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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ פַּ
 

הִהוא  ְילָׁ לַּ ל הַּ חַּ כָׁ ִמְזבֵּ ל הַּ ה עַּ ל מֹוְקדָׁ ה עַּ ֹעלָׁ 'ן הָׁ ט אֹויפְּ ֶרענְּ , ָדאס ִאיז ִדי עֹוָלה ָוואס בְּ
ט. ֶצע ַנאכְּ ַח ַא ַגאנְּ ז ַזיין ָדאס ָווא ִמזְּבֵּ ַרמֵּ ז מְּ ט אּונְּ ט ַאז ֶדער ָפסּוק קּומְּ ס ֶדער מֹוַהָרא"ׁש ָזאגְּ

ט ֶלק א' ִסיָמן מ"ט(  ֶרִבי ָזאגְּ י מֹוֲהַר"ן חֵּ ט, אּון ַאלֶ )ִליקּוטֵּ לֵּייֶנע ֶוועלְּ ׁש ִאיז ַא קְּ טְּ עס ַאז ֶיעֶדער ֶמענְּ
ט,אס ֶעס ִאיז ֶגעֶׁשעָוו ן ִדי ֶוועלְּ ֶטער ָהאט ַבאַׁשאפְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ט ן ֶווען ֶדער אֵּ אֹויךְּ ַביי  ַפאִסירְּ

ַפאר,  ׁש, אּון ֶדערְּ טְּ ן ֶמענְּ טַאזֹוי ִווי ֶיעדְּ ט ֶגעֶווען  ֶדער ָפסּוק ָזאגְּ ייב ִאיז ִדי ֶוועלְּ הֵּ ַאז פּון ָאנְּ
ֶטער,  סְּ ל אּון ִפינְּ קְּ ֶטער ָהאט "וַֹּיאֶמר ֱאֹלִקים ְיִהי אֹור וְַּיִהי אֹור"טּונְּ ׁשְּ ייֶבערְּ , ֶדער אֵּ

ִטיג, אּון ֶעס ִאיז ן ִליכְּ ט ַאז ֶעס ָזאל ֶווערְּ בֶ  ֶגעָזאגְּ ִטיג, ִדי ֶזעלְּ ן ִליכְּ ן ֶגעָווארְּ ע ִאיז ַביי ֶיעדְּ
ל ַביי ִאים, עֶ  קְּ ט ַאַסאךְּ ָמאל ַביי ִזיךְּ ַאז ֶעס ִאיז טּונְּ ׁש ִפילְּ טְּ ן, ֶיעֶדער ֶמענְּ ׁשְּ טְּ ט ֶמענְּ ר ִפילְּ

ַלל ִניׁשְּ  ט ִבכְּ ט, ֶער וֵּוייסְּ ף ִאים ִניׁשְּ ייֶנער ַדארְּ ט ַאז קֵּ ט ַקיין ׁשּום ַחיֹות, ֶער ִפילְּ ט ִניׁשְּ
ָוואס ֶער ִאיז ֶגעב ןַפארְּ ן ֶגעָווארְּ ט, ֶווען אַ . ֹוירְּ ָקא ֶדעָמאלְּ ן, ַאז ַדוְּ ף ֶמען ָאֶבער ִוויסְּ  ַדארְּ

ק מַ  ַטארְּ ט זֵּייֶער ׁשְּ ִטיֶגע ַצייט ָוואס ֶער ֶקען ֶדעָמאלְּ ט ַאזֹוי, ִאיז ִדי ִריכְּ ׁש ִפילְּ טְּ ִליַח ַזיין, ֶמענְּ צְּ
ׁש ִאיֶבער אַ  טְּ ָלה פּון ַא ֶמענְּ ָאךְּ  ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ִעיָקר ַמעְּ ן צּו טּוַאז עֶ  ,ַמלְּ ַכאפְּ ן ר ֶקען ַאַריינְּ

ֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים ץ. ,ִמצְּ ַווארְּ ל אּון ׁשְּ קְּ  ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז ִאים טּונְּ
ֶרעֶנען ַפאר ִאים ׁשְּ  ָאִכים ָוואס בְּ ֶטער ָהאט ֶגענּוג ַמלְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ֶהער, ֶדער אֵּ ִדיג ָאן אֹויפְּ ֶטענְּ

