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L"àÈø Çä Éåî è Àìéé Åö Àøò Æã  
  ִדי ְדֵריי ָוואְכן

ִדי  - ִדי ֶטעג פּון "ֵּבין ַהְמָצִרים" ן ִאין ַאַרייט ֶיעצְ ן ְטֶרעטְ ר ִמי
ֶמעְנְטְׁשן  ;ְדֵריי ָוואְכן ְצִוויְׁשן ִׁשְבָעה ָעָׂשר ְּבַּתמּוז אּון ִּתְׁשָעה ְּבָאב

ְטרֹויֶעִריֶגע ָמָרה ְׁשחֹוָרה'ִדיֶגע ֶטעג, ֶעס  סַאלְ ט ַצייי ַּבאְטַראְכְטן דִ 
ען ֶמען ִאיז ווֶ ֶזעט ֶעֶּפעס אֹויס ִווי ֶגעַפאֶלעֶנע ִניֶדעִריֶגע ֶטעג, 

ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ֶקען ֶדעָמאְלט ִניְׁשט ִדיֶנען 
ָנאר  .ִניְׁשט ַאזֹויֶדער ֱאֶמת ִאיז ָאֶּבער  ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶגעֶהעִריג.

 ֶזעֶנעןּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ִדי ֶטעג ֶזעֶנען ְגרֹויֶסע ֶטעג, ָוואס 
אּון  ְסֶּפעִציֶעל ְמסּוָגל ָנאְנט צּו ֶוועְרן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָנא1 ֶמער

 ְגִריְנֶגער פּון ַא ַגאְנץ ָיאר.
ְרִליֶכע ִאיְדן עֶ ַאז ָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֶרִּבי ָנָתן, ֶמען ָהאט ַא

ְפֶלעְגן ָזאְגן ַאז ִאין ִדי ֶטעג פּון ֵּבין ַהְמָצִרים ַפאְלן ֵזיי פּון ֵזייֶעֶרע 
ִאיז ִניְׁשט ֱאֶמת, ָדאס ָהאט ֶרִּבי ָנָתן ֶגעָזאְגט ַאז  .ַמְדֵריגֹות

ייְגן, אּון ֶוועְרן ָנאְנט ַפאְרֶקעְרט, ִדי ֶטעג ֶקען ֶמען ְגִריְנֶגער ְׁשטֵ 
עְרְׁשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעט ַּביי ַא ֶקעִניג ַאז ֶווען ֶער ִאיז צּום ֵאייּבֶ 

ִאין ַזיין ַּפאַלאץ ִאיז ְׁשֶווער צּו צּוקּוֶמען צּו ִאים, ָאֶּבער ֶווען ֶער 
ַס1 ְגִריְנֶגער צּו קּוֶמען צּו  ן ַגאס, ִאיז אַ 'ן ֶוועג, אֹויפְ 'ִאיז אֹויפְ 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶווען ֶדער -ין ַהְמָצִרים" "ּבֵ   - ִאים. ִדי ֶזעְלֶּבע ֶיעְצט
ִאיז ִּכְבָיכֹול ִאין ָגלּות, ִאיז ֶער ָנא1 ֶמער ֶנעְנֶטער צּו אּוְנז, אּון ִמיר 
ֶקעֶנען ָנא1 ְגִריְנֶגער אּון ְׁשֶנעֶלער צּו קּוֶמען צּו ִאים, אּון צּו ֶרעְדן 

 צּו ִאים.
ן ְצָוואְנִציג ֶטעג, ָדאס ִאיז ִדי ִדי ְדֵריי ָוואְכן ֶזעֶנען ֵאיין אּו

ם ַווייְזט ַאז ֲאִפילּו ִּביז ם אקי"ה, ָוואס ֶדער ׁשֵ ִגיַמְטִרָּיא פּוֶנעם ׁשֵ 
ָאְנֵהייְּבן  'פּון ֶיעְצט'ֶיעְצט ִאיז ֶמען ִניְׁשט ֶגעֶווען וואֹויל, ֶקען ֶמען 

(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ט צּו ַזיין וואֹויל אּון ֶעְרִלי1, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאגְ 

 ָוואס ָדאס ֵמייְנט ,ַאז ֶדער ֵׁשם ַווייְזט "ַאָנא ָזִמין ְלֶמֱהֵוי"א' ִסיָמן ו') 
ָאן פּון  ט ֶמעןִניְׁשט ֶגעֶווען גּוט ִּביז ֶיעְצט, ֵהייּבְ  ֶמען ִאיזֲאִפילּו  ַאז

 ֶיעְצט צּו ַזיין גּוט.
, ֶמען ֶנעְמט רֶהְפקֵ ן אּון ָאפְ ט ִניְׁש ן ֶמעט ָלאזְ  ַא ֵטייֶעֶרע אֹוָצר

, ְּכֵדי ֶעס ֶעס ַארּום אּון ֶמען ַפאְרִזיְגְלט ֶעס ִמיט ַאַסא1 ְׁשֶלעֶסער
ָזאל ִניְׁשט ָאְנקּוֶמען צּו ֶדעם ִניְׁשט ִריְכִטיְגן ֶמעְנְטׁש, ָוואס ַדאְרף 

יי ָוואְכן ֶעס ִניְׁשט ַּבאקּוֶמען. ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ֶיעְצט, ַאזֹוי ִווי ִדי ְדרֵ 

- סַוואְט ט "ִניְׁש ז ִאים ֶלעְּפָראְּב ר ֶדע
  רֶדעז ַאז ִאים ְּפָראְּבֶלער ֶדע", ֶעּפּפ

  

 אֹויךְ ז ִאי ֶמעֶסעְדְזׁשט ֶטעְקְס ן. ֶלעְּב ן ַזיין פּוט ַאְנְטלֹויפְ  ֶמעְנְטׁש
 ִאיךְ ן; ֶלעְּב ם פּוֶנען לֹויפְ  צּוק ַאֶוועס ָדאט נּוְצ ן ֶמען ֶווע ֶׁשעְדִליְך 

ן ְׁשַרייְּב  - ן ֶטעֶלעָפא ַאן ַּבאקּוֶמעי ֵזיר ָנאי ִוום, ָּבחּוִריי ַּביע זֶ 
ן אּו ָקאּפי ִד ג, ָטאי ִד ק ַאֶוועט ֵגייס עֶ ס, ְגרּוּפְ ף אֹוין ַאיי ִזיְך י ֵזי
  ן.ֶטעֶלעָפא'ן ַפאְר ט ְקֶנעְכ  ַאט ֶוועְר ן ֶמע, מֹחַ י ִד 
ר ַקאר ַפאה, ַּפְרָנסָ ר ַפא ֶעּפּפ- סַוואְט ן ָהאְּב ט ַדאְרְפְס  דּוז ַא

ס ָדאט ֶקעְנְס ם, ְּפָראְּבֶלען ַקייט ִניְׁש ס ָדאז ִאי -ס ֶסעְרִווי
ט, ָקאְנַטאְק ע ֵאיינֶ י ִד ן ָהאְּב  צּור ָנאן ֶזעט ָזאְלְס ר ָאֶּבען, ָהאְּב 

 ָנאְך ן ָהאְּב ט ֶוועְס  דּוז ַאר. ֶמעט ִניְׁש ן אּו ְגרּוּפן ֵאייי ִד 
 ַאד, ִּבילְ ן ֵאייר ָנאן ִׁשיְק ר ִדיט ֶווער ֶדעס; ָקאְנַטאְקְט 

ס ְסִני ַאר ְדִריֶטע ַאן אּוץ ֶגעֶנע ַאר ָנאן ִׁשיְק ר ִדיט ֶווער ְצֵווייֶטע
ה ַאְלָמנָ ן ַא ַווייּבן ַדייט, ַפאְרְקֶנעְכֶטע ִּביְסטּוג, ֶפעְרִטי ִּביְסטּו - 

  ם.ְיתֹוִמיר ִקיְנֶדעע ַדיינֶ ן אּו
  "ב)תשפת ֻחַּק ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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א ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעקֹב ְוא ָרָאה ָעָמל ְּבִיְׂשָרֵאל, ה' ֱאָקיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת 

: ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער קּוְקט (ַּבִמְדָּבר ַרָּבה כ, כ). ֶדער ִמְדָרׁש ָזאְגט ֶמֶל ּבֹו
 ָנאר אֹויף ֵזייֶער ֵגאּות.ִניְׁשט אֹויף ִדי ֲעֵבירֹות פּון ִדי ִאיְדן 

: ַאז ַא ֶמעְנְטׁש (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן רפ"ב)ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
ַדאְרף ִזי ַאֵלייְנס ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות, ֶער ַדאְרף קּוְקן ָנאר אֹויף ִדי גּוֶטע 

