
ֶדער ְקַוואל פּון ֶאמּוָנה

יעּוִרים, ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן דּוְרְך ייֶנע וואּוְנֶדעְרִליֶכע ׁשִ ׁשֵ

ִליָט"א יק מֹוֲהָרא"ׁש ׁשְ ִדּ ת ָהַרב ַהּצַ בֹוד ְקֻדׁשַּ ּכְ

עֶפער,  אׁשֶ ֶרעְנֶגען ִאין אּוְנז ִדי ֵרייֶנע אּון ְקָלאֶרע ֶאמּוָנה ִאין ּבַ ַאַרייְנצּוּבְ
לֹום ׁשָ ן ּבְ ִווי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִהְתַחְזקּות ִווי ַאזֹוי ַאדּוְרְך צּו ֵגיין ֶדעם ֶלעּבְ

ר תשע"ב לפ"ק ִמְדּבָ ֵסֶדר ּבַ

ינּו  י'ן, ַאדֹוֵננּו מֹוֵרינּו ְוַרּבֵ ֶגעּבֹויֶעט אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון ֵהייִליְגן ֶרּבִ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ַנְחָמן ִמּבְ ַרּבִ
ְלִמיד מֹוֵרינּו ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש אּון אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון ַזיין ּתַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ָנָתן ִמּבְ ֶרּבִ

תּוִבים,  סּוִקים פּון ּתֹוָרה,  ְנִביִאים,  ּכְ ֶגעְפָלאְכְטן ִמיט ּפְ
אּון ַמֲאָמִרים פּון ִדי ֵהייִליֶגע ֲחַז"ל, פּון ִדי ְגָמָרא

ים אּון זֹוַהר ַהָקדֹוׁש.   אּון ִמְדָרׁשִ

ֶרעְנְגט ֶגעָוואְרן צּום ְדרּוק ֶעס ִאיז ֶגעּבְ
ֶרְסֶלב - נּוא ָיאְרק יצ"ו דּוְרְך ֲחִסיֵדי ּבְ

ַרְך ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ּבְ
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  ְּתִפָלה ּוְנֶדעְרִליֶכעווא ֵׁשייֶנעַא 

ֶווען ֶוועל ִאי אֹויֶכעט זֹוֶכה ַזיין ָאְנֵהייְּבן ! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם
ָווארּום ֶעס ֵגייט ִמיר ַאֶוועק ? ֶלעְרֶנען ַא ַמֶסֶכת אּון ָדאס ְמַסֵיים ַזיין

ֶלעְרן ִניְׁשט ַקיין  ֶטעג אּון ֶנעְכט ִמיט ְׁשטּוִתים אּון ֲהָבִלים אּון ִאי

ֶדעְרַּבאֶרעם ִזי אֹויף ִמיר ִאי ָזאל ִניְׁשט ! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם. ְגָמָרא
ָווארּום דּו ַאֵליין ֵווייְסט ָדאס ְגרֹויְסֵקייט , ָאְנְּבֶרעְנְגן ַמיין ַטייֶעֶרע ַצייט

ּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאי ִאיֶּבעְרֶדעם ֶּבעט ִאי ִדיר ִר . פּון ְמַסֵיים ַזיין ַא ַמֶסֶכת

אּון , ָזאל ָאְנֵהייְּבן ֶלעְרֶנען ַא ַמֶסֶכת אּון ֶלעְרֶנען ֵאיין ַדף ָנאְכן ַאְנֶדעְרן
ָנאר ַמְקִדים ַזיין ַא ַדף ָנא ַא ַדף ִּביז ִאי ֶוועל ְמַסֵיים , ִניְׁשט צּוִריק ֵגיין

ֶקעֶנען ֶצעְּבֶרעְכן ֶדעם  ֶדעָמאְלְטס ֶוועל ִאי, ַזיין ִדי ַגאְנֶצע ַמֶסֶכת

ִדיֶגע 'ָוואס ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט פּון ַצִּדיִקים ַאז ַזיין ָטֵמא, ם" ֶמ "ַסֶמ 
ֶער ָלאְזט ִניְׁשט , ֲעׂשֹות'ין לַ 'ֶסֶכת ֵא 'יּום ַמ 'ָנאֶמען ִאיז ִדי ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ִס 

ִאיד ִאיז זֹוֶכה אּון ֶער  ָווארּום ֶער ֵווייְסט ַאז ֶווען ַא , ַמאְכן ַקיין ִסיּום

. ם ִאיְנַגאְנְצן" ֶמ "ִאיז ְמַסֵיים ַא ַמֶסֶכת ִאיז ֶמען ְמַבֵטל ֶדעם ַסֶמ 
ִאיֶּבעְרֶדעם ֶּבעט ִאי ִדיר ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאי ָזאל ִזי ִניְׁשט ְמַבְלֵּבל 

ן ָאְנהֹויְּבן ַא ַמֶסֶכת ָנאר ִאי ַאֵליין ָזאל זֹוֶכה ַזיי, ַזיין ִמיט ֵקייֶנעם ִניְׁשט

אּון ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא ְּבַלאט ָנא ַא ְּבַלאט ִּביז ִאי ֶוועל ְמַסֵיים ַזיין 
אּון דּוְרְכֶדעם ָזאל ִאי אֹויְסַרייְסן פּון ִמיר ֶדעם , ִדי ַגאְנֶצע ַמֶסֶכת

בּות אּון ָמָרה ם ָוואס ֶער ִוויל ִמי ַאַרייְנְּבֶרעְנְגן ִאין ַעצְ " ֶמ "ַסֶמ 
ִאי ֶּבעט ִדי ; ְׁשחֹוָרה אּון ַאז ִאי ָזאל ְׁשֶטעְנִדיג ְטַראְכְטן פּון ֶיעֶנעם

אּון , ֶהעְלף ִמי ִאי ָזאל ַרְחָמנּות ָהאְּבן אֹויף ִמיר! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

יְׁשט ְמַבְלֵּבל ִאי ָזאל ִזי נִ , ִאי ָזאל ֵקייְנָמאל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם
  ַזיין ִמיט ֶיעֶנעם ָנאר ִאי ָזאל ֶזען ִזי צּו ַפאְרֶרעְכְטן

  

 )מכתב ו' אשר בנחל חלק א(



 ָוואס ָדאס ִאיז  ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִׁשיעּור, ֶגעָזאְגט ָגעָוואְרן  דּוְרְך

ְּכבֹוד ְקדּוַׁשת ָהַרב ַהַּצִדיק מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען ִאין אּוְנז ִדי ֵרייֶנע אּון ְקָלאֶרע ֶאמּוָנה ִאין ַּבאֶׁשעֶפער, 

ִווי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִהְתַחְזקּות ִוויַאזֹוי ַאדּוְרְך צּו ֵגיין  ֶדעם ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום.

ַּפְרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְתָך תשע"ב 

י,  אְגִריְנֶדעט אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון אּוְנֶזער ֵהייִליֶגער אּון ָפאְרְכִטיֶגער ֶרּבִ ֶגעּבֹויֶעט אּון ּבַ
ינּו אַהאְלֶטעֶנע ִליְכִטיְגֵקייט, ֶדער ֵהייִליֶגער הֹויֶכער ִליְכט, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרינּו ְוַרּבֵ ֶדער ּבַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ַנְחָמן ִמּבְ ַרּבִ
ְלִמיד, מֹוֵרינּו ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש, ַא וואּונֶדעְרִליֶכע ִליְכט,  אּון אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון ֵזיין ּתַ

ט ַפאְרהֹויְלן פּון ִאיְהם, אֶהעְלֶטעִניׁש ִאיז ִניׁשְ ָוואס ֵקיין ׁשּום ּבַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ָנָתן ִמּבְ ַרּבִ
תּוִבים, אּון ַמֲאָמִרים  סּוִקים פּון ּתֹוָרה, ְנִביִאים, ּכְ אּון ֶעס ִאיז צּוַזאְמֶגעְפָלאְכְטן ִמיט ּפְ

פּון אּוְנֶזעֶרע ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים פּון ְגָמָרא אּון ִמְדָרִשים אּון ֵהייִליְגן זֹוַהר.

ֶרעְנְגט ֶגעָוואְרן צּום ְדרּוק ֶעס ִאיז ֶגעּבְ
ֶרְסֶלב - נּוא ָיאְרק יצ"ו דּוְרְך ֲחִסיֵדי ּבְ

בעזהשי"ת

קּוְנְטֵרס

   ַא ְּבֶרְסֶלֶב'ער ָחִסיד



 



 

  .א

ִאי ִוויל ַדאְנֶקען ֶדעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ַאז ֶמען ֶקען 
ָכאְטׁש ִאי ַדאְרף ָנא , צּוִריק ָאְנֵהייְּבן ֶדעם ִׁשיעּור

 וייל ִאי ִפיל ִזי ֵזייֶער ִניְׁשט גּוטָהאְּבן ְגרֹויס ַרֲחִמים וַ 

ָאֶּבער ַחְסֵדי ַהֵׁשם  ',אּון ִאי ִּבין ָנא ֵזייֶער ְׁשַווא ְוכּו

 ִיְתָּבַר ַאז ֶמען ֶקען ִזי ַצאם קּוֶמען ֶרעְדן ַאִּביְסל פּון

ן ָוואס ָדאס ַאֵליין ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער 'ֶרִּבי ֵהייִליְגן

  .ִהְתַחְזקּות

ֶרִּבי  ֵהייִליְגן ֶעס ִאיז ַּבאוואּוְסט ַאז ַאֶלע ִדיּבּוִרים פּון

 ֶנעם ֵהייִליְגןִאיז ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעֶווען ָנאר פּו ע"זי ָנָתן

 ער ָחִסיד'ַא ְּבֶרְסֶלבֶ 



 ער ָחִסיד'ַא ְּבֶרְסֶלבֶ                          ד

 

ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעַהאט  ֶדער ֵהייִליֶגער ָכאְטִׁשיג, ן'ֶרִּבי

ָוואס , טיילַ פּון אּוְנֶזעֶרע ֲאִפילּו ַמְחלֹוֶקת  ֵזייֶער ַאַסא

אּון , ן'ֶרִּבי ֶנעם ֵהייִליְגןֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַּתְלִמיִדים פּו
ַּבֲעֵלי רּוַח ָנאר , ֶזעֶנען ִניְׁשט ֶגעֶווען ְסַּתם ֶמעְנְטְׁשן

ְלָמָׁשל ֶרִּבי . ַהקֹוֶדׁש ַּתְלִמיִדים פּון ְפִריֶעְרִדיֶגע ַצִדיִקים

ֶרִּבי ֵהייִליְגן  ִאיז ֶגעֶווען ַא ַּתְלִמיד פּוןל "זצוקיּוְדל 

ֶרִּבי ָהאט  ֵהייִליֶגערָוואס ֶדער  ,ע"ִּפְנָחס ָקאִריֶצער זי

ִסיָמן , ן"ַחֵיי מֹוֲהַר (ַמְפִליא ֶגעֶווען אּון ֶגעָזאְגט  ִאים ֵזייֶער

 ילֹוווא "ַאְׁשֵרי ָהֵעיַנִים ֶׁשָראּו ֶאת ֶרִּבי ִּפְנָחס: ")תקנג
 יּבִ ֵהייִליְגן ֶר  עםֶד  ן ֶגעֶזעןָוואס ָהאּבְ  יְגןֹוֶזעֶנען ִדי א

 :ֶגעָזאְגטַאָמאל ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער אֹוי ָהאט ֶדער .ְנָחסּפִ 

ַאזֹוי  .ייטִאין ַזיין ַצ  'ַחד ְּבָדָרא'ֶרִּבי ִּפְנָחס ִאיז ֶגעֶווען ַא 

ן ָנא ְגרֹויֶסע 'ֶרִּבי ֵהייִליְגןִאיז אֹוי ֶגעֶווען ַּביים 

ֶדער ֵהייִליֶגער  אּון , ֵדי ַהֵׁשםעֹובְ אּון ַּתְלִמיִדים לֹוְמִדים 
 .ֵזייֶער ֵזייֶער ְגרֹויסֶרִּבי ָנָתן ַאֵליין ִאיז אֹוי ֶגעֶווען 

ֶרִּבי ָנָתן ִווי  ֶדעם ֵהייִליְגן ָהאט ֶמען ַאָמאל ֶגעְפֶרעְגט

? ַאזֹוי ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען ֶמער פּון ַאֶלע ַּתְלִמיִדים

ֶיעֶדער ַּתְלִמיד ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז ֶער  :ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט
ָאֶּבער ֶווען , ֶרִּבי ִאיז ֶמער ֵהייִליֶגער ָנאר ֶדער, ִאיז ֶעֶּפעס
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ן ָהאּב ִאי ִזי 'ֶרִּבי ֵהייִליְגןִאי ִּבין ֶגעקּוֶמען צּום 

אּון ֶגעוואּוְסט ַאז  ,אֹויְסֶגעהֹויְלט ֶדעם ָקאּפ ִאיְנַגאְנְצן

ֶרִּבי  ֵהייִליֶגערָנאר ָוואס ֶדער , יְׁשט ָגאְרִניְׁשטִאי ֵווייס נִ 
ֶרִּבי ָזאְגט ַא ִדּבּור ִאיז ָדאס  ֵהייִליֶגעראּון ַאז ֶדער , ָזאְגט

. ָנא ַא ְׁשִטיק ֵׂשֶכלִאיז ָדאס ָנא ַא ִדּבּור , ַא ְׁשִטיק ֵׂשֶכל

ֶדעם ֵהייִליְגן  ןּבְ ַאַווַדאי ַהייְנט ַאז ִמיר ָהא ִאיז ָדא

ֵסֶפר , ֹותִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשּי ,ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר : ס ְסָפִרים'ינְ ּבִ ֶר 

 ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ;ן"ן אּון ַחֵיי מֹוֲהַר "ִׂשיחֹות ָהַר , ַהִּמּדֹות

 עסָוואס ֶעס ְׁשֵטייט ִניְׁשט ִאין ִדי ְסָפִרים ִאיז ַאלֶ ַאז 
ָהאט ִזי ַווייל ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש , ְׁשטּוִתים אּון ִדְמיֹונֹות

 ֵהייִליְגן ִאין ֶדעם ָיא ָאֶּבער ָוואס ֶעס ְׁשֵטייט, ַזיין ִדְמיֹון

אּון  ,ַאֶוועק ֵלייְגן ֶדעם ֵׂשֶכלֶמען ַדאְרף , ס ְסָפִרים'נֶרִּבי

ָדאס  ֶמעןֶרִּבי ָזאְגט ַא ִדּבּור ַדאְרף  ֵהייִליֶגער ַאז ֶדער

ֶרִּבי ָהאט  יֶגערֵהיילִ ְלָמָׁשל ֶדער  .ְמַקֵיים ַזיין ִּביְזן סֹוף
, ִאי ָהאּב ִזי נֹוֵהג ֶגעֶווען: )ִסיָמן ב, ן"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶגעָזאְגט 

ַאז ֶווען ֶדער ָטאג ִאיז ֶגעקּוֶמען ָהאּב ִאי צּוֶגעִּביְנְדן 

אּון ִאי ָהאּב  ,ֶדעם ָטאג צּום ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים

ִאי ֶגעּב ִאיֶּבער ֶדעם ָטאג  !ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם :ֶגעָזאְגט
ַאזֹוי ָטאג ִפיְרן  ַהייְנִטיְגן ִאי ֶוועל ִזי ֶדעם אּון, צּו ִדיר
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אּון ַאזֹוי ָהאּב ִאי ַאַגאְנְצן ָטאג  ,ִווי דּו ִוויְלְסט

ֶגעוואּוְסט ַאז ִאי ָהאּב ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן ֶדעם ָטאג צּום 

וען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ַׁשָּבת ָדאס ֶזעְלֶּבע וֶ , ַּבאֶׁשעֶפער
ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן צּום ָדאס ָהאּב ִאי ָאֶדער ַא יֹום טֹוב 

ָזאל ִזי ִפיְרן ַאזֹוי ִווי ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער  ֶעסַּבאֶׁשעֶפער ַאז 

אּון ַאזֹוי , ַדאְרף ֶמען ֶזעהן ָדאס ְמַקֵיים צּו ַזיין ;ִוויל

ִמיט ְּתִמימּות ַאֶלע ִׂשיחֹות יין זַ  ַדאְרף ֶמען ְמַקֵייםאֹויך 

ֶּבעט ֶמען ֶדעם , אּון ַאז ֶעס ֵגייט ִניְׁשט, אּון ְּפִׁשיטּות

ֶרִּבי  ֵהייִליֶגעראּון אֹויף ֶדעם ָהאט ֶדער , ןְׁשְט ֵאייֶּבעְר 
 .ֶגעֵהייְסן ֶּבעְטן

ֶרִּבי ָנָתן ָזאְגט ִאין ִדי ַהְקָדָמה פּון  ֵהייִליֶגערֶדער 

ס ְסָפִרים ִאיז 'נֶרִּבי ֵהייִליְגן ִאין ֶדעם :לֹותִלּקּוֵטי ְּתפִ 
ָדאס צּו ְּכֵדי ָאֶּבער , ַפאְרַהאֶנען וואּוְנֶדעְרִליֶכע ֵעצֹות

ֶקעֶנען ְמַקֵיים ַזיין ַדאְרף ֶמען ֶעס ַּבאַוואֶסעְרן ִמיט 

ֶמען ַדאְרף ַאַסא ֶּבעְטן ֶמען ָזאל  ,ָדאס ֵהייְסט ;ְּתִפָלה

אּון ִזי ֶקעֶנען ֵווייְקן ִאין ֶדעם , ים ַזייןָדאס ֶקעֶנען ְמַקיֵ 

  . ס ִדּבּוִרים'ֶרִּבין ֵהייִליְגן
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 ֶדער, ָדאס ֶזעְלֶּבע ִאיז ְלַגֵּבי ִהְתַחְזקּות אֹויֶכעט

ֶמען ֶקען ִזי : )ן ִסיָמן ג"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגער

ֶמען ֵווייְסט  ,ט ִאיז ְגרֹויס-ָגא ,ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן
ֶכע ַזאְכן אֹויף ֶדער עלֶ אֶעס טּוֶען ִזי ַאזַ , ָגאְרִניְׁשט

ֶדער ִעיָקר ִאיז ִזי  ,ֶמען ֵווייְסט ָגאְרִניְׁשטאּון ֶוועְלט 

ֲאִפילּו ֶמען ָהאט ֶגעטּוֶען ָוואס אּון  ,ַייֵאׁש ַזייןִניְׁשט ְמ 

, ְּבן פּון ֵנייֶמען ָהאט ֶגעטּוֶען ֶקען ֶמען ְׁשֶטעְנִדיג ָאְנֵהיי

ָנאר ִניְׁשט אֹויְפֶהעְרן ִמְתַּפֵלל צּו ַזיין אּון ֶּבעְטן ֶדעם 

 .ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶדער ְּתִמימּות  :ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט ֵהייִליֶגער ֶדער

 .ָעמֹוק ָעמֹוק ִמי ִיְמָצֶאּנּון ִאיז 'ֶרִּבי ֶנעם ֵהייִליְגןפּו

ר ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ֶקעֶנען ֶדעְרַפאר ִאיז ֵזייֶער ְׁשֶווע
ַווייל ֶיעֶדער , ס ִדּבּוִרים'נֶרִּבי ֵהייִליְגןָאְנֶנעֶמען ֶדעם 

ֵיׁשּות [ֶמעְנְטׁש ָאן ַא אֹויְסַנאם ָהאט ִאין ִזי ָאנ ִׂכיּות 

ֲאִפלּו ַא  .'ִאי'אּון ָנאְכַאָמאל ' ִאי'ָדאס ֵהייְסט , ]ְוֵגאּות

ֶער ', ִאי' 'ִאי'ׁשֹוין ָאן ִמיט ְקֵליין ִאיְנֶגעֶלע ֵהייְּבט 

' ַמיין, 'ַטאֶטע ִאיז ַא ָּפאִליְסַמאן' ַמיין' :ְסְטַראֶׁשעט

ַטאֶטע ֶוועט ' ַמיין, 'ֶנען'ַטאֶטע ֶוועט ִדיר קּוֶמען ַהְרגְ 
אּון ֶווען ֶער ֶוועְרט ְגֶרעֶסער ָזאְגט ֶער , ִדיר ְׁשָלאְגן
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, ִּבין ְׁשֶטעְרֶקער' יִא 'ֶוועל ִדיר ְׁשָלאְגן ' ִאי' :ׁשֹוין

ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט ֶגעּבֹויְרן ִמיט ', ִאי'ַאְלץ ֶדער 

ֶמען ַדאְרף ִזי ָנאר אֹויְסַאְרֶּבעְטן ַאז ֶעס ִאיז , ֶדעם
ִאיז ָנאר ֶדער  ֲאִני, ֲאִניַקיין  -יין ִאי ִניְׁשָטא ַק 

ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער ערֶד , ַאִיןי אֹוִתיֹות ִאיז ִד ֲאִני , ַּבאֶׁשעֶפער

. ְנָׁשָמהִאיז ִדי  ֲאִני: )ִסיָמן כב, ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט 

ָנאר ֶדער גּוף , ֵחֶלק ֱאלֹוַק ִמַּמַעלאּון ִדי ְנָׁשָמה ִאיז ַא 

אּון ָדאס ִאיז ֶדער ֵיׁשּות ָוואס ִאיז ָדא , ַפאְרֶדעְקט ֶעס

ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט ַארֹויְסֵגיין פּון אּון , ִאין ֶיעְדן ֵאייֶנעם
 .ֶדעם

: )ִסיָמן נב, ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגער ֶדער

ַא ִאיד ָזאל ִזי צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער 
ָזאל ֶער ָנאר ֶרעְדן  ,אּון ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים ִאיֶּבער

אּון ֶער ָזאל ֶנעֶמען ֵאיין ִמָדה ָנאְכן  ,אֶׁשעֶפערצּום ּבַ 

ִּביז , ַאְנֶדעְרן אּון אֹויְסֶּבעְטן ָדאס צּו ֶקעֶנען צּוְּבֶרעְכן

ֶמען צּוְּבֶרעְכט ַאֶלע ִמדֹות אּון ֶמען ָהאט ׁשֹוין ִניְׁשט 

ָדא ְּבַלייְּבט ֶעֶּפעס ִאיֶּבער , ַקיין ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות

ָדאס ֵגאּות אּון '? ִּביֶסעֶלע'ָוואס ִאיז ֶדער  .'ַאִּביֶסעֶלע'
ל ָקאַמאְרֶנער 'ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַאייִזיְק  .ָדאס ֵיׁשּות
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ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער  )ְּבַהְקָּדָמה, ְנִתיב ִמְצוֹוֶתי(ע ְּבֶרעְנְגט "זי

ן ָּפסּוק ס ְנָׁשָמה ִאיז אֹויְסֶגעַגאְנֶגען ִמיְט 'ַּבַעל ֵׁשם טֹוב

י "יים ֲאִר אֹוי ּבַ , 'ַאל ְּתבֹוֵאִני ֶרֶגל ַגֲאָוה': )יב, ִהִלים לוְּת (
 ַאזֹוי אֹוי ְּבֶרעְנְגט. ַהָקדֹוׁש ִאיז ַאזֹוי ַארֹויס ִדי ְנָׁשָמה

ַאז ֶער ִאיז : )ְּבִלקּוִטים, ֶדֶגל ַמֲחֵנה ֶאְפַרִים(ֶדער ֵהייִליֶגער ֶדֶגל 

ֶדער ַּבַעל ֵׁשם ַהָקדֹוׁש ֶגעֶזעְסן אֹויְפן ׁשֹויס פּון ֵזייְדן 

ָהאט ֶדער ֵזייֶדע ִאים ַאָמאל , ַאְלץ ְקֵליין ִאיְנֶגעֶלע

ָדא ִזיְצט ַא ִאיד ָוואס ֶהעְרט ּתֹוָרה א , ֶזעהְסט: ֶגעָזאְגט

ִמִּפי ַמְלָא ְוא ִמִּפי ָׂשָרף ָנאר פּון ַהָקדֹוׁש ָּברּו הּוא 
ינּוט ֶער ָזאל ִניְׁשט אּון ֶער ָהאט מֹוָרא ֶיעֶדע ִמ  ,ַאֵליין

 .יין ַפאְלן ְּבנּוְקָבא ִּדְּתהֹוָמא ַרָּבאַאַר 

אּון , ִאי ִּבין ָגאְרִניְׁשט :ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט
ֶדעָמאְלט ִאיז ֶער ׁשֹוין ַא ! ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער, ֶווער ִאיז ָיא

 ְלָׁשְרָׁשּה ֲעִלַּית ַהַמְלכּותאּון ָדאס ֵהייְסט , ֶגעָהאְלֶפעֶנער

ִאי ִּבין ְמַקֵּבל אֹויף ִמיר  ,)ִסיָמן ד, ֵחֶלק א, ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (

ִאי ֵווייס ִניְׁשט  ָדאס ֵהייְסט ,עֹול ַמְלכּות ִדְקדּוָׁשה

ָנאר ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ַּבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער  ,ָגאְרִניְׁשט

ָאֶּבער ִוויַּבאְלד  .ְׁשֶטעְנִדיג ִאיַחֶזר אּון ָדאס , ֶוועְלט
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ֶוועְגן ֶדעם ְטֶׁשעֶּפעט , ֶדער גּוף ַפאְרֶדעְקט ִדי ְנָׁשָמה

 .ֶדעם ַאְנֶדעְרן ׁשְט ענְ ֵאיין ֶמ 

ָהאְּבן ֶגעוואֹויְנט ַאַסא , ִאין ִדי ְׁשָטאט ְטֶׁשעִרין

, ייֶכע ֶמעְנְטְׁשןר ֲחִסיִדים ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַר ע'בֶ ְּבֶרְסלֶ 

ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט , ַעזּות ָּפִנים ןר ִאיז ַא אּון ַא עֹוֶׁש 

 אֹוי ָזאְגט ֶדער. ָעִׁשיר ַיֲעֶנה ַעּזֹות: )כג, ִמְׁשֵלי יח(

ַא עֹוֶׁשר ִאיז  :)ִסיָמן סד, ֵחֶלק ב ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער
ִוויְלן  ַאז ֵזיי ,אּון ִדי ֶדֶר פּון ֲעִׁשיִרים ִאיז. ַא ְמׁשּוֶגעֶנער

ָאֶּבער ִווי ַא ְגרֹויֶסער אֹויְבן ָאן ֶקען , ַאֶלע ִזיְצן אֹויְבן ָאן

אּון , ָהאט ֶמען ִזי ֶגעְׁשטּוְּפט ָדאְרְטן? ֶמען ֶדען ַמאְכן

ִווי ֶגעֶוועְנִליך ָהאְּבן ִזי ֲעִׁשיִרים ַפייְנט ֵאייֶנער ֶדעם 

 :עִריֶנער ָרב ָזאְגןְפֶלעְגט ֶדער ְטֶׁש , ַאְנֶדעְרן צּוִליּב ִקְנָאה
ָאֶּבער ִדי ֶהעְרֶצער ֶזעֶנען  ,ִדי גּוִפים ֶזעֶנען ַאזֹוי ָנאְנט

  .וייטַאזֹוי וַ 

 .ב

 :)ן ִסיָמן נא"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט  ֵהייִליֶגערֶדער 

ָדאס ָזאְלט ֶעְטץ ְמַקֵּבל ַזיין פּון ִמיר ֶעְטץ ָזאְלְטס ֶעְנק 

 ,אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ִזי ִמְתּבֹוֵדד .ִניְׁשט ָלאְזן ַנאְרן
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ַמאְכט ֶער ִזי ַא ֶחְׁשּבֹון  ,ֶער ֶרעְדט צּום ַּבאֶׁשעֶפער

ן "י מֹוֲהַר ִלּקּוֵט (ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגער ַאזֹוי ִווי ֶדער ,ַהֶנֶפׁש

ַאז , ַאז ִהְתּבֹוְדדּות ִאיז ַא ִעְנָין פּון ִמְׁשָּפט ):ִסיָמן טו, ֵחֶלק א
ִווי ַאזֹוי ֶזעְהט אֹויס  !ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם :ֶמען ִמְׁשָּפט ִזי

ִווי ַאזֹוי ? ִווי ַאזֹוי ֶזעְהט אֹויס ַמיין ִמְנָחה? ַמיין ַׁשֲחִרית

ִווי ַאזֹוי ִפיר ִאי ִזי אֹויף  ?ֶזעְהט אֹויס ַמיין ַמֲעִריב

ַאז ַא ֶמעְנְטׁש  אּון? ִמיט ֶיעֶנע ַהְנָהָגה ?ִמיט ִדי ַהְנָהָגה

, ַמאְכט ִזי ַא ֶחְׁשּבֹון ַהֶנֶפׁש ָדאס ְּבֶרעְנְגט ִאים ִדי ִיְרָאה

ַווייל ֶעס ִאיז ָדא ֶצען , אּון ָדאס ִאיז ְּתִפָלה ְוִהְתּבֹוְדדּות
ֶדער  .)ִסיָמן א, ַּפְרָׁשה ב, ֶמְדָרׁש ַרָּבה ְדָבִרים(ִפָלה ְלׁשֹונֹות פּון ְּת 

ע ְּבֶרעְנְגט ִאין ַזיין ֵסֶפר "ֵהייִליֶגער ְּבֵאר ַמִים ַחִיים זי

ָוואס ִאין ֶדעם ֵסֶפר ֶרעְדט ֶער פּון ִדי [' ַׁשַער ַהְּתִפָלה'

ֵאייֶנע  ַאז ֶחְׁשּבֹון ַהֶנֶפׁש ִאיז אֹוי ],ֶצען ְלׁשֹונֹות ַהְּתִפָלה

אּון ָדאס ְּבֶרעְנְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש , פּון ִדי ְלׁשֹונֹות ַהְּתִפָלה
 .ָסאְרט ִיׁשּוב ַהַדַעת עַאְנֶדעֶר  ןַא 

ֶמען : )ִסיָמן רכח, ן"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגערֶדער 

ָאֶּבער , ֶקען ַזיין ַא ֶעְרִליֶכער ִאיד ָאן ִהְתּבֹוְדדּות אֹוי

ְמבּוָהל ּוְמבּוְלָּבל, צּוְדֵרייֶטע, רּוף ֵזיי ָאן ְּפֵליֶטעס ִאי. 
, ַווייל ָאן ִהְתּבֹוְדדּות ָהאט ֶמען ִניְׁשט ַקיין ִיׁשּוב ַהַדַעת
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ֶמען , ֶמען ַטאְנְצט, ֶמען טּוט ַאֶלעס צּוְפלֹויֶגעֶנעְרֵהייט

אּון , אּון ֶמען ִאיז ָּפׁשּוט ַא צּוְדֵרייֶטער, ְׁשְּפִריְנְגט

ָאֶּבער , ֶמעְנְטְׁשן רּוְפן ָדאס ָנא ָאן ַאז ֶמען ִאיז ַא עֹוֵבד
ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט ַטאְנְצן , ַאז ֶמען ָהאט ֶדעם ִיׁשּוב ַהַדַעת

ֶמען ֶקען , ַווייל ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא, אּון ְׁשְּפִריְנֶגען

ען אּון ַדאֶווענֶ , אּון ֶּבעְטן ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער, ִזיְצן ְׁשִטיל

ֶלעְרֶנען אּון ְמַקֵיים ַזיין ִדי ִמְצוֹות ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 

ֶדעְרַפאר ֶקען ִדי ֶוועְלט ֵזייֶער ְׁשֶווער ָאְנֶנעֶמען . ִׂשְמָחה

ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ְטַראְכט ָוואס , ֶדעם ִעְנָין פּון ִהְתּבֹוְדדּות
אּון ֶמען ? עְדןֵהייְסט ִאי ָזאל ִזי ַאֶוועק ֶזעְצן אּון ֶר 

, ִדיֶגע ְּכִפירֹות'ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז ֶעס ִליְגט ִאין ֶדעם מֹוָרא

, ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגער ַאזֹוי ִווי ֶדער

ע ֶאמּוָנה 'ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ָהאְּבן ִדי ֶאֶמֶת  :)ִסיָמן סב

ואְלט ִאים ִניְׁשט ְׁשֶווער וָ , ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא
ָנאר ַווייל ֶעס ֶפעְלט , ֶגעֶווען צּו ֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער

ֶפעְלט ִאים אֹוי ָדאס ֶרעְדן צּום  ,ִאין ִדי ֶאמּוָנה

אּון ַפאְרָוואס ָהאט ַא ֶמעְנְטׁש ִניְׁשט ַקיין , ַּבאֶׁשעֶפער

ייְגט ִמיט ַווייל ֶדער ַהאְרץ ִאיז ִאים ָאְנֶגעלֵ ? ֶאמּוָנה

אּון ִדי ֵעָצה צּו ֶדעם ִאיז ַאז , ְׁשיֹות אֹויְפן ַּבאֶׁשעֶפערַק 
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ִאיז  ,ֶמען ָזאל ֶלעְרֶנען ֻׁשְלָחן ָערּו ָוואס ֻׁשְלָחן ָערּו

 . )ַעֵיין ָׁשם( ְּבִחיַנת ִמְׁשָּפט

אּון ֶמען ַדאְרף ֶזעְהן ְמַקֵיים צּו ַזיין ָוואס ֶעס ְׁשֵטייט 

ֶרִּבי ָהאט אֹויף  ֵהייִליֶגערָוואס ֶדער , ִאין ֻׁשְלָחן ָערּו

 ֵהייִליֶגער ֶדערַאזֹוי ִווי  ,ִדיג ַמְקִּפיד ֶגעֶווען'ֶדעם מֹוָרא

ִאיז  ֶיעֶדער ִאיד: )ִסיָמן כט, ן"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

ֲאִפילּו ָנאר  ,ְמחּוָיב צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ֻׁשְלָחן ָערּו
ן ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְיסֹוד 'ֶרִּבי ֵהייִליְגן ייםַווייל ּבַ . ֵאיין ִדין

ִניְׁשט ַאֶוועק צּו ֵגיין פּון ַא ְסִעיף ָקָטן ִאין ֻׁשְלָחן ָערּו ,

ייְנֶגעִפיְרט ַאז ִאין ן ַא ייט ִאיז ֶגעֶוועיי אּוְנֶזעֶרע לַ אּון ּבַ 

, ייְטל ִאיז ֶגעֶווען ַא ֻׁשְלָחן ָערּו ַהָּקָטןֶדעם ְּתִפִלין ּבַ 

 . א"ָּמ ָוואס ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען ֶגעְדרּוְקט ָנאר ְמַחֵּבר ַר 

 אּון ָוואס ִאיז ַטאֶקע ֶדער אֹויְפטּוה פּון ֻׁשְלָחן ָערּו

ֶרִּבי ָהאט ִזי ַאזֹוי ַפאְרֵלייְגט אֹויף  ֵהייִליֶגער ַאז ֶדער

ִמְתּבֹוֵדד אּון ? ֻׁשְלָחן ָערּו ָנאר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ִזי

קּוְמט ֶער צּו ַא ְּבִחיַנת ִּבטּול ַאז  ,ֶרעְדט צּום ַּבאֶׁשעֶפער
ַאזֹוי ִווי  ,ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ָגאְרִניְׁשט ָנאר ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער

 ,)ִסיָמן נב, ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶרִּבי ָזאְגט  ייִליֶגערֵה ֶדער 
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ץ ִיַמח "ַווייל ַׁש , ֶקען ָדאס ָאֶּבער ַזיין ְמסּוָּכן אֹויֶכעט

ְׁשמֹו ְוִזְכרֹו ִאיז אֹויֶכעט ֶגעַגאְנֶגען אֹויף ֶדעם ֶוועג אּון 

עם ָהאְּבן ֵזיי ָאֶּבער ָנאְכֶד , ֶגעֶרעְדט ָנאר פּון ַּבאֶׁשעֶפער
ֶגעטּוֶען ָּכל ָדָבר ָאסּור אּון ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו ִנאּוף 

 . ִדיֶגע ֶהְפֵקרּות'אּון צּו ַא מֹוָרא, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ֶרִּבי ַאזֹוי ַמְקִּפיד  ֵהייִליֶגער ֶוועְגן ֶדעם ָהאט ֶדער

ַווייל ִוויַּבאְלד ֶער ָהאט , ֶגעֶווען אֹויף ֻׁשְלָחן ָערּו
אּון ַזיין ָּבֵטל צּום , ַסא ֶוועְגן ִהְתּבֹוְדדּותֶגעֶרעְדט ַא 

אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ָּבֵטל צּום ַּבאֶׁשעֶפער , ַּבאֶׁשעֶפער

אּון אֹויּב ַאזֹוי ֶמעג ֶמען , ַפאְרִליְרט ֶער ֶדעם ַגאְנְצן חּוׁש

ֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף , ׁשֹוין טּוֶען ַאֶלעס אֹויף ֶדער ֶוועְלט

אּון ֶמען ַדאְרף , ף ֶדעם ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבןֶמען אֹוי
ִוויְסן ַאז ֶמען ָטאר ִניְׁשט ִריְרן ֶדעם ֻׁשְלָחן ָערּו ָוואס 

ָנאר ֶיעֶדע ַזא ָזאל ַזיין , ֶעס ָזאל ָנאר ִניְׁשט ַזיין

אֹויְסֶגעַהאְלְטן ִאיְנַגאְנְצן לֹויְטן ֻׁשְלָחן ָערּו . 

ָהאט , ע"פּון ִׁשיַקאָגא זיֶנער ָרב עֶדער ֵווייֶצ 
ער 'ֶרִּבי ְׁשמֹה ָּבאּבּובֶ ָהַרב ַהָקדֹוׁש ָנאְכֶגעָזאְגט פּון 

ִאין אֹוַרח  :ַאז ֶמען ֶזעְהט ַאן ִאיְנְטֶרעַסאְנֶטע ַזא ,ע"זי
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ִאיז ִניְׁשָטא ַאַזא ַזא ִווי , ֶאֶבן ָהֶעֶזר, יֹוֶרה ֵדָעה, ַחִיים

ָאֶּבער ִאין , ֶעס ִאיז ָנאר ָדא ְגָראֶדע ַהָלכֹות ,'ְּפָׁשָרה'

ִאיז  ָאָדם ַלָמקֹום ֵּביןַווייל , חֹוֶׁשן ִמְׁשָּפט ִאיז ָדא ְּפָׁשרֹות
ֶּבעט ֶמען  ,אּון ַאז ֶעס ִאיז ְׁשֶווער ,ִניְׁשָטא ַקיין ְּפָׁשרֹות

ָאֶּבער , ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער ֶמען ָזאל ָדאס ֶקעֶנען ְמַקֵיים ַזיין

ַאז  ָדאְרְטן ִאיז ַׁשָיי צּו ָזאְגן ְּפָׁשרֹות ין ָאָדם ַלֲחֵברֹוּבֵ 

 .ֵאייֶנער ָזאל ָנאְכֶגעְּבן ַפאר ַא ְצֵווייְטן

יי ִאיְדן ֵווייְסט ֶמען ַאז ֶמען ַדאְרף ַזיין ָאְּפֶגעֵטייְלט ּבַ 

ְׁשֵטייט ִווי ֶעס ַאזֹוי  ,ִאיֶׁשע ִמְנָהִגים'פּון גֹוִים אּון פּון גֹוי

אּון ַאז ַא גֹוי , )ְסִעיף א, ִסיָמן קעח, יֹוֶרה ֵדָעה(ין ֻׁשְלָחן ָערּו ִא 

ֵגייט ַאֶזעְלֶכע ִׁשי ַדאְרף ֶמען ֵגיין ִמיט ַפאְרֶקעְרֶטע 

ְטִריְנֶקען , אּון ַאז ֶדער גֹוי ְטִריְנְקט ַאזֹוי, ִׁשי ֶוועל ִאי
אּון ַא ִאיד , ֵׁשםַווייל ִאי ִּבין ַא ִאיד ָּברּו ַה , ַאְנֶדעְרׁש

אּון ָוואס ֶדער גֹוי , ַדאְרף ַזיין ָאְּפֶגעֵׁשייְדט פּון ַא גֹוי

 .ָדאס ִאיז אּוְנֶזער ִמְצָוה ,ַמא ִאי ַפאְרֶקעְרט, טּוט

ִׂשיחֹות (ֶרִּבי ֶגעָזאְגט  ֵהייִליֶגער ֶדעְרַפאר ָהאט ֶדער

אס ָזאְלט ִאיר ָד  -ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ִמֶּמנּו : )ן ִסיָמן נא"ָהַר 

 .ץ ָזאְלט ִזי ִניְׁשט ָלאְזן ַנאְרןֶעְט , ְמַקֵּבל ַזיין פּון ִמיר
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ָאֶּבער ֵאייְנָמאל ַא , ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִזי ָאְּפַנאְרן

ֶקען ִאים ֵקייֶנער  סֶדעָמאְלט ,ֶמעְנְטׁש ָהאט ִדי ְיסֹודֹות

  .ִאין ֶדער ֶוועְלט ִניְׁשט ְמַבְלֵּבל ַזיין

ַווייל ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש (, יין ָטעּות ָהאּב ִאי ֶגעטּוֶעןֵא 

ִאי ִּבין ַא , אּון אֹויּב ֵאייֶנער ֶוועט ָזאְגן, ַמאְכט ְטעּוִתים

ִאיז  ,ְּכִליל ַהְּׁשֵלמּות ִאי ֶקען ִניְׁשט ַמאְכן ַקיין ְטעּוִתים

יר אֹוי אּון ֶער ַמאְכט ִד , ֶער ֶנעֶּבע ַא ַׁשְקָרן אּון ַא ַנַער
ִזי ִניְׁשט צּו  :אּון ֶמען ַדאְרף ָדאס ִוויְסן) צּו ַנַער

ַווייל ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש  ;ִמְתַוֵּכַח ַזיין ִמיט ַקיין ֶמעְנְטְׁשן

 ,ִדיג ְמסּוָּכן'אּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז מֹוָרא ,ָהאט ִזי ִאיְנִזיֶנען

, ן ֵחֶלק ב"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר ( ָזאְגט ֶרִּבי ֵהייִליֶגער ֶדער ִוויַאזֹוי 

 ,ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ִניְׁשט ָדבּוק ִאין ַּבאֶׁשעֶפער :)ִסיָמן ז
ָדאס  ן ֶמעןִווי ַאזֹוי ֶקע אּון. ַחָיה ִּבְדמּות ָאָדםִאיז ֶער ַא 

ִמִּפיו ַדַעת : )ו, ִמְׁשֵלי ב(ָנאר ְׁשמֹה ַהֶמֶל ָזאְגט ? ִוויְסן

ם מֹויל פּון ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ֶמען ִוויְסן פּון ֶדע ,ּוְתבּוָנה

ַווייל ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש  .ֶווער ֶדער ַגאְנֶצער ֶמעְנְטׁש ִאיז

ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער ֶדערִווי ַאזֹוי  ,ֶרעְדט לֹויט ִווי ֶער ַהאְלט

ֶיעֶדע ַמֲחָׁשָבה מּוז  :)ִסיָמן סו, ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט 
אּון ַאז ֶמען ֶהעְרט ֵאייֶנעם ֶרעְדן  .ֶדעם ִדּבּור דּוְרְכֵגיין
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ַאזֹוי , ִוויְסן ַאז ָדאס ְטַראְכט ֶער ַדאְרף ֶמען ,ִניבּול ֶּפה

ִסיָמן , ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ִניּבּול ֶּפה(ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגער ִווי ֶדער

ֵׁשב ַמֲחָׁשבֹות ִמי ֶׁשְּמַדֵּבר ִנּבּול ֶּפה ְּבָידּוַע ֶׁשִּלּבֹו חֹו :)א

ַא ֶיעֶדע ַזא  :ֶדער ַּבַעל ֵׁשם ַהָקדֹוׁש ָהאט ֶגעָזאְגט .ָאֶון

ָנאר ֶדער ֶמעְנְטׁש ַכאְּפט  ,מּוז ַאדּוְר ֵגיין ֶדעם ִדּבּור

ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"ַעֵּין ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ִניְׁשט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט 

  .)קיג

יין צּו ֵגיין ְּכַדי ִמיט ֵקייֶנעם ַאַר ֶוועְגן ֶדעם ִאיז ִניְׁשט 

ן אֹויּב ֶעס ִאיז 'ִאי ַדאְרף ִזי ָנאר ִמְׁשָּפְט , ִאין ִויּכּוִחים

טּו ַעל ִּפי ֻׁשְלָחן ָערּו אֹויְסֶגעַהאְלְטן ָדאס ָוואס ִאי ,

ַדאְרף ִאי ֶזעְהן  ,ן'ֶרִּבי ֵהייִליְגן אּון ַאז ִאי ֶרעְדט פּון

 ןּופ ערּבֶ ָא , ֶרִּבי ָזאְגט ָדאס ַטאֶקע ֵהייִליֶגער אֹויּב ֶדער
ַווייל ַאזֹוי , ל ַזייןְמַבְלּבֵ  טְׁש ִני ִזי ַאן ַאְנֶדעְרן ַדאְרף ִאי

ַפאְרָוואס ָזאל ִאי , ִווי ִאין ֵקֶבר ֶוועל ִאי ִליְגן ַאֵליין

ָנאר ְּכֵדי ֶמען ָזאל ! ?ְּבַחִּיים ִחיּוִתי ִניְׁשט ֵגיין ַאֵליין

ָוואס ִאיז  ,ְנקּוַדת ֶהָחֵברְּבן ִהְתַחְזקּות מּוז ֶמען ָהאְּבן ָהא

ִלּקּוֵטי (ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגער ַאזֹוי ִווי ֶדער, ַא ְגרֹויֶסע ַזא

ָאֶּבער ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזא ַדאְרף ֶמען , )ִסיָמן לד, ן ֵחֶלק א"מֹוֲהַר 
 ֶלעְרֶנען ֶדעם ַאַסא ַאַסא ;ְנקּוַדת ָהַרבְמַקֵּבל ַזיין 
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 ,יוס ְסָפִרים ִּביז ֶעס ָזאל ַזיין ָׁשגּור ַעל ּפִ 'נֶרִּבי ֵהייִליְגן

ן ִאיז "אּון ַא ָטאג ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ִניְׁשט ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר 

ַאזֹוי אֹוי ַדאְרף ֶמען , ן'ֶמען ִניְׁשט ְמקּוָרב צּום ֶרִּבי
אּון ִמיט ֶדעם ָוואס , ן"ַחֵיי מֹוֲהַר , ן"ֶלעְרֶנען ִׂשיחֹות ָהַר 

ָדאס  ס ְסָפִרים ִאיז'נֶרִּבי ֵהייִליְגןַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ֶדעם 

 . ַזיין ֶרִּבי

ה ָּכל ִמי ֶׁש : )כב, ָאבֹות ה(ֶדער ַּתָנא ָזאְגט  ֵיׁש ּבֹו ְׁשׁשָ

ה , ְדָבִרים ַהָּללּו ִמַּתְלִמָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּוְׁשׁשָ

ַאְבָרָהם  .ְדָבִרים ֲאֵחִרים הּוא ִמַּתְלִמָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע

ִווי ַאזֹוי  ,ִפיר טֹויְזְנט ָיאר צּוִריקָאִבינּו ִאיז ֶגעֶווען ַפאר 

ִּבְלָעם ִאיז  ?ֶקען ִאי ַזיין ַא ַּתְלִמיד פּון ַאְבָרָהם ָאִבינּו

יי אּון ַא ַהאְלּב טֹויְזְנט ָיאר צּוִריק ִווי ֶגעֶווען ַפאר ְדֵר 
ָזאְגט ֶדער ? ַאזֹוי ִאיז ֶמען ַא ַּתְלִמיד פּון ִּבְלָעם ָהָרָׁשע

 'ַעִין טֹוָבה'אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ִפיְרט ִזי ִמיט ַא : ַּתָנא ַאזֹוי

 ,ְורּוַח ְנמּוָכה'ֶער ַפאְרִגיְנט ֶיעֶנעם  ,ִמיט ַא גּוט אֹויג

ִאי ֵווייס ֶווער ִאי ִּבין אּון ִאי ִּבין  'ְוֶנֶפׁש ְׁשֵפָלה

ִמַּתְלִמָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם 'ִּבין ִאי ֶדעָמאְלְטס  ,צּוְּבָראְכן

ִווי ַאְבָרָהם  ֹויזייְנט ַא ַווייל ַאז ִאי ִפיר ִזי ַה  ,'ִבינּוָא 
ַפאְרֶקעְרט . ָאִבינּו ָהאט ִזי ֶגעִפיְרט ִּבין ִאי ַזיין ַּתְלִמיד
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ַא ְׁשֶלעְכְטן אֹויג ָוואס ָדאס  'ַעִין ָרָעה'ַאז ֶמען ָהאט ַא 

 :ָמאְלְטסֶדע 'רּוַח ְּגבָֹהה ְוֶנֶפׁש ְרָחָבה'ֶנעְמט ִזי פּון 

ַעל ַאַחת ַּכָמה ְוַּכָמה ַאז . 'ִמַּתְלִמָדיו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשע'
 ַפאר ְצֵוויי הּוְנֶדעְרט ָיאר ָהאְּבן ִמיר ֶגעַהאט ַאַזא ְגרֹויְסן

ֶרִּבי ִאיז ָנא ָדא ִמיט  ֵהייִליֶגערַאז ֶדער  ,ן'ֶרִּבי ֵהייִליְגן

 ֵהייִליֶגער ַווייל ֶדער, אּוְנז אֹויּב ֶמען ֶלעְרְנט ַזיין ֵסֶפר

ָּפָניו ִׂשְכלֹו  :)ִסיָמן קצב, ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶרִּבי ָזאְגט 

 אּון ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ֶדעם, ֵסֶפרן ייִליְגט ִאין זַ  ְוִנְׁשָמתֹו

 .ֶפר ִאיז ֶמען ִזי ְמַדֵּבק ִמיט ִאיםס ֵס 'נֶרִּבי ֵהייִליְגן

ַמה ֵּבין ַאְבָרָהם אּון ָדאס ַפאְרָוואס ֶעס ְׁשֵטייט ִניְׁשט 

ַווייל ְצִוויְׁשן ֵזיי ַאֵליין ָהאט ֶמען ִניְׁשט  ,ין ִּבְלָעםְלּבֵ 

ַווייל ִּבְלָעם ִאיז ֶגעַגאְנֶגען  .ֶגעֶקעְנט ֶזעְהן ַא ִחילּוק
ְׁשמֹוָנה ְּבָגִדים אּון ֶגעָזאְגט ּתֹוָרה  ָאְנֶגעטּוֶען ִמיט ַאֶלע

ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער ֶדערִווי ַאזֹוי , ּפּוְנְקט ִווי ַאְבָרָהם ָאִבינּו

ִּבְלָעם ָהָרָׁשע ָהאט ִזי  :)ִסיָמן נז, ן ֵחֶלק ב"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר ( ָזאְגט

ּבּול ַלַּמ ' ה: )י, ְּתִהִלים כט(אֹוי ֶגעְׁשֶטעְלט אֹויף ַא ָּפסּוק 

ׁש אּון ַא ּתֹוָרה ּואּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַא ַגאְנְצן ְּדר ,ָיָׁשב

ִווי ַאזֹוי ֶקען  ,אֹויּב ַאזֹוי .אּון ֶמען ָהאט ִזי צּוֶגעֶהעְרט
ָנאר ? ֶמען ִוויְסן ֶדער ִחילּוק ְצִוויְׁשן ַאְבָרָהם אּון ִּבְלָעם
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 :)ִסיָמן קמ, ן ֵחֶלק א"מֹוֲהַר ִלּקּוֵטי (ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגער ֶדער

ֶזעְהט ֶמען ִדי אֹוִתיֹות  ,לִזיגְ ֶווען ֶמען קּוְקט אֹויף ַא 

ָנאר ֶווען ֶמען ְסֶטעְמְּפט ָדאס ַאָראּפ אֹויף ַא  ,ַפאְרֶקעְרט
ייְטְׁשט ִמיט ַט . ייְצֵווייֶטע ַזא ֶדעָמאְלְטס ִאיז ָדאס ְגלַ 

ּוְבַיד ָּכל : )ז, ִאיֹוב לז(סּוק ֶרִּבי ֶדעם ּפָ  ֵהייִליֶגער ֶדעם ֶדער

ֶדער ַצִדיק ֶוועְרט  ,ָאָדם ַיְחּתֹום ָלַדַעת ָּכל ַאְנֵׁשי ַמֲעֵׂשהּו

אּון ֶער ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ְסֶטעְמּפ ָוואס , 'ָּכל'ָאְנֶגערּוְפן 

ָנאר ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען , ֶמען ֶקען ִניְׁשט ָגאְרִניְׁשט ֶזעְהן

ַאז  ,ָלַדַעת ָּכל ַאְנֵׁשי ַמֲעֵׂשהּו? ַצִדיק ִאיזֶזעְהן ֶווער ֶדער 
ַּתְלִמיִדים  אַר ַפאדּו ָזאְלְסט ֶזעְהן ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים ָוואס

ֶוועְגן ֶדעם ַכאְּפט ֶדער ִמְׁשָנה  .ֶער ָהאט אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט

ַמה ֵּבין ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו 'ָאן ֶדעם ָלׁשֹון 

ַווייל ָנאר אֹויף ִדי ַּתְלִמיִדים  'יו ֶׁשל ִּבְלָעם ָהָרָׁשעְלַּתְלִמָד 

, ֶער ֵגייט ִמיט ַא חּוָמׁשַאז  :ֶקען ֶמען ֶזעְהן ִדי ִחילּוק
, ָזאְגט ֶמען ׁשֹוין ֶער ַּבאַלאְנְגט ָדאְרְטן, ִמיט ַא ִמְׁשַניֹות

 ָּברּו ַהֵׁשם ַאז ָדאס ִאיז ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֲעֵביָרה ָוואס

 ,ַאז ֶער ֵגייט ִמיט ַא ִמְׁשַניֹות ,ֶמען ֶקען ָזאְגן אֹויף ִאים

, ָּברּו ַהֵׁשם ֶער ֵגייט ִניְׁשט ִאין ַטאׁש ִמיט ַקיין ְׁשמּוץ

ֶזעְהט  ,ָאֶּבער ַאז ֶמען ְטֶרעְפט ִאים ִמיט ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן
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 ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער. ֶמען צּו ֶוועֶמען ֶער ִאיז ְמקּוָרב

ֶווער ֶעס : )ִסיָמן צט, ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ַצִדיק(ֶרִּבי  יֶגערֵהיילִ 

ַדאְרף ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ֶעס ָזאל  ,ָהאט ִליּב ֶדעם ַצִדיק
ַווייל אֹויּב ֶמען ֶוועט ִזי  .ִניְׁשט ַארֹויְסֵגיין ַקיין ֵׁשם ַרע

ָהאט ָדאס  ֶוועט ֶמען ָזאְגן ַאז ,ִפיְרן ִווי ֶעס ַדאְרף ִניְׁשט

ָאֶּבער ַאז ִמיר ֶלעְרֶנען ֶדעם . ֶגעֶלעְרְנט ָדאְרְטן ֶער

נס ְסָפִרים אּון ִמיר ְּפרּוִּביְרן ְמַקֵיים ַזיין 'ֶרִּבי ֵהייִליְגן

פּוֶנעם ֶזעֶנען ִמיר ַּתְלִמיִדים  ,ס ֵעצֹות'נֶרִּבי ֵהייִליְגן ֶדעם

, אּון ֶמען ַדאְרף ֵקייֶנעם ִניְׁשט ֶעְנְטֶפעְרן, ֶרִּבין ֵהייִליְגן
 :)ִסיָמן לה, אֹות ְמִריָבה, ֵסֶפר ַהִּמּדֹות(ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגער ֶדער

ֶווער  .ׁשּום ָאָדם אֹותֹול כַ ּור ְּבִמִלין א יּוִמי ֶׁשהּוא ָעצ

 ֶוועט ִאים, טְׁש ֶער ֶרעְדט ִני ןּוַאיין א ֶעס ַהאְלט ִזי

  .ֶמעןּוייקּבַ ֶקעֶנען  טְׁש ֵקייֶנער ִני

 .ג

ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ָהאט ִמיר צּוִריק ֶגעֶגעְּבן  ָּברּו ַהֵׁשם

ַדאְרף ֶמען ֶזעְהן ִזי צּו ַּבאֵנייֶען ֶוועְלן ִמיר  ,ִדי ְנָׁשָמה
 ְרַׁשתה ּפַ ֶרעְדן ַאִּביְסל פּון ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ֶסְדָר 

ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ָהאט ֶגעַהאט  :י ָזאְגט"ַרִׁש , ְּבַהֲעלֹוְת



 ער ָחִסיד'ַא ְּבֶרְסֶלבֶ                          כב

 

 ִדיפּון  ֶיעֶדער ֲחִליׁשּות ַהַדַעת ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶזעְהן ַאז

ָנאר ֶער אּון ַזיין ֵׁשֶבט  ,ְנִׁשיִאים ָהאט ֶגעְּבֶרעְנְגט ַא ָקְרָּבן

ָהאט ִאים ֶדער  ,ֶזעֶנען ִניְׁשט ָדאְרְטן ֶגעֶווען
ייְנס ִאיז ִאי ְׁשֶווער ִדיר ַאז ַד  :עְרְׁשֶטער ֶגעָזאְגטֵאייּבֶ 

ַווייל דּו ֶוועְסט ָאְנצּוְנֶדען אּון  ,ְגֶרעֶסער פּון ֵזייֶעְרס

ע "זיּתֹוְלדֹות ֵהייִליֶגער ֶדער . אֹויְסּפּוֶצען ִדי ֶלעְכט

טֹוב  ֵׁשם ַּבַעלר ֵהייִליֶגער ן ֶדע'ִּביֶר ְּבֶרעְנְגט פּון ַזיין 

ִאיז ַאזֹוי ִלְכאֹוָרה ִווי , י ּתֹוָרה ִאיז ַא ִנְצִחּיּותִד  :ע"זי

  !?ייְנט ָאְנצּוצּוְנְדן ִדי ְמנֹוָרהַׁשָיי ַה 

ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגערָנאר ֶדער 

ָוואס , ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ְטָראְגט אֹויף ִזי ִדי ְמנֹוָרה: )כא

ְצֵוויי ָנאז , ְצֵוויי אֹויֶעְרן, ִדי ְצֵוויי אֹויְגןָדאס ִאיז 
ַאז אּון  .ִׁשְבָעה ֵנרֹותָדאס ִאיז ִדי , ִמיְטן מֹויל ,ֶלעֶכער

אּון ֶדער  ,ָהאט ֶמען ַא ֵרייֶנעם מַֹח  ,ֶמען ִהיט ָדאס ָאּפ

אּון ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֶּבעְטן , מַֹח ְטַראְכט ׁשֹוין ַאְנֶדעְרׁש

ַווייל ֶדער  ,ער ֶער ָזאל ָהאְּבן ֵרייֶנע אֹויְגןֶדעם ַּבאֶׁשעפֶ 

ֵאין : .)סֹוָטה ח(ל ָזאְגן "ַאזֹוי ִווי ֲחזַ  ,ִעיָקר ִאיז ִדי אֹויְגן

ֶדער ֵיֶצר , ַהֵיֶצר ָהָרע ׁשֹוֵלט ֶאָלא ְּבַמה ֶׁשֵעיָניו רֹואֹות
 יףֹוָנאר א ׁשַא ֶמעְנְט  יףֹוֶגעֶוועְלִטיְגן א טְׁש ָהַרע ֶקען ִני
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ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן אֹויף  .ְקטּוקָוואס ֶער 

, 'טֹוב ַעִין'אּום ַדאְרף ֶמען ָהאְּבן ַא אּון ִוויֶדעְר , ִדי אֹויְגן

 .קּוְקן ִמיט ַא גּוֶטע אֹויג אֹויף ֶיעֶנעם

ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֵזייֶער ; אּון ָנאְכֶדעם ִדי אֹויֶעְרן

 ֵהייִליֶגערֶדער , ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִניְׁשט צּו ֶהעְרן ַקיין ְׁשמּוץ

ֶמען ַדאְרף ֵזייֶער  :)ִסיָמן ג, ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶרִּבי ָזאְגט 

ַווייל  ,פּון גֹוִים ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן פּון ִנגּוִנים פּון ְרָׁשִעים אּון
אּון ֶמען ַדאְרף ִזי  ,ָדאס ַׁשאְדט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש

 .ן פּון ֶדעםֶנעָאְּפְטֶׁשעֶּפע

ֶמען ָזאל ַזיין ָאְּפֶגעִהיְטן ; אּון ָנאְכֶדעם ֶדער חֶֹטם

 .אּון ִדי ִיְרַאת ָׁשַמִים ָזאל ַזיין ִווי ֶעס ַדאְרף ,פּון ַּכַעס

ַאז ֶדער מֹויל ָזאל ָנאר ֶרעְדן ; ְוַעל ּכּוָלם ֶדער מֹויל

: )ב, ַּבִמְדָּבר ח( ָדאס ָזאְגט אּוְנז ֶדער ָּפסּוק , גּוֶטע ִדּבּוִרים

ְּבַהֲעלֹוְת ֶאת ַהֵנרֹות ֶאל מּול ְּפֵני ַהְמנֹוָרה ָיִאירּו ִׁשְבַעת 

ָוואס , ַווייל ֶדער ִעיָקר ִאיז ֶדער ִמיְטְלְסֶטער ָקֶנה. ַהֵנרֹות

ייֶנע ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֶזעְהן ַאז זַ , ער ִדּבּורָדאס ִאיז ֶד 

 ,ס ֵעצֹות'נֶרִּבי ֵהייִליְגן ִדּבּוִרים ָזאְלן ַזיין ָנאר פּון ֶדעם
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אּון ָנא ָזאְגן פּון  ,אּון ִניְׁשט ֶרעְדן פּון ַאְנֶדעֶרע ֵעצֹות

 .וואּו ֶמען ָהאט ָדאס ֶגענּוֶמען

ער ָהאט אּוְנז ֶגעָהאְלְפן ָּברּו ַהֵׁשם ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶט 

ס 'נֶרִּבי ֵהייִליְגןאּון ִמיר ָהאְּבן ָאְנֶגענּוֶמען ֶדעם 

אּון ֶמען ֶרעְדט צּום  ,ֶוועְרֶטער ִּבְּתִמימּות ּוִּבְפִׁשיטּות

ִלּקּוֵטי (ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ַאזֹוי ִווי ֶדער

יל פּון ַא ַצִדיק ֶוועְרט ֶדער מֹו :)ִסיָמן לד, ן ֵחֶלק א"מֹוֲהַר 
-ָמֵלא :ָוואס ִאיז ִדי ֶוועְרֶטער .'ְמָלאּפּום' :ָאְנֶגערּוְפן

ֶדער מֹויל ֶרעְדט ִאים ָנאר פּון , ֵהייְסטָדאס  ,ּפּום

 ,אּון ָדאס ָהאּב ִאי ִזי צּוֶגעוואֹויְנט, ַּבאֶׁשעֶפער

אּון ַפאְרְׁשֵטייט ִזי , צּו ֶרעְדן פּון ַּבאֶׁשעֶפערְׁשֶטעְנִדיג 

 'צּום'ֶרעְדט ֶמען  ,ַּבאֶׁשעֶפער 'פּון'ַאז ֶמען ֶרעְדט 
 . ַּבאֶׁשעֶפער

ן ִסיָמן "ַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר (, ָנאְכֶדעם ֶדער ֵסֶדר ֶדֶר ַהִּלּמּוד

ַאֶלע ַמאְכן חֹוֶזק : )ּוְּבַאִריכֹות ְּבקּוְנְטֵרס ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד, ו"ע

אּון ֶזעֶנען ִזי  ?פּון ֶדעם אּון ְפֶרעְגן וואּו ְׁשֵטייט ָדאס
ָאֶּבער ֶמען ַדאְרף ַמאְכן ַא ֶחְׁשּבֹון  ,ְמַפְלֵּפל ִאיֶּבעְרֶדעם

ֵמיֶלא . ֶזעְהט ֶמען ׁשֹוין ִווי ַאזֹוי ֶעס ֶזעְהט אֹויס ,ַהֶנֶפׁש
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ר ֶלעְרְנט ַא ַגאְנְצן ָטאג ַאז ֶעס ִזיְצט ַא ִאיְנֶגעְרַמאן אּון עֶ 

קּוְמט ִאים  ',ְּבִעיּון'פּון ִאיְנֶדעְרְפִרי ִּביז אֹויף ֶדעְרַנאְכט 

ָאֶּבער ֶמען ַדאְרף  ,אּון ִאי ִּבין ִאים ְמַקֵנא, ָּכל ַהָּכבֹוד
ִאי ִּבין ַא ! ?ֶווער ִּבין ִאי ,ָדא ָאְנקּוְקן ִזי ַאֵליין

אּון ִאי ֵווייס ָוואס ִאי  ,ייֶנער יּוְנגְּפָראְסֶטער אּון ֶגעֵמ 

ִאי ָהאּב ֵקייְנָמאל ִניְׁשט אֹויְפֶגעַמאְכט , ָהאּב ֶגעטּוֶען

אּון ָדא קּוְמט ַא , ַקיין ְגָמָרא, ַקיין ִמְׁשַניֹות, ַקיין חּוָמׁש

אּון ִאי ָהאּב , תיּויין ַא ַח ֶרִּבי אּון ֶער ֶגעט ִאין ִמיר ַאַר 

ִמיְטן ַּתְרגּום י "ַא ֵחֶׁשק צּו ֶלעְרֶנען חּוָמׁש ַרִׁש ַּבאקּוֶמען 
 ,הָווא ִדי ֶסְדָר  ֶיעֶדע ִּבין ִאי ְמַסֵּיםַאזֹוי  אּון, ָטאג ןֶיעְד 

