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 Åò ú ÉaÇb ú ÅàÀå Éåð È÷ Àæ ú ÆàÀå ÉåLà Éø ú Æà Éåø Èò ÀN ì Èk ú Æà ç ÇlÇâ Àé é Äòé Äá ÀM Çä í Éåi Çá äÈé Èä Àå ì Èk ú Æà Àå åéÈðé
. ÇçÅlÇâ Àé Éåø Èò ÀN .øà Èä òÆðééÇæ òÆì Çà ï Àøò ÆL Àt Èà ÀêéÄæ ó Àøà Çã òÈøÉåö Àî øòÆã 

 ÀâàÈæ ï ÈúÈð é ÄaÆø éå Äå èé Éåì øé Äa Àñ Çî ñà Èã æé Äà L"àÈø ÇäÉåî èúÉåà 'â ä Èë ÈìÂä Ççeìé Äâ úÉåë ÈìÂä é Åèe÷é Äì)  ('á ø È÷é Äò øòÆã æ Çà
 Çà æé Äà ø Æò æ Çà èÀæééåÇå ñà Èã ,íé Ä÷ ÉìÁà íÆìÆö ïééÇæ æé Äà ñà Èã ,úÉåàÅt ïeà ã Àøà Èa ïééÇæ æé Äà ãé Äà Çà ïeô ïeà ãé Äà 

 Çô ÀøòÆã ïeà ,ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íeö èÀðàÈð æé Äà ø Æò æ ÇàòÆæ øàæ Çà ïò Æî è eö ÷òåÆå Çà ï Èà è Àaéé Åä øòÆðéé Åà ïòåÆå 
àÅt ïeà ã Àøà Èa é Äã ï ÀãééÇð ÀL eö ï Àaé Éåä Àð Èà ÀêàÇæ ò Æè ÀL ÀøÆò é Äã ø Æò èòåÆå øòÆôò ÆLà Ça ïeô ï Àìà Çô æé Äà ñà Èã ,úÉå

.ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆðeô ïééÅâ eö ÷òåÆå Çà ï Èà è Àaé Éåä ïò Æî æ Çà ï Èîé Äñ Çà  ó Àøà Çã øò Æaé ÄøòÆã ï À÷ Àøà Çè ÀL ãé Äà Çà ÀêéÄæ
ö ÀøòÆã ï Àøé Äøeö è ÀLé Äð íÉåì ÈLÀå ñ Çç ïeà ,íòÆã èé Äî ï ÆòééÅø Àô Àêé Äæ ïeà ,úÉåàÅt ïeà ã Àøà Èa ïééÇæ èé Äî ñÆò e

.å" Çç ïò ÆîòÆðeö ÀtàÈø Çà 
 Çà ï Àøò ÆL Àt Èà è Àô Àøà ÇãòÆâ èà Èä òÈø Éåö Àî øòÆã ñàåÈå Àøà Çô ïéé Åè ÀL Àøà Çô ïò Æî ïòÆ÷ íòÆã èé Äî ,øà Èä òÆðééÇæ òÆì

 Èã ïò Æîe÷ íé ÄòÈâ Àð é Äã .ò Èø Éåö Àî Çà ïeô ï Èîé Äñ é Äã æé Äà ñà Èã ìééåÇå .úÉåàÅt ïeà ã Àøà Èa é Äã Àêé Éåà ïeà ìééåÇå Àêà
à ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆðeô ÷òåÆå Çà æé Äà ïò Æî ,ó Àøà Çã ïò Æî éå Äå è Àøé ÄôòÆâ Àôé Éåà è ÀLé Äð Àêé Äæ èà Èä ïò Æî ï ÀøàåÈåòÆâ ïe

 Çà eà ã Àøà Èa ïééÇæ t Èà ÀêéÄæ è Àøò ÆL øÆò æ Çà eö ÀøòÆã ï Èîé Äñ øòÆã æé Äà øà Çô ÀøòÆã ïeà ,øòÆâé ÄöòÆø À÷.úÉåàéÅt ï 
 ÀL Àøò Æaéé Åà íeö ïò Æîe÷ ÷é Äøeö ìàÈæ ø Æò æ Çà æé Äà L ÀèÀðò Æî øòÆâé ÄöòÆø À÷ àÇæ Çà øà Çô ä ÈöÅò é Äã ïeà ÷é Äøeö ,ï Àè

à ã Àøà Èa é Äã ï Àñ À÷àåÇå ï Àæà ÈìøòÆã .ï Àè ÀL Àøò Æaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã eö Lé Äø Àô ïeô ï Àaé Éåä Àð Èà ïeà ,úÉåàÅt ïe 
 ÀL æé Äà øÆò ,÷òåÆå Çà è ÀLé Äð íòÆðéé Å÷ è Àô ÀøàåÇå øò Æè ÀL Àøò Æaéé ÅààåÈå ï ÀãòÆé ïò ÆîòÆð eö ÷é Äøeö èééÅø Àâ âé Äã Àðò Æè ñ

.íé Äà eö Àêé Äæ è Àã ÀðòåÆå 
'ô ÷"áù ìéÅì ì ÇçÇp Çä ÀêÉåz)  Çòé Äø Àæ Çú -(÷"ôì ò"ùú òÈø Éö Àî 

***  
äÈøÉåè Àô Çä òÆâé ÄãòÆëàåÈå é Äã ïé Äà ,èéé Åè ÀL ,ø Çò ÈM Çä ç ÇúÆt íé Äò Èø Éö Àî eé Èä íé ÄLÈð Âà ä Èò Èa Àø Çà Àå  àÈø Èî Àâ é Äã

 è ÀâàÈæ (.æ"î ä ÈèÉåñ) ééÅø Àã òÆðééÇæ èé Äî é Äæ ÂçÅb ïòåÆåòÆâ ïòÆðòÆæ ï ÀL Àè Àðò Æî òÆâé ÄöòÆø À÷ øé Äô é Äã æ Çà.øòÆã Àðé Ä÷  æé Äà é Äæ ÂçÅb
àé ÄáÈð Çä ò ÈLé ÄìÁà ïeô úÅø ÈL Àî øòÆã ïòåÆåòÆâ.  Èø Çà ïeô ìà ÇøòÆðòÆâ øòÆã ï ÈîÂòÇð ïòåÆå eö ïò Æîe÷òÆâ æé Äà í

è ÀìòÆâ ïéé Ç÷ ïò ÆîòÆð è ÀìàåÈåòÆâ è ÀLé Äð ò ÈLé ÄìÁà èà Èä ,õòÆø À÷ ïééÇæ ïeô ï Àìéé Åä Àñé Éåà Àêé Äæ ò ÈLé ÄìÁà  ,íé Äà ïeô
øò Æa Èà  Àâé ÉåöòÆâ ÷é Äøeö èà Èä ò ÈLé ÄìÁà æ Çà è ÀâàÈæòÆâ è Àð Àâé Äì ïeà ï ÈîÂòÇð ï Àôà ÈìòÆâ ÀëàÈð æé Äà é Äæ ÂçÅb àÈé ìéå Äå ø Æò ï

e÷òÆâ ÷é Äøeö æé Äà é Äæ ÂçÅb ïòåÆå ,úÉåð Èz Çî Àêà Çñ Çà ï ÀaòÆâòÆâ íé Äà èà Èä ï ÈîÂòÇð ïeà è ÀìòÆâ ïò ÆîòÆð eö ïò Æî
 Æâ íé Äà ò ÈLé ÄìÁà èà Èä ò ÈLé ÄìÁàö ïeà íé Äà eö ïééÅâ øò Æaé Äø Çà ìàÈæ ï ÈîÂòÇð ïeô õòÆø À÷ é Äã æ Çà ï Àè Àìà ÈLò òÆðééÇæ e

.ïòåÆåòÆâ òÆ÷à Çè æé Äà é Éåæ Çà ïeà ,øòÆã Àðé Ä÷  Çö Çà ïé Äà ïééÇæ ìÅæ ÀìÇæ Àî ïeô èéé Ç÷ Àa Àøà Çä é Äã íòÆã ïeô ïò Æî èòÆæ ,÷é Äã
 ÀL ò Æa Àøà Çä Çà íòÆã óé Éåà è Àîe÷à Ça ïò Æî ñàåÈåòÆæ ïò Æî éå Äå ,úÉåø Éåã Àì óàÈø Àè âé ÄöòÆø À÷ æé Äà é Äæ ÂçÅb æ Çà è

.äÆð Âç Çî é Äã ïeô ï Àñé Éåø Àã Àðé Äà ï Àöé Äæ èÀæeîòÆâ ï Àaà Èä ééÅæ ïeà ,øòÆã Àðé Ä÷ òÆðééÇæ èé Äî ï ÀøàåÈåòÆâ 
 ïò Æî ïòÆ÷ èééÇæ òÆøòÆãÀð Çà é Äã ïeô ïeà Å÷ Àñé Éåø Àâ é Äã ïòÆð ÀøòÆì Àñé Éåø Çà úÇðeîÁà ïeô èéé ïeà ï ÀaééÅì Àâ ïeô ,íé Äî ÈëÂç

