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: ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה 9
...................................... א ת ִאין ׁשּול? ּבָ ִווי ַאזֹוי ֶגעּב ִאיְך ִזיְך ַאן ֵעָצה ִמיט ַמייֶנע ִקיְנֶדער ׁשַ

....................................................... ב טּור פּון ַא ַחֶבְר'ֶטע ָוואס ַפאְלט? ִווי ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ּפָ

ן ָנאְך ִקיְנֶדער?................................................................ ה ָזאל ִאיְך ִזיְך ֶגְט'ן, צּו ֶקעֶנען ָהאּבְ

ֶטער ַפאְרֶגעְסן פּון ִמיר?....................................................................... ז עְרׁשְ ָהאט ֶדער ֵאייּבֶ

\נ

: ִאיׁש ֱאמּונֹות 9
................................................................................................................ א ל ַא ְמַחֶי', ִאיְך ָהאּב ַא ַקאּפְ

ִהִלים?.................................................................... ג ַא ִקיְנד פּון ֶזעְקס אּון ַא ַהאְלּב ָיאר ָזאל ֶעְנִדיְגן ּתְ

ֶמען ַדאְרף ַדאֶוועֶנען ִמיט ַהְכָנָעה אּון ֶדֶרְך ֶאֶרץ................................................................................ ג

ֶטעְרֶקער.............................................. ד י ִאיז ְגֶרעֶסער אּון ׁשְ ער ֶדער ֶרּבִ ִדי ִנְסיֹונֹות ֶזעֶנען ְגרֹויס, ָאּבֶ

יעּור.......................................................................... ה ט ָאן ֶדעם ׁשִ ָזאְגן ַא ֶוועְרְטל ֵאייֶדער ֶמען הֹויּבְ

טּון ֶחֶסד אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ֶוועג............................................................................................................. ו

................................................................. ט ים ַלּתֹוָרה יְסט ִזיְך קֹוֵבַע ִעּתִ ִאיְך ָהאּב ַאזֹוי ַהָנָאה ַאז דּו ּבִ

ֵגייט ָאְנֶגעטּון ִאיִדיׁש, טּוט ֶעס ַפאר ַאייֶעֶרע דֹורֹות........................................................................... י

ִהִלים............................................................................................ י ֶרְסֶלְב'ֶער ֲחִסיִדים ָזאְגן ּתְ ִווי ַאזֹוי ּבְ

.................... יא ְטן עְרׁשְ ֶרעְנֶגען ִדי ִקיְנֶדער צּום ֵאייּבֶ ט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶמען ֶרעְדט, ֶדער ִעיָקר ּבְ ִניׁשְ

ט ָזאְגן ַקיין ִליְגְנט ַפאר ִדי ֶרעִגירּוְנג......................................................................... יב לֹום ִניׁשְ ַחס ְוׁשָ

.......................................................................................... יב ִליָט"א ַח ַפאְר'ן ָחׁשּוְב'ֶער ַדָיין ׁשְ ר ֹכּ ְיַיׁשֶ

ען.............................................................................................................. יג ט ְסְטַראׁשֶ ִחינּוְך ִאיז ִניׁשְ

ן ַא ְסַמאְרְטָפאֹון...........................................................................יד ֶווען ֶמען ִאיז ְמַקֵנא ִדי ָוואס ָהאּבְ



ָלה....................................................................................................................... טז ַהְדָרכֹות ַפאר ַא ּכַ

ֶטע ַזאְך..................................................................................... יז יי ִדיר ִדי ֶעְרׁשְ ַדאֶוועֶנען ָזאל ַזיין ּבַ

ייֶנע ְגרּוְסן פּון ֶעְנֶקער ְמַלֵמד........................................................................................ יח ִאיְך ֶהער ׁשֵ

ֲהָפָצה ִאיז אּוְנֶזער ָהאֶפענּוְנג ְלֵנַצח ְנָצִחים...................................................................................... יט

ט.................................................... יט ן, ֶדעָמאְלט ֶוועְרט ֶמען ַאְנטֹויׁשְ אֹויּב ֶמען ְטַראְכט פּון ֶמעְנְטׁשְ

............................................................................................... כ ַנת תשפ"ג ָאְנְגֵרייְטן ֶדעם לּוַח ַפאר ׁשְ

.................................... כ יאֹות ייֶנע ַלאְנֶגע ֶגעְקַרייְזְלֶטע ּפֵ רּוְך ה' ֶגעַמאְכט ַפאר ַמיין זּון ׁשֵ ִאיְך ָהאּב ּבָ

..................................................... כב ֶטערּוְנֶגען עט, ְטָראץ ַאֶלע ׁשְ יְך ִמיט ַדיין ֵהייִליֶגע ַאְרּבֶ ַזיי ַמְמׁשִ

......................................... כב אּוָלה יג ַא ֵחֶלק ִאין ִדי ּגְ ן ָכאְטׁשִ ֲחִליׁשּות ַהַדַעת ָהאט ֶיעֶדער, ִמיר ָהאּבְ

ָרכֹות אּון ְיׁשּועֹות........................................................................ כג ֶרעְנְגט ּבְ ֶטער" ּבְ עְרׁשְ ַח ֵאייּבֶ ּכֹ "ׁשְ

................................................................. כד אַדאְנֶקען ן, אּון ִזיְך ּבַ ֶנעֶמען ָוואס ִדי ֶעְלֶטעְרן ִוויְלן ֶגעּבְ

ְנָין "ֶקֶרן ַהְדָפָסה ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש"........................................................... כה ִית פּוֶנעם ֵנייֶעם ּבִ ת ַהּבַ ֲחֻנּכַ

ֶטעְטל................................................................... כה ָחה ִאין ׁשְ ּפָ ִמיר ְפֵרייֶען ִזיְך צּו ַאַזא ֵטייֶעֶרע ִמׁשְ

ַאייֶעֶרע ִקיְנֶדער ַדאְרְפן ַא ֶגעזּוְנֶטע ַמאֶמע.......................................................................................כו

ן................................................................כז ַאז ַדיין צּוֶקער ִאיז הֹויְך ָזאְלְסטּו ִזיְך ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעּבְ

ט ַא ְקֶנעְכט ַפאְר'ן ֶטעֶלעָפאן.............................................................................................כז ֶווער ִניׁשְ

ֶגעּב ַצייט ַפאר ַדיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער, ֶוועְסט ִפיל ַפאְרִדיֶנען..........................................................כח

................................................ כט עְרט אׁשֶ ידּוִכים ִזיְנְגט ֶמען ֶדעם ִניגּון ַאז ַאֶלעס ִאיז ּבַ יי ׁשִ ּפּוְנְקט ּבַ

ן.............................................................................................................. כט ַח צּו ֶלעּבְ ט ֹכּ ִהִלים ֶגעּבְ ּתְ

........................................................... ל ֶלעֶמען ָראּבְ ן ִאין ּכֹוֵלל ַמאְכט ּפְ ֶזען ַפאְרָוואס ִדי ֶעיְרָקאְנִדיׁשְ

ת ִליְכט רּוִאיג, ְפֵרייִליְך אּון ֶגעַלאְסן............................................................................. ל ּבָ ִציְנְדן ִדי ׁשַ

.............................................................................. לב רּוָטה פּון ִדי מֹוְסדֹות ֶגעּב ַאְכטּוְנג אֹויף ֶיעֶדע ּפְ

ט ַקיין ַגָלח......................................................... לג ער אֹויְך ִניׁשְ ט ַקיין ַמְלָאְך, ָאּבֶ ין ַטאֶקע ִניׁשְ ִאיְך ּבִ

נ



 א   |  בתשפ" סִּפְנָח באר"י  קָּבלָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 

 ל?ׁשּון ִאית ַׁשּבָ ר ִקיְנֶדעע ַמיינֶ ט ִמיה ֵעצָ ן ַא  ִזי ִאי ֶגעּבי ַאזֹוי ִוו

 ה: ְׁשֵאלָ 

 "א, ְׁשִליָט ה ְיִׁשיבָ  רֹאׁשר ֶדעד ְלָכבֹו

לֹויְפן  י  ֶווען ֵזי  ןטּו  צּוס  ָוואט  ִניְׁש ר  ָאֶּבעס  ֵוויי  ִאי� ,  ַׁשָּבת ִאין ׁשּולר  ִקיְנֶדעע  ַמיינֶ ם  ֶנע  ִאי�

 . ֶהעְרן ִניְטַאָמאל ָוואס ִאי� ֶרעדי אּון ֵזי ִאיֶּבערס ְדֵרייֶען ַאֶלעל, ׁשּון ַארּום ִאי

ַגָּבִאים פּו ַאֵהייְמְטָראְגן ִדי  ל  ָזא  ִאי�ל  ָמאע  ֶגעֵהייְסן ֶעְטִליכֶ   ןׁשֹויר  ִמי ן  ָהאּבְ ל  ׁשּון  ִדי 

 ן? טּו ִאי�ל ָזאס  ָווא, ִקיְנֶדער 

 ּכַֹ� ר ְיַיֶׁש 

 ה: ְּתׁשּובָ 

לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּוב' , חקַֹר  ַּפְרַׁשת קֹוֶדׁשת ַׁשּבָ ב ֶעֶר  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

 רָיִאי ֵנרֹוד ... ְלָכבֹו

ו. ְּבִריון ַדיין ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאי 

 .ֵזיי ִמיט ִזיֶמען ֶקען ָנאר ְּבֶרעְנֶגען ִקיְנֶדער ִאין ׁשּול ַאז ֶמען ַהאְלט 

ִאין   ִקיְנֶדער  ְּבֶרעְנֶגען  ָוואס  ֶעְלֶטעְרן  ִדי  ַאְחַריּות ַפאר  ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ֶעס 

ַא ׁשּול  ז  ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶעְלֶטעְרן ָוואס ֵמייֶנען ַא   ;ׁשּול אּון ָלאְזן ֵזיי אֹויף ֶהְפֵקר
י ַווייּב, ֶמען ֶנעְמט ַארֹויס ִדי ֶמען ִוויל ֶהעְלְפן ִד  ן,ְּפַלאץ ַפאר ֶּבעִּבי ִסיְט  ִאיז ַא 

ַא ׁשּול ִאיז ִניְׁשט ַקיין ֶּבעִּבי    ;ִקיְנֶדער אּון ֶמען ְּבֶרעְנְגט ֵזיי ִאין ׁשּול אֹויף ֶהְפֵקר
 ֶעס ִאיז ַא ִחּלּול ֵּבית ַהֶמְדָרׁש אּון ֶעס ְׁשֶטעְרט ִדי ִמְתַּפְּלִלים. ,ִסיִטיְנג

ֲאִפילּו ָגאר ְקֵלייֶנע  ,עְנֶגען ִקיְנֶדער ִאין ׁשּולמֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט ֶמען ָזאל ְּבֶר 



 ב תשפ"ס ִּפְנָח באר"י ק  ָּבלָ  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ב

ַזיין  -ִקיְנֶדער    ְמַחֵנ ַדאֶוועֶנען  ,ַזיי  ַאזֹוי    ,ֵזיי אֹויְסֶלעְרֶנען  ִווי  ַזיין  ַמְרִּגיל  ֵזיי 

ָדאס    ;ְוַכדֹוֶמה   ,ְקִריַאת ַהּתֹוָרה  ,ֶּכֶתר  ,ָוואס ִאיז ְקדּוָׁשה   ;ַדאֶוועֶנען ֶזעט אֹויס
ַזיין ַאז ֶמען ַהאְלט ִדי ִקיְנֶדער ֶנעְּבן ִזי ִמיט ֶדֶר ֶאֶרץ, ָאֶּבער ְסַּתם ֶקען ָנאר  

ִוויְלֶדעֶווען   ַארּום  ָלאְזן  ֵזיי  אּון  ִאין ׁשּול  ִקיְנֶדער  ֶמען ס  ָדא  -ְּבֶרעְנֶגען  ָטאר 
 ִניְׁשט. 

ֶרעְדְסט   דּו  ָוואס  ִניְׁשט  ֶהעְרן  ִקיְנֶדער  ַדייֶנע  ְּפר  -ַאז  ַא  ָזאְלְסטּו  ּוִּביְרן 

ָדאס   -ֶווען ֵזיי ֶזעֶען ַנאׁש    ,ָדא ִקיְנֶדערן  ֶעס ֶזעֶנע  ;ְׁשְּפַרא ָוואס ֶרעְדט צּו ֵזיי
ֶווער ֶעס ִזיְצט ֵׁשיין  "ֶרעְדט צּו ֵזיי, ֶמען ַווייְזט ֵזיי ַא ַנאׁש אּון ֶמען ָזאְגט ֵזיי  

ַנאׁש ַא גּוֶטע  ְׁש   "; ֶנעְּבן ַטאִטי ַּבאקּוְמט  ַא ָאֶדער ֶמען  ָאּפ  ֵגייט  ז  מּוֶעְסט  ֶמען 
אּון ַאזֹוי ִאיז ָדא ַאַסא ֶוועְגן    ס,ֶווער ֶעס ָהאט ַּכ ְוַּכ ִטיֶקעְט   -ֵגיין צּו ַא ַּפאְרק  

ֶמען  ,ַאזֹוי ֶמען ֶקען ֵזיי ַמְרִּגיל ַזיין צּו ַדאֶוועֶנען אּון צּו ִזיְצן ִמיט ֶדֶר ֶאֶרץ יִוו
 ". ֶוועט ַּבאקּוֶמען ַא ֵּבייק -ֶווער ֶעס ֶוועט ָפאְלְגן ַטאֶטע ַמאֶמע "ָזאְגט ֵזיי 

ִאיז ַא   -ֵזיי ָלאְזן אֹויף ֶהְפֵקר  ן  ְסַּתם ְּבֶרעְנֶגען ִקיְנֶדער ִאין ׁשּול אּו  ,ַהְּכַלל

אּון ֶעס ֶקען ַּפאִסיְרן ִמיט    ,ַדאֶוועֶנען   סֵסיי ֶעס ְׁשֶטעְרט ָדא  ,ְׁשֶרעְקִליֶכע ַעְוָלה
 ם.ְוָׁשלֹו ס ַח  אּוְמְגִליקן יי ַא זֵ 

 ם. ִעְנָיִניע ַאלֶ ן ִאיה  ַהְצָלָח ן ָהאּבְ ט ָזאְלְס ן ֶהעְלפְ ל ָזאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע

 ... 
 ד ג ד

 ט? ַפאלְ ס ָוואע ֶט 'ַחֶבְר  ַא ן פּו ר ָּפטּון ֶמעט ֶוועְר י ַאזֹוי ִוו

 ה: ְׁשֵאלָ 

 "א, ְׁשִליָט ה ְיִׁשיבָ  רֹאׁשר ֶדעד ְלָכבֹו

 ם. ְּתִהִליל ָנאְכַאָמא  ָווא� י ִד  ַהֵׁשם  ָּברּו�ט ֶגעֶעְנִדיגְ  ָהאּב   ִאי�ס, ַאֶלער  ַפא ּכַֹ� ר ְיַיֶׁש 

ן ֶגעֶוועז  ִאי י  זִ ר,  ָיאי  ְדֵריר  ַפא ר  י ִא   טִמיט  גּון  ׁשֹוין  ִּבי  ִאי� ס  ָוואע  ֶט ' ַחֶבְר   ַא   ָהאּב  ִאי�

ט  ָהא י  זִ ן,  ַפאלְ ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ י  זִ ט  ָהאס  ֶלעְצְטנְ ר  ָאֶּבע ל,  ֵמייְד ע  ֶעְרִליכֶ ן  אּוע  וואֹוילֶ   ַא ר  ֵזייעֶ 

ר  ֶסעִמיַנא ן  פּון  ַארֹויְסֵגיי'ן  ָנאכְ ת,  ְצִניעּון  ִאין  ָנאְכָלאזְ ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ ה,  ּפֶ ל  ִניבּון  ֶרעְד ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ 

 ר. ִאיט י ִמ ט  ַּפאִסיְר ט ָהאס עֶ ס ָוואט ִניְׁש ס  ֵוויי ִאי�ץ; קּוְר ן  ָא  ִזי�י  זִ ט טּו

י  זִ ר  ָאֶּבעע,  ֶט ' ַחֶבְר ר  ִאין  ַזייט  ִניְׁש ר  ֶמעל  ִווי  ִאי�ט,  ָנאְכֶגעְׁשֶלעּפְ ן  ֶוועְר ט  ִניְׁש ל  ִווי  ִאי�



 ג   |  בתשפ" סִּפְנָח באר"י  קָּבלָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

ט  רּופְ ט  ַּבייַנאכְ ן  אּור  ְּכֵסֶד   ָנא�ר  ִמיי  זִ ט  לֹויפְ ר  ֶסעִמיַנא ן  ִאין.  אֹופָ ם  ְּבׁשּו  ָאּפ ט  ִניְׁש ר  ִמיט  ָלאזְ 

 ר. ִאי ן פּון  ֶוועְר  צּור ָּפטּוי ַאזֹו י ִווג ֶווען ַקייט ִניְׁש  ָהאּב  ִאי�ל;  ָנאְכַאָמאן אּול  ֵאייְנָמאר ִמי י זִ 

ט  ִניְׁש ט  ֶהעְר י  זִ ר  ָאֶּבע,  ְׁשְּפַרא� ר  ִאי ט  ִניְׁש ר  ִמיט  ֶגעֶפעלְ ס  עֶ ז  ַא ט  ֶגעָזאגְ ר  ִאי   ָהאּב  ִאי�

י  ִוו ט  ִניְׁש ס  ֵוויי  ִאי�ר  ָאֶּבער,  ִמיר  ַפא ה  ַסָּכנָ   ַא ז  ִאיס  ָדאז  ַא ס  ֵוויי  ִאי�ה.  ּפֶ ל  ִניבּון  ֶרעְד ף  אֹוי

 ר. ִמי ן פּון  ָאְּפְטֶׁשעֶּפער ִאין ֶקע ִאי�י ַאזֹו

 ה. ֵעצָ ן ַא ט ִמין ֶהעְלפְ ן  ֶקעֶנער ִמיט ֶוועה ְיִׁשיבָ  רֹאׁשר  ֶדע אֹויּבן ְפֵרייעֶ   ִזי�ל ֶווע ִאי�

 ּכַֹ� ר ְיַיֶׁש 

 ה: ְּתׁשּובָ 

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוד' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם א' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 'ִּתְחיֶ ... 

ו.ְּבִריור ַאייעֶ ן ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאי 

ֶעְנֶדעְרׁש זּוְכט ַאן    ?ַפאְרָוואס זּוְכט ִאיר ַאן ֵעָצה ָּפטּור צּו ֶוועְרן פּון ִאיר 

 ְמַחֵזק ַזיין.  ֵעָצה ִוויַאזֹוי ִאיר צּו

ִאיר ָאְפן ִמיט  ִאיר  ,ַזייט  ַדיין ְפַרייְנט"  :ָזאְגט  ַזיין  ִוויל   ִאי,   ִאי ָאֶּבער 
ִניבּול ֶּפה  ֶרעד ִניבּול ֶּפה  ; ִניְׁשט ַקיין  ִניְׁשט גּוט צּו ֶרעְדן  ֶמען ָהאט    , ֶעס ִאיז 

ֶמען ֶוועְרט ִניְׁשט ְפֵרייִלי ַאז ֶמען ֶרעְדט ִניבּול   ,ן ֶרעְדן ִניבּול ֶּפהָגאְרִניְׁשט פּו 
 ".ֶּפה

ַדאְרְפט ִאיר ְּפרּוִּביְרן   -ַאייֶער ְפַרייְנט    ַאז ִזי לֹויְפט ַאיי ָנא, ִזי ִוויל ַזיין

יז ַא ִסיָמן פּון ָמָרה  ִניבּול ֶּפה ִא   .ִמן ַהְסַּתם ִאיז ִזי גּוט ֶצעְּבָראְכן  ;ֶרעְדן ִמיט ִאיר
ָדאס ַווייְזט   - ְׁשחֹוָרה, ִדי ַאֶלע ִקיְנֶדער ָוואס הֹויְּבן ְּפלּוְצלּוְנג ָאן ֶרעְדן ִניבּול ֶּפה  

ַאז ִטיף ִאיֶנעֵווייִניג ֶזעֶנען ֵזיי ֵזייֶער ֶדעְרִּביֶטעְרט, ֵזיי ֶרעְדן ַאזֹוי    ,ֵזייֶער ְּפִניִמּיֹות
 .אס ַמאְכט ְפֵרייִליָד ז ַווייל ֵזיי ֵמייֶנען ַא 

ֶוועְרֶטער פּון ֶרִּבי'ן ִאיר  ַווייְזט ַפא ִדי  ְפַרייְנט  ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות ן  ַאייֶער 

 : ִניבּול ֶּפה

  ֶׁשִּלּבֹו   ה, "ְּבָידּועַ ּפֶ   לִניבּו  טֶרעְד   סעֶ   רֶוועֶּפה",    ִנּבּול  ֶׁשְּמַדֵּבר  : "ִמי)אן  ִסיָמ (
ִסיָמ   סָדא  ז ִאי  ָאֶון",  ַמֲחָׁשבֹות  חֹוֵׁשב   טִמי  לפּו  זִאי  ץ ַהאְר   עַגאְנֶצ   ןַזיי  זַא   ןַא 

 ת.ַמֲחָׁשבֹו עְׁשֶלעְכֶט 



 ב תשפ"ס ִּפְנָח באר"י ק  ָּבלָ  תַׁש ְר ּפַ  |  ֱאמּוָנה   ֲעָצתֹו |   ד

קּוְמט   ",ָּבא ֲחֻנָּפה"  ,ִניבּול ֶּפה  טֶרעְד   ןֶמע  זַא   ֶּפה"   ִנּבּול  ְיֵדי  "ַעל  :ן ב)ִסיָמ (

 . ֶמען צּו ֲחנּוָפה

  ּוְגֵזרֹות   ה, "ָצרֹותּפֶ   לִניבּו  ןפּו  הֲעֵביָר   יִד   צּוִליּב  ֶּפה",  ִנּבּול  "ַּבֲעוֹון  :ן ג)ִסיָמ (
  "ּוַבחּוֵרי   ת,ְגֵזירֹו  עְׁשֶלעְכֶט   ןקּוֶמע  סעֶ   ן אּו  תָצרֹו  טַּבאֵניי  ט, ֶוועְר ִמְתַחְּדׁשֹות"

  "ִויתֹוִמים  ם,ְוָׁשלֹו  סַח   ןְׁשַטאְרּבְ   רִקיְנֶדע  עִאיִדיֶׁש   ְוָׁשלֹום",  ַחס,  ֵמִתים  ִיְׂשָרֵאל
ְיתֹוִמים אּון ַאְלָמנֹות ְׁשֵרייֶען אּון ֶמען ֶהעְרט   ",ְוַאְלָמנֹות צֹוֲעִקים ְוֵאיָנם ַנֲעִנין

 .ִניְׁשט צּו ֵזייֶער ֶגעְׁשֵריי

  ָעָליו   חֹוְתִמין   "ֲאִפּלּו  ה,ּפֶ   לִניבּו  טֶרעְד   סעֶ   רֶווע  ִּפיו",  "ַהְמַנֵּבל  :ן ד)ִסיָמ (
 טָאְּפֶגעְׁשֶטעְמְּפלְ   ן ׁשֹוי  ם ִאי  טָהא  ן, ֲאִפילּו ֶמעטֹוָבה"לְ   ָׁשָנה  ִׁשְבִעים  ֶׁשל  ִּדין  ְּגַזר

ְדֵרייְדט    ",הֹוְפִכין ָעָליו ְלָרָעה"  ,ְגֵזיָרה ַפאר ִדי קּוֶמעְנִדיֶגע ִזיֶּבעִציג ָיאר  עַא גּוֶט 
ְׁשֶלעְכט,   ִאיֶּבער אֹויף  ֵגיִהּנֹ"ֶמען ָדאס  ַמֲעִמיִקין לֹו  , אֹוי ַמאְכט ֶמען  "םַּגם 

ֵגיִהנֹום  ַזיין  ִטיֶפער  ַלּׁשֹוֵמעַ "  .ִאים  ֶּפה   ",ַּגם  ִניבּול  ֶהעְרט  ָוואס  ֶדער   אֹוי
 .ַּבאקּוְמט ִדי ְׁשְטָראְפן ,ְׁשַווייְגטר אּון עֶ  ",ְוׁשֹוֵתק"

ַמֲעֶׂשהָהאֹוֵמ   "ָחמּור   :ן ה)ִסיָמ ( ָהעֹוֶׂשה  ִמן  ְּבִפיו  ֶעְרֶגעֶרע    ",ר  ַאן  ִאיז  ֶעס 

 ס.טּון ְׁשֶלעְכְט  ִווי צּו סְׁשֶלעְכְט  ֲעֵביָרה צּו ֶרעְדן

ִזי ִזיֶכער ַאְכטּוְנג  ,ְּבִריוו  םַווייְזט ַפאר ַאייֶער ְפַרייְנט ֶדע ִזי    ;ֶגעְּבן  ֶוועט 
ִאיר ְׁשַרייְּבט ַאֵלייְנס ִאיֶנעם ְּבִריוו   ס.ֶוועט ִזי ְׁשַטאְרְקן ִניְׁשט צּו ֶרעְדן ְׁשֶלעְכְט 

  , ִאיר ְמַחֵזק  טַזיי  ;ִמן ַהְסַּתם ַדאְרף ִזי ִחיזּוק  ,ַא גּוט ִקיְנד  ַאז ִזי ִאיז ַאְלץ ֶגעֶווען
.ִאיְנֵאייֶנעם ְמַחֵזק צּו ַזיין גּוט אּון ֶעְרִלי ַזייט ַאיי 

ַחֶבְר   סֶּבעְט  גּוֶטע  ַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִוויְכִטיג    ס;ֶטע'ֶדעם  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס 

ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען, ַאז ֶמען   -ַווייל ִמיט ֶוועם ֶמען ְדֵרייְדט ִזי    ס,ֶטע 'גּוֶטע ַחֶבְר 
ָוואס ֶרעְדן ִניבּול ֶּפה ֶקען ֶמען ַאֵלייְנס ַאַרייְנַפאְלן ִאין ַא ִטיֶפע   סֶטע'ָהאט ַחֶבְר 

 ְגרּוּב.

 ם. ִעְנָיִניע  ַאלֶ ן  ִאיה  ַהְצָלָח ן  ָהאּבְ ט  ָזאלְ ר  ִאין  ֶהעְלפְ ל  ָזאר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדע

 ... 
 ד ג ד



 ה   |  בתשפ" סִּפְנָח באר"י  קָּבלָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 ר? ִקיְנֶדע ָנאן ָהאּבְ ן ֶקעֶנע צּו'ן, ֶגְט  ִזי ִאיל ָזא

 ה: ְׁשֵאלָ 

 "א, ְׁשִליָט ה ְיִׁשיבָ  רֹאׁשר ֶדעד ְלָכבֹו

  ִאי� א.  נֹוֵׂש ע  ִוויְכִטיגֶ   ַא ר  ִאיֶּבעה  ְיִׁשיבָ   רֹאׁש'ן  ִמיְט ן  דּוְרְכֶרעְד ט  ֶגעָוואלְ   ִזי�  ָהאּב  ִאי�

ד  ִקינְ ן  ֵאיי  ַהֵׁשם   ָּברּו� ן  ָהאּבְ ר  ִמי ן  אּו  ַווייּב ע  ֵטייֶעֶר ן  ַמייט  ִמיט  ֶגעַהאה  ֲחתּונָ   ַהֵׁשם   ָּברּו�   ָהאּב

 ר. ִקיְנֶדע ָנא�ן  ָהאּבְ ט  ִניְׁש ן אֹופָ ם ְּבׁשּול ִווי  ַווייּבן ַמייר ָאֶּבע ר, ֶזעְקס ָיא ן פּו

  ַא ן  ִאי ן  ַאַרייְנֶגעַפאלְ   ַווייּב ן  ַמייז  ִאי ן,  ֶגעָוואְר ן  ֶגעּבֹויְר ז  ִאיד  ִקינְ ס  ָדאס  ָוואם  ָנאְכֶדע

ם,  ֶדען  פּוט  ֶגעוואּוְס ט  ִניְׁש   ָהאּב   ִאי� ר  ָאֶּבעט,  ָאפְ ן  ַמאכְ   ִזי�ן  ֶקעס  ָווא  ַזא�  ַא ע,  ֶדעְּפֶרעְסיֶ 

ט  ֶגעַמאכְ ז  אּונְ ט  ָהאס  ָדאן  אּו ן,  ַּבאַהאְנְדֶלע  צּוס  עֶ י  ַאזֹוי  ִווט  ֶגעוואּוְס ט  ִניְׁש   ָהאּב  ִאי�ן  אּו

 ן. ְּפָראְּבֶלעֶמעת  ַּביִ ם ָׁשלֹו ַאַסא�

  ִזי� ן  ָהאּבְ ר  ִמיע,  ֶדעְּפֶרעְסיֶ ן  אּות  ַעְצבּוי  ִד ן  פּון  ַארֹויְסֶגעְקָראכְ ז  ִאיי  זִ ז  ַא   ַהֵׁשם  ָּברּו�

י  זִ ל  ַווייר,  ִקיְנֶדע  ָנא� ן  ָהאּבְ ן  פּו ם  ְּפָחִדיע  ְׁשַטאְרֶק ץ  ַאלְ כְ ָנאט  ָהאי  זִ ר  ָאֶּבען,  ֶגעֶווער  ְמַסֵּד 

ר ִוויֶדעל  ֶווע  ִאי�ן  אּול,  ָנאְכַאָמא  ַזא�ע  ֶזעְלּבֶ י  ִד ן  ִאיֶּבעְרְׁשִּפילְ   ִזי�ט  ֶוועס  עֶ ז  ַא א  מֹוָר ט  ָהא

 ר. ִאי ר ַפא א  ָד ן ַזייט ִניְׁש 

ר  ִמי ט  ָהאס  ָדאן  אּוט,  ֶוועלְ ר  ֶדע ף  אֹויר  ִקיְנֶדע  ָנא�ן  ְּבֶרעְנֶגעק  ְׁשַטאְר ר  ֵזייעֶ ל  ִווי  ִאי�

ק  ְמסּוּפָ ר  ֵזייעֶ ר  ָאֶּבען  ִּבי  ִאי�.  ִׁשידּו�ע  ַאְנֶדעֶר ן  ַא ן  זּוכְ ן  אּו'ן  ֶגְט   ִזי�ן  פּון  ְטַראְכְט ט  ֶגעַמאכְ 

ן  ֶגעָׁשאְנֶקען  ׁשֹויר  ִמי ט  ָהאר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדע ז  ַא ן,  טּו  צּו  ַזא� ע  ִריְכִטיגֶ י  ִד ז  ִאיס  ָדא  אֹויּב

  ִזי� ל  ָזאי  זִ ז  ַא ן  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  ֶדע   ַאַסא�ן  ֶּבעְט ן  אּור  ִאי ט  ִמין  ְּבַלייּבְ   ִאי�ל  ָזאר  ֶאְפָׁש ד,  ִקינְ ן  ֵאיי

