
ú‡ַוו ¿̃ ער  ∆„
ָר‰ ו… ּ̇ פּון 

ים  ƒע ַמֲ‡ָמר יכ∆ ƒú ער¿ ∆„ ע וו‡ּונ¿ יינ∆ ≈ ׁ̆
ך¿ ן „ּור¿ עָוו‡ר¿ ט ‚∆ עָז‡‚¿ בּוַע ‚∆ ָ ׁ̆ ‰ַ ˙ יו… ƒ ׁ̆ ר¿ י ּפַ ƒ„ יף ‡ו…

י˜  ƒ„ּ ַּ̂ ˙ ָ‰ַרב ַ‰ ַ ׁ ּ̆ „ֻ ¿̃  „ בו… ּכ¿
יָט"‡ ƒú ¿ ׁ̆  ׁ̆ ֲ‰ָר‡" מו…

ער,  עפ∆ ∆ ׁ̆ ‡ ין ּבַ ƒ‡ ‰מּוָנ ע ‡¡ úָ‡ר∆ ¿̃ ע ‡ּון  יינ∆ י ר≈ ƒ„ ז ין ‡ּונ¿ ƒ‡ ען ∆‚ ענ¿ ר∆ ˆּוּב¿ ַ‡ַריינ¿
ם úו… ָ ׁ̆ ן ּב¿ עּב¿ ∆ú עם יין „∆ ך¿ ˆּו ‚≈ י ַ‡„ּור¿ וי ַ‡זו… ƒּו˙ ו˜ ַחז¿ ¿̇ ƒ‰ ּון‡ ˙ ˆו… יך¿ ע≈ וי ‡ו… ƒו

ינּו ַרּב≈ ינּו ו¿ ר≈ נּו מו… נ≈ י'ן , ַ‡„ו… ƒּב ן ר∆ י‚¿ ƒúיי ער פּון ‰≈ ט∆ וער¿ י ו∆ ƒ„ יף ט ‡ו… יע∆ עּבו… ∆‚

ינּו ≈úן ָע כּו˙ו… ָי‚≈ ב , ז¿ ∆ú ס¿ ר∆ ּב¿ ƒָמן מ י ַנח¿ ƒַרּב
ׁ̆ „ו… ָ̃ ן ַ‰ ינּו ַ‰ָ‚‡ו… ר≈ י„ מו… ƒמ ¿ú ַּ̇ ער פּון ַזיין  ט∆ וער¿ י ו∆ ƒ„ יף ‡ּון ‡ו…

ינּו ≈úן ָע כּו˙ו… ָי‚≈ ב , ז¿ ∆ú ס¿ ר∆ ּב¿ ƒן מ ָ̇ י ָנ ƒּב ר∆

ים, ƒּוב˙ ים ,ּכ¿ ƒ‡י ƒב ָר‰ ,נ¿ ו… ּ̇ ים פּון  ƒ̃ סּו יט ּפ¿ ƒן מ ט¿ úָ‡כ¿ עפ¿ ∆‚
ָמָר‡ י ‚¿ ƒ„ פּון, ú"ע ֲחַז י‚∆ ƒúיי י ‰≈ ƒ„ ים פּון ƒּון ַמֲ‡ָמר‡

. ׁ̆ „ו… ָ̃ ַ‰ר ַ‰ ים ‡ּון זו… ƒ ׁ̆ ָר ¿„ ƒּון מ‡

$#
ך¿ ן בעז‰˘י"˙ „ּור¿ עּב¿ ע‚∆ ∆‚ יס¿ ַ‡רו…

˜ יˆ"ו ב – נּו‡ ָי‡ר¿ ∆ú ס¿ ר∆ ּ י ב¿ י„≈ ƒַחס

בעז‰˘י"˙
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‡ וו‡רט פון „י מע˙י˜ים„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ב

ים ƒ̃ י ƒ ּ̇ י ַמֲע ƒ„ ט פּון ַ‡ ָוו‡ר¿

ן ט¿ ¿ ׁ̆ ער¿ ייּב∆ עם ‡≈ ָנ‰ פּונ∆ ָּ̇ ַ‡ ַמ

ֶגענּוג ַדאְנֶקען אּון ֶמען  ִניְׁשט  ֶקען 
לֹויְּבן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אֹויף 
ֶגעִׁשיְקט  אּוְנז  ָהאט  ֶער  ָוואס  ֶדעם 
ֶרִּבי  ַצִדיק  ְגרֹויְסן  ֵהייִליֶגער  ֶדעם 
ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמְּבֶרְסֶלב  ַנְחָמן 
צּו ַּבאַלייְכְטן ִדי אֹויְגן פּון ִאיִדיֶׁשע 
ְסָפִרים  ֵהייִליֶגע  ַזייֶנע  ִמיט  ִקיְנֶדער 
אּון ֵעצֹות, ָוואס ִמיט ֵזיי ֶקען ֶיעֶדער 
ְקֶלעְנְסְטן  פּוֶנעם  אֹויְסַנאם,  ָאן  ִאיד 
ֶוועְרן  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ְגֶרעְסְטן,  ִּביְזן 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט 
צּוקּוֶמען צּו ִדי ֶמעְרְסֶטע ָוואס ֶמען 
ֶקען ָנאר צּוקּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועְלט.

ָהאט ַאזֹוי  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  (ַחֵיי  ֶגעָזאְגט: 
ָאֶדער  ּתֹוָרה  ֶיעֶדע  "ִמיט  שנ"ח), 

ֶמען  ֶקען  ָזאג,   ִאי ָוואס  ְׁשמּוֶעס 
ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ֶוועְרן 
ִווי  ַאזֹוי  ַצִדיק,  ְגרֹויֶסער  ַא  אּון 
ַווייל  ִאיד"  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֵמיין   ִאי
ֵהייִליְגן  פּון  ִשֹיָחה  ֶיעֶדע ּתֹוָרה אּון 
ַפאר  ַסיי  קּוֶמען  צּוִניץ  ֶקען  ֶרִּבי'ן 
פּון  ֶקען  ָוואס  ַצִדיק,  ְגרֹויֶסער  ַא 

ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג  ַא  ַארֹויְסֶנעֶמען  ֶדעם 
ַזיין  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִדיֶנען  צּו 
צּוִניץ   אֹוי ֶקען  ֶעס  אּון  ַמְדֵריָגה, 
ֶמעְנְטׁש,  ִניְדִריְגְסְטן  ַפאְרן  קּוֶמען 
ֶוועג  ַא  ַווייְזן   אֹוי ִאים  ֶוועט  ֶעס 
ִאין ַזיין ַמָצב, ִווי ַאזֹוי ַארֹויְסצּוֵגיין 
ֶוועְרן  אּון  ְׁשֶלעְכְט'ס  ַאֶלעם  פּון 
ַא  אּון  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ֱאֶמֶת'ער  ַאן 

ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

ֶגעָזאְגט ֶדער  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ִדי  ַאז  ר"ט),  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 

ֶער  ָוואס  ְׁשמּוֶעְסן  אּון  ּתֹורֹות  ַאֶלע 
ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִאיז  ֶגעָזאְגט,  ָהאט 
ָנאר ַפאר ַזיין דֹור, ָנאר אֹוי ַפאר ִדי 
ְׁשֶּפעֶטעְרִדיֶגע דֹורֹות, אּון ֶדעְרַפאר 
ַאז  ֶגעָוואְלט,  ֵזייֶער  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט 
ִדי  ִאיֶּבעְרֶגעְּבן  ַווייֶטער  ָזאל  ֶמען 
ַפאר   אֹוי ֵעצֹות,  אּון  ּתֹורֹות  ַאֶלע 
סֹוף  ַעד   ֵאייִניְקֶלע אּון  ִקיְנֶדער  ִדי 
ָּכל ַהדֹורֹות, ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ֶרִּבי 
ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ִמיט  (ָׁשם),  ֶגעָזאְגט 
ט):  ד,  (ְדָבִרים  ָּפסּוק  ֶדעם  ְּבֶרען, 
 -  "ָבֶני ְוִלְבֵני   ְלָבֶני "ְוהֹוַדְעָּתם 
מֹוִדיַע  ִאיר  ָזאְלט  ִקיְנֶדער  "ַאייֶעֶרע 
ֶגעָטאן!",   ִזי ָהאט  ָדא  ָוואס  ַזיין 
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ֶגענּוג ַדאְנֶקען אּון ֶמען  ִניְׁשט  ֶקען 
לֹויְּבן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אֹויף 
ֶגעִׁשיְקט  אּוְנז  ָהאט  ֶער  ָוואס  ֶדעם 
ֶרִּבי  ַצִדיק  ְגרֹויְסן  ֵהייִליֶגער  ֶדעם 
ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמְּבֶרְסֶלב  ַנְחָמן 
צּו ַּבאַלייְכְטן ִדי אֹויְגן פּון ִאיִדיֶׁשע 
ְסָפִרים  ֵהייִליֶגע  ַזייֶנע  ִמיט  ִקיְנֶדער 
אּון ֵעצֹות, ָוואס ִמיט ֵזיי ֶקען ֶיעֶדער 
ְקֶלעְנְסְטן  פּוֶנעם  אֹויְסַנאם,  ָאן  ִאיד 
ֶוועְרן  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ְגֶרעְסְטן,  ִּביְזן 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט 
צּוקּוֶמען צּו ִדי ֶמעְרְסֶטע ָוואס ֶמען 
ֶקען ָנאר צּוקּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועְלט.

ָהאט ַאזֹוי  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  (ַחֵיי  ֶגעָזאְגט: 
ָאֶדער  ּתֹוָרה  ֶיעֶדע  "ִמיט  שנ"ח), 

ֶמען  ֶקען  ָזאג,   ִאי ָוואס  ְׁשמּוֶעס 
ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ֶוועְרן 
ִווי  ַאזֹוי  ַצִדיק,  ְגרֹויֶסער  ַא  אּון 
ַווייל  ִאיד"  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֵמיין   ִאי
ֵהייִליְגן  פּון  ִשֹיָחה  ֶיעֶדע ּתֹוָרה אּון 
ַפאר  ַסיי  קּוֶמען  צּוִניץ  ֶקען  ֶרִּבי'ן 
פּון  ֶקען  ָוואס  ַצִדיק,  ְגרֹויֶסער  ַא 

ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג  ַא  ַארֹויְסֶנעֶמען  ֶדעם 
ַזיין  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִדיֶנען  צּו 
צּוִניץ   אֹוי ֶקען  ֶעס  אּון  ַמְדֵריָגה, 
ֶמעְנְטׁש,  ִניְדִריְגְסְטן  ַפאְרן  קּוֶמען 
ֶוועג  ַא  ַווייְזן   אֹוי ִאים  ֶוועט  ֶעס 
ִאין ַזיין ַמָצב, ִווי ַאזֹוי ַארֹויְסצּוֵגיין 
ֶוועְרן  אּון  ְׁשֶלעְכְט'ס  ַאֶלעם  פּון 
ַא  אּון  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ֱאֶמֶת'ער  ַאן 

ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

ֶגעָזאְגט ֶדער  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ִדי  ַאז  ר"ט),  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 

ֶער  ָוואס  ְׁשמּוֶעְסן  אּון  ּתֹורֹות  ַאֶלע 
ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִאיז  ֶגעָזאְגט,  ָהאט 
ָנאר ַפאר ַזיין דֹור, ָנאר אֹוי ַפאר ִדי 
ְׁשֶּפעֶטעְרִדיֶגע דֹורֹות, אּון ֶדעְרַפאר 
ַאז  ֶגעָוואְלט,  ֵזייֶער  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט 
ִדי  ִאיֶּבעְרֶגעְּבן  ַווייֶטער  ָזאל  ֶמען 
ַפאר   אֹוי ֵעצֹות,  אּון  ּתֹורֹות  ַאֶלע 
סֹוף  ַעד   ֵאייִניְקֶלע אּון  ִקיְנֶדער  ִדי 
ָּכל ַהדֹורֹות, ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ֶרִּבי 
ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ִמיט  (ָׁשם),  ֶגעָזאְגט 
ט):  ד,  (ְדָבִרים  ָּפסּוק  ֶדעם  ְּבֶרען, 
 -  "ָבֶני ְוִלְבֵני   ְלָבֶני "ְוהֹוַדְעָּתם 
מֹוִדיַע  ִאיר  ָזאְלט  ִקיְנֶדער  "ַאייֶעֶרע 
ֶגעָטאן!",   ִזי ָהאט  ָדא  ָוואס  ַזיין 
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ֶגענּוג ַדאְנֶקען אּון ֶמען  ִניְׁשט  ֶקען 
לֹויְּבן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אֹויף 
ֶגעִׁשיְקט  אּוְנז  ָהאט  ֶער  ָוואס  ֶדעם 
ֶרִּבי  ַצִדיק  ְגרֹויְסן  ֵהייִליֶגער  ֶדעם 
ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמְּבֶרְסֶלב  ַנְחָמן 
צּו ַּבאַלייְכְטן ִדי אֹויְגן פּון ִאיִדיֶׁשע 
ְסָפִרים  ֵהייִליֶגע  ַזייֶנע  ִמיט  ִקיְנֶדער 
אּון ֵעצֹות, ָוואס ִמיט ֵזיי ֶקען ֶיעֶדער 
ְקֶלעְנְסְטן  פּוֶנעם  אֹויְסַנאם,  ָאן  ִאיד 
ֶוועְרן  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ְגֶרעְסְטן,  ִּביְזן 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט 
צּוקּוֶמען צּו ִדי ֶמעְרְסֶטע ָוואס ֶמען 
ֶקען ָנאר צּוקּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועְלט.

ָהאט ַאזֹוי  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  (ַחֵיי  ֶגעָזאְגט: 
ָאֶדער  ּתֹוָרה  ֶיעֶדע  "ִמיט  שנ"ח), 

ֶמען  ֶקען  ָזאג,   ִאי ָוואס  ְׁשמּוֶעס 
ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ֶוועְרן 
ִווי  ַאזֹוי  ַצִדיק,  ְגרֹויֶסער  ַא  אּון 
ַווייל  ִאיד"  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֵמיין   ִאי
ֵהייִליְגן  פּון  ִשֹיָחה  ֶיעֶדע ּתֹוָרה אּון 
ַפאר  ַסיי  קּוֶמען  צּוִניץ  ֶקען  ֶרִּבי'ן 
פּון  ֶקען  ָוואס  ַצִדיק,  ְגרֹויֶסער  ַא 

ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג  ַא  ַארֹויְסֶנעֶמען  ֶדעם 
ַזיין  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִדיֶנען  צּו 
צּוִניץ   אֹוי ֶקען  ֶעס  אּון  ַמְדֵריָגה, 
ֶמעְנְטׁש,  ִניְדִריְגְסְטן  ַפאְרן  קּוֶמען 
ֶוועג  ַא  ַווייְזן   אֹוי ִאים  ֶוועט  ֶעס 
ִאין ַזיין ַמָצב, ִווי ַאזֹוי ַארֹויְסצּוֵגיין 
ֶוועְרן  אּון  ְׁשֶלעְכְט'ס  ַאֶלעם  פּון 
ַא  אּון  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ֱאֶמֶת'ער  ַאן 

ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

ֶגעָזאְגט ֶדער  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ִדי  ַאז  ר"ט),  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 

ֶער  ָוואס  ְׁשמּוֶעְסן  אּון  ּתֹורֹות  ַאֶלע 
ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִאיז  ֶגעָזאְגט,  ָהאט 
ָנאר ַפאר ַזיין דֹור, ָנאר אֹוי ַפאר ִדי 
ְׁשֶּפעֶטעְרִדיֶגע דֹורֹות, אּון ֶדעְרַפאר 
ַאז  ֶגעָוואְלט,  ֵזייֶער  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט 
ִדי  ִאיֶּבעְרֶגעְּבן  ַווייֶטער  ָזאל  ֶמען 
ַפאר   אֹוי ֵעצֹות,  אּון  ּתֹורֹות  ַאֶלע 
סֹוף  ַעד   ֵאייִניְקֶלע אּון  ִקיְנֶדער  ִדי 
ָּכל ַהדֹורֹות, ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ֶרִּבי 
ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ִמיט  (ָׁשם),  ֶגעָזאְגט 
ט):  ד,  (ְדָבִרים  ָּפסּוק  ֶדעם  ְּבֶרען, 
 -  "ָבֶני ְוִלְבֵני   ְלָבֶני "ְוהֹוַדְעָּתם 
מֹוִדיַע  ִאיר  ָזאְלט  ִקיְנֶדער  "ַאייֶעֶרע 
ֶגעָטאן!",   ִזי ָהאט  ָדא  ָוואס  ַזיין 
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ֶגענּוג ַדאְנֶקען אּון ֶמען  ִניְׁשט  ֶקען 
לֹויְּבן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אֹויף 
ֶגעִׁשיְקט  אּוְנז  ָהאט  ֶער  ָוואס  ֶדעם 
ֶרִּבי  ַצִדיק  ְגרֹויְסן  ֵהייִליֶגער  ֶדעם 
ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמְּבֶרְסֶלב  ַנְחָמן 
צּו ַּבאַלייְכְטן ִדי אֹויְגן פּון ִאיִדיֶׁשע 
ְסָפִרים  ֵהייִליֶגע  ַזייֶנע  ִמיט  ִקיְנֶדער 
אּון ֵעצֹות, ָוואס ִמיט ֵזיי ֶקען ֶיעֶדער 
ְקֶלעְנְסְטן  פּוֶנעם  אֹויְסַנאם,  ָאן  ִאיד 
ֶוועְרן  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ְגֶרעְסְטן,  ִּביְזן 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט 
צּוקּוֶמען צּו ִדי ֶמעְרְסֶטע ָוואס ֶמען 
ֶקען ָנאר צּוקּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועְלט.

ָהאט ַאזֹוי  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  (ַחֵיי  ֶגעָזאְגט: 
ָאֶדער  ּתֹוָרה  ֶיעֶדע  "ִמיט  שנ"ח), 

ֶמען  ֶקען  ָזאג,   ִאי ָוואס  ְׁשמּוֶעס 
ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ֶוועְרן 
ִווי  ַאזֹוי  ַצִדיק,  ְגרֹויֶסער  ַא  אּון 
ַווייל  ִאיד"  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֵמיין   ִאי
ֵהייִליְגן  פּון  ִשֹיָחה  ֶיעֶדע ּתֹוָרה אּון 
ַפאר  ַסיי  קּוֶמען  צּוִניץ  ֶקען  ֶרִּבי'ן 
פּון  ֶקען  ָוואס  ַצִדיק,  ְגרֹויֶסער  ַא 

ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג  ַא  ַארֹויְסֶנעֶמען  ֶדעם 
ַזיין  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִדיֶנען  צּו 
צּוִניץ   אֹוי ֶקען  ֶעס  אּון  ַמְדֵריָגה, 
ֶמעְנְטׁש,  ִניְדִריְגְסְטן  ַפאְרן  קּוֶמען 
ֶוועג  ַא  ַווייְזן   אֹוי ִאים  ֶוועט  ֶעס 
ִאין ַזיין ַמָצב, ִווי ַאזֹוי ַארֹויְסצּוֵגיין 
ֶוועְרן  אּון  ְׁשֶלעְכְט'ס  ַאֶלעם  פּון 
ַא  אּון  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ֱאֶמֶת'ער  ַאן 

ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

ֶגעָזאְגט ֶדער  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ִדי  ַאז  ר"ט),  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 

ֶער  ָוואס  ְׁשמּוֶעְסן  אּון  ּתֹורֹות  ַאֶלע 
ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִאיז  ֶגעָזאְגט,  ָהאט 
ָנאר ַפאר ַזיין דֹור, ָנאר אֹוי ַפאר ִדי 
ְׁשֶּפעֶטעְרִדיֶגע דֹורֹות, אּון ֶדעְרַפאר 
ַאז  ֶגעָוואְלט,  ֵזייֶער  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט 
ִדי  ִאיֶּבעְרֶגעְּבן  ַווייֶטער  ָזאל  ֶמען 
ַפאר   אֹוי ֵעצֹות,  אּון  ּתֹורֹות  ַאֶלע 
סֹוף  ַעד   ֵאייִניְקֶלע אּון  ִקיְנֶדער  ִדי 
ָּכל ַהדֹורֹות, ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ֶרִּבי 
ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ִמיט  (ָׁשם),  ֶגעָזאְגט 
ט):  ד,  (ְדָבִרים  ָּפסּוק  ֶדעם  ְּבֶרען, 
 -  "ָבֶני ְוִלְבֵני   ְלָבֶני "ְוהֹוַדְעָּתם 
מֹוִדיַע  ִאיר  ָזאְלט  ִקיְנֶדער  "ַאייֶעֶרע 
ֶגעָטאן!",   ִזי ָהאט  ָדא  ָוואס  ַזיין 
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ָהאט  ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי  ַא  ִאין  ֵאייְנָמאל 
ֶגעֶרעְדט  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ֶרִּבי  ֶדער 
ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶער  אּון  ֶדעם,  פּון 
ִוויל   ִאי" ְׁשלֹוֵמינּו:  ַאְנֵׁשי  ַפאר 
ֶרעְדן  צּו  ַארּוְמָפאְרן  ָזאְלט  ִאיר  ַאז 
ַזיין  ְמַקֵרב  ֵזיי  אּון  ֶמעְנְטְׁשן  ִמיט 
ָזאְלט  ִאיר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאר  אֹויְסֶלעְרֶנען 
ִליּב  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ֶמען  אּון  ַמָצב,  ֶיעְדן  ִאין  ִאיד  ֶיעְדן 
מֹויל  ָדאס  ֶעֶפעֶנען  ָנאר   ִזי ַדאְרף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן  אּון 
 ,"ַאדּוְר ֵגייט  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס 
אֹויף  ֶגעְׁשִריְגן  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון 
ֶזעְנט ְטרּוֶקעֶנע ֵּבייֶמער!  ֵזיי: "ִאיר 
ַארֹויס  ִניְׁשט  ִאיר  ִגיְּבט  ַפאְרָוואס 
ִאיר  ֶלעְרְנט  ַפאְרָוואס  ֵּפירֹות?! 
ַאְנֶדעֶרע  ַפאר   אֹוי אֹויס  ִניְׁשט 
ָוואס  ֵעצֹות,  ֵהייִליֶגע  ַאֶלע  ִדי  ִאיְדן 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער   ִזי ֶקען  ֶדעם  ִמיט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?!"  צּום  ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן 

(ַחֵיי מֹוֲהַר"ן תקמ"ג).

ִהְסַּתְלקּות פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ָנאְכן 
ָהאט ַזיין ַּבאִליְּבֶטער ַּתְלמּוד 
ֶרִּבי ָנָתן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִזי ַווייֶטער 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנְגן  ֶגעֶווען  ֶנֶפׁש  מֹוֵסר 
ִלימּוִדים  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶוועְלט  ִדי  ִאין 
פּון ֶרִּבי'ן, ֶער ְפֶלעְגט ַארּוְמָפאְרן אּון 
ֶרעְדן ִמיט ֶמעְנְטְׁשן אּון ְמַחֵדׁש ַזיין 

ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה, ַאֶלעס ָנאר ֶגעּבֹויֶעט 
ָוואס  ֶרִּביְנ'ס ּתֹורֹות,  ֵהייִליְגן  אֹויְפן 
פּון ֶדעם ִאיז ֶגעָוואְרן ַזייֶנע ֵהייִליֶגע 
ֶער  אּון  ֲהָלכֹות",  "ִלּקּוֵטי  ְסָפִרים 
ַזייֶנע  ִאין  ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט  ָהאט 
ַּתְלִמיִדים ַאז ֵזיי ָזאְלן אֹוי ַווייֶטער 
ִדי  ִאיְדן  ַאְנֶדעֶרע  ַפאר  אֹויְסֶלעְרֶנען 
ִלימּוִדים פּון ֶרִּבי'ן, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען 
ַזיין  ִאין ֶלעְּבן, אּון  ִעיָקר ִציהל  ַזיין 
ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִאיז  ְּפָלאג  אּון  ִמיה 
ִאיז  ִאים   דּוְר ַווייל  אּוְמִזיְסט, 
ֶגעְּבִליְּבן ִדי ִלימּוִדים פּון ֶרִּבי'ן אּון 
ִאין  צּוְׁשְּפֵרייט  ַווייֶטער  ֶוועְרט  ֶעס 

ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ִמיר ִאיֶנעם  ָהאְּבן  דֹור  ַהייְנִטיְגן 
זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ְסֶּפעִצֶיעֶלע 
ָדאס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ַמָּתָנה 
מֹוֲהָרא"ׁש  ָמָרן  ְקדּוַׁשת  בֹוד  ְכּ ִאיז 
ׁשֹוין   ִזי ִאיז  ָוואס  ְׁשִליָט"א, 
ָיאר  פּוְפִציג  צּו  ָנאְנט  ֶנֶפׁש  מֹוֵסר 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנְגן ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס 
ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִאין  ִלימּוִדים 
ְסָפִרים  ֵהייִליֶגע  ַזייֶנע  ִמיט  ּוִּבְפַרט 
אּון קּוְנְטֵרִסים, ָוואס ֶזעֶנען ְמַחֶיה אּון 
ְמַחֵזק הּוְנֶדעְרֶטער טֹויֶזעְנֶטער ִאיְדן 
ְסָפִרים  ִדי  ֶוועְלט,  ֶעְקן  ַאֶלע  ִאיֶּבער 
ֶזעֶנען ֶגעְׁשִריְּבן ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ַאָראְּפצּוָלאְזן   ִזי ֵׂשֶכל,  אּון  ָחְכָמה 
ַמָצב  ֶוועְלֶכע  ִאין  ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש,  צּו 
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ָהאט  ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי  ַא  ִאין  ֵאייְנָמאל 
ֶגעֶרעְדט  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ֶרִּבי  ֶדער 
ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶער  אּון  ֶדעם,  פּון 
ִוויל   ִאי" ְׁשלֹוֵמינּו:  ַאְנֵׁשי  ַפאר 
ֶרעְדן  צּו  ַארּוְמָפאְרן  ָזאְלט  ִאיר  ַאז 
ַזיין  ְמַקֵרב  ֵזיי  אּון  ֶמעְנְטְׁשן  ִמיט 
ָזאְלט  ִאיר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאר  אֹויְסֶלעְרֶנען 
ִליּב  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ֶמען  אּון  ַמָצב,  ֶיעְדן  ִאין  ִאיד  ֶיעְדן 
מֹויל  ָדאס  ֶעֶפעֶנען  ָנאר   ִזי ַדאְרף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן  אּון 
 ,"ַאדּוְר ֵגייט  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס 
אֹויף  ֶגעְׁשִריְגן  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון 
ֶזעְנט ְטרּוֶקעֶנע ֵּבייֶמער!  ֵזיי: "ִאיר 
ַארֹויס  ִניְׁשט  ִאיר  ִגיְּבט  ַפאְרָוואס 
ִאיר  ֶלעְרְנט  ַפאְרָוואס  ֵּפירֹות?! 
ַאְנֶדעֶרע  ַפאר   אֹוי אֹויס  ִניְׁשט 
ָוואס  ֵעצֹות,  ֵהייִליֶגע  ַאֶלע  ִדי  ִאיְדן 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער   ִזי ֶקען  ֶדעם  ִמיט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?!"  צּום  ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן 

(ַחֵיי מֹוֲהַר"ן תקמ"ג).

ִהְסַּתְלקּות פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ָנאְכן 
ָהאט ַזיין ַּבאִליְּבֶטער ַּתְלמּוד 
ֶרִּבי ָנָתן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִזי ַווייֶטער 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנְגן  ֶגעֶווען  ֶנֶפׁש  מֹוֵסר 
ִלימּוִדים  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶוועְלט  ִדי  ִאין 
פּון ֶרִּבי'ן, ֶער ְפֶלעְגט ַארּוְמָפאְרן אּון 
ֶרעְדן ִמיט ֶמעְנְטְׁשן אּון ְמַחֵדׁש ַזיין 

ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה, ַאֶלעס ָנאר ֶגעּבֹויֶעט 
ָוואס  ֶרִּביְנ'ס ּתֹורֹות,  ֵהייִליְגן  אֹויְפן 
פּון ֶדעם ִאיז ֶגעָוואְרן ַזייֶנע ֵהייִליֶגע 
ֶער  אּון  ֲהָלכֹות",  "ִלּקּוֵטי  ְסָפִרים 
ַזייֶנע  ִאין  ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט  ָהאט 
ַּתְלִמיִדים ַאז ֵזיי ָזאְלן אֹוי ַווייֶטער 
ִדי  ִאיְדן  ַאְנֶדעֶרע  ַפאר  אֹויְסֶלעְרֶנען 
ִלימּוִדים פּון ֶרִּבי'ן, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען 
ַזיין  ִאין ֶלעְּבן, אּון  ִעיָקר ִציהל  ַזיין 
ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִאיז  ְּפָלאג  אּון  ִמיה 
ִאיז  ִאים   דּוְר ַווייל  אּוְמִזיְסט, 
ֶגעְּבִליְּבן ִדי ִלימּוִדים פּון ֶרִּבי'ן אּון 
ִאין  צּוְׁשְּפֵרייט  ַווייֶטער  ֶוועְרט  ֶעס 

ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ִמיר ִאיֶנעם  ָהאְּבן  דֹור  ַהייְנִטיְגן 
זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ְסֶּפעִצֶיעֶלע 
ָדאס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ַמָּתָנה 
מֹוֲהָרא"ׁש  ָמָרן  ְקדּוַׁשת  בֹוד  ְכּ ִאיז 
ׁשֹוין   ִזי ִאיז  ָוואס  ְׁשִליָט"א, 
ָיאר  פּוְפִציג  צּו  ָנאְנט  ֶנֶפׁש  מֹוֵסר 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנְגן ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס 
ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִאין  ִלימּוִדים 
ְסָפִרים  ֵהייִליֶגע  ַזייֶנע  ִמיט  ּוִּבְפַרט 
אּון קּוְנְטֵרִסים, ָוואס ֶזעֶנען ְמַחֶיה אּון 
ְמַחֵזק הּוְנֶדעְרֶטער טֹויֶזעְנֶטער ִאיְדן 
ְסָפִרים  ִדי  ֶוועְלט,  ֶעְקן  ַאֶלע  ִאיֶּבער 
ֶזעֶנען ֶגעְׁשִריְּבן ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ַאָראְּפצּוָלאְזן   ִזי ֵׂשֶכל,  אּון  ָחְכָמה 
ַמָצב  ֶוועְלֶכע  ִאין  ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש,  צּו 

‡ וו‡רט פון „י מע˙י˜ים„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ‚

ָהאט  ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי  ַא  ִאין  ֵאייְנָמאל 
ֶגעֶרעְדט  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ֶרִּבי  ֶדער 
ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶער  אּון  ֶדעם,  פּון 
ִוויל   ִאי" ְׁשלֹוֵמינּו:  ַאְנֵׁשי  ַפאר 
ֶרעְדן  צּו  ַארּוְמָפאְרן  ָזאְלט  ִאיר  ַאז 
ַזיין  ְמַקֵרב  ֵזיי  אּון  ֶמעְנְטְׁשן  ִמיט 
ָזאְלט  ִאיר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאר  אֹויְסֶלעְרֶנען 
ִליּב  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ֶמען  אּון  ַמָצב,  ֶיעְדן  ִאין  ִאיד  ֶיעְדן 
מֹויל  ָדאס  ֶעֶפעֶנען  ָנאר   ִזי ַדאְרף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן  אּון 
 ,"ַאדּוְר ֵגייט  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס 
אֹויף  ֶגעְׁשִריְגן  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון 
ֶזעְנט ְטרּוֶקעֶנע ֵּבייֶמער!  ֵזיי: "ִאיר 
ַארֹויס  ִניְׁשט  ִאיר  ִגיְּבט  ַפאְרָוואס 
ִאיר  ֶלעְרְנט  ַפאְרָוואס  ֵּפירֹות?! 
ַאְנֶדעֶרע  ַפאר   אֹוי אֹויס  ִניְׁשט 
ָוואס  ֵעצֹות,  ֵהייִליֶגע  ַאֶלע  ִדי  ִאיְדן 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער   ִזי ֶקען  ֶדעם  ִמיט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?!"  צּום  ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן 

(ַחֵיי מֹוֲהַר"ן תקמ"ג).

ִהְסַּתְלקּות פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ָנאְכן 
ָהאט ַזיין ַּבאִליְּבֶטער ַּתְלמּוד 
ֶרִּבי ָנָתן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִזי ַווייֶטער 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנְגן  ֶגעֶווען  ֶנֶפׁש  מֹוֵסר 
ִלימּוִדים  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶוועְלט  ִדי  ִאין 
פּון ֶרִּבי'ן, ֶער ְפֶלעְגט ַארּוְמָפאְרן אּון 
ֶרעְדן ִמיט ֶמעְנְטְׁשן אּון ְמַחֵדׁש ַזיין 

ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה, ַאֶלעס ָנאר ֶגעּבֹויֶעט 
ָוואס  ֶרִּביְנ'ס ּתֹורֹות,  ֵהייִליְגן  אֹויְפן 
פּון ֶדעם ִאיז ֶגעָוואְרן ַזייֶנע ֵהייִליֶגע 
ֶער  אּון  ֲהָלכֹות",  "ִלּקּוֵטי  ְסָפִרים 
ַזייֶנע  ִאין  ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט  ָהאט 
ַּתְלִמיִדים ַאז ֵזיי ָזאְלן אֹוי ַווייֶטער 
ִדי  ִאיְדן  ַאְנֶדעֶרע  ַפאר  אֹויְסֶלעְרֶנען 
ִלימּוִדים פּון ֶרִּבי'ן, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען 
ַזיין  ִאין ֶלעְּבן, אּון  ִעיָקר ִציהל  ַזיין 
ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִאיז  ְּפָלאג  אּון  ִמיה 
ִאיז  ִאים   דּוְר ַווייל  אּוְמִזיְסט, 
ֶגעְּבִליְּבן ִדי ִלימּוִדים פּון ֶרִּבי'ן אּון 
ִאין  צּוְׁשְּפֵרייט  ַווייֶטער  ֶוועְרט  ֶעס 

ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ִמיר ִאיֶנעם  ָהאְּבן  דֹור  ַהייְנִטיְגן 
זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ְסֶּפעִצֶיעֶלע 
ָדאס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ַמָּתָנה 
מֹוֲהָרא"ׁש  ָמָרן  ְקדּוַׁשת  בֹוד  ְכּ ִאיז 
ׁשֹוין   ִזי ִאיז  ָוואס  ְׁשִליָט"א, 
ָיאר  פּוְפִציג  צּו  ָנאְנט  ֶנֶפׁש  מֹוֵסר 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנְגן ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס 
ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִאין  ִלימּוִדים 
ְסָפִרים  ֵהייִליֶגע  ַזייֶנע  ִמיט  ּוִּבְפַרט 
אּון קּוְנְטֵרִסים, ָוואס ֶזעֶנען ְמַחֶיה אּון 
ְמַחֵזק הּוְנֶדעְרֶטער טֹויֶזעְנֶטער ִאיְדן 
ְסָפִרים  ִדי  ֶוועְלט,  ֶעְקן  ַאֶלע  ִאיֶּבער 
ֶזעֶנען ֶגעְׁשִריְּבן ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ַאָראְּפצּוָלאְזן   ִזי ֵׂשֶכל,  אּון  ָחְכָמה 
ַמָצב  ֶוועְלֶכע  ִאין  ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש,  צּו 

‡ וו‡רט פון „י מע˙י˜ים„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ‚

ָהאט  ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי  ַא  ִאין  ֵאייְנָמאל 
ֶגעֶרעְדט  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ֶרִּבי  ֶדער 
ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶער  אּון  ֶדעם,  פּון 
ִוויל   ִאי" ְׁשלֹוֵמינּו:  ַאְנֵׁשי  ַפאר 
ֶרעְדן  צּו  ַארּוְמָפאְרן  ָזאְלט  ִאיר  ַאז 
ַזיין  ְמַקֵרב  ֵזיי  אּון  ֶמעְנְטְׁשן  ִמיט 
ָזאְלט  ִאיר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאר  אֹויְסֶלעְרֶנען 
ִליּב  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ֶמען  אּון  ַמָצב,  ֶיעְדן  ִאין  ִאיד  ֶיעְדן 
מֹויל  ָדאס  ֶעֶפעֶנען  ָנאר   ִזי ַדאְרף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן  אּון 
 ,"ַאדּוְר ֵגייט  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס 
אֹויף  ֶגעְׁשִריְגן  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון 
ֶזעְנט ְטרּוֶקעֶנע ֵּבייֶמער!  ֵזיי: "ִאיר 
ַארֹויס  ִניְׁשט  ִאיר  ִגיְּבט  ַפאְרָוואס 
ִאיר  ֶלעְרְנט  ַפאְרָוואס  ֵּפירֹות?! 
ַאְנֶדעֶרע  ַפאר   אֹוי אֹויס  ִניְׁשט 
ָוואס  ֵעצֹות,  ֵהייִליֶגע  ַאֶלע  ִדי  ִאיְדן 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער   ִזי ֶקען  ֶדעם  ִמיט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?!"  צּום  ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן 

(ַחֵיי מֹוֲהַר"ן תקמ"ג).

ִהְסַּתְלקּות פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ָנאְכן 
ָהאט ַזיין ַּבאִליְּבֶטער ַּתְלמּוד 
ֶרִּבי ָנָתן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִזי ַווייֶטער 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנְגן  ֶגעֶווען  ֶנֶפׁש  מֹוֵסר 
ִלימּוִדים  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶוועְלט  ִדי  ִאין 
פּון ֶרִּבי'ן, ֶער ְפֶלעְגט ַארּוְמָפאְרן אּון 
ֶרעְדן ִמיט ֶמעְנְטְׁשן אּון ְמַחֵדׁש ַזיין 

ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה, ַאֶלעס ָנאר ֶגעּבֹויֶעט 
ָוואס  ֶרִּביְנ'ס ּתֹורֹות,  ֵהייִליְגן  אֹויְפן 
פּון ֶדעם ִאיז ֶגעָוואְרן ַזייֶנע ֵהייִליֶגע 
ֶער  אּון  ֲהָלכֹות",  "ִלּקּוֵטי  ְסָפִרים 
ַזייֶנע  ִאין  ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט  ָהאט 
ַּתְלִמיִדים ַאז ֵזיי ָזאְלן אֹוי ַווייֶטער 
ִדי  ִאיְדן  ַאְנֶדעֶרע  ַפאר  אֹויְסֶלעְרֶנען 
ִלימּוִדים פּון ֶרִּבי'ן, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען 
ַזיין  ִאין ֶלעְּבן, אּון  ִעיָקר ִציהל  ַזיין 
ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִאיז  ְּפָלאג  אּון  ִמיה 
ִאיז  ִאים   דּוְר ַווייל  אּוְמִזיְסט, 
ֶגעְּבִליְּבן ִדי ִלימּוִדים פּון ֶרִּבי'ן אּון 
ִאין  צּוְׁשְּפֵרייט  ַווייֶטער  ֶוועְרט  ֶעס 

ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ִמיר ִאיֶנעם  ָהאְּבן  דֹור  ַהייְנִטיְגן 
זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ְסֶּפעִצֶיעֶלע 
ָדאס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ַמָּתָנה 
מֹוֲהָרא"ׁש  ָמָרן  ְקדּוַׁשת  בֹוד  ְכּ ִאיז 
ׁשֹוין   ִזי ִאיז  ָוואס  ְׁשִליָט"א, 
ָיאר  פּוְפִציג  צּו  ָנאְנט  ֶנֶפׁש  מֹוֵסר 
ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנְגן ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס 
ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִאין  ִלימּוִדים 
ְסָפִרים  ֵהייִליֶגע  ַזייֶנע  ִמיט  ּוִּבְפַרט 
אּון קּוְנְטֵרִסים, ָוואס ֶזעֶנען ְמַחֶיה אּון 
ְמַחֵזק הּוְנֶדעְרֶטער טֹויֶזעְנֶטער ִאיְדן 
ְסָפִרים  ִדי  ֶוועְלט,  ֶעְקן  ַאֶלע  ִאיֶּבער 
ֶזעֶנען ֶגעְׁשִריְּבן ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ַאָראְּפצּוָלאְזן   ִזי ֵׂשֶכל,  אּון  ָחְכָמה 
ַמָצב  ֶוועְלֶכע  ִאין  ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש,  צּו 



‡ וו‡רט פון „י מע˙י˜ים„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ „

 אֹוי ִאים  אּון  ַזיין,  ָנאר  ָזאל  ֶער 
ְמַחֵזק  אּון  ְמַחֶיה  ִאים  אֹויְפֵהייְּבן, 
ַזיין, ַאז ֶער ֶקען ָנא אֹוי צּוקּוֶמען 
ִאין  ַאַרייְנְּבֶרעְנְגן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַא  ַהַחִיים,  ִשְֹמַחת  ַא  ֶמעְנְטׁש  ֶיעְדן 
ֶגעְׁשַמאק ִאין ֶלעְּבן, ֶמען ָזאל ִוויְסן 
ֶלעְּבן  ֶדעם  ֵגיין  צּו   ַאדּוְר ַאזֹוי  ִווי 
אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִמיט ֶגעְׁשַמאק, צּו 
ֶלעְּבן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ְמַקֵיים 

ַזיין ִדי ִמְצוֹת ִמיט ְפֵרייד.

ִאיז ְגרֹויס אּוְנֶזער ְפֵרייד, ֶדעְרַפאר 
ַאז ִמיר ֶזעֶנען זֹוֶכה ִמיְטן 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטְנ'ס ִהיְלף, ַארֹויס צּו ֶגעְּבן 
ֶדעם ֵסֶפר "ֶדער ְקַוואל פּון ּתֹוָרה", 
צּוַזאְמֶגענּוֶמען  ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס 
ֵסֶדר  ִדי  לֹויט  ִחידּוִׁשים  אּון  ּתֹורֹות 
ַהַּפְרִׁשּיֹות, ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א 
ָהאט ֶגעָזאְגט ַׁשָּבת קֹוֶדׁש, ֶגעּבֹויֶעט 
אֹויף ִדי ּתֹורֹות אּון ִדיּבּוִרים פּוֶנעם 
ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, אּון ָדאס ֶוועט ַזיין ַא 
ֶקעֶנען  צּו  ֶיעְדן  ַפאר  ִהיְלף  ְגרֹויֶסע 
אֹויף  ַטייְטְׁשן  ִטיׁש  ַּביים  ָנאְכָזאְגן 
ִמיט  ֶגעְפָלאְכְטן  ַהָׁשבּוַע  ַּפְרַׁשת  ִדי 

ִדיּבּוִרים פּוֶנעם ֶרִּבי'ן.

ִאיז אּון  ָדאס  ַאז   ִזי ַפאְרְׁשֵטייט 
ְּבלֹויז ָגאר ַא ְקֵלייֶנער ֵטייל פּון 
ֶדעם ָוואס ֶעס ִאיז ָדא פּון מֹוֲהָרא"ׁש 
ְׁשִליָט"א ְּבֶמֶׁש ִדי ֶצעְנְדִליֶגע ָיאְרן, 

אּון ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשֶטְנ'ס ִהיְלף ֶוועְלן 
ִמיְטן  ַזיין   ַמְמִׁשי ַווייֶטער  ִמיר 
ֶּבעְנֶדער  ִאיְּבִריֶגע  ִדי  ֶגעְּבן  ַארֹויס 
ַּפְרִׁשיֹות  ִדי  אֹויף  ּתֹורֹות   ָנא פּון 

ַהָׁשבּוַע.

'ס ַז‡ך¿ ינ¿ ƒּב עם ר∆ ∆„

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
 ַזא ֶרִּביְנ'ס  ֶדעם 
ְצֵוויי  אֹויף  ֶגעְׁשֶטעְלט  ְּבִעיָקר  ִאיז 
הֹויְּפט ְנקּודֹות, אֹויף ּתֹוָרה אּון אֹויף 

ְּתִפָלה.

ָהאט ְּתִפָלה,  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט  אּוְנז  ִאין 
אּון  ִוויְסן  צּו  ֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַא 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ְגֵלייְּבן 
ָדא ִמיט ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶער ַוואְרט צּו 
ֶהעְרן פּון ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ֶעֶפעֶנען  ֵׂשֶכל אּון  ָנאר ָהאְּבן  ַדאְרף 
ַזיין מֹויל צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלעס ָוואס ִאים 
ְּבַגְׁשִמיּות,  אּון  ְּברּוָחִניּות  ְׁשֶטעְרט 
צּו  ֶהעְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 
ֶדעם  ֶהעְלְפט  אּון  ָוואְרט,  ֶיעֶדעס 

ִאיד ִמיט ָוואס ֶער ַדאְרף.

ֶגעָזאְגט ֶדער  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ק),  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֶוועג  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  ִאיז  ָדאס  ַאז 

‡ וו‡רט פון „י מע˙י˜ים„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ „

 אֹוי ִאים  אּון  ַזיין,  ָנאר  ָזאל  ֶער 
ְמַחֵזק  אּון  ְמַחֶיה  ִאים  אֹויְפֵהייְּבן, 
ַזיין, ַאז ֶער ֶקען ָנא אֹוי צּוקּוֶמען 
ִאין  ַאַרייְנְּבֶרעְנְגן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַא  ַהַחִיים,  ִשְֹמַחת  ַא  ֶמעְנְטׁש  ֶיעְדן 
ֶגעְׁשַמאק ִאין ֶלעְּבן, ֶמען ָזאל ִוויְסן 
ֶלעְּבן  ֶדעם  ֵגיין  צּו   ַאדּוְר ַאזֹוי  ִווי 
אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִמיט ֶגעְׁשַמאק, צּו 
ֶלעְּבן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ְמַקֵיים 

ַזיין ִדי ִמְצוֹת ִמיט ְפֵרייד.

ִאיז ְגרֹויס אּוְנֶזער ְפֵרייד, ֶדעְרַפאר 
ַאז ִמיר ֶזעֶנען זֹוֶכה ִמיְטן 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטְנ'ס ִהיְלף, ַארֹויס צּו ֶגעְּבן 
ֶדעם ֵסֶפר "ֶדער ְקַוואל פּון ּתֹוָרה", 
צּוַזאְמֶגענּוֶמען  ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס 
ֵסֶדר  ִדי  לֹויט  ִחידּוִׁשים  אּון  ּתֹורֹות 
ַהַּפְרִׁשּיֹות, ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א 
ָהאט ֶגעָזאְגט ַׁשָּבת קֹוֶדׁש, ֶגעּבֹויֶעט 
אֹויף ִדי ּתֹורֹות אּון ִדיּבּוִרים פּוֶנעם 
ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, אּון ָדאס ֶוועט ַזיין ַא 
ֶקעֶנען  צּו  ֶיעְדן  ַפאר  ִהיְלף  ְגרֹויֶסע 
אֹויף  ַטייְטְׁשן  ִטיׁש  ַּביים  ָנאְכָזאְגן 
ִמיט  ֶגעְפָלאְכְטן  ַהָׁשבּוַע  ַּפְרַׁשת  ִדי 

ִדיּבּוִרים פּוֶנעם ֶרִּבי'ן.

ִאיז אּון  ָדאס  ַאז   ִזי ַפאְרְׁשֵטייט 
ְּבלֹויז ָגאר ַא ְקֵלייֶנער ֵטייל פּון 
ֶדעם ָוואס ֶעס ִאיז ָדא פּון מֹוֲהָרא"ׁש 
ְׁשִליָט"א ְּבֶמֶׁש ִדי ֶצעְנְדִליֶגע ָיאְרן, 

אּון ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשֶטְנ'ס ִהיְלף ֶוועְלן 
ִמיְטן  ַזיין   ַמְמִׁשי ַווייֶטער  ִמיר 
ֶּבעְנֶדער  ִאיְּבִריֶגע  ִדי  ֶגעְּבן  ַארֹויס 
ַּפְרִׁשיֹות  ִדי  אֹויף  ּתֹורֹות   ָנא פּון 

ַהָׁשבּוַע.

'ס ַז‡ך¿ ינ¿ ƒּב עם ר∆ ∆„

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
 ַזא ֶרִּביְנ'ס  ֶדעם 
ְצֵוויי  אֹויף  ֶגעְׁשֶטעְלט  ְּבִעיָקר  ִאיז 
הֹויְּפט ְנקּודֹות, אֹויף ּתֹוָרה אּון אֹויף 

ְּתִפָלה.

ָהאט ְּתִפָלה,  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט  אּוְנז  ִאין 
אּון  ִוויְסן  צּו  ֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַא 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ְגֵלייְּבן 
ָדא ִמיט ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶער ַוואְרט צּו 
ֶהעְרן פּון ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ֶעֶפעֶנען  ֵׂשֶכל אּון  ָנאר ָהאְּבן  ַדאְרף 
ַזיין מֹויל צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלעס ָוואס ִאים 
ְּבַגְׁשִמיּות,  אּון  ְּברּוָחִניּות  ְׁשֶטעְרט 
צּו  ֶהעְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 
ֶדעם  ֶהעְלְפט  אּון  ָוואְרט,  ֶיעֶדעס 

ִאיד ִמיט ָוואס ֶער ַדאְרף.

ֶגעָזאְגט ֶדער  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ק),  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֶוועג  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  ִאיז  ָדאס  ַאז 

‡ וו‡רט פון „י מע˙י˜ים„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ „

 אֹוי ִאים  אּון  ַזיין,  ָנאר  ָזאל  ֶער 
ְמַחֵזק  אּון  ְמַחֶיה  ִאים  אֹויְפֵהייְּבן, 
ַזיין, ַאז ֶער ֶקען ָנא אֹוי צּוקּוֶמען 
ִאין  ַאַרייְנְּבֶרעְנְגן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַא  ַהַחִיים,  ִשְֹמַחת  ַא  ֶמעְנְטׁש  ֶיעְדן 
ֶגעְׁשַמאק ִאין ֶלעְּבן, ֶמען ָזאל ִוויְסן 
ֶלעְּבן  ֶדעם  ֵגיין  צּו   ַאדּוְר ַאזֹוי  ִווי 
אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִמיט ֶגעְׁשַמאק, צּו 
ֶלעְּבן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ְמַקֵיים 

ַזיין ִדי ִמְצוֹת ִמיט ְפֵרייד.

ִאיז ְגרֹויס אּוְנֶזער ְפֵרייד, ֶדעְרַפאר 
ַאז ִמיר ֶזעֶנען זֹוֶכה ִמיְטן 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטְנ'ס ִהיְלף, ַארֹויס צּו ֶגעְּבן 
ֶדעם ֵסֶפר "ֶדער ְקַוואל פּון ּתֹוָרה", 
צּוַזאְמֶגענּוֶמען  ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס 
ֵסֶדר  ִדי  לֹויט  ִחידּוִׁשים  אּון  ּתֹורֹות 
ַהַּפְרִׁשּיֹות, ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א 
ָהאט ֶגעָזאְגט ַׁשָּבת קֹוֶדׁש, ֶגעּבֹויֶעט 
אֹויף ִדי ּתֹורֹות אּון ִדיּבּוִרים פּוֶנעם 
ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, אּון ָדאס ֶוועט ַזיין ַא 
ֶקעֶנען  צּו  ֶיעְדן  ַפאר  ִהיְלף  ְגרֹויֶסע 
אֹויף  ַטייְטְׁשן  ִטיׁש  ַּביים  ָנאְכָזאְגן 
ִמיט  ֶגעְפָלאְכְטן  ַהָׁשבּוַע  ַּפְרַׁשת  ִדי 

ִדיּבּוִרים פּוֶנעם ֶרִּבי'ן.

ִאיז אּון  ָדאס  ַאז   ִזי ַפאְרְׁשֵטייט 
ְּבלֹויז ָגאר ַא ְקֵלייֶנער ֵטייל פּון 
ֶדעם ָוואס ֶעס ִאיז ָדא פּון מֹוֲהָרא"ׁש 
ְׁשִליָט"א ְּבֶמֶׁש ִדי ֶצעְנְדִליֶגע ָיאְרן, 

אּון ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשֶטְנ'ס ִהיְלף ֶוועְלן 
ִמיְטן  ַזיין   ַמְמִׁשי ַווייֶטער  ִמיר 
ֶּבעְנֶדער  ִאיְּבִריֶגע  ִדי  ֶגעְּבן  ַארֹויס 
ַּפְרִׁשיֹות  ִדי  אֹויף  ּתֹורֹות   ָנא פּון 

ַהָׁשבּוַע.

'ס ַז‡ך¿ ינ¿ ƒּב עם ר∆ ∆„

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
 ַזא ֶרִּביְנ'ס  ֶדעם 
ְצֵוויי  אֹויף  ֶגעְׁשֶטעְלט  ְּבִעיָקר  ִאיז 
הֹויְּפט ְנקּודֹות, אֹויף ּתֹוָרה אּון אֹויף 

ְּתִפָלה.

ָהאט ְּתִפָלה,  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט  אּוְנז  ִאין 
אּון  ִוויְסן  צּו  ֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַא 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ְגֵלייְּבן 
ָדא ִמיט ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶער ַוואְרט צּו 
ֶהעְרן פּון ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ֶעֶפעֶנען  ֵׂשֶכל אּון  ָנאר ָהאְּבן  ַדאְרף 
ַזיין מֹויל צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלעס ָוואס ִאים 
ְּבַגְׁשִמיּות,  אּון  ְּברּוָחִניּות  ְׁשֶטעְרט 
צּו  ֶהעְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 
ֶדעם  ֶהעְלְפט  אּון  ָוואְרט,  ֶיעֶדעס 

ִאיד ִמיט ָוואס ֶער ַדאְרף.

ֶגעָזאְגט ֶדער  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ק),  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֶוועג  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  ִאיז  ָדאס  ַאז 
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 אֹוי ִאים  אּון  ַזיין,  ָנאר  ָזאל  ֶער 
ְמַחֵזק  אּון  ְמַחֶיה  ִאים  אֹויְפֵהייְּבן, 
ַזיין, ַאז ֶער ֶקען ָנא אֹוי צּוקּוֶמען 
ִאין  ַאַרייְנְּבֶרעְנְגן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַא  ַהַחִיים,  ִשְֹמַחת  ַא  ֶמעְנְטׁש  ֶיעְדן 
ֶגעְׁשַמאק ִאין ֶלעְּבן, ֶמען ָזאל ִוויְסן 
ֶלעְּבן  ֶדעם  ֵגיין  צּו   ַאדּוְר ַאזֹוי  ִווי 
אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִמיט ֶגעְׁשַמאק, צּו 
ֶלעְּבן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ְמַקֵיים 

ַזיין ִדי ִמְצוֹת ִמיט ְפֵרייד.

ִאיז ְגרֹויס אּוְנֶזער ְפֵרייד, ֶדעְרַפאר 
ַאז ִמיר ֶזעֶנען זֹוֶכה ִמיְטן 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטְנ'ס ִהיְלף, ַארֹויס צּו ֶגעְּבן 
ֶדעם ֵסֶפר "ֶדער ְקַוואל פּון ּתֹוָרה", 
צּוַזאְמֶגענּוֶמען  ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס 
ֵסֶדר  ִדי  לֹויט  ִחידּוִׁשים  אּון  ּתֹורֹות 
ַהַּפְרִׁשּיֹות, ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א 
ָהאט ֶגעָזאְגט ַׁשָּבת קֹוֶדׁש, ֶגעּבֹויֶעט 
אֹויף ִדי ּתֹורֹות אּון ִדיּבּוִרים פּוֶנעם 
ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, אּון ָדאס ֶוועט ַזיין ַא 
ֶקעֶנען  צּו  ֶיעְדן  ַפאר  ִהיְלף  ְגרֹויֶסע 
אֹויף  ַטייְטְׁשן  ִטיׁש  ַּביים  ָנאְכָזאְגן 
ִמיט  ֶגעְפָלאְכְטן  ַהָׁשבּוַע  ַּפְרַׁשת  ִדי 

ִדיּבּוִרים פּוֶנעם ֶרִּבי'ן.

ִאיז אּון  ָדאס  ַאז   ִזי ַפאְרְׁשֵטייט 
ְּבלֹויז ָגאר ַא ְקֵלייֶנער ֵטייל פּון 
ֶדעם ָוואס ֶעס ִאיז ָדא פּון מֹוֲהָרא"ׁש 
ְׁשִליָט"א ְּבֶמֶׁש ִדי ֶצעְנְדִליֶגע ָיאְרן, 

אּון ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשֶטְנ'ס ִהיְלף ֶוועְלן 
ִמיְטן  ַזיין   ַמְמִׁשי ַווייֶטער  ִמיר 
ֶּבעְנֶדער  ִאיְּבִריֶגע  ִדי  ֶגעְּבן  ַארֹויס 
ַּפְרִׁשיֹות  ִדי  אֹויף  ּתֹורֹות   ָנא פּון 

ַהָׁשבּוַע.

'ס ַז‡ך¿ ינ¿ ƒּב עם ר∆ ∆„

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
 ַזא ֶרִּביְנ'ס  ֶדעם 
ְצֵוויי  אֹויף  ֶגעְׁשֶטעְלט  ְּבִעיָקר  ִאיז 
הֹויְּפט ְנקּודֹות, אֹויף ּתֹוָרה אּון אֹויף 

ְּתִפָלה.

ָהאט ְּתִפָלה,  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט  אּוְנז  ִאין 
אּון  ִוויְסן  צּו  ֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַא 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ְגֵלייְּבן 
ָדא ִמיט ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶער ַוואְרט צּו 
ֶהעְרן פּון ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ֶעֶפעֶנען  ֵׂשֶכל אּון  ָנאר ָהאְּבן  ַדאְרף 
ַזיין מֹויל צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלעס ָוואס ִאים 
ְּבַגְׁשִמיּות,  אּון  ְּברּוָחִניּות  ְׁשֶטעְרט 
צּו  ֶהעְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 
ֶדעם  ֶהעְלְפט  אּון  ָוואְרט,  ֶיעֶדעס 

ִאיד ִמיט ָוואס ֶער ַדאְרף.

ֶגעָזאְגט ֶדער  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ק),  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֶוועג  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  ִאיז  ָדאס  ַאז 
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צּו ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד צּו ֶרעְדן 
ֶרִּבי  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום   ַאַסא
ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט 
צּו ַאַסא ַצִּדיִקים אּון ֵזיי ַאֶלע ָהאְּבן 
ִניְׁשט  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִאים 
ַמְדֵריגֹות  ֵזייֶעֶרע  צּו  צּוֶגעקּוֶמען 
ָנאר ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ַאַסא ֶגעֶרעְדט 
ַא  ִאיז  ָדאס  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ָוואֶסעֶרע  ִאין  ִאיד  ֶיעְדן  ַפאר  ֶוועג 
ֶעֶפעֶנען  ָזאל  ֶער  ַאז  ִאיז  ֶער  ַמָצב 
צּום  ֶרעְדן  ָאְנֵהייְּבן  אּון  מֹויל  ָדאס 
ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאיז ָגאר ִניְדִריג, ֶער ַפאְלט דּוְר ִמיט 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֵעָצה  ַזיין  ִאיז  ֲעֵבירֹות, 
ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 
ִפיְרן אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג, אּון ַסיי 
ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק ִאיז אֹוי ָנאר ָדאס 
ַזיין ֶוועג צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
אּון ָדאס ֶוועט ִאים ְּבֶרעְנְגן ָנא אּון 

ָנא ֶנעְנֶטער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִדי ְצֵווייֶטע ַזא ִאיז ּתֹוָרה, ֶדער אּון 
ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַא ֵסֶדר 
ֶוועג  ֶדעם  ִמיט  ָוואס  ַהִלימּוד,   ֶדֶר
זֹוֶכה  אֹויְסַנאם  ָאן  ִאיד  ֶיעֶדער  ֶקען 
ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶלעְרֶנען  צּו  ַזיין 
אּון ִדי ֶוועג ִאיז ַאז ֶמען ָזאל ֶנעֶמען 
ִדי  ָזאְגן  אּון  ָאְנהֹויּב  פּון  ֵסֶפר  ֶיעְדן 
ֶווען  ֲאִפילּו  ַרייֶע,  ִדי  ִאין  ֶוועְרֶטער 

ֶמען  ָוואס  ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען 
ָזאְגט אּון ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ָגאְרִניְׁשט, 
ֶוועְרֶטער  ִדי  ָזאְגן  ְּבלֹויז  ֶמען  ָזאל 
ׁשֹוין  ֶמען  ֶוועט  ַצייט  ִדי  ִמיט  אּון 
ֶוועט  ֶמען  אּון  ַפאְרְׁשֵטיין,  ַאֶלעס 

זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ַאַסא ּתֹוָרה.

ֶמען ֶמען  אּון  ִמְׁשַניֹות  ַא  ֶנעְמט 
ֶוועְרֶטער  ִדי  ָזאְגן  ָאן  ֵהייְּבט 
ֶּפֶרק  ַא  אּון  ִמְׁשָנה  ַא   ָנא ִמְׁשָנה  ַא 
ַגאְנץ  ֶעְנִדיְגט  ֶמען  ִּביז  ֶּפֶרק  ַא   ָנא
ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, אּון ֶמען ֵהייְּבט 
ֶמען  ֶנעְמט  ַאזֹוי  ָנאְכַאָמאל, אּון  ָאן 
פּון  ָאן  ֵהייְּבט  ֶמען  אּון  ְגָמָרא  ִדי 
 ָאְנהֹויּב ַמֶסֶכת ְּבָרכֹות ַא ְּבַלאט ָנא
ַמֶסֶכת  ֶעְנִדיְגט  ֶמען  ִּביז  ְּבַלאט  ַא 
צּו  ַווייֶטער  ֵגייט  ֶמען  אּון  ְּבָרכֹות 
ִּביז  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ַׁשָּבת,  ַמֶסֶכת 
ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ֶעְנִדיְגן ַגאְנץ ַׁש"ס, 
אּון  ָנאְכַאָמאל,  ָאן  ֵהייְּבט  ֶמען  אּון 
ְסָפִרים,  ַאְנֶדעֶרע  ֶמען  ֶנעְמט  ַאזֹוי 
אּון אֹויף ֶדעם ֶוועג ֶקען ֶיעֶדער ִאיד 
דּוְרְכֶלעְרֶנען ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ַמָּמׁש.

ָדאס ִאיז אֹוי ַא ֶוועג ַפאר ֶיעְדן אּון 
ֲאִפילּו  אֹויְסַנאם,  ָאן  ֶמעְנְטׁש 
ׁשֹוין  ֶוועט  ֶער  ַאז  ֵמייְנט  ֵאייֶנער 
ֵקייְנָמאל ִניְׁשט זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען 
ֶרִּביְנ'ס  ִמיְטן  ָאֶּבער  ֶער  ֶקען  ּתֹוָרה, 
 ,ַאַסא ָגאר  ָאְנקּוֶמען   אֹוי ֶוועג 
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צּו ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד צּו ֶרעְדן 
ֶרִּבי  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום   ַאַסא
ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט 
צּו ַאַסא ַצִּדיִקים אּון ֵזיי ַאֶלע ָהאְּבן 
ִניְׁשט  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִאים 
ַמְדֵריגֹות  ֵזייֶעֶרע  צּו  צּוֶגעקּוֶמען 
ָנאר ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ַאַסא ֶגעֶרעְדט 
ַא  ִאיז  ָדאס  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ָוואֶסעֶרע  ִאין  ִאיד  ֶיעְדן  ַפאר  ֶוועג 
ֶעֶפעֶנען  ָזאל  ֶער  ַאז  ִאיז  ֶער  ַמָצב 
צּום  ֶרעְדן  ָאְנֵהייְּבן  אּון  מֹויל  ָדאס 
ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאיז ָגאר ִניְדִריג, ֶער ַפאְלט דּוְר ִמיט 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֵעָצה  ַזיין  ִאיז  ֲעֵבירֹות, 
ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 
ִפיְרן אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג, אּון ַסיי 
ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק ִאיז אֹוי ָנאר ָדאס 
ַזיין ֶוועג צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
אּון ָדאס ֶוועט ִאים ְּבֶרעְנְגן ָנא אּון 

ָנא ֶנעְנֶטער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִדי ְצֵווייֶטע ַזא ִאיז ּתֹוָרה, ֶדער אּון 
ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַא ֵסֶדר 
ֶוועג  ֶדעם  ִמיט  ָוואס  ַהִלימּוד,   ֶדֶר
זֹוֶכה  אֹויְסַנאם  ָאן  ִאיד  ֶיעֶדער  ֶקען 
ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶלעְרֶנען  צּו  ַזיין 
אּון ִדי ֶוועג ִאיז ַאז ֶמען ָזאל ֶנעֶמען 
ִדי  ָזאְגן  אּון  ָאְנהֹויּב  פּון  ֵסֶפר  ֶיעְדן 
ֶווען  ֲאִפילּו  ַרייֶע,  ִדי  ִאין  ֶוועְרֶטער 

ֶמען  ָוואס  ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען 
ָזאְגט אּון ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ָגאְרִניְׁשט, 
ֶוועְרֶטער  ִדי  ָזאְגן  ְּבלֹויז  ֶמען  ָזאל 
ׁשֹוין  ֶמען  ֶוועט  ַצייט  ִדי  ִמיט  אּון 
ֶוועט  ֶמען  אּון  ַפאְרְׁשֵטיין,  ַאֶלעס 

זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ַאַסא ּתֹוָרה.

ֶמען ֶמען  אּון  ִמְׁשַניֹות  ַא  ֶנעְמט 
ֶוועְרֶטער  ִדי  ָזאְגן  ָאן  ֵהייְּבט 
ֶּפֶרק  ַא  אּון  ִמְׁשָנה  ַא   ָנא ִמְׁשָנה  ַא 
ַגאְנץ  ֶעְנִדיְגט  ֶמען  ִּביז  ֶּפֶרק  ַא   ָנא
ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, אּון ֶמען ֵהייְּבט 
ֶמען  ֶנעְמט  ַאזֹוי  ָנאְכַאָמאל, אּון  ָאן 
פּון  ָאן  ֵהייְּבט  ֶמען  אּון  ְגָמָרא  ִדי 
 ָאְנהֹויּב ַמֶסֶכת ְּבָרכֹות ַא ְּבַלאט ָנא
ַמֶסֶכת  ֶעְנִדיְגט  ֶמען  ִּביז  ְּבַלאט  ַא 
צּו  ַווייֶטער  ֵגייט  ֶמען  אּון  ְּבָרכֹות 
ִּביז  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ַׁשָּבת,  ַמֶסֶכת 
ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ֶעְנִדיְגן ַגאְנץ ַׁש"ס, 
אּון  ָנאְכַאָמאל,  ָאן  ֵהייְּבט  ֶמען  אּון 
ְסָפִרים,  ַאְנֶדעֶרע  ֶמען  ֶנעְמט  ַאזֹוי 
אּון אֹויף ֶדעם ֶוועג ֶקען ֶיעֶדער ִאיד 
דּוְרְכֶלעְרֶנען ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ַמָּמׁש.

ָדאס ִאיז אֹוי ַא ֶוועג ַפאר ֶיעְדן אּון 
ֲאִפילּו  אֹויְסַנאם,  ָאן  ֶמעְנְטׁש 
ׁשֹוין  ֶוועט  ֶער  ַאז  ֵמייְנט  ֵאייֶנער 
ֵקייְנָמאל ִניְׁשט זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען 
ֶרִּביְנ'ס  ִמיְטן  ָאֶּבער  ֶער  ֶקען  ּתֹוָרה, 
 ,ַאַסא ָגאר  ָאְנקּוֶמען   אֹוי ֶוועג 
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צּו ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד צּו ֶרעְדן 
ֶרִּבי  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום   ַאַסא
ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט 
צּו ַאַסא ַצִּדיִקים אּון ֵזיי ַאֶלע ָהאְּבן 
ִניְׁשט  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִאים 
ַמְדֵריגֹות  ֵזייֶעֶרע  צּו  צּוֶגעקּוֶמען 
ָנאר ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ַאַסא ֶגעֶרעְדט 
ַא  ִאיז  ָדאס  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ָוואֶסעֶרע  ִאין  ִאיד  ֶיעְדן  ַפאר  ֶוועג 
ֶעֶפעֶנען  ָזאל  ֶער  ַאז  ִאיז  ֶער  ַמָצב 
צּום  ֶרעְדן  ָאְנֵהייְּבן  אּון  מֹויל  ָדאס 
ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאיז ָגאר ִניְדִריג, ֶער ַפאְלט דּוְר ִמיט 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֵעָצה  ַזיין  ִאיז  ֲעֵבירֹות, 
ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 
ִפיְרן אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג, אּון ַסיי 
ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק ִאיז אֹוי ָנאר ָדאס 
ַזיין ֶוועג צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
אּון ָדאס ֶוועט ִאים ְּבֶרעְנְגן ָנא אּון 

ָנא ֶנעְנֶטער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִדי ְצֵווייֶטע ַזא ִאיז ּתֹוָרה, ֶדער אּון 
ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַא ֵסֶדר 
ֶוועג  ֶדעם  ִמיט  ָוואס  ַהִלימּוד,   ֶדֶר
זֹוֶכה  אֹויְסַנאם  ָאן  ִאיד  ֶיעֶדער  ֶקען 
ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶלעְרֶנען  צּו  ַזיין 
אּון ִדי ֶוועג ִאיז ַאז ֶמען ָזאל ֶנעֶמען 
ִדי  ָזאְגן  אּון  ָאְנהֹויּב  פּון  ֵסֶפר  ֶיעְדן 
ֶווען  ֲאִפילּו  ַרייֶע,  ִדי  ִאין  ֶוועְרֶטער 

ֶמען  ָוואס  ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען 
ָזאְגט אּון ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ָגאְרִניְׁשט, 
ֶוועְרֶטער  ִדי  ָזאְגן  ְּבלֹויז  ֶמען  ָזאל 
ׁשֹוין  ֶמען  ֶוועט  ַצייט  ִדי  ִמיט  אּון 
ֶוועט  ֶמען  אּון  ַפאְרְׁשֵטיין,  ַאֶלעס 

זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ַאַסא ּתֹוָרה.

ֶמען ֶמען  אּון  ִמְׁשַניֹות  ַא  ֶנעְמט 
ֶוועְרֶטער  ִדי  ָזאְגן  ָאן  ֵהייְּבט 
ֶּפֶרק  ַא  אּון  ִמְׁשָנה  ַא   ָנא ִמְׁשָנה  ַא 
ַגאְנץ  ֶעְנִדיְגט  ֶמען  ִּביז  ֶּפֶרק  ַא   ָנא
ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, אּון ֶמען ֵהייְּבט 
ֶמען  ֶנעְמט  ַאזֹוי  ָנאְכַאָמאל, אּון  ָאן 
פּון  ָאן  ֵהייְּבט  ֶמען  אּון  ְגָמָרא  ִדי 
 ָאְנהֹויּב ַמֶסֶכת ְּבָרכֹות ַא ְּבַלאט ָנא
ַמֶסֶכת  ֶעְנִדיְגט  ֶמען  ִּביז  ְּבַלאט  ַא 
צּו  ַווייֶטער  ֵגייט  ֶמען  אּון  ְּבָרכֹות 
ִּביז  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ַׁשָּבת,  ַמֶסֶכת 
ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ֶעְנִדיְגן ַגאְנץ ַׁש"ס, 
אּון  ָנאְכַאָמאל,  ָאן  ֵהייְּבט  ֶמען  אּון 
ְסָפִרים,  ַאְנֶדעֶרע  ֶמען  ֶנעְמט  ַאזֹוי 
אּון אֹויף ֶדעם ֶוועג ֶקען ֶיעֶדער ִאיד 
דּוְרְכֶלעְרֶנען ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ַמָּמׁש.

ָדאס ִאיז אֹוי ַא ֶוועג ַפאר ֶיעְדן אּון 
ֲאִפילּו  אֹויְסַנאם,  ָאן  ֶמעְנְטׁש 
ׁשֹוין  ֶוועט  ֶער  ַאז  ֵמייְנט  ֵאייֶנער 
ֵקייְנָמאל ִניְׁשט זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען 
ֶרִּביְנ'ס  ִמיְטן  ָאֶּבער  ֶער  ֶקען  ּתֹוָרה, 
 ,ַאַסא ָגאר  ָאְנקּוֶמען   אֹוי ֶוועג 
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צּו ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד צּו ֶרעְדן 
ֶרִּבי  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום   ַאַסא
ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט 
צּו ַאַסא ַצִּדיִקים אּון ֵזיי ַאֶלע ָהאְּבן 
ִניְׁשט  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִאים 
ַמְדֵריגֹות  ֵזייֶעֶרע  צּו  צּוֶגעקּוֶמען 
ָנאר ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ַאַסא ֶגעֶרעְדט 
ַא  ִאיז  ָדאס  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ָוואֶסעֶרע  ִאין  ִאיד  ֶיעְדן  ַפאר  ֶוועג 
ֶעֶפעֶנען  ָזאל  ֶער  ַאז  ִאיז  ֶער  ַמָצב 
צּום  ֶרעְדן  ָאְנֵהייְּבן  אּון  מֹויל  ָדאס 
ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאיז ָגאר ִניְדִריג, ֶער ַפאְלט דּוְר ִמיט 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֵעָצה  ַזיין  ִאיז  ֲעֵבירֹות, 
ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 
ִפיְרן אֹויף ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג, אּון ַסיי 
ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק ִאיז אֹוי ָנאר ָדאס 
ַזיין ֶוועג צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
אּון ָדאס ֶוועט ִאים ְּבֶרעְנְגן ָנא אּון 

ָנא ֶנעְנֶטער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִדי ְצֵווייֶטע ַזא ִאיז ּתֹוָרה, ֶדער אּון 
ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַא ֵסֶדר 
ֶוועג  ֶדעם  ִמיט  ָוואס  ַהִלימּוד,   ֶדֶר
זֹוֶכה  אֹויְסַנאם  ָאן  ִאיד  ֶיעֶדער  ֶקען 
ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶלעְרֶנען  צּו  ַזיין 
אּון ִדי ֶוועג ִאיז ַאז ֶמען ָזאל ֶנעֶמען 
ִדי  ָזאְגן  אּון  ָאְנהֹויּב  פּון  ֵסֶפר  ֶיעְדן 
ֶווען  ֲאִפילּו  ַרייֶע,  ִדי  ִאין  ֶוועְרֶטער 

ֶמען  ָוואס  ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען 
ָזאְגט אּון ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ָגאְרִניְׁשט, 
ֶוועְרֶטער  ִדי  ָזאְגן  ְּבלֹויז  ֶמען  ָזאל 
ׁשֹוין  ֶמען  ֶוועט  ַצייט  ִדי  ִמיט  אּון 
ֶוועט  ֶמען  אּון  ַפאְרְׁשֵטיין,  ַאֶלעס 

זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ַאַסא ּתֹוָרה.

ֶמען ֶמען  אּון  ִמְׁשַניֹות  ַא  ֶנעְמט 
ֶוועְרֶטער  ִדי  ָזאְגן  ָאן  ֵהייְּבט 
ֶּפֶרק  ַא  אּון  ִמְׁשָנה  ַא   ָנא ִמְׁשָנה  ַא 
ַגאְנץ  ֶעְנִדיְגט  ֶמען  ִּביז  ֶּפֶרק  ַא   ָנא
ִׁשָׁשה ִסְדֵרי ִמְׁשָנה, אּון ֶמען ֵהייְּבט 
ֶמען  ֶנעְמט  ַאזֹוי  ָנאְכַאָמאל, אּון  ָאן 
פּון  ָאן  ֵהייְּבט  ֶמען  אּון  ְגָמָרא  ִדי 
 ָאְנהֹויּב ַמֶסֶכת ְּבָרכֹות ַא ְּבַלאט ָנא
ַמֶסֶכת  ֶעְנִדיְגט  ֶמען  ִּביז  ְּבַלאט  ַא 
צּו  ַווייֶטער  ֵגייט  ֶמען  אּון  ְּבָרכֹות 
ִּביז  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ַׁשָּבת,  ַמֶסֶכת 
ֶמען ִאיז זֹוֶכה צּו ֶעְנִדיְגן ַגאְנץ ַׁש"ס, 
אּון  ָנאְכַאָמאל,  ָאן  ֵהייְּבט  ֶמען  אּון 
ְסָפִרים,  ַאְנֶדעֶרע  ֶמען  ֶנעְמט  ַאזֹוי 
אּון אֹויף ֶדעם ֶוועג ֶקען ֶיעֶדער ִאיד 
דּוְרְכֶלעְרֶנען ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ַמָּמׁש.

ָדאס ִאיז אֹוי ַא ֶוועג ַפאר ֶיעְדן אּון 
ֲאִפילּו  אֹויְסַנאם,  ָאן  ֶמעְנְטׁש 
ׁשֹוין  ֶוועט  ֶער  ַאז  ֵמייְנט  ֵאייֶנער 
ֵקייְנָמאל ִניְׁשט זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען 
ֶרִּביְנ'ס  ִמיְטן  ָאֶּבער  ֶער  ֶקען  ּתֹוָרה, 
 ,ַאַסא ָגאר  ָאְנקּוֶמען   אֹוי ֶוועג 
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ַפאְרְׁשֵטיין  ִניְׁשט  ַדאְרף  ֶמען  ַווייל 
אּון ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ֶגעֶדעְנְקן, ֶמען 
אּון  ֶוועְרֶטער  ִדי  ָזאְגן  ְּבלֹויז  ַדאְרף 
ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶמען ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין 

צּו ַאֶלעס גּוְט'ס.

ָיא אּון  ֶקען  ָוואס  ֵאייֶנער  ֲאִפילּו 
ָיא  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶער  ֶלעְרֶנען 
ֶוועג,  ִדי  ִניְצן   אֹוי ֶקען  ֶלעְרֶנען 
 ָנא אּון  ֶגענּוג  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַווייל 
ִניְׁשט  ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען  ַצייְטן 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ֶגעֶהעִריג,  ֶלעְרֶנען 
ֶווען  אּון  ְּפַלאץ,  אֹויְפ'ן  ָקאּפ  ֶדעם 
ֶמען ֵמייְנט ַאז ֶמען ֶקען ָנאר ֶלעְרֶנען 
ַאֶוועק  ֵגייט  ֶדעָמאְלְט'ס  ְּבִעיּון, 
ָאֶּבער  ָגאְרִניְׁשט,  ִמיט  ַצייט   ַאַסא
 ֶדֶר ֶרִּביְנ'ס  ֶדעם  ָפאְלְגט  ֶמען  ֶווען 
ֶווען  ֲאִפילּו  ֶלעְרֶנען  צּו  ַהִלימּוד, 
ֶדעם   דּוְר ִניְׁשט,  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען 
ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ֶמען  ַפאְרְּבֶרעְנְגט 
ְׁשֶטעְנִדיג  ִאיז  ֶמען  ַצייט,  ַקיין 
ּתֹוָרה.  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִמיט  ַפאְרנּוֶמען 
ֲאִריכּות  ּוַבּ ע"ו,  ִסיָמן  ָהַר"ן  ִׂשיחֹות  (ַעֵיין 

ְּבקּוְנְטֵרס ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד).

ִׁשיעּור אּון  ַקיין  ִניְׁשָטא  ִאיז  ֶעס 
מֹוֲהָרא"ׁש  ָוואס  ְדָרָׁשה  ָאֶדער 
ֶער  ָוואס  ְּבַרִּבים  ֶרעְדט  ְׁשִליָט"א 
ִדי  אֹויף  ַזיין  ְמעֹוֵרר  ִניְׁשט  ָזאל 
צּום   ַאַסא ֶרעְדן  צּו  ְנקּודֹות  ְצֵוויי 
 ַאַסא ֶלעְרֶנען  צּו  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ִווי ַאזֹוי ֶדער  ֶוועג  ּתֹוָרה אֹויף ֶדעם 
ָדאס  ָנאר  ַווייל  אּוְנז,  ֶלעְרְנט  ֶרִּבי 
ְּבַלייְּבט פּון ַא ֶמעְנְטׁש, ִדי ּתֹוָרה אּון 
ְּתִפָלה אּון ַמֲעִשֹים טֹוִבים ָוואס ֶדער 
ִאים  ַּבאְגֵלייט  ָדאס  טּוט  ֶמעְנְטׁש 
ַמאְכט  ָדאס  אּון  ְׁשֶטעְנִדיג,  אֹויף 
ֶדעם ֶלעְּבן ִזיס, אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון 

אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ָר‰ ַזיין ¿„ ƒיר ס ƒַמֲעב

 ְׁשֶטעְנִדיג אֹוי מֹוַהָרא"ׁש  ִאיז 
ְמעֹוֵרר ֶוועְגן ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ִאין  ַזיין,  ִסְדָרה  ַמֲעִביר  פּון  ִמְצָוה 
ַלייֶדער  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס 
ח.),  (ְּבָרכֹות  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ְמַזְלֵזל, 
ִעם  ַּפְרִׁשיֹוָתיו  ָאָדם  ַיְׁשִלים  ְלעֹוָלם 
ַּתְרגּום,  ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ָׁשִנים  ַהִּצּבּור 
ֶׁשָּכל ַהַמְׁשִלים ַּפְרִׁשיֹוָתיו ִעם ַהִּצּבּור 
ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו, ֶמעְנְטְׁשן 
ַפאר  ְסגּולֹות  ָסאְרט  ַאֶלע  זּוְכן 
ִדי  ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  ָיִמים  ֲאִריכּות 
ַחַז"ל ֶגעְּבן אּוְנז ַא ְקָלאֶרע ַהְבָטָחה 
ַאז ֶווער ֶעס ִאיז ַמֲעִביר ִסְדָרה ֶיעֶדע 
ָווא ֶוועט ָהאְּבן ֲאִריכּות ָיִמים אּון 

ִניצֹול ֶוועְרן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְט'ס.

ֶמעְנְטְׁשן אּון  ַפאְרָוואס  ִסיָּבה  ִדי 
ִאיז  ִסְדָרה  ִניְׁשט ַמֲעִביר  ֶזעֶנען 
ֶעס  מּוז  ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ֶמען  ַווייל 
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ַפאְרְׁשֵטיין  ִניְׁשט  ַדאְרף  ֶמען  ַווייל 
אּון ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ֶגעֶדעְנְקן, ֶמען 
אּון  ֶוועְרֶטער  ִדי  ָזאְגן  ְּבלֹויז  ַדאְרף 
ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶמען ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין 

צּו ַאֶלעס גּוְט'ס.

ָיא אּון  ֶקען  ָוואס  ֵאייֶנער  ֲאִפילּו 
ָיא  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶער  ֶלעְרֶנען 
ֶוועג,  ִדי  ִניְצן   אֹוי ֶקען  ֶלעְרֶנען 
 ָנא אּון  ֶגענּוג  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַווייל 
ִניְׁשט  ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען  ַצייְטן 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ֶגעֶהעִריג,  ֶלעְרֶנען 
ֶווען  אּון  ְּפַלאץ,  אֹויְפ'ן  ָקאּפ  ֶדעם 
ֶמען ֵמייְנט ַאז ֶמען ֶקען ָנאר ֶלעְרֶנען 
ַאֶוועק  ֵגייט  ֶדעָמאְלְט'ס  ְּבִעיּון, 
ָאֶּבער  ָגאְרִניְׁשט,  ִמיט  ַצייט   ַאַסא
 ֶדֶר ֶרִּביְנ'ס  ֶדעם  ָפאְלְגט  ֶמען  ֶווען 
ֶווען  ֲאִפילּו  ֶלעְרֶנען  צּו  ַהִלימּוד, 
ֶדעם   דּוְר ִניְׁשט,  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען 
ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ֶמען  ַפאְרְּבֶרעְנְגט 
ְׁשֶטעְנִדיג  ִאיז  ֶמען  ַצייט,  ַקיין 
ּתֹוָרה.  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִמיט  ַפאְרנּוֶמען 
ֲאִריכּות  ּוַבּ ע"ו,  ִסיָמן  ָהַר"ן  ִׂשיחֹות  (ַעֵיין 

ְּבקּוְנְטֵרס ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד).

ִׁשיעּור אּון  ַקיין  ִניְׁשָטא  ִאיז  ֶעס 
מֹוֲהָרא"ׁש  ָוואס  ְדָרָׁשה  ָאֶדער 
ֶער  ָוואס  ְּבַרִּבים  ֶרעְדט  ְׁשִליָט"א 
ִדי  אֹויף  ַזיין  ְמעֹוֵרר  ִניְׁשט  ָזאל 
צּום   ַאַסא ֶרעְדן  צּו  ְנקּודֹות  ְצֵוויי 
 ַאַסא ֶלעְרֶנען  צּו  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ִווי ַאזֹוי ֶדער  ֶוועג  ּתֹוָרה אֹויף ֶדעם 
ָדאס  ָנאר  ַווייל  אּוְנז,  ֶלעְרְנט  ֶרִּבי 
ְּבַלייְּבט פּון ַא ֶמעְנְטׁש, ִדי ּתֹוָרה אּון 
ְּתִפָלה אּון ַמֲעִשֹים טֹוִבים ָוואס ֶדער 
ִאים  ַּבאְגֵלייט  ָדאס  טּוט  ֶמעְנְטׁש 
ַמאְכט  ָדאס  אּון  ְׁשֶטעְנִדיג,  אֹויף 
ֶדעם ֶלעְּבן ִזיס, אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון 

אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ָר‰ ַזיין ¿„ ƒיר ס ƒַמֲעב

 ְׁשֶטעְנִדיג אֹוי מֹוַהָרא"ׁש  ִאיז 
ְמעֹוֵרר ֶוועְגן ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ִאין  ַזיין,  ִסְדָרה  ַמֲעִביר  פּון  ִמְצָוה 
ַלייֶדער  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס 
ח.),  (ְּבָרכֹות  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ְמַזְלֵזל, 
ִעם  ַּפְרִׁשיֹוָתיו  ָאָדם  ַיְׁשִלים  ְלעֹוָלם 
ַּתְרגּום,  ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ָׁשִנים  ַהִּצּבּור 
ֶׁשָּכל ַהַמְׁשִלים ַּפְרִׁשיֹוָתיו ִעם ַהִּצּבּור 
ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו, ֶמעְנְטְׁשן 
ַפאר  ְסגּולֹות  ָסאְרט  ַאֶלע  זּוְכן 
ִדי  ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  ָיִמים  ֲאִריכּות 
ַחַז"ל ֶגעְּבן אּוְנז ַא ְקָלאֶרע ַהְבָטָחה 
ַאז ֶווער ֶעס ִאיז ַמֲעִביר ִסְדָרה ֶיעֶדע 
ָווא ֶוועט ָהאְּבן ֲאִריכּות ָיִמים אּון 

ִניצֹול ֶוועְרן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְט'ס.

ֶמעְנְטְׁשן אּון  ַפאְרָוואס  ִסיָּבה  ִדי 
ִאיז  ִסְדָרה  ִניְׁשט ַמֲעִביר  ֶזעֶנען 
ֶעס  מּוז  ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ֶמען  ַווייל 
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ַפאְרְׁשֵטיין  ִניְׁשט  ַדאְרף  ֶמען  ַווייל 
אּון ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ֶגעֶדעְנְקן, ֶמען 
אּון  ֶוועְרֶטער  ִדי  ָזאְגן  ְּבלֹויז  ַדאְרף 
ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶמען ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין 

צּו ַאֶלעס גּוְט'ס.

ָיא אּון  ֶקען  ָוואס  ֵאייֶנער  ֲאִפילּו 
ָיא  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶער  ֶלעְרֶנען 
ֶוועג,  ִדי  ִניְצן   אֹוי ֶקען  ֶלעְרֶנען 
 ָנא אּון  ֶגענּוג  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַווייל 
ִניְׁשט  ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען  ַצייְטן 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ֶגעֶהעִריג,  ֶלעְרֶנען 
ֶווען  אּון  ְּפַלאץ,  אֹויְפ'ן  ָקאּפ  ֶדעם 
ֶמען ֵמייְנט ַאז ֶמען ֶקען ָנאר ֶלעְרֶנען 
ַאֶוועק  ֵגייט  ֶדעָמאְלְט'ס  ְּבִעיּון, 
ָאֶּבער  ָגאְרִניְׁשט,  ִמיט  ַצייט   ַאַסא
 ֶדֶר ֶרִּביְנ'ס  ֶדעם  ָפאְלְגט  ֶמען  ֶווען 
ֶווען  ֲאִפילּו  ֶלעְרֶנען  צּו  ַהִלימּוד, 
ֶדעם   דּוְר ִניְׁשט,  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען 
ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ֶמען  ַפאְרְּבֶרעְנְגט 
ְׁשֶטעְנִדיג  ִאיז  ֶמען  ַצייט,  ַקיין 
ּתֹוָרה.  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִמיט  ַפאְרנּוֶמען 
ֲאִריכּות  ּוַבּ ע"ו,  ִסיָמן  ָהַר"ן  ִׂשיחֹות  (ַעֵיין 

ְּבקּוְנְטֵרס ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד).

ִׁשיעּור אּון  ַקיין  ִניְׁשָטא  ִאיז  ֶעס 
מֹוֲהָרא"ׁש  ָוואס  ְדָרָׁשה  ָאֶדער 
ֶער  ָוואס  ְּבַרִּבים  ֶרעְדט  ְׁשִליָט"א 
ִדי  אֹויף  ַזיין  ְמעֹוֵרר  ִניְׁשט  ָזאל 
צּום   ַאַסא ֶרעְדן  צּו  ְנקּודֹות  ְצֵוויי 
 ַאַסא ֶלעְרֶנען  צּו  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ִווי ַאזֹוי ֶדער  ֶוועג  ּתֹוָרה אֹויף ֶדעם 
ָדאס  ָנאר  ַווייל  אּוְנז,  ֶלעְרְנט  ֶרִּבי 
ְּבַלייְּבט פּון ַא ֶמעְנְטׁש, ִדי ּתֹוָרה אּון 
ְּתִפָלה אּון ַמֲעִשֹים טֹוִבים ָוואס ֶדער 
ִאים  ַּבאְגֵלייט  ָדאס  טּוט  ֶמעְנְטׁש 
ַמאְכט  ָדאס  אּון  ְׁשֶטעְנִדיג,  אֹויף 
ֶדעם ֶלעְּבן ִזיס, אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון 

אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ָר‰ ַזיין ¿„ ƒיר ס ƒַמֲעב

 ְׁשֶטעְנִדיג אֹוי מֹוַהָרא"ׁש  ִאיז 
ְמעֹוֵרר ֶוועְגן ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ִאין  ַזיין,  ִסְדָרה  ַמֲעִביר  פּון  ִמְצָוה 
ַלייֶדער  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס 
ח.),  (ְּבָרכֹות  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ְמַזְלֵזל, 
ִעם  ַּפְרִׁשיֹוָתיו  ָאָדם  ַיְׁשִלים  ְלעֹוָלם 
ַּתְרגּום,  ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ָׁשִנים  ַהִּצּבּור 
ֶׁשָּכל ַהַמְׁשִלים ַּפְרִׁשיֹוָתיו ִעם ַהִּצּבּור 
ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו, ֶמעְנְטְׁשן 
ַפאר  ְסגּולֹות  ָסאְרט  ַאֶלע  זּוְכן 
ִדי  ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  ָיִמים  ֲאִריכּות 
ַחַז"ל ֶגעְּבן אּוְנז ַא ְקָלאֶרע ַהְבָטָחה 
ַאז ֶווער ֶעס ִאיז ַמֲעִביר ִסְדָרה ֶיעֶדע 
ָווא ֶוועט ָהאְּבן ֲאִריכּות ָיִמים אּון 

ִניצֹול ֶוועְרן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְט'ס.

ֶמעְנְטְׁשן אּון  ַפאְרָוואס  ִסיָּבה  ִדי 
ִאיז  ִסְדָרה  ִניְׁשט ַמֲעִביר  ֶזעֶנען 
ֶעס  מּוז  ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ֶמען  ַווייל 
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ַפאְרְׁשֵטיין  ִניְׁשט  ַדאְרף  ֶמען  ַווייל 
אּון ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ֶגעֶדעְנְקן, ֶמען 
אּון  ֶוועְרֶטער  ִדי  ָזאְגן  ְּבלֹויז  ַדאְרף 
ִמיט ֶדעם ֶוועט ֶמען ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין 

צּו ַאֶלעס גּוְט'ס.

ָיא אּון  ֶקען  ָוואס  ֵאייֶנער  ֲאִפילּו 
ָיא  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶער  ֶלעְרֶנען 
ֶוועג,  ִדי  ִניְצן   אֹוי ֶקען  ֶלעְרֶנען 
 ָנא אּון  ֶגענּוג  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַווייל 
ִניְׁשט  ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען  ַצייְטן 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ֶגעֶהעִריג,  ֶלעְרֶנען 
ֶווען  אּון  ְּפַלאץ,  אֹויְפ'ן  ָקאּפ  ֶדעם 
ֶמען ֵמייְנט ַאז ֶמען ֶקען ָנאר ֶלעְרֶנען 
ַאֶוועק  ֵגייט  ֶדעָמאְלְט'ס  ְּבִעיּון, 
ָאֶּבער  ָגאְרִניְׁשט,  ִמיט  ַצייט   ַאַסא
 ֶדֶר ֶרִּביְנ'ס  ֶדעם  ָפאְלְגט  ֶמען  ֶווען 
ֶווען  ֲאִפילּו  ֶלעְרֶנען  צּו  ַהִלימּוד, 
ֶדעם   דּוְר ִניְׁשט,  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען 
ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ֶמען  ַפאְרְּבֶרעְנְגט 
ְׁשֶטעְנִדיג  ִאיז  ֶמען  ַצייט,  ַקיין 
ּתֹוָרה.  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִמיט  ַפאְרנּוֶמען 
ֲאִריכּות  ּוַבּ ע"ו,  ִסיָמן  ָהַר"ן  ִׂשיחֹות  (ַעֵיין 

ְּבקּוְנְטֵרס ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד).

ִׁשיעּור אּון  ַקיין  ִניְׁשָטא  ִאיז  ֶעס 
מֹוֲהָרא"ׁש  ָוואס  ְדָרָׁשה  ָאֶדער 
ֶער  ָוואס  ְּבַרִּבים  ֶרעְדט  ְׁשִליָט"א 
ִדי  אֹויף  ַזיין  ְמעֹוֵרר  ִניְׁשט  ָזאל 
צּום   ַאַסא ֶרעְדן  צּו  ְנקּודֹות  ְצֵוויי 
 ַאַסא ֶלעְרֶנען  צּו  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ִווי ַאזֹוי ֶדער  ֶוועג  ּתֹוָרה אֹויף ֶדעם 
ָדאס  ָנאר  ַווייל  אּוְנז,  ֶלעְרְנט  ֶרִּבי 
ְּבַלייְּבט פּון ַא ֶמעְנְטׁש, ִדי ּתֹוָרה אּון 
ְּתִפָלה אּון ַמֲעִשֹים טֹוִבים ָוואס ֶדער 
ִאים  ַּבאְגֵלייט  ָדאס  טּוט  ֶמעְנְטׁש 
ַמאְכט  ָדאס  אּון  ְׁשֶטעְנִדיג,  אֹויף 
ֶדעם ֶלעְּבן ִזיס, אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון 

אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ָר‰ ַזיין ¿„ ƒיר ס ƒַמֲעב

 ְׁשֶטעְנִדיג אֹוי מֹוַהָרא"ׁש  ִאיז 
ְמעֹוֵרר ֶוועְגן ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ִאין  ַזיין,  ִסְדָרה  ַמֲעִביר  פּון  ִמְצָוה 
ַלייֶדער  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס 
ח.),  (ְּבָרכֹות  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ְמַזְלֵזל, 
ִעם  ַּפְרִׁשיֹוָתיו  ָאָדם  ַיְׁשִלים  ְלעֹוָלם 
ַּתְרגּום,  ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ָׁשִנים  ַהִּצּבּור 
ֶׁשָּכל ַהַמְׁשִלים ַּפְרִׁשיֹוָתיו ִעם ַהִּצּבּור 
ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו, ֶמעְנְטְׁשן 
ַפאר  ְסגּולֹות  ָסאְרט  ַאֶלע  זּוְכן 
ִדי  ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  ָיִמים  ֲאִריכּות 
ַחַז"ל ֶגעְּבן אּוְנז ַא ְקָלאֶרע ַהְבָטָחה 
ַאז ֶווער ֶעס ִאיז ַמֲעִביר ִסְדָרה ֶיעֶדע 
ָווא ֶוועט ָהאְּבן ֲאִריכּות ָיִמים אּון 

ִניצֹול ֶוועְרן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְט'ס.

ֶמעְנְטְׁשן אּון  ַפאְרָוואס  ִסיָּבה  ִדי 
ִאיז  ִסְדָרה  ִניְׁשט ַמֲעִביר  ֶזעֶנען 
ֶעס  מּוז  ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ֶמען  ַווייל 
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ְפַרייָטאג  אּון  ְפַרייָטאג,  טּוְהן  ָנאר 
ַקיין  ִניְׁשט  ֶגעֶוועְנְטִליך  ֶמען  ָהאט 
ַצייט ֶדעְרצּו, אּון ַאזֹוי ַפאְרְׁשֶלעְּפט 
ַמֲעִביר  ִניְׁשט  ִאיז  ֶמען  אּון  ֶעס   ִזי
ִסְדָרה, ָאֶּבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶמען 
ֶקען ָאְנֵהייְּבן ַמֲעִביר ִסְדָרה ַזיין ׁשֹוין 
ַאזֹוי  זּוְנָטאג,  ָווא פּון  ָאְנהֹויּב  פּון 
 ָערּו ֻׁשְלָחן  ִאין  ֶגע'ַּפְסֶק'ְנט  ֶוועְרט 
ִמיֹום  ה'):  ְסִעיף  רפ"ג  ִסיָמן  ַחִיים  (אֹוַרח 

ִראׁשֹון ְוֵאיָל ִנְקָרא ִעם ַהִציּבּור, ַאז 
ַמֲעִביר  ׁשֹוין  ֶמען  ֶקען  זּוְנָטאג  פּון 
ִסְדָרה ַזיין, ָכאְטׁש ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש 
ֶעס טּוְהן  ָזאל  ֶמען  ַאז  ָזאְגט ַטאֶקע 
ְפַרייָטאג, ָאֶּבער ֶווער ֶעס ֶזעְהט ַּביי 
ֶדעְרצּו,  ָאן  ִניְׁשט  קּוְמט  ֶער  ַאז   ִזי
 ָנא ַא ָווא אּון ְלַמֲעֵׂשה  ֵגייט דּוְר
ַמֲעִביר  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ָוואס   ָווא ַא 
רּוִהיֶגעְרֵהייט   ִזי ֶקען  ֶער  ִסְדָרה, 
ַפאְרָלאְזן אֹויף ִדי ָּפׁשּוֶטע ֲהָלָכה ַאז 
ֶמען ֶקען ׁשֹוין ַמֲעִביר ִסְדָרה ַזיין פּון 

זּוְנָטאג.

ִסְדָרה זּוְנָטאג  ַמֲעִביר  ֶמען  ִאיז 
ִּביז  ֵׁשִני אּון ָמאְנָטאג  ִּביז 
סֹוף  ִּביז  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ְׁשִליִׁשי 
ִדי  ֶעְנִדיְגן  צּו  זֹוֶכה  ֶמען  ִאיז   ָווא
ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ְׁשַנִים  ִסְדָרה  ַגאְנֶצע 
ַּתְרגּום, אּון ֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה ֶקען 

.צּוֵלייְגן ִדי ַרִׁש"י אֹוי ָנא

ַאז אּון  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָדאס ִאיז ְקָלאר ַאז ֶווער ֶעס ִאיז 
 ַמֲעִביר ִסְדָרה ֶוועט ָהאְּבן ֶיעֶנע ָווא
ֶוועט  ֶער   ,ָווא ֶגעְׁשַמאֶקע  גּוֶטע  ַא 
ַמְצִליַח ַזיין, אּון ֶווער ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
 ַמֲעִביר ִסְדָרה ֶוועט ָהאְּבן ֶיעֶנע ָווא
ְּבָממֹון  ָאֶדער  ְּבגּוף  ָצָרה  ַא  ֶעֶּפעס 
ִדי  ִאיז  ֶדעְרַפאר  אּון  ִלְצָלן,  ַרְחָמָנא 
ִווי ֶדער  ַאזֹוי  ַזא צּו טּוְהן  ֶּבעְסֶטע 
פּון  ָאְנהֹויְּבן  אּון  ַּפְסֶק'ְנט  ְמַחֵּבר 
ֶיעֶדע  ֶמען  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון  זּוְנָטאג, 

ָווא ַמֲעִביר ִסְדָרה ַזיין.

ַא אּון  אּוְנז  ִאיז  ֶדעְרַפאר 
ַארֹויס  ְזִכָיה  ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ָזאל  ֶמען  ַאז  ֵסֶפר,  ֶדעם  ֶגעְּבן  צּו 
ִמיְטן  ֵגיין  צּו  ְׁשַטאְרְקן  ֶקעֶנען   ִזי
ְלַמֲעֶׂשה  ִניְצן  ֶעס  ֵעצֹות אּון  ֶרִּביְנ'ס 

ִאיֶנעם ָטאג ֶטעְגִליְכן ֶלעְּבן.

לּו˙ ¿ּ̂ ַנ ¿̇ ƒ‰

ַאז ָאֶּב ַּבאָטאֶנען,  מּוְזן  ִמיר  ער 
ָכאְטׁש ִמיר ָהאְּבן ַאַרייְנֶגעֵלייְגט 
ִדי  ַטייְטְׁשן  צּו  ִאיֶּבער  ּכֹוחֹות  ִפיל 
מֹוֲהָרא"ׁש  ִווי  ַאזֹוי  ַמֲאָמִרים  ַאֶלע 
אּון  ֶגעָזאְגט,  ֶעס  ָהאט  ְׁשִליָט"א 
 ִניְׁשט ַאֶוועְקֵגיין פּון ְמַכֵוון, ִאיז ָדא
ָזאְלן  ִמיר  ַאז   ֶמעְגִלי ִניְׁשט  ָאֶּבער 
ִאין  ֶגעֶווען  טֹוֶעה  ָהאְּבן  ִניְׁשט   ִזי
אֹויּב  ֶדעְרַפאר  אּון  ַזאְכן,  ֶגעִוויֶסע 
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ְפַרייָטאג  אּון  ְפַרייָטאג,  טּוְהן  ָנאר 
ַקיין  ִניְׁשט  ֶגעֶוועְנְטִליך  ֶמען  ָהאט 
ַצייט ֶדעְרצּו, אּון ַאזֹוי ַפאְרְׁשֶלעְּפט 
ַמֲעִביר  ִניְׁשט  ִאיז  ֶמען  אּון  ֶעס   ִזי
ִסְדָרה, ָאֶּבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶמען 
ֶקען ָאְנֵהייְּבן ַמֲעִביר ִסְדָרה ַזיין ׁשֹוין 
ַאזֹוי  זּוְנָטאג,  ָווא פּון  ָאְנהֹויּב  פּון 
 ָערּו ֻׁשְלָחן  ִאין  ֶגע'ַּפְסֶק'ְנט  ֶוועְרט 
ִמיֹום  ה'):  ְסִעיף  רפ"ג  ִסיָמן  ַחִיים  (אֹוַרח 

ִראׁשֹון ְוֵאיָל ִנְקָרא ִעם ַהִציּבּור, ַאז 
ַמֲעִביר  ׁשֹוין  ֶמען  ֶקען  זּוְנָטאג  פּון 
ִסְדָרה ַזיין, ָכאְטׁש ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש 
ֶעס טּוְהן  ָזאל  ֶמען  ַאז  ָזאְגט ַטאֶקע 
ְפַרייָטאג, ָאֶּבער ֶווער ֶעס ֶזעְהט ַּביי 
ֶדעְרצּו,  ָאן  ִניְׁשט  קּוְמט  ֶער  ַאז   ִזי
 ָנא ַא ָווא אּון ְלַמֲעֵׂשה  ֵגייט דּוְר
ַמֲעִביר  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ָוואס   ָווא ַא 
רּוִהיֶגעְרֵהייט   ִזי ֶקען  ֶער  ִסְדָרה, 
ַפאְרָלאְזן אֹויף ִדי ָּפׁשּוֶטע ֲהָלָכה ַאז 
ֶמען ֶקען ׁשֹוין ַמֲעִביר ִסְדָרה ַזיין פּון 

זּוְנָטאג.

ִסְדָרה זּוְנָטאג  ַמֲעִביר  ֶמען  ִאיז 
ִּביז  ֵׁשִני אּון ָמאְנָטאג  ִּביז 
סֹוף  ִּביז  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ְׁשִליִׁשי 
ִדי  ֶעְנִדיְגן  צּו  זֹוֶכה  ֶמען  ִאיז   ָווא
ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ְׁשַנִים  ִסְדָרה  ַגאְנֶצע 
ַּתְרגּום, אּון ֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה ֶקען 

.צּוֵלייְגן ִדי ַרִׁש"י אֹוי ָנא

ַאז אּון  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָדאס ִאיז ְקָלאר ַאז ֶווער ֶעס ִאיז 
 ַמֲעִביר ִסְדָרה ֶוועט ָהאְּבן ֶיעֶנע ָווא
ֶוועט  ֶער   ,ָווא ֶגעְׁשַמאֶקע  גּוֶטע  ַא 
ַמְצִליַח ַזיין, אּון ֶווער ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
 ַמֲעִביר ִסְדָרה ֶוועט ָהאְּבן ֶיעֶנע ָווא
ְּבָממֹון  ָאֶדער  ְּבגּוף  ָצָרה  ַא  ֶעֶּפעס 
ִדי  ִאיז  ֶדעְרַפאר  אּון  ִלְצָלן,  ַרְחָמָנא 
ִווי ֶדער  ַאזֹוי  ַזא צּו טּוְהן  ֶּבעְסֶטע 
פּון  ָאְנהֹויְּבן  אּון  ַּפְסֶק'ְנט  ְמַחֵּבר 
ֶיעֶדע  ֶמען  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון  זּוְנָטאג, 

ָווא ַמֲעִביר ִסְדָרה ַזיין.

ַא אּון  אּוְנז  ִאיז  ֶדעְרַפאר 
ַארֹויס  ְזִכָיה  ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ָזאל  ֶמען  ַאז  ֵסֶפר,  ֶדעם  ֶגעְּבן  צּו 
ִמיְטן  ֵגיין  צּו  ְׁשַטאְרְקן  ֶקעֶנען   ִזי
ְלַמֲעֶׂשה  ִניְצן  ֶעס  ֵעצֹות אּון  ֶרִּביְנ'ס 

ִאיֶנעם ָטאג ֶטעְגִליְכן ֶלעְּבן.

לּו˙ ¿ּ̂ ַנ ¿̇ ƒ‰

ַאז ָאֶּב ַּבאָטאֶנען,  מּוְזן  ִמיר  ער 
ָכאְטׁש ִמיר ָהאְּבן ַאַרייְנֶגעֵלייְגט 
ִדי  ַטייְטְׁשן  צּו  ִאיֶּבער  ּכֹוחֹות  ִפיל 
מֹוֲהָרא"ׁש  ִווי  ַאזֹוי  ַמֲאָמִרים  ַאֶלע 
אּון  ֶגעָזאְגט,  ֶעס  ָהאט  ְׁשִליָט"א 
 ִניְׁשט ַאֶוועְקֵגיין פּון ְמַכֵוון, ִאיז ָדא
ָזאְלן  ִמיר  ַאז   ֶמעְגִלי ִניְׁשט  ָאֶּבער 
ִאין  ֶגעֶווען  טֹוֶעה  ָהאְּבן  ִניְׁשט   ִזי
אֹויּב  ֶדעְרַפאר  אּון  ַזאְכן,  ֶגעִוויֶסע 
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ְפַרייָטאג  אּון  ְפַרייָטאג,  טּוְהן  ָנאר 
ַקיין  ִניְׁשט  ֶגעֶוועְנְטִליך  ֶמען  ָהאט 
ַצייט ֶדעְרצּו, אּון ַאזֹוי ַפאְרְׁשֶלעְּפט 
ַמֲעִביר  ִניְׁשט  ִאיז  ֶמען  אּון  ֶעס   ִזי
ִסְדָרה, ָאֶּבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶמען 
ֶקען ָאְנֵהייְּבן ַמֲעִביר ִסְדָרה ַזיין ׁשֹוין 
ַאזֹוי  זּוְנָטאג,  ָווא פּון  ָאְנהֹויּב  פּון 
 ָערּו ֻׁשְלָחן  ִאין  ֶגע'ַּפְסֶק'ְנט  ֶוועְרט 
ִמיֹום  ה'):  ְסִעיף  רפ"ג  ִסיָמן  ַחִיים  (אֹוַרח 

ִראׁשֹון ְוֵאיָל ִנְקָרא ִעם ַהִציּבּור, ַאז 
ַמֲעִביר  ׁשֹוין  ֶמען  ֶקען  זּוְנָטאג  פּון 
ִסְדָרה ַזיין, ָכאְטׁש ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש 
ֶעס טּוְהן  ָזאל  ֶמען  ַאז  ָזאְגט ַטאֶקע 
ְפַרייָטאג, ָאֶּבער ֶווער ֶעס ֶזעְהט ַּביי 
ֶדעְרצּו,  ָאן  ִניְׁשט  קּוְמט  ֶער  ַאז   ִזי
 ָנא ַא ָווא אּון ְלַמֲעֵׂשה  ֵגייט דּוְר
ַמֲעִביר  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ָוואס   ָווא ַא 
רּוִהיֶגעְרֵהייט   ִזי ֶקען  ֶער  ִסְדָרה, 
ַפאְרָלאְזן אֹויף ִדי ָּפׁשּוֶטע ֲהָלָכה ַאז 
ֶמען ֶקען ׁשֹוין ַמֲעִביר ִסְדָרה ַזיין פּון 

זּוְנָטאג.

ִסְדָרה זּוְנָטאג  ַמֲעִביר  ֶמען  ִאיז 
ִּביז  ֵׁשִני אּון ָמאְנָטאג  ִּביז 
סֹוף  ִּביז  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ְׁשִליִׁשי 
ִדי  ֶעְנִדיְגן  צּו  זֹוֶכה  ֶמען  ִאיז   ָווא
ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ְׁשַנִים  ִסְדָרה  ַגאְנֶצע 
ַּתְרגּום, אּון ֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה ֶקען 

.צּוֵלייְגן ִדי ַרִׁש"י אֹוי ָנא

ַאז אּון  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָדאס ִאיז ְקָלאר ַאז ֶווער ֶעס ִאיז 
 ַמֲעִביר ִסְדָרה ֶוועט ָהאְּבן ֶיעֶנע ָווא
ֶוועט  ֶער   ,ָווא ֶגעְׁשַמאֶקע  גּוֶטע  ַא 
ַמְצִליַח ַזיין, אּון ֶווער ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
 ַמֲעִביר ִסְדָרה ֶוועט ָהאְּבן ֶיעֶנע ָווא
ְּבָממֹון  ָאֶדער  ְּבגּוף  ָצָרה  ַא  ֶעֶּפעס 
ִדי  ִאיז  ֶדעְרַפאר  אּון  ִלְצָלן,  ַרְחָמָנא 
ִווי ֶדער  ַאזֹוי  ַזא צּו טּוְהן  ֶּבעְסֶטע 
פּון  ָאְנהֹויְּבן  אּון  ַּפְסֶק'ְנט  ְמַחֵּבר 
ֶיעֶדע  ֶמען  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון  זּוְנָטאג, 

ָווא ַמֲעִביר ִסְדָרה ַזיין.

ַא אּון  אּוְנז  ִאיז  ֶדעְרַפאר 
ַארֹויס  ְזִכָיה  ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ָזאל  ֶמען  ַאז  ֵסֶפר,  ֶדעם  ֶגעְּבן  צּו 
ִמיְטן  ֵגיין  צּו  ְׁשַטאְרְקן  ֶקעֶנען   ִזי
ְלַמֲעֶׂשה  ִניְצן  ֶעס  ֵעצֹות אּון  ֶרִּביְנ'ס 

ִאיֶנעם ָטאג ֶטעְגִליְכן ֶלעְּבן.

לּו˙ ¿ּ̂ ַנ ¿̇ ƒ‰

ַאז ָאֶּב ַּבאָטאֶנען,  מּוְזן  ִמיר  ער 
ָכאְטׁש ִמיר ָהאְּבן ַאַרייְנֶגעֵלייְגט 
ִדי  ַטייְטְׁשן  צּו  ִאיֶּבער  ּכֹוחֹות  ִפיל 
מֹוֲהָרא"ׁש  ִווי  ַאזֹוי  ַמֲאָמִרים  ַאֶלע 
אּון  ֶגעָזאְגט,  ֶעס  ָהאט  ְׁשִליָט"א 
 ִניְׁשט ַאֶוועְקֵגיין פּון ְמַכֵוון, ִאיז ָדא
ָזאְלן  ִמיר  ַאז   ֶמעְגִלי ִניְׁשט  ָאֶּבער 
ִאין  ֶגעֶווען  טֹוֶעה  ָהאְּבן  ִניְׁשט   ִזי
אֹויּב  ֶדעְרַפאר  אּון  ַזאְכן,  ֶגעִוויֶסע 
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ְפַרייָטאג  אּון  ְפַרייָטאג,  טּוְהן  ָנאר 
ַקיין  ִניְׁשט  ֶגעֶוועְנְטִליך  ֶמען  ָהאט 
ַצייט ֶדעְרצּו, אּון ַאזֹוי ַפאְרְׁשֶלעְּפט 
ַמֲעִביר  ִניְׁשט  ִאיז  ֶמען  אּון  ֶעס   ִזי
ִסְדָרה, ָאֶּבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶמען 
ֶקען ָאְנֵהייְּבן ַמֲעִביר ִסְדָרה ַזיין ׁשֹוין 
ַאזֹוי  זּוְנָטאג,  ָווא פּון  ָאְנהֹויּב  פּון 
 ָערּו ֻׁשְלָחן  ִאין  ֶגע'ַּפְסֶק'ְנט  ֶוועְרט 
ִמיֹום  ה'):  ְסִעיף  רפ"ג  ִסיָמן  ַחִיים  (אֹוַרח 

ִראׁשֹון ְוֵאיָל ִנְקָרא ִעם ַהִציּבּור, ַאז 
ַמֲעִביר  ׁשֹוין  ֶמען  ֶקען  זּוְנָטאג  פּון 
ִסְדָרה ַזיין, ָכאְטׁש ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוׁש 
ֶעס טּוְהן  ָזאל  ֶמען  ַאז  ָזאְגט ַטאֶקע 
ְפַרייָטאג, ָאֶּבער ֶווער ֶעס ֶזעְהט ַּביי 
ֶדעְרצּו,  ָאן  ִניְׁשט  קּוְמט  ֶער  ַאז   ִזי
 ָנא ַא ָווא אּון ְלַמֲעֵׂשה  ֵגייט דּוְר
ַמֲעִביר  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ָוואס   ָווא ַא 
רּוִהיֶגעְרֵהייט   ִזי ֶקען  ֶער  ִסְדָרה, 
ַפאְרָלאְזן אֹויף ִדי ָּפׁשּוֶטע ֲהָלָכה ַאז 
ֶמען ֶקען ׁשֹוין ַמֲעִביר ִסְדָרה ַזיין פּון 

זּוְנָטאג.

ִסְדָרה זּוְנָטאג  ַמֲעִביר  ֶמען  ִאיז 
ִּביז  ֵׁשִני אּון ָמאְנָטאג  ִּביז 
סֹוף  ִּביז  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ְׁשִליִׁשי 
ִדי  ֶעְנִדיְגן  צּו  זֹוֶכה  ֶמען  ִאיז   ָווא
ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ְׁשַנִים  ִסְדָרה  ַגאְנֶצע 
ַּתְרגּום, אּון ֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה ֶקען 

.צּוֵלייְגן ִדי ַרִׁש"י אֹוי ָנא

ַאז אּון  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָדאס ִאיז ְקָלאר ַאז ֶווער ֶעס ִאיז 
 ַמֲעִביר ִסְדָרה ֶוועט ָהאְּבן ֶיעֶנע ָווא
ֶוועט  ֶער   ,ָווא ֶגעְׁשַמאֶקע  גּוֶטע  ַא 
ַמְצִליַח ַזיין, אּון ֶווער ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
 ַמֲעִביר ִסְדָרה ֶוועט ָהאְּבן ֶיעֶנע ָווא
ְּבָממֹון  ָאֶדער  ְּבגּוף  ָצָרה  ַא  ֶעֶּפעס 
ִדי  ִאיז  ֶדעְרַפאר  אּון  ִלְצָלן,  ַרְחָמָנא 
ִווי ֶדער  ַאזֹוי  ַזא צּו טּוְהן  ֶּבעְסֶטע 
פּון  ָאְנהֹויְּבן  אּון  ַּפְסֶק'ְנט  ְמַחֵּבר 
ֶיעֶדע  ֶמען  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון  זּוְנָטאג, 

ָווא ַמֲעִביר ִסְדָרה ַזיין.

ַא אּון  אּוְנז  ִאיז  ֶדעְרַפאר 
ַארֹויס  ְזִכָיה  ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ָזאל  ֶמען  ַאז  ֵסֶפר,  ֶדעם  ֶגעְּבן  צּו 
ִמיְטן  ֵגיין  צּו  ְׁשַטאְרְקן  ֶקעֶנען   ִזי
ְלַמֲעֶׂשה  ִניְצן  ֶעס  ֵעצֹות אּון  ֶרִּביְנ'ס 

ִאיֶנעם ָטאג ֶטעְגִליְכן ֶלעְּבן.

לּו˙ ¿ּ̂ ַנ ¿̇ ƒ‰

ַאז ָאֶּב ַּבאָטאֶנען,  מּוְזן  ִמיר  ער 
ָכאְטׁש ִמיר ָהאְּבן ַאַרייְנֶגעֵלייְגט 
ִדי  ַטייְטְׁשן  צּו  ִאיֶּבער  ּכֹוחֹות  ִפיל 
מֹוֲהָרא"ׁש  ִווי  ַאזֹוי  ַמֲאָמִרים  ַאֶלע 
אּון  ֶגעָזאְגט,  ֶעס  ָהאט  ְׁשִליָט"א 
 ִניְׁשט ַאֶוועְקֵגיין פּון ְמַכֵוון, ִאיז ָדא
ָזאְלן  ִמיר  ַאז   ֶמעְגִלי ִניְׁשט  ָאֶּבער 
ִאין  ֶגעֶווען  טֹוֶעה  ָהאְּבן  ִניְׁשט   ִזי
אֹויּב  ֶדעְרַפאר  אּון  ַזאְכן,  ֶגעִוויֶסע 
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ֵסֶפר,  ִאיֶנעם  ְטעּוִתים  ִאיר  ְטֶרעְפט 
ַאז  אּוְנז,  אֹויף  ֵלייְגן  ֶעס  ִאיר  ָזאְלט 
ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ֶדעם  ִמיר ָהאְּבן 

ִריְכִטיְגן ְּפַׁשט.

ֶהעְלְפן, ֶדער  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִדי  טּוְהן  ָזאל  ֵסֶפר  ֶדער  ַאז 
ִריְכִטיֶגע ְּפעּוָלה, אּון צּוִריק ְּבֶרעְנְגן 
ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ִאיְדן  ַאֶלע 
ֶיעֶדער ָזאל ִוויְסן, ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא 

אֹויף ֶדער ֶוועְלט ַקיין ׁשּום ֵעָצה, ָנאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען  צּו  צּוִריק 
אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע 
ָוואס  ְּפָראְּבֶלעֶמען  ַאֶלע   ,ְׁשְּפַרא
ֶוועט ֶמען  ֶמען ָהאט, אּון ָנאר ַאזֹוי 
ְּפָראְּבֶלעֶמען,  ַאֶלע  פּון  ַארֹויְסֵגיין 
אּון ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִּביז 
ֶקעְגן  ֵגיין  ְּבָקרֹוב  ׁשֹוין  ֶוועְלן  ִמיר 

ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
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ֵסֶפר,  ִאיֶנעם  ְטעּוִתים  ִאיר  ְטֶרעְפט 
ַאז  אּוְנז,  אֹויף  ֵלייְגן  ֶעס  ִאיר  ָזאְלט 
ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ֶדעם  ִמיר ָהאְּבן 

ִריְכִטיְגן ְּפַׁשט.

ֶהעְלְפן, ֶדער  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִדי  טּוְהן  ָזאל  ֵסֶפר  ֶדער  ַאז 
ִריְכִטיֶגע ְּפעּוָלה, אּון צּוִריק ְּבֶרעְנְגן 
ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ִאיְדן  ַאֶלע 
ֶיעֶדער ָזאל ִוויְסן, ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא 

אֹויף ֶדער ֶוועְלט ַקיין ׁשּום ֵעָצה, ָנאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען  צּו  צּוִריק 
אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע 
ָוואס  ְּפָראְּבֶלעֶמען  ַאֶלע   ,ְׁשְּפַרא
ֶוועט ֶמען  ֶמען ָהאט, אּון ָנאר ַאזֹוי 
ְּפָראְּבֶלעֶמען,  ַאֶלע  פּון  ַארֹויְסֵגיין 
אּון ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִּביז 
ֶקעְגן  ֵגיין  ְּבָקרֹוב  ׁשֹוין  ֶוועְלן  ִמיר 

ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
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ֵסֶפר,  ִאיֶנעם  ְטעּוִתים  ִאיר  ְטֶרעְפט 
ַאז  אּוְנז,  אֹויף  ֵלייְגן  ֶעס  ִאיר  ָזאְלט 
ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ֶדעם  ִמיר ָהאְּבן 

ִריְכִטיְגן ְּפַׁשט.

ֶהעְלְפן, ֶדער  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִדי  טּוְהן  ָזאל  ֵסֶפר  ֶדער  ַאז 
ִריְכִטיֶגע ְּפעּוָלה, אּון צּוִריק ְּבֶרעְנְגן 
ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ִאיְדן  ַאֶלע 
ֶיעֶדער ָזאל ִוויְסן, ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא 

אֹויף ֶדער ֶוועְלט ַקיין ׁשּום ֵעָצה, ָנאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען  צּו  צּוִריק 
אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע 
ָוואס  ְּפָראְּבֶלעֶמען  ַאֶלע   ,ְׁשְּפַרא
ֶוועט ֶמען  ֶמען ָהאט, אּון ָנאר ַאזֹוי 
ְּפָראְּבֶלעֶמען,  ַאֶלע  פּון  ַארֹויְסֵגיין 
אּון ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִּביז 
ֶקעְגן  ֵגיין  ְּבָקרֹוב  ׁשֹוין  ֶוועְלן  ִמיר 

ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
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ֵסֶפר,  ִאיֶנעם  ְטעּוִתים  ִאיר  ְטֶרעְפט 
ַאז  אּוְנז,  אֹויף  ֵלייְגן  ֶעס  ִאיר  ָזאְלט 
ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ֶדעם  ִמיר ָהאְּבן 

ִריְכִטיְגן ְּפַׁשט.

ֶהעְלְפן, ֶדער  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִדי  טּוְהן  ָזאל  ֵסֶפר  ֶדער  ַאז 
ִריְכִטיֶגע ְּפעּוָלה, אּון צּוִריק ְּבֶרעְנְגן 
ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ִאיְדן  ַאֶלע 
ֶיעֶדער ָזאל ִוויְסן, ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא 

אֹויף ֶדער ֶוועְלט ַקיין ׁשּום ֵעָצה, ָנאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען  צּו  צּוִריק 
אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלן אֹויף ִדי ֵאייֶגעֶנע 
ָוואס  ְּפָראְּבֶלעֶמען  ַאֶלע   ,ְׁשְּפַרא
ֶוועט ֶמען  ֶמען ָהאט, אּון ָנאר ַאזֹוי 
ְּפָראְּבֶלעֶמען,  ַאֶלע  פּון  ַארֹויְסֵגיין 
אּון ַזיין ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִּביז 
ֶקעְגן  ֵגיין  ְּבָקרֹוב  ׁשֹוין  ֶוועְלן  ִמיר 

ָמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.





ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַהַּתְנָיא  ַּבַעל  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָעֵלינּו ָהאט ָנאְכֶגעָזאְגט פּון ַזיין ֵהייִליְגן 
ֶרִּבי'ן ֶדער ְגרֹויֶסער ַמִגיד פּון ֶמעְזִריְטׁש 
ָדאס  ָהאט  ֶער  ָוואס  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו 
ֶגעֶהעְרט פּון ַּבַעל-ֵׁשם-ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן 
ַצייט.  ִדי  ִמיט  ֶלעְּבן  ַדאְרף  ֶמען  ָעֵלינּו: 
ַהַּתְנָיא  ַּבַעל  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָדאס  ָהאט 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט,  ָדאס  ֶגעֶווען:  ַמְסִּביר 
 ;ַדאְרף ֶלעְּבן ִמיט ִדי ַּפְרָׁשה פּון ִדי ָווא
אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג חּוָמׁש 
ִמיט ַרִׁש"י, ֶקען ֶער ַאֶלעס ְטֶרעְפן ִאין ִדי 

ָוואֶכעִדיֶגע ִסְדָרה. 

(קּוְנְטֵרס "ַא צּוְפִריְדן ֶלעְּבן")

ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַהַּתְנָיא  ַּבַעל  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָעֵלינּו ָהאט ָנאְכֶגעָזאְגט פּון ַזיין ֵהייִליְגן 
ֶרִּבי'ן ֶדער ְגרֹויֶסער ַמִגיד פּון ֶמעְזִריְטׁש 
ָדאס  ָהאט  ֶער  ָוואס  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו 
ֶגעֶהעְרט פּון ַּבַעל-ֵׁשם-ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן 
ַצייט.  ִדי  ִמיט  ֶלעְּבן  ַדאְרף  ֶמען  ָעֵלינּו: 
ַהַּתְנָיא  ַּבַעל  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָדאס  ָהאט 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט,  ָדאס  ֶגעֶווען:  ַמְסִּביר 
 ;ַדאְרף ֶלעְּבן ִמיט ִדי ַּפְרָׁשה פּון ִדי ָווא
אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג חּוָמׁש 
ִמיט ַרִׁש"י, ֶקען ֶער ַאֶלעס ְטֶרעְפן ִאין ִדי 

ָוואֶכעִדיֶגע ִסְדָרה. 

(קּוְנְטֵרס "ַא צּוְפִריְדן ֶלעְּבן")

ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַהַּתְנָיא  ַּבַעל  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָעֵלינּו ָהאט ָנאְכֶגעָזאְגט פּון ַזיין ֵהייִליְגן 
ֶרִּבי'ן ֶדער ְגרֹויֶסער ַמִגיד פּון ֶמעְזִריְטׁש 
ָדאס  ָהאט  ֶער  ָוואס  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו 
ֶגעֶהעְרט פּון ַּבַעל-ֵׁשם-ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן 
ַצייט.  ִדי  ִמיט  ֶלעְּבן  ַדאְרף  ֶמען  ָעֵלינּו: 
ַהַּתְנָיא  ַּבַעל  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָדאס  ָהאט 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט,  ָדאס  ֶגעֶווען:  ַמְסִּביר 
 ;ַדאְרף ֶלעְּבן ִמיט ִדי ַּפְרָׁשה פּון ִדי ָווא
אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג חּוָמׁש 
ִמיט ַרִׁש"י, ֶקען ֶער ַאֶלעס ְטֶרעְפן ִאין ִדי 

ָוואֶכעִדיֶגע ִסְדָרה. 

(קּוְנְטֵרס "ַא צּוְפִריְדן ֶלעְּבן")

ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַהַּתְנָיא  ַּבַעל  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָעֵלינּו ָהאט ָנאְכֶגעָזאְגט פּון ַזיין ֵהייִליְגן 
ֶרִּבי'ן ֶדער ְגרֹויֶסער ַמִגיד פּון ֶמעְזִריְטׁש 
ָדאס  ָהאט  ֶער  ָוואס  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו 
ֶגעֶהעְרט פּון ַּבַעל-ֵׁשם-ַהָּקדֹוׁש ְזכּותֹו ָיֵגן 
ַצייט.  ִדי  ִמיט  ֶלעְּבן  ַדאְרף  ֶמען  ָעֵלינּו: 
ַהַּתְנָיא  ַּבַעל  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָדאס  ָהאט 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט,  ָדאס  ֶגעֶווען:  ַמְסִּביר 
 ;ַדאְרף ֶלעְּבן ִמיט ִדי ַּפְרָׁשה פּון ִדי ָווא
אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג חּוָמׁש 
ִמיט ַרִׁש"י, ֶקען ֶער ַאֶלעס ְטֶרעְפן ִאין ִדי 

ָוואֶכעִדיֶגע ִסְדָרה. 

(קּוְנְטֵרס "ַא צּוְפִריְדן ֶלעְּבן")
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ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ֶעְנִדיְגט ִזי ִמיְטן ִדי 

ְלֵעיֵני  מֶׁשה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּפסּוק 
ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי  אּון  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל 
ֵהייְּבט ִזי ָאן ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים 

ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ. 

מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א: ַאז ֶמען ָזאְגט 
ְצֵוויי  ִדי  ַצאְמְׁשֶטעְלן  ֶקען 
ְּפסּוִקים, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ִסיָמן כו): ֶמעְנְטְׁשן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ָזאְגט 
ִאיז  ַפאְרֶגעְסן   - ִׁשְּכָחה  ַאז  ֵמייֶנען 
ֱאֶמת  ֶדער  ָאֶּבער   ,ַזא ְׁשֶלעְכֶטע  ַא 
 ,ַזא גּוֶטע  ַא  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ַאז  ִאיז 
ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶגעֶדעְנְקן  ֶווען  ַווייל 
ָהאט  ֶער  ָוואס  דּוְרְכֶפעֶלער  ַאֶלע 
ֶער  ָוואס  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע  אּון  ֶגעַהאט 
ָהאט ֶגעטּוְהן ֶוועט ֶער ִניְׁשט ֶקעֶנען 
ִדיֶנען  אּון  ַדאֶוועֶנען  אּון  ֶלעְרֶנען 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז   ַזא גּוֶטע  ַא  ֵזייֶער 
 ַפאְרֶגעְסט, ַווייל ַאזֹוי ֶקען ֶער ְגַליי
ָהאט  ֶער  ָוואס  ַאֶלעס  ַפאְרֶגעְסן 
ֶקען  ֶער  אּון  ֶיעְצט,  ִּביז  ֶגעטּוְהן 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ֶיעְצט  פּון  ָאְנֵהייְּבן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקייט.

ִדי ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
 ִזי ֶעְנִדיְגט  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע 

ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְלֵעיֵני  מֶׁשה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ַרִׁש"י,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶדעם  ָזאְגט אֹויף 
ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַאז 
ַפאר  לּוחֹות  ִדי  צּוְּבָראְכן  ָהאט 
ֶדער  אּון  יּוְדן,  ַאֶלע  פּון  אֹויְגן  ִדי 
ֶגעָזאְגט  ִאים  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶדעְרַפאר, אּון  ּכַֹח  ְיַיֵׁשר 
ֶווען  כ):  ִתָׂשא  ְנחּוָמא  (ַתּ ָזאְגן  ֲחָכִמים 
צּוְּבָראְכן  ִניְׁשט  ָוואְלט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ִדי לּוחֹות ָוואְלט ֶמען ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 
ַפאְרֶגעְסן ָגאְרִניְׁשט, אּון ָדאס ָהאט 
ַווייל  ֶגעטּוְהן  ִדיֶרעְקט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ֶגעטּוְהן  ֶדעָמאְלְטס  ָהאְּבן  יּוְדן  ִדי 
ַאַזא ַהאְרֶּבע ֲעֵבָרה ִווי ִדי ֵעֶגל, ָהאט 
ַאז  לּוחֹות  ִדי  צּוְּבָראְכן  ַדְווָקא  ֶער 
ִדי  ַפאְרֶגעְסן  צּו  ָאְנֵהייְּבן  ָזאל  ֶמען 
ֲעֵבירֹות ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוְהן אּון 
צּו  ֶיעְצט"  "פּון  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ָאְנֵהייְּבן 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָהאט אּון  ֶמען  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ָנאר 
ַאֶלעס  ַדאְרף  ֶמען  ַהְקָדָמה:  ִדי 
ָאְנֵהייְּבן  ּתֹוָרה  ִדי  ֶקען  ַפאְרֶגעְסן, 
ִמיְטן ָּפסּוק ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ָזאְגט  ַרִׁש"י 
ִדי  ֶוועְגן  ֶוועְלט  ִדי  ַּבאַׁשאְפן  ָהאט 
ַווייל  "ֵראִׁשית"  ֵהייְסט  ָוואס  ּתֹוָרה 
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ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ֶעְנִדיְגט ִזי ִמיְטן ִדי 

ְלֵעיֵני  מֶׁשה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּפסּוק 
ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי  אּון  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל 
ֵהייְּבט ִזי ָאן ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים 

ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ. 

מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א: ַאז ֶמען ָזאְגט 
ְצֵוויי  ִדי  ַצאְמְׁשֶטעְלן  ֶקען 
ְּפסּוִקים, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ִסיָמן כו): ֶמעְנְטְׁשן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ָזאְגט 
ִאיז  ַפאְרֶגעְסן   - ִׁשְּכָחה  ַאז  ֵמייֶנען 
ֱאֶמת  ֶדער  ָאֶּבער   ,ַזא ְׁשֶלעְכֶטע  ַא 
 ,ַזא גּוֶטע  ַא  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ַאז  ִאיז 
ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶגעֶדעְנְקן  ֶווען  ַווייל 
ָהאט  ֶער  ָוואס  דּוְרְכֶפעֶלער  ַאֶלע 
ֶער  ָוואס  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע  אּון  ֶגעַהאט 
ָהאט ֶגעטּוְהן ֶוועט ֶער ִניְׁשט ֶקעֶנען 
ִדיֶנען  אּון  ַדאֶוועֶנען  אּון  ֶלעְרֶנען 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז   ַזא גּוֶטע  ַא  ֵזייֶער 
 ַפאְרֶגעְסט, ַווייל ַאזֹוי ֶקען ֶער ְגַליי
ָהאט  ֶער  ָוואס  ַאֶלעס  ַפאְרֶגעְסן 
ֶקען  ֶער  אּון  ֶיעְצט,  ִּביז  ֶגעטּוְהן 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ֶיעְצט  פּון  ָאְנֵהייְּבן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקייט.

ִדי ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
 ִזי ֶעְנִדיְגט  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע 

ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְלֵעיֵני  מֶׁשה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ַרִׁש"י,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶדעם  ָזאְגט אֹויף 
ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַאז 
ַפאר  לּוחֹות  ִדי  צּוְּבָראְכן  ָהאט 
ֶדער  אּון  יּוְדן,  ַאֶלע  פּון  אֹויְגן  ִדי 
ֶגעָזאְגט  ִאים  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶדעְרַפאר, אּון  ּכַֹח  ְיַיֵׁשר 
ֶווען  כ):  ִתָׂשא  ְנחּוָמא  (ַתּ ָזאְגן  ֲחָכִמים 
צּוְּבָראְכן  ִניְׁשט  ָוואְלט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ִדי לּוחֹות ָוואְלט ֶמען ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 
ַפאְרֶגעְסן ָגאְרִניְׁשט, אּון ָדאס ָהאט 
ַווייל  ֶגעטּוְהן  ִדיֶרעְקט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ֶגעטּוְהן  ֶדעָמאְלְטס  ָהאְּבן  יּוְדן  ִדי 
ַאַזא ַהאְרֶּבע ֲעֵבָרה ִווי ִדי ֵעֶגל, ָהאט 
ַאז  לּוחֹות  ִדי  צּוְּבָראְכן  ַדְווָקא  ֶער 
ִדי  ַפאְרֶגעְסן  צּו  ָאְנֵהייְּבן  ָזאל  ֶמען 
ֲעֵבירֹות ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוְהן אּון 
צּו  ֶיעְצט"  "פּון  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ָאְנֵהייְּבן 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָהאט אּון  ֶמען  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ָנאר 
ַאֶלעס  ַדאְרף  ֶמען  ַהְקָדָמה:  ִדי 
ָאְנֵהייְּבן  ּתֹוָרה  ִדי  ֶקען  ַפאְרֶגעְסן, 
ִמיְטן ָּפסּוק ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ָזאְגט  ַרִׁש"י 
ִדי  ֶוועְגן  ֶוועְלט  ִדי  ַּבאַׁשאְפן  ָהאט 
ַווייל  "ֵראִׁשית"  ֵהייְסט  ָוואס  ּתֹוָרה 
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ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ֶעְנִדיְגט ִזי ִמיְטן ִדי 

ְלֵעיֵני  מֶׁשה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּפסּוק 
ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי  אּון  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל 
ֵהייְּבט ִזי ָאן ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים 

ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ. 

מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א: ַאז ֶמען ָזאְגט 
ְצֵוויי  ִדי  ַצאְמְׁשֶטעְלן  ֶקען 
ְּפסּוִקים, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ִסיָמן כו): ֶמעְנְטְׁשן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ָזאְגט 
ִאיז  ַפאְרֶגעְסן   - ִׁשְּכָחה  ַאז  ֵמייֶנען 
ֱאֶמת  ֶדער  ָאֶּבער   ,ַזא ְׁשֶלעְכֶטע  ַא 
 ,ַזא גּוֶטע  ַא  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ַאז  ִאיז 
ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶגעֶדעְנְקן  ֶווען  ַווייל 
ָהאט  ֶער  ָוואס  דּוְרְכֶפעֶלער  ַאֶלע 
ֶער  ָוואס  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע  אּון  ֶגעַהאט 
ָהאט ֶגעטּוְהן ֶוועט ֶער ִניְׁשט ֶקעֶנען 
ִדיֶנען  אּון  ַדאֶוועֶנען  אּון  ֶלעְרֶנען 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז   ַזא גּוֶטע  ַא  ֵזייֶער 
 ַפאְרֶגעְסט, ַווייל ַאזֹוי ֶקען ֶער ְגַליי
ָהאט  ֶער  ָוואס  ַאֶלעס  ַפאְרֶגעְסן 
ֶקען  ֶער  אּון  ֶיעְצט,  ִּביז  ֶגעטּוְהן 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ֶיעְצט  פּון  ָאְנֵהייְּבן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקייט.

ִדי ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
 ִזי ֶעְנִדיְגט  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע 

ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְלֵעיֵני  מֶׁשה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ַרִׁש"י,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶדעם  ָזאְגט אֹויף 
ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַאז 
ַפאר  לּוחֹות  ִדי  צּוְּבָראְכן  ָהאט 
ֶדער  אּון  יּוְדן,  ַאֶלע  פּון  אֹויְגן  ִדי 
ֶגעָזאְגט  ִאים  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶדעְרַפאר, אּון  ּכַֹח  ְיַיֵׁשר 
ֶווען  כ):  ִתָׂשא  ְנחּוָמא  (ַתּ ָזאְגן  ֲחָכִמים 
צּוְּבָראְכן  ִניְׁשט  ָוואְלט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ִדי לּוחֹות ָוואְלט ֶמען ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 
ַפאְרֶגעְסן ָגאְרִניְׁשט, אּון ָדאס ָהאט 
ַווייל  ֶגעטּוְהן  ִדיֶרעְקט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ֶגעטּוְהן  ֶדעָמאְלְטס  ָהאְּבן  יּוְדן  ִדי 
ַאַזא ַהאְרֶּבע ֲעֵבָרה ִווי ִדי ֵעֶגל, ָהאט 
ַאז  לּוחֹות  ִדי  צּוְּבָראְכן  ַדְווָקא  ֶער 
ִדי  ַפאְרֶגעְסן  צּו  ָאְנֵהייְּבן  ָזאל  ֶמען 
ֲעֵבירֹות ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוְהן אּון 
צּו  ֶיעְצט"  "פּון  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ָאְנֵהייְּבן 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָהאט אּון  ֶמען  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ָנאר 
ַאֶלעס  ַדאְרף  ֶמען  ַהְקָדָמה:  ִדי 
ָאְנֵהייְּבן  ּתֹוָרה  ִדי  ֶקען  ַפאְרֶגעְסן, 
ִמיְטן ָּפסּוק ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ָזאְגט  ַרִׁש"י 
ִדי  ֶוועְגן  ֶוועְלט  ִדי  ַּבאַׁשאְפן  ָהאט 
ַווייל  "ֵראִׁשית"  ֵהייְסט  ָוואס  ּתֹוָרה 

פר˘˙ בר‡˘י˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ י‡

י˙ ƒ ׁ̆ ‡ ר≈ ˙ ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ֶעְנִדיְגט ִזי ִמיְטן ִדי 

ְלֵעיֵני  מֶׁשה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ָּפסּוק 
ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי  אּון  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל 
ֵהייְּבט ִזי ָאן ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים 

ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץ. 

מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א: ַאז ֶמען ָזאְגט 
ְצֵוויי  ִדי  ַצאְמְׁשֶטעְלן  ֶקען 
ְּפסּוִקים, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ִסיָמן כו): ֶמעְנְטְׁשן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ָזאְגט 
ִאיז  ַפאְרֶגעְסן   - ִׁשְּכָחה  ַאז  ֵמייֶנען 
ֱאֶמת  ֶדער  ָאֶּבער   ,ַזא ְׁשֶלעְכֶטע  ַא 
 ,ַזא גּוֶטע  ַא  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ַאז  ִאיז 
ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶגעֶדעְנְקן  ֶווען  ַווייל 
ָהאט  ֶער  ָוואס  דּוְרְכֶפעֶלער  ַאֶלע 
ֶער  ָוואס  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע  אּון  ֶגעַהאט 
ָהאט ֶגעטּוְהן ֶוועט ֶער ִניְׁשט ֶקעֶנען 
ִדיֶנען  אּון  ַדאֶוועֶנען  אּון  ֶלעְרֶנען 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז   ַזא גּוֶטע  ַא  ֵזייֶער 
 ַפאְרֶגעְסט, ַווייל ַאזֹוי ֶקען ֶער ְגַליי
ָהאט  ֶער  ָוואס  ַאֶלעס  ַפאְרֶגעְסן 
ֶקען  ֶער  אּון  ֶיעְצט,  ִּביז  ֶגעטּוְהן 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ֶיעְצט  פּון  ָאְנֵהייְּבן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקייט.

ִדי ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
 ִזי ֶעְנִדיְגט  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע 

ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ְלֵעיֵני  מֶׁשה  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר 
ַרִׁש"י,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶדעם  ָזאְגט אֹויף 
ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַאז 
ַפאר  לּוחֹות  ִדי  צּוְּבָראְכן  ָהאט 
ֶדער  אּון  יּוְדן,  ַאֶלע  פּון  אֹויְגן  ִדי 
ֶגעָזאְגט  ִאים  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶדעְרַפאר, אּון  ּכַֹח  ְיַיֵׁשר 
ֶווען  כ):  ִתָׂשא  ְנחּוָמא  (ַתּ ָזאְגן  ֲחָכִמים 
צּוְּבָראְכן  ִניְׁשט  ָוואְלט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ִדי לּוחֹות ָוואְלט ֶמען ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 
ַפאְרֶגעְסן ָגאְרִניְׁשט, אּון ָדאס ָהאט 
ַווייל  ֶגעטּוְהן  ִדיֶרעְקט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ֶגעטּוְהן  ֶדעָמאְלְטס  ָהאְּבן  יּוְדן  ִדי 
ַאַזא ַהאְרֶּבע ֲעֵבָרה ִווי ִדי ֵעֶגל, ָהאט 
ַאז  לּוחֹות  ִדי  צּוְּבָראְכן  ַדְווָקא  ֶער 
ִדי  ַפאְרֶגעְסן  צּו  ָאְנֵהייְּבן  ָזאל  ֶמען 
ֲעֵבירֹות ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוְהן אּון 
צּו  ֶיעְצט"  "פּון  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ָאְנֵהייְּבן 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָהאט אּון  ֶמען  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ָנאר 
ַאֶלעס  ַדאְרף  ֶמען  ַהְקָדָמה:  ִדי 
ָאְנֵהייְּבן  ּתֹוָרה  ִדי  ֶקען  ַפאְרֶגעְסן, 
ִמיְטן ָּפסּוק ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאִקים אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ָזאְגט  ַרִׁש"י 
ִדי  ֶוועְגן  ֶוועְלט  ִדי  ַּבאַׁשאְפן  ָהאט 
ַווייל  "ֵראִׁשית"  ֵהייְסט  ָוואס  ּתֹוָרה 
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ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר 
ֶווען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  אּון 
ֶמען ַפאְרֶגעְסט ֵאייִּביג ָוואס ֶעס ִאיז 

ֶגעֶווען ְפִריֶער.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן א)
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ֵראִׁשית  ַמִים ְבּ ָרא ֱאִקים ֵאת ַהָּרׁ ָבּ
ֶדער  ָזאְגט  ָהָאֶרץ,  ְוֵאת 
ִסיָמן  א,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ֶמְדָרׁש 
ִהיְמל  ִדי  ַאז  ָזאְגן  ַׁשַמאי  ֵּבית  ט"ו): 

אּון  ֶגעָוואְרן  ַּבאַׁשאְפן  קֹוֶדם  ִאיז 
ִהֵלל  ֵּבית  אּון  ֶעְרד,  ִדי   ֶדעְרָנא
ָזאְגן ַאז ִדי ֶעְרד ִאיז קֹוֶדם ַּבאַׁשאְפן 
ִהיְמל,  ִדי   ֶדעְרָנא אּון  ֶגעָוואְרן 
קּוְמט ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי אּון ֶער 
ַאזֹוי  ִווי   ִמי וואּוְנֶדער   ִאי ָזאְגט: 
ְקִריְגן  ִהֵלל  ֵּבית  אּון  ַׁשַמאי  ֵּבית 
ַּבאַׁשאְפן  קֹוֶדם  ִאיז  ֶעס  ָוואס   ִזי
ֵּבייֶדע  ַאז  ָזאג   ִאי ַווייל  ֶגעָוואְרן, 
ֶזעֶנען ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ִאיְנֵאייֶנעם, 

ַאזֹוי ִווי ַא ָטאּפ ִמיְטן ֶדעְקל.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִעיָקר  ֶדער  ַמְסִּביר: 
ַּתְכִלית פּון ַא ֶמעְנְטׁש אֹויף ִדי ֶוועְלט 
ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  ִאיז צּו 
ִמיט רּוָחִניּות אּון ֵסיי ִמיט ַגְׁשִמיּות, 
ַזיין  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ֵהייְסט  ָדאס 
ַאֶוועק  ִניְׁשט  ֶער  ַדאְרף   ֶעְרִלי

ָנאר  ַגְׁשִמיּות,  ַגאְנֶצע  ַזיין  ַוואְרְפן 
ֶדעם  ִדיֶנען  ֶקען  ֶמען  ַפאְרֶקעְרט, 
ַגְׁשִמיּות,  ִדי  ִמיט   ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹוי
ֶווען ֶמען ִפיְרט ִזי ַאזֹוי ִווי ִדי ֲהָלָכה 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז, 

ָהאט ֶגעֵהייְסן.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ֶמְדָרׁש, ִדי ֵּבית ָדאס 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ  ָדא ֶזעֶנען  ַׁשַמאי 
אּון  ַהאְרְּבֵקייט  ִמיט  ֶגעַגאְנֶגען 
ָהאְּבן  ֶדעְרַפאר  ְׁשְטֶרעְנְגֵקייט,  ִמיט 
ִדיֶנען  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֶגעַהאְלְטן  ֵזיי 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָנאר ִמיט רּוָחִניּות, 
ִדי  פּון  ָאְּפֵׁשייְדן  ִאיְנַגאְנְצן   ִזי אּון 
ֶוועְלט, ֶדעְרַפאר ָזאְגן ֵזיי: ִדי ִהיְמל 
צּו  ְפִריֶער,  ֶגעָוואְרן  ַּבאַׁשאְפן  ִאיז 
ֶדעם  ִדיֶנען  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ַווייְזן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָנאר ִמיט ִהיְמל ַזאְכן.

(ַׁשָּבת ַאזֹו ֶדעְרֵצייְלט  ְגָמָרא  ִדי  ִווי  י 
ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֶעס  ַאז  לא.): 

ַזיין  ְמַגֵייר  צּו   ִזי ַׁשַמאי  צּו  ֵגִרים 
ֶגעְׁשטּוְּפט,  ַאֶוועק  ֵזיי  ֶער  ָהאט 
ְמַקֵרב  ָיא  ֵזיי  ָהאט  ִהֵלל  ָאֶּבער 
ֶגעֶווען, ַווייל ַזיין ִׁשיָטה ִאיז ֶגעֶווען 
ִליְגן  ָוואס  ִדי  ֲאִפילּו  ַזיין  ְמַקֵרב  צּו 
ָנא ִאין ַגְׁשִמיּות, ֶדעְרַפאר ָזאְגן ֵּבית 
ִהיֵלל: ִדי ֶעְרד ִאיז ְפִריֶער ַּבאַׁשאְפן 
ֶדעם  ִדיֶנען  ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעָוואְרן, 
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ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר 
ֶווען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  אּון 
ֶמען ַפאְרֶגעְסט ֵאייִּביג ָוואס ֶעס ִאיז 

ֶגעֶווען ְפִריֶער.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן א)
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ֵראִׁשית  ַמִים ְבּ ָרא ֱאִקים ֵאת ַהָּרׁ ָבּ
ֶדער  ָזאְגט  ָהָאֶרץ,  ְוֵאת 
ִסיָמן  א,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ֶמְדָרׁש 
ִהיְמל  ִדי  ַאז  ָזאְגן  ַׁשַמאי  ֵּבית  ט"ו): 

אּון  ֶגעָוואְרן  ַּבאַׁשאְפן  קֹוֶדם  ִאיז 
ִהֵלל  ֵּבית  אּון  ֶעְרד,  ִדי   ֶדעְרָנא
ָזאְגן ַאז ִדי ֶעְרד ִאיז קֹוֶדם ַּבאַׁשאְפן 
ִהיְמל,  ִדי   ֶדעְרָנא אּון  ֶגעָוואְרן 
קּוְמט ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי אּון ֶער 
ַאזֹוי  ִווי   ִמי וואּוְנֶדער   ִאי ָזאְגט: 
ְקִריְגן  ִהֵלל  ֵּבית  אּון  ַׁשַמאי  ֵּבית 
ַּבאַׁשאְפן  קֹוֶדם  ִאיז  ֶעס  ָוואס   ִזי
ֵּבייֶדע  ַאז  ָזאג   ִאי ַווייל  ֶגעָוואְרן, 
ֶזעֶנען ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ִאיְנֵאייֶנעם, 

ַאזֹוי ִווי ַא ָטאּפ ִמיְטן ֶדעְקל.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִעיָקר  ֶדער  ַמְסִּביר: 
ַּתְכִלית פּון ַא ֶמעְנְטׁש אֹויף ִדי ֶוועְלט 
ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  ִאיז צּו 
ִמיט רּוָחִניּות אּון ֵסיי ִמיט ַגְׁשִמיּות, 
ַזיין  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ֵהייְסט  ָדאס 
ַאֶוועק  ִניְׁשט  ֶער  ַדאְרף   ֶעְרִלי

ָנאר  ַגְׁשִמיּות,  ַגאְנֶצע  ַזיין  ַוואְרְפן 
ֶדעם  ִדיֶנען  ֶקען  ֶמען  ַפאְרֶקעְרט, 
ַגְׁשִמיּות,  ִדי  ִמיט   ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹוי
ֶווען ֶמען ִפיְרט ִזי ַאזֹוי ִווי ִדי ֲהָלָכה 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז, 

ָהאט ֶגעֵהייְסן.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ֶמְדָרׁש, ִדי ֵּבית ָדאס 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ  ָדא ֶזעֶנען  ַׁשַמאי 
אּון  ַהאְרְּבֵקייט  ִמיט  ֶגעַגאְנֶגען 
ָהאְּבן  ֶדעְרַפאר  ְׁשְטֶרעְנְגֵקייט,  ִמיט 
ִדיֶנען  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֶגעַהאְלְטן  ֵזיי 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָנאר ִמיט רּוָחִניּות, 
ִדי  פּון  ָאְּפֵׁשייְדן  ִאיְנַגאְנְצן   ִזי אּון 
ֶוועְלט, ֶדעְרַפאר ָזאְגן ֵזיי: ִדי ִהיְמל 
צּו  ְפִריֶער,  ֶגעָוואְרן  ַּבאַׁשאְפן  ִאיז 
ֶדעם  ִדיֶנען  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ַווייְזן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָנאר ִמיט ִהיְמל ַזאְכן.

(ַׁשָּבת ַאזֹו ֶדעְרֵצייְלט  ְגָמָרא  ִדי  ִווי  י 
ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֶעס  ַאז  לא.): 

ַזיין  ְמַגֵייר  צּו   ִזי ַׁשַמאי  צּו  ֵגִרים 
ֶגעְׁשטּוְּפט,  ַאֶוועק  ֵזיי  ֶער  ָהאט 
ְמַקֵרב  ָיא  ֵזיי  ָהאט  ִהֵלל  ָאֶּבער 
ֶגעֶווען, ַווייל ַזיין ִׁשיָטה ִאיז ֶגעֶווען 
ִליְגן  ָוואס  ִדי  ֲאִפילּו  ַזיין  ְמַקֵרב  צּו 
ָנא ִאין ַגְׁשִמיּות, ֶדעְרַפאר ָזאְגן ֵּבית 
ִהיֵלל: ִדי ֶעְרד ִאיז ְפִריֶער ַּבאַׁשאְפן 
ֶדעם  ִדיֶנען  ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעָוואְרן, 
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ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר 
ֶווען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  אּון 
ֶמען ַפאְרֶגעְסט ֵאייִּביג ָוואס ֶעס ִאיז 

ֶגעֶווען ְפִריֶער.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן א)
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ֵראִׁשית  ַמִים ְבּ ָרא ֱאִקים ֵאת ַהָּרׁ ָבּ
ֶדער  ָזאְגט  ָהָאֶרץ,  ְוֵאת 
ִסיָמן  א,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ֶמְדָרׁש 
ִהיְמל  ִדי  ַאז  ָזאְגן  ַׁשַמאי  ֵּבית  ט"ו): 

אּון  ֶגעָוואְרן  ַּבאַׁשאְפן  קֹוֶדם  ִאיז 
ִהֵלל  ֵּבית  אּון  ֶעְרד,  ִדי   ֶדעְרָנא
ָזאְגן ַאז ִדי ֶעְרד ִאיז קֹוֶדם ַּבאַׁשאְפן 
ִהיְמל,  ִדי   ֶדעְרָנא אּון  ֶגעָוואְרן 
קּוְמט ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי אּון ֶער 
ַאזֹוי  ִווי   ִמי וואּוְנֶדער   ִאי ָזאְגט: 
ְקִריְגן  ִהֵלל  ֵּבית  אּון  ַׁשַמאי  ֵּבית 
ַּבאַׁשאְפן  קֹוֶדם  ִאיז  ֶעס  ָוואס   ִזי
ֵּבייֶדע  ַאז  ָזאג   ִאי ַווייל  ֶגעָוואְרן, 
ֶזעֶנען ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ִאיְנֵאייֶנעם, 

ַאזֹוי ִווי ַא ָטאּפ ִמיְטן ֶדעְקל.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִעיָקר  ֶדער  ַמְסִּביר: 
ַּתְכִלית פּון ַא ֶמעְנְטׁש אֹויף ִדי ֶוועְלט 
ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  ִאיז צּו 
ִמיט רּוָחִניּות אּון ֵסיי ִמיט ַגְׁשִמיּות, 
ַזיין  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ֵהייְסט  ָדאס 
ַאֶוועק  ִניְׁשט  ֶער  ַדאְרף   ֶעְרִלי

ָנאר  ַגְׁשִמיּות,  ַגאְנֶצע  ַזיין  ַוואְרְפן 
ֶדעם  ִדיֶנען  ֶקען  ֶמען  ַפאְרֶקעְרט, 
ַגְׁשִמיּות,  ִדי  ִמיט   ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹוי
ֶווען ֶמען ִפיְרט ִזי ַאזֹוי ִווי ִדי ֲהָלָכה 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז, 

ָהאט ֶגעֵהייְסן.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ֶמְדָרׁש, ִדי ֵּבית ָדאס 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ  ָדא ֶזעֶנען  ַׁשַמאי 
אּון  ַהאְרְּבֵקייט  ִמיט  ֶגעַגאְנֶגען 
ָהאְּבן  ֶדעְרַפאר  ְׁשְטֶרעְנְגֵקייט,  ִמיט 
ִדיֶנען  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֶגעַהאְלְטן  ֵזיי 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָנאר ִמיט רּוָחִניּות, 
ִדי  פּון  ָאְּפֵׁשייְדן  ִאיְנַגאְנְצן   ִזי אּון 
ֶוועְלט, ֶדעְרַפאר ָזאְגן ֵזיי: ִדי ִהיְמל 
צּו  ְפִריֶער,  ֶגעָוואְרן  ַּבאַׁשאְפן  ִאיז 
ֶדעם  ִדיֶנען  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ַווייְזן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָנאר ִמיט ִהיְמל ַזאְכן.

(ַׁשָּבת ַאזֹו ֶדעְרֵצייְלט  ְגָמָרא  ִדי  ִווי  י 
ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֶעס  ַאז  לא.): 

ַזיין  ְמַגֵייר  צּו   ִזי ַׁשַמאי  צּו  ֵגִרים 
ֶגעְׁשטּוְּפט,  ַאֶוועק  ֵזיי  ֶער  ָהאט 
ְמַקֵרב  ָיא  ֵזיי  ָהאט  ִהֵלל  ָאֶּבער 
ֶגעֶווען, ַווייל ַזיין ִׁשיָטה ִאיז ֶגעֶווען 
ִליְגן  ָוואס  ִדי  ֲאִפילּו  ַזיין  ְמַקֵרב  צּו 
ָנא ִאין ַגְׁשִמיּות, ֶדעְרַפאר ָזאְגן ֵּבית 
ִהיֵלל: ִדי ֶעְרד ִאיז ְפִריֶער ַּבאַׁשאְפן 
ֶדעם  ִדיֶנען  ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעָוואְרן, 
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ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר 
ֶווען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  אּון 
ֶמען ַפאְרֶגעְסט ֵאייִּביג ָוואס ֶעס ִאיז 

ֶגעֶווען ְפִריֶער.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן א)
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ֵראִׁשית  ַמִים ְבּ ָרא ֱאִקים ֵאת ַהָּרׁ ָבּ
ֶדער  ָזאְגט  ָהָאֶרץ,  ְוֵאת 
ִסיָמן  א,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ֶמְדָרׁש 
ִהיְמל  ִדי  ַאז  ָזאְגן  ַׁשַמאי  ֵּבית  ט"ו): 

אּון  ֶגעָוואְרן  ַּבאַׁשאְפן  קֹוֶדם  ִאיז 
ִהֵלל  ֵּבית  אּון  ֶעְרד,  ִדי   ֶדעְרָנא
ָזאְגן ַאז ִדי ֶעְרד ִאיז קֹוֶדם ַּבאַׁשאְפן 
ִהיְמל,  ִדי   ֶדעְרָנא אּון  ֶגעָוואְרן 
קּוְמט ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן יֹוָחִאי אּון ֶער 
ַאזֹוי  ִווי   ִמי וואּוְנֶדער   ִאי ָזאְגט: 
ְקִריְגן  ִהֵלל  ֵּבית  אּון  ַׁשַמאי  ֵּבית 
ַּבאַׁשאְפן  קֹוֶדם  ִאיז  ֶעס  ָוואס   ִזי
ֵּבייֶדע  ַאז  ָזאג   ִאי ַווייל  ֶגעָוואְרן, 
ֶזעֶנען ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ִאיְנֵאייֶנעם, 

ַאזֹוי ִווי ַא ָטאּפ ִמיְטן ֶדעְקל.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִעיָקר  ֶדער  ַמְסִּביר: 
ַּתְכִלית פּון ַא ֶמעְנְטׁש אֹויף ִדי ֶוועְלט 
ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  ִאיז צּו 
ִמיט רּוָחִניּות אּון ֵסיי ִמיט ַגְׁשִמיּות, 
ַזיין  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ֵהייְסט  ָדאס 
ַאֶוועק  ִניְׁשט  ֶער  ַדאְרף   ֶעְרִלי

ָנאר  ַגְׁשִמיּות,  ַגאְנֶצע  ַזיין  ַוואְרְפן 
ֶדעם  ִדיֶנען  ֶקען  ֶמען  ַפאְרֶקעְרט, 
ַגְׁשִמיּות,  ִדי  ִמיט   ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹוי
ֶווען ֶמען ִפיְרט ִזי ַאזֹוי ִווי ִדי ֲהָלָכה 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז, 

ָהאט ֶגעֵהייְסן.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ֶמְדָרׁש, ִדי ֵּבית ָדאס 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ  ָדא ֶזעֶנען  ַׁשַמאי 
אּון  ַהאְרְּבֵקייט  ִמיט  ֶגעַגאְנֶגען 
ָהאְּבן  ֶדעְרַפאר  ְׁשְטֶרעְנְגֵקייט,  ִמיט 
ִדיֶנען  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֶגעַהאְלְטן  ֵזיי 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָנאר ִמיט רּוָחִניּות, 
ִדי  פּון  ָאְּפֵׁשייְדן  ִאיְנַגאְנְצן   ִזי אּון 
ֶוועְלט, ֶדעְרַפאר ָזאְגן ֵזיי: ִדי ִהיְמל 
צּו  ְפִריֶער,  ֶגעָוואְרן  ַּבאַׁשאְפן  ִאיז 
ֶדעם  ִדיֶנען  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ַווייְזן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָנאר ִמיט ִהיְמל ַזאְכן.

(ַׁשָּבת ַאזֹו ֶדעְרֵצייְלט  ְגָמָרא  ִדי  ִווי  י 
ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֶעס  ַאז  לא.): 

ַזיין  ְמַגֵייר  צּו   ִזי ַׁשַמאי  צּו  ֵגִרים 
ֶגעְׁשטּוְּפט,  ַאֶוועק  ֵזיי  ֶער  ָהאט 
ְמַקֵרב  ָיא  ֵזיי  ָהאט  ִהֵלל  ָאֶּבער 
ֶגעֶווען, ַווייל ַזיין ִׁשיָטה ִאיז ֶגעֶווען 
ִליְגן  ָוואס  ִדי  ֲאִפילּו  ַזיין  ְמַקֵרב  צּו 
ָנא ִאין ַגְׁשִמיּות, ֶדעְרַפאר ָזאְגן ֵּבית 
ִהיֵלל: ִדי ֶעְרד ִאיז ְפִריֶער ַּבאַׁשאְפן 
ֶדעם  ִדיֶנען  ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעָוואְרן, 
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ַזאְכן,  ֶעְרד  ִמיט   אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִמיט ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע ַזאְכן.

אּון קּוְמט  יֹוָחִאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ֶרִּבי 
ָזאְגט: ִאי ַפאְרְׁשֵטיי ִּבְכַלל 
ִאיז  ֶעס  ַמְחלֹוֶקת,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִניְׁשט 
ַאֶלעס ֵאייְנס, ַגְׁשִמיּות ִמיט רּוָחִניּות, 
ֶדעם  ִדיֶנען  ַאֶלעס  ִמיט  ֶקען  ֶמען 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִהיְמל אּון ֶדעְרַפאר  ִדי  ֶער:  ָזאְגט 
ַּבאַׁשאְפן  ֶזעֶנען  ֶעְרד 
ֶגעָוואְרן ִאיְנֵאייֶנעם ִווי ַא ָטאּפ ִמיְטן 

ֶדעְקל, ַווייל ֶעס ִאיז ַאֶלעס ֵאייְנס.

ֶמעְנְטׁש וואֹויל  ֶדער  ִאיז 
ֶדער  ַאז  ֵווייְסט  ָוואס 
ִאין  ִאיֶּבעָראל  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶיעֶדע ַמָצב, אּון ִמיט ַאֶלעס ֶקען ֶמען 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ְּבֵראִׁשית תשס"ח לפ"ק)
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ֶאָחד. ַוְיִהי  יֹום  ּבֶֹקר  ַוְיִהי  ֶעֶרב 
ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ד): ֶווען ַא יּוד ֵווייְסט ַאז 

ִאים,  צּו  ֶגעֶׁשעְהט  ֶעס  ָוואס  ַאֶלעס 
ְׁשֶלעְכט,  ִווי  ֶזעְהט אֹויס  ֶעס  ֲאִפילּו 

ָהאט ֶעס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶּבֱאֶמת 
ָדאס  גּוְטס,  ַזיין  ַפאר  ָנאר  ֶגעטּוְהן 

ִאיז ַמָּמׁש ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא.

ֶטעְנִדיג ַווייל  ְשׁ ַדאְרף  יּוד  ַא 
ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 
ֶעס  ֶווען  ַסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער 
ַדאְרף   ַזא גּוֶטע  ַא  ֶגעֶׁשעְהט 
ֶדער  ָהאט  ָדאס  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן  ֶמען 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעטּוְהן, אּון ַסיי ֶווען 
ִאיז   ַזא ְׁשֶלעְכֶטע  ַא  ֶגעֶׁשעְהט  ֶעס 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם   אֹוי ֶעס 

ֵמייְנט ִזיֶכער ָנאר גּוְטס.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק ַוְיִהי ֶעֶרב ָדאס 
- ַסיי ֶווען ֶעס ִאיז טּוְנְקל ַפאר 
ַא ֶמעְנְטׁש, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶעס ֵגייט 
ִאים ִניְׁשט גּוט, ַוְיִהי ּבֶֹקר - ֵסיי ֶווען 
ֶעס ִאיז ִליְכִטיג ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, ָדאס 
ֵמייְנט ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ָיא גּוט, ָזאל 
ַאֶלעס   - ֶאָחד  יֹום  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן  ֶער 
ֵאייְנִציְגן  ֵאיין  פּוֶנעם  ָנאר  קּוְמט 

ַּבאֶׁשעֶפער.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן ז')
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ָהָאָדם ַוִיְקָרא  ֶאל  ֱאִקים  ה' 
ה. מֹוֲהָרא"ׁש  ַויֹאֶמר לֹו ַאֶיָכּ
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
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ַזאְכן,  ֶעְרד  ִמיט   אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִמיט ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע ַזאְכן.

אּון קּוְמט  יֹוָחִאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ֶרִּבי 
ָזאְגט: ִאי ַפאְרְׁשֵטיי ִּבְכַלל 
ִאיז  ֶעס  ַמְחלֹוֶקת,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִניְׁשט 
ַאֶלעס ֵאייְנס, ַגְׁשִמיּות ִמיט רּוָחִניּות, 
ֶדעם  ִדיֶנען  ַאֶלעס  ִמיט  ֶקען  ֶמען 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִהיְמל אּון ֶדעְרַפאר  ִדי  ֶער:  ָזאְגט 
ַּבאַׁשאְפן  ֶזעֶנען  ֶעְרד 
ֶגעָוואְרן ִאיְנֵאייֶנעם ִווי ַא ָטאּפ ִמיְטן 

ֶדעְקל, ַווייל ֶעס ִאיז ַאֶלעס ֵאייְנס.

ֶמעְנְטׁש וואֹויל  ֶדער  ִאיז 
ֶדער  ַאז  ֵווייְסט  ָוואס 
ִאין  ִאיֶּבעָראל  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶיעֶדע ַמָצב, אּון ִמיט ַאֶלעס ֶקען ֶמען 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ְּבֵראִׁשית תשס"ח לפ"ק)
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ֶאָחד. ַוְיִהי  יֹום  ּבֶֹקר  ַוְיִהי  ֶעֶרב 
ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ד): ֶווען ַא יּוד ֵווייְסט ַאז 

ִאים,  צּו  ֶגעֶׁשעְהט  ֶעס  ָוואס  ַאֶלעס 
ְׁשֶלעְכט,  ִווי  ֶזעְהט אֹויס  ֶעס  ֲאִפילּו 

ָהאט ֶעס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶּבֱאֶמת 
ָדאס  גּוְטס,  ַזיין  ַפאר  ָנאר  ֶגעטּוְהן 

ִאיז ַמָּמׁש ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא.

ֶטעְנִדיג ַווייל  ְשׁ ַדאְרף  יּוד  ַא 
ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 
ֶעס  ֶווען  ַסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער 
ַדאְרף   ַזא גּוֶטע  ַא  ֶגעֶׁשעְהט 
ֶדער  ָהאט  ָדאס  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן  ֶמען 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעטּוְהן, אּון ַסיי ֶווען 
ִאיז   ַזא ְׁשֶלעְכֶטע  ַא  ֶגעֶׁשעְהט  ֶעס 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם   אֹוי ֶעס 

ֵמייְנט ִזיֶכער ָנאר גּוְטס.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק ַוְיִהי ֶעֶרב ָדאס 
- ַסיי ֶווען ֶעס ִאיז טּוְנְקל ַפאר 
ַא ֶמעְנְטׁש, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶעס ֵגייט 
ִאים ִניְׁשט גּוט, ַוְיִהי ּבֶֹקר - ֵסיי ֶווען 
ֶעס ִאיז ִליְכִטיג ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, ָדאס 
ֵמייְנט ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ָיא גּוט, ָזאל 
ַאֶלעס   - ֶאָחד  יֹום  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן  ֶער 
ֵאייְנִציְגן  ֵאיין  פּוֶנעם  ָנאר  קּוְמט 

ַּבאֶׁשעֶפער.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן ז')
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ָהָאָדם ַוִיְקָרא  ֶאל  ֱאִקים  ה' 
ה. מֹוֲהָרא"ׁש  ַויֹאֶמר לֹו ַאֶיָכּ
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
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ַזאְכן,  ֶעְרד  ִמיט   אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִמיט ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע ַזאְכן.

אּון קּוְמט  יֹוָחִאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ֶרִּבי 
ָזאְגט: ִאי ַפאְרְׁשֵטיי ִּבְכַלל 
ִאיז  ֶעס  ַמְחלֹוֶקת,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִניְׁשט 
ַאֶלעס ֵאייְנס, ַגְׁשִמיּות ִמיט רּוָחִניּות, 
ֶדעם  ִדיֶנען  ַאֶלעס  ִמיט  ֶקען  ֶמען 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִהיְמל אּון ֶדעְרַפאר  ִדי  ֶער:  ָזאְגט 
ַּבאַׁשאְפן  ֶזעֶנען  ֶעְרד 
ֶגעָוואְרן ִאיְנֵאייֶנעם ִווי ַא ָטאּפ ִמיְטן 

ֶדעְקל, ַווייל ֶעס ִאיז ַאֶלעס ֵאייְנס.

ֶמעְנְטׁש וואֹויל  ֶדער  ִאיז 
ֶדער  ַאז  ֵווייְסט  ָוואס 
ִאין  ִאיֶּבעָראל  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶיעֶדע ַמָצב, אּון ִמיט ַאֶלעס ֶקען ֶמען 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ְּבֵראִׁשית תשס"ח לפ"ק)
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ֶאָחד. ַוְיִהי  יֹום  ּבֶֹקר  ַוְיִהי  ֶעֶרב 
ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ד): ֶווען ַא יּוד ֵווייְסט ַאז 

ִאים,  צּו  ֶגעֶׁשעְהט  ֶעס  ָוואס  ַאֶלעס 
ְׁשֶלעְכט,  ִווי  ֶזעְהט אֹויס  ֶעס  ֲאִפילּו 

ָהאט ֶעס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶּבֱאֶמת 
ָדאס  גּוְטס,  ַזיין  ַפאר  ָנאר  ֶגעטּוְהן 

ִאיז ַמָּמׁש ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא.

ֶטעְנִדיג ַווייל  ְשׁ ַדאְרף  יּוד  ַא 
ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 
ֶעס  ֶווען  ַסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער 
ַדאְרף   ַזא גּוֶטע  ַא  ֶגעֶׁשעְהט 
ֶדער  ָהאט  ָדאס  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן  ֶמען 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעטּוְהן, אּון ַסיי ֶווען 
ִאיז   ַזא ְׁשֶלעְכֶטע  ַא  ֶגעֶׁשעְהט  ֶעס 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם   אֹוי ֶעס 

ֵמייְנט ִזיֶכער ָנאר גּוְטס.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק ַוְיִהי ֶעֶרב ָדאס 
- ַסיי ֶווען ֶעס ִאיז טּוְנְקל ַפאר 
ַא ֶמעְנְטׁש, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶעס ֵגייט 
ִאים ִניְׁשט גּוט, ַוְיִהי ּבֶֹקר - ֵסיי ֶווען 
ֶעס ִאיז ִליְכִטיג ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, ָדאס 
ֵמייְנט ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ָיא גּוט, ָזאל 
ַאֶלעס   - ֶאָחד  יֹום  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן  ֶער 
ֵאייְנִציְגן  ֵאיין  פּוֶנעם  ָנאר  קּוְמט 

ַּבאֶׁשעֶפער.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן ז')
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ָהָאָדם ַוִיְקָרא  ֶאל  ֱאִקים  ה' 
ה. מֹוֲהָרא"ׁש  ַויֹאֶמר לֹו ַאֶיָכּ
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
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ַזאְכן,  ֶעְרד  ִמיט   אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִמיט ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע ַזאְכן.

אּון קּוְמט  יֹוָחִאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון  ֶרִּבי 
ָזאְגט: ִאי ַפאְרְׁשֵטיי ִּבְכַלל 
ִאיז  ֶעס  ַמְחלֹוֶקת,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִניְׁשט 
ַאֶלעס ֵאייְנס, ַגְׁשִמיּות ִמיט רּוָחִניּות, 
ֶדעם  ִדיֶנען  ַאֶלעס  ִמיט  ֶקען  ֶמען 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִהיְמל אּון ֶדעְרַפאר  ִדי  ֶער:  ָזאְגט 
ַּבאַׁשאְפן  ֶזעֶנען  ֶעְרד 
ֶגעָוואְרן ִאיְנֵאייֶנעם ִווי ַא ָטאּפ ִמיְטן 

ֶדעְקל, ַווייל ֶעס ִאיז ַאֶלעס ֵאייְנס.

ֶמעְנְטׁש וואֹויל  ֶדער  ִאיז 
ֶדער  ַאז  ֵווייְסט  ָוואס 
ִאין  ִאיֶּבעָראל  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶיעֶדע ַמָצב, אּון ִמיט ַאֶלעס ֶקען ֶמען 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ְּבֵראִׁשית תשס"ח לפ"ק)
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ֶאָחד. ַוְיִהי  יֹום  ּבֶֹקר  ַוְיִהי  ֶעֶרב 
ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ד): ֶווען ַא יּוד ֵווייְסט ַאז 

ִאים,  צּו  ֶגעֶׁשעְהט  ֶעס  ָוואס  ַאֶלעס 
ְׁשֶלעְכט,  ִווי  ֶזעְהט אֹויס  ֶעס  ֲאִפילּו 

ָהאט ֶעס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶּבֱאֶמת 
ָדאס  גּוְטס,  ַזיין  ַפאר  ָנאר  ֶגעטּוְהן 

ִאיז ַמָּמׁש ֵמֵעין עֹוָלם ַהָּבא.