.ñòÆì Çà è ÀLé Äð èéé Åè ÀL Àøà Çô ïò Æî ïòåÆå eìé Äô Âà ,÷é Äã Çö íòÆã ï Àâ Àìà Èô à ï ÀøàåÈåòÆâ âé ÄöòÆø À÷ æé Äà ï ÈîÂòÇð ïòåÆå ïe
ìàÈæ ø Æò ï Àñéé ÅäòÆâ ò ÈLé ÄìÁà íé Äà èà Èä ,ï Àìéé Åä íé Äà ìàÈæ ø Æò ò ÈLé ÄìÁà eö ïòÆâ ÀðàÇâòÆâ æé Äà ø Æò éÅâ Àêé Äæ ïé

 Àá Éåèï ÀøòåÆå è Àìéé ÅäòÆâ ø Æò èòåÆå é Éåæ Çà ïeà ï Åc ÀøÇé ïé Äà ìà Èî ï ÀaéÄæ ï'ì.  è ÀLé Äð ï ÈîÂòÇð èà Èä â Àðà Çô Àð Èà ïeô
 Äà ïeà ,úÅôÉåî íòÆðòÆô Èà ï Çà ï Àëà Çî èòåÆå ò ÈLé ÄìÁà æ Çà èÀðéé ÅîòÆâ èà Èä øÆò ,ï Àâ Àìà Èô è ÀìàåÈåòÆâ íé

ø Æò è Àñéé Åä è ÀöòÆé ïeà ,ï Àìéé Åä Àñé Éåà  ÀêàÇæ òÆâ Àðé Äø Àâ àÇæ Çà íé Äà,  Àá Éåè ÀêéÄæ ìàÈæ ø Æò èòåÆå øÆò ïeà ï Åc ÀøÇé ïé Äà ï'ì
ï Àìéé Åä Àñé Éåà Àêé Äæ.  Çô ,è Àøà Èã ï Àãà Èa eö Àêé Äæ íéé Åä ÀøòÆã Àðé Äà øòÆãò Æa òÆøò Æñò Æa Àêà Çñ Çà aà Èä Àêé Äà" íòÆã øà

"!?ïò Æîe÷ øò Æä Çà è Àô Àøà ÇãòÆâ Àêé Äà aà Èä.  Èä àé ÄáÈð øòÆã" :è ÀâàÈæòÆâ íé Äà ï Àaà Èä è ÀëòÆð À÷ òÆðééÇæ æé Äa èà
 ÀøòåÆå è Àìéé ÅäòÆâ eè ÀñòåÆå ,íé Äà â Àìà Èô , ÀêàÇæ ò Æñé Éåø Àâ Çà è ÀâàÈæòÆâ øé ÄãeèòÆâ é Éåæ Çà èà Èä øÆò ïeà "ï øÆò ,ï

 Àá Éåè'òÆâ Àêé Äæ èà Èä Àì è Àìéé ÅäòÆâ æé Äà ø Æò ïeà ,ìà Èî ï ÀaéÄæ ï Åc ÀøÇé ïé Äà è'.õòÆø À÷ ïééÇæ ïeô ï ÀøàåÈåòÆâ 
Èæ øÆò ñàåÈå ï Àâ Àìà Èô ïeà ,÷é Äã Çö Çà eö ïééÅâ ïeô "íé Äî ÈëÂç úÇðeîÁà" ïeô èéé Ç÷ Àñé Éåø Àâ é Äã ïò Æî èòÆæ è Àâà

 ÄL Àte úeîé Äî Àz ÄaòÆæ ñÆò ïòåÆå eìé Äô Âà ,úÉåèé Çà ìééåÇå , ÀêàÇæ Æò'èeLÈt òÆðééÅì À÷ Çà éå Äå ñé Éåà èè ÀâàÈæ ìà Èî 
eè eö ÷é Äã Çö øòÆãòÆðeô ä ÈçÈì Àö Çä òÆö ÀðàÇâ é Äã Àêé Äæ è Àã ÀðòåÆå íòÆã ïé Äà øòÆa Èà , ÀêàÇæ òÆâ Àðé Äø Àâ Çà ï.L Àè Àðò Æî í 

  

)úé ÄLé Äì ÀL ä Èãeò Àñ ì ÇçÇp Çä ÀêÉåz, (÷"ôì à"òùú ,òÈøÉåö Àî 
  

 úùøôòøåöî ,ìåãâä úáù , ,ïñéð 'çè"òùú úðù ÷"ôì                                                                      äðù8 ïåéìâ ,31 )391( 

L"à Èø Çä Éåî è Àìéé Åö ÀøòÆã  
  ַׁשָּבת ַהָגדֹול

  

ַאז ֶדער  (ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות, ְנִטיַלת ָיַדִים ַׁשְחִרית, ֲהָלָכה ב')ֶרִּבי ָנָתן ָזאְגט 
ַׁשָּבת ֵהייְסט "ַׁשָּבת ַהָגדֹול" ַווייל ֶדעָמאְלט ִאיז ֶגעֶׁשען 
ְגרֹויֶסע ִניִסים דּוְר. ְּתִפָלה, דּוְר. ֶדעם ָוואס ִדי ִאיְדן 
ָהאְּבן ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט 

ֱא3ִקים ְקֹרִבים ֵאָליו  ִּכי ִמי גֹוי "ָּגדֹול" ֲאֶׁשר לוֹ (ְדָבִרים ד') 
ֶווער ִאיז ָנא. ַאַזא  -ַּכה' ֱא3ֵקינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו 

"ְגרֹויס" ָפאְלק ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ַאזֹוי ָנאְנט 
צּו ֵזיי ֶווען ֵזיי רּוְפן צּו ִאים, ֶזעט ֶמען ַאז ִמיר ֵהייְסן ַא 

ען ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְגרֹויס ָפאְלק ַווייל ִמיר ֶקענֶ 
  אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפט אּוְנז.

ַסְּפָרה ָּנא ִלי ֵאת ָּכל (ְמָלִכים ב, ח) ָנא. ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק 
ֶדעְרֵצייל ִמיר ִדי  -"ַהְּגֹדלֹות" ֲאֶׁשר ָעָׂשה ֱאִליָׁשע 

ן, ָזאְגט ִדי "ְגרֹויֶסע" ַזאְכן ָוואס ֱאִליָׁשע ָהאט ֶגעטּו
ַאז ַאֶלע ִניִסים ָוואס ֱאִליָׁשע ָהאט ֶגעטּון (ְמִגיָלה כ"ז) ְגָמָרא 

ִאיז ֶגעֶווען ָנאר דּוְר. ְּתִפָלה, דּוְר. ֶּבעְטן ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶזעט ֶמען ִוויֶדער ַאז ֶווען ֶמען ַמאְכט 

ן ֶגעָזאְגט ַצִדיִקים ָהאּבְ 
  ֵסֶדר ַאְכט ִאיז ַא  יַאז ִד 

 

  .ֵסֶדר ַפאר ִדי ַגאְץ ָיאר
ָוואס ֶזעֶען ִמיר ַּביים ֵסֶדר ַאְכט? ַאז ִדי ִקיְֶדער 
ְפֶרעְגן ַקְׁשיּות, אּון ֶדער ַטאֶטע ֶעְְטֶפעְרט ֵזיי. ָדאס 
ִאיז ָוואס ִמיר ַדאְרְפן ַמאְכן ַפאר ַא ֵסֶדר אֹויף ִדי 

ָיאר, ַאז ֶווען ַדיין ִקיְד ְפֶרעְגט ִדיר ַקְׁשיּות, ַגאְֶצע 
 ָזאְלְסטּו ִאים ֶעְְטֶפעְרן.

ֶעְלֶטעְרן ַכאְּפן ִיְׁשט ִווי ַווייט ְמ'ַדאְרף ַאְכטּוְג 
ֶגעְּבן אֹויף ִדי ִקיְֶדער, ַא ִקיְד ֶקען ְפֶרעְגן ַאִריֶׁשע 

 ִ יְׁשט ִדי ַקְׁשיּות, אּון אֹויּב ִדי ֶעְלֶטעְרן ָהאְּבן
ִריְכִטיֶגע ֵׂשֶכל, ֶוועְלן ֵזיי ִאים ַאָראְּפְקַלאְּפן, "ֶהער 

ייְטן, ִאי* ָהאּב ׁשֹוין ׁשֹוין אֹויף ִמיט ַדייֶע ַאִריְׁשקֵ 
ַאִריֶׁשע ִמיט ַדייֶע  ִיְׁשט ַקיין ֶעְרֶווען צּו ִדיר

ַקְׁשיּות", אּון ִמיט ִדי ָּפאר ֶוועְרֶטער ָהאט ֶמען 
ט ֶדעם מּוט פּוֶעם ִקיְד, אּון ֶער ֶוועט ֶצעְקַלאּפְ 

ׁשֹוין מֹוָרא ָהאְּבן צּו ֶעֶפעֶען ַזיין מֹויל ַפאר ַזיין 
 ַגאְץ ֶלעְּבן.

