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תשע"ט תמֹוְש | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | א    

 "ְס'ִאיז ִמיט ְגרֹויס ֲחָסִדים".

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ְּבֵראִׁשית אּון ֶמען ֵגייט ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ִהיְלף ֶעְנִדיְגן ִמיר ׁשֹוין ִדי ָווא ֵסֶדר 

אֹויְסְׁשַרייֶען: "ַחַזק, ַחַזק, ְוִנְתַחֵּזק"; וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס ָלאְזט ִזי ִניְׁשט ַנאְרן 

אּון ֶער ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל חּוָמׁש ַרִׁש"י, ַאזֹוי ַאז ִּביז סֹוף ָווא ֶעְנִדיְגט ֶער ִדי ַגאְנֶצע 

 ָׁשה.ָּפָר 

ַיֲעקֹב ָהאט  -ֶגעּב ַא קּוק ִווי ַאזֹוי ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ֶסְדָרה ֵהייְּבט ִזי ָאן: "ַוְיִחי ַיֲעקֹב" 

ֶגעֶלעְּבט; ָזאְגט מֹוַהָרא"ׁש ְּפַׁשט, ַאז ַיֲעקֹב ָאִבינּו ָהאט ִאיז ְׁשֶטעְנִדיֶגע ֶגעֶווען ְפִריׁש אּון 

ָצַרת ֵעָׂשו, ָצַרת ָלָבן, ָצַרת ָרֵחל, ָצַרת ִדיָנה אּון ָצַרת  -ֹות ֶלעֶּבעִדיג ְטָראץ ַאֶלע ַזייֶנע ָצר

יֹוֵסף, ִמיט ַאֶלע ַזייֶנע ִמיְטַמאֶכעִניְׁשן ִאיז ֶער ֶגעֶווען ַא ֶלעֶּבעִדיֶגער ִאיד אּון ֶער ִאיז 

.ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעֶווען ֶלעֶּבעִדיג אּון ְפֵרייִלי 

ֵגיין פּון ַאֶלע ַדייֶנע ֵווייָטאְגן ַדאְרְפְסטּו ֶנעֶמען ִדי ֵעָצה ַאז דּו ִוויְלְסט ַטאֶקע ַארֹויס 

ָוואס ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעֶגעְּבן: "ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ִזי ָאּפ, ָזאְגט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער: 

ּפ, ִאי ֶוועל ִאים 'קּוְקט ָאן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ִאי ֶגעּב ִאים גּוְטס אּון ָדא ֶרעְדט ֶער ִזי ָא 

ַווייְזן ָוואס ֵמייְנט ְׁשֶלעְכט', ָאֶּבער ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְנְקט אּון לֹויְּבט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ֶדעָמאְלט ָזאְגט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער: 'קּוק ָאן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ִאין ֶלעְּבן, 

ייִלי אּון ַדאְנְקַּבאר, ִאי ֶוועל ִאים ַווייְזן ָוואס ֵמייְנט גּוט', אּון ֶער ִאיז אּון ֶער ִאיז ַאזֹוי ְפֵר 

 זֹוָכה צּו ַא גּוט ֶלעְּבן".

ָדאס ֶזעְלֶּבע ָזאג ִאי ִדיר; ֶאֶמת ַטאֶקע דּו ֵגייְסט ֶיעְצט ַאִריֶּבער ְוכּו' אּון דּו ְׁשִּפיְרְסט 

ן ֶעְרֶגער, ָאֶּבער ֶעס ִאיז ָדא ָדא ַזאְכן ָוואס ֵגייט ִדיר ָיא גּוט, ִווי ֶעס ֶוועְרט ָנאר ֶעְרֶגער אּו

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבט ִדיר ַאזֹויִפיל גּוְטס אּון ֶער ַוואְרט דּו ָזאְלְסט ִאים ַדאְנֶקען אּון 

 לֹויְּבן ַפאר ָדאס גּוְטס ָוואס ֶער ִגיְּבט ִדיר.

ן ַאז דּו ָזאְלְסט ִניְׁשט ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַזאְכן ָדאס ֵמייְנט ִניְׁשט צּו ָזאגְ 

ָוואס ַּבאֶדעְרן ִדיר; ַאַוַדאי ָזאְלְסטּו ִאים ֶּבעְטן, ַאַוַדאי ָזאְלְסטּו ְׁשַרייֶען אּון ַדאֶוועֶנען צּום 

ּוְטס ָוואס דּו ָהאְסט? ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶּבער ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ָדאס ג

ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו ִזי ִניְׁשט ַאייְנֵּבייְגן ַדיין ָקאּפ ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ְגֵלייְּבן ַאז ֶער 

ֵווייְסט ָוואס ִאיז גּוט ַפאר ִדיר אּון טּוט ָדאס ֶּבעְסֶטע ַפאר ִדיר? ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז 

 טֹוב ה' ַלֹּכל ְוַרֲחָמיו ַעל ָּכל ַמֲעָׂשיו", ַאז דּו ֶוועְסט ֶוועְלן ִווי ַאזֹוי ֶדער  ט):(ְּתִהִלים קמה, ָדא"

 ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִזי ִמיט ִדיר ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִזי ִפיְרן ִווי ַאזֹוי דּו ִוויְלְסט.
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ָיאְרַצייט ְסעּוָדה ַפאר אּוְנֶזער ֵהייִליֶגער  ָמאְרְגן ַנאְכט ֶוועט ִאם ִיְרֶצה ה' ָפאְרקּוֶמען ִדי

ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה; ֶגעּב ַא קּוק ָוואס ַפאר ַא ְׁשֶווער ֶלעְּבן ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעַהאט, ֶמען 

ְפ'ט! אּון ָהאט ֶמען ִאים ֶגע'רֹוְד  ֶרְסֶלבֲאִפילּו ִאין ּבְ  -ָהאט ִאים ֶגע'רֹוְדְפ'ט ַזיין ַגאְנץ ֶלעְּבן 

ֶער ָהאט ֶגעַהאט ָצרֹות ִמיט ַאֶלע ַזייֶנע ִקיְנֶדער, ִמיט ֶדעם ַאֶלעם ְפֶלעְגט ֶער ַאְלץ ָזאְגן: 

"ֶעס ִאיז ִמיט ְגרֹויס ֲחָסִדים", ֶער ָהאט ָנאר ֶגעַדאְנְקט אּון ֶגעלֹויְּבט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ָנאר 

 ֶגעזּוְכט צּו ְמַחֵזק ַזיין ָנא ַא ִאיד.

 ַאְׁשֵרינּו ַאז ִמיר ֵווייְסן פּון ַאַזא ֶרִּבי ִמיט ַאֶזעְלֶכע ַּתְלִמיִדים.

 ַא גּוְטן ָטאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ִניְׁשט ַאַריין ֵגיין ִאין ַא ַלַחץ.

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְּפַרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 .ֶרְסֶלבִּתְחֶי', ַּתְלִמיָדה ֵּבית ֵפיֶגא ּבְ ... 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ִאי ָהאּב ֵזייֶער ַהָנָאה צּו ֶהעְרן ַאז דּו ָזאְגְסט ֶיעְדן ָטאג ְּתִהִלים אּון ֶיעְצט ָהאְסטּו 

יֶגער ֶצַמח ֶצֶדק ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְמַסֵּים ֶגעֶווען ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל 'ֵסֶפר ְּתִהיִלים'; ֶדער ֵהיילִ 

ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶווען ֶמעְנְטְׁשן ָוואְלְטן ֶגעִוויְסט ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ָזאְגן ְּתִהִלים ָוואְלט 

 ֶמען ְׁשֶטעְנִדיג עֹוֵסק ֶגעֶווען ִאין ְּתִהִלים".

ן ָוואס ֶמען ֶקען ֶדעָמאְלט ּפֹוֵעְל'ן ְּבנֹוֵגַע ַאז ֶיעֶדעס ָמאל ֶווען ֶעס קּוְמט ַאן ֵעת ָרצֹו

ְיׁשּועֹות ֵגייְסטּו ַאַריין ִאין ַא ַלַחץ פּון ֶוועְלן אֹויְסנּוְצן ִדי ַצייט ְוכּו'; אֹויף ֶדעם ַאֵלייְנס 

ט, ָזאְלְסטּו ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאז דּו ָזאְלְסט ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ְּפֶרעְׁשּור פּון ָגאְרִניְׁש 

 אּון דּו ָזאְלְסט ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ְּבִׂשְמָחה ְוטֹוב ֵלָבב.

"ַמה ְצִריִכין ְלִהְתַּבְלֵּבל?  (ִׁשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רסט):ֶגעֶדעְנק ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ַחס ְוָׁשלֹום", ֶמען ַדאְרף ִזי ִניְׁשט ְמַבְלֵבל ֵאי ֶׁשעֹוִׂשין עֹוִׂשין ּוִבְלַבד ֶּׁשא ַלֲעׂשֹות ַרע 

ַזיין פּון ָגאְרִניְׁשט, "ִווי ֶמען טּוט, טּוט ֶמען, ַאִּבי ֶמען טּוט ִניְׁשט ַקיין ְׁשֶלעְכץ ַחס ְוָׁשלֹום"; 

וי ַא ֵּבייֶזער אּון ָוואס ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִאי ִוויל ַדאֶוועֶנען ָוִתיִקין, ָאֶּבער ִניְׁשט וִ 

ַלְמָדן"; ָדאס ֵהייְסט ֲאִפילּו פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ַדאֶוועֶנען ָוִתיִקין ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ַזא ָאֶּבער 

אֹויּב ָדאס ִאיז גֹוֵרם ַלַחץ אּון ְּפֶרעְׁשּור, ֶמען ֶוועְרט ֶגעֶרעְגט אֹויף ִזי ְוכּו' ִאיז ָדאס ִניְׁשט 

 ְׁשֶטער ִוויל.ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְר 



תשע"ט תמֹוְש | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | ג    

ֶמען ַדאְרף ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִניְׁשט ַאַריין צּו ֵגיין ִאין ַא ַלַחץ פּון ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם, 

"ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ִאי ָזאל ַזיין ֶדעְרַפאר ָזאְלְסטּו ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 

 אּון רּוִאיג; ִאי ָהאּב. ֶהעְלף ְפֵרייִלי טּו אּון ִמיט ָוואס ִאי ְפֵרייֶען ִמיט ָוואס ִאי ָזאל ִזי

ִמיר ַטאֶטע ִזיֶסער ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט ַא ֵׁשייֶנע ַצייט ִווי ְלָמָׁשל ַא יֹום טֹוב ָזאל ִאי ִניְׁשט 

ן ֶּבעְרְׁשֶטער ִאי ָזאל אֹויְסנּוְצ ֶוועְרן ְּבַלַחץ פּון ֶוועְלן ַאַריין ַכאְּפן ִווי ֶמער; ֶהעְלף ִמיר ֵאיי

טּור ֶווען פּון ַאזֹוי ָזאְלְסטּו ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶוועְסטּו ּפָ  ּור",ִדי ַצייט ָאן ַקיין ְּפֶרעׁש

 ּור אּון ַלַחץ.ַאֶלע ְּפֶרעׁש

ֶמ"ד ִאיז גּוט צּו ִמיט ַא לַ אּון ֶעְנִדיְגט ִזי ַאז ַדיין ָנאֶמען ֵהייְּבט ִזי ָאן ִמיט ַא ִּגיֶמ"ל 

 ד): ,(ְיַׁשְעָיהּו מזֶדעם ָּפסּוק  -ַפאר ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוגֹו'  ים סֹוף פּון ְׁשמֹוָנה ֶעְׂשֵרהָזאְגן ַּבי

"ֹּגֲאֵלנּו ה' ְצָבאֹות ְׁשמֹו ְקדֹוׁש ִיְׂשָרֵאל", ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל אּוְנז ׁשֹוין אֹויְסֵלייְזן פּון 

 ָגלּות.

... 

~~~~~~~~~~ 
ְלָכל ַהָּפחֹות ִוויִפיל דּו ַפאְרִגיְנְסט ַפאר  - ַדיין ַווייּב ַאָּפאר ָדאֶללערַפאְרִגין ַפאר 

 ִדיר.

 ֵליל א' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, אור לט' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן -ָּבַר ְּבֶעְזַרת ה' ִיְת 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ַאז ַדיין ַווייּב ֶּבעט ִדיר ַאָּפאר ָדאֶללער ַווייל ֶעס ִאיז ִאיר ַקאְלט ַאֵהיים צּו ָוואְקן אּון 

ֶסעְרִוויס, ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו ַזיין ַאזֹוי ַקאְרג אּון ִאיר ִניְׁשט ִזי ִוויל ֵגיין ִמיט ַא ַקאר 

ַפאְרִגיֶנען ַאָּפאר ָדאֶללער ַפאר ֶדעם? ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ַדייֶנע ֶגעְּברֹויְכן קּוְקְסטּו ִניְׁשט 

כּו', ֶווער ֶרעְדט ָנא אֹויף ֶגעְלט, דּו קֹויְפְסט ַׁשאְכְטֶלע ִציְגֶרעְטֶלע אּון ַקאֶווע'ס ְוכּו' וְ 

אָהאל ַפאר ַׁשָּבת ָוואס ָקאְסט ִדיר ָאּפ ַא ָווא ְׁשֶוועֶרע ֶגעְלֶטער; ַּביי ֶדעם ְטַראְכְסטּו ַאְלָק 

ִניְׁשט ִצי דּו ָהאְסט ֶגעְלט ָאֶדער ִניְׁשט, ֶדעָמאְלט ַפאְרָוואס ֶווען ַדיין ַווייּב ֶּבעט ִדיר ַאָּפאר 

 ַא ַגאְנֶצע ֵעֶסק?!ָדאֶללער ַמאְכְסטּו 

"ְלעֹוָלם יֹאַכל ָאָדם ְוִיְׁשֶּתה ָּפחֹות ִמַמה ֶׁשֵיׁש  (חּוִלין פד:):ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן 

לֹו", ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל נּוְצן ַזיין ֶגעְלט ַאייְנצּוקֹויְפן ַזיין ֶעְסן ַפאר ֵווייִניֶגער ֶגעְלט ִוויִפיל ֶער 

ׁש ְוִיְתַּכֶּסה ַּבֶמה ֶׁשֵיׁש לֹו", אּון ְקֵלייֶדער ַפאר ִזי ָזאל ֶער קֹויְפן ַפאר ִוויִפיל ָהאט, "ְוִיְלּבַ 

ֶער ָהאט, "ִויַכֵּבד ִאְׁשּתֹו ּוָבָניו יֹוֵתר ִמַמה ֶׁשֵיׁש לֹו", ָאֶּבער ֶווען ֶעס קּוְמט צּו קֹויְפן ַפאר ִדי 

ֶמער ֶגעְלט ִוויִפיל ֶער ָהאט; אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס  ַווייּב אּון ִקיְנֶדער ָזאל ֶער אֹויְסֶגעְּבן
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"טֹוב ִאיׁש חֹוֵנן ּוַמְלֶוה, ְיַכְלֵכל ְדָבָריו  (ְּתִהִלים קיב, ה):ִפיְרט ִזי ַאזֹוי אֹויף ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק 

 ְבִמְשָפט".

זֹוי ִזי צּו ִפיְרן; ְגֵלייּב ִמיר ִאי ָהאף ַאז דּו ִּביְסט ִניְׁשט ְּברֹוֶגז ַאז ִאי ָזאג ִדיר ִווי ַא 

 - ִווי ַאזֹוי דּו רּוְפְסט ֶעס - ַאז ִאי ָהאּב ַרְחָמנּות אֹויף ִדיר, ֶמער ִווי ַאֶלע ַדייֶנע ֲחֵבִרים

ֵמייֶנען ַדיין גּוְטס. ֶנעם ָאן ַמייֶנע ֶוועְרֶטער אּון ֶגעּב ֶגעְלט ַפאר ַדיין ַווייּב ִזי ָזאל ָהאְּבן פּון 

 ס צּו ֶלעְּבן, ֶעְנֶדעְרׁש ָזאְלְסטּו ְׁשָּפאְרן ַּביי ַדייֶנע ַזאְכן.ָווא

ֵליין ְקִריַאת ְׁשַמע ַּבייַנאְכט ַפאר דּו ֵגייְסט ְׁשָלאְפן אּון ַזיי ִזי ִמְתַוֶדה ַפאְרן 

ר ַּבאֶׁשעֶפער ַזיי ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָזאג ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאָּפאר ָּפׁשּוֶט'ע ִדיּבּוִרים: "ֵהייִליֶגע

ִמיר מֹוֵחל אֹויף ָוואס ִאי ָהאּב ֶגעטּון ְוכּו' ְוכּו', ִאי ָזאג ִדיר צּו ַאז ָמאְרְגן ֵגיי ִאי ַזיין 

 ֶעְרִלי"; ִדי ָּפאר ֶוועְרֶטער ֶוועט ַאָראּפ ֶנעֶמען פּון ִדיר ַאֶלע ִדיִנים.

 ַא גּוֶטע ַנאְכט.

... 

~~~~~~~~~~ 
ֵאייֶנער ֶקען צּוֵלייְגן ַא ַהאְנט צּו ָהאְּבן ַא ֵחֶלק ִאין ְמַגֶלה ַזיין ֶדעם ֶיעֶדער 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ט' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ט ֶגעַפאְלט ֶדער ָיאְרַצייט פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי ָנָתן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו; ֶרִּבי ָנָתן ַהייְנט ַנאכְ 

ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ֶער ִאיז ִנְסַּתֵלק ֶגעָוואְרן: "ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ֵגייט ַאֶוועק פּון ֶדער ֶוועְלט, 

וי ְס'ִאיז ַהייְנט ָדא ֲאָלִפים ּוְרָבבֹות ְטֵריף ָּפסּול; ִפיל וִ ִאיז ִזי ִמְתַּגֵּבר, ַאזֹוי אּון ְטֵריף ָּפסּול

ָנאר ַאיין ְּבֶלעְטל פּון ֶרִּביְנ'ס ְסָפִרים ֶוועט ַזיין ַא ִּתיקּון אֹויף ַאְלְסִדיְנג", אּון ֶער ָהאט 

ן ִּדי ְסָפִרים, אֹויְסֶגעִפיְרט: "ִאי ָזאג ַאיי ָאן ַאז ַאייֶער עּוְבָדא ָזאל ַזיין ִאיר ָזאְלט ְדרּוְק 

ֶעס ָזאל ַזיין 'ָיפּוצּו ַמְעְינֶֹתי חּוָצה'; ִאיר ָזאְלט ַזיין ְׁשַטאְרק ִמיט 'ֶגעְלט' ִמיט 'ָרצֹון' אּון 

ִמיט 'ִטְרָחא'" (ֶעְזָרא ַהסֹוֵפר ִאיז ִנְסַּתֵלק ֶגעָוואְרן ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת; ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ִמיט ֶדעם 

 ִזי, ַאז ֶער ָהאט ָהאט ִנְׁשַמת ֶעְזָרא ַהסֹוֵפר). ְמַרֵמז ֶגעֶווען אֹויף

 ְמַחֵזק ַזיין אּון ִזי ֶווען ֶעס קּוְמט ֶדעם ָטאג פּון ֶרִּבי ָנָתן'ס ָיאְרַצייט ַדאְרְפן ִמיר ִזי

ִדי ַגאְנֶצע אֹויְפְפִריְׁשן עֹוֵסק צּו ַזיין ִאין ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס ְסָפִרים אֹויף 

ֶוועְלט. ִמיר ַדאְרְפן ַזיין ְׁשַטאְרק ִמיט 'ֶגעְלט' ִמיט 'ָרצֹון' אּון ִמיט 'ִטיְרָחא'; ַאז ֵאייֶנער 

ָזאל ֶער ְּבֶרעְנֶגען ֶגעְלט, ַאז ֵאייֶנער ֶקען קּוֶמען ֶהעְלְפן  -ֶקען ְּבֶרעְנֶגען ֶגעְלט צּו ְדרּוְקן 

, ַאז ֵאייֶנער ֶקען ֵגיין ַּביי ִדי ַהייֶזער ִמיט ִדי ְסָפִרים ְוכּו' ָזאל ָזאל ֶער קּוֶמען ְדרּוְקן -ְדרּוְקן 



תשע"ט תמֹוְש | פ'  הנָ מּותֹו ֱא צָ עֲ  | ה    

ֶדער ָדאס טּון; ֶיעֶדער ֵאייֶנער ָזאל צּוֵלייְגן ַא ַהאְנט צּו ָהאְּבן ַא ֵחֶלק ִאין ְמַגֶלה ַזיין ֶדעם 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ֶגעִציְמְּבְלט ֶרִּבי ָנָתן אּון ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס ֶוועְסטּו טּון ִדי ִמְתַנְגִדים ָהאְּבן ַאָמאל 

ַּפְסְק'ֶנען ֵגיִהנֹום?" ַאז דּו ֶוועְסט ַארֹויף קּוֶמען אֹויְבן אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט אּון ֶמען ֶוועט ִדיר 

וואּו ֶדער ֶרִּבי ִאיז אּון ָנָתן ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֶוועל ִאי ָזאְגן ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם  ֶרִּביָהאט 

ֶיעֶדעם ַאִהין ִׁשיְקן"; ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן, ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעַהאט 

ָנאר ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ַפאר ַאֶלעֶמען ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ֶרִּבי ָוואס  -ִמיט ִזי, ִאי ִּבין ִניְׁשט ָדא 

ייֶנעם ֶהעְלְפן. ָדאס ַדאְרְפן ִמיר ִזי ָפאְרֶנעֶמען ֶווען ִמיר ְׁשֵטייֶען ִאין ַאַזא ָטאג, ֶקען ֶיעְדן ֵא 

ַאז ִמיר ֶוועְלן אֹוי ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ָזאל ִוויְסן פּון ִדי 

 ִליְכִטיֶגע ֵעצֹות.

