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................................................................... א ידּוְך? ָזאל ִאיְך טּון ֶדעם ׁשִ

ר ֶגעְלט צּו ָפאְרן ַקיין אּוַמאן?................................ ב ֶקען ִאיְך נּוְצן ַמֲעׂשֵ

............................... ג ָחִדים פּון ַא ַקאר? ִווי ַאזֹוי ֶנעם ִאיְך ַאֶוועק ַמייֶנע ּפְ

............................................... ד ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאיְך ִזיְך ְטֶרעְפן ִמיט ַאייְך?

............................................ ו ָוואס טּוט ֶמען ִמיט ַא ִקיְנד ָוואס ַגְנְב'ֶעט?

................................. ז יָבה? ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאיְך ַאַרייְנקּוֶמען ִאין ַאייֶער ְיׁשִ

ֶנעל רֹויט?........... ט ט ֶוועְרן ַאזֹוי ׁשְ ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאיְך ַמאְכן ִאיְך ָזאל ִניׁשְ

................................ י ֶווער קּוְקט ִמיר ַאָראּפ, ָוואס ֶקען ִאיְך טּון? ַמיין ׁשְ

נ
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ְטן................................ א עְרׁשְ ן ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּום ֵאייּבֶ ֶלעּפְ ִדי ְיסּוִרים ׁשְ

ֶלעֶצער, ֶמען ֶקען ֶרעְדן הֹויְך ִאין  אַהאְלֶטעֶנע ּפְ ט זּוְכן ּבַ ֶמען ַדאְרף ִניׁשְ
טּוּב................................................................................................... ב ׁשְ

.......... ג מֹות פּון אֹויְבן אּון ֶוועְרן ִנְפָטר יּוְנֶגעְרֵהייט  ֶעס קּוֶמען ַאָראּפ ְנׁשָ

אר ֵזיי אֹויְסֶלעְרֶנען ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן.. ד ֶרעְקן ִקיְנֶדער, ַנָ ט ֶדעְרׁשְ ִניׁשְ

.............................. ה ידּוְך ָאן ַאייֶער ִוויְלן  ט ַמאְכן ַקיין ׁשִ ִאיְך ֶוועל ִניׁשְ

ע ִקיְנֶדער................ ה ט ֶהעֶכער פּון ְמַחֵנְך ַזיין ִאיִדיׁשֶ ט ִאיז ִניׁשְ ָגאְרִניׁשְ

........................... ו ִסְדָרן יעּוִרים ּכְ ִאיְך ָהאף ַאז דּו ֶלעְרְנְסט ָנאְך ַדייֶנע ׁשִ



........................................ ו ִית לֹום ּבַ ֶטעְרֶקער ִדי ׁשָ אר ׁשְ ִקיְנֶדער ַמאְכן ַנָ

.................... ז יאֹות  אְרד אּון ּפֵ ָטאְלץ ִמיט ַדיין ֶצֶלם ֱאלִֹקים, ַדיין ּבָ ַזיי ׁשְ

.......................... ח ֶטעְנִדיג ַטֲענֹות אֹויְפ'ן ֶלעְנְדָלאְרד ַא ֶטעֶנעְנט ָהאט ׁשְ

אר אֹויְסֶלעְרֶנען  ֶלעְכְטס, ֶמען ַדאְרף ֵזיי ַנָ ט ַקיין ׁשְ ִקיְנֶדער ֵמייֶנען ִניׁשְ
......................................................................................... ט ָוואס צּו טּון

אָצאְלן ִדי  ֵלל ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ּבַ ַזיי ִמְתּפַ
................................................................................... י ֶטעְלֶטע ַאייְנֶגעׁשְ

ַטאְרק ִנְזָהר ִאין ֶנעְגל ַוואֶסער ............... יא וואֹויל ִאיז ִדי ָוואס ֶזעֶנען ׁשְ

....................................... יא ְרגּום יְסל חּוָמׁש ֶיעְדן ָטאג ִמיְט'ן ּתַ ֶלעְרן ַאּבִ

ֶרעְנֶגען ֶדעם יֹום טֹוב ַדאְרף ֶמען ֶקעֶנען ִדי ֲהָלכֹות............... יב ַאַרייְנצּוּבְ

ָחִדים, ִאיז ַחֶזְר'ן ֱאמּוָנה  יג עְסֶטע ֵעָצה צּו ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ּפְ ִדי ּבֶ

....................................... יד יּוֶטעְרס ָזאְלן ַזיין גּוט ֶגעִפיְלֶטעְרט ִדי ָקאְמּפְ

יּוֶטעְרס ......... יד ד ַארֹויף צּו ֵלייְגן ִפיְלֶטעְרס אֹויף ִדי ָקאְמּפְ ף ּוִמּיַ יּכֶ ֶזע ּתֵ

ט ֶיעֶדער ֶעְרִליֶכער ִאיד ַא  ַאז ֵאייֶנער ָהאט ֶגעטּון ֲעֵבירֹות, ִאיז ָנאְכִניׁשְ
ָחת................................................................................................ טו ֻמׁשְ

ּיֹות פּון  דּוְר ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ֶקען ֶמען ֶזען וואּוְנֶדעְרִליֶכע ַמֲעִשֹ
ּתְִפּלָה, וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִנּסִים.................................................................יז

יָבה ָוואס ָהאט ִדיר ֶגעָהאְלְפן אּון ֶהעְלְפט  ֶגעּב ַדייֶנע ְצָדקֹות ַפאר ִדי ְיׁשִ
ִדיר..................................................................................................... יט

ִמי ִלְבֹחר"................................................... כ ְדרּוְקן ֶדעם קּוְנְטֵרס "ֵיׁש ּבְ

ִחירֹות, ֶדער ִעיָקר ִאיז ֶדער ַמאן אּון ַווייּב ָזאְלן  ט צּו ִדי ּבְ ֵגייט ִניׁשְ
............................................................................................... כ ִטיֶמען ׁשְ

ט................................. כו עְנְטׁשְ ֶדער ָוואס ָהאט ֶגעדּוְלד - ֶדער ִאיז ֶגעּבֶ

נ
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  ?טּון ֶדעם ִׁשידּו ָזאל ִאי 

 ְׁשֵאָלה: 

 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ַא ָּבחּור פּון ִאיֶּבער ְצָוואְנִציג ָיאר, ֶמען ָהאט ִמיר ָאְנֶגעְטָראְגן ֶיעְצט ַא ֵפייֶנע  ִאי� ִּבין  

 ֵמייְדל פּון ַא גּוֶטע ְׁשטּוּב, ָאֶּבער ִזי ִאיז ַאִּביְסל ֶפעׁש אּון ִאי� ִּבין ֶמער צּו ִדי ַדאֶרע ַזייט. 

אּון ִאי� ֵווייס ִניְׁשט ָוואס צּו ֶעְנְטֶפעְרן,  ַמיין ַמאֶמע ְפֶרעְגט ִמיר ָוואס ִאי� ָזאג ֶדעְרצּו  

 ִאי� ֶוועל ִזי� ְפֵרייֶען אֹויּב ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶוועט ִמיר ָזאְגן ָוואס צּו טּון. 

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

  ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט   יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן,  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ָקָטן

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר  

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו. 

ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ַא ִׁשידּו ַדאְרף ֶמען ְּבִעיָקר קּוְקן אֹויף ִדי ֶגעזּוְנט אּון  
ַמִים אּון ָהאְּבן  אֹויף ִדי ִמידֹות, ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר; ֶמען ָזאל ַזיין ַא ִיְרַאת ָׁש 

גּוֶטע ִמידֹות, אֹוי ַדאְרף ֶמען ִזי ְטֶרעְפן אּון ֶזען אֹויּב ֶעס ִאיז ָדא ֵחן ֵאייֶנער  
 צּום ְצֵווייְטן. 

ָזאג ַדייֶנע ֶעְלֶטעְרן ֵזיי ָזאְלן ִזי ָנאְכְפֶרעְגן אֹויף ִדי ֶגעזּוְנט אּון אֹויף ִאיֶרע 

ען ֶהעְרט גּוֶטע ְגִריְסן ָזאְלְסטּו ַווייֶטער ֵגיין ִמיְט'ן  ִמידֹות, אֹויּב ָזאְגן ֵזיי ַאז ֶמ 
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 .ִׁשידּו 

: "ָנִחית ַּדְרָּגא", ֵגיי ַאָראּפ פּון (ְיָבמֹות סג.)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן אּוְנז  

ְּכֵדי דּו ָזאְלְסט ֶקעֶנען ֲחתּוָנה ָהאְּבן; ֶמען ִאיְּתָתא",  ַּדְרָּגא, "ָנסֹב  ַדאְרף   ַדיין 
 ֲחתּוָנה ָהאְּבן ְלֵׁשם ָׁשַמִים, ַווייל ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן. 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

 ֶקען ִאי נּוְצן ַמֲעֵׂשר ֶגעְלט צּו ָפאְרן ַקיין אּוַמאן? 

 ָלה: ְׁשֵא 

 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִאי� ִוויל ָפאְרן צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ַקיין אּוַמאן ִמיט ַמיין ַווייּב ִאיְנִמיְטן ִדי ָיאר, ָהאּב ִאי�  

יָעה, אּון אֹויּב  ֶגעָוואְלט ְפֶרעְגן אֹויּב ִאי� ֶקען נּוְצן ֶגעְלט פּון ַמֲעֵׂשר אֹויְסצּוָצאְלן ִדי ַגאְנֶצע ְנִס 

 ָיא, אֹויּב ֶמען ֶקען ָדאס טּון ְלַכְּתִחָלה. 

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ג' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ג' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו. 

ען ֶקען ֶנעֶמען ֶגעְלט פּון ַמֲעֵׂשר צּו ָפאְרן צּום ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס ִציּון; ָדאס ֶמ 
 ִאיז ְלַּכְּתִחיָלה ֶׁשַּבְּלַכְּתִחָּלה.

ִדי   ִציּון;  ֶרִּביְנ'ס  ֵהייִליְגן  צּום  ָפאְרן  צּו  ִווי   ַזא ְגֶרעֶסעֶרע  ַקיין  ִניְׁשָטא 
ֶעס ָזאל ֶוועְרן    – ְגֶרעְסֶטע ְצָדָקה ָוואס ֶמען ֶקען טּון ַפאר ִזי, ַפאר ִדי ְנָׁשָמה  

 ְמתּוָקן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס.

ֶגעְלט ַפאר ִדי ַווייּב אּון ִקיְנֶדער ֵזיי  ַאזֹוי אֹוי ֶקען ֶמען ָצאְלן ִמיט ַמֲעֵׂשר  
ָזאְלן ֶקעֶנען קּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס ִציּון; ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ַזא ָוואס  

 ֶמען ֶקען טּון ַפאר ִדי ַווייּב אּון ִקיְנֶדער. 
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ָדאס ִניְׁשט,    -ַמאן  ָאֶּבער צּו ַּבאָצאְלן ַפאר ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן ַא ֶוועג ַקיין אּו

ִניְׁשט ַקיין ִמְצָוה. ֶעְנֶדעְרׁש   ִעְנָין ִאין ֶדעם; ָדאס ִאיז ִּבְכַלל  ִניְׁשָטא ַקיין ׁשּום 
ָזאל ֶמען ֶנעֶמען ִדי ֶגעְלט פּון ַמֲעֵׂשר אּון ֶגעְּבן ַפאר ָאִריֶמעַלייט ֵזיי ָזאְלן ָהאְּבן  

 ה.ָוואס צּו ֶעְסן, ֵזיי אּון ֵזייֶער ִמְׁשָּפָח 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

 ִווי ַאזֹוי ֶנעם ִאי ַאֶוועק ַמייֶנע ְּפָחִדים פּון ַא ַקאר?

 ְׁשֵאָלה: 

 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ן ִמיט ַא ַקאר, ָהאּב ִאי� ֶגעֶפעְרִליֶכע ְּפָחִדים. ַמיין  ֶווען ֶעס קּוְמט ִמיר אֹויס צּו ָפאְר 

ַאזֹוי ְׁשַטאְרק   ִאי� ָהאּב  ִניְׁשט רּוִאיג,  ִּבין  ִאי�  ֵזייֶער גּוט, ָאֶּבער  ַהֵׁשם  ְדֵרייְווט ָּברּו�  ַמאן 

 מֹוָרא ֶיעֶדע ִמינּוט ַאז ֶמען ֵגייט ְקַראְכן. 

אר ֶעְרֶגער  אּון ֶעְרֶגער, ֶאְפָׁשר ֶקען ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִמיר    ִדי ְּפָחִדים ֶוועְרן ַנָ

 ֶגעְּבן ַאן ֵעָצה. 

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ג' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ג' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

 ֶער ְּבִריוו.ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַאיי

: "ְּכֶׁשֵּתֵל ַּבֶּדֶר, ִּתֵּתן  (ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות ֶדֶר, ִסיָמן ח)ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט  
קֶֹדם ִלְצָדָקה", ַפאר דּו ֵגייְסט ִאין ֶוועג ָזאְלְסטּו ֶגעְּבן ְצָדָקה; ָנא ָזאְגט ֶדער  

ֶרִּבי   ִסיָמןֵהייִליֶגער  ַּפַחד,  אֹות  ְצָדָקה  ה)  (ָׁשם  ִמיט  ַהַּפַחד",  ֶאת  ְּתַבֵּטל  "ִּבְצָדָקה   :
 ֶוועְסטּו ַאֶוועק ֶנעֶמען ִדי ְּפָחִדים.

ֵלייְגט ִאין ַקאר ַא ְצָדָקה ּפּוְׁשֶקע. ֶיעֶדעס ָמאל ֶמען ֶזעְצט ִזי ַאַריין ִאין  

ַא  ֵלייְגן  ִוויל ָפאְרן; ֵאייֶדער ֶמען ָפאְרט ַארֹויס ָזאְלט ִאיר   ְּפרּוָטה  ַקאר, ֶמען 
"ֵהייִליֶגער  ִלְצָדָקה אּון ָזאְגן ְּתִפיַלת ַהֶּדֶר. אֹוי ָזאְלט ִאיר ֶּבעְטן ִאין ִאיִדיׁש:  
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 ַּבאֶׁשעֶפער ִהיט אּוְנז ִמיר ָזאְלן ָאְנקּוֶמען ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט, ְּבָׁשלֹום".

ֵזל ִאין ְּבָרכֹות, ֶדער ִוויְסן ָזאְלט ִאיר ַאז ְּפָחִדים קּוֶמען ֶווען ֶמען ִאיז ְמַזלְ 

: "ִמי ֶׁשֵאינֹו ִנְזָהר ְּבִבְרַּכת ַהֶּנֱהִנין ְּתִחָּלה ָוסֹוף, ְּפָחִדים  (ָׁשם, ִסיָמן יד)ֶרִּבי ָזאְגט  
ֶוועט   -ָּבִאים ָעָליו", ֶווער ֶעס ַמאְכט ִניְׁשט ַקיין ָפאר ְּבָרכֹות אּון ָנא ְּבָרכֹות  

 ָהאְּבן ְּפָחִדים. 

 ֶוועְלן ַאֶוועְקֵגיין ַאֶלע ְּפָחִדים. -ַזייט ַמְקִּפיד אֹויף ְּבָרכֹות ֶדעִריֶּבער 

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

... 
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?ְטֶרעְפן ִמיט ַאיי ִזי ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי 

 ְׁשֵאָלה: 

 ׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ְלָכבֹוד ֶדער רֹא

וואֹוין   ִאי�  ַהקֹוֶדׁש.  ֵהיַכל  ַּתְלִמיד  ַא  ִּבין  ִאי�  ִניְׁשט, ָאֶּבער  ִמי�  ֶאֶרץ  ִאיר ֶקעְנט  ִאין 

ִיְׂשָרֵאל, אּון ְּבֶעֶר� ַפאר ְצֵוויי ָיאר צּוִריק ָהאּב ִאי� ַאְנְטְּפֶלעְקט ִדי ִליְכִטיְגֵקייט ֶווען ִאי� ָהאּב  

ֶלעְּבן   ַמיין  ִזי�  ָהאט  ַהֵׁשם  ָּברּו�  ֶדעָמאְלט  ַזייט  ִׁשיעּוִרים,  ִדי  אֹויְסצּוֶהעְרן  ָאְנֶגעהֹויְּבן 

ַגְׁשִמיּות, ָׁשלֹום ַּבִית, ִחינּו� ַהְיָלִדים, ְוכּו'.  ֶגעטֹויְׁשט, צּוִּבי ְסֶלע� אּון ִזיֶכער. ַמיין רּוָחִנּיּות, 

ָּברּו� ַהֵׁשם אֹוי� ַּביי ַמיין ַווייּב. ִאיר ָזאְלט ִּביֶטע ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ִמיד ֶוועְרן פּון ִאיֶּבעְר'ַחְזְר'ן  

ַאָמאל. ִאיר ֶׁשעְנְקט ֶלעְּבן. ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ַאיי� ֶגעְּבן  ִדי ְדָרׁשֹות ָנאְכַאָמאל אּון ָנאכְ 

 ּכַֹ� ַווייֶטער ָאְנצּוֵגיין ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ַאְרֶּבעט. 

ִאי� ָוואְלט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט ִזי� ְטֶרעְפן ִמיט ַאיי� ֶרעְדן ַאָּפאר ֶוועְרֶטער. ִאי�  

ה ַהֵּׁשם צּו ַזיין אֹויף ֶּפַסח ַּביי ַמייֶנע ֶעְלֶטעְרן ִאין ְניּו ָיאְרק. ָוואְלט ֶאְפָׁשר ֶגעֶווען  ְּפַלאן ִאם ִיְרצֶ 

 ֶמעְגִלי� ִזי� צּו ְטֶרעְפן ִמיט ַאיי�?

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 ְפָרט ָקָטן יֹום ג' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ג' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א לִ  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַאייֶער ְּבִריוו.
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ִאי ְפֵריי ִזי ֵזייֶער צּו ֶהעְרן ַאז ִאיר ָהאט ַחיּות פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן; ַזייט  

ַא ֵנייֶע  ָהאט ִאיר ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶלעְּבן  - ִאיר ָהאט ֶגעפּוֶנען ֶדעם אֹוָצר, ֶדעם ֶרִּבי'ן 
 ֶלעְּבן.

  ַהֶּמֶל ָדִוד  ֶרִּבי'ן;  פּון  ַּבאקּוְמט  ֶמען  ָוואס  ַזיין  ַמְסִּביר  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען 

ָזאְגט: "ִּכי ֲאִני ָיַדְעִּתי ִּכי ָּגדֹול ה', ַוֲאדֹוֵנינּו ִמָּכל ֱאִקים", ִאי ֵווייס ַאז ֶדער  
, ְפֶרעְגט (ְּתִהִלים קלה, ה)ער פּון ַאְלְצִדיְנג  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ְגרֹויס, ֶער ִאיז ְגֶרעֶס 

ִאי ֵווייס, ָזאל ְׁשֵטיין: 'ִּכי ָּגדֹול ה'' ֶדער    -ֶדער ֶרִּבי: "ָוואס ִאיז ָדאס ִּכי ֲאִני  
ִאי   ִיְתָּבַר ַהּבֹוֵרא  ְּגֻדַּלת  "ִּכי  ֶרִּבי:  ֶדער  ָזאְגט  ְגרֹויס?!"  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

לֹוַמר ַמה    ֶאְפָׁשר  ְלִפי  ְליֹום,  ִמּיֹום  ְלַסֵּפר  ֶאְפָׁשר  ִאי  ְלַעְצמֹו  ַוֲאִפיּלּו  ַלֲחֵברֹו, 
ַהּיֹום   ְּבאֹותֹו  לֹו  ּוִמְתנֹוֵצץ  לֹו  ֵׁשִני    -ֶּׁשַּמְזִריַח  ְליֹום  ְלַעְצמֹו  ְלַסֵּפר  ָיכֹול  ֵאינֹו 

ֶׁשָהָיה לֹו  ִיְתָּבַר ְּגֻדָּלתֹו  ְוַהִהְתנֹוְצצּות ֶׁשל  ִניְׁשט    ַהְּזִריָחה  ֶאְתמֹול", ֶמען ֶקען 
אר   ַמְסִּביר ַזיין ַפאר ַא ְצֵווייְטן ִווי ַאזֹוי ֶמען ְׁשִּפיְרט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ִניְׁשט ַנָ

אר ֲאִפילּו ַפאר ִזי ַאֵלייְנס   ַפאר ַא ְצֵווייְטן ֶקען ֶמען ָדאס ִניְׁשט ַמְסִּביר ַזיין ַנָ
ֶדעְרֵצ  ִניְׁשט   אֹוי ֶמען  ֶנעְכְטן  ֶקען  ָהאט  ֶמען  ַאזֹוי  ִווי  ֶגעֶדעְנֶקען  אּון  ייְלן 

ֶגעְׁשִּפיְרט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶדעְרַפאר ָזאְגט ָדִוד ַהֶּמֶל: "ִּכי 'ֲאִני' ָיַדְעִּתי ִּכי  
 ֵווייס ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ְגרֹויס, "ֲאִני ָיַדְעִּתי ַּדְיָקא", ִאי ָּגדֹול ה'", ִאי 

ַפאר ִמיר ֵווייס ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ְגרֹויס, ֶער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט אּון ֶער  
 ֶהעְרט ִמיר אֹויס ֶווען ִאי ֶרעד צּו ִאים.

זֹוַהר   ִאין  ְׁשֵטייט  ָוואס  ַאָראּפ  ָדאְרט  ְּבֶרעְנְגט  ֶרִּבי  קג:) ֶדער  ַוֵיָרא,    (ַּפְרַׁשת 

"ָּכל ַחד, ְלפּום ַמה ִּדְמַׁשֵער   -: "נֹוָדע ַּבְּׁשָעִרים ַּבְעָלּה"  א, כג)(ִמְׁשֵלי לאֹויְפ'ן ָּפסּוק  
ְּבִלֵּבּה", ֶיעֶדער ֵאייֶנער ָהאט ַזיין ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶער ְׁשִּפיְרט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

 .(ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן א)ַּביי ִזי ִאין ַהאְרץ 

ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי, ִאיֶנעם ְּבֶרְסֶלב'ן ְׁשֶטעְטל; ֶּפַסח ֶוועל ִאי ַזיין ִאין  

  ְפֵרייֶען ַאיי ֶוועל ִזי ֶעס ֶוועט ַזיין ִׁשיעּוִרים ִאיְנֶדעְרְפִרי אּון ַּבייַנאְכט, ִאי
 צּו ְטֶרעְפן. 

 ְנָיִנים. ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִאיר ָזאְלט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע עִ 

... 
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 ָוואס טּוט ֶמען ִמיט ַא ִקיְנד ָוואס ַגְנְב'ֶעט?

 ְׁשֵאָלה: 

 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִאי� ָהאּב ַאַסא� ֶגעֶהעְרט ִׁשיעּוִרים פּון ַאיי� ִאיֶּבער ִחינּו�, אּון ֶדעְרַפאר ֶוועְנד ִאי�  

 ַמיין ְׁשֵאָלה.  ִזי� ֶיעְצט צּו ַאיי� ִמיט

ַמיין ֶעְלף ֶיעִריג ִאיְנְגל ִאיז ַהייְנט צּוֶגעקּוֶמען צּו ִמיר אּון ִמיר ִאיֶּבעְרֶגעֶּבעְטן אֹויף ֶדעם  

קֹויְפן   צּו  אֹויף  ֶלעְדל  אּוְנֶזער  פּון  ֶגעְלט  ֶגענּוֶמען  ָיאר  ְצֵוויי  ֶלעְצֶטע  ִדי  ִאין  ָהאט  ֶער  ָוואס 

 ֵצייג, אּון ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֶוועט ֶעס ֶמער ִניְׁשט טּון. ַנאֶׁשעֵרייֶען אּון ְׁשִּפילְ 

ִאי� ָהאּב ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס ִאיז ֵזייֶער ֵׁשיין פּון ִאים ַאז ֶער ָזאְגט ֶדעם ֱאֶמת אּון ֶער  

ֶעס ֶמער ִניְׁשט  ָהאט ֲחָרָטה אֹויף ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון, ֶער ֶּבעט ִאיֶּבער אּון ֶנעְמט ִזי� ָפאר 

צּו טּון. ֶדעְרָנא� ָהאּב ִאי� ִאים ֶגעְפֶרעְגט אֹויּב ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען אֹוי� פּון ַאְנֶדעֶרע ְּפֶלעֶצער,  

ִאין   ַנאֶׁשעֵרייֶען  ֶגענּוֶמען  ֶער  ָהאט  אּון אֹוי�  ֵזייִדי  פּון  ָיא, אֹוי�  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִמיר  ֶער  ָהאט 

 ֶגעֶׁשעְפט. 

 ִקיְנד ָוואס ֶעס ֶפעְלט ִאים ָּברּו� ַהֵׁשם ָגאְרִניְׁשט, ֶער ָהאט ַאֶלעס ָוואס ֶער  ֶער ִאיז ַא 

ַדאְרף אּון ָנא� ִפיל ֶמער, אּון אֹוי� ַאַסא� ַנאֶׁשעֵרייֶען. ִדי ְׁשֵאָלה ִאיז ָוואס ֶמען טּוט ֶיעְצט  

ְּבל ִאיז  ָדאס  אֹויּב  ִוויְסן  ִאי�  ֶקען  ַאזֹוי  ִווי  ַא  ַווייֶטער,  ָאֶדער  דּוְרְכַגאְנג,  ִקיְנֶדעִריֶׁשע  ַא  ֹויז 

 ַמֲחָלה ַחס ְוָׁשלֹום. 

