכן ָהאט ָּפשּוט ַאזֹוי ַּפאִסיְרט, ַאז אֹויף ָוואְלט ֶמען ֶגעֶקעְנט מֵּ

רֹוש ִזיְך אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ֶגע'ַהְרְג'ט ַזיין ֶקעִניְגן ַוְשִתי, ַאז ּפּוְנְקט ָהאט ָמְרְדַכי  ּפּוְנְקט ָהאט ַאַחְשוֵּ
ַהְרְג'ֶעֶנען ֶדעם ֶקעִניג, אּון ַהַצִדיק ִזיְך אּוְנֶטעְרֶגעֶהעְרט אּון ַפאְרְשַטאֶנען ַאז ִבְגָתן אּון ֶתֶרש ִוויְלן 

 ַאזֹוי ַווייֶטער ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעֶשה קּוְקט אֹויס ִווי ַאֶלעס ִאיז ֶגעֶשען ְבֶדֶרְך ַהֶטַבע.
ֶווען ִדי ַמֲעֶשה ָהאט ִזיְך ָאֶבער ֶגעֶעְנִדיְגט, אּון ֶמען ָהאט צּוַזאְמֶגעְשֶטעְלט ִדי ַאֶלע 

ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ָדאס ַאֶלעס ֶגעִפיְרט ִמיט ַא  ַּפאִסירּוְנֶגען, ָהאט ֶמען ְקָלאר ֶגעֶזען ַאז ֶדער אֵּ
 ֶגעַוואְלִדיְגן ֶחְשבֹון צּו ֶהעְלְפן אּון צּו ַראֶטעֶווען ִדי ִאיְדן.

ַא ָדאס ִאיז ָגאר ַא ְשַטאְרֶקע ִחזּוק ַפאר ִדי ְשֶּפעֶטעְרִדיֶגע דֹורֹות, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס קּוְמט 
ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ִזיְך ַבאַהאְלְטן אּון ֶעס ֶקען  ייֶבעְרְשְטן, ֶדער אֵּ ַצייט ָוואס ֶמען ֶזעט ִניְשט ֶדעם אֵּ
אֹויְסֶזען ִווי ֶער ָהאט אּוְנז ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרָלאְזט אּון ֶער קּוְקט ִזיְך ִניְשט אּום אֹויף ֶדער ֶוועְלט. 

ייֶבעְרְשֶטער ִאיז ְשֶטעְנִדיג ָדא ִמיט אּוְנז, ֶער ַדאְרף ֶמען ָאֶבער ִוויסְ  ן אּון ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶדער אֵּ
ִפיְרט ֶיעֶדע ַזאְך, אּון ֲאִפילּו ִדי ַזאְכן ָוואס ֶזעֶען אֹויס ִווי ֶעס ַּפאִסיְרט ָּפשּוט ְבֶדֶרְך ַהֶטַבע, ֶוועְרן 

ע ַהְשָגָחה ְּפָרִטית, ַאֶלעס ָהאט ַא ּפּוְנְקְטִליְכן ֶחְשבֹון ֱאֶמת'ִדיג אֹויְך ֶגעִפיְרט ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיגֶ 
 ַפאְרָוואס ָדאס ַדאְרף ַאזֹוי צּו ַזיין.

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

יי ֶזעֶנען ַבאַהאְלְטן אּון ֶזעֶען אֹויס ִווי ַא ֶדֶרְך  ייֶבעְרְשֶטער ִמיט ֶיעְדן ֶמעְנְטש ְגרֹויֶסע ִנִסים, ָנאר זֵּ אֵּ
ְכְטן ִאין ֶדעם, צּו ֶזען אּון ַבאֶמעְרְקן ִדי ַאֶלע ַהֶטַבע. ִדי ְפִליְכט פּוֶנעם ֶמעְנְטש ִאיז ַאַרייְנצּוְטַרא

