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 Çòeá ÈL Çä ú ÇL Àø Çt  
  

  

ä úÇø Éåz äÆé Àä Äz ï Çò Çî Àì , ÈêéÆðé Åò ïé Åa ï Éåø ÈkÄæ Àìe , Èê ÀãÈé ì Çò úÉåà Àì Èê Àì äÈé Èä Àå Èêé Äô Àa '. 
 è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆã éå Äå èéÉåì ÷eñ Èt øòÆã øé Äa Àñ Çî æé Äà L"àÈø ÇäÉåî ï Èîé Äñ 'á ÷Æì Åç ï" Çø ÂäÉåî é Åèe÷é Äì)

 (è"é ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã eö æé Äà ãé Äà Çà ïeô ø È÷é Äò øòÆã æ Çàeè eö ,èéé Åä Àø Æò'èeLÈt ï Àè ï
 øòÆã é Éåæ Çà éå Äå úÉå Àö Äî òÆì Çàz òÆâé Äìéé Åä é Äã ïòÆð ÀøòÆì ,ï Àñéé ÅäòÆâ èà Èä øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà ,äÈøÉå

à ñàåÈå Àøà Çô è ÀLé Äð èéé Åè ÀL Àøà Çô ïò Æî eìé ÄôÂà ,úÉåî Àë Èç íeL ïéé Ç÷ ï Èà ñòÆì Çà ïeà ïe
 ïeà ï Àñéå Äå eö øàÈð æé Äà ø È÷é Äò øòÆã æ Çà ï ÀâàÈæ íé Äø À÷Éåç é Äã éå Äå è ÀLé Äð ïeà ,ïòåÆå Àøà Çô

à Çô.úÉå Àö Äî é Äã ïeô íé ÄîÂò Çè òÆì Çà é Äã ïéé Åè ÀL Àø 
 Çã ïò Æî æ Çà ú ÆîÁà ñÆò æé Äà aéÉåà ìééåÇå ,eö ÀøòÆã 'Èé Çà Àø Çà è Àâ ÀðòÆø Àa é ÄaÆø øòÆã ïeà øàÈð ó Àøà

íòÆã ïòÆðé Äã ïòÆ÷ ãé Äà øòÆãòÆé è ÀLé Äð æ Çà ïò Æîe÷ ÀñéÉåà èòåÆå ,ñòÆì Çà ïéé Åè ÀL Àøà Çô 
ééåÇå ,ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åàeì À÷ é Éåæ Çà Àêà Èã æé Äà øòÆãòÆé è ÀLé Äð ìòÆæ ,ïéé Åè ÀL ÀøàÇô eö ñòÆì Çà â ïò Æî è

 Çàeè eö øàÈð æé Äà ø È÷é Äò øòÆã æ ÅäòÆâ èà Èä øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã éå Äå é Éåæ Çà úÉå Àö Äî é Äã ï ,ï Àñéé
 èéé Åè ÀL Àøà Çô ïò Æî eìé ÄôÂà ñÆò.è ÀLé Äð 

 Æî Çä ä Éî Éì ÀL ñàåÈå è ÇL Àt æé Äà ñà Èã è ÀâàÈæ ÀêÆì (úÆì Æä É÷ óÉåñ)úÆà ò Èî ÀL Äð ì Ék Çä ø Èá Èc ó Éåñ 
,ø Éåî ÀL åé ÈúÉå Àö Äî ú Æà Àå à ÈøÀé íé Ä÷ ÉìÁà Èä íòÆðeô ï Àaà Èä eö àÈøÉåî øàÈð æé Äà ø È÷é Äò øòÆã 

eè eö ïeà ,ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà ,úÉå Àö Äî òÆðééÇæ ï,í Èã Èà Èä ì Èk äÆæ é Äk  ìééåÇå øòÆãòÆé ïòÆ÷ ñà Èã
L Àè Àðò Æî eè.âeì À÷ é Éåæ Çà è ÀLé Äð æé Äà ñÆò øòåÆå eìé ÄôÂà ,ï 

íòÆã ïeô ïò Æî èòÆæ  Æã æ Çàeè øàÈð ïò Æî ó Àøà Çã ø È÷é Äò øò íeL ïéé Ç÷ ï Èà úÉå Àö Äî Àêà Çñ Çà ï
ïeô ÀøòÆã í Çò Çè íòÆã è ÀLé Äð èéé Åè ÀL Àøà Çô ïò Æî eìé ÄôÂà ,úÉåî Àë Èç.  Àêé Éåà æé Äà òÆa ÀìòÆæ é Äã ïeà

 ÀøòÆì íéé Çaà eìé ÄôÂà ,ïòÆð ÀøòÆì Àêà Çñ Çà Àêé Éåà ïò Æî ó Àøà Çã ,äÈøÉåz òÆâé Äìéé Åä é Äã ïòÆð ïò Æî aéÉå
 ÀâàÈæ L Àèà Èë ïò Æî ó Àøà Çã ,è Àð ÀøòÆì ïò Æî ñàåÈå ñòÆì Çà Àêéé Çì Àâ è ÀLé Äð èéé Åè ÀL Àøà Çô é Äã ï

ñ íeö ïeà ,ïéé Åè ÀL Àøà Çô ï Èà eìé ÄôÂà äÈøÉåz òÆâé Äìéé Åä é Äã ïeô øò Æè ÀøòåÆå øòÆã èòåÆå óÉå
 è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆã éå Äå é Éåæ Çà ,ïéé Åè ÀL Àøà Çô èòåÆå ïò Æî æ Çà ï Àô Àìò Æä øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà ï" Çø Èä úÉåçé ÄN)

 (å"ò ï Èîé Äñ Àaà Èä ééÅæ ìééåÇå ,ïòÆð ÀøòÆì eö è Àøò ÆäòÆâ Àôé Éåà ï Àaà Èä ï ÀL Àè Àðò Æî Àêà Çñ Çà æ Çà ï
,ïéé Åè ÀL Àøà Çô ñòÆì Çà Àêéé Çì Àâ è ÀìàåÈåòÆâ  Èð ïò Æî ó Àøà Çã íÆãÉå÷ æ Çà æé Äà ú ÆîÁà øòÆã øòÆa Èà øà

.ïéé Åè ÀL Àøà Çô ï Èà eìé ÄôÂà øò Æè ÀøòåÆå é Äã ï ÀâàÈæ 
÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èã, Èê ÀãÈé ì Çò úÉåà Àì Èê Àì äÈé Èä Àå ,  íòÆã ï Àaà Èä eè Àñ ÀìàÈæ íÆãÉå÷

 eã æ Çà è Àðéé Åî ñà Èã ,è Àðà Çä ïéé Çã óéÉåà ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆã ïòÆðé Äã è Àñ ÀìàÈæ
à ,ñàåÈå Àøà Çô èéé Åè ÀL Àøà Çô Çç Éî øòÆã ñàåÈå íòÆã ï Èà eìé ÄôÂà ,è Àðò Æä òÆðéé Çã èé Äî ïe

 ,ïééÇæ èòåÆå ñÆò æ Çà ï Àô Àìò Æä ïé ÉåL øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã èòåÆå ÀêàÈð ÀøòÆã ïé Åa ï Éåø Èk Äæ Àìe
, ÈêéÆðé Åò  ÀL Àøà Çô è ÀñòåÆå eã æ Çà Àêé Éåà tà È÷ ïéé Çã èé Äî ïéé Åè úÉå Àö Äî é Äã ïeô íé ÄîÂò Çè é Äã.  æ Çà ïeà

