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ווייזן עïעס אäנז וויל ְְִֶֶֶַמען

ז:)זאגחז "ל  ליח)עאצ קנ אד אי" ְְִֵֵֶַַָָָָ
ממעלה" עליו מכריזי  א אלא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָמלמה,
פינגער זיי ניט זי צעקלאט מענט א ְְְְְְִִִֶֶֶַַַ
רפט מע יא נאר וועלט, די יא נטא ְְְְִֶֶָָדא
דאר דאס אז הימל אי יבא איס דְְְִִֶַַָק
ווע אז איז מענט א פ נאטר די .אסירְְְִִִֶֶַַַַ
אליי זי ער אלדיגט ,קלא א כאט ְְְְִִֵֶֶַַַַַער
דער , געגע אכט נג גט ניט  האט  ער ְְְְִֶֶֶֶַַָאז 
וואס זא קליינע יעדע אז אער איז ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָאמת
נקטליכער א האט ,מענט א צ ְְְְְְִִֶֶַַַָאסירט
איז עס ,עגע איז דאס פארוואס ְְִִֶֶֶֶַָָח
דאס אז יבא פ ריאנגע אזי ְְְְִֶֶֶַַָָגעווע

זאג חז"ל . אסיר ל"ח.)זאל "מ(ימא ְְְְִִַַַָָָ
אי ,ל ני למ יבי מבמק ְְְְִִִִִֵֶָָָיקרא
נגעת מלכת ואי ,לחביר כ נגע ְְֲֵֵֵַַַַַַָָָאד
ניט איז עס נימא", מלא אפיל חברְְְֲֲִִִִִֶֶַָָֹ



: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
ט צּו ֵגיין ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען,  ְרָנָסה ֶעְרֶמעְגִליְכט ִמיר ִניׁשְ ַמיין ּפַ

ָוואס טּו ִאיְך?............................................................................... א
ִווי ַאזֹוי ֶעְרְקֶלעְרט ֶמען ַפאר ִקיְנֶדער ַאז ִמיר ִפיְרן ִזיְך ַאְנֶדעְרׁש 

............................................................................ ב פּון ִדי ְקרֹוִבים?
ִווי ַאזֹוי ַמאְך ִאיְך ַמיין ָטאְכֶטער ָזאל ֶוועְלן ַדאֶוועֶנען?............... ה
.. ו יָבה? ִאיז ֱאֶמת ִדי ָלׁשֹון ָהָרע'ס ָוואס ֶמען ֶרעְדט אֹויְפ'ן ֹראׁש ְיׁשִ
ֶטעְרן  ֶלעְכֶטע ַזאְכן ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶגעֶזען ׁשְ ָוואס טּו ִאיְך ַאז ִדי ׁשְ

............................................................................. ט ן? ִמיר ִאין ֶלעּבְ
ית ַהֶמְדָרׁש ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ִאין אּוְנֶזער  ָזאְלן ִמיר ֶעֶפעֶנען ַא ּבֵ

...................................................................................... יב ָטאט? ׁשְ
ִאיז מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ֶגעֶווען ֶקעְגן ֶדעם ֵסֶפר מֹוֶרה 

..................................................................................... טו ְנבֹוִכים?
.. יז ט ֶגעֶהעִריג? ָוואס טּוט ֶמען ִמיט ַא ְקֵליין ִקיְנד ָוואס ֶרעְדט ִניׁשְ

נ



: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
ר ִמְצָוה......................................... א דּו ֶקעְנְסט אֹויְך ֶוועְרן ַהייְנט ּבַ
............................................................ ב ֶרְסֶלב?! ֶווער ִאיז ַטאֶקע ּבְ
................ ד טּוּב ִמיט ַטאֶטע ַמאֶמע  ט ִזיְך ָאן ִאין ׁשְ ֶדֶרְך ֶאֶרץ ֵהייּבְ
..... ה ַאְחדּות עְטן ִאיְנֵאייֶנעם ּבְ ית ַהֶמְדָרׁש ַדאְרְפן ַאְרּבֶ ִאים פּון ּבֵ ַגּבָ
.................... ז ט אֹויף ֶעְנְגִליׁש עְרֶגעַטייְטׁשְ ְליֹון ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ִאיּבֶ ּגִ

ִהִלים ֶיעְדן  אֵנייֶען ִאין ָזאְגן ּתְ ְלָכבֹוד ׁשֹוָבִבי"ם ָזאְלט ִאיר ִזיְך ּבַ
ָטאג............................................................................................... ז

אר ַנַחת ַפאר ִדי  ֶרעְנְגט ֶמען ַנָ טּוּב, ּבְ ַאז ֶמען ִפיְרט ַאן ֶעְרִליֶכע ׁשְ
........................................................................................ י ֶעְלֶטעְרן

ֶוועֶרע ִנָסיֹון, ַדאְרְפְסטּו ִזיְך  ער ַאַזא ׁשְ ֶווען דּו ֵגייְסט ַאִריּבֶ
................................................................. יא ַטאְרְקן ִמיט ֱאמּוָנה ׁשְ
ִאין ְזכּות פּון ְצִניעּות, ָהאט ֶמען ֵהייִליֶגע ִקיְנֶדער........................ יב

ער ַדיין ִעיָקר ַזאְך ָזאל  ְרָנָסה, ָאּבֶ ֶקעְנְסט עֹוֵסק ַזיין ִאין ָנאְך ַא ּפַ
................................................................................... יג ַזיין ֲהָפָצה
................. יד ט ט ַקיין ְסָפִרים ַפאר ֶווער ֶעס ַדאְרף ֶעס ִניׁשְ ֶגעּב ִניׁשְ
ֶמען ַדאְרף ֶרעְדן ֵווייְך צּו ִדי ַווייּב............................................... יד

יְקן צּו ַאן ֶעְרִליֶכע ְסקּול, ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ַווייט פּון  ֶעְנֶדעְרׁש ׁשִ
טּוּב......................................................................................... טו ׁשְ

נ



 א   |  תשפ"א תֹומְׁש  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

ַמיין ַּפְרָנָסה ֶעְרֶמעְגִליְכט ִמיר ִניְׁשט צּו ֵגיין ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען,  

?ָוואס טּו ִאי 

 ְׁשֵאָלה: 

 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א. 

ִׁשיעּוִרים אּון ִחיזּוק ָוואס ֶדער  ְיַיֶׁשר ּכַֹ� ַפאר ַמיין ֶלעְּבן, אּון ַא ְגרֹויְסן ְיַיֶׁשר ּכַֹ� ַפאר ַאֶלע 

 רֹאׁש ְיִׁשיָבה ֶגעְּבט ִמיר ְּכֵסֶדר. 

ִאי� ָהאּב ֶגעָוואְלט ְפֶרעְגן ֶדעם רֹאׁש ְיִׁשיָבה, ִאי� ָהאּב ָאְנֶגעהֹויְּבן ַא ֵנייֶע ַּפְרָנָסה ֶלעְצְטְנס,  

ּון ִאי� ֶקען ִניְׁשט ֵגיין ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען ְדֵריי  ֵזייֶגער ִאיְנֶדעְרְפִרי א ִאי� ֵהייּב ָאן ַאְרֶּבעְטן ִזיְּבן ַא 

 ָמאל ַא ָטאג, ָוואס ָזאל ִאי� טּון? 

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ג' ַּפְרַׁשת ַוְיִחי, י"ד ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָיִאירְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו  

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ְּתִפילֹות   ְדֵריי  ִדי  ַדאֶוועֶנען  ִאין  ְׁשַטאְרְקן   ִזי ָזאְלְסט  ֵזייֶער דּו  ִדיר  ֶּבעט   ִאי
ָדאס ִאיז ֶדער    -ְדֵריי ָמאל ַא ָטאג ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ַווייל ַׁשֲחִרית, ִמְנָחה אּון ַמֲעִריב  

ָוואס ַהאְלט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ֶער ָזאל ְּבַלייְּבן ַא ִאיד, ֶער ָזאל ְּבַלייְּבן צּוֶגעִּביְנְדן ָפאֶרעם  

 צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 

: "ִדי ְדֵריי ְּתִפילֹות ֶוועְרן ָאְנֶגערּוְפן (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן ח)ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט  

ְרְקט ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו ְּבַלייְּבן ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן", אּון ֶדער ַמֲחֶנה ִיְׂשָרֵאל, ָדאס ְׁשַטא

עֹוג ֶמֶל   (ְּבָרכֹות נד.)ֶרִּבי ָזאְגט ַאז ָדאס ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן  



 תשפ"א  תֹו מְׁש  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ב

, אּון ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען  ַהָּבָׁשן ָהאט ֶגעָזאְגט: "ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַּכָמה ַהֵוי, ְּתָלָתא ַּפְרֵסי"

אּון אֹויְסֶגעִריְסן ַא ַּבאְרג פּון ְדֵריי ַּפְרָסה, ֶער ָהאט ָדאס ֶגעָוואְלט ַוואְרְפן אֹויף ִדי  

ְקֵלייֶנע  ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֶעס  ֵנס,  ַא  ֶגעַמאְכט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט  ִאיְדן, 

ּבַ  ֶדעם  ֶגעֶלעֶכעְרט  אּון   ֶגעַפאְלן ֶוועֶרעְמֶלע ַאַריין  ִאים  ִאיז  ַּבאְרג  ֶדער  ִּביז  אְרג 

ָהאט  ֶער  ַרֵּבינּו,  ה  מֹׁשֶ ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ָנאְכֶדעם  ֶדעְרְׁשִטיְקט,  ִאים  אּון  ַהאְלז  אֹויְפ'ן 
ֶגעֶגעְּבן ַא ְׁשְּפִריְנג אּון ִאים ֶדעְרַלאְנְגט ַא ְקַלאּפ אֹויף ַזיין פּוס אּון ִאים ֶגע'ַהְרְג'ֶעט.  

ָדאס ִאיז ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ָוואס ֶער ָהאט ַפייְנט ֶיעְדן  -ט ֶדער ֶרִּבי, עֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ָזאגְ 

ִאיד אּון ֶער ִוויל ַהְרְג'ֶעֶנען ֶיעְדן ִאיד, ֶער זּוְכט אֹויְסצּוַרייְסן פּון אּוְנז ִדי ְדֵריי ְּתִפילֹות  

ה ִיְׂשָרֵאל, "ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַּכָמה ַהֵוי, ְּתָלָתא  אּון דּוְרְכֶדעם אּוְנז ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ַמֲחנֶ 

 ַּפְרֵסי", ַּפְרֵסי ִאיז ַא ָלׁשֹון פּון ַדאֶוועֶנען ִדי ְדֵריי ְּתִפילֹות, ָדאס ִאיז ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל. 

 ִאי ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער ָזאְלְסט ֶרעְדן צּו ַדיין ַּבַעל ַהַּבִית אּון ִאים ָזאְגן ַאז ֶער מּוז 

ִדיר ֶגעְּבן ַצייט צּו ֵגיין ַדאֶוועֶנען ִדי ְדֵריי ְּתִפילֹות, ַעל ִּפי רֹוב ֶווען ַא ַּבַעל ַהַּבִית ֶזעט 

ֶוועט ֶער ִאים ָלאְזן, ֶער ֶוועט ִזי ְפֵרייֶען צּו ֶזען   -ַאז ֶדער ַאְרֶּבעֶטער ִוויל ַדאֶוועֶנען 

ִד  ָׁשַמִים.  ִיְרַאת  ָהאט  ַאְרֶּבעֶטער  ַזיין  ִיְרַאת  ַאז  ִמיט  ִאיְנֶגעַלייט  זּוְכן  ַּבִּתים  ַּבֲעֵלי  י 

ִדי   ֶגעְטֵריי,  ַאְרֶּבעְטן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִמיְט'ן  ֶלעְּבן  ָוואס  ִדי  אר  ַנָ ַווייל  ָׁשַמִים, 

ִּבין ַא ִאיד, ּפּוְנְקט ַאזֹוי ִווי ִאי ַּבא'ַגְנְב'ֶעֶנען ִניְׁשט; ָזאְלְסטּו ִאים ְקָלאר ָזאְגן: "ִאי 
ַאְרֶּבעט ִניְׁשט ַׁשָּבת, ַאזֹוי אֹוי ַדאְרף ִאי ָהאְּבן ֶיעְדן ָטאג ַצייט צּו ַדאֶוועֶנען", ֶער  

 ֶוועט ִדיר ִזיֶכער ָלאְזן.

ַדאֶוועֶנען   ַצייט צּו  ֶגעְּבן  ִניְׁשט  ִדיר  ִוויל  ֶער  דּו    -אֹויּב  ָוואס  ַאֵלייְנס  ֵווייְסטּו 

ַאְנֶדעֶרע ֲעָבִדים, ָזאל ֶער ַא ְצֵווייְטן אֹויְסְקֶוועְטְׁשן צּום    ָהאְסט צּו טּון; ָלאז ִאים זּוְכן
 טֹויט, דּו ֶוועְסט ְטֶרעְפן ַא ְגִריְנֶגעֶרע ַאְרֶּבעט. 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

ִקיְנֶדער ַאז ִמיר ִפיְרן ִזי ַאְנֶדעְרׁש  ִווי ַאזֹוי ֶעְרְקֶלעְרט ֶמען ַפאר

 פּון ִדי ְקרֹוִבים? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 ִמיר ֶזעֶנען ִזי� ֵזייֶער ְמַחֵזק ִמיט ִדי ְּבִריוו פּון "ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה", ַא ְגרֹויְסן ְיַיֶׁשר ּכַֹ�. 
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ַא ַזא� ָוואס ְׁשֶטעְרט אּוְנז ֵזייֶער ְׁשַטאְרק. ִאין אּוְנֶזער ִמְׁשָּפָחה    ִמיר ָהאְּבן ֶגעָוואְלט ְפֶרעְגן

ִמיט   ִזי�  ְדֵרייֶען  ַאֶלע  ֵזיי  ָוואס  ַארּום  אּון  ַארּום  ָקאִזיְנס  אּון  ֶפעֶטעְרס  ִפיֶלע  ָדא  ֶזעֶנען 

ַוויי  ַאזֹוי  אּון  ְׁשטּוּב  ִאין  ָקאְמְּפיּוֶטעְרס  ָהאְּבן  ׁשּום  ְסַמאְרְטָפאֹוְנס,  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  ֶטער. 

ְּפָראְּבֶלעם ֶדעְרִמיט, ֵזיי ָזאְגן ַאז ִדי ֶעְרַוואְקֶסעֶנע ַדאְרְפן ִזי� ַאִּביְסל אֹויְסלּוְפֶטעְרן אּון ִדי ִקיְנֶדער  

 ָטאר ֶמען ִניְׁשט ַהאְלְטן ַאזֹוי ַפאְרַמאְכט. 

ָהאְּבן ִמיר  ֶדעם,  ֶקעְגן  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ַקיין    ִמיר  ַווייְזן  ִניְׁשט  ִוויְלן  ִמיר  ַזאְכן,  ַאֶלע  ִדי  ִניְׁשט 

ִוויִדיָאס ַפאר ִדי ִקיְנֶדער. ָאֶּבער ִדי ִקיְנֶדער ְטֶרעְפן ִזי� ַאַסא� ִמיט ִדי ְקרֹוִבים אּון ֵזיי ִוויְלן אֹוי�  

 ֶזען ָוואס ִדי ַאְנֶדעֶרע ֶזעֶען. 

אר ִדי ִקיְנֶדער ַאז ִמיר ֶזעֶנען ַאְנֶדעְרׁש פּון ֵזיי? ֵזיי ֵגייֶען ָדא�  ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַמְסִּביר ַזיין פַ 

  ָאְנֶגעטּון ּפּוְנְקט ִווי אּוְנז, אּון ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען ִדי ִקיְנֶדער ַפאְרְׁשֵטיין ַאז ִמיר ֵגייֶען אֹויף ַאן ַאְנֶדעְרן 

 ֶוועג?

ִזי� ַאז ִמיר ֶזעֶנען   ַהְצָלָחה פּון ִדי ִקיְנֶדער ְּברּוָחִנּיּות  ַפאְרְׁשֵטייט  ַאַסא� ִמְתַּפֵלל ַפאר ִדי 

אר ִמיט ְּתִפָלה, ָאֶּבער ִמיר ַדאְרְפן  ,  ּוְבַגְׁשִמּיּות, ַאזֹוי ִווי מֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט ַאז ַאֶלעס ּפֹוֵעְל'ט ֶמען ַנָ

ּו ֶגעְּבן ִאין ֶדעם ִעְנָין אּון ִווי ַאזֹוי צּו ֶרעְדן צּו ִדי  אֹוי� ַאן ֵעָצה אֹויף ְלַמֲעֶׂשה ִווי ַאזֹוי ִזי� ַאן ֵעָצה צ

 ִקיְנֶדער ִאיֶּבער ֶדעם. 

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ג' ַּפְרַׁשת ַוְיִחי, י"ד ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֶׁשִּיְחיּו

 ֶעְרַהאְלְטן ַאייֶער ְּבִריוו. ִאי ָהאּב 

וואֹויל ֶזעֶנען ִדי ֶעְלֶטעְרן ָוואס ֶגעְּבן ַאְכטּוְנג אֹויף ֵזייֶער ְׁשטּוּב, אֹויף ֵזייֶעֶרע 

 ִקיְנֶדער; ֵזיי ָזאְלן אֹויְפַוואְקְסן ָאְּפֶגעִהיְטן אּון ֵריין. 

אּון ָקאְמְּפיּוֶטער ַאז ִדי   ֵזייֶער גּוט טּוט ִאיר ַאז ִאיר ְׁשֵטייט ַווייט פּון ֶטעֶלעָפאן
ֵׁשייֶנע   ְׁשַנייְדן  אּון  ַנַחת  ָהאְּבן  ֶוועט  ִאיר  ֵריין;  אּון   ֶעְרִלי ַוואְקְסן  ָזאְלן  ִקיְנֶדער 

 ֵּפירֹות.

ְּבנֹוֵגַע ָוואס צּו ָזאְגן ַפאר ִדי ִקיְנֶדער ֶווען ֵזיי ֶזעֶען ַּביי ִמְׁשָּפָחה ַאז ֵזיי ָהאְּבן  

אְמְּפיּוֶטעְרס ְוכּו' ְוכּו'; ָוואס ָזאְגט ֶמען? ָוואס ֶעְנְטֶפעְרט ֶמען? ִדי ֶטעֶלעָפאֹוְנס, ָק 
אר ַּביי ֶטעֶלעָפאֹוְנס, ֶעס ִאיז ַּביי  ְׁשֵאָלה ִאיז ַא ְּכָלִליּות'ִדיֶגע ְׁשֵאָלה, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַנָ

ִדי ִמְׁשּפָ   ִזי ֵזייֶער ַאַסא ִמְׁשָּפחֹות ֶצעֵטייְלט  ַּביי  ֵזייֶער  ַאֶלעס,  ַא ֵטייל ֶזעֶנען  ָחה, 



 תשפ"א  תֹו מְׁש  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ד

ֵאייְדל אּון ָאְּפֶגעִהיְטן אּון ַא ֵטייל ֶזעֶנען ֶמער ֶצעְפלֹויְגן אּון ְּפָראְסט ְוכּו'; ְׁשֶטעְלט 

ִזי ִדי ְפַראֶגע, ָוואס ָזאְגט ֶמען ַפאר ִדי ִקיְנֶדער ֶווען ֵזיי ְפֶרעְגן: 'ַפאְרָוואס ָטאְרן 

אר ַאזֹוי אּון ַאזֹוי, אּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ֵטייל פּון ִדי ִמְׁשָּפָחה  ִמיר ִניְׁשט ֵגיין ָאְנֶגע טּון ַנָ

ֵגייֶען ָאְנֶגעטּון ִווי ַאזֹוי ֵזיי ִוויְלן?' ָאֶדער ֶקען ֶמען ֶהעְרן ִקיְנֶדער ְפֶרעְגן: 'ַפאְרָוואס 

עְרס אּון מּוֶמעס ִמיט  ָטאְרן ִמיר ִניְׁשט ֶעְסן ַּביי ֶיעֶנע ְּפַלאץ, ִּבְׁשַעת אּוְנֶזעֶרע ֶפעֶט 
ֵזייֶעֶרע ִמְׁשָּפחֹות ֶעְסן ָיא ָדאְרט?' ֵזייֶער ַאַסא ָמאל ִאיז ֶעס ָגאר ָנאְנֶטע ִמְׁשָּפָחה  

אּון ֶעס ִאיז ַאֶזעְלֶכע ַזאְכן ָוואס ֶמען ֶקען ִניְׁשט ָאְנַווייְזן ְקָלאר ַפאר ִדי ִקיְנֶדער ַאז 

ִדי ּתֹו ַאְנֶדעֶרע טּוֶען ֶקעְגן  ְפַראֶגע, ָוואס ָזאְגט ֶמען? ָוואס ִדי  ִדי   ִזי ָרה, ְׁשֶטעְלט 

 ֶעְנְטֶפעְרט ֶמען?

