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L"àÈø Çä Éåî è Àìéé Åö Àøò Æã  
 ַמְצִליַח י ַזי

"ָזאל ַזיין ִמיט ַמָזל אּון ַהְצָלָחה", ִאיז ַא ְּבָרָכה ָוואס ֶיעֶדער 
וואּוְנְטׁש ִזי( צּו ֶהעְרן ִאין ֶיעֶדע ַפאֶזע ִאין ֶלעְּבן. ַאזֹוי ָהאט ֶדער 

ֶמעְנְטׁש; ֶיעֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ִאין ִדי ַנאטּור פּוֶנעם 
ִוויל ַמְצִליַח ַזיין, ֶיעֶדער ִוויל ְׁשֵטייְגן, ֶיעֶדער ִוויל ַזיין סּוְקֶסעְספּול, 
ֶיעֶדער ִוויל ָאְנקּוֶמען צּו ַזייֶנע ִציְלן ִאין ֶלעְּבן. ִניְׁשט ַאְלץ ֵגייֶען 

ַאז ֶעס ָאֶּבער ַזאְכן ִווי ֶמען ִוויל, ִווי ֶמען ָהאט ִזי( ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט 
ֶוועט ֵגיין, ֶעס קּוֶמען ְּכֵסֶדר אּוְנֶטער ְׁשֵטייְנְדֶלע( ִאין ֶוועג, ַזאְכן 
ַפאְרַהאְנֶקעְרן ִזי( ִאיְנֶדעְרִמיט, ֵזיי ֵגייֶען ִניְׁשט ִווי ֶגעְּפַלאְנט; ֶיעֶדער 
 זּוְכט ֶדער ֶוועג צּו ַהְצָלָחה, ַזאְכן ָזאל ִזי( ְגִליְטְׁשן ִווי ֶגעְׁשִמיְרט,
ֶיעֶדער זּוְכט ֶדעם ְׁשִליְסל צּו ַא גּוט ַמָזל; ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ִזי( ָדאס 

 ַאייְנַהאְנְדֶלען?
ִדי ֶעְרְׁשֶטע ְטֶרעְּפל אֹויְפ'ן ֵלייֶטער פּון ַהְצָלָחה ִאיז ִזי( 

ין ִאיְנַגאְנְצן ִאיֶּבעְרצּוֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִזי( גּוט ַאַרייְנֶנעֶמען אִ 
ָקאּפ ַאז ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא אֹויֶסער ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶיעֶדע 
ְקֵלייֶנע ַזא( אּון ֶיעֶדע ְגרֹויֶסע ַזא( אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶוועְרט ֶגעִפיְרט 

"ֵאין ָאָדם (חּוִלין ז':) ָנאר דּוְרְכ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵליין, ִווי ֲחַז"ל ָזאְגן 
ָּבעֹו ִמְּלַמָּטה, ֶאָלא ִאם ֵּכן ַמְכִריִזין ָעָליו ִמְלַמְעָלה", ַא נֹוֵקף ֶאצְ 

ֶמעְנְטׁש ֶצעְקַלאְּפט ִזי( ִניְׁשט ֶדעם ְקֵלייֶנעם ִפיְנֶגער ָדא אּוְנְטן, 
ֵאייֶדער ֶמען ָהאט אֹויְסֶגערּוְפן אֹויְבן ִאין ִהיְמל ַאז ָדאס ָהאט 

"ֲאִפילּו ֵריׁש ַּגְרִּגיָתא ִמן (ְּבָרכֹות נ"ח.)  ַדאְרף ַּפאִסיְרן. ָנא( ָזאְגן ֲחַז"ל
ְׁשַמָּיא ַמנּו ֵליּה", ֲאִפילּו ֶדער ָוואס ִאיז ֶגעְׁשֶטעְלט ִזי( ָאְּפצּוֶגעְּבן 
ִמיט ִדי ְגִריֶּבער אּון ִדי ִמיְסט, ָוואס ָדאס ִאיז ָגאר ַא ִניְדִריֶגע 

  ְנֶגעְׁשִריְּבן ַאז ַדְוָקא ֶיעֶנערְׁשֶטעֶלע, ִאיז ָדאס אֹוי( פּון ִהיְמל ַאזֹוי ָא
  

 (ַּבִּמְדָּבר ַרָּבה יב,ֲחָכִמים ָזאְגן אּוְנז  ִדי ֵהייִליֶגע

  : "נֵֹצר ְּתֵאָנה(ִמְׁשֵלי כז, יח)אֹויְפ'ן ָּפסּוק ט) 
  

ֶדער ֶעְסט ִאיֶרע  - יֹאַכל ִּפְרָיּה ְוגֹו'", ֶדער ָוואס ִהיט ִדי ַפייְגְנּבֹוים 
ּתֹוָרה  ְפרּוְכט, "ָלָּמה ִנְמְׁשָלה ּתֹוָרה ַּכְּתֵאָנה", ַפאְרָוואס ִאיז ִדי

צּוֶגעְגִליְכן צּו ַא ַפייְגן ּבֹוים? "ֶׁשרֹב ָהִאיָלנֹות: ַהַּזִית, ַהֶּגֶפן, 
ִּביְרט ַהְּתָמָרה, ִנְלָקִטים ְּכֶאָחת", ַווייל ַאְנֶדעֶרע ֵּבייֶמער, ֶדער ֵאיילְ 

ֶוועְרן ִאיֶרע ְפרּוְכט  -ּבֹוים, ֶדער ְטרֹויְּבן ּבֹוים אּון ִדי ֵטייְטְלּבֹוים 
 ייִטיְגט ִאין ֵאיין ַצייט, ֶמען ֶקען ֵזיי ַאֶלע ַאָראְּפֶנעֶמען אֹויףֶגעצַ 

ֵאיין ָמאל, "ְוַהְּתֵאָנה ִנְלֶקֶטת ְמַעט ְמָעט", ַאְנֶדעְרׁש ִאיז ִדי 
ַפייְגְנּבֹוים, ִזי ֶוועְרט ִניְׁשט ֶגעַצייִטיְגט ִאין ֵאיין ַצייט. "ְוָכְך 

 ען ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל, "ַהּיֹוםַהּתֹוָרה", ַאזֹוי ִאיז ִדי ּתֹוָרה, ֶמ 
ה ְולֹא לֹוֵמד ְמַעט ּוְלָמָחר ַהְרֵּבה, ְלִפי ֶׁשֵאיָנּה ִמְתַלֶּמֶדת לֹא ְּבָׁשנָ 

ִּביז ֶמען ִאיז זֹוֶכה  - ָמאְרְגן ַאִּביְסל  ,ִּבְׁשַּתִים", ַהייְנט ַאִּביְסל
ען ֱאַמר, נֵֹצר ְּתֵאָנה", ֶמען קֶ ָאְנצּוקּוֶמען צּו ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, "ָעָליו נֶ 

  ִניְׁשט ֶעְנִדיְגן ִדי ּתֹוָרה ִאין ַא קּוְרֶצע ַצייט.
ז ָדאס ָהאט ֶרִּבי ָנָתן ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ָהאּב ֶגעֶלעְרְנט פּון ֶרִּבי'ן ַא

ַאִּביְסל ִאיז אֹויְך גּוט, ִאיְך ָהאּב ֶגעֶלעְרְנט פּון ֶרִּבי'ן צּו ֶלעְרֶנען 
 ע ִמיט ַאִּביֶסעֶלע, ַאזֹוי ִאיז ַמיין ַגאְנֶצע ָטאג ָאְנֶגעִפיְלטַאִּביֶסעלֶ 

 - ַאִּביֶסעֶלע ֶיעְדן ָטאג  ִמיט ּתֹוָרה"; ַאזֹוי ָזאְלְסטּו טּון, ֶלעְרן
  ֶוועְסטּו ָאְנקּוֶמען צּו ֶלעְרֶנען אּון ֶעְנִדיְגן ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה.

  "ב)תשפר ַּבִּמְדּבָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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י ֶרּבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדע. הַוֲעַנן ה' ֲעֵליֶהם יֹוָמם ְּבָנְסָעם ִמן ַהַּמֲחנֶ 

ם צּוט ְׁשֵריי ֶמעְנְטׁש ַא ן ֶווע, "ח)קצן ִסיָמ ', אק ֵחלֶ "ן, מֹוֲהַר י ִליקּוֵט (ט ָזאגְ 
ת ְׁשמֹו(ט ָזאגְ ק ָּפסּור ֶדעי ִוון, ָפאְר ם ִאין ֶמעט ֵהייְס ן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט 

ם יַ ת ְקִריעַ י ַּבי. ַמה ִּתְצַעק ֵאָלי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִיָּסעּו) ו"טי"ד, 
ן אּון ַפאְרלֹויְר ר ֵזייעֶ ם יַ 'ן ַפאְר ן ֶגעְׁשַטאֶנען ִאיְד י ִד ן ֶזעֶנעף סּו

ע ִוויְלֶד ן, הּוְנְט ן פּון ָנאְכֶגעָלאפְ י ֵזין ֶזעֶנעם ִמְצִרִייי ִד ן, ֶדעְרְׁשָראְק 
ר, ִמְדּבָ ם ִאיֶנען ַזייְט ע ֵּבייֶד ן פּוי ֵזיף אֹויט ֶגעְּברּוְמ ן ָהאּבְ ת ַחיֹו
ן ַקיין ֶגעֶזעט ִניְׁש ן ָהאּבְ י ֵזים, יַ ר ְגרֹויֶסע ַא א ָד ז ִאיט ָפאְרנְ ן פּון אּו

י ֵזיט ָהאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדער, ְּפָלאְנֶטעם ֶדען פּוס ַארֹויג ֶווע
ט ָהאן ַדאן אּון, ַאַריים יַ ן ִאין ַאַרייר, ַווייֶטען ָפאְר ן ֶגעֵהייְס ר ָאֶּבע