יט ֶדעם אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי ַזאְכן ָוואס ֶער טּוט אּון ִזי ְמַחֶי' ַזיין ִמ 
ְׁשֶלעְכֶטע ֲחָלִקים. אּון ַאזֹוי אֹוי ַּביי ַא ְצֵווייְטן ִאיד ַדאְרף ֶמען קּוְקן 

 ָנאר אֹויף ֶיעֶנעְמ'ס גּוֶטע ֲחָלִקים, אּון ִניְׁשט אֹויף ֶיעֶנעְמ'ס ְׁשֶלעְכְטס.
וען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט ַּביי ִזי ִדי ֵּבייֶדע ַזאְכן צּוַזאֶמען, וֶ  ֶעןֶּבֱאֶמת ֵגיי

ָנאר אֹויף ַזיין גּוְטס, ֶדעָמאְלט ִאיז ֶער ְפֵרייִלי אּון ֶער קּוְקט ַּביי ֶיעֶנעם 
 ָנאר ִדי גּוְטס. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעט ָאֶּבער ָנאר ִדי ְׁשֶלעְכְטס ַּביי ִזי אֹוי

אּון ֶער ֶזעט ָנאר ְׁשֶלעְכְטס ַּביי ֶוועְרט ֶער ַא ֶדעְרִּביֶטעְרֶטער ֶמעְנְטׁש, 
  ֶיעְדן ֵאייֶנעם.

א ָדאס ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ֶדער ָּפסּוק ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶיעְדן ִאיד, 
ֶמען ָזאל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכְטס פּון ִדי  - ִהִּביט ָאֶון ְּבַיֲעקֹב

אּון אֹוי ִניְׁשט קּוְקן ִדי  -  ְּבִיְׂשָרֵאלְוא ָרָאה ָעָמל ָּפׁשּוֶטע ִאיְדן, 
  ה' ֱאָקיו ִעּמֹוְׁשֶלעְכְטס אֹויף ַצִדיִקים. ִווי ַאזֹוי ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ֶדעם? 

ֶווען ֶמען ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג ִמיט ִאים, ִניְׁשט  -
ן, ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָנא ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּו

ּוְתרּוַעת ַאְלץ ִליּב אּון ֶער ִאיז ִמיט ִאים. ֶדעָמאְלט ֶוועט ֶער ִוויְסן ַאז, 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִליּב ֶיעְדן ִאיד ִווי ַאזֹוי ֶער קּוְקט ָנאר  - ֶמֶל ּבֹו

 אֹויס.
ָזאְגט ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער קּוְקט ָדאס ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ֶדער ִמְדָרׁש 

ִניְׁשט אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכְטס פּון ִאיְדן ָנאר אֹויף ֵזייֶער ֵגאּות, ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער קּוְקט ָנאר אֹויף ֶדעם ָוואס ַא ִאיד ַהאְלט ִזי ְׁשַטאְרק ִמיט 

יט ֶדעם, אּון ֶער קּוְקט ַזייֶנע ִמְצוֹת ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֶער ְפֵרייְדט ִזי ִמ 
ִניְׁשט אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֲחָלִקים ָוואס ֶער ָהאט, ָדאס ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב 

  ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
ם קֹוֶד ם, ֵאייֶנען ֶיעְד ת ְזכּוף ְלּכַ ן ַזיין ַד  צּון ָפאְרֶנעֶמע ִזיר ָלאִמי

ס ָדאט, ָהא'ְמ ס ָוואס גּוְט י ִד ף אֹויר ָנאן קּוְק ן, ַאֵליי ִזיי ַּבין ָאְנהֹויּבְ 
ר ָנאן ֶוועְר ט ִניְׁש ג, רּוִאין אּו ְפֵרייִלין ֶוועְר ל ָזא ֶמעְנְטׁשר ֶדעז ַא ט ַמאכְ 

ף אֹויט קּוְק 'ְמ ט ֶוועל ַווייט, גּוט ִניְׁש ז ִאיץ ֶיענְ ן אּוס ָדאז ַא ט ֶדעְרִּביֶטעְר 
ן אּון, ַאִניֶדעְרֶגעְׁשָלאגְ ן אּוג ִריְטרֹויעֶ ן ֶמעט ֶוועְר ם, ֲחָלִקיע ְׁשֶלעְכֶט י ִד 

ן ֶיעְד ן ַד ז ִאי'ְמ ם, ֵאייֶנען ֶיעְד י ַּביס ְׁשֶלעְכְט ס ָדאר ָנא אֹוין ֶמעט ֶזען ַדא
  ב.חֹוף ְלּכַ 

ן ֶמעט ֶווען, ַאֵליי ִזיי ַּביס גּוְט ס ָדאר ָנאט ֶזע'ְמ ן ֶוועט, ַפאְרֶקעְר 
ן אּוב, ְמיּוָׁש ן ֶוועְר ט ֶווע מַֹח ר ֶדע, ְפֵרייִלין ֶוועְר  אֹויָטאַמאִטיׁשן ׁשֹוי

ן ֶיעְד ט ֶווע'ְמ , ִזים ַארּון ֶיעְד י ַּבי אֹויס גּוְט ס ָדאן ֶזען ָאְנהֹויּבְ ט ֶווע'ְמ 
ט גּור ָנאן ֶוועְר ע ַטאֶק ל ָזאר ֶיעֶדעז ַא ן ְּבֶרעְנֶגען אּות, ְזכּוף ְלּכַ ן ַזיין ַד 

 ל.וואֹוין אּו
  ָּבָלק ח) (זֹאת ַהּתֹוָרה



 ב

 

ֶזעֶנען ַאֶזעְלֶכע ֶגעהֹויֶּבעֶנע ֶטעג, ַאֶזעְלֶכע ֶטעג ָוואס ַפאְרָמאְגן ִאין ִזי1 ַא 
ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶגעַוואְלִדיֶגע אֹוָצר, ַאז ֶמען ֶקען ְגִריְנֶגעְרֵהייט

עְלֶכע ְׁשֶלעֶסער פּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶעס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ַארּום ֶגענּוֶמען ִמיט ַאזֶ 
ָאֶּבער  .ַעְצבּות אּון ָמָרה ְׁשחֹוָרה, ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֶקעֶנען צּו קּוֶמען ֶדעְרצּו

ֶווער ֶעס ָהאט ֵׂשֶכל, ָלאְזט ִזי1 ִניְׁשט ַנאְרן, ֶער קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ִדי ַאֶלע 
1 ְּתִפָלה, ֶער ֶּבעְהט ַאַסא1 ֶדעם סַ  ִדְמיֹונֹות, ָנאר ֶער ִניְצט אֹויס ִדי ַצייט ִמיט אַ 

 ֶוועט ֶער ְגִריְנֶגעְרֵהייט צּוקּוֶמען צּו ְגרֹויֶסע ַזאְכן. אּון ַדאן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,
(ֲעבֹוַדת זי"ע  ִדי ְסָפִרים ַהְקדֹוִׁשים ְּבֶרעְנְגן פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַמִגיד פּון ֶמעְזִריְטׁש

-יָ  -  ף"ָּכל רֹודֵ  .םָּכל ֹרְדֶפיָה ִהִּׂשיגּוָה ֵּבין ַהְּמָצִרי) , ג'(ֵאיָכה א'סּוק ן ּפָ 'אֹויפְ ָרֵאל, ַמְסֵעי) ִיְׂש 
"ֵּבין  ."ִהִׂשיגּוָה", ֶקען ִאים ֶדעְרְגֵרייְכן .ּה", ֶווער ֶעס לֹויְפט ָנא1 ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

 ַהְמָצִרים", ַדְוָקא ִאין ִדי ֶטעג פּון "ֵּבין ַהְמָצִרים".
ַׁשָּבִתים פּון ִדי ְדֵריי ָוואְכן ֶזעֶנען ְסֶּפעִציֶעל ָגאר ְגרֹויס, ָוואס ִאיז ִניְׁשָטא ִדי 

ִדי ְדֵריי ַׁשָּבִתים ֶזעֶנען ַאְנְטֶקעְגן ִדי ְדֵריי ָיִמים טֹוִבים,  .ֵזייֶער ְגַלייְכן ִאיֶּבעְרן ָיאר
ִאיז ֶקעְגן ְצֵווייֶטער ַׁשָּבת ֶדער ִאיז ֶקעְגן יֹום טֹוב ֶּפַסח, ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ַׁשָּבת 

אּון ֶדעְרַפאר ֶזעֶנען  .ַׁשָּבת ַחזֹון ִאיז ֶקעְגן סּוּכֹות - ְדָבִרים ַּפְרַׁשת בּועֹות, אּוןׁשָ 
ָחׁשּוֶבע ַׁשָּבִתים, אּון ַׁשָּבת ַחזֹון ִאיז ָגאר ִדי ְגֶרעְסֶטע ַׁשָּבת פּון  עֵזיי ְסֶּפעִציֶעלֶ 

) , א'א' ה(ְיַׁשְעיָ " ֵגייט ַארֹויף אֹויף ְנבּוָאה, ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט ָיאר, ֶדער ָנאֶמען "ַחזֹון

ַצִדיִקים ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו ֶזען ִאין ֶדעם ַׁשָּבת, ֶדעם ְדִריְטן ֵּבית  ."ֲחזֹון ְיַׁשְעָיהּו"
 ַהִמְקָדׁש, ָוואס ֶוועט אֹויְפֶגעּבֹויֶעט ֶוועְרן ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו.