 ר. ִקיְנֶדע  ָנא�ן ָהאּבְ ן ֶוועלְ א יָ ן אּון טֹויְׁש 

ר  ִאיר  ָיא ס  ֶזעקְ ע  ַגאְנצֶ י  ִד ט  ִּכְמעַ ר  ַפאט  ְּפרּוִּביְר ן  ׁשֹוי  ָהאּב   ִאי�ז  ַא ן  ַּבאָטאֶנעל  ִווי  ִאי�

  אַ י  ַּבי   )ֶקעיס (ק  ִּתי  ַא ט  ֶגעֶעְפנְ ן  ׁשֹוי  ָהאּב   ִאי�ג.  ֶעְרָפאלְ ן  ַקיין  ָא ר  ָאֶּבען,  ִאיֶּבעְרצּוֶרעְד 

י  ֵזי  צּון  ַאָראְּפֵגיין  ַדאְרפְ ר  ִמיט,  גֶ   ַא ן  פּור  ְּפָראֶצעדּוי  ִד ן  ָאְנצּוהֹויּבְ ט  ֶקעְרֶּפעְרַׁשאפְ ע  ֶׁש ' ַרָּבִני

ע  ַטאֶק ל  ָזא  ִאי�  אֹויּבק  ְמסּוּפָ ר  ֵזייעֶ ן  ִּבי  ִאי� ר  ָאֶּבען,  דּוְרְכְׁשמּוֶעְס   ִזי�   ָווא�ע  קּוֶמעְנִדיגֶ 

 ק. ִּתי ם ֶדען ַפאְרַמאכְ  ִאי� ל  ָזאר ָאֶדעג, ֶוועם ֶדעף אֹוין  ֵגייר ַווייֶטע

ן  ִריְכִטיגְ ם  ֶדען  ַווייזְ ר  ִמיט  ֶווע"א  ְׁשִליָט ה  ְיִׁשיבָ   רֹאׁשר  ֶדע  אֹויּבן  ייעֶ ְפֵר ר  ֵזייעֶ   ִזי� ל  ֶווע  ִאי�

 ן. ִפיְר  צּו  ִזי�י ַאזֹוי ִווג ֶווע

 ּכַֹ� ר ְיַיֶׁש 



 ב תשפ"ס ִּפְנָח באר"י ק  ָּבלָ  תַׁש ְר ּפַ  |   ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו |   ו

 ה: ְּתׁשּובָ 

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוה' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם ב' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 רָיִאי ֵנרֹוד ... ְלָכבֹו

ו. ְּבִריון ַדיין ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאי 

"ָוואְר ס  ָדא  ָקאּפן  ַדיין  פּוס  ַארֹוי  ְקַלאּפט,  ִניְׁש   ִזי ט  גֶ  ר ֶדעט";  גֶ ט 

ד  ִקינְ   ַא ט  ָהאְס   דּון  אּוט  ֶגעַהאה  ֲחתּונָ ט  ָהאְס ן  ֶגעָהאְלפְ ר  ִדיט  ָהאר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע 
 ט".גֶ ט "ָוואְר י ִד ר ֶמעא ִניְׁשָט ז ִאי -

ר  ִאיט  ֶהעְלְפְס   דּוז  ַא ר  ִדיף  אֹויט  ָזאגְ   ַווייּבן  ַדייז  ַא ט  ְׁשַרייְּבְס ס  ַאֵליינְ   דּו

ן,  ֶדעְּפֶרעְׁש   ַא ן  ִאין  ַאַרייְנַפאלְ ט  ֶוועי  זִ ז  ַא ',  ְוכּור  ִקיְנֶדען  פּוא  מֹוָר ט  ָהאי  זִ ט,  ִניְׁש 
ט ִמיד ֶרע -'ן ֶגְט  ִזין פּון ֶרעְד ט ַאְנְׁשָטאן; מּוְטֶׁשען ַדאְרפְ ס ַאֵליינְ  ִזיט ֶוועי זִ 

ג.  ֵווייָטאר  ִאיס  אֹויר  ֶהעס,  אֹויר  ִאיר  ֶהער,  ִאיג  ַּבארּוִאיר,  ֶוועְרֶטעע  ֵׁשיינֶ ר  ִאי
ף ַדאְר ן  ֶמעם,  ְּפָראְּבֶלע  ַא ף  אֹויר  ֶעְנְטֶפען  ַקייט  ִניְׁש   ֲאִפילּון  ֶמעף  ַדאְר ב  רֹוי  ּפִ ל  עַ 

ן ַמא  ַא ט  ָהאי  ְפרֹוי  ִד ן  ֶוועם;  ְּפָראְּבֶלעי  ִד ן  אֹויְסֶהעְר ל  ָזאר  ֵאייֶנען  ָהאּבְ ר  ָנא
ס  ָדא  -ר  ִאיט  ַפאְרְׁשֵטייר  עֶ ז  ַא ל  ֶגעִפיי  ִד ר  ִאיט  ֶגעּבְ ן  אּוס  אֹויר  ִאיט  ֶהעְר ס  ָווא

 ר.ִאיר ַפאה ְיׁשּועָ י ִד ז ִאיס ַאֵליינְ 

ס  עֶ ב",  ְלֵמיַת ב  ַט ן: "ָזאגְ ן  ְפרֹויעֶ   :)ח קית  ְיָבמֹו(ן  ָזאגְ ה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּו
  ַא ר  ַפאס  ָוואק  ִחילּון  ַקייט  ִניְׁש ן,  ַמא   ַא ט  ִמין  ַזיי  צּו",  דּון  ַט ר, "ֶּבעֶסעי  ֵזיז  ִאי

  ַא ז  ִאיס  ָווא  ֶמעְנְטׁשי  ָפאנִ   ַא א",  ַּגְבָר   ָמָנא ְׁש ְמ "ְּדׁשּו  - ן  ַמא  ַא   ֲאִפילּון,  ַמא
  ַא ר  ָגאז  ִאיה  ַּפְרָנָס ן  ַזייס  ָוואא",  ַּגְבָר   ַנְפָצא"ְּד   -ן  ַמא   ַא   ֲאִפילּון  אּו ם,  ואֶרעוָ 

ע  ְׁשַוואכֶ   ַא ן  פּוט  קּוְמ ס  ָווא א",  ַּגְבָר   ְלָסאּוק"ְּד   -ן  ַמא   ַא   ֲאִפילּון  אּוע,  ְׁשַוואכֶ 
 צּוי  ִווּו",  ַאְרְמלב  ִמְּלֵמיַת "  -ט  ֶגעַהאה  ֲחתּונָ ן  ַזיי  צּור  ֶּבעֶסע י  ֵזיז  ִאיה;  ִמְׁשָּפָח 

ר עֶ   ֲאִפילּו ס,  אֹויט  ֶהעְר ס  ָוואר  ֵאייֶנעט  ָהאן  ֶמעז  ַא ל  ַווייס;  ַאֵליינְ ר  ֵאייֶנען  ַזיי
ט  ָהאר  עֶ   ֲאִפילּון  אּום,  ואֶרעוָ ר  ְקֵלייֶנע  ַא ז  ִאיר  עֶ ן,  ֶעְנְטֶפעְר   צּוס  ָוואט  ִניְׁש ט  ָהא

ט קּוְמ ר עֶ  ֲאִפילּו ן אּוה, ַּפְרָנָס ם קֹויט ָהאר עֶ ט, ֶגעלְ ט  ִמין ֶהעְלפְ  צּוס ָוואט ִניְׁש 
ר ֵזייעֶ ס  ָדאז  ִאי  ָדא  -ם  ְּפָראְּבֶלעק  ְׁשִטין  ֵאייז  ִאיס  ָוואה  ִמְׁשָּפָח ע  ְׁשֶלעְכֶט   ַא ן  פּו

 ן.אֹויְסֶהעְר ר ִאיל ָזאר ֵאייֶנען ָהאּבְ  צּוי, ְפרֹו ַא ר ַפאג ִוויְכִטי

ַמא  ַנאִריׁש ט  ִניְׁש   ִזי  ,ט  ֶּבעם  ַאֵהייי  ֵגיק,  ִּתים  ֶדע  ַפאְרַמאר,  ִאיֶּבע  ִזי
ר  ִאי  ַמאר ֶדען  אּור,  ֶוועְרֶטע ע  גּוֶט ט  ִמיף  אֹויר  ִאי  הֹויּבף,  אֹויר  ִאיי  ּבֹו,  ְפֵרייִלי



 ז   |  בתשפ" סִּפְנָח באר"י  קָּבלָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּוָנה ֲעָצתֹו

 ת. דֹורֹוע ִליְכִטיגֶ ע  ֵׁשיינֶ ן ֶזעט ֶוועְס  דּון ֶהעְלפְ ר ִדיט ֶווער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע 

 ... 
 ד ג ד

 ר?ִמין פּון ַפאְרֶגעְס ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעט ָהא

 ה: ְׁשֵאלָ 

 "א, ְׁשִליָט ה ְיִׁשיבָ  רֹאׁשר ֶדעד ְלָכבֹו

ט  ִניְׁש ר  ֶאְפָׁש ז  ִאיס  ס עֶ ָווא   ָכאְטׁשו,  ְּבִריון  ָפאְלְגְנְד ם  ֶדען  ְׁשַרייּבְ   צּו  קּוַראְזׁשי  ִד ם  ֶנע  ִאי�

י  ִד ן  ֶגעֶווע  ָדא�ז  ִאי ס  ָדאר  ָאֶּבעט,  ְטַראכְ   ִאי� ס  ָוואן  ָזאגְ   צּון  אֹויְסֶגעַהאְלְט ט  ִניְׁש ן  אּון  ֵׁשיי

  ָהאּב   ִאי�ס ַפאְרָווא"א, ְׁשִליָט ה ְיִׁשיבָ  רֹאׁש ם  צּון ָאְנֶגעקּוֶמען  ִּבי ִאי� ס  ַפאְרָוואה ִסיּבָ ע ַגאְנצֶ 

ן  אּון  ֶרעְד ן  עֶנעֶק ל  ָזא  ִאי� ז  ַא ,  ֶדֶר�ה  מֹוֶר ן  ַמיי ר  ַפא "א  ְׁשִליָט ה  ְיִׁשיבָ   רֹאׁש ם  ֶדען  ֶגענּוֶמע

ן  אּון,  ֶלעּבְ ן  ִאיר  ִמיט  ְׁשֶטעְר ס  עֶ ס  ָוואי,  ֵווית  ֶּבֱאֶמ ר  ִמיט  טּוס  עֶ ס  ָוואג  ָאְפְנַהאְרִצין  ֶדעְרֵציילְ 

'ן.  ֶרִּבין  ֵהייִליגְ ן  פּות  ֵעצֹוי  ִד ט  ִמין  ַזיי ק  ְמַחזֵ ן  ֶקעֶנער  ִמי "א  ְׁשִליָט ה  ְיִׁשיבָ   רֹאׁשר  ֶדעט  ֶוועי  ַאזֹו

  ַא ט  ֶגעַהאט  ִניְׁש   ָהאּב  ִאי�ץ,  ָנאְכַאלְ ר  ִמי ט  ֶפעלְ ן  אּוט,  ֶגעֶפעלְ ר  ִמיט  ָהאס  ָוואז  ִאיס  ָדא

'ן  אֹויפְ ר  ִמי ט  ִליגְ ס  ָוואן  דּוְרְכֶרעְד ן  ָאפְ ן  ֶקעֶנע  ִזי�ל  ָזא  ִאי�ן  ֶוועֶמעט  ִמיב  ָר ר  ָאֶדעע  ַטאֶט 

ס  ַאֶלעי  ִווי  ַאזֹון  ַמאכְ   ִזי�ן  אּון  ַפאְרֶדעקְ ס  ַאֶלעט  ִניְׁש ן;  ֶהעְלפְ ן  ֶקעֶנער  ִמי ל  ָזאר  ֶיעֶנע ן  אּוץ  ַהאְר 

 ן. ֵפיין  אּוט גּוז  ִאי

ט  ִפיְר ה,  ַּפְרָנָס ן  אּוט  ֶגעלְ ג  ֶגענּו ן  ָהאּבְ ט  ִניְׁש ט,  ָאֶרעְמֵקיית,  חֹובֹוי  ִד ן;  ִעְניָ ם  צּוט  ֶיעצְ ן  אּו

 ן. ִזיֶנען  פּו ַאָראּפ  ַמָמׁשר ִמי

ה;  ַּפְרָנָס ן  ְּבֶרעְנֶגער  ִמיל  ָזא  ַהֶמְדָרׁשת  ֵּבין  ִאי ן  ִמְניָ ט  ִמין  ַדאֶוועֶנעס  ָדאז  ַא ט  ִניְׁש ע  זֶ   ִאי�

  ַאַסא� ז  ַא ט  ִניְׁש ע  זֶ   ִאי�ה;  ַּפְרָנָס ן  ְּבֶרעְנֶגער  ִמי ל  ָזאב  ַמֲעִריה  ִמְנָח ת  ַׁשֲחִריז  ַא ט  ִניְׁש ע  זֶ   ִאי�

ז  ַא ט  ִניְׁש ע  זֶ   ִאי� ה;  ַּפְרָנָס ן  ְּבֶרעְנֶגער  ִמיל  ָזאת  ִמְׁשַניֹום  ְּפָרִקי  ַאַסא�ן  אּוא  ְגָמָר ר  ְּבֶלעֶטע

ן  אּו ה  ֶסְדָר ר  ַמֲעִביא  יָ ן  ִּבי  ִאי�ס  ָווא  ָווא�   ַא י  ֵסיה,  ַּפְרָנָס ן  ְּבֶרעְנֶגער  ִמי ל  ָזאן  ַזייה  ֶסְדָר ר  ַמֲעִבי

ת;  חֹובֹון  אּוס  ָׁשאְדנְ ר  ָנאץ  ַאלְ י  ִווי  ֵסי  ִאי�  ָהאּבה  ֶסְדָר ר  ַמֲעִביט  ִניְׁש ן  ִּבי  ִאי�ס  ָווא  ָווא�  ַא י  ֵסי

  - ג  ֵהייִלי ר  ָנאן  ַזיי  צּון  ֶגעּבְ ג  ַאְכטּונְ ן,  אֹויגְ י  ִד ן  ִהיְט   צּו  ִזי�ן  ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגע  ִזי�ז  ַא ט  ִניְׁש ע  זֶ   ִאי�

ן,  אֹויְפצּוֶרעגְ ט  ִניְׁש   ִזי�ן  ַאְרֶּבעְט ת,  ַהְּבִרית  ְקדּוַׁש ף  אֹוין  ַאְרֶּבעְט ה;  ַּפְרָנָס ן  ְּבֶרעְנֶגער  ִמיל  ָזא

ן  ַאָראְּפֶנעֶמע ט  ִניְׁש ה;  ַּפְרָנָס ן  ְּבֶרעְנֶגער  ִמי  ֶעס ָזאלז  ַא ט  ִניְׁש   ִאי� ע  זֶ   - ל  מֹויף  אֹוין  ֶגעּבְ ג  ַאְכטּונְ 

ן  פּות  ִצינֹורֹון  ְּבֶרעְנֶגער  ִמי  ֶעס ָזאל ז  ַא ס  אֹויט  ִניְׁש   אֹוי�ר  ִמיט  ֶזעד,  ָּבאְר י  ִד ן  ְׁשִטיצְ ר  ָאֶדע
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  ְפֵרייִלי� ן  ַמאכְ   צּור  ִאי ן  ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגע  ִזי�ן,  ַזייד  ְמַכּבֵ ר ִאי,  ַווייּבי  ִד   צּון  ֵׁשיי ן  ֶרעְד ן  אּוה; ַּפְרָנָס 

 ת. ֲעִׁשירּון אּוה ַּפְרָנָס ן  ַקייט  ִניְׁש   אֹוי�ר  ִמיט  ְּבֶרעְנגְ  - 

ן  אּוג,  ָטא  ַא ה  ָׁשעָ ן  ַנייט  ַאכְ ן  ַאְרֶּבעְט ס  ַארֹוי  ִאי�י  ֵגיר  ָאֶדע ז  ַא ר  ָנאס  עֶ ט  ֵגייר  ִמיי  ַּבי

ט  ִניְׁש   ִאי� ל  ֶוועט  ֶדעָמאלְ   ֲאִפילּון  אּו,  ַהֵׁשםת  ֲעבֹוַד ן  ַמיי   ָאּפן  ִאיְנַגאְנצְ   ִאי� ז  ָלא ט  ֶדעָמאלְ 

ר  ַווייֶטע ִאי� ל ָזאר  ָאֶדעת; חֹובֹו ן ָצאלְ  צּו ן אּון  אֹויְסַגאּבְ ע ֶטעְגִליכֶ י ִד ר ַפא ט  ֶגעלְ ג ֶגענּון  ָהאּבְ 

י ִוות  ְּתִפּלֹוי  ְדֵריי  ִד ן  ַדאֶוועֶנען  אּון  ְּכִסְדָר ם  ִׁשיעּוִרין  ֶלעְרֶנעת,  ִהְתּבֹוְדדּון  ַמאכְ ם,  ְּתִהִלין  ָזאגְ 

ן  אּון,  ֶוועְר ע  ְמׁשּוגָ ן  ִאיְנַגאְנצְ ט,  ֶדעְּפֶרעְס ן  אּוט  ָאְנֶגעֶזעצְ ן  ְּבַלייּבְ   אֹוי� ר  ָאֶּבען,  ַזיי  צּוף  ַדאְר ס  עֶ 

 ד. ֶוועְר ט ִניְׁש ל ִּבְכלַ ר ִמיז  ִאיס ָוואן ֶלעּבְ  ַא ן;  ָאְנצּוֵגייט ֶגעלְ ן ַקיין ָא ר ַווייֶטע

ן  ַקייא  ִניְׁשָט ז  ִאי ה,  ַּפְרָנָס ן  אּוט  ֶגעלְ ת,  חֹובֹון  פּור  ְּפָלאְנֶטעם  ֶדען  ִאין  ַאַרייל  ַפא  ִאי�ן  ֶווע

ר  ִמי ס  ָוואה  ִׂשְמָח י  ִד ן  פּור  ָנא ט  ְטַראכְ   ִאי� ן  ֶווע.  ְפֵרייִלי�ן  ַמאכְ ר  ִמין  ֶקעס  ָווא  ַזא�ם  ׁשּו

'ן  אֹויפְ ר ִּביֶטע  ָנא�ר ִמי ט ֶוועְר ת, ּוֻמְצַלַח ה טֹובָ ה ְּבָׁשעָ ף ִהילְ 'ס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטנְ 'ן ִמיְט ן  ֶעְרַוואְרְט 

ע,  ְמׁשּוגָ ר  ֶווע  ִאי�י  ִוו  ַמָמׁשר  ְׁשִּפי   ִאי�ה;  ַּפְרָנָס ט  ִמין  ֶוועְר ר  ְׁשֶוועֶרע  ָנא�ר  ִמיט  ֶוועס  עֶ ץ,  ַהאְר 

 . ְפֵרייִלי� ן ֶוועְר ן אּון ַּבארּוִאיגְ  צּו ִזי�ג  ֶווען ַקייט  ִניְׁש  ָהאּב  ִאי�ן  אּון, ִזיֶנען  פּו ַאָראּפ י ֵגי  ִאי�

י  ַפאְרְׁשֵטי  ִאי�ן אּור,  ִמי   צּוט ַציין ַקייט ִניְׁש ט ָהא"א ְׁשִליָט ה ְיִׁשיבָ  רֹאׁשר ֶדע ס ֵוויי ִאי�

ל,  ִּכְבָיכֹור ִמי צּוט ַציין ַקייט ִניְׁש  אֹוי�ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעט ָהאס אֹויר ָאֶּבעט ֶזעס עֶ י ִווס; עֶ 

ר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדע ט  ָהאן;  ִאיְנֶגעְרַמאר  ַפאְרָוואְרֶפעֶנע  ַא ס  ֶעֶּפער  ַפא ח  ְּבֶריוַ ה  ַּפְרָנָס ן  ֶגעּבְ   צּו

 ר? ִמין  פּון ַפאְרֶגעְס 

  ַא ן  ַווייזְ ן  אּון,  ַזייק  ְמַחזֵ ן,  ֶהעְלפְ ן  ֶקעֶנער  ִמי ט  ֶווע"א  ְׁשִליָט ה  ְיִׁשיבָ   רֹאׁשר  ֶדע ף  ָהא  ִאי�

 ר. ְּפָלאְנֶטע ן  ַמיין פּוס ַארֹויג ֶווע

 ּכַֹ� ר ְיַיֶׁש 

 ה: ְּתׁשּובָ 

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

 ֵנרֹו ָיִאיר ... ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ִליֶּבער 

 .ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו

ַּבארּוִאיג ִזי; ַא ִאיד ָטאר ִניְׁשט ַאזֹוי ְׁשַרייְּבן, ...  ַפאְרִליר ִזי ִניְׁשט,  ...  

 ָזאְגן ַאז ִמְצוֹת אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים ְּבֶרעְנֶגען ִניְׁשט ַקיין גּוְטס. ַחס ְוָׁשלֹום

ֶגעְּבט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער גּוְטס; ַדאֶוועֶנען    -ֶווען ַא ִאיד טּוט ִמְצוֹת  
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ַּפְרָנָס  ָיא  ְּבֶרעְנְגט  ַמֲעִריב  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית  ַּפְרָנָסה,  ָיא  ְּבֶרעְנְגט  ִמְנָין  ה, ִמיט 

ֶלעְרֶנען ְגָמָרא אּון ִמְׁשַניֹות ְּבֶרעְנְגט ָיא ַּפְרָנָסה, ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין ְׁשַנִים ִמְקָרא 
ָנאר ַאֶלעס, ֶמען ֶלעְּבט ַא    - ְוֶאָחד ַּתְרגּום ְּבֶרעְנְגט ָיא ַּפְרָנָסה, ִניְׁשט ָנאר ַּפְרָנָסה  

עְנְגט ָיא ַּפְרָנָסה, אּון אֹויּב ַחס ְוָׁשלֹום  ַחִיים טֹוִבים. ִהיְטן אֹות ְּבִרית קֹוֶדׁש ְּבֶר 
ֶמען ִאיז ּפֹוֵגם ִּבְבִרית ַפאְרִליְרט ֶמען ִדי ַּפְרָנָסה. ָּבאְרד אּון ֵּפאֹות ְּבֶרעְנְגט ָיא  

ַּפְרָנָסה.  ִדי  ְׁשַנייְדט ֶמען  ִדי ָּבאְרד אּון ֵּפאֹות  ְׁשַנייְדט  ַּפְרָנָסה, אּון אֹויּב ֶמען 
ֵׁשיי ֲחָכֵמינּו  ֶרעְדן  ֲעִׁשירּות.  ְּבֶרעְנְגט  ֶעס  ַּפְרָנָסה,  ָיא  ְּבֶרעְנְגט  ַווייּב  ִדי  צּו  ן 

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

ָזאְלְסטּו ָדאס ִניְׁשט ָאְנֶהעְנֶגען ִאין ַדייֶנע גּוֶטע    -ז ֶעס ִאיז ִדיר ִּביֶטער  ַא 

"'ְרֵאה ָעְנִיי ַוֲעָמִלי', ֵהייִליֶגער  :  (ְּתִהִלים כה, יח)ַמֲעִׂשים, ֶעְנֶדעְרׁש ָזאְלְסטּו ָזאְגן  

ְלָכל ַחּטֹ 'ְוָׂשא  ַצַער,  ַמיין  ַּפיין, קּוק  ַמיין  ַזיי ִמיר ַּבאֶׁשעֶפער קּוק  אוָתי', אּון 

ִזיְנד"; ַמייֶנע  ַצִדיִקים    מֹוֵחל אֹויף  ֶגעְּבֶרעְנְגט פּון  ֶוועְרט  ְדִּפְרָקא, אֹות  ֶעס  (ַאְגָרא 

"ֵהייִליֶגער ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ַאִריֶּבער ַא ָצָרה ָזאל ֶער ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער:    קכד)

קּוק ַוֲעָמִלי,  ָעְנִיי  ְרֵאה  ַאזֹוי    ַּבאֶׁשעֶפער,  ִּבין   ִאי ְּפָלאג;  ַמיין  ַּפיין,  ַמיין  צּו 

ִמיר   ַפאְרֶגעּב  אּון  ַחּטֹאוָתי  ְלָכל  ְוָׂשא  ַצַער,  ִאין  ַאזֹוי  ִּבין   ִאי ֶצעְקֶוועְטְׁשט, 

פּון  ַּפיין  ִהיְמל  ִאין  אֹויְבן  ַאִריֶּבעְרֵגיין  ַדאְרְפן  ִניְׁשט  ָזאל   ִאי ִזיְנד,  ַמייֶנע 

 ֵגיִהנֹום".

אּוְנז ֶדעְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶׂשה, ָוואס ַעד ַהיֹום ֶלעּב ִאי ִמיט מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט  

ִדי ַמֲעֶׂשה; ָדאס ַּבאְגֵלייט ִמיר אֹויף ְטִריט אּון ְׁשִריט, ִאי ְטַראְכט ְׁשֶטעְנִדיג  
 פּון ִדי ַמֲעֶׂשה. 

ֶגעַהאט  ָהאט    -ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק, ֶדער ֶרִּבי ר' זּוָׁשא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו  

ֵזייֶער ַא ְׁשֶוועֶרע ַּדְחקּות, ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ָוואס צּו ֶעְסן, ִניְׁשט ֶגעַהאט  
ִזי  ְׁשֶוועֶרע ְפרֹוי,  ַא  ֶגעַהאט  ָלֶזה ָהאט ֶער  ְּבנֹוָסף  ִאין מֹויל;  ֶנעֶמען  ָוואס צּו 

עְרט צּו ֶעְסן ִמיט  ָהאט ִאים ֶגעֶגעְסן ִדי ִקיְׁשֶקעס, ִזי ָהאט ִאים ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶה 
ְׁשֶלעְכֶטע ֶוועְרֶטער; ָטאג אּון ַנאְכט ָהאט ִזי ִאים ֶגעָזאְגט ְׁשֶלעְכֶטע ֶוועְרֶטער. 

ֵאיין ָטאג ִאיז ֶדער ַצִדיק ֶגעֶווען ַאזֹוי ֶצעְּבָראְכן ַּביי ִזי, ֶער ָהאט ֶגעְׁשִּפיְרט ִווי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ָהאט ֶגעֶּבעְטן ֶדעם   ֶער ֶקען ֶמער ִניְׁשט, ֶער ָהאט ֶגעֵווייְנט צּום 
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ֶער  ִליְּבַׁשאְפט,  ַאִּביְסל  ַוואֶרעְמֵקייט,  ַאִּביְסל  ֶגעְּבן  ִאים  ָזאל  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

 ֶקען ֶמער ִניְׁשט ַאזֹוי ָאְנֵגיין ֵאייֶנער ַאֵלייְנס.

ַזיי ִווי   ִזי ָחלֹוְמ'ט  ֶער  אּון  ַאייְנֶגעְׁשָלאְפן,  ִאיז  ַארֹויף  ֶער  ֵגייט  ְנָׁשָמה  ן 
ִדי  ַאִריֶּבער  ִאים  ִפיְרט  ֶמען  ֶעְליֹוִנים,  עֹוָלמֹות  ִדי  ִאין  ִהיְמל  ִאין  אֹויְבן 

ְּבֶרעֶנעִדיֶגע ֵגיִהנֹום אּון ֶער ֶזעט ִווי ִדי ְנָׁשמֹות פּון ִדי ְרָׁשִעים ַּפייִניְגן ִזי, ָדאְרט  
ֵריי. ֶדער ַצִדיק, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי זּוָׁשא  ֶהעְרט ֶמען קֹולֹות, ֶעס טּוט ִזי ַא ֶגעְׁש 

ָהאט ִזי ֵזייֶער ֶדעְרְׁשָראְקן, ֶער ָהאט ָדאס ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט צּוקּוְקן, ְּפלּוְצלּוְנג  
קּוְמט צּו ְפִליֶען ַא ַמְלָא אּון ָזאְגט ִאים: "זּוָׁשא ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַפאר ִדיר, דּו  

ַווייּב אּון ָאֶרעְמֵקייט, ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגענּוג; ַפאר ִדיר ִאיז  ָהאְסט ַא ְׁשֶוועֶר  ע 
ָוואס   ֵעֶדן  ַגן  ִאין  ְּפַלאץ  ַא  ג)ָאְנֶגעְגֵרייט  סד,  ֱאִקים    (ְיַׁשְעָיה  ָרָאָתה  א  'ַעִין 

 ."'זּוָלְת 

ְצן, ֶער  ֶווען ֶרִּבי זּוָׁשא ָהאט ִזי אֹויְפֶגעֶוועְקט ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן ַטאנְ 
ְטַראְכט צּו ִזי: 'ָזאל ַמיין ַווייּב ִמיר ֶגעְּבן ִוויִפיל ִּבְזיֹונֹות ֶעס ֵגייט, ָזאל ִמיר 

 ָפאְרט ִוויל ִאי ִזי ִניְׁשט טֹויְׁשן ִמיט ִדי ַצַער פּון ֵגיִהנֹום'.   -ַאֶלעס ֵגיין ְׁשֶווער  

ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ָאְּפָלאְזן    -ֶווער  ֵטייֶעֶרער ְּברּוֶדער, ַאז ֶעס ִאיז ִדיר ִּביֶטער ְׁש 
(ְּבָרכֹות ַדיין ַדאֶוועֶנען, ֶלעְרֶנען אּון גּוֶטע ַמֲעִׂשים. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן  

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ַאִריֶּבער ְׁשֶוועֶרע ִּביֶטעֶרע ֶטעג אּון ֶער ִאיז ִניְׁשט ְמַבֵּטל    ה:)
ּוְּתִפלָ  ִדי    -ה  ּתֹוָרה  ַּכָּפָרה.  ִמְזַּבח  ַא  ִאיז  ָדאס  ַאֲהָבה,  ֶׁשל  ְיסּוִרים  ִאיז  ָדאס 

ַא ְגרֹויֶסע ָׁשאְדן, ֶעס    (ָׁשם) ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ֶדעְרֵצייְלן   ַרב הּוָנא ָהאט ֶגעַהאט 
ֵהייִליגֶ  ִדי  ַוויין, ֶזעֶנען  ֶגעָוואְרן ִפיר הּוְנֶדעְרט ֶפעֶסער  ִאים ַפאְרָדאְרְּבן  ע  ִאיז 

ֶגעָזאְגט:   ִאים  ָהאְּבן  ֵזיי  ַזיין,  ְמַחֵזק  ִאים  ַּבאזּוְכן אּון  ֶגעַגאְנֶגען  ִאים  ֲחָכִמים 
", ֶער ָזאל ְּתׁשּוָבה טּון, ֶוועט ֶער צּוִריק ַריי ֶוועְרן, ָהאט ַרב ּה ִמיֵליּבְ ַמר    ןּיֵ "ְלעַ 

ִאיר ֶזעְנט ִמיר חֹוֵׁשד אֹויף ",  ּוֵעיֵנייכּבְ   יְדָנאִׁש הּוָנא ֶגעְפֶרעְגט ִדי ֲחָכִמים: "ִמי ַח 
ִניְׁשט גּוֶטע ַמֲעִׂשים? ָהאְּבן ִאים ִדי ֲחָכִמים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ּוִמי ָחִׁשיד קּוְדָׁשא  

ְּבִרי הּוא ְּדָעִביד ִּדיָנא ְּבא ִּדיָנא", ִאיז ֶדען ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָחׁשּוד ַאז ֶער 
 ֶלעְכְטס אּוְמִזיְסט? ְּבֶרעְנְגט אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ְׁש 

ַמֲעִביר   ִמיט  ְׁשַטאְרק  ַזיי  ִמְנָין,  ִמיט  ַדאֶוועֶנען  צּו  ְׁשַטאְרק  ַווייֶטער  ַזיי 

ֶסְדָרה ַזיין אּון ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות, ֵזיי ַווייֶטער ְׁשַטאְרק ִמיט ְׁשִמיַרת ַהְּבִרית אּון  
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ֶוועְסטּו זֹוֶכה ַזיין צּו ַּפְרָנָסה   - ִאיר  ֶגעּב ַאְכטּוְנג אֹויף ַדיין ַווייּב, ֶרעד ֵׁשיין צּו

 ְּבֶריַוח.