ייֶבעְרְשֶטער ָהאט ֶגעטּון ִמיט  ֶדר, ַאזֹוי ִווי ֶדער אֵּ ייֶבעְרְשֶטער טּוט ִמיט ִאים ְכסֵּ ִנִסים ָוואס ֶדער אֵּ
ר ַהַמְלָכה.  ִדי ִאיְדן ֶדעָמאְלט ִאין ִדי ַצייְטן פּון ָמְרְדַכי ַהַצִדיק אּון ֶאְסתֵּ

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

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

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

 עְלְפן ָאֶדער ִניְשט.קּוְקט ִאים ִניְשט ָנאְך צּו ֶזען אֹויב ֶער ִאיז ָיא ֶוועְרד ַאז ֶמען ָזאל ִאים הֶ 
ֶוועְרט ֶגעְבֶרעְנְגט ַאז "ּפּוִרים" )נ"ז:( ִאין ִתקּונֵּי זֹוַהר 

ִדי   ִאיז ַאזֹוי ִווי "יֹום ִכּפּוִרים". יֹום ִכיּפּור ִאיז ָדאְך
ייֶבעְרְשֶטער ִאיז  ייִליְגְסֶטע ָטאג פּון ָיאר, ֶדער אֵּ הֵּ

ייֶנעם אֹויף ַאלֶ  ל ַפאר ֶיעְדן אֵּ ירֹות. אּון מֹוחֵּ ע ַזייֶנע ֲעבֵּ
ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז ִאין ּפּוִרים, ָוואס ֶדעָמאְלט ִאיז ָגאר ַא 
ֶכל  ייִליֶגע אּון ֶגעהֹויֶבעֶנע ַצייט. ֶווען ַא ִאיד ָהאט שֵּ הֵּ
אּון נּוְצט אֹויס ֶדעם ָטאג ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ֶער 

ייֶבעְרְשְטן ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ צּו ם אֵּ
ייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף,  אּון ֶבעט ַביים אֵּ
ֶקען ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ֶזען ָגאר ְגרֹויֶסע ְישּועֹות 

ייט.  ְגִריְנֶגעְרהֵּ
ייֶער  ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטש ָוואס ְשִּפיְרט ַאז ֶער ִאיז זֵּ

ייֶבעְרְשְטן, ֶער ִאיז ייֶער ְשַטאְרק ַווייט פּוֶנעם אֵּ  זֵּ
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 אּון ַאז ֶעס ִאיז ִדיר
ֶלעכְׁ  ַטאֶקע ט  ַאזֹוי שְׁ

 !ִאיז ָדאס ִדי ֵעָצה?
ן ִאין ִדי ַזייט  צּו ִזיצְׁ
רֹויֶעִריג?  !טְׁ

>>>>>> 

 

<<<<<< 

 

>>>>>> 

 



 ג
 

 
  

<<<<<< 

 



 

 

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

ייֶנעם ִניְשט ָנאְך, ַפאר ִאים ִזי ייֶבעְרְשְטן, ַווייל ִאין ּפּוִרים קּוְקט ֶמען קֵּ ְך צּוִריק צּו ֶקעְרן צּום אֵּ
ֶמען קּוְקט ִניְשט אֹויב ֶמען ִאיז ָיא ֶוועְרד ָאֶדער ִניְשט. ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטש ָוואס ָהאט ֶגעטּון ִדי 

ירֹות, ֶקען ִזיְך ֶיעְצט אוֹ  ייֶבעְרְשְטן, צּו ֶבעְטן ֶדעם ֶעְרְגְסֶטע ֲעבֵּ יְפהֹויְבן אּון צּוִריק קּוֶמען צּום אֵּ
ירֹות, אּון ַאז ֶער ָזאל ִאים ֶהעְלְפן ַאז  ל ַזיין אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע ֲעבֵּ ייֶבעְרְשְטן ַאז ֶער ָזאל ִאים מֹוחֵּ אֵּ

