
ִמְׁשָנה אּון ַאִּביְסל ְגָמָרא; ַאז ֶמען זּוְכט ְׁשֵלמּות ֶדעָמאְלט טּוט ֶמען 
צּו  ֶסְדָרה  ַמֲעִביר  ְפַרייָטאג  ַוואְרְטן אֹויף  ֶוועט  ֶמען  ַאז  ָגאְרִניְׁשט, 
ַזיין ֶדעָמאְלט ֶוועְסטּו ִניְׁשט ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, ֶדעְרַפאר הֹויּב ׁשֹוין 
ָאן פּון זּוְנָטאג, פּון ָאְנֵהייּב ָוואְך, ַאזֹוי ֶוועְסטּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג 
ַאִּביְסל, זּוְנָטאג ִּביז ֵׁשִני, ָמאְנָטאג ִּביז ְׁשִליִׁשי, ִדיְנְסָטאג ִּביז ְרִביִעי 
ִדי  ֶגעֶעְנִדיְגט  ִאיְך  ָהאּב  ָוואְך  סֹוף  קּוְמט  ֶעס  ַווייֶטער,   ַאזֹוי  אּון 

ַגאְנֶצע ֶסְדָרה.

ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִאיז ֶדעְרָנאְך ַאַריין ֶגעַגאְנֶגען  אּון ֶדער ֹראׁש 
ִאין ְׁשמּוֶעס פּון 'ַהָפָצה', ָזאֶגעְנִדיג: ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ִמיט ֶיעֶדע ַזאְך 
ָוואס ֶמען טּוט ַדאְרף ָדאס ַזיין ִמיט ִדי ַגאְנֶצע ְׁשַטאְרֵקייט; ַאז דּו 
ֵגייְסט 'ֲהָפָצה', דּו ִּביְסט ֵמִפיץ ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן אֹויף ִדי ֶוועְלט, 
ֶקעְנְסטּו ִניְׁשט ַזיין ַפאְרנּוֶמען צּו ְטַראְכְטן: 'ָוואס ָזאְגט ֶדער אֹויף 
ִזיְך  ִמיט  ְׁשַטאְרק  ַזיי  אר  נַָ ִמיר?'  אֹויף  ֶיעֶנער  ָזאְגט  'ָוואס  ִמיר?' 
וואּוֶסעְנִדיג: 'ִאיְך טּו גּוט, ַאז ֶיעֶנער ַהאְלט ַאז ִאיְך טּו גּוט- ִאיז גּוט 
ַפאר ִאים, אּון ַאז ֶער ַהאְלט ִניְׁשט פּון ֶדעם - ִאיז אֹויְך גּוט; ֶדער 
ֶרִּבי אּון ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ְסָפִרים ֶוועְרן ִניְׁשט ְקֶלעֶנער ָאֶדער ְגֶרעֶסער 

ֶווען ֶיעֶנער ַהאְלט ָיא ֶדעְרפּון ָאֶדער ַהאְלט ִניְׁשט ֶדעְרפּון.

