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פרשת צו ,ט"ז אדר ב' ,שנת תשע"ט לפ"ק

ֵּיילט
ֶערצ ְ
ֹהרָׁא"ש ד ְ
מו ַּ

בּוע
ַּפ ְר ַּשת ַּה ָׁש ַּ
ֹיפ'ן
ִהוא ָׁה ֹע ָׁלה ַּעל מו ְֹק ָׁדה ַּעל ַּה ִמז ְֵּב ַּח ָׁכל ַּה ַּלי ְָׁלה ,דָאס ִאיז ִדי ע ֹולָה וָואס ְּברֶענְּט או ְּ
קּומט אּונְּז ְּמרַמֵּז זַיין דָאס וָואס דֶער
ַאכט .מו ַֹהרָא"ׁש זָאגְּט ַאז דֶער פָסּוק ְּ
ֵּח ַא גַאנְּ צֶע נ ְּ
ִמזְּב ַ
ֶועלט ,אּון ַא ֶלעס
ענְּטׁש ִאיז ַא ְּקלֵּיינֶע ו ְּ
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ן ֵּחלֶק א' ִס ָימן מ"ט) ַאז יֶעדֶער ֶמ ְּ
ֶבי זָאגְּט ִ(ל ֵּ
רִ
ֹיך ַביי
ַאס ְּירט או ְּ
ֶועלט ,פ ִ
אפן ִדי ו ְּ
אׁש ְּ
ֶער ְּׁש ֶטער ָהאט ַב ַ
ֶעׁשען וֶוען דֶער אֵּייב ְּ
וָואס עֶס ִאיז ג ֶ
ֶועלט גֶעוֶוען
ֶערפַארַ ,אזוֹי וִוי דֶער פָסּוק זָאגְּט ַאז פּון ָאנְּהֵּייב ִאיז ִדי ו ְּ
ֶענְּטׁש ,אּון ד ְּ
ֶעדן מ ְּ
י ְּ
ֶער ְּׁש ֶטער ָהאט
ֱל ִקים י ְִהי אוֹר ַּוי ְִהי אוֹר" ,דֶער אֵּייב ְּ
ֹאמר א ֹ
ינְּס ֶטערַּ " ,וי ֶ
טּונְּקל אּון ִפ ְּ
ְּ
ֶעדן
ֶעל ֶבע ִאיז ַביי י ְּ
ָוארן ִל ְּיכ ִטיגִ ,די ז ְּ
ֶוערן ִל ְּיכ ִטיג ,אּון עֶס ִאיז גֶעו ְּ
גֶעזָאגְּט ַאז עֶס זָאל ו ְּ
טּונְּקל ַביי ִאיםֶ ,ער ִפ ְּילט
ִיך ַאז עֶס ִאיז ְּ
אך ָמאל ַביי ז ְּ
ֶענְּטׁש ִפ ְּילט ַא ַס ְּ
ֶענְּט ְּׁשן ,יֶעדֶער מ ְּ
מ ְּ
ִיׁשט
ֵּוייסט ִב ְּכלַל נ ְּ
ִיׁשט ,עֶר ו ְּ
ַארף ִאים נ ְּ
ִיׁשט קַיין ׁשּום ַחיוֹת ,עֶר ִפ ְּילט ַאז קֵּיינֶער ד ְּ
נ ְּ
אלט ,וֶוען ַא
ֶעמ ְּ
ִויסןַ ,אז ַדוְּ קָא ד ָ
ַארף מֶען ָאבֶער ו ְּ
ָוארן .ד ְּ
ֹירן גֶעו ְּ
ַארוָואס עֶר ִאיז גֶעבו ְּ
פ ְּ
ארק ַמ ְּצ ִל ַיח זַיין,
אלט זֵּייעֶר ְּׁש ַט ְּ
ֶעמ ְּ
ֶענְּטׁש ִפ ְּילט ַאזוֹיִ ,איז ִדי ִר ְּיכ ִטיגֶע צַייט וָואס עֶר קֶען ד ָ
מ ְּ
ַאפן צּו טּון
ֶענְּטׁש ִאיבֶער ַא ַמ ְּל ָא ְּךַ ,אז ֶער קֶען ַארַיינְּ כ ְּ
וַוייל ָדאס ִאיז ִדי ִעיקָר ַמ ְּעלָה פּון ַא מ ְּ
ַוארץ.
טּונְּקל אּון ְּׁשו ְּ
ֲפילּו וֶוען עֶס ִאיז ִאים ְּ
ֲשים טו ִֹבים ,א ִ
ּומע ִ
ִמ ְּצוֹת ַ
ֹיפהֶער,
ענְּדיג ָאן או ְּ
ֶער ְּׁש ֶטער ָהאט גֶענּוג ַמ ְּל ָא ִכים וָואס ְּברֶענֶען פַאר ִאים ְּׁש ֶט ִ
דֶער אֵּייב ְּ
דּור ְּך
ענְּטׁש וָואס גֵּייט אוֹיף ְּ
ָאבֶער ָדאס ִאיז ִנ ְּיׁשט קַיין ִחידּוׁש .דֶער ִחידּוׁש ִאיז ַא ֶמ ְּ
ֶעסט וֶועגְּ ן,
ַוארץ פַאר ִדי אוֹיגְּן ,אּון פּון ד ְּ
ַייטן ,אּון עֶר ִפ ְּילט וִוי עֶס ִאיז ִאים ְּׁשו ְּ
ֶועריק ְּ
ְּׁשו ִ
ֲשים טו ִֹבים.
ּומע ִ
ַאפט עֶר ַארַיין ִמ ְּצוֹת ַ
כ ְּ
ֶער ְּׁש ֶטער זָאגְּ ט פַאר
ֵּאמר ,דֶער אֵּייב ְּ
ְאת ָׁבנָׁיו ל ֹ
