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ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ְּבַׁשַלח, י"ז ְׁשָבט ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, 
יֹוָמא ְדִהילּוָלא ַקִּדיָׁשא פּון כ"ק ָמָרן מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן 

ָעֵלינּו, ַּביי ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן קסה.

ְּבָכל ַּפַעם ֶׁשָהָיה ְמַסֵּפר ֵמעֶצם ַהְפָלַגת ַמֲעָלתֹו ּוַמְדֵרָגתֹו ַהָּגבֹוַּה ְמאד ְמאד 
ָהָיה אֹוֵמר ְּבָכל ַּפַעם ֲאָבל ְמאד ָיַגְעִּתי ַעל ֶזה ְוִעַּקר ִסּפּורֹו ְּבָפֵנינּו ְּדָבִרים ָּכֵאּלּו 
ְּכֵדי  ַהְּגדֹוָלה  ְּבַמֲעָלתֹו  ַעְצֵמנּו  ְמַקְּנִאים  ֶׁשִּנְהֶיה  ְּכֵדי  ִקְנַאת סֹוְפִרים  ִּבְׁשִביל  ָהָיה 
ְוַלֲעבד ה' ְּכמֹותֹו  ְוכּו  ְוִלְטרַח  ְלִהְתַּיֵּגַע  ִּבְדָרָכיו  ְוֵנֵלְך  ַנֲעֶׂשה ְּכמֹותֹו  ֲאַנְחנּו  ֶׁשַּגם 
ַמֲעָלתֹו  ְּגֻדַּלת  ֵמעֶצם  ְלָפָניו  ְוִהְתָּפֵאר  ֵאּלּו  ֵמִעְנָיִנים  ֶאָחד  ִעם  ִסֵּפר  ַאַחת  ּוַפַעם 
ְוַהָּׂשָגתֹו ַהְּגבֹוָהה ָהֲעצּוָמה ְוכּו, ְּכמֹו ֶׁשִּמְתָּפֵאר ּוִמְתָּגֶרה ִעם ֲחֵברֹו ִּבְגדֹולֹות ְּכֵדי 
ֶׁשִּיְתַקֵּנא ּבֹו ֲחֵברֹו ְוֶזה ָהִאיׁש ָאַמר לֹו: ִמי יּוַכל ָלבֹוא ָלֶזה ִלְזּכֹות ְלַמְדֵרַגְתֶכם ִּכי 
ֵיׁש ָלֶכם ְנָׁשָמה ְּגבֹוָהה ְמאד ְּבַוַּדאי ?! ְוִהְקִּפיד ַרֵּבנּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ְמאד ַעל ֶזה 
ְוָאַמר ֶזהּו ַהִחָּסרֹון ֶׁשָּלֶכם, ֶׁשִּנְדֶמה ָלֶכם ֶׁשִעַּקר ְּגֻדַּלת ְוַהָּׂשַגת ַהַּצִּדיִקים ַהְּגבֹוִהים 
הּוא ַרק ִמַּצד ַהְּנָׁשָמה ַהְּגבֹוָהה ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ִּכי ֶּבֱאֶמת לא ֵכן ַהָּדָבר ַרק ָּכל ֶאָחד 
ְוֶאָחד ָיכֹול ִלְזּכֹות ָלבֹוא ְלַמְדֵרָגִתי ִלְהיֹות ָּכמֹוִני ַמָּמׁש ִּכי ָהִעָּקר ָּתלּוי ַרק ִּביִגיעֹות 
ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ִמִּפיו ַהָּקדֹוׁש  ָהֵאֶּלה  ַּכְּדָבִרים  ֵּכן  ְוֵכן ָׁשַמְעִּתי ַּגם  ֶּבֱאֶמת  ַוֲעבֹודֹות 

ֶׁשָהִעָּקר ָּתלּוי ַרק ִּביִגיעֹות ַוֲעבֹודֹות ְוכּו.