 ָדאס ֶּבעְסֶטע ִאיז ַאז ֶמען ֶרעְדט צּו ִדי ִקיְנֶדער ְׁשֶטעְנִדיג פּון ָהאְּבן ַא מֹוֶרה ֶדֶר

ְנז ִווי ַאזֹוי ֶמען  ִאין ֶלעְּבן; פּון ָהאְּבן ַא ָרב, ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ָוואס ֶער ֶלעְרְנט אּו

ַאזֹוי ִפיְרן ִמיר ִזי אּון ֱהיֹות אּוְנֶזער ָרב ָזאְגט ִמיר ָזאְלן ִניְׁשט ָהאְּבן   -ָזאל ִזי ִפיְרן 

ָפאְלְגן ִמיר ָוואס אּוְנֶזער ָרב ָזאְגט,   -ַקיין ֶטעֶלעָפאֹון אּון ָקאְמְּפיּוֶטער ִאין ְׁשטּוּב  

ִמְׁשָּפָחה ָהאְּבן ַאְנֶדעֶרע ִׁשיטֹות, ַאְנֶדעֶרע ֶוועְגן ְוכּו'. אּוְנֶזער   ֶקען ַזיין ַאז ִדי ִאיְּבִריֶגע

ָרב ָזאְגט ִמיר ָזאְלן ֵגיין ָאְנֶגעטּון ַאזֹוי אּון ַאזֹוי, אּוְנֶזער מֹוֶרה ֶדֶר ֶלעְרְנט אּוְנז ִמיר  

אר ִדי ֶהְכֵׁשר ְוכּו', ְוכּו'.  ָזאְלן ֶעְסן ַנָ

ִד  ִאין  ַאַריין  ַארֹויְפקּוְקן  ֵלייְגט  ִאיְדן,  ֶעְרִליֶכע  ָהאְּבן  ִליּב  ָזאְלן  ֵזיי  ִקיְנֶדער  י 

ֶעְרִליֶכע ִאיְדן; ֵזיי ָזאְלן ִוויְסן ַאז ֶמען ַדאְרף ָהאְּבן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד ָוואס ִפיְרט ֶדער  

ָהאט ִדי ּתֹוָרה,   ֶלעְּבן. ַחֶזְר'ט ִמיט ֵזיי ַאז ַא ִאיד ֶקען ִניְׁשט טּון ָוואס ֶער ִוויל, ַא ִאיד

ֶמען ַדאְרף ֵגיין ִאין ִדי ֶוועג פּון ִדי ּתֹוָרה אּון ִאין ֶיעְדן דֹור ַמאְכן ִזי ֵנייֶע ְׁשֵאלֹות 
אּון ֵנייֶע ְסֵפיקֹות, ַדאְרף ֶמען ָהאְּבן ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִיְרֵאי ַהֵׁשם ָוואס  

 ֶוועג פּון ּתֹוָרה ִאיז. ֵזיי ַווייְזן אּוְנז ָוואס ֶדער 

ַאז ֶמען ֵלייְגט ַאַריין ִאין ִדי ִקיְנֶדער ַא ִליְּבַׁשאְפט צּו ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִיְרֵאי ַהֵׁשם,  

ָזאְגן   ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִווי  ַאזֹוי  ִאיְדן.  ֶעְרִליֶכע  ַוואְקְסן  ֵזיי  כג:)ֶוועְלן  : (ַׁשָּבת 
ֵוי ֵלּה ְּבִנין ַרָּבָנן", ֶווער ֶעס ָהאט ִליּב ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶוועט זֹוֶכה ַזיין  "ְּדָרִחים ַרָּבָנן ֲה 

ִאיז   ֶעס  ֶווער  ַרָּבָנן",  ַחְתנּוָתא  ֵלּה  ֲהֵוי  ַרָּבָנן  ֲחָכִמים, "ְּדמֹוִקיר  ַּתְלִמיֵדי  ִקיְנֶדער  צּו 

ֵאייֶדעֶמער ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, "ְּדָדִחיל  ְמַכֵּבד ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ֶוועט זֹוֶכה ַזיין צּו ָהאְּבן  

צּוְרָבא   ֲהֵוי  ּגּוֵפיּה  "הּוא  ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי  פּון  מֹוָרא  ָהאט  ֶעס  ֶווער  אּון  ֵמַרָּבָנן", 

ֵמַרָּבָנן", ֶוועט ַאֵלייְנס ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד; ַחס ְוָחִליָלה ַאֶוועק ַמאְכן ֶעְרִליֶכע  

ְוָחִלילָ  ַחס  פּון  ִאיְדן,  חֹוֶזק  ַמאְכן  ָוואס  ַאֶלע  ִדי  ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי  פּון  ְׁשֶּפעְטן  ה 
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ִאיְדן   ֶעְרִליֶכע  פּון  ְׁשֶּפעְטן  ִאיְדן,  פּון   -ֶעְרִליֶכע  ַאֶוועְקֵגיין  ִקיְנֶדער  ֵזייֶעֶרע  ֶוועְלן 

 ִאיִדיְׁשֵקייט. 

ּבְ  ַדאְרף ֶמען  ְפַראֶגעס  ַאֶזעְלֶכע  ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט  ִזי,  ֶווען ֶמען  ֶרעְדן פּון  ִעיָקר 

ִניְׁשט ַאֶוועק ַמאְכן ַאְנֶדעֶרע; ָדאס ֵהייְסט, ֶדער ִעיָקר ָזאל ֶמען ֶרעְדן פּון ָהאְּבן ַא  

ָרב, ַא מֹוֶרה ֶדֶר ָוואס ֶער ַווייְזט אּוְנז ִווי ַאזֹוי ִמיר ָזאְלן ֶלעְּבן. ָוואס ֵווייִניֶגער ֶרעְדן 

ָּפָחה, ֶמען ֶקען ֶרעְדן ֶקעְגן ֶדעם ְּפָראְּבֶלעם, ָדאס ֶׁשעְדִליְכֵקייט  ֶקעְגן ִדי ִאיְּבִריֶגע ִמְׁש 

 פּוֶנעם ְּפָראְּבֶלעם, ָאֶּבער ִניְׁשט ַאֶוועק ַמאְכן ִדי ִמְׁשָּפָחה. 

ַאז ֶמען ֵלייְגט ַאַריין ִאין ִדי ִקיְנֶדער פּון יּוְגְנט ָאן ַאז 'ִמיר ָהאְּבן ַא ֶוועג ַווייֶזער'  

ֵזיי ְקָלאר, ֵזיי ֶוועְרן ִניְׁשט צּוִמיְׁשט ֶווען ֵזיי ֶזעֶען ַאְנֶדעֶרע ֵגייֶען ִאין ַאְנֶדעֶרע    ֶוועְרן   -

ַּתְלִמיִדים   ַזייֶנע  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ֱאִליֶעֶזר  ֶרִּבי  ַּתָנא  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָהאט  ָדאס  ֶוועְגן. 

ֶגעָוואְרן   ִנְסַּתֵלק  ִאיז  ֶער  כח:)ֵאייֶדער  ֶוו(ְּבָרכֹות  "ֶרִּבי, ,  ֶגעֶּבעְטן:  ִאים  ָהאְּבן  ֵזיי  ען 

ַלְּמֵדנּו ָאְרחֹות ַחִּיים", ֶרִּבי, ֵאייֶדער ֶדער ֶרִּבי ֵגייט ַאֶוועק פּון אּוְנז ָזאל אּוְנז ֶדער ֶרִּבי  

ָזאְגן ִווי ַאזֹוי ָזאְלן ִמיר ִזי ִפיְרן, ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאָּפאר ִוויְכִטיֶגע ַזאְכן, ֵאייֶנע 
ִדי ַזאְכן ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ְוהֹוִׁשיבּום ֵּבין ִּבְרֵּכי ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים", ִאיר ָזאְלט   פּון

ֶנעֶמען ַאייֶעֶרע ִקיְנֶדער ֵזיי ָזאְלן ִזי ְדֵרייֶען ַּביי ֶעְרִליֶכע ִאיְדן, ֶלעְרֶנען ִדי ֶוועג פּון  

 יֶכע ִאיְדן. ִדי ּתֹוָרה, ַאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי אֹויְסַוואְקְסן ֶעְרלִ 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִאיר ָזאְלט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

 ִווי ַאזֹוי ַמא ִאי ַמיין ָטאְכֶטער ָזאל ֶוועְלן ַדאֶוועֶנען?

 ְׁשֵאָלה: 

 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ָטאְכֶטער פּון ַאְכט ָיאר ַאְלט ָוואס ַהאְלט ִניְׁשט ַּביים ַדאֶוועֶנען. ִזי ָזאְגט ַאז ִזי  ִאי� ָהאּב ַא  

צּו   ֶגעדּוְלד  ַקיין  ִניְׁשט  ִזי  ָהאט  ֶדעְרַפאר  אּון  ֶרעְדט  ִזי  ָוואס  ֶוועְרֶטער  ִדי  ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט 

 ַדאֶוועֶנען. ָוואס ֶקען ִאי� טּון? 

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 
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 ָבה: ְּתׁשּו

 יֹום א' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, י"ט ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַאייֶער ְּבִריוו. 

  -ַדאֶוועְנט  ַזייט ִאיר ְמַחֵזק, ָזאְגט ִאיר ַאז ֲאִפילּו ִזי ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָוואס ִזי  
ָזאל ִזי ַווייֶטער ַדאֶוועֶנען, ַווייל ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַפאְרְׁשֵטייט ֶיעֶדעס ָוואְרט, ֶדער 

 ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט אֹויס ֶיעֶדעס ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶּבעט ִאים.

ַּבאקּוֶמען ֶמער אּון  ִמיט ִדי ַצייט ֶוועט ִזי אֹויְפַכאְּפן ִדי ֵּפירּוׁש ַהִּמילֹות, ֶוועט ִזי  

 ֶמער ֶגעִפיל צּום ַדאֶוועֶנען.

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִאיר ָזאְלט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

ִאיז ֱאֶמת ִדי ָלׁשֹון ָהָרע'ס ָוואס ֶמען ֶרעְדט אֹויְפ'ן רֹאׁש ְיִׁשיָבה? 

  

 ְׁשֵאָלה: 

 רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ְלָכבֹוד ֶדער  

ִאי� ִּבין ַא ָּבחּור פּון ַא ֶצעְּבָראֶכעֶנע ְׁשטּוּב ָוואס ִאיז ִזי� ֵזייֶער ְמַחֵזק ִמיט ִדי ִׁשיעּוִרים, ֶעס  

יֹות; ַא  ֶגעְּבט ִמיר ִפיל ִחיזּוק ִאין ֶלעְּבן. ִאי� ַהאְלט ׁשֹוין ָּברּו� ַהֵׁשם ִאיְנִמיְטן ִדי ְדִריֶטע ָמאל ִמְׁשנַ 

ָטאג ָוואס ִאי� קּום ָאן צּו ָזאְגן ַח"י ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות ִאיז ָגאר ַאן ַאְנֶדעֶרע ָטאג, ִדי ְזכּות ָזאל ַאיי�  

 ֵּבייְׁשֵטיין. 

ִאי� ָהאּב ֶגעָוואְלט ְפֶרעְגן ִאיֶּבער ֶדעם ָוואס ִאי� ָהאּב ֶגעֶהעְרט פּון ֶמעְנְטְׁשן אּון אֹוי� ִאיז  

עֶווען ַּבאִריְכֶטעט אֹויף ַא ֶגעִוויֶסע ַהאְטֵליין, ַאז ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָלאְזט ַטאְנְצן  ֶעס גֶ 

אּום ִּתְׁשָעה ְּבָאב. ִאי� ַפאְרְׁשֵטיי ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֱאֶמת, ָאֶּבער ִאי� ִוויל ִוויְסן פּון וואּו ֵזיי ֶנעֶמען  

 ס ִאיז ַטאֶקע ִניְׁשט ֱאֶמת. ֶעס אּון ִזיֶכער ַמאְכן ַאז עֶ 

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 
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 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום א' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, י"ט ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ְׁשַטאְרְקְסט ִזי ִמיט ִלימּוד ַהּתֹוָרה, דּו ָהאְסט ׁשֹוין זֹוֶכה וואֹויל ִאיז ִדיר ַאז דּו 
ִדי  ְמַסֵיים  ָדאס  ִּביְסטּו  ַאִּביְסל   ָנא אּון  ִמְׁשָנה  ִסְדֵרי  ִׁשָׁשה  ַזיין  ְמַסֵיים  צּו  ֶגעֶווען 

וען ֶמען ָהאט  ְדִריֶטע ָמאל; ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ֶּבעֶסעֶרע ְּפַלאץ וואּו צּו ַאְנְטלֹויְפן וֶ 

(ַּתָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו  ַא ָצָרה ִווי צּו ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ַאזֹוי ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן  

: "ִאם ָרִאיָת ֶׁשַהִּיּסּוִרין ְמַמְׁשְמִׁשין ּוָבאֹות ָעֶלי, רּוץ ְלַחְדֵרי ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ַרָּבא, ֵּפֶרק ו)

ּבֹוְר  ַהִּיּסּוִרין  אּון  ּוִמָּיד  ָצרֹות  ִדיר  אֹויף  קּוֶמען  ֶעס  ַאז  ֶזעְסט  דּו  אֹויּב   ,"ִמְמ ִחין 

 ְיסּוִרים, ַאְנְטלֹויף צּו ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֶוועְסטּו ֶוועְרן ֶגעַראֶטעֶוועט.

אֹויְפ'ן   אּון  ֶרִּבי'ן  אֹויְפ'ן  ֶרעְדט  ֶמען  ָוואס  ָהָרע'ס  ָלׁשֹון  ִדי  ֶרִּביְנ'ס ְּבנֹוֵגַע 

ָנָתן, ֶמען ָהאט   ֶמעְנְטְׁשן; ֶדעְרַמאְנְסט ִמיר ִדי ַמֲעֶׂשה ָוואס ָהאט ַּפאִסיְרט ַּביי ֶרִּבי 

ֵעדּות ֶגעָזאְגט אֹויף ֶרִּבי ָנָתן ַאז ֶער ֶעְסט אּום ט' ְּבָאב, ְצֵוויי ֵעדּות ָהאְּבן ֶגעְׁשוואֹויְרן 

ַמאְכט ַא ְסעּוָדה, ֶער ֶעְסט אּון ְטִריְנְקט אּום ט' ְּבָאב;  ַאז ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶזען ִווי ֶרִּבי ָנָתן  

ֶרִּבי ָנָתן ִאיז ֶגעֶווען ַגאְנץ ט' ְּבָאב ַאייְנֶגעְׁשַּפאְרט, ֶמען ָהאט ַארֹויְסֶגעֶהעְרט ֵווייֶנען  
אר ט' ְּבָאב, ַא ַגאְנְצן ָטאג. ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעֵווייְנט אֹויְפ'ן חּוְרָּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִניְׁש  ט ַנָ

אר ֶיעֶדע ַנאְכט ַּביי ִּתיקּון ֲחצֹות. ַזיין ָׁשֵכן, יֹוָנה ְמַלֵמד, ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ֶרִּבי,   ַנָ

ֶווען ַזיין ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶגעֶּבעְטן ֶער ָזאל ַּבייַנאְכט ַהְרְג'ֶעֶנען ֶרִּבי ָנָתן: "ֶדער ֶרִּבי ָזאל 

וייְטן ִמיט ִדי ִמְצָוה, ִאי ֶקען ָדאס ִניְׁשט טּון ַפאר ַמיין ָׁשֵכן ֶרִּבי ָנָתן, ְמַכֵּבד ַזיין ַא ְצוֵ 

ִאי ֶהער ֶיעֶדע ַנאְכט ִווי ֶער ָזאְגט ִּתיקּון ֲחצֹות ִמיט ַאַזא ֶגעֵוויין, ִמיט ַא ִזיְסֵקייט,  

ז ֶער ֶעְסט ט' ְּבָאב  ִאי ֶוועל ָדאס ִניְׁשט טּון"; אֹויף ַאַזא ִאיד ָהאט ֶמען ֶגעָזאְגט ַא 

 אּון ַטאְנְצט ט' ְּבָאב.

ְׁשֶּפעֶטער ָהאט ֶמען ֶגעְפֶרעְגט ֵאייֶנער פּון ִדי ֵעדּות ָוואס ָהאְּבן ֵמִעיד ֶגעֶווען  

ִדי ַפאְלֶׁשע ֵעדּות, ֲעִקיָבא ֵמִאיְרְטֶׁשעס, ֲהִיָּתֵכן, ִווי ֶקען ַזיין ִאיר ָהאט ֶגעְׁשוואֹויְרן  

ט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִמיר ָהאְּבן ֶגעֶזען ֶרִּבי ָנָתן ֶעְסן ט' ְּבָאב ָוואס אֹויף ִליְגְנט? ָהא

ִאיז ֶגעַפאְלן אּום ַׁשָּבת, ִמיר ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעְׁשוואֹויְרן ַפאְלׁש, ִמיר ָהאְּבן ֶגעִוויְסט ַאז  

ָחל ְּבַׁשָּבת"; ִדי ַרָּבִנים,  ֶמען ֶוועט אּוְנז ִניְׁשט ְפֶרעְגן אֹויּב ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ט' ְּבָאב ֶׁש 
 ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֵמייְנט ַאז ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעֶגעְסן ִאין ַא ָוואְכְנִדיֶגע ט' ְּבָאב. 

ַאזֹוי אֹוי ָהאט ֶמען ֶגעָזאְגט אֹויף ֶרִּבי ָנָתן ָנא ַפאְלֶׁשע ֵעדּות, ִדי ֶזעְלֶּבע ְצֵוויי 



 תשפ"א  תֹו מְׁש  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ח

ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶזען ֶרִּבי ָנָתן ִזיְצן ִמיט ַא ֵמייְדל, ְׁשֶּפעֶטער   ֵעדּות ָהאְּבן ֶגעְׁשוואֹויְרן ַאז

ָהאט ֶמען ֶגעְפֶרעְגט ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ָדאס ֵמִעיד ֶגעֶווען, ֲהִיָּתֵכן, ִווי ֶקען ַזיין  

ען ֶרִּבי ָנָתן ִזיְצן ִאיר ָהאט ֶגעְׁשוואֹויְרן אֹויף ִליְגְנט, ָהאְּבן ֵזיי ֶגעָזאְגט, ִמיר ָהאְּבן ֶגעזֶ 

, ַא ְקֵליין ֵמייְדל ֵווייִניֶגער  (ַא ִקיְנד פּון ַזיין ָטאְכֶטער ַחָנה ִציְרל)ִמיט ַזיין ֵאייִניְקל  

פּון ַא ָיאר ַאְלט, ִמיר ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעְׁשוואֹויְרן ַפאְלׁש, ִמיר ָהאְּבן ֶגעִוויְסט ַאז ֶמען  
ְפֶרעְגן אֹו ִניְׁשט  אּוְנז  ִדי ֶוועט  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ַאזֹוי  ֵאייִניְקל;  ַאן  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס  יּב 

 ַמֲחֶקת ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו. 

ַאזֹוי ִאיז ֶגעֶווען ַּביים ֶרִּבי'ן; ֶדער ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֶרִּבי ָנָתן ֶער 

ָעלֵ  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ֵלִוי  ְקדּוַׁשת  ֵהייִליְגן  ָפאְרן צּום  ֶדער חֹוֵלק  ָזאל  ַווייל  ַׁשָּבת,  ינּו אֹויף 
ָוואס ָהאט ֶגעְקִריְגט אֹויְפ'ן ֶרִּבי'ן ִאיז ֶגעָפאְרן צּו ַזיין אֹויף ַׁשָּבת ִאין ַּבאְרִדיְטׁשּוב  

ֶרעְדן ָלׁשֹון ָהָרע אֹויְפ'ן ֶרִּבי'ן. ֶרִּבי ָנָתן ִאיז ֶגעָפאְרן, ֶער ָהאט ִזי ִניְׁשט ַּבאִוויְזן ִּביְז'ן  

ַמן ְּכִניַסת ַהַּׁשָּבת ַווייל ֶער ָהאט ֶגעִוויְסט ַאז אֹויּב ֶדער ֵהייִליֶגער ְקדּוַׁשת ֵלִוי ֶוועט  זְ 

ַקיין   ַזיין  ִניְׁשט  ָזאל  ֶעס  ְּכֵדי  ַאֶוועְקָפאְרן  ָזאל  ֶער  ֶּבעְטן  ִאים  ֶער  ֶוועט  ֶזען  ִאים 

עקּוֶמען ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש, ֶווען ֶדער ַמֲחֶקת, ְפַרייָטאג צּוַנאְכְטס ִאיז ֶרִּבי ָנָתן ַאַרייְנגֶ 

ֵהייִליֶגער ְקדּוַׁשת ֵלִוי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ִאים ֶגעֶזען ָהאט ֶער ִאים ֵזייֶער ְמַכֵּבד 

ֶגעֶווען, ֶרִּבי ָנָתן ִמיט ַזיין ַחֶבר ֶרִּבי ַנְפָּתִלי ָהאְּבן ֶגעַוואְרט צּו ֶזען וואּו ֶדער חֹוֵלק  
אר ַפאר ֶדעם, ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶקעֶנען  ֶוועט זִ  י ַאֶוועק ֶזעְצן, ֵזיי ֶזעֶנען ָדא ֶגעקּוֶמען ַנָ

ֶרעְדן ַזייֶנע ְׁשָקִרים אֹויְפ'ן ֶרִּבי'ן; ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַוואְרט אּון ֶגעַוואְרט ִּביז ֶווען ֵזיי ָהאְּבן  

ִזי ַאָראְּפֶגעֶזעְצט ָהאט ִזי ֶרִּבי ָנָתן  ֶגעֶזען וואּו ֶער ֶנעְמט ַזיין ְּפַלאץ, ֶווען ֶער ָהאט

(ֶמען ָהאט ְׁשֶּפעֶטער ֶגעְפֶרעְגט ֶרִּבי  ֶגעֶזעְצט ֶנעְּבן ִאים אּון ֶרִּבי ַנְפָּתִלי ַאְנְטֶקעְגן ִאים  

ָנָתן ַפאְרָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶזעְצן ֶנעְּבן ִאים? ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ִאי ִּבין ֶגעֶווען ְגֵרייט 

, ז אֹויּב ִאי ֶוועל ֶהעְרן ֵאיין ָוואְרט ֶרעְדן ֶקעְגן ֶרִּבי'ן ֶוועל ִאי ִאים ַפאְרְׁשַווייְגן")ַא 

 ַא ַגאְנֶצע ְסעּוָדה ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעֶעְפְנט ַזיין מֹויל צּו ֶרעְדן אֹויְפ'ן ֶרִּבי'ן.

