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L"àÈø Çä Éåî è Àìéé Åö ÀøòÆã  
  ןֵעֶד ן גַ ן ִאים ִאיְנֵאייֶנע

ֶווען ֶדער ַצִדיק ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ֶמעְנֶדעֶלע ִמִריְמנּוב זי"ע ִאיז ֶגעֶווען ָנא$ ַא 

יְנֶגעְרַמאן, ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן אּון ֶגעֶלעְרְנט ַא אִ 
ֵּבית ַהִמְדָרׁש. ַזיין ַווייּב ָהאט  ןַגאְנְצן ָטאג ִאי

ַמְסִּכים ֶגעֶווען ֶדעְרצּו אּון ִזי ָהאט ִאים 
ַארֹויְסֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען ִזיְצן אּון 
ֶלעְרֶנען אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ִזי 
ְפֶלעְגט ִאים ְּבֶרעְנֶגען ֶיעְדן ָטאג צּו ֶעְסן ִאין 

ָזאל ִזי$ ִניְׁשט ַדאְרְפן ְׁשֶטעְרן פּון  ׁשּול, ַאז ֶער
 ֶלעְרֶנען.

ֵאיין ָטאג ֶווען ִזי ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּום 
ֶּבעֶקער קֹויְפן ַא ְּברֹויט ַפאר ִאיר ַמאן, ָהאט 
ֶדער ֶּבעֶקער ִאיר ֶמער ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֶגעְּבן 

ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען  אֹויף ָּבאְרג, ָנאְכֶדעם ָוואס ִזי
ׁשּוְלִדיג ַאַסא$ ֶגעְלט, אּון ַאזֹוי ִאיז ַאִריֶּבער 
ָנא$ ַא ָטאג ָוואס ִזי ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט 

ען צּו ֶעְסן ַפאר ִאיר ַמאן. ֶווען ֶעס ִאיז גֶ ְּבֶרענְ 
ׁשֹוין ֶגעקּוֶמען ֶדער ְדִריֶטער ָטאג, ָהאט ִזי ִזי$ 

ַגאְנֶגען ֶגעְׁשַטאְרְקט אּון ִזי$ ִאיז ָנאְכַאָמאל ֶגע
ֶּבעְטן ֶדעם ֶּבעֶקער ַאז ִאיר ָזאל ִאיר ֶגעְּבן ָנא$ 
ֵאיין ְּברֹויט אֹויף ָּבאְרג, ַווייל ִאיר ַמאן ָהאט 
ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעֶגעְסן ַפאר ְדֵריי ֶטעג. ֶדער 
ֶּבעֶקער ָהאט ָאֶּבער ְּבׁשּום אֹוָפן ֶגעָוואְלט 

ֲעָנה'ט ַאז ֶגעְּבן ָנא$ ַא ְּברֹויט, ֶער ָהאט ֶגע'טַ 
ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ִווי ַאזֹוי ִזי ֶוועט ִאים ַאָמאל 

ט, ִניְׁש  ִזיְך ר ַפאְרִלי
  ןִאין ַאַרייט ִניְׁש י ֵגי

  

ן ִאין ְּבַלייְּב ט ִניְׁש ט ֶוועְס  דּות; ַהַדעַ ת ַקְטנּו ַא
 ֶוועְסטּול ַאִּביְס  ָנאְך ת, חֹובֹון פּו ָלאְך י ִד 

  ן.ֶדעְרפּון ַארֹויְסְקִריְכ 
ט; ִניְׁש  ִזיְך ר ַפאְרִליר, ֵזייעֶ ר ִדיט ֶּבע ִאיְך 

ס ְגרֹויי ִווט ַנאְכ ן אּוג ָטאן ְטַראְכְט ט ַאְנְׁשָטא
 ָזאְלְסטּו -ט ָהאְס  דּוס ָוואת חֹובֹוי ִד ן ֶזעֶנע

ז; ִאיר ַּבאֶׁשעֶפער ֶדעס ְגרֹויי ִוון ְטַראְכְט 
ן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדען ְטָראְסְט ן ׁשֹויט ֶמעְגְס 

ן, ֶלעְּב ן ִאין ֶגעֶזען ׁשֹוי ָהאְסטּום ִניִסיל ַאזֹויִפי
ם ַּביין אּו'ט ַדֲאָגה'ֶגען ׁשֹוי ָהאְסטּול ַאזֹויִפי

 -ת ַדֲאגֹוע ַאלֶ ן פּוט אֹויְסֶגעָלאזְ  ִזיְך ט ָהאף סֹו
ס ַפאְרָוואז ִאים, ּבֹויֶדער ְגרֹויֶסען ֵאיי

ם פּוֶנעט ְטַראְכ 'ן? ַדֲאָגהר ַווייֶטע ָזאְלְסטּו
  ם.ִניִסין ֶזע ֶוועְסטּו -ן ֵאייֶּבעְרְׁשְט 

', אק ֵחלֶ "ן מֹוֲהרַ י ִלּקּוֵט (ט ָזאגְ י ֶרִּב ר ֵהייִליֶגער ֶדע

ן ָהאְּב ט ֶגעלְ ן פּון ְטַראְכְט ס ָוואע ַאלֶ י ִד ן כג) ִסיָמ 
ן ַאם, ָּפִני'ן אֹויפְ ט טּוְנְקְלֵקיי ַא

ה, ְׁשחֹורָ ה ּוָמרָ ת ַעְצבּוט, אֹויְסֶגעָלאְׁשְנֵקיי
  ן.ֲחׁשּוִכין ַאְנִּפי

  "ב)תשפן ָוֶאְתַחנָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ְוגֹו'. ֶדער ְוָׁשַמר ה' ֱאֶקי ְל  ְוגֹו'ְוָהָיה ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֵאת ַהִּמְׁשָּפִטים ָהֵאֶּלה 
ֶוועט ֶער ֵזיי ֶגעְּבן ן, ַזיי צּוף ַדאְר ס עֶ י ִוון אֹויְפִפיְר  ָזאְגט: אֹויּב ֶוועְלן ִדי ִאיְדן ַזיין וואֹויל, ִזי

ן אֹויּב ֶוועט ֶמע ִאם ַהִּמְצוֹת ַקּלֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ְּבַעֵקָביו ִּתְׁשְמעּון,ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן. ַרִׁש"י ָזאְגט, 
ִמיט ִדי ִפיס,  יֵזיף אְלְגן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצוֹת ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ְטֶרעְטן אֹויפָ 

ַדאְרף ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין, ָוואס ֶזעֶנען  ס.גּוְט ס ַאֶלען ִׁשיְק ז אּונְ ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע רֶדע טֶדעָמאְלט ֶווע
 ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצוֹת ָוואס ֶמעְנְטְׁשן צּוְטֶרעְטן ִמיט ִדי ִפיס?

ִּתְׁשְמעּון, ּוְׁשַמְרֶּתם, ֶדער ַּבַעל ַהּטּוִרים ָזאְגט אֹויף ֶדעם ָּפסּוק, ָוואס ָזאְגט ְדֵריי ְלׁשֹונֹות, 
ִדי ְדֵריי הֹויְּפט ִלּמּוִדים, ָוואס ַא ִאיד  ְקָרא, ִמְׁשָנה  אּון ְגָמָרא,ִמ ַאז ָדאס ִאיז ֶקעְגן  ַוֲעִׂשיֶתם,

ס ָדאק ֶגעְׁשַמאן אּוט גּום ִאיט ֶוועְר ה, ּתֹוָר ן ֶלעְרֶנע צּוה זֹוכֶ ז ִאיד ִאי ַא ן ֶווע ַדאְרף ֶלעְרֶנען.
ר ִזיֶכען ֶוועגְ ע ַאלֶ ף אֹויר ָאֶּבעט ְּפרּוִּביְר  עָהַר ר ֵיֶצ ר ֶדעת. ְּבַגְׁשִמיּוי ֵסין אּות ְּברּוָחִנּיּוי ֵסין, ֶלעּבְ 

ן ַקייט ִניְׁש ט ָהאר עֶ ז ַא  ֶמעְנְטׁשם ֶדען ַאייט ֶרעְד ר עֶ ה, ּתֹוָר ן ַקיין ֶלעְרֶנעט ִניְׁש ל ָזא'ְמ ן ַמאכְ  צּו
ן, ֶלעְרֶנע צּוט ַציין ַקייט ִניְׁש ט ְטֶרעפְ ר עֶ ה, ּתֹוָר ן ַפאְרְׁשֵטיין אּון ֶלעְרֶנען ֶקעֶנע צּו מַֹח ע ְקָלאֶר 

