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 Çòeá ÈL Çä ú ÇL Àø Çt  
  

íé Äø Èá Àãe ú Çç Çà ä Èô ÈN õÆø Èà Èä ì Èk é ÄäÀéÇå íé Äã Èç Âà è ÀâàÈæ LÈø Àã Æî øòÆã , úé ÄLàÅø Àa)

 (å ,çì ä ÈaÇø Æâ Àñé Éåà ï ÀøàåÈåòÆâ ìea Çî Çä øÉåã ïeô ï ÀL Àè Àðò Æî é Äã ïòÆðòÆæ ñàåÈå Àøà Çô è À÷ò Æîò
è ÀLé Äð ïòÆðòÆæ äÈâ Èì Àô Çä øÉåã ïeô ï ÀL Àè Àðò Æî é Äã ïeà ,úÉåøé ÅáÂò òÆøÆòééÅæ ï ÀâòåÆå  ï ÀøàåÈåòÆâ

 Èë è À÷ò ÆîòÆâ Àñé ÉåàòÆâ Àø Æò ïòåÆåòÆâ ïòÆðòÆæ ééÅæ L Àèà ïòÆâ ÀðàÇâòÆâ ïòÆðòÆæ ééÅæ ,ø íòÆã ï ÀâòÆ÷
é Äæ ï Àaà Èä ìea Çî Çä øÉåã é Äã ìééåÇå LÈø Àã Æî øòÆã è ÀâàÈæ ?ïééÅì Çà ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà è Àâé Äø À÷òÆâ Àê
,ï Àö ÀðàÇâ Àðé Äà ï ÀøàåÈåòÆâ è À÷ò ÆîòÆâ Àñé Éåà ééÅæ ïòÆðòÆæ øà Çô ÀøòÆã è'áÈðÇâ'òÆâ ïeà  é Äã øòÆa Èà
àÇøòÆâ ééÅæ èà Èä ñà Èã ïeà ,úec Àç Çà Àa ï Àè Àìà ÇäòÆâ Àêé Äæ ï Àaà Èä äÈâ Èì Àô Çä ø Éåã.èòåÆåò Æè 

 Çà èà ÇäòÆâ òÆ÷à Çè ï Àaà Èä ééÅæ aé Éåà ,ïéé Åè ÀL Àøà Çô ïò Æî ó Àøà Çã äÈø Éåà Àë Äì àÇæ
Èæ ééÅæ æ Çà ï Àô Àìà ÈäòÆâ è ÀLé Äð ñà Èã èà Èä ñàåÈå Àøà Çô ,úeã Àç Çà òÆ÷ Àøà Çè ÀL è ÀLé Äð ï Àìà

è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆã éå Äå é Éåæ Çà ?ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íòÆðeô ïééÅâ ÷òåÆå Çà eö ïò Æîe÷eö  é Åèe÷é Äì)

(ç"ë ï Èîé Äñ 'à ÷Æì Åç ï" Çø ÂäÉåî  Åæ è Àô Àìò Æä úec Àç Çà Àa Àêé Äæ ï Àè Àìà Çä ï ÀL Àè Àðò Æî ïòåÆå æ Çà ñà Èã éé
?ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íeö ïò Æîe÷ eö ÷é Äøeö 

 Éåî è ÀâàÈæ é ÄaÆø øòÆã éå Äå èé Éåì øé Äa Àñ Çî ñà Èã æé Äà L"àÈø Çä 'à ÷Æì Åç ï" Çø ÂäÉåî é Åèe÷é Äì)

 (ã"ì ï Èîé Äñé Äð èà Èä ãé Äà øò ÆèééåÅå Àö Çà ñàåÈå ä ÈcË÷ Àð Çà èà Èä ãé Äà øòÆãòÆé æ Çà ,è ÀL
ñàåÈå ï ÀèééåÅå Àö Çà ïééÇæ àÅð Ç÷ Àî eö ÀêéÈé ÅL è ÀLé Äð æé Äà ñÆò æ Çà è Àðéé Åî ñà Èã  øò Æî æé Äà

ò Æî è Àñ ÀðòÆ÷ eã ñàåÈå úÉåãe÷ Àð òÆøòÆã Àð Çà è Àñà Èä eã ìééåÇå ,øé Äã ïeô Ççé Äì Àö Çî ø
 Æî øòÆðéé Åà ,äÈøÉåz ïé Äà Ççé Äì Àö Çî øò Æî æé Äà øòÆðéé Åà ,íòÆðòÆé ïeô ïééÇæ Ççé Äì Àö Çî ïé Äà øò

 À÷e÷ èà Èè ÀLÀð Çà øà Çô ÀøòÆã ïeà .åå.à.à ã Æñ Æç ïé Äà øòÆðéé Åà ,äÈì Äô Àz ,íòÆðòÆé óé Éåà ï
 Àð Æò Àêé Äã âééÅì ,ï Àëà Çî ÀëàÈð ïòÆðòÆ÷ è ÀLé Äð éå Äå éé Åñ ìà Èî Àðéé Å÷ è ÀñòåÆå eã ñàåÈå L ÀøòÆã

.ïééÇæ Ççé Äì Àö Çî øòÆî eè ÀñòåÆå ,ä ÈcË÷ Àð ïéé Çã ïé Äà ïéé Çø Çà 

 Àa ïòåÆåòÆâ òÆ÷à Çè ïòÆðòÆæ äÈâ Èì Àô Çä ø Éåã é Äã ,÷eñ Èt ïé Äà è ÇL Àt æé Äà ñà Èãec Àç Çà ,ú
 Èè ,úec Àç Çà Àa ÀêéÄæ è Àìà Çä ïò Æî ïòåÆå eìé Äô Âà ìééåÇå ,÷ Àøà Çè ÀL eö ïé ÉåL øòÆa Èà ïò Æî øà

 Æò ñàåÈå ïééÅì Çà ïäòÆæ ó Àøà Çã øòÆãòÆé øàÈð ,íòÆðòÆé ï Àëà Çî ÀëàÈð è ÀLé Äð øòÆa Èà ïòÆ÷ ø
 ï Àaà Èä ééÅæ øòÆa Èà ,ï ÀèééåÅå Àö íòÆã ïééÇæ àÅð Ç÷ Àî è ÀLé Äð ïeà ,ïäeè øòÆðéé Åà è À÷e÷òÆâ àÈé

 øòÆã æ Çà ïòåÆåòÆâ òÆ÷à Çè LÆð Éåò øÆòééÅæ æé Äà øà Çô ÀøòÆã ïeà ,ï ÀèééåÅå Àö ï Àôé Éåà
 Åæ æ Çà é Éåæ Çà ,ï ÀëàÇø Àt ÀL Àêà Çñ Çà èé Äî ,èééÅø Àt ÀLeö ééÅæ èà Èä øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà ï Àaà Èä éé

 Åå Àö íòÆã øòÆðéé Åà ïéé Åè ÀL Àøà Çô è ÀðòÆ÷òÆâ è ÀLé Äð ïé ÉåL èÀæeîòÆâ ï Àaà Èä ééÅæ ïeà ,ï Àèééå
. ÀêéÄæ óé Éåà øàÈð ï À÷e÷ ï Àaéé Åä Àð Èà 

è À÷e÷ øÆò ,ï ÀèééåÅå Àö Çà óé Éåà è ÀLé Äð è À÷e÷ ñàåÈå L Àè Àðò Æî øòÆã æé Äà ìé Éåàåå  øàÈð
.ïééÇæ èeâ âé Äã Àðò Æè Àù íé Äà èòåÆå ,ïééÇæ Ççé Äì Àö Çî ïééÅì Çà ïòÆ÷ øÆò ñàåÈå 

eò Àñ ì ÇçÇp Çä Àê Éåz)(÷"ôì à"òùú Çç Éð ú ÇL Àø Çt úé ÄLé Äì ÀL ä Èã 
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L"àÈø Çä Éåî è Àìéé Åö Àøò Æã  
  

  

  

  וואּו לֹויְפְסטּו?
  

ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֶרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק פּון 
ַּבאְרִדיְטׁשּוב זי"ע ָהאט ַאָמאל ֶגעֶזען ִווי ַא ִאיד 

ֶער לֹויְפט צּו לֹויְפט ַארֹויס פּון ׁשּול ִאיְנֶדעְרְפִרי, 
ָהאט ֶער ִאים ָאְּפֶגעְׁשֶטעְלט אּון  ,ִדי ַאְרֶּבעט

ֶגעְפֶרעְגט וואּו ֶער לֹויְפט, ָהאט ֶדער ִאיד 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער לֹויְפט ַמאְכן ַּפְרָנָסה, ָהאט 
ִאים ֶדער ַצִדיק ֶגעָזאְגט: "ֶווער ָזאְגט ַאז דּו 

ָׁשר לֹויְפְסטּו ַאֶוועק לֹויְפְסט צּו ַדיין ַּפְרָנָסה, ֶאפְ 
 פּון ַדיין ַּפְרָנָסה?...

ֶווען ַא ִאיד ָהאט ֱאמּוָנה, ֶער ְגֵלייְּבט ַאז ָנאר 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבט ַּפְרָנָסה, ֶער ֵווייְסט ַאז 
ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט צּוַכאְּפן ַזיין ַּפְרָנָסה ָאן ִדי 

ַדאן ֶוועט ֶער ֶקעֶנען ִוויְלן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
רּוִאיֶגעְרֵהייט ַדאֶוועֶנען ִאיְנֶדעְרְפִרי ִמיט ִמְנָין, 
אּון ֶער ֶוועט ֲאִפילּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען ֶעְטִליֶכע 
ִׁשיעּוֵרי ּתֹוָרה ָנאְכן ַדאֶוועֶנען, אּון ֶער ֶוועט 
ִניְׁשט ַאזֹוי מֹוָרא ָהאְּבן ַאז ֶער ֶוועט ַפאְרַּפאְסן 

ַאז ֶער ֶוועט ַפאְרִליְרן  ָאֶדער ֶמער,ַא ָקאְסטּו
ֶרעֶכעֶנען ִדי ַצייט ֶגעְלט ֶווען ֶמען ֶוועט ַאָראּפְ 

 פּון ִדי ַאְרֶּבעט.
ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבט ַּפְרָנָסה, פּון 

אְלְסטּו ֵאיין ַזא� זָ 
  ִוויְסן אּון ִאיֶּבער ֶגעְּבן

  

ַפאר ַאֶלע ַדייֶע ֲחֵבִרים, ַאז ֶמען ִׁשיְקט 
ִקיְֶדער ִאין ַא מֹוָסד ַדאְרף ֶמען ֵזייֶער 
ַאְכטּוְג ֶגעְּבן ִיְׁשט צּו ֶצעִמיְׁשן ִדי 
ִקיְֶדער; ַאז ָדאס ִקיְד ֵגייט ִאין ֵחֶדר אּון 

פּון ֵזייֶער ֶרִּבי ֶהעְרט פּוֶעם ְמַלֵמד ֶרעְדן 
ְׁשִליָט"א אּון ָאְכֶדעם קּוְמט ָדאס ִקיְד 
ַאֵהיים אּון ֶהעְרט ִווי ֶדער ַטאֶטע ָזאְגט 
ַפאר ִדי ַמאֶמע ַא ִוויץ אֹויף ֵזייֶער ַמְִהיג, 
ֶקען ׁשֹוין ָדאס ִקיְד ִיְׁשט אֹויְסֶהעְרן 
ָוואס ַזיין ְמַלֵמד ֶלעְרְט ָפאר, ָדאס ִקיְד 

יְּבט ְׁשֵטיין ֶצעִמיְׁשט: ֶווען ֶער ֶזעט ַזיין ְּבַלי
ַטאֶטע ְטַראְכט ֶער פּוֶעם ְמַלֵמד ָוואס 
ָזאְגט ֵאיין ֶוועג, ִוויֶדעְראּום ֶווען ֶער ִזיְצט 
ִאין ֵחֶדר ְטַראְכט ֶער פּון ַזיין ַטאֶטע ָוואס 

ייֶדער ִדי אְכט חֹוֶזק ְוכּו', ָדאס ִאיז לֵ מַ 
 ְֶדער ַפאְלן ַאֶוועק.ִסיָּבה ַפאְרָוואס ִקי

 )טתשע" ְּבֵראִׁשית(ֲעָצתֹו ֱאמּוָה, פ'  
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 ;י ַּפְרָנָסהאּון פּון ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ַפאְרִליְרט ֶמען ִניְׁשט דִ  ,ַדאֶוועֶנען ֶגעֶהעִריג ָנאְרַמאל
 ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ַפאְרִדיְנט ָנאר ַאַסא3 פּון ֶדעם ֵסיי ְּברּוֲחִניּות אּון ֵסיי ְּבַגְׁשִמיּות.

ַפאְרִליְרט ֶמען ָנאר ֵסיי ְּברּוֲחִניּות אּון ֵסיי  ,אֹויּב ַפאְרקּוְרֶצעְרט ֶמען ָדאס ַדאֶוועֶנען
ַאז ֶמען ַפאְרִליְרט ָדאס ַדאֶוועֶנען ֶגעֶהעִריג אּון ָדאס  ְּבַגְׁשִמיּות, ְּברּוֲחִניּות ִאיז ָּפׁשּוט

ִלי צּו ֶקעֶנען ָהאְּבן ַּפְרָנָסה ִאיז ָדאס ֶלעְרֶנען, אּון אֹוי3 ְּבַגְׁשִמיּות ַפאְרִליְרט ֶמען, ַווייל ִדי ּכֵ 
ִאין ָוואס ִדי ֶׁשַפע ָזאל ִזי3  ִליִלי ִאיז ִניְׁשט ַגאְנץ, ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ּכֵ ַדאֶוועֶנען, אּון ַאז ִדי ּכֵ 

ַהאְלְטן. ֶדעִריֶּבער ַדאְרף ֶמען ִזי3 ְׁשַטאְרְקן צּו ֵגיין ִאין ׁשּוהל ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין, אּון 
 ַדְוָקא ַדאן ֶוועט ִדי ֶׁשַפע ְפִליְסן אּון ֶמען ֶוועט ַמְצִליַח ַזיין ִאין ַאֶלע ֶגעֶׁשעְפְטן.

ַאז  ,ִאיז ַפאְרִזיֶכעְרט ַאז ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַא "ָדָבר ֶׁשְּבִמְנָין" ,ִמיט "ִמְנָין"ֶווער ֶעס ַדאֶוועְנט 
ֶער ֶוועט ָהאְּבן ֶגעְלט. ַווייל ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ַדאֶוועְנט ִמיט ִמְנָין ַווייְזט ֶמען ַאז ֶמען 
ָהאט ִּבָטחֹון ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ַפאְרָלאְזט ִזי3 אֹויְפן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ֶוועט ֶגעְּבן 

ער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ֶמען ֶוועט ָהאְּבן ַּפְרָנָסה ְּבֶׁשַפע ַּפְרָנָסה, אּון צּוִליּב ֶדעם ֶוועט דֶ 
  אּון ֶמען ִאיז ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַמְצִליַח.