ת ֵלִוי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ְפֶרעְגט  ָנא ַׁשָּבת ִאיז ֶרִּבי ָנָתן ַאַריין צּום ֵהייִליְגן ְקדּוַׁש 

ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער ְקדּוַׁשת ֵלִוי אֹויּב ֶעס ִאיז ֱאֶמת ַאז ֶדער ֶרִּבי ֵהייְסט ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים 

ְטִריְנֶקען ְּברֹויְנְפן ִאיְנֶדעְרְפִרי ַפאְר'ן ַדאֶוועֶנען ְּכֵדי ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ַדאֶוועֶנען ִמיט 

ַטאְרֶקע ִהְתַלֲהבּות? ָהאט ֶרִּבי ָנָתן ֶגעָזאְגט: "ֶרִּבי, ִאיר אֹוי?! ִאיר ְגֵלייְּבט ִדי ַא ְׁש 

ַאֶלע ָלׁשֹון ָהָרע'ס?" ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ְקדּוַׁשת ֵלִוי ֶגעָזאְגט: "ֵניין, ֵניין, ִאי ְגֵלייּב 
אר ַווייל ֶיעֶנער ָזאְגט ַאזֹוי , ַאז ֶדער ֶרִּבי ֵהייְסט ְטִריְנֶקען ַפאְר'ן  ִניְׁשט; ִאי ְפֶרעג ַנָ

ַדאֶוועֶנען"; ָהאט ֶרִּבי ָנָתן ַפאְרְׁשַטאֶנען ַפאְרָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ַאִהין ֶגעִׁשיְקט  
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אֹויף ַׁשָּבת, ְּכֵדי ֶדער חֹוֵלק ָזאל ִניְׁשט ֶקעֶנען ַפאְרקֹויְפן ַזייֶנע ְׁשָקִרים אּון ַמאְכן ַא  

 אֹויְפ'ן ֶרִּבי'ן. ַמֲחָקה 

ֵוויי   ַצִדיִקים ִאיז פּון ָלׁשֹון ָהָרע;  ֶיעְדן דֹור, ַאֶלע ַמֲחֶקת אֹויף  ִאין  ִאיז  ַאזֹוי 

ַחס   ַצִדיִקים.  אֹויף  ָהָרע'ס  ָלׁשֹון  ָאן  ֶנעֶמען  ֵזיי  ְמַקֵּבל,  ָדאס  ֶזעֶנען  ָוואס  ִדי  ַפאר 

ב, ַחס ְוָחִליָלה צּו ָזאְגן אֹויף ְּבֶרְסֶלְב'ֶע ְוָחִליָלה צּו ְטַראְכְטן ַאז ִמיר ַטאְנְצן ט' ְּבָא 

ֲחִסיִדים ַאז ִמיר ֶזעֶנען ִניְׁשט ִמְתַאֵּבל ט' ְּבָאב ַאזֹוי ִווי ִדי ֲהָלָכה ִאיז; ַאז דּו ֶוועְסט 

ֶוועְסט  דּו  אּון  ֶלעְרֶנען  ַדיין  ָאְּפָלאְזן  ֶוועְסטּו  ָהָרע'ס  ָלׁשֹון  ַאֶלע  ִדי  ָאְנֶנעֶמען 

: "ַעל ְיֵדי (ֵסֶפר ַהִמדֹות, אֹות ָלׁשֹון ָהָרע, ִסיָמן ח)ען ַצִדיִקים, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ַפאְרֶׁשעֶמ 

צּו   ֵחֶׁשק  ִדי  ֶמען  ַפאְרִליְרט  ָהָרע  ָלׁשֹון   דּוְר ִלְלמֹד",  ֵחֶׁשק  ָלָאָדם  ֵאין  ָהָרע  ָלׁשֹון 
אְרֶׁשעְמט ַצִדיִקים; ֶמען ֶקען ֶמער ִניְׁשט  ֶלעְרֶנען, "ַּגם ְמַבֶּזה ֶאת ַהַּצִּדיק", אּון ֶמען פַ 

ְמַקֵּבל ַזיין פּון ֶדעם ַצִדיק, ַווייל ֶמען ְגֵלייְּבט ִדי ָלׁשֹון ָהָרע'ס אּון ַאז ֶמען ָהאט ֶמער  

 ִניְׁשט ַקיין ִחיזּוק ָלאְזט ֶמען ָאּפ ִדי ּתֹוָרה. 

ֵלייְּבן ַקיין ִליְגְנט אּון ִניְׁשט  ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן ִניְׁשט גְ 
ֶהעְרן ַקיין ָלׁשֹון ָהָרע, ֶוועְלן ִמיר זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ֶגעֶרעְכְנט ִווי ִדי ַצִדיִקים. ַאזֹוי 

: "ִמי ֶׁשֵאין ְמַקֵּבל ָלׁשֹון ָהָרע ַעל ַצִּדיק", ֶווער ֶעס ֶנעְמט (ָׁשם, אֹות יא)ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט  

ט ָאן ַקיין ָלׁשֹון ָהָרע אֹויף ַא ַצִדיק, "ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ְלִהָּמנֹות ִעם ַהַּצִּדיִקים",  ִניְׁש 

 ֶוועְרט ֶגעֶרעְכְנט ִווי ַא ַצִדיק. 

... 

 ד ג ד

ָוואס טּו ִאי ַאז ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן ָוואס ִאי ָהאּב ֶגעֶזען ְׁשֶטעְרן 

 ?ִמיר ִאין ֶלעְּבן

 ְׁשֵאָלה: 

 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ָוואס ֶקען ִאי� טּון? ִאי� ִּבין ַא ָּבחּור, אּון ִאי� ִּבין דּוְרְכֶגעַפאְלן אּון ֶגעקּוְקט ְטֵריָפה'ֶנע ַזאְכן  

יָאס. ִדי ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ִאין ִדי ִאיְנֶטעְרֶנעט, ִאי� ָהאּב ֶגעֶזען אֹויְסֶגעַלאֶסעֶנע אּון ֶעְקְלִדיֶגע ִוויִד 

 ַזאְכן ָוואס ִאי� ָהאּב ֶגעקּוְקט ְׁשֶטעְרט ִמיר ֵזייֶער ִאיְנִמיְטן ַדאֶוועֶנען אּון ִאיְנִמיְטן ֶלעְרֶנען. 

ִאי� ֶקען צּו ֵקייֶנעם ִניְׁשט ֶרעְדן אּון ְפֶרעְגן ַאן ֵעָצה, ַווייל ִאי� ֵהייס ַאן עֹוֵבד ַהֵׁשם ַּביי ַמייֶנע  

ִרים אּון ַמִּגיֵדי ִׁשיעּוִרים, אּון אֹויּב ֶוועל ִאי� ֵזיי ְפֶרעְגן, ֶוועל ִאי� ַפאְרִליְרן ַמיין גּוֶטע ָנאֶמען  ֲחבֵ 

 .אּון ֶמען ֵגייט ְׁשֵרייֶען אֹויף ִמיר ֵׁשֶגץ
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ַארֹויס פּון ַמיין ָקאּפ    ִווי ַאזֹוי ֶזע ִאי� ִזי� ַארֹויס פּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן? אּון ִווי ַאזֹוי ֶנעם ִאי� 

 ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲחָׁשבֹות? 

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, כ' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ַאז ֶמען  ֶלעְרֶנען;  ִניְׁשט  ֶקעְנְסט ֶמער  ַדאֶוועֶנען אּון דּו  ִניְׁשט  ֶקעְנְסטּו  ַאַוַדאי 

קּוְקט ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֶקען ֶמען ִניְׁשט ַדאֶוועֶנען אּון ֶלעְרֶנען, ֶמען ַפאְרִליְרט 
(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן  אְגט  ֶדעם ַטַעם פּון ַדאֶוועֶנען. ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי זָ 

: "ִּכי ָּכל ַהּפֹוֵגם ַּבְּבִרית", ֶווער ֶעס ִאיז ּפֹוֵגם ִאין ִדי ֲעֵביָרה פּון ְּפַגם ַהְּבִרית, "ֵאין  נ)

ְלִהְתַּפֵּלל",   ַאֶלע   -ָיכֹול  ַמֲחָׁשָבה  ִאין  ַאַריין  קּוְמט  ֶעס  ַדאֶוועֶנען,  ִניְׁשט  ֶקען  ֶדער 

ֶטע ַזאְכן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעקּוְקט; ֶעס ַהאְלט ִאין ֵאיין ְמַבְלֵּבל ַזיין ִדי ַאֶלע  ְׁשֶלעכְ 

ַּבְּתִפיָּלה,   ְמִתיקּות  ִלְטעֹם  ָיכֹול  "ְוֵאין  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְקִליְּפס  אּון  ָמאִוויס  ִּביְלֶדער, 

אר ֶווען  ֶאָּלא ְּכֶׁשִּתֵּקן ְּפַגם ַהְּבִרית", ֶמען ֶקען ִניְׁשט ְׁשִּפי ְרן ַא ִזיְסֵקייט ִאין ַדאֶוועֶנען ַנָ

 ֶמען ַפאְרֶרעְכט, ֶמען טּוט ְּתׁשּוָבה. 

ִאי ָהאּב ֵזייֶער ַרְחָמנּות אֹויף ִדיר ַאז דּו ִּביְסט ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין קּוְקן ֲעֵבירֹות.  

, ָהאְסט ֶגעַהאט ַא ַטַעם  ֶּבעָפאר דּו ָהאְסט ֶגעקּוְקט ִדי ַאֶלע ַזאְכן ִאיז ִדיר ֶגעֶווען גּוט

ָהאט ֵזייֶער   -ִאין ֶלעְּבן, ַווייל ֶדער ָוואס ִהיט ִדי אֹויְגן אּון קּוְקט ִניְׁשט ַקיין ֲעֵבירֹות 

ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, ֶמען ִאיז ַארּוְמֶגענּוֶמען ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶּבער ַחס ְוָׁשלֹום, אֹויּב 

ִדי אֹו  ַמְפִקיר  ִאיז  ֲעֵבירֹות  ֶמען  ְׁשִכיָנה   - יְגן, ֶמען קּוְקט  ִדי  ָאּפ   ִזי ֶדעָמאְלט טּוט 
: "ִּכי ה' ֱאֶקי ִמְתַהֵּל ְּבֶקֶרב  (ְדָבִרים כג, טו)פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ַאזֹוי ִווי ִדי ּתֹוָרה ָזאְגט  

, ְוא ִיְרֶאה ְב ֶעְרַות ָּדָבר,  ַמֲחֶנ ְלַהִּציְל ְוָלֵתת אְֹיֶבי ְלָפֶני, ְוָהָיה ַמֲחֶני ָקדֹוׁש

ְוָׁשב ֵמַאֲחֶרי", ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאְגט: "ִאיר ָזאְלט ִזי ִפיְרן ֵהייִליג, ַווייל אֹויּב  

 ."ַאֶוועְקֵגיין פּון ַאיי ִניְׁשט ִפיְרן ֵהייִליג ֶוועל ִאי ִאיר ֶוועט ִזי 

ַאְלֶטע ַזאְכן ָוואס   ִדי  ִווי  ְּבנֹוֵגַע  ֵעָצה  ַאן  ִוויְלְסט  דּו ָהאְסט ׁשֹוין ֶגעקּוְקט, דּו 

ַאזֹוי ָדאס ַארֹויְסצּוֶנעֶמען פּון ָקאּפ; ֶנעם ִדי ֵעָצה ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר 

ין  ֶרִּבי ָנָתן. ֶרִּבי ָנָתן ִאיז ַאָמאל ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי'ן, ֶדער ֶרִּבי ִאיז ֶגעֶלעְגן ִא 

ֶּבעט אּון ִזי ָאְנֶגערּוְפן: "ֶדער ִעיָקר ִאיז, ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּוְעִּתי"; ָדאס ֵהייְסט, ֲאִפילּו  
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ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַאָראְּפֶגעַפאְלן ִאין ְׁשאֹול ַּתְחִּתית ָזאל ֶער ִזי ִניְׁשט ְמַייֵאׁש ַזיין, ֶער  

ן ֶווען ֶער ִאיז ַאְנְטָלאְפן פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֶער ָזאל טּון ָוואס יֹוָנה ַהָנִביא ָהאט ֶגעטּו

ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט טּון ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ֶגעֵהייְסן אּון צּום סֹוף 

ָהאט ֶמען ִאים ַאַרייְנֶגעָוואְרְפן ִאין ַים אּון ַא ִפיׁש ָהאט ִאים ַאייְנֶגעְׁשִליְנֶגען, ִווי ַאזֹוי 

: (יֹוָנה ב, ג)אט ֶער ִזי ַאן ֵעָצה ֶגעֶגעְּבן? ֶער ָהאט ָדאְרט ֶגעְׁשִריְגן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ָה 
 "ִמֶּבֶטן ְׁשאֹול ִׁשַּוְעִּתי".

ִאי ְׁשַרייּב ִדיר ַא ְקֵלייֶנע ְּתִפָלה ָוואס דּו ָזאְלְסט ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶיעְדן  

 ָטאג: 

אֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר, ִאי ִּבין ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ַא ִטיֶפע ְּבָלאֶטע,  "ֵהייִליֶגער ּבַ 

אּון   ְקִליְּפס  ֶעְקְלִדיֶגע  ִּביְלֶדער,  אֹויְסֶגעַלאֶסעֶנע  ֲעֵבירֹות,  ֶגעקּוְקט  ָהאּב   ִאי

ַדאֶוועֶנען ַפאְרָדאְרֶּבעֶנע ָמאִוויס; ַזייט ִאי ָהאּב ָדאס ֶגעקּוְקט ֶקען ִאי ֶמער ִניְׁשט 

(ְדָבִרים  אּון ֶלעְרֶנען, ֶעס ִאיז ַמָמׁש ְמקּוָים ֶגעָוואְרן ַּביי ִמיר ִדי ְקָלָלה פּון ִדי ּתֹוָכָחה  

: "ְוָהִייָת ְמֻׁשָּגע ִמַּמְרֵאה ֵעיֶני ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה", ִאי ִּבין ַמָמׁש ְמׁשּוָגע, ִאי ֶקען כח, לד)
 אר פּון ְׁשמּוץ.ֶמער ִניְׁשט ְטַראְכְטן, ִאי  ְטַראְכט ַנָ

  ָהאּב ִזי ֵווייס ִניְׁשט ָוואס צּו טּון; ִאי ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר, ִאי

ַאזֹוי ַּבאַנאִריְׁשט, ִאי ָהאּב ִדיר ִניְׁשט ֶגעָפאְלְגט, ִאי ִּבין ָנאְכֶגעַגאְנֶגען ֶדעם ֵיֶצר  
ַאזֶ  ֶגעקּוְקט  ִאי ָהאּב  ָוואס ָהָרע,  ֶגעָוואְרן  ְמקּוָים  ִמיר  ַּביי  ִאיז  ֶעס  ַאז  ַזאְכן  עְלֶכע 

: "ֵאין ָאָדם עֹוֵבר ֲעֵביָרה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ִנְכַנס ּבֹו  (סֹוָטה ג.)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן  

אר אֹויּב ֶעס ִאיז ִאין ִאים ַאַריין ַא   רּוַח ְׁשטּות;  רּוַח ְׁשטּות", ַא ֶמעְנְטׁש ִזיְנִדיְגט ִניְׁשט ַנָ

ִאי ִּבין ָאְנֶגעִפיְלט ִמיט רּוַח ְׁשטּות, ִאי ִּבין ֵאיין ְׁשִטיק רּוַח ְׁשטּות; ַמיין ַגאְנֶצע 

מַֹח ַמֲחָׁשָבה ִאיז פּון ִדי ֶעְקְלִדיֶגע ַזאְכן, ִאי ְׁשִּפיר ִווי ִאי ִּבין ִניְׁשט ַּבַעל ַהַּבִית אֹויף  

 ְקַלאְפט ַפאר ַמייֶנע ְּבָלאֶטעס. ִמיר, ִאי ִּבין ַפאְרְׁש 

ִאי ָהאּב ִניְׁשט צּו ֶוועם צּו ֶרעְדן; ִאי ֶקען ִזי ִניְׁשט דּוְרְכֶרעְדן ִמיט ֵקייֶנעם  

ַאן  ִּבין   ִאי ַאז  ֵמייֶנען  ַאֶלע  ַהֵׁשם,  עֹוֵבד  ַאן  ִּבין   ִאי ַאז  ֵמייֶנען  ַאֶלע  ַווייל 

ָזאְגן אֹויף ִמיר ֵׁשייֶנע ַזאְכן, ָאֶּבער ִאי ֵווייס ֶדעם ֵרייֶנעם    ָאְּפֶגעִהיֶטעֶנער ָּבחּור, ַאֶלע

 ֱאֶמת ֶווער ִאי ִּבין, ִאי ִּבין ַאזֹוי ַפאְרְׁשִמיְרט, ִאי ִּבין ַאזֹוי ְׁשמּוִציג.

ָאָּנא ַהֵׁשם! ִאי ֶּבעט ִדיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֶהעְלף ִמיר ִאי ָזאל צּוִריק ַּבאקּוֶמען  

ַמיין מַֹח, ִאי ָזאל ֶקעֶנען ַדאֶוועֶנען אּון ֶלעְרֶנען; ִאי ָזאל ׁשֹוין ֵאייְנָמאל ַפאר ַאֶלע  

ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  טּון,  צּו  ָוואס  ִניְׁשט  ֵווייס   ִאי ַנאִריְׁשֵקייְטן.  ַאֶלע  ָאְּפָלאְזן  ָמאל 

ָאָּנא ה' הֹוִׁשיָעה ָנא, ָאָּנא ה' ַוואְרְפט ִמיר ְּכֵסֶדר ַאָראּפ ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל;  
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 ַהְצִליָחה ָנא". 

ֶיעְדן   ָזאְגן  ָזאְלְסטּו  ְלַכְּתִחיָלה  ִמְׁשַניֹות;  ְּפָרִקים   ַאַסא ֶלעְרֶנען  ָזאְלְסטּו   אֹוי

(ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן  ָטאג ַח"י ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות, ַווייל ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט צּוֶגעָזאְגט  

: "ֲאִפיּלּו אֹוָתן ָהֲאָנִׁשים ָהְרחֹוִקים ִמן ַהְּקֻדָּׁשה ְמאֹד, ֶׁשִּנְלְּכדּו ִּבְמצּוָדה ָרָעה, ַעד  )יט

ֶׁשְרִגיִלין ַּבֲעֵברֹות ַחס ְוָׁשלֹום ַרֲחָמָנא ִלְצָלן", ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ֵזייֶער ַווייט  

א ִלְצָלן אּון ֶער ִאיז ׁשֹוין ַאָראְּפֶגעַפאְלן ִאין ְׁשאֹול פּון ְקדּוָׁשה, ֶער טּוט ֲעֵבירֹות ַרֲחָמנָ 

ַּתְחִּתית, "ַאף ַעל ִּפי ֵכן, ַהּכַֹח ֶׁשל ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ָּכל ָּכ, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ְלהֹוִציא אֹוָתם  

ִחּיּוב ָחָזק ִלְלמֹד ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְרִגיִלין ָּבֶהם ַחס ְוָׁשלֹום. ְוִאם ַיֲעׂשּו ָלֶהם חֹק ָקבּוַע וְ 

ְּבָכל יֹום ָויֹום ָּכ ְוָכ, ִיְהֶיה ֵאי ֶׁשִּיְהֶיה, ְּבַוַּדאי ִיְזּכּו ָלֵצאת ִמְּמצּוָדָתם ָהָרָעה ַעל ְיֵדי  
ַהּתֹוָרה, ִּכי ּכַֹח ַהּתֹוָרה ָּגדֹול ְמאֹד", אֹויּב ֶוועט ֶער ִזי ַמאְכן ַא ְקִביעּות צּו ֶלעְרֶנען  

ג "ַּכ ְוַּכ", ֶוועט ֶער סֹוף ָּכל סֹוף ַארֹויְסֵגיין פּון ַזיין ְּבָלאֶטע, ַווייל ִדי ּכַֹח  ֶיעְדן ָטא

 פּון ּתֹוָרה ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס ַאז ֶעס ֶנעְמט ַארֹויס ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַזיין ְׁשֶלעְכְטס. 

ִזְכרֹו ִמְׁשַניֹות; מֹוֲהָרא"ׁש  ִלימּוד  ַארֹויף אֹויף  ֵגייט  ֶער ָדאס  ָזאְגט,  ִלְבָרָכה  נֹו 
ְּפָרִקים  ַח"י  אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ִׂשיָחה  ֶדער  ַאז  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי  פּון  ְמקּוָּבל  ָהאט 

ִמְׁשַניֹות. ֲאִפילּו ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶנעֶּבע ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ְׁשמּוִציֶגע ַמֲעִׂשים, אֹויּב 

יעּות צּו ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ַאְכְצן ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות, ֶוועט ִאים ֶוועט ֶער ִזי ַמאְכן ַא ְקבִ 

 ִדי ּתֹוָרה ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ַזייֶנע ִניְׁשט גּוֶטע ַמֲעִׂשים.

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

ֶעֶפעֶנען ַא ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ִאין אּוְנֶזער ָזאְלן ִמיר 

 ְׁשָטאט?

 ְׁשֵאָלה: 

 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַא ְגרֹויְסן ְיַיֶׁשר ּכַֹ� אֹויף ַאֶלעס, ִּבְפַרט אֹויף ִדי ִׁשיעּור ָוואס ִאיז ֶלעְצְטְנס ֶגעֶווען אֹויף ֲהָפָצה.  

ּבּוָרה ָּבחּוִרים אּון ִאיְנֶגעַלייט ָוואס ֶזעֶנען ִזי� ְמַחֵזק ִאיְנֵאייֶנעם ִאין אּוְנֶזער ֶגעְגְנט,  ִמיר ֶזעֶנען ַא ַח 

, מֹוִדיִעין ִעיִלית. ִמיר קּוֶמען ִזי� צּוַזאם ִזי� ְמַחֵזק ַזיין ִאיְנֵאייֶנעם אּון ִמיר ְּפרּוִּביְרן  ְּבַרְכֶפְלדִאין  

 צּו ַמאְכן ֲהָפָצה. 

ע ָווא� ָהאְּבן ִמיר ֶגעְדרּוְקט הּוְנֶדעְרט פּוְפִציג ִּגְליֹונֹות אּון ֶעס ַפאְרְׁשְּפֵרייט, ִווי אֹוי�  ֶלעְצֶט 



 יג   |  תשפ"א תֹומְׁש  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

ִזי� ְמַחֵזק   ִאיז  ִאין ִדי ַהייֶזער. אּון ֶיעֶדע ָווא� קּוֶמען ִמיר ִזי� צּוַזאם אּון ֶמען  ֵגייֶען ִמיר ֲהָפָצה 

 ֵעצֹות.  ִאיְנֵאייֶנעם ִמיְט'ן ֶרִּביְנ'ס 

ִמיר ָהאְּבן ֶגעְטָראְפן ַא ׁשּול פּון "ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש" ַּביי אּוְנז ִאין ְׁשָטאט ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ַמְסִּכים  

ַאַרייְנצּוֶנעֶמען אּוְנֶזער ַחּבּוָרה ְּבָכבֹוד ָּגדֹול ִמיר ָזאְלן ִזי� ָדאְרט צּוַזאְמֶנעֶמען, ִּביז ֶיעְצט קּוֶמען  

ַזאם ַּביי ֵאייֶנעם ִאין ְׁשטּוּב, ִאיז ִדי ְׁשֵאָלה אֹויּב ִמיר ָזאְלן ֶעְנֶדעְרׁש ֵגיין ִאין ׁשּול, ָאֶדער  ִמיר ִזי� צּו

 ֶאְפָׁשר ִאין ְׁשטּוּב ֶוועט ַזיין ְגִריְנֶגער ַפאר ֶגעִוויֶסע ֶמעְנְטְׁשן צּו ֶקעֶנען קּוֶמען אּוְמֶגעְׁשֶטעְרט? 

ָבה ְׁשִליָט"א ֶוועט אּוְנז ֶעְנְטֶפעְרן, אּון ִמיר ֶוועְלן ִזי� ְפֵרייֶען  ִמיר ָהאְפן ַאז ֶדער רֹאׁש ְיִׁשי

 אֹויּב ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶוועט אּוְנז ְׁשַרייְּבן ִּדְבֵרי ִחיזּוק ַפאר אּוְנֶזער ַחּבּוָרה. 