 ִזיס טֶטער ֶוועְר פּון ִּבי
ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט ַאז ִיְרְמָיה ַהָנִביא ָהאט ְנִביאֹות ֶגעָזאְגט אֹויף ִדי חּוְרָּבן 

ָזאְגט ַרִׁש"י ַאז ַאזֹוי ִווי  .), י"א(ִיְרְמָיה א' ה"ַמֵּקל ָׁשֵקד ֲאִני ֹראֶ פּוֶנעם ֵּבית ַהִמְקָדׁש "
פּון ֶווען ֶעס קּוְמט ַארֹויס ִדי ְּבלּום ִּביז ֶעס ּבֹוים, -ֶדער ַמאְנְדל -ֶדער "ַמֵּקל ָׁשֵקד" 

ַוואְקְסט ַארֹויס ִדי ְפרּוְכט ֶנעְמט ֵאיין אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג, ַאזֹוי אֹוי1 פּון ֶווען ִדי 
גֹוִים ָהאְּבן צּוְּבָראְכן ִדי מֹויֶער פּון ְׁשָטאט, ִּביז ֶווען ֵזיי ָהאְּבן ָחרּוב ֶגעַמאְכט 

 ַהִמְקָדׁש ָהאט ֶגענּוֶמען ֵאיין אּון ְצָוואְנִציג ֶטעג.ֶדעם ֵּבית 
 .ֶמען ַדאְרף ָאֶּבער ִוויְסן ַאז ֶדער ַמאְנְדל ָהאט אֹוי1 ַאן ַאְנֶדעֶרע ֵאייְגְנַׁשאְפט

ַאז ֶדער ַמאְנְדל ִאיז קֹוֶדם ִּביֶטער אּון ֶדעְרָנא1 ֶוועְרט (ַמַעְׂשרֹות ֵּפֶרק א') ֲחַז"ל ָזאְגן 
, ַאזֹוי ִווי ִדי ְדֵריי ָוואְכן ֶזעֶנען צּוֶגעְגִליְכן צּו ַמאְנְדֶלען, ִאיז יֶּבעראּון ֶדעִר  .ֶעס ִזיס

פּון ִּביֶטער ָזאל ֶוועְרן  זֶיעְצט ִדי ַצייט ָוואס ֶמען ֶקען ִאיֶּבעְרְדֵרייֶען אּון ַמאְכן ַא
יף ִדי ֶוועְלט, ַאזֹוי ִווי ִזיס. ָוואס ָדאס ִאיז ֶּבֱאֶמת ִדי ַאְרֶּבעט פּון ַא ֶמעְנְטׁש אוֹ 

"ֶווער פּון ַאיי1 ֶקען ִאיֶּבעְרְדֵרייֶען אּון (ַהְקָּדַמת ְּבֵראִׁשית ד.) ֶדער ֹזַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט 
 ַמאְכן פּון טּוְנְקל ָזאל ֶוועְרן ִליְכִטיג אּון פּון ִּביֶטער ָזאל ֶוועְרן ִזיס?"

ֵגייט ִאיֶּבער אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ָצרֹות אּון ִיסּוִרים ָדאס ֵמייְנט, ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֶעס 
ייְטן, ֶעס ִאיז ִאים ֵזייֶער ִּביֶטער ָדאס ֶלעְּבן, ֶעס ִאיז ִאים ַמָמׁש אּון ְׁשֶוועִריקֵ 

ֶווען ֶמען ֵווייְסט ָאֶּבער ַאז ִדי ַאֶלע ַזאְכן ֶזעֶנען ִניְׁשט  .טּוְנְקל ַפאר ִדי אֹויְגן
 ּוצף ן ִציל אֹוי'ַאֵליין, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶעס ֶגעַמאְכט ִמיטְ  ֶגעֶׁשען פּון ִזי1

ֶוועְקן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער ָזאל צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵגייט אּון 
ָהאט ֶער  ַדאןֶער ֶדעְרֵצייְלט ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֶלע ַזייֶנע ְּפָראְּבֶלעֶמען, 

ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט אּון ֶגעַמאְכט פּון ִּביֶטער ִזיס, ַווייל ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים 
  ִזיֶכער ֶהעְלְפן, אּון ֶער ֶוועט ַארֹויס ֵגיין פּון ַאֶלע ַזייֶנע ְּפָראְּבֶלעֶמען אּון ָצרֹות.

 (ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו ֶעֶר1 ֵּבין ַהְמָצִרים)
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 ְׁשֵאָלה:
  ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ָכאְטׁשו, ְּבִריון ָפאְלְגְנְד ם ֶדען ְׁשַרייּבְ  צּו קּוַראְזׁשי ִד ם ֶנע ִאי 
 ִאיס ָוואן ָזאגְ  צּון אֹויְסֶגעַהאְלְט ט ִניְׁש ן אּון ֵׁשייט ִניְׁש ר ֶאְפָׁש ז ִאיס ָווא

ן ִּבי ִאיס ַפאְרָוואה ִסיּבָ ע ַגאְנצֶ י ִד ן ֶגעֶווע ָדאז ִאיס ָדאר ָאֶּבעט, ְטַראכְ 
ן ֶגענּוֶמע ָהאּב ִאיס ַפאְרָווא"א, ְׁשִליָט ה ְיִׁשיבָ  רֹאׁשם צּון ָאְנֶגעקּוֶמע

ן ֶקעֶנעל ָזא ִאיז ַא , ֶדֶרה מֹוֶר ן ַמייר ַפא"א ְׁשִליָט ה ְיִׁשיבָ  רֹאׁשם ֶדע
ס ָוואי, ֵווית ֶּבֱאֶמ ר ִמיט טּוס עֶ ס ָוואג ָאְפְנַהאְרִצין ֶדעְרֵציילְ ן אּון ֶרעְד 

"א ְׁשִליָט ה ְיִׁשיבָ  רֹאׁשר ֶדעט ֶוועי ַאזֹון אּון, ֶלעּבְ ן ִאיר ִמיט ְׁשֶטעְר ס עֶ 
ס ָוואז ִאיס ָדא'ן. ֶרִּבין ֵהייִליגְ ן פּות ֵעצֹוי ִד ט ִמין ַזייק ְמַחזֵ ן ֶקעֶנער ִמי
 ַא ט ֶגעַהאט ִניְׁש  ָהאּב ִאיץ, ָנאְכַאלְ ר ִמיט ֶפעלְ ן אּוט, ֶגעֶפעלְ ר ִמיט ָהא

ס ָוואן דּוְרְכֶרעְד ן ָאפְ ן ֶקעֶנע ִזיל ָזא ִאין ֶוועֶמעט ִמיב ָר ר ָאֶדעע ַטאֶט 
ס ַאֶלעט ִניְׁש ן, ֶהעְלפְ ן ֶקעֶנער ִמיל ָזאר ֶיעֶנען אּוץ ַהאְר 'ן אֹויפְ ר ִמיט ִליגְ 

  ן.ֵפיין אּוט גּוז ִאיס ַאֶלעי ִווי ַאזֹון ַמאכְ  ִזין אּון ַפאְרֶדעְק 
ג ֶגענּון ָהאּבְ ט ִניְׁש ט, ָאֶרעְמֵקיית, חֹובֹוי ִד ן; ִעְניָ ם צּוט ֶיעצְ ן אּו

  ן.ִזיֶנען פּו ַאָראּפ ַמָמׁשר ִמיט ִפיְר ה, ַּפְרָנָס ן אּוט ֶגעלְ 
ל ָזא ַהֶמְדָרׁשת ֵּבין ִאין ִמְניָ ט ִמין ַדאֶוועֶנעס ָדאז ַא ט ִניְׁש ע זֶ  ִאי

ר ִמיל ָזאב ַמֲעִריה ִמְנָח ת ַׁשְחִריז ַא ט ִניְׁש ע זֶ  ִאיה; ַּפְרָנָס ן ְּבֶרעְנֶגער ִמי
 ַאַסאן אּוא ְגָמָר ר ְּבֶלעֶטע ַאַסאז ַא ט ִניְׁש ע זֶ  ִאיה; ַּפְרָנָס ן ְּבֶרעְנֶגע