ִיְׁשט ֵאייִּביג ַדאְרף ָדאס ִקיְד ַטאֶקע ַאזֹוי 
ֶער ַדאְרף ֶמער ִדי צּוָמאל ֵּתירּוץ,  םִוויְכִטיג ֶדע

ֶווען  .ְׁשָיאְפֶרעְגן ִדי קַ  ייט ַפאְר'ןאֹויְפֶמעְרְקַזאְמקֵ 
ַדיין ִקיְד ְפֶרעְגט ֶעֶּפעס, ֵסיי ָוואס, ְטַראְכט ַא 

ייְסט אֹויף ִאים אּון דּו ֶסעקּוְֶדע ֵאייֶדער דּו ְׁשֵר 
ייט צּו ְקַלאְּפְסט ִאים ַאָראּפ, ּוץ אֹויס ִדי ֶגעֶלעְגְהֵ 

ְׁשמּוֶעְסן ַאִּביְסל ִמיט ִאים, ִאים ֶגעְּבן ַא גּוט 
ָוואְרט ִווי גּוט אּון ִווי ְקלּוג ֶער ִאיז, אּון ִמיט ֶדעם 

, ַאזֹוי ֶוועט ֶער ייטאֹויְפּבֹויֶען ַזיין ֶזעְלְּבְסט ִזיֶכעְרקֵ 
אֹויְפַוואְקְסן ֶגעזּוְט אּון ְׁשַטאְרק, אּון ִדי ֶעְלֶטעְרן 

  ֶוועְלן ֶזען ִפיל ִאיִדיׁש ַַחת פּון ִאים.
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  יס"."ְגרוֹ  -ִניִסים דּוְר. ְּתִפָלה ֵהייְסט ָדאס "ָגדֹול" 

ְדן ֶדעְרַפאר ֵהייְסט ֶדער ַׁשָּבת "ַׁשָּבת ַהָגדֹול" ַווייל ֶדעָמאְלט ִאיז ֶגעֶׁשען ְגרֹויֶסע ִניִסים דּוְר. ֶדעם ָוואס ִדי ִאי
  ֶדער "ְגרֹויֶסער" ַׁשָּבת. -ָהאְּבן ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעְרַפאר ֵהייְסט ָדאס ַׁשָּבת "ַהָגדֹול" 

ַאז ִאין ַׁשָּבת ַהָגדֹול ָהאְּבן ִדי ִאיְדן ֶגענּוֶמען ַא ֶלעֶמעֶלע ָוואס ָדאס ִאיז ֶגעֶווען (אֹוַרח ַחִיים ִסיָמן ת"ל) ֶדער טֹור ְּבֶרעְנְגט 
ְרַּבן ֶּפַסח, אּון ִדי ִדי ֲעבֹוָדה ָזָרה פּון ִדי ִמְצִרִיים אּון ֶעס צּוֶגעִּביְנֶדען צּום ֶּבעט, ְּכֵדי ָדאס צּו ֶׁשְחְט'ן ַפאר ַא קָ 

ָוואס ִאיז ִמְצִרִיים ָהאְּבן ֶגעְקִריְצט ִמיט ִדי ֵציין ָאֶּבער ֵזיי ָהאְּבן ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶקעְנט טּון, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵאיין ֵנס 
  ֶגעֶׁשען ָנאר דּוְר. ֶדעם ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַאז ֶווען ֶדער (ֶמְדָרׁש ְּתִהִלים ִמְזמֹור קל"ו) ס ָוואס ָהאט ֶדעָמאְלט ַּפאִסיְרט ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ֶמְדָרׁש  ָנא. ַא נֵ 
ֵזייֶעֶרע  ֶגען צּוֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ָאְנֶגעָזאְגט ִדי ִמְצִרִיים ַאז ִדי ְּבכֹוִרים ֶוועְלן ְׁשַטאְרְּבן, ֶזעֶנען ַאֶלע ְּבכֹוִרים ֶגעַגאנְ 

ַטאֶטעס אּון ֶגעָזאְגט: "ִּביז ֶיעְצט ִאיז ֶגעֶׁשען ַאֶלעס ָוואס מֶׁשה ָהאט ֶגעָזאְגט, ִוויְלט ִאיר ִניְׁשט ַאז ִמיר ָזאְלן 
ִדי ַטאֶטעס ְּבַלייְּבן ֶלעְּבן? ָלאְזט ַארֹויס ִדי ִאיְדן פּון ִמְצַרִים, ַווייל אֹויב ִניְׁשט ֶוועְלן ִמיר ְׁשַטאְרְּבן!" ָהאְּבן 

עֶנען ִדי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֲאִפילּו ַאֶלע ִמְצִרִיים ֶוועְלן ְׁשַטאְרְּבן ֶוועְלן ִמיר ִניְׁשט ַארֹויְסָלאְזן ִדי ִאיְדן פּון ָדא!", זֶ 
ָדא, ִמיר ָהאְּבן ָנאר ָצרֹות פּון ְּבכֹוִרים ֶגעַגאְנֶגען צּו ַּפְרֹעה אּון ֶגעְׁשִריְגן אּון ִזי. ֶגעֶּבעְטן: "ָלאז ַארֹויס ִדי ִאיְדן פּון 

ֶגעטּון? ֶיעֶדער  ֵזיי", ָהאט ַּפְרֹעה ֶגעֵהייְסן ַזייֶנע ְקֶנעְכט ַאז ֵזיי ָזאְלן ַפאְרְטַרייְּבן ִדי ְּבכֹוִרים. ָוואס ָהאְּבן ִדי ְּבכֹוִרים
ִים ִּבְבכֹוֵריֶהם", ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט ִמְצִרִיים ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ְׁשֶוועְרד אּון ֶגע'ַהְרְג'ט ַזיין ַטאֶטע, "ְלַמֵּכה ִמְצרַ 

  ֶזעֶנען ֶדעָמאְלט ֶגע'ַהְרְג'ט ֶגעָוואְרן דּוְר. ִדי ְּבכֹוִרים.

 ֶמעןֶזעט ֶמען ִדי ְגרֹויֶסע ִניִסים ָוואס ִאיז ֶדעָמאְלט ֶגעֶׁשען, אּון ַאֶלעס ָנאר דּוְר. ְּתִפָלה. מֶׁשה ַרֵּבינּו ִאיז ֶגעקּו
ּון, אּון אּון אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר ִדי ִאיְדן ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ֶעס ַטאֶקע ֶגעט

  דּוְר. ֶדעם ִאיז ֶגעֶׁשען ִדי ִניִסים, אּון ֶדעְרַפאר ֵהייְסט ֶדער ַׁשָּבת "ַׁשָּבת ַהָגדֹול".

  ֶדער ֵׂשֶכל ִאין ָגלּות
ט ֶּבֱאֶמת ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ֶדער ִעיָקר ָגלּות ִמְצַרִים, ַאז ֶדער ֵׂשֶכל ִאיז ֶגעֶווען ִאין ָגלּות, ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ִניְׁש 

עקּוֶמען אּון ז גֶ ֶגעוואּוְסט פּון ֵזייֶער ְגרֹויֶסער ֹּכַח, ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ַאֶלעס אֹויְס'ּפֹוְעְל'ן ִמיט ְּתִפָלה, ִּביז מֶׁשה ַרֵּבינּו ִאי
ֶגעהֹויְּבן צּו ֶער ָהאט ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ַאֶלעס ּפֹוְעְל'ן ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ָדאס ָהאְּבן ֵזיי ַטאֶקע ָאנְ 

ָסח" ַאז ֶדער -"ֶּפה -ם טֹוב ֶּפַסח" טּון אּון ַאזֹוי ֶזעֶנען ֵזיי ַארֹויס פּון ִמְצַרִים, אּון ִמיר ָהאְּבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶדעם יוֹ 
  מֹויל ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ְׁשמּוֶעְסן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

יֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעְרַפאר ִאיז ֶיעְצט ִאין "ַׁשָּבת ַהָגדֹול" ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט ִזי. צּו ַּבאֵנייֶען ִאין ִדי ַזא. פּון ֶרעְדן צּום ֵאי
ין פּוֶנעם ֵאייֶגעֶנעם ִמְצַרִים, ֶמען ָזאל ִוויְסן פּון ִדי ֵאייֶגעֶנע ּכֹוחֹות, ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז ַארֹויְסצּוֵגי

ְדן צּום ֵזייֶער ִליּב, אּון ֶמען ֶקען ַאֶלעס אֹויְס'ּפֹוְעְל'ן ַּביי ִאים, ֶמען ַדאְרף ָנאר ֶעֶפעֶנען ִדי מֹויל אּון ָאְנֵהייְּבן ֶרע
  ייֶּבעְרְׁשְטן, ֶּבעְטן ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָוואס ֶמען ִוויל, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִזיֶכער ֶהעְלְפן.אֵ 