דָאס ִאיז ְּפ ַׁשט ִאין פָסּוקַּ ,צו ֶאת ַּא ֲה ֹרן ו ֶ
ֹיפ'ן ַצ ִדיק ,זָאגְּט פַאר ִדי ִא ְּידן ,זֹאת ּתוֹרַּת ָׁה ֹע ָׁלהָ ,דאס ִאיז
ֲרן וָואס ָדאס גֵּייט ַארוֹיף או ְּ
ַאה ֹ
ֶער ְּׁש ְּטןִ ,הוא ָׁה ֹע ָׁלה ַּעל מו ְֹק ָׁדה ַּעל ַּה ִמז ְֵּב ַּח ָׁכל
ִדי וֶועג ַארוֹיף צּו קּו ֶמען צּום אֵּייב ְּ
ַאכט וֶוען עֶס ִאיז
ֶער ְּׁש ְּטן ִאיז ַביינ ְּ
ַארן אֵּייב ְּ
ֶענְּסט ְּברֶענֶען פ ְּ
ַּה ַּלי ְָׁלהִ ,די ִעיקָר צַייט וֶוען דּו ק ְּ
ִיך
אר ְּקן אּון ז ְּ
אלט ְּׁש ַט ְּ
ֶעמ ְּ
ִיך ד ָ
ֶועסטּו ז ְּ
אלט ,אוֹיב ו ְּ
ֶעמ ְּ
טּונְּקלַ .דוְּ קָא ד ָ
ְּ
ַאנְּצן
ִדיר ִאינְּ ג ְּ
ְאש
ֶועסטּו ז ֹוכֶה זַיין ַאז ,ו ֵּ
אלט ו ְּ
ֶעמ ְּ
ֶער ְּׁש ְּטן ,אּון ד ָ
אל ְּטןִ ,בי ְּס טּו זֵּייעֶר ָחׁשּוב ַביים אֵּייב ְּ
ֶער ַה ְּ
ד ְּ
ֶער ְּׁש ְּטן וֶועט ְּברֶענֶען ִאין ִדיר.
ּתּוקד ב ֹוַ ,אז דֶער פֵּייעֶר צּום אֵּייב ְּ
ַּה ִמז ְֵּב ַּח ַּ
ִויסן ַאז ִדי וָוא ְּרט "מו ְֹק ָׁדה"ְּׁ ,ש ֵּטייט ִמיט ַא ְּקלֵּיינֶע ֶמ"םָ ,דאס וַוייזְּט אּונְּז
ארף ָאבֶער ו ְּ
מֶען ַד ְּ
ִיׁשט
ִויסן וִוי ַאזוֹי ,אּון נ ְּ
ֹיך ו ְּ
ַארף ֶמען או ְּ
ֶער ְּׁש ְּטן ,ד ְּ
ֲפילּו וֶוען מֶען וִויל ְּברֶענֶען צּום אֵּייב ְּ
ַאז א ִ
קּומט ֶדער יֵּצֶר ָהרַע ִמיט ַאן ַאנְּ דֶער וֶועג
ִיצןָ .דאס מֵּיינְּט ַאז ַא ָמאל ְּ
ַארוֹיס גֵּיין פּון ִדי גְּ רֶענ ְּ
ער ְּׁש ְּטן ,עֶר זָאל
ארק ְּברֶענֶען צּום אֵּיי ֶב ְּ
ֶועלן גָאר ְּׁש ַט ְּ
אכט ַאז עֶר זָאל ו ְּ
ענְּטׁש ,עֶר ַמ ְּ
צּום ֶמ ְּ
ָאכדֶעם זֶעט עֶר ַאז עֶס גֵּייט
ַאכן וָואס זֶענֶען ִאיבֶער זַיינֶע ּכוֹחוֹת ,אּון ַאזוֹי וִוי נ ְּ
ֶועלן טּון ז ְּ
ו ְּ
ֶעבט ַאלֶעס אוֹיף ,אּון טּוט ֶמער
ָאכן ,אּון עֶר ג ְּ
צּובר ְּ
ַאנְּצן ְּ
ֶוערט עֶר ִאינְּ ג ְּ
ִיׁשט ,ו ְּ
ִאים נ ְּ
ִיׁשט.
ָארנ ְּ
ג ְּ
ַארף זַיין ִמיט ַא גְּ רֶענִיץ,
ֶערפַאר ְּׁש ֵּטייט "מו ְֹק ָׁדה"ִ ,מיט ַא ְּקלֵּיינֶע מֶ"םַ ,אז ָדאס ְּברֶענֶען ד ְּ
ד ְּ
ִיך ִמיט ַמיין
ַאכן וָואס ִא ְּיך קֶען טּון ,אּון ִא ְּיך טּו עֶסִ .א ְּיך ְּפרֵּיי ז ְּ
ִיך ְּפרֵּייעֶן ִמיט ִדי ז ְּ
ִא ְּיך וֶועל ז ְּ
ָׁשר'סִ ,מיט ַמיין ִה ְּיטן ַׁש ָבת ,אּון
ֶסן ּכ ֵּ
ארד אּון פֵּאוֹתִ ,מיט ַמיין ַט ִלית ְּּות ִפ ִליןִ ,מיט ַמיין ע ְּ
ָב ְּ
ֶער ְּׁש ֶטער
ַאכן ,וֶועט דֶער אֵּייב ְּ
גְּרינְּ גֶע ז ְּ
ִיך ְּפרֵּייעֶן ִמיט ִדי ִ
ַייכן ,אּון ַאז ִא ְּיך וֶועל ז ְּ
דָאס גְּ ל ְּ
ֱמת'עֶר ֶע ְּר ִליכֶער ִאיד.
ָאכקּו ֶמען אּון ִא ְּיך וֶועל זַיין ַאן א ֶ
ֶעל ְּפן ַאז ַאלֶעס וֶועט ׁשוֹין נ ְּ
ָאכדֶעם ה ְּ
נ ְּ
ַחל לֵּיל שב"ק ַצו תשס"ט לפ"ק)
(ּתו ְֹּך ַהנ ַ