ָוואס  'ֵמִפיִצים',  ְפרֹויֶען  ָהאְּבן ׁשֹוין אֹויְך  ִמיר  ַאז  ַהֶׁשם  ָּברּוְך 
ֶהעְרט  ְפרֹויֶען,  ַאְנֶדעֶרע  ְצִוויְׁשן  ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן  ֶדעם  ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן 
ַהאְטֵליין  ִאיֶנעם  ֶמעֶסעְדֶזׁשעס  ַאַריין  ָלאְזן  ְפרֹויֶען  ִווי  ַאָמאל  ֶמען 
'ֲהָפָצה' אּון  ֶגעַגאְנֶגען  ִּבין  ִאיִדיֶׁשע ְׁשטּוּב(: "ִאיְך  ִדי  )ִחיזּוק ַפאר 
ְׁשָטאְטס  ִּבין  ִאיְך  ִווי  ָאְנֶגעקּוְקט  ִמיר  ָהאט  ֶיעֶנער  ַאז  ֵווייס  ִאיְך 
אֹויְך  ׁשֹוין  ֵגייְסט  דּו  'אֹוי,  ִמיר  אֹויף  ְטַראְכְטְנִדיג  ְמׁשּוֶגעֶנער,  
ֲהָפָצה? דּו ִּביְסט ׁשֹוין אֹויְך פּון ִדי ְמׁשּוָגִעים?...'" - ְפֶרעְגט ֶדער 
ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: "ַפאְרָוואס ְטַראְכְסטּו ַאז ֶיעֶנער קּוְקט ִדיְך 
ָאן ַאְלס ַרֲחָמנּות, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַאַזא ַזאְך 'ַרֲחָמנּות', ַא ַרֲחָמנּות 
ִאיז ֶדער ָוואס ַהאְלט ִזיְך ַפאר ַא ַרֲחָמנּות, ֵאייֶנער ָוואס ַהאְלט ִזיְך 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ָהאט  ֶדעם ְצֵווייְטן ָטאג ֻסּכוֹת ִאיְנֶדעְרְפִרי, שְׁ
ֶלְך  ה ד', ִממֶּ יוֹת, ַמֲעשֶׂ יְך ֶגעֶווען ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

ַמד. ַזר שְׁ גָּ שֶׁ

ר ָוואס  ָהאט ִזיְך ֶדער ֶמֶלְך ָאן ִגירּוְפן אּון ָהאט ִגיָזאְגט צּו ֶדעם ׂשַ
ין  ֶגעּבִ ִדיר  ִאיְך  ָזאל  בֹוד  ָ�ּ ֵאיין  ָוואס ַפאר  ֵאיין אֹוֵנס.  ִגיֶווען  ִאיז  ֶער 
ֶדער ַפאר ָוואס דּו ָהאְסט ִמיְך ַמִציל ִגיֶווען ִמיט ַמייֶנע ִקיְנֶדער. ָזאל 
לֹויז  יְסט דּוְך ּבְ ר )ְדַהיינּו ַפאר ַא ַהאר( דּו ּבִ ִאיְך ִדיְך ַמאִ�ין ַפאר ֵאיין ׂשַ
ין ֶגעְלט. דּו ָהאְסט ַאֵליין ֶגעְלט. ָזאג  ָרָרה. ָזאל ִאיְך ִדיר ֶגעּבִ ׁשֹוין ַא ׂשְ
ַווַדאי טּון. ָהאט ֶדער  בֹוד דּו ִוויְלְסט. ֶוועל ִאיְך ֶעס ִדיר ּבְ ָוואס ַפאר ַא ּ�ָ
ער ָטאן ָוואס ִאיְך ֶוועל ָזאִגין. ָזאְגט  אֹוֵנס ִגיֶעְנֶפעְרט, ֶוועְסטּו ִמיר ָאּבֶ
ַווַדאי ָטאן ָוואס דּו ֶוועְסט ֶוועִלין. ָהאט  ֶדער ֶמֶלְך. יֹוא ִאיְך ֶוועל ִדיר ּבְ
יי ַדיין ְמלּוָ�ה. ָהאט  יי ַדיין ְקרֹוין אּון ּבַ ֶווער ִמיר ּבַ ֶדער אֹוֵנס ִגיָזאְגט ׁשְ
וואֹויִרין. ָהאט ִזיְך ֶדער אֹוֵנס ָאְנִגירּוְפן. ָגאר ַמיין  ִאים ֶדער ֶמֶלְך ִגיׁשְ
ֶפְרֶהְסָיא )ְדַהיינּו ַפאר  בֹוד ִאיז. ַאז ִאיְך ָזאל ֶמעִגין ַזיין ֵאיין ְיהּוִדי ּבְ ָ�ּ
ֶעס  ֶפְרֶהְסָיא. ָהאט  ּבְ ִפיִלין  ְ�ּ ַטִלי� אּון  ֵלייִגין  ֶמעִגין  ָזאל  ִאיְך  ַלייט( 
ֶדעם ֶמֶלְך ֵזייֶער ִגיַאהְרט ַמְחַמ� ִאין ַזיין ַגאְנֶצער ְמִדיָנה ָטאר ִניט ַזיין 
ֵריָרה ִניט ִגיַהאט ַמְחַמ� ֶדער  ער ֵקיין ּבְ ֵקיין ְיהּוִדים. ָנאר ֶער ָהאט ָאּבֶ
בּוָעה. ָוואס ֶער ָהאט ִאים ִגיְשוואֹויִרין ַאז ָוואס ֶער ֶוועט ֶוועִלין ָזאל  ׁשְ
ֶער ִאים ָטאן. ִאין ֶדער ְפִרי ִאיז ִגיַגאְנֶגען ֶדער אֹוֵנס. אּון ָהאט ִגיֵלייְגט 