ער ַפאְרָוואס ֶמען ְדֵרייט ִאיֶּבער ֶדעם ִטיׁש אּום ַׁשָּבת ַהָגדֹול. ַווייל דֶ  ֶדעם ַטַעם :(ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן פ"ח)ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט  
"ַוְיַדֵּבר" ֵאַלי ֶזה "ַהֻּׁשְלָחן" ֲאֶׁשר ִלְפֵני (ְיֶחְזֵקאל מא, כב) ִטיׁש ַווייְזט אֹויְפ'ן ִדיּבּור, אֹויף ֶרעְדן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאגט 

ֶמען ִאיז ַארֹויס פּון ה'. ֶדעְרַפאר ְדֵרייט ֶמען ִאיֶּבער ֶדעם ִטיׁש ַווייל ֶדער ִדיּבּור ֶוועְרט ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט. ַפאר 
אְרן ִמְצַרִים ִאיז ֶדער ִדיּבּור ָנא. ֶגעֶווען ִאין ָגלּות, אּון ָנאְכֶדעם ִאיז ֶמען ַארֹויס פּון ִמְצַרִים אּון ֶעס ִאיז ֶגעָוו

  ָסח", ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶרעְדן, ִאיז ֶדער ִדיּבּור ַארֹויס פּון ָגלּות.-"ֶּפה -"ֶּפַסח" 

יְכן ִאיז ַאייְנֶגעִפיְרט ַּביי ַאַסא. ִאיִדיֶׁשע ְׁשִטיֶּבער, ַאז אּום ַׁשָּבת ַהָגדֹול ֶעְסט ֶמען ִניְׁשט אֹויף ֶדעם ֶגעֶוועְנלִ ֶעס 
ע ִטיׁש. ְּפַלאץ וואּו ֶמען ֶעְסט ֶגעֶוועְנִלי. ַׁשָּבת, ַווייל ָדאְרט ִאיז ׁשֹוין ְגֵרייט ַפאר ֶּפַסח, ֶמען ֶעְסט אֹויף ַא ְצֵווייטֶ 

ם ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי ַאז ָדאס קּוְמט אּוְנז ֶלעְרֶנען ַאז ַפאר ֶּפַסח ִאיז ֶדער ִטיׁש, ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶרעְדן צּו
ׁשֹוין אֹויְפ'ן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָנאְכִניְׁשט אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ְּפַלאץ. ִּביז ֶעס קּוְמט ֶּפַסח, ֶעְסט ֶמען ֶדעם ֵהייִליְגן ֵסֶדר

  ן.ִריְכִטיְגן ְּפַלאץ, ַווייל ֶדעָמאְלט ֵגייט ֶיעֶדער ִאיד ַארֹויס פּון ִמְצַרִים, ֶער ֵהייְּבט ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשטְ 

ע ִטיׁש, ֶמען ַדאְרף ָאֶּבער אֹוי. ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶעְסט ַטאֶקע ִניְׁשט ַׁשָּבת ַהָגדֹול אֹויף ִדי ֶגעֶוועְנִליכֶ 
ַמאל. ֶדער ֶרִּבי ֶקען ֵזייֶער ְגִריְנג אֹויְסקּוֶמען ַאז ֶמען ֶרעְגט ִזי. אֹויף, ַווייל ֶעס ִאיז ָדא. ִניְׁשט ְמסּוָדר ַאֶלעס ִווי ָנאְר 

ַאז ֶדער ִעיָקר ַּפְרָנָסה פּון ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְנְדט ִזי. צּו ֶער ֶרעְגט ִזי. ִניְׁשט אֹויף, ַווייל (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן ס"ח) ָזאְגט 
ן ֶדעם ִטיׁש אּון ַּבאקּוֶמען ְגרֹויס ֶׁשַפע ַּכַעס ֶנעְמט ַאֶוועק ִדי ַּפְרָנָסה. ֶדעְרַפאר אֹויּב ִוויל ֶמען ַטאֶקע ַפאְרֶרעְכטְ 

ַׁשָּבת  אֹויף ֶּפַסח, ַדאְרף ֶמען ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל ִזי. ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן ֵקייְנָמאל, אּון ִפיְרן ֶדעם
  עְלן.ַהָגדֹול ִמיט רּוִאיְגֵקייט אּון ְפֵרייד, אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט ָגאְרִניְׁשט פֶ 

 ִדי ִזיְסֵקייט פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
ען ָזאְגט ַׁשָּבת ַהָגדֹול ָזאְגט ֶמען ִדי ַהְפטֹוָרה פּון "ְוָעְרָבה ַלה'", ָדאס ָהאט ַׁשְייכּות ִמיט ַׁשָּבת ַהָגדֹול, ַאזֹוי ִווי מֶ 

ֵאִלָּיה ַהָּנִביא ִלְפֵני ּבֹוא יֹום ה' 'ַהָּגדֹול' ְוַהּנֹוָרא", ִמיר  ָדאְרט ַּביים סֹוף ֶדעם ָּפסּוק "ִהֵּנה ָאֹנִכי ֹׁשֵלַח ָלֶכם ֵאת
ע ְּבׂשּוָרה ַוואְרְטן ׁשֹוין ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען ֶדער "יֹום ַהָגדֹול", ֶווען ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ֶוועט קּוֶמען ְמַבֵׂשר ַזיין ִדי גּוטֶ 

אֹויְסֵלייְזן, אּון ַדאן ֶוועט ׁשֹוין ֶיעֶדער ָאְנהֹויְּבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאזֹוי ִווי ַאז ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו קּוְמט אּוְנז ׁשֹוין 
ֶווען ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען  - "ִּכי ָאז ֶאְהֹּפ. ֶאל ַעִּמים ָׂשָפה ְברּוָרה ִלְקֹרא ֻכָּלם ְּבֵׁשם ה'" (ְצַפְנָיה ג, ט) ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט 

 ֶיעֶדער ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶוועט ׁשֹוין
ָיהּו ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֶרִּבי ָנָתן ַאז ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַּביי ִדי ְמָעָרה פּון ֵאלִ 

אֶנען אּון ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶרִּבי ַהָנִביא, ָהאט ֶער ִזי. ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט ִווי ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ִאיז ָדאְרט ֶגעְׁשטַ 
ֶווען ַא ָנָתן ִאיז ֵזייֶער ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן פּון ִדי ֶוועְרֶטער, ֶער ָהאט ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ִאיז אֹוי. ֶגע

  ואס ֶערעַוואְלִדיֶגע ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות ָנאר דּוְר. ֶדעם וָ ֶמעְנְטׁש, ַא ָּבָׂשר ָוָדם, אּון ֶער ִאיז צּוֶגעקּוֶמען צּו ַזייֶנע גֶ 
  

ָהאט ֶגעֶרעְדט ַאַסא. צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ַאזֹוי ְגרֹויס ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ַאז ֶער ֶוועט 
ַזיין ֶדער ָוואס ֶוועט קּוֶמען ָזאְגן ִדי ְּבׂשּוָרה ַפאר ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ַאז ָמִׁשיַח 
קּוְמט אּון ֶיעֶדער ֶוועט ׁשֹוין ָאְנהֹויְּבן ֶרעְדן אּון ֶלעְּבן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון 

 ָנאר ִאים ִדיֶנען.
ָדאס ִאיז ִדי ֲהָכָנה ָוואס ִמיר ְגֵרייְטן ִזי. ֶיעְצט צּום יֹום טֹוב ֶּפַסח, ֶווען ֶמען 

יא אּון ֶעֶפעֶנען ִדי ִטיר ַפאר ִאים, צּו ֶוועט צּוְגֵרייְטן ֶדעם ּכֹוס ַפאר ֵאִלָיהּו ַהָנבִ 
ַווייְזן ַאז ִמיר ֶנעֶמען ָאן ִדי ִלּמּוִדים ָוואס ֶער ֶלעְרְנט אּוְנז צּו ֶרעְדן צּום 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל אּוְנז ׁשֹוין אֹויְסֵלייְזן פּון ָגלּות.
ְרְׁשְטן אּון ֶער ֶלעְּבט ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַדאן ֶווען ַא ִאיד ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבע

ֶוועְרט ִאים ִזיס ָדאס ֶלעְּבן, אּון ִמיט ֶדעם הֹויְּבט ֶמען ָאן ִדי ַהְפטֹוָרה "ְוָעְרָבה 
 ָדאס ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ְּבֶרעְנְגט ַא ִזיְסֵקייט ַפאְרן ֶמעְנְטׁש. -ַלה'" 

ס נּוְצט אֹויס ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג ִזי. צּו אֹויְפְפִריְׁשן אּון וואֹויל ִאיז ֶדעם ָווא
ָאְנהֹויְּבן ֶלעְּבן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף 

  (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֶעֶר. ַׁשָּבת ַהָגדֹול)  ֶיעֶנע ֶוועְלט.
  