 ֶגעֶגעְּבן ַא ר ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ָאֶּבער. ַווייֶטעי ַאזֹון אּוא, ַחְברּוָת ע גּוֶט ן ַקייט ִניְׁש ט ָהאר עֶ 
ֶלעְרֶנען ִדי ּתֹוָרה אֹויף ַא ר ֶקען ֶיעֶדע םֶדעט ִמיס ָווא(ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו) "ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד" 

אֹויּב ; ֶוועג, ֶמען ַמאְכט ִזי ַא ִׁשיעּור ִאין ֶיעֶדע ֵסֶפר, אּון ֶמען ֶלעְרְנט ֶעס ִאין ַא ֵסֶדר ְגִריְנֶגע
ַפאְרְׁשֵטייט ֶמען ִאיז גּוט, אּון אֹויּב ִניְׁשט ָזאְגט ֶמען ְּבלֹויז ִדי ֶוועְרֶטער ֲאִפילּו ָאן ַפאְרְׁשֵטיין, 

 ֶוועט ֶמען ֶעס צּום סֹוף ַפאְרְׁשֵטיין.אּון ֶווען ֶמען ָזאְגט ַאַסא ּתֹוָרה, 
קּוְמט אֹויס ַאז ֶעס ִאיז ֵזייֶער ְגִריְנג צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל 
חּוָמׁש, ַאִּביְסל ִמְׁשַניֹות, ַאִּביְסל ְגָמָרא, ָאֶּבער ֶמעְנְטְׁשן ַמאְכן ָדאס ַאֶוועק "ָדאס ֵהייְסט ִניְׁשט 

ן ְגֶרעְסְטן ִעּיּון, צּו 'עֶלעְרְנט, ֶלעְרֶנען ֵהייְסט ָנאר ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט ַאַסא אֹויף ַאָמאל, ִמיְט גֶ 
קּוְמט אֹויס ַאז ֵזייֶער ַאַסא ַצייְטן ֶלעְרְנט ֶמען ִּבְכַלל  יַזא". אּון ַאזֹו עַפאְרְׁשֵטיין ְקָלאר ֶיעֶד 

ייִּביג ֶלעְרֶנען ְּבִעיּון, ָאֶּבער ֶווען ֶמען ָפאְלְגט ֶדעם ֶרִּבי'ן אּון ִניְׁשט, ַווייל ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֵא 
ֶמען ֶלעְרְנט ֲאִפילּו ָנאר ַאִּביְסל אֹויף ַאָמאל, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט. ֶדעָמאְלט 

.קּוְמט ֶמען ָאן ֵזייֶער ַאַסא 
אֹויּב ֶוועט ֶמען ָפאְלְגן  ַקּלֹות ֶׁשָאָדם ָּדׁש ְּבַעֵקָביו ִּתְׁשְמעּון,ִאם ַהִּמְצוֹת ָדאס ָזאְגט ַרִׁש"י, 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ִדי ְגִריְנֶגע ִמְצוֹת ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ְטֶרעְטן ֶעס ִמיט ִדי ִפיס, ָדאס ֵגייט 
ַמאֶקע ֶוועג צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען אּון ַארֹויף אֹויְפ'ן "ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד" ָוואס ִאיז ַא ְגִריְנֶגע ֶגעְׁש 

 ן;ֶמעְנְטְׁש ל ֵטייי ַּביק חֹוזֶ  ַא י ִווס אֹויע ַטאֶק ט ֶזעג ֶווער ֶדעס ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, ָווא ןדּוְרְכֵגיי
 ֶדעם ָאְנקּוֶמען צּו ֶלעְרֶנען ַאַסא אֹויּב ָאֶּבער ֶמען ֶוועט ֶעס ָיא ַאייְנַהאְלְטן, ֶוועט ֶמען דּוְר

 .תַהְׁשָּפעֹון אּות ְּבָרכֹו ֶגעְּבן ַאֶלע גּוֶטעז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אּונְ ט ֶווען ַדאן ּתֹוָרה, אּו
 ְפֵרייִלין ַזיי צּוה, ִׂשְמָח ז ִאיס, ִפיי ִד ט ִמין עְט ֶצעְטֶר ן ֶמעְנְטְׁש ס ָוואה ָנא ַא ִמְצוָ 

ִאיז ַא  ְוָהָיהֶדעם ָּפסּוק,  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קס"ט) ֶרִּבי ַטייְטְׁשטר ֶדער ֵהייִליֶגעל. ַאֶלעָמא
אֹויּב דּו ֶוועְסט ַזיין ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ְפֵרייִלי, ַאז,  -  ְוָהָיה. (ַּבִמְדָּבר ַרָּבה פי"ג ס"ה)ָלׁשֹון פּון ִׂשְמָחה 

ֲאִפילּו ִדי ִפיס ֶוועְלן ֶהעְרן, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶמען ֶוועט ַזיין ַאזֹוי ְפֵרייִלי ַאז ִדי  - ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון
ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  -  ּוָׁשַמר ה' ֱאֶקי ְל ֶאת ַהְּבִריתִפיס ֶוועְלן ַטאְנְצן ַפאר ִׂשְמָחה, 

ֲעֵבירֹות קּוֶמען ט ַאֵליין ֶזען ַאז ֶמען ָזאל ַזיין ָאְּפֶגעִהיְטן ִמיט ְׁשִמיַרת ַהְּבִרית, ַווייל ִדי ָסאְר 
ָנאר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ְטרֹויֶעִריג, ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ָאֶּבער ְפֵרייִלי ֶוועְרט ֶער ִניצּול פּון 

"ִמְצָוה ְגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ִסיָמן כ"ד) ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי  ֲעֵבירֹות.
, ָוואס ָדאס ִהיט ָאּפ ֶדעם ֶמעְנְטׁש לַאֶלעָמא ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ִמְצָוה צּו ַזיין ְפֵרייִלי ָּתִמיד",

  פּון ְׁשֶלעְכְטס.
, ֶמען ָזאל ֶזען ָאְּפצּוִהיְטן ִדי ִמְצוֹת ָוואס ֶמעְנְטְׁשן צּוְטֶרעְטן קָּפסּור ֶדעז ְגט אּונְ ָדאס ָזא

ִמיט ִדי ִפיס, ָדאס ִאיז ִדי ִמְצָוה פּון ִׂשְמָחה, פּון ַזיין ְפֵרייִלי, ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ַמאְכן ֶעס 
 ְפֵרייִלי ֶוועט ֶמען ָהאְּבן ַאֶלעס גּוְטס. אֹויּב ֶוועט ֶמען ִזי ְׁשַטאְרְקן צּו ַזיין ;ַאֶוועק

 זֹאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב א'), (ּתֹו ַהַּנַחל ֵעֶקב תשס"ח
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 ֶקעֶנען ַּבאָצאְלן.
ִזי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵזייֶער צּו ֵווייֶנען, ִזי ָהאט ִזי$ ֶגעֶּבעְטן ַּביים 
ֶּבעֶקער ַאז ֶער ָזאל ַרֲחָמנּות אֹויף ִאיר אּון אֹויף ִאיר ַמאן. ִזי ָהאט 

עְנט צּוקּוְקן ִווי ִאיר ַמאן ָהאט ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעֶגעְסן ַפאר ִניְׁשט ֶגעקֶ 
ְדֵריי ֶטעג. ֶדעָמאְלט ָהאט ִאיר ֶדער ֶּבעֶקער ֶגעָזאְגט: "ִאי$ ֶוועל ַאיי$ 
ֶגעְּבן ַא ְּברֹויט, ָאֶּבער ָנאר אֹויּב ִאיר ֶגעְּבט ִמיר ַאֶוועק ֵאייֶער 

 ַגאְנֶצער ֵחֶלק ִאין ַגן ֵעֶדן!"
ָאְנהֹויּב ָהאט ִזי מֹוָרא ֶגעַהאט ָדאס צּו טּון, ָאֶּבער צּום סֹוף ִאין 

ָהאט ִזי ַמְסִּכים ֶגעֶווען צּום ֶגעֶׁשעְפט, אּון ִזי ָהאט ִאים 
אּוְנֶטעְרֶגעְׁשִריְּבן ַא ֶצעְטל ַאז ִזי ֶגעְּבט ִאים ַאֶוועק ִאיר ַגאְנֶצע ַגן 