 ל ִדיר ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַאֶלע ַדייֶנע ֶוועְגן.ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזא

... 

~~~~~~~~~~ 
ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶווען דּו ְׁשֵטייְסט אֹויף ָזאְלְסטּו ָאְנֵהייְּבן ַדיין ָטאג ִמיט ֶדעם 

 ַמְחָׁשָבה: 'ָוואס ֶקען ִאי 'ַהייְנט' טּון ַפאר ַא ְצֵווייְטן ִאיד?'

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, צֹום ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ַהייְנט ֶגעַפאְלט ֶדער ָיאְרַצייט פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה; מֹוַהָרא"ׁש 

ָיאר ַּביי ִדי ָיאְרַצייט ְמעֹוֵרר ַזיין ַאז ִמיר ָזאְלן ִזי ַמאְכן ַא ִׁשיעּור ִאיֶנעם  ְפֶלעְגט אּוְנז ֶיעֶדעס

ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש "ִליקּוֵטי ַהָלכֹות". מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶווען ֶמען ָהאט ֶגעְּבֶרעְנְגט 

ָתן ִזי ָאְנֶגערּוְפן ָּבֶזה ַהָלׁשֹון: "ִדי ַפאר ֶרִּבי ָנָתן ֶדעם ֵסֶפר "ְׁשָל"ה ָהָקדֹוׁש" ָהאט ֶרִּבי נָ 

 -ֶוועְלט ָזאְגט ַאז ֶדער ֵסֶפר ִאיז ַא 'ָּכל ּבֹו', ַווייל ֶעס ֶעְנְטַהאְלט חֹוֶמר פּון ַאֶלע ִעְנָיִנים 

פּוֶנעם  ַהָלָכה, מּוָסר, ַקָּבָלה, ְוכּו' ְוכּו', ָאֶּבער ַמיין ֵסֶפר ִלּקּוֵטי ַהָלכֹות ִאיז ֶדער 'ַגן ֵעֶדן'

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן"; ַווייל ֶווער ֶעס ֶלעְרְנט ֶדעם ֵסֶפר "ִלּקּוֵטי ַהָלכֹות" ֶוועְרט ַאזֹוי ְׁשַטאְרק 

 ְמחּוָזק, ַאז ָגאְרִניְׁשט אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶקען ִאים ֶצעְּבֶרעְכן.

ן ִהְתַחְזקּות ִמיט ָוואס מֹוַהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ַזיין ַגאְנֶצע ּכַֹח אּו

ֶער ָהאט ִזי ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ַאֶלע ָהאְּבן ֶגעְקִריְגט אֹויף ִאים ִמֵּבית ּוִמַּבחּוץ  ֵ ָהאט ֶער 

ֶגענּוֶמען פּון ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ֵזייֶער ַאַסא ֶגעֶלעְרְנט ִליקּוֵטי ַהָלכֹות. ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא 

ִסיג ֲחָדִׁשים ָוואס מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעֶלעְרְנט אּון ְמַסֵּים ֶגעֶווען ֶיעְדן חֹוֶדׁש ְּתקּוָפה פּון ְדַריי

ֶדעם ֵסֶפר ִליקּוֵטי ַהָלכֹות, פּון ֶדעם ָהאט מֹוַהָרא"ׁש ַארֹויְסֶגענּוֶמען ֶדעם ַּתְמִצית אּון 
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ָוואס מֹוַהָרא"ׁש ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף ֶגעְׁשִריְּבן ִדי ֵהייִליֶגע ְּבִריוו פּוֶנעם ֵסֶפר 'ַאֶׁשר ַּבַנַחל', 

ֶדעם: "ַמייֶנע ְּבִריְוון אּון ְסָפִרים ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס"; ַווייל ֶווער ֶעס ֶלעְרְנט 

ִדי ְּבִריְוון אּון קּוְנְטֵרִסים ַדאְרף ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֶער ֵהייְּבט ָאן ֶלעְּבן ִמיט 

 ַא ְׁשַטאְרֶקע ְדֵביקּות ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶער ֶוועְרט ִניְׁשט ֶצעְּבָראְכן פּון ָגאְרִניְׁשט.

ֶדעִריֶּבער ִוויל ִאי ִדיר ְמַחֵזק ַזיין ַאז דּו ָזאְלְסט ִזי ַמאְכן ַא ִׁשיעּור ִאיֶנעם ֵסֶפר: 

ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס ֶוועְרֶטער אּון פּון ֶרִּבי ָנָתן'ס "ַאֶׁשר ַּבַנַחל" ָוואס ִאיז ֶדער ַּתְמִצית פּון 

ֶוועְרֶטער. ָדאס ֶוועט ִדיר ְמַחֵזק ַזיין צּו קּוֶמען ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען ֶיעְדן ָטאג ַאֶלע ְדֵריי 

ְגָמָרא,  ְּתִפילֹות ִמיט ִמְנָין; ָדאס ֶוועט ִדיר ְׁשֶלעְּפן צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ִמְקָרא, ִמְׁשָנה,

ֶמְדָרׁש ַהָלָכה ְוכּו' אּון ֶעס ֶוועט ִדיר ֶדעְרַמאֶנען אּון אֹויְפֶוועְקן צּוִריק צּו קּוֶמען צּום 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

אֹוי ִוויל ִאי ִדיר ְמַחֵזק ַזיין דּו ָזאְלְסט ָאְנֵהייְּבן עֹוֵסק ַזיין ִאין ַהָפָצה, ָוואס ֶמען 

(ָאבֹות ה, ֶטעְלן ָדאס ְגרֹויְסֵקייט ֶדעְרפּון. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן ֶקען ִזי ִניְׁשט ָפאְרְׁש 

"ָּכל ַהְּמַזֶּכה ֶאת ָהַרִּבים, ֵאין ֵחְטא ָּבא ַעל ָידֹו", ֶווער ֶעס ִאיז ְמַזֶּכה ַא ְצֵווייְטן ִאיד  יח):

ייֶער ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ֶוועְרן ַפאְרְּבֶרעְנט ֶוועְרט ֶגעַראֶטעֶוועט פּון ֲעֵבירֹות; ֶעס ְּבֶרעְנט ַא פֵ 

ֶיעֶדע ֶרַגע, ָּבחּוִרים ֵגייֶען ֶנעֶּבע ַאָראּפ פּון ֶוועג אּון ֵמייְדֶלע ֵגייֶען ַארֹויס ְלַּתְרּבּות ָרָעה, 

, ִדי ֶוועְרֶטער ֵזיי ִוויְלן ׁשֹוין ֵקייֶנעם ִניְׁשט אֹויס ֶהעְרן, ָנאר ֶדער ֶרִּבי ָהאט צּו ֵזיי ַא ְׁשְּפַרא

פּון ֶרִּבי'ן ְּבֶרעְנְגט ֵזיי צּוִריק. ֶדעְרַפאר ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ֵגייט ַהָפָצה אּון ֶמען 

 ַפאְרְׁשְּפֵרייט ִדי ֵהייִליֶגע ֵעצֹות פּון ֶרִּבי'ן ֶקען ֶמען ַראֶטעֶווען ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

וען אֹויף צּו ְׁשֶטעְלן ַא "ַּבִית ַהְּדפּוס" ִאין ְיִׁשיָבה ָּברּו ַהֵׁשם ַאז ִמיר ָהאְּבן זֹוָכה ֶגעוֶ 

וואּו ֶמען ְדרּוְקט ְסָפִרים אּון קּוְנְטֵרִסים ַא ַגאְנְצן ָטאג ָאן ַא אֹויְפֶהער; ֶווען מֹוַהָרא"ׁש ִאיז 

ייֶטע ְׁשֵמייְכל ַאַריין ֶגעקּוֶמען ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ִאין "ַּבִית ַהְּדפּוס" ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַא ְּבֵר 

אֹויְפן ָּפִנים אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶרִּבי ָנָתן ָוואְלט ִזי ְמַחֶי' ֶגעֶווען ִמיט ַאַזא 'ַּבִית 

ְלָּכה ן ְיִׁשיָבה ָאֶדער ַא ְמַלֶוה ַמ ַהְּדפּוס'"; אּון ֶיעֶדעס ָמאל ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִׂשְמָחה ִאי

"ׁש ָהאט ַאְנֵטייל ֶגענּוֶמען ָהאט ֶער ָנאר ֶגעָוואְלט ֶזען ֶדעם "ַּבִית ְוַכדֹוֶמה ָוואס מֹוַהָרא

ַהְּדפּוס"; ָדאס ִאיז ֶגעֶווען מֹוַהָרא"ְׁש'ס ַגאְנֶצע ַחיּות: ְדרּוְקן אּון ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ִדי ְסָפִרים 

 ַפאר ַאֶלעֶמען!

ְנֶצע ֶוועְזן ָזאל ַזיין ַארּום צּו ֵגיין ִמיט ִאי ִוויל אֹויְפְׁשֶטעְלן ַּתְלִמיִדים ָוואס ֵזייֶער ַגא

ֵאיין ַמְחָׁשָבה: 'ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ֶהעְלְפן ָנא ַא ִאיד? ָוואס ֶקען ִאי טּון ַאז ַמיין ָׁשֵכן ָזאל 

עְרֶנען?' ָהאְּבן ָׁשלֹום ַּבִית? ָוואס ֶקען ִאי טּון ַאז ָנא ַא ִאיד ָזאל ִוויְסן ַאז ֶער ֶקען אֹוי לֶ 

ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶווען דּו ְׁשֵטייְסט אֹויף ָזאְלְסטּו ָאְנֵהייְּבן ַדיין ָטאג ִמיט ֶדעם ַמְחָׁשָבה: 

'ָוואס ֶקען ִאי 'ַהייְנט' טּון ַפאר ַא ְצֵווייְטן ִאיד?' ְטָראג ְׁשֶטעְנִדיג ִמיט ִדיר ְסָפִרים, ִסיִדי'ס, 
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, ְוַכדֹוֶמה ַאז ֶווען דּו ְטֶרעְפְסט ַא ְצֵווייְטן ִאיד ָזאְלְסטּו ִאים ֶקעֶנען ַקאְרְטֶלע, ֲעָצתֹו ֶאמּוָנה

 ְמַחֶי' ַזיין.

ַהייְנט צּו ָטאְגס ִאיז ׁשֹוין ִניְׁשט ַקיין ּבּוָׁשה צּו ֵמִפיץ ַזיין ִדי ְסָפִרים, ַווייל ַהייְנט ֶזעט 

ַאז ָדאס ִאיז ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ַהָצָלה ַפאְרן  - ׁשֹוין ֶיעֶדער ֵאייֶנער ָוואס ִדי ְסָפִרים טּוֶען אֹויף

דֹור אּון ַפאר ִדי קּוֶמעְנִדיֶגע דֹורֹות. ֶעס ְדֵרייֶען ִזי ַארּום יּוְנֶגע ָּבחּוִרים אּון ֵמייְדֶלע ִמיט 

ל, אּון ַאֶלע ֲחָכִמים ָפאּוְנס אּון קּוְקן ֲעֵבירֹות ִּביז ֵזיי ְטֶרעְפן ִזי ִמיט ֲעֵבירֹות ְּבּפֹועֵ -ְסַמאְרְט 

ְׁשֵטייֶען ִמיט ַפאְרֵלייְגֶטע ֶהעְנט אֹוְבֵדי ֵעצֹות, ֵזיי ֵווייְסן ִניְׁשט ָוואס צּו טּון, אּון ָנאר ִדי 

ֵעצֹות פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ָנאר ִדי ֵעצֹות ָוואס מֹוַהָרא"ׁש ָהאט אּוְנז ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן ֶקען 

 ַראֶטעֶווען ֶדעם דֹור.

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן דּו ָזאְלְסט ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַאֶלע ַדייֶנע ֶוועְגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ְיַיֵׁשר ּכַֹח ַפאְרן ְמַנֵדב ַזיין ִדי ְסעּוָדה ַפאר ִדי ָיאְרַצייט ְסעּוָדה פּון ֶרִּבי ָנָתן.

 ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטןיֹום ג'  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ַא ְגרֹויְסן ְיַיֵׁשר ּכַֹח ַפאְרן ְמַנֵדב ַזיין ִדי ְסעּוָדה ַפאר ִדי ָיאְרַצייט ְסעּוָדה פּון ֶרִּבי ָנָתן 

ְׁשֶטער ֶגעְּבן ַהְצָלָחה אּון ְּבָרָכה ִאין ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה; ִאין ֶדעם ְזכּות ָזאל ִדיר ֶדער ֵאייֶּבעְר 

 ַאֶלע ַדייֶנע ֶוועְגן.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ֶיעְדן ֵאייֶנעם ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַלייְדן, ֶער 

ֵצייְלט ַאז ִאין ָהאט ֶגעַהאט ַא ֶגעִפיל ַפאר ֶיעְדן ִאיד. מֹוַהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט ֶדעְר 

ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַא ַמְׂשִּכיל ַא ְמַחֵלל ַׁשָּבת ְּבַפְרֶהְסָיא ַרְחָמָנא ִלְצָלן ֶוועְלֶכער ְפֶלעְגט  ֶרְסֶלבּבְ 

ְׁשַרייְּבן אּום ַׁשָּבת קֹוֶדׁש. ֵאיין ָמאל ָהאט ִאים ֶגעַכאְּפט ַאן ִהְתעֹוְררּות ַאַריין צּו ֵגיין צּו ֶרִּבי 

לׁש ְסעּודֹות, ֶער ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ִאיֶנעם ְּבֶרְסְלֶב'ן ְׁשִטיְּבל ִּבְׁשַעת ַזייֶנע ֶהעְנט ָנָתן צּו ָׁש 

ֶזעֶנען ָנא ֶגעֶווען ַפאְרְׁשִמיְרט ִמיט ִטיְנט פּון ְׁשַרייְּבן ַרְחָמָנא ִלְצָלן אּום ַׁשָּבת קֹוֶדׁש. ֶווען 

ען ָהאט ֶמען ִאים ֶגעָוואְלט ַארֹויס ְטָראְגן פּון ַּבִית ַהֶמְדָרׁש, ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָהאְּבן ִאים ֶגעזֶ 

ָאֶּבער ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ִניְׁשט ֶגעָלאְזט, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִניְׁשט אּוְמִזיְסט ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען 

ער ִאיד ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו צּו אּוְנז, ִמן ַהְסַּתם ֵגייט ַאִריֶּבער אֹויף ִאים ְוכּו'"; ְלַמֲעֶׂשה ָהאט ֶד 

קּוֶמען ֶיעֶדע ָווא צּו ֶרִּבי ָנָתן, ִּביז ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה אּון ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק. 

 ֶרִּבי ָנַתן ְפֶלעְגט ָזאְגן אֹויף ִאים: "ִאי ֶוועל ִזי ַּבאִריֶמען ִמיט ִאים אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט".
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ֶגעֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן, ֶער ָהאט ֶגעַהאט ְּפַלאץ ַּביי ִזי ִאין ַהאְרץ  ָדאס ִאיז

ַפאר ֶיעְדן ִאיד; ֶרִּבי ָנָתן ְפֶלעְגט ָזאְגן: "ֶדעם ֶרִּביְנ'ס ַזא ִאיז ָנאר ַרְחָמנּות; ַמְמִׁשי ַזיין 

 יד, ָזאל ֶער ַזיין ֶווער ֶעס ָזאל ָנאר ַזיין".ָדאס ַרְחָמנּות פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ֶיעְדן ִא 

ַאָמאל ָהאט ֶרִּבי ָנָתן ֶגעֶרעְדט ִמיט ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ַאז ֶמען ַדאְרף ִזי ֶדעְרַהאְלְטן ִמיט 

ן ַאֶלע ּכֹוחֹות, ַווייל אֹויף ֶיעְדן ֵאייֶנעם ֵגייט ַאִריֶּבער ְׁשֶוועֶרע ִּביֶטעֶרע ִנְסיֹונֹות; ִאיְנִמיְט 

ֶרעְדן ָהאט ֶער ִזי צּוֵפייֶעְרט אּון ֶגעָזאְגט: "ַפאְרָוואס ִאיז ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי ֶגעֶווען 

ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי? ַווייל ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִדי ָמאס ִהְתַחְזקּות! ַפאְרָוואס ִאיז ֶדער ֲאִר"י 

ׁש? ַווייל ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִדי ָמאס ִהְתַחְזקּות! ַפאְרָוואס ַהָקדֹוׁש ֶגעֶווען ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹו

ִאיז ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש ֶגעֶווען ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש? ַווייל ֶער ָהאט ֶגעַהאט 

ִּבי? ַווייל ֶער ִדי ָמאס ִהְתַחְזקּות! ַפאְרָוואס ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר 

ָהאט ֶגעַהאט ִדי ָמאס ִהְתַחְזקּות! אּון ַפאְרָוואס ִּבין ִאי ָוואס ִאי ִּבין? ַווייל ִאי ָהאּב ִדי 

ָמאס ִהְתַחְזקּות!" ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז אֹויף ַאֶלע ַצִדיִקים ִאיז ִאיֶּבער ֶגעַגאְנֶגען ָוואס ִאיז 

אר ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ִזי ֶדעְרַהאְלְטן ֶזעֶנען ֵזיי צּוֶגעקּוֶמען צּו ֵזייֶעֶרע ִאיֶּבער ֶגעַגאְנֶגען, אּון נָ 

 ַמְדֵריגֹות.

 ָנאַכאָמאל, ַא ְגרֹויְסן ְיַיֵׁשר ּכַֹח ַפאְרן ְמַנֵדב ַזיין ִדי ְסעּוָדה.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ִניְׁשט ָהאְּבן ַקְׁשיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, צֹום ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְּפַרט ָקָטן -ְתָּבַר ְּבֶעְזַרת ה' יִ 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ֵאייֶער ְּבִריוו.