ן ֶזעֶנעי ֵזים, יַ ם ֶדען ֶגעְׁשָּפאְלְט י ֵזיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדע
ט ֶגעַראֶטעֶווען ֶזעֶנען אּו, ְטרּוֶקעִניׁשי ִד ן ִאין ַאִריֶּבעְרֶגעַגאְנֶגע

  ן.ֶגעָוואְר 
 ִזיט ֶגעפּונְ ר עֶ ן ֶווע, ֶמעְנְטׁשן ֶיעְד י ַּבין ָא  אֹויט ֵגייס ָדא

ר עֶ ן אּור, ְּפָלאְנֶטע ַא ן ִאי ִזיט ְטֶרעפְ ר עֶ ב, ַמָצ ע ְׁשֶוועֶר  ַא ן ִאי
ם צּוט ְׁשֵרייר עֶ ן, ֶדעְרפּוס ַארֹויג ֶוועם ׁשּון ַקייט ִניְׁש ט ֶזע

ר ָפאם "ִאין ֶמעט ָזאגְ ן, ֶהעְלפְ ם ִאיל ָזאר עֶ ן ֵאייֶּבעְרְׁשְט 
ר ְּפרּוִּבי דּוף, אֹויט ִניְׁש  ֶגעּבן אּון ֶצעְּבָראכְ ט ִניְׁש ר ֶווער", ַווייֶטע

 דּוי ַאזֹוי ִוון אּול ִוויִפיר ְּפרּוִּבין, ֶלעּבְ ן ַדיין ִאיר ַווייֶטען ָאְנצּוֵגיי
ט ֶווער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדען ֵׁשייי ִוון ֶזעם ָנאְכֶדע ֶוועְסטּוט, ֶקעְנְס 

  ת.ָצרֹון אּון ְּפָראְּבֶלעֶמעע ַדיינֶ ע ַאלֶ ן פּון ַארֹויְסְקִריכְ ן ֶהעְלפְ ר ִדי
ן אּות ָצרֹוי ִד ט ִמין ְׁשֶטעְק ן ְּבַלייּבְ ט ִניְׁש ר ָטא'ְמ 

ן אֹויְפֶגעּבְ ן אּון ֶצעְּבָראכְ ן ֶוועְר ט ִניְׁש ר ָטא'ְמ , ןְּפָראְּבֶלעֶמע
ס עֶ ט ֶזע'ְמ ן ֶווע ֲאִפילּוס, ַארֹויג ֶווע ַא א ָד ז ִאיץ ַאלְ ן, ֶלעּבְ 'ן אֹויפְ 
ר, ַווייֶטען ֵגיי צּון ְׁשַטאְרְק ר ָנא ִזיף ַדאְר 'ְמ ן, אֹויגְ י ִד ט ִמיט ִניְׁש 
 ׁש"ַמֲהַר ר ֵהייִליֶגער ֶדע. ַזאם ׁשּון ַקייר ַפאן ָאְּפְׁשֶטעלְ  ִזיט ִניְׁש 
ן ֶקע'ְמ ז ַא ט ָזאגְ ט ֶוועלְ י ִד "ן, ָזאגְ ט ְפֶלעגְ זי"ע  ִליּוַּבאִוויְטׁשן פּו

ט ֵגיי'ְמ ז ַא ג ָזא ִאין אּור, ַאִריֶּבען ֶמעט ֵגייר ַארּוְנֶטען ֵגייט ִניְׁש 
ן ָאְּפְׁשֶטעלְ ט ִניְׁש  ִזין ֶקע'ְמ ז ַא ט ֵמיינְ ס ָדא, ר"ַאִריֶּבעה ְלַכְּתִחלָ 

 ַא ט ִמיט ֵגיי'ְמ ג, ֶווע'ן אֹויפְ ן ְׁשְטרֹויְכלּוְנֶגעם ׁשּון ַקייר ַפא
  ן.ְׁשֶטערּוְנֶגעע ַאלֶ ר ִאיֶּבעט קּוְמ 'ְמ ן אּוט, ְׁשַטאְרֵקיי

ן ֶווע, ַוֲעַנן ה' ֲעֵליֶהם יֹוָמםק, ָּפסּום ֶדען ִאיז ְמרּוָמ ז ִאיס ָדא
 ם?ִאיט ִמין רּועֶ ל ָזאר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעז ַא ן ַזייה זֹוכֶ ד ִאי ַא ן ֶקע

 ט?גּון ֵגיים ִאיל ָזאס ַאֶלען אּון ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם ֶדען ְׁשִּפיְר ל ָזאר עֶ 
ר, ַווייֶטען ָפאְר  צּוץ ַאלְ ט ְגֵרייז ִאין ֶוועה, ְּבָנְסָעם ִמן ַהַּמֲחנֶ 

ס ָפאְראֹויט ֵגייר עֶ ג, ֶווען ַזיין פּון ָאְּפְׁשֶטעלְ ם ִאין ֶקעט ָגאְרִניְׁש 
י ַאזֹון אּון, ֶקער עֶ י ַאזֹוי ִוון אּול ִוויִפיט לֹויט ְׁשַטאְרֵקיי ַא ט ִמי

  ן.ֶלעּבְ ן ִאין ַזאכְ ע ֵׁשיינֶ ע ַאלֶ  צּון ָא ר עֶ ט קּוְמ 
)ל ַהַּנַח  ּתֹותשס"ג) ְּבַהֲעלֹוְת  



 ב

 

  ָזאל ַּבאקּוֶמען ֶדעם ָּפאְסְטן.
ִווי ָנאר ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ָדאס ִמיט ַא ְקָלאְרֵקייט, ֶער ִאיז 
ְׁשַטאְרק ַּביי ִזי( ַאז ֵקייֶנער ֶקען ָגאְרִניְׁשט טּון אֹויף ֶדער ֶוועְלט, 
ֶעס ֶקען ָגאְרִניְׁשט ַּפאִסיְרן אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָאן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

יין ֶוועג צּו ַהְצָלָחה ִאין ֶלעְּבן. ֶמען ָהאט ֶדעָמאְלט הֹויְּבט ִזי( ָאן זַ 
ׁשֹוין ִניְׁשט מֹוָרא ַאז ֶאְפָׁשר ֶוועט ֵאייֶנער צּוַכאְּפן ַזייֶנע ַזאְכן, ֶמען 
ִאיז ׁשֹוין ִניְׁשט ְמַקֵנא ַא ְצֵווייְטן ַאז ֶיעֶנעם ֵגייט ֶּבעֶסער, ִווי ֲחַז"ל 

ּוִבְמקֹוְמ> יֹוִׁשיבּו( ּוִמֶּׁשְּל> ִיְּתנּו ָל(,  "ְּבִׁשְמ> ִיְקָראּו((יּוָמא ל"ח.) ָזאְגן 
ֵאין ָאָדם נֹוֵגַע ַּבּמּוָכן ַלֲחֵבירֹו, ְוֵאין ַמְלכּות נֹוַגַעת ַּבֲחֶבְרָּתּה ֲאִפיּלּו 
ִּכְמ@א ִניָמא", ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְּבן ַאז ֶמען ֶוועט 

ל ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ֶגערּוְפן ֶוועְרן ַּביים ִאים ֶעֶּפעס צּוַכאְּפן, ַוויי
ָנאֶמען אּון ֶגעְׁשֶטעְלט ֶוועְרן ּפּוְנְקט וואּו ֶער ַדאְרף ַזיין, ֵקייֶנער 
ֶקען ִניְׁשט ָאְנִריְרן ֶעֶּפעס ָוואס ִאיז צּוֶגעְגֵרייט ַפאר ַא ְצֵווייְטן, 

ן ַאְנֶדעֶרע ֲאִפילּו ִניְׁשט ֵאיין ֶקעִניְגֵריי( ֶקען ִניְׁשט צּוִריְרן ִאין ַא
  ִמיט ַקיין ָהאר.

ַאֶלע דּוְרְכֶפעֶלער פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש הֹויְּבן ִזי( ָאן ִמיט ֶדעם ָוואס 
ֶער ַפאְלט ַאַריין ַא ַקְטנּות ַהַדַעת, ֶער ִאיז ִניְׁשט ִזיֶכער ִמיט ִזי(, 

ֶדעֶרע ֶזעֶנען ֶמער ֶער ִאיז פּול ִמיט ִּבְלּבּוִלים אּון ַמְחָׁשבֹות ַאז ַאנְ 
ֶגעלּוְנֶגען פּון ִאים, ֶיעֶדער ִאיז ַאזֹוי ֵׁשיין ַמְצִליַח, ֶיעְדן ֵגייט ַאזֹוי 
גּוט, אּון ָנאר ַפאר ִאים ֵגייט ַאֶלעס ִמיְט'ן ִליְנֶקען פּוס; אּון ִמיט 
ֶדעם ָוואס ֶער ַפאְלט ַאַריין ִאין ִדי ֲחִליׁשּות ַהַדַעת אּון ַעְגַמת ֶנֶפׁש, 

ר ָהאט ַאְלץ מֹוָרא ַאז ֶמען ֵגייט ַאֶלעס צּוֶנעֶמען פּון ִאים, ָדאס עֶ 
ַאֵליין ַמאְכט ַאז ֶער ָזאל ַטאֶקע ִניְׁשט ַמְצִליַח ַזיין, ֶער ָזאל ֶוועְרן 

  ַא ְׁשִליַמָזל ָוואס טֹויג צּו ָגאְרִניְׁשט.
ן ֶדעם ִדי ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ֶנעַגאִטיֶווע ֶגעַדאְנֶקען, קּוֶמען ָנאר פּו

ָוואס ֶמען ַרייְסט ִזי( ָאּפ פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ָהאט ִניְׁשט ַא 
ְקָלאֶרע אּון ֵרייֶנע ֱאמּוָנה ַאז ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵליין ִפיְרט 
ֶיעֶדע ַזא(; ֶווען ַא ִאיד ְׁשַטאְרק ִזי( ָאֶּבער ִמיט ֱאמּוָנה, ֶער ְקֶלעְּבט 