ט ַקיין ִחידּוׁשָאֶבער ָדאס ִאיז נִ  ךְּ  .יׁשְּ ׁש ָוואס גֵּייט אֹויף דּורְּ טְּ ֶדער ִחידּוׁש ִאיז ַא ֶמענְּ
ן ֶוועִריַקייטְּ ן,  אּון ֶער ,ׁשְּ ט ֶוועגְּ ן, אּון פּון ֶדעסְּ ץ ַפאר ִדי אֹויגְּ ַווארְּ ט ִווי ֶעס ִאיז ִאים ׁשְּ ִפילְּ

ֹות ּוַמֲעִשים טֹוִבים. ט ֶער ַאַריין ִמצְּ  ַכאפְּ
ַׁשט נָׁיו לֵּאֹמרִאין ָפסּוק,  ָדאס ִאיז פְּ ֲהֹרן ְוֶאת בָׁ ו ֶאת אַּ ט ַפארצַּ ֶטער ָזאגְּ ׁשְּ ייֶבערְּ  , ֶדער אֵּ

ן ט ַפאר ִדי ִאידְּ 'ן ַצִדיק, ָזאגְּ הַאֲהֹרן ָוואס ָדאס גֵּייט ַארֹויף אֹויפְּ ֹעלָׁ ת הָׁ , ָדאס ִאיז , ֹזאת ּתֹורַּ
ן,  טְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ל ִהוא ִדי ֶוועג ַארֹויף צּו קּוֶמען צּום אֵּ חַּ כָׁ ִמְזבֵּ ל הַּ ה עַּ ל מֹוְקדָׁ ה עַּ ֹעלָׁ הָׁ

ה ְילָׁ לַּ ן ּו, ִדי ִעיָקר ַצייט ֶווען דהַּ ֶרעֶנען ַפארְּ ט בְּ סְּ ן ֶקענְּ טְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ט ֶווען ֶעס אִ  אֵּ יז ִאיז ַבייַנאכְּ
ל קְּ ן טּונְּ צְּ ַגאנְּ ט .ִדיר ִאינְּ ט, אֹויב ֶוועסְּ ָקא ֶדעָמאלְּ ן אּון  ּוַדוְּ קְּ ַטארְּ ט ׁשְּ ִזיךְּ ִזיךְּ ֶדעָמאלְּ

ן, ִבי טְּ ַהאלְּ טּו זֹוֶכה ַזיין אַ סְּ ֶדערְּ ט ֶוועסְּ ן, אּון ֶדעָמאלְּ טְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ש ז, טּו זֵּייֶער ָחׁשּוב ַביים אֵּ ְואֵּ
ד בוֹ  חַּ ּתּוקַּ ִמְזבֵּ ֶרעֶנען ִאין ִדיר.הַּ ן ֶוועט בְּ טְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ייֶער צּום אֵּ  , ַאז ֶדער פֵּ

ן ַאז ִדי ָווא ף ָאֶבער ִוויסְּ ט ֶמען ַדארְּ ה",מ"רְּ לֵּייֶנע ֶמ"ם, ָדאס ַווייזְּט א ֹוְקדָׁ ייט ִמיט ַא קְּ טֵּ ז ׁשְּ ּונְּ
ן ִווי ַאזֹוי, א ף ֶמען אֹויךְּ ִוויסְּ ן, ַדארְּ טְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ֶרעֶנען צּום אֵּ ט ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ִוויל בְּ ּון ִניׁשְּ

ן. ֶרעִניצְּ ט דֶ  ַארֹויס גֵּיין פּון ִדי גְּ ט ַאז ַאָמאל קּומְּ יינְּ ֶדער ֶוועגָדאס מֵּ  ער יֵֶּצר ָהַרע ִמיט ַאן ַאנְּ
ייבֶ  ֶרעֶנען צּום אֵּ ק בְּ ַטארְּ ן ָגאר ׁשְּ ט ַאז ֶער ָזאל ֶוועלְּ ׁש, ֶער ַמאכְּ טְּ ן, ֶער ָזאל צּום ֶמענְּ טְּ ׁשְּ ערְּ