א

קּורב
ִאין ִדי עֶ ְר ְשטֶ ע יָאר וָ ואס ֶר ִבי נ ָָתן ִאיז ְמ ָ
ּפּורים צּום
ארן אוֹיף ִ
וארן צּום ֶר ִבי'ןִ ,איז עֶ ר גֶעפָ ְ
גֶעוָ ְ
ֶר ִבי'ן ִמיט גְ רוֹיס ְמ ִס ַירת נֶפֶ ש .דֶ ער ֶר ִבי ִאיז ַדאן
וקע ,צּו ִדי חֲ תּונָה
ֶועדיוְ ֶ
עדו ִ
גֶעוֶוען ִאין ִדי ְשטָ אט מֶ ְ
פּון זַיין טָ אכְ טֶ ער ָש ָרה ע"הֶ .ר ִבי נ ָָתן הָ אט גֶעהַ אט ַא
ישט
ארן ,אּון עֶ ר ִאיז נִ ְ
ֶוערע וֶועג צּו פָ ְ
לַאנְ גֶע אּון ְשו ֶ
וקע .עֶ ר הָ אט
ֶועדיוְ ֶ
עדו ִ
ייטלִ יְך ַקיין מֶ ְ
ָאנְ גֶעקּומֶ ען צַ ְ
אסט ִדי ְמגִ ילָה לֵיינֶען פּון ֶר ִבי'ן ִדי עֶ ְר ְשטֶ ע
ארּפַ ְ
פַ ְ
נַאכְ ט.
אבן גֶעטַ אנְ ְצן אּון
בַ יינַאכְ ט וֶוען ַאנְ ֵשי ְשלוֹמֵ ינּו הָ ְ
יידט בַ יים ֶר ִבי'ן ,הָ אט דֶ ער ֶר ִבי זִ יְך
ֶעפ ֵר ְ
זִ יְך ג ְ
ֶערּופן" :מַ יין ַתלְ ִמיד יְ הוֹשֻׁ עַ  -נ ָָתן ,וָ ואלְ ט אוֹיְך
ְ
ָאנְ ג
יט ְפ ֵרייעֶ ן ָדא ִמיט ַאייְך,
לּוסט אּון גֶעוָ ואלְ ט זִ יְך ִמ ְ
גֶעגְ ְ
ּפּורים אּום
ארעֶ נְ ִדיגְ ן ִדי ִש ְמחַ ת ִ
עֶ ר וֶועט אָ בֶ ער פַ ְ
ּפּורים".
שּושן ִ
ַ
וֶוען ֶר ִבי נ ָָתן ִאיז ְשּפֶ עטֶ ער ָאנְ גֶעקּומֶ ען אּון עֶ ר
אר'ן ֶר ִבי'ן ַאז זַיין ּפ ִּורים
יסל פַ ְ
ֶעק ֶרעכְ ְצט אַ ִב ְ
הָ אט ג ְ
ישט
ערט ,עֶ ר הָ אט זִ יְך נִ ְ
צּושטֶ ְ
ְ
ִאיז ִאים גֶעוֶוען
ּפּורים ,הָ אט ִאים
עריג ְפ ֵרייעֶ ן אּום ִ
ֶעקענְ ט גֶעהֶ ִ
ג ֶ
ּפּורים"...
ּפּורים ִאיז אוֹיְך ִ
"שּושן ִ
ַ
דֶ ער ֶר ִבי גֶעזָאגְ ט:
>>>>>>