 Æå eãè Àìà ÈîòÆã ,ïeè é Éåæ Çà è Àñòå ,, Èêé Äô Àa 'ä ú Çø Éåz äÆé Àä Äz ï Çò Çî Àì  é Äã ï Àaà Èä eè ÀñòåÆå
Æð ÀøòÆì ï Àaéé Åä Àð Èà è Àñ ÀðòÆ÷ eã æ Çà ï Àñéå Äå è ÀñòåÆå eã ìééåÇå ,ìé Éåî ïéé Çã ïé Äà ä ÈøÉåz eã eìé ÄôÂà ïò

.ìé Éåî ïéé Çã èé Äî øàÈð ñÆò è Àñ ÀâàÈæ eã ,è ÀLé Äð ÀøàÈâ ÀêàÈð è Àñéé Åè ÀL Àøà Çô 
  

 à Éa úé ÄLé Äì ÀL ä Èãeò Àñ ì ÇçÇp Çä ÀêÉåz)ñùú(÷"ôì ä" 
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L"à Èø Çä Éåî è Àìéé Åö ÀøòÆã  
  ַאייְנֶגענּוֶמען ִדי ֶוועְלט

  

 נּוְצןְס'ִאיז ָדא ַאַזא אֹויְסְדרּוק ָוואס ֶמעְנְטְׁשן 
ָהאט ַאייְנֶגענּוֶמען ִדי "ֶיעֶנער אֹויף ֵאייֶנעם ַאז 

ַגאְנֶצע ֶוועְלט". ָדאס נּוְצט ֶמען ֶגעֶוועְנִלי* אֹויף ַא 
ייט ָוואס ִאיז ָגאר ֶּפעְרֶזעְנִליְכקֵ ַּבאַקאְנֶטער 

אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֶער ָהאט  ָּפאּפּוֶלערְׁשַטאְרק 
ַאַסא* ָנאְכָפאְלֶגעְרס. אֹויף ַאַזא ֶמעְנְטׁש ָזאְגט ִזי* 

 יין ִדי ֶוועְלט.ַאן אֹויְסְדרּוק ַאז ֶער ֶנעְמט ַא
ָדאס ִאיז ָאֶּבער ַא ַפאְלֶׁשער אֹויְסְדרּוק. ַא 

ְטׁש ֶקען ִניְׁשט ַאייְנֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט. ֶעס ֶמענְ 
יין ֶדעם ַאְרֶּבעט ַפאְרֶקעְרט, ִדי ֶוועְלט ֶנעְמט ַא

ֶמעְנְטׁש, ָנא* ֵאייֶדער ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא ַׁשאְנס 
ַאייְנצּוֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט. ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען ִזי* 

ִדי ֶוועְלט, ָוואס ַאייְנֶרעְדן ַאז ֶער ֵגייט ַאייְנֶנעֶמען 
ְּבַלייְּבט ָאֶּבער ִאיֶּבער צּום סֹוף פּון ַא ֶמעְנְטׁש? ִדי 
ֶוועְלט ֶנעְמט ִאים ַאַריין, אּון ֶעס ְּבַלייְּבט ָנאר ַא 

 ֶּבעְרְגל ֶעְרד.
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶצַמח ֶצֶדק זי"ע ָהאט ַאָמאל 

ל. ֶגעֶרעְדט פּון ֶדעם אּון ֶגעָזאְגט אֹויף ֶדעם ַא ָמׁשָ 
ִדי  ֶמען ֶזעט ִווי ַא ׁשֹוֵחט ִפיְרט ַאן ָאְקס צּו

ְׁשִחיָטה, ֶדער ָאְקס ֶקען ִזי* ֶצעִוויְלֶדעֶווען אֹויְפ'ן 
ֶוועג אּון ָאְנהֹויְּבן ַאֶוועְקצּולֹויְפן, אּון ֶדעִריֶּבער 
ַדאְרף ֶמען ִאים גּוט ָאְנַכאְּפן, צּוֶגעִּביְנֶדען צּו ַאן 

יר ֵזייֶער ל ִד ִאי� ִווי
  ֶעֶמען ֶּבעְטן ָזאְלְסט

  

ֶדעם ְּכַלל ִאין ֶלעְּבן: "ַאז ֶמען ִוויל ִיְׁשט 
ַּבאקּוֶמען ְקִריִטיק, ָזאל ֶמען ָגאְרִיְׁשט טּון", 
ַווייל ֶווער ֶעס טּוט אּון ֶהעְלְפט ַא ְצֵווייְטן 

 ֶוועט ֶמען ָאר ָהאְּבן ַטֲעֹות אֹויף ִאים.
אּוְֶטער ֶגעּוֶמען צּו ֶהעְלְפן ַאז דּו ָהאְסט ִזי� 

ַדאְרְפְסטּו ִוויְסן פּון ָפאְראֹויס ַאז ָדאס  ,ִאיְדן
ְּבֶרעְְגט ִיְׁשט ַקיין ָּכבֹוד. ַפאְרֶקעְרט, ֶמען 
ֶוועט ָהאְּבן אֹויף ִדיר ַטֲעֹות אּון ֶמען ֶוועט 
 ִדיר ְמַבֶזה ַזיין, ַאְְׁשָטאט ֶגעְּבן ַא ְיַיֵׁשר ֹּכחַ 

ְמֵמיָלא ַדאְרְפְסטּו  .ען ִדיר ְקִריִטיִקיְרןֶוועט מֶ 
ָאְּפַמאְכן ָוואס דּו ִוויְלְסט, אֹויּב ִוויְלְסטּו 
ָּכבֹוד ָזאְלְסטּו ׁשֹוין ָאְּפָלאְזן ִדי ַגאְֶצע 
ַאְרֶּבעט, ַווייל ָּכבֹוד ָהאט ֶמען ִיְׁשט פּון 
ֶהעְלְפן ִאיִדיֶׁשע ִקיְֶדער; אֹויּב ִוויְלְסטּו ִדי 

ָוה ַאֵלייְס, דּו ִוויְלְסט ֶהעְלְפן ִאיִדיֶׁשע ִמצְ 
 ֶדעָמאְלט ַחַזק ֶוֱאָמץ ְּבָכל ֹּכֲח/. - ִקיְֶדער 

 )טתשע"ּבֹא (ֲעָצתֹו ֱאמּוָה, פ'  
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ָאֶדער ַא ְׁשַטאְרֶקע ְׁשְטִריק. אֹויְפ'ן ֶוועג צּו ִדי ַאייֶזעְרֶנעם ֵקייט 
ְׁשִחיָטה ֶקען ֶמען ַאַסא* ָמאל ֶזען ִווי ֶדער ָאְקס ֶנעְמט ִזי* לֹויְפן 
ָפאְראֹויס אּון ֶער ְׁשֶלעְּפט ֶדעם ׁשֹוֵחט, אּון ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ְׁשֶּפעֶטער 

ְלט ִזי* ָאּפ אּון ֶער ַהאְלט ֵגייט ֶעס ַפאְרֶקעְרט, ַאז ֶדער ָאְקס ְׁשֶטע
ִניְׁשט ַּביים ֵגיין ַווייֶטער, אּון ַדאן ַדאְרף ֶדער ׁשֹוֵחט ִאים ְׁשֶלעְּפן ִמיט 
ֹּכַח. ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ַאִהין אּון צּוִריק, ַאָמאל ְׁשֶלעְּפט ֶדער ׁשֹוֵחט ֶדעם 

ואס קּוְקט ָאְקס, אּון ַאָמאל ְׁשֶלעְּפט ֶדער ָאְקס ֶדעם ׁשֹוֵחט. ֶדער וָ 
ָדאס צּו פּון ֶדער ַזייט, ֵווייְסט ִניְׁשט ֶווער ֶעס ְׁשֶלעְּפט ֶּבֱאֶמת ֶוועֶמען. 
ְׁשֶּפעֶטער ָאֶּבער, ֶווען ֶדער ׁשֹוֵחט ֶׁשְחט ֶדעם ָאְקס, ַדאן ֶוועְרט ֶמען 
ֶגעוואֹויר ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶדער ׁשֹוֵחט ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ָוואס ָהאט 