 ַא ְגרֹויְסן ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 

 ְׁשכּוַנת ְּבַרְכֶפְלד   ַחּבּוַרת ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש מֹוִדיִעין ִעיִלית

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, כ' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש מֹוִדיִעין ִעיִלית, ְׁשכּוַנת ְּבַרְכֶפְלד, ֶׁשִּיְחיּו 

 ִריוו. ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַאייֶער ּבְ 

אֹויּב ִאיר ָהאט ַא ֶמעְגִליְכֵקייט צּו ֶעֶפעֶנען ַא ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ְּבֶרְסֶלב 

ָזאְלט ִאיר ִזיֶכער ֶעֶפעֶנען ַא ֵּבית ַהֶמְדָרׁש; ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ְסִּתיָרה צּו ָוואס ֶמען   -

  ַווייֶטער ַצאְמֶנעֶמען ְּפִריַוואט ִאין ַא ְׁשטּוּב ֶעס ָזאל ַזיין  טּוט ִּביז ֶיעְצט. ֶמען ֶקען ִזי

ְגִריְנג ַפאר ִדי ֲאנּוִסים ְוכּו', ִדי ָוואס ֶׁשעֶמען ִזי פּון ֲחֵבִרים אּון ַּבאַקאְנֶטע, ֶמען ָזאל  
ע ַצייט ָזאְלט ִאיר ִניְׁשט ִוויְסן ַאז ֵזיי ְדֵרייֶען ִזי ִאין ְּבֶרְסֶלב ְוכּו', אּון ִאין ִדי ֶזעְלּבֶ 

ֵגיין ְּבַגְדלּות, ֶעֶפעֶנען ַא 'ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ֲחִסיֵדי ְּבֶרְסֶלב מֹוִדיִעין ִעיִלית,  

 ְּבַרְכֶפְלד'. 

ֲחִסיֵדי   ַהקֹוֶדׁש  ֵהיַכל  ַהֶמְדָרׁש  ֵּבית  ַא  ֶעְפְנט  ֶמען  ַאז  ִאיר,  ָזאְלט  ִוויְסן  ָאֶּבער 
ֶדער ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ַדאְרף ִזי   -ִאיר ִוויְסן ְצֵוויי ַזאְכן, ַהָּדָבר ָהִראׁשֹון ְּבֶרְסֶלב ַדאְרְפט 

ִפיְרן ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע ֶדֶר ֶאֶרץ; מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֵזייֶער ַמְקִּפיד ֶגעֶווען ַאז ַאֶלע ׁשּוְלן 

 ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ָזאְלן ַזיין ִמיְט'ן ְגֶרעְסְטן ָמאס ֶדֶר ֶאֶרץ. 

מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶגעַהאט ֵּבייֶדע ּכֹחֹות; ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ְמַקֵרב ַזיין ַא  
ֶיעְדן    -ִאיד   צּו  ָהאט  ֶער  ִאיז;  ָדאס  ָוואס  ִאיז,  ָדאס  ֶווער  ֶגעקּוְקט  ִניְׁשט  ֶער  ָהאט 

ְגֶרע ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֶגעֶווען  ְמַקֵרב  אּון  ֶגעֶרעְדט  ַרְחָמנּות,  ֵאייֶנעם  ְסֶטע 

ָאֶּבער ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ָדאְרט ָהאט ֶמען ֶגעמּוְזט ַזיין ֵזייֶער  
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 ֶדֶר ֶאֶרץ'ִדיג. 

מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעֶגעְּבן ַאָראְּפצּוֶנעֶמען ֶדעם ְׁשֶלעְכְטן ָנאֶמען 

ְּבֶרְסֶלב; ֶווען ֶעס ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ִאין ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ָדא אֹויף  

ָוואס ָהאט אֹויְסֶגעֶזען ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט, מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ָדאס ֶגערּוְפן 'ְמׁשּוָנה ֶקֶרן', 

ָזאְלן  - ֶמעְנְטְׁשן  ַאז  ַפאְרְטַרייְּבן,  ִאים  ָזאל  ֶמען  ֶגעֵהייְסן  מֹוֲהָרא"ׁש  ִניְׁשט    ָהאט 

ֶגעַאְרֶּבעט  מֹוֲהָרא"ׁש  ָהאט  ַלאְנג  ָיאְרן  ְמׁשּוָגִעים".  "ְּבֶרְסֶלְב'ֶע  ָזאְגן:  ָנאְכֶדעם 

ַאָראְּפצּוֶנעֶמען ֶדעם ְׁשֶלעְכְטן ָנאֶמען ָוואס ִאיז ָדא אֹויף ְּבֶרְסֶלב; מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט 

 ַנְח'ס' ַאז ֶמען ָזאל ִוויְסן 'ָדאס ִאיז  ֶגעַהאְלְטן ִאין ֵאיין ֶרעְדן אּון ְׁשַרייְּבן ֶקעְגן ִדי 'נַ 

ַאז ֶער   ֵאייֶנער ָהאט אֹויְפֶגעְטַראְכט  ִדְמיֹון ָוואס  ַא  ְּבֶרְסֶלב', ָדאס ִאיז ְּבלֹויז  ִניְׁשט 
ָהאט ַּבאקּוֶמען ַא ֶצעְטל פּון ִהיְמל, ַא ַמֲעֶׂשה ָוואס ִאיז ִניְׁשט ֶגעְׁשטֹויְגן אּון ִניְׁשט  

ַפא ָהאט ֶגעְפלֹויְגן;  ֶער  ַווייל  ֶדעם?  ֶגעֶרעְדט פּון  ַאזֹויִפיל  ָהאט מֹוֲהָרא"ׁש  ְרָוואס 

ֶגעָוואְלט ַאָראְּפֶנעֶמען ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ָנאֶמען, ָוואס ֵזיי ָהאְּבן גֹוֶרם ֶגעֶווען ַאז ֶדער ֶרִּבי  

ן ַּביי ַא ְּפַלאץ פּון  ִאיז ַהייְנט ַפאְרֶׁשעְמט; ֵקייֶנער ִוויל ִניְׁשט ַזיין זּון ָזאל ִזי ְדֵרייעֶ 

 ְמׁשּוָגִעים, אּון ָדאס ִאיז גֹוֵרם ַאזֹויִפיל ַמֲחֶקת אֹויְפ'ן ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן. 

ֶדעְרַפאר ַאז ִאיר ְגֵרייט ִזי צּו ֶעֶפעֶנען ַא ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ַדאְרְפט 

ָרׁש ָזאל ִזי ִפיְרן ִמיט ֶדֶר ֶאֶרץ; ֶעס ַדאְרף ִאיר ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ַאז ֶדער ֵּבית ַהֶמְד 

, ֶמען מּוז ָפאְלְגן, ֶמען ֶקען ִניְׁשט טּון  (ִדיְסִציְּפִלין)ַזיין ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ַא ִמְׁשַמַעת 

ְרִליֶכע  ִאיׁש ָּכל ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשה. ֶמען ַדאֶוועְנט ַאזֹוי ִווי ֶמען ַדאֶוועְנט ִאין ַאֶלע עֶ 

ׁשּוְל'ן, ִניְׁשט ִמיט ַקיין ֵנייֶע ִמְנָהִגים פּון ִזיְנֶגען ֶיעֶדע ְׁשִטיְקל; ִדי ַּבֲעֵלי ְּתִפילֹות ָזאְלן  

ָנאְכן   ִזי ֶמען  ִפיְרט  ִאיְנֶדעְרְפִרי  ַׁשָּבת  ַוואֶרעם;  ַדאֶוועֶנען  ָוואס  ִאיְנֶגעַלייט  ַזיין 
עְרְנט ִסיּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, אּון ַּביי ַׁשָלׁש ְסעּודֹות ִזיְנְגט ַדאֶוועֶנען ַּביים ִקידּוׁש ַאז ֶמען לֶ 

 ֶמען ְזִמירֹות אּון ֶמען ִאיז ִזי ְמַחֵזק ִמיְט'ן ֶרִּביְנ'ס ֶוועְרֶטער.

ִדי ְצֵווייֶטע ַזא ָוואס ִאיר ַדאְרְפט ִוויְסן, אֹויּב ִאיר ֶעְפְנט ַא ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֵהיַכל  

ט ֶדער ַסֶמ" ֶמ"ם אֹוי ַאִהין קּוֶמען, ֶער ֶוועט זּוְכן צּו ַמאְכן ַא ִּפירּוד  ַהקֹוֶדׁש ֶווע
ְלָבבֹות ְצִוויְׁשן ַאיי. ַווייל ֶדער ַסֶמ" ֶמ"ם ֶקען ִניְׁשט סֹוֵבל ַזיין ַא ְּפַלאץ ָוואס ֶמען 

ֶער?   ָוואס טּוט  ֶוועְרֶטער,  ֶרִּביְנ'ס  ֵהייִליְגן  ֶדעם  'ַהְפֵרד  ַפאְרְׁשְּפֵרייט  ִאיז   ַזא ַזיין 

ּוְמׁשֹל', ֶווען ֶער ִוויל ֶצעְּבֶרעְכן ַא ְּפַלאץ; ַא ְקִהָלה, ַא מֹוָסד ָאֶדער ַא ִאיִדיֶׁשע ְׁשטּוּב,  

ַמאְכט ֶער ֶעס ָזאל ַזיין ַמֲחֶקת אּון ַפייְנְטַׁשאְפט, ִּביז ֶעס ֶוועְרט אֹויס פּוֶנעם ְּפַלאץ;  

ג ֶגעְּבן אּון ִוויְסן ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶוועְרד ָדאס ֶעֶפעֶנען ֶדעם  ַדאְרף ֶמען ֵזייֶער ַאְכטּונְ 

.אר אֹויּב ֶעס ֶוועט ַזיין ָׁשלֹום ְצִוויְׁשן ַאיי  ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ַנָ
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ַאז ִאיר ֶוועט ְׁשֵטיין אֹויף ִדי ְצֵוויי ַזאְכן ֶוועט ִאיר זֹוֶכה ַזיין צּו ָוואס ֶדער ֶרִּבי 

ַּביים ֶלעְצְטן רֹאׁש ַהָׁשָנה, ֶווען ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָהאְּבן ֶגעְקֶרעְכְצט אּון ָהאט ֶגעָזאְגט  

ֶרִּבי   ֶדער  ִאיֶּבער?" ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ָלאְזט אּוְנז  ֶוועם  ֶרִּבי'ן: "אֹויף  ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם 

ְמֶכם ְּבַיַחד, ָאז ִּתְהיּו ַאָנִׁשים  : "ַרק ַאֶּתם ַּתֲחִזיקּו ַעצְ (ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן ריח)ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  

ְּכֵׁשִרים", אֹויּב ִאיר ֶוועט ִזי ַהאְלְטן צּוַזאֶמען, ֶוועט ִאיר ַזיין ֶעְרִליֶכע ִאיְדן, "ְוא  
אר  ְּכֵׁשִרים ִּבְלַבד, ֶאָּלא ֲאִפיּלּו ַצִּדיִקים ְוטֹוִבים ִּתְהיּו", ִניְׁשט ְסַּתם ֶעְרִליֶכע ִאיְדן, ַנָ

 ֶסע ַצִדיִקים. ְגרֹוי

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִאיר ָזאְלט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

ִאיז מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ֶגעֶווען ֶקעְגן ֶדעם ֵסֶפר מֹוֶרה 

 ?ְנבֹוִכים

 ְׁשֵאָלה: 

 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

 .� ִוויל ְפֶרעְגן אֹויּב מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִאיז ֶגעֶווען ֶקעְגן ֶדעם ֵסֶפר מֹוֶרה ְנבֹוִכים ִאי

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, כ' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָיִאירְלָכבֹוד ... ֵנרֹו 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֵזייֶער ָאְנֶגעָזאְגט ִמיר ָזאְלן ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ֶדעם ֵסֶפר מֹוֶרה  

ְנבֹוִכים אּון אֹוי ֶדער ָאְנֵהייּב פּון ֵסֶפר ָיד ַהֲחָזָקה וואּו ֶדער ַרְמַּב"ם ֶרעְדט ְּבאֹוָפן  

ִסיָמן תז)ֲחִקירֹות   ֶגעָוואְלט ִמיר ָזאְלן ָדאס ֶלעְרֶנען (ַחֵיי מֹוֲהַר"ן,  ִניְׁשט  ֶרִּבי ָהאט  ; ֶדער 
ְסָברֹות   ִטיֶפע  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ִניְׁשט   -ַווייל  ֶוועט  ֶמען  ִיְמָצֶאּנּו,  ִמי  ָעמֹוק  ָעמֹוק 

אר ְּבַלייְּבן ִמיט ִדי ַקְׁש  יֹות, ֶעס ֶקען ַזיין ֶמען ֶוועט ֶוועְרן ַאן  ַפאְרְׁשֵטיין ִדי ֵּתירּוִצים ַנָ

 . (ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן כד)ַאִּפיקֹוֶרס אּון ֵלייֶקעֶנען ִאין ַאֶלעס ַרֲחָמָנא ִלְצָלן 

אר ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ֶמען ָזאל  ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ְּבֶרְסֶלְב'ֶע ַזא, ִניְׁשט ַנָ
ֶלעְרֶנען ֶדעם   ֶגעֶווען ִניְׁשט  ַמְזִהיר  ֵזייֶער  ַצִדיִקים ָהאְּבן   ֵסֶפר מֹוֶרה ְנבֹוִכים, ַאַסא

ְּפֶלעֶצער וואּו ֶדער  ַאֶלע  ִאין  ֵסֶפר מֹוֶרה ְנבֹוִכים אּון  ֶלעְרֶנען ֶדעם  ִניְׁשט  ֶמען ָזאל 
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אְרְׁשֵטייֶען  ַרְמַּב"ם ֵגייט ְּבאֹוָפן ֶׁשל ֲחִקירֹות, ַווייל ִמיר ָהאְּבן ְקֵלייֶנע מֹחֹות, ִמיר פַ 

ִאין  ְגִריְנֶגעְרֵהייט  ַאַרייְנַפאְלן  ַקְׁשיּות אּון  ִדי  ִמיט  ְּבַלייְּבן  ֶוועְלן  ִמיר  ַאֶלעס,  ִניְׁשט 

 ְּכִפירֹות ְוַאִּפיקֹוְרסּות. 

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֵזייֶער ַאַסא ֶגעֶרעְדט ִמיט אּוְנז ִמיר ָזאְלן ִדיֶנען ֶדעם  

ִּבְּתִמימּות ּוִּבְּפִׁשיטּות, ִמיר ָזאְלן ִניְׁשט ָנאְכֵגיין אּוְנֶזער ֵׂשֶכל ַווייל אֹויּב   ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן  ֶמען ֵגייט ָנא ֶדעם ֵׂשֶכל ֶקען ֶמען ַפאְרְקִריְכן. ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט  

ְוָחְכָמ יב) ִׂשְכלֹו  ַאַחר   הֹוֵל "ְּכֶׁשָאָדם  ַרִּבים,  :  ּוִמְכׁשֹולֹות  ְּבָטעּוִתים  ִלּפֹל  יּוַכל  תֹו, 

ְוָלבֹוא ִליֵדי ָרעֹות ְּגדֹולֹות, ַחס ְוָׁשלֹום", ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ָנא ַזיין ֵׂשֶכל אּון ַזיין 

ְּפָראְּבֶלעֶמען ְגרֹויֶסע  צּו  אּון  ָטעּוִתים  ְגרֹויֶסע  ַמאְכן  צּו  צּוקּוֶמען  ֶער  ֶקען  , ָחְכָמה 
"ְוֵיׁש ֶׁשִּקְלְקלּו ַהְרֵּבה, ְּכגֹון ָהְרָׁשִעים ַהְּגדֹוִלים ְמאֹד ַהְמֻפְרָסִמים, ֶׁשִהְטעּו ֶאת ָהעֹוָלם  

ְוַהּכֹל ָהָיה ַעל ְיֵדי ָחְכָמָתם ְוִׂשְכָלם", ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע ְרָׁשִעים ָוואס ָהאְּבן 

אט ִזי ָאְנֶגעהֹויְּבן ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען ָנאְכֶגעַגאְנֶגען ַפאְרְדֵרייְדט ִדי ֶוועְלט אּון ַאֶלעס הָ 

  ֵזייֶעֶרע ָחְכמֹות; ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ָדאְרט ַווייֶטער: "ְוִעָּקר ַהַּיֲהדּות הּוא, ַרק ֵליֵל ָנא

ֶׂשה ֶׁשִּיְהֶיה ָׁשם  ִּבְתִמימּות ּוִּבְפִׁשיטּות, ְּבִלי ׁשּום ָחְכמֹות, ּוְלִהְסַּתֵּכל ְּבָכל ָּדָבר ֶׁשעֹו

ִיְתָּבַר", ֶדער ִעיָקר פּון ִאיִדיְׁשֵקייט ִאיז, ֶמען ָזאל ָפאְלְגן ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה   ַהֵּׁשם 

ִּבְּתִמימּות ּוִּבְּפִׁשיטּות אּון ַפאר ֶמען טּוט ַא ַזא ָזאל ֶמען קּוְקן ִצי ָדאס ִאיז ֶדער ָרצֹון  
 פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 

ִאיז ְּכַדאי דּו ָזאְלְסט ָנאְכקּוְקן ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ַסאְטַמאר ֶרִּבי ְזכּותֹו ָיֵגן    ֶעס

ה   : ִדי ַמֲעֶׂשה ָוואס ֶדער  (ַמֲאָמר ִיׁשּוב ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִסיָמן קנ)ָעֵלינּו ְּבֶרעְנְגט ִאין ֵסֶפר ַוּיֹוֶאל מֹׁשֶ

ן ַא ֶקעִניג ָוואס ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַזייֶנע ָׂשִרים ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט, ֶעס ִאיז ֶגעֶווע
ַפאְנֶגען ַחיֹות, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ָאְנֶגעטּון ִווי ַא ָּפׁשּוט'ֶער ָדאְרְפְסַמאן, ְּפלּוְצלּוְנג ָהאט  

ָהאְּבן    ִזי ַאָראְּפֶגעָלאְזט ַא ְׁשַטאְרֶקע ֶרעְגן, ַאֶלע ָׂשִרים ֶזעֶנען ִזי ֶצעָלאְפן אּון ֵזיי

ִאיֶּבעְרֶגעָלאְזט ֶדעם ֶקעִניג ַאֵליין, ֶדער ֶקעִניג ִאיז ֶגעֶווען ִאין ַא ְגרֹויֶסער ַסָּכָנה אּון 

ֶער ָהאט ֶגעזּוְכט ַא ְּפַלאץ וואּו ֶער ֶקען ִזי ַּבאִׁשיְצן, ִּביז ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא הֹויז 

ָד  ָּפׁשּוט'ֶער  ַא  ֶגעוואֹויְנט  ָהאט  ֶעס  ָהאט  וואּו  ָדאְרְפְסַמאן  ֶדער  אְרְפְסַמאן, 

ַאַרייְנֶגענּוֶמען ֶדעם ֶקעִניג, ֶער ָהאט ָאְנֶגעטּון ֶדעם ֶקעִניג ְפִריֶׁשע ְקֵלייֶדער אּון ִאים 

ֶגעֶגעְּבן צּו ֶעְסן ַאִּביְסל ְגִריז אּון ִאים ֶגעֵלייְגט ְׁשָלאְפן ֶנעְּבן ֶדעם אֹויְבן ְוכּו'. ֶדער  

וען ֵזייֶער ִמיד אּון ַפאְרַמאֶטעְרט אּון ֶער ָהאט ִזי ַאזֹוי ְמַחֶי' ֶגעֶווען ֶקעִניג ִאיז ֶגעוֶ 
ִמיט ֶדעם ֶּבעט ָוואס ֶדער ָדאְרְפְסַמאן ָהאט ִאים צּוֶגעְׁשֶטעְלט, ַאז ַמָמׁש ֶער ָהאט  

יי ֶדעם  ָנא ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעְׁשִּפיְרט ַאַזא ֶגעְׁשַמאק ִווי ֶער ָהאט ָדאְרט ֶגעַהאט ּבַ 
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 ָּפׁשּוְט'ן ָדאְרְפְסַמאן. 

ַהְּמלּוָכה   ָׂשֵרי  ַאֶלע  ֶזעֶנען  ֶרעֶגעֶנען  אֹויְפֶגעֶהעְרט  ָהאט  ֶעס  ֶווען  ְׁשֶּפעֶטער 

ַּביים ָדאְרְפְסַמאן   ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֶגעְטָראְפן ְׁשָלאְפן  ֶגעקּוֶמען זּוְכן ֶדעם ֶקעִניג, ִּביז 

ֶגעָוואְלט ַאֵהיים ֶנעֶמען ֶדעם ֶקעִניג ָהאט ֵזיי ֶדער ֶקעִניג  ִאין ְׁשטּוּב. ֶווען ֵזיי ָהאְּבן  

ֶגעָזאְגט: "ֶווען ֶעס ָהאט ֶגעֶרעְגְנט ָהאט ִאיר ִניְׁשט ֶגעקּוְקט אֹויף ִמיר, ֶיעֶדער פּון 

אר ֶד  ער  ַאיי ִאיז ֶגעָלאְפן זּוְכן ׁשּוץ ַפאר ִזי ַאֵליין אּון ִאי ִּבין ֶגעְּבִליְּבן ַאֵליין, ַנָ

ָדאְרְפְסַמאן ָהאט ִמיר ַאַרייְנֶגענּוֶמען צּו ִזי ִאין ְׁשטּוּב אּון ִמי ֶגעַראֶטעֶוועט, ֶוועט  

ֶער ִמיר ַאֵהיים ְטָראְגן צּום ַּפאַלאץ אּון ֶער ֶוועט ִמיר ָאְנטּון ַמיין ְקרֹוין", ָהאט ֶדער  

ֶווע ֶוועט קּוֶמען  ָמִׁשיַח  ַאִּפיקֹוְרסּות;  ֶרִּבי אֹויְסֶגעִפיְרט: "ַפאר  ַא ַמּבּול פּון  ַזיין  ט 
אר ַא ַמּבּול פּון ְׁשֶלעְכֶטע   ִניְׁשט ַא ַמּבּול פּון ַוואֶסער אּון ִניְׁשט ַא ַמּבּול פּון ֵפייֶער, ַנָ

ַמֲחָׁשבֹות, ֶעס ֶוועט ַאַריין ְׁשְּפִריְצן ֲאִפילּו ִאין ִדי ָּכֶׁשְר'ֶע ֶהעְרֶצער אּון ִמיט ָחְכמֹות  

אר ִדי ָּפׁשּוְט'ֶע ִאיְדן ָוואס ָזאְגן ְּתִהִלים ֶוועט ֶמ  ען ִזי ִניְׁשט ֶקעֶנען ַאן ֵעָצה ֶגעְּבן, ַנָ

ִמיט ְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות, ֵזיי ֶוועְלן ִזי ֶדעְרַהאְלְטן אּון ֵזיי ֶוועְלן ָאְנטּון ֶדעם ְקרֹוין  

", ֶער ִפיְרט אֹויס ִאין ַוּיֹוֶאל ין ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן לה, רכ)(ְּפעּוַלת ַהַּצִּדיק, ִסיָמן תתלד; ַעיֵ ַפאר ָמִׁשיַח  

ְּבִעיְקָבא  ֵאֵלינּו  ִהִּגיַע  ָמה  ֶׁשָרָאה  ַהּקֹוֶדׁש,  רּוַח  ֶׁשל  ִעְנָין  "ְוֶזה  ַהָּלׁשֹון:  ָּבֶזה  ה  ֹמׁשֶ

 ִּדְמִׁשיָחא". 