ן טּו ן ָוואס ֶזעֶנען ִאיֶבער ַזייֶנע ּכֹוחֹות,ֶוועלְּ ֶדעם ֶזע ן ַזאכְּ ט ֶער ַאז ֶעס גֵּייט אּון ַאזֹוי ִווי ָנאכְּ
ט ַאֶלעס אֹויף, אּון טּוט ֶמער ן, אּון ֶער ֶגעבְּ ָראכְּ ן צּובְּ צְּ ַגאנְּ ט ֶער ִאינְּ ט, ֶווערְּ  ִאים ִניׁשְּ

ט. ִניׁשְּ  ָגארְּ
ייט  טֵּ ַפאר ׁשְּ ה",מ"ֶדערְּ ף ַזיין ִמיט ַא גְּ  ֹוְקדָׁ ֶרעֶנען ַדארְּ לֵּייֶנע ֶמ"ם, ַאז ָדאס בְּ ֶרעִניץ, ִמיט ַא קְּ

רֵּייֶען ִמיט  ִזיךְּ ִאיךְּ ֶוועל  ן ָוואס ִאיךְּ ֶקען טּון, אּון ִאיךְּ טּודִ פְּ רֵּיי  .ֶעס י ַזאכְּ ִמיט ַמיין  ִזיךְּ ִאיךְּ פְּ
ן ַׁשבָ  ר'ס, ִמיט ַמיין ִהיטְּ ן ָּכׁשֵּ ִפִלין, ִמיט ַמיין ֶעסְּ ד אּון פֵּאֹות, ִמיט ַמיין ַטִלית ּותְּ ת, אּון ָבארְּ

ן, אּון ַאז ִאיךְּ ֶוועל  ַלייכְּ רֵּייֶען ִמיט ִדי ִזיךְּ ָדאס גְּ ֶטער  פְּ ׁשְּ ייֶבערְּ ן, ֶוועט ֶדער אֵּ ֶגע ַזאכְּ ִרינְּ גְּ
קּוֶמען אּון ִאיךְּ ֶוועל ַזיין ַאן ֱאֶמת'ֶער עֶ  ן ַאז ַאֶלעס ֶוועט ׁשֹוין ָנאכְּ פְּ ֶדעם ֶהעלְּ ִליֶכער ִאיד.ָנאכְּ  רְּ
תשס"ט לפ"ק( ו)ּתֹוךְּ ַהַנַחל לֵּיל שב"ק צַ 

(388) 28, גליון 8שנה      לפ"ק שנת תשע"ט אדר ב', "זט, צופרשת 

רָׁא"ש ייְלט מֹוהַּ ֶדעְרצֵּ

ִאין ִדי ֶעְרְשֶטע ָיאר ָוואס ֶרִבי ָנָתן ִאיז ְמקּוָרב 
ֶגעָוואְרן צּום ֶרִבי'ן, ִאיז ֶער ֶגעָפאְרן אֹויף ּפּוִרים צּום 
ֶרִבי'ן ִמיט ְגרֹויס ְמִסיַרת ֶנֶפש. ֶדער ֶרִבי ִאיז ַדאן 

ְשָטאט ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע, צּו ִדי ֲחתּוָנה ֶגעֶווען ִאין ִדי 
ָרה ע"ה. ֶרִבי ָנָתן ָהאט ֶגעַהאט ַא פּון ַזיין ָטאְכֶטער שָ 

ַלאְנֶגע אּון ְשֶוועֶרע ֶוועג צּו ָפאְרן, אּון ֶער ִאיז ִניְשט 
ָהאט ָאְנֶגעקּוֶמען ַצייְטִליְך ַקיין ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע. ֶער 

ְמִגיָלה ֵלייֶנען פּון ֶרִבי'ן ִדי ֶעְרְשֶטע  ַפאְרַּפאְסט ִדי
 ַנאְכט.

ַבייַנאְכט ֶווען ַאְנֵשי ְשלֹוֵמינּו ָהאְבן ֶגעַטאְנְצן אּון 
ִזיְך ֶגעְפֵרייְדט ַביים ֶרִבי'ן, ָהאט ֶדער ֶרִבי ִזיְך 

ַע  ָנָתן, ָוואְלט אֹויְך  -ָאְנֶגערּוְפן: "ַמיין ַתְלִמיד ְיהֹושֻׁ
ט אּון ֶגעָוואְלט ִזיְך ִמיְטְפֵרייֶען ָדא ִמיט ַאייְך, ֶגעְגלּוסְ 

ְמַחת ּפּוִרים אּום ֶער ֶוועט ָאֶבער ַפאְרֶעְנִדיְגן ִדי ִש 
 שּוַשן ּפּוִרים".