בִּ פְ ַרט ִּאין ְשטּוב ,בֶּ עט
זֵייעֶּ ר,
ִּדיר
ִּאיְך
עדן אֹויף ֵקיינֶּעם; חֲ כָמֵ ינּו
ִּישט ֶּר ְ
זָאל ְְסטּו נ ְ
"ד ָר ִּחים ַרבָ נָן הֲ וֵי
זִּ כְ רֹונָם לִּבְ ָרכָה זָאגְ ן (שַ בָ ת כגְ :):
לֵּה בְ נִּין ַרבָ נָן" ,וֶּוער עֶּ ס הָ אט לִּיב ַתל ְִּמידֵ י חֲ כ ִָּמים
ֶּוועט זֹוכֶּה זַיין צּו ִּקינְדֶּ ער ַתל ְִּמידֵ י חֲ כ ִָּמים,
נּותא ַרבָ נָן" ,אּון וֶּוער
מֹוקיר ַרבָ נָן הֲ וֵי לֵּה חַ ְת ָ
"ד ִּ
ְ
עֶּ ס ִּאיז ְמכַבֵ ד ַתל ְִּמידֵ י חֲ כ ִָּמים וֶּועט זֹוכֶּה זַיין צּו
ֵאיידֶּ עמֶּ ער ַתל ְִּמידֵ י חֲ כ ִָּמים.
ערן ְשטֶּ ענ ְִּדיג פּון זֵייעֶּ ר ַטאטֶּ ע
וַוייל ַאז ִּקינְדֶּ ער הֶּ ְ
ֶּעדן עֶּ ְרלִּיכֶּער ִּאיד וֶּועלְן זֵיי
וִּ וי עֶּ ר ִּאיז מַ ְח ִּשיב י ְ
ֶּוערן
ידן ִּביז זֵיי וֶּועלְן ו ְ
זִּ יְך ְד ֵרייעֶּ ן בַ יי עֶּ ְרלִּיכֶּע ִּא ְ
ערן
ידןַ ,אזֹוי אֹויְך ַאז ִּדי טֶּ עכְ טֶּ ער הֶּ ְ
עֶּ ְרלִּיכֶּע ִּא ְ
עדט שֵ יין פּון ַאלֶּע
בַ יים שַ בָ ת ִּטיש וִּ וי מֶּ ען ֶּר ְ
ידן וֶּועלְן זֵיי וֶּועלְן ַאז זֵייעֶּ ֶּרע מֶּ ענֶּער
עֶּ ְרלִּיכֶּע ִּא ְ
ידן בִּ יז זֵיי וֶּועלְן
זָאלְן זִּ יְך ְד ֵרייעֶּ ן בַ יי עֶּ ְרלִּיכֶּע ִּא ְ
ידן ,מַ ה שֶּ ֵאין כֵן אֹויב דֶּ ער
אֹויְך זַיין עֶּ ְרלִּיכֶּע ִּא ְ
ידן,
טַ אטֶּ ע מַ אכְ ט ְשטֶּ ענ ְִּדיג חֹוזֶּק פּון עֶּ ְרלִּיכֶּע ִּא ְ
בַ יי ִּאים ִּאיז נָאר ָדא 'זַיין עֶּ ְרלִּיכֶּע ִּאיד' אּון ַא
צְ וֵוייטֶּ ער ִּאיז בַ יי ִּאים פָסּול ּו ְמפּוסָ ל וֶּועלְן ִּדי
ִּישט
ִּקינְדֶּ ער מַ אכְ ן ַא צַ ד הַ שָ וֶּה ַאז ֵקיינֶּער ִּאיז נ ְ
ֵייקענֶּען ִּאין
גּוט ַרחֲ מָ נָא לִּצְ לָן ,בִּ יז זֵיי וֶּועלְן ל ֶּ
ַאלְצְ ִּדי ְנג.
(עֲצָ תֹו אֱ מּונָה ,פ' צַ ו תשע"ט)
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ּפּורים לֵיינְ ט מֶ ען ִדי ְמגִ ילָה ִאין ִדי ְשטֶ עט וָ ואס
שּושן ִ
ַ
ּפּורים ַאזוֹי גְ רוֹיס? אּום
שּושן ִ
ַ
ארוָ ואס ִאיז
פַ ְ
ייטן פּון יְהוֹשֻׁ עַ בֶ ן נּון .יְ הוֹשֻׁ עַ בֶ ן נּון ִאיז גֶעוֶוען דֶ ער ַתלְ ִמיד
ַארּומגֶענּומֶ ען ִמיט ַא מוֹיעֶ ר פּון ִדי צַ ְ
ְ
זֶענֶען
משה ַרבֵ ינּו הָ אט
ֶעבן פַ אר ִדי ִא ְידן ִדי הֵ יילִ יגֶע תו ָֹרה וָ ואס ֶ
ערגֶעג ְ
משה ַרבֵ ינּו ,עֶ ר הָ אט ִאיבֶ ְ
פּון ֶ
אשעפֶ ער.
בַ אקּומֶ ען פּון הֵ יילִ יגְ ן בַ ֶ
ֶר ִבי נ ָָתן ִאיז מַ ְס ִביר ִאין לִ יקּוטֵ י הֲ לָכוֹת ַאז ַאמָ אל ִאיז ָדא וָ ואס דֶ ער ֶר ִבי ִאיז ַאזוֹי גְ רוֹיס אּון הֵ יילִ יג
קּומט אָ בֶ ער ַא
יפיל ְמ ַקבֵ ל זַיין פּון ִאים ,עֶ ר ִאיז צּו הוֹיְך פַ אר זֵייַ .דאן ְ
ישט ַאז ֹו ִ
ַאז ִדי ַתלְ ִמ ִידים ֶקענֶען נִ ְ
ערע ,אּון ַדאן
ֶעבט עֶ ס ִאיבֶ ער פַ אר ַאנְ דֶ ֶ