ֵלייג ַאֶוועק ַדיין ְׁשֵאָלה אּון ַוואְרט אֹויף ִדי ְיׁשּוָעה, ֶוועְסטּו ֶקעֶנען טּון 
ָוואס ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעטּון ֶווען ֶער ָהאט ְמַגֶּלה ֶגעֶווען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  

ְגן ַפאר ַאֶלעֶמען: "ָנאר ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָהאט ֶמען ַּפְרָנָסה", ֶער ָהאט ֶגעְׁשִרי
"ָ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 
(ְּבֵראִׁשית עְדן ֵאייֶנעם, ָאֶּבער ֶער ִאיז ַווייֶטער ֶגעְּבִליְּבן ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּון יֶ 

לג) פּויח,  ַאֶוועק  ִניְׁשט  ִאיז  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ִלְמקֹמֹו",  ָׁשב  "ְוַאְבָרָהם    עם נֶ : 
 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָעיו", ָזאְגן ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים  : "ַוֵּיֶל ְלַמָּס (ְּבֵראִׁשית יג, ג)ָנאְכֶדעם ְׁשֵטייט  

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

ְל ַּפְרַׁשת ֶל(ֲחַז"ל ָזאְגן אּוְנז ָדא, ַאז ִניְׁשט ָנאר ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען    , ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל ַוֵּיֶל
ַּבאָצאְלן ַזייֶנע חֹובֹות, ָנאר וואּו ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִאיז ֶגעֶווען ָהאט ֶער צּו ֶיעְדן  

ט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָהאט ֵאייֶנעם ֶגעֶרעְדט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶווער ֶעס ִדינְ 
ֶגעְלט, ַאֶלע ָהאְּבן ֶגעַלאְכט פּון ִאים: "וואּו ִאיז ַדיין ֶגעְלט? ָוואס ֶרעְדְסטּו ִאין 

ַזיין   ֶגעִוויְזן  ֵאייֶנעם  ֶיעְדן  ֶער  ָהאט  ַאֵהיים  ֶוועג  אֹויְפ'ן  ְוכּו'?!"  לּוְפט  ִדי 
ס ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָהאט ַא  ַרייְכטּום, ָהאְּבן ַאֶלע ֶגעֶזען ַאז ָנאר ֶווער עֶ 

 ֶלעְּבן.

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

 ... 
 ד ג ד
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 ִאי ָהאּב ַא ַקאְּפל  ,ַא ְמַחֶי'

ִסיָון, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן  כ"ב,  חְׁשלַ  ַּפְרַׁשתם ג' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 רָיִאי ֵנרֹור ... ִליֶּבען ַמייד ְלָכבֹו

ַאַזא  ִאין  עֹוֵסק  ִּביְסט  דּו  ַאז  ֶטעְנְצל  ַא  ָטאג  ֶיעְדן  ַטאְנְצט  דּו  ָהאף   ִאי
ַאְרֶּבעט ֵּתֵבל  ,ֵהייִליֶגע  ַקְצֵוי  ְּבָכל  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ְמַחֶי'  ִּביְסט  ִּבין    ,דּו   ִאי

ִניְׁשט ִוויִפיל ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו ָוואס דּו    ִאי ֵווייס  .ְמַקֵנא ַדייֶנע ְזכּוִתים 
ְׁשַטאְרֵקייט,   דּו ִּביְסט ְמַגֶּלה ּוְמַפְרֵסם ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ַאַזא   ,ִּביְסט זֹוֶכה

ֶמעְנְטְׁשן    ;יּוְנג אּון ַאְלט  ,ֶיעְדן ֵאייֶנעם  'קּוְנְטֵרִסים ָוואס דּו ְדרּוְקְסט ִאיז ְמַחיֶ   יִד 
ַדיין   ִאיז  וואֹויל  ִדיר אּון  ִאיז  וואֹויל  ָאֶטעֶמען,  צּו  ֶדעם לּוְפט  ַּבאקּוֶמען פּון 

 .ֵחֶלק

ִדי ַמֲעֶׂשה   ",תֹו ֱאמּוָנה ַפאר ִקיְנֶדערֲעָצ "ָדא ִׁשיק ִאי ִדיר ַא ַמֲעֶׂשה ַפאר ִדי  
 ".ְמַחֶי' ִאי ָהאּב ַא ַקאְּפל הְמַחֶי' ַקאְּפל, ַא  הַא " ֵהייְסט

ַקאְּפל ַא  ֵנייט  ְפרֹוי  ַא  ִווי  ִּביְלד  ַא   ָזאל   ;ַמא ֶער  ֶמעֶלער  ֶדעם  ֶּבעט 

ַווייז ִאים ִדי ִּביְלֶדער   ;אְלט ַאזֹוי ְקֵלייןֶער ָמ   ,ַארֹויְסֵגיין פּון ַזיין ַקְטנּות ַהַדַעת
ֵׁשייֶנע ְגרֹויֶסע    ,ֶער'ֵׁשייֶנע ְגרֹויֶסע ֶּפִניְמ   ",פּון ַצִדיִקים  ןֶדעְרֵציילּוְנֶגע"פּון ִדי  

ֵׁשייֶנע ַּבא'ַטֲעְמ'ֶטע   עַהְלַואי ָזאל ֶער ֶקעֶנען ַמאְכן ַאֶזעְלכֶ   ;לּוְפִטיֶגע ִּביְלֶדער
 . ִּביְלֶדער

פַ  ִּביְלד  ַא  ִאים  ִטיְכל ֶּבעט  ַא  ִמיט  ָאְנֶגעטּון  ְפרֹוי  ַא  ִווי  ַמֲעֶׂשה,  ִדי  אר 

ְנט  עֶה   ייֶדעּבֵ ִאין    ;ְׁשְטִריְקט ַא ַקאְּפל  -(ֶגעִּביְנְדן ַאזֹוי ִווי ֶמען ֵגייט ַּביי אּוְנז)  
ַמאְכט ַא ֵׁשייֶנע ְגרֹויֶסע  י  זִ ן  ִמיט ַא ֶּפעְקל ְׁשְטִריק אּו  ,ַא ְגרֹויֶסע ָנאְדלי  זִ ט  ַהאלְ 
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ִליְגט ַא ִקיְנד ָאְנֶגעטּון  ס  עֶ   ַא ִוויֶגעֶלע וואּון  ֶזען  ֶמעל  ִאין ִדי ַזייט ָזא  ,ַקאְּפל

 .ִמיט ַא ַקאְּפל

 ? ָהאט ֶגעֵהייְסן  'ןֶווער ֵווייְסט ִווי ַאזֹוי ִדי ַמאֶמע פּון ֶרִּבי  ,ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער

ֶגעֶווען  !ֵפיֶגא ִאיז  ָאְדל  ֵפיֶגא  ַצֵדיֶקת  ְגרֹויֶסע  ִדי  פּון  ָטאְכֶטער  ֶדעם    ,ַא 

 . ס ָטאְכֶטער'ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב

  ִקיְנֶדער  ִאיֶרע   ֶגעָוואְלט  ָהאט  ִזי  ַצֵדיֶקת,   ְגרֹויֶסע   ַא   ֵזייֶער   ֶגעֶווען  ִאיז  ֵפיֶגא

  ָהאְּבן   ָזאְלן  ֵזיי  ַּבאֶׁשעֶפער,  ן'ִמיְט   ֶלעְּבן  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ָהאְּבן  מֹוָרא  ָזאְלן

 ֵאייֶדער  ָנא  ִקיְנד  ִאיר  ַפאר  ַקאְּפל  ַא   ֶגעְׁשְטִריְקט  ִזי  ָהאט  רֶדעְרַפא  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת

 ֶוועט  ִקיְנד  ִאיר  ֶווען  ְגַליי  ֶגעָוואְלט  ָהאט  ִזי  ַווייל  ֶגעָוואְרן,  ֶגעּבֹויְרן  ִאיז  ֶער

 . ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ְּבֶרעְנְגט  ַקאְּפל  ַא   ַווייל  ַקאְּפל,  ַא   ָאְנטּון ֶקעֶנען  ִאים  -  ֶוועְרן  ֶגעּבֹויְרן

ִזי ְפֶלעְגט ֶּבעְטן   ;ַקאְּפל  םַא ַלאְנֶגע ַצייט ָהאט ֵפיֶגא ֶגעְׁשְטִריְקט ַא ֵׁשייֶנע

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶדער ִקיְנד ָוואס ֵגייט ֶגעּבֹויְרן ֶוועְרן ָזאל אֹויְסַוואְקְסן ַא  

ַצִדיק, אּון ֶווען ֶדער ִקיְנד ִאיז ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן ָהאט ִזי ִאים ְגַליי    רְגרֹויֶסע

אּון   ַקאֶּפעֶלע,  ֵׁשייֶנע  ִדי  ִמיט  ֶדער  ָאְנֶגעטּון  אֹויְסֶגעַוואְקְסן  ִאיז  ִקיְנד  ָדאס 

 . ֵהייִליֶגער ֶרִּבי

ֶדעְרַמאֶנען    -ֶדעְרַפאר ֶווען ִמיר ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִּבְזכּות ֶדעם ֶרִּבי'ן  

", ִּבְזכּות ַרֵּבינּו ַנְחָמן ֶּבן ֵפיֶגא"ִמיר ָזאְגן    ,ס ָנאֶמען' ִמיר ָדאס ִמיט ַזיין ַמאֶמע

ַווייל ִזי    ;ַצִדיק ַרֵּבינּו ַנְחָמן ַא זּון פּון ֵפיֶגא  םַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף אּוְנז ִּבְזכּות ֶדע

 .ַצִדיק  רָהאט ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ִאין ִאים ִיְרַאת ָׁשַמִים ִּביז ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסע

יְפט, ֶמען ְׁשְּפִריְנְגט אּון  ֶווען ֶמען ְׁשִּפיְלט ִזי, ֶמען לֹו  ,ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער 

ַטאְנְצט ָקאּפ  -  ֶמען  פּון  ַקאְּפל  ִדי  ַאָראּפ  ַפאְלט  ָמאל   ַא   ;ַאַסא טּוט    ן ָוואס 

  ֶמען ְׁשֶטעְלט ִזי ְגַליי ָאּפ, ֶמען ֵגייט ִניְׁשט ַווייֶטער ְׁשִּפיְלן   ?ִאיְנְגל  רֶעְרִליֶכע

ֶדעְקט ֶמען ִזי צּו    -ִדי ַקאְּפל ְפִליט ַאֶוועק  ִּביז ֶמען טּוט ָאן ִדי ַקאְּפל, אּון ַאז    -

ַא ִאיד ָטאר ִניְׁשט ֵגיין ִמיט ַא ְּבלֹויֶזע ָקאּפ ֲאִפילּו   ;ָקאּפ ִמיט ִדי ֶהעְמד  םֶדע

 .ַפאר ֵאיין ֶסעקּוְנֶדע

ִזיְנֶגען ִאיְנֵאייֶנעם  ַקאְּפל  הַא "  : ָלאִמיר  ַא   הַא   !ְמַחֶי'  ָהאּב   ִאי ְמַחֶי' 

ֶהעְלף ִמיר ִאי ָזאל ֵאייִּביג   ,ְׁשּכַֹח ַּבאֶׁשעֶפער ַאז ִאי ֵגיי ִמיט ַא ַקאְּפל  !ַקאְּפל
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ִניְׁשט ַפאְרֶגעְסן ָאְנצּוטּון ִדי ַקאְּפל אּון ִזי ֵאייִּביג ְפֵרייֶען   ,ֵגיין ִמיט ִדי ַקאְּפל

 !" ִדי ַקאְּפל ִמיט

 ם. ִעְנָיִניע ַאלֶ ן ִאיה  ַהְצָלָח ן ָהאּבְ ט ָזאְלְס ן ֶהעְלפְ ל ָזאר ֶטעֵאייֶּבעְרְׁש ר ֶדע

 ... 
 ד ג ד

 ם? ְּתִהִלין ֶעְנִדיגְ ל ָזאר ָיא ַהאְלּב ַא ן אּוס ֶזעְק ן פּוד ִקינְ  ַא 

לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּו חֹוֶדׁש רֹאׁשב , ֶעֶר חקַֹר  ַּפְרַׁשתם ג' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 'ְטֶבְריָ ', ִּתְחיֶ ... 

ן  אּו ם  ְּתִהִליג  ָטאן  ֶיעְד ט  ָזאגְ ר  ִאיז  ַא ט  ֶדעְרֵציילְ ר  ִמי ט  ָהאע  ַטאֶט ר  ַאייעֶ 

ס  ֶעֶּפעז  ִאיס  ָדאם;  ְּתִהִליר  ֵספֶ ץ  ַגאנְ ל  ָמאע  ֶעְרְׁשֶט י  ִד ן  ֶגעֶוועם  ְמַסֵייט  ָהאר  ִאי
ל  ָזא ר  ָיא  ַהאְלּב  ַא ן  אּוס  ֶזעְק ן  פּוד  ִקינְ   ַא ע,  ַאְנֶדעֶר י  ַּביט  ִניְׁש ט  ֶהעְר ן  ֶמעס  ָווא

 ! ַזאע  ְפֵרייִליכֶ   ַא ר  ֵזייעֶ ז  ִאיס  ָדאם;  ִסיּו  ַא ן  ַמאכְ   צּון  ַזייה  זֹוכֶ ן  אּום  ְּתִהִלין  ָזאגְ 

ם,  ְּתִהִלין  ָזאגְ ר  ִאיט  ָזאלְ ן  ֶלעּבְ ץ  ַגאנְ ר  ַאייעֶ ם;  ְּתִהִלי ל  ָנאְכַאָמאן  ָא ט  הֹויּבְ 
 ס. ְׁשֶלעְכְט ן פּון ִהיְט  ַאייר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעט ֶווע

 ... 
 ד ג ד

 ץ ֶאֶר  ֶדֶרן אּוה ַהְכָנעָ ט ִמין ַדאֶוועֶנעף ַדאְר ן ֶמע

לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּו חֹוֶדׁש ְדרֹאׁשא' , חקַֹר  ַּפְרַׁשתם ד' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 י ִליֶּבעְרִט ב, ְּבֶרְסלֶ ר ָיִאי  ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

ט ִניְׁש ס  ַפאְרֶגעט,  ֶגעזּונְ ז  ִאיד  ִקינְ ן  ַדייז  ַא ן  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  ֶדע  לֹויּבן  אּו ק  ַדאנְ 
י ִווט  ִניְׁש ס  ַפאְרֶגער;  ִדיט  ִמין  ֶגעטּוט  ָהאר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדעס  ָוואם  ִניִסיי  ִד 

  ִזי ט  ָהאר  ִאיק  ְׁשַטאְר י  ִוון,  ֶגעֶווען  ֶזעֶנע  ַווייּבן  ַדיין  אּו   דּון  ַפאְרלֹויְר 
 ן. ֶגעָהאְלפְ ר ִדיט ָהאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעי ִוון אּוט ֶגעמּוְטֶׁשע

ת,  ַׁשֲחִרית,  ְּתִפילֹוי  ְדֵריי  ִד ן  ַדאֶוועֶנען  קּוֶמעט  ָזאְלְס ן  ֶּבעְט ר  ִדיל  ִווי  ִאי

ן קּוֶמען  ֶמעף  ַדאְר ל  ׁשּון  ִאיט  קּוְמ ן  ֶמען  ֶוועץ;  ֶאֶר   ֶדֶר ט  ִמיב  ַמֲעִרין  אּוה  ִמְנָח 
'ן ַפאְר ט  ֶרעְסֶּפעְק ל  ַאִּביְס ל,  ֶרעְק ן  אּו ט  הּו  ַא ט  ִמין  ָאְנֶגעטּוץ,  ֶאֶר   ֶדֶרט  ִמי

ע  ַדיינֶ ן  ִאיט  ַּבאֶׁשעְפִטיגְ ט ִּביְס   דּון  עֶוון  אּוט  ַאְרֶּבעי ִד י  ַּביז.  הֹוי'ס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטנְ 
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ן ִאיט  קּוְמ ן  ֶמען  ֶווער  ָאֶּבעט,  ֵגייְס   דּוי  ַאזֹוי  ִוון  ֵגיי  ֶקעְנְסטּוט  ֶדעָמאלְ ן,  ַזאכְ 

 ץ.ֶאֶר  ֶדֶרט ִמי ן קּוֶמען ֶמעף ַדאְר ל, ׁשּו

ָזאְלְסטּו  אֹוי  ף ַדאְר ן  ֶמען;  ַדאֶוועֶנעם  ַּביין  ֶרעְד   צּוט  ִניְׁש ן  ַזייל  ְמַקּבֵ   ִזי
ט  ֵגייס  ָוואן  ֶדעט  ֵווייְס ן  ֶמעט,  ְׁשִרין  אּוט  ְטִריף  אֹוים  ָׁשַמיִ י  ַרֲחֵמ ל  ַאזֹויִפי  ָדא

ן  ֶמעף  ַדאְר ר?  ִקיְנֶדען  אּו  ַווייּבי  ִד ט  ִמי,  ִזיט  ִמיע  ֶסעקּוְנֶד ע  קּוֶמעְנִדיגֶ י  ִד ן  ַזיי
 ץ.ֶאֶר  ֶדֶרט ִמיה, ַהְכָנעָ ט ִמין ַדאֶוועֶנע

ן.ַזיים ְמַקֵייס ַאֶלעס ָדאט ֶוועְס   דּוף ָהא ִאי 

 . ָוואע ֶיעֶד ו ְּבִריום ֶדער ִאיֶּבען ֵליי

 ... 
 ד ג ד

ן אּור ְגֶרעֶסעז ִאיי ֶרּבִ ר ֶדער ָאֶּבעס, ְגרֹוין ֶזעֶנעת ִנְסיֹונֹוי ִד 
 ר ְׁשֶטעְרֶקע

לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּו חֹוֶדׁש ְדרֹאׁשא' , חקַֹר  ַּפְרַׁשתם ד' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 רָיִאי  ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

ס עֶ   ֲאִפילּו ;  ִזיק  ְׁשַטאְר ר,  ְּברּוֶדער  ִליֶּבען  ַמייר  ִדיט  ֶּבע  ִאיץ!  ֶוֱאָמ ק  ַחזַ 

  - '  ְוכּוט  ַפאְלְס   דּוע,  ָהָר ר  ֵיֶצ ם  פּוֶנעט  ַפאְרְּבֶרענְ ט  ֶוועְרְס   דּור,  ִּביֶטער  ָגאז  ִאי
ָזאְלְסטּו  ָדא  ט ָזאגְ י  ֶרִּב ר  ֶדע'ן,  ֶרִּבין  ִאי  ְגֵלייּב'ן.  ֶרִּבין  ֵהייִליגְ ם  צּון  צּוִּביְנְד   ִזי

ס, ְׁשֶלעְכְט ן  טּוט  ֶקעְנְס   דּו ז  ַא ט  ְגֵלייְּבְס   דּו  אֹויּב  ב)קין  ִסיָמ ק ב',  ֵחלֶ "ן  מֹוֲהַר י  ִלּקּוֵט (ז  אּונְ 
 ן. ַזיין  ְמַתֵק ט ֶקעְנְס  דּוז ַא  ְגֵלייּב

ר  ָאֶּבעס,  ְגרֹויר  ֵזייעֶ ן  ֶזעֶנעת  ִנְסיֹונֹוי  ִד ס,  ְגרֹויר  ֵזייעֶ ז  ִאי"ם  ֶמ   "ַסֶמ ר  ֶדע

ן  ֵאייט: "ֶגעָזאגְ ט  ָהאן  ָנָת י  ֶרּבִ ר.  ְׁשֶטעְרֶקען  אּור  ְגֶרעֶסעז  ִאיי  ֶרּבִ ר  ֵהייִליֶגער  ֶדע
 ן".ַזיין ְמַתֵק ס ַאֶלעט ֶווע'ן ֶרִּבין פּול ְּבֶלעְט 

ר ֵספֶ א,  ְגָמָר ם  ַדִפין  ֶלעְר   אֹוי ג,  ָטא ן  ֶיעְד ת  ִמְׁשַניֹום  ְּפָרִקי"י  ַח ר  ַווייֶטעג  ָזא

י  ְדֵריי  ִד   חֹוֶדׁש ן  ֶיעְד ן  ַזיים  ְמַסֵייט  ָזאְלְס ן  ִיֵּת י  ִמ "ן.  מֹוֲהַר י  ִלּקּוֵט ן  אּום  ַהִּתּקּוִני
  - "ן"  מֹוֲהַר י  ִליקּוֵט ן  אּור  זֹוַה י  ִּתיקּונֵ ה,  ִמְׁשנָ י  ִסְדֵר ה  ִׁשָׁש ם: "ַהְקדֹוִׁשים  ְסָפִרי

 ב.ְּבָקרֹוג ִזיוּו ן ַדיין ְטֶרעפְ ן אּו ן ַזיין ְמַתֵק  צּו ס ַאֶלען ַזייה  זֹוכֶ  ֶוועְסטּו
 ... 
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 ר ִׁשיעּום ֶדען ָא ט הֹויּבְ ן ֶמער ֵאייֶדעל ֶוועְרְט  ַא ן ָזאגְ 

לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּו חֹוֶדׁש ְדרֹאׁשא' , חקַֹר  ַּפְרַׁשתם ד' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 םְירּוָׁשַליִ ר, ָיִאי  ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

...  ַגְּבַא ר  ֶדע  ַא ט  ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנגְ ט  ָהאְס   דּוז  ַא ר  ִמיט  ְׁשַרייּבְ ר  ָיִאי  ֵנרֹוי 

 ל. ׁשּון  ִאי ט ַנאכְ ע ֶיעֶד א ְגָמָר ט ְּבַלאם ֶדער ָפאט ֶלעְרְנְס  דּו ל, ׁשּון ִאיט ְפִריְׁשֵקיי

י  ְפֵרי  ִאיז  ִאיס  ָדאן,  ֶהעְר   צּוס  ָדא  ִזין ִאין;  ָרצֹו'ס  ְׁש "מֹוַהָראן  ֶגעֶווע  ָדא
ם  ִאיֶנעט  ִּבְפַר ה,  ּתֹוָר ע  ֵהייִליגֶ י  ִד ן  ִאים  ִׁשיעּוִרין  ַזייל  ָזא   ַהקֹוֶדׁשל  ֵהיכַ ל  ׁשּוע  ֶיעֶד 

 א.ְגָמָר ט אְּבלַ 

י ַאְנֵׁש ר  ַפאט  ְׁשַרייּבְ   ׁש"מֹוֲהָראס  ָוואן  ָיאְר ע  ֶלעְצֶטעֶר י  ִד ן  פּוו  ְּבִריוי  ִד ן  ֵליי
ן  ְׁשַרייּבְ ט  ִניְׁש ל  ָזא  ׁש"מֹוֲהָראס  ָוואו  ְּבִריון  ַקייא  ִניְׁשָט ל;  ַיְבְנֵא ן  ִאי  ְׁשלֹוֵמינּו

ר  ַאָּפאא  ָד ז  ִאיל  ַיְבְנֵא ן  ִאיז  ַא   ִזיט  ְגרֹויְס   ׁש"מֹוֲהָראי  ִווא,  ְגָמָר ט  ְּבַלאם  פּוֶנע
  ַא ן  ָא   ׁש"מֹוֲהָראן  פּון  ֶהעְר   צּון  ֶגעֶוועה  זֹוכֶ   ָהאּב  ִאיף.  ַד ם  ִאיֶנעם  ִׁשיעּוִרי

ט ֶלעְרנְ ן  ֶמעז  ַא ל  ַיְבְנֵא ט  ְׁשָטא ן  ַזייט  ִמיט  ַּבארּוְמ   ִזיט  ָהאר  עֶ י  ִוול  ָמאר  ִׁשיעּו
 ף.ַד ם ֶדע

ז ִאיב  ְּבֶרְסלֶ ת  ִקְריַ ן  ִאיל  ְׁשֶטעְט ן  ִאיז  אּונְ י  ַּבין  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  ֶדעט  ֶגעלֹויּבְ 

א,  ְגָמָר ף  ַד ם  ִאיֶנעם  ִׁשיעּוִריא  ָד   אֹוין  ֶלעְר ה  ְיִׁשיבָ ן  ִאי  אֹויף;  ַד ם  ֶדער  ָפא  ִאי
ן ִּביג  ֶטעע  ַפאְרנּוֶמעְנְסֶט י  ִד ן  ִאי  ֲאִפילּו,  ַזאע  ְסֶט 'ָחׁשּובְ ס  ָדאר  ִמיי  ַּביז  ִאיס  ָדא

ר.ִׁשיעּום ֶדעף אֹויר ְמַוֵּת ט ִניְׁש  ִאי 

ז  ִאיר  עֶ ט.  ַנאכְ ע  ֶיעֶד ף ַד ם  ֶדער  אפָ ט ֶלעְרנְ ם  ַחִיין  ֶאְלָחנָ ב  ָהַר ן  זּון  ַמיי  אֹוי
ְלַרָּבָנן,    ּוְלה  ָפַתחְּד   יַּקֵּמ ִמ   ,ַרָּבה: "ת ל:)ַׁשּבָ (ן  ָזאגְ ם  ֲחָכִמיע  ֵהייִליגֶ י  ִד ס  ָוואם  ְמַקֵיי

 ַא ט  ֶגעַמאכְ ה  ַרּבָ ט  ָהאן  ֶלעְרֶנע'ן  ַפאְר ",  ָנןּבָ ְדֵחי ַר ִּדְבִדיחּוָתא ּובָ   ָתאּלְ ָאַמר ִמי
'ן, ֶרִּבים  פּוֶנער  ְּבֶהְכֵׁש ל  ֶוועְרְט   ַא ט  ַמאכְ ר  עֶ ר;  ֶהעְרֶצע י  ִד ן  ֶעֶפעֶנע  צּול  ֶוועְרְט 

ן  ֶקען ֶמען  אֹופָ ם  ֶדעף  אֹויר  ז ָנאֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַא ס  ָוואם  ְּתָנִאיי  ִד י  ּפִ ל  עַ 
ִניְׁשט   ,ָאן ַקיין ִניבּול ֶּפה"ִמיט ִדי ָפאְלֶגעְנֶדע ְדֵריי ְּתָנִאים:    ,ָזאְגן ֶוועְרְטֶלע

ן  ֶמעט  ֶוועְר י  ַאזֹו  ;ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֵמייֶנען ִזי"  ןאּו  ס ֶחְׁשּבֹון'אֹויף ַא ְצֵווייְטנְ 
ט ֶעְפנְ  ָקאּפי ִד , ְפֵרייִלי טּו דּוט; ִמין ֶמעט ַהאלְ , ִזי י. ַאזֹו אֹוי 

 ... 
 ד ג ד
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 גֶווע ן ִריְכִטיגְ 'ן אֹויפְ ד ֶחֶס ן טּו

לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּו חֹוֶדׁש ְדרֹאׁשא' , חקַֹר  ַּפְרַׁשתם ד' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 יִליֶּבעְרִט ב,  ְּבֶרְסלֶ ' ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

י  ִד ף  אֹויה  ַהזֶ   ַהקֹוֶדׁשל  ַהָּקָה ל  ּכָ ם  ְּבֵׁש ן  ַּבאַדאְנֶקע  ַאייר  ִמין  ִווילְ ס  ֶעְרְׁשְטנְ 

ט  ָהאל  ְׁשֶטעְט י  ִד ן  ֶווען  פּון  אּוְנֶטעְרֶגענּוֶמע  ִזיט  ָהאר  ִאיס  ָוואה  ִמְצוָ ע  ְגרֹויֶס 
ת  ַׁשּבָ ת  ְסעּודֹון  ְּבֶרעְנֶגעיי  ם; זֵ ִׂשְמָחָת ת  ְּבעֵ ת  ִמְׁשָּפחֹון  ֶהעְלפְ   צּוט,  ֶגעְגִריְנֶדע  ִזי

 ל. ַנאְכְטָמאן אּו

ז ִאית,  ִמְׁשָּפחֹוע  ֶגעֵצייְלֶט ן  פּון  ַּבאְׁשַטאֶנעל  ְׁשֶטעְט י  ִד ז  ִאי  ָאְנהֹויּבן  ִאי
ז  ִאי   -ת  ִמְׁשָּפחֹוט  הּוְנֶדעְר   צּוב  ָקרֹוא  ָד ן  ׁשֹויז  ִאיט  ַהיינְ ר,  ְגִריְנֶגען  ֶגעֶוועס  ָדא

ע ַגאְנֶצ י  ִד ט  ִמיר  ַווייֶטעס  ָדאר  ִאיט  טּו  ָדאג,  אּוְנֶטעְרֶנעמּונְ ע  ְׁשֶוועֶר   ַא ס  ָדא
ל  ַנאְכְטָמאן  צּוְׁשֶטעלְ ן  ֶקעס  עֶ ר  ֶוועת  ִמְׁשָּפחֹוע  ַאלֶ ן  פּוט  ָאַראְנְזִׁשיְר ר  ִאיץ;  ַהאְר 

ס,  ַמאֶמע  עִאיִדיֶׁש ע  אֹויְסֶגעַמאֶטעְרֶט ן  ַזיי  צּו'  ְמַחיֶ ת,  ַׁשּבָ ת  ְסעּודֹון  אּו
 ס. ִקיְמֶּפעָטאִרינְ 

  ׁש "מֹוֲהָראת,  ַטֲענֹון  ָהאּבְ ן  ֶמעְנְטְׁש ן  ֶוועט  ָאְּפֶגעְׁשַוואכְ ט  ִניְׁש ט  ֶוועְר 

ן  ֶמע ט  ִניְׁש ט  ִוויְלְס   דּוז  ַא ט: "ָזאגְ ט  ֶוועלְ י  ִד ס  ָוואט  ָוואְר י  ִד ן  ָזאגְ ץ  ַאלְ ט  ְפֶלעגְ 
ף ַדאְר ן  ֶמעת,  ַטֲענֹון  ַזייט  ֶוועץ  ַאלְ ט";  ָגאְרִניְׁש   טּו  -ר  ִדיף  אֹוית  ַטֲענֹון  ָהאּבְ ל  ָזא

 ן.ֵאייֶּבעְרְׁשְט 'ן ַפאְר ג ִריְכִטיז ִאיס ָוואן טּו ן אּון  ַאָראְּפְׁשִליְנֶגען ֶקעֶנעס ָדא