ֶפְרֶהְסָיא. ִפיִלין ּבְ ַטִלי� אּון ּ�ְ

ָדאס ַדאְרף ַזיין ִדי ְגֶרעְסֶטע ָּכבֹוד אּון וואּוְנְטׁש פּון ַא ִאיד  - 'ִאיְך 
ֶקען ֵלייְגן ַטִּלית ּוְתִפיִלין!'; ָאְנֶדעם ֶקען ַא ִאיד ִניְׁשט ָאְנֵגיין, ָאְנֶדעם 
ֶקען ֶמען ִניְׁשט ֶלעְּבן, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ִצי ִאיְך ִּבין רּוִאיג ָאֶדער ִאיְך 
ִּבין ַפאְרָיאְגט אּון ַפאְרְּפָלאְגט, ִאיְך ֵגיי ַאִריֶּבער ְׁשֶוועִריֵקייְטן ְוכּו' - 

ַטִּלית ּוְתִפיִלין מּוז ִאיְך ֵלייְגן, ָדאס ִאיז ַמיין ֶלעְּבן.

ּוְתִפיִלין  ַטִּלית  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ָדאס ִאיז ַא ֵחֶלק פּוֶנעם ָטאג, ֶעס ֶקען ִניְׁשט ַאִריֶּבער ֵגיין ַא ָטאג ָאן 
ַטִּלית ּוְתִפיִלין, ּפּוְנְקט ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ֶיעְדן ָטאג ִאין ַשׁאוֶער, ֶיעְדן 
ָטאג ִּפיְצט ֶער ִדי ֵציין ְוַכּדֹוֶמה ָאְּפֶגעֶזען ִוויִפיל ַצייט ֶער ָהאט, ֲאִפילּו 
ַטִּלית  ִמיט  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ַפאְרְּפָלאְגט,  ַפאְרָיאְגט אּון  ֵזייֶער  ִאיז  ֶער 
ּוְתִפיִלין, ֶעס ֶקען ִניְׁשט ַאִריֶּבער ֵגיין ַא ָטאג ָאן ֵלייְגן ַטִּלית ּוְתִפיִלין.

אר ָדאס ִּביְסל ִמְצֹות אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ַכאְּפט  נַָ
ַאַריין ָדאס ְּבַלייְּבט ִאיֶּבער ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש. ָדאס ֶזעְלֶּבע ִאיז ִמיט ִלימּוד 
ַהּתֹוָרה, ִאיְך ַכאּפ ֶיעְדן ָטאג ַאַריין ַא ֵּפֶרק ִמְׁשָניֹות, ַא ְּבַלאט ְגָמָרא 
- ָדאס ְּבַלייְּבט ִאיֶּבער ַפאר ִמיר אֹויף ֵאייִּביג. אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה 
ְפִריְׁשֵקייט  ַא  ִמיט  ָאְנֵהייְּבן  ָזאל  ֶמען  ֶגעֶווען  ְמַחֵזק  ָהאט  ְׁשִליָט"א 
ַמֲעִביר ֶסְדָרה צּו ַזיין, ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּום, אּון ֶגעָזאְגט: ָלאִמיר 
ֵגיין ַא ָטאג  ֵנייֶעם ָיאר, ֶעס ָזאל ִניְׁשט ַאִריֶּבער  ַזיין ֶדעם  ִזיְך ְמַקֵּבל 
ַאִּביְסל  ִמְקָרא,  ַאִּביְסל  ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי  פּון  ַאִּביְסל  ֶלעְרֶנען  ָאן 