ר ַמֲעִביז ַא ט ִניְׁש ע זֶ  ִאיה; ַּפְרָנָס ן ְּבֶרעְנֶגער ִמיל ָזאת ִמְׁשַניֹום ְּפָרִקי
א יָ ן ִּבי ִאיס ָווא ָווא ַא י ֵסיה, ַּפְרָנָס ן ְּבֶרעְנֶגער ִמיל ָזאן ַזייה ֶסְדָר 

 ָהאּבה ֶסְדָר ר ַמֲעִביט ִניְׁש ן ִּבי ִאיס ָווא ָווא ַא י ֵסין אּוה ֶסְדָר ר ַמֲעִבי
ת; חֹובֹון אּוס ָׁשאְדנְ ר ָנאץ ַאלְ י ִווי ֵסי ִאיז ַא ט ִניְׁש ע זֶ  ִאיִזי 

ג, ֵהייִליר ָנאן ַזיי צּון ֶגעּבְ ג ַאְכטּונְ ן, אֹויגְ י ִד ן ִהיְט  צּו ִזין ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגע
 ִזין ַאְרֶּבעְט ת, ַהְּבִרית ְקדּוַׁש ף אֹוין ַאְרֶּבעְט ה; ַּפְרָנָס ן ְּבֶרעְנֶגער ִמיל ָזא

ל ָזא'ְס ז ַא ט ִניְׁש  ִאיע זֶ ל, מֹויף אֹוין ֶגעּבְ ג ַאְכטּונְ ן, אֹויְפצּוֶרעגְ ט ִניְׁש 
ט ֶזעד, ָּבאְר י ִד ן ְׁשִטיצְ ר ָאֶדען ַאָראְּפֶנעֶמעט ִניְׁש ה; ַּפְרָנָס ן ְּבֶרעְנֶגער ִמי
ן אּוה; ְרָנָס ּפַ ן פּות ִצינֹורֹון ְּבֶרעְנֶגער ִמיל ָזא'ְס ז ַא ס אֹויט ִניְׁש  אֹויר ִמי

ן ַמאכְ  צּור ִאין ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגע ִזין, ַזייד ְמַכּבֵ ר ִאי, ַווייּבי ִד  צּון ֵׁשיין ֶרעְד 
ר ִמיט ְּבֶרעְנגְ , ְפֵרייִלית.ַעִׁשירּון אּוה ַּפְרָנָס ן ַקייט ִניְׁש  אֹוי  

ן ַנייט ַאכְ ן ַאְרֶּבעְט ס ַארֹוי ִאיי ֵגיר ָאֶדעז ַא ר ָנאס עֶ ט ֵגייר ִמיי ַּבי
ן אּות ה', ֲעבֹוַד ן ַמיי ָאּפן ִאיְנַגאְנצְ  ִאיז ָלאט ֶדעָמאלְ ן אּוג, ָטא ַא ה ָׁשעָ 

ע ֶטעְגִליכֶ י ִד ר ַפאט ֶגעלְ ג ֶגענּון ָהאּבְ ט ִניְׁש  ִאיל ֶוועט ֶדעָמאלְ  ֲאִפילּו
ם, ְּתִהִלין ָזאגְ ר ַווייֶטע ִאיל ָזאר ָאֶדעת; חֹובֹון ָצאלְ  צּון אּון אֹויְסַגאּבְ 

י ְדֵריי ִד ן ַדאֶוועֶנען אּון ְּכִסְדָר ם ִׁשיעּוִרין ֶלעְרֶנעת, ִהְתּבֹוְדדּון ַמאכְ 
ן אּוט ָאְנֶגעֶזעצְ ן ְּבַלייּבְ  אֹויר ָאֶּבען, ַזיי צּוף ַדאְר ס עֶ י ִוות ְּתִפלֹו

ט ֶגעלְ ן ַקיין ָא ר ַווייֶטען אּון, ֶוועְר ע ְמׁשּוגָ ן ִאיְנַגאְנצְ ט, ֶדעְּפֶרעְס 
  ד.ֶוועְר ט ִניְׁש ל ִּבְכלַ ר ִמיז ִאיס ָוואן ֶלעּבְ  ַא ן; ָאְנצּוֵגיי

ן אּוט, ֶגעלְ ת, חֹובֹון פּור ְּפָלאְנֶטעם ֶדען ִאין ַאַרייל ַפא ִאין ֶווע
ן ֶווע. ְפֵרייִלין ַמאכְ ר ִמין ֶקעס ָווא ַזאם ׁשּון ַקייא ִניְׁשָט ז ִאיה, ַּפְרָנָס 

ן ִמיְט ן ֶעְרַוואְרְט ר ִמיס ָוואה ִׂשְמָח י ִד ן פּור ָנאט ְטַראכְ  ִאי'
ר ֶמע ָנאר ִמיט ֶוועְר ת, ּוֻמְצַלַח ה טֹובָ ה ְּבָׁשעָ ף ִהילְ 'ס ֵאייֶּבעְרְׁשְטנְ 

  ט ִמין ֶוועְר ר ְׁשֶוועֶרער ֶמע ָנאר ִמיט ֶוועס עֶ ץ, ַהאְר 'ן אֹויפְ ר ִּביֶטע
<<<<<<  

 

<<<<<<  

 

  )ד(קמפּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן  ֶלעְּבְנְסֶגעִׁשיְכֶטעי ִד 
  ִזין ָלאזְ ע ַפאִמיְליֶ ן ַזייט ִמיי ֶרּבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדע ִאין קּוְרְצן פּון ְפִריֶער:

  ןפּוג ֶווע ַא ק, ָוואְלְטִׁשיְס ן ַקייב ְּבֶרְסלֶ ן פּוג ֶווען ִאיס ַארֹוי
  ם.ִמְריָ ר ָטאְכֶטען ַזיין פּוה ֲחתּונָ י ִד  צּור, ִקיָלאֶמעֶטע 130

  ותקכ
 צּוס ַפאְרַנאְכְט ן ֵאיין ָאְנֶגעקּוֶמעי ֵזין ֶזעֶנען, ָפאְר ג ָטאן ַגאְנצְ  ַא  ָנאג, ֶווען ִאיְנִמיְט 

  ן.ָאְּפרּועֶ ט ָאְּפֶגעְׁשֶטעלְ ט ָדאְר  ִזין ָהאּבְ י ֵזין אּוז, ַגאְסְטהֹוי ַא ס ֶעֶּפע
ז ִאיס ָוואן, ְטֶׁשעִרין פּוק ִיְצָח ל ְׁשמּוֵא ר ר' ַפאט ֶגעָזאגְ י ֶרּבִ ר ֶדעט ָהאל ֶדעְרַוויי

ן ָוואגְ  ַא ן צּוְגֵרייְט ל ָזאר עֶ ז ַא ה, ֲחתּונָ י ִד  צּו'ן ֶרִּבי'ן ִמיְט ן עָפאְר ִמיְטגֶ ט ֶדעָמאלְ  אֹוי
  ן.ְׁשַּפאִציְר ן ָפאְר ל ַאִּביְס ל ִוויר עֶ ל ַווייה, ֲעָגלָ ל ַּבעַ ן ִאיְׁש 'גֹוים ֶדען רּופְ ן אּו

ס ַאֶלעט ָהאר עֶ ן, ִווילְ 'ס ֶרִּבינְ ם ֶדען טּו צּוט צּוֶגעַאיילְ  ִזיט ָהאק ִיְצָח ל ְׁשמּוֵא ר' 
ן צּוַזאֶמען ֶוועגְ 'ן אֹויפְ ט ַארֹויְפֶגעֶזעצְ  ִזיט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדען אּוף, ַדאְר ן ֶמעי ִווט צּוֶגעְגֵריי

ן ֵהייְס ל ָזאר עֶ ק ִיְצָח ל ְׁשמּוֵא ר ר' ַפאט ֶגעָזאגְ ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדען אּוק, ִיְצָח ל ְׁשמּוֵא ט ר' ִמי
ט ִניְׁש ל ָזאר עֶ ן, ָוואגְ ם צּו ְגַלייד ֶפעְר י ִד ן פּוק ְׁשְטִריי ִד ן צּוצּוִּביְנֶדעה ֲעָגלָ ל ַּבעַ ם ֶדע

ן ַאֵליין ֵגייד ֶפעְר י ִד ן ָלאזְ ל ָזאר עֶ ר ָנא, ֶגעֶוועְנִליי ִווט ֶהענְ י ִד ן ִאיק ְׁשְטִריי ִד ן ַהאְלְט 
  ן.ִווילְ י ֵזי וואּו