ֶטעְנִדיג ַווייל  ְשׁ ַדאְרף  יּוד  ַא 
ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 
ֶעס  ֶווען  ַסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער 
ַדאְרף   ַזא גּוֶטע  ַא  ֶגעֶׁשעְהט 
ֶדער  ָהאט  ָדאס  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן  ֶמען 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעטּוְהן, אּון ַסיי ֶווען 
ִאיז   ַזא ְׁשֶלעְכֶטע  ַא  ֶגעֶׁשעְהט  ֶעס 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם   אֹוי ֶעס 

ֵמייְנט ִזיֶכער ָנאר גּוְטס.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק ַוְיִהי ֶעֶרב ָדאס 
- ַסיי ֶווען ֶעס ִאיז טּוְנְקל ַפאר 
ַא ֶמעְנְטׁש, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶעס ֵגייט 
ִאים ִניְׁשט גּוט, ַוְיִהי ּבֶֹקר - ֵסיי ֶווען 
ֶעס ִאיז ִליְכִטיג ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, ָדאס 
ֵמייְנט ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ָיא גּוט, ָזאל 
ַאֶלעס   - ֶאָחד  יֹום  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן  ֶער 
ֵאייְנִציְגן  ֵאיין  פּוֶנעם  ָנאר  קּוְמט 

ַּבאֶׁשעֶפער.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן ז')
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ָהָאָדם ַוִיְקָרא  ֶאל  ֱאִקים  ה' 
ה. מֹוֲהָרא"ׁש  ַויֹאֶמר לֹו ַאֶיָכּ
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
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ֶדער  נ"ד):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

צּו  ְמַצְמֵצם   ִזי ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאים  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר  ְרָמִזים  ִׁשיְקן 
צּו  קּוֶמען  צּו  צּוִריק  ֶדעְרַמאֶנען  צּו 
אּון  ַזאְכן  גּוֶטע  ִמיט  ַאָמאל  ִאים, 
ַאָמאל ַפאְרֶקעְרט, ַאָמאל ִׁשיְקט ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער גּוְטס ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, 
ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ַכאְּפן ַאז ָדאס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים  ָהאט 
ֶגעִׁשיְקט, אּון ֶער ָזאל ִזי אֹויְפֶוועְקן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון  ֶדעם  ַדאְנֶקען  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִׁשיְקט  ַאָמאל 
ָנאר צּו   ְוָׁשלֹום, אֹוי ַחס  ְׁשֶלעְכְטס 
קּוֶמען  צּו  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ֶדעְרַמאֶנען 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַוִיְקָרא ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  ָזאְגט 
ֶדער  ָהָאָדם,  ֶאל  ֱאִקים  ה' 
ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  רּוְפט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
אּון  ָהַרֲחִמים  ִמַדת  ִמיט  ַאָמאל 
ָדאס  ָאֶּבער  ַהִדין,  ִמַדת  ִמיט  ַאָמאל 
ה,  ַאֶיָכּ לֹו  ַויֹאֶמר  ָנאר,  ִאיז  ַאֶלעס 
ֶדעם  ִמיט  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
וואּו  ֶמעְנְטׁש:  ֶדעם  אֹויְפֶוועְקן 
 ֶוועק ִדי ֶוועְלט?  ִּביְזטּו אֹויף ֶדער 
ֶדעְרַמאן  ַדיין ְׁשָלאף, אּון  אֹויף פּון 
ַּבאֶׁשעֶפער  ַא  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז   ִדי
צּו  ָאן  ֵהייּב  אּון  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף 

ֶרעְדן צּו ִאים.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
ֶהעְרט ִזי צּו, צּו ִדי ְרָמִזים 
ָוואס ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִׁשיְקט ִאים, אּון 
ֶער ֵגייט צּוִריק צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער 
ֵהייְּבט ָאן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶער  ֶוועט  ַמאֶמע-ָלׁשֹון,  ַזיין  אֹויף 

ִזיֶכער ָהאְּבן ַאֶלעס גּוְטס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן י"א)
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ְּפֵני ֵהן  ֵמַעל  ַהּיֹום  אִֹתי  ֵּגַרְׁשָּת 
ְוָהִייִתי  ֵתר  ֶאָסּ  ּוִמָּפֶני ָהֲאָדָמה 
מְֹצִאי  ָכל  ְוָהָיה  ָּבָאֶרץ  ָוָנד  ָנע 
ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ַיַהְרֵגִני. 
ְּפֵני  ֵמַעל  ַהיֹום  אִֹתי  ַרְׁשָּת  ֵגּ ֵהן 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   - ָהֲאָדָמה 
מּוְזן  ָזאל  ֶער  ַאז  ַקִין  ַפאְרְטִריְּבן 
ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ָאֶּבער  ְוָנד,  ָנע  ֵגיין 
ַא  ַפאְרְטַרייְּבן  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  ַאז 
ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶמעְנְטׁש 
ִאיֶּבעָראל,  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג צּו ַפאְרְטַרייְּבן 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶמעְנְטׁש  ַא 
צּום  ֶרעְדן  צּו  אֹויף  ֶהעְרט  ֶער  ֶווען 
ֶווען   - ֶאָּסֵתר   ּוִמָּפֶני ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
פּוֶנעם  ַּבאַהאְלְטן  ֶוועְרט  ֶמען 
ִניְׁשט צּום  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ֶרעְדט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון דּוְר ֶדעם ְוָהִייִתי 
ָנע ְוָנד ָּבָאֶרץ - ְדֵרייט ֶמען ִזי ַארּום 
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ֶדער  נ"ד):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

צּו  ְמַצְמֵצם   ִזי ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאים  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר  ְרָמִזים  ִׁשיְקן 
צּו  קּוֶמען  צּו  צּוִריק  ֶדעְרַמאֶנען  צּו 
אּון  ַזאְכן  גּוֶטע  ִמיט  ַאָמאל  ִאים, 
ַאָמאל ַפאְרֶקעְרט, ַאָמאל ִׁשיְקט ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער גּוְטס ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, 
ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ַכאְּפן ַאז ָדאס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים  ָהאט 
ֶגעִׁשיְקט, אּון ֶער ָזאל ִזי אֹויְפֶוועְקן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון  ֶדעם  ַדאְנֶקען  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִׁשיְקט  ַאָמאל 
ָנאר צּו   ְוָׁשלֹום, אֹוי ַחס  ְׁשֶלעְכְטס 
קּוֶמען  צּו  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ֶדעְרַמאֶנען 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַוִיְקָרא ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  ָזאְגט 
ֶדער  ָהָאָדם,  ֶאל  ֱאִקים  ה' 
ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  רּוְפט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
אּון  ָהַרֲחִמים  ִמַדת  ִמיט  ַאָמאל 
ָדאס  ָאֶּבער  ַהִדין,  ִמַדת  ִמיט  ַאָמאל 
ה,  ַאֶיָכּ לֹו  ַויֹאֶמר  ָנאר,  ִאיז  ַאֶלעס 
ֶדעם  ִמיט  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
וואּו  ֶמעְנְטׁש:  ֶדעם  אֹויְפֶוועְקן 
 ֶוועק ִדי ֶוועְלט?  ִּביְזטּו אֹויף ֶדער 
ֶדעְרַמאן  ַדיין ְׁשָלאף, אּון  אֹויף פּון 
ַּבאֶׁשעֶפער  ַא  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז   ִדי
צּו  ָאן  ֵהייּב  אּון  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף 

ֶרעְדן צּו ִאים.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
ֶהעְרט ִזי צּו, צּו ִדי ְרָמִזים 
ָוואס ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִׁשיְקט ִאים, אּון 
ֶער ֵגייט צּוִריק צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער 
ֵהייְּבט ָאן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶער  ֶוועט  ַמאֶמע-ָלׁשֹון,  ַזיין  אֹויף 

ִזיֶכער ָהאְּבן ַאֶלעס גּוְטס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן י"א)

76

ְּפֵני ֵהן  ֵמַעל  ַהּיֹום  אִֹתי  ֵּגַרְׁשָּת 
ְוָהִייִתי  ֵתר  ֶאָסּ  ּוִמָּפֶני ָהֲאָדָמה 
מְֹצִאי  ָכל  ְוָהָיה  ָּבָאֶרץ  ָוָנד  ָנע 
ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ַיַהְרֵגִני. 
ְּפֵני  ֵמַעל  ַהיֹום  אִֹתי  ַרְׁשָּת  ֵגּ ֵהן 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   - ָהֲאָדָמה 
מּוְזן  ָזאל  ֶער  ַאז  ַקִין  ַפאְרְטִריְּבן 
ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ָאֶּבער  ְוָנד,  ָנע  ֵגיין 
ַא  ַפאְרְטַרייְּבן  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  ַאז 
ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶמעְנְטׁש 
ִאיֶּבעָראל,  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג צּו ַפאְרְטַרייְּבן 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶמעְנְטׁש  ַא 
צּום  ֶרעְדן  צּו  אֹויף  ֶהעְרט  ֶער  ֶווען 
ֶווען   - ֶאָּסֵתר   ּוִמָּפֶני ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
פּוֶנעם  ַּבאַהאְלְטן  ֶוועְרט  ֶמען 
ִניְׁשט צּום  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ֶרעְדט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון דּוְר ֶדעם ְוָהִייִתי 
ָנע ְוָנד ָּבָאֶרץ - ְדֵרייט ֶמען ִזי ַארּום 
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ֶדער  נ"ד):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

צּו  ְמַצְמֵצם   ִזי ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאים  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר  ְרָמִזים  ִׁשיְקן 
צּו  קּוֶמען  צּו  צּוִריק  ֶדעְרַמאֶנען  צּו 
אּון  ַזאְכן  גּוֶטע  ִמיט  ַאָמאל  ִאים, 
ַאָמאל ַפאְרֶקעְרט, ַאָמאל ִׁשיְקט ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער גּוְטס ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, 
ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ַכאְּפן ַאז ָדאס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים  ָהאט 
ֶגעִׁשיְקט, אּון ֶער ָזאל ִזי אֹויְפֶוועְקן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון  ֶדעם  ַדאְנֶקען  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִׁשיְקט  ַאָמאל 
ָנאר צּו   ְוָׁשלֹום, אֹוי ַחס  ְׁשֶלעְכְטס 
קּוֶמען  צּו  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ֶדעְרַמאֶנען 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַוִיְקָרא ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  ָזאְגט 
ֶדער  ָהָאָדם,  ֶאל  ֱאִקים  ה' 
ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  רּוְפט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
אּון  ָהַרֲחִמים  ִמַדת  ִמיט  ַאָמאל 
ָדאס  ָאֶּבער  ַהִדין,  ִמַדת  ִמיט  ַאָמאל 
ה,  ַאֶיָכּ לֹו  ַויֹאֶמר  ָנאר,  ִאיז  ַאֶלעס 
ֶדעם  ִמיט  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
וואּו  ֶמעְנְטׁש:  ֶדעם  אֹויְפֶוועְקן 
 ֶוועק ִדי ֶוועְלט?  ִּביְזטּו אֹויף ֶדער 
ֶדעְרַמאן  ַדיין ְׁשָלאף, אּון  אֹויף פּון 
ַּבאֶׁשעֶפער  ַא  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז   ִדי
צּו  ָאן  ֵהייּב  אּון  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף 

ֶרעְדן צּו ִאים.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
ֶהעְרט ִזי צּו, צּו ִדי ְרָמִזים 
ָוואס ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִׁשיְקט ִאים, אּון 
ֶער ֵגייט צּוִריק צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער 
ֵהייְּבט ָאן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶער  ֶוועט  ַמאֶמע-ָלׁשֹון,  ַזיין  אֹויף 

ִזיֶכער ָהאְּבן ַאֶלעס גּוְטס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן י"א)
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ְּפֵני ֵהן  ֵמַעל  ַהּיֹום  אִֹתי  ֵּגַרְׁשָּת 
ְוָהִייִתי  ֵתר  ֶאָסּ  ּוִמָּפֶני ָהֲאָדָמה 
מְֹצִאי  ָכל  ְוָהָיה  ָּבָאֶרץ  ָוָנד  ָנע 
ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ַיַהְרֵגִני. 
ְּפֵני  ֵמַעל  ַהיֹום  אִֹתי  ַרְׁשָּת  ֵגּ ֵהן 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   - ָהֲאָדָמה 
מּוְזן  ָזאל  ֶער  ַאז  ַקִין  ַפאְרְטִריְּבן 
ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ָאֶּבער  ְוָנד,  ָנע  ֵגיין 
ַא  ַפאְרְטַרייְּבן  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  ַאז 
ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶמעְנְטׁש 
ִאיֶּבעָראל,  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג צּו ַפאְרְטַרייְּבן 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶמעְנְטׁש  ַא 
צּום  ֶרעְדן  צּו  אֹויף  ֶהעְרט  ֶער  ֶווען 
ֶווען   - ֶאָּסֵתר   ּוִמָּפֶני ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
פּוֶנעם  ַּבאַהאְלְטן  ֶוועְרט  ֶמען 
ִניְׁשט צּום  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ֶרעְדט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון דּוְר ֶדעם ְוָהִייִתי 
ָנע ְוָנד ָּבָאֶרץ - ְדֵרייט ֶמען ִזי ַארּום 
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ַוִיְקָרא ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  ָזאְגט 
ֶדער  ָהָאָדם,  ֶאל  ֱאִקים  ה' 
ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  רּוְפט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
אּון  ָהַרֲחִמים  ִמַדת  ִמיט  ַאָמאל 
ָדאס  ָאֶּבער  ַהִדין,  ִמַדת  ִמיט  ַאָמאל 
ה,  ַאֶיָכּ לֹו  ַויֹאֶמר  ָנאר,  ִאיז  ַאֶלעס 
ֶדעם  ִמיט  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
וואּו  ֶמעְנְטׁש:  ֶדעם  אֹויְפֶוועְקן 
 ֶוועק ִדי ֶוועְלט?  ִּביְזטּו אֹויף ֶדער 
ֶדעְרַמאן  ַדיין ְׁשָלאף, אּון  אֹויף פּון 
ַּבאֶׁשעֶפער  ַא  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז   ִדי
צּו  ָאן  ֵהייּב  אּון  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף 

ֶרעְדן צּו ִאים.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
ֶהעְרט ִזי צּו, צּו ִדי ְרָמִזים 
ָוואס ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִׁשיְקט ִאים, אּון 
ֶער ֵגייט צּוִריק צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער 
ֵהייְּבט ָאן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶער  ֶוועט  ַמאֶמע-ָלׁשֹון,  ַזיין  אֹויף 

ִזיֶכער ָהאְּבן ַאֶלעס גּוְטס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן י"א)
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ְּפֵני ֵהן  ֵמַעל  ַהּיֹום  אִֹתי  ֵּגַרְׁשָּת 
ְוָהִייִתי  ֵתר  ֶאָסּ  ּוִמָּפֶני ָהֲאָדָמה 
מְֹצִאי  ָכל  ְוָהָיה  ָּבָאֶרץ  ָוָנד  ָנע 
ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ַיַהְרֵגִני. 
ְּפֵני  ֵמַעל  ַהיֹום  אִֹתי  ַרְׁשָּת  ֵגּ ֵהן 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   - ָהֲאָדָמה 
מּוְזן  ָזאל  ֶער  ַאז  ַקִין  ַפאְרְטִריְּבן 
ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ָאֶּבער  ְוָנד,  ָנע  ֵגיין 
ַא  ַפאְרְטַרייְּבן  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  ַאז 
ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶמעְנְטׁש 
ִאיֶּבעָראל,  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֶוועג צּו ַפאְרְטַרייְּבן 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶמעְנְטׁש  ַא 
צּום  ֶרעְדן  צּו  אֹויף  ֶהעְרט  ֶער  ֶווען 
ֶווען   - ֶאָּסֵתר   ּוִמָּפֶני ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
פּוֶנעם  ַּבאַהאְלְטן  ֶוועְרט  ֶמען 
ִניְׁשט צּום  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ֶרעְדט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון דּוְר ֶדעם ְוָהִייִתי 
ָנע ְוָנד ָּבָאֶרץ - ְדֵרייט ֶמען ִזי ַארּום 
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ָנע ְוָנד, ְוָהָיה ָכל מְֹצִאי ַיַהְרֵגִני - אּון 
פּון ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעְהט ַסיי 
ֶוועְרט  ְּבַגְׁשִמיּות  ַסיי  ְּברּוָחִניּות אּון 

ֶגע'ַהְרֶג'ט. ֶמען צּוְּבָראְכן אּון ָאְפּ

ֶטעְנִדיג ֶדעְרַפאר  ְשׁ ִאיד  ַא  ַדאְרף 
ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 
פּוֶנעם  ַאֶוועְקְטַרייְּבן  ִניְׁשט  ִאים 
ֶקען  ֶמען  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ִניְׁשט  ֶמען  ֶוועט  ֶדעם   דּוְר אּון 

.ֶוועְרן צּוְּבָראְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזא

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן י"ד)
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ְׁשֵּכן  ֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְּכֻרִבים, ַוַיּ ִמֶקּ
ָזאְגט אֹויף ֶדעם ִדי ֵהייִליֶגע 
ַרִׁש"י: ֶאת ַהְּכֻרִבים - ַמְלֲאֵכי ֲחָּבָלה, 
ִוויֶדער ֶגעִפיֶנען ִמיר ַאז אֹויְפן ָּפסּוק 
(ְׁשמֹות כ"ה, י"ח): ְוָעִׂשיָת ְׁשַנִים ְּכֻרִבים 

ָזָהב, ָזאְגט ִדי ֵהייִליֶגע ַרִׁש"י: ְּכֻרִבים 
- ְּדמּות ַּפְרצּוף ִּתינֹוק ָלֶהם.

ָדא ִלְכאֹוָרה  ְסִּתיָרה  ַא  ֶעס  ִאיז 
ַטייְטְׁשט ַרִׁש"י ַאז ְּכֻרִבים 
ֵמייְנט ַא ִקיְנד אּון ָדא ַטייְטְׁשט ַרִׁש"י 

ַאז ְּכֻרִבים ֵמייְנט ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה?

ֶעס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ַקיין ְסִתיָרה 
ִקיְנד,  ַא  פּון  ֶמען  ֶרעְדט  ֵּבייֶדע 
אֹויְפן  ִליְגן  ְּכֻרִבים  ִדי  אֹויּב  ָנאר 
ָוואס  ָארֹון  ֶדעם  ֶהעֶכער  ַּכּפֶֹרת 
ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ּתֹוָרה,  ִדי  ִאיז  ָדאס 
 ִזי ִקיְנד  ַפאְרן  אֹויס  ֶלעְרְנט  ֶמען 
ִדי  ֶלעְרֶנען  צּו  צּוֶגעוואֹויֶנען  צּו 
ֶער  ָהאט  ֶדעָמאְלְטס  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע 

ַא ָּפִנים ִווי ַאן ֵאייְדל ֶעְרִלי ִקיְנד.

אֹויּב ִוויֶדער  ִקיְנד  ֶזעְלֶּבער  ֶדער 
ַקיין  ִניְׁשט  ֶער  ֶלעְרְנט 
ָארֹון,  אֹויְפן  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ּתֹוָרה 
ֶוועְרט ֶער ַא ַמְלַאֵכי ַחָּבָלה, אּון ֶער 

צּוְּבֶרעְכט אּון ֶׁשעִדיְגט ַזאְכן. 

(קּוְנְטֵרס ְּבִאיִדיׁש 
ֶׁשל ַּפְרַׁשת ְּתרּוָמה תשע"ג)

ַח ˙ נ… ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה  יק ֵאֶלּ ַצִדּ ִאיׁש  נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת 

ֶדער  ָזאְגט  ְוגֹו'.  ָהָיה  ָּתִמים 
ֶדעם  אֹויף  עב:):  (נַֹח  ַהָקדֹוׁש  זֹוַהר 

ְלִעיָלִאין  ֵנְייָחא   - נַֹח  נַֹח  ָּפסּוק: 
ֵדין  ְלָעְלָמא  ֵנְייָחא  ְלַּתָּתִאין,  ֵנְייָחא 
מֹוֲהָרא"ׁש  ְּדָאִתי.  ְלָעְלָמא  ֵנְייָחא 
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ָנע ְוָנד, ְוָהָיה ָכל מְֹצִאי ַיַהְרֵגִני - אּון 
פּון ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעְהט ַסיי 
ֶוועְרט  ְּבַגְׁשִמיּות  ַסיי  ְּברּוָחִניּות אּון 

ֶגע'ַהְרֶג'ט. ֶמען צּוְּבָראְכן אּון ָאְפּ

ֶטעְנִדיג ֶדעְרַפאר  ְשׁ ִאיד  ַא  ַדאְרף 
ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 
פּוֶנעם  ַאֶוועְקְטַרייְּבן  ִניְׁשט  ִאים 
ֶקען  ֶמען  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ִניְׁשט  ֶמען  ֶוועט  ֶדעם   דּוְר אּון 

.ֶוועְרן צּוְּבָראְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזא

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן י"ד)
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ְׁשֵּכן  ֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְּכֻרִבים, ַוַיּ ִמֶקּ
ָזאְגט אֹויף ֶדעם ִדי ֵהייִליֶגע 
ַרִׁש"י: ֶאת ַהְּכֻרִבים - ַמְלֲאֵכי ֲחָּבָלה, 
ִוויֶדער ֶגעִפיֶנען ִמיר ַאז אֹויְפן ָּפסּוק 
(ְׁשמֹות כ"ה, י"ח): ְוָעִׂשיָת ְׁשַנִים ְּכֻרִבים 

ָזָהב, ָזאְגט ִדי ֵהייִליֶגע ַרִׁש"י: ְּכֻרִבים 
- ְּדמּות ַּפְרצּוף ִּתינֹוק ָלֶהם.

ָדא ִלְכאֹוָרה  ְסִּתיָרה  ַא  ֶעס  ִאיז 
ַטייְטְׁשט ַרִׁש"י ַאז ְּכֻרִבים 
ֵמייְנט ַא ִקיְנד אּון ָדא ַטייְטְׁשט ַרִׁש"י 

ַאז ְּכֻרִבים ֵמייְנט ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה?

ֶעס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ַקיין ְסִתיָרה 
ִקיְנד,  ַא  פּון  ֶמען  ֶרעְדט  ֵּבייֶדע 
אֹויְפן  ִליְגן  ְּכֻרִבים  ִדי  אֹויּב  ָנאר 
ָוואס  ָארֹון  ֶדעם  ֶהעֶכער  ַּכּפֶֹרת 
ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ּתֹוָרה,  ִדי  ִאיז  ָדאס 
 ִזי ִקיְנד  ַפאְרן  אֹויס  ֶלעְרְנט  ֶמען 
ִדי  ֶלעְרֶנען  צּו  צּוֶגעוואֹויֶנען  צּו 
ֶער  ָהאט  ֶדעָמאְלְטס  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע 

ַא ָּפִנים ִווי ַאן ֵאייְדל ֶעְרִלי ִקיְנד.

אֹויּב ִוויֶדער  ִקיְנד  ֶזעְלֶּבער  ֶדער 
ַקיין  ִניְׁשט  ֶער  ֶלעְרְנט 
ָארֹון,  אֹויְפן  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ּתֹוָרה 
ֶוועְרט ֶער ַא ַמְלַאֵכי ַחָּבָלה, אּון ֶער 

צּוְּבֶרעְכט אּון ֶׁשעִדיְגט ַזאְכן. 

(קּוְנְטֵרס ְּבִאיִדיׁש 
ֶׁשל ַּפְרַׁשת ְּתרּוָמה תשע"ג)

ַח ˙ נ… ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה  יק ֵאֶלּ ַצִדּ ִאיׁש  נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת 

ֶדער  ָזאְגט  ְוגֹו'.  ָהָיה  ָּתִמים 
ֶדעם  אֹויף  עב:):  (נַֹח  ַהָקדֹוׁש  זֹוַהר 

ְלִעיָלִאין  ֵנְייָחא   - נַֹח  נַֹח  ָּפסּוק: 
ֵדין  ְלָעְלָמא  ֵנְייָחא  ְלַּתָּתִאין,  ֵנְייָחא 
מֹוֲהָרא"ׁש  ְּדָאִתי.  ְלָעְלָמא  ֵנְייָחא 
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ָנע ְוָנד, ְוָהָיה ָכל מְֹצִאי ַיַהְרֵגִני - אּון 
פּון ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעְהט ַסיי 
ֶוועְרט  ְּבַגְׁשִמיּות  ַסיי  ְּברּוָחִניּות אּון 

ֶגע'ַהְרֶג'ט. ֶמען צּוְּבָראְכן אּון ָאְפּ

ֶטעְנִדיג ֶדעְרַפאר  ְשׁ ִאיד  ַא  ַדאְרף 
ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 
פּוֶנעם  ַאֶוועְקְטַרייְּבן  ִניְׁשט  ִאים 
ֶקען  ֶמען  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ִניְׁשט  ֶמען  ֶוועט  ֶדעם   דּוְר אּון 

.ֶוועְרן צּוְּבָראְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזא

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן י"ד)
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ְׁשֵּכן  ֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְּכֻרִבים, ַוַיּ ִמֶקּ
ָזאְגט אֹויף ֶדעם ִדי ֵהייִליֶגע 
ַרִׁש"י: ֶאת ַהְּכֻרִבים - ַמְלֲאֵכי ֲחָּבָלה, 
ִוויֶדער ֶגעִפיֶנען ִמיר ַאז אֹויְפן ָּפסּוק 
(ְׁשמֹות כ"ה, י"ח): ְוָעִׂשיָת ְׁשַנִים ְּכֻרִבים 

ָזָהב, ָזאְגט ִדי ֵהייִליֶגע ַרִׁש"י: ְּכֻרִבים 
- ְּדמּות ַּפְרצּוף ִּתינֹוק ָלֶהם.

ָדא ִלְכאֹוָרה  ְסִּתיָרה  ַא  ֶעס  ִאיז 
ַטייְטְׁשט ַרִׁש"י ַאז ְּכֻרִבים 
ֵמייְנט ַא ִקיְנד אּון ָדא ַטייְטְׁשט ַרִׁש"י 

ַאז ְּכֻרִבים ֵמייְנט ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה?

ֶעס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ַקיין ְסִתיָרה 
ִקיְנד,  ַא  פּון  ֶמען  ֶרעְדט  ֵּבייֶדע 
אֹויְפן  ִליְגן  ְּכֻרִבים  ִדי  אֹויּב  ָנאר 
ָוואס  ָארֹון  ֶדעם  ֶהעֶכער  ַּכּפֶֹרת 
ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ּתֹוָרה,  ִדי  ִאיז  ָדאס 
 ִזי ִקיְנד  ַפאְרן  אֹויס  ֶלעְרְנט  ֶמען 
ִדי  ֶלעְרֶנען  צּו  צּוֶגעוואֹויֶנען  צּו 
ֶער  ָהאט  ֶדעָמאְלְטס  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע 

ַא ָּפִנים ִווי ַאן ֵאייְדל ֶעְרִלי ִקיְנד.

אֹויּב ִוויֶדער  ִקיְנד  ֶזעְלֶּבער  ֶדער 
ַקיין  ִניְׁשט  ֶער  ֶלעְרְנט 
ָארֹון,  אֹויְפן  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ּתֹוָרה 
ֶוועְרט ֶער ַא ַמְלַאֵכי ַחָּבָלה, אּון ֶער 

צּוְּבֶרעְכט אּון ֶׁשעִדיְגט ַזאְכן. 

(קּוְנְטֵרס ְּבִאיִדיׁש 
ֶׁשל ַּפְרַׁשת ְּתרּוָמה תשע"ג)

ַח ˙ נ… ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה  יק ֵאֶלּ ַצִדּ ִאיׁש  נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת 

ֶדער  ָזאְגט  ְוגֹו'.  ָהָיה  ָּתִמים 
ֶדעם  אֹויף  עב:):  (נַֹח  ַהָקדֹוׁש  זֹוַהר 

ְלִעיָלִאין  ֵנְייָחא   - נַֹח  נַֹח  ָּפסּוק: 
ֵדין  ְלָעְלָמא  ֵנְייָחא  ְלַּתָּתִאין,  ֵנְייָחא 
מֹוֲהָרא"ׁש  ְּדָאִתי.  ְלָעְלָמא  ֵנְייָחא 
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ָנע ְוָנד, ְוָהָיה ָכל מְֹצִאי ַיַהְרֵגִני - אּון 
פּון ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעְהט ַסיי 
ֶוועְרט  ְּבַגְׁשִמיּות  ַסיי  ְּברּוָחִניּות אּון 

ֶגע'ַהְרֶג'ט. ֶמען צּוְּבָראְכן אּון ָאְפּ

ֶטעְנִדיג ֶדעְרַפאר  ְשׁ ִאיד  ַא  ַדאְרף 
ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 
פּוֶנעם  ַאֶוועְקְטַרייְּבן  ִניְׁשט  ִאים 
ֶקען  ֶמען  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ִניְׁשט  ֶמען  ֶוועט  ֶדעם   דּוְר אּון 

.ֶוועְרן צּוְּבָראְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזא

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֵראִׁשית ִסיָמן י"ד)

76

ְׁשֵּכן  ֶדם ְלַגן ֵעֶדן ֶאת ַהְּכֻרִבים, ַוַיּ ִמֶקּ
ָזאְגט אֹויף ֶדעם ִדי ֵהייִליֶגע 
ַרִׁש"י: ֶאת ַהְּכֻרִבים - ַמְלֲאֵכי ֲחָּבָלה, 
ִוויֶדער ֶגעִפיֶנען ִמיר ַאז אֹויְפן ָּפסּוק 
(ְׁשמֹות כ"ה, י"ח): ְוָעִׂשיָת ְׁשַנִים ְּכֻרִבים 

ָזָהב, ָזאְגט ִדי ֵהייִליֶגע ַרִׁש"י: ְּכֻרִבים 
- ְּדמּות ַּפְרצּוף ִּתינֹוק ָלֶהם.

ָדא ִלְכאֹוָרה  ְסִּתיָרה  ַא  ֶעס  ִאיז 
ַטייְטְׁשט ַרִׁש"י ַאז ְּכֻרִבים 
ֵמייְנט ַא ִקיְנד אּון ָדא ַטייְטְׁשט ַרִׁש"י 

ַאז ְּכֻרִבים ֵמייְנט ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה?

ֶעס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ַקיין ְסִתיָרה 
ִקיְנד,  ַא  פּון  ֶמען  ֶרעְדט  ֵּבייֶדע 
אֹויְפן  ִליְגן  ְּכֻרִבים  ִדי  אֹויּב  ָנאר 
ָוואס  ָארֹון  ֶדעם  ֶהעֶכער  ַּכּפֶֹרת 
ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ּתֹוָרה,  ִדי  ִאיז  ָדאס 
 ִזי ִקיְנד  ַפאְרן  אֹויס  ֶלעְרְנט  ֶמען 
ִדי  ֶלעְרֶנען  צּו  צּוֶגעוואֹויֶנען  צּו 
ֶער  ָהאט  ֶדעָמאְלְטס  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע 

ַא ָּפִנים ִווי ַאן ֵאייְדל ֶעְרִלי ִקיְנד.

אֹויּב ִוויֶדער  ִקיְנד  ֶזעְלֶּבער  ֶדער 
ַקיין  ִניְׁשט  ֶער  ֶלעְרְנט 
ָארֹון,  אֹויְפן  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ּתֹוָרה 
ֶוועְרט ֶער ַא ַמְלַאֵכי ַחָּבָלה, אּון ֶער 

צּוְּבֶרעְכט אּון ֶׁשעִדיְגט ַזאְכן. 

(קּוְנְטֵרס ְּבִאיִדיׁש 
ֶׁשל ַּפְרַׁשת ְּתרּוָמה תשע"ג)

ַח ˙ נ… ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה  יק ֵאֶלּ ַצִדּ ִאיׁש  נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת 

ֶדער  ָזאְגט  ְוגֹו'.  ָהָיה  ָּתִמים 
ֶדעם  אֹויף  עב:):  (נַֹח  ַהָקדֹוׁש  זֹוַהר 

ְלִעיָלִאין  ֵנְייָחא   - נַֹח  נַֹח  ָּפסּוק: 
ֵדין  ְלָעְלָמא  ֵנְייָחא  ְלַּתָּתִאין,  ֵנְייָחא 
מֹוֲהָרא"ׁש  ְּדָאִתי.  ְלָעְלָמא  ֵנְייָחא 
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ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר  ָדאס  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ו): ֶווען ַא ִאיד ִוויל 

ְּתׁשּוָבה טּוְהן, ַדאְרף ֶער ִזי ֶקעֶנען 
ַסיי  ֶוועְגן,  ְצֵוויי  אֹויף  ֶדעְרַהאְלְטן 
ֶלעְרֶנט  ֶער  גּוט,  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ֶווען 
 ִזי ֶער  ַדאְרף  ַדאֶוועְנט,  ֶער  אּון 
ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִוויְסן ַאז ֶער 
ַסיי  ַזיין, אּון  ַמְצִליַח  ָנא ֶמער  ֶקען 
ֲעֵבירֹות  טּוט  ֶער  ַאָראּפ  ַפאְלט  ֶער 
אּון  ֶדעְרַהאְלְטן   אֹוי  ִזי ֶער  ָזאל 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ֶקען  ֶער  אּון  ִליּב  ַאְלץ   ָנא ִאים 
ֵאייִּביג ְּתׁשּוָבה טּוְהן, אּון ָנאר ַאזֹוי 

ֶקען ֶמען ַזיין ַא ַצִדיק.

ֵאֶלה ָדאס  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
אֹויף  ָזאְגט   - נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ַאז  זֹוַהר,  ֶדער  ֶדעם 
אּון  אֹויְבן  ַסיי  ֶגעַלאְסן  אּון  רּוִהיג 
ַסיי אּוְנְטן, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט 
ִזי ֶדעְרַהאְלְטן ַסיי ֶווען ֶעס ִאיז ִאים 
ִניְׁשט,  ֶווען  ַסיי  אּון  גּוט  ֶגעַגאְנֶגען 
יק ָּתִמים ָהָיה  אּון ֶדעְרַפאר: ִאיׁש ַצִדּ
- ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

(זֹאת ַהּתֹוָרה נַֹח ִסיָמן ב)
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ַעל ִּכי  ַדְרּכֹו  ֶאת  ָּבָׂשר  ָּכל  ִהְׁשִחית 
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ָהָאֶרץ. 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָזאְגט: 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַּבאַׁשאְפן  ָהאט 
צּוַזאְמֶגעְׁשֶטעְלט פּון ַא גּוף ִמיט ַא 
ְנָׁשָמה, פּון ֵאיין ַזייט ַדאְרף ֶדער גּוף 
ֶעְסן אּון ְטִריְנְקן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע 
ֶדעם  ִדיֶנען  ִאיד  ַא  ַדאְרף  ַזייט 
ְׁשֵלימּות  ֶדער  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועְרט  ֶער  ֶווען  ִאיז,  ִאיד  ַא  פּון 
ֶגעוואֹויר ַאז ֶמען ֶקען צּוַזאְמְׁשֶטעְלן 
ֲאִפילּו  ַאז  ִאיְנֵאייֶנעם,  ַזאְכן  ֵּבייֶדע 
ִמיט ַזאְכן פּוֶנעם גּוף ִווי ֶעְסן ְטִריְנְקן 
ָזאל  ְגַלייְכן,  ָדאס  אּון  ְׁשָלאְפן  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען   אֹוי ֶמען 
ֶעְסן,  ִדי  אֹויף  ְּבָרָכה  ַא  ַמאְכט  ֶמען 
אּון ֶמען ֶעְסט ָנאר ָּכֵׁשְר'ס אּון ַאזֹוי 

ַווייֶטער.

ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט: ַאזֹוי 
ִאיז  נ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 

ֶוועְלט?  ֶדער  אֹויף  ַּתֲאוֹות  ָדא  ֶדען 
 ,ָדא ֶמען  ַדאְרף  ְטִריְנֶקען  ֶעְסן אּון 
ִקיְנֶדער ַדאְרף ֶמען ָדא אֹוי ָהאְּבן, 
ָהאְּבן,   אֹוי ֶמען  ַדאְרף  ַּפְרָנָסה 
ָנאר ֶדער ִעיָקר ִאיז ֶמען ָזאל ַאֶלעס 
ִווי  ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  טּוְהן 
ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶדעם  ֶמען  ִדיְנט  ֶדעָמאְלְטס  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ִדי ַאֶלע ַזאְכן.

ְּפָראְּבֶלעם ָדאס  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ָהאְּבן  ֵזיי  ַהַמּבּול,  דֹור  ַּביים 
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ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר  ָדאס  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ו): ֶווען ַא ִאיד ִוויל 

ְּתׁשּוָבה טּוְהן, ַדאְרף ֶער ִזי ֶקעֶנען 
ַסיי  ֶוועְגן,  ְצֵוויי  אֹויף  ֶדעְרַהאְלְטן 
ֶלעְרֶנט  ֶער  גּוט,  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ֶווען 
 ִזי ֶער  ַדאְרף  ַדאֶוועְנט,  ֶער  אּון 
ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִוויְסן ַאז ֶער 
ַסיי  ַזיין, אּון  ַמְצִליַח  ָנא ֶמער  ֶקען 
ֲעֵבירֹות  טּוט  ֶער  ַאָראּפ  ַפאְלט  ֶער 
אּון  ֶדעְרַהאְלְטן   אֹוי  ִזי ֶער  ָזאל 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ֶקען  ֶער  אּון  ִליּב  ַאְלץ   ָנא ִאים 
ֵאייִּביג ְּתׁשּוָבה טּוְהן, אּון ָנאר ַאזֹוי 

ֶקען ֶמען ַזיין ַא ַצִדיק.

ֵאֶלה ָדאס  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
אֹויף  ָזאְגט   - נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ַאז  זֹוַהר,  ֶדער  ֶדעם 
אּון  אֹויְבן  ַסיי  ֶגעַלאְסן  אּון  רּוִהיג 
ַסיי אּוְנְטן, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט 
ִזי ֶדעְרַהאְלְטן ַסיי ֶווען ֶעס ִאיז ִאים 
ִניְׁשט,  ֶווען  ַסיי  אּון  גּוט  ֶגעַגאְנֶגען 
יק ָּתִמים ָהָיה  אּון ֶדעְרַפאר: ִאיׁש ַצִדּ
- ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

(זֹאת ַהּתֹוָרה נַֹח ִסיָמן ב)
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ַעל ִּכי  ַדְרּכֹו  ֶאת  ָּבָׂשר  ָּכל  ִהְׁשִחית 
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ָהָאֶרץ. 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָזאְגט: 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַּבאַׁשאְפן  ָהאט 
צּוַזאְמֶגעְׁשֶטעְלט פּון ַא גּוף ִמיט ַא 
ְנָׁשָמה, פּון ֵאיין ַזייט ַדאְרף ֶדער גּוף 
ֶעְסן אּון ְטִריְנְקן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע 
ֶדעם  ִדיֶנען  ִאיד  ַא  ַדאְרף  ַזייט 
ְׁשֵלימּות  ֶדער  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועְרט  ֶער  ֶווען  ִאיז,  ִאיד  ַא  פּון 
ֶגעוואֹויר ַאז ֶמען ֶקען צּוַזאְמְׁשֶטעְלן 
ֲאִפילּו  ַאז  ִאיְנֵאייֶנעם,  ַזאְכן  ֵּבייֶדע 
ִמיט ַזאְכן פּוֶנעם גּוף ִווי ֶעְסן ְטִריְנְקן 
ָזאל  ְגַלייְכן,  ָדאס  אּון  ְׁשָלאְפן  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען   אֹוי ֶמען 
ֶעְסן,  ִדי  אֹויף  ְּבָרָכה  ַא  ַמאְכט  ֶמען 
אּון ֶמען ֶעְסט ָנאר ָּכֵׁשְר'ס אּון ַאזֹוי 

ַווייֶטער.

ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט: ַאזֹוי 
ִאיז  נ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 

ֶוועְלט?  ֶדער  אֹויף  ַּתֲאוֹות  ָדא  ֶדען 
 ,ָדא ֶמען  ַדאְרף  ְטִריְנֶקען  ֶעְסן אּון 
ִקיְנֶדער ַדאְרף ֶמען ָדא אֹוי ָהאְּבן, 
ָהאְּבן,   אֹוי ֶמען  ַדאְרף  ַּפְרָנָסה 
ָנאר ֶדער ִעיָקר ִאיז ֶמען ָזאל ַאֶלעס 
ִווי  ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  טּוְהן 
ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶדעם  ֶמען  ִדיְנט  ֶדעָמאְלְטס  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ִדי ַאֶלע ַזאְכן.

ְּפָראְּבֶלעם ָדאס  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ָהאְּבן  ֵזיי  ַהַמּבּול,  דֹור  ַּביים 
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ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר  ָדאס  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ו): ֶווען ַא ִאיד ִוויל 

ְּתׁשּוָבה טּוְהן, ַדאְרף ֶער ִזי ֶקעֶנען 
ַסיי  ֶוועְגן,  ְצֵוויי  אֹויף  ֶדעְרַהאְלְטן 
ֶלעְרֶנט  ֶער  גּוט,  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ֶווען 
 ִזי ֶער  ַדאְרף  ַדאֶוועְנט,  ֶער  אּון 
ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִוויְסן ַאז ֶער 
ַסיי  ַזיין, אּון  ַמְצִליַח  ָנא ֶמער  ֶקען 
ֲעֵבירֹות  טּוט  ֶער  ַאָראּפ  ַפאְלט  ֶער 
אּון  ֶדעְרַהאְלְטן   אֹוי  ִזי ֶער  ָזאל 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ֶקען  ֶער  אּון  ִליּב  ַאְלץ   ָנא ִאים 
ֵאייִּביג ְּתׁשּוָבה טּוְהן, אּון ָנאר ַאזֹוי 

ֶקען ֶמען ַזיין ַא ַצִדיק.

ֵאֶלה ָדאס  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
אֹויף  ָזאְגט   - נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ַאז  זֹוַהר,  ֶדער  ֶדעם 
אּון  אֹויְבן  ַסיי  ֶגעַלאְסן  אּון  רּוִהיג 
ַסיי אּוְנְטן, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט 
ִזי ֶדעְרַהאְלְטן ַסיי ֶווען ֶעס ִאיז ִאים 
ִניְׁשט,  ֶווען  ַסיי  אּון  גּוט  ֶגעַגאְנֶגען 
יק ָּתִמים ָהָיה  אּון ֶדעְרַפאר: ִאיׁש ַצִדּ
- ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

(זֹאת ַהּתֹוָרה נַֹח ִסיָמן ב)

76

ַעל ִּכי  ַדְרּכֹו  ֶאת  ָּבָׂשר  ָּכל  ִהְׁשִחית 
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ָהָאֶרץ. 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָזאְגט: 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַּבאַׁשאְפן  ָהאט 
צּוַזאְמֶגעְׁשֶטעְלט פּון ַא גּוף ִמיט ַא 
ְנָׁשָמה, פּון ֵאיין ַזייט ַדאְרף ֶדער גּוף 
ֶעְסן אּון ְטִריְנְקן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע 
ֶדעם  ִדיֶנען  ִאיד  ַא  ַדאְרף  ַזייט 
ְׁשֵלימּות  ֶדער  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועְרט  ֶער  ֶווען  ִאיז,  ִאיד  ַא  פּון 
ֶגעוואֹויר ַאז ֶמען ֶקען צּוַזאְמְׁשֶטעְלן 
ֲאִפילּו  ַאז  ִאיְנֵאייֶנעם,  ַזאְכן  ֵּבייֶדע 
ִמיט ַזאְכן פּוֶנעם גּוף ִווי ֶעְסן ְטִריְנְקן 
ָזאל  ְגַלייְכן,  ָדאס  אּון  ְׁשָלאְפן  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען   אֹוי ֶמען 
ֶעְסן,  ִדי  אֹויף  ְּבָרָכה  ַא  ַמאְכט  ֶמען 
אּון ֶמען ֶעְסט ָנאר ָּכֵׁשְר'ס אּון ַאזֹוי 

ַווייֶטער.

ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט: ַאזֹוי 
ִאיז  נ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 

ֶוועְלט?  ֶדער  אֹויף  ַּתֲאוֹות  ָדא  ֶדען 
 ,ָדא ֶמען  ַדאְרף  ְטִריְנֶקען  ֶעְסן אּון 
ִקיְנֶדער ַדאְרף ֶמען ָדא אֹוי ָהאְּבן, 
ָהאְּבן,   אֹוי ֶמען  ַדאְרף  ַּפְרָנָסה 
ָנאר ֶדער ִעיָקר ִאיז ֶמען ָזאל ַאֶלעס 
ִווי  ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  טּוְהן 
ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶדעם  ֶמען  ִדיְנט  ֶדעָמאְלְטס  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ִדי ַאֶלע ַזאְכן.
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(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ו): ֶווען ַא ִאיד ִוויל 

ְּתׁשּוָבה טּוְהן, ַדאְרף ֶער ִזי ֶקעֶנען 
ַסיי  ֶוועְגן,  ְצֵוויי  אֹויף  ֶדעְרַהאְלְטן 
ֶלעְרֶנט  ֶער  גּוט,  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ֶווען 
 ִזי ֶער  ַדאְרף  ַדאֶוועְנט,  ֶער  אּון 
ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן אּון ִוויְסן ַאז ֶער 
ַסיי  ַזיין, אּון  ַמְצִליַח  ָנא ֶמער  ֶקען 
ֲעֵבירֹות  טּוט  ֶער  ַאָראּפ  ַפאְלט  ֶער 
אּון  ֶדעְרַהאְלְטן   אֹוי  ִזי ֶער  ָזאל 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ֶקען  ֶער  אּון  ִליּב  ַאְלץ   ָנא ִאים 
ֵאייִּביג ְּתׁשּוָבה טּוְהן, אּון ָנאר ַאזֹוי 

ֶקען ֶמען ַזיין ַא ַצִדיק.

ֵאֶלה ָדאס  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
אֹויף  ָזאְגט   - נַֹח  נַֹח  ּתֹוְלדֹת 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ַאז  זֹוַהר,  ֶדער  ֶדעם 
אּון  אֹויְבן  ַסיי  ֶגעַלאְסן  אּון  רּוִהיג 
ַסיי אּוְנְטן, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט 
ִזי ֶדעְרַהאְלְטן ַסיי ֶווען ֶעס ִאיז ִאים 
ִניְׁשט,  ֶווען  ַסיי  אּון  גּוט  ֶגעַגאְנֶגען 
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ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָזאְגט: 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַּבאַׁשאְפן  ָהאט 
צּוַזאְמֶגעְׁשֶטעְלט פּון ַא גּוף ִמיט ַא 
ְנָׁשָמה, פּון ֵאיין ַזייט ַדאְרף ֶדער גּוף 
ֶעְסן אּון ְטִריְנְקן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע 
ֶדעם  ִדיֶנען  ִאיד  ַא  ַדאְרף  ַזייט 
ְׁשֵלימּות  ֶדער  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועְרט  ֶער  ֶווען  ִאיז,  ִאיד  ַא  פּון 
ֶגעוואֹויר ַאז ֶמען ֶקען צּוַזאְמְׁשֶטעְלן 
ֲאִפילּו  ַאז  ִאיְנֵאייֶנעם,  ַזאְכן  ֵּבייֶדע 
ִמיט ַזאְכן פּוֶנעם גּוף ִווי ֶעְסן ְטִריְנְקן 
ָזאל  ְגַלייְכן,  ָדאס  אּון  ְׁשָלאְפן  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען   אֹוי ֶמען 
ֶעְסן,  ִדי  אֹויף  ְּבָרָכה  ַא  ַמאְכט  ֶמען 
אּון ֶמען ֶעְסט ָנאר ָּכֵׁשְר'ס אּון ַאזֹוי 

ַווייֶטער.

ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט: ַאזֹוי 
ִאיז  נ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 

ֶוועְלט?  ֶדער  אֹויף  ַּתֲאוֹות  ָדא  ֶדען 
 ,ָדא ֶמען  ַדאְרף  ְטִריְנֶקען  ֶעְסן אּון 
ִקיְנֶדער ַדאְרף ֶמען ָדא אֹוי ָהאְּבן, 
ָהאְּבן,   אֹוי ֶמען  ַדאְרף  ַּפְרָנָסה 
ָנאר ֶדער ִעיָקר ִאיז ֶמען ָזאל ַאֶלעס 
ִווי  ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  טּוְהן 
ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶדעם  ֶמען  ִדיְנט  ֶדעָמאְלְטס  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ִדי ַאֶלע ַזאְכן.

ְּפָראְּבֶלעם ָדאס  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ָהאְּבן  ֵזיי  ַהַמּבּול,  דֹור  ַּביים 
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ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעוואּוְסט  ִניְׁשט 
ִמיט   אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶדעְרַפאר  אּון  ַזאְכן,  ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע 
ֶזעֶנען ֵזיי ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ֲעֵבירֹות.

ִּכי ָדאס  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְרּכֹו  ִהְׁשִחית ָּכל "ָּבָׂשר" ֶאת ַדּ
ַעל ָהָאֶרץ, ֵזיי ָהאְּבן ָאְּפֶגעֵטייְלט ָּכל 
פּוֶנעם  גּוף,  ְפֵלייִׁשיְגן  ֶדעם   - ָּבָׂשר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ֶזעֶנען ֵזיי 
ֶגעָוואְרן אֹויְסֶגעֶמעְקט, ָנאר נַֹח ִאיז 
ֶגעַדאְרְפט  ֶער ָהאט  ָוואס  ֶגעְּבִליְּבן, 
אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, 
ַאז ֶמען ֶקען ְטֶרעְפן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
אּון  ַזאְכן,  ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע  ִמיט   אֹוי
ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזי צּוֶגעוואֹויֶנען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן  צּו 
אֹויף ַזיין ְׁשְּפַרא ַאֶלעס ָוואס ֵגייט 

ִמיט ִאים ָפאר.

ֶגעֶווען קֹוֶדם, אּון  ַטאֶקע  ִאיז  ַאזֹוי 
ַווייֶטער  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ַאזֹוי 
ָּכל  ַוְיִהי  א):  יא,  (ְּבֵראִׁשית  ָּפסּוק:  ִאין 
ֲאָחִדים,  ּוְדָבִרים  ַאַחת  ָׂשָפה  ָהָאֶרץ 
ַאַחת  ָׂשָפה  ֶגעֶרעְדט  ָהאְּבן  ַאֶלע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום   ְׁשְּפַרא ֵאיין   -
ֵאייְנִציְגן  פּוֶנעם   - ֲאָחִדים  ּוְדָבִרים 

ַּבאֶׁשעֶפער.

ַווייֶטער ָאֶּבער   ִזי ָהאט  ָנאְכֶדעם 
ְּבָנְסָעם  ַוְיִהי  ָאְנֶגעהֹויְּבן 

ִמֶקֶדם, ַוִּיְמְצאּו ִּבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָאר, 
ַוִּיְמְצאּו ִּבְקָעה - ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְטָראְפן 
ִדי  ְצִוויְׁשן   - ְּבֶאֶרץ  ְׁשַּפאְלט,  ַא 
 - ִׁשְנָאר  ַזאְכן,  ֶעְרִדיֶׁשע  ָּפׁשּוֶטע 
הֹויֶכע  ִדי  ְצִוויְׁשן  ֶּכֶתר,  ְּבִגיַמְטִרָּיא 
ֶּכֶתר,  ֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָוואס  ַזאְכן 
ֶגעַמאְכט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 
ֶקען  ֶמען  ַאז  ֵמייֶנען  צּו  ָטעּות  ֶדעם 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  ִניְׁשט 
ֶמען  ִוויל  אֹויּב  ָנאר  ַזאְכן,  ֶעְרִדיֶׁשע 
 ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן מּוז ֶמען ִזי
ֶוועְלט,  ִדי  פּון  ָאְּפֵׁשייְדן  ִאיְנַגאְנְצן 
אּון ֶדעְרַפאר: ַויֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו 
ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה; 
 ִזי ָלאִמיר  ְלֵבִנים,  ִנְלְּבָנה  ָהָבה 
ְקֵלייֶדער, "ְוִנְׂשְרָפה  ַווייֶסע  ָאְנטּוְהן 
ַפאְרן  ְּבֶרעֶנען  ָלאִמיר   - ִלְׂשֵרָפה" 
ַאֶלעס  ָדאס  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָהאְּבן ֵזיי ֶגעטּוְהן ָנאר צּו ַּבאקּוֶמען 
ַוְּתִהי  ֶדעְרַפאר:  אּון  ֶדעְרפּון,  ָּכבֹוד 
ָהָיה  ְוַהֵחָמר  ְלָאֶבן,  ֵבָנה  ַהְלּ ָלֶהם 
ָלֶהם ַלחֶֹמר, ִדי ַאֶלע ַזאְכן ָהאְּבן ָנאר 
ָנאר  ִאיז  ַאֶלעס  ַווייל  ֶגעְׁשֶטעְרט, 
ִווי  ָּכבֹוד  ֵאייֶגעֶנע  ִדי  ַפאר  ֶגעֶווען 
ָהָבה  אְמרּו  ַויֹּ ַווייֶטער:  ְׁשֵטייט  ֶעס 
ִנְבָנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגדֹל ְורֹאׁשֹו ַּבָׁשַמִים 
ְוַנֲעֶׂשה ָלנּו ֵׁשם ֶּפן ָנפֹוץ ַעל ְּפֵני ָּכל 
ֶגעֶווען  ָנאר  ִאיז  ַאֶלעס  ָהָאֶרץ, ָדאס 
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ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעוואּוְסט  ִניְׁשט 
ִמיט   אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶדעְרַפאר  אּון  ַזאְכן,  ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע 
ֶזעֶנען ֵזיי ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ֲעֵבירֹות.

ִּכי ָדאס  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְרּכֹו  ִהְׁשִחית ָּכל "ָּבָׂשר" ֶאת ַדּ
ַעל ָהָאֶרץ, ֵזיי ָהאְּבן ָאְּפֶגעֵטייְלט ָּכל 
פּוֶנעם  גּוף,  ְפֵלייִׁשיְגן  ֶדעם   - ָּבָׂשר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ֶזעֶנען ֵזיי 
ֶגעָוואְרן אֹויְסֶגעֶמעְקט, ָנאר נַֹח ִאיז 
ֶגעַדאְרְפט  ֶער ָהאט  ָוואס  ֶגעְּבִליְּבן, 
אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, 
ַאז ֶמען ֶקען ְטֶרעְפן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
אּון  ַזאְכן,  ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע  ִמיט   אֹוי
ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזי צּוֶגעוואֹויֶנען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן  צּו 
אֹויף ַזיין ְׁשְּפַרא ַאֶלעס ָוואס ֵגייט 

ִמיט ִאים ָפאר.

ֶגעֶווען קֹוֶדם, אּון  ַטאֶקע  ִאיז  ַאזֹוי 
ַווייֶטער  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ַאזֹוי 
ָּכל  ַוְיִהי  א):  יא,  (ְּבֵראִׁשית  ָּפסּוק:  ִאין 
ֲאָחִדים,  ּוְדָבִרים  ַאַחת  ָׂשָפה  ָהָאֶרץ 
ַאַחת  ָׂשָפה  ֶגעֶרעְדט  ָהאְּבן  ַאֶלע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום   ְׁשְּפַרא ֵאיין   -
ֵאייְנִציְגן  פּוֶנעם   - ֲאָחִדים  ּוְדָבִרים 

ַּבאֶׁשעֶפער.

ַווייֶטער ָאֶּבער   ִזי ָהאט  ָנאְכֶדעם 
ְּבָנְסָעם  ַוְיִהי  ָאְנֶגעהֹויְּבן 

ִמֶקֶדם, ַוִּיְמְצאּו ִּבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָאר, 
ַוִּיְמְצאּו ִּבְקָעה - ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְטָראְפן 
ִדי  ְצִוויְׁשן   - ְּבֶאֶרץ  ְׁשַּפאְלט,  ַא 
 - ִׁשְנָאר  ַזאְכן,  ֶעְרִדיֶׁשע  ָּפׁשּוֶטע 
הֹויֶכע  ִדי  ְצִוויְׁשן  ֶּכֶתר,  ְּבִגיַמְטִרָּיא 
ֶּכֶתר,  ֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָוואס  ַזאְכן 
ֶגעַמאְכט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 
ֶקען  ֶמען  ַאז  ֵמייֶנען  צּו  ָטעּות  ֶדעם 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  ִניְׁשט 
ֶמען  ִוויל  אֹויּב  ָנאר  ַזאְכן,  ֶעְרִדיֶׁשע 
 ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן מּוז ֶמען ִזי
ֶוועְלט,  ִדי  פּון  ָאְּפֵׁשייְדן  ִאיְנַגאְנְצן 
אּון ֶדעְרַפאר: ַויֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו 
ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה; 
 ִזי ָלאִמיר  ְלֵבִנים,  ִנְלְּבָנה  ָהָבה 
ְקֵלייֶדער, "ְוִנְׂשְרָפה  ַווייֶסע  ָאְנטּוְהן 
ַפאְרן  ְּבֶרעֶנען  ָלאִמיר   - ִלְׂשֵרָפה" 
ַאֶלעס  ָדאס  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָהאְּבן ֵזיי ֶגעטּוְהן ָנאר צּו ַּבאקּוֶמען 
ַוְּתִהי  ֶדעְרַפאר:  אּון  ֶדעְרפּון,  ָּכבֹוד 
ָהָיה  ְוַהֵחָמר  ְלָאֶבן,  ֵבָנה  ַהְלּ ָלֶהם 
ָלֶהם ַלחֶֹמר, ִדי ַאֶלע ַזאְכן ָהאְּבן ָנאר 
ָנאר  ִאיז  ַאֶלעס  ַווייל  ֶגעְׁשֶטעְרט, 
ִווי  ָּכבֹוד  ֵאייֶגעֶנע  ִדי  ַפאר  ֶגעֶווען 
ָהָבה  אְמרּו  ַויֹּ ַווייֶטער:  ְׁשֵטייט  ֶעס 
ִנְבָנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגדֹל ְורֹאׁשֹו ַּבָׁשַמִים 
ְוַנֲעֶׂשה ָלנּו ֵׁשם ֶּפן ָנפֹוץ ַעל ְּפֵני ָּכל 
ֶגעֶווען  ָנאר  ִאיז  ַאֶלעס  ָהָאֶרץ, ָדאס 
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ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעוואּוְסט  ִניְׁשט 
ִמיט   אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶדעְרַפאר  אּון  ַזאְכן,  ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע 
ֶזעֶנען ֵזיי ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ֲעֵבירֹות.

ִּכי ָדאס  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְרּכֹו  ִהְׁשִחית ָּכל "ָּבָׂשר" ֶאת ַדּ
ַעל ָהָאֶרץ, ֵזיי ָהאְּבן ָאְּפֶגעֵטייְלט ָּכל 
פּוֶנעם  גּוף,  ְפֵלייִׁשיְגן  ֶדעם   - ָּבָׂשר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ֶזעֶנען ֵזיי 
ֶגעָוואְרן אֹויְסֶגעֶמעְקט, ָנאר נַֹח ִאיז 
ֶגעַדאְרְפט  ֶער ָהאט  ָוואס  ֶגעְּבִליְּבן, 
אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, 
ַאז ֶמען ֶקען ְטֶרעְפן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
אּון  ַזאְכן,  ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע  ִמיט   אֹוי
ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזי צּוֶגעוואֹויֶנען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן  צּו 
אֹויף ַזיין ְׁשְּפַרא ַאֶלעס ָוואס ֵגייט 

ִמיט ִאים ָפאר.

ֶגעֶווען קֹוֶדם, אּון  ַטאֶקע  ִאיז  ַאזֹוי 
ַווייֶטער  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ַאזֹוי 
ָּכל  ַוְיִהי  א):  יא,  (ְּבֵראִׁשית  ָּפסּוק:  ִאין 
ֲאָחִדים,  ּוְדָבִרים  ַאַחת  ָׂשָפה  ָהָאֶרץ 
ַאַחת  ָׂשָפה  ֶגעֶרעְדט  ָהאְּבן  ַאֶלע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום   ְׁשְּפַרא ֵאיין   -
ֵאייְנִציְגן  פּוֶנעם   - ֲאָחִדים  ּוְדָבִרים 

ַּבאֶׁשעֶפער.

ַווייֶטער ָאֶּבער   ִזי ָהאט  ָנאְכֶדעם 
ְּבָנְסָעם  ַוְיִהי  ָאְנֶגעהֹויְּבן 

ִמֶקֶדם, ַוִּיְמְצאּו ִּבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָאר, 
ַוִּיְמְצאּו ִּבְקָעה - ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְטָראְפן 
ִדי  ְצִוויְׁשן   - ְּבֶאֶרץ  ְׁשַּפאְלט,  ַא 
 - ִׁשְנָאר  ַזאְכן,  ֶעְרִדיֶׁשע  ָּפׁשּוֶטע 
הֹויֶכע  ִדי  ְצִוויְׁשן  ֶּכֶתר,  ְּבִגיַמְטִרָּיא 
ֶּכֶתר,  ֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָוואס  ַזאְכן 
ֶגעַמאְכט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 
ֶקען  ֶמען  ַאז  ֵמייֶנען  צּו  ָטעּות  ֶדעם 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  ִניְׁשט 
ֶמען  ִוויל  אֹויּב  ָנאר  ַזאְכן,  ֶעְרִדיֶׁשע 
 ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן מּוז ֶמען ִזי
ֶוועְלט,  ִדי  פּון  ָאְּפֵׁשייְדן  ִאיְנַגאְנְצן 
אּון ֶדעְרַפאר: ַויֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו 
ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה; 
 ִזי ָלאִמיר  ְלֵבִנים,  ִנְלְּבָנה  ָהָבה 
ְקֵלייֶדער, "ְוִנְׂשְרָפה  ַווייֶסע  ָאְנטּוְהן 
ַפאְרן  ְּבֶרעֶנען  ָלאִמיר   - ִלְׂשֵרָפה" 
ַאֶלעס  ָדאס  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָהאְּבן ֵזיי ֶגעטּוְהן ָנאר צּו ַּבאקּוֶמען 
ַוְּתִהי  ֶדעְרַפאר:  אּון  ֶדעְרפּון,  ָּכבֹוד 
ָהָיה  ְוַהֵחָמר  ְלָאֶבן,  ֵבָנה  ַהְלּ ָלֶהם 
ָלֶהם ַלחֶֹמר, ִדי ַאֶלע ַזאְכן ָהאְּבן ָנאר 
ָנאר  ִאיז  ַאֶלעס  ַווייל  ֶגעְׁשֶטעְרט, 
ִווי  ָּכבֹוד  ֵאייֶגעֶנע  ִדי  ַפאר  ֶגעֶווען 
ָהָבה  אְמרּו  ַויֹּ ַווייֶטער:  ְׁשֵטייט  ֶעס 
ִנְבָנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגדֹל ְורֹאׁשֹו ַּבָׁשַמִים 
ְוַנֲעֶׂשה ָלנּו ֵׁשם ֶּפן ָנפֹוץ ַעל ְּפֵני ָּכל 
ֶגעֶווען  ָנאר  ִאיז  ַאֶלעס  ָהָאֶרץ, ָדאס 
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ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעוואּוְסט  ִניְׁשט 
ִמיט   אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶדעְרַפאר  אּון  ַזאְכן,  ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע 
ֶזעֶנען ֵזיי ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ֲעֵבירֹות.

ִּכי ָדאס  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְרּכֹו  ִהְׁשִחית ָּכל "ָּבָׂשר" ֶאת ַדּ
ַעל ָהָאֶרץ, ֵזיי ָהאְּבן ָאְּפֶגעֵטייְלט ָּכל 
פּוֶנעם  גּוף,  ְפֵלייִׁשיְגן  ֶדעם   - ָּבָׂשר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ֶזעֶנען ֵזיי 
ֶגעָוואְרן אֹויְסֶגעֶמעְקט, ָנאר נַֹח ִאיז 
ֶגעַדאְרְפט  ֶער ָהאט  ָוואס  ֶגעְּבִליְּבן, 
אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, 
ַאז ֶמען ֶקען ְטֶרעְפן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
אּון  ַזאְכן,  ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע  ִמיט   אֹוי
ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזי צּוֶגעוואֹויֶנען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן  צּו 
אֹויף ַזיין ְׁשְּפַרא ַאֶלעס ָוואס ֵגייט 

ִמיט ִאים ָפאר.

ֶגעֶווען קֹוֶדם, אּון  ַטאֶקע  ִאיז  ַאזֹוי 
ַווייֶטער  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ַאזֹוי 
ָּכל  ַוְיִהי  א):  יא,  (ְּבֵראִׁשית  ָּפסּוק:  ִאין 
ֲאָחִדים,  ּוְדָבִרים  ַאַחת  ָׂשָפה  ָהָאֶרץ 
ַאַחת  ָׂשָפה  ֶגעֶרעְדט  ָהאְּבן  ַאֶלע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום   ְׁשְּפַרא ֵאיין   -
ֵאייְנִציְגן  פּוֶנעם   - ֲאָחִדים  ּוְדָבִרים 

ַּבאֶׁשעֶפער.

ַווייֶטער ָאֶּבער   ִזי ָהאט  ָנאְכֶדעם 
ְּבָנְסָעם  ַוְיִהי  ָאְנֶגעהֹויְּבן 

ִמֶקֶדם, ַוִּיְמְצאּו ִּבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָאר, 
ַוִּיְמְצאּו ִּבְקָעה - ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְטָראְפן 
ִדי  ְצִוויְׁשן   - ְּבֶאֶרץ  ְׁשַּפאְלט,  ַא 
 - ִׁשְנָאר  ַזאְכן,  ֶעְרִדיֶׁשע  ָּפׁשּוֶטע 
הֹויֶכע  ִדי  ְצִוויְׁשן  ֶּכֶתר,  ְּבִגיַמְטִרָּיא 
ֶּכֶתר,  ֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָוואס  ַזאְכן 
ֶגעַמאְכט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 
ֶקען  ֶמען  ַאז  ֵמייֶנען  צּו  ָטעּות  ֶדעם 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  ִניְׁשט 
ֶמען  ִוויל  אֹויּב  ָנאר  ַזאְכן,  ֶעְרִדיֶׁשע 
 ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן מּוז ֶמען ִזי
ֶוועְלט,  ִדי  פּון  ָאְּפֵׁשייְדן  ִאיְנַגאְנְצן 
אּון ֶדעְרַפאר: ַויֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו 
ָהָבה ִנְלְּבָנה ְלֵבִנים ְוִנְׂשְרָפה ִלְׂשֵרָפה; 
 ִזי ָלאִמיר  ְלֵבִנים,  ִנְלְּבָנה  ָהָבה 
ְקֵלייֶדער, "ְוִנְׂשְרָפה  ַווייֶסע  ָאְנטּוְהן 
ַפאְרן  ְּבֶרעֶנען  ָלאִמיר   - ִלְׂשֵרָפה" 
ַאֶלעס  ָדאס  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָהאְּבן ֵזיי ֶגעטּוְהן ָנאר צּו ַּבאקּוֶמען 
ַוְּתִהי  ֶדעְרַפאר:  אּון  ֶדעְרפּון,  ָּכבֹוד 
ָהָיה  ְוַהֵחָמר  ְלָאֶבן,  ֵבָנה  ַהְלּ ָלֶהם 
ָלֶהם ַלחֶֹמר, ִדי ַאֶלע ַזאְכן ָהאְּבן ָנאר 
ָנאר  ִאיז  ַאֶלעס  ַווייל  ֶגעְׁשֶטעְרט, 
ִווי  ָּכבֹוד  ֵאייֶגעֶנע  ִדי  ַפאר  ֶגעֶווען 
ָהָבה  אְמרּו  ַויֹּ ַווייֶטער:  ְׁשֵטייט  ֶעס 
ִנְבָנה ָלנּו ִעיר ּוִמְגדֹל ְורֹאׁשֹו ַּבָׁשַמִים 
ְוַנֲעֶׂשה ָלנּו ֵׁשם ֶּפן ָנפֹוץ ַעל ְּפֵני ָּכל 
ֶגעֶווען  ָנאר  ִאיז  ַאֶלעס  ָהָאֶרץ, ָדאס 
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ַאְלס  ָנאֶמען  גּוֶטע  ַא  ַּבאקּוֶמען  צּו 
ְגרֹויֶסער עֹוֵבד ה'.

ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ָאֶּבער 
ַזיין ַא ָּפׁשּוֶט'ער  ָנאר ֶוועְלן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ִאיד, 
אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ְטֶרעְפן  אּון 
ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע  ַאֶלע  ִמיט  ֶוועְלט,  ִדי 
ֶוועט  ִצְדֵקנּו  ָמִׁשיַח  ֶווען  ִּביז  ַזאְכן, 
ׁשֹוין  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס  אּון  קּוֶמען 

ְטן. ֶיעֶדער ְׁשִּפיְרן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְשׁ

ִליִׁשית נַֹח תשנ"ט) (ּתֹו ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשׁ
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ה  ִדי ְוִהֵנּ ִפיָה.  ְבּ ָטָרף  ַזִית  ֲעֵלה 
טֹויֶּבעֶלע ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען 
ִאין  ֵאייְלִּביְרְטן  פּון  ְּבֶלעְטל  ַא  ִמיט 
טֹויֶּבעֶלע  ִדי  ַרִׁש"י:  ָזאְגט  מֹויל. 
ָזאְגן:  ֶגעָוואְלט  ֶדעם  ִמיט  ָהאט 
ִּביֶטער  ַזיין  ֶעְסן  ַמיין  ָזאל  ֶעְנֶדעְרׁש 
ִווי ֵאייְלִּביְרְטן ָאֶּבער ֶעס ָזאל קּוֶמען 
אּון  ַאֵלייְנס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ַדאְרְפן  אּון  ָהאִניג  ִווי  ִזיס  ִניְׁשט 

צּוקּוֶמען צּו ַא ֶמעְנְטׁש.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  א):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֶּבעְהט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדט 

ַדאְרף  ְרפּוָאה,  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ׁשּום  ַקיין  צּו  צּוקּוֶמען  ִניְׁשט  ֶער 
ֶמעִדיִציֶנען  ַאֶלע  ַווייל  ָדאְקטֹוִרים, 
אּון  ְגָראְזן,  פּון   ָדא ֶמען  ַמאְכט 
ּכַֹח?  ַא  ְגָראְזן  ִדי  ָהאְּבן  ַאזֹוי  ִווי 
י,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ַחַז"ל  ָזאְגן 
ְׁשֶטעְרן  ַא  ָהאט  ְגָראז  ֶיעֶדע  ו):  ִסיָמן 

ִדי  אּון  ַוואְקְסן,  ֶעס  ַמאְכט  ָוואס 
ְׁשֶטעְרְנס ַּבאקּוֶמען ּכַֹח פּון ֶהעֶכעֶרע 
אּון  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ַמְלָאִכים, 
ַווייֶטער ִּביז ֶעס קּוְמט ִדי ַגאְנֶצע ּכַֹח 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵליין, ֶדעְרַפאר 
צּום   ְגַליי ֵגייט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶדעם  ֶּבעְהט  ֶער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶער  ַדאְרף  ְרפּוָאה  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ׁשֹוין ִניְׁשט ֶנעֶמען ַקיין ֶמעֶדעִציֶנען, 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַווייל 
ֵלייְגט ַאַריין ִדי ּכַֹח ִאין ִדי ֶמעֶדעִצין 
ִאים אֹויְסצּוֵהייְלן, ֶוועט ַאַריין ֵלייְגן 
אּון  ְּברֹויט  ִדי  ִאין  ּכַֹח  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ִמיט  אּון  ֶעְסט,  ֶער  ָוואס  ַוואֶסער 

ֶדעם ֶוועט ֶער ֶוועְרן אֹויְסֶגעֵהייְלט.

 ֶרִּבי ָנא ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
 ַזא ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע  ַאן 
ִדי  רס"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֶוועְרט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאְרָוואס  ִסיָּבה 
ִוויל  ְנָׁשָמה  ִדי  ַווייל  ִאיז  ְקַראְנק 
ֶדעם  ִדיֶנען  ָנאר  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער 
ְנָׁשָמה  ִדי  ֶווען  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

פר˘˙ נח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ יח

ַאְלס  ָנאֶמען  גּוֶטע  ַא  ַּבאקּוֶמען  צּו 
ְגרֹויֶסער עֹוֵבד ה'.

ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ָאֶּבער 
ַזיין ַא ָּפׁשּוֶט'ער  ָנאר ֶוועְלן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ִאיד, 
אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ְטֶרעְפן  אּון 
ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע  ַאֶלע  ִמיט  ֶוועְלט,  ִדי 
ֶוועט  ִצְדֵקנּו  ָמִׁשיַח  ֶווען  ִּביז  ַזאְכן, 
ׁשֹוין  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס  אּון  קּוֶמען 

ְטן. ֶיעֶדער ְׁשִּפיְרן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְשׁ

ִליִׁשית נַֹח תשנ"ט) (ּתֹו ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשׁ
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ה  ִדי ְוִהֵנּ ִפיָה.  ְבּ ָטָרף  ַזִית  ֲעֵלה 
טֹויֶּבעֶלע ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען 
ִאין  ֵאייְלִּביְרְטן  פּון  ְּבֶלעְטל  ַא  ִמיט 
טֹויֶּבעֶלע  ִדי  ַרִׁש"י:  ָזאְגט  מֹויל. 
ָזאְגן:  ֶגעָוואְלט  ֶדעם  ִמיט  ָהאט 
ִּביֶטער  ַזיין  ֶעְסן  ַמיין  ָזאל  ֶעְנֶדעְרׁש 
ִווי ֵאייְלִּביְרְטן ָאֶּבער ֶעס ָזאל קּוֶמען 
אּון  ַאֵלייְנס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ַדאְרְפן  אּון  ָהאִניג  ִווי  ִזיס  ִניְׁשט 

צּוקּוֶמען צּו ַא ֶמעְנְטׁש.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  א):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֶּבעְהט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדט 

ַדאְרף  ְרפּוָאה,  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ׁשּום  ַקיין  צּו  צּוקּוֶמען  ִניְׁשט  ֶער 
ֶמעִדיִציֶנען  ַאֶלע  ַווייל  ָדאְקטֹוִרים, 
אּון  ְגָראְזן,  פּון   ָדא ֶמען  ַמאְכט 
ּכַֹח?  ַא  ְגָראְזן  ִדי  ָהאְּבן  ַאזֹוי  ִווי 
י,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ַחַז"ל  ָזאְגן 
ְׁשֶטעְרן  ַא  ָהאט  ְגָראז  ֶיעֶדע  ו):  ִסיָמן 

ִדי  אּון  ַוואְקְסן,  ֶעס  ַמאְכט  ָוואס 
ְׁשֶטעְרְנס ַּבאקּוֶמען ּכַֹח פּון ֶהעֶכעֶרע 
אּון  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ַמְלָאִכים, 
ַווייֶטער ִּביז ֶעס קּוְמט ִדי ַגאְנֶצע ּכַֹח 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵליין, ֶדעְרַפאר 
צּום   ְגַליי ֵגייט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶדעם  ֶּבעְהט  ֶער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶער  ַדאְרף  ְרפּוָאה  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ׁשֹוין ִניְׁשט ֶנעֶמען ַקיין ֶמעֶדעִציֶנען, 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַווייל 
ֵלייְגט ַאַריין ִדי ּכַֹח ִאין ִדי ֶמעֶדעִצין 
ִאים אֹויְסצּוֵהייְלן, ֶוועט ַאַריין ֵלייְגן 
אּון  ְּברֹויט  ִדי  ִאין  ּכַֹח  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ִמיט  אּון  ֶעְסט,  ֶער  ָוואס  ַוואֶסער 

ֶדעם ֶוועט ֶער ֶוועְרן אֹויְסֶגעֵהייְלט.

 ֶרִּבי ָנא ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
 ַזא ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע  ַאן 
ִדי  רס"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֶוועְרט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאְרָוואס  ִסיָּבה 
ִוויל  ְנָׁשָמה  ִדי  ַווייל  ִאיז  ְקַראְנק 
ֶדעם  ִדיֶנען  ָנאר  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער 
ְנָׁשָמה  ִדי  ֶווען  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

פר˘˙ נח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ יח

ַאְלס  ָנאֶמען  גּוֶטע  ַא  ַּבאקּוֶמען  צּו 
ְגרֹויֶסער עֹוֵבד ה'.

ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ָאֶּבער 
ַזיין ַא ָּפׁשּוֶט'ער  ָנאר ֶוועְלן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ִאיד, 
אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ְטֶרעְפן  אּון 
ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע  ַאֶלע  ִמיט  ֶוועְלט,  ִדי 
ֶוועט  ִצְדֵקנּו  ָמִׁשיַח  ֶווען  ִּביז  ַזאְכן, 
ׁשֹוין  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס  אּון  קּוֶמען 

ְטן. ֶיעֶדער ְׁשִּפיְרן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְשׁ

ִליִׁשית נַֹח תשנ"ט) (ּתֹו ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשׁ
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ה  ִדי ְוִהֵנּ ִפיָה.  ְבּ ָטָרף  ַזִית  ֲעֵלה 
טֹויֶּבעֶלע ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען 
ִאין  ֵאייְלִּביְרְטן  פּון  ְּבֶלעְטל  ַא  ִמיט 
טֹויֶּבעֶלע  ִדי  ַרִׁש"י:  ָזאְגט  מֹויל. 
ָזאְגן:  ֶגעָוואְלט  ֶדעם  ִמיט  ָהאט 
ִּביֶטער  ַזיין  ֶעְסן  ַמיין  ָזאל  ֶעְנֶדעְרׁש 
ִווי ֵאייְלִּביְרְטן ָאֶּבער ֶעס ָזאל קּוֶמען 
אּון  ַאֵלייְנס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ַדאְרְפן  אּון  ָהאִניג  ִווי  ִזיס  ִניְׁשט 

צּוקּוֶמען צּו ַא ֶמעְנְטׁש.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  א):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֶּבעְהט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדט 

ַדאְרף  ְרפּוָאה,  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ׁשּום  ַקיין  צּו  צּוקּוֶמען  ִניְׁשט  ֶער 
ֶמעִדיִציֶנען  ַאֶלע  ַווייל  ָדאְקטֹוִרים, 
אּון  ְגָראְזן,  פּון   ָדא ֶמען  ַמאְכט 
ּכַֹח?  ַא  ְגָראְזן  ִדי  ָהאְּבן  ַאזֹוי  ִווי 
י,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ַחַז"ל  ָזאְגן 
ְׁשֶטעְרן  ַא  ָהאט  ְגָראז  ֶיעֶדע  ו):  ִסיָמן 

ִדי  אּון  ַוואְקְסן,  ֶעס  ַמאְכט  ָוואס 
ְׁשֶטעְרְנס ַּבאקּוֶמען ּכַֹח פּון ֶהעֶכעֶרע 
אּון  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ַמְלָאִכים, 
ַווייֶטער ִּביז ֶעס קּוְמט ִדי ַגאְנֶצע ּכַֹח 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵליין, ֶדעְרַפאר 
צּום   ְגַליי ֵגייט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶדעם  ֶּבעְהט  ֶער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶער  ַדאְרף  ְרפּוָאה  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ׁשֹוין ִניְׁשט ֶנעֶמען ַקיין ֶמעֶדעִציֶנען, 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַווייל 
ֵלייְגט ַאַריין ִדי ּכַֹח ִאין ִדי ֶמעֶדעִצין 
ִאים אֹויְסצּוֵהייְלן, ֶוועט ַאַריין ֵלייְגן 
אּון  ְּברֹויט  ִדי  ִאין  ּכַֹח  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ִמיט  אּון  ֶעְסט,  ֶער  ָוואס  ַוואֶסער 

ֶדעם ֶוועט ֶער ֶוועְרן אֹויְסֶגעֵהייְלט.

 ֶרִּבי ָנא ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
 ַזא ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע  ַאן 
ִדי  רס"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֶוועְרט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאְרָוואס  ִסיָּבה 
ִוויל  ְנָׁשָמה  ִדי  ַווייל  ִאיז  ְקַראְנק 
ֶדעם  ִדיֶנען  ָנאר  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער 
ְנָׁשָמה  ִדי  ֶווען  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
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ַאְלס  ָנאֶמען  גּוֶטע  ַא  ַּבאקּוֶמען  צּו 
ְגרֹויֶסער עֹוֵבד ה'.

ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ָאֶּבער 
ַזיין ַא ָּפׁשּוֶט'ער  ָנאר ֶוועְלן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ִאיד, 
אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ְטֶרעְפן  אּון 
ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע  ַאֶלע  ִמיט  ֶוועְלט,  ִדי 
ֶוועט  ִצְדֵקנּו  ָמִׁשיַח  ֶווען  ִּביז  ַזאְכן, 
ׁשֹוין  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס  אּון  קּוֶמען 

ְטן. ֶיעֶדער ְׁשִּפיְרן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְשׁ

ִליִׁשית נַֹח תשנ"ט) (ּתֹו ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשׁ
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ה  ִדי ְוִהֵנּ ִפיָה.  ְבּ ָטָרף  ַזִית  ֲעֵלה 
טֹויֶּבעֶלע ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען 
ִאין  ֵאייְלִּביְרְטן  פּון  ְּבֶלעְטל  ַא  ִמיט 
טֹויֶּבעֶלע  ִדי  ַרִׁש"י:  ָזאְגט  מֹויל. 
ָזאְגן:  ֶגעָוואְלט  ֶדעם  ִמיט  ָהאט 
ִּביֶטער  ַזיין  ֶעְסן  ַמיין  ָזאל  ֶעְנֶדעְרׁש 
ִווי ֵאייְלִּביְרְטן ָאֶּבער ֶעס ָזאל קּוֶמען 
אּון  ַאֵלייְנס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ַדאְרְפן  אּון  ָהאִניג  ִווי  ִזיס  ִניְׁשט 

צּוקּוֶמען צּו ַא ֶמעְנְטׁש.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  א):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֶּבעְהט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדט 

ַדאְרף  ְרפּוָאה,  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ׁשּום  ַקיין  צּו  צּוקּוֶמען  ִניְׁשט  ֶער 
ֶמעִדיִציֶנען  ַאֶלע  ַווייל  ָדאְקטֹוִרים, 
אּון  ְגָראְזן,  פּון   ָדא ֶמען  ַמאְכט 
ּכַֹח?  ַא  ְגָראְזן  ִדי  ָהאְּבן  ַאזֹוי  ִווי 
י,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ַחַז"ל  ָזאְגן 
ְׁשֶטעְרן  ַא  ָהאט  ְגָראז  ֶיעֶדע  ו):  ִסיָמן 

ִדי  אּון  ַוואְקְסן,  ֶעס  ַמאְכט  ָוואס 
ְׁשֶטעְרְנס ַּבאקּוֶמען ּכַֹח פּון ֶהעֶכעֶרע 
אּון  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ַמְלָאִכים, 
ַווייֶטער ִּביז ֶעס קּוְמט ִדי ַגאְנֶצע ּכַֹח 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵליין, ֶדעְרַפאר 
צּום   ְגַליי ֵגייט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶדעם  ֶּבעְהט  ֶער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶער  ַדאְרף  ְרפּוָאה  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ׁשֹוין ִניְׁשט ֶנעֶמען ַקיין ֶמעֶדעִציֶנען, 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַווייל 
ֵלייְגט ַאַריין ִדי ּכַֹח ִאין ִדי ֶמעֶדעִצין 
ִאים אֹויְסצּוֵהייְלן, ֶוועט ַאַריין ֵלייְגן 
אּון  ְּברֹויט  ִדי  ִאין  ּכַֹח  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ִמיט  אּון  ֶעְסט,  ֶער  ָוואס  ַוואֶסער 

ֶדעם ֶוועט ֶער ֶוועְרן אֹויְסֶגעֵהייְלט.

 ֶרִּבי ָנא ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
 ַזא ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע  ַאן 
ִדי  רס"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֶוועְרט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאְרָוואס  ִסיָּבה 
ִוויל  ְנָׁשָמה  ִדי  ַווייל  ִאיז  ְקַראְנק 
ֶדעם  ִדיֶנען  ָנאר  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער 
ְנָׁשָמה  ִדי  ֶווען  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
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ֶזעְהט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ִניְׁשט 
ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ַּביים 
ִדי ְנָׁשָמה ַארֹויְסֵגיין פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶוועְרט  ֶדעם  פּון  אּון 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען  ָאֶּבער  ְקַראְנק, 
ִּביֶטעֶרע  ֶנעֶמען  צּו  ָאן  ֵהייְּבט 
ֶמעֶדעִציֶנען, ֶזעְהט ִדי ְנָׁשָמה ַאז ֶדער 
ַזייֶנע  ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ָיא ַּביים ֵּבייְגן 
ַווייל  ַּתְכִלית,  ַא  ֶעֶּפעס  ַפאר  ַּתֲאוֹות 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ָדא צּוֶגעוואֹויְנט 
אּון  ֶעְסן,  ֶגעְׁשַמאֶקע  ֶעְסן  צּו 
ֶנעֶמען  ָאן  ֶער  ֵהייְּבט  ְּפלּוְצִליְנג 
ִּביֶטעֶרע ַזאְכן ֶוועְגן ַא ַּתְכִלית ַאז ֶער 
ָזאל ִזי אֹויְסֵהייְלן, קּוְמט ִדי ְנָׁשָמה 
ֶוועט  ֶער  ַאז  ָהאְפט  ִזי  ַווייל  צּוִריק, 
אֹוי ַאֶוועק ֶגעְּבן ַזייֶנע ַּתֲאוֹות ַפאר 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ַּתְכִלית  ִריְכִטיֶגע  ִדי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָוואס ִמיט  ַטייְטְׁשן  ֶמען  ֶקען  ֶדעם 
ֶגעָזאְגט,  ָהאט  טֹויּב  ִדי 
ִווי ִדי  ַזיין  "ֶעְנֶדעְרׁש ָזאל ַמיין ֶעְסן 
ֵמייְנט  ָדאס  ֵאייְלִּביְרְטן",  ִּביֶטעֶרע 
ֶגעֶוועְנִליֶכע  ַמיין  ֶעס   ִאי ֶווען  ַאז 
ַאֶלע  ִליְגן  ֶדעם  ִאין  ׁשֹוין  ָזאל  ֶעְסן, 
ֶווען  ָוואְלט   ִאי ִווי  ַאזֹוי  ְרפּואֹות, 
ַמיין  אּון  ֶמעֶדעִציֶנען,  ֶגענּוֶמען 
ִמיר,   צּו  ֶגעדּוְלד  ָהאְּבן  ָזאל  ְנָׁשָמה 
ִניְׁשט   ִאי ֶוועל  ַארּום  ַאזֹוי  ָוואס 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַקיין  צּו  צּוקּוֶמען  ַדאְרְפן 

ֵגיי   ִאי ַווייל  ָדאְקטֹוִרים",  צּו  און 
ְגַליי צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ָנאר ֶער 

ֶהעְלְפט ִמיר.

(זֹאת ַהּתֹוָרה נַֹח ִסיָמן ד)
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ּוְדָבִרים ַוְיִהי  ֶאָחת  ָפה  ָשׂ ָהָאֶרץ  ָכל 
ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ֲאָחִדים. 
ו):  ִסיָמן  ל"ח,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית 

פּון  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ֶזעֶנען  ַפאְרָוואס 
ָאְּפֶגעֶמעְקט  ֶגעָוואְרן  ַהַמּבּול  דֹור 
ִדי  אּון  ֲעֵבירֹות,  ֵזייֶעֶרע  ֶוועְגן 
ֶזעֶנען  ַהְפָלָגה  דֹור  פּון  ֶמעְנְטְׁשן 
ָכאְטׁש  ֶגעֶמעְקט  ָאְפּ ֶגעָוואְרן  ִניְׁשט 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ֶעְרֶגער,  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַאֶקעְגן  ֶגעַגאְנֶגען 
ָהאְּבן  ַהַּמּבּול  דֹור  ִדי  ַווייל  ַאֵליין? 
ִזי ֶגעְקִריְגט אּון ֶגע'ַגְנֶב'ט ֶדעְרַפאר 
ֶגעָוואְרן  אֹויְסֶגעֶמעְקט  ֵזיי  ֶזעֶנען 
ַהְפָלָגה  דֹור  ִדי  ָאֶּבער  ִאיְנַגאְנְצן, 
אּון  ְּבַאְחדּות,  ֶגעַהאְלְטן   ִזי ָהאְּבן 

ָדאס ָהאט ֵזיי ֶגעַראֶטעֶוועט.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ַטאֶקע  ָהאְּבן  ֵזיי  אֹויּב 
ַאְחדּות,  ְׁשַטאְרֶקע  ַאַזא  ֶגעַהאט 
ַפאְרָוואס ָהאט ָדאס ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן 
צּו  צּוקּוֶמען  ִניְׁשט  ָזאְלן  ֵזיי  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?  פּוֶנעם  ֵגיין  ַאֶוועק 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
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ֶזעְהט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ִניְׁשט 
ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ַּביים 
ִדי ְנָׁשָמה ַארֹויְסֵגיין פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶוועְרט  ֶדעם  פּון  אּון 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען  ָאֶּבער  ְקַראְנק, 
ִּביֶטעֶרע  ֶנעֶמען  צּו  ָאן  ֵהייְּבט 
ֶמעֶדעִציֶנען, ֶזעְהט ִדי ְנָׁשָמה ַאז ֶדער 
ַזייֶנע  ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ָיא ַּביים ֵּבייְגן 
ַווייל  ַּתְכִלית,  ַא  ֶעֶּפעס  ַפאר  ַּתֲאוֹות 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ָדא צּוֶגעוואֹויְנט 
אּון  ֶעְסן,  ֶגעְׁשַמאֶקע  ֶעְסן  צּו 
ֶנעֶמען  ָאן  ֶער  ֵהייְּבט  ְּפלּוְצִליְנג 
ִּביֶטעֶרע ַזאְכן ֶוועְגן ַא ַּתְכִלית ַאז ֶער 
ָזאל ִזי אֹויְסֵהייְלן, קּוְמט ִדי ְנָׁשָמה 
ֶוועט  ֶער  ַאז  ָהאְפט  ִזי  ַווייל  צּוִריק, 
אֹוי ַאֶוועק ֶגעְּבן ַזייֶנע ַּתֲאוֹות ַפאר 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ַּתְכִלית  ִריְכִטיֶגע  ִדי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָוואס ִמיט  ַטייְטְׁשן  ֶמען  ֶקען  ֶדעם 
ֶגעָזאְגט,  ָהאט  טֹויּב  ִדי 
ִווי ִדי  ַזיין  "ֶעְנֶדעְרׁש ָזאל ַמיין ֶעְסן 
ֵמייְנט  ָדאס  ֵאייְלִּביְרְטן",  ִּביֶטעֶרע 
ֶגעֶוועְנִליֶכע  ַמיין  ֶעס   ִאי ֶווען  ַאז 
ַאֶלע  ִליְגן  ֶדעם  ִאין  ׁשֹוין  ָזאל  ֶעְסן, 
ֶווען  ָוואְלט   ִאי ִווי  ַאזֹוי  ְרפּואֹות, 
ַמיין  אּון  ֶמעֶדעִציֶנען,  ֶגענּוֶמען 
ִמיר,   צּו  ֶגעדּוְלד  ָהאְּבן  ָזאל  ְנָׁשָמה 
ִניְׁשט   ִאי ֶוועל  ַארּום  ַאזֹוי  ָוואס 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַקיין  צּו  צּוקּוֶמען  ַדאְרְפן 

ֵגיי   ִאי ַווייל  ָדאְקטֹוִרים",  צּו  און 
ְגַליי צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ָנאר ֶער 

ֶהעְלְפט ִמיר.

(זֹאת ַהּתֹוָרה נַֹח ִסיָמן ד)
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ּוְדָבִרים ַוְיִהי  ֶאָחת  ָפה  ָשׂ ָהָאֶרץ  ָכל 
ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ֲאָחִדים. 
ו):  ִסיָמן  ל"ח,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית 

פּון  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ֶזעֶנען  ַפאְרָוואס 
ָאְּפֶגעֶמעְקט  ֶגעָוואְרן  ַהַמּבּול  דֹור 
ִדי  אּון  ֲעֵבירֹות,  ֵזייֶעֶרע  ֶוועְגן 
ֶזעֶנען  ַהְפָלָגה  דֹור  פּון  ֶמעְנְטְׁשן 
ָכאְטׁש  ֶגעֶמעְקט  ָאְפּ ֶגעָוואְרן  ִניְׁשט 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ֶעְרֶגער,  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַאֶקעְגן  ֶגעַגאְנֶגען 
ָהאְּבן  ַהַּמּבּול  דֹור  ִדי  ַווייל  ַאֵליין? 
ִזי ֶגעְקִריְגט אּון ֶגע'ַגְנֶב'ט ֶדעְרַפאר 
ֶגעָוואְרן  אֹויְסֶגעֶמעְקט  ֵזיי  ֶזעֶנען 
ַהְפָלָגה  דֹור  ִדי  ָאֶּבער  ִאיְנַגאְנְצן, 
אּון  ְּבַאְחדּות,  ֶגעַהאְלְטן   ִזי ָהאְּבן 

ָדאס ָהאט ֵזיי ֶגעַראֶטעֶוועט.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ַטאֶקע  ָהאְּבן  ֵזיי  אֹויּב 
ַאְחדּות,  ְׁשַטאְרֶקע  ַאַזא  ֶגעַהאט 
ַפאְרָוואס ָהאט ָדאס ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן 
צּו  צּוקּוֶמען  ִניְׁשט  ָזאְלן  ֵזיי  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?  פּוֶנעם  ֵגיין  ַאֶוועק 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
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ֶזעְהט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ִניְׁשט 
ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ַּביים 
ִדי ְנָׁשָמה ַארֹויְסֵגיין פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶוועְרט  ֶדעם  פּון  אּון 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען  ָאֶּבער  ְקַראְנק, 
ִּביֶטעֶרע  ֶנעֶמען  צּו  ָאן  ֵהייְּבט 
ֶמעֶדעִציֶנען, ֶזעְהט ִדי ְנָׁשָמה ַאז ֶדער 
ַזייֶנע  ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ָיא ַּביים ֵּבייְגן 
ַווייל  ַּתְכִלית,  ַא  ֶעֶּפעס  ַפאר  ַּתֲאוֹות 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ָדא צּוֶגעוואֹויְנט 
אּון  ֶעְסן,  ֶגעְׁשַמאֶקע  ֶעְסן  צּו 
ֶנעֶמען  ָאן  ֶער  ֵהייְּבט  ְּפלּוְצִליְנג 
ִּביֶטעֶרע ַזאְכן ֶוועְגן ַא ַּתְכִלית ַאז ֶער 
ָזאל ִזי אֹויְסֵהייְלן, קּוְמט ִדי ְנָׁשָמה 
ֶוועט  ֶער  ַאז  ָהאְפט  ִזי  ַווייל  צּוִריק, 
אֹוי ַאֶוועק ֶגעְּבן ַזייֶנע ַּתֲאוֹות ַפאר 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ַּתְכִלית  ִריְכִטיֶגע  ִדי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָוואס ִמיט  ַטייְטְׁשן  ֶמען  ֶקען  ֶדעם 
ֶגעָזאְגט,  ָהאט  טֹויּב  ִדי 
ִווי ִדי  ַזיין  "ֶעְנֶדעְרׁש ָזאל ַמיין ֶעְסן 
ֵמייְנט  ָדאס  ֵאייְלִּביְרְטן",  ִּביֶטעֶרע 
ֶגעֶוועְנִליֶכע  ַמיין  ֶעס   ִאי ֶווען  ַאז 
ַאֶלע  ִליְגן  ֶדעם  ִאין  ׁשֹוין  ָזאל  ֶעְסן, 
ֶווען  ָוואְלט   ִאי ִווי  ַאזֹוי  ְרפּואֹות, 
ַמיין  אּון  ֶמעֶדעִציֶנען,  ֶגענּוֶמען 
ִמיר,   צּו  ֶגעדּוְלד  ָהאְּבן  ָזאל  ְנָׁשָמה 
ִניְׁשט   ִאי ֶוועל  ַארּום  ַאזֹוי  ָוואס 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַקיין  צּו  צּוקּוֶמען  ַדאְרְפן 

ֵגיי   ִאי ַווייל  ָדאְקטֹוִרים",  צּו  און 
ְגַליי צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ָנאר ֶער 

ֶהעְלְפט ִמיר.

(זֹאת ַהּתֹוָרה נַֹח ִסיָמן ד)
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ּוְדָבִרים ַוְיִהי  ֶאָחת  ָפה  ָשׂ ָהָאֶרץ  ָכל 
ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ֲאָחִדים. 
ו):  ִסיָמן  ל"ח,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית 

פּון  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ֶזעֶנען  ַפאְרָוואס 
ָאְּפֶגעֶמעְקט  ֶגעָוואְרן  ַהַמּבּול  דֹור 
ִדי  אּון  ֲעֵבירֹות,  ֵזייֶעֶרע  ֶוועְגן 
ֶזעֶנען  ַהְפָלָגה  דֹור  פּון  ֶמעְנְטְׁשן 
ָכאְטׁש  ֶגעֶמעְקט  ָאְפּ ֶגעָוואְרן  ִניְׁשט 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ֶעְרֶגער,  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַאֶקעְגן  ֶגעַגאְנֶגען 
ָהאְּבן  ַהַּמּבּול  דֹור  ִדי  ַווייל  ַאֵליין? 
ִזי ֶגעְקִריְגט אּון ֶגע'ַגְנֶב'ט ֶדעְרַפאר 
ֶגעָוואְרן  אֹויְסֶגעֶמעְקט  ֵזיי  ֶזעֶנען 
ַהְפָלָגה  דֹור  ִדי  ָאֶּבער  ִאיְנַגאְנְצן, 
אּון  ְּבַאְחדּות,  ֶגעַהאְלְטן   ִזי ָהאְּבן 

ָדאס ָהאט ֵזיי ֶגעַראֶטעֶוועט.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ַטאֶקע  ָהאְּבן  ֵזיי  אֹויּב 
ַאְחדּות,  ְׁשַטאְרֶקע  ַאַזא  ֶגעַהאט 
ַפאְרָוואס ָהאט ָדאס ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן 
צּו  צּוקּוֶמען  ִניְׁשט  ָזאְלן  ֵזיי  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?  פּוֶנעם  ֵגיין  ַאֶוועק 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
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ֶזעְהט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ִניְׁשט 
ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ַּביים 
ִדי ְנָׁשָמה ַארֹויְסֵגיין פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶוועְרט  ֶדעם  פּון  אּון 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען  ָאֶּבער  ְקַראְנק, 
ִּביֶטעֶרע  ֶנעֶמען  צּו  ָאן  ֵהייְּבט 
ֶמעֶדעִציֶנען, ֶזעְהט ִדי ְנָׁשָמה ַאז ֶדער 
ַזייֶנע  ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ָיא ַּביים ֵּבייְגן 
ַווייל  ַּתְכִלית,  ַא  ֶעֶּפעס  ַפאר  ַּתֲאוֹות 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ָדא צּוֶגעוואֹויְנט 
אּון  ֶעְסן,  ֶגעְׁשַמאֶקע  ֶעְסן  צּו 
ֶנעֶמען  ָאן  ֶער  ֵהייְּבט  ְּפלּוְצִליְנג 
ִּביֶטעֶרע ַזאְכן ֶוועְגן ַא ַּתְכִלית ַאז ֶער 
ָזאל ִזי אֹויְסֵהייְלן, קּוְמט ִדי ְנָׁשָמה 
ֶוועט  ֶער  ַאז  ָהאְפט  ִזי  ַווייל  צּוִריק, 
אֹוי ַאֶוועק ֶגעְּבן ַזייֶנע ַּתֲאוֹות ַפאר 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ַּתְכִלית  ִריְכִטיֶגע  ִדי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָוואס ִמיט  ַטייְטְׁשן  ֶמען  ֶקען  ֶדעם 
ֶגעָזאְגט,  ָהאט  טֹויּב  ִדי 
ִווי ִדי  ַזיין  "ֶעְנֶדעְרׁש ָזאל ַמיין ֶעְסן 
ֵמייְנט  ָדאס  ֵאייְלִּביְרְטן",  ִּביֶטעֶרע 
ֶגעֶוועְנִליֶכע  ַמיין  ֶעס   ִאי ֶווען  ַאז 
ַאֶלע  ִליְגן  ֶדעם  ִאין  ׁשֹוין  ָזאל  ֶעְסן, 
ֶווען  ָוואְלט   ִאי ִווי  ַאזֹוי  ְרפּואֹות, 
ַמיין  אּון  ֶמעֶדעִציֶנען,  ֶגענּוֶמען 
ִמיר,   צּו  ֶגעדּוְלד  ָהאְּבן  ָזאל  ְנָׁשָמה 
ִניְׁשט   ִאי ֶוועל  ַארּום  ַאזֹוי  ָוואס 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַקיין  צּו  צּוקּוֶמען  ַדאְרְפן 

ֵגיי   ִאי ַווייל  ָדאְקטֹוִרים",  צּו  און 
ְגַליי צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ָנאר ֶער 

ֶהעְלְפט ִמיר.

(זֹאת ַהּתֹוָרה נַֹח ִסיָמן ד)
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ּוְדָבִרים ַוְיִהי  ֶאָחת  ָפה  ָשׂ ָהָאֶרץ  ָכל 
ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ֲאָחִדים. 
ו):  ִסיָמן  ל"ח,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית 

פּון  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ֶזעֶנען  ַפאְרָוואס 
ָאְּפֶגעֶמעְקט  ֶגעָוואְרן  ַהַמּבּול  דֹור 
ִדי  אּון  ֲעֵבירֹות,  ֵזייֶעֶרע  ֶוועְגן 
ֶזעֶנען  ַהְפָלָגה  דֹור  פּון  ֶמעְנְטְׁשן 
ָכאְטׁש  ֶגעֶמעְקט  ָאְפּ ֶגעָוואְרן  ִניְׁשט 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ֶעְרֶגער,  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַאֶקעְגן  ֶגעַגאְנֶגען 
ָהאְּבן  ַהַּמּבּול  דֹור  ִדי  ַווייל  ַאֵליין? 
ִזי ֶגעְקִריְגט אּון ֶגע'ַגְנֶב'ט ֶדעְרַפאר 
ֶגעָוואְרן  אֹויְסֶגעֶמעְקט  ֵזיי  ֶזעֶנען 
ַהְפָלָגה  דֹור  ִדי  ָאֶּבער  ִאיְנַגאְנְצן, 
אּון  ְּבַאְחדּות,  ֶגעַהאְלְטן   ִזי ָהאְּבן 

ָדאס ָהאט ֵזיי ֶגעַראֶטעֶוועט.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ַטאֶקע  ָהאְּבן  ֵזיי  אֹויּב 
ַאְחדּות,  ְׁשַטאְרֶקע  ַאַזא  ֶגעַהאט 
ַפאְרָוואס ָהאט ָדאס ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן 
צּו  צּוקּוֶמען  ִניְׁשט  ָזאְלן  ֵזיי  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?  פּוֶנעם  ֵגיין  ַאֶוועק 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
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מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן כ"ז): ֶווען ֶמעְנְטְׁשן 

ַהאְלְטן ִזי ְּבַאְחדּות ֶהעְלְפט ֵזיי ָדאס 
צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?

ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס  מ וֲֹהָרא"ׁש 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ל"ד): ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ַא 

ָהאט  ִאיד  ְצֵווייֶטער  ַא  ָוואס  ְנקּוָדה 
ִניְׁשט.ָדאס ֵמייְנט, ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
ֵׁשָיי צּו ְמַקֵנא ַזיין ַא ְצֵווייְטן ָוואס 
דּו  ַווייל  ִדיר,  פּון  ַמְצִליַח  ֶמער  ִאיז 
דּו  ָוואס  ְנקּודֹות  ַאְנֶדעֶרע  ָהאְסט 
ֶקעְנְסט ֶמער ַמְצִליַח ַזיין פּון ֶיעֶנעם, 
ֵאייֶנער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח ִאין ּתֹוָרה, 
ֵאייֶנער ֶמער ִאין ְּתִפָלה, ֵאייֶנער ִאין 
ֶחֶסד אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, אּון ֶדעְרַפאר 
ַאְנְׁשָטאט קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם, ָוואס דּו 
ִניְׁשט  ִווי  ֵסיי  ֵקייְנָמאל  ִאים  ֶוועְסט 
ֶקעֶנען ָנאְכַמאְכן, ֵלייג ִדי ֶעְנֶדעְרׁש 
ַאַריין ִאין ַדיין ְנקּוָדה, ֶוועְסטּו ֶמער 

ַמְצִליַח ַזיין.

דֹור ָדאס  ִדי  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶגעֶווען  ַטאֶקע  ֶזעֶנען  ַהְפָלָגה 

ְׁשַטאְרק,  צּו  ׁשֹוין  ָאֶּבער  ְּבַאְחדּות, 
 ִזי ַהאְלט  ֶמען  ֶווען  ֲאִפילּו  ַווייל 
ִניְׁשט  ָאֶּבער  ֶמען  ָטאר  ְּבַאְחדּות, 
ָנאְכַמאְכן ֶיעֶנעם, ָנאר ֶיעֶדער ַדאְרף 
טּוְהן,  ֶקען  ֶער  ָוואס  ַאֵליין  ֶזעְהן 
ְצֵווייְטן,  ֶדעם  ַזיין  ְמַקֵנא  ִניְׁשט  אּון 
ָאֶּבער ֵזיי ָהאְּבן ָיא ֶגעקּוְקט ֵאייֶנער 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  אּון  ְצֵווייְטן,  אֹויף 
ֶדער  ַאז  ֶגעֶווען  ַטאֶקע  עֹוֶנׁש  ֵזייֶער 
צּוְׁשְּפֵרייט,  ֵזיי  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַאז  ַאזֹוי  ְׁשְּפַראְכן,   ַאַסא ִמיט 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ָהאְּבן  ֵזיי 
ְצֵווייְטן,  ֶדעם  ֵאייֶנער  ַפאְרְׁשֵטיין 
אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעמּוְזט ָאְנֵהייְּבן קּוְקן 

.ָנאר אֹויף ִזי

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
ַא  אֹויף  ִניְׁשט  קּוְקט 
ֶער  ָוואס  ָנאר  קּוְקט  ֶער  ְצֵווייְטן, 
ִאים  ֶוועט  ַזיין,  ַמְצִליַח  ַאֵליין  ֶקען 

ֶטעְנִדיג גּוט ַזיין. ְשׁ

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַּפְרַׁשת נַֹח תשע"א 
לפ"ק)

ָך ך¿ ל¿ ˙ ל∆ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵמַאְרְצ ַויֹאֶמר   ְל  ֶל ְלַאְבָרם  ה' 

 ָאִבי ּוִמֵּבית   ּוִמּמֹוַלְדְּת
מֹוֲהָרא"ׁש  ֶאְרֶאָּך.  ַאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל 
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 

פר˘˙ נח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כ

מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן כ"ז): ֶווען ֶמעְנְטְׁשן 

ַהאְלְטן ִזי ְּבַאְחדּות ֶהעְלְפט ֵזיי ָדאס 
צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?

ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס  מ וֲֹהָרא"ׁש 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ל"ד): ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ַא 

ָהאט  ִאיד  ְצֵווייֶטער  ַא  ָוואס  ְנקּוָדה 
ִניְׁשט.ָדאס ֵמייְנט, ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
ֵׁשָיי צּו ְמַקֵנא ַזיין ַא ְצֵווייְטן ָוואס 
דּו  ַווייל  ִדיר,  פּון  ַמְצִליַח  ֶמער  ִאיז 
דּו  ָוואס  ְנקּודֹות  ַאְנֶדעֶרע  ָהאְסט 
ֶקעְנְסט ֶמער ַמְצִליַח ַזיין פּון ֶיעֶנעם, 
ֵאייֶנער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח ִאין ּתֹוָרה, 
ֵאייֶנער ֶמער ִאין ְּתִפָלה, ֵאייֶנער ִאין 
ֶחֶסד אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, אּון ֶדעְרַפאר 
ַאְנְׁשָטאט קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם, ָוואס דּו 
ִניְׁשט  ִווי  ֵסיי  ֵקייְנָמאל  ִאים  ֶוועְסט 
ֶקעֶנען ָנאְכַמאְכן, ֵלייג ִדי ֶעְנֶדעְרׁש 
ַאַריין ִאין ַדיין ְנקּוָדה, ֶוועְסטּו ֶמער 

ַמְצִליַח ַזיין.

דֹור ָדאס  ִדי  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶגעֶווען  ַטאֶקע  ֶזעֶנען  ַהְפָלָגה 

ְׁשַטאְרק,  צּו  ׁשֹוין  ָאֶּבער  ְּבַאְחדּות, 
 ִזי ַהאְלט  ֶמען  ֶווען  ֲאִפילּו  ַווייל 
ִניְׁשט  ָאֶּבער  ֶמען  ָטאר  ְּבַאְחדּות, 
ָנאְכַמאְכן ֶיעֶנעם, ָנאר ֶיעֶדער ַדאְרף 
טּוְהן,  ֶקען  ֶער  ָוואס  ַאֵליין  ֶזעְהן 
ְצֵווייְטן,  ֶדעם  ַזיין  ְמַקֵנא  ִניְׁשט  אּון 
ָאֶּבער ֵזיי ָהאְּבן ָיא ֶגעקּוְקט ֵאייֶנער 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  אּון  ְצֵווייְטן,  אֹויף 
ֶדער  ַאז  ֶגעֶווען  ַטאֶקע  עֹוֶנׁש  ֵזייֶער 
צּוְׁשְּפֵרייט,  ֵזיי  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַאז  ַאזֹוי  ְׁשְּפַראְכן,   ַאַסא ִמיט 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ָהאְּבן  ֵזיי 
ְצֵווייְטן,  ֶדעם  ֵאייֶנער  ַפאְרְׁשֵטיין 
אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעמּוְזט ָאְנֵהייְּבן קּוְקן 

.ָנאר אֹויף ִזי

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
ַא  אֹויף  ִניְׁשט  קּוְקט 
ֶער  ָוואס  ָנאר  קּוְקט  ֶער  ְצֵווייְטן, 
ִאים  ֶוועט  ַזיין,  ַמְצִליַח  ַאֵליין  ֶקען 

ֶטעְנִדיג גּוט ַזיין. ְשׁ

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַּפְרַׁשת נַֹח תשע"א 
לפ"ק)

ָך ך¿ ל¿ ˙ ל∆ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵמַאְרְצ ַויֹאֶמר   ְל  ֶל ְלַאְבָרם  ה' 

 ָאִבי ּוִמֵּבית   ּוִמּמֹוַלְדְּת
מֹוֲהָרא"ׁש  ֶאְרֶאָּך.  ַאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל 
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 

פר˘˙ נח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כ

מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן כ"ז): ֶווען ֶמעְנְטְׁשן 

ַהאְלְטן ִזי ְּבַאְחדּות ֶהעְלְפט ֵזיי ָדאס 
צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?

ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס  מ וֲֹהָרא"ׁש 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ל"ד): ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ַא 

ָהאט  ִאיד  ְצֵווייֶטער  ַא  ָוואס  ְנקּוָדה 
ִניְׁשט.ָדאס ֵמייְנט, ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
ֵׁשָיי צּו ְמַקֵנא ַזיין ַא ְצֵווייְטן ָוואס 
דּו  ַווייל  ִדיר,  פּון  ַמְצִליַח  ֶמער  ִאיז 
דּו  ָוואס  ְנקּודֹות  ַאְנֶדעֶרע  ָהאְסט 
ֶקעְנְסט ֶמער ַמְצִליַח ַזיין פּון ֶיעֶנעם, 
ֵאייֶנער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח ִאין ּתֹוָרה, 
ֵאייֶנער ֶמער ִאין ְּתִפָלה, ֵאייֶנער ִאין 
ֶחֶסד אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, אּון ֶדעְרַפאר 
ַאְנְׁשָטאט קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם, ָוואס דּו 
ִניְׁשט  ִווי  ֵסיי  ֵקייְנָמאל  ִאים  ֶוועְסט 
ֶקעֶנען ָנאְכַמאְכן, ֵלייג ִדי ֶעְנֶדעְרׁש 
ַאַריין ִאין ַדיין ְנקּוָדה, ֶוועְסטּו ֶמער 

ַמְצִליַח ַזיין.

דֹור ָדאס  ִדי  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶגעֶווען  ַטאֶקע  ֶזעֶנען  ַהְפָלָגה 

ְׁשַטאְרק,  צּו  ׁשֹוין  ָאֶּבער  ְּבַאְחדּות, 
 ִזי ַהאְלט  ֶמען  ֶווען  ֲאִפילּו  ַווייל 
ִניְׁשט  ָאֶּבער  ֶמען  ָטאר  ְּבַאְחדּות, 
ָנאְכַמאְכן ֶיעֶנעם, ָנאר ֶיעֶדער ַדאְרף 
טּוְהן,  ֶקען  ֶער  ָוואס  ַאֵליין  ֶזעְהן 
ְצֵווייְטן,  ֶדעם  ַזיין  ְמַקֵנא  ִניְׁשט  אּון 
ָאֶּבער ֵזיי ָהאְּבן ָיא ֶגעקּוְקט ֵאייֶנער 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  אּון  ְצֵווייְטן,  אֹויף 
ֶדער  ַאז  ֶגעֶווען  ַטאֶקע  עֹוֶנׁש  ֵזייֶער 
צּוְׁשְּפֵרייט,  ֵזיי  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַאז  ַאזֹוי  ְׁשְּפַראְכן,   ַאַסא ִמיט 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ָהאְּבן  ֵזיי 
ְצֵווייְטן,  ֶדעם  ֵאייֶנער  ַפאְרְׁשֵטיין 
אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעמּוְזט ָאְנֵהייְּבן קּוְקן 

.ָנאר אֹויף ִזי

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
ַא  אֹויף  ִניְׁשט  קּוְקט 
ֶער  ָוואס  ָנאר  קּוְקט  ֶער  ְצֵווייְטן, 
ִאים  ֶוועט  ַזיין,  ַמְצִליַח  ַאֵליין  ֶקען 

ֶטעְנִדיג גּוט ַזיין. ְשׁ

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַּפְרַׁשת נַֹח תשע"א 
לפ"ק)

ָך ך¿ ל¿ ˙ ל∆ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵמַאְרְצ ַויֹאֶמר   ְל  ֶל ְלַאְבָרם  ה' 

 ָאִבי ּוִמֵּבית   ּוִמּמֹוַלְדְּת
מֹוֲהָרא"ׁש  ֶאְרֶאָּך.  ַאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל 
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 

פר˘˙ נח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כ

מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן כ"ז): ֶווען ֶמעְנְטְׁשן 

ַהאְלְטן ִזי ְּבַאְחדּות ֶהעְלְפט ֵזיי ָדאס 
צּוִריק צּו קּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?

ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס  מ וֲֹהָרא"ׁש 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ל"ד): ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ַא 

ָהאט  ִאיד  ְצֵווייֶטער  ַא  ָוואס  ְנקּוָדה 
ִניְׁשט.ָדאס ֵמייְנט, ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
ֵׁשָיי צּו ְמַקֵנא ַזיין ַא ְצֵווייְטן ָוואס 
דּו  ַווייל  ִדיר,  פּון  ַמְצִליַח  ֶמער  ִאיז 
דּו  ָוואס  ְנקּודֹות  ַאְנֶדעֶרע  ָהאְסט 
ֶקעְנְסט ֶמער ַמְצִליַח ַזיין פּון ֶיעֶנעם, 
ֵאייֶנער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח ִאין ּתֹוָרה, 
ֵאייֶנער ֶמער ִאין ְּתִפָלה, ֵאייֶנער ִאין 
ֶחֶסד אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, אּון ֶדעְרַפאר 
ַאְנְׁשָטאט קּוְקן אֹויף ֶיעֶנעם, ָוואס דּו 
ִניְׁשט  ִווי  ֵסיי  ֵקייְנָמאל  ִאים  ֶוועְסט 
ֶקעֶנען ָנאְכַמאְכן, ֵלייג ִדי ֶעְנֶדעְרׁש 
ַאַריין ִאין ַדיין ְנקּוָדה, ֶוועְסטּו ֶמער 

ַמְצִליַח ַזיין.

דֹור ָדאס  ִדי  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶגעֶווען  ַטאֶקע  ֶזעֶנען  ַהְפָלָגה 

ְׁשַטאְרק,  צּו  ׁשֹוין  ָאֶּבער  ְּבַאְחדּות, 
 ִזי ַהאְלט  ֶמען  ֶווען  ֲאִפילּו  ַווייל 
ִניְׁשט  ָאֶּבער  ֶמען  ָטאר  ְּבַאְחדּות, 
ָנאְכַמאְכן ֶיעֶנעם, ָנאר ֶיעֶדער ַדאְרף 
טּוְהן,  ֶקען  ֶער  ָוואס  ַאֵליין  ֶזעְהן 
ְצֵווייְטן,  ֶדעם  ַזיין  ְמַקֵנא  ִניְׁשט  אּון 
ָאֶּבער ֵזיי ָהאְּבן ָיא ֶגעקּוְקט ֵאייֶנער 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  אּון  ְצֵווייְטן,  אֹויף 
ֶדער  ַאז  ֶגעֶווען  ַטאֶקע  עֹוֶנׁש  ֵזייֶער 
צּוְׁשְּפֵרייט,  ֵזיי  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַאז  ַאזֹוי  ְׁשְּפַראְכן,   ַאַסא ִמיט 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ָהאְּבן  ֵזיי 
ְצֵווייְטן,  ֶדעם  ֵאייֶנער  ַפאְרְׁשֵטיין 
אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעמּוְזט ָאְנֵהייְּבן קּוְקן 

.ָנאר אֹויף ִזי

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
ַא  אֹויף  ִניְׁשט  קּוְקט 
ֶער  ָוואס  ָנאר  קּוְקט  ֶער  ְצֵווייְטן, 
ִאים  ֶוועט  ַזיין,  ַמְצִליַח  ַאֵליין  ֶקען 

ֶטעְנִדיג גּוט ַזיין. ְשׁ

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַּפְרַׁשת נַֹח תשע"א 
לפ"ק)

ָך ך¿ ל¿ ˙ ל∆ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵמַאְרְצ ַויֹאֶמר   ְל  ֶל ְלַאְבָרם  ה' 

 ָאִבי ּוִמֵּבית   ּוִמּמֹוַלְדְּת
מֹוֲהָרא"ׁש  ֶאְרֶאָּך.  ַאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל 
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
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ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
אֹויְפן  ַהְקָדָמה):  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ָהָיה  ֶאָחד  כ"ד):  ל"ג,  (ְיֶחְזֵקאל  ָּפסּוק 
ַאְבָרָהם - ַאְבָרָהם ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֵהייְסט  ָדאס  ַאֵליין. 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטען  ֶדעם  ֶגעִדיְנט  ָהאט 
ַאז  ֶגעִוויְסט  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶדעם  ִמיט 
ֶדער  אֹויף  ַאֵלייְנס  ֵאייֶנער  ִאיז  ֶער 
ִניְׁשט   ִזי ָהאט  ֶער  אּון  ֶוועְלט, 
ֶמעְנְטְׁשן  פּון  ֶגעַמאְכט  ִציטּוְהן 
ִניְׁשט  ֶגעְׁשֶטעְרט,  ִאים  ָהאְּבן  ָוואס 
ִניְׁשט  אּון  ֶּתַרח,  ַטאֶטע  ַזיין  פּון 
ָהאְּבן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ַאְנֶדעֶרע  פּון 
 ִזי ָהאט  ֶער  ָנאר  ֶגעְׁשֶטעְרט,  ִאים 
ִדי  ִאיז  ֶער  ִווי  ַאזֹוי  ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט 
ֶדער  אֹויף  ֶמעְנְטׁש  ֵאייְנִציְגְסֶטער 

ֶוועְלט.

ַאזֹוי ָזאְגט  ֶרִּבי:  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיד  ֶיעֶדער  טּוְהן  ַדאְרף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ִוויל  ָוואס 
ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֵקייֶנעם 
ַזיין  ְלָמָׁשל  ִווי  ִאים,  ְׁשֶטעְרט  ָוואס 
ַווייּב,  ְׁשֶווער,  ַמאֶמע,  ַטאֶטע, 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַאְנֶדעֶרע  ָאֶדער  ִקיְנֶדער, 
ָנאר ֶער ָזאל ִזי ָפאְרְׁשֶטעְלן ִווי ֶער 

ִאיז ַאֵלייְנס אֹויף ֶדער ֶוועְלט.

ָדאס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדער  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 

ַאְבָרָהם  ַפאר  ָזאְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶל ְל - ֵגיי צּו ִדיר, ָזאְלְסט ְטַראְכְטן 
אֹויף  ִניְׁשט  קּוק  אּון  ִדיר,  פּון  ָנאר 
פּון  ְׁשֶטעְרן  ִדיר  ִוויל  ָוואס  ֵקייֶנעם 
 ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַסיי ֵמַאְרְצ
- פּון ֶמעְנְטְׁשן פּון ַדיין ְסִביָבה, ַסיי 
ּוִמּמֹוַלְדְּת - פּון ַדייֶנע ְקרֹוִבים אּון 
ָזאְלְסט   ,ָאִבי ּוִמֵּבית  ַסיי  ִמְׁשָּפָחה, 
ָנאר ַאְנְטלֹויְפן ֶאל ָהָאֶרץ ַאֶׁשר ֶאְרֶאָּך 
ֶאמּוָנה,  אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ֶאֶרץ   -
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאר  ַאְנְטלֹויף 
ֶקעְנְסט  דּו  ִוויַאזֹוי  ָנאר  ְטַראְכט 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

 (זֹאת ַהּתֹוָרה ֶל ִסיָמן ב)
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ַלה' ְוַאְנֵׁשי  ַוֲחָטִאים  ָרִעים  ְסדֹום 
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ְמאֹד. 
ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט ִווי ֶדער 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  פּון  ִעיָקר  ֶדער  ז): 

ַזיין ַדַעת, ָדאס ֵמייְנט ֶער ָזאל ִוויְסן 
ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ִאין ָּפסּוק (ְדָבִרים ד, לה): ַאָּתה ָהְרֵאָת 
ַא  אּון  ָהֱאִקים.  הּוא  ה'  ִּכי  ָלַדַעת 
ִניְׁשט פּוֶנעם  ְטַראְכט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
ַקיין  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶזעְהט  ָוואס  ַחָיה  ַא  ָנאר  ֶמעְנְטׁש 
אֹויס ִווי ַא ֶמעְנְטׁש, אּון ֶמען ַדאְרף 

פר˘˙ לך לך„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כ‡

ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
אֹויְפן  ַהְקָדָמה):  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ָהָיה  ֶאָחד  כ"ד):  ל"ג,  (ְיֶחְזֵקאל  ָּפסּוק 
ַאְבָרָהם - ַאְבָרָהם ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֵהייְסט  ָדאס  ַאֵליין. 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטען  ֶדעם  ֶגעִדיְנט  ָהאט 
ַאז  ֶגעִוויְסט  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶדעם  ִמיט 
ֶדער  אֹויף  ַאֵלייְנס  ֵאייֶנער  ִאיז  ֶער 
ִניְׁשט   ִזי ָהאט  ֶער  אּון  ֶוועְלט, 
ֶמעְנְטְׁשן  פּון  ֶגעַמאְכט  ִציטּוְהן 
ִניְׁשט  ֶגעְׁשֶטעְרט,  ִאים  ָהאְּבן  ָוואס 
ִניְׁשט  אּון  ֶּתַרח,  ַטאֶטע  ַזיין  פּון 
ָהאְּבן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ַאְנֶדעֶרע  פּון 
 ִזי ָהאט  ֶער  ָנאר  ֶגעְׁשֶטעְרט,  ִאים 
ִדי  ִאיז  ֶער  ִווי  ַאזֹוי  ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט 
ֶדער  אֹויף  ֶמעְנְטׁש  ֵאייְנִציְגְסֶטער 

ֶוועְלט.

ַאזֹוי ָזאְגט  ֶרִּבי:  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיד  ֶיעֶדער  טּוְהן  ַדאְרף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ִוויל  ָוואס 
ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֵקייֶנעם 
ַזיין  ְלָמָׁשל  ִווי  ִאים,  ְׁשֶטעְרט  ָוואס 
ַווייּב,  ְׁשֶווער,  ַמאֶמע,  ַטאֶטע, 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַאְנֶדעֶרע  ָאֶדער  ִקיְנֶדער, 
ָנאר ֶער ָזאל ִזי ָפאְרְׁשֶטעְלן ִווי ֶער 

ִאיז ַאֵלייְנס אֹויף ֶדער ֶוועְלט.

ָדאס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדער  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 

ַאְבָרָהם  ַפאר  ָזאְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶל ְל - ֵגיי צּו ִדיר, ָזאְלְסט ְטַראְכְטן 
אֹויף  ִניְׁשט  קּוק  אּון  ִדיר,  פּון  ָנאר 
פּון  ְׁשֶטעְרן  ִדיר  ִוויל  ָוואס  ֵקייֶנעם 
 ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַסיי ֵמַאְרְצ
- פּון ֶמעְנְטְׁשן פּון ַדיין ְסִביָבה, ַסיי 
ּוִמּמֹוַלְדְּת - פּון ַדייֶנע ְקרֹוִבים אּון 
ָזאְלְסט   ,ָאִבי ּוִמֵּבית  ַסיי  ִמְׁשָּפָחה, 
ָנאר ַאְנְטלֹויְפן ֶאל ָהָאֶרץ ַאֶׁשר ֶאְרֶאָּך 
ֶאמּוָנה,  אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ֶאֶרץ   -
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאר  ַאְנְטלֹויף 
ֶקעְנְסט  דּו  ִוויַאזֹוי  ָנאר  ְטַראְכט 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

 (זֹאת ַהּתֹוָרה ֶל ִסיָמן ב)
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ַלה' ְוַאְנֵׁשי  ַוֲחָטִאים  ָרִעים  ְסדֹום 
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ְמאֹד. 
ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט ִווי ֶדער 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  פּון  ִעיָקר  ֶדער  ז): 

ַזיין ַדַעת, ָדאס ֵמייְנט ֶער ָזאל ִוויְסן 
ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ִאין ָּפסּוק (ְדָבִרים ד, לה): ַאָּתה ָהְרֵאָת 
ַא  אּון  ָהֱאִקים.  הּוא  ה'  ִּכי  ָלַדַעת 
ִניְׁשט פּוֶנעם  ְטַראְכט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
ַקיין  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶזעְהט  ָוואס  ַחָיה  ַא  ָנאר  ֶמעְנְטׁש 
אֹויס ִווי ַא ֶמעְנְטׁש, אּון ֶמען ַדאְרף 
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ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
אֹויְפן  ַהְקָדָמה):  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ָהָיה  ֶאָחד  כ"ד):  ל"ג,  (ְיֶחְזֵקאל  ָּפסּוק 
ַאְבָרָהם - ַאְבָרָהם ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֵהייְסט  ָדאס  ַאֵליין. 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטען  ֶדעם  ֶגעִדיְנט  ָהאט 
ַאז  ֶגעִוויְסט  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶדעם  ִמיט 
ֶדער  אֹויף  ַאֵלייְנס  ֵאייֶנער  ִאיז  ֶער 
ִניְׁשט   ִזי ָהאט  ֶער  אּון  ֶוועְלט, 
ֶמעְנְטְׁשן  פּון  ֶגעַמאְכט  ִציטּוְהן 
ִניְׁשט  ֶגעְׁשֶטעְרט,  ִאים  ָהאְּבן  ָוואס 
ִניְׁשט  אּון  ֶּתַרח,  ַטאֶטע  ַזיין  פּון 
ָהאְּבן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ַאְנֶדעֶרע  פּון 
 ִזי ָהאט  ֶער  ָנאר  ֶגעְׁשֶטעְרט,  ִאים 
ִדי  ִאיז  ֶער  ִווי  ַאזֹוי  ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט 
ֶדער  אֹויף  ֶמעְנְטׁש  ֵאייְנִציְגְסֶטער 

ֶוועְלט.

ַאזֹוי ָזאְגט  ֶרִּבי:  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיד  ֶיעֶדער  טּוְהן  ַדאְרף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ִוויל  ָוואס 
ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֵקייֶנעם 
ַזיין  ְלָמָׁשל  ִווי  ִאים,  ְׁשֶטעְרט  ָוואס 
ַווייּב,  ְׁשֶווער,  ַמאֶמע,  ַטאֶטע, 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַאְנֶדעֶרע  ָאֶדער  ִקיְנֶדער, 
ָנאר ֶער ָזאל ִזי ָפאְרְׁשֶטעְלן ִווי ֶער 

ִאיז ַאֵלייְנס אֹויף ֶדער ֶוועְלט.

ָדאס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדער  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 

ַאְבָרָהם  ַפאר  ָזאְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶל ְל - ֵגיי צּו ִדיר, ָזאְלְסט ְטַראְכְטן 
אֹויף  ִניְׁשט  קּוק  אּון  ִדיר,  פּון  ָנאר 
פּון  ְׁשֶטעְרן  ִדיר  ִוויל  ָוואס  ֵקייֶנעם 
 ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַסיי ֵמַאְרְצ
- פּון ֶמעְנְטְׁשן פּון ַדיין ְסִביָבה, ַסיי 
ּוִמּמֹוַלְדְּת - פּון ַדייֶנע ְקרֹוִבים אּון 
ָזאְלְסט   ,ָאִבי ּוִמֵּבית  ַסיי  ִמְׁשָּפָחה, 
ָנאר ַאְנְטלֹויְפן ֶאל ָהָאֶרץ ַאֶׁשר ֶאְרֶאָּך 
ֶאמּוָנה,  אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ֶאֶרץ   -
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאר  ַאְנְטלֹויף 
ֶקעְנְסט  דּו  ִוויַאזֹוי  ָנאר  ְטַראְכט 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

 (זֹאת ַהּתֹוָרה ֶל ִסיָמן ב)
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ַלה' ְוַאְנֵׁשי  ַוֲחָטִאים  ָרִעים  ְסדֹום 
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ְמאֹד. 
ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט ִווי ֶדער 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  פּון  ִעיָקר  ֶדער  ז): 

ַזיין ַדַעת, ָדאס ֵמייְנט ֶער ָזאל ִוויְסן 
ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ִאין ָּפסּוק (ְדָבִרים ד, לה): ַאָּתה ָהְרֵאָת 
ַא  אּון  ָהֱאִקים.  הּוא  ה'  ִּכי  ָלַדַעת 
ִניְׁשט פּוֶנעם  ְטַראְכט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
ַקיין  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶזעְהט  ָוואס  ַחָיה  ַא  ָנאר  ֶמעְנְטׁש 
אֹויס ִווי ַא ֶמעְנְטׁש, אּון ֶמען ַדאְרף 
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ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
אֹויְפן  ַהְקָדָמה):  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ָהָיה  ֶאָחד  כ"ד):  ל"ג,  (ְיֶחְזֵקאל  ָּפסּוק 
ַאְבָרָהם - ַאְבָרָהם ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֵהייְסט  ָדאס  ַאֵליין. 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטען  ֶדעם  ֶגעִדיְנט  ָהאט 
ַאז  ֶגעִוויְסט  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶדעם  ִמיט 
ֶדער  אֹויף  ַאֵלייְנס  ֵאייֶנער  ִאיז  ֶער 
ִניְׁשט   ִזי ָהאט  ֶער  אּון  ֶוועְלט, 
ֶמעְנְטְׁשן  פּון  ֶגעַמאְכט  ִציטּוְהן 
ִניְׁשט  ֶגעְׁשֶטעְרט,  ִאים  ָהאְּבן  ָוואס 
ִניְׁשט  אּון  ֶּתַרח,  ַטאֶטע  ַזיין  פּון 
ָהאְּבן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ַאְנֶדעֶרע  פּון 
 ִזי ָהאט  ֶער  ָנאר  ֶגעְׁשֶטעְרט,  ִאים 
ִדי  ִאיז  ֶער  ִווי  ַאזֹוי  ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט 
ֶדער  אֹויף  ֶמעְנְטׁש  ֵאייְנִציְגְסֶטער 

ֶוועְלט.

ַאזֹוי ָזאְגט  ֶרִּבי:  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיד  ֶיעֶדער  טּוְהן  ַדאְרף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ִוויל  ָוואס 
ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֵקייֶנעם 
ַזיין  ְלָמָׁשל  ִווי  ִאים,  ְׁשֶטעְרט  ָוואס 
ַווייּב,  ְׁשֶווער,  ַמאֶמע,  ַטאֶטע, 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַאְנֶדעֶרע  ָאֶדער  ִקיְנֶדער, 
ָנאר ֶער ָזאל ִזי ָפאְרְׁשֶטעְלן ִווי ֶער 

ִאיז ַאֵלייְנס אֹויף ֶדער ֶוועְלט.

ָדאס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדער  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 

ַאְבָרָהם  ַפאר  ָזאְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶל ְל - ֵגיי צּו ִדיר, ָזאְלְסט ְטַראְכְטן 
אֹויף  ִניְׁשט  קּוק  אּון  ִדיר,  פּון  ָנאר 
פּון  ְׁשֶטעְרן  ִדיר  ִוויל  ָוואס  ֵקייֶנעם 
 ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַסיי ֵמַאְרְצ
- פּון ֶמעְנְטְׁשן פּון ַדיין ְסִביָבה, ַסיי 
ּוִמּמֹוַלְדְּת - פּון ַדייֶנע ְקרֹוִבים אּון 
ָזאְלְסט   ,ָאִבי ּוִמֵּבית  ַסיי  ִמְׁשָּפָחה, 
ָנאר ַאְנְטלֹויְפן ֶאל ָהָאֶרץ ַאֶׁשר ֶאְרֶאָּך 
ֶאמּוָנה,  אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ֶאֶרץ   -
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאר  ַאְנְטלֹויף 
ֶקעְנְסט  דּו  ִוויַאזֹוי  ָנאר  ְטַראְכט 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

 (זֹאת ַהּתֹוָרה ֶל ִסיָמן ב)
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ַלה' ְוַאְנֵׁשי  ַוֲחָטִאים  ָרִעים  ְסדֹום 
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ְמאֹד. 
ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט ִווי ֶדער 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  פּון  ִעיָקר  ֶדער  ז): 

ַזיין ַדַעת, ָדאס ֵמייְנט ֶער ָזאל ִוויְסן 
ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ִאין ָּפסּוק (ְדָבִרים ד, לה): ַאָּתה ָהְרֵאָת 
ַא  אּון  ָהֱאִקים.  הּוא  ה'  ִּכי  ָלַדַעת 
ִניְׁשט פּוֶנעם  ְטַראְכט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
ַקיין  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶזעְהט  ָוואס  ַחָיה  ַא  ָנאר  ֶמעְנְטׁש 
אֹויס ִווי ַא ֶמעְנְטׁש, אּון ֶמען ַדאְרף 
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ִהיְטן,  ֵזייֶער  ֵאייֶנעם  ַאַזא  פּון   ִזי
ַווייל ֶער ֶקען ֶׁשעִדיְגן. 

ָדאס ֶזעְהט ֶמען ְּבחּוׁש, ַאז ֶעס אּון 
טּוֶען  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ָדא  ִאיז 
ַקיין ׁשּום  ָאן  ִרְׁשעּות ְלֵׁשם ִרְׁשעּות, 
ִאיז,  ָצָרה  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  אּון  ַטַעם, 
ְלֵׁשם  ֶעס  טּוֶען  ֵזיי  ַאז  ָזאְגן  ֵזיי  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטןס  ַפאְרן  ָנאר  ָׁשַמִים, 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ֶוועְגן, 
א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט 
ַפאר  ֲעֵבירֹות  ַמאְכט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער 
צּו  ֶמעְנְטׁש  ַא  צּו  ֶרעְדט  ֶער  ִמְצוֹת, 
טּוְהן ַאן ֲעֵביָרה, אּון ֶער ֶרעְדט ִאים 

ָנא ַאיין ַאז ֶעס ִאיז ַא ִמְצָוה.

ְוַאְנֵׁשי ָדאס  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִדי   - ַוֲחָטִאים  ָרִעים  ְסדֹום 
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ְסדֹום  פּון  ן  ֶמעְנְטְשׁ
 - ְמאֹד  ַלה'  ָאֶּבער  ְרָׁשִעים,  ְגרֹוֶסע 
ָנאר ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטןס ֶוועְגן, ָנאר 
ְלֵׁשם ָׁשַמִים, אּון פּון ֵזיי ַדאְרף ֶמען 

ִזי ִדי ֶמעְרְסֶטע ִהיְטן.
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ָהָיה ְוַגם  ַאְבָרם  ֶאת   ַההֹוֵל ְללֹוט 
צֹאן ּוָבָקר ְואָֹהִלים,  אֹוי לֹוט 
ַאְבָרָהם  ִמיט  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ָוואס 
ָהאט ֶגעַהאט ָׁשאף אּון ִריְנֶדער אּון 

ַרִׁש"י,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ָזאְגט  ֶגעֶצעְלְטן. 
ָזאל  לֹוט  ַאז  ֶגעַמאְכט  ָהאט  ָוואס 
ִאיז  ֶער  ַווייל  גּוְטס?  ַאֶלעס  ָהאְּבן 

ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַאְבָרָהם ָאִבינּו.

מֹוֲהָרא"ׁש ַטייְטְׁשט    ָדאס 
לֹויט  אֹויס:  ְׁשִליָט"א 
(ֵסֶפר  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ְזכּות  ִאין  ִסיָמן ל"ג):  ַצִדיק,  ַהִּמּדֹות אֹות 

ַּתְלמּוִדים  ַזייֶנע  ָהאְּבן  ַצִדיק  פּוֶנעם 
ַּפְרָנָסה. ָנא ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט: 
ֶווער ֶעס ִאיז  י מֹוֲהַר"ן ִסיָמן רע"א):  (ַחֵיּ

 ְמקּוָרב צּו ִמיר, ֲאִפילּו ֶער ִפיְרט ִזי
ַזיין,  צּו  ַדאְרף  ֶעס  ִווי  אֹויף  ִניְׁשט 
ְדֵרייט  ֶער  ַאז  ַאֵלייְנס  ָדאס  ָאֶּבער 
ִזי ְצִוויְׁשן ַאַזאֶלעֶכע ֶעְרִליֶכע ִאיְדן, 
ֵזייֶער   אֹוי ָדאס ׁשֹוין  ִאים  ֶהעְלְפט 
ְׁשַטאְרק, אּון ִמיט ִדי ַצייט ֶוועט ֶער 
 ָנא ִאיד.  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרן   אֹוי
ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי  ֶדער  ָזאְגט 
ְגֵלייְּבט  ֵאייֶנער  ֶווען  קכ"ט):  ִסיָמן  א, 

ִאיֶנעם ַצִדיק ֲאִפילּו ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשט 
ְמַקֵּבל פּוֶנעם ַצִדיק, ָאֶּבער ִמיט ֶדעם 
ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבט  ֶער  ָוואס  ַאֵלייְנס 
ַזיין  אֹויְפֶגעֶגעְסן  ֶוועְרט  ַצִדיק 

ְׁשֶלעְכְטס אּון ֶער ֶוועְרט ַא ַצִדיק.

(ֶל ֶדער  ָזאְגט  ַהָקדֹוׁש  זֹוַהר 
פּון  ָלׁשֹון  ַא  ִאיז  "לֹוט"  פ:):  

ִאיז  ָדאס  ַפאְרָׁשאְלְטן.   - "ְלטּוָתא" 
 אֹוי  - ְללֹוט  ְוַגם  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט 
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ִהיְטן,  ֵזייֶער  ֵאייֶנעם  ַאַזא  פּון   ִזי
ַווייל ֶער ֶקען ֶׁשעִדיְגן. 

ָדאס ֶזעְהט ֶמען ְּבחּוׁש, ַאז ֶעס אּון 
טּוֶען  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ָדא  ִאיז 
ַקיין ׁשּום  ָאן  ִרְׁשעּות ְלֵׁשם ִרְׁשעּות, 
ִאיז,  ָצָרה  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  אּון  ַטַעם, 
ְלֵׁשם  ֶעס  טּוֶען  ֵזיי  ַאז  ָזאְגן  ֵזיי  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטןס  ַפאְרן  ָנאר  ָׁשַמִים, 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ֶוועְגן, 
א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט 
ַפאר  ֲעֵבירֹות  ַמאְכט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער 
צּו  ֶמעְנְטׁש  ַא  צּו  ֶרעְדט  ֶער  ִמְצוֹת, 
טּוְהן ַאן ֲעֵביָרה, אּון ֶער ֶרעְדט ִאים 

ָנא ַאיין ַאז ֶעס ִאיז ַא ִמְצָוה.

ְוַאְנֵׁשי ָדאס  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִדי   - ַוֲחָטִאים  ָרִעים  ְסדֹום 
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ְסדֹום  פּון  ן  ֶמעְנְטְשׁ
 - ְמאֹד  ַלה'  ָאֶּבער  ְרָׁשִעים,  ְגרֹוֶסע 
ָנאר ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטןס ֶוועְגן, ָנאר 
ְלֵׁשם ָׁשַמִים, אּון פּון ֵזיי ַדאְרף ֶמען 
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ַקיין ׁשּום  ָאן  ִרְׁשעּות ְלֵׁשם ִרְׁשעּות, 
ִאיז,  ָצָרה  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  אּון  ַטַעם, 
ְלֵׁשם  ֶעס  טּוֶען  ֵזיי  ַאז  ָזאְגן  ֵזיי  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטןס  ַפאְרן  ָנאר  ָׁשַמִים, 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ֶוועְגן, 
א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט 
ַפאר  ֲעֵבירֹות  ַמאְכט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער 
צּו  ֶמעְנְטׁש  ַא  צּו  ֶרעְדט  ֶער  ִמְצוֹת, 
טּוְהן ַאן ֲעֵביָרה, אּון ֶער ֶרעְדט ִאים 

ָנא ַאיין ַאז ֶעס ִאיז ַא ִמְצָוה.
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 - ְמאֹד  ַלה'  ָאֶּבער  ְרָׁשִעים,  ְגרֹוֶסע 
ָנאר ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטןס ֶוועְגן, ָנאר 
ְלֵׁשם ָׁשַמִים, אּון פּון ֵזיי ַדאְרף ֶמען 
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ִאיז  ָדאס  ַפאְרָׁשאְלְטן.   - "ְלטּוָתא" 
 אֹוי  - ְללֹוט  ְוַגם  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט 
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ִהיְטן,  ֵזייֶער  ֵאייֶנעם  ַאַזא  פּון   ִזי
ַווייל ֶער ֶקען ֶׁשעִדיְגן. 

ָדאס ֶזעְהט ֶמען ְּבחּוׁש, ַאז ֶעס אּון 
טּוֶען  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ָדא  ִאיז 
ַקיין ׁשּום  ָאן  ִרְׁשעּות ְלֵׁשם ִרְׁשעּות, 
ִאיז,  ָצָרה  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  אּון  ַטַעם, 
ְלֵׁשם  ֶעס  טּוֶען  ֵזיי  ַאז  ָזאְגן  ֵזיי  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטןס  ַפאְרן  ָנאר  ָׁשַמִים, 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ֶוועְגן, 
א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט 
ַפאר  ֲעֵבירֹות  ַמאְכט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער 
צּו  ֶמעְנְטׁש  ַא  צּו  ֶרעְדט  ֶער  ִמְצוֹת, 
טּוְהן ַאן ֲעֵביָרה, אּון ֶער ֶרעְדט ִאים 

ָנא ַאיין ַאז ֶעס ִאיז ַא ִמְצָוה.

ְוַאְנֵׁשי ָדאס  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִדי   - ַוֲחָטִאים  ָרִעים  ְסדֹום 
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ְסדֹום  פּון  ן  ֶמעְנְטְשׁ
 - ְמאֹד  ַלה'  ָאֶּבער  ְרָׁשִעים,  ְגרֹוֶסע 
ָנאר ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטןס ֶוועְגן, ָנאר 
ְלֵׁשם ָׁשַמִים, אּון פּון ֵזיי ַדאְרף ֶמען 

ִזי ִדי ֶמעְרְסֶטע ִהיְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֶל ִסיָמן ח)
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ָהָיה ְוַגם  ַאְבָרם  ֶאת   ַההֹוֵל ְללֹוט 
צֹאן ּוָבָקר ְואָֹהִלים,  אֹוי לֹוט 
ַאְבָרָהם  ִמיט  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ָוואס 
ָהאט ֶגעַהאט ָׁשאף אּון ִריְנֶדער אּון 

ַרִׁש"י,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ָזאְגט  ֶגעֶצעְלְטן. 
ָזאל  לֹוט  ַאז  ֶגעַמאְכט  ָהאט  ָוואס 
ִאיז  ֶער  ַווייל  גּוְטס?  ַאֶלעס  ָהאְּבן 

ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַאְבָרָהם ָאִבינּו.

מֹוֲהָרא"ׁש ַטייְטְׁשט    ָדאס 
לֹויט  אֹויס:  ְׁשִליָט"א 
(ֵסֶפר  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ְזכּות  ִאין  ִסיָמן ל"ג):  ַצִדיק,  ַהִּמּדֹות אֹות 

ַּתְלמּוִדים  ַזייֶנע  ָהאְּבן  ַצִדיק  פּוֶנעם 
ַּפְרָנָסה. ָנא ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט: 
ֶווער ֶעס ִאיז  י מֹוֲהַר"ן ִסיָמן רע"א):  (ַחֵיּ

 ְמקּוָרב צּו ִמיר, ֲאִפילּו ֶער ִפיְרט ִזי
ַזיין,  צּו  ַדאְרף  ֶעס  ִווי  אֹויף  ִניְׁשט 
ְדֵרייט  ֶער  ַאז  ַאֵלייְנס  ָדאס  ָאֶּבער 
ִזי ְצִוויְׁשן ַאַזאֶלעֶכע ֶעְרִליֶכע ִאיְדן, 
ֵזייֶער   אֹוי ָדאס ׁשֹוין  ִאים  ֶהעְלְפט 
ְׁשַטאְרק, אּון ִמיט ִדי ַצייט ֶוועט ֶער 
 ָנא ִאיד.  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרן   אֹוי
ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי  ֶדער  ָזאְגט 
ְגֵלייְּבט  ֵאייֶנער  ֶווען  קכ"ט):  ִסיָמן  א, 

ִאיֶנעם ַצִדיק ֲאִפילּו ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשט 
ְמַקֵּבל פּוֶנעם ַצִדיק, ָאֶּבער ִמיט ֶדעם 
ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבט  ֶער  ָוואס  ַאֵלייְנס 
ַזיין  אֹויְפֶגעֶגעְסן  ֶוועְרט  ַצִדיק 

ְׁשֶלעְכְטס אּון ֶער ֶוועְרט ַא ַצִדיק.

(ֶל ֶדער  ָזאְגט  ַהָקדֹוׁש  זֹוַהר 
פּון  ָלׁשֹון  ַא  ִאיז  "לֹוט"  פ:):  

ִאיז  ָדאס  ַפאְרָׁשאְלְטן.   - "ְלטּוָתא" 
 אֹוי  - ְללֹוט  ְוַגם  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט 
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ַא ֶגעָׁשאְלֶטעֶנע ֶמעְנְטׁש, ַא ֶמעְנְטׁש 
פּוֶנעם  ַווייט  ֵזייֶער  ִאיז  ָוואס 
 - ַאְבָרם  ִעם   ַההֹוֵל ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אֹויּב ֵגייט ֶער ִמיְטן ַצִדיק, ָהָיה צֹאן 
סֹוף  צּום  ֶער  ֶוועט   - ְואָֹהִלים  ּוָבָקר 
ְּברּוָחִניּות  ֲעִׁשירּות  ְגרֹויס  ָהאְּבן 

 ּוְבַגְׁשִמּיּות, ַווייל ֶווער ֶעס ְדֵרייט ִזי
ַּביי ַא ַצִדיק ֶוועט צּום סֹוף ֶוועְרן ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ָהאְּבן ְגרֹויס ֶׁשַפע 

ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֶל ִסיָמן ז)

ָר‡ ˙ ַוי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
אַמר  ֵחן ַויֹּ ָמָצאִתי  ָנא  ִאם  ֲאדָֹנ"י 

ֵמַעל  ַתֲעבֹר  ָנא  ַאל   ְּבֵעיֶני
אּון  ִזיְצט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם   . ַעְבֶדּ
ֶרעְדט ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְּפלּוְצִליְנג 
ֶער  ָזאְגט  ֶמעְנְטְׁשן,  ְדֵריי  ֶער  ֶזעְהט 
ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַוואְרט ַא ִמינּוט, 
ִאי ִוויל ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ִדי ֶגעְסט ִאין 
ְׁשטּוּב. ָזאְגט ִדי ֵהייִליֶגע ְגָמָרא (ַׁשָּבת 
ַארֹויס  ֶמען  ֶלעְרְנט  ָדא  פּון  קל"ה.): 

ִמַּקָּבַלת  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  "ְגדֹוָלה 
ָחׁשּוֶב'ער  ִאיז  ֶעס  ַהְׁשִכיָנה",  ְּפֵני 
ַאַרייְנצּוֶנעֶמען ֶגעְסט ִאין ְׁשטּוּב, ִווי 
ֶרעְדן  צּו  ְׁשִכיָנה,  ִדי  ַזיין  ְמַקֵּבל  צּו 

ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵלייְנס.

ַטאֶקע ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ַאזֹוי  ִווי  ַפאְרְׁשֵטיין 
ַזיין  ָזאל  ֶעס  ַאז   ,ַזא ַאַזא  ַזיין  ֶקען 
ִווי  ֶגעְסט  ַאַרייְנצּוֶנעֶמען  ָחׁשּוֶב'ער 

ַקָּבַלת ְּפֵני ַהְׁשִכיָנה?

לֹויט ָזאְגט  ְׁשִליָט"א,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן קכ"ג): ֶדער 

ַא  צּו  ֵגיין  צּו  ִאיז,  יּוד  ַא  פּון  ִעיֶקר 
ֶדער  ָוואס  ַאֶלעס  ָפאְלְגן  ַצִדיק, אּון 
ַצִדיק ָזאְגט, אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ַא 

ֶעְרִליֶכע ִאיד.

ִדי ִעיָקר ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ַצִדיק אּון 
ֶקען  ֶער  ַווייט  ִווי   ,ִזי ֶוועְנְדט 
אֹויְסֶלעְרֶנען  אּון  ַאָראְּפָלאְזן,   ִזי
ֶקען  ֶער  ַאז  ִאיד,  ָּפׁשּוְט'ְסְטן  ַפאְרן 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען   אֹוי
ִאים  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ַא  פּון  ְׁשֵלימּות  ֶדער  ִליּב,   אֹוי
ְׁשַּפאְרט  ֶער  ֶווען  ִניְׁשט,  ִאיז  ַצִדיק 
ִזי ַאיין ַּביי ִזי ִאין ְׁשטּוּב, אּון ֶעס 
ֶעס  ָוואס  ִניְׁשט  ִאים  ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט 
טּוט ִזי אֹויְפן ַגאס, ַפאְרֶקעְרט, ִדי 
ֶער  ַאז  ִאיז,  ַצִדיק  ַא  ְגרֹויְסֵקייט פּון 
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ַא ֶגעָׁשאְלֶטעֶנע ֶמעְנְטׁש, ַא ֶמעְנְטׁש 
פּוֶנעם  ַווייט  ֵזייֶער  ִאיז  ָוואס 
 - ַאְבָרם  ִעם   ַההֹוֵל ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אֹויּב ֵגייט ֶער ִמיְטן ַצִדיק, ָהָיה צֹאן 
סֹוף  צּום  ֶער  ֶוועט   - ְואָֹהִלים  ּוָבָקר 
ְּברּוָחִניּות  ֲעִׁשירּות  ְגרֹויס  ָהאְּבן 

 ּוְבַגְׁשִמּיּות, ַווייל ֶווער ֶעס ְדֵרייט ִזי
ַּביי ַא ַצִדיק ֶוועט צּום סֹוף ֶוועְרן ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ָהאְּבן ְגרֹויס ֶׁשַפע 

ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֶל ִסיָמן ז)

ָר‡ ˙ ַוי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
אַמר  ֵחן ַויֹּ ָמָצאִתי  ָנא  ִאם  ֲאדָֹנ"י 

ֵמַעל  ַתֲעבֹר  ָנא  ַאל   ְּבֵעיֶני
אּון  ִזיְצט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם   . ַעְבֶדּ
ֶרעְדט ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְּפלּוְצִליְנג 
ֶער  ָזאְגט  ֶמעְנְטְׁשן,  ְדֵריי  ֶער  ֶזעְהט 
ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַוואְרט ַא ִמינּוט, 
ִאי ִוויל ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ִדי ֶגעְסט ִאין 
ְׁשטּוּב. ָזאְגט ִדי ֵהייִליֶגע ְגָמָרא (ַׁשָּבת 
ַארֹויס  ֶמען  ֶלעְרְנט  ָדא  פּון  קל"ה.): 

ִמַּקָּבַלת  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  "ְגדֹוָלה 
ָחׁשּוֶב'ער  ִאיז  ֶעס  ַהְׁשִכיָנה",  ְּפֵני 
ַאַרייְנצּוֶנעֶמען ֶגעְסט ִאין ְׁשטּוּב, ִווי 
ֶרעְדן  צּו  ְׁשִכיָנה,  ִדי  ַזיין  ְמַקֵּבל  צּו 

ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵלייְנס.

ַטאֶקע ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ַאזֹוי  ִווי  ַפאְרְׁשֵטיין 
ַזיין  ָזאל  ֶעס  ַאז   ,ַזא ַאַזא  ַזיין  ֶקען 
ִווי  ֶגעְסט  ַאַרייְנצּוֶנעֶמען  ָחׁשּוֶב'ער 

ַקָּבַלת ְּפֵני ַהְׁשִכיָנה?

לֹויט ָזאְגט  ְׁשִליָט"א,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן קכ"ג): ֶדער 

ַא  צּו  ֵגיין  צּו  ִאיז,  יּוד  ַא  פּון  ִעיֶקר 
ֶדער  ָוואס  ַאֶלעס  ָפאְלְגן  ַצִדיק, אּון 
ַצִדיק ָזאְגט, אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ַא 

ֶעְרִליֶכע ִאיד.

ִדי ִעיָקר ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ַצִדיק אּון 
ֶקען  ֶער  ַווייט  ִווי   ,ִזי ֶוועְנְדט 
אֹויְסֶלעְרֶנען  אּון  ַאָראְּפָלאְזן,   ִזי
ֶקען  ֶער  ַאז  ִאיד,  ָּפׁשּוְט'ְסְטן  ַפאְרן 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען   אֹוי
ִאים  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ַא  פּון  ְׁשֵלימּות  ֶדער  ִליּב,   אֹוי
ְׁשַּפאְרט  ֶער  ֶווען  ִניְׁשט,  ִאיז  ַצִדיק 
ִזי ַאיין ַּביי ִזי ִאין ְׁשטּוּב, אּון ֶעס 
ֶעס  ָוואס  ִניְׁשט  ִאים  ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט 
טּוט ִזי אֹויְפן ַגאס, ַפאְרֶקעְרט, ִדי 
ֶער  ַאז  ִאיז,  ַצִדיק  ַא  ְגרֹויְסֵקייט פּון 
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ַא ֶגעָׁשאְלֶטעֶנע ֶמעְנְטׁש, ַא ֶמעְנְטׁש 
פּוֶנעם  ַווייט  ֵזייֶער  ִאיז  ָוואס 
 - ַאְבָרם  ִעם   ַההֹוֵל ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אֹויּב ֵגייט ֶער ִמיְטן ַצִדיק, ָהָיה צֹאן 
סֹוף  צּום  ֶער  ֶוועט   - ְואָֹהִלים  ּוָבָקר 
ְּברּוָחִניּות  ֲעִׁשירּות  ְגרֹויס  ָהאְּבן 

 ּוְבַגְׁשִמּיּות, ַווייל ֶווער ֶעס ְדֵרייט ִזי
ַּביי ַא ַצִדיק ֶוועט צּום סֹוף ֶוועְרן ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ָהאְּבן ְגרֹויס ֶׁשַפע 

ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֶל ִסיָמן ז)

ָר‡ ˙ ַוי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
אַמר  ֵחן ַויֹּ ָמָצאִתי  ָנא  ִאם  ֲאדָֹנ"י 

ֵמַעל  ַתֲעבֹר  ָנא  ַאל   ְּבֵעיֶני
אּון  ִזיְצט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם   . ַעְבֶדּ
ֶרעְדט ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְּפלּוְצִליְנג 
ֶער  ָזאְגט  ֶמעְנְטְׁשן,  ְדֵריי  ֶער  ֶזעְהט 
ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַוואְרט ַא ִמינּוט, 
ִאי ִוויל ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ִדי ֶגעְסט ִאין 
ְׁשטּוּב. ָזאְגט ִדי ֵהייִליֶגע ְגָמָרא (ַׁשָּבת 
ַארֹויס  ֶמען  ֶלעְרְנט  ָדא  פּון  קל"ה.): 

ִמַּקָּבַלת  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  "ְגדֹוָלה 
ָחׁשּוֶב'ער  ִאיז  ֶעס  ַהְׁשִכיָנה",  ְּפֵני 
ַאַרייְנצּוֶנעֶמען ֶגעְסט ִאין ְׁשטּוּב, ִווי 
ֶרעְדן  צּו  ְׁשִכיָנה,  ִדי  ַזיין  ְמַקֵּבל  צּו 

ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵלייְנס.

ַטאֶקע ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ַאזֹוי  ִווי  ַפאְרְׁשֵטיין 
ַזיין  ָזאל  ֶעס  ַאז   ,ַזא ַאַזא  ַזיין  ֶקען 
ִווי  ֶגעְסט  ַאַרייְנצּוֶנעֶמען  ָחׁשּוֶב'ער 

ַקָּבַלת ְּפֵני ַהְׁשִכיָנה?

לֹויט ָזאְגט  ְׁשִליָט"א,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן קכ"ג): ֶדער 

ַא  צּו  ֵגיין  צּו  ִאיז,  יּוד  ַא  פּון  ִעיֶקר 
ֶדער  ָוואס  ַאֶלעס  ָפאְלְגן  ַצִדיק, אּון 
ַצִדיק ָזאְגט, אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ַא 

ֶעְרִליֶכע ִאיד.

ִדי ִעיָקר ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ַצִדיק אּון 
ֶקען  ֶער  ַווייט  ִווי   ,ִזי ֶוועְנְדט 
אֹויְסֶלעְרֶנען  אּון  ַאָראְּפָלאְזן,   ִזי
ֶקען  ֶער  ַאז  ִאיד,  ָּפׁשּוְט'ְסְטן  ַפאְרן 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען   אֹוי
ִאים  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ַא  פּון  ְׁשֵלימּות  ֶדער  ִליּב,   אֹוי
ְׁשַּפאְרט  ֶער  ֶווען  ִניְׁשט,  ִאיז  ַצִדיק 
ִזי ַאיין ַּביי ִזי ִאין ְׁשטּוּב, אּון ֶעס 
ֶעס  ָוואס  ִניְׁשט  ִאים  ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט 
טּוט ִזי אֹויְפן ַגאס, ַפאְרֶקעְרט, ִדי 
ֶער  ַאז  ִאיז,  ַצִדיק  ַא  ְגרֹויְסֵקייט פּון 
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ַא ֶגעָׁשאְלֶטעֶנע ֶמעְנְטׁש, ַא ֶמעְנְטׁש 
פּוֶנעם  ַווייט  ֵזייֶער  ִאיז  ָוואס 
 - ַאְבָרם  ִעם   ַההֹוֵל ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אֹויּב ֵגייט ֶער ִמיְטן ַצִדיק, ָהָיה צֹאן 
סֹוף  צּום  ֶער  ֶוועט   - ְואָֹהִלים  ּוָבָקר 
ְּברּוָחִניּות  ֲעִׁשירּות  ְגרֹויס  ָהאְּבן 

 ּוְבַגְׁשִמּיּות, ַווייל ֶווער ֶעס ְדֵרייט ִזי
ַּביי ַא ַצִדיק ֶוועט צּום סֹוף ֶוועְרן ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ָהאְּבן ְגרֹויס ֶׁשַפע 

ְּברּוָחִנּיּות ּוְבַגְׁשִמּיּות. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֶל ִסיָמן ז)

ָר‡ ˙ ַוי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
אַמר  ֵחן ַויֹּ ָמָצאִתי  ָנא  ִאם  ֲאדָֹנ"י 

ֵמַעל  ַתֲעבֹר  ָנא  ַאל   ְּבֵעיֶני
אּון  ִזיְצט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם   . ַעְבֶדּ
ֶרעְדט ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְּפלּוְצִליְנג 
ֶער  ָזאְגט  ֶמעְנְטְׁשן,  ְדֵריי  ֶער  ֶזעְהט 
ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַוואְרט ַא ִמינּוט, 
ִאי ִוויל ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ִדי ֶגעְסט ִאין 
ְׁשטּוּב. ָזאְגט ִדי ֵהייִליֶגע ְגָמָרא (ַׁשָּבת 
ַארֹויס  ֶמען  ֶלעְרְנט  ָדא  פּון  קל"ה.): 

ִמַּקָּבַלת  אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  "ְגדֹוָלה 
ָחׁשּוֶב'ער  ִאיז  ֶעס  ַהְׁשִכיָנה",  ְּפֵני 
ַאַרייְנצּוֶנעֶמען ֶגעְסט ִאין ְׁשטּוּב, ִווי 
ֶרעְדן  צּו  ְׁשִכיָנה,  ִדי  ַזיין  ְמַקֵּבל  צּו 

ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵלייְנס.

ַטאֶקע ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ַאזֹוי  ִווי  ַפאְרְׁשֵטיין 
ַזיין  ָזאל  ֶעס  ַאז   ,ַזא ַאַזא  ַזיין  ֶקען 
ִווי  ֶגעְסט  ַאַרייְנצּוֶנעֶמען  ָחׁשּוֶב'ער 

ַקָּבַלת ְּפֵני ַהְׁשִכיָנה?

לֹויט ָזאְגט  ְׁשִליָט"א,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
(ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן קכ"ג): ֶדער 

ַא  צּו  ֵגיין  צּו  ִאיז,  יּוד  ַא  פּון  ִעיֶקר 
ֶדער  ָוואס  ַאֶלעס  ָפאְלְגן  ַצִדיק, אּון 
ַצִדיק ָזאְגט, אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ַא 

ֶעְרִליֶכע ִאיד.

ִדי ִעיָקר ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ַצִדיק אּון 
ֶקען  ֶער  ַווייט  ִווי   ,ִזי ֶוועְנְדט 
אֹויְסֶלעְרֶנען  אּון  ַאָראְּפָלאְזן,   ִזי
ֶקען  ֶער  ַאז  ִאיד,  ָּפׁשּוְט'ְסְטן  ַפאְרן 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען   אֹוי
ִאים  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ַא  פּון  ְׁשֵלימּות  ֶדער  ִליּב,   אֹוי
ְׁשַּפאְרט  ֶער  ֶווען  ִניְׁשט,  ִאיז  ַצִדיק 
ִזי ַאיין ַּביי ִזי ִאין ְׁשטּוּב, אּון ֶעס 
ֶעס  ָוואס  ִניְׁשט  ִאים  ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט 
טּוט ִזי אֹויְפן ַגאס, ַפאְרֶקעְרט, ִדי 
ֶער  ַאז  ִאיז,  ַצִדיק  ַא  ְגרֹויְסֵקייט פּון 
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ָּפׁשּוְט'ְסְטן  ַפאְרן  אֹויְסֶלעְרֶנען  ֶקען 
ֶדעם  ִדיֶנען   אֹוי ֶקען  ֶער  ַאז  ִאיד, 
א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ִסיָמן ל).

ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ְגרֹויְסֵקייט אּון 
ַזיין  ָוואס  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  פּון 
ִעיָקר ִציל ִאיז ֶגעֶווען אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 
ֶדער  ָנאר  ַאז  ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאר 
ֶוועְלט, אּון  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶווען ֶמען ָהאט ַא ְּפָראְּבֶלעם ֶקען ֶמען 
ִזיך ָנאר ֶוועְנְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִווי 
ַרָּבה מט,  (ְּבֵראִׁשית  ָזאְגט   ֶמְדָרׁש  ֶדער 
ד): ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶגעְּבן צּו ֶעְסן ַפאר 

ֵזיי  ֶער  ָהאט  ָנאְכֶדעם  אּון  ֶמעְנְטְׁשן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַדאְנֶקען  ֶגעֵהייְסן 

ָוואס ָהאט ַּבאַׁשאְפן ִדי ֶוועְלט.

ִמיט ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶמען  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶדעם 
ִזיֶכער  ִאיז  ֶעס  ַאז  גּוט,  ֵזייֶער  ׁשֹוין 
ֶגעְסט  ַאַרייְנצּוֶנעֶמען  ָחׁשּוֶב'ער 
ָדאס  ַווייל  ַהְׁשִכיָנה,  ְּפֵני  ַקָּבַלת  ִווי 
ַפאְרן  רּוַח  ַנַחת  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ִאיז 
ַפאר  אֹויְסצּוֶלעְרֶנען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
 אֹוי ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ֶמעְנְטְׁשן   ָנא

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 

(ּתֹו ַהַנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוֵיָרא תשנ"א)
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ֵאָליו ה' ְּבֵאֵני ַמְמֵרא. ָזאְגט ַוֵּיָרא 
לֹויט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן נ): ִדי ַמְחָׁשָבה ִאיז 

ִאין ִדי ַהאְנט פּון ַא ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶקען 
ֶעס ְדֵרייֶען ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל, ַווייל ֶעס 
ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִלי צּו ְטַראְכְטן ְצֵוויי 
ְמֵמיָלא  ֵאייְנָמאל,  אֹויף  ַמְחָׁשבֹות 
ְׁשֶלעְכֶטע  ַאַריין  קּוֶמען  ֶעס  אֹויּב 
ַמְחָׁשבֹות ִאין ַא ֶמעְנְטׁש, ַזאְכן ָוואס 
ֶער  ֶקען  ְטַראְכְטן,  ִניְׁשט  ָטאר  ֶער 
 ,ְטַראְכְטן פּון ַאן ַאְנֶדעֶרע ַזא ְגַליי
ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  ַאֶוועק  ֵגייט  ַאזֹוי  אּון 
ַמְחָׁשָבה, ַאזֹוי ִווי ַא ֶפעְרד ָוואס ִוויל 
ֶגעְּבט  ֶוועג,  ְגַלייְכן  ַאָראְּפָפאְרן פּון 
ֶמען ִאים ַא ַכאּפ ַּביי ִדי ֵלייֶצעס, אּון 
ֶמען ְׁשֶטעְלט ִאים אֹויְפן ְּפַלאץ, ַאזֹוי 
אֹוי ִדי ַמְחָׁשָבה, ֶווען ֶעס ִוויל ַאָראּפ 
ֵגיין פּוֶנעם ְגַלייְכן ֶוועג, אּון ֶעס ִוויל 
ְטַראְכְטן ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות, ֶגעְּבט 
ֶמען ִאים ַא ַכאּפ, אּון ֶמען ֵהייְּבט ָאן 
ְטַראְכְטן גּוֶטע ַזאְכן, אּון ֶמען ִפיְרט 

ִאים ַארֹויף אֹויְפן ְגַלייְכן ֶוועג.

ָדאס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָוואְרט  ִדי  ִאין  ְמרּוָמז  ִאיז 
ֵּתיבֹות:  ָראֵׁשי  ִאיז  ָוואס  "ַמְמֵרא" 
ַא'ֶחֶרת,  ַמ'ְחָׁשָבה  ָר'ָעה  ַמ'ְחָׁשָבה 
ְׁשֶלעְכֶטע  ַא  ַאַריין  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 
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ָּפׁשּוְט'ְסְטן  ַפאְרן  אֹויְסֶלעְרֶנען  ֶקען 
ֶדעם  ִדיֶנען   אֹוי ֶקען  ֶער  ַאז  ִאיד, 
א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ִסיָמן ל).

ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ְגרֹויְסֵקייט אּון 
ַזיין  ָוואס  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  פּון 
ִעיָקר ִציל ִאיז ֶגעֶווען אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 
ֶדער  ָנאר  ַאז  ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאר 
ֶוועְלט, אּון  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶווען ֶמען ָהאט ַא ְּפָראְּבֶלעם ֶקען ֶמען 
ִזיך ָנאר ֶוועְנְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִווי 
ַרָּבה מט,  (ְּבֵראִׁשית  ָזאְגט   ֶמְדָרׁש  ֶדער 
ד): ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶגעְּבן צּו ֶעְסן ַפאר 

ֵזיי  ֶער  ָהאט  ָנאְכֶדעם  אּון  ֶמעְנְטְׁשן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַדאְנֶקען  ֶגעֵהייְסן 

ָוואס ָהאט ַּבאַׁשאְפן ִדי ֶוועְלט.

ִמיט ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶמען  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶדעם 
ִזיֶכער  ִאיז  ֶעס  ַאז  גּוט,  ֵזייֶער  ׁשֹוין 
ֶגעְסט  ַאַרייְנצּוֶנעֶמען  ָחׁשּוֶב'ער 
ָדאס  ַווייל  ַהְׁשִכיָנה,  ְּפֵני  ַקָּבַלת  ִווי 
ַפאְרן  רּוַח  ַנַחת  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ִאיז 
ַפאר  אֹויְסצּוֶלעְרֶנען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
 אֹוי ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ֶמעְנְטְׁשן   ָנא

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 

(ּתֹו ַהַנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוֵיָרא תשנ"א)
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ֵאָליו ה' ְּבֵאֵני ַמְמֵרא. ָזאְגט ַוֵּיָרא 
לֹויט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן נ): ִדי ַמְחָׁשָבה ִאיז 

ִאין ִדי ַהאְנט פּון ַא ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶקען 
ֶעס ְדֵרייֶען ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל, ַווייל ֶעס 
ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִלי צּו ְטַראְכְטן ְצֵוויי 
ְמֵמיָלא  ֵאייְנָמאל,  אֹויף  ַמְחָׁשבֹות 
ְׁשֶלעְכֶטע  ַאַריין  קּוֶמען  ֶעס  אֹויּב 
ַמְחָׁשבֹות ִאין ַא ֶמעְנְטׁש, ַזאְכן ָוואס 
ֶער  ֶקען  ְטַראְכְטן,  ִניְׁשט  ָטאר  ֶער 
 ,ְטַראְכְטן פּון ַאן ַאְנֶדעֶרע ַזא ְגַליי
ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  ַאֶוועק  ֵגייט  ַאזֹוי  אּון 
ַמְחָׁשָבה, ַאזֹוי ִווי ַא ֶפעְרד ָוואס ִוויל 
ֶגעְּבט  ֶוועג,  ְגַלייְכן  ַאָראְּפָפאְרן פּון 
ֶמען ִאים ַא ַכאּפ ַּביי ִדי ֵלייֶצעס, אּון 
ֶמען ְׁשֶטעְלט ִאים אֹויְפן ְּפַלאץ, ַאזֹוי 
אֹוי ִדי ַמְחָׁשָבה, ֶווען ֶעס ִוויל ַאָראּפ 
ֵגיין פּוֶנעם ְגַלייְכן ֶוועג, אּון ֶעס ִוויל 
ְטַראְכְטן ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות, ֶגעְּבט 
ֶמען ִאים ַא ַכאּפ, אּון ֶמען ֵהייְּבט ָאן 
ְטַראְכְטן גּוֶטע ַזאְכן, אּון ֶמען ִפיְרט 

ִאים ַארֹויף אֹויְפן ְגַלייְכן ֶוועג.

ָדאס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָוואְרט  ִדי  ִאין  ְמרּוָמז  ִאיז 
ֵּתיבֹות:  ָראֵׁשי  ִאיז  ָוואס  "ַמְמֵרא" 
ַא'ֶחֶרת,  ַמ'ְחָׁשָבה  ָר'ָעה  ַמ'ְחָׁשָבה 
ְׁשֶלעְכֶטע  ַא  ַאַריין  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 
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ָּפׁשּוְט'ְסְטן  ַפאְרן  אֹויְסֶלעְרֶנען  ֶקען 
ֶדעם  ִדיֶנען   אֹוי ֶקען  ֶער  ַאז  ִאיד, 
א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ִסיָמן ל).

ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ְגרֹויְסֵקייט אּון 
ַזיין  ָוואס  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  פּון 
ִעיָקר ִציל ִאיז ֶגעֶווען אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 
ֶדער  ָנאר  ַאז  ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאר 
ֶוועְלט, אּון  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶווען ֶמען ָהאט ַא ְּפָראְּבֶלעם ֶקען ֶמען 
ִזיך ָנאר ֶוועְנְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִווי 
ַרָּבה מט,  (ְּבֵראִׁשית  ָזאְגט   ֶמְדָרׁש  ֶדער 
ד): ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶגעְּבן צּו ֶעְסן ַפאר 

ֵזיי  ֶער  ָהאט  ָנאְכֶדעם  אּון  ֶמעְנְטְׁשן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַדאְנֶקען  ֶגעֵהייְסן 

ָוואס ָהאט ַּבאַׁשאְפן ִדי ֶוועְלט.

ִמיט ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶמען  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶדעם 
ִזיֶכער  ִאיז  ֶעס  ַאז  גּוט,  ֵזייֶער  ׁשֹוין 
ֶגעְסט  ַאַרייְנצּוֶנעֶמען  ָחׁשּוֶב'ער 
ָדאס  ַווייל  ַהְׁשִכיָנה,  ְּפֵני  ַקָּבַלת  ִווי 
ַפאְרן  רּוַח  ַנַחת  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ִאיז 
ַפאר  אֹויְסצּוֶלעְרֶנען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
 אֹוי ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ֶמעְנְטְׁשן   ָנא

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 

(ּתֹו ַהַנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוֵיָרא תשנ"א)
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ֵאָליו ה' ְּבֵאֵני ַמְמֵרא. ָזאְגט ַוֵּיָרא 
לֹויט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן נ): ִדי ַמְחָׁשָבה ִאיז 

ִאין ִדי ַהאְנט פּון ַא ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶקען 
ֶעס ְדֵרייֶען ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל, ַווייל ֶעס 
ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִלי צּו ְטַראְכְטן ְצֵוויי 
ְמֵמיָלא  ֵאייְנָמאל,  אֹויף  ַמְחָׁשבֹות 
ְׁשֶלעְכֶטע  ַאַריין  קּוֶמען  ֶעס  אֹויּב 
ַמְחָׁשבֹות ִאין ַא ֶמעְנְטׁש, ַזאְכן ָוואס 
ֶער  ֶקען  ְטַראְכְטן,  ִניְׁשט  ָטאר  ֶער 
 ,ְטַראְכְטן פּון ַאן ַאְנֶדעֶרע ַזא ְגַליי
ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  ַאֶוועק  ֵגייט  ַאזֹוי  אּון 
ַמְחָׁשָבה, ַאזֹוי ִווי ַא ֶפעְרד ָוואס ִוויל 
ֶגעְּבט  ֶוועג,  ְגַלייְכן  ַאָראְּפָפאְרן פּון 
ֶמען ִאים ַא ַכאּפ ַּביי ִדי ֵלייֶצעס, אּון 
ֶמען ְׁשֶטעְלט ִאים אֹויְפן ְּפַלאץ, ַאזֹוי 
אֹוי ִדי ַמְחָׁשָבה, ֶווען ֶעס ִוויל ַאָראּפ 
ֵגיין פּוֶנעם ְגַלייְכן ֶוועג, אּון ֶעס ִוויל 
ְטַראְכְטן ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות, ֶגעְּבט 
ֶמען ִאים ַא ַכאּפ, אּון ֶמען ֵהייְּבט ָאן 
ְטַראְכְטן גּוֶטע ַזאְכן, אּון ֶמען ִפיְרט 

ִאים ַארֹויף אֹויְפן ְגַלייְכן ֶוועג.