יט. ֶער ָהאט ִאיר ַטאֶקע ֶגעֶגעְּבן ַא ֵעֶדן, אּון ֶער ָזאל ִאיר ֶגעְּבן ַא ְּברוֹ 
ְּברֹויט אּון ִזי ִאיז ְגַליי$ ֶגעָלאְפן ִמיט ֵאיין ָאֶטעם צּו ְטָראְגן ֶדעם 

 ְּברֹויט ַפאר ִאיר ַמאן ִאין ׁשּול.
ֶווען ִזי ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ׁשּול ָהאט ִזי ֶגעֶזען ַאז ִאיר ַמאן ִאיז 

ר'ַחָּלׁש'ט. ְגַליי$ ֶווען ִזי ָהאט ִאים ֶגעְּבֶרעְנְגט ֵזייֶער ְׁשַווא$ אּון ַפא
ָדאס ְּברֹויט, ָהאט ִזי$ ֶדער ַצִדיק ֶגעַוואְׁשן אּון ֶגעֶגעְסן. ֶער ָהאט ִאיר 
ֶגעָזאְגט: "ָזאְלְסט ִוויְסן ַאז ֶווען דּו ְּבֶרעְנְגְסט ֶווען ִמיר ִניְׁשט ֶיעְצט 

 אֹויְסֶגעַגאְנֶגען ַפאר הּוְנֶגער". א ִליְצָלןַרֲחָמנָ ֶדעם ְּברֹויט, ָוואְלט ִאי$ 
ֶגעֶזעְצט אּון ִזי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ִאיְנְצִוויְׁשן ָהאט ִזי ִזי$ ַאָראּפְ 

ֵזייֶער ְׁשַטאְרק צּו ֵווייֶנען. ֶווען ִאיר ַמאן ָהאט ִאיר ֶגעְפֶרעְגט 
ָהאּב ַפאְרקֹויְפט ַמיין ַפאְרָוואס ִזי ֵווייְנט, ָהאט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאי$ 

ַגאְנֶצע עֹוָלם ַהָּבא ַפאר ִדי ֵאייֶנע ְּברֹויט. ִאי$ ְפֵריי ִזי$ ַאז ִמיט ֶדעם 
ָהאּב ִאי$ ֶגעַראֶטעֶוועט ַדיין ֶלעְּבן, ָאֶּבער ָוואס ֶוועט ֶיעְצט ַזיין ִמיט 

ְפְסט ִזי$ ִמיר?" ֶדער ַצִדיק ָהאט ִאיר ַּבארּוִאיְגט אּון ֶגעָזאְגט: "דּו ַדאְר 
ִּבְכַלל ִניְׁשט ָזאְרְגן, ִאין ֶדעם ְזכּות פּון ַדיין ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ֶוועְסטּו 
זֹוֶכה ַזיין צּו ַא ְגרֹויְסן ְׂשַכר, אּון דּו ֶוועְסט ַזיין צּוַזאֶמען ִמיט ִמיר 

 ִאין ַגן ֵעֶדן".
ִאיר ֶגעֵלייְגט  ָיאְרן ְׁשֶּפעֶטער ֶווען ִזי ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ָהאט ֶמען

ִאיֶנעם ֶזעְלְּבן אֹוֶהל ֶנעְּבן ִאיר ַמאן. ָכאְטׁש ָוואס ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
 ,ֶגעֶווען ַאייְנֶגעִפיְרט ִאין ֶיעֶנע ַצייְטן צּו ֵלייְגן ִדי ֶרִּביִצין ֶנעְּבן ַא ַצִדיק
 ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִסיָמן אּון ַא ֶרֶמז אֹויף ֶדעם ַאז ִזי ָהאט זֹוֶכה

 ֶגעֶווען צּו ַזיין ִמיט ִאים ִאיְנֵאייֶנעם ִאין ַגן ֵעֶדן.
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַא , (ְּבָרכֹות י"ז.)ַחַז"ל ָזאְגן 

ְגֶרעֶסעֶרע ְׂשַכר ַפאר ְפרֹויֶען ִווי ַפאר ֶמעֶנער. ַפאְרָוואס ַּבאקּוֶמען ִדי 
ֵזיי ֶהעְלְפן ֵזייֶעֶרע ֶמעֶנער צּו ֶלעְרֶנען  ְגרֹויֶסע ְׂשַכר? ַווייל אְפרֹויֶען ַאזַ 

ּתֹוָרה, ֵזיי ֶזעֶנען ְמַחֵזק אּון ֵזיי ְׁשַטאְרְקן ֵזייֶעֶרע ֶמעֶנער ַאז ֵזיי ָזאְלן 
ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִלי$, אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִווי ֶעס ַדאְרף צּו 

ן ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער ִאין ֵחֶדר צּו ֶלעְרֶנען ִדי ַזיין, אּון אֹוי$ ַווייל ֵזיי ְטָראגְ 
 ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

ֶמען ֶקען ִזי$ ָגאְרִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ִדי ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ִאיִדיֶׁשע 
ְפרֹוי ָוואס ְׁשֵטייט צּו ִאיר ַמאְנ'ס ַזייט, ִזי קּוְקט ַארֹויף ָדאס גּוְטס 

יף ָדאס ָוואס ֶער ְׁשְטֶרעְנְגט ִזי$ ָאן צּו ֵגיין פּון ִאים, ִזי קּוְקט ַארוֹ 
ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִלי$, אּון ִזיֶכער 
ֶרעְדט ִזי ִאים ִניְׁשט ָאּפ אּון ִזי ַמאְכט ִניְׁשט ַאֶוועק ַזייֶנע גּוֶטע ַזאְכן. 

ן, ֶוועט ִזי זֹוֶכה ַזיין צּו ּפּוְנְקט ִאיז ְמַחֵזק ִאיר ַמאִזי ִמיט ֶדעם ָוואס 
ַאַזא ְגרֹויֶסע ְׂשַכר ִווי ִאים, ִזי ֶוועט ִזי$ ֵטייְלן ִמיט ַזיין ֵחֶלק ִאין ַגן 
ֵעֶדן, אּון ֶעס ֶוועט ִאיר ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע 

 ֶוועְלט.
יט ִדי ְׂשַכר פּון ִאיר ַמאן, ֶווען ֶמען ָזאְגט ַאז ִדי ְפרֹוי ֵטייְלט ִזי$ מִ 

ַאז  .ֶוועט ָנאר ַּבאקּוֶמען ַהאְלּבפּון ֵזיי ֵמייְנט ָדאס ִניְׁשט ַאז ֶיעֶדער 
ֶוועְרט ַאָראְּפֶגענּוֶמען ַא ֵחֶלק  ,ִמיט ֶדעם ָוואס ִזי ֶהעְלְפט ִאיר ַמאן

עּות. פּון ַזיין ְׂשַכר אּון ֶמען ֶגעְּבט ֶעס ַפאר ִדי ְפרֹוי. ָדאס ִאיז ַא טָ 
ֶמעְנְטׁש,  ַמאן אּון ְפרֹוי ֶזעֶנען ִווי ֵאיין ִדיַאז (ְּבָרכֹות כ"ד.) ֲחַז"ל ָזאְגן 

ַאז אֹויְבן ִאין (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רס"ה) ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 
אר ֶווען ִדי ִהיְמל ֶזעֶנען ִדי ְנָׁשָמה פּון ַא ַמאן אּון ַווייּב, ֵאיין ְנָׁשָמה. נָ 

ְנָׁשָמה קּוְמט ַאָראּפ אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶוועְרט ֶעס צּוֵטייְלט ִאין ְצֵוויי 
גּוִפים, ַפאר ִדי ַמאן אּון ַפאר ִדי ַווייּב. קּוְמט אֹויס ַאז ֶווען ֵזיי ֶהעְלְפן 

ט ִזי$ ַארֹויס ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן, ֵזיי ֶלעְּבן צּוַזאֶמען ִמיט ִליְּבַׁשאפְ 
 אּון ָׁשלֹום, ַּבאקּוֶמען ֵּבייֶדע ִדי ֶזעְלֶּבע ְׂשַכר ִאיְנֵאייֶנעם.