ֶווען ֶרִבי ָנָתן ִאיז ְשֶּפעֶטער ָאְנֶגעקּוֶמען אּון ֶער 
ּוִרים ָהאט ֶגעְקֶרעְכְצט ַאִביְסל ַפאְר'ן ֶרִבי'ן ַאז ַזיין ּפ

ִאיז ִאים ֶגעֶווען צּוְשֶטעְרט, ֶער ָהאט ִזיְך ִניְשט 
ֶגעֶקעְנט ֶגעֶהעִריג ְפֵרייֶען אּום ּפּוִרים, ָהאט ִאים 

ֶדער ֶרִבי ֶגעָזאְגט: "שּוַשן ּפּוִרים ִאיז אֹויְך ּפּוִרים"...

ין  ְפַרט אִּ עט  ,ְשטּובבִּ בֶּ
ר יר ֵזייעֶּ יְך דִּ ,אִּ

 

עם; ֲחָכֵמינּו  עְדן אֹויף ֵקיינֶּ יְשט רֶּ ָזאְלְסטּו נִּ
ְבָרָכה ָזאְגן  ְכרֹוָנם לִּ ים ַרָבָנן ֲהֵוי )ַשָבת כג:(זִּ : "ְדָרחִּ

ים  יֵדי ֲחָכמִּ יב ַתְלמִּ ס ָהאט לִּ וער עֶּ ין ַרָבָנן", וֶּ ֵלּה ְבנִּ
ה ַזיין צּו  ועט זֹוכֶּ ים, וֶּ יֵדי ֲחָכמִּ ער ַתְלמִּ יְנדֶּ קִּ

וער  יר ַרָבָנן ֲהֵוי ֵלּה ַחְתנּוָתא ַרָבָנן", אּון וֶּ "ְדמֹוקִּ
ה ַזיין צּו  ועט זֹוכֶּ ים וֶּ יֵדי ֲחָכמִּ יז ְמַכֵבד ַתְלמִּ ס אִּ עֶּ

ים יֵדי ֲחָכמִּ ער ַתְלמִּ עמֶּ  .ֵאיידֶּ
עְרן ְש  ער הֶּ יְנדֶּ ע ַווייל ַאז קִּ ר ַטאטֶּ יג פּון ֵזייעֶּ עְנדִּ טֶּ

ועְלן ֵזיי וִּ  יד וֶּ ער אִּ יכֶּ ְרלִּ יב יֶּעְדן עֶּ יז ַמְחשִּ ר אִּ וי עֶּ
ועְרן  ועְלן וֶּ יז ֵזיי וֶּ יְדן בִּ ע אִּ יכֶּ ְרלִּ ן ַביי עֶּ יְך ְדֵרייעֶּ זִּ
עְרן  ער הֶּ עְכטֶּ י טֶּ יְדן, ַאזֹוי אֹויְך ַאז דִּ ע אִּ יכֶּ ְרלִּ עֶּ
ע  עְדט ֵשיין פּון ַאלֶּ ען רֶּ וי מֶּ יש וִּ ַביים ַשָבת טִּ

יְד  ע אִּ יכֶּ ְרלִּ ער עֶּ ענֶּ ע מֶּ רֶּ ועְלן ַאז ֵזייעֶּ ועְלן ֵזיי וֶּ ן וֶּ
ועְלן  יז ֵזיי וֶּ יְדן בִּ ע אִּ יכֶּ ְרלִּ ן ַביי עֶּ יְך ְדֵרייעֶּ ָזאְלן זִּ
ער  ֵאין ֵכן אֹויב דֶּ יְדן, ַמה שֶּ ע אִּ יכֶּ ְרלִּ אֹויְך ַזיין עֶּ

ע ַמאְכט ְש  יְדן, ַטאטֶּ ע אִּ יכֶּ ְרלִּ ק פּון עֶּ יג חֹוזֶּ עְנדִּ טֶּ
יז ָנאר ָדא ' ים אִּ יד' אּון ַא ַביי אִּ ע אִּ יכֶּ ְרלִּ ַזיין עֶּ