ימּודים פּונֶעם ֶר ִבי'ן אּון עֶ ר ג ְ
ֶעמט ִדי לִ ִ
גְ רוֹיסֶ ער ַתלְ ִמיד אּון עֶ ר נ ְ
ֶקענֶען ִפיל מֶ ער מֶ ענְ ְט ְשן ְמ ַקבֵ ל זַיין פּון דֶ עם צַ ִדיק.
יקט זַיין ַתלְ ִמיד
ֶעש ְ
ֹיסג ִ
משה ַרבֵ ינּו ַארו ְ
וֶוען עֲ מָ לֵק ִאיז גֶעקּומֶ ען ִמלְ חָ מָ ה הַ אלְ ְטן ִמיט ִדי ִא ְידן ,הָ אט ֶ
יבן דֶ עם עֲ מָ לֵק ַאזוֹי
אר ְט ִר ְ
אקע פַ ְ
יְהוֹשֻׁ עַ ַאז עֶ ר זָאל גֵיין ִמלְ חָ מָ ה הַ אלְ ְטן ִמיט עֲ מָ לֵק ,אּון יְ הוֹשֻׁ עַ הָ אט טַ ֶ
וִ וי דֶ ער ּפָ סּוק זָאגְ ט ְ(שמוֹת י"ז) "וַ יַחֲ ֹלש יְהוֹשֻׁ עַ אֶ ת עֲ מָ לֵק וְ אֶ ת עַ מ ֹו לְ ִפי חָ ֶרב" .אּון ָדאס גֵייט ַאזוֹי וַ וייטֶ ער
ֶעדן
קּומט ִמלְ חָ מָ ה הַ אלְ ְטן ִמיט י ְ
ְ
ָאן ִאין ַאלֶע דוֹרוֹת .עֲ מָ לֵק ִאיז דֶ ער יֵצֶ ר הָ ַרע אּון דֶ ער ס"מ וָ ואס
ֹיסן
אבן דֶ עם גְ רו ְ
ארף הָ ְ
ער ְש ְטן .אּון מֶ ען ַד ְ
ֶועקנֶעמֶ ען פּונֶעם אֵ ייבֶ ְ
ִא ִידיש ִקינְ ד ,עֶ ר וִ ויל ִאים נָאר ַאו ְ
ֶערנֶען
ֹיסל ְ
ַתלְ ִמידַ ,אזוֹי וִ וי יְהוֹשֻׁ עַ בֶ ן נּון ,וָ ואס זָאל ִמלְ חָ מָ ה הַ אלְ ְטן ִמיט דֶ עם עֲ מָ לֵקַ ,אז עֶ ר זָאל או ְ
פַ אר ִא ְידן ִד י ִריכְ ִטיגֶע וֶועגְ ן אּון עֵ צוֹת וִ וי ַאזוֹי מֶ ען ֶקען זִ יְך ְק ִריגְ ן ִמיט עֲ מָ לֵק ,וִ וי ַאזוֹי מֶ ען ֶקען
אר ִפ ְירן פּון ִאים.
ישט לָאזְ ן פַ ְ
יט'ן יֵצֶ ר הָ ַרע ,אּון זִ יְך נִ ְ
ִמלְ חָ מָ ה הַ אלְ ְטן ִמ ְ
אקע גֶעוֶוען דֶ ער כֹחַ פּון ֶר ִבי נ ָָתן וָ ואס עֶ ר הָ אט ְמ ַקבֵ ל גֶעוֶוען ִדי ַאלֶע הֵ יילִ יגֶע עֵ צוֹת
אּון ָדאס ִאיז טַ ֶ
נּוצן
ֶעבן ַאז ִמיר זָאלְ ן ָדאס אוֹיְך ֶקענֶען ְ
ערגֶעג ְ
ימּודים פּון ֶר ִבי'ן אּון עֶ ר הָ אט דָ אס וַ וייטֶ ער ִאיבֶ ְ
אּון לִ ִ
ֶועקפַ אלְ ן .דֶ ער
ישט ַאו ְ
ער ְש ְטן אּון ֵקיינְ מָ אל נִ ְ
אר ְקן ְשטֶ ענְ ִדיג נָאר צּו זַיין נָאנְ ט צּום אֵ ייבֶ ְ
אּון זִ יְך ְשטַ ְ
יבן פּון ִמיר אֲ ִפילּו אֵ יין
ֶעבלִ ְ
ישט ג ְ
ישט ִאים וָ ואלְ ט נִ ְ
הֵ יילִ יגֶער ֶר ִבי הָ אט גֶעזָאגְ ט אוֹיף ֶר ִבי נ ָָתן" :וֶוען נִ ְ
יט'ן כֹחַ פּון ֶר ִבי נ ָָתן ֶקענֶען ִמיר ְמ ַקבֵ ל זַיין ִדי גֶעוַ ואלְ ִדיגֶע עֵ צוֹת פּון הֵ יילִ יגְ ן ֶר ִבי'ן
ֶעטל ֵשמוֹת"ִ .מ ְ
ְבל ְ
ֶעבן אוֹיף ְט ִריט אּון ְש ִריט.
ֶערנְ ט אּונְ ז ַא וֶועג ִאין ל ְ
וָ ואס ל ְ
ער ְש ְטן ַאז
ּפּוריםִ ,מיר ְפ ֵרייעֶ ן זִ יְך אּון ִמיר דַ אנְ ֶקען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
שּושן ִ
ַ
ָדאס ִאיז ִדי גְ רוֹיסֶ ע ִש ְמחָ ה אּום
דּורְך זֵיי ֶקענֶען ִמיר
יקים ִמיט זֵייעֶ ֶרע גְ רוֹיסֶ ע ַתלְ ִמ ִידים אּון ְ
יקט ַאזֶעלְ כֶע גְ רוֹיסֶ ע צַ ִד ִ
ֶעש ְ
עֶ ר הָ אט אּונְ ז ג ִ
ייטן.
ֶוער ְסטֶ ע צַ ְ