ם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֵווייְסט ַאז ֶער ֶוועְרט ֶגעִפיְרט פּון ִזי( צּו צּו
אֹויְבן אֹויף ֶיעְדן ְטִריט אּון ְׁשִריט, ֶדעָמאְלט הֹויְּבט ָאן ַׁשייֶנען ַזיין 
ַמָזל אּון ַהְצָלָחה ִאין ֶלעְּבן, ֶער ַּבאקּוְמט ַא ְׁשַטאְרֶקע ִּבָטחֹון אּון 

ר ָהאט ִניְׁשט מֹוָרא פּון ֵקייֶנעם אֹויף ֶדער ַא ֶזעְלְּבְסִזיֶכעְרֵקייט, עֶ 
ֶוועְלט, ָדאס ֶגעְּבט ִאים ִדי מּוט אּון קּוַראְזׁש ָאְנצּוֵגיין אּון 
ְּפרּוִּביְרן ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ֵזייֶער ֵׁשיין 

  ַמְצִליַח.
ֶוועְלן ֶלעְּבן ִמיְט'ן ִמיט ֱאמּוָנה ֶוועט ַאֶלעס ַזיין גּוט; ַאז ִמיר 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִזי( ַאייְנְקִריְצן ִאין ֹמַח ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז 
ַאֶלעָמאל ִמיט אּוְנז, ֶוועְלן ִמיר ָגאר ְׁשַטאְרק ַמְצִליַח ַזיין ִאין ֶיעְדן 

  ִהיְנִזיְכט.

  ִהיט ַדיין מֹויל
ֶגעֶדעְנֶקען ַפאר ִדי ַהְצָלָחה ַא ִוויְכִטיֶגע ַזא( ָוואס ֶמען ַדאְרף 

ִאין ֶלעְּבן, ִאיז ִזי( צּו ִהיְטן ָדאס מֹויל. רֹוב ָצרֹות אּון ְּפָראְּבֶלעֶמען 
ִמיט ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש מּוְטֶׁשעט ִזי( ִאין ֶלעְּבן, ָהאט ֶער ִזי( ַאֵליין 

  גַאְכטּונְ  ָאְנֶגעְּבֶרעְנְגט אֹויף ִזי(, ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט
  

ייט, ָוואס ָהאט ִזי( ִניְׁשט ָאְנֶגעהֹויְּבן ִמיט ֶגעֶגעְּבן ָוואס ֶער ֶרעְדט. ֶעס ִאיז ִּכְמַעט ִניְׁשָטא ַקיין ְּפָלאְנֶטער ִאין ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ִזי( ַאַרייְנֶגעְדרֵ 
  יף ַא ִניְׁשט ִריְכִטיֶגע ֶוועג.ִאיְּבִריֶגע ֶוועְרֶטער ָוואס ֶער ָהאט ִזי( ַארֹויְסֶגעַכאְּפט אוֹ 

ערֹויף; ִווי ָנאר דּו ָהאְסט ֶעס ִאיז ָדא ַא ַמֲאַמר ֶהָחָכם, "ִווי ַלאְנג דּו ָהאְסט ִניְׁשט ַארֹויְסֶגעָזאְגט ָדאס ָוואְרט, ִּביְסטּו ַּבַעל ַהַּבִית דֶ 
ִית אֹויף ִדיר", אּון ָנא( ַא ַמֲאָמר, "ֶווען ִאי( ֶרעד, ֶקען ַזיין ִאי( ֶוועל ֲחָרָטה ָהאְּבן ַארֹויְסֶגעָזאְגט ָדאס ָוואְרט, ִאיז ׁשֹוין ָדאס ָוואְרט ַּבַעל ַהּבַ 

ט ִאין ַא ְׁשַוואֶכע י( ְּבָטעּות ַארֹויְסֶגעַכאּפְ ֶדערֹויף; ֶווען ִאי( ְׁשַווייג, ֶוועל ִאי( ִזיֶכער ִניְׁשט ֲחָרָטה ָהאְּבן". ִמיט ֵאיין ְׁשֶלעְכט ָוואְרט ָוואס ֶמען ָהאט זִ 
עם ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַלייְדן ֶדעְרפּון, ֶדער ִמינּוט, ִמיט ֵאיין ָוואְרט ָוואס ֶמען ָהאט ַאַרייְנֶגעְפִליְקט ַא ְצֵווייְטן ַזייֶעְנִדיג אֹויְפֶגעֶרעְגט, ֶקען ֶמען ָנאְכדֶ 

  ָאְנֶגעצֹויְגְנֵקייט. ֶמעְנְטׁש ְּבֶרעְנְגט ִזי( ַאֵלייְנס ָאן ָצרֹות, ִיסּוִרים, אּון
ָזאל ֶער צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ְׁשַווייְגן ִווי ֶמער,  אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ִוויל ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ֶלעְּבן, ֶער ִוויל ִזי( ַאייְנְׁשָּפאְרן ִפיֶלע ָצרֹות אּון ַעְגַמת ֶנֶפׁש,

ִניְׁשט צּו ֶרעְדן ִאיְּבִריֶגע ֶוועְרֶטער, ַא ָחָכם ָהאט ִזי( אֹויְסֶגעְדרּוְקט, "ִווי ֶמער דּו ֶוועְסט ְׁשַווייְגן אּון  ֶעס ָזאל ֶוועְרן ַּביי ִאים ִווי ַא ְצֵווייֶטע ַנאטּור
  ייִניֶגער ֵרייד, ַאְלץ ֵווייִניֶגער ְגַרייְזן".וי ֵוואֹויְסֶהעְרן, ֶוועט ַזיין ָחְכָמה ֶׁשעֶנער ֶוועְרן אּון ַדייֶנע ָטעּוִתים ֵווייִניֶגער ֶוועְרן", ָנא( ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט, "וִ 

( ִדי ִמָדה פּון ְׁשַווייְגן, ָוואְלְטן ֵזיי ִזי( ֶווען ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ִוויְסן ִוויִפיל ָצרֹות אּון ִיסּוִרים ֵזיי ֶקעֶנען אֹויְסַמייְדן ִאין ֵזייֶער ֶלעְּבן ְּבלֹויז דּוְר 
 ְפרֹוי ָוואְלט ְׁשַווייְגן ֶווען ֶמען ַפאְרֶׁשעְמט ֵזיי אּון ֶמען ְטֶׁשעֶּפעט ֵזיי; ַא ַמאן ָוואְלט ָאְּפֶגעְׁשִוויְגן ַפאר ַזיין ַווייּב, ַאצּוֶגעוואֹויְנט ַאְלץ ָאְּפצּו

ַרייֶּבעֵרייֶען, ִויּכּוִחים אּון ַטֲעָנה'ֵרייֶען. אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ָאְּפֶגעְׁשִוויְגן ַפאר ִאיר ַמאן, אּון ַאזֹוי ָוואְלט ֶמען צּוִריְקֶגעַהאְלְטן ַאֶלע ָסאְרט ְקִריֶגעֵרייֶען אּון 
ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ֶווען ֶמען ֶרעְדט ֶווען ִניְׁשט  ִמיט ֲחֵבִרים אּון ַּבאַקאְנֶטע, ָוואְלט ֶמען ֶגעֶקעְנט ָהאְּבן ַא רּוִאיג אּון צּוְפִריְדן ֶלעְּבן, ִזי( אֹויְסקּוֶמען ִמיט

ָהאט ַא ָחָכם ִזי(  -וייְגן" ִאיְּבִריֶגע ֵרייד. "ִדי ֶּבעְסֶטע ֶוועג ִמְלָחָמה צּו ַהאְלְטן ִמיט ַא ְׁשֶלעְכֶטער ֶמעְנְטׁש, ִאיז דּוְרְכ'ן ִאים ָאְּפְׁשוַ ַאזֹויִפיל 
ׁש ָלאְזט ֶהְפֵקר ַזיין מֹויל, ֶער ֶרעְדט ַאֶלעס ָוואס קּוְמט ִאים אֹויְפ'ן "ֶרעד ִווי ֵווייִניֶגער, ֶוועְסטּו ָהאְּבן ֵווייִניֶגער ִזיְנד", ֶווען ַא ֶמעְנטְ  -אֹויְסֶגעְדרּוְקט 

  
  

  ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש<<<<<<  

 ְּבִריוו פּוֶנעם רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַא  

  ןַאֶוועְקֵלייגְ ן ֶמעל ָזא
  ר?ְׁשֶּפעֶטעף אֹויט ֶגעלְ 

  

 ְׁשֵאָלה:
  ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,

ן ֶזעֶנע ִאין אּון ַמאן ַמיים, ִׁשיעּוִריע ֶגעַוואְלִדיגֶ י ִד ר ַפא ּכַֹח ר ְיַיֵׁש ן ְגרֹויְס  ַא 
ז אּונְ ט ֶהעְלפְ ס עֶ ק, ְמַחזֵ ר ֵזייעֶ  ִזין.ֶלעּבְ ן ִאי ַאַסא  

ר ֶדעט, ֶגעלְ ן ַאֶוועְקֵלייגְ ן ֶוועגְ ס ֶעְרְׁשְטנְ ן. ַזאכְ י ְצֵווין ְפֶרעגְ ט ֶגעָוואלְ  ָהאּב ִאי
ט ַזייי ִד ן ִאיט ֶגעלְ ל ַאִּביְס ן ַאֶוועְקֵלייגְ ל ָזאן ֶמעז ַא ט ַהאלְ "א ְׁשִליָט ה ְיִׁשיבָ  רֹאׁש
'ן ַפאְר ר ָאֶדעז הֹוי ַא ן קֹויפְ  צּול ֵּבייְׁשִּפים צּור, ְׁשֶּפעֶטער ַפא חֹוֶדׁשר ָאֶדע ָוואע ֶיעֶד 