  עם ָאְקס.ט דֶ ֶגעְׁשֶלעּפְ 

ָהאט ֶדער ֶצַמח ֶצֶדק  -ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא* ִאיז אֹויף ֶדער ֶוועְלט 
ִוויַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶלעְּבט אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶקען ֶמען  .אֹויְסֶגעִפיְרט

ִניְׁשט ִוויְסן ֶווער ֶעס ֶגעֶוועְלִטיְגט אֹויף ֶוועם. ַאָמאל ֶקען אֹויְסֶזען ִווי 
ֶוועְלט. ֶווען ֶעס קּוְמט ָאֶּבער ֶדער  ְׁשֶלעְּפט ִדי ַגאְנֶצע ֶדער ֶמעְנְטׁש

סֹוף פּון ֶדעם ֶמעְנְטׁש'ס ָיאְרן, ֶווען ֶעס קּוְמט ַזיין ַצייט ַאֶוועק צּו ֵגיין 
פּון ֶדער ֶוועְלט, ֶמען ֶנעְמט ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון ֶמען ֵלייְגט ִאים ַאַריין 

ט ֶמען ֶגעוואֹויר ֶוועט ֶעס ֶגעֶוועְלִטיְגט ִאין ֶדער ֶעְרד, ֶדעָמאְלט ֶוועְר 
ֶדעִריֶּבער ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַאזֹוי  אֹויף ֶוועֶמען.

ְׁשַטאְרק ִנְתָּפֵעל ֶוועְרן פּון ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ַאייְנֶגענּוֶמען ִדי 
  ַאייְנֶנעֶמען. ֶוועְלט... ַווייל ִדי ֶוועְלט ֶקען ֵקייֶנער ִניְׁשט

פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִאיז ָנאְכַאְלץ ָדא ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶיעֶדער ֵקייֶנער 
 ..ֶקען ָיא ַאייְנֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט.

ֶדער ֶוועְלט ֶוועְרט ֶגערּוְפן "עֹוָלם". ָדאס ִאיז ִדי ֶזעְלֶּבע ָלׁשֹון פּון 
. ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער נּוְצט ִדי ָוואס ָדאס ֵמייְנט "ַּבאַהאְלְטן" ,"ַהֲעָלָמה"

ֶוועְלט אֹויף צּו ְׁשִּפיְלן "ַּבאַהאְלְטן" ִמיט ִדי ֶמעְנְטְׁשן. ֶווען ֶמען קּוְקט 
אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ֶוועְלט ֶזעט ֶמען ַאזֹויִפיל ֶמעְנְטְׁשן ִמיט ַאזֹויִפיל פּון 

אְכְטן ַאז ֶמעְנְטְׁשן ִפיְרן ֵזייֶעֶרע ְגרֹויֶסע אֹויְפטּוֶען, ַאז ֶעס ֶקען ִזי* דַ 
ַטאֶקע ִדי ֶוועְלט. ֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶּבער ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֵאייֶנער ָוואס 
ְׁשֵטייט אּוְנֶטער ִדי ֶוועְלט. ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַּבאַׁשאְפן ִדי 

 ֶוועְלט אּון ֶער ִפיְרט ֶיעֶדע ִריר אֹויף ֶדער ֶוועְלט.
ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ֶווען ֶער ֶקען ַאייְנֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט, ִדי ָחְכָמה פּון 

ֶער ֶוועְרט ֶגעוואֹויר ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא אֹויף ֶדער 
ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאז ֶמען ֶקען ִזי* ִניְׁשט ֶגעְּבן ַקיין ִריר 'ֶוועְלט אֹויֶסעְר 

ְרְׁשְטן. ָדאס ִאיז ַא קּוְנץ, אּון ֵאייֶנער אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָאן ֶדעם ֵאייֶּבע
ֶער ָהאט  .ָוואס ֶקען ָדאס ַּבאַווייְזן, ֶער ָהאט ַאייְנֶגענּוֶמען ִדי ֶוועְלט

ַפאר ִאים ֶקען ֶמען ִניְׁשט ְׁשִּפיְלן  .ַאייְנֶגענּוֶמען ֶדעם "עֹוָלם"
ִטיִוויֶטעְטן ֶער ֵווייְסט ֶדעם ֱאֶמת ַאז אּוְנֶטער ַאֶלע ַאקְ  .ַּבאַהאְלְטן

אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶגעפּוְנט ִזי* ַא ַּבאֶׁשעֶפער ָוואס ִפיְרט ַאֶלעס פּון 
 הּוְנֶטער ִדי קּוִליְסן.

  ? ָדאס ֶקען ֶמען ָנאר טּוןן ַא ֶמעְנְטׁש צּוקּוֶמען ֶדעְרצּוֶקעַאזֹוי ִווי 
  

דּוְרְכ'ן ֶרעְדן ַאַסא* צּום 
ֶמעְנְטׁש ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶווען ַא 

ֶגעוואֹויְנט ִזי* צּו צּו ֶרעְדן 
ֶטעְנִדיג צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ׁשְ 

ֶיעֶדע ַזא* ָוואס ֵגייט דּוְר* אֹויף 
'ן ִאים ְׁשמּוֶעְסט ֶער אֹויס ִמיטְ 

ִהיְלף  ֶּבעט ַזיין ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶער
ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים ְׁשֶווער, אּון 

עְרְׁשְטן ֶער ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייּבֶ 
ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוט. ָדאס 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַמאְכט 
ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶוועְרן 
צּוֶגעְקֶלעְּבט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
אּון ַדאן הֹויְּבט ִזי* ָאן 
אֹויְפצּואִוויְקֶלען ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש 
ֶדעם ֱאֶמת'ן ָּפִנים פּון ֶדער 

ֶעס ֵׁשייְלט ִזי* ָאּפ ִדי  ֶוועְלט.
ְדרֹויְסְנִדיֶגע ִׁשיְכט ָוואס 
ַפאְרְׁשֶטעְלט ֶדעם ֶמעְנְטׁש'ס 
אֹויְגן, אּון ַדאן ֶזעט ֶער ִמיט ִדי 
ֵאייֶגעֶנע אֹויְגן ָוואס ֶעס ִליְגט 

ָנאר ֶדער  -פּון ִאיֶנעֵווייִניג 
 ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵליין.