פאר'ן שבת טיש

גליון

ארויסגעגעבן דורך מוסדות היכל הקודש ברסלב
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בעזרת השם יתברך

ת ִטיׁש ּבָ ַא ָווארט ַפאְרן ׁשַ
וואך ּוִמשְָׁמע ְודּוָמה ּוַמָּׂשא )בראשי� �ה, יד( די  שטייט  עס 

"ּוִמְשָׁמע  פרשה  די  אין 
ְודּוָמה ּוַמָשּׂא", זאגט אויף דעם דער הייליגער חיד"א: 'ּוִמְשָׁמע' – מען 
'ּוַמָשּׂא' - און מען  'ְודּוָמה' - מען דארף קענען שווייגן,  דארף הערן, 
דארף קענען פארנעמען; דאס איז דער סוד פון הצלחה און לעבן, דער 
רבי  זאגט )ליקוטי מוהר"ן חלק א, סימן ס"ח(: פאר מען וויל געבן א גרויסע 
עשירות פאר א מענטש, שטעלט מען אים אונטער א נסיון פון כעס, 
און אויב מען רעגט זיך אויף פארלירט מען דאס גאנצע עשירות וואס 

איז אים געווען באשערט.

)עצתו אמונה חיי שרה תשע"ז(

פרשת חיי שרה
מברכים כסלו

כ"ז מר-חשון שנת 
תשפ"א לפ"ק
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ַפאר ַא ַרֲחָמנּות ֶוועְלן ַאֶלע ָדאס ַהאְלְטן אֹויף ִאים, אּון ֵאייֶנער ָוואס 
ַהאְלט ִזיְך טֹויְגִליך ֶוועְלן ַאְנֶדעֶרע אֹויְך ַאזֹוי ַהאְלְטן אֹויף ִאים; ֶדער 

ֶמעְנְטׁש ִאיז ֶדער ָוואס ִזיְגְלט ִזיְך ַאֵלייְנס ָאּפ ָוואס ֶער ִאיז".

ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ִוויְכִטיֶגע ַהְקָּדָמה ִאין ֶלעְּבן, ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִזיְך 
ִניְׁשט ֶמעְסְטן לֹויט ָוואס ַאְנֶדעֶרע ָזאְגן אֹויף ִאים, ַמיין ֲחִׁשיבֹות אּון 
ְגרֹויְסֵקייט ִאיז ִניְׁשט ָאְנֶגעָהאְנֶגען ִאין ֵקייֶנעם; ִאיְך ַהאְלט פּון ִמיר, 
ִאיְך ֵווייס ַאז ִאיְך ִּבין גּוט, ַאז דּו ַהאְלְסט אֹויְך פּון ִמיר - ִאיז גּוט ַפאר 

ִדיר, ַאז דּו ַהאְלְסט ִניְׁשט ִמיר - ִאיז ַווייֶטער גּוט ַפאר ִמיר.

ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ְלַגֵּבי 'ָׁשלֹום ַּבִית', ַא ַמאן ָוואס ַהאְלט פּון ִזיְך, ִאיז 
ַזיין ַווייּב אֹויְך צּוְפִריְדן פּון ִאים, ָאֶּבער ַא ַמאן ָוואס ַהאְלט ִניְׁשט פּון 
ִזיְך, ֶער ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג ַפאְרנּוֶמען ִזיְך ַאָראּפ צּו ְקַלאְּפן, ְׁשֶטעְנִדיג ִאיז 
ֶער ַפאְרנּוֶמען צּו ְטַראְכְטן 'ֶדער ַהאְלט ִניְׁשט פּון ִמיר' ֶדער ַהאְלט ָיא 
פּון ִמיר'... ֶדעָמאְלט ִאיז ֶער אֹויְך ִניְׁשט ֶוועְרד ִאין ַזיין ַווייְּבס אֹויְגן; 
ַא ַווייּב ֶקען ִניְׁשט ַמאְכן ִאיר ַמאן ַפאר ַא ְׁשַמאֶטע, ֶדער ַמאן ַמאְכט ִזיְך 

ַאֵלייְנס ַפאר ַא ְׁשַמאֶטע אֹויּב ִאיז ֶער ֶצעְקַלאְּפט ַּביי ִזיְך.

ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ַדאְרף ִוויְסן 'ִאיְך ִּבין גּוט, ֶעס ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִמיר 
ִניְׁשט ָוואס ַאְנֶדעֶרע ָזאְגן אֹויף ִמיר, ָוואס ַאְנֶדעֶרע ַהאְלְטן אֹויף ִמיר, 
ֶעס ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִמיר ֲאִפילּו ִניְׁשט ָוואס ַמיין ַווייּב ָזאְגט אֹויף ִמיר, 
ַאז ִזי ַהאְלט פּון ִמיר - ִאיז גּוט ַפאר ִאיר, אּון ַאז ִזי ַהאְלט ִניְׁשט פּון 

ִמיר - ִאיז ַווייֶטער גּוט ַפאר ִמיר.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִאיז צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּום ִעְנָין פּון 
זֹויֶבּער,  אּון  ֵׁשיין  ָאְנֶגעטּון  ֵגיין  ַדאְרף  ֵמִפיץ  ַא  ֶגעָזאְגט:  אּון  ֲהָפָצה, 
ֶער ָזאל ַמאְכן ַא גּוֶטע ַאייְנְדרּוק ַּביי ֶמעְנְטְׁשן, ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ֶזען ַאז 
ִדי ְּבֶרְסֶלב'ֶע ֶזעֶנען ָנאְרַמאֶלע  ֶמעְנְטְׁשן. ַא ֵמייְדל ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ִזי 
ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ֲהָפָצה אֹויְפ'ן ָּבאס, ִזי ִאיז ֶגעֶווען ָאְנֶגעטּון ֵׁשיין אּון ֵריין 

ָנאְרַמאֶלע  ַאַזא  ִאיז  ִזי  ָאְנֶגערּוְפן: "קּוק,  ְפרֹוי  ַא  ִזיְך  ָהאט  ִּבְצִניעּות, 
ֶמעְנְטְׁשן,  ָמאְדֶנע  ֶזעֶנען  ְּבֶרְסֶלב'ֶע  ִדי  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאּב  ִאיְך  ֵמייְדל, 

ִאיְך ָהאּב ֶגעֵמייְנט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ְמׁשּוָגִעים".

ֶגעְקַראֶזעְלֶטע  ֵׁשייֶנע  ִמיט  ֵגייט  ֶמען  ַדאְרף  ֲהָפָצה  ֵגייט  ֶמען  ַאז 
ֵגייט ִמיט ַא  ֵּפיאֹות, ַא ַצאְמֶגענּוֶמעֶנע ָּבאְרד, ַא ֵׁשייֶנע ִהיט, ַאז ֶמען 

ָוואֶלעֶנע ִציִצית ִאיְנְדרֹויְסן פּון ִדי ֶהעְמד ַדאְרף ָדאס ַזיין ֵריין.

ַאָראּפ  ָהאט  ֶמען  אּון  ְיִׁשיָבה  ִאין  ָּבחּור  ַא  ֶגעֶווען  ִּבין  ִאיְך  ֶווען 
ֶגערּוְפן ַא ַּבַעל ַּדְרָׁשן ָזאל ֶרעְדן צּו ִדי ָּבחּוִרים, ֶדער ַּבַעל ַּדְרָׁשן ִאיז 
ַאַריין ֶגעקּוֶמען ִמיט ֶצעׁשֹויֶּבעְרֶטע ֵּפיאֹות ְוכּו' ִדי ָּבאְרד ֶצעְפָלאֶׁשעט 
ׁשֹוין  ָּבחּוִרים  ַאֶלע  ָהאְּבן  ֶרעְדן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ֶער  ַפאר  ָנאְך  ְוכּו', 
ִאיְך  ִוויל  ִאים  'ִווי  אֹויְסקּוְקן!'  ִניְׁשט  ִאיְך  ִוויל  ִאים  'ִווי  ָאְּפֶגעַמאְכט 
ִניְׁשט ַזיין!'; ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִוויל ַמְׁשִּפיַע ַזיין ַפאר ְצֵווייְטן ַדאְרף ֵגיין 

ָאְנֶגעטּון ַצאְמֶגענּוֶמען ַאז ֶמען ָזאל ִאים ֶוועְלן ֶהעְרן.