ים ָפסּול ּו יז ַביי אִּ ער אִּ י סָ פּוְמ ְצֵווייטֶּ ועְלן דִּ ל וֶּ
יְשט  יז נִּ ער אִּ ה ַאז ֵקיינֶּ ער ַמאְכן ַא ַצד ַהָשוֶּ יְנדֶּ קִּ
ין  ען אִּ ענֶּ ועְלן ֵלייקֶּ יז ֵזיי וֶּ ְצָלן, בִּ גּוט ַרֲחָמָנא לִּ

יְנג. ַאְלְצדִּ
 (טתשע"ו צַ )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' 
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ים ֵלייְנט ֶמען ִדי ְמִגיָלה ִאין ִדי ְשֶטעט ָוואס ַפאְרָוואס ִאיז שּוַשן ּפּוִרים ַאזֹוי ְגרֹויס? אּום שּוַשן ּפּוִר 
ַע ֶבן נּון ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ַע ֶבן נּון. ְיהֹושֻׁ ַתְלִמיד  ֶזעֶנען ַארּוְמֶגענּוֶמען ִמיט ַא מֹויֶער פּון ִדי ַצייְטן פּון ְיהֹושֻׁ

י ֵהייִליֶגע תֹוָרה ָוואס מֶשה ַרֵבינּו ָהאט פּון מֶשה ַרֵבינּו, ֶער ָהאט ִאיֶבעְרֶגעֶגעְבן ַפאר ִדי ִאיְדן דִ 
 ַבאקּוֶמען פּון ֵהייִליְגן ַבאֶשעֶפער.

ֶרִבי ָנָתן ִאיז ַמְסִביר ִאין ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות ַאז ַאָמאל ִאיז ָדא ָוואס ֶדער ֶרִבי ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס אּון ֵהייִליג 
יִפיל ְמַקֵבל ַזיין פּון ִאים, ֶער ִאיז צּו הֹויְך ַפאר ֵזיי. ַדאן קּוְמט ָאֶבער ַא ַאז ִדי ַתְלִמיִדים ֶקעֶנען ִניְשט ַאזוֹ 

 ְגרֹויֶסער ַתְלִמיד אּון ֶער ֶנעְמט ִדי ִלימּוִדים פּוֶנעם ֶרִבי'ן אּון ֶער ֶגעְבט ֶעס ִאיֶבער ַפאר ַאְנֶדעֶרע, אּון ַדאן
 ן פּון ֶדעם ַצִדיק.ִפיל ֶמער ֶמעְנְטְשן ְמַקֵבל ַזיי ֶקעֶנען

ֶווען ֲעָמֵלק ִאיז ֶגעקּוֶמען ִמְלָחָמה ַהאְלְטן ִמיט ִדי ִאיְדן, ָהאט מֶשה ַרֵבינּו ַארֹויְסֶגעִשיְקט ַזיין ַתְלִמיד 
ַע ָהאט ַטאֶקע ַפאְרְטִריְבן ֶדעם ֲעמָ  ַע ַאז ֶער ָזאל ֵגיין ִמְלָחָמה ַהאְלְטן ִמיט ֲעָמֵלק, אּון ְיהֹושֻׁ ֵלק ַאזֹוי ְיהֹושֻׁ

ַע ֶאת ֲעָמֵלק ְוֶאת ַעמֹו ְלִפי ָחֶרב". אּון ָדאס ֵגייט ַאזֹוי ַווייֶטער )ְשמֹות י"ז( ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט  "ַוַיֲחֹלש ְיהֹושֻׁ
 ֲעָמֵלק ִאיז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע אּון ֶדער ס"מ ָוואס קּוְמט ִמְלָחָמה ַהאְלְטן ִמיט ֶיעְדן .ָאן ִאין ַאֶלע דֹורֹות

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

י ִריְכִטיֶגע ֶוועְגן אּון ֵעצֹות ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען ִזיְך ְקִריְגן ִמיט ֲעָמֵלק, ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען ַפאר ִאיְדן דִ 
 'ן ֵיֶצר ָהַרע, אּון ִזיְך ִניְשט ָלאְזן ַפאְרִפיְרן פּון ִאים.ִמְלָחָמה ַהאְלְטן ִמיטְ 