ִאיז ָנא ַא ְקִליָּפה", ַאזֹוי ִווי  -מֹוַהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ְׁשֶטעְנִדיג ָזאְגן: "ֶיעֶדע ַפאְרָוואס 

יֹאְמרּו ַהּגֹוִים", ַא גֹוי ָזאְגט  -"'ָלָּמה'  (ְּתִהִלים עט, י):ַצִדיִקים ָהאְּבן ֶגעָזאְגט אֹויְפן ָּפסּוק 

 "ָלָּמה?" ִוויֶדעְראּום ַא ִאיד ָזאְגט: "ַאֶלעס ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ָהאט ַא ֶחְׁשּבֹון".

ֶטער ֵהייְסט אּוְנז טּון ָאן ַקיין ׁשּום ַקְׁשיּות אּון ִמיר ַדאְרְפן טּון ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁש 

ָאן ַקיין ׁשּום ֶחְׁשּבֹונֹות; ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז ֶגעֵהייְסן ְמַחֵנ ַזיין אּוְנֶזעֶרע ִקיְנֶדער 

ן ִדי ִקיְנֶדער ִמיט ִיְרַאת ִמיט ִיְרַאת ָׁשַמִים אּון ער ָזאְגט אּוְנז צּו ַאז אֹויּב ִמיר ֶוועְלן ְמַחֵנ ַזיי

ָׁשַמִים ֶוועְלן ִמיר ָהאְּבן ַנַחת. ְמֵמיָלא ֶקען ֶמען ִניְׁשט ְפֶרעְגן ַקְׁשיּות 'ַפאְרָוואס ַּביי ֶדעם 

ִמְׁשָּפָחה ֶזעֶנען ַאֶלע ִקיְנֶדער ַארֹויס ְלַּתְרּבּות ָרָעה ַרְחָמָנא ִלְצָלן, ִמיט ֶדעם ָוואס ִדי ֶעְלֶטעְרן 
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ֶגעטּון ַאֶלעס ַפאר ֵזייֶער ִיְרַאת ָׁשַמִים?' אּון ַאֶזעְלֶכע ִאיְנִציֶדעְנְטן ָטאְרן ִניְׁשט ְׁשַווא ָהאְּבן 

 ַמאְכן ִדי ֶאמּוָנה ִאין ִדי ֶוועְרֶטער פּון ַצִדיִקים.

ׁש ִאי ָהאּב ַפאְרֵצייְלט ַּביי ִדי ָפאִריֶגע ְפרֹויֶען צּוַזאְמקּום ַא ַמֲעֶׂשה ָוואס מֹוַהָרא"

ר ָגאֹון ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו אּון עיז ֶגעקּוֶמען צּום ְסֵטייְּפלֶ ָהאט ֶדעְרֵצייְלט, ַאז ַא ְפרֹוי ִא 

 ֶגעֵווייְנט ַאז ִאיֶרע ִקיְנֶדער ַפאְלן ַאֶוועק פּון ִאיִדיְׁשֵקייט, ֶיעְצט ָהאט ִאיר זּון ִזי ִּביֶטעְרִלי

ָאְּפֶגעְׁשִניְטן ִדי ֵּפיאֹות אּון ִדי ַצַער ִגידּול ָּבִנים ָוואס ִזי ֵגייט ַאדּוְר; ָהאט ַרְחָמָנא ִלְצָלן 

ער ָגאֹון ֶגעְפֶרעְגט: "ִאיר ִגיְסט ִזי ָאּפ ֶנעְגל ַוואֶסער ִאיְנֶדעְרְפִרי?" ִדי ִאיר ֶדער ְסֵטייְּפלֶ 

עֶווען ַאז ִזי ִגיְסט ִניְׁשט ָאּפ ַקיין ֶנעְגל ְפרֹוי ִאיז רֹויט ֶגעָוואְרן ַפאר ּבּוָׁשה אּון מֹוָדה גֶ 

ר ָגאֹון ִאיר ֶגעָזאְגט: "ֶדעָמאְלט ָוואס ִוויְלט ִאיר פּון ִמיר? ַאז עַוואֶסער, ָהאט ֶדער ְסֵטייְּפלֶ 

ֶמען ִגיְסט ִניְׁשט ָאּפ ֶנעְגל ַוואֶסער ְּבַלייְּבט ִדי טּוְמָאה פּון ַּבייַנאְכט אֹויף ִדי ֶהעְנט אּון 

ָוואס ֶמען ַכאְּפט ָאן ֶוועְרט ָטֵמא, ֶדעִריֶּבער ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ְׁשטּוּב פּול ִמיט ַא רּוַח טּוְמָאה 

ַרְחָמָנא ִלְצָלן. ָוואס ֶקען ִאי טּון ַאז ִאיר ַאֵלייְנס ָהאט ִזי גֹוֵרם ֶגעֶווען ִדי ָצרֹות?" ִמיר 

ר ִדי ְפרֹויֶען ֵזיי ָזאל ַזיין ִנְזָהר ִאין ְמַחֵנ ַזיין ִדי ָהאְּבן ָדאס ֶדעְרֵצייְלט ַאְלץ ַא ִחיזּוק ַפא

ִקיְנֶדער ִזי ָאְנצּוְגֵרייְטן ֶנעְגל ַוואֶסער ַפאְרן ְׁשָלאְפן ֵגיין, אּון ִאיְנֶדעְרְפִרי ָזאְלן ֵזיי ִניְׁשט 

 ַאָראּפ ֵגיין פּון ֶּבעט ָאן ָאְּפִגיְסן ֶנעְגל ַוואֶסער.

ַרייְּבט ִאיר ַאז ִאיר ֶזעְנט ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ֶצעְּבָראְכן ָנא ִדי ְדָרָׁשה, אֹויף ֶדעם ַארֹויף ְׁש 

ִאיר ֶזעְנט ַאֵהיים ָנא ִדי ְדָרָׁשה אּון ֶגעֵווייְנט ְּבִכיֹות ֲעצּומֹות אֹויף ַאייֶעֶרע ֶגעְׁשִוויְסֶטער, 

ר ֶוועְלט צּו ָהאְּבן ֶעְרִליֶכע ִקיְנֶדער, ַהְלַמאי ַאייֶעֶרע ֶעְלֶטעְרן ָהאְּבן ֶגעטּון ַאֶלעס אֹויף ֶדע

ֵזיי ָהאְּבן ָיא ָאְּפֶגעָגאְסן ֶנעְגל ַוואֶסער ְוכּו' אּון ְלַמֲעֶׂשה ֶזעֶנען ֶעְטִליֶכע ִקיְנֶדער 

 ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען ְלַּתְרּבּות ָרָעה.

ֶטעְרן זֹוָכה ֶגעֶווען ִאיז קֹוֶדם ָּכל, קּוְקט ַאיי ָאן; ִווי ַאזֹוי ָהאְּבן ַאייֶעֶרע ֶעלְ 

אֹויְפצּוְׁשֶטעְלן ַאַזא ִקיְנד ִווי ַאיי, ָוואס ִאיר ֶלעְּבט ִמיט ַאַזא ְׁשַטאְרֶקע ֶאמּוָנה אּון ִאיר 

ֵגייט ַאזֹוי ִּבְצִניעּות ְוכּו' ְוכּו'? ְצֵווייְטְנס, ֶמען ָטאר ִניְׁשט ְפֶרעְגן ַקיין ַקְׁשיּות אֹויְפן 

ר ַדאְרְפן טּון ָוואס ִמיר ָהאְּבן צּו טּון אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל טּון ָוואס ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ִמי

 ִאיז גּוט ִאין ַזייֶנע אֹויְגן.

ְדִריְטְנס ֶּבעט ִאי ַאיי ֵזייֶער: ְׁשַטאְרְקט ַאיי ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות אֹויְפצּוִציֶען ַאייֶעֶרע 

ִּבְקדּוָׁשה ְוָטֲהָרה. ָלאְזט ַאיי ִניְׁשט ֶצעְּבֶרעְכן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהָרע ָוואס ִוויל ַאֶלעס ִקיְנֶדער 

 ָהָיה א ִּתְהֶיה! -טּון ַאיי צּוצּוֶנעֶמען ֵאייֶער ִמְׁשָּפָחה 

ְׁשַרייְּבן ַהייְנט ִאיז ֶדער ָיאְרַצייט פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֶוועל ִאי ַאיי 

ַא ָוואְרט פּון ֶרִּבי ָנָתן. ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶווען ִאי ֵווייס ׁשֹוין ַאֶלע 

ֵעצֹות אּון ִחיזּוִקים ִווי ַאזֹוי ִזי ַאן ֵעָצה צּו ֶגעְּבן ִמיְטן ֵיֶצר ָהָרע קּוְמט ֶער צּו ִמיר ִמיט ָגאר 
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 -ג ָוואס ִאי ָהאּב ִזי ִניְׁשט ֶגעָראְכְטן"; ָדאס ִאיז ֶדער ֶוועג פּוֶנעם ֵיֶצר ָהָרע ַא ֵנייֶע ֶווע

 ַמאְכן ֲחִליׁשּות ַהַדַעת ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם אֹויף ַזיין ֶוועג.

 ס'ס ָאן ֶנעְגל ַוואֶסער ַפאר ַאֶלע ִקיְנֶדער ֶיעֶדע ַנאְכט ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה, אּון ַזייְט 'ְגֵרייְט 

ְמַדְקֵדק ִאין ַאֶלע ַהָלכֹות אּון ִאין ִמְנָהִגים, דּוְרְכֶדעם ֶוועט ִאיר זֹוָכה ַזיין אֹויְפצּוְׁשֶטעְלן ַא 

 ֵׁשייֶנע ְׁשטּוּב.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ַפאְרֵלייְגט ִזי אֹויף ֶיעְדן ִמיט ַאְנֶדעֶרע ָסאְרט ִּבְלּבּוִלים.

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְּפַרט ָקָטן -ִיְתָּבַר ְּבֶעְזַרת ה' 

 ִלְכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּתְלִמיד ְיִׁשיַבת ִּתְפֶאֶרת ַהּתֹוָרה.

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ְּבן ָהאט ִזי ֶגעטֹויְׁשט צּום גּוְטן ַזייט דּו ִאי ְפֵריי ִמיר ֵזייֶער צּו ֶהעְרן ַאז ַדיין ֶלע

ִּביְסט ַאַריין ֶגעקּוֶמען ִאין ְיִׁשיָבה, דּו ְׁשַרייְּבְסט ִמיר ַאז דּו ָהאְסט ַּבאקּוֶמען ַא ֵנייֶע ַהאְרץ 

עְנְטׁש אּון דּו ִוויְלְסט ׁשֹוין ַהייְנט טּון ָנאר גּוְטס. ָדאס ִאיז ֶגענֹוי ָוואס ַּפאִסיְרט ִמיט ַא ֶמ 

ֶווען ֶער ֶוועְרט ְמקּוָרב צּום ֶרִּבי'ן; ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶנעְמט ַאֶוועק פּון ִאים ֶדער "ֵלב 

(ְיֶחְזֵקאל לו, ָהֶאֶבן" אּון ְפַלאְנְצט ִאים ַאיין ַאְנְׁשָטאט ֶדעם ַא "ֵלב ָּבָׂשר" ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט 

רּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם, ַוֲהִסרִֹתי ֶאת 'ֵלב ָהֶאֶבן' ִמְּבַׂשְרֶכם "ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב ָחָדׁש וְ  כו):

(ַעֵיין ַחֵיי מֹוַהַר"ן, ִסיָמן ב "ר ִאיז ִדי ֶזעְלֶּבע אֹוִתיֹות ִווי ְּבֶרְסלֶ "ב ָּבָׂש "ְוָנַתִּתי ָלֶכם 'ֵלב ָּבָׂשר'"; לֵ 

 .ׁשלט)

יֹות אּון ְּפרּוִּביר צּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ַח"י ְּפָרִקים ְׁשַטאְרק ִדיר ַווייֶטער ְּבִלימּוד ִמְׁשנַ 

ִמְׁשַניֹות. ִמְׁשַניֹות ָהאט ִאין ִזי ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ּכַֹח ַאז ֶעס ֶנעְמט ַארֹויס פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ַאֶלע 

ַניֹות ַא ּכַֹח ַארֹויס צּו ְׁשֶלעְכְטס אּון ַמאְכט ִדי ְנָׁשָמה ֵריין אּון לֹויֶטער, ַאזֹוי אֹוי ָהאט ִמְׁש 

ְׁשֶלעְּפן ַא ֶמעְנְטׁש ֲאִפילּו ֶער ִאיז ׁשֹוין ַאָראּפ ֶגעַפאְלן ִאין ִטיְפן ָאְּפְגִריְנד אּון ֶער ִליְגט ִאין 

ָת "ֶה'ֱעִלי (ְּתִהִלים ל, ד):ְׁשאֹול ַּתְחִּתית. מֹוַהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ְּכֵסֶדר ָזאְגן ַאז ִדי ָראֵׁשי ֵּתיבֹות פּון 

ִמ'ן ְׁש'אֹול ַנ'ְפִׁשי" ִאיז ִמְׁשָנה; ָדאס ֵהייְסט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאְגט ִמְׁשַניֹות ֶנעְמט ֶעס ִאים 

 ַארֹויס פּון ְׁשאֹול ַּתְחִּתית.

ִאי ְפֵריי ִמיר ֵזייֶער ַאז דּו ִּביְסט ׁשֹוין ַארֹויס ֶגעְקָראְכן פּון ַדיין ֶדעְּפֶרעְׁשן אּון דּו 

(ִליקּוֵטי ט ִדיר ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות צּו ַזיין ְפֵרייִלי, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט ְׁשַטאְרְקְס 

"ִמְצָוה ְּגדֹוָלה ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה ָּתִמיד", ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ִמְצָוה צּו ַזיין  מֹוַהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן כה):

ְלִהְתַּגֵּבר ְלַהְרִחיק ָהַעְצבּות ְוַהָּמָרה ְׁשחָֹרה ְּבָכל ּכֹחֹו", אּון ִזי ְׁשֶטעְנִדיג ְפֵרייִלי, "ּו
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ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען ַאֶוועק צּו ֶנעֶמען פּון ִזי ִדי ַעְצבּות אּון ָמָרה ְׁשחֹוָרה ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות. "ְוָכל 

קּול ַהּשִֹ ְֹמָחה", ַאֶלע ַמֲחלֹות אּון ְקֶרעְנק ַהחֹוַלַאת ַהָּבִאין ַעל ָהָאָדם, ֻּכָּלם ָּבִאין ַרק ִמִּקלְ 

ָוואס קּוֶמען אֹויְפן ֶמעְנְטׁש קּוְמט פּון ַעְצבּות אּון ָמָרה ְׁשחֹוָרה. ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ָדאְרט 

ָּבִאין  ַווייֶטער: "ְוַגם ַחְכֵמי ָהרֹוְפִאים ֶהֱאִריכּו ָּבֶזה, ֶׁשָּכל ַהחֹוַלַאת ַהָּבִאין ַעל ָהָאָדם, ֻּכָּלם

ַרק ִמִּקְלקּול ַהּשִֹ ְֹמָחה", אֹוי ִדי ָדאְקטֹוִרים ֶזעֶנען מֹוֶדה ַאז ַאֶלע ְּפָראְּבֶלעֶמען אּון ְקֶרעְנק 

קּוֶמען פּון ִניְׁשט ַזיין ְפֵרייִלי, אּון ִׂשְמָחה ִאיז ַא ְרפּוָאה ַפאר ַאֶלע ְקֶרעְנק; ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

 ר ַאֶוועק פּון ִזי ַאֶלע ָצרֹות אּון ִיסּוִרים.ִאיז ְפֵרייִלי ֶנעְמט עֶ 

ָדאס ָוואס דּו ְׁשִּפיְרְסט ַאז ִאי ַדאְרף ִדיר ִניְׁשט אּון דּו ְׁשִּפיְרְסט ִזי ִאיֶּבעִריג ִאין 

עְנְטׁש ְיִׁשיָבה; ָזאְלְסטּו ִוויְסן ַאז ָדאס ִאיז ָנא ַא ֶוועג פּוֶנעם ֵיֶצר ָהָרע צּו ֶצעְּבֶרעְכן ֶדעם ֶמ 

אּון ִאים ַאֶוועק ְׁשֶלעְּפן פּוֶנעם ַצִדיק, ֶער טּוט ָדאס ִמיט ֶיעְדן ָוואס ִוויל ְמקּוָרב ֶוועְרן צּום 

 ֶרִּבי'ן.

ִאי ֶוועל ִדיר ֶדעְרֵצייְלן ַא ַמֲעֶׂשה ָוואס ֶוועט ִדיר ֶגעְּבן ְׁשַטאְרֶקע ִחיזּוק, ֶווען ֶרִּבי 

ז ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ָהאט ֶמען ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער יּוְדל ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִאי

ֶרִּבי ִאיז ְּברֹוֶגז אֹויף ִאים, ר' יּוְדל ָהאט ִניְׁשט ֶגעִוויְסט ַאז ָדאס קּוְמט פּוֶנעם ֵיֶצר ָהָרע ָוואס 

ִדיק, ָהאט ֶער מֹוָרא ֶגעַהאט ַאַריין טּוט ַאֶלע ְּפעּולֹות צּו ְמַרֵחק ַזיין ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּוֶנעם ַצ 

צּו ֵגיין צּום ֶרִּבי'ן צּו ֶדעְרֵגיין ָוואס ֶעס ֵגייט ָפאר. ָנא ְדֵריי ֶטעג ָהאט ֶער ִזי ׁשֹוין ִניְׁשט 

ֶגעֶקעְנט ַאייְנַהאְלְטן פּון ֶזען ֶדעם ֶרִּבי'ן, ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט צּו ִזי: 'ָזאל ַזיין ָוואס ָזאל 

ן, ִאי מּוז ַאַריין ֵגיין צּום ֶרִּבי'ן', ֶדער ֶרִּבי ָהאט ַפאְרְׁשַטאֶנען ְּברּוַח ָקְדׁשֹו ִדי ִנְסיֹונֹות ַזיי

ָוואס ר' יּוְדל ֵגייט ַאִריֶּבער, ְגַליי ֶווען ר' יּוְדל ִאיז ַאַריין ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי'ן ָהאט ִאים 

ְטׁש ִוויל ְמקּוָרב ֶוועְרן צּום ֶאֶמת ֶדעָמאְלט ִאיז ִזי ֶדער ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט: "ֶווען ַא ֶמענְ 

ֶׁשֶקר ִמְתַגֵּבר אֹויְפן ֶמעְנְטׁש, אּון ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְקט ִזי אֹויְפן ֶׁשֶקר, ֶער ֶצעְּבֶרעְכט 

אֹויְסֶגעִפיְרט: "דּו 'ֶקֶׁשר'", אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט  - ֶדעם ֶׁשֶקר ֶדעָמאְלט ֶוועְרט פּון 'ֶׁשֶקר'

 ֶוועְסט ׁשֹוין ְּבַלייְּבן ְמקּוֶׁשר צּו ִמיר ַדיין ַגאְנֶצע ֶלעְּבן".

ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִווי ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ַפאְרֵלייְגט ִזי אֹויף ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַּבאזּוְנֶדער ִאים 

ִמיֵני ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות, ַאִּבי ֶער ָזאל ָאְּפָלאְזן  ְמַבְלֵּבל צּו ַזיין ִמיט ָּכל ִמיֵני ִּבְלּבּוִלים אּון ָּכל

ֶדעם ֶרִּבי'ן, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ַאַסא ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל ַמאְכן פּון 

 ֶׁשֶק"ר ַא ֶקֶש"ר ֶׁשל ַקָּיָמא ִניְׁשט ָאְּפצּוָלאְזן ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן.

 יּב.ִאי ָהאּב ִדיר לִ 

... 

~~~~~~~~~~ 
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 ָלאז ִניְׁשט ַדיין ְנָׁשָמה אֹויְסֵגיין ַפאר הּוְנֶגער!