 ִאיְך ֶגעֶדעְנק פּון ַאְלס ָּבחּור ֶיעֶדעס ָמאל ֶווען ִאיְך ָהאּב ֶגעֶזען 
אּון  זֹויֶּבער  ֵׁשיין,  ָאְנֶגעטּוהן  'ֲהָפָצה',  ֵגייֶען  ָּבחּוִרים  מֹוַהָרא"ׁש'ס 
ַפאר  ֶגעְדֵרייְדט  ֶדעְרָנאְך  ָקאּפ  ַמיין  ִזיְך  ָהאט  ְוכּו',  ַצאְמֶגענּוֶמען 
ֶעְטִליֶכע ָׁשעֹות, ְטַראְכְטְנִדיג: 'ֵזיי ֶזעֶנען ָדאְך ָנאְרַמאֶלע ֶמעְנְטׁש, ֵזיי 
ֶזעֶען אֹויס גּוט'. ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֵמִפיץ ֵגיין ָאְנֶגעטּון ֵׁשיין אּון ֵריין 

ֶוועט ֶער ֶקעֶנען אֹויְפטּון ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ֶדעם ֶרִּבי'ן.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן ֶוועְלן 
ִמיר ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, ָאֵמן.

)ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות ַמֲעֶׂשה ד, ִמֶּמֶלְך ֶׁשָּגַזר ְׁשַמד, ֵחֶלק ב' ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ֶדעם 

ְצֵווייְטן ָטאג ֻסּכֹות, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאין ֻסָּכה(

ֶזע ִזיְך ָאְנצּוְגֵרייְטן ֵׁשייֶנע ַמֲעִׂשיֹות ָוואס צּו 
ֶדעְרֵצייְלן ַּביי ִדי ַׁשָּבת'ִדיֶגע ְסעּודֹות; ֶעס ִאיז ַא 
ָׁשאד ַאז ִדי ַגאְנֶצע ְסעּוָדה ָזאל ַאִריֶּבעְרֵגיין ִמיט 
ַנאִריְׁשֵקייְטן, ִמיט ָּפאִליִטיק אּון ָלׁשֹון ָהָרע. ָדאס 
ַווייּב ְגֵרייט ָאן ַא ֵׁשייֶנע ְסעּוָדה אּון ִזי ַוואְרט צּו 
ַצִדיִקים,  ַמֲעִׂשיֹות פּון  ֵׁשייֶנע  ְזִמירֹות אּון  ֶהעְרן 
אּון  ֵליָצנּות  ִמיט  ַפאְרנּוֶמען  ִאיז  ַמאן  ֶדער  אּון 

ָלׁשֹון ָהָרע ְוכּו'.