ז ִאיס עֶ ט, טּוְנְקְלֵקיין אּול ֶנעּפְ ע ֶגעֶפעְרִליכֶ  ַא ט ַאָראְּפֶגעָלאזְ  ִזיט ָהאג ְּפלּוְצִלינְ 
ם ֶדען ֶזעט ֶגעֶקענְ ט ִניְׁש ט ָהאק ַאייִזיל ְׁשמּוֵא ז ר' ַא ל טּוְנְק ן אּוט ֶגעֶדעכְ י ַאזֹון ֶגעֶווע

י ִד ן ָהאּבְ י ַאזֹון אּון, ָוואגְ 'ן אֹויפְ ם ִאין ֶנעּבְ  ְגַליין ֶגעֶזעְס ז ִאיר עֶ ס ָווא ָכאְטׁש'ן ֶרִּבי
ן ָאְנֶגעקּוֶמען ֶזעֶנעי ֵזיז ִּביי, ְצֵוויה ָׁשעָ  ַא ר אּוְמֶגעֶפער ַפאן ָוואגְ ם ֶדעט ֶגעְׁשֶלעּפְ ד ֶפעְר 
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 ִזיג ֶווען ַקייט ִניְׁש  ָהאּב ִאין אּון, ִזיֶנען פּו ַאָראּפי ֵגי ִאיע, ְמׁשּוגָ  רֶווע ִאיי ִוו ַמָמׁשר ְׁשִּפי ִאיה. ַּפְרָנָס 
  .ְפֵרייִלין ֶוועְר ן אּון ַּבארּוִאיגְ  צּו

ן אּור, ִמי צּוט ַציין ַקייט ִניְׁש ט ָהא"א ְׁשִליָט ה ְיִׁשיבָ  רֹאׁשר ֶדעס ֵוויי ִאיס עֶ י ִווס; עֶ י ַפאְרְׁשֵטי ִאי
ח ְּבֶריוַ ה ַּפְרָנָס ן ֶגעּבְ  צּול, ִּכְבָיכֹור, ִמי צּוט ַציין ַקייט ִניְׁש  אֹויר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעט ָהאס אֹויר ָאֶּבעט ֶזע
  ר?ִמין פּון ַפאְרֶגעְס ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעט ָהאן; ִאיְנֶגעְרַמאר ַפאְרָוואְרֶפעֶנע ַא ס ֶעֶּפער ַפא

ס ַארֹויג ֶווע ַא ן ַווייזְ ן אּון, ַזייק ְמַחזֵ ן, ֶהעְלפְ ן ֶקעֶנער ִמיט ֶווע"א ְׁשִליָט ה ְיִׁשיבָ  רֹאׁשר ֶדעף ָהא ִאי
  ר.ְּפָלאְנֶטען ַמיין פּו

  ּכַֹח ר ְיַיֵׁש 
  ְּתׁשּוָבה:

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  
 יֹום ד' ַּפְרַׁשת ֻחַּקת, ז' ַּתמּוז, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן

  ֵנרֹו ָיִאיר... ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ִליֶּבער 
  .ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו

ַּבארּוִאיג ִזי; ַא ִאיד ָטאר ִניְׁשט ַאזֹוי ְׁשַרייְּבן, ַחס ְוָׁשלֹום ָזאְגן ַאז ִמְצוֹות ... ַפאְרִליר ִזי ִניְׁשט, ... 
  ִניְׁשט ַקיין גּוְטס.אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים ְּבֶרעְנֶגען 

ֶגעְּבט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער גּוְטס; ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין ְּבֶרעְנְגט ָיא  - ֶווען ַא ִאיד טּוט ִמְצוֹות 
ְרָנָסה, ַמֲעִביר ַּפְרָנָסה, ַׁשְחִרית ִמְנָחה ַמֲעִריב ְּבֶרעְנְגט ָיא ַּפְרָנָסה, ֶלעְרֶנען ְגָמָרא אּון ִמְׁשַניֹות ְּבֶרעְנְגט ָיא ּפַ 

ָנאר ַאֶלעס, ֶמען ֶלעְּבט ַא  -ֶסְדָרה ַזיין ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּום ְּבֶרעְנְגט ָיא ַּפְרָנָסה, ִניְׁשט ָנאר ַּפְרָנָסה 
יז ּפֹוֵגם ִּבְבִרית ַחִיים טֹוִבים. ִהיְטן אֹות ְּבִרית קֹוֶדׁש ְּבֶרעְנְגט ָיא ַּפְרָנָסה, אּון אֹויּב ַחס ְוָׁשלֹום ֶמען ִא 

ן ַפאְרִליְרט ֶמען ִדי ַּפְרָנָסה. ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות ְּבֶרעְנְגט ָיא ַּפְרָנָסה, אּון אֹויּב ֶמען ְׁשַנייְדט ִדי ָּבאְרד אּו
ֶרעְנְגט ַעִׁשירּות. ֲחָכֵמינּו ֵּפיאֹות ְׁשַנייְדט ֶמען ִדי ַּפְרָנָסה. ֶרעְדן ֵׁשיין צּו ִדי ַווייּב ְּבֶרעְנְגט ָיא ַּפְרָנָסה, ֶעס ּבְ 

ַאזֹוי ִּכי ֵהיִכי ְּדִתְתַעְתרּו", "אֹוִקירּו ִלְנַׁשְיכּו", ַזייט ְמַכֵּבד ִדי ַווייּב, " (ָּבָבא ְמִציָעא, נט.):ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן 
  .ֶוועט ִאיר ַריי ֶוועְרן

ְנֶהעְנֶגען ִאין ַדייֶנע גּוֶטע ַמֲעִׂשים, ֶעְנֶדעְרׁש ָזאְלְסטּו ָזאְלְסטּו ָדאס ִניְׁשט ָא  - ַאז ֶעס ִאיז ִדיר ִּביֶטער 
"'ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי', ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער קּוק ַמיין ַּפיין, קּוק ַמיין ַצַער, 'ְוָׂשא ְלָכל  (ְּתִהִלים כה, יח):ָזאְגן 

ֶווען  (ַאְגָרא ְדִּפְרָקא, אֹות קכד)ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט פּון ַצִדיִקים  ַחּטֹאוָתי', אּון ַזיי ִמיר מֹוֵחל אֹויף ַמייֶנע ִזיְנד";
"ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי, קּוק ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ַאִריֶּבער ַא ָצָרה ָזאל ֶער ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער: 

ֶצעְקֶוועְטְׁשט, ִאי ִּבין ַאזֹוי ִאין ַצַער, ְוָׂשא ְלָכל ַחּטֹאוָתי אּון צּו ַמיין ַּפיין, ַמיין ְּפָלאג; ִאי ִּבין ַאזֹוי 
  ַפאְרֶגעּב ִמיר ַמייֶנע ִזיְנד, ִאי ָזאל ִניְׁשט ַדאְרְפן ַאִריֶּבעְרֵגיין אֹויְבן ִאין ִהיְמל ַּפיין פּון ֵגיִהנֹום".

ֶלעּב ִאי ִמיט ִדי ַמֲעֶׂשה; ָדאס ַּבאְגֵלייט מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט אּוְנז ֶדעְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶׂשה, ָוואס ַעד ַהּיֹום 
  ִמיר אֹויף ְטִריט אּון ְׁשִריט, ִאי ְטַראְכט ְׁשֶטעְנִדיג פּון ִדי ַמֲעֶׂשה.

ָהאט ֶגעַהאט ֵזייֶער ַא ְׁשֶוועֶרע ַּדְחקּות, ֶער  -ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק, ֶדער ֶרִּבי ר' זּוָׁשא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 
ִניְׁשט ֶגעַהאט ָוואס צּו ֶעְסן, ִניְׁשט ֶגעַהאט ָוואס צּו ֶנעֶמען ִאין מֹויל; ְּבנֹוָסף ָלֶזה ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַא ָהאט 

ְׁשֶוועֶרע ְפרֹוי, ִזי ָהאט ִאים ֶגעֶגעְסן ִדי ִקיְׁשֶקעס, ִזי ָהאט ִאים ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶעְסן ִמיט ְׁשֶלעְכֶטע 
אּון ַנאְכט ָהאט ִזי ִאים ֶגעָזאְגט ְׁשֶלעְכֶטע ֶוועְרֶטער. ֵאיין ָטאג ִאיז ֶדער ַצִדיק ֶגעֶווען ַאזֹוי ֶוועְרֶטער; ָטאג 

ֶצעְּבָראְכן ַּביי ִזי, ֶער ָהאט ֶגעְׁשִּפיְרט ִווי ֶער ֶקען ֶמער ִניְׁשט, ֶער ָהאט ֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער 
עְרְׁשְטן ֶער ָזאל ִאים ֶגעְּבן ַאִּביְסל ַוואֶרעְמֵקייט, ַאִּביְסל ִליְּבַׁשאְפט, ֶער ֶקען ֶמער ָהאט ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייּבֶ 

