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ֵיילט
ֶערצ ְ
מ ֹו ַהרָא"ׁש ד ְ

ִׂש ְמ ַחת ּת ֹורָה

ָאך ִּש ְמ ַחת ּת ֹורָה ,אּון דֶער
ֶבי'ן נ ְ
ֵיילט ִּ(שיחוֹת ָהרַ"ןִּ ,ס ָימן רצ"ט) ַאז עֶר ְפלֶעגְט קּומֶען צּום ר ִּ
ֶערצ ְ
ָתן זי"ע ָהאט ד ְ
ֶבי נ ָ
ר ִּ
ֵיילט וִּוי
ערצ ְ
ֶבי ָהאט ִּאים ֶד ְ
ֵייל ְיך ִּש ְמ ַחת ּת ֹורָה ,אּון דֶער ר ִּ
ֶעפרֶעגְט אוֹיב עֶר ִּאיז גֶעוֶוען ְפר ִּ
ֶבי ָהאט ִּאים ַא ְלץ ג ְ
ר ִּ
ָאה
ֶבי ָהאט זֵייעֶר ַהנ ָ
ֵיידט ,אּון דֶער ר ִּ
ֶעפר ְ
ִּיך ג ְ
ֶעטאנ ְְצן אּון ז ְ
ֵייל ְיך ְס ִּ'איז גֶעוֶוען ַביי ִּאיםַ ,אז דֶער ע ֹולָם ָהאט ג ַ
ְפר ִּ
ִּיך
ֶבי ַא ָמאל גֶעזָאגְט ַאז אֵיינ ְָמאל ִּש ְמ ַחת ּת ֹורָה ִּאיז עֶר גֶעוֶוען ַאלֵיין ַביי ז ְ
ֹיך ָהאט ִּאים דֶער ר ִּ
ֶעהאט פּון דֶעם .או ְ
ג ַ
ָארט גֶעוֶוען.
נִּישט ד ְ
ֲפילּו וֶוען קֵיינֶער ִּאיז ְ
ֶעטאנ ְְצן ַאלֵיין א ִּ
ֵייל ְיך ַאז עֶר ָהאט ג ַ
ִּאין ִּצימֶער ,אּון עֶר ִּאיז גֶעוֶוען ַאזוֹי ְפר ִּ
נִּישט
ָאר ְ
ייליגֶע ּת ֹורָה קֶען מֶען ג ְ
ִּיך ִּמיט ִּדי ֵה ִּ
ַואל ִּדיגֶע עֵת רָצוֹן וָואס ְס' ִּאיז דָא וֶוען ִּא ְידן ַטאנ ְְצן אּון ְפרֵייעֶן ז ְ
ִּדי גֶעו ְ
ֲר"י ַהקָדוֹש ְ(פ ִּרי עֵץ ַחיִּיםַ ,שעַר
ֶבי'ן דֶער א ִּ
ֵיילט אוֹיף זַיין ר ִּ
ֶערצ ְ
וִּיטאל זי"ע ָהאט ד ְ
ֶבי ַחיִּים ַ
ֵייליגֶער ר ִּ
ֵייפן .דֶער ה ִּ
ַבא ְגר ְ
ִּיבן ַהקָפוֹת ִּמיט ִּדי ּת ֹורָה ,אּון וֶוען עֶר ָהאט גֶע ֶענ ְִּדיגְט אּון ִּאיז
ַהּלּולָבֵ ,פרֶק ח') ַאז עֶר ְפלֶעגְט ַטאנ ְְצן ִּדי ז ְ
ֹיך
ָאך ִּאינ ְִּמ ְיטן ַטאנ ְְצן ,אּון ֶער ִּאיז או ְ
אלט נ ְ
ָאך ַא שּול וואּו ְמ ַ'ה ְ
ֶעקּוקט וואּו ְס ִּ'איז דָא נ ְ
ֵיימגֶעגַא ְנגֶעןָ ,האט עֶר ג ְ
ַאה ְ
ָארט גֶע ֶענ ְִּדיגְט ִּאיז עֶר גֶעגַא ְנגֶען וואּו ְס' ִּאיז דָא
ִּיך ְפרֵיי ֶע ן ִּמיט זֵיי ,אּון וֶוען מֶען ָהאט ד ְ
ָארט ַארַיין צּו ַטאנ ְְצן אּון ז ְ
ד ְ
ייליגֶע ּת ֹורָה.
ָאך ִּמיט ִּדי ֵה ִּ
ָאך אּון נ ְ
ָואלט ַטאנ ְְצן נ ְ
ָאך ,עֶר ָהאט נָאר גֶעו ְ
ָאך ַא שּול וואּו ְמ ַ'טאנ ְְצט נ ְ
נ ְ
ֶעקּוקט וִּוי ַאזוֹי ִּדי ַּת ְל ִּמידֵי ַה ַבעַל
ִּיך צּוג ְ
אכ ֶטער פּון ַבעַל ֵשם טוֹב זי"ע ,ז ְ
אֵיינ ְָמאל ָהאט ָמרַת ָא ְדל ע"הִּ ,די ָט ְ
ִּיצט פּון ִּדי זַייט אּון עֶר ַטאנ ְְצט
ִּיך ִּמיט ִּדי ּת ֹורָה ,אּון זִּי ָהאט גֶעזֶען וִּוי אֵיין ַּת ְל ִּמיד ז ְ
ֵשם טוֹב ַטאנ ְְצן אּון ְפרֵייעֶן ז ְ
צּור ְיסן
ִּיך ִּאים ִּ
נִּישטָ ,האט עֶר גֶעזָאגְט ַאז זַיין ִּש ְיך ָהאט ז ְ
ַארוָואס עֶר ַטאנ ְְצט ְ
ֶעפרֶעגְט פ ְ
נִּישט ,וֶוען זִּי ָהאט ִּא ים ג ְ
ְ
ֶעפרֶעגְט אוֹיב זִּי וֶועט ִּאים ְברֶע ְנגְן נֵיי ֶע ִּש ְיך ִּצי עֶר זָאגְט
ֵריםָ ,האט זִּי ִּאים ג ְ
נִּישט ַטאנ ְְצן ִּמיט ַאלֶע ֲחב ִּ
אּון עֶר קֶען ְ
ֶעברֶע ְנגְט ִּש ְיך ,אּון
ֹירן ַא ִּאי ְנגְל ִּביז ַא יָארָ ,האט עֶר ִּאיר צּוגֶעזָאגְט ,אּון זִּי ָהאט ִּאים ג ְ
ִּאיר צּו ַאז זִּי וֶועט גֶעבו ְ
ֹיך ִּדי
ִּיביזְש זי"ע .זֶעט מֶען פּון דֶעם או ְ
רּוך פּון מֶעז ִּ
ֶבי ָב ְ
ֶבי ר ִּ
ֹירן ִּאיר גְרוֹיסֶער זּון דֶער ר ִּ
יֶענֶעם יָאר ָהאט זִּי גֶעבו ְ
דּור ְך ִּדי ַטאנ ְְצן פּון ִּש ְמ ַחת ּת ֹורָה.
גְרוֹיסֶע ֹכ ַח וָואס מֶען קֶען פו ְֹע ְל'ן ְ
ֶעטאנ ְְצן ִּדי ַּת ְל ִּמ ִּידים אּום ִּש ְמ ַחת ּת ֹורָה ִּמיט גְרוֹיס ְפרֵייד ,אּון
ייליגְן ַבעַל ֵשם טוֹב זי"ע זֶענֶען ַא ָמאל ג ַ
ַביים ֵה ִּ
ָאר ְש ִּטיג ִּאיז גֶעוֶוען אֵיין ַּת ְל ִּמיד וָואס ִּאיז גֶעגַא ְנגֶען ִּדי גַא ְנצֶע ַצייט ְברֶע ְנגְן וַויין פּון קֶעלֶער
ַאזוֹי וִּוי זֵיי זֶ ענֶען גֶעוֶוען ד ְ
ִּיך ְפרֵייעֶן ִּמיט ִּדי ּת ֹורָה.
ַאז דֶער ע ֹולָם זָאל ְט ִּרי ְנקֶען אּון ז ְ
ארט ִּאיז גֶעוֶוען צּוגֶעגְ רֵייט וַויין פַאר ִּקידּוש
ִּדי וַויין ִּאיז ָאבֶער גֶעקּומֶען פּונֶעם קֶעלֶער פּון ַבעַל ֵשם טוֹב וָואס ָד ְ
נִּישט אוֹיף צּו נֶעמֶען
ֶערט ְ
ַאר'ן גַאנ ְְצן יָאר .אּון וֶוען ִּדי וַוייב פּון ַבעַל ֵשם טוֹב ָהאט גֶעזֶען ַאז מֶען ה ְ
אּון ַה ְב ָדלָה פ ְ
ַאר'ן ַבעַל ֵשם טוֹב צּו ִּקידּוש
ַייבן קַיין וַויין פ ְ
נִּישט ְבל ְ
אלד וֶועט שוֹין ְ
ֶעהאט ַאז ַב ְ
ָאך וַוייןָ ,האט זִּי מ ֹורָא ג ַ
ָאך אּון נ ְ
נ ְ
ֶערן צּו ְט ִּרי ְנקֶען אּון
ֹיפה ְ