ֵׁשייֶנע  ְצֵוויי  ַפאְרֵצייְלן  ִדיר  ֶוועל  ִאיְך 
ַּביי  ֶדעְרֵצייְלן  צּו  ָוואס  ָהאְּבן  ָזאְלְסט  ַמֲעִׂשיֹות 
ִדי ְצֵוויי ְסעּודֹות. ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ְצֵוויי  ַּתְלִמיִדים  ַזייֶנע  ַפאר  ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט 
עֹוֶׁשר  ַאן  פּון  ַמֲעֶׂשה  ַא  ַמֲעִׂשיֹות,  מֹוָרא'ִדיֶגע 
ִמיְטן  ַמֲעֶׂשה  ֶדער  ַקְמָצן.  ַא  פּון  ַמֲעֶׂשה  ַא  אּון 
עֹוֶׁשר ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי: ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער 
עֹוֶׁשר, ֵזייֶער ַא ַרייֶכער ֶמעְנְטׁש, ָאֶּבער ֶער ָהאט 
ִניְׁשט ֶגעֶגעְּבן ַקיין ֵאיין ְּפרּוָטה ַפאר ְצָדָקה, ֶער 
ִאיז ֶגעֶווען ַא ְׁשֶרעְקִליֶכער ַקְמָצן, ַאזֹוי ַרייְך ִווי 
אּון  ֶגעֶווען,  ֶער  ִאיז  ַקאְרג  ַאזֹוי  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער 
ַאֶלע  ִמיט  ֶׁשעְלְטן  ִאים  ְפֶלעְגן  ָאֶרעֶמעַלייט  ִדי 
ֶמען  ָהאט  ֶגעָוואְרן  ִנְפָטר  ִאיז  ֶער  ֶווען  ְקָללֹות. 
ִאים ַּבאָצאְלט ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעִפיְרט, 
ְלַוָי',  ַזיין  ִּבְׁשַעת  ֶגעֶווען  ְמַבֶזה  ִאים  ָהאט  ֶמען 
ֶגעְׁשֶטעְרט  ֶמען  ָהאט  ַזיין  ְמַקֵבר  ִּבְׁשַעְת'ן  אּון 
ָטאר  ִאים  ַאז  ֶגעְׁשִריְגן  ָהאט  ֶמען  ְקבּוָרה,  ִדי 
ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ַווייל  ַזיין  ְמַקֵבר  ִניְׁשט  ֶמען 
ְׁשֶרעְקִליֶכער ַקְמָצן, אּון ַפאר ַאַזא ֶמעְנְטׁש קּוְמט 

ִניְׁשט ַקיין ְּכבֹוד ַהֵּמת ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. אּון ַאזֹוי ִווי 
ֶער ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסער 
ַרַעׁש ִאין ְׁשָטאט, ַווייל ֶדער ֶּבעֶקער ָהאט ֶמער 
ִדי  ַפאר  ַחלֹות  ִמיט  ְּברֹויט  ַקיין  ֶגעֶגעְּבן  ִניְׁשט 
ָאֶרעֶמעַלייט, אּון ֶדער ְפרּוְכט סֹוֵחר ָהאט ֶמער 
ִניְׁשט ַפאְרקֹויְפט ַפאר ִדי ֲעִנִּיים ַקיין ְפרּוְכט אּון 
ְגִריְנֵצייג, ֶדער ּבּוְטֶׁשער ָהאט ֶמער ִניְׁשט ֶגעֶגעְּבן 
ַקיין ְפֵלייׁש ַפאר ִדי ָאֶרעֶמעַלייט. ֶווען ֶמען ָהאט 
ֵזיי ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס ֵזיי ֶגעְּבן ֶמער ִניְׁשט ַקיין 
ֶעְסן, ָהאְּבן ִדי סֹוֲחִרים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ִּביז ֶיעְצט 
ְפֶלעְגט ֶדער עֹוֶׁשר אּוְנז ֶגעְּבן ֶגעְלט אּון ֶער ָהאט 
אּוְנז ַּבאְׁשוֹואויְרן ַאז ִמיר ָטאְרן ִניְׁשט ַפאְרֵצייְלן 
ַאז ֶער ֶגעְּבט ִדי ֶגעְלט, ַפאְרֶקעְרט ָנאְך, ֶער ָהאט 
ֶגעָוואְלט ֶמען ָזאל ִאים ַהאְלְטן ַפאר ַא ְגרֹויֶסער 
ֶקעֶנען  ֶגעְׁשָטאְרְּבן  ִאיז  ֶער  ַאז  ֱהיֹות  ַקְמָצן, אּון 

ִמיר ֶמער ִניְׁשט ֶגעְּבן ַקיין ֶעְסן.