 ֵליל ג' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, אֹור לי"א ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ְנָׁשָמה ִאיז ֶווען דּו ֶלעְרְנְסט ִניְׁשט ַקיין ּתֹוָרה... ְׁשֶטעל ִדיר ָפאר ִווי הּוְנֶגעִריג ַדיין 

ֶגעּב ַא קּוק ִווי דּו ָהאְסט ֶגעְׁשִּפיְרט ַהייְנט ֶווען ִמיר ָהאְּבן ִמיר ֶגעַפאְסט, ִמיר ָהאְּבן ִניְׁשט 

יף ֵאיין ַזא: ֶגעַהאט ַקיין ּכַֹח ַפאר ָגאְרִניְׁשט, ַא ַגאְנְצן ָטאג ָהאְּבן ִמיר ָנאר ֶגעַוואְרט אֹו

'ֶווען ֶקען ֶמען ׁשֹוין אֹויְסַפאְסְטן?' ָדאס ִאיז ֶווען ֶדער גּוף ַפאְסט, ָּכל ֶׁשֵּכן ֶווען ֶעס ֵגייט 

ַאִריֶּבער ֶטעג אּון ָוואְכן ָוואס ֶמען ֶגעְּבט ִניְׁשט צּו ֶעְסן ַפאר ִדי ְנָׁשָמה, ֶקען ֶמען ִזי ִניְׁשט 

 ק ִדי ְנָׁשָמה ֶוועְרט אֹויְסֶגעמּוְטֶׁשעט.ָפאְרְׁשֶטעְלן ִווי ְׁשַטאְר 

ֶדעְרַפאר ֶּבעט ִאי ִדיר: ֶנעם ֶיעְצט ַא חּוָמׁש אּון ַזיי ַמֲעִביר ֶסְדָרה; ֲאִפילּו ֶמען ִפיְרט 

ִזי ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ִניְׁשט ַקיין ִמְקָרא ַּבייַנאְכט, אֹויּב ֶמען ֶלעְרְנט ָדאס ִמיט ַּתְרגּום אּון 

י ֶמעג ֶמען ָדאס ֶלעְרֶנען ַּבייַנאְכט. ַוואְרט ִניְׁשט אֹויף ְפַרייָטאג צּו ֶעְנִדיְגן ִדי חּוָמׁש; ַרִׁש"

"ַאל ּתֹאַמר ִלְכֶׁשֶאָּפֶנה ֶאְׁשֶנה,  (ָאבֹות ב, ד):ֶגעֶדעְנק ָוואס ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ֶלעְרֶנען אּוְנז 

 -ִאי ֶוועל ָהאְּבן ַצייט אּון ִניְׁשט ַזיין ַפאְרנּוֶמען ֶׁשָּמא א ִתָּפֶנה", ָזאג ִניְׁשט: "ֶווען 

 ֶדעָמאְלט ֶוועל ִאי ֶלעְרֶנען", ָנאר ֶיעְצט ַכאּפ ַאַריין ַאִּביְסל ּתֹוָרה.

ָנאְכֶדעם ָזאְלְסטּו ֶלעְרֶנען ַאִּביְסל ִמְׁשַניֹות; ֲאִפילּו דּו ַפאְרְׁשֵטייְסט ִניְׁשט ָוואס דּו 

ְסטּו ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער. ִמְׁשַניֹות ָהאט ַא מֹוָרא'ִדיְגן ּכַֹח ַאז ֶעס טֹויְׁשט ֶדעם ֶלעְרְנְסט ָזאלְ 

ֲאִפילּו ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ׁשֹוין ִליְגן ִאין ַא ִטיְפן ְּבָלאֶטע.  -ֶמעְנְטׁש ִמן ַהָקֶצה ֶאל ַהָקֶצה 

"ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִליְגט  ָהַר"ן, ִסיָמן יט): (ִׁשיחֹותַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

 ,'ְוַּכ ַמאְכן ַא ִׁשיעּור אּון ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג 'ַּכ ׁשֹוין ִאין ְׁשאֹול ַּתְחִּתית, אֹויּב ֶוועט ֶער ִזי

 ֶוועט ִאים ִדי ּתֹוָרה ֵריין ַמאְכן אּון ָאְּפַוואְׁשן.

(ּתֹוֶסְפָּתא ָּפָרה ֶלעְרֶנען ַא ְּבַלאט ְגָמָרא; ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן ְוַעל ּכּוָלם ָזאְלְסטּו 

ַזֵּמר", ָזאְגן ַצִדיִקים ַאז ָדאס ִאיז ַא ָלׁשֹון פּון  -"ַרִּבי ֲעִקיָבא אֹוֵמר ַזֵּמר ָּבּה ְּתִדיָרא  ד, ד):

יְדט ֶמען ַאֶלע ְקִליּפֹות אּון ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה ָוואס ַפאְרְׁשַנייְדן; ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ּתֹוָרה ַפאְרְׁשַני

 ֶמען ָהאט ַּבאַׁשאְפן דּוְר ִדי ֲעֵבירֹות.

ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג ַא ְּבַלאט ְגָמָרא ִאיז ֶמען זֹוָכה צּו ֶעְנִדיְגן ִאין ִזיְּבן ָיאר ַגאְנץ 

זּוֶמער ְׁשַנת תשע"ב,  -"ס ַפאר ִזיְּבן ָיאר צּוִריק ַׁש  ןן ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶלעְרֶנעַׁש"ס; ִמיר ָהאּבְ 

אּון ִאם ִיְרֶצה ה' ֶדעם קּוֶמעְנִדיְגן ָיאר ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ַוִּיַּגׁש ֶזעֶנען ִמיר ְמַסֵּים ַגאְנץ ַׁש"ס. ִמיר 

ַּגׁש ְׁשַנת תש"פ ִלְכבֹוד ָהאְּבן ַארֹויס ֶגענּוֶמען ""ְקַראּון ְּפַלאֶזע ָהאֶטעל" ַפאר ַׁשָּבת ָּפָרַׁשת ַוּיִ 
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ֶדעם ִסיּום, ִמיר ֶוועְלן ַמאְכן ַא ַׁשָּבת ִהְתַוועדּות ַפאר ַאֶלע ַּתְלִמיִדים צּוַזאֶמען ִמיְטן ִסיּום 

 ַהַׁש"ס.

ַהַגם ִאין 'ֵהיָכל ַהקֹוֶדׁש' ִאיז ִניְׁשט ַׁשָיי צּו ַמאְכן ַקיין ְגרֹויֶסע ְסעּודֹות ֶיעֶדעס ָמאל 

ַמאְכט ַא ִסיּום; ַאז ִמיר ֶוועְלן ַמאְכן ִסיּוִמים ֶיעֶדעס ָמאל ֶוועט אֹויְסקּוֶמען ֶיעְדן  ֶווען ֶמען

ָטאג צּו ְּפַראֶווען ְסעּודֹות, ַווייל ֶווער ֶעס ֶלעְרְנט אֹויְפן 'ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד' קּוְמט אֹויס 

ן ַא ְגרֹויֶסע ִסיּום ַהַׁש"ס, ַווייל ִאי ִוויל ֶיעֶדע ָּפאר ֶטעג ַא ִסיּום... ִמיט ֶדעם ֶוועְלן ִמיר ַמאכְ 

ַאַריין ְּבֶרעְנֶגען ַּביי ַאֶלע ַּתְלִמיֵדי ַהְיִׁשיָבה ִדי ַזא פּון ִלימּוד ְגָמָרא ֶיעְדן ָטאג, ַאז ָדאס ָזאל 

ר ַצִדיק ִלְבָרָכה, ֶדער ַזיין ַאזֹוי ִווי מֹוַהָרא"ׁש ְּבֶרעְנְגט פּון ֶדעם ְגרֹויְסן ָגאֹון ֶרִּבי ֶׁשעְפִטיל ֵזכֶ 

(ְּבסֹוף ֵסֶפר ֵיׁש זּון פּוֶנעם ְׁשָל"ה ָהָקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ָוואס ֶער ְׁשַרייְּבט ִאין ַזיין ַצָווָאה 

ַאז: "ֶלעְרֶנען ַא ְּבַלאט ְגָמָרא ֶיעְדן ָטאג ִאיז ַא ִחיּוב ַאזֹוי ִווי ָאְנטּון ְּתִפיִלין ֶיעְדן  נֹוֲחִלין)

 אג".ָט 

ֶדעם ִׁשיעּור ִאין ְגָמָרא ָזאְלְסטּו ִזי קֹוֵבַע ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ִאין ְׁשטּוּב; ָדאס ֶוועט טֹויְׁשן 

ַדיין ְׁשטּוּב ְלטֹוב. ֶווען ַדיין ַווייּב ֶוועט ֶזען ִווי דּו ֶלעְרְנְסט ֶוועט ִזי ִדיר ְמַכֵּבד ַזיין, ַאזֹוי 

ְנֶדער ָנאְכַמאְכן אּון ֶוועְלן ֶלעְרֶנען, ַווייל ִקיְנֶדער ַמאְכן ָנא ִדי אֹוי ֶוועְלן ִדיר ַדייֶנע ִקי

ֶעְלֶטעְרן; ַאז ֶדער ַטאֶטע ֶלעְרְנט ֶוועְלן ִדי ִקיְנֶדער ֶלעְרֶנען, ָאֶּבער ַאז ֶדער ַטאֶטע ְׁשִּפיְלט 

 עְלן אֹוי טּון ָדאס ֶזעְלִּביֶגע.ִזי ִמיט ַזיין ֶטעֶלעָפאן ָזאְלְסטּו ַזיין ִזיֶכער ַאז ִדי ִקיְנֶדער ֶוו

 ף ַאז דּו ֵלייְנְסט ִדי ְּבִריְוון ָוואס ִאי ְׁשַרייּב ִדיר.ִאי ָהא

 ַא גּוֶטע ַנאְכט.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ְׂשַכר ִלימּוד ַדאְרף ַזיין ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזא ַּביי ֶעְלֶטעְרן!

 ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י"א ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְּפַרט ָקָטןיֹום ד'  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ֶגעלֹויְּבט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ִמיר ָהאְּבן ַא ְּפַלאץ ַפאר אּוְנֶזעֶרע ִקיְנֶדער, ַא מֹוָסד 

יֶטעֶרע ֵרייֶנע ֶאמּוָנה ִאיֶנעם וואּו ֶמען ֶלעְרְנט ִמיט ֵזיי פּון ִקיְנְדַווייז ָאן צּו ָהאְּבן ַא לֹו

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ִווי אֹוי ִדי ַזא פּון ְּתִפיָלה, ַאז ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֵזיי ַדאְרְפן ָזאְלן ֵזיי ֶּבעְטן 

 פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַווייּב ַפאְרן ַמאְכן ֶגעֶהעִריג ִאי ַוואְרט ָנא ַאְלץ אֹויף ַא ְיַיֵׁשר ּכַֹח פּון ִדיר אּון ַדיין 

ֵחֶדר אּון ְסקּול דּוְרְכאֹויס ֲחנּוָּכה; ִמיר ָהאְּבן ֶגעַהאט ֵחֶדר אּון ְסקּול ְּבֶמֶׁש ַא ַגאְנץ ֲחנּוָּכה 

ַאזֹוי ִווי ַא ַגאְנץ ָיאר, ַאְנֶדעְרׁש ִווי ַאְנֶדעֶרע מֹוְסדֹות. ָהאְסט ַאַוַדאי ַהָנָאה ֶגעַהאט, ָאֶּבער ַא 
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ְיַיֵׁשר ּכַֹח ָהאּב ִאי ָנא ִניְׁשט ַּבאקּוֶמען. ַאזֹוי אֹוי ֶנעְכְטן ֲעָׂשָרה ְּבֵטֵבת ֶווען ַאֶלע מֹוְסדֹות 

ָהאְּבן ַאֵהיים ֶגעִׁשיְקט ִדי ִקיְנֶדער ָנא ַא ַהאְלֶּבע ָטאג ָהאְּבן ִמיר ֶגעַהאט ְסקּול אּון ֵחֶדר ַא 

יר ָדאס ַווייל ִאי ִוויל דּו ָזאְלְסט ַאַריין ְטַראְכְטן ָוואס ִמיר טּון ַגאְנְצן ָטאג. ִאי ְׁשַרייּב ִד 

 ַפאר ִדיר, אּון ִאין ַפאְרְגַליי ָזאְלְסטּו אֹוי ְטַראְכְטן ָוואס דּו ֶקעְנְסט ַארֹויְסֶהעְלְפן ִדי מֹוָסד.

עְׁשֶטעְלֶטע ֵזייֶער ָמאֶגעֶרע ֶעס קּוְמט ׁשֹוין ַׁשָּבת אּון ִאי ַדאְרף ָצאְלן ַפאר ִדי ַאייְנגֶ 

ֶגעַהאְלט ֵזיי ָזאְלן ֶקעֶנען ַׁשָּבת ַמאְכן; ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי אֹויְפַהאְלְטן ַא מֹוָסד ִּבְׁשַעת ִניְׁשט 

ַאֶלע ֶעְלֶטעְרן ָצאְלן 'ְׂשַכר ִלימּוד'?! ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ַּבאָצאְלן ַפאר ִדי ַאייְנֶגעְׁשֶטעְלֶטע 

ִניְׁשט ַאֶלע ֶעְלֶטעְרן ַמאְכן ִזי ִוויְסְנִדיג ֶווען ֶמען רּוְפט ֵזיי פּון ָאִפיס, ָנאר ֵזיי ֵלייְגן ֶווען 

ִדי מֹוָסד ִדי ֶלעְצֶטע אֹויף ֵזייֶער ִליְסט וואּו צּו ֵלייְגן ָדאס ֶגעְלט?! ַפאְרָוואס ָזאל ֶמען ִניְׁשט 

יְגְסֶטע ַזא, ִּבְפַרט ֶווען ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָזאְגן קּוְקן אֹויף ְׂשַכר ִלימּוד ִווי ִדי ִוויְכִט 

"ָּכל ְמזֹונֹוָתיו ֶׁשל ָאָדם ְקצּוִבים לֹו ֵמרֹאׁש ַהָׁשָנה ְוַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים, חּוץ ֵמהֹוָצַאת  (ֵּביָצה טז.):

ָרה; ֶׁשִאם ָּפַחת ּפֹוֲחִתין לֹו, ְוִאם הֹוִסיף ַׁשָּבתֹות ְוהֹוָצַאת יֹום טֹוב, ְוהֹוָצַאת ָּבָניו ַלַּתְלמּוד ּתֹו

מֹוִסיִפין לֹו", רֹאׁש ַהָׁשָנה ְׁשַרייְּבט ֶמען ָאן ִוויִפיל ֶגעְלט ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵגייט ָהאְּבן ֶדעם 

יים קּוֶמעְנִדיְגן ָיאר, ָדאס ֶרעְכְנט ָאֶּבער ִניְׁשט ַאַריין ִדי ֶגעְלט ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשֶּפעְנְדט ּבַ 

ָוואס  -ַאייְנקֹויְפן ִלְכבֹוד ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב אּון ִדי ֶגעְלט ָוואס ֶמען ָצאְלט ַפאר ְׂשַכר ִלימּוד 

אֹויּב ֶמען ַפאְרִמיֶנעְרט, ַפאְרִמיֶנעְרט ֶמען ִאים, אּון אֹויּב ֶער ַפאְרֶמעְרט, ַפאְרֶמעְרט ֶמען 

 ַפע.ִאים פּון ִהיְמל צּו ָהאְּבן ַּפְרָנָסה ְּבֶׁש 

 ַא גּוְטן ָטאג.

... 

~~~~~~~~~~ 
ַפאְרֶגעְסן פּון ִדי ֵווייָטאְגן ְצִוויְׁשן ַמאן אּון ַווייּב אּון ָאְנֵהייְּבן ְׁשֶטעְנִדיג צּו ֶלעְּבן 

 ִמיט ַא ִהְתַחְדׁשּות.
 ט ָקָטןֵליל ד' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, אֹור לי"ב ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְּפַר  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִאי ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר, ֶהער אֹויף ִאיֶּבעְרֵקייֶען ַאְלֶטע 

ֵווייָטאְגן אּון ֶדעְרִמיט ָפאְרַהאְלְטן ַדיין ַווייּב, ֶהער אֹויף ִאיֶּבעְרצּוָזאְגן ַפאר ַדיין ַווייּב 

"ֶגעֶדעְנְקְסט, ָהאְסט ִמיר ֶדעָמאְלט ֵוויי ֶגעטּון"; "ֶגעֶדעְנְקְסט, ַאָמאל  ַאְלֶטע ַמֲעִׂשיֹות:

 ָהאְסטּו ֶגעטּון ָדאס אּון ָדאס".

 (ַוִיְקָרא כה, יז):קֹוֶדם ָּכל ִאיז ָדאס ַא ַלאו ִאין ִדי ּתֹוָרה, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק 

(ָּבָבא ֵראָת ֵמֱאֶקי", ָזאְגן אֹויף ֶדעם ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה "ְוא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו, ְויָ 
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"ִאם ָהָיה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה, ַאל יֹאַמר לֹו "ְזכֹור ַמֲעֶׂשי ָהִראׁשֹוִנים" ָזאג ִניְׁשט ַפאר  ְמִציָעא נח:):

ַא ַּבַעל ְּתׁשּוָבה: ֶגעֶדעְנְקְסט ָנא ֶווען דּו ָהאְסט ֶגעטּון ֲעֵבירֹות? ְצֵווייְטְנס ַאז ַּביים ֶרִּבי'ן 

י ַּבאַנייֶען; ַפאְרֶגעְסן ָוואס ִאיז ֶגעֶווען אּון זִ  -ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ִעיָקר: "ִהְתַחְדׁשּות" 

 ָאְנֵהייְּבן פּוְנָדאְסַניי.

ֵגיי ַאֵהיים ַווייל ַדיין ַווייּב ַוואְרט אֹויף ִדיר. ְׁשמּוֶעס ִמיט ִאיר, ְׁשִּפיל ִמיט ִאיר אּון 

ַפאְרְּבֶרעֶנען ֶנעְכט ִמיט ָדאס ִאיז ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם! ָלאז ִדיר ָאּפ פּון  -ַפאְרְּבֶרעְנג ִמיט ִאיר 

ֲחֵבִרים. ֶהער גּוט ָוואס ִאי ָזאג ִדיר: "ֶמעְנְטְׁשן קּוְקן ָנאר אֹויף ִזי; אּון ִדי ַאֶלע ָוואס דּו 

ֵמייְנְסט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ַדייֶנע ֲחֵבִרים ֶזעֶנען ָדא ְּבלֹויז ִוויַלאְנג ֵזיי ֶקעֶנען ַארֹויס ֶנעֶמען פּון 

ַפאר ִזי, ִדי ֶרַגע ָוואס ַדיין ְּכמֹו ַחֶבר ֶוועט ֶזען ַאז ֶער ֶקען ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין נּוְצן  ִדיר ֶעֶּפעס

 פּון ִדיר ֶוועט ֶער ַזיין ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ִדיר צּו ַּבאְגָראְּבן".

 ִאי ַדאְרף ַאֵהיים ֵגיין; ִאי ֶוועל ִדיר ָנא ִאם ִיְרֶצה ה' ְׁשַרייְּבן.

 ע ַנאְכט.ַא גּוֶט 

... 

~~~~~~~~~~ 
ַאז ְמ'ְטַראְכט פּוֶנעם ַּתְכִלית ַפאְרֶגעְסט ֶמען פּון ִדי ָצרֹות; ִזי אּוְמקּוְקן אֹויף ִדי 

 ִקיְנֶדער ִאיז ֲעבֹוַדת ה'.

 יֹום ה' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י"ב ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְּפַרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ֵנרֹו ָיִאיר.ִלְכבֹוד ... 

ַאְׁשֵרינּו ַאז ִמיר ֵווייְסן פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ָוואס ֶדעְרַמאְנט אּוְנז ְׁשֶטעְנִדיג פּוֶנעם 

ַּתְכִלית ַהִּנְצִחית, ַאז ִמיר ָזאְלן ַאַריין ַכאְּפן ַאִּביְסל גּוְטס ֶיעְדן ָטאג, ַווייל ָנאר ָדאס ֶוועט 

 ִאיֶּבער ְּבַלייְּבן פּון אּוְנז.