ָדאס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָוואְרט  ִדי  ִאין  ְמרּוָמז  ִאיז 
ֵּתיבֹות:  ָראֵׁשי  ִאיז  ָוואס  "ַמְמֵרא" 
ַא'ֶחֶרת,  ַמ'ְחָׁשָבה  ָר'ָעה  ַמ'ְחָׁשָבה 
ְׁשֶלעְכֶטע  ַא  ַאַריין  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 
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ָּפׁשּוְט'ְסְטן  ַפאְרן  אֹויְסֶלעְרֶנען  ֶקען 
ֶדעם  ִדיֶנען   אֹוי ֶקען  ֶער  ַאז  ִאיד, 
א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ִסיָמן ל).

ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ְגרֹויְסֵקייט אּון 
ַזיין  ָוואס  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם  פּון 
ִעיָקר ִציל ִאיז ֶגעֶווען אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 
ֶדער  ָנאר  ַאז  ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאר 
ֶוועְלט, אּון  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶווען ֶמען ָהאט ַא ְּפָראְּבֶלעם ֶקען ֶמען 
ִזיך ָנאר ֶוועְנְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִווי 
ַרָּבה מט,  (ְּבֵראִׁשית  ָזאְגט   ֶמְדָרׁש  ֶדער 
ד): ַאז ֶער ָהאט ֶגעֶגעְּבן צּו ֶעְסן ַפאר 

ֵזיי  ֶער  ָהאט  ָנאְכֶדעם  אּון  ֶמעְנְטְׁשן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַדאְנֶקען  ֶגעֵהייְסן 

ָוואס ָהאט ַּבאַׁשאְפן ִדי ֶוועְלט.

ִמיט ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶמען  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶדעם 
ִזיֶכער  ִאיז  ֶעס  ַאז  גּוט,  ֵזייֶער  ׁשֹוין 
ֶגעְסט  ַאַרייְנצּוֶנעֶמען  ָחׁשּוֶב'ער 
ָדאס  ַווייל  ַהְׁשִכיָנה,  ְּפֵני  ַקָּבַלת  ִווי 
ַפאְרן  רּוַח  ַנַחת  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ִאיז 
ַפאר  אֹויְסצּוֶלעְרֶנען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
 אֹוי ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ֶמעְנְטְׁשן   ָנא

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 

(ּתֹו ַהַנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוֵיָרא תשנ"א)

76

ֵאָליו ה' ְּבֵאֵני ַמְמֵרא. ָזאְגט ַוֵּיָרא 
לֹויט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן נ): ִדי ַמְחָׁשָבה ִאיז 

ִאין ִדי ַהאְנט פּון ַא ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶקען 
ֶעס ְדֵרייֶען ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל, ַווייל ֶעס 
ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִלי צּו ְטַראְכְטן ְצֵוויי 
ְמֵמיָלא  ֵאייְנָמאל,  אֹויף  ַמְחָׁשבֹות 
ְׁשֶלעְכֶטע  ַאַריין  קּוֶמען  ֶעס  אֹויּב 
ַמְחָׁשבֹות ִאין ַא ֶמעְנְטׁש, ַזאְכן ָוואס 
ֶער  ֶקען  ְטַראְכְטן,  ִניְׁשט  ָטאר  ֶער 
 ,ְטַראְכְטן פּון ַאן ַאְנֶדעֶרע ַזא ְגַליי
ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  ַאֶוועק  ֵגייט  ַאזֹוי  אּון 
ַמְחָׁשָבה, ַאזֹוי ִווי ַא ֶפעְרד ָוואס ִוויל 
ֶגעְּבט  ֶוועג,  ְגַלייְכן  ַאָראְּפָפאְרן פּון 
ֶמען ִאים ַא ַכאּפ ַּביי ִדי ֵלייֶצעס, אּון 
ֶמען ְׁשֶטעְלט ִאים אֹויְפן ְּפַלאץ, ַאזֹוי 
אֹוי ִדי ַמְחָׁשָבה, ֶווען ֶעס ִוויל ַאָראּפ 
ֵגיין פּוֶנעם ְגַלייְכן ֶוועג, אּון ֶעס ִוויל 
ְטַראְכְטן ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות, ֶגעְּבט 
ֶמען ִאים ַא ַכאּפ, אּון ֶמען ֵהייְּבט ָאן 
ְטַראְכְטן גּוֶטע ַזאְכן, אּון ֶמען ִפיְרט 

ִאים ַארֹויף אֹויְפן ְגַלייְכן ֶוועג.

ָדאס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א:  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָוואְרט  ִדי  ִאין  ְמרּוָמז  ִאיז 
ֵּתיבֹות:  ָראֵׁשי  ִאיז  ָוואס  "ַמְמֵרא" 
ַא'ֶחֶרת,  ַמ'ְחָׁשָבה  ָר'ָעה  ַמ'ְחָׁשָבה 
ְׁשֶלעְכֶטע  ַא  ַאַריין  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 
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ַאן   ְגַליי ֶמען  ְטַראְכט  ַמְחָׁשָבה, 
ַאְנֶדעֶרע ַמְחָׁשָבה.

ֶמעְנְטׁש ַווייל  ַא  פּון  ִעיָקר  ֶדער 
ָזאל  ֶער  ַמְחָׁשָבה,  ִדי  ִאיז 
ֶגעַדאְנֶקען  ֵהייִליֶגע  ָנאר  ְטַראְכְטן 
פּוֶנעם  ְטַראְכְטן  ָנאר  ָזאל  ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ְּפרּוִּביְרט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אֹויס ַא ֶמעְנְטׁש 
 ִמיט ַזיֶינע ַמְחָׁשבֹות, ֶער ַדאְרף דּוְר
ֵגיין ַאַסא ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, אּון ֶעס 
ַאֶלע  ִאים  ִאין  ַאַריין  קּוֶמען  קּוֶמען 
ֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות אּון ֶגעַדאְנֶקען,  ְשׁ
ִאיז   ,ִזי ֶער  ֶדעְרַהאְלט  ָאֶּבער אֹויּב 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  זֹוֶכה  ֶער 
ַּבאַווייְזט ִזי צּו ִאים, אּון ֶער ֵהייְּבט 

ָאן צּו ִפיְלן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָדאס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַוֵּיָרא  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדער  ַאז  ִוויל  ִאיד  ַא  ַאז   - ה'  ֵאָליו 
ִאים  צּו   ִזי ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶדעם  ִפיְלן  ָזאל  ֶער  אּון  ַּבאַווייְזן, 
ְּבֵאלֹוֵני  ֵעָצה,  ִדי  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
"ַמְמֵרא" - ַמ'ְחָׁשָבה ָר'ָעה ַמ'ְחָׁשָבה 
ַא'ֶחֶרת - ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים ַאַריין 
 ַא ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשָבה ָזאל ֶער ְגַליי
ְטַראְכְטן פּון ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרׁש, ְוהּוא 
ִפיְלט  ֲאִפילּו ֶער  ב ֶּפַתח ָהאֶֹהל -  יֹׁשֵ
ַאז ֶער ִאיז ָנא ַּביי ִדי ִטיר, ֶער ָהאט 

ַאַרייְנצּוֵגיין  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָנאְכִניְׁשט 
ֶמער,   ָנא אּון  ְקדּוָׁשה,  ִדי  ִאין 
ְּכחֹם ַהּיֹום - ֶעס ְּבֶרעְנט ִאין ִאים ִדי 
אּון  ַּתֲאוֹות  פּון  ַפייֶער  ַא  ָהַרע,  ֵיֶצר 
ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות, ָדא ָזאל ֶער ִניְׁשט 
ֶוועְרן צּוְּבָראְכן ָנאר ִזי ֶדעְרַהאְלְטן 
אּון צּוִריְקֵגיין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון 
דּוְרְכֶדעם  ֶדעְרֵצייְלן  ַאֶלעס  ִאים 
ֵאָליו  ַוֵיָרא   - ַאז  ַזיין  זֹוֶכה  ֶער  ֶוועט 
ַאֵלייְנס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   - ה' 

ֶוועט ִזי ַּבאַווייְזן צּו ִאים. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵּיָרא ִסיָמן א)
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ח  ַרְגֵליֶכם ֻיַקּ ְוַרֲחצּו  ַמִים  ְמַעט  ָנא 
ַחת ָהֵעץ. מֹוֲהָרא"ׁש  ֲענּו ַתּ ְוִהָשּׁ
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ִדי  ֲאִפילּו  י"ט):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 

ַווייט  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן 
ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין  פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֲעֵבירֹות  טּוְהן  צּו  צּוֶגעוואֹויְנט 
ֶוועְלן  אֹויּב  ָאֶּבער  ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
ּתֹוָרה,  ִאין  ִׁשיעּור  ַא  ַמאְכן   ִזי ֵזיי 
ַאִּביְסל ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֶיעְדן ָטאג צּו 
חֹק ְוא ַיֲעבֹור, ֶוועט ִדי ּכַֹח פּון ִדי 
ּתֹוָרה ֵזיי ֶהעְלְפן ַאז ֵזיי ֶוועְלן ַארֹויס 
ֶוועְרן  אּון  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע  פּון  ֵגיין 

ֶעְרִליֶכע ִאיְדן.
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ַאן   ְגַליי ֶמען  ְטַראְכט  ַמְחָׁשָבה, 
ַאְנֶדעֶרע ַמְחָׁשָבה.

ֶמעְנְטׁש ַווייל  ַא  פּון  ִעיָקר  ֶדער 
ָזאל  ֶער  ַמְחָׁשָבה,  ִדי  ִאיז 
ֶגעַדאְנֶקען  ֵהייִליֶגע  ָנאר  ְטַראְכְטן 
פּוֶנעם  ְטַראְכְטן  ָנאר  ָזאל  ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ְּפרּוִּביְרט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אֹויס ַא ֶמעְנְטׁש 
 ִמיט ַזיֶינע ַמְחָׁשבֹות, ֶער ַדאְרף דּוְר
ֵגיין ַאַסא ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, אּון ֶעס 
ַאֶלע  ִאים  ִאין  ַאַריין  קּוֶמען  קּוֶמען 
ֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות אּון ֶגעַדאְנֶקען,  ְשׁ
ִאיז   ,ִזי ֶער  ֶדעְרַהאְלט  ָאֶּבער אֹויּב 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  זֹוֶכה  ֶער 
ַּבאַווייְזט ִזי צּו ִאים, אּון ֶער ֵהייְּבט 

ָאן צּו ִפיְלן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָדאס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַוֵּיָרא  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדער  ַאז  ִוויל  ִאיד  ַא  ַאז   - ה'  ֵאָליו 
ִאים  צּו   ִזי ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶדעם  ִפיְלן  ָזאל  ֶער  אּון  ַּבאַווייְזן, 
ְּבֵאלֹוֵני  ֵעָצה,  ִדי  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
"ַמְמֵרא" - ַמ'ְחָׁשָבה ָר'ָעה ַמ'ְחָׁשָבה 
ַא'ֶחֶרת - ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים ַאַריין 
 ַא ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשָבה ָזאל ֶער ְגַליי
ְטַראְכְטן פּון ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרׁש, ְוהּוא 
ִפיְלט  ֲאִפילּו ֶער  ב ֶּפַתח ָהאֶֹהל -  יֹׁשֵ
ַאז ֶער ִאיז ָנא ַּביי ִדי ִטיר, ֶער ָהאט 

ַאַרייְנצּוֵגיין  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָנאְכִניְׁשט 
ֶמער,   ָנא אּון  ְקדּוָׁשה,  ִדי  ִאין 
ְּכחֹם ַהּיֹום - ֶעס ְּבֶרעְנט ִאין ִאים ִדי 
אּון  ַּתֲאוֹות  פּון  ַפייֶער  ַא  ָהַרע,  ֵיֶצר 
ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות, ָדא ָזאל ֶער ִניְׁשט 
ֶוועְרן צּוְּבָראְכן ָנאר ִזי ֶדעְרַהאְלְטן 
אּון צּוִריְקֵגיין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון 
דּוְרְכֶדעם  ֶדעְרֵצייְלן  ַאֶלעס  ִאים 
ֵאָליו  ַוֵיָרא   - ַאז  ַזיין  זֹוֶכה  ֶער  ֶוועט 
ַאֵלייְנס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   - ה' 

ֶוועט ִזי ַּבאַווייְזן צּו ִאים. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵּיָרא ִסיָמן א)
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ח  ַרְגֵליֶכם ֻיַקּ ְוַרֲחצּו  ַמִים  ְמַעט  ָנא 
ַחת ָהֵעץ. מֹוֲהָרא"ׁש  ֲענּו ַתּ ְוִהָשּׁ
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ִדי  ֲאִפילּו  י"ט):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 

ַווייט  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן 
ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין  פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֲעֵבירֹות  טּוְהן  צּו  צּוֶגעוואֹויְנט 
ֶוועְלן  אֹויּב  ָאֶּבער  ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
ּתֹוָרה,  ִאין  ִׁשיעּור  ַא  ַמאְכן   ִזי ֵזיי 
ַאִּביְסל ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֶיעְדן ָטאג צּו 
חֹק ְוא ַיֲעבֹור, ֶוועט ִדי ּכַֹח פּון ִדי 
ּתֹוָרה ֵזיי ֶהעְלְפן ַאז ֵזיי ֶוועְלן ַארֹויס 
ֶוועְרן  אּון  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע  פּון  ֵגיין 

ֶעְרִליֶכע ִאיְדן.

פר˘˙ ויר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כ‰

ַאן   ְגַליי ֶמען  ְטַראְכט  ַמְחָׁשָבה, 
ַאְנֶדעֶרע ַמְחָׁשָבה.

ֶמעְנְטׁש ַווייל  ַא  פּון  ִעיָקר  ֶדער 
ָזאל  ֶער  ַמְחָׁשָבה,  ִדי  ִאיז 
ֶגעַדאְנֶקען  ֵהייִליֶגע  ָנאר  ְטַראְכְטן 
פּוֶנעם  ְטַראְכְטן  ָנאר  ָזאל  ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ְּפרּוִּביְרט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אֹויס ַא ֶמעְנְטׁש 
 ִמיט ַזיֶינע ַמְחָׁשבֹות, ֶער ַדאְרף דּוְר
ֵגיין ַאַסא ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, אּון ֶעס 
ַאֶלע  ִאים  ִאין  ַאַריין  קּוֶמען  קּוֶמען 
ֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות אּון ֶגעַדאְנֶקען,  ְשׁ
ִאיז   ,ִזי ֶער  ֶדעְרַהאְלט  ָאֶּבער אֹויּב 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  זֹוֶכה  ֶער 
ַּבאַווייְזט ִזי צּו ִאים, אּון ֶער ֵהייְּבט 

ָאן צּו ִפיְלן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָדאס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַוֵּיָרא  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדער  ַאז  ִוויל  ִאיד  ַא  ַאז   - ה'  ֵאָליו 
ִאים  צּו   ִזי ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶדעם  ִפיְלן  ָזאל  ֶער  אּון  ַּבאַווייְזן, 
ְּבֵאלֹוֵני  ֵעָצה,  ִדי  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
"ַמְמֵרא" - ַמ'ְחָׁשָבה ָר'ָעה ַמ'ְחָׁשָבה 
ַא'ֶחֶרת - ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים ַאַריין 
 ַא ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשָבה ָזאל ֶער ְגַליי
ְטַראְכְטן פּון ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרׁש, ְוהּוא 
ִפיְלט  ֲאִפילּו ֶער  ב ֶּפַתח ָהאֶֹהל -  יֹׁשֵ
ַאז ֶער ִאיז ָנא ַּביי ִדי ִטיר, ֶער ָהאט 

ַאַרייְנצּוֵגיין  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָנאְכִניְׁשט 
ֶמער,   ָנא אּון  ְקדּוָׁשה,  ִדי  ִאין 
ְּכחֹם ַהּיֹום - ֶעס ְּבֶרעְנט ִאין ִאים ִדי 
אּון  ַּתֲאוֹות  פּון  ַפייֶער  ַא  ָהַרע,  ֵיֶצר 
ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות, ָדא ָזאל ֶער ִניְׁשט 
ֶוועְרן צּוְּבָראְכן ָנאר ִזי ֶדעְרַהאְלְטן 
אּון צּוִריְקֵגיין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון 
דּוְרְכֶדעם  ֶדעְרֵצייְלן  ַאֶלעס  ִאים 
ֵאָליו  ַוֵיָרא   - ַאז  ַזיין  זֹוֶכה  ֶער  ֶוועט 
ַאֵלייְנס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   - ה' 

ֶוועט ִזי ַּבאַווייְזן צּו ִאים. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵּיָרא ִסיָמן א)
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ח  ַרְגֵליֶכם ֻיַקּ ְוַרֲחצּו  ַמִים  ְמַעט  ָנא 
ַחת ָהֵעץ. מֹוֲהָרא"ׁש  ֲענּו ַתּ ְוִהָשּׁ
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ִדי  ֲאִפילּו  י"ט):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 

ַווייט  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן 
ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין  פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֲעֵבירֹות  טּוְהן  צּו  צּוֶגעוואֹויְנט 
ֶוועְלן  אֹויּב  ָאֶּבער  ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
ּתֹוָרה,  ִאין  ִׁשיעּור  ַא  ַמאְכן   ִזי ֵזיי 
ַאִּביְסל ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֶיעְדן ָטאג צּו 
חֹק ְוא ַיֲעבֹור, ֶוועט ִדי ּכַֹח פּון ִדי 
ּתֹוָרה ֵזיי ֶהעְלְפן ַאז ֵזיי ֶוועְלן ַארֹויס 
ֶוועְרן  אּון  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע  פּון  ֵגיין 

ֶעְרִליֶכע ִאיְדן.

פר˘˙ ויר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כ‰

ַאן   ְגַליי ֶמען  ְטַראְכט  ַמְחָׁשָבה, 
ַאְנֶדעֶרע ַמְחָׁשָבה.

ֶמעְנְטׁש ַווייל  ַא  פּון  ִעיָקר  ֶדער 
ָזאל  ֶער  ַמְחָׁשָבה,  ִדי  ִאיז 
ֶגעַדאְנֶקען  ֵהייִליֶגע  ָנאר  ְטַראְכְטן 
פּוֶנעם  ְטַראְכְטן  ָנאר  ָזאל  ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעְרַפאר ְּפרּוִּביְרט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אֹויס ַא ֶמעְנְטׁש 
 ִמיט ַזיֶינע ַמְחָׁשבֹות, ֶער ַדאְרף דּוְר
ֵגיין ַאַסא ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, אּון ֶעס 
ַאֶלע  ִאים  ִאין  ַאַריין  קּוֶמען  קּוֶמען 
ֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות אּון ֶגעַדאְנֶקען,  ְשׁ
ִאיז   ,ִזי ֶער  ֶדעְרַהאְלט  ָאֶּבער אֹויּב 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  זֹוֶכה  ֶער 
ַּבאַווייְזט ִזי צּו ִאים, אּון ֶער ֵהייְּבט 

ָאן צּו ִפיְלן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָדאס ָזאְגט  ְׁשִליָט"א,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַוֵּיָרא  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדער  ַאז  ִוויל  ִאיד  ַא  ַאז   - ה'  ֵאָליו 
ִאים  צּו   ִזי ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶדעם  ִפיְלן  ָזאל  ֶער  אּון  ַּבאַווייְזן, 
ְּבֵאלֹוֵני  ֵעָצה,  ִדי  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
"ַמְמֵרא" - ַמ'ְחָׁשָבה ָר'ָעה ַמ'ְחָׁשָבה 
ַא'ֶחֶרת - ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט ִאים ַאַריין 
 ַא ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשָבה ָזאל ֶער ְגַליי
ְטַראְכְטן פּון ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרׁש, ְוהּוא 
ִפיְלט  ֲאִפילּו ֶער  ב ֶּפַתח ָהאֶֹהל -  יֹׁשֵ
ַאז ֶער ִאיז ָנא ַּביי ִדי ִטיר, ֶער ָהאט 

ַאַרייְנצּוֵגיין  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָנאְכִניְׁשט 
ֶמער,   ָנא אּון  ְקדּוָׁשה,  ִדי  ִאין 
ְּכחֹם ַהּיֹום - ֶעס ְּבֶרעְנט ִאין ִאים ִדי 
אּון  ַּתֲאוֹות  פּון  ַפייֶער  ַא  ָהַרע,  ֵיֶצר 
ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות, ָדא ָזאל ֶער ִניְׁשט 
ֶוועְרן צּוְּבָראְכן ָנאר ִזי ֶדעְרַהאְלְטן 
אּון צּוִריְקֵגיין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון 
דּוְרְכֶדעם  ֶדעְרֵצייְלן  ַאֶלעס  ִאים 
ֵאָליו  ַוֵיָרא   - ַאז  ַזיין  זֹוֶכה  ֶער  ֶוועט 
ַאֵלייְנס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   - ה' 

ֶוועט ִזי ַּבאַווייְזן צּו ִאים. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵּיָרא ִסיָמן א)
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ח  ַרְגֵליֶכם ֻיַקּ ְוַרֲחצּו  ַמִים  ְמַעט  ָנא 
ַחת ָהֵעץ. מֹוֲהָרא"ׁש  ֲענּו ַתּ ְוִהָשּׁ
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ִדי  ֲאִפילּו  י"ט):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 

ַווייט  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן 
ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין  פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֲעֵבירֹות  טּוְהן  צּו  צּוֶגעוואֹויְנט 
ֶוועְלן  אֹויּב  ָאֶּבער  ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
ּתֹוָרה,  ִאין  ִׁשיעּור  ַא  ַמאְכן   ִזי ֵזיי 
ַאִּביְסל ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֶיעְדן ָטאג צּו 
חֹק ְוא ַיֲעבֹור, ֶוועט ִדי ּכַֹח פּון ִדי 
ּתֹוָרה ֵזיי ֶהעְלְפן ַאז ֵזיי ֶוועְלן ַארֹויס 
ֶוועְרן  אּון  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע  פּון  ֵגיין 

ֶעְרִליֶכע ִאיְדן.



פר˘˙ ויר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כו

ָנָתן ֶווען  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָהאט  ֶגעֶהעְרט  ָדאס  ָהאט 
ָוואס  ֶרִּבי'ן:  פּוֶנעם  ֶגעְפֶרעְגט  ֶער 
ַמָמׁש  ִאיז  ֵאייֶנער  ֶווען   ִזי טּוט 
ִדי  ִאין  ִזיְנְקט  ֶער  ֲעֵביָרה,  ַּבַעל  ַא 
ִאים  ָדאס  ֶוועט  ֲעֵבירֹות,  ֶעְרְגְסֶטע 
ֶרִּבי  ֶדער  ִאים  ָהאט  ֶהעְלְפן?   אֹוי
ִדי  ֶדען  ֵווייְסט  דּו  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 
ִאיז  ּתֹוָרה  ּתֹוָרה?  פּון  ְגרֹויְסֵקייט 
ַא  וואּו  ֵסיי  אּון  ַאֶלעס,  פּון  ֶהעֶכער 
ֲאִפילּו  אּון  ֶגעזּוְנֶקען  ִאיז  ֶמעְנְטׁש 
ֶעְרְגְסֶטע  ִדי  ַאְלץ   ָנא טּוט  ֶער 
ֶלעְרֶנען  ֶער  ֶוועט  אֹויּב  ֲעֵבירֹות, 
ַצייט  ִדי  ִמיט  ֶער  ֶוועט  ָטאג,  ֶיעְדן 
מֹוֲהַר"ן  (ַחֵיי  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרן 

ִסיָמן תקע"ג)!

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ֶעס  ַּביי  ְמקּוָּבל  ִאיז 
ַארֹויף  ָדאס  ֵגייט  ְּבִעיָקר  ַאז 
ַאזֹוי  ִווי  ַאז  ִמְׁשַניֹות,  ֶלעְרֶנען  אֹויף 
ֲאִפילּו  אֹויס,  ָנאר  ֶזעְהט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֲעֵבירֹות,  ֶעְרְגְסֶטע  ִדי  ִאין  ִזיְנְקט  ֶער 
אֹויּב ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַא ִׁשיעּור ֶיעְדן 
ִמְׁשַניֹות,  ַאִּביְסל  ֶלעְרֶנען  צּו  ָטאג 
פּון  ְׁשֶלעְּפן  ַארֹויס  ִאים  ֶעס  ֶוועט 

ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

ֶמען אּון  ֶווען  ֲאִפילּו  ִאיז  ָדאס 
ַווייל:  ַאִּביְסל,  ָנאר  ֶלעְרְנט 
ָטאר  ֶמען  גּוט!   אֹוי ִאיז  ַאִּביְסל 
ָהַרע  ֵיֶצר  פּוֶנעם  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי

 ָוואס ִוויל ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזי
אּוְנֶטער ֶנעֶמען ֶמער ִוויִפיל ֶער ֶקען, 
ִניְׁשט  ֶוועט  ֶעס  ֶווען  ָנאְכֶדעם  אּון 
אֹויְפֶגעְּבן,  ַאֶלעס  ֶער  ֶוועט  ֵגיין, 
ֶנעֶמען  אּוְנֶטער   ִזי ָזאל  ֶמען  ָנאר 
ֵאיין  ָכאְטׁש  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  צּו 
ּכַֹח  ִדי  אּון  ֵּפֶרק,  ֵאיין  ָאֶדער  ִמְׁשָנה 
ַהּתֹוָרה ֶוועט ִאים ַארֹויס ְׁשֶלעְּפן פּון 

ְׁשֶלעְכְטס.

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעָוואְלט 
צּום  ֶמעְנְטְׁשן  ְדֵריי  ִדי  ַזיין  ְמַקֵרב 
ֶגעָזאְגט  ֵזיי  ֶער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ח ָנא "ְמַעט" ַמִים, אּון ֲחַז"ל ָזאְגן  ֻיַקּ
(ָּבָבא ַקָמא יז, ָעמּוד א): "ֵאין ַמִים ֶאָלא 

"ַאִּביְסל  ָנאר  ֲאִפילּו  ֶנעם  ּתֹוָרה", 
ַרְגֵליֶכם,  ְוָרֲחצּו  ָטאג,  ֶיעְדן  ּתֹוָרה" 
ָאְּפַוואְׁשן  ֶעְטץ  ֶוועט  ִמיט ֶדעם  אּון 
ַאֶלע  "ְרִגילֹות",  ֶעְנֶקעֶרע  ַאֶלע 
ֶזעֶנען  ֶעְנק  ָוואס  ַזאְכן  ְׁשֶלעְכֶטע 
ָהֵעץ,  ַחת  ַתּ ֲענּו  ְוִהָשּׁ צּוֶגעוואֹויְנט, 
ָאְנַלאֶנען   ִזי ֶעְטץ  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון 
אּוְנֶטעְרן  ַהַחִיים  ֵעץ  אּוְנֶטעְרן 
ִדי  ִפיְלן  ֶוועְטס  ֶעְטץ  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶדעם  פּון  ִזיְסֵקייט  ִדי  אּון  ֶגעְׁשַמאק 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
צּו  אּוְנֶטער   ִזי ֶנעְמט 
ֲאִפילּו  ִמְׁשַניֹות,  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען 

פר˘˙ ויר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כו

ָנָתן ֶווען  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָהאט  ֶגעֶהעְרט  ָדאס  ָהאט 
ָוואס  ֶרִּבי'ן:  פּוֶנעם  ֶגעְפֶרעְגט  ֶער 
ַמָמׁש  ִאיז  ֵאייֶנער  ֶווען   ִזי טּוט 
ִדי  ִאין  ִזיְנְקט  ֶער  ֲעֵביָרה,  ַּבַעל  ַא 
ִאים  ָדאס  ֶוועט  ֲעֵבירֹות,  ֶעְרְגְסֶטע 
ֶרִּבי  ֶדער  ִאים  ָהאט  ֶהעְלְפן?   אֹוי
ִדי  ֶדען  ֵווייְסט  דּו  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 
ִאיז  ּתֹוָרה  ּתֹוָרה?  פּון  ְגרֹויְסֵקייט 
ַא  וואּו  ֵסיי  אּון  ַאֶלעס,  פּון  ֶהעֶכער 
ֲאִפילּו  אּון  ֶגעזּוְנֶקען  ִאיז  ֶמעְנְטׁש 
ֶעְרְגְסֶטע  ִדי  ַאְלץ   ָנא טּוט  ֶער 
ֶלעְרֶנען  ֶער  ֶוועט  אֹויּב  ֲעֵבירֹות, 
ַצייט  ִדי  ִמיט  ֶער  ֶוועט  ָטאג,  ֶיעְדן 
מֹוֲהַר"ן  (ַחֵיי  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרן 

ִסיָמן תקע"ג)!

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ֶעס  ַּביי  ְמקּוָּבל  ִאיז 
ַארֹויף  ָדאס  ֵגייט  ְּבִעיָקר  ַאז 
ַאזֹוי  ִווי  ַאז  ִמְׁשַניֹות,  ֶלעְרֶנען  אֹויף 
ֲאִפילּו  אֹויס,  ָנאר  ֶזעְהט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֲעֵבירֹות,  ֶעְרְגְסֶטע  ִדי  ִאין  ִזיְנְקט  ֶער 
אֹויּב ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַא ִׁשיעּור ֶיעְדן 
ִמְׁשַניֹות,  ַאִּביְסל  ֶלעְרֶנען  צּו  ָטאג 
פּון  ְׁשֶלעְּפן  ַארֹויס  ִאים  ֶעס  ֶוועט 

ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

ֶמען אּון  ֶווען  ֲאִפילּו  ִאיז  ָדאס 
ַווייל:  ַאִּביְסל,  ָנאר  ֶלעְרְנט 
ָטאר  ֶמען  גּוט!   אֹוי ִאיז  ַאִּביְסל 
ָהַרע  ֵיֶצר  פּוֶנעם  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי

 ָוואס ִוויל ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזי
אּוְנֶטער ֶנעֶמען ֶמער ִוויִפיל ֶער ֶקען, 
ִניְׁשט  ֶוועט  ֶעס  ֶווען  ָנאְכֶדעם  אּון 
אֹויְפֶגעְּבן,  ַאֶלעס  ֶער  ֶוועט  ֵגיין, 
ֶנעֶמען  אּוְנֶטער   ִזי ָזאל  ֶמען  ָנאר 
ֵאיין  ָכאְטׁש  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  צּו 
ּכַֹח  ִדי  אּון  ֵּפֶרק,  ֵאיין  ָאֶדער  ִמְׁשָנה 
ַהּתֹוָרה ֶוועט ִאים ַארֹויס ְׁשֶלעְּפן פּון 

ְׁשֶלעְכְטס.

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעָוואְלט 
צּום  ֶמעְנְטְׁשן  ְדֵריי  ִדי  ַזיין  ְמַקֵרב 
ֶגעָזאְגט  ֵזיי  ֶער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ח ָנא "ְמַעט" ַמִים, אּון ֲחַז"ל ָזאְגן  ֻיַקּ
(ָּבָבא ַקָמא יז, ָעמּוד א): "ֵאין ַמִים ֶאָלא 

"ַאִּביְסל  ָנאר  ֲאִפילּו  ֶנעם  ּתֹוָרה", 
ַרְגֵליֶכם,  ְוָרֲחצּו  ָטאג,  ֶיעְדן  ּתֹוָרה" 
ָאְּפַוואְׁשן  ֶעְטץ  ֶוועט  ִמיט ֶדעם  אּון 
ַאֶלע  "ְרִגילֹות",  ֶעְנֶקעֶרע  ַאֶלע 
ֶזעֶנען  ֶעְנק  ָוואס  ַזאְכן  ְׁשֶלעְכֶטע 
ָהֵעץ,  ַחת  ַתּ ֲענּו  ְוִהָשּׁ צּוֶגעוואֹויְנט, 
ָאְנַלאֶנען   ִזי ֶעְטץ  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון 
אּוְנֶטעְרן  ַהַחִיים  ֵעץ  אּוְנֶטעְרן 
ִדי  ִפיְלן  ֶוועְטס  ֶעְטץ  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶדעם  פּון  ִזיְסֵקייט  ִדי  אּון  ֶגעְׁשַמאק 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
צּו  אּוְנֶטער   ִזי ֶנעְמט 
ֲאִפילּו  ִמְׁשַניֹות,  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען 

פר˘˙ ויר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כו

ָנָתן ֶווען  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָהאט  ֶגעֶהעְרט  ָדאס  ָהאט 
ָוואס  ֶרִּבי'ן:  פּוֶנעם  ֶגעְפֶרעְגט  ֶער 
ַמָמׁש  ִאיז  ֵאייֶנער  ֶווען   ִזי טּוט 
ִדי  ִאין  ִזיְנְקט  ֶער  ֲעֵביָרה,  ַּבַעל  ַא 
ִאים  ָדאס  ֶוועט  ֲעֵבירֹות,  ֶעְרְגְסֶטע 
ֶרִּבי  ֶדער  ִאים  ָהאט  ֶהעְלְפן?   אֹוי
ִדי  ֶדען  ֵווייְסט  דּו  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 
ִאיז  ּתֹוָרה  ּתֹוָרה?  פּון  ְגרֹויְסֵקייט 
ַא  וואּו  ֵסיי  אּון  ַאֶלעס,  פּון  ֶהעֶכער 
ֲאִפילּו  אּון  ֶגעזּוְנֶקען  ִאיז  ֶמעְנְטׁש 
ֶעְרְגְסֶטע  ִדי  ַאְלץ   ָנא טּוט  ֶער 
ֶלעְרֶנען  ֶער  ֶוועט  אֹויּב  ֲעֵבירֹות, 
ַצייט  ִדי  ִמיט  ֶער  ֶוועט  ָטאג,  ֶיעְדן 
מֹוֲהַר"ן  (ַחֵיי  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרן 

ִסיָמן תקע"ג)!

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ֶעס  ַּביי  ְמקּוָּבל  ִאיז 
ַארֹויף  ָדאס  ֵגייט  ְּבִעיָקר  ַאז 
ַאזֹוי  ִווי  ַאז  ִמְׁשַניֹות,  ֶלעְרֶנען  אֹויף 
ֲאִפילּו  אֹויס,  ָנאר  ֶזעְהט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֲעֵבירֹות,  ֶעְרְגְסֶטע  ִדי  ִאין  ִזיְנְקט  ֶער 
אֹויּב ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַא ִׁשיעּור ֶיעְדן 
ִמְׁשַניֹות,  ַאִּביְסל  ֶלעְרֶנען  צּו  ָטאג 
פּון  ְׁשֶלעְּפן  ַארֹויס  ִאים  ֶעס  ֶוועט 

ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

ֶמען אּון  ֶווען  ֲאִפילּו  ִאיז  ָדאס 
ַווייל:  ַאִּביְסל,  ָנאר  ֶלעְרְנט 
ָטאר  ֶמען  גּוט!   אֹוי ִאיז  ַאִּביְסל 
ָהַרע  ֵיֶצר  פּוֶנעם  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי

 ָוואס ִוויל ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזי
אּוְנֶטער ֶנעֶמען ֶמער ִוויִפיל ֶער ֶקען, 
ִניְׁשט  ֶוועט  ֶעס  ֶווען  ָנאְכֶדעם  אּון 
אֹויְפֶגעְּבן,  ַאֶלעס  ֶער  ֶוועט  ֵגיין, 
ֶנעֶמען  אּוְנֶטער   ִזי ָזאל  ֶמען  ָנאר 
ֵאיין  ָכאְטׁש  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  צּו 
ּכַֹח  ִדי  אּון  ֵּפֶרק,  ֵאיין  ָאֶדער  ִמְׁשָנה 
ַהּתֹוָרה ֶוועט ִאים ַארֹויס ְׁשֶלעְּפן פּון 

ְׁשֶלעְכְטס.

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעָוואְלט 
צּום  ֶמעְנְטְׁשן  ְדֵריי  ִדי  ַזיין  ְמַקֵרב 
ֶגעָזאְגט  ֵזיי  ֶער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ח ָנא "ְמַעט" ַמִים, אּון ֲחַז"ל ָזאְגן  ֻיַקּ
(ָּבָבא ַקָמא יז, ָעמּוד א): "ֵאין ַמִים ֶאָלא 

"ַאִּביְסל  ָנאר  ֲאִפילּו  ֶנעם  ּתֹוָרה", 
ַרְגֵליֶכם,  ְוָרֲחצּו  ָטאג,  ֶיעְדן  ּתֹוָרה" 
ָאְּפַוואְׁשן  ֶעְטץ  ֶוועט  ִמיט ֶדעם  אּון 
ַאֶלע  "ְרִגילֹות",  ֶעְנֶקעֶרע  ַאֶלע 
ֶזעֶנען  ֶעְנק  ָוואס  ַזאְכן  ְׁשֶלעְכֶטע 
ָהֵעץ,  ַחת  ַתּ ֲענּו  ְוִהָשּׁ צּוֶגעוואֹויְנט, 
ָאְנַלאֶנען   ִזי ֶעְטץ  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון 
אּוְנֶטעְרן  ַהַחִיים  ֵעץ  אּוְנֶטעְרן 
ִדי  ִפיְלן  ֶוועְטס  ֶעְטץ  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶדעם  פּון  ִזיְסֵקייט  ִדי  אּון  ֶגעְׁשַמאק 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
צּו  אּוְנֶטער   ִזי ֶנעְמט 
ֲאִפילּו  ִמְׁשַניֹות,  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען 
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ָנָתן ֶווען  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָהאט  ֶגעֶהעְרט  ָדאס  ָהאט 
ָוואס  ֶרִּבי'ן:  פּוֶנעם  ֶגעְפֶרעְגט  ֶער 
ַמָמׁש  ִאיז  ֵאייֶנער  ֶווען   ִזי טּוט 
ִדי  ִאין  ִזיְנְקט  ֶער  ֲעֵביָרה,  ַּבַעל  ַא 
ִאים  ָדאס  ֶוועט  ֲעֵבירֹות,  ֶעְרְגְסֶטע 
ֶרִּבי  ֶדער  ִאים  ָהאט  ֶהעְלְפן?   אֹוי
ִדי  ֶדען  ֵווייְסט  דּו  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 
ִאיז  ּתֹוָרה  ּתֹוָרה?  פּון  ְגרֹויְסֵקייט 
ַא  וואּו  ֵסיי  אּון  ַאֶלעס,  פּון  ֶהעֶכער 
ֲאִפילּו  אּון  ֶגעזּוְנֶקען  ִאיז  ֶמעְנְטׁש 
ֶעְרְגְסֶטע  ִדי  ַאְלץ   ָנא טּוט  ֶער 
ֶלעְרֶנען  ֶער  ֶוועט  אֹויּב  ֲעֵבירֹות, 
ַצייט  ִדי  ִמיט  ֶער  ֶוועט  ָטאג,  ֶיעְדן 
מֹוֲהַר"ן  (ַחֵיי  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרן 

ִסיָמן תקע"ג)!

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ֶעס  ַּביי  ְמקּוָּבל  ִאיז 
ַארֹויף  ָדאס  ֵגייט  ְּבִעיָקר  ַאז 
ַאזֹוי  ִווי  ַאז  ִמְׁשַניֹות,  ֶלעְרֶנען  אֹויף 
ֲאִפילּו  אֹויס,  ָנאר  ֶזעְהט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֲעֵבירֹות,  ֶעְרְגְסֶטע  ִדי  ִאין  ִזיְנְקט  ֶער 
אֹויּב ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַא ִׁשיעּור ֶיעְדן 
ִמְׁשַניֹות,  ַאִּביְסל  ֶלעְרֶנען  צּו  ָטאג 
פּון  ְׁשֶלעְּפן  ַארֹויס  ִאים  ֶעס  ֶוועט 

ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

ֶמען אּון  ֶווען  ֲאִפילּו  ִאיז  ָדאס 
ַווייל:  ַאִּביְסל,  ָנאר  ֶלעְרְנט 
ָטאר  ֶמען  גּוט!   אֹוי ִאיז  ַאִּביְסל 
ָהַרע  ֵיֶצר  פּוֶנעם  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי

 ָוואס ִוויל ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזי
אּוְנֶטער ֶנעֶמען ֶמער ִוויִפיל ֶער ֶקען, 
ִניְׁשט  ֶוועט  ֶעס  ֶווען  ָנאְכֶדעם  אּון 
אֹויְפֶגעְּבן,  ַאֶלעס  ֶער  ֶוועט  ֵגיין, 
ֶנעֶמען  אּוְנֶטער   ִזי ָזאל  ֶמען  ָנאר 
ֵאיין  ָכאְטׁש  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  צּו 
ּכַֹח  ִדי  אּון  ֵּפֶרק,  ֵאיין  ָאֶדער  ִמְׁשָנה 
ַהּתֹוָרה ֶוועט ִאים ַארֹויס ְׁשֶלעְּפן פּון 

ְׁשֶלעְכְטס.

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעָוואְלט 
צּום  ֶמעְנְטְׁשן  ְדֵריי  ִדי  ַזיין  ְמַקֵרב 
ֶגעָזאְגט  ֵזיי  ֶער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ח ָנא "ְמַעט" ַמִים, אּון ֲחַז"ל ָזאְגן  ֻיַקּ
(ָּבָבא ַקָמא יז, ָעמּוד א): "ֵאין ַמִים ֶאָלא 

"ַאִּביְסל  ָנאר  ֲאִפילּו  ֶנעם  ּתֹוָרה", 
ַרְגֵליֶכם,  ְוָרֲחצּו  ָטאג,  ֶיעְדן  ּתֹוָרה" 
ָאְּפַוואְׁשן  ֶעְטץ  ֶוועט  ִמיט ֶדעם  אּון 
ַאֶלע  "ְרִגילֹות",  ֶעְנֶקעֶרע  ַאֶלע 
ֶזעֶנען  ֶעְנק  ָוואס  ַזאְכן  ְׁשֶלעְכֶטע 
ָהֵעץ,  ַחת  ַתּ ֲענּו  ְוִהָשּׁ צּוֶגעוואֹויְנט, 
ָאְנַלאֶנען   ִזי ֶעְטץ  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון 
אּוְנֶטעְרן  ַהַחִיים  ֵעץ  אּוְנֶטעְרן 
ִדי  ִפיְלן  ֶוועְטס  ֶעְטץ  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶדעם  פּון  ִזיְסֵקייט  ִדי  אּון  ֶגעְׁשַמאק 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
צּו  אּוְנֶטער   ִזי ֶנעְמט 
ֲאִפילּו  ִמְׁשַניֹות,  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען 
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ָנאר ַאִּביְסל, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַזיין ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוֵיָרא תשס"ב לפ"ק)
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ֲעקֹד  ם אֹתֹו ַעל ַוַיּ ֶשׂ נֹו ַוָיּ ֶאת ִיְצָחק ְבּ
ַח. ִמיר ֶגעִפיֶנען ַאז ִדי  ְזֵבּ ַהִמּ
ִנָסיֹון פּון ִדי ֲעֵקָדה ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן 
ַּביים  ָזאְגן  ִמיר  ִווי  ִיְצָחק",  "ֲעֵקַדת 
ְוַעֵקַדת  ַהָׁשָנה:  רֹאׁש  ַדאֶוועֶנען 
ַדאְרף  ִּתְזּכֹור,  ְלַזְרעֹו  ַהיֹום  ִיְצָחק 
ֶווע ְרט  ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען 
ֶעס ָאְנֶגערּוְפן אֹויף ִיְצָחק'ס ָנאֶמען, 
ַא  ֶגעֶווען   ָדא ָדאס  ִאיז  ִלְכאֹוָרה 
צּו  ַאְבָרָהם  ַפאר  ִנָסיֹון  ְגֶרעֶסעֶרע 
ִאים  ִאיז  ָוואס  ִקיְנד  ַזיין  ֶׁשְחְט'ן 
אּון  ָיאר,  הּוְנֶדעְרט  ִדי  ַּביי  ֶגעּבֹויְרן 
ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ֶגעֶרעְכְנט  ֶוועְרט  ֶעס 
ֶצען  ִדי  פּון  ִנָסיֹון  ְׁשֶוועְרְסֶטע  אּון 

ִנְסיֹונֹות פּון ַאְבָרָהם ָאִבינּו?

ְׁשִליָט"א ִאיז  מֹוֲהָרא"ׁש  ָדאס 
ַמְסִּביר, ַאז ִיְצָחק ָהאט ֶגעַהאט 
ָוואס  ִנָסיֹון,  ִאיֶנעם  ֵחֶלק  ַא   ָנא
ֶגעַהאט,  ִניְׁשט  ָהאט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ִדי ִנָסיֹון פּון "ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם", ַווייל 
ֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט   ָדא ָהאט  ִיְצָחק 
ֶמען  ַאז  ַאֵליין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ַדאְרף ִאים ֶׁשְחְט'ן, ֶער ָהאט ֶעס ָנאר 
ַאְבָרָהם,  ַטאְטן  ַזיין  פּון  ֶגעֶהעְרט 

אּון ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ֶדעָמאְלְטס 
אּון  ַאְלט,  ָיאר  ְדַרייִסיג  אּון  ִזיְּבן 
 ִזי ֶוועְגן  ֶגענּוג  ֶגעַהאט  ָוואְלט  ֶער 
ָאֶּבער  ֶדעם,  פּון  ַארֹויְסצּוְדֵרייֶען 
פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאט ֶער ַאְנְׁשָטאט 
ַאְנְטלֹויְפן, ָנא ֶגעֶּבעְטן ַזיין ַטאֶטע 

ַאז ֶער ָזאל ִאים גּוט צּוִּביְנֶדען.

ֶוועְרט ֶעס ֶגערּוְפן אֹויף ֶדעְרַפאר 
"ֲעֵקַדת  ָנאֶמען  ַזיין 
ַּבייֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז  ַווייל ֶער  ִיְצָחק" 
 ִזי ֵסיי  ִנָסיֹון  ְגֶרעֶסעֶרע  ַא   ָנא ִאין 
צּו ָלאְזן ֶׁשְחְט'ן אּון ֵסיי ִניְׁשט עֹוֵבר 
ָרצֹון,  ַטאֶטעְנס  ַזיין  אֹויף  ַזיין  צּו 
ֶער ָהאט ְמַקֵיים ֶגעֶווען "ִּכיּבּוד ָאב 

ָוֵאם" ִּבְׁשֵלימּות.

זֹוֶכה וואֹויל  ִאיז  ָוואס  ֶדעם  ִאיז 
ִמְצָוה  ִדי  ַזיין  צּו  ְמַקֵיים 
פּון "ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם" ִווי ֶעס ַדאְרף 
צּו ַזיין, ֶוועט אֹויף ִאים קּוֶמען ַאֶלע 

גּוֶטע ְּבָרכֹות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוֵיָרא תש"ע לפ"ק)
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ה ַוִּיָּׂשא  ְׁשׁשָ ְוִהֵנה  ַוַיְרא  ֵעיָניו 
ָזאְגט  ָעָליו.  ִנָּצִבים  ֲאָנִׁשים 
מ"ח,  ה  ָּפָרָשׁ ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ֶמְדָרׁש  ֶדער 
אֹויְסֶגעֶזעְהן  ָהאט  ֵאייֶנער  ט):  ִסיָמן 

ָהאט  ֵאייֶנער  ֶּבעֶקער,  ַא  ִווי 
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ָנאר ַאִּביְסל, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַזיין ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוֵיָרא תשס"ב לפ"ק)
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ֲעקֹד  ם אֹתֹו ַעל ַוַיּ ֶשׂ נֹו ַוָיּ ֶאת ִיְצָחק ְבּ
ַח. ִמיר ֶגעִפיֶנען ַאז ִדי  ְזֵבּ ַהִמּ
ִנָסיֹון פּון ִדי ֲעֵקָדה ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן 
ַּביים  ָזאְגן  ִמיר  ִווי  ִיְצָחק",  "ֲעֵקַדת 
ְוַעֵקַדת  ַהָׁשָנה:  רֹאׁש  ַדאֶוועֶנען 
ַדאְרף  ִּתְזּכֹור,  ְלַזְרעֹו  ַהיֹום  ִיְצָחק 
ֶווע ְרט  ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען 
ֶעס ָאְנֶגערּוְפן אֹויף ִיְצָחק'ס ָנאֶמען, 
ַא  ֶגעֶווען   ָדא ָדאס  ִאיז  ִלְכאֹוָרה 
צּו  ַאְבָרָהם  ַפאר  ִנָסיֹון  ְגֶרעֶסעֶרע 
ִאים  ִאיז  ָוואס  ִקיְנד  ַזיין  ֶׁשְחְט'ן 
אּון  ָיאר,  הּוְנֶדעְרט  ִדי  ַּביי  ֶגעּבֹויְרן 
ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ֶגעֶרעְכְנט  ֶוועְרט  ֶעס 
ֶצען  ִדי  פּון  ִנָסיֹון  ְׁשֶוועְרְסֶטע  אּון 

ִנְסיֹונֹות פּון ַאְבָרָהם ָאִבינּו?

ְׁשִליָט"א ִאיז  מֹוֲהָרא"ׁש  ָדאס 
ַמְסִּביר, ַאז ִיְצָחק ָהאט ֶגעַהאט 
ָוואס  ִנָסיֹון,  ִאיֶנעם  ֵחֶלק  ַא   ָנא
ֶגעַהאט,  ִניְׁשט  ָהאט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ִדי ִנָסיֹון פּון "ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם", ַווייל 
ֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט   ָדא ָהאט  ִיְצָחק 
ֶמען  ַאז  ַאֵליין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ַדאְרף ִאים ֶׁשְחְט'ן, ֶער ָהאט ֶעס ָנאר 
ַאְבָרָהם,  ַטאְטן  ַזיין  פּון  ֶגעֶהעְרט 

אּון ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ֶדעָמאְלְטס 
אּון  ַאְלט,  ָיאר  ְדַרייִסיג  אּון  ִזיְּבן 
 ִזי ֶוועְגן  ֶגענּוג  ֶגעַהאט  ָוואְלט  ֶער 
ָאֶּבער  ֶדעם,  פּון  ַארֹויְסצּוְדֵרייֶען 
פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאט ֶער ַאְנְׁשָטאט 
ַאְנְטלֹויְפן, ָנא ֶגעֶּבעְטן ַזיין ַטאֶטע 

ַאז ֶער ָזאל ִאים גּוט צּוִּביְנֶדען.

ֶוועְרט ֶעס ֶגערּוְפן אֹויף ֶדעְרַפאר 
"ֲעֵקַדת  ָנאֶמען  ַזיין 
ַּבייֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז  ַווייל ֶער  ִיְצָחק" 
 ִזי ֵסיי  ִנָסיֹון  ְגֶרעֶסעֶרע  ַא   ָנא ִאין 
צּו ָלאְזן ֶׁשְחְט'ן אּון ֵסיי ִניְׁשט עֹוֵבר 
ָרצֹון,  ַטאֶטעְנס  ַזיין  אֹויף  ַזיין  צּו 
ֶער ָהאט ְמַקֵיים ֶגעֶווען "ִּכיּבּוד ָאב 

ָוֵאם" ִּבְׁשֵלימּות.

זֹוֶכה וואֹויל  ִאיז  ָוואס  ֶדעם  ִאיז 
ִמְצָוה  ִדי  ַזיין  צּו  ְמַקֵיים 
פּון "ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם" ִווי ֶעס ַדאְרף 
צּו ַזיין, ֶוועט אֹויף ִאים קּוֶמען ַאֶלע 

גּוֶטע ְּבָרכֹות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוֵיָרא תש"ע לפ"ק)

76

ה ַוִּיָּׂשא  ְׁשׁשָ ְוִהֵנה  ַוַיְרא  ֵעיָניו 
ָזאְגט  ָעָליו.  ִנָּצִבים  ֲאָנִׁשים 
מ"ח,  ה  ָּפָרָשׁ ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ֶמְדָרׁש  ֶדער 
אֹויְסֶגעֶזעְהן  ָהאט  ֵאייֶנער  ט):  ִסיָמן 

ָהאט  ֵאייֶנער  ֶּבעֶקער,  ַא  ִווי 

פר˘˙ ויר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כז

ָנאר ַאִּביְסל, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַזיין ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוֵיָרא תשס"ב לפ"ק)
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ֲעקֹד  ם אֹתֹו ַעל ַוַיּ ֶשׂ נֹו ַוָיּ ֶאת ִיְצָחק ְבּ
ַח. ִמיר ֶגעִפיֶנען ַאז ִדי  ְזֵבּ ַהִמּ
ִנָסיֹון פּון ִדי ֲעֵקָדה ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן 
ַּביים  ָזאְגן  ִמיר  ִווי  ִיְצָחק",  "ֲעֵקַדת 
ְוַעֵקַדת  ַהָׁשָנה:  רֹאׁש  ַדאֶוועֶנען 
ַדאְרף  ִּתְזּכֹור,  ְלַזְרעֹו  ַהיֹום  ִיְצָחק 
ֶווע ְרט  ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען 
ֶעס ָאְנֶגערּוְפן אֹויף ִיְצָחק'ס ָנאֶמען, 
ַא  ֶגעֶווען   ָדא ָדאס  ִאיז  ִלְכאֹוָרה 
צּו  ַאְבָרָהם  ַפאר  ִנָסיֹון  ְגֶרעֶסעֶרע 
ִאים  ִאיז  ָוואס  ִקיְנד  ַזיין  ֶׁשְחְט'ן 
אּון  ָיאר,  הּוְנֶדעְרט  ִדי  ַּביי  ֶגעּבֹויְרן 
ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ֶגעֶרעְכְנט  ֶוועְרט  ֶעס 
ֶצען  ִדי  פּון  ִנָסיֹון  ְׁשֶוועְרְסֶטע  אּון 

ִנְסיֹונֹות פּון ַאְבָרָהם ָאִבינּו?

ְׁשִליָט"א ִאיז  מֹוֲהָרא"ׁש  ָדאס 
ַמְסִּביר, ַאז ִיְצָחק ָהאט ֶגעַהאט 
ָוואס  ִנָסיֹון,  ִאיֶנעם  ֵחֶלק  ַא   ָנא
ֶגעַהאט,  ִניְׁשט  ָהאט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ִדי ִנָסיֹון פּון "ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם", ַווייל 
ֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט   ָדא ָהאט  ִיְצָחק 
ֶמען  ַאז  ַאֵליין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ַדאְרף ִאים ֶׁשְחְט'ן, ֶער ָהאט ֶעס ָנאר 
ַאְבָרָהם,  ַטאְטן  ַזיין  פּון  ֶגעֶהעְרט 

אּון ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ֶדעָמאְלְטס 
אּון  ַאְלט,  ָיאר  ְדַרייִסיג  אּון  ִזיְּבן 
 ִזי ֶוועְגן  ֶגענּוג  ֶגעַהאט  ָוואְלט  ֶער 
ָאֶּבער  ֶדעם,  פּון  ַארֹויְסצּוְדֵרייֶען 
פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאט ֶער ַאְנְׁשָטאט 
ַאְנְטלֹויְפן, ָנא ֶגעֶּבעְטן ַזיין ַטאֶטע 

ַאז ֶער ָזאל ִאים גּוט צּוִּביְנֶדען.

ֶוועְרט ֶעס ֶגערּוְפן אֹויף ֶדעְרַפאר 
"ֲעֵקַדת  ָנאֶמען  ַזיין 
ַּבייֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז  ַווייל ֶער  ִיְצָחק" 
 ִזי ֵסיי  ִנָסיֹון  ְגֶרעֶסעֶרע  ַא   ָנא ִאין 
צּו ָלאְזן ֶׁשְחְט'ן אּון ֵסיי ִניְׁשט עֹוֵבר 
ָרצֹון,  ַטאֶטעְנס  ַזיין  אֹויף  ַזיין  צּו 
ֶער ָהאט ְמַקֵיים ֶגעֶווען "ִּכיּבּוד ָאב 

ָוֵאם" ִּבְׁשֵלימּות.

זֹוֶכה וואֹויל  ִאיז  ָוואס  ֶדעם  ִאיז 
ִמְצָוה  ִדי  ַזיין  צּו  ְמַקֵיים 
פּון "ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם" ִווי ֶעס ַדאְרף 
צּו ַזיין, ֶוועט אֹויף ִאים קּוֶמען ַאֶלע 

גּוֶטע ְּבָרכֹות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוֵיָרא תש"ע לפ"ק)

76

ה ַוִּיָּׂשא  ְׁשׁשָ ְוִהֵנה  ַוַיְרא  ֵעיָניו 
ָזאְגט  ָעָליו.  ִנָּצִבים  ֲאָנִׁשים 
מ"ח,  ה  ָּפָרָשׁ ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ֶמְדָרׁש  ֶדער 
אֹויְסֶגעֶזעְהן  ָהאט  ֵאייֶנער  ט):  ִסיָמן 

ָהאט  ֵאייֶנער  ֶּבעֶקער,  ַא  ִווי 

פר˘˙ ויר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כז

ָנאר ַאִּביְסל, ֶוועט ֶער ִזיֶכער ַזיין ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוֵיָרא תשס"ב לפ"ק)
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ֲעקֹד  ם אֹתֹו ַעל ַוַיּ ֶשׂ נֹו ַוָיּ ֶאת ִיְצָחק ְבּ
ַח. ִמיר ֶגעִפיֶנען ַאז ִדי  ְזֵבּ ַהִמּ
ִנָסיֹון פּון ִדי ֲעֵקָדה ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן 
ַּביים  ָזאְגן  ִמיר  ִווי  ִיְצָחק",  "ֲעֵקַדת 
ְוַעֵקַדת  ַהָׁשָנה:  רֹאׁש  ַדאֶוועֶנען 
ַדאְרף  ִּתְזּכֹור,  ְלַזְרעֹו  ַהיֹום  ִיְצָחק 
ֶווע ְרט  ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען 
ֶעס ָאְנֶגערּוְפן אֹויף ִיְצָחק'ס ָנאֶמען, 
ַא  ֶגעֶווען   ָדא ָדאס  ִאיז  ִלְכאֹוָרה 
צּו  ַאְבָרָהם  ַפאר  ִנָסיֹון  ְגֶרעֶסעֶרע 
ִאים  ִאיז  ָוואס  ִקיְנד  ַזיין  ֶׁשְחְט'ן 
אּון  ָיאר,  הּוְנֶדעְרט  ִדי  ַּביי  ֶגעּבֹויְרן 
ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ֶגעֶרעְכְנט  ֶוועְרט  ֶעס 
ֶצען  ִדי  פּון  ִנָסיֹון  ְׁשֶוועְרְסֶטע  אּון 

ִנְסיֹונֹות פּון ַאְבָרָהם ָאִבינּו?

ְׁשִליָט"א ִאיז  מֹוֲהָרא"ׁש  ָדאס 
ַמְסִּביר, ַאז ִיְצָחק ָהאט ֶגעַהאט 
ָוואס  ִנָסיֹון,  ִאיֶנעם  ֵחֶלק  ַא   ָנא
ֶגעַהאט,  ִניְׁשט  ָהאט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ִדי ִנָסיֹון פּון "ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם", ַווייל 
ֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט   ָדא ָהאט  ִיְצָחק 
ֶמען  ַאז  ַאֵליין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ַדאְרף ִאים ֶׁשְחְט'ן, ֶער ָהאט ֶעס ָנאר 
ַאְבָרָהם,  ַטאְטן  ַזיין  פּון  ֶגעֶהעְרט 

אּון ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ֶדעָמאְלְטס 
אּון  ַאְלט,  ָיאר  ְדַרייִסיג  אּון  ִזיְּבן 
 ִזי ֶוועְגן  ֶגענּוג  ֶגעַהאט  ָוואְלט  ֶער 
ָאֶּבער  ֶדעם,  פּון  ַארֹויְסצּוְדֵרייֶען 
פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאט ֶער ַאְנְׁשָטאט 
ַאְנְטלֹויְפן, ָנא ֶגעֶּבעְטן ַזיין ַטאֶטע 

ַאז ֶער ָזאל ִאים גּוט צּוִּביְנֶדען.

ֶוועְרט ֶעס ֶגערּוְפן אֹויף ֶדעְרַפאר 
"ֲעֵקַדת  ָנאֶמען  ַזיין 
ַּבייֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז  ַווייל ֶער  ִיְצָחק" 
 ִזי ֵסיי  ִנָסיֹון  ְגֶרעֶסעֶרע  ַא   ָנא ִאין 
צּו ָלאְזן ֶׁשְחְט'ן אּון ֵסיי ִניְׁשט עֹוֵבר 
ָרצֹון,  ַטאֶטעְנס  ַזיין  אֹויף  ַזיין  צּו 
ֶער ָהאט ְמַקֵיים ֶגעֶווען "ִּכיּבּוד ָאב 

ָוֵאם" ִּבְׁשֵלימּות.

זֹוֶכה וואֹויל  ִאיז  ָוואס  ֶדעם  ִאיז 
ִמְצָוה  ִדי  ַזיין  צּו  ְמַקֵיים 
פּון "ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם" ִווי ֶעס ַדאְרף 
צּו ַזיין, ֶוועט אֹויף ִאים קּוֶמען ַאֶלע 

גּוֶטע ְּבָרכֹות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוֵיָרא תש"ע לפ"ק)
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ה ַוִּיָּׂשא  ְׁשׁשָ ְוִהֵנה  ַוַיְרא  ֵעיָניו 
ָזאְגט  ָעָליו.  ִנָּצִבים  ֲאָנִׁשים 
מ"ח,  ה  ָּפָרָשׁ ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ֶמְדָרׁש  ֶדער 
אֹויְסֶגעֶזעְהן  ָהאט  ֵאייֶנער  ט):  ִסיָמן 

ָהאט  ֵאייֶנער  ֶּבעֶקער,  ַא  ִווי 



פר˘˙ ויר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כח

אֹויְסֶגעֶזעְהן ִווי ַא ִׁשיְפס ַקאִּפיַטאן, 
אּון ֵאייֶנער ָהאט אֹויְסֶגעֶזעְהן ִווי ַאן 

ַאַראֶּבער.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִדי  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵּפֶרק  (ָאבֹות  ָזאְגן  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע 
ִדי  ְׁשֵטייט  ַזאְכן  ְדֵריי  אֹויף  ב):  א, 

ֲעבֹוָדה,  אֹויף  ּתֹוָרה,  אֹויף  ֶוועְלט, 
ָדאס  אּון  ֲחָסִדים.  ְגִמיַלת  אֹויף  אּון 
ַווייְזט אֹויף ִדי ְדַריי ָאבֹות ַאְבָרָהם, 
ִמָדה  ַאְבָרָהם'ס  ַיֲעקֹב,  אּון  ִיְצָחק, 
ִיְצָחק'ס  ִאיז ֶגעֶווען ְגִמיַלת ֲחָסִדים, 
ִמָדה ִאיז ֶגעֶווען ְּתִפָלה, אּון ַיֲעקֹב'ס 

ִמָדה  ִאיז ֶגעֶווען ּתֹוָרה.

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָדאס  ֶדער  ָהאט 
ֶיעְצט  ַאְבָרָהם,  ַפאר  ֶגעִוויְזן 
ֶדעם  ֶגעָפאְלְגט  ָהאְסט  דּו  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָוואס ָהאט ִדי ֶגעֵהייְסן 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון  ַמְל'ן,   ִזי
ַּבאַווייְזט ִזי צּו ִדיר, ִווי ֶעס ְׁשֵטייט 
"ַוֵּיָרא ֵאָליו ה'", ֶיעְצט ֶוועְסטּו זֹוֶכה 
ַזיין צּו ִדי ְדֵריי ַזייְלן פּון ִדי ֶוועְלט, 

ּתֹוָרה, ֲעבֹוָדה, אּון ְגִמיַלת ֲחָסִדים.

ֶחֶסד, ֶדער  ֶקעְגן  ִאיז  ֶּבעֶקער 
ַפאר  ֶעְסן  צּו  ֶגעְּבט  ֶער  ַווייל 
ַקאִּפיַטאן  ִׁשיְפ'ס  ֶדער  ֶמעְנְטְׁשן, 
ִאיז  ָוואס  ַים,  ִפיְרט ֶמעְנְטְׁשן אֹויְפן 
ָדאס  ָוואס  ַהַּתְלמּוד",  "ַים  ִדי  ֶקעְגן 
ָוואס  ַאַראֶּבער  ֶדער  אּון  ּתֹוָרה,  ִאיז 
ֶוועְרט ֶגערּוְפן "ִיְׁשָמעֵאל" ִאיז ֶקעְגן 
ָּפסּוק  ִאין  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ְּתִפָלה, 
ִאים  ָהאט  ֶער  י"א):  ט"ז,  (ְּבֵראִׁשית 

ֶאל  ה'  ָׁשַמע  ִּכי  ִיְׁשָמעֵאל  ֶגערּוְפן 
ָעְנֵי ָוואס ָדאס ִאיז ְּתִפָלה, אּון אֹויף 

ִדי ְדַריי ַזאְכן ְׁשֵטייט ִדי ֶוועְלט. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיָרא ִסיָמן ה)

ָר‰ ָׂ̆ י  ˙ ַחּי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְהיּו  ָנה ַוִיּ ָשׁ ֵמָאה  ָרה  ָשׂ י  ַחֵיּ

ַבע  ְוֶשׁ ָנה  ָשׁ ִרים  ְוֶעְשׂ
ֶמְדָרׁש ֶדער  ָרה.  ָשׂ י  ַחֵיּ ֵני  ְשׁ ִנים  ָשׁ

נ"ח,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ֶדעְרֵצייְלט 
ֶרִּבי ֲעִקיָבא ִאיז ֶגעִזיְצן אּון  ִסיָמן ג): 

ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ֶער  אּון  ֶגע'ַדְרֶׁש'ְנט, 

ָהאט  ַאיין,  ְׁשָלאְפט  עֹוָלם  ֶדער  ִווי 
ָהאט  "ַפאְרָוואס  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  ֶער 
ֶקעִניְגן  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ר  ֶאְסֵתּ
ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  אֹויף 
ֶגעֶווען  ִאיז  ִזי  ַווייל  ֶלעְנֶדער? 
ָהאט  ָוואס  ָׂשָרה  פּון  ֵאייִניְקל  ַאן 

פר˘˙ ויר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כח

אֹויְסֶגעֶזעְהן ִווי ַא ִׁשיְפס ַקאִּפיַטאן, 
אּון ֵאייֶנער ָהאט אֹויְסֶגעֶזעְהן ִווי ַאן 

ַאַראֶּבער.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִדי  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵּפֶרק  (ָאבֹות  ָזאְגן  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע 
ִדי  ְׁשֵטייט  ַזאְכן  ְדֵריי  אֹויף  ב):  א, 

ֲעבֹוָדה,  אֹויף  ּתֹוָרה,  אֹויף  ֶוועְלט, 
ָדאס  אּון  ֲחָסִדים.  ְגִמיַלת  אֹויף  אּון 
ַווייְזט אֹויף ִדי ְדַריי ָאבֹות ַאְבָרָהם, 
ִמָדה  ַאְבָרָהם'ס  ַיֲעקֹב,  אּון  ִיְצָחק, 
ִיְצָחק'ס  ִאיז ֶגעֶווען ְגִמיַלת ֲחָסִדים, 
ִמָדה ִאיז ֶגעֶווען ְּתִפָלה, אּון ַיֲעקֹב'ס 

ִמָדה  ִאיז ֶגעֶווען ּתֹוָרה.

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָדאס  ֶדער  ָהאט 
ֶיעְצט  ַאְבָרָהם,  ַפאר  ֶגעִוויְזן 
ֶדעם  ֶגעָפאְלְגט  ָהאְסט  דּו  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָוואס ָהאט ִדי ֶגעֵהייְסן 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון  ַמְל'ן,   ִזי
ַּבאַווייְזט ִזי צּו ִדיר, ִווי ֶעס ְׁשֵטייט 
"ַוֵּיָרא ֵאָליו ה'", ֶיעְצט ֶוועְסטּו זֹוֶכה 
ַזיין צּו ִדי ְדֵריי ַזייְלן פּון ִדי ֶוועְלט, 

ּתֹוָרה, ֲעבֹוָדה, אּון ְגִמיַלת ֲחָסִדים.

ֶחֶסד, ֶדער  ֶקעְגן  ִאיז  ֶּבעֶקער 
ַפאר  ֶעְסן  צּו  ֶגעְּבט  ֶער  ַווייל 
ַקאִּפיַטאן  ִׁשיְפ'ס  ֶדער  ֶמעְנְטְׁשן, 
ִאיז  ָוואס  ַים,  ִפיְרט ֶמעְנְטְׁשן אֹויְפן 
ָדאס  ָוואס  ַהַּתְלמּוד",  "ַים  ִדי  ֶקעְגן 
ָוואס  ַאַראֶּבער  ֶדער  אּון  ּתֹוָרה,  ִאיז 
ֶוועְרט ֶגערּוְפן "ִיְׁשָמעֵאל" ִאיז ֶקעְגן 
ָּפסּוק  ִאין  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ְּתִפָלה, 
ִאים  ָהאט  ֶער  י"א):  ט"ז,  (ְּבֵראִׁשית 

ֶאל  ה'  ָׁשַמע  ִּכי  ִיְׁשָמעֵאל  ֶגערּוְפן 
ָעְנֵי ָוואס ָדאס ִאיז ְּתִפָלה, אּון אֹויף 

ִדי ְדַריי ַזאְכן ְׁשֵטייט ִדי ֶוועְלט. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיָרא ִסיָמן ה)

ָר‰ ָׂ̆ י  ˙ ַחּי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְהיּו  ָנה ַוִיּ ָשׁ ֵמָאה  ָרה  ָשׂ י  ַחֵיּ

ַבע  ְוֶשׁ ָנה  ָשׁ ִרים  ְוֶעְשׂ
ֶמְדָרׁש ֶדער  ָרה.  ָשׂ י  ַחֵיּ ֵני  ְשׁ ִנים  ָשׁ

נ"ח,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ֶדעְרֵצייְלט 
ֶרִּבי ֲעִקיָבא ִאיז ֶגעִזיְצן אּון  ִסיָמן ג): 

ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ֶער  אּון  ֶגע'ַדְרֶׁש'ְנט, 

ָהאט  ַאיין,  ְׁשָלאְפט  עֹוָלם  ֶדער  ִווי 
ָהאט  "ַפאְרָוואס  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  ֶער 
ֶקעִניְגן  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ר  ֶאְסֵתּ
ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  אֹויף 
ֶגעֶווען  ִאיז  ִזי  ַווייל  ֶלעְנֶדער? 
ָהאט  ָוואס  ָׂשָרה  פּון  ֵאייִניְקל  ַאן 

פר˘˙ ויר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כח

אֹויְסֶגעֶזעְהן ִווי ַא ִׁשיְפס ַקאִּפיַטאן, 
אּון ֵאייֶנער ָהאט אֹויְסֶגעֶזעְהן ִווי ַאן 

ַאַראֶּבער.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִדי  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵּפֶרק  (ָאבֹות  ָזאְגן  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע 
ִדי  ְׁשֵטייט  ַזאְכן  ְדֵריי  אֹויף  ב):  א, 

ֲעבֹוָדה,  אֹויף  ּתֹוָרה,  אֹויף  ֶוועְלט, 
ָדאס  אּון  ֲחָסִדים.  ְגִמיַלת  אֹויף  אּון 
ַווייְזט אֹויף ִדי ְדַריי ָאבֹות ַאְבָרָהם, 
ִמָדה  ַאְבָרָהם'ס  ַיֲעקֹב,  אּון  ִיְצָחק, 
ִיְצָחק'ס  ִאיז ֶגעֶווען ְגִמיַלת ֲחָסִדים, 
ִמָדה ִאיז ֶגעֶווען ְּתִפָלה, אּון ַיֲעקֹב'ס 

ִמָדה  ִאיז ֶגעֶווען ּתֹוָרה.

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָדאס  ֶדער  ָהאט 
ֶיעְצט  ַאְבָרָהם,  ַפאר  ֶגעִוויְזן 
ֶדעם  ֶגעָפאְלְגט  ָהאְסט  דּו  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָוואס ָהאט ִדי ֶגעֵהייְסן 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון  ַמְל'ן,   ִזי
ַּבאַווייְזט ִזי צּו ִדיר, ִווי ֶעס ְׁשֵטייט 
"ַוֵּיָרא ֵאָליו ה'", ֶיעְצט ֶוועְסטּו זֹוֶכה 
ַזיין צּו ִדי ְדֵריי ַזייְלן פּון ִדי ֶוועְלט, 

ּתֹוָרה, ֲעבֹוָדה, אּון ְגִמיַלת ֲחָסִדים.

ֶחֶסד, ֶדער  ֶקעְגן  ִאיז  ֶּבעֶקער 
ַפאר  ֶעְסן  צּו  ֶגעְּבט  ֶער  ַווייל 
ַקאִּפיַטאן  ִׁשיְפ'ס  ֶדער  ֶמעְנְטְׁשן, 
ִאיז  ָוואס  ַים,  ִפיְרט ֶמעְנְטְׁשן אֹויְפן 
ָדאס  ָוואס  ַהַּתְלמּוד",  "ַים  ִדי  ֶקעְגן 
ָוואס  ַאַראֶּבער  ֶדער  אּון  ּתֹוָרה,  ִאיז 
ֶוועְרט ֶגערּוְפן "ִיְׁשָמעֵאל" ִאיז ֶקעְגן 
ָּפסּוק  ִאין  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ְּתִפָלה, 
ִאים  ָהאט  ֶער  י"א):  ט"ז,  (ְּבֵראִׁשית 

ֶאל  ה'  ָׁשַמע  ִּכי  ִיְׁשָמעֵאל  ֶגערּוְפן 
ָעְנֵי ָוואס ָדאס ִאיז ְּתִפָלה, אּון אֹויף 

ִדי ְדַריי ַזאְכן ְׁשֵטייט ִדי ֶוועְלט. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיָרא ִסיָמן ה)

ָר‰ ָׂ̆ י  ˙ ַחּי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְהיּו  ָנה ַוִיּ ָשׁ ֵמָאה  ָרה  ָשׂ י  ַחֵיּ

ַבע  ְוֶשׁ ָנה  ָשׁ ִרים  ְוֶעְשׂ
ֶמְדָרׁש ֶדער  ָרה.  ָשׂ י  ַחֵיּ ֵני  ְשׁ ִנים  ָשׁ

נ"ח,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ֶדעְרֵצייְלט 
ֶרִּבי ֲעִקיָבא ִאיז ֶגעִזיְצן אּון  ִסיָמן ג): 

ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ֶער  אּון  ֶגע'ַדְרֶׁש'ְנט, 

ָהאט  ַאיין,  ְׁשָלאְפט  עֹוָלם  ֶדער  ִווי 
ָהאט  "ַפאְרָוואס  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  ֶער 
ֶקעִניְגן  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ר  ֶאְסֵתּ
ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  אֹויף 
ֶגעֶווען  ִאיז  ִזי  ַווייל  ֶלעְנֶדער? 
ָהאט  ָוואס  ָׂשָרה  פּון  ֵאייִניְקל  ַאן 

פר˘˙ ויר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ כח

אֹויְסֶגעֶזעְהן ִווי ַא ִׁשיְפס ַקאִּפיַטאן, 
אּון ֵאייֶנער ָהאט אֹויְסֶגעֶזעְהן ִווי ַאן 

ַאַראֶּבער.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִדי  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵּפֶרק  (ָאבֹות  ָזאְגן  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע 
ִדי  ְׁשֵטייט  ַזאְכן  ְדֵריי  אֹויף  ב):  א, 

ֲעבֹוָדה,  אֹויף  ּתֹוָרה,  אֹויף  ֶוועְלט, 
ָדאס  אּון  ֲחָסִדים.  ְגִמיַלת  אֹויף  אּון 
ַווייְזט אֹויף ִדי ְדַריי ָאבֹות ַאְבָרָהם, 
ִמָדה  ַאְבָרָהם'ס  ַיֲעקֹב,  אּון  ִיְצָחק, 
ִיְצָחק'ס  ִאיז ֶגעֶווען ְגִמיַלת ֲחָסִדים, 
ִמָדה ִאיז ֶגעֶווען ְּתִפָלה, אּון ַיֲעקֹב'ס 

ִמָדה  ִאיז ֶגעֶווען ּתֹוָרה.

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָדאס  ֶדער  ָהאט 
ֶיעְצט  ַאְבָרָהם,  ַפאר  ֶגעִוויְזן 
ֶדעם  ֶגעָפאְלְגט  ָהאְסט  דּו  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָוואס ָהאט ִדי ֶגעֵהייְסן 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון  ַמְל'ן,   ִזי
ַּבאַווייְזט ִזי צּו ִדיר, ִווי ֶעס ְׁשֵטייט 
"ַוֵּיָרא ֵאָליו ה'", ֶיעְצט ֶוועְסטּו זֹוֶכה 
ַזיין צּו ִדי ְדֵריי ַזייְלן פּון ִדי ֶוועְלט, 

ּתֹוָרה, ֲעבֹוָדה, אּון ְגִמיַלת ֲחָסִדים.

ֶחֶסד, ֶדער  ֶקעְגן  ִאיז  ֶּבעֶקער 
ַפאר  ֶעְסן  צּו  ֶגעְּבט  ֶער  ַווייל 
ַקאִּפיַטאן  ִׁשיְפ'ס  ֶדער  ֶמעְנְטְׁשן, 
ִאיז  ָוואס  ַים,  ִפיְרט ֶמעְנְטְׁשן אֹויְפן 
ָדאס  ָוואס  ַהַּתְלמּוד",  "ַים  ִדי  ֶקעְגן 
ָוואס  ַאַראֶּבער  ֶדער  אּון  ּתֹוָרה,  ִאיז 
ֶוועְרט ֶגערּוְפן "ִיְׁשָמעֵאל" ִאיז ֶקעְגן 
ָּפסּוק  ִאין  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ְּתִפָלה, 
ִאים  ָהאט  ֶער  י"א):  ט"ז,  (ְּבֵראִׁשית 

ֶאל  ה'  ָׁשַמע  ִּכי  ִיְׁשָמעֵאל  ֶגערּוְפן 
ָעְנֵי ָוואס ָדאס ִאיז ְּתִפָלה, אּון אֹויף 

ִדי ְדַריי ַזאְכן ְׁשֵטייט ִדי ֶוועְלט. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיָרא ִסיָמן ה)

ָר‰ ָׂ̆ י  ˙ ַחּי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְהיּו  ָנה ַוִיּ ָשׁ ֵמָאה  ָרה  ָשׂ י  ַחֵיּ

ַבע  ְוֶשׁ ָנה  ָשׁ ִרים  ְוֶעְשׂ
ֶמְדָרׁש ֶדער  ָרה.  ָשׂ י  ַחֵיּ ֵני  ְשׁ ִנים  ָשׁ

נ"ח,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְּבֵראִׁשית  ֶדעְרֵצייְלט 
ֶרִּבי ֲעִקיָבא ִאיז ֶגעִזיְצן אּון  ִסיָמן ג): 

ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ֶער  אּון  ֶגע'ַדְרֶׁש'ְנט, 

ָהאט  ַאיין,  ְׁשָלאְפט  עֹוָלם  ֶדער  ִווי 
ָהאט  "ַפאְרָוואס  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  ֶער 
ֶקעִניְגן  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ר  ֶאְסֵתּ
ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  אֹויף 
ֶגעֶווען  ִאיז  ִזי  ַווייל  ֶלעְנֶדער? 
ָהאט  ָוואס  ָׂשָרה  פּון  ֵאייִניְקל  ַאן 
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אּון  ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  ֶגעֶלעְּבט 
ְצָוואְנִציג ָיאר".

צּו ֶדער  ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ֶמְדָרׁש 
ַפאְרָוואס  קֹוֶדם  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ַדאְרף ֶאְסֵּתר ֶקעִניְגן אֹויף הּוְנֶדעְרט 
ַווייל  ֶלעְנֶדער  ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן 
ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ָׂשָרה 
ַפאְרָוואס  אּון  ָיאר?  ְצָוואְנִציג  אּון 
 ֶווען ֶמען ָזאְגט ָדאס, ֶוועְלן ֵזיי  ִזי

אֹויְפֶוועְקן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  רס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶער  ָזאל  ַמְדֵריגֹות  ַזייֶנע  פּון  ַפאְלט 
ִוויְסן ַאז ָדאס קּוְמט פּון ִהיְמל, ֶדער 
ְסֶּפעִציֶעל  ָדאס  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ִזי ָזאל  ֶער  ְּכֵדי  ֶגעַמאְכט,  ַאזֹוי 
ָזאל  ֶער  אֹויְפְפִריְׁשן,  ָנאְכַאָמאל 
ָאְנֵהייְּבן ָנאְכַאָמאל פּון ֵניי צּו ִדיֶנען 
ַדאְרף  ַווייל ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
צּו  ָדאְסַניי  פּון  ָאְנֵהייְּבן  ָטאג  ֶיעְדן 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִמיט  ֶמען  ֶקען  ֶדעם 
ָוואס ַרִׁש"י ָזאְגט: ַּבת ק' ְּכַבת 
כ' ּוַבת כ' ְּכַבת ז', ּכּוָלן ָׁשִוין ְלטֹוָבה.
ָדאס ֵמייְנט ַאז ַּביי ִדי הּוְנֶדעְרט ָיאר 
ָהאט ִזי ָׂשָרה ַווייֶטער ַּבאֵנייט ַאזֹוי 
ְצָוואְנִציג  ֶגעֶווען   ָנא ָוואְלט  ִזי  ִווי 

ָיאר, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִאיר ְגרֹויְסֵקייט 
ֶטעְנִדיג ַּבאֵנייט. ַאז ִזי ָהאט ִזי ְשׁ

ֲעִקיָבא אּון  ֶרִּבי  ֶווען  ֶדעְרַפאר 
עֹוָלם  ֶדער  ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט 
ֵזיי  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַאיין,  ְׁשָלאְפט 
ׁשֹוין  ִדיֶנען  ֵזיי  ַפאְרְׁשָלאְפן,  ֶוועְרן 
ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִניְׁשט 
ֶזעְלֶּבע ְפִריְׁשֵקייט, ָהאט ֶער ֵזיי ָדאס 
ֶגעָזאְגט, "ַפאְרָוואס ָהאט ֶאְסֵּתר זֹוֶכה 
הּוְנֶדעְרט  אֹויף  ֶקעִניְגן  צּו  ֶגעֶווען 
ַווייל  ֶלעְנֶדער?  ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן 
ָרה  ִזי ִאיז ֶגעֶווען ַאן ֵאייִניְקל פּון ָשׂ
ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ָוואס 
ֵמייְנט  ָדאס  ָיאר".  ְצָוואְנִציג  אּון 
ִמיט  ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ָרה  ָשׂ ַווייל  ַאז 
ִניְׁשט  ִאיז  ִזי  ְפִריְׁשֵקייט,  ַאַזא 
ֶדעְרַפאר  ַפאְרְׁשָלאְפן,  ֶגעָוואְרן 
זֹוֶכה  ר  ֶאְסֵתּ ֵאייִניְקל  ִאיר  ָהאט 
הּוְנֶדעְרט  אֹויף  ֶקעִניְגן  צּו  ֶגעֶווען 
אּון  ֶלעְנֶדער,  ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן 
ַפאר  ֲעִקיָבא  ֶרִּבי  ָזאְגט   - ֶדעְרַפאר 
 אֹוי ִאיר  ָזאְלט   - ַּתְלִמיִדים  ַזייֶנע 
ִדיֶנען  ָנאר  ַפאְרְׁשָלאְפן,  ַזיין  ִניְׁשט 
ְפִריְׁשֵקייט,  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ַאייְנקֹויְפן  צּו  זֹוֶכה   אֹוי ִאיר  ֶוועט 

ֶלעְנֶדער אּון ֶוועְלְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ַחֵיי ָׂשָרה 
תשס"ז לפ"ק)
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אּון  ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  ֶגעֶלעְּבט 
ְצָוואְנִציג ָיאר".

צּו ֶדער  ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ֶמְדָרׁש 
ַפאְרָוואס  קֹוֶדם  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ַדאְרף ֶאְסֵּתר ֶקעִניְגן אֹויף הּוְנֶדעְרט 
ַווייל  ֶלעְנֶדער  ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן 
ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ָׂשָרה 
ַפאְרָוואס  אּון  ָיאר?  ְצָוואְנִציג  אּון 
 ֶווען ֶמען ָזאְגט ָדאס, ֶוועְלן ֵזיי  ִזי

אֹויְפֶוועְקן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  רס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶער  ָזאל  ַמְדֵריגֹות  ַזייֶנע  פּון  ַפאְלט 
ִוויְסן ַאז ָדאס קּוְמט פּון ִהיְמל, ֶדער 
ְסֶּפעִציֶעל  ָדאס  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ִזי ָזאל  ֶער  ְּכֵדי  ֶגעַמאְכט,  ַאזֹוי 
ָזאל  ֶער  אֹויְפְפִריְׁשן,  ָנאְכַאָמאל 
ָאְנֵהייְּבן ָנאְכַאָמאל פּון ֵניי צּו ִדיֶנען 
ַדאְרף  ַווייל ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
צּו  ָדאְסַניי  פּון  ָאְנֵהייְּבן  ָטאג  ֶיעְדן 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִמיט  ֶמען  ֶקען  ֶדעם 
ָוואס ַרִׁש"י ָזאְגט: ַּבת ק' ְּכַבת 
כ' ּוַבת כ' ְּכַבת ז', ּכּוָלן ָׁשִוין ְלטֹוָבה.
ָדאס ֵמייְנט ַאז ַּביי ִדי הּוְנֶדעְרט ָיאר 
ָהאט ִזי ָׂשָרה ַווייֶטער ַּבאֵנייט ַאזֹוי 
ְצָוואְנִציג  ֶגעֶווען   ָנא ָוואְלט  ִזי  ִווי 

ָיאר, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִאיר ְגרֹויְסֵקייט 
ֶטעְנִדיג ַּבאֵנייט. ַאז ִזי ָהאט ִזי ְשׁ

ֲעִקיָבא אּון  ֶרִּבי  ֶווען  ֶדעְרַפאר 
עֹוָלם  ֶדער  ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט 
ֵזיי  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַאיין,  ְׁשָלאְפט 
ׁשֹוין  ִדיֶנען  ֵזיי  ַפאְרְׁשָלאְפן,  ֶוועְרן 
ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִניְׁשט 
ֶזעְלֶּבע ְפִריְׁשֵקייט, ָהאט ֶער ֵזיי ָדאס 
ֶגעָזאְגט, "ַפאְרָוואס ָהאט ֶאְסֵּתר זֹוֶכה 
הּוְנֶדעְרט  אֹויף  ֶקעִניְגן  צּו  ֶגעֶווען 
ַווייל  ֶלעְנֶדער?  ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן 
ָרה  ִזי ִאיז ֶגעֶווען ַאן ֵאייִניְקל פּון ָשׂ
ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ָוואס 
ֵמייְנט  ָדאס  ָיאר".  ְצָוואְנִציג  אּון 
ִמיט  ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ָרה  ָשׂ ַווייל  ַאז 
ִניְׁשט  ִאיז  ִזי  ְפִריְׁשֵקייט,  ַאַזא 
ֶדעְרַפאר  ַפאְרְׁשָלאְפן,  ֶגעָוואְרן 
זֹוֶכה  ר  ֶאְסֵתּ ֵאייִניְקל  ִאיר  ָהאט 
הּוְנֶדעְרט  אֹויף  ֶקעִניְגן  צּו  ֶגעֶווען 
אּון  ֶלעְנֶדער,  ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן 
ַפאר  ֲעִקיָבא  ֶרִּבי  ָזאְגט   - ֶדעְרַפאר 
 אֹוי ִאיר  ָזאְלט   - ַּתְלִמיִדים  ַזייֶנע 
ִדיֶנען  ָנאר  ַפאְרְׁשָלאְפן,  ַזיין  ִניְׁשט 
ְפִריְׁשֵקייט,  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ַאייְנקֹויְפן  צּו  זֹוֶכה   אֹוי ִאיר  ֶוועט 

ֶלעְנֶדער אּון ֶוועְלְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ַחֵיי ָׂשָרה 
תשס"ז לפ"ק)
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אּון  ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  ֶגעֶלעְּבט 
ְצָוואְנִציג ָיאר".

צּו ֶדער  ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ֶמְדָרׁש 
ַפאְרָוואס  קֹוֶדם  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ַדאְרף ֶאְסֵּתר ֶקעִניְגן אֹויף הּוְנֶדעְרט 
ַווייל  ֶלעְנֶדער  ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן 
ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ָׂשָרה 
ַפאְרָוואס  אּון  ָיאר?  ְצָוואְנִציג  אּון 
 ֶווען ֶמען ָזאְגט ָדאס, ֶוועְלן ֵזיי  ִזי

אֹויְפֶוועְקן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  רס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶער  ָזאל  ַמְדֵריגֹות  ַזייֶנע  פּון  ַפאְלט 
ִוויְסן ַאז ָדאס קּוְמט פּון ִהיְמל, ֶדער 
ְסֶּפעִציֶעל  ָדאס  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ִזי ָזאל  ֶער  ְּכֵדי  ֶגעַמאְכט,  ַאזֹוי 
ָזאל  ֶער  אֹויְפְפִריְׁשן,  ָנאְכַאָמאל 
ָאְנֵהייְּבן ָנאְכַאָמאל פּון ֵניי צּו ִדיֶנען 
ַדאְרף  ַווייל ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
צּו  ָדאְסַניי  פּון  ָאְנֵהייְּבן  ָטאג  ֶיעְדן 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִמיט  ֶמען  ֶקען  ֶדעם 
ָוואס ַרִׁש"י ָזאְגט: ַּבת ק' ְּכַבת 
כ' ּוַבת כ' ְּכַבת ז', ּכּוָלן ָׁשִוין ְלטֹוָבה.
ָדאס ֵמייְנט ַאז ַּביי ִדי הּוְנֶדעְרט ָיאר 
ָהאט ִזי ָׂשָרה ַווייֶטער ַּבאֵנייט ַאזֹוי 
ְצָוואְנִציג  ֶגעֶווען   ָנא ָוואְלט  ִזי  ִווי 

ָיאר, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִאיר ְגרֹויְסֵקייט 
ֶטעְנִדיג ַּבאֵנייט. ַאז ִזי ָהאט ִזי ְשׁ

ֲעִקיָבא אּון  ֶרִּבי  ֶווען  ֶדעְרַפאר 
עֹוָלם  ֶדער  ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט 
ֵזיי  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַאיין,  ְׁשָלאְפט 
ׁשֹוין  ִדיֶנען  ֵזיי  ַפאְרְׁשָלאְפן,  ֶוועְרן 
ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִניְׁשט 
ֶזעְלֶּבע ְפִריְׁשֵקייט, ָהאט ֶער ֵזיי ָדאס 
ֶגעָזאְגט, "ַפאְרָוואס ָהאט ֶאְסֵּתר זֹוֶכה 
הּוְנֶדעְרט  אֹויף  ֶקעִניְגן  צּו  ֶגעֶווען 
ַווייל  ֶלעְנֶדער?  ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן 
ָרה  ִזי ִאיז ֶגעֶווען ַאן ֵאייִניְקל פּון ָשׂ
ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ָוואס 
ֵמייְנט  ָדאס  ָיאר".  ְצָוואְנִציג  אּון 
ִמיט  ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ָרה  ָשׂ ַווייל  ַאז 
ִניְׁשט  ִאיז  ִזי  ְפִריְׁשֵקייט,  ַאַזא 
ֶדעְרַפאר  ַפאְרְׁשָלאְפן,  ֶגעָוואְרן 
זֹוֶכה  ר  ֶאְסֵתּ ֵאייִניְקל  ִאיר  ָהאט 
הּוְנֶדעְרט  אֹויף  ֶקעִניְגן  צּו  ֶגעֶווען 
אּון  ֶלעְנֶדער,  ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן 
ַפאר  ֲעִקיָבא  ֶרִּבי  ָזאְגט   - ֶדעְרַפאר 
 אֹוי ִאיר  ָזאְלט   - ַּתְלִמיִדים  ַזייֶנע 
ִדיֶנען  ָנאר  ַפאְרְׁשָלאְפן,  ַזיין  ִניְׁשט 
ְפִריְׁשֵקייט,  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ַאייְנקֹויְפן  צּו  זֹוֶכה   אֹוי ִאיר  ֶוועט 

ֶלעְנֶדער אּון ֶוועְלְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ַחֵיי ָׂשָרה 
תשס"ז לפ"ק)
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אּון  ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  ֶגעֶלעְּבט 
ְצָוואְנִציג ָיאר".

צּו ֶדער  ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ֶמְדָרׁש 
ַפאְרָוואס  קֹוֶדם  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ַדאְרף ֶאְסֵּתר ֶקעִניְגן אֹויף הּוְנֶדעְרט 
ַווייל  ֶלעְנֶדער  ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן 
ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ָׂשָרה 
ַפאְרָוואס  אּון  ָיאר?  ְצָוואְנִציג  אּון 
 ֶווען ֶמען ָזאְגט ָדאס, ֶוועְלן ֵזיי  ִזי

אֹויְפֶוועְקן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  רס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶער  ָזאל  ַמְדֵריגֹות  ַזייֶנע  פּון  ַפאְלט 
ִוויְסן ַאז ָדאס קּוְמט פּון ִהיְמל, ֶדער 
ְסֶּפעִציֶעל  ָדאס  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ִזי ָזאל  ֶער  ְּכֵדי  ֶגעַמאְכט,  ַאזֹוי 
ָזאל  ֶער  אֹויְפְפִריְׁשן,  ָנאְכַאָמאל 
ָאְנֵהייְּבן ָנאְכַאָמאל פּון ֵניי צּו ִדיֶנען 
ַדאְרף  ַווייל ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
צּו  ָדאְסַניי  פּון  ָאְנֵהייְּבן  ָטאג  ֶיעְדן 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִמיט  ֶמען  ֶקען  ֶדעם 
ָוואס ַרִׁש"י ָזאְגט: ַּבת ק' ְּכַבת 
כ' ּוַבת כ' ְּכַבת ז', ּכּוָלן ָׁשִוין ְלטֹוָבה.
ָדאס ֵמייְנט ַאז ַּביי ִדי הּוְנֶדעְרט ָיאר 
ָהאט ִזי ָׂשָרה ַווייֶטער ַּבאֵנייט ַאזֹוי 
ְצָוואְנִציג  ֶגעֶווען   ָנא ָוואְלט  ִזי  ִווי 

ָיאר, ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִאיר ְגרֹויְסֵקייט 
ֶטעְנִדיג ַּבאֵנייט. ַאז ִזי ָהאט ִזי ְשׁ

ֲעִקיָבא אּון  ֶרִּבי  ֶווען  ֶדעְרַפאר 
עֹוָלם  ֶדער  ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט 
ֵזיי  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַאיין,  ְׁשָלאְפט 
ׁשֹוין  ִדיֶנען  ֵזיי  ַפאְרְׁשָלאְפן,  ֶוועְרן 
ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִניְׁשט 
ֶזעְלֶּבע ְפִריְׁשֵקייט, ָהאט ֶער ֵזיי ָדאס 
ֶגעָזאְגט, "ַפאְרָוואס ָהאט ֶאְסֵּתר זֹוֶכה 
הּוְנֶדעְרט  אֹויף  ֶקעִניְגן  צּו  ֶגעֶווען 
ַווייל  ֶלעְנֶדער?  ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן 
ָרה  ִזי ִאיז ֶגעֶווען ַאן ֵאייִניְקל פּון ָשׂ
ִזיְּבן  הּוְנֶדעְרט  ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ָוואס 
ֵמייְנט  ָדאס  ָיאר".  ְצָוואְנִציג  אּון 
ִמיט  ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ָרה  ָשׂ ַווייל  ַאז 
ִניְׁשט  ִאיז  ִזי  ְפִריְׁשֵקייט,  ַאַזא 
ֶדעְרַפאר  ַפאְרְׁשָלאְפן,  ֶגעָוואְרן 
זֹוֶכה  ר  ֶאְסֵתּ ֵאייִניְקל  ִאיר  ָהאט 
הּוְנֶדעְרט  אֹויף  ֶקעִניְגן  צּו  ֶגעֶווען 
אּון  ֶלעְנֶדער,  ְצָוואְנִציג  אּון  ִזיְּבן 
ַפאר  ֲעִקיָבא  ֶרִּבי  ָזאְגט   - ֶדעְרַפאר 
 אֹוי ִאיר  ָזאְלט   - ַּתְלִמיִדים  ַזייֶנע 
ִדיֶנען  ָנאר  ַפאְרְׁשָלאְפן,  ַזיין  ִניְׁשט 
ְפִריְׁשֵקייט,  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ַאייְנקֹויְפן  צּו  זֹוֶכה   אֹוי ִאיר  ֶוועט 

ֶלעְנֶדער אּון ֶוועְלְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ַחֵיי ָׂשָרה 
תשס"ז לפ"ק)
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ָמע  א. ַטייְטְׁשן ִדי ּוִמְשׁ ׂ ְודּוָמה ּוַמָשּ
ַהִחיָד"א  (ֵהִביאֹו  ְמָפְרִׁשים  
ָמע"  "ּוִמְשׁ ֶזה):  ָּפסּוק  ַעל  ְקדּוִמים  ְּבַנַחל 

- ֶמען ַדאְרף ֶהעְרן, "ְודּוָמה" - אּון 
א" - אּון ַלייְדן. ׂ ְׁשַווייְגן, "ּוַמָשּ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ו): ִדי ִעיָקר ְּתׁשּוָבה ִאיז 

צּו ֶהעְרן ִּבְזיֹונֹות אּון ְׁשַווייְגן, ָאֶּבער 
צּו צּוקּוֶמען צּו ֶדעם, ַדאְרף ֶמען ֵגיין 
צּו ַא ַצִדיק ָוואס ֶער ַׁשייְנט ַאַריין ַא 
ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ִאין ֶדעם ֶמעְנְטׁש, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז 
ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר  אּון  גּוְטן,  צּום 
ַכאְּפט  ֶמען  ֶווען  ֶדעְרַהאְלְטן   ִזי

ַאַריין ַא גּוֶטע ִּבָזיֹון.

ָמע - ָדאס  ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק ּוִמְשׁ
צּום  צּו   ִזי ֶהעְרט  ֶמען  ֶווען 
ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ָהאט  ֶמען  ַצִדיק, 
צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ֶמען  ֶקען  ֶדעָמאְלְטס 
א -  ׂ ְודּוָמה - צּו ֶקעֶנען ְׁשַווייְגן, ּוַמָשּ
אּון ַלייְדן, אּון ַאזֹוי ַאִריֶּבער ֵגיין ִדי 

ֶלעְּבן אֹויף ִדי ֶוועְלט ְּבָׁשלֹום.

ָרה  (ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַּפְרַׁשת ַחֵיי ָשׂ
תשס"ד לפ"ק)

76

ַוה' ְוַאְבָרָהם  ָיִמים  ַבּ א  ָבּ ָזֵקן 
ַּבּכֹל. ַאְבָרָהם  ֶאת   ֵּבַר

ִדי  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ְוַאְבָרָהם  ָאְנֵהייּב ָּפסּוק:  ֶהְמֵׁש פּון 
ָּפסּוק:  סֹוף  צּום  ָיִמים,  ַבּ ָּבא  ָזֵקן 
לֹויט  ַּבּכֹל,  ַאְבָרָהם  ֶאת   ֵּבַר ַוה' 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן רע"ב): אֹויְפן ָּפסּוק 

ַהּיֹום ִאם ְּבקֹולֹו ִּתְׁשָמעּו, ֶעס ִאיז ַא 
ְגרֹויֶסער ְּכַלל ִאין ֲעבֹוַדת ה', ַאז ֶמען 
ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפן ַהייְנִטיְגן ָטאג, 
ֶעס  ָוואס  ְטַראְכְטן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶמען 
ָוואס  ִניְׁשט  ֶנעְכְטן, אּון  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֵגייט ַזיין ָמאְרְגן, ֵווייל ֶגעֶוועְנְטִליך 
ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטׁש צּוְּבָראְכן ֶווען ֶער 
ְטַראְכט ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, 
ַזיין  ֶוועט  ָוואס   ִזי ָזאְרְגט  ֶער  אּון 
ְטַראְכט  ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער  ָמאְרְגן, 
ָוואס  ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  פּוֶנעם  ָנאר 
רּוַח  ַנַחת  ַא  ַמאְכן  ַהייְנט   ִאי ֶקען 
ֵזייֶער  ֶמען  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן 

ַמְצִליַח.

פּון ָדאס  ַמֲעָלה  ִדי  ֶגעֶווען  ִאיז 
ַּבָיִמים  ָּבא  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם 
אֹויְפן  ֶגעקּוְקט  ָנאר  ָהאט  ֶער   -
ַהייְנִטיְגן ָטאג, ָוואס ֶקען ִאי ֶיעְצט 
ַוה'  ֶדעְרַפאר,   ,ַזא גּוֶטע  ַא  טּוְהן 
ֶער  ָהאט   - ַּבּכֹל  ַאְבָרָהם  ֶאת   ֵּבַר
ֶדער  ַאז  ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  גּוט  ַאזֹוי 

פר˘˙ חיי ˘ר‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ל

ָמע  א. ַטייְטְׁשן ִדי ּוִמְשׁ ׂ ְודּוָמה ּוַמָשּ
ַהִחיָד"א  (ֵהִביאֹו  ְמָפְרִׁשים  
ָמע"  "ּוִמְשׁ ֶזה):  ָּפסּוק  ַעל  ְקדּוִמים  ְּבַנַחל 

- ֶמען ַדאְרף ֶהעְרן, "ְודּוָמה" - אּון 
א" - אּון ַלייְדן. ׂ ְׁשַווייְגן, "ּוַמָשּ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ו): ִדי ִעיָקר ְּתׁשּוָבה ִאיז 

צּו ֶהעְרן ִּבְזיֹונֹות אּון ְׁשַווייְגן, ָאֶּבער 
צּו צּוקּוֶמען צּו ֶדעם, ַדאְרף ֶמען ֵגיין 
צּו ַא ַצִדיק ָוואס ֶער ַׁשייְנט ַאַריין ַא 
ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ִאין ֶדעם ֶמעְנְטׁש, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז 
ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר  אּון  גּוְטן,  צּום 
ַכאְּפט  ֶמען  ֶווען  ֶדעְרַהאְלְטן   ִזי

ַאַריין ַא גּוֶטע ִּבָזיֹון.

ָמע - ָדאס  ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק ּוִמְשׁ
צּום  צּו   ִזי ֶהעְרט  ֶמען  ֶווען 
ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ָהאט  ֶמען  ַצִדיק, 
צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ֶמען  ֶקען  ֶדעָמאְלְטס 
א -  ׂ ְודּוָמה - צּו ֶקעֶנען ְׁשַווייְגן, ּוַמָשּ
אּון ַלייְדן, אּון ַאזֹוי ַאִריֶּבער ֵגיין ִדי 

ֶלעְּבן אֹויף ִדי ֶוועְלט ְּבָׁשלֹום.

ָרה  (ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַּפְרַׁשת ַחֵיי ָשׂ
תשס"ד לפ"ק)

76

ַוה' ְוַאְבָרָהם  ָיִמים  ַבּ א  ָבּ ָזֵקן 
ַּבּכֹל. ַאְבָרָהם  ֶאת   ֵּבַר

ִדי  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ְוַאְבָרָהם  ָאְנֵהייּב ָּפסּוק:  ֶהְמֵׁש פּון 
ָּפסּוק:  סֹוף  צּום  ָיִמים,  ַבּ ָּבא  ָזֵקן 
לֹויט  ַּבּכֹל,  ַאְבָרָהם  ֶאת   ֵּבַר ַוה' 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן רע"ב): אֹויְפן ָּפסּוק 

ַהּיֹום ִאם ְּבקֹולֹו ִּתְׁשָמעּו, ֶעס ִאיז ַא 
ְגרֹויֶסער ְּכַלל ִאין ֲעבֹוַדת ה', ַאז ֶמען 
ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפן ַהייְנִטיְגן ָטאג, 
ֶעס  ָוואס  ְטַראְכְטן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶמען 
ָוואס  ִניְׁשט  ֶנעְכְטן, אּון  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֵגייט ַזיין ָמאְרְגן, ֵווייל ֶגעֶוועְנְטִליך 
ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטׁש צּוְּבָראְכן ֶווען ֶער 
ְטַראְכט ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, 
ַזיין  ֶוועט  ָוואס   ִזי ָזאְרְגט  ֶער  אּון 
ְטַראְכט  ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער  ָמאְרְגן, 
ָוואס  ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  פּוֶנעם  ָנאר 
רּוַח  ַנַחת  ַא  ַמאְכן  ַהייְנט   ִאי ֶקען 
ֵזייֶער  ֶמען  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן 

ַמְצִליַח.

פּון ָדאס  ַמֲעָלה  ִדי  ֶגעֶווען  ִאיז 
ַּבָיִמים  ָּבא  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם 
אֹויְפן  ֶגעקּוְקט  ָנאר  ָהאט  ֶער   -
ַהייְנִטיְגן ָטאג, ָוואס ֶקען ִאי ֶיעְצט 
ַוה'  ֶדעְרַפאר,   ,ַזא גּוֶטע  ַא  טּוְהן 
ֶער  ָהאט   - ַּבּכֹל  ַאְבָרָהם  ֶאת   ֵּבַר
ֶדער  ַאז  ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  גּוט  ַאזֹוי 

פר˘˙ חיי ˘ר‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ל

ָמע  א. ַטייְטְׁשן ִדי ּוִמְשׁ ׂ ְודּוָמה ּוַמָשּ
ַהִחיָד"א  (ֵהִביאֹו  ְמָפְרִׁשים  
ָמע"  "ּוִמְשׁ ֶזה):  ָּפסּוק  ַעל  ְקדּוִמים  ְּבַנַחל 

- ֶמען ַדאְרף ֶהעְרן, "ְודּוָמה" - אּון 
א" - אּון ַלייְדן. ׂ ְׁשַווייְגן, "ּוַמָשּ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ו): ִדי ִעיָקר ְּתׁשּוָבה ִאיז 

צּו ֶהעְרן ִּבְזיֹונֹות אּון ְׁשַווייְגן, ָאֶּבער 
צּו צּוקּוֶמען צּו ֶדעם, ַדאְרף ֶמען ֵגיין 
צּו ַא ַצִדיק ָוואס ֶער ַׁשייְנט ַאַריין ַא 
ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ִאין ֶדעם ֶמעְנְטׁש, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז 
ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר  אּון  גּוְטן,  צּום 
ַכאְּפט  ֶמען  ֶווען  ֶדעְרַהאְלְטן   ִזי

ַאַריין ַא גּוֶטע ִּבָזיֹון.

ָמע - ָדאס  ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק ּוִמְשׁ
צּום  צּו   ִזי ֶהעְרט  ֶמען  ֶווען 
ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ָהאט  ֶמען  ַצִדיק, 
צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ֶמען  ֶקען  ֶדעָמאְלְטס 
א -  ׂ ְודּוָמה - צּו ֶקעֶנען ְׁשַווייְגן, ּוַמָשּ
אּון ַלייְדן, אּון ַאזֹוי ַאִריֶּבער ֵגיין ִדי 

ֶלעְּבן אֹויף ִדי ֶוועְלט ְּבָׁשלֹום.

ָרה  (ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַּפְרַׁשת ַחֵיי ָשׂ
תשס"ד לפ"ק)
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ַוה' ְוַאְבָרָהם  ָיִמים  ַבּ א  ָבּ ָזֵקן 
ַּבּכֹל. ַאְבָרָהם  ֶאת   ֵּבַר

ִדי  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ְוַאְבָרָהם  ָאְנֵהייּב ָּפסּוק:  ֶהְמֵׁש פּון 
ָּפסּוק:  סֹוף  צּום  ָיִמים,  ַבּ ָּבא  ָזֵקן 
לֹויט  ַּבּכֹל,  ַאְבָרָהם  ֶאת   ֵּבַר ַוה' 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן רע"ב): אֹויְפן ָּפסּוק 

ַהּיֹום ִאם ְּבקֹולֹו ִּתְׁשָמעּו, ֶעס ִאיז ַא 
ְגרֹויֶסער ְּכַלל ִאין ֲעבֹוַדת ה', ַאז ֶמען 
ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפן ַהייְנִטיְגן ָטאג, 
ֶעס  ָוואס  ְטַראְכְטן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶמען 
ָוואס  ִניְׁשט  ֶנעְכְטן, אּון  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֵגייט ַזיין ָמאְרְגן, ֵווייל ֶגעֶוועְנְטִליך 
ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטׁש צּוְּבָראְכן ֶווען ֶער 
ְטַראְכט ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, 
ַזיין  ֶוועט  ָוואס   ִזי ָזאְרְגט  ֶער  אּון 
ְטַראְכט  ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער  ָמאְרְגן, 
ָוואס  ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  פּוֶנעם  ָנאר 
רּוַח  ַנַחת  ַא  ַמאְכן  ַהייְנט   ִאי ֶקען 
ֵזייֶער  ֶמען  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן 

ַמְצִליַח.

פּון ָדאס  ַמֲעָלה  ִדי  ֶגעֶווען  ִאיז 
ַּבָיִמים  ָּבא  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם 
אֹויְפן  ֶגעקּוְקט  ָנאר  ָהאט  ֶער   -
ַהייְנִטיְגן ָטאג, ָוואס ֶקען ִאי ֶיעְצט 
ַוה'  ֶדעְרַפאר,   ,ַזא גּוֶטע  ַא  טּוְהן 
ֶער  ָהאט   - ַּבּכֹל  ַאְבָרָהם  ֶאת   ֵּבַר
ֶדער  ַאז  ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  גּוט  ַאזֹוי 
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ָמע  א. ַטייְטְׁשן ִדי ּוִמְשׁ ׂ ְודּוָמה ּוַמָשּ
ַהִחיָד"א  (ֵהִביאֹו  ְמָפְרִׁשים  
ָמע"  "ּוִמְשׁ ֶזה):  ָּפסּוק  ַעל  ְקדּוִמים  ְּבַנַחל 

- ֶמען ַדאְרף ֶהעְרן, "ְודּוָמה" - אּון 
א" - אּון ַלייְדן. ׂ ְׁשַווייְגן, "ּוַמָשּ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ו): ִדי ִעיָקר ְּתׁשּוָבה ִאיז 

צּו ֶהעְרן ִּבְזיֹונֹות אּון ְׁשַווייְגן, ָאֶּבער 
צּו צּוקּוֶמען צּו ֶדעם, ַדאְרף ֶמען ֵגיין 
צּו ַא ַצִדיק ָוואס ֶער ַׁשייְנט ַאַריין ַא 
ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ִאין ֶדעם ֶמעְנְטׁש, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז 
ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר  אּון  גּוְטן,  צּום 
ַכאְּפט  ֶמען  ֶווען  ֶדעְרַהאְלְטן   ִזי

ַאַריין ַא גּוֶטע ִּבָזיֹון.

ָמע - ָדאס  ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק ּוִמְשׁ
צּום  צּו   ִזי ֶהעְרט  ֶמען  ֶווען 
ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ָהאט  ֶמען  ַצִדיק, 
צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ֶמען  ֶקען  ֶדעָמאְלְטס 
א -  ׂ ְודּוָמה - צּו ֶקעֶנען ְׁשַווייְגן, ּוַמָשּ
אּון ַלייְדן, אּון ַאזֹוי ַאִריֶּבער ֵגיין ִדי 

ֶלעְּבן אֹויף ִדי ֶוועְלט ְּבָׁשלֹום.

ָרה  (ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַּפְרַׁשת ַחֵיי ָשׂ
תשס"ד לפ"ק)
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ַוה' ְוַאְבָרָהם  ָיִמים  ַבּ א  ָבּ ָזֵקן 
ַּבּכֹל. ַאְבָרָהם  ֶאת   ֵּבַר

ִדי  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ְוַאְבָרָהם  ָאְנֵהייּב ָּפסּוק:  ֶהְמֵׁש פּון 
ָּפסּוק:  סֹוף  צּום  ָיִמים,  ַבּ ָּבא  ָזֵקן 
לֹויט  ַּבּכֹל,  ַאְבָרָהם  ֶאת   ֵּבַר ַוה' 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן רע"ב): אֹויְפן ָּפסּוק 

ַהּיֹום ִאם ְּבקֹולֹו ִּתְׁשָמעּו, ֶעס ִאיז ַא 
ְגרֹויֶסער ְּכַלל ִאין ֲעבֹוַדת ה', ַאז ֶמען 
ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפן ַהייְנִטיְגן ָטאג, 
ֶעס  ָוואס  ְטַראְכְטן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶמען 
ָוואס  ִניְׁשט  ֶנעְכְטן, אּון  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֵגייט ַזיין ָמאְרְגן, ֵווייל ֶגעֶוועְנְטִליך 
ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטׁש צּוְּבָראְכן ֶווען ֶער 
ְטַראְכט ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, 
ַזיין  ֶוועט  ָוואס   ִזי ָזאְרְגט  ֶער  אּון 
ְטַראְכט  ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער  ָמאְרְגן, 
ָוואס  ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  פּוֶנעם  ָנאר 
רּוַח  ַנַחת  ַא  ַמאְכן  ַהייְנט   ִאי ֶקען 
ֵזייֶער  ֶמען  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן 

ַמְצִליַח.

פּון ָדאס  ַמֲעָלה  ִדי  ֶגעֶווען  ִאיז 
ַּבָיִמים  ָּבא  ָאִבינּו,  ַאְבָרָהם 
אֹויְפן  ֶגעקּוְקט  ָנאר  ָהאט  ֶער   -
ַהייְנִטיְגן ָטאג, ָוואס ֶקען ִאי ֶיעְצט 
ַוה'  ֶדעְרַפאר,   ,ַזא גּוֶטע  ַא  טּוְהן 
ֶער  ָהאט   - ַּבּכֹל  ַאְבָרָהם  ֶאת   ֵּבַר
ֶדער  ַאז  ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  גּוט  ַאזֹוי 
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ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 
ִמיט ַאֶלעם גּוְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַחֵיי ָׂשָרה ִסיָמן ו)
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 ַהָּׁשַמִים ְוַאְׁשִּביֲע ֱאֵהי  ַּבה' 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר א  ֵואֵהי 
ִתַּקח ִאָׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְּבִקְרּבֹו.  יֹוֵׁשב  ָאנִֹכי 
 ָזאְגט ַפאר ַזיין ְקֶנעְכט ֱאִליֶעֶזר: ִאי
פּוֶנעם  ָנאֶמען  ִאין   ִדי ַּבאְׁשֶווער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער פּון ִדי 
ִהיְמל אּון פּון ִדי ֶעְרד, ַאז דּו ָזאְלְסט 
ַמיין  ַפאר  ְפרֹוי  ַא  ֶנעֶמען  ִניְׁשט 
ֵהייִליֶגע  ִדי  ָזאְגט  ְּכַנַען.  פּון  זּוְהן 
ֱאַהי  הּוא  ַעְכָׁשיו  לֹו  ָאַמר  ַרִׁש"י: 
ֶׁשִהְרַגְלִּתיו  ָהָאֶרץ,  ֵואֵהי  ַהָׁשַמִים 
ִמֵּבית  ְּכֶׁשְלָקַחִני  ֲאָבל  ַהְּבִרּיֹות,  ְּבִפי 
ֱאַהי  ְוא  ַהָׁשַמִים  ֱאַהי  ָהָיה  ָאִבי 
ָהָאֶרץ, ֶּׁשא ָהיּו ָּבֵאי עֹוָלם ַמִּכיִרים 
ָּבָאֶרץ.  ָרִגיל  ָהָיה  א  ּוְׁשמֹו  ּבֹו, 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֶגעקּוֶמען,  ִּבין   ִאי ַפאר  ֱאִליֶעֶזר: 
ֶגעוואּוְסט  ִניְׁשט  ֶמעְנְטְׁשן  ָהאְּבן 
ָהאּב   ִאי אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ַאַריין ֶגעְּבֶרעְנְגט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנס 
ֶיעְצט  אּון  ֶוועְלט,  ִדי  אֹויף  ָנאֶמען 
ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ׁשֹוין  ִאיז 
ֶעְרד,  ֶדער  אֹויף   אֹוי ַּבאֶׁשעֶפער 

ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען  ַדאְרף 
ֶיעְצט  ּפּוְנְקט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָהאט 
ָהאט  ֶער  ַאז  ֱאִליֶעֶזר,  ַפאר  ֶגעָזאְגט 
צּום  ֶרעְדן  צּו  ֶיעְדן  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?

ַאז ָזאְגט  ְׁשִליָט"א,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַאזֹוי ִווי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט 
ַא  זּוְכן  ָזאל  ֶער  ֱאִליֶעֶזר  ֶגעֶּבעְטן 
ִׁשידּו ַפאר ִיְצָחק, אּון ֱאִליֶעֶזר ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ְפֶרעְגן אּוַלי א תֹאֶבה 
ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת, 
ֶוועְלן  ִניְׁשט  ֵמייְדל  ִדי  ֶוועט  ֶאְפָׁשר 
ִאים  ָהאט  וואֹויֶנען?  ָדא  קּוֶמען 
ָהאּב   ִאי ֶגעָזאְגט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַאָראְּפֶגעְּבֶרעְנְגט 
ָדא  ִאיז  ֶער  ַאז  ִוויְסן  ָזאל  ֶמען  ַאז 
 אּון ֶיעֶדע ַזא ,אֹויף ֶדער ֶעְרד אֹוי
ִאיז ּפּוְנְקְטִלי אֹויְסֶגעֶרעְכְנט פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְמֵמיָלא ָוואס ִאיז ַדיין 
ֶוועְלן,  ֶוועְסט  דּו  ָוואס  ְּפָראְּבֶלעם? 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶּבעְטן  ֶוועְסטּו 
ִדיר  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 

ֶהעְלְפן.

ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען, ִווי ִדי אּון 
ִווי  ַּבֲאִריכּות  ֶדעְרֵצייְלט  ּתֹוָרה 
ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  ָהאט  ֱאִליֶעֶזר  ַאזֹוי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ּתֹוָרה  ִדי  אּון  ֶגעָהאְלְפן,  ִאים  ָהאט 
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ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 
ִמיט ַאֶלעם גּוְטן.
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 ַהָּׁשַמִים ְוַאְׁשִּביֲע ֱאֵהי  ַּבה' 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר א  ֵואֵהי 
ִתַּקח ִאָׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְּבִקְרּבֹו.  יֹוֵׁשב  ָאנִֹכי 
 ָזאְגט ַפאר ַזיין ְקֶנעְכט ֱאִליֶעֶזר: ִאי
פּוֶנעם  ָנאֶמען  ִאין   ִדי ַּבאְׁשֶווער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער פּון ִדי 
ִהיְמל אּון פּון ִדי ֶעְרד, ַאז דּו ָזאְלְסט 
ַמיין  ַפאר  ְפרֹוי  ַא  ֶנעֶמען  ִניְׁשט 
ֵהייִליֶגע  ִדי  ָזאְגט  ְּכַנַען.  פּון  זּוְהן 
ֱאַהי  הּוא  ַעְכָׁשיו  לֹו  ָאַמר  ַרִׁש"י: 
ֶׁשִהְרַגְלִּתיו  ָהָאֶרץ,  ֵואֵהי  ַהָׁשַמִים 
ִמֵּבית  ְּכֶׁשְלָקַחִני  ֲאָבל  ַהְּבִרּיֹות,  ְּבִפי 
ֱאַהי  ְוא  ַהָׁשַמִים  ֱאַהי  ָהָיה  ָאִבי 
ָהָאֶרץ, ֶּׁשא ָהיּו ָּבֵאי עֹוָלם ַמִּכיִרים 
ָּבָאֶרץ.  ָרִגיל  ָהָיה  א  ּוְׁשמֹו  ּבֹו, 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֶגעקּוֶמען,  ִּבין   ִאי ַפאר  ֱאִליֶעֶזר: 
ֶגעוואּוְסט  ִניְׁשט  ֶמעְנְטְׁשן  ָהאְּבן 
ָהאּב   ִאי אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ַאַריין ֶגעְּבֶרעְנְגט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנס 
ֶיעְצט  אּון  ֶוועְלט,  ִדי  אֹויף  ָנאֶמען 
ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ׁשֹוין  ִאיז 
ֶעְרד,  ֶדער  אֹויף   אֹוי ַּבאֶׁשעֶפער 

ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען  ַדאְרף 
ֶיעְצט  ּפּוְנְקט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָהאט 
ָהאט  ֶער  ַאז  ֱאִליֶעֶזר,  ַפאר  ֶגעָזאְגט 
צּום  ֶרעְדן  צּו  ֶיעְדן  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?

ַאז ָזאְגט  ְׁשִליָט"א,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַאזֹוי ִווי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט 
ַא  זּוְכן  ָזאל  ֶער  ֱאִליֶעֶזר  ֶגעֶּבעְטן 
ִׁשידּו ַפאר ִיְצָחק, אּון ֱאִליֶעֶזר ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ְפֶרעְגן אּוַלי א תֹאֶבה 
ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת, 
ֶוועְלן  ִניְׁשט  ֵמייְדל  ִדי  ֶוועט  ֶאְפָׁשר 
ִאים  ָהאט  וואֹויֶנען?  ָדא  קּוֶמען 
ָהאּב   ִאי ֶגעָזאְגט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַאָראְּפֶגעְּבֶרעְנְגט 
ָדא  ִאיז  ֶער  ַאז  ִוויְסן  ָזאל  ֶמען  ַאז 
 אּון ֶיעֶדע ַזא ,אֹויף ֶדער ֶעְרד אֹוי
ִאיז ּפּוְנְקְטִלי אֹויְסֶגעֶרעְכְנט פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְמֵמיָלא ָוואס ִאיז ַדיין 
ֶוועְלן,  ֶוועְסט  דּו  ָוואס  ְּפָראְּבֶלעם? 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶּבעְטן  ֶוועְסטּו 
ִדיר  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 

ֶהעְלְפן.

ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען, ִווי ִדי אּון 
ִווי  ַּבֲאִריכּות  ֶדעְרֵצייְלט  ּתֹוָרה 
ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  ָהאט  ֱאִליֶעֶזר  ַאזֹוי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ּתֹוָרה  ִדי  אּון  ֶגעָהאְלְפן,  ִאים  ָהאט 
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ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 
ִמיט ַאֶלעם גּוְטן.
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 ַהָּׁשַמִים ְוַאְׁשִּביֲע ֱאֵהי  ַּבה' 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר א  ֵואֵהי 
ִתַּקח ִאָׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְּבִקְרּבֹו.  יֹוֵׁשב  ָאנִֹכי 
 ָזאְגט ַפאר ַזיין ְקֶנעְכט ֱאִליֶעֶזר: ִאי
פּוֶנעם  ָנאֶמען  ִאין   ִדי ַּבאְׁשֶווער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער פּון ִדי 
ִהיְמל אּון פּון ִדי ֶעְרד, ַאז דּו ָזאְלְסט 
ַמיין  ַפאר  ְפרֹוי  ַא  ֶנעֶמען  ִניְׁשט 
ֵהייִליֶגע  ִדי  ָזאְגט  ְּכַנַען.  פּון  זּוְהן 
ֱאַהי  הּוא  ַעְכָׁשיו  לֹו  ָאַמר  ַרִׁש"י: 
ֶׁשִהְרַגְלִּתיו  ָהָאֶרץ,  ֵואֵהי  ַהָׁשַמִים 
ִמֵּבית  ְּכֶׁשְלָקַחִני  ֲאָבל  ַהְּבִרּיֹות,  ְּבִפי 
ֱאַהי  ְוא  ַהָׁשַמִים  ֱאַהי  ָהָיה  ָאִבי 
ָהָאֶרץ, ֶּׁשא ָהיּו ָּבֵאי עֹוָלם ַמִּכיִרים 
ָּבָאֶרץ.  ָרִגיל  ָהָיה  א  ּוְׁשמֹו  ּבֹו, 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֶגעקּוֶמען,  ִּבין   ִאי ַפאר  ֱאִליֶעֶזר: 
ֶגעוואּוְסט  ִניְׁשט  ֶמעְנְטְׁשן  ָהאְּבן 
ָהאּב   ִאי אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ַאַריין ֶגעְּבֶרעְנְגט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנס 
ֶיעְצט  אּון  ֶוועְלט,  ִדי  אֹויף  ָנאֶמען 
ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ׁשֹוין  ִאיז 
ֶעְרד,  ֶדער  אֹויף   אֹוי ַּבאֶׁשעֶפער 

ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען  ַדאְרף 
ֶיעְצט  ּפּוְנְקט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָהאט 
ָהאט  ֶער  ַאז  ֱאִליֶעֶזר,  ַפאר  ֶגעָזאְגט 
צּום  ֶרעְדן  צּו  ֶיעְדן  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?

ַאז ָזאְגט  ְׁשִליָט"א,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַאזֹוי ִווי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט 
ַא  זּוְכן  ָזאל  ֶער  ֱאִליֶעֶזר  ֶגעֶּבעְטן 
ִׁשידּו ַפאר ִיְצָחק, אּון ֱאִליֶעֶזר ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ְפֶרעְגן אּוַלי א תֹאֶבה 
ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת, 
ֶוועְלן  ִניְׁשט  ֵמייְדל  ִדי  ֶוועט  ֶאְפָׁשר 
ִאים  ָהאט  וואֹויֶנען?  ָדא  קּוֶמען 
ָהאּב   ִאי ֶגעָזאְגט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַאָראְּפֶגעְּבֶרעְנְגט 
ָדא  ִאיז  ֶער  ַאז  ִוויְסן  ָזאל  ֶמען  ַאז 
 אּון ֶיעֶדע ַזא ,אֹויף ֶדער ֶעְרד אֹוי
ִאיז ּפּוְנְקְטִלי אֹויְסֶגעֶרעְכְנט פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְמֵמיָלא ָוואס ִאיז ַדיין 
ֶוועְלן,  ֶוועְסט  דּו  ָוואס  ְּפָראְּבֶלעם? 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶּבעְטן  ֶוועְסטּו 
ִדיר  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 

ֶהעְלְפן.

ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען, ִווי ִדי אּון 
ִווי  ַּבֲאִריכּות  ֶדעְרֵצייְלט  ּתֹוָרה 
ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  ָהאט  ֱאִליֶעֶזר  ַאזֹוי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ּתֹוָרה  ִדי  אּון  ֶגעָהאְלְפן,  ִאים  ָהאט 
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ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 
ִמיט ַאֶלעם גּוְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַחֵיי ָׂשָרה ִסיָמן ו)

76

 ַהָּׁשַמִים ְוַאְׁשִּביֲע ֱאֵהי  ַּבה' 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר א  ֵואֵהי 
ִתַּקח ִאָׁשה ִלְבִני ִמְּבנֹות ַהְּכַנֲעִני ֲאֶׁשר 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְּבִקְרּבֹו.  יֹוֵׁשב  ָאנִֹכי 
 ָזאְגט ַפאר ַזיין ְקֶנעְכט ֱאִליֶעֶזר: ִאי
פּוֶנעם  ָנאֶמען  ִאין   ִדי ַּבאְׁשֶווער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער פּון ִדי 
ִהיְמל אּון פּון ִדי ֶעְרד, ַאז דּו ָזאְלְסט 
ַמיין  ַפאר  ְפרֹוי  ַא  ֶנעֶמען  ִניְׁשט 
ֵהייִליֶגע  ִדי  ָזאְגט  ְּכַנַען.  פּון  זּוְהן 
ֱאַהי  הּוא  ַעְכָׁשיו  לֹו  ָאַמר  ַרִׁש"י: 
ֶׁשִהְרַגְלִּתיו  ָהָאֶרץ,  ֵואֵהי  ַהָׁשַמִים 
ִמֵּבית  ְּכֶׁשְלָקַחִני  ֲאָבל  ַהְּבִרּיֹות,  ְּבִפי 
ֱאַהי  ְוא  ַהָׁשַמִים  ֱאַהי  ָהָיה  ָאִבי 
ָהָאֶרץ, ֶּׁשא ָהיּו ָּבֵאי עֹוָלם ַמִּכיִרים 
ָּבָאֶרץ.  ָרִגיל  ָהָיה  א  ּוְׁשמֹו  ּבֹו, 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֶגעקּוֶמען,  ִּבין   ִאי ַפאר  ֱאִליֶעֶזר: 
ֶגעוואּוְסט  ִניְׁשט  ֶמעְנְטְׁשן  ָהאְּבן 
ָהאּב   ִאי אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ַאַריין ֶגעְּבֶרעְנְגט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנס 
ֶיעְצט  אּון  ֶוועְלט,  ִדי  אֹויף  ָנאֶמען 
ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ׁשֹוין  ִאיז 
ֶעְרד,  ֶדער  אֹויף   אֹוי ַּבאֶׁשעֶפער 

ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען  ַדאְרף 
ֶיעְצט  ּפּוְנְקט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָהאט 
ָהאט  ֶער  ַאז  ֱאִליֶעֶזר,  ַפאר  ֶגעָזאְגט 
צּום  ֶרעְדן  צּו  ֶיעְדן  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?

ַאז ָזאְגט  ְׁשִליָט"א,  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַאזֹוי ִווי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט 
ַא  זּוְכן  ָזאל  ֶער  ֱאִליֶעֶזר  ֶגעֶּבעְטן 
ִׁשידּו ַפאר ִיְצָחק, אּון ֱאִליֶעֶזר ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ְפֶרעְגן אּוַלי א תֹאֶבה 
ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחַרי ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת, 
ֶוועְלן  ִניְׁשט  ֵמייְדל  ִדי  ֶוועט  ֶאְפָׁשר 
ִאים  ָהאט  וואֹויֶנען?  ָדא  קּוֶמען 
ָהאּב   ִאי ֶגעָזאְגט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַאָראְּפֶגעְּבֶרעְנְגט 
ָדא  ִאיז  ֶער  ַאז  ִוויְסן  ָזאל  ֶמען  ַאז 
 אּון ֶיעֶדע ַזא ,אֹויף ֶדער ֶעְרד אֹוי
ִאיז ּפּוְנְקְטִלי אֹויְסֶגעֶרעְכְנט פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְמֵמיָלא ָוואס ִאיז ַדיין 
ֶוועְלן,  ֶוועְסט  דּו  ָוואס  ְּפָראְּבֶלעם? 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶּבעְטן  ֶוועְסטּו 
ִדיר  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 

ֶהעְלְפן.

ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען, ִווי ִדי אּון 
ִווי  ַּבֲאִריכּות  ֶדעְרֵצייְלט  ּתֹוָרה 
ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  ָהאט  ֱאִליֶעֶזר  ַאזֹוי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ּתֹוָרה  ִדי  אּון  ֶגעָהאְלְפן,  ִאים  ָהאט 
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ֶדעם,  ִאין   ַמֲאִרי ְסֶּפעִציֶעל  ִאיז 
ַאז  ֶיעְדן,  ַפאר  אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְהט  ֶמען  ָוואס 

ַּבאקּוְמט ֶמען.

ֵסיי ֶדעְרַפאר  ָהאט  ָוואס  ֶיעֶדער 
ְּפָראְּבֶלעם,  ָוואֶסעֶרע 

 ָהאט ֶער ָנאר ֵאיין ֵעָצה, ֶער ָזאל ִזי
ָזאל  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶוועְנְדן 
אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן 
ַזיין ְׁשְּפַרא ַזיין ַגאְנֶצע ְּפָראְּבֶלעם, 
ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 

ִזיֶכער ֶהעְלְפן.

ִליִׁשית ַחֵּיי ָׂשָרה תשנ"א) (ּתֹו ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשׁ

˙ „ו… ל¿ ו… ּ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַאְבָרָהם ְוֵאֶּלה  ֶּבן  ִיְצָחק  ּתֹוְלדֹות 

ִיְצָחק.  ֶאת  הֹוִליד  ַאְבָרָהם 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ד): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַאז ָוואס 

ֶעס ֶגעֶׁשעְהט צּו ִאים ַסיי גּוְטס אּון 
ַזיין  ַפאר  ָנאר  ִאיז  ְׁשֶלעְכְטס,  ַסיי 
ֵגייט  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו  אּון  טֹוָבה, 
דּוְר ַא ְׁשֶוועֶרע ַצייט, ָהאט ֶעס ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָנאר ֶגעטּוְהן ַפאר ַזיין 
גּוְטס, ָדאס ִאיז עֹוָלם ַהָּבא - ֶדער ַגן 
ִאין ָּפסּוק  ְׁשֵטייט  ִווי ֶעס  ַאזֹוי  ֵעֶדן, 
ָדָבר,  ֲאַהֵלל  ַּבה'  י"א):  נ"ו,  ִהיִלים  (ְתּ

ֶעס  ֶווען  ַסיי  ָדָבר,  ֲאַהֵלל  ֵּבאִקים 
ֵגייט ִאים גּוט, אּון ַסיי ֶווען ֶעס ֵגייט 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף  גּוט,  ִניְׁשט  ִאים 
ִוויְסן ַאז ַאֶלעס ִאיז ַפאר ַזיין טֹוָבה, 

אּון ֶער ָזאל ַדאְנֶקען אּון לֹויְּבן ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
ָרִגיל  ָאָדם  ְיֵהא  ְלעֹוָלם  ס:):  (ְּבָרכֹות 

ְלַטב  ַרְחָמָנא  ְדָעִביד  ַמה  ָּכל  לֹוַמר 
ָעִביד - ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֵאייִּביג ָזאְגן 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט  ֶדער  "ָוואס 

גּוט".

ַאְבָרָהם'ס ֶעס  ַאז  ַּבאַקאְנט  ִאיז 
ָוואס  ֶחֶסד,  ֶגעֶווען  ִאיז  ִמָדה 
ַווייְזט ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט ַפאר  ָדאס 
ִאיז  ִמָדה  ִיְצָחק'ס  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא 
ֶווען  ַווייְזט  ָדאס  ָוואס  ִדין,  ֶגעֶווען 

ֶעס ֵגייט ִניְׁשט גּוט ַפאְרן ֶמעְנְטׁש.

ֵאֶלה ָדאס  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
קּוְמט  ָוואס   - ִיְצָחק  ּתֹוְלדֹות 
ַארֹויס פּון ִיְצָחק - ִמַדת ַהִדין, ָדאס 
ָצרֹות  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֵהייְסט 
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ֶדעם,  ִאין   ַמֲאִרי ְסֶּפעִציֶעל  ִאיז 
ַאז  ֶיעְדן,  ַפאר  אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְהט  ֶמען  ָוואס 

ַּבאקּוְמט ֶמען.

ֵסיי ֶדעְרַפאר  ָהאט  ָוואס  ֶיעֶדער 
ְּפָראְּבֶלעם,  ָוואֶסעֶרע 

 ָהאט ֶער ָנאר ֵאיין ֵעָצה, ֶער ָזאל ִזי
ָזאל  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶוועְנְדן 
אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן 
ַזיין ְׁשְּפַרא ַזיין ַגאְנֶצע ְּפָראְּבֶלעם, 
ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 

ִזיֶכער ֶהעְלְפן.

ִליִׁשית ַחֵּיי ָׂשָרה תשנ"א) (ּתֹו ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשׁ

˙ „ו… ל¿ ו… ּ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַאְבָרָהם ְוֵאֶּלה  ֶּבן  ִיְצָחק  ּתֹוְלדֹות 

ִיְצָחק.  ֶאת  הֹוִליד  ַאְבָרָהם 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ד): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַאז ָוואס 

ֶעס ֶגעֶׁשעְהט צּו ִאים ַסיי גּוְטס אּון 
ַזיין  ַפאר  ָנאר  ִאיז  ְׁשֶלעְכְטס,  ַסיי 
ֵגייט  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו  אּון  טֹוָבה, 
דּוְר ַא ְׁשֶוועֶרע ַצייט, ָהאט ֶעס ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָנאר ֶגעטּוְהן ַפאר ַזיין 
גּוְטס, ָדאס ִאיז עֹוָלם ַהָּבא - ֶדער ַגן 
ִאין ָּפסּוק  ְׁשֵטייט  ִווי ֶעס  ַאזֹוי  ֵעֶדן, 
ָדָבר,  ֲאַהֵלל  ַּבה'  י"א):  נ"ו,  ִהיִלים  (ְתּ

ֶעס  ֶווען  ַסיי  ָדָבר,  ֲאַהֵלל  ֵּבאִקים 
ֵגייט ִאים גּוט, אּון ַסיי ֶווען ֶעס ֵגייט 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף  גּוט,  ִניְׁשט  ִאים 
ִוויְסן ַאז ַאֶלעס ִאיז ַפאר ַזיין טֹוָבה, 

אּון ֶער ָזאל ַדאְנֶקען אּון לֹויְּבן ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
ָרִגיל  ָאָדם  ְיֵהא  ְלעֹוָלם  ס:):  (ְּבָרכֹות 

ְלַטב  ַרְחָמָנא  ְדָעִביד  ַמה  ָּכל  לֹוַמר 
ָעִביד - ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֵאייִּביג ָזאְגן 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט  ֶדער  "ָוואס 

גּוט".

ַאְבָרָהם'ס ֶעס  ַאז  ַּבאַקאְנט  ִאיז 
ָוואס  ֶחֶסד,  ֶגעֶווען  ִאיז  ִמָדה 
ַווייְזט ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט ַפאר  ָדאס 
ִאיז  ִמָדה  ִיְצָחק'ס  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא 
ֶווען  ַווייְזט  ָדאס  ָוואס  ִדין,  ֶגעֶווען 

ֶעס ֵגייט ִניְׁשט גּוט ַפאְרן ֶמעְנְטׁש.

ֵאֶלה ָדאס  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
קּוְמט  ָוואס   - ִיְצָחק  ּתֹוְלדֹות 
ַארֹויס פּון ִיְצָחק - ִמַדת ַהִדין, ָדאס 
ָצרֹות  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֵהייְסט 
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ֶדעם,  ִאין   ַמֲאִרי ְסֶּפעִציֶעל  ִאיז 
ַאז  ֶיעְדן,  ַפאר  אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְהט  ֶמען  ָוואס 

ַּבאקּוְמט ֶמען.

ֵסיי ֶדעְרַפאר  ָהאט  ָוואס  ֶיעֶדער 
ְּפָראְּבֶלעם,  ָוואֶסעֶרע 

 ָהאט ֶער ָנאר ֵאיין ֵעָצה, ֶער ָזאל ִזי
ָזאל  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶוועְנְדן 
אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן 
ַזיין ְׁשְּפַרא ַזיין ַגאְנֶצע ְּפָראְּבֶלעם, 
ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 

ִזיֶכער ֶהעְלְפן.

ִליִׁשית ַחֵּיי ָׂשָרה תשנ"א) (ּתֹו ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשׁ

˙ „ו… ל¿ ו… ּ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַאְבָרָהם ְוֵאֶּלה  ֶּבן  ִיְצָחק  ּתֹוְלדֹות 

ִיְצָחק.  ֶאת  הֹוִליד  ַאְבָרָהם 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ד): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַאז ָוואס 

ֶעס ֶגעֶׁשעְהט צּו ִאים ַסיי גּוְטס אּון 
ַזיין  ַפאר  ָנאר  ִאיז  ְׁשֶלעְכְטס,  ַסיי 
ֵגייט  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו  אּון  טֹוָבה, 
דּוְר ַא ְׁשֶוועֶרע ַצייט, ָהאט ֶעס ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָנאר ֶגעטּוְהן ַפאר ַזיין 
גּוְטס, ָדאס ִאיז עֹוָלם ַהָּבא - ֶדער ַגן 
ִאין ָּפסּוק  ְׁשֵטייט  ִווי ֶעס  ַאזֹוי  ֵעֶדן, 
ָדָבר,  ֲאַהֵלל  ַּבה'  י"א):  נ"ו,  ִהיִלים  (ְתּ

ֶעס  ֶווען  ַסיי  ָדָבר,  ֲאַהֵלל  ֵּבאִקים 
ֵגייט ִאים גּוט, אּון ַסיי ֶווען ֶעס ֵגייט 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף  גּוט,  ִניְׁשט  ִאים 
ִוויְסן ַאז ַאֶלעס ִאיז ַפאר ַזיין טֹוָבה, 

אּון ֶער ָזאל ַדאְנֶקען אּון לֹויְּבן ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
ָרִגיל  ָאָדם  ְיֵהא  ְלעֹוָלם  ס:):  (ְּבָרכֹות 

ְלַטב  ַרְחָמָנא  ְדָעִביד  ַמה  ָּכל  לֹוַמר 
ָעִביד - ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֵאייִּביג ָזאְגן 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט  ֶדער  "ָוואס 

גּוט".

ַאְבָרָהם'ס ֶעס  ַאז  ַּבאַקאְנט  ִאיז 
ָוואס  ֶחֶסד,  ֶגעֶווען  ִאיז  ִמָדה 
ַווייְזט ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט ַפאר  ָדאס 
ִאיז  ִמָדה  ִיְצָחק'ס  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא 
ֶווען  ַווייְזט  ָדאס  ָוואס  ִדין,  ֶגעֶווען 

ֶעס ֵגייט ִניְׁשט גּוט ַפאְרן ֶמעְנְטׁש.

ֵאֶלה ָדאס  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
קּוְמט  ָוואס   - ִיְצָחק  ּתֹוְלדֹות 
ַארֹויס פּון ִיְצָחק - ִמַדת ַהִדין, ָדאס 
ָצרֹות  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֵהייְסט 
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ֶדעם,  ִאין   ַמֲאִרי ְסֶּפעִציֶעל  ִאיז 
ַאז  ֶיעְדן,  ַפאר  אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְהט  ֶמען  ָוואס 

ַּבאקּוְמט ֶמען.

ֵסיי ֶדעְרַפאר  ָהאט  ָוואס  ֶיעֶדער 
ְּפָראְּבֶלעם,  ָוואֶסעֶרע 

 ָהאט ֶער ָנאר ֵאיין ֵעָצה, ֶער ָזאל ִזי
ָזאל  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶוועְנְדן 
אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן 
ַזיין ְׁשְּפַרא ַזיין ַגאְנֶצע ְּפָראְּבֶלעם, 
ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 

ִזיֶכער ֶהעְלְפן.

ִליִׁשית ַחֵּיי ָׂשָרה תשנ"א) (ּתֹו ַהַנַחל ְסעּוָדה ְשׁ

˙ „ו… ל¿ ו… ּ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַאְבָרָהם ְוֵאֶּלה  ֶּבן  ִיְצָחק  ּתֹוְלדֹות 

ִיְצָחק.  ֶאת  הֹוִליד  ַאְבָרָהם 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ד): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַאז ָוואס 

ֶעס ֶגעֶׁשעְהט צּו ִאים ַסיי גּוְטס אּון 
ַזיין  ַפאר  ָנאר  ִאיז  ְׁשֶלעְכְטס,  ַסיי 
ֵגייט  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו  אּון  טֹוָבה, 
דּוְר ַא ְׁשֶוועֶרע ַצייט, ָהאט ֶעס ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָנאר ֶגעטּוְהן ַפאר ַזיין 
גּוְטס, ָדאס ִאיז עֹוָלם ַהָּבא - ֶדער ַגן 
ִאין ָּפסּוק  ְׁשֵטייט  ִווי ֶעס  ַאזֹוי  ֵעֶדן, 
ָדָבר,  ֲאַהֵלל  ַּבה'  י"א):  נ"ו,  ִהיִלים  (ְתּ

ֶעס  ֶווען  ַסיי  ָדָבר,  ֲאַהֵלל  ֵּבאִקים 
ֵגייט ִאים גּוט, אּון ַסיי ֶווען ֶעס ֵגייט 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף  גּוט,  ִניְׁשט  ִאים 
ִוויְסן ַאז ַאֶלעס ִאיז ַפאר ַזיין טֹוָבה, 

אּון ֶער ָזאל ַדאְנֶקען אּון לֹויְּבן ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 
ָרִגיל  ָאָדם  ְיֵהא  ְלעֹוָלם  ס:):  (ְּבָרכֹות 

ְלַטב  ַרְחָמָנא  ְדָעִביד  ַמה  ָּכל  לֹוַמר 
ָעִביד - ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֵאייִּביג ָזאְגן 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט  ֶדער  "ָוואס 

גּוט".

ַאְבָרָהם'ס ֶעס  ַאז  ַּבאַקאְנט  ִאיז 
ָוואס  ֶחֶסד,  ֶגעֶווען  ִאיז  ִמָדה 
ַווייְזט ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט ַפאר  ָדאס 
ִאיז  ִמָדה  ִיְצָחק'ס  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא 
ֶווען  ַווייְזט  ָדאס  ָוואס  ִדין,  ֶגעֶווען 

ֶעס ֵגייט ִניְׁשט גּוט ַפאְרן ֶמעְנְטׁש.

ֵאֶלה ָדאס  ָּפסּוק:  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
קּוְמט  ָוואס   - ִיְצָחק  ּתֹוְלדֹות 
ַארֹויס פּון ִיְצָחק - ִמַדת ַהִדין, ָדאס 
ָצרֹות  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֵהייְסט 
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ִוויְסן, ֶּבן ַאְבָרָהם - ֶעס ִאיז  ָזאל ֶער 
ִמַדת   - ַאְבָרָהם  פּון  זּון  ַא  ֶּבֱאֶמת 
ַהֶחֶסד, ֶעס ִאיז ַאֶלעס ֲחָסִדים פּוֶנעם 
ִדיִנים  ִדי  ֲאִפילּו  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשֶלעְכט,  אֹויס  ֶזעְהן  ָוואס  ַזאְכן   -
קּוֶמען אֹויך ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶמעְנְטׁש,  פּוֶנעם  טֹוָבה  ִדי  ַפאר 
ִדי  ִיְצָחק,  ֶאת  הֹוִליד  ַאְבָרָהם  ַווייל 
פּוֶנעם  ֶחֶסד  ַא   אֹוי ִאיז  ְׁשֶלעְכְטס 
פּוֶנעם  טֹוָבה  ִדי  ַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶמעְנְטׁש.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ּתֹוְלדֹות ִסיָמן ג) 
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ן  ַמִים ְוִיֶתּ ַהָשּׁ ל  ִמַטּ ָהֱאִקים   ְל
ָגן  ָדּ ְורֹב  ָהָאֶרץ  י  ַמֵנּ ּוִמְשׁ
ִדי  ִאין  ֶגעפּוֶנען  ִמיר  ְוִתירֹׁש. 
ָהאט  ַיֲעקֹב  ַאז  ַּפְרָׁשה  ָוואֶכעִדיֶגע 
ֵעָׂשו,  פּון  ְּבָרכֹות  ִדי  אֹויְסֶגעַכאְּפט 
ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען  ַדאְרף 
ָהאט ִדי ְּבָרכֹות ֶגעמּוְזט צּוֵגיין ִמיט 
ַיֲעקֹב  ָהאט  ַפאְרָוואס  ָפאֶּפעֵריי,  ַא 
ָנאר  ְּבָרכֹות  ִדי  ַּבאקּוֶמען  ֶגעֶקעְנט 

אֹויף ַא ֶגע'ַגְנֶב'ֶטע ֶוועג?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָוואס  ֶדעם  אֹויף  רפ"ד):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶמען  לא.):  (ַׁשָּבת  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי 

ִאין  אֹויְבן  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ְפֶרעְגט 
ִהיְמל "ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה"? ָזאְגט 
ֶדער ֶרִּבי: "ָקַבְעָּת" ִאיז ַא ָלׁשֹון פּון 
ְגֵזיָלה, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק 
קְֹבֵעיֶהם  ֶאת  ְוָקַבע  כ"ג):  כ"ב,  (ִמְׁשֵלי 

ְפֶרעְגט  ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ָנֶפׁש. 
ֶגע'ַגְנֶב'ט  ָהאְסטּו  ֶמעְנְטׁש:  ֶדעם 
ַצייט צּו ֶלעְרֶנען? ַווייל ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִאיז ַאזֹוי ַפאְרָיאְגט אּון ַפאְרְּפָלאְגט 
צּו  ַצייט  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַאז 
ֶמען  ְפֶרעְגט  ֶדעְרַפאר  אּון  ֶלעְרֶנען, 
ַאָראּפ  ָכאְטׁש  ָהאט  ֶער  צּו  ִאים 
צּו  ַצייט  ַזיין  פּון  ַאִּביְסל  ֶגע'ַגְנֶב'ט 

ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה.

ַרָּבה ֶדער  (ְּבֵראִׁשית  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש 
ִדי  אֹויף  ג):  ִסיָמן  ס"ו,  ָּפָרָׁשה 

ְּבָרָכה ָוואס ִיְצָחק ָהאט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 
אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  ַאז  ַיֲעקֹב 
ָהֱאִקים   ְל ן  ְוִיֶתּ ּתֹוָרה,  ֶלעְרֶנען 
י  ַמֵנּ ּוִמְשׁ ִמְקָרא,  זּו   - ַמִים  ַהָשּׁ ל  ִמַטּ
זּו   - ָגן  ָדּ ְורֹב  ִמְׁשָנה,  זּו   - ָהָאֶרץ 
ִיְצָחק  ַאָגָדה.  ֶזה   - ְוִתירֹׁש  ְגָמָרא, 
ָזאל  ֶער  ַאז  ַיֲעקֹב  ֶגעֶּבעְנְטְׁשט  ָהאט 
ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  צּו  ַזיין  זֹוֶכה 
אּון  ְגָמָרא  אּון  ִמְׁשַניֹות  אּון  חּוָמׁש 

ֶמְדָרׁש.

ָהאט ֶדעְרַפאר  ַיֲעקֹב  ַווייל 
ֶוועט  ֶער  ַאז  ֶגעוואּוְסט 
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ִוויְסן, ֶּבן ַאְבָרָהם - ֶעס ִאיז  ָזאל ֶער 
ִמַדת   - ַאְבָרָהם  פּון  זּון  ַא  ֶּבֱאֶמת 
ַהֶחֶסד, ֶעס ִאיז ַאֶלעס ֲחָסִדים פּוֶנעם 
ִדיִנים  ִדי  ֲאִפילּו  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשֶלעְכט,  אֹויס  ֶזעְהן  ָוואס  ַזאְכן   -
קּוֶמען אֹויך ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶמעְנְטׁש,  פּוֶנעם  טֹוָבה  ִדי  ַפאר 
ִדי  ִיְצָחק,  ֶאת  הֹוִליד  ַאְבָרָהם  ַווייל 
פּוֶנעם  ֶחֶסד  ַא   אֹוי ִאיז  ְׁשֶלעְכְטס 
פּוֶנעם  טֹוָבה  ִדי  ַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶמעְנְטׁש.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ּתֹוְלדֹות ִסיָמן ג) 
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ן  ַמִים ְוִיֶתּ ַהָשּׁ ל  ִמַטּ ָהֱאִקים   ְל
ָגן  ָדּ ְורֹב  ָהָאֶרץ  י  ַמֵנּ ּוִמְשׁ
ִדי  ִאין  ֶגעפּוֶנען  ִמיר  ְוִתירֹׁש. 
ָהאט  ַיֲעקֹב  ַאז  ַּפְרָׁשה  ָוואֶכעִדיֶגע 
ֵעָׂשו,  פּון  ְּבָרכֹות  ִדי  אֹויְסֶגעַכאְּפט 
ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען  ַדאְרף 
ָהאט ִדי ְּבָרכֹות ֶגעמּוְזט צּוֵגיין ִמיט 
ַיֲעקֹב  ָהאט  ַפאְרָוואס  ָפאֶּפעֵריי,  ַא 
ָנאר  ְּבָרכֹות  ִדי  ַּבאקּוֶמען  ֶגעֶקעְנט 

אֹויף ַא ֶגע'ַגְנֶב'ֶטע ֶוועג?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָוואס  ֶדעם  אֹויף  רפ"ד):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶמען  לא.):  (ַׁשָּבת  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי 

ִאין  אֹויְבן  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ְפֶרעְגט 
ִהיְמל "ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה"? ָזאְגט 
ֶדער ֶרִּבי: "ָקַבְעָּת" ִאיז ַא ָלׁשֹון פּון 
ְגֵזיָלה, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק 
קְֹבֵעיֶהם  ֶאת  ְוָקַבע  כ"ג):  כ"ב,  (ִמְׁשֵלי 

ְפֶרעְגט  ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ָנֶפׁש. 
ֶגע'ַגְנֶב'ט  ָהאְסטּו  ֶמעְנְטׁש:  ֶדעם 
ַצייט צּו ֶלעְרֶנען? ַווייל ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִאיז ַאזֹוי ַפאְרָיאְגט אּון ַפאְרְּפָלאְגט 
צּו  ַצייט  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַאז 
ֶמען  ְפֶרעְגט  ֶדעְרַפאר  אּון  ֶלעְרֶנען, 
ַאָראּפ  ָכאְטׁש  ָהאט  ֶער  צּו  ִאים 
צּו  ַצייט  ַזיין  פּון  ַאִּביְסל  ֶגע'ַגְנֶב'ט 

ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה.

ַרָּבה ֶדער  (ְּבֵראִׁשית  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש 
ִדי  אֹויף  ג):  ִסיָמן  ס"ו,  ָּפָרָׁשה 

ְּבָרָכה ָוואס ִיְצָחק ָהאט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 
אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  ַאז  ַיֲעקֹב 
ָהֱאִקים   ְל ן  ְוִיֶתּ ּתֹוָרה,  ֶלעְרֶנען 
י  ַמֵנּ ּוִמְשׁ ִמְקָרא,  זּו   - ַמִים  ַהָשּׁ ל  ִמַטּ
זּו   - ָגן  ָדּ ְורֹב  ִמְׁשָנה,  זּו   - ָהָאֶרץ 
ִיְצָחק  ַאָגָדה.  ֶזה   - ְוִתירֹׁש  ְגָמָרא, 
ָזאל  ֶער  ַאז  ַיֲעקֹב  ֶגעֶּבעְנְטְׁשט  ָהאט 
ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  צּו  ַזיין  זֹוֶכה 
אּון  ְגָמָרא  אּון  ִמְׁשַניֹות  אּון  חּוָמׁש 

ֶמְדָרׁש.

ָהאט ֶדעְרַפאר  ַיֲעקֹב  ַווייל 
ֶוועט  ֶער  ַאז  ֶגעוואּוְסט 
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ִוויְסן, ֶּבן ַאְבָרָהם - ֶעס ִאיז  ָזאל ֶער 
ִמַדת   - ַאְבָרָהם  פּון  זּון  ַא  ֶּבֱאֶמת 
ַהֶחֶסד, ֶעס ִאיז ַאֶלעס ֲחָסִדים פּוֶנעם 
ִדיִנים  ִדי  ֲאִפילּו  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשֶלעְכט,  אֹויס  ֶזעְהן  ָוואס  ַזאְכן   -
קּוֶמען אֹויך ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶמעְנְטׁש,  פּוֶנעם  טֹוָבה  ִדי  ַפאר 
ִדי  ִיְצָחק,  ֶאת  הֹוִליד  ַאְבָרָהם  ַווייל 
פּוֶנעם  ֶחֶסד  ַא   אֹוי ִאיז  ְׁשֶלעְכְטס 
פּוֶנעם  טֹוָבה  ִדי  ַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶמעְנְטׁש.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ּתֹוְלדֹות ִסיָמן ג) 
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ן  ַמִים ְוִיֶתּ ַהָשּׁ ל  ִמַטּ ָהֱאִקים   ְל
ָגן  ָדּ ְורֹב  ָהָאֶרץ  י  ַמֵנּ ּוִמְשׁ
ִדי  ִאין  ֶגעפּוֶנען  ִמיר  ְוִתירֹׁש. 
ָהאט  ַיֲעקֹב  ַאז  ַּפְרָׁשה  ָוואֶכעִדיֶגע 
ֵעָׂשו,  פּון  ְּבָרכֹות  ִדי  אֹויְסֶגעַכאְּפט 
ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען  ַדאְרף 
ָהאט ִדי ְּבָרכֹות ֶגעמּוְזט צּוֵגיין ִמיט 
ַיֲעקֹב  ָהאט  ַפאְרָוואס  ָפאֶּפעֵריי,  ַא 
ָנאר  ְּבָרכֹות  ִדי  ַּבאקּוֶמען  ֶגעֶקעְנט 

אֹויף ַא ֶגע'ַגְנֶב'ֶטע ֶוועג?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָוואס  ֶדעם  אֹויף  רפ"ד):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶמען  לא.):  (ַׁשָּבת  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי 

ִאין  אֹויְבן  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ְפֶרעְגט 
ִהיְמל "ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה"? ָזאְגט 
ֶדער ֶרִּבי: "ָקַבְעָּת" ִאיז ַא ָלׁשֹון פּון 
ְגֵזיָלה, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק 
קְֹבֵעיֶהם  ֶאת  ְוָקַבע  כ"ג):  כ"ב,  (ִמְׁשֵלי 

ְפֶרעְגט  ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ָנֶפׁש. 
ֶגע'ַגְנֶב'ט  ָהאְסטּו  ֶמעְנְטׁש:  ֶדעם 
ַצייט צּו ֶלעְרֶנען? ַווייל ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִאיז ַאזֹוי ַפאְרָיאְגט אּון ַפאְרְּפָלאְגט 
צּו  ַצייט  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַאז 
ֶמען  ְפֶרעְגט  ֶדעְרַפאר  אּון  ֶלעְרֶנען, 
ַאָראּפ  ָכאְטׁש  ָהאט  ֶער  צּו  ִאים 
צּו  ַצייט  ַזיין  פּון  ַאִּביְסל  ֶגע'ַגְנֶב'ט 

ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה.

ַרָּבה ֶדער  (ְּבֵראִׁשית  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש 
ִדי  אֹויף  ג):  ִסיָמן  ס"ו,  ָּפָרָׁשה 

ְּבָרָכה ָוואס ִיְצָחק ָהאט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 
אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  ַאז  ַיֲעקֹב 
ָהֱאִקים   ְל ן  ְוִיֶתּ ּתֹוָרה,  ֶלעְרֶנען 
י  ַמֵנּ ּוִמְשׁ ִמְקָרא,  זּו   - ַמִים  ַהָשּׁ ל  ִמַטּ
זּו   - ָגן  ָדּ ְורֹב  ִמְׁשָנה,  זּו   - ָהָאֶרץ 
ִיְצָחק  ַאָגָדה.  ֶזה   - ְוִתירֹׁש  ְגָמָרא, 
ָזאל  ֶער  ַאז  ַיֲעקֹב  ֶגעֶּבעְנְטְׁשט  ָהאט 
ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  צּו  ַזיין  זֹוֶכה 
אּון  ְגָמָרא  אּון  ִמְׁשַניֹות  אּון  חּוָמׁש 

ֶמְדָרׁש.

ָהאט ֶדעְרַפאר  ַיֲעקֹב  ַווייל 
ֶוועט  ֶער  ַאז  ֶגעוואּוְסט 
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ִוויְסן, ֶּבן ַאְבָרָהם - ֶעס ִאיז  ָזאל ֶער 
ִמַדת   - ַאְבָרָהם  פּון  זּון  ַא  ֶּבֱאֶמת 
ַהֶחֶסד, ֶעס ִאיז ַאֶלעס ֲחָסִדים פּוֶנעם 
ִדיִנים  ִדי  ֲאִפילּו  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשֶלעְכט,  אֹויס  ֶזעְהן  ָוואס  ַזאְכן   -
קּוֶמען אֹויך ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶמעְנְטׁש,  פּוֶנעם  טֹוָבה  ִדי  ַפאר 
ִדי  ִיְצָחק,  ֶאת  הֹוִליד  ַאְבָרָהם  ַווייל 
פּוֶנעם  ֶחֶסד  ַא   אֹוי ִאיז  ְׁשֶלעְכְטס 
פּוֶנעם  טֹוָבה  ִדי  ַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶמעְנְטׁש.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ּתֹוְלדֹות ִסיָמן ג) 
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ן  ַמִים ְוִיֶתּ ַהָשּׁ ל  ִמַטּ ָהֱאִקים   ְל
ָגן  ָדּ ְורֹב  ָהָאֶרץ  י  ַמֵנּ ּוִמְשׁ
ִדי  ִאין  ֶגעפּוֶנען  ִמיר  ְוִתירֹׁש. 
ָהאט  ַיֲעקֹב  ַאז  ַּפְרָׁשה  ָוואֶכעִדיֶגע 
ֵעָׂשו,  פּון  ְּבָרכֹות  ִדי  אֹויְסֶגעַכאְּפט 
ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען  ַדאְרף 
ָהאט ִדי ְּבָרכֹות ֶגעמּוְזט צּוֵגיין ִמיט 
ַיֲעקֹב  ָהאט  ַפאְרָוואס  ָפאֶּפעֵריי,  ַא 
ָנאר  ְּבָרכֹות  ִדי  ַּבאקּוֶמען  ֶגעֶקעְנט 

אֹויף ַא ֶגע'ַגְנֶב'ֶטע ֶוועג?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָוואס  ֶדעם  אֹויף  רפ"ד):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶמען  לא.):  (ַׁשָּבת  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי 

ִאין  אֹויְבן  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ְפֶרעְגט 
ִהיְמל "ָקַבְעָּת ִעִּתים ַלּתֹוָרה"? ָזאְגט 
ֶדער ֶרִּבי: "ָקַבְעָּת" ִאיז ַא ָלׁשֹון פּון 
ְגֵזיָלה, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק 
קְֹבֵעיֶהם  ֶאת  ְוָקַבע  כ"ג):  כ"ב,  (ִמְׁשֵלי 

ְפֶרעְגט  ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ָנֶפׁש. 
ֶגע'ַגְנֶב'ט  ָהאְסטּו  ֶמעְנְטׁש:  ֶדעם 
ַצייט צּו ֶלעְרֶנען? ַווייל ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִאיז ַאזֹוי ַפאְרָיאְגט אּון ַפאְרְּפָלאְגט 
צּו  ַצייט  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַאז 
ֶמען  ְפֶרעְגט  ֶדעְרַפאר  אּון  ֶלעְרֶנען, 
ַאָראּפ  ָכאְטׁש  ָהאט  ֶער  צּו  ִאים 
צּו  ַצייט  ַזיין  פּון  ַאִּביְסל  ֶגע'ַגְנֶב'ט 

ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה.

ַרָּבה ֶדער  (ְּבֵראִׁשית  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש 
ִדי  אֹויף  ג):  ִסיָמן  ס"ו,  ָּפָרָׁשה 

ְּבָרָכה ָוואס ִיְצָחק ָהאט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 
אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  ַאז  ַיֲעקֹב 
ָהֱאִקים   ְל ן  ְוִיֶתּ ּתֹוָרה,  ֶלעְרֶנען 
י  ַמֵנּ ּוִמְשׁ ִמְקָרא,  זּו   - ַמִים  ַהָשּׁ ל  ִמַטּ
זּו   - ָגן  ָדּ ְורֹב  ִמְׁשָנה,  זּו   - ָהָאֶרץ 
ִיְצָחק  ַאָגָדה.  ֶזה   - ְוִתירֹׁש  ְגָמָרא, 
ָזאל  ֶער  ַאז  ַיֲעקֹב  ֶגעֶּבעְנְטְׁשט  ָהאט 
ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  צּו  ַזיין  זֹוֶכה 
אּון  ְגָמָרא  אּון  ִמְׁשַניֹות  אּון  חּוָמׁש 

ֶמְדָרׁש.

ָהאט ֶדעְרַפאר  ַיֲעקֹב  ַווייל 
ֶוועט  ֶער  ַאז  ֶגעוואּוְסט 
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ַזיין צּו  זֹוֶכה צּו  ְּבָרָכה  ַא  ַּבאקּוֶמען 
ֶגעמּוְזט  ֶעס  ָהאט  ּתֹוָרה,  ֶלעְרֶנען 
ַווייל  ֶוועג,  ֶגע'ַגְנֶב'ֶטע  ַא  ִמיט  ֵגיין 
ָנאר ַאזֹוי ִאיז ִדי ֶוועג ָוואס ֶמען ֶקען 
ַמְצִליַח ַזיין ִאין ִלימּוד ַהּתֹוָרה, ַווייל 
ִמיט  ַפאְרנּוֶמען  ִאיז  ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִניְׁשט  קּוְמט  ֶער  אּון  ַזאְכן,  ַזייֶנע 
ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  ֶלעְרֶנען, אּון  ָאן צּו 
ַצייט,  ַגְנֶב'ֶנען  צּו  ָנאר  ִאיז  ֶוועג 
ָדא  ִמינּוט  ֶעְטִליֶכע  ַאָראְּפ'ַגְנֶב'ֶנען 
אּון ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ָדאְרט, אּון ַאזֹוי 

ִאיז ֶמען ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַמְצִליַח.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ּתֹוְלדֹות 
תש"ע לפ"ק)
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ר  ִאְׁשּתֹו. ַוֶּיֱעַתּ ְלנַֹכח  ַלה'  ִיְצָחק 
ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ה): ֶווען ֶמען ַּפְסֶק'ְנט ָאּפ 

ִאין ִהיְמל ַא ְׁשֶלעְכֶטע ְגַזר ִדין אֹויף 
ִדי ֶוועְלט, אּון ִדי ַצִדיִקים ִוויְלן ֶעס 
ַפאְרְׁשֶטעְלן  ֵזיי  ַדאְרְפן  ַזיין,  ְמַבֵטל 
ִדי ְּתִפָלה, ַאז ִדי ַמְלָאִכים ָזאְלן ִניְׁשט 

ַפאְרְׁשֵטיין.
ְׁשמּוֶעְסט ָדאס  דּו  ֶווען  ַאז  ֵמייְנט, 

דּו  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ִמיט 
ְּפָראְּבֶלעם,  ַדיין  ִאים  ֶדעְרֵצייְלְסט 
צּו  ֶרעְדְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט  ֶיעֶנער 

ַאז  ִאיְנִזין  ָהאְסט  דּו  ָאֶּבער  ִאים, 
דּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדְסט  דּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְלְסט 
ַאזֹוי  אּון  ֶוועְרֶטער,  ִדי  ֶהעְרן  ָזאל 
ַווייל  ְגִריְנֶגער,  ּפֹוֵעְל'ן  ֶמען  ֶקען 
ְמַקְטֵרג  ִוויְלן  ָוואס  ַמְלָאִכים  ִדי 
ֶּבעְהְטְסט  דּו  ַאז  ִניְׁשט  ֵווייְסן  ַזיין, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, פּוֶנעם  ֶעֶּפעס  ֶיעְצט 
ְסַּתם  ְׁשמּוֶעְסט  דּו  ַאז  ֵמייֶנען  ֵזיי 

ַאזֹוי.

ר ָדאס  ַוֶּיֱעַתּ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ָהאט  ִיְצָחק  ַלה',  ִיְצָחק 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ֶגעָוואְלט 
ָאֶּבער  ִקיְנֶדער,  ָהאְּבן  ָזאל  ֶער  ַאז 
ַווייל ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ָנאְכן ְגַזר 
ַהֶטַבע   ְּבֶדֶר ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  ִדין, 
ִקיְנֶדער,  ַקיין  ָהאְּבן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט 
ָהאט ֶער ֶעס  ְלנַֹכח ִאְׁשּתו  ֶדעְרַפאר, 
ִמיט  ְׁשמּוֶעס  ַא  ִמיט  ַפאְרְׁשֶטעְלט 
ֶגעְׁשמּוֶעְסט  ָהאט  ֶער  ַווייּב,  ַזיין 
ִאיֶּבער  ַווייּב  ַזיין  ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ַזיין  ֶוועט  ָוואס  ְּפָראְּבֶלעם:  ֵזייֶער 
ָנאְכִניְׁשט  ָהאְּבן  ִמיר  אּוְנז?  ִמיט 
ַקיין ִקיְנֶדער, ָאֶּבער ֶער ָהאט אּוְנִזין 
ֶגעַהאט ַלה', ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָזאל ֶהעְרן ִדי ֶוועְרֶטער אּון ָאְנֶנעֶמען 
ָזאְלן  ַמְלָאִכים  ִדי  ְּכַדי  ְּתִפָלה,  ִדי 

ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ּתֹוְלדֹות ִסיָמן ד) 

פר˘˙ ˙ול„ו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ל„

ַזיין צּו  זֹוֶכה צּו  ְּבָרָכה  ַא  ַּבאקּוֶמען 
ֶגעמּוְזט  ֶעס  ָהאט  ּתֹוָרה,  ֶלעְרֶנען 
ַווייל  ֶוועג,  ֶגע'ַגְנֶב'ֶטע  ַא  ִמיט  ֵגיין 
ָנאר ַאזֹוי ִאיז ִדי ֶוועג ָוואס ֶמען ֶקען 
ַמְצִליַח ַזיין ִאין ִלימּוד ַהּתֹוָרה, ַווייל 
ִמיט  ַפאְרנּוֶמען  ִאיז  ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִניְׁשט  קּוְמט  ֶער  אּון  ַזאְכן,  ַזייֶנע 
ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  ֶלעְרֶנען, אּון  ָאן צּו 
ַצייט,  ַגְנֶב'ֶנען  צּו  ָנאר  ִאיז  ֶוועג 
ָדא  ִמינּוט  ֶעְטִליֶכע  ַאָראְּפ'ַגְנֶב'ֶנען 
אּון ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ָדאְרט, אּון ַאזֹוי 

ִאיז ֶמען ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַמְצִליַח.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ּתֹוְלדֹות 
תש"ע לפ"ק)
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ר  ִאְׁשּתֹו. ַוֶּיֱעַתּ ְלנַֹכח  ַלה'  ִיְצָחק 
ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ה): ֶווען ֶמען ַּפְסֶק'ְנט ָאּפ 

ִאין ִהיְמל ַא ְׁשֶלעְכֶטע ְגַזר ִדין אֹויף 
ִדי ֶוועְלט, אּון ִדי ַצִדיִקים ִוויְלן ֶעס 
ַפאְרְׁשֶטעְלן  ֵזיי  ַדאְרְפן  ַזיין,  ְמַבֵטל 
ִדי ְּתִפָלה, ַאז ִדי ַמְלָאִכים ָזאְלן ִניְׁשט 

ַפאְרְׁשֵטיין.
ְׁשמּוֶעְסט ָדאס  דּו  ֶווען  ַאז  ֵמייְנט, 

דּו  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ִמיט 
ְּפָראְּבֶלעם,  ַדיין  ִאים  ֶדעְרֵצייְלְסט 
צּו  ֶרעְדְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט  ֶיעֶנער 

ַאז  ִאיְנִזין  ָהאְסט  דּו  ָאֶּבער  ִאים, 
דּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדְסט  דּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְלְסט 
ַאזֹוי  אּון  ֶוועְרֶטער,  ִדי  ֶהעְרן  ָזאל 
ַווייל  ְגִריְנֶגער,  ּפֹוֵעְל'ן  ֶמען  ֶקען 
ְמַקְטֵרג  ִוויְלן  ָוואס  ַמְלָאִכים  ִדי 
ֶּבעְהְטְסט  דּו  ַאז  ִניְׁשט  ֵווייְסן  ַזיין, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, פּוֶנעם  ֶעֶּפעס  ֶיעְצט 
ְסַּתם  ְׁשמּוֶעְסט  דּו  ַאז  ֵמייֶנען  ֵזיי 

ַאזֹוי.

ר ָדאס  ַוֶּיֱעַתּ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ָהאט  ִיְצָחק  ַלה',  ִיְצָחק 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ֶגעָוואְלט 
ָאֶּבער  ִקיְנֶדער,  ָהאְּבן  ָזאל  ֶער  ַאז 
ַווייל ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ָנאְכן ְגַזר 
ַהֶטַבע   ְּבֶדֶר ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  ִדין, 
ִקיְנֶדער,  ַקיין  ָהאְּבן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט 
ָהאט ֶער ֶעס  ְלנַֹכח ִאְׁשּתו  ֶדעְרַפאר, 
ִמיט  ְׁשמּוֶעס  ַא  ִמיט  ַפאְרְׁשֶטעְלט 
ֶגעְׁשמּוֶעְסט  ָהאט  ֶער  ַווייּב,  ַזיין 
ִאיֶּבער  ַווייּב  ַזיין  ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ַזיין  ֶוועט  ָוואס  ְּפָראְּבֶלעם:  ֵזייֶער 
ָנאְכִניְׁשט  ָהאְּבן  ִמיר  אּוְנז?  ִמיט 
ַקיין ִקיְנֶדער, ָאֶּבער ֶער ָהאט אּוְנִזין 
ֶגעַהאט ַלה', ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָזאל ֶהעְרן ִדי ֶוועְרֶטער אּון ָאְנֶנעֶמען 
ָזאְלן  ַמְלָאִכים  ִדי  ְּכַדי  ְּתִפָלה,  ִדי 

ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ּתֹוְלדֹות ִסיָמן ד) 

פר˘˙ ˙ול„ו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ל„

ַזיין צּו  זֹוֶכה צּו  ְּבָרָכה  ַא  ַּבאקּוֶמען 
ֶגעמּוְזט  ֶעס  ָהאט  ּתֹוָרה,  ֶלעְרֶנען 
ַווייל  ֶוועג,  ֶגע'ַגְנֶב'ֶטע  ַא  ִמיט  ֵגיין 
ָנאר ַאזֹוי ִאיז ִדי ֶוועג ָוואס ֶמען ֶקען 
ַמְצִליַח ַזיין ִאין ִלימּוד ַהּתֹוָרה, ַווייל 
ִמיט  ַפאְרנּוֶמען  ִאיז  ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִניְׁשט  קּוְמט  ֶער  אּון  ַזאְכן,  ַזייֶנע 
ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  ֶלעְרֶנען, אּון  ָאן צּו 
ַצייט,  ַגְנֶב'ֶנען  צּו  ָנאר  ִאיז  ֶוועג 
ָדא  ִמינּוט  ֶעְטִליֶכע  ַאָראְּפ'ַגְנֶב'ֶנען 
אּון ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ָדאְרט, אּון ַאזֹוי 

ִאיז ֶמען ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַמְצִליַח.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ּתֹוְלדֹות 
תש"ע לפ"ק)
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ר  ִאְׁשּתֹו. ַוֶּיֱעַתּ ְלנַֹכח  ַלה'  ִיְצָחק 
ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ה): ֶווען ֶמען ַּפְסֶק'ְנט ָאּפ 

ִאין ִהיְמל ַא ְׁשֶלעְכֶטע ְגַזר ִדין אֹויף 
ִדי ֶוועְלט, אּון ִדי ַצִדיִקים ִוויְלן ֶעס 
ַפאְרְׁשֶטעְלן  ֵזיי  ַדאְרְפן  ַזיין,  ְמַבֵטל 
ִדי ְּתִפָלה, ַאז ִדי ַמְלָאִכים ָזאְלן ִניְׁשט 

ַפאְרְׁשֵטיין.
ְׁשמּוֶעְסט ָדאס  דּו  ֶווען  ַאז  ֵמייְנט, 

דּו  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ִמיט 
ְּפָראְּבֶלעם,  ַדיין  ִאים  ֶדעְרֵצייְלְסט 
צּו  ֶרעְדְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט  ֶיעֶנער 

ַאז  ִאיְנִזין  ָהאְסט  דּו  ָאֶּבער  ִאים, 
דּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדְסט  דּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְלְסט 
ַאזֹוי  אּון  ֶוועְרֶטער,  ִדי  ֶהעְרן  ָזאל 
ַווייל  ְגִריְנֶגער,  ּפֹוֵעְל'ן  ֶמען  ֶקען 
ְמַקְטֵרג  ִוויְלן  ָוואס  ַמְלָאִכים  ִדי 
ֶּבעְהְטְסט  דּו  ַאז  ִניְׁשט  ֵווייְסן  ַזיין, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, פּוֶנעם  ֶעֶּפעס  ֶיעְצט 
ְסַּתם  ְׁשמּוֶעְסט  דּו  ַאז  ֵמייֶנען  ֵזיי 

ַאזֹוי.