טֹוב  ָׁשם  ַּבַעל  ֶדער  ָהאט  ַמֲעֶׂשה  ַא  ָנאְך 
ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ַפאְרֵצייְלט:  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו 
ֲחתּונֹות  צּו  ֵגיין  ַארּום  ְפֶלעְגט  ָוואס  ְמַנֵגן  ַּבַעל 
ִזיְנֶגען אּון ְׁשִּפיְלן, אּון ִוויַּבאְלד ַּביי ֲחתּונֹות ִאיז 
ָדא ַאַסאְך ְפרֹויֶען אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט 
ִזיְך  ֶער  ְרִאּיֹות ֲאסּורֹות ָהאט  ִמיט  ֶוועְרן  ִנְכָׁשל 
ִזיְך  ָהאט  ֶער  אּון  ְּבִליְנד  ִאיז  ֶער  ִווי  ֶגעַמאְכט 
ַפאְרְקֶלעְּבט ִדי אֹויְגן אּון ֶיעֶדער ָהאט ֶגעֵמייְנט 
ְמַנֵגן  ַּבַעל  ֶדער  ֶווען  ְּבִליְנד.  ַטאֶקע  ִאיז  ֶער  ַאז 
ִאיז ִנְפָטר ֶגעָוואְרן ִאיז ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ֶדער סֹוד 
אר ִוויַּבאְלד ֶער  ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ְּבִליְנד, נַָ

ְרִאּיֹות  ִמיט  ֶוועְרן  ִנְכָׁשל  ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ָהאט 
אֹויְגן,  ַזייֶנע  ַפאְרִּביְנְדן  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ֲאסּורֹות 
אּון ֶמען ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער ִאיז ְּבִליְנד. ֶדער 
ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט אּון ֶגעְפֶרעְגט 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶווער  ִמיר  "ָזאְגט  ַּתְלִמיִדים:  ַזייֶנע 
ְּבִליְנד  ֶגעַמאְכט  ִזיְך  ָהאט  ָוואס  ֶדער  ְגֶרעֶסער, 
ִנְכָׁשל  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ְּכֵדי  ֶלעְּבן  ַגאְנֶצע  ַזיין 
ַא ְׁשֶלעְכְטן קּוק, ָאֶדער ֶדער עֹוֶׁשר  ֶוועְרן ִמיט 
ַקְמָצן,  ַא  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאט  ֶמען  ָוואס 
אּון ַזיין ַגאְנץ ֶלעְּבן ַאַריין ֶגעַכאְּפט ִּבְזיֹונֹות, אּון 
ֶמען ָהאט ִאים ֶגעָׁשאְלְטן ִמיט ַאֶלע ְקָללֹות פּון 
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ַּתְלִמיִדים  ִדי  ָאֶרעֶמעַלייט?"  ִדי 
ֵזיי  ַמֲעִׂשיֹות אּון  ֵּבייֶדע  מֹוָרא'ִדיג ֶצעָקאְכט פּון 
ָהאְּבן ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֵּבייֶדע ֶזעֶנען ֵזייֶער ְגרֹויס", 
ָהאט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶגעָזאְגט: "ִאין ִהיְמל ֶקען 
ֶמען אֹויְך ִניְׁשט ַמְכִריַע ַזיין ֶווער ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 

ְגֶרעֶסער".

ֶזעט ֶמען ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַצִדיִקים ָוואס ֶזעֶנען 
ֵזייֶער ַּבאַהאְלְטן פּון ֶדער ֶוועְלט, אּון ֶמען ֶזעט 
ִניְׁשט פּון ִאיְנְדרֹויְסן ִּבְכַלל ֶווער ֵזיי ֶזעֶנען, אּון 
ֶרעְדט  ֶמען  אּון  ְמַבֶזה  ֵזיי  ִאיז  ֶמען  ַפאְרֶקעְרט, 
צּום  ָּבֵטל  ֵזיי  ֶזעֶנען  ֶּבֱאֶמת  ָאֶּבער  ֵזיי,  אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ָדאס ָהאְּבן ִמיר ֶגעֶזען ַּביי מֹוֲהָרא"ׁש 
ז"ל, ֶיעֶדער ָהאט ֶגעַהאט ֶעֶּפעס ַא ַּבאֶמעְרקּוְנג, 
ַאֵליין  מֹוֲהָרא"ׁש  אּון  ִאים,  אֹויף  ָזאְגן  צּו  ֶעֶּפעס 
ְּבַתְכִלית  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ָּדבּוק  ֶגעֶווען  ִאיז 

ַהְּׁשֵלימּות.
)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ִיְתרֹו תשע"ז(