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ג' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ג' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 יוו. ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִר 

ֶעס ִאיז ָדא ֶפעֶלער ַּביי ִקיְנֶדער ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ַא ַמֲחָלה ְוכּו' אּון ֶעס ִאיז  
ֶמען ַדאְרף אֹויְסַאְרֶּבעְטן; ָדא ֶפעֶלער ָוואס ֶעס ִאיז ָּפׁשּוט ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ָוואס  

ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער   -ַּביי ַדיין ַפאל, ַאז ַדיין ִקיְנד ִאיז ִדיר ֶגעקּוֶמען ֶדעְרֵצייְלן  
 ִוויל ְּתׁשּוָבה טּון, ֶער ִוויל ַפאְרֶרעְכְטן. 

ַפאְרֶׁשעֶמען; צּו  ִניְׁשט  ִאים  ֶגעְּבן  ַאְכטּוְנג  ָזאְלְסטּו   ַזא ֶעְרְׁשֶטע   ָדאס 
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 ֵקייֶנער ִאין ִדי ִמְׁשָּפָחה ַדאְרף ִניְׁשט ִוויְסן פּון ָדאס ָוואס ָהאט ַּפאִסיְרט. 

ִאים   ְפֶרעג  ֶדעְרפּון.  ַארֹויְסְקִריְכן  ִאים  ֶהעְלף  ִאים;  ִמיט  ֶרעד  ְצֵווייְטְנס, 

עם ֶער אֹויּב ֶער ִוויל דּו ָזאְלְסט ִאים ֶהעְלְפן ִאיֶּבעְרֵגיין ַאֶלע ֶחְׁשּבֹונֹות פּון ֶוו
 ָהאט ַאְלץ ֶגענּוֶמען אּון דּו ֶוועְסט ֶעס ַּבאָצאְלן.

ֱאמּוָנה.   ִדיּבּוֵרי  ִקיְנֶדער  ַדייֶנע  ַאֶלע  צּו  ֶרעְדן   ַאַסא ָזאְלְסטּו  ִעיָקר  ֶדער 

ֶוועְרט   -ֶווען ִקיְנֶדער ֶהעְרן ַאַסא ִדיּבּוֵרי ֱאמּוָנה, ֵזיי ֶהעְרן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  
ֶדער צּוִּביְס  ַאז  ֵווייְסן  ֵזיי  ֱאמּוָנה,  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ֵזיי  ִאין  ַאייְנֶגעְקִריְצט   ִלי

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִמיט ֵזיי; ִאיז ִניְׁשט ַׁשָיי ֶמער ַּביי ֵזיי ְגֵניָבה, ַווייל ֵזיי ֵווייְסן  
 ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִמיט ֵזיי, ֶער ֶזעט ַאֶלעס. 

ף ַאַסא ֶרעְדן צּו ִקיְנֶדער פּון ֱאמּוָנה; ִווי ֶמער ֶמען ֶרעְדט פּוֶנעם ֶמען ַדאְר 
ְׁשֶלעְכֶטע    -ֵאייֶּבעְרְׁשְטן   ַאֶלע  אּון  ִמידֹות  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאֶלע  ַאֶוועק  ַפאְלן 

 ְגִליְסֶטעִניְׁשן. 

ְּבֶרעְנֶגען וואֹויל ֶזעֶנען ִדי ֶעְלֶטעְרן ָוואס ֶזעֶנען ְמַחֵנ ִדי ִקיְנֶדער, ֵזיי צּו  
 צּו ִיְרַאת ָׁשַמִים אּון צּו ַאֶלע גּוֶטע ִמידֹות. 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד

 ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ַאַרייְנקּוֶמען ִאין ַאייֶער ְיִׁשיָבה? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ֹ  אׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, ְלָכבֹוד ֶדער ר

ִאי� ִּבין ַא ָּבחּור ָוואס ִוויל ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַאַרייְנקּוֶמען ִאין ַאייֶער ְיִׁשיָבה, ָאֶּבער ַמיין  

 ַטאֶטע ָלאְזט ִמיר ִניְׁשט, ָוואס ֶקען ִאי� טּון? 

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 
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 ְּתׁשּוָבה: 

 ַוִיְקָרא, ד' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  יֹום ד' ַּפְרַׁשת -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו. 

ַדייֶנע   ִמיט  ִניְׁשט   ִזי ְקִריג  ֶלעְרְנְסט;  דּו  וואּו  ְיִׁשיָבה  ִדי  ִאין  ְּבַלייּב 
ָזאְלְסטּו   -ִאין ִדי ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ְיִׁשיָבה  ֶעְלֶטעְרן, ַאז ֵזיי ִוויְלן ִניְׁשט ָזאְלְסט קּוֶמען  

 ִניְׁשט קּוֶמען. 

ִאין   ַזיין  ִניְׁשט  אּון  ְיִׁשיָבה  ִאין  ְדֵרייֶען   ִזי ֶקען  ֶמען  ַאז  ָזאְלְסטּו  ִוויְסן 
ְיִׁשיָבה אּון ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען ֶעְרֶגעץ ַאְנֶדעְרׁש אּון ִאין ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט ַזיין ִאין 

ָבה; ַאז ֶמען ָפאְלְגט ֶדעם ֶרִּבי'ן, ֶמען ֶלעְרְנט ִׁשיעּוִרים ְּכִסְדָרן ְּבָכל ַהּתֹוָרה ְיִׁשי
ֶדעָמאְלט ִאיז ֶמען    -ּכּוָלּה, ֶמען ֶלעְּבט ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ֲעבֹוָדה פּון ִהְתּבֹוְדדּות  

 ַּביים ֶרִּבי'ן.

ִאין  ִזי ְדֵרייְדט  ָוואס  ֶיעֶדער  ֵמייְנְסטּו,  ַא   ָוואס  ִאיז  ֶדער  ְּבֶרְסֶלב 

ַא   ִאין  ַאַריין  קּוְמט  ָוואס  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  ְטַראְכְסטּו,  ָוואס  ְּבֶרְסֶלְב'ֶער? 
ִאיז ׁשֹוין פּון ֶרִּביְנ'ס ֶמעְנְטְׁשן? ֶמען ֶקען   -ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ְׁשִטיְּבל ָאֶדער ְיִׁשיָבה  

אר  ִזי ְדֵרייֶען ִאין ְּבֶרְסֶלב אּון ִניְׁשט ָהאּבְ  ן ַקיין ׁשּום ַׁשְייכּות ִמיְט'ן ֶרִּבי'ן; ַנָ
 ֶדער ָהאט ַׁשְייכּות ִמיְט'ן ֶרִּבי'ן.  -ֶדער ָוואס ֶלעְרְנט ִדי ְסָפִרים פּון ֶרִּבי'ן 

מּוז   ֶמען  ֶלעְּבן,  ַגאְנץ  ַזיין  אּוְנז  ִמיט  ֶגע'ַחֶזְר'ט  ָדאס  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש 

: "ָּפָניו  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קצב)ֶרִּבי ָזאְגט    ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶרִּביְנ'ס ְסָפִרים. ֶדער
ִסְפרֹו", ִדי ָּפִנים, ֵׂשֶכל אּון ְנָׁשָמה פּוֶנעם ַצִדיק   ִׂשְכלֹו ְוִנְׁשָמתֹו ִנְמָצִאים ְּבתֹו

 -ן  ֶגעפּוְנט ִזי ִאין ַזייֶנע ְסָפִרים; ֶדער ָוואס ֶלעְרְנט ִדי ְסָפִרים פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'
ֶדער ִאיז ָנאְנט צּום ֶרִּבי'ן, ֶדער ִאיז ַא ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ָחִסיד, ָאֶּבער ַאז ֶמען ֶלעְרְנט  

ְסָפִרים   ִדי  ֶמען   - ִניְׁשט  ֲאִפילּו  ֶרִּבי'ן,  ִמיְט'ן  ַׁשְייכּות  ַקיין  ִניְׁשט  ֶמען  ָהאט 
ען ִאיז ָנאְנט; ָאן ִדי  ְדֵרייְדט ִזי, ֶמען טּוט אּון ֶמען ַמאְכט, ֶעס ֶזעט אֹויס ִווי ֶמ 

 ְסָפִרים ִאיז ַאֶלעס ַנאִריְׁשֵקייְטן.

ְיִׁשיָבה   ִאין  ַזיין  ַדאְרף  ֶמען  ָוואס  ַצייְטן  ִדי  ִאין  ַהיֹום,  ֵסֶדר  ַא   ִזי  ַמא
ָזאְלְסטּו ִמיְטַהאְלְטן ִדי ִׁשיעּוִרים אּון ִאין ִדי ַזייִטיֶגע ַצייְטן ָזאְלְסטּו אֹויְסנּוְצן  
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צּו ֶלעְרֶנען ִׁשיעּוִרים ְּכִסְדָרן. ִדי ַאֶלע ַצייְטן ָוואס ָּבחּוִרים ְדֵרייֶען ִזי ִדי ַצייט  

ָזאְלְסטּו ִזיְצן ִאין ַא ִוויְנְקל ִאין ְיִׁשיָבה ִמיט    -אּון ְפֵרייֶען ִזי, טּוֶען ָגאְרִניְׁשט  
ָחן ָערּו, ֶמְדָרִׁשים אּון  ַא הֹויְפן ְסָפִרים, ַא חּוָמׁש ִמיט ַא ִמְׁשַניֹות, ְגָמָרא, ֻׁשלְ 

ַאזֹוי ַווייֶטער; ֶלעְרן ְׁשֶנעל ְּבִגיְרָסא, ֲאִפילּו דּו ַפאְרְׁשֵטייְסט ִניְׁשט ָזאְלְסטּו ָזאְגן  
ִדי ֶוועְרֶטער. ִדי ִׁשיעּוִרים פּון ְיִׁשיָבה ָדאס ָזאְלְסטּו ִמיְטַהאְלְטן, ֶלעְרֶנען אּון  

זֹוֶכה ַזיין ִּביז ַא קּוְרֶצע ַצייט צּו ֶלעְרֶנען ָּכל ַהּתֹוָרה  ַפאְרְׁשֵטיין; ַאזֹוי ֶוועְסטּו  
 ּכּוָלּה. 

  ַא ֵלייִדיֶגע ְּפַלאץ ִאין ְיִׁשיָבה אּון ֶווען ֵקייֶנער ֶזעט ִניְׁשט ָזאְלְסטּו ִזי זּו

ט ִאים ֶער  ִמְתּבֹוֵדד ַזיין, ָזאְלְסט ְׁשמּוֶעְסן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ֵוויין צּו ִאים, ֶּבע
ָזאל ַרְחָמנּות ָהאְּבן אֹויף ִדיר דּו ָזאְלְסט ִניְׁשט טּון ַקיין ֲעֵבירֹות, דּו ָזאְלְסט ַזיין 

 ָאְּפֶגעִהיְטן. 

 ְּבַלייּב ִאין ַדיין ְיִׁשיָבה. 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 
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ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ַמאְכן ִאי ָזאל ִניְׁשט ֶוועְרן ַאזֹוי ְׁשֶנעל 

 רֹויט?

 ְׁשֵאָלה: 

 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ִאי� ָהאּב ַא ְּפָראְּבֶלעם ַאז ִאי� ֶווער ֵזייֶער ְׁשֶנעל רֹויט ַפאר ָגאְרִניְׁשט, ִאי� זּו� ַאן ֵעָצה  

 יף, ֶאְפָׁשר ֶקען ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִמיר ֶהעְלְפן? ֶדערֹו

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ד' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ד' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו. 
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ער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט ַאז ֶיעֶדע ְּפָראְּבֶלעם ָוואס ִמיר ָהאְּבן ָזאְלן  ֶד 

 - ִמיר ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶדערֹויף; ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ַא ְקֵלייֶנע ְּפָראְּבֶלעם  
ְּפָראְּבֶלעם   ִפיִזיֶׁשע  ַא  ְּפָראְּבֶלעם,  ְגרֹויֶסע  ֵגייְסִטיֶׁשע    -ַא  ַא  ַא  ְּפָראְּבֶלעם, 

ָאֶדער פּון ַאְנֶדעֶרע; ַאֶלעס ָזאל ֶמען ֶּבעְטן ֶדעם    -ְּפָראְּבֶלעם פּון ִזי ַאֵלייְנס  
 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

: "ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים, ֵהן ַעל ָּדָבר  (ֵסֶפר ַהִמידֹות אֹות ְּתִפָלה, ִסיָמן לז)ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט  

, ִּתְתַּפֵּלל", אֹויף ֶיעֶדע ַזא, ֵסיי ְגרֹויֶסע ַזאְכן, ֵסיי ְקֵלייֶנע ָּגדֹול ֵהן ַעל ָּדָבר ָקָטן
 ָזאְלְסטּו ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. -ַזאְכן  

ִניְׁשט   ֵגיי   ִאי ִניְׁשט;   ִאי ֶּבעט  ְקֵלייִניֵקייט  'ִדי  ְטַראְכְטן:  ֶמעְנְטְׁשן 

ַזא', ֶמען ֵמייְנט ַאז ֶווען ֶמען ֶּבעט ֶדעם מּוְטֶׁשען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ֶיעֶדע  
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער   ֶדער  ָאְּפֶגעַמאֶטעְרט;  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶוועְרט ִניְׁשט ָאְּפֶגעַמאֶטעְרט, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִניְׁשט ַקיין ָּבָׂשר ָוָדם, ֶדער 
 ְרט צּו ֶהעְרן ִווי ֶמען ֶּבעט ִאים אּון ֶמען מּוְטֶׁשעט ִאים.ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַווא

ֶנעם ִדיר ַא ַּבאְׁשִטיְמֶטע ַזא צּו ֶּבעְטן אֹויף ֶדעם ֶיעְדן ָטאג, ֶוועְסטּו ֶזען  
ַאְנֶדעֶרע, דּו   ִניְׁשט ֶׁשעֶמען פּון  ִזי ֶמער  ֶוועְסט  ִזי טֹויְׁשן; דּו  ֶוועט  ִווי ֶעס 

 יְׁשט ֶוועְרן רֹויט ְוכּו'. ֶוועְסט ֶמער נִ 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 
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 ַמיין ְׁשֶווער קּוְקט ִמיר ַאָראּפ, ָוואס ֶקען ִאי טּון? 

 ְׁשֵאָלה: 

 ְלָכבֹוד ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א, 

ּוָנה ֶגעַהאט ְּבֶעֶר� ַא ָיאר צּוִריק, ִאי� ִּבין ֵזייֶער צּוְפִריְדן ִאיְנֶדעְרֵהיים.  ִאי� ָהאּב ֲחת

ֵאיין ַזא� ְׁשֶטעְרט ִמיר ֵזייֶער ְׁשַטאְרק, ַאז ַמיין ְׁשֶווער קּוְקט ַאָראּפ אֹויף ִמיר, ֶער ִאיז ִמיר  

 ְמַבֵטל אּון ַהאְלט ַאז ִאי� ִּבין ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד. 

יין ְׁשֶווער ִאיז ַא ָחׁשּוְב'ֶער ֶמעְנְטׁש, ַמיין ַטאֶטע ִאיז אֹוי� ַאן ִאיׁש ְמכּוָּבד, ֶעס קּוְקט  ַמ 

אֹויס ַאז ִדי ִׁשידּו� ִאיז ֶגעַמאְכט ֶגעָוואְרן ְלָכבֹוד ִדי ְמחּוָּתִנים, ָאֶּבער ִמיר ַאֵליין ְגַלייְכט ִניְׁשט  
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ט ַקיין ֵּדעֹות, ַפאְרֶקעְרט, ֶער ָהאט ִמיר ָנא� ֵקייְנָמאל ִניְׁשט  ַמיין ְׁשֶווער. ֶער ָזאְגט ִמיר ִניְׁש 

ֶגעָזאְגט ַקיין ֵדָעה אֹויף ָוואס ִאי� טּו, אּון ִאי� ִּבין ִאים ֵזייֶער ַמִּכיר טֹוָבה ֶדערֹויף, ָאֶּבער ִאי�  

ֶדעֶרע ְּפֶלעֶצער, ַאז ֶער ִאיז ְמַזְלֵזל ִאין  ֶזע אֹויף ַזייֶנע ְּבִליְקן, ֶווען ִאי� ִזיץ ַּביי ִדי ְסעּוָדה אּון ַאנְ 

ִמיר, ֶער ַהאְלט פּון ִמיר ִווי פּון ַא ְקֵליין ִקיְנד, אּון ֶווען ִאי� רּוף ִזי� ַאָמאל ָאן ֶעֶּפעס ַּביי ִדי  

ועְקַמאְכן ִמיט  ְסעּוָדה ְוַכּדֹוֶמה, קּוְקט ֶער ַאזֹוי ַזייִטיג ִמיט ִזְלזּול, ַאָמאל ֶקען ֶער ֶעס ֲאִפילּו ַאוֶ 

 ַא ַמא� ִמיט ִדי ֶהעְנט. 

ִאי� ָהאּב ַא ָנאְנֶטע ֶקֶׁשר ִאיְנֶדעְרֵהיים, ִאי� ִּבין ֵזייֶער צּוְפִריְדן אּון ִאי� ֵמיין ַאז ִזי ִאיז  

ַזייֶנע ַאְנֶדעֶרע    אֹוי� צּוְפִריְדן. ֶקען ַזיין ַאז ִאי� ִּבין ִניְׁשט ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ִווי ַמיין ְׁשֶווער, ָאֶדער ִווי

ָאן  הֹויְּבן  לֹוְמִדים  ַאֶלע  אּון  ִמְׁשָּפָחה  ִדי  ִאין  ְׁשֵאָלה  ַא  נֹוָלד  ֶוועְרט  ֶעס  ֶווען  ִקיְנֶדער. 

ִּבין ִאי� ֶדער ְקֵליין ִקיְנד. ְגַראֶדע, ִמיט ַמייֶנע ְׁשָוואֶגעְרס ִּבין ִאי� ֵזייֶער ָנאְנט,    - ַאַרייְנצּוֶרעְדן  

 ִזי� ִניְׁשט ַאָראְּפֶגעְקַלאְּפט פּון ֵזיי, ָאֶּבער פּון ַמיין ְׁשֶווער ָיא. ִאי� ְׁשִּפיר  

ַאַסא� ָמאל ַפאר ַׁשָּבת, ְגֵרייט ִאי� ִזי� צּו ְּכֵדי ִאי� ָזאל קּוֶמען צּוֶגעְגֵרייט צּו ַא ְסעּוָדה  

ַהאְנְדְלט ֶער ִמיר ִווי ַא ְקֵליין  אּון ִאי� ָזאל ָהאְּבן ָוואס צּו ֶרעְדן, ָאֶּבער ִמיט ֶדעם ַאֶלעם ַּבא

ִקיְנד, ֲאִפילּו ִאין ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן. ֶער ִפיְלט ַאז ִאי� ִּבין ַא ׁשֹוֶטה אּון ִאי� ְׁשִּפיר ֶעס ִניְׁשט. ִאי�  

אֹויף  ַהאְלט ִניְׁשט ַאז ֶער ָהאט ַטֲענֹות אֹויף ַזאְכן ָוואס ִאי� טּו, ִאי� ֵמיין ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא  

אר ִווי ַא ַנאר אּון ֶער ֵמייְנט ַאז ִאי� ְׁשִּפיר   ָוואס צּו ָהאְּבן ַקיין ַטֲענֹות. ֶער ַּבאְטַראְכט ִמיר ַנָ

 ֶעס ִניְׁשט. 

ָדאס ְׁשֶטעְרט ִמיר מֹוָרא'ִדיג ְׁשַטאְרק אּון ִאי� ֶקען ֶעס ׁשֹוין ִניְׁשט ִאיֶּבעְרְטָראְגן, ֶדער  

 ?ֵעָצה ַפאר ֶדעםרֹאׁש ְיִׁשיָבה ָהאט ַאן 

 ְיַיֶׁשר ּכַֹ� 

 ְּתׁשּוָבה: 

 יֹום ד' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ד' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו. 

ִאי ֶקען ִדיר ִניְׁשט אּון ִאי ֶקען ִניְׁשט ַדיין ְׁשֶווער, ִאי ֵווייס ִניְׁשט אֹויּב  

ֶעס ִאיז ַטאֶקע ַאזֹוי; ִווי ִאי ַפאְרְׁשֵטיי פּון ַדייֶנע ֶוועְרֶטער ֶזעט ִמיר אֹויס ַאז 
ַאֵלייְנס ָוואס ד ִזי  ָדאס ִאיז ַדיין ֵאייֶגעֶנע ְּפָראְּבֶלעם, ֶעס ִאיז דּו  ּו ְקַלאְּפְסט 

ַאָראּפ ֶווען דּו ֵגייְסט צּו ַדיין ְׁשֶווער. דּו ִּביְסט ִניְׁשט ֶדער ֵאייְנִציְגְסֶטער ִמיט  
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ֵזייֶעֶרע  ִאין  ַאִריֶּבער  ָדאס  ֵגייֶען  ִאיְנֶגעַלייט   ַאַסא ֵזייֶער  ְּפָראְּבֶלעם,  ֶדעם 

ֶמען ִוויל ַמאְכן ַא ָּפִנים ַפאְר'ן ְׁשֶווער   ֶעְרְׁשֶטע ָיאְרן, ֶמען ֶצעְדרּוְקט ִזי ַאֵלייְנס,
 ַאז ֶמען ִאיז ַא ַלְמָּדן ְוכּו'. 

ָדאס ֶזעְלֶּבע ֶזעֶנען ָדא ַפאְרֶקעְרט, ַאַסא ֶצעְדרּוְקן ִזי פּון ֵזייֶער ֵאייֶדעם; 

ֶמע ֲחתּוָנה,  ָהאט  ָטאְכֶטער  ִדי  ֶווען  ִמְנָהִגים פּון  ֵנייֶע  ַמאְכן  ָאן  ֵהייְּבט  ן ֶמען 
ָהאט מֹוָרא 'ָוואס ֶוועט ַמיין ֵאייֶדעם ָזאְגן אֹויף ִמיר? ָוואס ֶוועט ַמיין ֵאייֶדעם 

ֶדער  ַאֶהער,  ִּביז  ִווי  ַאְנֶדעְרׁש  ִפיְרן  ָאן   ִזי ֵהייְּבט  ֶמען  ִמיר?'  אֹויף  ְטַראְכְטן 
ט ַאְנְטֶקעְגן  ֵאייֶדעם ִזיְצט ַּביים ִטיׁש ִמיט ַזייֶנע ִדְמיֹונֹות אּון ֶדער ְׁשֶווער ִזיְצ 

ִאים ִמיט ַזייֶנע ִדְמיֹונֹות, ֵּבייֶדע ְׁשִּפיְלן ַא ְׁשֶוועֶרע ְׁשִּפיל, ֶעס ְדרּוְקט ֵזיי ִאין  
 מַֹח, ֶיעֶדער ֵמייְנט ַאז ֶדער ַאְנֶדעֶרער קּוְקט ִאים ַאָראּפ ָאֶדער ַארֹויף.

ִדְמיֹו פּון  ַארֹויְסֵגיין  ָזאְלְסט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ָאְנֵהייְּבן  ֶּבעט  ָזאְלְסט  ן, 

ֶלעְּבן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; טּון ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאְגט ִמיט ַא ִׂשְמָחה  
ָדאס ָהאט ִניְׁשט ִמיט ִמיר,    -אּון אֹויּב ֶיעֶנער ַהאְלט ָיא פּון ִמיר ָאֶדער ִניְׁשט  

ֶלְב'ֶער ָחִסיד ָוואס ַּביי ִאים ִאיז ָדאס ָהאט ִמיט ֶיעֶנעם. ִאי ֵווייס פּון ַא ְּבֶרְס 
ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ֶווען ֶמען ֶגעְּבט ִאים ַא ָקאְמְּפִליֶמעְנט ָאֶדער ֶמען ָזאְגט ִאים  

אר ֶדעם ָרצֹון ַהֵׁשם   ְקִריִטיק, ֶער ַפאר ִזי ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶער ָזאל טּון ַנָ
 ִניְׁשט ִמיט ִאים, ֶעס ֵגייט ִאים ִניְטַאָמאל ָאן. אּון ָוואס ַאְנֶדעֶרע ָזאְגן ָהאט 

ָלאִמיר ָזאְגן ַאז ֶעס ִאיז ָיא ֱאֶמת, ַדיין ְׁשֶווער ַלאְכט ִזי אּוְנֶטער פּון ִדיר,  
צּו   ִניְׁשט  ֶגעְּבן  ַאְכטּוְנג  ָזאְלְסט  ַהאְרְצן;  צּום  ֶנעֶמען  ִניְׁשט   ִזי ָזאְלְסטּו 

י ַפאְרְׁשֵטיי פּון ַדייֶנע ֶוועְרֶטער ַאז ַדיין ַווייּב קּוְקט ֶדעְרֵצייְלן ַדיין ַווייּב. ִא 
ָיא ֵׁשיין אֹויף ִדיר, ִאיז ָדא גּוט; ָדאס ִאיז ָדא ֶדער ִעיָקר, ֶעס ָזאל ַזיין ָׁשלֹום  

ִאין ְׁשטּוּב, ֶעס ָזאל ַזיין ַאֲהָבה ִאין ְׁשטּוּב. ָזאְלְסט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶרעְדן צּו ִאיר 
ַא גּוֶטער  ִאיז  'ַדיין ַטאֶטע  ָזאְגן  ְׁשֶטעְנִדיג  ִאיר  ָזאְלְסט  ֶעְלֶטעְרן;  ִאיֶרע  ֶקעְגן 

ֶמעְנְטׁש', ִזי ֶוועט ָדאס ִאיֶּבעְרָזאְגן ַפאר ִאיֶרע ֶעְלֶטעְרן, ַאזֹוי ֶוועט ַדיין ְׁשֶווער 
 ָאְנֵהייְּבן קּוְקן ֵׁשיין אֹויף ִדיר.