ִאין ִדי ַצייְטן פּון ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסע ֶרִּבי ָוואס ָהאט 

ֶיעֶדער ִמיט ַזיין  -ֶגעוואֹויְנט ִאין ְׁשָטאט ֶטעְּפִליק; ַזייֶנע ֲחִסיִדים ְפֶלעְגן ַאַריין ֵגיין צּו ִאים 

ָהאט צּו טּון ִמיט'ן ָּפִריץ, ַאן ַאְנֶדעֶרער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ָצָרה, ֶדער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער 

 ַאז ַזיין ַחֶבר ִאיז ִאים ְמַקֵּפַח ִדי ַּפְרָנָסה, ַא ְדִריֶטער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ַא גֹוי ָהאט ִזי

ִאיז ֶגעֶווען ַאז ֶער  ָאְנֶגעְטֶׁשעֶּפעט ִאין ִאים אּון רֹוְדְפ'ט ִאים ְוכּו' ְוכּו', אּון ַזיין ְׁשֵטייֶגער

ְפֶלעְגט ֶׁשעְלְטן ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ֶגעְטֶׁשעֶּפעט ַזייֶנע ֲחִסיִדים. ֶווען ֶמען ָהאט ָדאס 

ַאָמאל ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ִּגיַוואְלד! ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט ָנאר ֶׁשעְלְטן? 

 ."עְדן ִמיט ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן פּון ַּתְכִלית ֶוועְלן ֵזיי ַפאְרֶגעְסן ַאֶלע ָצרֹותָזאל ֶער ֶּבעֶסער ֶר 
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ְמֵמיָלא ִאיז ַאְׁשֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקינּו ַאז ִמיר ָהאְּבן זֹוָכה ֶגעֶווען צּו ִוויְסן פּון ֶרִּבי'ן 

ָנאְכָמאל פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ַאזֹוי  אּון ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים ָוואס ֶדעְרַמאֶנען אּוְנז ָנאְכָמאל אּון

"ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ַאְנֶדעֶרע  (ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה יב):ִווי ֶדער ַּבַעל ְּתִפיָלה ָהאט ֶגעָזאְגט 

 ַּתְכִלית אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָנאר צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן".

ת ְּתִפיִלין; ן ֵזיי ִזי ְמַחֶי' ִמיט ִמְצוַ ָטאג ִמיט ַדיין ַטִלית ּוְתִפיִלין אּוֵגיי ִאין ׁשּול ֶיעְדן 

ַּביי אּוְנז ַטאְנְצט ֶמען ֶיעְדן ָטאג ָנאְכן ַדאֶוועֶנען ִמיט מּוִזיק, ַווייל ָדאס ִאיז אּוְנֶזער ַגאְנֶצע 

 ָאְנצּוטּון ַטִלית ּוְתִפיִלין.ַאז ִמיר ֶזעֶנען זֹוָכה ָנא ַא ָטאג  -ַחיֹות 

קּוק ִזי אּום אֹויף ַדייֶנע ִקיְנֶדער; ִזיְנג ִמיט ֵזיי ְקִריַאת ְׁשַמע ַּבייַנאְכט אּון ָזאג ִמיט 

ָדאס ִאיז ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם! ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ְפֶלעְגט ָזאְגן: "ַּביי ִמיר ִאיז  -ֵזיי ְּבָרכֹות 

צּו ַזיין ַמייֶנע ִקיְנֶדער ַאזֹוי ִווי ִּתיקּון ֲחצֹות"; ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט ָחׁשּוב ְמַחֵנ 

ֶגעָוואְלט ֵגיין ְׁשָלאְפן ְפִרי צּו ֶקעֶנען אֹויְפְׁשֵטיין ָזאְגן ִּתיקּון ֲחצֹות, ָאֶּבער ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט 

ֶער ַוואְרְטן ֵזיי ָזאְלן ַאֵהיים קּוֶמען פּון ֵחֶדר, ָוואס  ֶגעַהאט ַא ְׁשטּוּב ִמיט ִקיְנֶדער, ְפֶלעְגט

ֶדעָמאְלט ְפֶלעְגט ֶער ֵזיי ְמַחֵנ ַזיין צּו ַמאְכן ְּבָרכֹות, ֵלייֶנען ְקִריַאת ְׁשַמע אּון ָאְנְגֵרייְטן 

ֶגעָזאְגט ַאז  ֶנעְגל ַוואֶסער, אּון ָדאס ָהאט ִאים ֶגעְׁשֶטעְרט פּון ֵגיין ְׁשָלאְפן ְפִרי, ָהאט ֶער

 ָדאס ִאיז ַּביי ִאים ּפּוְנְקט ַאזֹוי ָחׁשּוב ִווי ִדי ֲעבֹוָדה פּון ָזאְגן ֲחצֹות.

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ִדיר ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַאֶלע ַדייֶנע ֶוועְגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 טּוּב צּוְגֵרייְטן ֶדעם ַׁשָּבת.ֵליל ִשיִשי ִאיז ֶגעַמאְכט צּו ֶהעְלְפן ִאין ְׁש 

 ֵליל ִשיִשי ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, אֹור ְלי"ג ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. 

ָזאְלְסט  ֵליל ִשיִשי ִאיז ִניְׁשט ֶגעַמאְכט צּו ַפאְרְּבֶרעְנֶגען ִדי ֶנעְכט ִמיט ֲחֵבִרים ְוכּו';

 ְּבַלייְּבן ִאיְנֶדעְרֵהיים צּוֵלייְגן ַא ַהאְנט ָאְנצּוְגֵרייְטן ֶדעם ַׁשָּבת.

ְׁשֶטעל ִדיר ָפאר ַאז ַא ַגאְסט קּוְמט צּו ִדיר, ָוואְלְסטּו ַאַווַדאי ֶגערֹויְמט אּון ֶגעֵרייִניְגט 

א ֶמער ָזאְלְסטּו אֹויְפרֹויֶמען אּון ִדי ְׁשטּוּב ִמיט ַא ֶגעְׁשַמאק אּון ַא ְזִריזּות; ַאזֹוי אּון נָ 

ָאְנְגֵרייְטן ִמָּכל טּוב ְוטֹוב ַפאר אּוְנֶזער ְגרֹויֶסער ַגאְסט: "ֶדער ֵהייִליֶגער ַׁשָּבת". ִּבְפַרט 

ן ֶיעְצט ִוויְנֶטער ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא קּוְרֶצע ֶעֶרב ַׁשָּבת, ָזאְלְסטּו ַזיין ַא ָחָכם ֵעיָניו ְּברֹאׁשֹו אּו

 ׁשֹוין ָדאֶנעְרְׁשָטאג ַנאְכט ָאְנְגֵרייְטן ָוואס ֶמען ֶקען ַפאְרן ְגרֹויְסן ָטאג  ֵ ַׁשָּבת.

ַׁשָּבת!" "ֶעס קּוְמט ׁשֹוין  דֹובּכָ לְ ִּבְׁשַעת דּו ְגֵרייְטְסט ָאן ֶדעם ַׁשָּבת ָזאְלְסטּו ִזיְנֶגען: "

 דֹובּכָ לְ ַאז ִּבְׁשַעת ֶמען קֹויְפט ַאיין  (ִמְׁשָנה ְּברּוָרה ִסיָמן רנ, ְסִעיף ָקָטן ב):ַׁשָּבת!" ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט 
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ען ַׁשָּבת", ַווייל ִווי ֶמער ֶמ  דֹובּכָ לְ ַׁשָּבת ָזאל ֶמען ַארֹויס ָזאְגן ִמיְטן מֹויל ִדי ֶוועְרֶטער: "

 ַאְלץ ַא ְגֶרעֶסעֶרע ְקדּוָׁשה קּוְמט ַאָראּפ. -ַׁשָּבת  דֹובּכָ לְ ָזאְגט ַאז ֶמען טּוט ַאֶלעס 

ֶגעֶדעְנק ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִאי ִוויל ַאְלץ 

 ִּבְפַרט ִדי ֵאייֶגעֶנע ַווייּב. -ויי טּון ַא ְצֵווייְטן ַזיין פּון ִדי ִנְרָּדִפים"; ָזאְלְסט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט וֵ 

 ֵמיין, ַווייל ִאי ֶוועל ִדיר ִאם ִיְרֶצה ה' ְׁשַרייְּבן ָמאְרְגן ֶמער ַּבֲאִריכּות ָוואס ִאי ִאי

מּוז ֶיעְצט לֹויְפן צּו ַמייֶנע ֵטייֶעֶרע ָּבחּוִרים ֶוועְלֶכע ַוואְרְטן אֹויף ַאִּביְסל ִחיזּוק; ָּבחּוִרים 

ְרף ִאי ֵזיי ַאַריין ַׁשייֶנען ַאז ֵזיי ָהאְּבן ָיא ֵאייֶנעם ָהאְּבן ָגאְרִניְׁשט אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ַדא

 ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. -אֹויף ֶדער ֶוועְלט 

 ַא גּוֶטע ַנאְכט.

... 

~~~~~~~~~ 
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 ~~~ ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ~~~

 

 ִאי ָהאּב ִניְׁשט ַקיין ֶגעִפיל צּו ִאיִדיְׁשֵקייט, ָוואס ֶקען ִאי טּון?

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

 ִאי� ָהאּב ִניְׁשט ַקיין ֶגעִפיל צּו ִאיִדיְׁשֵקייט, ָוואס ֶקען ִאי� טּון?

 ֵלייִּבי

 ְּתׁשּוָבה:

 יֹום א' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ֵלייִּבי ֵנרֹו ָיִאיר.

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ָוואס ִאיז ָפאְרֶגעקּוֶמען ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן; דּו ֵווייְסט ָדא ַאז ֶדער  הֶׂש ַמעֲ ֶהער ַא 

ּבֹוְדדּות אּון פּון ָזאְגן ֶרִּבי ָהאט ֵזייֶער ַאַסא ֶגעֶרעְדט צּו ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים פּון ְּתִפיָלה ְוִהְת 

ַאז ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם. ֵאייְנָמאל ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעֶרעְדט  -ְּתִהיִלים 

פּון ָזאְגן ְּתִהיִלים, ְּתִחינֹות ּוַּבָקׁשֹות אּון ְׁשמּוֶעְסן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָהאט ִזי ָאְנֶגערּוְפן ר' 

אּון ֶגעְפֶרעְגט: "ֵאי זֹוִכין ֶׁשִּיְהיּו ַהִּדּבּוִרים  -ַא ַּתְלִמיד פּון ֶרִּבי'ן  -ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו  יּוְדל

ה צּו ָזאְגן ְּתִהיִלים אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ַא ִווי ִאיז ֶמען זֹוכֶ ְּבִהְתעֹוְררּות ַהֵּלב?" 

ֶגעִפיל, ַאז ֶעס ָזאל ַארֹויס קּוֶמען פּון ַהאְרץ? ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִאים ֶגעָזאְגט: "ּתאְֹמרּו ִלי, 

ֶדער ִעיָקר ִאיז  ָנארֵאֶצל ֵאיֶזה ַצִּדיק ִקַּבְלֶּתם ִהְתעֹוְררּות ַהֵּלב? ָהִעָּקר הּוא ָהֲאִמיָרה ַּבֶּפה", 

(ַחֵיי מֹוַהַר"ן, ֶמען ָזאל ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֲאִפילּו ָאן ַקיין ׁשּום ֶגעִפיל אּון ַקיין ׁשּום ַטַעם 

 .ִסיָמן תמא)

ֶעס ְׁשֵטייט ִניְׁשט ַּביי ַקיין ׁשּום ִמְצָוה: "ְצִריִכין ְלַהְרִּגיׁש ַטַעם ְּבַהִּמְצָוה", ַאז ֶמען 

ף ְׁשִּפיְרן ַא ַטַעם ֶווען ֶמען טּוט ִדי ִמְצָוה; ֶעס ְׁשֵטייט ִניְׁשט ִאין ִהְלכֹות ְּתִפיִלין ַאז ֶמען ַדאְר 

ֵלייְגן ְּתִפיִלין ֶווען ֶמען ָהאט ַא ֶגעִפיל. ִמיר ַדאְרְפן ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאין  ָנארֶקען 

 ֶמען ְׁשִּפיְרט ַא ַטַעם ָאֶדער ִניְׁשט.ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ִצי  -ַאֶלע ַמָּצִבים 

ֶנעם ִדיר גּוט ַאַריין ִאין ָקאּפ ַאז: "ִאיִדיְׁשֵקייט ָהאט ָגאְרִניְׁשט ִמיט ֶגעִפיְלן"; ַא 

ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֲאִפילּו ֶער ְׁשִּפיְרט ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ַטַעם ִאין ַזיין 

ם; ָדאס ַדאְרף ַזיין ֶדער ְׁשְטֶרעְּבן פּון ַא ִאיד: צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ֲעבֹוַדת ַהֵׁש 
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ִׁשיטּות ָאן ַקיין ׁשּום ָחְכמֹות אּון ִזי ְפֵרייֶען ִמיט ַּפְׁשטּות ַיֲהדּות; ֵגיין ַדאֶוועֶנען ְּתִמימּות ּוּפְ 

ן, ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל ִמְקָרא, ַאִּביְסל ֶיעְדן ָטאג ַׁשְחִרית ִמְנָחה ַמֲעִריב ִמיט ִמְניָ 

ה צּו ַא ִאיד אּון ַאז ֶמען ִאיז זֹוכֶ ִמְׁשַניֹות אּון ְגָמָרא אּון ַזיין ְפֵרייִלי ִמיט ֶדעם ַאז ֶמען ִאיז 

 ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶוועְסטּו ָהאְּבן  -ע ֵהייִליֶגע ִׁשיחֹות ַמא ִדיר ַא ִׁשיעּור ִאין ֶרִּביְנ'ס ְסָפִרים, ִאין ַזיינֶ 

ַאָמאל ָהאט  (ִׁשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן מח):ִחיזּוק צּו ַזיין ַא ִאיד. ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 

ט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ֶגעֶהעְרט אֹויְסרּוְפן ִאין ִהיְמל ַאז ֶער ָהא

ַפאְרלֹויְרן ַזיין ַגאְנֶצע עֹוָלם ַהָּבא, ֶער ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ֶצעְּבָראְכן ֶדעְרפּון אּון ֶער 

ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ִמיט ָוואס ִזי צּו ְמַחֶי' ַזיין, ָהאט ֶער ִזי ָאְנֶגערּוְפן: "ֲאִני אֹוֵהב ֶאת 

ִאי ָהאּב ִליּב ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֲאִפילּו ִאי ֶוועל ִניְׁשט  ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְּבא עֹוָלם ַהָּבא",

ָהאְּבן ַקיין עֹוָלם ַהָּבא! "ְוָכל ָאָדם ֲאִפּלּו ִאיׁש ָּפׁשּוט, ִאי ֶאְפָׁשר ִלְהיֹות ִאיׁש ָּכֵׁשר ֶּבֱאֶמת 

עֶדער ִאיד ָוואס ִוויל ִדיֶנען ֶדעם ִּכי־ִאם ְּכֶׁשָּיכֹול ַלֲעמֹד ַּבּכֹל ַּכַּנ"ל", ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי ַאז יֶ 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַדאְרף ַזיין ְגֵרייט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֲאִפילּו ֶמען ֶוועט ִניְׁשט ַּבאקּוֶמען 

ִניְׁשט אֹויף ֶדער ֶוועְלט אּון ִניְׁשט אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען  -ַקיין ׁשּום ְׂשַכר 

 ָכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.זֹו

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ִדיר ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַאֶלע ַדייֶנע ֶוועְגן.

... 

~~~~~~~~~~ 
 ְרְׁשְטן?ָוואס טּוט ֶמען ֶווען ְמ'ֶקען ִניְׁשט ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבע

 ְׁשֵאָלה:

 ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,ִלְכבֹוד ֶדער רֹאׁש 

ַפאר ַא ַצייט צּוִריק ָהאּב ִאי� ֶגעִׁשיְקט ַא ְׁשֵאָלה ָוואס צּו טּון ִמיט ַמיין זּון ָוואס ָהאט ַא ָׁשֵכן ָהאט ִאים 

איז [די שאלה און תשובה  ָאְנֶגעִריְרט אֹויף ִניְׁשט ְצִניעּות'ִדיֶגע ְּפֶלעֶצער, ִאי� ָהאּב ַּבאקּוֶמען ִדי ְּתׁשּוָבה

, אּון ִאי� מּוז ִזי� ַּבאַדאְנֶקען ַפאר ֶדעם, ַאזֹוי ָהאּב ִאי� ֶגעוואּוְסט ָוואס ִאי� בייגעלייגט צום סוף פון דעם בריוו]

 ָהאּב צּו טּון, אּון ִווי ַאזֹוי צּו ֵגיין אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ֶוועג.

ע ִׁשיעּוִרים ָוואס ֶזעֶנען מֹוָרא'ִדיג ְמַחֵזק ִמיר ִמיט ַמיין ַמאן. אּון ִּבְכַלל ַדאְרף ִאי� ִזי� ַּבאַדאְנֶקען ַפאר ַאלֶ 

 ִאין ֵמיין ַמאן ִוויל ִזי� ַּבאזּוְנֶדער ַּבאַדאְנֶקען ַפאר ִדי ֶהעְרִליֶכע ְּתִפלֹות ָוואס ֶער ָהאט ִמיְטֶגעַהאְלְטן ַּביי ַאיי�

ן ָפאְרט ׁשֹוין ֶצען ָיאר ַקיין אּוַמאן אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה, ָאֶּבער ֶער ָהאט אּוַמאן, ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶצען ָיאר ִאין ְּבֶרְסַלב, אּו

ִמיט ַא  ָנא� ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ִמיְטֶגעַהאְלְטן ַאֶזעְלֶכע ֵׁשייֶנע ְּתִפלֹות ִמיט ַאַזא ִהְתעֹוְררּות, ֶער ִאיז ַאֵהייְמֶגעקּוֶמען

 ְסֶטעֶרע ּכֹוחֹות.ְסֶפעִצֶיעֶלע ְפִריְׁשַקייט אּון ִמיט ֶעקְ 
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, ָהאט ֶער ּוָרב ֶגעָוואְרן ַקיין ְּבֶרְסֶלבֶיעְצט ִוויל ִאי� ְפֶרעְגן ַא ְׁשֵאָלה פּון ַמיין ַמאן, פּון ֶווען ֶער ִאיז ְמק

ּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵזייֶער ַמְקִּפיד ַזיין אֹויף ִהְתּבֹוְדדּות ֶיעְדן ָטאג, ׁשֹוין ָיאְרן ָוואס ֶער ְּפרּוִּביְרט צ

ן ְׁשֶווער, ָאֶּבער ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ַארֹויס ֵקיין ֶוועְרֶטער. ֶער ֶקען ִזיְצן ַא ָׁשָעה ַצייט ָאן ֶרעְדן, אּון ִזיְנֶגען קּוְמט ִאים ָא 

 אּון ֶגעֶוועְנִלי� ְׁשָלאְפט ֶער ַאיין צּום סֹוף.

יֶער ֶער ֶוועט ִניְׁשט ְמיּוָאׁש ֶדעְרפּון, ֶער ֵגייט ַווייֶטער ָאן צּו ְּפרּוִּביְרן ֶיעְדן ָטאג, ָאֶּבער ְלַמֲעֶשה טּוט ִאים ֵזי

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  םֵוויי ַאז ֶער ֶקען ִניְׁשט ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ְׁשִּפיְרט ַאז ֶווען ֶער ָוואְלט ֶווען ִזי� אֹויְסֶגעֶרעְדט צּו

ן, צּו ֵזיי ָוואְלט ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען פּון ִאים ַאֶלע ְׁשֶוועִריַקייְטן. ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעַגאְנֶגען צּו ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ֶטעֶרעִפיסְט 

ל ֵגיין ָנאר צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָהאט ֶער ָיא ֶגעֶקעְנט ֶרעְדן, ָאֶּבער ֵזיי ָהאְּבן ִאים ִניְׁשט צּוִפיל ֶגעֶקעְנט ֶהעְלְפן. ֶער ִווי

 ֶער ֶקען ָאֶּבער ִניְׁשט ֶרעְדן צּו ִאים.

 ִאי� ָהאף ַאז ִאיר ֶוועט אּוְנז ֶקעֶנען ַארֹויְסֶהעְלְפן, ַא ְגרֹויְסן ְיַיֶׁשר ּכַֹ�.