ר ָדאס  ַוֶּיֱעַתּ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ָהאט  ִיְצָחק  ַלה',  ִיְצָחק 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ֶגעָוואְלט 
ָאֶּבער  ִקיְנֶדער,  ָהאְּבן  ָזאל  ֶער  ַאז 
ַווייל ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ָנאְכן ְגַזר 
ַהֶטַבע   ְּבֶדֶר ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  ִדין, 
ִקיְנֶדער,  ַקיין  ָהאְּבן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט 
ָהאט ֶער ֶעס  ְלנַֹכח ִאְׁשּתו  ֶדעְרַפאר, 
ִמיט  ְׁשמּוֶעס  ַא  ִמיט  ַפאְרְׁשֶטעְלט 
ֶגעְׁשמּוֶעְסט  ָהאט  ֶער  ַווייּב,  ַזיין 
ִאיֶּבער  ַווייּב  ַזיין  ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ַזיין  ֶוועט  ָוואס  ְּפָראְּבֶלעם:  ֵזייֶער 
ָנאְכִניְׁשט  ָהאְּבן  ִמיר  אּוְנז?  ִמיט 
ַקיין ִקיְנֶדער, ָאֶּבער ֶער ָהאט אּוְנִזין 
ֶגעַהאט ַלה', ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָזאל ֶהעְרן ִדי ֶוועְרֶטער אּון ָאְנֶנעֶמען 
ָזאְלן  ַמְלָאִכים  ִדי  ְּכַדי  ְּתִפָלה,  ִדי 

ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ּתֹוְלדֹות ִסיָמן ד) 

פר˘˙ ˙ול„ו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ל„

ַזיין צּו  זֹוֶכה צּו  ְּבָרָכה  ַא  ַּבאקּוֶמען 
ֶגעמּוְזט  ֶעס  ָהאט  ּתֹוָרה,  ֶלעְרֶנען 
ַווייל  ֶוועג,  ֶגע'ַגְנֶב'ֶטע  ַא  ִמיט  ֵגיין 
ָנאר ַאזֹוי ִאיז ִדי ֶוועג ָוואס ֶמען ֶקען 
ַמְצִליַח ַזיין ִאין ִלימּוד ַהּתֹוָרה, ַווייל 
ִמיט  ַפאְרנּוֶמען  ִאיז  ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִניְׁשט  קּוְמט  ֶער  אּון  ַזאְכן,  ַזייֶנע 
ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  ֶלעְרֶנען, אּון  ָאן צּו 
ַצייט,  ַגְנֶב'ֶנען  צּו  ָנאר  ִאיז  ֶוועג 
ָדא  ִמינּוט  ֶעְטִליֶכע  ַאָראְּפ'ַגְנֶב'ֶנען 
אּון ֶעְטִליֶכע ִמינּוט ָדאְרט, אּון ַאזֹוי 

ִאיז ֶמען ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַמְצִליַח.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ּתֹוְלדֹות 
תש"ע לפ"ק)
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ר  ִאְׁשּתֹו. ַוֶּיֱעַתּ ְלנַֹכח  ַלה'  ִיְצָחק 
ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ה): ֶווען ֶמען ַּפְסֶק'ְנט ָאּפ 

ִאין ִהיְמל ַא ְׁשֶלעְכֶטע ְגַזר ִדין אֹויף 
ִדי ֶוועְלט, אּון ִדי ַצִדיִקים ִוויְלן ֶעס 
ַפאְרְׁשֶטעְלן  ֵזיי  ַדאְרְפן  ַזיין,  ְמַבֵטל 
ִדי ְּתִפָלה, ַאז ִדי ַמְלָאִכים ָזאְלן ִניְׁשט 

ַפאְרְׁשֵטיין.
ְׁשמּוֶעְסט ָדאס  דּו  ֶווען  ַאז  ֵמייְנט, 

דּו  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ִמיט 
ְּפָראְּבֶלעם,  ַדיין  ִאים  ֶדעְרֵצייְלְסט 
צּו  ֶרעְדְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט  ֶיעֶנער 

ַאז  ִאיְנִזין  ָהאְסט  דּו  ָאֶּבער  ִאים, 
דּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדְסט  דּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְלְסט 
ַאזֹוי  אּון  ֶוועְרֶטער,  ִדי  ֶהעְרן  ָזאל 
ַווייל  ְגִריְנֶגער,  ּפֹוֵעְל'ן  ֶמען  ֶקען 
ְמַקְטֵרג  ִוויְלן  ָוואס  ַמְלָאִכים  ִדי 
ֶּבעְהְטְסט  דּו  ַאז  ִניְׁשט  ֵווייְסן  ַזיין, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, פּוֶנעם  ֶעֶּפעס  ֶיעְצט 
ְסַּתם  ְׁשמּוֶעְסט  דּו  ַאז  ֵמייֶנען  ֵזיי 

ַאזֹוי.

ר ָדאס  ַוֶּיֱעַתּ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ָהאט  ִיְצָחק  ַלה',  ִיְצָחק 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ֶגעָוואְלט 
ָאֶּבער  ִקיְנֶדער,  ָהאְּבן  ָזאל  ֶער  ַאז 
ַווייל ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ָנאְכן ְגַזר 
ַהֶטַבע   ְּבֶדֶר ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  ִדין, 
ִקיְנֶדער,  ַקיין  ָהאְּבן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט 
ָהאט ֶער ֶעס  ְלנַֹכח ִאְׁשּתו  ֶדעְרַפאר, 
ִמיט  ְׁשמּוֶעס  ַא  ִמיט  ַפאְרְׁשֶטעְלט 
ֶגעְׁשמּוֶעְסט  ָהאט  ֶער  ַווייּב,  ַזיין 
ִאיֶּבער  ַווייּב  ַזיין  ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ַזיין  ֶוועט  ָוואס  ְּפָראְּבֶלעם:  ֵזייֶער 
ָנאְכִניְׁשט  ָהאְּבן  ִמיר  אּוְנז?  ִמיט 
ַקיין ִקיְנֶדער, ָאֶּבער ֶער ָהאט אּוְנִזין 
ֶגעַהאט ַלה', ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָזאל ֶהעְרן ִדי ֶוועְרֶטער אּון ָאְנֶנעֶמען 
ָזאְלן  ַמְלָאִכים  ִדי  ְּכַדי  ְּתִפָלה,  ִדי 

ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ּתֹוְלדֹות ִסיָמן ד) 



פר˘˙ ויˆ‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ל‰

‡ ≈̂ ˙ ַוּי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַוֵּיֶל ַוֵיֵצא  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעקֹב 

ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ָחָרָנה. 
ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  קנ"ה):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶער  אּון  ֱאמּוָנה,  ִמיט  ְׁשַטאְרק  ִאיז 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבט 
ֵווייְסט ַאז ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעְהט קּוְמט 
ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעָמאְלְטס 
פּון  ֶדעְרְׁשָראְקן  ט  ִניְשׁ ֶער  ֶוועְרט 
ֶוועְרט  ֶער  אּון   ,ַזא ׁשּום  ַקיין 
 ,ַזא ׁשּום  ַקיין  פּון  ֶנעְרֶוועז  ט  ִניְשׁ
ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ַווייל 
ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ָנאר 
צּו  אֹויף  ֶהעְרט  ֶער  ֶווען   ְגַליי
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ְטַראְכְטן 
ָנאר  ַמאְכט  ַאֶלעס  ַאז  ַפאְרֶגעְסט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֶוועְרט ֶער ׁשֹוין 
 ֶנעְרֶוועז אּון ֶגעֶרעְגט פּון ֶיעֶדע ַזא
ט ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל. ָוואס ֶעס ִאיז ִניְשׁ

ִדי ֶעס  פּון  ֶגעְּבֶרעְנְגט  ֶוועְרט 
ַהַּׁשַער  אֹוָרה,  ַׁשֲעֵרי  (ַעֵיין  ְמקּוָּבִלים 
"ְּבֵאר  ַהְּׁשִליִׁשית):  ַהְּסִפיָרה  ַהְּׁשִמיִני, 

ֶׁשַבע" ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ִזיֶּבעֶטע 
ִדי  ַמְלכּות,  ִאיז  ָדאס  ָוואס  ִמיָדה 

ֵהייִליֶגע ֱאמּוָנה.

ַוֵיֵצא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵגייט  ִאיד  ַא  ֶווען  ַיֲעקֹב,  
ַארֹויס, ִמְּבֵאר ֶׁשַבע - פּון ִדי ֵהייִליֶגע 
ֶדער  ַאז  ַפאְרֶגעְסט  ֶער  ֱאמּוָנה, 
 ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ַוֵּיֶל
ֶער  ַאף,  ֲחרֹון  צּו  ֶער  ֵגייט   - ָחָרָנה 
ַא  פּון  ֶנעְרֶוועז  אּון  ֶגעֶרעְגט  ֶוועְרט 

.ֶיעֶדע ַזא

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא ִסיָמן ג)
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ַוֵּיֶל ַוֵיֵצא  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעקֹב 
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ָחָרָנה. 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיְדן  וואּו  ס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָלָאֶרץ,  חּוץ  ִאין  ֲאִפילּו  וואֹויֶנען, 
ִאיז ָדא ִדי ְקדּוָׁשה פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ַווייל דּוְר ֶדעם ָוואס ִאיְדן וואֹויֶנען 
ֶגעֵהייִליְגט  לּוְפט  ִדי  ֶוועְרט  ָדאְרט, 

ַאזֹוי ִווי ֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל.

ָזאְגט, ַוֵיֵצא ַיֲעקֹב, ַפאְרָוואס ַרִׁש"י 
ֶער  וואּו  פּון  ְׁשֵטיין  ַדאְרף 
ָוואְלט  ֶעס  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען,  ִאיז 
 ַוֵּיֶל ְׁשֵטיין  ָזאל  ֶעס  ֶגענּוג  ֶגעֶווען 
ָחָרָנה, ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו ָחָרן, ָנאר 

פר˘˙ ויˆ‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ל‰

‡ ≈̂ ˙ ַוּי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַוֵּיֶל ַוֵיֵצא  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעקֹב 

ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ָחָרָנה. 
ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  קנ"ה):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶער  אּון  ֱאמּוָנה,  ִמיט  ְׁשַטאְרק  ִאיז 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבט 
ֵווייְסט ַאז ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעְהט קּוְמט 
ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעָמאְלְטס 
פּון  ֶדעְרְׁשָראְקן  ט  ִניְשׁ ֶער  ֶוועְרט 
ֶוועְרט  ֶער  אּון   ,ַזא ׁשּום  ַקיין 
 ,ַזא ׁשּום  ַקיין  פּון  ֶנעְרֶוועז  ט  ִניְשׁ
ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ַווייל 
ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ָנאר 
צּו  אֹויף  ֶהעְרט  ֶער  ֶווען   ְגַליי
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ְטַראְכְטן 
ָנאר  ַמאְכט  ַאֶלעס  ַאז  ַפאְרֶגעְסט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֶוועְרט ֶער ׁשֹוין 
 ֶנעְרֶוועז אּון ֶגעֶרעְגט פּון ֶיעֶדע ַזא
ט ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל. ָוואס ֶעס ִאיז ִניְשׁ

ִדי ֶעס  פּון  ֶגעְּבֶרעְנְגט  ֶוועְרט 
ַהַּׁשַער  אֹוָרה,  ַׁשֲעֵרי  (ַעֵיין  ְמקּוָּבִלים 
"ְּבֵאר  ַהְּׁשִליִׁשית):  ַהְּסִפיָרה  ַהְּׁשִמיִני, 

ֶׁשַבע" ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ִזיֶּבעֶטע 
ִדי  ַמְלכּות,  ִאיז  ָדאס  ָוואס  ִמיָדה 

ֵהייִליֶגע ֱאמּוָנה.

ַוֵיֵצא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵגייט  ִאיד  ַא  ֶווען  ַיֲעקֹב,  
ַארֹויס, ִמְּבֵאר ֶׁשַבע - פּון ִדי ֵהייִליֶגע 
ֶדער  ַאז  ַפאְרֶגעְסט  ֶער  ֱאמּוָנה, 
 ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ַוֵּיֶל
ֶער  ַאף,  ֲחרֹון  צּו  ֶער  ֵגייט   - ָחָרָנה 
ַא  פּון  ֶנעְרֶוועז  אּון  ֶגעֶרעְגט  ֶוועְרט 

.ֶיעֶדע ַזא
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ַוֵּיֶל ַוֵיֵצא  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעקֹב 
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ָחָרָנה. 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיְדן  וואּו  ס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָלָאֶרץ,  חּוץ  ִאין  ֲאִפילּו  וואֹויֶנען, 
ִאיז ָדא ִדי ְקדּוָׁשה פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ַווייל דּוְר ֶדעם ָוואס ִאיְדן וואֹויֶנען 
ֶגעֵהייִליְגט  לּוְפט  ִדי  ֶוועְרט  ָדאְרט, 

ַאזֹוי ִווי ֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל.

ָזאְגט, ַוֵיֵצא ַיֲעקֹב, ַפאְרָוואס ַרִׁש"י 
ֶער  וואּו  פּון  ְׁשֵטיין  ַדאְרף 
ָוואְלט  ֶעס  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען,  ִאיז 
 ַוֵּיֶל ְׁשֵטיין  ָזאל  ֶעס  ֶגענּוג  ֶגעֶווען 
ָחָרָנה, ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו ָחָרן, ָנאר 

פר˘˙ ויˆ‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ל‰
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ַוֵּיֶל ַוֵיֵצא  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעקֹב 

ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ָחָרָנה. 
ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  קנ"ה):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶער  אּון  ֱאמּוָנה,  ִמיט  ְׁשַטאְרק  ִאיז 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבט 
ֵווייְסט ַאז ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעְהט קּוְמט 
ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעָמאְלְטס 
פּון  ֶדעְרְׁשָראְקן  ט  ִניְשׁ ֶער  ֶוועְרט 
ֶוועְרט  ֶער  אּון   ,ַזא ׁשּום  ַקיין 
 ,ַזא ׁשּום  ַקיין  פּון  ֶנעְרֶוועז  ט  ִניְשׁ
ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ַווייל 
ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ָנאר 
צּו  אֹויף  ֶהעְרט  ֶער  ֶווען   ְגַליי
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ְטַראְכְטן 
ָנאר  ַמאְכט  ַאֶלעס  ַאז  ַפאְרֶגעְסט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֶוועְרט ֶער ׁשֹוין 
 ֶנעְרֶוועז אּון ֶגעֶרעְגט פּון ֶיעֶדע ַזא
ט ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל. ָוואס ֶעס ִאיז ִניְשׁ

ִדי ֶעס  פּון  ֶגעְּבֶרעְנְגט  ֶוועְרט 
ַהַּׁשַער  אֹוָרה,  ַׁשֲעֵרי  (ַעֵיין  ְמקּוָּבִלים 
"ְּבֵאר  ַהְּׁשִליִׁשית):  ַהְּסִפיָרה  ַהְּׁשִמיִני, 

ֶׁשַבע" ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ִזיֶּבעֶטע 
ִדי  ַמְלכּות,  ִאיז  ָדאס  ָוואס  ִמיָדה 

ֵהייִליֶגע ֱאמּוָנה.

ַוֵיֵצא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵגייט  ִאיד  ַא  ֶווען  ַיֲעקֹב,  
ַארֹויס, ִמְּבֵאר ֶׁשַבע - פּון ִדי ֵהייִליֶגע 
ֶדער  ַאז  ַפאְרֶגעְסט  ֶער  ֱאמּוָנה, 
 ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ַוֵּיֶל
ֶער  ַאף,  ֲחרֹון  צּו  ֶער  ֵגייט   - ָחָרָנה 
ַא  פּון  ֶנעְרֶוועז  אּון  ֶגעֶרעְגט  ֶוועְרט 

.ֶיעֶדע ַזא
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ַוֵּיֶל ַוֵיֵצא  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעקֹב 
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(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיְדן  וואּו  ס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָלָאֶרץ,  חּוץ  ִאין  ֲאִפילּו  וואֹויֶנען, 
ִאיז ָדא ִדי ְקדּוָׁשה פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ַווייל דּוְר ֶדעם ָוואס ִאיְדן וואֹויֶנען 
ֶגעֵהייִליְגט  לּוְפט  ִדי  ֶוועְרט  ָדאְרט, 

ַאזֹוי ִווי ֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל.

ָזאְגט, ַוֵיֵצא ַיֲעקֹב, ַפאְרָוואס ַרִׁש"י 
ֶער  וואּו  פּון  ְׁשֵטיין  ַדאְרף 
ָוואְלט  ֶעס  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען,  ִאיז 
 ַוֵּיֶל ְׁשֵטיין  ָזאל  ֶעס  ֶגענּוג  ֶגעֶווען 
ָחָרָנה, ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו ָחָרן, ָנאר 
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ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ָחָרָנה. 
ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  קנ"ה):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶער  אּון  ֱאמּוָנה,  ִמיט  ְׁשַטאְרק  ִאיז 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבט 
ֵווייְסט ַאז ָוואס ֶעס ֶגעֶׁשעְהט קּוְמט 
ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעָמאְלְטס 
פּון  ֶדעְרְׁשָראְקן  ט  ִניְשׁ ֶער  ֶוועְרט 
ֶוועְרט  ֶער  אּון   ,ַזא ׁשּום  ַקיין 
 ,ַזא ׁשּום  ַקיין  פּון  ֶנעְרֶוועז  ט  ִניְשׁ
ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ַווייל 
ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ָנאר 
צּו  אֹויף  ֶהעְרט  ֶער  ֶווען   ְגַליי
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ְטַראְכְטן 
ָנאר  ַמאְכט  ַאֶלעס  ַאז  ַפאְרֶגעְסט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֶוועְרט ֶער ׁשֹוין 
 ֶנעְרֶוועז אּון ֶגעֶרעְגט פּון ֶיעֶדע ַזא
ט ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל. ָוואס ֶעס ִאיז ִניְשׁ

ִדי ֶעס  פּון  ֶגעְּבֶרעְנְגט  ֶוועְרט 
ַהַּׁשַער  אֹוָרה,  ַׁשֲעֵרי  (ַעֵיין  ְמקּוָּבִלים 
"ְּבֵאר  ַהְּׁשִליִׁשית):  ַהְּסִפיָרה  ַהְּׁשִמיִני, 

ֶׁשַבע" ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ִזיֶּבעֶטע 
ִדי  ַמְלכּות,  ִאיז  ָדאס  ָוואס  ִמיָדה 

ֵהייִליֶגע ֱאמּוָנה.

ַוֵיֵצא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵגייט  ִאיד  ַא  ֶווען  ַיֲעקֹב,  
ַארֹויס, ִמְּבֵאר ֶׁשַבע - פּון ִדי ֵהייִליֶגע 
ֶדער  ַאז  ַפאְרֶגעְסט  ֶער  ֱאמּוָנה, 
 ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ַוֵּיֶל
ֶער  ַאף,  ֲחרֹון  צּו  ֶער  ֵגייט   - ָחָרָנה 
ַא  פּון  ֶנעְרֶוועז  אּון  ֶגעֶרעְגט  ֶוועְרט 

.ֶיעֶדע ַזא
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ַוֵּיֶל ַוֵיֵצא  ָׁשַבע  ִמְּבֵאר  ַיֲעקֹב 
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ָחָרָנה. 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיְדן  וואּו  ס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָלָאֶרץ,  חּוץ  ִאין  ֲאִפילּו  וואֹויֶנען, 
ִאיז ָדא ִדי ְקדּוָׁשה פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ַווייל דּוְר ֶדעם ָוואס ִאיְדן וואֹויֶנען 
ֶגעֵהייִליְגט  לּוְפט  ִדי  ֶוועְרט  ָדאְרט, 

ַאזֹוי ִווי ֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל.

ָזאְגט, ַוֵיֵצא ַיֲעקֹב, ַפאְרָוואס ַרִׁש"י 
ֶער  וואּו  פּון  ְׁשֵטיין  ַדאְרף 
ָוואְלט  ֶעס  ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען,  ִאיז 
 ַוֵּיֶל ְׁשֵטיין  ָזאל  ֶעס  ֶגענּוג  ֶגעֶווען 
ָחָרָנה, ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו ָחָרן, ָנאר 
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ֶווען ַא ַצִדיק ֵגייט ַארֹויס פּון ְׁשָטאט 
פּון  ֵׁשייְנַקייט  ִדי  ַאֶוועק   אֹוי ֵגייט 

ְׁשָטאט.

ָרב ֶדער  ַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער  ֵהייִליֶגער 
זי"ע ִאיז ַמְסִּביר ַאז ַפאר ַרִׁש"י 
ַהָקדֹוׁש ִאיז ְׁשֶווער ֶגעֶווען ַפאְרָוואס 
ִאיז  ֶער  ָחָרָנה,   "ַוֵּיֶל" ְׁשֵטייט  ֶעס 
ָוואְלט  ֶעס  ָחָרן,  צּו  "ֶגעַגאְנֶגען" 
ָחָרָנה,  "ַוֵּיֶרד"  ְׁשֵטיין  ֶגעַדאְרְפט 
ָחָרן,  צּו  "ַאָראְּפֶגעַגאְנֶגען"  ִאיז  ֶער 
נ"ד:):  (ְזָבִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ַווייל 
ַאֶלע  פּון  ֶהעֶכער  ִאיז  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  

ֶלעְנֶדער.

ט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער ָזאְג
ָרב זי"ע, ָדאס ָוואס ֶעס ְׁשֵטייט 
פּון  ֶהעֶכער  ִאיז  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ   ַאז 
ַאז  ְּברּוָחִניּות,  ֵמייְנט  ֶלעְנֶדער,  ַאֶלע 
ֶעס ִאיז ָחׁשּוֶב'ער פּון ַאֶלע ֶלעְנֶדער, 
ֵגייט  ֶמען  ֶווען  ֶדעְרַפאר  אּון 
ֶעס  ֵהייְסט  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  פּון  ַארֹויס 
ַאָראְּפֶגעַגאְנֶגען, ָאֶּבער ֶווען ַא ַצִדיק 
ַארֹויס,  ֵגייט  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִווי  ַאזֹוי 
ֵגייט ִמיט ִמיט ִאים ִדי ֵׁשייְנַקייט פּון 
ֶנעְמט  ֵגייט  ֶער  ִווי  אּון  ְׁשָטאט,  ִדי 
ֵׁשייְנַקייט אּון  ִדי   ,ִזי ִמיט  ִמיט  ֶער 

ֵהייִליְגֵקייט פּון ְׁשָטאט.

ַוֵיֵצא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶל ָחָרָנה, 

ִאין  ט  ִניְשׁ ִאיז  ִאיד  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו 
ָרֵאל, ֶער ִאיז ִאין חּוץ ָלָאֶרץ,  ֶאֶרץ ִיְשׂ
ֶוועְרט ָדאְרט אֹוי ֶגעֵהייִליְגט ָדאס 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְקדּוַׁשת  ִמיט  ְּפַלאץ 
ִמיט  ִמְצוֹת  אּון  ּתֹוָרה  ִדי   דּוְר
ים טֹוִבים ָוואס ֶער טּוט ָדאְרט. ַמֲעִשׂ

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא ִסיָמן ב)  

76

ע  ְפַגּ ָבא ַוִיּ י  ִכּ ם  ָשׁ ֶלן  ַוָיּ קֹום  ָמּ ַבּ
ֵמַאְבֵני  ח  ַקּ ַוִיּ ֶמׁש  ַהֶשּׁ
ָתיו. מֹוֲהָרא"ׁש  ם ְמַרֲאשֹׁ ֶשׂ קֹום ַוָיּ ַהָמּ
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ִדי  א'):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ִליְכִטיְגֵקייט, 
ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִווי ִדי זּון, ַאזֹוי ִווי 
ַאזֹוי  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף  ַׁשייְנט  זּון  ִדי 
אֹויְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַׁשייְנט 

ֶמעְנְטׁש.

ְּבֶרעְנְגט אּון  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
י"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֶוועְרֶטער  ִדי  ַאז  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  פּון 
ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ַדאֶוועְנט אּון ֶרעְדט 
ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 

"ַאָבִנים".

ע ָדאס  ְפַגּ ַוִיּ ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ָבא  י  ִכּ ם  ָשׁ ֶלן  ַוָיּ קֹום  ָמּ ַבּ

פר˘˙ ויˆ‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ לו

ֶווען ַא ַצִדיק ֵגייט ַארֹויס פּון ְׁשָטאט 
פּון  ֵׁשייְנַקייט  ִדי  ַאֶוועק   אֹוי ֵגייט 

ְׁשָטאט.

ָרב ֶדער  ַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער  ֵהייִליֶגער 
זי"ע ִאיז ַמְסִּביר ַאז ַפאר ַרִׁש"י 
ַהָקדֹוׁש ִאיז ְׁשֶווער ֶגעֶווען ַפאְרָוואס 
ִאיז  ֶער  ָחָרָנה,   "ַוֵּיֶל" ְׁשֵטייט  ֶעס 
ָוואְלט  ֶעס  ָחָרן,  צּו  "ֶגעַגאְנֶגען" 
ָחָרָנה,  "ַוֵּיֶרד"  ְׁשֵטיין  ֶגעַדאְרְפט 
ָחָרן,  צּו  "ַאָראְּפֶגעַגאְנֶגען"  ִאיז  ֶער 
נ"ד:):  (ְזָבִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ַווייל 
ַאֶלע  פּון  ֶהעֶכער  ִאיז  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  

ֶלעְנֶדער.

ט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער ָזאְג
ָרב זי"ע, ָדאס ָוואס ֶעס ְׁשֵטייט 
פּון  ֶהעֶכער  ִאיז  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ   ַאז 
ַאז  ְּברּוָחִניּות,  ֵמייְנט  ֶלעְנֶדער,  ַאֶלע 
ֶעס ִאיז ָחׁשּוֶב'ער פּון ַאֶלע ֶלעְנֶדער, 
ֵגייט  ֶמען  ֶווען  ֶדעְרַפאר  אּון 
ֶעס  ֵהייְסט  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  פּון  ַארֹויס 
ַאָראְּפֶגעַגאְנֶגען, ָאֶּבער ֶווען ַא ַצִדיק 
ַארֹויס,  ֵגייט  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִווי  ַאזֹוי 
ֵגייט ִמיט ִמיט ִאים ִדי ֵׁשייְנַקייט פּון 
ֶנעְמט  ֵגייט  ֶער  ִווי  אּון  ְׁשָטאט,  ִדי 
ֵׁשייְנַקייט אּון  ִדי   ,ִזי ִמיט  ִמיט  ֶער 

ֵהייִליְגֵקייט פּון ְׁשָטאט.

ַוֵיֵצא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶל ָחָרָנה, 

ִאין  ט  ִניְשׁ ִאיז  ִאיד  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו 
ָרֵאל, ֶער ִאיז ִאין חּוץ ָלָאֶרץ,  ֶאֶרץ ִיְשׂ
ֶוועְרט ָדאְרט אֹוי ֶגעֵהייִליְגט ָדאס 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְקדּוַׁשת  ִמיט  ְּפַלאץ 
ִמיט  ִמְצוֹת  אּון  ּתֹוָרה  ִדי   דּוְר
ים טֹוִבים ָוואס ֶער טּוט ָדאְרט. ַמֲעִשׂ

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא ִסיָמן ב)  

76

ע  ְפַגּ ָבא ַוִיּ י  ִכּ ם  ָשׁ ֶלן  ַוָיּ קֹום  ָמּ ַבּ
ֵמַאְבֵני  ח  ַקּ ַוִיּ ֶמׁש  ַהֶשּׁ
ָתיו. מֹוֲהָרא"ׁש  ם ְמַרֲאשֹׁ ֶשׂ קֹום ַוָיּ ַהָמּ
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ִדי  א'):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ִליְכִטיְגֵקייט, 
ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִווי ִדי זּון, ַאזֹוי ִווי 
ַאזֹוי  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף  ַׁשייְנט  זּון  ִדי 
אֹויְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַׁשייְנט 

ֶמעְנְטׁש.

ְּבֶרעְנְגט אּון  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
י"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֶוועְרֶטער  ִדי  ַאז  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  פּון 
ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ַדאֶוועְנט אּון ֶרעְדט 
ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 

"ַאָבִנים".

ע ָדאס  ְפַגּ ַוִיּ ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ָבא  י  ִכּ ם  ָשׁ ֶלן  ַוָיּ קֹום  ָמּ ַבּ

פר˘˙ ויˆ‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ לו

ֶווען ַא ַצִדיק ֵגייט ַארֹויס פּון ְׁשָטאט 
פּון  ֵׁשייְנַקייט  ִדי  ַאֶוועק   אֹוי ֵגייט 

ְׁשָטאט.

ָרב ֶדער  ַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער  ֵהייִליֶגער 
זי"ע ִאיז ַמְסִּביר ַאז ַפאר ַרִׁש"י 
ַהָקדֹוׁש ִאיז ְׁשֶווער ֶגעֶווען ַפאְרָוואס 
ִאיז  ֶער  ָחָרָנה,   "ַוֵּיֶל" ְׁשֵטייט  ֶעס 
ָוואְלט  ֶעס  ָחָרן,  צּו  "ֶגעַגאְנֶגען" 
ָחָרָנה,  "ַוֵּיֶרד"  ְׁשֵטיין  ֶגעַדאְרְפט 
ָחָרן,  צּו  "ַאָראְּפֶגעַגאְנֶגען"  ִאיז  ֶער 
נ"ד:):  (ְזָבִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ַווייל 
ַאֶלע  פּון  ֶהעֶכער  ִאיז  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  

ֶלעְנֶדער.

ט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער ָזאְג
ָרב זי"ע, ָדאס ָוואס ֶעס ְׁשֵטייט 
פּון  ֶהעֶכער  ִאיז  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ   ַאז 
ַאז  ְּברּוָחִניּות,  ֵמייְנט  ֶלעְנֶדער,  ַאֶלע 
ֶעס ִאיז ָחׁשּוֶב'ער פּון ַאֶלע ֶלעְנֶדער, 
ֵגייט  ֶמען  ֶווען  ֶדעְרַפאר  אּון 
ֶעס  ֵהייְסט  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  פּון  ַארֹויס 
ַאָראְּפֶגעַגאְנֶגען, ָאֶּבער ֶווען ַא ַצִדיק 
ַארֹויס,  ֵגייט  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִווי  ַאזֹוי 
ֵגייט ִמיט ִמיט ִאים ִדי ֵׁשייְנַקייט פּון 
ֶנעְמט  ֵגייט  ֶער  ִווי  אּון  ְׁשָטאט,  ִדי 
ֵׁשייְנַקייט אּון  ִדי   ,ִזי ִמיט  ִמיט  ֶער 

ֵהייִליְגֵקייט פּון ְׁשָטאט.

ַוֵיֵצא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶל ָחָרָנה, 

ִאין  ט  ִניְשׁ ִאיז  ִאיד  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו 
ָרֵאל, ֶער ִאיז ִאין חּוץ ָלָאֶרץ,  ֶאֶרץ ִיְשׂ
ֶוועְרט ָדאְרט אֹוי ֶגעֵהייִליְגט ָדאס 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְקדּוַׁשת  ִמיט  ְּפַלאץ 
ִמיט  ִמְצוֹת  אּון  ּתֹוָרה  ִדי   דּוְר
ים טֹוִבים ָוואס ֶער טּוט ָדאְרט. ַמֲעִשׂ

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא ִסיָמן ב)  
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ע  ְפַגּ ָבא ַוִיּ י  ִכּ ם  ָשׁ ֶלן  ַוָיּ קֹום  ָמּ ַבּ
ֵמַאְבֵני  ח  ַקּ ַוִיּ ֶמׁש  ַהֶשּׁ
ָתיו. מֹוֲהָרא"ׁש  ם ְמַרֲאשֹׁ ֶשׂ קֹום ַוָיּ ַהָמּ
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ִדי  א'):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ִליְכִטיְגֵקייט, 
ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִווי ִדי זּון, ַאזֹוי ִווי 
ַאזֹוי  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף  ַׁשייְנט  זּון  ִדי 
אֹויְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַׁשייְנט 

ֶמעְנְטׁש.

ְּבֶרעְנְגט אּון  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
י"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֶוועְרֶטער  ִדי  ַאז  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  פּון 
ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ַדאֶוועְנט אּון ֶרעְדט 
ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 

"ַאָבִנים".

ע ָדאס  ְפַגּ ַוִיּ ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ָבא  י  ִכּ ם  ָשׁ ֶלן  ַוָיּ קֹום  ָמּ ַבּ

פר˘˙ ויˆ‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ לו

ֶווען ַא ַצִדיק ֵגייט ַארֹויס פּון ְׁשָטאט 
פּון  ֵׁשייְנַקייט  ִדי  ַאֶוועק   אֹוי ֵגייט 

ְׁשָטאט.

ָרב ֶדער  ַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער  ֵהייִליֶגער 
זי"ע ִאיז ַמְסִּביר ַאז ַפאר ַרִׁש"י 
ַהָקדֹוׁש ִאיז ְׁשֶווער ֶגעֶווען ַפאְרָוואס 
ִאיז  ֶער  ָחָרָנה,   "ַוֵּיֶל" ְׁשֵטייט  ֶעס 
ָוואְלט  ֶעס  ָחָרן,  צּו  "ֶגעַגאְנֶגען" 
ָחָרָנה,  "ַוֵּיֶרד"  ְׁשֵטיין  ֶגעַדאְרְפט 
ָחָרן,  צּו  "ַאָראְּפֶגעַגאְנֶגען"  ִאיז  ֶער 
נ"ד:):  (ְזָבִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ַווייל 
ַאֶלע  פּון  ֶהעֶכער  ִאיז  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  

ֶלעְנֶדער.

ט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער ָזאְג
ָרב זי"ע, ָדאס ָוואס ֶעס ְׁשֵטייט 
פּון  ֶהעֶכער  ִאיז  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ   ַאז 
ַאז  ְּברּוָחִניּות,  ֵמייְנט  ֶלעְנֶדער,  ַאֶלע 
ֶעס ִאיז ָחׁשּוֶב'ער פּון ַאֶלע ֶלעְנֶדער, 
ֵגייט  ֶמען  ֶווען  ֶדעְרַפאר  אּון 
ֶעס  ֵהייְסט  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  פּון  ַארֹויס 
ַאָראְּפֶגעַגאְנֶגען, ָאֶּבער ֶווען ַא ַצִדיק 
ַארֹויס,  ֵגייט  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִווי  ַאזֹוי 
ֵגייט ִמיט ִמיט ִאים ִדי ֵׁשייְנַקייט פּון 
ֶנעְמט  ֵגייט  ֶער  ִווי  אּון  ְׁשָטאט,  ִדי 
ֵׁשייְנַקייט אּון  ִדי   ,ִזי ִמיט  ִמיט  ֶער 

ֵהייִליְגֵקייט פּון ְׁשָטאט.

ַוֵיֵצא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַיֲעקֹב ִמְּבֵאר ָׁשַבע ַוֵּיֶל ָחָרָנה, 

ִאין  ט  ִניְשׁ ִאיז  ִאיד  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו 
ָרֵאל, ֶער ִאיז ִאין חּוץ ָלָאֶרץ,  ֶאֶרץ ִיְשׂ
ֶוועְרט ָדאְרט אֹוי ֶגעֵהייִליְגט ָדאס 
ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ְקדּוַׁשת  ִמיט  ְּפַלאץ 
ִמיט  ִמְצוֹת  אּון  ּתֹוָרה  ִדי   דּוְר
ים טֹוִבים ָוואס ֶער טּוט ָדאְרט. ַמֲעִשׂ

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא ִסיָמן ב)  
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ע  ְפַגּ ָבא ַוִיּ י  ִכּ ם  ָשׁ ֶלן  ַוָיּ קֹום  ָמּ ַבּ
ֵמַאְבֵני  ח  ַקּ ַוִיּ ֶמׁש  ַהֶשּׁ
ָתיו. מֹוֲהָרא"ׁש  ם ְמַרֲאשֹׁ ֶשׂ קֹום ַוָיּ ַהָמּ
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ִדי  א'):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ִליְכִטיְגֵקייט, 
ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִווי ִדי זּון, ַאזֹוי ִווי 
ַאזֹוי  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף  ַׁשייְנט  זּון  ִדי 
אֹויְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַׁשייְנט 

ֶמעְנְטׁש.

ְּבֶרעְנְגט אּון  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
י"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

ֶוועְרֶטער  ִדי  ַאז  ְיִציָרה,  ֵסֶפר  פּון 
ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ַדאֶוועְנט אּון ֶרעְדט 
ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 

"ַאָבִנים".

ע ָדאס  ְפַגּ ַוִיּ ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ָבא  י  ִכּ ם  ָשׁ ֶלן  ַוָיּ קֹום  ָמּ ַבּ
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ָאן  קּוְמט  ִאיד  ַא  ֶווען  ֶמׁש,  ַהֶשּׁ
ְׁשָלאְפט  ֶער  אּון  ְּפַלאץ,  ַא  אֹויף 
ִאיז  זּון  ַזיין  ַווייל  ְּברּוָחִניּות,  ַאיין 
ִניְׁשט  ִפיְלט  ֶער  אּוְנֶטעְרֶגעַגאְנֶגען, 
ִדי ִליְכִטיְגֵקייט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
צּוְּבָראְכן  ֶוועְרן  ִניְׁשט  ֶער  ָזאל 
ם  ֶשׂ ַוָיּ קֹום  ַהָמּ ֵמַאְבֵני  ח  ַקּ ַוִיּ ָנאר 
ָתיו, ֶער ָזאל ֶנעֶמען ִדי אֹוִתיֹות  ְמַרֲאשֹׁ
ַהְּתִפָלה, אּון ָאְנֵהייְּבן צּו ֶרעְדן צּום 
אּון  ִאיז,  ֶער  וואּו  פּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועט  ִאיז,  ֶער  ַמָצב  ָוואֶסעֶרע  ִאין 
ֶהעְלְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים 
ַאֶלע  פּון  ֵגיין  ַארֹויס  ֶוועט  ֶער  ַאז 
ִדי  ִפיְלן  ֶוועט  ֶער  ְּפָראְּבֶלעֶמען אּון 
ֶגעְׁשַמאק אּון ִדי ִליְכִטיְגֵקייט פּוֶנעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא ִסיָמן ה)
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ַוָּיֶׂשם ַוִיַּקח  ַהָמקֹום  ֵמַאְבֵני 
ֶער  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ְמַרֲאׂשָתיו. 
ָהאט ֶגעֵלייְגט ִדי ְׁשֵטייֶנער ַאזֹוי ִווי 
ַא ִריְנג ַארּום ַזיין ָקאּפ, ַווייל ֶער ָהאט 
ַחיֹות,  ְׁשֶלעְכֶטע  פּון  ֶגעַהאט  מֹוָרא 
ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען  ַדאְרף 
ָנאר  ְׁשֵטייֶנער  ִדי  ֶגעֵלייְגט  ֶער  ָהאט 
 ַארּום ַזיין ָקאּפ? ִדי ַחיֹות ֶקעֶנען ָדא
ִאים ַּבייְסן אֹויף ַאְנֶדעֶרע ֲחָלִקים פּון 

ַזיין גּוף?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
קּוְמט  ֶעס  ֶווען  רל"ג):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ִדי  ִאין  ַמְחָׁשבֹות  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאַריין 
ִאיז  ֶער  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא  פּון  ָקאּפ 
ַאֶוועק  ְׁשטּוְּפט  ֶער  אּון  ִמְתַגֵּבר   ִזי
ֶער  ֶגעַדאְנֶקען,  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאֶלע  ִדי 
ַזאְכן, ָהאט ֶדער  ְטַראְכט ָנאר גּוֶטע 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ְגרֹויס ַפאְרֶגעִניְגן פּון 
ֶזעְהט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז  ָדאס  ֶדעם, 
ֶמען  ַאז  ֶקעִניְגן,  ַּביי  ָמאל   ַאַסא
ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ַחיֹות  ֵזיי  ַפאר  ְּבֶרעְנְגט 
ִזי ְקִריְגן ֵאייֶנער ִמיְטן ְצֵווייְטן, אּון 
ַפאְרֶגעִניְגן  ְגרֹויס  ָהאְּבן  ֶקעִניְגן  ִדי 
ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי  צּוצּוקּוֶקען,  ָדאס 
ַא  פּון  ַמְחָׁשבֹות  ִדי  ַּביי   אֹוי
ֶוועְרן  ַמְחָׁשבֹות  גּוֶטע  ִדי  ֶמעְנְטׁש, 
ִדי  אּון  ַחיֹות,  ָטהֹוֶר'ע  ָאְנֶגערּוְפן 
ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות ֶוועְרן ָאְנֶגערּוְפן 
 ִדי ָטֵמא'ֶנע ַחיֹות, אּון ֵזיי ְׁשָלאְגן ִזי
ֶמעְנְטׁש,  ַא  פּון  ָקאּפ  ִדי  ִאין  ַארּום 
אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְקט ִדי 
ְׁשֶלעְכֶטע,  ִדי  אֹויף  ַמְחָׁשבֹות  גּוֶטע 
ִּכְבָיכֹול  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט 

ְגרֹויס ַפאְרֶגענּוֶגען פּון ֶדעם.

(ִלּקּוֵטי ֶדער  ְּבֶרעְנְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
פּון  י"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 
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ָאן  קּוְמט  ִאיד  ַא  ֶווען  ֶמׁש,  ַהֶשּׁ
ְׁשָלאְפט  ֶער  אּון  ְּפַלאץ,  ַא  אֹויף 
ִאיז  זּון  ַזיין  ַווייל  ְּברּוָחִניּות,  ַאיין 
ִניְׁשט  ִפיְלט  ֶער  אּוְנֶטעְרֶגעַגאְנֶגען, 
ִדי ִליְכִטיְגֵקייט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
צּוְּבָראְכן  ֶוועְרן  ִניְׁשט  ֶער  ָזאל 
ם  ֶשׂ ַוָיּ קֹום  ַהָמּ ֵמַאְבֵני  ח  ַקּ ַוִיּ ָנאר 
ָתיו, ֶער ָזאל ֶנעֶמען ִדי אֹוִתיֹות  ְמַרֲאשֹׁ
ַהְּתִפָלה, אּון ָאְנֵהייְּבן צּו ֶרעְדן צּום 
אּון  ִאיז,  ֶער  וואּו  פּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועט  ִאיז,  ֶער  ַמָצב  ָוואֶסעֶרע  ִאין 
ֶהעְלְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים 
ַאֶלע  פּון  ֵגיין  ַארֹויס  ֶוועט  ֶער  ַאז 
ִדי  ִפיְלן  ֶוועט  ֶער  ְּפָראְּבֶלעֶמען אּון 
ֶגעְׁשַמאק אּון ִדי ִליְכִטיְגֵקייט פּוֶנעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא ִסיָמן ה)
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ַוָּיֶׂשם ַוִיַּקח  ַהָמקֹום  ֵמַאְבֵני 
ֶער  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ְמַרֲאׂשָתיו. 
ָהאט ֶגעֵלייְגט ִדי ְׁשֵטייֶנער ַאזֹוי ִווי 
ַא ִריְנג ַארּום ַזיין ָקאּפ, ַווייל ֶער ָהאט 
ַחיֹות,  ְׁשֶלעְכֶטע  פּון  ֶגעַהאט  מֹוָרא 
ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען  ַדאְרף 
ָנאר  ְׁשֵטייֶנער  ִדי  ֶגעֵלייְגט  ֶער  ָהאט 
 ַארּום ַזיין ָקאּפ? ִדי ַחיֹות ֶקעֶנען ָדא
ִאים ַּבייְסן אֹויף ַאְנֶדעֶרע ֲחָלִקים פּון 

ַזיין גּוף?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
קּוְמט  ֶעס  ֶווען  רל"ג):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ִדי  ִאין  ַמְחָׁשבֹות  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאַריין 
ִאיז  ֶער  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא  פּון  ָקאּפ 
ַאֶוועק  ְׁשטּוְּפט  ֶער  אּון  ִמְתַגֵּבר   ִזי
ֶער  ֶגעַדאְנֶקען,  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאֶלע  ִדי 
ַזאְכן, ָהאט ֶדער  ְטַראְכט ָנאר גּוֶטע 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ְגרֹויס ַפאְרֶגעִניְגן פּון 
ֶזעְהט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז  ָדאס  ֶדעם, 
ֶמען  ַאז  ֶקעִניְגן,  ַּביי  ָמאל   ַאַסא
ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ַחיֹות  ֵזיי  ַפאר  ְּבֶרעְנְגט 
ִזי ְקִריְגן ֵאייֶנער ִמיְטן ְצֵווייְטן, אּון 
ַפאְרֶגעִניְגן  ְגרֹויס  ָהאְּבן  ֶקעִניְגן  ִדי 
ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי  צּוצּוקּוֶקען,  ָדאס 
ַא  פּון  ַמְחָׁשבֹות  ִדי  ַּביי   אֹוי
ֶוועְרן  ַמְחָׁשבֹות  גּוֶטע  ִדי  ֶמעְנְטׁש, 
ִדי  אּון  ַחיֹות,  ָטהֹוֶר'ע  ָאְנֶגערּוְפן 
ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות ֶוועְרן ָאְנֶגערּוְפן 
 ִדי ָטֵמא'ֶנע ַחיֹות, אּון ֵזיי ְׁשָלאְגן ִזי
ֶמעְנְטׁש,  ַא  פּון  ָקאּפ  ִדי  ִאין  ַארּום 
אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְקט ִדי 
ְׁשֶלעְכֶטע,  ִדי  אֹויף  ַמְחָׁשבֹות  גּוֶטע 
ִּכְבָיכֹול  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט 

ְגרֹויס ַפאְרֶגענּוֶגען פּון ֶדעם.

(ִלּקּוֵטי ֶדער  ְּבֶרעְנְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
פּון  י"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

פר˘˙ ויˆ‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ לז

ָאן  קּוְמט  ִאיד  ַא  ֶווען  ֶמׁש,  ַהֶשּׁ
ְׁשָלאְפט  ֶער  אּון  ְּפַלאץ,  ַא  אֹויף 
ִאיז  זּון  ַזיין  ַווייל  ְּברּוָחִניּות,  ַאיין 
ִניְׁשט  ִפיְלט  ֶער  אּוְנֶטעְרֶגעַגאְנֶגען, 
ִדי ִליְכִטיְגֵקייט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
צּוְּבָראְכן  ֶוועְרן  ִניְׁשט  ֶער  ָזאל 
ם  ֶשׂ ַוָיּ קֹום  ַהָמּ ֵמַאְבֵני  ח  ַקּ ַוִיּ ָנאר 
ָתיו, ֶער ָזאל ֶנעֶמען ִדי אֹוִתיֹות  ְמַרֲאשֹׁ
ַהְּתִפָלה, אּון ָאְנֵהייְּבן צּו ֶרעְדן צּום 
אּון  ִאיז,  ֶער  וואּו  פּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועט  ִאיז,  ֶער  ַמָצב  ָוואֶסעֶרע  ִאין 
ֶהעְלְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים 
ַאֶלע  פּון  ֵגיין  ַארֹויס  ֶוועט  ֶער  ַאז 
ִדי  ִפיְלן  ֶוועט  ֶער  ְּפָראְּבֶלעֶמען אּון 
ֶגעְׁשַמאק אּון ִדי ִליְכִטיְגֵקייט פּוֶנעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא ִסיָמן ה)

76

ַוָּיֶׂשם ַוִיַּקח  ַהָמקֹום  ֵמַאְבֵני 
ֶער  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ְמַרֲאׂשָתיו. 
ָהאט ֶגעֵלייְגט ִדי ְׁשֵטייֶנער ַאזֹוי ִווי 
ַא ִריְנג ַארּום ַזיין ָקאּפ, ַווייל ֶער ָהאט 
ַחיֹות,  ְׁשֶלעְכֶטע  פּון  ֶגעַהאט  מֹוָרא 
ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען  ַדאְרף 
ָנאר  ְׁשֵטייֶנער  ִדי  ֶגעֵלייְגט  ֶער  ָהאט 
 ַארּום ַזיין ָקאּפ? ִדי ַחיֹות ֶקעֶנען ָדא
ִאים ַּבייְסן אֹויף ַאְנֶדעֶרע ֲחָלִקים פּון 

ַזיין גּוף?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
קּוְמט  ֶעס  ֶווען  רל"ג):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ִדי  ִאין  ַמְחָׁשבֹות  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאַריין 
ִאיז  ֶער  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא  פּון  ָקאּפ 
ַאֶוועק  ְׁשטּוְּפט  ֶער  אּון  ִמְתַגֵּבר   ִזי
ֶער  ֶגעַדאְנֶקען,  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאֶלע  ִדי 
ַזאְכן, ָהאט ֶדער  ְטַראְכט ָנאר גּוֶטע 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ְגרֹויס ַפאְרֶגעִניְגן פּון 
ֶזעְהט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז  ָדאס  ֶדעם, 
ֶמען  ַאז  ֶקעִניְגן,  ַּביי  ָמאל   ַאַסא
ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ַחיֹות  ֵזיי  ַפאר  ְּבֶרעְנְגט 
ִזי ְקִריְגן ֵאייֶנער ִמיְטן ְצֵווייְטן, אּון 
ַפאְרֶגעִניְגן  ְגרֹויס  ָהאְּבן  ֶקעִניְגן  ִדי 
ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי  צּוצּוקּוֶקען,  ָדאס 
ַא  פּון  ַמְחָׁשבֹות  ִדי  ַּביי   אֹוי
ֶוועְרן  ַמְחָׁשבֹות  גּוֶטע  ִדי  ֶמעְנְטׁש, 
ִדי  אּון  ַחיֹות,  ָטהֹוֶר'ע  ָאְנֶגערּוְפן 
ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות ֶוועְרן ָאְנֶגערּוְפן 
 ִדי ָטֵמא'ֶנע ַחיֹות, אּון ֵזיי ְׁשָלאְגן ִזי
ֶמעְנְטׁש,  ַא  פּון  ָקאּפ  ִדי  ִאין  ַארּום 
אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְקט ִדי 
ְׁשֶלעְכֶטע,  ִדי  אֹויף  ַמְחָׁשבֹות  גּוֶטע 
ִּכְבָיכֹול  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט 

ְגרֹויס ַפאְרֶגענּוֶגען פּון ֶדעם.

(ִלּקּוֵטי ֶדער  ְּבֶרעְנְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
פּון  י"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

פר˘˙ ויˆ‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ לז

ָאן  קּוְמט  ִאיד  ַא  ֶווען  ֶמׁש,  ַהֶשּׁ
ְׁשָלאְפט  ֶער  אּון  ְּפַלאץ,  ַא  אֹויף 
ִאיז  זּון  ַזיין  ַווייל  ְּברּוָחִניּות,  ַאיין 
ִניְׁשט  ִפיְלט  ֶער  אּוְנֶטעְרֶגעַגאְנֶגען, 
ִדי ִליְכִטיְגֵקייט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
צּוְּבָראְכן  ֶוועְרן  ִניְׁשט  ֶער  ָזאל 
ם  ֶשׂ ַוָיּ קֹום  ַהָמּ ֵמַאְבֵני  ח  ַקּ ַוִיּ ָנאר 
ָתיו, ֶער ָזאל ֶנעֶמען ִדי אֹוִתיֹות  ְמַרֲאשֹׁ
ַהְּתִפָלה, אּון ָאְנֵהייְּבן צּו ֶרעְדן צּום 
אּון  ִאיז,  ֶער  וואּו  פּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועט  ִאיז,  ֶער  ַמָצב  ָוואֶסעֶרע  ִאין 
ֶהעְלְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים 
ַאֶלע  פּון  ֵגיין  ַארֹויס  ֶוועט  ֶער  ַאז 
ִדי  ִפיְלן  ֶוועט  ֶער  ְּפָראְּבֶלעֶמען אּון 
ֶגעְׁשַמאק אּון ִדי ִליְכִטיְגֵקייט פּוֶנעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא ִסיָמן ה)
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ַוָּיֶׂשם ַוִיַּקח  ַהָמקֹום  ֵמַאְבֵני 
ֶער  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ְמַרֲאׂשָתיו. 
ָהאט ֶגעֵלייְגט ִדי ְׁשֵטייֶנער ַאזֹוי ִווי 
ַא ִריְנג ַארּום ַזיין ָקאּפ, ַווייל ֶער ָהאט 
ַחיֹות,  ְׁשֶלעְכֶטע  פּון  ֶגעַהאט  מֹוָרא 
ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען  ַדאְרף 
ָנאר  ְׁשֵטייֶנער  ִדי  ֶגעֵלייְגט  ֶער  ָהאט 
 ַארּום ַזיין ָקאּפ? ִדי ַחיֹות ֶקעֶנען ָדא
ִאים ַּבייְסן אֹויף ַאְנֶדעֶרע ֲחָלִקים פּון 

ַזיין גּוף?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
קּוְמט  ֶעס  ֶווען  רל"ג):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ִדי  ִאין  ַמְחָׁשבֹות  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאַריין 
ִאיז  ֶער  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא  פּון  ָקאּפ 
ַאֶוועק  ְׁשטּוְּפט  ֶער  אּון  ִמְתַגֵּבר   ִזי
ֶער  ֶגעַדאְנֶקען,  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאֶלע  ִדי 
ַזאְכן, ָהאט ֶדער  ְטַראְכט ָנאר גּוֶטע 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ְגרֹויס ַפאְרֶגעִניְגן פּון 
ֶזעְהט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז  ָדאס  ֶדעם, 
ֶמען  ַאז  ֶקעִניְגן,  ַּביי  ָמאל   ַאַסא
ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ַחיֹות  ֵזיי  ַפאר  ְּבֶרעְנְגט 
ִזי ְקִריְגן ֵאייֶנער ִמיְטן ְצֵווייְטן, אּון 
ַפאְרֶגעִניְגן  ְגרֹויס  ָהאְּבן  ֶקעִניְגן  ִדי 
ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי  צּוצּוקּוֶקען,  ָדאס 
ַא  פּון  ַמְחָׁשבֹות  ִדי  ַּביי   אֹוי
ֶוועְרן  ַמְחָׁשבֹות  גּוֶטע  ִדי  ֶמעְנְטׁש, 
ִדי  אּון  ַחיֹות,  ָטהֹוֶר'ע  ָאְנֶגערּוְפן 
ְׁשֶלעְכֶטע ַמְחָׁשבֹות ֶוועְרן ָאְנֶגערּוְפן 
 ִדי ָטֵמא'ֶנע ַחיֹות, אּון ֵזיי ְׁשָלאְגן ִזי
ֶמעְנְטׁש,  ַא  פּון  ָקאּפ  ִדי  ִאין  ַארּום 
אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְקט ִדי 
ְׁשֶלעְכֶטע,  ִדי  אֹויף  ַמְחָׁשבֹות  גּוֶטע 
ִּכְבָיכֹול  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט 

ְגרֹויס ַפאְרֶגענּוֶגען פּון ֶדעם.

(ִלּקּוֵטי ֶדער  ְּבֶרעְנְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
פּון  י"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 



פר˘˙ ויˆ‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ לח

ֶוועְרן  אֹוִתיֹות  ַאז  ְיִציָרה,  ֵסֶפר 
ָאְנֶגערּוְפן ְׁשֵטייֶנער.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ֶגענּוֶמען  ָהאט  ַיֲעקֹב  ַזיין, 
ּתֹוָרה,  פּון  אֹוִתיֹות  ְׁשֵטייֶנער-ִדי  ִדי 
ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ֶער  ְּתִפָלה,  פּון  אּון 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַאז  ָקאּפ,  ַזיין  ַארּום  ֶגעֵלייְגט  ֶעס 
ֶעס ָזאל ִאים ִׁשיְצן פּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע 

ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  ִאיז  ָדאס  ָוואס  ַחיֹות, 
ַמְחָׁשבֹות.

ִדי ַווייל  ֶנעְמט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ִדי  ֶלעְרְנט  ֶער  אֹוִתיֹות, 
ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֶער ֶנעְמט ְּתִפָלה, ֶער 
ַפאְרן  ַהאְרץ  ָדאס  אֹויס   ִזי ֶרעְדט 
ֶוועְרט  ֶדעָמאְלְטס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  פּון  ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶער 

ַמְחָׁשבֹות, אּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ַחיֹות.
(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא ִסיָמן ד) 

ַלח ¿ ׁ̆ ּ ƒַוי ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְלָפָניו. ַו'ִיְׁשַלח  ַמ'ְלָאִכים  ַי'ֲעקֹב 

"יֹום".  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי   -
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
צ''ה  (ְּתִהִּלים  ָּפסּוק  אֹויְפן  רע"ב): 

ַא  ַאז  ִּתְׁשָמעּו,  ְּבקֹולֹו  ִאם  ַהיֹום  ז): 

אֹויְפן  ָנאר  קּוְקן  ֵאייִּביג  ַדאְרף  ִאיד 
ַהייְנִטיְגן ָטאג, ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָוואס  אֹויף  קּוְקט 
ַווייל  צּוְּבָראְכן,  ֶער  ֶוועְרט  ֶנעְכְטן, 
ָהאּב   ִאי ִווי  ַאזֹוי  ְטַראְכט:  ֶער 
ֶוועל  ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  ִניְׁשט  ֶנעְכְטן 
ַזיין.  ַמְצִליַח  ִניְׁשט   ַהייְנט אֹוי  ִאי

אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ָטאר ֶמען ִניְׁשט קּוְקן 
אֹויף ָמאְרְגן, ַווייל ֶעס ִאיז ִּבְכַלל ִני
ְׁשט ָדא ַקיין ָמאְרְגן, ָאֶּבער ֶווען ֶמען 
קּוְקט ָנאר אֹויְפן ַהייְנִטיְגן ָטאג, ִאיז 
ֵאיין  ַווייל אֹויף  ַמְצִליַח,  ֵזייֶער  ֶמען 
ָטאג ֶקען ִזי ַא ֶמעְנְטׁש ָפאְרֶנעֶמען 
צּו טּוְהן ֲאִפילּו ִדי ְׁשֶוועְרְסֶטע ַזאְכן.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ִדי  אּוְנז  קּוְמט 
ָדאס  ָוואס  ֵעָׂשו  ֶווען  ַזיין, 
קּוְמט  ָהַרע,  ֵיֶצר  אֹויְפן  ַארֹויף  ֵגייט 
ַיֲעקֹב ֶדעם ִאיד, ִאיז ִדי  עֶּפעֶנען  ְטֶשׁ
ֵעָצה ַו'ִיְׁשַלח ַי'ֲעקֹב ַמ'ְלָאִכים, ָוואס 
ֶמען  "יֹום",  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  ִאיז  ָדאס 
ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפן ַהייְנִטיְגן ָטאג, 
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ֶוועְרן  אֹוִתיֹות  ַאז  ְיִציָרה,  ֵסֶפר 
ָאְנֶגערּוְפן ְׁשֵטייֶנער.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ֶגענּוֶמען  ָהאט  ַיֲעקֹב  ַזיין, 
ּתֹוָרה,  פּון  אֹוִתיֹות  ְׁשֵטייֶנער-ִדי  ִדי 
ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ֶער  ְּתִפָלה,  פּון  אּון 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַאז  ָקאּפ,  ַזיין  ַארּום  ֶגעֵלייְגט  ֶעס 
ֶעס ָזאל ִאים ִׁשיְצן פּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע 

ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  ִאיז  ָדאס  ָוואס  ַחיֹות, 
ַמְחָׁשבֹות.

ִדי ַווייל  ֶנעְמט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ִדי  ֶלעְרְנט  ֶער  אֹוִתיֹות, 
ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֶער ֶנעְמט ְּתִפָלה, ֶער 
ַפאְרן  ַהאְרץ  ָדאס  אֹויס   ִזי ֶרעְדט 
ֶוועְרט  ֶדעָמאְלְטס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  פּון  ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶער 

ַמְחָׁשבֹות, אּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ַחיֹות.
(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא ִסיָמן ד) 

ַלח ¿ ׁ̆ ּ ƒַוי ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְלָפָניו. ַו'ִיְׁשַלח  ַמ'ְלָאִכים  ַי'ֲעקֹב 

"יֹום".  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי   -
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
צ''ה  (ְּתִהִּלים  ָּפסּוק  אֹויְפן  רע"ב): 

ַא  ַאז  ִּתְׁשָמעּו,  ְּבקֹולֹו  ִאם  ַהיֹום  ז): 

אֹויְפן  ָנאר  קּוְקן  ֵאייִּביג  ַדאְרף  ִאיד 
ַהייְנִטיְגן ָטאג, ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָוואס  אֹויף  קּוְקט 
ַווייל  צּוְּבָראְכן,  ֶער  ֶוועְרט  ֶנעְכְטן, 
ָהאּב   ִאי ִווי  ַאזֹוי  ְטַראְכט:  ֶער 
ֶוועל  ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  ִניְׁשט  ֶנעְכְטן 
ַזיין.  ַמְצִליַח  ִניְׁשט   ַהייְנט אֹוי  ִאי

אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ָטאר ֶמען ִניְׁשט קּוְקן 
אֹויף ָמאְרְגן, ַווייל ֶעס ִאיז ִּבְכַלל ִני
ְׁשט ָדא ַקיין ָמאְרְגן, ָאֶּבער ֶווען ֶמען 
קּוְקט ָנאר אֹויְפן ַהייְנִטיְגן ָטאג, ִאיז 
ֵאיין  ַווייל אֹויף  ַמְצִליַח,  ֵזייֶער  ֶמען 
ָטאג ֶקען ִזי ַא ֶמעְנְטׁש ָפאְרֶנעֶמען 
צּו טּוְהן ֲאִפילּו ִדי ְׁשֶוועְרְסֶטע ַזאְכן.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ִדי  אּוְנז  קּוְמט 
ָדאס  ָוואס  ֵעָׂשו  ֶווען  ַזיין, 
קּוְמט  ָהַרע,  ֵיֶצר  אֹויְפן  ַארֹויף  ֵגייט 
ַיֲעקֹב ֶדעם ִאיד, ִאיז ִדי  עֶּפעֶנען  ְטֶשׁ
ֵעָצה ַו'ִיְׁשַלח ַי'ֲעקֹב ַמ'ְלָאִכים, ָוואס 
ֶמען  "יֹום",  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  ִאיז  ָדאס 
ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפן ַהייְנִטיְגן ָטאג, 
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ֶוועְרן  אֹוִתיֹות  ַאז  ְיִציָרה,  ֵסֶפר 
ָאְנֶגערּוְפן ְׁשֵטייֶנער.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ֶגענּוֶמען  ָהאט  ַיֲעקֹב  ַזיין, 
ּתֹוָרה,  פּון  אֹוִתיֹות  ְׁשֵטייֶנער-ִדי  ִדי 
ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ֶער  ְּתִפָלה,  פּון  אּון 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַאז  ָקאּפ,  ַזיין  ַארּום  ֶגעֵלייְגט  ֶעס 
ֶעס ָזאל ִאים ִׁשיְצן פּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע 

ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  ִאיז  ָדאס  ָוואס  ַחיֹות, 
ַמְחָׁשבֹות.

ִדי ַווייל  ֶנעְמט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ִדי  ֶלעְרְנט  ֶער  אֹוִתיֹות, 
ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֶער ֶנעְמט ְּתִפָלה, ֶער 
ַפאְרן  ַהאְרץ  ָדאס  אֹויס   ִזי ֶרעְדט 
ֶוועְרט  ֶדעָמאְלְטס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  פּון  ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶער 

ַמְחָׁשבֹות, אּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ַחיֹות.
(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא ִסיָמן ד) 

ַלח ¿ ׁ̆ ּ ƒַוי ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְלָפָניו. ַו'ִיְׁשַלח  ַמ'ְלָאִכים  ַי'ֲעקֹב 

"יֹום".  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי   -
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
צ''ה  (ְּתִהִּלים  ָּפסּוק  אֹויְפן  רע"ב): 

ַא  ַאז  ִּתְׁשָמעּו,  ְּבקֹולֹו  ִאם  ַהיֹום  ז): 

אֹויְפן  ָנאר  קּוְקן  ֵאייִּביג  ַדאְרף  ִאיד 
ַהייְנִטיְגן ָטאג, ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָוואס  אֹויף  קּוְקט 
ַווייל  צּוְּבָראְכן,  ֶער  ֶוועְרט  ֶנעְכְטן, 
ָהאּב   ִאי ִווי  ַאזֹוי  ְטַראְכט:  ֶער 
ֶוועל  ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  ִניְׁשט  ֶנעְכְטן 
ַזיין.  ַמְצִליַח  ִניְׁשט   ַהייְנט אֹוי  ִאי

אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ָטאר ֶמען ִניְׁשט קּוְקן 
אֹויף ָמאְרְגן, ַווייל ֶעס ִאיז ִּבְכַלל ִני
ְׁשט ָדא ַקיין ָמאְרְגן, ָאֶּבער ֶווען ֶמען 
קּוְקט ָנאר אֹויְפן ַהייְנִטיְגן ָטאג, ִאיז 
ֵאיין  ַווייל אֹויף  ַמְצִליַח,  ֵזייֶער  ֶמען 
ָטאג ֶקען ִזי ַא ֶמעְנְטׁש ָפאְרֶנעֶמען 
צּו טּוְהן ֲאִפילּו ִדי ְׁשֶוועְרְסֶטע ַזאְכן.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ִדי  אּוְנז  קּוְמט 
ָדאס  ָוואס  ֵעָׂשו  ֶווען  ַזיין, 
קּוְמט  ָהַרע,  ֵיֶצר  אֹויְפן  ַארֹויף  ֵגייט 
ַיֲעקֹב ֶדעם ִאיד, ִאיז ִדי  עֶּפעֶנען  ְטֶשׁ
ֵעָצה ַו'ִיְׁשַלח ַי'ֲעקֹב ַמ'ְלָאִכים, ָוואס 
ֶמען  "יֹום",  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  ִאיז  ָדאס 
ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפן ַהייְנִטיְגן ָטאג, 
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ֶוועְרן  אֹוִתיֹות  ַאז  ְיִציָרה,  ֵסֶפר 
ָאְנֶגערּוְפן ְׁשֵטייֶנער.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ֶגענּוֶמען  ָהאט  ַיֲעקֹב  ַזיין, 
ּתֹוָרה,  פּון  אֹוִתיֹות  ְׁשֵטייֶנער-ִדי  ִדי 
ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ֶער  ְּתִפָלה,  פּון  אּון 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַאז  ָקאּפ,  ַזיין  ַארּום  ֶגעֵלייְגט  ֶעס 
ֶעס ָזאל ִאים ִׁשיְצן פּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע 

ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  ִאיז  ָדאס  ָוואס  ַחיֹות, 
ַמְחָׁשבֹות.

ִדי ַווייל  ֶנעְמט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ִדי  ֶלעְרְנט  ֶער  אֹוִתיֹות, 
ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֶער ֶנעְמט ְּתִפָלה, ֶער 
ַפאְרן  ַהאְרץ  ָדאס  אֹויס   ִזי ֶרעְדט 
ֶוועְרט  ֶדעָמאְלְטס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  פּון  ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶער 

ַמְחָׁשבֹות, אּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ַחיֹות.
(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֵצא ִסיָמן ד) 

ַלח ¿ ׁ̆ ּ ƒַוי ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְלָפָניו. ַו'ִיְׁשַלח  ַמ'ְלָאִכים  ַי'ֲעקֹב 

"יֹום".  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי   -
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
צ''ה  (ְּתִהִּלים  ָּפסּוק  אֹויְפן  רע"ב): 

ַא  ַאז  ִּתְׁשָמעּו,  ְּבקֹולֹו  ִאם  ַהיֹום  ז): 

אֹויְפן  ָנאר  קּוְקן  ֵאייִּביג  ַדאְרף  ִאיד 
ַהייְנִטיְגן ָטאג, ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָוואס  אֹויף  קּוְקט 
ַווייל  צּוְּבָראְכן,  ֶער  ֶוועְרט  ֶנעְכְטן, 
ָהאּב   ִאי ִווי  ַאזֹוי  ְטַראְכט:  ֶער 
ֶוועל  ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  ִניְׁשט  ֶנעְכְטן 
ַזיין.  ַמְצִליַח  ִניְׁשט   ַהייְנט אֹוי  ִאי

אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ָטאר ֶמען ִניְׁשט קּוְקן 
אֹויף ָמאְרְגן, ַווייל ֶעס ִאיז ִּבְכַלל ִני
ְׁשט ָדא ַקיין ָמאְרְגן, ָאֶּבער ֶווען ֶמען 
קּוְקט ָנאר אֹויְפן ַהייְנִטיְגן ָטאג, ִאיז 
ֵאיין  ַווייל אֹויף  ַמְצִליַח,  ֵזייֶער  ֶמען 
ָטאג ֶקען ִזי ַא ֶמעְנְטׁש ָפאְרֶנעֶמען 
צּו טּוְהן ֲאִפילּו ִדי ְׁשֶוועְרְסֶטע ַזאְכן.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ִדי  אּוְנז  קּוְמט 
ָדאס  ָוואס  ֵעָׂשו  ֶווען  ַזיין, 
קּוְמט  ָהַרע,  ֵיֶצר  אֹויְפן  ַארֹויף  ֵגייט 
ַיֲעקֹב ֶדעם ִאיד, ִאיז ִדי  עֶּפעֶנען  ְטֶשׁ
ֵעָצה ַו'ִיְׁשַלח ַי'ֲעקֹב ַמ'ְלָאִכים, ָוואס 
ֶמען  "יֹום",  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  ִאיז  ָדאס 
ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפן ַהייְנִטיְגן ָטאג, 
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ִמיְטן  ֶמען  ֶוועט  ַארּום  ַאזֹוי  ָוואס 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן'ס ִהיְלף ַמְצִליַח ַזיין.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַוִיְׁשַלח תש"ע 
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ָאַמר ַעְבְּד ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ַגְרִּתי. ּכֹה 
ָזאְגט ַרִׁש"י ַגְרִּתי ִאיז ְּבִגַּמְטִרָּיא 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ַיֲעקֹב  ַּתְרַי"ג; 
ֶגעוואֹויְנט  ַטאֶקע  ָהאּב   ִאי ֵעָׂשיו: 
ִמיט ָלָבן, ָאֶּבער ִאי ָהאּב ָאְּפֶגעִהיְטן 

ִדי ַּתְרַי"ג ִמְצוֹת.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיז  ַאָמאל  א'):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ִמיט  ִמְתַלֵּבׁש  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער   ִזי
ִמְצוֹת, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע 
ֶער ַמאְכט ָדאס  ֲעֵבירֹות, אּון  ֶנעְמט 
אּון  ִמְצוֹת,  ִאיז  ֶעס  ִווי  אֹויְסֶזעְהן 
ַאזֹוי ַכאְּפט ֶער ַאַריין ֶדעם ֶמעְנְטׁש, 
"ָלָבן"  ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָדאס  אּון 
ָאן   ִזי טּוט  ָוואס  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער   -
ִוויל  ֶער  ִווי   ִזי ֶער ַמאְכט  "ַווייס", 

ָנאר ִמְצוֹת.

ֵלייְגט ָדאס  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ֵהייְסט, 
ֶדער  ָוואס  ִמְצוֹת   ָנא צּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֵהייְסן, 
ֶדעם  ַאַריין  ֶער  ְׁשֶלעְּפט  ַאזֹוי  אּון 

ֶקען  ֶמען  ֶנעץ אּון  ַזיין  ֶמעְנְטׁש אּון 
ִניְׁשט ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ֶדעם, 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ֶדעם   דּוְר ָנאר 
ֶלעְרְנט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה אּון ֶער ִאיז 

ְמַקֵיים ִדי ִמְצוֹת. 

ָזאְגן ָדאס  ֶגעִׁשיְקט  ַיֲעקֹב  ָהאט 
ֵגייט  ָדאס  ָוואס  ֵעָׂשו,  ַפאר 
ַארֹויף אֹויף ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, ִעם ָלָבן 
ַגְרִּתי, ִאי ָהאּב ִמי ֲאִפילּו ֶגעֶקעְנט 
ָוואס  ָהַרע  ֵיֶצר  ִדי  ִמיט  ַפאְרֶמעְסְטן 
ֵהייְסט ָלָבן,  ְוַּתְרַי"ג ִמְצוֹת ָׁשַמְרִּתי, 
"ָנאר"  ָאְּפֶגעִהיְטן  ָהאּב   ִאי אּון 
 ִמי ָהאּב   ִאי ִמְצוֹת  ַּתְרַי"ג  ִדי 
ַזייֶנע  פּון  ַפאְרִפיְרן  ֶגעָלאְזט  ִניְׁשט 
צּוֶגעֵלייְגֶטע ִמְצוֹת, ֶוועְגן ֶדעם ָהאּב 

ִאי פּון ִדיר ַאַווַדאי ִניְׁשט מֹוָרא.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְׁשַלח ִסיָמן ב)
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ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ַוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעמֹו ַוִיָוֵתר 
ַעד ֲעלֹות ַהָׁשַחר. מֹוֲהָרא"ׁש 
ְׁשִליָט"א ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ט"ו):  ִסיָמן  א  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ַאז  ַמְדֵריָגה,  ַא  צּו  צּוקּוֶמען  ַדאְרף 
ֶער ָזאל ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְּבן פּון ַקיין 

ׁשּום ַזא, ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַזיין אּון  זֹוֶכה  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ִווי 
ָוואס  ֶדעם   דּוְר ֶדעם?  צּו 
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ִמיְטן  ֶמען  ֶוועט  ַארּום  ַאזֹוי  ָוואס 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן'ס ִהיְלף ַמְצִליַח ַזיין.
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ָאַמר ַעְבְּד ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ַגְרִּתי. ּכֹה 
ָזאְגט ַרִׁש"י ַגְרִּתי ִאיז ְּבִגַּמְטִרָּיא 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ַיֲעקֹב  ַּתְרַי"ג; 
ֶגעוואֹויְנט  ַטאֶקע  ָהאּב   ִאי ֵעָׂשיו: 
ִמיט ָלָבן, ָאֶּבער ִאי ָהאּב ָאְּפֶגעִהיְטן 

ִדי ַּתְרַי"ג ִמְצוֹת.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיז  ַאָמאל  א'):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ִמיט  ִמְתַלֵּבׁש  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער   ִזי
ִמְצוֹת, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע 
ֶער ַמאְכט ָדאס  ֲעֵבירֹות, אּון  ֶנעְמט 
אּון  ִמְצוֹת,  ִאיז  ֶעס  ִווי  אֹויְסֶזעְהן 
ַאזֹוי ַכאְּפט ֶער ַאַריין ֶדעם ֶמעְנְטׁש, 
"ָלָבן"  ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָדאס  אּון 
ָאן   ִזי טּוט  ָוואס  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער   -
ִוויל  ֶער  ִווי   ִזי ֶער ַמאְכט  "ַווייס", 

ָנאר ִמְצוֹת.

ֵלייְגט ָדאס  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ֵהייְסט, 
ֶדער  ָוואס  ִמְצוֹת   ָנא צּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֵהייְסן, 
ֶדעם  ַאַריין  ֶער  ְׁשֶלעְּפט  ַאזֹוי  אּון 

ֶקען  ֶמען  ֶנעץ אּון  ַזיין  ֶמעְנְטׁש אּון 
ִניְׁשט ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ֶדעם, 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ֶדעם   דּוְר ָנאר 
ֶלעְרְנט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה אּון ֶער ִאיז 

ְמַקֵיים ִדי ִמְצוֹת. 

ָזאְגן ָדאס  ֶגעִׁשיְקט  ַיֲעקֹב  ָהאט 
ֵגייט  ָדאס  ָוואס  ֵעָׂשו,  ַפאר 
ַארֹויף אֹויף ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, ִעם ָלָבן 
ַגְרִּתי, ִאי ָהאּב ִמי ֲאִפילּו ֶגעֶקעְנט 
ָוואס  ָהַרע  ֵיֶצר  ִדי  ִמיט  ַפאְרֶמעְסְטן 
ֵהייְסט ָלָבן,  ְוַּתְרַי"ג ִמְצוֹת ָׁשַמְרִּתי, 
"ָנאר"  ָאְּפֶגעִהיְטן  ָהאּב   ִאי אּון 
 ִמי ָהאּב   ִאי ִמְצוֹת  ַּתְרַי"ג  ִדי 
ַזייֶנע  פּון  ַפאְרִפיְרן  ֶגעָלאְזט  ִניְׁשט 
צּוֶגעֵלייְגֶטע ִמְצוֹת, ֶוועְגן ֶדעם ָהאּב 

ִאי פּון ִדיר ַאַווַדאי ִניְׁשט מֹוָרא.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְׁשַלח ִסיָמן ב)
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ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ַוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעמֹו ַוִיָוֵתר 
ַעד ֲעלֹות ַהָׁשַחר. מֹוֲהָרא"ׁש 
ְׁשִליָט"א ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ט"ו):  ִסיָמן  א  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ַאז  ַמְדֵריָגה,  ַא  צּו  צּוקּוֶמען  ַדאְרף 
ֶער ָזאל ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְּבן פּון ַקיין 

ׁשּום ַזא, ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַזיין אּון  זֹוֶכה  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ִווי 
ָוואס  ֶדעם   דּוְר ֶדעם?  צּו 

פר˘˙ וי˘לח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ לט

ִמיְטן  ֶמען  ֶוועט  ַארּום  ַאזֹוי  ָוואס 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן'ס ִהיְלף ַמְצִליַח ַזיין.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַוִיְׁשַלח תש"ע 
לפ"ק) 
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ָאַמר ַעְבְּד ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ַגְרִּתי. ּכֹה 
ָזאְגט ַרִׁש"י ַגְרִּתי ִאיז ְּבִגַּמְטִרָּיא 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ַיֲעקֹב  ַּתְרַי"ג; 
ֶגעוואֹויְנט  ַטאֶקע  ָהאּב   ִאי ֵעָׂשיו: 
ִמיט ָלָבן, ָאֶּבער ִאי ָהאּב ָאְּפֶגעִהיְטן 

ִדי ַּתְרַי"ג ִמְצוֹת.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיז  ַאָמאל  א'):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ִמיט  ִמְתַלֵּבׁש  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער   ִזי
ִמְצוֹת, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע 
ֶער ַמאְכט ָדאס  ֲעֵבירֹות, אּון  ֶנעְמט 
אּון  ִמְצוֹת,  ִאיז  ֶעס  ִווי  אֹויְסֶזעְהן 
ַאזֹוי ַכאְּפט ֶער ַאַריין ֶדעם ֶמעְנְטׁש, 
"ָלָבן"  ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָדאס  אּון 
ָאן   ִזי טּוט  ָוואס  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער   -
ִוויל  ֶער  ִווי   ִזי ֶער ַמאְכט  "ַווייס", 

ָנאר ִמְצוֹת.

ֵלייְגט ָדאס  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ֵהייְסט, 
ֶדער  ָוואס  ִמְצוֹת   ָנא צּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֵהייְסן, 
ֶדעם  ַאַריין  ֶער  ְׁשֶלעְּפט  ַאזֹוי  אּון 

ֶקען  ֶמען  ֶנעץ אּון  ַזיין  ֶמעְנְטׁש אּון 
ִניְׁשט ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ֶדעם, 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ֶדעם   דּוְר ָנאר 
ֶלעְרְנט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה אּון ֶער ִאיז 

ְמַקֵיים ִדי ִמְצוֹת. 

ָזאְגן ָדאס  ֶגעִׁשיְקט  ַיֲעקֹב  ָהאט 
ֵגייט  ָדאס  ָוואס  ֵעָׂשו,  ַפאר 
ַארֹויף אֹויף ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, ִעם ָלָבן 
ַגְרִּתי, ִאי ָהאּב ִמי ֲאִפילּו ֶגעֶקעְנט 
ָוואס  ָהַרע  ֵיֶצר  ִדי  ִמיט  ַפאְרֶמעְסְטן 
ֵהייְסט ָלָבן,  ְוַּתְרַי"ג ִמְצוֹת ָׁשַמְרִּתי, 
"ָנאר"  ָאְּפֶגעִהיְטן  ָהאּב   ִאי אּון 
 ִמי ָהאּב   ִאי ִמְצוֹת  ַּתְרַי"ג  ִדי 
ַזייֶנע  פּון  ַפאְרִפיְרן  ֶגעָלאְזט  ִניְׁשט 
צּוֶגעֵלייְגֶטע ִמְצוֹת, ֶוועְגן ֶדעם ָהאּב 

ִאי פּון ִדיר ַאַווַדאי ִניְׁשט מֹוָרא.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְׁשַלח ִסיָמן ב)
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ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ַוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעמֹו ַוִיָוֵתר 
ַעד ֲעלֹות ַהָׁשַחר. מֹוֲהָרא"ׁש 
ְׁשִליָט"א ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ט"ו):  ִסיָמן  א  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ַאז  ַמְדֵריָגה,  ַא  צּו  צּוקּוֶמען  ַדאְרף 
ֶער ָזאל ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְּבן פּון ַקיין 

ׁשּום ַזא, ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַזיין אּון  זֹוֶכה  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ִווי 
ָוואס  ֶדעם   דּוְר ֶדעם?  צּו 

פר˘˙ וי˘לח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ לט

ִמיְטן  ֶמען  ֶוועט  ַארּום  ַאזֹוי  ָוואס 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן'ס ִהיְלף ַמְצִליַח ַזיין.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַוִיְׁשַלח תש"ע 
לפ"ק) 
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ָאַמר ַעְבְּד ַיֲעקֹב ִעם ָלָבן ַגְרִּתי. ּכֹה 
ָזאְגט ַרִׁש"י ַגְרִּתי ִאיז ְּבִגַּמְטִרָּיא 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ַיֲעקֹב  ַּתְרַי"ג; 
ֶגעוואֹויְנט  ַטאֶקע  ָהאּב   ִאי ֵעָׂשיו: 
ִמיט ָלָבן, ָאֶּבער ִאי ָהאּב ָאְּפֶגעִהיְטן 

ִדי ַּתְרַי"ג ִמְצוֹת.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיז  ַאָמאל  א'):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ִמיט  ִמְתַלֵּבׁש  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער   ִזי
ִמְצוֹת, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהַרע 
ֶער ַמאְכט ָדאס  ֲעֵבירֹות, אּון  ֶנעְמט 
אּון  ִמְצוֹת,  ִאיז  ֶעס  ִווי  אֹויְסֶזעְהן 
ַאזֹוי ַכאְּפט ֶער ַאַריין ֶדעם ֶמעְנְטׁש, 
"ָלָבן"  ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָדאס  אּון 
ָאן   ִזי טּוט  ָוואס  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער   -
ִוויל  ֶער  ִווי   ִזי ֶער ַמאְכט  "ַווייס", 

ָנאר ִמְצוֹת.

ֵלייְגט ָדאס  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ֵהייְסט, 
ֶדער  ָוואס  ִמְצוֹת   ָנא צּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֵהייְסן, 
ֶדעם  ַאַריין  ֶער  ְׁשֶלעְּפט  ַאזֹוי  אּון 

ֶקען  ֶמען  ֶנעץ אּון  ַזיין  ֶמעְנְטׁש אּון 
ִניְׁשט ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּון ֶדעם, 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ֶדעם   דּוְר ָנאר 
ֶלעְרְנט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה אּון ֶער ִאיז 

ְמַקֵיים ִדי ִמְצוֹת. 

ָזאְגן ָדאס  ֶגעִׁשיְקט  ַיֲעקֹב  ָהאט 
ֵגייט  ָדאס  ָוואס  ֵעָׂשו,  ַפאר 
ַארֹויף אֹויף ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע, ִעם ָלָבן 
ַגְרִּתי, ִאי ָהאּב ִמי ֲאִפילּו ֶגעֶקעְנט 
ָוואס  ָהַרע  ֵיֶצר  ִדי  ִמיט  ַפאְרֶמעְסְטן 
ֵהייְסט ָלָבן,  ְוַּתְרַי"ג ִמְצוֹת ָׁשַמְרִּתי, 
"ָנאר"  ָאְּפֶגעִהיְטן  ָהאּב   ִאי אּון 
 ִמי ָהאּב   ִאי ִמְצוֹת  ַּתְרַי"ג  ִדי 
ַזייֶנע  פּון  ַפאְרִפיְרן  ֶגעָלאְזט  ִניְׁשט 
צּוֶגעֵלייְגֶטע ִמְצוֹת, ֶוועְגן ֶדעם ָהאּב 

ִאי פּון ִדיר ַאַווַדאי ִניְׁשט מֹוָרא.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְׁשַלח ִסיָמן ב)
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ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו ַוֵיָאֵבק ִאיׁש ִעמֹו ַוִיָוֵתר 
ַעד ֲעלֹות ַהָׁשַחר. מֹוֲהָרא"ׁש 
ְׁשִליָט"א ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ט"ו):  ִסיָמן  א  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ַאז  ַמְדֵריָגה,  ַא  צּו  צּוקּוֶמען  ַדאְרף 
ֶער ָזאל ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְּבן פּון ַקיין 

ׁשּום ַזא, ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַזיין אּון  זֹוֶכה  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ִווי 
ָוואס  ֶדעם   דּוְר ֶדעם?  צּו 



פר˘˙ וי˘לח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ מ

ַפאְרן  אֹויס   ִזי ֶרעְדט  ֶמען  ֶווען 
ֶדעְרֵצייְלט  ֶמען  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶדעָמאְלְטס  ְּפָראְּבֶלעֶמען,  ַאֶלע  ִאים 
ַפאר  מֹוָרא  ִניְׁשט  ֶמער  ֶמען  ָהאט 

ֵקייֶנעם ָנאר ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַרָּבה ֶדער  (ְּבֵראִׁשית  ְּבֶרעְנְגט  ֶמְדָרׁש 
אֹויְפן  א'):  ִסיָמן  ע"ז,  ַּפְרָׁשה 

ָּפסּוק ַוִיָוֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו - ַיֲעקֹב ִאיז 
ֶעס  ָוואס  ִאיז  ָדאס  ַאֵליין,  ֶגעְּבִליְּבן 
ְוִנְׂשָּגב  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ַּביים  ְׁשֵטייט 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְלַבּדֹו,  ה' 
ַאז  ֵמייְנט,  ָדאס  ַאֵליין;  ֵאייֶנער 
ֶער  ַאז  ֶגעִפיְלט  ָהאט  ַיֲעקֹב  ֶווען 
ִניְׁשט  ִאים  ֶקען  ֵקייֶנער  ַאֵליין,  ִאיז 

ֶהעְלְפן, ִאיז ֶער ְגַליי ֶגעַגאְנֶגען צּום 
ֵאייֶנער  ָנאר  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ַאֵליין, אּון ִאים ֶגעֶּבעְטן ִהיְלף.

לֹו, ֶדעְרַפאר  יּוַכל  א  ִּכי  ַוַיְרא 
 ַמְלָא ֶדער  ִאים  ָהאט 
טּוְהן,  ְׁשֶלעְכְטס  ֶגעֶקעְנט  ָגאְרִניְׁשט 
ַיֲעקֹב ָהאט ִזי ֶגעָוואְנְדן ָנאר  ַווייל 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִאיד, ִדי  ֶיעְדן  ַּביי  ִאיז  ֶזעְלֶּבע 
צּום  ָנאר   ִזי ֶער  ֶוועְנְדט  אֹויּב 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶקען ִאים ֵקייֶנער ִניְׁשט 

ַקיין ְׁשֶלעְכְטס טּוְהן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְׁשַלח ִסיָמן ד)  

ב ∆ ׁ̆ ּ ˙ ַוי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֲאֻלִמים ְוִהֵנה  ְמַאְלִמים  ֲאַנְחנּו 

ָקָמה  ְוִהֵנה  ַהָּׂשֶדה   ְּבתֹו
ְתֻסֶּביָנה  ְוִהֵנה  ִנָּצָבה  ְוַגם  ֲאֻלָמִתי 
ֲאֻלמֵֹתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָמִתי. ֶדער 
ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ָנָתן  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָּפסּוק (ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר ֲהָלָכה 
אֹויף  ְמַרֵמז  ִאיז  ִּביְנְטל  ַא  ַאז  ג'): 

ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה, ָוואס ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא 
ּתֹורֹות   ַאַסא ַצאְמֶגעִּביְנְדן  ִּביְנְטל, 

פּון ַאַסא ְּפֶלעֶצער.

ּתֹוָרה, ֶיעֶד ִחידּוֵׁשי  ָזאְגט  ַצִדיק  ע 
ִאיז  ַאֶלעס  ֶוועג, אּון  ַזיין  אֹויף 
ָאֶּבער  ְטן  ֵאייֶּבעְרְשׁ ַּביים  ָחׁשּוב 
ֶזעֶנען  ּתֹוָרה  ִחידּוֵׁשי  ֶּבעְסֶטע  ִדי 
ְמַחֵזק  ִאיז  ָוואס  ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ִדי 
ִאים  ֵהייְּבט  ֶעס  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא 
ֶדעם  ִדיֶנען  ֶמער  ָזאל  ֶער  ַאז  אֹויף, 

ַּבאֶׁשעֶפער.

ֶגעָזאְגט: ָדאס  ַהַצִדיק  יֹוֵסף  ָהאט 
 ,ַאֶלע ְׁשָבִטים ַמאְכן ִּביְנְטֶלע

פר˘˙ וי˘לח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ מ

ַפאְרן  אֹויס   ִזי ֶרעְדט  ֶמען  ֶווען 
ֶדעְרֵצייְלט  ֶמען  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶדעָמאְלְטס  ְּפָראְּבֶלעֶמען,  ַאֶלע  ִאים 
ַפאר  מֹוָרא  ִניְׁשט  ֶמער  ֶמען  ָהאט 

ֵקייֶנעם ָנאר ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַרָּבה ֶדער  (ְּבֵראִׁשית  ְּבֶרעְנְגט  ֶמְדָרׁש 
אֹויְפן  א'):  ִסיָמן  ע"ז,  ַּפְרָׁשה 

ָּפסּוק ַוִיָוֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו - ַיֲעקֹב ִאיז 
ֶעס  ָוואס  ִאיז  ָדאס  ַאֵליין,  ֶגעְּבִליְּבן 
ְוִנְׂשָּגב  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ַּביים  ְׁשֵטייט 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְלַבּדֹו,  ה' 
ַאז  ֵמייְנט,  ָדאס  ַאֵליין;  ֵאייֶנער 
ֶער  ַאז  ֶגעִפיְלט  ָהאט  ַיֲעקֹב  ֶווען 
ִניְׁשט  ִאים  ֶקען  ֵקייֶנער  ַאֵליין,  ִאיז 

ֶהעְלְפן, ִאיז ֶער ְגַליי ֶגעַגאְנֶגען צּום 
ֵאייֶנער  ָנאר  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ַאֵליין, אּון ִאים ֶגעֶּבעְטן ִהיְלף.

לֹו, ֶדעְרַפאר  יּוַכל  א  ִּכי  ַוַיְרא 
 ַמְלָא ֶדער  ִאים  ָהאט 
טּוְהן,  ְׁשֶלעְכְטס  ֶגעֶקעְנט  ָגאְרִניְׁשט 
ַיֲעקֹב ָהאט ִזי ֶגעָוואְנְדן ָנאר  ַווייל 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִאיד, ִדי  ֶיעְדן  ַּביי  ִאיז  ֶזעְלֶּבע 
צּום  ָנאר   ִזי ֶער  ֶוועְנְדט  אֹויּב 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶקען ִאים ֵקייֶנער ִניְׁשט 

ַקיין ְׁשֶלעְכְטס טּוְהן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְׁשַלח ִסיָמן ד)  

ב ∆ ׁ̆ ּ ˙ ַוי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֲאֻלִמים ְוִהֵנה  ְמַאְלִמים  ֲאַנְחנּו 

ָקָמה  ְוִהֵנה  ַהָּׂשֶדה   ְּבתֹו
ְתֻסֶּביָנה  ְוִהֵנה  ִנָּצָבה  ְוַגם  ֲאֻלָמִתי 
ֲאֻלמֵֹתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָמִתי. ֶדער 
ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ָנָתן  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָּפסּוק (ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר ֲהָלָכה 
אֹויף  ְמַרֵמז  ִאיז  ִּביְנְטל  ַא  ַאז  ג'): 

ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה, ָוואס ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא 
ּתֹורֹות   ַאַסא ַצאְמֶגעִּביְנְדן  ִּביְנְטל, 

פּון ַאַסא ְּפֶלעֶצער.

ּתֹוָרה, ֶיעֶד ִחידּוֵׁשי  ָזאְגט  ַצִדיק  ע 
ִאיז  ַאֶלעס  ֶוועג, אּון  ַזיין  אֹויף 
ָאֶּבער  ְטן  ֵאייֶּבעְרְשׁ ַּביים  ָחׁשּוב 
ֶזעֶנען  ּתֹוָרה  ִחידּוֵׁשי  ֶּבעְסֶטע  ִדי 
ְמַחֵזק  ִאיז  ָוואס  ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ִדי 
ִאים  ֵהייְּבט  ֶעס  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא 
ֶדעם  ִדיֶנען  ֶמער  ָזאל  ֶער  ַאז  אֹויף, 

ַּבאֶׁשעֶפער.

ֶגעָזאְגט: ָדאס  ַהַצִדיק  יֹוֵסף  ָהאט 
 ,ַאֶלע ְׁשָבִטים ַמאְכן ִּביְנְטֶלע

פר˘˙ וי˘לח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ מ

ַפאְרן  אֹויס   ִזי ֶרעְדט  ֶמען  ֶווען 
ֶדעְרֵצייְלט  ֶמען  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶדעָמאְלְטס  ְּפָראְּבֶלעֶמען,  ַאֶלע  ִאים 
ַפאר  מֹוָרא  ִניְׁשט  ֶמער  ֶמען  ָהאט 

ֵקייֶנעם ָנאר ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַרָּבה ֶדער  (ְּבֵראִׁשית  ְּבֶרעְנְגט  ֶמְדָרׁש 
אֹויְפן  א'):  ִסיָמן  ע"ז,  ַּפְרָׁשה 

ָּפסּוק ַוִיָוֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו - ַיֲעקֹב ִאיז 
ֶעס  ָוואס  ִאיז  ָדאס  ַאֵליין,  ֶגעְּבִליְּבן 
ְוִנְׂשָּגב  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ַּביים  ְׁשֵטייט 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְלַבּדֹו,  ה' 
ַאז  ֵמייְנט,  ָדאס  ַאֵליין;  ֵאייֶנער 
ֶער  ַאז  ֶגעִפיְלט  ָהאט  ַיֲעקֹב  ֶווען 
ִניְׁשט  ִאים  ֶקען  ֵקייֶנער  ַאֵליין,  ִאיז 

ֶהעְלְפן, ִאיז ֶער ְגַליי ֶגעַגאְנֶגען צּום 
ֵאייֶנער  ָנאר  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ַאֵליין, אּון ִאים ֶגעֶּבעְטן ִהיְלף.

לֹו, ֶדעְרַפאר  יּוַכל  א  ִּכי  ַוַיְרא 
 ַמְלָא ֶדער  ִאים  ָהאט 
טּוְהן,  ְׁשֶלעְכְטס  ֶגעֶקעְנט  ָגאְרִניְׁשט 
ַיֲעקֹב ָהאט ִזי ֶגעָוואְנְדן ָנאר  ַווייל 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִאיד, ִדי  ֶיעְדן  ַּביי  ִאיז  ֶזעְלֶּבע 
צּום  ָנאר   ִזי ֶער  ֶוועְנְדט  אֹויּב 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶקען ִאים ֵקייֶנער ִניְׁשט 

ַקיין ְׁשֶלעְכְטס טּוְהן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְׁשַלח ִסיָמן ד)  

ב ∆ ׁ̆ ּ ˙ ַוי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֲאֻלִמים ְוִהֵנה  ְמַאְלִמים  ֲאַנְחנּו 

ָקָמה  ְוִהֵנה  ַהָּׂשֶדה   ְּבתֹו
ְתֻסֶּביָנה  ְוִהֵנה  ִנָּצָבה  ְוַגם  ֲאֻלָמִתי 
ֲאֻלמֵֹתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָמִתי. ֶדער 
ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ָנָתן  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָּפסּוק (ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר ֲהָלָכה 
אֹויף  ְמַרֵמז  ִאיז  ִּביְנְטל  ַא  ַאז  ג'): 

ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה, ָוואס ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא 
ּתֹורֹות   ַאַסא ַצאְמֶגעִּביְנְדן  ִּביְנְטל, 

פּון ַאַסא ְּפֶלעֶצער.

ּתֹוָרה, ֶיעֶד ִחידּוֵׁשי  ָזאְגט  ַצִדיק  ע 
ִאיז  ַאֶלעס  ֶוועג, אּון  ַזיין  אֹויף 
ָאֶּבער  ְטן  ֵאייֶּבעְרְשׁ ַּביים  ָחׁשּוב 
ֶזעֶנען  ּתֹוָרה  ִחידּוֵׁשי  ֶּבעְסֶטע  ִדי 
ְמַחֵזק  ִאיז  ָוואס  ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ִדי 
ִאים  ֵהייְּבט  ֶעס  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא 
ֶדעם  ִדיֶנען  ֶמער  ָזאל  ֶער  ַאז  אֹויף, 

ַּבאֶׁשעֶפער.

ֶגעָזאְגט: ָדאס  ַהַצִדיק  יֹוֵסף  ָהאט 
 ,ַאֶלע ְׁשָבִטים ַמאְכן ִּביְנְטֶלע

פר˘˙ וי˘לח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ מ

ַפאְרן  אֹויס   ִזי ֶרעְדט  ֶמען  ֶווען 
ֶדעְרֵצייְלט  ֶמען  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶדעָמאְלְטס  ְּפָראְּבֶלעֶמען,  ַאֶלע  ִאים 
ַפאר  מֹוָרא  ִניְׁשט  ֶמער  ֶמען  ָהאט 

ֵקייֶנעם ָנאר ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַרָּבה ֶדער  (ְּבֵראִׁשית  ְּבֶרעְנְגט  ֶמְדָרׁש 
אֹויְפן  א'):  ִסיָמן  ע"ז,  ַּפְרָׁשה 

ָּפסּוק ַוִיָוֵתר ַיֲעקֹב ְלַבּדֹו - ַיֲעקֹב ִאיז 
ֶעס  ָוואס  ִאיז  ָדאס  ַאֵליין,  ֶגעְּבִליְּבן 
ְוִנְׂשָּגב  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ַּביים  ְׁשֵטייט 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְלַבּדֹו,  ה' 
ַאז  ֵמייְנט,  ָדאס  ַאֵליין;  ֵאייֶנער 
ֶער  ַאז  ֶגעִפיְלט  ָהאט  ַיֲעקֹב  ֶווען 
ִניְׁשט  ִאים  ֶקען  ֵקייֶנער  ַאֵליין,  ִאיז 

ֶהעְלְפן, ִאיז ֶער ְגַליי ֶגעַגאְנֶגען צּום 
ֵאייֶנער  ָנאר  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ַאֵליין, אּון ִאים ֶגעֶּבעְטן ִהיְלף.

לֹו, ֶדעְרַפאר  יּוַכל  א  ִּכי  ַוַיְרא 
 ַמְלָא ֶדער  ִאים  ָהאט 
טּוְהן,  ְׁשֶלעְכְטס  ֶגעֶקעְנט  ָגאְרִניְׁשט 
ַיֲעקֹב ָהאט ִזי ֶגעָוואְנְדן ָנאר  ַווייל 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִאיד, ִדי  ֶיעְדן  ַּביי  ִאיז  ֶזעְלֶּבע 
צּום  ָנאר   ִזי ֶער  ֶוועְנְדט  אֹויּב 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶקען ִאים ֵקייֶנער ִניְׁשט 

ַקיין ְׁשֶלעְכְטס טּוְהן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְׁשַלח ִסיָמן ד)  

ב ∆ ׁ̆ ּ ˙ ַוי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֲאֻלִמים ְוִהֵנה  ְמַאְלִמים  ֲאַנְחנּו 

ָקָמה  ְוִהֵנה  ַהָּׂשֶדה   ְּבתֹו
ְתֻסֶּביָנה  ְוִהֵנה  ִנָּצָבה  ְוַגם  ֲאֻלָמִתי 
ֲאֻלמֵֹתיֶכם ַוִּתְׁשַּתֲחֶויןָ ַלֲאֻלָמִתי. ֶדער 
ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ָנָתן  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָּפסּוק (ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות ַהְׁשָּכַמת ַהּבֶֹקר ֲהָלָכה 
אֹויף  ְמַרֵמז  ִאיז  ִּביְנְטל  ַא  ַאז  ג'): 

ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה, ָוואס ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא 
ּתֹורֹות   ַאַסא ַצאְמֶגעִּביְנְדן  ִּביְנְטל, 

פּון ַאַסא ְּפֶלעֶצער.

ּתֹוָרה, ֶיעֶד ִחידּוֵׁשי  ָזאְגט  ַצִדיק  ע 
ִאיז  ַאֶלעס  ֶוועג, אּון  ַזיין  אֹויף 
ָאֶּבער  ְטן  ֵאייֶּבעְרְשׁ ַּביים  ָחׁשּוב 
ֶזעֶנען  ּתֹוָרה  ִחידּוֵׁשי  ֶּבעְסֶטע  ִדי 
ְמַחֵזק  ִאיז  ָוואס  ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ִדי 
ִאים  ֵהייְּבט  ֶעס  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא 
ֶדעם  ִדיֶנען  ֶמער  ָזאל  ֶער  ַאז  אֹויף, 

ַּבאֶׁשעֶפער.

ֶגעָזאְגט: ָדאס  ַהַצִדיק  יֹוֵסף  ָהאט 
 ,ַאֶלע ְׁשָבִטים ַמאְכן ִּביְנְטֶלע
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ָדאס ֵהייְסט ֵזיי ֶזעֶנען ְמַחֵדׁש ִחידּוֵׁשי 
 ִזי ָהאט  ִּביְנְטל  ַמיין  ָאֶּבער  ּתֹוָרה, 
ִליְּבן  ֶגעְבּ ִאיז  אּון  אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט 
ים ֶזעֶנען  ְׁשֵטיין, ַווייל ַמייֶנע ִחידּוִשׁ
יּוִדיֶׁשע  אֹויְפצּוֵהייְּבן  ֶגעַמאְכט 
ֵזיי  ַאז  ַזיין,  ְמַחֵזק  צּו  ַזיי  ִקיְנֶדער, 
צּוְּבֶרעְכן  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי ָזאְלן 
ְׁשַטאְרְקן   ִזי ָנאר  ָגאְרִניְׁשט,  פּון 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  צּו 
 ִּביְנְטֶלע ַאֶלע   ִזי ָהאְּבן  ֶדעְרַפאר 
ַווייל ָדאס  ִּביְנְטל,  ֶגעִּביְקט צּו ַמיין 
ִאיז ֶדער ִעיָקר פּון ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה, ַאז 
 ִזי ּוְלַמֲעֶׂשה  ְלעּוְבָדא  ַזיין  ָזאל  ֶעס 

אֹויְפצּוֵהייְּבן אּון ִזי ְׁשַטאְרְקן.

ָזאְגן אּון  ִניְׁשט  ֶמען  ָטאר  ַאַודַאי 
ָוואס  ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ַאֶזעְלֶכע 
ַוואְרְפן ַאָראּפ ַא ֶמעְנְטׁש, אּון ַמאְכן 
ָגאְרִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ַאז  ִפיְלן  ִאים 
ֶוועְרט, ַאז ֶער ֶקען ׁשֹוין ֶמער ִניְׁשט 
ַא  ִאיז  ֱאֶמת  ַווייל ֶדער  ַזיין,  ַמְצִליַח 
קּוֶמען  צּוִריק  ֵאייִּביג  ֶקען  ֶמעְנְטׁש 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ַהְקָדָמה ֶדער  ָזאְגט  ַהָקדֹוׁש  זַֹהר 
ִאיז  ֶמען  ֶווען  ה.):  ְּבֵראִׁשית 

ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ֱאֶמֶת'ע  ְמַחֵדׁש 
ֵנייֶע  ֶדעם   דּוְר ֶמען  ַּבאַׁשאְפט 
ְמַחֵדׁש  ִאיז  ֶמען  ֶווען  אּון  ִהיְמֶלען, 
ַּבאַׁשאְפט  ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ַפאְלֶׁשע 

ֶמען דּוְר ֶדעם ַפאְלֶׁשע ִהיְמֶלען.

ַאזֹוי ִלְכאֹוָרה  ִווי  ְׁשֶווער  ִאיז 
ֶמען  ַאז  ָזאְגן  ֶמען  ֶקען 
אֹויּב  ִהיְמֶלען?  ַפאְלֶׁשע  ַּבאַׁשאְפט 
ִניְׁשט   ָדא ֶעס  ִאיז  ַפאְלׁש,  ֶעס  ִאיז 
ִאיז,  ְּפַׁשט  ֶדער  ָנאר  ִהיְמל?  ַקיין 
ִחידּוֵׁשי  ַאַזאְלֶכע  ָזאְגט  ֶמען  אֹויב 
ּתֹוָרה, ַאז פּון ִהיְמל ַדאְרף ֶמען ִדיר 
ׁשֹוין  קּוְקט  ֶמען  ָהאְּבן,  ִניְׁשט  ֶמער 
ִניְׁשט אֹויף ִדיר פּון ִהיְמל, ָדאס ִאיז 
ֶּבֱאֶמת  ַווייל  ִהיְמֶלען,  ַפאְלֶׁשע  ִדי 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ קּוְקט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
אֹויף ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶער ַדאְרף ָהאְּבן 

ֶיעְדן ִאיד.

ָנאר ֶדעְרַפאר  ָזאְגן  ֶמען  ַדאְרף 
ִחידּוִׁשים,  ַאֶזעְלֶכע 
ִאיד,  ַא  ְׁשַטאְרְקן  אּון  ֵהייְּבן  ָוואס 
ֶדעם  ִדיֶנען  אּון  ָאְנצּוֵגיין  ַווייֶטער 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

צּוְּבֶרעְכן פּון ָגאְרִניְׁשט. 

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַוֵיֶׁשב תשנ"ט 
לפ"ק)  
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ה' ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי 
ַהִּמְצִרי.  ֲאדָֹניו  ְּבֵבית  ַוְיִהי 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
 י"ב): ֲאִפילּו ֶווען ַא ִאיד ַפאְלט דּוְר
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ָדאס ֵהייְסט ֵזיי ֶזעֶנען ְמַחֵדׁש ִחידּוֵׁשי 
 ִזי ָהאט  ִּביְנְטל  ַמיין  ָאֶּבער  ּתֹוָרה, 
ִליְּבן  ֶגעְבּ ִאיז  אּון  אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט 
ים ֶזעֶנען  ְׁשֵטיין, ַווייל ַמייֶנע ִחידּוִשׁ
יּוִדיֶׁשע  אֹויְפצּוֵהייְּבן  ֶגעַמאְכט 
ֵזיי  ַאז  ַזיין,  ְמַחֵזק  צּו  ַזיי  ִקיְנֶדער, 
צּוְּבֶרעְכן  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי ָזאְלן 
ְׁשַטאְרְקן   ִזי ָנאר  ָגאְרִניְׁשט,  פּון 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  צּו 
 ִּביְנְטֶלע ַאֶלע   ִזי ָהאְּבן  ֶדעְרַפאר 
ַווייל ָדאס  ִּביְנְטל,  ֶגעִּביְקט צּו ַמיין 
ִאיז ֶדער ִעיָקר פּון ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה, ַאז 
 ִזי ּוְלַמֲעֶׂשה  ְלעּוְבָדא  ַזיין  ָזאל  ֶעס 

אֹויְפצּוֵהייְּבן אּון ִזי ְׁשַטאְרְקן.

ָזאְגן אּון  ִניְׁשט  ֶמען  ָטאר  ַאַודַאי 
ָוואס  ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ַאֶזעְלֶכע 
ַוואְרְפן ַאָראּפ ַא ֶמעְנְטׁש, אּון ַמאְכן 
ָגאְרִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ַאז  ִפיְלן  ִאים 
ֶוועְרט, ַאז ֶער ֶקען ׁשֹוין ֶמער ִניְׁשט 
ַא  ִאיז  ֱאֶמת  ַווייל ֶדער  ַזיין,  ַמְצִליַח 
קּוֶמען  צּוִריק  ֵאייִּביג  ֶקען  ֶמעְנְטׁש 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ַהְקָדָמה ֶדער  ָזאְגט  ַהָקדֹוׁש  זַֹהר 
ִאיז  ֶמען  ֶווען  ה.):  ְּבֵראִׁשית 

ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ֱאֶמֶת'ע  ְמַחֵדׁש 
ֵנייֶע  ֶדעם   דּוְר ֶמען  ַּבאַׁשאְפט 
ְמַחֵדׁש  ִאיז  ֶמען  ֶווען  אּון  ִהיְמֶלען, 
ַּבאַׁשאְפט  ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ַפאְלֶׁשע 

ֶמען דּוְר ֶדעם ַפאְלֶׁשע ִהיְמֶלען.

ַאזֹוי ִלְכאֹוָרה  ִווי  ְׁשֶווער  ִאיז 
ֶמען  ַאז  ָזאְגן  ֶמען  ֶקען 
אֹויּב  ִהיְמֶלען?  ַפאְלֶׁשע  ַּבאַׁשאְפט 
ִניְׁשט   ָדא ֶעס  ִאיז  ַפאְלׁש,  ֶעס  ִאיז 
ִאיז,  ְּפַׁשט  ֶדער  ָנאר  ִהיְמל?  ַקיין 
ִחידּוֵׁשי  ַאַזאְלֶכע  ָזאְגט  ֶמען  אֹויב 
ּתֹוָרה, ַאז פּון ִהיְמל ַדאְרף ֶמען ִדיר 
ׁשֹוין  קּוְקט  ֶמען  ָהאְּבן,  ִניְׁשט  ֶמער 
ִניְׁשט אֹויף ִדיר פּון ִהיְמל, ָדאס ִאיז 
ֶּבֱאֶמת  ַווייל  ִהיְמֶלען,  ַפאְלֶׁשע  ִדי 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ קּוְקט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
אֹויף ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶער ַדאְרף ָהאְּבן 

ֶיעְדן ִאיד.

ָנאר ֶדעְרַפאר  ָזאְגן  ֶמען  ַדאְרף 
ִחידּוִׁשים,  ַאֶזעְלֶכע 
ִאיד,  ַא  ְׁשַטאְרְקן  אּון  ֵהייְּבן  ָוואס 
ֶדעם  ִדיֶנען  אּון  ָאְנצּוֵגיין  ַווייֶטער 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

צּוְּבֶרעְכן פּון ָגאְרִניְׁשט. 

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַוֵיֶׁשב תשנ"ט 
לפ"ק)  
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ה' ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי 
ַהִּמְצִרי.  ֲאדָֹניו  ְּבֵבית  ַוְיִהי 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
 י"ב): ֲאִפילּו ֶווען ַא ִאיד ַפאְלט דּוְר
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ָדאס ֵהייְסט ֵזיי ֶזעֶנען ְמַחֵדׁש ִחידּוֵׁשי 
 ִזי ָהאט  ִּביְנְטל  ַמיין  ָאֶּבער  ּתֹוָרה, 
ִליְּבן  ֶגעְבּ ִאיז  אּון  אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט 
ים ֶזעֶנען  ְׁשֵטיין, ַווייל ַמייֶנע ִחידּוִשׁ
יּוִדיֶׁשע  אֹויְפצּוֵהייְּבן  ֶגעַמאְכט 
ֵזיי  ַאז  ַזיין,  ְמַחֵזק  צּו  ַזיי  ִקיְנֶדער, 
צּוְּבֶרעְכן  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי ָזאְלן 
ְׁשַטאְרְקן   ִזי ָנאר  ָגאְרִניְׁשט,  פּון 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  צּו 
 ִּביְנְטֶלע ַאֶלע   ִזי ָהאְּבן  ֶדעְרַפאר 
ַווייל ָדאס  ִּביְנְטל,  ֶגעִּביְקט צּו ַמיין 
ִאיז ֶדער ִעיָקר פּון ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה, ַאז 
 ִזי ּוְלַמֲעֶׂשה  ְלעּוְבָדא  ַזיין  ָזאל  ֶעס 

אֹויְפצּוֵהייְּבן אּון ִזי ְׁשַטאְרְקן.

ָזאְגן אּון  ִניְׁשט  ֶמען  ָטאר  ַאַודַאי 
ָוואס  ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ַאֶזעְלֶכע 
ַוואְרְפן ַאָראּפ ַא ֶמעְנְטׁש, אּון ַמאְכן 
ָגאְרִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ַאז  ִפיְלן  ִאים 
ֶוועְרט, ַאז ֶער ֶקען ׁשֹוין ֶמער ִניְׁשט 
ַא  ִאיז  ֱאֶמת  ַווייל ֶדער  ַזיין,  ַמְצִליַח 
קּוֶמען  צּוִריק  ֵאייִּביג  ֶקען  ֶמעְנְטׁש 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ַהְקָדָמה ֶדער  ָזאְגט  ַהָקדֹוׁש  זַֹהר 
ִאיז  ֶמען  ֶווען  ה.):  ְּבֵראִׁשית 

ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ֱאֶמֶת'ע  ְמַחֵדׁש 
ֵנייֶע  ֶדעם   דּוְר ֶמען  ַּבאַׁשאְפט 
ְמַחֵדׁש  ִאיז  ֶמען  ֶווען  אּון  ִהיְמֶלען, 
ַּבאַׁשאְפט  ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ַפאְלֶׁשע 

ֶמען דּוְר ֶדעם ַפאְלֶׁשע ִהיְמֶלען.

ַאזֹוי ִלְכאֹוָרה  ִווי  ְׁשֶווער  ִאיז 
ֶמען  ַאז  ָזאְגן  ֶמען  ֶקען 
אֹויּב  ִהיְמֶלען?  ַפאְלֶׁשע  ַּבאַׁשאְפט 
ִניְׁשט   ָדא ֶעס  ִאיז  ַפאְלׁש,  ֶעס  ִאיז 
ִאיז,  ְּפַׁשט  ֶדער  ָנאר  ִהיְמל?  ַקיין 
ִחידּוֵׁשי  ַאַזאְלֶכע  ָזאְגט  ֶמען  אֹויב 
ּתֹוָרה, ַאז פּון ִהיְמל ַדאְרף ֶמען ִדיר 
ׁשֹוין  קּוְקט  ֶמען  ָהאְּבן,  ִניְׁשט  ֶמער 
ִניְׁשט אֹויף ִדיר פּון ִהיְמל, ָדאס ִאיז 
ֶּבֱאֶמת  ַווייל  ִהיְמֶלען,  ַפאְלֶׁשע  ִדי 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ קּוְקט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
אֹויף ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶער ַדאְרף ָהאְּבן 

ֶיעְדן ִאיד.

ָנאר ֶדעְרַפאר  ָזאְגן  ֶמען  ַדאְרף 
ִחידּוִׁשים,  ַאֶזעְלֶכע 
ִאיד,  ַא  ְׁשַטאְרְקן  אּון  ֵהייְּבן  ָוואס 
ֶדעם  ִדיֶנען  אּון  ָאְנצּוֵגיין  ַווייֶטער 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

צּוְּבֶרעְכן פּון ָגאְרִניְׁשט. 

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַוֵיֶׁשב תשנ"ט 
לפ"ק)  
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ה' ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי 
ַהִּמְצִרי.  ֲאדָֹניו  ְּבֵבית  ַוְיִהי 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
 י"ב): ֲאִפילּו ֶווען ַא ִאיד ַפאְלט דּוְר
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ָדאס ֵהייְסט ֵזיי ֶזעֶנען ְמַחֵדׁש ִחידּוֵׁשי 
 ִזי ָהאט  ִּביְנְטל  ַמיין  ָאֶּבער  ּתֹוָרה, 
ִליְּבן  ֶגעְבּ ִאיז  אּון  אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט 
ים ֶזעֶנען  ְׁשֵטיין, ַווייל ַמייֶנע ִחידּוִשׁ
יּוִדיֶׁשע  אֹויְפצּוֵהייְּבן  ֶגעַמאְכט 
ֵזיי  ַאז  ַזיין,  ְמַחֵזק  צּו  ַזיי  ִקיְנֶדער, 
צּוְּבֶרעְכן  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי ָזאְלן 
ְׁשַטאְרְקן   ִזי ָנאר  ָגאְרִניְׁשט,  פּון 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  צּו 
 ִּביְנְטֶלע ַאֶלע   ִזי ָהאְּבן  ֶדעְרַפאר 
ַווייל ָדאס  ִּביְנְטל,  ֶגעִּביְקט צּו ַמיין 
ִאיז ֶדער ִעיָקר פּון ִחידּוֵׁשי ּתֹוָרה, ַאז 
 ִזי ּוְלַמֲעֶׂשה  ְלעּוְבָדא  ַזיין  ָזאל  ֶעס 

אֹויְפצּוֵהייְּבן אּון ִזי ְׁשַטאְרְקן.

ָזאְגן אּון  ִניְׁשט  ֶמען  ָטאר  ַאַודַאי 
ָוואס  ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ַאֶזעְלֶכע 
ַוואְרְפן ַאָראּפ ַא ֶמעְנְטׁש, אּון ַמאְכן 
ָגאְרִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ַאז  ִפיְלן  ִאים 
ֶוועְרט, ַאז ֶער ֶקען ׁשֹוין ֶמער ִניְׁשט 
ַא  ִאיז  ֱאֶמת  ַווייל ֶדער  ַזיין,  ַמְצִליַח 
קּוֶמען  צּוִריק  ֵאייִּביג  ֶקען  ֶמעְנְטׁש 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ַהְקָדָמה ֶדער  ָזאְגט  ַהָקדֹוׁש  זַֹהר 
ִאיז  ֶמען  ֶווען  ה.):  ְּבֵראִׁשית 

ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ֱאֶמֶת'ע  ְמַחֵדׁש 
ֵנייֶע  ֶדעם   דּוְר ֶמען  ַּבאַׁשאְפט 
ְמַחֵדׁש  ִאיז  ֶמען  ֶווען  אּון  ִהיְמֶלען, 
ַּבאַׁשאְפט  ּתֹוָרה,  ִחידּוֵׁשי  ַפאְלֶׁשע 

ֶמען דּוְר ֶדעם ַפאְלֶׁשע ִהיְמֶלען.

ַאזֹוי ִלְכאֹוָרה  ִווי  ְׁשֶווער  ִאיז 
ֶמען  ַאז  ָזאְגן  ֶמען  ֶקען 
אֹויּב  ִהיְמֶלען?  ַפאְלֶׁשע  ַּבאַׁשאְפט 
ִניְׁשט   ָדא ֶעס  ִאיז  ַפאְלׁש,  ֶעס  ִאיז 
ִאיז,  ְּפַׁשט  ֶדער  ָנאר  ִהיְמל?  ַקיין 
ִחידּוֵׁשי  ַאַזאְלֶכע  ָזאְגט  ֶמען  אֹויב 
ּתֹוָרה, ַאז פּון ִהיְמל ַדאְרף ֶמען ִדיר 
ׁשֹוין  קּוְקט  ֶמען  ָהאְּבן,  ִניְׁשט  ֶמער 
ִניְׁשט אֹויף ִדיר פּון ִהיְמל, ָדאס ִאיז 
ֶּבֱאֶמת  ַווייל  ִהיְמֶלען,  ַפאְלֶׁשע  ִדי 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ קּוְקט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
אֹויף ֶיעְדן ִאיד, אּון ֶער ַדאְרף ָהאְּבן 

ֶיעְדן ִאיד.

ָנאר ֶדעְרַפאר  ָזאְגן  ֶמען  ַדאְרף 
ִחידּוִׁשים,  ַאֶזעְלֶכע 
ִאיד,  ַא  ְׁשַטאְרְקן  אּון  ֵהייְּבן  ָוואס 
ֶדעם  ִדיֶנען  אּון  ָאְנצּוֵגיין  ַווייֶטער 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

צּוְּבֶרעְכן פּון ָגאְרִניְׁשט. 

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ַוֵיֶׁשב תשנ"ט 
לפ"ק)  
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ה' ֶאת יֹוֵסף ַוְיִהי ִאיׁש ַמְצִליַח ַוְיִהי 
ַהִּמְצִרי.  ֲאדָֹניו  ְּבֵבית  ַוְיִהי 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
 י"ב): ֲאִפילּו ֶווען ַא ִאיד ַפאְלט דּוְר
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ַווייט  ִאיז  ֶער  אּון  ֲעֵבירֹות,  ִמיט 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אֹויּב ָאֶּבער ֶער 
ֶּבעְהט  ֶער  ָנאר  אֹויף,  ִניְׁשט  ִגיְּבט 
"ַּבאֶׁשעֶפער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶדעם 
ַווייז ִמיר ֶדעם ִריְכִטיְגן  ֶהעְלף ִמיר, 
ֶוועג" ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף ַזיין 

ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ַּתְנחּוָמא ֶדער  (ֶמְדָרׁש  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש 
ַּפְרַׁשת ַוֵיֶׁשב): אֹויְפן ָּפסּוק ַוַיְרא 

ָהאט  ּפֹוִטיַפר   - ִאּתֹו  ה'  ִּכי  ֲאדֹוָניו 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶגעֶזעְהן 
ִווי  ֶמְדָרׁש:  ֶדער  ְפֶרעְגט  יֹוֵסף.  ִמיט 
ַאזֹוי ָהאט ֶדער ָטֵמא'ֶנער גֹוי ּפֹוִטיַפר 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶגעוואּוְסט 
ִאיז ִמיט יֹוֵסף? ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש ַאז 
צּו  אֹויְפֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ָהאט  יֹוֵסף 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶווען ֶער ִאיז 
ֶהער,  ַזיין  ַּבאִדיֶנען  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען 
ֶגעֶּבעְטן  ְׁשִטיֶלעְרֵהייט  ֶער  ָהאט 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער! ָנאר 
ִמיר  ֶהעְלף  ֶהעְלְפן,  ִמיר  ֶקעְנְסט  דּו 
ַאז ִאי ָזאל ֶגעִפיֶנען ֵחן ִאין ִדי אֹויְגן 
פּון ַמיין ֶהער, ֶער ָזאל ַזיין צּוְפִריְדן 
ִאים  ָהאט  ּפֹוִטיַפר  אּון  ִמיר!  ִמיט 
ָדאְרט  ָזאְגְסטּו  ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט: 
ִמיר  ַמאְכְסט  דּו  ְׁשִטיֶלעְרֵהייט? 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  יֹוֵסף  ָהאט  ִּכיׁשּוף? 
ֵניין, ִאי ֶרעד ָנאר צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאי ֶּבעְהט ִאים ַאז ִאי ָזאל ַמְצִליַח 

ּפֹוִטיַפר  ָהאט  ֶדעם  פּון  אּון  ַזיין, 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶגעֶזעְהן 

ִמיט יֹוֵסף.

יֹוֵסף אּון   ִזי ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ִאין  ֶדעְרַהאְלְטן  ֶגעֶקעְנט 
ִאיז  ֶער  ֶווען  ַמָצב  ְׁשֶוועֶרע  ַזיין 
ִמְצַרִים,  ַקיין  ֶגעָוואְרן  ַפאְרָוואְרְפן 
אֹויְפֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַווייל 
ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  צּו 

ָזאל ַמְצִליַח ַזיין.

ַוְיִהי ה' ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַמְצִליַח  ִאיׁש  ַוְיִהי  יֹוֵסף  ֶאת 
ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאדָֹניו ַהִּמְצִרי, יֹוֵסף ָהאט 
ֶער  ֲאִפילּו  ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  ֵזייֶער 
הֹויז,  ִמְצִרי'ֶׁשע  ִדי  ִאין  ֶגעֶווען  ִאיז 
ִזי ֶדעְרַהאְלְטן, אּון  ַווייל ֶער ָהאט 
ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  ֶער  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ֶהעְכְסֶטע  ִדי  צּו  ָאְנֶגעקּוֶמען  אּון 

ַמְדֵריגֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֶׁשב ִסיָמן ט)
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ָאִביו. ַוֵיֶׁשב  ְמגּוֵרי  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעקֹב 
ָוואס  ָנאְכֶדעם  ָזאְגט,  ַרִׁש"י 
ֶדעְרֵצייְלט  ְׁשֶנעל  ָהאט  ּתֹוָרה  ִדי 
ֵזייֶעֶרע  ִמיט  ֵעָׂשו  פּון  ַמֲעֶׂשה  ִדי 
ִמְלָחמֹות, ֵהייְּבט ֶער ָאן צּו ֶדעְרֵצייְלן 

פר˘˙ וי˘ב„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ מב

ַווייט  ִאיז  ֶער  אּון  ֲעֵבירֹות,  ִמיט 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אֹויּב ָאֶּבער ֶער 
ֶּבעְהט  ֶער  ָנאר  אֹויף,  ִניְׁשט  ִגיְּבט 
"ַּבאֶׁשעֶפער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶדעם 
ַווייז ִמיר ֶדעם ִריְכִטיְגן  ֶהעְלף ִמיר, 
ֶוועג" ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף ַזיין 

ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ַּתְנחּוָמא ֶדער  (ֶמְדָרׁש  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש 
ַּפְרַׁשת ַוֵיֶׁשב): אֹויְפן ָּפסּוק ַוַיְרא 

ָהאט  ּפֹוִטיַפר   - ִאּתֹו  ה'  ִּכי  ֲאדֹוָניו 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶגעֶזעְהן 
ִווי  ֶמְדָרׁש:  ֶדער  ְפֶרעְגט  יֹוֵסף.  ִמיט 
ַאזֹוי ָהאט ֶדער ָטֵמא'ֶנער גֹוי ּפֹוִטיַפר 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶגעוואּוְסט 
ִאיז ִמיט יֹוֵסף? ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש ַאז 
צּו  אֹויְפֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ָהאט  יֹוֵסף 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶווען ֶער ִאיז 
ֶהער,  ַזיין  ַּבאִדיֶנען  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען 
ֶגעֶּבעְטן  ְׁשִטיֶלעְרֵהייט  ֶער  ָהאט 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער! ָנאר 
ִמיר  ֶהעְלף  ֶהעְלְפן,  ִמיר  ֶקעְנְסט  דּו 
ַאז ִאי ָזאל ֶגעִפיֶנען ֵחן ִאין ִדי אֹויְגן 
פּון ַמיין ֶהער, ֶער ָזאל ַזיין צּוְפִריְדן 
ִאים  ָהאט  ּפֹוִטיַפר  אּון  ִמיר!  ִמיט 
ָדאְרט  ָזאְגְסטּו  ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט: 
ִמיר  ַמאְכְסט  דּו  ְׁשִטיֶלעְרֵהייט? 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  יֹוֵסף  ָהאט  ִּכיׁשּוף? 
ֵניין, ִאי ֶרעד ָנאר צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאי ֶּבעְהט ִאים ַאז ִאי ָזאל ַמְצִליַח 

ּפֹוִטיַפר  ָהאט  ֶדעם  פּון  אּון  ַזיין, 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶגעֶזעְהן 

ִמיט יֹוֵסף.

יֹוֵסף אּון   ִזי ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ִאין  ֶדעְרַהאְלְטן  ֶגעֶקעְנט 
ִאיז  ֶער  ֶווען  ַמָצב  ְׁשֶוועֶרע  ַזיין 
ִמְצַרִים,  ַקיין  ֶגעָוואְרן  ַפאְרָוואְרְפן 
אֹויְפֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַווייל 
ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  צּו 

ָזאל ַמְצִליַח ַזיין.

ַוְיִהי ה' ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַמְצִליַח  ִאיׁש  ַוְיִהי  יֹוֵסף  ֶאת 
ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאדָֹניו ַהִּמְצִרי, יֹוֵסף ָהאט 
ֶער  ֲאִפילּו  ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  ֵזייֶער 
הֹויז,  ִמְצִרי'ֶׁשע  ִדי  ִאין  ֶגעֶווען  ִאיז 
ִזי ֶדעְרַהאְלְטן, אּון  ַווייל ֶער ָהאט 
ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  ֶער  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ֶהעְכְסֶטע  ִדי  צּו  ָאְנֶגעקּוֶמען  אּון 

ַמְדֵריגֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֶׁשב ִסיָמן ט)
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ָאִביו. ַוֵיֶׁשב  ְמגּוֵרי  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעקֹב 
ָוואס  ָנאְכֶדעם  ָזאְגט,  ַרִׁש"י 
ֶדעְרֵצייְלט  ְׁשֶנעל  ָהאט  ּתֹוָרה  ִדי 
ֵזייֶעֶרע  ִמיט  ֵעָׂשו  פּון  ַמֲעֶׂשה  ִדי 
ִמְלָחמֹות, ֵהייְּבט ֶער ָאן צּו ֶדעְרֵצייְלן 

פר˘˙ וי˘ב„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ מב

ַווייט  ִאיז  ֶער  אּון  ֲעֵבירֹות,  ִמיט 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אֹויּב ָאֶּבער ֶער 
ֶּבעְהט  ֶער  ָנאר  אֹויף,  ִניְׁשט  ִגיְּבט 
"ַּבאֶׁשעֶפער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶדעם 
ַווייז ִמיר ֶדעם ִריְכִטיְגן  ֶהעְלף ִמיר, 
ֶוועג" ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף ַזיין 

ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ַּתְנחּוָמא ֶדער  (ֶמְדָרׁש  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש 
ַּפְרַׁשת ַוֵיֶׁשב): אֹויְפן ָּפסּוק ַוַיְרא 

ָהאט  ּפֹוִטיַפר   - ִאּתֹו  ה'  ִּכי  ֲאדֹוָניו 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶגעֶזעְהן 
ִווי  ֶמְדָרׁש:  ֶדער  ְפֶרעְגט  יֹוֵסף.  ִמיט 
ַאזֹוי ָהאט ֶדער ָטֵמא'ֶנער גֹוי ּפֹוִטיַפר 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶגעוואּוְסט 
ִאיז ִמיט יֹוֵסף? ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש ַאז 
צּו  אֹויְפֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ָהאט  יֹוֵסף 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶווען ֶער ִאיז 
ֶהער,  ַזיין  ַּבאִדיֶנען  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען 
ֶגעֶּבעְטן  ְׁשִטיֶלעְרֵהייט  ֶער  ָהאט 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער! ָנאר 
ִמיר  ֶהעְלף  ֶהעְלְפן,  ִמיר  ֶקעְנְסט  דּו 
ַאז ִאי ָזאל ֶגעִפיֶנען ֵחן ִאין ִדי אֹויְגן 
פּון ַמיין ֶהער, ֶער ָזאל ַזיין צּוְפִריְדן 
ִאים  ָהאט  ּפֹוִטיַפר  אּון  ִמיר!  ִמיט 
ָדאְרט  ָזאְגְסטּו  ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט: 
ִמיר  ַמאְכְסט  דּו  ְׁשִטיֶלעְרֵהייט? 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  יֹוֵסף  ָהאט  ִּכיׁשּוף? 
ֵניין, ִאי ֶרעד ָנאר צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאי ֶּבעְהט ִאים ַאז ִאי ָזאל ַמְצִליַח 

ּפֹוִטיַפר  ָהאט  ֶדעם  פּון  אּון  ַזיין, 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶגעֶזעְהן 

ִמיט יֹוֵסף.

יֹוֵסף אּון   ִזי ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ִאין  ֶדעְרַהאְלְטן  ֶגעֶקעְנט 
ִאיז  ֶער  ֶווען  ַמָצב  ְׁשֶוועֶרע  ַזיין 
ִמְצַרִים,  ַקיין  ֶגעָוואְרן  ַפאְרָוואְרְפן 
אֹויְפֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַווייל 
ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  צּו 

ָזאל ַמְצִליַח ַזיין.

ַוְיִהי ה' ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַמְצִליַח  ִאיׁש  ַוְיִהי  יֹוֵסף  ֶאת 
ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאדָֹניו ַהִּמְצִרי, יֹוֵסף ָהאט 
ֶער  ֲאִפילּו  ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  ֵזייֶער 
הֹויז,  ִמְצִרי'ֶׁשע  ִדי  ִאין  ֶגעֶווען  ִאיז 
ִזי ֶדעְרַהאְלְטן, אּון  ַווייל ֶער ָהאט 
ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  ֶער  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ֶהעְכְסֶטע  ִדי  צּו  ָאְנֶגעקּוֶמען  אּון 

ַמְדֵריגֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֶׁשב ִסיָמן ט)
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ָאִביו. ַוֵיֶׁשב  ְמגּוֵרי  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעקֹב 
ָוואס  ָנאְכֶדעם  ָזאְגט,  ַרִׁש"י 
ֶדעְרֵצייְלט  ְׁשֶנעל  ָהאט  ּתֹוָרה  ִדי 
ֵזייֶעֶרע  ִמיט  ֵעָׂשו  פּון  ַמֲעֶׂשה  ִדי 
ִמְלָחמֹות, ֵהייְּבט ֶער ָאן צּו ֶדעְרֵצייְלן 

פר˘˙ וי˘ב„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ מב

ַווייט  ִאיז  ֶער  אּון  ֲעֵבירֹות,  ִמיט 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אֹויּב ָאֶּבער ֶער 
ֶּבעְהט  ֶער  ָנאר  אֹויף,  ִניְׁשט  ִגיְּבט 
"ַּבאֶׁשעֶפער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶדעם 
ַווייז ִמיר ֶדעם ִריְכִטיְגן  ֶהעְלף ִמיר, 
ֶוועג" ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף ַזיין 

ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ַּתְנחּוָמא ֶדער  (ֶמְדָרׁש  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש 
ַּפְרַׁשת ַוֵיֶׁשב): אֹויְפן ָּפסּוק ַוַיְרא 

ָהאט  ּפֹוִטיַפר   - ִאּתֹו  ה'  ִּכי  ֲאדֹוָניו 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶגעֶזעְהן 
ִווי  ֶמְדָרׁש:  ֶדער  ְפֶרעְגט  יֹוֵסף.  ִמיט 
ַאזֹוי ָהאט ֶדער ָטֵמא'ֶנער גֹוי ּפֹוִטיַפר 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶגעוואּוְסט 
ִאיז ִמיט יֹוֵסף? ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש ַאז 
צּו  אֹויְפֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ָהאט  יֹוֵסף 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶווען ֶער ִאיז 
ֶהער,  ַזיין  ַּבאִדיֶנען  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען 
ֶגעֶּבעְטן  ְׁשִטיֶלעְרֵהייט  ֶער  ָהאט 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער! ָנאר 
ִמיר  ֶהעְלף  ֶהעְלְפן,  ִמיר  ֶקעְנְסט  דּו 
ַאז ִאי ָזאל ֶגעִפיֶנען ֵחן ִאין ִדי אֹויְגן 
פּון ַמיין ֶהער, ֶער ָזאל ַזיין צּוְפִריְדן 
ִאים  ָהאט  ּפֹוִטיַפר  אּון  ִמיר!  ִמיט 
ָדאְרט  ָזאְגְסטּו  ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט: 
ִמיר  ַמאְכְסט  דּו  ְׁשִטיֶלעְרֵהייט? 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  יֹוֵסף  ָהאט  ִּכיׁשּוף? 
ֵניין, ִאי ֶרעד ָנאר צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאי ֶּבעְהט ִאים ַאז ִאי ָזאל ַמְצִליַח 

ּפֹוִטיַפר  ָהאט  ֶדעם  פּון  אּון  ַזיין, 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶגעֶזעְהן 

ִמיט יֹוֵסף.

יֹוֵסף אּון   ִזי ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ִאין  ֶדעְרַהאְלְטן  ֶגעֶקעְנט 
ִאיז  ֶער  ֶווען  ַמָצב  ְׁשֶוועֶרע  ַזיין 
ִמְצַרִים,  ַקיין  ֶגעָוואְרן  ַפאְרָוואְרְפן 
אֹויְפֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַווייל 
ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  צּו 

ָזאל ַמְצִליַח ַזיין.

ַוְיִהי ה' ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַמְצִליַח  ִאיׁש  ַוְיִהי  יֹוֵסף  ֶאת 
ַוְיִהי ְּבֵבית ֲאדָֹניו ַהִּמְצִרי, יֹוֵסף ָהאט 
ֶער  ֲאִפילּו  ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  ֵזייֶער 
הֹויז,  ִמְצִרי'ֶׁשע  ִדי  ִאין  ֶגעֶווען  ִאיז 
ִזי ֶדעְרַהאְלְטן, אּון  ַווייל ֶער ָהאט 
ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶגעֶווען,  ַמְצִליַח  ֶער  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ֶהעְכְסֶטע  ִדי  צּו  ָאְנֶגעקּוֶמען  אּון 

ַמְדֵריגֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֶׁשב ִסיָמן ט)
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ָאִביו. ַוֵיֶׁשב  ְמגּוֵרי  ְּבֶאֶרץ  ַיֲעקֹב 
ָוואס  ָנאְכֶדעם  ָזאְגט,  ַרִׁש"י 
ֶדעְרֵצייְלט  ְׁשֶנעל  ָהאט  ּתֹוָרה  ִדי 
ֵזייֶעֶרע  ִמיט  ֵעָׂשו  פּון  ַמֲעֶׂשה  ִדי 
ִמְלָחמֹות, ֵהייְּבט ֶער ָאן צּו ֶדעְרֵצייְלן 
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ַּבֲאִריכּות ִדי ַמֲעֶׂשה פּון ַיֲעקֹב, אֹויף 
ֶעס  ָוואס  ַאֶלעס  ֶוועג,  ַלאְנֶגע  ַא 

ַאִריֶּבער ֶגעַגאְנֶגען אֹויף ֵזיי.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִעיָקר  ִדי  ַאז  ַמְסִּביר, 
ֶרעְכְנט  ֶמעְנְטׁש  ַא  פּון  ְגרֹויְסֵקייט 
 ִזי ֶקען  ֶער  ִוויִפיל  לֹויט   ,ִזי
ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים 
אֹויּב  אּון  ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  ַאִריֶּבער 
ֶדעְרַהאְלט ֶער ִזי, ִאיז ֶער זֹוֶכה צּו 

צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

ָזאְגט, ָדאס  ַרִׁש"י  ָוואס  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַמֲעֶׂשה  ִדי  צּו  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 

ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט  ִניְׁשט  ִאיז  ֵעָׂשו  פּון 
צּו ַמֲאִרי ַזיין ִמיט ֵזייֶעֶרע ַמֲעִׂשיֹות, 
 ִזי ֶדעְרַהאְלְטן  ְרָׁשִעים  ִדי  ַווייל 
ֵזיי  אֹויף  ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ִניְׁשט, 

ַאִריֶּבער ְׁשֶוועִריֵקייְטן.

צּו ָאֶּבער  ָאֶּבער  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 
צּו  ָיא   ִזי לֹויְנט  ַיֲעקֹב, 
ַמֲעִׂשיֹות,  ַזייֶנע  ִאין  ַזיין   ַמֲאִרי
 ִזי ָהאט  ֶער  ִווי  ֶזעְהט  ֶמען  ַווייל 
ֶדעְרַהאְלְטן, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז אֹויף 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן  ֶגעַגאְנֶגען   דּוְר ִאים 

אּון ִיסּוִרים. 

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת
 ַוֵיֶׁשב תשע"א לפ"ק) 

ı ּ ≈̃ ƒמ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַחְרֻטֵּמי ַוִּיְׁשַלח  ָּכל  ֶאת  ַוִּיְקָרא 

ֲחָכֶמיָה  ָּכל  ְוֶאת  ִמְצַרִים 
ְוֵאין  ֲחמֹו  ֶאת  ָלֶהם  ַּפְרעֹה  ַוְיַסֵּפר 
ָהאט  ַּפְרעֹה  ְלַפְרעֹה.  אֹוָתם  ּפֹוֵתר 
ֶער  ֲחלֹומֹות,  ַזייֶנע  ֶגע'ָחלֹום'ט 
ָהאט ֶעס ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ַאֶלע ַזייֶנע 
ֶעס  ָהאְּבן  ֵזיי  ַמאֶכעְרס,  ִּכיׁשּוף 
ַרִׁש"י  ִווי  ַּבאֵׁשייְדן,  צּו  ְּפרּוִּביְרט 
ֶער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ָזאְגט, 

אּון  ֶטעְכֶטער  ִזיְּבן  ֶגעּבֹויְרן  ֶוועט 
ִדי  ָאֶּבער  ְוכּו',  ְׁשַטאְרְּבן  ֶוועְלן  ֵזיי 
ִאין  ַאַריין  ִניְׁשט  ִאיז  ִּפְתרֹונֹות  ַאֶלע 
ִאים  ָהאט  יֹוֵסף  ִּביז  ָקאּפ,  ַּפְרעֹה'ס 

ּפֹוֵתר ָחלֹום ֶגעֶווען.

ַפאְרָוואס ַדאְרף  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען 
ִניְׁשט  ַּפְרעֹה  ָהאט  ַטאֶקע 
ָנאר  ִּפְתרֹונֹות,  ֵזייֶעֶרע  ָאְנֶגענּוֶמען 

יֹוֵסף'ס ִּפְתרֹון?

פר˘˙ וי˘ב„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ מ‚

ַּבֲאִריכּות ִדי ַמֲעֶׂשה פּון ַיֲעקֹב, אֹויף 
ֶעס  ָוואס  ַאֶלעס  ֶוועג,  ַלאְנֶגע  ַא 

ַאִריֶּבער ֶגעַגאְנֶגען אֹויף ֵזיי.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִעיָקר  ִדי  ַאז  ַמְסִּביר, 
ֶרעְכְנט  ֶמעְנְטׁש  ַא  פּון  ְגרֹויְסֵקייט 
 ִזי ֶקען  ֶער  ִוויִפיל  לֹויט   ,ִזי
ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים 
אֹויּב  אּון  ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  ַאִריֶּבער 
ֶדעְרַהאְלט ֶער ִזי, ִאיז ֶער זֹוֶכה צּו 

צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

ָזאְגט, ָדאס  ַרִׁש"י  ָוואס  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַמֲעֶׂשה  ִדי  צּו  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 

ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט  ִניְׁשט  ִאיז  ֵעָׂשו  פּון 
צּו ַמֲאִרי ַזיין ִמיט ֵזייֶעֶרע ַמֲעִׂשיֹות, 
 ִזי ֶדעְרַהאְלְטן  ְרָׁשִעים  ִדי  ַווייל 
ֵזיי  אֹויף  ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ִניְׁשט, 

ַאִריֶּבער ְׁשֶוועִריֵקייְטן.

צּו ָאֶּבער  ָאֶּבער  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 
צּו  ָיא   ִזי לֹויְנט  ַיֲעקֹב, 
ַמֲעִׂשיֹות,  ַזייֶנע  ִאין  ַזיין   ַמֲאִרי
 ִזי ָהאט  ֶער  ִווי  ֶזעְהט  ֶמען  ַווייל 
ֶדעְרַהאְלְטן, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז אֹויף 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן  ֶגעַגאְנֶגען   דּוְר ִאים 

אּון ִיסּוִרים. 

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת
 ַוֵיֶׁשב תשע"א לפ"ק) 

ı ּ ≈̃ ƒמ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַחְרֻטֵּמי ַוִּיְׁשַלח  ָּכל  ֶאת  ַוִּיְקָרא 

ֲחָכֶמיָה  ָּכל  ְוֶאת  ִמְצַרִים 
ְוֵאין  ֲחמֹו  ֶאת  ָלֶהם  ַּפְרעֹה  ַוְיַסֵּפר 
ָהאט  ַּפְרעֹה  ְלַפְרעֹה.  אֹוָתם  ּפֹוֵתר 
ֶער  ֲחלֹומֹות,  ַזייֶנע  ֶגע'ָחלֹום'ט 
ָהאט ֶעס ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ַאֶלע ַזייֶנע 
ֶעס  ָהאְּבן  ֵזיי  ַמאֶכעְרס,  ִּכיׁשּוף 
ַרִׁש"י  ִווי  ַּבאֵׁשייְדן,  צּו  ְּפרּוִּביְרט 
ֶער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ָזאְגט, 

אּון  ֶטעְכֶטער  ִזיְּבן  ֶגעּבֹויְרן  ֶוועט 
ִדי  ָאֶּבער  ְוכּו',  ְׁשַטאְרְּבן  ֶוועְלן  ֵזיי 
ִאין  ַאַריין  ִניְׁשט  ִאיז  ִּפְתרֹונֹות  ַאֶלע 
ִאים  ָהאט  יֹוֵסף  ִּביז  ָקאּפ,  ַּפְרעֹה'ס 

ּפֹוֵתר ָחלֹום ֶגעֶווען.

ַפאְרָוואס ַדאְרף  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען 
ִניְׁשט  ַּפְרעֹה  ָהאט  ַטאֶקע 
ָנאר  ִּפְתרֹונֹות,  ֵזייֶעֶרע  ָאְנֶגענּוֶמען 

יֹוֵסף'ס ִּפְתרֹון?
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ַּבֲאִריכּות ִדי ַמֲעֶׂשה פּון ַיֲעקֹב, אֹויף 
ֶעס  ָוואס  ַאֶלעס  ֶוועג,  ַלאְנֶגע  ַא 

ַאִריֶּבער ֶגעַגאְנֶגען אֹויף ֵזיי.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִעיָקר  ִדי  ַאז  ַמְסִּביר, 
ֶרעְכְנט  ֶמעְנְטׁש  ַא  פּון  ְגרֹויְסֵקייט 
 ִזי ֶקען  ֶער  ִוויִפיל  לֹויט   ,ִזי
ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים 
אֹויּב  אּון  ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  ַאִריֶּבער 
ֶדעְרַהאְלט ֶער ִזי, ִאיז ֶער זֹוֶכה צּו 

צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

ָזאְגט, ָדאס  ַרִׁש"י  ָוואס  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַמֲעֶׂשה  ִדי  צּו  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 

ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט  ִניְׁשט  ִאיז  ֵעָׂשו  פּון 
צּו ַמֲאִרי ַזיין ִמיט ֵזייֶעֶרע ַמֲעִׂשיֹות, 
 ִזי ֶדעְרַהאְלְטן  ְרָׁשִעים  ִדי  ַווייל 
ֵזיי  אֹויף  ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ִניְׁשט, 

ַאִריֶּבער ְׁשֶוועִריֵקייְטן.

צּו ָאֶּבער  ָאֶּבער  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 
צּו  ָיא   ִזי לֹויְנט  ַיֲעקֹב, 
ַמֲעִׂשיֹות,  ַזייֶנע  ִאין  ַזיין   ַמֲאִרי
 ִזי ָהאט  ֶער  ִווי  ֶזעְהט  ֶמען  ַווייל 
ֶדעְרַהאְלְטן, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז אֹויף 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן  ֶגעַגאְנֶגען   דּוְר ִאים 

אּון ִיסּוִרים. 

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת
 ַוֵיֶׁשב תשע"א לפ"ק) 

ı ּ ≈̃ ƒמ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַחְרֻטֵּמי ַוִּיְׁשַלח  ָּכל  ֶאת  ַוִּיְקָרא 

ֲחָכֶמיָה  ָּכל  ְוֶאת  ִמְצַרִים 
ְוֵאין  ֲחמֹו  ֶאת  ָלֶהם  ַּפְרעֹה  ַוְיַסֵּפר 
ָהאט  ַּפְרעֹה  ְלַפְרעֹה.  אֹוָתם  ּפֹוֵתר 
ֶער  ֲחלֹומֹות,  ַזייֶנע  ֶגע'ָחלֹום'ט 
ָהאט ֶעס ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ַאֶלע ַזייֶנע 
ֶעס  ָהאְּבן  ֵזיי  ַמאֶכעְרס,  ִּכיׁשּוף 
ַרִׁש"י  ִווי  ַּבאֵׁשייְדן,  צּו  ְּפרּוִּביְרט 
ֶער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ָזאְגט, 

אּון  ֶטעְכֶטער  ִזיְּבן  ֶגעּבֹויְרן  ֶוועט 
ִדי  ָאֶּבער  ְוכּו',  ְׁשַטאְרְּבן  ֶוועְלן  ֵזיי 
ִאין  ַאַריין  ִניְׁשט  ִאיז  ִּפְתרֹונֹות  ַאֶלע 
ִאים  ָהאט  יֹוֵסף  ִּביז  ָקאּפ,  ַּפְרעֹה'ס 

ּפֹוֵתר ָחלֹום ֶגעֶווען.

ַפאְרָוואס ַדאְרף  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען 
ִניְׁשט  ַּפְרעֹה  ָהאט  ַטאֶקע 
ָנאר  ִּפְתרֹונֹות,  ֵזייֶעֶרע  ָאְנֶגענּוֶמען 

יֹוֵסף'ס ִּפְתרֹון?
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ַּבֲאִריכּות ִדי ַמֲעֶׂשה פּון ַיֲעקֹב, אֹויף 
ֶעס  ָוואס  ַאֶלעס  ֶוועג,  ַלאְנֶגע  ַא 

ַאִריֶּבער ֶגעַגאְנֶגען אֹויף ֵזיי.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִעיָקר  ִדי  ַאז  ַמְסִּביר, 
ֶרעְכְנט  ֶמעְנְטׁש  ַא  פּון  ְגרֹויְסֵקייט 
 ִזי ֶקען  ֶער  ִוויִפיל  לֹויט   ,ִזי
ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים 
אֹויּב  אּון  ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  ַאִריֶּבער 
ֶדעְרַהאְלט ֶער ִזי, ִאיז ֶער זֹוֶכה צּו 

צּוקּוֶמען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

ָזאְגט, ָדאס  ַרִׁש"י  ָוואס  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַמֲעֶׂשה  ִדי  צּו  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 

ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט  ִניְׁשט  ִאיז  ֵעָׂשו  פּון 
צּו ַמֲאִרי ַזיין ִמיט ֵזייֶעֶרע ַמֲעִׂשיֹות, 
 ִזי ֶדעְרַהאְלְטן  ְרָׁשִעים  ִדי  ַווייל 
ֵזיי  אֹויף  ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ִניְׁשט, 

ַאִריֶּבער ְׁשֶוועִריֵקייְטן.

צּו ָאֶּבער  ָאֶּבער  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 
צּו  ָיא   ִזי לֹויְנט  ַיֲעקֹב, 
ַמֲעִׂשיֹות,  ַזייֶנע  ִאין  ַזיין   ַמֲאִרי
 ִזי ָהאט  ֶער  ִווי  ֶזעְהט  ֶמען  ַווייל 
ֶדעְרַהאְלְטן, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז אֹויף 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן  ֶגעַגאְנֶגען   דּוְר ִאים 

אּון ִיסּוִרים. 

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת
 ַוֵיֶׁשב תשע"א לפ"ק) 

ı ּ ≈̃ ƒמ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַחְרֻטֵּמי ַוִּיְׁשַלח  ָּכל  ֶאת  ַוִּיְקָרא 

ֲחָכֶמיָה  ָּכל  ְוֶאת  ִמְצַרִים 
ְוֵאין  ֲחמֹו  ֶאת  ָלֶהם  ַּפְרעֹה  ַוְיַסֵּפר 
ָהאט  ַּפְרעֹה  ְלַפְרעֹה.  אֹוָתם  ּפֹוֵתר 
ֶער  ֲחלֹומֹות,  ַזייֶנע  ֶגע'ָחלֹום'ט 
ָהאט ֶעס ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ַאֶלע ַזייֶנע 
ֶעס  ָהאְּבן  ֵזיי  ַמאֶכעְרס,  ִּכיׁשּוף 
ַרִׁש"י  ִווי  ַּבאֵׁשייְדן,  צּו  ְּפרּוִּביְרט 
ֶער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ָזאְגט, 

אּון  ֶטעְכֶטער  ִזיְּבן  ֶגעּבֹויְרן  ֶוועט 
ִדי  ָאֶּבער  ְוכּו',  ְׁשַטאְרְּבן  ֶוועְלן  ֵזיי 
ִאין  ַאַריין  ִניְׁשט  ִאיז  ִּפְתרֹונֹות  ַאֶלע 
ִאים  ָהאט  יֹוֵסף  ִּביז  ָקאּפ,  ַּפְרעֹה'ס 

ּפֹוֵתר ָחלֹום ֶגעֶווען.

ַפאְרָוואס ַדאְרף  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען 
ִניְׁשט  ַּפְרעֹה  ָהאט  ַטאֶקע 
ָנאר  ִּפְתרֹונֹות,  ֵזייֶעֶרע  ָאְנֶגענּוֶמען 

יֹוֵסף'ס ִּפְתרֹון?
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ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  ִאיז  ַעֵיין ָׁשם): ֶעס  ִסיָמן רל"ד  ֵחֶלק א, 

ַמֲעִׂשיֹות  ֶדעְרֵצייְלן  צּו   ַזא ְגרֹויֶסע 
אּון  ֵהייִליְגט  ָדאס  ַצִדיִקים,  פּון 
ֶמען  ָאֶּבער  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ֵרייִניְגט 
ַדאְרף ִוויְסן ִווי ַאזֹוי צּו ֶדעְרֵצייְלן ִדי 

ַמֲעֶׂשה. 

ָכאְטִׁשיג ֶווען ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַווייל 
ָהאט  ַצִדיק  ַא  ָוואס  מֹוְפִתים 
ַווייל   ,ַזא ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ַּבאִוויְזן, 
ֶעס ְּבֶרעְנְגט ַאז ֶמען ָזאל ְגֵלייְּבן ִאין 
ְגרֹויֶסער  ַא  ִאיז  ָוואס ָדאס  ַצִדיִקים, 
 ָדא ָאֶּבער  ִאיד,  ַא  ַפאר  ִעיָקר 
ֶדעְרֵצייְלן  צּו  ִציל,  ִעיָקר  ֶדער  ִאיז  
 אֹוי ֶקעֶנען  ִמיר  ָוואס  ַמֲעִׂשיֹות, 

ָנאְכַמאְכן.

אֹוי ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
ַאֶלע  ִדי  ַאז  ֶדעְרֵצייְלן 
ַצִדיִקים, פּון ָאְנַפאְנג ֶווען ֵזיי ָהאְּבן 
ֵזיי  ָהאְּבן  ַצִדיִקים,  ֶוועְרן  ֶגעָוואְלט 
אֹויך ֶגעַהאט ַאַסא ִנְסיֹונֹות, אּון ֶעס 
ִאיז ֵזיי ִניְׁשט ֶגעַגאְנֶגען ַאזֹוי ְגִריְנג, 
אּון  ֶדעְרַהאְלְטן,   ִזי ָהאְּבן  ֵזיי  ָנאר 
 ַאַסא אּון  אֹויְפֶגעֶגעְּבן,  ִניְׁשט 
ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן 
ֵזיי  ָנאְכֶדעם  ִּביז  ֶהעְלְפן,  ֵזיי  ָזאל 

ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ַצִדיִקים.

ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ֶעס אֹויף ַאַזא ֶווען 
ֶמען  ַאז  ָדאס,  ְּבֶרעְנְגט  ֶוועג, 
ָזאל ֶעס ֶוועְלן ָנאְכַמאְכן, ַווייל ֶמען 
ַצִדיק  ַא  ַזיין  ֶקען  ֶיעֶדער  ַאז  ֶזעְהט 
ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער  ִוויל,  ֶמען  אֹויּב 
פּוֶנעם  מֹוֵפת  ֶדעם  ָנאר  ֶדעְרֵצייְלט 
ַפאר  ַאז  ט  ִניְשׁ ֶמען  ֵווייְסט  ַצִדיק, 
ֶגעַגאְנֶגען   דּוְר  אֹוי ִאיז  ַצִדיִקים 
ַאַסא ְׁשֶוועִריַקייְטן אּון ֶמען ֵמייְנט 

ַאז ַאֶלעס ִאיז ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען ְגִריְנג. 

ַפאְרְׁשֵטיין, ִמיט  ִמיר  ֶוועְלן  ֶדעם 
ִניְׁשט  ָהאט  ַּפְרעֹה  ַפאְרָוואס 
ֶגעָוואְלט ָאְנֶנעֶמען ֵקייֶנעְמ'ס ִּפְתרֹון 
אֹויְפן ָחלֹום ָנאר פּון יֹוֵסף? ַווייל ִדי 
ָנאר  ָהאְּבן  ַמאֶכעְר'ס  ִּכיׁשּוף  ַאֶלע 
ֶגעֶׁשעְהן,  ֵגייט  ֶעס  ָוואס  ֶגעָזאְגט 
ַקיין  ֶגעֶגעְּבן  ִניְׁשט  ֵזיי ָהאְּבן  ָאֶּבער 
ַארֹויס  טּוְהן  ֶקען  ֶמען  ָוואס  ֵעָצה, 
ָאֶּבער  ְּפָראְּבֶלעם,  פּוֶנעם  ֵגיין  צּו 
ֵגייט  ֶעס  ָוואס  ֶגעָזאְגט  ָהאט  יֹוֵסף 
ֶגעֶׁשעְהן, אּון ֶער ָהאט אֹוי ֶגעָזאְגט 
ִדי ֵעָצה, ַאז ֶמען ָזאל ַאֶוועְקֵלייְגן ִדי 
ִדי  צּו  ָיאְרן  ַזאֶטע  ִדי  פּון  ְּתבּוָאה 
ָמאֶגעֶרע ָיאְרן, ֶדעְרַפאר ָהאט ַּפְרעֹה 

ָנאר ָאְנֶגענּוֶמען ַזיין ִּפְתרֹון. 

(ּתֹו ַהַנַחל ֵליל ַׁשָּבת
 ַּפְרַׁשת ִמֵקץ תשס"א)
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ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  ִאיז  ַעֵיין ָׁשם): ֶעס  ִסיָמן רל"ד  ֵחֶלק א, 

ַמֲעִׂשיֹות  ֶדעְרֵצייְלן  צּו   ַזא ְגרֹויֶסע 
אּון  ֵהייִליְגט  ָדאס  ַצִדיִקים,  פּון 
ֶמען  ָאֶּבער  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ֵרייִניְגט 
ַדאְרף ִוויְסן ִווי ַאזֹוי צּו ֶדעְרֵצייְלן ִדי 

ַמֲעֶׂשה. 

ָכאְטִׁשיג ֶווען ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַווייל 
ָהאט  ַצִדיק  ַא  ָוואס  מֹוְפִתים 
ַווייל   ,ַזא ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ַּבאִוויְזן, 
ֶעס ְּבֶרעְנְגט ַאז ֶמען ָזאל ְגֵלייְּבן ִאין 
ְגרֹויֶסער  ַא  ִאיז  ָוואס ָדאס  ַצִדיִקים, 
 ָדא ָאֶּבער  ִאיד,  ַא  ַפאר  ִעיָקר 
ֶדעְרֵצייְלן  צּו  ִציל,  ִעיָקר  ֶדער  ִאיז  
 אֹוי ֶקעֶנען  ִמיר  ָוואס  ַמֲעִׂשיֹות, 

ָנאְכַמאְכן.

אֹוי ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
ַאֶלע  ִדי  ַאז  ֶדעְרֵצייְלן 
ַצִדיִקים, פּון ָאְנַפאְנג ֶווען ֵזיי ָהאְּבן 
ֵזיי  ָהאְּבן  ַצִדיִקים,  ֶוועְרן  ֶגעָוואְלט 
אֹויך ֶגעַהאט ַאַסא ִנְסיֹונֹות, אּון ֶעס 
ִאיז ֵזיי ִניְׁשט ֶגעַגאְנֶגען ַאזֹוי ְגִריְנג, 
אּון  ֶדעְרַהאְלְטן,   ִזי ָהאְּבן  ֵזיי  ָנאר 
 ַאַסא אּון  אֹויְפֶגעֶגעְּבן,  ִניְׁשט 
ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן 
ֵזיי  ָנאְכֶדעם  ִּביז  ֶהעְלְפן,  ֵזיי  ָזאל 

ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ַצִדיִקים.

ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ֶעס אֹויף ַאַזא ֶווען 
ֶמען  ַאז  ָדאס,  ְּבֶרעְנְגט  ֶוועג, 
ָזאל ֶעס ֶוועְלן ָנאְכַמאְכן, ַווייל ֶמען 
ַצִדיק  ַא  ַזיין  ֶקען  ֶיעֶדער  ַאז  ֶזעְהט 
ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער  ִוויל,  ֶמען  אֹויּב 
פּוֶנעם  מֹוֵפת  ֶדעם  ָנאר  ֶדעְרֵצייְלט 
ַפאר  ַאז  ט  ִניְשׁ ֶמען  ֵווייְסט  ַצִדיק, 
ֶגעַגאְנֶגען   דּוְר  אֹוי ִאיז  ַצִדיִקים 
ַאַסא ְׁשֶוועִריַקייְטן אּון ֶמען ֵמייְנט 

ַאז ַאֶלעס ִאיז ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען ְגִריְנג. 

ַפאְרְׁשֵטיין, ִמיט  ִמיר  ֶוועְלן  ֶדעם 
ִניְׁשט  ָהאט  ַּפְרעֹה  ַפאְרָוואס 
ֶגעָוואְלט ָאְנֶנעֶמען ֵקייֶנעְמ'ס ִּפְתרֹון 
אֹויְפן ָחלֹום ָנאר פּון יֹוֵסף? ַווייל ִדי 
ָנאר  ָהאְּבן  ַמאֶכעְר'ס  ִּכיׁשּוף  ַאֶלע 
ֶגעֶׁשעְהן,  ֵגייט  ֶעס  ָוואס  ֶגעָזאְגט 
ַקיין  ֶגעֶגעְּבן  ִניְׁשט  ֵזיי ָהאְּבן  ָאֶּבער 
ַארֹויס  טּוְהן  ֶקען  ֶמען  ָוואס  ֵעָצה, 
ָאֶּבער  ְּפָראְּבֶלעם,  פּוֶנעם  ֵגיין  צּו 
ֵגייט  ֶעס  ָוואס  ֶגעָזאְגט  ָהאט  יֹוֵסף 
ֶגעֶׁשעְהן, אּון ֶער ָהאט אֹוי ֶגעָזאְגט 
ִדי ֵעָצה, ַאז ֶמען ָזאל ַאֶוועְקֵלייְגן ִדי 
ִדי  צּו  ָיאְרן  ַזאֶטע  ִדי  פּון  ְּתבּוָאה 
ָמאֶגעֶרע ָיאְרן, ֶדעְרַפאר ָהאט ַּפְרעֹה 

ָנאר ָאְנֶגענּוֶמען ַזיין ִּפְתרֹון. 

(ּתֹו ַהַנַחל ֵליל ַׁשָּבת
 ַּפְרַׁשת ִמֵקץ תשס"א)
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ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  ִאיז  ַעֵיין ָׁשם): ֶעס  ִסיָמן רל"ד  ֵחֶלק א, 

ַמֲעִׂשיֹות  ֶדעְרֵצייְלן  צּו   ַזא ְגרֹויֶסע 
אּון  ֵהייִליְגט  ָדאס  ַצִדיִקים,  פּון 
ֶמען  ָאֶּבער  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ֵרייִניְגט 
ַדאְרף ִוויְסן ִווי ַאזֹוי צּו ֶדעְרֵצייְלן ִדי 

ַמֲעֶׂשה. 

ָכאְטִׁשיג ֶווען ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַווייל 
ָהאט  ַצִדיק  ַא  ָוואס  מֹוְפִתים 
ַווייל   ,ַזא ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ַּבאִוויְזן, 
ֶעס ְּבֶרעְנְגט ַאז ֶמען ָזאל ְגֵלייְּבן ִאין 
ְגרֹויֶסער  ַא  ִאיז  ָוואס ָדאס  ַצִדיִקים, 
 ָדא ָאֶּבער  ִאיד,  ַא  ַפאר  ִעיָקר 
ֶדעְרֵצייְלן  צּו  ִציל,  ִעיָקר  ֶדער  ִאיז  
 אֹוי ֶקעֶנען  ִמיר  ָוואס  ַמֲעִׂשיֹות, 

ָנאְכַמאְכן.

אֹוי ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
ַאֶלע  ִדי  ַאז  ֶדעְרֵצייְלן 
ַצִדיִקים, פּון ָאְנַפאְנג ֶווען ֵזיי ָהאְּבן 
ֵזיי  ָהאְּבן  ַצִדיִקים,  ֶוועְרן  ֶגעָוואְלט 
אֹויך ֶגעַהאט ַאַסא ִנְסיֹונֹות, אּון ֶעס 
ִאיז ֵזיי ִניְׁשט ֶגעַגאְנֶגען ַאזֹוי ְגִריְנג, 
אּון  ֶדעְרַהאְלְטן,   ִזי ָהאְּבן  ֵזיי  ָנאר 
 ַאַסא אּון  אֹויְפֶגעֶגעְּבן,  ִניְׁשט 
ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן 
ֵזיי  ָנאְכֶדעם  ִּביז  ֶהעְלְפן,  ֵזיי  ָזאל 

ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ַצִדיִקים.

ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ֶעס אֹויף ַאַזא ֶווען 
ֶמען  ַאז  ָדאס,  ְּבֶרעְנְגט  ֶוועג, 
ָזאל ֶעס ֶוועְלן ָנאְכַמאְכן, ַווייל ֶמען 
ַצִדיק  ַא  ַזיין  ֶקען  ֶיעֶדער  ַאז  ֶזעְהט 
ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער  ִוויל,  ֶמען  אֹויּב 
פּוֶנעם  מֹוֵפת  ֶדעם  ָנאר  ֶדעְרֵצייְלט 
ַפאר  ַאז  ט  ִניְשׁ ֶמען  ֵווייְסט  ַצִדיק, 
ֶגעַגאְנֶגען   דּוְר  אֹוי ִאיז  ַצִדיִקים 
ַאַסא ְׁשֶוועִריַקייְטן אּון ֶמען ֵמייְנט 

ַאז ַאֶלעס ִאיז ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען ְגִריְנג. 

ַפאְרְׁשֵטיין, ִמיט  ִמיר  ֶוועְלן  ֶדעם 
ִניְׁשט  ָהאט  ַּפְרעֹה  ַפאְרָוואס 
ֶגעָוואְלט ָאְנֶנעֶמען ֵקייֶנעְמ'ס ִּפְתרֹון 
אֹויְפן ָחלֹום ָנאר פּון יֹוֵסף? ַווייל ִדי 
ָנאר  ָהאְּבן  ַמאֶכעְר'ס  ִּכיׁשּוף  ַאֶלע 
ֶגעֶׁשעְהן,  ֵגייט  ֶעס  ָוואס  ֶגעָזאְגט 
ַקיין  ֶגעֶגעְּבן  ִניְׁשט  ֵזיי ָהאְּבן  ָאֶּבער 
ַארֹויס  טּוְהן  ֶקען  ֶמען  ָוואס  ֵעָצה, 
ָאֶּבער  ְּפָראְּבֶלעם,  פּוֶנעם  ֵגיין  צּו 
ֵגייט  ֶעס  ָוואס  ֶגעָזאְגט  ָהאט  יֹוֵסף 
ֶגעֶׁשעְהן, אּון ֶער ָהאט אֹוי ֶגעָזאְגט 
ִדי ֵעָצה, ַאז ֶמען ָזאל ַאֶוועְקֵלייְגן ִדי 
ִדי  צּו  ָיאְרן  ַזאֶטע  ִדי  פּון  ְּתבּוָאה 
ָמאֶגעֶרע ָיאְרן, ֶדעְרַפאר ָהאט ַּפְרעֹה 

ָנאר ָאְנֶגענּוֶמען ַזיין ִּפְתרֹון. 

(ּתֹו ַהַנַחל ֵליל ַׁשָּבת
 ַּפְרַׁשת ִמֵקץ תשס"א)
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ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  ִאיז  ַעֵיין ָׁשם): ֶעס  ִסיָמן רל"ד  ֵחֶלק א, 

ַמֲעִׂשיֹות  ֶדעְרֵצייְלן  צּו   ַזא ְגרֹויֶסע 
אּון  ֵהייִליְגט  ָדאס  ַצִדיִקים,  פּון 
ֶמען  ָאֶּבער  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ֵרייִניְגט 
ַדאְרף ִוויְסן ִווי ַאזֹוי צּו ֶדעְרֵצייְלן ִדי 

ַמֲעֶׂשה. 

ָכאְטִׁשיג ֶווען ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַווייל 
ָהאט  ַצִדיק  ַא  ָוואס  מֹוְפִתים 
ַווייל   ,ַזא ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ַּבאִוויְזן, 
ֶעס ְּבֶרעְנְגט ַאז ֶמען ָזאל ְגֵלייְּבן ִאין 
ְגרֹויֶסער  ַא  ִאיז  ָוואס ָדאס  ַצִדיִקים, 
 ָדא ָאֶּבער  ִאיד,  ַא  ַפאר  ִעיָקר 
ֶדעְרֵצייְלן  צּו  ִציל,  ִעיָקר  ֶדער  ִאיז  
 אֹוי ֶקעֶנען  ִמיר  ָוואס  ַמֲעִׂשיֹות, 

ָנאְכַמאְכן.

אֹוי ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
ַאֶלע  ִדי  ַאז  ֶדעְרֵצייְלן 
ַצִדיִקים, פּון ָאְנַפאְנג ֶווען ֵזיי ָהאְּבן 
ֵזיי  ָהאְּבן  ַצִדיִקים,  ֶוועְרן  ֶגעָוואְלט 
אֹויך ֶגעַהאט ַאַסא ִנְסיֹונֹות, אּון ֶעס 
ִאיז ֵזיי ִניְׁשט ֶגעַגאְנֶגען ַאזֹוי ְגִריְנג, 
אּון  ֶדעְרַהאְלְטן,   ִזי ָהאְּבן  ֵזיי  ָנאר 
 ַאַסא אּון  אֹויְפֶגעֶגעְּבן,  ִניְׁשט 
ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן 
ֵזיי  ָנאְכֶדעם  ִּביז  ֶהעְלְפן,  ֵזיי  ָזאל 

ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ַצִדיִקים.

ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ֶעס אֹויף ַאַזא ֶווען 
ֶמען  ַאז  ָדאס,  ְּבֶרעְנְגט  ֶוועג, 
ָזאל ֶעס ֶוועְלן ָנאְכַמאְכן, ַווייל ֶמען 
ַצִדיק  ַא  ַזיין  ֶקען  ֶיעֶדער  ַאז  ֶזעְהט 
ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער  ִוויל,  ֶמען  אֹויּב 
פּוֶנעם  מֹוֵפת  ֶדעם  ָנאר  ֶדעְרֵצייְלט 
ַפאר  ַאז  ט  ִניְשׁ ֶמען  ֵווייְסט  ַצִדיק, 
ֶגעַגאְנֶגען   דּוְר  אֹוי ִאיז  ַצִדיִקים 
ַאַסא ְׁשֶוועִריַקייְטן אּון ֶמען ֵמייְנט 

ַאז ַאֶלעס ִאיז ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען ְגִריְנג. 

ַפאְרְׁשֵטיין, ִמיט  ִמיר  ֶוועְלן  ֶדעם 
ִניְׁשט  ָהאט  ַּפְרעֹה  ַפאְרָוואס 
ֶגעָוואְלט ָאְנֶנעֶמען ֵקייֶנעְמ'ס ִּפְתרֹון 
אֹויְפן ָחלֹום ָנאר פּון יֹוֵסף? ַווייל ִדי 
ָנאר  ָהאְּבן  ַמאֶכעְר'ס  ִּכיׁשּוף  ַאֶלע 
ֶגעֶׁשעְהן,  ֵגייט  ֶעס  ָוואס  ֶגעָזאְגט 
ַקיין  ֶגעֶגעְּבן  ִניְׁשט  ֵזיי ָהאְּבן  ָאֶּבער 
ַארֹויס  טּוְהן  ֶקען  ֶמען  ָוואס  ֵעָצה, 
ָאֶּבער  ְּפָראְּבֶלעם,  פּוֶנעם  ֵגיין  צּו 
ֵגייט  ֶעס  ָוואס  ֶגעָזאְגט  ָהאט  יֹוֵסף 
ֶגעֶׁשעְהן, אּון ֶער ָהאט אֹוי ֶגעָזאְגט 
ִדי ֵעָצה, ַאז ֶמען ָזאל ַאֶוועְקֵלייְגן ִדי 
ִדי  צּו  ָיאְרן  ַזאֶטע  ִדי  פּון  ְּתבּוָאה 
ָמאֶגעֶרע ָיאְרן, ֶדעְרַפאר ָהאט ַּפְרעֹה 

ָנאר ָאְנֶגענּוֶמען ַזיין ִּפְתרֹון. 

(ּתֹו ַהַנַחל ֵליל ַׁשָּבת
 ַּפְרַׁשת ִמֵקץ תשס"א)
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ְלֶׁשַבע ְוָהָיה  ָלָאֶרץ  ְלִפָּקדֹון  ָהאֶֹכל 
ְׁשֵני ָהָרָעב ֲאֶׁשר ִּתְהֶייןָ ְּבֶאֶרץ 
ָּבָרָעב.  ָהָאֶרץ  ִתָּכֵרת  ְוא  ִמְצָרִים 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ַהַצִדיק  יֹוֵסף 
ַּפְרעֹה: ֶמען ָזאל ַאֶוועְקֵלייְגן ִדי ֶעְסן 
הּוְנֶגער  ִדי  ַפאר  ָיאְרן  ַזאֶטע  ִדי  פּון 
ִניְׁשט  ֶמען  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון  ָיאְרן, 

ְׁשַטאְרְּבן ַפאר הּוְנֶגער.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז 
ְמַרֵמז ַזיין, ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַא  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  רכ"ב): 

ֶוועְרט  ָעֵלינּו  א  ֶמעְנְטׁש  ְּבִליְנֶדער 
ֶזעֶהעְנִדיֶגער  ַא   דּוְר ֶגעִפיְרט 
ֵגייט  ְּבִליְנֶדער  ֶדער  ָאֶדער  ֶמעְנְטׁש, 
ִמיט ַא ְׁשֶטעְקן ָוואס ַווייְזט ִאים ֶדעם 
ְּבִליְנֶדער  ֶדער  אּון  ֶוועג,  ִריְכִטיְגן 
ַאְנֶדעְרן  אֹויְפן   ִזי ַפאְרָלאְזט 
ַאז  ְׁשֶטעְקן,  אֹויְפן  ָאֶדער  ֶמעְנְטׁש 
ֵזיי ֶוועְלן ִאים ִפיְרן אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן 

ֶוועג.