ֶיעְדְנַפאְלס, ֶמען ַלאְכט   ִדיר  ִאין  ִדיר, דּו    - ָיא פּון  ִניְׁשט פּון  ֶמען ַלאְכט 

ֵׁשיין   ָזאל ֶמען קּוְקן  ִהיְמל, אֹויְבן  ִאין  ִדיר  ָזאל ַהאְלְטן פּון  ֶזען ֶמען  ָזאְלְסט 
 אֹויף ִדיר.
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ֶדעְרַמאְנְסט ִמיר ַא ַמֲעֶׂשה ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ַאַסא ֶדעְרֵצייְלן. ֶעס 

ַצִדיִקים ָהאְּבן ֶגעַהאט ַא ְגרֹויֶסער ִעְנָין צּו אּוְנֶטעְרֶהעְרן ֶּפַסח  ִאיז ַּבאִוויְסט ַאז  
ַּבייַנאְכט ִווי ָּפׁשּוְט'ֶע ֶמעְנְטְׁשן ַמאְכן ֶדעם ֵסֶדר ִמיט ֵזייֶעֶרע ְגַרייְזן ְוכּו', ֵאייֶנער 

ִאיד ֵווייְנט ַּביי פּון ִדי ַצִדיִקים ָהאְּבן ֶגעֶהעְרט ֶּפַסח ַּבייַנאְכט ִווי ַא ָּפׁשּוְט'ֶער  
ָנאְכַאָמאל   ִאיֶּבעְרֶגעָזאְגט  ֶעס  ָהאט  ֶער  ֶוועְרֶטער: "ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר?"  ִדי 

אּון ָנאְכַאָמאל ִמיט ֵהייֶסע ְטֶרעְרן, ֶווען ֶמען ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס ִאיז  
"ִאי ַפאְרְׁשֵטיי ִניְׁשט    ָדא צּו ֵווייֶנען ַּביי ִדי ֶוועְרֶטער?" ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:

ָגאְרִניְׁשט, ִאי ֶזע ֶדער ָחָכם ָזאְגט ֶעֶּפעס, ֶדער ָרָׁשע ָזאְגט ֶעֶּפעס, ָוואס ֵגייט 
ִמיר ָאן ָוואס ֶדער ָחָכם ָזאְגט אֹויף ִמיר? ָוואס ֵגייט ִמיר ָאן ָוואס ֶדער ָרָׁשע 

ֶער    ?ָאן: 'ָּתם, ָמה הּוא אֹוֵמר'  ַהאְלט פּון ִמיר? ֵאיין ַזא ֵגייט ִמיר ָאֶּבער ָיא
ַווייְזט ִמיְט'ן ִפיְנֶגער ַארֹויף אֹויְבן: 'ָוואס ָזאְגט ֶמען אֹויף ִמיר אֹויְבן ִאין ִהיְמל  

; ֶדער ַהאְלט פּון ִמיר, ֶדער ְצֵווייֶטער ָּתם)  -(אֹויף רּוִסיׁש ָזאְגט ֶמען 'ָדאְרט'  
ִאי ִּבין ַא ַּבְטָלן, ַא ְצֵווייֶטער ָזאְגט ִאי   ַהאְלט ִניְׁשט פּון ִמיר, ֵאייֶנער ָזאְגט

ִּבין ַא ְׁשִליַמָזל, ָאֶּבער ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָוואס ַהאְלְסטּו פּון ִמיר? ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם  
ִאי ִוויל דּו ָזאְלְסט קּוְקן אֹויף ִמיר גּוט, ִאי ִוויל ַזיין ֶעְרִלי, ִאי ִוויל ַזיין 

 ִליג; ֶמער פּון ֶדעם ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִמיר ִניְׁשט'.ֵהיי

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְּבן ִמיט ֱאמּוָנה,  
.אר ָאְנֵגיין ָרצֹון ַהֵׁשם ִיְתָּבַר  ֶעס ָזאל אּוְנז ַנָ

... 
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הגדה של פסח אור זרוע אויף אידיש 
 הערליך איבערגעדרוקט

 

 א
 

דער יום טוב פון אמונה, איז נישטא   -לכבוד פסח  
ווי דער בארימטער הגדה   קיין פאסיגערע הגדה 
"אור זרוע" וואס מוהרא"ש זי"ע האט געשריבן, 
וואס איז אנגעפילט מיט הערליכע ווערטער פון  

אויבערשטן, חיזוק, שמחה של מצוה, און     ה אמונ
לייגט אריין די ווערטער אין מויל פאר דער וואס  
פירט א סדר, מען זאל עס קענען איבערגעבן די 
די  אין  קינדער  די  פאר  ווייטער  אמונה  הייליגע 

   .הייליגע סדר נאכט

הגדה  די  געדרוקט  שוין  האט  הדפסה  קרן  דער 
צוכאפט  אלץ  איז  און  מאל,  געווארן    עטליכע 

מען   האט  יאר  היי  שלומינו,  אנשי  דורך  תיכף 
אריינגעלייגט דערין אסאך כחות, מען האט עס  
געווען,   מסדר  הערליך  און  געווען,  מגיה  ווידער 

מען קען עס באקומען    .און צוגעלייגט שיינע זאכן
 .דאונלאדן בחנם אויפן וועבסייט און
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 ׁש צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִדי ְיסּוִרים ְׁשֶלעְּפן ֶדעם ֶמעְנְט 

  יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ָקָטן

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר  

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו. 

וָ  ַאֶלעס  ַזיין  ְמַקֵּבל  ָזאְלְסט  ֵזייֶער  ִדיר  ַאִריֶּבער אֹויף ִאי ֶּבעט  ֵגייט  ואס 
אר  ַנָ ִאיז  ַאִריֶּבער  ֵגייט  ָוואס  ַאֶלעס  ַאז  ְׁשֵליָמה  ֶּבֱאמּוָנה  ְגֵלייּב  ְּבַאֲהָבה,  ִדיר 

ַאז   ִאיז,  ְׁשֶוועִריֵקייְטן  ִדי  ַארֹויס פּון  ָוואס קּוְמט  ְגֶרעְסֶטע טֹוָבה  ִדי  ְלטֹוָבה; 
ְכִלית, ֶמען ֵהייְּבט ָאן ְטַראְכְטן פּוֶנעם ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵהייְּבט ָאן ְטַראְכְטן פּון ַּת 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

: "ָצִרי ָהָאָדם ְלַהֲחִזיק טֹוָבה (ַּתְנחּוָמא, ֵתֵצא)ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן  

ֶדעם   ַדאְנֶקען  ַדאְרף  ֶמען  ָעָליו",  ָּבִאין  ֶׁשַהְיסּוִרין  ִּבְזַמן  הּוא   ָּברּו ְלַהָקדֹוׁש 
ייֶּבעְרְׁשְטן ֶווען ֶמען ֵגייט ַאִריֶּבער ְׁשֶוועֶרע ְיסּוִרים, "ָלָמה", ַפאְרָוואס? ָוואס ֵא 

ִאיז ִדי ַזא ַאז ֶמען ָזאל ַדאְרְפן ַדאְנֶקען אֹויף ְיסּוִרים? "ֶׁשַהְיסּוִרין מֹוְׁשִכין ֶאת  
ְׁשֶלעְּפן ְיסּוִרים  ִדי  ַווייל  הּוא",   ָּברּו ְלַהָקדֹוׁש  צּום   ָהָאָדם  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִדי ֶּבעְסֶטע ְּפַלאץ וואּו ֶמען ֶקען ִזי ַּבאַהאְלְטן ֶווען ֶמען ָהאט ְׁשֶוועֶרע 
אר ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה; ִדי ּתֹוָרה ִאיז ִדי ֶּבעְסֶטע ְּפַלאץ ֶווען ֶמען   ֶטעג, ִאיז ַנָ

ּת ְׁשֶוועִריֵקייְטן.  ַאִריֶּבער  ֶּבעְסֶטע  ֵגייט  ִדי  ִאיז  ּתֹוָרה  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  ִהיט  ֹוָרה 
 ְּפַלאץ וואּו ֶמען ֶקען ַאְנְטלֹויְפן ְּבֵעת ָצָרה.
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ִמיר ֵגייֶען ֶעְנִדיְגן ֶיעְצט ַמֶסֶכת ְּפָסִחים, קּוֶמעְנִדיֶגע ָווא ָמאְנָטאג ֶעְנִדיְגט  

ַמֶסְכָּתא, ַמֶסֶכת ְׁשָקִלים. וואֹויל  ֶמען ַמֶסֶכת ְּפָסִחים אּון ֶמען ֵהייְּבט ָאן ַא ֵנייֶע  
ַזיין   ֶוועט ֶער  ְגָמָרא,  ִאיז ֶדעם ָוואס ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג ְלָכל ַהָּפחֹות ַא ְּבַלאט 

 ָאְּפֶגעִהיְטן פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

 ַא גּוְטן חֹוֶדׁש. 

... 

 ד ג ד

ַדאְרף ִניְׁשט זּוְכן ַּבאַהאְלֶטעֶנע ְּפֶלעֶצער, ֶמען ֶקען ֶרעְדן ֶמען 

 הֹוי ִאין ְׁשטּוּב 

  יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ָקָטן

 ְלָכבֹוד ִמְׁשַּפַחת ... ֶׁשִּיְחיּו 

ִאי ָהאּב ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט קּוֶמען צּו ַאיי אֹויף ַׁשָּבת, ִאי ָהאּב ֶגעַדאְרְפט 

ֵזייֶדע   ִדי ִׁשְבָעה ָנא ַמיין  ִאיְנִמיְטן  ֵגיין צּו ַמיין ַטאֶטע ְׁשִליָט"א; ֶער ַהאְלט 
ֶנע  ִאי ִאים.  ַּביי  ַׁשָּבת  ֶדעם  ֶגעֶווען  ִּבין   ִאי ִלְבָרָכה,  ִדי  ִזְכרֹונֹו  ָאן  ם 

 ַאייְנַלאֶדענּוְנג, ִאם ִיְרֶצה ַהֵׁשם, ִאי ֶוועל ָנא ַזיין ַּביי ֶעְנק.

ָזאְלט ִאיר ֶּבעְטן   -ְׁשַטאְרְקט ִזי ִמיט ֱאמּוָנה; ֶיעֶדע ַזא ָוואס ִאיר ַדאְרְפט  

יר ֶקעְנט  ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ִאיר ַדאְרְפט ִניְׁשט זּוְכן ַּבאַהאְלֶטעֶנע ְּפֶלעֶצער, ִא 
ֶרעְדן הֹוי ִאין ְׁשטּוּב; ָזאְלן ִדי ִקיְנֶדער אֹויְפַוואְקְסן ִמיט ֶדעם. ִקיְנֶדער ָוואס  

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,   ֶדעם  ַדאְנֶקען  ֶּבעְטן אּון  ֶרעְדן,  ֶעְלֶטעְרן  ִדי  ִווי  ְׁשֶטעְנִדיג  ֶהעְרן 
 ייֶּבעְרְׁשְטן. ֶוועְלן ֵזיי אֹוי ֶרעְדן, ֶּבעְטן אּון ַדאְנֶקען ֶדעם ֵא 

... 
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 ג   |  תשפ"א ַסחּפֶ ַחג ַה  |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ֶעס קּוֶמען ַאָראּפ ְנָׁשמֹות פּון אֹויְבן אּון ֶוועְרן ִנְפָטר 

  יּוְנֶגעְרֵהייט

  יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ָקָטן

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ָלאְנָדאן 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן דיין ְּבִריוו. 

ַאָראּפ   קּוֶמען  ֶעס  ֶוועְלט;  ִדי  אֹויף   ִזי ָוואס טּוט  ָגאְרִניְׁשט  ֵווייְסן  ִמיר 
ִאיז   ָוואס  ַזאְכן  ִאיז  ָדאס  יּוְנֶגעְרֵהייט,  ִנְפָטר  ֶוועְרן  אּון  אֹויְבן  פּון  ְנָׁשמֹות 

 ַפאְרהֹויְלן פּון ֶיעְדן ֵאייֶנעם.

ִאיז ֲחָכֵמינּו    ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  ֵגיִהנֹום,  פּון  ֶוועְרן  צּו  ִניצֹול  דּוְרְכֶדעם  זֹוֶכה 
ָזאְגן   ִלְבָרָכה  מט.)ִזְכרֹוָנם  ֵזיי  (סֹוָטה  ָלבֹוא",  ֶלָעִתיד  ֲאִביֶהם  ִּדין  "ֶׁשְּמַבְזְּבִזין   :

ֵזיי   ַטייְטְׁשן  ֶדעם  ִמיט  ֶעְלֶטעְרן,  ֵזייֶעֶרע  פּון  ִדיִנים  ַאֶלע  ַאֶוועק  ֶדעם  ֶנעֶמען 
: "ִּכי ִמי ַבז", ֶווער ֶצעַרייְסט ִדי ִדיִנים, "ְליֹום", ָוואס ֶוועט ַזיין  (ְזַכְרָיה ד, י)ָּפסּוק  

 ִדי ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער.   -ֶלָעִתיד ָלבֹוא? "ְקַטּנֹות", 

ֶמען    : "ִאם ֵמת ְלָאָדם ֵּבן", ַאז(ַּתְנחּוָמא ִּכי ֵתֵצא, ב)ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי ָזאְגט  

ַפאְרִליְרט ַא ִקיְנד, "א ְיֵהא קֹוֵרא ִּתָּגר", ָזאל ֶמען ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ַטֲענֹות צּום  
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, "ֶׁשַהֵּבן ְמַרֶּצה אֹותֹו ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא", ַווייל ֶדער ִקיְנד ָוואס 

 אר ִדי ֶעְלֶטעְרן.ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן פַ 

אֹויף ַדיין ְפַראֶגע אֹויּב ֶמען ָזאל ְׁשֶטעְלן ַא ַמֵּצָבה; ֶמען ַמאְכט ִניְׁשט ַקיין  
ִזיְּבן  ִניְׁשט ַּביי  ִזיֶכער  ִקיְנֶדער, ֲאִפילּו ַפאר ֶעְלֶטעֶרע אּון  ַמֵּצָבה ַפאר ְקֵלייֶנע 

יְנֶדער, ָדאס ִאיז ִדי טֹוָבה ַפאר ֲחָדִׁשים. אֹוי ֵגייט ֶמען ִניְׁשט צּום ֵקֶבר פּון ִק 
 ִדי ְנָׁשָמה. 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 
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 תשפ"א  ַסח ּפֶ ַחג ַה  |  ֱאמּונֹות ִאיׁש  |   ד

 

  אר ֵזיי אֹויְסֶלעְרֶנען ִווי ַאזֹוי ִזי ִניְׁשט ֶדעְרְׁשֶרעְקן ִקיְנֶדער, ַנָ

 צּו ִפיְרן

יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט   -ְתָּבַר  ְּבֶעְזַרת ה' יִ 
 ָקָטן

 ָמַרת ... ִּתְחֶי' 

 ייֶער ְּבִריוו.ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַא 

ֶמען ַדאְרף אֹויְסֶלעְרֶנען ִקיְנֶדער ַאז אֹויּב ֶמען טּוט ֵוויי, ֶמען ְטֶׁשעֶּפעט ַא  
ָדאס ֵזייֶער ַא ַהאְרֶּבע ַזא. ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַסָּכָנה ֵוויי צּו טּון    ִאיז  -ְצֵווייְטן  

ַאְנֶדעֶרע, ִּבְפַרט ַא ִקיְנד ָוואס ֶקען ֶנעֶּבע ִניְׁשט ֵגיין, ַדאְרְפן ַאֶלע ֵזיי ֶהעְלְפן; 
 ִניְׁשט חֹוֶזק ַמאְכן פּון ֵזיי. 

,ֶגענּוֶמען ִדי ֵמייְדל ָוואס ֶקען ִניְׁשט  ַאז ִדי ִקיְנֶדער ָהאְּבן ֶגעטּון ַאַזא ַזא

ָנאְכֶגעַמאְכט   ִאיר  ָהאט  ֶמען  ֵזיי   -ֵגיין אּון  ְּפָראְּבֶלעם,  ֵזייֶער  ִניְׁשט  ָדאס  ִאיז 
ֶזעֶנען ִקיְנֶדער; ִקיְנֶדער ֵווייְסן ָגאְרִניְׁשט, ִקיְנֶדער ֶזעֶנען וואֹויל, ִקיְנֶדער ֶזעֶנען  

ֶמע ַדאְרף  ִקיְנֶדער  ִדי ֵריין.  ַדאְרְפן   ַזא ַאַזא  ַּפאִסיְרט  ֶעס  ַאז  ֶלעְרֶנען;  ן 
ִטיְטֶׁשעְרס ַפאְרַמאְכן ִדי ְסָפִרים אּון ָאְנֵהייְּבן ֶרעְדן צּו ִדי ִקיְנֶדער ָוואס ֵמייְנט  

ֶגעִפיְלן; ָוואס ֵמייְנט ְטֶׁשעֶּפען, ָוואס ֵמייְנט ֵוויי טּון; אֹויּב ֶמען טּוט ֶיעֶנעם 
 ָנאְכֶדעם ַּפאִסיְרן צּום ֶמעְנְטׁש ַאֵלייְנס. ֵוויי ֶקען ָדאס

ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ֶדעְרְׁשֶרעְקן ִקיְנֶדער ִמיט ְׁשֶרעֶקעִדיֶגע ַזאְכן, ֶמען ַדאְרף  
ִניְׁשט ָזאְגן ִדי ַזאְכן: 'ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט ִניְׁשט אֹויס ִדי ְּתִפילֹות פּון ִדי  

ַאְנֶדע ֵוויי  ָדא  ָוואס טּוֶען  ִאיז  ֶעס  ֶווען  ַּדַעת,  ָדא  ִאיז  ֶעס  ֶווען  ִאיז  ָדאס  ֶרע'; 
ֵׂשֶכל, ַּביי ֶדעְרַוואְקֶסעֶנע ֶמעְנְטְׁשן. ָאֶּבער ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ִקיְנֶדער, ֶמען ַדאְרף  

 ֵזיי ְמַחֵנ ַזיין אּון ֶלעְרֶנען. 

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

... 
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 ה   |  תשפ"א ַסחּפֶ ַחג ַה  |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

   ִאי ֶוועל ִניְׁשט ַמאְכן ַקיין ִׁשידּו ָאן ַאייֶער ִוויְלן

  שפ"א ִלְפָרט יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ְׁשַנת ת  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ָקָטן

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'  

ִאי ְׁשַרייּב ַאיי אּוְנֶטער ַאז ִאי ֶוועל ִניְׁשט ַמאְכן ַקיין ִׁשידּו ִמיט ַאייֶער 

 ָטאְכֶטער ... ִּתְחֶי' ָאן ַאייֶער ִוויְלן. 

 ִאיר ָהאט ִניְׁשט ָוואס מֹוָרא צּו ָהאְּבן. 

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

... 
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 ָגאְרִניְׁשט ִאיז ִניְׁשט ֶהעֶכער פּון ְמַחֵנ ַזיין ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער 

  יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ָקָטן

 ד ... ֵנרֹו ָיִאיר, ְמַלֵמד ַּבַּתְלמּוד ּתֹוָרה ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁשְלָכבֹו

ָדאס   ְסקּול  אּון  ֵחֶדר  ֶדער  ִאיז  ִמיר  ַּביי  ֵחֶדר;  ִאין  ָקאּפ  ַדיין  ַאַריין  ֵלייג 

 ִוויְכִטיְגְסֶטע, ָגאְרִניְׁשט ִאיז ִניְׁשט ֶהעֶכער פּון ְמַחֵנ ַזיין ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער.

ָזאְלְסטּו ֶרעְדן ִמיְט'ן ְמַנֵהל ר' ... ֵנרֹו    -א ַזאְכן צּו ַפאְרֶרעְכְטן  אֹויּב ִאיז ָד 
ָיִאיר; ָהאּב ִניְׁשט מֹוָרא צּו ֶרעְדן ִמיט ִאים, ָהאּב ִניְׁשט מֹוָרא צּו ַּבאֶמעְרְקן, אּון  

ִניְׁשט ְמסּוָדר   ֶוועְרט  ַאז ֶעס  ֶזעְסט  ְטַר   - אֹויּב דּו  אְכט ָזאְלְסטּו ֶרעְדן צּו ִמיר, 
ֶמען   ָוואס  ֶדעם  ִמיט  ְיִׁשיָבה',  רֹאׁש  ֶדעם  ְׁשֶטעְרן  ִניְׁשט  ִוויל   ִאי' ִניְׁשט 

ִניְׁשט   ִניְׁשט, ֶמען ַפאְרֶרעְכט  ְׁשֶטעְרט ֶמען ִמיר, ִמיט   -ַּבאֶמעְרְקט  ִמיט ֶדעם 
י ִמיר ִאין  ֶדעם טּוט ֶמען ִמיר ֵוויי. ִאי ִוויל ִוויְסן ֶיעֶדע ְּפַרט ָוואס טּוט ִזי ַּבי

 מֹוָסד.

ִאיֶנעם   ַאַריין  ֵגייֶען  ִמיר  ֵזייֶגער;  ֶדעם  ֶגערּוְקט  ֶמען  ָהאט  ַנאְכט  ֶנעְכְטן 
ְצֵווייְטן ֵחֶלק ָיאר, ֶדער זּוֶמער ְזַמן. ֶיעְצט ֶוועְרן ִדי ִקיְנֶדער ֶמער ַפאְרְׁשִּפיְלט, 

ַאַרייְנֵלייְגן ֵזיי  ִאין  ִווי ֶמער ֶמען ֶקען  ֶזען  ֵרייֶנע   ַדאְרף ֶמען  ָׁשַמִים אּון  ִיְרַאת 
 ֱאמּוָנה ִמיט ַא ִזיְסֵקייט אּון ֶגעְׁשַמאק.
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... 
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 ִאי ָהאף ַאז דּו ֶלעְרְנְסט ָנא ַדייֶנע ִׁשיעּוִרים ְּכִסְדָרן

  ט יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָר   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ָקָטן

 צּו ַמיין ֵטייֶעֶרער ִליֶּבער ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֶגעַגאְנֶגען   ִּביְסט  ֶגעצֹויְגן פּון ָדא, דּו  ַאֶוועק   ִזי ַאז דּו ָהאְסט  ִאי ֶהער 

ַקיין ...; ִוויל ִאי ִדיר ִוויְנְטְׁשן, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן 
ָהאְּבן ְגרֹויס ֶׁשַפע אּון ָזאְלְסט ָהאְּבן ַנַחת פּון ַדייֶנע ִליְכִטיֶגע   ַהְצָלָחה, ָזאְלְסט

 ִקיְנֶדער, ָאֵמן.

 ֶדֶר ֵסֶדר  ִּפי  ַעל  ְּכִסְדָרן  ִׁשיעּוִרים  ַדייֶנע   ָנא ֶלעְרְנְסט  דּו  ַאז  ָהאף   ִאי
יְנט ֵהייְּבט ֶמען ָאן ַא ֵנייֶעם  ; ַהי(ַּכְמבֹוָאר ְּבִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עו)ַהִלימּוד פּון ֶרִּבי'ן  

ַאִּביְסל  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרן  ִמיט,   ִזי ַכאּפ  ֶסְדָרה;  ֵנייֶע  ַא  ַוִיְקָרא',  'ֵסֶפר  ֵסֶפר, 
חּוָמׁש, ִמְׁשַניֹות אּון ְּבִעיָקר ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ַפאְרֶפעְלן צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ֶדעם  

 ן ַהְצָלָחה.ֶוועְסטּו ָהאּבְ  -ְּבַלאט ְגָמָרא 

... 
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אר ְׁשֶטעְרֶקער ִדי ָׁשלֹום ַּבִית  ִקיְנֶדער ַמאְכן ַנָ

  יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ָקָטן

 ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר

ֶווען דּו ִּביְסט ֶגעֶווען ַּביי ִמיר ִמיט ַדיין ַווייּב ִּתְחֶי' ָהאּב ִאי ֶגעֶזען ַאז דּו  
 ָהאְסט אֹויף ָוואס צּו ַדאְנֶקען.

ַזיין ַא  ַדאְנק ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז דּו ָהאְסט ַא ֵטייֶעֶרע ַווייּב ִּתְחֶי'; ִזי ִוויל  
ָגאְרִניְׁשט   ֶוועט  ָדאס  ְׁשטּוּב,  ְגרֹויֶסע  ַא  ִפיְרן  צּו  ּכֹחֹות  ִדי  ָהאט  ִזי  ַמאֶמע, 

ֶדעם   ְׁשֶטעְרֶקער  אּון  ְׁשֶטעְרֶקער  אר  ַנָ ַמאְכט  ִקיְנֶדער  ִדיר;  פּון  ַאֶוועְקֶנעֶמען 
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 ְקִניּפ ְצִוויְׁשן ַמאן אּון ַווייּב.

ט, ַווייל ַאזֹוי ָהאּב ִאי ְמַקֵּבל ֶגעֶווען פּון  ִאי ָהאּב ִאיר ֶגעֶגעְּבן ֶגעֶרעכְ 

ְגרֹויֶסע ַרָּבִנים. ָוואְלט ִדי ַמֲעֶׂשה ֶגעֶווען ַפאְרֶקעְרט, ָוואְלט ִזי ֶגעֶּבעְטן ְוכּו',  
ִאיז ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרׁש, ָאֶּבער ִזי    -ָוואְלט ִאי ֶגעֶהעְרט ַאז ִזי ָהאט ִניְׁשט ִדי ּכֹחֹות  

ט אּון ְׁשַטאְרק ִפיִזיׁש אּון ֵגייְסִטיׁש, ִזי ִוויל ִקיְנֶדער, ִזי ָהאט ִדי ֵׂשֶכל  ִאיז ֶגעזּונְ 
אֹויף ֶדעם ֶקען ִאי ִדיר ֶגעְּבן ִחיזּוק ָזאְלְסט   -ָדאס צּו ֶוועְלן; דּו ִוויְלְסט ַוואְרְטן  

ַאְנֶד  ֶנעְנֶטער,  אּון  ֶנעְנֶטער  ַמאְכן  אר  ַנָ ֶעְנק  ֶוועט  ָדאס  ַאז  ִדי ִוויְסן  ִווי  עְרׁש 
 גֹוי'ֶׁשע ָטֵמא'ֶנע ֶלעְּבן ָזאְגט.