אּוְנֶזעֶרע  ִמיט  ְׁשמּוֶעְסן  ַאַסאְך  ְפֶלעְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִאיִדיׁש:  ]ִאין 
ֶער  ָוואס  צּו  ֶדעְרֵצייְלן  ֵזיי  ְפֶלעְגט  ֶער  ַהָׂשגֹות,  אּון  ַמְדֵריגֹות  ַזייֶנע  פּון  ַלייט 
ֶוועְלן  ִאים  ָזאְלן  ִמיר  ֶגעָוואְלט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ַווייל  ֶגעֶווען,  זֹוֶכה  ַאְלץ  ָהאט 
ָנאְכַמאְכן, דּוְרְכֶדעם ָוואס ֶמען ֶוועט ֶהעְרן צּו ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען זֹוֶכה ַזיין, 
ֶוועְלן ַאֶלע ְּפרּוִּביְרן ִאים ָנאְכצּוַמאְכן. ֵאייְנָמאל ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 
ֶרִּבי'ן:  ַפאְרן  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ְוכּו',  ַמְדֵריגֹות  ַזייֶנע 
"ִאיר ֶזעְנט צּוֶגעקּוֶמען צּו ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות אּון ַהָׂשגֹות ַווייל ִאיר ֶזעְנט ֶגעּבֹויְרן 
ִמיט ָגאר ַא הֹויֶכע ְנָׁשָמה, ָדאס ִאיז ִדי ִסיָּבה ַפאְרָוואס ִאיר ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו 
ִדי ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות", ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֵזייֶער ַמְקִּפיד ֶגעֶווען ֶדערֹויף אּון ֶגעָזאְגט: 
ִּבין  ִאיְך  ַאז  ֵמייְנט  ִאיר  ַאז  ֵּתירּוץ,  ֶעְנֶקער  ִאיז  ָדאס  ִחָסרֹון,  ֶעְנֶקער  ִאיז  "ָדאס 
צּוֶגעקּוֶמען צּו ַמייֶנע ַמְדֵריגֹות צּוִליּב ַמיין הֹויֶכע ְנָׁשָמה ֶדעְרַפאר טּוט ִאיר ִמיר 
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ִאיְך  ָוואס  צּו  צּוֶגעקּוֶמען  ִּבין  ִאיְך  ִריְכִטיג,  ִניְׁשט  ִאיז  ָדאס  ָאֶּבער  ָנאְך,  ִניְׁשט 
אר ַווייל ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער ַאַסאְך  ִּבין צּוֶגעקּוֶמען ִניְׁשט צּוִליּב ַמיין ְנָׁשָמה ְוכּו', ַנָ
ֶגעָהאֶרעֶוועט, אּון ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶוועט ָדאס ָנאְכטּון ֶוועט אֹויְך זֹוֶכה ַזיין 

צּו ֶדעם"[.

ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָאְנֶגעהֹויְּבן:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶדער  ָהאט 
)ַחַּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן שנח(: "ִמיט ֶיעֶדע ְׁשמּוֶעס ָוואס ִאיְך ְׁשמּוֶעס ִמיט ֶעְנק  ֶגעָזאְגט 
אר  ֶקען ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ִניְׁשט ְסַּתם ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד ַנָ
ַאן ֶעְרִליֶכע ִאיד ַאזֹוי ִווי ִאיְך ֵמיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד", אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ָנָתן ָזאְגט אֹויף ֶדעם )ָׁשם(: ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ְסָפִרים פּון ֶרִּבי'ן, ֶווער ֶעס 
ֶעְרִליֶכער ִאיד  ֶוועְרט ַאן  ֶרִּבי'ן אּון ְּפרּוִּביְרט צּו ָפאְלְגן  ְסָפִרים פּון  ִדי  ֶלעְרְנט 
ְדִהילּוָלא  יֹוָמא  ִאיֶנעם  ַׁשָּבת קֹוֶדׁש  ַהייְנט  ְׁשֵטייֶען  ִמיר  ַצִּדיק.  ְגרֹויֶסער  ַא  אּון 
פּון כ"ק ָמָרן מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ַדאְרְפן ִמיר ֶנעֶמען מֹוֲהָרא"ׁש ַפאר ַא 
ֶרִּבי'ן ִּבְּתִמימּות  ִזיְך ָאְּפֶלעְרֶנען פּון ִאים ָדאס ַאז ֶמען ָפאְלְגט ֶדעם  ֵּבייְׁשִּפיל, 
ִניְׁשט  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש  ַמְדֵריגֹות.  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  צּו  זֹוֶכה  ֶמען  ִאיז  ּוְּפִׁשיטּות 
ֶגעֶלעְּבט ַפאר הּוְנֶדעְרֶטער ָיאְרן צּוִריק, מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶגעֶלעְּבט ִאין אּוְנֶזעֶרע 
ּוְּפִׁשיטּות  ִּבְּתִמימּות  ֵעצֹות  ֶרִּבי'ְנס  ֶדעם  ָאְנֶגענּוֶמען  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש  ַצייְטן, 
ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען ָאְנצּוקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות צּו ָוואס ַא ִאיד ֶקען 