ייֶבעְרְשֶטער ֶוועט פּון ֶיעְצט אּון ַווייֶטער ָזאל ֶער שֹוין ַזיין ָנאר וואֹויל אּון עֶ  ְרִליְך, אּון ֶדער אֵּ
ל ַזיין אֹויף ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט  ייֶדע ֶהעְנט, ֶער ֶוועט ִאים מֹוחֵּ ִאים ִזיֶכער אֹויְפֶנעֶמען ִמיט בֵּ

 ֶגעטּון, אּון ֶער ֶוועט ִאים ַארֹויְסֶהעְלְפן ִמיט ַאֶלעס ָוואס ֶער ַדאְרף.
ִאיר ֶטעְּפִליֶקער, ֶער ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאין ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעַהאט ַא תַ  ְלִמיד ִמיְט'ן ָנאֶמען ֶרִבי מֵּ

ייֶנער פּון ַזייֶנע  ייֶבעְרְשְטן. אֵּ ב ֶגעֶווען ַאַסאְך ִאיְדן צּום אֵּ ִדי ְשָטאט ֶטעְּפִליק אּון ֶער ָהאט ְמַקרֵּ
צֹות פּון ֶרִבי'ן.ִאיד, ָוואס ְפֶלעְגט קּו-ַתְלִמיִדים ִאיז ֶגעֶווען ַא ָדאְרְפס  ֶמען צּו ִאים צּו ֶהעְרן ִדי עֵּ

ִאיר ְפֶלעְגט ִזיְך ִפיְרן ַאז ּפּוִרים ְפֶלעְגט ֶער ַמאְכן ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה ַביי ִזיְך  ֶרִבי מֵּ
ייֶגער ָנאְכִמיָטאג ָהאט ֶמען ַאָראְּפֶגעַמאְכט ִדי ָלאְדְנס, ַפאְר  ויי ַאזֵּ יים, אּון ְצוֵּ ַמאְכט ַאֶלע ִאיְנֶדעְרהֵּ

ייְדט אּון ֶגעַטאְנְצן ִמיט  ֶפעְנְסֶטעְרס, ֶמען ָהאט ָאְנֶגעצּוְנְדן ַאַסאְך ִליְכט אּון ֶגעֶגעְסן אּון ִזיְך ֶגעְפרֵּ
ייד ִביז ְשֶּפעט ַבייַנאְכט.  ְגרֹויס ִשְמָחה  אּון ְפרֵּ

יין ָיאר ּפּוִרים ִאיז ֶדער ָדאְרְפס יים  ִאיד ֶגעקּוֶמען ִאין ְשָטאט-אֵּ ִאיר ִאיְנֶדעְרהֵּ צּו ר' מֵּ
ִאיר ַבאֶמעְרְקט ִווי ַאֶלע  ִמיְטצּוַהאְלְטן ִדי ֶגעהֹויֶבעֶנע ְסעּוַדת ּפּוִרים. ִאיְנִמיְטן ַטאְנְצן ָהאט ר' מֵּ

ייֶען ִזיְך אּון ָנאר ֶדער ָדאְרְפס ִניְשט ִאיד ִזיְצט ִאין ִדי ַזייט ְטרֹויֶעִריג אּון ֶער ַהאְלט -ַטאְנְצן אּון ְפרֵּ
ִאיר ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ִאים אּון ֶגעְפֶרעְגט: "ַפאְרָוואס ִביְסטּו ַאזֹוי  ִמיט ִדי ִשְמָחה . ר' מֵּ

ייִליְך", ָהאט ֶדער ָדאְרְפס ִאיד ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: -ְטרֹויֶעִריג? ַהייְנט ִאיז ָדאְך ּפּוִרים ֶמען ַדאְרף ַזיין ְפרֵּ
וען ֶמען ָהאט ַא ִצְבָי' אֹויְפן ָקאּפ?" ַווייל ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַאַסאְך "ָוואס טּוט ֶמען ָאֶבער וֶ 

ייְסן ִצְבָי', אּון ֶער ָהאט ִניְשט ֶגעַהאט ַקיין  ֶטעְכֶטער ֲחתּוָנה צּו ַמאְכן, אּון ִדי ֶעְלְטְסֶטע ָהאט ֶגעהֵּ
 ֶגעְלט ִאיר ֲחתּוָנה צּו ַמאְכן.