 ֶווער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח?
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶּבן ִאיׁש ַחי זי"ע ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַמֲעֶׂשה ִאיֶּבער ֶדעם 

ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ִאין ַא ְׁשָטאט ְצֵוויי ִאיְדן ָוואס ָהאְּבן ֶגעַהאט ַא ֶגעֶׁשעְפט פּון  ִעְנָין.
ְסחֹורֹות, ֵאייֶנער פּון ֵזיי ְפֶלעְגט ֶעֶפעֶנען ַזיין ֶגעֶׁשעְפט ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי ִזיְּבן ַאֵזייֶגער, ֶער 

ן ַמאְכן ָדאס ֶמעְרְסֶטע ֶגעְלט, ְפֶלעְגט ֶער אֹויְפְׁשֵטיין ָהאט ֶגעָוואְלט ַזיין ָאְפן ִווי ֶלעְנֶגער אּו
ָגאר ְפִרי אּון ָאְּפַכאְּפן ָדאס ַדאֶוועֶנען, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ָּברּו3 ֶׁשָאַמר, ַאְׁשֵרי, ִיְׁשַּתַּבח, 

ָדאס ֶגעֶׁשעְפט, ִּבְרכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע אּון ְׁשמֹוָנה ֶעְׂשֵרה, אּון ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן ֶעֶפעֶנען 
 ִניְטַאָמאל ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַצייט צּו ֶעְסן ְפִריְׁשָטאג.

ֶדער ְצֵווייֶטער ִאיד ָהאט ִזי3 ֶגעִפיְרט ַגאְנץ ַאְנֶדעְרׁש, ֶער ִאיז צּוֶעְרְׁשט ֶגעַגאְנֶגען ִאין 
עֶנען ִמיט ִמְנָין, אּון ֶער ִמְקֶוה ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶדעְרָנא3 ָהאט ֶער ִזי3 ֶגעְׁשֶטעְלט רּוִאיג ַדאֶוו

ָהאט ָנא3 ֶגעֶלעְרְנט ַאַסא3 ִׁשיעּוִרים ָנאְכן ַדאֶוועֶנען, ֶדעְרָנא3 ִאיז ֶער ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען 
ֶגעֶׁשעְפט, ָוואס ָדאס ִאיז  ֶעְסן ְפִריְׁשָטאג, אּון ֶעְרְׁשט ַדאן ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ֶעֶפעֶנען ַזיין

 ׁשֹוין ֶגעֶווען ֶגעֶוועְנִלי3 אּום ֵאייְנס ַאֵזייֶגער ָנאְכִמיָטאג.
ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ִאיז ֶגעֶווען ְפֵרייִלי3 ַאז ֶער ִאיז ָאְפן ַאַסא3 ְפִריֶער אּון ַאֶלע קּוְנְדן קּוֶמען 

 ט. ִּביז ֵאיין ָטאג...צּו ִאים ָנא3 ֵאייֶדער ֶדער ְצֵווייֶטער ָהאט ֲאִפילּו ֶגעֶעְפְנט ַזיין ֶגעֶׁשעפְ 
ֵאיין ָטאג ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ְׁשָטאט ַא ָגאר ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה, ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶקעְנט 

ֶדעם ַפאְרִדיֶנען ָגאר ַאַסא3 ֶגעְלט, ֵּבייֶדע פּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעקֹויְפט ַאַסא3 פּון ִדי ְסחֹוָרה,  פּון
ער ֶעְרְׁשֶטער ֶגעֶעְפְנט ַזיין ֶגעֶׁשעְפט ָגאר ְפִרי, ַאזֹוי ַאז ֶיעֶדער ָזאל אּון צּוָמאְרְגְנס ָהאט דֶ 

 קּוֶמען לֹויְפן צּו ִאים קֹויְפן ִדי ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה.
ֶדער ָּפִריץ פּון ְׁשָטאט ָהאט ֶגעֶהעְרט ַאז ֶעס ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִדי ֵנייֶע ֵטייֶעֶרע ְסחֹוָרה, 

ַזיין ַּבאִדיֶנער ֶעס צּו קֹויְפן, ֶדער ַּבאִדיֶנער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ְגַליי3  יְקטָהאט ֶער ֶגעִׁש 
ִאיְנֶדעְרְפִרי צּו ֶדעם ֶעְרְׁשְטן ֶגעֶׁשעְפט, אּון ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ָּפִריץ ֶּבעט ִאים ַאז ֶער ָזאל 

ְסחֹוָרה צּו ֶזען אֹויּב ָדאס ִאיז גּוט ַאִריֶּבער קּוֶמען ִמיט ֶעְטִליֶכע ַּבייְׁשִּפיְלן פּון ִדי ֵטייֶעֶרע 
 ַפאר ִאים, אּון ֶאְפָׁשר ֶוועט ֶער אֹוי3 קֹויְפן ַפאר ַזיין ִמְׁשָּפָחה אּון ַזייֶנע ַּבאַקאְנֶטע.

צּוִפיל ְּבֵרירֹות ָהאט ֶדער ִאיד ִניְׁשט ֶגעַהאט, ֶדעם ָּפִריץ ֶקען ֶמען ִניְׁשט ָאְּפָזאְגן, ֶער 
ָדאס ֶגעֶׁשעְפט אּון ַאִריֶּבער ֵגיין צּוְפִריְדן ְׁשֶטעְלן ֶדעם ָּפִריץ.  ַפאְרַמאְכןָהאט ֶגעַדאְרְפט 

ְלַמֲעֶשה ָהאט ֶער ֶגעמּוְזט ַפאְרְּבֶרעְנֶגען ַאַסא3 ַצייט ַּביים ָּפִריץ, ֶדער ָּפִריץ ָהאט ִניְׁשט 
  ִדי ָּפִריְצ'ֶטע,, ַזיין ַווייּב ֶער ָהאט אֹוי3 ֶגערּוְפן ֶגעֶקעְנט ַמְחִליט ַזיין ָוואס ֶער ִוויל

  

ָהאט אֹוי3 ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ּפּוְנְקְטִלי3 ָאֶּבער ִזי 
ֶער ָהאט ֶגערּוְפן ַזייֶנע ִקיְנֶדער אּון  ָוואס ִזי ִוויל,

ֵזיי ָהאְּבן אֹוי3 ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ָזאְגן ָוואס צּו 
יז ֶנעֶמען, אּון ַאזֹוי ָהאט ִזי3 ֶעס ֶגעצֹויְגן ּבִ 

ס, אּון ִאין ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט ֶזעֶנען ִדי ַפאְרַנאְכטְ 
ס ֶמעְנְטְׁשן ֶגעַגאְנֶגען צּום ְצֵווייְטן 'ְׁשָטאטְ 

ֶגעֶׁשעְפט ָוואס ָהאט ׁשֹוין ִאיְנְצִוויְׁשן ֶגעֶעְפְנט, אּון 
ְסחֹוָרה, ֶמען  ַאייְנֶגעקֹויְפט ָדאְרְטן ִדי ֵטייֶעֶרע

ִאים ִדי ַגאְנֶצע ְסחֹוָרה, אּון ָהאט ָאְּפֶגעקֹויְפט פּון 
 .ֶער ָהאט ַפאְרִדיְנט פּון ֶדעם ָגאר ַאַסא3 ֶגעְלט

ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ָהאט ַפאְרְּבֶרעְנְגט ַּביים ָּפִריץ ִדי 
ה ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ַזא3 ִניְׁשט ְלַמֲעׂשֶ  ַגאְנֶצע ָטאג, אּון

אְלן ַפאְרן ָּפִריץ אּון ֶער ָהאט ִאים ֶגעפָ 
ְקֶגעִׁשיְקט ִמיט ֵלייִדיֶגע ֶהעְנט, אּון ֶער ָהאט ַאֶווע

 ֶגעמּוְזט ַאֵהיים ֵגיין ִמיט ְגרֹויס ַעְגַמת ֶנֶפׁש.
ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶדעְרֵלייְגט ֶמען ִניְׁשט, ַדְוָקא ֶדער ְצֵווייֶטער ָוואס 

ְטן ָהאט ָנאר ן ֵאייֶּבעְרְׁש 'ָהאט ִזי3 ַפאְרָלאְזט אֹויפְ 
  ֶמער ַפאְרִדיְנט ְּברּוֲחִניּות ּוְּבַגְׁשִמיּות.