צּוקּוֶמען ָּבֶזה ָהעֹוָלם.

ִאיז  מֹוֲהָרא"ׁש  ֶווען  ֶדעְרֵצייְלט:  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶדער  אּון 
ֶגעֶווען ַא ָּבחּור ָהאט ֶער ֶגעֶלעְרְנט ִאין ִדי ֶצעְהִליְמ'ֶע ְיִׁשיָבה ִאין ִוויִליַאְמְסּבּוְרג. 
מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז ֶגעֶווען ַא ָּבחּור ִווי ַאֶלע ָּבחּוִרים, ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאְלְטן ַּביים 
ֶלעְרֶנען ְוכּו'. ִוויַּבאְלד ַזיין ַטאֶטע ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאין ִדי ְּבָראְנְקס ְפֶלעְגט ֶער 
ֶיעְדן ָטאג ָפאְרן ִמיט ִדי ַּבאן פּון ִדי ְּבָראְנְקס ַקיין ִוויִליַאְמְסּבּוְרג, ַא ֶוועג ָוואס 
ָהאט ַדאן ֶגענּוֶמען ְצֵוויי ָׁשָעה, אּון ֶדעְרָנאְך ֶיעֶדע ַנאְכט ִאיז ֶער צּוִריק ֶגעָפאְרן 
פּון ְיִׁשיָבה ַאֵהיים ָנאְך ְצֵוויי ָׁשָעה. מֹוַהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ִזיְך ַדאן ִפיְרן ַאז ֵאייֶדער 
ַא  ֶעֶּפעס  ִמיְטֶגענּוֶמען  ֶער  ְיִׁשיָבה, ָהאט  ִאין  ָפאְרן  ַארֹויס פּון הֹויז צּו  ִאיז  ֶער 
ֵסֶפר פּון ַזיין ַטאֶטע'ְנס ְגרֹויֶסער אֹוָצר ַהְסָפִרים, אּון ִאין ֶדעם ָהאט ֶער ֶגעקּוְקט 
אֹויף ִדי ַלאְנֶגע ֶוועְגן ַאִהין אּון צּוִריק. צּוָמאל ִאיז ֶעס ֶגעֶווען ַא מּוָסר ֵסֶפר, אּון 
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ַאַסאְך ָמאל ַא ַמֲעֶׂשה ִּביְכל פּון ַא ַצִדיק.