... 
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 ַזיי ְׁשָטאְלץ ִמיט ַדיין ֶצֶלם ֱאִקים, ַדיין ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות 

  יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ָקָטן

 ן ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאירְלָכבֹוד ַמיי

 ִאי ִּבין ֵזייֶער ְפֵרייִלי ִדיר צּו ֶזען ִאין ְיִׁשיָבה ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען. 

ֶזע צּו ֶרעְדן ֵׁשיין ִמיט ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ֶוועְסטּו ִזי ַאייְנקֹויְפן ַא גּוֶטע ָנאֶמען  
 ּו ֶוועְסט ְטֶרעְפן ַדיין גּוֶטע ִׁשידּו. אּון ֶעס ֶוועט ִניְׁשט ֶנעֶמען ַלאְנג ִּביז ד 

ֵזיי ְׁשָטאְלץ ִמיט ַדיין ֶצֶלם ֱאִקים, ַדיין ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות. ֶעס ֶזעֶנען ָדא  

ָוואס ָהאְּבן ַא ַפאְרְדֵרייֶטע ָקאּפ, ֵזיי ֶׁשעְרן ִדי ָּבאְרד אּון ָלאְזן ַוואְקְסן ַא ָּבאְרד  
וייְזט ַאז ֵזיי ְׁשֵטייֶען ִמיט ַא ַפאְרֶקעְרֶטע ָקאּפ; ָאֶּבער  ֶהעֶכעְרן ְׁשֶטעְרן, ָדאס וַ 

ַאז ֶדער ָקאּפ ִאיז ְגָראד, ֶדעָמאְלט ֶׁשעְרט ֶמען ִזי ִדי ָהאר ֶהעֶכעְרן ְׁשֶטעְרן אּון 
 ֶמען ָלאְזט ַוואְקְסן ִדי ֵהייִליֶגע ָּבאְרד.

... 

 ד ג ד
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 אֹויְפ'ן ֶלעְנְדָלאְרד ַא ֶטעֶנעְנט ָהאט ְׁשֶטעְנִדיג ַטֲענֹות 

  יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ָקָטן

 ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

ִוויל  ָדא ֶגעֶרעְדט,  ׁשֹוין  ָהאְּבן  ִמיר  ָנאְכַאָמאל    ֲאִפילּו  ִדיר   ִאי

 ִאיֶּבעְר'ַחְזְר'ן ִּבְכַתב.

ִאיז  ִווי דּו ְטַראְכְסט; ָדאס  ְׁשֶלעְכט  ַאזֹוי  ִניְׁשט  ִאיז  ָיִאיר  ֵנרֹו   ...  ָהַאְבֵר
ֶדער ַנאטּור פּון ַא ֶטעֶנעְנט, ֶער ָהאט ְׁשֶטעְנִדיג ַטֲענֹות אֹויְפ'ן ֶלעְנְדָלאְרד. ֶדער 

ְׁש  ַאְרֶּבעט  ֶגעַהאְלט  ֶטעֶנעְנט  ַזיין  ֶער ַּבאקּוְמט   ֶעְנְדִלי ַפאְרִדיֶנען,    - ֶווער צּו 
ַא   ַמאְכט  ָדאס   ;חֹוֶדׁש'ִלי ֶלעְנְדָלאְרד  ַפאְר'ן  ֶגעְּבן  ַאֶוועק  ָדאס  ֶער  ַדאְרף 

ְּפלֹוִני   צּו  ַאֶוועק  ֵגייט  חֹוֶדׁש  רֹוב  פּון  ַפאְרִדיְנְסְטן  'ִדי  ֶגעִפיל,  ְׁשֶלעְכֶטע 
 עְרַפאר ֵהייְּבט ֶמען ָאן זּוְכן, ָדאס טֹויג ִניְׁשט, ֶיעְנץ טֹויג ִניְׁשט. ַאְלמֹוִני'; ֶד 

ַאְנֶדעְרׁש ִאיז ִמיט ִדי ָוואס ְטַראְכְטן: 'ֵקייֶנער קּוְמט ִמיר ָגאְרִניְׁשט'; ֶדער 

אר ִווי ֶמעְנְטְׁש  ן  קּוְקט אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִמיט ַא ִליְכִטיֶגע ְּבִליק, ֶער ֶזעט ַנָ
טּוֶען ִאים גּוְטס, ֶער קּוְקט אֹויף ַזיין ֶלעְנְדָלאְרד ִמיט ַרְחָמנּות, ֶער ֶזעט ִאין ִאים  

  ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרׁש, ֶער ֶזעט ַא ֶמעְנְטׁש ּבֹויט ַא הֹויז, ֶער מּוְטֶׁשעט ִזי-   ַאז ִאי
יר? ַפאְרָוואס?'  ָזאל ָהאְּבן וואּו צּו וואֹויֶנען, 'ֵאייֶנער טּוט אּון ַמאְכט ַפאר ִמ 

ֶיעְדן   לֹויְּבט  אּון  ַדאְנְקט  ֶער  ִׂשְמָחה,  ַא  ִמיט  ֶרעְנט  ִדי  ְטָראְגט  ֵאייֶנער  ַאַזא 
 ֵאייֶנעם. 

ֶגעֶווען   ֶדעָמאְלט  ָוואְלט  ֶווער  הֹויז,  ֵאייֶגעֶנע  ַאן  ֶווען  ָהאְסט  דּו  ֶווען 
 ׁשּוְלִדיג ַאז ֶעס ֶוועְרט ִניְׁשט ֶגעטּון ִדי ַאֶלע ַזאְכן? 

ַזיין  ִא  ֶוועְסט  דּו  ָהאף   ִאי הֹויז;  ֵאייֶגעֶנע  ַאן  ְּבָקרֹוב  ִדיר  וואּוְנְטׁש   י

 ְפֵרייִלי ִאין ַדיין ֵאייֶגעֶנע הֹויז. 

... 
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אר ִקיְנֶדער  ֵמייֶנען ִניְׁשט ַקיין ְׁשֶלעְכְטס, ֶמען ַדאְרף ֵזיי ַנָ

 אֹויְסֶלעְרֶנען ָוואס צּו טּון 

  יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ָקָטן

 ָמַרת ... ִּתְחֶי', ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב ִליֶּבעְרִטי 

ְגרֹוי ִדי א  ֶגעְטֵריי;  ַאזֹוי  מֹוְסדֹות  ִדי  ֶהעְלְפן  ַפאְר'ן  ּכַֹח  ְיַיֶׁשר  ְסן 
ֶסעְקֶרעֶטעִריס ֶזעֶנען ַאן ִעיָקר פּוֶנעם מֹוָסד, ַווייל ָאן ִדי ָאִפיס ִאיז ָגאְרִניְׁשט 

ָדא. ִמיט ֶדעם ָוואס ִאיר ִמיט ִדי ַאְנֶדעֶרע ְפרֹויֶען ִזיְצן ִאין ָאִפיס אּון ַאְרֶּבעְטן 
אר ַאזֹוי ִאיז ָדא ִדי מֹוְסדֹות.  –אר ִדי מֹוָסד פַ   ַנָ

ִקיְנֶדער;  ַקְנְס'ֶעֶנען  ִניְׁשט  ָזאְלן  ֵזיי  ֶסעְקֶרעֶטעִריס  ִדי  ַפאר  ִאיֶּבער  ֶגעְּבט 

ִמיר ָהאְּבן ָגאר גּוֶטע ֶלעֶרעִריְנס אּון ִּבְפַרט ָמַרת ..., ֵזיי ֶגעְּבן ַאְכטּוְנג, ֵזיי ֶזעֶנען  
 יְנֶדער.ְמַחֵנ ִדי ִק 

ֵאיין ָטאג ָפאִריֶגע ָווא ָהאט ַּפאִסיְרט ַּביי ִדי ִּפיֶצעֶלע ֵמייְדֶלע, ֵזיי ָהאְּבן  

ִזי ֶגעְׁשִּפיְלט ִניְׁשט ֵאייְדל, אֹויְפֶגעהֹויְּבן ִדי ְקֵלייד ְוכּו'; ּפּוְנְקט ֶיעֶנע ִמינּוט 
ְקט ֶיעֶנע ִמינּוט ִאיז ֶגעֶווען ָדאְרט ִאיז ִדי ִטיְטֶׁשער ִניְׁשט ָדאְרט ֶגעֶווען אּון ּפּונְ 

ַא ֶסעְקֶרעֶטעִרי, ִזי ָהאט ִזי ֶדעְרְׁשָראְקן אּון ַאַרייְנֶגענּוֶמען ַא ֵמייְדל ִאין ָאִפיס  
 ַפאר ַא ְקַנס.

ֶּבעט ִאי ַאיי ִאיר ָזאְלט ִניְׁשט אֹויְסִמיְׁשן ִדי יֹוְצרֹות; אֹויּב ַּפאִסיְרט ֵסיי  
ֶמען ֶרעְדן צּו ָמַרת ..., ִזי ִאיז ַא ַמָּתָנה ַפאר ֶעְנֶקער ְסקּול, ִזי ָהאט  ָוואס, ַדאְרף  

ִזי ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועְקֶגעֶגעְּבן ַפאר אּוְנֶזעֶרע ִקיְנֶדער, ִזי ֵווייְסט ָוואס צּו טּון ִאין  
ִּתְחֶי'    ... ָמַרת  ִמיט  ַנאְכט  אּון  ָטאג  ֶרעְדט  ִזי  ַמָצב,  ְמַנֶה   - ֶיעֶדע  פּון  ִדי  ֶלת 

 ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג, אֹוי ְפֶרעְגט ִזי ִמיר ִווי ַאזֹוי ִזי צּו ִפיְרן.

ִקיְנֶדער,  ֵטייֶעֶרע  ִקיְנֶדער,   ִּפיֶצעֶלע פּון  ִאיז  ֶרעֶדע  ִדי  ֶווען  ִּבְפַרט 
עְכְטס,  ְנָׁשָמה'ֶלע; ֶווען ֵזיי ְׁשִּפיְלן ִזי ִניְׁשט ֵאייְדל ִאיז ָדאס ִניְׁשט ַקיין ְׁשלֶ 

ֵזיי ֵווייְסן ָנא ָגאְרִניְׁשט, ֶמען ַדאְרף ֵזיי ֵׁשיין ָזאְגן, ֶדעָמאְלט ָפאְלְגן ֵזיי. ַאזֹוי  
ָהאט ִזי ֶגעטּון; ִזי ָהאט ֶגעֶרעְדט צּו ִדי ִקיְנֶדער ַאזֹוי ַהאְרִציג, ַאזֹוי ַוואֶרעם,  

 ען צּו ַזיין ֵאייְדל. ִּביז ִדי ִּפיֶצעֶלע ִקיְנֶדער ָהאְּבן ִזי ָפאְרֶגענּוֶמ 
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  ְׁשַטאְרְקט ַאֶלע ֶסעְקֶרעֶטעִריס ֵזיי ָזאְלן ְׁשִּפיְרן ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ָחׁשּוב. ִאי

ֵווייס ָוואס ֶעְנק ְטַראְכְטן; ַאֶלע ֶסעְקֶרעֶטעִריס ְטַראְכְטן 'ֶווער ַדאְרף ִמי? ָוואס 
 אְכְטן ַאֶלע ָוואס טּוֶען ַפאְר'ן ֶרִּבי'ן. טּו ִאי ׁשֹוין? ְוכּו' ְוכּו''; ַווייל ַאזֹוי ְטַר 

... 
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ַזיי ִמְתַּפֵלל ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ַּבאָצאְלן ִדי 

 ַאייְנֶגעְׁשֶטעְלֶטע

  יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר
 ָקָטן

 ָכבֹוד אּוְנֶזער ָחׁשּוְב'ֶער ְמַלֵמד ... ֵנרֹו ָיִאיר לְ 

ַּביי  ַזאְכן  ֶהעְכְסֶטע  ִדי  פּון  ִאיז  ְמַלֵמד  ַא  ַזיין   !ֶחְלְק ְוַאְׁשֵרי   ַאְׁשֶרי
ִדי   ִּבְפַרט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְר'ן  דֹורֹות  אֹויף  ִציֶען  ְמַלְמִדים  ִקיְנֶדער.  ִאיִדיֶׁשע 

ְּבן ַאְכטּוְנג אֹויף ֶיעְדן ֵאייְנִציְגְסְטן ִקיְנד, ֵזיי ֶגעְּבן ִזי ָאּפ ִמיט  ְמַלְמִדים ָוואס ֶגע
ִדי ִקיְנֶדער ָוואס קּוֶמען פּון ֶצעְּבָראֶכעֶנע ְׁשטּוֶּבער אּון ֶגעְּבן ֵזיי ִליְּבַׁשאְפט אּון 

 ִדי ֶזעֶנען ֵזייֶער ָחׁשּוב ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  -ַוואֶרעְמֵקייט 

ַאֶלע    ִאי ַּבאָצאְלן   ָווא ִדי  ֶקעֶנען  ֶוועל   ִאי ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ָהאף צּום 
 ְמַלְמִדים, ִאיר ֶוועט ֶקעֶנען ָאְנְגֵרייְטן ֶדעם יֹום טֹוב ִמיט ַהְרָחַבת ַהַדַעת.

ַאֶלע  ִמיט  ִמְתַּפֵלל  ֵזיי  ִדיר,   ִאי ֶּבעט  ִניִסים,  ְגרֹויֶסע  ָהאְּבן  ַדאְרף   ִאי
"ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ֶהעְלף ִדי מֹוָסד ָזאל  ער ֶיעְדן ָטאג ִדי ֶוועְרֶטער:  ִקיְנֶד 

 ."ָהאְּבן ְגרֹויס ֶׁשַפע, ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ַּבאָצאְלן ַאֶלע ַאייְנֶגעְׁשֶטעְלֶטע ַצייְטִלי 

 ִניִסים. ִּבְזכּות ִדי ְּתִפילֹות פּון ִּתינֹוקֹות ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ֶוועְלן ִמיר ָהאְּבן 

... 
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   וואֹויל ִאיז ִדי ָוואס ֶזעֶנען ְׁשַטאְרק ִנְזָהר ִאין ֶנעְגל ַוואֶסער

  יֹום א' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, רֹאׁש חֹוֶדׁש ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט   -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר

 ָקָטן

 ָמַרת ... ִּתְחֶי'  

 ִריוו.ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַאייֶער ּבְ 

ֶווען ֶמען ְׁשָלאְפט ַּבייָטאג ַדאְרף ֶמען ִזי ָאְּפִגיְסן ִדי ֶהעְנט; ָדאס ַדאְרף 

ִניְׁשט ַזיין ַּביים ֶּבעט, ָאֶּבער ֶמען ַדאְרף ִזי ַוואְׁשן ִמיט ַא ֵּכִלי ֶיעֶדע ַהאְנט ְדֵריי 
 ָמאל.

ַּבייַנא ָאֶּבער  ַּבייָטאג,  ְׁשָלאְפט  ֶמען  ֶווען  ִאיז  ֵזייֶער  ָדאס  ֶמען  ַדאְרף  ְכט 

אר ַאז ֶמען ְגֵרייט ִזי ָאן ֶנעְגל ַוואֶסער,   ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִזי ִניְׁשט ַאָראְּפצּוֵלייְגן ַנָ
ְּכֵדי ֶמען ָזאל ִזי ֶקעֶנען ָאְּפִגיְסן ְגַליי ֶווען ֶמען ְׁשֵטייט אֹויף אּון ַחס ְוָׁשלֹום  

 א'ֶנע ֶהעְנט. ַאָראְּפֵגיין פּון ֶּבעט ִמיט ָטֵמ 

וואֹויל ִאיז ִדי ָוואס ֶזעֶנען ְׁשַטאְרק ִנְזָהר ִאין ֶנעְגל ַוואֶסער, ִּבְפַרט ִאיִדיֶׁשע  

 ְפרֹויֶען; ֶוועְלן ֵזיי ְּבֶרעְנֶגען ְקדּוָׁשה ְוָטֲהָרה ִאין ְׁשטּוּב. 

... 
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 חּוָמׁש ֶיעְדן ָטאג ִמיְט'ן ַּתְרגּום ֶלעְרן ַאִּביְסל 

 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ב' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ...  ֵנרֹו ָיִאיר 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו. 

ָהאט ֶגעַהאט ַאֶלע ַטֲעִמים;  ֶנעְכְטן ִאיז ֶגעֶווען ַא ֲחתּוָנה ִאין ְיִׁשיָבה, ֶעס  

ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ִאיְנֶדעְרְפִרי  ַהייְנט  ִׂשְמָחה.  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס 
ְּבִרית ִאין ְיִׁשיָבה, ַּביי ָהַאְבֵר ַהָּיָקר ִלי ... ֵנרֹו ָיִאיר. אֹוי ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן  

ִׁשיָבה, ַא ַּתְלִמיד ַהְיִׁשיָבה ִמיט ַא ַּתְלִמיָדה פּון ֵּבית ַנאְכט ָנא ַא ִׁשידּו ִאין יְ 
ֵפיָגא. ָמאְרְגן ַנאְכט ֶוועט אֹוי ַזיין ַא ֲחתּוָנה ִאין ְיִׁשיָבה. ֶעס ֵגייט ָאן ִׂשְמחֹות;  

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ֶעס ָזאל ִזי ִניְׁשט ָאְּפְׁשֶטעְלן. 
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ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ִהיְלף צּוצּוֵגיין צּום ֵהייִליְגן יֹום טֹוב ֶּפַסח ִאי ָהאף ִמיְט'ן  

ִמיט ָנא ַאָּפאר ִׁשידּוִכים. ִאי ִוויל טּון ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶגעטּון ַזיין ַגאְנץ  
 ֶלעְּבן ִמיט ְמִסירּות ֶנֶפׁש. 

ַפא  ֶגע'ָׁשְחְט'ן  אּון  ֶגע'ַהְרְג'ֶעט   ִזי ָהאט  ִקיְנֶדער;  מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיִדיֶׁשע  ר 

מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט, ֶער ָהאט ִמיְטֶגעַהאְלְטן ַאְלס ָּבחּור ִווי ָהַרב ַהָקדֹוׁש  
ָהאט   ֶער   ,ִזי טֹוֵבְל'ט  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמְסָקאְלֶיע  ַאְייִזיק  ִיְצָחק  ָדִוד  ֶרִּבי 

ְׂשֵרפָ  ְׁשֵרייט: "ְסִקיָלה!  ִווי ֶער  ְפֶלעְגט ֶגעֶהעְרט  ֶהֶרג! ֶחֶנק!" מֹוֲהָרא"ׁש  ה! 
ָנאְכַמאְכן ִדי ְּתנּוָעה ַזייֶנע ִווי ַאזֹוי ֶער ָהאט ָדאס ֶגעָזאְגט; ָוואס ָזאל ִאי ִדיר  

ָהאּב   ִאי ָאֶּבער  ָדאס,  ָזאְגט  מֹוֲהָרא"ׁש  ִווי  ֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ָהאּב   ִאי ָזאְגן, 
מ ִווי  אֹויְגן  ַמייֶנע  ִמיט  ַפאְרְּבֶרעְנט, ֶגעֶזען  ַפאְרְׁשֵטייֶנעְרט,  ֶוועְרט  ֹוֲהָרא"ׁש 

ֶדעְרָוואְרְגן   אּון  ֶגעַמאְכט   - ֶגע'ַהְרְג'ֶעט  ָהאט  ֶער  ִקיְנֶדער;  ִאיִדיֶׁשע  ַפאר 
ִאים   ָהאט  ֶמען  ִאים,  אֹויף  ֶגעְׁשִריְּבן  ָהאְּבן  ֵצייטּוְנֶגען  ַאֶלע  ֶווען  ִׁשידּוִכים 

ְּתִפיָס  ִאין  ֵלייְגן  ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען  ֶגעָוואְלט  ֶגעטּון  ַאֶלעס  ֶער  ָהאט   ָדא ה; 
 ְקדּוָׁשה ִאין ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער.

ַזיי ִניְׁשט ַקיין ַּבְטָלן; ֵהייּב ָאן ֵסֶפר ַוִיְקָרא. ֶנעְכְטן ָהאְּבן ִמיר ָאְנֶגעהֹויְּבן  

חּוָמׁש ֶיעְדן ָטאג ִמיְט'ן    ַא ֵנייֶע ֵסֶפר; ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ַאִּביְסל
אר ָדאס   אר ָדאס ִּביְסל ּתֹוָרה, ַנָ ַּתְרגּום? ָוואס ְּבַלייְּבט ֶדען פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש? ַנָ

 ִּביְסל חּוָמׁש, ִמְׁשַניֹות אּון ְגָמָרא.

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 
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 ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען ֶדעם יֹום טֹוב ַדאְרף ֶמען ֶקעֶנען ִדי ֲהָלכֹות

 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ב' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 יּוְלָכבֹוד ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו, ּתֹוְׁשֵבי ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב, ה' ֲעֵליֶהם ִיְח 

ַהייְנט ֶוועט ַזיין ַא ִׁשיעּור ְּכָלִלי פּוֶנעם ַדָיין ְׁשִליָט"א, ִאי ִוויל ַאז ֶיעֶדער 
 ֵאייֶנער ָאן אֹויְסַנאם ָזאל קּוֶמען צּום ִׁשיעּור. 

ָא אּון ֵוויי ַאז ֶמען ֵגייט צּו צּום יֹום טֹוב ָאן ִוויְסן ִדי ֲהָלכֹות; ֲחָכֵמינּו  



 יג   |  תשפ"א ַסחּפֶ ַחג ַה  |  ִאיׁש ֱאמּונֹות

 

ִלְבָרָכה   ה)ָזאְגן  ִזְכרֹוָנם  ב,  ָחִסיד";(ָאבֹות  ָהָאֶרץ  ַעם  "ְוא  ֶמען    :  ֶקען  ִווי 

 ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ֶדעם יֹום טֹוב ָאן ֶלעְרֶנען ִדי ֲהָלכֹות?!

 ָנאְכן ִׁשיעּור ֶוועט ֶמען ֶקעֶנען ַפאְרקֹויְפן ִדי ָחֵמץ ַּביים ַדָיין ְׁשִליָט"א. 

ְׁשלֹו ַאְנֵׁשי  ְׁשִטיְצן  ֶמען  ָזאל   ֶיעְצט אֹוי ָהאט   ... ַהָּיָקר   ָהַאְבֵר ֵמינּו; 
 ֶגעֶעְפְנט ִדי ְגָראֶסעִרי ִאין ְׁשֶטעְטל, ָזאל ֶמען ַאייְנקֹויְפן ַּביי ִאים.

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

... 
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אֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ְּפָחִדים, ִאיז  ִדי ֶּבעְסֶטע ֵעָצה צּו ֶגעַר 

   ַחֶזְר'ן ֱאמּוָנה

 יֹום ב' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ב' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ... ִּתְחֶי' 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַאייֶער ְּבִריוו.

ִאיז ַחֶזְר'ן ֱאמּוָנה;    - ִדי ֶּבעְסֶטע ֵעָצה צּו ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ְּפָחִדים  
 ִווי ֶמער ֶמען ַחֶזְר'ט ִזי ִדי ָּפׁשּוְט'ֶע ֱאמּוָנה ַאְלץ ֶמער ֵגייֶען ַארֹויס ִדי ְּפָחִדים.

"ֵקייֶנע  :ִזי ַפאר  ָזאְגט  ֱאמּוָנה;  ָּפׁשּוְט'ֶע  ִדי   ַאיי ִמיר  ַחֶזְר'ט  ֶקען  ר 
ָגאְרִניְׁשט טּון, ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער; ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ָדא ִמיט 

ִמיר, ֶער ִהיט ִמיר, ֶער ִאיז ִמיט ִמיר"; ָדאס ֶוועט ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ַאיי ַאייֶעֶרע 
 ְּפָחִדים.

ֶוועט ָדאס  ָטאג;  ֶיעְדן  ְּתִהִלים  ַאִּביְסל  ַאייֶער    ָזאְגט  ַפאר  טֹוָבה  ַא  ַזיין 

ַטאֶטע'ס ְנָׁשָמה. אֹוי ָזאְלט ִאיר ֶגעְּבן ֶיעְדן ָטאג ַאָּפאר ְּפרּוטֹות ַפאר ְצָדָקה 
 ְלטֹוַבת ִנְׁשָמתֹו. 

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

... 
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 יּוֶטעְרס ָזאְלן ַזיין גּוט ֶגעִפיְלֶטעְרטִדי ָקאְמּפְ 

 יֹום ג' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ג' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ָמַרת ... ִּתְחֶי', ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַאייֶער ְּבִריוו.

ֵגיי ׁשֹוין  ֵזייֶער גּוט ַאז ִאיר ְׁשַרייְּבט    ִאין ָאִפיס; ִאי ִזי ִמיר ָוואס טּוט 
 ַהייְנט טּון ִאין ֶדעם, ִדי ָקאְמְּפיּוֶטעְרס ָזאְלן ַזיין גּוט ֶגעִפיְלֶטעְרט. 