ערהַ אלְ ְטן ְשטֶ ענְ ִדיג ,אֲ ִפילּו ִאין ִדי ְשו ְ
זִ יְך דֶ ְ
משה ַרבֵ ינּו הָ אט גֶעזָאגְ ט פַ אר יְהוֹשֻׁ עַ " :צֵ א
ֶעפינֶען בַ יי ִדי ִמלְ חָ מָ ה פּון עֲ מָ לֵק ְ(שמוֹת י"ז ,ט') ַאז ֶ
ִמיר ג ִ
ארגְ ן"ָ .דאס ִאיז ִדי עֵ צָ ה פּון עֲ מָ לֵק,
ִהלָחֵ ם בַ עֲ מָ לֵק מָ חָ ר"  -גֵיי ַארוֹיס אּון הַ אלְ ט ִמלְ חָ מָ ה ִמיט עֲ מָ לֵק "מָ ְ
ארגְ ן" .הַ יינְ ט ִאיז שוֹין סֵ יי וִ וי
טּוּפן זַאכְ ן אוֹיף מָ ְ
רּוב ְירט ְשטֶ ענְ ִדיג אָ ְּפ ְש ְ
ִדי עֵ צָ ה פּונֶעם יֵצֶ ר הָ ַרע ,וָ ואס ְּפ ִ
ַאריין אּון
ֶועסטּו זִ יְך נֶעמֶ ען ִאין ִדי הַ אנְ ט ַ
ארגְ ן ו ְ
ישט גּוט הַ יינְ ט ,מָ ְ
ישט ַקיין גּוטֶ ער טָ אג ,עֶ ס גֵייט ִדיר נִ ְ
נִ ְ
ארף
ישט לָאזְ ן פּון עֲ מָ לֵק ,מֶ ען ַד ְ
ארף צּו זַיין"ַ .א ִאיד טָ אר זִ יְך אָ בֶ ער נִ ְ
ֶער נֶען אּון ַדאוֶוענֶען וִ וי עֶ ס ַד ְ
ל ְ
ארף
ארבֵ ייַ ,ד ְ
ויפיל מֶ ען ֶקען .אֲ ִפילּו דֶ ער טָ אג ִאיז שוֹין כִ ְמעַ ט פַ ְ
ַאּפן "הַ יינְ ט" וִ ִ
ַאריינְ צּוכ ְ
אר ְקן ַ
זִ יְך ְשטַ ְ
ָאטש
יסל ִמ ְצוֹת .כ ְ
יסל ְת ִפלָה ,אּון אַ ִב ְ
יסל תו ָֹרה ,אַ ִב ְ
ַאּפן גּוטֶ ע זַאכְ ן ,אַ ִב ְ
ַאריינְ צּוכ ְ
רּוב ְירן עֶ ּפֶ עס ַ
מֶ ען ְּפ ִ
ֶוערן צּום
אקע "הַ יינְ ט" ִאיז דֶ ער ִריכְ ִטיגֶער טָ אג וָ ואס מֶ ען ֶקען נָאנְ ט ו ְ
ויפיל מֶ ען ֶקען נָאְך .וַ וייל טַ ֶ
וִ ִ
ער ְש ְטן.
אֵ ייבֶ ְ
נּוצן ֶקעגְ ן זֵיי .וֶוען
ֹיסכַאּפְ ן ִדי גֶעוֶוער פּון ִדי הֶ ענְ ט פּון ִדי פַ יינְ ט אּון עֶ ס ְ
ארף ַארו ְ
ערט ,מֶ ען ַד ְ
אר ֶק ְ
פַ ְ
ארף מֶ ען
ער ְש ְטןַ ,דאן ַד ְ
עדט צּו דֶ עם מֶ ענְ ְטש צּו עֲ בֵ ירוֹת ,צּו טּון זַאכְ ן ֶקעגְ ן דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
דֶ ער יֵצֶ ר הָ ַרע ֶר ְ
ארגְ ן וֶועלְ ן
ָאטש ִביז בַ יינַאכְ ט ,מָ ְ
ארגְ ן" ...הַ יינְ ט וִ ויל ִאיְך זַיין עֶ ְרלִ יְך אּון וואוֹיל כ ְ
טּוּפן אוֹיף מָ ְ
ִאים אָ ְּפ ְש ְ
אקע ִמיט ִדי
ֹיס ְד ֵרייעֶ ן פּון ְשלֶעכְ טֶ ע זַאכְ ן טַ ֶ
ִמיר זֶען וַ וייטֶ ער" .אּון אוֹיף דֶ עם וֶועג ֶקען מֶ ען זִ יְך ַארו ְ
ישט ַאזוֹי ְשנֶעל טּון ְשּפֶ עטֶ ער.
טּוּפט אָ ּפ ַא זַאְך ,וֶועט מֶ ען עֶ ס שוֹין נִ ְ
זֶעלְ בֶ ע עֵ צָ ה .וַ וייל אֵ יינְ מָ אל מֶ ען ְש ְ
ִמיר גֶעפּונֶען דָ אס ִאין ִדי ְמגִ ילָה (אֶ ְס ֵתר ה ,ד) וֶוען אֶ ְס ֵתר הָ אט גֶעזָאגְ ט " ָי'בֹ א הַ 'מֶ לְֶך וְ 'הָ מָ ן הַ 'יוֹם"ִ .אין
ער ְש ְטנְ 'ס נָאמֶ ען .אֶ ְס ֵתר הָ אט ָדא ְמ ַרמֵ ז גֶעוֶוען
ֶוערטֶ ער ִאיז ְמרּומָ ז דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
אשי ֵתיבוֹת פּון ִדי ו ְ
ִדי ָר ֵ
ֶעדן אֵ יינְ ִציגְ ְס ְטן טָ אג ֶקען מֶ ען
אקע הַ יינְ ט .י ְ