  ִניְׁשט ַאזֹוי ָאְנֵגיין ֵאייֶנער ַאֵלייְנס.
ִדי ֶער ִאיז ַאייְנֶגעְׁשָלאְפן, אּון ֶער ָחלֹוְמ'ט ִזי ִווי ַזיין ְנָׁשָמה ֵגייט ַארֹויף אֹויְבן ִאין ִהיְמל ִאין 

ָׁשִעים עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים, ֶמען ִפיְרט ִאים ַאִריֶּבער ִדי ְּבֶרעֶנעִדיֶגע ֵגיִהנֹום אּון ֶער ֶזעט ִווי ִדי ְנָׁשמֹות פּון ִדי ְר 
א ָהאט ַּפייִניְגן ִזי, ָדאְרט ֶהעְרט ֶמען קֹולֹות, ֶעס טּוט ִזי ַא ֶגעְׁשֵריי. ֶדער ַצִדיק, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי זּוָׁש 

ָזאְגט ִזי ֵזייֶער ֶדעְרְׁשָראְקן, ֶער ָהאט ָדאס ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט צּוקּוְקן, ְּפלּוְצלּוְנג קּוְמט צּו ְפִליֶען ַא ַמְלָא אּון 
נּוג; ִאים: "זּוָׁשא ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַפאר ִדיר, דּו ָהאְסט ַא ְׁשֶוועֶרע ַווייּב אּון ָאֶרעְמֵקייט, ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגע

  'ַעִין א ָרָאָתה ֱאִקים זּוָלְת'". (ְיַׁשְעָיה סד, ג)ַפאר ִדיר ִאיז ָאְנֶגעְגֵרייט ַא ְּפַלאץ ִאין ַגן ֵעֶדן ָוואס 
ֶווען ֶרִּבי זּוָׁשא ָהאט ִזי אֹויְפֶגעֶוועְקט ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן ַטאְנְצן, ֶער ְטַראְכט צּו ִזי: 'ָזאל ַמיין 

ָפאְרט ִוויל ִאי ִזי ִניְׁשט טֹויְׁשן  - ִמיר ֶגעְּבן ִוויִפיל ִּבְזיֹונֹות ֶעס ֵגייט, ָזאל ִמיר ַאֶלעס ֵגיין ְׁשֶווער ַווייּב 
  ִמיט ִדי ַצַער פּון ֵגיִהנֹום'.

ועֶנען, ֶלעְרֶנען ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ָאְּפָלאְזן ַדיין ַדאוֶ  -ֵטייֶעֶרער ְּברּוֶדער, ַאז ֶעס ִאיז ִדיר ִּביֶטער ְׁשֶווער 
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ַאִריֶּבער ְׁשֶוועֶרע ִּביֶטעֶרע  (ְּבָרכֹות ה:)אּון גּוֶטע ַמֲעִׂשים. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן 

ִמְזֵּבַח ַּכָּפָרה. ִדי  ָדאס ִאיז ִיסּוִרים ֶׁשל ַאֲהָבה, ָדאס ִאיז ַא  -ֶטעג אּון ֶער ִאיז ִניְׁשט ְמַבֵטל ּתֹוָרה ּוְתִפיָלה 
ַרב הּוָנא ָהאט ֶגעַהאט ַא ְגרֹויֶסע ָׁשאְדן, ֶעס ִאיז ִאים ַפאְרָדאְרְּבן ֶגעָוואְרן  (ָׁשם)ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ֶדעְרֵצייְלן 

ְמַחֵזק ַזיין, ֵזיי ִפיר הּוְנֶדעְרט ֶפעֶסער ַוויין, ֶזעֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ִאים ֶגעַגאְנֶגען ַּבאזּוְכן אּון ִאים 
א ָהאְּבן ִאים ֶגעָזאְגט: "ְלַעֵּין ַמר ְּבִמיֵליּה", ֶער ָזאל ְּתׁשּוָבה טּון, ֶוועט ֶער צּוִריק ַריי ֶוועְרן, ָהאט ַרב הּונָ 

ֲעִׂשים? ָהאְּבן ִאים ֶגעְפֶרעְגט ִדי ֲחָכִמים: "ִמי ֲחִׁשיְדָנא ְּבֵעיַנְייכּו", ִאיר ֶזעְנט ִמיר חֹוֵׁשד אֹויף ִניְׁשט גּוֶטע ַמ 
ִדי ֲחָכִמים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ּוִמי ָחִׁשיד קּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ְּדָעֵביד ִּדיָנא ְּבָלא ִּדיָנא", ִאיז ֶדען ֶדער 

  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָחׁשּוד ַאז ֶער ְּבֶרעְנְגט אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשֶלעְכְטס אּוְמִזיְסט?
צּו ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין, ַזיי ְׁשַטאְרק ִמיט ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין אּון ֶלעְרֶנען ַזיי ַווייֶטער ְׁשַטאְרק 
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ד ֶפעְר י ִד ן אּוט, ְׁשָטאע אּוְמַּבאַקאְנֶט ע ֶגעִוויֶס  ַא  צּו
 ַא ן ָא ז ַגאְסְטהֹוי ַא י ַּביט ָאְּפֶגעְׁשֶטעלְ ן ַאֵליי ִזין ָהאּבְ 
ז ִאיי ֶרּבִ ר ֶדע. ַדאם ִאיְנֵאייֶנען ָוואגְ ן פּו ַאָראּפ ְגַליי

ם ֶדען ִאין ַאַריין ֶזעֶנעי ֵזין אּוק, ִיְצָח ל ְׁשמּוֵא ט ר' ִמי
  ז.הֹוי

ט ָהאן ֶגעפּוֶנעט ָדאְר  ִזיט ָהאס ָוואת ְמָׁשֵר ר ֶדע
 ַא ט צּוֶגעְגֵריי ְגַלייט ָהאר עֶ ן, אֹויְפֶגענּוֶמען ֵׁשייי ֵזי

ט ֶגעֵלייגְ ט ָדאְר  ִזיט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע'ן, ֶרִּבי'ן ַפאְר ר ִציֶמע
'ן ִמיְט ן ֶגעְּבִליּבְ ז ִאיק ִיְצָח ל ְׁשמּוֵא ן ר' אּון, ְׁשָלאפְ 

  ר.ִציֶמען ְגרֹויְס ם ִאיֶנעת ְמָׁשֵר 
ר עֶ ט ָהאן ֵלייגְ ן ֶגעַגאְנֶגע ִזיז ִאיי ֶרּבִ ר ֶדער ֵאייֶדע

ר ַפאן ֶעְס ס ֶעֶּפען צּוְגֵרייְט ם ִאיל ָזאן ֶמען ֶגעֶּבעְט 
ן ֶגעַגאְנֶגע ִזיר עֶ ז ִאי ֶדעְרָנאן אּול, ַנאְכְטָמא

  ט.ְגֵרייט ֶוועְר ל ַנאְכְטָמאי ִד ן ֶוועז ִּבין ַאָראְּפֵלייגְ 
ן צּוְגֵרייְט ן אּון ָקאכְ ט ֶגעֶעְנִדיגְ ט ָהאן ֶמען ֶווע

ז ַא ת ֵר ְמָׁש 'ן ַפאְר ט ֶגעָזאגְ ט ִדיְנְס י ִד ט ָהאן, ֶעְס ס ָדא
ר ַפאט ֶגעָזאגְ ט ָהאת ְמָׁשֵר ר ֶדען אּוט, ְגֵרייז ִאיס ַאֶלע
ם ֶדען אֹויְפֶוועְק ן ֵגייל ָזאר עֶ ז ַא ק ִיְצָח ל ְׁשמּוֵא ר' 

ת ְמָׁשֵר ר ֶדעל. ַנאְכְטָמאן ֶעְס  צּון רּופְ ם ִאין אּו ֶמעְנְטׁש
ן ר' אּוז, ִאיי ֶרּבִ ר ֶדע ֶווערט ֶגעוואּוְס ט ִניְׁש ט ָהא

י ֶרּבִ ר ֶדעז ַא ן ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאֵלייט ָהאק ִיְצָח ל ְׁשמּוֵא 
ל ְׁשמּוֵא ז. ר' ִאיר עֶ ר ֶווען אֹויְסָזאגְ ל ָזאן ֶמעט ִניְׁש ל ִווי

ם ֶדען אֹויְפֶוועְק ט ֶגעָוואלְ ט ִניְׁש ר ָאֶּבעט ָהאק ִיְצָח 
 אֹויּבת, "ְמָׁשֵר 'ן ַפאְר ט ֶגעָזאגְ ר עֶ ט ָהא'ן, ֶרִּבין ֵהייִליגְ 

ר ֶדען", אֹויְפֶוועְק ם ִאין ֵגיין ַאֵליי ֶקעְנְסטּו, ִוויְלְסטּו
ן, רּופְ ם ִאיל ָזאר עֶ י ַאזֹוי ִווט ֶגעְפֶרעגְ ט ָהאת ְמָׁשֵר 