 ְּתׁשּוָבה:

 ַלְּפָרט ָקָטןיֹום א' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ח' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 '.יֶ ְח ָמַרת ... ִּת 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ֵאייֶער ְּבִריוו.

ֶדער ִעיֶקר אֹויף ָוואס ֶמען ַדאְרף ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז זֹוֶכה ַזיין צּו ָהאְּבן ַא 

"ּוֶבֱאֶמת, ִאם  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן סב):ְקָלאֶרע ֶאמּוָנה. ַווייל ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ֵלם, 'ֶׁשְּמא ָכל ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו', ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא עֹוֵמד ָהָיה יֹוֵדַע ָהָאָדם ְיִדיָעה ְּבֵלב ָׁש 

ִּבְׁשַעת ַהְּתִפיָּלה, ְוׁשֹוֵמַע ַהְּתִפיָּלה, ַוַּדאי ָהָיה ִמְתַּפֵּלל ְּבִהְתַלֲהבּות ָּגדֹול, ְוָהָיה ְמַדְקֵּדק ְמאֹד 

ן ֶגעִוויְסט ַּביי ִזי ְקָלאר ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ְלַכֵּון ֶאת ְּדָבָריו", ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָוואְלט ֶווע

ְׁשֵטייט ֶנעְּבן ֶאים ִּבְׁשַעת ֶער ַדאֶוועְנט אּון ֶער ֶהעְרט אֹויס ֶיעֶדעס ָוואְרט ָוואס ֶער ֶּבעט, 

ֶגעֶווען ֶיעֶדע ָוואְלט ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶגעַדאְווְנט ַאזֹוי ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין אּון ֶער ָוואְלט ְמַכֵוון 

 ֵאייְנִציֶגע ָוואְרט ִווי ַאזֹוי ֶער ָזאְגט ֶעס ַארֹויס.

מֹוַהָרא"ׁש ָזאְגט: ֶמען ֶזעט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ֶרעְדן צּו ַזיין ַחֶבר ַלאְנֶגע ָׁשעֹות פּון 

ְׁשְטן ֶקען ֶער ִניְׁשט ָּכל ִמיֵני ַזאְכן, ַעל ָדא ְוַעל ָהא, אּון ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְר 

ֶעֶפעֶנען ַזיין מֹויל ַארֹויס צּו ָזאְגן ֲאִפילּו ֵאיין ָוואְרט; ָדאס קּוְמט פּון ִחָסרֹון ֶאמּוָנה, ֶמען 

ְׁשִּפיְרט ִניְׁשט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶמען ֶזעט ִאים ִניְׁשט, ֶמען ְׁשִּפיְרט ִווי 'ֵקייֶנער ֶהעְרט 

 ָדאס ַמאְכט ֶעס ָזאל ַזיין ְׁשֶווער צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. -ס' ִמיר ִניְׁשט אֹוי

ֶווער ֶרעְדט ָנא ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִזיְנִדיְגט, ֶדעָמאְלט ֵהייְּבט ֶער ָאן ָהאְּבן ֵפייְגֶלע ִאין 

ֶהעְרן ַזייֶנע ְּתִפילֹות, ָקאּפ; ֶער ֵהייְּבט ָאן ְטַראְכְטן ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל ִניְׁשט צּו

(ֵסֶפר ַהִמידֹות, אֹות ֶאמּוָנה, ָוואס ָדאס קּוְמט פּון ַזייֶנע ֲעֵבירֹות, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ען "ַהֶּפַׁשע ֶׁשל ָאָדם ַמְכִניס ְּכִפיָרה ָלָאָדם", ִדי ֲעֵבירֹות ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש טּוט ְּבֶרעְנגֶ  ִסיָמן כב):
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ַאַריין ִאין ִאים ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות פּון ְּכִפיָרה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָנִביא ָזאְגט 

 ׂ ֹאוֵתיֶכם ִהְסִתירּו ָפִנים ּט"ִכי ִאם ֲעוֹנֵֹתיֶכם ָהיּו ַמְבִדִלים ֵביֵנֶכם ְלֵבין ֱאֵקיֶכם, ְוַח  (ְיַׁשְעָיהּו נט, ב):

", ַאייֶעֶרע ֲעֵבירֹות ֵטייְלן ָאּפ ְצִוויְׁשן ַאיי ִאיֶנעם ַּבאֶׁשעֶפער; ָדאס ַמאְכט ֶעס ִמֶכם ִמְשמֹועַ 

 ָזאל ִזי ְׁשִּפיְרן ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִניְׁשט ִמיְטן ֶמעְנְטׁש.

אל זֹוֶכה ַזיין ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ַאַסא ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ֶאמּוָנה; ֶמען זָ 

צּו ְׁשִּפיְרן ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ָדא, ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶדער ֶמעְנְטׁש ׁשֹוין ִניְׁשט ָהאְּבן 

ֶדעם ְּפָראְּבֶלעם ַאז ֶמען ָהאט ִניְׁשט ָוואס צּו ֶרעְדן, ֶמען ָוואְלט ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו 

 ֵּבר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו.ְּכַד  ְטןְׁש עְר ּבֶ ֵאייֶרעְדן צּום 

... 

~~~~~~~~~~ 
 [די בריוו אויף וועלכע די אויבנדערמאנטע בריוו באציט זיך:

א שכן האט אנגערירט מיין קינד אויף נישט צניעות'דיגע פלעצער, וואס טוט 

 מען?

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

שיעורים און חיזוק, דאס איז ממש מיין לעבן, די קודם כל מוז איך זיך באדאנקען פאר די הערליכע 

לעבן ווערט גרינגער און שענער, און די קינדער זעען מער א פרייליכערע מאמע, און אזוי ווייטער טוישט דאס 

 מיין גאנצן לעבן צום גוטן.

תעורר מיין פראגע איז אזוי, בערך א יאר צוריק האט איך אנגעהויבן הערן די שיעורים, און איך בין נ

געווארן איבער דעם ענין צו רעדן אפן צו די קינדער, זיי אנווארענען זיך אכטונג צו געבן פון קראנקע בחורים 

און מענטשן, און זייט דעמאלט רעד איך צו מיינע קינדער איבער דעם יעדע שטיק צייט, און אויך זאג איך זיי 

 דערציילן.אז אויב האבן זיי א חשד אויף איינעם זאלן זיי קומען 

א  -און דערציילט מיר אז לעצטע יאר האט אים א שכן  -יאר אלט  9 -איין טאג קומט צו מיר מיין זון 

אנגערירט אויף נישט צניעות'דיגע פלעצער, און ער האט דעמאלט מורא געהאט צו  -יאר  12אינגל פון 

רציילן. (שפעטער האט ער שוין דערציילן די מעשה און יעצט האט ער גענומען די שטארקייט צו קומען דע

 נישט געוואלט איך זאל רעדן מיט אים וועגן די מעשה).

יעצט איז מיין שאלה וואס איך זאל טון מיט דאס קינד, אז ער זאל נישט געשעדיגט ווערן פון דעם, ער 

מענטשן האבן איז א וואויל אינגל און האט ליב צו לערנען, איך האב אים געזאגט ער זאל זאגן משניות, אבער 

מיר צוגערעדט אים צו שיקן צו א געוויסע סארט טערעפי וואס קען אינגאנצן ארויסנעמען פון אים דער 

פראבלעם, און מ'קען אויך זען אויב ס'איז שוין אריבער אינגאנצן אדער נישט, פון די שיעורים האב איך אבער 

 איג וואס איך דארף צו טון.פארשטאנען אז דאס איז נישט די עצה, איך בין אבער נישט רו
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יאר, און איז אריין צו א גוטע  13און נאך א שאלה איז וועגן דעם בחור דער פוגע וואס איז היינט שוין 

ה און קוקט אויס א גוטער בחור, ווייסן מיר נישט אויב מיר זאלן דאס דערציילן פאר זיינע עלטערן, וואס בישי

 וואס קענען מיר טון?וועלן זיי דען קענען טון? און 

 איך וועל זיך פרייען צו באקומען א קלארע ענטפער וואס מיר דארפן צו טון.

 א גרויסן יישר כח.

 תשובה:

יום ד' פרשת בראשית, אסרו חג סוכות, כ"ד תשרי, שנת תשע"ט  - בעזרת ה' יתברך

 לפרט קטן

  מרת ... תחי'.

 .בריוואייער ערהאלטן איך האב 

אייך אז איר ציט אויף אייערע קינדער מיט יראת שמים; איר געבט וואויל איז 

אכטונג אויף אייערע קינדער זיי זאלן האבן גוטע חברים און אז זיי זאלן זיך 

 דערווייטערן פון שלעכטע חברים.

יאר אלט האט אייך דערציילט, אז א שכן   9בנוגע די מעשה וואס אייער קינד פון 

אט אים אנגערירט אויף נישט צניעות'דיגע פלעצער און איר ה -יאר  12א קינד פון  -

 ווילט וויסן וואס איר דארפט טון.

איר זאלט ווייטער רעדן צו אלע אייערע קינדער בכלליות פון זיך אכטונג געבן פון 

שלעכטע חברים, עס איז נישט גענוג אז מען זאגט ברמיזה: מען דארף האבן 'גוטע 

נישט חבר'ן מיט 'שלעכטע חברים', נאר מען דארף ארויס חברים', און מען טאר זיך 

זאגן קלאר און דייטליך פאר די קינדער ווא מען טאר נישט לייגן די הענט און וואו מען 

וויל אים אנרירן  -זאל זיין ווער זאל נאר זיין  -טאר נישט קוקן וכו', און אויב א צווייטער 

 ציילן, אזוי וועלן זיי זיין ערליך און ריין.זאל ער אנטלויפן פון יענעם און קומען דער

רעדט'ס נישט מער מיט אייער קינד פון די מעשה, עס איז גענוג אז ער האט עס 

אייך דערציילט, יעצט זאלט איר אים נאר הייבן. ער שעמט זיך פון דעם, עס איז נישט 

 .גוט איר זאלט דאס אים אויפברענגען, ער האט שוין תשובה געטון אויף דעם

מען דארף אריין לייגן אין קינדער אז מען קען תשובה טון כדי זיי זאלן נישט ארום 

גיין מיט שלעכטע מחשבות אז דער אייבערשטער איז ברוגז אויף זיי, מען דארף זיי 

מחנך זיין זיי זאלן וויסן אז אפילו מען האט געטון אן עבירה קען מען תשובה טון און 

 ווערן א גרויסע צדיק.
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ר גוט אז איר געוואוינט אים איין צו זאגן משניות, דאס וועט אים מאכן פאר זייע

א גרויסער צדיק, אבער געדענקט אז א קינד דארף אויך שפילן; ווען ער קומט אהיים 

פון חדר איז נישט גוט צופיל אים צו שטופן צו לערנען, א קינד דארף זיך אויסגעבן מיט 

ט שפילן בלייבט נאך צייט, דעמאלט איז גוט אים שפילן, נאר שפעטער ווען ער ענדיג

 צו צוגעוואוינען צו לערנען אויפן סדר דרך הלימוד צו זאגן אסאך משניות.

איר קענט מעורר זיין די עלטערן פון דעם בחור זיי זאלן רעדן צו אים; די קינדער 

זיי ווייסן אז זענען נישט שולדיג, ווייל ליידער רעדט מען נישט צו זיי. עס קען זיין אז 

זיי טוען נישט קיין איידעלע זאך אבער זיי ווייסן נישט ווי גרויס די עבירה איז און וויפיל 

מען ליידט פון דעם שפעטער. איר דארפט נאר אכטונג געבן נישט צו מאכן א קריגעריי, 

 ווייל זיי קענען נאך אויסדרייען די מעשה אויף אייך וד"ל.

ן צום אייבערשטן פאר גוטע קינדער; בפרט א אידישע עלטערן דארפן אסאך וויינע

מאמע דארף ביי די שבת ליכט פארגיסן טרערן צום אייבערשטן אויף יעדע קינד 

 באזונדער.

קומען צום הייליגן געאמאל א איד איז אז אט דערציילט זכרונו לברכה המוהרא"ש 

דער הייליגער חפץ  האט ,בעטן א ברכה אויף גוטע קינדער כותו יגן עלינוחפץ חיים ז

געוויזן דאס ן פון נאסקייט און געבלאזחיים גענומען א תהלים וואס איז געווען אויפ

 אווו ליה השלוםאיז דער תהלים פון מיין מאמע ע דאסגעזאגט: " איםאר דעם איד און פ

אזוי איז  ,גוטע קינדער זוכה זיין צוזי זאל  צום אייבערשטןזי פלעגט יעדן טאג וויינען 

 זיי ןאסאך בעטן דעם אייבערשט דארפן עלטערןדערפאר  ";ן זוכה צו גוטע קינדערמע

 ערליכע און געזונטע קינדער.זוכה זיין צו  ןזאל

 דער אייבערשטער זאל העלפן איר זאלט האבן הצלחה אין אלע ענינים].

 
 ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ִזי ַארֹויְסֶזען פּון ֲעֵבירֹות?

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

 ִאיר ִאי� ֶזע ִווי ִאיר ַמאְכט ְּכֵסֶדר ֵׁשייֶנע ְּתִפלֹות אֹויף ִאיִדיׁש ִאין ִדי ְּבִריוו, ָהאּב ִאי� ֶגעָוואְלט ֶּבעְטן אֹויּב

 ֶקעְנט אֹוי� ַמאְכן ַפאר ִמיר ַא ְּתִפָלה אֹויף ִאיִדיׁש.

ְרַמאן, אּון ִאי� מּוְטֶׁשע ִזי� ֵזייֶער ִאין ְקדּוָׁשה, ִאי� ַפאל ַאַסא� דּוְר� ִאין ְּפַגם ַהְּבִרית ִאי� ִּבין ַא ִאיְנֶגע

ט ַקיין ַרְחָמָנא ִליְצָלן. ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ָזאְגט ַאְלץ ַאז ֶער ֶקען ַפאְרְׁשֵטיין ַא ָּבחּור ָוואס ַפאְלט דּוְר� ָאֶּבער ִניְׁש 

ן, ֶדער ַפאְקט ִאיז ָאֶּבער ַּביי ִמיר ַאז ֶווען ְמ'ִאיז ׁשֹוין ַאייְנֶגעוואֹויְנט צּו ֶעֶּפעס ִאיז ֵזייֶער ְׁשֶווער ִזי� ִאיְנֶגעְרַמא
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ז עְגן ִאיָאְּפצּוֶגעוואֹויֶנען, אּון ָכאְטׁש ָוואס ִאי� ֶלעּב ָּב"ה ֵׁשיין ִמיט ַמיין ַווייּב, ָאן ַקיין ְּפִריׁשּות, פּון ֶדעְסט ֶוו

י� ֶדעְרַווייֶטעְרן ָנאְכַאְלץ ַמִים ְּגנּוִבים ִיְמָּתקּו. אּון ָנאְכֶדעְרצּו ַאז ִדי ֶוועְלט ִאיז ַאזֹוי ָאְפן ַהייְנט, אּון ִוויִפיל ְמ'ָזאל זִ 

אּון דּוְרְכַפאְלן ַרְחָמָנא פּון ְׁשֶלעְכֶטע ֵּכִלים, ֶקען ֶמען ַאְלץ ְטֶרעְפן ַא ֶוועג ִזי� ָאְנצּוְטֶרעְפן ִמיט ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן, 

 ִליְצָלן.

 ִאי� ֶהער ַאייֶעֶרע ִׁשיעּוִרים, ִאי� ֵליין ִדי ְּבִריוו, ָאֶּבער ָנאְכַאְלץ ַהאְלט ִאי� ֵאיין ַפאְלן. ָכאְטׁש ָוואס ִאי�

ן, ְמ'ְּפרּוִּביְרט ִזי� צּוִריק צּו ַכאְּפן, מּוז מֹוֶדה ַזיין ַאז ָדאס ַפאְלן ִאיז ָגאר ַאְנֶדעְרׁש, ְמ'ְּפרּוִּביְרט ְּתׁשּוָבה צּו טּו

 ָאֶּבער ִאי� ָנאְכַאְלץ ִניְׁשט ַא ֶוועג ְּבֶדֶר� ַהֶטַבע ַאז ִאי� ָזאל ַאָמאל ָנא� ַארֹויְסְקִריְכן פּון ַמיין ְׁשמּוץ.

אְגן ֶיעְדן ָטאג, ֶאְפֶׁשר ֶוועט ָדאס ִמיר ִאי� ָהאף ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶוועט ִמיר ְׁשַרייְּבן ַא ְּתִפָלה צּו זָ 

 ֶהעְלְפן.

 ַא ְגרֹויְסן ְיַיֵׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה:

 יֹום ב' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, ט' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

הֹוָצַאת ֶזַרע  -ויְסן ָזאְלְסטּו ַאז ֶווער ֶעס ַפאְלט ַאַריין ִאין ִדי ֲעֵביָרה פּון ְּפַגם ַהְּבִרית וִ 

ְלַבָטָלה ֶוועְרט ָּפׁשּוט ְמׁשּוָגע... ִדי ֲעֵביָרה ַרייְסט אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון ֶעס ֶנעְמט ַאֶוועק 

ַאז  (ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן לו)ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט  פּון ִאים ִדי ַגאְנֶצע ֵׂשֶכל. ַאזֹוי ִווי ֶדער

רֹוב ְמׁשּוָגִעים ֶוועְרן ְמׁשּוָגע פּון ִדי ֲעֵביָרה פּון ְּפַגם ַהְּבִרית, ַאֶלע ָצרֹות ָוואס ֶמען ַלייְדט 

אס ַמאְכט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש קּוְמט פּון ֲחָטאֹות ְנעּוִרים, פּון מֹוִציא ַזיין ֶזַרע ְלַבָטָלה אּון ָד 

(ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן ָזאל ַאֶלעס ַפאְרִליְרן. ָאֶּבער ֶדער ֶרִּבי ֶגעְּבט אּוְנז ַאן ֵעָצה אֹויף ֶדעם 

"ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ָוואס ַמאְכט ְמׁשּוָגע ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִמיט ֲעֵבירֹות ֶקען ֶמען ִניְׁשט ַמְכִניַע  א):

ין ָנאר ִמיט ַא ְׁשֶטעְקן ָוואס ֶזעט אֹויס ִווי ַא ו',  ָדאס ֵמייְנט ֶמען ִדי ּתֹוָרה"; ִאיז מֹוַהָרא"ׁש ַזי

ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַמְסִּביר ַאז ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי "ו' ִסְדֵרי ִמְׁשָנה", ַאז ֶמען ֶלעְרְנט 

 ֶלע ְפֶלעְקן אּון צּוִריק ַּבאקּוֶמען ֶדעם מַֹח.ִמְׁשַניֹות ֶקען ֶמען ִזי ֵרייִניְגן פּון ַא 

הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָטָלה ַדאְרף  -ֶדעִריֶּבער ֶווער ֶעס ָהאט ּפֹוֵגם ֶגעֶווען ִאין ְּפַגם ַהְּבִרית 

ָהאט ָזאְגן ַאַסא ִמְׁשַניֹות, ִּביז ֶער ֶוועט ֶקעֶנען ַאָראּפ ֶנעֶמען פּון ִזי ַאֶלע ְפֶלעְקן. ִמְׁשַניֹות 

ַא ְסגּוָלה ַאז ֶעס ֵרייִניְגט ִדי ְנָׁשָמה אּון ֶעס ֶנעְמט ַאָראּפ פּון ִאיר ַאֶלע ָראְסט, ַאזֹוי ִווי ֶעס 

ַאז ָאֵׁשר ֶּבן ַיֲעקֹב ִזיְצט ַּביים טֹויֶער  ֶל"ף, סֹוף ָעָנף "ֵאפֹוד")יֹות אֹות ַא (ֶמְדָרׁש ַּתְלּפִ ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט 

 פּוֶנעם ֵגיִהנֹום אּון ָלאְזט ִניְׁשט ַאַריין ִדי ַאֶלע ָוואס ָהאְּבן ֶגעֶלעְרְנט ַאַסא ִמְׁשַניֹות.

 וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶלעְרְנט ַאַסא ִמְׁשַניֹות; ִמְׁשַניֹות ְּבֶרעְנְגט ַּפְרָנָסה, ַאזֹוי ִווי ֶמען

ֶזעט ַאז ִמְשָנ"ה ַּבאְטֶרעְפט ִוויִפיל ַּפְרָנָס"ה. ַאזֹוי אֹוי ַּבאְטֶרעְפט ִמְשָנ"ה ִדי ֶזעְלֶּבע 
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"ְנָׁשָמה", ַווייל ֶווער ֶעס ֶלעְרְנט ַאַסא ִמְׁשַניֹות ַּבאקּוְמט ַא ֵנייֶע ְנָׁשָמה אּון ֶוועט ָהאְּבן 

 ַּפְרָנָסה ְּבֶׁשַפע.

ֶגעַהאט אּון ֶעס ְפַלאֶקעְרט ִאין ִדיר ַווייֶטער ִדי ְגרֹויֶסע ֲעֵביָרה  ַאז דּו ָהאְסט ֲחתּוָנה

פּון הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָטָלה ַרְחָמָנא ִלְצָלן צּוִליּב ַדיין ְרִגילֹות פּון ַדייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן, ָזאְלְסטּו 

יֹות. ַווייל ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ָנא ַא ֶנעֶמען ִדי ֵעָצה פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן אּון ָזאְגן ַאַסא ִמְׁשנַ 

ַזא ָוואס ָזאל אֹויְסֵרייִניֶגען ָדאס ְׁשֶלעְכץ פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ִווי ִלימּוד ִמְׁשַניֹות. ֶווען ֶמעְנְטְׁשן 

ט ִאין ָוואְלְטן ֶווען ֶגעִוויְסט ָוואס ִמְׁשַניֹות טּוט ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ָוואְלְטן ִזי ַאֶלע ֶגעְפַלייְס 

 ֶדעם.

"ָמאֵרי ִמְׁשָנה, ְּדִאיּנּון  (ִּכי ֵתֵצא רעז:):מֹוַהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְּבֶרעְנְגט פּון זֹוַהר ַהָקדֹוׁש 

ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ַמָּמׁש", ִדי ַאֶלע ָוואס ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ֶוועְרן ַאזֹוי ֵריין אּון ֵהייִליג ַמָמׁש ִווי 

"ּוְבִגין ָּדא אֹוְקמּוָה ָמאֵרי ַמְתִניִתין, ַעל ַּבר ָנׁש ִאי ְיֵהא ְּכַמְלַא ְיָי ְצָבקֹות ּתֹוָרה ַמְלָאִכים, 

ְיַבְקׁשּו ִמִּפיהּו, ְוִאי ָלאו א ְיַבְקׁשּו ּתֹוָרה ִמִּפיהּו", ִדי ַאֶלע ָוואס ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות ֶוועְרן 

ָוואס ַּבאִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶזעֶנען זֹוָכה צּו ֶלעְרֶנען ַאזֹוי ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ַמְלָאִכים 

 ּתֹוָרה ִמיט ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן ְוכּו'.

ִאי ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער דּו ָזאְלְסט ָאְּפָלאְזן ַדייֶנע ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲעִׂשים, ַווייל חּוץ ָוואס ִדי 

ָמה ֶוועְסטּו אֹוי ָהאְּבן ַא ָׁשאְדן אֹויף ַדיין גּוף, ַאזֹוי ִווי ְּבֶרעְנְגְסט ַא ָׁשאְדן אֹויף ַדיין ְנָׁש 

 ִווי ֶמער ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ּפֹוֵגם  (אֹוַרח ַחִיים ִסיָמן רמ, ָסִעיף יד):ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ֻׁשְלָחן ָערּו

ַוואְכט אּון ַפאְרֶעְלֶטעְרט, "ְוֹכחֹו ָּתַׁשׁש", "ִזְקָנה קֹוֶפֶצת ָעָליו", ֶוועְרט ֶער ָאְּפֶגעְׁש  -ִּבְבִרית 

אּון ֶער ַפאְרִליְרט ִדי ּכֹוחֹות. ַאזֹוי אֹוי "ֵעיָניו ֵּכהֹות"", ִדי אֹויְגן ֶוועְרן ִאים ָאְּפֶגעְׁשַוואְכט, 

יל; "ְוַׂשַער רֹאׁשֹו "ְוֵריַח ַרע נֹוֵדף ִמִּפיו", ֶעס ֵהייְּבט ָאן ֵגיין ַא ְׁשֶלעְכֶטע ֶגערּו פּון ַזיין מֹו

ְוַגּבֹות ֵעיָניו ְוִריֵסי ֵעיָניו נֹוְׁשִרים ְוכּו'", ִדי ָהאר פּון ָקאּפ אּון פּון ִדי אֹויְגן ְּבֶרעֶמען ַפאְלט 

 ַאַסא ַארֹויס, "ְוַהְרֵּבה ְּכֵאִבים חּוץ ֵמֵאּלּו ָּבִאים ָעָליו", אּון ֶעס ְּבֶרעְנְגט אֹויף ִאים ָנא

 .ֵווייָטאְגן

ֶיעֶדע ִאיֶּבעִריֶגע ִמינּוט ָוואס דּו ָהאְסט ָזאְלְסטּו ָזאְגן ִמְׁשַניֹות, דּוְרְכֶדעם ֶוועְסטּו זֹוָכה 

 ַזיין ַארֹויס צּו ְקִריְכן פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

... 