אכןָ ,האט זִּי גֶעזָאגְט פַאר ִּאיר ַמאן ַאז עֶר זָאל זָאגְן פַאר ִּדי ַּת ְל ִּמ ִּידים ַאז מֶען זָאל שוֹין או ְ
ַמ ְ
ַייבן קַיין וַויין מֶער ִּאין קֶעלֶערָ .האט דֶער ַבעַל ֵשם טוֹב ִּאיר גֶעזָאגְט" ,דּו זָאג ְְסט
נִּישט ְבל ְ
ַטאנ ְְצ ן ,וַוייל עֶס וֶועט ְ
ֶערן".
ֹיפה ְ
ָאלן שוֹין או ְ
גּוט ,גֵיי דּו ַאלֵיין אּון זָאג זֵיי ַאז זֵיי ז ְ
ֶעמט ַארּום ִּדי
וֶוען זִּי ִּאיז ָאבֶער גֶעגַא ְנגֶען אּון גֶע ֶעפֶע ְנ ט ִּדי ִּטיר פּון בֵית ַה ִּמ ְדרָשָ ,האט זִּי גֶעזֶען ִּדי פֵייעֶר וָואס נ ְ
ִּיך ִּמיט ִּדי ּת ֹורָה ִּמיט ַאזַא ְברֶען אּון ִּה ְת ַלהֲבּות ִּמיט ַאזַא גְרוֹיסֶע ִּש ְמ ָחה .אּון
ַּת ְל ִּמ ִּידים ,וִּוי זֵיי ַטאנ ְְצן אּון ְפרֵייעֶן ז ְ
ַבה זִּי ַאלֵיין ִּאיז גֶעגַא ְנגֶען זֵיי ְברֶע ְנגְן
ֶערן ,נָאר ַא ְדר ָ
ֹיפה ְ
ָאלן או ְ
ַאכט פּון זֵיי זָאגְן ַאז זֵיי ז ְ
ֶעטר ְ
נִּיש ט ג ְ
דַאן ָהאט זִּי מֶער ְ
ִּיך ְפרֵייעֶן ִּמיט ִּדי ּת ֹורָה.
ַוייטער ַטאנ ְְצן אּון ז ְ
ָאלן ו ֶ
ָאך וַויין ַאז זֵיי ז ְ
נ ְ
נִּישט
ָאטש ַאז ִּמיר ְט ִּרי ְנקֶען ְ
ִּיך ְפרֵייעֶן ִּמיט ִּדי ּת ֹורָה .אּון כ ְ
ֹיס ֵק ייט פּון ַטאנ ְְצן אּון ז ְ
ֲשה ִּדי גְרו ְ
זֶעעֶן ִּמיר פּון ִּדי ַמע ֶ
ֶבי
ַייכן אּו ְנזֶערֶע מוֹחוֹת צּו ִּדי מוֹחוֹת פּון ִּדי ַּת ְל ִּמידֵי ַבעַל ֵשם טוֹב זי"ע ,דֶער ר ִּ
ַאר ְגל ְ
נִּישט פ ְ
קַיין וַוייןִּ ,מיר קֶענֶען ְ
ֹיפיל
יקּוטי מ ֹו ֲהרַ"ןֵ ,חלֶק ב'ִּ ,ס ָימן כ"ו)ָ ,אבֶער ַאזו ִּ
שכֵר ִּ(ל ֵ
נִּישט ְט ִּרי ְנקֶען קַיין ַמ ְשקֶה ַה ְמ ַ
ָאלן ְ
ָהאט אּונְז ָא ְנ גֶעזָאגְט ַאז ִּמיר ז ְ
ֵייליגֶע ּת ֹורָה ִּמיט גְרוֹיס ְב ֶרען.
ִּיך צּו ְפרֵייעֶן אּון צּו ַטאנ ְְצן ִּמיט ִּדי ה ִּ
ֶערנֶען ז ְ
ִּיך ָא ְפל ְ
קֶענֶען ִּמיר ז ְ
נִּישט ְט ִּרי ְנקֶען קַיין וַויין אּון ְברוֹינ ְְפן אּום ִּש ְמ ַחת ּת ֹורָה,
ארק ַמ ְק ִּפיד גֶעוֶוען ַאז ְמ'זָאל ְ
ָתן ָהאט זֵייעֶר ְש ַט ְ
ֶבי נ ָ
ר ִּ
נִּישט
אכט ַאז ְמ'זָאל ְ
ָאהאל ,וָואס דָאס ַמ ְ
נִּישט ִּמיט ִּדי ַא ְלק ָ
ִּיך ְפרֵייעֶן ִּמיט ִּדי ּת ֹורָהְ ,
ַארף נָאר ַטאנ ְְצן אּון ז ְ
ְמ'ד ְ
ערט.
ֶעש ֶט ְ
ֶוערט נָאר צ ְ
ֶעריג דַאוֶוענֶען ,אּון ִּדי גַא ְנצֶע ִּש ְמ ַחת ּת ֹורָה ו ְ
קֶענֶען גֶעה ִּ
ַואר ְפט
אכט מֶען ח ֹוזֶק פּונֶעם ַבעַל ְּת ִּפלָהְ ,מ'ו ְ
ֶעפ ְירט ַאז אּום ִּש ְמ ַחת ּת ֹורָה ַמ ְ
ִּאין גֶעוִּויסֶע ְפלֶעצֶער ִּאיז ַאיי ְנג ִּ
ישער ִּמנ ְָהג אָן קַיין ְמקוֹר ,וַוייל אוֹיב ְדרֵייט
ַאר ֶ
ערט ִּאים ִּאינ ְִּמ ְיטן דַאוֶוענֶען .דָאס ִּאיז ַא נ ִּ
ַאכן אוֹיף ִּאים אּון ְמ ְ'ש ֶט ְ
ז ְ
נִּישט טּון ,דָאס
נִּישט קַיין ִּש ְמ ָחה נָאר הו ְֹלל ֹות .אּון ְמ ָ'טאר דָאס ְ
ערטִּ ,איז ָדאס ְ
מֶען ִּאיבֶער ִּדי שּול אּון ְמ ְ'ש ֶט ְ
ֵייליגֶע ּת ֹורָה.
ִּיך ִּמיט ִּדי ה ִּ
ֵיידט ז ְ
נִּישט ַאז ְמ ְ'פר ְ
ֵייסט ְ
ה ְ
ֶוערן
ארק ו ְ
וִּוילן ַאזוֹי ְש ַט ְ
ַאכןִּ ,איז נָאר וַוייל זֵיי ְ
וִּוילדֶע ז ְ
ִּיך ָאן אּון טּועֶן ְ
ַארוָואס מֶענ ְְט ְשן ְט ִּרי ְנקֶען ז ְ
ִּדי ִּס ָיבה פ ְ
ֵייל ְיך .דָאס ִּאיז
אכן ְפר ִּ
ָאכן ,אּון זֵיי מֵיינֶען ַאז דָאס וֶועט זֵיי ַמ ְ
ֶעבר ְ
ֶעסט אּון צ ְ
ֶעפר ְ
ֶעך ַאז ֹו י ד ְ
ֵייל ְיך ,אּון זֵיי זֶענֶען נֶעב ְ
ְפר ִּ
ֵייל ְיך ,דָאס דַא ְרף ָאבֶער זַיין
ֶוערן ְפר ִּ
ַאריש צּו ו ְ
ֲפילּו נ ִּ
ִּיך א ִּ
אכט ז ְ
ָאבֶער ַא גְרוֹיסֶער ָטעּותְ ,מ ַ'טאנ ְְצט ַטאקֶע אּון ְמ ַ'מ ְ
ִּיך ,צּו וָואס ְמ'וִּויל צּוקּו ֶמעןִּ ,מיט וָואס
ֵיידט ז ְ
אל ְטן קָאפ אּון גֶעדֶע ְנקֶען ִּמיט וָואס ְמ ְ'פר ְ
ִּמיט ַא ְקלָא רֶע ֹמ ַח ,צּו ַה ְ
ֶער ְש ְטן אּון ִּמיט ִּדי
ִּיך צּו ְפרֵייעֶן ִּמ ְיט'ן אֵייב ְ
ִּיך ְפרֵייעֶןִּ .די ִּציל צּו וָואס ְמ'וִּויל צּוקּומֶען ִּאיז נָאר ז ְ
ֶת'דיג ז ְ
מֶען וִּויל ֱאמ ִּ
אכן ַא מֶענ ְְטש.
ֵייל ְיך ַמ ְ
ֶת'דיג ְפר ִּ
ֵייליגֶע ּת ֹורָה ,וַוייל נָאר דָאס קֶען ֱאמ ִּ
ה ִּ
ִּיך
ִּיך צּו ְפרֵייעֶן ִּמיט ִּדי ּת ֹורָה אּום ִּש ְמ ַחת ּת ֹורָה ,אּון ֶער ִּאיז ז ְ
וואוֹיל ִּאיז דֶעם וָואס ִּאיז ז ֹוכֶה צּו ַטאנ ְְצן אּון ז ְ
ֶועלט אּון ווא ֹויל ִּאיז
ֵייליגֶע ּת ֹורָה ,וואוֹיל ִּאיז ִּאים אוֹיף ִּדי ו ְ
ַייסיג ִּדי ה ִּ
ֶערנֶען ְפל ִּ
ֶעצט וֶועט עֶר שוֹין ל ְ
ְמ ַקבֵל ַאז פּון י ְ
ֶועלט.
ִּאים אוֹיף יֶענֶע ו ְ