ע ָהאט "ֶדער ֵהייִליֶגער ֶּבעְלֶזער ָרב ֶרִּבי ִיָּׂשָכר ּדֹב זי

י "ַא ָטאג ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט חּוָמׁש ִמיט ַרִׁש  :ֶגעָזאְגט

 .ֶוועט ֶמען ִניְׁשט ִזיְנִדיְגן

 ִאי ַפאְנג ָאן ֶלעְרֶנען ,אּון ָדאס ֶזעְלֶּבע ִמיט ִמְׁשַניֹות

 ,ֵאייְנָמאל ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה אּון ָנאְכַאָמאל אּון ָזאְגן

ְׁשֶווער ִווי ֶמען ָהאט  אּון ִאי ֶזעה ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי

ִאי ֶזעה ַאז ָּברּו ַהֵׁשם ִאי ִּבין , ִמיר ַאייְנֶגעֶרעְדט

ַאז ָדאס  ,ִמיר ֶרעְכטּוּבְ ם צ"ֶמ  "ֵאיי ֶדער ַסֶמ , ַמְצִליַח 
, ַמא ִאי ִזי ִניְׁשט צּוטּוְהן, ֵהייְסט ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט
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ָזאל ִאי ֶדען ואס וָ  ןְׁשּבֹוֶח  ְטןָּפׁשּוִמיר ַא  ַמא ָנאר ִאי

אּון , ָיאר ִזיֶּבעִציגֶעס ֶקען דּוְר ֵגיין ִדי ַווייל ! ?טּוֶען

, ִמְׁשָנה יֵר ִׁשָׁשה ִסְד  ֶעְנִדיְגןֲאִפלּו ֵאייְנָמאל ִניְׁשט 
אּון , ס ַּבְבִלי"ָכאְטִׁשיג ַׁש  ֶעְנִדיְגןֵאייְנָמאל ִניְׁשט 

ָאֶּבער , ה ָהאְּבןֶוועט ֶמען ׁשֹוין ֵזייֶער ֲחָרָט  ֶדעָמאְלְטס

ַווייל ֶמען , ִאיז ֶעס ַאזֹוי ְגִריְנג, ָּכל ְזַמן ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְּבט

 ןּבְ ָאְנֵהיי ןּון ִדי ְגָמָרא אעעֶמ ֶמער ִווי נֶ  טְׁש ַדאְרף ִני

ֶגעָזאְגט ַפאר ַאָמאל ֶרִּבי ָהאט  ֵהייִליֶגער ֶדער, יֶסעֶלעּבִ ַא 

אּון ַאז ֶדער  .ַאִּביְסל ִאיז אֹוי גּוט :ל"ז ֶרִּבי ָנָתן
ְבִלי 'ֶלעְרְנט ֶמען ַאִּביְסל ּבַ  ,ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפט

ָוואס דּוְר ֶדעם  ,ֶסְפָּתאוֹ 'רּוַׁשְלִמי ַאִּביְסל ּת'ַאִּביְסל יְ 

אּון ָדאס ֶוועט . ]ת"ַּביִ [ ּבֹויֶעט ֶמען ִזי אֹויף ַא ְׁשטּוּב

ֶווען ֶמען ֵגייט ַאֶוועק פּון ֶדער , ם סֹוףייֶמען ֶזעְהן ּבַ 

ן ֵאיין ָארֹון ִליְגט יִא , ֶוועְלט ֶקען ִליְגן ְצֵוויי ִנְפָטִרים
ֶווער ֶרעְדט ָנא אֹויּב  .ָדאְרט ַא ַּבְבִלי ְירּוַׁשְלִמי ּתֹוֶסְפָּתא

אּון ֶמְדָרׁש  ,ֶער ָהאט זֹוָכה ֶגעֶווען צּו ֶמְדָרׁש ַרָּבה

אּון ִאין ֶדעם ַאְנֶדעְרן , ִּתּקּוִנים אּוןְטן זֹוַהר ַּתְנחּוָמא ִמי

ייטּוְנֶגען ָוואס ֶער ָהאט ָארֹון ִליְגט ַאַגאְנֶצע ַּבאְרג ִמיט ֵצ 
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אּון ָדאְרְטן ֵהייְּבט ִזי , ָיאר ִזיֶּבעִציגָאְּפֶגעֵלייְנט ִאין ִדי 

 . ָאן ַא ַאְנֶדער ִעְנָין

ְתָחָלה ֶדער ִעיָקר ִזי ֶדעְרַפאר ָלאִמיר ַמאְכן ַא ֵנייֶע ַה 

אּון ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן אֹויף ִדי  ,'ִׁשְבָעה ֵנרֹות'ֵרייִניְגן ִדי 

אּון ָדאס ֵהייְסט ֶגעֶלעְּבט  ,מֹויל ָנאז אּון ,אֹויֶעְרן, אֹויְגן

ַאזֹוי  .עֹוָלְמ ִּתְרֶאה ְּבַחֶּיי, עֹוָלם ַהָּבא אֹויף ִדי ֶוועְלט

ִסיָמן , ן ֵחֶלק ב"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגערִווי ֶדער 

ִאי . 'עֹוָלם ַהֶזה'ִדי ֶוועְלט ָזאְגט ַאז ֶעס ִאיז ָדא  :)קיט

ַווייל ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט , 'עֹוָלם ַהֶזה'ֶזעה ִניְׁשט ַקיין 

אּון ֶדער ְגֶרעְסֶטער ַרְחָמנּות ָוואס ֶעס . ַאֶזעְלֶכע ָצרֹות

ַווייל ָוואס ָזאל ֶער  ,ין ִאיז אֹויף ַא ָּבחּורֶקען ָנאר ַזי

ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ְמַלֵמד ְזכּות ַזיין אֹויף ֶיעְדן ! ?טּוֶען
ייְטן ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ַא ָּפׁשּוֶטע ַזא ַאָמאִליֶגע ַצ , ָּבחּור

יי ִדי אּון ַאֶלע ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים ָהאְּבן ֲחתּוָנה ֶגעַהאט ּבַ 

ִאיז ָדאס ֵלייֶדער ִניְׁשט ייְנט אּון ַה , פּוְפְצן ָיארֶפעְרְצן 

ָּבחּור ַא ִּביֶטעֶרער  אֹויף ַא ֶוועְגן ֶדעם ִאיז , ַאייְנֶגעִפיְרט

 .ַרְחָמנּות
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, ָאֶּבער ֶעס ֵגייט ִאיֶּבער אֹויף ַא יּוְנֶגעְרַמאן אֹויֶכעט

 ֶדעםָדא ָאֶּבער ֶווען ֶמען ָזאל נּוְצן , 'ְוכּו ִמיט ַּפְרָנָסה

ִדיֶגע ֵעצֹות 'ס ֵעצֹות ָהאט ֶמען ָדא מֹוָרא'נֶרִּבי ֵהייִליְגן
ָהאט ַא יּוְנֶגעְרַמאן  ַּפת ְּבַסּלֹוַווייל  ,אֹויף ֶיעֶדע ַזא

ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ַזא ָוואס ֶעס ֶפעְלט ִאים , ָּברּו ַהֵׁשם

ִלּקּוֵטי (ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגער ַאזֹוי ִווי ֶדער ',ֵׂשֶכל'ִאיז 

ֶמען . ַהַדַעת ְמַׁשֵד ָּכל ַהִּׁשּדּוִכים :)ִסיָמן פט, ן ֵחֶלק ב"מֹוֲהַר 

ַאז ַאֶלע ְפרֹויֶען ֶזעֶנען ִדי  ,ַדאְרף ִוויְסן ְלַגֵּבי ָׁשלֹום ַּבִית

ֶמען ַדאְרף ָנאר ָהאְּבן ֵׂשֶכל ִווי ַאזֹוי צּו , ֶזעְלֶּבע ַזא
 ֶנעםאּון ֶדעם ַדַעת ַּבאקּוְמט ֶמען פּו ,ִפיְרן ַא ְׁשטּוּב

 .ַצִדיק

ָוואס ֵזיי ָזאְגן ַאז  טיילַ ִאי ָזאג ְׁשֶטעְנִדיג ַפאר יּוְנֶגע[
וייּב ָלאְזט ִמיר ִניְׁשט ָפאְרן רֹאׁש ַהָׁשָנה אֹויף ַמיין וַ 

 ,ֶדער ֵּתירּוץ ִאיז ָּפׁשּוט ?ִווי ַאזֹוי ֶקען ָדאס ַזיין, אּוַמאן

ַא ֶמעְנְטׁש ִפיְרט ִזי אֹויף ִווי ַא ַחָיה ִאין ְׁשטּוּב ַווייל ַאז 

ַקיין גּוט ָוואְרט ָזאְגט ֶער ִניְׁשט ַפאר ַזיין . ַא ַגאְנץ ָיאר

אּון ָאְּפֶגעֶרעְדט  ,ֶגעְלט ֶגעט ֶער ִאיר אֹוי ִניְׁשט, וייּבוַ 

 ,ַאז ִזי ַאְרֶּבעט אּון ֶער ֶנעְמט ָנא צּו ִאיר ֶגעְלט אֹויֶכעט
ָוואס  ,אּון ֶעס ְּבֶרעְנט ִאין ִאיר ִדי ַּכַעס אּון ִדי ְרִציָחה
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ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט רֹאׁש ? ֶקען ִזי צּוִריק ֶגעְּבן ֶדעם ַמאן

אּון ִאים  ,ַהָׁשָנה טּוט ִזי ַאֶלע ְּפעּולֹות ִאים צּו ְׁשֶטעְרן

ט אּון ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ַאז ֶער ָהא .ןצּוִריק ֵוויי צּו טּוְה 
ַווייל ֶווען ֶער , ָנא ִניְׁשט ַקיין גּוְטן ֵחֶׁשק אֹוי ִניְׁשט

ָהאט ֶווען ַא גּוְטן ֵחֶׁשק ִאיז ִניְׁשט ַׁשָיי צּו ָזאְגן ַקיין 

ַווייל ֶער ַמאְכט ִזי ַא ֶחְׁשּבֹון ַהֶנֶפׁש ַאז ֶער  ,ָאְּפַהאְלט

 .ִאיז ׁשֹוין ֶגעְׁשָטאְרְּבן

ֶער ָוואס  ,ְׁשמּוֵאל ָמְרְּדָכי 'ִאיד ר ִאי ָהאּב ֶגעֶקעְנט ַא 

 ,ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַא ָׁשָעה ִאין ָטאג, ִאיז ֶגעֶווען ַא סֹוֵחר

, ִדי ֶגעְׁשָטאְרֶּבעֶנע ָׁשָעה :ֶער ָהאט ָדאס ֶגערּוְפןָוואס 

ַווייל ֶער ַדאְרף  ,ִאין ִדי ָׁשָעה ִאיז ֶער ֶגעֶווען ַפאְרַמאְכט

אּון ֶעס ָהאט ִניְׁשט  ,ַא ָׁשָעה ֶרעְדן ִמיְטן ַּבאֶׁשעֶפער
 . ֶגענּוְצט ָגאְרִניְׁשט

אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ַמאְכט ֶדעם ֶחְׁשּבֹון ַאז ַמיין ְנָׁשָמה 

ְּפלּוְצִליְנג , אּון ִאי ַדאְרף ַא ִּתיקּון ,ִאיז ׁשֹוין ַארֹויס

ֵווייְסט דּו ְדֵרייְסט ִזי ִאין דּו  :ןקּוְמט ֶמען ִמיר ָזאגְ 
ן ִדי ָטאג יָאֶּבער ָדאְרְטן אּון ָדאְרְטן ִא , עֹוָלם ַהּתֹוהּו

ֶדעָמאְלְטס , ֶקען ֶמען ִדיר ַפאְרֶרעְכְטן ,רֹאׁש ַהָׁשָנה
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ָנאר ִזי ְפִליֶעט , ַוואְרט ִניְׁשט ִדי ְנָׁשָמה אּון ְטַראְכט ִניְׁשט

. ִאי ַדאְרף ַא ִּתיקּון :אּון ֶּבעְהט ,ִהיןיי ַא אּון לֹויְפט ְגלַ 

ַווייל ֶמען ִפיְרט  ?ָנאר ַפאְרָוואס ִאיז ָדא ָדא ְמִניעֹות
ָאֶּבער , ִאין ְׁשטּוּב ֶּפֶרא ָאָדםִזי אֹויף ַא ַגאְנץ ָיאר ִווי ַא 

ַאז ֶמען ֵלייְגט צּו ַא ַהאְנט אּון ֶמען ֶהעְלְפט ַארֹויס ִאין 

וייּב ֶזעְהט ַאז ַמיין ַמאן ִאיז ִמיר ִדי וַ  אּון ,ְׁשטּוּב

ייְּבט ִזי ִאים ׁשֹוין רֹאׁש ַהָׁשָנה ֶער ֶדעָמאְלְטס ְטַר , ֶגעְטֵריי

 ].ָזאל ֵגיין

ֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעְהן ַאז ִאין ְׁשטּוּב ָזאל 

י ַאְּדַרָּבה ָזאל ַזיין ִד , ֶער ִזי אֹויף ִפיְרן ִמיט ֶדֶר ֶאֶרץ

אּון ַאז ֶעס , ַגאְנֶצע ְׁשטּוּב ַא רּוִאיֶגע ְפֵרייִליֶכע ְׁשטּוּב

יין ֵלייְגן ֶמער ָזאל ֶער ַאַר  ,ִאיז ַא ְׁשֶוועֶרער ְׁשטּוּב
ָאֶּבער ֶעס  ,ַאז ִדי ְׁשטּוּב ָזאל ִזי ִאיֶּבעְרְדֵרייֶען ,ּכֹוחֹות

ְגֶרעְסֶטע  וייּב ִאיז ִדיַמיין וַ  :ִאיז ִניְׁשט ַׁשָיי צּו ָזאְגן

ֶעס ִאיז . עְנֶּת 'וייּב ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ְרַׁשעַמיין וַ  ,ְמַכֵּׁשָפה

ייֶנע ֵּבייֶנערַווייל ֶעס ִאיז ַא ֵּביין פּון ַד , ִניְׁשָטא ַאַזא ַזא ,

אּון ַאז דּו ֶוועְסט ִזי , אּון ֶעס ִאיז ָּתלּוי ִאין ִדיר

יין ֶוועְסטּו ֶזעְהן ַאז ַד  ,ּבאֹויְפִפיְרן ֶמעְנְטְׁשִלי ִאין ְׁשטּו
ָאֶּבער ֲאִפלּו , וייּב ֶוועט ִדיר ַארֹויְסֶהעְלְפן ִמיט ַאֶלעםוַ 
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, ייֶנע ֲעוֹונֹותִניְׁשט ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ִוויְסן ַאז ָדאס ִאיז זַ 

, ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגערַאזֹוי ִווי ֶדער 

 .'ִאם ַעוֹוֵנינּו ָענּו ָּבנּו'יי ִדי ְסִליחֹות ִמיר ָזאְגן ּבַ  :)ִסיָמן כב
ִדיג 'ֶער ֶוועט ֱאֶמת ּביֹוא ןּוא !ִדי ֲעוֹונֹות? ֶווער ְׁשֵרייט

 יֹוא ֶוועט ִזי ִזי ,עֶפערֶׁש אּבַ ַפאְרן  ןְה ּוט ָבהְּתׁשּו

  .ְטןּוג םּוצ עְרְדֵרייֶעןּבֶ ִאי

ָזאל ִזי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ֶמען 
ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו יֹאַמר  :אּון ,ֶקעֶנען ַהאְלְטן צּוַזאֶמען

ִאיר ָזאְלט ֶּבעְטן ַפאר  :אּון ִאי ֶּבעט ֶעְנק ַאֶלע, ַזקֲח 

אּון ִאי ַדאְנק , ִמיר ִאי ָזאל ָהאְּבן ַא ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה

ֶדעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ָוואס ָהאט ִמי ֶגעִׁשיְקט 

ֶעס , ְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ִמְתַּפֵלל ֶגעֶווען ַפאר ִמירֶמע
ַהִּמְתַּפֵּלל ְּבַעד ֲחֵבירֹו ְוהּוא ָצִרי : .)צב, ָּבָבא ַקָמא(ְׁשֵטייט 

ֶיעֶדער ֵאייֶנער ַדאְרף , ְלאֹותֹו ָדָבר הּוא ֶנֱעֶנה ְּתִחָּלה

עֶמען ָזאל ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אּוְנז ַאלֶ  ,ָהאְּבן ַא ְרפּוָאה

 .ִׁשיְקן ְרפּואֹות ִמיט ְיׁשּועֹות

, ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ֶיעְדן ָטאג ִאיז ָדא ִּבְלּבּוִלים

, ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶרִּבי ָזאְגט  ֵהייִליֶגער ֶדערַאזֹוי ִווי 
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, ֶיעֶדער ָטאג ֵהייְּבט ִזי ָאן ֶעְנג אּון ְׁשָמאְהל :)ִסיָמן ס

ֶמען ָזאל ֶזעְהן ַאז ָנאְכֶדעם ָזאל ֶעס ֶוועְרן  ֶדער ִעיָקר ִאיז

ַווייל ֶיעְדן ָטאג ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשֵטייט אֹויף ִאיז  .ְּבֵרייט
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגערֶדער  ִוויַאזֹוי , ֶער ִאיְנַגאְנְצן ְמבּוְלָּבל

ֶיעְדן ָטאג ֶווען ֶעס : )ִסיָמן פד, ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט 

ָוואס ֶזעֶנען  ְנָחִׁשים ְוַעְקַרִּביםֶזעֶנען ָדא , ֵהייְּבט ִזי ָאן

אּון צּוִּביְסֶלע ֶנעְמט , ֶדעם ֶמעְנְטׁש ְמַבְלֵּבלאּון  ְמַבֵהל

ֶמען ַדאְרף ִזי ֶדער ִעיָקר  .ֶמען ַאָראּפ ִדי ְקִליּפֹות

אּון  ,י ֶהעְכְסֶטע ַזאָוואס ָדאס ִאיז ִד , ַהאְלְטן צּוַזאֶמען
ַהְּלַואי ַהְּלַואי ָזאְלן ִמיר ַמאְכן ַא ֵנייֶע ַהְתָחָלה ִאין ִדי 

ְמַחֵזק ַזיין ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן אּון, ַזא . 

ֶרִּבי ָזאְגט ַא ִאיְנְטֶרעַסאְנֶטע ַזא  ֵהייִליֶגערֶדער 
 :)ן"ְּבִקּצּור ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר ְוַעֵיין ; ִסיָמן כז, ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (

צּו , ִלְמׁשֹ ֶאת ָּכל ָהעֹוָלם ַלֲעבֹוָדתֹו ְלָעְבדֹו ְׁשֶכם ֶאָחד

ַאז ַאֶלע ָזאְלן ִדיֶנען ָנאר  ,צּוִציֶען ֶדער ַגאְנֶצע ֶוועְלט

אּון ֶמען ָזאל ַאֶוועק ַוואְרְפן ִדי , ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ָׁשלֹום ָוואס ֶעס ִאיז ָדא ָדאס ֶוועְרט לֹויט ִדי  ,ֶגעְלט

ָוואס דּוְר ֶדעם ֶזעֶנען ֵזיי ִזי חֹוֵקר  ,ְצִוויְשן ֶמעְנְטְׁשן
אּון ַאזֹוי ַארּום ֶקען  ,אּון ַמְסִּביר ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן
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ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ִוויְסן . ֶמען ִזי ְמַקֵרב ַזיין צּום ֶאֶמת

ַווייל ֶדער ָוואס ֶער  ,ֶטער ָחָכםִאי ִּבין ִניְׁשט ֶדער ְגֶרעְס 

ָזאְגט ַאז ֶער ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער ָחָכם ִאיז ֶער ֶדער 
ְרן ֶגעָוואְרן ֹויֶעס ִאיז ֵקייֶנער ִניְׁשט ֶגעּב, ְגֶרעְסֶטער ִטֵּפׁש

ען ִאיז ָנאְכִניְׁשט ָדא ַא ַפאְּבִריק ָוואס ֶמ  אֹוי ,ַא ָחָכם

ֶמעג ֶמען ָדא ֶהעְרן  עְרַפארֶד  ,ַפאְרקֹויְפט ָדאְרט ָחְכָמה

ֶרעְדן, ַא ֵעָצה פּון ַא ַאְנֶדעְרן אֹוי דּוְר ַאז  אּון, אּון ִזי

ֶמען ֶרעְדט ִזי דּוְר ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ְגֶרעֶסעֶרע ַזא פּון 

 .ֶדעם

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ֶמען ָזאל ֵמייֶנען 

, ס ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶמען ָהאְּבן ַהְצָלָחהָווא ,ֶדעם ֶאֶמת

. 'קּוְׁשָטא ָקֵאי ִׁשְקָרא א ָקֵאי': .)ַׁשָּבת קד(ל ָזאְגן "ַחזַ 
ֶגעלֹויְּבט . ֶדער ֶׁשֶקר ַפאְלט ַאֶוועק ,ייְּבטֶדער ֶאֶמת ְּבלַ 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאי ָהאּב דּוְר ֶגעֶלעְּבט ָגאר ָגאר ַא 

ייְנט ֶזעה ִאי ִדי ָאֶּבער ָּברּו ַהֵׁשם ַה  ,ְׁשֶווער ֶלעְּבן

 ,קּוְׁשָטא ָקֵאיַווייל ? ַפאְרָוואס, ֵּפירֹות אּון ֵּפִרי ֵּפירֹות

ֶדער ֶׁשֶקר ַפאְלט  ,ִׁשְקָרא א ָקֵאי ,יְּבטיֶדער ֶאֶמת ְּבלַ 

  .ָנאְכֶדעם ַאֶוועק
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ֶוועט ָדא ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאְגן ָוואס ִאיז ֶדער ֶאֶמת 

 .ֶדער ַּבאֶׁשעֶפערָנאר ֶאֶמת ִאיז ? ָוואס ִאיז ֶדער ֶׁשֶקר

ִאי ֶוועל  ,ת'ֵמ  היֶ ְה 'ֶא  :ִדי ֶוועְרֶטער ת"ֶאֶמ אֹוי ִאיז 
 ֶׁשֶקר ִאיז ָדא ַאַסא .ָדאס ִאיז ֶדער ֶאֶמת ,ֵמתַזיין ַא 

  .)ִסיָמן נא, ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (

ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֶזעְהן ָנאר ִזי צּו ְׁשַטאְרְקן אּון 

אּון ֶמען ָזאל ֵזייֶער ַאְכטּוְנג  ,ִזי ִציֶען צּום ַּבאֶׁשעֶפער
ַווייל ֶדער ַגאְנֶצער ַּתֲענּוג פּוֶנעם , ֶגעְּבן פּון ַמֲחלֹוֶקת

 ,ִאיז ַאז ֶער ֶקען ַמאְכן ַמֲחלֹוֶקת אּון ִּפירּוִדים ם" ֶמ "ֶמ ַס 

יי אּוְנז ָאֶּבער ּבַ , ייְדן ִמיר ֶדעם ָגלּותָוואס ֶוועְגן ֶדעם לַ 

ֶדער  .ָזאל ַזיין ַאְחּדּותַדאְרף ֶמען ֶזעְהן ֶעס 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּוקּוֶמען 
  .צּו ֶדעם

 ~ֶׁשַבח ָלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם ,ַּתם ְוִנְׁשַלם~

  

 



 ָוואס ָדאס ִאיז  ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִׁשיעּור, ֶגעָזאְגט ָגעָוואְרן  דּוְרְך

ְּכבֹוד ְקדּוַׁשת ָהַרב ַהַּצִדיק מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען ִאין אּוְנז ִדי ֵרייֶנע אּון ְקָלאֶרע ֶאמּוָנה ִאין ַּבאֶׁשעֶפער, 

ִווי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִהְתַחְזקּות ִוויַאזֹוי ַאדּוְרְך צּו ֵגיין  ֶדעם ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום.

ַּפְרַׁשת ְׁשַלח תשע"ב 

י,  אְגִריְנֶדעט אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון אּוְנֶזער ֵהייִליֶגער אּון ָפאְרְכִטיֶגער ֶרּבִ ֶגעּבֹויֶעט אּון ּבַ
ינּו אַהאְלֶטעֶנע ִליְכִטיְגֵקייט, ֶדער ֵהייִליֶגער הֹויֶכער ִליְכט, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרינּו ְוַרּבֵ ֶדער ּבַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ַנְחָמן ִמּבְ ַרּבִ
ְלִמיד, מֹוֵרינּו ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש, ַא וואּונֶדעְרִליֶכע ִליְכט,  אּון אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון ֵזיין ּתַ

ט ַפאְרהֹויְלן פּון ִאיְהם, אֶהעְלֶטעִניׁש ִאיז ִניׁשְ ָוואס ֵקיין ׁשּום ּבַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ָנָתן ִמּבְ ַרּבִ
תּוִבים, אּון ַמֲאָמִרים  סּוִקים פּון ּתֹוָרה, ְנִביִאים, ּכְ אּון ֶעס ִאיז צּוַזאְמֶגעְפָלאְכְטן ִמיט ּפְ

פּון אּוְנֶזעֶרע ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים פּון ְגָמָרא אּון ִמְדָרִשים אּון ֵהייִליְגן זֹוַהר.

ֶרעְנְגט ֶגעָוואְרן צּום ְדרּוק ֶעס ִאיז ֶגעּבְ
ֶרְסֶלב - נּוא ָיאְרק יצ"ו דּוְרְך ֲחִסיֵדי ּבְ

בעזהשי"ת

קּוְנְטֵרס
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ִסיָמן , ן ֵחֶלק ב"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ֶווען ֶמען קּוְמט צּו ַא ַצִדיק ַּבאקּוְמט ֶמען ַא : )עב
ָוואס ֶמען  ְגרֹויְסֵקייטאּון ֶדער ִעיָקר , ְגרֹויְסֵקייט

ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַא , ִׁשְפלּותַּבאקּוְמט ִאיז 

ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש , ָדאס ֵהייְסט; ָׁשֵכן ֶלָעָפר ְּבַחָייו

ָזאל ֶער ׁשֹוין ְטַראְכְטן ַאז ֶעס ֶוועט קּוֶמען , ֶלעְּבט ָנא

ִדי ַצייט אּון ֶער ֶוועט ַדאְרְפן ַאֶוועק ֵגיין פּון ֶדער 
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 ֶלעּב ִמיְטן ְמִציאּות              לח

אּון ָדאְרְטן  ,אּון ֶמען ֶוועט ִאים ַמאְכן ַא ְגרּוּב, ֶוועְלט

ָהאּב ַאָמאל ֶגעֶהעְרט ַא גּוְטן ִאיד  ִאי. ַאַרייְנֵלייְגן

ַאזֹוי ֶוועְלן ִדי , ֵגיי ֶיעְדן ָטאג ִאין ִמְקָוה ִאי: ָזאְגן
 ַווייל ִאי, ן'ֶחְבָרה ַקִדיָׁשה ִמיר ִניְׁשט ַדאְרְפן טֹוֵבלְ 

  .ט'טֹוֵבלְ 'ׁשֹוין ַאֵלייְנס ֶגע ָהאּב ִמי

, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ֲחתּוָנה: )א"לא עְּבָרכֹות (ל ָזאְגן "ַחזַ 

ִזיְנְגט אּוְנז  - , ן ַמרִליְׁשֵרי לָ : ָהאְּבן ִדי ֲחָכִמים ֶגעָזאְגט
וי וַ , ן ְדִמיְתָנןוי לָ וַ : ָהאְּבן ֵזיי ֶגעַמאְכט ַא ִניגּון. ַא ִניגּון

; אּוְנז ֵגיי ִמיר ְׁשַטאְרְּבן, ויי ִאיז ַפאר אּוְנזוֵ  - ן ְדִמיְתָנן לָ 

ִלּקּוֵטי (ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה  ְפֶרעְגט ֶדער

ָוואס ֵהייְסט ַּביי ַא ֲחתּוָנה : )ַהָלָכה ט, ַהָלכֹות ֶּפַסח, ַהָלכֹות

ִאיז ִניְׁשט  'יֹום ַהִּמיָתה'ָנאר ֶדער ? ִזיְנְגט ֶמען ַאַזא ַזא
ָנאר ַאז , ֶגעַמאְכט ֶגעָוואְרן צּו ֶדעְרְׁשֶרעְקן ַא ֶמעְנְטׁש

, ְמִציאּותֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ָאְנֵהייְּבן צּו קּוְקן אֹויף ִדי 

, י"ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֶלעְּבן ִמיט ִרַיאִליִט , ָדאס ֵהייְסט

אּון ָדאס , אּון ְטַראְכְטן ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ִמיט ִאים

ִיׁשּוב אּון ַאז ֶמען ָהאט ֶדעם , ִיׁשּוב ַהַדַעתט ִאים ְּבֶרעְנגְ 

ֶמען ִדי ַמֲעָלה פּון ִדי ָוואס ֶלעְרֶנען לֹויט  ֶזעְהט, ַהַדַעת
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ַעֵיין (ן 'פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי 'ַהִלימּוד ֵסֶדר ֶדֶר 'ֶדעם 

  .)ַהִלימּוד ַּבֲאִריכּות ס ֵסֶדר ֶדֶר ּוְבקּוְנְטֵר , ן ִסיָמן עו"ִׂשיחֹות ָהַר 

: )ַהְקָדָמה יז, ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים(י ַהָקדֹוׁש ָזאְגט "ֶדער ֲאִר 
ֶדעָמאְלְטס , ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ַא ָּפסּוק ַּבייָטאג

ֶלעְרְנט ֶמען ִאיר , ַּבייַנאְכט ֶווען ִדי ְנָׁשָמה ֵגייט ַארֹויף

ָּכל ֶׁשֵּכן . סֹודֹות אֹויף ֶדעם ָּפסּוק ֵזייֶער ַאַסא, אֹויס

ה אּון ֶער ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוכֶ 

ַאזֹוי ַאז , י ִמיְטן ַּתְרגּום"ֶעְטִליֶכע ְּפסּוִקים חּוָמׁש ַרִׁש 
ַהֵׁשם  ֶווען ֶעס קּוְמט ְפַרייִטיג ָהאט ֶער ׁשֹוין ָּברּו

ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן  ֶקען ֶמען ִזי, ַמֲעִביר ִסְדָרה ֶגעֶווען

ר ֶמען אּון ָוואס ַפאר ַא ְׂשכַ , ֶדעְרפּון ְגרֹויְסֵקייטָדאס 

ייֶדער רֹוב ֶוועְלט ֶזעֶנען לֵ  אּון. ַּבאקּוְמט ַפאר ֶדעם

אּון ֶדעְרַפאר ֵגייט , ִמְצָוה' ִדי'ִדיג ִנְתַרֵׁשל ִאין 'מֹוָרא

ּות ִמיט ַדְחקּות ִמיט ַמֲחלֹות ינִ עַ  ִאיֶּבער אֹויף ֶמעְנְטְׁשן
  .ַרְחָמָנא ִלְצָלן

ָכר דֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן  ֶדער ֵהייִליֶגער ֶּבעְלֶזער ָרב ֶרִּבי ִישָֹ

ִאין ֶדעם ָטאג ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט : ָעֵלינּו ָהאט ֶגעָזאְגט
ֶעס ְׁשֵטייט פּון . י ֶוועט ֶמען ִניְׁשט ִזיְנִדיְגן"חּוָמׁש ַרִׁש 



 ֶלעּב ִמיְטן ְמִציאּות              מ

ַאז ֶער ָהאט , ֵהייִליְגן ַּבַעל ַהַּתְנָיא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו

ן ֶדער 'ֶגעָזאְגט פּון ַזיין ֵהייִליְגן ֶרִּביַאָמאל ָנאכְ 

ֶמען : ְגרֹויֶסער ַמִגיד פּון ֶמעְזִריְטׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו
ֶמען ַדאְרף , ָדאס ֵהייְסט. ַדאְרף ֶלעְּבן ִמיט ִדי ַצייט

אּון ָוואס ֶעס ְׁשֵטייט , ֶלעְּבן ִמיט ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ִסְדָרה

ייֶעס פּון ִדי ִאיז ִדי נֵ  עִדיֶגע ִסְדָרה ָדאסִאין ִדי ָוואכֶ 

  . ָווא

 ,ִמְׁשַניֹותַדאְרף ַא ִאיד ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג  ַאזֹוי אֹוי

ָאֶּבער ; ְּבַלאט ְּבַלאט ָנא ,ְגָמָראאּון , ֶרקּפֵ  ֶרק ָנאּפֵ 

אּון ַא , ַא ָיאר, ַא חֹוֶדׁש, ֶעס ֶקען דּוְרְכֵגיין ַא ָווא

ין ְגָמָרא ַקי, ֶמעְנְטׁש ַמאְכט ִניְׁשט אֹויף ַקיין ִמְׁשַניֹות

ָנאר ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש  ָוואס ָדאס ֶנעְמט ִזי', ְוכּו
ְטַראְכט ִניְׁשט פּון ֶדעם ֶלעְצְטן ָטאג אּון ֶער ֵמייְנט ַאז 

ֶוועְגן ֶדעם ָהאט אּוְנז ֶדער , ַצייט ֶער ָהאט ָנא

ַא , 'ִהְתּבֹוְדדּות'ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעֶגעְּבן ִדי ַמָּתָנה פּון 

ָוואס ! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם: ִמְתּבֹוֵדד ַזיין ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזי

  .'ֶעס ִאיז ַאֶוועק ַא ָטאג ְוכּו, ֶוועט ַזיין ִמיט ִמיר
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: )ִסיָמן א' ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ֶער קּוְמט צּום  ,ִמְתַלֵּבׁש ְּבִמְצוֹות ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִאיז ִזי

אּון ֶער ֶרעְדט ִאים ַאיין , יטֶמעְנְטׁש ַפאְרְׁשֶטעְלֶטעְרֵהי

ָזאְגט אֹויף ֶדעם ֶדער , ַא ִמְצָוה טּוְהןַאז ֶער ָזאל 

, ִלּקּוֵטי ַהָלכֹות הֹוָדָאה(ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 

ַאז ִדי ִמְצָוה ִמיט ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהַרע : )ַהָלָכה ו

דּו : ְנְטׁשֶער ָזאְגט ַפאר ַא ֶמע, ִאיז ַפאְרְׁשֶטעְלט ִזי

, 'ֵלב ִנְׁשָּבר'ֵווייְסט ִאין ִהיְמל ָהאט ֶמען ֵזייֶער ִליּב ַא 

ָיא  ַווייל דּו ֵווייְסט ָדא, אּון ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַזא

אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש . ָוואס דּו ָהאְסט ַאְלס ֶגעִזיְנִדיְגט
ם ִוויל ִאים " ֶמ "ֶמ ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז ֶדער ַס 

אּון ִאין ' ָמָרה ְׁשחֹוָרה'ֶדעם ִאין  ַאַרייְנְׁשֶלעְּפן דּוְר 

, ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַטייְטְׁשט . 'ַעְצבּות'

ָאנִֹכי : )לה-לד, ְּתִהִלים קד(אֹויְפן ָּפסּוק : )ִסיָמן צ, ֵחֶלק א

ֶווען ַא ִאיד . ִאים ִמן ָהָאֶרץִיַּתּמּו ַחָּט ', הֶאְׂשַמח ּבַ 

ִאיז ׁשֹוין , ֵאייֶּבעְרְׁשְטןִמיְטן  -ַּכְבָיכֹול  -  ְפֵרייְדט ִזי
ַווייל ֶיעֶדע ְסקּוְנֶדע ָוואס ַא ; ִניְׁשט ָדא ַקיין ַחָטִאים

ִמיט ֶדעם ַאז  הְמַחיֶ  אּון ֶער ִאיז ִזי, ִאיד ִאיז ְפֵרייִלי

ָכאְטִׁשיג ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט , ַהֵׁשם ַא ִאיד ֶער ִאיז ָּברּו
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ְגֵלייְּבט ִאין ּבֹוֵרא ַווייְזט ֶער ִמיט ֶדעם ַאז ֶער , ִאין ִזי

פּון ֶדעם , אּון ֶוועְגן ֶדעם ְפֵרייְדט ֶער ִזי, ָּכל עֹוָלִמים

ָּכל ֶׁשֵּכן ֶווען ַא ִאיד , ִדיֶגע ִייחּוִדים'ַאֵליין ֶוועְרט מֹוָרא
ֶער ָהאט ַא , ַהֵׁשם ַאז ֶער ָהאט ִציִצית ָּברּו ְפֵרייְדט ִזי

ֶגען ַהייְנט ֶער ִאיז ֶגעַגאנְ , ַהֵׁשם ְמזּוָזה אֹויְפן ִטיר ָּברּו

ְּבָרכֹות ל (ל ָזאְגן "ַאזֹוי ִווי ַחזַ , ַהֵׁשם ִמיט ְּתִפיִלין ָּברּו

אּון , אגַגאְנְצן ָט  ֶגעְפֵרייט ַא  ַאמֹוָרא ָהאט ִזי ןַא : )ב"ע

ָהאּב  ִאי, 'ָנא ְּתִפיִלין ָקא ְמַנְחָנאַא ': ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט

ַווייל ִמיט ֶדעם ַווייְזט ֶער ַאז ִדי . ֶגעֵלייְגט ְּתִפיִלין
ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער , ִמְצוֹות ֶזעֶנען ַּביי ִאים ָחׁשּוב

ְמָחה(ֶרִּבי ָזאְגט  ְּכֶׁשָאָדם עֹוֶׂשה : )ִסיָמן א, ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות שִֹ

ְמָחה ִסיָמן ֶׁשִּלּבֹו ָׁשֵלם ִעם ֱאָקיו  ֶווען ַא , ִמְצָוה ְּבשִֹ

ְמָחה ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ַזיין , ֶמעְנְטׁש טּוט ַא ִמְצָוה ִמיט שִֹ

  .ַהאְרץ ִאיז ַגאְנץ ִמיְטן ַּבאֶׁשעֶפער

ַא ֶמעְנְטׁש  ַאז פּון ֵאיין ַזייט ַדאְרף ִזי, קּוְמט אֹויס

אּון ֶאְפָׁשר ִאיז  -ֶדעְרַמאֶנען ַאז ֶעס ֶוועט קּוֶמען ַא ָטאג 

ֶער ֶוועט ַדאְרְפן אּון  -ָדאס ֶדער ַהייְנִטיֶגער ָטאג 

אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט , ַאֶוועק ֵגיין פּון ֶדער ֶוועְלט
ָדא אֹויף , ַהֵׁשם ַאז ָּברּו, ְמַחֵזק ִאיז ָדאס ִאים אֹוי
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, ֶדער ֶוועְלט ִמיט ַאֶזעְלֶכע ְׁשֶוועֶרע ִּביֶטעֶרע ִנְסיֹונֹות

ִדיֶגער ֶמעְנְטׁש ִווי 'פּון ֶדעְסְטֶוועְגן ִאיז ַאַזא ְמגּוָׁשם

, זֹוֶכה צּו ְגֵלייְּבן ִאין ַּבאֶׁשעֶפער אּון ֶרעְדן צּו ִאים, ירִמ 

ָוואס ֶיעְדן ִדיּבּור ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז 

זֹוֶכה ְמַקֵיים  ִּבין ָנא אּון ִאי, ִדיֶגע ַהְצָלָחה'ַא מֹוָרא
אּון ָּכל ֶׁשֵּכן ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה צּו , צּו ַזיין ִמְצוֹות

ִאיז ָדאס ִדי ְגֶרעְסֶטע , ְגָמָרא, ִמְׁשָנה, אֶלעְרֶנען ִמְקָר 

ְמָחה   . ַווייל ָנאר ָדאס ֶוועט ִאים ְּבַלייְּבן, שִֹ

ַהָלכֹות (ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 

ְמָחה ֶווען ֵזיי ָהאְּבן : )ֶּפַסח ָׁשם ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער שִֹ

. ן ְדִמיְתָנןוי לָ ן ְדִמיְתָנן וַ י לָ ווַ : ֶגעַמאְכט ֵזייֶער ִניגּון

ַווייל ָנאְכן ְׁשַטאְרְּבן ֶוועט ֶמען ֶמער ִניְׁשט ֶקעֶנען 

ְמַקֵיים ַזיין ִדי ַאֶלע ִמְצוֹות ָוואס ֶמען ֶקען ֶיעְצט ְמַקֵיים 

 ָוואס ָזאל ִאי: אּון אֹויּב ֶוועט ַא ֶמעְנְטׁש ָזאְגן. ַזיין
ַדאְרף ֶמען ! ?ְלןֶגעַפא ִּבין ׁשֹוין דּוְר  ַאז ִאי, טּוְהן

ִוויְסן ַאז ִוויַלאְנג ֶמען ֶלעְּבט ֶקען ֶמען אֹויף ַאֶלעם 

  .טּוְהןְּתׁשּוָבה 
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ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ְׁשֶטעל  ,ה - ָּתׁשּוב : ִאיז ִדי ֶוועְרֶטער ה"ְּתׁשּובָ : )לה

ִדי ְנָׁשָמה פּון ַא , ָדאס ֵהייְסט'; ה'צּוִריק ִדי אֹות 
ַווייל ֶעס ֶנעְמט ַאַריין ', ה'ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן 

, ֶנֶפׁש: ָוואס ֶוועְרן ָאְנֶגערּוְפן, ִפיֶנעף ַזאְכן ִאין ִזי

ָוואס ' ה'אּון ָדאס ִאיז ֶדער , ְיִחיָדה, ַחָיה, ְנָׁשָמה, רּוַח 

ָזאְגט ִדי ְגָמָרא  אֹוי. ְטׁש ָהאט ִאין ִזיֶיעֶדער ֶמענְ 

ִדי ְנָׁשָמה פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ָדא ִאין : )א"ְּבָרכֹות י ע(

אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז , קּוְמט אֹויס; ִפיֶנעף ֶוועְלְטן
ִאיז ַזיין ְּתׁשּוָבה ַאז ֶער קּוְמט ֶיעְצט , דּוְרְכֶגעַפאְלן

ַאזֹוי . ְתַווֶדהִמ  אּון ֶער ִאיז ִזי, צּוִריק צּום ַּבאֶׁשעֶפער

: )אַהָלָכה , א קֵּפֶר , כֹות ְּתׁשּוָבהלְ ִה (ם ָזאְגט "ִווי ֶדער ַרְמּבַ 

ֶמען , ָדאס ֵהייְסט. דּוי ְדָבִריםיוִ ֶדער ִעיָקר ְּתׁשּוָבה ִאיז 

 ִאי! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם: ַדאְרף ָזאְגן ַפאְרן ַּבאֶׁשעֶפער
ָהאּב  ִאי. יי ִמיר מֹוֵחלזַ , ָהאּב ָדאס אּון ָדאס ֶגעקּוְקט

ָהאּב ָדאס  ִאי. יי ִמיר מֹוֵחלזַ , ָדאס ֶגעֶהעְרט ָדאס אּון

ם "אּון ֶדער ַרְמּבַ . יי ִמיר מֹוֵחלזַ , ָדאס ֶגעֶרעְדט אּון

דֹות ֲהֵרי ֶזה וָּכל ַהַּמְרֶּבה ְלִהְתוַ : )ָׁשם(צּו  ֵלייְגט ָנא
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ֶמער אֹויס ָדאס ַהאְרץ  ֶווער ֶעס ֶרעְדט ִזי ,ְמׁשּוָּבח

  . ר ֶמער אֹויְסֶגעלֹויְּבטִאיז עֶ , ַפאְרן ַּבאֶׁשעֶפער

 ֶדעְרַפאר ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ֵׂשֶכל אּון ֶיעֶדע ַזא
ְדֵרייט ֶער ִאיֶּבער אּון , ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים דּוְר 

! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם: אּון ֶּבעט, ַמאְכט ֶדעְרפּון ַא ְּתִפָלה

, טּוֶען ָוואס ָזאל ִאי, ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ְּבֶרעְנט ִאין ִמיר

אּון . ִוויל ַזיין ַא ֶעְרִליֶכער ִאיד ִאי! ֹונֹו ֶׁשל עֹוָלםִרּב

ַאזֹוי ָזאְגט ֶער ַארֹויס ַאֶלע ַזייֶנע ְרצֹונֹות צּום 
ֶוועְרט ֶדעְרפּון ַאַזא ִמין ַפאְרֶגענּוְגן ִאין , ַּבאֶׁשעֶפער

אּון , ָגאְרִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ָוואס ֶמען ֶקען ִזי, ִהיְמל

ִלּקּוֵטי (ֶעס ֶוועְרט ֶדעְרפּון ָאן ַא ִׁשיעּור ַנייֶע עֹוָלמֹות 

  .)'אּוְמִנין ַהָלָכה ד, ַהָלכֹות

ָגה ָוואס ֶיעֶדער ִאיד  ִמיר ָהאְּבן ִניְׁשט ַקיין ַהשָֹ

אּון ָוואס ֶער ֶקען , ַפאְרָמאְגט ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט

אּון ִוויַּבאְלד ֶמען ֵווייְסט , עְּבטאֹויְפטּוֶען ִוויַלאְנג ֶער לֶ 

ייְטן ֵק ִאיז ֶמען ַפאְרנּוֶמען ִמיט ַאֶלע ַנאִריְׁש , ָדאס ִניְׁשט

ַהֵׁשם ִדי ַרָּבִנים ְּפרּוִּביְרן ַטאֶקע צּו  ָּברּו, ַרְחָמָנא ִלְצָלן
, ַמאְכן ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ַּתָקנֹות צּו ַראֶטעֶווען ִדי דֹורֹות
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חּוִרים ָזאְלן ֲחתּוָנה ּבָ ַאז , ָאֶּבער ִדי ִעיָקר ַּתָקָנה ִאיז

ַמה ַיֲעֶׂשה ַהֵּבן ֶׁשא ַווייל , ָהאְּבן ָוואס יּוְנֶגער

 חּוִרים ִזיּבָ ֶמען ַדאְרף ָאְנָזאְגן ַפאר , ַאַגב[ !?ֶיְחָטא
 -ַווייל ֶעס ִאיז , ִליםוָ ֶער ַאְכטּוְנג צּו ֶגעְּבן פּון ְמנּוֵזיי

   .]ִדיֶגער דֹור ָּפרּוץ'ַהייְנט ַא מֹוָרא -ַרְחָמָנא ִלְצָלן 

 ֶווען ִאי: ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט

ֶנעְכְטן : ַאייְנֶגעִפיְרט ָוואְלט ֶגעֶקעְנט ָוואְלט ִאי
ַּתָנִאים אּון ַהייְנט ֲחתּוָנה אּון ִאיר צּוְגֵרייְטן ִזיְּבן ֶטעג 

ַהֵׁשם ִמיר ָהאְּבן ָדאס ַּבאִוויְזן אּון  ָּברּו. [ְפִריֶער

אּון ֵזיי , חּוִרים אּון ֵמייְדֶלעּבָ ע ֲחתּוָנה ֶגעַמאְכט יּוְנגֶ 

ַהֵׁשם ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס ֶעס ֵהייְסט ַא  ָהאְּבן ָּברּו

-אּון אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע הֹוָצאֹות פּון ַא ֲחתּוָנה. ֵחְטא
ִמיר ָהאְּבן , ֶגעַמאְכט ַא ִּתיקּון ָהאְּבן ִמיר אֹוי, ַנאְכט

ָוואס ֶדער ַגאְנֶצער ַזאל ִמיט , ַזאל-ֶגעּבֹויֶעט ַא ֲחתּוָנה

ִדי , ִאיז ַפאר אּוְמִזיְסט, ִדי ְסעּוָדה ִמיט ַאֶלע צּוֶגעֶהעְרן

ֶעְלֶטעְרן פּון ֵּבייֶדע ַזייְטן ַדאְרְפן ָנאר ָּפׁשּוט קּוֶמען צּו 

ואס ֶמען ֶקען ָדאס ִאיז ַא ְמִציאּות וָ , ִדי ֲחתּוָנה ַזאל

  .]ָדאס ֵגיין ָנאְכקּוְקן
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ם ֲאָנִׁשים ּלָ ּכֻ : )ג, ַּבִמְדָּבר יג(ִדי ּתֹוָרה ַהְקדֹוָׁשה ָזאְגט 

ַאֶלע ְמַרְגִלים ֶזעֶנען ֶגעֶווען , ֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמהבְ ָראֵׁשי 
, ָׁשם יג(י "ָזאְגט ַרִׁש  ָדא. ע ֶמעְנְטְׁשן'ְגרֹויֶסע אּון ָחׁשּובֶ 

, ָראֵׁשי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלט ֶגעֶווען ַקיין ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ִניְׁש : )כו

ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען , ָנאר ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְרָׁשִעים

ה ַרֵּבינּו אּון ַאֶקעְגן ִדי ְמִציאּות , ֶגעַגאְנֶגען ַאֶקעְגן מֹׁשֶ

ה ַרֵּבינּו ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ָוואס ָהאט ְמַגֶלה  ַווייל מֹׁשֶ
  .ֶגעֶווען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ַפאְרָוואס ְׁשֵטייט ִדי : )ב, ַּבִמְדָּבר יג(י ָזאְגט "ַרִׁש 

, ַּפְרָׁשה פּון ְמַרְגִלים ֶלעְּבן ִדי ַּפְרָׁשה פּון ִמְרָים

ַּביי  ֶזעְהטָנאר ֶמען ? ָוואְסַפאַרא ַׁשְייכּות ָהאט ָדאס
ָוואס ָכאְטׁש ִזי ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער , ִמְרָים ַהְנִביָאה

ה ַרֵּבינּו, ְגרֹויס , ס ְׁשֶוועְסֶטער'אּון ִזי ִאיז ֶגעֶווען מֹׁשֶ

אּון ִאין ִאיר ְזכּות ָהאְּבן ִמיר ֶגעַהאט צּו ְטִריְנֶקען 

ָנאר ; )ב"ַּתֲעִנית ט ע( ְּבֵארֶפעְרִציג ָיאר ִאין ִמְדָּבר פּוֶנעם 

הִוויַּבאְלד זִ  אּון , י ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ַקְׁשיֹות אֹויף מֹׁשֶ
ה ַאזֹוי : )ב, ַּבִמְדָּבר יב(ֶגעָזאְגט  ָוואס ֶעֶּפעס ִאיז מֹׁשֶ



 ֶלעּב ִמיְטן ְמִציאּות              מח

ֶדער  ִמיט אּוְנז ָהאט אֹוי, 'ר הִּדּבֵ  ּונּבָ ם ּגַ , ְגרֹויס

ִדי . ִאיז ִזי ֶגעָוואְרן ְקֶרעִציג !?ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעֶרעְדט

, י ֵחְטא פּון ִדי ְמַרְגִליםִאיז ֶגעֶווען ַּביי ִד  ֶזעְלֶּבע ַזא
ֶגעֶרעְדט ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ֶאֶרץ  ָוואס ֵזיי ָהאְּבן אֹוי

ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ִאין ֶאֶרץ , ִיְׂשָרֵאל

 זֹוַהר ַהָקדֹוׁש(ִיְׂשָרֵאל ֶוועְלן ֵזיי ׁשֹוין ִניְׁשט ַזיין ְגרֹויס 

ֶזעְלֶּבער ְּפַגם ֶוועְגן ֶדעם ִאיז ָדאס ֶדער . )א"קנח ע, ְׁשַלח

ֵמִעיד  ָאֶּבער ִדי ּתֹוָרה ַהְקדֹוָׁשה ִאיז ְגַליי. ִווי ִמְרָים

ה ָעָניו ְמאֹד ִמ : )ג, ַּבִמְדָּבר יב( ל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ּכֹ ְוָהִאיׁש מֹׁשֶ

ה ַרֵּבנּו ִאיז ֶגעֶווען ַא ָעָניו ֶמער ִווי  ,ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה מֹׁשֶ

אֹויף ִדי  ֶיעְדן ַּבאֶׁשעֶפעִניׁש ָוואס ִאיז ַפאְרַהאֶנען

  .ֶוועְלט

ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ִאיז ֶגעָוואְנְדן ֵאייְנס ִאיֶנעם  ִניאּוףִמיט ֵגיאּות : )אי

ֵאייֶנער ְׁשטּוְּפט  ֶזעְהטאּון ַעל ִּפי רֹוב ַאז ֶמען ; ַאְנֶדעְרן

ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ֶער ִאיז ַא , ַפאר ָּכבֹוד ִזי

ָוואס ָדאס ֶקען ֵקייֶנער ִניְׁשט ִוויְסן ', נֹוָאף'ר ע'ָּפׁשּוֶט 

ַאז ֶמען  אּון פּון ֶדעם ֶנעְמט ִזי, ָנאר ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער
חּוִרים אּון ּבָ ִּבְפַרט פּון , ַמאְכט ֵליָצנּות פּון גּוֶטע ַזאְכן
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ַהִלימּוד  ן ֵסֶדר ֶדֶר יּוְנֶגעַלייט ָוואס ֶלעְרֶנען לֹויְט 

  .ן'פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי

' ָּכל ָהאֹוֵמר ְּתִהָלה ְלָדִוד ג: )ב"ְּבָרכֹות ד ע(ל ָזאְגן "ַחזַ [

ִדי  יי ָמאל ַא ָטאגֶווער ֶעס ָזאְגט ְדֵר  ,ְּפָעִמים ְּביֹום

ִאיז ֶער ַפאְרִזיֶכעְרט ַאז  ,)ְּתִהִלים קמה( ַאְׁשֵרי ַקאִּפיְטל פּון

ַווייל ֶעס ִאיז ָדא ָדאְרט ֶדער , עֹוָלם ַהָּבאֶּבן ֶער ִאיז ַא 

ֵגייט  אּון אֹוי', ְוכּו ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדי: )טז, שם(ָּפסּוק 

ְפֶרעְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן . ב-אִדי  ָדאס לֹויט
ַווייל : )ָלָכה הַה , ִלּקּוֵטי ַהָלכֹות ְקִריַאת ְׁשַמע(ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 

ִאיז ָדאס  ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדיִמיְטן ָּפסּוק  ,ב-ִדי אֶעס ָהאט 

ָנאר ֶדער ִעיָקר ְמִניָעה פּון ַא ! ?ׁשֹוין ַאזֹוי ְגרֹויס

ִאיז ָדאס ַאז ֶער  ,ֶמעְנְטׁש צּו צּוקּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ַאזֹוי ִווי ֶדער ִמְדָרׁש ָזאְגט , ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַּפְרָנָסה

ן ַאֶלע ָצרֹות אֹויף ַאז ֶמען ָזאל ֵלייגְ : )יב, ְׁשמֹות ַרָּבה לא(
ייט אֹויף ִדי ַאְנֶדעֶרע ָאֶרעְמֵק  אּון, ֵאיין ַזייט ָוואְגָׁשאל

ַווייל ַאז . ייט ִאיֶּבעְרֶוועְגןֶוועט ָאֶרעְמֵק , ַזייט ָוואְגָׁשאל

ָאֶדער ַּבאָצאְלן ִדיָרה ֶגעְלט ָהאט ִניְׁשט צּו ַא ֶמעְנְטׁש 

ָאֶדער ֶער ָהאט ִניְׁשט צּו ַּבאָצאְלן  ,ַפאְרן ְגָראֶסעִרי

ְׂשַכר ִלימּוד ַפאר ִדי ִקיְנֶדער אּון ֶמען ִׁשיְקט ִאים 
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ִאיז ִאים אּון ֶעס  ִאיז ֶער צּוְּבָראְכן, ַאֵהיים ִדי ִקיְנֶדער

ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַאז ַּפְרָנָסה , ֵזייֶער ִּביֶטער

עְנִדיג ֶרעְדן אּון ַאז ֶער ֶקען ְׁשֶט , ִאיז פּון ַּבאֶׁשעֶפער
  .ִאיז ָדאס ַזיין ְגֶרעְסֶטע ְיׁשּוָעה, צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶוועְגן ֶדעם , ןאּון אֹויּב ָהאט ֶער ִניְׁשט ָוואס צּו ֶרעְד 

ְׁשֶטעְנִדיג  ָוואס דּוְרְכֶדעם ֶקען ֶער ִזי ,ב-אִאיז ָדא ִדי 

, אּון ֶער ָהאט ׁשֹוין ִדיּבּוִרים, ְמַסֵדר ַזיין ָוואס צּו ֶרעְדן
ִרּבֹונֹו ֶׁשל : ֶקען ֶער ֶּבעְטן 'א אֹויף ֶדעם אֹות, ְלָמָׁשל

ֶזעה , הנָ ּומ'ֶא  ָזאל ָהאְּבן ַא לֹויֶטעֶרע ֶזעה ִאי! עֹוָלם

ַאזֹוי ִווי ֶדער . ָזאל ְׁשִּפיְרן ַאז דּו ִּביְזט ָדא ִאי

 :ע ֶּבעט ִאין ַזיין ְּתִפָלה"זי ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶרִּבי ֱאִליֶמלֶ 

 ִאי, ֹוטא ִתּמְקׁשּוָרה ְּבִלֵּבנּו ְּכָיֵתד ֶׁש  ָנְת ּוְתֵהא ֱאמּו
ַאַרייְנֶגעַהאְקֶטע ָנאְגל ִאין  ןִווי ַא  ָזאל ִדיר ְׁשִּפיְרן ַאזֹוי

ַאזֹוי , ֶדער ֶעְרד ָוואס ֶמען ֶקען ִניְׁשט ִריְרן פּון ְּפַלאץ

 ,תֶמ 'ֱא ָנאְכֶדעם  .ַזיין ְׁשַטאְרק ִאין ֱאמּוָנה ָזאל ִאי

ֶדער . ַהאְלְטן ַּביים ֱאֶמת ָזאל ִזי ִאי! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

: )ִסיָמן קיב, ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ׁשֹוין ַאַריין ֶגעַפאְלן וואּו ֶער ִאיז 
ָאֶּבער אֹויּב ֶער ֶרעְדט ַא ִדיּבּור ִמיט ַא , ַאַרייְנֶגעַפאְלן
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! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם: ָזאְגט אּון ֶער, ֱאֶמת לֹויט ַזיין ַמָצב

ִּבין ִמיט ָדאס אּון ָדאס  ִאי, ֶעס ִאיז ִמיר ֵזייֶער ִּביֶטער

ֶוועט ֶער ', ֶהעְלף ִמיר ְוכּו 'הֹוִׁשיָעה' ה', ֶגעַפאְלן דּוְר 

, פּון ַזיין ִפיְנְסֶטערִניׁש ֶקעֶנען ַארֹויְסֵגיין

ַאז  ,פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָדאְרְטן
ֶער ָזאל , ֶווער ֶעס ָהאט ֵׂשֶכל ַדאְרף ֶּבעְטן ַא ַגאְנץ ֶלעְּבן

; ָכאְטׁש ֵאייְנָמאל זֹוֶכה ַזיין צּו ָזאְגן ַא ִדיּבּור ֱאֶמת

. ֱאֶמת אּון ֶמען ַדאְרף ֶּבעְטן אֹויף, ַווייל ֶמען ַנאְרט ִזי

ָזאל  ִאי! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִכיָלה'ֲא ָנאְכֶדעם 

ַמֲאָכלֹות ִניְׁשט ִנְכָׁשל צּו ֶוועְרן ִמיט , ָאְּפֶגעִהיְטן ֶוועְרן

  .רֶהְכָׁש ָזאל ָנאר ֶעְסן ִמיט ַא  ִאי, ֲאסּורֹות

ָזאל  ִאי! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִרית'ּבְ : 'בָנאְכֶדעם אֹות 

ָזאל ֶוועְרן ָאְּפֶגעִהיְטן פּון  ִאי, ְׁשִמיַרת ַהְּבִריתָהאְּבן 

ָזאל ָהאְּבן ִּבָטחֹון ִאין ִדיר ַאז  ִאי ,ןֹוָטח'ּבִ . ֶדעם ֵחְטא
ִניְׁשט  ָזאל ִזי ִאי, דּו ֶוועְסט ִמיר ַאַווַדאי ֶהעְלְפן

קּוְמט . ֶׁשעֶמען פּון ִדיר ָזאל ִזי ִאי, ּוָׁשה'ּב. ַפאְרִליְרן

 ּפֹוֵתַח ֶאת ָיֶדי: ַאז ֵאייֶנער ָהאט ִדי ְצֵוויי ַזאְכן, אֹויס

ֶער ֵווייְסט ַאז ַּפְרָנָסה ִאיז ָנאר  ,ּוַמְׁשִּביַע ְלָכל ַחי ָרצֹון
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אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ָהאט ֶער , פּון ַּבאֶׁשעֶפער

  ]ֶדעָמאְלְטס ִאיז ֶער ִזיֶכער ַא ֶּבן עֹוָלם ַהָּבא, ִהְתּבֹוְדדּות

, ְדֵריי ָמאל ַא ָטאג ָזאְגט ֶמען ַאְׁשֵרי ַּביים ַדאֶוועֶנען

! ?ֶער ָזאְגט ֶמען ֶווער ָהאט ִאיְנִזין ָוואס ֶזעְהט ָדא

ַּביים ֶלעְרֶנען ָזאל  ַאז אֹוי ֶזעְהןֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען 

, אּון ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, ס"ָזאְגן ַׁש  דּוְר ָכאְטׁש ֶמען 

ַווייל ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפט אּון ֶמען ָזאְגט 
אּון ַרִביָנא קֹוֶדם ָהאט ֶמען ַא ַׁשְייכּות ִמיט , ָדאס דּוְר 

, ֶרִּבי ְיהּוָדהאּון  ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאיִמיט , ַרב ַאִׁשי

אּון ִמיט ֵזיי , אּון ַאזֹוי ִמיט ַאֶלע ַּתָנִאים אּון ֲאמֹוָרִאים

ֵׁשמֹות דּוְרְכֶדעם ָזאְגט ֶמען  אֹוי, ט ֶמען ִזי'ַחֶבְר 

אּון ָנאְכֶדעם ְטֶרעְפט ֶמען ׁשֹוין ֵׁשייֶנע  ,ַהַּצִּדיִקים
ַא ִאיְנְטֶרעַסאְנֶטע  ֶזעְהטאּון ַאז ֶמען , ל"ַמֲאָמֵרי ַחזַ 

י ָזאְגט ָאֶדער "קּוְקט ֶמען ׁשֹוין ַאַריין ָוואס ַרִׁש , ְגָמָרא

אּון ַאזֹוי ַּבאקּוְמט ֶמען , ָוואס ּתֹוְספֹות ָזאְגט אֹויף ֶדעם

  .ַא ֵחֶׁשק

, ַּבַעל ִאְמֵרי ֱאֶמת ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ֶדער ֶגעֶרער ֶרִּבי

ָהאט ֶער , ַצייט ָהאט ֵזייֶער ַמְקִּפיד ֶגעֶווען אֹויף ִדי
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ִמיט , ֶגעַהאט ִׁשיעּוִרים ִמיט ֵאייֶנעם ִזיְּבן ִמינּוט

צּו ַווייְזן ָוואס ֶמען ֶקען , ֵאייֶנעם ֶצען ִמינּוט

ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא , דּוְרְכֶלעְרֶנען ִאין ִזיְּבן ִמינּוט

ְׁשָוואֶגער ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ִמיט ִאים ַפאר 

ַא  ָנא, ינּוט ַמֶסְכָּתא ְמִגיָלהּפּוִרים ֶיעְדן ָטאג ִזיְּבן ִמ 
  .חֹוֶדׁש ָהאט ֶער ָדאס ֶגעֶעְנִדיְגט

, ייֶעְרַקייט פּון ִמינּוְטןִדי ֵט  ַא ֶמעְנְטׁש ַכאְּפט ִניְׁשט

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט ַאָמאל 
ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ְגרֹויְסן ַּתְלִמיד ֶרִּבי ַנְחָמן 

ֶווען ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען , ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכהטּוְלְטִׁשיֶנער 

אּון ֶער , ַפאר ַׁשָּבת ַארֹויְסֶהעְלְפן ְמַסֵדר ַזיין ִדי ְׁשטּוּב

ָהאט ׁשֹוין ַאֶלעס ֶגעַהאט ֶגעֶעְנִדיְגט אּון ֶעס ִאיז ִאים 

 ָהאט ִזי, ֶגעְּבִליְּבן ִּביז ִליְכט ִציְנְדן ִפיֶנעף ִמינּוט ָנא

ְגרֹויֶסע : ְנֶגערּוְפן אּון ֶגעָזאְגטֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ָא 
. ְּכֵדי צּו ַווייְזן ָוואס ִפיֶנעף ִמינּוט ִאיז! ִפיֶנעף ִמינּוט

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִאיז  אֹוי

ִמְתּבֹוֵדד  ֵאייְנָמאל ֶגעְׁשַטאֶנען ַּביי ִדי ְמזּוָזה אּון ִזי

ִמינּוט ָזאל ֶמען  ִפיֶנעף אּון ֶגעֶּבעְטן ַאז ָנא, ֶגעֶווען

  .ִאים ֶגעְּבן ַא ְקַלאּפ
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אּון ַא ֶמעְנְטׁש , ָנאר ַּביי אּוְנז ִאיז ָדאס ֵזייֶער ְמזּוְלָזל

 ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז ִאין ִפיֶנעף ִמינּוט ֶקען ֶער דּוְר 