  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב
  ִאיז ֵזייֶער ֶנעְרֶוועז ַמיין רֹאׁש ַהּכֹוֵלל

 ְׁשֵאָלה:
 בֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,ְלּכָ 

ִאי ֶלעְרן ִאין ַא ּכֹוֵלל, ָאֶּבער ֶדער רֹאׁש ַהּכֹוֵלל 
ִאיז ַאֶלעָמאל ָאְנֶגעצֹויְגן אּון ְּברֹוֶגז אֹויף ִדי 

  ַמָמׁש ִמירִאיְנֶגעַלייט, אּון ָדאס ְׁשֶטעְרט 
  פּון צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען ֶגעֶהעִריג ִמיט

  ַהַדַעת. ָהאט ִאיר ֶאְפָׁשר ַאןִיׁשּוב 
 טּון?צּו ֵעָצה ַפאר ִמיר ָוואס 

 ְיַיֵׁשר ּכַֹח 

   ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ָוֵאָרא, כ"ג ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן
 בֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.ְלּכָ 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.
ַגאְנֶצע ַזא פּון ֵגיין ִאין ּכֹוֵלל ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי ָּפׁשּוט; ַא יּוְנֶגעְרַמאן ָוואס ִדי 

ָהאט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט ַדאְרף ֵגיין ַאְרֶּבעְטן אּון ְּבֶרעְנֶגען ַּפְרָנָסה, ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט 
יּזֹון ַוֲאַפְרֵנס ָיִתיִכי ְּכִהְלכֹות ה: "ַוֲאָנא ֲאַפַלח ְואֹוִקיר ְוֵא ֶגעְׁשִריְּבן ִאין ִדי ְּכתּוּבָ 

ּגּוְבִרין ְיהּוָדִאין, ְּדָפְלִחין ּומֹוְקִרין ְוָזִנין ּוְמַפְרְנִסין ִלְנֵׁשְיהֹון ְּבקּוְׁשָטא", ִאי ֶוועל 
ִדיר ְׁשֵּפייְזן ַאזֹוי ִווי ַא ִאיד ַדאְרף ְׁשֵּפייְזן ַזיין ַווייּב ִמיט ַאן ֱאֶמת; ָדאס ִאיז ֶדער 

ֶר ַהּתֹוָרה, ַאז ֶדער ַמאן ָזאל ְּבֶרעְנֶגען ַּפְרָנָסה אּון ִדי ַווייּב ָזאל אֹויְפִציֶען ִדי ֶד 
ִקיְנֶדער, טּון ִדי ְׁשטּוּב ַאְרֶּבעט, ְמַסֵדר ַזיין ִדי ְׁשטּוּב, ָקאְכן ַפאר ִדי ַמאן אּון 

 ִקיְנֶדער אּון ַאזֹוי ַווייֶטער.
ֶגעַמאְכט ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ּכֹוֵלל ִאיז ָנאר ֶגעַמאְכט ַפאר 'ּכֹוֵלל' ִאיז ִניְׁשט 

יּוְנֶגעַלייט ָוואס ַנְפָׁשם ָחְׁשָקה ַּבּתֹוָרה, ֵזיי ֶלעְרֶנען ִמיט ְגרֹויס ַהְתָמָדה אּון ֶזעֶנען 
ְגֵרייט י ַווייּב ִאיז ִניְׁשט ְמַבֵטל ַקיין ֵאיין ֶרַגע. ֶדעָמאְלט ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַזא ַאז ִד 

ר ֶנֶפׁש צּו ַזיין אּון ְּבֶרעְנֶגען ַּפְרָנָסה ַאז ִאיר ַמאן ָזאל ִזיְצן אּון ֶלעְרֶנען, ֵס ִזי מֹו
ָאֶּבער ָדאס ָוואס ִאיְנֶגעַלייט ִזיְצן ִאין ּכֹוֵלל אּון ֵגייֶען ֵלייִדיג ְוכּו' ִּבְׁשַעת ִדי ַווייּב 

ְרֶּבעְטן ֲעבֹוַדת ַהֶּפֶר, ָנאְכֶדעם ֶנעְמט ֶער ִדי ֵזייֶעֶרע ַדאְרף ִזי ַארֹויס ְׁשֶלעְּפן ַא 
 -יין ָוואס צּו טּון ֶדעְרִמיט ְוכּו' ה ָּפִריץ אּון ֵטייְלט ִאיר ַא ֶגעְלט ַפאר ִזי ַמֲעֶׂש 

 ָדאס ִאיז ַא ְׁשֶרעְקִליֶכע ַזא, ָדאס ַווייְזט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז פּול ִמיט ַאְכָזִריּות.
עְסטּו ׁשֹוין ַפאְרְׁשֵטיין ַפאְרָוואס ַדיין רֹאׁש ַהּכֹוֵלל ִאיז ַאזֹוי ְּברֹוֶגז; ֶער ֶיעְצט ֶוו

ַדאְרף זּוְכן צּו ַׁשאְפן ֶגעְלט צּו ָצאְלן ַפאר ִדי ּכֹוֵלל ִאיְנֶגעַלייט ֶווען רּוּבֹו ְדרּוָּבם 
ָוואס קּוְמט ַארֹויס פּון ֵגיין  'ן ִדי ַצייט. ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרנּולְ ְט יג אּון ּבַ ְדֵרייֶען ִזי ֵלייִד 

ֵלייִדיג! ִאיז ַאַווַדאי ַפאְרְׁשֵטיי ִאי ַדיין רֹאׁש ַהּכֹוֵלל ַפאְרָוואס ֶער ִאיז ְּברֹוֶגז; ֶער 
ַהאְלְטן ִדי ִאיְנֶגעַלייט, אּון ֶווען ֶער ֶּבעט ִזי ַאז ֶמען זּוְכט פּון וואּו ֶער ֶקען אֹויְס 

 ען ִאים ִאין ָּפִנים ְוכּו'.ָזאל ֶלעְרֶנען ַלאְכט ֶמ 
 דּו ְפֶרעְגְסט ָוואס דּו ֶקעְנְסט טּון; דּו ָהאְסט ְצֵוויי ְּבֵרירֹות, ָאֶדער ֶזעץ ִדי
ֶלעְרֶנען ְפַלייִסיג, ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶער ִניְׁשט ַזיין ְּברֹוֶגז אֹויף ִדיר, ָנאר ֶער ֶוועט 

יין ִאין ֶלעְרֶנען. ָאֶּבער אֹויּב דּו ַהאְלְסט ִניְׁשט ִדיר ְמַחֵזק ַזיין אּון ֶהעְלְפן ַמְצִליַח זַ 
ַּביים ֶלעְרֶנען ָלאז ָאּפ ּכֹוֵלל; ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו ִזיְצן ִאין ּכֹוֵלל אּון ְמַבֵטל ַזיין 
ַצייט אּון גֹוֵרם ַזיין ַצַער ַפאר ִדיר אּון ַפאר ַדיין רֹאׁש ַהּכֹוֵלל? ֶעְנֶדעְרׁש ֵגיי זּו ַא 

אָכה ַקָלה ּוְנִקָּיה, ַא זֹויֶּבעֶרע ֵרייֶנע ַאְרֶּבעט, אּון ֶווען דּו ָהאְסט ַאִּביְסל ְמלָ 
ִאיֶּבעִריֶגע ַצייט ָזאְלְסטּו ֶלעְרֶנען ַפאר ִדיר ַאִּביְסל חּוָמׁש, ַאִּביְסל ִמְׁשַניֹות אּון 

 ַאִּביְסל ְגָמָרא.
  ן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ַדייֶנע ֶוועְגן.ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאּבְ 

 )טתשע"ָוֵאָרא , פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה(ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר 
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די איבריגע פילע בריוו פונעם ראש ישיבה 
שליט"א פון די וואך, קען מען זען אינעם 

 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה".
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 )יחֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן (ִדי ֶלעְּבְנְסֶגעִׁשיְכֶטע פּון  
ַזייֶנע ִמדֹות אּון ַּתֲאוֹות, אֹויף ִאין קּוְרְצן פּון ְפִריֶער: ִאין ַזייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן, ָהאט ִזי ֶדער ֶרִּבי ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעַאְרֶּבעט 

 דּוָׁשה.ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ֵהייִליג אּון אֹויְסֶגעַאְרֶּבעט ִמיט ְגרֹויס ְק ִּביז 
 טצ

אֹוי ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִזי ֵזייֶער ַאַסא ְמַסֵגף ֶגעֶווען ִאין ַזייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן, ִמיט ַאֶלע ָסאְרט 
ְׁשֶוועֶרע ִסיגּוִפים, צּום ַּבייְׁשִּפיל ִמיט ִגְלגּול ֶׁשֶלג אּון ָדאס ְגַלייְכן. ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער 