ָוואס ֶער ָהאט ְמַקֵבל ֶגעֶווען ִדי ַאֶלע ֵהייִליֶגע ֵעצֹות  אּון ָדאס ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ֶדער ֹכַח פּון ֶרִבי ָנָתן
אּון ִלימּוִדים פּון ֶרִבי'ן אּון ֶער ָהאט ָדאס ַווייֶטער ִאיֶבעְרֶגעֶגעְבן ַאז ִמיר ָזאְלן ָדאס אֹויְך ֶקעֶנען נּוְצן 

ְשְטן אּון ֵקייְנָמאל ִניְשט ַאֶוועְקַפאְלן. ֶדער ֶטעְנִדיג ָנאר צּו ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייֶבעְר אּון ִזיְך ְשַטאְרְקן ְש 
יין ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף ֶרִבי ָנָתן: "ֶווען ִניְשט ִאים ָוואְלט ִניְשט ֶגעְבִליְבן פּון ִמיר ֲאִפילּו אֵ 

ַזיין ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ֵעצֹות פּון ֵהייִליְגן ֶרִבי'ן 'ן ֹכַח פּון ֶרִבי ָנָתן ֶקעֶנען ִמיר ְמַקֵבל מֹות". ִמיטְ ְבֶלעְטל שֵ 
 ָוואס ֶלעְרְנט אּוְנז ַא ֶוועג ִאין ֶלעְבן אֹויף ְטִריט אּון ְשִריט.

ְמָחה אּום שּוַשן ּפּוִרים, ִמיר ְפֵרייֶען ִזיְך אּון ִמיר ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן ַאז ָדאס ִאיז ִדי ְגרֹויֶסע שִ 
יְקט ַאֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ִמיט ֵזייֶעֶרע ְגרֹויֶסע ַתְלִמיִדים אּון דּוְרְך ֵזיי ֶקעֶנען ִמיר ָהאט אּוְנז ֶגעִש  ֶער

 ֶטעְנִדיג, ֲאִפילּו ִאין ִדי ְשֶוועְרְסֶטע ַצייְטן.ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן ְש 

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

שֹוין ֵסיי ִווי ִאיז ֶטעְנִדיג ָאְּפְשטּוְּפן ַזאְכן אֹויף ָמאְרְגן. "ַהייְנט פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, ָוואס ְּפרּוִביְרט ְש ִדי ֵעָצה 
ן ִניְשט ַקיין גּוֶטער ָטאג, ֶעס ֵגייט ִדיר ִניְשט גּוט ַהייְנט, ָמאְרְגן ֶוועְסטּו ִזיְך ֶנעֶמען ִאין ִדי ַהאְנט ַאַריין אּו

ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין". ַא ִאיד ָטאר ִזיְך ָאֶבער ִניְשט ָלאְזן פּון ֲעָמֵלק, ֶמען ַדאְרף ֶלעְר 
, ַדאְרף ַפאְרֵבייִזיְך ְשַטאְרְקן ַאַרייְנצּוַכאְּפן "ַהייְנט" ִוויִפיל ֶמען ֶקען. ֲאִפילּו ֶדער ָטאג ִאיז שֹוין ִכְמַעט 

ָכאְטש  .יְרן ֶעֶּפעס ַאַרייְנצּוַכאְּפן גּוֶטע ַזאְכן, ַאִביְסל תֹוָרה, ַאִביְסל ְתִפָלה, אּון ַאִביְסל ִמְצֹותֶמען ְּפרּובִ 
ַווייל ַטאֶקע "ַהייְנט" ִאיז ֶדער ִריְכִטיֶגער ָטאג ָוואס ֶמען ֶקען ָנאְנט ֶוועְרן צּום  .ִוויִפיל ֶמען ֶקען ָנאְך

 ֵאייֶבעְרְשְטן.
ֶקעְרט, ֶמען ַדאְרף ַארֹויְסַכאְּפן ִדי ֶגעֶווער פּון ִדי ֶהעְנט פּון ִדי ַפייְנט אּון ֶעס נּוְצן ֶקעְגן ֵזיי. ֶווען ַפאְר 

ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ֶרעְדט צּו ֶדעם ֶמעְנְטש צּו ֲעֵבירֹות, צּו טּון ַזאְכן ֶקעְגן ֶדעם ֵאייֶבעְרְשְטן, ַדאן ַדאְרף ֶמען 
ִאיְך ַזיין ֶעְרִליְך אּון וואֹויל ָכאְטש ִביז ַבייַנאְכט, ָמאְרְגן ֶוועְלן  לן אֹויף ָמאְרְגן... "ַהייְנט ִוויִאים ָאְּפְשטּוּפְ 