 ְנָיִנים. ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע עִ 

... 
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 ?ָוואס טּוט ֶמען ִמיט ַא ְקֵליין ִקיְנד ָוואס ֶרעְדט ִניְׁשט ֶגעֶהעִריג

 ְׁשֵאָלה: 

 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ֶרעְדן   ֶקעֶנען  ָזאל  ֶער  ִקיְנד,  ֶיעִריג  ְדֵריי  אּוְנֶזער  ַפאר  ְּבָרָכה  ַא  אּון  ֵעָצה  ַאן  ַדאְרְפן  ִמיר 

 ג. ֶער ֶקען ָּברּו� ַהֵׁשם ָזאְגן ֶוועְרֶטער, ָאֶּבער ֶער ֶקען ִניְׁשט צּוַזאְמְׁשֶטעְלן ַזאְצן. ֶגעֶהעִרי

ִמיר ִוויְלן ִאים ֶיעְצט ֶנעֶמען צּו ֵאייֶנעם ָוואס ֶקען ֶהעְלְפן ִקיְנֶדער ִמיט ִדי ְּפָראְּבֶלעֶמען אּון  

 ַאזֹוי צּו ֵגיין ַווייֶטער ִמיט ֶדעם. ִמיר ַדאְרְפן ַא ְּבָרָכה אּון ַאן ֵעָצה ִווי 

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 
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 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, כ' ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֶׁשִּיְחיּו

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַאייֶער ְּבִריוו. 

ִניְׁשט ַאַרייְנצּוֵגיין ִאין ַא ַלַחץ אּון ִזיֶכער ִניְׁשט ֵלייְגן ַלַחץ אֹויְפ'ן ֶגעְּבט ַאְכטּוְנג  
ִקיְנד; צּוִּביְסֶלע ֶוועט ֶער ֶרעְדן ֶּבעֶסער אּון ֶּבעֶסער, ֶדער ִעיָקר ָזאְלט ִאיר ַאְכטּוְנג  

 ֶגעְּבן ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ְּפֶרעׁשּור פּון ֶדעם.

ְרְׁשְטן אֹויף ֶדעם ֶוועט ִאיר ֶזען ְגרֹויֶסע ִניִסים. ִמיר ֶגעפּוֶנען ֶּבעְטס ֶדעם ֵאייֶּבע

ה ַרֵּבינּו ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֵגיין צּו ַּפְרעֹה ַווייל ֶער ָהאט ִניְׁשט  ִאין ִדי ּתֹוָרה, מֹׁשֶ
"ִמי ָׂשם ֶּפה  :  (ְׁשמֹות ד, יא)ֶגעֶקעְנט גּוט ֶרעְדן, ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעָזאְגט  

ָלָאָדם", ֶווער ָהאט ַּבאַׁשאְפן ִדי מֹויל צּו ֶרעְדן? "אֹו ִמי ָיׂשּום ִאֵּלם אֹו ֵחֵרׁש אֹו ִפֵּקַח 

אֹו ִעֵּור", ֶווער ַמאְכט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ְׁשטּום ָאֶדער טֹויּב ָאֶדער ְּבִליְנד? "ֲהא ָאנִֹכי 

אר ִאי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער; ַא  ז ִאיר ֶוועט ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועט ִאיר  ה'", ַנָ

 ֶזען ְגרֹויֶסע ִניִסים.

ַפאְרִליְרט ַאיי ִניְׁשט, ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ִׂשְמָחה ִאין ְׁשטּוּב; ַטאְנְצט אּון ְׁשְּפִריְנְגט  

 ֶזען ְגרֹויֶסע ִניִסים.ִמיט ִדי ִקיְנֶדער, ַדאְנְקט אּון לֹויְּבט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶוועט ִאיר 

... 
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 דּו ֶקעְנְסט אֹוי ֶוועְרן ַהייְנט ַּבר ִמְצָוה

 יֹום ג' ַּפְרַׁשת ַוְיִחי, י"ד ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

זּון   ַמיין  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגעלֹויְּבט  ָעָלי!  ַּתְגמּולֹוִהי  ָּכל  ַלה',  ָאִׁשיב  ָמה 

 ָּבחּור ִׁשְמעֹון ֵנרֹו ָיִאיר ִאיז ַהייְנט ַאַריין ְלעֹול ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות.ַה 

ִאי ִּבין ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ִאים ָאְנטּון ְּתִפיִלין ַּביי ַמיין ֵזייֶדע, ֶדער ַקאְרְלְסּבּוְרֶגער 

: "ְונֹוֲהִגים ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי , אֹות ז)(קּוְנְטֵרס ַּבר ִמְצָוהָרב ְׁשִליָט"א; ַאזֹוי ִווי מֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט  

ַמֲעֶׂשה", ֶמען ִפיְרט ִזי ַּביי ֲחִסיִדים, "ֶׁשלֹוְקִחים ֶאת ֶּבן ַהַּבר ִמְצָוה", ַאז ֶמען ֶנעְמט  

ֶדעם ַּבר ִמְצָוה ָּבחּור, "ְּביֹום ֶׁשַּמְתִחיל ְלָהִניַח ְּתִפיִלין", ִאיֶנעם ָטאג ָוואס ֶער ֵהייְּבט  

יִלין, "ֶאל ֵאיֶזה ַצִּדיק ָקדֹוׁש ִויֵרא ָׁשַמִים", צּו ַא ַצִדיק, "ֶׁשהּוא ַיִּניַח לֹו  ָאן ֵלייְגן ְּתפִ 

ֶאת ַהְּתִפִּלין ְּבַפַעם ָהִראׁשֹוָנה", ֶער ָזאל ִאים ָאְנטּון ְּתִפיִלין ֶדעם ֶעְרְׁשְטן ָמאל ִאין 

אל ַמְׁשִּפיַע ַזיין ֶלעְּבן, "ְּכֵדי ֶׁשַּיְׁשִּפיַע ִמְקֻדָּׁשתֹו ּוֵמרּוחֹו ַעל ֲחַתן ַהַּבר ִמְצָוה", ֶעס זָ 
 פּון ַזיין ְקדּוָׁשה אֹויְפ'ן ָּבחּור.

ִדי   ְלָכבֹוד  ֶוועְרֶטער  ַאָּפאר  ִדיר   ִאי ְׁשַרייּב  ִׂשְמָחה  ַּבַעל  ַא  ַהייְנט  ִּבין   ִאי

ַהייְנט   ֶוועְסט  דּו  ַאז  ִמְצָוה;  ַּבר  ַהייְנט  ֶוועְרן   אֹוי ָזאְלְסט  דּו  ִוויל   ִאי ִׂשְמָחה. 

יְּבן ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ֶוועט ַהייְנט ַזיין ַדיין ַּבר ִמְצָוה. ְּפרּוִּביר אֹויס ָדאס ָאְנֵהי
ִדי ֵהייִליֶגע    -ִזיְסֵקייט פּון ִדי ּתֹוָרה, ְּפרּוִּביר אֹויס ִדי ַסם ַהַחִיים, ִדי ֶלעְּבְנס ֶמעֶדעִצין  

 ּתֹוָרה.

ֶנֶפׁש ָוואס דּו  ִדיר, פּון ַאזֹויִפיל ַעְגַמת  ַּביי  ִניְׁשט  ִאיז  ַדיין ָקאּפ  ַאז  ֵווייס   ִאי

ֵגייְסט ַאִריֶּבער ֶקעְנְסטּו ִזי ִניְׁשט ַצאְמֶנעֶמען ְוכּו' ְוכּו'; ָדא ִאיז ָדא ִדי ֶוועג פּון  
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, ִמיט ֶדעם ֶוועְסטּו ַמְצִליַח  ת ָהַר"ן, ִסיָמן עו)(ִׂשיחֹו ֶרִּבי'ן, ֶדער ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד פּון ֶרִּבי'ן  

 ַזיין. 

ַפאְרְׁשֵטיין,   ָאן  ֶלעְרן  אּון  ִמְׁשַניֹות  ַא  ֶנעם  ְגָמָרא,  ַא  ֶנעם  אֹויס.  ָדאס  ְּפרּוִּביר 

ְגָמָרא   ֶלעְרְנט  ֶמען  ֶווען  ְגָמָרא;  ֲחָכֵמינּו   -ִּבְפַרט  ְקִליּפֹות.  ַאֶלע  ֶמען  ַפאְרְׁשַנייְדט 

: "ְּגָמָרא ְגמֹור ְזמּוְרָּתא ְּתֵהא"; ַטייְטְׁשן ִדי ַצִדיִקים "ְּגָמָרא (ַׁשָּבת קו:)ִׁשים ָזאְגן  ַהְקדֹו

ֶוועְסטּו ַפאְרְׁשַנייְדן    -אֹויּב דּו ֶלעְרְנְסט ְגָמָרא, ֶדעָמאְלט "ְזמּוְרָּתא ְּתֵהא"    - ְגמֹור"  

ַווייל "ְזמּוְרָּתא ְּתֵהא" ִאיז ַא   ַאֶלע ְקִליּפֹות ָוואס ֶנעֶמען ַארּום ִדי ְנָׁשָמה ַהְּקדֹוָׁשה.

ָלׁשֹון פּון "ְלַזֵּמר ֶאת ָּכל ֶהָעִריִצים ּוְלַהְכִרית ֶאת ָּכל ַהּקֹוִצים ַהּסֹוְבִבים ֶאת ַהּׁשֹוַׁשָּנה 

ָהֶעְליֹוָנה", ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִנְׁשמֹות ִיְׂשָרֵאל; אּון ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט ּתֹוָרה  
 אְרְּבֶרעְנט.ֶוועְרן ַאֶלע ְקִליּפֹות פַ 

ָמאְרְגן ַנאְכט ֶוועט ַזיין ַא ַצאְמקּום ַפאר ִדי ְפרֹויֶען, ִדי ְפרֹויֶען קּוֶמען ִזי ַצאם 

ִזי ְמַחֵזק ַזיין ִמיט ִדי ֵעצֹות פּון ֶרִּבי'ן; ֶזע צּו ְּבַלייְּבן ִאין ְׁשטּוּב ַאז ַדיין ַווייּב ָזאל 

 ֹות, ִזי ָזאל ֶקעֶנען ַווייֶטער ִפיְרן ִדי ְׁשטּוּב.ֶקעֶנען קּוֶמען ֶׁשעְּפן ְפִריֶׁשע ּכֹח

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

 ֶווער ִאיז ַטאֶקע ְּבֶרְסֶלב?! 

 תשפ"א ִלְפָרט ָקָטןג' ַּפְרַׁשת ַוְיִחי, ט"ו ֵטֵבת, ְׁשַנת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ֶּבעט ִאי   -ִמיׁש ִזי ִניְׁשט ִאין ָּפאִליִטיק; ִּבְפַרט ַזאְכן ָוואס ִאיז נֹוֵגַע ִמיט ִמיר  

ַפאר ִמיר. ְׁשֵטיי ַווייט פּון  ִדיר ֵזייֶער ֶנעם ִזי ִניְׁשט ָאן ַפאר ִמיר אּון ְקִריג ִזי ִניְׁשט  

אר ֶעְרֶגער; ַווייל פּון  ַמֲחֶקת אּון ְקִריֶגעֵרייֶען, ֶעס ֶהעְלְפט ָגאְרִניְׁשט, ֶעס ַמאְכט ַנָ
 ַמֲחֶקת קּוְמט ִניְׁשט ַארֹויס ַקיין גּוְטס.

טּו ֶעֶּפעס  ַדאְרְפְסט  דּו  ַאז  ְׁשִּפיְרְסט  דּו  ֶהעְלְפן,  ִמיר  ִוויְלְסט  דּו  ִזי ַאז  ן; 

ַא ִמְׁשַניֹות, ַא ְגָמָרא אּון ָזאְגן ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות אּון  ֶנעֶמען  ָזאְלְסטּו    -ְוכּו'  ָאְנֶנעֶמען  
-ָאנְ ַא ֵסֶפר ִאין ִדי ַהאְנט ִּביְסטּו יֹוֵצא ֶדער ִעְנָין פּון ִזי  ֶנעֶמען  ַדִפים ְגָמָרא, ִמיְט'ן  

ִמיט ֶדעם ִּביְסטּו   -ָוואס ִאי ָזאג אּון ְׁשַרייּב ִדיר  ען  ָאְנֶנעֶמ , אּון ַאז דּו ֶוועְסט  ֶנעֶמען

 ַפאר ִמיר.ָאְנֶנעֶמען ְמַקֵיים ָדאס ִזי 
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ַּתְכִלית   ִאיז  ְּתִפָלה  אּון  ּתֹוָרה  אר  ַנָ ַנאִריְׁשֵקייְטן;  ַאֶלע  פּון  ַאְנְטלֹויף  ְּברּוֶדער, 

ִּביטּול   ִאיז  ַאְנֶדעְרׁש  ַאֶלעס  ַטְעָנה'ן,  ֶגעֶרעְדט,   ִזי ִּבְפַרט  ַצייט;  ִדי  ָׁשאד  ַא  ַהְּזַמן, 

ִאיז ַא ַנאִריְׁשֵקייט, ֶיעֶנער ִוויל ָדא ִניְׁשט ֶהעְרן ֶדעם    -ְּפרּוִּביְרן אֹויְפַווייְזן ַא ְצֵווייְטן  

אר אֹויְסִפיְרן, ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט   : "ִּכי ֶזה  ִסיָמן קכב)  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א',ֱאֶמת, ֶיעֶנער ִוויל ַנָ

ָידּוַע, ֶׁשִּמַּדת ַהִּנָּצחֹון ֵאיָנּה סֹוֶבֶלת ָהֱאֶמת", ָדאס ִאיז ַּבאִוויְסט, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִוויל 
אֹויְסִפיְרן ֶוועט ֶער ֵקייְנָמאל ִניְׁשט מֹוֶדה ַזיין אֹויְפ'ן ֱאֶמת, "ִּכי ַאף ִאם ֵיָרֶאה ָלֵעיַנִים 

ִיְדֶח  ֱאֶמת,  אֹויְפַווייְזן  ְּדַבר  ִאים  ֶוועט  ֶמען  ֲאִפילּו  אּון  ַהִּנָּצחֹון",  ֵמֲחַמת  אֹותֹו  ה 

ֶוועט ֶער אֹוי ִניְׁשט מֹוֶדה   -ְּבֵפירּוׁש ִמיט ְקָלאֶרע ַּבאַווייְזן ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶרעְכט  

י צּו ַטְעָנה'ן אּון ִזי ַזיין אֹויְפ'ן ֱאֶמת, ַווייל ֶער ִוויל אֹויְסִפיְרן; ִאיז ָדא ַא ָׁשאד זִ 

 ְקִריְגן ִמיט ַא ְצֵווייְטן. 

ֶווער ִאיז ְּבֶרְסֶלב? ֶווער ִאיז ַטאֶקע ְּבֶרְסֶלב?! ֶווער ָזאְגט ִמיר ִאי ִּבין ְּבֶרְסֶלב?  

ֶאְפָׁשר ַנאר ִאי ִזי? ֶדער ֵּתירּוץ ִאיז ֵזייֶער ָּפׁשּוט, ֶדער ָוואס ֶלעְרְנט ֶדעם ֶרִּביְנ'ס 

ֶדער ִאיז ְּבֶרְסֶלב. ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ִאיֶּבעְרֶגעָלאְזט ִפיְנף ְסָפִרים: ִליקּוֵטי  -ָפִרים ְס 

מֹוֲהַר"ן, ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות אּון ֵסֶפר ַהִמידֹות; ֶדער ָוואס 

(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן,  י'ן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט  ֶדער ִאיז ְמקּוָׁשר צּום ֶרּבִ   -ֶלעְרְנט ִדי ְסָפִרים  

קצב) ִסיָמן  א',  ְּבתֹוֵחֶלק  ִנְמָצִאים  ְוִנְׁשָמתֹו  ִׂשְכלֹו  "ָּפָניו  אּון  :  ֵׂשֶכל  ָּפִנים,  ִדי  ִסְפרֹו", 

ּון ְנָׁשָמה פּוֶנעם ַצִדיק ֶגעפּוְנט ִזי ִאין ַזייֶנע ְסָפִרים; ֶדער ָוואס ֶלעְרְנט ִדי ְסָפִרים פ

ֶדער ִאיז ַא ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ָחִסיד אּון ֶדער ָוואס ֶלעְרְנט ִניְׁשט ִדי ְסָפִרים   - ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן  

 ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַׁשְייכּות ִמיְט'ן ֶרִּבי'ן.

ַאְנְׁשָטאט ֶרעְדן ִמיט ֶדעם אּון ֶיעֶנעם, זּוְכן ַצייְטֵווייִליֶגע ִנְצחֹונֹות, זּוְכן ֶיעֶנעם  
ֶנעם ַא ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן אּון ֵהייּב ָאן ֶלעְרֶנען ְּכִסְדָרן; ַפאְרְׁשֵטייְסט ָיא,   -ֶעְנְטֶפעְרן  צּו  

ָדאס ָזאל ִדיר ִניְׁשט ְׁשֶטעְרן פּון ֶלעְרֶנען ְּכִסְדָרן, ֶדער ֶרִּבי ֶוועט   -ַפאְרְׁשֵטייְסט ִניְׁשט  

ִדי ֶוועט  ֶרִּבי  ֶדער  ַהאְרץ,  ַדיין  ֶעֶפעֶנען  ָהאט  ִדיר  ֶרִּבי  ֶדער  ָקאּפ,  ַדיין  ֶעֶפעֶנען  ר 

: "ֶׁשְּיכֹוִלין ִלְהיֹות ַנֲעֶׂשה ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָּגמּור ַעל ְיֵדי ִלּמּוד  (ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן שמט)ֶגעָזאְגט  

ֵספֶ  ַזיין  ֶלעְרְנט  ֶמען  ַאז  ְּתׁשּוָבה  ַּבַעל  ֱאֶמת'ֶער  ַאן  ֶוועְרן  ֶקען  ֶמען  ֶׁשּלֹו",  ר  ַהֵּסֶפר 

ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, "ְוָאַמר, ֶׁשִּמי ֶׁשֵּיֵׁשב ְוַיֲעסֹק ִּבְסָפָריו ַרק ְּבִלי ִקְנטּור ְוִנָּצחֹון, ְוִיְסַּתֵּכל 

ּבֹו ֶּבֱאֶמת, ָאז ְּבַוַּדאי ִיְהיּו ִנְבָקִעין ֶאְצלֹו ָּכל ִּגיֵדי ַקְׁשיּות ְלָבבֹו", ְוָאַמר ְּבזֹו ַהָּלׁשֹון: 
ֶלע ָאֶדעְרן ְטֶרעֶנען", אּון ֶווער ֶעס ֶוועט ֶלעְרֶנען ַזיין ֵסֶפר ִמיט ַאן  "ֶסע ֶוועט ִאים ַא 

ַאן   ֶוועְרן  ֶוועט  ֶער  אּון  ָאֶדעְרן  ַפאְרְׁשָטאְּפֶטע  ַאֶלע  ֶעֶפעֶנען  ִאים   ִזי ֶוועט  ֱאֶמת, 

 ַזיין ְמקּוָׁשר  ֶעְרִליֶכער ִאיד; ַמא ִזי ַא ִׁשיעּור צּו ֶלעְרֶנען ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֶוועְסטּו
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 צּום ֶרִּבי'ן.

ִמיר   ַפאר  ַמֲחֶקת;  ַקיין  ִאין  ֵטייל  ַקיין  ִניְׁשט  ֶנעם  ָנאְכַאָמאל,  ִדיר  ֶּבעט   ִאי

  ִזיֶכער ִניְׁשט ְקִריְגן, ַאְנְׁשָטאט ִזי ָאְנֶנעֶמען  ַפאר ִמיר, ָזאְלְסטּו  ָאְנֶנעֶמען  ָזאְלְסטּו ִזי

 ָוואס ִאי ְׁשַרייּב ִדיר. 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

  ֶדֶר ֶאֶרץ ֵהייְּבט ִזי ָאן ִאין ְׁשטּוּב ִמיט ַטאֶטע ַמאֶמע

 יֹום ה' ַּפְרַׁשת ַוְיִחי, ט"ז ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

ִליֶּבעְרִטי   ֵפיָגא  ֵּבית  ַּתְלִמידֹות  אּון  ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג  ֵפיָגא  ֵּבית  ַּתְלִמידֹות  ִדי  ְלָכבֹוד 

 ֶׁשִּתְחיּו

ִאי ִּבין ֵזייֶער צּוְפִריְדן צּו ֶהעְרן פּון ִדי ְמַנֶהֶלת אּון ִדי ֶלעֶרעִריְנס גּוֶטע ְגִריְסן  

ֶא   ֶדֶר ִדי  פּון  ְּבִעיָקר   ,ַאיי ָדאס פּון  ֶאֶרץ   ֶדֶר ֶגעֶווען  ִאיז  ֶרִּבי'ן  ַּביים  ַווייל  ֶרץ; 

ֶעְרְׁשֶטע ַזא. ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִאי ֶקען ֶיעְדן ֵאייֶנעם ֶהעְלְפן, ִאי ֶקען ֶיעְדן  

 אֹויֶסער ַאן ַעּזּות ָּפִנים". -ַלייְדן 

אֶטע ַמאֶמע; ֶעְלֶטעְרן ֶזעֶנען ִניְׁשט ֶדֶר ֶאֶרץ ֵהייְּבט ִזי ָאן ִאין ְׁשטּוּב ִמיט ַט 

ִווי ֶמען ֶרעְדט צּו ַחֶבְר'ֶטעס,  ֶעְלֶטעְרן ַאזֹוי  ִניְׁשט ֶרעְדן צּו  ַקיין ֲחֵבִרים, ֶמען ֶקען 

ִאין   ֵגיין  ִניְׁשט  אּון  ָזאְגן  ֵזיי  ָוואס  אֹויְסֶהעְרן  ֶאֶרץ,   ֶדֶר ִמיט  ֶרעְדן  ַדאְרף  ֶמען 

 ִוויּכּוִחים.