~~~~~~~~~~ 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַזייֶעְנִדיג ַאזֹוי ֶצעְּבָראְכן?ָוואס טּו ִאי ַאז ִאי ֶקען ִניְׁשט ֶרעְדן צּום 

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
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אל ִאי� ָהאּב ַאיי� ֶגעְׁשִריְּבן ַא ְׁשֵאָלה ִאיֶּבער ֶדעם ָוואס ִאי� ֶזע ִניְׁשט ֵקיין ֶוועג ְּבֶדֶר� ַהֶטַבע ַאז ִאי� זָ 

ֶוועְרן, ָנאְכֶדעם ָוואס ִאי� ָהאּב ָנא� ֶעְטִליֶכע ֶגעְׁשִוויְסֶטער ֶהעֶכער ִמיר. ְיַיֶׁשר ּכַֹ� ַפאר ִדי ֶעְנְטֶפער ָנא� ַא ַּכָלה 

 .[זע די בריוו ביים סוף פון דעם בריוו] ָוואס ִאי� ָהאּב ַּבאקּוֶמען ִמיט ִדי ֵעצֹות אּון ִחיזּוק

ס ִאי� ְׁשִּפיר ִזי� ַמֶמׁש ַפאְרלֹויְרן אּון ִאי� ִּבין ֵזייֶער ֶדעְּפֶרעְסט. ִאי� ְלַמֲעֶשה ֶזעֶנען ָאֶּבער ָדא ֶטעג ָווא

ַפאְרָוואס ְׁשִּפיר ַאז ֵקייֶנער ַפאְרְׁשֵטייט ִמיר ִניְׁשט, אּון ִאי� ָהאּב ֵקייֶנעם ִניְׁשט ִאין ֵמיין ֶלעְּבן. ִאי� ֵווייס ִניְׁשט 

ִרי, אּון ִאי� ִּבין ַמָמׁש ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרלֹויְרן. ִאי� קּוק ָאן ִדי ֶוועְלט ַאְלס ָגאר ַא ְׁשֶלעְכֶטע ִאי� ְׁשֵטיי אֹויף ִאיְנֶדעְרפְ 

יְׁשט אּון טּוְנֶקעֶלע ְּפַלאץ, ִאי� ְׁשִּפיר ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִמיר ִאיֶּבעְרֶגעָלאְזט אּון ֶער ַדאְרף ִמיר ֶמער נִ 

 ָהאְּבן. 

ַאַזא ַצייט, ֶווען ִאי� ִוויל ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶקען ִאי� ַמָמׁש ִניְׁשט ֶרעְדן ֵקיין ָוואְרט צּו ִאים. ִווי ִאין 

 ער?י ַאִריּבֶ ַאזֹוי ֶקען ִאי� ִזי� ַהאְלְטן ְׁשַטאְרק אּון ִניְׁשט ֶוועְרן ֶצעְּבָראְכן פּון ִדי ַאֶלע ְׁשֶוועִריַקייְטן ָוואס ִאי� ֵגי

 ִאי� ָהאף ִאיר ֶוועט ִמיר ֶקעֶנען ְמַחֵזק ַזיין. ַא ְגרֹויְסן ְיַיֶׁשר ּכַֹ�.

 ְּתׁשּוָבה:

 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ַוְיִחי, ט' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 .'ְחיֶ ִּת  ...

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ֵאייֶער ְּבִריוו.

ִוויְסן ָזאְלט ִאיר ַאז פּון ִהיְמל ְּפרּוִּביְרט ֶמען אֹויס ֶיעְדן ֵאייְנִציְגְסְטן ֶמעְנְטׁש ִמיט 

ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות; ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ֵקייֶנער אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָוואס ָזאל ִניְׁשט ַאִריֶּבער ֵגיין 

יל ֶמען ִוויל ֶזען פּון ִהיְמל צּו ֶוועם ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ַאֶלעס ֵווי -ְׁשֶוועֶרע ִּביֶטעֶרע ִנְסיֹונֹות 

ִזי ֶוועְנְדן ֶווען ֶער ָהאט ַזיין ָצָרה, אֹויּב ֶמען ֶוועט אֹויְפֶגעְּבן ָאֶדער ֶמען ֶוועט ִזי ֶוועְנֶדען 

 צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ייט ַארֹויס ַא ַּבת קֹול פּון ִהיְמל ָוואס ֶיעְדן ָטאג גֵ  (ַהְקָּדָמה, ד.):ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט 

רּוְפט אֹויס: "ָמאן ִמְנכֹון ִּדי ֲחׁשֹוָכא ְמַהְּפָכן ִלְנהֹוָרא"? ֶווער פּון ַאיי ֶקען ִאיֶּבעְרְדֵרייֶען 

ן ַאיי ִליְכִטיג, "ְוָטֲעִמין ְמִריָרא ְלִמְתָקא ַעד ָלא ֵייתֹון ָהָכא" ֶווער פּו -אּון ַמאְכן פּון טּוְנְקל 

ֶקען ִאיֶּבעְרְדֵרייֶען אּון ַמאְכן פּון ִּביֶטער  ֵ ִזיס; "ָמאן ִמְּנכֹון ִּדְמַחָּכאן ְּבָכל יֹוָמא ִלְנהֹוָרא 

ֶדער ֶוועט ָהאְּבן ַא ֵחֶלק  -ְדָנִהיר ְוכּו'?" ֶווער ָוואְרט ֶיעְדן ָטאג ַאז ֶעס ָזאל ִליְכִטיג ֶוועְרן 

ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה אּון ֶער ַמאְכט פּון ַזיין ִּביֶטעֶרע ֶלעְּבן ַא ִזיס ְלעֹוָלם ַהָּבא; ַווייל ֶווען 

ִליְכִטיג, ַווייל ֶער ֵווייְסט ַאז ִאין ִדי טּוְנְקְלַקייט ִאיז  -ֶלעְּבן אּון פּון ַזיין טּוְנְקְלַקייט 

אַהאְלְטן ֶדער ִזיֶסער ַּבאַהאְלְטן ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אּון ִאין ֶדער ִּביֶטעְרִניׁש ִאיז ּבַ 

 ֶדער ִאיז ַא ַצִדיק אּון ֶער ִאיז זֹוֶכה צּו עֹוָלם ַהָּבא. -ַּבאֶׁשעֶפער 

ֱאֶמת ֶעס  ,ְּפרּוִּביְרט ִמיט ַאֶלע ַאייֶעֶרע ּכֹוחֹות ִזי צּו ְׁשַטאְרְקן ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֶאמּוָנה

ה ָהאְּבן ָאֶּבער ִאיר ָהאט ָנא ַפאר ִזי ֶעְטִליֶכע ִאיז ַאיי ֵזייֶער ְׁשֶווער, ִאיר ִוויְלט ֲחתּונְ 
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ֶגעְׁשִוויְסֶטער ָוואס ָדאס ַמאְכט ַאיי ֵזייֶער ֶצעְּבָראְכן, ָאֶּבער ִמיט ֶדעם ַאֶלעם ַדאְרְפט ִאיר 

ֶגעֶגעְּבן קּוְקן אֹויף ִדי ֲחָסִדים ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִמיט ַאיי. ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז 

ַא ֶוועג פּון ְטַראְכְטן, ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזי צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו קּוְקן אֹויף ִדי ִניִסים ָוואס 

ָדִוד  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קצה):ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִמיט ִאים, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 

ֶטעְנִדיג ֶגעזּוְכט ֶעֶּפעס גּוְטס אֹויף ָוואס ֶער ֶקען ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַהֶמֶל ָהאט ְׁש 

ָהאט ֶער ֶגעזּוְכט  -ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעְּבֶרעְנְגט אֹויף ִאים ְׁשֶלעְכְטס 

ִוד ַהֶמֶל ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאין ִדי ְׁשֶלעְכְטס ֶעֶּפעס גּוְטס. ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעט ִווי ָד 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאי ַדאְנק ִּדיר אֹויף ֶדעם ָוואס ִאין ִדי ָצָרה  -"ַּבָּצר ִהְרַחְבָּת ִּלי  (ְּתִהִלים ד, ב):

 ָהאְסטּו ִמיר ְּבֵרייט ֶגעַמאְכט".

ען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַאֶלע ֲחָסִדים ַאזֹוי ָזאְלט ִאיר טּון; ִאיר ָזאְלט ָאְנֵהייְּבן ַדאְנֶק 

ָוואס ֶער טּוט ִמיט ַאיי, אּון ִווי ֶמער ִאיר ֶוועט ִאים ַדאְנֶקען אֹויף ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ָוואס 

ֶער טּוט ִמיט ַאיי ֶוועט ַאיי ְגִריְנֶגער ֶוועְרן אֹויְפן ַהאְרְצן אּון ֶעס ֶוועט ַאיי ֶּבעֶסער 

. אּון ֵאייְנָמאל ֵאייֶער ַהאְרץ ֶוועט ַזיין ָאְפן ֶוועט ִאיר ׁשֹוין ֶקעֶנען גּוט ֵווייֶנען צּום ֶוועְרן

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִמיר ֶגעפּוֶנען ַּביי ָדִוד  (ִליקּוֵטי ַהָלכֹות ְּכלֵאי ְּבֵהָמה, ַהָלָכה ד, אֹות ו):ֶדער ֵהייִליֶגער ַרִּבי ָנָתן ָזאְגט 

ַזיין זּון ַאְבָׁשלֹום ָהאט ִאים ֶגעָוואְלט ַהְרֶגעֶנען ָהאט ֶער ֶגעִזיְנֶגען ֶדעם  ַהֶמֶל ַאז ֶווען

"ִמְזמֹור ְלָדִוד: ְּבָבְרחֹו, ִמְּפֵני ַאְבָׁשלֹום ְּבנֹו", אּון ְגַליי ָנאְכֶדעם ֵהייְּבט  (ְּתִהִלים ג):ַקאִּפיְטל 

ָרי", ַּבאֶׁשעֶפער, ִאי ָהאּב ַאזֹויִפיל ָצרֹות, ַרּבּו ָצ -ֶער ָאן ְׁשַרייֶען אּון ֵווייֶנען: "ה', ָמה

"ַרִּבים ָקִמים ָעָלי", ַאַסא ֶמעְנְטְׁשן ִוויְלן ִמיר ְׁשֶלעְכְטס טּון, "ַרִּבים אְֹמִרים ְלַנְפִׁשי: ֵאין 

ם ַּתָקָנה; ְיׁשּוָעָתה ּלֹו ֵבאִקים ֶסָלה", ַאֶלע ָזאְגן ִמיר ַאז ִאי ָהאּב ׁשֹוין ִניְׁשט ַקיין ׁשּו

ָאְנֵהייְּבן ֵהייְּבט ִזי ֶעס ָאן ִמיט ַא ֶגעַזאְנג אּון  -ִלְכאֹוָרה ִאיז ָדאס ַזייֶער ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט 

ְגַליי ָנאְכֶדעם ֵהייְּבט ֶער ָאן ֵווייֶנען? ָנאר ִדי ֶהְסֵּבר ִאיז ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ַאִריֶּבער 

ְגרֹויֶסע ַסָּכָנה, ַווייל חּוץ פּון ִדי ָצָרה ִאין ָוואס ֶער ֶּגעפּוְנט ִזי קּוְמט ַא ָצָרה ִאיז ֶער ִאין ַא 

ָנא צּו ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות. ֶער ֵהייְּבט ָאן ְטַראְכְטן ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִאים ִניְׁשט 

ס ְוָׁשלֹום, ָדאס ַמאְכט ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט אּון ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט ִאים ִניְׁשט אֹויס ַח 

ַאזֹוי ִווי ִאיר ְׁשַרייְּבט ִאיֶנעם ְּבִריוו: "ִאי ֶקען ַמָמׁש ִניְׁשט  -ֶקעֶנען ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ֶער ָהאט ָדאס ַאֶלעס ִאיז ָדִוד ַהֶמֶל ַאִריֶּבער ֶגעַגאְנֶגען ֶווען  -ֶרעְדן ַקיין ָוואְרט צּו ִאים"; 

ֶגעַהאט ִדי ִּביֶטעֶרע ָצרֹות, ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ִזיְנֶגען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

 דּוְרְכֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ִאיֶנעם ָצָרה ֲאִפילּו ַא ִּפיְנֶטעֶלע גּוְטס, אּון ְגַליי

ֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ֲחָסִדים ָוואס ֶער טּוט ָנאְכֶדעם ֶווען ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ַדאנְ 

ִמיט ִאים, ָהאט ִזי ִאים ַזיין ַהאְרץ ֶגעֶעְפְנט אּון ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶּבעְטן; 
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ְגַליי ָנאְכֶדעם ַא  ַאזֹוי ִאיז ֶגעּבֹויט רֹוב ֵסֶפר ְּתִהיִלים, ֶעס ֵהייְּבט ִזי ָאן ִמיט ַא ֶגעַזאְנג אּון

 ֶגעֶּבעט.

"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ַאזֹוי ָזאְלט ִאיר אֹוי טּון, ֵהייְּבט ָאן ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 

ִאי ַדאְנק ִדיר ַפאר ַמיין ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן ָוואס דּו ָהאְסט ִמיר ֶגעֶגעְּבן; ִאי ִּבין ֶגעזּוְנט אּון 

 ִניְׁשט ֶגעזּוְנט אּון ִליְגן ִאין ְׁשִּפיָטאל ִאי ָהאּב ַאֶלעס גּוְטס. ַאזֹויִפיל ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ֶנעֶּבע

 ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרּנּו, אּון ִמיר ָהאְסטּו ֶגעֶגעְּבן ַא ֶגעזּוְנֶטע ֶלעְּבן.

ין ֲחתּוָנה ָהאְּבן, ִאי ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ִאי ֶּבעט ִדיר ֶהעְלף ִמיר! ִאי ִוויל ׁשֹו

ִוויל ׁשֹוין אֹויְפְׁשֶטעְלן ַמיין ֵאייֶגעֶנע ְׁשטּוּב; ִאי ַוואְרט ׁשֹוין ַאזֹוי ַלאְנג אֹויף ַמיין ִזיוּוג. 

ב ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ֶהעְלף ִמיר אּון ַמייֶנע ֶגעְׁשִוויְסֶטער ַאז ִמיר ָזאְלן ַאֶלע ְטֶרעְפן ְּבָקרֹו

ַאזֹוי ָזאְלט ִאיר ְׁשֶטעְנִדיג טּון, קֹוֶדם ַדאְנֶקען  "ִמיר ָנאר אֹויף ִדיר! ם; ִאי ַפאְרָלאזִׁשידּוִכי

 ִּבְּפָרִטיֹות ַפאר ַאֶלעס ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִגיְּבט ַאיי אּון ָנאְכֶדעם ָזאְלט ִאיר ֶּבעְטן.