  

 ")ִּבָטחֹון"(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ז ֶעֶר3 

  

      
  

>>>>>>  

  ְׁשֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב 
  

  ַמיין ַא ָׁשֵכן ָהאט ָאְנֶגעִריְרט
  

ִניְׁשט  ַא ִקיְנד אֹויף  
, ועגוֶ  ְצִניעּות'ִדיֶגע

  ָוואס טּוט ֶמען?
 

 ְׁשֵאָלה:
 רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א,ְלָכבֹוד ֶדער 

קֹוֶדם ָּכל מּוז ִאי ִזי ַּבאַדאְנֶקען ַפאר ִדי ֶהעְרִליֶכע 
ן ֶלעְּבן, ִדי ֶלעְּבן ִׁשיעּוִרים אּון ִחיזּוק, ָדאס ִאיז ַמָמׁש ַמיי

ַמיין טֹויְׁשט אט ָה ָדאס ֶוועְרט ְגִריְנֶגער אּון ֶׁשעֶנער, 
 ַגאְנְצן ֶלעְּבן צּום גּוְטן.

ִאי  ּב, ְּבֶעֶר ַא ָיאר צּוִריק ָהאַמיין ְפַראֶגע ִאיז ַאזֹוי
ֶגעהֹויְּבן ֶהעְרן ִדי ִׁשיעּוִרים, אּון ִאי ִּבין ִנְתעֹוֵרר ָאנְ 

ֶגעָוואְרן ִאיֶּבער ֶדעם ִעְנָין צּו ֶרעְדן ָאְפן צּו ִדי ִקיְנֶדער, ֵזיי 
חּוִרים ָאְנָוואֶרעֶנען ִזי ַאְכטּוְנג צּו ֶגעְּבן פּון ְקַראְנֶקע ּבָ 

י צּו ֶמעְנְטְׁשן, אּון ַזייט ֶדעָמאְלט ֶרעד ִא ְקַראְנֶקע אּון 
 ַמייֶנע ִקיְנֶדער ִאיֶּבער ֶדעם ֶיעֶדע ְׁשִטיק ַצייט, אּון אֹוי
ָזאג ִאי ֵזיי ַאז אֹויּב ָהאְּבן ֵזיי ַא ֲחַׁשד אֹויף ֵאייֶנעם ָזאְלן 

 ֵזיי קּוֶמען ֶדעְרֵצייְלן.
אּון  -ָיאר ַאְלט  9 - ֵאיין ָטאג קּוְמט צּו ִמיר ַמיין זּון 

ַא  -עְצֶטע ָיאר ָהאט ִאים ַא ָׁשֵכן ֶדעְרֵצייְלט ִמיר ַאז לֶ 
ָאְנֶגעִריְרט אֹויף ִניְׁשט ְצִניעּות'ִדיֶגע  - ָיאר  12ִאיְנְגל פּון 

ְּפֶלעֶצער, אּון ֶער ָהאט ֶדעָמאְלט מֹוָרא ֶגעַהאט צּו 
אט ֶער ֶגענּוֶמען ִדי ֶדעְרֵצייְלן ִדי ַמֲעֶׂשה אּון ֶיעְצט ָה 

ייְלן. (ְׁשֶּפעֶטער ָהאט ֶער ייט צּו קּוֶמען ֶדעְרֵצ ְׁשַטאְרֵק 
ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ִאי ָזאל ֶרעְדן ִמיט ִאים ֶוועְגן ִדי 

 ַמֲעֶׂשה).
ֶיעְצט ִאיז ַמיין ְׁשֵאָלה ָוואס ִאי ָזאל טּון ִמיט ָדאס 

עִדיְגט ֶוועְרן פּון ֶדעם, ֶער ְנד, ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶגעֶׁש ִקי
אּון ָהאט ִליּב צּו ֶלעְרֶנען, ִאי ָהאּב  ִאיז ַא וואֹויל ִאיְנְגל

ִאים ֶגעָזאְגט ֶער ָזאל ָזאְגן ִמְׁשַניֹות, ָאֶּבער ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן 
ִמיר צּוֶגעֶרעְדט ִאים צּו ִׁשיְקן צּו ַא ֶגעִוויֶסע ָסאְרט 
ֶטעֶרעִּפי ָוואס ֶקען ִאיְנַגאְנְצן ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ִאים ֶדער 

, אּון ְמ'ֶקען אֹוי ֶזען אֹויּב ְס'ִאיז ׁשֹוין ַאִריֶּבער ְּפָראְּבֶלעם
ִאיְנַגאְנְצן ָאֶדער ִניְׁשט, פּון ִדי ִׁשיעּוִרים ָהאּב ִאי ָאֶּבער 
ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ָדאס ִאיז ִניְׁשט ִדי ֵעָצה, ִאי ִּבין ָאֶּבער 

 ִניְׁשט רּוִאיג ָוואס ִאי ַדאְרף צּו טּון.
 ַא ְׁשֵאָלה ִאיז ֶוועְגן ֶדעם ָּבחּור ֶדער ּפֹוֵגַע אּון ָנא

ָיאר, אּון ִאיז ַאַריין צּו ַא גּוֶטע  13ָוואס ִאיז ַהייְנט ׁשֹוין 
ַא גּוֶטער ָּבחּור, ֵווייְסן ִמיר יין זַ  צּוְיִׁשיָבה אּון קּוְקט אֹויס 

ִניְׁשט אֹויּב ִמיר ָזאְלן ָדאס ֶדעְרֵצייְלן ַפאר ַזייֶנע ֶעְלֶטעְרן, 
ֶוועְלן ֵזיי ֶדען ֶקעֶנען טּון? אּון ָוואס ֶקעֶנען ִמיר  ָוואס
 טּון?

ער ִאי ֶוועל ִזי ְפֵרייֶען צּו ַּבאקּוֶמען ַא ְקָלאֶרע ֶעְנְטפֶ 
  .ָוואס ִמיר ַדאְרְפן צּו טּון

 ַא ְגרֹויְסן ְיַיֵׁשר ֹּכַח.
  

   ְּתׁשּוָבה:
ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַר  

ַחג סּוּכֹות, כ"ד ִּתְׁשֵרי, יֹום ד' ַּפְרַׁשת ְּבֵראִׁשית, ִאְסרּו 
 ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט ָקָטן

  ... ְלָכבֹוד
 ִאי ָהאּב ֶעְרַהאְלְטן ֵאייֶער ְּבִריוו.

וואֹויל ִאיז ַאיי ַאז ִאיר ִציט אֹויף ַאייֶעֶרע ִקיְנֶדער 
ִמיט ִיְרַאת ָׁשַמִים; ִאיר ֶגעְּבט ַאְכטּוְנג אֹויף ַאייֶעֶרע 

ֶדער ֵזיי ָזאְלן ָהאְּבן גּוֶטע ֲחֵבִרים אּון ַאז ֵזיי ָזאְלן ִזי ִקינְ 
 ֶדעְרַווייֶטעְרן פּון ְׁשֶלעְכֶטע ֲחֵבִרים.