 ִאין ְסקּול; ֶמען מּוז ֶרעְדן ִמיט ֶדֶר ֶאֶרץ צּו ִדי ֶלעֶרעִריְנס אּון צּו ִדי  ַאזֹוי אֹוי

ִזְכרֹוָנם   ֲחָכֵמינּו  ֶמעְנְטׁש.  ֶדעְרַוואְקֶסעֶנער  ֶיעְדן  ִמיט  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ְמַנֶהֶלת, 

ָזאְלְסט ֶזען    -ה' ֱאֶהי"    ֵאת: "ְוָאַהְבָּת (ְדָבִרים ו, ה)אֹויְפ'ן ָּפסּוק    (יּוָמא פו.) ִלְבָרָכה ָזאְגן  

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ַּבאִליְּבט   ִדיר, ֶדער   ַא ִקידּוׁש ַהֵׁשם דּוְר ֶעס ָזאל ַארֹויְסקּוֶמען 

ֶוועְרן דּוְר ִדיר. ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִפיְרט ִזי אֹויף ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין ָוואס ָזאְגן  

ְׁשֵרי ָאִביו ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה", וואֹויל ֶזעֶנען ַזייֶנע ֶעְלֶטעְרן ָוואס ָהאְּבן ִאים ֶמעְנְטְׁשן? "ַא 

ֶגעֶלעְרְנט ּתֹוָרה; "ַאְׁשֵרי ַרּבֹו ֶׁשִּלְּמדֹו ּתֹוָרה", וואֹויל ִאיז ַפאר ַזיין ֶרִּבי ָוואס ָהאט 

ִאי ֵוויי  ּתֹוָרה",  ָלְמדּו  ֶׁשא  ַלְּבִריֹות  ָלֶהם  "אֹוי  ּתֹוָרה;  ֶגעֶלעְרְנט  ִדי  ִאים  ַפאר  ז 

ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶלעְרֶנען ִניְׁשט ַקיין ּתֹוָרה; אֹויף ֵאייֶנעם ָוואס ִפיְרט ִזי ֶעְרִלי ָזאְגט 

ַאזֹוי   ִזי אֹויף  ֶער  ִפיְרט  ֶלעְרְנט ּתֹוָרה  ֶער  ִוויַּבאְלד  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  ָאן  קּוְקט  ֶמען: 
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: "ַוּיֹאֶמר ִלי ַעְבִּדי ָאָּתה, ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר  ְעָיה מט, ג)(ְיַׁש ֶעְרִלי, אֹויף ִאים ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק  

 ְּב ֶאְתָּפָאר", ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַּבאִריְמט ִזי ִמיט ַאַזא ֵאייֶנעם.

 ֶווען ֶמען ִפיְרט ִזי ֵׁשיין ִאיז ָדאס ִדי ְגֶרעְסֶטע ֲהָפָצה. 

 ט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִאיר ָזאלְ 

... 

 ד ג ד

 ַגָּבִאים פּון ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ַדאְרְפן ַאְרֶּבעְטן ִאיְנֵאייֶנעם ְּבַאְחדּות 

 יֹום ה' ַּפְרַׁשת ַוְיִחי, ט"ז ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֶעס טּוט ִמיר ֵוויי ַאז דּו טּוְסט ַזאְכן ָאן ְפֶרעְגן אּון ָאן ִזי דּוְר ֶרעְדן ִמיט ִדי 

ַאְנֶדעֶרע ַגָּבִאים; ֱאֶמת, ִאי ָהאּב ִדיר ֶגעְׁשִריְּבן ַא ְּבִריוו [ֶדער ְּבִריוו ִאיז ַּבייֶגעֵלייְגט  

ַפאְרִדיְנֶגען ֶדעם ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֶוועְנְדט צּום סֹוף פּון ֶדעם ְּבִריוו] ַאז אֹויּב ִאיר ִוויְלט  

 ַזיי ָאֶּבער ְמַדֵּיק ִאיֶנעם ְּבִריוו, ֶעס ְׁשֵטייט ִניְׁשט ֶעס ֶוועְנְדט ִזי ,ָדאס ִאין ַאיי ִזי

ְדֵריי  ַאֶלע  'ִאין  ֵמייְנט   ַאיי  ,"ַאיי" ִאין   ִזי ֶוועְנְדט  ֶעס  ְׁשֵטייט  ֶעס  "ִדיר",  ִאין 

 '. ַגָּבִאים

ִאי ְׁשַרייּב ִדיר ָנאְכַאָמאל, ַאז ִאיר ִוויְלט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאיֶנעם ֵּבית ַהֶמְדָרׁש 

 ַדאְרף ֶמען ִזי דּוְר קּוֶמען, ֶיעֶדע ְּפַרט ַדאְרף ֶמען ֶרעְדן ִאיְנֵאייֶנעם.

ִמיר ַא ְׁשִטיק פּון    ִאי ֶזע ַא ְגרֹויֶסע ַהְצָלָחה ַּביי ַאיי; ַאֶלע ַגָּבִאים ֶזעֶנען ַּביי

אר ֶגעֶׁשען ִדי ֵנס ָוואס ָהאט ַּפאִסיְרט ַּביי ַיֲעקֹב ָאִבינּו, ֶווען  ַמיין ַהאְרץ, ֶעס ַדאְרף ַנָ

ַאֶלע ְׁשֵטייֶנער ָהאְּבן ִזי ֶגעְקִריְגט ָעַלי ָיִניַח ַצִדיק ֶאת רֹאׁשֹו, אֹויף ִמיר ָזאל ַיֲעֹקב 

אר ִאי ַנָ ַזיין ָקאּפ,  ִקיְׁשן    ֵלייְגן  ַא גּוֶטער  ַזיין  אר ִאי ֶקען  ַנָ ַצִדיק,  ַפאְרְׁשֵטיי ֶדעם 

ַאֶלע ְׁשֵטייֶנער ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ֵאיין    (חּוִלין צא:)ַפאְר'ן ַצִדיק, ָזאְגן ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים  

ֵאיין ְׁשִטיק, ֵאיין  ְׁשֵטיין; ַהְלַואי ָזאל ׁשֹוין ַזיין ַּביים ֶרִּבי'ן ַאז ַאֶלע ָזאְלן ִמיר ֶוועְרן  
 ְמַׁשֵמׁש ַזיין ֶדעם ֶרִּבי'ן.  -ַהאְרץ, ֵאיין ִוויְלן 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד
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:ֶדער ְּבִריוו צּו ֶוועְלֶכע ִדי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע ְּבִריוו ַּבאִציט ִזי] 

 י ַאזֹוי צּו ִפיְרן ֶדעם ֵּבית ַהֶמְדָרׁש "ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש" ִוו

 יֹום ה' ַּפְרַׁשת ַהֲאִזינּו ב', ו' ִּתְׁשֵרי, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַגְּבַאי ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ְירּוָׁשַלִים. 

ֶקעְנְסט ִזי ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ַזיין ַא ַגְּבַאי ִאין ֶרִּביְנ'ס דּו  
  ָפאר דּו ִּביְסט ְמַׁשֵמׁש ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ַאֵלייְנס, ָוואְלְסטּו ָדא ׁשּול; ְׁשֶטעל ִזי

ַגְּבַאי ִאין ֶרִּביְנ'ס ׁשּול ִּביְסטּו    ָדאס ֶגעטּון ִמיט ִׂשְמָחה אּון ְזִריזּות; ַאז דּו ִּביְסט ַא 

 ְמַׁשֵמׁש ֶדעם ֶרִּבי'ן ַאֵלייְנס. 

 ְּבנֹוֵגַע ִדי ֶגעְלט פּון ִּפְדיֹון ֶנֶפׁש; ִאי ֶוועל ִׁשיְקן ַא ְׁשִליַח צּו ֶנעֶמען ָדאס ֶגעְלט. 

ִזי ִאין ַאיי, אֹויּב  ְּבנֹוֵגַע ַארֹויְסִדיְנֶגען ֶדעם ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ְוכּו'; ָדאס ֶוועְנְדט  

ֶקעְנט ִאיר ָדאס טּון, אֹויף ֶדעם   -ָדאס ְׁשֶטעְרט ִניְׁשט אּון ֶעס ִאיז ַאיי ִניְׁשט ְׁשֶווער 

 ַדאְרְפט ִאיר ַמְחִליט ַזיין.

ֵהיַכל   'ַּתְלִמיֵדי   ִזי ַפאְררּוְפט  ִאיר  ַאז  ַּתם;  ַרֵּבינּו  ְזַמן  אֹויף  ַוואְרְטן  ְּבנֹוֵגַע 

ׁש' ַדאְרְפט ִאיר ַהאְלְטן ְזַמן ַרֵּבינּו ַּתם ָאן ַקיין ְדֵרייְדֶלע, מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ַהקֹוֶד 

ִמיט   ַוואְרְטן  ִניְׁשט  ַדאְרְפט  ִאיר  ַׁשאְרף.  ֵזייֶער  ֶדעם  אֹויף  ֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז  ָעֵלינּו 

ַדאֶווע ֶקעְנט ׁשֹוין  ִאיר  ַּתם,  ַרֵּבינּו  ְזַמן  ָאֶּבער ַמֲעִריב אֹויף  ְזַמן,  ַפאְר'ן  ַמֲעִריב  ֶנען 
 ַהְבָדָלה אּון ַא ְמָלאָכה ָטאר ֶמען ִניְׁשט טּון ַפאְר'ן ְזַמן. 

ַאְנֶדעֶרע ַפאְסט ֶטעג ֶקעְנט ִאיר אֹויְסַפאְסְטן ְפִריֶער, ַווייל ַּביי ַא ְּדַרָּבָנן ֶקען ֶמען 

יטֹות. ָאֶּבער ֶווען ֶעס קּוְמט ַׁשָּבת אּון  ֵמִקיל ַזיין אּון ִזי ַפאְרָלאְזן אֹויף ַאְנֶדעֶרע ִׁש 

 יֹום ִּכיּפּור ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ְּפָׁשרֹות ֶדעְרַּביי. 

ְּבנֹוֵגַע ִדי ַּבֲעֵלי ְּתִפילֹות; ִאיר ָזאְלט ֶנעֶמען ִדי ָוואס ַדאֶוועֶנען ֵׁשיין, ַהאְרִציג 

 אּון ִניְׁשט ַאייֶלעִדיג. 

 ]טֹוָבה.ַא ְגַמר ֲחִתיָמה 

... 

 ד ג ד



 ז   |  תשפ"א תֹומְׁש  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ִּגְליֹון ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ִאיֶּבעְרֶגעַטייְטְׁשט אֹויף ֶעְנְגִליׁש 

 יֹום ה' ַּפְרַׁשת ַוְיִחי, ט"ז ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'

ַהקֹוֶדׁש ִאיֶּבעְרֶגעַטייְטְׁשט אֹויף ֶעְנְגִליׁש;  ִאי ָהאּב ֶגעֵלייְנט ֶדעם ִּגְליֹון ֵהיַכל  

ֶעס ִאיז ֶהעְרִלי ֵׁשיין, ִדי ֵמִפיִצים ָזאְגן ַאז ֶמעְנְטְׁשן ַּבאַדאְנֶקען ִזי ֵזייֶער ֶדערֹויף, 

 ֵזיי ֶזעֶנען ִזי ַמָמׁש ְמַחֶי' ִמיְט'ן ִּגְליֹון.

ַטיי ִאיר  ֶווען  ַּבאֶמעְרקּוְנג,  ְקֵלייֶנע  ָוואְרט ֵאיין  ָדאס  ִאיֶּבער  ְטְׁשט 

'ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער' ָזאְלט ִאיר ְׁשַרייְּבן 'ַהֵׁשם' ִניְׁשט 'ָגאט', ַאזֹוי אֹוי ֶווען ִאיר ַטייְטְׁשט  

ִאיֶּבער ָדאס ָוואְרט 'ּתֹוָרה' ָזאְלט ִאיר ְׁשַרייְּבן ָדאס ָוואְרט 'ּתֹוָרה' ִאין ֶעְנְגִליׁש, ִניְׁשט  

 'ֵּבייְּבל'. 

, ָאֶּבער ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ָוואס ֶרעְדן )God(אּומֹות ָהעֹוָלם ָזאְגט ֶמען ָגאט    ַפאר

ַפאר ֵזיי ָזאְגט ֶמען ִאין   -ֶעְנְגִליׁש, ִּבְפַרט ִדי ֵהייִמיֶׁשע עֹוָלם ָוואס ֵלייֶנען ִדי ִּגְליֹונֹות 

 .)Hashem( ֶעְנְגִליׁש ַהֵׁשם 

 ַדת ַהקֹוֶדׁש. ְׁשַטאְרְקט ַאיי ִמיט ַאייֶער ֲעבֹו

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִאיר ָזאְלט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 
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ְלָכבֹוד ׁשֹוָבִבי"ם ָזאְלט ִאיר ִזי ַּבאֵנייֶען ִאין ָזאְגן ְּתִהִלים ֶיעְדן 

 ָטאג

 ת ַוְיִחי, י"ז ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט  ֶעֶרב ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁש  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ָקָטן

 ְלָכבֹוד ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ַהְּיָקִרים, ֵטייֶעֶרע ֲחֵבִרים פּון ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִּיְחיּו

ִאי ֶּבעְנק ִזי ֵזייֶער ׁשֹוין צּו ֶקעֶנען קּוֶמען ַקיין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל; ִאי ִוויל ֵזייֶער 

ִדי   פּון   ֶטעְגִלי ָטאג  ֶהער   ִאי ָוואס  ְגרּוְסן  ֵׁשייֶנע  ִדי  אֹויְגן  ִדי  ִמיט  ֶזען  ְׁשַטאְרק 

ְצִוויְׁשן  ֶגעְטֵרייַׁשאְפט  ָדאס   ,ַאיי ְצִוויְׁשן  ִליְּבַׁשאְפט  ָדאס  פּון  ְמקּוָרִבים,  ְפִריֶׁשע 

 .ַאיי 

ין ַאֶמעִריֶקע ִווי ַאזֹוי ֶעס ִפיְרט  ֶמען ָהאט ְמַסֵּדר ֶגעֶווען ִאי ָזאל ֶקעֶנען ֶזען ִא 

ִזי ַּביי ַאיי ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש; ִאי ָהאּב ֵזייֶער ַהָנָאה צּו ֶזען ָּבחּוִרים אּון ִאיְנֶגעַלייט 



 תשפ"א  תֹו מְׁש  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ח

 

 ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען ִמיט ֶדֶר ֶאֶרץ, ִווי ֶעס ַּפאְסט ַפאר ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש. 

 ֶגעֶהעְרט פּון מֹוֲהָרא"ׁש מֹוָרא'ִדיֶגע ִחיזּוק; ִדי ָווא ֶעְנִדיְגט ֶמען ֵסֶפר  ִאי ָהאּב

ְּבֵראִׁשית, ֶמען ְׁשֵרייט אֹויס ַאֶלע ִאיְנֵאייֶנעם: "ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחֵּזק!" ָלאִמיר ֶנעֶמען 

  ַוָּיָמת יֹוֵסף ֶּבן ֵמָאה  ִׁשית נ, כו)(ְּבֵראֶדעם חּוָמׁש אּון ֶזען ִווי ַאזֹוי ִדי ַּפְרָׁשה ֶעְנִדיְגט ִזי" :

", אּון ַּביי ִדי ֶוועְרֶטער ְׁשֵרייט ֶמען  ַוִּייֶׂשם ָּבָארֹון ְּבִמְצָרִיםָוֶעֶׂשר ָׁשִנים, ַוַּיַחְנטּו אֹתֹו, 

"ֲחַזק ֲחַזק!" ָזאְגט מֹוֲהָרא"ׁש, ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשִּפיְרט ַּביי ִזי ֶער ִאיז טֹויט, ֶער ִאיז  

ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָהָאֶרץ,  ֶעְרַות  ִאין  ִמְצַרִים,  ִאין  ִליְגט  ֶער  טּוְמָאה,  ִאין  ַּבאְגָראְּבן 

ִדי ִמְצִרִּיים ֶזעֶנען ִדי ֶעְרְגְסֶטע ִאין ְׁשמּוץ; ַאזֹוי    (ַּתָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו ַרָּבא, ֵּפֶרק ז) ִלְבָרָכה ָזאְגן  

ַאָראְּפֶגעַפאְלן ֶער  ִאיז  דּו ְׁשַטאְרק   ,ִזי ְׁשַטאְרק  ֲחַזק!"  "ֲחַזק  ִאים:  ֶמען  ְׁשֵרייט   ,
ִדי  צּו  צּוצּוקּוֶמען  ַזיין  זֹוֶכה   ָנא ֶקעְנְסט  דּו  ִמְצַרִים,  פּון  ַארֹויְסֵגיין   ָנא ֶקעְנְסט 

 ְגֶרעְסֶטע ְקדּוָׁשה. 

ַהּׁשֹוָבִבי"ם ְיֵמי  ִדי  ִאין  ַאַריין  ֶיעְצט  ֵגייֶען  ִמיר  ֲחֵבִרים,  ֲאִר"י ֵטייֶעֶרע  ֶדער   ;

ְׁשַרייְּבט   כז)ַהָקדֹוׁש  ִּתיקּון  ַהקֹוֶדׁש,  רּוַח  ֶמען    (ַׁשַער  ֶקען  ׁשֹוָבִבי"ם  פּון  ֶטעג  ִדי  ִאין  ַאז 
ַפאְרֶרעְכְטן ַאֶלעס ָוואס ֶמען ָהאט ּפֹוֵגם ֶגעֶווען; ֶדעְרַפאר ַדאְרְפן ִמיר ִאין ִדי ֶטעג  

 ֵגם ֶגעֶווען ִאין אּוְנֶזער ֶלעְּבן. ְּתׁשּוָבה טּון אֹויף ָוואס ִמיר ָהאְּבן ּפֹו

ְלָכבֹוד ׁשֹוָבִבי"ם ָזאְלט ִאיר ִזי ַּבאֵנייֶען ִאין ָזאְגן ְּתִהִלים ֶיעְדן ָטאג; ֶרִּבי ָנָתן  
ְפֶלעְגט ָזאְגן ַא ַגאְנץ ָיאר ֶיעְדן ָטאג ֶדעם יֹום ְּתִהִלים אּון ִאין ִדי ֶטעג פּון ׁשֹוָבִבי"ם  

(ִליקּוֵטי  עְדן ָטאג ְצֵוויי ָמאל ֶדעם יֹום ְּתִהִלים, ַווייל ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט  ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט יֶ 

: "ִמי ֶׁשרֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלְתׁשּוָבה, ִיְהֶיה ָרִגיל ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים, ִּכי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן עג)

ּכֹל ֲחֵפִצים ְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמ, ְוַאף ַעל  ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה ְוכּו'. ְוִהֵּנה, הַ 

ְּכָלל   ִהְתעֹוְררּות  לֹו  ֶׁשֵאין  ֶאָחד  ֵיׁש  ִּכי  ְּתׁשּוָבה,  ַלֲעׂשֹות  זֹוֶכה  ָאָדם  ָּכל  ָלאו  ֵכן  ִּפי 

ִלְתׁשּוָבה", ֶווער ֶעס ִוויל זֹוֶכה ַזיין ְּתׁשּוָבה צּו טּון ָזאל ָזאְגן ְּתִהִלים; ֶיעֶדער ִאיד  

ִניְׁשט ִוויל   ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ִוויְלן  ֶדעם  טּון  אּון  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין 

ֶיעֶדער ִאיז זֹוֶכה אֹויְסצּוִפיְרן ַזיין ִוויְלן אֹויף ְלַמֲעֶׂשה, ַווייל ֶער ָהאט ִּבְכַלל ִניְׁשט  
ֶׁשֵּיׁש לֹו ִהְתעֹוְררּות ִלְתׁשּוָבה, ֵאינֹו   ַקיין ׁשּום ִהְתעֹוְררּות ְּתׁשּוָבה צּו טּון, "ַוֲאִפיּלּו ִמי

זֹוֶכה ְלַהִּגיַע ֶאל ָהאֹות ְוַהַּׁשַער ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ַהַּׁשָּי לֹו", אּון ֲאִפילּו ֵאייֶנער ָוואס ָהאט  

 ׁשֹוין ָיא ַאן ִהְתעֹוְררּות ְּתׁשּוָבה צּו טּון, ֵווייְסט ֶער ִניְׁשט ָוואס ֶער ָזאל טּון ָדאס צּו 

ֶקעֶנען אֹויְסִפיְרן, "ַוֲאִפיּלּו ִאם ַמִּגיַע ְלָׁשם, ָיכֹול ִלְהיֹות ֶׁשַהַּׁשַער ֶׁשל ְּתׁשּוָבה ָסגּור,  

ּוֵמֲחַמת ָּכל ֶזה ֵאין ָהָאָדם זֹוֶכה ִלְתׁשּוָבה", אּון ֲאִפילּו ֵאייֶנער ָוואס ָוואס ָהאט ָיא  

וֵ  ֶער  אּון  טּון  צּו  ְּתׁשּוָבה  ִהְתעֹוְררּות  ַאן  ַאן  ֶוועְרן  צּו  טּון  ַדאְרף  ֶמען  ָוואס  וייְסט 
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ֶעְרִליֶכער ִאיד, ַדאְרף ֶער ָנא אֹוי זֹוֶכה ַזיין צּו טּון אּון ִניְׁשט ֶוועְרן ֶצעְּבָראְכן ְוכּו'  

ְּתִהִּלים,   ֲאִמיַרת  ְיֵדי  "ְוַעל  טּון,  צּו  ְּתׁשּוָבה  זֹוֶכה  ֶיעֶדער  ִניְׁשט  ִאיז  ֶדעְרַפאר  ְוכּו', 

יּלּו ִמי ֶׁשֵאין לֹו ׁשּום ִהְתעֹוְררּות ִלְתׁשּוָבה, הּוא ִמְתעֹוֵרר ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה", ִפיְרט ֲאפִ 

ֶדער ֶרִּבי אֹויס; ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה אּון ֶער ָזאְגט ְּתִהִלים, ֲאִפילּו ֶער ָהאט ִניְׁשט  

ִנְתעֹו ָאֶּבער  ֶער  ֶוועְרט  ִהְתעֹוְררּות,  "ְוַגם ַקיין ׁשּום  ֶדעם,   דּוְר צּו טּון  ְּתׁשּוָבה  ֵרר 
זֹוֶכה ַעל ְיֵדי ְּתִהִּלים ְלַהִּגיַע ֶאל ַהַּׁשַער ְואֹות ַהַּׁשָּי לֹו, ְוִלְפּתַֹח ַהַּׁשַער; ִנְמָצא ֶׁשּזֹוֶכה  

ַטאְרֵקייט  ַעל ְיֵדי ְּתִהִּלים ַלֲעׂשֹות ְּתׁשּוָבה", אּון ֶער ֶקען ָאְנֵגיין ִמיט ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ְׁש 

 ְוכּו', ִּביז ֶער ִאיז זֹוֶכה ְּתׁשּוָבה צּו טּון אּון ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד. 