דּוְרְכָזאְגן ְצֵוויי ְדֵריי , ֶרק ִמְׁשַניֹותּפֵ ֶלעְרֶנען ַא 
ָאֶּבער ֶדער ָוואס ֶער ָהאט ֶדעם , ְּתִהִלים ַקאִּפיְטֶלע

  .ִאיז ַּביי ִאים ֵזייֶער ָחׁשּוב ֶיעֶדע ִמינּוט, ן ֵׂשֶכל'ֱאֶמְת 

ֶדעְרַפאר ַאז ֵאייֶנער ֶלעְרְנט אֹויף ֶדעם ֶוועג פּון 

אּון , ִדיג ַמְצִליַח ַזיין'ֶוועט ֶער מֹוָרא, ן'ֵהייִליְגן ֶרִּבי
ן ַאֶלע ְּפֶלעֶצער פּון ֶוועט ֶער ֶוועְרן ָּבִקי ִאי צּוִּביְסֶלע

ַפאְרָוואס : )ח, א ַּבִמְדָּבר ַרָּבה(ֶדער ִמְדָרׁש ָזאְגט . ִדי ּתֹוָרה

ַווייל ֶדער ? ִאיז ִדי ּתֹוָרה ֶגעֶגעְּבן ֶגעָוואְרן ִאין ִמְדָּבר

ָדאס ֶזעְלֶּבע ִדי ּתֹוָרה ִאיז , ָמקֹום ֶהְפֵקרִמְדָּבר ִאיז ַא 

ֶעס ִוויל ֶקען אּון ֶווער , רּוָׁשהיֶעס ֵגייט ִניְׁשט ּבִ , ֶהְפֵקר
  .זֹוֶכה ַזיין ִאין ֶדעם

ַווייל ֵזיי , ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ְּפַגם פּון ִדי ְמַרְגִלים

ַאז ָדא ִאין ִמְדָּבר ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעֶווען ַאזֹוי  ֶזעְהןָהאְּבן ֶגע

ְגרֹויס ָאֶּבער ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶוועְלן ֵזיי ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט 
זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי  ֶוועְלן אֹוי ַווייל ַאֶלע ִאיְדן, ַזיין

  .ָהאְּבן ֵזיי ֶגעְקִריְגט, ַמְדֵרָגה
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ָזאְגן , )ז, די ַּבִמְדָּבר( ד"ד ְמאֹ "טֹוָבה ָהָאֶרץ ְמאֹ

ק ֶרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנִדיל "ְּבֵׁשם הרה, לְ  לֶ , ִאְמֵרי יֹוֵסף(ַצִדיִקים 

, ָאבֹות ד(ַאז ִדי ִמְׁשָנה ָזאְגט  ֶזעְהטֶמען : )ע"ְמִוויֶטעְּפְסק זי

ְמאֹד ְמאֹד ַהֵוי : ֶדעם ָלׁשֹון ַּביי ִדי ִמָדה פּון ֲעָנָוה, )ד

ַא ְסגּוָלה  ַווייל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ָהאט ִאין ִזי ,ְׁשַפל רּוַח 

ַאז ֶווער ֶעס קּוְמט ַאַריין ִאין , )ְׁשַלח, ֶזַרע קֹוֶדׁש(פּון ֲעָנָוה 

ט ַווייל ֶער ֶוועְר , ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרט ֶער ַּביי ִזי, ִאיר
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי  אֹוי, ִנְכָלל ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

אֹויף ֶדעם ָוואס , )ִסיָמן מז, ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט ָדאס 

ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ֵגיין אֹויף : ִדי ְמַרְגִלים ָהאְּבן ֶגעָזאְגט

! ?ֶכֶלת יֹוְׁשֶביָה ֶאֶרץ אֹ ַאן  ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶעס ִאיז ָדא

ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶרעְדט ִאין ִדי , ָדאס ֵהייְסט ,)בל, יג ַּבִמְדָּבר(

, ַאז ֶמען ְׁשַטאְרְּבט ָדאְרְטן, ַׁשאְנד פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ֱאֶמת ַטאֶקע ַאז ֵזיי ָהאְּבן , ְפֶרעְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי

ָאֶּבער ִדי ּתֹוָרה ַהְקדֹוָׁשה ִאיז , נּותגְ ֶגעֶרעְדט פּון ִדי 

ָוואס ֵזיי  -ִוויַאזֹוי ְׁשֵטייט ִדי ֶׁשֶקר , ַא ּתֹוַרת ֱאֶמת ָדא

ַזיין ַאז ִאין ִדי  מּוז ָדא, ִאין ִדי ּתֹוָרה -ָהאְּבן ֶגעֶרעְדט 

  ? ֱאֶמת אֹוי ןֶוועְרֶטער ִאיז ְמרּוָמז ֶעֶּפעס ַא 
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ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

מּות פּון ַזיין ְמקּוָרב צּו ַא ַצִדיק ֶדער ִעיָקר ְׁשֵלי: )קכט

אּון ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער , ִאיז צּו ָפאְלְגן ֶדעם ַצִדיק
ֶוועְרט ֶמען , ֶהעְלְפט ַאז ֶמען ָפאְלְגט ֶדעם ַצִדיק

ִאיז ִמיט  ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא, ַאַרייְנֶגעֶגעְסן ִאיֶנעם ַצִדיק

ֶקע ֱאמּוָנה ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ָהאְּבן ַאַזא ְׁשַטאְר , ֱאמּוָנה

ִאין ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ַאז ֶער ָזאל ְׁשִּפיְרן ַאז ֶדער 

אּון ֶדעָמאְלְטס ֶוועְרט ֶער , ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא

ָדאס ֵהייְסט ֶער ִאיז ֵאיין , ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְסן צּו ֱאמּוָנה
ֶער ֶרעְדט ָנאר פּון ַּבאֶׁשעֶפער אּון ֶער , ְׁשִטיק ֱאמּוָנה

ָדאס ָהאְּבן ֵזיי , ע ִדיּבּוִריםָהאט ִניְׁשט ַקיין ַאְנֶדעֶר 

ָדאס , 'ֶכֶלת יֹוְׁשֶביָה ֶאֶרץ אֹ': ֶעס ִאיז ַאן, ֶגעָזאְגט

אּון , ֵהייְסט ַאז ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶעְסט ִאיֶּבער ֶדעם ֶמעְנְטׁש

ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק , ֶדער ֶמעְנְטׁש קּוְמט צּו ֱאמּוָנה
  .ן ֶאֶרץ ּוְרֵעה ֱאמּוָנהכָ ְׁש  :)ג, ְּתִהִלים לז(ָזאְגט 

ִדיֶגע ִהְתַחְזקּות ַפאר ַא 'אּון ָדאס ִאיז ַא מֹוָרא

ִאין  ַאז ֶווען ֶער ְׁשַטאְרְקט ִזי, ֶמעְנְטׁש צּו ִוויְסן

ֶדעָמאְלְטס ָוואס ֶער ָזאל ָנאר ִניְׁשט ָהאְּבן , ֱאמּוָנה
ִאיז ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער , ָאְּפֶגעטּוֶען ַחס ְוָׁשלֹום
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, ֵסֶפר ַהִמדֹות(י ָזאְגט ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ , מֹוֵחל

ַהָקדֹוׁש  ַעל ְיֵדי ֱאמּוָנה ִיְסַלח לְ : )ִסיָמן לג, אֹות ֱאמּוָנה

ֱאמּוָנה ֶוועט ִדיר  דּוְר , הּוא ַעל ָּכל ַעוֹונֹוֶתי ָּברּו

ִדי . ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער מֹוֵחל ַזיין אֹויף ַאֶלע ֲעֵבירֹות

ַדאְרף  ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ְמקּוָרב צּום ַצִדיק, ֶזעְלֶּבע ַזא
ֶער ַמאְכט ִמיר  -ַהֵׁשם  ָּברּו - ַאז , ֵזייֶער ְפֵרייֶען ֶער ִזי

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי , ָכאְטִׁשיג אֹויף ִדי אֹויְגן

ֶדער ַצִדיק ַמאְכט : )ִסיָמן סז, ן ֵחֶלק ב"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט 

צּו  אּון ֶדער ִעיָקר ַאז ֶמען ָזאל ָאְנֵהייְּבן, אֹויף ִדי אֹויְגן

ְּבֶרעְנְגט ֶדער ַצִדיק ַאַריין  ַאזֹוי אֹוי. קּוְקן אֹויף ִזי
ן ֵחֶלק "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ִאין ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַחיֹות 

אּון ָכאְטִׁשיג ֶער ִאיז ַאזֹוי ִניֶדעִריג ֵהייְּבט ֶער , )ִסיָמן ח' א

 ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי, עֶ יִאים אֹויף ֵזייֶער הֹו

ִּבין ַאזֹוי ִווי ַא  ִאי: ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט ֶגעָזאְגט

ַאֶוועק  ָוואס ָהאט ִזי] ֵזייֶער ַא ְקֵלייֶנע ֶמעְנְטׁש[ַנָנס 

ִאיז ֶווען  ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא. ֶגעֶזעְצט אֹויְפן רּוְקן פּון ַא ִריז
ָכאְטׁש ֶער ִאיז , ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ְמקּוָרב צּו ַא ַצִדיק

ִזיְצט ֶער ָאֶּבער אֹויף ַא ְגרֹויְסן  ָדא, אְרִניְׁשטַטאֶקע גָ 

  .ַצִדיק
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אֹויף ִיְתרֹו ָוואס ִאיז : )ו-ג, ְׁשמֹות ַרָּבה כז(ל ָזאְגן "ַחזַ 

ה ִאין ִמְדָּבר צּו ַא ַפאְנֶגער , ַא ָמָׁשל, ַאְנְטָלאְפן צּו מֹׁשֶ

ָגאר  ֶזעְהןֵאייְנָמאל ָהאט ֶער ֶגע, ָוואס ַכאְּפט ֵפייְגֶלע
, יְגל אּון ֶער ָהאט ָדאס ֶגעָוואְלט ַכאְּפןַא ֵׁשייֶנע ֵפי

ֶדער ֵפייְגל ַאָראּפ ֶגעֶזעְצט אֹויְפן ְקרֹוין פּון  ָהאט ִזי

ַווייל , ָהאט ֶער ִאיר ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ִׁשיְסן, ֵקיֶסר

ָהאט ֶער ַאַריין ֶגעָׁשאְסן , ֵאיין ָטעּות ַאז ֶער ַמאְכט

ְתרֹו ִאיז ֶגעקּוֶמען ֶווען יִ  ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא. ִאיֶנעם ֵקיֶסר

ה ַרֵּבינּו אּון ִזי ָהאט , ַּבאֶזעְצט ֶלעְּבן ִאים צּו מֹׁשֶ
ֶגעֶזעְצט  ֶער ָהאט ִזי: )כא, דכַּבִמְדָּבר (ִּבְלָעם ֶגעָזאְגט 

  .אֹויף ֵזייֶער ַא גּוְטן ְּפַלאץ

, ן'אּון ַאז ֶמען ִאיז ׁשֹוין ָיא ְמקּוָרב צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי
ֶיעְדן ָטאג ֶרעְדן צּום אּון , ַדאְרף ֶמען ִאים ָפאְלְגן

. ִניְׁשט ַקיין ְיׁשּוָעה ָנא ֶזעְהטֲאִפילּו ֶמען , ַּבאֶׁשעֶפער

ן "ִׂשיחֹות ָהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל ֶגעֶרעְדט 

ְמַחֵזק ַזיין צּו  ִווי ַווייט ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ִזי: )ִסיָמן רלד

ָיאְרן  אּון ֲאִפילּו ֶעס ֵגייט דּוְר , ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ִמיט ֶדעם ַאֶלעם ָזאל , ִניְׁשט ָגאְרִניְׁשט ֶזעְהטאּון ֶער 
ַווייל ֶיעֶדע ָוואְרט , ֶער ִניְׁשט צּוְּבָראְכן ֶוועְרן פּון ֶדעם



 נט              ֶלעּב ִמיְטן ְמִציאּות  

 
ָהאט ָדאס ֶדער ֵהייִליֶגער , ַמאְכט ַא רֹוֶׁשם ִאין ִהיְמל

ִווי ֶעס ְטָראְּפט : ִּבי ַמְסִּביר ֶגעֶווען ִמיט ַא ָמָׁשלֶר 

ָוואס ֶעס קּוְקט אֹויס ַאז , ַוואֶסער אֹויף ַא ֶפעְלְזן ְׁשֵטיין

ָאֶּבער ַאז ֶעס , ֶלעֶכעְרן ֶעס ֶקען ָדאס ִניְׁשט דּוְר 

ֶוועט ָדאְרט ַּביים , ְטָראְּפט אּון ְטָראְּפט ָאן אֹויְפֶהער
ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא , ע ַזאִדי ֶזעְלּבֶ , סֹוף ֶוועְרן ַא ָלא

 אּון ֶעס ַדאְכט ִזי, ַא ְׁשֵטייֶנעְרֶנע ַהאְרץ, 'ןבֶ ֵלב ָהֶא '

ָאֶּבער ַאז ַא , ִאים ַאז ֵקייֶנער ֶהעְרט ִאים ִניְׁשט אֹויס

ַמאְכט , צּום ַּבאֶׁשעֶפער אּון ָנא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ָנא

ִּביז ֶעס ֶוועְרט , 'ןבֶ ָהֶא ֵלב 'ִאין ֶדעם  ֶער ַא ָלא
  .יְנַגאְנְצן ֶגעֶעֶפעְנטִא 

ִניְׁשט ְמַייֵאׁש ַזיין אּון  ֶוועְגן ֶדעם ָזאל ַא ֶמעְנְטׁש ִזי

ָנאר ַווייֶטער ֶרעְדן צּום ! ?ֶווער ֶהעְרט ִמיר אֹויס: ָזאְגן

אּון ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפט ַאז ֶדער , ַּבאֶׁשעֶפער
צּום  אּון ֶרעְדט ַאַסא, ייְסט ִזיאְפלַ ֶמעְנְטׁש ּבַ 

ְׁשִּפיְרט ֶער ׁשֹוין ָנאְכֶדעם ַאז ֶדער , ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

אּון ֶיעֶדע  -אּון ֶמען ֶקען ְׁשֶטעְנִדיג , ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא

  .ֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער - ַזא
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ה ַרֵּבינּו ָהאט : )יט-יז, ַּבִמְדָּבר יג(ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט  מֹׁשֶ

ָהאט ֵזיי ֶגעִׁשיְקט ִדי ְצֶוועֶלעף ְמַרְגִלים אּון ֶער 

ֵזיי ָזאל קּוְקן אֹויּב ֶעס ִאיז ַא ְׁשַטאְרֶקע : ָאְנֶגעָזאְגט

אּון ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעֶגעְּבן , ַלאְנד ָאֶדער ַא ְׁשַוואֶכע ַלאְנד

ֶזעֶנען ֵזיי , אֹויּב ִאיז ָדאס ַאן ָאֶפעֶנע ְׁשָטאט, ַא ִסיָמן

ָאֶּבער אֹויּב , אּון ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ַקיין מֹוָרא, ִגּבֹוִרים
ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ֵזיי ֶזעֶנען , אס ַא ַפאְרַמאְכֶטעִאיז ָד 

  .אּון ָהאְּבן מֹוָרא ְׁשַווא

צּו ֶלעְרֶנען ַּביי ֶיעֶדע  אּון ָדאס ִאיז ַא ִלימּוד ִזי

ִדי ָוואס , ס ַזא'ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּבינְ  אּון אֹוי, ְּפַרט
אּון  ,קּום ָנאר ִאין אּוְנֶזער ֵּבית ַהִמְדָרׁש: ָזאְגן ְׁשֶטעְנִדיג

אּון , ָנאר ַּביי אּוְנז ִאיז ֶדער ֱאֶמת, ִאין אּוְנֶזער ַחּבּוָרה

ִאיז ָדאס ַא ִסיָמן ַאז ֵזיי ֶזעֶנען , ַאֶלע ֶזעֶנען ִאין ֶׁשֶקר

, ַווייל ַפאְרָוואס ַדאְרף ֶמען ַאזֹוי מֹוָרא ָהאְּבן, ְׁשַווא

ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ֶזעֶנען , ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ֶזעֶנען ֱאֶמת, ַאְדַרָּבה
: )כא, יז, א- ִדְבֵרי ַהָיִמים(ָזאְגט  ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק, יִקיםַצִד 

ָדא  וואּו ִאיז ָנא, ֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץִיְׂשָרֵאל ּג ִמי ְּכַעְּמ 
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אּון ָדאס . ַאַזא ַטייֶעֶרע ָפאְלק ַאזֹוי ִווי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער

ַאזֹוי ִווי  ַאז ִניְׁשט ֶיעֶדער ִפיְרט ִזי, ֶזעְהטָוואס ֶמען 

ִאיז ָדאס ָנאר צּוִליּב ִדי ַפאְלְטֶׁשע , ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין

אּון ֶעס ִאיז ַא , ָוואס ֵזיי ַפאְרִפיְרן ָדאס ָפאְלק, ַמְנִהיִגים

ִדי , ְרָׁשִעים ַארּוִריםִווי  ֶזעְהןצּו , ִּביֶטעֶרער ַרְחָמנּות
ִמיְלָיאֶנען ִאיִדיֶׁשע  תַמֲעִביר ַעל ַהַד ֶזעֶנען  ַרב-בֵעֶר 

 ֲעָמֵלִקים ִיַמח ְׁשָמםאּון ּפּוְנְקט ַאזֹוי ִווי ִדי , יְנֶדערִק 

ָהאְּבן אּוְמֶגעְּבֶרעְנְגט ִמיְלָיאֶנען ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער 

 ַרב-ֵעֶרבָהאְּבן ִדי ַפאְרָׁשאְלֶטעֶנע , ְּבַגְׁשִמיּות

, ְּברּוָחִניּותט ִמיְלָיאֶנען ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ע'ַהְרגֶ 'ָאְּפֶגע
, ייֶערַט  ַאֶלע ִאיְדן ֵהייִליג אּוןֶמת ֶזעֶנען ֱא ּבֶ ָאֶּבער 

ִדיג ְׁשַטאְרק ִאין 'ִּבְפַרט ִדי ְסַפְרִדים ֶזעֶנען מֹוָרא

  . אּון ֶמען ָטאר ֵזיי ִניְׁשט ַחס ְוָׁשלֹום ְמַרֵחק ַזיין, ֱאמּוָנה

ַווייְזט ָדאס אֹויף , ָאֶּבער ַאז ֶמען ִאיז ָאֶפען
, עןַאז דּו ִוויְלְסט ֶוועְסטּו קּוֶמ , ייט אּון ֱאֶמתַטאְרֵק ְׁש 

ֶמען , אּון ַאז דּו ִוויְלְסט ִניְׁשט מּוְזטּו ִניְׁשט קּוֶמען

ֶאְפָׁשר , ַדאְרף ָנאר ָזאְגן ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט

ִאיְדן ְמַחֶיה ַזיין ִמיט ִדי ֶוועְרֶטער אּון ִניְצן  ֶוועְלן ִזי

: )ן ִסיָמן כג"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט . ִדי ֵעצֹות
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, ייֶען ְנָׁשמֹות ֵזיי ֶזעֶנען הּוְנֶגעִריגֵר ִאין ִהיְמל ְׁש 

, ֵזיי ֶזעֶנען ַנאֶקעִדיג אּון ָּבאְרֶוועס, דּוְרְׁשֶטעִריג

ָזאְגן , אּון ְקֵלייֶדער ,ְטִריְנֶקען, ְּבֶרעְנְגט ֶמען ֵזיי ֶעְסן
אּון  ּתֹוָרהִמיר ַדאְרְפן ! ִניְׁשט ָדאס ַדאְרְפן ִמיר: ֵזיי

ים טֹואּון  ְּתִפָלה ִפיְרט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי , ִביםַמֲעשִֹ

וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶעְסט ֶיעְדן ָטאג : אֹויס

ַאָּפאר  אּון ְטִריְנְקט ָנא, ַאָּפאר ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות

  .ָאן ִמיט ִמְצוֹות אּון טּוט ִזי, ְּתִהִלים ַקאִּפיְטֶלע

ֶווען ן ָחִסיד 'ָהאּב ַאָמאל ֶגעְטָראְפן ַא ְּבֶרְסֶלבְ  ִאי

ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַא , ֶער ִאיז ֶגעָפאְרן צּו ִדי ַאְרֶּבעט

אּון ַא ָלאְנְטׁש ֶּבעג , ִמיט ַא ְּתִהִלים ,ַא ִמְׁשַניֹות, חּוָמׁש

ֶנעם ִמיט ַא ָלאְנְטׁש ַפאְרן  ִאי: ָזאְגט ֶער ִמיר, אֹויֶכעט
 ֵּפיאֹות ָהאּב ִאי, אּון ַא ָלאְנְטׁש ַפאר ִדי ְנָׁשָמה, גּוף

ַא ָּבאְרד ָהאּב , ַהֵׁשם ָּברּו ית ָהאּב ִאיִציִצ , ַהֵׁשם ָּברּו

 טּוְהןִּבין ָאְנֶגע קּוְמט אֹויס ַאז ִאי, ַהֵׁשם ָּברּו ִאי

ִמיר ִמיט ַא ִמְׁשַניֹות  ֶוועְגן ֶדעם ֶנעם ִאי, ִמיט ִמְצוֹות

ָוואס ָדאס ִאיז ֶעְסן אּון ְטִריְנֶקען ַפאר , ִמיט ַא ְּתִהִלים

ֶדעם ָרצֹון פּון ֵהייִליְגן  ְמַקֵיים ַאזֹוי ִּבין ִאי, ִדי ְנָׁשָמה
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ע ִהְתַקְרבּות צּום ֵהייִליְגן 'ָדאס ֵהייְסט ֱאֶמֶת . ן'ֶרִּבי

  .ם סֹוףַּבייַאז ֶמען ְטַראְכט ָוואס ֶוועט ַזיין , ן'ֶרִּבי

  .ה

ֲהֵיׁש ָּבּה ֵעץ ִאם , ֵמָנה הּוא ִאם ָרָזהּוָמה ָהָאֶרץ ַהּׁשְ 

: )כ, ַּבִמְדָּבר יג( ְקֶּתם ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץְוִהְתַחּזַ , ַאִין

ה ַרֵּבינּו ָהאט ֵזיי ֶגעֵהייְסן ֵזיי ָזאְלן ֶנעֶמען פּון ִדי  מֹׁשֶ
אּון , ֶזעֶנען ֵזיי צּוִריק ֶגעקּוֶמען. ֵּפירֹות פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

, ֵאיין ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגעְׁשֶלעְּפט ַא ִריִזיְגן ִמיְלְגרֹוים

ֶגעֶהעְנְגל אּון ַאְכט ֶמעְנְטְׁשן ַא , ֵאייֶנער ַא ִריִזיְגן ַפייג

ב ָהאְּבן ָגאְרִניְׁשט לֵ ּכָ ָאֶּבער ְיהֹוֻׁשַע אּון , ְטרֹויְּבן

ַא , ֶגעֶהעְרט פּון ַא ֶעְרִליֶכער ִאיד ָהאּב ִאי. ֶגענּוֶמען

 ְּפֶׁשעְדָבאְרְזֶׁשערל 'ֶרִּבי ֶאְפָרִימ, ר ָחִסיד'ְּבֶרְסְלֶבע
ָהאט ֶער : )ַּפְרַׁשת ְׁשַלח, ְּבִסְפרֹו עֹוֶנג ַׁשָּבת(ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 

ב ָגאְרִניְׁשט לֵ ּכָ ַפאְרָוואס ָהאְּבן ְיהֹוֻׁשַע אּון : ֶרעְגטֶגעפְ 

ה ַרֵּבינּו ָהאט ָדא, ֶגענּוֶמען ֶגעָזאְגט ַפאר ֶיעְדן  מֹׁשֶ

ֵזיי : ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט? ִמְּפִרי ָהָאֶרץֶמען ָזאל ְּבֶרעְנֶגען 

ה ַרֵּבינּו ָהאט ֶגעָזאְגט, ֶגענּוֶמען ָהאְּבן אֹוי : ַווייל מֹׁשֶ
, ִדי ֶצען ְמַרְגִלים. 'ּוְלַקְחֶּתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ' 'ְוִהְתַחַזְקֶּתם'
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ֵזיי , ָהאְּבן ַטאֶקע ֶגענּוֶמען פּון ִדי ֵּפירֹות ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ָאֶּבער ִניְׁשט ְמַחֵזק ֶגעֶווען ֶווען ֶעס ִאיז  ָהאְּבן ִזי

, ִדיֶגער ִנָסיֹון'ִאיֶּבעְרֶגעַגאְנֶגען אֹויף ֵזיי ִדי  מֹוָרא
ָהאְּבן ֶגענּוֶמען ֶדעם  בלֵ ּכָ ָאֶּבער ְיהֹוֻׁשַע אּון 

ְמַחֵזק  אּון ֵזיי ָהאְּבן ִזי ,ִהְתַחְזקּותָדאס , 'ְוִהְתַחַזְקֶּתם'

ְמַחֵזק ַזיין ִאין ִדי  ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ִזי, ֶגעֶווען

  .ְׁשֶוועְרְסֶטע ַצייְטן

ַפאר ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן נּון ָהאט , ֶמען ֶזעְהט ַא ַזא ָנא

ה ַרֵּבינּו צּוֶגעֵלייְגט ַא  אּון ִמְתַּפֵלל ֶגעֶווען אֹויף  ',ימֹׁשֶ

, )טז, ַּבִמְדָּבר יג, י"ַרִׁש ( ֵמֲעַצת ְמַרְגִלים יֹוִׁשיֲע  ּה-יָ : ִאים

ַאז ַפאר ְיהֹוֻׁשַע ָהאט ֶמען  ֶזעְהןָהאט ֶגע בלֵ ּכָ אּון ֶווען 

ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען , ָאְנֶגעוואּוְנְטְׁשן אּון ַפאר ִאים ִניְׁשט
ִרּבֹונֹו ֶׁשל : ִּביז ֶחְברֹון ֶּבעְטן ַּביי ִדי ִקְבֵרי ַצִדיִקים

ָרה , ַרְחָמנּות ִּבְזכּות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעקֹבָהאּב ! עֹוָלם ֹשָ

ְפֶרעְגט ֶדער זֹוַהר . ןָזאל ִניצֹול ֶוועְר  ַאז ִאי ִרְבָקה ֵלָאה

ִניְׁשט מֹוָרא  בלֵ ּכָ ִווי ַאזֹוי ָהאט : )ב"קנח ע, ְׁשַלח(ַהָקדֹוׁש 

וואּו ֶעס ֶזעֶנען , ֶגעַהאט צּו ֵגיין ַאֵליין ִאין ֶחְברֹון

ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ! ?ֶגעֶווען ִדי ַאֶלע ֶזעְקס ִריְזן
ֶווער ֶעס ִאיז ִאין ַא ָצָרה קּוְקט ִניְׁשט אֹויף : זֹוַהר
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, ִדיֶגע ְיסֹוד ִאין ֶלעְּבן'אּון ָדאס ִאיז ַא מֹוָרא; ְרִניְׁשטָגא

ַאז ֶער ִאיז ֶדער , ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ֶווער ֶער ִאיז

אּון , ִניֶדעִריְגְסֶטער ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ָנאר ַפאְרַהאֶנען

פּון ֶווען ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל  -ִניְׁשט ֶגעֶווען  ֶעס ִאיז ָנא

, ָנאר ֶגעְטַראְכט צּו ַּבאַׁשאְפן ֶמעְנְטְׁשןעֹוָלִמים ָהאט 
ַאַזא  -ִּביז צּום סֹוף ֶווען ֶער ֶוועט ַפאְרַמאְכן ִדי ֶוועְלט 

ֶדעָמאְלְטס ֶקען ִאים ׁשֹוין ֵקייֶנער , ִניְדִריֶגע ְנָׁשָמה

ַווייל ַאז ֶמען ָהאט ִאים , ִניְׁשט ַאֶוועְקֶנעֶמען פּון ַצִדיק

אּון ָדא , אְרִניְׁשט ֶוועְרדַאֶלעָמאל ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז גָ 

קּוְמט ַאַזא ֵהייִליֶגער ֶרִּבי אּון ֵהייְּבט ִאים ַאזֹוי ְׁשַטאְרק 
, אּון ֶגעט ִאים ַאַריין ַאַזא ָהאֶפענּוְנג אּון ַחיֹות, אֹויף

אּון ֶער , ׁשֹוין ִניְׁשט פּון ֵקייֶנעם ֶדעְרְׁשֶרעְקט ֶער ִזי

 אּון ַהאְלט ִזי, קּוְקט ׁשֹוין ִניְׁשט אֹויף ָגאְרִניְׁשט

  .ַטאְרק ַּביים ַצִדיקְׁש 

ִאיר ָהאט ִמיר : ַא ָּבחּור ָהאט ִמיר ַאָמאל ֶגעָזאְגט

ַווייל ֶיעֶדער ָהאט ִמיר . ֶגעַמאְכט ַפאר ַא ִמיְלָיאֶנער

אּון , ִּבין ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעָזאְגט ַאז ִאי

יָרא אֹויף ַא זִ  ַּבאקּוֶמען ִאין ַאֶלע ִּכּתֹות ָהאּב ִאי אֹוי

אּון ִאיר ָהאט ִמיר ָנאר צּוֶגעֵלייְגט ֶדעם , ְרֶהערִדי ַפא
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ֶגעָוואְרן ַא  ִדי ַאֶלע ִזיָראס ִּבין ִאי ֵאייְנס ָנא

  .ִּביְלָיאֶנער

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ֶמען ָזאל ִזי

אּון , ָאְּפֶלעְרֶנען ִניְׁשט צּו צּוַפאְלן פּון ַקיין ׁשּום ַזא

ָהאְּבן ֶגענּוֶמען ֶדעם ב לֵ ּכָ ַאזֹוי ִווי ְיהֹוֻׁשַע אּון 

, 'ְוִהְתַחַזְקֶּתם'ֶנעֶמען ֶדעם  ָזאְלן ִמיר אֹוי 'ְוִהְתַחַזְקֶּתם'

  .אּון ַזיין ֶעְרִליֶכע ִאיְדן, ְמַחֵזק צּו ַזיין ִזי

  ~ַּתם ְוִנְׁשַלם ֶׁשַבח ְלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם~

  

            

 



 ָוואס ָדאס ִאיז  ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִׁשיעּור, ֶגעָזאְגט ָגעָוואְרן  דּוְרְך

ְּכבֹוד ְקדּוַׁשת ָהַרב ַהַּצִדיק מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען ִאין אּוְנז ִדי ֵרייֶנע אּון ְקָלאֶרע ֶאמּוָנה ִאין ַּבאֶׁשעֶפער, 

ִווי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִהְתַחְזקּות ִוויַאזֹוי ַאדּוְרְך צּו ֵגיין  ֶדעם ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום.

ַּפְרַׁשת קַֹרח תשע"ב 

י,  אְגִריְנֶדעט אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון אּוְנֶזער ֵהייִליֶגער אּון ָפאְרְכִטיֶגער ֶרּבִ ֶגעּבֹויֶעט אּון ּבַ
ינּו אַהאְלֶטעֶנע ִליְכִטיְגֵקייט, ֶדער ֵהייִליֶגער הֹויֶכער ִליְכט, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרינּו ְוַרּבֵ ֶדער ּבַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ַנְחָמן ִמּבְ ַרּבִ
ְלִמיד, מֹוֵרינּו ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש, ַא וואּונֶדעְרִליֶכע ִליְכט,  אּון אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון ֵזיין ּתַ

ט ַפאְרהֹויְלן פּון ִאיְהם, אֶהעְלֶטעִניׁש ִאיז ִניׁשְ ָוואס ֵקיין ׁשּום ּבַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ָנָתן ִמּבְ ַרּבִ
תּוִבים, אּון ַמֲאָמִרים  סּוִקים פּון ּתֹוָרה, ְנִביִאים, ּכְ אּון ֶעס ִאיז צּוַזאְמֶגעְפָלאְכְטן ִמיט ּפְ

פּון אּוְנֶזעֶרע ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים פּון ְגָמָרא אּון ִמְדָרִשים אּון ֵהייִליְגן זֹוַהר.

ֶרעְנְגט ֶגעָוואְרן צּום ְדרּוק ֶעס ִאיז ֶגעּבְ
ֶרְסֶלב - נּוא ָיאְרק יצ"ו דּוְרְך ֲחִסיֵדי ּבְ

בעזהשי"ת

קּוְנְטֵרס
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ַּפְרַׁשת קַֹרח ֶרעְדט ִדי ּתֹוָרה ַארּום ְּבַאִריכּות ִדי  ִאין
ייט פּון ַמְחלֹוֶקת אּון ָוואס ֶעס ִאיז ִדי סֹוף פּון ְּבֵק ַהאְר 

ַהאְלט ָדאס ָנא ָאן  ֵלייֶדעראּון ; ַאֶלע ַּבֲעֵלי ַמְחלֹוֶקת

ַצִדיִקים ָהאְּבן ֶגעַטייְטְׁשט אֹויף . ִּביז ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג

ַּפְרָׁשה זּו ": )'ז א"ַּבִמְדָּבר ט(י ַהָקדֹוׁש ָזאְגט "ֶדעם ָוואס ַרִׁש 

ַאז ִדי ַּפְרָׁשה ָוואס ֶרעְדט ִזי פּון ִדי , 'כּווְ " ָיָפה ִנְדֶרֶׁשת
, "ָיָפה ִנְדֶרֶׁשת"ַמְחלֹוֶקת פּון קַֹרח אֹויף מֶׁשה ַרֵּבינּו 

ִאין ֶיעֶדע ט 'ַחֶזְר 'ְנט אּון ִאיֶּבעְרֶגע'ַדְרֶׁש 'ֶוועְרט גּוט ֶגע

ּוְבֵני קַֹרח א ": )'ו יא"ַּבִמְדָּבר כ(ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט . דֹור
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. ֹקַרח ֶזעֶנען ִניְׁשט ֶגעְׁשָטאְרְּבן ִדי ִקיְנֶדער פּון, "ֵמתּו
' ְּבֵני קַֹרח'ַטייְטְׁשן ַצִדיִקים ַאז ִאין ֶיעְדן דֹור ֶזעֶנען ָדא 

 .ָוואס ַמאְכן ָאן ַמְחלֹוֶקת

ה  ַעֵיין ֵסֶפר ַהִגְלגּוִלים ֵּפֶרק (ֶעס ִאיז ַּבאוואּוְסט ִדי ַמֲעשֶֹ

ֶער ִאיז ; י ַהָקדֹוׁש"ָוואס ָהאט ַּפאִסיְרט ַּביים ֲאִר : )לה
ל "ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַזיין ְגרֹויְסן ַּתְלִמיד ֶרִּבי ַחִיים ִוויַטאל זַ 

אּון , אּון ֵאייֶנער ִאיז ִאים ַּבאַפאְלן אּון ֵזייֶער ַפאְרֶׁשעְמט

, י ַהָקדֹוׁש ָהאט ִזי ָגאְרִניְׁשט צּוטּוְהן ֶגעַמאְכט"ֶדער ֲאִר 

ל ָנאר ֶער ָהאט ָאְנֶגעַכאְּפט ִדי ַהאְנט פּון ֶרִּבי ַחִיים ִוויַטא

ל אּון ִאים ֶגעוואּוְנֶקען ֶער ָזאל ַזיין ְׁשִטיל אּון "זַ 

ָאֶּבער ֶיעֶנער ָהאט ִניְׁשט , ָגאְרִניְׁשט צּוִריק ֶעְנְטֶפעְרן
רּוְפט ִזי ָאן ֶדער , אֹויְפֶגעֶהעְרט ִאים ְמַבֶזה צּו ַזיין

ִאיר ֶזעְנט ָנא ַאְלץ ִניְׁשט מֹוֶדה צּו "; י ַהָקדֹוׁש"ֲאִר 

אּון ֶער , "ֵניין ְּבׁשּום ָּפִנים ְואֹוָפן" ;ֶעְנְטֶפעְרט ֶער? "ִמיר

ל "זַ אּון ִוויַּבאְלד ֶרִּבי ַחִיים ִוויַטאל . ִאיז ֶנְעָלם ֶגעָוואְרן

ייֶגעִריֶגער ַּתְלִמיד אּון ֶער ָהאט ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא נֵ 
ָנאְכֶגעקּוְקט אּון ֶגעָוואְלט ַפאְרְׁשֵטיין ֶיעֶדע 

יין ֵהייִליְגן ֶרִּבי ֶדער ְקֵלייִניְגֵקייט אּון ֶיעֶדע ִריר ַּביי זַ 

ֶרִּבי ֶווער ִאיז ; ָהאט ֶער ִאים ֶגעְפֶרעְגט, י ַהָקדֹוׁש"ֲאִר 
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ֶדער ; ֶעְנְטֶפעְרט ִאים ַזיין ֵהייִליֶגער ֶרִּבי? ָדאס ֶגעֶווען
אּון ִאי ָהאּב ַא , ֶמעְנְטׁש ָהאט ִאין ִזי ַא ִניצּוץ פּון קַֹרח

ן ֶער ֶגעְּבט ָנא אּו, ִניצּוץ פּון מֶׁשה ַרֵּבינּו ָעָליו ַהָׁשלֹום

ֵסֶפר ַהִמדֹות (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ְּבֶרעְנְגט . ַאְלץ ִניְׁשט אֹויף

ַּבַעל ַמְחלֹוֶקת ִאיז ָדא ַא  ןִאין ֶיעְד ": )אֹות ְמִריָבה ִסיָמן פד

ֶמען ַאז  ֶזעְהטאּון ָדאס  ."ָדָתן ְוַאִביָרם] קַֹרח[ִניצּוץ פּון 

ַּביי ֶיעֶדע ַמְחלֹוֶקת ִאיז ַאְלץ ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
  .ְׁשְּפִריְנֶגען אֹויף אּון מּוְזן ִזי ְקִריְגן

 

 .ב

; 'ַוִיַקח קַֹרח': )ז א"ָׁשם ט(י ָזאְגט אֹויְפן ָּפסּוק "ַרִׁש 

קַֹרח ָהאט ִזי ָאְּפֶגעֵׁשייְדט אּון ָאְּפֶגעֵטייְלט פּוֶנעם 
אּון ָדאס ִאיז ַא . ֶעְקְסֶטעֶרע ַזייטַגאְנֶצען ִציּבּור אֹויף ַאן 

, ַווייל ֶדער ְׁשֵלימּות פּון ַא ִאיד ִאיז, ִדיֶגער ְּפַגם'מֹוָרא

אּון , ִיְׂשָרֵאלמֹות ְׁש נִ  ֶער ָזאל ִזי ְמַקֶׁשר ַזיין ִמיט ְּכַלל

ַאֶלע ִמְצוֹות אּון ְּתִפילֹות אּון ַאֶלעס ָוואס ֶער ֶלעְרְנט 

ִאין  ן ֶוועְרן ִמיט ִהְתַקְׁשרּותָזאל ֶגעטּוְה 
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ַווייל ֶאְפָׁשר , ִיְׂשָרֵאלצּוֶגעִּביְנֶדעְנֵקייט צּו ַגאְנץ ְּכַלל 
 .דּוְר ְזכּות ָהַרִּבים ֶוועט ֶער אֹויֶכעט ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן

 ע ֶדער"ב זיָר  ַאְּפֶטער ֵהייִליְגן ֶמען ַפאְרֵצייְלט אֹויְפן

; ַאז ֶער ָהאט ִזי ַאָמאל ַּבאִריְמט, ִיְׂשָרֵאלאֹוֵהב  ַּבַעל

ִאיז ֵזייֶער  'אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל'ָדאס ָוואס ַמיין ֵסֶפר ֵהייְסט 
ַווייל ִאי ָהאּב ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ִליּב ַאֶלע ִאיְדן ַאז , ַּפאִסיג

ַכר פּון ַמייֶנע ִמְצֹות ָוואס ִאי טּוה ֲאִפילּו פּון ִדי ְׂש 

קּוְמט אֹויס ַאז ַא ִאיד . ִאיְדןֶצעֵטייל ִאי ִזי ִמיט ַאֶלע 

ָוואס ַאזֹוי , ְמחּוָּבר ִמיט ָנא ִאיְדן ְׁשֶטעְנִדיגַדאְרף ַזיין 

 .ַארּום ֶוועט ֶער ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַאָראְּפַפאְלן

: )'ן ֵחֶלק ב ִסיָמן א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ֶער ָזאל ַזיין ַאזֹוי  ֶיעֶדער ִאיד ַדאְרף ִזי אֹויְסַאְרֶּבעְטן"

ַווייל ֶיעֶדער ". ְגרֹויס ֶער ָזאל ֶגעֶוועְלִטיְגן אֹויף ַמְלָאִכים

ֶדער ֵיֶצר טֹוב אּון ֶדער  ,ִאיד ָהאט ִאין ִזי ְצֵוויי ַמְלָאִכים
ִליקּוֵטי (ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט  ,ֵיֶצר ָהַרע

ָהַרע ִאיז ַא ַמְלָא אּון  ֶדער ֵיֶצר: )ב"ן ֵחֶלק א ִסיָמן ע"מֹוֲהַר 

אּון ֶוועְגן ֶדעם ֶוועט . ֶמען ַדאְרף ִאים ֶקעֶנען ֵּבייקּוֶמען

ַווייל ֶער ַּבאַׁשאְפט ִאין ֶמעְנְטׁש ' ֵיֶצר ָהַרע'ֶער ָאְנֶגערּוְפן 

ָדאס , ֶער ָזאל ַזיין ַא ְׁשֶלעְכֶטער ֶמעְנְטׁש' ַרע'ֶדעם 
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ַעֵיין ִליקּוֵטי (, ַרע ֶער ִאיז ְמַייֵצר ֶדעם' ע"ר ָהַר "ֵיֶצ 'ֵמייְנט 

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל . )ט"ִסיָמן מ, ן ֵחֶלק א"מֹוֲהַר 

ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז : [)ט"ן ִסיָמן רמ"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶגעָזאְגט 

, ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא ֶנעְרֶוועֶזער אּון ֶגעֶרעְגֶטער ֶמעְנְטׁש

ייֶנע ַאְרֶּבעֶטער ַמּכֹות ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער ְפֶלעְגט ְׁשָלאְגן זַ 

ַפאְרָוואס ְׁשֵטייט ; ]ֶרַצח ֶווען ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ִאין ַּכַעס

ֵער , 'ה'ַוְיִהי ֵער ַרע ְּבֵעיֵני ַהַויָ '; )ז, ְּבֵראִׁשית לח(ִאין ָּפסּוק 
ַווייל . ִאיז ֶגעֶווען ְׁשֶלעְכט ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשֶטעְנס אֹויְגן

ִרית אּון מֹוִציא ֶזַרע ְלַבָטָלה ֶער ָהאט ּפֹוֵגם ֶגעֶווען ִּבּבְ 

; ֶעס ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ְׁשֵטיין, ֶגעֶווען ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ָנאר ַאז ֵאייֶנער ִאיז עֹוֵבר ? 'ה'יָ וַ ְּבֵעיֵני ַה ' ָרָׁשע'ר ַוְיִהי עֵ '

ַא ֵּבייֶזער ֶמעְנְטׁש , אֹויף ֶדעם ֵחְטא ִאיז ֶער ַא ִאיׁש ַרע
ֶעס ִאיז ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס . אֹויְפֶגעֶרעְגט ְׁשֶטעְנִדיגאּון 

ָאֶדער ִאין , ָהאְּבן ַא ַּתֲענּוג צּו טּוֶען ֶיעֶנעם ְׁשֶלעְכְטס

עט ִזי ָאן ָּפׁשּוט אּון ְטֶׁשעּפֶ , ְׁשטּוּב צּו ַּפייִניְגן ִדי ַווייּב

אֶדע ֶוועְנט אּון ֶסעִקיְרט ַזיין ַווייּב אֹויף אֹויף ִדי ְגָר 

ַווייל ֶמען ַּבאַׁשאְפט ', ָהַרע ֵיֶצר'ָדאס ִאיז . ֶיעֶדע ַזא

ָדאס ְׁשֶלעְכט דּוְרְכֶדעם ָוואס ֶמען ִזיְנִדיְגט ַרֲחָמָנא 
אּון ָדאס ַדאְרף ֶמען ִזי אֹויְסַאְרֶּבעְטן אּון ָנאר . ִלְצָלן

ִוויֶדעְראּום ִאיז ָדא . ן טֹובֹות אּון ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטןטּוְה 
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אּון אֹויף ִאים  ָוואס ִאיז אֹוי ַא ַמְלָא' ֵיֶצר טֹוב'ֶדער 
ַווייל ֶער ִוויל ! ַדאְרף ֶמען אֹוי ָהאְּבן ַא ֶמְמָׁשָלה

דּו , א גּוטֶלעְרְנְסט ָד  דּו; ַאייְנֶרעְדן ִדי ֶמעְנְטׁש

, ַכרא ַּבאקּוֶמען ַאַסא ְׂש ֶוועְסט ָד  דּו, ַדאֶוועְנְסט גּוט

ִאי ; אּון ָזאְגן, ַדאְרף ֶמען ָהאְּבן ַא ֶמְמָׁשָלה אֹויף ִאים

ִאי טּוה ָדאס ָנאר ַפאְרן ּבֹוֵרא , ַכרִניְׁשט ַקיין ְׂש ַדאְרף 

ִאיז , ַכראּון אֹויּב ֶעס קּוְמט ִמיר ְׂש , ָּכל עֹוָלִמים ַאֵליין
ָוואס ֶזעֶנען ֵזייֶער ַווייט  ֵלייֶדערָדא ַאזֹויִפיל ִאיְדן 

ֶגעּב ִאי ֵזיי , פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון פּון ִדי ּתֹוָרה

ֵזיי ָזאְלן ַאֶלע , ָּבא אֹויֶכעטַאֶוועק ַמיין ֵחֶלק עֹוָלם ַה 

  .ַכר אּון ִמיר ָזאְלן ִזי ַאֶלע צּוֵטייְלןָהאְּבן ְׂש 

' ן ֵחֶלק ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט ָאֶּבער ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

ַאז ַאַזא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ַא ֶמְמָׁשָלה ִאיֶּבער ; )ִסיָמן א

ַווייל ֵזיי ָהאְּבן , ואְרְפןִוויְלן ֵזיי ִאים ַאָראְּפוַ , ִדי ַמְלָאִכים

ָדאס ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער , אּון ִדי ֵעָצה ִאיז, ִקְנָאה

ֶאחֹוז '; :)ח"ַׁשָּבת פ(; ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר מֶׁשה ַרֵּבינּו

ַווייל פּון . ָאן ִאין ִּכֵסא ַהָּכבֹוד ַכאְּפט ִדי 'ְּבִּכֵסא ְּכבֹוִדי

ע יּוִדיֶׁשע אּוְנֶטעְרן ִּכֵסא ַהָּכבֹוד קּוֶמען ַארֹויס ַאלֶ 

אּון אֹויּב ַא ִאיד ַהאְלט ִזי צּוַזאֶמען ִמיט , ְנָׁשמֹות
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 !ֶקען ִאים ֵקייֶנער ִניְׁשט ַאָראְּפַוואְרְפן ִיְׂשָרֵאלִנְׁשַמת 
ַווייל ֶדער ִעיָקר ָוואס ַוואְרְפט ַאָראּפ ֶדעם ֶמעְנְטׁש 

', ִקְנָאה'ִאיז ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה פּון , פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

אּון אֹויּב ֶמען ַרייְסט ָדאס , ֶעְסט ִאים אֹויף אּון ָדאס

ִדיג 'ִאיז ָנאְכֶדעם מֹוָרא, ִניְׁשט אֹויס ִאין ִדי יּוְגְנט

ָּכל ִמי ֶׁשֵיׁש '; )ב"ב ע"ַׁשָּבת קנ(ל ָזאְגן "ַאזֹוי ִווי ַחזַ . ְׁשֶווער

ֶווער ֶעס ָהאט ִקְנָאה , 'לֹו ִקְנָאה ְּבִלּבֹו ַעְצמֹוָתיו ַמְרִקיִבין
אּון ָדאס ֵגייט ִניְׁשט . ֶוועְרן ַזייֶנע ֵּבייֶנער ַפאְרפֹויְלט

ָנאר ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶלעְּבט , ן טֹויט'ַארֹויף אֹויף ָנאכְ 

אּון ַזייֶנע ֵּבייֶנער ֶוועְרן , ֶעְסט ִאים ִדי ִקְנָאה אֹויף, ָנא

ִדי ִקְנָאה  ֶמען ַּביי קַֹרח ַאז ֶזעְהטאּון ָדאס . ַפאְרפֹויְלט

אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט , ָהאט ִאים אֹויְפֶגעֶגעְסן
ַפאְרן , אֹויְסֶגעַהאְלְטן ַאז ֶמען ָהאט ֶגעֶגעְּבן ִדי ְנִׂשיאֹות

אּון ִניְׁשט ַפאר , ן פּון ֶדעם ֶפעְרֶטען ִקיְנד פּון ְקָהתזּוְה 

ַּתְנחּוָמא (, ן פּון ֶדעם ְצֵווייְטן ִקיְנדִאים ָוואס ִאיז ַא זּוְה 

אּון  ֶוועְגן ֶדעם ָהאט ֶער ָאְנֶגעַאְרֶּבעט ַאַזא ִמין : )קַֹרח א

ַמְחלֹוֶקת ִּביז ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ִדי ֶעְרד ָהאט ִאים 

 .ַאייְנֶגעְׁשִליְנֶגען
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ַאז ִווי ֶעס ִאיז ָדא ַמְחלֹוֶקת ִאיז , ֶמען פּון ֶדעם ֶזעְהט
ָאֶּבער ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִוויל ָגאְרִניְׁשט , ָדאס פּון ִקְנָאה

ֶדעָמאְלְטס ְׁשֶטעְרט ִאים ֵקייֶנער , עם ַּבאֶׁשעֶפערָנאר ֶד 

ַווייל ֶער ֵווייְסט ַאז ֵקייֶנער ֶקען פּון ִאים , ִניְׁשט

ִליקּוֵטי (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט . ָגאְרִניְׁשט צּוֶנעֶמען

ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ִאיז ַאזֹוי ; )'ִסיָמן ה', ן ֵחֶלק ב"מֹוֲהַר 

ֶגענּוג אֹויס ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַא ְגרֹויס ַאז ֶעס קּוְמט 
ִמְׁשָנה ', ַסְנֶהְדִרין ֵּפֶרק י( ָזאְגט ִדי ִמְׁשָנה. ֵחֶלק ִאין ַּבאֶׁשעֶפער

ֶיעֶדער ִאיד  'ָּכל ִיְׂשָרֵאל ֵיׁש ָלֶהם ֵחֶלק ְלעֹוָלם ַהָּבא'; )'א

אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש . ָהאט ַא ֵחֶלק ִאין ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים

ָוואְלט , י ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה פּון ִקְנָאהָזאל ִניְׁשט ָהאְּבן ִד 

 ְּבִׁשְמ '; :)חּוִלין ז(: ל ָזאְגן"ַחזַ . ֶער ֶגעֶלעְּבט ַא גּוט ֶלעְּבן

ה ֶׁשמּוָכן ַמ ין ָאָדם נֹוֵגַע ּבְ ֵא ', 'ְיׁשּובּו ּוִבְמקֹוְמ  ִיְקָראּו

ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִניְׁשט ָאְנִריְרן ָוואס ִאיז  ,'ַלֲחֵבירֹו

אּון ֵקייֶנער ֶקען ָגאְרִניְׁשט . ָאְנֶגעְגֵרייט ַפאר ַזיין ַחֶבר

ֶעס ִאיז ָדא ַא ֲהָלָכה ַּביי ַא ֵסֶפר . צּוֶנעֶמען פּון ַא ֶמעְנְטׁש

ַאז ֶיעֶדער אֹות ַדאְרף ; )ְסִעיף ד, יֹוֶרה ֵדָעה ִסיָמן רעד(ּתֹוָרה 

אְרֶמעט אּון ֶעס ָטאר ִניְׁשט ֶמען ִמיט ּפַ ַזיין ַארּום ֶגענּו
אֹויּב ָיא ִאיז ָדאס ׁשֹוין , ָאְנִריְרן ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן

ִהְלכֹות ִנְזֵקי , ַעֵיין ִליקּוֵטי ַהָלכֹות(ל "ָזאְגט ֶרִּבי ָנָתן זַ . ָּפסּול
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ֶזעְלֶּבע ַזא אֹויּב ֵאיין ִאיד ִריְרט ָאן ִדי  :)ְׁשֵכִנים ַהָלָכה ב
ָאֶּבער ַאז ֶמען . ִאיז ֶער ׁשֹוין ָּפסּול, ְצֵווייְטן ִאידֶדעם 

ָהאט ִזי ִליּב אּון ֶמען ַהאְלט ִזי צּוַזאם ִמיט ִאיְדן ֶקען 

ֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ַא ִאיד  ,ֶמען ׁשֹוין ִניְׁשט ַאָראְּפַפאְלן

אּון ְמַלֵמד , ִיְׂשָרֵאלֶּבעְטן ַפאר ַגאְנץ ְּכַלל  ְׁשֶטעְנִדיג

ַאַווַדאי אּון ַאַווַדאי ָטאר ֶמען ִניְׁשט . ייְזכּות ַזיין אֹויף זֵ 

אּון ֶמען ַדאְרף , מֹוֶדה ַזיין צּו ִמיִנים אּון ַאִּפיקֹוְרִסים
אּון ַאז , אּון ַא ִׁשְלָחן ָערּו, ִוויְסן ַאז ִמיר ָהאְּבן ַא ּתֹוָרה

ִאיז ָדא ַא ִמְצָוה , ֵאייֶנער ֵגייט ַאֶוועק פּון ִׁשְלָחן ָערּו

אּון ֶווען ֶעס , 'הֹוֵכַח ּתֹוִכיַח ַעִמיֶת ': )ז"י, ַוִיְקָרא יט(פּון 

א ֶקען ָד  ָאֶּבער, קּוְמט צּו ִעְקֵרי ַהּתֹוָרה ַדאְרף ֶמען ָזאְגן

אֹויּב ֵאייֶנער ֵמייְנט ָדאס ְלֵׁשם ָׁשַמִים , ןֶמען ְגַליי ֶזעְה 
ָאֶדער ֶער ֵמייְנט ָדאס , אּון ַזיין ּתֹוָכָחה ִאיז ְלֵׁשם ָׁשַמִים

ֶדער צּום ַּבייְׁשִּפיל . ְנָאהְסַּתם צּו ִסיִקיְרן ֶוועְגן ִק 

ָוואס , ַּבַעל ִדְבֵרי יֹוֵאל, ע"ב זיֵהייִליֶגער ַסאְטַמאֶרער ָר 

ָהאט ֶער , ָכאְטׁש ֶעס ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶפעְלט ַקיין ִמְתַנְגִדים

אּון ֶווען ִניְׁשט , ִזי ַאֶוועק ֶגעְׁשֶטעְלט אֹויף ַזיין ְנקּוָדה

ִמיט ְּכִפירֹות אּון  ט ֶגעָוואְרןִאים ָוואְלְטן ַאֶלע ֶגעַכאּפְ 
ָאֶּבער ִּבְּכָלִליֹות ַדאְרְפן ִזי ִאיְדן ַהאְלְטן . תּוִּפיקֹוְרסַא 
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, ֶּבעְטן ַרֲחִמים ַרִּבים ְׁשֶטעְנִדיגצּוַזאֶמען אּון ֶמען ַדאְרף 
  .ַאז ַאֶלע ְגֵזירֹות ָזאְלן ָּבֵטל ֶוועְרן פּון ִאיְדן

 

 .ג

ִּפַקח ְוקַֹרח ֶׁש ' :)ז ז"ַּבִמְדָּבר ט(י "ַווייֶטער ָזאְגט ַרִׁש 

ַפאְרָוואס ָהאט ֶער , קַֹרח ָוואס ִאיז ָיא ְקלּוג ֶגעֶווען' ָהָיה

ָנאר ? ייט אּון ִניְׁשט מֹוָרא ֶגעַהאטְׁשֵק ֶגעטּוהן ַאַזא ַנאִרי
   .ַזיין אֹויג ָהאט ִאים ַפאְרַנאְרט 'ֵעינֹו ִהְטַעתֹו'

ה ְפֶרעְגט  .)ַּבִמְדָּבר ַרָּבה יח ח( ֶדער ֵהייִליֶגער ִיְׂשַמח מֹׁשֶ

ה ַּפְרַׁשת קַֹרח( ,ע"זי ַפאְרָוואס ַכאְּפט  :)ַּבֶמְדָרׁש ה"בד ,ִיְׂשַמח מֹׁשֶ

ֵאיין אֹויג ָהאט ִאים ' ֵעינֹו ִהְטַעתֹו'ָאן ֶדעם ָלׁשֹון  ֶער

 ?ֶער ִאיז ֶדען ֶגעֶווען ְּבִליְנד אֹויף ֵאיין אֹויג, ַפאְרַנאְרט
ִמיט ִדי ַהְקָדָמה ָוואס ֶדער , ִאיז ֶער ָדאס ַמְסִּבירָנאר 

ַא ִאיד ַדאְרף ַאז : ע ָזאְגט"ֶאִליֶמֶל זי ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶרִּבי

ִׁשְפלּות 'אּון ֵסיי ' ַגְדלּות ַהּבֹוֵרא'קּוְקן ֵסיי  ְׁשֶטעְנִדיג

ִליקּוֵטי (ַאזֹוי ָזאְגט אֹוי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי אּון . 'ַעְצמֹו

ב צּום ֶווען ַא ִאיד ֶוועְרט ְמקּוָר ; )ז"ִסיָמן ס', ן ֵחֶלק ב"מֹוֲהַר 

ֶער ָזאל , ֶעְפְנט ִאים ֶדער ַצִדיק אֹויף ִדי אֹויְגן, ַצִדיק
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ייט פּוֶנעם ֹויְסֵק ָדאס ְגר' ְגדּוַלת ַהּבֹוֵרא'ן ֶזעְה 
, אּון ְׁשִּפיְרן ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא, ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

, 'ְוָהִעיֶקר ְלִהְסַּתֵּכל ַעל ַעְצמֹו'ָאֶּבער , אּון ֶרעְדן צּו ִאים

ַווייל ָדאס ִאיז . ֶגען צּו קּוְקן אֹויף ִזיֶער ָזאל ָאְנַפאנְ 

ַווייל ָוואס ֶמער ַא ֶמעְנְטׁש , ָּתלּוי ֵאייְנס ִאין ַאְנֶדעְרן

, ֶער ֶמער ִׁשְפלּות ַעְצמֹו ֶזעְהטקּוְקט אֹויף ְגדּוַלת ַהּבֹוֵרא 

ַאז ֶער ִאיז ָנא ֵזייֶער ַווייט אּון ֶער ָהאט ָנא ַאַסא צּו 
הייִליֶגער ָזאְגט ֶדער ֵה . ַפאְרֶרעְכְטן ַאז , ע"זי ִיְׂשַמח מֹׁשֶ

ֶער ָהאט ַטאֶקע , ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְּפַגם פּון קַֹרח

ַאז ֶער ָהאט  ֶזעְהטִווי ֶמען  ַאזֹוי[, ן ְגדּוַלת ַהּבֹוֵראֶגעֶזעְה 

ִּכי ָּכל ָהֵעָדה ּכּוָלם ְקדֹוִׁשים ': )ג, קַֹרח טז( ֶגעָזאְגט

אּון ֶדער , ייִליגַאז ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ֵה  'ה"ּוְבתֹוָכם ַהַויָ 
ָאֶּבער  ].ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִאיֶּבעָראל ִאין ֶיעְדן ֵאייֶנעם

ַווייל ֶער [', ִׁשְפלּות ַעְצמֹו'ן ַקיין ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶזעְה 

: )ָׁשם( ֶגעָזאְגט ָהאט ֶגעְׁשֶּפעט פּון מֶׁשה ַרֵּבינּו אּון

ַפאְרָוואס מֶׁשה ַרֵּבינּו  "ה"ל ַהַויָ ַה ַמדּוַע ִּתְתַנְׂשאּו ַעל ְק "

ִּבְׁשַעת ִדי ּתֹוָרה . ַהאְלט ִזי ְגֶרעֶסער פּון ַאֶלע ִאיְדן

ַאז מֶׁשה ַרֵּבינּו ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְגֶרעְסֶטער , ָזאְגט ֵעדּות
ֵעינֹו 'ֶוועְגן ֶדעם ְׁשֵטייט  ],ָעָניו פּון ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט

 .ֵאיין אֹויג ָהאט ִאים ַפאְרְּבֶלעְנֶדעט' ִהְטַעתֹו



 ַא סֹוף צּו ַמְחלֹוֶקת                        פ

אֹויף ִדי  )'ז ִסיָמן ו"ַּבִמְדָּבר ַרָּבה ַּפְרָׁשה ט(ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט 
: )ח"ְיַׁשֲעָיה מד י(ְמַרְגִלים ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן ִדי ָּפסּוק 

ֵזיי ֵווייְסן   'א ָיְדעּו ְוא ָיִבינּו ִּכי ָטח ֵמְראֹות ֵעיֵניֶהם'

ע אֹויְגן ִאיז ֵזייֶעֶר ַווייל , ַפאְרְׁשֵטייֶען ִניְׁשט ִניְׁשט ִאין

 ק"הגה[ָהאט ַמיין ַטאֶטע . ןַפאְרְׁשָטאְּפט פּון צּו ֶזעְה 

ִמְנַחת ְזֵאב  ֹורפְ ִס ּבְ ( ,ע ַאָמאל צּוֶגעֵלייְגט"זי] ד ָטאֵקיי"ַגֲאבַ 

ַפאְרָוואס ָדא ְׁשֵטייט ָיא ֶדעם ָלׁשֹון ַאז  :)ַּפְרַׁשת ְׁשַלח
ָנאר ֵזיי ֶזעֶנען ? ֵּבייֶדע אֹויְגן ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַפאְרְׁשָטאְּפט

ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָזאְגט, ׁשֹוין ֶגעֶווען ּכֹוְפִרים אֹוי 

יז א ִא ָר ָמ י גְ וי ִד י וִ זֹוַא  'ִּכי ָחָזק הּוא ִמֶמנּו' :)א"ַּבִמְדָּבר יג ל(

ֲאִפילּו ֶדער ַּבַעל ַהַּבִית ֶקען ִניְׁשט  ַאז .)ין טוֵעְרכִ (, ְמַבֵאר

ָדאס ֵהייְסט ַאז ָחִליָלה ֶדער . ַארֹויְסְטָראְגן ַזייֶנע ֵּכִלים
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען ִזי אֹוי ִניְׁשט ַקיין ֵעָצה ֶגעְּבן ִמיט 

ן ֶדעם קּוְמט אֹויס ַאז ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶזעְה . ִדי ְּכַנֲעִנים

ִוויֶדעְראּום ָזאְגט ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ', ַגְדלּות ַהּבֹוֵרא'

ַפאְרָוואס ָהאְּבן ֵזיי ֶגעְקִריְגט אֹויף ֶאֶרץ : .)ְׁשַלח קנח(

ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ֶגעוואּוְסט ַאז ָדאְרְטן ֶוועְלן ֵזיי ? ִיְׂשָרֵאל

ְלט אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָווא, ִניְׁשט ֶקעֶנען ַזיין ַקיין ַמְנִהיִגים
אֹוי ִניְׁשט ' ִׁשְפלּות ַעְצמֹו'ָהאְּבן ֵזיי ַקיין , ַזיין ַמְנִהיִגים
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א אֹויס ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְּבִליְנד ָד  קּוְמט, ֶגעַהאט
 .אֹויף ֵּבייֶדע אֹויְגן

ֶווען מֶׁשה : )ַּבִמְדָּבר יג טז(ֶדער ַּתְרגּום יֹוָנָתן ָזאְגט 

ַע ָהאט ֶער ִאים ן ִדי ֲעִניוּות פּון ְיהֹוִׁש ַרֵּבינּו ָהאט ֶגעֶזעְה 

ֶער ָזאל  'ֵמַעַצת ְמַרְגִלים ָיּה יֹוִׁשיעַ 'ָאְנֶגעוואּוְנְטְׁשן 
ְפֶרעְגט ֶיעֶדער . ט ֶוועְרן ִמיט ִדי ְמַרְגִליםִניְׁשט ֶגעַכאּפְ 

ַאז ַווייל ֶער ָהאט , ָוואס ָהאט ָדאס ַׁשְייכּות, ֵאייֶנער

ָזאל  ן ַזיין ֲעִניוּות ָהאט ֶער ִאים ֶגעוואּוְנְטְׁשן ֶערֶגעֶזעְה 

ָנאר ִמיר  ?ֶוועְרן ִמיט ִדי ְמַרְגִלים טִניְׁשט ֶגעַכאּפְ 

ֶווען ֶאְלָדד ּוֵמיָדד  :)י ָׁשם"ּוְבַרִׁש , חכַּבִמְדָּבר יא (ֶגעפּוֶנען 

מֶׁשה  'ַע ַמְכִניסהֹוִׁש מֶׁשה ֵמת ִויְ '; ָהאְּבן ְנִביאֹות ֶגעָזאְגט
ַע ֵגייט ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ִדי ִאיְדן ֵגייט ְׁשַטאְרְּבן אּון ְיהֹוִׁש 