ִדי ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ִאיִדיֶׁשע ְפרֹוי ָוואס ֶגעְּבט  ןַׁשאצְ ט ִניׁשְ ן ֶקע'מְ 
ִזי$ ַאֶוועק ַפאר ִאיר ַמאן. ִזי ִאיז ִאים ְמַחֵזק אּון ְׁשַטאְרְקט ִאים, ִזי 

ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִלי$, ַאז ֶער  ֶהעְלְפט ִאים ַארֹויס
ָזאל רּוִאיֶגעְרֵהייט ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶיעֶדער ֵאייֶנער 
לֹויט ַזיין ַדְרָגה, אּון ִאין ֶדעם ְזכּות ֶוועט ִזי ִזיֶכער זֹוֶכה ַזיין צּו ָגאר 

 ֶוועְלט אּון ֵסיי אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.ַא ְגרֹויֶסע ְׂשַכר ֵסיי אֹויף ִדי 
 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶר$ ִאָׁשה ְוֶעֶר$ ְזכּות)

 

  ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש<<<<<<  

 ְּבִריוו פּוֶנעם רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַא  

ס ַארֹוין ֶמעט ֶנעְמ י ַאזֹוי ִוו
  ג?ֵווייָטאע ַאייְנֶגעֶגעֶסענֶ ע ַאְלֶט 

  

  ִיְתָּבַרְּבֶעְזַרת ה' 
 , ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטןבָא י"ג , ןָוֶאְתַחנָ  ' ַּפְרַׁשתדיֹום 

ן אּוט ֶגעַּפייִניגְ ן ֶוועְר ן ָנאכְ ד; ֶהעלְ  ַא ז ִאיס ָדאת, מֹופֵ ע ֶעְכֶט ן ַא ז ִאיס ָדא
י ַאזֹו ַאיין ֶמעט ָהאן ָיאְר ר ִקיְנֶדעע ַאלֶ ע, ַמאֶמ ע ֵאייֶגענֶ י ִד ן פּוט ֶדעְרִניֶדעְר 

ם צּון ֶוועְר ב ְמקּוָר ן ָנאכְ ט ַהיינְ ן אּוט, ֶדעְרִניֶדעְר ן אּון ֶדעְרָוואְרגְ ט, ֶצעְדרּוקְ 
 - ה ְוִׂשְמָח ה ֱאמּונָ ה, ּוְתִפילָ ת ִהְתּבֹוְדדּון פּוג ֶוועי ִד ן ִאין ֵגיין אּו'ן ֶרִּבין ֵהייִליגְ 

 ַאיין פּוס ַארֹויז ִאיס עֶ ר. ִאי צּוץ ֶאֶר  ֶדֶרס ָמאע ְגֶרעְסֶט י ִד ט ִמין, ֵׁשייר ִאיט ֶרעְד 
ז ִאיס עֶ ר ָאֶּבעי, ֵוויט טּוס עֶ ן אּו ָנאס עֶ ט ֶגעֶדעְנקְ ן ֶמעט, (ַפאְרַגאְנֶגעְנֵהייי ִד 

  'ן.ֶרִּבין פּות מֹופֵ  ַא ז ִאיס ָדא -') ְוכּוט ַפייְנְטַׁשאפְ י ִד ר ֶמעא ִניְׁשָט 
ס עֶ , ַזאר ֶדער ַפאי ֶטעֶרעּפִ  צּון ֵגייעֶ  ַווייְּבֶלער טֹויְזְנֶטען אּור הּוְנֶדעְרֶטע

ן ֶלעּבְ ס ָדאה, ְמנּוָח ט ִניְׁש י ֵזיט ָלאזְ ס עֶ ן, ֶגעטּוי ֵזיט ִמיט ָהאן ֶמעס ָוואי ֵזיט ַּפייִניגְ 
"ס ְגרּוּפְ "ט סּוָּפאְר י, ֶטעֶרעּפִ י ַּבין ֶלעּבְ ב רֹוט ַפאְרְּבֶרעְנגְ ן ֶמע; צּוְגרּוְנדט ֵגיי

  ה.ְוַכדֹוֶמ 
ט ֶגעַדאְרפְ ס ָדאר ִאיט ָוואלְ  -  ַזאע ְּפִריַוואֶט  ַא ן ֶגעֶוועט ִניְׁש ס ָדאט ָוואלְ 

 צּו ִזיג ֶווע ַא א ָד ז ִאיס עֶ ז ַא ן ִוויְס ן ָזאלְ ע ַאלֶ ן, ַאֶלעֶמער ַפאם ְּבַרִּבין ֶדעְרֵציילְ 
 דּוְר -ן ַּפייע ַאייְנֶגעֶגעֶסענֶ ע, ַמאֶמ  ַא ן פּוג ֵווייָטאע ַאְלֶט ן ַארֹויְסֶנעֶמען, ֵהיילְ 
  ה.ּוְתִפילָ ת ִהְתּבֹוְדדּו דּוְרה, ֱאמּונָ 

ן ֶמעס, ִזיי ַאזֹון ֶלעּבְ י ִד ט ֶוועְר  -  ִזין ִאיה ֱאמּונָ ן ַאַרייט ֶנעְמ ן ֶמען ֶווע
ר, ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעז ִאיס ַאֶלער, ֶיעֶנעט ִניְׁש ן אּור ֶדעט ִניְׁש ז ִאיס עֶ ז ַא ט ֵווייְס 
 ַא ז ִאיס ַאֶלער, עֶ ז ִאיס ַאֶלע -ר ְמַדּבֵ י, ַח , צֹוֵמַח ם, דֹוֵמ ס; ַאֵליינְ ר עֶ ז ִאיס ַאֶלע

ן ַמייר, ְׁשֶווען ַמייע, ַמאֶמ ן ַמייע, ַטאֶט ן ַמיין. ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנעס ַפאְרְׁשֶטעַלאְכְט 
י ִד ן. ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנעז ִאיס ַאֶלע -ר ִקיְנֶדעע ַמיינֶ ן, ַמאן ַמיי, ַווייּבן ַמייר, ְׁשִוויֶגע

  ס.ִזיט ֶוועְר ן ֶלעּבְ ר ֶדעג, ְגִרינְ ט ֶוועְר ן ֶלעּבְ 
ב ָא ד ִּכיּבּות ִמְצוֹון פּות ְזכּום ִאיֶנען, ֶהעְלפְ  ַאייל ָזאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע

ע, ִליְכִטיגֶ ן ִציעֶ  ִזיל ָזאס עֶ ת, דֹורֹוע ַאייֶעֶר ן פּות ַנַח ן ָהאּבְ ר ִאיט ָזאלְ ם ָוֵא 
ם ֶדעי ֶגעְטֵרין ֶזעֶנעס ָווא ֵאייִניְקֶלען אּור ִקיְנֶדעת, דֹורֹוע ִאיִדיֶׁש ע, ְרִליכֶ עֶ 

ן ְׁשִּפיְר ן פּום, ָׁשלֹון פּוץ ְּפַלא ַא  ְׁשטּוּבן ִאי ַאייי ַּבין ַזייל ָזא אֹוין. ֵאייֶּבעְרְׁשְט 
  ן.ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדע

  "ב)תשפן ָוֶאְתַחנָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

  )ח(קמפּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן  ֶלעְּבְנְסֶגעִׁשיְכֶטעי ִד 
  תַׁשּבָ ף אֹויט קּוְמ ר ִציּבּור ְגרֹויֶסע ִאין קּוְרְצן פּון ְפִריֶער: ַא 

  ה.ּתֹוָר ט ָזאגְ י ֶרּבִ ר ֶדען אּו'ן, ֶרִּבין ֵהייִליגְ ם צּוה ֲחנּוּכָ 
  תקלג

ר עֶ י ִוו'ן ֶרִּבין פּוט ֶגעֶהעְר ן ֶמעט ָהאה, ּתֹוָר י ִד ט ֶגעָזאגְ ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדען ֶווע
ן ֶמעט ֶנעְמ ג, ֵווייָטא ָקאּפף אֹויה ְרפּוָא  ַא ן ָהאּבְ ל ִווין ֶמען ֶוועל צּוָמאט, "ָזאגְ 
י ִד ף אֹויה" ְלָחְכָמ ת ַּפְרְּפָראֹו" ֵּפירּוׁשן ִאיע זֶ ס". [ִפיי ִד  ןִאין ָאֶדעְר י ִד ן פּוט ְּבלּו
  ה].ּתֹוָר 

י ִווט ֶגעָזאגְ ט ֶיעצְ  ָהאּב ִאיט, "ֶגעָזאגְ י ֶרּבִ ר ֶדעט ָהאה ּתֹוָר י ִד ן ֶעְנִדיגְ 'ן ָנאכְ 
א קּוְדָׁש ת ְרבּוח ְמַׁש א ְלַאְמָׁשכָ ן 'פּוה ְּבִחינָ י ִד ט ִמיט, ִליכְ ה ֲחנּוּכָ ט ִציְנְד ן ֶמעי ַאזֹו