  ן פּו תִמְׁשָּפחֹו ןֵגיי צּו ןקּוֶמע סעֶ  ןאּו ןֶסעָזא רזּוֶמע יִד  טקּוְמ  ס עֶ  ןֶווע טֶיעְצ 
  ןֶמע  ןֶּבעְט   סָווא  תִמְׁשָּפחֹו  א ָד   ןׁשֹוי   ן ֶזעֶנע  סעֶ   ןאּו  ל,ִאיֶּבעָרא  ן פּו  ְׁשלֹוֵמינּו   יַאְנֵׁש 

  י ַהא  טקֹונְ   ן.ֶהעְלפְ   יַאַוַדא  יֵזי  רִאי  טָזאלְ   -  םִׂשְמָחָת   תְּבעֵ   ןָהאּבְ   ןִאיְנִזי  יֵזי  לָזא
 ן.ֶהעְלפְ  םֶיעֶנע ןֶמע ףַדאְר  - ףִהילְ  טֶּבע רֵאייֶנע זַא  ל, ְּכלַ  םֶדע טֶגעֶדעְנְק   א,ְּכָללָ 

ן  ֶוועם;  ֵאייֶנען  ֶיעְד ט  ִמיד  ֶחֶס ן  טּועֶ ר  ִמי ד,  ֶחֶס ף  אֹויט  ְׁשֵטייה  ְקִהילָ ר  אּוְנֶזע

י  ִד ן  פּוע  ֵאיינֶ א  ָד ז  ִאיס  עֶ ד.  ֶחֶס   עֶ 'ֱאֶמְת ז  ִאי ס  ָדא  -ן  ְפֶרעְמְד   ַא ר  ַפאט  טּון  ֶמע
י  ִד ט  ָהאס  ַפאְרָווא,  יא, יט) ְקָראּיִ וַ (ה"  ֲחִסיָד ן "ָנאֶמע'ן ִמיְט   ֵפייְגֶלע  עֶ 'ָּכֶׁשְר ט  ִניְׁש 

ל  ֵפייגְ י  ִד ל  ַווייה?  ַהֲחִסיָד ט,  גּוְטְסֵקיין  פּו ן  ָנאֶמע  ַא ן,  ָנאֶמעע  ֵׁשיינֶ א  ַאזַ ל  ֵפייגְ 
א  ַאזַ ן  ַּבאקּוֶמעי  זִ ט  ָהאר  ֶדעְרַפא  -ס  ֶטע 'ַחֶבְר ע  ִאיֶר ט  ִמיד  ֶחֶס ג  ְׁשֶטעְנִדיט  טּו

"ָנאֶמעע  ֵׁשיינֶ    ַא ס  ָדאז  ִאיס  ַפאְרָווא  נּו ע,  ְפַראגֶ   ַא   ִזיט  ְׁשֶטעלְ ה";  ֲחִסיָד ן 
ל ַוויי!  עֶ 'ָטהֹורי  ִד ן  פּון  ַזייט  ֶגעַדאְרפְ ן  ֶוועט  ָוואלְ ל  ֵפייגְ א  ַאזַ ל?  ֵפייגְ ע  נֶ 'ָטֵמא
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ן  ַקייט  ִניְׁש ז  ִאיס  ָדאט,  ְפַריינְ ע ִאיֶר ר  ַפאר  ָנאט  טּוי  זִ ר ָאֶּבעד,  ֶחֶס ע  ַטאֶק ט  טּוי  זִ 

 ם. ֵאייֶנען ֶיעְד ט ִמיד ֶחֶס ן טּוז ִאיר ָּכֵׁש ן פּון ִסיָמ  ַא ל; ֵפייגְ  עֶ 'ָטהֹור

ְׁשַרייּב  ִאי  ר  ַאייעֶ ן  ִאיט  ֶגעְפֶרעגְ ר  ִמיט  ָהאן  ַמאר  ַאייעֶ ל  ַווייס  ָדא  ַאיי
 צּוט  ֶּבער  ִאין  ֶווע  ָאּפ  ַאיין  ָזאגְ ן  ֶמעְנְטְׁש ן  ֶווען  טּו  צּוג  ִריְכִטיז  ִאיס  ָוואן  ָנאֶמע

ר  ֶדעִריֶּבער,  ַאייְנוואֹויֶנען  ַקייט  ִניְׁש ן  ֶזעֶנעס  ָוואת  ִמְׁשָּפחֹור  ַפאן  ֶעְס ן  ַמאכְ 
 ג.ִריְכִטיז  ִאיס ָווא ַאיי ִאי ְׁשַרייּב

ט  ִניְׁש ן  ָזאלְ ת  ִמְׁשָּפחֹוי  ִד ן  ֶווען  ֶגעֶוועט  ָוואלְ ע  ֶּבעְסֶט ס  ָדאט,  ְטַראכְ   ִאי

ן  אּוט  ַהיינְ ן  פּוז  ַא ת  ִמְׁשָּפחֹוע  ַאלֶ ר  ַפא  מֹוִדיעַ ט  ַזיין.  אכְ ַמ י  ֵזים  ֶווער  ַפאן  ִוויְס 
ן אּו,  ַאייי  ַּבין  ַאייְנְׁשַרייּבְ   ִזיל  ָזאד  ֶחֶס ן  טּון  ֶהעְלפְ ל  ִוויס  עֶ ר  ֶווער,  ַווייֶטע

ז ַא ט  ַפאְרְׁשֵטייר  ִאין  אּום  ִׂשְמָחָת ת  ְּבעֵ ף  ִהילְ ן  ֶּבעְט ן  ַאַרייט  רּופְ ר  ֵאייֶנען  ֶווע
י  ֵזיס  ָוואם  ֶדען  ָא ן  ַוואֶלעְנִטיְר י  ִד ן  ֶּבעְט ר  ִאיט  ֶווע  -ף  ִהילְ ע  ַטאֶק ף  ַדאְר ר  ֶיעֶנע

 ם.ְמַדְּבִרין ַקיין ַזייט ִניְׁש ט ֶוועי ַאזֹום, ַפאְרֶווען  אּוס ָוואר, ֶווען ִוויְס ן  ָזאלְ 

י  ְּבִדְבֵר א  הּובָ (  ָעֵלינּון  ָיגֵ   ְזכּותֹו ב  ָר ר  ַצאְנֶזען  ֵהייִליגְ ן  פּוה  ַמֲעֶׂש ע  ֵׁשיינֶ   ַא ט  ֶהעְר 

ח,  ֵחלֶ ה  ּתֹוָר  כט)אֹוק  ן  פּוע  ִליְסֶט   ַא ן  ָהאּבְ ט  ְפֶלעגְ ב  ָר ר  ַצאְנֶזער  ֵהייִליֶגער  ֶדע.  ת 

. ֶוועְכְנְטִליה  ְצָדָק ן  ֶגעּבְ ט  ְפֶלעגְ ר  עֶ ם  ֶווע  ַפארט,  ָאֶרעֶמעַליים,  ֲחָכִמיי  ַּתְלִמיֵד 
ע  ֶפעֶט ע  ְגרֹויֶס   ַא ן  קֹויפְ ט  ֶגעָוואלְ ן  ֶרעֶּבעִציי  ִד ט  ָהאח  ֶּפַס ב  טֹום  יֹור  ַפאל  ַאָמא

ט  ִניְׁש ס  ָדאי  זִ ט  ָהאר,  ֵטייעֶ ר  ֵזייעֶ ן  ֶגעֶווער  ָאֶּבעז  ִאיס  עֶ ב,  טֹום  יֹוד  ְלָכבֹוק  ִאיְנִדי
ק צּוִריי  זִ ז  ִאיד,  ֶוועְר א  יָ ז  ִאיס  עֶ ז  ַא ט  ַּבאֶרעְכנְ   ִזיי  זִ ט  ָהאם  ָנאְכֶדעט,  ֶגעקֹויפְ 

ט  ֶגעָזאגְ ר  ִאין  ֶמעט  ָהאן  ָאְנֶגעקּוֶמעז  ִאיי  זִ ן  ֶוועק.  ִאיְנִדיי  ִד ן  קֹויפְ ט  ֶגעֶׁשעפְ ם  צּו
ט ָהאן  ֶרעֶּבעִציי  ִד ן  ֶוועט,  ֶגעקֹויפְ ן  ׁשֹוי ס  ָדאט  ָהאן  ָאֶרעַמא ם  פּוֶנע  ַווייּבי ִד ז  ַא 

א  ָד ס  ָוואט  ֶדעְרֵציילְ ן  אּוב  ָר ר  ַצאְנֶזען  ֵהייִליגְ ם  צּון  ַאַרייי  זִ ז  ִאיט  ֶגעֶהעְר ס  ָדא
ן ֶווע! ְפֵלייׁשע  ֵטייֶעֶר  ִזיט קֹויפְ ר עֶ ן אּוה ְצָדָק ן פּוט  ֶדער ִאיד ֶנעְמ ר, ָפאט ֵגיי

י,  ַאזֹו אֹויּבט: "ֶגעָזאגְ ר עֶ ט ָהאט ֶגעֶהעְר ס ָדאט ָהאב  ָר ר ַצאְנֶזער ֵהייִליֶגער ֶדע
ט ַהיינְ ן  פּוט;  ֶגעלְ ר  ֶמע  ָדאי  ֵזין  ַדאְרפְ ,  ְפֵלייׁשע  ֵטייֶעֶר ק,  ִאיְנִדין  ֶעְס י  ֵזיז  ַא 

 ".ָוואע ֶיעֶד ט ָטאְּפלְ ן ֶגעּבְ י  ֵזי ִאיל ֶווע

ן  אּוה  ַמֲעֶׂש י  ִד ט  ְּבֶרעְנגְ   ָעֵלינּון  ָיגֵ   ְזכּותֹור  ֶאְלָעזָ ת  ִמְנַח ר  ֵהייִליֶגער  ֶדע
ַאָּבא ַּבר ַאָּבא  : "ה ח, ח)ֵּפָא י  ְירּוַׁשְלִמ ("ל  ֲחזַ ן  פּוה  ַמֲעֶׂש   ַא ז  ִאיס  ָדאז  ַא   צּוט  ֵצייְכנְ 

ְּפִריִטין ְּבֵריּה  ִלְׁשמּוֵאל  ן זּון  ַזייר  ַפאן  ֶגעֶגעּבְ ט  ָהאא  ַאּבָ ק  ַצִדי ר  ֶדע",  ָיֵהב 
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"ֶגעלְ ל  ְׁשמּוֵא  ר  ַפאן  ֶצעֵטיילְ ס  ָדאל  ָזאר  עֶ ",  יַנָייאּכֵ ְלִמְס   ִליגּפָ ִּדְיֵהא  ט, 

"ָאֶרעֶמעַליי  "ְצָדָק ן  ֵטיילְ ס  ַארֹויז  ִאיל  ּוֵא ְׁשמן  ֶווע",  ָנַפקט,  ַחד    חְׁשּכַ ְוַא ה, 
ט  ֶעְס ר  עֶ י  ִוו",  ר ּפַ ָאַכל ִקיט, "ָאֶרעֶמעַליי י  ִד ן  פּוע  ֵאיינֶ ן  ֶגעֶזער  עֶ ט  ָהא",  ןּכֵ ִמְס 

ר  עֶ ז  ִאי",  יֹוֲאב  יֹומּוָעאל ְוָאַמר קן, "ַווייט  ְטִריְנְק ר  עֶ ן  אּו",  רָּמ ַח   ֵתיָׁש וְ , "ְפֵלייׁש
ן ַקייר  ֶמען  ֶגעּבְ ט  ִניְׁש ם  ִאיל  ָזאן  ֶמעז  ַא ע,  ַטאֶט ן  ַזייר  ַפאן  ֶדעְרֵציילְ ן  ֶגעָלאפְ 

ְּדַנְפֵׁשיּה   ּה", ָהאט ֶדער ַטאֶטע ִאים ֶגעָזאְגט, "ַהב ֵליּהֲאַמר ֵליה, "ְצָדָק  ַיִּתיר 
 ר. ֶמעף ַדאְר ר עֶ ל ַווייר ֶמעם ִאי ֶגעּבט ַהיינְ ן פּו", ָמְרִתי

  צּו ז  ִאין  ֶמעְנְטְׁש ן  פּור  ַנאטּוי  ִד ז  ַא ס  ֵאיינְ ן,  ַזאכְ י  ְצֵווים  ֶדען  פּון  ֶמעט  ֶזע

ר ֶיעֶנע ר  ָטא  -ה  ְצָדָק ט  ֶנעְמ ר  ֵאייֶנע  אֹויּבז  ַא ט  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמעט,  ְׁשֶלעכְ ן  קּוְק 
ן  ָזאלְ ה  ְצָדָק ן  ֶגעּבְ ס  ָוואי  ִד ז  ַא ר  ֶּבעֶסעז  ִאיר  ֶדעִריֶּבען;  ֶלעּבְ ט  ִניְׁש ר  ֶמען  ׁשֹוי

י  ִוו,  ַזאי  ִד ן  ָא ט  קּוְק ה  ּתֹוָר י  ִד י  ַאזֹוי  ִווס,  ְצֵווייְטנְ ט.  ֶנעְמ ס  עֶ ר  ֶווען  ִוויְס ט  ִניְׁש 
 ר.ֶמעם ִאי ֶגעּב -ר  ֶמעף ַדאְר ר ֶיעֶנעז ַא ;  ַזאי  ִד ף אֹוין קּוְק ם ַצִדיִקיי ַאזֹו

ת  ִמְׁשָּפחֹור  ַפאט  ֶגעלְ ם  צּוַזאן  ֶנעֶמעס  ָוואם  ַגָּבִאיר  ִמין  ָהאּבְ ל  ְׁשֶטעְט ן  ִאי

ר ֶדעז  ַא ן  ֶגעֶווען  ְמַתֵק ר  ִמין  ָהאּבְ ',  ְוכּו י  ְגָראֶסעִר ן  ִאין  ָצאלְ   צּוט  ִניְׁש ן  ָהאּבְ ס  ָווא
ן  ִאין  ַאַרייט  ִניְׁש ט  קּוְק ס  ָווא ה,  טֹובָ ן  ַעיִ ן  ַא עְלט ָהאט  ס ָדאס גֶ אֹויט  ֵטיילְ ס  ָווא

ל  ָזאן ֶמעט ִניְׁש ן, אֹופָ ע ֵאייֶדעלֶ ן ַא ר ֵזייעֶ ף  אֹוי צּוט ֵגייס עֶ ס; ִקיְׁשֶקע 'ס ֶיעֶנעְמ 
 ם. ְוָׁשלֹוס ַח ט הֹויי  ִד ן ִׁשיְנְד ם ֶיעֶנען ָאְנהֹויּבְ 

ן ַּבאְק ן  אּון  ָקאכְ ט  ֶווען  ֶמעג,  ֶוועא  ַאזַ ף  אֹוין  צּוֵגייט  ֶוועס  עֶ ז  ַא ן,  ֵמיי  ִאי

ן;  ֶרעְד ט  ִניְׁש ט  ֶווען  ֶמעה,  ְוַׁשְלוָ ם  ָׁשלֹו ן  ַזייט  ֶווע  -ן  ֶווען  אּו ס  ָוואר,  ֶווען  ִוויְס ן  ָא 
 ן. ֶרעְד  צּוס ָוואן  פּוה ַּפְרָׁש  ֵנייעֶ  ַא ן  זּוכְ ן ַדאְרפְ  ִזין ֶוועלְ ם ְמַדְּבִריי ִד 

  ַא ר  ַפא  -ן  ָיאְר ע  ַלאְנגֶ ן  ׁשֹוי   -   ָווא ע  ֶיעֶד ט  ָקאכְ '  ִּתְחיֶ   ַווייּבע  ֵטייֶעֶר ן  ַמיי

ן  ִאיא  ָד ן.  ֶווען  אּו ס  ָוואר,  ֶוועט  ִניְׁש ט  ֵווייְס י  זִ ג;  ִוויְלַיאְמְסּבּוְר ן  ִאיה  ִמְׁשָּפָח 
ע  ַוואֶרעֶמ ע  ֵפיינֶ   ַא ט  ָקאכְ   ַווייּבן  ַמייף",  ִהילְ ע "ָאְרַגאִניַזאִציֶ ן  ַא א  ָד ז  ִאיט  ְׁשָטא

ן,  ׁשֹוין ֵווייְס ר  ִקיְנֶדעי  ִד ן. ָאְּפְטָראגְ ס  ָדאר  ִקיְנֶדעי  ִד ט ִמיט  ֵגייי זִ ן אּוט  ָמאְלַציי
ס  עֶ ט  ֵלייגְ ן  ֶמען,  ֶעְס ן  ְטָראגְ ה  ִמְׁשָּפָח ע  ָאֶרעֶמ ן  ַא   צּון  ֶמעט  ֵגיי  ִמיְטָוואע  ֶיעֶד 

 ִזי ן  ֶמעט  ֶגעּבְ   ּכַֹח ר  ְיַיֶׁש י  ִד ן.  ֶווען  אּוס  ָוואר,  ֶווען  ִוויְס ן  ָא ר,  ִטים  ַּביי  ַאָראּפ
"  ֹוָלם ֶחֶסד ִיָּבֶנהעט, "ֶוועלְ י  ִד ן  ּבֹויעֶ ן  ֶקען  ֶמעז  ַא   ִזיט  ְפֵרייְד ן  ֶמען  אּוס,  ַאֵליינְ 

 . ט, ג)פם ְּתִהִלי(
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ט  ֶּבע  ִאין:  ְצֵווייְט   ַא ן  ַּבאֶרעְד ן  ָא ן  הֹויּבְ ן  ֶמעְנְטְׁש   אֹויּבר,  ֵזייעֶ   ַאיי

"אֹויְסִניֶצען  ַא ז  ִאיר  ֶיעֶנע" "פֹויֶלע  ַא ז  ִאיר  ֶיעֶנער",  ט  ֶנעְמ ר  ֶיעֶנער", 
ן  ֶמען,  ָקאכְ ט  ִניְׁש ף  ַדאְר ן  ֶמען: "ָזאגְ ט  ֵׁשייֶנעְרֵהייר  ִאי ט  ָזאלְ  -"  ֶעְדֶוועְנִטיְדְזׁש

ס עֶ ן",  ֶהעְלפְ ל  ִוויס  עֶ ר  ֶווע ר  ַפאר  ָנא  ְגרּוּפד  ֶחֶס   ַא ז  ִאיס  עֶ ן,  ַמאכְ ט  ִניְׁש ף  ַדאְר 
 ט.ַפייְנְטַׁשאפְ ן ַקיית ִמְׁשָּפחֹוי ִד ן  ְצִוויְׁש ם ְוָׁשלֹו ס ַח ן ֶוועְר ט  ִניְׁש ל ָזא

ד סֹוי  ִד ר  ִזיֶכעט  ֵווייְס ר  ִאי,  ּכַֹח   ַאַסאן  ֶגעּבְ   ַאייל  ָזאר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע ר  ֶדע

ט ַּבאקּוְמ   -ן  ֵאייֶּבעְרְׁשְט 'ן  ַפאְר ט  טּון  ֶמער  ֶמעי  ִוו;  ּכַֹח ט  ַּבאקּוְמ ן  ֶמעי  ַאזֹוי  ִוו
ץ ַאלְ   -ט  טּון  ֶמער  ֶמעי  ִוו ז  ִאין,  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  ֶדען  ִאיְנִזיט  ָהאן  ֶמעז  ַא ,  ּכַֹח ן  ֶמע

 ן.ֶמעט ָהא ּכַֹח ר ֶמע

 ... 
 ד ג ד

ט ִּביְס  דּוז ַא ה ַהָנָא י ַאזֹו ָהאּב ִאיה ַלּתֹוָר ם ִעִּתי  קֹוֵבעַ  ִזי 

לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּו חֹוֶדׁש ְדרֹאׁשא' , חקַֹר  ַּפְרַׁשתם ד' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 י ִליֶּבעְרִט ב, ְּבֶרְסלֶ ר ָיִאי  ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

ן  ַדָיים  פּוֶנעא  ְגָמָר ר  ִׁשיעּום  ַּבייט  ִזיְצ   דּוז  ַא ע  ַקאֶמעֶר י  ִד ן  ִאיע  זֶ   ִאי

 ה. ַלּתֹוָר ם ִעִּתי קֹוֵבעַ  ִזיט ִּביְס  דּוז ַא ה ַהָנָא י ַאזֹו ָהאּב ִאי"א, ְׁשִליָט 

ס ָוואס  ְפַראֶגעע  ֶעְרְׁשֶט י  ִד ן  פּוע  ֵאיינֶ   ת לא.)ַׁשּבָ (ן  ָזאגְ ה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּו
: "ָקַבְעָּת ִעִּתים זִאיף  ַארֹויט  קּוְמ ה  ְנָׁשָמ י  ִד ן  ֶוועל  ִהיְמ ן  ִאין  אֹויבְ ט  ְפֶרעגְ ן  ֶמע

י ִוון  ֶמעט  ֶזעם  ֶדען  פּון?  ֶלעְרֶנע  צּוט  ַציי  ַא ט  ַּבאְׁשִטיְמ   ִזיט  ָהאְס ",  ַלּתֹוָרה
ס ָדאז  ִאי  -ט  ְפֶרעגְ ן  ֶמעס  ָוואע  ְפַראגֶ ע  ֶעְרְׁשֶט י  ִד ז  ִאיס  ָדאז  ַא ז,  ִאיס  ָדאב  ָחׁשּו

 .ַזאע ֵטייֶעְרְסֶט י ִד 

ע  ַאלֶ י  ִד ת;  ִהְתּבֹוְדדּוי  ֵגי,  ְׁשטּוּבן  ַדיי ם  ַארּוד  ֶפעלְ ן  ִאין  ְׁשַּפאִציְר ל  ַאִּביְס י  ֵגי
ר  ֶוועְרֶטע'ס  ֶרִּבינְ ם  ֶדען  ַזיים  ְמַקֵיי  ָדא ן  ֶקעֶנעל  ְׁשֶטעְט ן  ִאין  וואֹויֶנעס  ָווא

ר  ָגאז  ִאיס  עֶ ז,  ְגָראן  אּור  ֵּבייֶמען  ְצִוויְׁש   ָדאט  וואֹוינְ ן  ֶמע,  ְּכַמְׁשָמעֹוט  ָּפׁשּו
 ב. ְמֻיָּׁש ז ִאיס ַאֶלעג, רּוִאי ז ִאיס ַאֶלעת; ִהְתּבֹוְדדּו  ָנאן ֶלעּבְ ס ָדא ַאְנֶדעְרׁש

 ... 
 ד ג ד
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 ת דֹורֹוע ַאייֶעֶר ר ַפאס עֶ ט טּו, ִאיִדיׁשן ָאְנֶגעטּוט ֵגיי

לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּו חֹוֶדׁש ְדרֹאׁשא' , חקַֹר  ַּפְרַׁשתם ד' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 יִליֶּבעְרִט ב,  ְּבֶרְסלֶ ' ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

ן ִאיר  ָיִאי  ֵנרֹון  ַמאר  ַאייעֶ ע  זֶ   ִאין  אּול  ְׁשֶטעְט ן  ִאים  קּו  ִאיל  ָמאס  ֶיעֶדע

ז  ִאיר  עֶ י  ִוון  ֶזע  צּוה  ַהָנָא י  ַאזֹו  ָהאּב  ִאית;  ַנַח א  ַאזַ   ִאי  ָהאּב  -ן  ַדאֶוועֶנעל  ׁשּו
,  ֵּפיאֹות ן  אּוד  ָּבאְר ן  ַזיין  ָא ט  ִניְׁש ט  ִריְר ר  עֶ ,  ְלבּוׁשע  ִאיִדיֶׁש ן  ַזייט  ִמיק  ְׁשַטאְר 

 ת. ַנַח ע ְגֶרעְסֶט ן ַמייז ִאיס ָדא

ן  ֶמעְנְטְׁש ן  ְצִוויְׁש ,  ְלבּוׁשע  ִאיִדיֶׁש ר  ַאייעֶ ט  ִמין  ְׁשַטאְרְק   אֹוי  ִזיט  ָזאלְ ר  ִאי
ר  ַפאס  עֶ ט  טּו.  ִאיִדיׁש ן  ָאְנֶגעטּוט  ֵגייל,  ֵאייְד ן  אּו ן  ֵׁשיין  ָאְנֶגעטּון  ֵגייר  ִאיט  ָזאלְ 

י  ִד ן  פּו  ַאָראּפ  ִזי ן  רּוְק ר  ִקיְנֶדעג,  ַוואְקְלִדיז  ִאיט  ֶוועלְ י  ִד ת;  דֹורֹוע  ַאייֶעֶר 
ץ  ַאלְ ף  ַדאְר ן  ֶמע.  ְטֶרעּפר  ֶצעְנְדִליֶגער  ָנאל,  ְטֶרעּפְ ן  ֵאייט  ִניְׁש   -ן  ֶעְלֶטעְר 

 ן?' ַזייר ִקיְנֶדעע ַמיינֶ ן ֶוועלְ י ַאזֹוי ִוון 'ְטַראְכְט 

  ִזי ן  ֶמעז  מּו  -  ֵאייִניְקֶלעע  ֶעְרִליכֶ ר,  ִקיְנֶדעע  ֶעְרִליכֶ ל  ִווין  ֶמע  אֹויּב
 .ֶעְרִלין ְּבַלייּבְ ת דֹורֹוע  קּוֶמעְנִדיגֶ י ִד ן ֶוועלְ י ַאזֹון, ֶעְלֶטעְר י ִד  צּון ַארֹויְפרּוְק 

ן ִאים  ִסיּוִמיע  ַאייֶעֶר ר  ִמיט  ְׁשַרייּבְ ט,  ָזאגְ ר  ִאים  ְּתִהִליל  ִוויִפיר  ִמיט  ְׁשַרייּבְ 

 ם. ְּתִהִלי

 ... 
 ד ג ד

 ם ְּתִהִלין ָזאגְ ם ֲחִסיִדיר עֶ ' ְּבֶרְסֶלבְ י ַאזֹוי ִוו

לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּו חֹוֶדׁש ְדרֹאׁשא' , חקַֹר  ַּפְרַׁשתם ד' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 'ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

  ַא ת,  ִמְׁשֶענֶ   ַא ז  ִאים  ְּתִהִלי  ח)צן  ִסיָמ "ן,  ָהַר ת  ִׂשיחֹו( ט  ָזאגְ י  ֶרּבִ ר  ֵהייִליֶגער  ֶדע

י  ֵזיט  ֶהעְלפְ ס  ָדא  -ן  ְׁשֶטעְק   ַא ר,  ָוואֶקע  ַא ט  ִמין  ֵגייעֶ ן  ֶמעְנְטְׁש ע  ֶעְלֶטעֶר ר,  ָוואֶקע
ט  ֶהעְלפְ ס  עֶ ר;  ָוואֶקע  ַא ן,  ְׁשֶטעְק   ַא ז  ִאים  ְּתִהִליז  ַא י  ֶרּבִ ר  ֶדעט  ָזאגְ ן,  ֵגיי

 ן.ֶלעּבְ ס ָדאן ַאִריֶּבעְרֵגיי

  ִלי ת: "אֹוִתיֹוי  ִד ז  ִאים  ְּתִהִלית,  ְיׁשּועֹוט  ְּבֶרעְנגְ ם  ְּתִהִלי,  ּכַֹח ט  ֶגעּבְ ם  ְּתִהִלי
ר ִמי  צּו ט 'ֵמיינְ ס  ָדא;  ן ז)ִסיָמ ק א',  ֵחלֶ "ן  מֹוֲהַר י  ִלּקּוֵט ן  ַעֵיי(ר  וואּוְנֶדער,  ִמי  צּו   - "  הֹםְּת 
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 ם'.ִניִסין ַּפאִסיְר ט ֶווע

י  ִוון  ֶהעְר ן  ֶמעט  ְפֶלעגְ ם,  ְּתִהִלין  ָזאגְ ם  ֲחִסיִדיר  עֶ ' ְּבֶרְסֶלבְ ן  ֶהעְר ט  ְפֶלעגְ ן  ֶמע

ט ִמיט;  ְפַריינְ   ַא   צּוט  ֶרעְד ן  ֶמעי  ִווי  ַאזֹו,  ִאיִדיׁש ן  ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  צּון  ֶרעְד י  ֵזי
ן פּור  ֶוועְרֶטעי  ִד ן  ַאַרייְנֶגעְפָלאְכְט ט,  ַהאְרִציְגֵקייא  ַאזַ ט  ִמיט,  ִזיְסֵקייא  ַאזַ 

 ת. ׁשֹוַּבָק ע ֵאייֶגענֶ י ִד ט ִמים ְּתִהִלי

ר ֶדע  -ד  ִמְתּבֹוֵד   ִזיז  ִאין  אּו ם  ְּתִהִליג  ָטאן  ֶיעְד ט  ָזאגְ ס  ָוואם  ֶדעז  ִאי ל  וואֹוי
 ם. ִניִסין ֶזעט ֶווע

 ... 
 ד ג ד

י ִד ן ְּבֶרעְנֶגער ִעיָק ר ֶדעט, ֶרעְד ן  ֶמעס ָוואק ִחילּון ַקייט ִניְׁש 
 ןֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּור ִקיְנֶדע

   לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּו חֹוֶדׁש ְדרֹאׁשב' , חקַֹר  ַּפְרַׁשת' הם יֹו - ִיְתָּבַרְּבֶעְזַרת ה' 

 ד ... ְלָכבֹו

ו. ְּבִריון ַדיין ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאי 

ן  ָזאגְ ר  ִדיל  ֶווע  ִאיע;  ַמאֶמ ן  אּוע  ַטאֶט ר,  ְׁשֶווען ַדייר,  ְׁשִוויֶגען  ַדיי  ְּבנֹוֵגעַ 

י  ַּביז  ִאיס  ָדאן,  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  צּון  ְּבֶרעְנֶגער  ִקיְנֶדעי  ִד ל  ִווי  ִאיל,  ִווי  ִאיס  ָווא
ס  ָוואן  אּוט  ָזאגְ ר  ֶדעס  ָווא ג  ֵווייִניר  ָגאט  ִאיְנֶטעֶרעִסיְר ר  ִמי ר;  ִעיָק ר  ֶדע ר  ִמי

 ט.ָזאגְ ר ֶיעֶנע

ם (ְמַלְמִדיי  ִד ר  ַפאט  ֶגעָזאגְ ן  ֶנעְכְט   ָהאּב  ִאין  ֶנעְכְט ן  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִּבי  ִאי
ז ַא ם),  ְמַלְמִדיי  ִד ט  ִמיט  ֶגעְׁשמּוֶעְס   ִאי  ָהאּבב  ַמֲעִרי  ָנאל,  ְׁשֶטעְט ן  ִאיט  ַנאכְ 

ה,  ְיִׁשיבָ  רֹאׁשם פּוֶנע ִזין  ְצִוויְׁש ן  ְׁשמּוֶעְס ן ֶעְלֶטעְר י ִד ס ָוואן ָא ט ִניְׁש ט ֵגייר ִמי
ן ִאיה;  ְיִׁשיבָ   רֹאׁשר  ֶדעז  ִאיס  ָוואן  ַפאְרְׁשֵטיין  אּו ן  אֹויְסצּוָפאְרְׁש ט  ְּפרּוִּביְר ן  ֶמע