  

  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב
  
 
 
  
  

 
 

ֶמעְגן ִדי ֵמייְדֶלע ִמיְטִזיְנֶגען 
 ִדי ְזִמירֹות ַׁשָּבת?

 ְׁשֵאָלה:
 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ַא ְגרֹויְסן ְיַיֵׁשר ּכַֹח ַפאר ַאֶלע ִחיזּוק אּון 
 ְדָרׁשֹות.

ַא ְדָרָׁשה ִאי ָהאּב ֶגעֶהעְרט ֶלעְצְטְנס ַּביי 
ִווי ִאיר ָזאְגט ַאז ִדי ִמְׁשָּפָחה ֶקען ִזיְנֶגען 
ִאיְנֵאייֶנעם ִדי ְזִמירֹות ַׁשָּבת, ֶדער ַטאֶטע ִמיט 

 ִדי ַמאֶמע ִמיט ִדי ִקיְנֶדער.
יין ַאז ָדאס ִאיז ֶקעְגן ִדי ֲהָלָכה, אֹויּב ִאי ֵמ 

ֵווייס ִאי גּוט ִאיז ִדי ֲהָלָכה ַאז ֶדער ַטאֶטע 
ג ַטאֶקע ֶהעְרן ַזיין ַווייּב אּון ֶטעְכֶטער ֶמע

ה ִאיז קֹול ְּבִאָׁשה ֶעְרָוה, ִזיְנֶגען, ָאֶּבער ְלַמֲעֶׂש 
אּון ֶער ָטאר ִניְׁשט ָזאְגן ַקיין ְדָבִרים 
ֶׁשִּבְקדּוָׁשה ִּבְׁשַעת ֵזיי ִזיְנֶגען. ַאזֹוי ִווי ֶווען ֵזיי 

ִאיז ָדאס  ֶזעֶנען ִניְׁשט צּוֶגעֶדעְקט ְצִניעּות'ִדיג
ִניְׁשט ַקיין ְּפָראְּבֶלעם ַפאְר'ן ַטאְטן אּון ַמאן, 
ָאֶּבער ֶער ָטאר ִניְׁשט ֶדעָמאְלט ָזאְגן ַקיין 

 ְדָבִרים ֶׁשִּבְקדּוָׁשה ִאין ָפאְרְנט פּון ֵזיי.
ִאי ָהאף ִאיר ֶוועט ִמיר ָדאס ֶעְנְטֶפעְרן אּון 

 ְקָלאר ְׁשֶטעְלן.
  ְיַיֵׁשר ֹּכַח 

 

  ה:ְּתׁשּובָ 
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

יֹום ג' ַּפְרַׁשת ְׁשִמיִני, י"ט ֲאָדר ב', ְׁשַנת 
 תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן
 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.
(ג' ֲאָלִפים, תמ"ד) ִאין ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב 

מֹוַהָרא"ׁש ַאַזא ְׁשֵאָלה: ְפֶרעְגט ֵאייֶנער ָאן 
"ִאי ִפיר ִזי צּו ִזיְנֶגען ְזִמירֹות ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
 צּוַזאֶמען ִמיט ַמייֶנע ִקיְנֶדער, ָאֶּבער ֱהיֹות ִאי

ֶרעְגן ָהאּב ׁשֹוין ֶעְלֶטעֶרע ֵמייְדֶלע, ִוויל ִאי פְ 
ִזיְנֶגען צּוַזאֶמען ִמיט ִמיר אֹויּב ֵזיי ֶמעְגן ִמיְט 

ִדי ְזִמירֹות ַׁשָּבת?" אּון מֹוַהָרא"ׁש ֶעְנְטֶפעְרט 
ר ְׁשֵרי ֶחְלְק ֶׁשַאָּתה ָׁש ִאים: "ַאְׁשֶרי ְוַא 

ם ָּכל ִמירֹות ְּבֻׁשְלָחן ַהַׁשָּבת עִ ּוְמַזֵּמר זְ 
ַהְיָלִדים", וואֹויל ִאיז ִדיר אּון וואֹויל ִאיז ַדיין 

ַּביי ִדי  ֵחֶלק ַאז דּו ִזיְנְגְסט ְזִמירֹות ַׁשָּבת
ְסעּוָדה ִמיט ַאֶלע ַדייֶנע ִקיְנֶדער, "ֶׁשַרֵּבינּו 
ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִהְקִּפיד ַעל ֶזה ְמֹאד ְמֹאד, ְוָרָצה 
ֶׁשַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָיִׁשירּו ְּבָכל ַׁשָּבת ֶאת ִׁשיֵרי 
ַהַׁשָּבת ְויֹאְמרּו ֶאת ָּכל ַהְּזִמירֹות ְוא ִיְתַּבְּיׁשּו 

ֶאָחד, ִּכי ִעיָקר ַהַּיֲהדּות ֶזה ְּתִמימּות ֵמַאף 
ּוְפִׁשיטֹות", ַווייל ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט 
ֵזייֶער ַמְקִּפיד ֶגעֶווען ֶמען ָזאל ִזיְנֶגען ֶיעְדן 
ַׁשָּבת ִניגּוִנים ְלָכבֹוד ַׁשָּבת, אּון ֶמען ָזאל ָזאְגן 

ט ֶׁשעֶמען אּון ִזיְנֶגען ַאֶלע ְזִמירֹות אּון ִזי ִניְׁש 
פּון ֵקייֶנעם, ַווייל ִזיְנֶגען ְזִמירֹות ִאין ַׁשָּבת ִאיז 
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 ייט.ִעיָקר ִאין ִאיִדיְׁשֵק  ַאן

ָזאְגט מֹוַהָרא"ׁש ַווייֶטער: "ְוָלֵכן ַגם ַהָּבנֹות ַהְּגדֹולֹות ְיכֹולֹות 
ְסטּו ָלִׁשיר, ִּכי סֹוף ָּכל סֹוף ֶזה ְּבתֹו ַהִמְׁשָּפָחה", ֶדעִריֶּבער ֶקענְ 

א ַדיין ַווייל ָדאס ִאיז ָד  ,ִזיְנֶגען ִמיט ַדייֶנע ֵמייְדֶלע ִדי ְזִמירֹות
ה ֲאָנִׁשים ָזִרים", ַפאְרְׁשֵטייט ָבן, ֶׁשָאסּור ֶׁשִיְהיּו ָׁשָמ ִמְׁשָּפָחה. "ְוַכמּו

ִזי ַאז ֶעס ָטאְרן ִזי ִניְׁשט ֶגעפּוֶנען ָדאְרט ְפֶרעְמֶדע ֶמעְנְטְׁשן, ַווייל 
ֶעְרָוה", ְפֶרעְמֶדע ֶמעְנְטְׁשן ָטאְרן ִניְׁשט  -: "קֹול ְּבִאָּׁשה (ְּבָרכֹות כד:)

ֶהעְרן ְפרֹויֶען ִזיְנֶגען, "ֲאָבל ְּבתֹו ַהִמְׁשָּפָחה, ֶׁשא ִנְמָצִאים ַרק 
ָּבנֹות ַהְּגדֹולֹות ָלִׁשיר", ָאֶּבער מּוָּתר ַגם לְ  - ְוַהְיָלִדים ה ְוִאְׁשְּת ַאָּת 
ט ַדיין ִמְׁשָּפָחה ַאֵליין, ֶווען ָנאר ַדיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ַּביי ִמי

 ִדי ְסעּוָדה ֶקעֶנען ֵזיי ִמיט ִזיְנֶגען ִדי ְזִמירֹות.
 מֹוַהָרא"ׁש ִפיְרט אֹויס ִדי ְּתׁשּוָבה: "ְוֶזה ֵמִעיָקר ַהִחינּו-  ְלַחֵּנ

ְּבַׁשָּבת, ֶׁשֶּזה ָדָבר ָגדֹול ְמאֹד ְמֹאד",  ֶאת ַהְיָלִדים ֶׁשָיִׁשירּו ְזִמירֹות
 ,ִזיְנֶגען ְזִמירֹות ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ִאיז ַאן ִעיָקר אּון ַא ְיסֹוד ִאין ִחינּו

 ָדאס ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ִאין ִדי ִקיְנֶדער ַא ִליְּבַׁשאְפט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
אְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן זָ 

  ִעְנָיִנים.
 

  ָוואס טּוט ֶמען ֶווען
 ִדי ִקיְנֶדער ָפאְלְגן ִניְׁשט?