 עְפן ֵאייֶער ִזיוּוג ָהגּון ְּבָקרֹוב.ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִאיר ָזאְלט ְטֶר 

 ... 

~~~~~~~~~~ 
 [דער בריוו אויף וועלכער דער אויבנדערמאנטע בריוו באציט זיך:

 .בדרך הטבע זעט נישט אויס אז איך וועל נאך א כלה ווערן

 שאלה:

 לכבוד דער ראש ישיבה שליט"א,

דריי געשוויסטער עלטער פון מיר, די עלטסטע איך בין א מיידל וואס ווארט אויף א שידוך, איך האב 

יאר, און מיינע עלטערן ווילן נישט אויסלאזן די עלטערע און חתונה מאכן קודם די יונגערע, און  27איז שוין 

 איך ווייס נישט וואס צו טון.

יין איך בעט זייער אסאך דעם אייבערשטן, אבער עס רוקט זיך גארנישט. איך בין זייער צעבראכן פון מ

מצב, ווייל בדרך הטבע זעט מיר אויס אז איך וועל קיינמאל נישט חתונה האבן, אויב מיינע עלטערן ווילן נישט 

 אויסלאזן די עלטערע. און ווען איך הויב טראכטן די מחשבות ווער איך זייער דעפרעסט.

ז איך זאל געהאלפן איך וואלט געפארן קיין יבנאל אויסצוזאגן תהלים ביים ציון פון מוהרא"ש זי"ע א

ווערן, אבער מיין משפחה איז נישט ברסלב, און זיי זענען בכלל נישט צופרידן אז איך בין אנגעקומען קיין 

 ברסלב.

 ביטע געבט מיר אן עצה וואס צו טון, א גרויסן יישר כח.

 תשובה:

 חשון, שנת תשע"ט לפרט קטן-מר ז' פרשת תולדות, כ"ביום  -רת ה' יתברך בעז
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 ... תחי'. 

 .בריוואייער ערהאלטן איך האב 

כאטשיג בדרך הטבע זעט אייך נישט אויס אז איר וועט אמאל קענען חתונה האבן, 

זאלט איר וויסן אז עס איז דא א זאך וואס איז העכער פון 'טבע', דאס איז 'תפילה' וואס 

"ַהֶּטַבע ְמַחֵּיב  (ליקוטי מוהר"ן, חלק א', סימן רנ):דער רבי זאגט איז העכער פון די טבע. אזוי ווי 

 ,דרך 'ב :ּוְתִפָּלה ְמַׁשָּנה ַהֶּטַבע", תפילה איז משנה די טבע; עס איז נישט שייך צו זאגןָּכ

. מיט תפילה איז העכער פון די טבעווייל  חתונה האבן'נישט  וועל איך קיינמאלהטבע 

 תפילה וועט איר אויסבעטן פאר אייערע געשוויסטער און פאר אייך גוטע שידוכים.

ן פון איז פארהוילדאס  ,דוכים איז א פארבארגענע זאךון שידי גאנצע זאך פ

; עס האט נישט צו טון צי די ליגט נאר אין דעם אייבערשטנ'ס הענטאון אלעמען 

חכמינו זכרונם עלטערן ווילן יא צי נישט, עס האט נאר מיטן אייבערשטן. אזוי ווי 

"ָמִצינּו ַּבּתֹוָרה ַּבְּנִביִאים ּוַבְּכתּוִבים ֶׁשֵאין ִזּוּוגֹו ֶׁשל ִאיׁש ֶאָּלא  (בראשית רבה סח, ג):לברכה זאגן 

ביאים און אין כתובים אז א שידוך ִמן ַהָקדֹוׁש ָּברּוך הּוא", מיר געפונען אין די תורה און נ

 .האט נאר מיטן אייבערשטן

וועגן פארן קיין יבניאל; רעדט שיין צו אייערע עלטערן, זאגט זיי: "טייערע טאטע, 

טייערע מאמע, איך האב אסאך חיזוק פון ברסלב און איך וויל זייער שטארק פארן קיין 

איר וועט רעדן שיין וועט איר יבניאל צו מוהרא"ש'ס ציון אויסבעטן א שידוך"; אז 

 פועל'ן.

נעמט אן דעם כלל אין אייער לעבן: יעדע זאך קען מען פועל'ן אויב מען רעדט 

"ַמֲעֶנה ַר, ָיִׁשיב ֵחָמה",  (משלי טו, א):שיין, הארציג און ווייך. אזוי ווי שלמה המלך זאגט 

ע ווערטער נאכאמאל דער וואס רעדט שיינע רייד נעמט אוועק כעס; אז מען רעדט שיינ

 ביים סוף.מען און נאכאמאל, פועל'ט 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז אלע פון אייך זאלן בקרוב טרעפן אייערע 

 שידוכים].

 
 ִווי ַאזֹוי ָזאל ִאי אֹויְסְׁשֶטעְלן ַמיין ְנִסיָעה ַקיין אּוַמאן?

 ְׁשֵאָלה:

 ְׁשִליָט"א,ִלְכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה 

 ַא ְגרֹויְסן ְיַיֵׁשר ּכַֹ� אֹויף ִדי ִחיזּוק יֹוִמי, ס'ִאיז ְמַחֶיה ְנָפׁשֹות.
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ִאי� ִּבין ַא ְפרֹוי פּון ֶאֶרץ ִיְׁשָרֵאל, ִאי� ַדאְרף ַּבאקּוֶמען ְּבָקרֹוב ַא סּוֶמע ֶגעְלט, אּון ִאי� ָהאּב ָדאס 

ְנִסיָעה ַקיין אּוַמאן, ִאי� ָהאּב ׁשֹוין זֹוָכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ְדֵריי ָמאל ִאין אּוַמאן, ַּבאְׁשִטיְמט צּו ָפאְרן ֶדעְרִמיט אֹויף ַא 

 , ַּבאְרִדיְטׁשּוב, ֶמעֶזעִּביְזש, אּון ָנא�.ֶרְסֶלבאּון ְצֵוויי ָמאל אֹוי� ַּביי ַאְנֶדעֶרע ִקְבֵרי ַצִדיִקים, ִאין ְׁשָטאט ּבְ 

י ִאי� ָזאל ָדאס ָמאל אֹויְסְׁשֶטעְלן ַמיין ְנִסיָעה ַקיין אּוַמאן, ָזאל ִאי� זּוְכן ַדְוָקא ַא ַמיין ְׁשֵאָלה ִאיז ִווי ַאזֹו

ֶוועט ַזיין ְנִסיָעה ָוואס ְּבַלייְּבט אֹוי� אֹויף ַׁשָּבת ִאין אּוַמאן? אּון ֶאְפֶׁשר לֹויְנט ִזי� צּו ָפאְרן אֹויף ַא ְנִסיָעה ָוואס 

 ְמט ַאַריין אֹוי� צּו ָפאְרן צּו ָנא� ִקְבֵרי ַצִדיִקים, ִניְׁשט ָנאר צּום ֶרִּביְנ'ס ִציֹון?ְׁשֶּפעֶטער ָוואס ֶנע

 ְיַיֵׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה:

 יֹום ג' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'.

 ֶעְרַהאְלְטן ֵאייֶער ְּבִריוו.ִאי ָהאּב 

ִמיר ֶקעֶנען ִזי ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ִווי ְגרֹויס ֶעס ִאיז ֶדער ְזכּות צּו ַזיין ַּביים ֶרִּביְנ'ס 

 ִציֹון.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט ֶגעָזאְגט: "ַהַגם ֶדער עֹוֶנׁש פּון ִּגְלּגּול ִאיז 

ַא ֶמעְנְטׁש  (ַחֵיי מֹוַהַר"ן, ִסיָמן תמו)ר ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶנׁש, ַעד ְּכַדי ַּכ ַאז ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ֵזייעֶ 

ָזאל ִזי ַעְקְׁשֶנ'ען אֹויְבן ִאין ִהיְמל ַּביים ַּבִית ִדין ֶׁשל ַמֲעָלה אּון ָזאְגן: 'ֶעְקט ִמיט ִמיר ָדא, 

ֶנׁש פּון ִּגְלּגּול', ִמיט ֶדעם ַאֶלעם, אֹויּב ֶמען ֶוועט ִמיר ֶגעְּבן ִדי ִאי ִוויל ִניְׁשט ֶדעם עֹו

ֶמעְגִליְכֵקייט ָנאְכַאָמאל צּו קּוֶמען צּום ֶרִּביְנ'ס ִציֹון ֶוועל ִאי ֶעְנֶדעְרׁש ַאָראּפ קּוֶמען 

 ".(ַעֵיין ַאֶׁשר ַּבַנַחל, ִסיָמן תרעה)ִציֹון  ָנאְכַאָמאל אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ַאִּבי צּו ַזיין ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס

ַאז ִאיר ָהאט ִדי ֶמעְגִליְכֵקייט צּו ַזיין ִאין אּוַמאן אֹויף ַא ַׁשָּבת ִאיז ָדאס ֵזייֶער ַא 

ם "ַהַׁשָּבִתים ֶׁשׁשֹוְבִתי (ַחֵיי מֹוַהַר"ן, ִסיָמן רצז):ְגרֹויֶסע ַזא; ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

ֶאְצִלי ֵהם ְּגדֹוִלים ְוטֹוִבים יֹוֵתר ִמִּׁשְבָעה ְּפָעִמים ַּתֲעִנית ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת", ַאז ֶמען קּוְמט צּו 

ִמיר אֹויף ַׁשָּבת ִאיז ָדאס ְגֶרעֶסער אּון ֶּבעֶסער פּון ַפאְסְטן ִזיְּבן ָמאל ִמַׁשָּבת ְלַׁשָּבת; ָדאס 

ֵסיי ֶווען ֶמען ִאיז ִאין אּוַמאן אֹויף ַׁשָּבת אּון ֵסיי ֶווען ֶמען  -יְטן ֵגייט אֹוי ָאן ַהייְנִטיֶגע ַצי

קּוְמט ִזי צּוַזאם ִמיט ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו אּון ֶמען ִאיז ִזי ְמַחֵזק אּון ְמַחֶי' ִמיט ִדי ֶוועְרֶטער 

 אּון ֵעצֹות פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן.

 ְפן ִאיר ָזאְלט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעלְ 

... 

~~~~~~~~~~ 
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 , ָוואס ֵמייְנט ָדאס?ְר ּוַפאל ד ִאי ןּו, אֶעְרִלי ַהאְלט ִזי ִאי

 ְׁשֵאָלה:

 ִלְכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

 ַאֶלע ְּדָרׁשֹות אּון קּוְנְטֵרִסים, אּון אֹויף ַאֶלעס.ַדאְנֶקען ֶדעם רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַפאר � קֹוֶדם ִוויל ִאי

ַּבאקּוֶמען ַא קּוְנְטֵרס "ֵהייִליֶגע  �ֶדעם ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם יֹום טֹוב ֶּפַסח, ִאין ִדי ֶטעג פּון ֵּבין ַהְּזַמִּנים, ָהאּב ִאי

ָּב"ה ֵקיין ֵאיין ָמאל  �אְלט ָהאּב ִאיאֹויְגן", אּון ָדאס ָהאט ִמיר ֵזייֶער ְמעֹוֵרר ֶגעֶווען אּון ְמַחֵּזק ֶגעֶווען, אּון פּון ֶדעָמ 

 ִניְׁשט ּפֹוֵגם ֶגעֶווען ִּבְבִרית.

ִּבין דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ִמְקֶרה ַלְיָלה ַרְחָמָנא  �ַזייט ֶדעָמאְלט ָוואס ִאיָמאל ָאֶּבער ְס'ִאיז ָיא ֶגעֶווען ֶעְטִליֶכע 

אְכְטן פּון ָוואס ָדאס קּוְמט. ֶאְפֶׁשר ֶקען ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ֶקען ִניְׁשט ְטַר  �אּום יֹום ִּכיּפּור, אּון ִאי �ִליְצָלן, אּון אֹוי

 ַדאְרף טּון? ָוואס ָמאְנט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער פּון ִמיר? �ְׁשִליָט"א ִמיר ָזאְגן ָוואס ִאי

 ְיַיֵׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה:

 ְפָרט ָקָטןיֹום ד' ָּפָרַׁשת ַוְיִחי, י"א ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט לִ  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ִלְכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ָדאס ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְלט ַאָראּפ ִאין ִמְקֶרה ַלְיָלה קּוְמט פּון ַארּום ֵגיין ְׁשֶטעְנִדיג 

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז  (ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קסט):ֶדעְרִּביֶטעְרט. ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ֶטער ַאֵלייְנס ָאְּפִהיְטן פּון 'ְּפַגם ַהְּבִרית', ַווייל ִדי ֲעֵביָרה ְפֵרייִלי ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁש 

פּון ְּפָגם ַהְּבִרית ַרְחָמָנא ִלְצָלן קּוְמט ָנאר פּון ַעְצבּות, ֶדעְרִּביֶטעְרִניׁש אּון ֶדעְּפֶרעִסיֶע, ַאזֹוי 

ואס ַמאְכט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִווי ֶמען ֶזעט ַאז ִדי ְקִליָּפה (לילי"ת ִדי נּוְקָבא פּוֶנעם ס"מ) וָ 

 'ֵווייֶנען'. -ִזיְנִדיְגן ִמיט ִדי ֲעֵביָרה ֶוועְרט ַאזֹוי ָאְנֶגערּוְפן, ַווייל ָדאס ִאיז ַא ָלׁשֹון פּון ְיָלָלה 

ַאז דּו ְפֶרעְגְסט: "ָוואס ָמאְנט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער פּון ִמיר?" ָזאג ִאי ִדיר ַאז ֶדער 

אְנט ָנאר ֵאיין ַזא פּון ִדיר: "דּו ָזאְלְסט ַזיין ְפֵרייִלי", ִּבְפַרט ִּבְׁשַעת דּו ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָמ 

ַאז ֶווען ַא  (ֵסֶפר ַהִמידֹות, אֹות ִׂשְמָחה, ִסיָמן א)טּוְסט ַא ִמְצָוה, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

יְדט ִזי ִמיט ִדי ִמְצָוה, ַווייְזט ֶער ִמיט ֶדעם ַאז ַזיין ֶמעְנְטׁש טּוט ַא ִמְצָוה ְּבִׂשְמָחה, ֶער ְפֵרי

 ַהאְרץ ִאיז ֵריין.

ַאז ֶרִּבי ִאָלָעא ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר עּוָלא: ֶווען  (ְּבָרכֹות ט:)ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ֶדעְרֵצייְלן 

ין ְּברּוֶדער ַרב ְּברּוָנא, "ְדָאָדם ָגדֹול דּו ֵגייְסט ַארֹויף ַקיין ֶאֶרץ ִיְׁשָרֵאל ָזאְלְסטּו ַּבאְגִריְסן ַמי

הּוא", ַווייל ֶער ִאיז ַא ְגרֹויֶסער ֶמעְנְטׁש, "ְוָׂשֵמַח ְּבִמְצוֹת", אּון ֶער ְפֵרייְדט ִזי ִמיט ִדי 

ֵּליּה ִמְצוֹות ָוואס ֶער טּוט. "ִזיְמָנא ֲחָדא ָסַמ ְגאּוָלה ִלְתִפָּלה ְוָלא ָּפִסיק חּוָכא ִמּפּוֵמיּה ּכּו



תשע"ט תמֹוְש פ'  ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה |       לב | 

יֹוָמא", ֵאיין ָמאל ָהאט ֶער זֹוָכה ֶגעֶווען ְמַקֵיים צּו ַזיין ִדי ַהָלָכה פּון סֹוֵמ ַזיין ְגאּוָלה 

ִלְּתִפיָלה אּון ַזיין ְׁשֵמייְכל ִאיז ִאים ִניְׁשט ַאָראּפ פּון ָּפִנים ַא ַגאְנְצן ָטאג; ָדאס ִאיז ַאן ָאָדם 

ִמיט ִדי ִמְצוֹות ָוואס ֶער טּוט אּון ִמיט ֶיעֶדע ְנקּוָדה טֹוָבה, ִווי  ָגדֹול, ֶדער ָוואס ְפֵרייְדט ִזי

 ְסִמיכּות ְגאּוָלה ִלְּתִפָלה ָהאט ֶער ִזי ֶגעְפֵרייְדט ַא ַגאְנְצן ָטאג.

 סֹוֵמ ֶיעֶדער ִאיז ָדא (ַעֵיין ּתֹוֶסֶפת, ִדּבּור ַהַמְתִחיל "ָּכל"):ֶּבֶאֶמת ְפֶרעְגן ַאֶלע אֹויף ִדי ַמֲעֶׂשה 

ְגאּוָלה ִלְּתִפיָלה, ָוואס ִאיז ִדי ְרבּוָתא פּון ַרב ְּברּוָנא "ְדָלא ָּפִסיק חּוָכא ִמּפּוֵמיּה ּכּוֵּליּה 

אֹויף ֶדעם ָוואס ֲחָכֵמינּו  (ִליקּוֵטי מֹוַהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן א)יֹוָמא?!" ָנאר ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ַאז ִחְזִקָיהּו ַהֶמֶל ָהאט סֹוֵמ ֶגעֶווען ְגאּוָלה ִלְּתִפיָלה, ָזאְגט  (ְּבָרכֹות  י:)ָזאְגן  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ֶדער ֶרִּבי ַאז ִדי ְּפַׁשט ִאיז: "ֶׁשָּגַאל ֶאת ַהְּתִפיָלה ִמן ַהָּגלּות", ֶער ָהאט אֹויְסֶגעֵלייְזט ִדי 

י ַזא פּון ְּתִפָלה ַאז ֶמען ֶקען ַארֹויס ֵגיין פּון ְּתִפָלה פּון ָגלּות; ֶער ָהאט ְמַגָלה ֶגעֶווען ִד 

ַאֶלע ְּפָראְּבֶלעֶמען דּוְר ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָוואס דּוְר ֶדעם ֶקען ֶיעֶדער ִאיד זֹוָכה ַזיין 

א, "ִזיְמָנא ֲחָדא צּו ַזיין ְגאּוָלה. ָדאס ֶקען ַזיין ְּפַׁשט ָוואס ֶרִּבי ִאָלָעא ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר עּולָ 

ָסַמ ְגאּוָלה ִלְתִפָּלה, ְוָלא ָּפִסיק חּוָכא ִמּפּוֵמיּה ּכּוֵּליּה יֹוָמא", ֶער ָהאט ִזי ֶגעְפֵרייְדט ַא 

ַגאְנְצן ָטאג ַווייל ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִדי ַזא פּון ְּתִפיָלה, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט סֹוֵמ ֶגעֶווען 

 ה.ְגאּוָלה ִלְּתִפילָ 

ֶדער ִעיָקר אֹויף ָוואס ֶמען ַדאְרף ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז אֹויף ִׂשְמָחה. ַווייל ַאֶלע 

 ;ָצרֹות אּון ִיסּוִרים ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ֵגייֶען ַאִריֶּבער ִאיז ָנאר ַווייל ֶמען ִאיז ִניְׁשט ְפֵרייִלי

ן ַאֶלע ָצרֹות אּון ַאֶלע ֲעֵבירֹות, ִׂשְמָחה ֵהייְלט אֹויס ִׂשְמָחה ִאיז ֶדער ֶוועג ַארֹויס צּו ֵגיין פּו

(ְיַׁשְעָיהּו נה, ַא ֶמעְנְטׁש אּון ֶעס ֶנעְמט ַארֹויס ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַזייֶנע ָצרֹות. ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט 

ְמָחה ֶוועְסטּו זֹוָכה ַזיין "ִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו", ֶדעִריֶּבער ָזאְלְסטּו ַאַסא ֶּבעְטן אֹויף ִׂש  יב):

.צּו ַזיין ְפֵרייִלי 

ִאי ָהאף ַאז ִדי ָּפאר ֶוועְרֶטער ֶוועט ִדיר ְמַחֵזק ַזיין ַאז דּו ָזאְלְסט ֶקעֶנען ִדיֶנען ֶדעם 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ַא ְפֵרייִליְכֵקייט, ֶוועְסטּו ִניצּול ֶוועְרן פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

... 
 