ער ְשטֶ ער גֶעפּונְ ט זִ יְך בַ יים מֶ ענְ ְטש "הַ יוֹם"  -טַ ֶ
ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ישט ַקיין גּוטֶ ער טָ אג,
ישטָ א ַאזַא זַאְך צּו זָאגְ ן ַאז דֶ ער טָ אג ִאיז נִ ְ
ער ְש ְטן ,עֶ ס ִאיז נִ ְ
ֶוערן צּום אֵ ייבֶ ְ
נָאנְ ט ו ְ
ישט מַ ְצלִ יחַ זַיין.
הַ יינְ ט ֶקען מֶ ען נִ ְ
אבן נָאר גֶעוָ ואלְ ט וִ וי ְסן וָ ואס
עּודה ,אּון ַאחַ ְשוֵרוֹש ִמיט הָ מָ ן הָ ְ
וֶוען עֶ ס ִאיז אָ בֶ ער גֶעקּומֶ ען בַ יי ִדי ְס ָ
ֱשה כִ ְדבַ ר הַ מֶ לְֶך"  -זִ י הָ אט
עּודהַ ,דאן הָ אט זִ י גֶעזָאגְ ט "ּומָ חָ ר אֶ ע ֶ
אֶ ְס ֵתר וִ ויל ָדא ִמיט ִדי גַאנְ צֶ ע ְס ָ
ערן צּו וָ ואס ִאיר הָ אט
ארגְ ן וֶועל ִאיְך זִ יְך צּוהֶ ְ
ערן ,מָ ְ
ארגְ ן" וֶועל ִאיְך עֶ נְ ְטפֶ ְ
ֶענּוצט ִדי עֵ צָ ה ֶקעגְ ן זֵיי" ,מָ ְ
ג ְ
ארגְ ן הָ אט עֶ ר שוֹין גֶעהַ אט
ֶעב ֶרענְ גְ ט דֶ עם הָ מָ ן ,מָ ְ
אקע אּונְ טֶ ער ג ְ
ארצֵ יילְ ן .אּון ִמיט דֶ עם הָ אט זִ י טַ ֶ
צּו פַ ְ
טּוּפט אָ ּפ
זַיין מַ ּפָ לָה ,מֶ ען הָ אט גֶעהָ אנְ גֶען הָ מָ ן אּון ַאלֶע ִא ְידן זֶענֶען גֶעוֶוען ְפ ֵריילִ יְךִ .מיט דֶ עם וָ ואס ְש ְ
ארגְ ןָ ,דאס ְב ֶרענְגְ ט זַיין גַאנְ צֶ ע
ערמָ ְ
טּוּפט מֶ ען ִאים אוֹיף ִאיבֶ ְ
ארגְ ן ְש ְ
ארגְ ן ,אּון מָ ְ
דֶ עם יֵצֶ ר הָ ַרע אוֹיף מָ ְ
מַ ּפָ לָה.
עטן פּון
אבן גֶעבֶ ְ
ָדאס ִאיז גֶעוֶוען ִדי חָ כְ מָ ה פּון מָ ְר ְדכַי הַ צַ ִדיק אּון אֶ ְס ֵתר הַ מַ לְ כָה וֶוען זֵיי הָ ְ
עטן ַאז
אבן גֶעבֶ ְ
שּושן לַעֲ שוֹת כְ ַדת הַ יוֹם"  -זֵיי הָ ְ
ַיְהּודים אַ ֶשר ְב ַ
ַאחַ ְשוֵרוֹש (אֶ ְס ֵתר ט' ,י"ג) "יִ נ ֵָתן גַם ָמחָ ר ל ִ
שּושן אוֹיְך ַאזוֹי וִ וי הַ יינְ טָ .דאס ִאיז
ַ
ארגְ ן זָאל מֶ ען טּון ִאין
מָ ְ
ארגְ ן וֶועל ִאיְך טּון ִדי זֶעלְ בֶ ע וִ וי הַ יינְ טַ ,אזוֹי וִ וי
ְמ ַרמֵ ז ַאז מָ ְ
ארגְ ןִ ,די
טּוּפט דֶ עם יֵצֶ ר הָ ַרע אוֹיף מָ ְ
ֶעש ְ
הַ יינְ ט הָ אב ִאיְך אָ ְּפג ְ
טּוּפן אוֹיף
ארגְ ן ַאז ִאיְך וֶועל ִאים אָ ְּפ ְש ְ
זֶעלְ בֶ ע וֶועל ִאיְך טּון מָ ְ
ארגְ ן.
ערמָ ְ
ִאיבֶ ְ
ֶערנְ ט אּונְ ז ַאז ִמיר
ּפּורים וָ ואס ל ְ
שּושן ִ
ַ
ָדאס ִאיז ִדי כֹחַ פּון
ארגְ ן ,אָ בֶ ער ִדי תו ָֹרה
טּוּפן דֶ עם יֵצֶ ר הָ ַרע אוֹיף מָ ְ
זָאלְ ן אָ ְּפ ְש ְ
טּוּפן ,נָאר ָדאס זָאלְ ן ִמיר
ישט אָ ְּפ ְש ְ
אּון ִמ ְצוֹת ָדאס זָאלְ ן ִמיר נִ ְ
ארף צּו זַיין,
ֶעדן טָ אג וִ וי עֶ ס דַ ְ
נּוצן י ְ
ֹיס ְ
טּון הַ יינְ טִ .מיר זָאלְ ן או ְ
ֶעדן טָ אג גּוטֶ ע זַאכְ ן ,אּון ַדאן וֶוען ִמיר
ַאּפן י ְ
ַאריינְ כ ְ
ִמיר זָאלְ ן ַ
ֶעבן אוֹיף ִדי וֶועלְ ט אּון
יקלִ יְך ל ְ
אבן ַא גְ לִ ְ
מַ ְצלִ יחַ זַיין אּון הָ ְ
אוֹיף יֶענֶע וֶועלְ ט.