ַע ֶגעקּוֶמען צּו לֹויְפן אּון ִאיז ְיהֹוִׁש . ִיְׂשָרֵאלִאין ֶאֶרץ 

ָהאט . 'ַאדִֹני מֶׁשה ְּכָלֵאם'; ֶגעָזאְגט ַפאר מֶׁשה ַרֵּבינּו

. ס'מֶׁשה ַרֵּבינּו ֶגעָזאְגט ַהְלַוואי ָזאְלן ַאֶלע ַזיין ֶרִּבי

ַע ִוויל ן ַאז ְיהֹוִׁש ֶזעְה קּוְמט אֹויס ַאז מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ֶגע
ָנאר ֶער ִוויל ַאז מֶׁשה ַרֵּבינּו ָזאל , ִניְׁשט ַזיין ַקיין ַמְנִהיג

, ָהאט ֶיעְצט מֶׁשה ַרֵּבינּו מֹוָרא ֶגעַהאט, ְּבַלייְּבן ֶדער ֶרִּבי

אּון , ִיְׂשָרֵאלַאז ֶווען ִדי ְמַרְגִלים ֶוועְלן קּוֶמען אֹויף ֶאֶרץ 
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א ָזאְגן ֶוועְלן ֵזיי ָד , ָנֲהָגהואְלט ַה א ָיא ֶגעוָ ָד  ֵזיי ָהאְּבן
ְּכֵדי ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֵגיין , ִיְׂשָרֵאלְׁשֶלעְכְטס אֹויף ֶאֶרץ 

אּון , ֶוועט ֶער ִזי צּו ְׁשֶטעְלן צּו ֵזיי, ִיְׂשָרֵאלאֹויף ֶאֶרץ 

ָכאְטׁש ַזיין ַּכָווָנה ִאיז , ִיְׂשָרֵאלאֹויֶכעט ֶרעְדן אֹויף ֶאֶרץ 

ז מֶׁשה ַרֵּבינּו ָזאל ִניְׁשט ַא ֶער ִוויל , 'ֶוועְגן ֲעִניוּות

ֶער , ֶוועְגן ֶדעם ָהאט ֶער ִאים ָאְנֶגעוואּוְנְטְׁשן .'ְׁשַטאְרְּבן

ַווייל ֶעס ָהאט , ָזאל ִזי ִניְׁשט צּוְׁשֶטעְלן צּו ִדי ְמַרְגִלים
, ֵזיי ֶזעֶנען ְרָׁשִעים, ִניְׁשט צּו טּוֶען ֵאייְנס ִמיְטן ְצֵווייְטן

 .מּוְטְׁשֵטייןאּון ֶמען ָטאר ִמיט ֵזיי ִניְׁשט 

ַאז , קּוְמט אֹויס ַאז ֶדער ְׁשֵלימּות פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז

ֶוועְרט ֶער , ָוואס ֶמער ֶער קּוְקט אֹויף ַגְדלּות ַהּבֹוֵרא
ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל , ֶגעָוואר ַאז ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשט

ִאיז אֹוי ִניְׁשט , ְּבַלייְּבן ַּביי ֶדעם ַאז ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשט

ֶוועְגן . ןא ָגאְרִניְׁשט טּוְה ֶוועט ֶער ָד  ַווייל ָנאְכֶדעם ,גּוט

ִסיָמן ', ן ֵחֶלק ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדעם ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

ַוִיְגַּבה ִלּבֹו ':)ז"ים ב יִמ יָ י ַה ֵר בְ ִד (: ְׁשֵטייט ַא ָּפסּוק; )ה"קכ

ֶעְרִליֶכער  ֶווען ֶמען ִוויל ַזיין ַאן' ְּבַדְרֵכי ה'ַאז , 'ְּבַדְרֵכי ה

אּון ָדאס ִאיז ָוואס . ֶמעג ֶמען ִזי ַהאְלְטן ְגרֹויס, ִאיד

; )'ִסיָמן ו', ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
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ָּבִקי ְּבָרצּוא ָּבִקי 'ַאז ֶמען ַדאְרף ָהאְּבן ְצֵוויי ְּבִקיאֹות 
אֶׁשעֶפער ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַאז ֶדער ּבַ . 'ְּבׁשֹוב

 קּוְמט', ָּבִקי ְּבָרצּוא'ָוואס ָדאס ִאיז , ִאיז ֵזייֶער ְגרֹויס

א ִאיְנַגאְנְצן ֶקען ֶער ָד , א אֹויס ַאז ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשטָד 

אּון ֶער , ַדאְרף ֶער ָהאְּבן ְּבִקיאֹות ַאז ֶער ִאיז ָיא, צּוַפאְלן

 .'בָּבִקי ְּבׁשֹו'ָוואס ָדאס ִאיז , ָזאל ִזי ִניְׁשט צּוְּבֶרעְכן

ֲאִפילּו ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט רּוְפט : :)ִנָדה ל(ל ָזאְגן "ַחזַ 

ָזאְלְסטּו ַזיין ִאין ַדייֶנע אֹויְגן ַאזֹויִווי ַא , ִדיר ָאן ַצִדיק

ַהְׁשָּכַמת , ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות(ָזאְגט ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה . ָרָׁשע

, ִווי ַא ָרָׁשע ַאזֹוי' ְּכָרָׁשע'ִדי ָלׁשֹון ִאיז ; )ַהּבֹוֶקר ֲהָלָכה א

ַווייל אֹויּב ִניְׁשט ֶוועְסטּו , ָאֶּבער ִניְׁשט ַמָמׁש ַא ָרָׁשע
 .ייטְׁשֵק ָנאְכֶדעם ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועק ֵגיין פּון ִאיִדי

  

 .ד 

מֶׁשה ַרֵּבינּו ִאיז : )ב"ַּבִמְדָּבר טז י(ִמיר ֶגעפּוֶנען ַווייֶטער 

, ְוַאִביָרםֶגעַגאְנֶגען ְּפרּוִּביְרן ָׁשלֹום ַמאְכן ִמיט ָדָתן 
: ָהאְּבן ֵזיי ֶגעָזאְגט, א ֶוועְלן ֵזיי צּוִריק קּוֶמעןָד  ֶאְפָׁשר

; י"ָזאְגט ַרִׁש . ִמיר ֶוועְלן ִניְׁשט ַארֹויף ֵגיין, 'א ַנֲעֶלה'
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, ֵזייֶער מֹויל ָהאט ֵזיי ֶגעְׁשְטרֹויְכְלט 'ִּפיֶהם ִהְכִׁשיָלם'
. ֵגייןֵזיי ֶוועְלן ַטאֶקע ָנאר ַאָראּפְ  'ין ָלֶהם ֶאָלא ְיִריָדהֵא '

ֶמען פּון ֶדעם ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֵזייֶער ַאְכטּוְנג  ֶזעְהט

ִליקּוֵטי (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַטייְטְׁשט . ֶגעְּבן אֹויְפן ִדיּבּור

ְוִנְפָרִעים ': )ָאבֹות ֵּפֶרק ג(ִדי ִמְׁשָנה ; )ג"ִסיָמן קי', ן ֵחֶלק א"מֹוֲהַר 

ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט  'ַדֲעּתֹו ְוֶׁשא ִמַדֲעּתֹוִמן ָהָאָדם ִמ 

ְׁשֶטעְלט . ַּבאְׁשְטָראְפט ִמיט ַזיין ִוויְסן אּון ָאן ַזיין ִוויְסן
ָאֶדער , א ַא ְסִּתיָרהיז ָד ִזי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶעס ִא 

ְּבֶרעְנְגט ֶער ַאן ! '?ִמַדֲעּתֹו'ָאֶדער ֶׁשא ' ִמַדֲעּתֹו'ִאיז ֶעס 

ַאז ֵאייֶדער ; ע"ם טֹוב ַהָקדֹוׁש זיֵׁש ַעל ַהְקָדָמה פּון ּבַ 

ֶמען ִמְׁשָּפט ַא ֶמעְנְטׁש ְפֶרעְגט ֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאֵליין 

ָהאְסט , ָאֶּבער ַאז ֶמען ֶוועט ִאים ְפֶרעְגן, ֶדעם ְּפַסק
ֶוועט ֶער טּוֶען ? ָוואס קּוְמט ִדיר, ֶגעטּוֶען ָדאס אּון ָדאס

אּון ֶער , ְטֶפעְרןעּולֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ִזי צּו ַפאְרֶענְ ַאֶלע ּפְ 

ֶעס ִאיז ִניְׁשט ! ַאז ֶעס קּוְמט ִמיר ָגאְרִניְׁשט, ֶוועט ָזאְגן

אּון  'ָאָדם ָקרֹוב ֵאֶצל ַעְצמֹו' ::)ַסְנֶהְדִרין ט(ַווייל ! ִריְכִטיג

 ָוואס טּוט , ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות ְׁשֶטעְנִדיגֶער ֶוועט ִזי

ה ָוואס ֶער ָהאט ֶמען ְפֶרעְגט ִאים ִדי ֶזעְלֶּבע ַמֲעשֶֹ ? ֶמען
ַאז , ָוואס ָזאְגְסטּו צּו ֶדעם, אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ֶגעטּוֶען

אּון ! ?ֶדער אּון ֶדער ָהאט ֶגעטּוֶען ָדאס אּון ָדאס
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ֶנעֶּבע אּון ֶער ָזאְגט ַאז , ֶדעָמאְלְטס ַפאְרֶרעְדט ֶער ִזי
ָזאְגט ֶדער . ֶדעם ַדאְרף ֶמען ֶהעְנֶגען אּון ָדאס ְגַלייְכן

: ָדאס ִאיז ֶדער ְּפַׁשט ִאין ִדי ִמְׁשָנה; ר ֶרִּביֵהייִליֶגע

', ֶער ֵווייְסט'ָדאס ֵהייְסט  'ְוִנְפָרִעים ִמן ָהָאָדם ִמַדֲעּתֹו'

ֶער ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז ֶער ָהאט ' ְוֶׁשא ִמַדֲעּתֹו'א ָד  ָאֶּבער

ָדאס ִאיז אֹוי ָוואס ִדי . ִזי ֶיעְצט ַאֵליין ַפאְראּוְרֵטייְלט

: )ד"ַּבִמְדָּבר טז י(ֶגעָזאְגט ַפאר מֶׁשה ַרֵּבינּו  ְרָׁשִעים ָהאְּבן
ֲאִפילּו דּו ֶוועְסט ' ַהֵעיֵני ַאָנִׁשים ָהֵהם ְּתַנֵקר'

ַווייל ַא ַצִדיק ַמאְכט אֹויף , אֹויְסְׁשֶטעְכן אּוְנֶזעֶרע אֹויְגן

ַאז ֶמען ָזאל קּוְקן ַגְדלּות ַהּבֹוֵרא אּון ִׁשְפלּות , ִדי אֹויְגן

א ָד  אּון ֵזיי ָהאְּבן )ז"ן ֵחֶלק ב ִסיָמן ס"ַעֵיין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ַעְצמֹו 

ָהאְּבן ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֲאִפילּו דּו , ֶגעַהאְלְטן ַפאְרֶקעְרט
ֶוועְלן  'א ַנֲעֶלה': ִוויְלְסט אֹויְסְׁשֶטעְכן ֵּבייֶדע אֹויְגן

 .ִמיר ִניְׁשט ַארֹויף ֵגיין

 .ה

 ,ַהָלכֹותִליקּוֵטי (ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִאיז ַמְסִּביר 

ַפאְרָוואס ָהאט מֶׁשה ַרֵּבינּו :).ט"אֹות מ ,'ִהְלכֹות ֶהְכַׁשר ֵּכִלים ד

ָנאר ֶעס ! ?ֶגעֶּבעְטן ַדְווָקא ֶעס ָזאל ִזי ֶעֶפעֶנען ִדי ֶעְרד

ֶאֶרץ ִאיז ִדי ַגְׁשִמיֹות אּון , 'ֶאֶרץ'אּון  'ָׁשַמִים'ִאיז ָדא 
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עָוואְלט מֹוֶדה אּון ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט גֶ , רּוְחִניּותָׁשַמִים ִאיז 
ַאז ֶמען , 'ָׁשַמִים ָוָאֶרץ', ַזיין ַאז ֶעס ֶקען ֵגיין צּוַזאֶמען

, ֶקען ַזיין ִאין ִהיְמל אּון ֶמען ֶקען ַזיין אֹויף ֶדער ֶעְרד

אּון ָדאס ִאיז אֹוי . ִדיֶגע ְּפַגם'ָוואס ָדאס ִאיז ַא מֹוָרא

ִמיט ַא ֶגעֶווען ֶדער ְּפַגם ֶווען קַֹרח ָהאט ָאְנֶגעטּוֶען ֶיעְדן 

ּון א, ַטִלית ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִאיְנַגאְנֶצען ְּתֵכֶלת

ָאֶדער ָוואס ? ב ִמיט ִציִציתיָ ּוֶגעְפֶרעְגט צּו ָדאס ִאיז ְמח
ָוואס ִאיז ִדי ִדין ִמיט ַא הֹויז פּול , ֶער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט

ַווייל ֶער ? ב ִמיט ְמזּוָזהיָ ּוצּו ִאיז ָדאס ְמח, ִמיט ְסָפִרים

ָוואס ֶּבֱאֶמת ִאיז ֵקייֶנער ! ֶגעָוואְלט ְׁשֵלימּותָהאט ָנאר 

 .ִניְׁשט ֶגעָּבאְרן ֶגעָוואְרן ַקיין ָׁשֵלם

ן ו, ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ַּפְרָׁשה יא(ֶדער ֶמְדָרׁש ְּבֶרעְנְגט   ַא  :)ִסיָמַ

אֹויּב ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִוויל , ִמין ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ַא ַּתָנא

ַפאְרָוואס ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעַמאְכט ַאז , ִמְצוֹות ִמיָלה

ָהאט ֶדער ַּתָנא ! ?עט'ַמלֶ 'ֶמען ָזאל ֶגעָּבאְרן ֶוועְרן ֶגע

, ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט ֶגעָּבאְרן ִמיט ַא ִחָסרֹון! ֶגעָזאְגט ֵניין
ָוואס ֶמען , ַא ַהאְרֶטע ָּבאְנֶדעל' יםִס ּוְרמּתּו'ִווי  ַאזֹוי

ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז , ַדאְרף ָקאְכן ַאַסא ִּביז ֶעס ָקאְכט ִזי ָאּפ

ָוואס , ַא ֶמעְנְטׁש אֹוי ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ִמיט ַא ָעְרָלה
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אּון ָנאְכֶדעם ֶנעְמט ֶמען ָדאס ַאָראּפ פּון , ִאיז ַא ִחָסרֹון
עם ַאז ֶיעֶדער ֶוועְרט ֶגעּבֹויְרן ֶמען פּון ֶד  ֶזעְהט. ִאים

ִמיט ַא ִחָסרֹון ָנאר ֶמען ַאְרֶּבעט אֹויף ֶדעם ָדאס ַאָראּפ 

ֵאייֶנעם ֵגייט ָדאס , ֵאייֶנעם ֵגייט ָדאס ְגַליי, צּוֶנעֶמען

ָאֶּבער ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט ָזאְגן ַאז ֶער ַהאְלט , ְׁשֶוועֶרער

  .ַּביים ְׁשֵלימּות

ע ִסיָּבה ַפאְרָוואס ַא ֶמעְנְטׁש אּון ָדאס ִאיז ֶדער ַגאְנֶצ 

ַאזֹוי ִווי ֶדער , ָאֶדער ֶער ֶוועְרט ְמׁשּוֶגע, ַפאְלט ַאָראּפ

ַאז ְמׁשּוֶגע ' ;ע ָהאט ֶגעָזאְגט"ם טֹוב ַהָקדֹוׁש זיֵׁש ַּבַעל 

ָדאס ֵהייְסט ַא ֶמעְנְטׁש ִוויל . 'ֶוועְרט ֶמען ָנאר פּון ֵגיאּות

ר ִוויַּבאְלד ֶעס ָאֶּבע, ט ַזא"ָנאר ַא ַגאְנֶצע אּון ֶּפעְרֶפעְק 
ֶוועְרט , אּון ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ַאַזא ַזא, ֵגייט ִניְׁשט ַאזֹוי

אּון ַא ֶמעְנְטׁש ַכאְּפט ִניְׁשט !. ֶער ִאיְנַגאְנֶצען צּוְּבָראְכן

אּון ֵזיי , ַאז ַמְלָאִכים ָהאט ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ֶגענּוג אֹויְבן

ער ָאֶּבער ֶדער ַּבאֶׁשעפֶ , ָהאְּבן ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ֶחְסרֹונֹות

ָוואס , ִוויל ָהאְּבן ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ַזיין ָדא ָּבֶזה ָהעֹוָלם
א ֵווייְסט ֶער ַאז ָד  ָאֶּבער, אֹויס ַגְׁשִמיֹות ֶזעְהטַאֶלעס 

אּון ָדאס ִאיז ָגאר ֶדער ִעיָקר . ְחִניּותּוִאיז ר ַזיין ַגְׁשִמיֹות

, ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ַא ַווייּב ִמיט ִקיְנֶדער, ְׁשֵלימּות
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אּון ֶעס ֵגייט , אּון ֶעס ִאיז ָנא ַא ְׁשֶוועֶרע ְׁשטּוּב אֹויֶכעט
פּון ֶדעְסְטֶוועְגן ֶדעְרַהאְלט ֶער ִזי , אֹויף ִאים ִאיֶּבער

אּון ֶער ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער ַּביי ִזי ִאין 

 .ֶלעְּבן

ַאזֹוי ִווי , ָדאס ָהאט קַֹרח ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַפאְרְׁשֵטיין   
ה ַּבַמְחֶנה '; )ז"ט וְּתִהִלים ק(סּוק ָזאְגט ֶדער ּפָ  ַוְיַקְנאּו ְלמֹׁשֶ

ַאז , ִווי ַאזֹוי ֶקען ַזיין ֵּבייֶדע צּוַזאֶמען, 'דֹוש הרֹן ְק ְוַאֲה 

ָוואס ִדי ּתֹוָרה ָזאְגט , פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ֶער מֶׁשה ַרֵּבינּו

אּון פּון ִדי , 'ִאיׁש ָהֶאִקים' :)ְדָבִרים לג א( אֹויף ִאים

ַווייל ', ְצִוויְׁשן ַאֶלעֶמען 'ַּבַמְחֶנה'ַזייט ִאיז ֶער ַאְנֶדעֶרע 

ַאז דּו ִּביְזט ָדבּוק ִאין ַּבאֶׁשעֶפער ִוויַאזֹוי קּוְמט ֶמען צּו 
ַאז ֶדער ָהאט ִמיר צּוֶגענּוֶמען ַא , ס'ִדיר ִמיט ִדין ּתֹוָרה

ֶדער ָהאט ִמיר צּוֶגענּוֶמען ַא ָזאְטל פּון ַא ! ַאְמֶּפער

ִוויַאזֹוי ! ענּוֶמען ַא ֵלייֶטערֶדער ָהאט ִמיר צּוגֶ ! ֵאייְזל

ָדאס ֶזעְלֶּבע ַּביי ַאֲהרֹן ָוואס ִאיז ? ֵגייט ָדאס צּוַזאֶמען

אּון ַפאְרְׁשֵטייט ִזי , ק ַזיין ִאין ָׁשלֹום ַּבִיתֹוֵס ֶגעַגאְנֶגען ע
אּון ִזי , ַאז ֶמען ַדאְרף ֶרעְדן ִמיְטן ַמאן אּון ִמיְטן ְפרֹוי

יְׁשט ֶגעֶקעְנט ַפאְרְׁשֵטיין ָהאְּבן ֵזיי נִ , ַאָראְּפָלאְזן צּו ֵזיי

, ֵגייְסטּו ַאַריין ִלְפֵני ְוִלְפִנים, 'דֹוש הְק 'ִווי ַאזֹוי ָנאְכֶדעם 
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ָדאס . ָדאס ֵגייט ִניְׁשט צּוַזאֶמען! ?ִאין ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים
קעו ָעמּוד (; ָזאְגט ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ֶסְדָרה

עְכְטס ִליְנְקס אּון פּון ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ַמאְכן פּון ֶר : )א

ָאֶּבער קַֹרח ָהאט ֶגעָוואְלט ִאיֶּבעְרְדֵרייֶען . ִליְנְקס ֶרעְכְטס

, ָנאר ָאֶדער ְיִמין, ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ַאַזא ַזא, אּון ָזאְגן

 .ְּפַגם ייןָדאס ִאיז ֶגעֶווען זַ , אלמְֹׂש ָאֶדער 

ֶוועְגן ֶדעם ָהאט  :)ָׁשם( ָזאְגט ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה 

צּו ַווייְזן , ֵזיי ִדי ֶעְרד אֹויְפֶגעֶגעְסן אּון ַאייְנֶגעְׁשִליְנֶגען

ַאז מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ַּבאִוויְזן ַא ֶוועג ַאז ֶמען ֶקען ָיא ַזיין 

אּון ָדאס ִאיז ָגאְרִניְׁשט סֹוֵתר פּון ַזיין , ִמיט ַאְרִציֹות

אּון -ְרֶּבעְטןַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ַא , ָדבּוק צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
ַפאְרֶקעְרט ֶדער ְגֶרעְסֶטער , ֶקען ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען

ֶער ָזאל ִזי ֶקעֶנען , ָחְכָמה פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז

ן ֵחֶלק "ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט . ֶדעְרַהאְלְטן

ַאז , ייט פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיזֹויְסֵק ַאז ָדאס ְגר; )ח"ִסיָמן ס', ב

אּון ָדאס ִאיז , ֶער ֶקען ֵּבייֶדע, ֶער ִאיז אֹויְבן אּון אּוְנְטן
ֶדעְרַפאר ִניְׁשט ֶיעֶדער , ַטאֶקע ִדי ְׁשֶוועְרְסֶטע ַזא

 .ֵאייֶנער ֶקען ָהאְּבן צּו טּוֶען ִמיט ֶמעְנְטְׁשן
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ֶעס : )ו"ִסיָמן ט, ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ַּפְרָׁשה א(ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט 
 'ַהָׁשַמִים ִנְבְראּו ְּתִחָלה'ָזאְגט  ַׁשַמאי, לֹוֶקתִאיז ָדא ַא ַמְח 

אּון ִהֵלל ָזאְגט . ִדי ִהיְמל ִאיז ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן קֹוֶדם

ִדי ֶעְרד ִאיז קֹוֶדם ַּבאַׁשאְפן  'ָהָאֶרץ ִנְבְראּו ְּתִחָלה'

ן 'ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ָנאר ִמיְט  ַׁשַמאיָדאס ֵהייְסט . ֶגעָוואְרן

ז ָנאר ָדא רּוְחִניּות ָוואס ָדאס ִאיז ֶעס ִאי, חֹוֶמר ַהִדין

ִהֵלל ִוויֶדעְראּום ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ְּבַאְרִציֹות ָנאר , ִהיֶמעל
ִאי אּון ֶער ֹוָח ִאיז ֶגעקּוֶמען ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר י, ְלקּוָלא

ִדי ! ?אּון ִהֵלל ַׁשַמאיָוואס ְקִריְגן ֵזיי ִזי , ָהאט ֶגעָזאְגט

ִווי ַא ָטאּפ ִמיט ַא  ן ַאזֹויֶוועְלט ִאיז ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְר 

:                                                                                                                            )ְּבֵראִׁשית א א( :ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט, ֶדעְקל

ֵּבייֶדע  'לֹוִקים ֶאת ַהָׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץֱא  ְּבֵראִׁשית ָּבָרא'
צּוַזאֶמען ִדי ִהיְמל ִמיט ִדי ֶעְרד ֶזעֶנען ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן 

ָוואס ִאיז ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶגעקּוֶמען ָדא ְמַחֵדׁש . ִאיְנֵאייֶנעם

, ָנאר ָדאס ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער ִלימּוד פּון ַקָּבָלה! ?ַזיין

ַאז ֶמען ֶקען ְמַחֵּבר ַזיין ַגְׁשִמיֹות , ן פּון זֹוַהר ַהָקדֹוׁשאּו

אּון ֶוועְגן , ֶעס ָזאל ֵגיין צּוַזאֶמען ֵּבייֶדע, רּוְחִניּותִמיט 

אּון ַאז ֶמען ָהאט ַא , ֶדעם ֶזעֶנען ִמיר ִאיְדן ָּברּו ַהֵׁשם
ַדאְרף ֶמען ָדאס , ֶמען ָהאט ַא גּוף, ַווייּב ִאיז ָדא ֲהָלכֹות

ִמיט ַא ָּבאְרד אּון , ט ִציִצית אּון ְּתִפיִליןָאְנטּוֶען ִמי
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ָהאט ֶמען ַא ְמזּוָזה אּון ַא , ַאז ֶמען ָהאט ַא הֹויז, ֵּפיאֹות
קּוְמט אֹויס ַאז ַאֶלעס ִאיז , אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ַמֲעֶקה

 .ֶגעִּביְנֶדען ִאיְנֵאייֶנעם

ְגדֹוָלה ִׁשימּוָׁשּה ֶׁשל ּתֹוָרה ; :)ְּבָרכֹות ז(ל ָזאְגן "ַחזַ 

ַזיין ַא ַּתְלִמיד ָחָכם ִאיז ָנאְכֶמער  ְמַׁשֵמׁש. ּהיֹוֵתר ְמִלמּוָד 
 ֶזעְהטֶווען  ַווייל ֶגעֶוועְנִלי? ַפאְרָוואס. ִווי ֶמען ֶלעְרְנט

ָאֶּבער ַאז ֶער ֶרעְדט ִמיט ִדי ! ִאין ׁשּול? ן'ֶמען ֶדעם ֶרִּבי

ָאֶדער ֶער ַדאְרף ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן אֹויף ִדי , ֶרעֶּבעִצין

ֶדעְרַפאר ָזאְגן , ֶמען ִניְׁשט ֶזעְהט ָדאס', ִקיְנֶדער ְוכּו

ַווייל , 'ְגדֹוָלה ִׁשימּוָׁשּה ֶׁשל ּתֹוָרה יֹוֵתר ְמִלימּוָדּה'ל "ַחזַ 

ֶקען ֶמען ָנאְכֶמער ֶזעהן ִדי , ַדְייָקא ַּביי ַגְׁשִמיֹות
ִוויַאזֹוי ֶער ִפיְרט ִזי ִמיט , ן'ייט פּון ֶדעם ֶרִּביֹויְסֵק ְגר

אּון , ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ִוויַאזֹוי ֶער ִפיְרט ִזי, ַזיין ַווייּב

ִוויַאזֹוי ֶדער ַצִדיק ֶקען ִזי ֶּבעֶסער אּון ֶׁשעֶנער 

ִוויַאזֹוי , אּון ֶווען ֶער ִאיז ׁשּוְלִדיג חֹובֹות, ֶדעְרַהאְלְטן

אּון ֶער ֶוועט ִניְׁשט , אּון ַּבאָצאְלט, ֶער ֶדעְרַהאְלט ִזי
ֶוועְגן ֶדעם ֶווער ֶעס ֶלעְרְנט ִאין . עֶנען ַא ֶמעְנְטׁש'בֶ ַגנְ 'אּבַ 

, ל"ָאֶדער פּון ֶרִּבי ָנָתן זַ , ִדי ְסָפִרים פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּבין

ִּבְפַרט ִדי ְּבִריֶווען ָוואס ֶער ָהאט ֶגעְׁשִריְּבן ִאין ֵסֶפר 
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ֵזייֶער ִהְתַנֲהגּות ִאיֶנעם ָטאג  ֶזעְהטאּון , ַעִלים ִלְּתרּוָפה
ֶקען ֶער ִזי אֹויְסֶלעְרֶנען ִוויַאזֹוי ִזי , ֶכען ֶלעְּבןֶטעְגִלי

 .צּו ֶדעְרַהאְלְטן

ע ַאז ֶער "ם טֹוב ַהָקדֹוׁש זיֵׁש ֶמען ָזאְגט אֹויְפן ַּבַעל 

ַאז ֶער מּוז ָנא ; ָהאט ַאָמאל ֶגעֶהעְרט ַא ְּכרּוז פּון ִהיְמל
ָהאט ֶער ַאַסא ֶגעֶּבעְטן , ׁש ַזיין ַא ַּתְלִמיד ָחָכםַׁשֵמ ְמ 

ַּבאֶׁשעֶפער ֶער ָזאל ִאים ְמַגֶלה ַזיין ֶווער ֶדער  ֶדעם

ַאז ִאין , ָהאט ֶמען ִאים ְמַגֶלה ֶגעֶווען, ַּתְלמּוד ָחָכם ִאיז

 ְּבָראד ִאיז ָדא ַא ַצִדיק ָוואס ֶמען רּוְפט ִאים ֶרִּבי

ֵהייִליְגן  ן פּוןֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא זּוְה [ל פּון ְּבָראד 'ִיםֶאְפָר 

אֹוי ָהַרב ] יז ֵזייֶער ְגרֹויס ֶגעֶוועןאּון ֶער ִא , ם ְצִביכַ ַח 
ַע אּון ֶדעם ֵהייִליְגן ְּפֵני ְיהֹוִׁש , ְּתבּואֹות ׁשֹורַּבַעל ַהָקדֹוׁש 

ֵאיין נּוַסח . [ׁש ַזייןַׁשֵמ ֵזיי ַדאְרף ֶער ְמ , ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה

ל ַדאְרף ֶער "ל זצוק'ִיםֶאְפָר  ִאיז ַאז ָנאר ֶדעם ֶרִּבי

 ַאז ֶער ִאיז ֶגעָפאְרן צּו ֶרִּבי ַפאְרְׁשֵטייט ִזי, ]ׁש ַזייןַׁשֵמ ְמ 

ִים ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶאְפָר  אּון ֶדער ֶרִּבי, ִיםֶאְפָר 
אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט , אֹויְסֶגעַדאְרֶטער ֶמעְנְטׁש

ַקאְלט  ְׁשֶטעְנִדיגֶדעְרַפאר ִאיז ִאים , ַקיין ְּבלּוט ִאין ִזי

ֵזייֶער  אּון ֲאִפילּו ִאין חֹוֶדׁש ַּתמּוז ָוואס ִאיז, ֶגעֶווען
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אּון ִמיט ַא , ָהאט ֶער ֶגעַדאְרְפט ֵגיין ִמיט ַא ֶּפעְלץ, ֵהייס
אּון ֶדער ַּבַעל , אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעֶלעְרְנט, ָדאֶכעֶנע

ְפֶרעְגט ֶער ֶדעם , קּוְמט ַאַריין צּו ִאים, ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש 

ַווייל ֶער [ ?ָוואס ִוויל ַא ִאיד, ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש ַּבַעל 

ם טֹוב ֵׁש עוואּוְסט ַאז ָדאס ִאיז ֶדער ַּבַעל ָהאט ִניְׁשט גֶ 

ִאי ; ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער ַּבַעל ] ,ַהָקדֹוׁש

ָזאְגט ֶער ִאים ! ׁש ַזיין ַא ַּתְלִמיד ָחָכםַׁשֵמ ִוויל ְמ 
ַווייל ֶעס ִאיז ִמיר , ֶדעָמאְלְטס ֵהייץ ִמיר ָאן ֶדעם אֹויְוון

דֹוׁש ִאיז ֶגעֶווען ם טֹוב ַהָק ֵׁש ֶדער ַּבַעל , ֵזייֶער ַקאְלט

ׁש ַזיין ַא ַׁשֵמ ַאז ֶיעְצט ֶוועט ֶער ֶקעֶנען ְמ , ִׂשְמָחהָמֵלא 

אּון ֶער ָהאט ֶגעְּבֶרעְנְגט ָהאְלץ אּון , ַּתְלִמיד ָחָכם

, ִּביז ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ָדאְרְטן ְׁשַטאְרק ֵהייס, ָאְנֶגעֵהייְצט
 ֶדעם ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגעֶקעְנט ַאָראּפ ֶנעֶמען פּון ִזי

ָהאט ָאֶּבער  ֶאְפָרִיםֶדער ֶרִּבי , ן ָדאֶכעֶנע'ֶּפעְלץ ִמיְט 

אּון ֶווען ִזי ִאיז ַאֵהיים , ֶגעַהאט ַא ְׁשֶוועֶרע ֶרעֶּבעִצין

ָהאט ִזי ִזי , ן ֶדעם ְׁשַטאְרְקן ִהיץאּון ֶגעֶזעְה , ֶגעקּוֶמען

ֶווער ִאיז ָדא ֶגעֶווען אּון ָאְנֶגעֵהייְצט , ֶגענּוֶמען ְׁשַרייֶען

אּון , א ִמיר ַאַסא ֶגעְלטֶעס ָקאְסט ָד ! ?ֹויְווןֶדעם א
ַווייל אֹויף זּוֶמער , אֹויף ִוויְנֶטער ַדאְרף ֶמען ָדאס ָהאְּבן

, ן ָדאֶכעֶנע'ִאיז ֶגענּוג דּו ָזאְלְסט ֵגיין ִמיְטן ִטילּוּפ ִמיְט 
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ן ָדאֶכעֶנע ֶוועט ָנא אֹויֶכעט 'ַווייל ִוויְנֶטער ֲאִפילּו ִמיְט 
ם ֵׁש ייֶען ֶדעם ַּבַעל ְׁשֵר ִזי ֶנעְמט אֹוי ָאנְ אּון . ַקאְלט ַזיין

ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ָהאט ֵׁש אּון ֶדער ַּבַעל , טֹוב ַהָקדֹוׁש

צּום  ֶאְפָרִיםרּוְפט ִזי ָאן ֶרִּבי , ֶגעַהאט ַחִליׁשּות ַהַדַעת

ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַחִליׁשּות "; ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש ַּבַעל 

ֶגעֶווען ִאין  ִאי ִּבין :אּון ָזאְגט ִמיט ֶדעם ָלׁשֹון, "תַהַדעַ 

ַאז ֶמען ִוויל ַדן ַזיין , ןאּון ִאי ָהאּב ֶגעֶזעְה , ִהיְמל
עֶנער ָהאט ֶגעַהאט ַא אּון יֶ ', ֵאייֶנעם ַחס ְוָׁשלֹום ְוכּו

ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ַאֶלע ְזכּוִתים פּון ֶדעם , ְּבֵני ַּבִית ןְׁשֶוועְר 

ָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶווען ְׁשִטיל ִאין ְׁשטּוּב אּון ֶגעַהאט 

ָכאְטִׁשיג ִזי ָהאט ִאים ַפאְרֶׁשעְמט אּון ֶגעְׁשִריְגן , דֶגעדּולְ 

ַאז ֶמען ָהאט ִאים , אּון ָדאס ִאיז ֵּבייֶגעקּוֶמען, אֹויף ִאים
. ַאז ֶעס קּוְמט ִאים ִניְׁשט ַקיין ׁשּום עֹוֶנׁש, ְנט'ֶגעַּפְסֶק 

ָדאס ִאיז  ,ייטְׁשֵר אּון  ָאן ַא ַמְלָא ָאֶּבער ְּפלּוְצִליְנג קּוְמט

ָהאּב ִאי ִזי ָאְנֶגענּוֶמען ַפאר ? ּותאֹוי ַא ִלימּוד ְזכ

ַאז ִדי ַאֶלע ִלימּוד ְזכּוִתים ֶזעֶנען , אּון ֶגעָזאְגט, ֶדעם ִאיד

אּון , ָזאל ָנאר ֶדער ַמְלָא ַאָראְּפקּוֶמען אּוְנְטן, ֶגעֶרעְכט

ן ֶדעָמאְלְטס ִווי ַאזֹוי ֶער אּון ָלאִמיר ֶזעְה , ָהאְּבן ַא ַווייּב
אּון ֶער ִאיז ַטאֶקע  !ֶוועט ִזי ֶדעְרַהאְלְטן

ָאֶּבער ֶער ִאיז , ַאָראְּפֶגעקּוֶמען ָאְנֶגעְקֵלייֶדעט ִאין ַא גּוף
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, ן'ַאז ֶער ִוויל ִזי ֶגְט , ֶאְפָרִיםָנאְכֶדעם ֶגעקּוֶמען צּו ֶרִּבי 
, ֶווער ֶער ִאיז, ֶיעֶנער ָהאט ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָגאְרִניְׁשט[

ן 'עָזאְגט ֶגְט אּון ִאי ָהאּב ִאים גֶ ] אּון ָוואס ֶער ִאיז

ְמַקֵּבל ַזיין! ?ִוויְלְסטּו ִזי ַאז פּון ַהייְנט ָאן , ָזאְלְסט ִזי

ֶדער . ֶוועְסטּו ִניְׁשט ֶרעְדן אֹויף ַקיין ֵאיין ְׁשֶווער ְׁשטּוּב

יּוְנֶגעְרַמאן ָהאט ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס ֶער ֶרעְדט צּו 

 םֶאְפָריִ ֶדעם ִסיּפּור ָהאט ֶדעָמאְלְטס ֶרִּבי ', ִאים ְוכּו
 .ע"ם טֹוב ַהָקדֹוׁש זיֵׁש ן ַּבַעל 'ֶדעְרֵצייְלט ַפאְר 

קּוְמט אֹויס ַאז אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ִאיֶּבער 

אּון ַאז ֶער ֶדעְרַהאְלט ִזי ִאיז ָדאס ִדי , ִאיֶּבעְרֵגייֶעְכץ

אּון , אּון ָדאס ֶלעְרְנט ֶמען פּון ַא ַצִדיק. ֶׁשעְנְסֶטע ַזא
ן ְמקּוָרב צּו ַא ַצִדיק אּון ֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ַזיי

 .ן ִווי ַאזֹוי ֶער ִפיְרט ִזי אֹויף ַּביי ַגְׁשִמיֹות אֹויֶזעְה 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ֶמען ָזאל ִזי ֶקעֶנען 
ַהאְלְטן ַּביי ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ָוואס דּוְרְכֶדעם ֶוועְלן ִמיר 

  .אֹויֶכעט ַזיין ֶעְרִליֶכע ִאיְדן

 

 ~ֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלםַבח לְ ֶׁש  ,ְוִנְׁשַלםַּתם ~



 

  ְּתִפָלה ּוְנֶדעְרִליֶכעווא ֵׁשייֶנעַא 

ָזאל ַזיין ְׁשֶטעְנִדיג ְפֵרייִלי ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶהעְלף ִמיר ִאי ,

ן ַקיין ׁשּום ְפֶרעְמֶדע 'אּון ִאי ָזאל ִניְׁשט ַדֲאָגה, אּון אֹויְפֶגעֵלייְגט

, דּו ִּביְסט ָדא ִמיט ִמירִאי ָזאל ָהאְּבן ֶאמּוָנה ִאין ִדיר ָדאס , ַדֲאגֹות

אּון ִאי ָזאל ַזיין ְׁשַטאְרק ִמיט ִּבָטחֹון ַאז דּו ֶוועְסט ִמיר ִניְׁשט 

ִאי ֶּבעט ִדיר , ֲאִפילּו ִאי ַמא ִמיט ֶיעְצט ְׁשֶוועֶרע ַצייְטן, ַפאְרָלאְזן

ֹויף ַקיין ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאי ָזאל ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ׁשּום ַטֲעֶנה א

, ִאי ָזאל ְׁשֶטעְנִדיג ִדיר ָהאְּבן ַפאר ִדי אֹויְגן, ִּבְרָיה אֹויף ֶדער ֶוועְלט

, אּון ִאי ָזאל זֹוֶכה ַזיין ְמַקֵיים ַזיין ַאֶלע ִמְצוֹות ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד

ה אּון ִאי ָזאל ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין ַאֶלע ְדֵריי ְּתִפילֹות ַׁשְחִרית ִמְנָח 

אּון ִאי ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ַדיין ּתֹוָרה ַהְקדֹוָׁשה ֶיעְדן , ַמֲעִריב

, אּון ׁשּוְלָחן ָערּו, אּון ְגָמָרא, אּון ִמְׁשַניֹות, י"חּוָמׁש ִמיט ַרִׁש , ָטאג

אּון ָזאְלְסט ִמיר ֶעֶפעֶנען ֶדעם מֹוַח ִאי ָזאל ַפאְרְׁשֵטיין ַאֶלעס ָוואס 

ָזאל ַזיין ְׁשֶטעְנִדיג ַא , ֶלעְרן ִאי ֶּבעט ִדיר ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאי ִאי

, ֶצעְפִריֶדעֶנער ֶמעְנְטׁש אּון ִאי ָזאל ְׁשֶטעְנִדיג ֶהעְלְפן ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן

אּון ִּבְזכּות ֶדעם ֶוועל ִאי ַפאְרֶרעְכְטן ַאֶלעס ָוואס ִאי ָהאּב ַקאְלֶיע 
אּון ִאי ֶּבעט ִדיר ֵזייֶער ִרּבֹונֹו , ְר ַמייֶנע ְׁשֶוועֶרע ִזיְנדֶגעַמאְכט דּו

ֶׁשל עֹוָלם ַזיי ִמיר מֹוֵחל אֹויף ַאְלְצִדיְנג ָווארּום ִאי ָהאּב ִניְׁשט 

ִאי ָזאג ִדיר צּו ִאי ֶוועל ׁשֹוין ִניְׁשט , ֶגעֵמייְנט ִדי ֶדעְרֶצעֶרעֶנען

אּון ִאי , ייְטן ָוואס ִאי ָהאּב ֶגעטּון ִּביז ֶיעְצטטּון ִדי ַאֶלע ַנאִריְׁשֵק 

אּון דּו ֶוועְסט פּון ִמיר , ֶוועל ִזי ׁשֹוין ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט ַאַריין

  .ָאֵמן ֶסָלה, ֵמַעָּתה ְוַעד עֹוָלם, ָהאְּבן ְגרֹויס ַנַחת

 )מכתב יט' אשר בנחל חלק א(



 ָוואס ָדאס ִאיז  ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִׁשיעּור, ֶגעָזאְגט ָגעָוואְרן  דּוְרְך

ְּכבֹוד ְקדּוַׁשת ָהַרב ַהַּצִדיק מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען ִאין אּוְנז ִדי ֵרייֶנע אּון ְקָלאֶרע ֶאמּוָנה ִאין ַּבאֶׁשעֶפער, 

ִווי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִהְתַחְזקּות ִוויַאזֹוי ַאדּוְרְך צּו ֵגיין  ֶדעם ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום.

ַּפְרַׁשת ֻחַּקת תשע"ב 

י,  אְגִריְנֶדעט אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון אּוְנֶזער ֵהייִליֶגער אּון ָפאְרְכִטיֶגער ֶרּבִ ֶגעּבֹויֶעט אּון ּבַ
ינּו אַהאְלֶטעֶנע ִליְכִטיְגֵקייט, ֶדער ֵהייִליֶגער הֹויֶכער ִליְכט, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרינּו ְוַרּבֵ ֶדער ּבַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ַנְחָמן ִמּבְ ַרּבִ
ְלִמיד, מֹוֵרינּו ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש, ַא וואּונֶדעְרִליֶכע ִליְכט,  אּון אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון ֵזיין ּתַ

ט ַפאְרהֹויְלן פּון ִאיְהם, אֶהעְלֶטעִניׁש ִאיז ִניׁשְ ָוואס ֵקיין ׁשּום ּבַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ָנָתן ִמּבְ ַרּבִ
תּוִבים, אּון ַמֲאָמִרים  סּוִקים פּון ּתֹוָרה, ְנִביִאים, ּכְ אּון ֶעס ִאיז צּוַזאְמֶגעְפָלאְכְטן ִמיט ּפְ

פּון אּוְנֶזעֶרע ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים פּון ְגָמָרא אּון ִמְדָרִשים אּון ֵהייִליְגן זֹוַהר.

ֶרעְנְגט ֶגעָוואְרן צּום ְדרּוק ֶעס ִאיז ֶגעּבְ
ֶרְסֶלב - נּוא ָיאְרק יצ"ו דּוְרְך ֲחִסיֵדי ּבְ

בעזהשי"ת

קּוְנְטֵרס

  טּוה ִאיְך גּוט?! 
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ִסיָמן , ן ֵחֶלק ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ִמיְטן ֵאייֶגעֶנעם ֵׂשֶכל אּון : )ב"י
אּון , ֶקען ֶער ַאַריין ַפאְלן ִאין ְגרֹויֶסע ָטעּוִתים, ָחְכָמה

אּון ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען , ֶקען קּוֶמען צּו ְגרֹויֶסע ְׁשֶלעְכְטס

ָוואס ָהאְּבן ֵזייֶער , ְגרֹויֶסע אּון ַּבאַקאְנֶטע ְרָׁשִעים

אּון , י ָהאְּבן ָאְּפֶגעַנאְרט ִדי ֶוועְלטאּון ֵזי, ַפאְרָדאְרֶּבען

ַאז ֵזיי , ַאֶלעס ָהאט ִזי ֶגענּוֶמען פּון ֵזייֶעֶרע ָחְכמֹות
ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען ִמיְטן ֵאייֶגעֶנעם ֵׂשֶכל אּון ַאזֹוי ַארּום 

   !?גּוט ִאי טּוה      
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 .ַפאְרִפיְרט ִדי ֶוועְלט
 

ֶדער : )'ן ִסיָמן ו"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט  

צּו ֵאייֶנעם ָוואס ֵגייט ִמיט ַא , ָהַרע ִאיז צּוֶגעְגִליְכן ֵיֶצר
אּון , אּון ַאֶלע לֹויְפן ִאים ָנא, ַפאְרַמאְכֶטע ַהאְנט

ָנאְכֶדעם ֶגעט ֶער ַא , ֵמייֶנען ַאז ֶער ָהאט ֶעֶּפעס ַא סֹוד

אּון ֶמען ִאיֶּבעְרַצייְגט ִזי ַאז ֶער , ַמא אֹויף ִדי ַהאְנט

ָדאס ִאיז ְּבִעיָקר ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן  אּון. ָהאט ָגאְרִניְׁשט

ֵאייֶנעם, ַאז ַא ֶמעְנְטׁש לֹויְפט ָנא ֲחָדִׁשים, ָוואְכן, ָנא ,

אּון ֶער ֵמייְנט ַאז ֶער ִאיז ַא ַּבאַהאְלֶטעֶנע , אּון ָיאְרן
אּון צּום , אּון ֶער ֶוועט פּון ִאים ֶעֶּפעס ָהאְּבן', ַצִדיק ְוכּו

אּון ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט , טסֹוף ֶעֶפעְנט ֶער אֹויף ִדי ַהאנְ 

אּון , ֶער ָהאט פּון ִאים ָגאְרִניְׁשט ַּבאקּוֶמען. ָדא ָדאְרט

  .ֶער ָהאט ִמיר גּוט ָאְּפֶגעַנאְרט

ֶווען ; )ד"ָּפסּוק י, ַּפְרָׁשה הַרָּבה קֶֹהֶלת (ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט 

ַא ִקיְנד ֶוועְרט ֶגעּבֹויְרן ֶזעֶנען ַזייֶנע ֶהעְנֶטעֶלעך 

, ויֶדער ַּביי ַא ִנְפָטר ֶזעֶנען ִדי ֶהעְנט ָאֶפעןוִ ! ַפאְרַמאְכט

ִאיז ָדאס ֶדער , אּון ֶמען ֶקען ָדאס ִניְׁשט ַפאְרַמאְכן

ִוויל , ַווייל ֶווען ַא ִקיְנד ֶוועְרט ֶגעּבֹויְרן, ֶמְדָרׁש ַמְסִּביר
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ֶנעֶמען ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט אּון ְטַראְכט ַאז ִדי נְ ֶער ַאיי

ָאֶּבער ֶווען ֶער ֵגייט ַארֹויס פּון , ְנסַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז ַזיי

ֶזעְהט ֶער ׁשֹוין ַאז ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ִאין , ֶדער ֶוועְלט

 .ִדי ֶהעְנט

, ן'ֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ִזי ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ִמְׁשָּפְט 

' ִהְתּבֹוְדדּות'ָוואס ָדאס ִאיז ֵאייֶנע פּון ִדי ְיסֹודֹות פּון 

ַעֵיין (, ט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנטָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהא

ן 'ִזי צּו ִמְׁשָּפְט  )ו"ְוִסיָמן ט, ן ֵחֶלק א ִסיָמן ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר 

ַווייל ְסַּתם פּון ַהְבָטחֹות ', ָוואס ָהאּב ִאי ִאין ִדי ַהאְנט'

 .קּוְמט ָגאְרִניְׁשט ַארֹויס

אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַמאְכט ֶדעם ֶחְׁשּבֹון ְגַליי ַּביים 

ָוואס ָהאּב ִאי פּון , ן ֶער ֵגייט אֹויף ַא ְּפַלאץֶוועָאְנַפאְנג 

א ַדאְרף ֶער ָד !! אּון ֶער ֶזעְהט ַאז ָגאְרִניְׁשט! ?ָדאְרְטן
, ַפאְרְׁשֵטיין ַאז ֶעס ִאיז ַא ָׁשאד ִדי ַצייט ְסַּתם ַאִהיְנצּוֵגיין

ֶער ִאיז ָיא ַמְצִליַח אּון ֶער ִאיז , ָאֶּבער אֹויּב ֶער ֶזעְהט

, ָזאל ֶער ִזי ַהאְלְטן ֵזייֶער ְׁשַטאְרק, ֶּפעסְגַליי קֹוֶנה עֶ 

  .ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֶקעֶנען ֶנעֶמען ֶיעֶדעס ָמאל ֶמער אּון ֶמער
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ָדאס ; )א"ן ִסיָמן נ"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
ִאיר ָזאְלט ִזי ִניְׁשט 'ָזאְלט ִאיר ְמַקֵּבל ַזיין פּון ִמיר 

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן . 'ְלט ַנאְרט ֶעְנקָלאְזן ַנאְרן ִדי ֶווע

ִאיֹוב (ן ֶדעם ָּפסּוק 'ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְפֶלעְגט ְׁשֶטעְנִדיג ַחֶזְר 

ֶווער ֶעס ִאיז ְגרֹויס אּון  'ָקָטן ְוָגדֹול ָׁשם הּוא': )ט"י ,ג

ַא . ֶווער ֶעס ִאיז ְקֵליין ָדאס ֵווייְסט ֶמען ָנאר ָדאְרְטן
ל ָזאְגן "ַחזַ . ֶמעְנְטׁש ֶקען ִניְׁשט ִוויְסן ֶווער ֶעס ִאיז ְגרֹויס

ֵאייֶנע ' ין ָאָדם יֹוֵדַע ַמה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ֲחֵברֹוֵא '; :)ְּפָסִחים נד(

ִאיז , יְלן פּון ַא ֶמעְנְטׁשפּון ִדי ַזאְכן ָוואס ֶעס ִאיז ַפאְרהֹו

  .זוייְסט ִניְׁשט ֶווער ֶיעֶנער ִאיַאז ֶער וֵ 

ל ָהאט ִמיר "ַזַצ ) רעֶּבְנֶד (ֶרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק  ב ַהָחִסידַר ָה 

ַווייל , ֶער ְפֶלעְגט ַאַסא ָפאְרן ִמיְטן ַּבאן: ַפאְרֵצייְלט

ֶמען ָהאט ִאים ַאְלץ ֶגעזּוְכט אּון ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט ָפאְרן 

ָהאט ֶער ַאְלץ ֶגעַהאט ִמיט , פּון ֵאיין ְּפַלאץ צּום ַאְנֶדעְרן

ִּביז ֶער , אּון ֶגעָזאְגט ַאַסא ִמְׁשַניֹות, ִזי ַא ִמְׁשַניֹות
ָהאט . ָהאט ֶגעֶקעְנט אֹויֶסעְנֵווייִניג ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה

ָוואס ֶער ִאיז , בִזי ֵאייְנָמאל צּוֶגעֶזעְצט ֶלעְּבן ִאים ַא ָר 

אּון , פּון ִדי ִריְכִטיֶגע ִמְתַנְגִדים אֹויף ְּבֶרְסֶלב ֶגעֶווען

ן ַא יּוְנֶגעְרַמאן ֶלעְרְנט ַאזֹויִפיל ִוויַּבאְלד ֶער ָהאט ֶגעֶזעְה 
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; ָזאְגט ֶער? ְפֶרעְגט ֶער ִאים וואּו וואֹויְנט ִאיר, ִמְׁשַניֹות

ִאיר ֶזעְנט , 'ב חֹוֶזק ַמאְכןֶנעְמט ִזי ֶדער ָר ! ִאין אּוַמאן

ִאי ֶקען , ִאי ֶקען ַאיי! '?ֶנער ֲחִסיִדיםפּון ִדי אּוַמא

אּון ֶיעֶדע ָּפאר ֶוועְרֶטער , אּון ָזאְגט ָּכל ָדָבר ָאסּור, ַאיי

ל "אּון ַאזֹוי ִווי ֶרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק זַ ', ִאי ֶקען ֶעְנק'ָזאְגט ֶער 

ָזאְגט ֶער , ֶזעְהט ַאז ֶער ֶוועְרט ִניְׁשט ָּפטּור פּון ִאים
, ִאיר ָזאְגט ַא ַגאְנְצן ַצייט ִאי ֶקען ֶעְנק ִאי ֶזעה; 'ִאים

ַאז ֶער ָהאט ָדאס  !?ֶקעְנט ִאיר' ִזי; 'ְגט ָנארָזא

  .ֶגעֶהעְרט ִאיז ֶער ׁשֹוין ְׁשֵטיין ֶגעְּבִליְּבן

, אּון ֶעס ִליְגט ִאין ֶדעם ֶעְנְטֶפער ַא ִטיְפן ֶדעְרֶהער
ּון א ַווייל ֶמען ֶזעְהט ַאָמאל ַא ֶמעְנְטׁש ִגיְסט ֶּפע

, אּון ֶער ְטַראְכט ִניְׁשט ַאַריין, ְׁשֶוועְּבל אֹויף ַא ְצֵווייְטן

אי ִניְׁשט ַאן ַד ואּון ַאוַ ? ֶקען ֶער ׁשֹוין' ִזי ַאֵליין'צּו 

 .ַאְנֶדעְרן

ֶווען ֶמען ָהאט ֶגעְדִריְקט ֶדעם ֶעְרְׁשְטן ָמאל ֶדעם  

ם ִׁשיף ִאין ִדי ַצייְטן פּון ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו "ירּוׁש ַמֲהַר ּפֵ 

ִאי ֶקען ָזאְגן ְּפַׁשט ': ָהאט ֶרִּבי ָנָתן ֶגעָזאְגט, ְבָרָכהלִ 

ָאֶּבער ִאין ַא ִאיד ֶקען , ם ִׁשיף"ִאין ֶדעם ְׁשֶוועְרְסְטן ַמֲהַר 

, ְּתִהִלים נא(ַווייל ֶעס ְׁשֵטייט ! ִאי ִניְׁשט ָזאְגן ַקיין ְּפַׁשט
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אּון ֶווער ֶקען  .'ֵלב ִנְׁשָּבר ְוִנְדֶּכה ֶאִהים א ִתְבֶזה': )ט"י
ַא  ֶווען. ר ֵלב ִנְׁשָּבר'ֶמְת ִוויְסן ֶווער ֶעס ִאיז ֶדער ֶא 

ֶער ָהאט ֶנעֶּבע ִאין ְׁשטּוּב ַווייל , ֶמעְנְטׁש ִאיז צּוְּבָראְכן

אּון ֶער ', אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַּפְרָנָסה ְוכּו, ָצרֹות

ָלאְזט ַאָּפאר ְטֶרעְרן אּון ֶער ֵווייְנט ִזי אֹויס צּום 

אּון ֶווער , ָדאס ֶעְפְנט אֹויף ַאֶלע ִהיְמֶלען, ֶפערַּבאֶׁשע
 !?ֶקען ָדאס ִוויְסן

ַמאן ': :)ָרה קכבזֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַּפְרַׁשת ַחֵיי ָׂש (ֶעס ְׁשֵטייט 

ֶווער  ,'ְזֵעיר הּוִאיְדַרב  ְדִאיהּו ַמאן .ַרב הּוִאיְזֵעיר ְדִאיהּו 

יז ֶעס ִאיז ְגרֹויס ִא  ֶעס ִאיז ְקֵליין ִאיז ְגרֹויס אּון ֶווער
ט ִזי ִמיט 'ָדא ֶקען ַזיין ֵאייֶנער ָוואס ֶמען ַרַעְׁש  .ְקֵליין

ָאֶּבער אֹויְבן ִאין ִהיְמל ֵווייְסט ֶמען ָגאְרִניְׁשט ֶווער , ִאים

ֶעס ֶקען ַזיין ַא , אּון ַפאְרֶקעְרט אֹוי. ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז

ָאֶדער ֶמען ַמאְכט , ֶמעְנְטׁש ָוואס ָדא ֶקען ֶמען ִאים ִניְׁשט

ָאֶּבער ִאין ִהיְמל ִאיז ֶער ֵזייֶער ֵזייֶער , ָגאר חֹוֶזק פּון ִאים
 .ְגרֹויס

ל ָהאט ַאָמאל "ֶדער ֵהייִליֶגער ָחֵפץ ַחִיים זַ  

, ֶגעֶרעְדט פּון ֶדעם ַאז ֶדער ִעיָקר ֲחִׁשיבּות ִאיז ּתֹוָרה

אּון ַאז , ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ָחְכָמה פּון ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן[
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ִאיז ָדאס , ל ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטןַא ֶמעְנְטׁש ִווי

אֹויף ַא ַמאֶּפע : ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט, ]ָנאר דּוְר ִדי ּתֹוָרה

 רַּביי ִדי ָגאר ְגרֹויֶסע ְׁשֶטעט ַא ְגרֹויֶסע, ֶזעְהט ֶמען

ַּביי , ִריְנְגל ןֶלעֶנעֶרע ְׁשֶטעט ַא ְקֶלעֶנעְר ַּביי ְק , ִריְנְגל

ַּביי  ,ֶלעֶמען ָנאר ִּפיְנְט  עְהטזֶ  עלֶ אּון ֶדעְרפְ  עלֶ ְׁשֶטעְט 

ַא ָגאר ְקֵלייֶנעם ְׁשֶטעְטל ֶזעְהט ֶמען ָגאְרִניְׁשט אֹויף ִדי 
ָוואס ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער [' ַראִדין'ֶוועְגן ֶדעם , ַמאֶּפע

ְׁשֶטעְטל וואּו ֶדער ֵהייִליֶגער ָחֵפץ ַחִיים ָהאט ֶגעוואֹויְנט 

, ִניְׁשט אֹויף ִדי ַמאֶּפעֶזעְהט ֶמען ] אּון ֶגעַהאט ִדי ְיִׁשיָבה

ָאֶּבער אֹויף ִדי ַמאֶּפע אֹויְבן ִאין ִהיְמל ֶזעְהט ֶמען 

ִדי ְגרֹויֶסע ְׁשֶטעט ָוואס ֶעס ִאיז ִניְׁשט , ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט
ַקיין , ְלןַקיין ׁשּוְה , ָדאְרְטן ֶגעֶווען ַקיין ְיִׁשיבֹות

ז ִאי, ַאזֹוי ִווי ֶדער הֹויְּפט ְׁשָטאט ֶּפעֶטעְרּבּוְרג, ִמְקָוואֹות

ָאֶּבער ָוואְסַפאַרא , ֲאִפילּו ִניְׁשָטא אֹויף ִדי ַמאֶּפע

ַא , ֹותִמְקָווא, ׁשּוְהְלן, ִׁשיָבהְׁשֶטעְטל ֶעס ִאיז ָיא ָדא ַא יְ 

ֶעס ִאיז ָדא  ּתֹוָרהָוואס ֶמער  ּוןא, ִאיְדן ּוןפ ּבּוץִקי

ִהיְמל ָדא ַא ְגֶרעֶסעֶרער  ּוןפ ֶּפעִאיז ִאין ִדי ַמא, ָדאְרט
, ְׁשָטאטיְמל ֶוועְרט ֶגעָמאְסְטן ַא ַווייל ִאין ִה . ִריְנְגל

ָדאְרְטן  אטֶמען ָה  ּתֹוָרהִוויִפיל  ֹויטל, ָאֶדער ַא ֶדעְרְפל
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 ְׁשטִזי ִני, ןֶזעְה  ׁשֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ַא ֶמעְנְט . ֶגעֶלעְרְנט
 . ָלאְזן ַנאְרן ּוצ

, ן ֵחֶלק ב"ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק( ִּביֶדער ֵהייִליֶגער ֶר  ֶּבערָא  ָזאְגט

 ֵׂשֶכלֵגייט ָנא ֶדעם ֵאייֶגעֶנעם  ׁשַאז ַא ֶמעְנְט ; )ב"ִסיָמן י
ֶער ֶקען  ּוןא ּוִתיםִדיֶגע ָטע'ֹוָראמ ּוצ ּוֶמעןֶקען ֶער ק

, ֹויַאְנֶדעֶרע א ּוֶמעןָנא ַפאְרְקר ּוןא, ַפאְרְקִריְמט ֶוועְרן

ִדי  ְּפֶגעַנאְרטָא  ְּבןָוואס ֵזיי ָהא ּוְרָסִמיםִדי ְמפ ויוִ  ֹויַאז

 ּוןא ְּתִמימּותֵגיין ִמיט  ּוצ? יז ִדי ֵעָצהָוואס ִא  ּוןא. ֶוועְלט

ִאיז ֶדער , ּוְקןֶיעֶדע ַזא ָזאל ֶער ק ַּביי ּוןא, ְּפִׁשיטּות

 ְׁשטִני ּוןא, ּוְהןָזאל ֶער ֶעס ט, ָדאְרְטן ֶּבעְרְׁשֶטערֵאיי
ִאיז  ֶּבעְרְׁשֶטערִדי ֵאיי ֹויּבא אּון. ָּכבֹודַזיין  ֹויףא ּוְקןק

. ּוְהןט ְׁשטֶדעָמאְלְטס ָזאל ֶער ֶעס ִני, ָדאְרְטן ְׁשטִני

? ֶקען ֶמען ָדאס ִוויְסן ֹויִזי ַא ְפַראֶגע ִוויַאז ְׁשֶטעְלט

 ֵׁשםן ִדי ֶגעֶזעְה  ִּביגֵאיי ְּבןְמֵמיָלא ַצִדיִקים ָוואס ָהא

, ִוויְסן עֶקעְנטָדאס גֶ  ְּבןָהא, ֹויְגןַפאר ֵזייֶעֶרע א' ה"ַהַויָ '
ֵווייְסט  ֹויִוויַאז, ֶׁשעִליְקֵלייֶנע ֶמעְנְט  ָּפׁשּוֶטע ּוְנזא ֶּבערָא 

ָנאר ? ְׁשטִני צּו, ִאיז ָדאְרט ֶּבעְרְׁשֶטערֶדער ֵאיי ּוֶמען צ

ר ַה זֹו( , ִאיז ֵאיין ַזא ּתֹוָרהִמיט ִדי  ֶּבעְרְׁשֶטערֶדער ֵאיי

ֵווייְסט ֶמען ַאז  ּתֹוָרהִווי ֶעס ִאיז ָדא  ּוןא :.)א עגָר ְק יִ וַ 
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ַקיין  ְׁשָטאִווי ֶעס ִאיז ִני ּוןא, ַּבאֶׁשעֶפערָדאְרְטן ִאיז ֶדער 

ֶמען  ּוןא, ִליֶגעְנט ָּפׁשּוטֵווייְסט ֶמען ַאז ֶעס ִאיז  ּתֹוָרה

ֶמען ֶרעְדט ַאֶקעְגן  ֹויּבא ְּפֶגעֶרעְדטָא . ּוַנארַמאְכט ִדיר צ

ַווייל ִאיְדן , ְּבִעיָקר ּכֹוְפִרים ָּפׁשּוֶטעִאיז ָדאס  ּתֹוָרהִדי 

ֶזעֶנען  ּתֹוָרהָאן ִדי  ּוןא, ּתֹוָרהִדי  ּוְרֶזעֶנען ִאיְדן ָנאר ד

 . ְׁשטִמיר ָגאְרִני

ַפאְרָוואס ֶוועְרט : .)פט ַׁשָּבת(ְגָמָרא ָזאְגט  ִדי

 ּתֹוָרהִדי  ְּבןָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶגע ַּבאְרגִדי  ּוְפןָאְנֶגער

ַא  ּפָדאְרט ִאיז ַאָרא ּוןַווייל פ'? ִסיַני'ַהר , ַפאר ִאיְדן

ַפייְנט  ְּבןָהא ֹוָלםָהע ּומֹותא ּוןא, ִדי ֶוועְלט ֹויףא' ְנָאהִׂש '
ֶקעְגן ַא ' ְׁשטָגאְרִני'ִזי  ְׁשִּפיְרןַווייל ֵזיי . ִאיְדן ַּבאקּוֶמען

, ִׁשיבּותַא ַאְנֶדעְרן ֲח  ּוןַא ִאיד ָהאט ַא ַאְנֶדעְרן ֵחן א; ִאיד

 ,ן ֵחֶלק א"ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק(ָזאְגט  ִּביִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר  ֹויַאז

 ֹויטִפיְרט ִזי ל ּוןא, ּתֹוָרהס ֶלעְרְנט ַא ִאיד ָווא; )ִסיָמן א

ָנאר ֶיעְצט ִאיז ֶדער , ִׁשיבּותַא ֲח  ּוןָהאט ַא ֵחן א, ּתֹוָרהִדי 
. ֹוִיםִדי ג ַּבייֶעס ִאיז  ּוןא, ְּפֶגעַפאְלןַאָרא ִׁשיבּותֲח  ּוןֵחן א