א

ייבט
דֶ ער הֵ יילִ יגֶער ַר ְמבַ "ם ְש ַר ְ
ארף זִ יְך זֵייעֶ ר ְפ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי ִמ ְצוֹת
ט"ו) ַאז ַא ִאיד ַד ְ
ארף ַזיין זֵייעֶ ר ְפ ֵריילִ יְך ִמיט ֶדעם
וָ ואס עֶ ר טּוט ,עֶ ר ַד ְ
ישט
'איז נִ ְ
ער ְש ְטן ,אּון וֶ וער ְס ִ
וָ ואס עֶ ר ִדינְ ט ֶדעם אֵ ייבֶ ְ
ְפ ֵריילִ יְך ִמיט זַיין עֲ בו ַֹדת ה' ֶקען בַ אקּומֶ ען אוֹיף ֶדעם ַא
גְ רוֹיסֶ ע ְש ְט ָראףַ ,אזוֹי וִ וי דֶ ער פָ סּוק זָאגְ ט בַ יי ִדי
אפן וֶ ועלְ ן קּומֶ ען
וערע ְש ְט ָר ְ
ּת ֹוכָחָ ה ַאז ִדי ַאלֶע ְשוֶ ֶ
ער ְש ְטן ִמיט
ֶעדינְ ט דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ישט ג ִ
וַ וייל ְמ'הָ אט נִ ְ
ארץ ,וִ וי דֶ ער פָ סּוק זָאגְ ט
ִש ְמחָ ה אּון ִמיט ַא ְפ ֵריילִ יְך הַ ְ
ֹלקיָך
"ּתחַ ת אֲ ֶשר ֹלא עָ בַ ְד ָּת אֶ ת ה' אֱ ֶ
ְ(דבָ ִרים כ"ח ,מ"ז)ַ ,
ּובטּוב לֵבָ ב" .אּון ֶווער עֶ ס הַ אלְ ט זִ יְך גְ רוֹיס
ְב ִש ְמחָ ה ְ
ער ְש ְטן
יט'ן אֵ ייבֶ ְ
ישט זִ יְך ְפ ֵרייעֶ ן ִמ ְ
אסט ִאים נִ ְ
אּון ְס'פַ ְ
ישער מֶ ענְ ְטש ,אוֹיף ִאים זָאגְ ט
ַאר ֶ
ִאיז ַא זִ ינְ ִדיגֶער אּון נ ִ
דֶ ער פָ סּוק ִ(מ ְשלֵי כ"ה ,ו') "ַאל ִּת ְתהַ ַדר לִ ְפנֵי מֶ לְֶך" ,אּון
ישט אוֹיף זַיין אֵ ייגְ ן כָבוֹד,
'קּוקט נִ ְ
ערטֶ ,ווער ְס ְ
אר ֶק ְ
פַ ְ
ער ְש ְטן אּון
יט'ן אֵ ייבֶ ְ
יידט זִ יְך ִמ ְ
עֶ ר טַ אנְ ְצט אּון עֶ ר ְפ ֵר ְ
ִמיט זַיין ּתו ָֹרהַ ,אזַא מֶ ענְ ְטש הָ אט ִדי ִריכְ ִטיגֶע כָבוֹד,
קּוקןַ ,אזוֹי וִ וי ָדוִ ד הַ מֶ לְֶך
ֹיפ ְ
ארף מֶ ען ַארו ְ
ַאזַא מֶ ענְ ְטש ַד ְ
יתי
הָ אט גֶעזָאגְ ט ְ(שמּואֵ ל-ב' ו' ,כ"ב) "ּונְ ַקֹל ִתי עוֹד ִמ ֹזאת וְ הָ ִי ִ
ֶעט ָראגְ ן דֶ עם הֵ יילִ יגְ ן ָארוֹן
ָשפָ ל ְבעֵ ינָי"ֶ ,ווען ְמ'הָ אט ג ְ
יט'ן
יידט ִמ ְ
ֶעפ ֵר ְ
הָ אט ָדוִ ד הַ מֶ לְֶך גֶעטַ אנְ ְצן אּון זִ יְך ג ְ
ער ְש ְטן ,וִ וי ֶדער פָ סּוק זָאגְ ט ( ָשם ,ט"ז) "וַ ֵּת ֶרא אֶ ת
אֵ ייבֶ ְ
ישט
ּומכ ְַר ֵכר לִ ְפנֵי ה'" ,עֶ ס ִאיז ִאים נִ ְ
הַ מֶ לְֶך ָדוִ ד ְמפַ זֵז ְ
ישט
ַאראפ ,עֶ ס ִאיז ִאים נִ ְ
'קּוקט ִאים ָ
ָאנְ גֶעגַאנְ גֶען ַאז ְמ ְ
עמט ,עֶ ר הָ אט נָאר
אר ֶש ְ
וערט פַ ְ
ָאנְ גֶעגַאנְ גֶען ַאז עֶ ר וֶ ְ
ער ְש ְטן ,פַ אר ִדי
יט'ן אֵ ייבֶ ְ
ֶעפ ֵריי ְדט ִמ ְ
גֶעטַ אנְ ְצן אּון זִ יְך ג ְ
כָבּוד פּון ִדי הֵ יילִ יגֶע ּתו ָֹרה.
קּומט צּו ִדי הַ ָקפוֹתֶ ,ווען ִא ְידן טַ אנְ ְצן אּון
ְ
וֶוען עֶ ס
(הלְ כוֹת לּולָב ,פֵ ֶרק ח' ,הֲ ָלכָה
ִ
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מֹוהַ ָרא"ׁש זִ כְ רֹונֹו לִבְ ָרכָה
ערן
ֶקען הֶ ְ
זָאגְ ט ,מֶ ען
"דער ֶמענ ְְטׁש ִאיז זֵייעֶ ר מַ צְ לִיחַ וַוייל עֶ ר הָ אט
ֶמענ ְְט ְׁשן זָאגְ ןֶ :
"דער ִאיז ַמצְ לִיחַ וַוייל עֶ ר הָ אט ַא
גָאל ְֶדענֶע ֶהענְט"ֶ ,
ער ְׁשטֶ ער
ֶעסט ָאבֶ ער ַאז דֶ ער ֵאייבֶ ְ
ַארג ְ
ֶערנֶע ָקאּפ"; ֶמען פ ְ
ַאייז ְ
ַארן מֶ ענ ְְטׁש ,עֶ ר
ֶעבט ִדי גַאנְצֶ ע הַ צְ לָחָ ה פ ְ
ִאיז ֶדער וָואס ג ְ
ִיׁשט צּו טּון
ָארנ ְ
ַארן ֶמענ ְְטׁש ,אּון עֶ ס הָ אט ג ְ
ֶעבט ּפ ְַרנ ָָסה פ ְ
ג ְ
ֶערנֶע ָקאּפִ .די גַאנְצֶ ע
ִמיט גָאל ְֶדענֶע ֶהענְט ָא ֶדער ַא ַאייז ְ
ער ְׁש ְטן ,אַ זֹוי וִ וי ַאזֹוי וִ וי ְׁשֹלמה
וֶועלְט פִ ְירט זִ יְך פּונֶעם ֵאייבֶ ְ
ַה ֶמלְֶך זָאגְ ט (קהֶ לֶת ט ,יא)" :לא לַחֲ כ ִָמים לֶחֶ ם ,וְ גַם לא ַלנְבנִים
ע ֶׁשר וְ גֹו'".
מֹוה ָרא"ׁש ֶדעם מַ אֲ מַ ר חֲ זַ"ל ַ(ס ְנ ֶה ְד ִרין מו:).
ַ
ייטׁש
ִמיט ֶדעם ַט ְ
אׁשיַ ,ק ַלנִי ִמזְ רֹועִ י" ,דֶ ער
אֹומ ֶרתַ ,ק ַלנִי ֵמר ִ
ֶ
"ׁשכִ ינָה ַמה לָׁשֹון
ְ
ער ְׁש ֶטער ְקלָאגְ טֶ ,דער ָקאּפ טּוט ִמיר וֵוייִ ,די הֶ ענְט טּוט
ֵאייבֶ ְ
ערן וִ וי מֶ ענ ְְט ְׁשן זָאגְ ן ַאז ַא
ִמיר וֵויי" ,עֶ ס טּוט ִמיר וֵויי צּו ֶה ְ
'גּוטע ָקאּפ' ְב ֶרענְגְ ט ַה ְצל ָָחהָ ,אדֶ ער 'גּוטֶ ע הֶ ענְט' בְ ֶרענְגְ ט
ֶ
ִיׁשט
ֶערנֶע ָקאּפ מַ אכְ ט ַרייְך ,אּון נ ְ
ִיׁשט ֶדער ַאייז ְ
עַ ִׁשירּות" ,נ ְ
קּומט פּונֶעם
ְ
ִדי גָאל ְֶדענֶע ֶהענְט ַמאכְ ט גֶעלּו ְנגֶען ,נָאר ַאלֶעס
ער ְׁש ְטן.
ֵאייבֶ ְ
ערפַאר טּועֶ ן ִמיר ָאן ְתפִ ילִין אֹויף ִדי הֶ ענְט אּון אֹויף ִדי
ֶד ְ
ער ְׁש ְטן,
ָקאּפִ ,מיר ִבינ ְְדן צּו אּו ְנזֶער ֶהענְט אּון ָקאּפ צּום ֵאייבֶ ְ