ִמיר ֶזען ַווייֶטער". אּון אֹויף ֶדעם ֶוועג ֶקען ֶמען ִזיְך ַארֹויְסְדֵרייֶען פּון ְשֶלעְכֶטע ַזאְכן ַטאֶקע ִמיט ִדי 
 ל ֵאייְנָמאל ֶמען ְשטּוְּפט ָאּפ ַא ַזאְך, ֶוועט ֶמען ֶעס שֹוין ִניְשט ַאזֹוי ְשֶנעל טּון ְשֶּפעֶטער.ַוויי .ֶזעְלֶבע ֵעָצה

ן יאִ  .יֹום"'ָהָמן הַ 'ֶמֶלְך וְ 'ֹבא הַ 'ֶווען ֶאְסֵתר ָהאט ֶגעָזאְגט "יָ )ֶאְסֵתר ה, ד( ִמיר ֶגעפּוֶנען ָדאס ִאין ִדי ְמִגיָלה 
ְטְנ'ס ָנאֶמען. ֶאְסֵתר ָהאט ָדא ְמַרֵמז ֶגעֶווען ּון ִדי ֶוועְרֶטער ִאיז ְמרּוָמז ֶדעם ֵאייֶבעְרשְ ִדי ָראֵשי ֵתיבֹות פ

ַטאֶקע ַהייְנט. ֶיעְדן ֵאייְנִציְגְסְטן ָטאג ֶקען ֶמען  -ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְשֶטער ֶגעפּוְנט ִזיְך ַביים ֶמעְנְטש "ַהיֹום" 
, עְרְשְטן, ֶעס ִאיז ִניְשָטא ַאַזא ַזאְך צּו ָזאְגן ַאז ֶדער ָטאג ִאיז ִניְשט ַקיין גּוֶטער ָטאגצּום ֵאייבֶ  ָנאְנט ֶוועְרן

 ֶקען ֶמען ִניְשט ַמְצִליַח ַזיין.ַהייְנט 
ְסן ָוואס ָמן ָהאְבן ָנאר ֶגעָוואְלט ִוויאּון ַאַחְשֵורֹוש ִמיט הָ  ,ֶווען ֶעס ִאיז ָאֶבער ֶגעקּוֶמען ַביי ִדי ְסעּוָדה

ִזי ָהאט  -ֶאְסֵתר ִוויל ָדא ִמיט ִדי ַגאְנֶצע ְסעּוָדה, ַדאן ָהאט ִזי ֶגעָזאְגט "ּוָמָחר ֶאֱעֶשה ִכְדַבר ַהֶמֶלְך" 
ט ֶגענּוְצט ִדי ֵעָצה ֶקעְגן ֵזיי, "ָמאְרְגן" ֶוועל ִאיְך ֶעְנְטֶפעְרן, ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ִזיְך צּוֶהעְרן צּו ָוואס ִאיר ָהא

ָמן, ָמאְרְגן ָהאט ֶער שֹוין ֶגעַהאט צּו ַפאְרֵצייְלן. אּון ִמיט ֶדעם ָהאט ִזי ַטאֶקע אּוְנֶטער ֶגעְבֶרעְנְגט ֶדעם הָ 
ָמן אּון ַאֶלע ִאיְדן ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְפֵרייִליְך. ִמיט ֶדעם ָוואס ְשטּוְּפט ָאּפ ַזיין ַמָּפָלה, ֶמען ָהאט ֶגעָהאְנֶגען הָ 

ַרע אֹויף ָמאְרְגן, אּון ָמאְרְגן ְשטּוְּפט ֶמען ִאים אֹויף ִאיֶבעְרָמאְרְגן, ָדאס ְבֶרעְנְגט ַזיין ַגאְנֶצע ֶדעם ֵיֶצר הָ 
 ַמָּפָלה.