ז ִאיס ָדאס ָווא, ת ל', כ"ה)ְׁשמֹו(' ֶׁשֶמן ִמְׁשַחת קֶֹדׁשן 'פּוה ְּבִחינָ  ַא א', ּבֹוִצינָ א ּוְלַאְדָלָק 
ר עֶ ס ָוואט ֶעְרְקֶלעְר ר ַווייֶטעט ִניְׁש ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדען אּוט", ַּבאַקאנְ י ִוו ,ת'ַדעַ י 'ִד 

  ט.ֵמיינְ 
  דתקל

  ע.ֶמעְדֶוועִדיְווֶק ט ְׁשָטאן ִאין ֶגעֶוועי ֶרּבִ ר ֶדעז ִאי, הִׁשיָר ת ַׁשּבָ ט, ְׁשבַ "ב י
ן ֶגעִליְט ט ָהאי זִ ן, ֶגעֶוועט ָדאְר ט ֶדעָמאלְ ז ִאיה ַחיָ ר ָטאְכֶטע'ס ֶרִּבינְ ם ֶדע
ן ַארֹויְפֶגעָוואְקְס ר ִאיט ָהאס עֶ ן, אֹויגְ י ִד ף אֹויק ְקֶרענְ ע ֶגעִוויֶס  ַא ף אֹויט ֶדעָמאלְ 

ן ֶגעָוואְר ד ְּבִלינְ ט ִּכְמעַ ז ִאיי זִ ז ִּביא', ִּביְלָמ ט 'רּופְ ן ֶמעס ָוואס ֶעֶּפען אֹויגְ י ִד ף אֹוי
 ָעֵלינּוא.  
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  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב

  
  
  
 

ן ַמיין ַאַרייְנֶנעֶמע ִאיז מּו
  ?תַׁשּבָ ף אֹויר ְׁשִוויֶגען אּור ְׁשֶווע

 ְׁשֵאָלה:
  ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

צּו אּוְנז ִאין ַמיין ְׁשֶווער אּון ְׁשִוויֶגער ָהאְּבן ָאְּפֶגעַמאְכט צּו קּוֶמען 
  ס ַהְסָּכָמה.'ִמיט ַמיין ַמאנְ  ַׁשָּבת, ףאֹויו ָּבאְנֶגעָלא ַפאְרְׁשטּוְּפֶטע אּוְנֶזער ְקֵלייֶנע

ִמיט ִדי ם ִאיז ַאז ִאי ִּבין ֵזייֶער ֵזייֶער ִניְׁשט ַּבאְקֶוועם ְּפָראְּבֶלער ֶדע
ִפיל ִווי ֵסיי ַמיין ְׁשֶווער אּון ֵסי ,ַגאְנֶצע ַזא ַמיין ְׁשִוויֶגער ֶוועְלן ַזיין ִאין י ִאי

ט, ֶנעְמט ַאֶוועק ַמיין ַגאְנֶצע ְּפִריַוואְטֵקיי ַמיין ָנאז ַא ַגאְנץ ַׁשָּבת אּון זּוְנָטאג, ֶעס
ִניְׁשט ֶקעֶנען  ִזיל ועוֶ  ִאיג, ִאי ֵגיי ַדאְרְפן ְׁשָלאְפן ִאין ִדי ָקא ִמיט ַא פּוְרַהאנְ 

ִווי ַא ן ִאי ֵגיי ְׁשִּפיְר  ,ַאמֹות 'ֵאייֶגעֶנע ד עְדֵרייֶען ַּבאְקֶוועֶמעְרֵהייט ִאין ַמיינֶ 
, טִמיְס ל ַא ְׁשִטיְק י ִאי ֵגיי ַזיין ִוו ,ַגאְסט ִאין ַמיין ֵאייֶגעֶנע ְׁשטּוּבר ְפֶרעְמֶדע

  .עַוואַקאְציֶ  ֶעְלֶטעְרן ַא ַׁשָּבת עַזיינֶ ר ַפא ַמיין ַמאן ִוויל ֶגעְּבן ַוויילז ְּבלֹוי
 ַווייל ַמיין ַמאן ִווילר ָנא ִּבין ִאי ְמחּוָיב ָנאְכַאְלץ צּו ַמְסִּכים ַזיין צּו ֶדעם,

ִאי  ;ִּבין ִאי ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרדר, ִמין ֶנעּבְ  ֶעְלֶטעְרן ֶזעֶנען ע? ֶווען ַזיינֶ יַאזֹו
אּון ָדא ָזאל ִאי ִזי ס", ְסֶּפעין "ַמייט, רּוִאיְגֵקיין ְטׁש ָוואס ַדאְרף ַמייֶמענְ  ִּבין ַא 

לּוְפט צּו ָאֶטעֶמען? ן ִווי ִאי ָהאּב ִניְׁשט ַקיי רַאַרייְנֵלייְגן ִאין ַא ַמָצב ִווי ִאי ְׁשִּפי
ָּבאְנֶגעָלאו ָנא אֹוי,  ִאי ִּבין ִניְׁשט ַּבאְקֶוועם ִמיט ֵזיי ִּבְכַלל, אּון ַא ְקֵלייֶנע

 ָוואס ַדאְרף ִאי טּון? ִאי ֶמעג ַאָראְּפְׁשֶטעְלן ְקָלאר ַאז ִאי ִּבין ִניְׁשט ַמְסִּכים?
. ַפאְרְׁשֵטייןט ַמיין ַמאן ֶקען ִמי ִּבְכַלל ִניְׁש ז ֶגעֶרעְכט? ִאי ְטַראְכט ַא  סעֶ ז ִאי

  אְרף ִזי מֹוֵסר ֶנֶפׁש ַזיין ַפאר ֶדעם.ִאי ִּבין ֶצעִמיְׁשט אֹויּב ִאי ַד 
  ְיַיֵׁשר ּכַֹח 

  ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

 , ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטןבָא "ב , יןָוֶאְתַחנָ  ' ַּפְרַׁשתגיֹום 
ֶעְרַהאְלְטן ֵאייֶער ְּבִריוו. ָהאּב ִאי 

ִדי ; ַדאְרְפט ָדאס ִניְׁשט טּוןִאיר ֶזעְנט ִניְׁשט ְמחּוָיב ָדאס צּו טּון, ִאיר 
ָוואס ֶוועט ַזיין ִאין ַאָּפאר ָיאר ַארּום ֶווען ִאיר ֶוועט ַזיין ִדי ַאְלֶטע  ,ְׁשֵאָלה ִאיז

אּון ִאיר ֶוועט זּוְכן זּוֶמער ַא ְּפַלאץ וואּו צּו  ,ֵזייֶדע רֶדע - ַּבאֶּבע אּון ֵאייֶער ַמאן 
 ןָי' ַזיין אֹויּב ֵאייֶער ִקיְנד ֶוועט ִזי צּוַזאְמְקֶוועְטְׁש ִאיר ֶוועט ִזי ִזיֶכער ְמַח  ;ַזיין

  ַאיי ַאַרייְנֶנעֶמען אּון ַאיי ַמאְכן ַּבאְקֶוועם. ,ַפאר ַא ַׁשָּבת
ֶעס ָהאט ", "ִמיר ָהאְּבן ִניְׁשט ַקיין ְּפַלאץ" :ַעל ִּפי ֲהָלָכה ֶקעְנט ִאיר ָזאְגן

ָאֶּבער ָוואס  ",ְוכּו' ְוכּו' גפּוְרַהאנְ ן ִאין ָקא ִמיט ַא ִניְׁשט ַקיין ְּפַׁשט צּו ְׁשָלאפְ 
ָדאס ֶלעְּבן ִאיז ָדא ָנאר ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט ַאז ֶמען ... טּוט ֶמען ִניְׁשט ַפאר ֶעְלֶטעְרן

ֶמען  ,ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ִחינּוז ָאְּפֶגעֶרעְדט ַא  ;ֶקען ְמַחָי' ַזיין ִדי ֶעְלֶטעְרן
ַוואְקְסן ִדי ִקיְנֶדער ן ַדא ,ַאזֹוי ֶמען ִאיז ְמַכֵּבד ֶעְלֶטעְרן יט ַפאר ִדי ִקיְנֶדער ִווַווייזְ 
  ֵזיי ֶוועְלן ַאיי אֹוי ְמַכֵּבד ַזיין. ;ַאזֹוי ֵהייִליג אּון ַאזֹוי ֶגעזּוְנטף אֹוי