ַאז ֶמען ַדאְרף  ֶזעט אּון ִאיר ְטַראְכט  ִאיר  ָוואס  ְּפַרט  ֶיעֶדע  ְׁשַרייְּבט ִמיר 

 אּוְנֶזעֶרע ד' ַאּמֹות ָזאְלן ַזיין ִמְכׁשֹולֹות. ַפאְרֶרעְכְטן; ִאי ִוויל ִניְׁשט ַּביי 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל אּוְנז ִהיְטן פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

... 
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ֶזע ֵּתיֶּכף ּוִמַּיד ַארֹויף צּו ֵלייְגן ִפיְלֶטעְרס אֹויף ִדי 

   ָקאְמְּפיּוֶטעְרס

 ַׁשת ַוִיְקָרא, ג' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן יֹום ג' ַּפְר  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ִפיְלֶטער   ַקיין  ִניְׁשָטא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ָאִפיס  פּון  ִמיר  ָזאְגט  ִדי  ֶמען  אֹויף 

ַא  ַזיין  מּוז  ֶעס  ַאז  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ֶגעְׁשִריְּבן  ׁשֹוין  ָהאּב   ִאי ָקאְמְּפיּוֶטעְרס; 
ָוואס ִאיז ַאזֹוי ְׁשֶווער צּו טּון   ִניְׁשט  ֵווייס   ְׁשַטאְרֶקע ִפיְלֶטער ִאין ָאִפיס, ִאי

 ַמיין ִוויְלן. 

ַּיד ַארֹויף צּו ֵלייְגן ִפיְלֶטעְרס אֹויף  ִאי ֶּבעט ִדיר ָנאְכַאָמאל, ֶזע ֵּתיֶּכף ּוִמ 
ִדי ָקאְמְּפיּוֶטעְרס; ֵסיי ִאין ְׁשֶטעְטל אּון ֵסיי ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג. ִאי ִוויל ִניְׁשט  

 ַּביי אּוְנז ָזאל ַזיין ָאֶפעֶנע ִאיְנֶטעְרֶנעט, ֶעס ָזאל ַארֹויְסקּוֶמען ִמְכׁשֹולֹות. 

ָדא ַא ָּדָבר ֶעְרָוה ֵגייט ַאֶוועק ִדי ְׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה;    ַא ְּפַלאץ וואּו ֶעס ִאיז

: "ִּכי ה' ֱאֶקי ִמְתַהֵּל ְּבֶקֶרב ַמֲחֶנ ְלַהִּציְל ְוָלֵתת (ְדָבִרים כג, טו)ִדי ּתֹוָרה ָזאְגט  
ְוָׁשב ֵמַאֲחֶרי",  אְֹיֶבי ְלָפֶני, ְוָהָיה ַמֲחֶני ָקדֹוׁש, ְוא ִיְרֶאה ְב ֶעְרַות ָּדָבר,  

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאְגט: "ִאיר ָזאְלט ִזי ִפיְרן ֵהייִליג, ַווייל אֹויּב ִאיר ֶוועט  
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ִזי ִניְׁשט ִפיְרן ִּבְצִניעּות ֶוועל ִאי ַאֶוועק ֵגיין פּון ַאיי"; ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין  

 עֶנע ִאיְנֶטעְרֶנעט ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.  ְגֶרעֶסעֶרע ָּדָבר ֶעְרָוה ִווי ָהאְּבן ָאפֶ 

... 
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ַאז ֵאייֶנער ָהאט ֶגעטּון ֲעֵבירֹות, ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶיעֶדער  

 ֶעְרִליֶכער ִאיד ַא ֻמְׁשָחת 

 יֹום ג' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ג' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ה' ִיְתָּבַר ְּבֶעְזַרת 

 ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר

ַדיין ַווייּב ָהאט ֶגעְׁשִריְּבן ֵזייֶער ֵׁשייֶנע ַזאְכן פּון ִדיר; ִזי ָזאְגט ַאז דּו ִּביְסט 
אטּוְרן, ִזי ֶּבעט ִמיר ִאי ָזאל ִדיר ְׁשַרייְּבן אֹויף  ַא גּוֶטער ֶמעְנְטׁש ִמיט גּוֶטע נַ 

 ִדי ֵווייָטאג ָוואס דּו ָהאְסט ְוכּו' ְוכּו'. 

ֵגייֶען  ֶמעְנְטְׁשן  ַפאְרָוואס  ִסיּבֹות  ְגרֹויֶסע  ִדי  פּון  ֵאייֶנע  ָדאס  ִאיז  ֶּבֱאֶמת 
ים, ֶווען ֵזיי ֶדעְרֶזעֶען ִזי ַאז ַאֶוועק פּון ִדי ּתֹוָרה; ִּבְפַרט יּוְנֶגע ֶמעְנְטְׁשן, ָּבחּוִר 

ֵזיי   ַדאְרְפן  ָוואס  ִדי  ַארֹויְפֶגעקּוְקט,  ְׁשֶטעְנִדיג  ָהאְּבן  ֵזיי  ֶוועם  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי 
ִדי ַאֵלייְנס ֶזעֶנען ְמֻנָוִלים, ִדי ֶזעֶנען ֶמעְנְטְׁשן ָוואס    -ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה אּון ִמְצוֹת  

ס ֶצעָׁשאְקְלט ֵזיי, ִּביז ֵזיי ָלאְזן ַאֶלעס ָאּפ; ֵזיי ֶקעֶנען  ָדא -טּוֶען ַמֲעֶׂשה ּתֹוֵעָבה 
ַווייל ֵזיי    -ֶמער ִניְׁשט ְמַקֵּבל ַזיין ַקיין ִיְרַאת ָׁשַמִים, ַקיין ּתֹוָרה אּון ַקיין ַהְדָרָכה  

ֶעְרִליֶכער ֶיעְדן  ָאן  ֵזיי קּוְקן  ִּביז  ַאְנֶדעֶרע,  ִאין  ֶנֱאָמנּות  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיד   ָהאְּבן 
 ַפאר ַא ְמֻנָול, ַפאר ַא ֻמְׁשָחת. 

ַדייֶנע   פּון  ֶדעְרִוויְסט  ֶיעְצט   ִזי ָהאְסט  דּו  ַאז  ֵזייֶער,  ִדיר  ֶּבעט   ִאי
ִניְׁשט   ָזאְלְסטּו  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ֶגעטּון  ָהאט  ֶעְנֶקער ַטאֶטע  ָוואס  ֶגעְׁשִוויְסֶטער 

יְגן ַּבאֶׁשעֶפער; ַפאְרֶקעְרט, ָדאס ַדאְרף  ָאְּפָלאְזן אּון ַאֶוועק ַוואְרְפן ֶדעם ֵהיילִ 
ִדיר ֶגעְּבן ִחיזּוק ַאז ִדי ֶוועְלט ִאיז ִניְׁשט ֶהְפֵקר אּון ַּביים סֹוף קּוְמט ַארֹויס ַאֶלע  

 ְׁשמּוִציֶגע ַמֲעִׂשים.

ֶמעְנְטְׁשן ֵמייֶנען ַאז ֶמען ֶקען ִזי ַּבאַהאְלְטן, ֶמען ֶקען טּון ַמֲעֶׂשה ְנָבָלה;  
ער ַּביים סֹוף ֶוועְרט ֶמען ַפאְרֶׁשעְמט ַפאר ַאֶלעֶמען. ַאזֹוי ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם  ָאּבֶ 

ָזאְגן   ַרָּבה ט, א)ִלְבָרָכה  ֶׁשָּכל  (ַּבִּמְדָּבר  ְלִפי  ִּבי,  יֹוַדַעת  ְּבִרָיה  ֵאין  אֹוֵמר  "ַהּנֹוֵאף   :
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ֶמע ִזיְנִדיֶגער  ֶדער   ,"ַּבחֶׁש ֶאָּלא  ֵאיָנן  ִזי  ַמֲעָׂשיו  ֶקען   ִאי' ָזאְגט  ְנְטׁש 

ָוואס טּוט   ִאי טּו',  ָוואס  ִניְׁשט  ֶזעט  ֵקייֶנער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּבאַהאְלְטן פּוֶנעם 
ֶדער   ָּבעֹוָלם",  ְמַפְרְסָמן  הּוא   ָּברּו "ְוַהָּקדֹוׁש  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער?  ֶדער 

 ע ֶוועְלט.ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַפאְרֶׁשעְמט ִאים אֹויף ִדי ַגאְנֶצ 

ִאי ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער, קּוק ִניְׁשט ָאן ֶיעְדן ִאיד ִמיט ַא ַלאְנֶגע ָּבאְרד ַאז ֶדער 
ַאז    ַּכ ְּכֵדי  ַעד  ֶגעזּוְנט,  ִניְׁשט  ֶזעֶנען  ָוואס  ָדא  ֶזעֶנען  ֵלייֶדער  ֻמְׁשָחת.  ַא  ִאיז 

ִיְׁשְמֵר  ַהֵׁשם  ִקיְנֶדער  ֵאייֶגעֶנע  ִדי  ִמיט  טּוֶען  ְׁשֶווער ֶעְלֶטעְרן  ִאיז  ֶעס  אּון  ינּו 
  - ָנאְכֶדעם ָאְנצּוֵגיין ִמיְט'ן ֶלעְּבן, ִּבְפַרט ִדי ִקיְנֶדער ָוואס ֶוועְרן ַּבא'ַעָוְלה'ֶעט  

ִדי ֶוועְרן ָחרּוב ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶלעְּבן, ָאֶּבער ָדאס ָזאְגט ִניְׁשט ַאז ֶיעֶדער ִאיד  
 אְגן אּון ַאזֹוי צּו ְטַראְכְטן.ִאיז ַאזֹוי; ַחס ְוָׁשלֹום ַאזֹוי צּו זָ 

ְׁשַטאְרק ִזי ִמיט ַאֶלע ּכֹחֹות. ֶגעּב ַא קּוק ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 

ִדיר ֶגעֶגעְּבן ַא ַמָּתָנה; דּו ָהאְסט ַא ַווייּב ָוואס ַפאְרְׁשֵטייט ִדיר, ַא ַווייּב ָוואס 
י ָזאל ִדיר ְׁשַרייְּבן ִחיזּוק ֶוועְרֶטער, ִזי ָהאט ַרְחָמנּות אֹויף ִדיר. ִזי ֶּבעט ִמיר ִא 

ֶדעְרֵצייְלט ִמיט ִאיר ַהאְרץ ַאֶלעס ָוואס דּו ִּביְסט ַאִריֶּבער, ִווי ְׁשֶווער ֶעס ִאיז 
ִאיְנֵאייֶנעם  ִדיר,  ִדי ְׁשטּוּב ִמיט  ַווייֶטער ַהאְלְטן  ִוויל  ִזי  ִווי ְׁשַטאְרק  ִדיר אּון 

ִקיְנֶד  ִדי  ִדי אֹויְפִציֶען  פּון  אּון  ִקיְנֶדער  ִדי  פּון  ַנַחת  ֶזען  ִאיְנֵאייֶנעם  ער, 
 ַווייֶטעְרִדיֶגע דֹורֹות. 

ִאי ֶוועל ִדיר ָנא ְׁשַרייְּבן ָנא ִחיזּוק; ֶעס ִאיז ֶיעְצט ֶעֶרב ֶּפַסח, ִאי ִּבין  
ַמָזל טֹוב, ַמיין ַפאְרנּוֶמען ֶהעְלְפן ִאין ְׁשטּוּב. אֹוי ָהאְּבן ִמיר ֶגעַהאט ַא ִקיְנד לְ 

 ַווייּב ִאיז ַהייְנט ַאֵהיים ֶגעקּוֶמען פּון ִזי ָאְּפרּוֶען, ַדאְרף ִאי ְמַקֵצר ַזיין.

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 

 ד ג ד
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וואּוְנֶדעְרִליֶכע ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ֶקען ֶמען ֶזען  דּוְר 

ּיֹות פּון ְּתִפָּלה, וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִנִּסים   ַמֲעשִֹ

 יֹום ד' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ד' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו. 

זָ  ֵזייֶער  ִדיר  ִאין ְׁשטּוּב אֹויְסרֹויֶמען ֶדעם ָחֵמץ; ִאי ֶּבעט  ֶהעְלְפן  אְלְסט 

ֶדער ִעיָקר ָוואס ִדי ַווייּב ֶעְרַוואְרט פּוֶנעם ַמאן ִאיז ִדי גּוֶטע ֶוועְרֶטער אּון ִדי  
 ִחיזּוק, ִדי אֶֹזן ַקֶּׁשֶבת, אֹויְסֶהעְרן ָוואס ִזי ְקֶרעְכְצט אּון ָוואס ִזי ָזאְגט. 

ֶסע הֹוָצאֹות יֹום טֹוב; דּו ֵווייְסט ִדי ַמֲעֶׂשה ִמיט ִדי ַמאְלֶּפע, ְּבנֹוֵגַע ִדי ְגרֹוי

ַא ִאיד ָהאט ֶגעַהאט ַא ְקֶרעְטְׁשֶמע, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַזיין ַּפְרָנָסה; ַזיין ַּפְרָנָסה 
ִאיז ֶגעֶווען ִמיט ְגרֹויס ּדֹוֵחק, קֹוים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט צּו ֶלעְּבן. ֶגעְלט ָהאט  

ר ִניְׁשט ֶגעַהאט ָאֶּבער ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא ַזא ָוואס ִאיז ֶמער פּון ֶגעְלט, ֶער עֶ 
ֶדער   ַאז  ִזיֶכער  ֶגעֶווען  ִאיז  ִאים  ַּביי  ֱאמּוָנה;  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ֶגעַהאט  ָהאט 

 ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן, ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעַדֲאָגה'ט. 

ְפֶרע ַהַּבִית  ֵאייְנָמאל  ַּבַעל  ֶדער  ִאים  ֶוועְסטּו   -ְגט  וואּו  ָּפִריץ: "פּון  ֶדער 

ָהאְּבן ֶגעְלט אֹויף יֹום טֹוב ֶּפַסח? דּו ָהאְסט ָדא ָגאְרִניְׁשט!" ָהאט ִאים ֶדער 
ִניְׁשט   ִמיר  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  "ֶדער  ְׁשֵמייְכל:  ַא  ִמיט  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  ִאיד 

עט ִמיר ַּפְרָנָסה ַא ַגאְנץ ָיאר אּון ֶער ֶוועט ִמיר ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן ַפאְרָלאְזן; ֶער גֶ 
 ֶיעְצט ֶּפַסח אֹוי ִניְׁשט".

ֶדער ָּפִריץ ָהאט ֶגעְטַראְכט: 'ִאי ֶוועל ַווייְזן ֶדעם ִאיד, ִאי ֶוועל ִזיֶכער  

ָּפִריץ ָהאט ִזי ֶגעֶזעְצט ַמאְכן ַאז ֶער ִאיד ָזאל ַזיין צּוַׁשאְנד אּון צּוְׁשָּפאט'; ֶדער  
ֵצייְלן ַזיין ֶגעְלט, ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ֶיעֶדע ֶרעְנְדל אּון ֶגעְקַלאְּפט ֶדעְרִמיט אֹויף 

ַזייֶנע ֵציין צּו ֶהעְרן פּון ִדי קֹול אֹויּב ֶעס ִאיז ֶעְכט ָגאְלד ָאֶדער ַפאְלׁש, ֶדער 
ֶּפע ַמאְכט ָדא ַאֶלעס ָנא, ֶווען ֶדער  ָּפִריץ ָהאט ֶגעַהאט ַא ַמאְלֶּפע אּון ַא ַמאלְ 

ִדי   ֶעְסן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ַמאְלֶּפע  ִדי  ָהאט  ְׁשטּוּב  פּון  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ָּפִריץ 
אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען   ִאיז  ָּפִריץ  ֶדער  ֶגע'ֵּפְגְר'ט,  ָהאט  ֶעס  ִּביז  ַמְטֵּבעֹות  ָגאְלֶדעֶנע 

יין ַמאְלֶּפע ִליְגט טֹויט, ֶער ָהאט ִזי ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעְגט צּוְפִרי אּון ֶגעֶזען ַאז זַ 
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 אּון ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֶוועט ְטֶׁשעֶּפען ֶדעם ִאיד ֶדעְרִמיט. 

ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ִדי טֹויֶטע ַמאְלֶּפע אּון ֶגעֵהייְסן ַזיין ַּבאִדיֶנער ָזאל ֶעס  

ִא  ִאיד  צּום  ִאיְנִמיְטן  ַאַרייְנַוואְרְפן  ְׁשטּוּב,  ַזיין  ִאין  ִזיְצט  ִאיד  ֶדער  ְׁשטּוּב.  ין 
ֶהעְרט ֶער ַא ְקַרא, ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן קּוְקן אּון ֶזעט ַא טֹויֶטע ַמאְלֶּפע ִליְגט אֹויף  

ָּפִריץ,  פּוֶנעם  ַמאְלֶּפע  ִדי  ִאיז  ָדאס  ַאז  ֶדעְרֶקעְנט   ְגַליי ָהאט  ֶער  ֶעְרד,  ֶדער 
ֶעס אֹויף ַארֹויס צּו ְטָראְגן אּון ֶער ֶזעט ִווי ֶעס ַפאְלט ַארֹויס פּון ִדי  ֵהייְּבט ֶער  

 ַמאְלֶּפע'ס מֹויל ָגאְלֶדעֶנע ַמְטֵּבעֹות, ָהאט ֶער ׁשֹוין ֶגעַהאט אֹויף יֹום טֹוב. 

ֶּפַסח ַּבייַנאְכט ָהאט ֶדער ָּפִריץ ֶגעָוואְלט ֶזען ָוואס טּוט ִזי ַּביי ֶדעם ִאיד;  
ר ֶגעַגאְנֶגען קּוְקן אּון ֶגעֶזען ִווי ֶדער ִאיד ִזיְצט ִווי ַא ֶמֶל ִמיט ַזיין ַווייּב ִאיז עֶ 

אּון ִקיְנֶדער ַּביים ִטיׁש, ֶהעְרִלי ֵׁשיין, ַאזֹוי ִווי ַאֶלע ִאיְדן ָוואס ֶזעֶען אֹויס ִווי  
ַהאְלְטן, ֵגייט ֶער ַאַריין  ֶקעִניְגן ֶּפַסח ַּבייַנאְכט, ֶער ָהאט ִזי ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַאיינְ 

אּון ְפֶרעְגט ֶדעם ִאיד פּון וואּו ֶער ָהאט ָדאס ַאֶלעס? ֶדעְרֵצייְלט ִאים ֶדער ִאיד 
ֶדער  ַאז  ַזיין  מֹוֶדה  ֶגעמּוְזט  ָּפִריץ  ֶדער  ׁשֹוין  ָהאט  ַמֲעֶׂשה;  ַגאְנֶצע  ִדי 

 ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבט ַּפְרָנָסה. 

ַהיינְ  ַאז  ִניְׁשט  ֶזעְלֶּבע  ֵמיין  ִדי  ָדא  ִאיז  ַהייְנט  ַמֲעִׂשיֹות,  ִדי  ִניְׁשָטא  ִאיז  ט 

ִדי ֶוועְלן ִדיר ֶדעְרֵצייְלן ַמֲעִׂשיֹות    -ַמֲעִׂשיֹות; ִדי ָוואס ָהאְּבן ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה  
 פּון ְּתִפָלה, ַמֲעִׂשיֹות פּון ִניִסים, ָנא ֶׁשעֶנער פּון ִדי ַמֲעֶׂשה. 

אּב ַא ַמֲעֶׂשה ָוואס ִאי ֶקען ָנאְכִניְׁשט ֶדעְרֵצייְלן, ָוואס ָהאט  ִאי ַאֵלייְנס ָה 

ֶער   ִמיר,  צּו  גּוט  ַאזֹוי  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ;ָווא ִדי  ִמיר  ִמיט  ַּפאִסיְרט 
ִניְׁשט   ִאי ֶקען  ַדאְנֶקען  ִאים  ֶוועל   ִאי ִוויִפיל   ;ַזא ֶיעֶדע  ִמיט  ִמיר  ֶהעְלְפט 

ען ִאים צּו ַדאְנֶקען ַפאר ַזייֶנע גּוְטס ָוואס ֶער טּוט ִמיט ִמיר. ְּבִעיָקר אֹויף ָאְנקּוֶמ 
ִדי ְגרֹויֶסע ֵנס ַאז ִאי ֵווייס פּון ֶרִּבי'ן, ִאי ֵווייס ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט  

ע ַאייְנֶגעֶנעֶמע ַטַעם  ִדי ֶוועְלט, ִאי ְׁשִּפיר ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ִאי ְׁשִּפיר ִדי ִזיֶס 
 פּון ִדי ִליְכִטיְגֵקייט ָוואס ַׁשייְנט אֹויף ִדי ֶוועְלט. 

  - אֹויּב דּו ִוויְלְסט ֶעס אֹוי ְׁשִּפיְרן, דּו ִוויְלְסט אֹוי ָהאְּבן ִדי ִזיֶסע ַטַעם  

זִ  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶרעד  ִמיְט'ן  ְׁשַּפאִציְרן  ֵגיי  ֶרִּבי'ן;  ִדי ֵעָצה פּון  י אֹויס צּו  ֶנעם 
ֵגייט ַאִריֶּבער אֹויף ִדיר   ָוואס    - ִאים, ְׁשמּוֶעס ִמיט ִאים, ֶדעְרֵצייל ִאים ַאֶלעס 

ּתֹוָרה   ִדי  ִאין  ְׁשֵטייט  ָוואס  ֶוועְרן  ְמקּוָים  יב)ֶוועט  כו,  "ְוִהְתַהַּלְכִּתי  (ַוִיְקָרא   :
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לִ  ִּתְהיּו  ְוַאֶּתם  ֵלאִקים,  ָלֶכם  ְוָהִייִתי  "ֲאַטֵּיל ְּבתֹוְכֶכם,  ַרִׁש"י:  ָזאְגט  ְלָעם",  י 

ִמיְט'ן   ְׁשַּפאִציְרן  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ֶקען  ֶמען  ִמֶּכם",  ְּכֶאָחד  ֵעֶדן  ְּבַגן  ִעָּמֶכם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ַזיין ִאין ַגן ֵעֶדן, ַעֵיין ָׁשם; ָדאס ֵהייְסט, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט  

ְׁשְטן, ֶער ְׁשמּוֶעְסט ִזי אֹויס ַאֶלעס ָוואס  אֹויְפ'ן ַגאס אּון ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְר 
 ֵגייט ֶער אֹויף ַא ְׁשַּפאִציר ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. -ַּבאֶדעְרט ִאים 

ְׁשטּוּב   ִאין  ֶהעְלְפן  ֵגיין  ַדאְרף   ִאי ְׁשַרייְּבן,  ַווייֶטער  ִניְׁשט  ֶקען   ִאי

ַווייּב ֶנעְכְטן ַאֵהיים ֶגעקּוֶמען פּון ִזי    ָאְנְגֵרייְטן ֶדעם יֹום טֹוב; אֹוי ִאיז ַמיין
  ָנא ִדיר  ֶוועל   ִאי ֶהעְלְפן;  ִאיר  ַדאְרף   ִאי ִקיְנד,  ֶדעם  ָהאְּבן  ָנאְכן  ָאְּפרּוֶען 

 ְׁשַרייְּבן.

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 
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ֶגעּב ַדייֶנע ְצָדקֹות ַפאר ִדי ְיִׁשיָבה ָוואס ָהאט ִדיר ֶגעָהאְלְפן 

 אּון ֶהעְלְפט ִדיר

 ן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן יֹום ד' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ד' ִניָס  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו. 

ִדיר  ָוואס ָהאט  ְיִׁשיָבה  ִדי  ַדייֶנע ְצָדקֹות ַפאר  ֶגעְּבן  ֶוועְסט  ִאי ָהאף דּו 

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו  ֶגעָהאְלְפן אּון ֶהעְלְפט ִדיר; ִמיר ַוואְרְטן אּון ִמיר קּוְקן ַארֹויס ַאז  
 ָזאְלן ֶהעְלְפן ִדי מֹוָסד. 

ַאֶלע  אּון  ִטיְטֶׁשעְרס  ְמַלְמִדים,  ִדי  ַּבאָצאְלן  ֶיעְצט  ַדאְרְפן  ִמיר 

 ַאייְנֶגעְׁשֶטעְלֶטע ִאיֶנעם מֹוָסד.

  ִדי ַגָּבִאים ָוואס ֶדעְקן ִדי חֹוֶדׁש'ִליֶכע ֶרעְנט, אֹוי אֹוי ָזאְלְסטּו ֶהעְלְפן 

ִמ  ֶגעְּבט ָהאְּבן  ָוואס  ֶדעם  ִאיז  וואֹויל  ִאיְנֶגעַלייט;  ּכֹוֵלל  ָחׁשּוְב'ֶע  ֵטייֶעֶרע  יר 
 ְצָדָקה, ֶער ֶוועט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ֶוועְרן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 

ֶגעְּבן   ְזִכָיה צּו  ַא  ַאז ֶמען ַדאְרף ָהאְּבן  ֶזע   ָזאְגן, ִאי ִדיר   ָזאל ִאי ָוואס 

 יְכִטיֶגע ְּפַלאץ.ְצָדָקה אֹויף ִדי ִר 



 תשפ"א  ַסחּפֶ ַחג ַה  |  ֱאמּונֹות  ִאיׁש |   כ 

 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים. 

... 
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 ְדרּוְקן ֶדעם קּוְנְטֵרס "ֵיׁש ְּבִמי ִלְבחֹר" 

 ט ָקָטן יֹום ד' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ד' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָר  -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

ֶיעְצט ֵגייט ַזיין ָנאְכַאָמאל ְּבִחירֹות ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִוויל ִאי ִדיר ֶּבעְטן  
ָזאְלְסט ְדרּוְקן ֶדעם קּוְנְטֵרס ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶגעְׁשִריְּבן: "ֵיׁש ְּבִמי ִלְבחֹר",  

  ֶקעְנְסט. אּון ָדאס ַפאְרְפֵלייְצן ִווי ֶמער דּו

ִדי ֵעֶרב   -ֵלייֶדער ַמֲעֶׂשה ָׂשָטן ִהְצִליַח, ֶמען ֶנעְמט ַא ֵחֶלק ִמיט ִדי ְרָׁשִעים  
ַרב, ֶמען ַמאְכט ָנא פּון ֶדעם ַא ִמְצָוה, 'ִמְצָוה ִלְׁשמֹוַע ִּדְבֵרי ֲחָכִמים'; ֶדעִריֶּבער  

ַפאְרפְ  ָזאְלן  ִמיר  ַהָּׁשָעה  חֹוַבת  ַא  אּוְנז  אֹויף  ָוואס  ִליְגט  קּוְנְטֵרִסים  ִדי  ֵלייְצן 
 .ֶזעֶנען ְמַגֶּלה ּוְמַפְרֵסם ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

 ִאי ִׁשיק ִדיר ָדא ֶדעם קּוְנְטֵרס ָזאְלְסט ֶעס ֶקעֶנען ְדרּוְקן.