ה  ְיִׁשיבָ   רֹאׁשף,  ַארֹויה  ְיִׁשיבָ   רֹאׁש  ִזין  ְצִוויְׁש ן  ֶרעְד ן  ֶעְלֶטעְר י  ִד ס  ָוואט  ַצייי  ִד 
 ֶגעּבל  ֶדעְרַווייז  ִּבי  -י  ַאזֹוט  ַמאכְ י,  ַאזֹוט  ֶרעְד ה  ְיִׁשיבָ   רֹאׁשר  ֶדעס  ַפאְרָווא,  ַאָראּפ

'ס  ֶרִּבינְ ם  ֶדען  אּו ה  ְּתִפלָ ה,  ֱאמּונָ י  ֵזיט  ִמין  ֶלעְרֶנעל  ֶווע  ִאיר,  ִקיְנֶדעי  ִד ר  ִמי
 ל. ֵׂשכֶ 

ן ַאַרייג  ֵליין,  ֶהעְלפְ ר  ִמיט  ִוויְלְס   דּוז  ַא ר  ִמיט  ְׁשַרייְּבְס   דּון;  טּו  ָזאְלְסטּוס  ָדא
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  ַא ן  אּות  טֹובֹו ת  ִמידֹוה,  ֱאמּונָ י  ֵזין  ִאי ן  ַאַרייג  ֵלייר,  ִקיְנֶדעי  ִד ן  ִאיר  ֶמעס  ָווא

ן  ְׁשֶטעְר ט  ִניְׁש ר  ִדיל  ָזאס  עֶ ן  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  ֶדעט  ֶּבען  אּוד,  ִאי  ַא ן  ַזיי  צּוט  ִליְּבַׁשאפְ 
 ה. ְיִׁשיבָ  רֹאׁשן ַדייף אֹוין ָזאגְ ן ֶמעְנְטְׁש ס ָווא

 ... 
 ד ג ד

  גֶרעִגירּונְ י ִד ר ַפאט ִליְגנְ ן ַקיין ָזאגְ ט ִניְׁש ם ְוָׁשלֹוס ַח 

לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּו חֹוֶדׁש ְדרֹאׁשב' , חקַֹר  ַּפְרַׁשתם ה' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

ה'  ִליֶּבעְרִט ב  ְּבֶרְסלֶ ת  ִקְריַ י  ּתֹוְׁשבֵ   ַהקֹוֶדׁשל  ֵהיכַ י  ַּתְלִמיֵד   ְׁשלֹוֵמינּוי  ַאְנֵׁש ד  ְלָכבֹו י, 

 ִיְחיּום ֲעֵליֶה 

ס ַח ן  אּוץ,  ֶגעֶזעי  ִד ן  ֶקעגְ ן  ֵגיי  צּוט  ִניְׁש ן  ֶגעּבְ ג  ַאְכטּונְ ר  ֵזייעֶ ף  ַדאְר ן  ֶמע

ט ְׁשִּפילְ ן  ֶמעז  ַא י  ֵווין  אּו  ָא ג;  ֶרעִגירּונְ י  ִד ר  ַפאט  ִליְגנְ ן  ַקיין  ָזאגְ ט  ִניְׁש ם  ְוָׁשלֹו
ן  ֶקע -ף ְׁשְטָרא ַא ן ַּבאקּוֶמען ֶקען ֶמעס ָוואר אֹויֶסער,  ַאִפין ֶנעֶמעי ֵזין אּו ם ַארּו

 ם. ַהֵׁש ל ִחּלּו ַא ן  ַזיים גֹוֵר ן ֶמע

ע ְׁשָטאִטיֶׁש ן  ַּבאקּוֶמען  ִווילְ ס  ָוואל  ְׁשֶטעְט ן  ִאיר  ַאייְנוואֹויֶנעע  ַאלֶ י  ִד 
ן  ֶמעל  ִוויִפית  ֱאֶמ ם  ֶדען  ְׁשַרייּבְ   צּון  ֶגעּבְ ג  ַאְכטּונְ ר  ֵזייעֶ ן  ַדאְרפְ   -ן  ְּפָראְגַראֶמע

 ן. אֹויְסֶגעַהאְלְט ן  ַזיי  לָזאס עֶ ז ַא ט, ַפאְרִדינְ 

ן ֶמעס  ָוואן  ַּבאֶרעֶכעֶנעה  ִמְׁשָּפָח ע  ֵאייְנִציְגְסֶט ע  ֶיעֶד   ִזיל  ָזאר  ֶדעִריֶּבע
  ֵנרֹו ...    ָהַאְבֵר  צּור  ָאֶדער,  ָיִאי  ֵנרֹו ...    ָהַאְבֵר  צּון  ֶמעְלְד   ִזי ל  ָזאן  ֶמעט,  טּו

 ע.ַּבאַאְמֶט ע ְׁשָטאִטיֶׁש י  ִד ט ִמין ַאְרֶּבעְט י ֵזיר; ָיִאי

ן טּוט  ִניְׁש ח,  ְּבֶריוַ ה  ַּפְרָנָס ן  ָהאּבְ ן  ָזאלְ ר  ִמין  ֶהעְלפְ ל  ָזאר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע ר  ֶדע
 ס.ְׁשֶלעְכְט ן  פּון ָאְּפֶגעִהיְט ן  ַזייל ָזאר ֶיעֶדען, ַזאכְ ע אּוְמֶלעַגאלֶ 

 ... 
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 "א ְׁשִליָט ן ַדָייר עֶ 'ָחׁשּובְ 'ן ַפאְר  ּכַֹח ר ְיַיֶׁש 

לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּו חֹוֶדׁש ְדרֹאׁשב' , חקַֹר  ַּפְרַׁשתם ה' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר   

 "א ְׁשִליָט ן ַדָייר עֶ 'ָחׁשּובְ ר אּוְנֶזעד ְלָכבֹו

ן ֶעְנְטֶפעְר   צּום  ֵאייֶנען  ֶיעְד ר  ַפאט  ְגֵריין  ַזיי'ן  ַפאְר   ּכַֹח ר  ְיַיֶׁש ן  ְגרֹויְס   ַא 
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ן  אּוט  גּון  ְׁשִּפיְר ם  ֵאייֶנען  ֶיעְד ט  ַמאְכְס ט,  ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבְנֵקייא  ַאזַ ט  ִמית  ְׁשֵאלֹו

 . ֶחְלֶקיי ְוַאְׁשֵר  ַאְׁשֶריל; ֶגעִפיע גּוֶט  ַא ט ִמיק ַאֶוועט ֵגייר ֶיעֶדעב; ָחׁשּו

 ר. ִקיְנֶדעע  ַמיינֶ ט ִמין ֶלעְרֶנע'ן ַפאְר  ּכַֹח ר ְיַיֶׁש ן ְגרֹויְס  ַא 

 ... 
 ד ג ד

ן ְסְטַראֶׁשעט ִניְׁש ז ִאי ִחינּו 

לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּוב' , חקַֹר  ַּפְרַׁשת קֹוֶדׁשת ַׁשּבָ ב ֶעֶר  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

 רָיִאי  ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

ס  ָוואן  ַפאְרְׁשַטאֶנעט  ָהאְס   דּוף  ָהא  ִאין ֶנעְכְט ט  ֶגעֶרעְד ר  ִדיט  ִמי  ָהאּב  ִאי

ז  ִאיר  ִקיְנֶדען  ְׁשָלאגְ ;  ִחינּון  ַקייט  ִניְׁש ז  ִאיר  ִקיְנֶדען ְׁשָלאגְ ר,  ִׁשיעּון ָנאכְ ט  ַנאכְ 
ן  ֶרעְד ל  ָנאְכַאָמאן  אּון  ֶרעְד   צּוד  ֶגעדּולְ ן  ַקייט  ִניְׁש ן  ָהאּבְ ן  ֶעְלֶטעְר ג,  ֶוועע  פֹוילֶ   ַא 

 ן. ֶנע'ַרְצְח ן אּון ְפַראְסֶקעֶנע צּור ְגִריְנֶגעי ֵזיז ִאי ס עֶ ן; ָזאגְ ל  ָנאְכַאָמאן אּו

י  ֶרּבִ ר  ֶדער,  ִקיְנֶדען  ְׁשָלאגְ ט  ֶגעָלאזְ ט  ִניְׁש ט  ָהאי  ֶרּבִ ר  ֶדעז  ַא   ֵווייְסטּוס  ָדא
ם ֶדעף אֹוין אּון?!" ֶמעט ְׁשָלאגְ ד ִקינְ  ַא ן: "ָנָת י ֶרּבִ ן  ָפאְרֶגעַהאְלְט ל ַאָמאט ָהא

י  ַאְנֵׁש ן  ָזאגְ   - "  ַּפאְטׁש  ַא ן  ֶמעט  ֶגעּבְ ל  ַאָמאט: "ֶגעָזאגְ ט  ָהאי  ֶרּבִ ר  ֶדעס  ָוואר  ִדיּבּו
 ן. ֶגעֶוועט ָנאְכִניְׁש ז ִאיל' ַאָמאר 'ֶדעז ַא   ְׁשלֹוֵמינּו

ז ִאי  ִחינּור.  ִקיְנֶדעע  ַדיינֶ ן  ִאיל  ַאִּביְס ר  ִאיְנֶוועְסִטי ,  ִזיק  ְׁשַטאְר ל,  ַהְּכלַ 

ן,  ְׁשָלאפְ ן  ֵגיין,  ֶעְס ן  ָזאלְ י  ֵזיר  ִקיְנֶדער  ַפאט  ָזאגְ ן  ֶמען  ֶווען;  ְסְטַראֶׁשעֶנעט  ִניְׁש 
ט  ָזאגְ ן  ֶמען,  טּו  צּוס  ָוואי  ֵזין  ֶמעט  ָזאגְ   - ה  ְוַכדֹוֶמ ג  ְׁשִּפיְלֵצייי  ִד ן  ַצאְמֶנעֶמע

ט;  ְׁשַוואְכֵקיי  ַא ז  ִאין  ְסְטַראֶׁשע...",  ֶוועְסטּוט  ִניְׁש   אֹויּבע: "ְסְטַראֶׁש   ַא ט  ִניְׁש 
ט, ֶּבען  ִאין  ַאַרייְנֵגייט  ֵהייְס ן  ֶמעל,  ֵּבייְׁשִּפים  צּו ן,  ָפאְלגְ   צּוס  אֹויי  ֵזיט  ֶלעְרנְ ן  ֶמע

ט ָזאגְ ן  ֶמעט",  ֶּבען  ִאין  ַאַרייל: "ָנאְכַאָמאן  ֶמעט  ָזאגְ ט  ִניְׁש ן  ָפאְלגְ י  ֵזיז  ַא ן  אּו
ן ָפאְלגְ ף  ַדאְר ן  ֶמעט  ָזאגְ ר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע ר  ֶדע ע", "ַטאֶט   ַא ן  ָפאְלגְ ז  מּון  ֶמעי: "ֵזי

 ן. ָפאְלגְ  צּוס אֹוי ִזיי ֵזי ן ֶלעְרֶנעי ַאזֹו -ע" ַטאֶט  ַא 

ס ָאִפין  ִאין  ַאַרייט  ִניְׁש י  ֵגין,  ְּתִפיִליט  ֵלייְגְס   דּור  ַפא ג  ָטאן  ַדיין  ָא ט  ִניְׁש   הֹויּב
ק ַאֶוועט ֶנעְמ ס עֶ  אֹויּבט ֶגעלְ י ִד ד ֶוועְר ט ִניְׁש ז ִאיס עֶ ל; ׁשּון ִאין ֵגיי'ן  ָנאכְ ר ָנא

 ן.ְּתִפיִלין  ֵלייגְ ן פּו ג ָטאן ֵאיי ֲאִפילּו
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י  ְדֵריי  ִד ן  ַדאֶוועֶנעל  ׁשּון  ִאין  ֵגייט  ְפִריְׁשֵקיי  ַא ט  ִמיט  ֶיעְצ ן  פּון  ָא   הֹויּב

 ה.ַהְצָלָח ע אֹויְסֶטעְרִליֶׁש ן ָהאּבְ  ֶוועְסטּו -ת ְּתִפילֹו

 ... 
 ד ג ד

 ןְסַמאְרְטָפאֹו ַא ן ָהאּבְ ס ָוואי ִד א ְמַקנֵ ז  ִאין ֶמען ֶווע

לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּוב' , חקַֹר  ַּפְרַׁשת קֹוֶדׁשת ַׁשּבָ ב ֶעֶר  - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

 'ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

ו.ְּבִריור ַאייעֶ ן ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאי 

י ִד   -ן  ְסַמאְרְטָפאֹו  ַא ן  ָהאּבְ ס  ָוואע  ַאלֶ י  ִד ז  ַא ט  ְׁשִּפיְר ר  ִאיט,  ְׁשַרייּבְ ר  ִאי

 א. ְמַקנֵ י ֵזיט ֶזענְ ר ִאין אּון ֶלעּבְ ן ִאי ק ֶגעְׁשַמא ַא ן ָהאּבְ 

  ַא ן  ָהאּבְ ט  ִניְׁש   ַאייז  ָלא  ִאין?  טּו   צּוס  ָווא  ַאייג  ְצִווינְ   ִאי'ס,  ֶעְרְׁשְטנְ 
 ן?! ֶטעֶלעָפא

ט ֶּבער  ִאי  וואּון  ְּבִריְוול  ַאזֹויִפי  ַאיין  פּון  ַּבאקּוֶמע  ָהאּב  ִאי'ס,  ְצֵווייְטנְ 

ט  ָהאר  ִאין,  ֶטעֶלעָפאא  ַאזַ ן  ָהאּבְ   צּוט  ִניְׁש ן  ַמאר  ַאייעֶ ן  ַזייק  ְמַחזֵ ל  ָזא  ִאיר  ִמי
 ט? ֶיעְצ ן ֶהעְלפְ  ַאיי ִאין ֶקעס ָוואם, ֶדען ֶוועגְ ט ֶגעֵוויינְ ר ִמי צּו

ל  ֶווע  ִאיט  ֶווער  ִאיז  ַא ן  ַאֶוועְקַוואְרפְ   טִניְׁש  ַאיין, ֶטעֶלעָפא  ַא ן  קֹויפְ  ִזי

ט  ַמאכְ ן;  ֶטעֶלעָפא  ַא ן  ָהאּבְ ס  ָוואת  ִמְׁשָּפחֹוא  ָד ן  ֶזעֶנעה  ְקִהילָ י  ִד ן  ִאיז  אּונְ י  ַּבי
 ן. טּו צּוס ָוואן  ִוויְס ט ָזאלְ ר ִאין ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדעס ֶּבעְט ת, ִהְתּבֹוְדדּו

ן  ֶקעֶנעס  ֶטעֶלעָפאֹונְ ן  ָהאּבְ ס  ָוואי  ִד ם;  ֵאייֶנען  ֶיעְד ר  ַפאז  ִאית  ִהְתּבֹוְדדּו

ט  ְקֶלעּבְ ת  ִהְתּבֹוְדדּו ן;  ֶטעֶלעָפאן  ַקייט  ִניְׁש ן  ָהאּבְ ס  ָווא י  ִד   אֹוין אּון, נּוְצ ס  ָדא
 ן.ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּו ֶמעְנְטׁשם ֶדע צּו

ז ִאיה  ַהְצָלָח ר  ִעיָק ר  ֶדע ,  ְפֵרייִלין  ַזייט  ָזאלְ ר  ִאי ן  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  ֶדעס  ֶּבעְט 

 .ְפֵרייִליז ִאי ן ֶמען ֶווע -

 ג:ָטאן ֶיעְד ה ְּתִפלָ י ִד ס ֶּבעְט 

ן  ַזיי ל  ָזא  ִאי,  ְפֵרייִלין  ַזייל  ָזא  ִאיר  ִמיף  ֶהעלְ ר,  ַּבאֶׁשעֶפער  ֵהייִליֶגע"

ט  ִניְׁש ם  ֵקייֶנעל  ָזא  ִאיר  ִמיף  ֶהעלְ ן,  ְׁשִּפיְר ר  ִדיל  ָזא  ִאיר,  ִמי ט  ִמין  צּוְפִריְד 

 ן".ָאֵמ ר,  ִדיי ַּביב ָחׁשּון ִּבי ִאיז ַא ן  ִוויְס ל ָזא ִאין, ַזייא ְמַקנֵ 
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ה; ְּבִחיָר ן  ֶוועגְ ע,  ְפַראגֶ ע  ְצֵווייֶט ר  ַאייעֶ ן  ַפאְרְׁשֵטיין  ׁשֹויר  ִאי ט  ֶוועט  ֶיעְצ 

ט  ִמין  ָא י  ַאזֹוט  ְׁשֶרעְק ן  ֶמעל  ַווייה,  ְּבִחיָר ן  ַקייא  ִניְׁשָט ז  ִאיס  עֶ ז  ַא ט  ְׁשַרייּבְ ר  ִאי
ן  ָנאכְ ה,  ְּבִחיָר   ַא א  ָד ז  ִאי  ָדא';  ְוכּו י  ַאזֹון  אּוי  ַאזֹון  טּו ז  מּו ן  ֶמעז  ַא ם,  עֹוְנִׁשי

 ַא   ְׁשטּוּבן  ִאין  ָהאּבְ ן  פּו ט  ֶׁשעְדִליְכֵקייס  ָדאן  פּות  ְדָרׁשֹול  ַאזֹויִפין  ֶהעְר 
  - ן  ָהאּבְ ט  ִניְׁש ס  ָדאל  ָזאן  ַמאר  ַאייעֶ ז  ַא ן  ָיאְר ן  ֶּבעְט ס  ַאֵליינְ ן  ָנאכְ ן,  ֶטעֶלעָפא

 ן. ֵנייר ָאֶדעא יָ ה ְּבִחיָר י ִד ץ ָנאְכַאלְ ר ִאיט ָהא

"ֶגעָזאגְ ט  ָהאי  ֶרִּב ר  ֶדעק,  ְׁשַטאְר י  ַאזֹוז  ִאיה  ְּבִחיָר י  ִד  ן ֶקע  ֶמעְנְטׁש  ַא ט: 
ר עֶ ן  אּוה,  ְקבּוָר י  ִד   צּו  ֶמעְנְטׁש ן  טֹויְט   ַא ט  ְטָראגְ ר  עֶ ט,  ַהאנְ ן  ִאית  ֵמ   ַא ן  ַהאְלְט 

, ִטיֵּפׁשי  ֵאין";  ִנָסיֹום  צּוט  לֹויפְ ן  אּות  ֵמ ם  ֶדע  ַאָראּפר  עֶ ט  ַוואְרפְ   -י  ְפרֹו  ַא ט  ֶזע
ס,  ְגרֹויי ַאזֹו -ן  ִנָסיֹו י  ִד ה,  ְּבִחיָר י  ִד ז  ִאי ָדאן,  ֶלעּבְ ם  פּוֶנעף  סֹוס  ָדא  ָדאט  ֶזעְס 

 ק!ְׁשַטאְר י ַאזֹו

ן ִאין  ַאַרייְנֶנעֶמעט  ִניְׁש ט  ֶווער  ִאיב,  ַּבּטֹון  ַזייר  ּבֹוֵח ט  ֶווער  ִאיף  ָהא  ִאי
 ל. ִיְׂשָרֵא י ְּגדֹולֵ ע ַאלֶ  דּוְר'ט ֲאַסְר ' ֶגעז ִאיס ָוואן ֶטעֶלעָפא ַא ט ַהאנְ ר ַאייעֶ 

ד ִאיר  ֶעְרִליֶכען  ַא ס,  ָוואט  ִמי  ִזיט  ֶוועְנְד ס  עֶ ן;  ֶמעְנְטְׁש ן  ַזיי א  ְמַקנֵ   ְּבנֹוֵגעַ 

ן ֶצעִריְס י  ַאזֹו  ִאי ר  ֶווע  - ד  ִאיר  ֶעְרִליֶכען  ַא ע  זֶ   ִאין  ֶווען.  ַזיי א  ְמַקנֵ ן  ֶמעג  ֶמע
ד, ִאיר  ֶעְרִליֶכען  ַא ן  ַזיי  אֹויל  ִווי  ִאיה,  ְּתִפלָ ן  ַמאכְ ן  ָא   ְגַליי  הֹויּב  ִאיר,  ִמין  ִאי

ן  ֶּבעְט ן  ֶמעג  ֶמע  -ת  ִמדֹוע  גּוֶט ט  ִמים  ֵאייֶנעט  ֶזען  ֶמען  ֶוועה,  ִקְנָא ע  ֶט גּוז  ִאיס  ָדא
 ת". ִמדֹוע גּוֶט  אֹויל ִווי ִאין: "ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדע

  א ְמַקנֵ  צּו םֶווע אִניְׁשָט " ן:ַנְחָמ  יֶרּבִ  דַּתְלִמי ןַזיי רַפא טֶגעָזאגְ  טָהא ןָנָת  יֶרּבִ 

  ן; ַזיי  אְמַקנֵ   ןֶמע  ףַדאְר   דִאי  רֶעְרִליֶכע  ןַא   רָנא  ם,ְיסּוִרי  ןאּו  תָצרֹו  טָהא  רֶיעֶדע  ן,ַזיי

 א".ְמַקנֵ   רִדי  ִאי  ןִּבי  -   ןָנָת   יֶרּבִ   ם ִאי  טָזאגְ   -  דִאי  רֶעְרִליֶכע  רֶדע  טִּביְס   דּו   אֹויּב  ןאּו

א  ֵפיגָ ת  ֵּבין  ִאיר  ִׁשיעּו  ַא   ָנא  ִזיט  ִאיְנֶטעֶרעִסיְר ר  ִאיז  ַא ר  ִאיט  טּוט  גּור  ֵזייעֶ 

ט ִמית  ְסעּודֹו  ָׁשלׁש  צּוט  ֵגיי ר  ִאיז  ַא ט  גּור  ֵזייעֶ ן  אּוט,  ֶגעֶרעְד ט  ָהאן  ֶמעס  ָווא  -
ָנא  ם,  ַצִדיִקין  פּו ת  ַמֲעִׂשיֹוה,  ְּתִפלָ ן  פּו ת  ַמֲעִׂשיֹון  פּוט  ֶרעְד ן  ֶמע,  ַווייְּבֶלע

ן  ֶווען  ֶגעֶוועז  ִאיי  ַאזֹו.  ַהקֹוֶדׁש ל  ֵהיכַ ן  ִאיט  ַּבאקּוְמ ן  ֶמעס  ָוואן  ַזאכְ ע  ֵׁשיינֶ 
ן  ֶגעֶווע ז  ִאי  ׁש"מֹוֲהָראז  ַא ט  ֶגעֶהעְר ן  ָהאּבְ ר  ִמין  ֶוועט,  ֶגעֶלעּבְ ט  ָהא  ׁש"מֹוֲהָרא

  ָנא ן  ֶגעְׁשִליְנֶגען  אּוט  ִאיְנֶטעֶרעִסיְר   ִזיר  ִמין  ָהאּבְ ט,  ֶגעֶרעְד ן  אּו  וואּוץ  ֶעְרֶגע
 ט.דּוְרְׁש ט ִמיט  ָוואְר   ַא  ָנאן אּו ט ָוואְר  ַא 
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ל  ֵהיכַ ן  ִאין  ֶוועְר ב  ְמקּוָר ם  ַּביי  ָאְנהֹויּבן  ִאיז  ַא ט  ְׁשַרייּבְ ר  ִאיס  ָוואס  ָדא

ס ַאֶלען  ֶקען  ֶמען,  ַזיי  צּוץ  ְּפַלאע  גּוֶט   ַא ז  ִאיא  ָד ט 'ֶגעְטַראכְ ר  ִאיט  ָהא  ַהקֹוֶדׁש
ן,  טּו ט  ָגאְרִניְׁש ר  ָטאן  ֶמעז ַא ר  ִאיט  ֶזע  צּוִּביְסֶלען  אּון',  ֵאייֶּבעְרְׁשְט 'ן ִמיְט ן  טּו

ן ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  צּון  ֶרעְד ,  ַהקֹוֶדׁש ל  ֵהיכַ ן  ִאין  טּון  ְפרֹויעֶ ן  ֶקעֶנען  ַזאכְ י  ְצֵוויר  ָנא
י  ְצֵוויי  ִד ט  ִמין  ֶלעּבְ   צּוט  ְּפרּוִּביְר ט  ָהאר  ִאי';  ְוכּו ן  ַמא י  ִד ר  ַפאט  ְגֵריין  ַזיין  אּו

ס  ָדאט  ֵלייגְ ן  ֶמעי  ִוון,  ֶלעְּב ע  ֶגעְׁשַמאֶק י  ִד ן  ְׁשִּפיְר ט  ֶגעָוואלְ ט  ָהאר  ִאין,  ַזאכְ 
 ם. ֶדע צּו  ִזיט ְצִוויְנגְ ר ִאין אּום, ִׁשיעּוִריי ִד י ַּבי ַאָראּפ

ן  ִאי ם  ַטעַ   ַא ן  ָהאּבְ ט  ָזאלְ ר  ִאין,  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  ֶדעס  ַאֵליינְ ם  ֶדעף  אֹויס  ֶּבעְט 

 ן. ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדען ִדיֶנעם ַּביין ֶלעּבְ ן ִאים ַטעַ  ַא ן, ַמא'ן ִמיְט ן ֶלעּבְ 

ן  ֶּבעְט ר  ָנאן  ַזייט  ִניְׁש ל  ָזאס  עֶ ת;  ִהְתּבֹוְדדּוי  ִד ן  ַאייְנֵטיילְ ר  ִאיט  ָזאלְ   אֹוי
ם ֶדען  לֹויּבְ ן  אּון  ַדאְנֶקעף  ַדאְר ן  ֶמען,  ַּבאַלאְנִסיְר ס  ָדאף  ַדאְר ן  ֶמען,  ֵווייֶנען  אּו

 ן. ֶּבעְט  אֹוין אּון ֵאייֶּבעְרְׁשְט 

ן  ֶמע  - ק  ְׁשַטאְר י  ַאזֹוז  ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  ֶדען  לֹויּבְ ן  אּון  ַדאְנֶקעס  ָדא
 ת. ּכֹחֹו ע ְׁשַטאְרֶק ט ֶגעּבְ ס עֶ ן, ֶנעְרֶוועע ְׁשַטאְרֶק ט ַּבאקּוְמ 

 ... 
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 ה ַּכלָ   ַא ר ַפאת ַהְדָרכֹו

  לפ"ק, ְׁשַנת תשפ"ב זַּתמּוב' , חקַֹר  ַּפְרַׁשת קֹוֶדׁשת ַׁשּבָ ב ֶעֶר  - ִיְתָּבַרְּבֶעְזַרת ה' 

 ' ִּתְחיֶ ה ... ַהַּכלָ 

ב!טֹול ַמזָ ו, ְּבִריור ַאייעֶ ן ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאי 

ל ֶווע ִאיס:ְפַראֶגעע ַאייֶעֶר ף אֹוין ֶעְנְטֶפעְר  ַאיי 

 ַּבאַוואְרְפן, ִדי ַּבאַוואְרְפן ִאיז ָנאר ַפאר ִדי ָחָתן.ִדי ַּכָלה ֵגייט ִניְׁשט צּום 

 . םֵאייֶנען ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשל ַאִריַז"ל ִאיז ַפאר ֶיעְד 

ִּביז   ,ָנאר ֵלייֶנען ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַקאִּפיְטלר  ִדי ַנאְכט פּון ִדי ֲחתּוָנה ָזאְלט ִאי
"ּוִבְׁשָעֶרי" . 

 ט. ֵהייַאייְנֶגעּבֹויֶגעֶנעְר  ִזי'ט טֹוֵבלְ ן ֶמע, ְדֵריי ְטִבילֹות

ְּכֶנֶגד ָזכֹור ְוָׁשמֹור אּון ִפיר ֶלעְכט ַאְנְטֶקעְגן ט  ְצֵוויי אֹויל ֶלעכְ ט  ִציְנְד ן  ֶמע



 יז   |  בתשפ" סִּפְנָח באר"י  קָּבלָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

אּון ֶווען ֶעס ֶוועְרט ֶגעּבֹויְרן ַא ִקיְנד    א,הּו ֵׁשם ֲהָוָי"ה ָּברּון  פּות אֹוִתיֹור ִדי ִפי

 ֵלייְגט ֶמען צּו ָנא ַא ֶלעְכט.