 ְׁשֵאָלה:
 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ָוואס טּוט ֶמען ַאז ִדי ִקיְנֶדער ִוויְלן ִניְׁשט ָפאְלְגן ִדי ֶעְלֶטעְרן? 
 ֵעָצה?ִאיר ָהאט ֶעֶּפעס ַאן 

 ְיַיֵׁשר ֹּכַח 

  ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ְׁשִמיִני, י"ח ֲאָדר ב', ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן
 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.
אּון ַאז 'ִקיְנֶדער ִוויְסן ָזאְלְסטּו ַאז 'ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ִקיְנֶדער', 

 ָפאְלְגן ִניְׁשט', אּון אּוְנֶזער ַאְרֶּבעט ִאיז ֵזיי ְמַחֵנ ַזיין.
ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַדיין ְּפָראְּבֶלעם ַאז ַדייֶנע ִקיְנֶדער ָפאְלְגן ִניְׁשט אּון 
ֶעס ִאיז אֹוי ִניְׁשט ֵזייֶער ְּפָראְּבֶלעם ַאז ֵזיי ָפאְלְגן ִניְׁשט. ַאזֹוי ִאיז 
ֶדער ֶדֶר ָהעֹוָלם; ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ִוויְלד, ֶלעֶּבעִדיג אּון ִניְׁשט 

ִניְׁשט ַּביי ֵאיין  -יג. ִקיְנֶדער ֶהעְרן ִניְׁשט ֶווען ֶמען רּוְפט ֵזיי וִד עוְ עֶר ֶה 
ָמאל אּון אֹוי ִניְׁשט ַּביי ְצֵוויי ָמאל, ִדי ֶגעזּוְנֶטע ַנאטּור פּון ִקיְנֶדער 

 צּו ָפאְלְגן ְוכּו'.ִאיז ִניְׁשט 
ֶיעְצט ָנאְכן ֶהעְרן ִדי ַהְקָדָמה ֶוועט ִדיר ַזיין ַאַסא ְגִריְנֶגער ֵזיי 
ְמַחֵנ צּו ַזיין; דּו ֶוועְסט ִניְׁשט ֶוועְרן אֹויֶסער ִזי אּון ַפאְרלֹויְרן 

ן, ָנאר ְוכּו' ֶווען דּו ֶוועְסט ֵזיי ֶעֶּפעס ֵהייְסן אּון ֵזיי ֶוועְלן ִניְׁשט ֶהעְר 
 דּו ֶוועְסט ֶרעְדן ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל ִּביז ֵזיי ֶוועְלן ָפאְלְגן.

ָנא ַא ַזא ִאיז ִוויְכִטיג צּו ִוויְסן, ַאז ֶווען ֶמען ָזאְגט ַפאר 
ִקיְנֶדער 'ֵניין' ְוַכדֹוֶמה, ָטאר ֶמען ִזי ִניְׁשט ְׁשִּפיְרן ׁשּוְלִדיג ֶווען 

י ֵהייְּבן ָאן ְּבָלאְזן אּון ַמאְכן ַא ְּברֹוֶגז ָּפִנים ְוכּו'. ֶמען ֶזעט ִווי ֵזי
 - אֹויּב ֶמען לֹויְפט צּו ִדי ִקיְנֶדער אּון ֶמען ֵהייְּבט ֵזיי ָאן ַפאְרִגיִטיְגן 

ָדאס ַמאְכט ַאז ֵזיי ָזאְלן ְמַזְלֵזל ַזיין ִאין ִדי ֶעְלֶטעְרן ַווייל ַא ָוואְרט 
ט ְגִריְנג ֶגעֶׁשעְצט. ָנאר ִקיְנֶדער ַדאְרְפן ִוויְסן פּון ַטאֶטע ַמאֶמע ֶוועְר 

ַאז אֹויּב ִדי ֶעְלֶטעְרן ָהאְּבן ַמְחִליט ֶגעֶווען צּו ָזאְגן 'ֵניין'; 'ֶקעְנְסט 
ִניְׁשט ֵגיין ָדאְרט'; 'ִמיר קֹויְפן ָדאס ִניְׁשט'; ְוַכדֹוֶמה, ַדאְרף ֶמען 

צּו ָהאְּבן ַא ׁשּוְלד ֶגעִפיל [ִגיְלִטי  ַזיין ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַּביי ִזי ִניְׁשט
 ַקאְנְטֶׁשעס] אּון צּוִריק ִציֶען.

ְוַעל ּכּוָלם ַדאְרְפן ֶעְלֶטעְרן ַאַסא ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶמען 
ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ֶעְרִציֶען ֶעְרִליֶכע דֹורֹות; ֶמען ָטאר ִניְׁשט 

ג פּון ֶּבעְטן אּון ֶּבעְטן ַפאר ֶעְרִליֶכע אּון אֹויְסָלאְזן ֲאִפילּו ֵאיין ָטא
ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער, ַווייל ְּתִפיָלה ִאיז ִדי ְׁשֶטעְרְקְסֶטע ַזא אֹויף ֶדער 

 ֶוועְלט, ִּבְפַרט ְּתִפילֹות פּון ֶעְלֶטעְרן אֹויף ִדי ִקיְנֶדער.
  יןַזי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן זֹוֶכה

  אֹויְפצּוִציֶען אּוְנֶזעֶרע ִקיְנֶדער ַעל ֶדֶר ַהּתֹוָרה ְוַהִּיְרָאה.
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  איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבהדי 
  שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם

  וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
  

 646-334-2858צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 

אייבערשטער שיקט פאר'ן מענטש, און טראץ זיינע שווערע יסורים האט ער קיינמאל 
  נישט אראפגענומען די שמייכל פון זיין פנים.

האבן כסדר  געארבעט מיט שמעי, די דאקטורים און אנדערע געהילפן, בןוואס האאלע 
באוואונדערט זיין שטענדיגע שמייכל. וויסענדיג זיין גאר שווערע געזונט צושטאנד, די 
ביטערע שווערע יסורים מיט וואס ער ראנגלט זיך טאג טעגליך, האבן זיי נישט געקענט 

ן זיך האלטן פרייליך און גוטמוטיג צו יעדע צייט, און פארשטיין ווי אזוי אזא מענטש קע
  נאך מחזק זיין און פרייליך מאכן יעדן ארום זיך.

שמעי איז דורכגעגאנגען שווערע פיינפולע מעדעצינישע באהאנלונגען במשך די יארן, 
שמעי אריין אין שפיטאל אין אן עמערדשענסי צושטאנד, און ליידער האט און די וואך איז 

  מאנטאג טהרה אויסגעהויכט זיין הייליגע און אויסגעלייטערטע נשמה.עם דער 
אוונט ביים בית המדרש מאור התפלה אין בארא מאנטאג קומען געפאראיז די לויה 

הונדערטער אידן זענען ארויסגעקומען אים באגלייטן צו זיין אייביגע רוה, פילע  פארק,
  יטערע אבידה.רבנים האבן מספיד געווען און באוויינט די ב

דער ראש ישיבה ארויסגעברענגט ווי מ'האט געזען די קבלת יסורים ביי זיין הספד האט 
האט ער אייביג געהאט א  ,באהבה פון שמעון, ווי טראץ אלע זיינע ווייטאגן און יסורים

וואס  ןשמייכל אויפן פנים, און אלץ געענטפערט "ברוך השם" מיט א שמייכל פאר יעד
, און ער האט קיינמאל נישט געהאט קיין תרעומות עגט וואס ער מאכטהאט אים געפר

  אויפ'ן אייבערשטן.
מועסן דאס הארץ צום שדער ראש ישיבה האט אראפגעלייגט ווי ער פלעגט זיך אויס

פלעגט מאכן א סטאנציע ביי ברכת "רפאינו" ביי שמונה דאס וואס ער אייבערשטן, בפרט 
וואו ער פלעגט פארריגסן טייכן טרערן און זיך איינבעטן עשרה פון יעדע תפלה יעדן טאג, 

ביים אייבערשטן כבן המתחטא לפני אביו, און ווען די בחורים פלעגן צוריק קומען פון 
  .פרישטאג פלעגט מען אים נאך טרעפן אויף זיין פלאץ אינמיטן שמו"ע

י קורצע דער ראש ישיבה האט ארויסגעברענגט וויפיל ער האט אלץ אנגעיאגט אין ד
צייט דורכצולערנען כמעט כל התורה כולה, אריינגערעכנט צוויי מאל ש"ס, און בערך 

  אכציג מאל משניות.
  נאך די לויה איז מען ארויסגעפארן קיין קרית יואל וואו ער איז געקומען לקבורה.