ֶמען ִפיְרט  ּוןא, ּתֹוָרהַקיין  ְׁשטַווייל ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ִני

ִווי ַאֶלעס ִפיְרט ִזי  ֹויסא ּוְקטק ,ּתֹוָרהַה  ִּפיַעל  ְׁשטִזי ִני

ֶקען  ּוןא, ְׁשֶטעְרֶקערֶווער ֶעס ִאיז  אּון, ַהֶטַבע ְּבֶדֶר
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ִזי ַאז  ְׁשֵטייטַפאְר  ּוןא. ְנטיוֶדער ֶגעוִ , ְׁשָלאְגן ֶּבעֶסער
, ְׁשָלאְגן ֶּבעֶסערֶקען  ּוןא ֹוֵצַח ִאיז ַא ְגֶרעֶסעֶרע ר ֹויֶדער ג

 ּוןֶזעֶנען ֶהעֶכער אֶוועְגן ֶדעם ַדאְכט ִזי ַאז ֵזיי 

ֶמען ַא  ַּבאקּוְמט, ּתֹוָרהַאז ֶמען ֶלעְרְנט  ֶּבערָא , ׁשּוֶבערָח 

ַאז ָדאְרט ִווי ֶמען ֶרעְדט  ֹויסא ּוְמטק. ִדיֶגער ֵחן'ֹוָראמ

 .ַּבאֶׁשעֶפערִאיז ָדאְרְטן ֶדער , ּתֹוָרהֶוועְגן 

 ִּפיוִמ '; )ו, ב ְׁשֵליִמ (ַהֶמֶל  ְׁשמֹהָזאְגט  ִוויֶדעְראּום

ֶקען ֶמען  ׁשַא ֶמעְנְט  ּוןפ ֹוילמ יִד  ּוןפ .'ּוְתבּוָנהַדַעת 

ֶדעְרַפאר ַאז ֶמען ֶרעְדט . ׁשֶדעְרֶקעֶנען ֶדעם ַגאְנְצן ֶמעְנְט 

ֵווייְסט ֶמען ַאז ָדאְרְטן ִאיז ֶדער , ַּבאֶׁשעֶפער ּוןפ
 ּולִניב ֹותא ֹותֵסֶפר ַהִמד(ָזאְגט  ִּביֶר  יֶגערֶדער ֵהיילִ . ַּבאֶׁשעֶפער

 ֹוֵׁשבח ֶׁשִלּבֹו ְּבָידּועַ  ֶּפה ּולִניב ֶׁשְמַדֵּברִמי ': )ִסיָמן א ֶּפה

ִאיז ַא ִסיָמן  ְׁשמּוץֶרעְדט  ׁשַאז ַא ֶמעְנְט  .ֶוןָא  ָׁשבֹותַמְח 

ֶרעְדט ָנאר  ׁשַפאְרֶקעְרט ַאז ַא ֶמעְנְט . ַאז ָדאס ְטַראְכט ֶער

 ּפַאז ַזיין ַגאְנֶצער ָקא יָמןִאיז ַא ִס , ַּבאֶׁשעֶפער ּוןפ
 ַּתָנאס ִאיז ָוואס ֶדער ָדא. ַּבאֶׁשעֶפער ּוןְטַראְכט ָנאר פ

 ֹויטל .'ַצֲעָרא ַאְגָרא ּוםְלפ': )כב ְׁשָנהִמ , ה ֵּפֶרק ֹותָאב(ָזאְגט 

ן ַזיין ַצַער ָאֶדער ֶקען ֶמען ֶזעְה  ׁשַא ֶמעְנְט  ּוןפ ֹוילֶדעם מ

ָדאס ַאֵליין ַזיין  יזִא  ְׁשמּוץ ֶּבעֶרעְדט ֶער ֶנע. ַכרַזיין ְׂש 
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 ׁשֹוֵמר'; )ג"כ, כא ְׁשֵליִמ (ָזאְגט  ָּפסּוקִווי ֶדער  ֹויַאז, ַצַער

 ּפִהיט ָא  ׁשַאז ַא ֶמעְנְט  .'ׁשֹוַנפְ  ֹותִמָצר ׁשֹוֵמר ּוְלׁשֹונֹו ִּפיו

. ְּבןִאין ֶלע ֹותַאַסא ָצר ּוןפ ּפִהיט ֶער ִזי ָא , ּבּורֶדעם ִדי

 .'ּוָאָדם ְלִפיה לָעָמ  ָּכל'; )ז, קֶֹהֶלת ו(: ַהֶמֶל ָזאְגט ְׁשמֹה

. ֹוילַזיין מ ּוִזי ִאיז צ ּוְטֶׁשעטמ ׁשַאֶלעס ָוואס ַא ֶמעְנְט 

ֵאיין ָוואְרט ; .)מב ְׁשִמיִני ֹוַהרז( ּוצ ֹוׁשַהָקד ֹוַהרֵלייְגט ֶדער ז
ֶדעם  ְׁשטֶוועְגן ֶער ִהיט ִני ּוְמטַאֶלעס ק ,ִּפיהּו 'ְּבִגין'

ַא  ֹויףַדאְרף ֵגיין א ׁשַאז ַא ֶמעְנְט  ֹויסא ּוְמטק. ֹוילמ

ִדי  ּוןפ ּוןא, ַּבאֶׁשעֶפער ּוןֶמען ֶרעְדט פ ּוווא, ַלאץּפְ 

 ֹותְמַקֵיים ַזיין ִדי ִמְצו ּוןא, ּתֹוָרהֶלעְרֶנען  ּוןַמְעָלה פ

 ֹויֶמען ִאיז ִאים ְמַחֵזק ַאז ֶער ֶקען א ּוווא ּוןא, ְּבִׂשְמָחה
  .ַמְצִליַח ַזיין

 

 .ב

 ְּכֶאֶלף ַׁשָּבת ֹוֶנגע': )ְּבֵראִׁשית ַּתְנחּוָמא(ל ָזאְגן "ַחזַ  

, ַׁשָּבתָהאט ַהָנָאה ִאין  ׁשָדאס ָוואס ַא ֶמעְנְט . 'ַּתֲעִניֹות

 ִּביֶדער ֵהייִליֶגער ֶר . ַּתֲעֵניִתים ֹויֶזעְנטִווי ט ֹויִאיז ַאז
ַאז ֶמען ַדאְרף ַא : )ז"ִסיָמן י' ן ֵחֶלק ב"ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק(ָזאְגט 
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ִאיז ִדי  ַׁשָּבת ֶּבערָא . ַזיין ָנאר ְפֵרייִלי ַׁשָּבתַגאְנְצן 
ַאֶלע ְקִריֶגעַרייֶען  ּוןא, ַזיין ְפֵרייִלי ּוַצייט צ ְׁשֶוועְרְסֶטע

ַקָמא  ָּבָבא(ַווייל ִדי ְגָמָרא ָזאְגט , ַׁשָּבתָנאר ִאין  ַּפאִסיְרן

ָוואס  -' ַּתם'ִאיז ָדא ַא , ְׁשטֹויְסטַא ָאְקס ָוואס  ַּביי: .)לז

ָוואס  -  'ּוָעדמ'ַא  ּוןא -ְצֵוויי ָמאל  ְׁשטֹויְסןֶגע רָהאט ָנא

, ל ָדאְרט"ָזאְגן ִדי ַחזַ , - ְדֵריי ָמאל ְׁשטֹויְסןֶגע ׁשֹויןָהאט 
 ׁשֹויןֶער ָהאט  'ַׁשָּבתֹותלְ  ּוָעדמ'ַאז ֶעס ִאיז ָדא 

 ּוווא ּוןפ: י"ִׁש ָזאְגט ַר . 'ַׁשָּבת' יי ָמאלְדֵר  ְׁשטֹויְסןֶגע

ֶער , ַׁשָּבתֹותלְ  ּוָעדֶנעְמט ִזי ָדאס ֶער ָזאל ַזיין ַא מ

ָטאר  ָנאר ַווייל ֶמען? ַׁשָּבתֵווייְסט ֶדען ֶווען ֶעס ִאיז 

ֶדער  ּוןא, ַׁשָּבת ְּבֵהָמהַא ְמָלאָכה ִמיט ַא  ּוֶעןט ְׁשטִני
ֶער  ּוןא, ֶעְסן ּוִאים צ ְּבטֶמען ֶגע ּוןא, ְׁשטִני ֶּבעטָאְקס ַאְר 

ע ּבֶ ִדי ֶזעלְ . ֶער ְׁשטֹויְסט ְּבֵמיֶלא, ֹויְסֶגערּוְהטא ּוטִאיז ג

 א ַּפאִסיְרטַזאִאיז , ׁשַא ֶמעְנְט  ַּביי ֹוי ַא ַגאְנֶצע ָווא

ַקיין ַצייט  ְׁשטָהאט ֶער ִני, ְּפָלאְגטַפאְר  ּוןַפאְרָיאְגט אֶער 

ֵגייט  ּוןא ְׁשטּוּבִזיְצט ֶער ִאין  ַׁשָּבת ֶּבערָא , ְׁשטָגאְרִני ּוצ

 ֶׁשעֶּפעטַפאְרְט  ּוןא, ֹונֹותְטֶרעְפט ֶער ַאֶלע ֶחְסר, ֵלייִדיג
ַאֶלע  ֹויסַאר ּוְמטק ֹויַאז ּוןא ּבִדי ַוויי יטִזי ִמ 

 .ְקִריֶגעַרייֶען
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; )מ"ק ֹותא' ִסיָמן ד ְּבֶאְצַּבע ֹוָרהמ(, ְּבֶרעְנְגטא "ִחיָד  ֶדער

 ּוןפ ְּבןֶגע ּוְנגָזאל ֶמען ִזי ֵזייֶער ַאְכט ַׁשָּבתֶעֶרב 

 ּוֶדעָמאְלְטס צ ְּפרּוִּביְרטם "ֶמ  "ַווייל ֶדער ַסֶמ , ֹוֶקתַמְחל

ָדאס ִאיז ַא ְגָמָרא  ּוןא, ְׁשטּוֶּבערַאֶלע  ּוְּבֶרעְכןצ

ֶעס ֶזעֶנען : .)ִגיִטין נב( אְרֵצייְלטִדי ְגָמָרא פַ , ֹוֶרֶׁשתְמפ

ָוואס ְפֶלעְגן ִזי ְקִריְגן ֶיעְדן ֶעֶרב  ְׁשֵכיִניםֶגעֶווען ְצֵוויי 
ִזי ַאִהין ַאַריין  ּוןא, ּוֶמעןֵמִאיר ֶגעק ִּביִאיז ֶר , ַׁשָּבת

 ְׁשטִזי ִני ּוןא ֶׁשעְמטֵזיי ִזי ֶגע ְּבןָהא, ֶגעֶזעְצט

ֵוויי : "ָוואס ָזאְגט ֹולַא ק עְרטֵזיי ֶגעֶה  ְּבןָהא, ֶגעְקִריְגט

 ּוןֵמִאיר ָהאט ִמיר ַפאְרָיאְגט פ ִּביַאז ֶר , ִאיז ַפאר ִמיר

 ". ָדא

ָהאט  ַּבאֶׁשעֶפערֶדער : :)י ַׁשָּבת(ְגָמָרא ָזאְגט  ִדי

 ְּבֵביתִלי  ׁשיֵ  ֹוָבהט ָּתָנהַמ ' :ֵּבינּוַר  ֶׁשהֶגעָזאְגט ַפאר מ

, ָּתָנהַמ  ּוֶטעִאיז ַא ג ַׁשָּבת .'ֹוִדיָעםְוה ֵל ְׁשָמּה ַׁשָּבתְגָנֵזי וְ 

 ּוןַפאר ִאיְדן פ ְּבןָהאט ֶגעֶגע ֶּבעְרְׁשֶטערָוואס ֶדער ֵאיי
 .ַקאֶמער ַׁשאץַזיין 

ִסיָמן ' ן ֵחֶלק א"ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק(ָזאְגט  ִּביֶדער ֵהייִליֶגער ֶר  

ִדי ֶעְסן  .'ֹוקּותֶאל ּכּולֹו ֹוֶדׁשק ּכּולֹו ַׁשָּבתַאִכיַלת '; )ז"נ

 קְׁשִטיֵאיין  ּוןִאיז ִאיְנַגאְנֶצען ֵהייִליג א ַׁשָּבת ּוןפ
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ָאֶדער ִמיְטן ַהָנָאה , ַׁשָּבתִמיְטן ֶעְסן  ּוןא, ֶגעְטִליְכֵקייט
 ֹויְזְנֶטערֶמען ִזי ט ְׁשָּפאְרטת ַפאְר ַׁשּבָ ִאין  ְּבןָהא

 ֹויףָוואס ֶמען ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ַפאְסְטן א, ַּתֲעֵניִתים

, ֹויסֶרעְכְנט א ֹוׁשי ַהָקד"ִווי ֶדער ֲאִר  ֹויטל, ֶיעֶדע ֲעֵביָרה

ֶווער ֶקען ֶדען ַפאְסְטן  ּוןא :)ַעֵיין ַׁשַער רּוח ַהקֹוֶדׁש ִּתקּון רז(

 ׁשֹויןָהאט ֶער  'ַׁשָּבת ֹוֶנגע'ִמיט ֵאיין  ּוןא, ָיאְרן ֹויִפילַאז
 ּוןפ: :)ז"קי ַׁשָּבת( ֹויסל ֶלעְרֶנען ַאר"ַחזַ . ַּתֲעֵניִתיםט ֹויְזנְ ט

 'ֹוםַהי ַׁשָּבת ִּכי ֹוםַהי ּוהּוִאְכל': )ה"כ' טז ְׁשמֹות( ָּפסּוקֶדעם 

ל "ִדי ַחזַ  ּוןא. ּודֹותֶמען ֶעְסן ְדֵריי ְסע ּוזמ ַׁשָּבתַאז ' ּוְוכ

 ּודֹותַאז ֶווער ֶעס ֶעְסט ִדי ְדֵריי ְסע: .)קיח ַׁשָּבת(ָזאְגן 

ֶדער . ֹותַאֶלע ָצר ּוןפ ּוןא ּוָמגֹוגג גֹו פּון ּולֶוועְרט ִניצ
ָוואס  ׁשַא ֶמעְנְט  ;.)פח ְׁשמֹות(ָזאְגט  ֹוׁשַהָקד ֹוַהרז

 .ּוָנהִאין ִדי ֱאמ ְּפַגםִאיז ָדאס ַא  ּוָדהַפאְרֶפעְלט ֵאיין ְסע

ן "ֹוֲהַר ַחֵיי מ(, ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ִּביֵהייִליֶגער ֶר  ֶדער

 ּוןא, ָיא ֶעְסן ׁשֹויןֵהייְסט  ַּבאֶׁשעֶפערֶדער : )ב"ִסיָמן ל
 ֹויא ׁשֹויןָדאס ִאיז  ּוןא', ִקיְנֶדעְרֶלע ֶעְסט'ָזאְגט 

 .ַזיין ּוְמַקֵיים צ ְׁשֶווער

 ּפֶמען ָא  ְׁשַרייְּבט ָׁשָנהַה  ׁשרֹא: .)טז ֵּביָצה(ל ָזאְגן "ַחזַ  

 ּוץח, ַא ַגאְנץ ָיאר ְּבןִוויִפיל ֶער ֶוועט ָהא ׁשֶדעם ֶמעְנְט 
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 ּוןא, ֹובט ֹוםי ּוןא ַׁשָּבתַפאר , ֹויסָדאס ָוואס ֶער ֶגעט א

 ֹויּבא, ָזאג ִאי ְׁשֶטעְנִדיג. ַפאר ִדי ִקיְנֶדער ּודַכר ִלימְׂש 

 ֹויַווייל ֶמען ָהאט ִאים ַאז, ֵווייִניג טֵאייֶנער ַפאְרִדינְ 

 ַּביי, ל"ִדי ַחזַ  ֶּבערא ָזאְגן ָא ָד , ָׁשָנהַה  ׁשרֹא ְׁשִריְּבןָאְנֶגע

ָעַלי ַוֲאִני  ּוָלו': :)וט ֵּביָצה( ֶּבעְרְׁשֶטערָזאְגט ֶדער ֵאיי ַׁשָּבת

. ַּבאָצאְלןִאי ֶוועל  ּוןא ְׁשּבֹוןַמיין ֶח  ֹויףאְרג אּבָ  .'ּפֹוֵרעַ 
ִמיט , ַׁשָּבת ֹויףא ֹויְפןַאז ֶער ָזאל ק, ָצהעֵ  ּוֶטעגַא ִאיז ָדא 

 ְּבַלייְּבןַאז ֶעס ֶוועט ִאים , ְּבֵרייְטַקייט ּוןא ֶׁשַפעַאַזא ִמין 

ֶדער  ַּבאָצאְלטָדאס  ּוןא, ַא ַגאְנֶצע ָווא ֹויףא

 ָׁשָנהַה  ׁשֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען רֹא. ַאַגב. [ַּבאֶׁשעֶפער

ָזאל  ִּביֶר  ִליֶגערֶדער ֵהיי ְּכֵדין 'ִּביֵהייִליְגן ֶר  ּוםָפאְרן צ
 ּוגֶגענ ְּבןִמיר ָזאְלן ָהא, ַזיין ּותְמַלֵמד ְזכ ּוְנזא ֹויףא

  .]ַא ַגאְנץ ָיאר, ְּברֹויְכןַאֶלע ֶגע ּוןא ַּפְרָנָסה

 

 .ג

ִליקּוֵטי (, ה ָזאְגטִלְבָרכָ  ֹונֹוָנָתן ִזְכר ֶרִּבי ֶדער ֵהייִליֶגער

 ּוןִאיז ַא ְזַמן פ ַׁשָּבתֶעֶרב  :)ט"ַהָלכֹות ֶמַקח ּוֶמְמָּכר ד י
ֶעס , ׁשַהֶנפֶ  ְׁשּבֹוןֶמען ַדאְרף ִזי ַמאְכן ַא ֶח  ּוןא. ְּתׁשּוָבה
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ִאי  ּבָהא ּוצ. ַא ַגאְנֶצע ָווא ּוְרְכֶגעַגאְנֶגעןִאיז ֶיעְצט ד
 ּוןא, ַּתְרגּוםי ִמיְטן "ִׁש ַר  ּוָמׁשֶגעֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג ח

ִאי ֶיעְדן ָטאג ֶגעֶלעְרְנט ַא  ּבָהא? ַמֲעִביר ֶסְדָרה ֶגעֶווען

 ּוןא? ַא ַדף ְגָמָרא? ְׁשַניֹותִמ , ְּפָרִקיםָאֶדער ֶעְטִליֶכע  ֵּפֶרק

 ּוֶנעְמט ֶמען ִזי ָפאר ָדאס צ. ְׁשטַאז ֶמען ֶזעְהט ַאז ִני

עְרֶנען ֶמער ָאן ֶוועט ֶמען לֶ -ֶיעְצט ּוןפ ּוןא, ַפאֶרעְכְטן
ָהאט ֶמען ִזי ִמיט  'ֵׁשםַה  ָּברּו'ָיא  ֹויּבא ּוןא. ֶמער ּוןא

ִזי ַאז ֶמען  ֶּבעְרַצייְגטֶמען ִאי ּוןא, ַזיין ּוָוואס ְמַחֵזק צ

 ְׁשטָוואס ֶמען ָהאט ִאים ִני, ְּפַלאץ ּוְטןַא ג ֹויףִאיז א

 ְׁשטִני ֹויֶער ַאֵליין ָהאט ִזי א ּוןא, ְּפֶגעַנאְרטָא 

 .ְּפֶגעַנאְרטָא 

 ֹויְסןִלְבָרָכה ָהאט ֶגעַהאט ַא ְגר ֹונֹוָנָתן ִזְכר ֶרִּבי

ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא . ל"ַזַצ  ּוְלְטִׁשיֶנערַנְחָמן ט ִּביֶר , ַּתְלִמיד

ַפאְרַצייְטְנס ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער [, ׁשֹויןַאְלץ ִקיְנד  ֹוםָית

וער ֶגעֶווען וֶ  ְׁשטַווייל ֶעס ִאיז ִני, ֹוםַא ָית ֹויףא ִּביֶטער
ֶער ִאיז  ּוןא] ,ִאים ֹויףא ּוְמקּוְקןא ִזיֶעס ָזאל 

ֶער ָהאט ִזי  ֶּבערָא , ַזיין ֶפעֶטער ַּביי ׁשַטאֶנעןַאייְנֶגע

 ּוצ ֹויְּבןֶער ָהאט ָאְנֶגעה ִּביז, ִדי ַגאְסן ֹויףֶגעְדֵרייט א

 ִּביֵאייְנָמאל ִאיז ֶר . ַפאְרִדיְנט ֶגעְלט ּוןא, ַוואֶסער ֶׁשעְּפן
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, ֶדעם ֶפעֶטער ַּביי ַטאֶנעןעְׁש ִלְבָרָכה ַאייְנגֶ  ֹונֹוָנָתן ִזְכר

ַנְחָמן ָוואס  ִּביֶר , ׁשָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ַרייֶכער ֶמעְנְט 

 ְׁשטָהאט ָנא ָגאְרִני, ָּבחּורִאיז ֶדעָמאְלְטס ֶגעֶווען ַא 

 ְׁשטִזי ַאז ֶער ָהאט ִני ְׁשֵטייטַפאְר , ֶגעֶקעְנט ֶלעְרֶנען

ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט  ֶּבערָא , ּתֹוָרהְבֵרי ַקיין ִד  ְׁשַטאֶנעןַפאְר 

ִאיְנִמיְטן ֶהעְרט ֶער , ִלְבָרָכה ֶרעְדט ֹונֹוָנָתן ִזְכר ִּביִווי ֶר 
ֶגעְלט ִאיז ; 'ּפָוואס ִאיז ִאים ַאַריין ִאין ָקא, ֵאיין ָוואְרט

 ְּתִפָלהּו ּתֹוָרה, ַּבאקּוֶמען ְׁשטֶמען ֶקען ָדאס ִני ּוןא, ְׁשטִני

ֶער ָהאט ִזי  ּוןא! 'ַּבאקּוֶמעןאס ֶמען ֶקען ָד  ּוןא, ִאיז ָיא

 ֹונֹוָנָתן ִזְכר ִּביָנאְכֵגיין ֶר  ׁשֹויןֶגעֶווען ַאז ֶער ֵגייט  ֵׁשבְמַיי

 ְׁשטַטאֶקע ִני ׁשֹויןֶער ָהאט ִאים  ּוןא, ִלְבָרָכה
ל ָזאְגן "ַחזַ . [ַּבאִדיְנטֶער ָהאט ִאים  ּוןא, ְּפֶגעָלאְזטָא 

. 'ּוָדּהְמִלמ ֹוֵתרי ּתֹוָרה ֶׁשל ִׁשימּוָׁשּה ֹולָגד' ::)ז ְּבָרכֹות(

ָחָכם ִאיז ָנא ֶמער ִווי ֶלעְרֶנען  ַּתְלמּודַזיין ַא  ׁשַׁשֶמ ְמ '

, ַווייל ֶווען ֶמען ֵגייט ָנא ַא ֶעְרִליֶכער ִאיד. 'ִאים ּוןפ

ַזיין  ּוןפ ּוֲאִפיל ּוןא, ִאים ּוןֶלעְרְנט ֶמען ִזי ַאַסא פ

ֶמען  ּוןא, ֶקען ֶמען ִזי ַאַסא ֶלעְרֶנען ּוְנגִפיר ָּפׁשּוֶטער
 ַּבייֶער ָהאט ִזי ֶגעִפיְרט  ֹויִווי ַאז, ּוִריקָנאְכֶדעם צ ּוְקטק

ִסיָמן  ן"ֹוֲהַר ַחֵיי מ(ָזאְגט  ִּביֶדער ֵהייִליֶגער ֶר . ֶיעֶדע ַזא
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 ּוןֲחָכִמים א ּוַנתֶגעַהאט ֶאמ ְּבןִדי ַאֶלע ָוואס ָהא )ד"תקמ
ן 'ִּביֶער ֶר ֵזיי ַּבייֶזעֶנען ָנאְכֶגעַגאְנֶגען ֶיעֶדע ְקֵלייִניְגֵקייט 

ִווי  ֹויַאז, ַאֵליין ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ואְרןֶגעוָ  ֹוףס ַּבייםֶזעֶנען 

ָדאס  ּוןא. ַצייְטן ּוְנֶזעֶרען ִאין אֶמען ָהאט ָדאס ֶגעֶזעְה 

ע "זי נּובְמִריְמ  ׁשֶהעְר  ִּביֵהייִליְגן ֶר  ֹויְפןא ֹויףֵגייט ַאר

 ִּביֶר ֶדעם ֵהייִליְגן , ַּבאִדיְנטיי ֶגעְטֵר  ֹויָוואס ֶער ָהאט ַאז
ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ָנאְכֶדעם  ִּביזע "זי נּובֶמעְנְדל ְמִריְמ 

ַצייְטן  ְׁשֶּפעֶטעְרִדיֶגעִדי  ּוןא. ִווי ִאים ֹויסְגר ֹויַאֵליין ַאז

ַצִדיק  ֹויְסןְגר ַּביים, ֶּבעָדאס ֶזעלְ  ּוֶמעןָפאְרֶגעק ֹויִאיז א

ֶרער ֶרעְסִטיע ְק לֶ 'יָ עְ ַׁש יְ  ִּביֶר ָהַרב ַהָקדֹוׁש  ֹוֵפתמ ַּבַעל ּוןא

ב ָר  ֶקערֶדעם ֵהייִליְגן ִליְס  ַּבאִדיְנטע ָוואס ֶער ָהאט "זי
 ַּבאִדיְנט ׁשַווייל ַאז ַא ֶמעְנְט . ע"זי ְּתבּוָאה ְּפִריַא  ַּבַעל

ֶלעְרְנט ֶער . ִמיט, ֶער ֵגייט ִמיט ִאים, ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד

ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶעס ֵגייט  ּוִזי צ ֹויִווי ַאז ֹויסִזי א

 הִלְבָרכָ  ֹונֹוָנָתן ִזְכר ִּביֶר  ּוןא.] ׁשֶמעְנְט  ֹויְפןא ערּבֶ ִאי

ֶלעְרֶנען  ּוצ ְּבןֶער ָזאל ָאְנֵהיי, ֹויְסֶגעֶלעְרְנטָהאט ִאים א

ֶער ָהאט ִזי  ִּביז', ַעִין ַיֲעקֹב' ּוןא, ְׁשַניֹותַאַסא ִמ 
ִאיז , ַנְחָמן ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ּוןפ ּוןא ֹויְפֶגעַאְרֶּבעטא

ָוואס  ּוְלְטִׁשיןט ּוןַנְחָמן פ ִּביֶר  ֹויֶסערֶגעָוואְרן ֶדער ְגר
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ַאז  ֹויסא ּוְמטק. ׁשִאיז ֶגעֶווען ַא ֶהעֶכעֶרער ָסאְרט ֶמעְנְט 

 .ְׁשטן ֶעְרִליֶכער ִאיד ֶדעְרֵלייְגט ֶמען ִני'ַאן ֱאֶמְת  ַּביי

ַמאְכט ִזי ַא  ּוןא, ְּתׁשּוָבה ּוטט ׁשַאז ַא ֶמעְנְט  ּוןא 

ַא ֶלעְכִטיְגן  ּוצ ֹוֶכהז ִאיז ֶער ָנאְכֶדעם, ַׁשָּבתֶעֶרב  ְׁשּבֹוןֶח 
 . ַׁשָּבת

ַאז ַאֶלע : :)סג ְּבַׁשַלח, ְׁשמֹות(ָזאְגט  ֹוׁשַהָקד ֹוַהרז ֶדער

, ַׁשָּבת ִּבְזכּותַא ַגאְנֶצע ָווא ִאיז ָנאר  ּוְמטָוואס ק ְּבָרכֹות

ֶער ִזיְנְגט  ּוןא, ַׁשָּבתִאיז ְפֵרייֶלע  ׁשַאז ַא ֶמעְנְט  ּוןא
ֶער ִזיְצט ִמיט ִדי ִקיְנֶדער  ּוןִמיט ַא ִׂשְמָחה א ֹותְזִמיר

ה פ ּוןא, ּוַזאֶמעןצ ֵסיי , ַא ַצִדיק ּוןֶדעְרֵצייְלט ֵזיי ַא ַמֲעשֶֹ

ָדאס ִאיז ֶדער ִעיָקר , ַּבייָטאג ַׁשָּבתֵסיי , ּוַנאְכטְפַרייִטיג צ

ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק(ָזאְגט  ִּביֶדער ֵהייִליֶגער ֶר . ּוִחינ

ה פַאז ֶמען ֶדעְרֵצ : )ח"רמ ט ְה ַא ַצִדיק ִצי ּוןייְלט ַא ַמֲעשֶֹ
 ֶּבערָא , ֹוָלִמיםע ָּכל ּבֹוֵרא ּוםַהאְרץ צ עםָדאס ֶד 

 ֹויףא, ָּפאִליִטיק ָׁשלֹוםַפאְרֶקעְרט ַאז ֶמען ֶרעְדט ַחס וְ 

 ֹוֵרםִאיז ָדאס ג, ן'ִּביֶדעם ֶר  ֹויףָאֶדער א, ן'ִּביֶדעם ֶר 

ֶזעֶנען  ֵּבייֶדעַאז  ַּבאְׁשִליְסטָנאְכֶדעם ַאז ָדאס ִקיְנד 

ָלאְזט ַאֶלעס  רעֶ  ּוןא, ַּבּכֹל ּכֹוֵפרֶער ֶוועְרט ַא  ִּביז, ְׁשטִני
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ֶדעם  ֹויףֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ֶמען א, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ּפָא 
 .ְּבןֶגע ּוְנגֵזייֶער ַאְכט

  

 .ד

 ִּבירִלְבָרָכה ִאיז ַמְס  ֹונֹוָנָתן ִזְכר ֶרִּבי ֶדער ֵהייִליֶגער

ָדאס ִעְנָין ָוואס ֶמען : )ֲהָלָכה א רּבֶֹק ַה  ְׁשָּכַמתַה , ֹותֲהָלכ ּוֵטיִליק(
ְמַטֵהר 'ַאז ָדאס ִאיז  ּוָמהַאד ָּפָרה ּוןִדי ִמְצָוה פ ַּבייֶזעְהט 

ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ָדאס  ּוןא, 'ֹוִריםְמַטֵמא ְטה' ּוןא' ְטֵמִאים

ִווי ָטֵמא : ַדאְרף ִוויְסן ׁשַאז ַא ֶמעְנְט ; ֹוקח ַא  ּוְפןָאְנֶגער

ֶוועְרן ַא  ֹויֶקען ֶער ָנא א, ַזיין ְׁשטֶער ָזאל ָנאר ִני

 ׁשֶווען ַא ֶמעְנְט  ּוםִוויֶדעְרא. ַצִדיק ּוְרְכןֶעְרִליֶכער ִאיד ד
 ּוןא, ַדאֶוועֶנען ּוןֶלעְרֶנען א ּוָאְנֶגעַפאְנֶגען צ ׁשֹויןָהאט 

ְמַחֵזק  ׁשֹויןִאיז  ּוןא, ְמַחֵזק ּוןא הֶער ִאיז ִזי ְמַחיֶ 

, ֶּפעסעֶ  ׁשֹויןען ַאז ֶער ִאיז ֶוועט ֶער ֵמיינֶ , ֹויַאְנֶדעֶרע א

 ֹויסא ּוְמטק. ְׁשטַדאְרף ֶער ִוויְסן ַאז ֶער ִאיז ָנא ָגאְרִני

ִאיז ֶדער ַצִדיק ִאים ' ָטֵמא'ִאיז  ׁשַאז ֶווען ֶדער ֶמעְנְט 

ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער  ַאזֹוי, ֹובֹותט ּודֹותְנקִמיט ִדי  'ְמַטֵהר'
ַאז ֶמען ִאיז : )ב"ִסיָמן רפ ,ן ֵחֶלק א"ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק(ָזאְגט  ִּביֶר 
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ֶעס ִאיז  ּוןא, ֹובֹותט ּודֹותְטֶרעְפן ִאין ִזי ְנק ּוצ ּוָיבְמח

ָזאְגט ֶדער  ֹויא. ַוואְרְפן ּוצ ּפִזי ַאָרא ּוְנץַא ק ְׁשטִני

ִווי  ֹויַאז ַאז: )א"ִסיָמן ס, א קן ֵחלֶ "ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק( ִּביֵהייִליֶגער ֶר 

, ֹוָלִמיםע ָּכל ּבֹוֵראִאין  ּוָנהֱאמ ְּבןַדאְרף ָהא ׁשַא ֶמעְנְט 

. ִאין ִזי ַאז ֶער ֶקען ָיא ּוָנהֱאמ ְּבןָהא ׁשַדאְרף ַא ֶמעְנְט 

ֵווייְסט ַאז ֶער  ּוןא ֹוֶכהז ׁשֹויןִאיז  ׁשֶווען ֶדער ֶמעְנְט  ּוןא
ִוויְסן  ׁשֹויןֶער  ְרףַדא, ֹורָטה ׁשֹויןִאיז  ּוןא' ּוֶקען ָיא ְוכ

ְמַטֵהר 'ָדאס ִאיז  ּוןא, ַאז ֶער ֶקען ֵגיין ָנא ֶהעֶכער

 .'ֹוִריםְמַטֵמא ְטה', 'ְטֵמִאים

ֶמען : ׁשַאְנֶדעְר  ִּביְסלַא  ְׁשטָדאס ֶגעַטייְט  ּבָהא ִאי
 ּולָוואס ִאיז פ ָּבחּורַא צּו ַא ַצִדיק  ּוְמטֶזעְהט ַאז ֶעס ק

 ֶדער ַצִדיק ּוןא. ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְׁשמּוץ ּוןא ֹותִמיט ֲעֵביר

 ִּביז, ֹויףִאים א ּבֹויֶעטֶמען  ּוןא, ִמיט ִאים ּפִזי ָא  ְּבטֶגע

ְקִריְגט  ֹוםלָׁש ַחס וְ  ֹויּבָנאְכֶדעם א ּוןא, ּוָנהֶער ָהאט ֲחת

ֵלייְגט ִזי ֶדער , ן'ֶער ִוויל ִזי ֶגְט  ּוןא, ְׁשטּוּבֶער ִזי ִאין 
, ן'ֶגְט  ְׁשטֶזעְהט ֶער ָזאל ִזי ִני ּוןא, ַצִדיק ַווייֶטער ַאַריין

ֶדער  ּוןא', ּוִקיְנֶדער ְוכ ׁשֹויןֶער ָהאט  ֵׁשםַה  ָּברּו ִּביז

 ֹויסְמט אּוק, ְּפַרטִמיט ֶיעְדן  ֹויסַצִדיק ֶהעְלְפט ִאים ַאר

א ֶגעֶווען ַווייל ֶער ִאיז ָד , 'ְמַטֵהר ְטֵמִאים'ַאז ָדאס ִאיז 
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 ׁשֹויןָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶער  ֶּבערָא ', ּוְוכ ָּבחּורַא ָטֵמא ַאְלץ 
ְמַטֵמא 'ר ִאיז ַרֲחָמָנא ִלְצָלן עֶ  ִּביז, ִזי ַּביי ֹויסְגר

 ֹויףא' ּורָדָבר ָאס ָּכל' ֹויא ׁשֹויןֶער ֶרעְדט  ּוןא' ֹוִריםְטה

ָזאְגט ַאז  ּוןא, ַצִדיק ָוואס ָהאט ִאים ְמַטֵהר ֶגעֶווען עםֶד 

ֶער ָהאט ַפאְרֶגעְסן ֶווער  ּוןא, ֶדער ַצִדיק ִאיז ָגאר ָטֵמא

 ְׁשֶווערָוואס ִאיז ֵזייֶער  ֹוקָדאס ִאיז ַא ח. ֶער ִאיז ֶגעֶווען
ִדיג 'ֹוָראמ ׁשֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ַא ֶמעְנְט , ְׁשֵטייןַפאְר  ּוצ

ַא  ּוְהןַאז ֶמען ָהאט ִאים ֶגעט ּוןא, ֹויףֶדער ְּבןֶגע ּוְנגַאְכט

 ְׁשמֹה. ְׁשֶלעְכְטסָצאְלן ַקיין  ּוִריקצ ְׁשטָזאל ֶער ִני ֹוָבהט

א  ֹוָבהט ַּתַחתָרָעה  ִׁשיבֵמ ': )ג"יז י ְׁשֵליִמ (: ַהֶמֶל ָזאְגט

ִאיז ִדי ֶעְרְגְסֶטע  ֹוָבהט ָּכפּויַא  'ֵּביתֹו ּתֹוָרָעה ִמ  ּוׁשָימ
 .ַזיין ארַזא ָוואס ֶעס ֶקען נָ 

ָנאר  ּוהןט ּוצ ּוֶגעוואֹויֶנעןַדאְרף ִזי צ ׁשֶמעְנְט  ַא 

ֶוועט , ֹוָבהַא ט ׁשַפאר ַא ֶמעְנְט  ּוטֵאיי ַאז ֶמען ט, ּוְטסג

אְרף ֶמען ַד , ְׁשֶלעְכְטס ַּבאקּוֶמען ּוִריקֶמען ָנאְכֶדעם צ
ַפאר ַא ִאיד ֶדעְרֵלייְגט ֶמען  ֹוָבהַא ט ּוְהןט ּוןַאז פ: ִוויְסן

 .ְׁשטִני

ֶווען  יֹוְׁשִבים ָהאט ֶמען ֶגעִוויְסט ַאז ֶּבעְלֶזער ַּביי ִדי

ַאז ֶמען , ִׁשידּוַא  ֹויףֶמען ָהאט ִזי ָנאְכֶגעְפֶרעְגט א
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ָהאט ' ֶחֶסד ַּבַעלִאיז ַא  ָּבחּורֶדער ': ָהאט ָנאר ֶגעָזאְגט

 ָּבחּורַווייל ַאז ַא ! ֶגעַדאְרְפט ֶמער ְׁשטָגאְרִני ׁשֹויןֶמען 

ַא  ֹוָבהַא ט ּוְהןט ּוןא ּוטַזיין ג ּוצ ּוִזי צ ֹויְנטֶגעווא

 . ּוסֶדער ְגֶרעְסֶטער ִיח ׁשֹויןָדאס ִאיז , ְצֵווייְטן

ֶווען , ע"זי ִּביֶר  ִּבַיאֶלערֶדעם  ַּביי ַּפאִסיְרטָהאט  ֶעס

ֵזיי  ּוןא, ִׁשידּוַא  ּוְהןט ַפאר ַזיין זֶמען ָהאט ֶגעֶרעְד 

 ֹוׁשַהָקד ּוִדיְיה ּוןפ, ּוָחִסיםְמי ֹויֶסעא ֶגעֶווען ְגרֶזעֶנען ָד 

 ֶׁשערי'ַּבִיתַה  ַּבַעלִאיז ֶגעֶווען ַא  ּוָּתןֶדער ְמח ּוןא', ּוְוכ

 ּוהןֶער ָהאט ֶגעט ֶּבערָא , ַקיין ַיְחָסן ְׁשטִני ּוןא, ׁשֶמעְנְט 

 ֶגעַגאְנֶגען ְפֶרעְגן ֶדעם ִאיז ֶער, ְׁשןֶחֶסד ִמיט ֶמעְנְט 
ִמיר ֶזעֶנען , ֶמען ּוְהטע ָוואס ט"ב זיָר  ֶּבעְלֶזער ֵהייִליְגן

 ֹויֶלערֶדער ִאיד ִאיז ַטאֶקע ַא ווא ּוןא, ּוָחִסיםְמי

ַא  ּוןפ ֶּבערָא , ַאַסא ֶחֶסד ּוטט ּוןא, ֶעְרִליֶכער ִאיד

ִמיט 'ע "ב זיָר  ֶּבעְלֶזערָזאְגט ִאים ֶדער , ְׁשָּפָחהִמ  ָּפׁשּוֶטע

ִאיז ָדאס ֶדער ְגֶרעְסֶטער ' ֶחֶסד' ּוְהטַאז ֶער ט', ַא ִציֶטער
 .ּוסִיח

ַזיין ַא  ּוְמַחֵזק צ, ֶדער ְגֶרעְסֶטער ֶחֶסד ִאיז ּוןא 

ַווייל ִוויִפיל . ֹויְרןַפאְרל ּוןא ּוְּבָראְכןֶווען ֶער ִאיז צ! ִאיד

, ֶגעַדאְנֶקען ְׁשֶלעְכֶטעִמיט  ּוםַאר ֶּבעֵגייֶען ֶנע ְׁשןֶמעְנְט 
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ֶער ִפיְלט  ּוןא, ֹותָצר ֹובר ּוןפ, ְּבןֶנעֶמען ֶדעם ֶלע ּוצ ִזי
 ּוםצ, ּוֶעס ְטֶרעט ִאים צ, ֶמער ְׁשטִני ׁשֹויןַאז ֶער ֶקען 

ָהאט  ׁשַאז ַא ֶמעְנְט  ִּבְפַרט ּוןא, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן -ַהאְרץ 

ֵגיין  ּפַאָרא -ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  - ְקַראְנֶקע ִקיְנֶדער ֶקען ֶמען 

ַא ': ע ָהאט ֶגעָזאְגט"זי' ׁשִאי ֹוןַחז'ֶדער . ִזיֶנען ּוןפ

, ְקַראְנֶקע ִקיְנֶדער -ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  - ָוואס ָהאט  ׁשֶמעְנְט 
 ׁשָאֶדער ַא ֶמעְנְט . 'ַפאר ִאים ֹויְפְׁשֶטעְלןַדאְרף ֶמען ִזי א

ַא  ּוֶמעג ֶער ַזיין ֲאִפיל, ְׁשטּוּבִאין  ּוִריםָוואס ָהאט ִיס

ִאין  ֶּפעְקלַאז ֶער ָהאט ַאַזא , ְׁשַנייֶדער ָאֶדער ַא , ׁשּוְסֶטער

 ּוםצ ֲענֹותַקיין ַט  ְׁשטא ָהאט ֶער ִניָד  ּוןא ְׁשטּוּב

 ּוןא, ַּבאֶׁשעֶפערָנאר ֶער ַדאְנְקט ָנא ֶדעם , ַּבאֶׁשעֶפער
ֶמעג ֶמען  ׁשַפאר ֶדעם ֶמעְנְט , ֶער ֶקען ִזי ֶדעְרַהאְלְטן

 .ֹויְפֵהייְּבןִזי א

 ַזיין ֹוֶכהל ֶהעְלְפן ֶמען ָזאל זָזא ֶּבעְרְׁשֶטערֶדער ֵאיי 

, ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן ּוןא, ַפאר ִאיְדן ּוְטסָנאר ג ּוְהןט ּוצ
ֶדער ֵהייִליֶגער . ׁשּובָוואס ָדאס ִאיז ִאין ִהיְמל ֵזייֶער ָח 

אֹויף ֶדעם ָּפסּוק : )ו"ִסיָמן ק, ן ֵחֶלק א"ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק(ָזאְגט  ִּביֶר 

ִאיז ֶדעם  ֹוילווא .'ֶאל ָדל ְׂשִּכילַמ  ְׁשֵריַא ': )ים מאלִ ִה ְּת (

ָוואס  ,ַפאר ַא ָאִריַמאן ֵׂשֶכלָוואס ֶער ֶגעט ַאַריין  ׁשֶמעְנְט 
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. ֵׂשֶכלַקיין  ְׁשטִני ֶּבעָדאס ֵמייְנט ֵאייֶנער ָוואס ָהאט ֶנע

 .'ֵּביה ּכּוָלא ֵּביהְדָדא '; .)ְנָדִרים מא(ַווייל ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

 אטָה , ְׁשטֶווער ִני ּוןא, עסָהאט ַאלֶ  ֵׂשֶכלֶווער ֶעס ָהאט 

ַאז ַא ָאֶרעַמאן ֵהייְסט ֵאייֶנער  ֹויסא ּוְמטק. ְׁשטָגאְרִני

ַאז  ּוןא, ֵׂשֶכלַקיין  ְׁשטָהאט ִני ּוןא ּוְּבָראְכןָוואס ִאיז צ

ִאיז ָדאס ִדי ְגֶרעְסֶטע , ֹוֵדדְמע ּוןֶמען ִאיז ִאים ְמַחֵזק א
ֶדער . ִדי ְגֶרעְסֶטע ְצָדָקה ָוואס ֶקען ָנאר ַזיין ּוןא, ִמְצָוה

ֶדעם  ּוַזיין צ ֹוֶכהֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ֶמען ָזאל זֶּבעְרְׁש ֵאיי

 ּוןפ ׁשֹוָפר ֹולֶהעְרן ֶדעם ק ּוצ ֹוֶכהז ׁשֹויןֶמען ָזאל  ּוןא

  .ִׁשיַח ֶמֶל ַהָמ 

 

 ~ֹוָלםע ּבֹוֵראֵאל לְ  ֶׁשַבח ְׁשַלםְונִ  ַּתם~



 

  ְּתִפָלה ּוְנֶדעְרִליֶכעווא ֵׁשייֶנעַא 
  

טּו ִמיט ִמיר ֲחָסִדים , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

אּון ִהיט ִמי ָאּפ פּון ַאֶלעם , ְוַרֲחִמים ְגמּוִרים

אּון ַּבאְגִליק ִמי ִמיט ֵׂשֶכל ִאי ָזאל , ְׁשֶלעְכְטס

  .ִוויְסן ַאז ַאֶלעס ִאיז פּון ִדיר

  )ממכתב ' אשר בנחל חלק א(

 
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶהעְלף ִמיר ֶעס ָזאל ִמיר גּוט 

אּון ִאי ָזאל ַפאְרְׁשֵטיין ַאז דּו ִוויְלְסט ָנאר , ַזיין

  .ַמיין גּוְטס

 )ד"קלמכתב ' אשר בנחל חלק א( 



 ָוואס ָדאס ִאיז  ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִׁשיעּור, ֶגעָזאְגט ָגעָוואְרן  דּוְרְך

ְּכבֹוד ְקדּוַׁשת ָהַרב ַהַּצִדיק מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען ִאין אּוְנז ִדי ֵרייֶנע אּון ְקָלאֶרע ֶאמּוָנה ִאין ַּבאֶׁשעֶפער, 

ִווי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִהְתַחְזקּות ִוויַאזֹוי ַאדּוְרְך צּו ֵגיין  ֶדעם ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום.

ַּפְרַׁשת ָּבָלק תשע"ב 

י,  אְגִריְנֶדעט אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון אּוְנֶזער ֵהייִליֶגער אּון ָפאְרְכִטיֶגער ֶרּבִ ֶגעּבֹויֶעט אּון ּבַ
ינּו אַהאְלֶטעֶנע ִליְכִטיְגֵקייט, ֶדער ֵהייִליֶגער הֹויֶכער ִליְכט, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרינּו ְוַרּבֵ ֶדער ּבַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ַנְחָמן ִמּבְ ַרּבִ
ְלִמיד, מֹוֵרינּו ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש, ַא וואּונֶדעְרִליֶכע ִליְכט,  אּון אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון ֵזיין ּתַ

ט ַפאְרהֹויְלן פּון ִאיְהם, אֶהעְלֶטעִניׁש ִאיז ִניׁשְ ָוואס ֵקיין ׁשּום ּבַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ָנָתן ִמּבְ ַרּבִ
תּוִבים, אּון ַמֲאָמִרים  סּוִקים פּון ּתֹוָרה, ְנִביִאים, ּכְ אּון ֶעס ִאיז צּוַזאְמֶגעְפָלאְכְטן ִמיט ּפְ

פּון אּוְנֶזעֶרע ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים פּון ְגָמָרא אּון ִמְדָרִשים אּון ֵהייִליְגן זֹוַהר.

ֶרעְנְגט ֶגעָוואְרן צּום ְדרּוק ֶעס ִאיז ֶגעּבְ
ֶרְסֶלב - נּוא ָיאְרק יצ"ו דּוְרְך ֲחִסיֵדי ּבְ

בעזהשי"ת

קּוְנְטֵרס

   ַדאֶוועֶנען ִאיז ִנישְׁט ַקיין ַּבאְרג  



 



 
 

 
  

  

  

  .א

ִיְׂשָרֵאל א ָּבָלק ֶּבן ִציּפֹור ֶאת ָּכל ַאֶׁשר ָעָׂשה ְר ַויַ '

ָּבָלק ָהאט ֶגעָזאְגט : י"ָזאְגט ַרִׁש : )ב, ַּבִמְדָּבר כב( 'ָלֶאמֹוִרי

ִדי ְצֵוויי ְׁשֶטעְרְקְסֶטע ְמלּוכֹות פּון ִסיחֹון אּון  ָדא-ַמה

ֶוועְלן ִמיר , עֹוג ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֵּבייקּוֶמען ִדי ִאיְדן

ַוָיָגר 'ם ֶוועְגן ֶדע, ַאַווַדאי ֵזיי ִניְׁשט ֶקעֶנען ֵּבייקּוֶמען

 .ָהאט מֹוָאב מֹוָרא ֶגעַהאט 'מֹוָאב

 ַדאֶוועֶנען ִאיז ִניְׁשט ַקיין ַּבאְרג        



 גאְר יין ּבַ ט ַק יְׁש יז נִ ען ִא וענֶ אוֶ ַד                קכח

עֹוג ֶמֶל : :)ְּבָרכֹות נד(ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאְגן 
ִווי  ?יוֵ ַמְחֶנה ִיְׂשָרֵאל ַּכָמה ַה : ַהָּבָׁשן ָהאט ֶגעָזאְגט

ְדֵריי  !ְּתָלָתא ַּפְרֵסי? ְגרֹויס ִאיז ִדי יּוִדיֶׁשע ַמְחֶנה

אּון אֹויְסַרייְסן ַא ַּבאְרג פּון , ֶוועל ִאי ֵגיין. ַּפְרָסאֹות

אּון ִאי ֶוועל ָדאס ַארֹויף ַוואְרְפן אֹויף , ְדֵריי ַּפְרָסאֹות

ֶער ָהאט , אּון ֶער ָהאט ַטאֶקע ַאזֹוי ֶגעטּוֶען, ֵזיי

אּון , אֹויְסֶגעִריְסן ַא ַּבאְרג ָוואס ִאיז ְגרֹויס ְדֵריי ַּפְרָסה
אּון , ס ַארֹויף ֶגעֵלייְגט אֹויף ַזיין ָקאּפֶער ָהאט ָדא

ַאז ֶעס , ֶדעְרַווייל ָהאט ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ֶגעַמאְכט ַא ֵנס

, ִאיז ֶגעקּוֶמען ֶוועִרים אּון ָהאְּבן ֶגעֶלעֶכעְרט ֶדעם ַּבאְרג

ָהאט ֶער , אּון ֶעס ִאיז ַאָראְּפֶגעַגאְנֶגען ִּביז צּו ַזיין ַהאְלז

ָהאְּבן ִזי ַזייֶנע ְצֵווי ֵצייֶנער  ,ֶעס ֶגעָוואְלט ַארֹויְסְׁשֶלעְּפן
אּון אֹויף , אֹויף ֶדער ַזייט, אֹויְסֶגעצֹויְגן אּון צּוְׁשְּפֵרייט

ִאיז ֶגעקּוֶמען מֶׁשה ַרֵּבינּו ָוואס ִאיז ֶגעֶווען . ֶדער ַזייט

אּון ֶגענּוֶמען ַא ַהאק ָוואס ִאיז , ֶצען ַאמֹות הֹויֶע

ְנג ֶגעֶגעְּבן אּון ָהאט ַא ְׁשְּפרּו, ֶגעֶווען ַלאְנג ֶצען ַאמֹות

ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶדעְרְגַרייְכט ִּביז צּו ַזיין , ֶצען ַאמֹות

אּון ָהאט ִאים ַא ַהאק ֶגעֶגעְּבן אּון ֶער ִאיז , ְקֶנעְכל
 .ַאָראְּפֶגעַפאְלן אּון ֶגעְׁשָטאְרְּבן



          גאְר יין ּבַ ט ַק יְׁש יז נִ ען ִא וענֶ אוֶ ַד      קכט

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִאיז ְמַגֶלה אֹויף ֶדעם ַא  
ָוואס ִאיז : )ִסיָמן ח, בן ֵחֶלק "ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ִדיֶגע ִגילּוי 'מֹוָרא

ֶער ָזאל ִוויְסן ַאז ֶער ִאיז ָנא ִאין ִדי , ִדי ַמְחֶנה פּון ַא יּוד

ָוואס ָדאס ֵגייט . 'ג ַּפְרָסאֹות'! ?ַמְחֶנה פּון ִדי ְקדּוָׁשה

. ַׁשְחִרית ִמְנָחה ַמֲעִריב! ַארֹויף אֹויף ִדי ְדֵריי ְּתִפלֹות

ָוואס ָדאס , ָמהַווייל ֶדער ִעיָקר פּון ַא ִאיד ִאיז ַזיין ְנָׁש 

אּון ָדאס ֶוועְרט ִנְתַגֶלה דּוְר , ֵחֶלק ֶאלֹוֵקי ִמַמַעלִאיז ַא 
ָדאס ֵהייְסט ַאז ֶער ַדאֶוועְנט צּום ּבֹוֵרא ָּכל ,  ַזיין ֱאמּוָנה

ַאזֹוי ִווי ֶעס . אּון ֶער ֶרעְדט צּום ַּבאֶׁשעֶפער, עֹוָלִמים

ֶעס , 'ןיִ ָא 'ּומֹוַתר ָאָדם ִמן ַהְּבֵהָמה ': )ט"קֶֹהֶלת ג י(ְׁשֵטייט 

ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ִחילּוק ְצִוויְׁשן ַא ֶמעְנְטׁש אּון ַא 

אּון ְׁשֵלימּות ַהִדיּבּור ִאיז ַאז . ְּבֵהָמה ָנאר ֶדער ִדיּבּור
ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ָאֶּבער ִוויַּבאְלד ֶער ִאיז , ַווייל ַא גֹוי ֶרעְדט אֹויֶכעט. )ו"ס

, ִאיז ֶער ַאזֹוי ִווי ַא ַחָיה, יְׁשט ַמִּכיר ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפערנִ 

 .אּון ַזיין ִדיּבּור ִאיז ִניְׁשט ַקיין ִדיּבּור

ַאז : )ִסיָמן ד, כֹות ְּתִפָלה ֵּפֶרק אלְ ִה (ם ְּבֶרעְנְגט "ֶדער ַרְמּבַ  

, ֶווען ַא ִאיד ָהאט ֶעֶּפעס ֶגעַדאְרְפט ָהאְּבן, ִאין ָאְנַפאְנג

ָהאט ֶער ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער אֹויף ַזיין ְׁשְּפַרא ,



 גאְר יין ּבַ ט ַק יְׁש יז נִ ען ִא וענֶ אוֶ ַד                קל

ַאזֹוי ִווי ֶדער , ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ִמְצוֹות ַעֵׂשה פּון ְּתִפָלה
ֶמען , 'ּוְלָעְבדֹו ְּבָכל ְלַבְבֶכם': )ג"ְדָבִרים יא י( ָּפסּוק ָזאְגט

אּון ִדי . יֶנען ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער ִמיְטן ַגאְנְצן ַהאְרץָזאל ִד 

זּו ? בֵאיֶזהּו ֲעבֹוָדה ֶׁשַּבלֵ : .)ַּתֲעִנית ב(ְנט 'ְגָמָרא ַדְרֶׁש 

ָנאר ְׁשֶּפעֶטער , ַאז ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ְּתִפָלה !ְּתִפָלה

אּון ָהאְּבן , ָלהֹוּוֶמען ִדי ַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְגדֶזעֶנען ֶגעק

 ֶזעְהןַווייל ֵזיי ָהאְּבן ֶגע, י ְדֵריי ְּתִפלֹותְמַתֵקן ֶגעֶווען ִד 
 ַאז ֶעס ֶוועט ַזיין ַא ְגרֹויֶסער ָגלּות אּון ֶמען ֶוועט ֶנעֶּבע

ָהאְּבן ֵזיי ְמַתֵקן ֶגעֶווען , ַפאְרֶגעְסן פּון ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים

ַאֶקעְגן ֶוועם : :)ְּבָרכֹות כו(ִדי ְגָמָרא ָזאְגט . ִדי ְדֵריי ְּתִפלֹות

ֵאייֶנער ָזאְגט ! ?ַתֵקן ֶגעֶווען ִדי ְדֵריי ְּתִפלֹותָהאט ֶמען ְמ 

ֵאייֶנער ָזאְגט . ַאֶקעְגן ִדי ָאבֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעקֹב
 .ַאֶקעְגן ִדי ָקְרָּבנֹות

 ייט ַהאְלט ִזי ָנאר דּוֶרעְׁשֵק אּון ֶדער ִעיָקר ִאיִדי 

ט ֶווען ֶער ְׁשֵטיי, ַווייל ַא ִאיד ֵווייְסט, ִדי ְדֵריי ְּתִפלֹות

ָנאר ֶער מּוז ֵגיין , טּוְהןאֹויף ֶקען ֶער ָגאְרִניְׁשט 
ָדאס ֶזעְלֶּבע ֶווען ֶעס קּוְמט , ַדאֶוועֶנען ַׁשְחִרית

אּון ֵווייְסט ַאז ֶער ַדאְרף , ָיאְגט ֶער ִזי ׁשֹוין, ָנאְכִמיָטאג

ַּבייַנאְכט ֵווייְסט ֶער ַאז ֶער ַדאְרף . ֵגיין ַדאֶוועֶנען ִמְנָחה



          גאְר יין ּבַ ט ַק יְׁש יז נִ ען ִא וענֶ אוֶ ַד      קלא

, קּוְמט אֹויס ַאז ִדי ְדֵריי ְּתִפלֹות. יבַדאֶוועֶנען ַמֲעִר 
  .ִיְׂשָרֵאלַהאְלט ִאים ָאן ִאין ִדי ַמְחֶנה 

ֶמען ַאז ַא ִאיד  ֶזעְהטפּון וואּו , ַפאְרֶקעְרט אֹוי

ַאז ֶער ַפאְנְגט ָאן ? ייטְׁשֵק ֶוועְרט ָאְּפֶגעִקיְלט פּון ִאיִדי

י ָאן ִמיט ֶעס ַפאְנְגט זִ , ְמַזְלֵזל ַזיין ִאין ִדי ְדֵריי ְּתִפילֹות
ֶער ַמאְכט ִזי ַא ֶחְׁשּבֹון ִאי ֶוועל ׁשֹוין , ִמְנָחה

', ס ַּביי ַמֲעִריב ְוכּו'ַדאֶוועֶנען ְצֵוויי ְׁשמֹוָנה ֶעְׂשֵרה

ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ': :)ְּבָרכֹות ו(ל "ֶדעְרַפאר ָזאְגן ַחזַ 

ִּבְּתִפַלת ַהִמְנָחה ֶׁשֵּכן ֵאִלָיהּו א ַנֲעֶנה ֶאָלא ִּבְּתִפַלת 

ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֵזייֶער ֶגעָוואֶרעְנט ַזיין צּו , 'ַהִמְנָחה

ַווייל ֵאִלָיהּו ַהָנִביא ִאיז ִניְׁשט , ַדאֶוועֶנען ִמְנָחה
ַווייל ַּביי ִדי ַצייט . ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן ָנאר ַּביי ִמְנָחה

פּון ִמְנָחה ִאיז ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעֶוועְנְטִליך ִאיְנִמיְטן ִדי 

ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען , עְרהֹויְּבט ִוויְנֶטערַאְרֶּבעט ִאיּבֶ 

אּון ִניְׁשט , ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן צּו ַדאֶוועֶנען ִמְנָחה

ָדאס ֶזעְלֶּבע ַּביי ַמֲעִריב . ְמַזְלֵזל ַזיין ִאין ֶדעם ָחִליָלה
: :)ְּבָרכֹות ד(ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט , ַדאְרף ֶמען ִנְזָהר ַזיין

, ִאי ֶוועל קֹוֶדם ֶעְסן ַאִּביְסל: ָזאְגטַאז ַא ֶמעְנְטׁש 

אּון ָנאְכֶדעם ַפאְרְׁשָלאְפט ֶער ִדי ַגאְנֶצע , ְׁשָלאְפן ַאִּביְסל
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ָדאס ֶזעְלֶּבע ַּביי ַׁשְחִרית ֵהייְּבט ֶמען ָאן . ַנאְכט
ֶמען ְטַראְכט ִאי ֶוועל ׁשֹוין ָזאְגן ָּברּו , ַאָראְּפצּוִציְּפן

אּון ַאזֹוי צּוִּביְסֶלע ', ְוכּוְקִריַאת ְׁשַמע , ִיְׁשַּתַּבח, ֶׁשָאַמר

 .ָלאְזט ֶמען ִאיְנַגאְנְצן ָאּפ ָדאס ַדאֶוועֶנען ַחס ְוָׁשלֹום

עֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן : ")ָׁשם(ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי  
אּון ֶער ָהאט , ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא ְׁשַטאְרֶקע ְקִליָּפה

ֶדעְרַפאר , ָרֵאלִיְׂש ֶגעָוואְלט עֹוֵקר ַזיין ִדי ִאיְדן פּון ַמְחֶנה 

ָדאס ֵמייְנט צּו ָזאְגן ַאז ". ָהאט ֶער ֶגעְּבֶרעְנְגט ַא ַּבאְרג

ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ְׁשֶווער ַמאְכן ָדאס ַדאֶוועֶנען ַפאר 

אּון ַא , אּון  ֶעס ָזאל ַזיין ַאזֹוי ִווי ַא ְׁשֶוועֶרע ַּבאְרג, ִאיְדן

אּון . [ֶמעְנְטׁש ָזאל ִניְׁשט ָהאְּבן ֶגעדּוְלד צּו ַדאֶוועֶנען
ֶנעֶּבע ֶמעְנְטְׁשן טּוֶען ׁשֹוין אֹויס ִדי ְּתִפיִלין  ֶזעְהטֶמען 

אּון ַּביי ַּתְחנּון ִאיז ֶער , ִאיְנִמיְטן הֹויֶכע ְׁשמֹוָנה ֶעְׂשֵרה

ֶמת ֶמען ֶקען ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַדן ַזיין ְלַּכף ֶא , ַאְנְטָלאְפן ׁשֹוין

ֶווער ַווייל ִאיְדן ַאְרֶּבעְטן ֶנעֶּבע ֵזייֶער ִּביֶטער ְׁש , ְזכּות

ָאֶּבער ֶעס ִאיז ַּבאוואּוְסט ִדי , צּו ַפאְרִדיֶנען ֶעֶּפעס ֶגעְלט
ה ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער ע ָהאט "ב זיָר  ַמֲעשֶֹ

וואּו : ְפֶרעְגט ֶער ִאים, ַא ִאיד לֹויְפט ֶזעְהןַאָמאל ֶגע

ִאי ! ָוואס ָזאל ִאי טּוֶען: ָזאְגט ֶער ִאים? לֹויְפְסטּו
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ֶווער ָזאְגט : ָזאְגט ֶער ִאים! ן צּו ַמיין ַּפְרָנָסהַדאְרף לֹויפְ 
ֶאְפָׁשר ! ?ַאז ָדאְרְטן וואּו דּו לֹויְפְסט ִאיז ַדיין ַּפְרָנָסה

 !.]ַאְנְטלֹויְפְסטּו פּון ַדיין ַּפְרָנָסה

, ַׁשַער ַהַּכָונֹות ִעְנָין ַהַקִדיׁש ַדף יד(י ַהָקדֹוׁש ָזאְגט "ֶדער ֲאִר 

ֶגעְׁשֶטעְלט לֹויט ִדי ִפיר ְּתִפַלת ַׁשְחִרית ִאיז אֹויְס : )טֹור ג
' ְּבִריָאה' 'ַאִצילֹות'ָוואס ֶוועְרן ָאְנֶגערּוְפן , ֶוועְלְטן

ִדי ֶעְרְׁשֶטע ִאיז ִדי ָקְרָּבנֹות ָוואס . 'ַעִׂשָיה' 'ְיִציָרה'

דּוְרְכֶדעם , 'עֹוָלם ַעִׂשָיה'ָדאְרְטן ַפאְרֶרעְכט ֶמען ִדי 

ֵגייט ' ְמָרהְּפסּוֵקי ְדזִ 'ַּביי . ָוואס ֶמען ָזאְגט ִדי ָקְרָּבנֹות

ָוואס ָדאס ִאיז , ֶמען ׁשֹוין ַארֹויף אֹויף ַא ֶהעֶכעֶרע עֹוָלם

ַּביי ִדי ְּבָרכֹות פּון ְקִריַאת ְׁשַמע ִאיז , 'עֹוָלם ַהְיִציָרה'
ִּביז ַּביי ְׁשמֹוָנה ֶעְׂשֵרה ִאיז ֶמען ׁשֹוין , 'עֹוָלם ַהְּבִריָאה'

אּון ָנאְכֶדעם ֶווען ֶמען ִאיז ׁשֹוין , 'עֹוָלם ָהַאִצילֹות'ִאין 

ֵגייט ֶמען ׁשֹוין ַארֹויף ָגאר ָגאר , ין עֹוָלם ַאִצילֹותִא 

ָנאְכֶדעם ֵהייְּבט ', ְנִפיַלת ַאַּפִים'ָוואס ָדאס ִאיז , הֹויֶע

ָוואס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן , ָאן ַאָראּפ צּו קּוֶמען ֶדער ֶׁשַפע
אּון . ֶווען ֶמען ָזאְגט ַאְׁשֵרי ּוָבא ְלִציֹון, 'ֶׁשַפע ְדַאִצילֹות'