ִאים  ָהאט  ֶוועג  אֹויְפן  ֶגעֵלייְנט  ָהאט  ֶער  ָוואס  ַצִדיִקים  פּון  ַמֲעִׂשיֹות  ִדי 
ַצִדיִקים  ִדי  ְׁשַטאְרק  ִווי  ֶזעֶעְנִדיג  ה',  ֲעבֹוַדת  צּו  ֶגעֶווען  ְמעֹוֵרר  ְׁשַטאְרק  ָגאר 
ִדי  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג  ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ֶדעם  ֶגעֶווען, ָאֶּבער ֶער ָהאט  ַמְצִליַח  ָהאְּבן 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ִווי ַאזֹוי  ָאְנֶגעקּוֶמען,  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס  ָאְנֶגעקּוֶמען צּו  ֶזעֶנען  ַצִדיִקים 
ֶגעָוואְרן ַאֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים. ָנאְך ַאְלס ִקיְנד ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ֶגעַהאט ְצֵוויי 
ַפאְרָוואס  ֵאייְנס,  ַפאְרְׁשֵטיין.  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ָוואס  ֻקְׁשיֹות  ְׁשַטאְרֶקע 
ֶוועְרן  ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ַצִדיִקים  ִדי  ּפּוְנְקט  אֹויְסֶגעֶוועְלט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַצִדיִקים, ִמיט ָוואס ֶזעֶנען ֵזיי ֶּבעֶסער ֶגעֶווען פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ַאז ּפּוְנְקט 
ֵזיי ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעַמאְכט ַפאר ַצִדיִקים. ְצֵווייְטְנס, ִאיז ִאים ְׁשֶווער 
ֶגעֶווען ָדאס ָוואס ֶער ָהאט ַאַסאְך ֶגעֵלייְנט ַאז ַצִדיִקים ָהאְּבן ֶגעַמאְכט 'ֲעִלַּית 
ֵזייֶער ְׁשֶווער  ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ֶגעְדֵרייט ִאין ִהיְמל. אּון ָדאס ִאיז ִאים  ְנָׁשָמה', ַאז 
ַארֹויְפֵגיין  ְּבלּוט,  אּון  ְפֵלייׁש  פּון  גּוף  ַא  ִמיט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶקען  ַאזֹוי  ִווי  ֶגעֶווען 
ִאין ִהיְמל. ִדי ֻקְׁשיֹות ָהאְּבן ִאים ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעְׁשֶטעְרט, ַווייל ֶער ָהאט אֹויְך 
ֶגעָוואְלט ָדאס ָנאְכַמאְכן אּון ַזיין ַא ַצִדיק ַאזֹוי ִווי ִדי ַאְנֶדעֶרע ַצִדיִקים, ָאֶּבער ֶער 

ָהאט ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ֶדעם ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶמען קּוְמט ָאן ַאִהין.

ֶער  ָיאר.  ַהאְלּב  ַא  אּון  פּוְפְצן  ֶגעֶווען  ַאְלט  ִאיז  מֹוַהָרא"ׁש  ֶווען  ֵאייְנָמאל 
ַא  ַכאּפ  ַא  ֶגעֶגעְּבן  ְׁשֶנעל  ָהאט  ֶער  אּון  ַּבאן  ֶדעם  ַכאְּפן  צּו  ֶגעָיאְגט  ִזיְך  ָהאט 
ִאין ַטאׁש,  ַאַרייְנֶגעֵלייְגט  ֶער ָהאט ָדאס  ֶוועג,  ִמיְטצּוֶנעֶמען אֹויְפן  ֵסֶפר  ְקֵליין 
אּון ֶגעָלאְפן ַכאְּפן ֶדעם ַּבאן. אֹויְפן ֶוועג ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן ַאַרייְנקּוְקן ֶדעִרין, 
ר'  ֶגעַמאְכט  ָהאט  ֵסֶפר  ]ֶדער  ֶנֶפׁש'.  'ְמִׁשיַבת  ֵסֶפר  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס  אּון 
ַאֶלע ְׁשִטיְקֶלעְך פּון  ִאיז צּוַזאְמֶגענּוֶמען  ֵסֶפר  ִאיֶנעם  ַז"ל,  ַאְלֶטער ֶטעְּפִליֶקער 
'ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן' אּון 'ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות', ֶוועְלֶכע ֶרעְדן פּון ִהְתַחְזקּות, ַאז ֶיעֶדער 
ִאיד ָהאט ַא ָהאֶפענּוְנג, אּון ֶיעֶדער ֵאייֶנער ֶקען ַמְצִליַח ַזיין אֹויף ֶדער ֶוועְלט, 
ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ַאַזא ַזאְך ִווי אֹויְפֶגעְּבן[. מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעֵלייְנט ֶדעם ֵסֶפר, אּון 
ָדאס ָהאט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעצֹויְגן ַזיין ַהאְרץ, ֶער ָהאט ֶגעְטִריְנֶקען ִמיט ָדאְרְׁשט 
ִדי ֶוועְרֶטער פּוֶנעם ֵסֶפר, ֶער ָהאט ֶגעְׁשִּפיְרט ִווי ֶדער ֵסֶפר ֶרעְדט צּו ַזיין ַהאְרץ. 
ֶער ָהאט ׁשֹוין ִניְׁשט ָאְּפֶגעָלאְזט ֶדעם ֵסֶפר, ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ַא ְּבֶלעְטל ָנאְך ַא 
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ְּבֶלעְטל ִּביז ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ֶדעם ַגאְנְצן ֵסֶפר פּון ֶדעְקל צּו ֶדעְקל.