:  (ְּפָסִחים קטז:) ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין צּו  
: "ִּכיֵמי ֵצאְת ֵמֶאֶרץ  (ִמיָכה ז, טו)ם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים"; אּון צּו  "ְונֹאַכל ָׁש 

 ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות", ָאֵמן.

... 
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ֵגייט ִניְׁשט צּו ִדי ְּבִחירֹות, ֶדער ִעיָקר ִאיז ֶדער ַמאן אּון ַווייּב  

 ָזאְלן ְׁשִטיֶמען

 יֹום ד' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ד' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן  -ַר ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתּבָ 

ה'   ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  פּון  ַהקֹוֶדׁש  ֵהיַכל  ַּתְלִמיֵדי  ֲחֵבִרים,  ֵטייֶעֶרע  ַמייֶנע  ְלָכבֹוד 

 ֲעֵליֶהם ִיְחיּו

ֵהייִליְגן   פּון  ֵווייְסן  ִמיר  ַאז  ּגֹוָרֵלנּו  ָנִעים  ּוַמה  ֶחְלֵקינּו  טֹוב  ַמה  ַאְׁשֵרינּו 

ֶרִּבי'ן; ֶעס ִאיז ָגאר ַאְנֶדעְרׁש ִדי ֲהָכנֹות צּום יֹום טֹוב ֶּפַסח ֶווען ֶמען ֵווייְסט פּון  
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ְפֵרייְד  ִׂשְמָחה, ֶמען  ַא ְׁשַטאְרֶקע  ֵגייט צּו ִמיט  ַאֶלעס  ִזי צּו רֹויֶמען ֶרִּבי'ן,  ט 

 ֶדעם ָחֵמץ.

ֶווען ִאיר רֹויְמט אֹויס ִדי ָחֵמץ ָזאְלט ִאיר ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי  
ָחֵמץ ָוואס ִאיז ִאין ַהאְרְצן, ִדי ָחֵמץ ָוואס ִליְגט ִאין מַֹח; ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ָוואס 

ֶׁשְּבִעָּסה', ֶמען ָזאל ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ׁשּום  : 'ְׂשאֹור  (ְּבָרכֹות יז.)ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן  
 ַקְׁשיּות אּון ְסֵפיקֹות אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָאסּור   ִאיז  ְסֵפיקֹות  ַקְׁשיּות   -ַקְׁשיּות אּון  ִּפיְנֶטעֶלע  ֵאיין  ְּבַמֶּׁשהּו;  ֲאִפילּו 

(ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ער ֶרִּבי ָזאְגט  אֹויף ִדי ֱאמּוָנה ִאיז ׁשֹוין ֵזייֶער ִּביֶטער, ַאזֹוי ִווי ֶד 

ה ֵמאֹוִתּיֹות ָחֵמץ ַמָּצה, ַהְינּו ֶׁשא ַּתְחִמיץ ָחְכָמְת", ָחֵמץ  ֵחֶלק א', ִסיָמן ה) : "ְוַתֲעשֶֹ

אּון ַמָּצה ָהאְּבן ִדי ֶזעְלֶּבע אֹוִתיֹות, ֵּבייֶדע ָהאְּבן ַא מ' אּון ַא צ', ֶדער ַגאְנֶצער 
ֶדעם אֹות ֶחי"ת אּון ֶדעם אֹות ֵה"א ָוואס ַמאְכט ִאיְנַגאְנְצן אֹויס  ִחילּוק ִאיז פּון  

ַא ְקֵלייֶנע ִּפיְנֶטעֶלע, ַווייל ַאז ֶמען ֵלייְגט צּו ַא ְקֵלייֶנע ִּפיְנֶטעֶלע צּום אֹות ֵה"א  
ע ֶוועְרט ָדאס ַא ֶחי"ת; ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי ַאז ֶמען ַדאְרף ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן פּון ְׁשֶלעְכֶט 

 ַמֲחָׁשבֹות ֲאִפילּו ְּבַמֶּׁשהּו. 

ֵטייֶעֶרע ֲחֵבִרים, ִוויְסן ָזאְלט ִאיר ַאז ָאן ְּתִפָלה ֶקען ֶמען ָגאְרִניְׁשט; ֶמען 

"ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ִאי ָזאל ַזיין ִנְזָהר פּון  ַדאְרף ַאַסא ֶּבעְטן:  

אר    יין ַאַרייְנצּוֵגיין ִאין יֹום טֹוב ִמיט ִׂשְמָחה";ַא ַמֶּׁשהּו ָחֵמץ, ִאי ָזאל זֹוֶכה זַ  ַנָ

 ַאזֹוי ֶקען ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ִנְזָהר פּון ָחֵמץ אּון ַזיין ְפֵרייִלי יֹום טֹוב.

מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן ֵזייֶער ַאַסא ָמאל ִדי ַמֲעֶׂשה פּון ֶדעם ְגרֹויְסן 
ִוד ְמִמיקֹוֵליֶיב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ַא ַּתְלִמיד פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם  ַצִדיק, ֶרִּבי ָד 

טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו. ֶער ָהאט ִזי אּוְנֶטעְרֶגענּוֶמען צּו ַמאְכן ֵוויין ַפאר ַזיין 
ִמ  ֶגעַמאְכט  ַאֵלייְנס  ֶעס  ָהאט  ֶער  טֹוב,  ֵׁשם  ַּבַעל  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ַאֶלע  ֶרִּבי  יט 

חּוְמרֹות, ִמיט ַאֶלע ִעְנָיִנים אּון ִמיט ַאֶלע ְּבִחינֹות ְוכּו' ְוכּו'. אֹויְפ'ן ֶוועג ַאֵהיים  
ָהאט ֶמען ִאים ָאְּפֶגעְׁשֶטעְלט ַּביי ִדי ְגֶרעִניץ אּון ֶדער ֶוועְכֶטער ָהאט ֶגעֶעְפְנט  

ֵוויין אּון ֶעס ְמַטֵּמא ֶגעֶווען, ֶער ָהאט ֶעס ֶגעַמא ָדִוד ִאיז  ִדי  ֶנֶס. ֶרִּבי  ַיִין  ְכט 
ָהאט  ָדאס  ַפאְרָוואס  ֶצעְּבָראְכן  ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֶער   ,ִזי ֶגעָוואְרן אֹויֶסער 

ַּפאִסיְרט, ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ַזיין ֶרִּבי ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן  
יְרט, ָהאט ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָעֵלינּו ַפאְרָוואס ָדאס ָהאט ַּפאִס 
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  ִזי ָזאל  ַאֶלעס  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  "ָהאְסטּו  ֶגעְפֶרעְגט: 

אֹויְסַאְרֶּבעְטן ְלטֹוָבה?" ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַפאְר'ן ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַאז  
 ְרֶגעְסן צּו ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער. ֶער ָהאט ַטאֶקע ִאיְנַגאְנְצן ַפא

ִוויְסן אּון   מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ָדאס ְׁשֶטעְנִדיג ַחֶזְר'ן ִמיט אּוְנז, ִמיר ָזאְלן 

ֶמען   ָהאט  ַאזֹוי  אר  ַנָ  ;ַזא ֶיעֶדע  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף  ֶדעם  ֶּבעְטן  ֶגעֶדעְנֶקען צּו 
 ַהְצָלָחה.

ֶדער, ֵגייט ְמַזֶּכה ַזיין ַאְנֶדעֶרע ֵזיי ָזאְלן אֹוי ָהאְּבן ָוואס  ֵטייֶעֶרע ִליֶּבע ְּבִרי

ִמיר ָהאְּבן; ַזייט עֹוֵסק ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֲעבֹוָדה פּון ֵמִפיץ ַזיין. ִמיר ַדאְרְפן ֶגעְּבן 
אר  אּוְנֶזער ַחִיים טֹוִבים ַפאר ַאְנֶדעֶרע, ִמיר ֶקעֶנען ָדאס ִניְׁשט ַהאְלְטן ְּבלֹויז פַ 

אּוְנז; ִמיר ַדאְרְפן עֹוֵסק ַזיין ִאין ֲהָפָצה, ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ִדי ְסָפִרים אּון קּוְנְטֵרִסים 
ִווי ֶמער. ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ֶעס ָזאל ִניְׁשט ֵגיין אֹויְפ'ן ֶחְׁשּבֹון פּון ִדי ַווייּב; ֶמען  

ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגע ְׁשטּוּב  ִאין  ֶהעְלְפן  ֶיעְצט  ִדי  ַדאְרף  ִאין  ָאֶּבער  טֹוב,  יֹום  ֶדעם  ן 
ַזייִטיֶגע ַצייְטן ַדאְרף ֶמען ֵגיין ְמַזֶּכה ַזיין ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ֵזיי ָזאְלן אֹוי ָהאְּבן  

 ֶדעם ֶרִּביְנ'ס ִהְתַחְזקּות. 

ַפאר   ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן  ֵגיין  ֶמען  ַדאְרף  ְּבִחירֹות,  ָנאְכַאָמאל  ַזיין  ֵגייט  ֶיעְצט 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִמיר  ַאֶלעֶמ  ְׁשִטיֶמען ַפאְר'ן  ְׁשִטיֶמען; ִמיר  ֶוועֶמען ִמיר  ען ַפאר 
ַדאְרְפן ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ַפאר ַאֶלעֶמען ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ַּבאֶׁשעֶפער אֹויף ִדי ֶוועְלט 

ְפן אּון ִניְׁשט  אּון ַאֶלעס ַאְנֶדעְרׁש ִאיז ִליְגְנט. ִניְׁשט ֶדער ַּפאְרֵטיי ֶוועט אּוְנז ֶהעלְ 
ַּפאְרֵטייֶען  ַאֶלע  ִדי  ַנאִריְׁשֵקייְטן;  ִאיז  ַאֶלעס  גּוט,  ַזיין  ֶוועט  ַּפאְרֵטיי  ֶיעֶנע 

ֵמייֶנען ָּכבֹוד אּון ֶגעְלט, ִמיר ָהאְּבן ִניְׁשט ַקיין ֵחֶלק ִאין ִדי ַזאְכן, ִמיר ָהאְּבן ִדי 
ַאְנֶדעֶרע ָזאְגן אֹוי: 'ִמיר ָפאְלְגן ַּדַעת ּתֹוָרה', ָאֶּבער ֶעס ִאיז   ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה. 

ִמיט ַאן ַאֶל"ף, "ְוָאָתא ּתֹוָרא ְוָׁשָתא ְלַמָּיא"; ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ִדי ָאְקס   אּתֹוָר 
(ָּבָבא אּון אֹויְסֶגעְטִריְנֶקען ִדי ַוואֶסער, ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט  

 א ּתֹוָרה", ִדי ּתֹוָרא ְטִריְנְקט אֹויס ִדי ֱאֶמְת'ֶע ּתֹוָרה. : "ֵאין ַמִים ֶאּלָ ַקָמא יז.)

ִאין ְׁשטּוּב ָזאְלט ִאיר ִזי אֹויְסקּוֶמען, ַמאן אּון ַווייּב ָזאְלן ְׁשִטיֶמען. ִאין  
ִניְׁשט";   ְׁשִטיֶמען  ִניְׁשט אֹויס: "ִמיר   ִזי ֶמען קּוְמט  ֶווען  ֶמען,  ָזאְגט  ִאיִדיׁש 

וייּב ְקִריְגן ִזי ָזאְגט ֶמען אֹויף ֵזיי: "ֵזיי ְׁשִטיֶמען ִניְׁשט?" ִדי  ֶווען ַמאן אּון וַ 
ִדי   צּו  ִניְׁשט  ֵגייֶען  "ִמיר  ָזאְגט:  ֶמען  ֶווען  נּוְצט  ֶמען  ָוואס  ָוואְרט  ֶזעְלֶּבע 
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ְּבִחירֹות"; ֶּבעט ִאי ַאיי, ִמיר ְׁשִטיֶמען ַטאֶקע ִניְׁשט ַּביי ִדי ְּבִחירֹות, ָאֶּבער  

צּו  ִא  ַאְכטּוְנג  ֵזייֶער  ֶגעְּבן  ַהקֹוֶדׁש  ֵהיַכל  ַּתְלִמיֵדי  ָיא;  ִמיר  ְׁשִטיֶמען  ְׁשטּוּב  ין 
 ְׁשִטיֶמען ִאין ְׁשטּוּב, ִזי ִניְׁשט ְקִריְגן. 

קֹויְפט ַא ֵׁשייֶנע ַזא ַפאר ִדי ַווייּב ְלָכבֹוד יֹום טֹוב; ֶגעּב ִאיר ֶגעְלט ִמיט  

גַ  ִדי  ִמיט  גּוט אֹויג,  יֹום  ַא  ְלָכבֹוד  ִדיר  ַפאר  ִאיז  'ָדאס  ִאיר  ָזאג  ַהאְרץ.  אְנֶצע 
טֹוב', ִזי ָזאל ִזי קֹויְפן ָוואס ִאיר ַהאְרץ ַּבאֶגעְרט. ֶעס ָזאל ִדיר ִניְׁשט ָאְנֵגיין  

ָוואס ִזי קֹויְפט, ַא ְפרֹוי ִוויל ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרׁש, ִזי ָהאט ִאיֶרע ַזאְכן ָוואס ִזי ַדאְרף;  
 טּו ִאיר ְפֵרייִלי ַמאְכן.ָזאְלְס 

ָדא ָהאט ִאיר ַא ְּתִפָלה, ַא ֶגעֶּבעט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו  

 ְמַקֵּבל ַזיין ֶדעם יֹום טֹוב ֶּפַסח ַאזֹוי ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין: 

ִאי ְּפרּוִּביר  "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ֶעס קּוְמט ֶיעְצט ֶדער יֹום טֹוב ֶּפַסח,  

ִזי צּוצּוְגֵרייְטן צּום ֵהייִליְגן יֹום טֹוב, ִאי ֵווייס ָאֶּבער ֶדעם ֱאֶמת ַאז ִאי ַאֵליין  

ֶקען ָגאְרִניְׁשט טּון, ָנאר ִמיט ַדיין ִהיְלף ֶוועל ִאי ֶקעֶנען זֹוֶכה ַזיין צּו ַא ֵׁשייֶנעם  

ן ֶגענּוג ֶגעְלט צּו ֶקעֶנען ַאייְנקֹויְפן ַאֶלע יֹום טֹוב. ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל ָהאּבְ 

אּון   ַווייּב  ַמיין  ַפאר  צּוְׁשֶטעְלן  ֶקעֶנען  ָזאל   ִאי ַאז  טֹוב,  יֹום  פּון  ֶגעְּברֹויְכן 

ִקיְנֶדער ַאֶלעס ָוואס ֵזיי ַדאְרְפן ָהאְּבן אֹויף יֹום טֹוב. ֶהעְלף ִמיר ִאי ָזאל ְׁשִּפיְרן 

ֶגעְׁש  אּון  ִזיֶסע  ַזיין  ַא  ָנאר  ָזאל   ִאי טֹוב,  יֹום  ֵהייִליְגן  ֶדעם  ִאין  ַטַעם  ַמאֶקע 

ְפֵרייִלי ְּבֶמֶׁש ֶדעם ַגאְנְצן ֶּפַסח, ֲאִפילּו ֶווען ַזאְכן ֶוועְלן ִניְׁשט ֵגיין ַאזֹוי ִווי  

ִאי ָהאּב    ִאי ִוויל, ֲאִפילּו ֶווען ַזאְכן ֶוועְלן ִזי ִניְׁשט אֹויְסַאְרֶּבעְטן ַאזֹוי ִווי

ִזי ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט, ָזאל ִאי ִניְׁשט ֶוועְרן ֶגעֶרעְגט אּון ְטרֹויֶעִריג ָנאר ִאי ָזאל  

ַזיין   זֹוֶכה  ָזאל   ִאי ַאז  ִמיר  ֶהעְלף   .ְפֵרייִלי ֵזייֶער  ַהאְלְטן  ַווייֶטער   ִזי

ַמי ִאין  ְׁשִטימּוְנג  ְפֵרייִליֶכע  ַא  ַזיין  ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען  ָזאל  ַאֵליין   ִאי ין ְׁשטּוּב, 

ִדי  ִקיְנֶדער.  אּון  ַווייּב  ַמיין   ְפֵרייִלי ַמאְכן   אֹוי ָזאל   ִאי אּון   ְפֵרייִלי

ָזאל ִזי ִאיֶּבעְרִגיְסן פּון ִמיר ַאזֹוי ַווייט ַאז ֲאִפילּו ֶווער ֶעס ֶוועט ָנאר   ִׂשְמָחה
 ועְרן ְפֵרייִלי. ְׁשֵטיין ֶנעְּבן ִמיר ָזאל אֹוי וֶ 

ַפאר   ֶּפַסח  יֹום טֹוב  ַגאְנֶצע  ַמיין  ִאיֶּבער  ֶגעּב   ִאי ַּבאֶׁשעֶפער,  ֵהייִליֶגער 

ִדיר, ִאי ֶגעּב ִזי ִאיְנַגאְנְצן ִאיֶּבער ַפאר ִדיר. ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל ַחס ְוָׁשלֹום  

 ִניְׁשט ֶגעפּוֶנען ִאין ַמיין הֹויז ַקיין  ִניְׁשט ֶעְסן ַקיין ְּבֶרעְקל ָחֵמץ אּון ֶעס ָזאל ִזי
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ַמֶׁשהּו ָחֵמץ אּום ֶּפַסח. ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל ִזי ֵזייֶער ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם ָוואס 

ִאי ִּבין זֹוֶכה אֹויְסצּוֵרייִניְגן ֶדעם ָחֵמץ פּון ַמיין ְׁשטּוּב אּון ִאי ִּבין זֹוֶכה צּו  

ע ַמָצה. ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ַאֶלע ְסגּולֹות פּון  ֶעְסן ִדי ֵהייִליגֶ 

ָזאל  ֶעס  ַהאְרץ,  ַמיין  אֹויְסַוואְׁשן  ָזאל  ַמָצה  ִדי  ַאז  ַמָצה,  ֵהייִליֶגע  ִדי 

ן  ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ִאין ַמיין ַהאְרץ ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה, ַאז ִאי ָזאל ָנאר ְגֵלייְּבן ִאי

ִדי   ִאין  ְסֵפיקֹות  ׁשּום  ַקיין  ָהאְּבן  ִניְׁשט  ָזאל   ִאי ַהאְרץ,  ַגאְנְצן  ִמיְט'ן  ִדיר 

ֵהייִליֶגע ֱאמּוָנה, ִאי ָזאל ִוויְסן אּון ְגֵלייְּבן ִמיט ַא ְקָלאְרֵקייט ַאז ָנאר דּו ִפיְרְסט  

ְלט אֹויֶסער ִדיר. ִדי  ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, ַאז ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא אֹויף ֶדער ֶווע

ַמָצה ָזאל ַזיין צּו ִמיר ַפאר ַא ְרפּוָאה, ֶעס ָזאל ִמיר אֹויְסֵהייְלן פּון ַאֶלע ָסאְרט 

ְקֶרעְנק, ֵסיי ִפיִזיֶׁשע ְקֶרעְנק אּון ֵסיי ֵגייְסִטיֶׁשע ְקֶרעְנק, ֶעס ָזאל ִמיר אֹויְסֵהייְלן  

 ן ְּברּוֲחִניּות. ְּבַגְׁשִמיּות אּון ֶעס ָזאל ִמיר אֹויְסֵהיילְ 

ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ֶהעְלף ִמיר ַאז ִדי ִׂשְמָחה פּון ִדי ֵהייִליֶגע ַמָצה אּון  

פּון ַאֶלע ִמְצוֹת פּוֶנעם יֹום טֹוב ָזאל ִמיר ַּבאְגֵלייְטן אֹוי אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ָיאר, 

 ָהאּב זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶעְסן ָנאר  ִאי ָזאל ַא ַגאְנץ ָיאר ַזיין ֵזייֶער ְפֵרייִלי ַאז ִאי

  ַמָצה אּון ִניְׁשט ַחס ְוָׁשלֹום ַקיין ׁשּום ְּבֶרעְקל ָחֵמץ אּום ֶּפַסח. אּון ַאזֹוי ָזאל ִאי

ְׁשֶטעְנִדיג   ֶיעֶדע גּוֶטע  ִזי ִאי טּו, ִמיט  ָוואס  ִמְצָוה  ֶיעֶדע  ְפֵרייֶען ִמיט  ָנאר 

לּו ֶווען ִאי קּוק ִזי ָאן אּון ִאי ֶזע ַאז ִאי ִּבין ַאזֹוי  ַזא ָוואס ִאי טּו, ֲאִפי

ַווייט פּון ִדיר, אּון ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִוויל ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ִאין ִמיר ַא ֶצעְּבָראְכְנֵקייט  

זִ  ָזאל   ִאי ָנאר  ִאים,  פּון  ַפאְרִפיְרן  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי  ִאי ָזאל  ַעְצבּות,  י  אּון 

ַווייֶטער ַהאְלְטן ֵזייֶער ְפֵרייִלי, ִאי ָזאל קּוְקן ָנאר אֹויף ִדי גּוֶטע ֲחָלִקים ָוואס 

 ִאי ָהאּב, אּון דּוְר ֶדעם זֹוֶכה ַזיין צּו ֶוועְרן ֱאֶמת'ִדיג ָנאְנט צּו ִדיר.

! ַאזֹוי ִווי ִדי  ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער! ִאי ִוויל אֹוי ַארֹויְסֵגיין פּון ִמְצַרִים

ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַפאְרְׁשְקַלאְפט ִאין ִמְצַרִים אּוְנֶטער ֶדעם ְׁשֶוועְרן 

  אֹוי  ִאי ִּבין  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ִמְצִרִיים,  ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  אּון  ַּפְרעֹה  פּון   ָיא

ָהַרע   ֵיֶצר  ְׁשֶוועֶרע  ַמיין  ְׁשֶלעְכֶטע  ַפאְרְׁשְקַלאְפט אּוְנֶטער  ַמייֶנע  אּון אּוְנֶטער 

ַמיין   פּון  ַארֹויס  ֶוועג  ֶדעם  ִניְׁשט  ֶזע   ִאי אּון  ַּתֲאוֹות,  ְׁשֶלעְכֶטע  אּון  ִמדֹות 

ֵאייֶגעֶנע ְׁשֶוועֶרע ָגלּות. ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ַמייֶנע אֹויְגן ֶזעֶנען ִניְׁשט גּוט,  

ואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט, אּון ֵזיי ִוויְלן ִניְׁשט קּוְקן  ֵזיי ִוויְלן ָנאר קּוְקן אֹויף ַזאְכן וָ 
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צּו ִדיר. ַמייֶנע אֹויֶעְרן ִוויְלן ָנאר ֶהעְרן ַאֶלע ַנאִריְׁשֵקייְטן אּון ֵזיי ִוויְלן ִזי ִניְׁשט  

צּום  ַזיין  ְמַקֵרב  ִמיר  ִוויְלן  ֶוועְלֶכע  ַצִדיִקים  ִדי  פּון  קֹול  ִדי  צּו  צּוֶהעְרן 

ְטן. ַמיין ָנאז טֹויג אֹוי ִניְׁשט, ִאי ָהאּב ַאַזא ְׁשַטאְרֶקע "ֲחרֹון ַאף",  ֵאייֶּבעְרְׁש 

ֶיעֶדע ְקֵלייִניֵקייט ָוואס ֵגייט ִניְׁשט ַאזֹוי ִווי ִאי ִוויל, ֶנעְמט ִמי ַמָמׁש ַארֹויס  

ִאיז ַמָמׁש ִווי  פּון ִדי ֵּכִלים אּון ִאי ֶווער ַאזֹוי ְׁשֶנעל אֹויְפֶגעֶרעְגט. ַמיין מֹויל  

ַפאְרְׁשָלאְסן ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֶרעְדן צּו ִדיר אּון ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֶלעְרֶנען ִדי  

ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ַאְנְׁשָטאט ִאי ָזאל אֹויְסנּוְצן ַמיין מֹויל ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין,  

ֶגע ְגרֹויֶסע ּכֹוחֹות ָוואס ִאי ָהאּב ִאין  ַאְנְׁשָטאט ִאי ָזאל אֹויְסנּוְצן ִדי ֶגעַוואְלִדי

ַמיין מֹויל, ֶווען ִאי ָזאל ִזי אֹויְסֶרעְדן ַמיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ ַפאר ִדיר ֶיעְדן ָטאג, 

ֶווען ִאי ָזאל ִזי אֹויְסֶּבעְטן ַּביי ִדיר ַאֶלעס ָוואס ִאי ַדאְרף, ָוואְלט ִאי ׁשֹוין  

גֶ  ֶגעָהאְלְפן  ְּפָראְּבֶלעֶמען; ַלאְנג  ַמייֶנע  ַאֶלע  פּון  ַארֹויְסֶגעְקָראְכן  אּון  עָוואְרן 

ֶווען ִאי ָזאל ֶווען נּוְצן ַמיין מֹויל צּו ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער פּון ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה,  

פּון ַאֶלע  ָוואְלט ִדי ּתֹוָרה ִמי ׁשֹוין ַלאְנג ֶגעַמאְכט ְפֵרייִלי אּון ִמי ַּבארּוִאיְגט  

ַמייֶנע ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות אּון ְׁשֶלעְכֶטע ַּתֲאוֹות; ַאְנְׁשָטאט ֶדעם נּוץ ִאי ַמיין מֹויל  

ָדאס  אּון  ֶרעְדן,  ִניְׁשט  ָלאְזט  דּו  ָוואס  ַזאְכן  אּון  ַנאִריְׁשֵקייְטן  ֶרעְדן  צּו  ָנאר 

ְּפָראְּבלֶ  אּון  ָצרֹות  ֶמער  ִפיל   ָנא ִמיר  אֹויף  ִאיז ְּבֶרעְנְגט  מַֹח  ַמיין  עֶמען. 

ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרְדֵרייט, ִאי ְטַראְכט ָנאר פּון ַאֶלע ַנאִריְׁשֵקייְטן אּון ֲעֵבירֹות, ַמיין 

מַֹח ִאיז פּול ִמיט ַאֶלע ָסאְרט ְּפָחִדים, ִאי ְטַראְכט ָנאר ָוואס ַא ְצֵווייֶטער ֶוועט  

ְדֵרייט ִמיט ַאֶלע ָסאְרט ֵגייְסִטיֶׁשע ְקֶרעְנק  ָזאְגן אֹויף ִמיר, אּון ַמיין מַֹח ִאיז ַפאְר 

 אּון ְׁשֶוועִריֵקייְטן.

ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ִׁשיק ִמיר ׁשֹוין מֶׁשה ַרֵּבינּו, ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל  

ׁשֹוין ְטֶרעְפן ֶדעם ֱאֶמת'ן ַצִדיק ַאזֹוי ִווי מֶׁשה ַרֵּבינּו ָוואס ָהאט ֶדעם ּכַֹח ִמיר 

ִזי  ַאר ָזאל   ִאי ַאז  ִמיר  ֶהעְלף  ִמְצַרִים,  ָגלּות  ְׁשֶוועֶרע  ַמיין  פּון  ֹויְסצּוֶנעֶמען 

צּוֶהעְרן צּום קֹול פּון ֶדעם ַצִדיק, ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאי ָזאל ָפאְלְגן ִדי ַאֶלע ֵעצֹות 

עֶנע ָגלּות, ִאי פּוֶנעם ַצִדיק, אּון דּוְר ֶדעם ֶוועל ִאי ַארֹויְסֵגיין פּון ַמיין ֵאייגֶ 

ֶקעֶנען  ֶוועל   ִאי ִמִּמְצַרִים",  ָיָצא  הּוא  "ְּכִאילּו  ֶדעם  ְׁשִּפיְרן  ֱאֶמת'ִדיג  ֶוועל 

ַארֹויְסֵגיין פּון ַמיין ִמְצַרִים, אּון ַדאן ֶוועל ִאי ֶקעֶנען ִזיְנֶגען ִׁשיָרה ַפאר ִדיר, 

 דּו ָהאְסט ֶגעטּון ִמיט ִמיר".  אּון ִדיר ַדאְנֶקען ַפאר ִדי ְגרֹויֶסע ִנִסים ָוואס
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:  (ְּפָסִחים קטז:)ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין צּו  

: "ִּכיֵמי ֵצאְת ֵמֶאֶרץ  (ִמיָכה ז, טו)"ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים"; אּון צּו  
 ", ָאֵמן.ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות

... 

 ד ג ד

 ֶדער ִאיז ֶגעֶּבעְנְטְׁשט -ֶדער ָוואס ָהאט ֶגעדּוְלד 

 ד' ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא, ה' ִניָסן, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן -ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר 

 ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר 

 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו. 

ֶען ִמיר ֶעְסן ִדי ֵהייִליֶגע ַמָּצה, ַמָּצה ְּבֶרעְנְגט ֱאמּוָנה; ֶדער ָנא ַאִּביְסל ֵגיי
ֶעְסן ָוואס    -: ַמָּצה ִאיז "ֵמיְכָלא ִּדְמֵהיְמנּוָתא"  (ַּפְרַׁשת ּבֹא מא.)ֵהייִליֶגער זֹוַהר ָזאְגט  

. ִדי ֵהייִליֶגע קפג:)(זֹוַהר ַּפְרַׁשת ְּתַצֶוה,  ְּבֶרעְנְגט ֱאמּוָנה, ֶעְסן ָוואס ֶגעְּבט ַא ְרפּוָאה  
ִמיְט'ן  ֶלעְּבן  ָזאל  ֶער  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  אֹויס  ַלייֶטעְרט  ֶעס  ֱאמּוָנה,  ֶגעְּבט  ַמָּצה 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ַאז ֶמען ֶלעְּבט ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶקען ֶמען ִזי ְׁשַטאְרְקן ִאין  
 ִדי ְׁשֶוועְרְסֶטע ַצייְטן. 

ֵזייעֶ  ִדי ִאי ֶּבעט ִדיר  ִדי ַצייְטן ָוואס ֶמען רֹויְמט ִדי ָחֵמץ;  ר, ֶיעְצט ִאין 
ִדי   ַפאר  ֶנֶפׁש  מֹוֵסר   ִזי ֶזעֶנען  ֵזיי  ִאיֶּבעְרֶגעְׁשְטֶרעְנְגט,  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ַווייֶּבער 

ָוואְרט,    - ֵהייִליֶגע יֹום טֹוב   ַא  ָזאְלְסטּו ִאיר ֶהעְלְפן. אּון אֹויּב ֶמען ָזאְגט ִדיר 
ֶוועְסטּו    - ֶעס ִניְׁשט ָאֶנעֶמען ַפאר ְׁשֶלעְכְטס, ָזאְלְסט ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות  ָזאְלְסטּו

 זֹוֶכה ַזיין צּו ַא ֵׁשייֶנע יֹום טֹוב.

ִאין ְׁשטּוּב ַדאְרף ֶמען ָהאְּבן ַאייֶזעְרֶנע ֶנעְרֶווען; ֶעס ֶקען ִניְׁשט ַזיין ָׁשלֹום  
אר אֹויּב דּו ֶוועְסט   ָהאְּבן ִדי ָגאְלֶדעֶנע ִמָדה פּון ַסְבָלנּות. ֶדער ָוואס ִאין ְׁשטּוּב ַנָ

ֶדער ִאיז ֶגעֶּבעְנְטְׁשט; ֶמען ֶקען דּוְרְכֵגיין ִדי ְׁשֶוועְרְסֶטע ַזאְכן    -ָהאט ֶגעדּוְלד  
 אֹויּב ֶמען ָהאט ַסְבָלנּות.  -ִאין ֶלעְּבן 

: ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא גֹוי  (ּכֹוְכֵבי אֹור, ִסיּפּוִרים ִנְפָלִאים)ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט  

ָוואס ָהאט ִזי ֶגעְדֵרייְדט ִמיט ָאֶרעֶמעַלייט אּון ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט ִווי ִדי ִאיְדן  
ֹום טֹוב ֶּפַסח; ֶער ָהאט ְׁשמּוֶעְסן ְצִוויְׁשן ִזי ַאז ָנא ַאִּביְסל קּוְמט ׁשֹוין ֶדער י
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ִזי ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ָוואס ִאיז ָדאס 'ֶּפַסח', ָהאט ֶמען ִאים ֶדעְרֵצייְלט ִווי ֵׁשיין 

ֲאִפילּו ָאֶרעֶמעַלייט   - ֶדער יֹום טֹוב ִאיז; ֶמען ְּפַראֶוועט ַא ֵסֶדר אּון ַאֶלע ִאיְדן  
ְצט ַּביים ִטיׁש ִווי ֶקעִניְגן, ֶמען ֶעְסט, ֶעְסן ַא ֶגעְׁשַמאֶקע ַרייֶכע ְסעּוָדה; ֶמען ִזי  -

ֶמען ְטִריְנְקט אּון ֶמען ִאיז ְפֵרייִלי. ִדי ָאֶרעֶמעַלייט ָהאְּבן ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס 
לֹויְנט ִזי צּו ַפאְסְטן ַאָּפאר ֶטעג ַפאר יֹום טֹוב ְּכֵדי ֶמען ָזאל ַזיין גּוט הּוְנֶגעִריג  

ָהאט ֶגעְטַראְכט צּו ִזי: 'ִאי מּוז ָדאס אֹויְסְּפרּוִּביְרן; ִאי צּום ֵסֶדר, ֶדער גֹוי  
ֶוועל ִזי ַפאְרְׁשֶטעְלן ִווי ַא ִאיד ַאז ִאי ָזאל ָכאְטׁש ֵאיין ָמאל ִאין ֶלעְּבן ָהאְּבן  

 ַא גּוֶטע ְסעּוָדה'. 

ִא  ַא  ַּביי  ַאייְנֶגעַלאְדְנט  גֹוי  ֶדער   ִזי ָהאט  ַּבייַנאְכט  ֵסֶדר,  ֶּפַסח  צּום  יד 
ִדי   ֶעְסן  צּו  ַוואְרט  ֶער  אּון  ֵסֶדר  ַּביים  ִזיְצט  ֶער  ָאן,  ֶמען ׁשֹוין  ֵהייְּבט   ֶעְנְדִלי

ֵפייֶנע ֵׁשייֶנע ְסעּוָדה. ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ָמרֹור אּון ֶער ָהאט ׁשֹוין ִניְׁשט  
ט צּו ִזי ַאז ֶמען ָהאט ִאים ָדא  אֹויְסֶגעַהאְלְטן ַזיין הּוְנֶגער, ָהאט ֶער ֶגעְטַראכְ 

ֶמען  אּון  ְסעּוָדה  ִדי  אֹויף  ַלאְנג  ַאזֹוי  ַוואְרט  ֶער  ַווייל  אֹויְסֶגעְׁשִּפיְלט,  ִזיֶכער 
 ְדֵרייְדט ַארּום ִמיט ִאים, ָהאט ֶער ִזי אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ַאְנְטָלאְפן. 

יְנט אּון ֵזיי ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶמען ְׁשֶּפעֶטער ֶווען ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַזייֶנע ְפַרי

ָהאט ִאים ֶגעָלאְזט אֹויְסהּוְנֶגעְרן ִּביז ֶמען ָהאט ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט ַא ַׁשאְרֶפע ֶעְסן 
ֻׁשְלָחן  ַפאר  ַאְנְטָלאְפן  ִּביְסטּו  "ַפאְרָוואס  ֶגעָזאְגט:  ִאים  ֵזיי  ָהאְּבן  ְוכּו',  ְוכּו' 

ָוואְלְסטּו ֶגעַהאט ַא ֶהעְרִליֶכע   -ֶווען אֹויס ָנא ַאִּביְסל    עֹוֵר? ֶווען דּו ַוואְרְטְסט
 ְסעּוָדה".

ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ַאז ֶמען מּוז ָהאְּבן ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה, ִמיט ֱאמּוָנה ֶקען  
ֶמען ָהאְּבן ַסְבָלנּות; ֶדער ָוואס ְגֵלייְּבט ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַמאְכט ַאֶלעס, 

ַאֶלעס    טּוט ִאיז  ְיׁשּוָעה,   -ַאֶלעס,  ִדי  אֹויף  ַוואְרט  ֶער  ֶגעדּוְלד,  ָהאט  ֶדער 
ִוויֶדעְראּום, ָאן ֱאמּוָנה ָהאט ֶמען ִניְׁשט ַקיין ַסְבָלנּות, ָאן ֱאמּוָנה ִאיז ֶמען ָטאג  

 אּון ַנאְכט ַּכֲעִס'יג. 

 ִאי ִּבין ׁשֹוין ַאזֹוי ְפֵרייִלי ַפאְר'ן יֹום טֹוב. 

 ַדאְרף ֶהעְלְפן ִאין ְׁשטּוּב ַמאְכן ֶּפַסח.ִאי ַדאְרף ְמַקֵצר ַזיין, ִאי 

:  (ְּפָסִחים קטז:) ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין צּו  
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ֵמֶאֶרץ    : "ִּכיֵמי ֵצאְת(ִמיָכה ז, טו)"ְונֹאַכל ָׁשם ִמן ַהְּזָבִחים ּוִמן ַהְּפָסִחים"; אּון צּו  

 ִמְצָרִים ַאְרֶאּנּו ִנְפָלאֹות", ָאֵמן.

... 
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ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ַפאר ִקיְנֶדער 

ַסח תשפ"א ֶ ַחג ַהפּו א

ֵווייְנט ֶער ַאזֹוי ְׁשַטאְרק? ַּביי ֶוועְלֶכע ְׁשִטיְקל ַהָּגָדה  ָוואס 
ַהאְלט ֶער ֶיעְצט?

ַּבאֶמעְרְקן,  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ְׁשִטיֶלעְרֵהייט  ַאַרייְנֵגיין  ָלאִמיר 
ַאזֹוי  ֵווייְנט  ִאיד  ֶדער  ָוואס  ֶזען  ֶקעֶנען  ִמיר  ֶוועְלן  ֶאְפָׁשר 

ְׁשַטאְרק.

ִקיְנֶדער, ִאיר ֵווייְסט ָדאְך ַאֶלע, ֶּפַסח ַּבייַנאְכט ִאיז ֵזייֶער ַא 
ְגרֹויֶסע  ַא  ֶגעַהאט  ָהאְּבן  ַצִּדיִקים  ֵהייִליֶגע  ִדי  ַצייט;  ְגרֹויֶסע 
ֶדעם  ָאּפ  ֶרעְכְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָּפׁשּוט'ֶע  ַאזֹוי  ִווי  ֶזען  צּו  ֲעבֹוָדה 

ֵהייִליְגן ֵסֶדר, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַהאט הֹויֶכע ַּכָוונֹות ֶדעְרֵּביי.

ֶגעֶזען  ַצִּדיק  ַא  ָהאט  ַאָמאל  ֶדעְרֵצייְלט,  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶער  ִאיז  ְׁשַטאְרק,  ֵזייֶער  ֵווייְנט  ִאיד  ָּפׁשּוט'ֶער  ַא  ַאזֹוי  ִווי 
ֶער  ִאיד,  ֶדעם  פּון  ְׁשטּוּב  ִאין  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  ְׁשִטיֶלעְרֵהייט 
ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ֵנייֶגעִריג צּו ֶזען ָוואס ֶדער ִאיד ֵווייְנט ַאזֹוי 
ְׁשַטאְרק, ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֶדער ִאיד ֵווייְנט ַּביי ִדי ֶוועְרֶטער: 
"ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר", "ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר", ֶדער ִאיד ָהאט 

ַפאר ִקיְנֶדערַפאר ִקיְנֶדער

ֲעָצתֹו ֱאמּוָנהֲעָצתֹו ֱאמּוָנה
ַרְך ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ַרְךּבְ ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ּבְ

ָוואס ָזאְגט ֶמען ִאין ִהיְמל אֹויף ִמיר?!ָוואס ָזאְגט ֶמען ִאין ִהיְמל אֹויף ִמיר?!



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ַפאר ִקיְנֶדער 

ַסח תשפ"א ֶ בַחג ַהפּו

ָמה  "ָּתם  ִהיְמל:  צּום  ִפיְנֶגער  ִמיְט'ן  ֶגעִוויְזן  אּון  ֶגעֵווייְנט 
ִניְׁשט  ָהאט  ַצִּדיק  ֶדער  אֹוֵמר";  ָמה הּוא  "ָּתם  אֹוֵמר",  הּוא 
ֶזעֶנען  ֶוועְרֶטער  ִדי  ֵווייֶנען,  צּו  ָדא  ִאיז  ָוואס  ַפאְרְׁשַטאֶנען 
ִדי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶּבעט  ֶמען  ָוואס  ֶוועְרֶטער  ַקיין  ִניְׁשט 
ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען ִניְׁשט ַקיין ֶוועְרֶטער ָוואס ֶמען ַדאְנְקט ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; "ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר", ֶדער ַּבַעל ַהָּגָדה ָזאְגט: 

"ָוואס ָזאְגט ֶדער ַּתם?" - ָוואס ִאיז ָדא צּו ֵווייֶנען?!

וואס וויינט ער אזוי?!וואס וויינט ער אזוי?!

ֶדער ַצִּדיק ֵגייט צּום ִאיד אּון ָזאְגט ִאים: "ַאְנְטׁשּוְלִדיְגט ַאז 
ִאיְך ַהאק ִאיֶּבער, ִאיְך וואּוְנֶדער ִזיְך ֵזייֶער, ָוואס ֵווייְנט ִאיר? 
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ַצִּדיק:  ַפאְר'ן  ִאיד  ֶדער  ָזאְגט  ִאיְנִזין?"  ָדא  ִאיר  ָהאט  ָוואס 
ַהָּגָדה  ִדי  ִאין  ֶזע  ִאיְך  ָדא,  ִזיְך  טּוט  ָוואס  ִניְׁשט  ֵווייס  "ִאיְך 
ִמיר  ֶעֶּפעס,  ָזאְגט  ָרָׁשע  ֶדער  ֶעֶּפעס אּון  ָזאְגט  ָחָכם  ֶדער  ַאז 
ִמיר  ִמיר,  ָזאְגן אֹויף  צּו  ָהאְּבן  ַאֶלע  ִדי  ָוואס  ָאן  ִניְׁשט  ֵגייט 
ִמיר";  ִהיְמל אֹויף  ִאין  ָזאְגט  ֶמען  ָוואס  ָנאר  ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט 
צּו  ַווייֶטער  ָאן  ֵהייְּבט  אּון  אֹויְגן  ִדי  ַפאְרַמאְכט  ִאיד  ֶדער 
ֵווייֶנען: "ָּתם ָמה הּוא אֹוֵמר", 'ָּתם' ִאיז ִאין ּפֹויִליׁש 'ָדאְרט', 
ֶער ַווייְזט ֶדעם ִפיְנֶגער צּום ִהיְמל אּון ָזאְגט: "ָּתם ָמה הּוא 

אֹוֵמר" ָוואס ָזאְגט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אֹויף ִמיר?

ִדי  ֶדעְרֵצייְלט  ָמאל  ַאַסאְך  ֵזייֶער  אּוְנז  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש 
אּוְנז  ִאין  ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען  ֶגעָוואְלט  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש  ַמֲעֶׂשה; 
ָגאְרִניְׁשט  אּוְנז  ָזאל  ֶעס  "ַּתם",  ֶדעם  ָנאְכַמאְכן  ָזאְלן  ִמיר 
ָחָכם  ֶדער  ָוואס  ִאיְנֶטעֶרעִסיְרן  ִניְׁשט  אּוְנז  ָזאל  ֶעס  ָאְנֵגיין, 
ָזאְגט, ָוואס ֶדער ָרָׁשע ָזאְגט; ִמיר ָזאְלן ָנאר ֶלעְּבן ִמיט "ָּתם 

ָמה הּוא אֹוַמר", ָוואס ָזאְגט ֶמען ִאין ִהיְמל אֹויף ִמיר?

ִּבין  "ִאיְך  ִאיְנֵאייֶנעם:  ַאֶלע  ִזיְנֶגען  ָלאִמיר  ִקיְנֶדער, 
ִאיְך   - ָגאְרִניְׁשט  ָהאּב  ִאיְך  ָגאְרִניְׁשט,  ַדאְרף  ִאיְך  ָגאְרִניְׁשט, 

ִוויל ָגאְרִניְׁשט, ָנאר ִדיר ִזיֶסער ַּבאֶׁשעֶפער ַאֵלייְנס".
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ֵווייְסט...?!  ֶווער  ִקיְנֶדער,  ִליְכִטיֶגע  ִקיְנֶדער,  ֵטייֶעֶרע 
ֶווער ֵווייְסט ָוואס ִאיז ִדי ֶהעְכְסֶטע ַזאְך אֹויף ִדי ֶוועְלט? ִדי 
ֶהעְכְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶמען ֶקען טּון - ִאיז טּון ִמְצוֹות ָוואס ֶדער 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן.

ֶמעְנְטְׁשן ֵמייֶנען ַאז ֶמען ַדאְרף זּוְכן ֶעֶּפעס ֶמער פּון ֶדעם, 
ֶמען ֵווייְסט ִניְׁשט ַאז ִדי ְגֶרעְסֶטע ַזאְך ִאיז טּון ִדי ִמְצוֹות ָוואס 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן טּון - ִמיט ִׂשְמָחה.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶווען ֶער ִאיז ֶגעֶווען יּוְנג ָהאט 
ָנאְכִניְׁשט  ֶדעָמאְלט  ָהאט  ֶער  חּוְמרֹות,  ַאַסאְך  ֶגעַהאט  ֶער 
ְׁשַטאְרק  ַאזֹוי  ִאיז  ֶער  גּוט.  ִניְׁשט  ִאיז  חּוְמרֹות  ַאז  ֶגעִוויְסט 
ֶער  ָהאט  ֶּפַסח  ַפאר  ָיאר  ֵאיין  ִּביז  חּוְמרֹות,  ִדי  ִאין  ַאַריין 
ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס צּו טּון, פּון וואּו ֶוועט 
ֶער ָהאְּבן ַוואֶסער אֹויף יֹום טֹוב ֶּפַסח? ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט ַאז 
ֶער ֶקען ִניְׁשט ֶנעֶמען ַוואֶסער פּון וואּו ַאֶלע ֶנעֶמען, ֶער ָהאט 
ָדאס  ֶּפַסח,  ַפאר  ִאיז גּוט  ַוואֶסער  ְקַוואל  ָנאר  ַאז  ֶגעְטַראְכט 

ִאיז ִדי ֶמעְרְסֶטע ָאְּפֶגעִהיְטן פּון ַאֶלעם.

ָאֶּבער ָדאְרט וואּו ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען 
ַקיין ְקַוואל ַוואֶסער. ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִניְׁשט ֶגעִוויְסט ָוואס צּו 
טּון, פּון וואּו ֶוועט ֶער ָהאְּבן ַוואֶסער אֹויף יֹום טֹוב?! ָהאט 
ָפאְרן אֹויף  ַאֶוועק  ַדאְרְפן  ֶוועט  ֶער  ַאז  ֶגעְטַראְכט  ֶרִּבי  ֶדער 
יֹום טֹוב ֶּפַסח צּו ַאן ַאְנֶדעֶרע ְׁשָטאט; ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ִאיז ֶער 

ָּכֵׁשר'ֶע ַוואֶסער אֹויף ֶּפַסחָּכֵׁשר'ֶע ַוואֶסער אֹויף ֶּפַסח
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ַאַריין ִאין ִדי חּוְמרֹות.

קוואל וואסער איז די מערסטע אפגעהיטןקוואל וואסער איז די מערסטע אפגעהיטן

'ָאֶּבער ֶיעְצט', ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי - 'ֵווייס ִאיְך ַאז חּוְמרֹות ִאיז 
ִניְׁשט גּוט, ִאיְך ֵווייס ַאז ִדי ֶהעְכְסֶטע ַזאְך ִאיז טּון ִדי ִמְצוֹות 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ַא ִׂשְמָחה, ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם ַאז 
ֶמען ֶעְסט ִניְׁשט ַקיין ָחֵמץ, ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם ַאז ֶמען ֶעְסט 

ִדי ֵהייִליֶגע ַמָצה ִמיט ִדי ַאֶלע ִמְצוֹות ָוואס ִמיר טּוֶען".
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חשוב'ע טייערע קינדער שיחיו! 

דער גליקליכער געווינער פון חודש ניסן, הילד החשוב כמר אהרן הכהן 
פריעדמאן נרו יאיר פון כתה ד' אין תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב 
"עצתו  ספר  הייליגן  דעם  באקומען  צו  אויסגעוועלט  האט  ליבערטי 

אמונה", אריינגעשריבן זיין נאמען דורך דעם ראש ישיבה שליט"א. 

דער ראש ישיבה שליט"א האט אים אריינגעשריבן:

בס"ד

לכבוד אהרן הכהן,

זע צו לערנען פלייסיג, וועסטו זיין א גרויסער צדיק.

די קומענדיגע גורל וועט מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף פארקומען מאנטאג 
פרשת תזריע מצורע, ראש חודש אייר.

געדענקט, מיט יעדע מעסידזש וואס מען שיקט אריין גייט מען נאכאמאל 
אריין אינעם גורל!

כאפטס אריין! דו קענסט זיין דער גליקליכער געווינער!
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די נומער וואו מען קען דערווייל לאזן מעסידזשעס איז:

718-387-2691 - אפציע 6, די קינדער וואס לערנען אין די היכל הקודש 
ברסלב תלמוד תורה קענען דאס איבערגעבן פאר זייער מלמד שליט"א, 

אדער קען מען דאס שיקן אויף פאסט צום אדרעסס:

 Keren Hadfusa of Breslev 27 Skillman Street Brooklyn NY
 11205

אזוי אויך קען דאס ווערן געשיקט דורך די עלטערן צום אימעיל 

info@kerenhadfusa.org :אדרעסס

קינדער  חשוב'ע  די  וואס  מעסידזשעס  הערליכע  די  פון  חלק  א 
שיחיו האבן אריינגעשיקט:

"איך האב זיך ארויסגעלערנט פון עצתו אמונה פאר קינדער, אז ס'איז 
זייער א גרויסע מצוה צו גיין צו א ציון פון א צדיק און זיך אויסבעטן 
אלעס גוטס, אויך אז מ'דארף גיין אין מקוה אפילו ווען ס'איז קאלט 

און אפילו ווען מ'איז נאך קליין, אויך אז מ'דארף רעדן צו די הייליגע 
באשעפער".

בערל יאקאבאוויטש, תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב, ליבערטי, כתה ד', אצל 
המלמד הר"ר ישראל יוסף שניצלער שליט"א

"איך האב זיך ארויסגעלערנט פון עצתו אמונה פאר קינדער אז מ'דארף 
נאר בעטן דעם אייבערשטן".