ֶמען   ִנְסיֹונֹות,  ַזייֶנע  ָהאט  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער   ;ַאיי ְדַראֶּפעט   ,ַאיי ְׁשַטאְרְקט 
ר ִזי ֶדעְרַהאְלְטן; וואֹויל  ְּפרּוִּביְרט אֹויס ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ֶמען ִוויל ֶזען ִווי ַאזֹוי ֶוועט עֶ 

ִאיז ֶדעם ָוואס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַקְׁשיּות אּון ַקיין ַּתְרעּומֹות, ֶער ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ִאיז  

: ֶיעְדן ָטאג ֵגייט ַארֹויס ַא ַּבת  (ַהְקָדָמה, ד.)ַפאר ִאים צּום גּוְטן. ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט  

רּוְפט אֹויס: "ָמאן ִמְנכֹון ִּדי ֲחׁשֹוָכא ְמַהְּפָכן ִלְנהֹוָרא, ְוָטֲעִמין    קֹול פּון ִהיְמל ָוואס 

ְמִריָרא ְלִמְתָקא ַעד ָלא ֵייתֹון ָהָכא", ֶווער פּון ַאיי ֶקען ִאיֶּבעְרְדֵרייֶען אּון ַמאְכן פּון 

ִּביֶטער    -טּוְנְקל   ִּדְמַחָּכא  -ִליְכִטיג אּון פּון  ִלְנהֹוָרא  ִזיס? "ָמאן ִמְּנכֹון  ְּבָכל יֹוָמא  ן 

ְדָנִהיר", ֶווער ַוואְרט ֶיעְדן ָטאג ֶעס ָזאל ִליְכִטיג ֶוועְרן? ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָהאְּבן ַא  
ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהָּבא; ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה, ֶער ַמאְכט פּון ַזיין ִּביֶטער ֶלעְּבן 

ְנְקְלֵקייט ַמאְכט ֶער ִליְכִטיג; ֶער ֵווייְסט ַאז ִאין ִדי טּוְנְקְלֵקייט  ַא ִזיס ֶלעְּבן, פּון ַזיין טּו

ִזיֶסער   ֶדער  ַּבאַהאְלְטן  ִאיז  ִּביֶטעְרִניׁש  ִדי  ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ַּבאַהאְלְטן  ִאיז 

 ֶדער ִאיז ַא ַצִדיק.  -ַּבאֶׁשעֶפער 

ִדי ּתֹוָרה; ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ֶּבעֶסעֶרע  ַאז ֶעס ִאיז ִּביֶטער ַדאְרְפן ִמיר לֹויְפן צּו  

ִווי צּו ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ַאזֹוי ִווי    - ְּפַלאץ וואּו צּו ַאְנְטלֹויְפן ֶווען ֶמען ָהאט ַא ָצָרה  

ִרין ְמַמְׁשְמִׁשין  : "ִאם ָרִאיָת ֶׁשַהִּיּסּו(ַּתָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו ַרָּבא, ֵּפֶרק ו)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן  

ּוָבאֹות ָעֶלי, רּוץ ְלַחְדֵרי ִּדְבֵרי ּתֹוָרה, ּוִמָּיד ַהִּיּסּוִרין ּבֹוְרִחין ִמְמ", אֹויּב דּו ֶזעְסט 

 ַאז ֶעס קּוֶמען אֹויף ִדיר ָצרֹות אּון ְיסּוִרים, ַאְנְטלֹויף צּו ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה. 

ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן אֹויף ִדי ָּכבֹוד פּון ִדי   ָנא ֵאיין ַזא ֶּבעט ִאי ַאיי, ִאיר ָזאְלט

ִמיט   ֵווייְכֵקייט,  ִמיט  ֶרעְדן  מּוז  ֶמען  ְׁשטּוּב,  ִאין  ֶרעְדן  ֵׁשיין  מּוז  ֶמען  ַווייּב; 

ֵאייְדְלֵקייט; ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַׁשאְפן ָאֶדער ְׁשֶטעְכן ַחס ְוָׁשלֹום. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

, ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ַאְכטּוְנג : "ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ְּבאֹוָנַאת ִאְׁשּתֹו"ְמִציָעא נט.)(ָּבָבא  ָזאְגן  

ֵזייֶער   ֵווייְנט  ַא ְפרֹוי  ַווייל  ִניְׁשט צּו ְטֶׁשעֶּפען ִדי ַווייּב, "ֶׁשִּדְמָעָתּה ְמצּוָיה",  ֶגעְּבן 
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פּון ָׁשלֹום ַּבִית, ַאז ֶמען ָזאל    ְׁשֶנעל; מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ֵזייֶער ַאַסא ֶרעְדן צּו אּוְנז

 ַזיין ַא ַוְּתָרן ִאין ְׁשטּוּב, ַזיין ַא ַסְבָלן אּון ָדאס ִאיז פּון ִדי ְיסֹודֹות ִאין "ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש". 

ִאי ִוויל ֵזייֶער ְׁשַטאְרק קּוֶמען צּו ַאיי אּון ַאיי ַמְדִרי ַזיין ִווי ַאזֹוי צּו ֶלעְּבן 

ּב; ֵלייֶדער ַפאְרִפיְרט ֶמען ֲחָתִנים אּון ַּכלֹות ִמיט ַפאְלֶׁשע ִלימּוִדים, ַפאְלֶׁשע  ִאין ְׁשטּו

 ַהְדָרכֹות פּון חּוְמרֹות ּוְּפִריׁשּות ָוואס ִאיז ֶקעְגן ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

 ַא ְפֵרייִליְכן ַׁשָּבת. 

... 
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אר ַנַחת ַפאר ִדי ַאז ֶמען ִפיְרט ַאן ֶעְרִליֶכע ְׁשטּוּב,  ְּבֶרעְנְגט ֶמען ַנָ

 ֶעְלֶטעְרן 

 יֹום א' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, י"ט ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ֶקעְנִווי ֵאייֶלעְנד 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

 -ַרִׁש"י אּון ַרֵּבינּו ַּתם    -קֹויְפן ַדייֶנע ִקיְנֶדער ְצֵוויי ָּפאר ְּתִפיִלין  ַאז דּו ֶוועְסט  

ִיְרַאת ָׁשַמִים   ֵוויי טּון ַדיין ַטאֶטע; ָּכל ְזַמן ֶמען ִפיְרט ַא ְׁשטּוּב ִמיט  ֶוועְסטּו ִניְׁשט 

אר ַנַחת ַפאר ִדי ֶעְלֶטעְרן, ֲאִפילּו ַא ַטאֶטע ָווא ַנָ ס ִאיז ַא ִמְתַנֵגד צּום  ְּבֶרעְנְגט ֶמען 

ֶוועְרט ִניְׁשט ֵוויי ֶגעטּון ֶווען ַזייֶנע ִקיְנֶדער ִפיְרן ֶעְרִליֶכע ְׁשטּוֶּבער אּון ִציֶען   -ֶרִּבי'ן 

 אֹויף ֶעְרִליֶכע ִקיְנֶדער אֹויף ַאן ַאְנֶדעֶרע ְׁשִניט.

ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם ִאיז ַאז    ִאי ָהאּב ֶגעֶהעְרט פּון ַא ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ָחִסיד ָזאְגן: "ַמיין

ִאי ֵגיי ֶיעְדן ָטאג ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען ְדֵריי ְּתִפילֹות; ַמיין ִּכיּבּוד ָאב ִאיז ַאז ִאי ֶרעד  

ֵׁשיין צּו ַמיין ַווייּב, ִאי ְׁשֵריי ִניְׁשט ִאין ְׁשטּוּב; ַמיין ִּכיּבּוד ָאב ִאיז ַאז ִאי ִּבין ְמַגֵּדל 

ִק  ַא  ַמייֶנע  ִּבין   ִאי ַאז  ְׁשֶטעְרט ַמיין ַטאֶטע  ֶעס  ַאז  ָדאס  ָׁשַמִים;  ִיְרַאת  ִמיט  יְנֶדער 

ָדאס ָהאט ִניְׁשט ִמיט ִמיר, ַמיין ַטאֶטע ְׁשֶטעְרט אֹוי ֶווען ֶעס ְׁשֵנייט   -ְּבֶרְסֶלְב'ֶער  
ֶיעְדן ָטאג ִדי זּון אּון  אּון ֶווען ֶעס ֶרעְגְנט, ֶער ָוואְלט ֶווען ֶגעָוואְלט ֶעס ָזאל ַׁשייֶנען  

 ֶעס ָזאל ַזיין ַא ֵׁשייֶנע ֶוועֶטער; ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַא ְּפַגם ִאין ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם". 

 ַזיי ְׁשַטאְרק ַווייֶטער צּו ְמַכֵּבד ַזיין ִדי ֶעְלֶטעְרן. 

 ָיִנים. ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִענְ 

... 

 ד ג ד



 יא   |  תשפ"א תֹומְׁש  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 ֶווען דּו ֵגייְסט ַאִריֶּבער ַאַזא ְׁשֶוועֶרע ִנָסיֹון, ַדאְרְפְסטּו ִזי

 ְׁשַטאְרְקן ִמיט ֱאמּוָנה 

 יֹום א' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, י"ט ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

 אְלְטן ַדיין ְּבִריוו.ִאי ָהאּב ֶעְרהַ 

ְּבִעיָקר  ּכֹחֹות;  ַדייֶנע  ַאֶלע  ִמיט  ַזיין  ְמַחֵזק   ִזי ָזאְלְסט  ֵזייֶער  ִדיר  ֶּבעט   ִאי

ָזאְלְסטּו ִזי ְמַחֵזק ַזיין ִאין ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ִּבְפַרט ֶיעְצט ֶווען דּו ֵגייְסט  

ְׁשֶוועֶרע ִנָסיֹון; ָהאְסט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט אּון ִזי ְגַליי ֶגעַדאְרְפט ֶגְט'ן ַאִריֶּבער ַאַזא  

ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו, ִזי ָהאט ִדיר אֹויְסֶגעָפאְּפט ְוכּו', דּו ָהאְסט ַאזֹוי ַלאְנג ֶגעַוואְרט, דּו 

ט ִאיְנֵאייֶנעם אֹויְפְׁשֶטעְלן ָהאְסט ֶגעֵמייְנט ַאז דּו ָהאְסט ֶגעְטָראְפן ַדיין ִזיוּוג, דּו ֶוועְס 

ַא ֵׁשייֶנע ְׁשטּוּב אּון ֶיעְצט ִאיז ַאֶלעס ֶצעַפאְלן, ִזי ָהאט ִּבְכַלל ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֲחתּוָנה  

אר ִדיר ָּפׁשּוט ַאַרייְנֶגעַנאְרט.  ָהאְּבן ַנָ

ַחֶזְר' ֵאיין  ִאין  ַהאְלט  ִדיר,  ִאין  ֱאמּוָנה  ַאַריין  ֶנעם   ,ִזי 'ֶדער  ְׁשַטאְרק  ן: 

ַּפאִסיְרט    ַזא ַקיין ׁשּום  ַאֶלעס;  ִאיז  אּון  ַאֶלעס  ַאֶלעס, טּוט  ַמאְכט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ִניְׁשט פּון ִזי ַאֵלייְנס, ִניְׁשָטא ַקיין ֶּפעְרצּוַפאל, ִניְׁשָטא ַקיין ֶטַבע, ִמְקֶרה אּון ַמָזל,  

ֵאייֶּבעְרְׁש  ְׁשִטיק  ֵאיין  ִאיז  ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִזי  ִדי  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶטער, 
ָאְנֶגעטּון ִּכְבָיכֹול ִמיט ַא ְלבּוׁש פּון דֹוֵמם, צֹוֵמַח, ַחי אּון ְמַדֵּבר, ָאֶּבער ַאֶלעס ִאיז ֶער 

ַאֵלייְנס, ִמיר ֵווייְסן ָגאְרִניְׁשט, ִמיר ַפאְרְׁשֵטייֶען ָגאְרִניְׁשט, ִמיר ִוויְלן ִניְׁשט ִוויְסן אּון  

אר ִאים ִדיֶנען אּון ִאין ִאים ְגֵלייְּבן'.פַ   אְרְׁשֵטיין, ִמיר ַדאְרְפן ַנָ

ֵגיי ֶיעְדן ָטאג ִהְתּבֹוְדדּות, ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַדיין ְׁשְּפַרא ָּפׁשּוְט'ֶע 
ֶוו דּו  ֵאייְנס,  ַזאְכן,  ְצֵוויי  ֶגעֶׁשען  ֶוועט  ֶוועְרֶטער, דּוְרְכֶדעם  ְטֶרעְפן ַהאְרִציֶגע  עְסט 

ַדיין ִׁשידּו אּון ְצֵווייְטְנס, ִּביז דּו ֶוועְסט ְטֶרעְפן ַדיין ִׁשידּו אּון ָנא ָוואס דּו ֶוועְסט  

ֶרעְדן צּום  ָדאס  ַווייל  ֶלעְּבן,  ַאְנֶדעֶרע  ַאן  ַזיין  ֶלעְּבן  ַדיין  ֶוועט   ִׁשידּו ַדיין  ְטֶרעְפן 

ְׁש  ַא  אֹויף  ּבֹויט  ִאיֶנעם  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִזיֶכעְרֵקייט  ַא  אֹויף  ּבֹויט  ֶעס  ֱאמּוָנה,  ַטאְרֶקע 

 ֶמעְנְטׁש, ֶמען ֶוועְרט ַא ְׁשַטאְרֶקער ֶמעְנְטׁש אּון ָדאס ֶלעְּבן ִאיז ִאיְנַגאְנְצן ַאְנֶדעְרׁש.

 ָדא ָהאְסטּו ַא ְקֵלייֶנע ְּתִפָלה: 

ין צּו ְטֶרעְפן ַמיין ִזיוּוג, ִאי  "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ִאי ָזאל זֹוֶכה ַזי

 ִוויל ׁשֹוין אֹויְפְׁשֶטעְלן ַא ְׁשטּוּב, ִאי ִוויל ִניְׁשט ַזיין ַאֵליין.

ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ִאי ְגֵלייּב ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵליָמה ַאז ִדי ַגאְנֶצע ַּפְרָׁשה; ַמיין 
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ְלטֹוָבה, ִדי ַגאְנֶצע ַעְגַמת ֶנֶפׁש ָוואס ִאי ִּבין ַאֶלעס ִאיז ַפאר ִמיר    - ִׁשידּו, ַמיין ֶגט  

ִדיר    -ַאִריֶּבער    ִאי ֶּבעט  ֶיעְצט  ִּתיקּון.  ַמיין  ַפאר  גּוְטס,  ַמיין  ַפאר  אר  ַנָ ִאיז  ַאֶלעס 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֶהעְלף ִמיר, ִאי ִוויל ֲחתּוָנה ָהאְּבן ִמיט ַאן ֶעְרִליֶכע ְפרֹוי, ֵאייֶנע ָוואס  

ועט ְגֵלייְּבן ִאין ִדיר אּון ֵגיין ִאין ִדי ֶוועג פּון ִדי ּתֹוָרה, ֶהעְלף ִמיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער וֶ 

ִאי ָזאל ׁשֹוין ְטֶרעְפן ַמיין ִׁשידּו, ִאי ִּבין ַאזֹוי ֶצעְּבָראְכן, ִאי ִּבין ַאזֹוי ֶצעִריְסן, 
 ן. ִאי ֶקען ֶמער ִניְׁשט, ִאי ִוויל ׁשֹוין ֶלעּבְ 

ֶהעְלף ִמיר ִּבְזכּות ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים ָוואס ָהאְּבן ִזי מֹוֵסר ֶנֶפׁש ֶגעֶווען ַפאר 

ַדייֶנעט ֶוועְגן, ִּבְזכּות ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַרֵּבינּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיָגא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ּוִּבְזכּות 

 ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיֹון ִלִּבי ְלָפֶני ה' צּוִרי ְוֹגֲאִלי". ַאֶלע ַצִדיִקים, ִיְהיּו 

ֶׁשל  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֵלייְנט  ֶווען ֶמען  ְׁשָלאְפן  ֵגיין  ַפאְר'ן  ַזיין  ִמְתַוֶדה   ִזי ְּבנֹוֵגַע 

ֶּבער ַאז ֵאייֶנער ַאִריַז"ל; ַעל ִּפי ֲהָלָכה ִאיז ֶמען ִזי ִניְׁשט ִמְתַוֶדה ַׁשָּבת אּון יֹום טֹוב, ָא 

  ְׁשָלאְפן ִמיט ִדי ַמֲחָׁשָבה 'ָדאס ִאיז ַמיין ֶלעְצֶטע ָטאג', ֶער ְׁשִּפיְרט ַּביי ִזי ֵלייְגט ִזי

ִדי ֶזעֶנען ִזי ִמְתַוֶדה ְׁשֶטעְנִדיג, ֲאִפילּו    -ַאז ֶער ַדאְרף ִזי ָאְנְגֵרייְטן ִמיט ִוידּוי ְדָבִרים,  
 .ַׁשָּבת אּון יֹום טֹוב

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

 ִאין ְזכּות פּון ְצִניעּות, ָהאט ֶמען ֵהייִליֶגע ִקיְנֶדער 

 יֹום א' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, י"ט ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי' ָמַרת

ִאיר ָזאְלט ֶּבעְטן    -ִדי ֶּבעְסֶטע ֵעָצה ַפאר ַאיי ַאז ִאיר ָזאְלט ִליּב ָהאְּבן ְצִניעּות  

 אֹויף ֶדעם. 

 ֶּבעְטס ְּכֵסֶדר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִדי ֶוועְרֶטער:

 ָזאל ָהאְּבן "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ֶהעְלף ִמיר ִאי ָזאל ִליּב ָהאְּבן ְצִניעּות, ִאי

 ַא ַטַעם ִאין ְצִניעּות, ִאי ָזאל ֶוועְלן ֵגיין ָאְנֶגעטּון ֵאייְדל".

ֶוועט ִאיר   -ַאז ִאיר ֶוועט ֶּבעְטן ִדי ָּפאר ֶוועְרֶטער ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאן ַא ִׁשיעּור  

, ֶעס ֶוועט ֶמער ִניְׁשט ָאְנֵהייְּבן ַּבאקּוֶמען ַא ַטַעם ִאין ְצִניעּות; ִאיר ֶוועט ָדאס ֶוועְלן

 ַזיין ֶגעְצִוויְנֶגען. 

ִאיר ֶקעְנט ִזי ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ִדי ְׂשַכר פּון ְצִניעּות; ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ַמאְכן 
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ַפאְר'ן   וואֹוינּוְנג  ַא  ַמאְכן  צּו  זֹוֶכה  ִאיז  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְר'ן  רּוַח  ַנַחת  ַא 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 

וען ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִאיְנְסַטאְנּבּול וֶ 

ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִקיְנֶדער ִמיט ֵהייִליֶגע ְנָׁשמֹות פּון ְּתָנִאים, ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל  

ַמאֶמעס ֵזייֶעֶרע  פּון  קּוְמט  ָדאס  ַאז  ֶגעָזאְגט  טֹוב  ֵזייֶער   ֵׁשם  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס 

 ְצִניעּות'ִדיג. 

... 

 ד ג ד

ֶקעְנְסט עֹוֵסק ַזיין ִאין ָנא ַא ַּפְרָנָסה, ָאֶּבער ַדיין ִעיָקר ַזא ָזאל 

 ַזיין ֲהָפָצה

 יֹום א' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, ׁשֹוָבִבי"ם, י"ט ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ָקָטן

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִמיר ֶזעֶנען ֶיעְצט ַאַריין ִאין ִדי ׁשֹוָבִבי"ם ֶטעג, ִדי ָוואְכן ִאיז ַא ַצייט פּון ִּתיקּון  

(ֵסֶפר ַהִמידֹות, אֹות ִניאּוף,  ַהַּמֲעִׂשים; ַדאְרְפן ִמיר עֹוֵסק ַזיין ִאין ֲהָפָצה, ַווייל ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט  

ּקּון ְלהֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה, ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל ְלַהֲחִזיר ְּבֵני ָאָדם ִּבְתׁשּוָבה", ֶווער  : "ִּת ִסיָמן מא)

ְּבֶרעְנֶגען  צּוִריק  ֲהָפָצה,  ִאין  ַזיין  עֹוֵסק  ָזאל  ְנעּוִרים  ֲחָטאֹות  ַפאְרֶרעְכְטן  ִוויל  ֶעס 

 ֶמעְנְטְׁשן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

נָ  ִאין  ַזיין  ֲהָפָצה, ֶקעְנְסט עֹוֵסק  ַזיין  ַזא ָזאל  ִעיָקר  ַדיין  ַּפְרָנָסה, ָאֶּבער  ַא   א

: "ַמֲעֶׂשה, ַאָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַא  (ִסיּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה ג)ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

ָּפָחה, אּון ָהאט ֵזיי  ָחָכם, ַפאר ַזיין טֹויט ָהאט ֶער ֶגערּוְפן ַזייֶנע ִקיְנֶדער אּון ַזיין ִמְׁש 

ֶגעָלאְזט ַצָווָאה ַאז ֵזיי ָזאְלן 'ָאְנְטִריְנֶקען ֵּבייֶמער'. ִאיר ֶמעְגט עֹוֵסק ַזיין ִאין ַאְנֶדעֶרע  

אר ָדאס ָזאְלט ִאיר ֶזען ְׁשֶטעְנִדיג צּו טּון: 'ָאְנְטִריְנֶקען ֵּבייֶמער'";   ַּפְרָנסֹות אֹוי, ַנָ
ָזאְגט   נַ מֹוֲהָרא"ׁש  ֲאַפְרְסמֹון)(ֵסֶפר  ַא    ֲהֵרי  ַווייל  ֲהָפָצה,  ֶמען  ֵמייְנט  ֵּבייֶמער  ָאְנְטִריְנֶקען 

: "ִּכי  (ְדָבִרים כ, יט)ֶמעְנְטׁש ִאיז צּוֶגעְגִליְכן צּו ַא ּבֹוים, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק  

ָאן ִמיט גּוֶטע ִחי ְטִריְנְקט ִאים  ְוִעידּוד פּוֶנעם ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה", אּון ַאז ֶמען  זּוק 

 ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ֶקען ֶער ַוואְקְסן.

ַהְלַואי   ב';  ֵחֶלק  ִאיִדיׁש  ַּבַנַחל  ֲאֶׁשר  טֹויְזְנט  ִפיְנף  ָאְנֶגעקּוֶמען  ֶיעְצט  ִאיז  ֶעס 

ג  ָוואְלְסטּו ָדאס ַפאְרְפֵלייְצט ַּביי ֵהייִמיֶׁשע ִמְׁשָּפחֹות ָוואס ֵלייֶנען ִאיִדיׁש, ֵזיי ִליְכִטי
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 ַמאְכן אּון ַווייְזן ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען ָהאְּבן ֶדעם ַגן ֵעֶדן ָּבֶזה ָהעֹוָלם. 

... 
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 ֶגעּב ִניְׁשט ַקיין ְסָפִרים ַפאר ֶווער ֶעס ַדאְרף ֶעס ִניְׁשט

 פ"א ִלְפָרט יֹום א' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, ׁשֹוָבִבי"ם, י"ט ֵטֵבת, ְׁשַנת תש -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ָקָטן

 ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ְּבַהְתָמָדה ְׁשַטאְרק ִזי, ֵגיי ַווייֶטער ָאן ִמיט ַדיין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם; ֵסיי ִמיט ֶלעְרֶנען  

ִמידֹות  אּון  ֶאֶרץ   ֶדֶר ַדיין  ִמיט  ֵסיי  אּון  ִהְתַלֲהבּות  ִמיט  ַדאֶוועֶנען  ִמיט  ֵסיי  ַרָּבה, 

 טֹובֹות.