וי ֶעס ְׁשֶוועְרְסֶטער ִסּגּוף ִאיז ִזי ִניְׁשט צּו ְקַראְצן ֶדעם גּוף, ַאזֹוי ִווי ִדי ַנאטּור ִאיז ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשִּפיְרט וִ 
אּון יין, ְמ'ִריְרט ִזי ִניְׁשט פּון ְּפַלאץ, וען ְמ'ַהאְלט ִזי ֶדעָמאְלט ַא ְקַראְצט ִאים אּון ֶער ִוויל ִזי ְקַראְצן, וֶ 

 ְמ'ְקַראְצט ִזי ִניְׁשט, ִאיז ָדאס ֶדער ְגֶרעְסֶטער ִסּגּוף.
 צּוִריק פּון ִזי ְסֶּפעִציֶעל ֶווען ֶמען ִליְגט רּוִאיג, אּון ְמ'ְׁשִּפיְרט ֶיעְדן ְקַראץ ִאין מַֹח, אּון ְמ'ַהאְלט ִזי

 ְקַראְצן, ִאיז ָדאס ָגאר ַא ְׁשַטאְרֶקער ִסּגּוף.
 ק

ַווייֶטער ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעַמאְכט ַאֶלע ָסאְרְטן ִסיגּוִפים, אּון ַאֶלעס ִּבְּתִמימּות ּוְפִׁשיטֹות, ִּביז אּון ַאזֹוי 
 ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ִדי ַאֶלע ְגרֹויֶסע ַזאְכן צּו ָוואס ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען.

ם, ְסֶּפעִציֶעל ִדי ִיסּוִרים ָוואס רֹוב ַצִדיִקים ָהאְּבן אֹויֶסער ֶדעם ָהאט ֶער ֶגעִליְטן ָגאר ַאַסא ִיסּוִרי
ְס'ָהאט  .ֶגעִליְטן ֶדערֹויף, ֶער ִאיז ֶגעֶווען פּול ִמיט ִיסּוִרים ַאֶלעָמאל, פּון ִאיֶנעֵווייִניג אּון פּון ִאיְנְדרֹויְסן

 יל ִיסּוִרים ִוויִפיל ֶער ָהאט ֶגעִליְטן.ִזי ַמָמׁש ִניְׁשט ֶגעפּוֶנען ָנא ֵאייֶנער ָוואס ָזאל ַלייְדן ַאזֹויפִ 
ִאין ַזייֶנע ְׁשֶּפעֶטעֶרע ָיאְרן ָהאט ֶער אֹוי ֶגעַהאט ָגאר ְׁשֶוועֶרע אּון ְׁשַטאְרֶקע ִיסּוִרים, אּון ֶער ָהאט 

ִיסּוִרים ִאיז ֶער ִזי ָדאס ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט ַאז ִדי ִיסּוִרים ִליְגן ַּביי ִאים ִאין ַהאְנט, ֶווען ֶער ִוויל ָהאְּבן ִדי 
ְמַקֵּבל אֹויף ִזי, אּון ֶדעָמאְלט קּוֶמען ִדי ִיסּוִרים, אּון ֶווען ֶער ִוויל ֶעס ִניְׁשט ָהאְּבן, ֶדעָמאְלט ֵגייֶען ֵזיי 

 ַאֶוועק פּון ִאים.
עִליְטן ִדי ְׁשֶוועֶרע ִיסּוִרים, ָהאט ְמ'ָהאט ָנאְכֶגעָזאְגט פּון ֶרִּבי'ן ַאז ֶער ְפֶלעְגט ָזאְגן ַאז ֶווען ֶער ָהאט גֶ 

ֶער ַמָמׁש ֶגעֶקעְנט ֶצעַּבייְסן ַאן ָהאְלץ ִמיט ַזייֶנע ֵצייֶנער. ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵסֶדר ִאיז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט 
ְׁשֶוועֶרע ִיסּוִרים, ַאז ֶגעֶפעְרִליֶכע ִיסּוִרים ַּבייְסט ֶער ִמיט ִדי ֵציין, ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַאֶזעְלֶכע ִּביֶטעֶרע אּון 

 ֶער ָהאט ַמָמׁש ֶגעֶקעְנט ַּבייְסן ַא ָהאְלץ פּון ִדי ֶגעֶפעְרִליֶכע ֵווייָטאְגן.
 קא

פּון ַאזֹויִפיל ִזי ְּפָלאְגן ִאין ֲעבֹוַדת ה', אּון ַאְרֶּבעְטן ַאזֹוי ַסא אֹויף ַאֶלע ִמדֹות, ָהאט ֶער זֹוֶכה 
 ֶצעְּבֶרעְכן ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות אּון ְׁשֶלעְכֶטע ֶגעֶווען ִאיְנַגאְנְצן ִזי אֹויְסצּוַאְרֶּבעְטן, אּון ֶגעְנְצִלי

ְס'ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַצִדיִקים ֶוועְלֶכע  ."ז "ֶער ָהאט ַא ֵריין ֶפעִליְכלַּתֲאוֹות, ִּביז ֶער ָהאט ִזי אֹויְפֶגעטּון ַא 
הֹויט צּו  ןאּון ֶצעְּבָראְכן ִדי ַּתֲאוֹות, ָאֶּבער ַאזֹוי ִווי ֶווען ְמ'ַאְרֶּבעט אֹויס ַא ָהאְּבן ִזי אֹוי אֹויְסֶגעַאְרֶּבעט 

ֶוועְרן ַא ֶפעִליְכל, ֲאִפילּו ִדי הֹויט ִאיז ַטאֶקע אֹויְסֶגעַאְרֶּבעט, ְּבַלייְּבט ָאֶּבער ָנא ִאיֶּבער ֶדערֹויף ַא 
ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות אּון ַּתֲאוֹות, ִאיז  עֵזיי ָהאְּבן ַטאֶקע ֶצעְּבָראְכן ֵזייֶעֶר  ְׁשִטיְקל ֶגערּו; ָדאס ֵמייְנט ַאז ֲאִפילּו

עט אּון ָאֶּבער ֶגעְּבִליְּבן ֶעֶּפעס ַא ֵזֶכר ֶדעְרפּון ַּביי ֵזיי. ָאֶּבער ַּביי ִאים ִאיז ֶדער הֹויט ֶגעְנְצִלי אֹויְסֶגעַאְרּבֶ 
יין ׁשּום ְׁשֶלעְכֶטע ֶגערּו, ְס'ִאיז ִניְׁשט ֶגעְּבִליְּבן ַקיין ֵזֶכר פּון ֶעֶּפעס ֵריין, ְס'ִאיז ִניְׁשט ֶגעְּבִליְּבן ַק 

 ְׁשֶלעְכְטס.
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ְמ'ַדאְרף ִזי אֹויְסַאְרֶּבעְטן ֶדעם גּוף אּון ֶצעְּבֶרעְכן ִדי ַּתֲאוֹות, ַאזֹוי ִווי 

'ְדֵרייט ֶעס ִאיֶּבער. ֶדער גּוף ַדאְרף ַזיין ַאזֹוי ְׁשַטאְרק אֹויְסֶגעַאְרֶּבעט ַאז הֹויט אּון ְמ  ןְמ'ַאְרֶּבעט אֹויס ַא 
 ן.ְמ'ָזאל ֶעס ֶקעֶנען ַמָמׁש ִאיֶּבעְרְדֵרייֶען אּון ֶזען ַאז ְס'ִאיז ִאיְנַגאְנְצן ֵריין פּון ֵסיי ָוואֶסעֶרע ְׁשֶלעְכֶטע ַזאכְ 