ן, רּופְ ם ִאיל ָזאר עֶ ט ֶגעָזאגְ ק ִיְצָח ל ְׁשמּוֵא ם ר' ִאיט ָהא
  ע".ֶוועְטֶׁשעֶר ן ֶעְס ף אֹויט ְׁשֵטייד, ִאיד, ִאי"

ט ָהאר עֶ ף, ְׁשָלאן פּוט ֶעְרֶוועְק  ִזיט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע
ר ִזיֶכער ָנאט ָהאר עֶ ן, ֶעְס ט ָדאְר ט ֶגעָוואלְ ט ִניְׁש ר ָאֶּבע

י ִד ר ַפאן ַּבאָצאלְ ל ָזאק ִיְצָח ל ְׁשמּוֵא ז ר' ַא ט ֶגעַמאכְ 
ז ִאיי ֶרּבִ ר ֶדען אּוט, ָאְנֶגעְגֵרייט ָהאי ֵזיס ָוואל ַנאְכְטָמא

ט ָהאר עֶ ט, ָדאְר ן פּון עַארֹויְסֶגעַגאְנגֶ  ְגַלייִזי 
ל ְׁשמּוֵא ט ר' ִמין צּוַזאֶמען ָוואגְ 'ן אֹויפְ ט ַארֹויְפֶגעֶזעצְ 

ן צּוִּביְנֶדעל ָזאי גֹור ֶדעז ַא ן ֶגעֵהייְס ר ִוויֶדען אּוק, ִיְצָח 
ן ֵגייד ֶפעְר י ִד ן ָלאזְ ן אּון ָוואגְ ם צּו ְגַלייד ֶפעְר י ִד 

ן ֶעְרְׁשְט ם צּון ֶגעָפאְר ק צּוִריי ֵזין ֶזעֶנעי ַאזֹון אּון, ַאֵליי
  ן.ַארֹויְסֶגעָפאְר ן ֶזעֶנעי ֵזי וואּון פּוז ַגאְסְטהֹוי

ן פּוט ֶגעֶהעְר ק ִיְצָח ל ְׁשמּוֵא ט ר' ָהאג ֶווען ִאיְנִמיְט 
ם ֶדעף אֹוית ְמָׁשֵר 'ן ַפאְר ב טֹור ַמִּכיז ִאיר עֶ ז ַא 'ן ֶרִּבי
  ט.אֹויְפֶגעֶוועְק ם ִאיט ָהאר עֶ ס ָווא

ר ֶגעוואֹויק ִיְצָח ל ְׁשמּוֵא ז ר' ִאיב ַאגַ  ְּבֶדֶר
י ֶרּבִ ר ֶדע וואּוט ְׁשָטאם ֶדען פּון ָנאֶמער ֶדען ֶגעָוואְר 

ט ַווייר ָגאז ִאיט ְׁשָטאר ֶדעס ָוואן, ֶגעְׁשָלאפְ ט ָדאְר ז ִאי
 וואּון פּוט ַווייר ִקיָלאֶמעֶטער הּוְנֶדעְרֶטעט, ָדאְר ן פּו
  ן.ַארֹויְסֶגעָפאְר ן ֶזעֶנעי ֵזי

  זתקכ
ז ִאיר עֶ ן אּון ֶגעָפאְר ר ַווייֶטעי ֶרּבִ ר ֶדעז ִאי ֶדעְרָנא

ן אּוה ִמְׁשָּפָח י ִד ה, ַׁשָיָר ע ַגאְנצֶ י ִד ט ִמין ָאְנֶגעקּוֶמע
י ִד ף אֹויק ָוואְלְטִׁשיְס ט ְׁשָטאם צּו, ְׁשלֹוֵמינּוי ַאְנֵׁש 
  ה.ֲחתּונָ 

ן, הרה"ק ְמחּוָּת ר ֶדעט ָהאה חּוּפָ י ִד  צּון ֵגיי'ן ַפאְר 
ז ַא 'ן ֶרִּבים ַּביין ֶגעֶווער ַמְזִּכי ִזיק זי"ע, ִמָוואְלְטִׁשיְס 

ט ָהאר עֶ ל ַווייה, חּוּפָ י ִד י ַּבין ָהאּבְ ן ִאיְנִזים ִאיל ָזאר עֶ 
י ֶרּבִ ר ֶדעם ִאיט ָהאן, אֹויגְ י ִד ט ִמין ְּפָראְּבֶלעֶמע
ט ָהאְס  דּוז ַא ס ֵוויי ִאיס, ֵוויי ִאיט, "ֶגעֶעְנְטֶפעְר 

ן, אֹויגְ ע גּוֶט ט ֶגעַהא ָוואְלְסטּון. אֹויגְ ע ְׁשֶלעְכֶט 
 ִאיט ִניְׁש ה, ֲחתּונָ י ִד ף אֹויר ִמי צּון ֶגעָפאְר  ָוואְלְסטּו

  ר!"ִדי צּון ָפאְר ט ֶגעַדאְרפְ ט ָוואלְ 
  אי"ה קּוְמט ָפאְרֶזעצּוְנג

  "ְּפֻעַּלת ַהַצִדיק"ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר 

  לעבנסגעשיכטע פון רבי'ן<<<<<<  

 
  <<<<<<  שו"ת ברסלב
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 ד

 

 
  

         
  

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

   

  

  שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -  קוואל פון חיזוק (פרויען)

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

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

  

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

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

 

  א משוגענער
זיך צומאל א פיינער געלונגענער מענטש, קען 

  אויפפירן ווי א טאטאלער משוגענער; ווי אזוי
  האלט מען זיך אויף די גלייכע נארמאלע רעלסן?

  קול ברסלב
212-444-9191 

1, 2,  1,  8,  2,  47 

  חיזוק צום טיר
  
  

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

  נאך; 'ס, אוןSD'ס, USBסידי'ס, 
  דעליווערט צו אייער טיר!

  רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

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

  קול תורה הילכט אפ בין כותלי הישיבה אין שטעטל
דער זומער האט זיך אנגעהויבן בין כותלי הישיבה אויף גאר א שטארקע פארנעם, די בחורים דאווענען און לערנען מיט גרויס חשק 
און התמדה, דער ראש ישיבה שליט"א גייט ווייטער אן מיט די הערליכע דרשות, מיט וואס די בחורים זענען זיך מחי' און מחזק, און די 

יס אויף דער וועלט פון וואס פילע צענדליגע טויזנטער אידן שעפן חיזוק און הדרכה אנצוגיין אין לעבן, זיך דרשות גייען אויך ארו
שטארקן אין אלע מצבים, האבן דעם ריכטיגן וועג ווי אזוי צו דינען דעם אייבערשטן אין די היינטיגע שווערע וועלט וואס איז פול מיט 

  י ברוחניות און סיי בגשמיות.אזויפיל שוועריקייטן און נסיונות, סי
אין די לעצטע צוויי יאר, ווען די ישיבה האט זיך געפונען אויף זומער אין ברסלב ליבערטי, האבן די בחורים געלערנט אין די גרויסע 

ט"א. דאס שול אויף די האשקי גאס, און דארט איז אויך פארגעקומען די טעגליכע שיעורי תורה און התחזקות דורכ'ן ראש ישיבה שלי
יאר האט מען אבער אנדערש אויסגעשטעלט, אזוי ווי דער שטעטל האט זיך גאר שטארק פארברייטערט, און די שול ווערט גענוצט 
א גאנצן טאג פאר מנינים שחרית מנחה מעריב, שיעורי תורה, ווי אויך איז דארט אוועקגעשטעלט דער כולל היכל הקודש, דעריבער 

טערן די געווענליכע סדר היום אין שול פון א גאנץ יאר, און דערפאר האט מען אויפגעשטעלט א האט מען נישט געוואלט ש
באזונדערע שול פאר די בחורים, וואס דארטן דאווענען און לערנען די בחורים אינאיינעם מיט'ן ראש ישיבה שליט"א א גאנצן טאג, 

, צו וואס עס קומען צו גיין אויך פילע אינגעלייט, סיי פון שטעטל און און ביינאכט קומט אויך דארט פאר די טעגליכע שיעור התחזקות
  סיי פון ווייטערע פלעצער, זיך מחזק צו זיין מיט עצות און לימודים פון הייליגן רבי'ן.