אּון ַא ֶמעְנְטׁש . ְטס ַאְנְטלֹויְפט ֶמעןּפּוְנְקט ֶדעָמאלְ 

. ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז ֶדעָמאְלט ֵגייט ֶמען ִאים ֶגעְּבן ִדי ֶׁשַפע
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ָדאס ִאיז ֶדער ַּבאְרג ָוואס עֹוג ֶמֶל ַהָּבָׁשן ֵלייְגט ַארֹויף 
, ֶוועְגן ֶדעם ִאיז ֶגעקּוֶמען מֶׁשה ַרֵּבינּו. אֹויף ֶיעְדן יּוד

ֶער ָזאל ִניְׁשט , ן ַהאקאּון ֶער ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן ַא גּוְט 

 .ַאֶוועק ֶנעֶמען ִדי ִאיְדן פּון ַדאֶוועֶנען ִדי ְדֵריי ְּתִפילֹות

ֵאיָמֵתי ֵעת ָרצֹון ְּבָׁשָעה ': .)ְּבָרכֹות ח(ל ָזאְגן "ַחזַ 

ֶווען ִאיז ֶדער ַצייט ָוואס ִאיז , 'ֶׁשַהִצּבּור ִמְתַּפְלִלין

ִּבְׁשַעת  ,ַּבאִוויִליְגט אּון ָאְנֶגענּוֶמען ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

: :)ְּבָרכֹות ו(ל "אּון ָנא ָזאְגן ַחזַ . ֶדער ִציּבּור ַדאֶוועְנט

ֶווער ֶעס ִאיז ֶגעוואֹויְנט צּו קּוֶמען ַדאֶוועֶנען ִאין ֵּבית 

ְפֶרעְגט , אּון ֵאיין ָטאג ִאיז ֶער ִניְׁשט ֶגעקּוֶמען, תֶס נֶ ַהּכְ 

וואּו ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז : ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער
אּון אֹויּב ֶער ִאיז ִניְׁשט ֶגעזּוְנט ִׁשיְקט ֶער ִאים ! ?ִניְׁשָטא

ֶגעט , ָאֶדער ַאז ֶער ִאיז ַפאְרָיאְגט ִאין ַּפְרָנָסה, ַא ְרפּוָאה

ִאיד ַא ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֶווען  טֶזעְה . ֶער ִאים ַּפְרָנָסה

, אֹויף ִאים ִדי ַהְׁשָגָחה ָׁש ֶוועְרט ִנְמ , ַדאְווְנט ִמיט ִמְנָין

   .אּון ֶמען ִגיְּבט ִאים ָוואס ֶער ַדאְרף ָהאְּבן

אּון , אֹויּב ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה: :)ַׁשָּבת קיט(ל ָזאְגן "ַחזַ 

ֲאִפילּו ַאז ֶדעָמאְלְטס , 'ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיה ַרָּבא'ֶער ָזאְגט 

ַא , ִנְגָזר ֶגעָוואְרן אֹויף ִאים - ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  -ֶעס ִאיז 
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ֶדער . ֶקען ֶער ָדאס צּוַרייְסן, ְגֵזיָרה פּון ִזיֶּבעִציג ָיאר
ְּבֵׁשם ֶמְדָרׁש , ב"ח' ְּכַלל א' ְמנֹוַרת ַהָמאֹור ֵנר א(ֶמְדָרׁש ְּבֶרעְנְגט 

ה : )'י ֵּפֶרק בַּכָלה ַרָּבִת ' ְוַעֵיין מס, ַּתְנחּוָמא ַּפְרַׁשת נַֹח  ַא ַמֲעשֶֹ

ְּבַאִריכּות ִווי ַא ִנְפָטר ָהאט ֶגעֶּבעְטן ַא טֹוָבה פּון ֶרִּבי 

אּון ֶרִּבי ַעִקיָבא ִאיז ֶגעַגאְנֶגען זּוְכן צּו ֶער ָהאט , ַעִקיָבא

ִּביז ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ֶדעם ', ִאיֶּבעְרֶגעָלאְזט ַא זּון ְוכּו

ִּביז , ִדי ַאֶלף ֵּביתִקיְנד אּון ֶער ָהאט ִאים אֹויְסֶגעֶלעְרְנט 
, ֶער ָהאט ִאים אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו ָזאְגן ַקִדיׁש אּון ָּבְרכּו

; אּון ִאים ֶגעָזאְגט, ֶדעָמאְלְטס ִאיז ֶדער ִנְפָטר ֶגעקּוֶמען

ִדיֶגע טֹוָבה ִמיט ֶדעם ַאז 'ָהאְסט ִמיר ֶגעטּוֶען ַא מֹוָרא

ע ָדאס ֶזעְלּבֶ . ֶדער ִקיְנד ָהאט ֶגעָזאְגט ַקִדיׁש אּון ָּבְרכּו

ל "ַחזַ . ִדיֶגע ִּתיקּוִנים'ַאז ֶמען ָזאְגט ְקדּוָׁשה ֶוועְרט מֹוָרא
ַא ַמְלָא ָזאְגט ָנאר ֵאיין ָמאל ְקדּוָׁשה : :)חּוִלין צא(ָזאְגן 

אּון ִמיר ֶזעֶנען זֹוֶכה צּו ֶקעֶנען . אּון ֶוועְרט ַפאְרְּבֶרעְנט

. אּון ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיה ַרָּבא, ַאזֹויִפיל ָמאל ְקדּוָׁשה, ָזאְגן

ן ֶעס ֶזעֶנען ָדא ִאיְדן ָוואס ֶזעְצן ִזי ַאַריין ִאין ַא ֵּבית אּו[

ַהִמְדָרׁש ָוואס ֶעס ֶזעֶנען ַפאְרַהאן ַאַסא ִמְנָיִנים ֵאייְנס 

ָוואס ֵזיי ' ָנאְכן ַאְנֶדעֶרען ְּכֵדי צּו ַמְׁשִלים ַזיין ִדי ָאֵמן ְוכּו
עֶנע ִדי ָיאְרן צּוִליּב ַפאְרִׁשיֶד  ָהאְּבן ַפאְרֶפעְלט ְּבֶמֶׁש 

  ].ִסיּבֹות
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, 'ַוָיָגר מֹוָאב': ָדאס ִאיז ָוואס ֶדער ּתֹוָרה ָזאְגט

מֹוָאב ֵגייט . מֹוָאב ָהאט מֹוָרא ֶגעַהאט פּון ִדי ִאיְדן

ַווייל ֶער ִאיז ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן פּון ,  ַארֹויף אֹויף ִניאּוף

ֶדעְרַפאר ָהאְּבן ֵזיי מֹוָרא ַאז ִדי ְקדּוָׁשה פּון ִאיְדן , ִניאּוף
ַווייל ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי . י ִאיְנַגאְנְצן ְמַבֵטל ַזייןֶוועט ֵזי

, ַאז פּון ְּכִפירֹות: )ו"ִסיָמן ל' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט 

אֹוי ָזאְגט ֶדער . קּוְמט ַארֹויס ִניאּוף ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ֵגיאּות אּון : )א"ִסיָמן י' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

א ָד אּון ֵגיאּות ִאיז , יאּוף ִאיז ָּתלּוי ֵאייְנס ִאין ַאְנֶדעְרןנִ 

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער , ֲעבֹוָדה ָזָרה אּון ְּכִפירֹות
אֹוי , 'ין ֲאִני ְוהּוא ְיכֹוִלים ָלדּורֵא ': .)סֹוָטה ה(: ָזאְגט

ְוא ָתתּורּו ַאְחֵרי ': )ט"ל וַּבִמְדָּבר ט(ָזאְגן ִמיר ֶיעְדן ָטאג 

ל "ען אֹויף ֶדעם ַחזַ 'ֶׁשנֶ ַדְר , 'ְלַבְבֶכם ְוַאְחֵרי ֵעיֵניֶכם

ְוַאְחֵרי ". זּו ִמינֹות, "ַאְחֵרי ְלַבְבֶכם": :)ב"ְּבָרכֹות י(

ַווייל ָדאס ִאיז ָּתלּוי ֵאייְנס ִאין ֶדעם . זּו ִניאּוף, "ֵעיֵניֶכם
אּון ִמיר ֶגעפּוֶנען ַאז ֶווען ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר . ַאְנֶדעְרן

אּון ֶעס ֶזעֶנען , ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ִדי ַּתְלִמיִדיםִאי ִאיז ֹוָח י

ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר , ַאֶקעְגן ֶגעקּוֶמען ֵׁשייֶנע ְפרֹויֶען
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ל ִּתְפנּו ֶאל ָהֶאִליִלים ְוֶאֵהי ַמֵסָכה א ַא ': ִדי ַּתְלִמיִדים

ַמאְכט ֵזיי ִניְׁשט ַפאר ֲעבֹוָדה ! ִגיְּבט ַאְכטּוְנג, 'ַתֲעׂשּו ְל

, ֶדעם ֶקֶׁשר )ָׁשם(ער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַמְסִּביר ִאיז ֶד . ָזָרה

אּון ֶמען ַמאְכט , ַווייל ַאז ֶמען קּוְקט אֹויף ִדי ְקִליּפֹות

ַמאְכט ֶמען ָדאס ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ַפאר , פּון ֶדעם ַא ְמִציאֹות

אֹוי ֶגעֶוועְנְטִליך ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט . ַא ֲעבֹוָדה ָזָרה

ַּבאַהאְלט ֶער ִזי ִאין ַא ָמקֹום  ,ְׁשמּוץ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן
ָוואס ָדאס ִאיז אֹוי ֶגעֶווען ִדי ֲעבֹוָדה ָזָרה פּון [, ְמטּוָנף

קּוְמט אֹויס ַאז ֶער , ִניְׁשט ֶזעְהטוואּו ֵקייֶנער ] ְּפעֹור

ָוואס ָדאס ִאיז , ַּבאַהאְלט ִזי אֹויס פּון ַּבאֶׁשעֶפער

ִמיט  ִניאּוףֶמען פּון ִדי ַאֶלע ְּפֶלעֶצער ַאז  ֶזעְהט. ְּכִפירֹות

  .ִאיז ֵאיין ַזא ְּכִפירֹותאּון  ֲעבֹוָדה ָזָרה

, ן ֵחֶלק ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט ָאֶּבער ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

ָוואס ַהאְלט ִאים , ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ְדֵריי מֹוִחין: )ִסיָמן ח

 ָׁש אּון ִדי ְדֵריי מֹוִחין ֶוועְרט ִנְמ , ָאּפ פּון ַּתֲאוֹות ִניאּוף

אּון . ַׁשְחִרית ִמְנָחה ַמֲעִריב, ִדי ְדֵריי ְּתִפילֹות דּוֶרע
ַאז מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט , ֶזעְהןֶיעְצט ַאז מֹוָאב ָהאט ֶגע

אֹויְסֶגעִריְסן עֹוג ָוואס ְׁשֶטעְרט פּון ַדאֶוועֶנען ִדי ְדֵריי 

ָהאְּבן ֵזיי , אּון ִאיְדן ֶוועְלן ָאְנַפאְנֶגען ַדאֶוועֶנען, ְּתִפילֹות
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; ָהאְּבן ֵזיי ֶגעְפֶרעְגט! ?ָוואס טּוט ֶמעןִזי ֶדעְרְׁשָראְקן 
ָהאט ֶמען ֵזיי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ? פּון וואּו קּוְמט מֶׁשה ַרֵּבינּו

ָכאְטׁש , ָהאְּבן ֵזיי ֶגעַמאְכט ָׁשלֹום ִמיט ִמְדָין. פּון ִמְדָין

ִאיז  'ב"מֹוָא 'ַווייל [, ִּביז ֶיעְצט ָהאְּבן ֵזיי ִזי ֶגעְקִריְגט

ָוואס , ּון ָׁשלֹום פּון ִדי טּוְמָאהִדי ִמָדה פּון ִליְּבַׁשאְפט א

 'ם"ְמָדִני' ִאיז ָלׁשֹון 'ן"ִמְדיָ 'אּון . ָדאס ִאיז ִניאּוף

.] ַארּום ֶגעְקִריְגט ְׁשֶטעְנִדיגאּון ֵזיי ָהאְּבן ִזי , ייְקִריֶגעֵר 
ַאז ֶמען ֶוועט , ָאֶּבער ֶיעְצט ָהאְּבן ֵזיי ִזי ְמַייֵׁשב ֶגעֶווען

אס ֶמען טּוט ִמיט ִדי ִאיְדן ָוו ֶזעְהןצּו , ִזי ַצאם ֶנעֶמען

אּון ֶזעֶנען ַמְקִּפיד , ַאז ֵזיי ַדאֶוועֶנען ִדי ְדֵריי ְּתִפלֹות

ָוואס , אּון ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיה ַרָּבא, אֹויף ֶיעְדן ָאֵמן

דּוְרְכֶדעם ִאיז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ֵזיי מֹוֵחל אֹויף ַאֶלע 
ִזי  ָהאְּבן ֵזיי. אּון ָדאס ִאיז אּוְנז ֵזייֶער ִּביֶטער, ַעוֹונֹות

ָהאְּבן , ָנאְכֶגעְפֶרעְגט ָוואס ִאיז ֶדער ּכַֹח פּון ֵזייֶער ַמְנִהיג

ַאז ֶדער ּכַֹח פּון מֶׁשה ַרֵּבינּו ִאיז ָנאר ֶדער  ֶזעְהןֵזיי ֶגע

 .מֹויל

  .ג

ָנאר , אּון ָדאס ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער ּכַֹח פּון ַא ִאיד

ַאזֹוי ִווי ִיְצָחק ָאִבינּו ָהאט ֶגעָזאְגט ַּביים . ְּתִפיָלה
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. 'ַהקֹול קֹול ַיֲעקֹב': )ב"ְּבֵראִׁשית כז כ(ְנוואּוְנְטְׁשן ַיֲעקֹב ָא 
אּון ָדאס ִאיז ַזיין ִנָצחֹון , ָדאס קֹול ֶגעֶהעְרט ַפאר ַא ִאיד

ַעל ': )מ, ית כזְּבֵראִׁש (ָוואס ַּביי ִאים ְׁשֵטייט , ֶקעְגן ֵעָׂשיו

: )כ, ְּבֵראִׁשית ַרָּבה סה(ל ָזאְגן "ַאזֹוי ִווי ַחזַ , 'ִּתְחֶיה ַחְרּבְ 

ָּכל ְזַמן  'טין ְיֵדי ֵעָׂשיו ׁשֹולֵ ִּבְזַמן ֶׁשַהקֹול קֹול ַיֲעקֹב ֵא '

ֶקען ִדי ֶהעְנט , ֶעס ֶוועְרט ֶגעֶהעְרט ָדאס קֹול פּון ַא ִאיד

ֶווען ֶעס ִאיז , ט ַזיין ָחִליָלה ְוַחסׁשֹולֵ פּון ֵעָׂשיו ִניְׁשט 
. טְיֵדי ֵעָׂשיו ׁשֹולֵ ֶדעָמאְלְטס ִאיז , קֹול ַיֲעקֹבִניְׁשָטא ֶדער 

ָנאר ֶּבעְטן ֶדעם  ְׁשֶטעְנִדיגן ֶדעם ַדאְרף ַא ִאיד ֶוועגְ 

ואֹויֶנען צּו וּוֶגעאּון ֶמען ַדאְרף ִזי ַאזֹוי צ, ַּבאֶׁשעֶפער

ִּביז ֶמען ֶקען ׁשֹוין ָאן ֶדעם ִניְׁשט , ֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער

 .ָאן ֵגיין

ָּכל ַהַמְרֶּבה ': )ג"ֵּפֶרק י, ָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו ַרָּבהָּת (ֶעס ְׁשֵטייט  

ּוְּתִפלֹות ֵהם ַהְמַלִוין אֹותֹו ַעד ֶׁשָּבא ְלֵּבית  ִׂשיחֹות

ַאז ַא ִאיד ֶגעוואֹויְנט ִזי צּו צּו ֶרעְדן צּום , 'עֹוָלמֹו

ַּבאְגֵלייט ִאים ָדאס ִּביז ִדי ֶלעְצֶטע ִמינּוט , ַּבאֶׁשעֶפער
אּון ַאזֹוי ֵגייט ֶער . ָוואס ֶער ֵגייט ַארֹויס פּון ִדי ֶוועְלט

אּון ָדאס ִהיט . ֶפערִּבְׁשַעת ֶער ֶרעְדט צּום ַּבאֶׁשע, אֹויס

 .ִאים ָאּפ פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכט
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ִדיֶגע 'ַווייל ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִאין ֶלעְּבן מֹוָרא
ִדי ֵעָצה ָוואס ֶדער  ָנאר דּוֶרע. ִאיֶּבעְרֵגייֶעְכץ אּון ָצרֹות

ַאז ַא ! ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט פּון ְּתִפָלה

ַּבאֶׁשעֶפער ָדאס ַראֶטעֶוועט ִאים ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶרעְדן צּום 

 .אּון ָדאס ֵרייִניְגט ִאים אֹויס ֶדער מַֹח , פּון ַאֶלעם

קּוְמט אֹויס ַאז ֶדער ּכַֹח פּון ַא ִאיד ִאיז ָנאר ֶדער 

, ֶדעְרַפאר ִאיז ָּבָלק ֶגעַגאְנֶגען ְּבֶרעְנֶגען ִּבְלָעם, מֹויל

 ָנאר מֶׁשה ַרֵּבינּו. ָוואס ָהאט אֹויֶכעט ַא ּכַֹח ִמיְטן מֹויל

אּון ִּבְלָעם ָהאט ָדאס , ָהאט ֶגעַהאט ֶדעם ּכַֹח ִּבְקדּוָׁשה

ָאֶּבער ֶעס ָהאט ִאים , ֶגענּוְצט ְּבטּוְמָאה ֶזה ְלעּוַמת ֶזה

ַווייל ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַאזֹוי , ָגאְרִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן
, ַאז ִניְׁשט ָנאר ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶׁשעְלְטן, ֶגעִפיְרט

, א ֶגעמּוְזט ִאיֶּבעְרְדֵרייֶען ַאֶלע ְקָללֹותָנאר ֶער ָהאט נָ 

ַאזֹוי , צּו ְּבָרכֹות, ָוואס ֶער ָהאט ֶּבֱאֶמת ֶגעָוואְלט ֶׁשעְלְטן

ַווייט ַאז ֶער ָהאט ֶגעמּוְזט ְמַגֶלה ַזיין ַאז ֶעס ֶוועט ַזיין 

אּון סֹוף ָּכל סֹוף ֶוועְלן ִדי ִאיְדן אֹויְסֶגעֵלייְזט , ִדי ְגאּוָלה
 .ֶוועְרן

ַאז ֶדער ֵאייְזל ָהאט ִאים , ֶמען ֶזעְהטֶוועְגן ֶדעם  

 ָאְּפֶגעַהאְלְטן ְדֵריי ָמאל פּון צּו ֵגיין ֶווען ֶדער ַמְלָא



          גאְר יין ּבַ ט ַק יְׁש יז נִ ען ִא וענֶ אוֶ ַד      קמא

ָנאְכֶדעם ָהאט ִאים ֶדער . 'ָהאט ִאים ֶגעְׁשֶטעְרט ְוכּו
ַעל ַמה ִהִּכיָת ֶאת : )ב"ַּבִמְדָּבר כב ל(ַמְלָא ֶגעְפֶרעְגט 

ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ֶגעְׁשָלאְגן ? 'ָׁשלׁש ְרָגִלים'ֶזה  ַאתֹונְ 

י ַאז ֶער ָהאט ִאים "ָזאְגט ַרִׁש . ֶדעם ֵאייְזל ְדֵריי ָמאל

ְמַרֵמז ֶגעֶווען ַאז ֶער ִוויל אֹויְסַרייְסן ַא ָפאְלק ָוואס 

ָוואס ָדאס . ִאין ַא ָיאר] ָיִמים טֹוִבים[ַהאְלְטן ְדֵריי ְרָגִלים 

יז אֹוי ִדי ַמְחֶנה ָוואס ָדאס ִא . ִאיז ֶּפַסח ְׁשבּועֹות סּוּכֹות
  !ִיְׂשָרֵאל

ָוואס ָדאס ָהאט , ִאיז ֶגעֶווען ְיִציַאת ִמְצַרִים ֶּפַסח

ַווייל ֶדער ַּתְכִלית פּון , אּוְנז ֶגעַמאְכט ַפאר ַא ָפאְלק

ִאיז ֶגעֶווען ְמַקֵּבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה אּום , ְיִציַאת ִמְצַרִים
ָּכבֹוד ָוואס ֶדער צּו ִדי ַעַנֵני ַה , ִאיז ַא ֵזֶכרסּוּכֹות . ְׁשבּועֹות

ַּבאֶׁשעֶפער ָהאט אּוְנז ַּבאִׁשיְצט ִמיט ֶדעם ֶפעְרִציג ָיאר 

ִאיז ַאְלץ , קּוְמט אֹויס ַאז ִדי ַאֶלע ְדֵריי ְרָגִלים. ִאין ִמְדָּבר

ַא ֵזֶכר פּוֶנעם ַארֹויס ֵגיין פּון ִמְצַרִים ִּביְזן ֵגיין ְמַקֵּבל ַזיין 

אֹוי אֹויף ִדי ָוואס ֶּבֱאֶמת ַווייְזט ָדאס ׁשֹוין . ִדי ּתֹוָרה
ָוואס ִמיר ֶוועְלן ֶדעָמאְלְטס ְמַקֵּבל ַזיין , ֶלעְצֶטע ְגאּוָלה

אּון ֶעס ֶוועט , ִדי ּתֹוָרה ִמיט ַא ֵנייֶע ִהְתַחְדׁשּות

ָדאס ֵהייְסט ַאז , ָנאְכַאָמאל ַזיין צּוִריק ִדי ַעַנֵני ַהָּכבֹוד



 גאְר יין ּבַ ט ַק יְׁש יז נִ ען ִא וענֶ אוֶ ַד                קמב

ן אּון ֶמע, ִאיְדן ֶוועְלן ַזיין ַארּום ֶגענּוֶמען ִמיט ִדי ְׁשִכיָנה
ִאין ֶמען ֶוועט ָהאְּבן ַא , ֶוועט ְׁשִּפיְרן ִדי ְׁשִכיָנה

ְמֵמיָלא ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ֶדער ְּבֵאר אּון , ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה

  .ֶדער ָמן אֹויֶכעט

  .ד

אּון ִדי ַאֶלע ַזאְכן ֶקען ֶמען ָנא ֶיעְצט אֹויֶכעט 

ַזיין אֹויף ִזי ֲאִפילּו ֶמען ִאיז ָנאְכִניְׁשט , ַמְמִׁשי

ע "ם טֹוב ַהָקדֹוׁש זיֵׁש ַאזֹוי ִווי ֶדער ַּבַעל , ֶגעֵלייְזטאֹויְס 

ַאזֹוי ִווי : )ב"תקס ְׁשִמיִני ,ַיֲעקֹב יֹוֵסף ּתֹוְלדֹות(: ָהאט ֶגעָזאְגט
ִאיז ָדא ַא ְגאּוָלה , ֶעס ִאיז ָדא ַא ְגאּוָלה ִּבְּכָלִליֹות

אּון צּו ֶדער ְגאּוָלה ִּבְּפָרִטיֹות ֶקען ׁשֹוין . ִּבְּפָרִטיֹות

 .אֹוי ֶיעְצט זֹוֶכה ַזיין, ֶיעֶדער ִאיד

ַאז ֶדער מַֹח ִאיז ? ַווייל ָוואס ֵהייְסט ַא ָגלּות

אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ְטַראְכט , ְמבּוָהל ּוְמבּוְלָּבל, ְמצּוְמָצם

ִּבין ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד, ַּביי ִזי אּון ֶדער , ִאי

ַווייל ִאי ָהאּב , ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִמיר ָחִליָלה ִניְׁשט

ָאֶּבער ַאז ַא ִאיד ִאיז ְׁשַטאְרק ִאין ִדי . 'ְנִדיְגט ְוכּוֶגעִזי

ֶוועְרט ֶער ַארּום ֶגענּוֶמען אּון ַּבאִׁשיְצט פּון , ֱאמּוָנה



          גאְר יין ּבַ ט ַק יְׁש יז נִ ען ִא וענֶ אוֶ ַד      קמג

אּון ֶער ֶוועְרט ִניצּול פּון ַאֶלע ָצרֹות אּון פּון , ַּבאֶׁשעֶפער
ִליקּוֵטי (ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט . ַאֶלע ְרָׁשִעים

ַאז דּוְרְכֶדעם ָוואס ֶמען ִאיז : )ה"ִסיָמן נ 'ן ֵחֶלק א"מֹוֲהַר 

ַמְמִׁשי אֹויף ִזי ֶדעם ְזכּות פּון ִדי ָאבֹות ֶוועְרט ֶמען 

ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט . ַּבאִׁשיְצט פּון ִדי ְרָׁשִעים

ִמיט ִדי ָׁשאְטן פּון  ,י ִּכיִסיִת ִד ּוְבֵצל יָ : )ז"ט, ְיַׁשֲעָיה נא(

אּון ָדאס ִאיז ָוואס . ר ַּבאֶדעְקטַמייֶנע ֶהעְנט ָהאּב ִאי ִדי
ַאַתר ְדִאית ַּתָמן ': .)ְׁשַלח קעד(ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט 

, ָדאְרְטן וואּו ִדי ָאבֹות ֶזעֶנען, 'ִאית ַּתָמן ְׁשִכיְנָּתא, ָאבֹות

אּון ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ְדֵריי . ִאיז ָדאְרט ִדי ְׁשִכיָנה

, ר צּו ַדאֶוועֶנען ֶיעְדן ָטאגאּון ַאז ַא ִאיד ִאיז ִנְזָה , ְּתִפלֹות

ָוואס ָדאס ִאיז ֶקעְגן ִדי ְדֵריי , ַׁשְחִרית ִמְנָחה ַמֲעִריב
ט ֶער ַארֹויף דּוְר ֶדעם ִציְה , ָאבֹות ַאְבָרָהם ִיְצָחק ַיֲעקֹב

  .אֹויף ִזי ִדי ְׁשִכיָנה

ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשִּפיְרט ַאז ֶדער ? ָוואס ִאיז ִדי ְׁשִכיָנה

ָוואס ָדאס , ָדא אּון ֶער ֶנעְמט ִאים ַארּוםַּבאֶׁשעֶפער ִאיז 
ָדאס ִאיז ָוואס ֶדער ָּפסּוק , ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער ַּתֲענּוג

י "אּון ַרִׁש  'ְוִהְתַהַלְכִּתי ְּבתֹוְכֶכם': )ב"ַוִיְקָרא כו י(: ָזאְגט

ָעִתיד ֲאִני ְלֵטייל ': )ג, ּתֹוַרת ּכַֹהִנים ֵּפֶרק ג(ָזאְגט אֹויף ֶדעם 



 גאְר יין ּבַ ט ַק יְׁש יז נִ ען ִא וענֶ אוֶ ַד                קמד

ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ֶוועט ִמיט אּוְנז  'ִעָמֶכם ְּבַגן ֵעֶדן
ָדאס ֵהייְסט ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט , ְׁשַּפאִציְרן ִאין ַגן ֵעֶדן

אֹויף ַא רּוִאיֶגע , ִאין ֶפעְלד 'ִהְתּבֹוְדדּות'ַארֹויס אֹויף 

, וואּו ֵקייֶנער ֵווייְסט ִניְׁשט וואּו ֶער ִאיז, ְׁשִטיֶלע ְּפַלאץ

ִציְרט ֶער ִמיְטן ְׁשַּפא, אּון ֶער ֶרעְדט ִמיְטן ַּבאֶׁשעֶפער

ָנאר ֶדעם , ִּביז ֶער ְׁשִּפיְרט ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט. ַּבאֶׁשעֶפער

אּון ָדאס , ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ֶהעְכְסֶטע ַדְרָגה, ַּבאֶׁשעֶפער
ָאֶּבער ַאז ֶמען ִאיז ָחִליָלה ְוַחס ּפֹוֵגם . ִאיז ַזיין ְגאּוָלה

ּון ִאיז ָדאס ְמַבְלֵּבל ֶדעם ֶמעְנְטׁש פ' ְּפַגם ַהְּבִרית'ִמיט 

  .ַדאֶוועֶנען

  .ה

פּון  'ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל'ֶמען ַפאְרֵצייְלט ָנא ַאז ֶדער 

ִאין ַא  ע ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען ִמיט ַזיין ַגַּבאי"ִוויְזִניץ זי

, אּון ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין ִמְנָין צּו ִמְנָחה, אְרףָד 
ְׁשִלים ן ָהאְּבן ַמ 'ִמיְטן ַגַּבאי ִיְׂשָרֵאלאּון ֶדער ַאֲהַבת 

ִווי ַאֶלע ָזאְגן , ֶער ֶזעְהטַּביים סֹוף , ֶגעֶווען צּום ִמְנָין

ָדא ִאיז : ָזאְגן ֵזיי? ָוואס ִאיז ָדאס: ַקִדיׁש ְפֶרעְגט ֶער ֵזיי

ָנאר ֶלעְצֶטעְנס ִאיז ָדא , ִניְׁשָטא ַקיין ִמְנָין ֶגעֶוועְנְטִלי

ִאין ׁשּול  קּוֶמען ֵזיי, ַאַסא ַאֵביִלים ָנא ֵזייֶער ֶעְלֶטעְרן



          גאְר יין ּבַ ט ַק יְׁש יז נִ ען ִא וענֶ אוֶ ַד      קמה

: ָזאְגט ֶער. אּון ְּפרּוִּביְרן ֶעס ָזאל ַזיין ִמְנָין, ָזאְגן ַקִדיׁש
ֶרִּבי   :.)ְּבָרכֹות ח( :ל ָזאְגן"ָוואס ַחזַ , ֶיעְצט ַפאְרְׁשֵטיי ִאי

ֶעס ? 'ִאיָּכא ַסָּבא ְּבָּבֶבל'יֹוָחָנן ָהאט ִזי ֶגעוואּוְנֶדעְרט 

 ִיְׂשָרֵאלֶאֶרץ  ְמֵמיָלא ִאין. ִאיז ָדא ַאְלֶטע ִאיְדן ִאין ָּבֶבל

ְדָבִרים (: ַווייל ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט, ָהאט ֶמען ֲאִריכּות ָיִמים

ָאֶּבער ִווי . ַעל ָהַאָדָמה' ְלַמַען ִיְרּבּו ְיֵמיֶכם ְוכּו: )א"יא כ

ַווייל : ָזאְגט ִדי ְגָמָרא? ַאזֹוי ֶלעְּבט ֶמען ַלאְנג ִאין ָּבֶבל
ָהאט . ייַנאְכטֵזיי קּוֶמען ִאין ֵּבית ַהִמְדָרׁש צּוְפִרי אּון ּבַ 

ָאֶּבער ָדא קּוְמט ֶמען ִניְׁשט ַדאֶוועֶנען ': ֶער אֹויְסֶגעִפיְרט

, ִאין ֵּבית ַהִמְדָרׁש ָהאט ֶמען ִניְׁשט ַקיין ֲאִריכּות ָיִמים

מּוְזן ִדי ִקיְנֶדער קּוֶמען ָזאְגן ַקִדיׁש ַאז ֶעס ָזאל ָכאְטׁש 

 .ַזיין ִמְנָין

ַמה ': )א"תשעֶרֶמז , ַיְלקּוט ָּבָלק(ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט 

, ְנָחִלים ַהָללּו ְּבֵני ָאָדם יֹוְרִדין ְלתֹוָכן ְּכֶׁשֵהן ְטֵמִאין

, ָּבֵּתי ְּכֵנִסיֹות ּוָּבֵּתי ִמְדָרׁשֹות ּכַ , ְוטֹוְבִלין ְועֹוִלין ְטהֹוִרין

ְויֹוְצִאין , ְּבֵני ָאָדם ִנְכָנִסין ְלתֹוָכן ְּכֶׁשֵהם ְמֵלִאים ַעוֹונֹות

אּון ֵגייט ַאַריין ִאין ַאז ֵאייֶנער ִאיז ָטֵמא . 'ְמֵלִאים ִמְצוֹות

קּוְמט ֶער ַארֹויס ָטהֹור, ַטיי , ִוויַּבאְלד ֶער ָהאט ִזי

ַא ֶמעְנְטׁש , ָדאס ֶזעְלֶּבע ַא ֵּבית ַהִמְדָרׁש, ט'טֹוֶבלְ 'ֶגע
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אּון ֵגייט ַארֹויס ִפיל ִמיט , ֵגייט ַאַריין ִפיל ִמיט ֲעֵבירֹות
ַווייל , עםָנאר ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ַאזֹוי ְמַזְלֵזל ִאין ֶד . ִמְצוֹות

ָאֶדער ָאֵמן , ֶמען ֵווייְסט ִניְׁשט ֶדעם ֲחִׁשיבּות פּון ַא ָאֵמן

ָאֶּבער ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש , ָּבְרכּו, ְקדּוָׁשה, ְיֵהא ְׁשֵמיה ַרָּבא

ָוואס ֶער ֵמייְנט ַאז ָדאס ִאיז , ָזאל ִוויְסן ַאז ִדי ְנקּודֹות

 ָוואְלט ֶער, ִדיג ָחׁשּוב'ָגאְרִניְׁשט ִאיז ִאין ִהיְמל מֹוָרא

  .ִניְׁשט ְמַזְלֵזל ֶגעֶווען ִאין ֶדעם

, א"א ע"ֵעֶקב רע, א"א ע"ַוֵיֵצא קס ,זֹוַהר ַהָקדֹוׁש(ֶעס ְׁשֵטייט 

אּון ֶווען ַא , ייט פּון ָאֵמןֹויְסֵק ִדי ְגר :)א"ה ע"רפ ַוֵילֶ 

, ֶמעְנְטׁש ַמאְכט ַא ְּבָרָכה ָזאל ֵאייֶנער ֶעְנְטֶפעְרן ָאֵמן

ָנאר ֶדער . ִדי ְּבָרָכהַווייל ָדאס ִאיז ֶדער חֹוָתם אֹויף 
ִזיְלזּול קּוְמט ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ִזי ֶנעֶּבע ַפאר 

ִאיז ַא , ָוואס ָכאְטׁש צּו ַזיין ֶּבֱאֶמת ָגאְרִניְׁשט! ָגאְרִניְׁשט

ם ְדֵרייט ִאיֶּבער "ֶמ  "ָאֶּבער ֶדער ַסֶמ , ְגרֹויֶסע ַמְדֵריָגה

, ֶיעֶדער גּוֶטע ִמָדה אּון צּוְּבֶרעְכט ֶדעְרִמיט ֶדעם ֶמעְנְטׁש

, ֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ֶמען ִזי ְמַחֵזק ַזיין אּון ִאים ָזאְגן
ִאי , ָלאִמיר ָזאְגן ֶעס ִאיז ֱאֶמת ַאז ִאי ִּבין ָגאְרִניְׁשט

ֵאייְנֶזער  ָאֶּבער ֶדער ַצִדיק ֵלייְגט צּו ַא , א"ִּבין ַא ִזיָר 

ֶיעְצט קּוְמט ׁשֹוין אֹויס ּפּוְנְקט , ֶוועְרט ָדאס ֶצען
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אּון ִאי , ִוויִפיל ֶמער ָגאְרִניְׁשט ִאי ִּבין, ַפאְרֶקעְרט
אּון ֶדער ַצִדיק ֵלייְגט צּו ַא ֵאייְנֶזער , ס"ָהאּב ֶמער ִזיָרא

אּון ָוואס ִאיז ֶדער ֵאייְנס . ִּבין ִאי ַא ְגֶרעֶסעֶרע ִמְליֹוֶנער

ַאְחדּות ַהּבֹוֵרא , ֶדער ֶאָחד? ֶדער ַצִדיק ֵלייְגט צּוָוואס 

 .ֶדער ַאלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם, ִיְתָּבַר ְׁשמֹו

ִסיָמן ' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ַא ְנקּוָדה ָוואס ֶדער ְצֵווייֶטער : )לד

ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון ֶדער ַצִדיק ֵהייְּבט אֹויף . ָהאט ִניְׁשט

אּון ֶער ַווייְזט ִאים ָוואס ֶער , ִמיט ַזיין ְנקּוָדה

ִמיט ַא ָּבאְרד אּון , ָדאס ֶער ֵגייט ִמיט ִציִצית, ַפאְרָמאְגט

, ַּכְׁשרּות, ַׁשָּבת, ְּתִפיִלין, ֶער ָהאט ַא ְמזּוָזה, ֵּפיאֹות
אּון ְמַקֵנא , ְמֵמיָלא ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט קּוֶקען אֹויף ֶיעֶנעם

ָוואס דּו ֶקעְנְסט ִאים ֵסיי ִווי ִניְׁשט , וייְטןַזיין ַא ְצוֵ 

ַווייל , אּון דּו ַדאְרְפְסט ִאים ִניְׁשט ָנאְכַמאְכן, ָנאְכַמאְכן

ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא ַפאְרֵצייְלט . דּו ִּביְזט ְגֶרעֶסער פּון ִאים

אּון , ַאָּבא אּוְמָנא ִאיז ֶגעֶווען ַא ָדאְקֶטער: :)ַּתֲעִנית כא(
אּון ֶער ָהאט , ֶרעֶסער פּון ַאַּבֵיי אּון ָרָבאִאיז ֶגעֶווען גְ 

ָוואס ְגִריְסט ִאים , ֶיעְדן ָטאג ֶגעֶהעְרט ַא ְּכרּוז פּון ִהיְמל

ַאַּבֵיי , ָהאְּבן ֵזיי ֵּבייֶדע ֶגעַהאט ַחִליׁשּות ַהַדַעת, ָׁשלֹום
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ָרָבא ַווייל , ַווייל ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֶהעְרט ֶיעְדן ֶעֶרב ַׁשָּבת
ָהאט ֶמען . ֶעֶרב יֹום ִּכיּפּור ,ֶער ָהאט ָנאר ֶגעֶהעְרט

א ָמִצית ְלֶמְעַּבד ְּכעּוְבָדא ְדַאָּבא ': ֶגעָזאְגט ַפאר ַאַּבֵיי

ָוואס ַאָּבא אּוְמָנא  טּוְהןדּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט , 'אּוְמָנא

ָוואס , קּוְמט אֹויס ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ָנאר ִוויְסן. טּוהט

 .ֶטער ִזיַאז ֶער ָהאט ַפאְרֶמעְגְנס אּונְ , ַזיין ְנקּוָדה ִאיז

ְוַעֵיין , ַהְמקּוָּבִלים ְּבֵׁשם ַהזַֹהר(ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט  

ְוַעֵׂשה טֹוב אֹות , ְוַהְקָדַמת ֵעץ ַחִיים. א"ג ע"ל, ְּבִּתיקּוֵני זֹוַהר ִּתקּון יח

' ד, ַאֵמִנים' צ, ַאז ִדי ָוואְרט ַצִדיק ִאיז ְמַרֵמז: )'ד
יז ָוואס ֶעס אּון ָדאס ִא . ְּבָרכֹות' ק, ְקֵדיִׁשים' י, ְקדּוׁשֹות

ַאז ֶיעֶדער  )א"צג ע, ְל ַּפְרַׁשת לֶ (ְׁשֵטייט ִאין זֹוַהר ַהָקדֹוׁש 

ַאז ֶער ? ִמיט ָוואס ִאיז ֶער ַא ַצִדיק. ִאיד ִאיז ַא ַצִדיק

ִפיר , אּון הּוְנֶדעְרט ְּבָרכֹות, ס ַא ָטאג'ָזאְגט ַנייְנִציג ָאֵמן

יק ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ְנקּוַדת ַהַצִד , ס'ֶצען ַקִדיׁש, ְקדּוׁשֹות

ם צּוְּבֶרעְכט "ֶמ  "ָנאר ֶדער ַסֶמ . ִאיז ָדא ִאין ֶיעְדן ִאיד
אּון , ַאז ֶער ִאיז ִזי ְמַייֵאׁש, ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאזֹוי ְׁשַטאְרק

 .קּוְמט ִניְׁשט ַאַריין ִאין ֵּבית ַהִמְדָרׁש ַדאֶוועֶנען

ָדאס ֶזעְלֶּבע אֹוי ִמיט ִלימּוד ַהּתֹוָרה צּוְּבֶרעְכט ֶער  
ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ַאז דּו ֶוועְסט ֶלעְרֶנען ַאָּפאר ָוואס , ִאים



          גאְר יין ּבַ ט ַק יְׁש יז נִ ען ִא וענֶ אוֶ ַד      קמט

אּון דּו ֶוועְסט ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין ֶיעְדן ! ?ְּפסּוִקים חּוָמׁש
 ִׁשְלָחן ָערּו(ְנט 'ַאזֹוי ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגעַּפְסֶק , ָטאג ַאִּביְסל

ם ִנְקָרא עִ  ִמיֹום ִראׁשֹון ְוֵאילֵ ': )ה ְסִעיף ג"ִסיָמן רפ

ַאז דּו ֶוועְסט ָזאְגן , ָוואס ֶוועט ׁשֹוין ַזייןאּון . 'ַהִציּבּור

, אּון ַא ֶמעְנְטׁש ַכאְּפט ִניְׁשט! ?ַאָּפאר ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות

ָדאס ֶזעְלֶּבע , ַאז ִדי ִמְׁשַניֹות ֶוועט ִאים ַראֶטעֶווען

ִּביז ֶמען קּוְמט ָאן , אּון ָנא ַאִּביֶסעֶלע, ַאִּביְסל ְגָמָרא
, ן ָטאג ֶלעְרֶנען ֵאיין ֲהָלָכהִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ֶיעְד , ַּביים סֹוף

ַאז , ָדאס ִאיז ֶדער ּכַֹח פּון ֶדעם ַצִדיק, אּון ָנא ֲהָלָכה

ֵלייְגט ֶער ִמיר , ֲאִפילּו ִאי ְׁשִּפיר ַאז ִאי ִּבין ָגאְרִניְׁשט

ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ֵאיין ֵאייְנִציֶגער , ַאַריין ֵאיין ֵאייְנס

 .ֹוין ַא ִּביְלָיאֶנערְמֵמיָלא ִּבין ִאי ׁש, ַּבאֶׁשעֶפער

  .ו

, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ַגאְנֶצער ּכַֹח פּון מֶׁשה ַרֵּבינּו
אֹויְפן ָּפסּוק : )ִסיָמן יד, ַּפְרָׁשה ד, קֶֹהֶלת ַרָּבה(ל ָזאְגן "ָוואס ַחזַ 

ֶער ִאיז ֶגעּבֹויְרן  'ַוֵּתֶרא אֹותֹו ִּכי טֹוב': )'ב, ְׁשמֹות ב(

ר ָהאט ָדאס ֵהייְסט וואּו עֶ . ֶגעָוואְרן ָנאר ִמיט גּוט

ַּביי ֶיעְדן ' גּוְטס'ֶגעקּוְקט ָהאט ֶער ָנאר ֶגעְטָראְפן ֶדעם 

ֶזה ְלעּוַמת ֶזה ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען ִּבְלָעם ָוואס ָהאט ; ִאיד
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ן ָנאר ֶגעזּוְכט ּוא, ֶגעָׁשאְלְטן ֶיעֶדע ַזא - ַרֲחָמָנא ִלְצָלן
ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער , צּו צּוְּבֶרעְכן ַא ְצֵווייְטן

 .ָּבן ַפאר ַא ֶמעְנְטׁשחּוְר 

, בֶלק דֹות אֹות ְקָלָלה ֵח ֵסֶפר ַהִמ (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט  

 'הּוא ֵמעֹוָלם ַהּתֹהּו, ָאָדם ָהָרִגיל ִּבְקָללֹות': )'ִסיָמן א
קּוְמט פּון , ֵאייֶנער ָוואס ִאיז צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֶׁשעְלְטן

הּוא ֵמעֹוָלם ָהָרִגיל ִּבְבָרָכה  ְוֵכן ְלֶהּפֵ ', עֹוָלם ַהּתֹוהּו

ַפאְרֶקעְרט אֹויּב ֵאייֶנער ָוואס ִאיז צּוֶגעוואֹויְנט , 'ַהּתקּון

ָוואס ֵהייְסט . צּו ֶּבעְנְטְׁשן קּוְמט פּון עֹוָלם ַהִּתיקּון

ָוואס  :)י ְּבֵראִׁשית א ב"ַעֵיין ַרִׁש (. ּפּוְסט אּון ֵלייִדיג? ּתֹוהּו

ֶוועְגן , ַאז דּו ִּביְזט ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד? ֵהייְסט ֶׁשעְלְטן
ָוואס ָדאס ִאיז ֶגעֶווען , ּוְמט ֶער פּון עֹוָלם ַהּתֹוהּוֶדעם ק

ַאז ֶמען ִאיז ָגאְרִניְׁשט , ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַווייְזן, ִּבְלָעם

אּון מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ָנאר ֶגעֶּבעְנְטְׁשט אּון . ִמיט ִניְׁשט

ָוואס ָדאס ֶלעֶרעְנט אּוְנז ֶדער , אֹויְפֶגעהֹויְּבן ֶיעְדן ִאיד

ז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזי ִניְׁשט צּוְּבֶרעְכן ַא , ֵהייִליֶגער ֶרִּבי
אּון פּון ַקיין ׁשּום ַזא ִאין ֶדער , פּון ֵקייֶנעם ִניְׁשט

 .ֶוועְלט
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 ִיְׂשָרֵאלֶמען ַפאְרֵצייְלט אֹויְפן ֵהייִליְגן ֶרִּבי 
ל ָוואס ֶער ָהאט ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט ֶדעם "ַסאַלאְנֶטער ַזַצ 

ִאין ֶדער , יקּון ַהִמידֹותָוואס ָדאס ִאיז ִּת , ֶדֶר ַהמּוָסר

ָנאר ֶעס ִאיז ? ָוואס ָהאט ִאים ֶגעְּבֶרעְנְגט ֶדעְרצּו. ֶוועְלט

ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען , ֶגעֶווען ִאין ַא ְׁשָטאט ַאַסא ׁשּוְסֶטעְרס

א ֶדעם וייס ִמיר ָד וֵ  אּון אּוְנז. ַאֶלע ֶגעֶווען ָאִריֶמעַלייט

ְּבֵראִׁשית , ָרׁש ַּתְנחּוָמאֶמְד ( ֹוֵנא ְּבֵני אּוְמָנתֹוָּכל אּוָמן ׂש: ְּכַלל

ָהאט , אּון ֵאייֶנער פּון ִדי ׁשּוְסֶטעְרס, ַוְיִהי ַהיֹום )'ִסיָמן ח

, אּון ֶער ָהאט ָדאס ֶגעוואּוֶנען, י"ֶגעקֹויְפט ֶדעם ַלאֶטעִר 

ַפאְרְׁשֵטייט ִזי , ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִריִזיֶגען ַפאְרֶמעְגן

ָהאט ֶער , ר ְגִבירִוויַּבאְלד ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסע

אּון , ׁשֹוין ַּבאקּוֶמען ַא ַאְנֶדער ָּפִנים אּון ַא ַאְנֶדער ַמָזל
אּון , ַאֶלע ָהאְּבן ַפאְרֶגעְסן ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ׁשּוְסֶטער

ָהאט ֶער ִזי ְמַׁשֵד , ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא ָטאְכֶטער

ער ִאיז ָאּבֶ , בִדיְגן ָר 'ִמיט ַא ְגרֹויְסן ְמפּוְרָסם, ֶגעֶווען

ָוואס ָהאט ָדאס ִניְׁשט , ֶגעֶווען ֵאייֶנער פּון ִדי ׁשּוְסֶטעְרס

אּון ִדי ִקְנָאה ָהאט ִאים ֵזייֶער , ֶגעֶקעְנט ַאִריֶּבעְרְטָראְגן

ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער ָהאט ִזי ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט , ֶגעְּבֶרעְנט
אּון , אּון ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ִדי חּוָּפה, ַאייְנַהאְלְטן

' ר: ִדי חּוָּפה רּוְפט ֶער ִזי ָאן ַאְנְטֶקעְגן ֶיעְדן אּוְנֶטער



 גאְר יין ּבַ ט ַק יְׁש יז נִ ען ִא וענֶ אוֶ ַד                קנב

! ַפאְרֶרעְכט ִמיר ִדי ִׁשי, ָדא ָהאְסטּו ַאָּפאר ִׁשי! מֶׁשה
ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט , ֶדער ְגִביר, ֶדער ְמחּוָּתן

ט ַא אּון ֶער ָהאט ֶגעַכאּפְ , ַאִריֶּבעְרְטָראְגן ֶדעם ִּבָזיֹון

 ִיְׂשָרֵאלָהאט ֶרִּבי . ַהאְרץ ַאַטאק אּון ֶגעְׁשָטאְרְּבן

, ֵאייְנס, ָדא טֹויג ִניְׁשט ְצֵוויי ַזאְכן: ַסאַלאְנֶטער ֶגעָזאְגט

ַדאְרף ֶמען ָדאס , ַאז ֶמען ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן ַא ִּבָזיֹון

ִּביז ַא ַהאְרץ , ִניְׁשט ֶנעֶמען ַאזֹוי ְׁשַטאְרק צּום ַהאְרץ
ִאיז , ַפאְרֶקעְרט ַאז ֶמען ִאיז ְמַבֶזה ַא ֶמעְנְטׁש[, ַאַטאק

ט ָאּפ ִמיט ֶדעם ַאֶלע ֶער קּוְמ , ִדיֶגע ַזא'ָדאס ַא מֹוָרא

ַווייל ֵאיין ִּבָזיֹון  :)ִסיָמן ו' ן ֵחֶלק א"ַעֵיין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר ( ,ֲעֵבירֹות

ִווי , אּון ְצֵווייְטְנס.] ִאיז ֶמער פּון טֹויֶזעְנט ַּתֲעֵניִתים

ַאז , ִקְנָאהקּוְמט צּו ַא ֶמעְנְטׁש ַאַזא ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה פּון 
ֶעס ָזאל ִאים ְּבֶרעְנֶגען צּו ֵגיין ְמַבֶזה ַזיין ֶיעֶנעם ָּבַרִּבים 

ֶמען , ֶדעָמאְלט ָהאט ֶער ַמְחִליט ֶגעֶווען, ַאזֹוי ְׁשַטאְרק

 .ָזאל ִזי ֶנעֶמען ֶלעְרֶנען מּוָסר

ַאז ֶמען ָזאל , ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן 
ָוואס ַאזֹוי ַארּום ֶוועְלן , ן'יָאְנֶנעֶמען ֶדעם ִלימּוד פּון ֶרּבִ 

אּון ֶעס ָזאל ׁשֹוין . ִמיר ִזי ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן

ין ַהְמָצִרים ִליֵמי עְדֵרייט ֶוועְרן ִדי ֶטעג פּון ּבֵ ִאיֶּבעְרגֶ 
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אּון ֶמען ָזאל ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ְגאּוָלה , ְמָחהִׂש 
 .ְׁשֵליָמה

 

 ~ַבח ְלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלםֶׁש  ,ַּתם ְוִנְׁשַלם~

  



 

  

  ְּתִפָלה ּוְנֶדעְרִליֶכעווא ֵׁשייֶנעַא 
  

  

ִאי ָהאּב ִניְׁשט ַקיין , ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם

, ִאי ַדאְרף ַּבאָצאְלן ִדיָרה ֶגעְלט, ַּפְרָנָסה

ִאי ָהאּב ִניְׁשט ִמיט , ִאי ַדאְרף קֹויְפן ֶעְסן

ָהאּב אֹויף ִמיר ; ָוואס ְמַפְרֵנס ַזיין ַמיין ַווייּב

ִאי , ַרְחָמנּות אּון ֶגעּב ִמיר ַּפְרָנָסה ְּבֶׁשַפע

ָזאל ִניְׁשט ַדאְרְפן ָאְנקּוֶמען צּו ַקיין 

  ֶמעְנְטְׁשן

  

 )מכתב ו' אשר בנחל חלק א(



 ָוואס ָדאס ִאיז  ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִׁשיעּור, ֶגעָזאְגט ָגעָוואְרן  דּוְרְך

ְּכבֹוד ְקדּוַׁשת ָהַרב ַהַּצִדיק מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען ִאין אּוְנז ִדי ֵרייֶנע אּון ְקָלאֶרע ֶאמּוָנה ִאין ַּבאֶׁשעֶפער, 

ִווי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִהְתַחְזקּות ִוויַאזֹוי ַאדּוְרְך צּו ֵגיין  ֶדעם ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום.

ַּפְרַׁשת ִּפְנָחס תשע"ב 

י,  אְגִריְנֶדעט אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון אּוְנֶזער ֵהייִליֶגער אּון ָפאְרְכִטיֶגער ֶרּבִ ֶגעּבֹויֶעט אּון ּבַ
ינּו אַהאְלֶטעֶנע ִליְכִטיְגֵקייט, ֶדער ֵהייִליֶגער הֹויֶכער ִליְכט, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרינּו ְוַרּבֵ ֶדער ּבַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ַנְחָמן ִמּבְ ַרּבִ
ְלִמיד, מֹוֵרינּו ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש, ַא וואּונֶדעְרִליֶכע ִליְכט,  אּון אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון ֵזיין ּתַ

ט ַפאְרהֹויְלן פּון ִאיְהם, אֶהעְלֶטעִניׁש ִאיז ִניׁשְ ָוואס ֵקיין ׁשּום ּבַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ָנָתן ִמּבְ ַרּבִ
תּוִבים, אּון ַמֲאָמִרים  סּוִקים פּון ּתֹוָרה, ְנִביִאים, ּכְ אּון ֶעס ִאיז צּוַזאְמֶגעְפָלאְכְטן ִמיט ּפְ

פּון אּוְנֶזעֶרע ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים פּון ְגָמָרא אּון ִמְדָרִשים אּון ֵהייִליְגן זֹוַהר.

ֶרעְנְגט ֶגעָוואְרן צּום ְדרּוק ֶעס ִאיז ֶגעּבְ
ֶרְסֶלב - נּוא ָיאְרק יצ"ו דּוְרְך ֲחִסיֵדי ּבְ

בעזהשי"ת

קּוְנְטֵרס

   ַא גּוֶטער ָמאֶלער  



 

 



 
 

 
  

  

 .א

ם ָהאט ַאֶוועְקֶגעְׁשֶטעְלט "ַרְמּבַ ֶדער ֵהייִליֶגער 

ַאז ַּביי 'ֵאייְנס פּון ֶדעם ִאיז , ְדַרייְצן ִעיְקִרים פּון ֱאמּוָנה

י ַקיין ׁשּום יָ ֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ִאיז ִניְׁשט ַׁש ֶדעם ּב

ֲאִני : ַאזֹוי ִווי ִמיר ָזאְגן, 'ֶגעְׁשַטאְלט ָאֶדער אֹויְסֶזעְהן

ְתָּבַר ְׁשמֹו ֵאינֹו ֶׁשַהּבֹוֵרא יִ , ַמֲאִמין ֶּבֶאמּוָנה ְׁשֵליָמה

ְוא ַיִׂשיגּוהּו ַמִׂשיֵגי ַהגּוף ְוֵאין לֹו ׁשּום ִדְמיֹון , גּוף

רּוְחִניּות ֶאקּות ִאיז ִניְׁשט ָדאס ֵהייְסט ַאז ַּביי  : ְּכַלל

ָאֶדער ָפאְרצּוְׁשֶטעְלן ַאז ַּכְבָיכֹול ֶדער , י ָאְּפצּוָמאְלןיָ ַׁש 

  גּוֶטער ָמאֶלער ַא  



  ַא גּוֶטער ָמאֶלער                         קנח

ַווייל , ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִאין ַּכַעס אּון ָדאס ְגַלייְכן

ְרְטן ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ׁשּום ִציְמצּום ָנאר ַאֶלעס ִאיז ָדא

אֹויּב ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין ֶדער ִעְנָין , ַרֲחָמנּות
ִּפְנָחס ֶּבן : )א"י, ַּבִמְדָּבר כה(ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאְגט 

ִּפְנָחס ָהאט , ֶאְלָעָזר ֶּבן ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהן ֵהִׁשיב ֶאת ַחָמִתי

ַּביים . צּוִריְקֶגעֶקעְרט ַמיין ַּכַעס אּון ַמיין ָצאְרן

  !?א ִניְׁשט ַפאְרַהאֶנען ִדי ַאֶלע ַזאְכןִאיז ָד  ַּבאֶׁשעֶפער

, ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ָנאר ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ָדאס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ְּכַלל ַאז פּון אֹויְבן קּוְמט : )ו"ִסיָמן ל

ָוואס ִאיז ִניְׁשט , ָּפׁשּוֶטע ֶלעְכט, ֹור ָּפׁשּוטאַאָראּפ ָנאר ַא 

ָנאר ֶדער ֶמעְנְטׁש , אֹויְסֶגעָמאֶלעְנט גּוט ָאֶדער ְׁשֶלעְכט

ֶער ִאיז ֵהייִליג אּון , ִאיז ֶער זֹוֶכה, ִאיז ֶדער ָמאֶלער
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל  -ָאְּפֶגעִהיְטן פּון ֲעֵבירֹות 

, אּון ֶגעַדאְנק אּון ֶער ָהאט ַא ֵרייֶנעם מַֹח  -ָאְּפִהיְטן 

ֶטעְנִדיג אֹויס ֶדעם אֹור פּון ַּבאֶׁשעֶפער צּום ָמאְלט ֶער ְׁש 

ֶער ָהאט ּפֹוֵגם ֶגעֶווען  -ָחִליָלה ְוַחס  - ָאֶּבער אֹויּב , גּוְטן

ִאיז ׁשֹוין ֶדער מַֹח אּון ֶגעַדאְנק אֹויֶכעט ַקאְלֶיע , ִּבְּבִרית
ט ֶער ׁשֹוין ַאֶלעס ְׁשַוואְרץ אּון ְמֵמיָלא ֶזעְה , ֶגעָוואְרן

אּון ַאז ֶער ֶוועט ׁשֹוין פּון ִדי ָצרֹות ִניְׁשט , יֶטערּבִ 
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ַא ְגרֹויֶסע 'אּון ֶיעֶדע ָצָרה קּוְקט ֶער ָאן ִווי , ַארֹויְסֵגיין

ָאֶּבער ָדאס ִאיז ָּתלּוי ִאין ֶדעם ֶמעְנְטׁש ', ְוכּו' ָצָרה

 .ַאֵליין

ְּבֵראִׁשית ַרָּבה (ָדאס ִאיז ָוואס ָדאס ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט  

אֹויף ֶדעם ָּפסּוק : )ָּפסּוק יא' ֶלת ַרָּבה ַּפְרָׁשה בקֶֹה . ַּפְרָׁשה יד ד

ַפאְרָוואס : יֶצר ַהַוָיה ֱאִקים ֶאת ָהָאָדםַויִ : )ז, ְּבֵראִׁשית ב(
ָנאר ֶעס ִאיז ָדא ְצֵוויי , יֶצר ִמיט ְצֵוויי יּוִדיןַויִ  ְׁשֵטייט

, ָוואס ָדאס ִאיז ִדי גּוֶטע ַמְחָׁשבֹות ֵיֶצר טֹובס ִדי 'ֵיֶצר

אֹוי , בֹותואס ָדאס ִאיז ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁש וָ  ֵיֶצר ָהַרעאּון 

ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"ַעֵיין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (, ר ָמאֶלעןיֵ ִאיז ָדאס ָלׁשֹון ַצ 

, ָדאס ֵהייְסט ֶעס ִאיז ַפאְרַהאֶנען ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן: )ט"מ

אּון ֵאייֶנער ָמאְלט , ֵאייֶנער ָמאְלט אֹויס ַא ֵׁשייֶנעם ִּביְלד
ֶוועְגן ֶדעם ֶקען ֶמען ֶדעְרֶקעֶנען . ִּביְלדאֹויס ַא ִּביֶטעְרן 

ַמאְכט ֶער , ייט ֶער ִאיזֶּפעְרֶזעְנִליְכֵק ַא ָמאֶלער ָוואֶסעֶרע 

, ָאֶדער ִדי ְלָבָנה ַלייְכט, ַא ִּביְלד ִווי ִדי זּון ַׁשייְנט

ֵווייְסט ֶמען ַאז ֶער , ִקיְנֶדעְרֶלע ַטאְנְצן, ְּבלּוֶמען ַוואְקְסן

ָאֶּבער אֹויּב ָמאְלט ֶער ַא . ר ֶמעְנְטׁשִאיז ַא ְפֵרייִליֶכע
, ֶמעְנְטְׁשן ְׁשֶטעְכן ִזי, ייןַפאְלן ַא  ִּביְלד ִווי ִּבְנָיִנים

ִדיֶגער 'ִאיז ֶער ַא ָמָרה ְׁשחֹוָרה, ְׁשַוואְרֶצע ָוואְלֶקעֶנעס
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ָדאס ָמאְלט , ַווייל ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער ִאיז. ֶמעְנְטׁש

ֵאייֶנער ִאיז זֹוֶכה צּו ַא ֵרייֶנעם קּוְמט אֹויס ַאז . ּפֶער ָא 

אּון ֶער ֵווייְסט ַּביי ֶיעֶדע ַזא , ט ֶער ָנאר ַווייסמַֹח ֶזעְה 
אּון ַאז ֶדער , ַאז ַאֶלעס ִאיז פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

 .ָזאל ַזיין ַאזֹוי, ַּבאֶׁשעֶפער ִוויל ַאזֹוי

ַעֵיין (ָאֶּבער ִוויַּבאְלד רֹוב ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ֵזייֶער ָּפגּום 

אּון ֵזייֶער מַֹח ִאיז ִניְׁשט  )ִסיָמן לט, בֶלק ן ֵח "ִליקּוֵטי מֹוֲהַר 

ֶוועְגן ֶדעם ִאיז ֵזיי ֵזייֶער ְׁשֶווער ָאְנצּוֶנעְמן ִדי , ַגאְנץ

אּון ֶער ִאיז , ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא, ָּפׁשּוֶטע ֱאמּוָנה

אּון ָוואס ֶמען , ְמַחֶיה אּון ְמַהָוה ִדי ַגאְנֶצע ַּבאֶׁשעֶפעִניׁש

 דֹוֵמם צֹוֵמַח . ֶמעְנְטְׁשן, ַחיֹות, ֵּבייֶמער, ֶפעְלֶדער, עטזֶ 

אּון ָאן , ַאֶלעס ִאיז ֵאיין ְׁשִטיק ַּבאֶׁשעֶפער. רּבֵ ַד ַחי ְמ 
ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער ָוואְלט ָדאס ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ִקיּום 

, ַווייל ַאֶלעס ִאיז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער, אֹויף ַקיין ֵאיין ֶרַגע

 .ַאֶלעסאּון ִדי ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז 

ַאזֹוי ִווי ֶדער , ָנאר ִוויַּבאְלד ָדאס ִאיז ַאזֹוי ָּפׁשּוט 
ֶדער : ")א"ן ִסיָמן ק"ִׂשיחֹות ָהַר (ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

ִאיז ". ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָּפׁשּוט ִמיְטן ְגֶרעְסְטן ָמאס ַּפְׁשטּות

ָדאס ֵזייֶער ְׁשֶווער ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶעס ֶקעֶנען ַאַריין 
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ַאז , ַווייל ֶדער ֶטַבע פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז, עֶמען ִאין ִזינֶ 

אּון ֶער ַכאְּפט , ןֶער ִוויל ֶעֶּפעס ֶזעְה , ייטֹויְסֵק ֶער זּוְכט ְגר

אּון ֶער ָאֶטעְמט ! ִניְׁשט ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא
אּון ִדי ִסיָּבה ַפאְרָוואס ֶער ֶקען ָדאס ִניְׁשט , ֶאקּות

 .ֶער זּוְכט הֹויֶכע ַזאְכןַכאְּפן ִאיז ַווייל 

אּון פּון ֶדעם ֶנעְמט ִזי אֹוי ַאז ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן       
אּון ֶזעֶנען , אֹויְפן ַּבאֶׁשעֶפער -ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  - ַקְׁשיֹות 

ִאיז  ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער? צּוְּבָראְכן ִווי ַאזֹוי ֶקען ָדאס ַזיין

ָנאר ! ?ֶרַגעֶיעֶדע , ֶנעְּבן ִאים, ַּביי ִאים, א ִמיט ִאיםָד 

אּון , ייט ֶוועְרט צּוְּבָראְכן ִדי ֵּכִליםְכִטיְגֵק פּון צּוִפיל ִלי

ָדאס ֵהייְסט ֶער ָהאט , ֶער ֶקען ָדאס ִניְׁשט ַפאְרֶנעְמן

ט ִדיֶגער ֶלעְכט ִוויַּבאְלד ֶער ֶזעְה 'ן מֹוָראֶגעָוואְלט ֶזעְה 
 'י ַהמֹוִחיןְּכלֵ 'אּון ַזייֶנע , ר צּוְּבָראְכןָדאס ִניְׁשט ֶוועְרט עֶ 

 .ַכאְּפן ָדאס ִניְׁשט

ֶער ַדאְרף , ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש זּוְכט ִניְׁשט ָגאְרִניְׁשט