ַפאְר  ֶלעְּבן'ַהְדָרכֹות  ֶדעם ט  ָזאלְ ר  ִאי  ;ן  ַדאְנֶקען  אֹויְפֶהעְרן  ִניְׁשט 
ִאי ָזאְלט   אֹוי ַאייֶעֶר ר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּו  ע  ַדאְנֶקען  ֵׁשיין  ֶרעְדן  אּון  ֶעְלֶטעְרן 

 אן.ַמ ר ַאייעֶ 

 ְּבָׁשָעה טֹוָבה ּוֻמְצַלַחת. ,פּוס ןֶרעְכְט  'ןצּו ִדי חּוָּפה ִמיְט  טֵגיי

 . ֶעְלֶטעְרןע ַא ַמָזל טֹוב ַפאר ַאייֶעֶר  טֶגעּבְ 

 ... 
 ד ג ד

 ַזא ע ֶעְרְׁשֶט י ִד ר ִדיי ַּבין ַזייל ָזאן ַדאֶוועֶנע

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוד' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם א' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 רָיִאי ֵנרֹוד ... ְלָכבֹו

ן  ֶגעֶווען  ׁשֹוי  ִאין  ִּבי  ָוואי  ִד ת;  ַׁשּבָ ע  ֶהעְרִליכֶ   ַא ן  ֶגעֶוועז  ִאית  ַׁשּבָ   ָוואי  ִד 

ַהַּׁשָּבִתים  : "ז)רצן ִסיָמ "ן, מֹוֲהַר י ַחיֵ (ט ָזאגְ י ֶרּבִ ר ֶדעל. ְׁשֶטעְט ן ִאיב, ְּבֶרְסלֶ ת ִקְריַ ן ִאי
ֵהם ְּגדֹוִלים ְוטֹוִבים ת, "ַׁשּבָ ף  אֹויר  ִמי  צּוט  קּוְמ ן  ֶמען  ֶווע",  ֶׁשּׁשֹוְבִתים ֶאְצִלי

ן  ִזיּבְ ן  ַפאְסְט י  ִוור  ֶמעס  ָדא ז  ִאי",  יֹוֵתר ִמִּׁשְבָעה ְּפָעִמים ַּתֲעִנית ִמַּׁשָּבת ְלַׁשָּבת
ט  ֶגעָזאגְ ר  ָנאט  ִניְׁש ז  ִאיס  ָדאז,  אּונְ ט  ָזאגְ   ׁש"מֹוֲהָראת;  ַׁשּבָ   צּות  ַׁשּבָ ן  פּול  ָמא

ז  ַא ה;  ַהזֶ ם  ַהיֹו ד  עַ ן  ָא ט  ֵגיי ס  ָדאן, ָנאר  ַצייְט 'ס  ֶרִּבינְ ן  ִאיל,  ַאָמאף  אֹוין  ֶגעָוואְר 
ן ֶמען  אּו'ן  ֶרִּבין  פּוט  ֶרעְד ן  ֶמע  וואּו  ְׁשלֹוֵמינּוי  ַאְנֵׁש ן  ְצִוויְׁש ת  ַׁשּבָ ט  קּוְמ ן  ֶמע

ס  ָדא'ן;  ֶרִּבים  ַּביית  ַׁשּבָ ז ִאין  ֶמעי  ִווי  ַאזֹוס  ָדאז  ִאי  -ת  ֹוֵעצ'ס  ֶרִּבינְ ם  ֶדעט  ֶלעְרנְ 
 . ְׁשלֹוֵמינּוי  ַאְנֵׁש ן ְצִוויְׁש ל ְׁשֶטעְט ן ִאיט ֶגעְׁשִּפיְר  ִאי ָהאּב

ט  ָזאְלְס ן  ֶּבעְט ר  ִדיל  ִווי  ִאי ת  ְּתִפילֹוי  ְדֵריי  ִד ן  ַדאֶוועֶנע ן  ִאי ן  ְׁשַטאְרְק   ִזי

ס  עֶ ה,  ַּפְרָנָס ן  ְּבֶרעְנֶגער  ִדי ט  ֶוועס  ָדאן;  ִמְניָ ט  ִמיב  ַמֲעִרין  אּוה  ִמְנָח ת,  ַׁשֲחִרי
  ֶקעְנְסטּו -ן ֶעְרֶלעִדיגְ ט ַדאְרְפְס  דּוס ָוואס ַאֶלעע. ֶׁשפַ ס  ְגרֹוין ְּבֶרעְנֶגער ִדיט ֶווע

ן  ַדאֶוועֶנע ן,  ַדאֶוועֶנען  פּור  עֶ 'ָחׁשּובְ ז  ִאיט  ָגאְרִניְׁש ן,  ַדאֶוועֶנען  ָנאכְ ן  ֶעְרֶלעִדיגְ 
 . ַזאע ֶעְרְׁשֶט י ִד ר ִדיי ַּבין ַזייל ָזא

ר:  ֶוועְרֶטעי  ִד ס  ַארֹויי  ְׁשֵרי  ַא   ֶגעּבר  ְּפָלאְנֶטע  ַא ן  ִאיְנִמיְט ט  ִּביְס   דּון  ֶווע
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ר  ֶוועְרֶטעי  ִד   ר!"ִמיף  ֶהעלְ א,  נָ ה  הֹוִׁשיעָ ר,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ִדיט  ֶּבע  ִאי'  הא  ָאּנָ "

ן ַארֹויְסֵגייט  ֶוועְס   דּון;  ְׁשַּפאְלְט ס  ַאֶלע  ִזיט  ֶוועס  עֶ ם,  יַ ם  ֶדען  ְׁשַּפאְלְט ט  ֶווע
 ן. ְּפָראְּבֶלעֶמע ע ַדיינֶ ע ַאלֶ ן פּו

ֶדעם   ֶּבעְטן  פּון  ְגרֹויְסֵקייט  ָדאס  ָפאְרְׁשֶטעְלן  ִניְׁשט   ִזי ֶקען  ֶמען 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ,ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶדעם  ֶּבעט  ֶמען  ִדיר "  :ֶווען  ֶּבעט   ִאי ה',  ָאָּנא 

 . ָדאס ִאיז ִדי ֶׁשעְנְסֶטע ֶגעֶּבעט - "הֹוִׁשיָעה ָנא, ֶהעְלף ִמיר ,ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

 ם. ִעְנָיִניע ַאלֶ ן ִאיה  ַהְצָלָח ן ָהאּבְ ט ָזאְלְס ן ֶהעְלפְ ל ָזאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע

 ... 
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ד ְמַלֵמ ר ֶעְנֶקען פּון ְגרּוְס ע ֵׁשיינֶ ר ֶהע ִאי 

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוד' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם א' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 ם ְירּוָׁשַליִ  ַהקֹוֶדׁשל ֵהיכַ ה ּתֹוָר ד ַּתְלמּור, ָיִאי ֵנרֹוד ... ְלָכבֹו

ֶקער ְמַלֵמד ְׁשַרייְּבט  ִאי ְפֵריי ִזי ֵזייֶער צּו ֶהעְרן גּוֶטע ְגִריְסן אֹויף ֶעְנק, ֶענְ 
ֶער ֶדעְרֵצייְלט ִמיר פּון ֶיעְדן   .ִמיר ִּכְמַעט ֶיעְדן ָטאג ָוואס ֶעס טּוט ִזי ִאין ֵחֶדר

אּון ֶווער ֶעס ֵגייט ַהייְנט ַדאֶוועֶנען ֵׁשיין, ֶווער  ,ֶווער ֶעס ַדאֶוועְנט ֵׁשיין -ִקיְנד 
אּון אֹוי ֶווער ֶעס ֵגייט פּון ַהייְנט אּון ַווייֶטער   ,ֶעס ֶלעְרְנט ְגָמָרא אּון ִמְׁשַניֹות

 ֶלעְרֶנען ְפַלייִסיג.

ִקיְנֶדער ֶוועט    ,ֵטייֶעֶרע  ִאיר  אּון  ֶלעְרֶנען  אּון  ַדאֶוועֶנען  ִאיר  ֶוועט  אֹויּב 
ְמַלֵמד  פָ  ֶעְנֶקער  ִאיְדן  -אְלְגן  ֶעְרִליֶכע  אֹויְסַוואְקְסן  ִאיר  ֶעְנֶקער   ,ֶוועט  ַווייל 

ֶעְנק ָזאל ַזיין גּוט, ֶער ֶלעְרְנט ֶעְנק ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען  ז  ַא ְמַלֵמד ִוויל ָנאר  
ֶוועְלן ֶעְנק ַזיין גּוֶטע   -ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאז ֶעְנק ֶוועְלן ָפאְלְגן  

 ִאיְדן. 

ֶיעְדן ָטאג אֹוי  ַוואְרט   ְׁשַרייְּבט ִמירף  ִאי ְמַלֵמד  ֶעְנֶקער  ָוואס  ְּבִריוו   ,ִדי 
ֵליין ָדאס ְׁשַטייְטִלי ַוואְרט צּו ֶזען ֶיעֶד   ,ִאי ִווי ֶער   -ֶיעֶדע ִקיְנד    ,ָנאֶמען  עִאי

ִווי ֵׁשיין ֶער ִפיְרט זִ  ,ִפיְרט ִזיָהאף ִאיר ֶוועט ִמיר ַמאְכן ָנאר ַנַחת.  ;י ִאי 

ֶיעְדן ָטאג ֵאייֶדער ִאיר קּוְמט ִאין ֵחֶדר ָזאְלט    ,ִאי ִוויל ֶעְנק ֵזייֶער ֶּבעְטן
 : ִאיר ָזאְלט ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ,ִאיר ִזי ִמְתּבֹוֵדד ַזיין 
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ַהייְנט    ,ַהייְנט ָזאל ַזיין ַא גּוֶטע ָטאגז  ֶהעְלף ִמיר ַא   ,ַּבאֶׁשעֶפער  רֵהייִליֶגע"

ִקיְנד, ֶדער ֵיֶצר ָהָרע    טַהייְנט ָזאל ִאי ַזיין ַא גּו  ,ָזאל ִאי ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען

ֶהעְלף ִמיר ִאי ָזאל ,  ֶדער ֵיֶצר טֹוב ָזאל ִמי ֶגעִוויֶנען  ,ָזאל ִמי ִניְׁשט ֶגעִוויֶנען

אֹוי ָזאְלט ִאיר    ";אּון ַמיין ְמַלֵמד  ,ַמיין ַטאֶטע ַמאֶמע  ,ְגן ַמייֶנע ֶעְלֶטעְרןָפאלְ 
 . ִאי ָזאל ָהאְּבן ּכַֹח אּון ַהְצָלָחה  ,יֹוֵאל ֶּבן ַרייָצא ֶרעִכיל ,ֶּבעְטן ַפאר ִמיר

 ם. ִעְנָיִניע  ַאלֶ ן  ִאיה  ַהְצָלָח ן  ָהאּבְ ט  ָזאלְ ר  ִאין  ֶהעְלפְ ל  ָזאר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדע

 ... 
 ד ג ד

 םְנָצִחיח ְלֵנצַ ג ָהאֶפענּונְ ר אּוְנֶזעז ִאיה ֲהָפצָ 

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוד' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם א' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 רָיִאי ֵנרֹור ... ִליֶּבען ַמייד ְלָכבֹו

ל  ַוויים,  ָּבעֹולָ   ַרֵּבינּות  ּתֹוַר ץ  ְלָהִפיז  עֹור  ּוְבֶיֶת ת  ְׂשֵא ר  ְּבֶיֶת ץ  ֶוֱאָמ ק  ַחזַ ק  ַר 
 ם. ְנָצִחיח ְלֵנַצ ה ִּתְקוָ ר אּוְנֶזעז  ִאיס ָדאג, ָהאֶפענּונְ ר אּוְנֶזעז ִאיס ָדאר ָנא

 ... 
 ד ג ד

 טַאְנטֹויְׁש ן ֶמעט ֶוועְר ט ֶדעָמאלְ ן, ֶמעְנְטְׁש ן פּוט ְטַראכְ ן ֶמע אֹויּב

 , ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוד' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם א' יֹו - ִיְתָּבַרְּבֶעְזַרת ה' 

 יִליֶּבעְרִט ב, ְּבֶרְסלֶ ר ָיִאי ֵנרֹור ... ִליֶּבען ַמייד ְלָכבֹו

ן פּות  ֵעצֹוי  ִד ן  ַפאְרְׁשְּפֵרייְט ט,  ַאְרֶּבע ע  ֵהייִליגֶ ן  ַדייט  ִמי  ִזיק  ְׁשַטאְר 

ע  ַדיינֶ ט  ִמי'  ְמַחיֶ   ִזין  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁש ל  ִוויִפיג  ַאנּונְ ן  ַקיי ט  ִניְׁש ט  ָהאְס   דּו;  ָמִׁשיַח 
 ע.ָהאֶרעַוואְניֶ ן ַדיי  ִזיט לֹוינְ ס עֶ ם, ִחיזּוִקי

  ִזי ט  ִּביְנְד ן  ֶמעז  ַא ר,  ַּבאֶׁשעֶפע 'ן  ַפאְר ט  ַאְרֶּבעְטְס   דּו ז  ַא ר  ִדין  ִאין  ַאַריים  ֶנע

  - ן  ֶמעְנְטְׁש ן  פּוט  ְטַראכְ ן  ֶמע  אֹויּבג,  ְגִרינְ ט  ַאְרֶּבעי  ִד ז  ִאי  -ר  ַּבאֶׁשעֶפעם  צּו  צּו
ט ְטַראכְ ן  ֶמעט,  ַפאְרֵווייָטאגְ ט  ֶוועְר ן  ֶמעט,  ַאְנטֹויְׁש ן  ֶמעט  ֶוועְר ט  ֶדעָמאלְ 

ט  ִניְׁש ן  ֶמען  ֶקע  - ן  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  פּוֶנעט  ְטַראכְ ן  ֶמעז  ַא ר  ָאֶּבע',  ְוכּות  ַמֲחָׁשבֹו
 ר. ְׁשֶטעְרֶקען אּור ְׁשֶטעְרֶקער ָנאט ֶוועְר ן ֶמען, ַפאלְ 

 ... 
 ד ג ד
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 "ג תשפת ְׁשנַ ר ַפא לּוַח ם ֶדעְטן ְגֵרייָאנְ 

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוד' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם א' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 רָיִאי  ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

ל  ֵהיכַ ה  ַהְדָפָס ן  ֶקֶר ן  ִאין  ַאְרֶּבעְט ס  ָוואע  ַאלֶ ט  ִמי ן  ֶגעִזיְצ   ִאין  ִּביט  ַהיינְ 

"ג  תשפת  ִלְׁשנַ   לּוַח י  ִד ט  ַהאלְ ס  עֶ י  ִווט  ִאיְנֶטעֶרעִסיְר   ִזי   ָהאּב  ִאי,  ַהקֹוֶדׁש
י  ִד ן  ֶעְנִדיגְ ט  ָזאְלְס   דּו ר,  ִדי ף  אֹויט  ַוואְר ן  ֶמעז  ַא ט  ֶגעָזאגְ ר  ִמיט  ָהאן  ֶמעלפ"ק,  

 ה. ַהָּגָה 

ה  ְוַהְּמָלאכָ ר  ָקָצ ם  ַהיֹול  ַווייר, ְׁשֶנעֶלעי  ִוון  ֶעְנִדיגְ ס  ָדאט  ֶוועְס   דּוף  ָהא  ִאי
ן  ׁשֹוי ס  ָדאף  ַדאְר ן  ֶמע;  ַאַסאז  ִאיט  ַאְרֶּבעי  ִד ן  ִאיץ  קּוְר ז  ִאיט  ַצייי  ִד ה,  ְמרּוּבָ 

 ר. ָיאן קּוֶמעְנִדיגְ 'ן ַפאְר ן ָאְנְגֵרייְט ן, ְדרּוְק 

ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ ן ֶנעְכְט ן ָהאּבְ ר ִמי"ג'; תשפת ְׁשנַ ן 'ֶהעְר  צּול ִקיְצ  ַא ט ַכאּפְ ס עֶ 
ן  ֶזעֶנע וואּור? ַאִריֶּבעי ַאזֹור ָיאי ִד ז ִאיי ִוות, טֹובֹות ַקָּבלֹו ל ַאזֹויִפיט ִמיר ָיאי ִד 

 ן? ָוואכְ י ִד ג? ֶטעי ִד 

'ס  ֶרִּבינְ ם  ֶדען  ַזיים  ְמַקֵיי   ֶקעְנְסטּו  -י  ָקאְנְטִר ן  ִאיט  ִּביְס   דּון  ֶווער  זּוֶמעט  ֶיעְצ 
ס  ָוואם  ֶדעז  ִאיל  וואֹויר;  ֵּבייֶמען  אּו ז  ְגָראי  ִד ן  ְצִוויְׁש ן  ַזיי ד  ִמְתּבֹוֵד   ִזיר,  ֶוועְרֶטע

 ת. ּוִּבְּפִׁשיטּות ִּבְּתִמימּון ִווילְ 'ס ֶרִּבינְ ם ֶדעם ְמַקֵייז ִאי

 ... 
 ד ג ד

ָהאּב ִאי  ע ַלאְנגֶ ע ֵׁשיינֶ ן זּון ַמייר ַפאט  ֶגעַמאכְ ' ה ָּברּו

 ֵּפיאֹות ע ֶגעְקַרייְזְלֶט 

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוד' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם א' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 ט ֶעיְרָמאנְ ר, ָיִאי ֵנרֹו...  רִליֶּבער ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

ק  ֶּבענְ   ִאיר,  ִדי  צּור  ֵזייעֶ   ִזיר, ִדין  פּוט  ֶגעֶהעְר ט  ִניְׁש ג  ַלאנְ ן  ׁשֹוי  ָהאּב  ִאי

ג. ָאְרֶדענּונְ ן ֶּבעְסְט ן ִאיר ִדיי ַּביז ִאיס ַאֶלעז  ַא ף ָהא ִאי 

ל  ֶוועף  ִהילְ 'ס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטנְ 'ן  ִמיְט ל,  ְׁשֶטעְט ן  ִאיט  ֶיעְצ ן  ִּבי  ִאיא  ָד ן  ַזיי  ִאי
ַא ז  ִּבי  - ר  זּוֶמעם  ֶדע  ְּבֶמֶׁש  ף אֹוין  אּוַמאן  ַקיי'ן  ֶרִּבים  צּון  ָפאְר ר  ִמיר  ַפא  ָווא

 ה. ַהָׁשנָ  רֹאׁש
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  ֵנרֹול  ֶמעְנְד ן  זּון  ַמייב  טֹול  ְלַמזָ ן  ָאְּפֶגעׁשֹויְר   ִאי  ָהאּבת  ֻחַּק ג  זּוְנָטאט  ַהיינְ 

ע  ֶגעְקַרייְזְלֶט ע  ַלאְנגֶ ע  ֵׁשיינֶ ט  ֶגעַמאכְ ,  ֵּפיאֹותע  ֵהייִליגֶ ט  ֶגעַמאכְ ם  ִאיר,  ָיִאי
י  ִד ן  ִאי  ז)תקן  ִסיָמ "ן,  מֹוֲהַר י  ַחיֵ ן  ַעֵיי(ט  ֶגעָזאגְ ט  ָהאי  ֶרּבִ ר  ֶדע.  ַרֵּבינּו ן  ִּכְרצֹו  תֵּפיאֹו

: ם ה, יא)ַהִׁשיִריר  ִׁשי(ט  ְׁשֵטייס  עֶ י  ִווי  ַאזֹות,  סֹודֹוע  ְגרֹויֶס ט  ִליגְ   ֵּפיאֹותע  ֶגעְקַרייְזְלֶט 
ע  ֶגעְקַרייְזְלֶט ע  ַלאְנגֶ ע  ֵׁשיינֶ ט  ִמין  ֶגעַגאְנֶגעז  ִאיי  ֶרּבִ ר  ֶדע".  ְקּוּצֹוָתיו ַּתְלַּתִּלים"

 ן.ַצאְמֶנעֶמע  ִזין אּו ן ַמאכְ ס ַנאס ָדאי ֶרּבִ ר ֶדעט ְפֶלעגְ ץ ַאלְ , ֵּפיאֹות

 רְׁשֶווע  ןַמיי  ן;ָאְּפֶׁשעְר   םצּו  ןֶגעקּוֶמע  ןֶזעֶנע  רְׁשִוויֶגע  ןאּו   רְׁשֶווע  ןַמיי
  ר ַסאְטֶמע  ןִאי  רִׁשיעּו  דַמִגי  ַא   זִאי  רעֶ   ל,ְׁשֶטעְט   ראּוְנֶזע   ןפּו  טַוויי  טִניְׁש   זִאי

  ן,ַארֹויְסֶגעקּוֶמע  טִניְׁש   ןֶזעֶנע   טֶגעזּונְ   ןַזיי  לָזא  ןֶעְלֶטעְר   עַמיינֶ   ה.ְקַטּנָ   הְיִׁשיבָ 
  ןִּבי  ִאי  ן,ָאְּפֶׁשעְר   ןַא   צּו  ן ְׁשֶלעּפְ   צּו  ף ַארֹוי  ִזי  יֵזי  רַפא   גְגִרינְ   טִניְׁש   זִאי  סעֶ 

  י ִד   ןָאְּפֶנעֶמע  -  ןַארֹויְסָפאְר   ןֵאייֶדעְר   ָווא  עָפאִריגֶ  ןֶעְלֶטעְר  עַמיינֶ   יַּבי  ןֶגעֶווע
 ב.טֹו לַמזָ 

  ַא ר  ֵחֶד ן  פּוה  ַהְפָסָק ן  ַא ט  ַמאכְ ן  ֶמער,  ֵחֶד ן  ַקיין  ֶגעֶוועט  ִניְׁש ז  ִאיט  ַהיינְ 

ר  זּוֶמעז  ַא ן  ֵמייֶנעט  ָזאְלְס ט  ִניְׁש ג;  ָטא  ַא ר  ַפאר  ֵחֶד ר  זּוֶמעי  ִד   צּו  -ר  ָיאץ  ַגאנְ 
ז  ִאיר  זּוֶמעה,  ְוָחִלילָ ס  ַח ם  ַהּגֹויִ ג  ְּכִמְנָה ן,  ַדאֶוועֶנען  אּון  ֶלעְרֶנעט  ִניְׁש ז  ִאיר  ֵחֶד 

י  ַאזֹוט  ַדאֶווענְ ן  ֶמען  אּוט  ֶלעְרנְ ן  ֶמער,  ֶמע  ָנא ן  אּור,  ָיאץ  ַגאנְ   ַא י  ִווי  ַאזֹור  ֵחֶד 
 ט.ֶגעְׁשֶטעלְ ק ַאֶוועם ַהּקֹוְדִמית ִמּדֹורֹום ַצִדיִקיי ִד ן ָהאּבְ ס ָדאר, ָיאץ ַגאנְ   ַא י ִוו

י  ְצֵוויי  ִד ר  ַפאם  ַחָדִריע  ַאלֶ ט  ַפאְרַמאכְ ן  ַזיין  ְפֶלעגְ ע  ַאֶמעִריֶק ן  ִאיר  ֵלייֶדע

ב  ָהַר ם,  ַצִדיִקיי  ִד ן  ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנעע,  ׁשּולֶ ן  ַקייט  ִניְׁש ן  ָהאּבְ ם  גֹויִ י  ִד ס  ָוואם  ֲחָדִׁשי
ן אּוע  ַאֶמעִריֶק ט  ִמין  ֶגעְׁשָלאגְ   ִזין  אּו ,  ָעֵלינּון  ָיגֵ   ְזכּותֹור  ְמַסאְטֶמע  ַהָקדֹוׁש

 ר.ֵחֶד ג ֶגעֶהעִריט ֶגעַמאכְ 

ת,  ַטִלין  אּוְנֶטעְר ן  זּון  ַמייט  ִמין  ֵגייט  ֶגעָוואלְ ר  ֵזייעֶ   ָהאּב  ִאים  ִאי  ָהאּב  ִאי
 ה. ִדיָר ן ַמייר אּוְנֶטע ַהֶמְדָרׁשת יּבֵ ם צּו ַאָראּפת ַטִלין אּוְנֶטעְר ן ֶגענּוֶמע

ט  ְּפרּוִּביְר ט  ָהאר  ָיִאי  ֵנרֹו  ַיאָקאָּבאִוויְטׁשב  ַיֲעקֹל  ְׁשֶטעְט ן  פּוד  ְמַלֵמ ר  ֶדע

ב',  ִד ם  ִאיט  ִמין  ָזאגְ  א'  ט  ָהאר  ְׁשֶווען  ַמייט;  ֶגעָלאזְ ט  ִניְׁש   ִזיט  ָהאר  עֶ י 
 ם.ֶדער ַפאם ַהֵׁש  ָּברּור, ְׁשֶווע ִהיְּבׁשן ֶגעֶוועז ִאיס עֶ ט, ְּפרּוִּביְר 

ן  ֶרעְד   דּוְר  ִזיה,  ַהְדָפָס ן  ֶקֶר ן  ִּבְניָ ם  ֵנייעֶ ם  צּון  ֶגעַגאְנֶגע  ִאי ן  ִּביט  ָדאְר ן  פּו
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ן  ֶקען  ֶמעי  ַאזֹוי  ִוום,  קּוְנְטֵרִסיע  ֶוועְכְנְטִליכֶ י  ִד ן  ִאיק  ֵחלֶ   ַא ן  ָהאּבְ ס  ָוואע  ַאלֶ ט  ִמי

 . ַצייְטִלין ַארֹויְסקּוֶמעל ָזאס עֶ ם ִאיְנֵאייֶנען ַאְרֶּבעְט 

ס,  ְגרֹויז  ִאיה  ְיִׁשיבָ י  ִד ן;  ָמאְרגְ   ַהֵׁשםה  ִיְרֶצ ם  ִא ס  ַארֹוין  קּוֶמעם  ָּבחּוִריי  ִד 
ק  ְמַחזֵ   צּוי  ֵזי  ּכַֹח ן  ֶגעּבְ ר  ִמי ל  ָזאר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע ר  ֶדעם,  ָּבחּוִריג  ַאְכִצי  צּוב  ָקרֹו

 ר.ְׁשֶנעֶלעס ָוואם ִׁשידּוִכין ַזייל ָזאס עֶ ן אּו ן ַזיי

 ... 
 ד ג ד

 ןְׁשֶטערּוְנֶגעע ַאלֶ ץ ְטָראט, ַאְרֶּבעע ֵהייִליגֶ ן ַדייט ִמי ַמְמִׁשיי ַזי

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוד' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם א' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 רָיִאי  ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

י ִד ן  ַפאְרְׁשְּפֵרייְט ן  אּון  ְדרּוְק   צּוט  ַאְרֶּבעע  ֵהייִליגֶ ן  ַדייט  ִמי  ַמְמִׁשיי  ַזי

ם  צּול  ִיְׂשָרֵא ת  ִנְׁשמֹול  ְּכלַ ן  ְּבֶרעְנֶגעק  צּוִריר  ִמין  ֶוועלְ י  ַאזֹו'ן,  ֶרִּבין  פּות  ֵעצֹו
 ן.ֵאייֶּבעְרְׁשְט 

ן ְּפרּוִּביְר ט  ֶווע"ם  ֶמ   "ַסֶמ ר  ֶדען,  ְׁשֶטערּוְנֶגעט  ָסאְר ע  ַאלֶ ן  ַזיי ט  ֶוועי  ַאַווַדא

 ה. ָהֶעְליֹונָ ל עַ  ָיְד ם ְלעֹולָ ם ה', ְלעֹולָ ם ָמרֹוה ְוַאָּת ר ָאֶּבען, ְׁשֶטעְר  צּו

 ... 
 ד ג ד

י ִד ן ִאיק ֵחלֶ  ַא ג ָכאְטִׁשין ָהאּבְ ר ִמיר,  ֶיעֶדעט ָהאת ַהַדעַ ת ֲחִליׁשּו

 ה ְּגאּולָ 

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוד' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם א' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 י ִליֶּבעְרִט ב, ְּבֶרְסלֶ ר ָיִאי  ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

ק ְמַחזֵ ר  ִדיו,  ְּבִריו  ַא ג  ָטאן  ֶיעְד ן  ְׁשַרייּבְ ט  ֶגעַדאְרפְ ר  ִדי  ִאיט  ָוואלְ ם  ְלעֹולָ 

ן  אּון  ַזיי  ַה ַמִגין  פּוט  ַאְרֶּבעע  ֵהייִליגֶ ן  ַדייט  ִמין  ְׁשַטאְרְק   ִזיט  ָזאְלְס   דּו ן  ַזיי
 'ן. ֶרִּבין פּו ל ֵׂשכֶ ן  אּות ֵעצֹוק, ִחיזּוי ִד ן ַארֹויְסֶגעּבְ 

א)ן  ָזאגְ ה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ   ֲחָכֵמינּו ִּפיְסָקא  ָנׂשא,  ֶאָלא  (ִסְפִרי  ְמַחְזִקין  "ֵאין   :

ק; ִחיזּוע  ֶמעְרְסֶט ס  ָדאן  ַדאְרפְ י  ִד   -ע  ַאְנֶדעֶר ק  ְמַחזֵ ן  ֶזעֶנעס ָוואי ִד   ";ַלְּמחּוָזִקין
ק  ְׁשַטאְר ר,  ִדיט  ֶּבע  ִאי י  ַזי;  ִזי י  ִד ט  ִמיר  ֶמען  אּור  ֶמע  ַמְמִׁשי ֲעָצתֹון  פּו  ַזא  
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י,  ְיהּוִד   ִאיׁש,  ִקיְנֶדעְרֶלער  ַפא  ֶלע 'ַמֲעֶׂשה,  ִאיׁש   ָחִזיָת ת,  ֱאמּונֹו  ִאיׁש ה,  ֱאמּונָ 

 "ן. מֹוֲהַר י ִליקּוֵט 'ן  אֹויפְ  ֵּפירּוׁשם ֵנייעֶ ם ֶדעט ֶיעְצ ן אּו

ף  ַדאְר ן  ֶמער  ָאֶּבעם,  ִּבְלּבּוִלין  אּו ת  ַהַדעַ ת  ֲחִליׁשּו  ַאַסאן  ַזייט  ֶוועי  ַאַווַדא
ן  ָהאּבְ ר  ִמיר,  ֵאייֶנער  ֶיעֶדעט  ָהאת  ַהַדעַ ת  ֲחִליׁשּול  ַוויית;  ַּתְכִליף  אֹוין  קּוְק 

 ה. ְּגאּולָ י ִד ן ִאיק ֵחלֶ  ַא ג ָכאְטִׁשי

 ... 
 ד ג ד

 תְיׁשּועֹון אּות ְּבָרכֹוט ְּבֶרעְנגְ ר"  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע ְׁשּכַֹח "

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוה' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם ב' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 רָיִאי ֵנרֹוד ... ְלָכבֹו

ו. ְּבִריון ַדיין ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאי 

ר ְיַיֶׁש ר"?  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע   ְׁשּכַֹח ן: "ָזאגְ ן  ֶמעג  ֶמעי  ַאזֹוי  ִוון,  ְפֶרעגְ ן  ֶמעְנְטְׁש 

ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע ר  ֶדע;  ּכַֹח ן  ַּבאקּוֶמעל  ָזאר  עֶ ם  ֶיעֶנעט  וואּוְנְטְׁש ן  ֶמעז  ַא ט  ֵמיינְ   ּכַֹח 
 ן.ֶמעְנְטְׁש ר ִמין ְפֶרעגְ י ַאזֹו? ּכַֹח ן ַדיין ֶדעף ַדאְר 

ן ְצֵווייְט   ַא ר  ַפאט  ָזאגְ ן  ֶמען  ֶוועט;  ָוואְר ק  ַדאנְ   ַא ז  ִאי"  ְׁשּכַֹח 'ס "ֶעְרְׁשְטנְ 

ם  פּוֶנעט  ֶיעְצ ט  ִניְׁש ט  ְטַראכְ ר  ֵקייֶנער";  ִדיק  ַדאנְ   ִאיס "ָדאט  ֵמיינְ   -"  ְׁשּכַֹח "
ט  ָוואְר   ַא ז  ִאיס  עֶ ;  ּכַֹח ן  ַדיין  ֶוועְר ט  עְׁשַטאְרְק גֶ ל  ָזאס  עֶ   -"  ּכַֹח ר  ְיַיֶׁש ק: "ִּדְקּדּו

 ן. ַדאְנֶקען פּו

ט  ַדאְנְק ן  ֶמען  ֶווע  ף מ ע"ב)ַד א,  ּבֹ ת  ַּפְרַׁש (ט  ָזאגְ ר  זֹוַה ר  ֵהייִליֶגער  ֶדעס,  ְצֵווייְטנְ 
ן אּור  ְׁשֶטעְרֶקער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדעט  ֶוועְר   -ן  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  ֶדעט  לֹויּבְ ן  ֶמען  אּו

ט טּור  עֶ ס  ָוואם  ִניִסיי  ִד ט  ֶדעְרֵציילְ ן  ֶמען  אּום  ִאיט  לֹויּבְ ן  ֶמער  ֶמעי  ִוור;  ְגֶרעֶסע
ְלֵעיָּלא",    - ּוְגבּוְרָּתא  ֵחיָלא  ֵליּה  ִאּתֹוָסף  ר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע ר  ֶדע ט  ֶוועְר "ְּכֵדין 

ְלָמאֵריהֹון", ְגֶרעֶסען  אּור  ְׁשֶטעְרֶקע  ֵחיָלא  ַיֲהֵבי  ִסּפּוָרא  ְּבַההּוא  "ְוִיְׂשָרֵאל  ר, 
  ּכַֹח י  ֵזין  ֶגעּבְ   -ט  טּור  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדעס  ָוואם  ִניִסיי  ִד ן  ֶדעְרֵציילְ ן  ִאיְד ן  ֶווע

"ְּכַמְלָּכא",  ֵאייֶּבעְרְׁשְט 'ן  ַפאְר  ֵחיָלא ֶקעִני  ַא   צּול  ָמָׁש   ַא ן.  "ְּדִאּתֹוָסף  ג, 
ְּגבּוְרֵּתיּה", ְגֶרעֶסע ן  אּור  ְׁשֶטעְרֶקעט  ֶוועְר ס  ָוואָּתא",  ּוְגבּוְר  ְמַׁשְּבִחין  "ַּכד  ר, 