ַמייֶנע ֶעְלֶטעְרן ָהאְּבן  .ִאי ִּבין ַאזֹוי אֹויְפֶגעָוואְקְסן ַאֶלע ַמייֶנע ָיאְרן
זּוֶמער ַּביי ַמייֶנע  עִזי ְפֶלעְגט ַאייְנְׁשֵטיין ַא ַהאְלּבֶ  ,ַאַרייְנֶגענּוֶמען ַמיין ַּבאֶּבע

ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַהאט ַא  ,ַמייֶנע ֶעְלֶטעְרן ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעַהאט ַא ְּפַלאץ ;ֶעְלֶטעְרן
אּון  ,ַאֶוועְקֶגעֶגעְּבן ֵזייֶער ְׁשָלאף ְׁשטּוּב ַפאר ִאיר ֵזיי ָהאְּבן ו,ָּפׁשּוֶט'ע ָּבאְנֶגעָלא

ֶגעֶווען ן ֶעס ֶזעֶנע .ֵזיי ָהאְּבן ִזי ַאַרייְנֶגעְקֶוועְטְׁשט ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ִדי ִקיְנֶדער
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  געשיכטע פון רבי'ןלעבנ'ס <<<<<<  

ט ֶגעָזאגְ ט ֶדעָמאלְ ט ָהאר עֶ ן אּון, ֶדעְרפּור ַצעַ ס ְגרֹויט ֶגעַהאט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע 
ם ִמְׁשָּפִטי( ַהָקדֹוׁשר זֹוַה ן ִאיר ַמֲאָמ 'ן אֹויפְ ן ס"ב) ִסיָמ ', אק ֵחלֶ "ן, מֹוֲהַר י ִליקּוֵט (ה ּתֹוָר י ִד 

 ֶגעְנְצִליי זִ ז ִאים ֶדע דּוְרן אּו", ֵלית ָלּה ֵעייִניןְּד עּוֵליְמָּתא ַׁשִּפיְרָּתא ".) ַה "ַצ 
  ן.ֶגעָוואְר ט אֹויְסֶגעֵהיילְ 

ס ָדאר עֶ ט ָהא בְּבֶרְסלֶ ט ְׁשָטאם צּון ֶגעקּוֶמעק צּוִריז ִאיי ֶרּבִ ר ֶדען ֶווע
י ִד ן פּוק ֵחלֶ ס ְגרֹוי ַא ט ִאיֶּבעְרֶגעָזאגְ ם ִאיט ָהאר עֶ ן אּון, ָנָת י ֶרּבִ ר ַפאט ֶדעְרֵציילְ 

  ה.ּתֹוָר 
ר עֶ ס ָוואה ּתֹוָר י ִד  דּוְרז ַא ם, ֶדעט ִמי ְפֵרייִליר ֵזייעֶ ן ֶגעֶוועז ִאיי ֶרּבִ ר ֶדע

  .רָטאְכֶטען ַזייר ַפאה ְׁשֵלָמ ה ְרפּוָא  ַא ן ֶגעֶווע ַמְמִׁשיר עֶ ט ָהאט, ֶגעָזאגְ ט ָהא
  התקל

ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע'ן, ֶרִּבין ֵהייִליגְ ם ַּביין ֶגעֶווען ָנָת י ֶרּבִ ז ִאי רָאָד "ט י
ב ִּבְכַת ן ֶגעְׁשִריּבְ ן ֶגעֶוועז ִאיס ָוואר ֵספֶ ן ֵאיין ְׁשִריְפְט ע ַזיינֶ ן פּון ַארֹויְסֶגענּוֶמע

ה ּתֹוָר י ִד ן פּוס ּבֹויְגנְ ע ֶעְטִליכֶ ט ָדאְר ן פּון ַארֹויְסֶגעְׁשִניְט ט ָהאר עֶ , ָקְדׁשֹוד יַ 
י ִליקּוֵט ( ן"ִּתּקּוִניה ִּתְׁשעָ ה "ּתֹוָר י ִד ה, ַהָׁשנָ  רֹאׁשם אּוט ֶגעָזאגְ ט ָהאר עֶ ס ָווא

ן ֶגעֶגעּבְ ס עֶ ט ָהאר עֶ ן אּו, "ט)תקן ִסיָמ (ט ֶדעְרַמאנְ ן אֹויבְ י ִוון כ') ִסיָמ ', אק ֵחלֶ "ן, מֹוֲהַר 
  ן.ִאיֶּבעְרְׁשַרייּבְ ס עֶ ל ָזאר עֶ ן ָנָת י ֶרּבִ ר ַפא

ן פּוס ָוואט, ְּבַלא ַא ן ִאיְנִמיְט ן ּבֹויגְ 'ן אֹויפְ ן ָאְנֶגעהֹויּבְ  ִזיט ָהאה ּתֹוָר י ִד 
י ֶרּבִ ר ֶדעס ָוואה ּתֹוָר ע ַאְנֶדעֶר ן ַא ן ֶגעְׁשִריּבְ ן ֶגעֶוועז ִאיט ְּבַלאם ֶדעף אֹוין אֹויבְ 

ר ֶדעִריֶּבען, ְׁשַרייּבְ  צּון ָנָת י ֶרּבִ ר ַפאה ּתֹוָר ע ֶיענֶ ן ֶגעּבְ ט ֶגעָוואלְ ט ִניְׁש ט ָהא
ף אֹוין ָנָת י ֶרּבִ ר ַפאה ּתֹוָר י ִד ן פּו ָאְנהֹויּבי ִד ן ָפאְרָזאגְ ט ֶגעמּוזְ י ֶרּבִ ר ֶדעט ָהא

ט ָוואְר ס ֶיעֶדען ָאְּפֶגעְׁשִריּבְ ט ָהאן ָנָת י ֶרּבִ ן אּוט, ָוואְר י ַּביט ָוואְר ג, אֹויְסְנֵווייִני
  ט.ָפאְרֶגעָזאגְ  םִאי טָהאי ֶרּבִ ר ֶדעס ָווא

ט ָהאם ָּפִנין ַזיית, ִהְתַלֲהבּוע ְגרֹויֶס  ַא ן ִאין ַאַרייי ֶרּבִ ר ֶדעז ִאין ִאיְנְצִוויְׁש 
 ִזיט ָהאר עֶ ן אּוט, רֹוי רֵזייעֶ  ןֶגעָוואְר ז ִאיר עֶ ן אּון ַׁשייֶנען ָאְנֶגעהֹויּבְ 

ף אֹויט ֶגעוואּוְנֶדעְר  ִזיט ָהא ןָנָת י ֶרּבִ ן אּון, ִאיְנִמיְט ל ַאִּביְס ט ָאְּפֶגעְׁשֶטעלְ 
  .םֶדע

י ִד ן אֹויְסֶגעַפאלְ ז ִאיט ַנאכְ ע ֶיענֶ ז ַא ט ֶדעְרֵציילְ י ֶרּבִ ר ֶדעט ָהא ֶדעְרָנא
ר עֶ ן אּוט ִליכְ  ַא ן ִציְנֶדע צּון ַפאְרֶגעְס ט ָהאר עֶ ן אּוע, ַמאֶמ ן ַזיין פּוט ָיאְרַציי

ר, ָיאר ִעיּבּון ַא ט ֶדעָמאלְ ן ֶגעֶוועז ִאיס עֶ , [רִאיר ַפא ַקִּדיׁשט ֶגעָזאגְ ט ִניְׁש ט ָהא
ן ִאיְנִמיְט ן אּור], ָאָד ן פּום ֳחָדִׁשיע ֵּבייֶד ן ִאיט ָיאְרַצייי ִד ט ַהאלְ ן ֶמעס ָווא

ר ִאיֶּבעט ֶדעְרַמאנְ ם ִאין אּום ִאי צּון ֶגעקּוֶמעע ַמאֶמ ן ַזייז ִאיה ּתֹוָר י ִד ן ְׁשַרייּבְ 
  ט.ָיאְרַצייי ִד 

ן אּות ִמְׁשַניֹוט ֶגעֶלעְרנְ ט ָהאר עֶ ן, ִאיְד ן ִמְניָ  ַא ן ֶגערּופְ  ְגַלייט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע
  ר.ִאיר ַפאט ִליכְ  ַא ן ֶגעִציְנֶדעט ָהאר עֶ ן אּו, ַקִּדיׁשט ֶגעָזאגְ 

י ֶרּבִ ר ֶדע, ְׁשטּוּבן ִאי ִזי צּון ִמְניָ  ַא ן ֶגערּופְ  אֹויי ֶרּבִ ר ֶדעט ָהאי ִאיְנֶדעְרְפִר 
ן אּוה, ְקדּוָׁש ן אּו ָּבְרכּוט ֶגעָזאגְ ט ָהאר עֶ ד, ָעמּו'ן ַפאְר ט ֶגעַדאֶווענְ ט ָהא