 בק
זֹוי ֶער ָהאט ֶגעַאְרֶּבעט אֹויף ִזי ִאין ִדי יּוְנֶגע ָיאְרן אֹויף ִדי ִמָדה פּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ִווי ַא 

.ֶרעְגן אֹויף ֶיעֶדע ַזא ַאזֹוי  ַּכַעס, ַווייל פּון ַנאטּור אֹויס ִאיז ֶער ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַּכְעָסן, ֶער ְפֶלעְגט ִזי
 ין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ַאְרֶּבעְטן אֹויף ִדי ִמָדהא ֶגעָוואְלט ַזיִווי ָאֶּבער ֶער ָהאט ָד 

 פּון ַּכַעס, ַאז ָגאְרִניְׁשט ָזאל ִאים ֶקעֶנען אֹויְפֶרעְגן.
 ָכאְטׁש ָוואס ֶער ָהאט ַטאֶקע ֶגעַאְרֶּבעט אֹויף ִזי ִניְׁשט צּו ֶוועְרן ִאין ַּכַעס, ִאיז ֶער ָאֶּבער ִניְׁשט

ָרֵאל. ֶאֶרץ ִיְׂש  ֶגעֶווען ִאיןֶגעָוואְרן ֶגעְנְצִלי אֹויְסֶגעַאְרֶּבעט ִאין ֶדעם ָנאר ֶעְרְׁשט ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער ִאיז 
ָרֵאל ִאיז ֶער ׁשֹוין ֶגעֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען פּון ֶאֶרץ ִיְׂש 

ְצן אֹויְסֶגעַאְרֶּבעט ִאין ִדי ִמָדה פּון ַּכַעס, ַקיין ׁשּום ַזא ִאין ִדי ֶוועְלט ָהאט ִאים ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ִאיְנַגאנְ 
אֹויְפֶרעְגן, ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִאים טּון ִדי ֶעְרְגְסֶטע ַזאְכן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָוואְלט ֶער ִּבְכַלל ִניְׁשט 

 אֹויף ֶיעֶנעם, ֶער ָוואְלט ָגאְרִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ְׁשֶווער ַהאְרץ אֹויף ֶיעֶנעם ִּבְכַלל. ֶגעֶווען ְּברֹוֶגז
ְּבלֹויז ְס'ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען ַּבאַקאְנט ַפאר ִדי ַאֶלע ָוואס ָהאְּבן ֶגעֶקעְנט ֶדעם ֶרִּבי'ן ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען 

ֵקייְנָמאל ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶרעְגט, ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ׁשּום  ייט, ֶער ָהאט ִזיֵאיין ְׁשִטיק גּוְטְסֵק 
 ְקֵּפיָדה אֹויף ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש, ֶער ִאיז ָנאר ֶגעֶווען ַא ְׁשִטיק גּוְטס.

 קג
ָיאְרן, ָהאט ֶער ִזי ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶווען ֶער ָהאט ֶגעַאְרֶּבעט אֹויף ִזי ִאין ִדי יּוְנֶגע 

ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעְׁשָטאְרְּבן,  ִוויֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט  .'ט ִאין ָקאּפ ִווי ֶער ְׁשַטאְרְּבטַאַסא ָמאל אֹויְסֶגע'ָמָׁשלְ 
אט ָדאס ַאזֹוי אּון ְמ'ַּבאֶעְרִדיְגט ִאים, ְמ'ִזיְצט ִׁשְבָעה ָנא ִאים, אּון ְמ'ֵווייְנט ׁשֹוין ָנא ִאים. אּון ֶער ָה 
 ְׁשַטאְרק ַאַרייְנֶגענּוֶמען ִאין ָקאּפ, ִּביז ֶער ָהאט ַמָמׁש ֶגעְׁשִּפיְרט ִווי ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעְׁשָטאְרְּבן.

 - "ּובֹו ִתְדָּבק", כ) (ְדָבִרים יֶדער ָּפסּוק ָזאְגט 
ֶעס ִאיז ַא ִמְצָוה ִאין ִדי ּתֹוָרה ַאז ֶמען ַדאְרף 
ִזי* צּוְקֶלעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ָוואס ֵמייְנט ִזי* 

 צּוְקֶלעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?
ָלאִמיר ֶנעֶמען ְצֵוויי ְׁשִטיְקֶלע* ַּפאִּפיר אּון 
ֶעס צּוַזאְמְקֶלעְּבן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ְׁשַטאְרֶקע 
ְקֶלעּב, ָוואס ֶוועט ַדאן ַּפאִסיְרן? ִדי ְצֵוויי 
ְׁשִטיְקֶלע* ַּפאִּפיר ֶוועט ֶמען ׁשֹוין ֵקייְנָמאל 

ְנֶדעֶרע. ִניְׁשט ֶקעֶנען ָאְּפֵטייְלן ֵאייְנס פּון ִדי ַא
ֶצעַרייְסן ִמיט ַא ֵזיי ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֶוועט 

ְׁשַטאְרֶקע ְקַראְפט, ֶוועט ִזי* ֵאייִּביג ִמיְטַרייְסן 
ֵאיין ְׁשִטיְקל ִמיט ִדי ַאְנֶדעֶרע. אּון ָדאס ֵמייְנט 

 צּו ַזיין צּוֶגעְקֶלעְּבט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן!
ְׁשַטאְרק  ֶדער ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ַזיין ַאזֹוי

צּוֶגעִּביְנֶדען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ַדאְרף ַאזֹוי 
ַסא* ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִּביז ֶער ֶוועט 
ֶוועְרן צּוֶגעְקֶלעְּבט צּו ִאים, אּון ַדאן ֶוועט ֶמען 
ֵזיי ׁשֹוין ִניְׁשט ֶקעֶנען ֶצעֵטייְלן. ֲאִפילּו אֹויּב 

* ָיא ָאְּפַרייְסן פּוֶנעם ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ִזי
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶוועט ִזי* ָאֶּבער ֵאייִּביג ִמיְטַרייְסן 
ַא ְׁשִטיְקל פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ִאים... ָדאס 
 ֵמייְנט ַאז ֲאִפילּו ֶער ֶוועט ַפאְרֶגעְסן פּוֶנעם
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ֶוועט ַאֶוועְקֵגיין פּוֶנעם 

 ְׁשְטן אּון טּון ַזאְכן ָוואס ֶמען ָטארֵאייֶּבעְר 
ִניְׁשט, ֶוועט ֶער ִזי* ָאֶּבער ֵאייִּביג ֶדעְרַמאֶנען 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶיעֶדע ְׁשִטיק ַצייט ֶוועט 
ִאים ַאַרייְנקּוֶמען ִאין ַמְחָׁשָבה ַאז ֶעס טֹויג 
 ִניְׁשט ַאזֹוי ֶדער ַמָצב, ֶעס ִאיז ַצייט ְּתׁשּוָבה צּו

טּון אּון צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. אּון 
ִזי* סֹוף ָּכל סֹוף ֶוועט ֶער ַטאֶקע ִאיְנַגאְנְצן 

 צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. אּוְמֶקעְרן
(ְּתִהִלים קלט, ז) ָדִוד ַהֶמֶל* ָזאְגט ִאין ְּתִהִלים 

ָדִוד  - "ְּפִליָאה ַדַעת ִמֶּמִּני ִנְׂשְּגָבה 9א אּוַכל ָלּה" 
ַהֶמֶל* וואּוְנֶדעְרט ִזי* אּון ֶער ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט 

פּוֶנעם  ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ַאְנְטלֹויְפן
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. "ָאָנה ֵאֵל* ֵמרּוֶח< ְוָאָנה ִמָּפֶני< 