דּורכְ ֶדעם טּועֶ ן ִמיר וַוייזְ ן ַאז אַ לֶעס וָואס ִמיר הָ אבְ ן,
וָואס ְ
ער ְׁש ְטן .דָ אס ִאיז ּפְ ׁשַ ט פּון ְמׁשַ עְ בֵ ד
קּומט פּונֶעם ֵאייבֶ ְ
ְ
ַאלֶעס
ער ְׁש ְטןִ ,מיר
ארץ אּון אּו ְנזֶער ָקאּפ צּום ֵאייבֶ ְ
זַיין אּו ְנזֶער ַה ְ
ִיׁשט
ָארנ ְ
ִבינ ְְדן זִ יְך צּו צּו ִאים ,אּון ִמיר וַוייזְ ן ַאז ִמיר ֶקענֶען ג ְ
ער ְׁש ְטן.
טּון ָאן ֶדעם ֵאייבֶ ְ
(עֲצָ תֹו אֱ מּו ָנה ,פ' ַהאֲ זִ ינּו תשע"ז)
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ישט ֶשעמֶ ען צּו טַ אנְ ְצן אּון
ער ְש ְטן אּון ִמיט זַיין הֵ יילִ יגֶע ּתו ָֹרה ,טָ אר זִ יְך ַא ִאיד נִ ְ
יט 'ן אֵ ייבֶ ְ
ְפ ֵרייעֶ ן זִ יְך ִמ ְ
ַאריינְ גֵיין ִאינֶעוֵויינִ יג צּו טַ אנְ ְצן
קּוקן וִ וי יֶענֶער טַ אנְ ְצט ,נָאר ַ
יצן ִאין ִדי זַייט אּון ְ
ישט זִ ְ
יט ְפ ֵרייעֶ ן ,נִ ְ
זִ יְך ִמ ְ
ער ְש ְטן .אֲ ִפילּו ַא מֶ ענְ ְטש הָ אט מו ָֹרא ַאז
צּוזַאמֶ ען ִמיט ַאלֶע ִא ְידן ,אּון זִ יְך ְפ ֵרייעֶ ן אּון ַדאנְ ֶקען ֶדעם אֵ ייבֶ ְ
קּוקן אוֹיף דֶ עם.
ישט ְ
ארקָ ,טאר עֶ ר נִ ְ
ַאריש ַאז עֶ ר טַ אנְ ְצט ַאזוֹי ְשטַ ְ
קּוקן ַאז עֶ ר ִאיז נ ִ
ְמ' ֶוועט ִאים ָאנְ ְ
'איז ַא
"מ ְצוָ ה גְ ד ֹולָה לִ ְהיוֹת ְב ִש ְמחָ ה ָּת ִמיד"ְ ,ס ִ
דֶ ער הֵ יילִ יגֶער ֶר ִבי זָאגְ ט (לִ יקּוטֵ י מוֹהֲ ַר"ן ,חֵ לֶק ב'ִ ,סימָ ן כ"ד) ִ
ארט מַ אֲ ִריְך ַאז אֲ ִפילּו וֶ וען ַא מֶ ענְ ְטש גֵייט
גְ רוֹיסֶ ע ִמ ְצוָ ה צּו זַיין ְפ ֵריילִ יְך ַאלֶעמָ אל ,אּון ֶדער ֶר ִבי ִאיז ָד ְ
רּוב ְירן ִמיט ַאלֶע כוֹחוֹת צּו
ארף עֶ ר זִ יְך ָאנְ ְש ְט ֶרענְ גֶען אּון ְפ ִ
ֶעבןַ ,ד ְ
ייטן ִאין זַיין ל ְ
יק ְ
וער ֵ
דּורְך צָ רוֹת אּון ְש ֶו ִ
ְ
טּותים ,אַ ִבי עֶ ר זָאל זַיין ְפ ֵריילִ יְך.
ַאריש מַ אכְ ן ִמיט ְש ִ
זַיין נָאר ְפ ֵריילִ יְך ְשטֶ ענְ ִדיג ,אּון זִ יְך אֲ ִפילּו נ ִ
ת'דיג
ֶר ִבי נ ָָתן ִאיז ָדאס מַ ְס ִביר (לִ יקּוטֵ י הֲ לָכוֹתִ ,הלְ כוֹת נְ ִפילַת אַ פַ יִ ם ,הֲ ָלכָה ד' ,אוֹת ה') ַאז וֶוען ַא ִאיד זָאל ֶווען אֱ מֶ ִ
ימל ,וִ וי
ער ְשטֶ ער הָ אט ִאים לִ יב ,וִ וי חָ שּוב עֶ ר ִאיז ִאין ִה ְ
ארק דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
אר ְשטֵ יין וִ וי ְשטַ ְ
ויסן אּון פַ ְ
וִ ְ
ער ְש ְטן
גְ רוֹיס עֶ ס ִאיז ִדי חֲ ִשיבּות פּון זַיינֶע ִמ ְצוֹת אּון מַ עֲ ִשים טו ִֹבים ,וִ וי טֵ ייעֶ ר עֶ ר ִאיז בַ יים אֵ ייבֶ ְ
וארן ַאזוֹי
וארן ַאלְ ס ִאיד; וָ ואלְ ט עֶ ר פּון דֶ עם ַאלֵיין שוֹין גֶעוָ ְ
ֹירן גֶעוָ ְ
ערפַ אר וָ ואס עֶ ר ִאיז גֶעבו ְ
ְבלוֹיז דֶ ְ
ערט צּו טַ אנְ ְצן אּון זִ יְך ְפ ֵרייעֶ ן ִמיט דֶ עם ַא גַאנְ ְצן טָ אג.
ֹיפגֶעהֶ ְ
ישט או ְ
ְפ ֵריילִ יְךַ ,אז עֶ ר וָ ואלְ ט נִ ְ
ישט ַאז ֶדער
ער ְש ְטןִ ,מיר ְש ִפ ְירן נִ ְ
נָאר לֵיידֶ ער זֶענֶען ִמיר ִאין גָלּותִ ,מיר זֶענֶען וַ וייט פּונֶעם אֵ ייבֶ ְ
ארט עֵ צוֹת אּון
עפן ַאלֶע סָ ְ
ארף מֶ ען ְט ֶר ְ
ערפַ אר ַד ְ
ער ְשטֶ ער ִאיז ִמיט אּונְ ז אּון עֶ ר הָ אט אּונְ ז לִ יב ,דֶ ְ
אֵ ייבֶ ְ
ערט
ערנֶענְ טֶ ְ
וערט עֶ ר שוֹין ֶד ְ
ֶוערט ְפ ֵריילִ יְךֶ ,ו ְ
וֶועגְ ן וִ וי ַאזוֹי זִ יְך ְפ ֵריילִ יְך צּו מַ אכְ ן .אָ בֶ ער וִ וי נָאר ַא ִאיד ו ְ
יט'ן
וערט עֶ ר שוֹין ְפ ֵריילִ יְך ִמ ְ
ער ְש ְטן ,אּון ַדאן ֶו ְ
ֹיבט שוֹין ָאן צּו ְש ִפ ְירן ֶדעם אֵ ייבֶ ְ
ער ְש ְטן ,עֶ ר הו ְ
צּום אֵ ייבֶ ְ
ער ְש ְטן ַאלֵיין.
אֵ ייבֶ ְ
אפן זַיין ֶר ִבי'ן בַ יי ַא חֲ תּונָה פּון ַא וַ וייטֶ ע ָקרוֹב ,אּון ֶר ִבי נ ָָתן
ֶעט ָר ְ
ַא ַּתלְ ִמיד פּון ֶר ִבי נ ָָתן הָ אט ַאמָ אל ג ְ
ארוָ ואס
אר ְשטֵ יין פַ ְ
ֶעקענְ ט פַ ְ
ישט ג ֶ
יידט ,דֶ ער ַּתלְ ִמיד הָ אט נִ ְ
ֶעפ ֵר ְ
ֶעטאנְ ְצן אּון זִ יְך ג ְ
ארט זֵייעֶ ר ג ַ
הָ אט ָד ְ
ארק בַ יי ִדי חֲ תּונָה ,עֶ ר ִאיז גֶעוֶ וען ְבלוֹיז ַא וַ וייטֶ ער
יידט זִ יְך ַאזוֹי ְשטַ ְ
ֹיפיל אּון ְפ ֵר ְ
ֶר ִבי נ ָָתן טַ אנְ ְצט ַאזו ִ
ֶערט
חּוּתנִ ים .הָ אט ִאים ֶר ִבי נ ָָתן עֶ ְר ְקל ְ
עציעֶ ל נָאנְ ט ִמיט ִדי ְמ ָ
ישט גֶעוֶ וען עֶ פֶ עס ְספֶ ִ
ָקרוֹב ,אּון עֶ ר ִאיז נִ ְ
יידט זִ יְך אּון עֶ ר ַדאנְ ְקט דֶ עם
ישט צּולִ יב ִדי חֲ תּונָה ,עֶ ר טַ אנְ ְצט ְבלוֹיז וַ וייל עֶ ר ְפ ֵר ְ
ַאז עֶ ר טַ אנְ ְצט ִבכְ לַל נִ ְ