ם,  ִאיט  לֹויּבְ ן  ֶמען  אּום, "ְואֹוָדן ֵליּה",  ַמֲעִׂשיע  ְׁשַטאְרֶק ע  ַזיינֶ ט  לֹויּבְ ן  ֶמען  ֶווע
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ְוִאְסַּתָּלק ְיָקֵריּה ם, "ִאין  פּוק  ְׁשֶרע  ַא ן  ַּבאקּוֶמעע  ַאלֶ "ְוֻכְּלהּו ַּדֲחִלין ִמָקֵמיּה",  

 ד. בֹוּכָ ם ִאין ֶגעּבְ ע  ַאלֶ ן אּו ַעל ֻּכְּלהּו", 

ס ָדאן;  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  ֶדען  לֹויּבְ ן  אּון  ַדאְנֶקען  אֹויְפֶהעְר ט  ִניְׁש ל  ָזאל  מֹוין  ַדיי
 ן. ִהיְנִזיְכְט ע ַאלֶ ן  ִאית ְיׁשּועֹון ְּבֶרעְנֶגער ִדיט ֶוועס ָדא ן אּו ּכַֹח ן ֶגעּבְ ר ִדיט ֶווע

 ם. ִעְנָיִניע ַאלֶ ן ִאיה  ַהְצָלָח ן ָהאּבְ ט ָזאְלְס ן ֶהעְלפְ ל ָזאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע

 ... 
 ד ג ד

 ן ַּבאַדאְנֶקע ִזין אּון, ֶגעּבְ ן ִווילְ ן ֶעְלֶטעְר י ִד ס ָוואן ֶנעֶמע

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן , זַּתמּוה' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם ב' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 'ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

ו.ְּבִריור ַאייעֶ ן ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאי 

ַאייעֶ  ִאיר  אֹויּב  ַמְסִּכים  ִאיז  ַאייעֶ ט  ָזאלְ ר  ַמאן  ִמיְט ר  ֶהעְלְפן  ן 'ַטאֶטע 
 ָצאְלן  ַאייַטאֶטע ִוויל  ר  אּון ַאז ַאייעֶ   ,ְּברּוֶדער אֹויף ַׁשָּבִתיםר  ַאַרייְנֶנעֶמען ַאייעֶ 

 ֶעס ֶנעֶמען אּון ִאים ַדאְנֶקען. ר ָזאְלט ִאי -

ִמְׁשָּפָחה ֵאייֶגעֶנע  ִדי  ֶהעְלְפן  ִווי  ִמְצָוה  ְגֶרעֶסעֶרע  ַקיין  ר ַאייעֶ   ;ִניְׁשָטא 
ִאיז ָדאס    -ְּברּוֶדער ָזאל ַזיין ַׁשָּבת  ר  ַטאֶטע זּוְכט ַא ַוואֶרעֶמע ְׁשטּוּב וואּו ַאייעֶ 

ִמ  ְגֶרעְסֶטע  ָוֵאם  !ְצָוהִדי  ָאב  ִּכיּבּוד  ִאיז  ַא   ,ַהְכָנַסת אֹוְרִחים  ,ָדאס   לּוִמְּבָׂשְר  
 ִּפְדיֹון ְׁשבּוִיים אּון ָוואס ִניְׁשט.  ,ֲהָפָצה ,םּלֵ ְתעַ ִּת 

ֶווען ֶעְלֶטעְרן ֶגעְּבן ֶגעְלט ָאֶדער  ז  ֶעס ִאיז ִוויְכִטיג ַפאר ִקיְנֶדער צּו ִוויְסן ַא 

ר  ָנא   ",ֶעס ֶפעְלט ִניְׁשט אֹויס"  ",ִאי ַדאְרף ִניְׁשט"  :יְׁשטָזאְגט ֶמען נִ   -ַמָּתנֹות  
ֶווען ִאיר   ;ֶעְלֶטעְרן ִוויְלן ֶגעְּבן ַפאר ִקיְנֶדער  ".ְׁשּכַֹח "   :ֶמען ָזאְגט ֵאיין ָוואְרט

ַאזֹוי צּו   ִווי  ֶוועג  ַא  ִאיר אֹוי זּוְכן  ֶוועט  ִקיְנֶדער  ַאייֶעֶרע  ֶוועט ֲחתּוָנה ַמאְכן 
  : ֶעס ֶנעֶמען אּון ָזאְגןר  ִאי   ָזאְלט  - ֶהעְלְפן    ַאז ֵזיי ִוויְלן ַאיי  . ְּבֶדֶר ָּכבֹוד  ֶגעְּבן

ֶוועט ֶדער   -, אּון אֹויּב ֶמען ָזאְגט צּו אּון ֶעס ָלאְזט ִזי אֹויס ַא ּבֹויֶדעם  "ְׁשּכַֹח "
 .ַּבאָצאְלן ְּבִּכְפֵלי ִּכְפַלִים ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

 ם. ִעְנָיִניע  ַאלֶ ן  ִאיה  ַהְצָלָח ן  ָהאּבְ ט  ָזאלְ ר  ִאין  ֶהעְלפְ ל  ָזאר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדע
 ... 

 ד ג ד



 כה   |  בתשפ" סִּפְנָח באר"י  קָּבלָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

 " ַהקֹוֶדׁש ל ֵהיכַ ה ַהְדָפָס ן ֶקֶר ן "ִּבְניָ ם  ֵנייעֶ ם פּוֶנעת ַהַּביִ ת ֲחֻנּכַ 

תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן , ְׁשַנת זַּתמּוה' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם ב' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 י ִליֶּבעְרִט ב ְּבֶרְסלֶ ר, ָיִאי  ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

ל ֵהיכַ ה  ַהְדָפָס ן  ֶקֶר ן "ִּבְניָ ם  ֵנייעֶ ם  פּוֶנעת  ַהַּביִ ת  ֲחֻנּכַ 'ן  ַפאְר ט  ַצייע  ַּפאִסיגֶ י  ִד 

 ם.ׁשֹוְפִטית ַּפְרַׁש ג זּוְנָטא ל,  ֶאלּו  חֹוֶדׁש רֹאׁשז ִאי -" ַהקֹוֶדׁש

ן,  ִמיְטַהאְלְט ס  ָדאן  ֶקעֶנען  ַאְרֶּבעְט ס  ָוואע  ַאלֶ י  ִד ס  ָוואג  ָטא  ַא ז  ִאיג  זּוְנָטא 
ן  אּוה,  ְסעּוָד   חֹוֶדׁש  רֹאׁש  ַא ן  ַזייס  עֶ ן  ֶקע  אֹוירֹאׁש'ס  ֶרִּבינְ ם  צּוה  ֲהָכנָ   ַא   אֹוי 

 ה. ַהָׁשנָ 

י  ְּבַחּיֵ א  ַּכּמּובָ (ה  ַהָׁשנָ   רֹאׁש'ס  ֶרִּבינְ ן  ִאין  ָאְנֶגעָהאְנֶגעז  ִאיט  ֶוועלְ ע  ַגאְנֶצ י  ִד 

ט  ֶווע  -ה ַהָׁשנָ  רֹאׁשף אֹוין  ְגֵרייְט  צּו ִזי  וואּוץ ְּפַלאע  ֶּבעְסֶט י ִד ; ה)תן ִסיָמ "ן, מֹוֲהַר 

 צּום  ְסָפִריר  טֹויְזְנֶטער  הּוְנֶדעְרֶטעט  ְדרּוְק ן  ֶמע  וואּון  ִּבְניָ ם  ֵנייעֶ ם  ִאיֶנען  ַזיי
 ן. אּוַמאן ַקיין ַאֶלעֶמען ְּבֶרעְנֶגע

ְׁשלֹוֵמינּו י  ַאְנֵׁש ת.  ַמָּתנֹוע  ֵטייֶעֶר ן  ַקייט  ִניְׁש ל  ֵטייר,  ֵזייעֶ ר  ִדיט  ֶּבע  ִאי  

ן  ַא ן  ָהאּבְ ס  ָוואי  ִד ה,  ַהְדָפָס ר  ַפאן  ֶגעּבְ ס  ָוואי  ִד ט  ִּבְפַר ן,  ַזאכְ י  ִד ט  ִניְׁש ן  ַדאְרפְ 
ס  עֶ ר,  ִדיג  ָזא   ִאי ן.  ַזאכְ ע  ֵטייֶעֶר ט  ִניְׁש ן  ַדאְרפְ י  ִד   -  ַזא 'ס  ֶרִּבינְ ם  ִאיֶנעה  ַהְרָגָׁש 

 ט. ֶגעלְ י ִד ד ָׁשא  ַא ט, ַצייי ִד ד ָׁשא ַא ז ִאי

 ם. ְּבָּפִנים ָּפִניר ִדיט ִמין ֶרעְד ל ִווי ִאיס  ָוואם ְּפָרִטיר ַאָּפא ָנאא ָד ז ִאיס עֶ 

 '. ְוכּוה  ֲהָלכָ א,  ְגָמָר ת,  ִמְׁשַניֹו"י,  ַרִׁש   חּוָמׁשל  ַאִּביְס ג  ָטאן  ֶיעְד ן  ֶלעְרֶנע  צּוע  זֶ 
 ... 

 ד ג ד

 ל ְׁשֶטעְט ן ִאיה ִמְׁשָּפָח ע ֵטייֶעֶר א ַאזַ  צּו ִזין ְפֵרייעֶ ר ִמי

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוד' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם א' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 ' ִּתְחיֶ  ְוזּוָגתֹור ָיִאי  ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

 ת ה'. ִמֵּבים ֵּבַרְכנּוכֶ ם ה' ְּבֵׁש ם ַהָּבִאים ְּברּוִכי

א  ַאזַ ז  ַא ל  ְׁשֶטעְט ע  ַגאְנצֶ י  ִד ר  ַפאן  אּור  ִמיר  ַפאד  ְפֵרייע  ְגרֹויֶס   ַא ז  ִאיס  עֶ 
 ן. וואֹויֶנע  צּוא ָד ן ַאִריֶּבעְרֶגעצֹויגְ  ִזיט ָהאה ִמְׁשָּפָח ע ֵטייֶעֶר 

 עֶ 'ָחׁשּובְ א  ַאזַ ן  ַּבאקּוֶמער  ִמין  ֶוועף  ַארֹויז  ִאיל  ְׁשֶטעְט ן  פּוד  ֶוועְר י  ִד 

 ה.ִמְׁשָּפָח 



 ב תשפ" ס ִּפְנָח באר"י   ק ָּבלָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ֱאמּונֹות ִאיׁש |   כו 

 

ה  זֹוכֶ ט  ָזאלְ ר  ִאית,  ַנַח ן  אּוט  ֶגעזּונְ ט  ִמי ן  ֶהעְלפְ ק  ֶענְ ל  ָזאר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע ר  ֶדע

ג  ִליְכִטיט  ָזאלְ ר  ִאית.  ַנַח   ַאַסא י  ֵזין  פּון  ֶזען  אּות  דֹורֹוע  ֶעְנֶקעֶר ן  אֹויְפצּוִציעֶ ן  ַזיי
ס  עֶ ז  ַא ן  ִוויְס ל  ָזאר  ֶיעֶדע, ַהקֹוֶדׁשת  ֲעבֹודֹור  ֶעְנֶקע ט  ִמיט  ֶוועלְ ע  ַגאְנֶצ י  ִד ן  ַמאכְ 

י  ִמְׁשלֵ (ן  פּוה  ְּבָרכָ י  ִד ן  ָהאּבְ ן  ָזאלְ ע  ַאלֶ ן  אּוה",  ֱאמּונָ   ֲעָצתֹוה: "ֵעָצ ן  ֵאייא  ָד ז  ִאי

 ן. ָאֵמ ", ִאיׁש ֱאמּונֹות ַרב ְּבָרכֹות: ", כ)כח

 ... 
 ד ג ד

   עַמאֶמ ע ֶגעזּוְנֶט  ַא ן ַדאְרפְ ר ִקיְנֶדעע ַאייֶעֶר 

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוה' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם ב' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 יִליֶּבעְרִט ב,  ְּבֶרְסלֶ ' ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

ָהאּב  ִאי  ט  ָזאלְ ר  ִאיז  ַא ן  ֶגעְׁשִריּבְ ן  ׁשֹוי  ַאייר ִאיס  ָוואן  ֶגעּבְ ג  ַאְכטּונְ   ִזי
 ן.ֶעְס ע ֶגעזּוְנֶט ר ָנאן ֶעְס ט ָזאלְ ר ִאיט, ֶעְס 

,  ְׁשַווא ר  ֵזייעֶ   ִזיט  ְׁשִּפיְר ר  ִאיז  ַא ר  ָיִאי  ֵנרֹו ן  ַמאר  ַאייעֶ ר  ִמיט  ָזאגְ ט  ֶיעְצ 

 ן. טּוט ָגאְרִניְׁש ט ֶקענְ ר ִאיט,  ַנאכְ ן אּו ג ָטאט ִליגְ ר ִאי

ן ַזיי  צּון  ִווילְ ר  ַאייעֶ ן  אֹויְפֶגעֶגעּבְ ט  ָהאר  ִאיז  ַא י  ֵוויר  ֵזייעֶ ר  ִמיט  טּוס  עֶ 
ן  ֶגעֶווער  ִאיט  ָוואלְ   -ט  ֶעְס ר  ִאיס  ָוואן  ֶגעֶגעּבְ ג  ַאְכטּונְ ר  ִאיט  ָוואלְ ט;  ֶגעזּונְ 

ן  ַזיי ט  ַדאְרפְ ר  ִאיע,  ַמאֶמ   ַא ט  ֶזענְ ר  ִאיג,  יּונְ ט  ֶזענְ ר  ִאיק.  ְׁשַטאְר ן  אּו ט  ֶגעזּונְ 
ט  ִניְׁש ר  ִאיט  ָזאלְ ס  ַפאְרָוואע,  ַמאֶמ ע  ֶגעזּוְנֶט   ַא ן  ַדאְרפְ ר  ִקיְנֶדעע  ַאייֶעֶר ט;  ֶגעזּונְ 

 ט? ֶגעזּונְ ר ָנאן ֶעְס ן אּוט ֵדייעֶ י ִד ן ָפאְלגְ 

ן  אּו ט  ְגִליְס ץ  ַהאְר י  ִד ץ,  ַהאְר י  ִד ן  פּור  ְׁשֶטעְרֶקע  מַֹח ר  ֶדעז  ִאיד  ִאי  ַא י  ַּבי
ר ֶדעף  ַדאְר   -'  ְוכּון  ֶעְס ר  ָאֶדען  טּו  צּוט  ְגִליְס ץ  ַהאְר י  ִד ן  ֶוועט,  ְטַראכְ   מַֹח ר  ֶדע

ט,  ֶגעֶעְנִדיגְ ז  ִאי  - ן  ֵנייט  ָזאגְ   מַֹח ר  ֶדעז  ַא ן  אּון,  ֵנייי  ִצ א  יָ ה  ַהְחָלָט י  ִד ן  ַמאכְ   מַֹח 
 ן. ֵנייז ִאי

ן,  טּו  צּוס  ָוואט  ִניְׁש ס  ֵוויי  ִאיֶמעְנְטׁש ר  ֶדען  ֶווען  ַזייק  ְמַחזֵ ר  ָנאן  ֶקע  ִאי  

  - ט  ֶגעזּונְ ן  ַזייט  ִניְׁש ל  ִווין  ֶמען,  ֶלעּבְ ט  ִניְׁש ל  ִווין  ֶמעז  ַא ר  ָאֶּבעל,  ִוויס  ַאֵליינְ 
 ן. טּו ִאין ֶקעס ָווא

 ... 
 ד ג ד



 כז   |  בתשפ" סִּפְנָח באר"י  קָּבלָ  תַׁש ְר ּפַ   |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

  ןֶגעּבְ ג ַאְכטּונְ ר ֵזייעֶ  ִזי ָזאְלְסטּו הֹויז ִאיר צּוֶקען ַדייז ַא 

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוה' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם ב' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 י ִליֶּבעְרִט ב, ְּבֶרְסלֶ ר ָיִאי  ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

ם ֶדעג  ְפֶרען,  ֶגעּבְ ג  ַאְכטּונְ ר  ֵזייעֶ   ִזי  ָזאְלְסטּו  הֹוי ז  ִאיר  צּוֶקען  ַדייז  ַא 

  ִזי ט  ֶגעּבְ ן  ֶמעז  ַא ג.  ַאְכטּונְ ר  ֵזייעֶ   ִזי  ֶגעּבן  אּון  ֶעְס ט  ֶמעְגְס   דּוס  ָוואר  ָדאְקֶטע
ן  ֶמעז  ַא ם  ְוָׁשלֹוס  ַח ר;  צּוֶקעף  אֹויט  ַלייְד ן  ֶמע  ֲאִפילּון  ֶלעּבְ ן  ֶמען  ֶקע  -ג  ַאְכטּונְ 

ן ֶמעם,  ֵאיָבִרין  ַפאְרִליְר ן  ֶמען  ֶקע  -ט  ִניְׁש ר  ָטאן  ֶמעס  ָוואט  ֶעְס ן  ֶמע,  ִזיט  ְׁשִּפילְ 
 . ִיְׁשְמֵרינּו ַהֵׁשםן ֶלעּבְ י ִד   אֹוין אּו ן, ִלְצלָ א ַרֲחָמנָ ס פּו ַא ט ַפאְרִליְר 

ְוִנְׁשַמְרֶּתם  ה, "ִמְצוָ   ַא ם  ְמַקֵיין  ֶמעז  ִאי  -  ִזיט  ִהי ן  ֶמעס  ָוואט  ִמינּוע  ֶיעֶד 

ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ד,  ְדָבִרי("  ְמאֹד  ן;  ִהיְט   ִזיל  ָזאן  ֶמעל  ִוויר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדע,  )טום 
 ע. ַטאֶט ע ֶגעזּוְנֶט  ַא ע, ַטאֶט  ַא ן ַדאְרפְ ר ִקיְנֶדעע ַדיינֶ 

ת  ְזכּו  ַא ן  ַזייר  ִדיל  ָזאס  עֶ ן,  ַדאֶוועֶנעם  ַּביין  ֶרעְד   צּוט  ִניְׁש ל  ְמַקּבֵ   ִזיי  ַזי

 ה.ְרפּוָא  ַא ר ַפא

 ... 
 ד ג ד

  ןֶטעֶלעָפא'ן  ַפאְר ט ְקֶנעכְ  ַא ט ִניְׁש ר ֶווע

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוו' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם ג' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 רָיִאי ֵנרֹוד ... ְלָכבֹו

ו. ְּבִריון ַדיין ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאי 

"ִניְׁש ז  ִאים  ְּפָראְּבֶלער  ֶדע ר ֶדעז  ַא ז  ִאים  ְּפָראְּבֶלער  ֶדע",  ֶעְּפּפ-סַוואְט ט 

ן  ֶווע  ֶׁשעְדִלי אֹויז  ִאי  ֶמעֶסעְדְזׁשט  ֶטעְקְס ן.  ֶלעּבְ ן  ַזיין  פּוט  ַאְנְטלֹויפְ   ֶמעְנְטׁש
י ֵזיר  ָנאי  ִוום,  ָּבחּוִריי  ַּביע זֶ   ִאין;  ֶלעּבְ ם  פּוֶנען  לֹויפְ   צּוק ַאֶוועס  ָדאט  נּוְצ ן  ֶמע

י  ִד ק  ַאֶוועט  ֵגייס  עֶ ס,  ְגרּוּפְ ף  אֹוין  ַאיי  ִזיי  ֵזין  ְׁשַרייּבְ   -ן  ֶטעֶלעָפא  ַא ן  ַּבאקּוֶמע
 ן.ֶטעֶלעָפא'ן ַפאְר ט ְקֶנעכְ  ַא ט ֶוועְר ן ֶמע, מַֹח י ִד ן אּו  ָקאּפי ִד ג, ָטא

ז  ִאי  -ס  ֶסעְרִוויר  ַקאר  ַפאה,  ַּפְרָנָס ר  ַפא  ֶעְּפּפ-סַוואְט ן ָהאּבְ ט  ַדאְרְפְס   דּוז  ַא 

ן  ָהאּבְ   צּור  ָנאן  ֶזעט  ָזאְלְס ר  ָאֶּבען,  ָהאּבְ ס  ָדאט  ֶקעְנְס ם,  ְּפָראְּבֶלען  ַקייט  ִניְׁש ס  ָדא
  ָנא ן  אּבְ ָה ט  ֶוועְס   דּוז  ַא ר.  ֶמעט  ִניְׁש ן  אּו  ְגרּוּפן  ֵאייי  ִד ט,  אְנֶטעְק ָק ע  ֵאיינֶ י  ִד 
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ן  ִׁשיְק ר  ִדיט  ֶווער  ְצֵווייֶטע  ַא ד,  ִּבילְ ן  ֵאייר  ָנאן  ִׁשיְק ר  ִדיט  ֶווער  ֶדעס;  אְנֶטעְקְט ָק 

ט,  ַפאְרְקֶנעְכֶטע  ִּביְסטּוג,  ֶפעְרִטי  ִּביְסטּו  - ס  ְסִני  ַא ר  ְדִריֶטע  ַא ן  אּוץ  ֶגעֶנע  ַא ר  ָנא
 ם.ְיתֹוִמיר ִקיְנֶדעע ַדיינֶ ן אּוה ַאְלָמנָ ן  ַא  ַווייּבן ַדיי

  - ת"  ֱאֶמ 'ן  ֶאֶמת'ן  ֶאֶמת", "ַלֲאִמּתֹות  ֱאֶמ ת", "ֱאֶמ ק  ַצִדין "פּו  ְׁשְּפַראי  ִד 

ן, ֶלעְרֶנען;  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  ֶדען  ִדיֶנעם  קּוא  ָד ט,  ִּביְס   דּו   וואּוט  ָדאְר ר  ִאיֶּבעז  ָלא
 .ַווייּבי ִד  צּו ְׁשטּוּבן ִאין ֵׁשיין  ֶרעְד ן אּון ַדאֶוועֶנע

 ם. ִעְנָיִניע ַאלֶ ן ִאיה  ַהְצָלָח ן ָהאּבְ ט ָזאְלְס ן ֶהעְלפְ ל ָזאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע
 ... 

 ד ג ד

 ןַפאְרִדיֶנעל ִפיט ֶוועְס ר, ִקיְנֶדען אּו ַווייּבן ַדייר  ַפאט ַציי ֶגעּב

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוו' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם ג' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 רָיִאי ֵנרֹוד ... ְלָכבֹו

ו. ְּבִריון ַדיין ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאי 

 ֲחָכֵמינּו.  ַווייּבע  ֵטייֶעֶר   ַא ן  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  פּוֶנעה  ַמָּתנָ   ַא ן  ַּבאקּוֶמעט  ָהאְס   דּו
סג:) ְיָבמֹו(ן  ָזאגְ ה  ִלְבָרכָ ם  ִזְכרֹונָ  "ת  ְלַבֲעָלּה:  טֹוָבה  ַמָּתָנה  טֹוָבה  י  ִד ",  ִאָּׁשה 

ר ִדי  ִאיל  ִווין;  ֶגעֶגעּבְ ר  ִדיט  ָהאר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע ר  ֶדעס  ָוואה  ַמָּתנָ ע  ֶׁשעְנְסֶט 
ף אֹויר  ֶהע,  ַצייְטִלים  יַאֵהים  קּוב.  ָחׁשּון  ַהאְלְט ס  ָדאט  ָזאְלְס   דּון  ֶּבעְט 

יא,  ַמֲעֶׂש ת  ַמֲעִׂשיֹוי  ִסּפּוֵר ן  ַעֵיי(ת  ְּבֵהמֹוי  ִד ן  ָנאְכלֹויפְ  ם קּו,  )ֶׁשִנְתַחְלפּוה  ִׁשְפָח ן  ּוּבֶ   ֶמֶלן  ִמּבֶ ה 
 ה. ִמְׁשָּפָח ן ַדיי צּום ַאֵהיי

 ַווייּב י  ִד ר  ָאֶּבעע;  ַאְנֶדעֶר ן  ֶהעְלפְ ף  ַדאְר ן  ֶמעד,  ֶחֶס ן  טּוע  ַטאֶק ף  ַדאְר ן  ֶמע

ן קּוֶמעם ַאֵהיי, ַווייּבי ִד ן ֶהעְלפְ ן: "ְפֶרעגְ ר ִדיל ִווי ִאיר. ִדיף אֹויט ַוואְר ע ַדיינֶ 
 ד?!" ֶחֶס ט ִניְׁש ז ִאיס ָדא -ן אֹויְסֶהעְר ר ִאיר, ִאיט ִמין ֶרעְד ר, ִאי צּו

ר  ַפאט ַצייל  ַאִּביְס   ֶגעּב ה,  ַהְצָלָח ן  ַדייר  ַפאה,  טֹובָ ן  ַדייר  ַפאר,  ִדי ט  ֶּבע  ִאי

ל ִפיר  ֵזייעֶ   ֶוועְסטּו  -ת  ְזכּוף  ְלּכַ ן  ַד ר  ִאיי  ֵזין,  ֵׁשייר  ִאי   צּוד  ֶרעה;  ִמְׁשָּפָח ן  ַדיי
 ן.ַפאְרִדיֶנע

 ם. ִעְנָיִניע ַאלֶ ן ִאיה  ַהְצָלָח ן ָהאּבְ ט ָזאְלְס ן ֶהעְלפְ ל ָזאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע

 ... 
 ד ג ד
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 טַּבאֶׁשעְר ז ִאיס ַאֶלעז ַא ן ִניגּום ֶדען ֶמעט ִזיְנגְ ם ִׁשידּוִכיי ַּביט ּפּוְנְק 

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוו' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם ג' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 רָיִאי  ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

ד ִקינְ ס ָדאן  ֶווער  ָאֶּבען,  ֶמעט ַמאכְ ס  ַאֶלען,  ֶמעט טּוס  ַאֶלעם!  ְּפָלִאיי  ִּפְלֵא 

ן ֶמעט  ֶנעְמ   - "  ִׁשידּו  ַא ל  ִווי  ִאין", "ָהאּבְ ה  ֲחתּונָ ל  ִווי   ִאין: "ֶעְלֶטעְר י  ִד ט  ֶּבע
ן:  ָזאגְ ן  ָא ט  הֹויּבְ ן  ֶמען  אּוט  ָוואְר ט  ָסאְר ע  ֶהעֶכעֶר ע  ֵׁשיינֶ   ַא ק  ַׁשאנְ ן  פּוס  ַארֹוי

" ַּבאֶׁשעְר ז  ִאיס  עֶ " "ַּבאֶׁשעְר ט  ָנאְכִניְׁש ז  ִאיס  עֶ ט",  י ִד ן  קּוֶמעט  ֶוועס  עֶ ט", 
 ט". ִמינּוע ַּבאֶׁשעְרֶט 

ן,  ָא ט  ֵגייט  ֶוועלְ י  ִד ן  ִאיס  ַאֶלעט,  ַמאכְ ן  ֶמען  אּון  ֶמעט  טּון  ַאִהיז  ִּביס  ַאֶלע

ט ַפאְרְׁשֶּפעִטיגְ ן  ֶמעת,  ָטעּו  ַא ט  ַמאכְ ן  ֶמעז  ַא ט;  ַּבאֶׁשעְר ן  פּוט  ִניְׁש ט  ֶרעְד ן  ֶמע
ת;  קֹולֹון  ֶמעט  ַכאּפְ   -ן  אֹויְסֶגעָגאְס ס  ֶעֶּפע ט  ָהאן  ֶמעז  ַא ן,  ֶמעט  ְׁשֵריי   -ט  ַצייי  ִד 

  ִאי ט: "ֶּבעד  ִקינְ ס  ָדאר  ָנא י  ִוון  אּוה,  ֱאמּונָ ן  ַקייט  ִניְׁש ט,  ַּבאֶׁשעְר ן  ַקייט  ִניְׁש 
"ָהאּבְ ה  ֲחתּונָ ל  ִווי "ֵריין  ַזייל  ִווי  ִאי ן",   -"  ְׁשטּוּבן  ַמיין  ּבֹויעֶ ל  ִווי   יִא ן", 

 ט.ַּבאֶׁשעְר ן פּו ן ִניגּוי ִד ן ִזיְנֶגען ָא ן ֶמעט הֹויּבְ 

  דּו י,  ֵזיר  ַפאט  גּוז  ִאיס  ָוואן  טּועֶ י  ֵזיי;  ֵזיט  ִמין  ָאפְ י  ַזין,  ֶעְלֶטעְר ע  ַדיינֶ ט  ֶּבע
ן,  ָהאּבְ ה  ֲחתּונָ ט  ַדאְרְפְס   דּוס,  ַאֵליינְ ר  ִדיר  ַפאט  גּוז  ִאיס  ָוואן  טּו  אֹויט  ָזאְלְס 

 ן. ֶלעּבְ ן ַדיין ָאְנהֹויּבְ 

 ... 
 ד ג ד

  ןֶלעּבְ  צּו ּכַֹח ט  ֶגעּבְ ם ְּתִהִלי

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוו' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם ג' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר , 

 'ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

ן  ֶלעּבְ ן  ִאין  טּו  צּוס  ָווא ן  ִוויְס ל  ִוויס  עֶ ר  ֶוועז,  אּונְ ט  ָזאגְ י  ֶרּבִ ר  ֵהייִליֶגער  ֶדע

ט ֶגעּבְ ם  ְּתִהִלים;  ְּתִהִלין  ָזאגְ ל  ָזא  -ן  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  ֶדע ן  ִדיֶנע  צּו  ּכַֹח ן  ָהאּבְ ן  אּו
 ן.ֶלעּבְ   צּו ּכַֹח ט ֶגעּבְ ם ְּתִהִלין, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדען ִדיֶנע צּו ּכַֹח 

  ִזי ט  ְפֶלעגְ ן  ֶמען,  ְפרֹויעֶ ר  ַפאל  ּכֹולֵ   ַא ל  ַיְבְנֵא ן  ִאי ט  ֶגעַהאט  ָהא  ׁש"מֹוֲהָרא

ע  ֶיעֶד ן  ֶעְנִדיגְ ן  אּוג,  ָטאם  פּוֶנעם  יֹו ם  ֶדעג  ָטאן  ֶיעְד ם,  ְּתִהִלי ן  ָזאגְ ן  ַצאְמקּוֶמע
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ם. ְּתִהִליר ֵספֶ  ָווא 

ף אֹוין  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  ֶדעט  ֶּבען  אּום  ְּתִהִליט  ָזאגְ ס  ָוואי  ְפרֹוי  ִד ז  ִאיל  וואֹוי

ה,  ְּתׁשּובָ ט  ִמין  ֶלעּבְ   צּון  ַזיי ה  זֹוכָ י  זִ ט  ֶוועת,  ַּבָקׁשֹוע  ַאלֶ   ְׁשְּפַראע  ֵאייֶגענֶ י  ִד 
 ם.ֱאִקית ִקְרבַ ט ִמי