<<<<<<  
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 ִדי ֶלעְּבְנְסֶגעִׁשיְכֶטע פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן (ח)
 עְלט ַא ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד,ִאין קּוְרְצן פּון ְפִריֶער: ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט אֹויְסֶגעְׁשֶט 

 ֵטייט ִניְׁשט.צּו ֶלעְרֶנען ְׁשֶנעל, אּון ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער פּון ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ֲאִפילּו ְמ'ַפאְרְׁש 
 מב

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ְמ'ָזאל ִניְׁשט ֶוועְרן ֶדעְרְׁשָראְקן פּון ֶדעם ָוואס ֶער ֵהייְסט ֶלעְרֶנען 
ַא ִאיד ִאיז ִניְׁשט זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען ַאזֹוי ַסא, ֶקען ֶער ָנאְכַאְלץ וען וֶ ַאזֹויִפיל ֶיעְדן ָטאג, ַווייל ֲאִפילּו 

 ְרִליֶכער ִאיד אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.ַזיין ַאן עֶ 
ֲאִפילּו ַא ִאיד ָוואס ֶקען ָגאְרִניְׁשט ֶלעְרֶנען, ֶקען ִזי אֹוי ְׁשַטאְרְקן אּון ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֶער 

אֹויּב ְמ'ִאיז ַא ַלְמָדן, ְמ'ֶקען  ֶקען ֲאִפילּו ַזיין ַא ַצִדיק, ָנאר ַא ַּבַעל ַהָּׂשָגה ֶקען ֶמען ִניְׁשט ֶוועְרן ָנאר
 ֶלעְרֶנען ְגָמָרא ַרִׁש"י ּתֹוְספֹות.

ַא ִאיד ַדאְרף ִזי ְׁשַטאְרְקן צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִווי ַאזֹוי אּון ִוויִפיל ֶער ֶקען, ַאזֹוי ִווי ִדי 
ה ֶּבן חֹוִרין ְלִהָּבֵטל ִמֶמָנּה", ַא ְגמֹור, ְוִאי ַאָּת "א ָעֶלי ַהְמָלאָכה לִ (ב', כ"א) ִמְׁשָנה ָזאְגט ִאין ָאבֹות 
 ִאיְּבִריֶגע ִאיז ׁשֹוין ִניְׁשט ַזיין ְפִליְכט. יְסֶטע ָוואס ֶער ֶקען, אּון ִד ָדאס ֶמעְר ֶמעְנְטׁש ַדאְרְפן ְּפרּוִּביְרן 

 מג
ְלֵקי ֻׁשְלָחן ָערּו ְדֵריי ָמאל, ִדי ֶעְרְׁשֶטע ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער ָהאט דּוְרְכֶגעֶלעְרְנט ד' ֶח 

ָמאל ָהאט ֶער ֶעס ֶגעֶלעְרְנט ָּפׁשּוט'ֶעְרֵהייט, ִדי ְצֵווייֶטע ָמאל ָהאט ֶער ֶעס ֶגעֶלעְרְנט ֶמער ְּבִעיּון אּון 
א ַרִׁש"י ּתֹוְספֹות, אּון ֶער ָהאט ֶגעוואּוְסט ֶיעֶדע ֲהָלָכה ִאין ֻׁשְלָחן ָערּו ֶדער ְמקֹור ֶדערֹויף ִאין ְגָמָר 

ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט צּום ְדִריְטן ָמאל ָהאט ֶער ׁשֹוין זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ִוויְסן ֶיעֶדע ֲהָלָכה ֶדער סֹוד 
 ֶדעְרפּון, ַפאְרָוואס ֶדער ִדין ִאיז ַאזֹוי ַעל ִּפי סֹוד.

יל ְׁשֶּפעֶטער ָהאט ֶער ין ַזייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן, ַווילֹויט ִווי ְמ'ַפאְרְׁשֵטייט ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ָנא ִא 
 'ט אּון ֶגעֶעְנִדיְגט ֻׁשְלָחן ָערּו ָנא ִפיֶלע ָמאל.ְר ֶגע'ַחזְ 

 מד
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזי ַּבאִריְמט ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט ֶדעם ַגאְנְצן ֵסֶפר "ֵעץ ַחִיים", אּון "ְּפִרי ֵעץ 

ִווי ְמ'ָהאט  ְתֵבי ָהֲאִריז"ל, ֶדער ֵסֶפר ַהזֹוַהר, אּון ֶדער ִעיָקר פּון ִּתּקּוִנים.ַחִיים", אּון ַאֶלע ּכִ 
 ַפאְרְׁשַטאֶנען ִאיז ָדאס אֹוי ֶגעֶווען ָנא ִאין ַזייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן.

 ַמה
ַאַסא ָהאֶרעֶווען אּון ִדיֶנען ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַאֶלע ַזייֶנע ַמְדֵריגֹות דּוְרְכ'ן 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָנא פּון ָגאר יּוְנֶגעְרֵהייט ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ְגרֹויס 
ֶגעָוואְלט טּון ַפאְר'ן ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ְס'ִאיז ִאים ִּבְכַלל ִניְׁשט ָאְנֶגעקּוֶמען ְגִריְנג, ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶער ָהאט 
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ָיאר ַאְלט ָהאט  9ְּבנֹוֵגַע ִדי ַמֲעֶׂשה ָוואס ֵאייֶער ִקיְנד פּון 
ָהאט ִאים  -ָיאר  12ַא ִקיְנד פּון  -ַאיי ֶדעְרֵצייְלט, ַאז ַא ָׁשֵכן  

ְנֶגעִריְרט אֹויף ִניְׁשט ְצִניעּות'ִדיֶגע ְּפֶלעֶצער אּון ִאיר ִוויְלט ָא 
 ִוויְסן ָוואס ִאיר ַדאְרְפט טּון.

ִאיר ָזאְלט ַווייֶטער ֶרעְדן צּו ַאֶלע ַאייֶעֶרע ִקיְנֶדער ִּבְכָלִליֹות 
פּון ִזי ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן פּון ְׁשֶלעְכֶטע ֲחֵבִרים, ֶעס ִאיז ִניְׁשט 

נּוג ַאז ֶמען ָזאְגט ִּבְרִמיָזה: ֶמען ַדאְרף ָהאְּבן 'גּוֶטע ֲחֵבִרים', ֶגע
'ן ִמיט 'ְׁשֶלעְכֶטע ֲחֵבִרים', ָנאר ְר ּון ֶמען ָטאר ִזי ִניְׁשט ַחבְ א

ייְטִלי ַפאר ִדי ִקיְנֶדער ף ַארֹויס ָזאְגן ְקָלאר אּון ֵד ֶמען ַדאְר 
אּון וואּו ֶמען ָטאר ִניְׁשט  ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֵלייְגן ִדי ֶהעְנט

ָזאל ַזיין ֶווער ָזאל ָנאר ַזיין  -קּוְקן ְוכּו', אּון אֹויּב ַא ְצֵווייֶטער 
ִוויל ִאים ָאְנִריְרן ָזאל ֶער ַאְנְטלֹויְפן פּון ֶיעֶנעם אּון קּוֶמען  -

 ֶדעְרֵצייְלן, ַאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי ַזיין ֶעְרִלי אּון ֵריין.
ט ֶמער ִמיט ֵאייֶער ִקיְנד פּון ִדי ַמֲעֶׂשה, ֶעס ִאיז ֶרעְדְטס ִניְׁש 

ֶגענּוג ַאז ֶער ָהאט ֶעס ַאיי ֶדעְרֵצייְלט, ֶיעְצט ָזאְלט ִאיר ִאים 
ָנאר ֵהייְּבן. ֶער ֶׁשעְמט ִזי פּון ֶדעם, ֶעס ִאיז ִניְׁשט גּוט ִאיר 

ָבה ֶגעטּון ָזאְלט ָדאס ִאים אֹויְפְּבֶרעְנֶגען, ֶער ָהאט ׁשֹוין ְּתׁשּו
 אֹויף ֶדעם.