ּפּורים הַ ְקדו ִֹשים)
(שיחוֹת מוֹהַ ָרא"ש עַ ל יְמֵ י הַ ִ
ִ

>>>>>>

ב

ַהיינְט וִויל ִא ְיך זַיין
ֶר ִל ְיך אּון וואוֹיל,
עְ
ָאטׁש ִביז ַביינַא ְכט,
כ ְ
ֶועלן ִמיר
ארגְן ו ְ
ָמ ְ
ַוייטער...
זֶען ו ֶ
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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'

קמחא דפסחא קאמפיין

כאטש וואס מיר האלטן נאך אין די
פרייליכע פורים טעג ,האט זיך אבער
שוין אנגעהויבן די קמחא דפסחא
קאמפיין צוזאם צו שטעלן געלט צו
קענען אויסצאלן אלע איינגעשטעלטע
אין אונזערע מוסדות אויף פסח.
דאס יאר הויבט מען אן דעם קאמפיין
פריער ווי געווענליך צוליב דעם אויסנאם
שווערע פינאנציעלע מצב אין וואס די
מוסדות געפונען זיך יעצט .ברוך ה' אז די
מוסדות האלטן אין איין וואקסן ,און
מיט דעם וואקסט מיט די גרויסע
הוצאות.
עס האלט יעצט ביי א מצב אז מען איז
שולדיג גאר אסאך געלט פאר די
איינגעשטעלטע פון די מוסדות ,פון די
ישיבה ,פון די תלמוד תורה און די מיידל
סקול .דעריבער האט מען שוין אנהויבן
דעם קאמפיין ,און מיט'ן אייבערשטנ'ס
הילף וועלן זיך אידישע קינדער אנרופן
זייער ווארעם ארויסצוהעלפן די הייליגע
מוסדות.
אין די לעצטע יארן איז דער קאמפיין
געקרוינט געווארן מיט א געוואלדיגע
הצלחה מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף ,אידן
האבן זיך זייער ווארעם אנגערופן מיט
גרעסערע סכומים ,און מען האט
געקענט אויסצאלן אלע איינגעשטעלטע
פאר פסח און זיי פארשאפט א שמחת
יום טוב .מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועלן
אידן זיך אנרופן ווארעם אויך דאס יאר,
און מיט דעם האבן א גלייכע חלק אין די
הייליגע ארבעט.
אויף זיך צו באטייליגן אינעם
קאמפיין ,רופט אריין אין אפיס
איבערצוגעבן אייער ברייטהארציגע
נדבה718-384-1652 #101 ,
כל דכפין ייתי ויכול!

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

סעודת שושן פורים
עם סעודת מלוה מלכה רבתי
וועט פארקומען אי"ה דעם מוצאי שב"ק
בהיכל בית מדרשינו

חיזוק צום טיר

הבטחת מוהרא"ש

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב,
קונטרסים ,דרשות ,ניגונים ,סידי'ס,
'USBס'SD ,ס ,און נאך;
דעליווערט צו אייער טיר!

מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

בשעה 9:30

וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.
יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און
געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני ,זיווגים הגונים ,רפואות וישועות.

א הערליכע פלעי וועט אי"ה
געשפילט ווערן דורך די
בחורים און אינגעלייט

רופט שוין 845-248-1651

הגבאים

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

אשר בנחל

27 Skillman St.

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

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך

 / 845-414-8429 / 212-444-9191ארץ ישראל  / 0797040066ענגלאנד 03303502361
< < BreslevCenter.com
ד

צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com
חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876

 / 845-414-8426 /212-444-9169ארץ ישראל  / 0797040069ענגלאנד 03303502363