ֶזעְלֶּבע ַדאְרף ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש, ָדאס    
ִאין ִדי ַצייְטן ָוואס ֶער ִאיז ַאזֹוי 
ִפיְלט  ֶער  ֵהייְסט  ָדאס  ְּבִליְנד,  ִווי 
ִדיֶנען  ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַקיין  ָגאְרִניְׁשט 
ַאז  ְטַראְכט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ַאז  אּון  ֶוועְרט,  ָגאְרִניְׁשט  ִאיז  ֶער 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִאים ׁשֹוין 
אּון  ֶדעְרַמאֶנען   ִּזי ָהאְּבן,  ִניְׁשט 
ָאְנַלאֶנען אויף ִדי גּוֶטע ַצייְטן, ֶווען 
ֶגעְׁשַמאק  ַא  ֶגעִפיְלט  ָיא  ָהאט  ֶער 
ִגיְּבט ִאים  ִאין ֲעבֹוַדת ה', אּון ָדאס 
ִדי ּכֹוחֹות ַווייֶטער ָאְנצּוֵגיין, ֲאִפילּו 
ֶעס  ֶער  ִפיְלט  ִמינּוט  ִדי  אֹויף  ֶיעְצט 

ִניְׁשט.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ְלִפָּקדֹון  ָהאֶֹכל  ְוָהָיה  ַזיין, 
ֶעְסן  ִדי  ָהָרָעב,  ְׁשֵני  ְלֶׁשַבע  ָלָאֶרץ 
ָוואס ֶמען ָהאט ִאין ִדי ַזאֶטע ָיאְרן, 
ֶמען  ָוואס  ֶגעְׁשַמאק  ִדי  ֵמייְנט  ָדאס 
ִפיְלט פּון ַצייט צּו ַצייט ִאין ֲעבֹוַדת 
ה', ָדאס ַדאְרף ֶמען ַאֶוועְקֵלייְגן אּון 
ֶמען  ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  ֶגעֶדעְנְקן 

ִפיְלט ֶעס ִניְׁשט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִמֵּקץ ִסיָמן ג)
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יֹום ֶעס  ֶדער  אֹויס  ֵאייִּביג  קּוְמט 
ַוֵיֶׁשב  ַּפְרַׁשת  ִאין  ֲחֻנָּכה,  טֹוב 

אּון ִמֵּקץ.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדעְרַפאר,  ִאיז  ָדאס 
ִאין  ִמיר  ֶזעְהן  ַּפְרׁשֹות  ִדי  ִאין  ַווייל 
ַהַצִדיק  יֹוֵסף  ַאז  ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי 
ִאיז ֶגעִזיְצן ִאין ְּתִפיָסה, אּון ָנאְכֶדעם 
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ְלֶׁשַבע ְוָהָיה  ָלָאֶרץ  ְלִפָּקדֹון  ָהאֶֹכל 
ְׁשֵני ָהָרָעב ֲאֶׁשר ִּתְהֶייןָ ְּבֶאֶרץ 
ָּבָרָעב.  ָהָאֶרץ  ִתָּכֵרת  ְוא  ִמְצָרִים 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ַהַצִדיק  יֹוֵסף 
ַּפְרעֹה: ֶמען ָזאל ַאֶוועְקֵלייְגן ִדי ֶעְסן 
הּוְנֶגער  ִדי  ַפאר  ָיאְרן  ַזאֶטע  ִדי  פּון 
ִניְׁשט  ֶמען  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון  ָיאְרן, 

ְׁשַטאְרְּבן ַפאר הּוְנֶגער.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז 
ְמַרֵמז ַזיין, ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַא  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  רכ"ב): 

ֶוועְרט  ָעֵלינּו  א  ֶמעְנְטׁש  ְּבִליְנֶדער 
ֶזעֶהעְנִדיֶגער  ַא   דּוְר ֶגעִפיְרט 
ֵגייט  ְּבִליְנֶדער  ֶדער  ָאֶדער  ֶמעְנְטׁש, 
ִמיט ַא ְׁשֶטעְקן ָוואס ַווייְזט ִאים ֶדעם 
ְּבִליְנֶדער  ֶדער  אּון  ֶוועג,  ִריְכִטיְגן 
ַאְנֶדעְרן  אֹויְפן   ִזי ַפאְרָלאְזט 
ַאז  ְׁשֶטעְקן,  אֹויְפן  ָאֶדער  ֶמעְנְטׁש 
ֵזיי ֶוועְלן ִאים ִפיְרן אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן 

ֶוועג.

ֶזעְלֶּבע ַדאְרף ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש, ָדאס    
ִאין ִדי ַצייְטן ָוואס ֶער ִאיז ַאזֹוי 
ִפיְלט  ֶער  ֵהייְסט  ָדאס  ְּבִליְנד,  ִווי 
ִדיֶנען  ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַקיין  ָגאְרִניְׁשט 
ַאז  ְטַראְכט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ַאז  אּון  ֶוועְרט,  ָגאְרִניְׁשט  ִאיז  ֶער 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִאים ׁשֹוין 
אּון  ֶדעְרַמאֶנען   ִּזי ָהאְּבן,  ִניְׁשט 
ָאְנַלאֶנען אויף ִדי גּוֶטע ַצייְטן, ֶווען 
ֶגעְׁשַמאק  ַא  ֶגעִפיְלט  ָיא  ָהאט  ֶער 
ִגיְּבט ִאים  ִאין ֲעבֹוַדת ה', אּון ָדאס 
ִדי ּכֹוחֹות ַווייֶטער ָאְנצּוֵגיין, ֲאִפילּו 
ֶעס  ֶער  ִפיְלט  ִמינּוט  ִדי  אֹויף  ֶיעְצט 

ִניְׁשט.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ְלִפָּקדֹון  ָהאֶֹכל  ְוָהָיה  ַזיין, 
ֶעְסן  ִדי  ָהָרָעב,  ְׁשֵני  ְלֶׁשַבע  ָלָאֶרץ 
ָוואס ֶמען ָהאט ִאין ִדי ַזאֶטע ָיאְרן, 
ֶמען  ָוואס  ֶגעְׁשַמאק  ִדי  ֵמייְנט  ָדאס 
ִפיְלט פּון ַצייט צּו ַצייט ִאין ֲעבֹוַדת 
ה', ָדאס ַדאְרף ֶמען ַאֶוועְקֵלייְגן אּון 
ֶמען  ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  ֶגעֶדעְנְקן 

ִפיְלט ֶעס ִניְׁשט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִמֵּקץ ִסיָמן ג)
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יֹום ֶעס  ֶדער  אֹויס  ֵאייִּביג  קּוְמט 
ַוֵיֶׁשב  ַּפְרַׁשת  ִאין  ֲחֻנָּכה,  טֹוב 

אּון ִמֵּקץ.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדעְרַפאר,  ִאיז  ָדאס 
ִאין  ִמיר  ֶזעְהן  ַּפְרׁשֹות  ִדי  ִאין  ַווייל 
ַהַצִדיק  יֹוֵסף  ַאז  ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי 
ִאיז ֶגעִזיְצן ִאין ְּתִפיָסה, אּון ָנאְכֶדעם 
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ְלֶׁשַבע ְוָהָיה  ָלָאֶרץ  ְלִפָּקדֹון  ָהאֶֹכל 
ְׁשֵני ָהָרָעב ֲאֶׁשר ִּתְהֶייןָ ְּבֶאֶרץ 
ָּבָרָעב.  ָהָאֶרץ  ִתָּכֵרת  ְוא  ִמְצָרִים 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ַהַצִדיק  יֹוֵסף 
ַּפְרעֹה: ֶמען ָזאל ַאֶוועְקֵלייְגן ִדי ֶעְסן 
הּוְנֶגער  ִדי  ַפאר  ָיאְרן  ַזאֶטע  ִדי  פּון 
ִניְׁשט  ֶמען  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון  ָיאְרן, 

ְׁשַטאְרְּבן ַפאר הּוְנֶגער.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז 
ְמַרֵמז ַזיין, ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַא  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  רכ"ב): 

ֶוועְרט  ָעֵלינּו  א  ֶמעְנְטׁש  ְּבִליְנֶדער 
ֶזעֶהעְנִדיֶגער  ַא   דּוְר ֶגעִפיְרט 
ֵגייט  ְּבִליְנֶדער  ֶדער  ָאֶדער  ֶמעְנְטׁש, 
ִמיט ַא ְׁשֶטעְקן ָוואס ַווייְזט ִאים ֶדעם 
ְּבִליְנֶדער  ֶדער  אּון  ֶוועג,  ִריְכִטיְגן 
ַאְנֶדעְרן  אֹויְפן   ִזי ַפאְרָלאְזט 
ַאז  ְׁשֶטעְקן,  אֹויְפן  ָאֶדער  ֶמעְנְטׁש 
ֵזיי ֶוועְלן ִאים ִפיְרן אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן 

ֶוועג.

ֶזעְלֶּבע ַדאְרף ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש, ָדאס    
ִאין ִדי ַצייְטן ָוואס ֶער ִאיז ַאזֹוי 
ִפיְלט  ֶער  ֵהייְסט  ָדאס  ְּבִליְנד,  ִווי 
ִדיֶנען  ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַקיין  ָגאְרִניְׁשט 
ַאז  ְטַראְכט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ַאז  אּון  ֶוועְרט,  ָגאְרִניְׁשט  ִאיז  ֶער 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִאים ׁשֹוין 
אּון  ֶדעְרַמאֶנען   ִּזי ָהאְּבן,  ִניְׁשט 
ָאְנַלאֶנען אויף ִדי גּוֶטע ַצייְטן, ֶווען 
ֶגעְׁשַמאק  ַא  ֶגעִפיְלט  ָיא  ָהאט  ֶער 
ִגיְּבט ִאים  ִאין ֲעבֹוַדת ה', אּון ָדאס 
ִדי ּכֹוחֹות ַווייֶטער ָאְנצּוֵגיין, ֲאִפילּו 
ֶעס  ֶער  ִפיְלט  ִמינּוט  ִדי  אֹויף  ֶיעְצט 

ִניְׁשט.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ְלִפָּקדֹון  ָהאֶֹכל  ְוָהָיה  ַזיין, 
ֶעְסן  ִדי  ָהָרָעב,  ְׁשֵני  ְלֶׁשַבע  ָלָאֶרץ 
ָוואס ֶמען ָהאט ִאין ִדי ַזאֶטע ָיאְרן, 
ֶמען  ָוואס  ֶגעְׁשַמאק  ִדי  ֵמייְנט  ָדאס 
ִפיְלט פּון ַצייט צּו ַצייט ִאין ֲעבֹוַדת 
ה', ָדאס ַדאְרף ֶמען ַאֶוועְקֵלייְגן אּון 
ֶמען  ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  ֶגעֶדעְנְקן 

ִפיְלט ֶעס ִניְׁשט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִמֵּקץ ִסיָמן ג)

76

יֹום ֶעס  ֶדער  אֹויס  ֵאייִּביג  קּוְמט 
ַוֵיֶׁשב  ַּפְרַׁשת  ִאין  ֲחֻנָּכה,  טֹוב 

אּון ִמֵּקץ.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדעְרַפאר,  ִאיז  ָדאס 
ִאין  ִמיר  ֶזעְהן  ַּפְרׁשֹות  ִדי  ִאין  ַווייל 
ַהַצִדיק  יֹוֵסף  ַאז  ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי 
ִאיז ֶגעִזיְצן ִאין ְּתִפיָסה, אּון ָנאְכֶדעם 
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ְלֶׁשַבע ְוָהָיה  ָלָאֶרץ  ְלִפָּקדֹון  ָהאֶֹכל 
ְׁשֵני ָהָרָעב ֲאֶׁשר ִּתְהֶייןָ ְּבֶאֶרץ 
ָּבָרָעב.  ָהָאֶרץ  ִתָּכֵרת  ְוא  ִמְצָרִים 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ַהַצִדיק  יֹוֵסף 
ַּפְרעֹה: ֶמען ָזאל ַאֶוועְקֵלייְגן ִדי ֶעְסן 
הּוְנֶגער  ִדי  ַפאר  ָיאְרן  ַזאֶטע  ִדי  פּון 
ִניְׁשט  ֶמען  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון  ָיאְרן, 

ְׁשַטאְרְּבן ַפאר הּוְנֶגער.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז 
ְמַרֵמז ַזיין, ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַא  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  רכ"ב): 

ֶוועְרט  ָעֵלינּו  א  ֶמעְנְטׁש  ְּבִליְנֶדער 
ֶזעֶהעְנִדיֶגער  ַא   דּוְר ֶגעִפיְרט 
ֵגייט  ְּבִליְנֶדער  ֶדער  ָאֶדער  ֶמעְנְטׁש, 
ִמיט ַא ְׁשֶטעְקן ָוואס ַווייְזט ִאים ֶדעם 
ְּבִליְנֶדער  ֶדער  אּון  ֶוועג,  ִריְכִטיְגן 
ַאְנֶדעְרן  אֹויְפן   ִזי ַפאְרָלאְזט 
ַאז  ְׁשֶטעְקן,  אֹויְפן  ָאֶדער  ֶמעְנְטׁש 
ֵזיי ֶוועְלן ִאים ִפיְרן אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן 

ֶוועג.

ֶזעְלֶּבע ַדאְרף ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש, ָדאס    
ִאין ִדי ַצייְטן ָוואס ֶער ִאיז ַאזֹוי 
ִפיְלט  ֶער  ֵהייְסט  ָדאס  ְּבִליְנד,  ִווי 
ִדיֶנען  ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַקיין  ָגאְרִניְׁשט 
ַאז  ְטַראְכט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ַאז  אּון  ֶוועְרט,  ָגאְרִניְׁשט  ִאיז  ֶער 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִאים ׁשֹוין 
אּון  ֶדעְרַמאֶנען   ִּזי ָהאְּבן,  ִניְׁשט 
ָאְנַלאֶנען אויף ִדי גּוֶטע ַצייְטן, ֶווען 
ֶגעְׁשַמאק  ַא  ֶגעִפיְלט  ָיא  ָהאט  ֶער 
ִגיְּבט ִאים  ִאין ֲעבֹוַדת ה', אּון ָדאס 
ִדי ּכֹוחֹות ַווייֶטער ָאְנצּוֵגיין, ֲאִפילּו 
ֶעס  ֶער  ִפיְלט  ִמינּוט  ִדי  אֹויף  ֶיעְצט 

ִניְׁשט.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ְלִפָּקדֹון  ָהאֶֹכל  ְוָהָיה  ַזיין, 
ֶעְסן  ִדי  ָהָרָעב,  ְׁשֵני  ְלֶׁשַבע  ָלָאֶרץ 
ָוואס ֶמען ָהאט ִאין ִדי ַזאֶטע ָיאְרן, 
ֶמען  ָוואס  ֶגעְׁשַמאק  ִדי  ֵמייְנט  ָדאס 
ִפיְלט פּון ַצייט צּו ַצייט ִאין ֲעבֹוַדת 
ה', ָדאס ַדאְרף ֶמען ַאֶוועְקֵלייְגן אּון 
ֶמען  ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  ֶגעֶדעְנְקן 

ִפיְלט ֶעס ִניְׁשט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִמֵּקץ ִסיָמן ג)

76

יֹום ֶעס  ֶדער  אֹויס  ֵאייִּביג  קּוְמט 
ַוֵיֶׁשב  ַּפְרַׁשת  ִאין  ֲחֻנָּכה,  טֹוב 

אּון ִמֵּקץ.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדעְרַפאר,  ִאיז  ָדאס 
ִאין  ִמיר  ֶזעְהן  ַּפְרׁשֹות  ִדי  ִאין  ַווייל 
ַהַצִדיק  יֹוֵסף  ַאז  ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי 
ִאיז ֶגעִזיְצן ִאין ְּתִפיָסה, אּון ָנאְכֶדעם 
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ָוואס יֹוֵסף ָהאט ּפֹוֵתר ָחלֹום ֶגעֶווען 
ָהאט  ַהַּמְׁשִקים,  ַׂשר  ֶדעם  ַפאר 
ִאים  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעֶּבעְטן  ִאים  ֶער 

ֶדעְרַמאֶנען ַפאר ַּפְרעֹה.

ָזַכר ָאֶּבער  ְוא  ָזאְגט:  ּתֹוָרה  ִדי 
יֹוֵסף  ֶאת  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר 
ָהאט  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ֶדער  ַוִיְׁשָּכֵחהּו, 
ִניְׁשט ֶגעֶדעְנְקט צּו ֶדעְרַמאֶנען יֹוֵסף 
ֶמְדָרׁש:   ֶדער  ָזאְגט  ַּפְרעֹה.  ַפאר 
ַווייל  ג):  ִסיָמן  ט,  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה  ֵראִׁשית  (ְבּ

אֹויְפן  ַפאְרָלאְזט   ִזי ָהאט  יֹוֵסף 
ִאים  ֶוועט  ֶער  ַאז  ַהַּמְׁשִקים,  ַׂשר 
ֶדעְרַפאר  ַּפְרעֹה,  ַפאר  ֶדעְרַמאֶנען 
ָהאט ֶער צּוַּבאקּוֶמען ָנא ְצֵוויי ָיאר 
 ִזי ַדאְרף  ֶמען  ַווייל  ְּתִפיָסה,  ִאין 

ַפאְרָלאְזן ָנאר אֹויְפן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶזעְלֶּבע אּון  ִדי  ַמָמׁש  ִאיז  ָדאס 
ֲחנּוָּכה,  טֹוב  יֹום  ֶדער  ִווי 

ַאייְנֶגעֶרעְדט  ָהאְּבן  ְיָוִנים  ִדי  ָוואס 
ֶוועְלט  ִדי  ַאז  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ַפאר 
ִדי  ָאֶּבער  ַהֶטַבע,   ְּבֶדֶר  ִזי ִפיְרט 
ִמְלָחָמה  ָהאְּבן  ַחְׁשמֹוָנִאים  ֵהייִליֶגע 
ֶגעַהאְלְטן ִמיט ֵזיי, אּון אֹויְסֶגערּוְפן 
ֶדער  ָנאר  ַאז  ְׁשַטאְרֵקייט  ַא  ִמיט 
ֶעס  ֶוועְלט,  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶגעֶׁשעְהט ָגאְרִניְׁשט פּון ִזי ַאֵליין.

ִמיר ֶדעְרַפאר  ָוואס  ֶטעג  ִדי  ִאין 
ַּפְרָׁשה,  ִדי  ִאין  ֶלעְרֶנען 
ַפאְרָלאְזן   ִזי ַדאְרף  ֶמען  ַאז 
ִדי  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  אֹויְפן  ָנאר 
ַּפאִסיְגְסֶטע ַצייט ַפאר ֶדעם יֹום טֹוב 
ַחְׁשמֹוָנִאים  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶווען  ֲחֻנָּכה, 
צּו  ֶיעְדן  ַפאר  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  ָהאְּבן 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָנאר  ַאז  ִוויְסן 
ִאים  ָנאר אֹויף  ֶוועְלט אּון  ִדי  ִפיְרט 

ַדאְרף ֶמען ִזי ַפאְרָלאְזן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֶׁשב ִסיָמן יא) 

 ׁ̆ ַ‚ּ ƒַוּי ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֲאדִֹני. ַוִּיַּגׁש  ִּבי  ַוּיֹאַמר  ְיהּוָדה  ֵאָליו 

ֶמְדָרׁש  ֶדער  ֶדעם  ָזאְגט אֹויף 
(ְּבֵראִׁשית ַרָּבה, ַוִּיַּגׁש, ַּפְרָׁשה צ"ג, ִסיָמן ד'): 

"ַהָּגָׁשה ִלְתִפָּלה" ְיהּוָדה ָהאט ָנאְנט-
ֶגעְטֶרעְטן ִמיט ְּתִפָלה, צּו ֶּבעְטן ֶדעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
ֶטעְנִדיג  א, ִסיָמן רפ"ב): ַא ִאיד ַדאְרף ְשׁ

אֹויְפֶגעֵלייְגט,  אּון   ְפֵרייִלי ַזיין 
צּוְּבָראְכן,  ַזיין  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  אּון 
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ָוואס יֹוֵסף ָהאט ּפֹוֵתר ָחלֹום ֶגעֶווען 
ָהאט  ַהַּמְׁשִקים,  ַׂשר  ֶדעם  ַפאר 
ִאים  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעֶּבעְטן  ִאים  ֶער 

ֶדעְרַמאֶנען ַפאר ַּפְרעֹה.

ָזַכר ָאֶּבער  ְוא  ָזאְגט:  ּתֹוָרה  ִדי 
יֹוֵסף  ֶאת  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר 
ָהאט  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ֶדער  ַוִיְׁשָּכֵחהּו, 
ִניְׁשט ֶגעֶדעְנְקט צּו ֶדעְרַמאֶנען יֹוֵסף 
ֶמְדָרׁש:   ֶדער  ָזאְגט  ַּפְרעֹה.  ַפאר 
ַווייל  ג):  ִסיָמן  ט,  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה  ֵראִׁשית  (ְבּ

אֹויְפן  ַפאְרָלאְזט   ִזי ָהאט  יֹוֵסף 
ִאים  ֶוועט  ֶער  ַאז  ַהַּמְׁשִקים,  ַׂשר 
ֶדעְרַפאר  ַּפְרעֹה,  ַפאר  ֶדעְרַמאֶנען 
ָהאט ֶער צּוַּבאקּוֶמען ָנא ְצֵוויי ָיאר 
 ִזי ַדאְרף  ֶמען  ַווייל  ְּתִפיָסה,  ִאין 

ַפאְרָלאְזן ָנאר אֹויְפן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶזעְלֶּבע אּון  ִדי  ַמָמׁש  ִאיז  ָדאס 
ֲחנּוָּכה,  טֹוב  יֹום  ֶדער  ִווי 

ַאייְנֶגעֶרעְדט  ָהאְּבן  ְיָוִנים  ִדי  ָוואס 
ֶוועְלט  ִדי  ַאז  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ַפאר 
ִדי  ָאֶּבער  ַהֶטַבע,   ְּבֶדֶר  ִזי ִפיְרט 
ִמְלָחָמה  ָהאְּבן  ַחְׁשמֹוָנִאים  ֵהייִליֶגע 
ֶגעַהאְלְטן ִמיט ֵזיי, אּון אֹויְסֶגערּוְפן 
ֶדער  ָנאר  ַאז  ְׁשַטאְרֵקייט  ַא  ִמיט 
ֶעס  ֶוועְלט,  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶגעֶׁשעְהט ָגאְרִניְׁשט פּון ִזי ַאֵליין.

ִמיר ֶדעְרַפאר  ָוואס  ֶטעג  ִדי  ִאין 
ַּפְרָׁשה,  ִדי  ִאין  ֶלעְרֶנען 
ַפאְרָלאְזן   ִזי ַדאְרף  ֶמען  ַאז 
ִדי  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  אֹויְפן  ָנאר 
ַּפאִסיְגְסֶטע ַצייט ַפאר ֶדעם יֹום טֹוב 
ַחְׁשמֹוָנִאים  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶווען  ֲחֻנָּכה, 
צּו  ֶיעְדן  ַפאר  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  ָהאְּבן 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָנאר  ַאז  ִוויְסן 
ִאים  ָנאר אֹויף  ֶוועְלט אּון  ִדי  ִפיְרט 

ַדאְרף ֶמען ִזי ַפאְרָלאְזן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֶׁשב ִסיָמן יא) 

 ׁ̆ ַ‚ּ ƒַוּי ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֲאדִֹני. ַוִּיַּגׁש  ִּבי  ַוּיֹאַמר  ְיהּוָדה  ֵאָליו 

ֶמְדָרׁש  ֶדער  ֶדעם  ָזאְגט אֹויף 
(ְּבֵראִׁשית ַרָּבה, ַוִּיַּגׁש, ַּפְרָׁשה צ"ג, ִסיָמן ד'): 

"ַהָּגָׁשה ִלְתִפָּלה" ְיהּוָדה ָהאט ָנאְנט-
ֶגעְטֶרעְטן ִמיט ְּתִפָלה, צּו ֶּבעְטן ֶדעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
ֶטעְנִדיג  א, ִסיָמן רפ"ב): ַא ִאיד ַדאְרף ְשׁ

אֹויְפֶגעֵלייְגט,  אּון   ְפֵרייִלי ַזיין 
צּוְּבָראְכן,  ַזיין  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  אּון 
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ָוואס יֹוֵסף ָהאט ּפֹוֵתר ָחלֹום ֶגעֶווען 
ָהאט  ַהַּמְׁשִקים,  ַׂשר  ֶדעם  ַפאר 
ִאים  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעֶּבעְטן  ִאים  ֶער 

ֶדעְרַמאֶנען ַפאר ַּפְרעֹה.

ָזַכר ָאֶּבער  ְוא  ָזאְגט:  ּתֹוָרה  ִדי 
יֹוֵסף  ֶאת  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר 
ָהאט  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ֶדער  ַוִיְׁשָּכֵחהּו, 
ִניְׁשט ֶגעֶדעְנְקט צּו ֶדעְרַמאֶנען יֹוֵסף 
ֶמְדָרׁש:   ֶדער  ָזאְגט  ַּפְרעֹה.  ַפאר 
ַווייל  ג):  ִסיָמן  ט,  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה  ֵראִׁשית  (ְבּ

אֹויְפן  ַפאְרָלאְזט   ִזי ָהאט  יֹוֵסף 
ִאים  ֶוועט  ֶער  ַאז  ַהַּמְׁשִקים,  ַׂשר 
ֶדעְרַפאר  ַּפְרעֹה,  ַפאר  ֶדעְרַמאֶנען 
ָהאט ֶער צּוַּבאקּוֶמען ָנא ְצֵוויי ָיאר 
 ִזי ַדאְרף  ֶמען  ַווייל  ְּתִפיָסה,  ִאין 

ַפאְרָלאְזן ָנאר אֹויְפן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶזעְלֶּבע אּון  ִדי  ַמָמׁש  ִאיז  ָדאס 
ֲחנּוָּכה,  טֹוב  יֹום  ֶדער  ִווי 

ַאייְנֶגעֶרעְדט  ָהאְּבן  ְיָוִנים  ִדי  ָוואס 
ֶוועְלט  ִדי  ַאז  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ַפאר 
ִדי  ָאֶּבער  ַהֶטַבע,   ְּבֶדֶר  ִזי ִפיְרט 
ִמְלָחָמה  ָהאְּבן  ַחְׁשמֹוָנִאים  ֵהייִליֶגע 
ֶגעַהאְלְטן ִמיט ֵזיי, אּון אֹויְסֶגערּוְפן 
ֶדער  ָנאר  ַאז  ְׁשַטאְרֵקייט  ַא  ִמיט 
ֶעס  ֶוועְלט,  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶגעֶׁשעְהט ָגאְרִניְׁשט פּון ִזי ַאֵליין.

ִמיר ֶדעְרַפאר  ָוואס  ֶטעג  ִדי  ִאין 
ַּפְרָׁשה,  ִדי  ִאין  ֶלעְרֶנען 
ַפאְרָלאְזן   ִזי ַדאְרף  ֶמען  ַאז 
ִדי  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  אֹויְפן  ָנאר 
ַּפאִסיְגְסֶטע ַצייט ַפאר ֶדעם יֹום טֹוב 
ַחְׁשמֹוָנִאים  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶווען  ֲחֻנָּכה, 
צּו  ֶיעְדן  ַפאר  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  ָהאְּבן 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָנאר  ַאז  ִוויְסן 
ִאים  ָנאר אֹויף  ֶוועְלט אּון  ִדי  ִפיְרט 

ַדאְרף ֶמען ִזי ַפאְרָלאְזן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֶׁשב ִסיָמן יא) 

 ׁ̆ ַ‚ּ ƒַוּי ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֲאדִֹני. ַוִּיַּגׁש  ִּבי  ַוּיֹאַמר  ְיהּוָדה  ֵאָליו 

ֶמְדָרׁש  ֶדער  ֶדעם  ָזאְגט אֹויף 
(ְּבֵראִׁשית ַרָּבה, ַוִּיַּגׁש, ַּפְרָׁשה צ"ג, ִסיָמן ד'): 

"ַהָּגָׁשה ִלְתִפָּלה" ְיהּוָדה ָהאט ָנאְנט-
ֶגעְטֶרעְטן ִמיט ְּתִפָלה, צּו ֶּבעְטן ֶדעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
ֶטעְנִדיג  א, ִסיָמן רפ"ב): ַא ִאיד ַדאְרף ְשׁ

אֹויְפֶגעֵלייְגט,  אּון   ְפֵרייִלי ַזיין 
צּוְּבָראְכן,  ַזיין  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  אּון 
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ָוואס יֹוֵסף ָהאט ּפֹוֵתר ָחלֹום ֶגעֶווען 
ָהאט  ַהַּמְׁשִקים,  ַׂשר  ֶדעם  ַפאר 
ִאים  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעֶּבעְטן  ִאים  ֶער 

ֶדעְרַמאֶנען ַפאר ַּפְרעֹה.

ָזַכר ָאֶּבער  ְוא  ָזאְגט:  ּתֹוָרה  ִדי 
יֹוֵסף  ֶאת  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר 
ָהאט  ַהַּמְׁשִקים  ַׂשר  ֶדער  ַוִיְׁשָּכֵחהּו, 
ִניְׁשט ֶגעֶדעְנְקט צּו ֶדעְרַמאֶנען יֹוֵסף 
ֶמְדָרׁש:   ֶדער  ָזאְגט  ַּפְרעֹה.  ַפאר 
ַווייל  ג):  ִסיָמן  ט,  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה  ֵראִׁשית  (ְבּ

אֹויְפן  ַפאְרָלאְזט   ִזי ָהאט  יֹוֵסף 
ִאים  ֶוועט  ֶער  ַאז  ַהַּמְׁשִקים,  ַׂשר 
ֶדעְרַפאר  ַּפְרעֹה,  ַפאר  ֶדעְרַמאֶנען 
ָהאט ֶער צּוַּבאקּוֶמען ָנא ְצֵוויי ָיאר 
 ִזי ַדאְרף  ֶמען  ַווייל  ְּתִפיָסה,  ִאין 

ַפאְרָלאְזן ָנאר אֹויְפן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶזעְלֶּבע אּון  ִדי  ַמָמׁש  ִאיז  ָדאס 
ֲחנּוָּכה,  טֹוב  יֹום  ֶדער  ִווי 

ַאייְנֶגעֶרעְדט  ָהאְּבן  ְיָוִנים  ִדי  ָוואס 
ֶוועְלט  ִדי  ַאז  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ַפאר 
ִדי  ָאֶּבער  ַהֶטַבע,   ְּבֶדֶר  ִזי ִפיְרט 
ִמְלָחָמה  ָהאְּבן  ַחְׁשמֹוָנִאים  ֵהייִליֶגע 
ֶגעַהאְלְטן ִמיט ֵזיי, אּון אֹויְסֶגערּוְפן 
ֶדער  ָנאר  ַאז  ְׁשַטאְרֵקייט  ַא  ִמיט 
ֶעס  ֶוועְלט,  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶגעֶׁשעְהט ָגאְרִניְׁשט פּון ִזי ַאֵליין.

ִמיר ֶדעְרַפאר  ָוואס  ֶטעג  ִדי  ִאין 
ַּפְרָׁשה,  ִדי  ִאין  ֶלעְרֶנען 
ַפאְרָלאְזן   ִזי ַדאְרף  ֶמען  ַאז 
ִדי  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  אֹויְפן  ָנאר 
ַּפאִסיְגְסֶטע ַצייט ַפאר ֶדעם יֹום טֹוב 
ַחְׁשמֹוָנִאים  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶווען  ֲחֻנָּכה, 
צּו  ֶיעְדן  ַפאר  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  ָהאְּבן 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָנאר  ַאז  ִוויְסן 
ִאים  ָנאר אֹויף  ֶוועְלט אּון  ִדי  ִפיְרט 

ַדאְרף ֶמען ִזי ַפאְרָלאְזן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיֶׁשב ִסיָמן יא) 

 ׁ̆ ַ‚ּ ƒַוּי ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֲאדִֹני. ַוִּיַּגׁש  ִּבי  ַוּיֹאַמר  ְיהּוָדה  ֵאָליו 

ֶמְדָרׁש  ֶדער  ֶדעם  ָזאְגט אֹויף 
(ְּבֵראִׁשית ַרָּבה, ַוִּיַּגׁש, ַּפְרָׁשה צ"ג, ִסיָמן ד'): 

"ַהָּגָׁשה ִלְתִפָּלה" ְיהּוָדה ָהאט ָנאְנט-
ֶגעְטֶרעְטן ִמיט ְּתִפָלה, צּו ֶּבעְטן ֶדעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
ֶטעְנִדיג  א, ִסיָמן רפ"ב): ַא ִאיד ַדאְרף ְשׁ

אֹויְפֶגעֵלייְגט,  אּון   ְפֵרייִלי ַזיין 
צּוְּבָראְכן,  ַזיין  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  אּון 
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ִאיז  ֶער  ַאז  ֶזעְהט  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער 
טּוט ַאַסא ֲעֵבירֹות, אּון ָדאס ַמאְכט 
ַאז  ִוויְסן  ֶער  ַדאְרף  ְטרֹויֶעִריג,  ִאים 
ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדער  ָנאר  ִאיז  ָדאס 
ָאֶּבער  ְטרֹויֶעִריג,  ַמאְכן  ִאים  ִוויל 
ִאים,  ָלאְזן פּון  ִניְׁשט   ִזי ֶמען ָטאר 
גּוֶטע  ִדי   ִזי ַּביי  אֹויְפזּוְכן  ָנאר 
ַזאְכן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוְהן, ַווייל 
ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ָדא ַאַסא ִמְצוֹת, 
 אּון ֲאִפילּו ַאז ִדי ִמְצוֹת ֶזעֶנען אֹוי
צּו  ַדאְרף  ֶעס  ִווי  ִאיְנַגאְנְצן  ִניְׁשט 
ֶעֶּפעס   ָדא ָאֶּבער  ֶעס  ָהאט  ַזיין, 
ִזי, אּון ִמיט ֶדעם ַדאְרף  ִאין  גּוְטס 

ֶמען ִזי ֵזייֶער ְפֵרייֶען.

ִווי ֶעס ִאיז ָדא ֶעֶּפעס גּוְטס ִאיז ַווייל 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶעס ָנאר פּוֶנעם 
קמה,  (ְּתִהִלים  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי 
דּו  ֶווען  ְמֵמיָלא  ַלּכֹל.  ה'  טֹוב  ט): 

 ,ִדי ַּביי  גּוְטס  ֶעֶּפעס  ְטֶרעְפְסט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ָדאס  ֵמייְנט 
ַהְׁשָּכַמת  ֲהָלכֹות,  (ִלּקּוֵטי  ִדיר  ִמיט  ִאיז 

ַהּבֶֹקר ֲהָלָכה א, אֹות ב').

ַדאֶוועֶנען אּון  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  אּון 
צּום  ֶרעְדן  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ַווייל 
ֶדער  ִאים  ְּבֶרעְנְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵיֶצר ָהַרע ַאַריין ַמְחָׁשבֹות ִאין ָקאּפ: 

ָוואס ִּבין ִאי ֶדען ֶוועְרט, ִאי ָהאּב 
ָדא ֶגעטּוְהן ַאַסא ֲעֵבירֹות! ָאֶּבער 
 ִזי ְפֵרייְדט  ִאיד  ַא  ָוואס  ֶדעם  ִמיט 
ֶער  ָוואס  ַזאְכן  גּוֶטע  ִּביְסל  ִדי  ִמיט 
 ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ַמאְכט  ָדאס  ָהאט, 
ַפאְרן  ַהאְרץ  ָדאס  ֶקעֶנען אֹויְסֶרעְדן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִמְדָרׁש ָדאס  ֶדער  ָוואס  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַוִּיַּגׁש  ָּפסּוק,  אֹויְפן  ָזאְגט 
ִלְתִפָּלה",  "ַהָּגָׁשה  ְיהּוָדה,  ֵאָליו 
ֶווען ַא ִאיד ִוויל ָאְנֵהייְּבן ַדאֶוועֶנען 
ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  אּון 
ֶדער  ֲאדֹוִני,  ִּבי  ְטַראְכְטן,  ֶער 
ִמיר,  ִמיט   ָדא ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאי ָהאּב ָדא ֶעֶּפעס גּוְטס ִאין ִמיר, 
אּון ֶדעָמאְלְטס, ְיַדֵּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר 
ֶקען  ֶער  ַאז  ֶער  ִפיְהְלט  ֲאדִֹני,  ְּבֵעיֵני 

אֹוי ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ִסיָמן א) 
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ִיַחר ְוַעָּתה  ְוַאל  ֵּתָעְצבּו  ַאל 
אֹוִתי  ְמַכְרֶּתם  ִּכי  ְּבֵעיֵניֶכם 
(ְּבֵראִׁשית  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ֵהָנה. 
ְוַעָּתה  "ֵאין  ו):  ִסיָמן  כא,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה 

ָוואְרט  ֶדער  ְּתׁשּוָבה",  ָלׁשֹון  ֶאָלא 
"ְוַעָּתה" ֵמייְנט ְּתׁשּוָבה. ַדאְרף ֶמען 
ָוואְרט  ֶדער  ָהאט  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין 

"ְוַעָּתה" ִמיט ְּתׁשּוָבה?

פר˘˙ וי‚˘„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ מז

ִאיז  ֶער  ַאז  ֶזעְהט  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער 
טּוט ַאַסא ֲעֵבירֹות, אּון ָדאס ַמאְכט 
ַאז  ִוויְסן  ֶער  ַדאְרף  ְטרֹויֶעִריג,  ִאים 
ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדער  ָנאר  ִאיז  ָדאס 
ָאֶּבער  ְטרֹויֶעִריג,  ַמאְכן  ִאים  ִוויל 
ִאים,  ָלאְזן פּון  ִניְׁשט   ִזי ֶמען ָטאר 
גּוֶטע  ִדי   ִזי ַּביי  אֹויְפזּוְכן  ָנאר 
ַזאְכן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוְהן, ַווייל 
ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ָדא ַאַסא ִמְצוֹת, 
 אּון ֲאִפילּו ַאז ִדי ִמְצוֹת ֶזעֶנען אֹוי
צּו  ַדאְרף  ֶעס  ִווי  ִאיְנַגאְנְצן  ִניְׁשט 
ֶעֶּפעס   ָדא ָאֶּבער  ֶעס  ָהאט  ַזיין, 
ִזי, אּון ִמיט ֶדעם ַדאְרף  ִאין  גּוְטס 

ֶמען ִזי ֵזייֶער ְפֵרייֶען.

ִווי ֶעס ִאיז ָדא ֶעֶּפעס גּוְטס ִאיז ַווייל 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶעס ָנאר פּוֶנעם 
קמה,  (ְּתִהִלים  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי 
דּו  ֶווען  ְמֵמיָלא  ַלּכֹל.  ה'  טֹוב  ט): 

 ,ִדי ַּביי  גּוְטס  ֶעֶּפעס  ְטֶרעְפְסט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ָדאס  ֵמייְנט 
ַהְׁשָּכַמת  ֲהָלכֹות,  (ִלּקּוֵטי  ִדיר  ִמיט  ִאיז 

ַהּבֶֹקר ֲהָלָכה א, אֹות ב').

ַדאֶוועֶנען אּון  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  אּון 
צּום  ֶרעְדן  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ַווייל 
ֶדער  ִאים  ְּבֶרעְנְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵיֶצר ָהַרע ַאַריין ַמְחָׁשבֹות ִאין ָקאּפ: 

ָוואס ִּבין ִאי ֶדען ֶוועְרט, ִאי ָהאּב 
ָדא ֶגעטּוְהן ַאַסא ֲעֵבירֹות! ָאֶּבער 
 ִזי ְפֵרייְדט  ִאיד  ַא  ָוואס  ֶדעם  ִמיט 
ֶער  ָוואס  ַזאְכן  גּוֶטע  ִּביְסל  ִדי  ִמיט 
 ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ַמאְכט  ָדאס  ָהאט, 
ַפאְרן  ַהאְרץ  ָדאס  ֶקעֶנען אֹויְסֶרעְדן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִמְדָרׁש ָדאס  ֶדער  ָוואס  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַוִּיַּגׁש  ָּפסּוק,  אֹויְפן  ָזאְגט 
ִלְתִפָּלה",  "ַהָּגָׁשה  ְיהּוָדה,  ֵאָליו 
ֶווען ַא ִאיד ִוויל ָאְנֵהייְּבן ַדאֶוועֶנען 
ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  אּון 
ֶדער  ֲאדֹוִני,  ִּבי  ְטַראְכְטן,  ֶער 
ִמיר,  ִמיט   ָדא ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאי ָהאּב ָדא ֶעֶּפעס גּוְטס ִאין ִמיר, 
אּון ֶדעָמאְלְטס, ְיַדֵּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר 
ֶקען  ֶער  ַאז  ֶער  ִפיְהְלט  ֲאדִֹני,  ְּבֵעיֵני 

אֹוי ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ִסיָמן א) 

76

ִיַחר ְוַעָּתה  ְוַאל  ֵּתָעְצבּו  ַאל 
אֹוִתי  ְמַכְרֶּתם  ִּכי  ְּבֵעיֵניֶכם 
(ְּבֵראִׁשית  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ֵהָנה. 
ְוַעָּתה  "ֵאין  ו):  ִסיָמן  כא,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה 

ָוואְרט  ֶדער  ְּתׁשּוָבה",  ָלׁשֹון  ֶאָלא 
"ְוַעָּתה" ֵמייְנט ְּתׁשּוָבה. ַדאְרף ֶמען 
ָוואְרט  ֶדער  ָהאט  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין 

"ְוַעָּתה" ִמיט ְּתׁשּוָבה?

פר˘˙ וי‚˘„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ מז

ִאיז  ֶער  ַאז  ֶזעְהט  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער 
טּוט ַאַסא ֲעֵבירֹות, אּון ָדאס ַמאְכט 
ַאז  ִוויְסן  ֶער  ַדאְרף  ְטרֹויֶעִריג,  ִאים 
ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדער  ָנאר  ִאיז  ָדאס 
ָאֶּבער  ְטרֹויֶעִריג,  ַמאְכן  ִאים  ִוויל 
ִאים,  ָלאְזן פּון  ִניְׁשט   ִזי ֶמען ָטאר 
גּוֶטע  ִדי   ִזי ַּביי  אֹויְפזּוְכן  ָנאר 
ַזאְכן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוְהן, ַווייל 
ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ָדא ַאַסא ִמְצוֹת, 
 אּון ֲאִפילּו ַאז ִדי ִמְצוֹת ֶזעֶנען אֹוי
צּו  ַדאְרף  ֶעס  ִווי  ִאיְנַגאְנְצן  ִניְׁשט 
ֶעֶּפעס   ָדא ָאֶּבער  ֶעס  ָהאט  ַזיין, 
ִזי, אּון ִמיט ֶדעם ַדאְרף  ִאין  גּוְטס 

ֶמען ִזי ֵזייֶער ְפֵרייֶען.

ִווי ֶעס ִאיז ָדא ֶעֶּפעס גּוְטס ִאיז ַווייל 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶעס ָנאר פּוֶנעם 
קמה,  (ְּתִהִלים  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי 
דּו  ֶווען  ְמֵמיָלא  ַלּכֹל.  ה'  טֹוב  ט): 

 ,ִדי ַּביי  גּוְטס  ֶעֶּפעס  ְטֶרעְפְסט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ָדאס  ֵמייְנט 
ַהְׁשָּכַמת  ֲהָלכֹות,  (ִלּקּוֵטי  ִדיר  ִמיט  ִאיז 

ַהּבֶֹקר ֲהָלָכה א, אֹות ב').

ַדאֶוועֶנען אּון  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  אּון 
צּום  ֶרעְדן  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ַווייל 
ֶדער  ִאים  ְּבֶרעְנְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵיֶצר ָהַרע ַאַריין ַמְחָׁשבֹות ִאין ָקאּפ: 

ָוואס ִּבין ִאי ֶדען ֶוועְרט, ִאי ָהאּב 
ָדא ֶגעטּוְהן ַאַסא ֲעֵבירֹות! ָאֶּבער 
 ִזי ְפֵרייְדט  ִאיד  ַא  ָוואס  ֶדעם  ִמיט 
ֶער  ָוואס  ַזאְכן  גּוֶטע  ִּביְסל  ִדי  ִמיט 
 ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ַמאְכט  ָדאס  ָהאט, 
ַפאְרן  ַהאְרץ  ָדאס  ֶקעֶנען אֹויְסֶרעְדן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִמְדָרׁש ָדאס  ֶדער  ָוואס  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַוִּיַּגׁש  ָּפסּוק,  אֹויְפן  ָזאְגט 
ִלְתִפָּלה",  "ַהָּגָׁשה  ְיהּוָדה,  ֵאָליו 
ֶווען ַא ִאיד ִוויל ָאְנֵהייְּבן ַדאֶוועֶנען 
ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  אּון 
ֶדער  ֲאדֹוִני,  ִּבי  ְטַראְכְטן,  ֶער 
ִמיר,  ִמיט   ָדא ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאי ָהאּב ָדא ֶעֶּפעס גּוְטס ִאין ִמיר, 
אּון ֶדעָמאְלְטס, ְיַדֵּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר 
ֶקען  ֶער  ַאז  ֶער  ִפיְהְלט  ֲאדִֹני,  ְּבֵעיֵני 

אֹוי ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ִסיָמן א) 
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ִיַחר ְוַעָּתה  ְוַאל  ֵּתָעְצבּו  ַאל 
אֹוִתי  ְמַכְרֶּתם  ִּכי  ְּבֵעיֵניֶכם 
(ְּבֵראִׁשית  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ֵהָנה. 
ְוַעָּתה  "ֵאין  ו):  ִסיָמן  כא,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה 

ָוואְרט  ֶדער  ְּתׁשּוָבה",  ָלׁשֹון  ֶאָלא 
"ְוַעָּתה" ֵמייְנט ְּתׁשּוָבה. ַדאְרף ֶמען 
ָוואְרט  ֶדער  ָהאט  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין 

"ְוַעָּתה" ִמיט ְּתׁשּוָבה?

פר˘˙ וי‚˘„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ מז

ִאיז  ֶער  ַאז  ֶזעְהט  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער 
טּוט ַאַסא ֲעֵבירֹות, אּון ָדאס ַמאְכט 
ַאז  ִוויְסן  ֶער  ַדאְרף  ְטרֹויֶעִריג,  ִאים 
ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדער  ָנאר  ִאיז  ָדאס 
ָאֶּבער  ְטרֹויֶעִריג,  ַמאְכן  ִאים  ִוויל 
ִאים,  ָלאְזן פּון  ִניְׁשט   ִזי ֶמען ָטאר 
גּוֶטע  ִדי   ִזי ַּביי  אֹויְפזּוְכן  ָנאר 
ַזאְכן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוְהן, ַווייל 
ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ָדא ַאַסא ִמְצוֹת, 
 אּון ֲאִפילּו ַאז ִדי ִמְצוֹת ֶזעֶנען אֹוי
צּו  ַדאְרף  ֶעס  ִווי  ִאיְנַגאְנְצן  ִניְׁשט 
ֶעֶּפעס   ָדא ָאֶּבער  ֶעס  ָהאט  ַזיין, 
ִזי, אּון ִמיט ֶדעם ַדאְרף  ִאין  גּוְטס 

ֶמען ִזי ֵזייֶער ְפֵרייֶען.

ִווי ֶעס ִאיז ָדא ֶעֶּפעס גּוְטס ִאיז ַווייל 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶעס ָנאר פּוֶנעם 
קמה,  (ְּתִהִלים  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי 
דּו  ֶווען  ְמֵמיָלא  ַלּכֹל.  ה'  טֹוב  ט): 

 ,ִדי ַּביי  גּוְטס  ֶעֶּפעס  ְטֶרעְפְסט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ָדאס  ֵמייְנט 
ַהְׁשָּכַמת  ֲהָלכֹות,  (ִלּקּוֵטי  ִדיר  ִמיט  ִאיז 

ַהּבֶֹקר ֲהָלָכה א, אֹות ב').

ַדאֶוועֶנען אּון  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  אּון 
צּום  ֶרעְדן  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ַווייל 
ֶדער  ִאים  ְּבֶרעְנְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵיֶצר ָהַרע ַאַריין ַמְחָׁשבֹות ִאין ָקאּפ: 

ָוואס ִּבין ִאי ֶדען ֶוועְרט, ִאי ָהאּב 
ָדא ֶגעטּוְהן ַאַסא ֲעֵבירֹות! ָאֶּבער 
 ִזי ְפֵרייְדט  ִאיד  ַא  ָוואס  ֶדעם  ִמיט 
ֶער  ָוואס  ַזאְכן  גּוֶטע  ִּביְסל  ִדי  ִמיט 
 ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ַמאְכט  ָדאס  ָהאט, 
ַפאְרן  ַהאְרץ  ָדאס  ֶקעֶנען אֹויְסֶרעְדן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִמְדָרׁש ָדאס  ֶדער  ָוואס  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַוִּיַּגׁש  ָּפסּוק,  אֹויְפן  ָזאְגט 
ִלְתִפָּלה",  "ַהָּגָׁשה  ְיהּוָדה,  ֵאָליו 
ֶווען ַא ִאיד ִוויל ָאְנֵהייְּבן ַדאֶוועֶנען 
ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  אּון 
ֶדער  ֲאדֹוִני,  ִּבי  ְטַראְכְטן,  ֶער 
ִמיר,  ִמיט   ָדא ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאי ָהאּב ָדא ֶעֶּפעס גּוְטס ִאין ִמיר, 
אּון ֶדעָמאְלְטס, ְיַדֵּבר ָנא ַעְבְּד ָדָבר 
ֶקען  ֶער  ַאז  ֶער  ִפיְהְלט  ֲאדִֹני,  ְּבֵעיֵני 

אֹוי ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ִסיָמן א) 
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ִיַחר ְוַעָּתה  ְוַאל  ֵּתָעְצבּו  ַאל 
אֹוִתי  ְמַכְרֶּתם  ִּכי  ְּבֵעיֵניֶכם 
(ְּבֵראִׁשית  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ֵהָנה. 
ְוַעָּתה  "ֵאין  ו):  ִסיָמן  כא,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה 

ָוואְרט  ֶדער  ְּתׁשּוָבה",  ָלׁשֹון  ֶאָלא 
"ְוַעָּתה" ֵמייְנט ְּתׁשּוָבה. ַדאְרף ֶמען 
ָוואְרט  ֶדער  ָהאט  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין 

"ְוַעָּתה" ִמיט ְּתׁשּוָבה?
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ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ְׁשַרייְּבט ַאַסא ָמאל, 
ד'  ַהָלָכה  ְּבָחָלב  ָּבָׂשר  ַהָלכֹות  ִלקּוֵטי  (ַעֵיין 

ִאיז,  ְּתׁשּוָבה  ִעיָקר  ִדי  ַאז  א'):  אֹות 

ָוואס  ַאֶלעס  ַפאְרֶגעְסן  ָזאל  ֶמען  ַאז 
אּון  ֶיעְצט,  ִּביז  ֶגעטּוְהן  ָהאט  ֶמען 
ִווי  ֵניי, ַאזֹוי  ֶטעְנִדיג פּון  ְשׁ ָאְנֵהייְּבן 
ֶמען ָוואְלט ֶיעְצט ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן, 
אּון ֶמען ֵהייְּבט ֶיעְצט ָאן צּום ֶעְרְׁשְטן 

ָמאל צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַאֶלע אֹויּב  ָאֶּבער  ֶגעֶדעְנְקט  ֶמען 
ָהאט  ֶמען  ָוואס  דּוְרְכֶפעֶלער 
ֶגעַהאט, ֶוועְרט ֶמען ֵזייֶער ְטרֹויֶעִריג 
ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  אּון  ֶגעֶרעְגט,  און 
ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה 
ִאיז  ֶעס  ָוואס  ַפאְרֶגעְסן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ַזיין  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  אּון  ֶגעֶווען, 
ָנאְכַאָמאל  ָאְנֵהייְּבן  אּון   ,ְפֵרייִלי
ֶדער  ִדיֶנען  צּו  ְפִריְׁשֵקייט  ַא  ִמיט 
ֶדעָמאְלְטס  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
דּוְרְכֶפעֶלער  ַאֶלע  ַאז  ֶמען  ֶזעְהט 
ָגאר  ִאיז  ֶגעַהאט,  ָהאט  ֶמען  ָוואס 
ֶדער  ָוואס  טֹובֹות,  ְגרֹויֶסע  ֶגעֶווען 
ֶגעִפיְרט  ִזיֶכער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ַאזֹוי צּום גּוְטן.

ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש "ֵאין אּון 
ְּתׁשּוָבה",  ָלׁשֹון  ֶאָלא  ְוַעָּתה 
ֵהייְסט  ָדאס  ֶיעְצט,  אּון   - ְוַעָּתה 

 ֵהייּב ָאן "פּון ֶיעְצט" ִאי אֹויּב ִאי
ַפאְרֶגעס ַאֶלעס ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 
ַא  ָדאס  ִאיז  ֶדעָמאְלְטס  ֶיעְצט,  ִּביז 
ִעיָקר  ֶדער  ִאיז  ָדאס  ְּתׁשּוָבה,  ָלׁשֹון 

ְּתׁשּוָבה.

ְוַעָּתה, ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
אּון ֶיעְצט, ֶווען דּו ֵהייְּבְסט ָאן 
"פּון ֶיעְצט", ֶדעָמאְלְטס, ַאל ֵּתָעְצבּו, 
ֶוועְסטּו ִניְׁשט ֶוועְרן ְטרֹויֶעִריג, ְוַאל 
ִניְׁשט  ֶוועְסט  דּו  אּון  ְּבֵעיֵניֶכם,  ִיַחר 
ִּכי  ַפאְרֶקעְרט,  ָנאר  ֶגעֶרעְגט,  ֶוועְרן 
דּו  ִלְפֵניֶכם,  ֱאִקים  ְׁשָלַחִני  ְלִמְחָיה 
ֶדער  ָהאט  ַאֶלעס  ַאז  ֶזעְהן  ֶוועְסט 
גּוְטן,  צּום  ֶגעִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי 
ַאזֹוי ֶגעִפיְרט ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרקֹויְפן 
ֶקעֶנען  ָנאְכֶדעם  ָזאל  ֶער  ְּכֵדי  יֹוֵסף, 

ְׁשֵּפייְזן ִדי ִאיְדן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ִסיָמן ג)

76

ְּבֶאֶרץ ַוֵיֶׁשב  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל 
ַוִּיְרּבּו  ְוִיְפרּו  ָּבה  ַוֵיָאְחזּו  ן  ֹגׁשֶ
ְּבֶאֶרץ  ְוֵהיָכן?  ַרִׁש"י,  ָזאְגט  ְמאֹד. 

ן ֶׁשִהיא ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ֹגׁשֶ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
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ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ְׁשַרייְּבט ַאַסא ָמאל, 
ד'  ַהָלָכה  ְּבָחָלב  ָּבָׂשר  ַהָלכֹות  ִלקּוֵטי  (ַעֵיין 

ִאיז,  ְּתׁשּוָבה  ִעיָקר  ִדי  ַאז  א'):  אֹות 

ָוואס  ַאֶלעס  ַפאְרֶגעְסן  ָזאל  ֶמען  ַאז 
אּון  ֶיעְצט,  ִּביז  ֶגעטּוְהן  ָהאט  ֶמען 
ִווי  ֵניי, ַאזֹוי  ֶטעְנִדיג פּון  ְשׁ ָאְנֵהייְּבן 
ֶמען ָוואְלט ֶיעְצט ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן, 
אּון ֶמען ֵהייְּבט ֶיעְצט ָאן צּום ֶעְרְׁשְטן 

ָמאל צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַאֶלע אֹויּב  ָאֶּבער  ֶגעֶדעְנְקט  ֶמען 
ָהאט  ֶמען  ָוואס  דּוְרְכֶפעֶלער 
ֶגעַהאט, ֶוועְרט ֶמען ֵזייֶער ְטרֹויֶעִריג 
ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  אּון  ֶגעֶרעְגט,  און 
ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה 
ִאיז  ֶעס  ָוואס  ַפאְרֶגעְסן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ַזיין  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  אּון  ֶגעֶווען, 
ָנאְכַאָמאל  ָאְנֵהייְּבן  אּון   ,ְפֵרייִלי
ֶדער  ִדיֶנען  צּו  ְפִריְׁשֵקייט  ַא  ִמיט 
ֶדעָמאְלְטס  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
דּוְרְכֶפעֶלער  ַאֶלע  ַאז  ֶמען  ֶזעְהט 
ָגאר  ִאיז  ֶגעַהאט,  ָהאט  ֶמען  ָוואס 
ֶדער  ָוואס  טֹובֹות,  ְגרֹויֶסע  ֶגעֶווען 
ֶגעִפיְרט  ִזיֶכער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ַאזֹוי צּום גּוְטן.

ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש "ֵאין אּון 
ְּתׁשּוָבה",  ָלׁשֹון  ֶאָלא  ְוַעָּתה 
ֵהייְסט  ָדאס  ֶיעְצט,  אּון   - ְוַעָּתה 

 ֵהייּב ָאן "פּון ֶיעְצט" ִאי אֹויּב ִאי
ַפאְרֶגעס ַאֶלעס ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 
ַא  ָדאס  ִאיז  ֶדעָמאְלְטס  ֶיעְצט,  ִּביז 
ִעיָקר  ֶדער  ִאיז  ָדאס  ְּתׁשּוָבה,  ָלׁשֹון 

ְּתׁשּוָבה.

ְוַעָּתה, ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
אּון ֶיעְצט, ֶווען דּו ֵהייְּבְסט ָאן 
"פּון ֶיעְצט", ֶדעָמאְלְטס, ַאל ֵּתָעְצבּו, 
ֶוועְסטּו ִניְׁשט ֶוועְרן ְטרֹויֶעִריג, ְוַאל 
ִניְׁשט  ֶוועְסט  דּו  אּון  ְּבֵעיֵניֶכם,  ִיַחר 
ִּכי  ַפאְרֶקעְרט,  ָנאר  ֶגעֶרעְגט,  ֶוועְרן 
דּו  ִלְפֵניֶכם,  ֱאִקים  ְׁשָלַחִני  ְלִמְחָיה 
ֶדער  ָהאט  ַאֶלעס  ַאז  ֶזעְהן  ֶוועְסט 
גּוְטן,  צּום  ֶגעִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי 
ַאזֹוי ֶגעִפיְרט ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרקֹויְפן 
ֶקעֶנען  ָנאְכֶדעם  ָזאל  ֶער  ְּכֵדי  יֹוֵסף, 

ְׁשֵּפייְזן ִדי ִאיְדן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ִסיָמן ג)
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ְּבֶאֶרץ ַוֵיֶׁשב  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל 
ַוִּיְרּבּו  ְוִיְפרּו  ָּבה  ַוֵיָאְחזּו  ן  ֹגׁשֶ
ְּבֶאֶרץ  ְוֵהיָכן?  ַרִׁש"י,  ָזאְגט  ְמאֹד. 

ן ֶׁשִהיא ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ֹגׁשֶ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
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ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ְׁשַרייְּבט ַאַסא ָמאל, 
ד'  ַהָלָכה  ְּבָחָלב  ָּבָׂשר  ַהָלכֹות  ִלקּוֵטי  (ַעֵיין 

ִאיז,  ְּתׁשּוָבה  ִעיָקר  ִדי  ַאז  א'):  אֹות 

ָוואס  ַאֶלעס  ַפאְרֶגעְסן  ָזאל  ֶמען  ַאז 
אּון  ֶיעְצט,  ִּביז  ֶגעטּוְהן  ָהאט  ֶמען 
ִווי  ֵניי, ַאזֹוי  ֶטעְנִדיג פּון  ְשׁ ָאְנֵהייְּבן 
ֶמען ָוואְלט ֶיעְצט ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן, 
אּון ֶמען ֵהייְּבט ֶיעְצט ָאן צּום ֶעְרְׁשְטן 

ָמאל צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַאֶלע אֹויּב  ָאֶּבער  ֶגעֶדעְנְקט  ֶמען 
ָהאט  ֶמען  ָוואס  דּוְרְכֶפעֶלער 
ֶגעַהאט, ֶוועְרט ֶמען ֵזייֶער ְטרֹויֶעִריג 
ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  אּון  ֶגעֶרעְגט,  און 
ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה 
ִאיז  ֶעס  ָוואס  ַפאְרֶגעְסן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ַזיין  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  אּון  ֶגעֶווען, 
ָנאְכַאָמאל  ָאְנֵהייְּבן  אּון   ,ְפֵרייִלי
ֶדער  ִדיֶנען  צּו  ְפִריְׁשֵקייט  ַא  ִמיט 
ֶדעָמאְלְטס  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
דּוְרְכֶפעֶלער  ַאֶלע  ַאז  ֶמען  ֶזעְהט 
ָגאר  ִאיז  ֶגעַהאט,  ָהאט  ֶמען  ָוואס 
ֶדער  ָוואס  טֹובֹות,  ְגרֹויֶסע  ֶגעֶווען 
ֶגעִפיְרט  ִזיֶכער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ַאזֹוי צּום גּוְטן.

ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש "ֵאין אּון 
ְּתׁשּוָבה",  ָלׁשֹון  ֶאָלא  ְוַעָּתה 
ֵהייְסט  ָדאס  ֶיעְצט,  אּון   - ְוַעָּתה 

 ֵהייּב ָאן "פּון ֶיעְצט" ִאי אֹויּב ִאי
ַפאְרֶגעס ַאֶלעס ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 
ַא  ָדאס  ִאיז  ֶדעָמאְלְטס  ֶיעְצט,  ִּביז 
ִעיָקר  ֶדער  ִאיז  ָדאס  ְּתׁשּוָבה,  ָלׁשֹון 

ְּתׁשּוָבה.

ְוַעָּתה, ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
אּון ֶיעְצט, ֶווען דּו ֵהייְּבְסט ָאן 
"פּון ֶיעְצט", ֶדעָמאְלְטס, ַאל ֵּתָעְצבּו, 
ֶוועְסטּו ִניְׁשט ֶוועְרן ְטרֹויֶעִריג, ְוַאל 
ִניְׁשט  ֶוועְסט  דּו  אּון  ְּבֵעיֵניֶכם,  ִיַחר 
ִּכי  ַפאְרֶקעְרט,  ָנאר  ֶגעֶרעְגט,  ֶוועְרן 
דּו  ִלְפֵניֶכם,  ֱאִקים  ְׁשָלַחִני  ְלִמְחָיה 
ֶדער  ָהאט  ַאֶלעס  ַאז  ֶזעְהן  ֶוועְסט 
גּוְטן,  צּום  ֶגעִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי 
ַאזֹוי ֶגעִפיְרט ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרקֹויְפן 
ֶקעֶנען  ָנאְכֶדעם  ָזאל  ֶער  ְּכֵדי  יֹוֵסף, 

ְׁשֵּפייְזן ִדי ִאיְדן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ִסיָמן ג)
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ְּבֶאֶרץ ַוֵיֶׁשב  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל 
ַוִּיְרּבּו  ְוִיְפרּו  ָּבה  ַוֵיָאְחזּו  ן  ֹגׁשֶ
ְּבֶאֶרץ  ְוֵהיָכן?  ַרִׁש"י,  ָזאְגט  ְמאֹד. 

ן ֶׁשִהיא ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ֹגׁשֶ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
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ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ְׁשַרייְּבט ַאַסא ָמאל, 
ד'  ַהָלָכה  ְּבָחָלב  ָּבָׂשר  ַהָלכֹות  ִלקּוֵטי  (ַעֵיין 

ִאיז,  ְּתׁשּוָבה  ִעיָקר  ִדי  ַאז  א'):  אֹות 

ָוואס  ַאֶלעס  ַפאְרֶגעְסן  ָזאל  ֶמען  ַאז 
אּון  ֶיעְצט,  ִּביז  ֶגעטּוְהן  ָהאט  ֶמען 
ִווי  ֵניי, ַאזֹוי  ֶטעְנִדיג פּון  ְשׁ ָאְנֵהייְּבן 
ֶמען ָוואְלט ֶיעְצט ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן, 
אּון ֶמען ֵהייְּבט ֶיעְצט ָאן צּום ֶעְרְׁשְטן 

ָמאל צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַאֶלע אֹויּב  ָאֶּבער  ֶגעֶדעְנְקט  ֶמען 
ָהאט  ֶמען  ָוואס  דּוְרְכֶפעֶלער 
ֶגעַהאט, ֶוועְרט ֶמען ֵזייֶער ְטרֹויֶעִריג 
ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  אּון  ֶגעֶרעְגט,  און 
ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה 
ִאיז  ֶעס  ָוואס  ַפאְרֶגעְסן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ַזיין  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  אּון  ֶגעֶווען, 
ָנאְכַאָמאל  ָאְנֵהייְּבן  אּון   ,ְפֵרייִלי
ֶדער  ִדיֶנען  צּו  ְפִריְׁשֵקייט  ַא  ִמיט 
ֶדעָמאְלְטס  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
דּוְרְכֶפעֶלער  ַאֶלע  ַאז  ֶמען  ֶזעְהט 
ָגאר  ִאיז  ֶגעַהאט,  ָהאט  ֶמען  ָוואס 
ֶדער  ָוואס  טֹובֹות,  ְגרֹויֶסע  ֶגעֶווען 
ֶגעִפיְרט  ִזיֶכער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ַאזֹוי צּום גּוְטן.

ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש "ֵאין אּון 
ְּתׁשּוָבה",  ָלׁשֹון  ֶאָלא  ְוַעָּתה 
ֵהייְסט  ָדאס  ֶיעְצט,  אּון   - ְוַעָּתה 

 ֵהייּב ָאן "פּון ֶיעְצט" ִאי אֹויּב ִאי
ַפאְרֶגעס ַאֶלעס ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 
ַא  ָדאס  ִאיז  ֶדעָמאְלְטס  ֶיעְצט,  ִּביז 
ִעיָקר  ֶדער  ִאיז  ָדאס  ְּתׁשּוָבה,  ָלׁשֹון 

ְּתׁשּוָבה.

ְוַעָּתה, ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
אּון ֶיעְצט, ֶווען דּו ֵהייְּבְסט ָאן 
"פּון ֶיעְצט", ֶדעָמאְלְטס, ַאל ֵּתָעְצבּו, 
ֶוועְסטּו ִניְׁשט ֶוועְרן ְטרֹויֶעִריג, ְוַאל 
ִניְׁשט  ֶוועְסט  דּו  אּון  ְּבֵעיֵניֶכם,  ִיַחר 
ִּכי  ַפאְרֶקעְרט,  ָנאר  ֶגעֶרעְגט,  ֶוועְרן 
דּו  ִלְפֵניֶכם,  ֱאִקים  ְׁשָלַחִני  ְלִמְחָיה 
ֶדער  ָהאט  ַאֶלעס  ַאז  ֶזעְהן  ֶוועְסט 
גּוְטן,  צּום  ֶגעִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי 
ַאזֹוי ֶגעִפיְרט ַאז ֶמען ָזאל ַפאְרקֹויְפן 
ֶקעֶנען  ָנאְכֶדעם  ָזאל  ֶער  ְּכֵדי  יֹוֵסף, 

ְׁשֵּפייְזן ִדי ִאיְדן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ִסיָמן ג)
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ְּבֶאֶרץ ַוֵיֶׁשב  ִמְצַרִים  ְּבֶאֶרץ  ִיְׂשָרֵאל 
ַוִּיְרּבּו  ְוִיְפרּו  ָּבה  ַוֵיָאְחזּו  ן  ֹגׁשֶ
ְּבֶאֶרץ  ְוֵהיָכן?  ַרִׁש"י,  ָזאְגט  ְמאֹד. 

ן ֶׁשִהיא ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים. ֹגׁשֶ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
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ַא  ֶווען  קס"ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֶדער  ִאים  ִהיט   ,ְפֵרייִלי ִאיז  ִאיד 
ָזאל  ֶער  ַאז  ַאֵליין,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַהאְרֶּבע  ִדי  ִאין  דּוְרְכַפאְלן  ִניְׁשט 
ִדי  ַווייל  ַהְּבִרית,  ְּפַגם  פּון  ֲעֵביָרה 
ִאיז  ֶמען  ֶווען  ָנאר  קּוְמט  ֲעֵביָרה 

ְטרֹויֶעִריג.

ֵהייִליֶגע ַחַז"ל ָזאְגן (ָּתָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו ִדי 
ַרָּבה ֵּפֶרק ז'): ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען 

ָנא ַאַזא ָפאְלק, ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען 
ַאזֹוי ִפיל ִמיט ֲעֵבירֹות, ִמיט ִּכיׁשּוף, 
ִווי  ַזאְכן,  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאֶלע  ִמיט  אּון 
ִאיְדן  ִדי  ֶווען  ִמְצִרִיים! ֶדעְרַפאר  ִדי 
ָהאְּבן ֶגעמּוְזט ֵגיין ַקיין ִמְצַרִים, ָהאט 
ן,  ֹגׁשֶ ִאין  ַאַרייְנֶגעְׁשֶטעְלט  יֹוֵסף  ֵזיי 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִאיז  ן"  "ֹגׁשֶ ָוואְרט  ִדי 
ֵזיי  ָוואס  ֶדעם   דּוְר ַאז  ְמָחה",  "ִשׂ
ֶוועְלן ַזיין ְפֵרייִלי, ֶוועְלן ֵזיי ִניְׁשט 
ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָנאְכֶגעְׁשֶלעְּפט,  ֶוועְרן 

ָנא ִדי טּוְמָאה פּון ִדי ִמְצִרִיים.

ָזאְגט, ָדאס  ַרִׁש"י  ָוואס  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶׁשִהיא  ן  ֹגׁשֶ ְּבֶאֶרץ  ְוֵהיָכן? 
ִאיְדן  ִדי  ֲאִפילּו  ַאז  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ 
ַלאְנד  ָטֵמא'ֶנעם  ֶדעם  ִאין  ֶזעֶנען 
ן"  "ֹגׁשֶ ִאין  ַזיין  ֵזיי  ָזאְלן  ִמְצַרִים, 
ְמָחה",  "ִשׂ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִאיז  ָוואס 
 ,ְפֵרייִלי ַזיין  ֶוועְלן  ֵזיי  אֹויּב  ַווייל 
ִמְצִרִיים  ִדי  פּון  טּוְמָאה  ִדי  ֶוועט 

ִניְׁשט ָהאְּבן אֹויף ֵזיי ַקיין ְׁשִליָטה.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ִסיָמן ח)

י  ƒח ˙ ַוי¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְמַנֶׁשה. ַוָּיֶׂשם  ִלְפֵני  ֶאְפַרִים  ֶאת 

ֶגעֵלייְגט  ָהאט  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
ֶּבעְנְטְׁשן  צּו  ַהאְנט  ֶרעְכֶטע  ַזיין 
ָהאט  יֹוֵסף  ֶווען  אּון  ֶאְפַרִים,  קֹוֶדם 
ִאים אֹויְפֶגעֶמעְרְקט, ַאז ְמַנֶׁשה ֶדער 
ָהאט  ְּבכֹור,  ֶדער  ֶדער  אּון  ֶעְלֶטער, 
 ִאים ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ִאי
פּון  ָאֶּבער  ֶדעם,  פּון   אֹוי ֵווייס 

ֶדעְסט ֶוועְגן ִוויל ִאי קֹוֶדם ֶּבעְנְטְׁשן 
ֶאְפַרִים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶמען 
ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי'ן  פּון  ֶזעְהט 
ְצֵוויי ַזאְכן  א, ִסיָמן צ"ז): ֶעס ִאיז ָדא 

פּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ַּביים 
ַדאְרף  ֶמען  ֵמָרע"  "סּור  ַזייט  ֵאיין 

פר˘˙ וי‚˘„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ מט

ַא  ֶווען  קס"ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֶדער  ִאים  ִהיט   ,ְפֵרייִלי ִאיז  ִאיד 
ָזאל  ֶער  ַאז  ַאֵליין,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַהאְרֶּבע  ִדי  ִאין  דּוְרְכַפאְלן  ִניְׁשט 
ִדי  ַווייל  ַהְּבִרית,  ְּפַגם  פּון  ֲעֵביָרה 
ִאיז  ֶמען  ֶווען  ָנאר  קּוְמט  ֲעֵביָרה 

ְטרֹויֶעִריג.

ֵהייִליֶגע ַחַז"ל ָזאְגן (ָּתָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו ִדי 
ַרָּבה ֵּפֶרק ז'): ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען 

ָנא ַאַזא ָפאְלק, ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען 
ַאזֹוי ִפיל ִמיט ֲעֵבירֹות, ִמיט ִּכיׁשּוף, 
ִווי  ַזאְכן,  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאֶלע  ִמיט  אּון 
ִאיְדן  ִדי  ֶווען  ִמְצִרִיים! ֶדעְרַפאר  ִדי 
ָהאְּבן ֶגעמּוְזט ֵגיין ַקיין ִמְצַרִים, ָהאט 
ן,  ֹגׁשֶ ִאין  ַאַרייְנֶגעְׁשֶטעְלט  יֹוֵסף  ֵזיי 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִאיז  ן"  "ֹגׁשֶ ָוואְרט  ִדי 
ֵזיי  ָוואס  ֶדעם   דּוְר ַאז  ְמָחה",  "ִשׂ
ֶוועְלן ַזיין ְפֵרייִלי, ֶוועְלן ֵזיי ִניְׁשט 
ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָנאְכֶגעְׁשֶלעְּפט,  ֶוועְרן 

ָנא ִדי טּוְמָאה פּון ִדי ִמְצִרִיים.

ָזאְגט, ָדאס  ַרִׁש"י  ָוואס  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶׁשִהיא  ן  ֹגׁשֶ ְּבֶאֶרץ  ְוֵהיָכן? 
ִאיְדן  ִדי  ֲאִפילּו  ַאז  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ 
ַלאְנד  ָטֵמא'ֶנעם  ֶדעם  ִאין  ֶזעֶנען 
ן"  "ֹגׁשֶ ִאין  ַזיין  ֵזיי  ָזאְלן  ִמְצַרִים, 
ְמָחה",  "ִשׂ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִאיז  ָוואס 
 ,ְפֵרייִלי ַזיין  ֶוועְלן  ֵזיי  אֹויּב  ַווייל 
ִמְצִרִיים  ִדי  פּון  טּוְמָאה  ִדי  ֶוועט 

ִניְׁשט ָהאְּבן אֹויף ֵזיי ַקיין ְׁשִליָטה.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ִסיָמן ח)

י  ƒח ˙ ַוי¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְמַנֶׁשה. ַוָּיֶׂשם  ִלְפֵני  ֶאְפַרִים  ֶאת 

ֶגעֵלייְגט  ָהאט  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
ֶּבעְנְטְׁשן  צּו  ַהאְנט  ֶרעְכֶטע  ַזיין 
ָהאט  יֹוֵסף  ֶווען  אּון  ֶאְפַרִים,  קֹוֶדם 
ִאים אֹויְפֶגעֶמעְרְקט, ַאז ְמַנֶׁשה ֶדער 
ָהאט  ְּבכֹור,  ֶדער  ֶדער  אּון  ֶעְלֶטער, 
 ִאים ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ִאי
פּון  ָאֶּבער  ֶדעם,  פּון   אֹוי ֵווייס 

ֶדעְסט ֶוועְגן ִוויל ִאי קֹוֶדם ֶּבעְנְטְׁשן 
ֶאְפַרִים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶמען 
ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי'ן  פּון  ֶזעְהט 
ְצֵוויי ַזאְכן  א, ִסיָמן צ"ז): ֶעס ִאיז ָדא 

פּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ַּביים 
ַדאְרף  ֶמען  ֵמָרע"  "סּור  ַזייט  ֵאיין 
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ַא  ֶווען  קס"ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֶדער  ִאים  ִהיט   ,ְפֵרייִלי ִאיז  ִאיד 
ָזאל  ֶער  ַאז  ַאֵליין,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַהאְרֶּבע  ִדי  ִאין  דּוְרְכַפאְלן  ִניְׁשט 
ִדי  ַווייל  ַהְּבִרית,  ְּפַגם  פּון  ֲעֵביָרה 
ִאיז  ֶמען  ֶווען  ָנאר  קּוְמט  ֲעֵביָרה 

ְטרֹויֶעִריג.

ֵהייִליֶגע ַחַז"ל ָזאְגן (ָּתָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו ִדי 
ַרָּבה ֵּפֶרק ז'): ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען 

ָנא ַאַזא ָפאְלק, ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען 
ַאזֹוי ִפיל ִמיט ֲעֵבירֹות, ִמיט ִּכיׁשּוף, 
ִווי  ַזאְכן,  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאֶלע  ִמיט  אּון 
ִאיְדן  ִדי  ֶווען  ִמְצִרִיים! ֶדעְרַפאר  ִדי 
ָהאְּבן ֶגעמּוְזט ֵגיין ַקיין ִמְצַרִים, ָהאט 
ן,  ֹגׁשֶ ִאין  ַאַרייְנֶגעְׁשֶטעְלט  יֹוֵסף  ֵזיי 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִאיז  ן"  "ֹגׁשֶ ָוואְרט  ִדי 
ֵזיי  ָוואס  ֶדעם   דּוְר ַאז  ְמָחה",  "ִשׂ
ֶוועְלן ַזיין ְפֵרייִלי, ֶוועְלן ֵזיי ִניְׁשט 
ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָנאְכֶגעְׁשֶלעְּפט,  ֶוועְרן 

ָנא ִדי טּוְמָאה פּון ִדי ִמְצִרִיים.

ָזאְגט, ָדאס  ַרִׁש"י  ָוואס  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶׁשִהיא  ן  ֹגׁשֶ ְּבֶאֶרץ  ְוֵהיָכן? 
ִאיְדן  ִדי  ֲאִפילּו  ַאז  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ 
ַלאְנד  ָטֵמא'ֶנעם  ֶדעם  ִאין  ֶזעֶנען 
ן"  "ֹגׁשֶ ִאין  ַזיין  ֵזיי  ָזאְלן  ִמְצַרִים, 
ְמָחה",  "ִשׂ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִאיז  ָוואס 
 ,ְפֵרייִלי ַזיין  ֶוועְלן  ֵזיי  אֹויּב  ַווייל 
ִמְצִרִיים  ִדי  פּון  טּוְמָאה  ִדי  ֶוועט 

ִניְׁשט ָהאְּבן אֹויף ֵזיי ַקיין ְׁשִליָטה.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ִסיָמן ח)

י  ƒח ˙ ַוי¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְמַנֶׁשה. ַוָּיֶׂשם  ִלְפֵני  ֶאְפַרִים  ֶאת 

ֶגעֵלייְגט  ָהאט  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
ֶּבעְנְטְׁשן  צּו  ַהאְנט  ֶרעְכֶטע  ַזיין 
ָהאט  יֹוֵסף  ֶווען  אּון  ֶאְפַרִים,  קֹוֶדם 
ִאים אֹויְפֶגעֶמעְרְקט, ַאז ְמַנֶׁשה ֶדער 
ָהאט  ְּבכֹור,  ֶדער  ֶדער  אּון  ֶעְלֶטער, 
 ִאים ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ִאי
פּון  ָאֶּבער  ֶדעם,  פּון   אֹוי ֵווייס 

ֶדעְסט ֶוועְגן ִוויל ִאי קֹוֶדם ֶּבעְנְטְׁשן 
ֶאְפַרִים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶמען 
ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי'ן  פּון  ֶזעְהט 
ְצֵוויי ַזאְכן  א, ִסיָמן צ"ז): ֶעס ִאיז ָדא 

פּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ַּביים 
ַדאְרף  ֶמען  ֵמָרע"  "סּור  ַזייט  ֵאיין 
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ַא  ֶווען  קס"ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֶדער  ִאים  ִהיט   ,ְפֵרייִלי ִאיז  ִאיד 
ָזאל  ֶער  ַאז  ַאֵליין,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַהאְרֶּבע  ִדי  ִאין  דּוְרְכַפאְלן  ִניְׁשט 
ִדי  ַווייל  ַהְּבִרית,  ְּפַגם  פּון  ֲעֵביָרה 
ִאיז  ֶמען  ֶווען  ָנאר  קּוְמט  ֲעֵביָרה 

ְטרֹויֶעִריג.

ֵהייִליֶגע ַחַז"ל ָזאְגן (ָּתָנא ְדֵבי ֵאִלָיהּו ִדי 
ַרָּבה ֵּפֶרק ז'): ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען 

ָנא ַאַזא ָפאְלק, ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען 
ַאזֹוי ִפיל ִמיט ֲעֵבירֹות, ִמיט ִּכיׁשּוף, 
ִווי  ַזאְכן,  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאֶלע  ִמיט  אּון 
ִאיְדן  ִדי  ֶווען  ִמְצִרִיים! ֶדעְרַפאר  ִדי 
ָהאְּבן ֶגעמּוְזט ֵגיין ַקיין ִמְצַרִים, ָהאט 
ן,  ֹגׁשֶ ִאין  ַאַרייְנֶגעְׁשֶטעְלט  יֹוֵסף  ֵזיי 

ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִאיז  ן"  "ֹגׁשֶ ָוואְרט  ִדי 
ֵזיי  ָוואס  ֶדעם   דּוְר ַאז  ְמָחה",  "ִשׂ
ֶוועְלן ַזיין ְפֵרייִלי, ֶוועְלן ֵזיי ִניְׁשט 
ְוָׁשלֹום,  ַחס  ָנאְכֶגעְׁשֶלעְּפט,  ֶוועְרן 

ָנא ִדי טּוְמָאה פּון ִדי ִמְצִרִיים.

ָזאְגט, ָדאס  ַרִׁש"י  ָוואס  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶׁשִהיא  ן  ֹגׁשֶ ְּבֶאֶרץ  ְוֵהיָכן? 
ִאיְדן  ִדי  ֲאִפילּו  ַאז  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ 
ַלאְנד  ָטֵמא'ֶנעם  ֶדעם  ִאין  ֶזעֶנען 
ן"  "ֹגׁשֶ ִאין  ַזיין  ֵזיי  ָזאְלן  ִמְצַרִים, 
ְמָחה",  "ִשׂ ְּבִגיַמְטִרָּיא  ִאיז  ָוואס 
 ,ְפֵרייִלי ַזיין  ֶוועְלן  ֵזיי  אֹויּב  ַווייל 
ִמְצִרִיים  ִדי  פּון  טּוְמָאה  ִדי  ֶוועט 

ִניְׁשט ָהאְּבן אֹויף ֵזיי ַקיין ְׁשִליָטה.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִּיַּגׁש ִסיָמן ח)

י  ƒח ˙ ַוי¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְמַנֶׁשה. ַוָּיֶׂשם  ִלְפֵני  ֶאְפַרִים  ֶאת 

ֶגעֵלייְגט  ָהאט  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
ֶּבעְנְטְׁשן  צּו  ַהאְנט  ֶרעְכֶטע  ַזיין 
ָהאט  יֹוֵסף  ֶווען  אּון  ֶאְפַרִים,  קֹוֶדם 
ִאים אֹויְפֶגעֶמעְרְקט, ַאז ְמַנֶׁשה ֶדער 
ָהאט  ְּבכֹור,  ֶדער  ֶדער  אּון  ֶעְלֶטער, 
 ִאים ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ִאי
פּון  ָאֶּבער  ֶדעם,  פּון   אֹוי ֵווייס 

ֶדעְסט ֶוועְגן ִוויל ִאי קֹוֶדם ֶּבעְנְטְׁשן 
ֶאְפַרִים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶמען 
ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי'ן  פּון  ֶזעְהט 
ְצֵוויי ַזאְכן  א, ִסיָמן צ"ז): ֶעס ִאיז ָדא 

פּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ַּביים 
ַדאְרף  ֶמען  ֵמָרע"  "סּור  ַזייט  ֵאיין 
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ִניְׁשט  ְׁשֶלעְכְטס,  פּון  ַאֶוועְקֵגיין 
ִדי  פּון  אּון  ֲעֵבירֹות,  ַקיין  טּוְהן 
ֶמען  טֹוב"  "ַוֲעֵׂשה  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע 
ַדאְרף טּוְהן גּוְטס, ֶמען ַדאְרף טּוְהן 

ַאַסא ִמְצוֹת אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ָדאס ִאיז ְמרּוָמז ִאין ִדי ֶנעֶמען אּון 
"ְמַנֶׁשה"  ִקיְנֶדער,  יֹוֵסף'ס  פּון 
ִווי  "ַפאְרֶגעְסן"  פּון  ָלׁשֹון  ַא  ִאיז 
מ"א,  (ְּבֵראִׁשית  ָּפסּוק  ִאין  ְׁשֵטייט  ֶעס 
נ"א): ִּכי ַנַּׁשִני ֱאִהים ֶאת ָּכל ֲעָמִלי.

ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס 
ֶמען  ְׁשֶלעְכְטס,  ִדי  פּון  ַפאְרֶגעְסן 
ס,  ַדאְרף אֹויְפֶהעְרן צּו טּוְהן ְׁשֶלעְכְטְ
פּון  ָלׁשֹון  ַא  ִאיז  "ֶאְפַרִים"  אּון 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  "ַפאְרֶמעְרן", 
 ַאַסא טּוְהן  צּו  ַפאְרֶמעְרן  ַדאְרף 

ִמְצוֹת אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ָהאְּבן, ֵּבייֶדע  ֶמען  ַדאְרף  ַזאְכן 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָאֶּבער 
ֵהייִליֶגע  ִדי  ְצִוויְׁשן  ֵדעֹות  ִחילּוֵקי 
ַצִדיִקים, ֶוועְלֶכעס ֶעס קּוְמט ְפִריֶער, 
ֶגעַהאְלְטן  ָהאְּבן  מּוָסר  ַּבֲעֵלי  ִדי 
צּום  ֵמָרע",  "סּור  קּוְמט  קֹוֶדם  ַאז 
ָאְּפָׁשאְקֶלען   ִזי ֶמען  ַדאְרף  ֶעְרְׁשט 
ֶהעְרְׁשט  אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ַאֶלעם  פּון 
צּו  ֶנעֶמען   ִזי ֶמען  ֶקען   ֶדעְרָנא

טּוְהן גּוְטס.

ַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב ִוויֶדער  ַּתְלִמיֵדי  ִדי 
ֶגעַהאְלְטן  ָהאְּבן  ַהָקדֹוׁש 
 ַפאְרֶקעְרט, אֹויּב ֶוועט ֶמען קֹוֶדם ִזי
ֶנעֶמען ָנאר צּום סּור ֵמָרע, ֶמען ֶוועט 
אֹויְסצּוַאְרֶּבעְטן   ִזי ַאְרֶּבעְטן  ָנאר 
צּו  ֶנעֶמען  ָדאס  ֶוועט  ִאיְנַגאְנְצן, 
ֵקייְנָמאל  ֶוועט  ֶמען  אּון  ַלאְנג, 
טֹוב",  "ֲעֵׂשה  צּום  ָאְנקּוֶמען  ִניְׁשט 
ֶעְרְׁשט  צּום  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר 
ֶזעְהן ַאַרייְנצּוַכאְּפן ָוואס ֶמער גּוֶטע 
גּוֶטע  ַא   ָנא ִמְצָוה,  ַא   ָנא ַזאְכן, 
ֵהייִליֶגע  ִדי  פּון  ּכַֹח  ִדי  אּון   ,ַזא
ֶמען  ַאז  ֶהעְלְפן,  ׁשֹוין  ֶוועט  ִמְצוֹת 
ָזאל אֹויְפֶהעְרן צּו טּוְהן ְׁשֶלעְכְט'ס.

יֹוֵסף ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַּבייֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז  ֶער  ָוואס 
ִמְצַרִים,  ִאין  ִנְסיֹונֹות  ְׁשֶוועֶרע  ִדי 
 ִזי ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֶגעַהאְלְטן  ָהאט 
ַאֶוועְקֵגיין  צּו  ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען  קֹוֶדם 
ֶדעְרַפאר  אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ִדי  פּון 
ִדי  אֹויף  ְמַנֶׁשה  ֶגעֵלייְגט  ֶער  ָהאט 
ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִוויֶדער  ַזייט,  ֶרעְכֶטע 
ֶעס  ַאז  ֶגעוואּוְסט  ָאֶּבער   ָדא ָהאט 
ָגלּות,  ִּביֶטעֶרע  ְׁשֶוועֶרע  ַא  קּוְמט 
ָהאט  ִנְסיֹונֹות,  ְׁשֶוועֶרע   ַאַסא ִמיט 
ֶער ֶגעֵלייְגט ֶאְפַרִים אֹויף ִדי ֶרעְכֶטע 
ֶוועג  ֶּבעְסֶטע  ִדי  ַאז  ַווייְזן  צּו  ַזייט, 
גּוְטס  ֶמער  ִווי  ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ִאיז, 
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ִניְׁשט  ְׁשֶלעְכְטס,  פּון  ַאֶוועְקֵגיין 
ִדי  פּון  אּון  ֲעֵבירֹות,  ַקיין  טּוְהן 
ֶמען  טֹוב"  "ַוֲעֵׂשה  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע 
ַדאְרף טּוְהן גּוְטס, ֶמען ַדאְרף טּוְהן 

ַאַסא ִמְצוֹת אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ָדאס ִאיז ְמרּוָמז ִאין ִדי ֶנעֶמען אּון 
"ְמַנֶׁשה"  ִקיְנֶדער,  יֹוֵסף'ס  פּון 
ִווי  "ַפאְרֶגעְסן"  פּון  ָלׁשֹון  ַא  ִאיז 
מ"א,  (ְּבֵראִׁשית  ָּפסּוק  ִאין  ְׁשֵטייט  ֶעס 
נ"א): ִּכי ַנַּׁשִני ֱאִהים ֶאת ָּכל ֲעָמִלי.

ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס 
ֶמען  ְׁשֶלעְכְטס,  ִדי  פּון  ַפאְרֶגעְסן 
ס,  ַדאְרף אֹויְפֶהעְרן צּו טּוְהן ְׁשֶלעְכְטְ
פּון  ָלׁשֹון  ַא  ִאיז  "ֶאְפַרִים"  אּון 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  "ַפאְרֶמעְרן", 
 ַאַסא טּוְהן  צּו  ַפאְרֶמעְרן  ַדאְרף 

ִמְצוֹת אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ָהאְּבן, ֵּבייֶדע  ֶמען  ַדאְרף  ַזאְכן 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָאֶּבער 
ֵהייִליֶגע  ִדי  ְצִוויְׁשן  ֵדעֹות  ִחילּוֵקי 
ַצִדיִקים, ֶוועְלֶכעס ֶעס קּוְמט ְפִריֶער, 
ֶגעַהאְלְטן  ָהאְּבן  מּוָסר  ַּבֲעֵלי  ִדי 
צּום  ֵמָרע",  "סּור  קּוְמט  קֹוֶדם  ַאז 
ָאְּפָׁשאְקֶלען   ִזי ֶמען  ַדאְרף  ֶעְרְׁשט 
ֶהעְרְׁשט  אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ַאֶלעם  פּון 
צּו  ֶנעֶמען   ִזי ֶמען  ֶקען   ֶדעְרָנא

טּוְהן גּוְטס.

ַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב ִוויֶדער  ַּתְלִמיֵדי  ִדי 
ֶגעַהאְלְטן  ָהאְּבן  ַהָקדֹוׁש 
 ַפאְרֶקעְרט, אֹויּב ֶוועט ֶמען קֹוֶדם ִזי
ֶנעֶמען ָנאר צּום סּור ֵמָרע, ֶמען ֶוועט 
אֹויְסצּוַאְרֶּבעְטן   ִזי ַאְרֶּבעְטן  ָנאר 
צּו  ֶנעֶמען  ָדאס  ֶוועט  ִאיְנַגאְנְצן, 
ֵקייְנָמאל  ֶוועט  ֶמען  אּון  ַלאְנג, 
טֹוב",  "ֲעֵׂשה  צּום  ָאְנקּוֶמען  ִניְׁשט 
ֶעְרְׁשט  צּום  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר 
ֶזעְהן ַאַרייְנצּוַכאְּפן ָוואס ֶמער גּוֶטע 
גּוֶטע  ַא   ָנא ִמְצָוה,  ַא   ָנא ַזאְכן, 
ֵהייִליֶגע  ִדי  פּון  ּכַֹח  ִדי  אּון   ,ַזא
ֶמען  ַאז  ֶהעְלְפן,  ׁשֹוין  ֶוועט  ִמְצוֹת 
ָזאל אֹויְפֶהעְרן צּו טּוְהן ְׁשֶלעְכְט'ס.

יֹוֵסף ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַּבייֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז  ֶער  ָוואס 
ִמְצַרִים,  ִאין  ִנְסיֹונֹות  ְׁשֶוועֶרע  ִדי 
 ִזי ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֶגעַהאְלְטן  ָהאט 
ַאֶוועְקֵגיין  צּו  ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען  קֹוֶדם 
ֶדעְרַפאר  אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ִדי  פּון 
ִדי  אֹויף  ְמַנֶׁשה  ֶגעֵלייְגט  ֶער  ָהאט 
ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִוויֶדער  ַזייט,  ֶרעְכֶטע 
ֶעס  ַאז  ֶגעוואּוְסט  ָאֶּבער   ָדא ָהאט 
ָגלּות,  ִּביֶטעֶרע  ְׁשֶוועֶרע  ַא  קּוְמט 
ָהאט  ִנְסיֹונֹות,  ְׁשֶוועֶרע   ַאַסא ִמיט 
ֶער ֶגעֵלייְגט ֶאְפַרִים אֹויף ִדי ֶרעְכֶטע 
ֶוועג  ֶּבעְסֶטע  ִדי  ַאז  ַווייְזן  צּו  ַזייט, 
גּוְטס  ֶמער  ִווי  ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ִאיז, 
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ִניְׁשט  ְׁשֶלעְכְטס,  פּון  ַאֶוועְקֵגיין 
ִדי  פּון  אּון  ֲעֵבירֹות,  ַקיין  טּוְהן 
ֶמען  טֹוב"  "ַוֲעֵׂשה  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע 
ַדאְרף טּוְהן גּוְטס, ֶמען ַדאְרף טּוְהן 

ַאַסא ִמְצוֹת אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ָדאס ִאיז ְמרּוָמז ִאין ִדי ֶנעֶמען אּון 
"ְמַנֶׁשה"  ִקיְנֶדער,  יֹוֵסף'ס  פּון 
ִווי  "ַפאְרֶגעְסן"  פּון  ָלׁשֹון  ַא  ִאיז 
מ"א,  (ְּבֵראִׁשית  ָּפסּוק  ִאין  ְׁשֵטייט  ֶעס 
נ"א): ִּכי ַנַּׁשִני ֱאִהים ֶאת ָּכל ֲעָמִלי.

ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס 
ֶמען  ְׁשֶלעְכְטס,  ִדי  פּון  ַפאְרֶגעְסן 
ס,  ַדאְרף אֹויְפֶהעְרן צּו טּוְהן ְׁשֶלעְכְטְ
פּון  ָלׁשֹון  ַא  ִאיז  "ֶאְפַרִים"  אּון 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  "ַפאְרֶמעְרן", 
 ַאַסא טּוְהן  צּו  ַפאְרֶמעְרן  ַדאְרף 

ִמְצוֹת אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ָהאְּבן, ֵּבייֶדע  ֶמען  ַדאְרף  ַזאְכן 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָאֶּבער 
ֵהייִליֶגע  ִדי  ְצִוויְׁשן  ֵדעֹות  ִחילּוֵקי 
ַצִדיִקים, ֶוועְלֶכעס ֶעס קּוְמט ְפִריֶער, 
ֶגעַהאְלְטן  ָהאְּבן  מּוָסר  ַּבֲעֵלי  ִדי 
צּום  ֵמָרע",  "סּור  קּוְמט  קֹוֶדם  ַאז 
ָאְּפָׁשאְקֶלען   ִזי ֶמען  ַדאְרף  ֶעְרְׁשט 
ֶהעְרְׁשט  אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ַאֶלעם  פּון 
צּו  ֶנעֶמען   ִזי ֶמען  ֶקען   ֶדעְרָנא

טּוְהן גּוְטס.

ַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב ִוויֶדער  ַּתְלִמיֵדי  ִדי 
ֶגעַהאְלְטן  ָהאְּבן  ַהָקדֹוׁש 
 ַפאְרֶקעְרט, אֹויּב ֶוועט ֶמען קֹוֶדם ִזי
ֶנעֶמען ָנאר צּום סּור ֵמָרע, ֶמען ֶוועט 
אֹויְסצּוַאְרֶּבעְטן   ִזי ַאְרֶּבעְטן  ָנאר 
צּו  ֶנעֶמען  ָדאס  ֶוועט  ִאיְנַגאְנְצן, 
ֵקייְנָמאל  ֶוועט  ֶמען  אּון  ַלאְנג, 
טֹוב",  "ֲעֵׂשה  צּום  ָאְנקּוֶמען  ִניְׁשט 
ֶעְרְׁשט  צּום  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר 
ֶזעְהן ַאַרייְנצּוַכאְּפן ָוואס ֶמער גּוֶטע 
גּוֶטע  ַא   ָנא ִמְצָוה,  ַא   ָנא ַזאְכן, 
ֵהייִליֶגע  ִדי  פּון  ּכַֹח  ִדי  אּון   ,ַזא
ֶמען  ַאז  ֶהעְלְפן,  ׁשֹוין  ֶוועט  ִמְצוֹת 
ָזאל אֹויְפֶהעְרן צּו טּוְהן ְׁשֶלעְכְט'ס.

יֹוֵסף ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַּבייֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז  ֶער  ָוואס 
ִמְצַרִים,  ִאין  ִנְסיֹונֹות  ְׁשֶוועֶרע  ִדי 
 ִזי ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֶגעַהאְלְטן  ָהאט 
ַאֶוועְקֵגיין  צּו  ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען  קֹוֶדם 
ֶדעְרַפאר  אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ִדי  פּון 
ִדי  אֹויף  ְמַנֶׁשה  ֶגעֵלייְגט  ֶער  ָהאט 
ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִוויֶדער  ַזייט,  ֶרעְכֶטע 
ֶעס  ַאז  ֶגעוואּוְסט  ָאֶּבער   ָדא ָהאט 
ָגלּות,  ִּביֶטעֶרע  ְׁשֶוועֶרע  ַא  קּוְמט 
ָהאט  ִנְסיֹונֹות,  ְׁשֶוועֶרע   ַאַסא ִמיט 
ֶער ֶגעֵלייְגט ֶאְפַרִים אֹויף ִדי ֶרעְכֶטע 
ֶוועג  ֶּבעְסֶטע  ִדי  ַאז  ַווייְזן  צּו  ַזייט, 
גּוְטס  ֶמער  ִווי  ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ִאיז, 
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ִניְׁשט  ְׁשֶלעְכְטס,  פּון  ַאֶוועְקֵגיין 
ִדי  פּון  אּון  ֲעֵבירֹות,  ַקיין  טּוְהן 
ֶמען  טֹוב"  "ַוֲעֵׂשה  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע 
ַדאְרף טּוְהן גּוְטס, ֶמען ַדאְרף טּוְהן 

ַאַסא ִמְצוֹת אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ָדאס ִאיז ְמרּוָמז ִאין ִדי ֶנעֶמען אּון 
"ְמַנֶׁשה"  ִקיְנֶדער,  יֹוֵסף'ס  פּון 
ִווי  "ַפאְרֶגעְסן"  פּון  ָלׁשֹון  ַא  ִאיז 
מ"א,  (ְּבֵראִׁשית  ָּפסּוק  ִאין  ְׁשֵטייט  ֶעס 
נ"א): ִּכי ַנַּׁשִני ֱאִהים ֶאת ָּכל ֲעָמִלי.

ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס 
ֶמען  ְׁשֶלעְכְטס,  ִדי  פּון  ַפאְרֶגעְסן 
ס,  ַדאְרף אֹויְפֶהעְרן צּו טּוְהן ְׁשֶלעְכְטְ
פּון  ָלׁשֹון  ַא  ִאיז  "ֶאְפַרִים"  אּון 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  "ַפאְרֶמעְרן", 
 ַאַסא טּוְהן  צּו  ַפאְרֶמעְרן  ַדאְרף 

ִמְצוֹת אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ָהאְּבן, ֵּבייֶדע  ֶמען  ַדאְרף  ַזאְכן 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָאֶּבער 
ֵהייִליֶגע  ִדי  ְצִוויְׁשן  ֵדעֹות  ִחילּוֵקי 
ַצִדיִקים, ֶוועְלֶכעס ֶעס קּוְמט ְפִריֶער, 
ֶגעַהאְלְטן  ָהאְּבן  מּוָסר  ַּבֲעֵלי  ִדי 
צּום  ֵמָרע",  "סּור  קּוְמט  קֹוֶדם  ַאז 
ָאְּפָׁשאְקֶלען   ִזי ֶמען  ַדאְרף  ֶעְרְׁשט 
ֶהעְרְׁשט  אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ַאֶלעם  פּון 
צּו  ֶנעֶמען   ִזי ֶמען  ֶקען   ֶדעְרָנא

טּוְהן גּוְטס.

ַּבַעל-ֵׁשם-טֹוב ִוויֶדער  ַּתְלִמיֵדי  ִדי 
ֶגעַהאְלְטן  ָהאְּבן  ַהָקדֹוׁש 
 ַפאְרֶקעְרט, אֹויּב ֶוועט ֶמען קֹוֶדם ִזי
ֶנעֶמען ָנאר צּום סּור ֵמָרע, ֶמען ֶוועט 
אֹויְסצּוַאְרֶּבעְטן   ִזי ַאְרֶּבעְטן  ָנאר 
צּו  ֶנעֶמען  ָדאס  ֶוועט  ִאיְנַגאְנְצן, 
ֵקייְנָמאל  ֶוועט  ֶמען  אּון  ַלאְנג, 
טֹוב",  "ֲעֵׂשה  צּום  ָאְנקּוֶמען  ִניְׁשט 
ֶעְרְׁשט  צּום  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר 
ֶזעְהן ַאַרייְנצּוַכאְּפן ָוואס ֶמער גּוֶטע 
גּוֶטע  ַא   ָנא ִמְצָוה,  ַא   ָנא ַזאְכן, 
ֵהייִליֶגע  ִדי  פּון  ּכַֹח  ִדי  אּון   ,ַזא
ֶמען  ַאז  ֶהעְלְפן,  ׁשֹוין  ֶוועט  ִמְצוֹת 
ָזאל אֹויְפֶהעְרן צּו טּוְהן ְׁשֶלעְכְט'ס.

יֹוֵסף ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַּבייֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז  ֶער  ָוואס 
ִמְצַרִים,  ִאין  ִנְסיֹונֹות  ְׁשֶוועֶרע  ִדי 
 ִזי ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֶגעַהאְלְטן  ָהאט 
ַאֶוועְקֵגיין  צּו  ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען  קֹוֶדם 
ֶדעְרַפאר  אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ִדי  פּון 
ִדי  אֹויף  ְמַנֶׁשה  ֶגעֵלייְגט  ֶער  ָהאט 
ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ִוויֶדער  ַזייט,  ֶרעְכֶטע 
ֶעס  ַאז  ֶגעוואּוְסט  ָאֶּבער   ָדא ָהאט 
ָגלּות,  ִּביֶטעֶרע  ְׁשֶוועֶרע  ַא  קּוְמט 
ָהאט  ִנְסיֹונֹות,  ְׁשֶוועֶרע   ַאַסא ִמיט 
ֶער ֶגעֵלייְגט ֶאְפַרִים אֹויף ִדי ֶרעְכֶטע 
ֶוועג  ֶּבעְסֶטע  ִדי  ַאז  ַווייְזן  צּו  ַזייט, 
גּוְטס  ֶמער  ִווי  ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ִאיז, 
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ֶוועט  ְׁשֶלעְכְטס  ִדי  אּון  ֶקען,  ֶמען 
ׁשֹוין ְמֵמיָלא ַאֶוועק ַפאְלן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוְיִחי תשס"ה)
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ִּכי ָארּור  ְוֶעְבָרָתם  ָעז,  ִּכי  ַאָּפם 
ָהאט  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ָקָׁשָתה. 
פּון  ַּכַעס  פּון  ִמָדה  ִדי  ֶגעָׁשאְלְטן 
ָהאט  ֶער  אּון  ֵלִוי,  אּון  ִׁשְמעֹון 
ַוֲאִפיֵצם  ְּבַיֲעקֹב  ֲאַחְּלֵקם  ֶגעָזאְגט: 
צּוְׁשְּפֵרייְטן  ֵזיי  ֶוועל   ִאי ְּבִיְׂשָרֵאל, 

ְצִוויְׁשן ִדי ִאיְדן.

ַרִׁש"י, אֹויף ִׁשְמעֹון ָהאט ֶער ָזאְגט 
ַזיין  ֶוועְלן  ֵזיי  ַאז  ֶגעָזאְגט 
ָאִריֶמעַלייט,  אּון  סֹוְפִרים  ְמַלְמִדים, 
אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי ַארּוְמֵגיין ְצִוויְׁשן 
מּוְזן  ֶוועט  ֵלִוי  ֵׁשֶבט  אּון  ִאיְדן,  ִדי 
ַארּוְמֵגיין צּוַזאְמֶנעֶמען ְּתרּומֹות אּון 

ַמְעְׂשרֹות פּון ִדי ֶפעְלֶדער.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ס"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

 ֶוועְרט ִאין ַּכַעס, ַפאְרִליְרט ֶער דּוְר
ַזאְכן,  ֵּבייֶדע  ַווייל  ֶגעְלט,  ַזיין  ֶדעם 
פּון  קּוֶמען  ֶגעְלט  ֵסיי  אּון  ַּכַעס  ֵסיי 
ִדי ֶזעְלֶּבע ְּפַלאץ, אּון ֶדעְרַפאר ֶווען 
ַדאְרף  ֶעס  ַאז  ֶזעְהט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער 

ַפאְרן  ֶגעְלט  פּון  ֶׁשַפע  ַא  קּוֶמען 
אּוְנֶטער  ִאים  ֶער  ְׁשֶטעְלט  ֶמעְנְטׁש, 
ֶדער  ֶווען  אּון  ַּכַעס,  פּון  ִנָסיֹון  ַא 
ֶמעְנְטׁש ַפאְלט דּוְר, אּון ֶער ֶרעְגט 
ֶדעם   דּוְר ֶער  ַפאְרִליְרט  אֹויף,   ִזי

ָדאס ֶגעְלט.

ָארּור ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִּכי  ְוֶעְבָרָתם  ָעז,  ִּכי  ַאָּפם 
ִדי  ֶגעַהאט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  ָקָׁשָתה, 
ֲאַחְּלֵקם  ֶדעְרַפאר,  ַּכַעס,  פּון  ִמָדה 
ֵזיי  ֶזעֶנען  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַוֲאִפיֵצם  ְּבַיֲעקֹב 

ֶגעֶווען ָאִריֶמעַלייט.

ַדאְרף ֶמען ַאַסא ֶּבעְטן ֶדעְרַפאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל   ִזי ָזאל  ֶמען  ַאז 

אֹויְפֶרעְגן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוְיִחי ִסיָמן ח)  
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ֶוועְרט ֵמָאֵׁשר  ֶעס  ַלְחמֹו.  ְׁשֵמָנה 
ַּתְלִּפיֹות):  (ֶמְדָרׁש  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ָדאס ָאֵׁשר ֶּבן ַיֲעקֹב ִזיְצט ַּביי ִדי ִטיר 
פּון ֵגיִהנֹום אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט 
ֶער  ָלאְזט  ִמְׁשַניֹות   ַאַסא ֶגעֶלעְרְנט 
ִאים ִניְׁשט ַאַריין ֵגיין ִאין ֵגיִהנֹום, ֶער 
ַּבאַלאְנְגט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֵזיי:  ָזאְגט 
צּו ִמיר! אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ִחיָד"א 
ָדאס  ַאז  ַוְיִחי):  ָדִוד  (ְּפֵני  ְּבֶרעְנְגט  ַז"ל 
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ֶוועט  ְׁשֶלעְכְטס  ִדי  אּון  ֶקען,  ֶמען 
ׁשֹוין ְמֵמיָלא ַאֶוועק ַפאְלן.
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ִּכי ָארּור  ְוֶעְבָרָתם  ָעז,  ִּכי  ַאָּפם 
ָהאט  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ָקָׁשָתה. 
פּון  ַּכַעס  פּון  ִמָדה  ִדי  ֶגעָׁשאְלְטן 
ָהאט  ֶער  אּון  ֵלִוי,  אּון  ִׁשְמעֹון 
ַוֲאִפיֵצם  ְּבַיֲעקֹב  ֲאַחְּלֵקם  ֶגעָזאְגט: 
צּוְׁשְּפֵרייְטן  ֵזיי  ֶוועל   ִאי ְּבִיְׂשָרֵאל, 

ְצִוויְׁשן ִדי ִאיְדן.

ַרִׁש"י, אֹויף ִׁשְמעֹון ָהאט ֶער ָזאְגט 
ַזיין  ֶוועְלן  ֵזיי  ַאז  ֶגעָזאְגט 
ָאִריֶמעַלייט,  אּון  סֹוְפִרים  ְמַלְמִדים, 
אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי ַארּוְמֵגיין ְצִוויְׁשן 
מּוְזן  ֶוועט  ֵלִוי  ֵׁשֶבט  אּון  ִאיְדן,  ִדי 
ַארּוְמֵגיין צּוַזאְמֶנעֶמען ְּתרּומֹות אּון 

ַמְעְׂשרֹות פּון ִדי ֶפעְלֶדער.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ס"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

 ֶוועְרט ִאין ַּכַעס, ַפאְרִליְרט ֶער דּוְר
ַזאְכן,  ֵּבייֶדע  ַווייל  ֶגעְלט,  ַזיין  ֶדעם 
פּון  קּוֶמען  ֶגעְלט  ֵסיי  אּון  ַּכַעס  ֵסיי 
ִדי ֶזעְלֶּבע ְּפַלאץ, אּון ֶדעְרַפאר ֶווען 
ַדאְרף  ֶעס  ַאז  ֶזעְהט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער 

ַפאְרן  ֶגעְלט  פּון  ֶׁשַפע  ַא  קּוֶמען 
אּוְנֶטער  ִאים  ֶער  ְׁשֶטעְלט  ֶמעְנְטׁש, 
ֶדער  ֶווען  אּון  ַּכַעס,  פּון  ִנָסיֹון  ַא 
ֶמעְנְטׁש ַפאְלט דּוְר, אּון ֶער ֶרעְגט 
ֶדעם   דּוְר ֶער  ַפאְרִליְרט  אֹויף,   ִזי

ָדאס ֶגעְלט.

ָארּור ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִּכי  ְוֶעְבָרָתם  ָעז,  ִּכי  ַאָּפם 
ִדי  ֶגעַהאט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  ָקָׁשָתה, 
ֲאַחְּלֵקם  ֶדעְרַפאר,  ַּכַעס,  פּון  ִמָדה 
ֵזיי  ֶזעֶנען  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַוֲאִפיֵצם  ְּבַיֲעקֹב 

ֶגעֶווען ָאִריֶמעַלייט.

ַדאְרף ֶמען ַאַסא ֶּבעְטן ֶדעְרַפאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל   ִזי ָזאל  ֶמען  ַאז 

אֹויְפֶרעְגן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוְיִחי ִסיָמן ח)  

76

ֶוועְרט ֵמָאֵׁשר  ֶעס  ַלְחמֹו.  ְׁשֵמָנה 
ַּתְלִּפיֹות):  (ֶמְדָרׁש  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ָדאס ָאֵׁשר ֶּבן ַיֲעקֹב ִזיְצט ַּביי ִדי ִטיר 
פּון ֵגיִהנֹום אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט 
ֶער  ָלאְזט  ִמְׁשַניֹות   ַאַסא ֶגעֶלעְרְנט 
ִאים ִניְׁשט ַאַריין ֵגיין ִאין ֵגיִהנֹום, ֶער 
ַּבאַלאְנְגט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֵזיי:  ָזאְגט 
צּו ִמיר! אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ִחיָד"א 
ָדאס  ַאז  ַוְיִחי):  ָדִוד  (ְּפֵני  ְּבֶרעְנְגט  ַז"ל 
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ֶוועט  ְׁשֶלעְכְטס  ִדי  אּון  ֶקען,  ֶמען 
ׁשֹוין ְמֵמיָלא ַאֶוועק ַפאְלן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוְיִחי תשס"ה)
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ִּכי ָארּור  ְוֶעְבָרָתם  ָעז,  ִּכי  ַאָּפם 
ָהאט  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ָקָׁשָתה. 
פּון  ַּכַעס  פּון  ִמָדה  ִדי  ֶגעָׁשאְלְטן 
ָהאט  ֶער  אּון  ֵלִוי,  אּון  ִׁשְמעֹון 
ַוֲאִפיֵצם  ְּבַיֲעקֹב  ֲאַחְּלֵקם  ֶגעָזאְגט: 
צּוְׁשְּפֵרייְטן  ֵזיי  ֶוועל   ִאי ְּבִיְׂשָרֵאל, 

ְצִוויְׁשן ִדי ִאיְדן.

ַרִׁש"י, אֹויף ִׁשְמעֹון ָהאט ֶער ָזאְגט 
ַזיין  ֶוועְלן  ֵזיי  ַאז  ֶגעָזאְגט 
ָאִריֶמעַלייט,  אּון  סֹוְפִרים  ְמַלְמִדים, 
אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי ַארּוְמֵגיין ְצִוויְׁשן 
מּוְזן  ֶוועט  ֵלִוי  ֵׁשֶבט  אּון  ִאיְדן,  ִדי 
ַארּוְמֵגיין צּוַזאְמֶנעֶמען ְּתרּומֹות אּון 

ַמְעְׂשרֹות פּון ִדי ֶפעְלֶדער.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ס"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

 ֶוועְרט ִאין ַּכַעס, ַפאְרִליְרט ֶער דּוְר
ַזאְכן,  ֵּבייֶדע  ַווייל  ֶגעְלט,  ַזיין  ֶדעם 
פּון  קּוֶמען  ֶגעְלט  ֵסיי  אּון  ַּכַעס  ֵסיי 
ִדי ֶזעְלֶּבע ְּפַלאץ, אּון ֶדעְרַפאר ֶווען 
ַדאְרף  ֶעס  ַאז  ֶזעְהט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער 

ַפאְרן  ֶגעְלט  פּון  ֶׁשַפע  ַא  קּוֶמען 
אּוְנֶטער  ִאים  ֶער  ְׁשֶטעְלט  ֶמעְנְטׁש, 
ֶדער  ֶווען  אּון  ַּכַעס,  פּון  ִנָסיֹון  ַא 
ֶמעְנְטׁש ַפאְלט דּוְר, אּון ֶער ֶרעְגט 
ֶדעם   דּוְר ֶער  ַפאְרִליְרט  אֹויף,   ִזי

ָדאס ֶגעְלט.

ָארּור ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִּכי  ְוֶעְבָרָתם  ָעז,  ִּכי  ַאָּפם 
ִדי  ֶגעַהאט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  ָקָׁשָתה, 
ֲאַחְּלֵקם  ֶדעְרַפאר,  ַּכַעס,  פּון  ִמָדה 
ֵזיי  ֶזעֶנען  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַוֲאִפיֵצם  ְּבַיֲעקֹב 

ֶגעֶווען ָאִריֶמעַלייט.

ַדאְרף ֶמען ַאַסא ֶּבעְטן ֶדעְרַפאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל   ִזי ָזאל  ֶמען  ַאז 

אֹויְפֶרעְגן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוְיִחי ִסיָמן ח)  
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ֶוועְרט ֵמָאֵׁשר  ֶעס  ַלְחמֹו.  ְׁשֵמָנה 
ַּתְלִּפיֹות):  (ֶמְדָרׁש  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ָדאס ָאֵׁשר ֶּבן ַיֲעקֹב ִזיְצט ַּביי ִדי ִטיר 
פּון ֵגיִהנֹום אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט 
ֶער  ָלאְזט  ִמְׁשַניֹות   ַאַסא ֶגעֶלעְרְנט 
ִאים ִניְׁשט ַאַריין ֵגיין ִאין ֵגיִהנֹום, ֶער 
ַּבאַלאְנְגט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֵזיי:  ָזאְגט 
צּו ִמיר! אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ִחיָד"א 
ָדאס  ַאז  ַוְיִחי):  ָדִוד  (ְּפֵני  ְּבֶרעְנְגט  ַז"ל 
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ֶוועט  ְׁשֶלעְכְטס  ִדי  אּון  ֶקען,  ֶמען 
ׁשֹוין ְמֵמיָלא ַאֶוועק ַפאְלן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַוְיִחי תשס"ה)
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ִּכי ָארּור  ְוֶעְבָרָתם  ָעז,  ִּכי  ַאָּפם 
ָהאט  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ָקָׁשָתה. 
פּון  ַּכַעס  פּון  ִמָדה  ִדי  ֶגעָׁשאְלְטן 
ָהאט  ֶער  אּון  ֵלִוי,  אּון  ִׁשְמעֹון 
ַוֲאִפיֵצם  ְּבַיֲעקֹב  ֲאַחְּלֵקם  ֶגעָזאְגט: 
צּוְׁשְּפֵרייְטן  ֵזיי  ֶוועל   ִאי ְּבִיְׂשָרֵאל, 

ְצִוויְׁשן ִדי ִאיְדן.

ַרִׁש"י, אֹויף ִׁשְמעֹון ָהאט ֶער ָזאְגט 
ַזיין  ֶוועְלן  ֵזיי  ַאז  ֶגעָזאְגט 
ָאִריֶמעַלייט,  אּון  סֹוְפִרים  ְמַלְמִדים, 
אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי ַארּוְמֵגיין ְצִוויְׁשן 
מּוְזן  ֶוועט  ֵלִוי  ֵׁשֶבט  אּון  ִאיְדן,  ִדי 
ַארּוְמֵגיין צּוַזאְמֶנעֶמען ְּתרּומֹות אּון 

ַמְעְׂשרֹות פּון ִדי ֶפעְלֶדער.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ס"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

 ֶוועְרט ִאין ַּכַעס, ַפאְרִליְרט ֶער דּוְר
ַזאְכן,  ֵּבייֶדע  ַווייל  ֶגעְלט,  ַזיין  ֶדעם 
פּון  קּוֶמען  ֶגעְלט  ֵסיי  אּון  ַּכַעס  ֵסיי 
ִדי ֶזעְלֶּבע ְּפַלאץ, אּון ֶדעְרַפאר ֶווען 
ַדאְרף  ֶעס  ַאז  ֶזעְהט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער 

ַפאְרן  ֶגעְלט  פּון  ֶׁשַפע  ַא  קּוֶמען 
אּוְנֶטער  ִאים  ֶער  ְׁשֶטעְלט  ֶמעְנְטׁש, 
ֶדער  ֶווען  אּון  ַּכַעס,  פּון  ִנָסיֹון  ַא 
ֶמעְנְטׁש ַפאְלט דּוְר, אּון ֶער ֶרעְגט 
ֶדעם   דּוְר ֶער  ַפאְרִליְרט  אֹויף,   ִזי

ָדאס ֶגעְלט.

ָארּור ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִּכי  ְוֶעְבָרָתם  ָעז,  ִּכי  ַאָּפם 
ִדי  ֶגעַהאט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  ָקָׁשָתה, 
ֲאַחְּלֵקם  ֶדעְרַפאר,  ַּכַעס,  פּון  ִמָדה 
ֵזיי  ֶזעֶנען  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַוֲאִפיֵצם  ְּבַיֲעקֹב 

ֶגעֶווען ָאִריֶמעַלייט.

ַדאְרף ֶמען ַאַסא ֶּבעְטן ֶדעְרַפאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל   ִזי ָזאל  ֶמען  ַאז 

אֹויְפֶרעְגן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוְיִחי ִסיָמן ח)  
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ֶוועְרט ֵמָאֵׁשר  ֶעס  ַלְחמֹו.  ְׁשֵמָנה 
ַּתְלִּפיֹות):  (ֶמְדָרׁש  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ָדאס ָאֵׁשר ֶּבן ַיֲעקֹב ִזיְצט ַּביי ִדי ִטיר 
פּון ֵגיִהנֹום אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט 
ֶער  ָלאְזט  ִמְׁשַניֹות   ַאַסא ֶגעֶלעְרְנט 
ִאים ִניְׁשט ַאַריין ֵגיין ִאין ֵגיִהנֹום, ֶער 
ַּבאַלאְנְגט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֵזיי:  ָזאְגט 
צּו ִמיר! אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ִחיָד"א 
ָדאס  ַאז  ַוְיִחי):  ָדִוד  (ְּפֵני  ְּבֶרעְנְגט  ַז"ל 
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ִאיז ְמרּוָמז ִאין ָּפסּוק "ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה 
אֹוִתיֹות  ִדי  ִאיז  ְׁשֵמָנ"ה  ַלְחמֹו" 
ְממּוֶנה  ִאיז  ַיֲעקֹב  ֶּבן  ָאֵׁשר  ִמְׁשֶנ"ה, 
אֹויף ֶדער ָוואס ֶער ֶלעְרְנט ִמְׁשַניֹות.

ִזי ִאיֶּבעְרֶדעם  ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב 
ִדי  פּון  ַארֹויְסַרייְסן 
טּוְמָאה ָוואס דּו ִּביְסט ַאַרייְנֶגעַפאְלן 
ִאין ֶדעם, ָזאְלְסטּו ֶזען צּו ָזאְגן ֵזייֶער 
אּון  ַדְייָקא,  ְּכִסְדָרן  ִמְׁשַניֹות   ַאַסא
ָזאְלְסט ֶעְנִדיְגן ַא ֶּפֶרק ָנא ַא ֶּפֶרק, ַא 
ַמֶסֶכת ָנא ַא ַמֶסֶכת, ִּביז דּו ֶוועְסט 
ַדאן  ִמְׁשֶנה,  ִסְדֵרי  ִׁשָׁשה  ֶעְנִדיְגן 
אּון  ָנאְכַאָמאל,  ָאְנהֹויְּבן  ָזאְלְסטּו 
ֶלעְּבן,  ַגאְנץ  ַדיין  ָזאְלְסטּו טּון  ַאזֹוי 
ִמְׁשַניֹות,   ַאַסא  ַאַסא ֶלעְרֶנען 
ָווארּום ִדי ַחַז"ל ָזאְגן (ַסְנֶהְדִרין מב.): 
ֶׁשל  ִמְלַחְמָּתּה  מֹוָצא  ַאָּתה  ְּבִמי 
ּתֹוָרה? ְּבִמי ֶׁשֵיש ְּבָידֹו ַחִבילֹות ֶׁשל 
 ַאַסא ֶלעְרְנט  ָוואס  ֶדער  ִמְׁשֶנה; 
ַאַרייְנצּוֵגיין  זֹוֶכה  ִאיז  ֶדער  ִמְׁשַניֹות 

ַהְקדֹוָׁשה.  ּתֹוָרה  ִדי  ִאין  ִטיף  ִטיף 
ִוויֶדערּום ָזאְגן ִדי ַחַז"ל (ָּבָבא ְמִציָעא 
יֹוֵתר  ֶנה  ְלִמְשׁ ָרץ  ַהֵוי  ּוְלעֹוָלם  לג.): 

לֹויְפן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ָזאְלְסט  ְגָמָרא,  ִמן 
צּו ִדי ִמְׁשַניֹות ֶמער ִווי צּו ִדי ְגָמָרא. 
 ָווארּום ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ַאַסא
ָקאּפ  ֶדער  ִאים   ִזי ֶעְפְנט  ִמְׁשַניֹות, 
ָנאְכֶדעם  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶקעֶנען  ָזאל  ֶער 

ִדי ְגָמָרא.

ָוואס אּון  דּוְרְכֶדעם  אֹויֶסעְרֶדעם 
ֶמען  ִאיז  ִמְׁשַניֹות  ֶלעְרְנט  ֶמען 
ָזאְגן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי  ִדי ְגאּוָלה,  ְמַקֵרב 
ָּכל  ֵאין  ג'):  ִסיָמן  ז'  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה  (ַוִיְקָרא 

ַהָגִליֹות ַהָללּו ִמְתַּכְנסֹות ֶאָלא ִּבְזכּות 
ָזאְלְסטּו  ִאיֶּבעְרֶדעם  ִמְׁשַניֹות. 
ִמְׁשַניֹות,   ַאַסא ֵזייֶער  ֶלעְרֶנען 
ֲאִפילּו ֶדעם ָזאְגן ִמְׁשַניֹות ִאיז ְמַטֵהר 

ֶאת ַהֶנֶפׁש.

(ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק א' ִמְכָּתב כ"א)
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ִאיז ְמרּוָמז ִאין ָּפסּוק "ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה 
אֹוִתיֹות  ִדי  ִאיז  ְׁשֵמָנ"ה  ַלְחמֹו" 
ְממּוֶנה  ִאיז  ַיֲעקֹב  ֶּבן  ָאֵׁשר  ִמְׁשֶנ"ה, 
אֹויף ֶדער ָוואס ֶער ֶלעְרְנט ִמְׁשַניֹות.

ִזי ִאיֶּבעְרֶדעם  ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב 
ִדי  פּון  ַארֹויְסַרייְסן 
טּוְמָאה ָוואס דּו ִּביְסט ַאַרייְנֶגעַפאְלן 
ִאין ֶדעם, ָזאְלְסטּו ֶזען צּו ָזאְגן ֵזייֶער 
אּון  ַדְייָקא,  ְּכִסְדָרן  ִמְׁשַניֹות   ַאַסא
ָזאְלְסט ֶעְנִדיְגן ַא ֶּפֶרק ָנא ַא ֶּפֶרק, ַא 
ַמֶסֶכת ָנא ַא ַמֶסֶכת, ִּביז דּו ֶוועְסט 
ַדאן  ִמְׁשֶנה,  ִסְדֵרי  ִׁשָׁשה  ֶעְנִדיְגן 
אּון  ָנאְכַאָמאל,  ָאְנהֹויְּבן  ָזאְלְסטּו 
ֶלעְּבן,  ַגאְנץ  ַדיין  ָזאְלְסטּו טּון  ַאזֹוי 
ִמְׁשַניֹות,   ַאַסא  ַאַסא ֶלעְרֶנען 
ָווארּום ִדי ַחַז"ל ָזאְגן (ַסְנֶהְדִרין מב.): 
ֶׁשל  ִמְלַחְמָּתּה  מֹוָצא  ַאָּתה  ְּבִמי 
ּתֹוָרה? ְּבִמי ֶׁשֵיש ְּבָידֹו ַחִבילֹות ֶׁשל 
 ַאַסא ֶלעְרְנט  ָוואס  ֶדער  ִמְׁשֶנה; 
ַאַרייְנצּוֵגיין  זֹוֶכה  ִאיז  ֶדער  ִמְׁשַניֹות 

ַהְקדֹוָׁשה.  ּתֹוָרה  ִדי  ִאין  ִטיף  ִטיף 
ִוויֶדערּום ָזאְגן ִדי ַחַז"ל (ָּבָבא ְמִציָעא 
יֹוֵתר  ֶנה  ְלִמְשׁ ָרץ  ַהֵוי  ּוְלעֹוָלם  לג.): 

לֹויְפן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ָזאְלְסט  ְגָמָרא,  ִמן 
צּו ִדי ִמְׁשַניֹות ֶמער ִווי צּו ִדי ְגָמָרא. 
 ָווארּום ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ַאַסא
ָקאּפ  ֶדער  ִאים   ִזי ֶעְפְנט  ִמְׁשַניֹות, 
ָנאְכֶדעם  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶקעֶנען  ָזאל  ֶער 

ִדי ְגָמָרא.

ָוואס אּון  דּוְרְכֶדעם  אֹויֶסעְרֶדעם 
ֶמען  ִאיז  ִמְׁשַניֹות  ֶלעְרְנט  ֶמען 
ָזאְגן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי  ִדי ְגאּוָלה,  ְמַקֵרב 
ָּכל  ֵאין  ג'):  ִסיָמן  ז'  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה  (ַוִיְקָרא 

ַהָגִליֹות ַהָללּו ִמְתַּכְנסֹות ֶאָלא ִּבְזכּות 
ָזאְלְסטּו  ִאיֶּבעְרֶדעם  ִמְׁשַניֹות. 
ִמְׁשַניֹות,   ַאַסא ֵזייֶער  ֶלעְרֶנען 
ֲאִפילּו ֶדעם ָזאְגן ִמְׁשַניֹות ִאיז ְמַטֵהר 

ֶאת ַהֶנֶפׁש.

(ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק א' ִמְכָּתב כ"א)
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ִאיז ְמרּוָמז ִאין ָּפסּוק "ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה 
אֹוִתיֹות  ִדי  ִאיז  ְׁשֵמָנ"ה  ַלְחמֹו" 
ְממּוֶנה  ִאיז  ַיֲעקֹב  ֶּבן  ָאֵׁשר  ִמְׁשֶנ"ה, 
אֹויף ֶדער ָוואס ֶער ֶלעְרְנט ִמְׁשַניֹות.

ִזי ִאיֶּבעְרֶדעם  ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב 
ִדי  פּון  ַארֹויְסַרייְסן 
טּוְמָאה ָוואס דּו ִּביְסט ַאַרייְנֶגעַפאְלן 
ִאין ֶדעם, ָזאְלְסטּו ֶזען צּו ָזאְגן ֵזייֶער 
אּון  ַדְייָקא,  ְּכִסְדָרן  ִמְׁשַניֹות   ַאַסא
ָזאְלְסט ֶעְנִדיְגן ַא ֶּפֶרק ָנא ַא ֶּפֶרק, ַא 
ַמֶסֶכת ָנא ַא ַמֶסֶכת, ִּביז דּו ֶוועְסט 
ַדאן  ִמְׁשֶנה,  ִסְדֵרי  ִׁשָׁשה  ֶעְנִדיְגן 
אּון  ָנאְכַאָמאל,  ָאְנהֹויְּבן  ָזאְלְסטּו 
ֶלעְּבן,  ַגאְנץ  ַדיין  ָזאְלְסטּו טּון  ַאזֹוי 
ִמְׁשַניֹות,   ַאַסא  ַאַסא ֶלעְרֶנען 
ָווארּום ִדי ַחַז"ל ָזאְגן (ַסְנֶהְדִרין מב.): 
ֶׁשל  ִמְלַחְמָּתּה  מֹוָצא  ַאָּתה  ְּבִמי 
ּתֹוָרה? ְּבִמי ֶׁשֵיש ְּבָידֹו ַחִבילֹות ֶׁשל 
 ַאַסא ֶלעְרְנט  ָוואס  ֶדער  ִמְׁשֶנה; 
ַאַרייְנצּוֵגיין  זֹוֶכה  ִאיז  ֶדער  ִמְׁשַניֹות 

ַהְקדֹוָׁשה.  ּתֹוָרה  ִדי  ִאין  ִטיף  ִטיף 
ִוויֶדערּום ָזאְגן ִדי ַחַז"ל (ָּבָבא ְמִציָעא 
יֹוֵתר  ֶנה  ְלִמְשׁ ָרץ  ַהֵוי  ּוְלעֹוָלם  לג.): 

לֹויְפן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ָזאְלְסט  ְגָמָרא,  ִמן 
צּו ִדי ִמְׁשַניֹות ֶמער ִווי צּו ִדי ְגָמָרא. 
 ָווארּום ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ַאַסא
ָקאּפ  ֶדער  ִאים   ִזי ֶעְפְנט  ִמְׁשַניֹות, 
ָנאְכֶדעם  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶקעֶנען  ָזאל  ֶער 

ִדי ְגָמָרא.

ָוואס אּון  דּוְרְכֶדעם  אֹויֶסעְרֶדעם 
ֶמען  ִאיז  ִמְׁשַניֹות  ֶלעְרְנט  ֶמען 
ָזאְגן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי  ִדי ְגאּוָלה,  ְמַקֵרב 
ָּכל  ֵאין  ג'):  ִסיָמן  ז'  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה  (ַוִיְקָרא 

ַהָגִליֹות ַהָללּו ִמְתַּכְנסֹות ֶאָלא ִּבְזכּות 
ָזאְלְסטּו  ִאיֶּבעְרֶדעם  ִמְׁשַניֹות. 
ִמְׁשַניֹות,   ַאַסא ֵזייֶער  ֶלעְרֶנען 
ֲאִפילּו ֶדעם ָזאְגן ִמְׁשַניֹות ִאיז ְמַטֵהר 

ֶאת ַהֶנֶפׁש.

(ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק א' ִמְכָּתב כ"א)
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ִאיז ְמרּוָמז ִאין ָּפסּוק "ֵמָאֵׁשר ְׁשֵמָנה 
אֹוִתיֹות  ִדי  ִאיז  ְׁשֵמָנ"ה  ַלְחמֹו" 
ְממּוֶנה  ִאיז  ַיֲעקֹב  ֶּבן  ָאֵׁשר  ִמְׁשֶנ"ה, 
אֹויף ֶדער ָוואס ֶער ֶלעְרְנט ִמְׁשַניֹות.

ִזי ִאיֶּבעְרֶדעם  ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב 
ִדי  פּון  ַארֹויְסַרייְסן 
טּוְמָאה ָוואס דּו ִּביְסט ַאַרייְנֶגעַפאְלן 
ִאין ֶדעם, ָזאְלְסטּו ֶזען צּו ָזאְגן ֵזייֶער 
אּון  ַדְייָקא,  ְּכִסְדָרן  ִמְׁשַניֹות   ַאַסא
ָזאְלְסט ֶעְנִדיְגן ַא ֶּפֶרק ָנא ַא ֶּפֶרק, ַא 
ַמֶסֶכת ָנא ַא ַמֶסֶכת, ִּביז דּו ֶוועְסט 
ַדאן  ִמְׁשֶנה,  ִסְדֵרי  ִׁשָׁשה  ֶעְנִדיְגן 
אּון  ָנאְכַאָמאל,  ָאְנהֹויְּבן  ָזאְלְסטּו 
ֶלעְּבן,  ַגאְנץ  ַדיין  ָזאְלְסטּו טּון  ַאזֹוי 
ִמְׁשַניֹות,   ַאַסא  ַאַסא ֶלעְרֶנען 
ָווארּום ִדי ַחַז"ל ָזאְגן (ַסְנֶהְדִרין מב.): 
ֶׁשל  ִמְלַחְמָּתּה  מֹוָצא  ַאָּתה  ְּבִמי 
ּתֹוָרה? ְּבִמי ֶׁשֵיש ְּבָידֹו ַחִבילֹות ֶׁשל 
 ַאַסא ֶלעְרְנט  ָוואס  ֶדער  ִמְׁשֶנה; 
ַאַרייְנצּוֵגיין  זֹוֶכה  ִאיז  ֶדער  ִמְׁשַניֹות 

ַהְקדֹוָׁשה.  ּתֹוָרה  ִדי  ִאין  ִטיף  ִטיף 
ִוויֶדערּום ָזאְגן ִדי ַחַז"ל (ָּבָבא ְמִציָעא 
יֹוֵתר  ֶנה  ְלִמְשׁ ָרץ  ַהֵוי  ּוְלעֹוָלם  לג.): 

לֹויְפן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ָזאְלְסט  ְגָמָרא,  ִמן 
צּו ִדי ִמְׁשַניֹות ֶמער ִווי צּו ִדי ְגָמָרא. 
 ָווארּום ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ַאַסא
ָקאּפ  ֶדער  ִאים   ִזי ֶעְפְנט  ִמְׁשַניֹות, 
ָנאְכֶדעם  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶקעֶנען  ָזאל  ֶער 

ִדי ְגָמָרא.

ָוואס אּון  דּוְרְכֶדעם  אֹויֶסעְרֶדעם 
ֶמען  ִאיז  ִמְׁשַניֹות  ֶלעְרְנט  ֶמען 
ָזאְגן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי  ִדי ְגאּוָלה,  ְמַקֵרב 
ָּכל  ֵאין  ג'):  ִסיָמן  ז'  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה  (ַוִיְקָרא 

ַהָגִליֹות ַהָללּו ִמְתַּכְנסֹות ֶאָלא ִּבְזכּות 
ָזאְלְסטּו  ִאיֶּבעְרֶדעם  ִמְׁשַניֹות. 
ִמְׁשַניֹות,   ַאַסא ֵזייֶער  ֶלעְרֶנען 
ֲאִפילּו ֶדעם ָזאְגן ִמְׁשַניֹות ִאיז ְמַטֵהר 

ֶאת ַהֶנֶפׁש.

(ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק א' ִמְכָּתב כ"א)

 





ָאְרֶדענּוְנג,  ֶּבעְסְטן  ִאין  ִדיר  ַּביי  ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ָהאף   ִאי
אּון דּו ְפֵרייְסט ִזי ִמיט ִדי ִמְצוֹות ָוואס דּו ִּביְסט ְמַקֵיים 
ֶיעְדן ָטאג, ִציִצית, ְּתִפיִלין, ְמזּוָזה, ַא ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות, 
ַׁשָּבת, ְוכּו', ְוכּו', אּון דּו ֶלעְרְנְסט ָנא ַדייֶנע ִׁשיעּוִרים ִאין 
ִמְקָרא ִאין ִמְׁשֶנה ִאין ְגָמָרא, ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער 
קכ.)  (ַׁשָּבת  ָזאְגן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי  ֶמעְנְטׁש,  ַא  פּון  ַרייְכטּום 
"ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ִׂשְמָלה" ֶׁשֵאין ְּבָיִדי א ִמְקָרא ְוא 
ִמְׁשֶנה ְוא ַּתְלמּוד. ָוואס ֵהייְסט ָאֶרעְמֵקייט? ֶדער ָוואס 
ִלימּוִדים,  ְדֵריי  ִדי  ָכאְטׁש  ָטאג  ֶיעְדן  ִניְׁשט  ֶלעְרְנט  ֶער 
חּוָמׁש ִמיט ַרִׁש"י ִמיְטן ַּתְרגּום פּון ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ֶסְדָרה, 
ִאיז  וואֹויל  ַאז  ְגָמָרא,  ַדף  ַא  אּון  ִמְׁשַניֹות,  ֶּפֶרק  ַא  אּון 
ֶדעם ָוואס ֶער ָלאְזט ִזי ִניְׁשט ַנאְרן אּון ֶער ַכאְּפט ַאַריין 
ֶיעְדן ָטאג ַאַסא גּוְטס, ָווארּום ֶדער ָטאג ְּבַלייְּבט ִניְׁשט 
ָוואס  ִווי ַא ָׁשאְטן פּון ַא פֹויְגל  ְפִליֶעט ַאזֹוי  ְׁשֵטיין, ֶעס 
ִדי ַחַז"ל ָזאְגן (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ַּפְרָׁשה צ"ו  ִווי   ,ְפִליֶעט דּוְר
ִסיָמן ב') ְּכֵצל ָיֵמינּו ַעל ָהָאֶרץ ְוֵאין ִמְקָוה, ְוַהְלַואי ְּכִצלֹו 

ֶׁשל ּכֹוֶתל אֹו ְּכִצלֹו ֶׁשל ִאיָלן ֶאָלא ְּכִצלֹו ֶׁשל עֹוף ְּבָׁשָעה 
ֶׁשהּוא ָעף ִדְכִתיב (ְּתִהִלים ק"ד) ְּכֵצל עֹוֵבר; ָאט ִאיז ָטאג, 
אּון ָאט ִאיז ַנאְכט, ָאט ִאיז ַא ָווא, ָאט ִאיז ַא חֹוֶדׁש, אּון 
ָאט ִאיז ַא ָיאר, אּון ָאט ָפאְרט ֶמען ׁשֹוין ָנאְכַאָמאל אֹויף 
רֹאׁש ַהָׁשָנה צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ִאין אּוַמאן, ַאז וואֹויל ִאיז 
ֶדעם ָוואס ֶער ַכאְּפט ַארֹויס ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל גּוְטס, ָוואס 

.ִאין ִהיְמל ִאיז ָדאס ֵזייֶער ַאַסא

(ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק ב ִמְכַּתב קעט)

ָאְרֶדענּוְנג,  ֶּבעְסְטן  ִאין  ִדיר  ַּביי  ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ָהאף   ִאי
אּון דּו ְפֵרייְסט ִזי ִמיט ִדי ִמְצוֹות ָוואס דּו ִּביְסט ְמַקֵיים 
ֶיעְדן ָטאג, ִציִצית, ְּתִפיִלין, ְמזּוָזה, ַא ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות, 
ַׁשָּבת, ְוכּו', ְוכּו', אּון דּו ֶלעְרְנְסט ָנא ַדייֶנע ִׁשיעּוִרים ִאין 
ִמְקָרא ִאין ִמְׁשֶנה ִאין ְגָמָרא, ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער 
קכ.)  (ַׁשָּבת  ָזאְגן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי  ֶמעְנְטׁש,  ַא  פּון  ַרייְכטּום 
"ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ִׂשְמָלה" ֶׁשֵאין ְּבָיִדי א ִמְקָרא ְוא 
ִמְׁשֶנה ְוא ַּתְלמּוד. ָוואס ֵהייְסט ָאֶרעְמֵקייט? ֶדער ָוואס 
ִלימּוִדים,  ְדֵריי  ִדי  ָכאְטׁש  ָטאג  ֶיעְדן  ִניְׁשט  ֶלעְרְנט  ֶער 
חּוָמׁש ִמיט ַרִׁש"י ִמיְטן ַּתְרגּום פּון ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ֶסְדָרה, 
ִאיז  וואֹויל  ַאז  ְגָמָרא,  ַדף  ַא  אּון  ִמְׁשַניֹות,  ֶּפֶרק  ַא  אּון 
ֶדעם ָוואס ֶער ָלאְזט ִזי ִניְׁשט ַנאְרן אּון ֶער ַכאְּפט ַאַריין 
ֶיעְדן ָטאג ַאַסא גּוְטס, ָווארּום ֶדער ָטאג ְּבַלייְּבט ִניְׁשט 
ָוואס  ִווי ַא ָׁשאְטן פּון ַא פֹויְגל  ְפִליֶעט ַאזֹוי  ְׁשֵטיין, ֶעס 
ִדי ַחַז"ל ָזאְגן (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ַּפְרָׁשה צ"ו  ִווי   ,ְפִליֶעט דּוְר
ִסיָמן ב') ְּכֵצל ָיֵמינּו ַעל ָהָאֶרץ ְוֵאין ִמְקָוה, ְוַהְלַואי ְּכִצלֹו 

ֶׁשל ּכֹוֶתל אֹו ְּכִצלֹו ֶׁשל ִאיָלן ֶאָלא ְּכִצלֹו ֶׁשל עֹוף ְּבָׁשָעה 
ֶׁשהּוא ָעף ִדְכִתיב (ְּתִהִלים ק"ד) ְּכֵצל עֹוֵבר; ָאט ִאיז ָטאג, 
אּון ָאט ִאיז ַנאְכט, ָאט ִאיז ַא ָווא, ָאט ִאיז ַא חֹוֶדׁש, אּון 
ָאט ִאיז ַא ָיאר, אּון ָאט ָפאְרט ֶמען ׁשֹוין ָנאְכַאָמאל אֹויף 
רֹאׁש ַהָׁשָנה צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ִאין אּוַמאן, ַאז וואֹויל ִאיז 
ֶדעם ָוואס ֶער ַכאְּפט ַארֹויס ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל גּוְטס, ָוואס 

.ִאין ִהיְמל ִאיז ָדאס ֵזייֶער ַאַסא

(ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק ב ִמְכַּתב קעט)

ָאְרֶדענּוְנג,  ֶּבעְסְטן  ִאין  ִדיר  ַּביי  ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ָהאף   ִאי
אּון דּו ְפֵרייְסט ִזי ִמיט ִדי ִמְצוֹות ָוואס דּו ִּביְסט ְמַקֵיים 
ֶיעְדן ָטאג, ִציִצית, ְּתִפיִלין, ְמזּוָזה, ַא ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות, 
ַׁשָּבת, ְוכּו', ְוכּו', אּון דּו ֶלעְרְנְסט ָנא ַדייֶנע ִׁשיעּוִרים ִאין 
ִמְקָרא ִאין ִמְׁשֶנה ִאין ְגָמָרא, ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער 
קכ.)  (ַׁשָּבת  ָזאְגן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי  ֶמעְנְטׁש,  ַא  פּון  ַרייְכטּום 
"ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ִׂשְמָלה" ֶׁשֵאין ְּבָיִדי א ִמְקָרא ְוא 
ִמְׁשֶנה ְוא ַּתְלמּוד. ָוואס ֵהייְסט ָאֶרעְמֵקייט? ֶדער ָוואס 
ִלימּוִדים,  ְדֵריי  ִדי  ָכאְטׁש  ָטאג  ֶיעְדן  ִניְׁשט  ֶלעְרְנט  ֶער 
חּוָמׁש ִמיט ַרִׁש"י ִמיְטן ַּתְרגּום פּון ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ֶסְדָרה, 
ִאיז  וואֹויל  ַאז  ְגָמָרא,  ַדף  ַא  אּון  ִמְׁשַניֹות,  ֶּפֶרק  ַא  אּון 
ֶדעם ָוואס ֶער ָלאְזט ִזי ִניְׁשט ַנאְרן אּון ֶער ַכאְּפט ַאַריין 
ֶיעְדן ָטאג ַאַסא גּוְטס, ָווארּום ֶדער ָטאג ְּבַלייְּבט ִניְׁשט 
ָוואס  ִווי ַא ָׁשאְטן פּון ַא פֹויְגל  ְפִליֶעט ַאזֹוי  ְׁשֵטיין, ֶעס 
ִדי ַחַז"ל ָזאְגן (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ַּפְרָׁשה צ"ו  ִווי   ,ְפִליֶעט דּוְר
ִסיָמן ב') ְּכֵצל ָיֵמינּו ַעל ָהָאֶרץ ְוֵאין ִמְקָוה, ְוַהְלַואי ְּכִצלֹו 

ֶׁשל ּכֹוֶתל אֹו ְּכִצלֹו ֶׁשל ִאיָלן ֶאָלא ְּכִצלֹו ֶׁשל עֹוף ְּבָׁשָעה 
ֶׁשהּוא ָעף ִדְכִתיב (ְּתִהִלים ק"ד) ְּכֵצל עֹוֵבר; ָאט ִאיז ָטאג, 
אּון ָאט ִאיז ַנאְכט, ָאט ִאיז ַא ָווא, ָאט ִאיז ַא חֹוֶדׁש, אּון 
ָאט ִאיז ַא ָיאר, אּון ָאט ָפאְרט ֶמען ׁשֹוין ָנאְכַאָמאל אֹויף 
רֹאׁש ַהָׁשָנה צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ִאין אּוַמאן, ַאז וואֹויל ִאיז 
ֶדעם ָוואס ֶער ַכאְּפט ַארֹויס ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל גּוְטס, ָוואס 

.ִאין ִהיְמל ִאיז ָדאס ֵזייֶער ַאַסא

(ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק ב ִמְכַּתב קעט)

ָאְרֶדענּוְנג,  ֶּבעְסְטן  ִאין  ִדיר  ַּביי  ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ָהאף   ִאי
אּון דּו ְפֵרייְסט ִזי ִמיט ִדי ִמְצוֹות ָוואס דּו ִּביְסט ְמַקֵיים 
ֶיעְדן ָטאג, ִציִצית, ְּתִפיִלין, ְמזּוָזה, ַא ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות, 
ַׁשָּבת, ְוכּו', ְוכּו', אּון דּו ֶלעְרְנְסט ָנא ַדייֶנע ִׁשיעּוִרים ִאין 
ִמְקָרא ִאין ִמְׁשֶנה ִאין ְגָמָרא, ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער 
קכ.)  (ַׁשָּבת  ָזאְגן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי  ֶמעְנְטׁש,  ַא  פּון  ַרייְכטּום 
"ּוְבֵביִתי ֵאין ֶלֶחם ְוֵאין ִׂשְמָלה" ֶׁשֵאין ְּבָיִדי א ִמְקָרא ְוא 
ִמְׁשֶנה ְוא ַּתְלמּוד. ָוואס ֵהייְסט ָאֶרעְמֵקייט? ֶדער ָוואס 
ִלימּוִדים,  ְדֵריי  ִדי  ָכאְטׁש  ָטאג  ֶיעְדן  ִניְׁשט  ֶלעְרְנט  ֶער 
חּוָמׁש ִמיט ַרִׁש"י ִמיְטן ַּתְרגּום פּון ִדי ָוואֶכעִדיֶגע ֶסְדָרה, 
ִאיז  וואֹויל  ַאז  ְגָמָרא,  ַדף  ַא  אּון  ִמְׁשַניֹות,  ֶּפֶרק  ַא  אּון 
ֶדעם ָוואס ֶער ָלאְזט ִזי ִניְׁשט ַנאְרן אּון ֶער ַכאְּפט ַאַריין 
ֶיעְדן ָטאג ַאַסא גּוְטס, ָווארּום ֶדער ָטאג ְּבַלייְּבט ִניְׁשט 
ָוואס  ִווי ַא ָׁשאְטן פּון ַא פֹויְגל  ְפִליֶעט ַאזֹוי  ְׁשֵטיין, ֶעס 
ִדי ַחַז"ל ָזאְגן (ְּבֵראִׁשית ַרָּבה ַּפְרָׁשה צ"ו  ִווי   ,ְפִליֶעט דּוְר
ִסיָמן ב') ְּכֵצל ָיֵמינּו ַעל ָהָאֶרץ ְוֵאין ִמְקָוה, ְוַהְלַואי ְּכִצלֹו 

ֶׁשל ּכֹוֶתל אֹו ְּכִצלֹו ֶׁשל ִאיָלן ֶאָלא ְּכִצלֹו ֶׁשל עֹוף ְּבָׁשָעה 
ֶׁשהּוא ָעף ִדְכִתיב (ְּתִהִלים ק"ד) ְּכֵצל עֹוֵבר; ָאט ִאיז ָטאג, 
אּון ָאט ִאיז ַנאְכט, ָאט ִאיז ַא ָווא, ָאט ִאיז ַא חֹוֶדׁש, אּון 
ָאט ִאיז ַא ָיאר, אּון ָאט ָפאְרט ֶמען ׁשֹוין ָנאְכַאָמאל אֹויף 
רֹאׁש ַהָׁשָנה צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ִאין אּוַמאן, ַאז וואֹויל ִאיז 
ֶדעם ָוואס ֶער ַכאְּפט ַארֹויס ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל גּוְטס, ָוואס 

.ִאין ִהיְמל ִאיז ָדאס ֵזייֶער ַאַסא

(ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק ב ִמְכַּתב קעט)



פר˘˙ ˘מו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ נ‰

˙ מו… ¿ ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהָּבִאים ְוֵאֶּלה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות 

ִאיׁש  ַיֲעקֹב  ֵאת  ִמְצָרְיָמה 
ָאן  ֵהייְּבט  ָּפסּוק  ֶדער  ָּבאּו.  ּוֵביתֹו 
ֶער  אּון  ָרֵאל",  "ִיְשׂ ָנאֶמען  ִמיְטן 
קּוֶמען,  ֵזיי  ָוואס  "ַהָּבִאים",  ָזאְגט 
אּון ֶדער ָּפסּוק ֶעְנִדיְגט ִמיְטן ָנאֶמען 
ֵזיי   , ָזאְגט "ָּבאּו"  ֶער  "ַיֲעקֹב", אּון 

ֶזעֶנען ׁשֹוין ֶגעקּוֶמען.

ַפאְרָוואס ַדאְרף  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען 
ִמיט  ָאן  ֵהייְּבט  ָּפסּוק  ֶדער 
ַא  ִמיט  ֶעְנִדיְגט  ֶער  אּון  ָלׁשֹון,  ֵאיין 

ְצֵווייֶטע ָלׁשֹון?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַא  ֶווען  רס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ַעבֹוַדת  ַזיין  פּון  ַאָראּפ  ַפאְלט  ִאיד 
קּוְמט  ָדאס  ַאז  ִוויְסן  ֶער  ַדאְרף  ה', 
ָהאט  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
 ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעַמאְכט  ָדאס 
ָאְנֵהייְּבן ָנאְכַאָמאל  אֹויְפֶוועְקן, אּון 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְפִריְׁשֵקייט  ַא  ִמיט 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵקייְנָמאל ֶדעְרַפאר  ֶמען  ָטאר 
צּוְּבָראְכן,  ֶוועְרן  ִניְׁשט 

ִאיז  ֶמען  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ֶווען  ָנאר 
 ִזי ֶמען  ַדאְרף  ַאָראְּפֶגעַפאְלן, 
"פּון  ָאְנֵהייְּבן  אּון  אֹויְפֵהייְּבן, 

ֶיעְצט" צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

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

אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ָרֵאל"  "ִיְשׂ ָנאֶמען 
ָנאֶמען  ֶדער  אּון  ַמְדֵריָגה,  הֹויֶכע  ַא 
ַיֲעקֹב ֵגייט ַארֹויף אֹויף ַא ְקֶלעֶנעֶרע 

ַמְדֵריָגה.

ָּפסּוק ֶדעְרַפאר  ֶדער  ֵהייְּבט 
ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  ָאן, 
ִדי  ִמְצָרְיָמה,  "ַהָּבִאים"  "ִיְׂשָרֵאל" 
ָרֵאל",  "ִיְשׂ ֵהייְסן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן 
ַאז  ֵווייְסן  ַמְדֵריָגה,  ֶהעֶכעֶרע  ַא 
ַקיין  קּוֶמען  ֵאיין  ִאין  ַהאְלְטן  ֵזיי 
ִמְצַרִים, ֵזיי ַפאְלן ַאָראּפ, אּון ֵהייְּבן 
ַפאְלן  ְפִריׁש, אּון  ָאן פּון  ָנאְכַאָמאל 
 ִזי ֵהייְּבן  אּון  ַאָראּפ,  ָנאְכַאָמאל 
ָנאְכַאָמאל אֹויף, אּון ֵזיי ֶוועְרן ִניְׁשט 
ַאזֹוי  ַאז  ֵווייְסן  ֵזיי  ַווייל  צּוְּבָראְכן, 
ֶטעְנִדיג  מּוז ֶעס ֵגיין, ַאז ֶמען ַדאְרף ְשׁ

ָאְנֵהייְּבן פּון ְפִריׁש.

ֵאת ִוויֶדער  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ּוֵביתֹו  ִאיׁש  "ַיֲעקֹב" 
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˙ מו… ¿ ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהָּבִאים ְוֵאֶּלה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות 

ִאיׁש  ַיֲעקֹב  ֵאת  ִמְצָרְיָמה 
ָאן  ֵהייְּבט  ָּפסּוק  ֶדער  ָּבאּו.  ּוֵביתֹו 
ֶער  אּון  ָרֵאל",  "ִיְשׂ ָנאֶמען  ִמיְטן 
קּוֶמען,  ֵזיי  ָוואס  "ַהָּבִאים",  ָזאְגט 
אּון ֶדער ָּפסּוק ֶעְנִדיְגט ִמיְטן ָנאֶמען 
ֵזיי   , ָזאְגט "ָּבאּו"  ֶער  "ַיֲעקֹב", אּון 

ֶזעֶנען ׁשֹוין ֶגעקּוֶמען.

ַפאְרָוואס ַדאְרף  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען 
ִמיט  ָאן  ֵהייְּבט  ָּפסּוק  ֶדער 
ַא  ִמיט  ֶעְנִדיְגט  ֶער  אּון  ָלׁשֹון,  ֵאיין 

ְצֵווייֶטע ָלׁשֹון?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַא  ֶווען  רס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ַעבֹוַדת  ַזיין  פּון  ַאָראּפ  ַפאְלט  ִאיד 
קּוְמט  ָדאס  ַאז  ִוויְסן  ֶער  ַדאְרף  ה', 
ָהאט  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
 ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעַמאְכט  ָדאס 
ָאְנֵהייְּבן ָנאְכַאָמאל  אֹויְפֶוועְקן, אּון 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְפִריְׁשֵקייט  ַא  ִמיט 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵקייְנָמאל ֶדעְרַפאר  ֶמען  ָטאר 
צּוְּבָראְכן,  ֶוועְרן  ִניְׁשט 

ִאיז  ֶמען  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ֶווען  ָנאר 
 ִזי ֶמען  ַדאְרף  ַאָראְּפֶגעַפאְלן, 
"פּון  ָאְנֵהייְּבן  אּון  אֹויְפֵהייְּבן, 

ֶיעְצט" צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

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

אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ָרֵאל"  "ִיְשׂ ָנאֶמען 
ָנאֶמען  ֶדער  אּון  ַמְדֵריָגה,  הֹויֶכע  ַא 
ַיֲעקֹב ֵגייט ַארֹויף אֹויף ַא ְקֶלעֶנעֶרע 

ַמְדֵריָגה.

ָּפסּוק ֶדעְרַפאר  ֶדער  ֵהייְּבט 
ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  ָאן, 
ִדי  ִמְצָרְיָמה,  "ַהָּבִאים"  "ִיְׂשָרֵאל" 
ָרֵאל",  "ִיְשׂ ֵהייְסן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן 
ַאז  ֵווייְסן  ַמְדֵריָגה,  ֶהעֶכעֶרע  ַא 
ַקיין  קּוֶמען  ֵאיין  ִאין  ַהאְלְטן  ֵזיי 
ִמְצַרִים, ֵזיי ַפאְלן ַאָראּפ, אּון ֵהייְּבן 
ַפאְלן  ְפִריׁש, אּון  ָאן פּון  ָנאְכַאָמאל 
 ִזי ֵהייְּבן  אּון  ַאָראּפ,  ָנאְכַאָמאל 
ָנאְכַאָמאל אֹויף, אּון ֵזיי ֶוועְרן ִניְׁשט 
ַאזֹוי  ַאז  ֵווייְסן  ֵזיי  ַווייל  צּוְּבָראְכן, 
ֶטעְנִדיג  מּוז ֶעס ֵגיין, ַאז ֶמען ַדאְרף ְשׁ

ָאְנֵהייְּבן פּון ְפִריׁש.

ֵאת ִוויֶדער  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ּוֵביתֹו  ִאיׁש  "ַיֲעקֹב" 
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˙ מו… ¿ ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהָּבִאים ְוֵאֶּלה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות 

ִאיׁש  ַיֲעקֹב  ֵאת  ִמְצָרְיָמה 
ָאן  ֵהייְּבט  ָּפסּוק  ֶדער  ָּבאּו.  ּוֵביתֹו 
ֶער  אּון  ָרֵאל",  "ִיְשׂ ָנאֶמען  ִמיְטן 
קּוֶמען,  ֵזיי  ָוואס  "ַהָּבִאים",  ָזאְגט 
אּון ֶדער ָּפסּוק ֶעְנִדיְגט ִמיְטן ָנאֶמען 
ֵזיי   , ָזאְגט "ָּבאּו"  ֶער  "ַיֲעקֹב", אּון 

ֶזעֶנען ׁשֹוין ֶגעקּוֶמען.

ַפאְרָוואס ַדאְרף  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען 
ִמיט  ָאן  ֵהייְּבט  ָּפסּוק  ֶדער 
ַא  ִמיט  ֶעְנִדיְגט  ֶער  אּון  ָלׁשֹון,  ֵאיין 

ְצֵווייֶטע ָלׁשֹון?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַא  ֶווען  רס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ַעבֹוַדת  ַזיין  פּון  ַאָראּפ  ַפאְלט  ִאיד 
קּוְמט  ָדאס  ַאז  ִוויְסן  ֶער  ַדאְרף  ה', 
ָהאט  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
 ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעַמאְכט  ָדאס 
ָאְנֵהייְּבן ָנאְכַאָמאל  אֹויְפֶוועְקן, אּון 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְפִריְׁשֵקייט  ַא  ִמיט 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵקייְנָמאל ֶדעְרַפאר  ֶמען  ָטאר 
צּוְּבָראְכן,  ֶוועְרן  ִניְׁשט 

ִאיז  ֶמען  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ֶווען  ָנאר 
 ִזי ֶמען  ַדאְרף  ַאָראְּפֶגעַפאְלן, 
"פּון  ָאְנֵהייְּבן  אּון  אֹויְפֵהייְּבן, 

ֶיעְצט" צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

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

אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ָרֵאל"  "ִיְשׂ ָנאֶמען 
ָנאֶמען  ֶדער  אּון  ַמְדֵריָגה,  הֹויֶכע  ַא 
ַיֲעקֹב ֵגייט ַארֹויף אֹויף ַא ְקֶלעֶנעֶרע 

ַמְדֵריָגה.

ָּפסּוק ֶדעְרַפאר  ֶדער  ֵהייְּבט 
ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  ָאן, 
ִדי  ִמְצָרְיָמה,  "ַהָּבִאים"  "ִיְׂשָרֵאל" 
ָרֵאל",  "ִיְשׂ ֵהייְסן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן 
ַאז  ֵווייְסן  ַמְדֵריָגה,  ֶהעֶכעֶרע  ַא 
ַקיין  קּוֶמען  ֵאיין  ִאין  ַהאְלְטן  ֵזיי 
ִמְצַרִים, ֵזיי ַפאְלן ַאָראּפ, אּון ֵהייְּבן 
ַפאְלן  ְפִריׁש, אּון  ָאן פּון  ָנאְכַאָמאל 
 ִזי ֵהייְּבן  אּון  ַאָראּפ,  ָנאְכַאָמאל 
ָנאְכַאָמאל אֹויף, אּון ֵזיי ֶוועְרן ִניְׁשט 
ַאזֹוי  ַאז  ֵווייְסן  ֵזיי  ַווייל  צּוְּבָראְכן, 
ֶטעְנִדיג  מּוז ֶעס ֵגיין, ַאז ֶמען ַדאְרף ְשׁ

ָאְנֵהייְּבן פּון ְפִריׁש.

ֵאת ִוויֶדער  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ּוֵביתֹו  ִאיׁש  "ַיֲעקֹב" 
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˙ מו… ¿ ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהָּבִאים ְוֵאֶּלה  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ְׁשמֹות 

ִאיׁש  ַיֲעקֹב  ֵאת  ִמְצָרְיָמה 
ָאן  ֵהייְּבט  ָּפסּוק  ֶדער  ָּבאּו.  ּוֵביתֹו 
ֶער  אּון  ָרֵאל",  "ִיְשׂ ָנאֶמען  ִמיְטן 
קּוֶמען,  ֵזיי  ָוואס  "ַהָּבִאים",  ָזאְגט 
אּון ֶדער ָּפסּוק ֶעְנִדיְגט ִמיְטן ָנאֶמען 
ֵזיי   , ָזאְגט "ָּבאּו"  ֶער  "ַיֲעקֹב", אּון 

ֶזעֶנען ׁשֹוין ֶגעקּוֶמען.

ַפאְרָוואס ַדאְרף  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען 
ִמיט  ָאן  ֵהייְּבט  ָּפסּוק  ֶדער 
ַא  ִמיט  ֶעְנִדיְגט  ֶער  אּון  ָלׁשֹון,  ֵאיין 

ְצֵווייֶטע ָלׁשֹון?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַא  ֶווען  רס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ַעבֹוַדת  ַזיין  פּון  ַאָראּפ  ַפאְלט  ִאיד 
קּוְמט  ָדאס  ַאז  ִוויְסן  ֶער  ַדאְרף  ה', 
ָהאט  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
 ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעַמאְכט  ָדאס 
ָאְנֵהייְּבן ָנאְכַאָמאל  אֹויְפֶוועְקן, אּון 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְפִריְׁשֵקייט  ַא  ִמיט 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵקייְנָמאל ֶדעְרַפאר  ֶמען  ָטאר 
צּוְּבָראְכן,  ֶוועְרן  ִניְׁשט 

ִאיז  ֶמען  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ֶווען  ָנאר 
 ִזי ֶמען  ַדאְרף  ַאָראְּפֶגעַפאְלן, 
"פּון  ָאְנֵהייְּבן  אּון  אֹויְפֵהייְּבן, 

ֶיעְצט" צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

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

אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ָרֵאל"  "ִיְשׂ ָנאֶמען 
ָנאֶמען  ֶדער  אּון  ַמְדֵריָגה,  הֹויֶכע  ַא 
ַיֲעקֹב ֵגייט ַארֹויף אֹויף ַא ְקֶלעֶנעֶרע 

ַמְדֵריָגה.

ָּפסּוק ֶדעְרַפאר  ֶדער  ֵהייְּבט 
ְּבֵני  ְׁשמֹות  ְוֵאֶּלה  ָאן, 
ִדי  ִמְצָרְיָמה,  "ַהָּבִאים"  "ִיְׂשָרֵאל" 
ָרֵאל",  "ִיְשׂ ֵהייְסן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן 
ַאז  ֵווייְסן  ַמְדֵריָגה,  ֶהעֶכעֶרע  ַא 
ַקיין  קּוֶמען  ֵאיין  ִאין  ַהאְלְטן  ֵזיי 
ִמְצַרִים, ֵזיי ַפאְלן ַאָראּפ, אּון ֵהייְּבן 
ַפאְלן  ְפִריׁש, אּון  ָאן פּון  ָנאְכַאָמאל 
 ִזי ֵהייְּבן  אּון  ַאָראּפ,  ָנאְכַאָמאל 
ָנאְכַאָמאל אֹויף, אּון ֵזיי ֶוועְרן ִניְׁשט 
ַאזֹוי  ַאז  ֵווייְסן  ֵזיי  ַווייל  צּוְּבָראְכן, 
ֶטעְנִדיג  מּוז ֶעס ֵגיין, ַאז ֶמען ַדאְרף ְשׁ

ָאְנֵהייְּבן פּון ְפִריׁש.

ֵאת ִוויֶדער  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ּוֵביתֹו  ִאיׁש  "ַיֲעקֹב" 
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ֵהייְסן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  "ָּבאּו", 
ַא  ִאין  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַווייל  "ַיֲעקֹב"  
ִאיז  ֵזיי  ַּביי  ַמְדֵריָגה,  ְקֶלעֶנעֶרע 
ֶגעקּוֶמען  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ֵזיי  "ָּבאּו", 
ֵזיי  ֶווען  ֵהייְסט  ָדאס  ִמְצַרִים,  אֹויף 
ֵזיי ׁשֹוין ִליְגן,  ַפאְלן ַאָראּפ, ְּבַלייְּבן 
אֹויף,  ִניְׁשט  ׁשֹוין   ִזי ֵהייְּבן  אּון 
מּוז  ֶעס  ַאז  ִניְׁשט  ֵווייְסן  ֵזיי  ַווייל 
ֶמען  אּון  ַפאְלט,  ֶמען  ַאז  ַזיין,  ַאזֹוי 

ֵהייְּבט ִזי אֹויף.

ִזי ֶדעְרַפאר  ִאיד  ַא  ַדאְרף 
ֶטעְנִדיג ְׁשַטאְרְקן, אּון  ְשׁ
ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְּבָראְכן פּון ָגאְרִניְׁשט, 
דּוְרְכַפאל,  ַא  ָהאט  ֶמען  אֹויּב  אּון 
ֵהייְּבט ֶמען ִזי אֹויף, אּון ֶמען ֵגייט 

ַווייֶטער ָאן. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְׁשמֹות ִסיָמן א) 
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ֶדער ְוֵאֶּלה  ָרֵאל.  ִיְשׂ ְּבֵני  ְׁשמֹות 
ַאז  ָזאְגט  ַהּטּוִרים  ַּבַעל 
ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  ֶזעֶנען  ֶוועְרֶטער  ִדי 
ְׁש'ַנִים  ַה'ֵּסֶדר  ל'וֵֹמד  ֲא'ֶׁשר  ְו'ָאָדם 
ָנ'ִעים  ְּב'קֹול  ַּת'ְרגּום  ְו'ֶאָחד  ִמ'ְקָרא 
ֲא'ֻרכֹות  ַר'ּבֹות  ָׁש'ִנים  ִי'ְחֶיה  ָי'ִׁשיר 
ַחַז"ל  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִווי  ַאזֹוי  ְל'עֹוָלם. 
ַיְׁשִלים  ְלעֹוָלם  ח.):  (ְּבָרכֹות  ָזאְגן 
ְׁשַנִים  ַהִציּבּור  ִעם  ַּפְרִׁשיֹוָתיו  ָאָדם 
ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּום, ֶׁשָּכל ַהַמְׁשִלים 

לֹו  ַמֲאִריִכין  ַהִציּבּור  ִעם  ַּפְרִׁשיֹוָתיו 
ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו, ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶיעֶדע 
ָווא ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, ְׁשַנִים ִמְקָרא 
ִאיז  ֶעס  ֶווער  ַווייל  ַּתְרגּום,  ְוֶאָחד 
ַלאְנֶגע  ֶלעְּבן  ֶוועט  ֶסְדָרה,  ַמֲעִביר 

ָיאְרן.

ַפאְרְׁשֵטיין, ַדאְרף  ָאֶּבער  ֶמען 
ִדי  ִאין  ַאַריין  ֶעס  קּוְמט  ִווי 
ָהאט  ַפאְרָוואס  ֶסְדָרה,  ָוואֶכעִדיֶגע 
ֶגעֶווען,  ְמַרֵמז  ָדא  ּפּוְנְקט  ּתֹוָרה  ִדי 

ַאז ֶמען ַדאְרף ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין?

לֹויט ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
ִמיְטן  ִסיָמן י"ט):  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, 

ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, ַפאֶרעְכט ֶמען ִדי 
ַהְּבִרית",  "ְּפַגם  פּון  ֲעֵביָרה  ַהאְרֶּבע 
אּון ִווי ַּבאַקאְנט ֶזעֶנען ִדי ֶטעג פּון 
ׁשֹוָבִבי"ם, ְסֶּפעִציֶעל ְמסּוָגל צּו ָדאס 
ַפאֶרעְכְטן, ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ֵהייְּבט 
ס  ֶדעָמאְלְטְ ָוואס  ְׁשמֹות,  ַּפְרַׁשת  ָאן 
ֵהייְּבן ִזי ָאן ִדי ׁשֹוָבִבי"ם ֶטעג, ִאיז 
ִדי ּתֹוָרה ְמַרֵמז, ַאז ֶמען ָזאל ָאְנֵהייְּבן 
ַמֲעִביר ֶסְדָרה צּו ַזיין, אּון ִמיט ֶדעם 

ֶוועט ֶמען ַאֶלעס ַפאֶרעְכְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְׁשמֹות ִסיָמן ב)
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ְוֵכן ְוַכֲאֶׁשר  ִיְרֶּבה  ֵּכן  אֹתֹו  ְיַעּנּו 
ִיְפרֹץ, ִווי ֶמער ִדי ִמְצִרִיים 
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ֵהייְסן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  "ָּבאּו", 
ַא  ִאין  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַווייל  "ַיֲעקֹב"  
ִאיז  ֵזיי  ַּביי  ַמְדֵריָגה,  ְקֶלעֶנעֶרע 
ֶגעקּוֶמען  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ֵזיי  "ָּבאּו", 
ֵזיי  ֶווען  ֵהייְסט  ָדאס  ִמְצַרִים,  אֹויף 
ֵזיי ׁשֹוין ִליְגן,  ַפאְלן ַאָראּפ, ְּבַלייְּבן 
אֹויף,  ִניְׁשט  ׁשֹוין   ִזי ֵהייְּבן  אּון 
מּוז  ֶעס  ַאז  ִניְׁשט  ֵווייְסן  ֵזיי  ַווייל 
ֶמען  אּון  ַפאְלט,  ֶמען  ַאז  ַזיין,  ַאזֹוי 

ֵהייְּבט ִזי אֹויף.

ִזי ֶדעְרַפאר  ִאיד  ַא  ַדאְרף 
ֶטעְנִדיג ְׁשַטאְרְקן, אּון  ְשׁ
ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְּבָראְכן פּון ָגאְרִניְׁשט, 
דּוְרְכַפאל,  ַא  ָהאט  ֶמען  אֹויּב  אּון 
ֵהייְּבט ֶמען ִזי אֹויף, אּון ֶמען ֵגייט 

ַווייֶטער ָאן. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְׁשמֹות ִסיָמן א) 

76

ֶדער ְוֵאֶּלה  ָרֵאל.  ִיְשׂ ְּבֵני  ְׁשמֹות 
ַאז  ָזאְגט  ַהּטּוִרים  ַּבַעל 
ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  ֶזעֶנען  ֶוועְרֶטער  ִדי 
ְׁש'ַנִים  ַה'ֵּסֶדר  ל'וֵֹמד  ֲא'ֶׁשר  ְו'ָאָדם 
ָנ'ִעים  ְּב'קֹול  ַּת'ְרגּום  ְו'ֶאָחד  ִמ'ְקָרא 
ֲא'ֻרכֹות  ַר'ּבֹות  ָׁש'ִנים  ִי'ְחֶיה  ָי'ִׁשיר 
ַחַז"ל  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִווי  ַאזֹוי  ְל'עֹוָלם. 
ַיְׁשִלים  ְלעֹוָלם  ח.):  (ְּבָרכֹות  ָזאְגן 
ְׁשַנִים  ַהִציּבּור  ִעם  ַּפְרִׁשיֹוָתיו  ָאָדם 
ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּום, ֶׁשָּכל ַהַמְׁשִלים 

לֹו  ַמֲאִריִכין  ַהִציּבּור  ִעם  ַּפְרִׁשיֹוָתיו 
ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו, ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶיעֶדע 
ָווא ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, ְׁשַנִים ִמְקָרא 
ִאיז  ֶעס  ֶווער  ַווייל  ַּתְרגּום,  ְוֶאָחד 
ַלאְנֶגע  ֶלעְּבן  ֶוועט  ֶסְדָרה,  ַמֲעִביר 

ָיאְרן.

ַפאְרְׁשֵטיין, ַדאְרף  ָאֶּבער  ֶמען 
ִדי  ִאין  ַאַריין  ֶעס  קּוְמט  ִווי 
ָהאט  ַפאְרָוואס  ֶסְדָרה,  ָוואֶכעִדיֶגע 
ֶגעֶווען,  ְמַרֵמז  ָדא  ּפּוְנְקט  ּתֹוָרה  ִדי 

ַאז ֶמען ַדאְרף ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין?