אין די טעגליכע בריוון וואס דער ראש ישיבה שליט"א שרייבט יעדן טאג פאר אנשי 
שטארק מעורר געווען זיך צו מאכן א חשבון די וואך שלומינו, האט דער ראש ישיבה 

, ווען .) "אחד מבני החבורה שמת"שבת קו( חכמינו זכרונם לברכה זאגןהנפש, שרייבנדיג, "
", זאלן אלע חברים זיך מאכן א חשבון תדאג כל החבורהוועלט, "א חבר גייט אוועק פון די 

הנפש; מען זאל אריין טראכטן אז סוף כל סוף וועלן אלע דארפן אוועק גיין פון די וועלט, 
אלע וועלן מיר דארפן איבערלאזן די וועלט און דעמאלט וועט גארנישט נוצן, נאר די תורה, 

", דאס וועט איבערבלייבן -זיך אנגעגרייט מצוות און מעשים טובים וואס מען האט 
ווייטער אין די בריוון האט דער ראש ישיבה שליט"א ארויסגעברענגט באריכות די עבודת 
הקודש פון שמעי, זיין לערנען און דאווענען, זיין שמחה און זיין שטארקע אמונה, טראץ די 

פון אנשי שלומינו צו מאכן פילע שוועריקייטן וואס ער איז דורכגעגאנגען, און געפאדערט 
א חשבון הנפש און זען אז מיר, וואס מיר זענען ב"ה געזונט און שטארק, דארפן זיכער זיך 

  שטארקן אין תורה ותפלה, און שמחה און אמונה.
זאל דער אייבערשטער העלפן מיר זאלן מער נישט הערן קיין ביטערע בשורות, ותהא 

  נשמתו צרורה בצרור החיים.
  !אל לבו והחי יתן

***  

  לעצטע געלעגנהייט זיך משתתף צו
  קאמפיין קמחא דפסחאזיין אינעם 

 

אין די לעצטע וואך פאר דעם יום טוב פסח, גייט ווייטער אן די קמחא דפסחא קאמפיין 
צוזאם צו שטעלן געלט צו קענען אויסצאלן אלע איינגעשטעלטע אין אונזערע מוסדות 

  .אויף פסח
מצב אז מען איז שולדיג איבער הונדערט טויזנט דאלער פאר די עס האלט יעצט ביי א 

  איינגעשטעלטע פון די מוסדות, פון די ישיבה, פון די תלמוד תורה און די סקול.
אין די לעצטע יארן איז דער קאמפיין געקרוינט געווארן מיט א געוואלדיגע הצלחה 

וארעם אנגערופן מיט גרעסערע מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף, אנשי שלומינו האבן זיך זייער ו
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. רופט אריין צו 

 .718-384-1652 #101 אייער ברייטהארציגע נדבה, געבן
  

  !כל דכפין ייתי ויכול

אויב ווילט איר זוכה זיין אין די געוואלדיגע מצוה פון געבן 
  אלע איינגעשטעלטע קמחא דפסחא, צו קענען אויסצאלן

  במוסדותינו הק' אויף יום טוב פסח
 #101 718-384-1652 אין אפיסרופט 
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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

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

< BreslevCenter.com   >  

 

        נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק' 
  

  ברוך דיין האמת:
  הבחור החשוב שמעון ענדצווייג ע"ה

די געווארן די וואך מאנטאג אויפגענומען  איזמיט גרויס צער און ווייטאג 
ביטערע בשורה איבער די פטירה פון הבחור החשוב שמעון ענדצווייג ע"ה 

 18ר' פנחס הי"ו, מחשובי תלמידי ישיבתינו הק', אין יונגן עלטער פון  בן
 יאר.

שמעון איז געווען א לעבעדיג קינד ביז די אכט יאר ווען ער איז דיאגניזירט 
וואס פאראורזאכט רח"ל אז די קערפער זעלטענע מחלה, א געווארן מיט 

יעדע יאר שפעטער, איז געווארן שווערער און  זאל צוביסלעך צעגיין. מיט
  שווערער פאר שמעי'ן צו גיין אויף די פיס.

במשך פונ'ם זומער שנת תשע"ה, ווען די ישיבה איז שוין געווען ברייט 
באקאנט אין די וועלט מיט די געוואלדיגע שיעורים פונעם ראש ישיבה 

יבה איבערשמועסן שליט"א, איז דער טאטע ר' פנחס ארויפגעקומען אין יש
מיט'ן ראש ישיבה שליט"א דער מצב פון זיין זון, און דער ראש ישיבה האט 
געזען אין דעם א געוואלדיגע תועלת סיי פאר שמעי אז ער וועט קענען דא 
שטייגן און אויסניצן די צייט אומגעשטערט, און סיי פאר די אנדערע 

א בחור וואס לעבט מיט בחורים אז זיי זאלן זען פאר זיך א ביישפיל פון 
ראש  אזעלכע שוועריקייטן און נוצט אויס די צייט ווי עס דארף צו זיין.

חודש חשון האבן די בחורים אנטפאנגען שמעי אין ישיבה, און פון דאן איז 
  חלק פון די ישיבה. רער געווארן א פערמענאנטע

יי שמעי האט זיך באלד צוגעכאפט צו די שיעורים פונעם ראש ישיבה, ס
צום סדר דרך הלימוד ווי ער איז געזעסן פון צופרי ביז ביינאכט אין זיין 
רעדער שטול מיט א הויפן ספרים נעבן זיך, און האט נישט אויפגעהערט 
גורס צו זיין די הייליגע תורה, טויזנטער בלעטער גמרא מיט טויזנטער 

עשמאק פרקים משניות, מיט נאך פילע שיעורים בכל חלקי התורה, מיט א ג
און א חיות. ביי די שיעורים פלעגט דער ראש ישיבה כסדר באטאנען די 

  געוואלדיגע התמדה פון שמעי, און ווי מ'דארף זיך לערנען פון אים.
אין ווייניגער פון א יאר זינט ער איז אנגעקומען אין ישיבה האט שמעי 

ער אויך  זוכה געווען מסיים צו זיין גאנץ ש"ס. און אין יענע צייטן פלעגט
ענדיגן יעדע וואך גאנץ ששה סדרי משנה. און מיט אומגעפער א יאר צוריק 

מיט די צייט האט ער זיך  האט ער געמאכט זיין צווייטע סיום הש"ס.
געמאכט נאך שיעורים אין כל התורה כולה, און ער האט אנגעיאגט צו 

ט דא לערנען א געוואלד אין די קארגע דריי יאר וואס ער האט פארברענג
  אין ישיבה.

ווי אויך האט ער זיך שטארק צוגעכאפט צו די געוואלדיגע מתנה וואס 
דער רבי האט אונז געגעבן פון רעדן צום אייבערשטן, דאס האט זיך 
ספעציעל אנגעזען ביי יעדע תפלה, ווען ער האט געמאכט יעדעס מאל אן 

יך געבעטן עמטליכע סטאנציע ביי ברכת רפאינו, און מיט גרויסע בכיות ז
אויף זיין מאמע לשון אז דער אייבערשטער זאל אים העלפן ארויסגיין פון 

  זיין שווערע מצב.
אויך האט ער זוכה געווען צו זיין אויף ראש השנה אין אומאן מיט אנשי 

  שלומינו, טראץ וואס דאס איז אים אנגעקומען זייער שווער.
ען די שיעורים פונ'ם ועל כולם האט ער מיט זיין ריין הארץ אויפגענומ

ראש ישיבה וואס רעדט אלעמאל אז א מענטש זאל נישט האבן קיין טענות 
קעגן דעם אייבערשטן, מ'זאל אננעמען באהבה אלעס וואס דער 

  חיזוק צום טיר
  
  

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
  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.

  מוהרא"שהבטחת 
  

  מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
  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 
  געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועות.

 845-248-1651 רופט שוין

 )כופּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ( ִדי ֶלעְּבְנְסֶגעִׁשיְכֶטע
ָפאְרט צּוִריק צּו ַזיין ַווייּב'ס ֶעְלֶטעְרן ִאין ְׁשָטאט ַדאִׁשיב, אּון ִאין קּוְרְצן פּון ְפִריֶער: ר' ֶּבער 

ֶדעְרֵצייְלט ַפאְר'ן ַצִדיק ר' יּוְדל ַז"ל אּון ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֲחּבּוָרה ִדי ַאֶלע ֶגעַוואְלִדיֶגע ֵעצֹות אּון 
ע ֲחּבּוָרה הֹויְּבט ִזי אֹויף אּון ָפאְרט צּום ִלימּוִדים ָוואס ֶער ָהאט ַּבאקּוֶמען פּון ֶרִּבי'ן, אּון ִדי ַגאְנֶצ 

 ֶרִּבי'ן ַקיין ֶמעְדֶוועִדיְווֶקע, אּון ר' יּוְדל ֵגייט צּום ֶעְרְׁשט ַאַריין צּום ֶרִּבי'ן.
 קלו

ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַארּוְמֶגעַגאְנֶגען ִאין ְׁשטּוּב ַארֹויף אּון ַאָראּפ ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ְדֵביקּות, 
ּון ר' יּוְדל ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען אּון ֶגעֶזען ֶדעם ֶרִּבי'ן ִזי ְדֵרייֶען ַאִהין אּון ַאֶהער ִמיט א

ְדֵביקּות, אּון ֶדער ֶרִּבי קּוְקט ִּבְכַלל ִניְׁשט אֹויף ִאים, ָנאר ֵגייט ִזי ַווייֶטער ַזיין ֶוועג ַאזֹוי ִווי 
 ין ִציֶמער.ֵקייֶנער ָוואְלט ִניְׁשט ֶגעֶווען ִא 