ם ִּפּטּוד", "ְלָדוִ ה ְּתִפלָ ן", "ְלִצּיֹוא ּובָ ן "פּום ַקִּדיִׁשיע ַאלֶ  אֹויר ְׁשֶּפעֶטע
ט ָהא ֶדעְרָנאט. ֶגעָזאגְ ן ַאֵלייר עֶ ט ָהאם ַקִּדיִׁשיע ַאלֶ ", ָעֵלינּון "אּות", ַהְּקטֹוֶר 

  ן.ְּדַרָּבנָ  ַקִּדיׁשט ֶגעָזאגְ ן אּות ִמְׁשַניֹוט ֶגעֶלעְרנְ ר עֶ 
ן ַזיין ִאים ַפאְרֶדעל ֵקייְנָמאט ָהאר עֶ ז ַא ט ֶגעָזאגְ ם ָנאְכֶדעט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע

ס ָוואל ָמאע ֶעְרְׁשֶט ס ָדאן ֶגעֶוועז ִאיס ָדאד. ָעמּו'ן ַפאְר ט ֶגעַדאֶווענְ ט ִניְׁש ן ֶלעּבְ 
  ד.ָעמּו'ן ַפאְר ה ְקדּוָׁש ן אּו ָּבְרכּוט ֶגעָזאגְ ט ָהאר עֶ 

  ותקל
ן ָנָת י ֶרּבִ ט ָהא ֶדעְרָנאן ַזייס ָוואם ֶדער ִאיֶּבע'ן ֶרִּבי'ן ַפאְר ט ָאְּפֶגעֶרעְד  ִזי

ם ִאיט ָהאט. ְׁשֶטעע ַזיינֶ ן פּוע ֵאיינֶ ן ִאיב ָר ס ַאלְ ן ִדיֶנע צּום ִאיט מּוְטֶׁשער ְׁשֶווע
ן אּור ְׁשֶווען ַדיי צּור ָפאה, ַאְדַרּבָ ט? ִניְׁש ע ַטאֶק ס ַפאְרָוואט, "ֶגעְפֶרעגְ י ֶרּבִ ר ֶדע
 ָהאּב ִאיט, "ֶגעֶעְנְטֶפעְר ן ָנָת י ֶרּבִ ט ָהאן!", ָּפאְסְט ת ַרָּבנּו ַא ס ֶעֶּפעם ִאיט ֶּבע

ן ַמאכְ  ִאיל ֶווער ֶאְפָׁש ר, ְוֶהיֵּת ר ִאיסּון ִאית ְׁשֵאלֹון ֶעֶנע'ַּפְסְק ן פּוא מֹוָר ר ָאֶּבע
י ֶרּבִ ר ֶדעם ִאיט ָהאג", ִריְכִטיט ִניְׁש ן ֶעֶנע'ַּפְסְק ל ֶווע ִאים, ְוָׁשלֹוס ַח ת ָטעּו ַא 

ן ֵאייט ְטֶרעְפְס  דּו אֹויּבם, "ֶדען פּון ָהאּבְ א מֹוָר ט ִניְׁש ף ַדאְר ר עֶ ז ַא ט ֶגעָזאגְ 
 ֶקעְנְסטּוט ֶיעצְ ם. ֶדעף אֹוין ַפאְרָלאזְ  יזִ  ֶקעְנְסטּוי, ַאזֹוט נְ 'ַּפְסְק ס ָוואק ּפֹוֵס 

  ר".ְׁשֶווען ַדיין פּון ָּפאְסְט ת ַרָּבנּו ַא ן ֶּבעְט ן ֵגייג רּוִאי
ן ַא ט ִמיס ָדאט ֵמיינְ י ֶרּבִ ר ֶדע'ן, "ֶרִּבים ֶדעט ֶגעְפֶרעגְ ק צּוִרין ָנָת י ֶרּבִ ט ָהא

ט, ִאיֶּבעְרֶגעְפֶרעגְ ר ִוויֶדען ָנָת י ֶרּבִ ט ָהאא!", יָ ט, "ֶגעָזאגְ י ֶרּבִ ר ֶדעט ָהאת", ֱאֶמ 
ם ֶדעט ִוויְלְס ט, "ֶגעֶעְנְטֶפעְר י ֶרּבִ ר ֶדעם ִאיט ָהאת?", ֱאֶמ 'ן ֱאֶמתן ַא ט ִמי"

ט ַהאנְ ג ֵהייִלין ַזייט ִמין ֶגעִוויזְ ם ִאיט ָהאר עֶ א!", ָד ע ְׁשֵטייְזֶׁש ת?! ֱאֶמ 'ן ֱאֶמת
  ם.ִאיי ַּבין ְּבַלייּבְ ל ָזאר עֶ ז ַא 

ט ִניְׁש ז ִאיר עֶ ז ַא ן, ֶלעּבְ ץ ַגאנְ ן ַזיים ֶדעט ִמיט ֶגעְפֵרייְד  ִזיט ָהאן ָנָת י ֶרּבִ 
  'ן.ֶרִּבין ֵהייִליגְ ם ַּביין ֶגעְּבִליּבְ ז ִאיר עֶ ר ָנאב, ָר ן ַקיין ֶגעָוואְר 

  "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר  - אי"ה קּוְמט ָפאְרֶזעצּוְנג
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  שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -  קוואל פון חיזוק (פרויען)

212-444-9169 /845-351-9060  
  438-320-9090/ קאנאדא 03303502363/ ענגלאנד  0797040069ארץ ישראל 

  541152354380/ ארגענטינא  3235003462בעלגיע 
   347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

  

  און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  -  קול ברסלב
212-444-9191  /845-351-0910  

  438-300-8080/ קאנאדא  03303502361/ ענגלאנד  0797040066ארץ ישראל 
  541152354370/ ארגענטינא  3235003461בעלגיע 
  breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

 

  א פאטש געכאפט
  

"א פאטש געכאפט און פרייליך געקלאפט", 
דער פויקער האט  וועןהאט דער רבי געזאגט 

 געכאפט א פראסק. וואס לערנט דאס אונז?
 

212-444-9191 
1, 2, 1, 8, 2, 75 

 

  חיזוק צום טיר
  
  

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

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

  רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

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

  דער חכם מיט'ן תם
  דראמאטישע הערליכע פלעי פאר פרויען און מיידלעך

  דעם זונטאג, מאנטאג, און דינסטאג פרשת ראה
דראמאטישע העכסט אינטערעסאנטע פלעי, "דער חכם מיט'ן תם", וואס ווערט די נייעס איבער די גאר 

אהערגעשטעלט דעם קומענדיגן וואך אי"ה דורך די "בית פיגא ברסלב" תלמידות, איז זייער שנעל צעשפרייט געווארן 
פלעי, לויפן אבער פון מויל צו אויער ביי פרויען און מיידלעך. כאטש וואס מ'האט צוגעגרייט צו מאכן דריי מאל די 

  אויס די טיקעטס גאר שנעל.
אין לויף פון די יארן האט די סקול שוין אויפגעשפילט גאר שיינע פארשטעלונגען פון די מעשיות וואס דער 
הייליגער רבי האט דערציילט, אבער דאס מאל אנטשפרעכט עס צו זיין גאר א פראפעסינאלע געלונגענע פלעי, וואס 

לע פריערדיגע, עס וועט האלטן געשפאנט די צושויער פאר לאנגע שעות, און זיי באגלייטן אויף וועט איבערשטייגן א
  שפעטער פאר גאר א לאנגע צייט.

שפיל געווען דער געשפרעך פון טאג פאר א לאנגע צייט ביי די פרויען, די שפיל "דער  יאין די פריערדיגע יארן איז ד
מען שפעטער און איז פארקויפט געווארן אויף די אידישע מארקעט, און איז בערגער און דער ארימאן" איז ארויסגעקו

געווארן פון די בעסטע פארקויפטע פלעיס, און ביז יעצט ווערט נאך פארקויפט טויזנטער שטיק דערפון. ווי מען הערט 
ושם אויף די צוריק פון די קאסטומערס וואס האבן עס געקויפט, האט דער שפיל איבערגעלאזט א געוואלדיגע ר

איינער האט געשריבן: "איך האב שוין געזען אסאך פלעיס, און אפילו מער פראפעשאנעל, אבער וואס די  צוהערער.
ן זען די פלעי בין איך אריין אין מיין צימער און פשוט 'פלעי האט געמאכט מיט מיר האב נאך קיינמאל געהאט, נאכ

צום ערשטן מאל אין מיין לעבן!! א גרויסן דאנק בית  -צו א חבר'טע  אנגעהויבן רעדן צום אייבערשטן ווי מען רעדט
  "פיגא סקול פאר די פלעי!