 ... 
 ד ג ד

 ןְּפָראְּבֶלעֶמעט ַמאכְ ל ּכֹולֵ ן ִאין ָקאְנִדיְׁש ֶעיְר י ִד ס ַפאְרָוואן ֶזע

 , ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן זַּתמּוז' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם ד' יֹו - ִיְתָּבַרְּבֶעְזַרת ה' 

 רָיִאי  ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

ן  ִאי ן  ָקאְנִדיְׁש ֶעיְר י  ִד ן  ִאין  ַאַרייְנקּוְק ט  ֶקעְנְס   דּו  אֹויּבן  ֶּבעְט ר  ִדיל  ִווי  ִאי
ם; ִׁשיעּוִרין  ֶגעּבְ ר  ִמיט  ְׁשֶטעְר ס  עֶ ר,  ֶגערּוֶדע  ַא ט  ַמאכְ ס  עֶ ל,  ְׁשֶטעְט ן  ִאיל  ּכֹולֵ 

 ר.ֶגעְלֶטעע ְגרֹויֶס ן ִאין ַאַרייט ִציס ָדא אֹויּבן ִוויְס ר ִמיז ָלא

ט  ִניְׁש ר  ֶהע  ִאיט,  ִניְׁש ר  ִדיע  זֶ   ִאיז  ַא ר  וואּוְנֶדעע  ְגרֹויֶס   ַא ר  ִמיז  ִאיל  ִּבְכלַ 
 ן.ֶזע צּור ִדין ְפֵרייעֶ ר ֵזייעֶ   ִזיל ֶווע ִאיר; ִדין פּו

 ם. ִעְנָיִניע ַאלֶ ן ִאיה  ַהְצָלָח ן ָהאּבְ ט ָזאְלְס ן ֶהעְלפְ ל ָזאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע

 ... 
 ד ג ד

   ןֶגעַלאְס ן אּו ְפֵרייִליג, רּוִאיט ִליכְ ת ַׁשּבָ י ִד ן ִציְנְד 

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן , זַּתמּוז' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם ד' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 'ִּתְחיֶ ת ... ָמַר 

ן  ֶוועה  ְנָׁשָמ י  ִד ם  ָּפִניל  ְמַקּבֵ ן  ֶמעז  ִאי י  ַאזֹו  -ת  ַׁשּבָ ל  ְמַקּבֵ ז  ִאין  ֶמעי  ַאזֹוי  ִוו
ז  ִאיי  זִ ה,  ִׂשְמָח ט  ִמיט  ִליכְ ט  ִציְנְד י  ְפרֹו  ַא ן  ֶווען.  ָהֶעְליֹום  ָּבעֹולָ ף  ַארֹויט  קּוְמ י  זִ 

י  ִד ן  קּוֶמעט  ֶוועס  עֶ ן  ֶוועט,  ִליְּבַׁשאפְ ט  ִמי ד,  ְפֵרייט  ִמי ה  ְיֵתיָר ה  ְנָׁשָמ י  ִד ל  ְמַקּבֵ 
ט  ִמיה  ְנָׁשָמ ר  ִאין  ַזייל  ְמַקּבֵ ן  ֶמעט  ֶווע  -ן  ָהֶעְליֹום  ְלעֹולָ ן  ֵגיי  צּוף  ַארֹויט  ַציי

 ד.ְפֵרייס ְגרֹוי

ָמאן ִּדְמַקְּבִלין : "ף כג:)ַד ן ו,  ִּתיקּור  זֹוַה י  ִּתּקּונֵ (י  יֹוָחִא ר  ּבַ ן  ִׁשְמעֹוי  ֶרּבִ ט  ָזאגְ י  ַאזֹו
ִנְׁשָמִתין  "  ט?ֶגעְס ע  ֶוועְלכֶ ט,  ֶגעְס י  ִד ף  אֹויט  ֶנעְמ ס  עֶ ר  ֶווע"  אּוְׁשִּפיִזין ְּדִאינּון 
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ט  קּוְמ ס  ָווא"  ְּדִאינּון ַמְרִּכיִבין ֲעַלְייהּו ְבֶעֶרב ַׁשָּבת",  הְיֵתיָר ה  ְנָׁשָמ י  ִד "  ְיֵתִרין

ְצהּוִביןְּבַא " ,  תַׁשּבָ ב  ֶעֶר   ד,ְפֵרייט  ִמי "  ְּבֶחְדָוה"  ם,ָּפִניע  ִליְכִטיגֶ   ַא ט  ִמי"  ְנִּפין 
ָעְלָמא"  ן,ַפאְרֶגענּוגְ   ַא ט  ִמי"  ְּבִעּנּוָגא" ִנְׁשָמָתא  ",  טֶוועלְ י  ִד ף  אֹוי"  ְּבַהאי  ַּכד 

ן ֶמעט  ֶוועי  ַאזֹו"  ְורּוָחא ְוַנְפָׁשא ָנִפיק ִמן ּגּוֵפיּה ֵמַהאי ָעְלָמא, ָהִכי ְמַקְּבִלין לֹון
ף  אֹוי"  ְוִאְּתַמר ְּבהֹוןט, "ֶוועלְ ע  ֶיענֶ ף  אֹוי"  ְּבָעְלָמא ְדָאֵתין, "ַזיים  ָּפִניל  ְמַקּבֵ ר  ִאי

 ". ְוגֹו' ַּגם ִצּפֹור ָמְצָאה ַבִית: "(ְּתִהִלים פד, ד)ט ְׁשֵטיי ֶמעְנְטׁשם ֶדע

ִאיהּו" ִּדְמַק "  ,ֶמעְנְטׁשם  ֶדעז  ִאי ל  וואֹוי"  ַזָּכָאה  ִּבְרעּו  ָמאן  אֹוָרִחין  ֵּבל 
ַאְנֵּפי ",  ןִווילְ ע  גּוֶט   ַא ט  ִמי ט  ֶגעְס ף  אֹויט  ֶנעְמ ס  ָווא"  ְׁשִלים ְמַקֵּבל  ְּכִאּלּו 

ם  ֶדע  -ף  אֹויט  ֶנעְמ ר  עֶ ם,  ָּפִניל  ְמַקּבֵ ז  ִאיר  עֶ י  ִווי  ַאזֹוז  ִאי ס  עֶ "  ְׁשִכיְנָּתא
ָּבּה  "  ,ִזיט  ִפיְר   ֶמעְנְטׁש  ַא י  ַאזֹוי  ִוול  ַוויי"  ִדְבִמָּדה ְדָמַדד ַּבר ַנׁש",  ןֵאייֶּבעְרְׁשְט 

 ם.ִאיט ִמי ִזין ֶמעט ִפיְר " מֹוְדִדין ֵליּה

י  ִד ן  ִציְנְד ט,  ַציין  ִאין  ָאְנקּוֶמען  ֶקעֶנעט  ָזאלְ ר  ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם  ֶדעס  ֶּבעְט 
ט ַמאכְ "ם  ֶמ   "ַסֶמ ר  ֶדעי ִווט  ֶזען  ֶמען.  ֶגעַלאְס ן אּו   ְפֵרייִליג,  רּוִאי ט  ִליכְ ת  ַׁשּבָ 

ט  קּוְמ   ָדאג,  ַלאנְ י  ַאזֹוז  ִאי ן  ָוואכְ ר  זּוֶמעי  ִד ן  ִאי ג  ְפַרייָטאן;  ֶמעְנְטְׁש ע  ְמׁשּוגָ 
ט, ְׁשֵריין  ֶמען,  ְזַמ ם  ַּבייר  ׁשֹויעֶ ן  ִאיט  לֹויפְ ן  ֶמעט,  ַציין  ִאין  ִציְנְד   צּון  ָא ט  ִניְׁש ן  ֶמע

ט  ִניְׁש ל  ָזאן  ֶמעי  ְּכֵד "ם  ֶמ   "ַסֶמ ר  ֶדעט  ַמאכְ ס  ַאֶלעס  ָדא;  ִזיט  ֶרעגְ ן  ֶמע
 ד. ְפֵריין אּוה ִׂשְמָח ט ִמי -  קֹוֶדׁשת ַׁשּבָ ם ֶדעט, ַגאְס ם ֶדען אֹויְפֶנעֶמע

ד, ְקֵלייע  ֵׁשיינֶ   ַא ן  ִציְנְד ט  ִליכְ ם  צּון  ׁשֹוין  ָאְנטּו  ִזיט  ְפֶלעגְ '  ִּתְחיֶ ע  ַמאֶמ ן  ַמיי

ן ֶמעט  ִזיְצ   -ט  ִליכְ ת  ַׁשּבָ י  ִד ט  ִציְנְד ן  ֶמעס  ואוָ ד  ְקֵלייי  ִד ט  ִמין: "ָזאגְ ט  ְפֶלעגְ י  זִ 
י  ִווט,  ָזאגְ ס  ָוואר  זֹוַה ל  ְׁשִטיְק ן  אֹויְבְנֶדעְרַמאְנְט ם  ֶדען  פּוז  ִאיס  ָדאן";  ֵעֶד ן  גַ ן  ִאי

 ה. ְנָׁשָמ י  ִד ן ַזיים ָּפִניל ְמַקֵּב ן ֶמעט ֶוועי ַאזֹו -ת ַׁשּבָ ם  ֶדעף אֹויט ֶנעְמ ן ֶמעי ַאזֹו

ן  אּו ם ָׁשלֹוט ִמיה, ִׂשְמָח  ַא ט ִמית ַׁשּבָ ן ַאַרייט ֵגייס ָוואי ְפרֹוי ִד ז ִאיל  וואֹוי
 ט.ִליְּבַׁשאפְ 

 ... 
 ד ג ד
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 תמֹוְסדֹוי ִד ן פּו הְּפרּוָט ע ֶיעֶד ף אֹויג ַאְכטּונְ  ֶגעּב

ָקָטן , ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט זַּתמּוז' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם ד' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 יִליֶּבעְרִט ב, ְּבֶרְסלֶ ר ָיִאי ֵנרֹור ... ִליֶּבער ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

  דּו ט  ַזייד;  מֹוָס י  ִד ט  ִמין  ֶהעְלפְ ר  ִמי'ן  ַפאְר   ּכַֹח ר  ְיַיֶׁש ן  ְגרֹויְס   ַא ל  ּכָ ם  קֹוֶד 

י  ִד ן  ָצאלְ ף  ִהילְ 'ס  ַּבאֶׁשעֶפעְר 'ן  ִמיְט ן  ֶמען  ֶקע  -ס  ָאִפין  ִאין  ַאַרייְנֶגעקּוֶמעט  ִּביְס 
 ר.ַווייֶטען ֶהעְלפְ ל ָזאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעט, ַציין ִאיע ַאייְנֶגעְׁשֶטעְלֶט 

ל ָזאס ָאִפיי ִד ע  זֶ ם, ְּבַרֲחִמיר  ִדי ט ֶּבע ִאין ֶוועי ִווי ַאזֹון ִפיְר  ִזיָהאּב  ִאי 

ס,  ָאִפין  ִאיט  ְּפַר ע  ֶיעֶד ן  ִאיט  ַּבאַקאנְ י  ַאזֹוט  ִניְׁש ן  ׁשֹוי  ִאין  ִּביט  ַהיינְ ט.  ֶגעִפיְר ס  עֶ 
ל  ִווי ָדאל ָזאס עֶ  ִאי ן. ָיאְר ע ַאלֶ י  ִווי ַאזֹון ִפיְר   ִזי 

ה  ְּפרּוָט ן  ֵאיין  ַקיין  אֹויְסֶגעּבְ ט  ִניְׁש ז  ָלאה,  ְּפרּוָט ע  ֶיעֶד ף  אֹויג  ַאְכטּונְ   ֶגעּב

ן  פּות  ֶהְפֵקרּון  ַקיין  ַזייט  ִניְׁש ל  ָזאז  אּונְ י  ַּביס.  אֹויט  ִניְׁש ט  ֶפעלְ ס  עֶ   אֹויּב
  ִמיְל ף  אֹוין  ִזיְצ ר  ִקיְנֶדעי  ִד ן  ָזאלְ   ֶעְנֶדעְרׁשן;  אֹויְסֶגעּבְ ן  אּון  קֹויפְ ן,  צּוְׁשֶטעלְ 

ן  ַזיין  אּו ט  ֶגעלְ ן  ִגיְס ר  ֵאייֶדעי  ִוות,  חֹובֹוין  ִא ן  ִזיְנֶקעט  ִניְׁש ן  אּו  ֶקעְסְטֶלע
 ג. ׁשּוְלִדי

ט  ִמית  ַמָּתנֹוט  ִניְׁש ז  ִאי  ִחינּור  אּוְנֶזעט,  ָגאְרִניְׁש ן  ַדאְרפְ ר  ִקיְנֶדע  עאּוְנֶזעֶר 

 ִזי ן  ֶרעֶכעֶנעס  ָוואס  ִטיְטֶׁשעְר ן  אּו ם  ְמַלְמִדיז  ִאי  ִחינּור  אּוְנֶזעג,  ְׁשוואֹויְלָטא
ן  ַדייט  ִמיט  ִוויְלְס   דּוס  ָווא ן  טּו  ֶקעְנְסטּוס  ִּביְזֶנען  ִאיר  ִדיי  ַּביד;  ִקינְ ן  ֶיעְד ט  ִמי

ר, ָדאֶלעע  ִאיְּבִריגֶ ן  ֵאיין  אֹויְסֶגעּבְ ן  פּון  ִציֶטעְר   ָזאְלְסטּוד  מֹוָס י  ִד י  ַּביט,  ֶגעלְ 
 ת. ְרׁשּון ָא ט ֶגעלְ ן  אֹויְסצּוֶגעּבְ ן ָזאגְ ט ִניְׁש ן ֶקעד מֹוָס י ִד ן ִאיר ֵקייֶנע

ס  ֵוויי  ִאין,  ְסְטַראֶׁשעט  ִניְׁש ן  ֶמען  ֶקער  ִמיר,  ִדי ט  ֶּבע  ִאיס  ָוואק  ֶגעֶדענְ 

ַהֵׁשם ָּברּו ס ָווא ִּפיְנְקְטִליט  ֶווע - ן ֵגייק ַאֶוועס ָאִפיע ַגאְנֶצ י ִד ל  ָזאל;  ִווי ִאי
ר ַפאן  ַאְרֶּבעְט ל  ִוויס  עֶ ר  ֶווען,  ֶהעְלפְ ר  ִמיל  ִוויס  עֶ ר  ֶווען.  ֶצעַפאלְ ט  ִניְׁש ד  מֹוָס י  ִד 

 ת. ְזכּו ן ַזייס ָדאז ִאי -ד מֹוָס י ִד 

 ע. ַאייְנֶגעְׁשֶטעְלֶט ע ַאלֶ ר ַפאן אּור ... ַפאס עֶ ז ַווייו, ְּבִריום ֶדעם ֶנע

 ... 
 ד ג ד
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ן ַקייט ִניְׁש ע ַטאֶק ן ִּבי ִאיר ָאֶּבע, ַמְלָאחַגלָ ן ַקייט ִניְׁש  אֹוי  

ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן , זַּתמּוז' , תֻחַּק  ַּפְרַׁשתם ד' יֹו - ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 י ִליֶּבעְרִט ב, ְּבֶרְסלֶ ר ָיִאי  ֵנרֹור ... ֵטייֶעֶרען ַמייד ְלָכבֹו

ן,  ֶמעְנְטְׁש י  ַּביק  אֹויְסְדרּוע  ַּבאַקאְנֶט   ַא ז  ִאי  -ח"  ַגלָ   ַא ר  ָאֶדע  ַמְלָא  ַא ר  ָאֶדע"

 ר. ִמְּלַהְזִּכיס ַח  -'ן ֶרִּבים ַּבייר ָאֶּבע

  אֹוי ר  ָאֶּבע,  ַמְלָאן  ַקייט  ִניְׁש ע  ַטאֶק ן  ִּבי  ִאין,  ֶמעט  ֵווייְס 'ן  ֶרִּבים  ַּביי
  ַמא   ִאי ף;  אֹוי  ִזי  ֵהייּב  ִאין  אּו ל  ַפא  ִאי ד,  ִאי  ַא ן  ִּבי  ִאיח;  ַגלָ ן  ַקייט  ִניְׁש 

 ת. ַקָּבלֹו ָנא  ִאי ַמא ָדאג, ָטא ַא ט ִּפיְנְק ט ַהאלְ ס עֶ ן אּוה ַקָּבלָ  ַא 

ק,  ֵּפֶר ן  ֵאייר  ָאֶּבע  ִאיג  ָזא  -ת  ִמְׁשַניֹום  ְּפָרִקי"י  ַח ן  ָזאגְ ט  ִניְׁש ן  ֶקע  ִאיז  ַא 
ט ִמינּון  ֵאיין  ִהיְט   ִזי   ִאיל  ֶווע  -ן  ָאְּפֶגעִהיְט ן  ִאיְנַגאְנְצ ן  ַזיי ט  ִניְׁש ן  ֶקע  ִאי ז  ַא 

 ג. ָטא ַא 

ן ֶקען  ֶמען,  ַזאכְ ע  ְגרֹויֶס   צּו ט  ְּבֶרעְנגְ ס  ָדא'ן,  ֶרִּבין  פּום  ִלימּוִדי י  ִד '  ְמַחיֶ   ַא 
 ן. ָפאְלגְ ר ָנאף ַדאְר ן ֶמעק, ַצִדיר ְגרֹויֶסע ַא ן ֶוועְר ף סֹום ַּביי

 ע. ְטָראְּפֶקעלֶ  ַא  ְפֵרייִליי ֵזיע, ְּבֶרעֶקעלֶ  ַא ן ֶלעְר ס, ֶעֶּפע  טּור, ִדי ִאיט ֶּבע
... 

 ד ג ד


	וִוי אַזוֹי גֶעבּ אִיךְ זִיךְ אַן עֵצָה מִיט מַיינֶע קִינְדֶער שַׁבָּת אִין שׁוּל?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פַּרְשַׁת קֹרַח, ב' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	וִוי אַזוֹי וֶוערְט מֶען פָּטוּר פוּן אַ חַבֶרְ'טֶע וָואס פַאלְט?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	זָאל אִיךְ זִיךְ גֶטְ'ן, צוּ קֶענֶען הָאבְּן נָאךְ קִינְדֶער?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	הָאט דֶער אֵייבֶּערְשְׁטֶער פַארְגֶעסְן פוּן מִיר?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אַ מְחַיֶ', אִיךְ הָאבּ אַ קַאפְּל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת שְׁלַח, כ"ב סִיוָן, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אַ קִינְד פוּן זֶעקְס אוּן אַ הַאלְבּ יָאר זָאל עֶנְדִיגְן תְּהִלִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת קֹרַח, עֶרֶב רֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	וֶוער נִישְׁט אַ קְנֶעכְט פַארְ'ן טֶעלֶעפָאן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	מֶען דַארְף דַאוֶוענֶען מִיט הַכְנָעָה אוּן דֶרֶךְ אֶרֶץ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת קֹרַח, א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	דִי נִסְיוֹנוֹת זֶענֶען גְרוֹיס, אָבֶּער דֶער רֶבִּי אִיז גְרֶעסֶער אוּן שְׁטֶערְקֶער
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת קֹרַח, א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	זָאגְן אַ וֶוערְטְל אֵיידֶער מֶען הוֹיבְּט אָן דֶעם שִׁיעוּר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת קֹרַח, א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	טוּן חֶסֶד אוֹיפְ'ן רִיכְטִיגְן וֶועג
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת קֹרַח, א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	אִיךְ הָאבּ אַזוֹי הַנָאָה אַז דוּ בִּיסְט זִיךְ קוֹבֵעַ עִתִּים לַתּוֹרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת קֹרַח, א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	גֵייט אָנְגֶעטוּן אִידִישׁ, טוּט עֶס פַאר אַייעֶרֶע דוֹרוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת קֹרַח, א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	וִוי אַזוֹי בְּרֶסְלֶבְ'עֶר חֲסִידִים זָאגְן תְּהִלִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת קֹרַח, א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	נִישְׁט קַיין חִילוּק וָואס מֶען רֶעדְט, דֶער עִיקָר בְּרֶענְגֶען דִי קִינְדֶער צוּם אֵייבֶּערְשְׁטְן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת קֹרַח, ב' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	חַס וְשָׁלוֹם נִישְׁט זָאגְן קַיין לִיגְנְט פַאר דִי רֶעגִירוּנְג
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת קֹרַח, ב' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	יְיַשֶׁר כֹּחַ פַארְ'ן חָשׁוּבְ'עֶר דַיָין שְׁלִיטָ"א
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת קֹרַח, ב' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	חִינוּךְ אִיז נִישְׁט סְטְרַאשֶׁען
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פַּרְשַׁת קֹרַח, ב' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	וֶוען מֶען אִיז מְקַנֵא דִי וָואס הָאבְּן אַ סְמַארְטְפָאוֹן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פַּרְשַׁת קֹרַח, ב' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	הַדְרָכוֹת פַאר אַ כַּלָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פַּרְשַׁת קֹרַח, ב' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	דַאוֶוענֶען זָאל זַיין בַּיי דִיר דִי עֶרְשְׁטֶע זַאךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אִיךְ הֶער שֵׁיינֶע גְרוּסְן פוּן עֶנְקֶער מְלַמֵד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	הֲפָצָה אִיז אוּנְזֶער הָאפֶענוּנְג לְנֵצַח נְצָחִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אוֹיבּ מֶען טְרַאכְט פוּן מֶענְטְשְׁן, דֶעמָאלְט וֶוערְט מֶען אַנְטוֹישְׁט
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אָנְגְרֵייטְן דֶעם לוּחַ פַאר שְׁנַת תשפ"ג
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אִיךְ הָאבּ בָּרוּךְ ה' גֶעמַאכְט פַאר מַיין זוּן שֵׁיינֶע לַאנְגֶע גֶעקְרַייזְלְטֶע פֵּיאוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	זַיי מַמְשִׁיךְ מִיט דַיין הֵיילִיגֶע אַרְבֶּעט, טְרָאץ אַלֶע שְׁטֶערוּנְגֶען
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	חֲלִישׁוּת הַדַעַת הָאט יֶעדֶער, מִיר הָאבְּן כָאטְשִׁיג אַ חֵלֶק אִין דִי גְּאוּלָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	"שְׁכֹּחַ אֵייבֶּערְשְׁטֶער" בְּרֶענְגְט בְּרָכוֹת אוּן יְשׁוּעוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	נֶעמֶען וָואס דִי עֶלְטֶערְן וִוילְן גֶעבְּן, אוּן זִיךְ בַּאדַאנְקֶען
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	חֲנֻכַּת הַבַּיִת פוּנֶעם נֵייעֶם בִּנְיָן "קֶרֶן הַדְפָסָה הֵיכַל הַקוֹדֶשׁ"
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	מִיר פְרֵייעֶן זִיךְ צוּ אַזַא טֵייעֶרֶע מִשְׁפָּחָה אִין שְׁטֶעטְל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אַייעֶרֶע קִינְדֶער דַארְפְן אַ גֶעזוּנְטֶע מַאמֶע
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אַז דַיין צוּקֶער אִיז הוֹיךְ זָאלְסְטוּ זִיךְ זֵייעֶר אַכְטוּנְג גֶעבְּן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	גֶעבּ צַייט פַאר דַיין וַוייבּ אוּן קִינְדֶער, וֶועסְט פִיל פַארְדִינֶען
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	פּוּנְקְט בַּיי שִׁידוּכִים זִינְגְט מֶען דֶעם נִיגוּן אַז אַלֶעס אִיז בַּאשֶׁערְט
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	תְּהִלִים גֶעבְּט כֹּחַ צוּ לֶעבְּן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	זֶען פַארְוָואס דִי עֶירְקָאנְדִישְׁן אִין כּוֹלֵל מַאכְט פְּרָאבְּלֶעמֶען
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	צִינְדְן דִי שַׁבָּת לִיכְט רוּאִיג, פְרֵיילִיךְ אוּן גֶעלַאסְן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	גֶעבּ אַכְטוּנְג אוֹיף יֶעדֶע פְּרוּטָה פוּן דִי מוֹסְדוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אִיךְ בִּין טַאקֶע נִישְׁט קַיין מַלְאָךְ, אָבֶּער אוֹיךְ נִישְׁט קַיין גַלָח
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן
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	וִוי אַזוֹי גֶעבּ אִיךְ זִיךְ אַן עֵצָה מִיט מַיינֶע קִינְדֶער שַׁבָּת אִין שׁוּל?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פַּרְשַׁת קֹרַח, ב' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	וִוי אַזוֹי וֶוערְט מֶען פָּטוּר פוּן אַ חַבֶרְ'טֶע וָואס פַאלְט?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	זָאל אִיךְ זִיךְ גֶטְ'ן, צוּ קֶענֶען הָאבְּן נָאךְ קִינְדֶער?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	הָאט דֶער אֵייבֶּערְשְׁטֶער פַארְגֶעסְן פוּן מִיר?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אַ מְחַיֶ', אִיךְ הָאבּ אַ קַאפְּל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת שְׁלַח, כ"ב סִיוָן, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אַ קִינְד פוּן זֶעקְס אוּן אַ הַאלְבּ יָאר זָאל עֶנְדִיגְן תְּהִלִים?
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת קֹרַח, עֶרֶב רֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	מֶען דַארְף דַאוֶוענֶען מִיט הַכְנָעָה אוּן דֶרֶךְ אֶרֶץ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת קֹרַח, א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	דִי נִסְיוֹנוֹת זֶענֶען גְרוֹיס, אָבֶּער דֶער רֶבִּי אִיז גְרֶעסֶער אוּן שְׁטֶערְקֶער
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת קֹרַח, א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	זָאגְן אַ וֶוערְטְל אֵיידֶער מֶען הוֹיבְּט אָן דֶעם שִׁיעוּר
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת קֹרַח, א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	טוּן חֶסֶד אוֹיפְ'ן רִיכְטִיגְן וֶועג
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת קֹרַח, א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	אִיךְ הָאבּ אַזוֹי הַנָאָה אַז דוּ בִּיסְט זִיךְ קוֹבֵעַ עִתִּים לַתּוֹרָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת קֹרַח, א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	גֵייט אָנְגֶעטוּן אִידִישׁ, טוּט עֶס פַאר אַייעֶרֶע דוֹרוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת קֹרַח, א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	וִוי אַזוֹי בְּרֶסְלֶבְ'עֶר חֲסִידִים זָאגְן תְּהִלִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת קֹרַח, א' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	נִישְׁט קַיין חִילוּק וָואס מֶען רֶעדְט, דֶער עִיקָר בְּרֶענְגֶען דִי קִינְדֶער צוּם אֵייבֶּערְשְׁטְן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת קֹרַח, ב' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	חַס וְשָׁלוֹם נִישְׁט זָאגְן קַיין לִיגְנְט פַאר דִי רֶעגִירוּנְג
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת קֹרַח, ב' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	יְיַשֶׁר כֹּחַ פַארְ'ן חָשׁוּבְ'עֶר דַיָין שְׁלִיטָ"א
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ה' פַּרְשַׁת קֹרַח, ב' דְרֹאשׁ חוֹדֶשׁ תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	חִינוּךְ אִיז נִישְׁט סְטְרַאשֶׁען
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פַּרְשַׁת קֹרַח, ב' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	וֶוען מֶען אִיז מְקַנֵא דִי וָואס הָאבְּן אַ סְמַארְטְפָאוֹן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פַּרְשַׁת קֹרַח, ב' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	הַדְרָכוֹת פַאר אַ כַּלָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - עֶרֶב שַׁבָּת קוֹדֶשׁ פַּרְשַׁת קֹרַח, ב' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לפ"ק

	דַאוֶוענֶען זָאל זַיין בַּיי דִיר דִי עֶרְשְׁטֶע זַאךְ
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אִיךְ הֶער שֵׁיינֶע גְרוּסְן פוּן עֶנְקֶער מְלַמֵד
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	הֲפָצָה אִיז אוּנְזֶער הָאפֶענוּנְג לְנֵצַח נְצָחִים
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אוֹיבּ מֶען טְרַאכְט פוּן מֶענְטְשְׁן, דֶעמָאלְט וֶוערְט מֶען אַנְטוֹישְׁט
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אָנְגְרֵייטְן דֶעם לוּחַ פַאר שְׁנַת תשפ"ג
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אִיךְ הָאבּ בָּרוּךְ ה' גֶעמַאכְט פַאר מַיין זוּן שֵׁיינֶע לַאנְגֶע גֶעקְרַייזְלְטֶע פֵּיאוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	זַיי מַמְשִׁיךְ מִיט דַיין הֵיילִיגֶע אַרְבֶּעט, טְרָאץ אַלֶע שְׁטֶערוּנְגֶען
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	חֲלִישׁוּת הַדַעַת הָאט יֶעדֶער, מִיר הָאבְּן כָאטְשִׁיג אַ חֵלֶק אִין דִי גְּאוּלָה
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	"שְׁכֹּחַ אֵייבֶּערְשְׁטֶער" בְּרֶענְגְט בְּרָכוֹת אוּן יְשׁוּעוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	נֶעמֶען וָואס דִי עֶלְטֶערְן וִוילְן גֶעבְּן, אוּן זִיךְ בַּאדַאנְקֶען
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	חֲנֻכַּת הַבַּיִת פוּנֶעם נֵייעֶם בִּנְיָן "קֶרֶן הַדְפָסָה הֵיכַל הַקוֹדֶשׁ"
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	מִיר פְרֵייעֶן זִיךְ צוּ אַזַא טֵייעֶרֶע מִשְׁפָּחָה אִין שְׁטֶעטְל
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם א' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ד' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אַייעֶרֶע קִינְדֶער דַארְפְן אַ גֶעזוּנְטֶע מַאמֶע
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אַז דַיין צוּקֶער אִיז הוֹיךְ זָאלְסְטוּ זִיךְ זֵייעֶר אַכְטוּנְג גֶעבְּן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ב' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ה' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	וֶוער נִישְׁט אַ קְנֶעכְט פַארְ'ן טֶעלֶעפָאן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	גֶעבּ צַייט פַאר דַיין וַוייבּ אוּן קִינְדֶער, וֶועסְט פִיל פַארְדִינֶען
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	פּוּנְקְט בַּיי שִׁידוּכִים זִינְגְט מֶען דֶעם נִיגוּן אַז אַלֶעס אִיז בַּאשֶׁערְט
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	תְּהִלִים גֶעבְּט כֹּחַ צוּ לֶעבְּן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ג' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ו' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	זֶען פַארְוָואס דִי עֶירְקָאנְדִישְׁן אִין כּוֹלֵל מַאכְט פְּרָאבְּלֶעמֶען
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	צִינְדְן דִי שַׁבָּת לִיכְט רוּאִיג, פְרֵיילִיךְ אוּן גֶעלַאסְן
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	גֶעבּ אַכְטוּנְג אוֹיף יֶעדֶע פְּרוּטָה פוּן דִי מוֹסְדוֹת
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן

	אִיךְ בִּין טַאקֶע נִישְׁט קַיין מַלְאָךְ, אָבֶּער אוֹיךְ נִישְׁט קַיין גַלָח
	בְּעֶזְרַת ה' יִתְבָּרַךְ - יוֹם ד' פַּרְשַׁת חֻקַּת, ז' תַּמוּז, שְׁנַת תשפ"ב לִפְרָט קָטָן