ער ְש ְטן; אוֹיב אָ בֶ ער וֶועט עֶ ר זִ יְך
ער ְש ְטן ַאז עֶ ר ִאיז ַא ִאידַ ,אז עֶ ר ִאיז ז ֹוכֶה צּו ִדינֶען דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
אֵ ייבֶ ְ
אדנֶע ,אָ בֶ ער ַאז עֶ ס
ֹיסזֶען זֵייעֶ ר מָ ְ
נֶעמֶ ען טַ אנְ ְצן ְס ַּתם ַאזוֹי ִאין ַא גְ ִרינֶעם ִדינְ ְסטָ אגֶ ,וועט ָדאס או ְ
מַ אכְ ט זִ יְך ִאים ַא גּוטֶ ע גֶעלֶעגְ נְ הֵ ייט ַאז עֶ ר ִאיז בַ יי ַא חֲ תּונָה ,הָ אט עֶ ר ָדאְך שוֹין ַאלֶע ֶרעכְ ְטן צּו טַ אנְ ְצן
אק ִסימּום...
אקע אוֹיס צּו ִדי מַ ְ
נּוצט עֶ ר ָדאס טַ ֶ
עריבֶ ער ְ
ארט ,אּון דֶ ִ
אּון זִ יְך ְפ ֵרייעֶ ן ָד ְ
ֶעבט מֶ ען אּונְ ז ִדי גֶעלֶעגְ נְ הֵ ייט צּו טַ אנְ ְצן אּון זִ יְך
ֶעצטֶ ,ווען ִמיר הַ אלְ ְטן בַ יי ִדי הֵ יילִ יגֶע הַ ָקפוֹת ,ג ְ
י ְ
ישט
ארף צּו זַיין ,נִ ְ
נּוצן וִ וי עֶ ס ַד ְ
ֹיס ְ
ָאמיר ָדאס או ְ
ער ְש ְטן ,ל ִ
יט 'ן אֵ ייבֶ ְ
ְפ ֵרייעֶ ן ִמיט ִדי הֵ יילִ יגֶע ּתו ָֹרה אּון ִמ ְ
יט'ן גַאנְ ְצן כֹחַ .
ישט ,נָאר טַ אנְ ְצן אּון זִ יְך ְפ ֵרייעֶ ן ִמ ְ
ָארנִ ְ
קּוקן אוֹיף ֵקיינֶעם אּון אוֹיף ג ְ
ְ
ֶעדער מֶ ענְ ְטש וָ ואס הָ אט
ֶר ִבי נ ָָתן ְשמּועֶ ְסט אוֹיס בַ אֲ ִריכּות (לִ יקּוטֵ י הֲ לָכוֹתִ ,הלְ כוֹת נְ ִפילַת אַ פַ יִ ם ,הֲ ָלכָה ד') ַאז י ֶ
ישטָ א
'איז בֶ אֱ מֶ ת נִ ְ
ַאריינְ ְט ַראכְ ְטן ֶווער עֶ ר זֶען ַאז ְס ִ
נָאר ַא ְט ָראפ ֵשכֶל ,אֲ ִפילּו ַא גוֹי ,אוֹיב ֶוועט עֶ ר גּוט ַ
ֶעדער
ִסּורים ,י ֶ
ֹיפיל צָ רוֹת אּון י ִ
ִמיט וָ ואס צּו זַיין ְפ ֵריילִ יְך אוֹיף ִדי וֶועלְ טִ .די וֶועלְ ט ִאיז פּול ִמיט ַאזו ִ
אבלֶעמֶ עןַ ,אז
ייטן אּון ְפ ָר ְ
יק ְ
ֶוער ֵ
ֹיפיל ְשו ִ
מּוט ֶשעט זִ יְך אוֹיף ִדי ֶוועלְ ט ִמיט ַאזו ִ
ְ
ֹיסנַאם
מֶ ענְ ְטש ָאן או ְ
גּוטן ָטאג ,וֶ וען עֶ ס
ישטָ א ִמיט וָ ואס צּו זַי ין ְפ ֵריילִ יְך .אֲ ִפילּו וֶ וען מֶ ען הָ אט שוֹין יָא ַא ְ
ת'דיג נִ ְ
'איז אֱ מֶ ִ
ְס ִ
ייטן
יק ְ
וער ֵ
ישט ִמיט ִפילֶע ְשוֶ ִ
ֶעמ ְ
ֹיסג ִ
גֵייט שוֹין יָא עֶ פֶ עס גּוט פַ אר ַא מֶ ענְ ְטשִ ,איז עֶ ס גֶעוֶ וענְ לִ יְך אוֹיְך או ְ
אּון צָ רוֹת.
ִדי אֵ יינְ ִציגְ ְסטֶ ע זַאְך וָ ואס ֶקען ְפ ֵריילִ יְך מַ אכְ ן ַא מֶ ענְ ְטש אוֹיף דֶ ער ֶוועלְ טִ ,איז נָאר אֱ מּונָה .וֶוען ַא
ער ְשטֶ ער ִפ ְירט ִדי גַאנְ צֶ ע וֶ ועלְ ט ,אּון אֲ ִפילּו ִדי זַאכְ ן וָ ואס זֶעעֶ ן
ֵוייסט ַאז ֶדער אֵ ייבֶ ְ
ֵייבט אּון ו ְ
ִאיד גְ ל ְ
ישט אוֹיף ִדי
ַייבט נִ ְ
ֵוייסט ַאז עֶ ר ְבל ְ
ישט גּוטִ ,איז בֶ אֱ מֶ ת נָאר פַ אר זַיין טוֹבָ ה ,אּון עֶ ר ו ְ
'איז נִ ְ
אוֹיס ַאז ְס ִ
ֹיבן זַיין ִריכְ ִטיגֶע
ועקגֵיין פּון ִדי וֶ ועלְ ט אּון ַדאן וֶועט זִ יְך ָאנְ הו ְ
ייביג ,אֵ יין ָטאג ֶוועט עֶ ר ַא ֶו ְ
וֶועלְ ט פַ אר אֵ ִ
אבן ְמנּוחָ ה ,דֶ עמָ אלְ ט ֶוועט עֶ ר בַ אקּומֶ ען ְשכַר אוֹיף יֶעדֶ ע ְקלֵיינֶע גּוטֶ ע זַאְך
ֶעבןֶ ,דעמָ אלְ ט וֶ ועט עֶ ר הָ ְ
ל ְ
ֶעדע ִמ ְצוָ ה וָ ואס עֶ ר הָ אט ְמ ַקיֵים גֶעוֶ וען
ַאפט צּו טּון אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,אוֹיף י ֶ
ַאריינְ גֶעכ ְ
וָ ואס עֶ ר הָ אט ַ
צּוריק גֶע הַ אלְ ְטן פּון ַאן עֲ בֵ ָירה ,אּון אוֹיף יֶעדֶ ע
אוֹיף ִדי ֶוועלְ ט ,אוֹיף יֶעדֶ עס מָ אל וָ ואס עֶ ר הָ אט זִ יְך ִ
ער ְש ְטן; נָאר ַאזַא מֶ ענְ ְטש ֶקען
ֶעש ְט ֶרענְ גְ ט צּו טּון דֶ עם ָרצוֹן פּונֶעם אֵ ייבֶ ְ
מָ אל וָ ואס עֶ ר הָ אט זִ יְך ָאנְ ג ְ
ת'דיג זַיין ְפ ֵריילִ יְך.
אֱ מֶ ִ
ער ְשטֶ ער ִפ ְירט ִאים אוֹיף ְט ִריט
ישט ַאז דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
ֵייבט נִ ְ
ישט ַקיין אֱ מּונָה ,עֶ ר גְ ל ְ
אֵ יינֶער וָ ואס הָ אט נִ ְ
'איז
ישט ַאז ְס ִ
ֵייבט נִ ְ
דּורְך ִאיז ִמיט ַא פּונְ ְק ְטלִ יכֶער חֶ ְשבוֹן ,עֶ ר גְ ל ְ
אּון ְש ִריט אּון יֶעדֶ ע זַאְך וָ ואס עֶ ר גֵייט ְ
אקּומט מֶ ען ְשכַר אוֹיף ִד י גּוטֶ ע ַמעֲ ִשים וָ ואס מֶ ען הָ אט גֶעטּון אוֹיף ִדי
ְ
ארט בַ
ָדא נָאְך ַא וֶועלְ ט וָ ואס ָד ְ
ישט ִמיט וָ ואס זִ יְך צּו ְפ ֵרייעֶ ן אוֹיף ִדי וֶועלְ ט ,עֶ ר ְב ָראט זִ יְך אּון עֶ ר
וֶועלְ טַ ,אזַא מֶ ענְ ְטש הָ אט בֶ אֱ מֶ ת נִ ְ
ייס ְטן.
ישט ִמיט וָ ואס זִ יְך צּו ְט ֵר ְ
ִסּורים ,אּון עֶ ר הָ אט נִ ְ