די פארשטעלונג וועט זיין פון די מעשה וואס דער הייליגער רבי האט דערציילט אין די ניינטע מעשה אינעם הייליגן 
ג, עס הויבט זיך אן מיט צוויי קינדער וואס ספר "סיפורי מעשיות". די מעשה פאר זיך איז גאר א דראמאטישע ערציילונ

האבן געלערנט אין איין חדר, איינער איז געווען א חכם און דער צווייטער א תם. אין לויף פון די געשיכטע באגלייטן 
מיר די לעבנ'ס געשיכטע פון ביידע קינדער ביז צו זייער עלטער, ווי אזוי דער גרויסער חכם, דער וועלט בארימטער 

עסאר, דער ריזן עושר, איז צוביסלעך איינגעגאנגען און איז געווארן א בעטלער און אריינגעפאלן טיף אין די פראפ
בלאטע, און דער תם וואס האט גארנישט געהאט און גארנישט געקענט, א שוסטער וואס קען קוים מאכן שיך, א 

  בלוטיגער ארעמאן, האט זייער שיין מצליח געווען.
סצענעס וועט מען מיטהאלטן לעבעדיג די פרייליכע און טרויעריגע מאמענטן, אנגעצויגענע און  אין לויף פון די

רואיגע מצבים, און זען וואס איז דער סוד פון הצלחה אויף דער וועלט, ווי אזוי קענען מיר מצליח זיין אין לעבן, אפילו 
  אויב מיר קענען גארנישט און מיר פארמאגן גארנישט.

אי"ה פארגעשטעלט ווערן אין די פראכפולע אודיטאריום פון די בנין המוסדות אין ליבערטי,  די פלעי וועט
אום  )Aug. 22(אזייגער נאכמיטאג, מאנטאג ראה  1:30אום  )Aug. 21(, דעם קומענדיגן זונטאג ראה Chestnut St.  39אויף
$. מ'קען קויפן טיקעטס 25יז פון א טיקעט איז ביינאכט. די פרי 7:30אום  )Aug. 23(ביינאכט, און דינסטאג ראה  7:30

טראנספארטאציע פאר גרופעס קען מען רופן  .347-263-2467אדער  347-786-1767דורכ'ן רופן במשך דעם טאג 
  .845-381-6585נאכמיטאג אויף  10ביז  6פון 

  צו קויפן ביים טיר. מאכט זיכער צו קויפן טיקעטס פון פאראויס, ווייל ס'וועט נישט בלייבן צופיל טיקעטס
  לבית יעקב אלו הנשים!

***  

  זיצן אין ביהמ"ד היכל הקודש אין אומאן
פארדינגען זיצן אין בית המדרש היכל הקודש אין ווי שוין געמאלדן דא אינעם גליון האט מען שוין אנגעהויבן 

פריער, ווי לאנג עס איז דא אן אויסוואל פון מאכט זיכער צו דינגען אייער זיץ ווי די זיצן לויפן אויס גאר שנעל, אומאן. 
גוטע זיצן, צו קענען דאווענען מיט א רואיגקייט און התעוררות, אויסצו'פועל'ן א זיס לעכטיג יאר. מ'קען דינגען א זיץ 

  . לאזט א מעסידזש און מ'וועט אייך אי"ה צוריק רופן.347-404-8738דורכ'ן רופן 
ן שיעור פונעם ראש ישיבה שליט"א, וועט מען אי"ה קענען אויסוועלן א זיץ, דאנערשטאג נאכט, ביים וועכנטליכ

  און באצאלן די באלאנס.
קענען פארן אויף אומאן דאס יאר, וועט מען  אויבטראץ אלע סארט נייעסן וואס מען הערט כסדר אהער און אהין, 

ן נאכאמאל און נאכאמאל אז מיר זאלן זענען ברסלב'ע חסידים זיך קיינמאל נישט מייאש, מען בעט דעם אייבערשט
זוכה זיין אויך דאס יאר צו זיין ביים הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, אזוי ווי ער האט געבעטן און פארלאנגט פון אונז, און 
מיט תפלה וועלן מיר זיכער פועל'ן צו פארן בשלום און צוריק קומען בשלום, און פועל'ן אלעס גוטס ברוחניות 

  .ובגשמיות
 וכל באי עולם עוברין לפניך כבני מרון!

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  בן הי"ושמעון  החתן

  שליט"א נחמן ניישטיין מו"ה
  הקדושיםומחה במוסדותינו מלמד מ

  עב"ג למזל טוב צו זיין שידוך שליסן 

  שליט"א מרדכי אינדיג בת מו"ה
  מנהל תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב

***  

  בן הי"ושמואל  החתן

  שליט"א אייכנשטיין זלמן לייב מו"ה
  צו זיין שידוך שליסן למזל טוב עב"ג 

  שמואל לייב בת מו"ה
  שליט"א פעלבערבוים

***  

  הי"ו שלמה יאקאבאוויטש מו"ה
  למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 

***  

  הי"ו יוסף פריעדמאן מו"ה
  למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 

***  

  הי"ו אהרן שווארץ מו"ה
  למזל טוב אינגלדי געבורט פון א צו 

***  

  הי"ו שלמה טייטלבוים מו"ה
  למזל טוב די געבורט פון א אינגלצו 

***  

  הי"ו יואל הלוי שעכטער מו"ה
  למזל טוב די בר מצוה פון זיין זוןצו 

  י"ונ יהודה הבחור

ִדי ֶּבעְסֶטע ְׁשטּוּב ָהאט ֶמען ִאיר  ,ֶּבעריְצֵוויי ְׁשָלאף ְׁשִט 
ְׁשִליָט"א אּון ַמאֶמע ִּתְחֶי' ֶגעֶגעְּבן, אּון ַמיין ַטאֶטע 
ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ִאין ִדי  טָהאְּבן ִזי ַאַרייְנֶגעְקֶוועְטְׁש 

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי ְפֵרייִלי ִאין  .ְצֵווייֶטע ְׁשטּוּב
ֶעס ; ְׁשטּוּב, ֶמען ָהאט ֶגעְׁשִּפיְרט ִדי ְׁשִכיָנה ִאין ְׁשטּוּב

ָמאל ַאייְנֶגעַפאְלן ַאז ָדאס ִאיז ִאיז אּוְנז ִקיְנֶדער ִניְטַא 
ֶעֶּפעס ַא ַזא ָוואס ַאְנֶדעֶרע טּוֶען ִניְׁשט, ִמיר ָהאְּבן 

ַּביי ז ַאֶלע טּוֶען ַאזֹוי, ִמיר ָהאְּבן ֶגעֵמייְנט ַא ז ֶגעֵמייְנט ַא 
ַאֶלע ִמְׁשָּפחֹות ֶזעֶנען ִדי ֶעְלֶטעְרן ֶדער ִעיָקר פּון ִדי 

  ֶלעְּבן.
ַפאְרָוואס ַדאְרף ָדאס ַזיין ְמִסירּות  ,יזִדי ְׁשֵאָלה ִא 

ֶנֶפׁש? ַפאְרָוואס ָזאל ֶמען ָדאס ִניְׁשט ֶוועְלן טּון ִמיט 
ֶעס ָוואְלט ֶווען ֶגעַדאְרְפט ַזיין ִדי ְגֶרעְסֶטע  ?!ִׂשְמָחה

  ִׂשְמָחה ַאז ִדי ֶעְלֶטעְרן קּוֶמען.
ן ִדי ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיר ָזאְלט ִליּב ָהאּבְ  סֶּבעְט 

ִמְצָוה פּון ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם, ִאיר ָזאְלט ֶלעְּבן ִמיט ִדי 
ֶוועט ִאיר ִזי ִּבְכַלל ִניְׁשט ַדאְרְפן מֹוֵסר ֶנֶפׁש  - ִמְצָוה 

 ,ֶעְלֶטעְרןי ִאיר ֶוועט ַהָנָאה ָהאְּבן פּון ְמַכֵּבד ַזיין ִד  ,ַזיין
  .ִאיר ֶוועט ָהאְּבן ַא ִזיֶסע ֶלעְּבן

  "ב)תשפן ָוֶאְתַחנָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

  שו"ת ברסלב<<<<<<  

 