ֶנֶפׁש', ִאיז ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ֶגעָוואְרן  'ְמִׁשיַבת  ֵסֶפר  ָנאְכן דּוְרְך ֶלעְרֶנען ֶדעם 
ַזייֶנע ְצֵוויי ֻקְׁשיֹות ָוואס ָהאט ִאים ְשֶטעְנִדיג ֶגעְׁשֶטעְרט ֶווען  ַפאר מֹוַהָרא"ׁש 
ֶדער  ַפאְרָוואס  ֻקְׁשָיא,  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי  ַצִדיִקים.  פּון  ַמֲעִׂשיֹות  ֵלייֶנען  ְפֶלעְגט  ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט אֹויְסֶגעְקִליְּבן ַדְוָקא ִדי ֶמעְנְטְׁשן ַאז ֵזיי ָזאְלן ַזיין ִדי ַצִדיִקים, 
ִמיט ָוואס ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעֶווען ְגֶרעֶסער אּון ָחׁשּוב'ֶער ַאז ָנאר ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן 
ַצִדיִקים, ָדאס ִאיז ִאים ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ֶגעָוואְרן ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶזען ֶדעם ְׁשִטיְקל 
"ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות" )ִהְלכֹות ִּבְרַכת ַהַׁשַחר ֲהָלָכה ג, אֹות ו( ָוואס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ֶדעם 
ָנָתן ְׁשַרייְּבט ָדאְרט ַאז ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן ַא ָטעּות ֶווען  ֵסֶפר 'ְמִׁשיַבת ֶנֶפׁש'. ֶרִּבי 
ֵזיי ֶהעְרן ַמֲעִׂשיֹות פּון ַצִדיִקים, ֶמען ֶהעְרט ִדי ְגרֹויְסַקייט פּון ַצִדיִקים, אּון ֶמען 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ּוְטהֹוִרים,  ְקדֹוִׁשים  ֶגעֶווען  ָדאְך  ֶזעֶנען  ֵזיי  "אֹוי,  ְקֶרעְכץ:  ַא  ֶגעְּבט 
ַווייט פּון  ִאיְנַגאְנְצן ָדבּוק צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִאיְך ִּבין ָדאְך ָאֶּבער ַאזֹוי  ֶגעֶווען 
ַווייל ֶיעֶדער ִאיד ָאן אֹויְסַנאם  ָנָתן ַאז ָדאס ִאיז ִניְׁשט ֱאֶמת,  ֶרִּבי  ֶדעם". ָזאְגט 
ֶקען אֹויְך ֶוועְרן ַא ַצִדיק, ִדי ַצִדיִקים ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ַצִדיִקים ָנאר ַווייל ֵזיי ָהאְּבן 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶגעֶרעְדט  ַאַסאְך  אּון  ֶגעָהאֶרעֶוועט  אּון  ֶגעְּפָלאְגט  ִזיְך 
ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען ְׁשֶווער, ֲאִפילּו ֶווען ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַהאט ְגרֹויֶסע 
ֶטעְנִדיג  דּוְרְכֶפעֶלער ִאין ֶלעְּבן, ָהאְּבן ֵזיי ָאֶּבער ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶגעְּבן, ֵזיי ָהאְּבן ְשׁ
ֶטעְנִדיג ֶגעְׁשַטאְרְקט, ִזיְך אֹויְפֶגעהֹויְּבן  ָאְנֶגעהֹויְּבן פּון ְפִריׁש, ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ְשׁ
אּון ֶגעַגאְנֶגען ַווייֶטער, אּון ֶדעִריֶּבער ָהאְּבן ֵזיי זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֵזייֶעֶרע ְגרֹויֶסע 
אּון הֹויֶכע ַמְדֵריגֹות. אּון ֵסיי ֶוועְלֶכער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶוועט טּון ַאזֹוי ִווי ֵזיי, ֶוועט 
ַדְוָקא  ִניְׁשט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַצִדיק.  ַא  ַזיין  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  אֹויְך  ֶיעֶנער 