 ען ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶבעְטן פּוןָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ָחְכָמה פּון ָמְרְדַכי ַהַצִדיק אּון ֶאְסֵתר ַהַמְלָכה ֶוו
 ָהאְבן ֶגעֶבעְטן ַאז ֵזיי -"ִיָנֵתן ַגם ָמָחר ַלְיהּוִדים ַאֶשר ְבשּוַשן ַלֲעשֹות ְכַדת ַהיֹום" )ֶאְסֵתר ט', י"ג( ַאַחְשֵורֹוש 

 

ָמאְרְגן ָזאל ֶמען טּון ִאין שּוַשן אֹויְך ַאזֹוי ִווי ַהייְנט. ָדאס ִאיז 
ַאזֹוי ִווי  ַהייְנט, יּון ִדי ֶזעְלֶבע ִווְמַרֵמז ַאז ָמאְרְגן ֶוועל ִאיְך ט

ַהייְנט ָהאב ִאיְך ָאְּפֶגעְשטּוְּפט ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע אֹויף ָמאְרְגן, ִדי 
ֶזעְלֶבע ֶוועל ִאיְך טּון ָמאְרְגן ַאז ִאיְך ֶוועל ִאים ָאְּפְשטּוְּפן אֹויף 

 ִאיֶבעְרָמאְרְגן.

ּוְנז ַאז ִמיר ָדאס ִאיז ִדי ֹכַח פּון שּוַשן ּפּוִרים ָוואס ֶלעְרְנט א
ָזאְלן ָאְּפְשטּוְּפן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע אֹויף ָמאְרְגן, ָאֶבער ִדי תֹוָרה 
אּון ִמְצֹות ָדאס ָזאְלן ִמיר ִניְשט ָאְּפְשטּוְּפן, ָנאר ָדאס ָזאְלן ִמיר 
טּון ַהייְנט. ִמיר ָזאְלן אֹויְסנּוְצן ֶיעְדן ָטאג ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, 

ן ַאַרייְנַכאְּפן ֶיעְדן ָטאג גּוֶטע ַזאְכן, אּון ַדאן ֶווען ִמיר ִמיר ָזאלְ 
ַמְצִליַח ַזיין אּון ָהאְבן ַא ְגִליְקִליְך ֶלעְבן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון 

 אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.
 )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ַעל ְיֵמי ַהּפּוִרים ַהְקדֹוִשים(
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ִאיְך ַזיין  לַהייְנט ִווי
 ,ֶעְרִליְך אּון וואֹויל

ְכט, ָכאְטׁש ִביז ַבייַנא
ָמאְרְגן ֶוועְלן ִמיר 

 ...ֶזען ַווייֶטער
>>>>>> 
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 די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה
 שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
 646-334-2858צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

 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'

 קאמפיין קמחא דפסחא

כאטש וואס מיר האלטן נאך אין די 
פרייליכע פורים טעג, האט זיך אבער 
שוין אנגעהויבן די קמחא דפסחא 

ם צו שטעלן געלט צו צוזאקאמפיין 
לן אלע איינגעשטעלטע קענען אויסצא

 .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 

למוד תורה און די מיידל ישיבה, פון די ת
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.
איז דער קאמפיין אין די לעצטע יארן 

געווארן מיט א געוואלדיגע  געקרוינט
, אידן ס הילף'יבערשטנן אי'מיט הצלחה

ם אנגערופן מיט האבן זיך זייער ווארע
, און מען האט גרעסערע סכומים

געקענט אויסצאלן אלע איינגעשטעלטע 
פאר פסח און זיי פארשאפט א שמחת 

וועלן ס הילף 'ן אייבערשטנ'מיט .יום טוב
אידן זיך אנרופן ווארעם אויך דאס יאר, 

די  און מיט דעם האבן א גלייכע חלק אין
 הייליגע ארבעט.

אויף זיך צו באטייליגן אינעם 
קאמפיין, רופט אריין אין אפיס 

ברייטהארציגע  אייערגעבן איבערצו
  718-384-1652 #101 נדבה,

 

 !כל דכפין ייתי ויכול
 

 
 

 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

ספרי ברסלב, איר קענט באקומען אלע 
 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.

 

 

 
 

 

 

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

 

 

 סעודת שושן פורים
 עם סעודת מלוה מלכה רבתי

 

 

 וועט פארקומען אי"ה דעם מוצאי שב"ק
 בהיכל בית מדרשינו

27 Skillman  St. 

 9:30בשעה 
 

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

 

 הגבאים

 
 

 הבטחת מוהרא"ש
 

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

 אשר בנחל
 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 
 זיווגים הגונים, רפואות וישועות.געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, 

 845-248-1651 רופט שוין

 

 