נחמן שמחה אפפלבוים, לעיקוואד

"איך האב זיך ארויסגעלערנט פון עצתו אמונה אז וואס מ'דארף זאל 
מען בעטן דעם אייבערשטן"

מענדי מענדלאוויטש, תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב, ליבערטי, כתה ד', אצל 
המלמד הר"ר ישראל יוסף שניצלער שליט"א

"איך האב די מערסטע הנאה געהאט פון די מעשה, אז ווען דער 
רבי איז געווען א קליין קינד האט ער זייער אסאך גערעדט צום 

אייבערשטן, ער פלעגט גיין אליינס צו די קבר פון די הייליגע בעל שם 
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טוב זכותו יגן עלינו און דארט געוויינט צום אייבערשטן ער זאל זיין א 
צדיק; פון דעם האב איך זיך געלערנט אז אויב איינער בעט צו זיין א 

צדיק וועט ער צום סוף ווערן א צדיק". 

אבא ראובן שרייבער, אנטווערפן

"איך האב זיך ארויסגעלערנט פון עצתו אמונה אז אפילו מ'לייגט נאר 
איין פעני פאר צדקה ווערט מען אויך א צדיק".

נחמן נתן וויינבערג, תלמוד תורה היכל הקודש ברסלב, ליבערטי, כתה ד', אצל 
המלמד הר"ר ישראל יוסף שניצלער שליט"א
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קינדער ווינקל

העלף נחמן נתן אנקומען אינמיטן פון די מצה

אנהייב

ענדע

טרעף צו וואס דא שטייט

תפמו  וחס  פפזנ  עממט  תשזג  פפמ  טזינ  יזט  קזי  וחס  
תכממטח?

 א = ת      ב = ש      ג = ר      ד = ק      ה = צ      ו = פ      ז = ע      ח = ס      
 ט = נ      י = מ      כ = ל      ל = כ      מ = י      נ = ט      ס = ח      ע = ז      

פ = ו      צ = ה      ק = ד      ר = ג      ש = ב      ת = א
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גבוח  אאאבזבגטזב  אז  דו  האוט  דאב  גזגזבז  אזא  גאאהז  גזבז  
טאטז  אאה  דאהא  דאב  אוז  אאה  גואב  דאב  חאב  אגזו  גוטו  

וואו  דו  טווט  דאט  דאב
 א = י       ב = כ       ג = ל       ד = מ       ה = נ       ו = ס       ז = ע       ח = פ       
 ט = צ       י = ק       כ = ר       ל = ש       מ = ת       נ = ך       ס = ם       ע = ן       
 פ = ף      צ = ץ       ק = א       ר = ב       ש = ג       ת = ד       ך = ה      ם = ו      

 ן = ז       ף = ח       ץ = ט

וויפיל מאל קענסטו טרעפן אין דעם פאזל די ווערטער "א מחי' 
פסח"?

)עס שטייט אויף אלע מיני וועגן, אויך אריין איינס אין די אנדערע; עס קומט אן א ספעיס צווישן די ווערטער(



ֲעָצת�ֹו ֱאמ�ּוָנה ַפאר ִקיְנֶדער 

ַסח תשפ"א ֶ ַחג ַהפּו יא

פול אויס דעם קעסטל רעטעניש

)פאר גרעסערע קינדער(

פון אויבן אראפ:

1.מ'זיצט ווי א מלך

3.א גוטע מעדעצין

4.מ'קען נעמען צוויי מינים

6.פיר מצוות

8.ס'איז צעטיילט אין צוויי

10.א סגולה פאר פרנסה )ספר המדות אות ממון, סימן לה(

פון רעכטס צו לינקס:

1.צום סוף דארף מען עס צוריקגעבן

2.... של פסח

5.מ'דארף עס צוגרייטן פאר שבת )שלחן ערוך הרב 
סימן תע"ג, סעיף יט(

7.שיין און גרויס

9.דארט )עצתו אמונה פאר קינדער, פסח(

11.מ'גיסט עס אראפ



 בעזהשי"ת

דערא

באקומט אויף די פאסט יעדע וואך בעז"ה 
בית נצחי, גליון היכל הקודש, 

עצתו אמונה, און קרית ברסלב בלעטל  

718-387-2691/  102 רופט

subscribe@kerenhadfusa.orgאדער שיקט אן אימעיל צו 



 בס"ד 

מאנטאג  –ויקרא מאנטאג קול ברסלב האטליין אפדעיטס, 
 תשפ"אצו 

 פאר אידיש, און דערנאך: ①דרוקט 

 אפדעיטס און נייעס ⓿

 חיזוק יומי • נייע שיעורים  ❶

 א " שליט  ישיבה ראש דער  פון יומי חיזוק ◀❶

איבער פאר  - נישט  דיך  אויס! שטרענג  דיך  ניצט  ווייב  דיין  אויב 
 איר! 

דארט  זיי   - טאנצן  אביב  תל  אין  אידן.  ערליכע  די  פיינט  האבן 
 שדים מיט שדות, אבער חדרים מוזן זיין פארמאכט!

גמיל'פשוט - זייער  ת חסדים אפגעשטעלט  וע מענטשן האבן מיט 
 גרויסע צרות 

*ברסלב'ע  - א  נאכאלץ  איז  תורה  תלמוד  אונזער  אז  האף  איך 
 תלמוד תורה*! 

ן ישיבה...! דער הייליגער  א גאנץ יאר מיינט מען דער מציון אי -
 סאטמארע רבי זי"ע האט פארטריבן אלע בחורים!

דו האסט גע'הרג'עט א קינד! ווי אזוי מעגסטו זיין א מנהלת אין  -
  א סקול?
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 אינגעלייט  פאר  שיעור  סטעניי ◀❹

 בבלי אין שיעור  סטעניי ◀❺

 מי ירושל  אין שיעור  נייעסטע ◀❻
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 חומרות אן נערוועזקייט –ה' ויקרא תשע"ח   - 13*
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 ס'שמעקט שוין פסח  –ב' תזריע תשע"ט  - 20*

 ווילסט בלייבן אין מצרים? –ג' תזריע תשע"ט  - 21*

 מאך פסח'דיג דיין פאון –א' תשע"ט -ג' אחרי - 22*

 ממצרים גאלתנו  –א' תשע"ח -ג' שמיני - 23*

 יענעם גייט בעסער –א' תשע"ט -ג' אחרי - 24*

 עס קומט שוין פסח –ד' ויקרא תש"פ בקרית ברסלב  - 25*

   מיט קאראנעאמונה  –א' צו תש"פ  - 26*

 סדר נאכט אין קאראנע צייטן –ב' צו תש"פ  - 27*

 א כשר'ן פרייליכן פסח –א' תש"פ -א' שמיני - 28*

 וואס האט פסח מיט מיר?  –ב' דחול המועד פסח תש"פ  - 29*

   שפאלטן דעם ים –ג' דחול המועד פסח תש"פ  - 30*

 יך אויף פסח פקודי: מ'גרייט ז-שיעור פאר אינגעלייט ליל ה' ויקהל - 31

 בין הזמנים: ויקרא תשפ"אפון מיטוואך  שיעור - 32*

ויקרא תשפ"א:  שיעור    -  33* ה'  ליל  א פרייליכן כשר'ן פאר אינגעלייט 
 פסח 

 שיעורים פון מוהרא"ש זכותו יגן עלינו אויף פסח  ❷◀◀

 נוסח ההגדה ❸◀◀

 מגילת שיר השירים הערליך פארגעלערנט  ❹ ◀◀

 פסח פאר קינדער סיפורי צדיקים אויף   ❺◀◀

 געזען אליהו הנביא  - 5



 משניות מסכת פסחים מיט צו זאגן  ❻◀◀

שיעור כללי אין הלכות פסח, דורכ'ן דיין הרב ר' יונה זינגער   ❼◀◀
; מיט א קורצע אריינפיר דורכ'ן ראש  שליט"א (מאנטאג ויקרא, תשפ"א

שליט"א נייע    )ישיבה  די  ביי  הערן  אויך  מען  קען  שיעור  *דער 
 . פון די מעין מעניו – 3, 4אפטיילונג שיעורי הלכה; 

 

שליט"א   ❷ ישיבה  ראש  פון  די    שיעורים  פון  סוף  (ביים 
די   פון  שיעורים  פון  ליסטע  דא  איז  מפתח  וועכנטליכע 

 פארגאנגענע יארן)

 דרשות  טעגליכע ◀❶

◀◀⑦ 

 ◀◀◀⓵  

באזוך אין תלמוד תורה "היכל הקודש"  :ויקרא תשפ"אמאנטאג   - 109
 ברסלב ליבערטי 

  בין הזמנים: ויקרא תשפ"אפון מיטוואך  שיעור - 110

 דרשות וועכענטליכע ◀❷

◀◀ ⑥ 
א פרייליכן כשר'ן  פאר אינגעלייט ליל ה' ויקרא תשפ"א: שיעור  - 22

 פסח 

 וזמנים  מועדים ◀❸

 שיעורים  חינוך ◀❹

 בריוו  און ת" שו ◀❺



 ערוך  שולחן ◀❻

 בבלי  גמרא ◀❼

◀◀④ 

 ביים סוף: חיזוק און הדרכה פאר מלמדים , פסחים דף קטו - 115

ביים סוף: ארבעטן מיט קינדער איז די גרעסטע  , פסחים דף קטז - 116
 זאך 

 ביים סוף: יום טוב פסח , פסחים דף קיז - 117

 געלטער ביים סוף: סטימיולעס , פסחים דף קיח - 118

 פסחים דף קיט  - 119

 פסחים דף קכ  - 120

 הדרן עלך מסכת פסחים , פסחים דף קכא - 121

 ◀◀ ⑤ 
 כתא דינסטאג פרשת צוהתחלת המס, בשקלים דף  – 2

 ך " נ שיעורי ◀❽

◀◀⑦ 
מיטצוהאלטן די שיעור אין נ"ך, לויט די סדר פון צוויי פרקים ליום, וואו  

ספר   אין  יעצט  האלט  נומער  ישעיהמען  דרוקן  מען  קען  און   7, 
 אויסוועלן די קאפיטל וואס מען וויל הערן. 

צו הערן מגילת שיר השירים הערליך פארגעלערנט דורכ'ן ראש ישיבה 
 מעין מעניו.פון די  4,  9, 1שליט"א, דרוקט 

 ירושלמי  גמרא ◀❾

◀◀㉕ 



 התחלת מסכת כתובות, דאנערשטאג ויקרא תשפ"א -
 

קען מען הערן א שיינעם   -  85,  24(ביים סוף פון מסכת יבמות:   -
 שמועס צום סיום) 

 קאלס  חיזוק ◀❿

 ם " להרמב תורה משנה ◀⓫

 שיעורים צוגעלייגטפרישע  -

 

 שיעורים פון מוהרא"ש זי"ע  ❸

 בראשית  ◀❶

 שמות  ◀❷

 ויקרא  ◀❸

 במדבר ◀❹

 דברים ◀❺

 וזמנים  מועדים ◀❻

 תודרש  פארשידענע ◀❼

 ן " מוהר  ליקוטי ◀❽

 יארן  פריערדיגע פון שמועסן ◀❾

 

 מלמדים שטיבל • אנדערע שיעורים ❹

 א" שליט  לעזער  יצחק הרב פון שיעורים ◀❶



 אינטערוויוס  • חינוך שיעורי • שטיבל מלמדים ◀❷

 שטיבל מלמדים ◀◀①

 פרישע שמועסן -

 י " ר  פון שיעורים גמרא די פון שמועסן  חינוך ◀◀②

 א"שליט  ישיבה ראש פון שיעורים  חינוך ◀◀③

 א שיעור אין חינוך פון מאנטאג ויקרא תשפ"א - 75

 מאנטאג צו תשפ"א וןא שיעור פאר מחנכות פ - 76

 ס " וומ הקודש היכל  ת" ת אין שיעורים  חינוך ◀◀④

 מחנכים און מלמדים מיט אינטערוויוס ◀◀⑤

  נייע אפטיילונג ***שיעורי הלכה***◀❸ 
שיעור כללי אין הלכות פסח, דורכ'ן דיין הרב ר' יונה זינגער שליט"א   - 1

ישיבה   ראש  דורכ'ן  אריינפיר  קורצע  א  מיט  תשפ"א;  ויקרא,  (מאנטאג 
 שליט"א) 

 

 נה יהיכל נג ❺

  רענדאם שאפל ניגונים אלע ◀⓿

 ניגונים  ווארימע ◀❶

 גראמען  ◀❷

 ניגונים לעבעדיגע ◀❸

 נוסח  ◀❹



 סינגלס  ◀❺

 הספירה  לימי  מוזיק אן ניגונים ◀❻

 

 זאגן צו  שיעורים מיט ❻

 ות משני ◀❶

 המן  פרשת  • הדרך תפילת • הכללי  תיקון  • תהילים ◀❷

 חומש  ◀❸

 נצחיוספתא תרושלמי, י בלי, ב ◀❹

 ן " מוהר  ליקוטי ◀❺

 

 פאמיליע ווינקל  ❼

 תפלה פון מעשיות ◀❶

 שמועסןפרישע  -

 מעשיות  סיפורי ◀❷

 צדיקים  סיפורי ◀❸

◀◀ ① 
 ביים ציון פונעם הייליגן בעל שם טוב - 16

 די פישעלעך טאנצן אריין אין די שיף  - 17

 בליצן הפצה ◀❹



 פרישע שמועסן -

 אינטערוויוס  ◀❺

 שמועסן   ברעיק לאנטש מינוטיגע 15 ◀❻

 חברים  תושיח ◀❼

 פרישע שמועסן -

 

 זיך אויפצוסיינען צו באקומען עצתו אמונה אויף פאסט  ❽

 1דרוקט נומער  -

 

 נדבות • אנווייזונגען • הוקאפ • מערכת ❾

 נדבות ◀❶

 האטליין דעם  נוצן צו וויאזוי אנווייזונגען ◀❷

 שיעורים   די און יומי חיזוק די באקומען צו וויאזוי ◀❸

 לענדער אנדערע אין ברסלב קול פון נומערן טעלעפאן די ◀❹

 הוקאפ לייוו ◀❺

 ן מערכת 'צו לאזן א מעסעדזש פאר  ◀❾

 

 פון דער ראש ישיבה שליט"א פון די פארגאנגענע יארןאון דרשות שיעורים 

 פאר טעגליכע דרשות~   1פאר שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א און דערנאך   2פאר אידיש,  1~דרוקט  

 אן קיין ספיקות   –: ה' ויקרא תשע"ו  44,  2



 גיין צו א צדיק –: ב' צו תשע"ו 45, 2
 די שיינקייט פון א איד –: ג' צו תשע"ו 46, 2
 
 הונגעריג ווי א בער –א' ויקרא תשע"ז : 80, 3
 

 ארויס פון מצרים –: ג' ויקרא תשע"ח 86, 4*
 שוין נענטער צו פסח –: ד' ויקרא תשע"ח 87, 4*
 חומרות אן נערוועזקייט –: ה' ויקרא תשע"ח 88, 4*
 די אייגענע מצרים –: ב' צו תשע"ח 89, 4*
 ממצרים גאלתנו –א' תשע"ח -: ג' שמיני90, 4*
 בדיקת חמץ –א' תשע"ח -: ד' שמיני91, 4*
 
 קיינער דארף מיר נישט –: ב' ויקרא תשע"ט 97, 5
 שמייכלען ווען עס איז שווער –: ג' ויקרא תשע"ט 98, 5
 ס'שמעקט שוין פסח –: ב' תזריע תשע"ט 108, 5*
 ווילסט בלייבן אין מצרים? –: ג' תזריע תשע"ט 109, 5*
 מאך פסח'דיג דיין פאון –א' תשע"ט -: ג' אחרי115, 5*
 ממצרים גאלתנו –: א' דחול המועד פסח תשע"ט 117, 5*
 יענעם גייט בעסער –א' תשע"ט -: ג' אחרי118, 5*
 
 ווער האט אריינגעברענגט קאראנע? –: ב' ויקרא תש"פ 98, 6
 שבע ברכות להחתנים ר' יחזקאל שארף ור' שרגא שטראססער הי"ו –: ב' ויקרא תש"פ 99, 6
 וואו כאפט מען קאראנע? –: ד' ויקרא תש"פ 100, 6
 עס קומט שוין פסח –: ד' ויקרא תש"פ בקרית ברסלב 101, 6*
 אמונה מיט קאראנע –: א' צו תש"פ 102 ,6
 סדר נאכט אין קאראנע צייטן –: ב' צו תש"פ 103, 6*
 נישט זיך מישן מיט קאראנע –: ג' צו תש"פ 104, 6*
 אויסגעלייזט פון קאראנע –: ד' צו תש"פ 105, 6
 א כשר'ן פרייליכן פסח –א' תש"פ -: א' שמיני106, 6*
 וואס האט פסח מיט מיר? –: ב' דחול המועד פסח תש"פ 107, 6*
 שפאלטן דעם ים –: ג' דחול המועד פסח תש"פ 108, 6*
 

 שיעורים פאר אינגעלייט:
 פאר וועכנטליכע דרשות~ 2פאר שיעורים פונעם ראש ישיבה שליט"א און דערנאך  2פאר אידיש,  1~דרוקט 

 

 פארשטיין די ווייב –: ב' ויקרא תשע"ח 20, 3
 א פרייליכן ערב פסח –: ב' צו תשע"ח 21, 3*
 עס איז צייט ארויסצוגיין פון מצרים  -א' תשע"ח -: ב' שמיני22, 3*
 

 מאך פרייליך דיין ווייב –: ה' שמיני תשע"ט 20, 4
 סדר נאכט –ה' מצורע תשע"ט : 23, 4*
 א פרייליכן פסח –א' תשע"ט -: ד' אחרי24, 4*
 
 וואס לערנט אונז קאראנע? –: ה' ויקרא תש"פ 21, 5



 100,000גרייכט איבער ברסלב סענטער  
 קליקס א חודש

 
מיט יעדן טאג וואס גייט אריבער ווערן מער און מער מענטשן געוואר 
צו  גייען ארום  די מפיצים  רבין.  הייליגן  פון  עצות  און  לימודים  די  פון 
אידישע קינדער, און פארשפרייטן די הייליגע ספרים און סידיס, וואס  

געוואר אז אויך זיי קענען טוישן הונדערטער אידן דאס לעבן. זיי ווערן  
האבן א עכטע קשר מיטן אייבערשטן. זיי הייבן אן צו שפירן א טעם אין  

אן צו זוכן, וואו קען מען    ןהייב  זייזייער לעבן. וואס געשעט דערנאך?  
און נאך   באקומען נאך דרשות  ןווילזיי  באקומען נאך פון די ספרים?  

סענטער  .גליונות ברסלב  צום  אן  קומען  זיי    פילע  ווי  וועבסייט, 
מען שיקט אריין שאלות און זיי באקומען   ,דערקוויקן זיך מיט די בריוון

ענטפערס דא .וואונדערליכע  פון  דאונלאדן  און   רטזיי  גליונות  אלע 
זיי הערן אויס די הונדערטער שיעורים וואס דער ראש ישיבה  ,ספרים

  .ר גמראדער טעגליכער שיעו ,טעגליך פאר די בחורים ,געבט כסדר 

וואס טוט זיך  אויך באקומט מען טעגליך אפדעיטס און קראנטע נייעס
ישיבה חדר  ,אין  קעמפ  ,אין  שטעטל ,אין  אומאן ,אין  בית  ,אין  אין 

ווייטער  שמחות ,הדפוס אזוי  און  שלומינו,  אנשי   .צווישן 
דאס אלעס ווערט אפדעיטעד יעדן טאג. יעדן טאג ווערן ארויפגעלייגט 

פון ראש ישיבה, עס ווערט ארויפגעלייגט די נייע שיעורים  פרישע בריוו  
יעדע וואך קומט ארויף אלע נייע גליונות און   ,אויף ווידיא און אוידיא

קונטרסים וואס ווערט דאונלאדעט אין די טויזנטער, יעדן טאג ווערט  
ארויף   קומט  עס  זיך.  טוט  עס  וואס  נייעס  פרישע  די  ארויפגעלייגט 

 פרישע אינטערעסאנטע קליפס ,לדער אלבומסיב  טעגליך פילע נייע
חיזוק  "וואס טוט זיך ביים ראש ישיבה. יעדן טאג איז דא די נייעסטע  

  .קליפס, וואס פילע באקומען פון דא "יומי

עס ווערט אריינגעלייגט גאר אסאך געלט און כח אויפצוהאלטן דאס 
ייט איז  און ברוך השם אז דער וועבס .אלעס און עס כסדר פארבעסערן

עושה פירות, מען קען ממש זען ווי די טרעפיק צום וועבסייט פארמערט  



 

 ב
 

זיך ממש טאג טעגליך מיט גאר שטארק ציפערן. עס פארמערן זיך די 
די   אז  ווייט  אזוי  וואך.  א  הונדערט  עטליכע  מיט  באנוצער  אקטיווע 

וועבסייט  נעפארגאנגע צום  קליקס  צאל  די  איז  למספרם  חודש  ם 
   .ציפער 100,000אריבערגעגאנגען דעם 

עס אונז א געוואלדיגע זכיה אז מיר האבן א חלק אין די געוואלדיגע 
זיכוי הרבים פון טויזנטער אידן וואס באקומען פון דא זייער לעבן. עס 
איז אוממעגליך צו שילדערן דעם קורת רוח וואס מען שפירט ווען מען 

און   פידבעק,  אידן  פון  צוריק  חיזוק  הערט  געוואלדיגע  א  אונז  געבט 
די שיעורים,   "זייט איך הער  די עבודת הקודש,  ווייטער מיט  אנצוגיין 

"איך האב מיך אויסגעלערענט .  דאוון איך מיט מנין" זאגט אונז איינער 
נישט   מער  ברענג  איך  און  קינדער,  מיינע  מיט  אפצוגעבן  זיך  וויאזוי 

שרייבט   .אייער וועבסייט" אהיים מיין סעלפאן, א גרויסע ישר כח פאר 
"איר האט געטוישט מיין לעבן. איך האב אנגעהויבן   . אונז א צווייטער 

צו לערנען, איך האב באקומען א נייע האפענונג אז מיין מצב וועט זיך  
נאך איין טאג טוישן צום גוטן. איך האב אסאך מיטגעמאכט אין מיין  

טאג, און איך פיל  לעבן, איך האב אנגעהויבן מאכן התבודדות יעדן  
 .מיך אסאך בעסער", שרייבט אן אנדערער צו אונז

אויף וואס מען ארבעט יעצט, ווי דער    ןאויסער די פרישע אפטיילונגע
געעפ  בקרוב  ממש  וועט  וואס  פעידזש  בעז"ה, ע"געשעפט"  ווערן  נט 

ארבעט מען אויף נאך אסאך פראיעקטן אינערהאלב די וועבסייט. צום 
גט יעצט אריין גאר אסאך ארבעט צו דעוועלאפן א ביישפיל, מען ליי

אנטשפ  וואס  "עּפּפ",  טעלעפאן  א  ר פראקטישע  גאר  א  זיין  צו  עכט 
צט ווערן דורך טויזנטער  והערליכע און נוצבארע עּפּפ, וואס וועט באנ

און אויך האט מען לעצטענס אנגעהויבן צו ארבעט גענצליך    .בעז"ה
נעם וועבסייט. צוליב וואס ווען  איבערצומאכן די גאנצע סטרוקטור פו

מען האט געעפענט דעם וועבסייט מיט עטליכע יאר צוריק האט מען  
זיך צואוואקסן קע"ה   ווי ברייט עס וועט  ווייט און  ווי  נישט גע'חלומ'ט 

זיין איז שוין נישט צוגעפאסט פארן וועבסייט מיט עאון דער יעצטיגער ד
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אזוי    .טס, און אזויפיל באנוצער אזויפיל אפדעי  און  אזויפיל אפטיילונגען
אויך ביי די בילדער און ווידיאס אפטיילונג איז זייער נויטיג שטארקע 

אינגאנצן  ארענאוו דארף  דאס  זען,  אליינס  קענט  איר  ווי  ציעס, 
דער  אפטיילונג;  נייעס  די  מיט  זעלבע  דאס  ווערן.  איבערגעפרישט 

אס אלעס ציעט  ד. "יעצטיגער אויסשטעל איז שוין לאנג "ַאוטדעיטעט
 טער דאלער א חודש. נאריין אין גאר גרויסע הוצאות פון צענדליגע טויז

וועב א  דעוועלאפן  צו  ריר  יעדע  קאסט  באקאנט  טויזנטער  סווי  ייט 
דאלערס. און ווערט אויסגעהאלטן דורך נדבות וואס אידן ווארפן אריין  

אפטיילונג נדבות  אונזער  האבן  ביי  הוצאות  די  וואס  צוליב  זיך    און 
נדבות   די  אין  שינוים  גרויסע  קומען  בעז"ה  גייט  פארמערט,  שטארק 
אפטיילונג אויך, ווי מען וועט בעז"ה קענען אפקויפן דער זכות פון א  

וועבסייט פונעם  חודש  אדער  וואך,  א  די    .טאג,  אין  אנטייל  נעמט 
און   אור,  רבינ'ס  הייליגן  דעם  פארשפרייטן  פון  ארבעט  הייליגע 

אי צום  דערנענטערן  זיין  מנדב  דורך  אייבערשטן  צום  קינדער  דישע 
אין דעם זכות וועט דער באשעפער זיכער אויסהערן אייער  .   סייטבווע

תפילות און איר וועט געהאלפן מיט ישועות און רפואות געזונט פרנסה  
  .נחת, און וואס איר דארפט

 :מען קען זיך משתתף זיין דורך

 ,  3עקסט.  718-387-2691 ןרופ ∞ 

  .donate@kerenhadfusa.org:ליאימע∞ 

 www.breslevcenter.com/donations    :אויפן וועבסייט∞ 