ֶטעְנִדיג ֶדעם ֶזעט ֶער ְׁש , ָנאר ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער
. אּון ַּביי ֶיעֶדע ַזא, ַּבאֶׁשעֶפער ַּביי ֶיעֶדע ְקֵלייִניְגֵקייט

 א ֶדעָמאְלְטסִאיז ֶער ָד  ְלָמָׁשל ֶווען ֶער ַמאְכט ַא ְּבָרָכה

אּון ַאזֹוי ַּביי ֶיעְדן , ֵאייֶּבעְרְׁשֶטעְנס ָנאֶמעןַמְזִּכיר ֶדעם 
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ֶטעְנִדיג ֶדעְרַמאְנט ֶער ְׁש ', ְּפַרט אּון ַּביי ֶיעֶדע ִמְצָוה ְוכּו

   .ִזי אּון ְטֶרעְפט ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער

 

 .ב

ָנאר ֱאמּוָנה ; ייטְׁשֵק ר ִאיִדיֶדעם ִאיז ֶדער ִעיֶק  ֶוועְגן

ָוואס . ַקיין ָחְכמֹות אּון ֵׂשֶכל ָאן, ִּבְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות

ַעֵיין (, ֶדעָמאְלְטס ֶלעְּבט ֶמען ַא גּוט אּון ַא ִזיס ֶלעְּבן

ָאֶּבער ַאז ֶמען ְקִריְכט ַאַריין ִמיט  )ג"ל, ב"ן ִסיָמן ל"ִׂשיחֹות ָהַר 
 ָחְכמֹות ִאין ַהְׂשָּכלֹות צּו ֶוועְלן ַפאְרְׁשֵטיין ֶיעֶדע ַזא

ִּביז ֶדער , ָדאס ַהְרֶגעט ָאּפ ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ִמיְטן ֵׂשֶכל

אּון ֶער ְדֵרייט ִזי ַארּום ִפיל , ֶלעְּבן ֶוועְרט ִאים ִּביֶטער

ֶוועק ֶדעם אּון ַאזֹוי ְׁשטּוְּפט ֶער ַא , ִמיט ַקְׁשיֹות

ָוואס ַאֶלעס ָהאט ִזי ֶגענּוֶמען פּון ַזייֶנע , ַּבאֶׁשעֶפער

ִאיז ֶער , ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִוויל ָנאר ַּפְׁשטּות. ָחְכמֹות
זֹוֶכה צּו ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה אּון ְׁשִּפיְרט ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער 

 .ִאיז ָדא ִמיט ִאים

ן "ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶוועְגן ֶדעם ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי  

ַאז ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט : )ג"ִסיָמן קכ, ֵחֶלק א
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ָנאר דּוְרְכֶדעם ָוואס ֵזיי ָהאְּבן , ְמַקֵּבל ַזיין ִדי ּתֹוָרה

ַאֶוועְקֶגעָוואְרְפן ֵזייֶער ַגאְנֶצע ֵׂשֶכל אּון ְמַקֵּבל ֶגעֶווען 

  .ִדי ּתֹוָרה ִמיט ְּתִמימּות אּון ַּפְׁשטּות

 

 .ג

ע ַזא ִאיז אֹוי ְלַגֵּבי ְמקּוָרב ֶוועְרן צּו ַא ִדי ֶזעְלּבֶ 

ַצִדיק ָוואס ֶער ִאיז ָדבּוק ִאיְנַגאְנְצן ִאין ּבֹוֵרא ָּכל 

ַמְחָׁשָבה ִאיז ָנאר ֶדער -עֹוָלִמים אּון ַזיין ַגאְנֶצער מַֹח 
אּון ָדאס ִאיז , אּון ָנאר פּון ֶדעם ֶרעְדט ֶער, ַּבאֶׁשעֶפער

יק ִאיז ֵזייֶער ְׁשֶווער ְמקּוָרב צּו ַאַזא ַצִד , ַזיין ַגאְנֶצע ַחיֹות

ִאי ָהאּב ֶווען , ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ְטַראְכט, צּו ֶוועְרן

ָאֶדער ֶעֶּפעס ', ֶגעָוואְלט ֶהעְרן ַא גּוְטן ִּפיְלּפּול ְוכּו

ִאיז , ָאֶּבער ַאז ֶער ֶרעְדט ְסַּתם ַּפְׁשטּות', ֶהעֶכעְרס ְוכּו

 .יְׁשטָדאס ִניְׁשט ִאיְנֶטעְרַסאְנט אּון ָדאס ִאיז ָגאְרנִ 

ַווייל , ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַּביים ַּבַעל  

, ָהאט ֶגעֶרעְדט ְסַּתם ַּפְׁשטּות, ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש ֶדער ַּבַעל 

ַאזֹוי ִווי , אּון ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ִאים לֹוְמִדים ַעצּוִמים
ע ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַא "ֶדער ֵהייִליֶגער ּתֹוְלדֹות זי
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אּון ָנא ְגרֹויֶסע ַּתְלִמיִדים ָוואס  ,ִדיֶגער ַלְמָדן'מֹוָרא

ֶדעְרַפאר ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען , ֶזעֶנען ֶגעֶווען לֹוְמִדים ַעצּוִמים

ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ִאין ָאְנַפאְנג ָהאְּבן ֵׁש ֶגעקּוֶמען צּום ַּבַעל 
 .ִדיֶגע ַחִליׁשּות ַהַדַעת'ֵזיי ֶגעַהאט מֹוָרא

ט ֶעס ִאיז ַּבאוואּוְסט ֶדעם ִסיּפּור ָוואס ָהאט ַּפאִסיְר 

ע ִאיז ֶגעקּוֶמען ֶדעם "ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ּתֹוְלדֹות זי
אּון ֶער ָהאט , ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש ֶעְרְׁשֶטען ָמאל צּום ַּבַעל 

ֶגעַהאט ִדי ִמָדה פּון ֵהייִליֶגע ְגבּוָרה אּון ֶער ָהאט 

ם ֵׁש ָהאט ִאים ֶדער ַּבַעל . ַמְקִּפיד ֶגעֶווען אֹויף ֶיעֶדע ַזא

ֶער ָזאל ִזי : ם ִדיּבּורטֹוב ַהָקדֹוׁש ֶגעָזאְגט ֶדע

ואֹויֶנען ַאז ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶעס ַּפאִסיְרט ָזאל ֶער וּוֶגעצ

ֶדער ֵהייִליֶגער ּתֹוְלדֹות ָהאט ', ָזאל ַזיין ַאזֹוי': ָזאְגן
ֶוועְגן , ֶגעַהאט ַחִליׁשּות ַהַדַעת אּון ֶגעְטַראְכט צּו ִזי

ן 'לֶ ְט ּבַ אּון , ֶדעם ָהאּב ִאי ֶגעַדאְרְפט ָפאְרן ִּביז ַאֶהער

א ֶגעֶקעְנט ַאזֹויִפיל ַצאם ִאי ָוואְלט ָד , ִפיל ַצייט ַאזֹוי

ם טֹוב ֵׁש ֶער ִאיז ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען פּון ַּבַעל , ֶלעְרֶנען

אּון ֶער ִאיז צּוִריק ַאֵהיים , ַהָקדֹוׁש ִמיט ַחִליׁשּות ַהַדַעת
ָנאְכֶדעם ָהאט ֶדער ֵאייִּביְרְׁשֶטער ֶגעִפיְרט ַאז . ֶגעָפאְרן

ֶמען ָהאט ִאים ַאייְנֶגעַלאְדְנט אֹויף ַא ְּבִרית ִאין ַא 
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אּון ֶדעָמאְלְטס ִאיז , ֶגעִוויֶסע ְׁשָטאט צּו ַזיין ַסְנָדק

ָהאט ֶער , ְטן ִוויְנֶטער ִפיל ִמיט ְׁשֵנייֶגעֶווען ִאיְנִמי

ן ַאז ֶעס ֶגעְׁשֶּפעִטיְגט אּון ִוויַּבאְלד ֶמען ָהאט ֶגעֶזעְה 
אּון , אּון ֶער ִאיז ָנאְכִניְׁשט ָדא, ֶוועְרט ׁשֹוין ָנאְכִמיָטאג

 ָהאט ֶמען ְמַכֵּבד, ַּבאְלד ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ִדי ְׁשִקיָעה

ִווי , ט ִדי ַסְנְדָקאֹותב פּון ֶיעֶנע ְׁשָטאט ִמיֶגעֶווען ֶדעם ָר 

ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען , ָנאר ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעִזיְצן ִמיְטן ִקיְנד

ָוואס ֶדעָמאְלְטס ָטאר ֶמען ׁשֹוין , ֶדער ֵהייִליֶגער ּתֹוְלדֹות
אּון , ֶנעֶמען ֶדעם ִקיְנד פּון ֶדעם ׁשֹויסִניְׁשט ַאָראּפְ 

ָהאט ָדאס  ְגבּוָרה ִדְקדּוָׁשהִוויַּבאְלד ֶער ָהאט ֶגעַהאט 

ְרט ַאז ֶמען ָהאט ִאים ִניְׁשט ים ֵזייֶער ֶגעַאְה ִא 

ָכאְטִׁשיג ִמיר (אֹויְסֶגעַוואְרט ִמיט ֶדעם ַסְנְדָקאֹות 

 .)ַפאְרְׁשֵטייֶען ָדאס ִניְׁשט

ְׁשֶּפעֶטער ֶווען ֶמען ִאיז ׁשֹוין ֶגעִזיְצן ַּביים ִטיׁש ַּביי  

אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ּתֹוְלדֹות ִאיז ֶגעִזיְצן אֹויְבן , ִדי ְסעּוָדה

ִאיז ַאַריין ֶגעקּוֶמען ֶעֶּפעס ַא ָאִריַמאן אּון ִזי ַאֶוועק , ןָא 

אּון ֶדער ַּבַעל ַהַּבִית ֵגייט ְגַליי צּו אּון , ֶגעֶזעְצט אּוְנְטן
: ֶעְנְטֶפעְרט ֶער? ִוויְלְסט ִזי ַוואְׁשן: ֶער ְפֶרעְגט ִאים

ֶער ַוואְׁשט ִזי אּון ֶמען ֶגעְּבט ִאים ַא  !ָזאל ַזיין ַאזֹוי
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ְפֶרעְגט ִאים ֶדער ַּבַעל , אּון ֶער ַמאְכט ַהמֹוִציא, עּבּוְלֶק 

ִאיר ! ָזאל ַזיין ַאזֹוי? ִאיר ִוויְלט ַא ָּפאְרִצֶיע ִפיׁש: ַהַּבִית

אּון ֶדער עֹוָלם ! ָזאל ַזיין ַאזֹוי? ִוויְלט ָנא ַא ָּפאְרִצֶיע
ַהאְלט ִאים ִאין ֵאיין צּוִריְקן ָנא ַא ָּפאְרִצֶיע אּון ַאזֹוי 

עִריֶגע ֶעְסן ָוואס ֶמען ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט צּו ַּביי ִדי ִאיּבֶ 

ָזאל ַזיין , ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ץָהאט ֶער ַאלְ , ֶער ַדאְרף ָנא

ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ַאז ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ! ַאזֹוי

אּון ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן ִזי ִאיְנֶטעְרֶגעַהאְלְטן , ֶגעֶלעְכֶטער
אּון , ייֶדערוי ֶדער ֵסֶדר ִאיז לֵ וִ  ַאזֹוי, אֹויף ַזיין ֶחְׁשּבֹון

ע ִזיְצט ָדאְרְטן אֹויְבן ָאן אּון "ֶדער ֵהייִליֶגער ּתֹוְלדֹות זי

, ט ִווי אֹויף ֶיעֶדע ַזאאּון ֶער ֶזעְה , ֶער ַהאְלט ַאֶלעס ִמיט

ָהאט ֶער ! ָזאל ַזיין ַאזֹוי: ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער ִאיד

ַהָקדֹוׁש  ם טֹובֵׁש ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ֶדער ֶרִּבי ֶדער ַּבַעל 

ֶער ָזאל ִמיר , ָהאט ָדאס ִאים אּוְנֶטעְרֶגעִׁשיְקט
ָזאל : אֹויְסֶלעְרֶנען ַאז אֹויף ֶיעֶדע ַזא ַדאְרף ֶמען ָזאְגן

 !ַזיין ַאזֹוי

ם טֹוב ֵׁש ֶווען ֶער ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען צּום ַּבַעל  
ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ִאים ֵׁש ָהאט ֶדער ַּבַעל , ַהָקדֹוׁש

ִּביז ֶער ! ?ׁשֹוין אֹויְסֶגעֶלעְרְנטָהאְסט ִזי : ֶגעְפֶרעְגט
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אּון ֶער , ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש ִאיז ׁשֹוין ֶגעְּבִליְּבן ַּביים ַּבַעל 

ם טֹוב ֵׁש ָהאט ִזי ַאזֹוי אֹויְסֶגעַאְרֶּבעט ַאז ֶדער ַּבַעל 

ַאז ִאין ִהיְמל ֶוועל ִאי : ַהָקדֹוׁש ָהאט ֶגעָזאְגט אֹויף ִאים
ִאי ָהאּב ָוואס ' ָיאֶסעֶלע'ִזי ַּבאִריֶמען ִמיט ֶדעם 

 .צּוֶגעְׁשֶטעְלט

צּו ֶדעם ָהאט אֹוי ַּפאִסיְרט ַּביי ֶדעם ֵהייִליְגן  ֶעְנִלי
ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער , ע"ֶרִּבי ִמיֶכעֶלע ְזָלאְטׁשּוֶבער זי

, ֶרִּבי ָהאט ָדאס ַפאְרֵצייְלט ַפאר ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

ה ִאיז ַאזֹוי ֶגעֶווען   .אּון ִדי ַמֲעשֶֹ

ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִאיז  ֶדער ֵהייִליֶגער ֶווען       
אּון , ן ֶדעם ֶעְרְׁשְטן ָמאל'ֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליֶגען ֶרִּבי

א ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסע ַלְמָדן ִלְבָרָכה ִאיז ָד  ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו

אּון , ן'ָנא ַפאר ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי

ֶער (, ִוויַּבאְלד ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט אֹויְסֶגעֶזעְהן יּוְנג

ָהאט , )ֶגעַהאט ַא ְקֵלייֶנע ָּבאְרד ִמיט ְצֵוויי ַלאְנֶגע ֵּפיאֹות

ָדא, ֶער ֶגעְטַראְכט צּו ִזי ֶעס ִאיז ַא ? ָוואס טּוה ִאי
ָהאט ִאים , ן ִדי ַצייט פּון ַאֶהער קּוֶמעןָׁשאד ֶגעֶוועְה 

הֶדער ֵהייִלי ֶווען ֶדער : ֶגער ֶרִּבי ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַמֲעשֶֹ

ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִמיְכל ְזָלאְטׁשּוֶבער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום 
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אּון ֶדער ַּבַעל , ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאלֵׁש ַּבַעל 

ִאיז ִאים ַאייְנֶגעַפאְלן , ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ָהאט ֶגעֶרעְדטֵׁש 

, י ָדא ַאֶהער ֶגעקּוֶמעןַפאְרָוואס ִּבין ִא , ִאין ֶגעַדאְנק
אט ָדאס ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ָה ! ?ֶאְפָׁשר ִאיז ֶער ַא ַעם ָהָאֶרץ

ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ֵׁש ַכאְּפט ִאים ֶדער ַּבַעל , ר ֶגעֶוועןְמַהְרֵה 

ִמיְכל ִּביְזט ַאן ַעם ': ָאן ִדי ַהאְנט אּון רּוְפט ִזי ָאן

. ַמְחָׁשבֹות ן ַאז ָדא ַכאְּפט ֶמעןָהאט ֶער ֶגעֶזעְה ! 'ָהָאֶרץ

אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶדעָמאְלְטס ֶגעֶגעְּבן ַא ַכאּפ 
אּון ֶדער , ָאן ִדי ַהאְנט פּון ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

אּון ! 'ִמיְכל ִּביְזט ַא ַעם ָהָאֶרץ': ייטְׁשֵר ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

ָנָתן ָהאט ֶרִּבי , ט ֶעְטִליֶכע ָמאל'ַחֶזְר 'ָהאט ָדאס ִאיֶּבעְרֶגע

 .ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֹוין ַפאְרְׁשַטאֶנען ֶדעם וואּוְנק

ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ֶוועְרט ֶדעְרֵצייְלט אֹויְפן ֵהייִליְגן ַמִגיד 

ִדיֶגער 'ָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא מֹוָרא, פּון ֶמעְזִריְטׁש

אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ַּתְלִמיד ָחֵבר ִמיְטן ֵהייִליְגן , ַלְמָדן

ִדיֶגע 'אּון ֶער ָהאט ֶגעִליְטן אֹויְפן ִפיס מֹוָרא, עַ הֹוֻׁש ְּפֵני יְ 

ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער ָהאט ַאַסא ָמאל ִניְׁשט , ִיסּוִרים
ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֵּבייֶדע , ן ִדי ָזאְקןֶגעֶקעְנט ָאְנטּוְה 

ם טֹוב ֵׁש ָהאְּבן ֵזיי ִניְׁשט ֶגעַהאְלְטן פּון ַּבַעל , ַלְמָדִנים



                      עראלֶ ער ָמ ֶט גּו ַא  קסט

, ןַע ָהאט ֶגעֶזעְה ַּבאְלד ֶדער ְּפֵני ְיהֹוֻׁש ָאֶּבער ִווי, ַהָקדֹוׁש

ָהאט ֶער ִאים , ַאז ֶדער ַמִגיד ַוואְלֶגעְרט ִזי פּון ִיסּוִרים

ט ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ָזאְגט ַאז ָדאְרְטן ֶזעְה : ט'הֵעָצ 'גֶ 
ֶאְפָׁשר ֶוועט ֶער ִדיר , ֵגיי דּו אֹוי ַאִהין, ֶמען מֹוְפִתים

אּון , ִאיז ֶער ַאִהין ֶגעָפאְרן, ִפיס ֶגעְּבן ַא ְרפּוָאה אֹויף ִדי

ֶעְנְדִלי ִאיז ֶער , ָוואְכן ְצֵווייָדאס ָהאט ֶגענּוֶמען 

אּון ֶער ָהאט , ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש ָאְנֶגעקּוֶמען צּום ַּבַעל 

, ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש ָזאְגט ִאים ֶדער ַּבַעל , ֶגענּוֶמען ָׁשלֹום
הִאי ֶוועל ֵא  ָהאּב ֶגעַהאט ַא  ִאי: יי ַפאְרֵצייְלן ַא ַמֲעשֶֹ

ֵאייְנָמאל ֶווען , י"ֲעָגָלה ֶער ָהאט ֶגעֵהייְסן ַאֶלעְקִס -ַּבַעל

ייט ֶער צּו ְׁשֵר , ִאי ִּבין ֶגעָפאְרן ִמיט ִאים ִאיְנִמיְטן ֶוועג

אּון ִאי ָהאּב ִניְׁשט ֶגעַהאט ! 'ִאי ִּבין הּוְנֶגעִריג'ִמיר 

ּו ֵגיין ַא גֹוי ִאיְנִמיְטן קּוְמט צ, ַקיין ְּברֹויט ִאים צּו ֶגעְּבן

, אּון ִאי ָהאּב ִאים ַּבאָצאְלט ֶגעְלט, ִמיט ַא ַזאק ְּברֹויט
ֶדער . י ָהאט ֶגעַהאט ָוואס צּו ֶעְסן"אּון ַאֶלעְקִס 

אְרְׁשַטאֶנען ָוואס ֶדער ַּבַעל ֵהייִליֶגער ַמִגיד ָהאט ִניְׁשט פַ 

אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַחִליׁשּות , ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ִוויל ָדאֵׁש 

יל ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט ֶער ֶוועט ֶהעְרן ֶעֶּפעס ַהַדַעת ַווי

  .ֶמער
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ֶדעם ְצֵווייְטן ָטאג ִאיז ֶער ָנאְכַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּום 

אּון ֶגעְטַראְכט ֶאְפָׁשר ֶוועט ֶער , ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש ַּבַעל 

ַפאְרֵצייְלט ִאים ֶדער ַּבַעל , ֶהעְרן ֶעֶּפעס ַא ֵנייֶעם ִדיּבּור
ֵאייְנָמאל ֶגעָפאְרן ִמיט  ִאי ִּבין: ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש 

י אּון ִדי ֶפעְרד ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעַהאט ָוואס צּו "ַאֶלעְקִס 

, אּון ֶמען ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַווייֶטער ָפאְרן, ֶעְסן

, אּון ֶגעְּבֶרעְנְגט ֵהיי, ְּפלּוְצִליְנג ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַא גֹוי

 .ָהאְּבן ׁשֹוין ִדי ֶפעְרד ֶגעַהאט ָוואס צּו ֶעְסן

ט ִאיז ׁשֹוין ֶדער ֵהייִליֶגער ַמִגיד ֵזייֶער צּוְּבָראְכן ֶיעְצ 

ִאי ִזיץ ׁשֹוין ָדא ְצֵוויי : אּון ֶגעְטַראְכט צּו ִזי, ֶגעָוואְרן

יֹות ֶעס ִאיז ָּפׁשּוט ! ?ֶטעג אּון ִאי ֶהער ָנאר ַמֲעשִֹ

אּון ֶער ָזאְגט , ָוואס ָהאּב ִאי ָדא צּו ִזיְצן', ִּביטּול ְזַמן'
ָנא : ָגָלה ָוואס ָהאט ִאים ֶגעְּבֶרעְנְגטַפאר ַזיין ַּבַעל ֲע 

ָזאְגט ִאים ַזיין ַּבַעל , ַהייְנט ַּבייַנאְכט ָפאְרט ֶמען ַאֵהיים

ֶעס ִאיז ַפאְרֶנעֶּפעְלט ִאיְנְדרֹויְסן אּון ִאי ָהאּב : ֲעָגָלה

, ְּפלּוְצִליְנג ָזאְגט ִאים ֶדער ַּבַעל ֲעָגָלה, מֹוָרא צּו ָפאְרן

ן ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶמען ֶקען ׁשֹוין ָפאְרן אּו
ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ֶדער ַּבַעל ֵׁש . ַאֵהיים צּו ָפאְרןַאייְנצּוַּפאְקן 
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יְקט ֶדעם ָהאט ֶער ֶגעִׁש , ָהאט ָדאס ַמְרִגיׁש ֶגעֶווען

 .ֶער ָזאל ֵגיין רּוְפן ֶדעם ַמִגיד צּו ִזי, ְמָׁשֵרת

ם טֹוב ֵׁש ֶווען ֶער ִאיז ַאַריין ֶגעקּוֶמען צּום ַּבַעל  

ם טֹוב ֵׁש ְפֶרעְגט ִאים ֶדער ַּבַעל , ִמיְטן ַנאְכטַהָקדֹוׁש ִאינְ 

ְפֶרעְגט ֶער ! ָזאְגט ֶער ָיא? ִאיר ֶקעְנט ֶלעְרֶנען: ַהָקדֹוׁש

ָזאְגט ! ָזאְגט ֶער ָיא? ֵעץ ַחִיים ָהאט ִאיר ֶגעֶלעְרְנט: ִאים
ַאז ֶמען ָזאל ַארֹויְסֶנעֶמען , ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש ִדי ַּבַעל 

אּון , ְּבט ַא ִמיׁש אֹויף ֶעְרֶגעץאּון ֶער ֶגע, ֶדעם ֵעץ ַחִיים

ִאיר ֶקעְנט ִמיר ָזאְגן ָדא : ֶער ְפֶרעְגט ֶדעם ֵהייִליְגן ַמִגיד

. ִאי ֶקען ִניְׁשט ְׁשֵטיין! ִאי מּוז ִזיְצן: ָזאְגט ֶער? ְּפַׁשט

ַווייל ֶער ָהאט ֶגעִליֶטען אֹויף ִדי פּוס ִווי אֹויְבן [

ָזאְגט ִאים ֶדער , אּון ָזאְגט ִאים ַא גּוְטן ְּפַׁשט] ֶדעְרַמאְנט
. ֶדער ְּפַׁשט ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי, ֵניין: ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש ַּבַעל 

, ֶדער ְּפַׁשט ִאיז ָיא ַאזֹוי: קּוְקט ֶער ָנאְכַאָמאל אּון ָזאְגט

ְׁשֶטעְלט ִזי : ם טֹוב ַהָקדֹוׁשֵׁש ָזאְגט ִאים ֶדער ַּבַעל 

אּון קּוְמט ֶוועט ִאיר ֶהעְרן ִוויַאזֹוי , אֹויף אֹויף ִדי ִפיס

ִאין ֶדעם ְׁשִטיְקל ֵעץ ַחִיים ִאיז ָדא [, ן ֶלעְרְנט ָדאסֶמע
, אּון ֶער ֵהייְּבט ִאים ָאן צּו ֶלעְרֶנען] ,מֹות פּון ַמְלָאִכיםֵׁש 

ַאז ֶער ְׁשִּפיְרט , ן ִליְכט ָדאְרטיֶוועְרט ַאַזא ִמ  ְּפלּוְצִליְנג
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, ַאז ִדי ַמְלָאִכים ֶזעֶנען ָדא אּון ֶער ֶוועְרט ַפאְרְּבֶרעְנט

ֶקען ׁשֹוין ָדא : ָאן ֶדער ַמִגיד אּון ְפֶרעְגט רּוְפט ִזי ִאי

ם טֹוב ֵׁש ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער ַּבַעל ? ְּבַלייְּבן ִמיט ַאיי
ִאיר ֶקעְנט , 'ֲעָגָלה-ָזאְגט ֶער ַפאר ַזיין ַּבַעל! ָיא: ַהָקדֹוׁש

אּון ֶער ִאיז ', ַאֵהיים ָפאְרן ַווייל ִאי ְּבַלייּב ׁשֹוין ָדא

אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ְמקּוָרב , ִליְּבןׁשֹוין ַטאֶקע ָדאְרְטן ֶגעּבְ 

 .ֶגעָוואְרן

ַאז ַּביים ּבֹוֵרא ָּכל , ֶדער ִלימּוד פּון ִדי ִסיּפּוִרים ִאיז

צּו ַזיין ַא ! ִדיג ָחׁשּוב ֶדער ַּפְׁשטּות'עֹוָלִמים ִאיז מֹוָרא

: ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט ֶגעָזאְגט, ר ִאידע'ָּפׁשּוֶט 

ַסא ָהאֶרעֶווען ַאז ֶמען ֶמען ַדאְרף ִאין ֶדער יּוְגְנט ַא '

ַווייל ָדאס . 'ר יּודע'ָזאל אֹויף ֶדער ֶעְלֶטער ַזיין ַא ָּפׁשּוֶט 
ִליְגט ַא , אּון ִאין ֶדעם ַּפְׁשטּות. ִאיז ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריָגה

ֶוועְגן ֶדעם ַּביי ַאֶלע ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים . ִדיֶגע ַעְמקּות'מֹוָרא

אּון , ן ַּפְׁשטּותפּון ַאֶלע דֹורֹות ָהאט ֶמען ָנאר ֶגעֶזעְה 

 .ִדיֶגע ַקְׁשיֹות אֹויף ֵזיי'ֶמען ָהאט ֶגעַהאט מֹוָרא

ִסיָמן ' ן ֵחֶלק ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט  

אּון ַאזֹוי ַדאְרף , אֹויְפן ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא ַקְׁשיֹות: )ב"נ

ַווייל ִווי ַאזֹוי ֶקען ַא ֶמעְנְטׁש ִמיט ַזיין , ֶעס צּו ַזיין
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אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ! ?יֶנעם ֵׂשֶכל ַפאְרְׁשֵטיין רּוְחִניּותְקֵלי

ַזא אֹויף ַא ֶעְרִליֶכען ִאיד ִאיז אֹוי ָדא ַקְׁשיֹות ַווייל ֶער 

ָנאר ָהאט . ִאיז ִזי ְמַבֵטל ִאיְנַגאְנֶצען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
: )ן ִסיָמן קיח"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי אֹויְסֶגעִפיְרט 

ִאיז ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַקְׁשיֹות אּון וואֹויל 

 .ֵווייְסט ַאז ַאזֹוי ַדאְרף ֶעס צּו ַזיין

ָהאט ֶער , ֶוועְגן ֶדעם ַאז ַא ֶמעְנְטׁש זּוְכט ָנאר ַּפְׁשטּות

, אּון ֶער ֶקען ִזי ְמַחֵזק ַזיין. ַאן ַאְנֶדער ָסאְרט ֶלעְּבן

אּון ֶער  ,אֹויף ַאֶלעם ָוואס ֶעס ֵגייט ִאיֶּבער אֹויף ִאים

ַווייל ֲאִפילּו ֶער ִאיז , ֶוועְרט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַפאְרלֹויְרן

ֵווייְסט ֶער ַאז ֶער ֶקען ְּתׁשּוָבה , ׁשֹוין דּוְר ֶגעַפאְלן

  .ןטּוְה 

ָדאס ִאיז ִדי ַמָּתָנה ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט 

ָוואס צּו ֶדעם . צּו ֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער, אּוְנז ֶגעֶגעְּבן

אּון ְגֵלייְּבן , ִדיֶגער ְּתִמימּות'ֶמען ָהאְּבן ַא מֹוָרא ַדאְרף

אּון , ִמיט ַא ָּפׁשּוֶטע ֱאמּוָנה ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא
 .ֶהעְרט ִמיר אֹויס
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ן ִסיָמן "ִׂשיחֹות ָהַר (: ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

ִאי ָהאּב ֶגעֶרעְדט ִמיט ַאַסא ַצִדיִקים אּון ֵזיי : )קנד

ן ִמיר אֹוי ֶגעָזאְגט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו ֵזייֶער ָהאּבְ 
פּון ְּפָראְסַטאק, ַזא ִדי ַזא ָדאס ֵהייְסט ֵזיי , ָנאר דּוְר

ֶדער ֵהייִליֶגער . ָהאְּבן ָּפׁשּוט ֶגעֶרעְדט צּום ַּבאֶׁשעֶפער

ֶדער ִדיּבּור ִאיז : )ִסיָמן עח' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶרִּבי ָזאְגט 

ֲאִפילּו , ָוואס ֵגייט ִמיט ִמיְטן ִקיְנד, ִווי ַא ַמאֶמע ַאזֹוי

ִאין ְמקֹומֹות ַהְמטּוָנִפים אּון ַוואְׁשט ִאים אּון ֵרייִניְגט 
ַאז ַא ֶמעְנְטׁש , ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ֶדער ִדיּבּור, ִאים ָאּפ

-ִמיט, ֵגייט ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִמיט, ֶרעְדט צּום ַּבאֶׁשעֶפער

ׁשֹוין ַאַרייְנֶגעַפאְלן אּון ִדי אּון ֲאִפילּו ֶער ִאיז , ִאים

ֶטעְנִדיג ֶדעְרַמאֶנען ֶוועט ֶער ִזי ְׁש , ִניְדִריְגְסֶטע ְּפֶלעֶצער

: )א"ל הּויָ ְמ ְר יִ (: ָזאְגטַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק , פּון ַּבאֶׁשעֶפער

ַאז ִאי ֶרעד צּום  .'ר ֶאְזְּכֶרנּו עֹודי ּבֹו ָזכִֹר ּבְ ִמיֵדי ַד '
  .ַּבאֶׁשעֶפער ֶוועל ִאי ִזי ֶדעְרַמאֶנען ִאין ִאים
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ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ְׁשַטאְרק ִאין ֱאמּוָנה ֶוועט : )ה"קנ

אּון ֶוועט ָהאְּבן , ֶער ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַזיין ִאין ַּכַעס

ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי , ֶגעדּוְלד צּו ֶיעֶדע ַזא אֹוי

ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט : )ִסיָמן ד, ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (
, ָוואס ַּפאִסיְרט ִמיט ִאים ִאיז ַפאר ַזיין טֹוָבה ַאז ַאֶלעס

ַווייל ֶווען ַא . ִאיז ָדאס ַא ְּבִחיָנה פּון ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא

ט ֶער ַאז ַאֶלעס ֶזעְה , ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה

ָאֶּבער ָדאס ִאיז ִדי ְׁשֶוועְרְסֶטע ַזא ַאַריין . ִאיז גּוט

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט . צּוְּבֶרעְנְגן ִאין ֶמעְנְטׁש

ַאז ַפאר ָמִׁשיַח : )כ"ְוִסיָמן ר, ה"ן ִסיָמן ל"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶגעָזאְגט 
ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען ִזי ַדאְרְפן ְׁשָלאְגן ַפאר ָּפׁשּוֶטע 

 .ֱאמּוָנה

ר ָּפסּוק ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ֶדע 

ֵהִׁשיב ֶאת ' ִּפְנָחס ֶּבן ֶאְלָעָזר ְוכּו: )יא, ַּבִמְדָּבר כה(ָזאְגט 

? א ִניְׁשט ָדא ַקיין ַּכַעסַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ָד , ַחָמִתי

ָהאט ֶער ַא , ָנאר ָדאס ִאיז ָּתלּוי ִאין ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאֵליין

ָהאט ֶער , ֵרייֶנעם מַֹח ִאיז ֶער ֶגעַלאְסן אּון ֶגעדּוְלִדיג
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, ט ֶער פּון ֶיעֶדע ַזא ֶנעְרֶוועזִניְׁשט ַא ֵרייֶנע מַֹח ֶוועְר 

אּון ֶער ֵמייְנט ַאז ֶדער , אּון ֶיעֶדע ַזא ֶרעְגט ִאים אֹויף

 .ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ֶגעֶרעְגט אֹויף ִאים

ִּפְנָחס ֶוועט : )א"ַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני ִּפְנָחס ֶרֶמז תשע(ל ָזאְגן "ַחזַ  

ִווי . ּוָלהר ַזיין ִדי ְגאָוואס ֶער ֶוועט ְמַבֵׂש . ַזיין ֵאִלָיהּו

ָזאְגט ִדי ִמְׁשָנה ? ר ַזיין ִדי ְגאּוָלהַאזֹוי ֶוועט ֶער ְמַבֵׂש 
ֵאִלָיהּו ֶוועט ִניְׁשט ְמַרֵחק ַזיין : )ִמְׁשָנה ז, ֵעִדיּות ֵּפֶרק ח(

ָנאר ֶער ֶוועט ְּבֶרעְנְגן ָׁשלֹום אֹויף ֶדער , ָאֶדער ְמַקֵרב ַזיין

ס ָנאֶמען 'ְטנְ ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁש ? אס ִאיז ָׁשלֹוםָוו. ֶוועְלט

, ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (אְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי זָ . :)ַׁשָּבת י(

ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ָנאְכזּוְכן ֶעס ָזאל ַזיין ָׁשלֹום : )ג"ִסיָמן ל

ן ֶער ָזאל ַזיין אֹוי ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעְה , ְצִוויְׁשן ִאיְדן
יין ַא צּוְפִריֶדעֶנער ָדאס ֵהייְסט ֶער ָזאל זַ , ָׁשלֹום ִמיט ִזי

ָאֶּבער ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ָאְּפִהיְטן ַא . ֶמעְנְטׁש

, ִאיז ֶער ׁשֹוין ִניְׁשט צּוְפִריְדן ִמיט ִזי, ֶמעְנְטׁש ִזיְנִדיְגט

ְטׁש אּון ַאַזא ֶמענְ , אּון ַפאְנְגט ָאן ְמַקֵנא ַזיין ַא ְצֵווייְטן

ט ֶער ִניְׁשט ַזיין ִניְׁשט ֶגעְּבן ֶווע ָוואס ִדי ֶוועְסט ִאים ָנאר
ֶטעְנִדיג ֶוועט ֶער ִזי ָאְּפֶרעְדן ַאז אּון ְׁש , צּוְפִריְדן
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אּון ֶער ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז ֶעס ֶזעֶנען , ַאְנֶדעֶרע ָהאְּבן ֶמער

 .ַפאְרַהאן ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ָנא ֵווייִניֶגער פּון ִאים

ֵלִוי  ְקדּוַׁשת(ע "ב זיֵהייִליֶגער ַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער ָר  ֶדער 

: )ט"ל, ְדָבִרים ד(עם ָּפסּוק ָהאט ֶגעַטייְטְׁשט ֶד  )ַּפְרַׁשת ֶאמֹור

ַדאְרף ֶמען ', רּוְחִניּות'ָדאס ֵהייְסט ַּביי , ִמַמַעל' םיִ ַמ ָׁש ּבַ '

ַאז ֶיעֶנער ֶלעְרְנט ֶמער , ֶטעְנִדיג קּוֶקען אֹויף ַארֹויףְׁש 
' ָהָאֶרץ'ְוַעל : )ָׁשם(, ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות אּון ָדאס ְגַלייְכן

ַדאְרף ֶמען קּוֶקען ַאז ', ְּבַגְׁשִמיּות'ָדאס ֵהייְסט , ִמָּתַחת

 ֶעס ֶזעֶנען ַפאְרַהאן ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ָדאס אֹוי

 .ִניְׁשט

ַאז ִדי ַווייּב פּון ֶרִּבי ַעִקיָבא : .)ְנָדִרים נ(ל ְּבֶרעְנֶגען "ַחזַ 

ִאיר ַטאֶטע ָהאט ִאיר [, יםִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ָאִר 

ָכאְטִׁשיג ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא , ט ֶגעָוואְלט ֶגעְּבןָגאְרִניְׁש 

ַווייל ִזי ָהאט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט ִמיט ַאן , ְגרֹויֶסער עֹוֶׁשר

אּון ֶער ָהאט ִאיר ָאְּפֶגעֵׁשייְדט פּון ַאֶלע ַזייֶנע , ַעם ָהָאֶרץ

אּון  ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַהאט ַא ִקיְנד אּון ֵזיי ] ,ַפאְרֶמעְגְנס
ַווייל ֵזיי ָהאְּבן , ן אֹויף ְׁשְטרֹויָהאְּבן ֶגעמּוְזט ְׁשָלאפְ 

ָהאט ִזי ֶגעַהאט ַחִליׁשּות , ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ֶּבעט

] ֵאִלָיהּו ַהָנִביא[ָהאט ֵאייֶנער ַאַרייְנֶגעְקַלאְּפט , ַהַדַעת
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ַאז ַזיין ַווייּב ָהאט ֶגעַהאט ַא ִקיְנד אּון , אּון ַפאְרֵצייְלט

רֹוי ַווייל ִאי ֶאְפָׁשר ָהאט ִאיר ַאִּביְסל ְׁשְט : ֶגעֶּבעְטן

ָהאט ֶרִּבי ! ?ָהאּב ִניְׁשט וואּו ַאָראּפ צּו ֵלייְגן ִדי ֶּבעיִּבי
ֶדער ִאיד ָהאט ! ְסטֶזעְה : ַעִקיָבא ֶגעְטֵרייְסט ַזיין ַווייּב

  .אּוְנז ָהאְּבן ָכאְטִׁשיג ְׁשְטרֹוי, ֲאִפילּו ִניְׁשט ַקיין ְׁשְטרֹוי

ֶווען ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ָהאט : :)חּוִלין ס(ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
ַּבאַׁשאְפן ִדי ֶוועְלט ֶזעֶנען ִדי זּון ִמיט ִדי ְלָבָנה ֶגעֶווען 

ִאי ֶאְפָׁשר ִלְׁשֵני : ָהאט ִדי ְלָבָנה ְמַקְטֵרג ֶגעֶווען, ֵאייִניג

ָהאט ִאים ֶדער  .ְמָלִכים ֶׁשִיְׁשַּתְמׁשּו ְּבֶּכֶתר ֶאָחד

: ִדי ְלָבָנהָזאְגט , ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ְקֶלעֶנער ֶגעַמאְכט

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאי ָהאּב ִדיר ֶגעָזאְגט ַא גּוֶטע ֵעָצה "

ָהאט ֶמען ִאים ֶגעֶגעְּבן ִדי ? "ֵגייְסטּו ִמיר ַמאְכן ְקֶלעֶנער
ֵהייִליֶגער  ִאיז ֶדער. ְׁשֶטעְרְנס ִאיֶּבעְרצּוֶּבעְטן

ֶמען ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן : ב ָדאס ַמְסִּבירַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער ָר 

ְנס צּו ַווייְזן ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ָוואס ֶזעֶנען ִדי ְׁשֶטעְר 

ְמֵמיָלא ָהאּב ִניְׁשט ַקיין ַחִליׁשּות , ְקֶלעֶנער ִווי ִדיר

  .ַהַדַעת

. ט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ִדי ֶעְרְגְסֶטע ַזא ִאיז ִקְנָאהֶזעְה 

ייֶדער ַאַרייְנֶגעַפאְלן ַּבאְלד ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען ָדא לֵ אּון ִווי
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דּוְר ִדי , ִמיט ִדי ְּבנֹות מֹוָאב -ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  -ִאין ִניאּוף 

אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעִדיְנט ִדי ֲעבֹוָדה ָזָרה , ֵעָצה פּון ִּבְלָעם

אּון ֵזיי , ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעָוואְרן אּוְמצּוְפִריְדן, פּון ְּפעֹור
אּון , ָהאְּבן ָאְנֶגעַפאְנֶגען ְמַקֵנא צּו ַזיין ַא ְצֵווייְטן

ֶוועְגן ֶדעם ִאיז ִּפְנָחס ֶגעקּוֶמען , ִאין ַּכַעסַאַרייְנֶגעַפאְלן 

אּון ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט ֶמען , אּון אֹויְסֶגעִריְסן ָדאס ִניאּוף

ְמַקֵנא ַזיין ָזאל ֶמען , ָזאל ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין ַא ְצֵווייְטן

ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"מֹוֲהַר  ִליקּוֵטיַעֵיין (. ָנאר ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֵהייְסט ֶמען ָזאל ׁשֹוין ִניְׁשט קּוֶקען אֹויף ַא  ָדאס, )ח"רע

ְּבֵמיֶלא ִאיז , ָנאר ֶוועְלן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵליין, ְצֵווייְטן

. אּון ֶמען ִאיז ֶמער ִניְׁשט ִאין ַּכַעס, ֶמען ׁשֹוין צּוְפִריְדן

 .ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריָגה

ָזאל זֹוֶכה ַזיין  ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ֶמען

 .צּוקּוֶמען צּו ֶדעם

 ~ַבח ָלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלםֶׁש  ,ַּתם ְוִנְׁשַלם~



 

  ְּתִפָלה ּוְנֶדעְרִליֶכעווא ֵׁשייֶנעַא 
  

, ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָהאּב אֹויף ִמיר ַרְחָמנּות

ִאי ָהאּב ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ַפאר ִדיר 

ָנאר קּוק ָוואס ָהאט ִמיר ', ְוכּו' ִזיְנִדיְגן ְוכּו

  .ֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ֶדעם

  )א"קפמכתב ' אשר בנחל חלק ב(
  

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָוואס ָהאּב ִאי ְׁשֶלעְכְטס 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאי ִוויל ְּתׁשּוָבה ? ֶגעטּון

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַפאְרֶגעּב ִמי ַמייֶנע ! טּון

ִזיְנד ָוואס ִאי ָהאּב ַפאר ִדיר ַאזֹוי ִפיל 

  ֶגעִזיְנִדיְגט

 )כהמכתב ' אשר בנחל חלק א(



 ָוואס ָדאס ִאיז  ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִׁשיעּור, ֶגעָזאְגט ָגעָוואְרן  דּוְרְך

ְּכבֹוד ְקדּוַׁשת ָהַרב ַהַּצִדיק מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען ִאין אּוְנז ִדי ֵרייֶנע אּון ְקָלאֶרע ֶאמּוָנה ִאין ַּבאֶׁשעֶפער, 

ִווי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִהְתַחְזקּות ִוויַאזֹוי ַאדּוְרְך צּו ֵגיין  ֶדעם ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום.

ַּפְרַׁשת ִמּטֹות ַמְסֵעי תשע"ב 

י,  אְגִריְנֶדעט אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון אּוְנֶזער ֵהייִליֶגער אּון ָפאְרְכִטיֶגער ֶרּבִ ֶגעּבֹויֶעט אּון ּבַ
ינּו אַהאְלֶטעֶנע ִליְכִטיְגֵקייט, ֶדער ֵהייִליֶגער הֹויֶכער ִליְכט, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרינּו ְוַרּבֵ ֶדער ּבַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ַנְחָמן ִמּבְ ַרּבִ
ְלִמיד, מֹוֵרינּו ַהָגאֹון ַהָקדֹוׁש, ַא וואּונֶדעְרִליֶכע ִליְכט,  אּון אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער פּון ֵזיין ּתַ

ט ַפאְרהֹויְלן פּון ִאיְהם, אֶהעְלֶטעִניׁש ִאיז ִניׁשְ ָוואס ֵקיין ׁשּום ּבַ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ָנָתן ִמּבְ ַרּבִ
תּוִבים, אּון ַמֲאָמִרים  סּוִקים פּון ּתֹוָרה, ְנִביִאים, ּכְ אּון ֶעס ִאיז צּוַזאְמֶגעְפָלאְכְטן ִמיט ּפְ

פּון אּוְנֶזעֶרע ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים פּון ְגָמָרא אּון ִמְדָרִשים אּון ֵהייִליְגן זֹוַהר.

ֶרעְנְגט ֶגעָוואְרן צּום ְדרּוק ֶעס ִאיז ֶגעּבְ
ֶרְסֶלב - נּוא ָיאְרק יצ"ו דּוְרְך ֲחִסיֵדי ּבְ

בעזהשי"ת

קּוְנְטֵרס

  ֶעס ֶוועט ַזיין גּוט   



 

 



 
  

 
 

 

  .א

ִמָּכל : )ן ִסיָמן נב"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ַהְדָבִרים צֹוֵעק ָּכבֹוד ַהֵׁשם ִיְתָּבַר!  פּון ֶיעֶדע ַזא
. ייט ַארֹויס ֶדער ָּכבֹוד פּון ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטןְׁשֵר 

ן ֵחֶלק "מֹוֲהַר ִליקּוֵטי (ִוויֶדעְראּום ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִזי ְמַצְמֵצם פּון : )ִסיָמן נד, א

אּון ֶער ִאיז ְמַרֵמז ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש  ין ַּתְכִליתֵא ִּביז  ין סֹוףֵא 

ָדאס . ְרָמִזים ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען ִזי אּוְמֶקעְרן צּו ִאים
יְׁשָטא ַקיין ַאז ֶעס ִאיז נִ : ֵהייְסט ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ִוויְסן

 ֶעס ֶוועט ַזיין גּוט



 טיין גּוועט זַ ס וֶ עֶ                        קפד

אּון ַאֶלעס , ׁשּום ְמִציאֹות אֹויֶסער ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער

, אּון ֵגייט, אּון ְׁשִּפיְרט, אּון ֶהעְרט, טָוואס ֶער ֶזעְה 

 .ַאֶלעס ִאיז ָנאר ֶגעְטִליְכֵקייט

ֶּכֶתר (ע ָהאט ֶגעָזאְגט "ם טֹוב ַהָקדֹוׁש זיֶדער ַּבַעל ֵׁש 

קּות ִאיז אּון ֶא, ַאֶלעס ִאיז ֶאקּות: )ִסיָמן שצה, ם טֹובֵׁש 

 :אּון ָדאס ָזאְגן ִמיר ֶיעְדן ָטאג ַּביים ַדאֶוועֶנען. ַאֶלעס
, ה הּוא ֶאָחד קֹוֶדם ֶׁשָּבָראָת ָהעֹוָלםַאָּת  )ֵסֶדר ְּתִפַלת ַהַׁשַחר(

דּו ַּבאֶׁשעֶפער  -  .ְוַאָּתה הּוא ֶאָחד ִמֶׁשָּבָראָת ָהעֹוָלם

ִּביְסט ֵאייֶנער ַאֵליין ַפאר דּו ָהאְסט ַּבאַׁשאְפן ִדי ֶוועְלט 

אּון דּו ִּביְסט ֵאייֶנער ַאֵליין ָנאְכֶדעם ָוואס דּו ָהאְסט 

  .ַּבאַׁשאְפן ִדי ֶוועְלט

ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

יין ִחילּוק ַפאר ִדי ֶוועְלט ן ִאיז ִניְׁשָטא ַק 'ִאין ֱאֶמְת : )נא

ְׁשֶטעְנִדיג , ַּבאַׁשאפּוְנג אּון ָנא ִדי ֶוועְלט ַּבאַׁשאפּוְנג

? ָנאר ָוואס ֶדען, ִאיז ַאֶלעס ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

אּון ִדי , ין סֹוףֵא ַפאר ִדי ְּבִריָאה ִאיז ַאֶלעס ֶגעֶווען 
ל "וי ַחזַ ַאזֹוי וִ , ְנָׁשָמה פּון ַא ִאיד ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִהיְמל

ֶזעְקס ַזאְכן ֶזעֶנען : )ִסיָמן ד, ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ַּפְרָׁשה א(: ָזאְגן

ִאיז ִדי , ֵאייֶנע פּון ֵזיי, ָנא ֶגעֶווען ַפאר ִדי ֶוועְלט
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י ֵחֶלק ֶאלֹוַק 'ָוואס ָדאס ִאיז ַא . ְנָׁשָמה פּון ַא ִאיד

יז ִא ' ְּבִריָאה'ָאֶּבער ִווי ָנאר ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ַא  'ִמַמַעל

ַאז ֶעס , ֶוועְגן ֶדעם ַדאְכט ִזי ׁשֹוין, ׁשֹוין ָדא ַא ֶהְפֵרׁש
ַאז אּון  ,ִאיז ָדא ָנא ַזאְכן אֹויֶסעְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָחִליָלה

ָאְּפֶגעֵטייְלט , ֶדער ֶוועְלט ִאיז ַא ַזא ַפאר ִזיֶדער 

ָוואס פּון ֶדעם קּוְמט ַאֶלע ְּכִפירֹות , פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ִּביז ֶעס ִאיז ַפאְרַהאֶנען ֶמעְנְטְׁשן ָוואס , יקֹוְרסֹותאּון ַאּפִ 

ִּבְׁשַעת ֶיעֶדע ִמינּוט אּון ֶיעֶדע , ֵלייֶקעֶנען ַאֶלעס
אּון , ֶסקּוְנֶדע ֶגעט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָדאס ֶלעְּבן

ָנאר ֶדער ֶמעְנְטׁש ַכאְּפט ִניְׁשט ָדאס גּוְטס ', ַאֶלעס ְוכּו

ִּבְפַרט ַא , ִמיט ִאים ָוואס ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים טּוט

, ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים ִאיֶּבער ַאַסא ָצרֹות

  .ַפאְרֶרעְדט ֶער ִזי ֶנעֶּבע ֶקעְגן ַּבאֶׁשעֶפער ָחִליָלה

ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ֶווען ַא , ָבתֹול ְמאֹוְרעֹוָתיו ֵהם ְלטֹוּכָ ֶׁש ְּכֶׁשָאָדם יֹוֵדַע : )ד

ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים 

אּון ֵסיי ֶווען ֶעס ִאיז , דּוְר ִאיז ַפאר ַזיין טֹוָבה ֶוועְגן
ָדאס ֵהייְסט ֶעס ֵגייט , ָוואס ָדאס ִאיז ַרֲחִמיםה ''יָ וַ ַה 

ֶעס ֵגייט אֹויף , ֱאִקיםאּון ֵסיי ֶווען ֶעס ִאיז , ִאים גּוט



 טיין גּוועט זַ ס וֶ עֶ                        קפו

אּון , ִאיז ֶער ִזי ְמַחֵזק, יֶּבער ִּביֶטעֶרע ָצרֹותִאים ִא 

אּון ַאֶלעס קּוְמט , ֵווייְסט ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא

ָדאס . ָדאס ִאיז עֹוָלם ַהָּבא, אּון ַדאְנְקט ִאים, פּון ִאים
ֵהייְסט ֲאִפילּו ֶער ִאיז ׁשֹוין ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט ָוואס 

ס ֶמעְנְטְׁשן ֵלייֶקעֶנען ָווא, 'ר ַהְּבִריָאהַאַח 'ָדאס ִאיז 

אּון , ֶמען ְגֵלייְּבט ִניְׁשט ִאין ָגאְרִניְׁשט, ְׁשֵטיין אּון ֵּביין

ִוויַאזֹוי ָזאְגְסטּו ֶעס ִאיז ָדא ַא : ֶמען קּוְמט ִאים ְפֶרעְגן

! קּוק ָוואס ֶעס ֵגייט ִדיר ִאיֶּבער! ?ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים
ִאיז ָדא  ַאז ֶעס, א ֵווייְסט ֶערָד ! קּוק ָוואס דּו ַלייְדְסט

! אּון ָוואס ֶער טּוט ִאיז גּוט, ַא ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים

ַווייל ֲאִפילּו ָדא . ֶדעָמאְלְטס ֶלעְּבט ֶער ִאין עֹוָלם ַהָּבא

ֵווייְסט ֶער ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער , אֹויף ִדי ֶוועְלט

, אּון ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִפיְרט ַאֶלעס, ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

, ַאַריין ֶנעֶמען ִאין ִזי ָאֶּבער ַאז ֶער ֶקען ָדאס ִניְׁשט
אּון ֶעס ִאיז ַּביי ִאים ָדא ַא , ֶדעָמאְלְטס ִאיז ִאים ִּביֶטער

 .'עֹוָלם ַהָּבא'אּון ' עֹוָלם ַהֶזה'ְצִוויְׁשן , ִחילּוק

ואֹויֶנען צּו וֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ִזי צּוֶגע
ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט 

אּון מֹוֶדה ַזיין ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ֶגעט ִאים ָדאס , ָיא
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. 'ןָמ 'ִאיז ָדאס ֶדער , אּון ַאז ֶער ָהאט צּו ֶעְסן, ַאֶלעס

אּון . 'ְּבֵאר'ִאיז ָדאס ֶדער , אּון ַאז ֶער ָהאט צּו ְטִריְנֶקען

ַעַנֵני 'ִאיז ָדאס ִדי , ְקֵלייֶדער ִזי ָאְנצּוטּוְהןַאז ֶער ָהאט 

ַווייל ִדי ַאֶלע ַזאְכן ֶגעט אּוְנז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער  .'ַהָּכבֹוד

אּון ִמיר , ָנאר ִמיר ַכאְּפן ִזי ִניְׁשט, ַהייְנט אֹויֶכעט

ְׁשֵּפייֶען צּוִריק ַּכְבָיכֹול ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער ַאְנְׁשָטאט ִאים 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאי ַדאְנק : אְגןאּון זָ , צּו ֶגעְּבן ַא ַדאְנק

ַאז ִדי ָהאְסט ִמיר ֶגעֶגעְּבן צּו , ִדיר אּון ִאי לֹויּב ִדיר
ָוואס . ֶעְסן אּון צּו ְטִריְנֶקען אּון ְקֵליידּוְנג ָאְנצּוטּוְהן

, ל ְמַתֵקן ֶגעֶווען ְּבָרכֹות"אֹויף ֶדעם ַאֶלעם ָהאְּבן ַחזַ 

ן ִמן ַהּתֹוָרה ִּבְפַרט ִּבְרַכת ַהָמזֹון ָוואס ָדאס ִאיז ׁשֹוי

 .).ְּבָרכֹות כא(

ַאז ַא : .)ריח, ַּפְרַׁשת ַוַיְקֵהל(ֶעס ְׁשֵטייט ִאין זֹוַהר ַהָקדֹוׁש 

א "אּון ֶדער ִחיָד , ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶּבעְנְטְׁשן ִמיט ַא ִׂשְמָחה

ַאז ֶווען , ֶלעְרְנט ַארֹויס פּון ֶדעם זֹוַהר :)ִנצּוֵצי אֹורֹות ָׁשם(

דּוְר ֶדעם ֶוועְרט , ַא ֶמעְנְטׁש ֶּבעְנְטְׁשט ִמיט ַא ִׂשְמָחה

 :)כב, ִמְׁשֵלי י(ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט , ֶער ַא עֹוֶׁשר
ַטאֶקע ֶזעְהן  אּון ֶמען ַדאְרף. ה ִהיא ַתֲעִׁשיר"ת ַהַויָ ִּבְרּכַ 

ַווייל ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי , ֶּבעְנְטְׁשן ָנאר ִאין ַא ִסידּור צּו
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ַאז ָנאְכן ֶעְסן ֶוועְרט : )ִסיָמן יז, ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט 

אּון ֶער ֶוועט אֹויְסָלאְזן ַא . ַא ֶמעְנְטׁש ַאִּביְסל צּוִמיְׁשט

  .ְּבָרָכה

 .ב

ִאיז ֶדער , ִדי ֶזעְלֶּבע אֹוי ַּביי ַא ֶרִּבי ִמיט ַא ַּתְלִמיד
ַאז ֶער , ִעיָקר ַמְעָלה אּון ְׁשֵלימּות פּון ֶדער ַּתְלמּוד

ִאיז ָנאר פּון ַזיין  ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ָוואס ֶער ַפאְרָמאְגט

 .ן'ֶרִּבי

ָוואס , ן נּוןַע ּבִ אּון ָדאס ֶגעפּוֶנען ִמיר ַּביי ְיהֹוֻׁש 

ָכאְטִׁשיג ֶער ָהאט ַאזֹויִפיל ְמַקֵּבל ֶגעֶווען פּון מֶׁשה 

, ַּבִמְדָּבר יא( "ְמָׁשֵרת מֶׁשה"ָהאט ֶער ִזי ֶגערּוְפן , ַרֵּבינּו

אּון  .ִאי ִּבין ִניְׁשט ֶמער ִווי ַא ְמָׁשֵרת ַּביי מֶׁשה, )חכ

ֶעֶבד "ִוויֶדער מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ִזי ַאְלץ ֶגערּוְפן 

ֶער ִדיְנט אּון ִאיז ַּכְבָיכֹול ַא ְקֶנעְכט , )א, ַע אְיהֹוֻׁש ( "ַהֵׁשם
ע "זי' ֶּבן ִאיׁש ַחי'ֶדער ֵהייִליֶגער . [ַּביים ַּבאֶׁשעֶפער

ָהאט ֶגעַהאט ַא ֶרִּבי ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֵהייְסן ֶרִּבי 

ַּבַעל ְמַחֵּבר ( ,ְבָרָכהלִ דֹוׁש ָק וְ ִדיק ַצ ֶכר זֵ , לה סֹוֵמ אלַ ַד בֻ ֲע 

ֶעס ִאיז ִמיר ֶגעֶווען ַא . )ת ִזְבֵחי ֶצֶדק אֹויף יֹוֶרה ֵדָעה"ֵסֶפר ׁשּו
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לה ִאיז ַאן אלַ ַד בֻ וואּוְנֶדער ֶדעם ָנאֶמען ַווייל ֲע 

ן ְׁשֵטיין ַאז ַזיין ָהאּב ִאי ֶגעֶזעְה , ַאַראִּביֶׁשע ָנאֶמען

ֶדעם ָנאֶמען ָוואס ִאיז ִדי  ַטאֶטע ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן
 .]ַא ְקֶנעְכט ַפאְרן ַּבאֶׁשעֶפער, לֵא -ֶוועְרֶטער ֶעֶבד

, 'ֱאִליֶעֶזר ֶעֶבד ַאְבָרָהם'ן ִמיר אֹוי ַּביי ָדאס ֶזעְה 

ָוואס ָכאְטׁש ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען ִמיט ֶצען ֶקעְמֶלען אּון 
ָהאט ֶער קֹוֶדם ֶגעָזאְגט ָלאְזט , ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ַעִׁשירּות

אּון ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזא ָהאט ֶער ָאְנֶגעַפאְנֶגען , ִמיר ֶרעְדן

ִאי ִּבין  )לד, ְּבֵראִׁשית כד(! ֶעֶבד ַאְבָרָהם ָאנִֹכי: צּו ָזאְגן

ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ֶער ָאְנֶגערּוְפן . ס ְקֶנעְכט'ַאְבָרָהם

ֶנען 'ל ַדְרֶׁש "ַאזֹוי ִווי ַחזַ , )ב, וְּבֵראִׁשית ט( ק ֱאִליֶעֶזר"ַדֶמֶׂש 

ֶער ָהאט , דֹוֶלה ּוַמְׁשֶקה ִמּתֹוַרת ַרּבֹו ְלַאֵחִרים: :)יּוָמא ח(
ס 'ָאְנֶגעֶׁשעְּפט אּון ֶגעֶגעְּבן צּו ְטִריְנֶקען פּון ַזיין ֶרִּבי

ד ַדאְרף ְׁשֶטעְנִדיג יַווייל ַא ַּתְלִמ . ּתֹוָרה ַפאר ַאְנֶדעֶרע

ִאיז , מֹוֶדה ַזיין ַאז ַאֶלעס ָוואס ֶער ֵווייְסט אּון ֶרעְדט

אּון ֶער ִאיז ָנאר ֶגעְגִליְכן צּו ַא , יין ֶרִּביַאֶלעס פּון זַ 

ָוואס ֶרעְדט ִאיֶּבער ָוואס ֶער , ר"ּפ ֶרעָקאְרֶדע"ְטֶעי
 .ָהאט ֶגעֶהעְרט
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ָוואס ָהאט , ָדאס ֶגעפּוְנט ֶמען אֹוי ַּביי מֶׁשה ַרֵּבינּו

ִזי ָאְּפֶגעֶגעְּבן ִמיט ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ִמיְטן ְגֶרעְסְטן 

ְמָנחֹות (ל ָזאְגן "ַחזַ . ֶקען ָנאר ַזיין ְמִסירּות ֶנֶפׁש ָוואס ֶעס

מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ִליּב ' מֶׁשה אֹוֵהב ִיְׂשָרֵאל ָהָיה': .)סה

ר ֶנֶפׁש ֶגעֶווען ַפאר ֵס ֹואּון ִזי מ. ֶגעַהאט ֶיעְדן ִאיד

ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶער ָהאט ַפאְרלֹויְרן ַזיין ֵחֶלק , ֶיעְדן ִאיד

אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט , ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ַווייל ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט , ַאַרייְנקּוֶמען ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ט אּון ֶגעָזאגְ , ְׁשְטֶרעְנֶגע ֶוועְרֶטער ַפאְרן ַּבאֶׁשעֶפער

ַפאְרָוואס ' ָלָמה ַהֵרעֹוָתה ָלָעם ַהֶזה': )כב, ְׁשמֹות ה(

פּון ֶווען ! ?ָהאְסטּו ְׁשֶלעְכְטס ֶגעטּוֶען ַפאר ִדי ִאיְדן

טּוט ַּפְרעֹה ָנא ֶמער ָצרֹות ַפאר ִדי , ִאי ִּבין ֶגעקּוֶמען

ָנאר ַאז , ֶעס ָהאט ִאים ָגאְרִניְׁשט ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט!. ִאיְדן

ָהאט ִאים ֶדער . אל ַזיין גּוטַפאר ִדי ִאיְדן זָ 
ַעָּתה ִתְרֶאה ַאֶׁשר ': )א, ְׁשמֹות ו(ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעָזאְגט 

ן ָוואס ִאי ֶוועל ֶיעְצט ֶוועְסטּו ֶזעְה  'ְרעֹהפַ ֶאֱעֶׂשה לְ 

ן ָוואס ָאֶּבער דּו ֶוועְסט ִניְׁשט ֶזעְה . טּוֶען ַפאר ַּפְרעֹה

ן ִדי ִאיְדן ִאי ֶוועל טּוֶען ַפאר ִדי ִזיְּבן ֶפעְלֶקער ֶווע

אּון . )י ָׁשם"ַעֵיין ְּבַרִׁש (ֶוועְלן ַאַרייְנקּוֶמען ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
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ָנאְכֶדעם ָהאט . ָדא ִאיז ֶער ׁשֹוין ַּבאְׁשְטָראְפט ֶגעָוואְרן

ָוֵאָרא : )ב, ְׁשמֹות ו(ִאים ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ֶגעָזאְגט מּוָסר 

ְבָרָהם צּו ִאי ָהאּב ִזי ַּבאִוויְזן צּו ַא . 'ְוגֹו ֶאל ַאְבָרָהם
ִמיְטן ְגֶרעְסְטן ִמַדת  י''ָּד ל ַׁש ֵא ּבְ ִיְצָחק אּון צּו ַיֲעקֹב 

ר אּון פּון ֶדעְסְטֶוועְגן ָהאְּבן ֵזיי ִניְׁשט ְמַהְרֵה , ַהִדין

א ְׁשֵטייט ִניְׁשט ַאז מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ִזי ָד . ֶגעֶווען

ַווייל ֶער ָהאט ִליּב , ַאְנְטׁשּוְלִדיְגט ַפאְרן ַּבאֶׁשעֶפער

 .אט ְּכַלל ִיְׂשָרֵאלֶגעַה 

פּון ֶדעְסְטֶוועְגן ָכאְטׁש ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ֶגעַהאט ַאַזא  

אּון ִזי ַאזֹוי , ָוואס ָהאט ֵזיי ַאזֹוי ִליּב ֶגעַהאט, ן'ֶרִּבי

א ָהאְּבן ָדָתן ְוַאִביָרם ָד , ר ֶנֶפׁש ֶגעֶווען ַפאר ֵזייֵס ֹומ

אּון ֶיעֶדעס ָמאל , ִניְׁשט ָאְּפֶגעָלאְזט מֶׁשה ַרֵּבינּו
ִּביז ֶווען ֶעס ִאיז , ט'פְ רֹוֶד 'ָנאְכַאָמאל ֶגעַּפייִניְגט אּון ֶגע