לֹויט ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
ִמיְטן  ִסיָמן י"ט):  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, 

ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, ַפאֶרעְכט ֶמען ִדי 
ַהְּבִרית",  "ְּפַגם  פּון  ֲעֵביָרה  ַהאְרֶּבע 
אּון ִווי ַּבאַקאְנט ֶזעֶנען ִדי ֶטעג פּון 
ׁשֹוָבִבי"ם, ְסֶּפעִציֶעל ְמסּוָגל צּו ָדאס 
ַפאֶרעְכְטן, ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ֵהייְּבט 
ס  ֶדעָמאְלְטְ ָוואס  ְׁשמֹות,  ַּפְרַׁשת  ָאן 
ֵהייְּבן ִזי ָאן ִדי ׁשֹוָבִבי"ם ֶטעג, ִאיז 
ִדי ּתֹוָרה ְמַרֵמז, ַאז ֶמען ָזאל ָאְנֵהייְּבן 
ַמֲעִביר ֶסְדָרה צּו ַזיין, אּון ִמיט ֶדעם 

ֶוועט ֶמען ַאֶלעס ַפאֶרעְכְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְׁשמֹות ִסיָמן ב)

76

ְוֵכן ְוַכֲאֶׁשר  ִיְרֶּבה  ֵּכן  אֹתֹו  ְיַעּנּו 
ִיְפרֹץ, ִווי ֶמער ִדי ִמְצִרִיים 

פר˘˙ ˘מו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ נו

ֵהייְסן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  "ָּבאּו", 
ַא  ִאין  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַווייל  "ַיֲעקֹב"  
ִאיז  ֵזיי  ַּביי  ַמְדֵריָגה,  ְקֶלעֶנעֶרע 
ֶגעקּוֶמען  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ֵזיי  "ָּבאּו", 
ֵזיי  ֶווען  ֵהייְסט  ָדאס  ִמְצַרִים,  אֹויף 
ֵזיי ׁשֹוין ִליְגן,  ַפאְלן ַאָראּפ, ְּבַלייְּבן 
אֹויף,  ִניְׁשט  ׁשֹוין   ִזי ֵהייְּבן  אּון 
מּוז  ֶעס  ַאז  ִניְׁשט  ֵווייְסן  ֵזיי  ַווייל 
ֶמען  אּון  ַפאְלט,  ֶמען  ַאז  ַזיין,  ַאזֹוי 

ֵהייְּבט ִזי אֹויף.

ִזי ֶדעְרַפאר  ִאיד  ַא  ַדאְרף 
ֶטעְנִדיג ְׁשַטאְרְקן, אּון  ְשׁ
ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְּבָראְכן פּון ָגאְרִניְׁשט, 
דּוְרְכַפאל,  ַא  ָהאט  ֶמען  אֹויּב  אּון 
ֵהייְּבט ֶמען ִזי אֹויף, אּון ֶמען ֵגייט 

ַווייֶטער ָאן. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְׁשמֹות ִסיָמן א) 

76

ֶדער ְוֵאֶּלה  ָרֵאל.  ִיְשׂ ְּבֵני  ְׁשמֹות 
ַאז  ָזאְגט  ַהּטּוִרים  ַּבַעל 
ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  ֶזעֶנען  ֶוועְרֶטער  ִדי 
ְׁש'ַנִים  ַה'ֵּסֶדר  ל'וֵֹמד  ֲא'ֶׁשר  ְו'ָאָדם 
ָנ'ִעים  ְּב'קֹול  ַּת'ְרגּום  ְו'ֶאָחד  ִמ'ְקָרא 
ֲא'ֻרכֹות  ַר'ּבֹות  ָׁש'ִנים  ִי'ְחֶיה  ָי'ִׁשיר 
ַחַז"ל  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִווי  ַאזֹוי  ְל'עֹוָלם. 
ַיְׁשִלים  ְלעֹוָלם  ח.):  (ְּבָרכֹות  ָזאְגן 
ְׁשַנִים  ַהִציּבּור  ִעם  ַּפְרִׁשיֹוָתיו  ָאָדם 
ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּום, ֶׁשָּכל ַהַמְׁשִלים 

לֹו  ַמֲאִריִכין  ַהִציּבּור  ִעם  ַּפְרִׁשיֹוָתיו 
ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו, ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶיעֶדע 
ָווא ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, ְׁשַנִים ִמְקָרא 
ִאיז  ֶעס  ֶווער  ַווייל  ַּתְרגּום,  ְוֶאָחד 
ַלאְנֶגע  ֶלעְּבן  ֶוועט  ֶסְדָרה,  ַמֲעִביר 

ָיאְרן.

ַפאְרְׁשֵטיין, ַדאְרף  ָאֶּבער  ֶמען 
ִדי  ִאין  ַאַריין  ֶעס  קּוְמט  ִווי 
ָהאט  ַפאְרָוואס  ֶסְדָרה,  ָוואֶכעִדיֶגע 
ֶגעֶווען,  ְמַרֵמז  ָדא  ּפּוְנְקט  ּתֹוָרה  ִדי 

ַאז ֶמען ַדאְרף ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין?

לֹויט ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
ִמיְטן  ִסיָמן י"ט):  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, 

ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, ַפאֶרעְכט ֶמען ִדי 
ַהְּבִרית",  "ְּפַגם  פּון  ֲעֵביָרה  ַהאְרֶּבע 
אּון ִווי ַּבאַקאְנט ֶזעֶנען ִדי ֶטעג פּון 
ׁשֹוָבִבי"ם, ְסֶּפעִציֶעל ְמסּוָגל צּו ָדאס 
ַפאֶרעְכְטן, ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ֵהייְּבט 
ס  ֶדעָמאְלְטְ ָוואס  ְׁשמֹות,  ַּפְרַׁשת  ָאן 
ֵהייְּבן ִזי ָאן ִדי ׁשֹוָבִבי"ם ֶטעג, ִאיז 
ִדי ּתֹוָרה ְמַרֵמז, ַאז ֶמען ָזאל ָאְנֵהייְּבן 
ַמֲעִביר ֶסְדָרה צּו ַזיין, אּון ִמיט ֶדעם 

ֶוועט ֶמען ַאֶלעס ַפאֶרעְכְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְׁשמֹות ִסיָמן ב)
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ְוֵכן ְוַכֲאֶׁשר  ִיְרֶּבה  ֵּכן  אֹתֹו  ְיַעּנּו 
ִיְפרֹץ, ִווי ֶמער ִדי ִמְצִרִיים 

פר˘˙ ˘מו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ נו

ֵהייְסן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  "ָּבאּו", 
ַא  ִאין  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַווייל  "ַיֲעקֹב"  
ִאיז  ֵזיי  ַּביי  ַמְדֵריָגה,  ְקֶלעֶנעֶרע 
ֶגעקּוֶמען  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ֵזיי  "ָּבאּו", 
ֵזיי  ֶווען  ֵהייְסט  ָדאס  ִמְצַרִים,  אֹויף 
ֵזיי ׁשֹוין ִליְגן,  ַפאְלן ַאָראּפ, ְּבַלייְּבן 
אֹויף,  ִניְׁשט  ׁשֹוין   ִזי ֵהייְּבן  אּון 
מּוז  ֶעס  ַאז  ִניְׁשט  ֵווייְסן  ֵזיי  ַווייל 
ֶמען  אּון  ַפאְלט,  ֶמען  ַאז  ַזיין,  ַאזֹוי 

ֵהייְּבט ִזי אֹויף.

ִזי ֶדעְרַפאר  ִאיד  ַא  ַדאְרף 
ֶטעְנִדיג ְׁשַטאְרְקן, אּון  ְשׁ
ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְּבָראְכן פּון ָגאְרִניְׁשט, 
דּוְרְכַפאל,  ַא  ָהאט  ֶמען  אֹויּב  אּון 
ֵהייְּבט ֶמען ִזי אֹויף, אּון ֶמען ֵגייט 

ַווייֶטער ָאן. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְׁשמֹות ִסיָמן א) 
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ֶדער ְוֵאֶּלה  ָרֵאל.  ִיְשׂ ְּבֵני  ְׁשמֹות 
ַאז  ָזאְגט  ַהּטּוִרים  ַּבַעל 
ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  ֶזעֶנען  ֶוועְרֶטער  ִדי 
ְׁש'ַנִים  ַה'ֵּסֶדר  ל'וֵֹמד  ֲא'ֶׁשר  ְו'ָאָדם 
ָנ'ִעים  ְּב'קֹול  ַּת'ְרגּום  ְו'ֶאָחד  ִמ'ְקָרא 
ֲא'ֻרכֹות  ַר'ּבֹות  ָׁש'ִנים  ִי'ְחֶיה  ָי'ִׁשיר 
ַחַז"ל  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִווי  ַאזֹוי  ְל'עֹוָלם. 
ַיְׁשִלים  ְלעֹוָלם  ח.):  (ְּבָרכֹות  ָזאְגן 
ְׁשַנִים  ַהִציּבּור  ִעם  ַּפְרִׁשיֹוָתיו  ָאָדם 
ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּום, ֶׁשָּכל ַהַמְׁשִלים 

לֹו  ַמֲאִריִכין  ַהִציּבּור  ִעם  ַּפְרִׁשיֹוָתיו 
ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו, ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶיעֶדע 
ָווא ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, ְׁשַנִים ִמְקָרא 
ִאיז  ֶעס  ֶווער  ַווייל  ַּתְרגּום,  ְוֶאָחד 
ַלאְנֶגע  ֶלעְּבן  ֶוועט  ֶסְדָרה,  ַמֲעִביר 

ָיאְרן.

ַפאְרְׁשֵטיין, ַדאְרף  ָאֶּבער  ֶמען 
ִדי  ִאין  ַאַריין  ֶעס  קּוְמט  ִווי 
ָהאט  ַפאְרָוואס  ֶסְדָרה,  ָוואֶכעִדיֶגע 
ֶגעֶווען,  ְמַרֵמז  ָדא  ּפּוְנְקט  ּתֹוָרה  ִדי 

ַאז ֶמען ַדאְרף ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין?

לֹויט ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
ִמיְטן  ִסיָמן י"ט):  (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, 

ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, ַפאֶרעְכט ֶמען ִדי 
ַהְּבִרית",  "ְּפַגם  פּון  ֲעֵביָרה  ַהאְרֶּבע 
אּון ִווי ַּבאַקאְנט ֶזעֶנען ִדי ֶטעג פּון 
ׁשֹוָבִבי"ם, ְסֶּפעִציֶעל ְמסּוָגל צּו ָדאס 
ַפאֶרעְכְטן, ֶדעְרַפאר ֶווען ֶמען ֵהייְּבט 
ס  ֶדעָמאְלְטְ ָוואס  ְׁשמֹות,  ַּפְרַׁשת  ָאן 
ֵהייְּבן ִזי ָאן ִדי ׁשֹוָבִבי"ם ֶטעג, ִאיז 
ִדי ּתֹוָרה ְמַרֵמז, ַאז ֶמען ָזאל ָאְנֵהייְּבן 
ַמֲעִביר ֶסְדָרה צּו ַזיין, אּון ִמיט ֶדעם 

ֶוועט ֶמען ַאֶלעס ַפאֶרעְכְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְׁשמֹות ִסיָמן ב)
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ְוֵכן ְוַכֲאֶׁשר  ִיְרֶּבה  ֵּכן  אֹתֹו  ְיַעּנּו 
ִיְפרֹץ, ִווי ֶמער ִדי ִמְצִרִיים 



פר˘˙ ˘מו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ נז

 ָהאְּבן ֶגעַּפייִניְגט ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ִזי
ִדי ִאיְדן ֶמער ַפאְרֶמעְרט.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ק"ע): ִווי ְגֶרעֶסער 

ַאְלץ  ִאיז,  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָחׁשּוֶב'ער  אּון 
ִדי  אּון  ִיסּוִרים,  ֶער  ַלייְדט  ֶמער 
צּום  ֶנעְנֶטער  ִאים  ְּבֶרעְנְגן  ִיסּוִרים 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַאז ַווייל  ֵווייְסט  ֶמען  ֶווען 
פּוֶנעם  ָנאר  קּוְמט  ַאֶלעס 
ֶמען  ֶווען  ס  ֶדעָמאְלְטְ ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָהאט ָצרֹות ֶדעְרֵצייְלט ֶמען ֶעס ַפאְרן 
ֶמען  ֶוועְרט  ְמֵמיָלא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
דּוְרְכֶדעם ֶנעְנֶטער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְוַכֲאֶׁשר ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִיְפרֹץ,  ְוֵכן  ִיְרֶּבה  ֵּכן  ְיַעּנּו אֹתֹו 
ִווי ֶמער ֶמען ָהאט ֶגעַּפייִניְגט ִדי ִאיְדן 
ֶזעֶנען  ָחׁשּוֶב'ער  אּון  ְגֶרעֶסער  ַאְלץ 
ָהאְּבן  ֵזיי  ֵהייְסט  ָדאס  ֶגעָוואְרן,  ֵזיי 
ִיסּוִרים  ִדי  ָאְנצּוֶנעְמן  ֶגעֶווען  זֹוֶכה 
ִדי  ִאין  ֶוועג,  ִריְכִטיֶגע  ִדי  אֹויף 
ִיסּוִרים ָהאט ֵזיי ֶנעְנֶטער ֶגעְּבֶרעְנְגט
ָוואס  ִאיז  ָדאס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַוֵּיָאְנחּו  ַווייֶטער,  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל 
ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאִהים ִמן ָהֲעבָֹדה, ֵזיי 
ָהאְּבן ַאֶנעְרֶקעְנט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ָנאר 
ֵאיין ֵעָצה צּו ְׁשֵרייֶען אּון ֶּבעְטן ֶדעם 
ָצרֹות  ָהאט  ֶמען  ֶווען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִאיז  דּוְרְכֶדעם  ָוואס  ִיסּוִרים,  אּון 

ַטאֶקע ֶגעֶווען ִדי ְיׁשּוָעה.

(ּתֹוך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ְׁשמֹות, תשנ"א) 

ָר‡ ˙ ָו‡≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַוּיֹאֶמר ַוְיַדֵּבר  מֶׁשה  ֶאל  ֱאִקים 

ָּפסּוק  ֶדער  ה'.  ֲאִני  ֵאָליו 
"ֱאִקים"  ָנאֶמען  ִמיְטן  ָאן  ֵהייְּבט 
ַהִדין,  ִמַדת  אֹויף  ַווייְזט  ָדאס  ָוואס 
אּון ֶדער ָּפסּוק ֶעְנִדיְגט ִמיְטן ָנאֶמען 
ִמַדת  אֹויף  ַווייְזט  ָדאס  ָוואס  "ה'" 

ַהֶחֶסד ְוַרֲחִמים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָוואס  ָדאס  נ"ב):  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֵאייִּביג  ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען 
ִאיז  ֶוועְגן,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנס  ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן  ֵׁשייְנַקייט  ַא 

פר˘˙ ˘מו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ נז

 ָהאְּבן ֶגעַּפייִניְגט ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ִזי
ִדי ִאיְדן ֶמער ַפאְרֶמעְרט.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ק"ע): ִווי ְגֶרעֶסער 

ַאְלץ  ִאיז,  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָחׁשּוֶב'ער  אּון 
ִדי  אּון  ִיסּוִרים,  ֶער  ַלייְדט  ֶמער 
צּום  ֶנעְנֶטער  ִאים  ְּבֶרעְנְגן  ִיסּוִרים 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַאז ַווייל  ֵווייְסט  ֶמען  ֶווען 
פּוֶנעם  ָנאר  קּוְמט  ַאֶלעס 
ֶמען  ֶווען  ס  ֶדעָמאְלְטְ ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָהאט ָצרֹות ֶדעְרֵצייְלט ֶמען ֶעס ַפאְרן 
ֶמען  ֶוועְרט  ְמֵמיָלא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
דּוְרְכֶדעם ֶנעְנֶטער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְוַכֲאֶׁשר ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִיְפרֹץ,  ְוֵכן  ִיְרֶּבה  ֵּכן  ְיַעּנּו אֹתֹו 
ִווי ֶמער ֶמען ָהאט ֶגעַּפייִניְגט ִדי ִאיְדן 
ֶזעֶנען  ָחׁשּוֶב'ער  אּון  ְגֶרעֶסער  ַאְלץ 
ָהאְּבן  ֵזיי  ֵהייְסט  ָדאס  ֶגעָוואְרן,  ֵזיי 
ִיסּוִרים  ִדי  ָאְנצּוֶנעְמן  ֶגעֶווען  זֹוֶכה 
ִדי  ִאין  ֶוועג,  ִריְכִטיֶגע  ִדי  אֹויף 
ִיסּוִרים ָהאט ֵזיי ֶנעְנֶטער ֶגעְּבֶרעְנְגט
ָוואס  ִאיז  ָדאס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַוֵּיָאְנחּו  ַווייֶטער,  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל 
ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאִהים ִמן ָהֲעבָֹדה, ֵזיי 
ָהאְּבן ַאֶנעְרֶקעְנט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ָנאר 
ֵאיין ֵעָצה צּו ְׁשֵרייֶען אּון ֶּבעְטן ֶדעם 
ָצרֹות  ָהאט  ֶמען  ֶווען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִאיז  דּוְרְכֶדעם  ָוואס  ִיסּוִרים,  אּון 

ַטאֶקע ֶגעֶווען ִדי ְיׁשּוָעה.

(ּתֹוך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ְׁשמֹות, תשנ"א) 

ָר‡ ˙ ָו‡≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַוּיֹאֶמר ַוְיַדֵּבר  מֶׁשה  ֶאל  ֱאִקים 

ָּפסּוק  ֶדער  ה'.  ֲאִני  ֵאָליו 
"ֱאִקים"  ָנאֶמען  ִמיְטן  ָאן  ֵהייְּבט 
ַהִדין,  ִמַדת  אֹויף  ַווייְזט  ָדאס  ָוואס 
אּון ֶדער ָּפסּוק ֶעְנִדיְגט ִמיְטן ָנאֶמען 
ִמַדת  אֹויף  ַווייְזט  ָדאס  ָוואס  "ה'" 

ַהֶחֶסד ְוַרֲחִמים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָוואס  ָדאס  נ"ב):  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֵאייִּביג  ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען 
ִאיז  ֶוועְגן,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנס  ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן  ֵׁשייְנַקייט  ַא 

פר˘˙ ˘מו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ נז

 ָהאְּבן ֶגעַּפייִניְגט ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ִזי
ִדי ִאיְדן ֶמער ַפאְרֶמעְרט.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ק"ע): ִווי ְגֶרעֶסער 

ַאְלץ  ִאיז,  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָחׁשּוֶב'ער  אּון 
ִדי  אּון  ִיסּוִרים,  ֶער  ַלייְדט  ֶמער 
צּום  ֶנעְנֶטער  ִאים  ְּבֶרעְנְגן  ִיסּוִרים 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַאז ַווייל  ֵווייְסט  ֶמען  ֶווען 
פּוֶנעם  ָנאר  קּוְמט  ַאֶלעס 
ֶמען  ֶווען  ס  ֶדעָמאְלְטְ ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָהאט ָצרֹות ֶדעְרֵצייְלט ֶמען ֶעס ַפאְרן 
ֶמען  ֶוועְרט  ְמֵמיָלא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
דּוְרְכֶדעם ֶנעְנֶטער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְוַכֲאֶׁשר ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִיְפרֹץ,  ְוֵכן  ִיְרֶּבה  ֵּכן  ְיַעּנּו אֹתֹו 
ִווי ֶמער ֶמען ָהאט ֶגעַּפייִניְגט ִדי ִאיְדן 
ֶזעֶנען  ָחׁשּוֶב'ער  אּון  ְגֶרעֶסער  ַאְלץ 
ָהאְּבן  ֵזיי  ֵהייְסט  ָדאס  ֶגעָוואְרן,  ֵזיי 
ִיסּוִרים  ִדי  ָאְנצּוֶנעְמן  ֶגעֶווען  זֹוֶכה 
ִדי  ִאין  ֶוועג,  ִריְכִטיֶגע  ִדי  אֹויף 
ִיסּוִרים ָהאט ֵזיי ֶנעְנֶטער ֶגעְּבֶרעְנְגט
ָוואס  ִאיז  ָדאס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַוֵּיָאְנחּו  ַווייֶטער,  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל 
ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאִהים ִמן ָהֲעבָֹדה, ֵזיי 
ָהאְּבן ַאֶנעְרֶקעְנט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ָנאר 
ֵאיין ֵעָצה צּו ְׁשֵרייֶען אּון ֶּבעְטן ֶדעם 
ָצרֹות  ָהאט  ֶמען  ֶווען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִאיז  דּוְרְכֶדעם  ָוואס  ִיסּוִרים,  אּון 

ַטאֶקע ֶגעֶווען ִדי ְיׁשּוָעה.

(ּתֹוך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ְׁשמֹות, תשנ"א) 

ָר‡ ˙ ָו‡≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַוּיֹאֶמר ַוְיַדֵּבר  מֶׁשה  ֶאל  ֱאִקים 

ָּפסּוק  ֶדער  ה'.  ֲאִני  ֵאָליו 
"ֱאִקים"  ָנאֶמען  ִמיְטן  ָאן  ֵהייְּבט 
ַהִדין,  ִמַדת  אֹויף  ַווייְזט  ָדאס  ָוואס 
אּון ֶדער ָּפסּוק ֶעְנִדיְגט ִמיְטן ָנאֶמען 
ִמַדת  אֹויף  ַווייְזט  ָדאס  ָוואס  "ה'" 

ַהֶחֶסד ְוַרֲחִמים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָוואס  ָדאס  נ"ב):  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֵאייִּביג  ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען 
ִאיז  ֶוועְגן,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנס  ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן  ֵׁשייְנַקייט  ַא 

פר˘˙ ˘מו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ נז

 ָהאְּבן ֶגעַּפייִניְגט ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ִזי
ִדי ִאיְדן ֶמער ַפאְרֶמעְרט.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ק"ע): ִווי ְגֶרעֶסער 

ַאְלץ  ִאיז,  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָחׁשּוֶב'ער  אּון 
ִדי  אּון  ִיסּוִרים,  ֶער  ַלייְדט  ֶמער 
צּום  ֶנעְנֶטער  ִאים  ְּבֶרעְנְגן  ִיסּוִרים 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַאז ַווייל  ֵווייְסט  ֶמען  ֶווען 
פּוֶנעם  ָנאר  קּוְמט  ַאֶלעס 
ֶמען  ֶווען  ס  ֶדעָמאְלְטְ ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָהאט ָצרֹות ֶדעְרֵצייְלט ֶמען ֶעס ַפאְרן 
ֶמען  ֶוועְרט  ְמֵמיָלא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
דּוְרְכֶדעם ֶנעְנֶטער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְוַכֲאֶׁשר ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִיְפרֹץ,  ְוֵכן  ִיְרֶּבה  ֵּכן  ְיַעּנּו אֹתֹו 
ִווי ֶמער ֶמען ָהאט ֶגעַּפייִניְגט ִדי ִאיְדן 
ֶזעֶנען  ָחׁשּוֶב'ער  אּון  ְגֶרעֶסער  ַאְלץ 
ָהאְּבן  ֵזיי  ֵהייְסט  ָדאס  ֶגעָוואְרן,  ֵזיי 
ִיסּוִרים  ִדי  ָאְנצּוֶנעְמן  ֶגעֶווען  זֹוֶכה 
ִדי  ִאין  ֶוועג,  ִריְכִטיֶגע  ִדי  אֹויף 
ִיסּוִרים ָהאט ֵזיי ֶנעְנֶטער ֶגעְּבֶרעְנְגט
ָוואס  ִאיז  ָדאס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַוֵּיָאְנחּו  ַווייֶטער,  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִמן ָהֲעבָֹדה ַוִּיְזָעקּו ַוַּתַעל 
ַׁשְוָעָתם ֶאל ָהֱאִהים ִמן ָהֲעבָֹדה, ֵזיי 
ָהאְּבן ַאֶנעְרֶקעְנט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ָנאר 
ֵאיין ֵעָצה צּו ְׁשֵרייֶען אּון ֶּבעְטן ֶדעם 
ָצרֹות  ָהאט  ֶמען  ֶווען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִאיז  דּוְרְכֶדעם  ָוואס  ִיסּוִרים,  אּון 

ַטאֶקע ֶגעֶווען ִדי ְיׁשּוָעה.

(ּתֹוך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ְׁשמֹות, תשנ"א) 

ָר‡ ˙ ָו‡≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַוּיֹאֶמר ַוְיַדֵּבר  מֶׁשה  ֶאל  ֱאִקים 

ָּפסּוק  ֶדער  ה'.  ֲאִני  ֵאָליו 
"ֱאִקים"  ָנאֶמען  ִמיְטן  ָאן  ֵהייְּבט 
ַהִדין,  ִמַדת  אֹויף  ַווייְזט  ָדאס  ָוואס 
אּון ֶדער ָּפסּוק ֶעְנִדיְגט ִמיְטן ָנאֶמען 
ִמַדת  אֹויף  ַווייְזט  ָדאס  ָוואס  "ה'" 

ַהֶחֶסד ְוַרֲחִמים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָוואס  ָדאס  נ"ב):  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֵאייִּביג  ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען 
ִאיז  ֶוועְגן,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנס  ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן  ֵׁשייְנַקייט  ַא 
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ָוואְלט  ֶמעְנְטׁש  ַא  אֹויּב  ַווייל 
ַפאְרָוואס   ּפּוְנְקְטִלי ַפאְרְׁשַטאֶנען 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ַאזֹוי, ָוואְלט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶעס ֶגעֵמייְנט ַאז ֶדער 
ָהאט ַחס ְוָׁשלֹום ִדי ֶזעְלֶּבע ֵׂשֶכל ִווי 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ָאֶּבער  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם 
ְקלּוֶגער   ָדא ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
פּון אּוְנז, ֶדעְרַפאר ַפאְרְׁשֵטייט ֶמען 

ִניְׁשט ַזייֶנע ֶוועְגן.

ַאָמאל ֶדעְרַפאר  ֶזעְהט  ֶעס  ֲאִפילּו 
ַאז  ֶמעְנְטׁש,  ַפאְרן  אֹויס 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִאים ֶעֶּפעס 
ְׁשֶלעְכְטס, ִאיז ֶעס ֶּבֱאֶמת ָנאר גּוְטס, 
ָנאר ִניְׁשט ֵאייִּביג ַפאְרְׁשֵטייט ֶער ֶעס.

ר ִאּתֹו ִמְׁשָּפט ַעל ַרִׁש"י  ָזאְגט: "ִדֶבּ
ָלָמה  ְולֹוַמר  ְלַדֵּבר  ֶׁשִהְקָׁשה 
ַהֵרעֹוָתה", ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ַווייל  ְׁשְטֶרעְנג,  ִאים  צּו  ֶגעֶרעְדט 
אֹויְפן  ַקְׁשיֹות  ֶגעְפֶרעְגט  ָהאט  ֶער 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָּפסּוק, ָדאס  ִאין  ְמרּוָמז  ִאיז 
מֶׁשה,  ֶאל  ֱאִקים  ַוְיַדֵּבר 
ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַהִדין,  ִמַדת  ִמיט  ְׁשְטֶרעְנג צּו מֶׁשה, 
"ֲאִני  ֶגעָזאְגט,  ִאים  ָהאט  ֶער  ָאֶּבער 
ֶעס  ֲאִפילּו  ַאז  ִוויְסן  ָזאְלְסט  דּו  ה", 
ֶזעְהט אֹויס ְׁשֶלעְכט, ִאיז ֶעס ֶּבֱאֶמת  

ִמַדת ָהַרֲחִמים.

ְפֶרעְגן ֶדעְרַפאר  ִניְׁשט  ָזאְלְסטּו 
אֹויְפן  ַקְׁשיֹות  ַקיין 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַווייל ֲאִפילּו ֶעס ֶזעְהט 
אֹויס ִווי ֶעס ִאיז ְׁשֶלעְכט, ִאיז ַאֶלעס 
ָנאר ְּבַרֲחִמים ְוַחָסִדים, ָנאר ַפאר ִדי 

טֹוָבה פּון ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ָוֵאָרא תשס"ז)
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רּוַח ְוא  ִמּקֶֹצר  מֶׁשה  ֶאל  ָׁשְמעּו 
ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה. ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  ֵחֶלק ב,  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֵמייֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ָדאס  פ"ו): 

ֶדעם  ִדיֶנען  ָנאר  ֶקען  ֶמען  ַאז 
ַזאְכן,  ְׁשֶוועֶרע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִווי ְלָמָׁשל ַפאְסְטן אּון ָדאס ְגַלייְכן, 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ַווייל  קּוְמט  ָדאס 

ַקיין ְקָלאֶרע ֵרייֶנע ֱאמּוָנה.

ֲאִפילּו אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ְגֵלייְּבט אּון 
ָיא ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְגֵלייְּבט 
ָדאס   ,ִזי ִאין  ִניְׁשט  ָאֶּבער  ֶער 
ֶדער  ַאז  ִניְׁשט  ְגֵלייְּבט  ֶער  ֵהייְסט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַהָנָאה פּון ִאים, 
אּון ֶדעְרַפאר זּוְכט ֶער צּו טּוְהן ַדְוָקא 
 ְׁשֶוועֶרע ֲעבֹודֹות, צּו ַפאְסְטן אּון ִזי
ְמַסֵגף ַזיין, ַווייל ֶער ְטַראְכט, ַאז ָנאר 
ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַהָנָאה 

ָהאְּבן פּון ִאים.
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ָוואְלט  ֶמעְנְטׁש  ַא  אֹויּב  ַווייל 
ַפאְרָוואס   ּפּוְנְקְטִלי ַפאְרְׁשַטאֶנען 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ַאזֹוי, ָוואְלט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶעס ֶגעֵמייְנט ַאז ֶדער 
ָהאט ַחס ְוָׁשלֹום ִדי ֶזעְלֶּבע ֵׂשֶכל ִווי 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ָאֶּבער  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם 
ְקלּוֶגער   ָדא ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
פּון אּוְנז, ֶדעְרַפאר ַפאְרְׁשֵטייט ֶמען 

ִניְׁשט ַזייֶנע ֶוועְגן.

ַאָמאל ֶדעְרַפאר  ֶזעְהט  ֶעס  ֲאִפילּו 
ַאז  ֶמעְנְטׁש,  ַפאְרן  אֹויס 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִאים ֶעֶּפעס 
ְׁשֶלעְכְטס, ִאיז ֶעס ֶּבֱאֶמת ָנאר גּוְטס, 
ָנאר ִניְׁשט ֵאייִּביג ַפאְרְׁשֵטייט ֶער ֶעס.

ר ִאּתֹו ִמְׁשָּפט ַעל ַרִׁש"י  ָזאְגט: "ִדֶבּ
ָלָמה  ְולֹוַמר  ְלַדֵּבר  ֶׁשִהְקָׁשה 
ַהֵרעֹוָתה", ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ַווייל  ְׁשְטֶרעְנג,  ִאים  צּו  ֶגעֶרעְדט 
אֹויְפן  ַקְׁשיֹות  ֶגעְפֶרעְגט  ָהאט  ֶער 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָּפסּוק, ָדאס  ִאין  ְמרּוָמז  ִאיז 
מֶׁשה,  ֶאל  ֱאִקים  ַוְיַדֵּבר 
ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַהִדין,  ִמַדת  ִמיט  ְׁשְטֶרעְנג צּו מֶׁשה, 
"ֲאִני  ֶגעָזאְגט,  ִאים  ָהאט  ֶער  ָאֶּבער 
ֶעס  ֲאִפילּו  ַאז  ִוויְסן  ָזאְלְסט  דּו  ה", 
ֶזעְהט אֹויס ְׁשֶלעְכט, ִאיז ֶעס ֶּבֱאֶמת  

ִמַדת ָהַרֲחִמים.

ְפֶרעְגן ֶדעְרַפאר  ִניְׁשט  ָזאְלְסטּו 
אֹויְפן  ַקְׁשיֹות  ַקיין 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַווייל ֲאִפילּו ֶעס ֶזעְהט 
אֹויס ִווי ֶעס ִאיז ְׁשֶלעְכט, ִאיז ַאֶלעס 
ָנאר ְּבַרֲחִמים ְוַחָסִדים, ָנאר ַפאר ִדי 

טֹוָבה פּון ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ָוֵאָרא תשס"ז)

76

רּוַח ְוא  ִמּקֶֹצר  מֶׁשה  ֶאל  ָׁשְמעּו 
ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה. ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  ֵחֶלק ב,  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֵמייֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ָדאס  פ"ו): 

ֶדעם  ִדיֶנען  ָנאר  ֶקען  ֶמען  ַאז 
ַזאְכן,  ְׁשֶוועֶרע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִווי ְלָמָׁשל ַפאְסְטן אּון ָדאס ְגַלייְכן, 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ַווייל  קּוְמט  ָדאס 

ַקיין ְקָלאֶרע ֵרייֶנע ֱאמּוָנה.

ֲאִפילּו אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ְגֵלייְּבט אּון 
ָיא ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְגֵלייְּבט 
ָדאס   ,ִזי ִאין  ִניְׁשט  ָאֶּבער  ֶער 
ֶדער  ַאז  ִניְׁשט  ְגֵלייְּבט  ֶער  ֵהייְסט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַהָנָאה פּון ִאים, 
אּון ֶדעְרַפאר זּוְכט ֶער צּו טּוְהן ַדְוָקא 
 ְׁשֶוועֶרע ֲעבֹודֹות, צּו ַפאְסְטן אּון ִזי
ְמַסֵגף ַזיין, ַווייל ֶער ְטַראְכט, ַאז ָנאר 
ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַהָנָאה 

ָהאְּבן פּון ִאים.

פר˘˙ ו‡ר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ נח

ָוואְלט  ֶמעְנְטׁש  ַא  אֹויּב  ַווייל 
ַפאְרָוואס   ּפּוְנְקְטִלי ַפאְרְׁשַטאֶנען 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ַאזֹוי, ָוואְלט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶעס ֶגעֵמייְנט ַאז ֶדער 
ָהאט ַחס ְוָׁשלֹום ִדי ֶזעְלֶּבע ֵׂשֶכל ִווי 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ָאֶּבער  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם 
ְקלּוֶגער   ָדא ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
פּון אּוְנז, ֶדעְרַפאר ַפאְרְׁשֵטייט ֶמען 

ִניְׁשט ַזייֶנע ֶוועְגן.

ַאָמאל ֶדעְרַפאר  ֶזעְהט  ֶעס  ֲאִפילּו 
ַאז  ֶמעְנְטׁש,  ַפאְרן  אֹויס 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִאים ֶעֶּפעס 
ְׁשֶלעְכְטס, ִאיז ֶעס ֶּבֱאֶמת ָנאר גּוְטס, 
ָנאר ִניְׁשט ֵאייִּביג ַפאְרְׁשֵטייט ֶער ֶעס.

ר ִאּתֹו ִמְׁשָּפט ַעל ַרִׁש"י  ָזאְגט: "ִדֶבּ
ָלָמה  ְולֹוַמר  ְלַדֵּבר  ֶׁשִהְקָׁשה 
ַהֵרעֹוָתה", ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ַווייל  ְׁשְטֶרעְנג,  ִאים  צּו  ֶגעֶרעְדט 
אֹויְפן  ַקְׁשיֹות  ֶגעְפֶרעְגט  ָהאט  ֶער 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָּפסּוק, ָדאס  ִאין  ְמרּוָמז  ִאיז 
מֶׁשה,  ֶאל  ֱאִקים  ַוְיַדֵּבר 
ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַהִדין,  ִמַדת  ִמיט  ְׁשְטֶרעְנג צּו מֶׁשה, 
"ֲאִני  ֶגעָזאְגט,  ִאים  ָהאט  ֶער  ָאֶּבער 
ֶעס  ֲאִפילּו  ַאז  ִוויְסן  ָזאְלְסט  דּו  ה", 
ֶזעְהט אֹויס ְׁשֶלעְכט, ִאיז ֶעס ֶּבֱאֶמת  

ִמַדת ָהַרֲחִמים.

ְפֶרעְגן ֶדעְרַפאר  ִניְׁשט  ָזאְלְסטּו 
אֹויְפן  ַקְׁשיֹות  ַקיין 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַווייל ֲאִפילּו ֶעס ֶזעְהט 
אֹויס ִווי ֶעס ִאיז ְׁשֶלעְכט, ִאיז ַאֶלעס 
ָנאר ְּבַרֲחִמים ְוַחָסִדים, ָנאר ַפאר ִדי 

טֹוָבה פּון ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ָוֵאָרא תשס"ז)

76

רּוַח ְוא  ִמּקֶֹצר  מֶׁשה  ֶאל  ָׁשְמעּו 
ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה. ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  ֵחֶלק ב,  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֵמייֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ָדאס  פ"ו): 

ֶדעם  ִדיֶנען  ָנאר  ֶקען  ֶמען  ַאז 
ַזאְכן,  ְׁשֶוועֶרע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִווי ְלָמָׁשל ַפאְסְטן אּון ָדאס ְגַלייְכן, 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ַווייל  קּוְמט  ָדאס 

ַקיין ְקָלאֶרע ֵרייֶנע ֱאמּוָנה.

ֲאִפילּו אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ְגֵלייְּבט אּון 
ָיא ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְגֵלייְּבט 
ָדאס   ,ִזי ִאין  ִניְׁשט  ָאֶּבער  ֶער 
ֶדער  ַאז  ִניְׁשט  ְגֵלייְּבט  ֶער  ֵהייְסט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַהָנָאה פּון ִאים, 
אּון ֶדעְרַפאר זּוְכט ֶער צּו טּוְהן ַדְוָקא 
 ְׁשֶוועֶרע ֲעבֹודֹות, צּו ַפאְסְטן אּון ִזי
ְמַסֵגף ַזיין, ַווייל ֶער ְטַראְכט, ַאז ָנאר 
ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַהָנָאה 

ָהאְּבן פּון ִאים.

פר˘˙ ו‡ר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ נח

ָוואְלט  ֶמעְנְטׁש  ַא  אֹויּב  ַווייל 
ַפאְרָוואס   ּפּוְנְקְטִלי ַפאְרְׁשַטאֶנען 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ַאזֹוי, ָוואְלט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶעס ֶגעֵמייְנט ַאז ֶדער 
ָהאט ַחס ְוָׁשלֹום ִדי ֶזעְלֶּבע ֵׂשֶכל ִווי 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ָאֶּבער  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם 
ְקלּוֶגער   ָדא ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
פּון אּוְנז, ֶדעְרַפאר ַפאְרְׁשֵטייט ֶמען 

ִניְׁשט ַזייֶנע ֶוועְגן.

ַאָמאל ֶדעְרַפאר  ֶזעְהט  ֶעס  ֲאִפילּו 
ַאז  ֶמעְנְטׁש,  ַפאְרן  אֹויס 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִאים ֶעֶּפעס 
ְׁשֶלעְכְטס, ִאיז ֶעס ֶּבֱאֶמת ָנאר גּוְטס, 
ָנאר ִניְׁשט ֵאייִּביג ַפאְרְׁשֵטייט ֶער ֶעס.

ר ִאּתֹו ִמְׁשָּפט ַעל ַרִׁש"י  ָזאְגט: "ִדֶבּ
ָלָמה  ְולֹוַמר  ְלַדֵּבר  ֶׁשִהְקָׁשה 
ַהֵרעֹוָתה", ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ַווייל  ְׁשְטֶרעְנג,  ִאים  צּו  ֶגעֶרעְדט 
אֹויְפן  ַקְׁשיֹות  ֶגעְפֶרעְגט  ָהאט  ֶער 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָּפסּוק, ָדאס  ִאין  ְמרּוָמז  ִאיז 
מֶׁשה,  ֶאל  ֱאִקים  ַוְיַדֵּבר 
ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַהִדין,  ִמַדת  ִמיט  ְׁשְטֶרעְנג צּו מֶׁשה, 
"ֲאִני  ֶגעָזאְגט,  ִאים  ָהאט  ֶער  ָאֶּבער 
ֶעס  ֲאִפילּו  ַאז  ִוויְסן  ָזאְלְסט  דּו  ה", 
ֶזעְהט אֹויס ְׁשֶלעְכט, ִאיז ֶעס ֶּבֱאֶמת  

ִמַדת ָהַרֲחִמים.

ְפֶרעְגן ֶדעְרַפאר  ִניְׁשט  ָזאְלְסטּו 
אֹויְפן  ַקְׁשיֹות  ַקיין 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַווייל ֲאִפילּו ֶעס ֶזעְהט 
אֹויס ִווי ֶעס ִאיז ְׁשֶלעְכט, ִאיז ַאֶלעס 
ָנאר ְּבַרֲחִמים ְוַחָסִדים, ָנאר ַפאר ִדי 

טֹוָבה פּון ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ָוֵאָרא תשס"ז)

76

רּוַח ְוא  ִמּקֶֹצר  מֶׁשה  ֶאל  ָׁשְמעּו 
ּוֵמֲעבָֹדה ָקָׁשה. ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  ֵחֶלק ב,  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֵמייֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ָדאס  פ"ו): 

ֶדעם  ִדיֶנען  ָנאר  ֶקען  ֶמען  ַאז 
ַזאְכן,  ְׁשֶוועֶרע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִווי ְלָמָׁשל ַפאְסְטן אּון ָדאס ְגַלייְכן, 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ַווייל  קּוְמט  ָדאס 

ַקיין ְקָלאֶרע ֵרייֶנע ֱאמּוָנה.

ֲאִפילּו אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ְגֵלייְּבט אּון 
ָיא ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְגֵלייְּבט 
ָדאס   ,ִזי ִאין  ִניְׁשט  ָאֶּבער  ֶער 
ֶדער  ַאז  ִניְׁשט  ְגֵלייְּבט  ֶער  ֵהייְסט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַהָנָאה פּון ִאים, 
אּון ֶדעְרַפאר זּוְכט ֶער צּו טּוְהן ַדְוָקא 
 ְׁשֶוועֶרע ֲעבֹודֹות, צּו ַפאְסְטן אּון ִזי
ְמַסֵגף ַזיין, ַווייל ֶער ְטַראְכט, ַאז ָנאר 
ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַהָנָאה 

ָהאְּבן פּון ִאים.



פר˘˙ ו‡ר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ נט

ֵרייֶנע ָאֶּבער  ִדי  ָהאט  ֶמען  ֶווען 
ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאֵליין:   ִזי ִאין  ְגֵלייְּבט  ֶמען  אּון 
 אֹוי ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָיא, 
ֶקען  ֶדעָמאְלְטס  ַהָנָאה,  ִמיר  פּון 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  ֶמען 
ֵווייְסט  ֶמען  ֶווען  ַווייל   ,ַזא ֶיעֶדע 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶווען 
ִדי  פּון  ַהָנָאה,  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא 
ָּפׁשּוֶטע ִאיִדיְׁשֵקייט, אּון ִדי ָּפׁשּוֶטע 
ִזיך  ָוואְלט  טּוט,  ֶמען  ָוואס  ִמְצוֹת 
ַזיין  ִמיט  ֶגעְפֵרייְדט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ִציִצית,  ַזיין  ִמיט  ֶאמּוָנה,  ָּפׁשּוֶט'ע 
ִמיט  ֵּפאֹות,  אּון  ָּבאְרד  יין  ַזַ ִמיט 
ַווייֶטער,  ַאזֹוי  אּון  ַׁשָּבת,  ִהיְטן  ַזיין 
ֶגעֶווען  ְׁשֶטעְנִדיג  ָוואְלט  ֶער  אּון 
ֶדעם  ִמיט   ְפֵרייִלי אֹויְסֶטעְרִליׁש 
ֶגעֶווען  ְׁשֶטעְנִדיג  ָוואְלט  ֶער  אּון 

אֹויְסֶטעְרִליׁש ְפֵרייִלי ִמיט ֶדעם.

ְוא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִאיְדן  ִדי  מֶׁשה,  ֶאל  ָׁשְמעּו 
מֶׁשה  צּו  צּוֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ָהאְּבן 
ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  רּוַח,  ִמּקֶֹצר  ַרֵּבינּו, 
ֶגעַהאט ַא ְׁשַוואֶכע ֱאמּוָנה. ִווי ֶדער 
(ְּתִהִלים  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַּביי  ָזאְגט  ָּפסּוק 
ַּביי  ָּבֶהם,  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף  קל"ה): 

ַקיין  ִניְׁשָטא  ִּבְכַלל  ִאיז  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ִאין   ְׁשַווא ִאיז  ֶמען  ֶווען  אּון  רּוַח, 
ֱאמּוָנה ֵהייְסט ָדאס ִמּקֶֹצר רּוַח, אּון 

ֵזיי  ָהאְּבן  ָקָׁשה,  ּוֵמֲעבָֹדה  ֶדעְרַפאר, 
ִדיֶנען  ָנאר  ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעֵמייְנט 
ְׁשֶוועֶרע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 

ֲעבֹודֹות. 

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ָוֵאָרא תש"ע)
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ַעֶּמ ְוַׂשְמִּתי  ּוֵבין  ַעִּמי  ֵּבין  ְפֻדת 
ַהֶּזה.  ָהאֹת  ִיְהֶיה  ְלָמָחר 
ַא  ְּבֶרעְנְגט  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ֶדער 
ֶעס  ִווי  ְּפֶלעֶצער  ְצֵוויי   ָנא ְמסֹוָרה, 
ְּפדּות  "ְּפדּות",  ָוואְרט  ֶדער  ְׁשֵטייט 
ְוַהְרֵּבה  קי"ד),  (ְּתִהיִלים  ְלַעּמֹו  ָׁשַלח 

ִעּמֹו ְפדּות (ְּתִהיִלים ק"ל).

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיז  ֶעס  כ"ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָדא  ִאיז  ֶעס  ּתֹורֹות,  ִמיֵני   ַאַסא ָדא 
ְׁשַרייְּבן, אּון  ָוואס ֶמען ֶמעג  ּתֹורֹות 
ָטאר  ֶמען  ָוואס  ּתֹורֹות  ָדא  ִאיז  ֶעס 
ֵווייְסט  ֶווער ֶעס  ִניְׁשט ְׁשַרייְּבן, אּון 
ֶמעג  ֶמען  ּתֹוָרה  ֶוועְלֶכע  ִחילּוק  ִדי 
ִאיד  ַא  ֶדעְרֶקעֶנען  ֶקען  ֶער  ְׁשַרייְּבן, 

פּון ְצִוויְׁשן גֹוִים.

ָזאְגן ַאזֹוי  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִווי 
ִדּבּור  ס:  ִגיִטין  ְּבתֹוְספֹות  (מּוָבא 

מּוַה): ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער  ַהַמְתִחיל ַאְתּ

פר˘˙ ו‡ר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ נט

ֵרייֶנע ָאֶּבער  ִדי  ָהאט  ֶמען  ֶווען 
ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאֵליין:   ִזי ִאין  ְגֵלייְּבט  ֶמען  אּון 
 אֹוי ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָיא, 
ֶקען  ֶדעָמאְלְטס  ַהָנָאה,  ִמיר  פּון 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  ֶמען 
ֵווייְסט  ֶמען  ֶווען  ַווייל   ,ַזא ֶיעֶדע 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶווען 
ִדי  פּון  ַהָנָאה,  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא 
ָּפׁשּוֶטע ִאיִדיְׁשֵקייט, אּון ִדי ָּפׁשּוֶטע 
ִזיך  ָוואְלט  טּוט,  ֶמען  ָוואס  ִמְצוֹת 
ַזיין  ִמיט  ֶגעְפֵרייְדט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ִציִצית,  ַזיין  ִמיט  ֶאמּוָנה,  ָּפׁשּוֶט'ע 
ִמיט  ֵּפאֹות,  אּון  ָּבאְרד  יין  ַזַ ִמיט 
ַווייֶטער,  ַאזֹוי  אּון  ַׁשָּבת,  ִהיְטן  ַזיין 
ֶגעֶווען  ְׁשֶטעְנִדיג  ָוואְלט  ֶער  אּון 
ֶדעם  ִמיט   ְפֵרייִלי אֹויְסֶטעְרִליׁש 
ֶגעֶווען  ְׁשֶטעְנִדיג  ָוואְלט  ֶער  אּון 

אֹויְסֶטעְרִליׁש ְפֵרייִלי ִמיט ֶדעם.

ְוא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִאיְדן  ִדי  מֶׁשה,  ֶאל  ָׁשְמעּו 
מֶׁשה  צּו  צּוֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ָהאְּבן 
ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  רּוַח,  ִמּקֶֹצר  ַרֵּבינּו, 
ֶגעַהאט ַא ְׁשַוואֶכע ֱאמּוָנה. ִווי ֶדער 
(ְּתִהִלים  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַּביי  ָזאְגט  ָּפסּוק 
ַּביי  ָּבֶהם,  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף  קל"ה): 

ַקיין  ִניְׁשָטא  ִּבְכַלל  ִאיז  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ִאין   ְׁשַווא ִאיז  ֶמען  ֶווען  אּון  רּוַח, 
ֱאמּוָנה ֵהייְסט ָדאס ִמּקֶֹצר רּוַח, אּון 

ֵזיי  ָהאְּבן  ָקָׁשה,  ּוֵמֲעבָֹדה  ֶדעְרַפאר, 
ִדיֶנען  ָנאר  ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעֵמייְנט 
ְׁשֶוועֶרע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 

ֲעבֹודֹות. 

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ָוֵאָרא תש"ע)
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ַעֶּמ ְוַׂשְמִּתי  ּוֵבין  ַעִּמי  ֵּבין  ְפֻדת 
ַהֶּזה.  ָהאֹת  ִיְהֶיה  ְלָמָחר 
ַא  ְּבֶרעְנְגט  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ֶדער 
ֶעס  ִווי  ְּפֶלעֶצער  ְצֵוויי   ָנא ְמסֹוָרה, 
ְּפדּות  "ְּפדּות",  ָוואְרט  ֶדער  ְׁשֵטייט 
ְוַהְרֵּבה  קי"ד),  (ְּתִהיִלים  ְלַעּמֹו  ָׁשַלח 

ִעּמֹו ְפדּות (ְּתִהיִלים ק"ל).

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיז  ֶעס  כ"ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָדא  ִאיז  ֶעס  ּתֹורֹות,  ִמיֵני   ַאַסא ָדא 
ְׁשַרייְּבן, אּון  ָוואס ֶמען ֶמעג  ּתֹורֹות 
ָטאר  ֶמען  ָוואס  ּתֹורֹות  ָדא  ִאיז  ֶעס 
ֵווייְסט  ֶווער ֶעס  ִניְׁשט ְׁשַרייְּבן, אּון 
ֶמעג  ֶמען  ּתֹוָרה  ֶוועְלֶכע  ִחילּוק  ִדי 
ִאיד  ַא  ֶדעְרֶקעֶנען  ֶקען  ֶער  ְׁשַרייְּבן, 

פּון ְצִוויְׁשן גֹוִים.

ָזאְגן ַאזֹוי  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִווי 
ִדּבּור  ס:  ִגיִטין  ְּבתֹוְספֹות  (מּוָבא 

מּוַה): ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער  ַהַמְתִחיל ַאְתּ

פר˘˙ ו‡ר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ נט

ֵרייֶנע ָאֶּבער  ִדי  ָהאט  ֶמען  ֶווען 
ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאֵליין:   ִזי ִאין  ְגֵלייְּבט  ֶמען  אּון 
 אֹוי ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָיא, 
ֶקען  ֶדעָמאְלְטס  ַהָנָאה,  ִמיר  פּון 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  ֶמען 
ֵווייְסט  ֶמען  ֶווען  ַווייל   ,ַזא ֶיעֶדע 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶווען 
ִדי  פּון  ַהָנָאה,  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא 
ָּפׁשּוֶטע ִאיִדיְׁשֵקייט, אּון ִדי ָּפׁשּוֶטע 
ִזיך  ָוואְלט  טּוט,  ֶמען  ָוואס  ִמְצוֹת 
ַזיין  ִמיט  ֶגעְפֵרייְדט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ִציִצית,  ַזיין  ִמיט  ֶאמּוָנה,  ָּפׁשּוֶט'ע 
ִמיט  ֵּפאֹות,  אּון  ָּבאְרד  יין  ַזַ ִמיט 
ַווייֶטער,  ַאזֹוי  אּון  ַׁשָּבת,  ִהיְטן  ַזיין 
ֶגעֶווען  ְׁשֶטעְנִדיג  ָוואְלט  ֶער  אּון 
ֶדעם  ִמיט   ְפֵרייִלי אֹויְסֶטעְרִליׁש 
ֶגעֶווען  ְׁשֶטעְנִדיג  ָוואְלט  ֶער  אּון 

אֹויְסֶטעְרִליׁש ְפֵרייִלי ִמיט ֶדעם.

ְוא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִאיְדן  ִדי  מֶׁשה,  ֶאל  ָׁשְמעּו 
מֶׁשה  צּו  צּוֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ָהאְּבן 
ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  רּוַח,  ִמּקֶֹצר  ַרֵּבינּו, 
ֶגעַהאט ַא ְׁשַוואֶכע ֱאמּוָנה. ִווי ֶדער 
(ְּתִהִלים  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַּביי  ָזאְגט  ָּפסּוק 
ַּביי  ָּבֶהם,  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף  קל"ה): 

ַקיין  ִניְׁשָטא  ִּבְכַלל  ִאיז  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ִאין   ְׁשַווא ִאיז  ֶמען  ֶווען  אּון  רּוַח, 
ֱאמּוָנה ֵהייְסט ָדאס ִמּקֶֹצר רּוַח, אּון 

ֵזיי  ָהאְּבן  ָקָׁשה,  ּוֵמֲעבָֹדה  ֶדעְרַפאר, 
ִדיֶנען  ָנאר  ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעֵמייְנט 
ְׁשֶוועֶרע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 

ֲעבֹודֹות. 

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ָוֵאָרא תש"ע)
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ַעֶּמ ְוַׂשְמִּתי  ּוֵבין  ַעִּמי  ֵּבין  ְפֻדת 
ַהֶּזה.  ָהאֹת  ִיְהֶיה  ְלָמָחר 
ַא  ְּבֶרעְנְגט  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ֶדער 
ֶעס  ִווי  ְּפֶלעֶצער  ְצֵוויי   ָנא ְמסֹוָרה, 
ְּפדּות  "ְּפדּות",  ָוואְרט  ֶדער  ְׁשֵטייט 
ְוַהְרֵּבה  קי"ד),  (ְּתִהיִלים  ְלַעּמֹו  ָׁשַלח 

ִעּמֹו ְפדּות (ְּתִהיִלים ק"ל).

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיז  ֶעס  כ"ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָדא  ִאיז  ֶעס  ּתֹורֹות,  ִמיֵני   ַאַסא ָדא 
ְׁשַרייְּבן, אּון  ָוואס ֶמען ֶמעג  ּתֹורֹות 
ָטאר  ֶמען  ָוואס  ּתֹורֹות  ָדא  ִאיז  ֶעס 
ֵווייְסט  ֶווער ֶעס  ִניְׁשט ְׁשַרייְּבן, אּון 
ֶמעג  ֶמען  ּתֹוָרה  ֶוועְלֶכע  ִחילּוק  ִדי 
ִאיד  ַא  ֶדעְרֶקעֶנען  ֶקען  ֶער  ְׁשַרייְּבן, 

פּון ְצִוויְׁשן גֹוִים.

ָזאְגן ַאזֹוי  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִווי 
ִדּבּור  ס:  ִגיִטין  ְּבתֹוְספֹות  (מּוָבא 

מּוַה): ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער  ַהַמְתִחיל ַאְתּ
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ֵרייֶנע ָאֶּבער  ִדי  ָהאט  ֶמען  ֶווען 
ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאֵליין:   ִזי ִאין  ְגֵלייְּבט  ֶמען  אּון 
 אֹוי ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָיא, 
ֶקען  ֶדעָמאְלְטס  ַהָנָאה,  ִמיר  פּון 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  ֶמען 
ֵווייְסט  ֶמען  ֶווען  ַווייל   ,ַזא ֶיעֶדע 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶווען 
ִדי  פּון  ַהָנָאה,  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא 
ָּפׁשּוֶטע ִאיִדיְׁשֵקייט, אּון ִדי ָּפׁשּוֶטע 
ִזיך  ָוואְלט  טּוט,  ֶמען  ָוואס  ִמְצוֹת 
ַזיין  ִמיט  ֶגעְפֵרייְדט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ִציִצית,  ַזיין  ִמיט  ֶאמּוָנה,  ָּפׁשּוֶט'ע 
ִמיט  ֵּפאֹות,  אּון  ָּבאְרד  יין  ַזַ ִמיט 
ַווייֶטער,  ַאזֹוי  אּון  ַׁשָּבת,  ִהיְטן  ַזיין 
ֶגעֶווען  ְׁשֶטעְנִדיג  ָוואְלט  ֶער  אּון 
ֶדעם  ִמיט   ְפֵרייִלי אֹויְסֶטעְרִליׁש 
ֶגעֶווען  ְׁשֶטעְנִדיג  ָוואְלט  ֶער  אּון 

אֹויְסֶטעְרִליׁש ְפֵרייִלי ִמיט ֶדעם.

ְוא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִאיְדן  ִדי  מֶׁשה,  ֶאל  ָׁשְמעּו 
מֶׁשה  צּו  צּוֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ָהאְּבן 
ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  רּוַח,  ִמּקֶֹצר  ַרֵּבינּו, 
ֶגעַהאט ַא ְׁשַוואֶכע ֱאמּוָנה. ִווי ֶדער 
(ְּתִהִלים  ָזָרה  ֲעבֹוָדה  ַּביי  ָזאְגט  ָּפסּוק 
ַּביי  ָּבֶהם,  רּוַח  ֶיׁש  ֵאין  ַאף  קל"ה): 

ַקיין  ִניְׁשָטא  ִּבְכַלל  ִאיז  ָזָרה  ֲעבֹוָדה 
ִאין   ְׁשַווא ִאיז  ֶמען  ֶווען  אּון  רּוַח, 
ֱאמּוָנה ֵהייְסט ָדאס ִמּקֶֹצר רּוַח, אּון 

ֵזיי  ָהאְּבן  ָקָׁשה,  ּוֵמֲעבָֹדה  ֶדעְרַפאר, 
ִדיֶנען  ָנאר  ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶגעֵמייְנט 
ְׁשֶוועֶרע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 

ֲעבֹודֹות. 

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ָוֵאָרא תש"ע)
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ַעֶּמ ְוַׂשְמִּתי  ּוֵבין  ַעִּמי  ֵּבין  ְפֻדת 
ַהֶּזה.  ָהאֹת  ִיְהֶיה  ְלָמָחר 
ַא  ְּבֶרעְנְגט  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ֶדער 
ֶעס  ִווי  ְּפֶלעֶצער  ְצֵוויי   ָנא ְמסֹוָרה, 
ְּפדּות  "ְּפדּות",  ָוואְרט  ֶדער  ְׁשֵטייט 
ְוַהְרֵּבה  קי"ד),  (ְּתִהיִלים  ְלַעּמֹו  ָׁשַלח 

ִעּמֹו ְפדּות (ְּתִהיִלים ק"ל).

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיז  ֶעס  כ"ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָדא  ִאיז  ֶעס  ּתֹורֹות,  ִמיֵני   ַאַסא ָדא 
ְׁשַרייְּבן, אּון  ָוואס ֶמען ֶמעג  ּתֹורֹות 
ָטאר  ֶמען  ָוואס  ּתֹורֹות  ָדא  ִאיז  ֶעס 
ֵווייְסט  ֶווער ֶעס  ִניְׁשט ְׁשַרייְּבן, אּון 
ֶמעג  ֶמען  ּתֹוָרה  ֶוועְלֶכע  ִחילּוק  ִדי 
ִאיד  ַא  ֶדעְרֶקעֶנען  ֶקען  ֶער  ְׁשַרייְּבן, 

פּון ְצִוויְׁשן גֹוִים.

ָזאְגן ַאזֹוי  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִווי 
ִדּבּור  ס:  ִגיִטין  ְּבתֹוְספֹות  (מּוָבא 

מּוַה): ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער  ַהַמְתִחיל ַאְתּ
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ּתֹוָרה  ִדי  ֶגעֶגעְּבן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִדי  ַאז  אֹויֶסעְנֵווייִניג?  ֶּפה  ֶׁשַּבַעל 
ֶנעֶמען  ֶקעֶנען  ִניְׁשט  ֶעס  ָזאְלן  גֹוִים 
ִדי   דּוְר ַאז  ֶמען,  ֶזעְהט   .ִזי ַפאר 
ָהאט  ֶמען  ָוואס  ֶּפה,  ֶׁשַּבַעל  ּתֹוָרה 
ִאיז  ֶדעם  ִמיט  ָאְּפֶגעְׁשִריְּבן,  ִניְׁשט 

ֶדער ִאיד ֶהעֶכער פּוֶנעם גֹוי.

ֶמער מֹוַהָרא"ׁש   ָנא ָדאס  ִאיז 
ִעיָקר  ִדי  ַאז  ַמְסִּביר, 
 ִזי ֶוועְנְדט  ִאיד  ַא  פּון  ֲחִׁשיבּות 
פּון  ַווייל  ֶּפה,  ֶׁשַּבַעל  ּתֹוָרה  ִדי  ִאין 
ָגאְרִניְׁשט  ֶמען  ֶקען  ַאֵליין  ּתֹוָרה  ִדי 
פּון  ִמְצָוה  ִדי  ְלָמָׁשל  ִווי  ִוויְסן, 
ּתֹוָרה  ִדי  פּון  ֶמען  ֶקען  ְּתִפיִלין, 
ַאֵליין ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין ִווי ַאזֹוי ֶעס 
ְמַקֵיים צּו ַזיין, ָנאר דּוְר ִדי ֵהייִליֶגע 
ֶגעֶווען  ְמַקֵּבל  ָהאְּבן  ָוואס  ֲחָכִמים 
ֵאייֶנער פּון ְצֵווייְטן ִּביז מֶׁשה ַרֵּבינּו 
קּוְמט  ַזיין,  צּו  ְמַקֵיים  ֶעס  ַאזֹוי  ִווי 
אֹויס ַאז ֶדער ִעיָקר פּון ַא ִאיד ִאיז ִדי 
 ּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל ֶּפה, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ִזי
ֶלעְרֶנען  צּו  ַּבאְפַלייְסן  ֵזייֶער  ִאיד  ַא 
ּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל ֶּפה, ָוואס ָדאס ִאיז ִדי 
ּפֹוְסִקים  ְגָמָרא,  ִמְׁשַניֹות,  ֵהייִליֶגע 

.אּון ֻׁשְלָחן ָערּו

ְסֶּפעִציֶעל ַדאְרף ַא ִאיד ֶלעְרֶנען אּון 
ָדאס  ָוואס  ִמְׁשַניֹות,   ַאַסא
ְנָׁשָמה,  ִדי  ֵרייִניְגט  אּון  ֵהייִליְגט 
"ְנָׁשָמה",  אֹוִתיֹות  ִדי  ִאיז  "ִמְׁשָנה" 

ִווי  ֶגעְלט  ֶעס  ְּבֶרעְנְגט   אֹוי ִווי 
ֶסף  ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ְּבֵראִׁשית מ"ג): ֶכּ
ִּפְנָחס'ל  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִמְׁשֶנה. 
ִאיז  "ִמְׁשָנה"  ַאז  ָזאְגט  ָקאִריֶצער 
ְּבֶרעְנְגט  ֶעס  "ַּפְרָנָסה",  ְּבִגיַמְטִרָּיא 
(ַוִיְקָרא  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ַּפְרָנָסה. 
ֶוועְלן  ִאיְדן  ִדי  ג'):  ִסיָמן  ז'  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה 

ְזכּות  ִאין  ָנאר  ָגלּות  פּון  ַארֹויְסֵגיין 
פּון ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות.

ְוַׂשְמִּתי ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְפֻדת ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמ, ָזאְגט 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַרִׁש"י, 
ִדי  ְצִוויְׁשן  ָאְּפֵׁשיידּוְנג  ַאן  ַמאְכן 
ִאיְדן אּון ִדי גֹוִים, ָוואס ָדאס ֶוועְרט 
ָאֶּבער  ֶּפה,  ֶׁשַּבַעל  ּתֹוָרה   דּוְר  ָדא
ָאן  ָדא  ְׁשֵטייט  "ְפֻדת"  ָוואְרט  ֶדער 
ֶדעם אֹות ו', ֶדער אֹות ו' ֵגייט ַארֹויף 
אֹויף ִמְׁשַניֹות, ָוואס ִאיז ִׁשָׁשה ִסְדֵרי 
ִמְׁשָנה, ָאֶּבער ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ֶפעְלט 
ָנא ֶדער אֹות ו', ַווייל ַהייְנט קּוְקט 
ֶמען ָנא ַאָראּפ ֵאייֶנעם ָוואס ֶלעְרְנט 
ָזאְגט,  ָּפסּוק  ֶדער  ָאֶּבער  ִמְׁשַניֹות, 
ִיְהֶיה ָהאֹת ַהֶּזה, ַּבאְלד, ֶווען  ְלָמָחר 
ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען, ֶוועט ׁשֹוין ַזיין 
ֶדער אֹות ו', ַווייל ָמִׁשיַח ֶוועט ָנאר 
אּון  ִמְׁשַניֹות,  פּון  ְזכּות  ִאין  קּוֶמען 
ַארֹויף  ׁשֹוין  ֶמען  ֶוועט  ֶדעָמאְלְט'ס 
קּוְקן אּון ַמְחִׁשיב ַזיין ָדאס ֶלעְרֶנען 

ִמְׁשַניֹות.
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ּתֹוָרה  ִדי  ֶגעֶגעְּבן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִדי  ַאז  אֹויֶסעְנֵווייִניג?  ֶּפה  ֶׁשַּבַעל 
ֶנעֶמען  ֶקעֶנען  ִניְׁשט  ֶעס  ָזאְלן  גֹוִים 
ִדי   דּוְר ַאז  ֶמען,  ֶזעְהט   .ִזי ַפאר 
ָהאט  ֶמען  ָוואס  ֶּפה,  ֶׁשַּבַעל  ּתֹוָרה 
ִאיז  ֶדעם  ִמיט  ָאְּפֶגעְׁשִריְּבן,  ִניְׁשט 

ֶדער ִאיד ֶהעֶכער פּוֶנעם גֹוי.

ֶמער מֹוַהָרא"ׁש   ָנא ָדאס  ִאיז 
ִעיָקר  ִדי  ַאז  ַמְסִּביר, 
 ִזי ֶוועְנְדט  ִאיד  ַא  פּון  ֲחִׁשיבּות 
פּון  ַווייל  ֶּפה,  ֶׁשַּבַעל  ּתֹוָרה  ִדי  ִאין 
ָגאְרִניְׁשט  ֶמען  ֶקען  ַאֵליין  ּתֹוָרה  ִדי 
פּון  ִמְצָוה  ִדי  ְלָמָׁשל  ִווי  ִוויְסן, 
ּתֹוָרה  ִדי  פּון  ֶמען  ֶקען  ְּתִפיִלין, 
ַאֵליין ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין ִווי ַאזֹוי ֶעס 
ְמַקֵיים צּו ַזיין, ָנאר דּוְר ִדי ֵהייִליֶגע 
ֶגעֶווען  ְמַקֵּבל  ָהאְּבן  ָוואס  ֲחָכִמים 
ֵאייֶנער פּון ְצֵווייְטן ִּביז מֶׁשה ַרֵּבינּו 
קּוְמט  ַזיין,  צּו  ְמַקֵיים  ֶעס  ַאזֹוי  ִווי 
אֹויס ַאז ֶדער ִעיָקר פּון ַא ִאיד ִאיז ִדי 
 ּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל ֶּפה, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ִזי
ֶלעְרֶנען  צּו  ַּבאְפַלייְסן  ֵזייֶער  ִאיד  ַא 
ּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל ֶּפה, ָוואס ָדאס ִאיז ִדי 
ּפֹוְסִקים  ְגָמָרא,  ִמְׁשַניֹות,  ֵהייִליֶגע 

.אּון ֻׁשְלָחן ָערּו

ְסֶּפעִציֶעל ַדאְרף ַא ִאיד ֶלעְרֶנען אּון 
ָדאס  ָוואס  ִמְׁשַניֹות,   ַאַסא
ְנָׁשָמה,  ִדי  ֵרייִניְגט  אּון  ֵהייִליְגט 
"ְנָׁשָמה",  אֹוִתיֹות  ִדי  ִאיז  "ִמְׁשָנה" 

ִווי  ֶגעְלט  ֶעס  ְּבֶרעְנְגט   אֹוי ִווי 
ֶסף  ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ְּבֵראִׁשית מ"ג): ֶכּ
ִּפְנָחס'ל  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִמְׁשֶנה. 
ִאיז  "ִמְׁשָנה"  ַאז  ָזאְגט  ָקאִריֶצער 
ְּבֶרעְנְגט  ֶעס  "ַּפְרָנָסה",  ְּבִגיַמְטִרָּיא 
(ַוִיְקָרא  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ַּפְרָנָסה. 
ֶוועְלן  ִאיְדן  ִדי  ג'):  ִסיָמן  ז'  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה 

ְזכּות  ִאין  ָנאר  ָגלּות  פּון  ַארֹויְסֵגיין 
פּון ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות.

ְוַׂשְמִּתי ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְפֻדת ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמ, ָזאְגט 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַרִׁש"י, 
ִדי  ְצִוויְׁשן  ָאְּפֵׁשיידּוְנג  ַאן  ַמאְכן 
ִאיְדן אּון ִדי גֹוִים, ָוואס ָדאס ֶוועְרט 
ָאֶּבער  ֶּפה,  ֶׁשַּבַעל  ּתֹוָרה   דּוְר  ָדא
ָאן  ָדא  ְׁשֵטייט  "ְפֻדת"  ָוואְרט  ֶדער 
ֶדעם אֹות ו', ֶדער אֹות ו' ֵגייט ַארֹויף 
אֹויף ִמְׁשַניֹות, ָוואס ִאיז ִׁשָׁשה ִסְדֵרי 
ִמְׁשָנה, ָאֶּבער ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ֶפעְלט 
ָנא ֶדער אֹות ו', ַווייל ַהייְנט קּוְקט 
ֶמען ָנא ַאָראּפ ֵאייֶנעם ָוואס ֶלעְרְנט 
ָזאְגט,  ָּפסּוק  ֶדער  ָאֶּבער  ִמְׁשַניֹות, 
ִיְהֶיה ָהאֹת ַהֶּזה, ַּבאְלד, ֶווען  ְלָמָחר 
ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען, ֶוועט ׁשֹוין ַזיין 
ֶדער אֹות ו', ַווייל ָמִׁשיַח ֶוועט ָנאר 
אּון  ִמְׁשַניֹות,  פּון  ְזכּות  ִאין  קּוֶמען 
ַארֹויף  ׁשֹוין  ֶמען  ֶוועט  ֶדעָמאְלְט'ס 
קּוְקן אּון ַמְחִׁשיב ַזיין ָדאס ֶלעְרֶנען 

ִמְׁשַניֹות.
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ּתֹוָרה  ִדי  ֶגעֶגעְּבן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִדי  ַאז  אֹויֶסעְנֵווייִניג?  ֶּפה  ֶׁשַּבַעל 
ֶנעֶמען  ֶקעֶנען  ִניְׁשט  ֶעס  ָזאְלן  גֹוִים 
ִדי   דּוְר ַאז  ֶמען,  ֶזעְהט   .ִזי ַפאר 
ָהאט  ֶמען  ָוואס  ֶּפה,  ֶׁשַּבַעל  ּתֹוָרה 
ִאיז  ֶדעם  ִמיט  ָאְּפֶגעְׁשִריְּבן,  ִניְׁשט 

ֶדער ִאיד ֶהעֶכער פּוֶנעם גֹוי.

ֶמער מֹוַהָרא"ׁש   ָנא ָדאס  ִאיז 
ִעיָקר  ִדי  ַאז  ַמְסִּביר, 
 ִזי ֶוועְנְדט  ִאיד  ַא  פּון  ֲחִׁשיבּות 
פּון  ַווייל  ֶּפה,  ֶׁשַּבַעל  ּתֹוָרה  ִדי  ִאין 
ָגאְרִניְׁשט  ֶמען  ֶקען  ַאֵליין  ּתֹוָרה  ִדי 
פּון  ִמְצָוה  ִדי  ְלָמָׁשל  ִווי  ִוויְסן, 
ּתֹוָרה  ִדי  פּון  ֶמען  ֶקען  ְּתִפיִלין, 
ַאֵליין ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין ִווי ַאזֹוי ֶעס 
ְמַקֵיים צּו ַזיין, ָנאר דּוְר ִדי ֵהייִליֶגע 
ֶגעֶווען  ְמַקֵּבל  ָהאְּבן  ָוואס  ֲחָכִמים 
ֵאייֶנער פּון ְצֵווייְטן ִּביז מֶׁשה ַרֵּבינּו 
קּוְמט  ַזיין,  צּו  ְמַקֵיים  ֶעס  ַאזֹוי  ִווי 
אֹויס ַאז ֶדער ִעיָקר פּון ַא ִאיד ִאיז ִדי 
 ּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל ֶּפה, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ִזי
ֶלעְרֶנען  צּו  ַּבאְפַלייְסן  ֵזייֶער  ִאיד  ַא 
ּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל ֶּפה, ָוואס ָדאס ִאיז ִדי 
ּפֹוְסִקים  ְגָמָרא,  ִמְׁשַניֹות,  ֵהייִליֶגע 
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ְסֶּפעִציֶעל ַדאְרף ַא ִאיד ֶלעְרֶנען אּון 
ָדאס  ָוואס  ִמְׁשַניֹות,   ַאַסא
ְנָׁשָמה,  ִדי  ֵרייִניְגט  אּון  ֵהייִליְגט 
"ְנָׁשָמה",  אֹוִתיֹות  ִדי  ִאיז  "ִמְׁשָנה" 

ִווי  ֶגעְלט  ֶעס  ְּבֶרעְנְגט   אֹוי ִווי 
ֶסף  ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ְּבֵראִׁשית מ"ג): ֶכּ
ִּפְנָחס'ל  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִמְׁשֶנה. 
ִאיז  "ִמְׁשָנה"  ַאז  ָזאְגט  ָקאִריֶצער 
ְּבֶרעְנְגט  ֶעס  "ַּפְרָנָסה",  ְּבִגיַמְטִרָּיא 
(ַוִיְקָרא  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ַּפְרָנָסה. 
ֶוועְלן  ִאיְדן  ִדי  ג'):  ִסיָמן  ז'  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה 

ְזכּות  ִאין  ָנאר  ָגלּות  פּון  ַארֹויְסֵגיין 
פּון ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות.

ְוַׂשְמִּתי ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְפֻדת ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמ, ָזאְגט 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַרִׁש"י, 
ִדי  ְצִוויְׁשן  ָאְּפֵׁשיידּוְנג  ַאן  ַמאְכן 
ִאיְדן אּון ִדי גֹוִים, ָוואס ָדאס ֶוועְרט 
ָאֶּבער  ֶּפה,  ֶׁשַּבַעל  ּתֹוָרה   דּוְר  ָדא
ָאן  ָדא  ְׁשֵטייט  "ְפֻדת"  ָוואְרט  ֶדער 
ֶדעם אֹות ו', ֶדער אֹות ו' ֵגייט ַארֹויף 
אֹויף ִמְׁשַניֹות, ָוואס ִאיז ִׁשָׁשה ִסְדֵרי 
ִמְׁשָנה, ָאֶּבער ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ֶפעְלט 
ָנא ֶדער אֹות ו', ַווייל ַהייְנט קּוְקט 
ֶמען ָנא ַאָראּפ ֵאייֶנעם ָוואס ֶלעְרְנט 
ָזאְגט,  ָּפסּוק  ֶדער  ָאֶּבער  ִמְׁשַניֹות, 
ִיְהֶיה ָהאֹת ַהֶּזה, ַּבאְלד, ֶווען  ְלָמָחר 
ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען, ֶוועט ׁשֹוין ַזיין 
ֶדער אֹות ו', ַווייל ָמִׁשיַח ֶוועט ָנאר 
אּון  ִמְׁשַניֹות,  פּון  ְזכּות  ִאין  קּוֶמען 
ַארֹויף  ׁשֹוין  ֶמען  ֶוועט  ֶדעָמאְלְט'ס 
קּוְקן אּון ַמְחִׁשיב ַזיין ָדאס ֶלעְרֶנען 

ִמְׁשַניֹות.
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ּתֹוָרה  ִדי  ֶגעֶגעְּבן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִדי  ַאז  אֹויֶסעְנֵווייִניג?  ֶּפה  ֶׁשַּבַעל 
ֶנעֶמען  ֶקעֶנען  ִניְׁשט  ֶעס  ָזאְלן  גֹוִים 
ִדי   דּוְר ַאז  ֶמען,  ֶזעְהט   .ִזי ַפאר 
ָהאט  ֶמען  ָוואס  ֶּפה,  ֶׁשַּבַעל  ּתֹוָרה 
ִאיז  ֶדעם  ִמיט  ָאְּפֶגעְׁשִריְּבן,  ִניְׁשט 

ֶדער ִאיד ֶהעֶכער פּוֶנעם גֹוי.

ֶמער מֹוַהָרא"ׁש   ָנא ָדאס  ִאיז 
ִעיָקר  ִדי  ַאז  ַמְסִּביר, 
 ִזי ֶוועְנְדט  ִאיד  ַא  פּון  ֲחִׁשיבּות 
פּון  ַווייל  ֶּפה,  ֶׁשַּבַעל  ּתֹוָרה  ִדי  ִאין 
ָגאְרִניְׁשט  ֶמען  ֶקען  ַאֵליין  ּתֹוָרה  ִדי 
פּון  ִמְצָוה  ִדי  ְלָמָׁשל  ִווי  ִוויְסן, 
ּתֹוָרה  ִדי  פּון  ֶמען  ֶקען  ְּתִפיִלין, 
ַאֵליין ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין ִווי ַאזֹוי ֶעס 
ְמַקֵיים צּו ַזיין, ָנאר דּוְר ִדי ֵהייִליֶגע 
ֶגעֶווען  ְמַקֵּבל  ָהאְּבן  ָוואס  ֲחָכִמים 
ֵאייֶנער פּון ְצֵווייְטן ִּביז מֶׁשה ַרֵּבינּו 
קּוְמט  ַזיין,  צּו  ְמַקֵיים  ֶעס  ַאזֹוי  ִווי 
אֹויס ַאז ֶדער ִעיָקר פּון ַא ִאיד ִאיז ִדי 
 ּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל ֶּפה, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ִזי
ֶלעְרֶנען  צּו  ַּבאְפַלייְסן  ֵזייֶער  ִאיד  ַא 
ּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל ֶּפה, ָוואס ָדאס ִאיז ִדי 
ּפֹוְסִקים  ְגָמָרא,  ִמְׁשַניֹות,  ֵהייִליֶגע 

.אּון ֻׁשְלָחן ָערּו

ְסֶּפעִציֶעל ַדאְרף ַא ִאיד ֶלעְרֶנען אּון 
ָדאס  ָוואס  ִמְׁשַניֹות,   ַאַסא
ְנָׁשָמה,  ִדי  ֵרייִניְגט  אּון  ֵהייִליְגט 
"ְנָׁשָמה",  אֹוִתיֹות  ִדי  ִאיז  "ִמְׁשָנה" 

ִווי  ֶגעְלט  ֶעס  ְּבֶרעְנְגט   אֹוי ִווי 
ֶסף  ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ְּבֵראִׁשית מ"ג): ֶכּ
ִּפְנָחס'ל  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִמְׁשֶנה. 
ִאיז  "ִמְׁשָנה"  ַאז  ָזאְגט  ָקאִריֶצער 
ְּבֶרעְנְגט  ֶעס  "ַּפְרָנָסה",  ְּבִגיַמְטִרָּיא 
(ַוִיְקָרא  ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ַּפְרָנָסה. 
ֶוועְלן  ִאיְדן  ִדי  ג'):  ִסיָמן  ז'  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה 

ְזכּות  ִאין  ָנאר  ָגלּות  פּון  ַארֹויְסֵגיין 
פּון ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות.

ְוַׂשְמִּתי ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְפֻדת ֵּבין ַעִּמי ּוֵבין ַעֶּמ, ָזאְגט 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַרִׁש"י, 
ִדי  ְצִוויְׁשן  ָאְּפֵׁשיידּוְנג  ַאן  ַמאְכן 
ִאיְדן אּון ִדי גֹוִים, ָוואס ָדאס ֶוועְרט 
ָאֶּבער  ֶּפה,  ֶׁשַּבַעל  ּתֹוָרה   דּוְר  ָדא
ָאן  ָדא  ְׁשֵטייט  "ְפֻדת"  ָוואְרט  ֶדער 
ֶדעם אֹות ו', ֶדער אֹות ו' ֵגייט ַארֹויף 
אֹויף ִמְׁשַניֹות, ָוואס ִאיז ִׁשָׁשה ִסְדֵרי 
ִמְׁשָנה, ָאֶּבער ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן ֶפעְלט 
ָנא ֶדער אֹות ו', ַווייל ַהייְנט קּוְקט 
ֶמען ָנא ַאָראּפ ֵאייֶנעם ָוואס ֶלעְרְנט 
ָזאְגט,  ָּפסּוק  ֶדער  ָאֶּבער  ִמְׁשַניֹות, 
ִיְהֶיה ָהאֹת ַהֶּזה, ַּבאְלד, ֶווען  ְלָמָחר 
ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען, ֶוועט ׁשֹוין ַזיין 
ֶדער אֹות ו', ַווייל ָמִׁשיַח ֶוועט ָנאר 
אּון  ִמְׁשַניֹות,  פּון  ְזכּות  ִאין  קּוֶמען 
ַארֹויף  ׁשֹוין  ֶמען  ֶוועט  ֶדעָמאְלְט'ס 
קּוְקן אּון ַמְחִׁשיב ַזיין ָדאס ֶלעְרֶנען 

ִמְׁשַניֹות.
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ְמקּוָים אּון  ׁשֹוין  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס 
ַאְנֶדעֶרע  ִדי   אֹוי ֶוועְרן 
ָׁשַלח  "ְּפדּות  ְּפסּוִקים,  ְצֵוויי 
ֶדער  ְפדּות",  ִעּמֹו  "ְוַהְרֵּבה  ְלַעּמֹו", 
ִדי  אֹויְסֵלייְזן  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

 ִאיְדן, ַווייל ֶמען ֶוועט ֶלעְרֶנען ַאַסא
ִמְׁשַניֹות, אּון ֶדעְרַפאר ְׁשֵטייט ׁשֹוין 
ָדאְרט ָיא "ְּפדּות" ִמיט ֶדעם אֹות ו'.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ָוֵאָרא תשס"ט) 

˙  ּב…‡ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֳחָדִׁשים, ַהחֶֹדׁש  רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶּזה 

ְלָחְדֵׁשי  ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון 
ִדי  ָוואס  ִמְצָוה  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי  ַהָּׁשָנה, 
ֶגעֶווען  ִאיז  ַּבאקּוֶמען  ָהאְּבן  ִאיְדן 
ַהחֹוֶדׁש",  "ִקידּוׁש  פּון  ִמְצָוה  ִדי 
ָזאל   ,ִזי ַּבאֵנייט  ְלָבָנה  ִדי  ֶווען  ַאז 
ֶמען  ַדאְרף  ַמאְכן רֹאׁש חֹוֶדׁש.  ֶמען 
ַפאְרְׁשֵטיין ַפאְרָוואס ִאיז ָדאס ַדְוָקא 

ִדי ֶעְרְׁשֶטע ִמְצָוה?

ָהאט ַרִׁש"י  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַאז  ָזאְגט 
ִדי  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ִניְׁשט 
ִמְצָוה, ִּביז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ְלָבָנה אּון ֶגעָזאְגט:  ִדי  ֶגעִוויְזן  ִאים 
ְלָבָנה  ִדי  ֶווען   - ְוַקֵּדׁש"  ְרֵאה  "ָּכֶזה 
ַמאְכן  ָזאְלְסטּו  אֹויס,  ַאזֹוי  ֶזעְהט 
ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען  ַדאְרף  רֹאׁש חֹוֶדׁש, 
ַפאְרָוואס ִאיז ִדי ִמְצָוה ַאזֹוי ְׁשֶווער 
מֶׁשה  ַפאר  ַפאְרְׁשֵטיין  צּו  ֶגעֶווען 

ַרֵּבינּו?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  רכ"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַפאְלט פּון ַזייֶנע ַמְדֵריגֹות, ֶער ִפיְהְלט 
ָזאל  אֹויְסֶגעָלאְׁשן,  ִאיְנַגאְנְצן   ִזי
גּוֶטע  ַזייֶנע  פּון  ֶדעְרַמאֶנען   ִזי ֶער 
גּוֶטע  ֶגעַהאט   ָדא ָהאט  ֶער  ֶטעג, 
ֶגעִפיְהְלט  ָיא  ָהאט  ֶער  ֶווען  ַצייְטן 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנְטֵקייט  ַא 
ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ֶגעִפיהְלט  ָיא  ָהאט 
ִמיט  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶדעם ָזאל ֶער ִזי ְׁשַטאְרְקן, ַווייֶטער 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי אּון  ָאְנצּוֵגיין 

צּוְּבֶרעְכן.

ָוואס ָדאס  ְלָבָנה,  ִדי  אּוְנז  ַווייְזט 
חֹוֶדׁש  ַהאְלּב  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי 
ְגֶרעֶסער,  אּון  ְגֶרעֶסער  ֶער  ֶוועְרט 
אּון ִדי ְצֵווייֶטע ַהאְלּב חֹוֶדׁש ֶוועְרט 
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ְמקּוָים אּון  ׁשֹוין  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס 
ַאְנֶדעֶרע  ִדי   אֹוי ֶוועְרן 
ָׁשַלח  "ְּפדּות  ְּפסּוִקים,  ְצֵוויי 
ֶדער  ְפדּות",  ִעּמֹו  "ְוַהְרֵּבה  ְלַעּמֹו", 
ִדי  אֹויְסֵלייְזן  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

 ִאיְדן, ַווייל ֶמען ֶוועט ֶלעְרֶנען ַאַסא
ִמְׁשַניֹות, אּון ֶדעְרַפאר ְׁשֵטייט ׁשֹוין 
ָדאְרט ָיא "ְּפדּות" ִמיט ֶדעם אֹות ו'.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ָוֵאָרא תשס"ט) 

˙  ּב…‡ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֳחָדִׁשים, ַהחֶֹדׁש  רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶּזה 

ְלָחְדֵׁשי  ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון 
ִדי  ָוואס  ִמְצָוה  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי  ַהָּׁשָנה, 
ֶגעֶווען  ִאיז  ַּבאקּוֶמען  ָהאְּבן  ִאיְדן 
ַהחֹוֶדׁש",  "ִקידּוׁש  פּון  ִמְצָוה  ִדי 
ָזאל   ,ִזי ַּבאֵנייט  ְלָבָנה  ִדי  ֶווען  ַאז 
ֶמען  ַדאְרף  ַמאְכן רֹאׁש חֹוֶדׁש.  ֶמען 
ַפאְרְׁשֵטיין ַפאְרָוואס ִאיז ָדאס ַדְוָקא 

ִדי ֶעְרְׁשֶטע ִמְצָוה?

ָהאט ַרִׁש"י  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַאז  ָזאְגט 
ִדי  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ִניְׁשט 
ִמְצָוה, ִּביז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ְלָבָנה אּון ֶגעָזאְגט:  ִדי  ֶגעִוויְזן  ִאים 
ְלָבָנה  ִדי  ֶווען   - ְוַקֵּדׁש"  ְרֵאה  "ָּכֶזה 
ַמאְכן  ָזאְלְסטּו  אֹויס,  ַאזֹוי  ֶזעְהט 
ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען  ַדאְרף  רֹאׁש חֹוֶדׁש, 
ַפאְרָוואס ִאיז ִדי ִמְצָוה ַאזֹוי ְׁשֶווער 
מֶׁשה  ַפאר  ַפאְרְׁשֵטיין  צּו  ֶגעֶווען 

ַרֵּבינּו?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  רכ"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַפאְלט פּון ַזייֶנע ַמְדֵריגֹות, ֶער ִפיְהְלט 
ָזאל  אֹויְסֶגעָלאְׁשן,  ִאיְנַגאְנְצן   ִזי
גּוֶטע  ַזייֶנע  פּון  ֶדעְרַמאֶנען   ִזי ֶער 
גּוֶטע  ֶגעַהאט   ָדא ָהאט  ֶער  ֶטעג, 
ֶגעִפיְהְלט  ָיא  ָהאט  ֶער  ֶווען  ַצייְטן 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנְטֵקייט  ַא 
ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ֶגעִפיהְלט  ָיא  ָהאט 
ִמיט  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶדעם ָזאל ֶער ִזי ְׁשַטאְרְקן, ַווייֶטער 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי אּון  ָאְנצּוֵגיין 

צּוְּבֶרעְכן.

ָוואס ָדאס  ְלָבָנה,  ִדי  אּוְנז  ַווייְזט 
חֹוֶדׁש  ַהאְלּב  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי 
ְגֶרעֶסער,  אּון  ְגֶרעֶסער  ֶער  ֶוועְרט 
אּון ִדי ְצֵווייֶטע ַהאְלּב חֹוֶדׁש ֶוועְרט 
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ְמקּוָים אּון  ׁשֹוין  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס 
ַאְנֶדעֶרע  ִדי   אֹוי ֶוועְרן 
ָׁשַלח  "ְּפדּות  ְּפסּוִקים,  ְצֵוויי 
ֶדער  ְפדּות",  ִעּמֹו  "ְוַהְרֵּבה  ְלַעּמֹו", 
ִדי  אֹויְסֵלייְזן  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

 ִאיְדן, ַווייל ֶמען ֶוועט ֶלעְרֶנען ַאַסא
ִמְׁשַניֹות, אּון ֶדעְרַפאר ְׁשֵטייט ׁשֹוין 
ָדאְרט ָיא "ְּפדּות" ִמיט ֶדעם אֹות ו'.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ָוֵאָרא תשס"ט) 

˙  ּב…‡ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֳחָדִׁשים, ַהחֶֹדׁש  רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶּזה 

ְלָחְדֵׁשי  ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון 
ִדי  ָוואס  ִמְצָוה  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי  ַהָּׁשָנה, 
ֶגעֶווען  ִאיז  ַּבאקּוֶמען  ָהאְּבן  ִאיְדן 
ַהחֹוֶדׁש",  "ִקידּוׁש  פּון  ִמְצָוה  ִדי 
ָזאל   ,ִזי ַּבאֵנייט  ְלָבָנה  ִדי  ֶווען  ַאז 
ֶמען  ַדאְרף  ַמאְכן רֹאׁש חֹוֶדׁש.  ֶמען 
ַפאְרְׁשֵטיין ַפאְרָוואס ִאיז ָדאס ַדְוָקא 

ִדי ֶעְרְׁשֶטע ִמְצָוה?

ָהאט ַרִׁש"י  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַאז  ָזאְגט 
ִדי  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ִניְׁשט 
ִמְצָוה, ִּביז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ְלָבָנה אּון ֶגעָזאְגט:  ִדי  ֶגעִוויְזן  ִאים 
ְלָבָנה  ִדי  ֶווען   - ְוַקֵּדׁש"  ְרֵאה  "ָּכֶזה 
ַמאְכן  ָזאְלְסטּו  אֹויס,  ַאזֹוי  ֶזעְהט 
ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען  ַדאְרף  רֹאׁש חֹוֶדׁש, 
ַפאְרָוואס ִאיז ִדי ִמְצָוה ַאזֹוי ְׁשֶווער 
מֶׁשה  ַפאר  ַפאְרְׁשֵטיין  צּו  ֶגעֶווען 

ַרֵּבינּו?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  רכ"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַפאְלט פּון ַזייֶנע ַמְדֵריגֹות, ֶער ִפיְהְלט 
ָזאל  אֹויְסֶגעָלאְׁשן,  ִאיְנַגאְנְצן   ִזי
גּוֶטע  ַזייֶנע  פּון  ֶדעְרַמאֶנען   ִזי ֶער 
גּוֶטע  ֶגעַהאט   ָדא ָהאט  ֶער  ֶטעג, 
ֶגעִפיְהְלט  ָיא  ָהאט  ֶער  ֶווען  ַצייְטן 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנְטֵקייט  ַא 
ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ֶגעִפיהְלט  ָיא  ָהאט 
ִמיט  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶדעם ָזאל ֶער ִזי ְׁשַטאְרְקן, ַווייֶטער 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי אּון  ָאְנצּוֵגיין 

צּוְּבֶרעְכן.

ָוואס ָדאס  ְלָבָנה,  ִדי  אּוְנז  ַווייְזט 
חֹוֶדׁש  ַהאְלּב  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי 
ְגֶרעֶסער,  אּון  ְגֶרעֶסער  ֶער  ֶוועְרט 
אּון ִדי ְצֵווייֶטע ַהאְלּב חֹוֶדׁש ֶוועְרט 
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ְמקּוָים אּון  ׁשֹוין  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס 
ַאְנֶדעֶרע  ִדי   אֹוי ֶוועְרן 
ָׁשַלח  "ְּפדּות  ְּפסּוִקים,  ְצֵוויי 
ֶדער  ְפדּות",  ִעּמֹו  "ְוַהְרֵּבה  ְלַעּמֹו", 
ִדי  אֹויְסֵלייְזן  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

 ִאיְדן, ַווייל ֶמען ֶוועט ֶלעְרֶנען ַאַסא
ִמְׁשַניֹות, אּון ֶדעְרַפאר ְׁשֵטייט ׁשֹוין 
ָדאְרט ָיא "ְּפדּות" ִמיט ֶדעם אֹות ו'.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ָוֵאָרא תשס"ט) 

˙  ּב…‡ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֳחָדִׁשים, ַהחֶֹדׁש  רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶּזה 

ְלָחְדֵׁשי  ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון 
ִדי  ָוואס  ִמְצָוה  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי  ַהָּׁשָנה, 
ֶגעֶווען  ִאיז  ַּבאקּוֶמען  ָהאְּבן  ִאיְדן 
ַהחֹוֶדׁש",  "ִקידּוׁש  פּון  ִמְצָוה  ִדי 
ָזאל   ,ִזי ַּבאֵנייט  ְלָבָנה  ִדי  ֶווען  ַאז 
ֶמען  ַדאְרף  ַמאְכן רֹאׁש חֹוֶדׁש.  ֶמען 
ַפאְרְׁשֵטיין ַפאְרָוואס ִאיז ָדאס ַדְוָקא 

ִדי ֶעְרְׁשֶטע ִמְצָוה?

ָהאט ַרִׁש"י  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַאז  ָזאְגט 
ִדי  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ִניְׁשט 
ִמְצָוה, ִּביז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ְלָבָנה אּון ֶגעָזאְגט:  ִדי  ֶגעִוויְזן  ִאים 
ְלָבָנה  ִדי  ֶווען   - ְוַקֵּדׁש"  ְרֵאה  "ָּכֶזה 
ַמאְכן  ָזאְלְסטּו  אֹויס,  ַאזֹוי  ֶזעְהט 
ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען  ַדאְרף  רֹאׁש חֹוֶדׁש, 
ַפאְרָוואס ִאיז ִדי ִמְצָוה ַאזֹוי ְׁשֶווער 
מֶׁשה  ַפאר  ַפאְרְׁשֵטיין  צּו  ֶגעֶווען 

ַרֵּבינּו?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  רכ"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַפאְלט פּון ַזייֶנע ַמְדֵריגֹות, ֶער ִפיְהְלט 
ָזאל  אֹויְסֶגעָלאְׁשן,  ִאיְנַגאְנְצן   ִזי
גּוֶטע  ַזייֶנע  פּון  ֶדעְרַמאֶנען   ִזי ֶער 
גּוֶטע  ֶגעַהאט   ָדא ָהאט  ֶער  ֶטעג, 
ֶגעִפיְהְלט  ָיא  ָהאט  ֶער  ֶווען  ַצייְטן 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנְטֵקייט  ַא 
ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ֶגעִפיהְלט  ָיא  ָהאט 
ִמיט  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶדעם ָזאל ֶער ִזי ְׁשַטאְרְקן, ַווייֶטער 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי אּון  ָאְנצּוֵגיין 

צּוְּבֶרעְכן.

ָוואס ָדאס  ְלָבָנה,  ִדי  אּוְנז  ַווייְזט 
חֹוֶדׁש  ַהאְלּב  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי 
ְגֶרעֶסער,  אּון  ְגֶרעֶסער  ֶער  ֶוועְרט 
אּון ִדי ְצֵווייֶטע ַהאְלּב חֹוֶדׁש ֶוועְרט 
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חֹוֶדׁש  סֹוף  ִּביז  ְקֶלעֶנער,  צּוִריק  ֶער 
ֶזעְהט ֶמען ֶעס ׁשֹוין ִאיְנַגאְנְצן ִניְׁשט, 
ָאֶּבער ָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶעס ָנאְכַאָמאל 

ְגרֹויס.

ִאיד, אּון  ֶיעְדן  ַּביי  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ֶער  ָוואס  ַצייְטן  ָדא  ִאיז  ֶעס 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ִפיְהְלט 
ָדא  ֶזעֶנען  ֶעס  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאים  ַּביי  ִאיז  ַאֶלעס  ָוואס  ַצייְטן 
אֹויְסֶגעָלאְׁשן, ֶער ִפיְהְלט ָגאְרִניְׁשט, 
אּון ָדאס צּוְּבֶרעְכט ֵזייֶער ַא ֶמעְנְטׁש, 
ָאֶּבער ֶווען ֶמען ֵווייְסט ַאז ַאזֹוי מּוז 
ָיא  ֶמען  ִפיְהְלט  ֵאייְנָמאל  ֵגיין,  ֶעס 
ֶמען  ֶוועְרט  ִניְׁשט,  ֵאייְנָמאל  אּון 
ִניְׁשט צּוְּבָראְכן, ָנאר ֶמען ֶדעְרַמאְנט 
ִזי ִאין ִדי גּוֶטע ַצייְטן, אּון פּון ֶדעם 
 ֶנעְמט ֶמען ִחיזּוק, ַאז ֶעס ֶוועט ָנא
ַזיין גּוט, אּון ֶמען ִגיְּבט ִניְׁשט אֹויף.

ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעְרַפאר 
ִאיְדן  ִדי  ַפאר  ֶגעֶגעְּבן 
פּון  ִמְצָוה  ִדי  ִמְצָוה,  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי 
ִדי  ִאיז  ָדאס  ַווייל  ַהחֹוֶדׁש,  ִקידּוׁש 
ִאיז  ָדאס  אּון   ,ַזא ִוויְכִטיְגְסֶטע 
ֶמען  ַאז  ִמְצוֹת,  ַאֶלע  צּו  ַהְקָדָמה  ִדי 
ְׁשַטאְרְקן,  ְׁשֶטעְנִדיג   ִזי ַדאְרף 
אֹויס  ׁשֹוין  ֶזעְהט  ֶעס  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֶמען  ַדאְרף  ַפאְרָלאְׁשן,  ִאיְנַגאְנְצן 

ִוויְסן ַאז ֶמען ֶקען ִזי ָנא ַּבאֵנייֶען 
ַאזֹוי ִווי ִדי ְלָבָנה.

ֶגעֶווען אּון  ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ָדאס 
ַפאר מֶׁשה ַרֵּבינּו צּו ַפאְרְׁשֵטיין, 
ִאין  ֶיעְצט   ָדא ֶזעֶנען  ִאיְדן  ִדי 
ִמְצַרִים, ִאין ֵזייֶער ַא ִניֶדעִריֶגע ַמָצב, 
ְמַחֵזק  ֶיעְצט   ִזי ֵזיי  ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים  ָהאט  ַזיין? 
ֶמען  ֲאִפילּו  ַאז  ְלָבָנה,  ִדי  ֶגעִוויְזן 
ִדי  פּון  ִּביְסל  ְקֵליין  ַא  ָנאר  ֶזעְהט 
רֹאׁש  ַמאְכן  ׁשֹוין  ֶמען  ֶקען  ְלָבָנה, 
ָנאר  ְטֶרעְפט  ֶמען  ֲאִפילּו  חֹוֶדׁש, 
ִאיד,  ַא  ַּביי   ַזא גּוֶטע  ְקֵלייֶנע  ֵאיין 
ִמיט  ַזיין  ְמַחֵזק  ׁשֹוין   ִזי ֶמען  ֶקען 
ֶדעם, ַאז ֶעס ֶוועט ָנא ַזיין גּוט, אּון 
ַווייל  ֶמען,  ְטֶרעְפט  זּוְכט  ֶמען  ֶווען 
ֶמען ֶקען ַּביי ֶיעְדן ִאיד ְטֶרעְפן גּוֶטע 

ְנקּודֹות.

ֵזייֶער ֶדעְרַפאר  ִאיד  ַא   ִזי ַדאְרף 
ֶווען  ֲאִפילּו  ְׁשַטאְרְקן, 
ֶער ִפיְהְלט ָגאְרִניְׁשט, ַאֶלעס ִאיז ַּביי 
ִאים אֹויְסֶגעָלאְׁשן, ָזאל ֶער ִוויְסן ַאז 

ֶעס ֶוועט ָנא קּוֶמען גּוֶטע ַצייְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ּבֹא תשנ"ט לפ"ק) 
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ּוְלִזָּכרֹון ְוָהָיה   ,ָיְד ַעל  ְלאֹות   ְל
ֵּבין ֵעיֶני, ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת 
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חֹוֶדׁש  סֹוף  ִּביז  ְקֶלעֶנער,  צּוִריק  ֶער 
ֶזעְהט ֶמען ֶעס ׁשֹוין ִאיְנַגאְנְצן ִניְׁשט, 
ָאֶּבער ָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶעס ָנאְכַאָמאל 

ְגרֹויס.

ִאיד, אּון  ֶיעְדן  ַּביי  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ֶער  ָוואס  ַצייְטן  ָדא  ִאיז  ֶעס 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ִפיְהְלט 
ָדא  ֶזעֶנען  ֶעס  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאים  ַּביי  ִאיז  ַאֶלעס  ָוואס  ַצייְטן 
אֹויְסֶגעָלאְׁשן, ֶער ִפיְהְלט ָגאְרִניְׁשט, 
אּון ָדאס צּוְּבֶרעְכט ֵזייֶער ַא ֶמעְנְטׁש, 
ָאֶּבער ֶווען ֶמען ֵווייְסט ַאז ַאזֹוי מּוז 
ָיא  ֶמען  ִפיְהְלט  ֵאייְנָמאל  ֵגיין,  ֶעס 
ֶמען  ֶוועְרט  ִניְׁשט,  ֵאייְנָמאל  אּון 
ִניְׁשט צּוְּבָראְכן, ָנאר ֶמען ֶדעְרַמאְנט 
ִזי ִאין ִדי גּוֶטע ַצייְטן, אּון פּון ֶדעם 
 ֶנעְמט ֶמען ִחיזּוק, ַאז ֶעס ֶוועט ָנא
ַזיין גּוט, אּון ֶמען ִגיְּבט ִניְׁשט אֹויף.

ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעְרַפאר 
ִאיְדן  ִדי  ַפאר  ֶגעֶגעְּבן 
פּון  ִמְצָוה  ִדי  ִמְצָוה,  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי 
ִדי  ִאיז  ָדאס  ַווייל  ַהחֹוֶדׁש,  ִקידּוׁש 
ִאיז  ָדאס  אּון   ,ַזא ִוויְכִטיְגְסֶטע 
ֶמען  ַאז  ִמְצוֹת,  ַאֶלע  צּו  ַהְקָדָמה  ִדי 
ְׁשַטאְרְקן,  ְׁשֶטעְנִדיג   ִזי ַדאְרף 
אֹויס  ׁשֹוין  ֶזעְהט  ֶעס  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֶמען  ַדאְרף  ַפאְרָלאְׁשן,  ִאיְנַגאְנְצן 

ִוויְסן ַאז ֶמען ֶקען ִזי ָנא ַּבאֵנייֶען 
ַאזֹוי ִווי ִדי ְלָבָנה.

ֶגעֶווען אּון  ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ָדאס 
ַפאר מֶׁשה ַרֵּבינּו צּו ַפאְרְׁשֵטיין, 
ִאין  ֶיעְצט   ָדא ֶזעֶנען  ִאיְדן  ִדי 
ִמְצַרִים, ִאין ֵזייֶער ַא ִניֶדעִריֶגע ַמָצב, 
ְמַחֵזק  ֶיעְצט   ִזי ֵזיי  ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים  ָהאט  ַזיין? 
ֶמען  ֲאִפילּו  ַאז  ְלָבָנה,  ִדי  ֶגעִוויְזן 
ִדי  פּון  ִּביְסל  ְקֵליין  ַא  ָנאר  ֶזעְהט 
רֹאׁש  ַמאְכן  ׁשֹוין  ֶמען  ֶקען  ְלָבָנה, 
ָנאר  ְטֶרעְפט  ֶמען  ֲאִפילּו  חֹוֶדׁש, 
ִאיד,  ַא  ַּביי   ַזא גּוֶטע  ְקֵלייֶנע  ֵאיין 
ִמיט  ַזיין  ְמַחֵזק  ׁשֹוין   ִזי ֶמען  ֶקען 
ֶדעם, ַאז ֶעס ֶוועט ָנא ַזיין גּוט, אּון 
ַווייל  ֶמען,  ְטֶרעְפט  זּוְכט  ֶמען  ֶווען 
ֶמען ֶקען ַּביי ֶיעְדן ִאיד ְטֶרעְפן גּוֶטע 

ְנקּודֹות.

ֵזייֶער ֶדעְרַפאר  ִאיד  ַא   ִזי ַדאְרף 
ֶווען  ֲאִפילּו  ְׁשַטאְרְקן, 
ֶער ִפיְהְלט ָגאְרִניְׁשט, ַאֶלעס ִאיז ַּביי 
ִאים אֹויְסֶגעָלאְׁשן, ָזאל ֶער ִוויְסן ַאז 

ֶעס ֶוועט ָנא קּוֶמען גּוֶטע ַצייְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ּבֹא תשנ"ט לפ"ק) 
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ּוְלִזָּכרֹון ְוָהָיה   ,ָיְד ַעל  ְלאֹות   ְל
ֵּבין ֵעיֶני, ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת 
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חֹוֶדׁש  סֹוף  ִּביז  ְקֶלעֶנער,  צּוִריק  ֶער 
ֶזעְהט ֶמען ֶעס ׁשֹוין ִאיְנַגאְנְצן ִניְׁשט, 
ָאֶּבער ָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶעס ָנאְכַאָמאל 

ְגרֹויס.

ִאיד, אּון  ֶיעְדן  ַּביי  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ֶער  ָוואס  ַצייְטן  ָדא  ִאיז  ֶעס 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ִפיְהְלט 
ָדא  ֶזעֶנען  ֶעס  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאים  ַּביי  ִאיז  ַאֶלעס  ָוואס  ַצייְטן 
אֹויְסֶגעָלאְׁשן, ֶער ִפיְהְלט ָגאְרִניְׁשט, 
אּון ָדאס צּוְּבֶרעְכט ֵזייֶער ַא ֶמעְנְטׁש, 
ָאֶּבער ֶווען ֶמען ֵווייְסט ַאז ַאזֹוי מּוז 
ָיא  ֶמען  ִפיְהְלט  ֵאייְנָמאל  ֵגיין,  ֶעס 
ֶמען  ֶוועְרט  ִניְׁשט,  ֵאייְנָמאל  אּון 
ִניְׁשט צּוְּבָראְכן, ָנאר ֶמען ֶדעְרַמאְנט 
ִזי ִאין ִדי גּוֶטע ַצייְטן, אּון פּון ֶדעם 
 ֶנעְמט ֶמען ִחיזּוק, ַאז ֶעס ֶוועט ָנא
ַזיין גּוט, אּון ֶמען ִגיְּבט ִניְׁשט אֹויף.

ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעְרַפאר 
ִאיְדן  ִדי  ַפאר  ֶגעֶגעְּבן 
פּון  ִמְצָוה  ִדי  ִמְצָוה,  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי 
ִדי  ִאיז  ָדאס  ַווייל  ַהחֹוֶדׁש,  ִקידּוׁש 
ִאיז  ָדאס  אּון   ,ַזא ִוויְכִטיְגְסֶטע 
ֶמען  ַאז  ִמְצוֹת,  ַאֶלע  צּו  ַהְקָדָמה  ִדי 
ְׁשַטאְרְקן,  ְׁשֶטעְנִדיג   ִזי ַדאְרף 
אֹויס  ׁשֹוין  ֶזעְהט  ֶעס  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֶמען  ַדאְרף  ַפאְרָלאְׁשן,  ִאיְנַגאְנְצן 

ִוויְסן ַאז ֶמען ֶקען ִזי ָנא ַּבאֵנייֶען 
ַאזֹוי ִווי ִדי ְלָבָנה.

ֶגעֶווען אּון  ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ָדאס 
ַפאר מֶׁשה ַרֵּבינּו צּו ַפאְרְׁשֵטיין, 
ִאין  ֶיעְצט   ָדא ֶזעֶנען  ִאיְדן  ִדי 
ִמְצַרִים, ִאין ֵזייֶער ַא ִניֶדעִריֶגע ַמָצב, 
ְמַחֵזק  ֶיעְצט   ִזי ֵזיי  ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים  ָהאט  ַזיין? 
ֶמען  ֲאִפילּו  ַאז  ְלָבָנה,  ִדי  ֶגעִוויְזן 
ִדי  פּון  ִּביְסל  ְקֵליין  ַא  ָנאר  ֶזעְהט 
רֹאׁש  ַמאְכן  ׁשֹוין  ֶמען  ֶקען  ְלָבָנה, 
ָנאר  ְטֶרעְפט  ֶמען  ֲאִפילּו  חֹוֶדׁש, 
ִאיד,  ַא  ַּביי   ַזא גּוֶטע  ְקֵלייֶנע  ֵאיין 
ִמיט  ַזיין  ְמַחֵזק  ׁשֹוין   ִזי ֶמען  ֶקען 
ֶדעם, ַאז ֶעס ֶוועט ָנא ַזיין גּוט, אּון 
ַווייל  ֶמען,  ְטֶרעְפט  זּוְכט  ֶמען  ֶווען 
ֶמען ֶקען ַּביי ֶיעְדן ִאיד ְטֶרעְפן גּוֶטע 

ְנקּודֹות.

ֵזייֶער ֶדעְרַפאר  ִאיד  ַא   ִזי ַדאְרף 
ֶווען  ֲאִפילּו  ְׁשַטאְרְקן, 
ֶער ִפיְהְלט ָגאְרִניְׁשט, ַאֶלעס ִאיז ַּביי 
ִאים אֹויְסֶגעָלאְׁשן, ָזאל ֶער ִוויְסן ַאז 

ֶעס ֶוועט ָנא קּוֶמען גּוֶטע ַצייְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ּבֹא תשנ"ט לפ"ק) 
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ּוְלִזָּכרֹון ְוָהָיה   ,ָיְד ַעל  ְלאֹות   ְל
ֵּבין ֵעיֶני, ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת 
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חֹוֶדׁש  סֹוף  ִּביז  ְקֶלעֶנער,  צּוִריק  ֶער 
ֶזעְהט ֶמען ֶעס ׁשֹוין ִאיְנַגאְנְצן ִניְׁשט, 
ָאֶּבער ָנאְכֶדעם ֶוועְרט ֶעס ָנאְכַאָמאל 

ְגרֹויס.

ִאיד, אּון  ֶיעְדן  ַּביי  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ֶער  ָוואס  ַצייְטן  ָדא  ִאיז  ֶעס 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ִפיְהְלט 
ָדא  ֶזעֶנען  ֶעס  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאים  ַּביי  ִאיז  ַאֶלעס  ָוואס  ַצייְטן 
אֹויְסֶגעָלאְׁשן, ֶער ִפיְהְלט ָגאְרִניְׁשט, 
אּון ָדאס צּוְּבֶרעְכט ֵזייֶער ַא ֶמעְנְטׁש, 
ָאֶּבער ֶווען ֶמען ֵווייְסט ַאז ַאזֹוי מּוז 
ָיא  ֶמען  ִפיְהְלט  ֵאייְנָמאל  ֵגיין,  ֶעס 
ֶמען  ֶוועְרט  ִניְׁשט,  ֵאייְנָמאל  אּון 
ִניְׁשט צּוְּבָראְכן, ָנאר ֶמען ֶדעְרַמאְנט 
ִזי ִאין ִדי גּוֶטע ַצייְטן, אּון פּון ֶדעם 
 ֶנעְמט ֶמען ִחיזּוק, ַאז ֶעס ֶוועט ָנא
ַזיין גּוט, אּון ֶמען ִגיְּבט ִניְׁשט אֹויף.

ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעְרַפאר 
ִאיְדן  ִדי  ַפאר  ֶגעֶגעְּבן 
פּון  ִמְצָוה  ִדי  ִמְצָוה,  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי 
ִדי  ִאיז  ָדאס  ַווייל  ַהחֹוֶדׁש,  ִקידּוׁש 
ִאיז  ָדאס  אּון   ,ַזא ִוויְכִטיְגְסֶטע 
ֶמען  ַאז  ִמְצוֹת,  ַאֶלע  צּו  ַהְקָדָמה  ִדי 
ְׁשַטאְרְקן,  ְׁשֶטעְנִדיג   ִזי ַדאְרף 
אֹויס  ׁשֹוין  ֶזעְהט  ֶעס  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֶמען  ַדאְרף  ַפאְרָלאְׁשן,  ִאיְנַגאְנְצן 

ִוויְסן ַאז ֶמען ֶקען ִזי ָנא ַּבאֵנייֶען 
ַאזֹוי ִווי ִדי ְלָבָנה.

ֶגעֶווען אּון  ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ָדאס 
ַפאר מֶׁשה ַרֵּבינּו צּו ַפאְרְׁשֵטיין, 
ִאין  ֶיעְצט   ָדא ֶזעֶנען  ִאיְדן  ִדי 
ִמְצַרִים, ִאין ֵזייֶער ַא ִניֶדעִריֶגע ַמָצב, 
ְמַחֵזק  ֶיעְצט   ִזי ֵזיי  ִווי ַאזֹוי ֶקעֶנען 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים  ָהאט  ַזיין? 
ֶמען  ֲאִפילּו  ַאז  ְלָבָנה,  ִדי  ֶגעִוויְזן 
ִדי  פּון  ִּביְסל  ְקֵליין  ַא  ָנאר  ֶזעְהט 
רֹאׁש  ַמאְכן  ׁשֹוין  ֶמען  ֶקען  ְלָבָנה, 
ָנאר  ְטֶרעְפט  ֶמען  ֲאִפילּו  חֹוֶדׁש, 
ִאיד,  ַא  ַּביי   ַזא גּוֶטע  ְקֵלייֶנע  ֵאיין 
ִמיט  ַזיין  ְמַחֵזק  ׁשֹוין   ִזי ֶמען  ֶקען 
ֶדעם, ַאז ֶעס ֶוועט ָנא ַזיין גּוט, אּון 
ַווייל  ֶמען,  ְטֶרעְפט  זּוְכט  ֶמען  ֶווען 
ֶמען ֶקען ַּביי ֶיעְדן ִאיד ְטֶרעְפן גּוֶטע 

ְנקּודֹות.

ֵזייֶער ֶדעְרַפאר  ִאיד  ַא   ִזי ַדאְרף 
ֶווען  ֲאִפילּו  ְׁשַטאְרְקן, 
ֶער ִפיְהְלט ָגאְרִניְׁשט, ַאֶלעס ִאיז ַּביי 
ִאים אֹויְסֶגעָלאְׁשן, ָזאל ֶער ִוויְסן ַאז 

ֶעס ֶוועט ָנא קּוֶמען גּוֶטע ַצייְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ּבֹא תשנ"ט לפ"ק) 
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ּוְלִזָּכרֹון ְוָהָיה   ,ָיְד ַעל  ְלאֹות   ְל
ֵּבין ֵעיֶני, ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת 
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ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש   .ְּבִפי ה' 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  פּון  ִעיָקר  ֶדער  י"ט):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ִאיד ִאיז צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ָּפׁשּוֶט'עְרֵהייט, צּו טּוְהן ַאֶלע ִמְצוֹת 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי 
ֶגעֵהייְסן, ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, 
ַקיין ׁשּום  ָאן  ִמְצוֹת  ַאֶלע  טּוְהן  אּון 
ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  ֲאִפילּו  ָחְכמֹות, 
ַפאְרֶווען,  אּון  ַפאְרָוואס  ִניְׁשט 
ַאז  ָזאְגן  חֹוְקִרים  ִדי  ִווי  ִניְׁשט  אּון 
אּון  ִוויְסן  צּו  ָנאר  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער 
ִדי  פּון  ַטֲעִמים  ַאֶלע  ִדי  ַפאְרְׁשֵטיין 

ִמְצוֹת.

ְּבֶרעְנְגט אּון  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
אֹויּב  ַווייל  ֶדעְרצּו,  ְרַאָיה  ַא 
ָנאר  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֱאֶמת  ִאיז  ֶעס 
ַפאְרְׁשֵטיין ַאֶלעס, ֶוועט אֹויְסקּוֶמען 
ִדיֶנען  ֶקען  ִאיד  ֶיעֶדער  ִניְׁשט  ַאז 
ִניְׁשט  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ֶיעֶדער ִאיז ָדא ַאזֹוי ְקלּוג ַאֶלעס צּו 
ַפאְרְׁשֵטיין, ֶזעְהט ֶמען ַאז ֶדער ִעיָקר 
ִאיז ָנאר צּו טּוְהן ִדי ִמְצוֹת ַאזֹוי ִווי 
ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ֶעס ִניְׁשט.

ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ְׁשמֹה ַהֶמֶל ָדאס 
ָּדָבר  סֹוף  יג):  יב,  (קֶֹהֶלת  ָזאְגט 

ְוֶאת  ְיָרא  ָהֱאִקים  ֶאת  ִנְׁשָמע  ַהּכֹל 
ָנאר  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ְׁשמֹור,  ִמְצוָֹתיו 
מֹוָרא צּו ָהאְּבן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶזה  ִּכי  ִמְצוֹת,  ַזייֶנע  טּוְהן  צּו  אּון 
ֶיעֶדער  ֶקען  ָדאס  ַווייל  ָהָאָדם,  ָּכל 
ִאיז  ֶעס  ֶווער  ֲאִפילּו  טּוְהן,  ֶמעְנְטׁש 

ִניְׁשט ַאזֹוי ְקלּוג.

ַּביים אּון ִד  אֹוי ִאיז  ֶזעְלֶּבע  י 
ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶלעְרֶנען 
ֶלעְרֶנען,   ַאַסא  אֹוי ֶמען  ַדאְרף 
ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  אֹויּב  ֲאִפילּו 
ֶלעְרְנט,  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס   ְגַליי
ַדאְרף ֶמען ָכאְטׁש ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער 
ָאן  ֲאִפילּו  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי  פּון 
ַפאְרְׁשֵטיין, אּון צּום סֹוף ֶוועט ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ֶמען ֶוועט 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ע"ו):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַאַסא ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן אֹויְפֶגעֶהעְרט 
צּו ֶלעְרֶנען, ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָוואְלט 
ַאֶלעס ְגַליי ַפאְרְׁשֵטיין, ָאֶּבער ֶדער 
ֶמען  ַדאְרף  קֹוֶדם  ַאז  ִאיז,  ֱאֶמת 
ָאן  ֲאִפילּו  ֶוועְרֶטער,  ִדי  ָזאְגן  ָנאר 

ַפאְרְׁשֵטיין.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ְוָהָיה ְל ָדאס 
ְלאֹות ַעל ָיְד, קֹוֶדם ָזאְלְסטּו 
ַדיין  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ָהאְּבן 
ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַהאְנט, 
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ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש   .ְּבִפי ה' 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  פּון  ִעיָקר  ֶדער  י"ט):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ִאיד ִאיז צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ָּפׁשּוֶט'עְרֵהייט, צּו טּוְהן ַאֶלע ִמְצוֹת 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי 
ֶגעֵהייְסן, ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, 
ַקיין ׁשּום  ָאן  ִמְצוֹת  ַאֶלע  טּוְהן  אּון 
ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  ֲאִפילּו  ָחְכמֹות, 
ַפאְרֶווען,  אּון  ַפאְרָוואס  ִניְׁשט 
ַאז  ָזאְגן  חֹוְקִרים  ִדי  ִווי  ִניְׁשט  אּון 
אּון  ִוויְסן  צּו  ָנאר  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער 
ִדי  פּון  ַטֲעִמים  ַאֶלע  ִדי  ַפאְרְׁשֵטיין 

ִמְצוֹת.

ְּבֶרעְנְגט אּון  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
אֹויּב  ַווייל  ֶדעְרצּו,  ְרַאָיה  ַא 
ָנאר  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֱאֶמת  ִאיז  ֶעס 
ַפאְרְׁשֵטיין ַאֶלעס, ֶוועט אֹויְסקּוֶמען 
ִדיֶנען  ֶקען  ִאיד  ֶיעֶדער  ִניְׁשט  ַאז 
ִניְׁשט  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ֶיעֶדער ִאיז ָדא ַאזֹוי ְקלּוג ַאֶלעס צּו 
ַפאְרְׁשֵטיין, ֶזעְהט ֶמען ַאז ֶדער ִעיָקר 
ִאיז ָנאר צּו טּוְהן ִדי ִמְצוֹת ַאזֹוי ִווי 
ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ֶעס ִניְׁשט.

ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ְׁשמֹה ַהֶמֶל ָדאס 
ָּדָבר  סֹוף  יג):  יב,  (קֶֹהֶלת  ָזאְגט 

ְוֶאת  ְיָרא  ָהֱאִקים  ֶאת  ִנְׁשָמע  ַהּכֹל 
ָנאר  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ְׁשמֹור,  ִמְצוָֹתיו 
מֹוָרא צּו ָהאְּבן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶזה  ִּכי  ִמְצוֹת,  ַזייֶנע  טּוְהן  צּו  אּון 
ֶיעֶדער  ֶקען  ָדאס  ַווייל  ָהָאָדם,  ָּכל 
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ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶלעְרֶנען 
ֶלעְרֶנען,   ַאַסא  אֹוי ֶמען  ַדאְרף 
ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  אֹויּב  ֲאִפילּו 
ֶלעְרְנט,  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס   ְגַליי
ַדאְרף ֶמען ָכאְטׁש ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער 
ָאן  ֲאִפילּו  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי  פּון 
ַפאְרְׁשֵטיין, אּון צּום סֹוף ֶוועט ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ֶמען ֶוועט 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ע"ו):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַאַסא ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן אֹויְפֶגעֶהעְרט 
צּו ֶלעְרֶנען, ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָוואְלט 
ַאֶלעס ְגַליי ַפאְרְׁשֵטיין, ָאֶּבער ֶדער 
ֶמען  ַדאְרף  קֹוֶדם  ַאז  ִאיז,  ֱאֶמת 
ָאן  ֲאִפילּו  ֶוועְרֶטער,  ִדי  ָזאְגן  ָנאר 

ַפאְרְׁשֵטיין.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ְוָהָיה ְל ָדאס 
ְלאֹות ַעל ָיְד, קֹוֶדם ָזאְלְסטּו 
ַדיין  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ָהאְּבן 
ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַהאְנט, 
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ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
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ִאיד ִאיז צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ָּפׁשּוֶט'עְרֵהייט, צּו טּוְהן ַאֶלע ִמְצוֹת 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי 
ֶגעֵהייְסן, ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, 
ַקיין ׁשּום  ָאן  ִמְצוֹת  ַאֶלע  טּוְהן  אּון 
ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  ֲאִפילּו  ָחְכמֹות, 
ַפאְרֶווען,  אּון  ַפאְרָוואס  ִניְׁשט 
ַאז  ָזאְגן  חֹוְקִרים  ִדי  ִווי  ִניְׁשט  אּון 
אּון  ִוויְסן  צּו  ָנאר  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער 
ִדי  פּון  ַטֲעִמים  ַאֶלע  ִדי  ַפאְרְׁשֵטיין 

ִמְצוֹת.

ְּבֶרעְנְגט אּון  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
אֹויּב  ַווייל  ֶדעְרצּו,  ְרַאָיה  ַא 
ָנאר  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֱאֶמת  ִאיז  ֶעס 
ַפאְרְׁשֵטיין ַאֶלעס, ֶוועט אֹויְסקּוֶמען 
ִדיֶנען  ֶקען  ִאיד  ֶיעֶדער  ִניְׁשט  ַאז 
ִניְׁשט  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ֶיעֶדער ִאיז ָדא ַאזֹוי ְקלּוג ַאֶלעס צּו 
ַפאְרְׁשֵטיין, ֶזעְהט ֶמען ַאז ֶדער ִעיָקר 
ִאיז ָנאר צּו טּוְהן ִדי ִמְצוֹת ַאזֹוי ִווי 
ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ֶעס ִניְׁשט.

ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ְׁשמֹה ַהֶמֶל ָדאס 
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ְוֶאת  ְיָרא  ָהֱאִקים  ֶאת  ִנְׁשָמע  ַהּכֹל 
ָנאר  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ְׁשמֹור,  ִמְצוָֹתיו 
מֹוָרא צּו ָהאְּבן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶזה  ִּכי  ִמְצוֹת,  ַזייֶנע  טּוְהן  צּו  אּון 
ֶיעֶדער  ֶקען  ָדאס  ַווייל  ָהָאָדם,  ָּכל 
ִאיז  ֶעס  ֶווער  ֲאִפילּו  טּוְהן,  ֶמעְנְטׁש 
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ַּביים אּון ִד  אֹוי ִאיז  ֶזעְלֶּבע  י 
ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶלעְרֶנען 
ֶלעְרֶנען,   ַאַסא  אֹוי ֶמען  ַדאְרף 
ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  אֹויּב  ֲאִפילּו 
ֶלעְרְנט,  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס   ְגַליי
ַדאְרף ֶמען ָכאְטׁש ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער 
ָאן  ֲאִפילּו  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי  פּון 
ַפאְרְׁשֵטיין, אּון צּום סֹוף ֶוועט ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ֶמען ֶוועט 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ע"ו):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַאַסא ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן אֹויְפֶגעֶהעְרט 
צּו ֶלעְרֶנען, ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָוואְלט 
ַאֶלעס ְגַליי ַפאְרְׁשֵטיין, ָאֶּבער ֶדער 
ֶמען  ַדאְרף  קֹוֶדם  ַאז  ִאיז,  ֱאֶמת 
ָאן  ֲאִפילּו  ֶוועְרֶטער,  ִדי  ָזאְגן  ָנאר 
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ַקיין ׁשּום  ָאן  ִמְצוֹת  ַאֶלע  טּוְהן  אּון 
ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  ֲאִפילּו  ָחְכמֹות, 
ַפאְרֶווען,  אּון  ַפאְרָוואס  ִניְׁשט 
ַאז  ָזאְגן  חֹוְקִרים  ִדי  ִווי  ִניְׁשט  אּון 
אּון  ִוויְסן  צּו  ָנאר  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער 
ִדי  פּון  ַטֲעִמים  ַאֶלע  ִדי  ַפאְרְׁשֵטיין 

ִמְצוֹת.

ְּבֶרעְנְגט אּון  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
אֹויּב  ַווייל  ֶדעְרצּו,  ְרַאָיה  ַא 
ָנאר  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ֱאֶמת  ִאיז  ֶעס 
ַפאְרְׁשֵטיין ַאֶלעס, ֶוועט אֹויְסקּוֶמען 
ִדיֶנען  ֶקען  ִאיד  ֶיעֶדער  ִניְׁשט  ַאז 
ִניְׁשט  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ֶיעֶדער ִאיז ָדא ַאזֹוי ְקלּוג ַאֶלעס צּו 
ַפאְרְׁשֵטיין, ֶזעְהט ֶמען ַאז ֶדער ִעיָקר 
ִאיז ָנאר צּו טּוְהן ִדי ִמְצוֹת ַאזֹוי ִווי 
ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ֶעס ִניְׁשט.

ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ְׁשמֹה ַהֶמֶל ָדאס 
ָּדָבר  סֹוף  יג):  יב,  (קֶֹהֶלת  ָזאְגט 

ְוֶאת  ְיָרא  ָהֱאִקים  ֶאת  ִנְׁשָמע  ַהּכֹל 
ָנאר  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ְׁשמֹור,  ִמְצוָֹתיו 
מֹוָרא צּו ָהאְּבן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶזה  ִּכי  ִמְצוֹת,  ַזייֶנע  טּוְהן  צּו  אּון 
ֶיעֶדער  ֶקען  ָדאס  ַווייל  ָהָאָדם,  ָּכל 
ִאיז  ֶעס  ֶווער  ֲאִפילּו  טּוְהן,  ֶמעְנְטׁש 

ִניְׁשט ַאזֹוי ְקלּוג.

ַּביים אּון ִד  אֹוי ִאיז  ֶזעְלֶּבע  י 
ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶלעְרֶנען 
ֶלעְרֶנען,   ַאַסא  אֹוי ֶמען  ַדאְרף 
ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  אֹויּב  ֲאִפילּו 
ֶלעְרְנט,  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס   ְגַליי
ַדאְרף ֶמען ָכאְטׁש ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער 
ָאן  ֲאִפילּו  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי  פּון 
ַפאְרְׁשֵטיין, אּון צּום סֹוף ֶוועט ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן ַאז ֶמען ֶוועט 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ע"ו):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַאַסא ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן אֹויְפֶגעֶהעְרט 
צּו ֶלעְרֶנען, ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָוואְלט 
ַאֶלעס ְגַליי ַפאְרְׁשֵטיין, ָאֶּבער ֶדער 
ֶמען  ַדאְרף  קֹוֶדם  ַאז  ִאיז,  ֱאֶמת 
ָאן  ֲאִפילּו  ֶוועְרֶטער,  ִדי  ָזאְגן  ָנאר 

ַפאְרְׁשֵטיין.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ְוָהָיה ְל ָדאס 
ְלאֹות ַעל ָיְד, קֹוֶדם ָזאְלְסטּו 
ַדיין  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ָהאְּבן 
ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַהאְנט, 
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ַדייֶנע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶהעְנט, ֲאִפילּו ָאן ֶדעם ָוואס ֶדער מַֹח 
 ֶדעְרָנא אּון  ַפאְרָוואס,  ַפאְרְׁשֵטייט 
ׁשֹוין  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט 
ּוְלִזָּכרֹון  ַזיין,  ֶוועט  ֶעס  ַאז  ֶהעְלְפן 
ֵּבין ֵעיֶני, ַאז דּו ֶוועְסט ַפאְרְׁשֵטיין 
ִדי ַטֲעִמים פּון   ַדיין ָקאּפ אֹוי ִמיט 
ַאזֹוי  ֶוועְסט  דּו  ַאז  אּון  ִמְצוֹת,  ִדי 
טּוְהן, ֶדעָמאְלְטס, ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת 
ה' ְּבִפי, ֶוועְסטּו ָהאְּבן ִדי ּתֹוָרה ִאין 
ַדיין מֹויל, ַווייל דּו ֶוועְסט ִוויְסן ַאז 
ֲאִפילּו  ֶלעְרֶנען  ָאְנֵהייְּבן  ֶקעְנְסט  דּו 
דּו  ָגאְרִניְׁשט,   ָנא ַפאְרְׁשֵטייְסט  דּו 

ָזאְגְסט ֶעס ָנאר ִמיט ַדיין מֹויל.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ּבֹא תשס"ה לפ"ק)
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ַּכֲאֶׁשר ַוֵּיְלכּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוַּיֲעׂשּו 
ֵּכן  ְוַאֲהרֹן  ֶאת מֶׁשה  ִצָּוה ה' 
ֶגעַגאְנֶגען אּון  ֶזעֶנען  ִאיְדן  ִדי  ָעׂשּו, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ֶגעטּוְהן 
ָהאט ֶגעֵהייְסן ַפאר מֶׁשה אּון ַאֲהרֹן, 
ֶּפַסח.  ָקְרַּבן  ֶדעם  ַזיין  ַמְקִריב  צּו 
ְפֶרעְגט ַרִׁש"י, ִווי ַאזֹוי ָזאְגְסטּו ַאז ִדי 
ִאיְדן ָהאְּבן ׁשֹוין ַמְקִריב ֶגעֶווען ֶדעם 
ָקְרַּבן ֶּפַסח, ֶעס ִאיז ָדא ָנא ֶגעֶווען 
ֶעְרְׁשט  ָהאט  ֶמען  אּון  חֹוֶדׁש,  רֹאׁש 
ֶגעקֹויְפט ִדי ְּבֵהָמה ַפאְרן ָקְרַּבן ֶדעם 
ֶצעְנְטן ָטאג פּון חֶֹדׁש? ָנאר ַווייל ִדי 

ִאיְדן ָהאְּבן ִזי ְמַקֵּבל ֶגעֶווען ַאז ֵזיי 
ֶוועְלן ֶעס טּוְהן, ֵהייְסט ֶעס ַאזֹוי ִווי 

ֵזיי ָהאְּבן ֶעס ׁשֹוין ֶגעטּוְהן.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַא  ַפאר  ַאז  ס"ו):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

קֹוֶדם  ֶער  ַדאְרף  ִמְצָוה  ַא  טּוט  ִאיד 
אּון  טּוְהן,  צּו  ָדאס  ֵחֶׁשק  ִדי  ָהאְּבן 
ַאז  ִקיְנד  ַא  ַּביי  ֶזעְהט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי 
אּון   ַזא גּוֶטע  ַא  ִאים  ַווייְזט  ֶמען 
אּון  ֶעס,  ֶמען  ַּבאַהאְלט  ָנאְכֶדעם 
ַאֶּפעִטיט  ֶדעם  אֹויף  ֵרייְצט  ָדאס 
ִדי  ַּבאקּוֶמען,  צּו  ֶעס  ִקיְנד  פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  טּוט  ֶזעְלֶּבע 
ַמאְכן  ִוויל  ֶער  ֶווען  ֶמעְנְטׁש,  ִמיְטן 
ַא  טּוְהן  צּו  ֵחֶׁשק  ֶמעְנְטׁש  ַפאְרן 
ִמְצָוה, ְׁשֶטעְלט ֶער ִאים צּו ְמִניעֹות, 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן  ָהאְּבן  ָזאל  ֶער  ַאז 
ִאיז  ָדאס  אּון  ַזיין,  צּו  ְמַקֵיים  ָדאס 
ִדי  ַפאְרְׁשֶטעְרֶקעְרן  צּו  ֶגעַמאְכט 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש  פּוֶנעם  ֵחֶׁשק 
ֶעס ַדְוָקא ָיא ֶוועְלן טּוְהן, אּון אֹויּב 
ַא  טּוְהן  ֱאֶמת'ִדיג  ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ט  ִמְצָוה, ֶקען ִאים ַקיין ׁשּום ַזא ִניְשׁ
ְׁשֶטעְרן ֶדעְרפּון, ֶער ֶוועט ֶעס ִזיֶכער 

אֹויְסִפיְרן.

ַאז ֶדעְרַפאר  ָדא,  ּתֹוָרה  ִדי  ָזאְגט 
ִאיְדן  ִדי  ֶווען  ֶיעְצט 
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ַדייֶנע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶהעְנט, ֲאִפילּו ָאן ֶדעם ָוואס ֶדער מַֹח 
 ֶדעְרָנא אּון  ַפאְרָוואס,  ַפאְרְׁשֵטייט 
ׁשֹוין  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט 
ּוְלִזָּכרֹון  ַזיין,  ֶוועט  ֶעס  ַאז  ֶהעְלְפן 
ֵּבין ֵעיֶני, ַאז דּו ֶוועְסט ַפאְרְׁשֵטיין 
ִדי ַטֲעִמים פּון   ַדיין ָקאּפ אֹוי ִמיט 
ַאזֹוי  ֶוועְסט  דּו  ַאז  אּון  ִמְצוֹת,  ִדי 
טּוְהן, ֶדעָמאְלְטס, ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת 
ה' ְּבִפי, ֶוועְסטּו ָהאְּבן ִדי ּתֹוָרה ִאין 
ַדיין מֹויל, ַווייל דּו ֶוועְסט ִוויְסן ַאז 
ֲאִפילּו  ֶלעְרֶנען  ָאְנֵהייְּבן  ֶקעְנְסט  דּו 
דּו  ָגאְרִניְׁשט,   ָנא ַפאְרְׁשֵטייְסט  דּו 

ָזאְגְסט ֶעס ָנאר ִמיט ַדיין מֹויל.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ּבֹא תשס"ה לפ"ק)
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ַּכֲאֶׁשר ַוֵּיְלכּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוַּיֲעׂשּו 
ֵּכן  ְוַאֲהרֹן  ֶאת מֶׁשה  ִצָּוה ה' 
ֶגעַגאְנֶגען אּון  ֶזעֶנען  ִאיְדן  ִדי  ָעׂשּו, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ֶגעטּוְהן 
ָהאט ֶגעֵהייְסן ַפאר מֶׁשה אּון ַאֲהרֹן, 
ֶּפַסח.  ָקְרַּבן  ֶדעם  ַזיין  ַמְקִריב  צּו 
ְפֶרעְגט ַרִׁש"י, ִווי ַאזֹוי ָזאְגְסטּו ַאז ִדי 
ִאיְדן ָהאְּבן ׁשֹוין ַמְקִריב ֶגעֶווען ֶדעם 
ָקְרַּבן ֶּפַסח, ֶעס ִאיז ָדא ָנא ֶגעֶווען 
ֶעְרְׁשט  ָהאט  ֶמען  אּון  חֹוֶדׁש,  רֹאׁש 
ֶגעקֹויְפט ִדי ְּבֵהָמה ַפאְרן ָקְרַּבן ֶדעם 
ֶצעְנְטן ָטאג פּון חֶֹדׁש? ָנאר ַווייל ִדי 

ִאיְדן ָהאְּבן ִזי ְמַקֵּבל ֶגעֶווען ַאז ֵזיי 
ֶוועְלן ֶעס טּוְהן, ֵהייְסט ֶעס ַאזֹוי ִווי 

ֵזיי ָהאְּבן ֶעס ׁשֹוין ֶגעטּוְהן.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַא  ַפאר  ַאז  ס"ו):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

קֹוֶדם  ֶער  ַדאְרף  ִמְצָוה  ַא  טּוט  ִאיד 
אּון  טּוְהן,  צּו  ָדאס  ֵחֶׁשק  ִדי  ָהאְּבן 
ַאז  ִקיְנד  ַא  ַּביי  ֶזעְהט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי 
אּון   ַזא גּוֶטע  ַא  ִאים  ַווייְזט  ֶמען 
אּון  ֶעס,  ֶמען  ַּבאַהאְלט  ָנאְכֶדעם 
ַאֶּפעִטיט  ֶדעם  אֹויף  ֵרייְצט  ָדאס 
ִדי  ַּבאקּוֶמען,  צּו  ֶעס  ִקיְנד  פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  טּוט  ֶזעְלֶּבע 
ַמאְכן  ִוויל  ֶער  ֶווען  ֶמעְנְטׁש,  ִמיְטן 
ַא  טּוְהן  צּו  ֵחֶׁשק  ֶמעְנְטׁש  ַפאְרן 
ִמְצָוה, ְׁשֶטעְלט ֶער ִאים צּו ְמִניעֹות, 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן  ָהאְּבן  ָזאל  ֶער  ַאז 
ִאיז  ָדאס  אּון  ַזיין,  צּו  ְמַקֵיים  ָדאס 
ִדי  ַפאְרְׁשֶטעְרֶקעְרן  צּו  ֶגעַמאְכט 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש  פּוֶנעם  ֵחֶׁשק 
ֶעס ַדְוָקא ָיא ֶוועְלן טּוְהן, אּון אֹויּב 
ַא  טּוְהן  ֱאֶמת'ִדיג  ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ט  ִמְצָוה, ֶקען ִאים ַקיין ׁשּום ַזא ִניְשׁ
ְׁשֶטעְרן ֶדעְרפּון, ֶער ֶוועט ֶעס ִזיֶכער 

אֹויְסִפיְרן.

ַאז ֶדעְרַפאר  ָדא,  ּתֹוָרה  ִדי  ָזאְגט 
ִאיְדן  ִדי  ֶווען  ֶיעְצט 

פר˘˙ ב‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ס„

ַדייֶנע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶהעְנט, ֲאִפילּו ָאן ֶדעם ָוואס ֶדער מַֹח 
 ֶדעְרָנא אּון  ַפאְרָוואס,  ַפאְרְׁשֵטייט 
ׁשֹוין  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט 
ּוְלִזָּכרֹון  ַזיין,  ֶוועט  ֶעס  ַאז  ֶהעְלְפן 
ֵּבין ֵעיֶני, ַאז דּו ֶוועְסט ַפאְרְׁשֵטיין 
ִדי ַטֲעִמים פּון   ַדיין ָקאּפ אֹוי ִמיט 
ַאזֹוי  ֶוועְסט  דּו  ַאז  אּון  ִמְצוֹת,  ִדי 
טּוְהן, ֶדעָמאְלְטס, ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת 
ה' ְּבִפי, ֶוועְסטּו ָהאְּבן ִדי ּתֹוָרה ִאין 
ַדיין מֹויל, ַווייל דּו ֶוועְסט ִוויְסן ַאז 
ֲאִפילּו  ֶלעְרֶנען  ָאְנֵהייְּבן  ֶקעְנְסט  דּו 
דּו  ָגאְרִניְׁשט,   ָנא ַפאְרְׁשֵטייְסט  דּו 

ָזאְגְסט ֶעס ָנאר ִמיט ַדיין מֹויל.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ּבֹא תשס"ה לפ"ק)
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ַּכֲאֶׁשר ַוֵּיְלכּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוַּיֲעׂשּו 
ֵּכן  ְוַאֲהרֹן  ֶאת מֶׁשה  ִצָּוה ה' 
ֶגעַגאְנֶגען אּון  ֶזעֶנען  ִאיְדן  ִדי  ָעׂשּו, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ֶגעטּוְהן 
ָהאט ֶגעֵהייְסן ַפאר מֶׁשה אּון ַאֲהרֹן, 
ֶּפַסח.  ָקְרַּבן  ֶדעם  ַזיין  ַמְקִריב  צּו 
ְפֶרעְגט ַרִׁש"י, ִווי ַאזֹוי ָזאְגְסטּו ַאז ִדי 
ִאיְדן ָהאְּבן ׁשֹוין ַמְקִריב ֶגעֶווען ֶדעם 
ָקְרַּבן ֶּפַסח, ֶעס ִאיז ָדא ָנא ֶגעֶווען 
ֶעְרְׁשט  ָהאט  ֶמען  אּון  חֹוֶדׁש,  רֹאׁש 
ֶגעקֹויְפט ִדי ְּבֵהָמה ַפאְרן ָקְרַּבן ֶדעם 
ֶצעְנְטן ָטאג פּון חֶֹדׁש? ָנאר ַווייל ִדי 

ִאיְדן ָהאְּבן ִזי ְמַקֵּבל ֶגעֶווען ַאז ֵזיי 
ֶוועְלן ֶעס טּוְהן, ֵהייְסט ֶעס ַאזֹוי ִווי 

ֵזיי ָהאְּבן ֶעס ׁשֹוין ֶגעטּוְהן.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַא  ַפאר  ַאז  ס"ו):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

קֹוֶדם  ֶער  ַדאְרף  ִמְצָוה  ַא  טּוט  ִאיד 
אּון  טּוְהן,  צּו  ָדאס  ֵחֶׁשק  ִדי  ָהאְּבן 
ַאז  ִקיְנד  ַא  ַּביי  ֶזעְהט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי 
אּון   ַזא גּוֶטע  ַא  ִאים  ַווייְזט  ֶמען 
אּון  ֶעס,  ֶמען  ַּבאַהאְלט  ָנאְכֶדעם 
ַאֶּפעִטיט  ֶדעם  אֹויף  ֵרייְצט  ָדאס 
ִדי  ַּבאקּוֶמען,  צּו  ֶעס  ִקיְנד  פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  טּוט  ֶזעְלֶּבע 
ַמאְכן  ִוויל  ֶער  ֶווען  ֶמעְנְטׁש,  ִמיְטן 
ַא  טּוְהן  צּו  ֵחֶׁשק  ֶמעְנְטׁש  ַפאְרן 
ִמְצָוה, ְׁשֶטעְלט ֶער ִאים צּו ְמִניעֹות, 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן  ָהאְּבן  ָזאל  ֶער  ַאז 
ִאיז  ָדאס  אּון  ַזיין,  צּו  ְמַקֵיים  ָדאס 
ִדי  ַפאְרְׁשֶטעְרֶקעְרן  צּו  ֶגעַמאְכט 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש  פּוֶנעם  ֵחֶׁשק 
ֶעס ַדְוָקא ָיא ֶוועְלן טּוְהן, אּון אֹויּב 
ַא  טּוְהן  ֱאֶמת'ִדיג  ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ט  ִמְצָוה, ֶקען ִאים ַקיין ׁשּום ַזא ִניְשׁ
ְׁשֶטעְרן ֶדעְרפּון, ֶער ֶוועט ֶעס ִזיֶכער 

אֹויְסִפיְרן.

ַאז ֶדעְרַפאר  ָדא,  ּתֹוָרה  ִדי  ָזאְגט 
ִאיְדן  ִדי  ֶווען  ֶיעְצט 
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ַדייֶנע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶהעְנט, ֲאִפילּו ָאן ֶדעם ָוואס ֶדער מַֹח 
 ֶדעְרָנא אּון  ַפאְרָוואס,  ַפאְרְׁשֵטייט 
ׁשֹוין  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט 
ּוְלִזָּכרֹון  ַזיין,  ֶוועט  ֶעס  ַאז  ֶהעְלְפן 
ֵּבין ֵעיֶני, ַאז דּו ֶוועְסט ַפאְרְׁשֵטיין 
ִדי ַטֲעִמים פּון   ַדיין ָקאּפ אֹוי ִמיט 
ַאזֹוי  ֶוועְסט  דּו  ַאז  אּון  ִמְצוֹת,  ִדי 
טּוְהן, ֶדעָמאְלְטס, ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת 
ה' ְּבִפי, ֶוועְסטּו ָהאְּבן ִדי ּתֹוָרה ִאין 
ַדיין מֹויל, ַווייל דּו ֶוועְסט ִוויְסן ַאז 
ֲאִפילּו  ֶלעְרֶנען  ָאְנֵהייְּבן  ֶקעְנְסט  דּו 
דּו  ָגאְרִניְׁשט,   ָנא ַפאְרְׁשֵטייְסט  דּו 

ָזאְגְסט ֶעס ָנאר ִמיט ַדיין מֹויל.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ּבֹא תשס"ה לפ"ק)
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ַּכֲאֶׁשר ַוֵּיְלכּו  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ַוַּיֲעׂשּו 
ֵּכן  ְוַאֲהרֹן  ֶאת מֶׁשה  ִצָּוה ה' 
ֶגעַגאְנֶגען אּון  ֶזעֶנען  ִאיְדן  ִדי  ָעׂשּו, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ֶגעטּוְהן 
ָהאט ֶגעֵהייְסן ַפאר מֶׁשה אּון ַאֲהרֹן, 
ֶּפַסח.  ָקְרַּבן  ֶדעם  ַזיין  ַמְקִריב  צּו 
ְפֶרעְגט ַרִׁש"י, ִווי ַאזֹוי ָזאְגְסטּו ַאז ִדי 
ִאיְדן ָהאְּבן ׁשֹוין ַמְקִריב ֶגעֶווען ֶדעם 
ָקְרַּבן ֶּפַסח, ֶעס ִאיז ָדא ָנא ֶגעֶווען 
ֶעְרְׁשט  ָהאט  ֶמען  אּון  חֹוֶדׁש,  רֹאׁש 
ֶגעקֹויְפט ִדי ְּבֵהָמה ַפאְרן ָקְרַּבן ֶדעם 
ֶצעְנְטן ָטאג פּון חֶֹדׁש? ָנאר ַווייל ִדי 

ִאיְדן ָהאְּבן ִזי ְמַקֵּבל ֶגעֶווען ַאז ֵזיי 
ֶוועְלן ֶעס טּוְהן, ֵהייְסט ֶעס ַאזֹוי ִווי 

ֵזיי ָהאְּבן ֶעס ׁשֹוין ֶגעטּוְהן.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַא  ַפאר  ַאז  ס"ו):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

קֹוֶדם  ֶער  ַדאְרף  ִמְצָוה  ַא  טּוט  ִאיד 
אּון  טּוְהן,  צּו  ָדאס  ֵחֶׁשק  ִדי  ָהאְּבן 
ַאז  ִקיְנד  ַא  ַּביי  ֶזעְהט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי 
אּון   ַזא גּוֶטע  ַא  ִאים  ַווייְזט  ֶמען 
אּון  ֶעס,  ֶמען  ַּבאַהאְלט  ָנאְכֶדעם 
ַאֶּפעִטיט  ֶדעם  אֹויף  ֵרייְצט  ָדאס 
ִדי  ַּבאקּוֶמען,  צּו  ֶעס  ִקיְנד  פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  טּוט  ֶזעְלֶּבע 
ַמאְכן  ִוויל  ֶער  ֶווען  ֶמעְנְטׁש,  ִמיְטן 
ַא  טּוְהן  צּו  ֵחֶׁשק  ֶמעְנְטׁש  ַפאְרן 
ִמְצָוה, ְׁשֶטעְלט ֶער ִאים צּו ְמִניעֹות, 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן  ָהאְּבן  ָזאל  ֶער  ַאז 
ִאיז  ָדאס  אּון  ַזיין,  צּו  ְמַקֵיים  ָדאס 
ִדי  ַפאְרְׁשֶטעְרֶקעְרן  צּו  ֶגעַמאְכט 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש  פּוֶנעם  ֵחֶׁשק 
ֶעס ַדְוָקא ָיא ֶוועְלן טּוְהן, אּון אֹויּב 
ַא  טּוְהן  ֱאֶמת'ִדיג  ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ט  ִמְצָוה, ֶקען ִאים ַקיין ׁשּום ַזא ִניְשׁ
ְׁשֶטעְרן ֶדעְרפּון, ֶער ֶוועט ֶעס ִזיֶכער 

אֹויְסִפיְרן.

ַאז ֶדעְרַפאר  ָדא,  ּתֹוָרה  ִדי  ָזאְגט 
ִאיְדן  ִדי  ֶווען  ֶיעְצט 
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ָזאל  ִמְצוֹת,  ִדי  טּוְהן  צּו  ָאן  ֵהייְּבן 
ֶמען ִוויְסן ַאז ֶדער ִעיָקר ִאיז ִדי ָרצֹון, 
ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל "ֶוועְלן" ַזיין וואֹויל 
ֶדעָמאְלט'ס  אּון  ִמְצוֹת,  טּוְהן  אּון 

אּון  וואֹויל  ַזיין  ִזיֶכער  ֶער  ֶוועט 
.ֶעְרִלי

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
ּבֹא תש"ע לפ"ק) 

ח ַלּ ַ ׁ̆ ˙  ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָהָעם ַוְיִהי  ֶאת  ַּפְרעֹה  ְּבַׁשַּלח 

ֶאֶרץ   ֶּדֶר ֱאִקים  ָנָחם  ְוא 
ָאַמר  ִּכי  הּוא  ָקרֹוב  ִּכי  ְּפִלְׁשִּתים 
ִּבְראָֹתם  ָהָעם  ִיָּנֵחם  ֶּפן  ֱאִקים 
ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה, ֶווען ַּפְרעֹה 
פּון  ִאיְדן  ִדי  ַארֹויְסֶגעִׁשיְקט  ָהאט 
ִמְצַרִים, ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֵזיי 
ִניְׁשט ֶגעִפיְרט דּוְרְכן ַלאְנד ְּפִלְׁשִּתים, 
אּון  ִמְצַרִים,  צּו  ָנאְנט  ִאיז  ֶעס  ַווייל 
ַא  ֶזעְהן  ֶוועְלן  ִאיְדן  ִדי  ֶווען  ֶאְפָׁשר 
אֹויף  צּוִריְקֵגיין  ֵזיי  ֶוועְלן  ִמְלָחָמה, 

ִמְצַרִים.

ְׁשֶווער ִלְכאֹוָרה  ֵזייֶער  ָדאס  ִאיז 
ָנאְכֶדעם  ַפאְרְׁשֵטיין,  צּו 
ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ֶגעִליְטן ַאֶזעְלֶכע 
ְגרֹויֶסע ָצרֹות ִאין ִמְצַרִים, ֵזיי ָהאְּבן 
ֶגעַאְרֶּבעט ֵזייֶער ְׁשֶווער, ַּפְרעֹה ָהאט 
 ֶגע'ָׁשְחְט'ן ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער אּון ִזי
ֶגעָּבאְדן ִאין ֵזייֶער ְּבלּוט, ֶמען ָהאט 
אּון  ֶלעְּבן,  ָדאס  ֶדעְרִּביֶטעְרט  ֵזיי 
ָנאְכֶדעם ָהאט ֵזיי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִמיט ַאֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע 
 ִניִסים פּון ִמְצַרִים, ָזאְלן ִדי ִאיְדן ָנא

ֶוועְלן ָדאְרט צּוִריק ֵגיין?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִדי  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
אֹויְפ'ן  יט.):  ָזָרה  (ֲעבֹוָדה  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ֵלִצים  וְּבמֹוַׁשב  א):  א,  (ְּתִהִלים  ָּפסּוק 
ֶגעִזיְצן  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ָיָׁשב,  א 
ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס  ֵלִצים,  ִדי  ְצִוויְׁשן 
ִדי ְּפִלְׁשִּתים, ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען 

ְגרֹויֶסע ֵלִצים.

ֶדער ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֵזיי ִניְׁשט 
ֵזיי  ַווייל  ְּפִלְׁשִּתים,   דּוְר ֶגעִפיְרט 
אּון  ֵלִצים,  ְגרֹויֶסע  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען 
ֶדער ּכַֹח פּון ֵליָצנּות ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס, 
ִאיְדן  ִדי  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ֲאִפילּו  ַאז 
ָהאְּבן ֶגעֶזעְהן ִדי ַאֶלע ְגרֹויֶסע ִניִסים 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט  ֶדער  ָוואס 
ֵזיי ֶגעטּוְהן, אֹויּב ָאֶּבער ֵזיי ָוואְלְטן 
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ָזאל  ִמְצוֹת,  ִדי  טּוְהן  צּו  ָאן  ֵהייְּבן 
ֶמען ִוויְסן ַאז ֶדער ִעיָקר ִאיז ִדי ָרצֹון, 
ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל "ֶוועְלן" ַזיין וואֹויל 
ֶדעָמאְלט'ס  אּון  ִמְצוֹת,  טּוְהן  אּון 

אּון  וואֹויל  ַזיין  ִזיֶכער  ֶער  ֶוועט 
.ֶעְרִלי

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
ּבֹא תש"ע לפ"ק) 

ח ַלּ ַ ׁ̆ ˙  ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָהָעם ַוְיִהי  ֶאת  ַּפְרעֹה  ְּבַׁשַּלח 

ֶאֶרץ   ֶּדֶר ֱאִקים  ָנָחם  ְוא 
ָאַמר  ִּכי  הּוא  ָקרֹוב  ִּכי  ְּפִלְׁשִּתים 
ִּבְראָֹתם  ָהָעם  ִיָּנֵחם  ֶּפן  ֱאִקים 
ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה, ֶווען ַּפְרעֹה 
פּון  ִאיְדן  ִדי  ַארֹויְסֶגעִׁשיְקט  ָהאט 
ִמְצַרִים, ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֵזיי 
ִניְׁשט ֶגעִפיְרט דּוְרְכן ַלאְנד ְּפִלְׁשִּתים, 
אּון  ִמְצַרִים,  צּו  ָנאְנט  ִאיז  ֶעס  ַווייל 
ַא  ֶזעְהן  ֶוועְלן  ִאיְדן  ִדי  ֶווען  ֶאְפָׁשר 
אֹויף  צּוִריְקֵגיין  ֵזיי  ֶוועְלן  ִמְלָחָמה, 

ִמְצַרִים.

ְׁשֶווער ִלְכאֹוָרה  ֵזייֶער  ָדאס  ִאיז 
ָנאְכֶדעם  ַפאְרְׁשֵטיין,  צּו 
ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ֶגעִליְטן ַאֶזעְלֶכע 
ְגרֹויֶסע ָצרֹות ִאין ִמְצַרִים, ֵזיי ָהאְּבן 
ֶגעַאְרֶּבעט ֵזייֶער ְׁשֶווער, ַּפְרעֹה ָהאט 
 ֶגע'ָׁשְחְט'ן ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער אּון ִזי
ֶגעָּבאְדן ִאין ֵזייֶער ְּבלּוט, ֶמען ָהאט 
אּון  ֶלעְּבן,  ָדאס  ֶדעְרִּביֶטעְרט  ֵזיי 
ָנאְכֶדעם ָהאט ֵזיי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִמיט ַאֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע 
 ִניִסים פּון ִמְצַרִים, ָזאְלן ִדי ִאיְדן ָנא

ֶוועְלן ָדאְרט צּוִריק ֵגיין?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִדי  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
אֹויְפ'ן  יט.):  ָזָרה  (ֲעבֹוָדה  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ֵלִצים  וְּבמֹוַׁשב  א):  א,  (ְּתִהִלים  ָּפסּוק 
ֶגעִזיְצן  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ָיָׁשב,  א 
ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס  ֵלִצים,  ִדי  ְצִוויְׁשן 
ִדי ְּפִלְׁשִּתים, ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען 

ְגרֹויֶסע ֵלִצים.

ֶדער ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֵזיי ִניְׁשט 
ֵזיי  ַווייל  ְּפִלְׁשִּתים,   דּוְר ֶגעִפיְרט 
אּון  ֵלִצים,  ְגרֹויֶסע  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען 
ֶדער ּכַֹח פּון ֵליָצנּות ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס, 
ִאיְדן  ִדי  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ֲאִפילּו  ַאז 
ָהאְּבן ֶגעֶזעְהן ִדי ַאֶלע ְגרֹויֶסע ִניִסים 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט  ֶדער  ָוואס 
ֵזיי ֶגעטּוְהן, אֹויּב ָאֶּבער ֵזיי ָוואְלְטן 
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ָזאל  ִמְצוֹת,  ִדי  טּוְהן  צּו  ָאן  ֵהייְּבן 
ֶמען ִוויְסן ַאז ֶדער ִעיָקר ִאיז ִדי ָרצֹון, 
ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל "ֶוועְלן" ַזיין וואֹויל 
ֶדעָמאְלט'ס  אּון  ִמְצוֹת,  טּוְהן  אּון 

אּון  וואֹויל  ַזיין  ִזיֶכער  ֶער  ֶוועט 
.ֶעְרִלי

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
ּבֹא תש"ע לפ"ק) 

ח ַלּ ַ ׁ̆ ˙  ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָהָעם ַוְיִהי  ֶאת  ַּפְרעֹה  ְּבַׁשַּלח 

ֶאֶרץ   ֶּדֶר ֱאִקים  ָנָחם  ְוא 
ָאַמר  ִּכי  הּוא  ָקרֹוב  ִּכי  ְּפִלְׁשִּתים 
ִּבְראָֹתם  ָהָעם  ִיָּנֵחם  ֶּפן  ֱאִקים 
ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה, ֶווען ַּפְרעֹה 
פּון  ִאיְדן  ִדי  ַארֹויְסֶגעִׁשיְקט  ָהאט 
ִמְצַרִים, ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֵזיי 
ִניְׁשט ֶגעִפיְרט דּוְרְכן ַלאְנד ְּפִלְׁשִּתים, 
אּון  ִמְצַרִים,  צּו  ָנאְנט  ִאיז  ֶעס  ַווייל 
ַא  ֶזעְהן  ֶוועְלן  ִאיְדן  ִדי  ֶווען  ֶאְפָׁשר 
אֹויף  צּוִריְקֵגיין  ֵזיי  ֶוועְלן  ִמְלָחָמה, 

ִמְצַרִים.

ְׁשֶווער ִלְכאֹוָרה  ֵזייֶער  ָדאס  ִאיז 
ָנאְכֶדעם  ַפאְרְׁשֵטיין,  צּו 
ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ֶגעִליְטן ַאֶזעְלֶכע 
ְגרֹויֶסע ָצרֹות ִאין ִמְצַרִים, ֵזיי ָהאְּבן 
ֶגעַאְרֶּבעט ֵזייֶער ְׁשֶווער, ַּפְרעֹה ָהאט 
 ֶגע'ָׁשְחְט'ן ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער אּון ִזי
ֶגעָּבאְדן ִאין ֵזייֶער ְּבלּוט, ֶמען ָהאט 
אּון  ֶלעְּבן,  ָדאס  ֶדעְרִּביֶטעְרט  ֵזיי 
ָנאְכֶדעם ָהאט ֵזיי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִמיט ַאֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע 
 ִניִסים פּון ִמְצַרִים, ָזאְלן ִדי ִאיְדן ָנא

ֶוועְלן ָדאְרט צּוִריק ֵגיין?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִדי  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
אֹויְפ'ן  יט.):  ָזָרה  (ֲעבֹוָדה  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ֵלִצים  וְּבמֹוַׁשב  א):  א,  (ְּתִהִלים  ָּפסּוק 
ֶגעִזיְצן  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ָיָׁשב,  א 
ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס  ֵלִצים,  ִדי  ְצִוויְׁשן 
ִדי ְּפִלְׁשִּתים, ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען 

ְגרֹויֶסע ֵלִצים.

ֶדער ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֵזיי ִניְׁשט 
ֵזיי  ַווייל  ְּפִלְׁשִּתים,   דּוְר ֶגעִפיְרט 
אּון  ֵלִצים,  ְגרֹויֶסע  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען 
ֶדער ּכַֹח פּון ֵליָצנּות ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס, 
ִאיְדן  ִדי  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ֲאִפילּו  ַאז 
ָהאְּבן ֶגעֶזעְהן ִדי ַאֶלע ְגרֹויֶסע ִניִסים 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט  ֶדער  ָוואס 
ֵזיי ֶגעטּוְהן, אֹויּב ָאֶּבער ֵזיי ָוואְלְטן 
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ָזאל  ִמְצוֹת,  ִדי  טּוְהן  צּו  ָאן  ֵהייְּבן 
ֶמען ִוויְסן ַאז ֶדער ִעיָקר ִאיז ִדי ָרצֹון, 
ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל "ֶוועְלן" ַזיין וואֹויל 
ֶדעָמאְלט'ס  אּון  ִמְצוֹת,  טּוְהן  אּון 

אּון  וואֹויל  ַזיין  ִזיֶכער  ֶער  ֶוועט 
.ֶעְרִלי

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
ּבֹא תש"ע לפ"ק) 

ח ַלּ ַ ׁ̆ ˙  ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָהָעם ַוְיִהי  ֶאת  ַּפְרעֹה  ְּבַׁשַּלח 

ֶאֶרץ   ֶּדֶר ֱאִקים  ָנָחם  ְוא 
ָאַמר  ִּכי  הּוא  ָקרֹוב  ִּכי  ְּפִלְׁשִּתים 
ִּבְראָֹתם  ָהָעם  ִיָּנֵחם  ֶּפן  ֱאִקים 
ִמְלָחָמה ְוָׁשבּו ִמְצָרְיָמה, ֶווען ַּפְרעֹה 
פּון  ִאיְדן  ִדי  ַארֹויְסֶגעִׁשיְקט  ָהאט 
ִמְצַרִים, ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֵזיי 
ִניְׁשט ֶגעִפיְרט דּוְרְכן ַלאְנד ְּפִלְׁשִּתים, 
אּון  ִמְצַרִים,  צּו  ָנאְנט  ִאיז  ֶעס  ַווייל 
ַא  ֶזעְהן  ֶוועְלן  ִאיְדן  ִדי  ֶווען  ֶאְפָׁשר 
אֹויף  צּוִריְקֵגיין  ֵזיי  ֶוועְלן  ִמְלָחָמה, 

ִמְצַרִים.

ְׁשֶווער ִלְכאֹוָרה  ֵזייֶער  ָדאס  ִאיז 
ָנאְכֶדעם  ַפאְרְׁשֵטיין,  צּו 
ָוואס ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ֶגעִליְטן ַאֶזעְלֶכע 
ְגרֹויֶסע ָצרֹות ִאין ִמְצַרִים, ֵזיי ָהאְּבן 
ֶגעַאְרֶּבעט ֵזייֶער ְׁשֶווער, ַּפְרעֹה ָהאט 
 ֶגע'ָׁשְחְט'ן ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער אּון ִזי
ֶגעָּבאְדן ִאין ֵזייֶער ְּבלּוט, ֶמען ָהאט 
אּון  ֶלעְּבן,  ָדאס  ֶדעְרִּביֶטעְרט  ֵזיי 
ָנאְכֶדעם ָהאט ֵזיי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִמיט ַאֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע 
 ִניִסים פּון ִמְצַרִים, ָזאְלן ִדי ִאיְדן ָנא

ֶוועְלן ָדאְרט צּוִריק ֵגיין?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִדי  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
אֹויְפ'ן  יט.):  ָזָרה  (ֲעבֹוָדה  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ֵלִצים  וְּבמֹוַׁשב  א):  א,  (ְּתִהִלים  ָּפסּוק 
ֶגעִזיְצן  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ָיָׁשב,  א 
ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס  ֵלִצים,  ִדי  ְצִוויְׁשן 
ִדי ְּפִלְׁשִּתים, ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען 

ְגרֹויֶסע ֵלִצים.

ֶדער ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֵזיי ִניְׁשט 
ֵזיי  ַווייל  ְּפִלְׁשִּתים,   דּוְר ֶגעִפיְרט 
אּון  ֵלִצים,  ְגרֹויֶסע  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען 
ֶדער ּכַֹח פּון ֵליָצנּות ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס, 
ִאיְדן  ִדי  ָוואס  ָנאְכֶדעם  ֲאִפילּו  ַאז 
ָהאְּבן ֶגעֶזעְהן ִדי ַאֶלע ְגרֹויֶסע ִניִסים 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט  ֶדער  ָוואס 
ֵזיי ֶגעטּוְהן, אֹויּב ָאֶּבער ֵזיי ָוואְלְטן 
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ִדי  ְּפִלְׁשִּתים  ִדי  ֶגעַגאְנֶגען   דּוְר
ֵליָצנּות  ִמיט  ֵזיי  ָוואְלְטן  ֵלִצים, 
ֶגעֶקעְנט ַאֶלעס ַאֶוועְקַמאְכן, אּון ִדי 
ִאיְדן ָוואְלְטן צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען אֹויף 

ִמְצַרִים.

ֶמעְנְטׁש ֶדעְרַפאר  ַא   ִזי ַדאְרף 
ֵלִצים,  פּון  ִהיְטן  ֵזייֶער 
ַא ֵלץ,  ֶנעְּבן  ִניְׁשט ְׁשֵטיין  ֶמען ָטאר 
ֶהעְרן  ָנאר  ֶוועְסט  דּו  ִוויִפיל  ַווייל 
ֶעס  ֶקען  ַצִדיק,  ַא  פּון  ַזאְכן  ְגרֹויֶסע 
ֶדער ֵלץ ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועְקַמאְכן, ִּביז 
ֶדעם  ָאְּפָלאְזן  ִאיְנַגאְנְצן  ֶוועְסט  דּו 
ַצִדיק, וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס 

ִהיט ִזי פּון ֵלִצים ִווי פּון ֵפייֶער.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַׁשַלח ִסיָמן א)
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ִּתיָראּו ַוּיֹאֶמר  ַאל  ָהָעם  ֶאל  מֶׁשה 
ְיׁשּוַעת  ֶאת  ּוְראּו  ִהְתַיְּצבּו 
ַיֲעֶׂשה ָלֶכם "ַהּיֹום", מֶׁשה  ה' ֲאֶׁשר 
ִאיְדן:  ִדי  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ַרֵּבינּו 
ְיׁשּוָעה  ִדי  ֶזעְהְט'ס  אּון  ְׁשֵטייְט'ס 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט טּוְהן 

ִמיט ֶעְנק "ַהייְנט".

לֹויט מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט,  ְׁשִליָט"א 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
(ְּתִהִלים צה,  ָּפסּוק  אֹויְפ'ן  ִסיָמן ער"ב): 

ַאז  ִתְׁשָמעּו,  ְּבקֹלֹו  ִאם  "ַהּיֹום"  ז): 

קּוְקן  ָנאר  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ַדאְרף  ִאיד  ַא 
קּוְקן  ִניְׁשט  ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  אֹויְפ'ן 
אּון  ֶנעְכְטן,  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָוואס 
ַזיין  ֶוועט  ֶעס  ָוואס  ְטַראְכְטן  ִניְׁשט 
ָמאְרְגן, אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ִאיז ֶמען 

ֵזייֶער ַמְצִליַח.

ֶגעָזאְגט: ָדאס  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ָהאט 
ֶאת  ּוְראּו  ִהְתַיְּצבּו  ִּתיָראּו  ַאל 
ֶזעְהן  ֶעְטץ  ִוויְלט  אֹויּב  ה',  ְיׁשּוַעת 
ִדי ְיׁשּוָעה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֲאֶׁשר 
ֶעְטץ  ָזאְלט  "ַהּיֹום",  ָלֶכם  ַיֲעֶׂשה 
ָטאג",  "ַהייְנִטיְגן  אֹויְפ'ן  ָנאר  קּוְקן 
ַארֹויְסֵגיין  ֶעְטץ  ֶוועט  ֶדעָמאְלְט'ס 

פּון ַאֶלע ָצרֹות.

ַדאְרף ַא ִאיד ִוויְסן ַאז ֶער ֶדעְרַפאר 
ָהאט ָנאר ֶדעם ַהייְנִטיְגן 
ֶגעּבֹויְרן   ִאי ִּבין  ַהייְנט  ָטאג, 
ִניְׁשט  ְטַראְכט   ִאי אּון  ֶגעָוואְרן, 
ִאיֶּבער ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, 
ַהייְנִטיְגן  ֶדעם  ָנאר  ָהאּב   ִאי אּון 
ֶעס  ָוואס  ִניְׁשט  ְטַראְכט   ִאי ָטאג, 
ָטאג  ֵאיין  אֹויף  ָמאְרְגן,  ַזיין  ֶוועט 
אּון  ַפאְרֶנעֶמען,  ַאֶלעס  ֶמען  ֶקען 
ֵזייֶער  ֶמען  ֶוועט  ֶוועג  ַאַזא  אֹויף 

ַמְצִליַח ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַׁשַלח ִסיָמן ב)
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ִדי  ְּפִלְׁשִּתים  ִדי  ֶגעַגאְנֶגען   דּוְר
ֵליָצנּות  ִמיט  ֵזיי  ָוואְלְטן  ֵלִצים, 
ֶגעֶקעְנט ַאֶלעס ַאֶוועְקַמאְכן, אּון ִדי 
ִאיְדן ָוואְלְטן צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען אֹויף 

ִמְצַרִים.

ֶמעְנְטׁש ֶדעְרַפאר  ַא   ִזי ַדאְרף 
ֵלִצים,  פּון  ִהיְטן  ֵזייֶער 
ַא ֵלץ,  ֶנעְּבן  ִניְׁשט ְׁשֵטיין  ֶמען ָטאר 
ֶהעְרן  ָנאר  ֶוועְסט  דּו  ִוויִפיל  ַווייל 
ֶעס  ֶקען  ַצִדיק,  ַא  פּון  ַזאְכן  ְגרֹויֶסע 
ֶדער ֵלץ ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועְקַמאְכן, ִּביז 
ֶדעם  ָאְּפָלאְזן  ִאיְנַגאְנְצן  ֶוועְסט  דּו 
ַצִדיק, וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס 

ִהיט ִזי פּון ֵלִצים ִווי פּון ֵפייֶער.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַׁשַלח ִסיָמן א)

76

ִּתיָראּו ַוּיֹאֶמר  ַאל  ָהָעם  ֶאל  מֶׁשה 
ְיׁשּוַעת  ֶאת  ּוְראּו  ִהְתַיְּצבּו 
ַיֲעֶׂשה ָלֶכם "ַהּיֹום", מֶׁשה  ה' ֲאֶׁשר 
ִאיְדן:  ִדי  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ַרֵּבינּו 
ְיׁשּוָעה  ִדי  ֶזעְהְט'ס  אּון  ְׁשֵטייְט'ס 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט טּוְהן 

ִמיט ֶעְנק "ַהייְנט".

לֹויט מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט,  ְׁשִליָט"א 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
(ְּתִהִלים צה,  ָּפסּוק  אֹויְפ'ן  ִסיָמן ער"ב): 

ַאז  ִתְׁשָמעּו,  ְּבקֹלֹו  ִאם  "ַהּיֹום"  ז): 

קּוְקן  ָנאר  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ַדאְרף  ִאיד  ַא 
קּוְקן  ִניְׁשט  ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  אֹויְפ'ן 
אּון  ֶנעְכְטן,  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָוואס 
ַזיין  ֶוועט  ֶעס  ָוואס  ְטַראְכְטן  ִניְׁשט 
ָמאְרְגן, אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ִאיז ֶמען 

ֵזייֶער ַמְצִליַח.

ֶגעָזאְגט: ָדאס  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ָהאט 
ֶאת  ּוְראּו  ִהְתַיְּצבּו  ִּתיָראּו  ַאל 
ֶזעְהן  ֶעְטץ  ִוויְלט  אֹויּב  ה',  ְיׁשּוַעת 
ִדי ְיׁשּוָעה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֲאֶׁשר 
ֶעְטץ  ָזאְלט  "ַהּיֹום",  ָלֶכם  ַיֲעֶׂשה 
ָטאג",  "ַהייְנִטיְגן  אֹויְפ'ן  ָנאר  קּוְקן 
ַארֹויְסֵגיין  ֶעְטץ  ֶוועט  ֶדעָמאְלְט'ס 

פּון ַאֶלע ָצרֹות.

ַדאְרף ַא ִאיד ִוויְסן ַאז ֶער ֶדעְרַפאר 
ָהאט ָנאר ֶדעם ַהייְנִטיְגן 
ֶגעּבֹויְרן   ִאי ִּבין  ַהייְנט  ָטאג, 
ִניְׁשט  ְטַראְכט   ִאי אּון  ֶגעָוואְרן, 
ִאיֶּבער ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, 
ַהייְנִטיְגן  ֶדעם  ָנאר  ָהאּב   ִאי אּון 
ֶעס  ָוואס  ִניְׁשט  ְטַראְכט   ִאי ָטאג, 
ָטאג  ֵאיין  אֹויף  ָמאְרְגן,  ַזיין  ֶוועט 
אּון  ַפאְרֶנעֶמען,  ַאֶלעס  ֶמען  ֶקען 
ֵזייֶער  ֶמען  ֶוועט  ֶוועג  ַאַזא  אֹויף 

ַמְצִליַח ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַׁשַלח ִסיָמן ב)
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ִדי  ְּפִלְׁשִּתים  ִדי  ֶגעַגאְנֶגען   דּוְר
ֵליָצנּות  ִמיט  ֵזיי  ָוואְלְטן  ֵלִצים, 
ֶגעֶקעְנט ַאֶלעס ַאֶוועְקַמאְכן, אּון ִדי 
ִאיְדן ָוואְלְטן צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען אֹויף 

ִמְצַרִים.