ִאיר ֶגעָזאְגט: "אּון ָצה? צּו ִזיְצן  ָהאט ִאים ר' מֵּ ַאז ֶעס ִאיז ִדיר ַאזֹוי ְשֶלעְכט, ִאיז ָדאס ִדי עֵּ
ל ֶגעֶווען פּוֶנעם  ִאין ִדי ַזייט ְטרֹויֶעִריג? ֶדער ֶרִבי ָהאט אּוְנז ַאְנֶדעְרש ֶגעֶלעְרְנט, ִמיר ָהאְבן ְמַקבֵּ

ייבֶ  ייט ֶמען צּום אֵּ עְרְשְטן: 'ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ֶרִבי'ן ַאז ֶווען ֶעס ִאיז ָגאר ְשֶלעְכט, ְשרֵּ
יים ַהאְנט אּון ַאַרייְנֶגעְשֶלעְּפט ִאין ִדי  ִאיר ָהאט ִאים ָאְנֶגעַכאְּפט בֵּ ִני'". ר' מֵּ ִמְמצּוקֹוַתי הֹוִציאֵּ

ייט צ ִאיר ְשרֵּ ייִליְך אּון ֶרִבי מֵּ ִאיד: -ּום ָדאְרְפסִריְנג, ַאֶלע ֶזעֶנען שֹוין ֶגעֶווען ָאְנֶגעְטרּוְנֶקען אּון ְפרֵּ
ייֶבעְרְשְטן:  ייט ֶמען צּום אֵּ "ֶהער ִמיְך צּו, ָזאג ִמיְך ָנאְך, אֹויב ֶעס ִאיז שֹוין ָגאר ְשֶלעְכט, ְשרֵּ

ִני'", אּון ֶדער ָדאְרְפס ִאיד ָהאט ִאים ָנאְכֶגעָזאְגט, ַאזֹוי -'ָצרֹות ְלָבִבי ִהְרִחיבּו ִמְמצּוקֹוַתי הֹוִציאֵּ
יי ֶזעֶנען שֹוין ָהאט ֶער ֶגע ייד, ִביז זֵּ ָזאְגט ַאַסאְך ָמאל ִמיט ְבִכיֹות ֲעצּומֹות אּון ִמיט ְגרֹויס ְפרֵּ

ייֶזעִריג ֶגעָוואְרן.  הֵּ
ָנאְך ּפּוִרים ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ַאז ַא ְבֶרְסֶלב'ֶער ִאיד ִאיז דּוְרְכֶגעָפאְרן ֶדעם ָדאְרף אּון ֶער ִאיז 

ייְטן -יי ֶדעם ָדאְרְפסַאייְנֶגעְשַטאֶנען בַ  ִאיד. ִדי ֶעְלְטְסֶטע ָטאְכֶטער ִצְבָי' ָהאט ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ָאְנְגרֵּ
 ַפאְר'ן אֹוַרח ֶעֶּפעס צּו ֶעְסן,

ייְדל ִאיז ֶגעָפאְלן ַפאְר'ן אֹוַרח, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט צּום ָדאְרְפס ִאיד: "ִאיְך ָהאב ַא -ִדי מֵּ
ְך ַזיין?" ֶדער ָדאְרְפסָבחּור ִאיֶנעם ֶזעְלבְ  ִאיד ָהאט ִאים -ן ֶעְלֶטער, ֶאְפָשר ָזאְלן ִמיר ִזיְך ְמַשדֵּ

ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער ִאיז ַמְסִכים, ֶער ַדאְרף ָאֶבער קֹוֶדם ְפֶרעְגן ַזיין ֶרִבי'ן, ֶווען ֶדער אֹוַרח ָהאט 
ִאיר ֶטעְּפִליֶקער. ֶער ָהאט  ִאים ֶגעְפֶרעְגט ֶווער ַזיין ֶרִבי ִאיז, ָהאט ֶער ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֶרִבי מֵּ