 אֹוין ֶמעף ַדאְר ה ֲחתּונָ ע ִּביִליגֶ ע ָּפׁשּוֶט  ַא ר ַפא ֲאִפילּור, ִקיְנֶדעי ִד ן ַמאכְ ה ֲחתּונָ 
  ט.ֶגעלְ ן ָהאּבְ 

ר ִמי צּון ָאְנרּופְ  ִזין ַמאן ַמיין ֶקען, ֶעְלֶטעְר ע ינֶ ַמיי ַּבין ֶעְס ר ִמין ֶוועס, ְצֵווייְטנְ 
ס ֵוויי ִאין אּוץ, ֶיענְ ף אֹוין אּוס ָדאף אֹוין ַּבאֶמעְרקּוְנֶגעע ַנאִריֶׁש ה ְסעּוָד י ִד ן ִאיְנִמיְט 

ר עֶ ס ָוואן ַזאכְ י ִד ט ַווייי ַאזֹוט ִניְׁש ר ִמיט ְׁשֶטעְר ס עֶ ן. ֶרעַאִגיְר  צּוי ַאזֹוי ִווט ִניְׁש 
 ִאין אּוט, ֶיעצְ ן ַאַרייט ִניְׁש ט קּוְמ ס עֶ ן אּוה, ְסעּוָד י ִד ן ִאיְנִמיְט ז ִאיס עֶ ר ָאֶּבעט, ָזאגְ 
ס עֶ ז ַא ן ַּבאֶמעְרְק ט ִניְׁש ל ָזאר עֶ ז ַא ג ֶווע ַא ף אֹוין ֶרעַאִגיְר  צּוי ַאזֹוי ִווט ִניְׁש ס ֵוויי

  ט.ִניְׁש ט ַּפאְס ס עֶ ן אּוז, ֶנעְרֶווער ִמיט ַמאכְ 
   ּכַֹח ר ְיַיֵׁש 

  ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

 יֹום ה' ַּפְרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ג' ִסיָון, מ"ז ָלעֶֹמר, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן
ו.ְּבִריור ֵאייעֶ ן ֶעְרַהאְלְט  ָהאּב ִאי  

ה ֲחתּונָ ן ֶקעֶנעז, הֹוי ַא ן קֹויפְ ן ֶקעֶנע צּוט ֶגעלְ ן ַאֶוועְקֵלייגְ ן ֶמעף ַדאְר י ַאַווַדא
ל ָזאן ֶמען ֶגעֶוועד ַמְקִּפיר ֵזייעֶ ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדען; ֶלעּבְ ן ֶקעֶנען אּור ִקיְנֶדעי ִד ן ַמאכְ 

 ְׁשלֹוֵמינּוי ַאְנֵׁש ן ֶווע, ן רפא)ִסיָמ "ן, ָהַר ת ִׂשיחֹו(ט ֶגעלְ י ִד ן ַפאְרִליְר  צּוט ִניְׁש ן ֶגעּבְ ג ַאְכטּונְ 
י ֶרּבִ ר ֶדעט ְפֶלעגְ  -ט ֶגעלְ ן ַפאְרלֹויְר ן ָהאּבְ י ֵזיז ַא 'ן ֶרִּבים צּון ְקֶרעְכצְ ן ֶגעקּוֶמען ֶזעֶנע

ג ַאְכטּונְ ט ִניְׁש ן ָהאּבְ י ֵזיס ַפאְרָוואן ָפאְרַהאְלְט י ֵזיט ְפֶלעגְ י ֶרּבִ ר ֶדען, ַפאְרֶׁשעֶמעי ֵזי
  ן?!ַּפאִסיְר ס ָדאן ֶקעי ִוויַאזֹון, ֶגעֶגעּבְ 

ט ְׁשֶטעְר ס עֶ ז ַא  ִאיי ַפאְרְׁשֵטיר ֶוועְרֶטעע ַאייֶעֶר ן פּו'; ְוכּון ַמאר ֵאייעֶ  ְּבנֹוֵגעַ 
ן; ָזאגְ ט ֶווען ֶמעס ָוואר ְּפֶרעׁשּוט ָהאר ִאין, ֶמעְנְטְׁש ן ְצִוויְׁש ט ֶזענְ ר ִאין ֶווער ָנא ַאיי

 ַאייל ָזאס עֶ ג, ֶׁשעצּונְ ט ִמין ַמאר ֵאייעֶ ף אֹוין קּוְק ט ָזאלְ ר ִאיר, ֵזייעֶ  ַאיי ִאיט ֶּבע
ם; ִאיף אֹוין ָזאגְ י ֵזיס ָוואן אּום ִאיף אֹוין ְטַראְכְט ע ַאְנֶדעֶר ס ָוואן ִאיְנֶטעֶרעִסיְר ט ִניְׁש 

ר עֶ ס ָוואן ַּבאֶדעְר ט ִניְׁש  ַאייל ָזאס עֶ ג, ֶקעִני ַא י ִוון אֹויגְ ע ַאייֶעֶר ן ִאין ַזייל ָזאר עֶ 
  ט.ָזאגְ 

  ָזאְלט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.ר ֶהעְלְפן ִאיֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל 
  "ב)תשפר ַּבִּמְדּבָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב

  ןִאין ְׁשֵרייעֶ ט ַאְנְׁשָטא
  ןֶמעט ְׁשֵריי, ְׁשטּוּב

 ר"ֵאייֶּבעְרְׁשֶטע ּכַֹח 'ְׁש "
 ְׁשֵאָלה:

  ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,
 ִּבְפַרט ִווי ,אֹויס ררֹאׁש ְיִׁשיָבה ֶלעְרְנט ִמי רַפאר ַאֶלע ֵׁשייֶנע ִלימּוִדים ָוואס ֶדע ,ְיַיֵׁשר ּכַֹח ַפאר ַמיין ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן

ִּבְכַלל ִניְׁשט ֶהעְלְפן, ָנאר ֶרעְדן ֵׁשיין ר ִאי ֶקען ִאין ַּבארּוִאיְגן ֲאִפילּו ֶווער אֹויְסֶהעְרן, ִאיַאזֹוי צּו ֶרעְדן צּו ַמיין ַווייּב, ִאיר 
  .אּון אֹויְסֶהעְרן

ם ֶדעת ַׁשּבָ ר ִאי ִוויל ְׁשַרייְּבן ַא ֵׁשייֶנע ַמֲעֶׂשה ָוואס ִאי ָהאּב ֶגעַהאט ֶדעם ַׁשָּבת, ִאי ָהאּב ָאְנֶגעְׁשֶטעְלט ַפא
ְלַמֲעֶׂשה ָהאּב ִאי . ֶווען ֶעס ִפיְלט ַאז ֶעס ִאיז ֵהייס ָזאל ִזי ֶעס ָאְנִציְנֶדעןז ַא ר נּוֶמעע ֶגעִוויֶס  ַא ף אֹוי "ֶעיר ָקאְנִדיָׁשאן"

ֵהיים פּון ׁשּול ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ֶווען ִאי ִּבין ַא  .ָאְנֶגעְׁשֶטעְלט אּון ֶעס ָהאּב ִזי ִּכְמַעט ִניְׁשט ָאְנֶגעִציְנֶדעןט גּוט ֶעס ִניְׁש 
ִאי ָהאּב ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאז ֶעס ָזאל ִזי ׁשֹוין ָאְנִציְנֶדען, ְלַמֲעֶׂשה ָהאט ִזי ֶעס  ,ְׁשֶרעְקִלי ֵהייס ,ֵהייס
  !"ּכַֹח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער'ִׂשְמָחה ָהאּב ִאי הֹוי אֹויְסֶגערּוְפן "ְׁש ָאְנֶגעִציְנֶדען ִאיְנִמיְטן ִדי ְסעּוָדה אּון פּון ְגרֹויס ט ֶעְרְׁש 

ָיאר ַאְלט אּון  יְצֵוויז ִאיס ָווא, ָמאל ֶעס ָהאט ִזי ָאְנֶגעִציְנֶדען, ָהאט ַמיין זּון סֶיעֶדע ,פּון ֶדעָמאְלט אּון ַווייֶטער
  !"ֹּכַח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער'ֶגעְׁשִריְגן "ְׁש  ,ָהאט ֶיעְצט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶרעְדן

 סָווא ָכאְטׁש, ֶווען ִאי ָזאל ח"ו ְׁשֵרייֶען אֹויף ַמיין ַווייּב ַפאְרָוואס ִזי ָהאט ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ָאְנְׁשֶטעְלן ָנאְרַמאל
ָוואס  ,יְׁשט גּוט ִאיז ִדי ַווייּב ׁשּוְלִדיגָהעֹוָלם ֶווען ֶעֶּפעס ֵגייט נִ  רֵסֶד ר ֶדעי ִוור ָאֶּבע, ָגאְרִניְׁשט ִמיט ִאירת ְס'ָהאט ֶּבֱאֶמ 

  ?ָמאל סָוואְלט ַמיין זּון ֶגעְׁשִריְגן ֶיעֶדע
ר ֶוועְרֶטעי ִד ט ִניְׁש  ָהאּב ִאיּכַֹח ר ְיַיֵׁש  ן.ַּבאַדאְנֶקע צּוג ֶגענּו ִזי  

  ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

 ִסיָון, מ"ז ָלֹעֶמר, ְׁשַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטןיֹום ה' ַּפְרַׁשת ַּבִּמְדָּבר, ג' 
 רְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאי

  ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.
ֶהעְרן ִזי ִדי ִקיְנֶדער  -ֶמעְנְטְׁשן ַכאְּפן ִניְׁשט, ֶמען ֵלייְגט ִניְׁשט צּו ָקאּפ ַאז ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ַמאן אּון ַווייּב ֶרעְדן 

א ִּדינּוָקא ְּבׁשּוָקא", ָוואס : "ׁשּוָת (סּוָּכה נו:)צּו ֶדעְרצּו; ִניְׁשט ָנאר ִדי ְגרֹויֶסע, ָנאר ִדי ָגאר ְקֵלייֶנע. ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאְגן 
  ַא ִקיְנד ֶרעְדט, "אֹו ַּדֲאבּוָה אֹו ְּדִאיֵמיּה", ָאֶדער ָהאט ֶער ָדאס ֶגעֶהעְרט פּון ֶדער ַטאֶטע ָאֶדער פּון ִדי ַמאֶמע.