ַחד אּון ֶגעקּוְקט אֹויְפ'ן ֶרִּבי'ן, אּון ְּפלּוְצִליְנג ר' יּוְדל ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען ִמיט ְגרֹויס ּפַ 
ְׁשֶטעְלט ִזי ֶדער ֶרִּבי ָאּפ ַפאר ר' יּוְדל אּון ְפֶרעְגט ִאים, "ָוואס ִוויְלְסטּו?", אּון ַאזֹוי ִווי ר' 

ַאְלס ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק ִאין ַזיין ְׁשָטאט, אּון ֶדעְרצּו ִאיז ֶער ֶגעֶווען  יּוְדל ִאיז ֶגעֶווען ַּבאַקאְנט
"ל, אּון ַא ַלְמָדן אּון ַא ְגרֹויֶסער ַּבַעל ְמקּוָּבל, ֶער ָהאט ֵזייֶער גּוט ֶגעֶקעְנט ִדי ִּכְתֵבי ָהֲאִריזַ 

ְּפַרא, "ִאי ִּבין ֶגעקּוֶמען ַאֶהער ֶדעְרַפאר ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ֶדעם ֶרִּבי'ן ִמיט ַא ְּבֵרייֶטע ְׁש 
ַאז ֶדער ֶרִּבי ָזאל ִמיר ַווייְזן ַא ֶדֶר ִאין ֲעבֹוַדת ה'", ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ִמיט ַא 

ואס ִאיז ָנא , "ָלַדַעת ָּבָאֶרץ ַּדְרֶּכ?! ֵאייֶנער וָ (ְּתִהִלים ס"ז, ג')'ן ָלׁשֹון פּון ָּפסּוק וואּוְנֶדער ִמיְט 
ַאייְנֶגעִזיְנֶקען ִאין ַאְרִציֹות, ֶער ִליְגט ָנא ִאין ֶדער ֶעְרד, ֶער ִוויל ָגאר ִוויְסן ַא ֶדֶר ִאין 

 ֲעבֹוַדת ה'?!".
ַחד, ֶער ָהאט ִזי ִמיט ִדי ֵרייד ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָוואְרְפן אֹויף ִאים ָגאר ַא ְגרֹויֶסער ּפַ 

אְקן אּון ֶער ָהאט ִזי צּוִריק ֶגערּוְקט, אּון ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ְׁשֵטיין ַּביים ִטיר, אּון ֵזייֶער ֶדעְרְׁשָר 
 ָהאט ׁשֹוין מֹוָרא ֶגעַהאט צּו ֶעֶפעֶנען ָנאְכַאָמאל ַזיין מֹויל.

ִּביְסל ַדאן ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִאים ָאְנֶגעהֹויְּבן ַווייְזן ַא ְׁשֵמייְכל, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ִזי ַא 
ִמיר? ִאי ִּבין ַא ַּבארּוִאיְגט, אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט, "ָוואס ָהאְסטּו ַאזֹוי מֹוָרא פּון 

ּפּוְנְקט ִווי ִדיר, ִאי ִּבין ָנאר ַאִּביְסל ְקלּוֶגער פּון ִדיר". אּון ַאזֹוי ָהאט ֶדער ֶרִּבי  ֶמעְנְטׁש
ים ֶמער ְפַרייְנְדִלי, ִּביז ֶער ִאיז ׁשֹוין צּוִריק ֶגעקּוֶמען אּון ִאיז ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶרעְדן ִמיט ִא 

ַווייֶטער ֶגעְׁשַטאֶנען ֶנעְּבן ֶרִּבי'ן. ַדאן ָהאט ֶדער ֶרִּבי ָנאְכַאָמאל ֶגעָוואְרְפן אֹויף ִאים ַא 
, אּון ֶדעְרָנא ָהאט ֶדער ַחד, אּון ֶער ָהאט ִזי ִוויֶדער צּוִריק ֶגעצֹויְגן צּום ִטירְגרֹויֶסער ּפַ 

ֶרִּבי ָנאְכַאָמאל ֶגעְׁשֵמייְכְלט צּו ִאים אּון ִאים ְמַקֵרב ֶגעֶווען, אּון ִאים ָנאְכַאָמאל ֶגעָזאְגט ִווי 
ְפִריֶער, "ָוואס ָהאְסטּו ַאזֹוי מֹוָרא פּון ִמיר? ִאי ִּבין ַא ֶמעְנְטְׁשן ּפּוְנְקט ִווי ִדיר, ִאי ִּבין 

 יְסל ְקלּוֶגער פּון ִדיר".ָנאר ַאּבִ 
ַאזֹוי ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעטּון ִמיט ִאים ַאַסא ָמאל, ִּביז ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַאזֹוי ֶדעְרְׁשָראְקן 
אּון ֶצעְּבָראְכן, ַאז ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵווייֶנען ַפאְר'ן ֶרִּבי'ן, ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶרעְדן ִמיט 

ִּבְּתִמימּות ּוִבְפִׁשיטֹות, אּון ֶדעָמאְלט ָהאט ֶדער ֶרִּבי ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶרעְדן ִמיט ִאים  ַאן ֱאֶמת,
ֵׁשייֶנע ַזאְכן, ִּביז ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ִאיְנַגאְנְצן ָּבֵטל צּום ֶרִּבי'ן, אּון ֶער ָהאט ַּבאְׁשָלאְסן ַאז ֶער 

 ֶוועט ׁשֹוין ְּבַלייְּבן ַּביים ֶרִּבי'ן.
 קלז

ֶדעְרָנא ִאיז ַאַריין ַזיין ַחֶבר, ֶדער ַצִדיק ר' ְׁשמּוֵאל ַאייִזיק, אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען ְּבֶטַבע 
ֵזייֶער ַא ְׁשַטאְרֶקער ֶמעְנְטׁש, אּון ֶער ָהאט אֹויְסֶדעְרֵצייְלט ַפאְר'ן ֶרִּבי'ן ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ 

 ִּבְּתִמימּות ּוְפִׁשיטֹות.
ִאים ַדאן ֶגעָזאְגט ִדי ַזא פּון ִהְתּבֹוְדדּות, ִזי צּוצּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן  ֶדער ֶרִּבי ָהאט

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאזֹוי ִווי ְמ'ֶרעְדט צּו ַא גּוֶטער ְפַרייְנד, אּון ַדאן ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִאים 
ע ְּבלּוט, ָזאְלְסטּו ָאְנֶוועְרן [ַפאְרִליְרן] ָאְנֶגעַכאְּפט ַּביי ַהאְרץ אּון ֶגעָזאְגט, "ִאיֶּבער ַאִּביֶסעלֶ 

 ִדי ֶוועְלט אּון ֶיעֶנע ֶוועְלט?! ְקֶרעְכץ ִזי אֹויס!".
ואֹויֶנען ַאַסא צּו ְקֶרעְכְצן ִזי צּוֶגעו ָזאלֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער 

ַזייֶנע ְגִליֶדער, ִּביז ֶער ֶוועט ֶוועְרן ִאיְנַגאְנְצן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון צּו ֶרעְדן צּו 
 .(ְּתִהִלים ק"ט, כ"א) אֹויְסֶגעַלייֶטעְרט, אּון צּוקּוֶמען צּו ִדי ְּבִחיָנה פּון "ְוִלִּבי ָחָלל ְּבִקְרִּבי"

ֶרעְדן צּו  ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ָאְנֶגעָזאְגט ַאז ֶווען ֶער ַמאְכט ִהְתּבֹוְדדּות ָזאל ֶער ַאַסא
ַזייֶנע ְגִליֶדער, ֶער ָזאל ֶרעְדן צּו ֶיעְדן ֵאָבר ַּבאזּוְנֶדער, אּון ֵזיי ַמְסִּביר ַזיין ַאז ַאֶלע ַּתֲאוֹות 

ייְטן, ַווייל צּום סֹוף ֶוועט ֶיעֶדער ְׁשַטאְרְּבן, ֶדער גּוף ֶוועט ֶדער ֶוועְלט ֶזעֶנען ַנאִריְׁשֵק אֹויף 
ּון ַאֶלע ֵאָבִרים ֶוועְלן ַפאְרפֹויְלט ֶוועְרן, אּון ְס'ֶוועט ְּבַלייְּבן ַפאְר'ן ָאְנקּוֶמען ִאין ֵקֶבר, א

 ֶמעְנְטְׁשן ָנאר ַזייֶנע ִמְצוֹת אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים.
אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ֵזייֶער ְמעֹוֵרר ֶגעֶווען אּון ְמַחֵזק ֶגעֶווען, ִּביז ֶער 

ְרְׁשְטן ִמיט ַא ַטאְרק ִנְתעֹוֵרר ֶגעָוואְרן, אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעִאיז ָגאר ְׁש 
  ְּבֶרען. אּון אֹוי ֶער ָהאט ַּבאְׁשָלאְסן ַאז ֶער ֶוועט ׁשֹוין ְּבַלייְּבן ַּביים ֶרִּבי'ן. ןֶגעַוואְלִדיגְ 

 "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ּוֶמען פּון ֵסֶפר ֶגענ -  ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָווא אי"ה
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