ֶמען ַדאְרף ַאַריין ֵלייְגן ִאין ִקיְנֶדער ַאז ֶמען ֶקען ְּתׁשּוָבה טּון 
ְּכֵדי ֵזיי ָזאְלן ִניְׁשט ַארּום ֵגיין ִמיט ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות ַאז ֶדער 

י ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ְּברֹוֶגז אֹויף ֵזיי, ֶמען ַדאְרף ֵזיי ְמַחֵנ ַזיין ֵזי
ָזאְלן ִוויְסן ַאז ֲאִפילּו ֶמען ָהאט ֶגעטּון ַאן ֲעֵביָרה ֶקען ֶמען 

 ְּתׁשּוָבה טּון אּון ֶוועְרן ַא ְגרֹויֶסע ַצִדיק.
יין צּו ָזאְגן ִמְׁשַניֹות, ט ַאז ִאיר ֶגעוואֹויְנט ִאים ַא ֵזייֶער גּו

ְקט ָדאס ֶוועט ִאים ַמאְכן ַפאר ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק, ָאֶּבער ֶגעֶדענְ 
ַאז ַא ִקיְנד ַדאְרף אֹוי ְׁשִּפיְלן; ֶווען ֶער קּוְמט ַאֵהיים פּון ֵחֶדר 
ִאיז ִניְׁשט גּוט צּוִפיל ִאים צּו ְׁשטּוְּפן צּו ֶלעְרֶנען, ַא ִקיְנד ַדאְרף 
ִזי אֹויְסֶגעְּבן ִמיט ְׁשִּפיְלן, ָנאר ְׁשֶּפעֶטער ֶווען ֶער ֶעְנִדיְגט 

ָנא ַצייט, ֶדעָמאְלט ִאיז גּוט ִאים צּו  ְׁשִּפיְלן ְּבַלייְּבט
צּוֶגעֹוואֹויֶנען צּו ֶלעְרֶנען אֹויְפן ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד צּו ָזאְגן 

 ַאַסא ִמְׁשַניֹות.
ְּבנֹוֵגַע ִצי ִאיר ָזאְלט ֶנעֶמען ֵאייֶער ִקיְנד ַפאר ֶטעֶרעִּפי ְוכּו'; 
ִאין ֶדעם ַפאל ָוואס ֶער ִאיז ַאִריֶּבער ַאַזא ַמֲעֶׂשה ִמיט ַא 

אֹויף ֶדעם ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט ַקיין ֶטעֶרעִּפי, ֶעס  -ְצֵווייֶטע ִקיְנד 
אֹויּב ֶמען ֶוועְרט ֶוועט ָנאר ֶעְרֶגער ַמאְכן. ַמה ֶׁשֵאין ֵּכן 

ַּבאְצִוויְנֶגען פּון ַאן ֶעְרַוואְקֶסעֶנעם ֶמעְנְטׁש ֶדעָמאְלט ַדאְרף 
ֶמען ִוויְסן ִווי ַווייט ֶעס ִאיז ֶגעֶווען, ַווייל ָדאס ֶקען צּוְגִריְנד 

 ֵלייְגן ַא ִקיְנד אֹויף ַזיין ַגאְנץ ֶלעְּבן.
ִאיר ֶקעְנט ְמעֹוֵרר ַזיין ִדי ֶעְלֶטעְרן פּון ֶדעם ָּבחּור ֵזיי ָזאְלן 

ייֶדער ׁשּוְלִדיג, ַווייל לֵ  ֶרעְדן צּו ִאים; ִדי ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ִניְׁשט
ֶרעְדט ֶמען ִניְׁשט צּו ֵזיי. ֶעס ֶקען ַזיין ַאז ֵזיי ֵווייְסן ַאז ֵזיי טּוֶען 
ִניְׁשט ַקיין ֵאייֶדעֶלע ַזא ָאֶּבער ֵזיי ֵווייְסן ִניְׁשט ִווי ְגרֹויס ִדי 
ֲעֵביָרה ִאיז אּון ִוויִפיל ֶמען ַלייְדט פּון ֶדעם ְׁשֶּפעֶטער. ִאיר 

יי, ַווייל ִניְׁשט צּו ַמאְכן ַא ְקִריֶגעֵר אְרְפט ָנאר ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ַד 
 ֵזיי ֶקעֶנען ָנא אֹויְסְדֵרייֶען ִדי ַמֲעֶׂשה אֹויף ַאיי וד"ל.

ֶעְלֶטעְרן ַדאְרְפן ַאַסא ֵווייֶנען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַפאר גּוֶטע 
אְרף ַּביי ִדי ַׁשָּבת ִליְכט ִקיְנֶדער; ִּבְפַרט ַא ִאיִדיֶׁשע ַמאֶמע ַד 

 ַפאְרִגיְסן ְטֶרעְרן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ֶיעֶדע ִקיְנד ַּבאזּוְנֶדער.
מֹוַהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ַא ִאיד ִאיז 
ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ָחֵפץ ַחִיים ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ֶּבעְטן 
ַא ְּבָרָכה אֹויף גּוֶטע ִקיְנֶדער, ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ָחֵפץ ַחִיים 
ֶגענּוֶמען ַא ְּתִהִלים ָוואס ִאיז ֶגעֶווען אֹויְפֶגעְּבָלאְזן פּון 
ַנאְסֵקייט אּון ָדאס ֶגעִוויְזן ַפאר ֶדעם ִאיד אּון ִאים ֶגעָזאְגט: 

ה ַהָׁשלֹום וואּו ִזי "ָדאס ִאיז ֶדער ְּתִהִלים פּון ַמיין ַמאֶמע ֲעִליָ 
ְפֶלעְגט ֶיעְדן ָטאג ֵווייֶנען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִזי ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו 
גּוֶטע ִקיְנֶדער, ַאזֹוי ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו גּוֶטע ִקיְנֶדער"; ֶדעְרַפאר 
ַדאְרְפן ֶעְלֶטעְרן ַאַסא ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֵזיי ָזאְלן זֹוֶכה 

 יין צּו ֶעְרִליֶכע אּון ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער.זַ 
  ִאיר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן

 ָזאְלט ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ַאֶלע ִעְנָיִנים.
  

 )טתשע"ְּבֵראִׁשית , פ' ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה(ֶגענּוֶמען פּון ֵסֶפר 

  מכתב קודש מאת כ"ק מוהרא"ש ז"ל
  תפארת התורה היכל הקודש ברסלב" "ישיבה צו עפענען די ישיבה

  
  

  
 

  בעזה"י יום ד', ערב יום הכיפורים, ה'תשס"ט
  שלום וברכה וכל טוב סלה יגיעו וירדפו אל יואל ראטה ני"ו

אם שאין עכשיו זמן כתיבה, כי מלאכים יחפזון וחיל ורעדה יאחזון מיום הדין. עם כל זאת, 
ביומיים האלו משבר גדול שסילקו אותך מהישיבה בבזיונות, מפני שזיכית מאחר שעבר עליך 

קרוב למאה בחורים לסיים עשיריות פעמים ששה סדרי משנה וגם שיתמידו בש"ס, ולכן אמרתי 
לרוץ בשורותיים אלו אליך. נא ונא אל תהיה שבור משום דבר כי אשריך שנתפסת בדברי תורה, 

תופסים אותך בדברים אחרים וכו' וכו', ולכן אתה צריך להיות מה היית עושה חס ושלום אם היו 
מאד מאד שמח על נועם חלקך על "אשר בנחל" שם חלקך וגורליך, ואתה זוכה ומזכה את בני 

  הנעורים בהתמדה בלימוד תורה הקדושה.
מסתובבים עכשיו על הרחובות אלפים וכו' בחורי חמד בלא מעש, מבטלים את הזמן בשטויות, 

דים ולא מתפללים וכו' וכו', רק מסתובבים על הרחובות, וזה נראה לעין כל ואין פוצה פה לא לומ
ומצפצף. ואתה זיכית קרוב למאה בחורים שלא יבטלו את הזמן כרגע ובשביל זה קם עליך רשע 

  והסית נגדך עד שסילקו אותך מהישיבה, אתה לא צריך לפחד משום דבר.
לדין תורה בלי שום ספק ספיקא ושישלם לך פיצויים על  דבר הראשון בוודאי תיקח את הישיבה

  החמש שנים שאתה נמצא שמה.
  הדבר השני רק תדבר עם הבחורים עכשיו יותר ויותר ותחזק אותם שכולם יהיו מקושרים אליך.