ְׁשָלאְגן ֶדעם ֶפעְלְזן  - 'ַהָּכַאת ַהצּור'ֶגעקּוֶמען ַּביי 

אּון ֶדער ְׁשֵטיין ָהאט ִזי ַּבאַהאְלְטן , )ַּבִמְדָּבר כ(ְׁשֵטיין 

ָהאְּבן ִדי ֶזעְלֶּבע , ְצִוויְׁשן ַאְנֶדעֶרע ֶפעְלְזן ְׁשֵטייֶנער

: ְצֵוויי ְׁשָקִצים ָדָתן ְוַאִביָרם ֶגעָזאְגט ַפאר מֶׁשה ַרֵּבינּו
ָאֶדער ֶדעם , ֶאְפָׁשר ַדאְרף ֶמען ְׁשָלאְגן ֶדעם ְׁשֵטיין

נּו ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ָדא ָהאט ִזי מֶׁשה ַרֵּבי? ְׁשֵטיין
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ִׁשְמעּו : )י, ַּבִמְדָּבר כ(אּון ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט , ַאייְנַהאְלְטן

ַּבִמְדָּבר ַרָּבה (י פּוֶנעם ֶמְדָרׁש "ָזאְגט ַרִׁש ! ָנא ַהמֹוִרים

ִאיר ֶלעְרְנט ִמיר . מֹוִרים ֶאת מֹוֵריֶהם: )ִסיָמן ט, ַּפְרָׁשה יט
אֹוי ! א ֶעְנֶקער ֶרִּביִאי ִּבין ָד ! ?ןָוואס צּו טּוְה 

ִאיז ִדי ָלׁשֹון פּון , מֹוִרים: )ָׁשם(ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש 

ִדיֶגע 'ן ִאיז ַדא ַא מֹוָראַווייל ָדאס צּו טּוְה . ׁשֹוִטים

  .ייטַנאִריְׁשֵק 

ַּביי ַא , אּון ֶמען ֶקען ָדאס ֶזען ְּבַגְׁשִמיּות אֹויֶכעט

ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶגעְּבט צּו ֶעְסן ַפאר ַאְנֶדעֶרע ִמיט ַא 

ַא ֶטעֶלער , ֶער ְגֵרייט ָאן ַא ֶטעֶלער זּוּפ, טְּבֵרייֶטע ַהאנְ 

אּון , אּון ַא ֶמעְנְטׁש ֶעְסט, ִמיט ַאֶלע ַמֲעַדִנים, ְפֵלייׁש

ן ֶעְסן ִזיְצט ֶער אּון ֶרעְדט ָּכל ָדָבר ָאסּור אֹויף 'ִּבְׁשַעת
א ָדאס ִאיז ָד . ֶדעם ָוואס ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן ִדי ֶעְסן

ֶדער ? ט ִזי ִניְׁשטדּו ֶׁשעְמְס ! ֶדער ְגֶרעְסֶטער ּבּוָׁשה

, ֶדער ֶטעֶלער ִאיז ִניְׁשט ַדייְנס, ֶלעְפל ִאיז ִניְׁשט ַדייְנס

ׁשֹוין ָאְּפֶגעֶרעְדט ִדי זּוּפ אּון ִדי ְפֵלייׁש אּון ִדי ַאֶלע 

ֶטע צּוְׁשַּפייְזן ָוואס ִליְגט ַארּום ִדי ְפֵלייׁש ִאיז 'ַטעְמ 'אּבַ 
ְסט ָּכל אּון ִדי ִזיְצט אּון ֶעְסט אּון ִדי ֶרעְד , ִניְׁשט ַדייְנס
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אֹויף ֶדעם ָוואס ָהאט ִדיר ָדאס ַאֶלעס , ָדָבר ָאסּור

 !?ֶגעֶגעְּבן

ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ַאַווַדאי ַאז ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט קּוֶקען [

ן ֶחֶסד ִאיז ָדאס ֶדער אּון ֶווער ֶעס ִוויל טּוְה , אֹויף ֶדעם

אּון ַאזֹוי ִווי ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ֶגעט ַפאְרן , ְגֶרעְסֶטע ַזא

ָכאְטׁש ֶדער ֶמעְנְטׁש ְׁשֵּפייט רֹוב , ְטׁש ַאֶלעס גּוְטסֶמענְ 
ֶגעט ֶדער ', ָמאל צּוִריק אּון ָהאט ַטֲענֹות ְוכּו

ֶדער ֶזעְלֶּבע ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש , ַּבאֶׁשעֶפער ָנא ַאְלץ

 .אֹוי ַאזֹוי ַזיין

ֵּבית 'ָּברּו ַהֵׁשם ִמיר ָהאְּבן אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט ַא 
יֶגע ְקִהיָלה ַיְבְנֵאל ִעיר ִאין אּוְנֶזער ֵהיילִ ' ַהַּתְבִׁשיל

ָוואס ֶמען ֶקען קּוֶמען ֶעְסן פּון . ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְּבֶרְסֶלב

ֶיעֶדער ָוואס , ִּביז ַּבייַנאְכט, ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנא ָווִתיִקין

ִווי ֶעס ֶוועְרט , ִאיז הּוְנֶגעִריג אּון דּוְרְׁשֶטעִריג

ן ַקיין ָא , ַפאְרֵטייְלט ָנאְנט צּו טֹויֶזעְנט ָּפאְרִציֶעס

, ִדי אֹויְפטּוה ֶדעְרפּון ִאיז, אּוְנֶטעְרֵׁשייד ַפאר ֶוועֶמען
ָזאל ִזי ִניְׁשט , ַאז ֶדער ָוואס ָהאט ַטאֶקע ִניְׁשט

אּון ָדאס , אּון ָהאט ָּברּו ַהֵׁשם ָוואס צּו ֶעְסן, ֶׁשעֶמען

ַווייל ַּביי ֶיעֶדע ְצָדָקה ֶקען ַא , ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ְצָדָקה
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ין ֵא : .)ָּבָבא ַּבְתָרא ט(ל ָזאְגן "ַחזַ , אְּפןֶמעְנְטׁש אֹויְספָ 

ְפֶרעְגט ֶמען ִזי , ַאז ֵאייֶנער ֶּבעט ֶעְסן, ּבֹוְדִקין ִלְמזֹונֹות

ָנאר ֶמען ֶגעט , צּו ֶער ַדאְרף ַטאֶקע צּו ִניְׁשט, ִניְׁשט ָנא
ַווייל ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט הּוְנֶגעִריג ֶוועט ֶער ִניְׁשט , ִאים

  ].ֶקעֶנען ֶעְסן

 .ג

ַדאְרף ִוויְסן ַאז ֶיעֶדע ַזא  ׁשַאז ַא ֶמעְנְט  ֹויסא טּוְמ ק

ֶער  ּוןא, ַּבאֶׁשעֶפערַאֶלעס ִאיז ֶדער  ּוןא, ּותִאיז ֶאק

ִאי ַדאְרף ֶעס ָנאר , ְּפַרטֶיעֶדע  ֹויףִמיר ְרָמִזים א ִׁשיְקט

 ֹוׁשַהָקד ֹובט ֵׁשם ַּבַעלָוואס ָדאס ָהאט ֶדער . ֶהעְרן
ָזאל  ׁשַאז ַא ֶמעְנְט , ְּבןֶלע ִאין ֹודַא ְיס ְׁשֶטעְלטַאֶוועק ֶגע

, טֶער ֶזעְה  ּוןא, ִוויְסן ַאז ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶער ֶהעְרט

 .ּוָסרָזאְגט ֶמען ִאים מ

ה ַּבאוואּוְסטִאיז  ֶעס  ּוֶמעןֶעס ִאיז ֶגעק: ִדי ַמֲעשֶֹ
ֶער  ּוןא ֹוןָגא ֹויֶסערַא ְגר ֹוׁשַהָקד ֹובט ֵׁשם ַּבַעל ּוםצ

ֶגעֶהעְרט ַאז ִאיר ָהאט ַא  ּבִאי ָהא: ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט

 ֹויףִאי ֶוועל ַאיי ְפֶרעְגן ֶדער ּוןא! ֵנייֶעם ֶוועג

ִמיר  ֹויףא ְׁשטִני עטִאי ָהאף ַאז ִאיר ֶוו ּוןא, ְׁשיֹותַק 
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 ִּביןִאי : ֹוׁשַהָקד ֹובט ֵׁשם ַּבַעלָזאְגט ֶדער , ַזיין ְּברֹוֶגז

 ּוָאן צֶער ַפאְנְגט ִאים ! ִאיר ֶקעְנט ְפֶרעְגן, ְּברֹוֶגז ְׁשטִני

ָהאט ִאים ? ֶער ֶנעְמט ֶדעם ֵנייֶעם ֶוועג ּוווא ּוןפ, ְפֶרעְגן
ִאיז  רעֶ  ֹויִוויַאז: ַפאְרֵצייְלט ֹוׁשַהָקד ֹובט ֵׁשם ַּבַעלֶדער 

ַאז ֶדער ַטאֶטע ָהאט ִאים  ּוןֶגעָוואְרן א ּבֹויְרןֶגע

! יק'ָרֵאלִ ִיְׂש : ֶגעָזאְגט ּוןא, ַצָווָאה ֶּבעְרֶגעָלאְזטִאי

ָזאְלְסט ִוויְסן , ֵקייֶנעם ּוןפ ְּבןָהא אֹוָר מ ְׁשטָזאְלְסט ִני

, ִאין ִדיר, ִדיר ַּביי, ִאיז ָדא ִמיט ִדיר ַּבאֶׁשעֶפערַאז ֶדער 
ֶדעם  ֶּבעְטןָנאר  ּוָזאְלְסט ְּבןָהא ְפְסטַדאְר  ּוָוואס ד ּוןא

 ֹויַאז ּוןא. ְּבןֶער ֶוועט ִדיר ַאֶלעס ֶגע ּוןא, ַּבאֶׁשעֶפער

 ּוםצ ְׁשמּוֶעסין ֵאי ּוןפ ְׁשמּוֶעְסטָהאט ֶער ִמיט ִאים ֶגע

 ּון ַאז ֲאִפילֶוועְסט ֶזעְה : ֶער ָזאְגט ִאים ִּביז, ְצֵווייְטן

 .ַּבאֶׁשעֶפערָזאְגט ֶדער , ָזאְגט ֹויָוואס ַא ג

 ּוןַמאן א- ַא ֶהעְנִדי ֹויַאַריין ַא ג ְּפטְקַלא ְּפלּוְצִליְנג

ָזאְגט ִאים ? ַפאֶרעְכְטן ּוצ ֶּפעסִאיר ָהאט עֶ : ְפֶרעְגט

ִמיר ִאיז ַאֶלעס  ַּביי, ֵגיי ֵגיי: ֹוׁשַהָקד ֹובט ֵׁשם ַּבַעלֶדער 

ֶיעֶנער ִוויל ַפאְרִדיֶנען  ַּבאְלדִווי ֶּבערָא . ַפאְרָראְכְטן
 ָׁשרֶאפְ : ְפֶרעְגט ּוןָנא א ְׁשטָלאְזט ֶער ִני ְׁשןְגָרא ָּפארַא 

? ָאֶדער ַקאְלֶיע ֶגעָוואְרן ּוְּבָראְכןצ ֶּפעסִאיז עֶ  ׁשִטי ַּביים
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 ׁשַמיין ִטי ַּביי  ֹוׁשַהָקד ֹובט ֵׁשם ַּבַעלֶעְנְטֶפעְרט ֶדער 

ַדאְרף  ֶּבעטֶדער  ָׁשרֶאפְ : ְפֶרעְגט ֶער! ְּבֵסֶדרִאיז ַאֶלעס 

 ֹובט ֵׁשם ַּבַעלֶעְנְטֶפעְרט ֶדער ? ֶמען ַפאְרֶרעְכְטן
ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט  ֹויַאז. ְּבֵסֶדרִאיז  ֶּבעטַמיין : ֹוׁשַהָקד

ֶער ִאיז  ִּביז, ְׁשטּוּבִדי  ּוןֶיעֶדע ַזא פ ֹויףא

 ֹובט ֵׁשם ַּבַעלִזי ָאן ֶדער  ּוְפטר, ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען

ֶער ָזאְגט ! ֵסֶפר ּוָסרֶער ִאיז ַמיין מ: ְסטֶזעְה  ּוד, ֹוׁשַהָקד

ַאז ִאי ֶעס  ְּבֵסֶדר ְׁשטִאיז ִני ׁשִטי ייןַמ  ָׁשרֶאפְ : ִמיר
ַמיין : ָזאג ִאי ִאים? ע ַזאְכן'ָּכֵׁשֶר ַקיין  ְׁשטָחִליָלה ִני

 ֹויגט ֶּבעט ַּביים ָׁשרֶאפְ : ְפֶרעְגט ֶער, ְּבֵסֶדריז ִא  ׁשִטי

ִמיר ִאיז ִדי  ַּביי: ִאים ֶגֶעְנְטֶפעְרט ּבִאי ָהא ּוןא? ְׁשטִני

 .ַזאִמיט ֶיעֶדע  ֹויַאז ּוןא, ּוטג ֶּבעט

ַאֶלעס : ֹוׁשַהָקד ֹובט ֵׁשם ַּבַעל ּוםצ ֹוןֶדער ָגא ָזאְגט

ָזאל  ֹויַאז ַא ג, ָדאס ְׁשטִני ֶּבערָא , ֶקען ִאי ָאְנֶנעֶמען

ִאיז ֶער ַא , ֶרעְדט ֹויַאז ֶווען ֶדער ג ּוןא, ּוָסרִמיר ָזאְגן מ

 ֹובט ֵׁשם ַּבַעלָזאְגט ִאים ֶדער . ַּבאֶׁשעֶפער ּוןפ ָׁשִליַח 

, ָאְנֶנעֶמען ְׁשטֶקעְנְסט ָדאס ִני ּוַאז ד ְׁשטָזאג ִני: ֹוׁשַהָקד
 ּוֶוועְסט ;ִוויל, ָאְנֶנעֶמען ְׁשטִוויְלְסט ָדאס ִני ּוָזאג ַאז ד

ִמיט ִדי ֶוועְרֶטער ִאיז ֶער ַאֶוועק ֶגעַגאְנֶגען ! ןֶקעֶנע
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ֶוועג ָהאט  ֹויְפןא. ֹוׁשַהָקד ֹובט ֵׁשם ַּבַעל ּוןפ ַּכַעסִמיט 

ֶלעְרְנט ֶמען  סָדא, ֶגעִגיְפט ּוןֶער ִזי ָנא ֶגעֶרעְגט א

ִאיז ָדאס ֶדער , ָזאְגט ֹויָוואס ַא ג ּוַאז ֲאִפיל, ָדא
ָדאס ֶקען 'ָזאְגט ַאז ֶגע ּבַאז ִאי ָהא ּוןא ?ַּבאֶׁשעֶפער

 ּוֶקעְנְסט ָיא ָנאר ד ּוד': ָזאְגט ֶער', ָאְנֶנעֶמען ְׁשטִאי ִני

 .'ְׁשטִוויְלְסט ִני

ָהאט ִזי ַא ָוואְגן , ָפאֶרעְנִדיג ִאיְנִמיְטן ֶוועג ַאזֹוי

ָהאט  ֹויֶדער ג ּוןא, ֶּבעְרֶגעְדֵרייטִאי ֵּפירֹותִמיט  ּולפ

ָהאט ִזי , ֶדעם ֶפעְרד ֹויְפֵהייְּבןֶגעֶקעְנט ַאֵליין א ְׁשטִני

ֶהעְלְפט ִמיר  ּוןא ּוְמטק: בֶדעם ָר  ַּביי ֶּבעְטןֶגע ֹויֶדער ג

ָזאְגט ִאים ֶדער ! ְׁשטִאי ֶקען ִני: םָזאְגט ֶער ִאי, ֹויסַאר

, ְׁשטִוויְלְסט ִני ּוָזאג ד, ְׁשטֶקעְנְסט ִני ּוד ְׁשטָזאג ִני: ֹויג
 ֹויְפֵהייְּבןֶקעֶנען ִמיר ֶהעְלְפן א ּוֶוועְסט, ֶוועְסט ֶוועְלן

ִאיז ֶער , ִווי ָנאר ֶער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט! ֶדעם ֶפעְרד

 ֶּבעְטןֵזיי ֶגע ּוןא ְטְׁשןָנא ֶמענְ  ּוְכטֶגעז ּוןֶגעַגאְנֶגען א

ֶגעָפאְרן  ּוִריקֶער ִאיז ְגַליי צ ּוןא, ָלאִמיר ִאים ֶהעְלְפן

ַפאְרֵצייְלן  ּוָדאס ִאים צ ְּכֵדי, ֹוׁשַהָקד ֹובט ֵׁשם ַּבַעל ּוםצ
ִאיז  ֹוׁשַהָקד ֹובט ֵׁשם ַּבַעלֶדער , ִאים ּוַזיין צ ֹוֶדהמ ּוןא

: אְגטָהאט ִאים ֶגעזָ  ּוןא ּוֶמעןַאְנְטֶקעְגן ֶגעק ׁשֹויןִאים 



 טיין גּוועט זַ ס וֶ עֶ                        קצח

 ִווי ַמייֶנע ַאְנֶדעֶרע  ֹויַאז ֹויְסֶגעֶלעְרְנטא ׁשֹויןָהאְסט ִזי

  .ֶקעֶנען ּוַאז ִדי ִוויְלְסט ֶוועְסט ּוןא? ַּתְלִמיִדים

ִסיָמן , ן ֵחֶלק ב"ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק(אְגט זָ  ִּביֵהייִליֶגער ֶר  ֶדער 

 ֹויְפןא ְׁשיֹותַק  ְׁשֶווערִווי ֶעס ִאיז  ֹויַאז ַאז: )נב

 ֶּבעִדי ֶזעלְ , ַזיין ּוַדאְרף ֶעס צ ֹויַווייל ַאז, ַּבאֶׁשעֶפער

ַווייל ַא . ַא ֶעְרִליֶכער ִאיד ֹויףא ְׁשיֹותַזא ְפֶרעְגט ֶמען ַק 
 ּוןמַֹח ָנאר פַזיין ַגאְנֶצע ְטַראְכט ֶעְרִליֶכער ִאיד 

, ַּבאֶׁשעֶפערִאין  ּוקֶטעְנִדיג ָדבִאיז ְׁש  ּוןא, ַּבאֶׁשעֶפער

ֶדעְרַפאר , ְׁשטט ֶמען ָגאְרִניִאים ַאֵליין ֶזעְה  ּוןפ ּוןא

ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער  ֹויא, ִאים ֹויףא ְׁשיֹותָהאט ֶמען ַק 

ַא ַצִדיק ֶקען  ֹויףא: )ִסיָמן קמ, ן ֵחֶלק א"ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק( ִּביֶר 

ָוואס ֶמען , ִווי ַא ִזיְגל ֹויֶער ִאיז ַאז, ןֶזעְה  ְׁשטָגאְרִני ֶמען
ֶקען  ּפָנאר ֶווען ֶמען ִזיֶגְלט ַאָרא, ט ָנאר ַפאְרֶקעְרטֶזעְה 

ֶקען  ַּתְלִמיד ֹויְפןַזא ָנאר א ֶּבעִדי ֶזעלְ . ן ְגָראדֶמען ֶזעְה 

ָדאס . יקַצִד  ּוֶנעםפ ֹויְסֵקייטֶמען ֶדעְרֶקעֶנען ָדאס ְגר

ֶער  ֹויט ִווי ַאזֶזעְה  ׁשָוואס ַא ֶמעְנְט  ְרְכֶדעםּוֵהייְסט ד

 ּוְּברּוְחִניּות ְּבַגְׁשִמיּות ֹויְפֶגעָראְכְטןִאיז ֶגעָוואְרן א
, ַצִדיק ּוןפ ֹויְסֵקייטֶזעהט ֶער ָדאס ְגר, ַצִדיק ּוְרְכןד

 ׁשֹויןִאיז  ׁשָנאְכֶדעם ָוואס ֶדער ֶמעְנְט  ֶּבערָא 
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, ַצִדיק ֹויְפןא ְׁשיֹותַק  ֹויףִאים ַאר ּוְמטק ֹויְפֶגעָראְכְטןא

 ֹוילֶוועְגן ֶדעם ווא. 'ּוְוכ ִאים ֹויףא ֹותֶער ָהאט ַטֲענ ּוןא

ֵווייְסט ַאז  ּוןָוואס ֶדעְרַהאְלט ִזי א ׁשִאיז ֶדעם ֶמעְנְט 
ַעֵיין ( ְׁשיֹותַק  ׁשּוםַקיין  ְׁשטָהאט ִני ּוןֶעס א ּוְמטק ֹויַאז

  :)קיח ן ִסיָמן"ָהַר  ִׂשיחֹות

 .ד

 ּוֵטיִלק(ִלְבָרָכה ָזאְגט  ֹוֹונָנָתן ִזְכר ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי

ִדי  ּוןפ ַׁשָּבִתיםִדי ְדֵריי : )יא ֹותא, ֲהָלָכה ה, ֹובט ֹוםי, ֹותֲהָלכ

 ֶּפַסח ֹוִביםְדֵריי ָוואְכן ִאיז ַאֶקעְגן ִדי ְדֵריי ָיִמים ט

ָוואס ִאיז ֶדער  ְׁשֵטייןַדאְרף ֶמען ַפאְר . ּוּכֹותס ְׁשבּועֹות
 ?ןַאְנֶדעְר  ּוםֵאייְנס צ ֶׁשרֶק 

ִדי ְדֵריי  ּוןפ ֹוָרהַהְפט ְׁשֶטעִאין ִדי ֶעְר  ּוֶנעןֶגעפ ִמיר

ָהאט  ַּבאֶׁשעֶפערָוואס ֶדער , ּוָאהִדי ְנב ַּביי, ָוואְכן

ר בַ ַוְיִהי ְד ': )א"ִיְרְמָיה א י(: ַהָנִביא ּוֶגעָזאְגט ַפאר ִיְרְמָיה

ִמיר  ּוָהאט צ ַּבאֶׁשעֶפערֶדער , 'ַהַוָיה ֵאַלי ֵלאמֹר

ְוָאַמר ? ּוִיְרְמָיה ּוְסטֶזעְה ָוואס : טֶגעְפֶרעגְ  ּוןא, ֶגעֶרעְדט

ִאי ֶזעה ַא : ִאי ֶגעָזאְגט ּבָהא, הֶא ֲאִני רֹ  ָׁשֵקד ֵּקלַמ 

ָהאט . ֶדעם ַמאְנְדֶלען ֹויףָוואס ֶעס ַוואְקְסט א ְׁשֶטעְקן
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, ֹותִלְרא ָּת ֵהַטבְ : ִמיר ּוֶגעָזאְגט צ ֶּבעְרְׁשֶטערֶדער ֵאיי

, ׂשתֹוַלֲע  ְדָבִריֲאִני ַעל  ׁשֵֹקד ִּכי, ןֶגעֶזעְה  ּוטָהאְסט ג

 .ֶוועט ַטאֶקע ַזיין ֹויָוואס ִאי ָזאג ַאז

 ּוָאהַפאְרָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ְנב ְׁשֵטייןַפאְר  ּוצ ְּכֵדי

 ֹויףא ּוןא ְׁשֶטעְקןן ַא ִמיט ֶדעם ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶזעְה 

, ִאיז ּוָאהְנב ּוןפ ֹודָנאר ִדי ס? ֶדעם ַוואְקְסט ַמאְנְדֶלען
ַאז ֶדער ָנִביא ַפאְנְגט : )'ַהָלָכה ה, ְׁשַמעִליקּוֵטי ַהָלכֹות ְקִריַאת (

ָוואס ִאיז ָדאס ָוואס ִאי , ֶהעְרן ּוצ ּוןא, ּוְקןק ּוָאן צ

ל ָזאְגן "ִווי ַחזַ  ֹויַאז? ן ָאֶדער ֶגעֶהעְרטֶגעֶזעְה  ּבָהא

ַאז ִדי ְנִביִאים ֶזעֶנען : .)ִסיָמן א, כז ַּפְרָׁשה ָּבהַר  ְּבֵראִׁשית(

 ֹויףן אָוואס ֵזיי ֶזעְה  ִּביְלדֶיעֶדע , ֹוְצרֹוְלי ּוָרהצ ּפֵ ְמַה 

 .ֶּבעְרְׁשְטןֶדעם ֵאיי, ְטֶרעְפן ֵזיי ִאין ֶדעם, ֶדער ֶוועְלט

ַאז : )ֲהָלָכה ה, ד ֵּפֶרק ַּתֲעִנית(ָזאְגט  ּוַׁשְלִמיְיר ֶדער

ֶעס ַוואְקְסט  ִּביזֶווען ֶמען ֵזייֶעט ָדאס ָאן  ּוןַמאְנְדֶלען פ

ָוואס , ָוואְנִציג ֶטעגְצ אּון ָדאס ֵאיין  ֹויֶעְרטד, ֹויסַאר

, ַהְמָצִרים ֵּבין ּוןִדי ְדֵריי ָוואְכן פ ֹויףא ֹויףָדאס ֵגייט ַאר
ֶדער . ְּבָאב ִּתְׁשָעה ִּביז ְּבַּתמּוז ָׂשרעָ  ִׁשְבָעה ּוןפ

: )ִסיָמן פה, ן ֵחֶלק ב"ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק( ֹויָזאְגט א ִּביֵהייִליֶגער ֶר 

ַוואְקְסן ֵאיין  ּוצ ֹויֶעְרטד ּוזל ּבֹויםֶדער  ּוןא, ַאז ַאן ֵאיי
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 ֵּבין ֹויףָוואס ָדאס ִאיז ְמַרֵמז א, ִאין ְצָוואְנִציג ֶטעג

 .ַהְמָצִרים

ַמאְנְדֶלען  ּפּוְנְקטַפאְרָוואס , ְׁשֵטייןֶמען ַפאְר  ַדאְרף

ַפאר , ָנאר ַמאְנְדֶלען? ַוואְקְסן ּוֶטעג צ ֹויִפילֶנעְמט ַאז

ֶווען  ערּבֶ ָא , ִּביֶטערֶעס ִאיז ֶגעַצייִטיְגט ִאיז ָדאס ֵזייֶער 

ַעֵיין (ֶדעָמאְלט ִאיז ָדאס ִזיס , ֶגעַצייִטיְגט ׁשֹויןָדאס ִאיז 

ֶגעִוויְזן  ַּבאֶׁשעֶפערָדאס ָהאט ֶדער . ):ף ידַד  ְׁשמֹות ֹוַהרז

 ְּפטָוואס ִמיט ֶדעם ַכא, ְׁשֶטעְקןַא , ַהָנִביא ּוַפאר ִיְרְמָיה

ֶדעם  ֹויףִאיז ֶגעַוואְקְסן א ֹויא ּוןא, ּפֶמען ְקֶלע

ָאְנַפאְנג ֶוועט ַטאֶקע ַזיין  ַּבייםַווייְזן ַאז  ּוצ, ַמאְנְדֶלען

, ַמאְנְדֶלען ִּביֶטעֶרע יִווי ִד  ֹויַאז, ַפאר ִדי ִאיְדן ִּביֶטער

 ֶּבערָא , ּותָגל ִּביֶטעְרןֵגיין ַא  ּוְרד ֶּבעֵזיי ֶוועְלן ֶנע ּוןא
ִזיֶסע ִווי ִדי  ֹויַאז, ִזיס ּוןא ּוטַזיין ג ׁשֹויןָנאְכֶדעם ֶוועט 

 .ַמאְנְדֶלען

ִקיְנֶדער  ֶׁשעִאיז ִדי ְדֵריי ָוואְכן ָוואס ִאיִדי ָדאס

, ִאיז ּותֶדער ִעיָקר ָגל ּוןא, ּותָגל ְׁשֶוועְרן ֹויְפןְקָלאְגן א
, ַּבאֶׁשעֶפער ֹויְפןא ְׁשיֹותַאז ֶמען ַפאְלט ַאַריין ִמיט ַק 

, ּוָנהִאין ִדי ֱאמ ְׁשַטאְרקַאז ֶמען ַהאְלט ִזי  ֶּבערָא 

 .ִזיס ּוןא עְכִטיגָנאְכֶדעם ֵזייֶער לֶ ֶוועְרט 
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ע ִאיז "זי ִּביֶדער ֵהייִליֶגער ַסאְטַמאֶרער ֶר  ֶווען

אֹון גָ ָהאט ִאים ַה , ָרֵאלֶאֶרץ ִיְׂש  ּוןַאֶוועק ֶגעָפאְרן פ

: ל ֶגעְפֶרעְגט"ַזַצ  ֹותֶזעִליג ַמְרָגִלי ֵׁשרָא  ִּביֶר  ַהְמֻקָּבל
ַפאר ? ָדא ֶּבערִאי ִּביֶדער ֶר  ּוְנזַפאר ֶוועֶמען ָלאְזט א

ַא ְקִוויְטל ֶווען ֶמען ָהאט ַא  ְּבןֶוועֶמען ֶוועְלן ִמיר ֶגע

ָהאט ֶער ? ֶוועֶמען ֶוועט ֶמען ֵגיין ּוצ, ָצָרה

 ּוןא ׁשַהִמְדָר  ֵּביתֶוועְסט ֵגיין ִאין  ּוַאז ד: ֶגעֶעְנְטֶפעְרט

 ּוןִדי ֶעְרֶמעל א ֹויףַאר ַׁשאְרטן ֵאייֶנער ֶוועְסט ֶזעְה  ּוד
 ְּבןָהא ָׁשִעיםְר  ֶׁשעָוואס ִדי ֵדייְט [, ר"עּבֶ ָהאט ַא ָנאְמ 

ֵלייְגט  ּוןא] ִדי ִמְלָחָמה ַאְלץ ִסיָמן ַּביי יְצטַאַרייְנֶגעְקִר 

 ַזייט ! (ְּבָרָכהַא  ֶּבעְטןִאים ֶמעג ֶמען  ּוןפ, ְּתִפיִליןָנא

ה ּבִאי ָהא ֶיעֶדעס ָמאל ֶווען ִאי , ֶגעֶהעְרט ִדי ַמֲעשֶֹ

ַווייל ִדי .) ְּבָרָכהִאים ַא  ִאי ֶּבעט, ֶזעה ַאַזא ִאיד

 םנָ יִה עַגאְנֶגען ָדאס ְגֶרעְסֶטע גֵ ּוְרְכגֶ ֶזעֶנען ד ְׁשןֶמעְנְט 
 ְּבִליְּבןֶזעֶנען ֵזיי ֶגע ּוְנֶדעְסְטֶוועְגןפ ּוןא, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

 ְׁשיֹותֶגעַהאט ַקיין ַק  ְׁשטִני ּוןַמֲאִמיִנים א ְּבֵניַמֲאִמיִנים 

 .ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריָגה ִאיז ָדאס ִדי, ַּבאֶׁשעֶפער ֹויְפןא

ָוואס ִאיז ֶגעֶווען  ׁשִאיז ֶגעֶווען ָדאִהי ַא ֶמעְנְט  ֶעס

ְצֵווייֶטע ֶוועְלט ִדי  ַּבייו "ָּפאַרֲחָמָנא ִלְצָלן ַא ַקא
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ַא  ֶּפעסעֶ  ּוןא, ט'ַמֶסְר 'ֶמען ָהאט ִאים ֶגע ּוןא, ִמְלָחָמה

 ֹויֶזעְנּבּוְרֶגערִאיד ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ְקל

ָהאט ֶער ִאים , ׁש"ָׁשאְד ע ֶקען ֵמִעיד ַזיין ַפאְרן ְדזְ "ב זיָר 
ֶגעָוואְלט ֵגיין  ְׁשטֶער ָהאט ִני ֶּבערָא , ְּפֶגערּוְפןַאָרא

ֶמען ָזאל ִאים  ּוֲאִפיל, ֹוָפןא ְּבׁשּוםן ַא ִאיד 'ַמֶסְר 

ִאיז ָדאס ֶגעֶווען  ׁש"ָׁשאְד ַפאְרן ְדזְ . ַאייְנֶזעְצן ַאְלץ ְקַנס

 ּותֶוועְלן ֵעד ְׁשטָזאל ִני ׁשז ַא ֶמעְנְט ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט ַא 

ַווייל [, ְּתִפיָסהֶער ֶוועט ַדאְרְפן ִזיְצן ִאין  ּוֲאִפיל ְגןָזא
יין ֶזעְצט ֶמען ַא  ֹויזַאז ֶמען ִאיז ְמַבֶזה ֶדעם ֶגעִריְכט ה

 ְּפֶגעקּוֶמעןַאֵליין ַאָרא ׁש"ָׁשאְד ִאיז ֶדער ְדזְ .] ְּתִפיָסהִאין 

ִאיר : ֶער ִזי ָאן ּוְפטר. ןָזאגְ  ּוֶהעְרן ָוואס ֶער ָהאט צ

ַזיין ֶדעם ִאיד ָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא  ןֶקעְנט ֶדען ַד 

 ּכֹותט ִמיט ַמ 'ַהְרגֶ 'א ֶגעֶמען ָהאט ִאים ָד ? ו"ָּפאַקא

 ּוִזי צ ׁשַא ֶמעְנְט  ְׁשטֶדען ִני ּוטָוואס ט ּוןא, ֶרַצח
ִאיז ַאז ֶווער ֶעס : ִּבירֶער ִאיז ִאים ַמְס  ּוןא? ַראֶטעֶווען

ֶקען ָדאס  ְּבטעֶלעּוְרְכגֶ ָדאס ד ּוןָדאְרְטן ֶגעֶווען א ְׁשטִני

, ֶדעם ַדַעת ּוֶגענּוֶמעןֶמען ָהאט ֵזיי צ, ְׁשֵטייןַפאְר  ְׁשטִני

ִאין ֶוועְלֶכע  ֶּבערָא , ו"ָּפאֱאֶמת ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ַקא

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ָנאְכן ! ?ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ּוְמְׁשֶטעְנְדןא



 טיין גּוועט זַ ס וֶ עֶ                        רד

ן ְׁשָלאגְ ֶער ֶוועט  ֹויּבָנאר א ּוןא, ֶטעג ָּפארן ַא ֶעְס  ְׁשטִני

ַאַווַדאי ֶזעֶנען . [ֶעְסן ּוצ ְּבןַא ִאיד ֶוועט ֶמען ִאים ֶגע

 ּוןֶגעֶווען א ׁשֶנפֶ  ֹוֵסרִזי מ ְּבןָוואס ָהא ְׁשןֶגעֶווען ֶמעְנְט 
 ְׁשָלאְגן ּוצ ְׁשטִני ִּביעֶנען ַא 'ִזי ֶגעָלאְזט ַהְרגֶ  ְּבןֵזיי ָהא

ֶיעֶדער ֵאייֶנער ֶקען ָדאס  ְׁשטִני ֶּבערָא , דַא ְצֵווייְטן ִאי

ָהאט ָדאס  ׁש"ָׁשאְד ֶדער ְדזְ  ּוןא] ,ּוֶמעןיקֵּבי

 .ְׁשַטאֶנעןַפאְר 

 .ה

ַצָוואֵרי ( ְּפֶלעֶצערֶעְטִליֶכע  ֹויףא ְּבֶרעְנְגטא "ִחיָד  ֶדער

 ֹוֵפיל ִאיז ס"ַאז ַמֵק  )חֹוַמת ַאָנ ַעל ִיְרְמָיה, ָׁשָלל ַהְפָטַרת ְׁשמֹות
ֶמען . ל'ְׂשָרֵא ק יִ 'ם ִיְצָח 'ַאְבָרָה , ֹותִדי ָאב ּוןפ ֵּתיבֹות

 ִּתיְוָזַכְר ' )מב, ַוִיְקָרא כו( ֹויא ְׁשֵטייט ּתֹוָכָחהִדי  ַּבייט ֶזעְה 

 ְּבִריִתיְוַאף ֶאת  קִיְצָח  ְּבִריִתיַיֲעקֹב ַאף ֶאת  ְּבִריִתיֶאת 

 -  ְּפטַכא ׁשַא ֶמעְנְט  ּוָדאס ֵהייְסט ֲאִפיל, 'ּכֹורַאְבָרָהם ֶאזְ 

, ַאֶלע ַזייְטן ּוןפ, ל"ִמיט ַא ַמֵק  ּפְקֶלע -ַרֲחָמָנא ִלְצָלן 

, ל"ֶדעם ַמֵק  ּוןפ ֹוףס ַּבייםַאז , ִוויְסן ֶּבערָזאל ֶער ָא 
ֵפי ֹוִליְגט ָדאְרט ֶדער ס, ֶעק ֶוועְלט ׁשֹויןֶווען ֶעס ִאיז 

 .ל'ְׂשָרֵא יִ  ּוןק א'ם ִיְצָח 'ַאְבָרָה  ֵּתיבֹות
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 ֵּבין ּוןְדֵריי ָוואְכן פֶדעם ֶזעֶנען ַדְווָקא ִדי  ֶוועְגן

ָוואס ִאיז ֶקעְגן , ְרָגִלים ָׁשלׁשֶקעְגן ִדי  ּוָמזַהְמָצִרים ְמר

 ֹויַווייְזן ַאז ֶיעֶדער ִאיד ָהאט א ּוצ. ֹותִדי ְדֵריי ָאב
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער  ֹויַאז. ֹותִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ָאב ַׁשְייכּות

ַא  ְּתִפָלהע ָזאְגט ִאין ַזיין "זי ִליֶמֶלֱא  ִּביֶר  ִּביֶר 

 ֶׁשִנְזֶּכה ַּתֲעֵלינּוִמַמְדֵריָגה ְלַמְדֵריָגה  :ׁשֹוןִדיֶגע לָ 'ֹוָראמ

 ,ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ֹוִׁשיםַהְקד ֹוֵתינּוא ְלַמֲעַלת ַאבָלבֹ 

 ְּבןְמַקֵנא ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ָוואס ֵזיי ָהא ִּביןִאי 
 ֹויַאז, ֹונֹותִנְסי ְׁשֶוועֶרעֵטיין ַאֶזעְלֶכע ַּבייְׁש ֶגעֶקעְנט 

 ּוןִקיְנֶדער פ ֹויַדאְרְפן ִמיר ִוויְסן ַאז ִמיר ֶזעֶנען א ֹויא

ַאֶלעס  ֹויִמיר ֶוועְלן א ּוןא, ַיֲעקֹב ּוןַאְבָרָהם ִיְצָחק א

 .ֹוףס ַּביים ּוֶמעןק ֶּבערִאי

ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק(ָזאְגט  ִּביֵהייִליֶגער ֶר  ֶדער

, לג ַּבִמְדָּבר( ָרֵאלִיְׂש  ְּבֵניֵאֶלה ַמְסֵעי אֹויף ֶדעם ָּפסּוק : )מ

, ֶיעְדן ִאיד ֹויףא ֹויףֵגייט ַאר ֹותַאז ִדי ַאֶלע ְנִסיע :)א

ֶדֶגל ַמְחֶנה ( דֹוִׁשיםְק ַה ִרים פָ ִאין ְס  ְּבֶרעְנְגטֶוועְרט ֶגע ֹויא

 ַאז ִדי )ע"זי דֹוׁשָק ַה  ֹובטם ֵׁש ל עַ ּבַ ַה  ֹוְזֵקינ ְּבֵׁשםַמְסֵעי  ַּפְרַׁשתֶאְפַרִים 
 ּוםָוואס ֶמען ִאיז ַאר ֹותַמָסע ְצֵווי אּון ֶפעְרִציגַאֶלע 

 .ֶיעְדן ִאיד ֹויףא ּוֶרעֶגעָפאְרן ָדאס ֵגייט ד
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 ְּבַעָׂשָרה: )ג ְׁשָנהִמ , ה ֵּפֶרק ֹותָאב(ָזאְגט  ְׁשָנהִדי ִמ  

 ֹוִדיעַ ְלה ּכּוָלםְוָעַמד ּבְ  ּוִנְתַנָסה ַאְבָרָהם ָאִבינ ֹונֹותִנְסי

ָהאט ֶמען  ֹונֹותִמיט ֶצען ִנְסי .ּוַאְבָרָהם ָאִבינ ֶׁשל ָּבתֹוִחי
ֶער ִאיז ָדאס  ּוןא ,ּוַאְבָרָהם ָאִבינ ֹויְסֶגעְּפרּואְווטא

ֵעיַנִים  ֹורַעֵיין ְמא(ָזאְגן ַצִדיִקים  .ֵּבייֶגעְׁשַטאֶנעןַאֶלעס 

 ֹויףא ּוֶרעד ֹויֵגייט א ֹונֹותַאז ִדי ֶצען ִנְסי .)ָוֵאָרא ְרַׁשתּפַ 

 ֵּבייֶגעקּוֶמעןַאְבָרָהם ִאיז ? ָנאר ָוואס ֶדען, ֶיעְדן ִאיד

 .ֹוןֶדעם ִנָסי

 ּוןֶוועְגן ֶדעם ִדי ְדֵריי ָוואְכן ָוואס ִאיז ֵאיין א

ה ֵאיין "ֶאְהיֶ  ֵׁשםִוויִפיל ֶדער  ַּבאְטֶרעְפטְצָוואְנִציג ֶטעג 

ָדאס ָוואס . )ָּבָלק ְרַׁשתּפַ  ָׁשַמִיםלַ  ֹורא ְּבֵסֶפרַעֵיין (ְצָוואְנִציג  ּוןא

ָזאְגט  ִּביִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר  ֹויַאז, ֹוןָרצ ֹויףיְזט אַווי
ִאי ': ֵמייְנט ה"יֶ ַאז ֶאְה : )ִסיָמן ו, ן ֵחֶלק א"ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק(

ָוואס ָדאס ִאיז ִדי . 'ֶיעְצט ַא ֶעְרִליֶכער ִאיד ּוןִוויל ַזיין פ

 ּוןִאיז ִזי ְמַחֵזק א ׁשַאז ַא ֶמעְנְט , ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריָגה

' ּוְוכ ְׁשמּוץַאז ֶער ִליְגט ָנא ִטיף ִאין  ֶזעְהטֶער  ּוֲאִפיל

 ְׁשטֶגעט ִני ּוןא, ֹוןַזיין ָרצ ּפָא  ְׁשטא ָלאְזט ֶער ִניָד 
  . ּוןֶדעְרפ ֹויְסֵגייןֶיעְצט ַאר ּוןָנאר ֶער ִוויל פ ,ֹויףא



                       טיין גּוועט זַ ס וֶ עֶ   רז

ֵאיין ַזייט ֵזייֶער  ּוןִדי ְדֵריי ָוואְכן ִאיז פ ֶדעְרַפאר

ְווָקא ִאין ִדי ְדֵריי ָוואְכן ֶקען ֶמען ַד  ֶּבערָא , ִפיְנְצֶטער

 ַּכְבָיכֹולָזאְגן ַאז  ּוָדאס ֵמייְנט צ, ַזאְכן ֹויֶסעְטֶרעְפן ְגר
, ֹוָלִמיםע ָּכל ּבֹוֵראֶקען ֶמען ְטֶרעְפן ֶדעם  ֹותִאין ִדי ָצר

 ָּכל ּבֹוֵרא ּוןַא ִאיד ֵווייְסט ַאז ֶיעֶדע ַזא ִאיז פ ןֶווע ּוןא

ָוואס , ַּבאֶׁשעֶפערֶדעָמאְלְטס ַדאְנְקט ֶער ֶדעם , ֹוָלִמיםע

ַאז , ׁשַהִמְקָד  ֵּבית ִּבְנָין ּוןא ּוָלהָדאס ֶוועט ַזיין ִדי ְגא

 ָּכל ּבֹוֵראֶיעֶדער ֵאייֶנער ֶוועט ִוויְסן ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער 
 .ֹוָלִמיםע

 ֹוֶכהז ׁשֹויןָזאל ֶהעְלְפן ֶמען ָזאל  ֶּבעְרְׁשֶטערֵאיי ֶדער

                   .ֶדעם ּוַזיין צ

 ~ֶׁשַבח ָלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלם ,ַּתם ְוִנְׁשַלם~

 

 



הספר הקדוש הזה נדפס לזכות

כ"ק מרן רבינו 

אליעזר שלמה בן מלכה 
שליט"א

לרפואה שלימה לכל רמ"ח 
אבריו ולכל שס"ה גידיו ולכל 

טיפי דמיו.



  א            ְׁשמֹות ַאָנִׁשים ּוְסָפִריםַמְפֵּתַח 

 ֶרִּבי ֶרִּבי ֱאִליֶמלֶ הָ 

  ע"זיק ְס ענְ יזֶ לִ ְמ 
  נ.............................דף

  חע...................  ......  דף

  רה......................... דף

  

ת בַ הֲ ַא[ ר"ּומְד ַא
  ע"יץ זינִ ויזְ וִ ְמ  ]לאֵ ָר ְׂש יִ 

  קמד......................  דף

  

 אַאְּפטָ ל מֵ אֵ ָר ְׂש ב יִ הֵ אוֹ 
  ע"זי

  עב.......................  דף

  

 ]תמֶ י אֶ ֵר ְמ ִא [ ר"ּומְד ַא
  ע"ר זיגּוִמ 

  נב ......................... דף

  

 ְּבָראדִמ ל 'ִיםֶרִּבי ֶאְפָר 

  ע"זי
  בצ......................... דף

  
  

  ע "זי י ַהָקדֹוׁש"ֲאִר 
  ח .......................... דף
  לט......................... דף

  ע .......................... דף

  גקל........................ דף

  

ֶזעִליג  ֵׁשראָ  ִּביֶר 
  ע"זי ֹותַמְרָגִלי

  רב.......................... דף

  

  ע"ַחִיים זי ְּבֵאר ַמִים
  יא...........................דף

  

  ע"זי ִמִּבַיאֶלער "מּוְד ַא
  אקכ........................דף

  

א "ָר הֲ מַ  ר"מּוְד ַא
  ע"זי ִמֶּבעְלז

  אקכ........................דף

  

  ע"ֶּבן ִאיׁש ַחי זי
  קפח....................... דף

  



 ַמְפֵּתַח ְׁשמֹות ַאָנִׁשים ּוְסָפִרים          ב 

ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ַּבַעל ֵׁש 
  ע"זי

   ח........................... דף
   ט........................... דף
  דפ.......................... דף

  זפ.......................... דף

  בצ......................... דף

  גקס......................  דף

  קפד......................  דף

  קצד......................  דף

  

 םיִ ַר פְ אֶ  הנֶ ְח מַ  לגֶ דֶ 
  ע"יז

  ט........................... דף

  הר........................ דף
  

ען וייצֶ ד וֵ "אב
  ע"א זיאגָ יַק ִׁש ִמ 

  יד........................ דף
  

  ע"זי ׁשִאי ֹוןַחז
  בקכ........................דף

  

  

  ע"א זי"ִחידָ 
  אקי....................... דף

  זקפ.........................דף

  רד ......................... דף

  
  ע"ם ְצִבי זיכַ חַ 

  צד..........................דף

  

  ע"אל זיויטַ ים וִ יִ י חַ ּבִ ֶר 
  ע ........................... דף

  

  ע"ָחֵפץ ַחִיים זי
  דק......................... דף

  

  ע"זי איאַק טָ ד "אב
   פ............................ דף

  
יד ִמ לְ ַּת [ ע"זיֶרִּבי יּוְדל 

 ]ל"רביז
  ד............................דף

  

ֶרִּבי ִיְׂשָרֵאל 
  ע"זיַסאַלאְנֶטער 

  אנק ....................... דף



             ג            ַמְפֵּתַח ְׁשמֹות ַאָנִׁשים ּוְסָפִרים

 ע"זי ֹוׁשַהָקד ּודי
  אקכ.......................דף

  

 ַאייִזיקק חָ צְ ֶרִּבי יִ 
 ע"ָקאַמאְרֶנע זיִמ 

  ח.......................... דף

  

ֶּבעְלז ִמ ֶרִּבי ִיָּׂשָכר ֹּדב 
 ע"זי

  כד .......................דף

  לט .......................דף

  

  ע"ִיְׂשַמח ֹמֶׁשה זי
  חע........................  דף

  
 היָ עְ ַׁש יְ  ִּביֶר 

  ע"ֶרעְסִטיר זיעֶק ִמ 
  טזק....................... דף

  

ֶרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק 

  ע"זי ַּבאְרִדיְטׁשּוב ִמ 
  בקל........................דף

  זקע........................דף

  

ֶרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ֶּבעְנֶדער 
  ע"זי

  בק..........................דף

  

  ע"יז ׁשיִא  ןוֹ זחַ 
  בכק....................... דף

  
ל דוֹ גָ הַ ַמִגיד הַ 

  ע"ֶמעְזִריְטׁש זיִמ 
  מ........................... דף

  

  ע"ם ִׁשיף זי"ַמֲהַר 
  גק.......................... דף

  

 ְזָלאְטׁשּובל ִמ ֶרִּבי ִמיכֶ 
  ע"זי

  זסק.......................דף 

  

ֶרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנִדיל 
  ע"ְמִוויֶטעְּפְסק זי

  הנ.......................... דף

  



 ַמְפֵּתַח ְׁשמֹות ַאָנִׁשים ּוְסָפִרים          ד 

ֶרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל 
  ע"ְמִריֶמעָנאוו זי

  טזק....................... דף

  
ּוְלְטִׁשין טִמ ַנְחָמן  ִּביֶר 

   ע"זי
  ידק.........................דף

  נג .......................... דףֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ

  

ד "ן אבמָ ְח י נַ ּבִ ֶר 
  ע"זין ְטֶׁשעִרי

  י. .......................... דף

  
ַסאְטַמאר ִמ  ר"מּוְד ַא

  ע"זי
  זע......................   דף

  בר......................   דף

  
 לה סֹומֵ אלַ דַ בֻ ֶרִּבי עֲ 

  ע"זי
  פחק....................... דף

  

  

  ע"ַע זיְּפֵני ְיהֹוׁשֻ 
  בצ.........................  דף

  

 ץָקאִריִמ ֶרִּבי ִּפְנָחס 
  ע"זי

  ד...........................דף 

  

ד "אב ׁשיְר י ִה בִ י צְ ּבִ ֶר 
  ע"א זיָק יְס לִ 

  טזק ...................... דף

  

 ְרׁשיִה ְצִבי ֶרִּבי 
  ע"ְמִריֶמעָנאוו זי

  טזק  ......................דף

  

 ר"ּומְד ַא
  ע"ג זיעְר ּבֶ ענְ יזֶ לוֹ ְק ִמ 
  רג.......................... דף

  

  ל"זם "ַרְמּבַ 
  זקנ.........................דף

  

  

  



             ה            ַמְפֵּתַח ְׁשמֹות ַאָנִׁשים ּוְסָפִרים

ה מֹ ְׁש ' ר ר"מּוְד ַא
ב ּואּבּבָ ִמ ] ןוֹ אׁשִר הָ [

  ע"זי
  יד...........................דף

  

  ִאיֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוחָ 
  וקל........................דף

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ע"ְּתבּואֹות ׁשֹור זי
  בצ......................... דף

  

ף סֵ ב יוֹ קֹ עֲ יַ ּתוְֹלדוֹת 
  ע"זי

  כא..........................דף
  במק....... ................דף

  דקס......................  דף

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



אלה יעמדו על הברכה
האנשים גבורי החיל שהושיטו לנו יד עזרה

לנדב סכום הגון מדי חודש בחדשו
למען הדפסת ספרי רבינו ולהפיצם על פני תבל

הלא הם

 

 

ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה', זכות הדפסת ספר הקדוש יעמוד להם 
שיתברכו מפי א-ל עליון בבני חיי ומזוני רוויחא בשפע ובניקל, ובכל אשר יפנו יצליחו, 
ויזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, וימלא ה' כל משאלותם לטובה, אמן.

מו"ה
בנימין איינהוירן

הי"ו

מו"ה
מנשה איצקאוויטש

הי"ו

מו"ה
אייזיק אפפעל

הי"ו

מו"ה
 אשר דוב אינדורסקי

הי"ו

מו"ה
יואל גאלדשטיין

הי"ו

מו"ה
שאול חיים איינהוירן

הי"ו

מו"ה
יוסף אירגאס

הי"ו

מו"ה
יחיאל אריה

הי"ו

מו"ה
העניך אינדיג

הי"ו

מו"ה
 יוסף בארדאגה  

הי"ו

מו"ה
מרדכי אהרן היילפרין

הי"ו

מו"ה
יעקב היילפרין

הי"ו

מו"ה
מיכאל דניאל בוים  

הי"ו



אלה יעמדו על הברכה
האנשים גבורי החיל שהושיטו לנו יד עזרה

לנדב סכום הגון מדי חודש בחדשו
למען הדפסת ספרי רבינו ולהפיצם על פני תבל

הלא הם

 

 

ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה', זכות הדפסת ספר הקדוש יעמוד להם 
שיתברכו מפי א-ל עליון בבני חיי ומזוני רוויחא בשפע ובניקל, ובכל אשר יפנו יצליחו, 
ויזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, וימלא ה' כל משאלותם לטובה, אמן.

מו"ה
אליעזר הירשפעלד

הי"ו

מו"ה
אהרן וועבערמאן

הי"ו

מו"ה
אברהם צבי וועבערמאן

הי"ו

מו"ה
פנחס מרדכי טייטלבוים

הי"ו

מו"ה
יעקב יהודה לעבעוויטש

הי"ו

מו"ה
יצחק אהרן וויינבערג

הי"ו

מו"ה
יואל וועבערמאן

הי"ו

מו"ה
 יוסף וויזנער

הי"ו

מו"ה
יצחק יונה זאבעל

הי"ו

מו"ה
שלמה ברוך טייטלבוים

הי"ו

מו"ה
יואל טייטלבוים

הי"ו

מו"ה
בנציון לאנדא

הי"ו

מו"ה
יואל לעווי

הי"ו



אלה יעמדו על הברכה
האנשים גבורי החיל שהושיטו לנו יד עזרה

לנדב סכום הגון מדי חודש בחדשו
למען הדפסת ספרי רבינו ולהפיצם על פני תבל

הלא הם

 

 

ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה', זכות הדפסת ספר הקדוש יעמוד להם 
שיתברכו מפי א-ל עליון בבני חיי ומזוני רוויחא בשפע ובניקל, ובכל אשר יפנו יצליחו, 
ויזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, וימלא ה' כל משאלותם לטובה, אמן.

מו"ה
שבתי מזרחי

הי"ו

מו"ה
יחזקאל סאמעט

הי"ו

מו"ה
נתן פריעדמאן

הי"ו

מו"ה
מאיר דוד פארקאש

הי"ו

מו"ה
יצחק אהרן רייך

הי"ו

מו"ה
יואל מענדלאוויטש

הי"ו

מו"ה
יצחק סאלאמאן

הי"ו

מו"ה
יעקב פיש

הי"ו

מו"ה
אלימלך פריעדמאן

הי"ו

מו"ה
 יואל פארקאש

הי"ו

 מו"ה
 אלי קנויל

הי"ו

מו"ה
  יואל ראטה

הי"ו

מו"ה
חיים דוד ראזענבערג

הי"ו



אלה יעמדו על הברכה
האנשים גבורי החיל שהושיטו לנו יד עזרה

לנדב סכום הגון מדי חודש בחדשו
למען הדפסת ספרי רבינו ולהפיצם על פני תבל

הלא הם

 

 

ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה', זכות הדפסת ספר הקדוש יעמוד להם 
שיתברכו מפי א-ל עליון בבני חיי ומזוני רוויחא בשפע ובניקל, ובכל אשר יפנו יצליחו, 
ויזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, וימלא ה' כל משאלותם לטובה, אמן.

מו"ה
יצחק ראזענבערג

הי"ו

מו"ה
חיים דוד ראזענבערג

הי"ו

מו"ה
אברהם משה שטראסער

הי"ו

מו"ה
 שם הנדבן

הי"ו

מו"ה
יואל ראזענבערג

הי"ו

מו"ה
אלימלך שארף

הי"ו

מו"ה
יואל מנחם גרשון שניטצלער

הי"ו

מו"ה
שלום שניטצלער

הי"ו

לזכות
שמעון מרדכי בן זעלדא רחל

לגדלו לתויר"ש כרצון רביז"ל 

מו"ה
יואל שניטצער

הי"ו

לזכות

 מאיר בן לאה
לזיווג הגון

מו"ה
 שם הנדבן

הי"ו

מו"ה
 שם הנדבן

הי"ו



הספר הקדוש הזה
 נדפס לזכות

נחמן בן פראדל דישקא נ"י
וזוגתו

 פיגא שרה בת אסתר דבורה תחי'

וילדיהם

 מלכה, שלום יוסף, שמעון, דוד, אדל, לאה גיטל, רבקה.  

הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות לבם לטובה, 

ויתברך מפי אל עליון בבני חיי ומזוני רוויחא, ויזכו 

לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, אמן 

כן יהי רצון.



ַמִים  ׁשָ ּבַ ן ִדי ֶזעְלֶטעֶנע ְזכּות צּו ְמַקֵרב ַזיין ִאיְדן ְלָאִבינּו ׁשֶ ִאיר ֶקעְנט ֶיעְצט ָהאּבְ
פּוס". ית ַהּדְ אֹויף ַא ְגִריְנֶגע ֶוועג, דּוְרְך ְמַנֵדב ַזיין צּו ְדרּוְקן ַא ֵסֶפר ִאיֶנעם "ּבֵ

צּו ֵווייְסט ִאיר???

ַזאְך  ָחׁשּוב'ְסֶטע  ִדי  ...ַאז 
ִאיז  ְטן  עְרׁשְ ֵאייּבֶ יים  ּבַ
צּום  ִאיְדן  ַזיין  ְמַקֵרב  צּו 
ַהָקדֹוׁש  )זֹוַהר  ְטן  עְרׁשְ ֵאייּבֶ

רּוָמה קכ"ח:(? ּתְ

ט ַארֹויס ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ֶגעֶלעְגְנַהייט, ָלאְזט ִניׁשְ
ייֶנע ְנָדָבה, אּון ָהאט ֶדעם ְגרֹויְסן ְזכּות צּו ְמַקֵרב ַזיין  רּוְפט ׁשֹוין ַאַריין ִאין ָאִפיס, ִמיט ַא ׁשֵ

ְטן, אּון ְגַלייְכַצייִטיג ֶוועט ִאיר ִאין ֶדעם ְזכּות ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט עְרׁשְ ִאיְדן צּום ֵאייּבֶ

ידּוִכים, אּון ָנאְך. ְיׁשּועֹות ּוְרפּואֹות, ַנַחת פּון ִקיְנֶדער, ׁשִ

רּוְפט ׁשֹוין  845-481-3321

ְסָפִרים  י'ְנס  ֶרּבִ ...ַאז ֶדעם 
ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  ֶזעֶנען 
ֶדעם  ֵטייֶען  ַפאְרׁשְ ָוואס 
ַחל  ּנַ ּבַ ר  )ַאׁשֶ דֹור  ַהייְנִטיְגן 

ב שנ"ב(? ִאיִדיׁש ֵחֶלק ג' ִמְכּתָ ּבְ

טֹויְזְנֶטער  הּוְנֶדעְרֶטער  ...ַאז 
צּוִריק  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ִאיְדן 
ְטן  עְרׁשְ ֵאייּבֶ צּום  ֶגעקּוֶמען 
ְסָפִרים  י'נס  ֶרּבִ ֶדעם  דּוְרְך 
ב נ'(? ִאיִדיׁש ֵחֶלק א' ִמְכּתָ ַחל ּבְ ּנַ ר ּבַ )ַאׁשֶ

ִאיר  ָוואס  ָדאֶלער  ֶיעֶדע  ...ַאז 
פּוס,  ַהּדְ ית  ּבֵ ַפאְרן  ט  ֶגעּבְ
ֶדעם  ִמיט  ְמַקֵרב  ִאיר  ֶזעְנט 
ְטן  עְרׁשְ ֵאייּבֶ צּום  ִאיד  ַא  ָנאְך 
ב נ'(? ִאיִדיׁש ֵחֶלק א' ִמְכּתָ ַחל ּבְ ּנַ ר ּבַ )ַאׁשֶ

ַמאְכט  ֵאייֶנער  ֶווען  ...ַאז 
ָזאל  ִאיד  ְצֵווייֶטער  ַא  ַאז 
ֶדער  ִאים  ִאיז  טּוהן,  ׁשּוָבה  ּתְ
ַאֶלע  ַזיין  מֹוֵחל  ֶטער  עְרׁשְ ֵאייּבֶ
ַזייֶנע ֲעֵבירֹות )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תמ"ז(?

צּו  ָזאְגט  ִליָט"א  ׁשְ מֹוַהָרא"ׁש  ...ַאז 
ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ְמַנֵדב ַזיין צּו ְדרּוְקן 
ַחל", ֶוועט ִזיֶכער  ּנַ ר ּבַ ֶדעם ֵסֶפר "ַאׁשֶ
ֶזעהן ַא ְגרֹויֶסע ְיׁשּוָעה ִמיט ָוואס ֶער 
ב כ"ב(? ִאיִדיׁש ֵחֶלק א' ִמְכּתָ ַחל ּבְ ּנַ ר ּבַ ַדאְרף )ַאׁשֶ

ָזאְגן  ִאיְדן  הּוְנֶדעְרֶטער  ...ַאז 
ֵעדּות אֹויף ָגאר ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות 
ֵזיי  ָוואס  ְלַמֲעָלה ִמֶדֶרְך ַהֶטַבע 
ן ֶגעֶזעהן דּוְרְכ'ן ְמַנֵדב ַזיין  ָהאּבְ

ַחל"? ּנַ ר ּבַ צּו ְדרּוְקן "ַאׁשֶ



התודה והברכה
/.

 יעצט ווען עס איז שוין פארענדיגט געווארן
די צווייטע חלק פון די סעריע

דער קוואל פון אמונה
 כשמו כן הוא, א קוואל וואס טרינקט אן אידישע קינדער מיט אמונה,

 דרשות וואס מיר האבן זוכה געווען צו הערן יעדן דאנערשטאג נאכט פון

כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
איז יעצט די ריכטיגע צייט צו אפגעבן אן הכרת הטוב פאר די עוסקים במלאכת הקודש וואס האבן 
אריינגעלייגט געוואלדיגע שווערע כוחות און ארבעט צו קענען ארויסגעבן דעם ספר כליל בהדרו אז 
אידן זאלן זיך קענען מחי' זיין מיט די דברי התחזקות והתעוררות וואס פליסט פונעם נחל נובע מקור 
חכמה אראפגעברענגט צו אונזערע מוחות אז מיר זאלן אויך קענען זיך דערנענטערן צום אייבערשטן

בראש וראשון פאר די עוסקים במלאכת הקודש הלא הם

מו"ה יואל פארקאש הי"ו

ומשנהו בדומה לו

מו"ה יואל מנחם גרשון שניטצלער הי"ו
וואס האבן אריינגעלייגט געוואלדיגע כוחות מיט מסירת נפש צו איבערארבעטן די דרשות בשיפור 
הלשון אז עס זאל זיין שוה לכל נפש און געשמאק צו לערנען, און נאר דורך זיי האבן מיר זוכה געווען 

לברך על המוגמר צו קענען ארויסגעבן דעם ספר

און באזונדער א גרויסן דאנק פאר

מו"ה חיים בנציון גראס הי"ו
פארן זיך גאר שטארק אנשטרענגען אראפצושרייבן יעדע וואך דעם שיעור

און אן הארציגן יישר כח פאר

מו"ה אברהם הערש וועבערמאן הי"ו
פארן אויסשטעלן דעם ספר כליל בהדרו אויף א הערליכע פארנעם

ואתם עמם די אלע אנדערע וואס האבן צוגעהאלפן צו די הצלחה פונעם ספר

דער אייבערשטער זאל העלפן אז די זכות הרבים פון די אלע חיזוק און 
אמונה וואס אידישע קינדער וועלן האבן פון דעם ספר זאל ביישטיין פאר 

די אלע וואס האבן צוגעהאלפן צו די הצלחה פונעם ספר, 
אז זיי זאלן זוכה זיין צו בני ברוכי, חיי ארוכי, ומזוני רוויחא, 

מיט סייעתא דשמיא און אלעס גוט'ס ביז אייביג, אמן



יקּון ּתִ
ָלִלי ַהְכּ

ָרֵאל ה ְלַפְרְסמֹו ְלָכל ִיׂשְ ְקנֹו, ִגּלֹו ְוִצּוָ דֹו, ּתִ  ִיְסּ
פּון נּוז ְוַהּצָ נּו ַהָקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא אֹור ַהָגּ  ַרּבֵ

ינּו א ִעָלָאה, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ יׁשָ ּבּוִציָנא ַקִדּ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ַנְחָמן ִמּבְ ֶרּבִ
הּוָבא ִלְדפּוס ַעל-ְיֵדי

ֶרְסֶלב  ֲחִסיֵדי ְבּ
ַלים תובב"א עיה"ק ְירּוׁשָ

ּקּון נֹוָרא ְוִנְפָלא ְמאֹד ְמאֹד  ּתִ
ִלְכָלִלּיּות ַהֲחָטִאים 

ִרית, ַרֲחָמָנה ִלְצָלן ְוהּוא ְפַגם ַהְבּ

ל ְמאֹד ַגם ְלַפרָנָסה ּוְלַהְצָלָחה ּוְמסּגָ
ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות   ַגׁשְ ָכל ָהִעְנָיִנים ְבּ ְבּ

ָכל יֹום ּיֹאְמֵרם ּבְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
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4����� ���.���� �($� �#�(� ���,� ����7 ���������� ����� 
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