וואּו אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶקען ֶמען ֶדען  -ֶאְבָרח" 
ֶּבעְרְׁשְטן? "ִאם ֶאַּסק ַאְנְטלֹויְפן פּוֶנעם ֵאיי

ַאז דּו  -ָׁשַמִים ָׁשם ָאָּתה ְוַאִּציָעה ְּׁשאֹול ִהֶּנָּך" 
 ֶוועְסט ַארֹויְפְפִליֶען ִאין ִהיְמל, ִאיז ֶדער
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָדאְרט. ַאז דּו ֶוועְסט 
ַאָראְּפִניֶדעְרן ִטיף ִאין ְׁשאֹול ַּתְחִּתית, ִאיז ֶדער 

י* ָדאְרט. ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אוֹ 
ְּפַלאץ וואּו ֶמען ֶקען ַאְנְטלֹויְפן פּוֶנעם 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָדאס ִאיז ִדי ַאְרֶּבעט פּון ַא ֶמעְנְטׁש אֹויף 
ֶדער ֶוועְלט. ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק וואּו ֶער ֶגעִפיְנט 

אֹויס, ִזי*, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ִווי ַאזֹוי ֶער ֶזעט 
ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶער ָהאט ׁשֹוין ַאְלץ 
ָאְּפֶגעטּון ְׁשֶלעְכְטס, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ִווי ַווייט 
ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעַפאְלן. ַדאְרף ֶער ֵאייִּביג ִוויְסן 
ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ָנאְכַאְלץ ִמיט ִאים. 

מֹויל אּון ִזי*  ֶער ַדאְרף ָנאר ֶעֶפעֶנען ִדי
אֹויְסֶרעְדן ָדאס ַהאְרץ ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶער 
ָזאל ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִווי ַאזֹוי ַזיין 
ֶלעְּבן קּוְקט אֹויס, ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער ָוואס ֶער 
ָהאט ֶגעַהאט ִּביז ֶיעְצט, אּון וואּו ַאִהין ֶער 

עְּבן, וואּו ֶער ִוויל ַאְלס ִציְלט ִאין ַזיין לֶ 
ָאְנקּוֶמען. אּון ַדאן ֶוועט ֶער ֶזען ִווי ַזיין ֶלעְּבן 
ֶוועט ִזי* ְדַראְסִטיׁש טֹויְׁשן צּום גּוְטן. ֶער ֶוועט 
ָהאְּבן ַא ִליְכִטיג אּון ְפֵרייִלי* ֶלעְּבן אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט, אּון ֶעס ֶוועט ִאים ַזיין גּוט אֹוי* אֹויף 

  ֶנע ֶוועְלט.ֶיע
 

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק י' ֶעֶר* עֹוָלם ְוֵחֶלק י"ד ֶעֶר* ְדֵביקּות)
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  מרדכי בן רות, להצלחה בכל העניניםהגליון נתנדב לזכות 

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ַאן ַאְרֶּבעט ִזי צּו ֶקעֶנען ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ָפאְרְׁשֶטעְלן אּון 
 ן ִווי ְמ'ִאיז ׁשֹוין ֶגעְׁשָטאְרְּבן, ִּביז ְמ'ָזאל ָדאס ַמָמׁש ְׁשִּפיְרן.''ָמָׁשלְ ִזי אֹויְס 

 קד
אֹוי ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶדעְרֵצייְלט ַאז ִאין ַזיין יּוְגְנט ָהאט ֶער ֵזייֶער ְׁשַטאְרק מֹוָרא ֶגעַהאט 

אּון ַדְוָקא ֶדעָמאְלט ָהאט ֶער  ַחד פּון ֶדעם,פּון ְׁשַטאְרְּבן, ֶער ָהאט ֶגעַהאט ָגאר ַא ְׁשַטאְרֶקע ּפַ 
ָגאר ַאַסא ִמְתַּפֵלל ֶגעֶווען אּון ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ִוויל ְׁשַטאְרְּבן אֹויף ִקידּוׁש 

 -ר ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶדעְנְקט ּפּוְנְקְטִלי ִווי ַלאְנג, ֶאְפָׁשר ַא ָיא -ה'. ַפאר ַא ַלאְנֶגע ַצייט 
ִאיז ֶדער ֶרִּבי ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ִדי ַמְחָׁשָבה אּון ִמיט ִדי ְּתִפלֹות ַאז ֶער ִוויל אּוְמקּוֶמען אֹויף 

ָוואס ֶער ָזאל ִניְׁשט  ֵאיין ְׁשמּוֶעס ָאֶדער ְּתִפָלהִקידּוׁש ה'. ְס'ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט ַקיין 
 ֶּבעְטן אֹויף ֶדעם.

ָהאט ַאזֹוי ְׁשַטאְרק מֹוָרא ֶגעַהאט פּון ְׁשַטאְרְּבן, ִאיז ָדאס ַאֵליין ֶגעֶווען ַּביי אּון ַווייל ֶער 
ִאים ַמָמׁש ַא ְמִסירּות ֶנֶפׁש צּו ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאַזא ָסאְרט ְּתִפָלה ַאז ֶער ִוויל ְׁשַטאְרְּבן 

 אֹויף ִקידּוׁש ה'.
 קה

יז ֶדער ֶרִּבי אֹוי ֶגעֶווען ָגאר ְׁשַטאְרק ַאַרייְנֶגעטּון ִאין ְׁשַטאְרֶקע ִאין ַזייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן ִא 
חּוְמרֹות, ֶער ָהאט ֶגעזּוְכט ַאֶלע ָסאְרט ִאיְּבִריֶגע חּוְמרֹות, ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט פּון ָנא אּון 

.חּוְמרֹות ָוואס ֶער ֶקען ֶנעֶמען אֹויף ִזי ָנא 
ח ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעְטַראְכט ֶוועְגן חּוְמרֹות אֹויף ִדי ַוואֶסער ָוואס ֵאייְנָמאל ַפאר ֶּפַס 

אּון ְס'ִאיז  ֶאְפָׁשר ֶקען ַאַרייְנַפאְלן ֶעֶּפעס ַא ַמֶׁשהּו ָחֵמץ ִאין ִדי ַוואֶסער.ַווייל ְמ'נּוְצט ֶּפַסח, 
ָאן ַאַסא ַוואֶסער ַפאר ֶּפַסח אּון  אְלן ִדי ֵעָצה ָוואס ַאַסא טּוֶען ַאז ְמ'ֶׁשעְּפטִאים ִניְׁשט ֶגעפָ 

ִהיְטן  ִריְכִטיג ְמ'ְגֵרייט ָאן ֶגענּוג ַוואֶסער אֹויף ַגאְנץ יֹום טֹוב, ַווייל ְס'ִאיז ְׁשֶווער צּו ֶקעֶנען
 ָדאס ַוואֶסער פּון ֶעֶרב ֶּפַסח אֹויף ַא ַגאְנץ ֶּפַסח.
צּו ֶנעֶמען ַוואֶסער ָנאר פּון ַא  ְלט ֶגעֶוועןָוואְס'ִאיז ִאים אֹויְסֶגעקּוֶמען ַאז ִדי ֶּבעְסֶטע 

ָאֶּבער  .ֶדר ַארֹויס ְפִריֶׁשע ַוואֶסערְקַוואל ָוואס ַהאְלט ִאין ֵאיין ְקֶוועְלן, ַאז ֶעס קּוְמט ְּכֵס 
ָדאְרט וואּו ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ַאַזא ָסאְרט ְקַוואל, אּון ֶדעִריֶּבער 

אט ֶער ֶגעְקֶלעְרט ַאֶוועְקצּוָפאְרן אֹויף ֶּפַסח צּו ַא ְצֵווייֶטע ְׁשָטאט, וואּו ֶעס ִאיז ָיא ָדא ַאַזא ָה 
 ְקַוואל.

ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ִאיז ֶדער ֶרִּבי ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט ַאַרייְנֶגעטּון ִאין ִאיְּבִריֶגע חּוְמרֹות ִמיט 
 .ָמָרה ְׁשחֹוָרה אּון ִפיֶלע ִדְקדּוִקים

 קו
אֹוי אֹויף ְנִקּיֹות ָהאט ֶער ָגאר ְׁשַטאְרק ַמֲחִמיר ֶגעֶווען ִמיט ִפיֶלע ִאיְּבִריֶגע חּוְמרֹות, ֶער 

ַזאְכן צּו ַזיין ִאיְנַגאְנְצן ֵריין, ִּביז ֶער  ִוויְלֶדעָהאט ִזי ֵזייֶער ָאְנֶגעְׁשְטֶרעְנְגט אּון ֶגעטּון ָגאר 
ן פּון ֶדעם. אּון ָדאס ָהאט ִאים אֹוי ֶגעְּבֶרעְנְגט ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ִאיז ַמָמׁש ֶגעָוואְרן ְמסּוּכָ 

 ַמֲחלֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.
 קז

ִאין ַזייֶנע ְׁשֶּפעֶטעֶרע ָיאְרן ָהאט ָאֶּבער ֶדער ֶרִּבי ֵזייֶער ֶגעָוואְרְנט ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ַאז ֵזיי 
רֹות, ֲאִפילּו אּום ֶּפַסח. ֶער ָהאט ֵזייֶער חֹוֶזק ֶגעַמאְכט פּון ִאיְּבִריֶגע חּוְמ  פּון ָזאְלן ַאְנְטלֹויְפן

ֶדעם, ּוִּבְפַרט ִדי חּוְמרֹות ָוואס ְמ'טּוט ַפאר ְנִקּיֹות ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ִאיז ַמָמׁש ַא 
ִמימּות ּוְפִׁשיטֹות, ָאן ְמׁשּוַגַעת ַרֲחָמָנא ִליְצָלן. ְמ'ַדאְרף ָנאר ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ְּת 

 ַקיין ׁשּום צּוֶגעֵלייְגֶטע ִאיְּבִריֶגע חּוְמרֹות.
ֶדער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ֶרעְדן פּון ֶדעם ָגאר ַאַסא, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ִעיָקר ֲעבֹוַדת ה' 

זּוְנֶדעֶרע ָחְכמֹות, ָאן צּו זּוְכן ִאיז צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָּפׁשּוט'ֶעְרֵהייט, ָאן ַקיין ׁשּום ַּבא
ְגרֹויס ִמְצוֹת ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים ִמיט טּון ַאֶלע ָנאר ְמ'ַדאְרף צּוצּוֵלייְגן ָנא אּון ָנא חּוְמרֹות, 

ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן ל' אּון (ֶזע ֶמער ִאיֶּבער ֶדעם ִאין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן מ"ד, אּון ִאין  ְּתִמימּות ּוְפִׁשיטֹות

 .ִסיָמן רל"ה)
 ָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמעְנִדיֶגע ָווא אי"ה -  "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר 

 

  חיזוק צום טיר
  
  

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
  קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

USB ,ס'SD;ס, און נאך'  
  דעליווערט צו אייער טיר!
  צורופט אריין מיט אייער פארלאנג 

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

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

        

           יומא דהילולא קדישא             
  

  קודשאנשי שלומינו גרייטן זיך בחרדת 
  צו די יומא דהילולא קדישא

  

יומא דהילולא קדישא פון כ"ק מרן דערנענטערנדיג זיך צו די 
מוהרא"ש זי"ע, דערקענט זיך גאר שטארק די התעוררות און התרגשות 

צו דעם בכלל, און ביי אידן איבער די וועלט בפרט, ביי אנשי שלומינו 
  געהויבענעם טאג.

יומא דהילולא פון א צדיק, דעמאלט מוהרא"ש פלעגט זאגן אז ביי די 
קומט ארויס און מען זעט וואס דער צדיק האט איבערגעלאזט פאר די 

זענען  וועלט, די לימודים און עצות וואס ער האט אויסגעלערנט וואס
ענען ווייטער מחזק און מעורר אידישע קינדער און ווייטער חי וקים און ז

  זיי צום אייבערשטן. דערנענטערט
וייסן דאך זייער גוט וואס מוהרא"ש האט געטון פאר אונז אלע מיר ו

זיינע יארן, ווי אזוי ער האט אונז געשטארקט אין יעדן מצב און אונז 
מחזק געווען צו דינען דעם אייבערשטן ווי עס דארף צו זיין. און 
דעריבער איז דער טאג אזוי גרויס, ווען מען נעמט זיך צוזאם און מען 

זיינע ווערטער, און מען איז ווייטער ממשיך צו גיין אין חזר'ט איבער 
  זיינע וועגן.

צו פילע אנשי שלומינו פארן ארויס קיין ארץ ישראל, זיך צו משתטח 
אין יבניאל אינ'ם טאג פון די יארצייט, אנדערע  דושזיין אויפ'ן ציון הק

 אידן וועלן זיך צוזאמנעמען בכל מקומות מושבותיהם און איבער'חזר'ן
דאס וואס מוהרא"ש האט אונז געלערנט אלע יארן, און די פילע ספרים 

  וואס ער האט אונז איבערגעלאזט בירושה.
דעם געהויבענעם טאג זיך וועלן אויך אויסנוצן אנשי שלומינו 

פירן דאס וואס מוהרא"ש האט געטון זיין גאנץ צואנצושטרענגען אויס
פארשפרייטן איבער די צו דרוקן דעם רבינ'ס ספרים און עס  ,לעבן

וועלט, און אזוי אריינברענגען די הייליגע לימודים פון רבי'ן איבער די 
מ'וועט זיך משתתף זיין מיט שיינע סכומים  גאנצע וועלט.

  ארויסצוהעלפן דעם בית הדפוס וואו מ'דרוקט די ספרים און קונטרסים.
יך צו דער אייבערשטער זאל העלפן מיר זאלן ווייטער ממשיך זיין ז

  האלטן בדיבוק חברים און פאלגן וואס מוהרא"ש האט אונז געלערנט.
  

   הוא ימליץ טוב בעדינו!

>>>>>>  

 

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

  הי"ושלום יוסף יאקאבאוויטש  מו"ה
  מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

  די געבורט פון א מיידל למזל טובצו 
אסאך דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען 

  , בני חיי ומזוני רויחי,אידיש נחת געזונטערהייט
  מיט דורות ישרים ומבורכים

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

  י"וה נחמן ניישטיין מו"ה
  מלמד מומחה במוסדותינו הקדושים

  די געבורט פון א מיידל למזל טובצו 
ער זאל זען אסאך דער אייבערשטער זאל העלפן אז 

  , בני חיי ומזוני רויחי,אידיש נחת געזונטערהייט
  מיט דורות ישרים ומבורכים

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

  שליט"א יואל טייטלבוים מוה"ר
  תמרים]עצי שכונת גבאי ביהמ"ד היכל הקודש קרית יואל [

  

  די שמחת החתונה פון זיין טאכטער למזל טוב עב"גצו 
  הי"וישראל אשר ווייס  בן מו"ההלל  החתן מו"ה

  

עס זאל זיין א קשר של קימא און א בנין דער אייבערשטער זאל העלפן 
אסאך אידיש נחת עדי עד, זיי זאלן אויפשטעלן א בית נאמן בישראל, מיט 

  רויחי, מיט דורות ישרים ומבורכים, בני חיי ומזוני געזונטערהייט