והדבר השלישי מי יתן שתפתח ישיבה, ולא מוכרח להיות על שם רביז"ל, כדי שלא יתרבה 
בה בלי קשר לשום חסידות, כי כך רצה רביז"ל. ואמר פעם, "מה אכפת ההתנגדות עליך, אלא ישי

לי שילמדו ויתפללו, ולא ידעו שזה ממנו?". ולכן, כדי שלא לעורר מחלוקת, כדאי לך לפתוח 
  ישיבה, והקדוש ברוך הוא יעזור לך שתצליח בגדול.

רב להושיע, וזה שוב פעם אני מאד מבקש אותך שלא תהיה שבור משום דבר, כי גדול אדונינו ו
מראה שעשית דברים טובים מאד, ולכן אני מאד מאד מבקש אותך, תהיה חזק, והקדוש ברוך הוא 

  לא יעזוב אותך.
  המאחל לך חתימה טובה
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03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

  breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

   347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

  

/  212-444-9191 > שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך -  קול ברסלב
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  שיינדל, ובנם נחמן נתןהגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ִאים ָאְנֶגעקּוֶמען ֵזייֶער ֵזייֶער ְׁשֶווער.
 מו

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַאז ִאין ָאְנהֹויּב ִאיז ִאים ֵזייֶער ְׁשֶווער ֶגעֶווען צּו 
ִדיֶנען ֶדעם  ִזיְצן ַאֵליין ִאין ַא ְׁשטּוּב ַפאר ֶעְטִליֶכע ָׁשָעה ִאין ַא צּו אּון

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ָהאט ִזי ָאֶּבער ַאֵליין ֶגעְצִוויְנֶגען ָדאס צּו טּון, ֶער ָהאט 
ֶגעֶזעְסן ֶיעְדן ָטאג ַפאר ַלאְנֶגע ָׁשעֹות ַאֵליין ִאין  זִאיֶצעְּבָראְכן ַזיין ַנאטּור אּון 

 ַזיין ִציֶמער.
 מז

ָאְנֶגעִפיְלֶטע ָטאג ִמיט ֲעבֹוַדת ה', ֶער ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעַהאט ַאַזא 
ָהאט ֶגעַהאט ַאזֹויִפיל צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז 
ְס'ִאיז ַמָמׁש ִניְׁשט ֶגעֶווען ֶמעְגִלי ַפאר ִאים ָדאס צּו ֶדעְרֵהייְּבן, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 

ֹוחֹות, ֶדעִריֶּבער ָהאט ֶער ִזי ַאן ֵעָצה ֶגעֶגעְּבן ִווי ַאזֹוי ֶער ִפיל ֶמער פּון ַזייֶנע ּכ
 ָזאל ָדאס ֶקעֶנען ַּבאַווייְזן.

ַזיין ֵעָצה ִאיז ֶגעֶווען ַאז ֶיעְדן ָטאג ָהאט ֶער ַּבאְׁשָלאְסן ַאז ָנאר אֹויף ֶיעֶנעם 
ְנְׁשְטֶרעְנֶגען ְּבלֹויז ַפאר ָטאג ֶוועט ֶער ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ֶוועט ִזי ָא 

ֵאיין ָטאג צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ַאַרייְנַכאְּפן ִדי ַאֶלע ְׁשֶוועֶרע ֲעבֹודֹות 
ָוואס ֶער ָהאט ִזי אּוְנֶטעְרֶגענּוֶמען. אּון ֶדער ַפאְקט ִאיז ַאז ַפאר ֵאיין ָטאג ֶקען 

א ְּבלֹויז ָנאר ַפאר ֶוועְרְסֶטע ַזאְכן, ְס'ִאיז ָד ְׁש  ַא ֶמעְנְטׁש ִזי אּוְנֶטעְרֶנעֶמען ִדי
ֵאיין ָטאג, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַּבאִוויְזן ָאְנצּופּוְלן ֶדעם ָטאג ִמיט ַאזֹויִפיל גּוֶטע 
ַזאְכן, אּון ֶדעְרָנא ָהאט ֶער צּוָמאְרְגְנס ִוויֶדער ִזי ָפאְרֶגענּוֶמען ַזייֶנע ַקָּבלֹות, 

ר ַפאר ֵאיין ָטאג... אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ַמְמִׁשי ֶגעֶווען צּו ִדיֶנען ֶדעם אֹוי ָנא
 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶיעְדן ֵאייְנִציְגְסְטן ָטאג.

 חמ
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ֶגעֶווען ַזיין ֵעָצה ִאין ַזייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן, ָאן 

, ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטןט ֶגעֶקעְנט ָאְנקּוֶמען צּו ֶדעם ָוואְלט ֶער ֵקייְנָמאל ִניְׁש 
ַווייל ְס'ִאיז ִאים ֶגעֶווען ְׁשֶווער ִזי צּו ְׁשַטאְרְקן ִאין ֲעבֹוַדת ה', ָנאר דּוְר ֶדעם 
 ָוואס ֶער ָהאט ַאֶלעָמאל ֶגעְטַראְכט ַאז ֶער ֶוועט ֶעס טּון ְּבלֹויז ָנאר ַפאר ָנא

 ָהאט ֶער ַמְצִליַח ֶגעֶווען.ֵאיין ָטאג, ַאזֹוי 
 מט

ַאַסא  .ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ֶדעָמאְלט אֹוי ַמאְכן ַאַסא ָמאל ְנָדִרים
ָמאל ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶווען ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט ַזיין ֵסֶדר ַהיֹום ָוואס ֶער ִוויל ַאְלץ 

אְכט ַא ֶנֶדר ַאז ֶער ֵגייט ֶעס ַטאֶקע ַאַרייְנַכאְּפן ִאין ֶיעֶנעם ָטאג, ָהאט ֶער ֶגעַמ 
אֹויְסִפיְרן, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ְּבֵריָרה ָנאר ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט 

 טּון ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ִזי אּוְנֶטעְרֶגענּוֶמען.
ּוִריְקַהאְלְטן פּון אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ְפֶלעְגט ֶער טּון ֶווען ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ִזי צ

ַא ְׁשֶלעְכֶטע ַּתֲאָוה ָאֶדער ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה, ְפֶלעְגט ֶער אֹוי ַמאְכן ַא ֶנֶדר ַאז ֶער 
ֶגעְׁשוואֹויְרן ִּבְנִקיַטת  ֵגייט ֶעס ֶמער ִניְׁשט טּון, אּון ַאַסא ָמאל ָהאט ֶער ֲאִפילּו

ֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן ַאזֹוי ְׁשַטאְרק אּון ץ אֹויף ֶדעם, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ִזי ֶגעפֶ ֵח 
 ִזי ָאְּפֶגעוואֹויֶנען פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן.