 -ַאזֹוי דּו ִפיְרְסט ִזי ֶמעְנְטְׁשן ֵמייֶנען ַאז ִחינּו ָהאט ִמיט ִדי ִקיְנֶדער, מֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט, ִחינּו ָהאט ִמיט ִזי; ִווי 
ַא ְׁשטּוּב ָוואס ֶוועְסטּו ָדאס ֶזען ִאין ַדייֶנע ִקיְנֶדער, ַאזֹוי ִווי ֶמען קּוְקט ִאין ַא ְׁשִּפיְגל; ִקיְנֶדער ָוואס ַוואְקְסן אֹויף ִאין 

ְׁשְטן, ָאֶדער ֶוועְרֶטער פּון ֱאמּוָנה, ֶווען ֶעֶּפעס ֶיעֶדע ְצֵווייֶטע ָוואְרט ִאיז "ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער", לֹויּב ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶּבעְר 
ֶוועְלן ִדי ִקיְנֶדער ָדאס ָנאְכַמאְכן, ֵזיי ֶוועְלן ֶלעְּבן  -ֹּכַח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער!" 'ַּפאִסיְרט ְׁשֵרייט ֶמען הֹוי: "ַגם זּו ְלטֹוָבה!" "ְׁש 

  ִמיט ֱאמּוָנה, ֶעס ֶוועט ֵזיי גּוט ֵגיין.
ֶוועְרט ֶמען ַפאְרלֹויְרן,  -ר ֶהעְרן ֶעְלֶטעְרן ְׁשֵרייֶען אּון ֶׁשעְלְטן, אּון ֶווען ֶעֶּפעס ֵגייט ִניְׁשט ִווי ֶמען ִוויל ַאז ִקיְנֶדע

ן ֶעְרְנְסְטן ֶוועְלן ִדי ִקיְנֶדער אֹוי ַאזֹוי ֶלעְּבן, אּון ֶווען ֶדער ַטאֶטע ֶוועט רּוְפן ִדי ִקיְנֶדער ִאין ַא  -ֶמען ֶׁשעְלט, ֶמען ְׁשֵרייט 
ֶוועְלן ֵזיי ִזי ְׁשִטיֶלעְרֵהייט אּוְנֶטעְרַלאְכן, ֶעס ֶוועט ִניְׁשט ַאַרייְנֵגיין ִאין ֵזייֶער ַהאְרץ,  - ִמינּוט אּון ֶלעְרֶנען ִמיט ֵזיי מּוָסר 

  ייְׁשִּפיל ִווי ֶדער מּוָסר ֵסֶפר...ֶעס ֶוועט ֵזיי ְׁשֶטעְכן ִדי ֶוועְרֶטער; ֵזיי ֶזעֶען ָדא ַא ֶלעֶּבעִדיֶגע ַפאְרֶקעְרֶטע ּבֵ 
ְׁשט ַאֶלע ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ַמֲעֶׂשה ִמיט ַא ִקיְנד, ֶמען ָהאט ִאים ֶגעִפיְרט ִאין ֵחֶדר ַּביי ִדי ְדֵריי ָיאר ָזאְגן ִדי א' ב'; ִני

ען אּון ְׁשֵרייֶען. ִאיז ֶגעֶווען ַא ַמֲעֶׂשה ִמיט ַא ִקיְנד ָוואס ִקיְנֶדער ָלאְזן ִזי פּוֶנעם ְמַלֵמד ָזאְגן ִדי א' ב', ַאַסא ִקיְנֶדער ֵוויינֶ 
ִווי ֶקען ַזיין ָהאט ִזי ָאְנֶגערּוְפן ַא ֵזייֶער ִמיאּוֶס'ע ָוואְרט, ֶדער ְמַלֵמד ָהאט ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס ָהאט ִאים ַּבאְטָראְפן, '

ֶס'ע ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶהעְרט ָנאר ַּביי ִדי ִניְדִריֶגע אּומֹות ָהעֹוָלם?' ִדי ֶעְלֶטעְרן ַא ִקיְנד פּון ְדֵריי ָיאר ָזאל ָזאְגן ַא ִמיאּו
ָהאט ִזי ִניְׁשט ָהאְּבן ֶגעזּוְכט ַא ָלא וואּו ִזי צּו ַּבאְגָראְּבן ַפאר ּבּוָׁשה, ַאֶלע ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶדעְרְׁשָראְקן, ְׁשִטיל, ֶמען 

ֵהל ָהאט ֶגענּוֶמען ֶדעם ִקיְנד אּון ַא ַזייט ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ְׁשֶטעְקן, ֶער ֵגייט ִאים ְׁשָלאְגן ַמְלקֹות, רּוְפט ִזי ֶגעִריְרט; ֶדער ְמנַ 
אְכט, אּון נַ  ָאן ַא גּוֶטער ִאיד צּום ְמַנֵהל: "ַפאְרָוואס ְׁשָלאְגְסטּו ֶדעם ִקיְנד? ְׁשָלאג ִדי ֶעְלֶטעְרן; ֶדער ִקיְנד ֶהעְרט ָדאס ָטאג

  ֶער ָזאְגט ָוואס ֶער ֶהעְרט ִאין ְׁשטּוּב". -ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס ֵמייְנט ְׁשֶלעְכט, ָוואס ֵמייְנט גּוט 
ִזי : "ַאָמאל ָהאט ֶדער ֶּבן ֶמֶל ִגיְׁשִניְצט ָהאְלץ אּון ָהאט (ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה ה)ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 

ט ֶדעְרֶזען ֵאיין ֶאֶבן ַא ְׁשִניט ִגיָטאן ִאין ִפיְנֶגער. ִאיז ִדי ַּבת ַמְלָּכה צּו ִגיָלאִפין. ִאים ַארּום ִּביְנְדן ֶדעם ִפיְנֶגער. ָהאט ִזי ָדאְר 
עְׁשִניְטן ִדי ִפיְנֶגער, ִאים ַפאְרִּביְנְדן טֹוב", ִדי ַּבת ַמְלָּכה ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו לֹויְפן ֶהעְלְפן ֶדעם ֶּבן ֶמֶל ֶווען ֶער ָהאט ִזי ֶצ 

ס ֶדער ַצִדיק אּון ָאְּפְׁשֶטעְלן ָדאס ְּבלּוט, ָהאט ִזי ֶגעֶזען ֶעס ִאיז ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ַא ֵדייַמאְנט, ָדאס ִאיז ֶדער ֶּבן ֶמֶל ָווא
ֵקייֶנער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶזען ַאז ָדאס ִאיז ַטאֶקע ַאזֹוי ֶגעֶווען, ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֶוועט ַזיין ְּבלֹויז פּון ֲאָבִנים טֹובֹות. 

  ִאיז ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ַא ֵדייַמאְנט. -ָאֶּבער ֶווען ֶדער ֶּבן ֶמֶל ָהאט ִזי ֶצעְׁשִניְטן 
לֹויז פּון ֵדייַמאְנְטן, ָאֶּבער ֶווען ֶמען ַאזֹוי ִאיז ִמיְט'ן ֶרִּביְנ'ס ֶמעְנְטְׁשן, ֶמען ֶזעט ִניְׁשט פּון ְדרֹויְסן ַאז ֶמען ִאיז ּבְ 

ייט ַא ַלאְנֶגע ֶצעְׁשַנייְדט ִזי, ֶמען קּוְמט ַאֵהיים ַׁשָּבת ִאיְנֶדעְרְפִרי ַנאס פּון ְׁשֵווייס, קֹוים ָוואס ֶמען ֶקען ָאֶטעֶמען, ֶמען גֵ 
ל קּום ִאי ַאֵהיים ִאין ַא ִקיֶלע ְׁשטּוּב', אּון ֶווען ֶמען קּוְמט ֶוועג, ֶמען ָהאט ֹּכַח ָנאר ַווייל ֶמען ֵווייְסט ַאז 'ָנא ַאִּביְס 

ֶדעָמאְלט קּוְמט ַארֹויס ִדי ֵדייַמאְנט ְׁשֵטיין, ֶמען ָזאְגט: "ַגם זּו ְלטֹוָבה!"  -ַאֵהיים, ֶמען ֶדעְרֶזעט ִזי ַאן ֶעיְרָקאְנִדיְׁשן 
.ֶמען ְּבַלייְּבט ְפֵרייִלי  

  ער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶט 
  

  ר תשפ"ב)ַּבִּמְדּבָ ה ֱאמּונָ  ֲעָצתֹו(
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צּוְנג, הֹויְּבט ֶער ָאן ֶׁשעְלְטן אּון ִזי( ְקִריְגן, 
ְׁשֵרייֶען אּון ִזי( ַטֲעָנה'ן, אּון ָדאס ְּבֶרעְנְגט 
ָנאְכֶדעם ַמְחלֹוֶקת אּון ַפייְנְטַׁשאְפט, אּון 

  ט ֶמען ִזי( ַאֵליין ָדאס ֶלעְּבן.ַאזֹוי ַפאְרִּביֶטעְר 
ָנא( ַא ִוויְכִטיֶגע ַזא( ִאיז ָדא פּון ָוואס 
ֶמען ַדאְרף ִזי( ִהיְטן ָדאס מֹויל, ִאיז ִניְׁשט צּו 
ֶדעְרֵצייְלן ַפאר ַאְנֶדעֶרע ַקיין ְּפִריַוואֶטע 
ַזאְכן, ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעְטרֹויֶען ַא ְצֵווייְטן 