ֶמעְנְטׁש ֶדעְרַפאר  ַא   ִזי ַדאְרף 
ֵלִצים,  פּון  ִהיְטן  ֵזייֶער 
ַא ֵלץ,  ֶנעְּבן  ִניְׁשט ְׁשֵטיין  ֶמען ָטאר 
ֶהעְרן  ָנאר  ֶוועְסט  דּו  ִוויִפיל  ַווייל 
ֶעס  ֶקען  ַצִדיק,  ַא  פּון  ַזאְכן  ְגרֹויֶסע 
ֶדער ֵלץ ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועְקַמאְכן, ִּביז 
ֶדעם  ָאְּפָלאְזן  ִאיְנַגאְנְצן  ֶוועְסט  דּו 
ַצִדיק, וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס 

ִהיט ִזי פּון ֵלִצים ִווי פּון ֵפייֶער.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַׁשַלח ִסיָמן א)

76

ִּתיָראּו ַוּיֹאֶמר  ַאל  ָהָעם  ֶאל  מֶׁשה 
ְיׁשּוַעת  ֶאת  ּוְראּו  ִהְתַיְּצבּו 
ַיֲעֶׂשה ָלֶכם "ַהּיֹום", מֶׁשה  ה' ֲאֶׁשר 
ִאיְדן:  ִדי  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ַרֵּבינּו 
ְיׁשּוָעה  ִדי  ֶזעְהְט'ס  אּון  ְׁשֵטייְט'ס 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט טּוְהן 

ִמיט ֶעְנק "ַהייְנט".

לֹויט מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט,  ְׁשִליָט"א 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
(ְּתִהִלים צה,  ָּפסּוק  אֹויְפ'ן  ִסיָמן ער"ב): 

ַאז  ִתְׁשָמעּו,  ְּבקֹלֹו  ִאם  "ַהּיֹום"  ז): 

קּוְקן  ָנאר  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ַדאְרף  ִאיד  ַא 
קּוְקן  ִניְׁשט  ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  אֹויְפ'ן 
אּון  ֶנעְכְטן,  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָוואס 
ַזיין  ֶוועט  ֶעס  ָוואס  ְטַראְכְטן  ִניְׁשט 
ָמאְרְגן, אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ִאיז ֶמען 

ֵזייֶער ַמְצִליַח.

ֶגעָזאְגט: ָדאס  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ָהאט 
ֶאת  ּוְראּו  ִהְתַיְּצבּו  ִּתיָראּו  ַאל 
ֶזעְהן  ֶעְטץ  ִוויְלט  אֹויּב  ה',  ְיׁשּוַעת 
ִדי ְיׁשּוָעה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֲאֶׁשר 
ֶעְטץ  ָזאְלט  "ַהּיֹום",  ָלֶכם  ַיֲעֶׂשה 
ָטאג",  "ַהייְנִטיְגן  אֹויְפ'ן  ָנאר  קּוְקן 
ַארֹויְסֵגיין  ֶעְטץ  ֶוועט  ֶדעָמאְלְט'ס 

פּון ַאֶלע ָצרֹות.

ַדאְרף ַא ִאיד ִוויְסן ַאז ֶער ֶדעְרַפאר 
ָהאט ָנאר ֶדעם ַהייְנִטיְגן 
ֶגעּבֹויְרן   ִאי ִּבין  ַהייְנט  ָטאג, 
ִניְׁשט  ְטַראְכט   ִאי אּון  ֶגעָוואְרן, 
ִאיֶּבער ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, 
ַהייְנִטיְגן  ֶדעם  ָנאר  ָהאּב   ִאי אּון 
ֶעס  ָוואס  ִניְׁשט  ְטַראְכט   ִאי ָטאג, 
ָטאג  ֵאיין  אֹויף  ָמאְרְגן,  ַזיין  ֶוועט 
אּון  ַפאְרֶנעֶמען,  ַאֶלעס  ֶמען  ֶקען 
ֵזייֶער  ֶמען  ֶוועט  ֶוועג  ַאַזא  אֹויף 

ַמְצִליַח ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַׁשַלח ִסיָמן ב)
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ִדי  ְּפִלְׁשִּתים  ִדי  ֶגעַגאְנֶגען   דּוְר
ֵליָצנּות  ִמיט  ֵזיי  ָוואְלְטן  ֵלִצים, 
ֶגעֶקעְנט ַאֶלעס ַאֶוועְקַמאְכן, אּון ִדי 
ִאיְדן ָוואְלְטן צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען אֹויף 

ִמְצַרִים.

ֶמעְנְטׁש ֶדעְרַפאר  ַא   ִזי ַדאְרף 
ֵלִצים,  פּון  ִהיְטן  ֵזייֶער 
ַא ֵלץ,  ֶנעְּבן  ִניְׁשט ְׁשֵטיין  ֶמען ָטאר 
ֶהעְרן  ָנאר  ֶוועְסט  דּו  ִוויִפיל  ַווייל 
ֶעס  ֶקען  ַצִדיק,  ַא  פּון  ַזאְכן  ְגרֹויֶסע 
ֶדער ֵלץ ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועְקַמאְכן, ִּביז 
ֶדעם  ָאְּפָלאְזן  ִאיְנַגאְנְצן  ֶוועְסט  דּו 
ַצִדיק, וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס 

ִהיט ִזי פּון ֵלִצים ִווי פּון ֵפייֶער.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַׁשַלח ִסיָמן א)
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ִּתיָראּו ַוּיֹאֶמר  ַאל  ָהָעם  ֶאל  מֶׁשה 
ְיׁשּוַעת  ֶאת  ּוְראּו  ִהְתַיְּצבּו 
ַיֲעֶׂשה ָלֶכם "ַהּיֹום", מֶׁשה  ה' ֲאֶׁשר 
ִאיְדן:  ִדי  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ַרֵּבינּו 
ְיׁשּוָעה  ִדי  ֶזעְהְט'ס  אּון  ְׁשֵטייְט'ס 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט טּוְהן 

ִמיט ֶעְנק "ַהייְנט".

לֹויט מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט,  ְׁשִליָט"א 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
(ְּתִהִלים צה,  ָּפסּוק  אֹויְפ'ן  ִסיָמן ער"ב): 

ַאז  ִתְׁשָמעּו,  ְּבקֹלֹו  ִאם  "ַהּיֹום"  ז): 

קּוְקן  ָנאר  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ַדאְרף  ִאיד  ַא 
קּוְקן  ִניְׁשט  ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  אֹויְפ'ן 
אּון  ֶנעְכְטן,  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָוואס 
ַזיין  ֶוועט  ֶעס  ָוואס  ְטַראְכְטן  ִניְׁשט 
ָמאְרְגן, אּון אֹויף ַאַזא ֶוועג ִאיז ֶמען 

ֵזייֶער ַמְצִליַח.

ֶגעָזאְגט: ָדאס  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ָהאט 
ֶאת  ּוְראּו  ִהְתַיְּצבּו  ִּתיָראּו  ַאל 
ֶזעְהן  ֶעְטץ  ִוויְלט  אֹויּב  ה',  ְיׁשּוַעת 
ִדי ְיׁשּוָעה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֲאֶׁשר 
ֶעְטץ  ָזאְלט  "ַהּיֹום",  ָלֶכם  ַיֲעֶׂשה 
ָטאג",  "ַהייְנִטיְגן  אֹויְפ'ן  ָנאר  קּוְקן 
ַארֹויְסֵגיין  ֶעְטץ  ֶוועט  ֶדעָמאְלְט'ס 

פּון ַאֶלע ָצרֹות.

ַדאְרף ַא ִאיד ִוויְסן ַאז ֶער ֶדעְרַפאר 
ָהאט ָנאר ֶדעם ַהייְנִטיְגן 
ֶגעּבֹויְרן   ִאי ִּבין  ַהייְנט  ָטאג, 
ִניְׁשט  ְטַראְכט   ִאי אּון  ֶגעָוואְרן, 
ִאיֶּבער ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶנעְכְטן, 
ַהייְנִטיְגן  ֶדעם  ָנאר  ָהאּב   ִאי אּון 
ֶעס  ָוואס  ִניְׁשט  ְטַראְכט   ִאי ָטאג, 
ָטאג  ֵאיין  אֹויף  ָמאְרְגן,  ַזיין  ֶוועט 
אּון  ַפאְרֶנעֶמען,  ַאֶלעס  ֶמען  ֶקען 
ֵזייֶער  ֶמען  ֶוועט  ֶוועג  ַאַזא  אֹויף 

ַמְצִליַח ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַׁשַלח ִסיָמן ב)
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ִלְׁשּתֹת ַוָּיבֹאּו  ָיְכלּו  ְוא  ָמָרָתה 
ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם, ִדי 
ִדי ְׁשָטאט  ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו  ִאיְדן 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ָמָרה 
ִאיז  ֶעס  ַווייל  ַוואֶסער,  ִדי  ְטִריְנְקן 
ָהאט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ִּביֶטער,  ֶגעֶווען 
ֶגעְׁשִריְגן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדער 
ַפאר  ֶגעִוויְזן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶעס  ָזאל  ֶער  ָהאְלץ,  ַא  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ֶעס  אּון  ַוואֶסער,  ִאין  ַאַרייְנַוואְרְפן 

ִאיז ִזיס ֶגעָוואְרן.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ד): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

ַאַריין  ָדאס  ֶוועְרט  ֲעֵבירֹות,  טּוט 
ִווי  ֵּבייֶנער,  ַזייֶנע  ִאין  ֶגעְקִריְצט 
כ"ז):  ל"ב,  (ְיֶחְזֵקאל  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ַוְּתִהי ֲעוֹנֹוָתם [ֲחקּוָקה] ַעל ַעְצמָֹתם, 
ִאיֶנעם  ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט  ָדאס  אּון 

ֶוועְרט ַא  ִּביֶטעְרִניׁש, ֶער  ַא  ֶמעְנְטׁש 
ֵעָצה  ִדי  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ְטרֹויֶעִריֶגער 
אֹויְסֶרעְדן   ִזי ָזאל  ֶער  ִאיז,  ֶדעְרצּו 
ֵגייט  ֶדעָמאְלְטס  אּון  ַצִדיק,  ַא  ַפאר 
ַארֹויס ִדי ֲעֵבירֹות פּון ַזייֶנע ֵּבייֶנער, 
אּון ֶער ֶוועְרט ַא ְפֵרייִליֶכער ֶמעְנְטׁש.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ְוא ָיְכלּו ָדאס 
ָמִרים  ִּכי  ִמָּמָרה  ַמִים  ִלְׁשּתֹת 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  "ֵהם", 
ְטִריְנְקן ִדי ַוואֶסער ַווייל "ֵזיי" ֶזעֶנען 
קּוְמט  ָדאס  ָוואס  ִּביֶטער,  ֶגעֶווען 
 ַוַּיְׁשֵל ֵעץ  ה'  ַוּיֹוֵרהּו  ֲעֵבירֹות,  פּון 
ֶאל ַהַּמִים, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ֵגייט  ָדאס  ָוואס  ֶדעם "ֵעץ"  ֶגעִוויְזן 
זַֹהר  ִּתיקּוֵני  (ַעֵיין  ַצִדיק  אֹויְפ'ן  ַארֹויף 
אּון  ַצִדיק,  צּום  ֵגיין  ָזאל  ֶמען  כא.). 

ֶוועט  ַהָּמִים,  ַוִּיְמְּתקּו  ֶדעָמאְלְטס, 
ַאֶלעס ֶוועְרן ִזיס, ֶעס ֶוועט ַאֶוועְקֵגיין 

ִדי ַגאְנֶצע ִּביֶטעְרִניׁש.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַׁשַלח ִסיָמן ד) 

רו… ¿̇ ƒי  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַמה ַוִּיְׁשַמע  ַרִׁש"י,  ָזאְגט  ִיְתרֹו. 

ְׁשמּוָעה ָׁשַמע ּוָבא, ְקִריַעת 
ַים סֹוף ּוִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ָוואס ָהאט 

ִאים  ָהאט  ֶעס  ַאז  ֶגעֶהעְרט  ִיְתרֹו 
ֶגעַמאְכט קּוֶמען צּו ִדי ִאיְדן? ְקִריַעת 
ַדאְרף  ֲעָמֵלק.  ִמְלֶחֶמת  אּון  סֹוף  ַים 
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ִלְׁשּתֹת ַוָּיבֹאּו  ָיְכלּו  ְוא  ָמָרָתה 
ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם, ִדי 
ִדי ְׁשָטאט  ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו  ִאיְדן 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ָמָרה 
ִאיז  ֶעס  ַווייל  ַוואֶסער,  ִדי  ְטִריְנְקן 
ָהאט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ִּביֶטער,  ֶגעֶווען 
ֶגעְׁשִריְגן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדער 
ַפאר  ֶגעִוויְזן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶעס  ָזאל  ֶער  ָהאְלץ,  ַא  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ֶעס  אּון  ַוואֶסער,  ִאין  ַאַרייְנַוואְרְפן 

ִאיז ִזיס ֶגעָוואְרן.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ד): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

ַאַריין  ָדאס  ֶוועְרט  ֲעֵבירֹות,  טּוט 
ִווי  ֵּבייֶנער,  ַזייֶנע  ִאין  ֶגעְקִריְצט 
כ"ז):  ל"ב,  (ְיֶחְזֵקאל  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ַוְּתִהי ֲעוֹנֹוָתם [ֲחקּוָקה] ַעל ַעְצמָֹתם, 
ִאיֶנעם  ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט  ָדאס  אּון 

ֶוועְרט ַא  ִּביֶטעְרִניׁש, ֶער  ַא  ֶמעְנְטׁש 
ֵעָצה  ִדי  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ְטרֹויֶעִריֶגער 
אֹויְסֶרעְדן   ִזי ָזאל  ֶער  ִאיז,  ֶדעְרצּו 
ֵגייט  ֶדעָמאְלְטס  אּון  ַצִדיק,  ַא  ַפאר 
ַארֹויס ִדי ֲעֵבירֹות פּון ַזייֶנע ֵּבייֶנער, 
אּון ֶער ֶוועְרט ַא ְפֵרייִליֶכער ֶמעְנְטׁש.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ְוא ָיְכלּו ָדאס 
ָמִרים  ִּכי  ִמָּמָרה  ַמִים  ִלְׁשּתֹת 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  "ֵהם", 
ְטִריְנְקן ִדי ַוואֶסער ַווייל "ֵזיי" ֶזעֶנען 
קּוְמט  ָדאס  ָוואס  ִּביֶטער,  ֶגעֶווען 
 ַוַּיְׁשֵל ֵעץ  ה'  ַוּיֹוֵרהּו  ֲעֵבירֹות,  פּון 
ֶאל ַהַּמִים, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ֵגייט  ָדאס  ָוואס  ֶדעם "ֵעץ"  ֶגעִוויְזן 
זַֹהר  ִּתיקּוֵני  (ַעֵיין  ַצִדיק  אֹויְפ'ן  ַארֹויף 
אּון  ַצִדיק,  צּום  ֵגיין  ָזאל  ֶמען  כא.). 

ֶוועט  ַהָּמִים,  ַוִּיְמְּתקּו  ֶדעָמאְלְטס, 
ַאֶלעס ֶוועְרן ִזיס, ֶעס ֶוועט ַאֶוועְקֵגיין 

ִדי ַגאְנֶצע ִּביֶטעְרִניׁש.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַׁשַלח ִסיָמן ד) 

רו… ¿̇ ƒי  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַמה ַוִּיְׁשַמע  ַרִׁש"י,  ָזאְגט  ִיְתרֹו. 

ְׁשמּוָעה ָׁשַמע ּוָבא, ְקִריַעת 
ַים סֹוף ּוִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ָוואס ָהאט 

ִאים  ָהאט  ֶעס  ַאז  ֶגעֶהעְרט  ִיְתרֹו 
ֶגעַמאְכט קּוֶמען צּו ִדי ִאיְדן? ְקִריַעת 
ַדאְרף  ֲעָמֵלק.  ִמְלֶחֶמת  אּון  סֹוף  ַים 
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ִלְׁשּתֹת ַוָּיבֹאּו  ָיְכלּו  ְוא  ָמָרָתה 
ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם, ִדי 
ִדי ְׁשָטאט  ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו  ִאיְדן 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ָמָרה 
ִאיז  ֶעס  ַווייל  ַוואֶסער,  ִדי  ְטִריְנְקן 
ָהאט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ִּביֶטער,  ֶגעֶווען 
ֶגעְׁשִריְגן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדער 
ַפאר  ֶגעִוויְזן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶעס  ָזאל  ֶער  ָהאְלץ,  ַא  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ֶעס  אּון  ַוואֶסער,  ִאין  ַאַרייְנַוואְרְפן 

ִאיז ִזיס ֶגעָוואְרן.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ד): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

ַאַריין  ָדאס  ֶוועְרט  ֲעֵבירֹות,  טּוט 
ִווי  ֵּבייֶנער,  ַזייֶנע  ִאין  ֶגעְקִריְצט 
כ"ז):  ל"ב,  (ְיֶחְזֵקאל  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ַוְּתִהי ֲעוֹנֹוָתם [ֲחקּוָקה] ַעל ַעְצמָֹתם, 
ִאיֶנעם  ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט  ָדאס  אּון 

ֶוועְרט ַא  ִּביֶטעְרִניׁש, ֶער  ַא  ֶמעְנְטׁש 
ֵעָצה  ִדי  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ְטרֹויֶעִריֶגער 
אֹויְסֶרעְדן   ִזי ָזאל  ֶער  ִאיז,  ֶדעְרצּו 
ֵגייט  ֶדעָמאְלְטס  אּון  ַצִדיק,  ַא  ַפאר 
ַארֹויס ִדי ֲעֵבירֹות פּון ַזייֶנע ֵּבייֶנער, 
אּון ֶער ֶוועְרט ַא ְפֵרייִליֶכער ֶמעְנְטׁש.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ְוא ָיְכלּו ָדאס 
ָמִרים  ִּכי  ִמָּמָרה  ַמִים  ִלְׁשּתֹת 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  "ֵהם", 
ְטִריְנְקן ִדי ַוואֶסער ַווייל "ֵזיי" ֶזעֶנען 
קּוְמט  ָדאס  ָוואס  ִּביֶטער,  ֶגעֶווען 
 ַוַּיְׁשֵל ֵעץ  ה'  ַוּיֹוֵרהּו  ֲעֵבירֹות,  פּון 
ֶאל ַהַּמִים, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ֵגייט  ָדאס  ָוואס  ֶדעם "ֵעץ"  ֶגעִוויְזן 
זַֹהר  ִּתיקּוֵני  (ַעֵיין  ַצִדיק  אֹויְפ'ן  ַארֹויף 
אּון  ַצִדיק,  צּום  ֵגיין  ָזאל  ֶמען  כא.). 

ֶוועט  ַהָּמִים,  ַוִּיְמְּתקּו  ֶדעָמאְלְטס, 
ַאֶלעס ֶוועְרן ִזיס, ֶעס ֶוועט ַאֶוועְקֵגיין 

ִדי ַגאְנֶצע ִּביֶטעְרִניׁש.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַׁשַלח ִסיָמן ד) 

רו… ¿̇ ƒי  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַמה ַוִּיְׁשַמע  ַרִׁש"י,  ָזאְגט  ִיְתרֹו. 

ְׁשמּוָעה ָׁשַמע ּוָבא, ְקִריַעת 
ַים סֹוף ּוִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ָוואס ָהאט 

ִאים  ָהאט  ֶעס  ַאז  ֶגעֶהעְרט  ִיְתרֹו 
ֶגעַמאְכט קּוֶמען צּו ִדי ִאיְדן? ְקִריַעת 
ַדאְרף  ֲעָמֵלק.  ִמְלֶחֶמת  אּון  סֹוף  ַים 
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ִלְׁשּתֹת ַוָּיבֹאּו  ָיְכלּו  ְוא  ָמָרָתה 
ַמִים ִמָּמָרה ִּכי ָמִרים ֵהם, ִדי 
ִדי ְׁשָטאט  ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו  ִאיְדן 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ָמָרה 
ִאיז  ֶעס  ַווייל  ַוואֶסער,  ִדי  ְטִריְנְקן 
ָהאט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ִּביֶטער,  ֶגעֶווען 
ֶגעְׁשִריְגן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדער 
ַפאר  ֶגעִוויְזן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶעס  ָזאל  ֶער  ָהאְלץ,  ַא  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ֶעס  אּון  ַוואֶסער,  ִאין  ַאַרייְנַוואְרְפן 

ִאיז ִזיס ֶגעָוואְרן.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ד): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

ַאַריין  ָדאס  ֶוועְרט  ֲעֵבירֹות,  טּוט 
ִווי  ֵּבייֶנער,  ַזייֶנע  ִאין  ֶגעְקִריְצט 
כ"ז):  ל"ב,  (ְיֶחְזֵקאל  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ַוְּתִהי ֲעוֹנֹוָתם [ֲחקּוָקה] ַעל ַעְצמָֹתם, 
ִאיֶנעם  ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט  ָדאס  אּון 

ֶוועְרט ַא  ִּביֶטעְרִניׁש, ֶער  ַא  ֶמעְנְטׁש 
ֵעָצה  ִדי  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ְטרֹויֶעִריֶגער 
אֹויְסֶרעְדן   ִזי ָזאל  ֶער  ִאיז,  ֶדעְרצּו 
ֵגייט  ֶדעָמאְלְטס  אּון  ַצִדיק,  ַא  ַפאר 
ַארֹויס ִדי ֲעֵבירֹות פּון ַזייֶנע ֵּבייֶנער, 
אּון ֶער ֶוועְרט ַא ְפֵרייִליֶכער ֶמעְנְטׁש.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ְוא ָיְכלּו ָדאס 
ָמִרים  ִּכי  ִמָּמָרה  ַמִים  ִלְׁשּתֹת 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  "ֵהם", 
ְטִריְנְקן ִדי ַוואֶסער ַווייל "ֵזיי" ֶזעֶנען 
קּוְמט  ָדאס  ָוואס  ִּביֶטער,  ֶגעֶווען 
 ַוַּיְׁשֵל ֵעץ  ה'  ַוּיֹוֵרהּו  ֲעֵבירֹות,  פּון 
ֶאל ַהַּמִים, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ֵגייט  ָדאס  ָוואס  ֶדעם "ֵעץ"  ֶגעִוויְזן 
זַֹהר  ִּתיקּוֵני  (ַעֵיין  ַצִדיק  אֹויְפ'ן  ַארֹויף 
אּון  ַצִדיק,  צּום  ֵגיין  ָזאל  ֶמען  כא.). 

ֶוועט  ַהָּמִים,  ַוִּיְמְּתקּו  ֶדעָמאְלְטס, 
ַאֶלעס ֶוועְרן ִזיס, ֶעס ֶוועט ַאֶוועְקֵגיין 

ִדי ַגאְנֶצע ִּביֶטעְרִניׁש.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַׁשַלח ִסיָמן ד) 

רו… ¿̇ ƒי  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַמה ַוִּיְׁשַמע  ַרִׁש"י,  ָזאְגט  ִיְתרֹו. 

ְׁשמּוָעה ָׁשַמע ּוָבא, ְקִריַעת 
ַים סֹוף ּוִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק, ָוואס ָהאט 

ִאים  ָהאט  ֶעס  ַאז  ֶגעֶהעְרט  ִיְתרֹו 
ֶגעַמאְכט קּוֶמען צּו ִדי ִאיְדן? ְקִריַעת 
ַדאְרף  ֲעָמֵלק.  ִמְלֶחֶמת  אּון  סֹוף  ַים 
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ּפּוְנְקט  ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען 
ֶגעַמאְכט  ִאים  ָהאְּבן  ַזאְכן  ְצֵוויי  ִדי 

קּוֶמען?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָּפסּוק  אֹויְפן  ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ַאז  י,  ַחָיּ ְלֵאל  ה  ְּתִפָלּ ט):  מב,  (ְּתִהִלים 

ֶלעְּבן  ֶמעְנְטְׁשס  ַא  פּון  ִעיָקר  ֶדער 
צּום  ֶרעְדן  צּו  ְּתִפָלה,  ָנאר  ִאיז 
ֵגייט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִיסּוִרים,  אּון  ָצרֹות   ַאַסא ַאִריֶּבער 
אּון ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה ִאיז ָנאר צּו 
ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלעס ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

אּון ִאים ֶּבעְטן צּו ֶהעְלְפן.

צּו ִדי  קי"ח.):  (ְּפָסִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ָהאְּבן ַּפְרָנָסה ִאיז ַאזֹוי ְׁשֶווער ִווי 
ְקִריַעת ַים סּוף, אּון אֹוי (סֹוָטה ב.): 
צּו ְטֶרעְפן ַא ִׁשידּו ִאיז ַאזֹוי ְׁשֶווער 
ֶזעְהט  ֶמען  אּון  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ִווי 
ְּבחּוׁש ַאז ִדי ְצֵוויי ַזאְכן צּוְּבֶרעְכן ִדי 
ַזייט  ֵאיין  פּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ֶמעְרְסֶטע 
ַּפְרָנָסה  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ֶווען 
ֶמען  אּון  צּוְּבָראְכן,  ֵזייֶער  ֶמען  ִאיז 
אֹויְפ'ן  ַקְׁשיּות  ָהאְּבן  צּו  ָאן  ֵהייְּבט 
ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
י"ב):  ִסיָמן  ל"א,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְׁשמֹות 

ַאֶלע  ִווי  ְׁשֶוועֶרער  ִאיז  ָאִריְמֵקייט 
ַאְנֶדעֶרע ִיסּוִרים, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע 

ָנאְכִניְׁשט  ָהאט  ֶעס  ֶווער  ַזייט 
 אֹוי ִאיז   ִׁשידּו ַקיין  ֶגעְטָראְפן 
ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ִווי  ֵזייֶער צּוְּבָראְכן, 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶעס  ֶווער  סב:):  (ְיָבמֹות 

.ַקיין ַווייּב, ֶקען ִניְׁשט ַזיין ְפֵרייִלי

ַפאר אּון  ֵעָצה  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי 
צּו  ָנאר  ִאיז  ַזאְכן,  ֵּבייֶדע 
ִּביז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם   ַאַסא ֶּבעְטן 
ֶהעְלְפן,  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
פּון  ִהיְטן   ִזי ַדאְרף  ֶמען  ָאֶּבער 
ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט  ָוואס  "ֲעָמֵלק"  ֶדעם 
ה'  ֲהֵיׁש  ֶמעְנְטׁש  ָא  ִאין  ְסֵפיקֹות 
ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין? ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאיז ָיא ִמיט ִמיר, ָאֶדער ִניְׁשט? ֶמען 
ִזי, ֶדעְרַפאר  ִזיֶכער ִמיט  ִניְׁשט  ִאיז 
ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ָוואס ֶער 
ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ַאז ֶדער 
ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ִדי ְגֵרייט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֶער  ִדיר, 
אֹויְסצּוֶהעְרן, אּון ִדיר צּו ֶהעְלְפן ִאין 

ֶיעֶדע ַמָצב.

ָהאט ָדאס  ָוואס  ַרִׁש"י,  ָזאְגט 
ָזאל  ֶער  ִיְתרֹו  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ַרֵּבינּו?  ַצִדיק, צּו מֶׁשה  קּוֶמען צּום 
ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶגעֶהעְרט  ָהאט  ֶער 
ְׁשֶווער  ַאזֹוי  ִאיז  ֶעס  ָוואס  ַזאְכן 
ָדא  ִאיז  ֶעס  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ִווי 
ִאיז  ֶעס  ַּפְרָנָסה,  ִאין  ְׁשֶוועִריֵקייְטן 

פר˘˙ י˙רו„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ סח

ּפּוְנְקט  ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען 
ֶגעַמאְכט  ִאים  ָהאְּבן  ַזאְכן  ְצֵוויי  ִדי 

קּוֶמען?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָּפסּוק  אֹויְפן  ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ַאז  י,  ַחָיּ ְלֵאל  ה  ְּתִפָלּ ט):  מב,  (ְּתִהִלים 

ֶלעְּבן  ֶמעְנְטְׁשס  ַא  פּון  ִעיָקר  ֶדער 
צּום  ֶרעְדן  צּו  ְּתִפָלה,  ָנאר  ִאיז 
ֵגייט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִיסּוִרים,  אּון  ָצרֹות   ַאַסא ַאִריֶּבער 
אּון ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה ִאיז ָנאר צּו 
ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלעס ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

אּון ִאים ֶּבעְטן צּו ֶהעְלְפן.

צּו ִדי  קי"ח.):  (ְּפָסִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ָהאְּבן ַּפְרָנָסה ִאיז ַאזֹוי ְׁשֶווער ִווי 
ְקִריַעת ַים סּוף, אּון אֹוי (סֹוָטה ב.): 
צּו ְטֶרעְפן ַא ִׁשידּו ִאיז ַאזֹוי ְׁשֶווער 
ֶזעְהט  ֶמען  אּון  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ִווי 
ְּבחּוׁש ַאז ִדי ְצֵוויי ַזאְכן צּוְּבֶרעְכן ִדי 
ַזייט  ֵאיין  פּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ֶמעְרְסֶטע 
ַּפְרָנָסה  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ֶווען 
ֶמען  אּון  צּוְּבָראְכן,  ֵזייֶער  ֶמען  ִאיז 
אֹויְפ'ן  ַקְׁשיּות  ָהאְּבן  צּו  ָאן  ֵהייְּבט 
ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
י"ב):  ִסיָמן  ל"א,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְׁשמֹות 

ַאֶלע  ִווי  ְׁשֶוועֶרער  ִאיז  ָאִריְמֵקייט 
ַאְנֶדעֶרע ִיסּוִרים, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע 

ָנאְכִניְׁשט  ָהאט  ֶעס  ֶווער  ַזייט 
 אֹוי ִאיז   ִׁשידּו ַקיין  ֶגעְטָראְפן 
ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ִווי  ֵזייֶער צּוְּבָראְכן, 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶעס  ֶווער  סב:):  (ְיָבמֹות 

.ַקיין ַווייּב, ֶקען ִניְׁשט ַזיין ְפֵרייִלי

ַפאר אּון  ֵעָצה  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי 
צּו  ָנאר  ִאיז  ַזאְכן,  ֵּבייֶדע 
ִּביז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם   ַאַסא ֶּבעְטן 
ֶהעְלְפן,  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
פּון  ִהיְטן   ִזי ַדאְרף  ֶמען  ָאֶּבער 
ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט  ָוואס  "ֲעָמֵלק"  ֶדעם 
ה'  ֲהֵיׁש  ֶמעְנְטׁש  ָא  ִאין  ְסֵפיקֹות 
ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין? ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאיז ָיא ִמיט ִמיר, ָאֶדער ִניְׁשט? ֶמען 
ִזי, ֶדעְרַפאר  ִזיֶכער ִמיט  ִניְׁשט  ִאיז 
ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ָוואס ֶער 
ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ַאז ֶדער 
ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ִדי ְגֵרייט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֶער  ִדיר, 
אֹויְסצּוֶהעְרן, אּון ִדיר צּו ֶהעְלְפן ִאין 

ֶיעֶדע ַמָצב.

ָהאט ָדאס  ָוואס  ַרִׁש"י,  ָזאְגט 
ָזאל  ֶער  ִיְתרֹו  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ַרֵּבינּו?  ַצִדיק, צּו מֶׁשה  קּוֶמען צּום 
ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶגעֶהעְרט  ָהאט  ֶער 
ְׁשֶווער  ַאזֹוי  ִאיז  ֶעס  ָוואס  ַזאְכן 
ָדא  ִאיז  ֶעס  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ִווי 
ִאיז  ֶעס  ַּפְרָנָסה,  ִאין  ְׁשֶוועִריֵקייְטן 
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ּפּוְנְקט  ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען 
ֶגעַמאְכט  ִאים  ָהאְּבן  ַזאְכן  ְצֵוויי  ִדי 

קּוֶמען?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָּפסּוק  אֹויְפן  ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ַאז  י,  ַחָיּ ְלֵאל  ה  ְּתִפָלּ ט):  מב,  (ְּתִהִלים 

ֶלעְּבן  ֶמעְנְטְׁשס  ַא  פּון  ִעיָקר  ֶדער 
צּום  ֶרעְדן  צּו  ְּתִפָלה,  ָנאר  ִאיז 
ֵגייט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִיסּוִרים,  אּון  ָצרֹות   ַאַסא ַאִריֶּבער 
אּון ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה ִאיז ָנאר צּו 
ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלעס ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

אּון ִאים ֶּבעְטן צּו ֶהעְלְפן.

צּו ִדי  קי"ח.):  (ְּפָסִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ָהאְּבן ַּפְרָנָסה ִאיז ַאזֹוי ְׁשֶווער ִווי 
ְקִריַעת ַים סּוף, אּון אֹוי (סֹוָטה ב.): 
צּו ְטֶרעְפן ַא ִׁשידּו ִאיז ַאזֹוי ְׁשֶווער 
ֶזעְהט  ֶמען  אּון  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ִווי 
ְּבחּוׁש ַאז ִדי ְצֵוויי ַזאְכן צּוְּבֶרעְכן ִדי 
ַזייט  ֵאיין  פּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ֶמעְרְסֶטע 
ַּפְרָנָסה  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ֶווען 
ֶמען  אּון  צּוְּבָראְכן,  ֵזייֶער  ֶמען  ִאיז 
אֹויְפ'ן  ַקְׁשיּות  ָהאְּבן  צּו  ָאן  ֵהייְּבט 
ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
י"ב):  ִסיָמן  ל"א,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְׁשמֹות 

ַאֶלע  ִווי  ְׁשֶוועֶרער  ִאיז  ָאִריְמֵקייט 
ַאְנֶדעֶרע ִיסּוִרים, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע 

ָנאְכִניְׁשט  ָהאט  ֶעס  ֶווער  ַזייט 
 אֹוי ִאיז   ִׁשידּו ַקיין  ֶגעְטָראְפן 
ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ִווי  ֵזייֶער צּוְּבָראְכן, 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶעס  ֶווער  סב:):  (ְיָבמֹות 

.ַקיין ַווייּב, ֶקען ִניְׁשט ַזיין ְפֵרייִלי

ַפאר אּון  ֵעָצה  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי 
צּו  ָנאר  ִאיז  ַזאְכן,  ֵּבייֶדע 
ִּביז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם   ַאַסא ֶּבעְטן 
ֶהעְלְפן,  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
פּון  ִהיְטן   ִזי ַדאְרף  ֶמען  ָאֶּבער 
ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט  ָוואס  "ֲעָמֵלק"  ֶדעם 
ה'  ֲהֵיׁש  ֶמעְנְטׁש  ָא  ִאין  ְסֵפיקֹות 
ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין? ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאיז ָיא ִמיט ִמיר, ָאֶדער ִניְׁשט? ֶמען 
ִזי, ֶדעְרַפאר  ִזיֶכער ִמיט  ִניְׁשט  ִאיז 
ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ָוואס ֶער 
ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ַאז ֶדער 
ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ִדי ְגֵרייט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֶער  ִדיר, 
אֹויְסצּוֶהעְרן, אּון ִדיר צּו ֶהעְלְפן ִאין 

ֶיעֶדע ַמָצב.

ָהאט ָדאס  ָוואס  ַרִׁש"י,  ָזאְגט 
ָזאל  ֶער  ִיְתרֹו  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ַרֵּבינּו?  ַצִדיק, צּו מֶׁשה  קּוֶמען צּום 
ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶגעֶהעְרט  ָהאט  ֶער 
ְׁשֶווער  ַאזֹוי  ִאיז  ֶעס  ָוואס  ַזאְכן 
ָדא  ִאיז  ֶעס  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ִווי 
ִאיז  ֶעס  ַּפְרָנָסה,  ִאין  ְׁשֶוועִריֵקייְטן 
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ּפּוְנְקט  ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶמען 
ֶגעַמאְכט  ִאים  ָהאְּבן  ַזאְכן  ְצֵוויי  ִדי 

קּוֶמען?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָּפסּוק  אֹויְפן  ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ַאז  י,  ַחָיּ ְלֵאל  ה  ְּתִפָלּ ט):  מב,  (ְּתִהִלים 

ֶלעְּבן  ֶמעְנְטְׁשס  ַא  פּון  ִעיָקר  ֶדער 
צּום  ֶרעְדן  צּו  ְּתִפָלה,  ָנאר  ִאיז 
ֵגייט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִיסּוִרים,  אּון  ָצרֹות   ַאַסא ַאִריֶּבער 
אּון ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה ִאיז ָנאר צּו 
ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלעס ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

אּון ִאים ֶּבעְטן צּו ֶהעְלְפן.

צּו ִדי  קי"ח.):  (ְּפָסִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ָהאְּבן ַּפְרָנָסה ִאיז ַאזֹוי ְׁשֶווער ִווי 
ְקִריַעת ַים סּוף, אּון אֹוי (סֹוָטה ב.): 
צּו ְטֶרעְפן ַא ִׁשידּו ִאיז ַאזֹוי ְׁשֶווער 
ֶזעְהט  ֶמען  אּון  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ִווי 
ְּבחּוׁש ַאז ִדי ְצֵוויי ַזאְכן צּוְּבֶרעְכן ִדי 
ַזייט  ֵאיין  פּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ֶמעְרְסֶטע 
ַּפְרָנָסה  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ֶווען 
ֶמען  אּון  צּוְּבָראְכן,  ֵזייֶער  ֶמען  ִאיז 
אֹויְפ'ן  ַקְׁשיּות  ָהאְּבן  צּו  ָאן  ֵהייְּבט 
ָזאְגט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
י"ב):  ִסיָמן  ל"א,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה  (ְׁשמֹות 

ַאֶלע  ִווי  ְׁשֶוועֶרער  ִאיז  ָאִריְמֵקייט 
ַאְנֶדעֶרע ִיסּוִרים, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע 

ָנאְכִניְׁשט  ָהאט  ֶעס  ֶווער  ַזייט 
 אֹוי ִאיז   ִׁשידּו ַקיין  ֶגעְטָראְפן 
ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ִווי  ֵזייֶער צּוְּבָראְכן, 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶעס  ֶווער  סב:):  (ְיָבמֹות 

.ַקיין ַווייּב, ֶקען ִניְׁשט ַזיין ְפֵרייִלי

ַפאר אּון  ֵעָצה  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי 
צּו  ָנאר  ִאיז  ַזאְכן,  ֵּבייֶדע 
ִּביז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם   ַאַסא ֶּבעְטן 
ֶהעְלְפן,  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
פּון  ִהיְטן   ִזי ַדאְרף  ֶמען  ָאֶּבער 
ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט  ָוואס  "ֲעָמֵלק"  ֶדעם 
ה'  ֲהֵיׁש  ֶמעְנְטׁש  ָא  ִאין  ְסֵפיקֹות 
ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין? ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאיז ָיא ִמיט ִמיר, ָאֶדער ִניְׁשט? ֶמען 
ִזי, ֶדעְרַפאר  ִזיֶכער ִמיט  ִניְׁשט  ִאיז 
ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק, ָוואס ֶער 
ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ַאז ֶדער 
ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ִדי ְגֵרייט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֶער  ִדיר, 
אֹויְסצּוֶהעְרן, אּון ִדיר צּו ֶהעְלְפן ִאין 

ֶיעֶדע ַמָצב.

ָהאט ָדאס  ָוואס  ַרִׁש"י,  ָזאְגט 
ָזאל  ֶער  ִיְתרֹו  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ַרֵּבינּו?  ַצִדיק, צּו מֶׁשה  קּוֶמען צּום 
ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶגעֶהעְרט  ָהאט  ֶער 
ְׁשֶווער  ַאזֹוי  ִאיז  ֶעס  ָוואס  ַזאְכן 
ָדא  ִאיז  ֶעס  סּוף,  ַים  ְקִריַעת  ִווי 
ִאיז  ֶעס  ַּפְרָנָסה,  ִאין  ְׁשֶוועִריֵקייְטן 
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ָדא ְׁשֶוועִריֵקייְטן ִאין ִׁשידּוִכים, אּון 
ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה ִאיז ָנאר ִזי צּו 
ֶוועְנְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶּבער פּון 
ִמְלֶחֶמת  ִדי  קּוְמט  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי 
ֲעָמֵלק ָוואס ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ְסֵפיקֹות, 
ָיא,  ִמיר  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶער  ֶדעְרַפאר מּוז  ִניְׁשט? אּון  ָאֶדער 
ַרֵּבינּו, ֶער  ַצִדיק, צּו מֶׁשה  ֵגיין צּום 
ָזאל ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען צּו ֶרעְדן צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִיְתרֹו ִסיָמן א)

76

מֶׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַוְיַקֵּדׁש ַוֵּיֶרד 
ִׂשְמָתם,  ַוְיַכְּבסּו  ָהָעם  ֶאת 
ַאָראְּפֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
פּון ַּבאְרג צּום ָפאְלק, אּון ֶער ָהאט 
ִדי  ֶגעַוואְׁשן  אּון  ֶגעֵהייִליְגט  ֵזיי 

ְקֵלייֶדער.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַדאְרף  ֶמען  ִסיָמן כ"ה):  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ָאֶּבער פּון ִדי 
ִדיֶנען   אֹוי ֶמען  ֶקען  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע 
ֶוועְלְטִליֶכע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ַזאְכן, ִמיט ֶעְסן, ְטִריְנְקן אּון ְׁשָלאְפן, 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ֶעס  טּוט  ֶמען  ֶווען 

ִאיז  ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָדאס אֹוי "ֲעבֹוַדת ה'".

ִאיז ַּבאַקאְנט ַאז ֶדער גּוף ֶוועְרט ֶעס 
ִדי  ְקֵלייד ַפאר  ַא  ִווי  ָאְנֶגערּוְפן 

ְנָׁשָמה.

ַוֵּיֶרד ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
מֶׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם, מֶׁשה 
ִדי  צּו  ַאָראְּפֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַרֵּבינּו 
ָהָעם,  ֶאת  ַוְיַקֵּדׁש  ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע 
אּון ֶער ָהאט ֶגעֵהייִליְגט ָדאס ָפאְלק, 
ֶער  ַאז  ַווייט  ַאזֹוי  ִׂשְמָתם,  ַוְיַכְּבסּו 
ֵזייֶעֶרע   אֹוי אֹויְסֶגעַוואְׁשן  ָהאט 
ְקֵלייֶדער, ֶער ָהאט ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט 
ַא  ִווי  ִאיז  ָוואס  ִמיְטן גּוף,   ַאז אֹוי
 ְקֵלייד ַפאר ִדי ְנָׁשָמה, ֶקען ֶמען אֹוי

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִיְתרֹו ִסיָמן ה)

76

הֹוֵצאִתי ָאנִֹכי  ֲאֶׁשר   ֶקיֱא ה' 
ֲעָבִדים.  ִמֵּבית  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַאֶלעס  ַאז  ִוויְסן  ַדאְרף  ִאיד  ַא  ד'): 

ֶווען  ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ִפיְרט 
ֶעס ֶזעְהט אֹויס גּוט, אּון ֵסיי ֶווען ֶעס 
ִאיז  ָדאס  אּון  ְׁשֶלעְכט,  אֹויס  ֶזעְהט 

פר˘˙ י˙רו„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ סט

ָדא ְׁשֶוועִריֵקייְטן ִאין ִׁשידּוִכים, אּון 
ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה ִאיז ָנאר ִזי צּו 
ֶוועְנְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶּבער פּון 
ִמְלֶחֶמת  ִדי  קּוְמט  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי 
ֲעָמֵלק ָוואס ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ְסֵפיקֹות, 
ָיא,  ִמיר  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶער  ֶדעְרַפאר מּוז  ִניְׁשט? אּון  ָאֶדער 
ַרֵּבינּו, ֶער  ַצִדיק, צּו מֶׁשה  ֵגיין צּום 
ָזאל ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען צּו ֶרעְדן צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִיְתרֹו ִסיָמן א)
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מֶׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַוְיַקֵּדׁש ַוֵּיֶרד 
ִׂשְמָתם,  ַוְיַכְּבסּו  ָהָעם  ֶאת 
ַאָראְּפֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
פּון ַּבאְרג צּום ָפאְלק, אּון ֶער ָהאט 
ִדי  ֶגעַוואְׁשן  אּון  ֶגעֵהייִליְגט  ֵזיי 

ְקֵלייֶדער.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַדאְרף  ֶמען  ִסיָמן כ"ה):  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ָאֶּבער פּון ִדי 
ִדיֶנען   אֹוי ֶמען  ֶקען  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע 
ֶוועְלְטִליֶכע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ַזאְכן, ִמיט ֶעְסן, ְטִריְנְקן אּון ְׁשָלאְפן, 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ֶעס  טּוט  ֶמען  ֶווען 

ִאיז  ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָדאס אֹוי "ֲעבֹוַדת ה'".

ִאיז ַּבאַקאְנט ַאז ֶדער גּוף ֶוועְרט ֶעס 
ִדי  ְקֵלייד ַפאר  ַא  ִווי  ָאְנֶגערּוְפן 

ְנָׁשָמה.

ַוֵּיֶרד ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
מֶׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם, מֶׁשה 
ִדי  צּו  ַאָראְּפֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַרֵּבינּו 
ָהָעם,  ֶאת  ַוְיַקֵּדׁש  ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע 
אּון ֶער ָהאט ֶגעֵהייִליְגט ָדאס ָפאְלק, 
ֶער  ַאז  ַווייט  ַאזֹוי  ִׂשְמָתם,  ַוְיַכְּבסּו 
ֵזייֶעֶרע   אֹוי אֹויְסֶגעַוואְׁשן  ָהאט 
ְקֵלייֶדער, ֶער ָהאט ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט 
ַא  ִווי  ִאיז  ָוואס  ִמיְטן גּוף,   ַאז אֹוי
 ְקֵלייד ַפאר ִדי ְנָׁשָמה, ֶקען ֶמען אֹוי

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִיְתרֹו ִסיָמן ה)

76

הֹוֵצאִתי ָאנִֹכי  ֲאֶׁשר   ֶקיֱא ה' 
ֲעָבִדים.  ִמֵּבית  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַאֶלעס  ַאז  ִוויְסן  ַדאְרף  ִאיד  ַא  ד'): 

ֶווען  ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ִפיְרט 
ֶעס ֶזעְהט אֹויס גּוט, אּון ֵסיי ֶווען ֶעס 
ִאיז  ָדאס  אּון  ְׁשֶלעְכט,  אֹויס  ֶזעְהט 
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ָדא ְׁשֶוועִריֵקייְטן ִאין ִׁשידּוִכים, אּון 
ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה ִאיז ָנאר ִזי צּו 
ֶוועְנְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶּבער פּון 
ִמְלֶחֶמת  ִדי  קּוְמט  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי 
ֲעָמֵלק ָוואס ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ְסֵפיקֹות, 
ָיא,  ִמיר  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶער  ֶדעְרַפאר מּוז  ִניְׁשט? אּון  ָאֶדער 
ַרֵּבינּו, ֶער  ַצִדיק, צּו מֶׁשה  ֵגיין צּום 
ָזאל ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען צּו ֶרעְדן צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִיְתרֹו ִסיָמן א)
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מֶׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַוְיַקֵּדׁש ַוֵּיֶרד 
ִׂשְמָתם,  ַוְיַכְּבסּו  ָהָעם  ֶאת 
ַאָראְּפֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
פּון ַּבאְרג צּום ָפאְלק, אּון ֶער ָהאט 
ִדי  ֶגעַוואְׁשן  אּון  ֶגעֵהייִליְגט  ֵזיי 

ְקֵלייֶדער.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַדאְרף  ֶמען  ִסיָמן כ"ה):  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ָאֶּבער פּון ִדי 
ִדיֶנען   אֹוי ֶמען  ֶקען  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע 
ֶוועְלְטִליֶכע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ַזאְכן, ִמיט ֶעְסן, ְטִריְנְקן אּון ְׁשָלאְפן, 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ֶעס  טּוט  ֶמען  ֶווען 

ִאיז  ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָדאס אֹוי "ֲעבֹוַדת ה'".

ִאיז ַּבאַקאְנט ַאז ֶדער גּוף ֶוועְרט ֶעס 
ִדי  ְקֵלייד ַפאר  ַא  ִווי  ָאְנֶגערּוְפן 

ְנָׁשָמה.

ַוֵּיֶרד ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
מֶׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם, מֶׁשה 
ִדי  צּו  ַאָראְּפֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַרֵּבינּו 
ָהָעם,  ֶאת  ַוְיַקֵּדׁש  ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע 
אּון ֶער ָהאט ֶגעֵהייִליְגט ָדאס ָפאְלק, 
ֶער  ַאז  ַווייט  ַאזֹוי  ִׂשְמָתם,  ַוְיַכְּבסּו 
ֵזייֶעֶרע   אֹוי אֹויְסֶגעַוואְׁשן  ָהאט 
ְקֵלייֶדער, ֶער ָהאט ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט 
ַא  ִווי  ִאיז  ָוואס  ִמיְטן גּוף,   ַאז אֹוי
 ְקֵלייד ַפאר ִדי ְנָׁשָמה, ֶקען ֶמען אֹוי

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִיְתרֹו ִסיָמן ה)
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הֹוֵצאִתי ָאנִֹכי  ֲאֶׁשר   ֶקיֱא ה' 
ֲעָבִדים.  ִמֵּבית  ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַאֶלעס  ַאז  ִוויְסן  ַדאְרף  ִאיד  ַא  ד'): 

ֶווען  ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ִפיְרט 
ֶעס ֶזעְהט אֹויס גּוט, אּון ֵסיי ֶווען ֶעס 
ִאיז  ָדאס  אּון  ְׁשֶלעְכט,  אֹויס  ֶזעְהט 
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ָדא ְׁשֶוועִריֵקייְטן ִאין ִׁשידּוִכים, אּון 
ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה ִאיז ָנאר ִזי צּו 
ֶוועְנְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶּבער פּון 
ִמְלֶחֶמת  ִדי  קּוְמט  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי 
ֲעָמֵלק ָוואס ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ְסֵפיקֹות, 
ָיא,  ִמיר  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶער  ֶדעְרַפאר מּוז  ִניְׁשט? אּון  ָאֶדער 
ַרֵּבינּו, ֶער  ַצִדיק, צּו מֶׁשה  ֵגיין צּום 
ָזאל ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען צּו ֶרעְדן צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִיְתרֹו ִסיָמן א)
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מֶׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַוְיַקֵּדׁש ַוֵּיֶרד 
ִׂשְמָתם,  ַוְיַכְּבסּו  ָהָעם  ֶאת 
ַאָראְּפֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
פּון ַּבאְרג צּום ָפאְלק, אּון ֶער ָהאט 
ִדי  ֶגעַוואְׁשן  אּון  ֶגעֵהייִליְגט  ֵזיי 

ְקֵלייֶדער.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַדאְרף  ֶמען  ִסיָמן כ"ה):  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען 
ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ָאֶּבער פּון ִדי 
ִדיֶנען   אֹוי ֶמען  ֶקען  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע 
ֶוועְלְטִליֶכע  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ַזאְכן, ִמיט ֶעְסן, ְטִריְנְקן אּון ְׁשָלאְפן, 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ֶעס  טּוט  ֶמען  ֶווען 

ִאיז  ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָדאס אֹוי "ֲעבֹוַדת ה'".

ִאיז ַּבאַקאְנט ַאז ֶדער גּוף ֶוועְרט ֶעס 
ִדי  ְקֵלייד ַפאר  ַא  ִווי  ָאְנֶגערּוְפן 

ְנָׁשָמה.

ַוֵּיֶרד ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
מֶׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם, מֶׁשה 
ִדי  צּו  ַאָראְּפֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַרֵּבינּו 
ָהָעם,  ֶאת  ַוְיַקֵּדׁש  ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע 
אּון ֶער ָהאט ֶגעֵהייִליְגט ָדאס ָפאְלק, 
ֶער  ַאז  ַווייט  ַאזֹוי  ִׂשְמָתם,  ַוְיַכְּבסּו 
ֵזייֶעֶרע   אֹוי אֹויְסֶגעַוואְׁשן  ָהאט 
ְקֵלייֶדער, ֶער ָהאט ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט 
ַא  ִווי  ִאיז  ָוואס  ִמיְטן גּוף,   ַאז אֹוי
 ְקֵלייד ַפאר ִדי ְנָׁשָמה, ֶקען ֶמען אֹוי

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
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ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַאֶלעס  ַאז  ִוויְסן  ַדאְרף  ִאיד  ַא  ד'): 

ֶווען  ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ִפיְרט 
ֶעס ֶזעְהט אֹויס גּוט, אּון ֵסיי ֶווען ֶעס 
ִאיז  ָדאס  אּון  ְׁשֶלעְכט,  אֹויס  ֶזעְהט 
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ֶוועט  ָמִׁשיַח  ֶווען  ַווייל  ַהָּבא,  עֹוָלם 
קּוֶמען ֶוועט ֶיעֶדער ִוויְסן ַאז ַאֶלעס 
ִדי  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  פּוֶנעם  קּוְמט 
ָמִׁשיַח  ֶווען  נ.):  (ְּפָסִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען ֲאִפילּו אֹויף 
ְּבָרָכה  ִדי  ַמאְכן  ַזאְכן,  ְׁשֶלעְכֶטע 

"ַהטֹוב ְוַהֵמִטיב".

ָאנִֹכי, ָדאס  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ֶזעְלֶּבער  ֶדער  ִּבין   ִאי
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֵסיי ִמיְטן ָנאֶמען  ה' 
ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט 
 ,ֶקיֱא ָנאֶמען  ִמיְטן  ֵסיי  אּון  גּוט, 
ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶמעְנְטׁש,  ַפאְרן  ְׁשֶווער 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶעס  ִאיז 
ֵמייְנט ָנאר ִדי טֹוָבה פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, 
אּון  ִאים,  צּו  קּוֶמען  ָזאל  ֶמען  ַאז 

ֲאֶׁשר  ֶהעְלְפן,  ֶער  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס 
ִווי  ַאזֹוי  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ   הֹוֵצאִתי
ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִמְצַרִים ָוואס ִדי 
ֵזייֶער  ֶגעַאְרֶּבעט  ָדאְרט  ָהאְּבן  ִאיְדן 
ְׁשֶווער, ִּביז מֶׁשה ַרֵּבינּו ִאיז ֶגעקּוֶמען 
אּון ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְּבן 
ֶגעְׁשִריְגן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָהאט ֶער 
ֵזיי אֹויְסֶגעֵלייְזט ִמיט ְגרֹויֶסע ִניִסים.

ְׁשֶטעְנִדיג ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
ֲאִפילּו  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 
ֶעס  קּוְמט  ְׁשֶווער,  ֵגייט  ֶעס  ֶווען 
ָנאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ָנאר 
ֶוועְנְדן, אּון   ִזי ִאים ַדאְרף ֶמען  צּו 
ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶער ֶהעְלְפן אּון ֶמען 

ֶוועט ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע ָצרֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִיְתרֹו ִסיָמן ט)

ים ƒט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְמַעט ֲאָגֲרֶׁשּנּו ִמָּפֶני ַעד ֲאֶׁשר ְמַעט 

ָהָאֶרץ.  ֶאת  ְוָנַחְלָּת  ִּתְפֶרה 
 ִאי ֶוועל   צּוִּביְסֶלע  צּוִּביְסֶלע
ַפאְרְטַרייְּבן ִדי גֹוִים פּון ֶעְנק, ִּביז דּו 
ֶוועְסט ִזי ַפאְרֶמעְרן אּון ַיְרֶׁש'עֶנען 

ָדאס ַלאְנד.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז 
ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
י"ג):  ב,  (ָאבֹות  ִמְׁשָנה  ִדי  אֹויף  קצ"ו): 

 ּוְכֶׁשַאָּתה ִמְתַּפֵלל, ֶאל ַּתַעשֹ ְּתִפָּלְת
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ֶוועט  ָמִׁשיַח  ֶווען  ַווייל  ַהָּבא,  עֹוָלם 
קּוֶמען ֶוועט ֶיעֶדער ִוויְסן ַאז ַאֶלעס 
ִדי  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  פּוֶנעם  קּוְמט 
ָמִׁשיַח  ֶווען  נ.):  (ְּפָסִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען ֲאִפילּו אֹויף 
ְּבָרָכה  ִדי  ַמאְכן  ַזאְכן,  ְׁשֶלעְכֶטע 

"ַהטֹוב ְוַהֵמִטיב".

ָאנִֹכי, ָדאס  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ֶזעְלֶּבער  ֶדער  ִּבין   ִאי
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֵסיי ִמיְטן ָנאֶמען  ה' 
ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט 
 ,ֶקיֱא ָנאֶמען  ִמיְטן  ֵסיי  אּון  גּוט, 
ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶמעְנְטׁש,  ַפאְרן  ְׁשֶווער 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶעס  ִאיז 
ֵמייְנט ָנאר ִדי טֹוָבה פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, 
אּון  ִאים,  צּו  קּוֶמען  ָזאל  ֶמען  ַאז 

ֲאֶׁשר  ֶהעְלְפן,  ֶער  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס 
ִווי  ַאזֹוי  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ   הֹוֵצאִתי
ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִמְצַרִים ָוואס ִדי 
ֵזייֶער  ֶגעַאְרֶּבעט  ָדאְרט  ָהאְּבן  ִאיְדן 
ְׁשֶווער, ִּביז מֶׁשה ַרֵּבינּו ִאיז ֶגעקּוֶמען 
אּון ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְּבן 
ֶגעְׁשִריְגן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָהאט ֶער 
ֵזיי אֹויְסֶגעֵלייְזט ִמיט ְגרֹויֶסע ִניִסים.

ְׁשֶטעְנִדיג ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
ֲאִפילּו  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 
ֶעס  קּוְמט  ְׁשֶווער,  ֵגייט  ֶעס  ֶווען 
ָנאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ָנאר 
ֶוועְנְדן, אּון   ִזי ִאים ַדאְרף ֶמען  צּו 
ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶער ֶהעְלְפן אּון ֶמען 

ֶוועט ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע ָצרֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִיְתרֹו ִסיָמן ט)

ים ƒט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְמַעט ֲאָגֲרֶׁשּנּו ִמָּפֶני ַעד ֲאֶׁשר ְמַעט 

ָהָאֶרץ.  ֶאת  ְוָנַחְלָּת  ִּתְפֶרה 
 ִאי ֶוועל   צּוִּביְסֶלע  צּוִּביְסֶלע
ַפאְרְטַרייְּבן ִדי גֹוִים פּון ֶעְנק, ִּביז דּו 
ֶוועְסט ִזי ַפאְרֶמעְרן אּון ַיְרֶׁש'עֶנען 

ָדאס ַלאְנד.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז 
ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
י"ג):  ב,  (ָאבֹות  ִמְׁשָנה  ִדי  אֹויף  קצ"ו): 

 ּוְכֶׁשַאָּתה ִמְתַּפֵלל, ֶאל ַּתַעשֹ ְּתִפָּלְת
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ֶוועט  ָמִׁשיַח  ֶווען  ַווייל  ַהָּבא,  עֹוָלם 
קּוֶמען ֶוועט ֶיעֶדער ִוויְסן ַאז ַאֶלעס 
ִדי  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  פּוֶנעם  קּוְמט 
ָמִׁשיַח  ֶווען  נ.):  (ְּפָסִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען ֲאִפילּו אֹויף 
ְּבָרָכה  ִדי  ַמאְכן  ַזאְכן,  ְׁשֶלעְכֶטע 

"ַהטֹוב ְוַהֵמִטיב".

ָאנִֹכי, ָדאס  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ֶזעְלֶּבער  ֶדער  ִּבין   ִאי
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֵסיי ִמיְטן ָנאֶמען  ה' 
ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט 
 ,ֶקיֱא ָנאֶמען  ִמיְטן  ֵסיי  אּון  גּוט, 
ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶמעְנְטׁש,  ַפאְרן  ְׁשֶווער 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶעס  ִאיז 
ֵמייְנט ָנאר ִדי טֹוָבה פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, 
אּון  ִאים,  צּו  קּוֶמען  ָזאל  ֶמען  ַאז 

ֲאֶׁשר  ֶהעְלְפן,  ֶער  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס 
ִווי  ַאזֹוי  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ   הֹוֵצאִתי
ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִמְצַרִים ָוואס ִדי 
ֵזייֶער  ֶגעַאְרֶּבעט  ָדאְרט  ָהאְּבן  ִאיְדן 
ְׁשֶווער, ִּביז מֶׁשה ַרֵּבינּו ִאיז ֶגעקּוֶמען 
אּון ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְּבן 
ֶגעְׁשִריְגן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָהאט ֶער 
ֵזיי אֹויְסֶגעֵלייְזט ִמיט ְגרֹויֶסע ִניִסים.

ְׁשֶטעְנִדיג ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
ֲאִפילּו  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 
ֶעס  קּוְמט  ְׁשֶווער,  ֵגייט  ֶעס  ֶווען 
ָנאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ָנאר 
ֶוועְנְדן, אּון   ִזי ִאים ַדאְרף ֶמען  צּו 
ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶער ֶהעְלְפן אּון ֶמען 

ֶוועט ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע ָצרֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִיְתרֹו ִסיָמן ט)

ים ƒט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְמַעט ֲאָגֲרֶׁשּנּו ִמָּפֶני ַעד ֲאֶׁשר ְמַעט 

ָהָאֶרץ.  ֶאת  ְוָנַחְלָּת  ִּתְפֶרה 
 ִאי ֶוועל   צּוִּביְסֶלע  צּוִּביְסֶלע
ַפאְרְטַרייְּבן ִדי גֹוִים פּון ֶעְנק, ִּביז דּו 
ֶוועְסט ִזי ַפאְרֶמעְרן אּון ַיְרֶׁש'עֶנען 

ָדאס ַלאְנד.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז 
ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
י"ג):  ב,  (ָאבֹות  ִמְׁשָנה  ִדי  אֹויף  קצ"ו): 

 ּוְכֶׁשַאָּתה ִמְתַּפֵלל, ֶאל ַּתַעשֹ ְּתִפָּלְת
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ֶוועט  ָמִׁשיַח  ֶווען  ַווייל  ַהָּבא,  עֹוָלם 
קּוֶמען ֶוועט ֶיעֶדער ִוויְסן ַאז ַאֶלעס 
ִדי  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  פּוֶנעם  קּוְמט 
ָמִׁשיַח  ֶווען  נ.):  (ְּפָסִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶמען ֲאִפילּו אֹויף 
ְּבָרָכה  ִדי  ַמאְכן  ַזאְכן,  ְׁשֶלעְכֶטע 

"ַהטֹוב ְוַהֵמִטיב".

ָאנִֹכי, ָדאס  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ֶזעְלֶּבער  ֶדער  ִּבין   ִאי
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֵסיי ִמיְטן ָנאֶמען  ה' 
ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט 
 ,ֶקיֱא ָנאֶמען  ִמיְטן  ֵסיי  אּון  גּוט, 
ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֶעס ֵגייט 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶמעְנְטׁש,  ַפאְרן  ְׁשֶווער 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶעס  ִאיז 
ֵמייְנט ָנאר ִדי טֹוָבה פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, 
אּון  ִאים,  צּו  קּוֶמען  ָזאל  ֶמען  ַאז 

ֲאֶׁשר  ֶהעְלְפן,  ֶער  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס 
ִווי  ַאזֹוי  ִמְצַרִים,  ֵמֶאֶרץ   הֹוֵצאִתי
ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִמְצַרִים ָוואס ִדי 
ֵזייֶער  ֶגעַאְרֶּבעט  ָדאְרט  ָהאְּבן  ִאיְדן 
ְׁשֶווער, ִּביז מֶׁשה ַרֵּבינּו ִאיז ֶגעקּוֶמען 
אּון ֵזיי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְּבן 
ֶגעְׁשִריְגן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָהאט ֶער 
ֵזיי אֹויְסֶגעֵלייְזט ִמיט ְגרֹויֶסע ִניִסים.

ְׁשֶטעְנִדיג ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
ֲאִפילּו  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 
ֶעס  קּוְמט  ְׁשֶווער,  ֵגייט  ֶעס  ֶווען 
ָנאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ָנאר 
ֶוועְנְדן, אּון   ִזי ִאים ַדאְרף ֶמען  צּו 
ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶער ֶהעְלְפן אּון ֶמען 

ֶוועט ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע ָצרֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִיְתרֹו ִסיָמן ט)

ים ƒט ּפָ ¿ ׁ̆ ƒמ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְמַעט ֲאָגֲרֶׁשּנּו ִמָּפֶני ַעד ֲאֶׁשר ְמַעט 

ָהָאֶרץ.  ֶאת  ְוָנַחְלָּת  ִּתְפֶרה 
 ִאי ֶוועל   צּוִּביְסֶלע  צּוִּביְסֶלע
ַפאְרְטַרייְּבן ִדי גֹוִים פּון ֶעְנק, ִּביז דּו 
ֶוועְסט ִזי ַפאְרֶמעְרן אּון ַיְרֶׁש'עֶנען 

ָדאס ַלאְנד.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז 
ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
י"ג):  ב,  (ָאבֹות  ִמְׁשָנה  ִדי  אֹויף  קצ"ו): 

 ּוְכֶׁשַאָּתה ִמְתַּפֵלל, ֶאל ַּתַעשֹ ְּתִפָּלְת
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ְקַבע, ֶאָלא ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ַאז ֶווען 
ַא ִאיד ֶּבעְהט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 
ֶעֶּפעס, ָטאר ֶער ִזי ִניְׁשט ַעְקֶׁש'עֶנען 
ַדְוָקא  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ָוואס ֶער ֶּבעְהט, ָנאר ֶער ָזאל  טּוְהן 
ֶער  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן 
ִוויל, ַּפְרָנָסה, ִקיְנֶדער, ָאֶדער ֶעֶּפעס 
ֶער  ָזאל  ָנאְכֶדעם  אּון  ַאְנֶדעְרְׁשט, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִּביז  ַוואְרְטן 
ִפיְרן  ָלאְזן   ִזי אּון  ֶהעְלְפן,  ֶוועט 
ֶגעֶדעְנְקן  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ַאֶלעס  ַאז 

טּוט ִאיז ָנאר צּום גּוְטן.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ֲאָגֲרֶׁשּנּו  ְמַעט  ְמַעט  ַזיין, 
ִוויל  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס   ,ִמָּפֶני
 צּוִּביְסֶלע ֵגיין  מּוז  אֹויְסִפיְרן 
ַסְבָלנּות,  אּון  ֶגעדּוְלד   ַאַסא ִמיט 
ָהָאֶרץ,  ֶאת  ְוָנַחְלָּת  ִּתְפֶרה  ֲאֶׁשר  ַעד 
ֶדעָמאְלְטס ֶוועְסטּו ַּבאקּוֶמען ַאֶלעס 

ָוואס דּו ַדאְרְפְסט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִמְׁשָּפִטים ִסיָמן ז)
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אֹויּב ַמֵּכה  יּוָמת,  מֹות  ָוֵמת  ִאיׁש 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ְׁשָלאְגט  ֵאייֶנער 
ִאים  ֶמען  ַדאְרף  ְׁשַטאְרְּבט,  ֶער  אּון 

ַהְרֶג'עֶנען.

ַפאְרְׁשֵטיין ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ָּפסּוק:  פּון  ָלׁשֹון  ָדאס 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ְׁשָלאְגט  ֵאייֶנער  "אֹויּב 
ָוואְלט  ֶעס  ְׁשַטאְרְּבט",  ֶער  אּון 
ֵאייֶנער  "אֹויּב  ְׁשֵטיין:  ֶגעַדאְרְפט 
ַהְרְג'ט ַא ֶמעְנְטׁש"? ָנא ִאיז ְׁשֶווער 
ַפאְרָוואס  יּוָמת",  "מֹות  ָלׁשֹון  ָדאס 
ְׁשַרייְּבט ִדי ּתֹוָרה ַא ָטאְּפְלט ָלׁשֹון?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָדא  ִאיז  ֶעס  ֶווען  קנ"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

אֹויף ֶדער ֶוועְלט ַא ַצִדיק ָוואס ֶקען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ִאיְדן  ַזיין  ְמַקֵרב 
ִאיז ֵאייִּביג ָדא ְקִליּפֹות ָוואס ֶנעֶמען 
ֶמעְנְטְׁשן  ְׁשֶטעְרן  אּון  ַארּום,  ִאים 
צּו  ַצִדיק  צּום  קּוֶמען  ִוויְלן  ָוואס 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט  ֶוועְרן 
ְׁשֶטעְלט  ֶמען  ָוואס  ָדא  ִאיז  ַאָמאל 
ַּביים ִטיר פּון ַצִדיק ַא "ְיֵרא ָׁשַמִים", 
ָאּפ  ֶרעְדט  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ֶדער  ָוואס 
ֶמעְנְטְׁשן פּון קּוֶמען צּום ַצִדיק, אּון 
ַא ֶמעְנְטׁש   ִזי ַאַזא ַמָצב ַדאְרף  ִאין 
ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן, אּון ִזי ִניְׁשט ָלאְזן 
ַאֶוועְקַרייְסן פּוֶנעם ַצִדיק, דּוְר ֵסיי 

ֶווער ֶעס ָזאל ָנאר ַזיין.

ֶוועְרט ְמ'ֶזעְהט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ַצִדיק,  ַא  צּו  ְמקּוָרב 
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ְקַבע, ֶאָלא ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ַאז ֶווען 
ַא ִאיד ֶּבעְהט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 
ֶעֶּפעס, ָטאר ֶער ִזי ִניְׁשט ַעְקֶׁש'עֶנען 
ַדְוָקא  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ָוואס ֶער ֶּבעְהט, ָנאר ֶער ָזאל  טּוְהן 
ֶער  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן 
ִוויל, ַּפְרָנָסה, ִקיְנֶדער, ָאֶדער ֶעֶּפעס 
ֶער  ָזאל  ָנאְכֶדעם  אּון  ַאְנֶדעְרְׁשט, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִּביז  ַוואְרְטן 
ִפיְרן  ָלאְזן   ִזי אּון  ֶהעְלְפן,  ֶוועט 
ֶגעֶדעְנְקן  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ַאֶלעס  ַאז 

טּוט ִאיז ָנאר צּום גּוְטן.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ֲאָגֲרֶׁשּנּו  ְמַעט  ְמַעט  ַזיין, 
ִוויל  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס   ,ִמָּפֶני
 צּוִּביְסֶלע ֵגיין  מּוז  אֹויְסִפיְרן 
ַסְבָלנּות,  אּון  ֶגעדּוְלד   ַאַסא ִמיט 
ָהָאֶרץ,  ֶאת  ְוָנַחְלָּת  ִּתְפֶרה  ֲאֶׁשר  ַעד 
ֶדעָמאְלְטס ֶוועְסטּו ַּבאקּוֶמען ַאֶלעס 

ָוואס דּו ַדאְרְפְסט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִמְׁשָּפִטים ִסיָמן ז)
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אֹויּב ַמֵּכה  יּוָמת,  מֹות  ָוֵמת  ִאיׁש 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ְׁשָלאְגט  ֵאייֶנער 
ִאים  ֶמען  ַדאְרף  ְׁשַטאְרְּבט,  ֶער  אּון 

ַהְרֶג'עֶנען.

ַפאְרְׁשֵטיין ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ָּפסּוק:  פּון  ָלׁשֹון  ָדאס 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ְׁשָלאְגט  ֵאייֶנער  "אֹויּב 
ָוואְלט  ֶעס  ְׁשַטאְרְּבט",  ֶער  אּון 
ֵאייֶנער  "אֹויּב  ְׁשֵטיין:  ֶגעַדאְרְפט 
ַהְרְג'ט ַא ֶמעְנְטׁש"? ָנא ִאיז ְׁשֶווער 
ַפאְרָוואס  יּוָמת",  "מֹות  ָלׁשֹון  ָדאס 
ְׁשַרייְּבט ִדי ּתֹוָרה ַא ָטאְּפְלט ָלׁשֹון?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָדא  ִאיז  ֶעס  ֶווען  קנ"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

אֹויף ֶדער ֶוועְלט ַא ַצִדיק ָוואס ֶקען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ִאיְדן  ַזיין  ְמַקֵרב 
ִאיז ֵאייִּביג ָדא ְקִליּפֹות ָוואס ֶנעֶמען 
ֶמעְנְטְׁשן  ְׁשֶטעְרן  אּון  ַארּום,  ִאים 
צּו  ַצִדיק  צּום  קּוֶמען  ִוויְלן  ָוואס 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט  ֶוועְרן 
ְׁשֶטעְלט  ֶמען  ָוואס  ָדא  ִאיז  ַאָמאל 
ַּביים ִטיר פּון ַצִדיק ַא "ְיֵרא ָׁשַמִים", 
ָאּפ  ֶרעְדט  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ֶדער  ָוואס 
ֶמעְנְטְׁשן פּון קּוֶמען צּום ַצִדיק, אּון 
ַא ֶמעְנְטׁש   ִזי ַאַזא ַמָצב ַדאְרף  ִאין 
ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן, אּון ִזי ִניְׁשט ָלאְזן 
ַאֶוועְקַרייְסן פּוֶנעם ַצִדיק, דּוְר ֵסיי 

ֶווער ֶעס ָזאל ָנאר ַזיין.

ֶוועְרט ְמ'ֶזעְהט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ַצִדיק,  ַא  צּו  ְמקּוָרב 
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ְקַבע, ֶאָלא ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ַאז ֶווען 
ַא ִאיד ֶּבעְהט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 
ֶעֶּפעס, ָטאר ֶער ִזי ִניְׁשט ַעְקֶׁש'עֶנען 
ַדְוָקא  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ָוואס ֶער ֶּבעְהט, ָנאר ֶער ָזאל  טּוְהן 
ֶער  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן 
ִוויל, ַּפְרָנָסה, ִקיְנֶדער, ָאֶדער ֶעֶּפעס 
ֶער  ָזאל  ָנאְכֶדעם  אּון  ַאְנֶדעְרְׁשט, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִּביז  ַוואְרְטן 
ִפיְרן  ָלאְזן   ִזי אּון  ֶהעְלְפן,  ֶוועט 
ֶגעֶדעְנְקן  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ַאֶלעס  ַאז 

טּוט ִאיז ָנאר צּום גּוְטן.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ֲאָגֲרֶׁשּנּו  ְמַעט  ְמַעט  ַזיין, 
ִוויל  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס   ,ִמָּפֶני
 צּוִּביְסֶלע ֵגיין  מּוז  אֹויְסִפיְרן 
ַסְבָלנּות,  אּון  ֶגעדּוְלד   ַאַסא ִמיט 
ָהָאֶרץ,  ֶאת  ְוָנַחְלָּת  ִּתְפֶרה  ֲאֶׁשר  ַעד 
ֶדעָמאְלְטס ֶוועְסטּו ַּבאקּוֶמען ַאֶלעס 

ָוואס דּו ַדאְרְפְסט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִמְׁשָּפִטים ִסיָמן ז)
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אֹויּב ַמֵּכה  יּוָמת,  מֹות  ָוֵמת  ִאיׁש 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ְׁשָלאְגט  ֵאייֶנער 
ִאים  ֶמען  ַדאְרף  ְׁשַטאְרְּבט,  ֶער  אּון 

ַהְרֶג'עֶנען.

ַפאְרְׁשֵטיין ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ָּפסּוק:  פּון  ָלׁשֹון  ָדאס 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ְׁשָלאְגט  ֵאייֶנער  "אֹויּב 
ָוואְלט  ֶעס  ְׁשַטאְרְּבט",  ֶער  אּון 
ֵאייֶנער  "אֹויּב  ְׁשֵטיין:  ֶגעַדאְרְפט 
ַהְרְג'ט ַא ֶמעְנְטׁש"? ָנא ִאיז ְׁשֶווער 
ַפאְרָוואס  יּוָמת",  "מֹות  ָלׁשֹון  ָדאס 
ְׁשַרייְּבט ִדי ּתֹוָרה ַא ָטאְּפְלט ָלׁשֹון?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָדא  ִאיז  ֶעס  ֶווען  קנ"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

אֹויף ֶדער ֶוועְלט ַא ַצִדיק ָוואס ֶקען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ִאיְדן  ַזיין  ְמַקֵרב 
ִאיז ֵאייִּביג ָדא ְקִליּפֹות ָוואס ֶנעֶמען 
ֶמעְנְטְׁשן  ְׁשֶטעְרן  אּון  ַארּום,  ִאים 
צּו  ַצִדיק  צּום  קּוֶמען  ִוויְלן  ָוואס 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט  ֶוועְרן 
ְׁשֶטעְלט  ֶמען  ָוואס  ָדא  ִאיז  ַאָמאל 
ַּביים ִטיר פּון ַצִדיק ַא "ְיֵרא ָׁשַמִים", 
ָאּפ  ֶרעְדט  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ֶדער  ָוואס 
ֶמעְנְטְׁשן פּון קּוֶמען צּום ַצִדיק, אּון 
ַא ֶמעְנְטׁש   ִזי ַאַזא ַמָצב ַדאְרף  ִאין 
ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן, אּון ִזי ִניְׁשט ָלאְזן 
ַאֶוועְקַרייְסן פּוֶנעם ַצִדיק, דּוְר ֵסיי 

ֶווער ֶעס ָזאל ָנאר ַזיין.

ֶוועְרט ְמ'ֶזעְהט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ַצִדיק,  ַא  צּו  ְמקּוָרב 
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ְקַבע, ֶאָלא ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים, ַאז ֶווען 
ַא ִאיד ֶּבעְהט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 
ֶעֶּפעס, ָטאר ֶער ִזי ִניְׁשט ַעְקֶׁש'עֶנען 
ַדְוָקא  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ָוואס ֶער ֶּבעְהט, ָנאר ֶער ָזאל  טּוְהן 
ֶער  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן 
ִוויל, ַּפְרָנָסה, ִקיְנֶדער, ָאֶדער ֶעֶּפעס 
ֶער  ָזאל  ָנאְכֶדעם  אּון  ַאְנֶדעְרְׁשט, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִּביז  ַוואְרְטן 
ִפיְרן  ָלאְזן   ִזי אּון  ֶהעְלְפן,  ֶוועט 
ֶגעֶדעְנְקן  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ַאֶלעס  ַאז 

טּוט ִאיז ָנאר צּום גּוְטן.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ֲאָגֲרֶׁשּנּו  ְמַעט  ְמַעט  ַזיין, 
ִוויל  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס   ,ִמָּפֶני
 צּוִּביְסֶלע ֵגיין  מּוז  אֹויְסִפיְרן 
ַסְבָלנּות,  אּון  ֶגעדּוְלד   ַאַסא ִמיט 
ָהָאֶרץ,  ֶאת  ְוָנַחְלָּת  ִּתְפֶרה  ֲאֶׁשר  ַעד 
ֶדעָמאְלְטס ֶוועְסטּו ַּבאקּוֶמען ַאֶלעס 

ָוואס דּו ַדאְרְפְסט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִמְׁשָּפִטים ִסיָמן ז)

76

אֹויּב ַמֵּכה  יּוָמת,  מֹות  ָוֵמת  ִאיׁש 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ְׁשָלאְגט  ֵאייֶנער 
ִאים  ֶמען  ַדאְרף  ְׁשַטאְרְּבט,  ֶער  אּון 

ַהְרֶג'עֶנען.

ַפאְרְׁשֵטיין ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ָּפסּוק:  פּון  ָלׁשֹון  ָדאס 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ְׁשָלאְגט  ֵאייֶנער  "אֹויּב 
ָוואְלט  ֶעס  ְׁשַטאְרְּבט",  ֶער  אּון 
ֵאייֶנער  "אֹויּב  ְׁשֵטיין:  ֶגעַדאְרְפט 
ַהְרְג'ט ַא ֶמעְנְטׁש"? ָנא ִאיז ְׁשֶווער 
ַפאְרָוואס  יּוָמת",  "מֹות  ָלׁשֹון  ָדאס 
ְׁשַרייְּבט ִדי ּתֹוָרה ַא ָטאְּפְלט ָלׁשֹון?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָדא  ִאיז  ֶעס  ֶווען  קנ"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

אֹויף ֶדער ֶוועְלט ַא ַצִדיק ָוואס ֶקען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ִאיְדן  ַזיין  ְמַקֵרב 
ִאיז ֵאייִּביג ָדא ְקִליּפֹות ָוואס ֶנעֶמען 
ֶמעְנְטְׁשן  ְׁשֶטעְרן  אּון  ַארּום,  ִאים 
צּו  ַצִדיק  צּום  קּוֶמען  ִוויְלן  ָוואס 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט  ֶוועְרן 
ְׁשֶטעְלט  ֶמען  ָוואס  ָדא  ִאיז  ַאָמאל 
ַּביים ִטיר פּון ַצִדיק ַא "ְיֵרא ָׁשַמִים", 
ָאּפ  ֶרעְדט  ָׁשַמִים  ְיֵרא  ֶדער  ָוואס 
ֶמעְנְטְׁשן פּון קּוֶמען צּום ַצִדיק, אּון 
ַא ֶמעְנְטׁש   ִזי ַאַזא ַמָצב ַדאְרף  ִאין 
ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן, אּון ִזי ִניְׁשט ָלאְזן 
ַאֶוועְקַרייְסן פּוֶנעם ַצִדיק, דּוְר ֵסיי 

ֶווער ֶעס ָזאל ָנאר ַזיין.

ֶוועְרט ְמ'ֶזעְהט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ַצִדיק,  ַא  צּו  ְמקּוָרב 
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צּו  ְמעֹוֵרר  ִאים  ִאיז  ַצִדיק  ֶדער  אּון 
ֶער  אּון  ַדאֶוועֶנען,  אּון  ֶלעְרֶנען 
ֶלעְרֶנען  צּו  ֶמער  ָאן  ַטאֶקע  ֵהייְּבט 
ֶדעם  ִדיֶנען  אּון  ַדאֶוועֶנען  אּון 
ָאן  קּוְמט  ס  ֶדעָמאְלְטְ ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְּפרּוִּביְרט  ָוואס  ָׁשַמִים",  "ְיֵרא  ַא 
ִאים ָאְּפצּוֶרעְדן פּון ֵגיין צּום ַצִדיק, 
ִמיט ַאֶלע ִמיֵני ְרַאיֹות פּון ִדי ּתֹוָרה, 
ֵזייֶער  ַזיין  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר 
ֶדער  אֹויּב  ֶגעֶדעְנְקן:  אּון  ְׁשַטאְרק, 
צּום  ֶנעְנֶטער  ִמיר  ְּבֶרעְנְגט  ַצִדיק 
ֶמער  ִמיר  ַמאְכט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
 ִאי ֶוועל  ַדאֶוועֶנען,  אּון  ֶלעְרֶנען 
ְּבׁשּום  ִאים  פּון  ֵגיין  ַאֶוועק  ִניְׁשט 

אֹוָפן.

ׁשֹוין אּון  ֶוועט  ָׁשַמִים"  "ְיֵרא  ֶדער 
ַּבאקּוֶמען ַזיין עֹוֶנׁש, אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ַווייל 
ֶמעְנְטׁש,  ַא  ַאֶוועק  ֶער  ֶנעְמט  אֹויּב 
ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט  ָוואס  ְּפַלאץ  ַא  פּון 
ִמָדה  ֶער  ֶוועט  ׁשֹוֶרׁש,  ַזיין  צּו  ִאים 
אֹויְסֶגעִריְסן  ֶוועְרן   אֹוי ִמָדה  ְּכֶנֶגד 

פּון ַזיין ׁשֹוֶרׁש.

ַמֵּכה ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  ָוֵמת,  ִאיׁש 
ָאּפ  ֶרעְדט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  אֹויף 
ַהְרְג'ט  ֶער  ַצִדיק,  פּוֶנעם  ֶמעְנְטְׁשן 
ִאים ִניְׁשט ְגַליי, ָאֶּבער ָדאס ֶזעֶנען 
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ָהאט  ֶער  ַווייל  ִמָדה,  ְּכֶנֶגד  ִמָדה 
ֶגעָוואְלט ֶיעֶנעם ַאֶוועְקַרייְסן פּוֶנעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
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צּו  ְמעֹוֵרר  ִאים  ִאיז  ַצִדיק  ֶדער  אּון 
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צּום  ֶנעְנֶטער  ִמיר  ְּבֶרעְנְגט  ַצִדיק 
ֶמער  ִמיר  ַמאְכט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
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ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  ָוֵמת,  ִאיׁש 
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ִמיט ַאֶלע ִמיֵני ְרַאיֹות פּון ִדי ּתֹוָרה, 
ֵזייֶער  ַזיין  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר 
ֶדער  אֹויּב  ֶגעֶדעְנְקן:  אּון  ְׁשַטאְרק, 
צּום  ֶנעְנֶטער  ִמיר  ְּבֶרעְנְגט  ַצִדיק 
ֶמער  ִמיר  ַמאְכט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
 ִאי ֶוועל  ַדאֶוועֶנען,  אּון  ֶלעְרֶנען 
ְּבׁשּום  ִאים  פּון  ֵגיין  ַאֶוועק  ִניְׁשט 

אֹוָפן.

ׁשֹוין אּון  ֶוועט  ָׁשַמִים"  "ְיֵרא  ֶדער 
ַּבאקּוֶמען ַזיין עֹוֶנׁש, אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט, ַווייל 
ֶמעְנְטׁש,  ַא  ַאֶוועק  ֶער  ֶנעְמט  אֹויּב 
ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט  ָוואס  ְּפַלאץ  ַא  פּון 
ִמָדה  ֶער  ֶוועט  ׁשֹוֶרׁש,  ַזיין  צּו  ִאים 
אֹויְסֶגעִריְסן  ֶוועְרן   אֹוי ִמָדה  ְּכֶנֶגד 

פּון ַזיין ׁשֹוֶרׁש.

ַמֵּכה ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  ָוֵמת,  ִאיׁש 
ָאּפ  ֶרעְדט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  אֹויף 
ַהְרְג'ט  ֶער  ַצִדיק,  פּוֶנעם  ֶמעְנְטְׁשן 
ִאים ִניְׁשט ְגַליי, ָאֶּבער ָדאס ֶזעֶנען 

ִאים  ֶוועְלן  ָוואס  ְקֶלעּפ,  ַאֶזעְלֶכע 
ִאים  ֶוועט  ֶעס  ַהְרֶג'עֶנען,  סֹוף  צּום 
ַאֶוועְקֶנעֶמען פּוֶנעם ַצִדיק, ֶדעְרַפאר 
ִאיז ַזיין עֹוֶנׁש, מֹות יּוָמת, ֶער ֶוועט 
 ְׁשַטאְרְּבן אֹויף ֶדער ֶוועְלט אּון אֹוי
ֶוועְרן אֹויְסֶגעִריְסן פּון ֶיעֶנע ֶוועְלט, 
ָהאט  ֶער  ַווייל  ִמָדה,  ְּכֶנֶגד  ִמָדה 
ֶגעָוואְלט ֶיעֶנעם ַאֶוועְקַרייְסן פּוֶנעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ִמְׁשָּפִטים, תשס"ז 
לפ"ק) 
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ָחבֹל ַּתְחּבֹל ַׂשְלַמת ֵרֶע ַעד ּבֹא ִאם 
מֹוֲהָרא"ׁש  לֹו.  ְּתִׁשיֶבּנּו  ַהֶּׁשֶמׁש 
ְׁשִליָט"א ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִליקּוֵטי 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ער"ב): ַא ֶמעְנְטׁש 

ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  ִמיְטן  ֶלעְּבן  ַדאְרף 
ֶמען  ַפאר  ַּבייַנאְכט  ֶדעְרַפאר,  אּון 
ֵגייט ְׁשָלאְפן, ַדאְרף ֶמען ִאיֶּבעְרֵגיין 
ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶדעם ַגאְנְצן ָטאג, 
ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעֶּפעס  אֹויּב  אּון 
 ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָזאל ֶמען ְגַליי
ֶזעְלְּבן ָטאג,  ִאין   ְּתׁשּוָבה טּוְהן ָנא

ִניְׁשט ַוואְרְטן אֹויף ְׁשֶּפעֶטער.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ִאם ָחבֹל ָדאס 
אֹויּב   ,ֵרֶע ַׂשְלַמת  ַּתְחּבֹל 
ַדיין  ֶגעְטֶׁשעֶּפעט  ַהייְנט  ָהאְסט  דּו 
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ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ְנָׁשָמה, 
ַהֶּׁשֶמׁש  ּבֹא  ַעד  ֶגעֶגעְּבן,  ִדיר  ָהאט 
ֵגייט  זּוְהן  ִדי  ַפאר   ָנא לֹו,  ְּתִׁשיֶבּנּו 
ֶגעְּבן,  צּוִריק  ֶעס  ָזאְלְסטּו  אּוְנֶטער 
ִאין   ָנא ָזאְלְסט  דּו  ֵמייְנט,  ָדאס 
ִהוא  ִּכי  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ָטאג  ֶיעֶנעם 
ְכסּותֹו ְלַבָּדּה ִהוא ִׂשְמָלתֹו ְלעֹרֹו ַּבֶּמה 
ֶגעֶדעְנְקן  ַדאְרְפְסט  דּו  ַווייל  ִיְׁשָּכב, 
ַאז ָנאר ָדאס ְּבַלייְּבט פּון ַא ֶמעְנְטׁש, 
ַדיין  ְּתִפָלה,  ַדיין  ּתֹוָרה,  ַדיין  ָנאר 
ֲעבֹוַדת ה', אּון ֲאִפילּו אֹויּב ֶמען ִאיז 
ִניְׁשט ֶגעֶווען וואֹויל, ֲאִפילּו ֶמען ִאיז 

 דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ֲעֵבירֹות, ִאיז ָנא
 ָנא ֶקען  ֶמען   ,ֶדעְרָנא ִניְׁשט  ַאְלץ 
ִיְצַעק  ִּכי  ְוָהָיה  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ַאְלץ 
ַא  ֶווען  ָאִני,  ַחּנּון  ִּכי  ְוָׁשַמְעִּתי  ֵאַלי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ְׁשַרייט  ֶמעְנְטׁש 
ַזייֶנע ַאֶלע  ֶדעְרֵצייְלט  ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן  דּוְרְכֶפעֶלער 
ַרֲחָמנּות  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט 
אֹויף ִאים אּון ֶער ֶהעְרט ִאים אֹויס, 

אּון ֶער ִאיז ִאים מֹוֵחל.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ִמְׁשָּפִטים, תש"ע לפ"ק) 

רּוָמ‰ ¿ ּ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֶנעֶמען ְוִיְקחּו  ָזאְלן  ֵזיי  ִלי ְּתרּוָמה, 

ַפאר ִמיר ַא ְּתרּוָמה. ִלְכאֹוָרה 
ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ְׁשֵטיין ִאין ָּפסּוק, 
ָזאְלן  ִאיְדן  ִדי  ְּתרּוָמה,  ִלי  "ְוִיְּתנּו" 
ְׁשֵטייט  ַפאְרָוואס  ְּתרּוָמה,  "ֶגעְּבן" 

"ְוִיְקחּו"?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן קט"ז): ֶווען ַא ִאיד ֶגעְּבט 

ִניצּול  ֶדעם   דּוְר ֶער  ֶוועְרט  ְצָדָקה 
ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ַווייל  ֲעֵבירֹות,  פּון 
(ַׁשָּבת קנ"א:): ָּכל ַהְמַרֵחם ַעל ַהְּבִריֹות 

ֶווער  ַהָׁשַמִים,  ִמן  ָעָליו  ְמַרֲחִמין 
ֶמעְנְטְׁשן  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאט  ֶעס 
פּון  ַרֲחָמנּות  ִאים  אֹויף  ֶמען  ָהאט 
ִהיְמל,קּוְמט אֹויס ַאז ֶדער ָוואס ֶגעְּבט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט  ְצָדָקה 
ֶדעָמאְלְטס  אּון  ִאים,  אֹויף  ַרֲחָמנּות 
ֶגעְּבן  ִאים  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  מּוז 
(ְּבָרכֹות  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ַווייל  ֵׂשֶכל, 
ֶמען  ָטאר  ׁשֹוֶטה  ַא  אֹויף  ַאז  לג.): 

ֶדעְרַפאר  אּון  ָהאְּבן,  ַרֲחָמנּות  ִניְׁשט 
ֶוועְרט ֶמען ִניצֹול פּון ֲעֵבירֹות ַווייל 
ֶמען  ֶווען  ָנאר  ֶמען  טּוט  ֲעֵביָרה  ַאן 

ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל (סֹוָטה ג.).
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ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ְנָׁשָמה, 
ַהֶּׁשֶמׁש  ּבֹא  ַעד  ֶגעֶגעְּבן,  ִדיר  ָהאט 
ֵגייט  זּוְהן  ִדי  ַפאר   ָנא לֹו,  ְּתִׁשיֶבּנּו 
ֶגעְּבן,  צּוִריק  ֶעס  ָזאְלְסטּו  אּוְנֶטער 
ִאין   ָנא ָזאְלְסט  דּו  ֵמייְנט,  ָדאס 
ִהוא  ִּכי  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ָטאג  ֶיעֶנעם 
ְכסּותֹו ְלַבָּדּה ִהוא ִׂשְמָלתֹו ְלעֹרֹו ַּבֶּמה 
ֶגעֶדעְנְקן  ַדאְרְפְסט  דּו  ַווייל  ִיְׁשָּכב, 
ַאז ָנאר ָדאס ְּבַלייְּבט פּון ַא ֶמעְנְטׁש, 
ַדיין  ְּתִפָלה,  ַדיין  ּתֹוָרה,  ַדיין  ָנאר 
ֲעבֹוַדת ה', אּון ֲאִפילּו אֹויּב ֶמען ִאיז 
ִניְׁשט ֶגעֶווען וואֹויל, ֲאִפילּו ֶמען ִאיז 

 דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ֲעֵבירֹות, ִאיז ָנא
 ָנא ֶקען  ֶמען   ,ֶדעְרָנא ִניְׁשט  ַאְלץ 
ִיְצַעק  ִּכי  ְוָהָיה  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ַאְלץ 
ַא  ֶווען  ָאִני,  ַחּנּון  ִּכי  ְוָׁשַמְעִּתי  ֵאַלי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ְׁשַרייט  ֶמעְנְטׁש 
ַזייֶנע ַאֶלע  ֶדעְרֵצייְלט  ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן  דּוְרְכֶפעֶלער 
ַרֲחָמנּות  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט 
אֹויף ִאים אּון ֶער ֶהעְרט ִאים אֹויס, 

אּון ֶער ִאיז ִאים מֹוֵחל.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ִמְׁשָּפִטים, תש"ע לפ"ק) 

רּוָמ‰ ¿ ּ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֶנעֶמען ְוִיְקחּו  ָזאְלן  ֵזיי  ִלי ְּתרּוָמה, 

ַפאר ִמיר ַא ְּתרּוָמה. ִלְכאֹוָרה 
ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ְׁשֵטיין ִאין ָּפסּוק, 
ָזאְלן  ִאיְדן  ִדי  ְּתרּוָמה,  ִלי  "ְוִיְּתנּו" 
ְׁשֵטייט  ַפאְרָוואס  ְּתרּוָמה,  "ֶגעְּבן" 

"ְוִיְקחּו"?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן קט"ז): ֶווען ַא ִאיד ֶגעְּבט 

ִניצּול  ֶדעם   דּוְר ֶער  ֶוועְרט  ְצָדָקה 
ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ַווייל  ֲעֵבירֹות,  פּון 
(ַׁשָּבת קנ"א:): ָּכל ַהְמַרֵחם ַעל ַהְּבִריֹות 

ֶווער  ַהָׁשַמִים,  ִמן  ָעָליו  ְמַרֲחִמין 
ֶמעְנְטְׁשן  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאט  ֶעס 
פּון  ַרֲחָמנּות  ִאים  אֹויף  ֶמען  ָהאט 
ִהיְמל,קּוְמט אֹויס ַאז ֶדער ָוואס ֶגעְּבט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט  ְצָדָקה 
ֶדעָמאְלְטס  אּון  ִאים,  אֹויף  ַרֲחָמנּות 
ֶגעְּבן  ִאים  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  מּוז 
(ְּבָרכֹות  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ַווייל  ֵׂשֶכל, 
ֶמען  ָטאר  ׁשֹוֶטה  ַא  אֹויף  ַאז  לג.): 

ֶדעְרַפאר  אּון  ָהאְּבן,  ַרֲחָמנּות  ִניְׁשט 
ֶוועְרט ֶמען ִניצֹול פּון ֲעֵבירֹות ַווייל 
ֶמען  ֶווען  ָנאר  ֶמען  טּוט  ֲעֵביָרה  ַאן 

ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל (סֹוָטה ג.).

פר˘˙ ˙רומ‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ע‚

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ְנָׁשָמה, 
ַהֶּׁשֶמׁש  ּבֹא  ַעד  ֶגעֶגעְּבן,  ִדיר  ָהאט 
ֵגייט  זּוְהן  ִדי  ַפאר   ָנא לֹו,  ְּתִׁשיֶבּנּו 
ֶגעְּבן,  צּוִריק  ֶעס  ָזאְלְסטּו  אּוְנֶטער 
ִאין   ָנא ָזאְלְסט  דּו  ֵמייְנט,  ָדאס 
ִהוא  ִּכי  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ָטאג  ֶיעֶנעם 
ְכסּותֹו ְלַבָּדּה ִהוא ִׂשְמָלתֹו ְלעֹרֹו ַּבֶּמה 
ֶגעֶדעְנְקן  ַדאְרְפְסט  דּו  ַווייל  ִיְׁשָּכב, 
ַאז ָנאר ָדאס ְּבַלייְּבט פּון ַא ֶמעְנְטׁש, 
ַדיין  ְּתִפָלה,  ַדיין  ּתֹוָרה,  ַדיין  ָנאר 
ֲעבֹוַדת ה', אּון ֲאִפילּו אֹויּב ֶמען ִאיז 
ִניְׁשט ֶגעֶווען וואֹויל, ֲאִפילּו ֶמען ִאיז 

 דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ֲעֵבירֹות, ִאיז ָנא
 ָנא ֶקען  ֶמען   ,ֶדעְרָנא ִניְׁשט  ַאְלץ 
ִיְצַעק  ִּכי  ְוָהָיה  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ַאְלץ 
ַא  ֶווען  ָאִני,  ַחּנּון  ִּכי  ְוָׁשַמְעִּתי  ֵאַלי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ְׁשַרייט  ֶמעְנְטׁש 
ַזייֶנע ַאֶלע  ֶדעְרֵצייְלט  ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן  דּוְרְכֶפעֶלער 
ַרֲחָמנּות  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט 
אֹויף ִאים אּון ֶער ֶהעְרט ִאים אֹויס, 

אּון ֶער ִאיז ִאים מֹוֵחל.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ִמְׁשָּפִטים, תש"ע לפ"ק) 

רּוָמ‰ ¿ ּ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֶנעֶמען ְוִיְקחּו  ָזאְלן  ֵזיי  ִלי ְּתרּוָמה, 

ַפאר ִמיר ַא ְּתרּוָמה. ִלְכאֹוָרה 
ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ְׁשֵטיין ִאין ָּפסּוק, 
ָזאְלן  ִאיְדן  ִדי  ְּתרּוָמה,  ִלי  "ְוִיְּתנּו" 
ְׁשֵטייט  ַפאְרָוואס  ְּתרּוָמה,  "ֶגעְּבן" 

"ְוִיְקחּו"?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן קט"ז): ֶווען ַא ִאיד ֶגעְּבט 

ִניצּול  ֶדעם   דּוְר ֶער  ֶוועְרט  ְצָדָקה 
ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ַווייל  ֲעֵבירֹות,  פּון 
(ַׁשָּבת קנ"א:): ָּכל ַהְמַרֵחם ַעל ַהְּבִריֹות 

ֶווער  ַהָׁשַמִים,  ִמן  ָעָליו  ְמַרֲחִמין 
ֶמעְנְטְׁשן  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאט  ֶעס 
פּון  ַרֲחָמנּות  ִאים  אֹויף  ֶמען  ָהאט 
ִהיְמל,קּוְמט אֹויס ַאז ֶדער ָוואס ֶגעְּבט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט  ְצָדָקה 
ֶדעָמאְלְטס  אּון  ִאים,  אֹויף  ַרֲחָמנּות 
ֶגעְּבן  ִאים  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  מּוז 
(ְּבָרכֹות  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ַווייל  ֵׂשֶכל, 
ֶמען  ָטאר  ׁשֹוֶטה  ַא  אֹויף  ַאז  לג.): 

ֶדעְרַפאר  אּון  ָהאְּבן,  ַרֲחָמנּות  ִניְׁשט 
ֶוועְרט ֶמען ִניצֹול פּון ֲעֵבירֹות ַווייל 
ֶמען  ֶווען  ָנאר  ֶמען  טּוט  ֲעֵביָרה  ַאן 

ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל (סֹוָטה ג.).

פר˘˙ ˙רומ‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ע‚

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ְנָׁשָמה, 
ַהֶּׁשֶמׁש  ּבֹא  ַעד  ֶגעֶגעְּבן,  ִדיר  ָהאט 
ֵגייט  זּוְהן  ִדי  ַפאר   ָנא לֹו,  ְּתִׁשיֶבּנּו 
ֶגעְּבן,  צּוִריק  ֶעס  ָזאְלְסטּו  אּוְנֶטער 
ִאין   ָנא ָזאְלְסט  דּו  ֵמייְנט,  ָדאס 
ִהוא  ִּכי  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ָטאג  ֶיעֶנעם 
ְכסּותֹו ְלַבָּדּה ִהוא ִׂשְמָלתֹו ְלעֹרֹו ַּבֶּמה 
ֶגעֶדעְנְקן  ַדאְרְפְסט  דּו  ַווייל  ִיְׁשָּכב, 
ַאז ָנאר ָדאס ְּבַלייְּבט פּון ַא ֶמעְנְטׁש, 
ַדיין  ְּתִפָלה,  ַדיין  ּתֹוָרה,  ַדיין  ָנאר 
ֲעבֹוַדת ה', אּון ֲאִפילּו אֹויּב ֶמען ִאיז 
ִניְׁשט ֶגעֶווען וואֹויל, ֲאִפילּו ֶמען ִאיז 

 דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ֲעֵבירֹות, ִאיז ָנא
 ָנא ֶקען  ֶמען   ,ֶדעְרָנא ִניְׁשט  ַאְלץ 
ִיְצַעק  ִּכי  ְוָהָיה  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ַאְלץ 
ַא  ֶווען  ָאִני,  ַחּנּון  ִּכי  ְוָׁשַמְעִּתי  ֵאַלי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ְׁשַרייט  ֶמעְנְטׁש 
ַזייֶנע ַאֶלע  ֶדעְרֵצייְלט  ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן  דּוְרְכֶפעֶלער 
ַרֲחָמנּות  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט 
אֹויף ִאים אּון ֶער ֶהעְרט ִאים אֹויס, 

אּון ֶער ִאיז ִאים מֹוֵחל.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית
 ִמְׁשָּפִטים, תש"ע לפ"ק) 

רּוָמ‰ ¿ ּ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֶנעֶמען ְוִיְקחּו  ָזאְלן  ֵזיי  ִלי ְּתרּוָמה, 

ַפאר ִמיר ַא ְּתרּוָמה. ִלְכאֹוָרה 
ָוואְלט ֶגעַדאְרְפט ְׁשֵטיין ִאין ָּפסּוק, 
ָזאְלן  ִאיְדן  ִדי  ְּתרּוָמה,  ִלי  "ְוִיְּתנּו" 
ְׁשֵטייט  ַפאְרָוואס  ְּתרּוָמה,  "ֶגעְּבן" 

"ְוִיְקחּו"?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן קט"ז): ֶווען ַא ִאיד ֶגעְּבט 

ִניצּול  ֶדעם   דּוְר ֶער  ֶוועְרט  ְצָדָקה 
ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ַווייל  ֲעֵבירֹות,  פּון 
(ַׁשָּבת קנ"א:): ָּכל ַהְמַרֵחם ַעל ַהְּבִריֹות 

ֶווער  ַהָׁשַמִים,  ִמן  ָעָליו  ְמַרֲחִמין 
ֶמעְנְטְׁשן  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאט  ֶעס 
פּון  ַרֲחָמנּות  ִאים  אֹויף  ֶמען  ָהאט 
ִהיְמל,קּוְמט אֹויס ַאז ֶדער ָוואס ֶגעְּבט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט  ְצָדָקה 
ֶדעָמאְלְטס  אּון  ִאים,  אֹויף  ַרֲחָמנּות 
ֶגעְּבן  ִאים  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  מּוז 
(ְּבָרכֹות  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי  ַווייל  ֵׂשֶכל, 
ֶמען  ָטאר  ׁשֹוֶטה  ַא  אֹויף  ַאז  לג.): 

ֶדעְרַפאר  אּון  ָהאְּבן,  ַרֲחָמנּות  ִניְׁשט 
ֶוועְרט ֶמען ִניצֹול פּון ֲעֵבירֹות ַווייל 
ֶמען  ֶווען  ָנאר  ֶמען  טּוט  ֲעֵביָרה  ַאן 

ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל (סֹוָטה ג.).



פר˘˙ ˙ˆו‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ע„

ִאיְדן אּון  ִדי  ֶווען  ֶיעְצט  ֶדעְרַפאר 
ַפאְרן  ְצָדָקה  ֶגעֶגעְּבן  ָהאְּבן 

ְּתרּוָמה,  ִלי  ְוִיְקחּו  ְׁשֵטייט  ִמְׁשָּכן, 

ֶדעם  ִמיט  ַווייל  ֶגענּוֶמען,  ָהאְּבן  ֵזיי 

ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶגעְּבן ְצָדָקה ָהאְּבן 

ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגענּוֶמען  ֵזיי 
אּון  ֵזיי,  אֹויף  ָהאְּבן  ַרֲחָמנּות  ָזאל 
דּוְר ֶדעם ֶוועְלן ֵזיי ִניְׁשט טּוְהן ַקיין 

ֲעֵבירֹות.
(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ְּתרּוָמה תשס"ג לפ"ק) 

‰ ּו∆ ַ̂ ¿ ּ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָרֵאל ְוָנָׂשא  ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְשׂ

ֶדער  ַהּכֵֹהן,  ַאֲהרֹן  ִלּבֹו,  ַעל 
חֹוֶׁשן  ֶדעם  ְטָראְגן  ָזאל  ָגדֹול,  ּכֵֹהן 

ֶטעְנִדיג. אֹויְפן ַהאְרץ ְשׁ

ֵהייִליֶגער ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ֶדער 
ֵׁשם  ַּבַעל  פּון  ְּבֶרעְנְגט  זי"ע 
ִדי  פּון   ַזא ֶיעֶדע  ַאז  זי"ע,  טֹוב 
ִאיד,  ֶיעְדן  אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ּתֹוָרה, 

ִאין ֶיעְדן דֹור, לֹויט ַזיין ַמָצב.

ַאזֹוי ַדאְרף  ִווי  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען 
ִמְצָוה  ִדי  ִניְצן  ֶמען  ֶקען 

ן? פּוֶנעם חֹׁשֶ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ו): ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ִווי ַא 

ִדיַמאְנט ְׁשֵטיין ִאיֶנעם ְקרֹוין פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַווייְזן, ָדאס  ן  חֹׁשֶ ֶדער  אּוְנז  טּוט 
ֶיעֶדער ֵׁשֶבט ָהאט ַאן ַאְנֶדעֶרע 
ָקאִליר,  ַאְנֶדעֶרע  ַאן  ִמיט  ְׁשֵטיין, 
 ָדאס ַווייְזט ַאז ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ִזי
טּוְהן,  ֶקען  ֶער  ָוואס  ְנקּודֹות  ַזייֶנע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיְנט  ֶיעֶדער  אּון 
אּון  ֶוועג,  ֵאייְגנַאְרִטיְגן  ַזיין  אֹויף 
ֶמען ֶקען ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, 
אּון ֶדעְרַפאר ָטאר ֶמען ִניְׁשט ֶוועְרן 
ַא  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ֶווען  צּוְּבָראְכן, 
ָוואס  ַזאְכן  טּוְהן  ֶקען  ְצֵווייֶטער 
ִאי ֶקען ִניְׁשט טּוְהן, ַווייל ִאי ֶקען 
טּוְהן ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן ָוואס ֶיעֶנער ֶקען 

ִניְׁשט טּוְהן.

ִדי ַאֶלע ְׁשֵטייֶנער מּוְזן ִליְגן ָאֶּבער 
אֹויְפ'ן ַהאְרץ פּון ַצִדיק ֶדער 
צּו  ֵגיין  מּוז  ִאיד  ֶיעֶדער  ָגדֹול,  ּכֵֹהן 
ִדי  ַווייְזן  ִאים  ָזאל  ָוואס  ַצִדיק,  ַא 
ַאזֹוי  ִווי  ֶלעְּבן,  ִאין  ֶוועג  ִריְכִטיֶגע 
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ִאיְדן אּון  ִדי  ֶווען  ֶיעְצט  ֶדעְרַפאר 
ַפאְרן  ְצָדָקה  ֶגעֶגעְּבן  ָהאְּבן 

ְּתרּוָמה,  ִלי  ְוִיְקחּו  ְׁשֵטייט  ִמְׁשָּכן, 

ֶדעם  ִמיט  ַווייל  ֶגענּוֶמען,  ָהאְּבן  ֵזיי 

ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶגעְּבן ְצָדָקה ָהאְּבן 

ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגענּוֶמען  ֵזיי 
אּון  ֵזיי,  אֹויף  ָהאְּבן  ַרֲחָמנּות  ָזאל 
דּוְר ֶדעם ֶוועְלן ֵזיי ִניְׁשט טּוְהן ַקיין 

ֲעֵבירֹות.
(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ְּתרּוָמה תשס"ג לפ"ק) 

‰ ּו∆ ַ̂ ¿ ּ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָרֵאל ְוָנָׂשא  ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְשׂ

ֶדער  ַהּכֵֹהן,  ַאֲהרֹן  ִלּבֹו,  ַעל 
חֹוֶׁשן  ֶדעם  ְטָראְגן  ָזאל  ָגדֹול,  ּכֵֹהן 

ֶטעְנִדיג. אֹויְפן ַהאְרץ ְשׁ

ֵהייִליֶגער ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ֶדער 
ֵׁשם  ַּבַעל  פּון  ְּבֶרעְנְגט  זי"ע 
ִדי  פּון   ַזא ֶיעֶדע  ַאז  זי"ע,  טֹוב 
ִאיד,  ֶיעְדן  אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ּתֹוָרה, 

ִאין ֶיעְדן דֹור, לֹויט ַזיין ַמָצב.

ַאזֹוי ַדאְרף  ִווי  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען 
ִמְצָוה  ִדי  ִניְצן  ֶמען  ֶקען 

ן? פּוֶנעם חֹׁשֶ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ו): ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ִווי ַא 

ִדיַמאְנט ְׁשֵטיין ִאיֶנעם ְקרֹוין פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַווייְזן, ָדאס  ן  חֹׁשֶ ֶדער  אּוְנז  טּוט 
ֶיעֶדער ֵׁשֶבט ָהאט ַאן ַאְנֶדעֶרע 
ָקאִליר,  ַאְנֶדעֶרע  ַאן  ִמיט  ְׁשֵטיין, 
 ָדאס ַווייְזט ַאז ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ִזי
טּוְהן,  ֶקען  ֶער  ָוואס  ְנקּודֹות  ַזייֶנע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיְנט  ֶיעֶדער  אּון 
אּון  ֶוועג,  ֵאייְגנַאְרִטיְגן  ַזיין  אֹויף 
ֶמען ֶקען ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, 
אּון ֶדעְרַפאר ָטאר ֶמען ִניְׁשט ֶוועְרן 
ַא  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ֶווען  צּוְּבָראְכן, 
ָוואס  ַזאְכן  טּוְהן  ֶקען  ְצֵווייֶטער 
ִאי ֶקען ִניְׁשט טּוְהן, ַווייל ִאי ֶקען 
טּוְהן ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן ָוואס ֶיעֶנער ֶקען 

ִניְׁשט טּוְהן.

ִדי ַאֶלע ְׁשֵטייֶנער מּוְזן ִליְגן ָאֶּבער 
אֹויְפ'ן ַהאְרץ פּון ַצִדיק ֶדער 
צּו  ֵגיין  מּוז  ִאיד  ֶיעֶדער  ָגדֹול,  ּכֵֹהן 
ִדי  ַווייְזן  ִאים  ָזאל  ָוואס  ַצִדיק,  ַא 
ַאזֹוי  ִווי  ֶלעְּבן,  ִאין  ֶוועג  ִריְכִטיֶגע 
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ִאיְדן אּון  ִדי  ֶווען  ֶיעְצט  ֶדעְרַפאר 
ַפאְרן  ְצָדָקה  ֶגעֶגעְּבן  ָהאְּבן 

ְּתרּוָמה,  ִלי  ְוִיְקחּו  ְׁשֵטייט  ִמְׁשָּכן, 

ֶדעם  ִמיט  ַווייל  ֶגענּוֶמען,  ָהאְּבן  ֵזיי 

ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶגעְּבן ְצָדָקה ָהאְּבן 

ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגענּוֶמען  ֵזיי 
אּון  ֵזיי,  אֹויף  ָהאְּבן  ַרֲחָמנּות  ָזאל 
דּוְר ֶדעם ֶוועְלן ֵזיי ִניְׁשט טּוְהן ַקיין 

ֲעֵבירֹות.
(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ְּתרּוָמה תשס"ג לפ"ק) 

‰ ּו∆ ַ̂ ¿ ּ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָרֵאל ְוָנָׂשא  ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְשׂ

ֶדער  ַהּכֵֹהן,  ַאֲהרֹן  ִלּבֹו,  ַעל 
חֹוֶׁשן  ֶדעם  ְטָראְגן  ָזאל  ָגדֹול,  ּכֵֹהן 

ֶטעְנִדיג. אֹויְפן ַהאְרץ ְשׁ

ֵהייִליֶגער ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ֶדער 
ֵׁשם  ַּבַעל  פּון  ְּבֶרעְנְגט  זי"ע 
ִדי  פּון   ַזא ֶיעֶדע  ַאז  זי"ע,  טֹוב 
ִאיד,  ֶיעְדן  אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ּתֹוָרה, 

ִאין ֶיעְדן דֹור, לֹויט ַזיין ַמָצב.

ַאזֹוי ַדאְרף  ִווי  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען 
ִמְצָוה  ִדי  ִניְצן  ֶמען  ֶקען 

ן? פּוֶנעם חֹׁשֶ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ו): ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ִווי ַא 

ִדיַמאְנט ְׁשֵטיין ִאיֶנעם ְקרֹוין פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַווייְזן, ָדאס  ן  חֹׁשֶ ֶדער  אּוְנז  טּוט 
ֶיעֶדער ֵׁשֶבט ָהאט ַאן ַאְנֶדעֶרע 
ָקאִליר,  ַאְנֶדעֶרע  ַאן  ִמיט  ְׁשֵטיין, 
 ָדאס ַווייְזט ַאז ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ִזי
טּוְהן,  ֶקען  ֶער  ָוואס  ְנקּודֹות  ַזייֶנע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיְנט  ֶיעֶדער  אּון 
אּון  ֶוועג,  ֵאייְגנַאְרִטיְגן  ַזיין  אֹויף 
ֶמען ֶקען ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, 
אּון ֶדעְרַפאר ָטאר ֶמען ִניְׁשט ֶוועְרן 
ַא  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ֶווען  צּוְּבָראְכן, 
ָוואס  ַזאְכן  טּוְהן  ֶקען  ְצֵווייֶטער 
ִאי ֶקען ִניְׁשט טּוְהן, ַווייל ִאי ֶקען 
טּוְהן ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן ָוואס ֶיעֶנער ֶקען 

ִניְׁשט טּוְהן.

ִדי ַאֶלע ְׁשֵטייֶנער מּוְזן ִליְגן ָאֶּבער 
אֹויְפ'ן ַהאְרץ פּון ַצִדיק ֶדער 
צּו  ֵגיין  מּוז  ִאיד  ֶיעֶדער  ָגדֹול,  ּכֵֹהן 
ִדי  ַווייְזן  ִאים  ָזאל  ָוואס  ַצִדיק,  ַא 
ַאזֹוי  ִווי  ֶלעְּבן,  ִאין  ֶוועג  ִריְכִטיֶגע 

פר˘˙ ˙ˆו‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ע„

ִאיְדן אּון  ִדי  ֶווען  ֶיעְצט  ֶדעְרַפאר 
ַפאְרן  ְצָדָקה  ֶגעֶגעְּבן  ָהאְּבן 

ְּתרּוָמה,  ִלי  ְוִיְקחּו  ְׁשֵטייט  ִמְׁשָּכן, 

ֶדעם  ִמיט  ַווייל  ֶגענּוֶמען,  ָהאְּבן  ֵזיי 

ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶגעְּבן ְצָדָקה ָהאְּבן 

ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגענּוֶמען  ֵזיי 
אּון  ֵזיי,  אֹויף  ָהאְּבן  ַרֲחָמנּות  ָזאל 
דּוְר ֶדעם ֶוועְלן ֵזיי ִניְׁשט טּוְהן ַקיין 

ֲעֵבירֹות.
(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ְּתרּוָמה תשס"ג לפ"ק) 

‰ ּו∆ ַ̂ ¿ ּ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָרֵאל ְוָנָׂשא  ַאֲהרֹן ֶאת ְׁשמֹות ְּבֵני ִיְשׂ

ֶדער  ַהּכֵֹהן,  ַאֲהרֹן  ִלּבֹו,  ַעל 
חֹוֶׁשן  ֶדעם  ְטָראְגן  ָזאל  ָגדֹול,  ּכֵֹהן 

ֶטעְנִדיג. אֹויְפן ַהאְרץ ְשׁ

ֵהייִליֶגער ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף ֶדער 
ֵׁשם  ַּבַעל  פּון  ְּבֶרעְנְגט  זי"ע 
ִדי  פּון   ַזא ֶיעֶדע  ַאז  זי"ע,  טֹוב 
ִאיד,  ֶיעְדן  אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ּתֹוָרה, 

ִאין ֶיעְדן דֹור, לֹויט ַזיין ַמָצב.

ַאזֹוי ַדאְרף  ִווי  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען 
ִמְצָוה  ִדי  ִניְצן  ֶמען  ֶקען 

ן? פּוֶנעם חֹׁשֶ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק א, ִסיָמן ו): ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ִווי ַא 

ִדיַמאְנט ְׁשֵטיין ִאיֶנעם ְקרֹוין פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַווייְזן, ָדאס  ן  חֹׁשֶ ֶדער  אּוְנז  טּוט 
ֶיעֶדער ֵׁשֶבט ָהאט ַאן ַאְנֶדעֶרע 
ָקאִליר,  ַאְנֶדעֶרע  ַאן  ִמיט  ְׁשֵטיין, 
 ָדאס ַווייְזט ַאז ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ִזי
טּוְהן,  ֶקען  ֶער  ָוואס  ְנקּודֹות  ַזייֶנע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיְנט  ֶיעֶדער  אּון 
אּון  ֶוועג,  ֵאייְגנַאְרִטיְגן  ַזיין  אֹויף 
ֶמען ֶקען ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן, 
אּון ֶדעְרַפאר ָטאר ֶמען ִניְׁשט ֶוועְרן 
ַא  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ֶווען  צּוְּבָראְכן, 
ָוואס  ַזאְכן  טּוְהן  ֶקען  ְצֵווייֶטער 
ִאי ֶקען ִניְׁשט טּוְהן, ַווייל ִאי ֶקען 
טּוְהן ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן ָוואס ֶיעֶנער ֶקען 

ִניְׁשט טּוְהן.

ִדי ַאֶלע ְׁשֵטייֶנער מּוְזן ִליְגן ָאֶּבער 
אֹויְפ'ן ַהאְרץ פּון ַצִדיק ֶדער 
צּו  ֵגיין  מּוז  ִאיד  ֶיעֶדער  ָגדֹול,  ּכֵֹהן 
ִדי  ַווייְזן  ִאים  ָזאל  ָוואס  ַצִדיק,  ַא 
ַאזֹוי  ִווי  ֶלעְּבן,  ִאין  ֶוועג  ִריְכִטיֶגע 



פר˘˙ ˙ˆו‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ע‰

ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  ֶלעְּבן  צּו  ַאזֹוי 
ַא  פּון  ְׁשֵלימּות  ֶדער  ִאיז  ָדאס  אּון 
ַצִדיק ֶווען ֶער ְטָראְגט ִדי ִאיְדן אֹויף 
ֶער  ִאיְנִזין,  ֵזיי  ָהאט  ֶער  ַהאְרץ,  ַזיין 
ֵזיי  ֵזיי, אּון ֶלעְרְנט  ִזי ַפאר  ָזאְרְגט 
ִדיֶנען  צּו  ֶוועג  ִריְכִטיֶגע  ִדי  אֹויס 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ן ִאיז ֶגעִליְגן ִדי "אּוִרים ִאיֶנעם  חֹׁשֶ
ְוּתּוִמים", ֶדער ַצִדיק ַׁשייְנט 
"ְּתִמימּות",  פּון  "אֹור"  ֶדעם  ַאַריין 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו 
ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ּוְּפִׁשיטּות,  ִּבְּתִמימּות 
טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹת  ֶמער  ִווי 
ֶדער  ַאזֹוי  ִווי  ָּפׁשּוֶט'עְרֵהייט 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶעס ֶגעֵהייְסן.

ֶגעֵהייְסן ֶדער   אֹוי ָהאט  ן  חֹׁשֶ
ִאיז  ָדאס  ַהִמְׁשָּפט",  ן  "חֹׁשֶ
פּון ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאְכן ָוואס ֶדער  
 ִזי ָזאל  ֶיעֶדער  ֶלעְרְנט אֹויס,  ַצִדיק 
ַאֵלייְנס ִמְׁשָּפְט'ן, ֶיעְדן ָטאג ָזאל ֶמען 
ַאָראְּפ'ַגְנֶב'עֶנען ַא ִמינּוט ְצֵוויי, אּון 
ִזי ַאדּוְר ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 
ַּבאֶׁשעֶפער, ָוואס טּוה ִאי ָדא אֹויף 
ַדאְנק   ִאי ֶוועְלט? ַּבאֶׁשעֶפער  ֶדער 
ָוואס  ַזאְכן  גּוֶטע  ַאֶלע  ַפאר  ִדיר 
אֹויף  ִמיר  ֶהעְלף  ִמיר,  ֶגעְּבְסט  דּו 
ָדאס,  ִמיט  ִמיר  ֶהעְלף  ַווייֶטער, 

ֶרעְדט  ַאזֹוי  ֶיעְנץ!  ִמיט  ִמיר  ֶהעְלף 
ְּפִריַוואֶטע  ַזיין   דּוְר ֶיעֶדער   ִזי
אֹויף  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  ֶלעְּבן 
ַמְצִליַח  ֵזייֶער  ֶמען  ִאיז  ֶוועג  ַאַזא 

ְּברּוָחִניּות ּוְּבַגְׁשִמיּות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ַצֶוה תשע"א לפ"ק)  ְתּ
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יָת  ְחָתּ ְוָעִשׂ ּוִפַתּ ָטהֹור  ָזָהב  יץ  ִצּ
קֶֹדׁש  חָֹתם  ּתּוֵחי  ִפּ ָעָליו 

ַלה'.

ִדי מֹוֲהָרא"ׁש  ַאז  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ִציץ ֵגייט אֹוי ָאן ַּביי 
ָגדֹול  ּכֵֹהן  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִאיד,  ֶיעְדן 
ַדַעת  ֵמִסיַח  ֶגעָטאְרט  ִניְׁשט  ָהאט 
ֶיעֶדער  ַדאְרף  ַאזֹוי  ִציץ,  ַזיין פּוֶנעם 
פּוֶנעם  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ְטַראְכְטן  ִאיד 
ַדַעת  ֵמִסיַח  ִניְׁשט  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ַזיין פּון ִאים.

ָעָליו ַאזֹוי  ְחָתּ  ּוִפַתּ ַאז,  ַווייט 
ַאז  ַלה',  קֶֹדׁש  חָֹתם  ּתּוֵחי  ִפּ
ֶגעְקִריְצט  ַאַריין  ַזיין  ַמָמׁש  ָזאל  ֶעס 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ְׁשֶטעְרן  אֹויְפ'ן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  צּוֶגעּבּוְנְדן  ִאיז 
ִמיְטן  ֶלעְּבט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

פר˘˙ ˙ˆו‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ע‰

ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  ֶלעְּבן  צּו  ַאזֹוי 
ַא  פּון  ְׁשֵלימּות  ֶדער  ִאיז  ָדאס  אּון 
ַצִדיק ֶווען ֶער ְטָראְגט ִדי ִאיְדן אֹויף 
ֶער  ִאיְנִזין,  ֵזיי  ָהאט  ֶער  ַהאְרץ,  ַזיין 
ֵזיי  ֵזיי, אּון ֶלעְרְנט  ִזי ַפאר  ָזאְרְגט 
ִדיֶנען  צּו  ֶוועג  ִריְכִטיֶגע  ִדי  אֹויס 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ן ִאיז ֶגעִליְגן ִדי "אּוִרים ִאיֶנעם  חֹׁשֶ
ְוּתּוִמים", ֶדער ַצִדיק ַׁשייְנט 
"ְּתִמימּות",  פּון  "אֹור"  ֶדעם  ַאַריין 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו 
ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ּוְּפִׁשיטּות,  ִּבְּתִמימּות 
טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹת  ֶמער  ִווי 
ֶדער  ַאזֹוי  ִווי  ָּפׁשּוֶט'עְרֵהייט 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶעס ֶגעֵהייְסן.

ֶגעֵהייְסן ֶדער   אֹוי ָהאט  ן  חֹׁשֶ
ִאיז  ָדאס  ַהִמְׁשָּפט",  ן  "חֹׁשֶ
פּון ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאְכן ָוואס ֶדער  
 ִזי ָזאל  ֶיעֶדער  ֶלעְרְנט אֹויס,  ַצִדיק 
ַאֵלייְנס ִמְׁשָּפְט'ן, ֶיעְדן ָטאג ָזאל ֶמען 
ַאָראְּפ'ַגְנֶב'עֶנען ַא ִמינּוט ְצֵוויי, אּון 
ִזי ַאדּוְר ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 
ַּבאֶׁשעֶפער, ָוואס טּוה ִאי ָדא אֹויף 
ַדאְנק   ִאי ֶוועְלט? ַּבאֶׁשעֶפער  ֶדער 
ָוואס  ַזאְכן  גּוֶטע  ַאֶלע  ַפאר  ִדיר 
אֹויף  ִמיר  ֶהעְלף  ִמיר,  ֶגעְּבְסט  דּו 
ָדאס,  ִמיט  ִמיר  ֶהעְלף  ַווייֶטער, 

ֶרעְדט  ַאזֹוי  ֶיעְנץ!  ִמיט  ִמיר  ֶהעְלף 
ְּפִריַוואֶטע  ַזיין   דּוְר ֶיעֶדער   ִזי
אֹויף  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  ֶלעְּבן 
ַמְצִליַח  ֵזייֶער  ֶמען  ִאיז  ֶוועג  ַאַזא 

ְּברּוָחִניּות ּוְּבַגְׁשִמיּות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ַצֶוה תשע"א לפ"ק)  ְתּ
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יָת  ְחָתּ ְוָעִשׂ ּוִפַתּ ָטהֹור  ָזָהב  יץ  ִצּ
קֶֹדׁש  חָֹתם  ּתּוֵחי  ִפּ ָעָליו 

ַלה'.

ִדי מֹוֲהָרא"ׁש  ַאז  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ִציץ ֵגייט אֹוי ָאן ַּביי 
ָגדֹול  ּכֵֹהן  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִאיד,  ֶיעְדן 
ַדַעת  ֵמִסיַח  ֶגעָטאְרט  ִניְׁשט  ָהאט 
ֶיעֶדער  ַדאְרף  ַאזֹוי  ִציץ,  ַזיין פּוֶנעם 
פּוֶנעם  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ְטַראְכְטן  ִאיד 
ַדַעת  ֵמִסיַח  ִניְׁשט  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ַזיין פּון ִאים.

ָעָליו ַאזֹוי  ְחָתּ  ּוִפַתּ ַאז,  ַווייט 
ַאז  ַלה',  קֶֹדׁש  חָֹתם  ּתּוֵחי  ִפּ
ֶגעְקִריְצט  ַאַריין  ַזיין  ַמָמׁש  ָזאל  ֶעס 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ְׁשֶטעְרן  אֹויְפ'ן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  צּוֶגעּבּוְנְדן  ִאיז 
ִמיְטן  ֶלעְּבט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
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ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  ֶלעְּבן  צּו  ַאזֹוי 
ַא  פּון  ְׁשֵלימּות  ֶדער  ִאיז  ָדאס  אּון 
ַצִדיק ֶווען ֶער ְטָראְגט ִדי ִאיְדן אֹויף 
ֶער  ִאיְנִזין,  ֵזיי  ָהאט  ֶער  ַהאְרץ,  ַזיין 
ֵזיי  ֵזיי, אּון ֶלעְרְנט  ִזי ַפאר  ָזאְרְגט 
ִדיֶנען  צּו  ֶוועג  ִריְכִטיֶגע  ִדי  אֹויס 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ן ִאיז ֶגעִליְגן ִדי "אּוִרים ִאיֶנעם  חֹׁשֶ
ְוּתּוִמים", ֶדער ַצִדיק ַׁשייְנט 
"ְּתִמימּות",  פּון  "אֹור"  ֶדעם  ַאַריין 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו 
ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ּוְּפִׁשיטּות,  ִּבְּתִמימּות 
טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹת  ֶמער  ִווי 
ֶדער  ַאזֹוי  ִווי  ָּפׁשּוֶט'עְרֵהייט 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶעס ֶגעֵהייְסן.

ֶגעֵהייְסן ֶדער   אֹוי ָהאט  ן  חֹׁשֶ
ִאיז  ָדאס  ַהִמְׁשָּפט",  ן  "חֹׁשֶ
פּון ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאְכן ָוואס ֶדער  
 ִזי ָזאל  ֶיעֶדער  ֶלעְרְנט אֹויס,  ַצִדיק 
ַאֵלייְנס ִמְׁשָּפְט'ן, ֶיעְדן ָטאג ָזאל ֶמען 
ַאָראְּפ'ַגְנֶב'עֶנען ַא ִמינּוט ְצֵוויי, אּון 
ִזי ַאדּוְר ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 
ַּבאֶׁשעֶפער, ָוואס טּוה ִאי ָדא אֹויף 
ַדאְנק   ִאי ֶוועְלט? ַּבאֶׁשעֶפער  ֶדער 
ָוואס  ַזאְכן  גּוֶטע  ַאֶלע  ַפאר  ִדיר 
אֹויף  ִמיר  ֶהעְלף  ִמיר,  ֶגעְּבְסט  דּו 
ָדאס,  ִמיט  ִמיר  ֶהעְלף  ַווייֶטער, 

ֶרעְדט  ַאזֹוי  ֶיעְנץ!  ִמיט  ִמיר  ֶהעְלף 
ְּפִריַוואֶטע  ַזיין   דּוְר ֶיעֶדער   ִזי
אֹויף  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  ֶלעְּבן 
ַמְצִליַח  ֵזייֶער  ֶמען  ִאיז  ֶוועג  ַאַזא 

ְּברּוָחִניּות ּוְּבַגְׁשִמיּות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ַצֶוה תשע"א לפ"ק)  ְתּ
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יָת  ְחָתּ ְוָעִשׂ ּוִפַתּ ָטהֹור  ָזָהב  יץ  ִצּ
קֶֹדׁש  חָֹתם  ּתּוֵחי  ִפּ ָעָליו 

ַלה'.

ִדי מֹוֲהָרא"ׁש  ַאז  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ִציץ ֵגייט אֹוי ָאן ַּביי 
ָגדֹול  ּכֵֹהן  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִאיד,  ֶיעְדן 
ַדַעת  ֵמִסיַח  ֶגעָטאְרט  ִניְׁשט  ָהאט 
ֶיעֶדער  ַדאְרף  ַאזֹוי  ִציץ,  ַזיין פּוֶנעם 
פּוֶנעם  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ְטַראְכְטן  ִאיד 
ַדַעת  ֵמִסיַח  ִניְׁשט  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ַזיין פּון ִאים.

ָעָליו ַאזֹוי  ְחָתּ  ּוִפַתּ ַאז,  ַווייט 
ַאז  ַלה',  קֶֹדׁש  חָֹתם  ּתּוֵחי  ִפּ
ֶגעְקִריְצט  ַאַריין  ַזיין  ַמָמׁש  ָזאל  ֶעס 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ְׁשֶטעְרן  אֹויְפ'ן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  צּוֶגעּבּוְנְדן  ִאיז 
ִמיְטן  ֶלעְּבט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

פר˘˙ ˙ˆו‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ע‰

ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  ֶלעְּבן  צּו  ַאזֹוי 
ַא  פּון  ְׁשֵלימּות  ֶדער  ִאיז  ָדאס  אּון 
ַצִדיק ֶווען ֶער ְטָראְגט ִדי ִאיְדן אֹויף 
ֶער  ִאיְנִזין,  ֵזיי  ָהאט  ֶער  ַהאְרץ,  ַזיין 
ֵזיי  ֵזיי, אּון ֶלעְרְנט  ִזי ַפאר  ָזאְרְגט 
ִדיֶנען  צּו  ֶוועג  ִריְכִטיֶגע  ִדי  אֹויס 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ן ִאיז ֶגעִליְגן ִדי "אּוִרים ִאיֶנעם  חֹׁשֶ
ְוּתּוִמים", ֶדער ַצִדיק ַׁשייְנט 
"ְּתִמימּות",  פּון  "אֹור"  ֶדעם  ַאַריין 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו 
ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ּוְּפִׁשיטּות,  ִּבְּתִמימּות 
טֹוִבים  ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹת  ֶמער  ִווי 
ֶדער  ַאזֹוי  ִווי  ָּפׁשּוֶט'עְרֵהייט 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶעס ֶגעֵהייְסן.

ֶגעֵהייְסן ֶדער   אֹוי ָהאט  ן  חֹׁשֶ
ִאיז  ָדאס  ַהִמְׁשָּפט",  ן  "חֹׁשֶ
פּון ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאְכן ָוואס ֶדער  
 ִזי ָזאל  ֶיעֶדער  ֶלעְרְנט אֹויס,  ַצִדיק 
ַאֵלייְנס ִמְׁשָּפְט'ן, ֶיעְדן ָטאג ָזאל ֶמען 
ַאָראְּפ'ַגְנֶב'עֶנען ַא ִמינּוט ְצֵוויי, אּון 
ִזי ַאדּוְר ֶרעְדן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 
ַּבאֶׁשעֶפער, ָוואס טּוה ִאי ָדא אֹויף 
ַדאְנק   ִאי ֶוועְלט? ַּבאֶׁשעֶפער  ֶדער 
ָוואס  ַזאְכן  גּוֶטע  ַאֶלע  ַפאר  ִדיר 
אֹויף  ִמיר  ֶהעְלף  ִמיר,  ֶגעְּבְסט  דּו 
ָדאס,  ִמיט  ִמיר  ֶהעְלף  ַווייֶטער, 

ֶרעְדט  ַאזֹוי  ֶיעְנץ!  ִמיט  ִמיר  ֶהעְלף 
ְּפִריַוואֶטע  ַזיין   דּוְר ֶיעֶדער   ִזי
אֹויף  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  ֶלעְּבן 
ַמְצִליַח  ֵזייֶער  ֶמען  ִאיז  ֶוועג  ַאַזא 

ְּברּוָחִניּות ּוְּבַגְׁשִמיּות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ַצֶוה תשע"א לפ"ק)  ְתּ
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יָת  ְחָתּ ְוָעִשׂ ּוִפַתּ ָטהֹור  ָזָהב  יץ  ִצּ
קֶֹדׁש  חָֹתם  ּתּוֵחי  ִפּ ָעָליו 

ַלה'.

ִדי מֹוֲהָרא"ׁש  ַאז  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ִציץ ֵגייט אֹוי ָאן ַּביי 
ָגדֹול  ּכֵֹהן  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִאיד,  ֶיעְדן 
ַדַעת  ֵמִסיַח  ֶגעָטאְרט  ִניְׁשט  ָהאט 
ֶיעֶדער  ַדאְרף  ַאזֹוי  ִציץ,  ַזיין פּוֶנעם 
פּוֶנעם  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ְטַראְכְטן  ִאיד 
ַדַעת  ֵמִסיַח  ִניְׁשט  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ַזיין פּון ִאים.

ָעָליו ַאזֹוי  ְחָתּ  ּוִפַתּ ַאז,  ַווייט 
ַאז  ַלה',  קֶֹדׁש  חָֹתם  ּתּוֵחי  ִפּ
ֶגעְקִריְצט  ַאַריין  ַזיין  ַמָמׁש  ָזאל  ֶעס 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ְׁשֶטעְרן  אֹויְפ'ן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  צּוֶגעּבּוְנְדן  ִאיז 
ִמיְטן  ֶלעְּבט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
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ַאְנֶדעֶרע אּון  ֶוועְלן  ֶדעם  פּון 
ַאז  ָאְּפֶלעְרֶנען,   ִזי ֶמעְנְטְׁשן 
ֶרעְדן  צּו  ָאְנֵהייְּבן   אֹוי ָזאְלן  ֵזיי 

ִמיְטן  ֶלעְּבן  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ַצֶוה תשס"ח לפ"ק)  ְתּ

‡ ָּׂ̆ ƒ̇ י  ƒּכ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶדער ִּכי 

(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ְּב'ֵני  רֹ'אׁש  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן קי"א): 

"ֶרִּבי",  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  ִאיז  ָרֵאל  ִי'ְשׂ
  ְּב'חֹׁשֶ ְר'ָׁשִעים  ַפאְרֶקעְרט,  אּון 
ִי'ָדמּו (ְׁשמּוֵאל א, ב): ִאיז אֹוי ָראֵׁשי 

ֵּתיבֹות "ֶרִּבי".

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶמען  ַאז  ַמְסִּביר, 
ְרָׁשִעים,  ַקיין  פּון  ָדא  ִניְׁשט  ֶרעְדט 
ִדי  ַצִדיִקים,  ֶזעֶנען  ֶרִּבי'ס  ֵּבייֶדע 
ֲחִסיִדים,  ִדי  ַּביי  ָנאר  ִאיז  ִחילּוק 
ֶאת  ִתָּׂשא  ִּכי  ִאים  ַּביי  ִאיז  ֶרִּבי  ֵאיין 
ֵהייְּבט אֹויף  ֶער  ִיְׂשָרֵאל,   ְּבֵני  רֹאׁש 
ֶער  ִקיְנֶדער,  יּוִדיֶׁשע  פּון  ֶקעּפ  ִדי 
ִאיז ֵזיי ְמַחֵזק, אּון ְּבֶרעְנְגט ֵזיי צּום 
אֹויס  ֵזיי  ֶלעְרְנט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵזיי  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ִליּב, אּון ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען צּוִריק 
ַאזֹוי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען 

ֵהייְּבט ֶער אֹויף ֵזייֶעֶרע ֶקעּפ.

ֶרִּבי, ִוויֶדער  ִאיז ָדא ַאן ַאְנֶדעֶרער 
ַא   אֹוי ִאיז  ֶער  ֲאִפילּו 
ּכַֹח  ִדי  ִניְׁשט  ֶער ָהאט  ָאֶּבער  ַצִדיק, 
ֲחִסיִדים  ַזייֶנע  ַפאר  אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 
אּון  ַצִדיִקים,  ַזיין   אֹוי ָזאְלן  ֵזיי 
ִיָדמּו,    ְּבחֹׁשֶ ְרָׁשִעים  ִאיז  ֶדעְרַפאר 
ֵזייֶער  ִמיט  ְּבַלייְּבן  ֲחִסיִדים  ִדי 
ִרְׁשעּות, ִמיט ֵזייֶער חֹוֶׁש, אּון ִמיט 

ֵזייֶעֶרע ִדְמיֹונֹות.

זּוְכן ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ַאַזא ַצִדיק ָוואס ֶקען ִאים 
ָזאל  ֶער  ַאז  ָקאּפ,  ֶדעם  אֹויְפֵהייְּבן 
אֹוי זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער 

ִאיד אּון ַא ַצִדיק.

(ּתֹוך ַהַנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ִּכי ִתָׂשא תש"ס לפ"ק)
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א ַיְרֶּבה ְוַהַּדל א ַיְמִעיט ֶהָעִׁשיר 
ֶאת  ָלֵתת  ַהָּׁשֶקל  ִמַּמֲחִצית 
ַנְפׁשֵֹתיֶכם. ַעל  ְלַכֵּפר  ה'  ְּתרּוַמת 
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ַאְנֶדעֶרע אּון  ֶוועְלן  ֶדעם  פּון 
ַאז  ָאְּפֶלעְרֶנען,   ִזי ֶמעְנְטְׁשן 
ֶרעְדן  צּו  ָאְנֵהייְּבן   אֹוי ָזאְלן  ֵזיי 

ִמיְטן  ֶלעְּבן  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ַצֶוה תשס"ח לפ"ק)  ְתּ

‡ ָּׂ̆ ƒ̇ י  ƒּכ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶדער ִּכי 

(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ְּב'ֵני  רֹ'אׁש  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן קי"א): 

"ֶרִּבי",  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  ִאיז  ָרֵאל  ִי'ְשׂ
  ְּב'חֹׁשֶ ְר'ָׁשִעים  ַפאְרֶקעְרט,  אּון 
ִי'ָדמּו (ְׁשמּוֵאל א, ב): ִאיז אֹוי ָראֵׁשי 

ֵּתיבֹות "ֶרִּבי".

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶמען  ַאז  ַמְסִּביר, 
ְרָׁשִעים,  ַקיין  פּון  ָדא  ִניְׁשט  ֶרעְדט 
ִדי  ַצִדיִקים,  ֶזעֶנען  ֶרִּבי'ס  ֵּבייֶדע 
ֲחִסיִדים,  ִדי  ַּביי  ָנאר  ִאיז  ִחילּוק 
ֶאת  ִתָּׂשא  ִּכי  ִאים  ַּביי  ִאיז  ֶרִּבי  ֵאיין 
ֵהייְּבט אֹויף  ֶער  ִיְׂשָרֵאל,   ְּבֵני  רֹאׁש 
ֶער  ִקיְנֶדער,  יּוִדיֶׁשע  פּון  ֶקעּפ  ִדי 
ִאיז ֵזיי ְמַחֵזק, אּון ְּבֶרעְנְגט ֵזיי צּום 
אֹויס  ֵזיי  ֶלעְרְנט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵזיי  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ִליּב, אּון ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען צּוִריק 
ַאזֹוי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען 

ֵהייְּבט ֶער אֹויף ֵזייֶעֶרע ֶקעּפ.

ֶרִּבי, ִוויֶדער  ִאיז ָדא ַאן ַאְנֶדעֶרער 
ַא   אֹוי ִאיז  ֶער  ֲאִפילּו 
ּכַֹח  ִדי  ִניְׁשט  ֶער ָהאט  ָאֶּבער  ַצִדיק, 
ֲחִסיִדים  ַזייֶנע  ַפאר  אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 
אּון  ַצִדיִקים,  ַזיין   אֹוי ָזאְלן  ֵזיי 
ִיָדמּו,    ְּבחֹׁשֶ ְרָׁשִעים  ִאיז  ֶדעְרַפאר 
ֵזייֶער  ִמיט  ְּבַלייְּבן  ֲחִסיִדים  ִדי 
ִרְׁשעּות, ִמיט ֵזייֶער חֹוֶׁש, אּון ִמיט 

ֵזייֶעֶרע ִדְמיֹונֹות.

זּוְכן ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ַאַזא ַצִדיק ָוואס ֶקען ִאים 
ָזאל  ֶער  ַאז  ָקאּפ,  ֶדעם  אֹויְפֵהייְּבן 
אֹוי זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער 

ִאיד אּון ַא ַצִדיק.

(ּתֹוך ַהַנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ִּכי ִתָׂשא תש"ס לפ"ק)
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ֶאת  ָלֵתת  ַהָּׁשֶקל  ִמַּמֲחִצית 
ַנְפׁשֵֹתיֶכם. ַעל  ְלַכֵּפר  ה'  ְּתרּוַמת 
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ַאְנֶדעֶרע אּון  ֶוועְלן  ֶדעם  פּון 
ַאז  ָאְּפֶלעְרֶנען,   ִזי ֶמעְנְטְׁשן 
ֶרעְדן  צּו  ָאְנֵהייְּבן   אֹוי ָזאְלן  ֵזיי 

ִמיְטן  ֶלעְּבן  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש 
ַצֶוה תשס"ח לפ"ק)  ְתּ

‡ ָּׂ̆ ƒ̇ י  ƒּכ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל, ֶדער ִּכי 

(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ְּב'ֵני  רֹ'אׁש  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן קי"א): 

"ֶרִּבי",  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  ִאיז  ָרֵאל  ִי'ְשׂ
  ְּב'חֹׁשֶ ְר'ָׁשִעים  ַפאְרֶקעְרט,  אּון 
ִי'ָדמּו (ְׁשמּוֵאל א, ב): ִאיז אֹוי ָראֵׁשי 

ֵּתיבֹות "ֶרִּבי".

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶמען  ַאז  ַמְסִּביר, 
ְרָׁשִעים,  ַקיין  פּון  ָדא  ִניְׁשט  ֶרעְדט 
ִדי  ַצִדיִקים,  ֶזעֶנען  ֶרִּבי'ס  ֵּבייֶדע 
ֲחִסיִדים,  ִדי  ַּביי  ָנאר  ִאיז  ִחילּוק 
ֶאת  ִתָּׂשא  ִּכי  ִאים  ַּביי  ִאיז  ֶרִּבי  ֵאיין 
ֵהייְּבט אֹויף  ֶער  ִיְׂשָרֵאל,   ְּבֵני  רֹאׁש 
ֶער  ִקיְנֶדער,  יּוִדיֶׁשע  פּון  ֶקעּפ  ִדי 
ִאיז ֵזיי ְמַחֵזק, אּון ְּבֶרעְנְגט ֵזיי צּום 
אֹויס  ֵזיי  ֶלעְרְנט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵזיי  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ִליּב, אּון ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען צּוִריק 
ַאזֹוי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען 

ֵהייְּבט ֶער אֹויף ֵזייֶעֶרע ֶקעּפ.

ֶרִּבי, ִוויֶדער  ִאיז ָדא ַאן ַאְנֶדעֶרער 
ַא   אֹוי ִאיז  ֶער  ֲאִפילּו 
ּכַֹח  ִדי  ִניְׁשט  ֶער ָהאט  ָאֶּבער  ַצִדיק, 
ֲחִסיִדים  ַזייֶנע  ַפאר  אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 
אּון  ַצִדיִקים,  ַזיין   אֹוי ָזאְלן  ֵזיי 
ִיָדמּו,    ְּבחֹׁשֶ ְרָׁשִעים  ִאיז  ֶדעְרַפאר 
ֵזייֶער  ִמיט  ְּבַלייְּבן  ֲחִסיִדים  ִדי 
ִרְׁשעּות, ִמיט ֵזייֶער חֹוֶׁש, אּון ִמיט 

ֵזייֶעֶרע ִדְמיֹונֹות.

זּוְכן ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ַאַזא ַצִדיק ָוואס ֶקען ִאים 
ָזאל  ֶער  ַאז  ָקאּפ,  ֶדעם  אֹויְפֵהייְּבן 
אֹוי זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער 

ִאיד אּון ַא ַצִדיק.
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(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ְּב'ֵני  רֹ'אׁש  מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן קי"א): 

"ֶרִּבי",  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  ִאיז  ָרֵאל  ִי'ְשׂ
  ְּב'חֹׁשֶ ְר'ָׁשִעים  ַפאְרֶקעְרט,  אּון 
ִי'ָדמּו (ְׁשמּוֵאל א, ב): ִאיז אֹוי ָראֵׁשי 

ֵּתיבֹות "ֶרִּבי".

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶמען  ַאז  ַמְסִּביר, 
ְרָׁשִעים,  ַקיין  פּון  ָדא  ִניְׁשט  ֶרעְדט 
ִדי  ַצִדיִקים,  ֶזעֶנען  ֶרִּבי'ס  ֵּבייֶדע 
ֲחִסיִדים,  ִדי  ַּביי  ָנאר  ִאיז  ִחילּוק 
ֶאת  ִתָּׂשא  ִּכי  ִאים  ַּביי  ִאיז  ֶרִּבי  ֵאיין 
ֵהייְּבט אֹויף  ֶער  ִיְׂשָרֵאל,   ְּבֵני  רֹאׁש 
ֶער  ִקיְנֶדער,  יּוִדיֶׁשע  פּון  ֶקעּפ  ִדי 
ִאיז ֵזיי ְמַחֵזק, אּון ְּבֶרעְנְגט ֵזיי צּום 
אֹויס  ֵזיי  ֶלעְרְנט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵזיי  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ִליּב, אּון ַאז ֶיעֶדער ִאיד ֶקען צּוִריק 
ַאזֹוי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען 

ֵהייְּבט ֶער אֹויף ֵזייֶעֶרע ֶקעּפ.
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ֲחִסיִדים  ַזייֶנע  ַפאר  אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 
אּון  ַצִדיִקים,  ַזיין   אֹוי ָזאְלן  ֵזיי 
ִיָדמּו,    ְּבחֹׁשֶ ְרָׁשִעים  ִאיז  ֶדעְרַפאר 
ֵזייֶער  ִמיט  ְּבַלייְּבן  ֲחִסיִדים  ִדי 
ִרְׁשעּות, ִמיט ֵזייֶער חֹוֶׁש, אּון ִמיט 

ֵזייֶעֶרע ִדְמיֹונֹות.

זּוְכן ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ַאַזא ַצִדיק ָוואס ֶקען ִאים 
ָזאל  ֶער  ַאז  ָקאּפ,  ֶדעם  אֹויְפֵהייְּבן 
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ֶדער  ַאז  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָוואס  ָדאס  ַזיין  ְמַרֵמז  קּוְמט  ָּפסּוק 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן רפ"ב): ַא ֶמעְנְטׁש 

ַדאְרף ִזי ַאֵלייְנס ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות, 
ַּבאְטַראְכט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו 
ַווייט  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶזעְהט  ֶער  אּון   ִזי
ֶער  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
אֹויְפזּוְכן ֶעֶּפעס גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער 
ָהאט, אּון ִזי ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון 
ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט ַטאֶקע ָאְנֵהייְּבן 
ַזיין  ֶוועט  ַאֶלעס  אּון  וואֹויל,  ַזיין 

גּוט.

ָזאְגט ֶדער  ָנָתן  י  ֶרִבּ ֵהייִליֶגער 
ּוַמַעְׂשרֹות,  ְּתרּומֹות  ֲהָלכֹות,  (ִליקּוֵטי 

ֲהָלָכה ג'): ֶדער ִעיָקר ִסיָּבה ַפאְרָוואס 

פּוֶנעם  ַווייט  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִאיז ָנאר ַווייל ֶער ִוויל 
ְגַליי ְׁשֵלימּות, ֶער ִוויל ְגַליי ַזיין ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד, ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש 
ָזאל ִוויְסן ַאז ֲאִפילּו ַא ְקֵלייִניְגַקייט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ָחׁשּוב   אֹוי ִאיז 
ְקֵלייֶנע  ִמיט  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ֶער  ָוואְלט 
ַפאר  ְּפרּוטֹות  ַאָּפאר  ֶגעְּבן  ַזאְכן, 
ַא  ִמְׁשַניֹות,  ֵּפֶרק  ַא  ָזאְגן  ְצָדָקה, 
ִדי  ְגַלייְכן, אּון  ָדאס  ְגָמָרא, אּון  ַדף 
ַאז  ֶהעְלְפן  ִאים  ֶוועְלן  ְקֵלייִניַקייְטן 
ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ַזיין  ֶוועט צּום סֹוף  ֶער 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

פּון ָדאס  ִמְצָוה  ִדי  אּוְנז  קּוְמט 
ַמֲחִצית ַהֶׁשֶקל ְמַרֵמז ַזיין, פּון 
ֵאיין ַזייט, ֶהָעִׁשיר א ַיְרֶּבה, ֵאייֶנער 
ֶער  ְּברּוֲחִניּות,  עֹוֶׁשר  ַאן  ִאיז  ָוואס 
ַמֲעִׂשים  אּון  ִמְצוֹת   ַאַסא ָהאט 
ִניְׁשט   ִזי ָזאל  ֶער  טֹוִבים, 
ְגרֹויְסַהאְלְטן, ָנאר ֶער ָזאל ִוויְסן ַאז 
ֶער ֶקען ָנא ַאַרייְנַכאְּפן ַאַסא ֶמער.

ְוַהַּדל ָאֶּבער  ַזייט,  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ַאן  ֲאִפילּו  ַיְמִעיט,  א 
ִניְׁשט   ִזי ָזאל  ְּברּוָחִניּות,  ָאִריַמאן 
ָזאל  ֶער  ָנאר  ְקֵליין,  ַאזֹוי  ַהאְלְטן 
ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ַא  ָנאר  ֲאִפילּו  ַהֶׁשֶקל",  "ַמֲחִצית  ַא 
ָחׁשּוב  ֵזייֶער   ִאיז אֹוי  ַזא ַהאְלֶּבע 
ֶדעְרַפאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים 
ִמיט  ְפֵרייֶען  ֵזייֶער   ִזי ָזאְלְסטּו 
טּוְסט,  דּו  ָוואס   ַזא ְקֵלייֶנע  ֶיעֶדע 
ַווייל ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ָנאר ַא ַהאְלֶּבע 
ַּביים  ָחׁשּוב  ַאְלס   ָנא ֶעס  ִאיז   ַזא

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַווייֶטער אּון  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ִדי  ַנ'ְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַע'ל'  ְל'ַכֵּפר' 
ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ִאיז "ַנַעל", אּון ִדי סֹוֵפי 
ָדאס  "ַרע",  ְּבִגיַמְטִרָיא  ִאיז  ֵּתיבֹות 
 ,ֵמייְנט "ַנַעל ַרע", ַא ְׁשֶלעְכֶטע ִׁשי
ָדאס ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֶדעם ָוואס ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט (ִסּפּוִרי 
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ֶדער  ַאז  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָוואס  ָדאס  ַזיין  ְמַרֵמז  קּוְמט  ָּפסּוק 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן רפ"ב): ַא ֶמעְנְטׁש 

ַדאְרף ִזי ַאֵלייְנס ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות, 
ַּבאְטַראְכט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו 
ַווייט  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶזעְהט  ֶער  אּון   ִזי
ֶער  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
אֹויְפזּוְכן ֶעֶּפעס גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער 
ָהאט, אּון ִזי ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון 
ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט ַטאֶקע ָאְנֵהייְּבן 
ַזיין  ֶוועט  ַאֶלעס  אּון  וואֹויל,  ַזיין 

גּוט.

ָזאְגט ֶדער  ָנָתן  י  ֶרִבּ ֵהייִליֶגער 
ּוַמַעְׂשרֹות,  ְּתרּומֹות  ֲהָלכֹות,  (ִליקּוֵטי 

ֲהָלָכה ג'): ֶדער ִעיָקר ִסיָּבה ַפאְרָוואס 

פּוֶנעם  ַווייט  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִאיז ָנאר ַווייל ֶער ִוויל 
ְגַליי ְׁשֵלימּות, ֶער ִוויל ְגַליי ַזיין ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד, ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש 
ָזאל ִוויְסן ַאז ֲאִפילּו ַא ְקֵלייִניְגַקייט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ָחׁשּוב   אֹוי ִאיז 
ְקֵלייֶנע  ִמיט  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ֶער  ָוואְלט 
ַפאר  ְּפרּוטֹות  ַאָּפאר  ֶגעְּבן  ַזאְכן, 
ַא  ִמְׁשַניֹות,  ֵּפֶרק  ַא  ָזאְגן  ְצָדָקה, 
ִדי  ְגַלייְכן, אּון  ָדאס  ְגָמָרא, אּון  ַדף 
ַאז  ֶהעְלְפן  ִאים  ֶוועְלן  ְקֵלייִניַקייְטן 
ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ַזיין  ֶוועט צּום סֹוף  ֶער 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

פּון ָדאס  ִמְצָוה  ִדי  אּוְנז  קּוְמט 
ַמֲחִצית ַהֶׁשֶקל ְמַרֵמז ַזיין, פּון 
ֵאיין ַזייט, ֶהָעִׁשיר א ַיְרֶּבה, ֵאייֶנער 
ֶער  ְּברּוֲחִניּות,  עֹוֶׁשר  ַאן  ִאיז  ָוואס 
ַמֲעִׂשים  אּון  ִמְצוֹת   ַאַסא ָהאט 
ִניְׁשט   ִזי ָזאל  ֶער  טֹוִבים, 
ְגרֹויְסַהאְלְטן, ָנאר ֶער ָזאל ִוויְסן ַאז 
ֶער ֶקען ָנא ַאַרייְנַכאְּפן ַאַסא ֶמער.

ְוַהַּדל ָאֶּבער  ַזייט,  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ַאן  ֲאִפילּו  ַיְמִעיט,  א 
ִניְׁשט   ִזי ָזאל  ְּברּוָחִניּות,  ָאִריַמאן 
ָזאל  ֶער  ָנאר  ְקֵליין,  ַאזֹוי  ַהאְלְטן 
ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ַא  ָנאר  ֲאִפילּו  ַהֶׁשֶקל",  "ַמֲחִצית  ַא 
ָחׁשּוב  ֵזייֶער   ִאיז אֹוי  ַזא ַהאְלֶּבע 
ֶדעְרַפאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים 
ִמיט  ְפֵרייֶען  ֵזייֶער   ִזי ָזאְלְסטּו 
טּוְסט,  דּו  ָוואס   ַזא ְקֵלייֶנע  ֶיעֶדע 
ַווייל ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ָנאר ַא ַהאְלֶּבע 
ַּביים  ָחׁשּוב  ַאְלס   ָנא ֶעס  ִאיז   ַזא

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַווייֶטער אּון  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ִדי  ַנ'ְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַע'ל'  ְל'ַכֵּפר' 
ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ִאיז "ַנַעל", אּון ִדי סֹוֵפי 
ָדאס  "ַרע",  ְּבִגיַמְטִרָיא  ִאיז  ֵּתיבֹות 
 ,ֵמייְנט "ַנַעל ַרע", ַא ְׁשֶלעְכֶטע ִׁשי
ָדאס ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֶדעם ָוואס ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט (ִסּפּוִרי 
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ֶדער  ַאז  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָוואס  ָדאס  ַזיין  ְמַרֵמז  קּוְמט  ָּפסּוק 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן רפ"ב): ַא ֶמעְנְטׁש 

ַדאְרף ִזי ַאֵלייְנס ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות, 
ַּבאְטַראְכט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו 
ַווייט  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶזעְהט  ֶער  אּון   ִזי
ֶער  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
אֹויְפזּוְכן ֶעֶּפעס גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער 
ָהאט, אּון ִזי ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון 
ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט ַטאֶקע ָאְנֵהייְּבן 
ַזיין  ֶוועט  ַאֶלעס  אּון  וואֹויל,  ַזיין 

גּוט.

ָזאְגט ֶדער  ָנָתן  י  ֶרִבּ ֵהייִליֶגער 
ּוַמַעְׂשרֹות,  ְּתרּומֹות  ֲהָלכֹות,  (ִליקּוֵטי 

ֲהָלָכה ג'): ֶדער ִעיָקר ִסיָּבה ַפאְרָוואס 

פּוֶנעם  ַווייט  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִאיז ָנאר ַווייל ֶער ִוויל 
ְגַליי ְׁשֵלימּות, ֶער ִוויל ְגַליי ַזיין ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד, ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש 
ָזאל ִוויְסן ַאז ֲאִפילּו ַא ְקֵלייִניְגַקייט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ָחׁשּוב   אֹוי ִאיז 
ְקֵלייֶנע  ִמיט  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ֶער  ָוואְלט 
ַפאר  ְּפרּוטֹות  ַאָּפאר  ֶגעְּבן  ַזאְכן, 
ַא  ִמְׁשַניֹות,  ֵּפֶרק  ַא  ָזאְגן  ְצָדָקה, 
ִדי  ְגַלייְכן, אּון  ָדאס  ְגָמָרא, אּון  ַדף 
ַאז  ֶהעְלְפן  ִאים  ֶוועְלן  ְקֵלייִניַקייְטן 
ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ַזיין  ֶוועט צּום סֹוף  ֶער 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

פּון ָדאס  ִמְצָוה  ִדי  אּוְנז  קּוְמט 
ַמֲחִצית ַהֶׁשֶקל ְמַרֵמז ַזיין, פּון 
ֵאיין ַזייט, ֶהָעִׁשיר א ַיְרֶּבה, ֵאייֶנער 
ֶער  ְּברּוֲחִניּות,  עֹוֶׁשר  ַאן  ִאיז  ָוואס 
ַמֲעִׂשים  אּון  ִמְצוֹת   ַאַסא ָהאט 
ִניְׁשט   ִזי ָזאל  ֶער  טֹוִבים, 
ְגרֹויְסַהאְלְטן, ָנאר ֶער ָזאל ִוויְסן ַאז 
ֶער ֶקען ָנא ַאַרייְנַכאְּפן ַאַסא ֶמער.

ְוַהַּדל ָאֶּבער  ַזייט,  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ַאן  ֲאִפילּו  ַיְמִעיט,  א 
ִניְׁשט   ִזי ָזאל  ְּברּוָחִניּות,  ָאִריַמאן 
ָזאל  ֶער  ָנאר  ְקֵליין,  ַאזֹוי  ַהאְלְטן 
ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ַא  ָנאר  ֲאִפילּו  ַהֶׁשֶקל",  "ַמֲחִצית  ַא 
ָחׁשּוב  ֵזייֶער   ִאיז אֹוי  ַזא ַהאְלֶּבע 
ֶדעְרַפאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים 
ִמיט  ְפֵרייֶען  ֵזייֶער   ִזי ָזאְלְסטּו 
טּוְסט,  דּו  ָוואס   ַזא ְקֵלייֶנע  ֶיעֶדע 
ַווייל ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ָנאר ַא ַהאְלֶּבע 
ַּביים  ָחׁשּוב  ַאְלס   ָנא ֶעס  ִאיז   ַזא

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַווייֶטער אּון  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ִדי  ַנ'ְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַע'ל'  ְל'ַכֵּפר' 
ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ִאיז "ַנַעל", אּון ִדי סֹוֵפי 
ָדאס  "ַרע",  ְּבִגיַמְטִרָיא  ִאיז  ֵּתיבֹות 
 ,ֵמייְנט "ַנַעל ַרע", ַא ְׁשֶלעְכֶטע ִׁשי
ָדאס ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֶדעם ָוואס ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט (ִסּפּוִרי 
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ֶדער  ַאז  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָוואס  ָדאס  ַזיין  ְמַרֵמז  קּוְמט  ָּפסּוק 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן רפ"ב): ַא ֶמעְנְטׁש 

ַדאְרף ִזי ַאֵלייְנס ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות, 
ַּבאְטַראְכט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו 
ַווייט  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶזעְהט  ֶער  אּון   ִזי
ֶער  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
אֹויְפזּוְכן ֶעֶּפעס גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶער 
ָהאט, אּון ִזי ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון 
ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶהעְלְפן ַאז ֶער ֶוועט ַטאֶקע ָאְנֵהייְּבן 
ַזיין  ֶוועט  ַאֶלעס  אּון  וואֹויל,  ַזיין 

גּוט.

ָזאְגט ֶדער  ָנָתן  י  ֶרִבּ ֵהייִליֶגער 
ּוַמַעְׂשרֹות,  ְּתרּומֹות  ֲהָלכֹות,  (ִליקּוֵטי 

ֲהָלָכה ג'): ֶדער ִעיָקר ִסיָּבה ַפאְרָוואס 

פּוֶנעם  ַווייט  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִאיז ָנאר ַווייל ֶער ִוויל 
ְגַליי ְׁשֵלימּות, ֶער ִוויל ְגַליי ַזיין ַאן 
ֶעְרִליֶכער ִאיד, ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש 
ָזאל ִוויְסן ַאז ֲאִפילּו ַא ְקֵלייִניְגַקייט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ָחׁשּוב   אֹוי ִאיז 
ְקֵלייֶנע  ִמיט  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ֶער  ָוואְלט 
ַפאר  ְּפרּוטֹות  ַאָּפאר  ֶגעְּבן  ַזאְכן, 
ַא  ִמְׁשַניֹות,  ֵּפֶרק  ַא  ָזאְגן  ְצָדָקה, 
ִדי  ְגַלייְכן, אּון  ָדאס  ְגָמָרא, אּון  ַדף 
ַאז  ֶהעְלְפן  ִאים  ֶוועְלן  ְקֵלייִניַקייְטן 
ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ַזיין  ֶוועט צּום סֹוף  ֶער 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

פּון ָדאס  ִמְצָוה  ִדי  אּוְנז  קּוְמט 
ַמֲחִצית ַהֶׁשֶקל ְמַרֵמז ַזיין, פּון 
ֵאיין ַזייט, ֶהָעִׁשיר א ַיְרֶּבה, ֵאייֶנער 
ֶער  ְּברּוֲחִניּות,  עֹוֶׁשר  ַאן  ִאיז  ָוואס 
ַמֲעִׂשים  אּון  ִמְצוֹת   ַאַסא ָהאט 
ִניְׁשט   ִזי ָזאל  ֶער  טֹוִבים, 
ְגרֹויְסַהאְלְטן, ָנאר ֶער ָזאל ִוויְסן ַאז 
ֶער ֶקען ָנא ַאַרייְנַכאְּפן ַאַסא ֶמער.

ְוַהַּדל ָאֶּבער  ַזייט,  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ַאן  ֲאִפילּו  ַיְמִעיט,  א 
ִניְׁשט   ִזי ָזאל  ְּברּוָחִניּות,  ָאִריַמאן 
ָזאל  ֶער  ָנאר  ְקֵליין,  ַאזֹוי  ַהאְלְטן 
ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ַא  ָנאר  ֲאִפילּו  ַהֶׁשֶקל",  "ַמֲחִצית  ַא 
ָחׁשּוב  ֵזייֶער   ִאיז אֹוי  ַזא ַהאְלֶּבע 
ֶדעְרַפאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים 
ִמיט  ְפֵרייֶען  ֵזייֶער   ִזי ָזאְלְסטּו 
טּוְסט,  דּו  ָוואס   ַזא ְקֵלייֶנע  ֶיעֶדע 
ַווייל ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ָנאר ַא ַהאְלֶּבע 
ַּביים  ָחׁשּוב  ַאְלס   ָנא ֶעס  ִאיז   ַזא

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַווייֶטער אּון  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ִדי  ַנ'ְפׁשֹוֵתיֶכם,  ַע'ל'  ְל'ַכֵּפר' 
ָראֵׁשי ֵּתיבֹות ִאיז "ַנַעל", אּון ִדי סֹוֵפי 
ָדאס  "ַרע",  ְּבִגיַמְטִרָיא  ִאיז  ֵּתיבֹות 
 ,ֵמייְנט "ַנַעל ַרע", ַא ְׁשֶלעְכֶטע ִׁשי
ָדאס ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ֶדעם ָוואס ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט (ִסּפּוִרי 
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ַא  ַמֲעִׂשיֹות ַמֲעֶׂשה ט'): ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 

ַמאְכן  ְפֶלעְגט  ֶער  ׁשּוְסֶטער,  ַא  ַּתם 
ֶעְקן,  ְדֵריי  ִמיט   ִׁשי  ,ִׁשי ְׁשַוואֶכע 
ֶגעְפֵרייט  ֵזייֶער   ִזי ָהאט  ֶער  ָאֶּבער 
ֶער  ִאיז   ֶדעְרָנא אּון  ֶדעם,  ִמיט 
ִמיִניְסֶטער  ַא  ֶוועְרן  צּו  צּוֶגעקּוֶמען 

ִאיֶּבער ַאֶלע ִמיִניְסָטאְרן.

ְמַרֵמז, ָדאס  אּוְנז  ָּפסּוק  ֶדער  ִאיז 
אֹויּב  ֲאִפילּו  ַרע",  "ַנַעל 
ַא  ִווי  אֹויס  ֶזעט  ַהֵׁשם  ֲעבֹוַדת  ַדיין 
ְדֵריי  ִמיט   ִׁשי ַא   ,ִׁשי ְׁשֶלעְכֶטע 
ֶעְקן, ֶעס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַטַעם, אֹויּב 
ִמיט  ְפֵרייֶען   ִזי ֶוועְסט  דּו  ָאֶּבער 
ֶדעם, ֶוועְסטּו צּום סֹוף זֹוֶכה ַזיין צּו 

ַזיין ַאן ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכע ִאיד.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִּכי ִתָׂשא ִסיָמן ג)
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ֲאחָֹרי ַוֲהִסרִֹתי  ֶאת  ְוָרִאיָת  ַּכִּפי  ֶאת 
ֶדער  ֵיָראּו,  א  ּוָפַני 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
מֶׁשה ַרֵּבינּו, דּו ֶוועְסט ִמיר ֶזעְהן פּון 

אּוְנְטן אּון ִניְׁשט פּון ָפאְרְנט,

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
ֵווייְסט  א, ִסיָמן ר"נ): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז 

ַאֶלעס  ֶער  ֶקען  ְּפָרִטיּות,  ְּבַהְׁשָּגָחה 
ַפאְרֶנעֶמען, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶער ֵגייט 
ֶער  ֵווייְסט  ַצייְטן,  ְׁשֶוועֶרע   דּוְר
ִזיֶכער  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 

ַאֶלעס צּום גּוְטן.

מֶׁשה ָדאס  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  ָהאט  ַרֵּבינּו 
 ,ְּכבֶֹד ֶאת  ָנא  ַהְרֵאִני  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 
ִאי ִוויל ְגַליי ֶזעְהן ַאז ַאֶלעס ִפיְרט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּום גּוְטן, ָהאט 
ֶגעָזאְגט:  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים 
ִווי  ַווייל  ַזיין",  ִניְׁשט  ֶקען  "ָדאס 
ֶער  מּוז  ֶלעְּבט,  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַלאְנג 
ֶקעֶנען  ָזאל  ֶער  ְּבִחיָרה,  ַא  ָהאְּבן 
ַאז  ְגֵלייְּבן  צּו  אֹויְסֶוועְלן  ַאֵלייְנס 

ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.

ֵיָראּו, ְוָרִאיָת  א  ּוָפַני  ֲאחָֹרי  ֶאת 
פּון  ֶזעְהן  ָנאר  ֶוועְסט  דּו 
ָנאְכֶדעם  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  אּוְנְטן, 
ֶוועְסטּו ֶזעְהן אֹויף צּוִריק, ַאז ַאֶלעס 
ִאיז ֶגעֶווען גּוט, ָאֶּבער פּון ָפאְראֹויס 
ָמאל   ַאַסא אֹויְסֶזעְהן  ֶעס  ֶוועט 
ַדאְרְפן   ִזי ֶוועְסט  דּו  אּון  ְׁשֶלעְכט, 
ְגֵלייְּבן  צּו  ֱאמּוָנה,  ִמיט  ְׁשַטאְרְקן 
ִזיֶכער  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 

ַאֶלעס צּום גּוְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִּכי ִתָׂשא ִסיָמן ח)  
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ַא  ַמֲעִׂשיֹות ַמֲעֶׂשה ט'): ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 

ַמאְכן  ְפֶלעְגט  ֶער  ׁשּוְסֶטער,  ַא  ַּתם 
ֶעְקן,  ְדֵריי  ִמיט   ִׁשי  ,ִׁשי ְׁשַוואֶכע 
ֶגעְפֵרייט  ֵזייֶער   ִזי ָהאט  ֶער  ָאֶּבער 
ֶער  ִאיז   ֶדעְרָנא אּון  ֶדעם,  ִמיט 
ִמיִניְסֶטער  ַא  ֶוועְרן  צּו  צּוֶגעקּוֶמען 

ִאיֶּבער ַאֶלע ִמיִניְסָטאְרן.

ְמַרֵמז, ָדאס  אּוְנז  ָּפסּוק  ֶדער  ִאיז 
אֹויּב  ֲאִפילּו  ַרע",  "ַנַעל 
ַא  ִווי  אֹויס  ֶזעט  ַהֵׁשם  ֲעבֹוַדת  ַדיין 
ְדֵריי  ִמיט   ִׁשי ַא   ,ִׁשי ְׁשֶלעְכֶטע 
ֶעְקן, ֶעס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַטַעם, אֹויּב 
ִמיט  ְפֵרייֶען   ִזי ֶוועְסט  דּו  ָאֶּבער 
ֶדעם, ֶוועְסטּו צּום סֹוף זֹוֶכה ַזיין צּו 

ַזיין ַאן ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכע ִאיד.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִּכי ִתָׂשא ִסיָמן ג)
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ֲאחָֹרי ַוֲהִסרִֹתי  ֶאת  ְוָרִאיָת  ַּכִּפי  ֶאת 
ֶדער  ֵיָראּו,  א  ּוָפַני 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
מֶׁשה ַרֵּבינּו, דּו ֶוועְסט ִמיר ֶזעְהן פּון 

אּוְנְטן אּון ִניְׁשט פּון ָפאְרְנט,

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
ֵווייְסט  א, ִסיָמן ר"נ): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז 

ַאֶלעס  ֶער  ֶקען  ְּפָרִטיּות,  ְּבַהְׁשָּגָחה 
ַפאְרֶנעֶמען, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶער ֵגייט 
ֶער  ֵווייְסט  ַצייְטן,  ְׁשֶוועֶרע   דּוְר
ִזיֶכער  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 

ַאֶלעס צּום גּוְטן.

מֶׁשה ָדאס  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  ָהאט  ַרֵּבינּו 
 ,ְּכבֶֹד ֶאת  ָנא  ַהְרֵאִני  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 
ִאי ִוויל ְגַליי ֶזעְהן ַאז ַאֶלעס ִפיְרט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּום גּוְטן, ָהאט 
ֶגעָזאְגט:  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים 
ִווי  ַווייל  ַזיין",  ִניְׁשט  ֶקען  "ָדאס 
ֶער  מּוז  ֶלעְּבט,  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַלאְנג 
ֶקעֶנען  ָזאל  ֶער  ְּבִחיָרה,  ַא  ָהאְּבן 
ַאז  ְגֵלייְּבן  צּו  אֹויְסֶוועְלן  ַאֵלייְנס 

ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.