ְפ ֶרעגְ לְ ט זִ יְך ִאין צָ רוֹת אּון ִאין י ִ
יטל כ"ט ִאין ְּת ִהלִ ים ,וָ ואס ָדאס ִאיז ְמסּוגָל
אפ ְ
ערפַ אר זָאגְ ן ִמיר בַ יי ִדי הַ ָקפוֹת ֶדעם ַק ִ
דֶ ְ
ַאפט ִאין
ַאריינְ גֶעכ ְ
אבן זִ יְך ַ
ייבן פּונֶעם מֶ ענְ ְטש ִדי רּוחַ ְשטּותִ ,די ְשלֶעכְ טֶ ע ַמ ְח ָשבוֹת וָ ואס הָ ְ
צּוט ַר ְ
ועק ְ
ַא ֶו ְ
בּורן
זַיין מֹ חַ ַ ,אזוֹי וִ וי דֶ ער ֶר ִבי זָאגְ ט (סֵ פֶ ר הַ ִמדוֹת ,אוֹת ְקלִ יפָ הִ ,סימָ ן ו') "הַ ִש ְבעָ ה קוֹלוֹת ֶשָאמַ ר ָדוִ ד עַ ל הַ מַ יִ םְ ,ב ִד ָ
דּורכְ 'ן
ְ
ת'דיג ְפ ֵריילִ יְך ִאיז נָאר
וערן אֱ מֶ ִ
רּוח ָרעָ ה" .וַ וייל ִדי אֵ יינְ ִציגְ ְסטֶ ע וֶ ועג צּו וֶ ְ
יעין הָ ַ
מַ כְ נִ ִ
ַאריין ִאינֶעם מֶ ענְ ְטש'ס מֹ ַח .וִ וי
ַאפן זִ יְך ַ
ייבן פּון זִ יְך ִדי ְשלֶעכְ טֶ ע מַ ְח ָשבוֹת פּון כְ ִפ ָירה וָ ואס כ ְ
ועק ְט ַר ְ
ַא ֶו ְ
ָארע אּון ֵריינֶע אֱ מּונָה ִאינֶעם
ישט ַא ְקל ֶ
לַאנְ ג ִדי רּוחַ ְשטּות גֶעפּונְ ט זִ יְך ִאין ִאים ,עֶ ר הָ אט נִ ְ
ישט ֶקענֶען זַיין ְפ ֵריילִ יְך .אוֹיְך דֶ ער ֵשם מ"ב ,וָ ואס ָדאס ִאיז דֶ ער "ָאנָא
ער ְש ְטןֶ ,וועט עֶ ר ֵקיינְ מָ אל נִ ְ
אֵ ייבֶ ְ
יקים וָ ואס וִ וילְ ן
ייבן פּונֶעם מֶ ענְ ְטש ַאלֶע ְשלֶעכְ טֶ ע מַ זִ ִ
צּוט ַר ְ
ועק ְ
ְבכֹחַ " ,הָ אט אוֹיְך ִדי ְסגּולָה ַאוֶ ְ
ֶעפן פּונֶעם
ֶועק ְשל ְ
יצלָן אּון ִאים ַאו ְ
ַאריינְ ְב ֶרענְ גֶען ִאינֶעם מֶ ענְ ְטש כְ ִפירוֹת אּון אֱ ִפיקו ְֹרסּות ַרחֲ מָ נָא לִ ְ
ַ
ֶעבן.
ערן ָדאס ל ְ
ער ִביטֶ ְ
ער ְש ְטן ,אּון ַאזוֹי ִאים דֶ ְ
אֵ ייבֶ ְ
ֶעבן אוֹיף ִדי
אבן ַא גּוט ל ְ
אקע ַאז נָאר ִמיט אֱ מּונָה ֶקען ִאיְך הָ ְ
"איְך וֵוייס טַ ֶ
וֶועט ַא מֶ ענְ ְטש ְפ ֶרעגְ ןִ ,
ארלו ְֹירן מַ יין אֱ מּונָה? ִאיְך הָ אב זִ יְך ָאנְ גֶעלֵיינְ ט
וֶועלְ ט ,וָ ואס זָאל ִאיְך אָ בֶ ער טּון ַאז ִאיְך הָ אב נֶעבֶ עְך פַ ְ
ישט ֶדעם
ה'דיגֶע זַאכְ ן ,אּון ִאיְך ְש ִפיר מֶ ער נִ ְ
ערט ִמיט כְ ִפ ָיר ִ
ִמיט ְשלֶעכְ טֶ ע זַאכְ ןִ ,איְך הָ אב זִ יְך ָאנְ גֶעהֶ ְ
ֶעצט טּון?" אוֹיף דֶ עם
ער ְש ְטןִ ,איְך ְש ִפיר זִ יְך ַאזוֹי וַ וייט פּון ִדי הֵ יילִ יגֶע אֱ מּונָה ,וָ ואס זָאל ִאיְך י ְ
אֵ ייבֶ ְ
יקט דֶ עם הֵ יילִ יגְ ן ֶר ִבי'ן ,וָ ואס עֶ ר
ֶעש ְ
ער ְשטֶ ער ַרחֲ מָ נּות גֶעהַ אט אוֹיף אּונְ ז אּון אּונְ ז ג ִ
הָ אט דֶ ער אֵ ייבֶ ְ
זּומ ְפן ִאין וָ ואס ִמיר זֶענֶען
ָאטיגֶע ְ
ֶעפן פּון ִדי ְבל ִ
ֹיס ְשל ְ
ֹיסצּוהֵ יילְ ן אּון אּונְ ז ַארו ְ
הָ אט דֶ עם כֹחַ אּונְ ז או ְ
ַאריינְ גֶעפַ אלְ ן.
ַ
'איז גֶע ֶווען ַא בַ ת מֶ לְֶך וָ ואס ַאן
פּורי מַ עֲ ִשיוֹת ,מַ עֲ ֶשה י"ג) ַא ז ְס ִ
(ס ֵ
ערצֵ יילְ ט ִ
דֶ ער הֵ יילִ יגֶער ֶר ִבי הָ אט דֶ ְ
עסטּונְ ג
ָאפן צּו ַא פֶ ְ
ָאפן אּון ִאיר גֶעוָ ואלְ ט הַ ְרגְ 'עֶ נֶען ,זִ י ִאיז ַאנְ ְטל ְ
יּות'דיגֶער ֶקענִ יג ִאיז ִאיר נָאכְ גֶעל ְ
ִ
ַאכְ ז ִָר
אש ִמ ְירט
אסן ִמיט צֶ ען עֶ ְרלֵיי פַ יילְ ן ,וָ ואס ִאיז גֶעוֶ וען בַ ְ
ֶעש ְ
פּון וַ ואסֶ ער ,אּון דֶ ער ֶקענִ יג הָ אט ִאיר נָאכְ ג ָ
ארט גֶעפַ אלְ ן חֲ לָשּות ,אּון דֶ ער
עסטּונְ ג אּון ָד ְ
ָאפן ִאינֶעם פֶ ְ
ַאריינְ גֶעל ְ
ִמיט צֶ ען עֶ ְרלֵיי סַ ם ,אּון ַאזוֹי ִאיז זִ י ַ
ֶעפ ְירט" ,אּון ִאיְך הֵ ייל זִ י".
ֹיסג ִ
ֶר ִבי הָ אט או ְ
ער ְש ְטן וִ וי ַאן אֵ יינְ ִציג ִקינְ ד ,אּון דֶ ער
יבט בַ יים אֵ ייבֶ ְ
ֶעדער ִאיד ,וָ ואס ִאיז בַ אלִ ְ
ִדי בַ ת מֶ לְֶך ִאיז י ֶ
רּושע ,עֶ ר וִ ויל נָאר
עּות'דיגֶער ֶקענִ יג ִאיז דֶ ער יֵצֶ ר הָ ַרע ,עֶ ר ִאיז ָדאְך ַאזַא ָר ָשע ְמ ָ
ִ
ְשלֶעכְ טֶ ער ִר ְש
ֶעבן אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט אּון אוֹיף יֶענֶע וֶ ועלְ טֶ .דער
ערן ָדאס ל ְ
ער ִביטֶ ְ
הַ ְרגְ 'עֶ נֶען דֶ עם ִאיד ,עֶ ר וִ ויל נָאר ִאים דֶ ְ
אש ִמ ְירט ִמיט סַ ם פּון כְ ִפירוֹת אּון
ַאריין ִאינֶעם ִאיד ִדי פַ יילְ ן וָ ואס זֶענֶען בַ ְ
יסט ַ
יֵצֶ ר הָ ַרע ִש ְ
ַאריין ִאינֶעם מֹ חַ פּונֶעם מֶ ענְ ְטש מַ ְח ָש בוֹת פּון כְ ִפ ָירה ,עֶ ר וִ ויל ִאים נָאר
אֱ ִפיקו ְֹרסּות ,עֶ ר ְב ֶרענְ גְ ט ַ
וערט ְשוַ ואְך
ער ְש ְטן ,וַ וייל וִ וי נָאר ִדי אֱ מּונָה וֶ ְ
ייסן פּון זַיין אֱ מּונָה ,עֶ ר זָאל אָ ְפלָאזְ ן דֶ עם אֵ ייבֶ ְ
ועק ַר ְ
ַא ֶו ְ