דאנערשטאג נאכט געבט דער ראש ישיבה שליט"א א שיעור פאר אינגעלייט, דער שיעור ווערט יא פארגעלערנט אינעם גרויסן 
  ול אויף האשקי, און מען האט אראפגערוקט דעם שיעור אויף נאך מעריב, אזוי אז עס זאל נישט שטערן די סדר התפלות אין שול.ש

יעדן טאג קומען פאר פרישע סיומים דורך די חשובע בחורים וואס זענען זוכה צו לערנען און מסיים זיין נאך און נאך, ווי א פיש אין 
א פרישע טראפ וואסער, ווערן די בחורים נישט זאט פון נאך בלעטער גמרא, פרקים משניות, קאפיטלעך וואסער וואס לעכצט נאך 

תהלים, און אזוי ווייטער יעדער מיט זיינע שיעורים, זענען זיי זוכה אריינצוכאפן גאר אסאך תורה און תפלה, וואס דאס איז די 
ך שוין באלד, ווען מיר וועלן זוכה זיין צו פארן צום הייליגן רבי'ן קיין אומאן פאסיגסטע הכנה צו די הייליגע טעג וואס דערנענטערן זי

אויף ראש השנה, און מיטברענגען דארט שיינע מתנות, די פילע תורה און תפלה וואס מען האט אריינגעכאפט אין לויף פון די זומער 
  וואכן.

  ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה!
***  

  דערמאנונג:אומאן ראש השנה 
  ןפאספארט יצייט צו טשעקן דס'איז 

 845-678-3555פלען איט רייט  -הי"ו  לקרעדיט: מו"ה אלי קנאל
. ריין אין א לאנדמען קומט א בשעת געזעץ לויטעט אין רוב מדינות, דארף דער פאספארט זיין גילטיג אויף נאך זעקס חדשים יווי ד 

ריכטיגע  יאיז יעצט ד ,למספרם 2023פאספארטן און אויב לויפט עס אפ בעפאר אפריל  ן דיקוקאיז יעצט די צייט איבערצודערפאר 
  אזוי ווי מען דערנענטערט זיך שוין מער און מער צום הייליגן רבינ'ס ראש השנה.פאספארט,  ןצייט אריינצוגעבן צו מאכן א פריש

ן א פאספארט אין די יעצטיגע טעג שטייט ביי רט צייט צו באקומעדער אמעריקאנער סטעיט דעפארטמענט זאגט אז די וואַ 
פאר נאך זעכציג  עס בעזרת השם אנקומען פונקט אין צייט. קעןוואכן". דאס מיינט אז אויב מען אפלייעט יעצט,  11און  8"צווישן 

כן. אזוי אז אויב ווא 7און  5, וואס דאס איז ערווארטעט צו דויערן צווישן "סערוויס דאלער שטעלן זיי צו "עקפעדייט פאספארט
  ראש השנה. פארמאכט זיך סיי וועלכע פראבלעם, קען מען עס נאך בעז"ה מסדר זיין 

האט געהאט א געוואלדיגע  עטליכע וואכן צוריקאז די פלענער וואס מיר האבן ארויסגעשטעלט פון "פלען איט רייט"  ה'ברוך 
ומען א שטיקל קלארקייט איבער וואס מען קען יא אדער נישט אפקלאנג, און אנשי שלומינו האבן זיך זייער געפרייט צו באק

קיין פרישע אפדעיטס איבער די טשארטער, אדער די  דא נישטכדערווייל איז נא .ן קומענדיגן ראש השנה'ערווארטן פאר
זענען שטארק פארנומען אין די טעג צו באשטעטיגן  "פלען איט רייט". די שטאב פון און אזוי ווייטער ן באן,'טראנספארטאציע מיט

  .און אויסארבעטן די פילע דעטאלן פון די אלע פלענער
אין די לעצטיגע טעג איז פארענפנטליכט געווארן א מעלדונג פונעם אוקריינישער אמבאסאדאר אין ארץ ישראל, אין וואס ער 

ראש השנה, און ער בעט אז ברסלב'ע דעם קומענדיגען יין אומאן אויף אז ווי עס זעט אויס וועט מען נישט קענען פארן ק שרייבט
  חסידים זאלן מתפלל זיין אז די מלחמה זאל ענדיגן בעפאר ראש השנה, און אזוי וועט מען יא קענען פארן.

נישט אריינפארן פאקטיש האט זיך אבער גארנישט געטוישט יעצט לגבי דעם ענין. אזוי ווי ביז יעצט, קען מען נאכאלץ דערווייל 
אריינפארן מיט א קאר, באס, אדער באן, דורך אנדערע לענדער, און  דערווייל יאקיין אוקריינע מיט א ציווילע פליגער, און מען קען 

  מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען קענען זיין אויף ראש השנה אין אומאן ביים הייליגן רבי'ן, און פועל'ן א גוט געבענטשט יאר.
י שלומינו זאלן ווייטער מתפלל זיין צום אייבערשטן, אז אלעס זאל זיך אויסארבעטן על צד היותר טוב, מען זאל קענען פארן אנש

  אלעס גוטס. ,און פאר גאנץ כלל ישראל ,ן פאר זיך, פאר די משפחה'פועל'און קומען געזונטערהייט, און אויס
  !ניסים וועסטו זעןמיט תפלה, מיט תפלה, 

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  הי"ו מנחם שטיינבערגמו"ה 
  חבר הנהלת הקהלה

  למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 
***  

מנחם מענדל מו"ה 
  הי"ו שימשאוויטש

  למזל טוב מיידלצו די געבורט פון א 

ִמְׁשַניֹות, ַזיי ַווייֶטער ְׁשַטאְרק ִמיט 
ְׁשִמיַרת ַהְּבִרית אּון ֶגעּב ַאְכטּוְנג 

 -אֹויף ַדיין ַווייּב, ֶרעד ֵׁשיין צּו ִאיר 
  ֶריַוח.ֶוועְסטּו זֹוֶכה ַזיין צּו ַּפְרָנָסה ּבְ 

ֵלייג ַאֶוועק ַדיין ְׁשֵאָלה אּון 
ַוואְרט אֹויף ִדי ְיׁשּוָעה, ֶוועְסטּו 
ֶקעֶנען טּון ָוואס ַאְבָרָהם ָאִבינּו 
ָהאט ֶגעטּון ֶווען ֶער ָהאט ְמַגֶלה 
ֶגעֶווען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ָהאט 
ֶגעְׁשִריְגן ַפאר ַאֶלעֶמען: "ָנאר 

ן ָהאט ֶמען ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְט 
ַּפְרָנָסה", "ָנאר ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ָהאט ֶמען ֶלעְּבן", אּון ֶמען ָהאט 
ֶגעַלאְכט פּון ִאים, ֶמען ָהאט ִאים 
ֶגעְפֶרעְגט: "וואּו ִאיז ַדיין 
ֶגעְלט...?" ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט 
ָּבאְרְגן פּון ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ָאֶּבער ֶער 

ִליְּבן ַּביים ִאיז ַווייֶטער ֶגעּבְ 
"ְוַאְבָרָהם  (ְּבֵראִׁשית יח, לג):ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ָׁשב ִלְמקֹמֹו", ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִאיז 
  ִניְׁשט ַאֶוועק פּון ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

 (ְּבֵראִׁשית יג, ג):ָנאְכֶדעם ְׁשֵטייט 
"ַוֵּיֶל ְלַמָּסָעיו", ָזאְגן ִדי ֵהייִליֶגע 

"ָהַל ִלְפרַֹע  ַרָּבה מא, ג):(ְּבֵראִׁשית ֲחָכִמים 
ַהָּקפֹוָתיו", ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען 
ַּבאָצאְלן ֶיעְדן ֵאייֶנעם; ָזאְגט ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֲחַתם סֹוֵפר ְזכּותֹו ָיֵגן 

(ֲחַתם סֹוֵפר ַעל ַהּתֹוָרה ַּפְרַׁשת ֶל ְל, ִּדּבּור ָעֵלינּו 

(ז ָדא, ַאז ֲחַז"ל ָזאְגן אּונְ  ַהַמְתִחיל ַוֵּיֶל
ִניְׁשט ָנאר ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען 
ַּבאָצאְלן ַזייֶנע חֹובֹות, ָנאר וואּו 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִאיז ֶגעֶווען ָהאט ֶער 
צּו ֶיעְדן ֵאייֶנעם ֶגעֶרעְדט פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶווער ֶעס ִדיְנט ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָהאט ֶגעְלט, ַאֶלע 

עַלאְכט פּון ִאים: "וואּו ִאיז ָהאְּבן גֶ 
ַדיין ֶגעְלט? ָוואס ֶרעְדְסטּו ִאין ִדי 
לּוְפט ְוכּו'?!" אֹויְפ'ן ֶוועג ַאֵהיים 
ָהאט ֶער ֶיעְדן ֵאייֶנעם ֶגעִוויְזן ַזיין 
ַרייְכטּום, ָהאְּבן ַאֶלע ֶגעֶזען ַאז ָנאר 
ֶווער ֶעס ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

  ָהאט ַא ֶלעְּבן.
 ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ֶדער

  ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.
  "ב)תשפת ֻחַּק ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(

 

  <<<  שו"ת ברסלב<<<

 