יְׁשט ִמיְטֵטייְלן ִמיט ַאְנֶדעֶרע ִמיט ַא סֹוד, נִ 
ִדי ֶּפעְרֶזעְנִליֶכע ֶגעֶׁשעְפְטן, אּון ַאזֹוי ֶקען 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ַזיין רּוִאיג אּון ִניְׁשט ַזיין 
ֶדעְרְׁשָראְקן ַאז ֶאְפָׁשר ֶוועט ֶיעֶנער אֹויְסָזאְגן 
ַזייֶנע ַּבאַהאְלֶטעֶנע ַזאְכן, ֶאְפָׁשר ֶוועט ֶיעֶנער 

ְּפן ַזייֶנע ֶגעֶׁשעְפְטן, אּון ַאזֹוי אֹויְסַכא
ַווייֶטער ַאֶזעְלֶכע ָסאְרט ַדֲאגֹות, ִּבְלּבּוִלים, 
אּון ְּפָחִדים, ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ִטיר צּו ַא 
דּוְרְכַפאל ִאין ֶלעְּבן. ִווי ֶדער ַמֲאַמר ֶהָחָכם, 
"ַא ֶמעְנְטׁש ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ֶמער ׁשֹויֶנען 

ֵרייד, ִווי אֹויף ַזיין ֶגעְלט", ָנא( ַא  אֹויף ַזייֶנע
ַמֲאַמר, "ֶעס ָזאל ִדיר ְגִריְנֶגער ָאְנקּוֶמען 
אֹויְסצּוֶגעְּבן ֶגעְלט, ִווי אֹויְסצּוֶגעְּבן ֵרייד", 
ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ָהאְּבן ִדי ְפִריֶעְרִדיֶגע ֲחָכִמים 
. ֶגעָוואְרְנט ִזי( ַאְכטּוְנג צּו ֶגעְּבן אֹויְפ'ן מֹויל

ִווי ֶמער ֶמען ֶגעְּבט ַאְכטּוְנג ִניְׁשט צּו ֶרעְדן 
ַקיין ִאיְּבִריֶגע ֵרייד, ַאְלץ ֶמער ְׁשָּפאְרט ֶמען 
ִזי( ַאיין ַאזֹויִפיל ָצרֹות אּון ְּפָראְּבֶלעֶמען ִאין 

  ֶלעְּבן.
"ַאל ַּתְרֶּבה (ָאבֹות ֵּפֶרק א', ִמְׁשָנה ה') ֲחַז"ל ָזאְגן 

, ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִניְׁשט ִׂשיָחה ִעם ָהִאָׁשה"
ְׁשמּוֶעְסן צּו ַסא( ִמיט ַזיין ַווייּב, ָדאס ֵגייט 
ַארֹויף ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֶדעְרֵצייְלן ַפאר ִדי 
ַווייּב ִדי ֵאייֶגעֶנע דּוְרְכֶפעֶלער. ַאז ַא ֶמעְנְטׁש 
קּוְמט ַאֵהיים אּון ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ַזיין ַווייּב 

ט ֶער ֶגעַהאט צּוטּון ִמיט ֶדעם ַאז ַהייְנט ָהא
אּון ִמיט ֶיעֶנעם, ֶדער ָהאט ִמי( ֶגעְטֶׁשעֶּפעט 
אּון ֶיעֶנער ָהאט ִמיר ַפאְרֶׁשעְמט, ָאֶדער ַאז 
ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא דּוְרְכַפאל, ַזאְכן ֶזעֶנען 
ִאים ִניְׁשט ֶגעַגאְנֶגען גּוט, אּון ֶווען ֶער 

טּון ְׁשֶלעְכֶטע ַפאְרֵצייְלט ָוואס ֶער ָהאט ֶגע
ַזאְכן ִאין ֶלעְּבן; ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵמייְנט ַאז ֶעס 
ֵגייט ִאים ֶהעְלְפן ַאז ַזיין ַווייּב ֶוועט ִאים 
ׁשֹויֶנען אּון ַרֲחָמנּות ָהאְּבן אֹויף ִאים, 
ַפאְקִטיׁש ֶוועט ָדאס ָאֶּבער ָנאר ַמאְכן ַאז 
 ַזיין ַווייּב ָזאל ִאים ַאָראְּפקּוְקן ַאְלס ַא
ְׁשִליַמָזל אּון ַא דּוְרְכַפאל, ִזי ֶוועט ִאים ֶמער 
ִניְׁשט ֶקעֶנען ֶׁשעְצן אּון ַארֹויְפקּוְקן, אּון 
ָדאס ֶוועט ָנאר ַמאְכן ְּפָראְּבֶלעֶמען. ִדי 
ִריְכִטיֶגע ֶוועג ִאיז צּו ֶרעְדן ִאיְנֶדעְרֵהיים ָנאר 

ַאזֹוי ָּפאִזיִטיוו, ָנאר ֶדעְרֵצייְלן גּוֶטע ַזאְכן ִווי 
ֶמען ָהאט ֵׁשיין ַמְצִליַח ֶגעֶווען; ַאֶלע ְׁשֶוועֶרע 
ַזאְכן ַדאְרף ֶמען ָנאר ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר'ן 

  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵליין.
ָלאִמיר ִזי( ַאַרייְנֶנעֶמען ִאין ַהאְרץ אּון 
ִאין ֹמַח ִדי ִוויְכִטיֶגע ֵעָצה צּום ֶלעְּבן, ַאְלץ 

אּון ְׁשַווייְגן ִווי ֶמער, ִווי  ֶרעְדן ִווי ֵווייִניֶגער
 -ֶדער ַמֲאַמר ֶהָחָכם, "ַא ִסיָמן פּון ַא ָחָכם 

ֶער  -ֶער ֶרעְדט ֵווייִניג, ַא ִסיָמן פּון ַא ַנאר 
ֶרעְדט ַאַסא(", ָדאס ֶוועט אּוְנז ָאְּפִהיְטן פּון 
ַאזֹויִפיל ָסאְרט ְׁשֶלעְכְטס, אּון ֶוועט אּוְנז 

  ַהְצָלָחה ִאין ֶלעְּבן.ְּבֶרעְנֶגען ְגרֹויס 
 

  )ַמְצִליחַ י ַזיס קּוְנְטרֵ (
  

  ֶדעְרֵצייְלט מֹוַהָרא"ׁש<<<<<<  
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  )קמב(פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן  ֶלעְּבְנְסֶגעִׁשיְכֶטעי ִד 
  ה.ָׁשעָ ר ִפיר ַפא ִזי ִציֶעטס ָוואה ּתֹוָר ע ַלאְנגֶ  ַא  טָזאגְ י ֶרּבִ ר ֶדע פּון ְפִריֶער:ִאין קּוְרְצן 

  זיתק
ע ַאְנֶדעֶר ן אּו", ְפֵלייׁש - ר ָּבָׂש ן "פּוה ְּבִחינָ  ַא ן ֶזעֶנעס ָוואן ֶמעְנְטְׁש א ָד ן ֶזעֶנעס עֶ ז ַא י ֶרּבִ ר ֶדעט ָזאגְ ה ּתֹוָר י ִד ן ִאי

ט ָזאגְ ר עֶ י ִוו קַצִדים פּוֶנעל קֹום ֶדען ֶהעְר  ְפֵלייׁשי ִוון ֶזעֶנעס ָוואן ֶמעְנְטְׁש י ִד  ןֶווען", ֵּביי -ם ֶעֶצ ן "פּוה ְּבִחינָ  ַא ן ֶזעֶנע
ט ָסאְר ע ַאְנֶדעֶר י ִד ר ָאֶּבען, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּוק צּוִריי ֵזיט ְּבֶרעְנגְ ן אּור ְמעֹוֵר י ֵזיק ַצִדים פּוֶנעד ֵרייי ִד ן ֶזעֶנע, הּתֹוָר 

 ֲאִפילּון אּוק, ַצִדים פּוֶנעל קֹום ֶדעט ִניְׁש ן ֶהעְר י ֵזין, ֵּביי ַא י ִוון ֶזעֶנען אּון ַאָראְּפֶגעַפאלְ  ֶנעֶּבען ֶזעֶנעס ָוואן, ֶמעְנְטְׁש 
ת ִהְתעֹוְררּון ַקייט ִניְׁש ן ַכאּפְ י ֵזין אּול, ִוויֶדעְרקֹום ֶדעה", ֲהָבָר ל קֹום "ֶדעף אֹויר ָנאי ֵזין ַכאּפְ ל, קֹום ֶדעא יָ ן ֶהעְר י ֵזין ֶווע

ץ ְקֶרעכְ  ַא ם", ָאָד ל ֶׁש  ּגּופֹות ׁשֹוֶבֶר ה ֲאָנָח "ת נ"ח:) ְּבָרכֹו(ן ָזאגְ "ל ֲחזַ ן, ַאֵליי ֶמעְנְטׁש'ן ִמיְט ז ִאיע ֶזעְלּבֶ י ִד  ן.ֶדעְרפּו
ע ֶזעְלּבֶ י ִד ן אּוף, גּום פּוֶנעט ְׁשֶלעְכְטֵקיין אּות ַעזּוי ִד ט ֶצעְּבֶרעכְ ס עֶ ט ֵהייְס ס ָדא, ֶמעְנְטׁשם פּוֶנעף גּום ֶדעט ֶצעְּבֶרעכְ 

ם פּוֶנעל קֹום ֶדעט ֶהעְר ר עֶ ס, אֹוי ִזיט ְקֶרעְכְצ ר עֶ ן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּוט ְׁשֵרייד ִאי ַא ן ֶוועת, קֹולֹוע ֵהייִליגֶ ע ַאלֶ ט ִמיז ִאי
ם פּוֶנעת ַעזּוע ְׁשֶלעְכֶט י ִד ט ֶצעְּבֶרעכְ ס ָדאן אּוה, ִדְקדּוָׁש ת ַעזּון ֶזעֶנעת קֹולֹוע ֵהייִליגֶ ע ַאלֶ י ִד ן, ִזיְנֶגען פּול קֹו ַא ר, ׁשֹופָ 