ב
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ֶעבן אוֹיף ִדי וֶועלְ ט אּון אוֹיף
ארלִ ְירט זַיין ל ְ
ארלִ ְירט זַיין מּוט ,עֶ ר פַ ְ
אר ִטיגֶער ,עֶ ר פַ ְ
בַ יי ַא ִאיד ִאיז עֶ ר שוֹין ַא פַ ְ
ַאהינְ צּוטּון.
ישט וִ וי זִ יְך ִ
ֵוייסט שוֹין נִ ְ
יֶענֶע וֶועלְ ט ,אּון ֶדער ִאיד ו ְ
ֹיסהֵ יילְ ן .וֶוען ִמיר
אקטֶ ער ,עֶ ר ֶקען אּונְ ז או ְ
אבן ִמיר דֶ עם הֵ יילִ יגְ ן ֶר ִבי'ן ,וָ ואס עֶ ר ִאיז אּונְ זֶער ָד ְ
ערפַ אר הָ ְ
דֶ ְ
ֹיסנֶעמֶ ען פּון
ימּודים פּון הֵ יילִ יגְ ן ֶר ִבי'ן ,וֶועט עֶ ר ַארו ְ
ואר ְפן אּונְ זֶער ֵשכֶל אּון נֶעמֶ ען ִדי עֵ צוֹת אּון לִ ִ
ֶועקוַ ְ
זָאלְ ן ַאו ְ
אר ְקן ִאין
אסן ִאין אּונְ זִ ,מיר וֶועלְ ן זִ יְך ֶקענֶען ְש ַט ְ
ֶעש ְ
ַאריינְ ג ָ
יפ ִטיגֶע ַסם וָ ואס דֶ ער יֵצֶ ר הָ ַרע הָ אט ַ
אּונְ ז ִדי גִ ְ
ֶעבן אוֹיף ִדי וֶועלְ ט אּון אוֹיף יֶענֶע וֶועלְ ט.
אֱ מּונָה ,אּון ִמיר וֶועלְ ן ֶקענֶען הַ נָָאה פּון אּונְ זֶער ל ְ
ֶוערט מֶ ען ַאז
'טאנְ ְצט ִמיט ִדי סֵ פֶ ר ּתו ָֹרה ִאין הַ אנְ ט אּום ִש ְמ ַחת ּתו ָֹרהְ ,שו ְ
ַאנְ ֵשי ְשלוֹמֵ ינּו ִפ ְירן זִ יְך ַאז וֶוען ְמ ַ
ֶועקגֵיין פּון ִדי וֶועלְ ט ,זָאל מֶ ען גֵיין צּום הֵ יילִ יגְ ן ֶר ִבי'ן פַ אר ַא ִּתיקּוןַ .אזוֹי וִ וי דֶ ער ֶר ִבי
גְ לַייְך וֶוען ְמ'וֶועט ַאו ְ
ֶוערן
ֶועקגֵיין פּון ִדי וֶועלְ ט ַאז עֶ ר זָאל ְשו ְ
הָ אט ַאמָ אל גֶעזָאגְ ט פַ אר אֵ יינֶעם וָואס הָ אט גֶעהַ אלְ ְטן בַ יים ַאו ְ
ירה זָאל עֶ ר קּומֶ ען צּום ֶר ִבי'ן עֶ ר זָאל ִאים ְמ ַת ֵקן זַיין (עַ יֵין סֵ פֶ ר ְפעּולַת הַ צַ ִדיק,
יטת חֵ פֶ ץ ַאז גְ לַייְך נָאְך זַיין ְפ ִט ָ
ִבנְ ִק ַ