יי ֶזעֶנען  ב ֶגעֶווען צּום ֶרִבי'ן" ָהאט ֶדער אֹוַרח ֶגעָזאְגט: "ֶער ֶוועט ִזיֶכער ַמְסִכים ַזיין". זֵּ ִמיר ְמַקרֵּ
ִאיר, אּון ֶער ָהאט ַמְסִכים ֶגע ֶווען, אּון ֶמען ָהאט ַאִריֶבעְרֶגעָפאְרן אֹויף ֶטעְּפִליק צּו ֶרִבי מֵּ

 ֶגעְשָלאְסן ֶדעם ִשידּוְך ְבָשָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת.
ָהאט ֶמען ֶדעָמאְלט ַבאַשייְנֶּפעְרִליך ֶגעֶזען ִווי ִדי ְתִפלֹות ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶבעְטן ֶדעם 

ייֶבעְרְשְטן ִאין ּפּוִרים ָהאט ֶגע'ּפֹוְעְל'ט ַא ְישּוָעה.  אֵּ
ייִליְגן ָטאג ּפּוִרים ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ֶמען ֶדעְרַפאר  ַדאְרף ֶמען ֶזען אֹויְסצּונּוְצן ֶדעם הֵּ

ייֶבעְרְשְטן ַאֶלעס ָוואס  ַדאְרף ַאָראְּפֶנעֶמען ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ִאין ָטאג אּון ִזיְך אֹויְסֶבעְטן ַביים אֵּ
 יֶסע ְישּועֹות אּון ְרפּואֹות.ֶמען ַדאְרף אּון ַדאן ֶוועט ֶמען ֶזען ָגאר ְגרוֹ 

ייִליְכן ּפּוִרים'( ס 'ַא ְפרֵּ  )קּוְנְטרֵּ
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 די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 פון די וואך, קען מען זען אינעם שליט"א

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
 646-334-2858צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
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 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 

 

 נייעס אינערהאלב
 מוסדותינו הק'

 

 גרייטן זיך אויף פורים בחורים
 

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 

י באקאנט אין די היינטיגע טעג, עס איז ברייט באוואוסט ד
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 

טאג אין ישיבה, שיעורים וואס דער ראש ישיבה געבט יעדן 
און ווערט געהערט דורך פילע צענדליגע טויזנטער אידן 
איבער די וועלט, וועלכע זענען זיך מחי' מיט די דרשות, און 

טעגליכע קורצע אויסצוגן  -גלייכצייטיג מיט די "חיזוק יומי" 
פון די דרשות, גאר אסאך אידן זאגן עדות אז די דרשות 

גוטן אין אלע הינזיכטן, סיי האבן געטוישט זייער לעבן צום 
 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 

די  געוואלט הערן בכלל פון די ישיבה, נישט באגרייפנדיג
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 

 שיבה.חלק אין די געוואלדיגע פעולות פון די הייליגע י
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!

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

ברסלב, איר קענט באקומען אלע ספרי 
 קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

USB ,ס'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.

 

 

 
 

 

 

 ישיבה "תפארת התורה" ברסלב

 

 

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

 

 

 זמנים לימי הפורים
 7:15..................תפלת מנחה תענית אסתר....

 8:15................לה ליל פורים.......קריאת המגי

 9:00................ית ביום הפורים.....תפלת שחר
 10:00.......................קריאת המגילה.............

 6:00..........................פורים..............סעודת 
 

 וזמרה לכבוד היוםואחר כך ריקודין בשירה 

וועט פארקומען אי"ה מוצאי  סעודת שושן פורים
ביי די סעודה וועט אי"ה זיין א  ,9:30אום  קשב"

 הערליכער פארשטעלונג

 די ווייבער שול וועט אי"ה זיין אפן אין די אלע זמנים
 

 א פרייליכן פורים, הגבאים

 
 