ט גּור ָנאז ִאיס ַאֶלעס ָדאז ַא ר ָאֶּבעז ִאים ְּפָראְּבֶלער ֶדען. ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּון ֶוועְר ט ֶדעְרֶנעְנֶטעְר ן ֶמען ֶקעי ַאזֹון אּוף, גּו
ן ֶקעס ָדאן אּות קֹולֹוע ֵהייִליגֶ ע ַאלֶ י ִד ן ֶדעְרֶהעְר  ֶמעְנְטׁשר ֶדען ֶקעט ֶדעָמאלְ ץ, ַהאְר ע ְפֵלייִׁשיגֶ  ַא ט ָהא ֶמעְנְטׁשר ֶדען ֶווע
ט ֶהעְר ט ֶדעָמאלְ ן, ֵּביי ַא י ִווז ִאיר עֶ ט, ַפאְרַהאְרֶטעֶוועז ִאי ֶמעְנְטׁשר ֶדעט ֶווער ָאֶּבען, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּון אֹויְפהֹויּבְ ם ִאי
  ט.ִניְׁש ם ִאיט ֶהעְלפְ ס עֶ ן אּול, ִוויֶדעְרקֹום ֶדער ָנאט ֶהעְר ר עֶ ת, קֹולֹוע גּוֶט ע ַאלֶ י ִד ל ִּבְכלַ ט ִניְׁש ר עֶ 

ט ְּבָלאזְ ר ֵאייֶנער", ַהּבֹו ְלתֹו ַהּתֹוֵקעַ "ה כ"ז:) ַהָׁשנָ  רֹאׁש("ל ֲחזַ ן פּוד ֵרייי ִד ן ִאין ַאַרייס ָדאט ַטייְטְׁש י ֶרּבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדע
ן, ֶגעֶוועא יֹוֵצ ר עֶ ט ָהאר, ׁשֹופָ ם פּוֶנעל קֹום ֶדעט ֶגעֶהעְר ר עֶ ט ָהא אֹויּבא", ָיָצ ע, ָׁשַמ ר ׁשֹופָ ל קֹום ִא , "ְגרּוּב ַא ן ִאיר ׁשֹופָ 

א יֹוֵצ ט ִניְׁש ר עֶ ט ָהאר, ׁשֹופָ ם פּוֶנעל ִוויֶדעְרקֹוי ִד ר ָנאט ֶגעֶהעְר ר עֶ ט ָהא אֹויּבן אּוא", ָיָצ א ע, ָׁשַמ ה ֲהָבָר ל קֹום ְוִא "
ַׁשַּתִני ְּבבֹור "ם פ"ח, ז') ְּתִהִלי(ט ָזאגְ ק ָּפסּור ֶדעי ִווד, ֶעְר ר ֶדען ִאיף ִטיט ִליגְ  ֶמעְנְטׁש ַא ן ֶוועף אֹויז ְמַרֵמ ז ִאיס ָדאן. ֶגעֶווע
ס ָווא ִזיט ֶוועְנְד ט ֶדעָמאלְ י, ֵווים ִאיט טּוס עֶ ם, ֶדעף אֹויט ְּבָלאזְ ר עֶ ם, ֶדעף אֹויט ְקֶרעְכְצ  ֶמעְנְטׁשר ֶדען אּות", ַּתְחִּתּיֹו

ם ֶדעט ִמיר עֶ ן ֶקעא", ָיָצ ר, "ׁשֹופָ ל קֹום ֶדער עֶ ט ֶהעְר ט ֶדעָמאלְ , ְפֵלייׁשן פּו ֶמעְנְטׁש ַא ר עֶ ז ִאי אֹויּבט, ֶהעְר  ֶמעְנְטׁשר ֶדע
ם ֶדעה, ֲהָבָר ל קֹום ֶדער ָנאט ֶהעְר ס ָוואן, ֵּביין פּו ֶמעְנְטׁש ַא ר עֶ ז ִאיר ָאֶּבע אֹויּבס, ְׁשֶלעְכְט ן ַזיין פּון ַארֹויְסֵגיי
  ם.ַמֲעִׂשיע ְׁשֶלעְכֶט ע ַזיינֶ ן פּון ַארֹויְסצּוֵגייט ִניְׁש ם ִאיס עֶ ט ֶהעְלפְ א", ָיָצ א ל, "ִוויֶדעְרקֹו

ר ֶדעט ָהאה, ּתֹוָר י ִד ן ִאיט ֶגעְדרּוְק ג ִאיֶנעֵווייִנין ֶזעס ָדאן ֶקען ֶמעי ִווט, ֶגעָזאגְ ס ָדאט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדעס ָוואם ָנאְכֶדע
ן ֶמעְנְטְׁש י ִד ז ַא ן ָאְנֶגעהֹויּבְ  ָדאט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדעז ַא ט, ְּפַׁש ם ֶדעף אֹויא ַקְׁשיָ  ַא א ָד ה ִלְכאֹוָר ז ִאיס עֶ ז ַא  טצּוֶגעֵלייגְ י ֶרּבִ 
ן אּול ִוויֶדעְרקֹום ֶדער ָנאן ֶהעְר י ֵזית, קֹולֹוע ֵהייִליגֶ י ִד ן ֶהעְר  צּו ֶמעְגִליט ִניְׁש ז ִאיי ֵזיר ַפא, ְפֵלייׁשי ִווט ִניְׁש ן ֶזעֶנעס ָווא

ז ַא ט אֹויְסֶגעַטייְטְׁש ס עֶ י ֶרּבִ ר ֶדע ָדאט ָהאה ִמְׁשנָ י ִד ן ִאין ַאַרייט קּוְק ן ֶמען ֶווער ָאֶּבעם, ֶדען פּור ִנְתעֹוֵר ט ִניְׁש ן ֶוועְר י ֵזי
ט ֶדעְס ן פּון אּון, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנעט ַווייז ִאיר עֶ ן, ַאַריי ְגרּוּבן ִאין ַאָראְּפֶגעַפאלְ ז ִאיס ָוואם ֵאייֶנען פּוא ָד ט ֶרעְד ן ֶמע

 ָדאט ָהאן ֶמער, ׁשֹופָ ל קֹום ֶדעט ֶגעֶהעְר ט ִניְׁש ר ָאֶדעא יָ ט ָהאר ֶיעֶנע אֹויּבן, אֹויְסַוואלְ י ְצֵוויה ִמְׁשנָ י ִד ט ֶגעּבְ ן ֶוועגְ 
ר ֶדען ֶקעי ַאזֹוי ִוו, לִוויֶדעְרקֹום ֶדער ָנאץ ַאלְ ט ֶהעְר ר עֶ ר, ׁשֹופָ ל קֹום ֶדען ֶהעְר ט ִניְׁש ן ֶקע ֶמעְנְטׁשא ַאזַ ז ַא ט ֶגעְׁשמּוֶעְס 

ן פּוט ֶגעְׁשמּוֶעְס ר ָנאט ָהאר עֶ א, ַקְׁשיָ י ִד ט ֶגעֶעְנְטֶפעְר ט ִניְׁש ט ָהאי ֶרּבִ ר ֶדע ?רׁשֹופָ ל קֹום ֶדען ֶהעְר  ְגרּוּבם ִאיֶנע ֶמעְנְטׁש
  ט.גּוי ַאזֹון ִעְניָ ן ַגאְנְצ ם ֶדעט ִניְׁש י ִווי ֵסי ָדאט ַפאְרְׁשֵטיין ֶמעז ַא ט ֶגעָזאגְ ן אּום, ֶדע

ז ִאיס ָוואר ֵאייֶנע ֲאִפילּוז ַא  ;םֶדען ִאיס ִטיֶפעְר ס ֶעֶּפעט ִליגְ ס עֶ ז ַא 'ן ֶרִּבים פּוֶנען ַפאְרְׁשַטאֶנער ָאֶּבעט ָהאן ֶמע
ן ַזיין פּוט ַוויין אּוק, ַצִדים פּוֶנעט ַוויין, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם פּוֶנעט ַווייז ִאיר עֶ ן, ֵּבייק ְׁשִטי ַא ז ִאיר עֶ , ְגרּוּבן ִאי ףִטי עַטאֶק 

ק ְׁשַטאְר  ִזין אּו מַֹח ן אּו ָקאּפן ייזַ ן צּוֵלייגְ ט ֶווער עֶ ן, אֹויֶעְר י ִד ן ָאְנְׁשִּפיְצ ט גּו ִזיר עֶ ט ֶווער ָאֶּבע אֹויּב ;הְנָׁשָמ ע ֵאייֶגענֶ 
ן ְּבֶרעְנֶגעק צּוִרים ִאין ִווילְ י ֵזים, ִאי צּון ֶרעְד ם ַצִדיִקיי ִד י ִוום, ִאיי ַּבי ִזיט ֶּבעה ְנָׁשָמ ן ַזייי ִוון ֶהעְר  צּוא יָ ן ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגע

 צּוא יָ ג ָהאֶפענּונְ  ַא א יָ  ָנא ֶמעְנְטׁשר ֶדעט ָהאן, ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּון ְּבֶרעְנֶגעק צּוִרים ִאין ִווילְ י ֵזיג, ֶווען ְגַלייכְ 'ן אֹויפְ 
  ן.ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּון קּוֶמע צּוק צּוִרין ֶהעְלפְ א יָ ם ִאיט ֶוועס עֶ ן אּות, קֹולֹוע ֵהייִליגֶ י ִד ן ֶהעְר 