<<<<<<

ִסימָ ן תתמ"ה).

דֶ ער אֱ מֶ ת ִאיז ָאבֶ ער ַאז אוֹיב ֶדער כ ַֹח פּון ִש ְמ ַחת ּתו ָֹרה ִמיט ִדי סֵ פֶ ר ּתו ָֹרה ִאין הַ אנְ ט ִאיז ַאזוֹי גְ רוֹיס ַאז
עמאלְ ט פו ְֹעלְ 'ן ַאז נָאְך ָדא
'קען דֶ ָ
אר ְבןִ ,איז ָדאְך זִ יכֶער ַאז ְמ ֶ
'קען ַדאן פו ְֹעלְ 'ן צּו קּומֶ ען צּום ֶר ִבי'ן נָאכְ 'ן ְש ַט ְ
ְמ ֶ
ֶעבן זָאל מֶ ען ז ֹוכֶה זַיין קּומֶ ען צּום הֵ יילִ יגְ ן ֶר ִבי'ןָ ,דאס מֵ יינְ ט ַאז מֶ ען זָאל ז ֹוכֶה זַיין צּו
אוֹיף ִדי וֶועלְ ט בַ יים ל ְ
ימּודים ,אּון ַאזוֹי וֶועט מֶ ען נָאְך ָדא אוֹיף ִדי
ֶערנֶען ִדי ְספָ ִרים פּון הֵ יילִ יגְ ן ֶר ִבי'ן אּון צּו פָ אלְ גְ ן זַיינֶע עֵ צוֹת אּון לִ ִ
ל ְ
ֶעבן.
אקע ל ְ
ֶעש ַמ ֶ
יקלִ יכֶע אּון ג ְ
אבן ַא גְ לִ ְ
וֶועלְ ט ֶקענֶען בַ אקּומֶ ען דֶ עם ִריכְ ִטיגְ ן ִּתיקּון ,אּון הָ ְ
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בית המדרש היכל הקודש ברסלב
נתייסדה ע"י כ"ק מוהרא"ש זי"ע

על הטוב יזכרו
מיר ווילן זיך באדאנקען פאר

מו"ה חיים ווייס הי"ו
און מו"ה משה ווייס הי"ו
וועלכע האבן מנדב געווען די
סעודת הילולא פון הייליגן רבי'ן

דער אייבערשטער זאל העלפן אז די זכות פונעם הייליגן רבי'ן
זאל זיי ביישטיין צו האבן אלעס גוטס ,בני ברוכי חיי אריכי
ומזוני רויחי וסייעתא דשמיא

סימן טוב ומזל טוב

הבטחת מוהרא"ש

חיזוק צום טיר

מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

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

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב,
קונטרסים ,דרשות ,ניגונים ,סידי'ס,
'USBס'SD ,ס ,און נאך;
דעליווערט צו אייער טיר!

מו"ה בנציון לאנדא הי"ו
צו זיין געבורט פון א מיידל למזל טוב
דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך
אידיש נחת פון דעם קינד און פון אלע זיינע קינדער
געזונטערהייט ,דורות ישרים ומבורכים

אשר בנחל

וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.
יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און
געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני ,זיווגים הגונים ,רפואות וישועות.

רופט שוין 845-248-1651

קול ברסלב  -שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים; און נאך > / 212-444-9191
 / 845-414-8429ארץ ישראל  / 0797040066ענגלאנד 03303502361
< < BreslevCenter.com

רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

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

קוואל פון חיזוק (פרויען)  -שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך

 / 845-414-8426 /212-444-9169ארץ ישראל  / 0797040069ענגלאנד 03303502363

ד

צו באקומען דעם גליון אויף אימעיל breslevcenter@gmail.com

חיזוק יומי אימעיל  /chizikyomi@gmail.comטעלעפאן מעסידזשינג 347-630-2876

הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא ,וזו' הענדיל בת שיינדל ,ובנם נחמן נתן