אֹויְסֶגעְקִליְּבן ֶגעִוויֶסע ֶמעְנְטְׁשן ַאז ָנאר ֵזיי ֶקעֶנען ֶוועְרן ַצִדיִקים.

ַאזֹוי  ִווי  ַפאר מֹוַהָרא"ׁש,  ֶגעֶווען  ְׁשֶווער  ִאיז  ָוואס  ֻקְׁשָיא  ְצֵווייֶטע  ִדי  אּון 
ִדי ַצִדיִקים ֶקעֶנען ַארֹויְפֵגיין ִאין ִהיְמל, ִאיז ִאים אֹויְך ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ֶגעָוואְרן, 
ַאז דּוְרְך ֶדעם ָוואס ִדי ַצִדיִקים ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, דּוְרְך ֶדעם ְּבֶרעְנֶגען ֵזיי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶרעְדן צּום  דּוְרְכ'ן  ֶוועְלט.  ִדי  אּוְנְטן אֹויף  ָדא  ִהיְמל  ֶדעם  ַאָראּפ 

ֶוועְרן ֵזיי ַּבאָהאְפְטן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ִדי ִהיְמל קּוְמט ַאָראּפ צּו ֵזיי.
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ֶדער ֵסֶפר ָהאט ִאים ֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ָנאְך ַא ֵסֶפר פּון ֶרִּבי'ן, ִּביז ֶער ָהאט ִזיְך 
ַא ֵעָצה, ַא  ַא ַזאְך,  ְסָפִרים אּון ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶזען  ֶרִּבי'ְנס  צּוֶגעְקֶלעְּבט צּום 
ִּבְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות, ֶער ָהאט  ֶגעֶווען  ְמַקֵיים  ֶרִּבי'ן ָהאט ֶער ָדאס  ַהְנָהָגה פּון 
אֹויְפ'ן  ְפַלייִסיג  ֶלעְרֶנען  ֶגענּוֶמען  ִזיְך  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶגעֶרעְדט  ָטאג  ֶיעְדן 
ֶרִּבי'ְנס 'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד' ִּביז ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָוואס ֶער ָהאט זֹוֶכה 

ֶגעֶווען.

ַאז ִמיר ֶוועְלן ִזיְך אֹויְך ַאזֹוי ִפיְרן, ִמיר ֶוועְלן ָאְנֶנעֶמען ֶדעם ֶרִּבי'ן ִּבְּתִמימּות 
ִדי  צּו  ָאְנקּוֶמען  אֹויְך  ִמיר  ֶוועְלן  ֶרִּבי'ן  פּון  ֵעצֹות  ַאֶלע  ִדי  ָפאְלְגן  ּוְּפִׁשיטּות, 
ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות. ִדי ֶעְרְׁשֶטע ֵעָצה פּון ֶרִּבי'ן ִאיז ִהְתּבֹוְדדּות )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק 
ב', ִסיָמן כה(; ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 