 נ
ט ַאז לֹויט ִדי ְגָמָרא ֵאייְנָמאל ָהאט ַזיין ַּתְלִמיד ֶרִּבי ָנָתן ַז"ל ִאים ֶגעְפֶרעגְ 

ים ֶדער ֶרִּבי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט א ִניְׁשט ַקיין גּוֶטע ַזא צּו ַמאְכן ַא ֶנֶדר, ָהאט ִא ִאיז ָד 
"... ֵמייֶנעְנִדיג ירִא ס ִווי עֶק ינִ אלְ עזַ יֶמ לִ אֹויף ֶדעם, "ָדאס ֵמייְנט ֶמען ַאֶזעְלֶכע ְׁש 

צּו ָזאְגן ַאז ָדאס ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן ַפאר ַאֶזעְלֶכע ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶזעֶנען ִניְׁשט 
ְנַהאְלְטן ֶדעם ֶנֶדר, ָאֶּבער ֶער ִאיז ֶגעֶווען ִזיֶכער ַאז ֵזיי ֶוועְלן ַטאֶקע ֶקעֶנען ַאיי

ִזיֶכער ַּביי ִזי ַאז ֶער ֶוועט ִניְׁשט עֹוֵבר ַזיין אֹויף ִדי ַאֶלע ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט 
 ִזי ָפאְרֶגענּוֶמען.

 ְנִדיֶגע ָווא אי"הָפאְרֶזעצּוְנג קּוֶמע

 

  חיזוק צום טיר
  
  

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
  קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

USB ,ס'SD;ס, און נאך'  
  דעליווערט צו אייער טיר!
  צורופט אריין מיט אייער פארלאנג 

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

  הבטחת מוהרא"ש
  

  מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
  עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

  אשר בנחל
  וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן

  הטבע מיט וואס ער דארף.ווערן למעלה מדרך 
  

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און 
  געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועות.

 845-248-1651 רופט שוין

  סימן טוב ומזל טוב 
  

  מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

  י"וה זינגעריונה  מו"ה
  ל טובלמז אינגלגעבורט פון א  ידצו 

  

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
קינדער  פון אלע זיינע דעם קינד און אידיש נחת פון

  , דורות ישרים ומבורכיםגעזונטערהייט
  

        מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'מוסדותינו הק'    נייעס אינערהאלבנייעס אינערהאלבנייעס אינערהאלבנייעס אינערהאלב
  'טן יאר11טרעט אריין אינעם  ישיבהדי 

, אין ישיבה מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף האט מען אנגעהויבן די וואך די פרישע זמן
 און מען האפט עס אנצופילן מיט אסאך תורה ותפלה ומעשים טובים. 

זינט די ישיבה  יאר עלפטעדי עס גלויבט זיך נישט צו זען אז מען האלט שוין ביי 
ש האט מוהרא" , ערב יום כיפור תשס"ט,. מיט צען יאר צוריקנטהאט זיך געעפ

[זע  ער זאל עפענען א ישיבה ראש ישיבה שליט"אזי"ע געשריבן א בריוו פאר'ן 
ווען די ישיבה איז געעפנט פון , און זינט דעמאלט אינעם גליון די מכתב קודש]

ן אזוי שייגעהאלפן אז די ישיבה האט  ראייבערשטעביז היינט, האט דער געווארן 
 ,אייבערשטןמצליח געווען צו מחזק זיין אידישע קינדער און זיי דערנענטערן צום 

סיי די בחורים וואס לערנען אין ישיבה און סיי נאך פילע צענדליגע טויזנטער אידן 
איבער די וועלט וועלכע האלטן מיט די דרשות און חיזוק פון די ישיבה. טראץ די 

די ישיבה שטייט שוועריקייטן און מניעות וואס מען איז דורך די גאנצע צייט, פילע 
ן פולן פראכט און עס קומען נאך צו מער און מער בחורים וואס ווילן 'מיט ווייטער

אויך שעפן פון דעם ריינעם קוואל, זיך לערנען א וועג אין לעבן אזוי ווי דער רבי 
 לערנט אונז.

גמרא רש"י תוספות בעיון דער ראש ישיבה לערנט פאר יעדן טאג פארמיטאג 
ביז להלכה למעשה אין שלחן ערוך, און נאכמיטאג קומט פאר א שיעור התחזקות, 

 ווי אזוי זיך צו דערהאלטן אויף די וועלט מיט די לימודים פון רבי'ן.

האט דער ראש ישיבה ארום גערעדט  ת פתיחת הזמן,דרשדי די וואך זונטאג, ביי 
ן אויף וואס די ישיבה איז געשטעלט, בעיקר אויף די הויפט איבער די גרינד פרונציפ

צוויי עצות פונעם רבי'ן, די ערשטע צו רעדן צום אייבערשטן אויף די אייגענע 
שפראך, ווען א איד ווייסט אז דער אייבערשטער איז איבעראל, וועט ער עפענען 

עס ליגט אים די מויל און אנהייבן רעדן צו אים, און אים דערציילן אלעס וואס 
אויפ'ן הארץ, און מען זעהט טאקע בחוש אז די אלע וואס געוואוינען זיך איין צו 

יג און אאן אנדער סארט לעבן, מען איז רו רעדן צום אייבערשטן, האבן גאר
פרייליך, וויסענדיג אז דער אייבערשטער איז ביי מיין זייט און ער וועט מיר 

 שטענדיג העלפן.

סדר דרך הלימוד" וואס די צווייטע זאך וואס דער רבי האט אונז געגעבן, די "
אויף דעם וועג קען יעדער איד זוכה זיין צו לערנען תורה, אז מען קען בלויז זאגן די 
ווערטער פון די הייליגע תורה אפילו ווען מען פארשטייט נישט, און ווער עס וועט 
זאגן אסאך תורה וועט מיט די צייט זיין קאפ זיך עפענען און ער וועט אלעס 

 פארשטיין.

ן דערפאר איז נישטא קיין תירוץ "איך פארשטיי נישט קיין לערנען", "איך או
האב נישט קיין געדולד צו לערנען", ווייל מיט דעם וועג קען יעדער לערנען די 
הייליגע תורה. און מען זעהט ווי די בחורים ניצן אויס די צייט, ווען יעדער לערנט 

איינער אין משניות איינער אין גמרא, זיך זיינע שיעורים אין די אייגענע צייטן, 
שיבה שטייט האט מען עס א.א.וו. יעדער לויט זיין דרגא, און במשך די יארן וואס י

ן ווי די בחורים וואס האבן געפאלגט און געלערנט אויף דעם וועג, האבן געקענט זע
 גאר שטארק מצליח געווען, און זענען בקי אין אסאך חלקי התורה.

חורים ענדיגן ש"ס, בחורים בחורים ענדיגן צענדליגע מאל ששה סדרי משנה, ב
לערנען אסאך אנדערע שיעורים יעדער אויף זיין שטייגער, טייל ענדיגן א מסכת 

מאל, און  101הונדערט און איין מאל, און דאן נעמען זיי נאך א מסכת צו ענדיגן 
 אזוי ווייטער.

ן די שיינע פירות וואס זענען שוין עס דערפריידט דאס הארץ צו זע
געלייט יוצאי ישיבתינו וואס האבן זוכה ארויסגעקומען פון ישיבה, די צענדליגע אינ

געווען אויפצושטעלן בתים נאמנים לה' לשם ולתפארת, מיטנעמענדיג די אלע 
  לימודים וואס זיי האבן געלערנט אין ישיבה אויך אויף נאך די חתונה.

  

  !והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד

>>>>>>  

 