ְּבנֹוֵגַע ֲהָפָצה ְוכּו'; ֵגיי ִניְׁשט ִאין ְּפֶלעֶצער וואּו ֶמען ִוויל ִניְׁשט ִדי ְסָפִרים אּון 

 ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ֵלייְגן. -ְזט ִניְׁשט ֵלייְגן קּוְנְטֵרִסים, ַא ְּפַלאץ וואּו ֶמען ָלא

ֶעס ֶזעֶנען ָדא ַאזֹויִפיל ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַוואְרְטן ֶיעֶדע ָווא צּו ֵלייֶנען ִדי ִּגְליֹונֹות 

אּון קּוְנְטֵרִסים, ִּבְפַרט ֵסֶפר ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה; ֶמעְנְטְׁשן ַוואְרְטן אֹויף ֶדעם ַאזֹוי ִווי ֶמען  

ְרט אֹויף ֶלעְּבן, ֵזיי ֶזעֶנען ִזי ְמַחֶי' ִמיט ֶיעְדן ְּבִריוו, ֵזיי ֶנעֶמען ֵזייֶער ֶוועג אּון  ַווא

ָוואס   ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  צּו  ֵגיי  ֵסֶפר;  פּוֶנעם  אר  ַנָ ִמְׁשָּפָחה  ִדי  ַפאר  אּון   ִזי ַפאר  ֶלעְּבן 

 ַוואְרְטן אֹויף ֶדעם.

יי ִניְׁשט ִדי ְסָפִרים. ִמיט ֵלִצים ָטאר ֶמען ִניְׁשט  ַאְנְטלֹויף פּון ֵלִצים; ֶעס קּוְמט זֵ 

 ָהאְּבן ַקיין ַמָּגע ּוַמָּׂשא.

... 
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 ֶמען ַדאְרף ֶרעְדן ֵוויי צּו ִדי ַווייּב

 יֹום א' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, ׁשֹוָבִבי"ם, י"ט ֵטֵבת, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ָקָטן

 ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר

ִאי ָהאּב ֵזייֶער ַהָנָאה צּו ֶזען ִווי ְפַלייִסיג דּו ֶלעְרְנְסט ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע ַהְתָמָדה;  

ִדי ּתֹוָרה ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ִאין ִדי יּוְנֶגע ָיאְרן ּבֹויט אֹויף ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַפאְר'ן ַגאְנְצן  
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 ֶלעְּבן. 

 ִוויל ִדיר ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶּבעְטן ָזאְלְסט ֶרעְדן צּו ַדיין ַווייּב ִמיט ַא ֵווייֶכע ִאי

  ֵזיי ֶרעְדן ֵוויי ,ִּבְכַלל ְפרֹויֶען ֶזעֶנען ֵזייֶער ֵוויי ;ַדאְרף ֶמען צּו ֵזיי ֶרעְדן    -ְׁשְּפַרא

י, ָזאְלְסטּו ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִווי ַאזֹוי  ִזי ִאיז אֹויְסַנאם ֵווי  -ֵוויי, ִּבְפַרט ַדיין ַווייּב  

 דּו ֶרעְדְסט צּו ִאיר. 

ֶגעָזאְגט  ִאים  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ַרֵּבינּו,  ה  מֹׁשֶ פּון  ָּגדֹול  ָלנּו  ִמי 

:  (ְׁשמֹות יט, ג)ִּבְׁשַעת ַמָּתן ּתֹוָרה ֶער ָזאל ֶרעְדן ֵוויי צּו ִדי ְפרֹויֶען, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט 

ה ַרֵּבינּו ָהאט ִזיֶכער ֶגעֶרעְדט "ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב", ֶרעד צּו ִדי ְפרֹויֶען ֵוו יי; מֹׁשֶ

ֵׁשיין, ָדא ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעַדאְרְפט ַּבאזּוְנֶדער ֶּבעְטן ֶער ָזאל ֶרעְדן  

 ֵוויי, ָּכל ְׁשֵּכן ִמיר ַדאְרְפן ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן צּו ֶרעְדן ֵׁשיין.

ייֶנע ַמֲעִׂשיֹות פּון ְּבֶרְסֶלְב'ֶע ֲחִסיִדים, ִווי ֵׁשיין  ִאי ֶוועל ִדיר ָנא ֶדעְרֵצייְלן ֵׁש 

 ֵזיי ְפֶלעְגן ֶרעְדן ִאין ְׁשטּוּב. 

... 
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ֶעְנֶדעְרׁש ִׁשיְקן צּו ַאן ֶעְרִליֶכע ְסקּול, ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ַווייט פּון 
 ְׁשטּוּב

 ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן יֹום ב' ַּפְרַׁשת ְׁשמֹות, כ' ֵטֵבת -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 ... ִּתְחֶי'

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַאייֶער ְּבִריוו. 

אֹויף ִדי ְפַראֶגע אֹויּב ֶמען ָזאל ֶעְנֶדעְרׁש ֵגיין ִאין ַא ֶּבעֶסעֶרע ְסקּול ָוואס ִאיז 

ִליֶכע ְסקּול ֲאִפילּו ַווייט פּון ְׁשטּוּב ְוכּו'; ַאַוַדאי ִאיז ֶּבעֶסער ֶמען ָזאל ֵגיין ִאין ַא ֶעְר 

ֶמען ַדאְרף ָפאְרן ַא ַלאְנֶגע ֶוועג פּון ְׁשטּוּב אּון ַא ַלאְנֶגע ֶוועג אֹויף צּוִריק, ִווי ֵאייֶדער  

 ֵגיין ִאין ַא ְׁשַוואֶכעֶרע ְסקּול ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ֶנעְנֶטער. 

אֹויְפ'ן ֶוועג ִאיז ָדא ַאַסא ָוואס צּו טּון; ֶמען ֶקען ָזאְגן ֶדעם יֹום ְּתִהִלים, ֶמען 

ֶקען ִזי ַאִּביְסל ִמְתּבֹוֵדד ַזיין. מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט, ֶער ִאיז ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן  

ֶוועג   ַלאְנֶגע  ַא  ָפאְרן  ֶגעַדאְרְפט  ָהאט  ֶער  ָוואס  ֶדעם   ְיִׁשיָבה.  דּוְר ִאין  ָטאג  ֶיעְדן 
מֹוֲהָרא"ְׁש'ס ֶעְלֶטעְרן ָהאְּבן ֶגעוואֹויְנט ִאין ִדי ְּבָראְנְקס ֶגעְגְנט אּון מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט  

ִאים   ֶעס ָהאט  ְד'ֶצעְהִלים,  ַהּבֶֹׂשם  ֲערּוַגת  ְיִׁשיָבה  ִאין  ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג  ִאין  ֶגעֶלעְרְנט 

ִמיְט'ן ָפאְרן  ְצֵוויי   ֶגענּוֶמען צּו  ְיִׁשיָבה אּון  ִדי  ִּביז  ַזיין ְׁשטּוּב  ָׁשָעה פּון  ְצֵוויי  ַּבאן 
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ָׁשָעה צּוִריק, מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ֶיעְדן ָטאג ֶנעֶמען ַא ְקֵליין ֵסֶפְר'ל צּו ֶלעְרֶנען אֹויְפ'ן  

ת ָנֶפׁש אּון  ְטֶרְעין, ִּביז ֵאיין ָמאל ָהאט ֶער ֶגענּוֶמען ִאין ִדי ַהאְנט ֶדעם ֵסֶפר ְמִׁשיבַ 

 ַאזֹוי ִאיז ֶער ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן. 

ָדאס ָוואס ִאיר ְפֶרעְגט ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ִניְׁשט ִאין ְסקּול פּון ֶרִּבי'ן, ָוואס ָהאט  

ֶמען פּון ֵגיין ִאין ְסקּול? ַחס ְוָׁשלֹום ַאזֹוי צּו ָזאְגן, ָוואס ִוויל ֶדען ֶדער ֶרִּבי ֶמען ָזאל  

ִא  פּון  ִאיִדיֶׁשע  ֶרעְדן  ְּבֶרעְנֶגען   ,ַזא ֵאיין  ִוויל  ֶרִּבי  ֶדער  ֶרִּבי?  ֶדער  ִוויל  ָוואס  ים? 

ִקיְנֶדער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְּבֶרעְנֶגען ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער צּו ִדי ֶוועג פּון ִדי ּתֹוָרה. ֶדער 

ט ֶמען ִאין ְסקּול, ֶמען  ֶרִּבי ִוויל ֶמען ָזאל ֶלעְרֶנען אּון ֶקעֶנען גּוט ֲהָלכֹות, ָדאס טּו

 ֶלעְרְנט ֲהָלכֹות, ֶמען ֶלעְרְנט ִיְרַאת ָׁשַמִים; ָדאס ִאיז ָוואס ֶדער ֶרִּבי ִוויל.

ְסֶּפעִציֶעל   ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ֲאִפילּו  ְסקּול  ִאין  ֶלעְרֶנען  ֵגיין  ַווייֶטער  ֶמען  ַדאְרף 

ֲהָרא"ׁש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען  ֶגעְׁשֶטעְלט אֹויְפ'ן ֶרִּביְנ'ס ֶוועג, ַאזֹוי ִווי מֹו

ַא ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ָחִסיד ָוואס ָהאט ִניְׁשט ֶגעִׁשיְקט ַזייֶנע ִקיְנֶדער ִאין ֵחֶדר ַווייל ֶעס ִאיז 

ִניְׁשט ֶגעֶווען ַא ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ֵחֶדר, ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעָלאְזט אֹויף ֶהְפֵקר, ִּביז ַאֶלע ַזייֶנע  
ער ָהאְּבן ָאְּפֶגעָלאְזט ִדי ּתֹוָרה, ֵזיי ָהאְּבן ִזי אֹויְסֶגעִמיְׁשט ִמיט גֹוִים ַרֲחָמָנא  ִקיְנֶד 

 ִלְצָלן. 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִאיר ָזאְלט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 
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ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ַפאר ִקיְנֶדער 

ת תשפ"א מ�ֹו ְ ת שׁש ַ ְרשׁש ַ אפּו

ֶוועט  ָוואס  ַמֲעֶׂשה  ֵׁשייֶנע  ַא  ֶהעְרן  ִוויל  ֶווער  ִקיְנֶדער,  ֵטייֶעֶרע 
אר ְּבַלייְּבן  אּוְנז ֶלעְרֶנען ִמיר ָזאְלן ִזיְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַפאְרִליְרן, ַנָ

ְׁשַטאְרק ִמיט ֱאמּוָנה?

ֶוועט  ִאיר  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ִאין  ַזיין  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ִאיר  ֶוועט  אֹויּב 
ָפאְרן ַקיין ַיְבְנֵאל צּום ִציּון פּון מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ֶוועט 
ֵהייְסט  ִדי ְׁשָטאט  ְגרֹויֶסע ְׁשָטאט,  ֵׁשייֶנע  ַא  ַיְבְנֵאל  ֶנעְּבן  ֶזען  ִאיר 

ְטֶבְרָיה.

ְטֶבְרָיה ִאיז ֵזייֶער ַא ֵׁשייֶנע ְׁשָטאט, אּוְנְטן פּוֶנעם ְׁשָטאט ִאיז ֶדער 
ְטֶבְרָיה  ִאיז  צּוִריק  ָיאְרן  ַלאְנֶגע  ִמיט  ִּכֶּנֶרת;  ַוואֶסער  ֶהעְרִליֶכער 
ֶגעֶווען ַארּוְמֶגענּוֶמען ִמיט ַא ֵׁשייֶנע הֹויֶכע מֹויֶער, פּון ִאיֶנעֵווייִניג 
פּוֶנעם מֹויֶער ִאיז ֶדער ְׁשָטאט אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ִאיז ֶדער 

ַים ִּכֶּנֶרת.

ִדי  ִאין  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ִאין  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֶווען 
ְׁשָטאט ְטֶבְרָיה ָהאט ְּפלּוְצלּוְנג אֹויְסֶגעְּבָראְכן ַא ָמאְרד; ֶמעְנְטְׁשן 
ֶזעֶנען ְקַראְנק ֶגעָוואְרן, ִדי ְקֶרעְנק ִאיז ֶגעַגאְנֶגען פּון ֵאייֶנעם צּום 
ְצֵווייְטן אּון ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ֶגעְׁשָטאְרְּבן, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעַדאְרְפט 
ֶער  ַאייְנֶגעְׁשַטאֶנען,  ִאיז  ֶער  וואּו  הֹויז  ִדי  פּון  ַאְנְטלֹויְפן  ְׁשֶנעל 
ִאיז  ְקֶרעְנק  ִדי  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ְצֵווייֶטע ְׁשטּוּב,  ַא  ֶגעָלאְפן צּו  ִאיז 
ָאְנֶגעהֹויְּבן  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ְׁשטּוּב  ְצֵווייֶטע  ִדי  צּו  ָאְנֶגעקּוֶמען 

ַפאר ִקיְנֶדערַפאר ִקיְנֶדער

ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנהֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה
ַרְך ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ַרְךּבְ ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ּבְ
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ַאְנְטלֹויְפן ַארֹויס פּון ְׁשָטאט.

ַאזֹוי לֹויְפְנִדיג ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעְטָראְפן ַא ֵהייל, ֶדער ֵהייל ָהאט 
ֶגעַדאְרְפט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ְׁשָטאט,  פּון  מֹויֶער  צּום  ִּביז  ֶגעִפיְרט 
ַאַרייְנֶגעַכאְּפט  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ְּכֵדי  ְׁשֶנעל  ֵזייֶער  לֹויְפן 
ֶוועְרן ִאין ִדי ָמאְרד; ֶווען ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַארֹויס פּון ִדי ֵהייל ָהאט ֶער 
ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ְטֶרעְפן ַא ֶוועג ַארֹויס צּו ֵגיין פּון ְׁשָטאט, ֶעס ִאיז 
ִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין ִטיר ִאיֶנעם מֹויֶער, ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעְטַראְכט ַאז 
ֶער ֶוועט ַארֹויְפְקִריְכן אֹויְפ'ן מֹויֶער אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ַאִריֶּבעְרֵגיין 

צּו ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט, ִזיְך צּו ַראֶטעֶווען פּון ִדי ַסָּכָנה.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִניְׁשט ֶגעִוויְסט ַאז ָדאְרט וואּו ֶער ְקִריְכט ַארֹויף, 
פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט פּוֶנעם מֹויֶער - ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ֶוועג, ֶעס ִאיז 
ַארֹויְפֶגעְקָראְכן  ִאיז  ֶער  ֶווען  ְגַלייְך  ַוואֶסער;  אר  ַנָ ַים,  אר  ַנָ ָדאְרט 
ְצֵווייְטן  צּום  ַאִריֶּבער  ֶער  ִאיז  מֹויֶער  פּוֶנעם  ְׁשִּפיץ  אֹויְפן  אֹויְבן 
ִאים  אּוְנֶטער  ַאז  ֶגעֶזען  ֶער  ָהאט  ֶגעָהאְנֶגען,  ַאָראְפּ ִזיְך  אּון  ַזייט 
ָדאְרט אֹויף  ֶגעָהאְנֶגען  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער  ַוואֶסער;  ֶדער  ַים,  ֶדער  ִאיז 
ַזייֶנע ֶהעְנט אּון ִפיס, ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ּכַֹח, ָאֶּבער אֹויּב 
ָוואְלט ֶער ִזיְך ָאְּפֶגעָלאְזט ָוואְלט ֶער ַאַריין ֶגעַפאְלן ִאין ַים, צּוִריק 
ָהאט  ֶער  ַווייל  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  אֹויְך  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ְקִריְכן  ַארֹויף 
ִניְׁשט ֶגעַהאט ִדי ּכַֹח ִזיְך צּוִריק צּו ְׁשֶלעְּפן, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִניְׁשט 
ֶגעִוויְסט ָוואס צּו טּון, ָהאט ֶער ֶגענּוֶמען ִדי ֵעָצה פּון ְּתִפָלה, ֶער 
ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ָוואס 
טּו ִאיְך ָדא? ֶהעְלף ִמיר, ַווייז ִמיר ַא ֶוועג צּו ְּבַלייְּבן ֶלעְּבן", אּון 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ֵנס, ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא ֶוועג 

ַארֹויס צּו ְּבַלייְּבן ֶלעְּבן.

ֶדער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ֵזייֶער ַאַסאְך ֶדעְרֵצייְלן ִדי ַמֲעֶׂשה אּון ֶווען ֶדער 
"ֶמען  ֶגעָזאְגט:  ֶער  ָהאט  ְּתִפָלה  פּון  אּוְנז  צּו  ֶרעְדן  ְפֶלעְגט  ֶרִּבי 



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ַפאר ִקיְנֶדער 

ת תשפ"א מ�ֹו ְ ת שׁש ַ ְרשׁש ַ גפּו

ִווי ִאיְך ָהאּב  ַדאְרף ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ַאַזא ֱאֶמת ַאזֹוי 
מֹויֶער  ַּביים  ֶגעָהאְנֶגען  ִּבין  ִאיְך  ֶווען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן 
ׁשּום  ַקיין  ְטַראְכְטן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאּב  ִאיְך  ַוואֶסער,  ֶהעֶכעְרן 
ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו ִזיְך ַראֶטעֶווען, אּון ֶווען ִאיְך ָהאּב ֶגעְׁשִריְגן צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ִמיט ַאן ֱאֶמת אּון ַאזֹוי ָהאט ִמיר ֶדער 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעָהאְלְפן".

ֶוועְלן  ִמיר  ֶרִּבי'ן,  ֶדעם  ָפאְלְגן  ֶוועְלן  ִמיר  ַאז  ִקיְנֶדער,  ֵטייֶעֶרע 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִמיר ֶוועְלן ִאים ֶּבעְטן ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ִמיר 
ַדאְרְפן, ִמיר ֶוועְלן ְׁשמּוֶעְסן ִמיט ִאים, ֶדעְרֵצייְלן ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס 
ְׁשֶטעְרט אּוְנז - ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַמאְכן ְגרֹויֶסע ִניִסים, ִמיר 

ֶוועְלן ֶזען ְיׁשּועֹות.
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חשוב'ע קינדער שיחיו!

מיט גרויס פרייד טוען מיר מעלדן אז די ערשטע גורל וועט אם 
שבט  חודש  ראש  וארא,  פרשת  דאנערשטאג  פארקומען  ה'  ירצה 

הבא עלינו לטובה!

נעמט אין אכט, דער געווינער דער חודש פון ווערן דערמאנט 
ביים ציון פון הייליגן מוהרא"ש זצ"ל אין יבנאל וועט ווערן 

דערמאנט אין די טעג פון די יארצייט - י"ז שבט )וואס געפאלט 
היי יאר אום שבת קודש(

אין די זעלבע צייט ווילן מיר זיך באדאנקען פאר אלע חשוב'ע 
ארץ  און  מאנטריאל  פארק,  בארא  וויליאמסבורג,  פון  קינדער 
ישראל וואס האבן איבערגעלאזט הערליכע שיינע און באלערנדע 
וואך  קומענדיגן  דעם  דרוקן  צו  האפן  מיר  וועלכע  מעסידזשעס 

אינעם קונטרס.

מיר וועלן נאכאמאל איבערגיין די דעטאלן פונעם גורל:

יעדעס קינד וואס וועט אריינשיקן סיי וואס פאר א נקודה וואס ער 
האט ארויסגענומען פון די וועכנטליכע קונטרס "עצתו אמונה-איש 
אמונות" און "עצתו אמונה פאר קינדער" וועט אריינגיין אין א גורל 

אויף א שיינע מתנה.

דאס קען זיין א מעשה וואס מען האט אויפגעכאפט, א ווארט פון 
חיזוק אויף א שוועריקייט וואס מען גייט דורך, א מידה וואס מען 
האט זיך געלערנט, סתם א זאץ וואס מען האט אויפגעכאפט, אדער 

סיי וועלכע אנדערע זאך וואס מען האט געליינט אינעם קונטרס.

די גורל וועט ווערן ארויסגעצויגן איינמאל א חודש און דער 
געווינער וועט קענען אויסוועלן איינע פון די פאלגנדע זאכן:

עצתו אמונה אויף פאסט פריי פון אפצאל פאר זעקס חדשים  -
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איינע פון די חלקים עצתו אמונה אריינגעשריבן די נאמען   -
דורכ'ן ראש ישיבה שליט"א

ווערן דערמאנט ביים ציון פון מוהרא"ש זצ"ל אין יבנאל  -

שיינע  עטליכע  וואך  יעדע  אויסגעקליבן  ווערן  וועט  אויך  אזוי 
מעסידזשעס וואס די קינדער האבן אריינגעשיקט און וועט ווערן 

געדרוקט אינעם וועכנטליכן קונטרס בעז"ה.

טעלעפאן  אויפ'ן  איבערלאזן  דערווייל  מען  קען  מעסידזשעס 
וואס לערנען אין  די קינדער   ,6 נומער 718-387-2691 ביי אפציע 
די היכל הקודש ברסלב תלמוד תורה קענען דאס איבערגעבן פאר 
זייער מלמד שליט"א, אדער קען מען דאס שיקן אויף פאסט צום 

אדרעסס:

 Keren Hadfusa of Breslev 27 Skillman Street
 Brooklyn NY 11205

אזוי אויך קען דאס ווערן געשיקט דורך די עלטערן צום אימעיל 
אדרעסס:

info@kerenhadfusa.org 

טעלעפאן  נאך  צוצולייגן  הילף  אייבערשטנ'ס  מיט'ן  האפן  מיר 
קענען  מ'וועט  וואו  לענדער  פארשידענע  פון  נומערן  פעקס  און 

איבערלאזן מעסידזשעס.

זאגן  צוערשט  מען  דארף  מעסידזש  די  אריין  לאזט  מען  ווען 
וואו מ'וואוינט, און אויב  די שטאט  יארגאנג און  די  נאמען,  דעם 
מ'לערנט אין תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב זאל מען צולייגן 

דעם מלמד'ס נאמען, אזוי אויך ווען מ'שיקט דאס אריין בכתב.

חזקו ואמצו!
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יעקב איידליס ווי אזוי מ'נעמט מיט די עצות פון מיט ר'  אינטערוויון א – 84
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וואס  11 2און  9 2, 7 2פאר די שיעורים מיט צו זאגן און  4–6קעסטל דערפאר, אזוי אויך אפציע 

ווערן אפדעיטעד טעגליך, אויסער ווען עס איז דא א חינוך אדער התחזקות שיעור צום סוף פונעם 
 דף.
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