ַזיין ְׁשְּפַראְך ָוואס ֶער ִאיז צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֶרעְדן אּון ִאים ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן, ֶער 
ָזאל ָגאְרִניְׁשט ַפאְרהֹויְלן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ִדי ְצֵווייֶטע ֵעָצה ִאיז ֶלעְרֶנען ִדי 
ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה אֹויְפ'ן 'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד' )ַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן עו(; ֶדער ֵהייִליֶגער 
ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַא ְגִריְנֶגע ִזיֶסע ֶוועג צּו ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ָדאס 
ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶלעְרֶנען  ָאְנֵהייְּבן  ָזאל  ֶמען  ֵאייֶנעם,  ֶיעְדן  ַפאר  ֶוועג  ַא  ִאיז 
ִמיט  ְפֵרייֶען  ִזיְך  ִׂשְמָחה;  ִאיז  ֵעָצה  ְדִריֶטע  ִדי  ִניְׁשט.  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  ֲאִפילּו 
ֶיעֶדע ְקֵלייִניֵקייט ָוואס ֶמען טּוט, ִמיר ְׁשֵטייֶען ֶיעְצט ַּביי ָׁשֹלׁש ְסעּודֹות, ֶדער 
ַׁשָּבת ֵגייט ׁשֹוין ַּבאְלד ַאֶוועק, ָלאִמיר ִזיְך ְפֵרייֶען 'ָּברּוְך ַהֶׁשם ִאיְך ָהאּב זֹוֶכה 
ִמיר טּוֶען,  ָוואס  ִמְצָוה  ֶיעֶדע  ִמיט  ְפֵרייֶען  ִזיְך  ָלאִמיר  ַׁשָּבת',  ִהיְטן  ֶגעֶווען צּו 
ַהייְנט  ָהאּב  ִאיְך  ַהֶׁשם  'ָּברּוְך  ְּתִפיִלין',  ֶגעֵלייְגט  ַהייְנט  ָהאּב  ִאיְך  ַהֶׁשם  'ָּברּוְך 

ֶגעַדאֶוועְנט ַׁשֲחִרית, ִמְנָחה אּון ַמֲעִריב'.

ֶעֶּפעס  זּוְכט  ֶמען  ִמְצוֹת,  ָּפׁשּוט'ֶע  ִדי  פּון  צּוְפִריְדן  ִניְׁשט  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן 
ְּתִפיִלין',  ֶגעֵלייְגט  'ִאיְך ָהאּב  ְגֶרעְסֶטע ַזאְך  ִדי  ִאיז ָדאְך  ֶהעֶכעְרס, ָאֶּבער ָדאס 
ֶמען  ַדאְרף  ֶדעם  פּון  ֶמער  ַמֲעִריב',  אּון  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית,  ֶגעַדאֶוועְנט  ָהאּב  ִאיְך 

ִניְׁשט.

ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ְׁשחֹוָרה,  ָמָרה  אּון  ַעְצבּות  פּון  אר  ַנָ קּוֶמען  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע 
צּוְפִריְדן  אּון  ְפֵרייִליְך  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ַווייל  ִזיְך,  פּון  צּוְפִריְדן  ִניְׁשט  ִאיז 
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לֹויְפט ֶער ִניְׁשט צּו ַקיין ַנאִריְׁשֵקייְטן, ֶער ִאיז ַּבַעל ַהַּבִית אֹויף ִזיְך אּון ֶער ֶקען 
ָקאְנְטָראִליְרן ַזיין מַֹח. אֹויְך ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי )ַעֵיין ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קסט( ֶווען 
ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ְפֵרייִליְך, ֶדעָמאְלט ִהיט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס ָאּפ פּון 

ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס ֶער ָזאל ִניְׁשט ַאָראְּפַפאְלן ִאין ֲעֵבירֹות.

ָדאס ֶלעְרֶנען ִמיר ִזיְך פּון מֹוֲהָרא"ׁש, ֶער ָהאט ְמַקֵיים ֶגעֶווען ַאֶלעס ָוואס 
ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט אּון ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות, אּון ַאז ִמיר 
ֶוועְלן ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן ִּבְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות, ֶוועְלן ִמיר אֹויְך ָאְנקּוֶמען צּו ִדי 

ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

ִמיר  ֶוועְלן  ֶרִּבי'ן,  ֶדעם  ָפאְלְגן  ָזאְלן  ִמיר  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, ָאֵמן.

ף