 ֶמעְנְטׁש ַא ן ֶוועז ַא ר, ׁשֹופָ ת ְּתִקיעַ ן פּוה ֲהָלכָ י ִד "ל ֲחזַ ז אּונְ ן ָזאגְ ה, ִמְׁשנָ י ִד ן ִאיט ְּפַׁש ע ָּפׁשּוֶט י ִד ן ֶלעְרֶנער ָלאִמי
 ַא ר ָנאר ָאֶדער ׁשֹופָ ל קֹום ֶדעט ֶגעֶהעְר ע ַטאֶק ט ָהאר עֶ  אֹויּב ןְקֶלעְר ט ִניְׁש ן ֶמעף ַדאְר ר, ׁשֹופָ ג ֶגעֶהעִריט ְּבָלאזְ 

, ְגרּוּב ַא ן ִאיט ְּבָלאזְ ר עֶ ן ֶווער ָנאן, ֶגעֶוועא יֹוֵצ ט ָהאר עֶ ן אּור ׁשֹופָ ט ֶגעֶהעְר ט ָהאר עֶ ז ַא ר ִזיֶכעט ֵווייְס ן ֶמעל, ִוויֶדעְרקֹו
ר ׁשֹופָ ם פּוֶנעל קֹום ֶדעט ֶגעֶהעְר ט ָהאר עֶ  אֹויּבט, ֶגעֶהעְר ט ָהא ֶמעְנְטׁשר ֶדעס ָוואן ַזיין ַמְבִחין ֶמעף ַדאְר ט ֶדעָמאלְ 

 ֶמעְנְטׁש ַא ן ֶווען, ַאַרייט ַטייְטְׁש י ֶרּבִ ר ֵהייִליֶגער ֶדעס ָוואט ְּפַׁש ם ַּבייז ִאיע ֶזעְלּבֶ י ִד ל. ִוויֶדעְרקֹום פּוֶנער ָנאר ָאֶדען ַאֵליי
ר ָאֶּבעז ִאי ֶמעְנְטׁש ַא ן ֶוועה, ְנָׁשָמ ן ַזיין פּון אּוק ַצִדים פּוֶנעל קֹום ֶדעט ֶהעְר ר עֶ ז ַא ר ְקָלאז ִאיט ֶדעָמאלְ , ְפֵלייׁשי ִווז ִאי
ר עֶ ל, ִוויֶדעְרקֹור ֶדער ָנאע ַטאֶק ר עֶ ט ֶהעְר י ַאזֹום ְסַּת ט, ֶהעְר ר עֶ ס ָוואן ַזיין ַמְבִחין ֶמעף ַדאְר ט ֶדעָמאלְ ן, ֵּביי ַא י ִוו

 אֹויּבד, ִאיר ֶעְרִליֶכען ַא ן ֶוועְר ל ָזאר עֶ ם, ִאין ֶוועְק ם, ִאי צּון ְׁשֵרייעֶ ס ָוואת קֹולֹוע ֵהייִליגֶ י ִד ג ִדי'ֱאֶמתט ִניְׁש ט ֶדעְרֶהעְר 
  יַּבין ֶגעִּביְנֶדעז ִאיר עֶ ר ָנא ,לוואֹוין ַזייא יָ ג ִדי'ֱאֶמתל ִווין אּון ֵאייֶּבעְרְׁשְט ם צּוט ְקֶרעְכְצ ר עֶ , ִזיר עֶ ט ְׁשְטֶרעְנגְ ר ָאֶּבע

  

ע ַזיינֶ ן פּון ָאְּפַרייְס ט ִניְׁש  ִזין ֶקער עֶ ע, ָהָר ר ֵיֶצ ן ַזיי
ן ַזייה זֹוכֶ א יָ ר עֶ ן ֶקעט ֶדעָמאלְ ן, ֶגעוואֹויְנֵהייְט ע ְׁשֶלעְכֶט 

ן ֶעְרֶוועְק ם ִאיט ֶוועס ָדאן אּות, קֹולֹוע ֵהייִליגֶ י ִד ן ֶהעְר  צּו
  .ְגרּוּבן ִטיפְ ם פּוֶנעס ַארֹויק צּוִריג ֶוועם ֶדען ַווייזְ ן אּו

  

  "ַהַצִדיקְּפֻעַּלת "ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר  - אי"ה קּוְמט ָפאְרֶזעצּוְנג

 

  שיעורים כסדרן
מען קען מיטזאגן משניות, גמרא, תהלים, 
תיקון הכללי, תפלת הדרך, פרשת המן, 

  ליקוטי מוהר"ן, און נאךירושלמי, תוספתא, 

  קול ברסלב
212-444-9191 
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  חיזוק צום טיר
  
  

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

  'ס, און נאך;SD'ס, USBסידי'ס, 
  דעליווערט צו אייער טיר!

  רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

        ב מוסדותינו הק'ב מוסדותינו הק'ב מוסדותינו הק'ב מוסדותינו הק'אינערהאלאינערהאלאינערהאלאינערהאלס ס ס ס נייענייענייענייע

  באנייעט די ארבעט ביים
  בנין היכל הקודש אין אומאן

ווי די איינוואוינער אין אומאן געבן איבער, שפירט מען 
בכלל נישט דארט קיין מלחמה צושטאנד ברוך ה'. די 
זעלבע זאך הערט מען פון די פילע אידן וועלכע פארן 

הקדושים אין אוקריינא אין די כסדר אויף מקומות 
יעצטיגע טעג, אז די ווערטשאפט אין יענע געגנט פון 
אוקריינא איז ממש רואיג; עס זענען נאך טאקע נישטא קיין 
אפענע לופטפעלדער אין אוקריינא, מען דארף דערווייל 
פארן צו איינע פון די מערב אייראפעאישע לענדער און פון 

אבער ווי מען זאגט זענען די  דארט אריינפארן מיט א קאר,
וועגן פון פוילן, אונגארן, רומעניע און מאלדאווא קיין 

  אומאן זייער רואיג און שטיל.
דער ראש ישיבה זאגט אז אזוי ווי עס זעט יעצט אויס 
וועט מען בעזהשי"ת קענען פארן קיין אומאן אויפ'ן 
קומענדיגן ראש השנה, דערפאר זאל מען צוגרייטן דעם 

געהעריג מיט אלע געברויכן אויף ראש השנה, סיי דער בנין 
בית המדרש, די קאך, די מקוה, די וואסער, עסן, און אזוי 

  ווייטער.
און טאקע אין די טעג גייט שוין די ארבעט אן העפטיג 
איינצורישן דעם בנין פאר אנשי שלומינו מיט אלע 
געברויכן, מען גרייט אן די וואסער סיסטעם, מען 

דאס עסן, מען פאררעכט וואס עס פעלט אויס,  באשטעלט
מען גרייט צו דעם בנין אויפצונעמען די הונדערטער אידן 
תלמידי היכל הקודש זאל האבן א פיינע אכסניא 
בעזהשי"ת אין די טעג וואס מען וועט מיט'ן אייבערשטנ'ס 

  הילף וויילן אין אומאן אויף קומענדיגן ראש השנה תשפ"ג.
די גרויסע צאל פון פרישע מקורבים  אזוי אויך, צוליב

ברוך ה', ווי מען האט געזען פונעם גרויסן געדרענג דעם 
פארגאנגענעם יאר, ווען מען האט געדארפט אפזאגן זייער 
אסאך אנשי שלומינו, נאכדעם וואס עס איז שוין נישט 
מעגליך געווען אריינצונעמען נאך מענטשן, האט דער ראש 

דאס יאר פארענדיגן בויען דער ישיבה געבעטן מען זאל 
זעקסטער שטאק אינעם בנין, וואס מען פלאנט מיט'ן 
אייבערשטנ'ס הילף פולקאם צו ענדיגן אויף ראש השנה 
תשפ"ג. דאס וועט זיין דער פערטער שטאק פון שלאף 

  צימערן פונעם בנין.
ערליכע אידן בכלל, און ברסלבע חסדים בפרט, ווייסן 

שום זאך קען מען נישט דערגרייכן און געדענקען אז קיין 
אן תפלה, און זיכער נישט אזא גרויסע זאך ווי זיין ביים 
הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, וואס דער רבי האט געזאגט 
דערויף "וואס זאל איך אייך זאגן, קיין גרעסערס פון דעם 
איז נישט פארהאן, קיינער טאר נישט פעלן", איז זיכער אז 

יף תפלה. דאס איז געזאגט געווארן אפילו מען דארף דערו
אין א געווענליכע יאר, און זיכער אין אזא יאר, ווען דער 
ס"ם פרובירט זיך צו פארלייגן אויף די לענג און אין די 
ברייט אפצוהאלטן דאס קומען קיין אומאן אויף ראש 
השנה, דארף מען זיכער מאכן נישט אויסלאזן קיין 

עם אייבערשטן אז מען זאל האבן געלעגנהייט פון בעטן ד
די זכיה אויך דאס יאר אנצוקומען צום הייליגן רבינ'ס ציון. 

  מיט תפלה קען מען אלעס פועל'ן.
  

 !נהואבר כיונה אעופה ואשכ ימי יתן ל

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  הי"ומעכל ראזענפעלד מו"ה 
  צו די געבורט פון א אינגל למזל טוב

***  

 הי"ושבתי מארקוס מו"ה 

  למזל טוב  נ"ייואל אפשערן פון זיין זון צו די 
  

די  אויףר' שבתי פאר  זענען שטארק מכיר טובדי מוסדות 
פילע כוחות וואס ער לייגט אריין שטענדיג ארויסצוהעלפן 

אלעס וואס מ'דארף, ובפרט מיט'ן צוזאמשטעלן די מיט 
אייבערשטער העלפן . זאל דער ני הקהלהבני רענט פאר די

אז די גרויסע זכותים זאלן אים ביישטיין, ער זאל זען פיל 
אידיש נחת געזונטערהייט, פרנסה בשפע, דורות ישרים 

  ומבורכים, מיט סייעתא דשמיא