ֵיָראּו, ְוָרִאיָת  א  ּוָפַני  ֲאחָֹרי  ֶאת 
פּון  ֶזעְהן  ָנאר  ֶוועְסט  דּו 
ָנאְכֶדעם  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  אּוְנְטן, 
ֶוועְסטּו ֶזעְהן אֹויף צּוִריק, ַאז ַאֶלעס 
ִאיז ֶגעֶווען גּוט, ָאֶּבער פּון ָפאְראֹויס 
ָמאל   ַאַסא אֹויְסֶזעְהן  ֶעס  ֶוועט 
ַדאְרְפן   ִזי ֶוועְסט  דּו  אּון  ְׁשֶלעְכט, 
ְגֵלייְּבן  צּו  ֱאמּוָנה,  ִמיט  ְׁשַטאְרְקן 
ִזיֶכער  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 

ַאֶלעס צּום גּוְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִּכי ִתָׂשא ִסיָמן ח)  

פר˘˙ כי ˙˘‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ עח

ַא  ַמֲעִׂשיֹות ַמֲעֶׂשה ט'): ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 

ַמאְכן  ְפֶלעְגט  ֶער  ׁשּוְסֶטער,  ַא  ַּתם 
ֶעְקן,  ְדֵריי  ִמיט   ִׁשי  ,ִׁשי ְׁשַוואֶכע 
ֶגעְפֵרייט  ֵזייֶער   ִזי ָהאט  ֶער  ָאֶּבער 
ֶער  ִאיז   ֶדעְרָנא אּון  ֶדעם,  ִמיט 
ִמיִניְסֶטער  ַא  ֶוועְרן  צּו  צּוֶגעקּוֶמען 

ִאיֶּבער ַאֶלע ִמיִניְסָטאְרן.

ְמַרֵמז, ָדאס  אּוְנז  ָּפסּוק  ֶדער  ִאיז 
אֹויּב  ֲאִפילּו  ַרע",  "ַנַעל 
ַא  ִווי  אֹויס  ֶזעט  ַהֵׁשם  ֲעבֹוַדת  ַדיין 
ְדֵריי  ִמיט   ִׁשי ַא   ,ִׁשי ְׁשֶלעְכֶטע 
ֶעְקן, ֶעס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַטַעם, אֹויּב 
ִמיט  ְפֵרייֶען   ִזי ֶוועְסט  דּו  ָאֶּבער 
ֶדעם, ֶוועְסטּו צּום סֹוף זֹוֶכה ַזיין צּו 

ַזיין ַאן ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכע ִאיד.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִּכי ִתָׂשא ִסיָמן ג)

76

ֲאחָֹרי ַוֲהִסרִֹתי  ֶאת  ְוָרִאיָת  ַּכִּפי  ֶאת 
ֶדער  ֵיָראּו,  א  ּוָפַני 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
מֶׁשה ַרֵּבינּו, דּו ֶוועְסט ִמיר ֶזעְהן פּון 

אּוְנְטן אּון ִניְׁשט פּון ָפאְרְנט,

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
ֵווייְסט  א, ִסיָמן ר"נ): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז 

ַאֶלעס  ֶער  ֶקען  ְּפָרִטיּות,  ְּבַהְׁשָּגָחה 
ַפאְרֶנעֶמען, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶער ֵגייט 
ֶער  ֵווייְסט  ַצייְטן,  ְׁשֶוועֶרע   דּוְר
ִזיֶכער  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 

ַאֶלעס צּום גּוְטן.

מֶׁשה ָדאס  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  ָהאט  ַרֵּבינּו 
 ,ְּכבֶֹד ֶאת  ָנא  ַהְרֵאִני  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 
ִאי ִוויל ְגַליי ֶזעְהן ַאז ַאֶלעס ִפיְרט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּום גּוְטן, ָהאט 
ֶגעָזאְגט:  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים 
ִווי  ַווייל  ַזיין",  ִניְׁשט  ֶקען  "ָדאס 
ֶער  מּוז  ֶלעְּבט,  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַלאְנג 
ֶקעֶנען  ָזאל  ֶער  ְּבִחיָרה,  ַא  ָהאְּבן 
ַאז  ְגֵלייְּבן  צּו  אֹויְסֶוועְלן  ַאֵלייְנס 

ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.

ֵיָראּו, ְוָרִאיָת  א  ּוָפַני  ֲאחָֹרי  ֶאת 
פּון  ֶזעְהן  ָנאר  ֶוועְסט  דּו 
ָנאְכֶדעם  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  אּוְנְטן, 
ֶוועְסטּו ֶזעְהן אֹויף צּוִריק, ַאז ַאֶלעס 
ִאיז ֶגעֶווען גּוט, ָאֶּבער פּון ָפאְראֹויס 
ָמאל   ַאַסא אֹויְסֶזעְהן  ֶעס  ֶוועט 
ַדאְרְפן   ִזי ֶוועְסט  דּו  אּון  ְׁשֶלעְכט, 
ְגֵלייְּבן  צּו  ֱאמּוָנה,  ִמיט  ְׁשַטאְרְקן 
ִזיֶכער  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 

ַאֶלעס צּום גּוְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִּכי ִתָׂשא ִסיָמן ח)  

פר˘˙ כי ˙˘‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ עח

ַא  ַמֲעִׂשיֹות ַמֲעֶׂשה ט'): ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 

ַמאְכן  ְפֶלעְגט  ֶער  ׁשּוְסֶטער,  ַא  ַּתם 
ֶעְקן,  ְדֵריי  ִמיט   ִׁשי  ,ִׁשי ְׁשַוואֶכע 
ֶגעְפֵרייט  ֵזייֶער   ִזי ָהאט  ֶער  ָאֶּבער 
ֶער  ִאיז   ֶדעְרָנא אּון  ֶדעם,  ִמיט 
ִמיִניְסֶטער  ַא  ֶוועְרן  צּו  צּוֶגעקּוֶמען 

ִאיֶּבער ַאֶלע ִמיִניְסָטאְרן.

ְמַרֵמז, ָדאס  אּוְנז  ָּפסּוק  ֶדער  ִאיז 
אֹויּב  ֲאִפילּו  ַרע",  "ַנַעל 
ַא  ִווי  אֹויס  ֶזעט  ַהֵׁשם  ֲעבֹוַדת  ַדיין 
ְדֵריי  ִמיט   ִׁשי ַא   ,ִׁשי ְׁשֶלעְכֶטע 
ֶעְקן, ֶעס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַטַעם, אֹויּב 
ִמיט  ְפֵרייֶען   ִזי ֶוועְסט  דּו  ָאֶּבער 
ֶדעם, ֶוועְסטּו צּום סֹוף זֹוֶכה ַזיין צּו 

ַזיין ַאן ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכע ִאיד.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִּכי ִתָׂשא ִסיָמן ג)
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ֲאחָֹרי ַוֲהִסרִֹתי  ֶאת  ְוָרִאיָת  ַּכִּפי  ֶאת 
ֶדער  ֵיָראּו,  א  ּוָפַני 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
מֶׁשה ַרֵּבינּו, דּו ֶוועְסט ִמיר ֶזעְהן פּון 

אּוְנְטן אּון ִניְׁשט פּון ָפאְרְנט,

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
ֵווייְסט  א, ִסיָמן ר"נ): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז 

ַאֶלעס  ֶער  ֶקען  ְּפָרִטיּות,  ְּבַהְׁשָּגָחה 
ַפאְרֶנעֶמען, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶער ֵגייט 
ֶער  ֵווייְסט  ַצייְטן,  ְׁשֶוועֶרע   דּוְר
ִזיֶכער  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 

ַאֶלעס צּום גּוְטן.

מֶׁשה ָדאס  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  ָהאט  ַרֵּבינּו 
 ,ְּכבֶֹד ֶאת  ָנא  ַהְרֵאִני  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 
ִאי ִוויל ְגַליי ֶזעְהן ַאז ַאֶלעס ִפיְרט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּום גּוְטן, ָהאט 
ֶגעָזאְגט:  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים 
ִווי  ַווייל  ַזיין",  ִניְׁשט  ֶקען  "ָדאס 
ֶער  מּוז  ֶלעְּבט,  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַלאְנג 
ֶקעֶנען  ָזאל  ֶער  ְּבִחיָרה,  ַא  ָהאְּבן 
ַאז  ְגֵלייְּבן  צּו  אֹויְסֶוועְלן  ַאֵלייְנס 

ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.

ֵיָראּו, ְוָרִאיָת  א  ּוָפַני  ֲאחָֹרי  ֶאת 
פּון  ֶזעְהן  ָנאר  ֶוועְסט  דּו 
ָנאְכֶדעם  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  אּוְנְטן, 
ֶוועְסטּו ֶזעְהן אֹויף צּוִריק, ַאז ַאֶלעס 
ִאיז ֶגעֶווען גּוט, ָאֶּבער פּון ָפאְראֹויס 
ָמאל   ַאַסא אֹויְסֶזעְהן  ֶעס  ֶוועט 
ַדאְרְפן   ִזי ֶוועְסט  דּו  אּון  ְׁשֶלעְכט, 
ְגֵלייְּבן  צּו  ֱאמּוָנה,  ִמיט  ְׁשַטאְרְקן 
ִזיֶכער  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 

ַאֶלעס צּום גּוְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִּכי ִתָׂשא ִסיָמן ח)  



פר˘˙ וי˜‰ל„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ עט

ל ≈‰ ¿̃ ˙ ַוּיַ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ

ה  ְוכֹל ְוָעָשׂ ְוָאֳהִליָאב  ְבַצְלֵאל 
אּון  ְּבַצְלֵאל  ֵלב,  ֲחַכם  ִאיׁש 
ֶגעַמאְכט  צּוַזאֶמען  ָהאְּבן  ָאֳהִליָאב 
ֶדער  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ִמְׁשָּכן.  ֶדעם 
ְסֶּפעִציֶעל  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ְׁשָבִטים,  ְצֵוויי  ִדי  פּון  ֶגענּוֶמען 
ִאיז  ָוואס  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  פּון  ְּבַצְלֵאל 
ָאֳהִליָאב  אּון  ֵׁשֶבט,  ָחׁשּוְב'ְסֶטע  ִדי 
ְׁשַוואֶכער  ַא  ִאיז  ָוואס  ָדן  פּון ֵׁשֶבט 
ַּביים  ַאז  ַווייְזן  צּו  ְּכֵדי  ֵׁשֶבט, 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ֶיעֶדער ֵאייִניג.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן ס"ח): ֶדער ִעיָקר ְׁשֵלימּות 

פּון ַא ַצִדיק ִאיז, ֶווען פּון ֵאיין ַזייט 
ִאיז ֶער ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון 
 ִזי ֶער  ֶקען  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ִאיד,  ְׁשַוואְכְסְטן  צּום  ַאָראְּפָלאְזן 
ִאים  אּון  אֹויְפֵהייְּבן,   אֹוי ִאים 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַווייְזן 
 ִליּב, אּון ַאז ֶער ֶקען אֹוי ִאים אֹוי

צּוקּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ֶדעְרַפאר 
ָוואס  ִמְׁשָּכן  ֶדעם  ּבֹויֶען 
ְּבֶרעְנְגט ַהְׁשָרַאת ַהְׁשִכיָנה, ַאז ֶיעֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן  ָזאל 
רּוְהט ְצִוויְׁשן אּוְנז, ֶער ִאיז ַּביי אּוְנז, 
ֶנעְּבן אּוְנז, אּון ִמיט אּוְנז, ָהאט ֶמען 
ַצִדיִקים  ַאֶזעְלֶכע  ָהאְּבן,  ֶגעמּוְזט 
ָוואס ָהאְּבן ִדי ְצֵוויי ַזאְכן, פּון ֵאיין 
צּום  ָנאְנט  ֵזייֶער  ֵזיי  ֶזעֶנען  ַזייט 
ַווייְזן  ֶקעֶנען  ֵזיי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַפאְרן ְגֶרעְסְטן ַצִדיק, ַאז ֶער ֶקען ַזיין 
ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון  אּון  ְגֶרעֶסער,   ָנא
ַאָראְּפָלאְזן   ִזי ֵזיי  ֶקעֶנען  ַזייט 
צּום  ְׁשָבִטים,  ְׁשַוואְכְסֶטע  ִדי  צּו 
ַאז  ַווייְזן  ִאים  אּון  ִאיד,  ְׁשַוואְכְסְטן 
ֶער ִאיז אֹוי ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַוואְרט צּו 

ֶהעְרן ַזיין קֹול.

זּוְכן ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ֶקען  ָוואס  ַצִדיק  ַאַזא 
ֶדער  ַאז  ַאַרייְנַׁשייֶנען  ִאים  ִאין 
ִליּב,   ִאים אֹוי ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
צּום  ֶרעְדן   אֹוי ֶקען  ֶער  ַאז  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוַּיְקֵהל ִסיָמן ג) 

פר˘˙ וי˜‰ל„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ עט

ל ≈‰ ¿̃ ˙ ַוּיַ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ

ה  ְוכֹל ְוָעָשׂ ְוָאֳהִליָאב  ְבַצְלֵאל 
אּון  ְּבַצְלֵאל  ֵלב,  ֲחַכם  ִאיׁש 
ֶגעַמאְכט  צּוַזאֶמען  ָהאְּבן  ָאֳהִליָאב 
ֶדער  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ִמְׁשָּכן.  ֶדעם 
ְסֶּפעִציֶעל  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ְׁשָבִטים,  ְצֵוויי  ִדי  פּון  ֶגענּוֶמען 
ִאיז  ָוואס  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  פּון  ְּבַצְלֵאל 
ָאֳהִליָאב  אּון  ֵׁשֶבט,  ָחׁשּוְב'ְסֶטע  ִדי 
ְׁשַוואֶכער  ַא  ִאיז  ָוואס  ָדן  פּון ֵׁשֶבט 
ַּביים  ַאז  ַווייְזן  צּו  ְּכֵדי  ֵׁשֶבט, 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ֶיעֶדער ֵאייִניג.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן ס"ח): ֶדער ִעיָקר ְׁשֵלימּות 

פּון ַא ַצִדיק ִאיז, ֶווען פּון ֵאיין ַזייט 
ִאיז ֶער ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון 
 ִזי ֶער  ֶקען  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ִאיד,  ְׁשַוואְכְסְטן  צּום  ַאָראְּפָלאְזן 
ִאים  אּון  אֹויְפֵהייְּבן,   אֹוי ִאים 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַווייְזן 
 ִליּב, אּון ַאז ֶער ֶקען אֹוי ִאים אֹוי

צּוקּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ֶדעְרַפאר 
ָוואס  ִמְׁשָּכן  ֶדעם  ּבֹויֶען 
ְּבֶרעְנְגט ַהְׁשָרַאת ַהְׁשִכיָנה, ַאז ֶיעֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן  ָזאל 
רּוְהט ְצִוויְׁשן אּוְנז, ֶער ִאיז ַּביי אּוְנז, 
ֶנעְּבן אּוְנז, אּון ִמיט אּוְנז, ָהאט ֶמען 
ַצִדיִקים  ַאֶזעְלֶכע  ָהאְּבן,  ֶגעמּוְזט 
ָוואס ָהאְּבן ִדי ְצֵוויי ַזאְכן, פּון ֵאיין 
צּום  ָנאְנט  ֵזייֶער  ֵזיי  ֶזעֶנען  ַזייט 
ַווייְזן  ֶקעֶנען  ֵזיי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַפאְרן ְגֶרעְסְטן ַצִדיק, ַאז ֶער ֶקען ַזיין 
ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון  אּון  ְגֶרעֶסער,   ָנא
ַאָראְּפָלאְזן   ִזי ֵזיי  ֶקעֶנען  ַזייט 
צּום  ְׁשָבִטים,  ְׁשַוואְכְסֶטע  ִדי  צּו 
ַאז  ַווייְזן  ִאים  אּון  ִאיד,  ְׁשַוואְכְסְטן 
ֶער ִאיז אֹוי ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַוואְרט צּו 

ֶהעְרן ַזיין קֹול.

זּוְכן ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ֶקען  ָוואס  ַצִדיק  ַאַזא 
ֶדער  ַאז  ַאַרייְנַׁשייֶנען  ִאים  ִאין 
ִליּב,   ִאים אֹוי ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
צּום  ֶרעְדן   אֹוי ֶקען  ֶער  ַאז  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוַּיְקֵהל ִסיָמן ג) 

פר˘˙ וי˜‰ל„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ עט

ל ≈‰ ¿̃ ˙ ַוּיַ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ

ה  ְוכֹל ְוָעָשׂ ְוָאֳהִליָאב  ְבַצְלֵאל 
אּון  ְּבַצְלֵאל  ֵלב,  ֲחַכם  ִאיׁש 
ֶגעַמאְכט  צּוַזאֶמען  ָהאְּבן  ָאֳהִליָאב 
ֶדער  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ִמְׁשָּכן.  ֶדעם 
ְסֶּפעִציֶעל  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ְׁשָבִטים,  ְצֵוויי  ִדי  פּון  ֶגענּוֶמען 
ִאיז  ָוואס  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  פּון  ְּבַצְלֵאל 
ָאֳהִליָאב  אּון  ֵׁשֶבט,  ָחׁשּוְב'ְסֶטע  ִדי 
ְׁשַוואֶכער  ַא  ִאיז  ָוואס  ָדן  פּון ֵׁשֶבט 
ַּביים  ַאז  ַווייְזן  צּו  ְּכֵדי  ֵׁשֶבט, 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ֶיעֶדער ֵאייִניג.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן ס"ח): ֶדער ִעיָקר ְׁשֵלימּות 

פּון ַא ַצִדיק ִאיז, ֶווען פּון ֵאיין ַזייט 
ִאיז ֶער ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון 
 ִזי ֶער  ֶקען  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ִאיד,  ְׁשַוואְכְסְטן  צּום  ַאָראְּפָלאְזן 
ִאים  אּון  אֹויְפֵהייְּבן,   אֹוי ִאים 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַווייְזן 
 ִליּב, אּון ַאז ֶער ֶקען אֹוי ִאים אֹוי

צּוקּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ֶדעְרַפאר 
ָוואס  ִמְׁשָּכן  ֶדעם  ּבֹויֶען 
ְּבֶרעְנְגט ַהְׁשָרַאת ַהְׁשִכיָנה, ַאז ֶיעֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן  ָזאל 
רּוְהט ְצִוויְׁשן אּוְנז, ֶער ִאיז ַּביי אּוְנז, 
ֶנעְּבן אּוְנז, אּון ִמיט אּוְנז, ָהאט ֶמען 
ַצִדיִקים  ַאֶזעְלֶכע  ָהאְּבן,  ֶגעמּוְזט 
ָוואס ָהאְּבן ִדי ְצֵוויי ַזאְכן, פּון ֵאיין 
צּום  ָנאְנט  ֵזייֶער  ֵזיי  ֶזעֶנען  ַזייט 
ַווייְזן  ֶקעֶנען  ֵזיי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַפאְרן ְגֶרעְסְטן ַצִדיק, ַאז ֶער ֶקען ַזיין 
ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון  אּון  ְגֶרעֶסער,   ָנא
ַאָראְּפָלאְזן   ִזי ֵזיי  ֶקעֶנען  ַזייט 
צּום  ְׁשָבִטים,  ְׁשַוואְכְסֶטע  ִדי  צּו 
ַאז  ַווייְזן  ִאים  אּון  ִאיד,  ְׁשַוואְכְסְטן 
ֶער ִאיז אֹוי ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַוואְרט צּו 

ֶהעְרן ַזיין קֹול.

זּוְכן ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ֶקען  ָוואס  ַצִדיק  ַאַזא 
ֶדער  ַאז  ַאַרייְנַׁשייֶנען  ִאים  ִאין 
ִליּב,   ִאים אֹוי ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
צּום  ֶרעְדן   אֹוי ֶקען  ֶער  ַאז  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוַּיְקֵהל ִסיָמן ג) 

פר˘˙ וי˜‰ל„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ עט

ל ≈‰ ¿̃ ˙ ַוּיַ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ

ה  ְוכֹל ְוָעָשׂ ְוָאֳהִליָאב  ְבַצְלֵאל 
אּון  ְּבַצְלֵאל  ֵלב,  ֲחַכם  ִאיׁש 
ֶגעַמאְכט  צּוַזאֶמען  ָהאְּבן  ָאֳהִליָאב 
ֶדער  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ִמְׁשָּכן.  ֶדעם 
ְסֶּפעִציֶעל  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ְׁשָבִטים,  ְצֵוויי  ִדי  פּון  ֶגענּוֶמען 
ִאיז  ָוואס  ְיהּוָדה  ֵׁשֶבט  פּון  ְּבַצְלֵאל 
ָאֳהִליָאב  אּון  ֵׁשֶבט,  ָחׁשּוְב'ְסֶטע  ִדי 
ְׁשַוואֶכער  ַא  ִאיז  ָוואס  ָדן  פּון ֵׁשֶבט 
ַּביים  ַאז  ַווייְזן  צּו  ְּכֵדי  ֵׁשֶבט, 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ֶיעֶדער ֵאייִניג.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן ס"ח): ֶדער ִעיָקר ְׁשֵלימּות 

פּון ַא ַצִדיק ִאיז, ֶווען פּון ֵאיין ַזייט 
ִאיז ֶער ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון 
 ִזי ֶער  ֶקען  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ִאיד,  ְׁשַוואְכְסְטן  צּום  ַאָראְּפָלאְזן 
ִאים  אּון  אֹויְפֵהייְּבן,   אֹוי ִאים 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַווייְזן 
 ִליּב, אּון ַאז ֶער ֶקען אֹוי ִאים אֹוי

צּוקּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ֶדעְרַפאר 
ָוואס  ִמְׁשָּכן  ֶדעם  ּבֹויֶען 
ְּבֶרעְנְגט ַהְׁשָרַאת ַהְׁשִכיָנה, ַאז ֶיעֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן  ָזאל 
רּוְהט ְצִוויְׁשן אּוְנז, ֶער ִאיז ַּביי אּוְנז, 
ֶנעְּבן אּוְנז, אּון ִמיט אּוְנז, ָהאט ֶמען 
ַצִדיִקים  ַאֶזעְלֶכע  ָהאְּבן,  ֶגעמּוְזט 
ָוואס ָהאְּבן ִדי ְצֵוויי ַזאְכן, פּון ֵאיין 
צּום  ָנאְנט  ֵזייֶער  ֵזיי  ֶזעֶנען  ַזייט 
ַווייְזן  ֶקעֶנען  ֵזיי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַפאְרן ְגֶרעְסְטן ַצִדיק, ַאז ֶער ֶקען ַזיין 
ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון  אּון  ְגֶרעֶסער,   ָנא
ַאָראְּפָלאְזן   ִזי ֵזיי  ֶקעֶנען  ַזייט 
צּום  ְׁשָבִטים,  ְׁשַוואְכְסֶטע  ִדי  צּו 
ַאז  ַווייְזן  ִאים  אּון  ִאיד,  ְׁשַוואְכְסְטן 
ֶער ִאיז אֹוי ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַוואְרט צּו 

ֶהעְרן ַזיין קֹול.

זּוְכן ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ֶקען  ָוואס  ַצִדיק  ַאַזא 
ֶדער  ַאז  ַאַרייְנַׁשייֶנען  ִאים  ִאין 
ִליּב,   ִאים אֹוי ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
צּום  ֶרעְדן   אֹוי ֶקען  ֶער  ַאז  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוַּיְקֵהל ִסיָמן ג) 



פר˘˙ פ˜ו„י„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פ

י ˜ּו„≈ ˙ ּפ¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ּוְכבֹוד ַוְיַכס  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאת  ֶהָעָנן 

ַא  ן,  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ֶאת  ָמֵלא  ה' 
אֶֹהל  ֶדעם  ַּבאֶדעְקט  ָהאט  ָוואְלְקן 
ִפיל  ִאיז  ִמְׁשָּכן  ִדי  אּון  מֹוֵעד, 
פּוֶנעם  ָּכבֹוד  ִמיְטן  ֶגעָוואְרן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַא  ֶווען  קט"ו):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֶדעם  ִדיֶנען  ָאְנֵהייְּבן  ִוויל  ֶמעְנְטׁש 
ַהִדין  ִמיַדת  ִדי  קּוְמט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשֶווער  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ָזאְגט  אּון 
ַמאְכן ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ַווייל ִווי ִאיז ֶער 
ָהאט  ַפאְרָוואס  ֶיעְצט?  ִּביז  ֶגעֶווען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִניְׁשט ֶגעִדיְנט ֶדעם  ֶער 
ֶדער  מּוז  ֶדעְרַפאר  אּון  ֶיעְצט?  ִּביז 
ְׁשֶטעְלן  אּוְנֶטער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ְמִניעֹות,  ְׁשֶטערּוְנֶגען, 
ַאזֹוי  ֵגיין  ִניְׁשט  ִאים  ָזאל  ֶעס  ַאז 

ְגִריְנג.

ִוויל ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ָדא ָיא ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל 
צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון ֶדעְרַפאר 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ִזי ַּבאַהאְלט 
ְׁשֶטערּוְנֶגען,  ִדי  אּוְנֶטער  ַאֵלייְנס 
ֶעס  ֵמייְנט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אֹויּב  ַאז 
ַאֶלע  צּוְּבֶרעְכן  ֶער  ֶקען  ֱאֶמת'ִדיג, 

ְמִניעֹות אּון ַזיין ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

ַוְיַכס ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַא  מֹוֵעד,  אֶֹהל  ֶאת  ֶהָעָנן 
ָוואְלְקן ָהאט ַּבאֶדעְקט ֶדעם ִמְׁשָּכן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ִמְׁשָּכן  ִדי 
ָדאְרט  ִוויל  ֶמען  ֶווען  ָדאְרט,  רּוְהט 
ַּבאֶדעְקט  ֶעס  ֶוועְרט  ָאְנקּוֶמען 
אֹויס  ֶזעְהט  ֶעס  ָוואְלְקן,  ַא  ִמיט 
ֶמען  ָאֶּבער  טּוְנְקל,  אּון  ְׁשַוואְרץ 
ַדאְרף ֶגעֶדעְנֶקען, ַאז ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא 
ֶדער  ִאיז  ֶּבֱאֶמת  ַאז  ן,  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ֶאת 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס ָדאְרט.

ֶעס ֶדעְרַפאר  ַאז  ֶזעְהְסט  דּו  ֶווען 
אּון  ְׁשַוואְרץ  ִדיר  ִאיז 
ִניְׁשט  ֶזעְהְסט  דּו  ַפאְרָוואְלְקְנט, 
ְקָלאר ִדי ֶוועג, ֵגיי צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועְסטּו  ִאים  צּו  אֹויס   ִזי ֶרעד 
גּוֶטע  ַאֶלע  ִמיט  ֶוועְרן  ֶגעָהאְלְפן 

ַזאְכן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִּפּקּוֵדי ִסיָמן ג') 

פר˘˙ פ˜ו„י„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פ

י ˜ּו„≈ ˙ ּפ¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ּוְכבֹוד ַוְיַכס  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאת  ֶהָעָנן 

ַא  ן,  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ֶאת  ָמֵלא  ה' 
אֶֹהל  ֶדעם  ַּבאֶדעְקט  ָהאט  ָוואְלְקן 
ִפיל  ִאיז  ִמְׁשָּכן  ִדי  אּון  מֹוֵעד, 
פּוֶנעם  ָּכבֹוד  ִמיְטן  ֶגעָוואְרן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַא  ֶווען  קט"ו):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֶדעם  ִדיֶנען  ָאְנֵהייְּבן  ִוויל  ֶמעְנְטׁש 
ַהִדין  ִמיַדת  ִדי  קּוְמט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשֶווער  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ָזאְגט  אּון 
ַמאְכן ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ַווייל ִווי ִאיז ֶער 
ָהאט  ַפאְרָוואס  ֶיעְצט?  ִּביז  ֶגעֶווען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִניְׁשט ֶגעִדיְנט ֶדעם  ֶער 
ֶדער  מּוז  ֶדעְרַפאר  אּון  ֶיעְצט?  ִּביז 
ְׁשֶטעְלן  אּוְנֶטער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ְמִניעֹות,  ְׁשֶטערּוְנֶגען, 
ַאזֹוי  ֵגיין  ִניְׁשט  ִאים  ָזאל  ֶעס  ַאז 

ְגִריְנג.

ִוויל ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ָדא ָיא ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל 
צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון ֶדעְרַפאר 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ִזי ַּבאַהאְלט 
ְׁשֶטערּוְנֶגען,  ִדי  אּוְנֶטער  ַאֵלייְנס 
ֶעס  ֵמייְנט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אֹויּב  ַאז 
ַאֶלע  צּוְּבֶרעְכן  ֶער  ֶקען  ֱאֶמת'ִדיג, 

ְמִניעֹות אּון ַזיין ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

ַוְיַכס ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַא  מֹוֵעד,  אֶֹהל  ֶאת  ֶהָעָנן 
ָוואְלְקן ָהאט ַּבאֶדעְקט ֶדעם ִמְׁשָּכן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ִמְׁשָּכן  ִדי 
ָדאְרט  ִוויל  ֶמען  ֶווען  ָדאְרט,  רּוְהט 
ַּבאֶדעְקט  ֶעס  ֶוועְרט  ָאְנקּוֶמען 
אֹויס  ֶזעְהט  ֶעס  ָוואְלְקן,  ַא  ִמיט 
ֶמען  ָאֶּבער  טּוְנְקל,  אּון  ְׁשַוואְרץ 
ַדאְרף ֶגעֶדעְנֶקען, ַאז ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא 
ֶדער  ִאיז  ֶּבֱאֶמת  ַאז  ן,  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ֶאת 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס ָדאְרט.

ֶעס ֶדעְרַפאר  ַאז  ֶזעְהְסט  דּו  ֶווען 
אּון  ְׁשַוואְרץ  ִדיר  ִאיז 
ִניְׁשט  ֶזעְהְסט  דּו  ַפאְרָוואְלְקְנט, 
ְקָלאר ִדי ֶוועג, ֵגיי צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועְסטּו  ִאים  צּו  אֹויס   ִזי ֶרעד 
גּוֶטע  ַאֶלע  ִמיט  ֶוועְרן  ֶגעָהאְלְפן 

ַזאְכן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִּפּקּוֵדי ִסיָמן ג') 

פר˘˙ פ˜ו„י„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פ

י ˜ּו„≈ ˙ ּפ¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ּוְכבֹוד ַוְיַכס  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאת  ֶהָעָנן 

ַא  ן,  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ֶאת  ָמֵלא  ה' 
אֶֹהל  ֶדעם  ַּבאֶדעְקט  ָהאט  ָוואְלְקן 
ִפיל  ִאיז  ִמְׁשָּכן  ִדי  אּון  מֹוֵעד, 
פּוֶנעם  ָּכבֹוד  ִמיְטן  ֶגעָוואְרן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַא  ֶווען  קט"ו):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֶדעם  ִדיֶנען  ָאְנֵהייְּבן  ִוויל  ֶמעְנְטׁש 
ַהִדין  ִמיַדת  ִדי  קּוְמט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשֶווער  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ָזאְגט  אּון 
ַמאְכן ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ַווייל ִווי ִאיז ֶער 
ָהאט  ַפאְרָוואס  ֶיעְצט?  ִּביז  ֶגעֶווען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִניְׁשט ֶגעִדיְנט ֶדעם  ֶער 
ֶדער  מּוז  ֶדעְרַפאר  אּון  ֶיעְצט?  ִּביז 
ְׁשֶטעְלן  אּוְנֶטער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ְמִניעֹות,  ְׁשֶטערּוְנֶגען, 
ַאזֹוי  ֵגיין  ִניְׁשט  ִאים  ָזאל  ֶעס  ַאז 

ְגִריְנג.

ִוויל ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ָדא ָיא ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל 
צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון ֶדעְרַפאר 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ִזי ַּבאַהאְלט 
ְׁשֶטערּוְנֶגען,  ִדי  אּוְנֶטער  ַאֵלייְנס 
ֶעס  ֵמייְנט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אֹויּב  ַאז 
ַאֶלע  צּוְּבֶרעְכן  ֶער  ֶקען  ֱאֶמת'ִדיג, 

ְמִניעֹות אּון ַזיין ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

ַוְיַכס ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַא  מֹוֵעד,  אֶֹהל  ֶאת  ֶהָעָנן 
ָוואְלְקן ָהאט ַּבאֶדעְקט ֶדעם ִמְׁשָּכן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ִמְׁשָּכן  ִדי 
ָדאְרט  ִוויל  ֶמען  ֶווען  ָדאְרט,  רּוְהט 
ַּבאֶדעְקט  ֶעס  ֶוועְרט  ָאְנקּוֶמען 
אֹויס  ֶזעְהט  ֶעס  ָוואְלְקן,  ַא  ִמיט 
ֶמען  ָאֶּבער  טּוְנְקל,  אּון  ְׁשַוואְרץ 
ַדאְרף ֶגעֶדעְנֶקען, ַאז ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא 
ֶדער  ִאיז  ֶּבֱאֶמת  ַאז  ן,  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ֶאת 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס ָדאְרט.

ֶעס ֶדעְרַפאר  ַאז  ֶזעְהְסט  דּו  ֶווען 
אּון  ְׁשַוואְרץ  ִדיר  ִאיז 
ִניְׁשט  ֶזעְהְסט  דּו  ַפאְרָוואְלְקְנט, 
ְקָלאר ִדי ֶוועג, ֵגיי צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועְסטּו  ִאים  צּו  אֹויס   ִזי ֶרעד 
גּוֶטע  ַאֶלע  ִמיט  ֶוועְרן  ֶגעָהאְלְפן 

ַזאְכן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִּפּקּוֵדי ִסיָמן ג') 

פר˘˙ פ˜ו„י„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פ

י ˜ּו„≈ ˙ ּפ¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ּוְכבֹוד ַוְיַכס  מֹוֵעד  אֶֹהל  ֶאת  ֶהָעָנן 

ַא  ן,  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ֶאת  ָמֵלא  ה' 
אֶֹהל  ֶדעם  ַּבאֶדעְקט  ָהאט  ָוואְלְקן 
ִפיל  ִאיז  ִמְׁשָּכן  ִדי  אּון  מֹוֵעד, 
פּוֶנעם  ָּכבֹוד  ִמיְטן  ֶגעָוואְרן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק,  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַא  ֶווען  קט"ו):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֶדעם  ִדיֶנען  ָאְנֵהייְּבן  ִוויל  ֶמעְנְטׁש 
ַהִדין  ִמיַדת  ִדי  קּוְמט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשֶווער  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ָזאְגט  אּון 
ַמאְכן ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ַווייל ִווי ִאיז ֶער 
ָהאט  ַפאְרָוואס  ֶיעְצט?  ִּביז  ֶגעֶווען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִניְׁשט ֶגעִדיְנט ֶדעם  ֶער 
ֶדער  מּוז  ֶדעְרַפאר  אּון  ֶיעְצט?  ִּביז 
ְׁשֶטעְלן  אּוְנֶטער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ְמִניעֹות,  ְׁשֶטערּוְנֶגען, 
ַאזֹוי  ֵגיין  ִניְׁשט  ִאים  ָזאל  ֶעס  ַאז 

ְגִריְנג.

ִוויל ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ָדא ָיא ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל 
צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון ֶדעְרַפאר 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ִזי ַּבאַהאְלט 
ְׁשֶטערּוְנֶגען,  ִדי  אּוְנֶטער  ַאֵלייְנס 
ֶעס  ֵמייְנט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אֹויּב  ַאז 
ַאֶלע  צּוְּבֶרעְכן  ֶער  ֶקען  ֱאֶמת'ִדיג, 

ְמִניעֹות אּון ַזיין ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק.

ַוְיַכס ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַא  מֹוֵעד,  אֶֹהל  ֶאת  ֶהָעָנן 
ָוואְלְקן ָהאט ַּבאֶדעְקט ֶדעם ִמְׁשָּכן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ִמְׁשָּכן  ִדי 
ָדאְרט  ִוויל  ֶמען  ֶווען  ָדאְרט,  רּוְהט 
ַּבאֶדעְקט  ֶעס  ֶוועְרט  ָאְנקּוֶמען 
אֹויס  ֶזעְהט  ֶעס  ָוואְלְקן,  ַא  ִמיט 
ֶמען  ָאֶּבער  טּוְנְקל,  אּון  ְׁשַוואְרץ 
ַדאְרף ֶגעֶדעְנֶקען, ַאז ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא 
ֶדער  ִאיז  ֶּבֱאֶמת  ַאז  ן,  ָכּ ְשׁ ַהִמּ ֶאת 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס ָדאְרט.

ֶעס ֶדעְרַפאר  ַאז  ֶזעְהְסט  דּו  ֶווען 
אּון  ְׁשַוואְרץ  ִדיר  ִאיז 
ִניְׁשט  ֶזעְהְסט  דּו  ַפאְרָוואְלְקְנט, 
ְקָלאר ִדי ֶוועג, ֵגיי צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועְסטּו  ִאים  צּו  אֹויס   ִזי ֶרעד 
גּוֶטע  ַאֶלע  ִמיט  ֶוועְרן  ֶגעָהאְלְפן 

ַזאְכן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִּפּקּוֵדי ִסיָמן ג') 





ַאָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמען ֵאייֶנער צּום ְגרֹויְסן ַצִדיק ֶרִּבי 
ַאז   ִזי ַּבאְקָלאְגן  זי"ע  ִסְקִוויָרא  פּון  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב 
ֵאייֶנער ָהאט אֹויְפֶגעַמאְכט ַא ְסָטאר ּפּוְנְקט ֶקעְגן 
ִאים, אּון ֶער ִאיז ִאים ְמַקֵּפַח ַּפְרָנָסה, ָהאט ֶער ַצִדיק 
ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, קֹוִנים ֶקען ֶמען צּוֶנעֶמען, ָאֶּבער 
ַּפְרָנָסה ֶקען ֶמען ִניְׁשט צּוֶנעֶמען, ָווארּום ַּפְרָנָסה 
ִאיז פּון ֶדעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים. ָהאט ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִדין  צּו  ֶנעֶמען  ִאים   ִאי ָזאל  "ֶאְפָׁשר  ֶגעְפֶרעְגט, 
ּתֹוָרה?", ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, ֶעס 
ְׁשֵטייט (ְּתִהִלים ק"כ) "ֲאִני ָׁשלֹום", ָּכל ְזַמן ִאי ִּבין 
ַפאר ִמיר ַאֵליין אּון ִאי ָהאּב ִניְׁשט ִמיט ֵקייֶנעם צּו 
טּון, ֶהעְרְׁשט ַּביי ִמיר ָׁשלֹום, ָאֶּבער "ְוִכי ַאַדֵּבר" 
אֹויּב ִאי ֶוועל ַאַרייְנֵגיין ִאין ִוויּכּוִחים ִמיט ֶיעֶנעם 
ֶוועט  ַלִמְלָחָמה"  "ֵהָמה  ּתֹוָרה,  ִדין  צּו  רּוְפן  אּון 
ֶמען ׁשֹוין ַאַרייְנֵגיין ִאין ַמְחלֹוֶקת ִמיט ִמְלָחמֹות, 
אּון ָוואס ֶפעְלט ָדאס אֹויס?". ֶזעט ֶמען ִווי ַווייט 
ַאז  ִוויְסן  ֶאמּוָנה  ִאין  ְׁשַטאְרק  ַזיין  ַדאְרף  ִאיד  ַא 
ֶיעֶדער ַזא ִאיז פּון ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, אּון ִניְׁשט 

.ָראְכן ֶוועְרן פּון ַקיין ׁשּום ַזא צּוְבּ

(ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק ב ִמְכַּתב קעט)

ַאָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמען ֵאייֶנער צּום ְגרֹויְסן ַצִדיק ֶרִּבי 
ַאז   ִזי ַּבאְקָלאְגן  זי"ע  ִסְקִוויָרא  פּון  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב 
ֵאייֶנער ָהאט אֹויְפֶגעַמאְכט ַא ְסָטאר ּפּוְנְקט ֶקעְגן 
ִאים, אּון ֶער ִאיז ִאים ְמַקֵּפַח ַּפְרָנָסה, ָהאט ֶער ַצִדיק 
ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, קֹוִנים ֶקען ֶמען צּוֶנעֶמען, ָאֶּבער 
ַּפְרָנָסה ֶקען ֶמען ִניְׁשט צּוֶנעֶמען, ָווארּום ַּפְרָנָסה 
ִאיז פּון ֶדעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים. ָהאט ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִדין  צּו  ֶנעֶמען  ִאים   ִאי ָזאל  "ֶאְפָׁשר  ֶגעְפֶרעְגט, 
ּתֹוָרה?", ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, ֶעס 
ְׁשֵטייט (ְּתִהִלים ק"כ) "ֲאִני ָׁשלֹום", ָּכל ְזַמן ִאי ִּבין 
ַפאר ִמיר ַאֵליין אּון ִאי ָהאּב ִניְׁשט ִמיט ֵקייֶנעם צּו 
טּון, ֶהעְרְׁשט ַּביי ִמיר ָׁשלֹום, ָאֶּבער "ְוִכי ַאַדֵּבר" 
אֹויּב ִאי ֶוועל ַאַרייְנֵגיין ִאין ִוויּכּוִחים ִמיט ֶיעֶנעם 
ֶוועט  ַלִמְלָחָמה"  "ֵהָמה  ּתֹוָרה,  ִדין  צּו  רּוְפן  אּון 
ֶמען ׁשֹוין ַאַרייְנֵגיין ִאין ַמְחלֹוֶקת ִמיט ִמְלָחמֹות, 
אּון ָוואס ֶפעְלט ָדאס אֹויס?". ֶזעט ֶמען ִווי ַווייט 
ַאז  ִוויְסן  ֶאמּוָנה  ִאין  ְׁשַטאְרק  ַזיין  ַדאְרף  ִאיד  ַא 
ֶיעֶדער ַזא ִאיז פּון ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, אּון ִניְׁשט 

.ָראְכן ֶוועְרן פּון ַקיין ׁשּום ַזא צּוְבּ

(ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק ב ִמְכַּתב קעט)

ַאָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמען ֵאייֶנער צּום ְגרֹויְסן ַצִדיק ֶרִּבי 
ַאז   ִזי ַּבאְקָלאְגן  זי"ע  ִסְקִוויָרא  פּון  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב 
ֵאייֶנער ָהאט אֹויְפֶגעַמאְכט ַא ְסָטאר ּפּוְנְקט ֶקעְגן 
ִאים, אּון ֶער ִאיז ִאים ְמַקֵּפַח ַּפְרָנָסה, ָהאט ֶער ַצִדיק 
ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, קֹוִנים ֶקען ֶמען צּוֶנעֶמען, ָאֶּבער 
ַּפְרָנָסה ֶקען ֶמען ִניְׁשט צּוֶנעֶמען, ָווארּום ַּפְרָנָסה 
ִאיז פּון ֶדעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים. ָהאט ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִדין  צּו  ֶנעֶמען  ִאים   ִאי ָזאל  "ֶאְפָׁשר  ֶגעְפֶרעְגט, 
ּתֹוָרה?", ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, ֶעס 
ְׁשֵטייט (ְּתִהִלים ק"כ) "ֲאִני ָׁשלֹום", ָּכל ְזַמן ִאי ִּבין 
ַפאר ִמיר ַאֵליין אּון ִאי ָהאּב ִניְׁשט ִמיט ֵקייֶנעם צּו 
טּון, ֶהעְרְׁשט ַּביי ִמיר ָׁשלֹום, ָאֶּבער "ְוִכי ַאַדֵּבר" 
אֹויּב ִאי ֶוועל ַאַרייְנֵגיין ִאין ִוויּכּוִחים ִמיט ֶיעֶנעם 
ֶוועט  ַלִמְלָחָמה"  "ֵהָמה  ּתֹוָרה,  ִדין  צּו  רּוְפן  אּון 
ֶמען ׁשֹוין ַאַרייְנֵגיין ִאין ַמְחלֹוֶקת ִמיט ִמְלָחמֹות, 
אּון ָוואס ֶפעְלט ָדאס אֹויס?". ֶזעט ֶמען ִווי ַווייט 
ַאז  ִוויְסן  ֶאמּוָנה  ִאין  ְׁשַטאְרק  ַזיין  ַדאְרף  ִאיד  ַא 
ֶיעֶדער ַזא ִאיז פּון ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, אּון ִניְׁשט 

.ָראְכן ֶוועְרן פּון ַקיין ׁשּום ַזא צּוְבּ

(ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק ב ִמְכַּתב קעט)

ַאָמאל ִאיז ֶגעקּוֶמען ֵאייֶנער צּום ְגרֹויְסן ַצִדיק ֶרִּבי 
ַאז   ִזי ַּבאְקָלאְגן  זי"ע  ִסְקִוויָרא  פּון  יֹוֵסף  ַיֲעקֹב 
ֵאייֶנער ָהאט אֹויְפֶגעַמאְכט ַא ְסָטאר ּפּוְנְקט ֶקעְגן 
ִאים, אּון ֶער ִאיז ִאים ְמַקֵּפַח ַּפְרָנָסה, ָהאט ֶער ַצִדיק 
ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, קֹוִנים ֶקען ֶמען צּוֶנעֶמען, ָאֶּבער 
ַּפְרָנָסה ֶקען ֶמען ִניְׁשט צּוֶנעֶמען, ָווארּום ַּפְרָנָסה 
ִאיז פּון ֶדעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים. ָהאט ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִדין  צּו  ֶנעֶמען  ִאים   ִאי ָזאל  "ֶאְפָׁשר  ֶגעְפֶרעְגט, 
ּתֹוָרה?", ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, ֶעס 
ְׁשֵטייט (ְּתִהִלים ק"כ) "ֲאִני ָׁשלֹום", ָּכל ְזַמן ִאי ִּבין 
ַפאר ִמיר ַאֵליין אּון ִאי ָהאּב ִניְׁשט ִמיט ֵקייֶנעם צּו 
טּון, ֶהעְרְׁשט ַּביי ִמיר ָׁשלֹום, ָאֶּבער "ְוִכי ַאַדֵּבר" 
אֹויּב ִאי ֶוועל ַאַרייְנֵגיין ִאין ִוויּכּוִחים ִמיט ֶיעֶנעם 
ֶוועט  ַלִמְלָחָמה"  "ֵהָמה  ּתֹוָרה,  ִדין  צּו  רּוְפן  אּון 
ֶמען ׁשֹוין ַאַרייְנֵגיין ִאין ַמְחלֹוֶקת ִמיט ִמְלָחמֹות, 
אּון ָוואס ֶפעְלט ָדאס אֹויס?". ֶזעט ֶמען ִווי ַווייט 
ַאז  ִוויְסן  ֶאמּוָנה  ִאין  ְׁשַטאְרק  ַזיין  ַדאְרף  ִאיד  ַא 
ֶיעֶדער ַזא ִאיז פּון ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, אּון ִניְׁשט 

.ָראְכן ֶוועְרן פּון ַקיין ׁשּום ַזא צּוְבּ

(ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק ב ִמְכַּתב קעט)



פר˘˙ וי˜ר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פ‚

ָר‡  ¿̃ ƒַוּי ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵאָליו ַוִּיְקָרא  ה'  ַוְיַדֵּבר  מֶׁשה  ֶאל 

ַרִׁש"י  ֵלאמֹר,  מֹוֵעד  ֵמאֶֹהל 
ָזאְגט ַאז ֶדער קֹול ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו 
ִדי אֹויֶעְרן פּון מֶׁשה ַרֵּבינּו, ָנאר ֶער 
ִאיְדן  ַאֶלע  אּון  ֶגעֶהעְרט,  ֶעס  ָהאט 

ָהאְּבן ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶהעְרט.

ִאיז ָדאס ַמְסִּביר לֹויט מֹוֲהָרא"ׁש 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן א): ַא 
ֶטעְנִדיג קּוֶקען אֹויף ִדי  ִאיד ַדאְרף ְשׁ

.ֵׂשֶכל פּון ֶיעֶדע ַזא

ָזאל ָדאס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֵמייְנט, 
ֶער  ֶוועט  ָקאּפ,  צּוֵלייְגן 
ַּפאִסירּוְנֶגען  ַאֶלע  ִווי  ַּבאֶמעְרְקן, 
ֶזעֶנען  ִאים,  ַארּום  ַּפאִסיְרן  ָוואס 
ִאים,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן צּו  ְרָמִזים פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ַווייל 
ֶדער  ַמאְכט  ֶוועְלט,  ִדי   ָדא ִפיְרט 
ְרָמִזים  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ִאים ְמַקֵרב צּו ַזיין צּו 
ִאים, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער רּוְפט צּום 
צּו  "ֶרעד  ִמיר"  צּו  "קּום  ֶמעְנְטׁש: 
ִליּב  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִמיר" 
ִוויל  אּון  ַמָצב,  ֶיעְדן  ִאין  ִאיד  ֶיעְדן 
ִאים ָנאר ְמַקֵרב ַזיין צּו ִזי, אּון ִאים 

ֶהעְלְפן.

ַוִּיְקָרא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶאל מֶׁשה, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ֶטעְנִדיג צּו ֶיעְדן ִאיד, דּוְר רּוְפט ְשׁ
ְרָמִזים ָוואס ֶער ִׁשיְקט ִאים, אּון  ִדי 
ָקאּפ  צּו  ֵלייְגט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אֹויּב 
ֵאָליו,  ה'  ַוְיַדֵּבר  ֶדעָמאְלְטס  ֶדעְרצּו, 
ַווייֶטער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט 

ֶרעְדן צּו ִאים, אּון ִאים ְמַקֵרב ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְקָרא ִסיָמן א) 

76

ָוואְרט ַוִּיְקָרא  ָדאס  מֶׁשה.  ֶאל 
ַא  ִמיט  ְׁשֵטייט  "ַוִּיְקָרא" 

ְקֵלייֶנע ַאֶלף.

ִאיז ָדאס ַמְסִּביר, לֹויט מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַאז  ֵווייְסט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ר"נ): 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס 
ֵסיי  ִיּסּוִרים,  ַקיין  ִניְׁשט  ֶער  ָהאט 
ִזיֶכער  ֶער  ָהאט  ִיסּוִרים  ֵגייְסִטיֶׁשע 
ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ַווייל  ִניְׁשט, 
ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּום גּוְטן, 
ָוואס  ִיסּוִרים  ִפיִזיֶׁשע  ֲאִפילּו  אּון 
ָאֶּבער  ֶעס  ִאיז  ִפיְלן,  ֶמען  מּוז  ָדאס 
אֹוי ַאַסא ְגִריְנֶגער, ַווייל ְלַמֲעֶׂשה 

פר˘˙ וי˜ר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פ‚

ָר‡  ¿̃ ƒַוּי ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵאָליו ַוִּיְקָרא  ה'  ַוְיַדֵּבר  מֶׁשה  ֶאל 

ַרִׁש"י  ֵלאמֹר,  מֹוֵעד  ֵמאֶֹהל 
ָזאְגט ַאז ֶדער קֹול ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו 
ִדי אֹויֶעְרן פּון מֶׁשה ַרֵּבינּו, ָנאר ֶער 
ִאיְדן  ַאֶלע  אּון  ֶגעֶהעְרט,  ֶעס  ָהאט 

ָהאְּבן ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶהעְרט.

ִאיז ָדאס ַמְסִּביר לֹויט מֹוֲהָרא"ׁש 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן א): ַא 
ֶטעְנִדיג קּוֶקען אֹויף ִדי  ִאיד ַדאְרף ְשׁ

.ֵׂשֶכל פּון ֶיעֶדע ַזא

ָזאל ָדאס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֵמייְנט, 
ֶער  ֶוועט  ָקאּפ,  צּוֵלייְגן 
ַּפאִסירּוְנֶגען  ַאֶלע  ִווי  ַּבאֶמעְרְקן, 
ֶזעֶנען  ִאים,  ַארּום  ַּפאִסיְרן  ָוואס 
ִאים,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן צּו  ְרָמִזים פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ַווייל 
ֶדער  ַמאְכט  ֶוועְלט,  ִדי   ָדא ִפיְרט 
ְרָמִזים  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ִאים ְמַקֵרב צּו ַזיין צּו 
ִאים, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער רּוְפט צּום 
צּו  "ֶרעד  ִמיר"  צּו  "קּום  ֶמעְנְטׁש: 
ִליּב  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִמיר" 
ִוויל  אּון  ַמָצב,  ֶיעְדן  ִאין  ִאיד  ֶיעְדן 
ִאים ָנאר ְמַקֵרב ַזיין צּו ִזי, אּון ִאים 

ֶהעְלְפן.

ַוִּיְקָרא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶאל מֶׁשה, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ֶטעְנִדיג צּו ֶיעְדן ִאיד, דּוְר רּוְפט ְשׁ
ְרָמִזים ָוואס ֶער ִׁשיְקט ִאים, אּון  ִדי 
ָקאּפ  צּו  ֵלייְגט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אֹויּב 
ֵאָליו,  ה'  ַוְיַדֵּבר  ֶדעָמאְלְטס  ֶדעְרצּו, 
ַווייֶטער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט 

ֶרעְדן צּו ִאים, אּון ִאים ְמַקֵרב ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְקָרא ִסיָמן א) 
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ָוואְרט ַוִּיְקָרא  ָדאס  מֶׁשה.  ֶאל 
ַא  ִמיט  ְׁשֵטייט  "ַוִּיְקָרא" 

ְקֵלייֶנע ַאֶלף.

ִאיז ָדאס ַמְסִּביר, לֹויט מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַאז  ֵווייְסט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ר"נ): 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס 
ֵסיי  ִיּסּוִרים,  ַקיין  ִניְׁשט  ֶער  ָהאט 
ִזיֶכער  ֶער  ָהאט  ִיסּוִרים  ֵגייְסִטיֶׁשע 
ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ַווייל  ִניְׁשט, 
ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּום גּוְטן, 
ָוואס  ִיסּוִרים  ִפיִזיֶׁשע  ֲאִפילּו  אּון 
ָאֶּבער  ֶעס  ִאיז  ִפיְלן,  ֶמען  מּוז  ָדאס 
אֹוי ַאַסא ְגִריְנֶגער, ַווייל ְלַמֲעֶׂשה 

פר˘˙ וי˜ר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פ‚

ָר‡  ¿̃ ƒַוּי ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵאָליו ַוִּיְקָרא  ה'  ַוְיַדֵּבר  מֶׁשה  ֶאל 

ַרִׁש"י  ֵלאמֹר,  מֹוֵעד  ֵמאֶֹהל 
ָזאְגט ַאז ֶדער קֹול ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו 
ִדי אֹויֶעְרן פּון מֶׁשה ַרֵּבינּו, ָנאר ֶער 
ִאיְדן  ַאֶלע  אּון  ֶגעֶהעְרט,  ֶעס  ָהאט 

ָהאְּבן ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶהעְרט.

ִאיז ָדאס ַמְסִּביר לֹויט מֹוֲהָרא"ׁש 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן א): ַא 
ֶטעְנִדיג קּוֶקען אֹויף ִדי  ִאיד ַדאְרף ְשׁ

.ֵׂשֶכל פּון ֶיעֶדע ַזא

ָזאל ָדאס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֵמייְנט, 
ֶער  ֶוועט  ָקאּפ,  צּוֵלייְגן 
ַּפאִסירּוְנֶגען  ַאֶלע  ִווי  ַּבאֶמעְרְקן, 
ֶזעֶנען  ִאים,  ַארּום  ַּפאִסיְרן  ָוואס 
ִאים,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן צּו  ְרָמִזים פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ַווייל 
ֶדער  ַמאְכט  ֶוועְלט,  ִדי   ָדא ִפיְרט 
ְרָמִזים  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ִאים ְמַקֵרב צּו ַזיין צּו 
ִאים, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער רּוְפט צּום 
צּו  "ֶרעד  ִמיר"  צּו  "קּום  ֶמעְנְטׁש: 
ִליּב  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִמיר" 
ִוויל  אּון  ַמָצב,  ֶיעְדן  ִאין  ִאיד  ֶיעְדן 
ִאים ָנאר ְמַקֵרב ַזיין צּו ִזי, אּון ִאים 

ֶהעְלְפן.

ַוִּיְקָרא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶאל מֶׁשה, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ֶטעְנִדיג צּו ֶיעְדן ִאיד, דּוְר רּוְפט ְשׁ
ְרָמִזים ָוואס ֶער ִׁשיְקט ִאים, אּון  ִדי 
ָקאּפ  צּו  ֵלייְגט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אֹויּב 
ֵאָליו,  ה'  ַוְיַדֵּבר  ֶדעָמאְלְטס  ֶדעְרצּו, 
ַווייֶטער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט 

ֶרעְדן צּו ִאים, אּון ִאים ְמַקֵרב ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְקָרא ִסיָמן א) 

76

ָוואְרט ַוִּיְקָרא  ָדאס  מֶׁשה.  ֶאל 
ַא  ִמיט  ְׁשֵטייט  "ַוִּיְקָרא" 

ְקֵלייֶנע ַאֶלף.

ִאיז ָדאס ַמְסִּביר, לֹויט מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַאז  ֵווייְסט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ר"נ): 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס 
ֵסיי  ִיּסּוִרים,  ַקיין  ִניְׁשט  ֶער  ָהאט 
ִזיֶכער  ֶער  ָהאט  ִיסּוִרים  ֵגייְסִטיֶׁשע 
ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ַווייל  ִניְׁשט, 
ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּום גּוְטן, 
ָוואס  ִיסּוִרים  ִפיִזיֶׁשע  ֲאִפילּו  אּון 
ָאֶּבער  ֶעס  ִאיז  ִפיְלן,  ֶמען  מּוז  ָדאס 
אֹוי ַאַסא ְגִריְנֶגער, ַווייל ְלַמֲעֶׂשה 
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ָר‡  ¿̃ ƒַוּי ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵאָליו ַוִּיְקָרא  ה'  ַוְיַדֵּבר  מֶׁשה  ֶאל 

ַרִׁש"י  ֵלאמֹר,  מֹוֵעד  ֵמאֶֹהל 
ָזאְגט ַאז ֶדער קֹול ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו 
ִדי אֹויֶעְרן פּון מֶׁשה ַרֵּבינּו, ָנאר ֶער 
ִאיְדן  ַאֶלע  אּון  ֶגעֶהעְרט,  ֶעס  ָהאט 

ָהאְּבן ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶהעְרט.

ִאיז ָדאס ַמְסִּביר לֹויט מֹוֲהָרא"ׁש 
ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן א): ַא 
ֶטעְנִדיג קּוֶקען אֹויף ִדי  ִאיד ַדאְרף ְשׁ

.ֵׂשֶכל פּון ֶיעֶדע ַזא

ָזאל ָדאס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֵמייְנט, 
ֶער  ֶוועט  ָקאּפ,  צּוֵלייְגן 
ַּפאִסירּוְנֶגען  ַאֶלע  ִווי  ַּבאֶמעְרְקן, 
ֶזעֶנען  ִאים,  ַארּום  ַּפאִסיְרן  ָוואס 
ִאים,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן צּו  ְרָמִזים פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ַווייל 
ֶדער  ַמאְכט  ֶוועְלט,  ִדי   ָדא ִפיְרט 
ְרָמִזים  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ִאים ְמַקֵרב צּו ַזיין צּו 
ִאים, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער רּוְפט צּום 
צּו  "ֶרעד  ִמיר"  צּו  "קּום  ֶמעְנְטׁש: 
ִליּב  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִמיר" 
ִוויל  אּון  ַמָצב,  ֶיעְדן  ִאין  ִאיד  ֶיעְדן 
ִאים ָנאר ְמַקֵרב ַזיין צּו ִזי, אּון ִאים 

ֶהעְלְפן.

ַוִּיְקָרא ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶאל מֶׁשה, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ֶטעְנִדיג צּו ֶיעְדן ִאיד, דּוְר רּוְפט ְשׁ
ְרָמִזים ָוואס ֶער ִׁשיְקט ִאים, אּון  ִדי 
ָקאּפ  צּו  ֵלייְגט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אֹויּב 
ֵאָליו,  ה'  ַוְיַדֵּבר  ֶדעָמאְלְטס  ֶדעְרצּו, 
ַווייֶטער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט 

ֶרעְדן צּו ִאים, אּון ִאים ְמַקֵרב ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְקָרא ִסיָמן א) 
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ָוואְרט ַוִּיְקָרא  ָדאס  מֶׁשה.  ֶאל 
ַא  ִמיט  ְׁשֵטייט  "ַוִּיְקָרא" 

ְקֵלייֶנע ַאֶלף.

ִאיז ָדאס ַמְסִּביר, לֹויט מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַאז  ֵווייְסט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ר"נ): 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס 
ֵסיי  ִיּסּוִרים,  ַקיין  ִניְׁשט  ֶער  ָהאט 
ִזיֶכער  ֶער  ָהאט  ִיסּוִרים  ֵגייְסִטיֶׁשע 
ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ַווייל  ִניְׁשט, 
ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּום גּוְטן, 
ָוואס  ִיסּוִרים  ִפיִזיֶׁשע  ֲאִפילּו  אּון 
ָאֶּבער  ֶעס  ִאיז  ִפיְלן,  ֶמען  מּוז  ָדאס 
אֹוי ַאַסא ְגִריְנֶגער, ַווייל ְלַמֲעֶׂשה 
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ֵווייְסט ֶער ַאז ֶעס קּוְמט אֹוי פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַפאר ַזיין טֹוָבה.

ְטַראְכט ִוויֶדער  ָוואס  ֵאייֶנער 
ִניְׁשט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִיסּוִרים,  ִאים  אֹויף  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 
אּון  צּוְּבָראְכן,  ִאיְנַגאְנְצן  ֶער  ֶוועְרט 
ָהאט ִניְׁשט ִמיט ָוואס ִזי ְמַחֵזק צּו 

ַזיין.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, "ַוִיָקר", ָדאס 
ָאן ִדי ַאֶלף, ֵמייְנט "ֶעס ָהאט 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֶגעְטָראְפן",   ִזי
ִזי ַזאְכן פּון  ֵמייְנט ַאז ֶעס ְטֶרעְפט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ָאן  ַאֵלייְנס   ִזי
ֶווען  ָאֶּבער  ָצרֹות,  ְגרֹויֶסע  ֶער  ָהאט 

ָדאס  ַאֶלף,  ֶדעם  ַאַריין  ֵלייְגט  ֶמען 
עֹוָלם",  ֶׁשל  "ֲאלּופֹו  ֶדעם  ֵמייְנט 
ִאיז  ֶדעָמאְלְטס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ֶגערּוְפן",  ָהאט  "ֶער  "ַוִיְקָרא",  ֶעס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֵווייְסט  ֶער 
רּוְפט ִאים, אּון ֶער קּוְמט צּוִריק צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶזעְהט ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ִאים  אֹויף  ֵגייט  ֶעס  ַאז 
ֵאיין  ָנאר  ֶער  ָהאט  ָצרֹות,  ִאיֶּבער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֵגיין  צּו  ֵעָצה, 
ִדי  ִאים אֹויף  ִזי אֹויְסֶרעְדן צּו  אּון 
ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס   ,ְׁשְּפַרא ֵאייֶגעֶנע 

ֶער ַארֹויס ֵגיין פּון ַאֶלע ָצרֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְקָרא ִסיָמן ב)

ו  ַ̂  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר. ָזאְגט ַצו 

ִזירּוז,  ָלׁשֹון  ֶאָלא  ַצו  ֵאין  ַרִׁש"י 
ִׁשְמעֹון:  ֶרִּבי  ָאַמר  ּוְלדֹורֹות,  ִמַיד 
ְּבָמקֹום  ְלָזֵרז  ַהָּכתּוב   ָצִרי ְּביֹוֵתר 

ֶׁשֵיׁש ּבֹו ִחָסרֹון ִּכיס.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 

ֵחֶלק א, ִסיָמן כ"א): ְּכֵדי ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ְׁשִּפיְרן  ֶקעֶנען 
ִזיְּבן  ַזייֶנע  ֵהייִליְגן  קֹוֶדם  ֶער  ַדאְרף 
ָדאס  ָוואס  ָּפִנים,  אֹויְפ'ן  ֶלעְכט 
ֶזעֶנען: ִדי ְצֵוויי אֹויְגן, ְצֵוויי אֹויֶעְרן, 
ִדי מֹויל, ֶער  ְצֵוויי ָנאז ֶלעֶכער, אּון 
גּוֶטע  אֹויף  ָנאר  ִניְצן  ַאֶלע  ֵזיי  ָזאל 
ֶמען  ָוואס  אֹויף  ִניְׁשט  אּון  ַזאְכן, 

ָטאר ִניְׁשט.
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ֵווייְסט ֶער ַאז ֶעס קּוְמט אֹוי פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַפאר ַזיין טֹוָבה.

ְטַראְכט ִוויֶדער  ָוואס  ֵאייֶנער 
ִניְׁשט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִיסּוִרים,  ִאים  אֹויף  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 
אּון  צּוְּבָראְכן,  ִאיְנַגאְנְצן  ֶער  ֶוועְרט 
ָהאט ִניְׁשט ִמיט ָוואס ִזי ְמַחֵזק צּו 

ַזיין.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, "ַוִיָקר", ָדאס 
ָאן ִדי ַאֶלף, ֵמייְנט "ֶעס ָהאט 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֶגעְטָראְפן",   ִזי
ִזי ַזאְכן פּון  ֵמייְנט ַאז ֶעס ְטֶרעְפט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ָאן  ַאֵלייְנס   ִזי
ֶווען  ָאֶּבער  ָצרֹות,  ְגרֹויֶסע  ֶער  ָהאט 

ָדאס  ַאֶלף,  ֶדעם  ַאַריין  ֵלייְגט  ֶמען 
עֹוָלם",  ֶׁשל  "ֲאלּופֹו  ֶדעם  ֵמייְנט 
ִאיז  ֶדעָמאְלְטס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ֶגערּוְפן",  ָהאט  "ֶער  "ַוִיְקָרא",  ֶעס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֵווייְסט  ֶער 
רּוְפט ִאים, אּון ֶער קּוְמט צּוִריק צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶזעְהט ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ִאים  אֹויף  ֵגייט  ֶעס  ַאז 
ֵאיין  ָנאר  ֶער  ָהאט  ָצרֹות,  ִאיֶּבער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֵגיין  צּו  ֵעָצה, 
ִדי  ִאים אֹויף  ִזי אֹויְסֶרעְדן צּו  אּון 
ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס   ,ְׁשְּפַרא ֵאייֶגעֶנע 

ֶער ַארֹויס ֵגיין פּון ַאֶלע ָצרֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְקָרא ִסיָמן ב)

ו  ַ̂  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר. ָזאְגט ַצו 

ִזירּוז,  ָלׁשֹון  ֶאָלא  ַצו  ֵאין  ַרִׁש"י 
ִׁשְמעֹון:  ֶרִּבי  ָאַמר  ּוְלדֹורֹות,  ִמַיד 
ְּבָמקֹום  ְלָזֵרז  ַהָּכתּוב   ָצִרי ְּביֹוֵתר 

ֶׁשֵיׁש ּבֹו ִחָסרֹון ִּכיס.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 

ֵחֶלק א, ִסיָמן כ"א): ְּכֵדי ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ְׁשִּפיְרן  ֶקעֶנען 
ִזיְּבן  ַזייֶנע  ֵהייִליְגן  קֹוֶדם  ֶער  ַדאְרף 
ָדאס  ָוואס  ָּפִנים,  אֹויְפ'ן  ֶלעְכט 
ֶזעֶנען: ִדי ְצֵוויי אֹויְגן, ְצֵוויי אֹויֶעְרן, 
ִדי מֹויל, ֶער  ְצֵוויי ָנאז ֶלעֶכער, אּון 
גּוֶטע  אֹויף  ָנאר  ִניְצן  ַאֶלע  ֵזיי  ָזאל 
ֶמען  ָוואס  אֹויף  ִניְׁשט  אּון  ַזאְכן, 

ָטאר ִניְׁשט.
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ֵווייְסט ֶער ַאז ֶעס קּוְמט אֹוי פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַפאר ַזיין טֹוָבה.

ְטַראְכט ִוויֶדער  ָוואס  ֵאייֶנער 
ִניְׁשט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִיסּוִרים,  ִאים  אֹויף  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 
אּון  צּוְּבָראְכן,  ִאיְנַגאְנְצן  ֶער  ֶוועְרט 
ָהאט ִניְׁשט ִמיט ָוואס ִזי ְמַחֵזק צּו 

ַזיין.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, "ַוִיָקר", ָדאס 
ָאן ִדי ַאֶלף, ֵמייְנט "ֶעס ָהאט 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֶגעְטָראְפן",   ִזי
ִזי ַזאְכן פּון  ֵמייְנט ַאז ֶעס ְטֶרעְפט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ָאן  ַאֵלייְנס   ִזי
ֶווען  ָאֶּבער  ָצרֹות,  ְגרֹויֶסע  ֶער  ָהאט 

ָדאס  ַאֶלף,  ֶדעם  ַאַריין  ֵלייְגט  ֶמען 
עֹוָלם",  ֶׁשל  "ֲאלּופֹו  ֶדעם  ֵמייְנט 
ִאיז  ֶדעָמאְלְטס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ֶגערּוְפן",  ָהאט  "ֶער  "ַוִיְקָרא",  ֶעס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֵווייְסט  ֶער 
רּוְפט ִאים, אּון ֶער קּוְמט צּוִריק צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶזעְהט ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ִאים  אֹויף  ֵגייט  ֶעס  ַאז 
ֵאיין  ָנאר  ֶער  ָהאט  ָצרֹות,  ִאיֶּבער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֵגיין  צּו  ֵעָצה, 
ִדי  ִאים אֹויף  ִזי אֹויְסֶרעְדן צּו  אּון 
ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס   ,ְׁשְּפַרא ֵאייֶגעֶנע 

ֶער ַארֹויס ֵגיין פּון ַאֶלע ָצרֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְקָרא ִסיָמן ב)

ו  ַ̂  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר. ָזאְגט ַצו 

ִזירּוז,  ָלׁשֹון  ֶאָלא  ַצו  ֵאין  ַרִׁש"י 
ִׁשְמעֹון:  ֶרִּבי  ָאַמר  ּוְלדֹורֹות,  ִמַיד 
ְּבָמקֹום  ְלָזֵרז  ַהָּכתּוב   ָצִרי ְּביֹוֵתר 

ֶׁשֵיׁש ּבֹו ִחָסרֹון ִּכיס.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 

ֵחֶלק א, ִסיָמן כ"א): ְּכֵדי ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ְׁשִּפיְרן  ֶקעֶנען 
ִזיְּבן  ַזייֶנע  ֵהייִליְגן  קֹוֶדם  ֶער  ַדאְרף 
ָדאס  ָוואס  ָּפִנים,  אֹויְפ'ן  ֶלעְכט 
ֶזעֶנען: ִדי ְצֵוויי אֹויְגן, ְצֵוויי אֹויֶעְרן, 
ִדי מֹויל, ֶער  ְצֵוויי ָנאז ֶלעֶכער, אּון 
גּוֶטע  אֹויף  ָנאר  ִניְצן  ַאֶלע  ֵזיי  ָזאל 
ֶמען  ָוואס  אֹויף  ִניְׁשט  אּון  ַזאְכן, 

ָטאר ִניְׁשט.
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ֵווייְסט ֶער ַאז ֶעס קּוְמט אֹוי פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַפאר ַזיין טֹוָבה.

ְטַראְכט ִוויֶדער  ָוואס  ֵאייֶנער 
ִניְׁשט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִיסּוִרים,  ִאים  אֹויף  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 
אּון  צּוְּבָראְכן,  ִאיְנַגאְנְצן  ֶער  ֶוועְרט 
ָהאט ִניְׁשט ִמיט ָוואס ִזי ְמַחֵזק צּו 

ַזיין.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, "ַוִיָקר", ָדאס 
ָאן ִדי ַאֶלף, ֵמייְנט "ֶעס ָהאט 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֶגעְטָראְפן",   ִזי
ִזי ַזאְכן פּון  ֵמייְנט ַאז ֶעס ְטֶרעְפט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ָאן  ַאֵלייְנס   ִזי
ֶווען  ָאֶּבער  ָצרֹות,  ְגרֹויֶסע  ֶער  ָהאט 

ָדאס  ַאֶלף,  ֶדעם  ַאַריין  ֵלייְגט  ֶמען 
עֹוָלם",  ֶׁשל  "ֲאלּופֹו  ֶדעם  ֵמייְנט 
ִאיז  ֶדעָמאְלְטס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ֶגערּוְפן",  ָהאט  "ֶער  "ַוִיְקָרא",  ֶעס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֵווייְסט  ֶער 
רּוְפט ִאים, אּון ֶער קּוְמט צּוִריק צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶזעְהט ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ִאים  אֹויף  ֵגייט  ֶעס  ַאז 
ֵאיין  ָנאר  ֶער  ָהאט  ָצרֹות,  ִאיֶּבער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֵגיין  צּו  ֵעָצה, 
ִדי  ִאים אֹויף  ִזי אֹויְסֶרעְדן צּו  אּון 
ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס   ,ְׁשְּפַרא ֵאייֶגעֶנע 

ֶער ַארֹויס ֵגיין פּון ַאֶלע ָצרֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוִיְקָרא ִסיָמן ב)

ו  ַ̂  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ָּבָניו ֵלאמֹר. ָזאְגט ַצו 

ִזירּוז,  ָלׁשֹון  ֶאָלא  ַצו  ֵאין  ַרִׁש"י 
ִׁשְמעֹון:  ֶרִּבי  ָאַמר  ּוְלדֹורֹות,  ִמַיד 
ְּבָמקֹום  ְלָזֵרז  ַהָּכתּוב   ָצִרי ְּביֹוֵתר 

ֶׁשֵיׁש ּבֹו ִחָסרֹון ִּכיס.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 

ֵחֶלק א, ִסיָמן כ"א): ְּכֵדי ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ְׁשִּפיְרן  ֶקעֶנען 
ִזיְּבן  ַזייֶנע  ֵהייִליְגן  קֹוֶדם  ֶער  ַדאְרף 
ָדאס  ָוואס  ָּפִנים,  אֹויְפ'ן  ֶלעְכט 
ֶזעֶנען: ִדי ְצֵוויי אֹויְגן, ְצֵוויי אֹויֶעְרן, 
ִדי מֹויל, ֶער  ְצֵוויי ָנאז ֶלעֶכער, אּון 
גּוֶטע  אֹויף  ָנאר  ִניְצן  ַאֶלע  ֵזיי  ָזאל 
ֶמען  ָוואס  אֹויף  ִניְׁשט  אּון  ַזאְכן, 

ָטאר ִניְׁשט.
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ֶדעְרַפאר ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
צּוֶגעְׁשֶטעְלט ַא ֶדעְקל ַפאר ִדי 
ֶקעֶנען   ִזי ָזאל  ֶמען  ַאז  ַזאְכן,  ַאֶלע 
צּוִריק ַהאְלְטן פּון ֲעֵבירֹות, ִדי אֹויְגן 
 ָהאְּבן ַא ֶדעְקל ָוואס ֶמען ֶקען ְגַליי
אּוְנֶטער  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  צּוַמאְכן 

ֶעֶּפעס ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶזעְהן.

(ְּכתּובֹות ִדי  ְגָמָרא  ִדי  ָזאְגט  אֹויֶעְרן, 
ה.): ַפאְרָוואס ֶזעֶנען ִדי ִפיְנֶגעְרס 

ְׁשִּפיִציג? ַאז ֶווען ֶמען ֶהעְרט ֶעֶּפעס 
ֶמען  ָזאל  ִניְׁשט,  ָטאר  ֶמען  ָוואס 
ִאין  ִפיְנֶגער  ִדי  ַאַרייְנֵלייְגן   ְגַליי
ָהאט  ַפאְרָוואס  אּון  אֹויֶעְרן,  ִדי 
ִדי  ֶגעַמאְכט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
אֹויֶעְרן  ִדי  פּון  ֵחֶלק  אּוְנֶטעְרְׁשֶטע 
ִדי  ַפאְרְׁשָטאְּפן  ֶקעֶנען  צּו   ?ֵוויי
ַא  אּוְנֶטער  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  אֹויֶעְרן 

ַזא ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶהעְרן.

מֹויל, ָזאְגט ִדי ְגָמָרא (ֲעָרִכין ט"ו): ִדי 
אּון  ֵציין  ִדי  מֹויֶעְרן  ְצֵוויי  ָהאט 

ִדי ִליְּפן.

ַקיין ִוויֶדער  ִניְׁשט  ָהאט  ָנאז  ִדי 
ֵגייט  ָנאז  ִדי  מֹויֶער,  ׁשּום 
אּון  ַאף",  "ֲחרֹון  ַּכַעס,  אֹויף  ַארֹויף 
ָדאס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֶדעְקל, ִדי ֶטַבע 
 פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז, ַאז ֶער ֶרעְגט ִזי
ֵזייֶער ְׁשֶנעל אֹויף, ֶווען ֶעֶּפעס ֵגייט 

ִניְׁשט ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל.

ָצִרי ָדאס  ְּביֹוֵתר  ַרִׁש"י,  ָזאְגט 
ַהָּכתּוב ְלָזֵרז ְּבָמקֹום ֶׁשֵיׁש ּבֹו 
ָהאט  ָוואס  ָנאז  ִדי  ַּביי  ִּכיס,  ִחָסרֹון 
ּתֹוָרה  ִדי  ַדאְרף  ֶדעְקל,  ַקיין  ִניְׁשט 
 ָוואֶרעֶנען, ַאז ֶמען ָזאל ַאַסא ַאַסא
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל 
ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶוועְרן ִאין ַּכַעס, ָנאר 
ֶגעֶׁשעְהט  ֶעס  ָוואס  ַאז  ֶגעֶדעְנֶקען 
ַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ָנאר  ִאיז 

ַזיין טֹוָבה.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַצו ִסיָמן א) 
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ַהִּמְזֵּבַח ִהוא  ַעל  ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה 
ָּכל ַהַּלְיָלה, ָדאס ִאיז ִדי עֹוָלה 
ָוואס ְּבֶרעְנט אֹויְפ'ן ִמְזֵּבַח ַא ַגאְנֶצע 

ַנאְכט.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
קּוְמט  ָּפסּוק  ֶדער 
ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין  ְמַרֵמז  אּוְנז 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  מ"ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַאֶלעס  אּון  ֶוועְלט,  ְקֵלייֶנע  ַא  ִאיז 
ֶדער  ֶווען  ֶגעֶׁשעְהן  ִאיז  ֶעס  ָוואס 
ִדי  ַּבאַׁשאְפן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶיעְדן  ַּביי   אֹוי ֶגעֶׁשעְהט  ֶוועְלט, 
ֶמעְנְטׁש, אּון ֶדעְרַפאר, ַאזֹוי ִווי ֶדער 
ִדי  ִאיז  ָאְנֵהייּב  ַאז פּון  ָזאְגט,  ָּפסּוק 
ֶוועְלט ֶגעֶווען טּוְנְקל אּון ִפיְנְסֶטער, 

פר˘˙ וי˜ר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פ‰

ֶדעְרַפאר ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
צּוֶגעְׁשֶטעְלט ַא ֶדעְקל ַפאר ִדי 
ֶקעֶנען   ִזי ָזאל  ֶמען  ַאז  ַזאְכן,  ַאֶלע 
צּוִריק ַהאְלְטן פּון ֲעֵבירֹות, ִדי אֹויְגן 
 ָהאְּבן ַא ֶדעְקל ָוואס ֶמען ֶקען ְגַליי
אּוְנֶטער  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  צּוַמאְכן 

ֶעֶּפעס ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶזעְהן.

(ְּכתּובֹות ִדי  ְגָמָרא  ִדי  ָזאְגט  אֹויֶעְרן, 
ה.): ַפאְרָוואס ֶזעֶנען ִדי ִפיְנֶגעְרס 

ְׁשִּפיִציג? ַאז ֶווען ֶמען ֶהעְרט ֶעֶּפעס 
ֶמען  ָזאל  ִניְׁשט,  ָטאר  ֶמען  ָוואס 
ִאין  ִפיְנֶגער  ִדי  ַאַרייְנֵלייְגן   ְגַליי
ָהאט  ַפאְרָוואס  אּון  אֹויֶעְרן,  ִדי 
ִדי  ֶגעַמאְכט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
אֹויֶעְרן  ִדי  פּון  ֵחֶלק  אּוְנֶטעְרְׁשֶטע 
ִדי  ַפאְרְׁשָטאְּפן  ֶקעֶנען  צּו   ?ֵוויי
ַא  אּוְנֶטער  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  אֹויֶעְרן 

ַזא ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶהעְרן.

מֹויל, ָזאְגט ִדי ְגָמָרא (ֲעָרִכין ט"ו): ִדי 
אּון  ֵציין  ִדי  מֹויֶעְרן  ְצֵוויי  ָהאט 

ִדי ִליְּפן.

ַקיין ִוויֶדער  ִניְׁשט  ָהאט  ָנאז  ִדי 
ֵגייט  ָנאז  ִדי  מֹויֶער,  ׁשּום 
אּון  ַאף",  "ֲחרֹון  ַּכַעס,  אֹויף  ַארֹויף 
ָדאס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֶדעְקל, ִדי ֶטַבע 
 פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז, ַאז ֶער ֶרעְגט ִזי
ֵזייֶער ְׁשֶנעל אֹויף, ֶווען ֶעֶּפעס ֵגייט 

ִניְׁשט ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל.

ָצִרי ָדאס  ְּביֹוֵתר  ַרִׁש"י,  ָזאְגט 
ַהָּכתּוב ְלָזֵרז ְּבָמקֹום ֶׁשֵיׁש ּבֹו 
ָהאט  ָוואס  ָנאז  ִדי  ַּביי  ִּכיס,  ִחָסרֹון 
ּתֹוָרה  ִדי  ַדאְרף  ֶדעְקל,  ַקיין  ִניְׁשט 
 ָוואֶרעֶנען, ַאז ֶמען ָזאל ַאַסא ַאַסא
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל 
ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶוועְרן ִאין ַּכַעס, ָנאר 
ֶגעֶׁשעְהט  ֶעס  ָוואס  ַאז  ֶגעֶדעְנֶקען 
ַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ָנאר  ִאיז 

ַזיין טֹוָבה.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַצו ִסיָמן א) 
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ַהִּמְזֵּבַח ִהוא  ַעל  ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה 
ָּכל ַהַּלְיָלה, ָדאס ִאיז ִדי עֹוָלה 
ָוואס ְּבֶרעְנט אֹויְפ'ן ִמְזֵּבַח ַא ַגאְנֶצע 

ַנאְכט.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
קּוְמט  ָּפסּוק  ֶדער 
ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין  ְמַרֵמז  אּוְנז 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  מ"ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַאֶלעס  אּון  ֶוועְלט,  ְקֵלייֶנע  ַא  ִאיז 
ֶדער  ֶווען  ֶגעֶׁשעְהן  ִאיז  ֶעס  ָוואס 
ִדי  ַּבאַׁשאְפן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶיעְדן  ַּביי   אֹוי ֶגעֶׁשעְהט  ֶוועְלט, 
ֶמעְנְטׁש, אּון ֶדעְרַפאר, ַאזֹוי ִווי ֶדער 
ִדי  ִאיז  ָאְנֵהייּב  ַאז פּון  ָזאְגט,  ָּפסּוק 
ֶוועְלט ֶגעֶווען טּוְנְקל אּון ִפיְנְסֶטער, 

פר˘˙ וי˜ר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פ‰

ֶדעְרַפאר ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
צּוֶגעְׁשֶטעְלט ַא ֶדעְקל ַפאר ִדי 
ֶקעֶנען   ִזי ָזאל  ֶמען  ַאז  ַזאְכן,  ַאֶלע 
צּוִריק ַהאְלְטן פּון ֲעֵבירֹות, ִדי אֹויְגן 
 ָהאְּבן ַא ֶדעְקל ָוואס ֶמען ֶקען ְגַליי
אּוְנֶטער  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  צּוַמאְכן 

ֶעֶּפעס ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶזעְהן.

(ְּכתּובֹות ִדי  ְגָמָרא  ִדי  ָזאְגט  אֹויֶעְרן, 
ה.): ַפאְרָוואס ֶזעֶנען ִדי ִפיְנֶגעְרס 

ְׁשִּפיִציג? ַאז ֶווען ֶמען ֶהעְרט ֶעֶּפעס 
ֶמען  ָזאל  ִניְׁשט,  ָטאר  ֶמען  ָוואס 
ִאין  ִפיְנֶגער  ִדי  ַאַרייְנֵלייְגן   ְגַליי
ָהאט  ַפאְרָוואס  אּון  אֹויֶעְרן,  ִדי 
ִדי  ֶגעַמאְכט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
אֹויֶעְרן  ִדי  פּון  ֵחֶלק  אּוְנֶטעְרְׁשֶטע 
ִדי  ַפאְרְׁשָטאְּפן  ֶקעֶנען  צּו   ?ֵוויי
ַא  אּוְנֶטער  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  אֹויֶעְרן 

ַזא ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶהעְרן.

מֹויל, ָזאְגט ִדי ְגָמָרא (ֲעָרִכין ט"ו): ִדי 
אּון  ֵציין  ִדי  מֹויֶעְרן  ְצֵוויי  ָהאט 

ִדי ִליְּפן.

ַקיין ִוויֶדער  ִניְׁשט  ָהאט  ָנאז  ִדי 
ֵגייט  ָנאז  ִדי  מֹויֶער,  ׁשּום 
אּון  ַאף",  "ֲחרֹון  ַּכַעס,  אֹויף  ַארֹויף 
ָדאס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֶדעְקל, ִדי ֶטַבע 
 פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז, ַאז ֶער ֶרעְגט ִזי
ֵזייֶער ְׁשֶנעל אֹויף, ֶווען ֶעֶּפעס ֵגייט 

ִניְׁשט ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל.

ָצִרי ָדאס  ְּביֹוֵתר  ַרִׁש"י,  ָזאְגט 
ַהָּכתּוב ְלָזֵרז ְּבָמקֹום ֶׁשֵיׁש ּבֹו 
ָהאט  ָוואס  ָנאז  ִדי  ַּביי  ִּכיס,  ִחָסרֹון 
ּתֹוָרה  ִדי  ַדאְרף  ֶדעְקל,  ַקיין  ִניְׁשט 
 ָוואֶרעֶנען, ַאז ֶמען ָזאל ַאַסא ַאַסא
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל 
ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶוועְרן ִאין ַּכַעס, ָנאר 
ֶגעֶׁשעְהט  ֶעס  ָוואס  ַאז  ֶגעֶדעְנֶקען 
ַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ָנאר  ִאיז 

ַזיין טֹוָבה.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַצו ִסיָמן א) 
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ַהִּמְזֵּבַח ִהוא  ַעל  ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה 
ָּכל ַהַּלְיָלה, ָדאס ִאיז ִדי עֹוָלה 
ָוואס ְּבֶרעְנט אֹויְפ'ן ִמְזֵּבַח ַא ַגאְנֶצע 

ַנאְכט.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
קּוְמט  ָּפסּוק  ֶדער 
ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין  ְמַרֵמז  אּוְנז 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  מ"ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַאֶלעס  אּון  ֶוועְלט,  ְקֵלייֶנע  ַא  ִאיז 
ֶדער  ֶווען  ֶגעֶׁשעְהן  ִאיז  ֶעס  ָוואס 
ִדי  ַּבאַׁשאְפן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶיעְדן  ַּביי   אֹוי ֶגעֶׁשעְהט  ֶוועְלט, 
ֶמעְנְטׁש, אּון ֶדעְרַפאר, ַאזֹוי ִווי ֶדער 
ִדי  ִאיז  ָאְנֵהייּב  ַאז פּון  ָזאְגט,  ָּפסּוק 
ֶוועְלט ֶגעֶווען טּוְנְקל אּון ִפיְנְסֶטער, 

פר˘˙ וי˜ר‡„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פ‰

ֶדעְרַפאר ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
צּוֶגעְׁשֶטעְלט ַא ֶדעְקל ַפאר ִדי 
ֶקעֶנען   ִזי ָזאל  ֶמען  ַאז  ַזאְכן,  ַאֶלע 
צּוִריק ַהאְלְטן פּון ֲעֵבירֹות, ִדי אֹויְגן 
 ָהאְּבן ַא ֶדעְקל ָוואס ֶמען ֶקען ְגַליי
אּוְנֶטער  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  צּוַמאְכן 

ֶעֶּפעס ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶזעְהן.

(ְּכתּובֹות ִדי  ְגָמָרא  ִדי  ָזאְגט  אֹויֶעְרן, 
ה.): ַפאְרָוואס ֶזעֶנען ִדי ִפיְנֶגעְרס 

ְׁשִּפיִציג? ַאז ֶווען ֶמען ֶהעְרט ֶעֶּפעס 
ֶמען  ָזאל  ִניְׁשט,  ָטאר  ֶמען  ָוואס 
ִאין  ִפיְנֶגער  ִדי  ַאַרייְנֵלייְגן   ְגַליי
ָהאט  ַפאְרָוואס  אּון  אֹויֶעְרן,  ִדי 
ִדי  ֶגעַמאְכט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
אֹויֶעְרן  ִדי  פּון  ֵחֶלק  אּוְנֶטעְרְׁשֶטע 
ִדי  ַפאְרְׁשָטאְּפן  ֶקעֶנען  צּו   ?ֵוויי
ַא  אּוְנֶטער  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  אֹויֶעְרן 

ַזא ָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶהעְרן.

מֹויל, ָזאְגט ִדי ְגָמָרא (ֲעָרִכין ט"ו): ִדי 
אּון  ֵציין  ִדי  מֹויֶעְרן  ְצֵוויי  ָהאט 

ִדי ִליְּפן.

ַקיין ִוויֶדער  ִניְׁשט  ָהאט  ָנאז  ִדי 
ֵגייט  ָנאז  ִדי  מֹויֶער,  ׁשּום 
אּון  ַאף",  "ֲחרֹון  ַּכַעס,  אֹויף  ַארֹויף 
ָדאס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֶדעְקל, ִדי ֶטַבע 
 פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז, ַאז ֶער ֶרעְגט ִזי
ֵזייֶער ְׁשֶנעל אֹויף, ֶווען ֶעֶּפעס ֵגייט 

ִניְׁשט ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל.

ָצִרי ָדאס  ְּביֹוֵתר  ַרִׁש"י,  ָזאְגט 
ַהָּכתּוב ְלָזֵרז ְּבָמקֹום ֶׁשֵיׁש ּבֹו 
ָהאט  ָוואס  ָנאז  ִדי  ַּביי  ִּכיס,  ִחָסרֹון 
ּתֹוָרה  ִדי  ַדאְרף  ֶדעְקל,  ַקיין  ִניְׁשט 
 ָוואֶרעֶנען, ַאז ֶמען ָזאל ַאַסא ַאַסא
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל 
ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶוועְרן ִאין ַּכַעס, ָנאר 
ֶגעֶׁשעְהט  ֶעס  ָוואס  ַאז  ֶגעֶדעְנֶקען 
ַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ָנאר  ִאיז 

ַזיין טֹוָבה.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַצו ִסיָמן א) 
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ַהִּמְזֵּבַח ִהוא  ַעל  ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה 
ָּכל ַהַּלְיָלה, ָדאס ִאיז ִדי עֹוָלה 
ָוואס ְּבֶרעְנט אֹויְפ'ן ִמְזֵּבַח ַא ַגאְנֶצע 

ַנאְכט.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
קּוְמט  ָּפסּוק  ֶדער 
ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין  ְמַרֵמז  אּוְנז 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  מ"ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַאֶלעס  אּון  ֶוועְלט,  ְקֵלייֶנע  ַא  ִאיז 
ֶדער  ֶווען  ֶגעֶׁשעְהן  ִאיז  ֶעס  ָוואס 
ִדי  ַּבאַׁשאְפן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶיעְדן  ַּביי   אֹוי ֶגעֶׁשעְהט  ֶוועְלט, 
ֶמעְנְטׁש, אּון ֶדעְרַפאר, ַאזֹוי ִווי ֶדער 
ִדי  ִאיז  ָאְנֵהייּב  ַאז פּון  ָזאְגט,  ָּפסּוק 
ֶוועְלט ֶגעֶווען טּוְנְקל אּון ִפיְנְסֶטער, 
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"ַויֹאֶמר ֱאִקים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור", 
ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶעס  אּון  ִליְכִטיג,  ֶוועְרן  ָזאל  ֶעס  ַאז 
ִאיז ֶגעָוואְרן ִליְכִטיג, ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ֶמעְנְטְׁשן,  ֶיעְדן  ַּביי 
ֶעס  ַאז   ִזי ַּביי  ָמאל   ַאַסא ִפיְלט 
ִאיז טּוְנְקל ַּביי ִאים, ֶער ִפיְלט ִניְׁשט 
ָגאְרִניְׁשט ַקיין ׁשּום ַחיֹות, ֶער ִפיְלט 
ֶער  ִניְׁשט,  ִאים  ַדאְרף  ֵקייֶנער  ַאז 
ֶער  ַפאְרָוואס  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ֵווייְסט 
ֶמען  ַדאְרף  ֶגעָוואְרן,  ֶגעּבֹויְרן  ִאיז 
ֶדעָמאְלְטס,  ַדְוָקא  ַאז  ִוויְסן,  ָאֶּבער 
ִאיז  ַאזֹוי,  ִפיְלט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶקען  ֶער  ָוואס  ַצייט  ִריְכִטיֶגע  ִדי 
ַמְצִליַח  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ֶדעָמאְלְטס 
ַזיין, ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ִעיָקר ַמְעָלה 
ַאז   ,ַמְלָא ַא  ִאיֶּבער  ַא ֶמעְנְטׁש  פּון 
ִמְצוֹת  טּוְהן  צּו  ַאַרייְנַכאְּפן  ֶקען  ֶער 
ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז 

ִאים טּוְנְקל אּון ְׁשַוואְרץ.

ֶגענּוג ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַפאר  ְּבֶרעֶנען  ָוואס  ַמְלָאִכים 
ָאֶּבער  אֹויְפֶהער,  ָאן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאים 
ֶדער  ִחידּוׁש,  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ָדאס 
ֵגייט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִאיז  ִחידּוׁש 
ֶער  אּון  ְׁשֶוועִריֵקייְטן,   דּוְר אֹויף 
ִפיְלט ִווי ֶעס ִאיז ִאים ְׁשַוואְרץ ַפאר 
ֶוועְגן,  ֶדעְסט  פּון  אּון  אֹויְגן,  ִדי 

ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹת  ַאַריין  ֶער  ַכאְּפט 
טֹוִבים.

ֶאת ָדאס  ַצו  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדער  ֵלאמֹר,  ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן 
ַאֲהרֹן  ַפאר  ָזאְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן ַצִדיק, 
ָזאג ַפאר ִדי ִאיְדן, זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה, 
קּוֶמען  צּו  ַארֹויף  ֶוועג  ִדי  ִאיז  ָדאס 
ַעל  ָהעָֹלה  ִהוא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ִדי  ַהַּלְיָלה,  ָּכל  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  מֹוְקָדה 
ֶווען דּו ֶקעְנְסט ְּבֶרעֶנען  ִעיָקר ַצייט 
ַּבייַנאְכט  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן 
טּוְנְקל,  ִאיְנַגאְנְצן  ִדיר  ִאיז  ֶעס  ֶווען 
ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ֶדעָמאְלְטס,  ַדְוָקא 
ֶדעְרַהאְלְטן,   ִזי אּון  ְׁשַטאְרְקן   ִזי
ֶדעָמאְלְטס ִּביְזטּו ֵזייֶער ָחׁשּוב ַּביים 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעָמאְלְטס ֶוועְסטּו 
זֹוֶכה ַזיין ַאז, ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֵפייֶער  ֶדער  ַאז 

ֶוועט ְּבֶרעֶנען ִאין ִדיר.

ִדי ֶמען  ַאז  ִוויְסן  ָאֶּבער  ַדאְרף 
ָוואְרט "מֹוְקָדה", ְׁשֵטייט ִמיט 
ַא ְקֵלייֶנע ֶמ"ם, ָדאס ַווייְזט אּוְנז ַאז 
צּום  ְּבֶרעֶנען  ִוויל  ֶמען  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַדאְרף ֶמען אֹוי ִוויְסן 
פּון  ֵגיין  ַארֹויס  ִניְׁשט  אּון  ַאזֹוי,  ִווי 

ִדי ְגֶרעִניְצן.
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"ַויֹאֶמר ֱאִקים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור", 
ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶעס  אּון  ִליְכִטיג,  ֶוועְרן  ָזאל  ֶעס  ַאז 
ִאיז ֶגעָוואְרן ִליְכִטיג, ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ֶמעְנְטְׁשן,  ֶיעְדן  ַּביי 
ֶעס  ַאז   ִזי ַּביי  ָמאל   ַאַסא ִפיְלט 
ִאיז טּוְנְקל ַּביי ִאים, ֶער ִפיְלט ִניְׁשט 
ָגאְרִניְׁשט ַקיין ׁשּום ַחיֹות, ֶער ִפיְלט 
ֶער  ִניְׁשט,  ִאים  ַדאְרף  ֵקייֶנער  ַאז 
ֶער  ַפאְרָוואס  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ֵווייְסט 
ֶמען  ַדאְרף  ֶגעָוואְרן,  ֶגעּבֹויְרן  ִאיז 
ֶדעָמאְלְטס,  ַדְוָקא  ַאז  ִוויְסן,  ָאֶּבער 
ִאיז  ַאזֹוי,  ִפיְלט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶקען  ֶער  ָוואס  ַצייט  ִריְכִטיֶגע  ִדי 
ַמְצִליַח  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ֶדעָמאְלְטס 
ַזיין, ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ִעיָקר ַמְעָלה 
ַאז   ,ַמְלָא ַא  ִאיֶּבער  ַא ֶמעְנְטׁש  פּון 
ִמְצוֹת  טּוְהן  צּו  ַאַרייְנַכאְּפן  ֶקען  ֶער 
ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז 

ִאים טּוְנְקל אּון ְׁשַוואְרץ.

ֶגענּוג ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַפאר  ְּבֶרעֶנען  ָוואס  ַמְלָאִכים 
ָאֶּבער  אֹויְפֶהער,  ָאן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאים 
ֶדער  ִחידּוׁש,  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ָדאס 
ֵגייט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִאיז  ִחידּוׁש 
ֶער  אּון  ְׁשֶוועִריֵקייְטן,   דּוְר אֹויף 
ִפיְלט ִווי ֶעס ִאיז ִאים ְׁשַוואְרץ ַפאר 
ֶוועְגן,  ֶדעְסט  פּון  אּון  אֹויְגן,  ִדי 

ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹת  ַאַריין  ֶער  ַכאְּפט 
טֹוִבים.

ֶאת ָדאס  ַצו  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדער  ֵלאמֹר,  ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן 
ַאֲהרֹן  ַפאר  ָזאְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן ַצִדיק, 
ָזאג ַפאר ִדי ִאיְדן, זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה, 
קּוֶמען  צּו  ַארֹויף  ֶוועג  ִדי  ִאיז  ָדאס 
ַעל  ָהעָֹלה  ִהוא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ִדי  ַהַּלְיָלה,  ָּכל  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  מֹוְקָדה 
ֶווען דּו ֶקעְנְסט ְּבֶרעֶנען  ִעיָקר ַצייט 
ַּבייַנאְכט  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן 
טּוְנְקל,  ִאיְנַגאְנְצן  ִדיר  ִאיז  ֶעס  ֶווען 
ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ֶדעָמאְלְטס,  ַדְוָקא 
ֶדעְרַהאְלְטן,   ִזי אּון  ְׁשַטאְרְקן   ִזי
ֶדעָמאְלְטס ִּביְזטּו ֵזייֶער ָחׁשּוב ַּביים 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעָמאְלְטס ֶוועְסטּו 
זֹוֶכה ַזיין ַאז, ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֵפייֶער  ֶדער  ַאז 

ֶוועט ְּבֶרעֶנען ִאין ִדיר.

ִדי ֶמען  ַאז  ִוויְסן  ָאֶּבער  ַדאְרף 
ָוואְרט "מֹוְקָדה", ְׁשֵטייט ִמיט 
ַא ְקֵלייֶנע ֶמ"ם, ָדאס ַווייְזט אּוְנז ַאז 
צּום  ְּבֶרעֶנען  ִוויל  ֶמען  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַדאְרף ֶמען אֹוי ִוויְסן 
פּון  ֵגיין  ַארֹויס  ִניְׁשט  אּון  ַאזֹוי,  ִווי 

ִדי ְגֶרעִניְצן.
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"ַויֹאֶמר ֱאִקים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור", 
ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶעס  אּון  ִליְכִטיג,  ֶוועְרן  ָזאל  ֶעס  ַאז 
ִאיז ֶגעָוואְרן ִליְכִטיג, ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ֶמעְנְטְׁשן,  ֶיעְדן  ַּביי 
ֶעס  ַאז   ִזי ַּביי  ָמאל   ַאַסא ִפיְלט 
ִאיז טּוְנְקל ַּביי ִאים, ֶער ִפיְלט ִניְׁשט 
ָגאְרִניְׁשט ַקיין ׁשּום ַחיֹות, ֶער ִפיְלט 
ֶער  ִניְׁשט,  ִאים  ַדאְרף  ֵקייֶנער  ַאז 
ֶער  ַפאְרָוואס  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ֵווייְסט 
ֶמען  ַדאְרף  ֶגעָוואְרן,  ֶגעּבֹויְרן  ִאיז 
ֶדעָמאְלְטס,  ַדְוָקא  ַאז  ִוויְסן,  ָאֶּבער 
ִאיז  ַאזֹוי,  ִפיְלט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶקען  ֶער  ָוואס  ַצייט  ִריְכִטיֶגע  ִדי 
ַמְצִליַח  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ֶדעָמאְלְטס 
ַזיין, ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ִעיָקר ַמְעָלה 
ַאז   ,ַמְלָא ַא  ִאיֶּבער  ַא ֶמעְנְטׁש  פּון 
ִמְצוֹת  טּוְהן  צּו  ַאַרייְנַכאְּפן  ֶקען  ֶער 
ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז 

ִאים טּוְנְקל אּון ְׁשַוואְרץ.

ֶגענּוג ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַפאר  ְּבֶרעֶנען  ָוואס  ַמְלָאִכים 
ָאֶּבער  אֹויְפֶהער,  ָאן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאים 
ֶדער  ִחידּוׁש,  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ָדאס 
ֵגייט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִאיז  ִחידּוׁש 
ֶער  אּון  ְׁשֶוועִריֵקייְטן,   דּוְר אֹויף 
ִפיְלט ִווי ֶעס ִאיז ִאים ְׁשַוואְרץ ַפאר 
ֶוועְגן,  ֶדעְסט  פּון  אּון  אֹויְגן,  ִדי 

ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹת  ַאַריין  ֶער  ַכאְּפט 
טֹוִבים.

ֶאת ָדאס  ַצו  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדער  ֵלאמֹר,  ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן 
ַאֲהרֹן  ַפאר  ָזאְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן ַצִדיק, 
ָזאג ַפאר ִדי ִאיְדן, זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה, 
קּוֶמען  צּו  ַארֹויף  ֶוועג  ִדי  ִאיז  ָדאס 
ַעל  ָהעָֹלה  ִהוא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ִדי  ַהַּלְיָלה,  ָּכל  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  מֹוְקָדה 
ֶווען דּו ֶקעְנְסט ְּבֶרעֶנען  ִעיָקר ַצייט 
ַּבייַנאְכט  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן 
טּוְנְקל,  ִאיְנַגאְנְצן  ִדיר  ִאיז  ֶעס  ֶווען 
ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ֶדעָמאְלְטס,  ַדְוָקא 
ֶדעְרַהאְלְטן,   ִזי אּון  ְׁשַטאְרְקן   ִזי
ֶדעָמאְלְטס ִּביְזטּו ֵזייֶער ָחׁשּוב ַּביים 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעָמאְלְטס ֶוועְסטּו 
זֹוֶכה ַזיין ַאז, ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֵפייֶער  ֶדער  ַאז 

ֶוועט ְּבֶרעֶנען ִאין ִדיר.

ִדי ֶמען  ַאז  ִוויְסן  ָאֶּבער  ַדאְרף 
ָוואְרט "מֹוְקָדה", ְׁשֵטייט ִמיט 
ַא ְקֵלייֶנע ֶמ"ם, ָדאס ַווייְזט אּוְנז ַאז 
צּום  ְּבֶרעֶנען  ִוויל  ֶמען  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַדאְרף ֶמען אֹוי ִוויְסן 
פּון  ֵגיין  ַארֹויס  ִניְׁשט  אּון  ַאזֹוי,  ִווי 

ִדי ְגֶרעִניְצן.

פר˘˙ ˆו„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פו

"ַויֹאֶמר ֱאִקים ְיִהי אֹור ַוְיִהי אֹור", 
ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶעס  אּון  ִליְכִטיג,  ֶוועְרן  ָזאל  ֶעס  ַאז 
ִאיז ֶגעָוואְרן ִליְכִטיג, ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ֶמעְנְטְׁשן,  ֶיעְדן  ַּביי 
ֶעס  ַאז   ִזי ַּביי  ָמאל   ַאַסא ִפיְלט 
ִאיז טּוְנְקל ַּביי ִאים, ֶער ִפיְלט ִניְׁשט 
ָגאְרִניְׁשט ַקיין ׁשּום ַחיֹות, ֶער ִפיְלט 
ֶער  ִניְׁשט,  ִאים  ַדאְרף  ֵקייֶנער  ַאז 
ֶער  ַפאְרָוואס  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ֵווייְסט 
ֶמען  ַדאְרף  ֶגעָוואְרן,  ֶגעּבֹויְרן  ִאיז 
ֶדעָמאְלְטס,  ַדְוָקא  ַאז  ִוויְסן,  ָאֶּבער 
ִאיז  ַאזֹוי,  ִפיְלט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶקען  ֶער  ָוואס  ַצייט  ִריְכִטיֶגע  ִדי 
ַמְצִליַח  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ֶדעָמאְלְטס 
ַזיין, ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ִעיָקר ַמְעָלה 
ַאז   ,ַמְלָא ַא  ִאיֶּבער  ַא ֶמעְנְטׁש  פּון 
ִמְצוֹת  טּוְהן  צּו  ַאַרייְנַכאְּפן  ֶקען  ֶער 
ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס ִאיז 

ִאים טּוְנְקל אּון ְׁשַוואְרץ.

ֶגענּוג ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַפאר  ְּבֶרעֶנען  ָוואס  ַמְלָאִכים 
ָאֶּבער  אֹויְפֶהער,  ָאן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאים 
ֶדער  ִחידּוׁש,  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ָדאס 
ֵגייט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִאיז  ִחידּוׁש 
ֶער  אּון  ְׁשֶוועִריֵקייְטן,   דּוְר אֹויף 
ִפיְלט ִווי ֶעס ִאיז ִאים ְׁשַוואְרץ ַפאר 
ֶוועְגן,  ֶדעְסט  פּון  אּון  אֹויְגן,  ִדי 

ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹת  ַאַריין  ֶער  ַכאְּפט 
טֹוִבים.

ֶאת ָדאס  ַצו  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדער  ֵלאמֹר,  ָּבָניו  ְוֶאת  ַאֲהרֹן 
ַאֲהרֹן  ַפאר  ָזאְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָוואס ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן ַצִדיק, 
ָזאג ַפאר ִדי ִאיְדן, זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה, 
קּוֶמען  צּו  ַארֹויף  ֶוועג  ִדי  ִאיז  ָדאס 
ַעל  ָהעָֹלה  ִהוא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ִדי  ַהַּלְיָלה,  ָּכל  ַהִּמְזֵּבַח  ַעל  מֹוְקָדה 
ֶווען דּו ֶקעְנְסט ְּבֶרעֶנען  ִעיָקר ַצייט 
ַּבייַנאְכט  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן 
טּוְנְקל,  ִאיְנַגאְנְצן  ִדיר  ִאיז  ֶעס  ֶווען 
ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ֶדעָמאְלְטס,  ַדְוָקא 
ֶדעְרַהאְלְטן,   ִזי אּון  ְׁשַטאְרְקן   ִזי
ֶדעָמאְלְטס ִּביְזטּו ֵזייֶער ָחׁשּוב ַּביים 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדעָמאְלְטס ֶוועְסטּו 
זֹוֶכה ַזיין ַאז, ְוֵאׁש ַהִּמְזֵּבַח ּתּוַקד ּבֹו, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֵפייֶער  ֶדער  ַאז 

ֶוועט ְּבֶרעֶנען ִאין ִדיר.

ִדי ֶמען  ַאז  ִוויְסן  ָאֶּבער  ַדאְרף 
ָוואְרט "מֹוְקָדה", ְׁשֵטייט ִמיט 
ַא ְקֵלייֶנע ֶמ"ם, ָדאס ַווייְזט אּוְנז ַאז 
צּום  ְּבֶרעֶנען  ִוויל  ֶמען  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַדאְרף ֶמען אֹוי ִוויְסן 
פּון  ֵגיין  ַארֹויס  ִניְׁשט  אּון  ַאזֹוי,  ִווי 

ִדי ְגֶרעִניְצן.



פר˘˙ ˆו„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פז

ֶדער ָדאס  קּוְמט  ַאָמאל  ַאז  ֵמייְנט 
ֵיֶצר ָהַרע ִמיט ַאן ַאְנֶדער ֶוועג 
צּום ֶמעְנְטׁש, ֶער ַמאְכט ַאז ֶער ָזאל 
צּום  ְּבֶרעֶנען  ְׁשַטאְרק  ָגאר  ֶוועְלן 
טּוְהן  ֶוועְלן  ָזאל  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַזייֶנע  ִאיֶּבער  ֶזעֶנען  ָוואס  ַזאְכן 
ּכֹוחֹות, אּון ַאזֹוי ִווי ָנאְכֶדעם ֶזעְהט 
ֶוועְרט  ִניְׁשט,  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ַאז  ֶער 
ֶער  אּון  צּוְּבָראְכן,  ִאיְנַגאְנְצן  ֶער 
ֶמער  טּוט  אּון  אֹויף,  ַאֶלעס  ֶגעְּבט 

ָגאְרִניְׁשט.

ִמיט ֶדעְרַפאר  "מֹוְקָדה",  ְׁשֵטייט 
ַא ְקֵלייֶנע ֶמ"ם, ַאז ָדאס 

ְגֶרעִניץ,  ַא  ִמיט  ַזיין  ַדאְרף  ְּבֶרעֶנען 
ִאי ֶוועל ִמיר ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ַזאְכן 
ִאי טּוה  אּון  ֶקען טּוְהן,   ִאי ָוואס 
ָּבאְרד  ַמיין  ִמיט  ִמיר  ְפֵריי   ִאי ֶעס, 
אּון ֵּפאֹות, ִמיט ַמיין ַטִלית ּוְתִפִּלין, 
ַמיין  ִמיט  ָּכֵׁשר'ס,  ֶעְסן  ַמיין  ִמיט 
ִהיְטן ַׁשָּבת, אּון ָדאס ְגַלייְכן, אּון ַאז 
ִאי ֶוועל ִמיר ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ְגִריְנֶגע 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט  ַזאְכן, 
ֶוועט  ַאֶלעס  ַאז  ֶהעְלְפן  ָנאְכֶדעם 
ַזיין  ׁשֹוין ָנאְכקּוֶמען, אּון ִאי ֶוועל 

ַאן ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַצו-ַׁשָּבת ַהָגדֹול 
תשס"ט לפ"ק) 

י  ƒינ ƒמ ¿ ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֲאֶׁשר ַוּיֹאֶמר  הּוא  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶׁשה 

ִּדֶּבר ה' ֵלאמֹר ִּבְקרַֹבי ֶאָּקֵדׁש 
ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָעם ֶאָּכֵבד ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן. 
ֶגעָזאְגט  ַאז מֶׁשה ָהאט  ַרִׁש"י  ָזאְגט 
ַפאר ַאֲהרֹן: ִאי ָהאּב ֶגעוואּוְסט ַאז 
ֶוועְרן  ֶגעֵהייִליְגט  ֶוועט  ִמְׁשָּכן  ֶדער 
 ִאי ָאֶּבער  ַצִדיִקים,  ְגרֹויֶסע   דּוְר
ַזיין  ֶוועט  ָדאס  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאּב 
ֶיעְצט  ָאֶּבער  ִדיר,  ָאֶדער  ִמיר   דּוְר
ְגֶרעֶסער פּון  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז   ִאי ֶזעה 

אּוְנז.

ֶעס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָּפסּוק  אֹויְפן  קצ"ה):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַאז  ִלי,  ִהְרַחְבָּת  ַּבָצר  ב):  ד,  (ְּתִהיִלים  

ָצרֹות,  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו 
ָזאל ֶער קּוְקן אּון ֶער ֶוועט ֶזעְהן ַאז 
ְטֶרעְפן  ֶער  ֶקען  ָצָרה  ִדי  ִאין  ֲאִפילּו 
ַזאְכן ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ִאים ֶדעְרִמיט ֶגעָהאְלְפן אֹוי, ַווייל 
"ַּבַעל  ֶדער  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
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ֶדער ָדאס  קּוְמט  ַאָמאל  ַאז  ֵמייְנט 
ֵיֶצר ָהַרע ִמיט ַאן ַאְנֶדער ֶוועג 
צּום ֶמעְנְטׁש, ֶער ַמאְכט ַאז ֶער ָזאל 
צּום  ְּבֶרעֶנען  ְׁשַטאְרק  ָגאר  ֶוועְלן 
טּוְהן  ֶוועְלן  ָזאל  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַזייֶנע  ִאיֶּבער  ֶזעֶנען  ָוואס  ַזאְכן 
ּכֹוחֹות, אּון ַאזֹוי ִווי ָנאְכֶדעם ֶזעְהט 
ֶוועְרט  ִניְׁשט,  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ַאז  ֶער 
ֶער  אּון  צּוְּבָראְכן,  ִאיְנַגאְנְצן  ֶער 
ֶמער  טּוט  אּון  אֹויף,  ַאֶלעס  ֶגעְּבט 

ָגאְרִניְׁשט.

ִמיט ֶדעְרַפאר  "מֹוְקָדה",  ְׁשֵטייט 
ַא ְקֵלייֶנע ֶמ"ם, ַאז ָדאס 

ְגֶרעִניץ,  ַא  ִמיט  ַזיין  ַדאְרף  ְּבֶרעֶנען 
ִאי ֶוועל ִמיר ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ַזאְכן 
ִאי טּוה  אּון  ֶקען טּוְהן,   ִאי ָוואס 
ָּבאְרד  ַמיין  ִמיט  ִמיר  ְפֵריי   ִאי ֶעס, 
אּון ֵּפאֹות, ִמיט ַמיין ַטִלית ּוְתִפִּלין, 
ַמיין  ִמיט  ָּכֵׁשר'ס,  ֶעְסן  ַמיין  ִמיט 
ִהיְטן ַׁשָּבת, אּון ָדאס ְגַלייְכן, אּון ַאז 
ִאי ֶוועל ִמיר ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ְגִריְנֶגע 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט  ַזאְכן, 
ֶוועט  ַאֶלעס  ַאז  ֶהעְלְפן  ָנאְכֶדעם 
ַזיין  ׁשֹוין ָנאְכקּוֶמען, אּון ִאי ֶוועל 

ַאן ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַצו-ַׁשָּבת ַהָגדֹול 
תשס"ט לפ"ק) 

י  ƒינ ƒמ ¿ ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֲאֶׁשר ַוּיֹאֶמר  הּוא  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶׁשה 

ִּדֶּבר ה' ֵלאמֹר ִּבְקרַֹבי ֶאָּקֵדׁש 
ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָעם ֶאָּכֵבד ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן. 
ֶגעָזאְגט  ַאז מֶׁשה ָהאט  ַרִׁש"י  ָזאְגט 
ַפאר ַאֲהרֹן: ִאי ָהאּב ֶגעוואּוְסט ַאז 
ֶוועְרן  ֶגעֵהייִליְגט  ֶוועט  ִמְׁשָּכן  ֶדער 
 ִאי ָאֶּבער  ַצִדיִקים,  ְגרֹויֶסע   דּוְר
ַזיין  ֶוועט  ָדאס  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאּב 
ֶיעְצט  ָאֶּבער  ִדיר,  ָאֶדער  ִמיר   דּוְר
ְגֶרעֶסער פּון  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז   ִאי ֶזעה 

אּוְנז.

ֶעס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָּפסּוק  אֹויְפן  קצ"ה):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַאז  ִלי,  ִהְרַחְבָּת  ַּבָצר  ב):  ד,  (ְּתִהיִלים  

ָצרֹות,  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו 
ָזאל ֶער קּוְקן אּון ֶער ֶוועט ֶזעְהן ַאז 
ְטֶרעְפן  ֶער  ֶקען  ָצָרה  ִדי  ִאין  ֲאִפילּו 
ַזאְכן ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ִאים ֶדעְרִמיט ֶגעָהאְלְפן אֹוי, ַווייל 
"ַּבַעל  ֶדער  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
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ֶדער ָדאס  קּוְמט  ַאָמאל  ַאז  ֵמייְנט 
ֵיֶצר ָהַרע ִמיט ַאן ַאְנֶדער ֶוועג 
צּום ֶמעְנְטׁש, ֶער ַמאְכט ַאז ֶער ָזאל 
צּום  ְּבֶרעֶנען  ְׁשַטאְרק  ָגאר  ֶוועְלן 
טּוְהן  ֶוועְלן  ָזאל  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַזייֶנע  ִאיֶּבער  ֶזעֶנען  ָוואס  ַזאְכן 
ּכֹוחֹות, אּון ַאזֹוי ִווי ָנאְכֶדעם ֶזעְהט 
ֶוועְרט  ִניְׁשט,  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ַאז  ֶער 
ֶער  אּון  צּוְּבָראְכן,  ִאיְנַגאְנְצן  ֶער 
ֶמער  טּוט  אּון  אֹויף,  ַאֶלעס  ֶגעְּבט 

ָגאְרִניְׁשט.

ִמיט ֶדעְרַפאר  "מֹוְקָדה",  ְׁשֵטייט 
ַא ְקֵלייֶנע ֶמ"ם, ַאז ָדאס 

ְגֶרעִניץ,  ַא  ִמיט  ַזיין  ַדאְרף  ְּבֶרעֶנען 
ִאי ֶוועל ִמיר ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ַזאְכן 
ִאי טּוה  אּון  ֶקען טּוְהן,   ִאי ָוואס 
ָּבאְרד  ַמיין  ִמיט  ִמיר  ְפֵריי   ִאי ֶעס, 
אּון ֵּפאֹות, ִמיט ַמיין ַטִלית ּוְתִפִּלין, 
ַמיין  ִמיט  ָּכֵׁשר'ס,  ֶעְסן  ַמיין  ִמיט 
ִהיְטן ַׁשָּבת, אּון ָדאס ְגַלייְכן, אּון ַאז 
ִאי ֶוועל ִמיר ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ְגִריְנֶגע 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט  ַזאְכן, 
ֶוועט  ַאֶלעס  ַאז  ֶהעְלְפן  ָנאְכֶדעם 
ַזיין  ׁשֹוין ָנאְכקּוֶמען, אּון ִאי ֶוועל 

ַאן ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַצו-ַׁשָּבת ַהָגדֹול 
תשס"ט לפ"ק) 

י  ƒינ ƒמ ¿ ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֲאֶׁשר ַוּיֹאֶמר  הּוא  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶׁשה 

ִּדֶּבר ה' ֵלאמֹר ִּבְקרַֹבי ֶאָּקֵדׁש 
ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָעם ֶאָּכֵבד ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן. 
ֶגעָזאְגט  ַאז מֶׁשה ָהאט  ַרִׁש"י  ָזאְגט 
ַפאר ַאֲהרֹן: ִאי ָהאּב ֶגעוואּוְסט ַאז 
ֶוועְרן  ֶגעֵהייִליְגט  ֶוועט  ִמְׁשָּכן  ֶדער 
 ִאי ָאֶּבער  ַצִדיִקים,  ְגרֹויֶסע   דּוְר
ַזיין  ֶוועט  ָדאס  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאּב 
ֶיעְצט  ָאֶּבער  ִדיר,  ָאֶדער  ִמיר   דּוְר
ְגֶרעֶסער פּון  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז   ִאי ֶזעה 

אּוְנז.

ֶעס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָּפסּוק  אֹויְפן  קצ"ה):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַאז  ִלי,  ִהְרַחְבָּת  ַּבָצר  ב):  ד,  (ְּתִהיִלים  

ָצרֹות,  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו 
ָזאל ֶער קּוְקן אּון ֶער ֶוועט ֶזעְהן ַאז 
ְטֶרעְפן  ֶער  ֶקען  ָצָרה  ִדי  ִאין  ֲאִפילּו 
ַזאְכן ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ִאים ֶדעְרִמיט ֶגעָהאְלְפן אֹוי, ַווייל 
"ַּבַעל  ֶדער  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
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ֶדער ָדאס  קּוְמט  ַאָמאל  ַאז  ֵמייְנט 
ֵיֶצר ָהַרע ִמיט ַאן ַאְנֶדער ֶוועג 
צּום ֶמעְנְטׁש, ֶער ַמאְכט ַאז ֶער ָזאל 
צּום  ְּבֶרעֶנען  ְׁשַטאְרק  ָגאר  ֶוועְלן 
טּוְהן  ֶוועְלן  ָזאל  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַזייֶנע  ִאיֶּבער  ֶזעֶנען  ָוואס  ַזאְכן 
ּכֹוחֹות, אּון ַאזֹוי ִווי ָנאְכֶדעם ֶזעְהט 
ֶוועְרט  ִניְׁשט,  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ַאז  ֶער 
ֶער  אּון  צּוְּבָראְכן,  ִאיְנַגאְנְצן  ֶער 
ֶמער  טּוט  אּון  אֹויף,  ַאֶלעס  ֶגעְּבט 

ָגאְרִניְׁשט.

ִמיט ֶדעְרַפאר  "מֹוְקָדה",  ְׁשֵטייט 
ַא ְקֵלייֶנע ֶמ"ם, ַאז ָדאס 

ְגֶרעִניץ,  ַא  ִמיט  ַזיין  ַדאְרף  ְּבֶרעֶנען 
ִאי ֶוועל ִמיר ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ַזאְכן 
ִאי טּוה  אּון  ֶקען טּוְהן,   ִאי ָוואס 
ָּבאְרד  ַמיין  ִמיט  ִמיר  ְפֵריי   ִאי ֶעס, 
אּון ֵּפאֹות, ִמיט ַמיין ַטִלית ּוְתִפִּלין, 
ַמיין  ִמיט  ָּכֵׁשר'ס,  ֶעְסן  ַמיין  ִמיט 
ִהיְטן ַׁשָּבת, אּון ָדאס ְגַלייְכן, אּון ַאז 
ִאי ֶוועל ִמיר ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ְגִריְנֶגע 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט  ַזאְכן, 
ֶוועט  ַאֶלעס  ַאז  ֶהעְלְפן  ָנאְכֶדעם 
ַזיין  ׁשֹוין ָנאְכקּוֶמען, אּון ִאי ֶוועל 

ַאן ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַצו-ַׁשָּבת ַהָגדֹול 
תשס"ט לפ"ק) 

י  ƒינ ƒמ ¿ ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֲאֶׁשר ַוּיֹאֶמר  הּוא  ַאֲהרֹן  ֶאל  מֶׁשה 

ִּדֶּבר ה' ֵלאמֹר ִּבְקרַֹבי ֶאָּקֵדׁש 
ְוַעל ְּפֵני ָכל ָהָעם ֶאָּכֵבד ַוִּיּדֹם ַאֲהרֹן. 
ֶגעָזאְגט  ַאז מֶׁשה ָהאט  ַרִׁש"י  ָזאְגט 
ַפאר ַאֲהרֹן: ִאי ָהאּב ֶגעוואּוְסט ַאז 
ֶוועְרן  ֶגעֵהייִליְגט  ֶוועט  ִמְׁשָּכן  ֶדער 
 ִאי ָאֶּבער  ַצִדיִקים,  ְגרֹויֶסע   דּוְר
ַזיין  ֶוועט  ָדאס  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאּב 
ֶיעְצט  ָאֶּבער  ִדיר,  ָאֶדער  ִמיר   דּוְר
ְגֶרעֶסער פּון  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז   ִאי ֶזעה 

אּוְנז.

ֶעס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָּפסּוק  אֹויְפן  קצ"ה):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַאז  ִלי,  ִהְרַחְבָּת  ַּבָצר  ב):  ד,  (ְּתִהיִלים  

ָצרֹות,  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו 
ָזאל ֶער קּוְקן אּון ֶער ֶוועט ֶזעְהן ַאז 
ְטֶרעְפן  ֶער  ֶקען  ָצָרה  ִדי  ִאין  ֲאִפילּו 
ַזאְכן ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ִאים ֶדעְרִמיט ֶגעָהאְלְפן אֹוי, ַווייל 
"ַּבַעל  ֶדער  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
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ָהַרֲחִמים" אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶער ִׁשיְקט 
ַא ָצָרה ִאיז ֶעס אֹוי ִמיט ַרֲחָמנּות.

ִאין ָאֶּבער  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען 
ְׁשֶווער צּו  ִאים  ִאיז  ָצָרה  ִדי 
אּון  ֲחָלִקים,  גּוֶטע  ִדי  אֹויף  קּוְקן 
ֻקְׁשיֹות  ָהאְּבן  ְוָׁשלֹום  ַחס  ֶקען  ֶער 
ַא  ִאיז  ֶדעְרַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  אֹויְפן 
ְגרֹויֶסע ִמְצָוה ֶווען ֵאייֶנער ֶקען ִאים 
 ,ְמַחֵזק ַזיין, אּון ָזאְגן: "ְׁשַטאְרק ִזי
ֶוועט  ָצָרה  ִדי  צּוַפאְלן,  ִניְׁשט  ֶווער 
ֶדעָמאְלְטס  ִּביז  אּון  ַאִריֶּבעְרֵגיין, 
ָוואס  ַזאְכן  גּוֶטע  ִדי  אֹויף  קּוק 
ָיא  ִדיר  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֶגעָהאְלְפן".

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ֶווען ֶעס ָדאס 
ָצָרה  ְגרֹויֶסע  ִדי  ִאיז ֶגעֶׁשעְהן 
אּון  ָנָדב  ִקיְנֶדער  ְצֵוויי  ַאֲהרֹן'ס  אּון 
ָהאט  ֶגעְׁשָטאְרְּבן,  ֶזעֶנען  ַאִביהּו 
אּון  ֶגעֶווען  ְמַחֵזק  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ִאים 
ֵחֶלק  ִדי גּוֶטע  ֶנעם ַארֹויס  ֶגעָזאְגט: 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֶזעה  אּון  ֶדעְרפּון, 

ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים.    

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְׁשִמיִני ִסיָמן ז)

 76

ֲאֶׁשר לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִים ּכֹל 
ּתֹאֵכלּו,  אָֹתם  ּוַבְּנָחִלים  ַּבַּיִּמים 
ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַאז ִפיׁש ֶמעג ֶמען ָנאר ֶעְסן אֹויּב ֶעס 

ָהאט "ְסַנִּפיר, ְפלּוס ֶפעֶדעְרן" ָוואס 
 אֹוי אּון  ֶער,  ְׁשִוויְמט  ֶדעם  ִמיט 
"ַקְׂשֶקֶׂשת, ׁשּוְּפן" ָוואס ֶזעֶנען ִווי ַא 

ַּפאְנֶצער אֹויף ַזיין גּוף.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
אּוְנז  קּוְמט  ָדאס 
ְמַרֵמז ַזיין, ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ו): 

ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  ִוויל  ֶער 
ּוָּבִקי  ְּבָרצֹוא  "ָּבִקי  ַזיין  ֶער  ַדאְרף 
ֵאיין  פּון  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ְּבׁשֹוב", 
טּוְהן  צּו  ְּפרּוִּביְרן  ֶמען  ַדאְרף  ַזייט 
ִווי ֶמער  ַאַרייְנַכאְּפן  ִווי ֶמער גּוְטס, 
אּון  טֹוִבים,  ּוַמֲעִׂשים  ּוִמְצוֹת  ּתֹוָרה 
ֲעֵבירֹות,  פּון  ַהאְלְטן  צּוִריק   ִזי
מּוז  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון  ָאֶּבער 
ֲאִפילּו  ַאז  ְׁשַטאְרְקן,  ֵזייֶער   ִזי ֶמען 
ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ִווי ֶמען ִוויל, ֲאִפילּו 
 אּון ֶמען ָהאט ִזי ֶמען ַפאְלט דּוְר
ִניְׁשט אֹויְפֶגעִפיְרט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו 
 ַזיין, אּון ֶדער ֵיֶצר ָהַרע קּוְמט ְגַליי
ִּביְזט  דּו  ֶמעְנְטׁש:  ֶדעם  צּוְּבֶרעְכן 
ֶוועְסט  דּו  ֶוועְרט,  ָגאְרִניְׁשט  ׁשֹוין 
ַזיין ַקיין ֶעְרִליֶכער  ׁשֹוין ֶמער ִניְׁשט 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי ֶמען  ָטאר  ִאיד! 
 ַאדּוְר ַטאֶקע  ִּבין   ִאי ִאים:  פּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָאֶּבער  ֶגעַפאְלן, 
ָהאט ִמיר ָנא ַאְלץ ִליּב, ֶער ַוואְרט 
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ָהַרֲחִמים" אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶער ִׁשיְקט 
ַא ָצָרה ִאיז ֶעס אֹוי ִמיט ַרֲחָמנּות.

ִאין ָאֶּבער  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען 
ְׁשֶווער צּו  ִאים  ִאיז  ָצָרה  ִדי 
אּון  ֲחָלִקים,  גּוֶטע  ִדי  אֹויף  קּוְקן 
ֻקְׁשיֹות  ָהאְּבן  ְוָׁשלֹום  ַחס  ֶקען  ֶער 
ַא  ִאיז  ֶדעְרַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  אֹויְפן 
ְגרֹויֶסע ִמְצָוה ֶווען ֵאייֶנער ֶקען ִאים 
 ,ְמַחֵזק ַזיין, אּון ָזאְגן: "ְׁשַטאְרק ִזי
ֶוועט  ָצָרה  ִדי  צּוַפאְלן,  ִניְׁשט  ֶווער 
ֶדעָמאְלְטס  ִּביז  אּון  ַאִריֶּבעְרֵגיין, 
ָוואס  ַזאְכן  גּוֶטע  ִדי  אֹויף  קּוק 
ָיא  ִדיר  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֶגעָהאְלְפן".

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ֶווען ֶעס ָדאס 
ָצָרה  ְגרֹויֶסע  ִדי  ִאיז ֶגעֶׁשעְהן 
אּון  ָנָדב  ִקיְנֶדער  ְצֵוויי  ַאֲהרֹן'ס  אּון 
ָהאט  ֶגעְׁשָטאְרְּבן,  ֶזעֶנען  ַאִביהּו 
אּון  ֶגעֶווען  ְמַחֵזק  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ִאים 
ֵחֶלק  ִדי גּוֶטע  ֶנעם ַארֹויס  ֶגעָזאְגט: 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֶזעה  אּון  ֶדעְרפּון, 

ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים.    

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְׁשִמיִני ִסיָמן ז)
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ֲאֶׁשר לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִים ּכֹל 
ּתֹאֵכלּו,  אָֹתם  ּוַבְּנָחִלים  ַּבַּיִּמים 
ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַאז ִפיׁש ֶמעג ֶמען ָנאר ֶעְסן אֹויּב ֶעס 

ָהאט "ְסַנִּפיר, ְפלּוס ֶפעֶדעְרן" ָוואס 
 אֹוי אּון  ֶער,  ְׁשִוויְמט  ֶדעם  ִמיט 
"ַקְׂשֶקֶׂשת, ׁשּוְּפן" ָוואס ֶזעֶנען ִווי ַא 

ַּפאְנֶצער אֹויף ַזיין גּוף.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
אּוְנז  קּוְמט  ָדאס 
ְמַרֵמז ַזיין, ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ו): 

ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  ִוויל  ֶער 
ּוָּבִקי  ְּבָרצֹוא  "ָּבִקי  ַזיין  ֶער  ַדאְרף 
ֵאיין  פּון  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ְּבׁשֹוב", 
טּוְהן  צּו  ְּפרּוִּביְרן  ֶמען  ַדאְרף  ַזייט 
ִווי ֶמער  ַאַרייְנַכאְּפן  ִווי ֶמער גּוְטס, 
אּון  טֹוִבים,  ּוַמֲעִׂשים  ּוִמְצוֹת  ּתֹוָרה 
ֲעֵבירֹות,  פּון  ַהאְלְטן  צּוִריק   ִזי
מּוז  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון  ָאֶּבער 
ֲאִפילּו  ַאז  ְׁשַטאְרְקן,  ֵזייֶער   ִזי ֶמען 
ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ִווי ֶמען ִוויל, ֲאִפילּו 
 אּון ֶמען ָהאט ִזי ֶמען ַפאְלט דּוְר
ִניְׁשט אֹויְפֶגעִפיְרט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו 
 ַזיין, אּון ֶדער ֵיֶצר ָהַרע קּוְמט ְגַליי
ִּביְזט  דּו  ֶמעְנְטׁש:  ֶדעם  צּוְּבֶרעְכן 
ֶוועְסט  דּו  ֶוועְרט,  ָגאְרִניְׁשט  ׁשֹוין 
ַזיין ַקיין ֶעְרִליֶכער  ׁשֹוין ֶמער ִניְׁשט 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי ֶמען  ָטאר  ִאיד! 
 ַאדּוְר ַטאֶקע  ִּבין   ִאי ִאים:  פּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָאֶּבער  ֶגעַפאְלן, 
ָהאט ִמיר ָנא ַאְלץ ִליּב, ֶער ַוואְרט 
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ָהַרֲחִמים" אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶער ִׁשיְקט 
ַא ָצָרה ִאיז ֶעס אֹוי ִמיט ַרֲחָמנּות.

ִאין ָאֶּבער  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען 
ְׁשֶווער צּו  ִאים  ִאיז  ָצָרה  ִדי 
אּון  ֲחָלִקים,  גּוֶטע  ִדי  אֹויף  קּוְקן 
ֻקְׁשיֹות  ָהאְּבן  ְוָׁשלֹום  ַחס  ֶקען  ֶער 
ַא  ִאיז  ֶדעְרַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  אֹויְפן 
ְגרֹויֶסע ִמְצָוה ֶווען ֵאייֶנער ֶקען ִאים 
 ,ְמַחֵזק ַזיין, אּון ָזאְגן: "ְׁשַטאְרק ִזי
ֶוועט  ָצָרה  ִדי  צּוַפאְלן,  ִניְׁשט  ֶווער 
ֶדעָמאְלְטס  ִּביז  אּון  ַאִריֶּבעְרֵגיין, 
ָוואס  ַזאְכן  גּוֶטע  ִדי  אֹויף  קּוק 
ָיא  ִדיר  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֶגעָהאְלְפן".

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ֶווען ֶעס ָדאס 
ָצָרה  ְגרֹויֶסע  ִדי  ִאיז ֶגעֶׁשעְהן 
אּון  ָנָדב  ִקיְנֶדער  ְצֵוויי  ַאֲהרֹן'ס  אּון 
ָהאט  ֶגעְׁשָטאְרְּבן,  ֶזעֶנען  ַאִביהּו 
אּון  ֶגעֶווען  ְמַחֵזק  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ִאים 
ֵחֶלק  ִדי גּוֶטע  ֶנעם ַארֹויס  ֶגעָזאְגט: 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֶזעה  אּון  ֶדעְרפּון, 

ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים.    

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְׁשִמיִני ִסיָמן ז)
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ֲאֶׁשר לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִים ּכֹל 
ּתֹאֵכלּו,  אָֹתם  ּוַבְּנָחִלים  ַּבַּיִּמים 
ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַאז ִפיׁש ֶמעג ֶמען ָנאר ֶעְסן אֹויּב ֶעס 

ָהאט "ְסַנִּפיר, ְפלּוס ֶפעֶדעְרן" ָוואס 
 אֹוי אּון  ֶער,  ְׁשִוויְמט  ֶדעם  ִמיט 
"ַקְׂשֶקֶׂשת, ׁשּוְּפן" ָוואס ֶזעֶנען ִווי ַא 

ַּפאְנֶצער אֹויף ַזיין גּוף.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
אּוְנז  קּוְמט  ָדאס 
ְמַרֵמז ַזיין, ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ו): 

ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  ִוויל  ֶער 
ּוָּבִקי  ְּבָרצֹוא  "ָּבִקי  ַזיין  ֶער  ַדאְרף 
ֵאיין  פּון  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ְּבׁשֹוב", 
טּוְהן  צּו  ְּפרּוִּביְרן  ֶמען  ַדאְרף  ַזייט 
ִווי ֶמער  ַאַרייְנַכאְּפן  ִווי ֶמער גּוְטס, 
אּון  טֹוִבים,  ּוַמֲעִׂשים  ּוִמְצוֹת  ּתֹוָרה 
ֲעֵבירֹות,  פּון  ַהאְלְטן  צּוִריק   ִזי
מּוז  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון  ָאֶּבער 
ֲאִפילּו  ַאז  ְׁשַטאְרְקן,  ֵזייֶער   ִזי ֶמען 
ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ִווי ֶמען ִוויל, ֲאִפילּו 
 אּון ֶמען ָהאט ִזי ֶמען ַפאְלט דּוְר
ִניְׁשט אֹויְפֶגעִפיְרט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו 
 ַזיין, אּון ֶדער ֵיֶצר ָהַרע קּוְמט ְגַליי
ִּביְזט  דּו  ֶמעְנְטׁש:  ֶדעם  צּוְּבֶרעְכן 
ֶוועְסט  דּו  ֶוועְרט,  ָגאְרִניְׁשט  ׁשֹוין 
ַזיין ַקיין ֶעְרִליֶכער  ׁשֹוין ֶמער ִניְׁשט 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי ֶמען  ָטאר  ִאיד! 
 ַאדּוְר ַטאֶקע  ִּבין   ִאי ִאים:  פּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָאֶּבער  ֶגעַפאְלן, 
ָהאט ִמיר ָנא ַאְלץ ִליּב, ֶער ַוואְרט 

פר˘˙ ˆו„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פח

ָהַרֲחִמים" אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶער ִׁשיְקט 
ַא ָצָרה ִאיז ֶעס אֹוי ִמיט ַרֲחָמנּות.

ִאין ָאֶּבער  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען 
ְׁשֶווער צּו  ִאים  ִאיז  ָצָרה  ִדי 
אּון  ֲחָלִקים,  גּוֶטע  ִדי  אֹויף  קּוְקן 
ֻקְׁשיֹות  ָהאְּבן  ְוָׁשלֹום  ַחס  ֶקען  ֶער 
ַא  ִאיז  ֶדעְרַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  אֹויְפן 
ְגרֹויֶסע ִמְצָוה ֶווען ֵאייֶנער ֶקען ִאים 
 ,ְמַחֵזק ַזיין, אּון ָזאְגן: "ְׁשַטאְרק ִזי
ֶוועט  ָצָרה  ִדי  צּוַפאְלן,  ִניְׁשט  ֶווער 
ֶדעָמאְלְטס  ִּביז  אּון  ַאִריֶּבעְרֵגיין, 
ָוואס  ַזאְכן  גּוֶטע  ִדי  אֹויף  קּוק 
ָיא  ִדיר  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֶגעָהאְלְפן".

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ֶווען ֶעס ָדאס 
ָצָרה  ְגרֹויֶסע  ִדי  ִאיז ֶגעֶׁשעְהן 
אּון  ָנָדב  ִקיְנֶדער  ְצֵוויי  ַאֲהרֹן'ס  אּון 
ָהאט  ֶגעְׁשָטאְרְּבן,  ֶזעֶנען  ַאִביהּו 
אּון  ֶגעֶווען  ְמַחֵזק  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ִאים 
ֵחֶלק  ִדי גּוֶטע  ֶנעם ַארֹויס  ֶגעָזאְגט: 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֶזעה  אּון  ֶדעְרפּון, 

ֶגעֶווען ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים.    

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְׁשִמיִני ִסיָמן ז)
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ֲאֶׁשר לֹו ְסַנִּפיר ְוַקְׂשֶקֶׂשת ַּבַּמִים ּכֹל 
ּתֹאֵכלּו,  אָֹתם  ּוַבְּנָחִלים  ַּבַּיִּמים 
ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַאז ִפיׁש ֶמעג ֶמען ָנאר ֶעְסן אֹויּב ֶעס 

ָהאט "ְסַנִּפיר, ְפלּוס ֶפעֶדעְרן" ָוואס 
 אֹוי אּון  ֶער,  ְׁשִוויְמט  ֶדעם  ִמיט 
"ַקְׂשֶקֶׂשת, ׁשּוְּפן" ָוואס ֶזעֶנען ִווי ַא 

ַּפאְנֶצער אֹויף ַזיין גּוף.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
אּוְנז  קּוְמט  ָדאס 
ְמַרֵמז ַזיין, ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ו): 

ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  ִוויל  ֶער 
ּוָּבִקי  ְּבָרצֹוא  "ָּבִקי  ַזיין  ֶער  ַדאְרף 
ֵאיין  פּון  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ְּבׁשֹוב", 
טּוְהן  צּו  ְּפרּוִּביְרן  ֶמען  ַדאְרף  ַזייט 
ִווי ֶמער  ַאַרייְנַכאְּפן  ִווי ֶמער גּוְטס, 
אּון  טֹוִבים,  ּוַמֲעִׂשים  ּוִמְצוֹת  ּתֹוָרה 
ֲעֵבירֹות,  פּון  ַהאְלְטן  צּוִריק   ִזי
מּוז  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון  ָאֶּבער 
ֲאִפילּו  ַאז  ְׁשַטאְרְקן,  ֵזייֶער   ִזי ֶמען 
ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ִווי ֶמען ִוויל, ֲאִפילּו 
 אּון ֶמען ָהאט ִזי ֶמען ַפאְלט דּוְר
ִניְׁשט אֹויְפֶגעִפיְרט ִווי ֶעס ַדאְרף צּו 
 ַזיין, אּון ֶדער ֵיֶצר ָהַרע קּוְמט ְגַליי
ִּביְזט  דּו  ֶמעְנְטׁש:  ֶדעם  צּוְּבֶרעְכן 
ֶוועְסט  דּו  ֶוועְרט,  ָגאְרִניְׁשט  ׁשֹוין 
ַזיין ַקיין ֶעְרִליֶכער  ׁשֹוין ֶמער ִניְׁשט 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי ֶמען  ָטאר  ִאיד! 
 ַאדּוְר ַטאֶקע  ִּבין   ִאי ִאים:  פּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָאֶּבער  ֶגעַפאְלן, 
ָהאט ִמיר ָנא ַאְלץ ִליּב, ֶער ַוואְרט 



פר˘˙ ˘מיני„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פט

ַאְלץ   ָנא ֶקען   ִאי ִמיר,  אֹויף   ָנא
צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, ִאי ֶוועל ִמיר 
ִאים,  ַפאר  ַהאְרץ  ָדאס  אֹויְסֶרעְדן 
 ִאי אּון  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ֶוועל   ִאי

ִּבין ׁשֹוין צּוִריק ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ִדי  ַזיין, 
ִווי  ִפיׁש,  ִדי  צּו  צּוֶגעְגִליְכן  ֶוועְרן 
(ְּבֵראִׁשית מ"ח, ט"ז):  ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט 
ֶקֶרב ָהָאֶרץ, אּון ִדי ִאיְדן  ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְבּ
ָוואס  ַוואֶסער,  ִאין  ַדאְרְפן ְׁשִוויֶמען 
ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, 
א):  נ"ה,  (ְיַׁשְעָיה  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי 
 אֹוי אּון  ִים,  ַלַמּ ְלכּו  ָצֵמא  ל  ָכּ הֹוי 
ְּתִפָלה ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ַוואֶסער, ִווי 
ְפִכי  ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ֵאיָכה ב, י"ט): ִשׁ
ֵני ה', קּוְמט אֹויס   נַֹכח ְפּ ִים ִלֵבּ ַכַמּ
ַאז ַא ִאיד ִאיז ִווי ַא ִפיׁש ָוואס ַדאְרף 

ְׁשִוויֶמען ִאין ּתֹוָרה אּון ְּתִפָלה.

"ְסַנִּפיר אּון  ָהאְּבן  ַדאְרף  ִאיד  ֶדער 
ַזייט  ֵאיין  פּון  ְוַקְׂשֶקֶׂשת", 
צּו  ֶפעֶדעְרן"  "ְפלּוס   - "ְסַנִּפיר" 
ֶקעֶנען  צּו  ְׁשִוויֶמען,  גּוט  ֶקעֶנען 
ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹת   ַאַסא ַאַרייְנַכאְּפן 
ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  ָאֶּבער פּון  טֹוִבים, 
"ַקְׂשֶקֶׂשת  ָהאְּבן,   אֹוי ֶמען  ַדאְרף 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  "ׁשּוְּפן",   -
ִניְׁשט   ִזי ַּפאְנֶצער,  ַא  ָהאְּבן  ַדאְרף 
ָהַרע  ֵיֶצר  פּוֶנעם  צּוְּבֶרעְכן  ָלאְזן  צּו 

ִחילּוק  ַקיין  ִניְׁשט  ִניְׁשט,  ֵקייְנָמאל 
.ִאין ָוואֶסעֶרע ַמָצב ֶמען ֶגעִפיְנט ִזי

ְגָמָרא ָזאְגט (ִנָדה נ"א:): אֹויּב ֶמען ִדי 
ֶזעְהט ַאז ַא ִפיׁש ָהאט "ַקֶׂשֶקֶׂשת" 
ַאז  ִזיֶכער  ִאיז  ֶפעֶדעְרן",  "ְפלּוס   -
ָדאס  "ׁשּוְּפן",   - "ְסַנִּפיר"  ָהאט  ֶעס 
ֶדער  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ַאז  ְמַרֵמז  ִאיז 
 ִזי ַּפאְנֶצער, ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען 
ָנאר ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן אּון ִניְׁשט ֶוועְרן 
אּון   ,ַזא ׁשּום  ַקיין  פּון  צּוְּבָראְכן 
אֹויּב ֶמען ְׁשַטאְרְקט ִזי, ֶוועט ׁשֹוין 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן, ַאז ֶמען 
ַצִדיִקים,  ִדי  צּו  צּוֶהעְרן   ִזי ֶוועט 
ָוואס ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו 
ְׁשִוויֶמען ִאין "ַים ַהָחְכָמה" אּון ַזיין 

ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית,
 ְׁשִמיִני, תשס"ט לפ"ק)
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ֲאֶׁשר ַוַּיְקִריבּו  ָזָרה  ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני 
אּון  ָנָדב  אָֹתם,  ִצָּוה  א 
ֵזיי  ַווייל  ֶגעְׁשָטאְרְּבן  ֶזעֶנען  ַאִביהּו 
ָהאְּבן ֶגעַמאְכט ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַא 
ְפֶרעְמֶדע ֵפייֶער ָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט 

ֶגעֵהייְסן.

ָנָדב ַרִׁש"י  ֶזעֶנען  ַפאְרָוואס  ָזאְגט, 
ֶגעְׁשָטאְרְּבן?  ַאִביהּו  אּון 
ֲהָלכֹות  ֶגע'ַּפְסֶק'ְנט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל 

פר˘˙ ˘מיני„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פט

ַאְלץ   ָנא ֶקען   ִאי ִמיר,  אֹויף   ָנא
צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, ִאי ֶוועל ִמיר 
ִאים,  ַפאר  ַהאְרץ  ָדאס  אֹויְסֶרעְדן 
 ִאי אּון  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ֶוועל   ִאי

ִּבין ׁשֹוין צּוִריק ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ִדי  ַזיין, 
ִווי  ִפיׁש,  ִדי  צּו  צּוֶגעְגִליְכן  ֶוועְרן 
(ְּבֵראִׁשית מ"ח, ט"ז):  ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט 
ֶקֶרב ָהָאֶרץ, אּון ִדי ִאיְדן  ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְבּ
ָוואס  ַוואֶסער,  ִאין  ַדאְרְפן ְׁשִוויֶמען 
ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, 
א):  נ"ה,  (ְיַׁשְעָיה  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי 
 אֹוי אּון  ִים,  ַלַמּ ְלכּו  ָצֵמא  ל  ָכּ הֹוי 
ְּתִפָלה ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ַוואֶסער, ִווי 
ְפִכי  ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ֵאיָכה ב, י"ט): ִשׁ
ֵני ה', קּוְמט אֹויס   נַֹכח ְפּ ִים ִלֵבּ ַכַמּ
ַאז ַא ִאיד ִאיז ִווי ַא ִפיׁש ָוואס ַדאְרף 

ְׁשִוויֶמען ִאין ּתֹוָרה אּון ְּתִפָלה.

"ְסַנִּפיר אּון  ָהאְּבן  ַדאְרף  ִאיד  ֶדער 
ַזייט  ֵאיין  פּון  ְוַקְׂשֶקֶׂשת", 
צּו  ֶפעֶדעְרן"  "ְפלּוס   - "ְסַנִּפיר" 
ֶקעֶנען  צּו  ְׁשִוויֶמען,  גּוט  ֶקעֶנען 
ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹת   ַאַסא ַאַרייְנַכאְּפן 
ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  ָאֶּבער פּון  טֹוִבים, 
"ַקְׂשֶקֶׂשת  ָהאְּבן,   אֹוי ֶמען  ַדאְרף 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  "ׁשּוְּפן",   -
ִניְׁשט   ִזי ַּפאְנֶצער,  ַא  ָהאְּבן  ַדאְרף 
ָהַרע  ֵיֶצר  פּוֶנעם  צּוְּבֶרעְכן  ָלאְזן  צּו 

ִחילּוק  ַקיין  ִניְׁשט  ִניְׁשט,  ֵקייְנָמאל 
.ִאין ָוואֶסעֶרע ַמָצב ֶמען ֶגעִפיְנט ִזי

ְגָמָרא ָזאְגט (ִנָדה נ"א:): אֹויּב ֶמען ִדי 
ֶזעְהט ַאז ַא ִפיׁש ָהאט "ַקֶׂשֶקֶׂשת" 
ַאז  ִזיֶכער  ִאיז  ֶפעֶדעְרן",  "ְפלּוס   -
ָדאס  "ׁשּוְּפן",   - "ְסַנִּפיר"  ָהאט  ֶעס 
ֶדער  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ַאז  ְמַרֵמז  ִאיז 
 ִזי ַּפאְנֶצער, ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען 
ָנאר ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן אּון ִניְׁשט ֶוועְרן 
אּון   ,ַזא ׁשּום  ַקיין  פּון  צּוְּבָראְכן 
אֹויּב ֶמען ְׁשַטאְרְקט ִזי, ֶוועט ׁשֹוין 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן, ַאז ֶמען 
ַצִדיִקים,  ִדי  צּו  צּוֶהעְרן   ִזי ֶוועט 
ָוואס ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו 
ְׁשִוויֶמען ִאין "ַים ַהָחְכָמה" אּון ַזיין 

ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית,
 ְׁשִמיִני, תשס"ט לפ"ק)
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ֲאֶׁשר ַוַּיְקִריבּו  ָזָרה  ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני 
אּון  ָנָדב  אָֹתם,  ִצָּוה  א 
ֵזיי  ַווייל  ֶגעְׁשָטאְרְּבן  ֶזעֶנען  ַאִביהּו 
ָהאְּבן ֶגעַמאְכט ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַא 
ְפֶרעְמֶדע ֵפייֶער ָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט 

ֶגעֵהייְסן.

ָנָדב ַרִׁש"י  ֶזעֶנען  ַפאְרָוואס  ָזאְגט, 
ֶגעְׁשָטאְרְּבן?  ַאִביהּו  אּון 
ֲהָלכֹות  ֶגע'ַּפְסֶק'ְנט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל 

פר˘˙ ˘מיני„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פט

ַאְלץ   ָנא ֶקען   ִאי ִמיר,  אֹויף   ָנא
צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, ִאי ֶוועל ִמיר 
ִאים,  ַפאר  ַהאְרץ  ָדאס  אֹויְסֶרעְדן 
 ִאי אּון  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ֶוועל   ִאי

ִּבין ׁשֹוין צּוִריק ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ִדי  ַזיין, 
ִווי  ִפיׁש,  ִדי  צּו  צּוֶגעְגִליְכן  ֶוועְרן 
(ְּבֵראִׁשית מ"ח, ט"ז):  ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט 
ֶקֶרב ָהָאֶרץ, אּון ִדי ִאיְדן  ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְבּ
ָוואס  ַוואֶסער,  ִאין  ַדאְרְפן ְׁשִוויֶמען 
ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, 
א):  נ"ה,  (ְיַׁשְעָיה  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי 
 אֹוי אּון  ִים,  ַלַמּ ְלכּו  ָצֵמא  ל  ָכּ הֹוי 
ְּתִפָלה ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ַוואֶסער, ִווי 
ְפִכי  ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ֵאיָכה ב, י"ט): ִשׁ
ֵני ה', קּוְמט אֹויס   נַֹכח ְפּ ִים ִלֵבּ ַכַמּ
ַאז ַא ִאיד ִאיז ִווי ַא ִפיׁש ָוואס ַדאְרף 

ְׁשִוויֶמען ִאין ּתֹוָרה אּון ְּתִפָלה.

"ְסַנִּפיר אּון  ָהאְּבן  ַדאְרף  ִאיד  ֶדער 
ַזייט  ֵאיין  פּון  ְוַקְׂשֶקֶׂשת", 
צּו  ֶפעֶדעְרן"  "ְפלּוס   - "ְסַנִּפיר" 
ֶקעֶנען  צּו  ְׁשִוויֶמען,  גּוט  ֶקעֶנען 
ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹת   ַאַסא ַאַרייְנַכאְּפן 
ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  ָאֶּבער פּון  טֹוִבים, 
"ַקְׂשֶקֶׂשת  ָהאְּבן,   אֹוי ֶמען  ַדאְרף 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  "ׁשּוְּפן",   -
ִניְׁשט   ִזי ַּפאְנֶצער,  ַא  ָהאְּבן  ַדאְרף 
ָהַרע  ֵיֶצר  פּוֶנעם  צּוְּבֶרעְכן  ָלאְזן  צּו 

ִחילּוק  ַקיין  ִניְׁשט  ִניְׁשט,  ֵקייְנָמאל 
.ִאין ָוואֶסעֶרע ַמָצב ֶמען ֶגעִפיְנט ִזי

ְגָמָרא ָזאְגט (ִנָדה נ"א:): אֹויּב ֶמען ִדי 
ֶזעְהט ַאז ַא ִפיׁש ָהאט "ַקֶׂשֶקֶׂשת" 
ַאז  ִזיֶכער  ִאיז  ֶפעֶדעְרן",  "ְפלּוס   -
ָדאס  "ׁשּוְּפן",   - "ְסַנִּפיר"  ָהאט  ֶעס 
ֶדער  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ַאז  ְמַרֵמז  ִאיז 
 ִזי ַּפאְנֶצער, ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען 
ָנאר ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן אּון ִניְׁשט ֶוועְרן 
אּון   ,ַזא ׁשּום  ַקיין  פּון  צּוְּבָראְכן 
אֹויּב ֶמען ְׁשַטאְרְקט ִזי, ֶוועט ׁשֹוין 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן, ַאז ֶמען 
ַצִדיִקים,  ִדי  צּו  צּוֶהעְרן   ִזי ֶוועט 
ָוואס ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו 
ְׁשִוויֶמען ִאין "ַים ַהָחְכָמה" אּון ַזיין 

ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית,
 ְׁשִמיִני, תשס"ט לפ"ק)
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ֲאֶׁשר ַוַּיְקִריבּו  ָזָרה  ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני 
אּון  ָנָדב  אָֹתם,  ִצָּוה  א 
ֵזיי  ַווייל  ֶגעְׁשָטאְרְּבן  ֶזעֶנען  ַאִביהּו 
ָהאְּבן ֶגעַמאְכט ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַא 
ְפֶרעְמֶדע ֵפייֶער ָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט 

ֶגעֵהייְסן.

ָנָדב ַרִׁש"י  ֶזעֶנען  ַפאְרָוואס  ָזאְגט, 
ֶגעְׁשָטאְרְּבן?  ַאִביהּו  אּון 
ֲהָלכֹות  ֶגע'ַּפְסֶק'ְנט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל 

פר˘˙ ˘מיני„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ פט

ַאְלץ   ָנא ֶקען   ִאי ִמיר,  אֹויף   ָנא
צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, ִאי ֶוועל ִמיר 
ִאים,  ַפאר  ַהאְרץ  ָדאס  אֹויְסֶרעְדן 
 ִאי אּון  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ֶוועל   ִאי

ִּבין ׁשֹוין צּוִריק ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  קּוְמט 
ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ִדי  ַזיין, 
ִווי  ִפיׁש,  ִדי  צּו  צּוֶגעְגִליְכן  ֶוועְרן 
(ְּבֵראִׁשית מ"ח, ט"ז):  ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט 
ֶקֶרב ָהָאֶרץ, אּון ִדי ִאיְדן  ְוִיְדּגּו ָלרֹב ְבּ
ָוואס  ַוואֶסער,  ִאין  ַדאְרְפן ְׁשִוויֶמען 
ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, 
א):  נ"ה,  (ְיַׁשְעָיה  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי 
 אֹוי אּון  ִים,  ַלַמּ ְלכּו  ָצֵמא  ל  ָכּ הֹוי 
ְּתִפָלה ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ַוואֶסער, ִווי 
ְפִכי  ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ֵאיָכה ב, י"ט): ִשׁ
ֵני ה', קּוְמט אֹויס   נַֹכח ְפּ ִים ִלֵבּ ַכַמּ
ַאז ַא ִאיד ִאיז ִווי ַא ִפיׁש ָוואס ַדאְרף 

ְׁשִוויֶמען ִאין ּתֹוָרה אּון ְּתִפָלה.

"ְסַנִּפיר אּון  ָהאְּבן  ַדאְרף  ִאיד  ֶדער 
ַזייט  ֵאיין  פּון  ְוַקְׂשֶקֶׂשת", 
צּו  ֶפעֶדעְרן"  "ְפלּוס   - "ְסַנִּפיר" 
ֶקעֶנען  צּו  ְׁשִוויֶמען,  גּוט  ֶקעֶנען 
ּוַמֲעִׂשים  ִמְצוֹת   ַאַסא ַאַרייְנַכאְּפן 
ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  ָאֶּבער פּון  טֹוִבים, 
"ַקְׂשֶקֶׂשת  ָהאְּבן,   אֹוי ֶמען  ַדאְרף 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  "ׁשּוְּפן",   -
ִניְׁשט   ִזי ַּפאְנֶצער,  ַא  ָהאְּבן  ַדאְרף 
ָהַרע  ֵיֶצר  פּוֶנעם  צּוְּבֶרעְכן  ָלאְזן  צּו 

ִחילּוק  ַקיין  ִניְׁשט  ִניְׁשט,  ֵקייְנָמאל 
.ִאין ָוואֶסעֶרע ַמָצב ֶמען ֶגעִפיְנט ִזי

ְגָמָרא ָזאְגט (ִנָדה נ"א:): אֹויּב ֶמען ִדי 
ֶזעְהט ַאז ַא ִפיׁש ָהאט "ַקֶׂשֶקֶׂשת" 
ַאז  ִזיֶכער  ִאיז  ֶפעֶדעְרן",  "ְפלּוס   -
ָדאס  "ׁשּוְּפן",   - "ְסַנִּפיר"  ָהאט  ֶעס 
ֶדער  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ַאז  ְמַרֵמז  ִאיז 
 ִזי ַּפאְנֶצער, ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען 
ָנאר ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן אּון ִניְׁשט ֶוועְרן 
אּון   ,ַזא ׁשּום  ַקיין  פּון  צּוְּבָראְכן 
אֹויּב ֶמען ְׁשַטאְרְקט ִזי, ֶוועט ׁשֹוין 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן, ַאז ֶמען 
ַצִדיִקים,  ִדי  צּו  צּוֶהעְרן   ִזי ֶוועט 
ָוואס ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו 
ְׁשִוויֶמען ִאין "ַים ַהָחְכָמה" אּון ַזיין 

ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית,
 ְׁשִמיִני, תשס"ט לפ"ק)
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ֲאֶׁשר ַוַּיְקִריבּו  ָזָרה  ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני 
אּון  ָנָדב  אָֹתם,  ִצָּוה  א 
ֵזיי  ַווייל  ֶגעְׁשָטאְרְּבן  ֶזעֶנען  ַאִביהּו 
ָהאְּבן ֶגעַמאְכט ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַא 
ְפֶרעְמֶדע ֵפייֶער ָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט 

ֶגעֵהייְסן.

ָנָדב ַרִׁש"י  ֶזעֶנען  ַפאְרָוואס  ָזאְגט, 
ֶגעְׁשָטאְרְּבן?  ַאִביהּו  אּון 
ֲהָלכֹות  ֶגע'ַּפְסֶק'ְנט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל 
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ַרֵּבינּו,  מֶׁשה  ֶרִּבי  ֵזייֶער  ַפאר 
ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען  ַדאְרף  ִלְכאֹוָרה 
ְצֵווייֶטע  ַא   ָדא ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ַאן  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ַפאְרָוואס  ַטַעם, 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ַפאְרָוואס  ַטַעם  ַאְנֶדעֶרע 

ֶגעְׁשָטאְרְּבן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֱאמּוַנת   דּוְר ס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַצִדיק,  ַא  ָפאְלְגט  ֶמען  ַאז  ֲחָכִמים, 
דּוְר ֶדעם ֵווייְסט ַא ֶמעְנְטׁש ִווי ַאזֹוי 

ִזי צּו ִפיְרן.

ֵמייְנט ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֵאייֶנער ָדאס 
ִאיז וואֹויל אּון ֶעְרִלי, ֶער ִוויל 
ֶער  ַדאְרף  ה',  ָרצֹון  ֶדעם  טּוְהן  ָנאר 
ָאֶּבער ָנא ַאְלץ ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס 
ָזאל ִאים ַווייְזן ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג, ִווי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ַאזֹוי 
ֶמעְנְטׁש  ַא   ִזי ֶקען  ַאֵלייְנס  ַווייל 
ַזאְכן  ִוויְלֶדע  טּוט  ֶער  ַנַעְר'ן,  ֵזייֶער 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל  ִּבְכַלל 

ִניְׁשט ָהאְּבן פּון ִאים.

ִווי ִמיר ֶגעִפיֶנען ַּביי קַֹרח ָוואס ַאזֹוי 
ָפאְלְגן  ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ָהאט 
מֶׁשה ַרֵּבינּו, ָהאט ֶער ִזי ָאְנֶגעטּוְהן 
ַא ַטִלית ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִאיְנַגאְנְצן 

פּון ְּתֵכֶלת, ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער 
ִאיז ֶעְרִליֶכער ִמיט ֶדעם, ָאֶּבער ֶדער 
ִּבְכַלל  ָדאס  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִניְׁשט, אּון ֶדעְרַפאר מּוז ֶמען ָהאְּבן ַא 
ַצִדיק, ָוואס ֶער ֶלעְרְנט ֶדעם ֶמעְנְטש 

ֶדעם ִריְכִטיְגן ֶוועג ִאין ֶלעְּבן.

ַוַּיְקִריבּו ָדאס  ִאין ָּפסּוק,  ִאיז ְּפַׁשט 
א  ֲאֶׁשר  ָזָרה  ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני 
ָהאְּבן  ַאִביהּו  אּון  ָנָדב  אָֹתם,  ִצָּוה 
ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֶגעְּבֶרעְנט 
ֵפייֶער,  ְפֶרעְמֶדע  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ֵפייֶער  ַא 
ִווי  ָאֶּבער  ֶגעֵהייְסן,  ִניְׁשט  ֵזיי  ָהאט 
ָדאס  צּוֶגעקּוֶמען  ֵזיי  ֶזעֶנען  ַאזֹוי 
ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  טּוְהן?  צּו 
ֵזיי  ֶווען  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה  ֶגעָפאְלְגט 
ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ֶגעַהאט  ָוואְלְטן 
אּון  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  צּו  ֶגעַגאְנֶגען  אּון 
ִניְׁשט  ֵזיי  ָוואְלְטן  ֶגעָפאְלְגט,  ִאים 

צּוֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם.

ַטֲעִמים קּוְמט  ֵּבייֶדע  ִדי  ַאז  אֹויס 
ַרִׁש"י  ָנאר  ֵאייְנס,  ֶזעֶנען 
ֵזיי  ָהאט  ָוואס  ִסיָּבה  ִדי  ָזאְגט 
צּוֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ַמאְכן ֶדעם ְפֶרעְמְדן 

ֵפייֶער.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, 
ְׁשִמיִני, תשס"ה לפ"ק) 
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ַרֵּבינּו,  מֶׁשה  ֶרִּבי  ֵזייֶער  ַפאר 
ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען  ַדאְרף  ִלְכאֹוָרה 
ְצֵווייֶטע  ַא   ָדא ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ַאן  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ַפאְרָוואס  ַטַעם, 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ַפאְרָוואס  ַטַעם  ַאְנֶדעֶרע 

ֶגעְׁשָטאְרְּבן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֱאמּוַנת   דּוְר ס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַצִדיק,  ַא  ָפאְלְגט  ֶמען  ַאז  ֲחָכִמים, 
דּוְר ֶדעם ֵווייְסט ַא ֶמעְנְטׁש ִווי ַאזֹוי 

ִזי צּו ִפיְרן.

ֵמייְנט ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֵאייֶנער ָדאס 
ִאיז וואֹויל אּון ֶעְרִלי, ֶער ִוויל 
ֶער  ַדאְרף  ה',  ָרצֹון  ֶדעם  טּוְהן  ָנאר 
ָאֶּבער ָנא ַאְלץ ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס 
ָזאל ִאים ַווייְזן ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג, ִווי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ַאזֹוי 
ֶמעְנְטׁש  ַא   ִזי ֶקען  ַאֵלייְנס  ַווייל 
ַזאְכן  ִוויְלֶדע  טּוט  ֶער  ַנַעְר'ן,  ֵזייֶער 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל  ִּבְכַלל 

ִניְׁשט ָהאְּבן פּון ִאים.

ִווי ִמיר ֶגעִפיֶנען ַּביי קַֹרח ָוואס ַאזֹוי 
ָפאְלְגן  ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ָהאט 
מֶׁשה ַרֵּבינּו, ָהאט ֶער ִזי ָאְנֶגעטּוְהן 
ַא ַטִלית ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִאיְנַגאְנְצן 

פּון ְּתֵכֶלת, ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער 
ִאיז ֶעְרִליֶכער ִמיט ֶדעם, ָאֶּבער ֶדער 
ִּבְכַלל  ָדאס  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִניְׁשט, אּון ֶדעְרַפאר מּוז ֶמען ָהאְּבן ַא 
ַצִדיק, ָוואס ֶער ֶלעְרְנט ֶדעם ֶמעְנְטש 

ֶדעם ִריְכִטיְגן ֶוועג ִאין ֶלעְּבן.

ַוַּיְקִריבּו ָדאס  ִאין ָּפסּוק,  ִאיז ְּפַׁשט 
א  ֲאֶׁשר  ָזָרה  ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני 
ָהאְּבן  ַאִביהּו  אּון  ָנָדב  אָֹתם,  ִצָּוה 
ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֶגעְּבֶרעְנט 
ֵפייֶער,  ְפֶרעְמֶדע  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ֵפייֶער  ַא 
ִווי  ָאֶּבער  ֶגעֵהייְסן,  ִניְׁשט  ֵזיי  ָהאט 
ָדאס  צּוֶגעקּוֶמען  ֵזיי  ֶזעֶנען  ַאזֹוי 
ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  טּוְהן?  צּו 
ֵזיי  ֶווען  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה  ֶגעָפאְלְגט 
ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ֶגעַהאט  ָוואְלְטן 
אּון  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  צּו  ֶגעַגאְנֶגען  אּון 
ִניְׁשט  ֵזיי  ָוואְלְטן  ֶגעָפאְלְגט,  ִאים 

צּוֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם.

ַטֲעִמים קּוְמט  ֵּבייֶדע  ִדי  ַאז  אֹויס 
ַרִׁש"י  ָנאר  ֵאייְנס,  ֶזעֶנען 
ֵזיי  ָהאט  ָוואס  ִסיָּבה  ִדי  ָזאְגט 
צּוֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ַמאְכן ֶדעם ְפֶרעְמְדן 

ֵפייֶער.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, 
ְׁשִמיִני, תשס"ה לפ"ק) 
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ַרֵּבינּו,  מֶׁשה  ֶרִּבי  ֵזייֶער  ַפאר 
ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען  ַדאְרף  ִלְכאֹוָרה 
ְצֵווייֶטע  ַא   ָדא ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ַאן  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ַפאְרָוואס  ַטַעם, 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ַפאְרָוואס  ַטַעם  ַאְנֶדעֶרע 

ֶגעְׁשָטאְרְּבן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֱאמּוַנת   דּוְר ס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַצִדיק,  ַא  ָפאְלְגט  ֶמען  ַאז  ֲחָכִמים, 
דּוְר ֶדעם ֵווייְסט ַא ֶמעְנְטׁש ִווי ַאזֹוי 

ִזי צּו ִפיְרן.

ֵמייְנט ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֵאייֶנער ָדאס 
ִאיז וואֹויל אּון ֶעְרִלי, ֶער ִוויל 
ֶער  ַדאְרף  ה',  ָרצֹון  ֶדעם  טּוְהן  ָנאר 
ָאֶּבער ָנא ַאְלץ ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס 
ָזאל ִאים ַווייְזן ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג, ִווי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ַאזֹוי 
ֶמעְנְטׁש  ַא   ִזי ֶקען  ַאֵלייְנס  ַווייל 
ַזאְכן  ִוויְלֶדע  טּוט  ֶער  ַנַעְר'ן,  ֵזייֶער 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל  ִּבְכַלל 

ִניְׁשט ָהאְּבן פּון ִאים.

ִווי ִמיר ֶגעִפיֶנען ַּביי קַֹרח ָוואס ַאזֹוי 
ָפאְלְגן  ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ָהאט 
מֶׁשה ַרֵּבינּו, ָהאט ֶער ִזי ָאְנֶגעטּוְהן 
ַא ַטִלית ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִאיְנַגאְנְצן 

פּון ְּתֵכֶלת, ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער 
ִאיז ֶעְרִליֶכער ִמיט ֶדעם, ָאֶּבער ֶדער 
ִּבְכַלל  ָדאס  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִניְׁשט, אּון ֶדעְרַפאר מּוז ֶמען ָהאְּבן ַא 
ַצִדיק, ָוואס ֶער ֶלעְרְנט ֶדעם ֶמעְנְטש 

ֶדעם ִריְכִטיְגן ֶוועג ִאין ֶלעְּבן.

ַוַּיְקִריבּו ָדאס  ִאין ָּפסּוק,  ִאיז ְּפַׁשט 
א  ֲאֶׁשר  ָזָרה  ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני 
ָהאְּבן  ַאִביהּו  אּון  ָנָדב  אָֹתם,  ִצָּוה 
ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֶגעְּבֶרעְנט 
ֵפייֶער,  ְפֶרעְמֶדע  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ֵפייֶער  ַא 
ִווי  ָאֶּבער  ֶגעֵהייְסן,  ִניְׁשט  ֵזיי  ָהאט 
ָדאס  צּוֶגעקּוֶמען  ֵזיי  ֶזעֶנען  ַאזֹוי 
ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  טּוְהן?  צּו 
ֵזיי  ֶווען  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה  ֶגעָפאְלְגט 
ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ֶגעַהאט  ָוואְלְטן 
אּון  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  צּו  ֶגעַגאְנֶגען  אּון 
ִניְׁשט  ֵזיי  ָוואְלְטן  ֶגעָפאְלְגט,  ִאים 

צּוֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם.

ַטֲעִמים קּוְמט  ֵּבייֶדע  ִדי  ַאז  אֹויס 
ַרִׁש"י  ָנאר  ֵאייְנס,  ֶזעֶנען 
ֵזיי  ָהאט  ָוואס  ִסיָּבה  ִדי  ָזאְגט 
צּוֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ַמאְכן ֶדעם ְפֶרעְמְדן 

ֵפייֶער.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, 
ְׁשִמיִני, תשס"ה לפ"ק) 
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ַרֵּבינּו,  מֶׁשה  ֶרִּבי  ֵזייֶער  ַפאר 
ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען  ַדאְרף  ִלְכאֹוָרה 
ְצֵווייֶטע  ַא   ָדא ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער 
ַאן  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ַפאְרָוואס  ַטַעם, 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ַפאְרָוואס  ַטַעם  ַאְנֶדעֶרע 

ֶגעְׁשָטאְרְּבן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֱאמּוַנת   דּוְר ס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַצִדיק,  ַא  ָפאְלְגט  ֶמען  ַאז  ֲחָכִמים, 
דּוְר ֶדעם ֵווייְסט ַא ֶמעְנְטׁש ִווי ַאזֹוי 

ִזי צּו ִפיְרן.

ֵמייְנט ַאז ֲאִפילּו ֶווען ֵאייֶנער ָדאס 
ִאיז וואֹויל אּון ֶעְרִלי, ֶער ִוויל 
ֶער  ַדאְרף  ה',  ָרצֹון  ֶדעם  טּוְהן  ָנאר 
ָאֶּבער ָנא ַאְלץ ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס 
ָזאל ִאים ַווייְזן ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג, ִווי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ַאזֹוי 
ֶמעְנְטׁש  ַא   ִזי ֶקען  ַאֵלייְנס  ַווייל 
ַזאְכן  ִוויְלֶדע  טּוט  ֶער  ַנַעְר'ן,  ֵזייֶער 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל  ִּבְכַלל 

ִניְׁשט ָהאְּבן פּון ִאים.

ִווי ִמיר ֶגעִפיֶנען ַּביי קַֹרח ָוואס ַאזֹוי 
ָפאְלְגן  ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ָהאט 
מֶׁשה ַרֵּבינּו, ָהאט ֶער ִזי ָאְנֶגעטּוְהן 
ַא ַטִלית ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִאיְנַגאְנְצן 

פּון ְּתֵכֶלת, ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער 
ִאיז ֶעְרִליֶכער ִמיט ֶדעם, ָאֶּבער ֶדער 
ִּבְכַלל  ָדאס  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִניְׁשט, אּון ֶדעְרַפאר מּוז ֶמען ָהאְּבן ַא 
ַצִדיק, ָוואס ֶער ֶלעְרְנט ֶדעם ֶמעְנְטש 

ֶדעם ִריְכִטיְגן ֶוועג ִאין ֶלעְּבן.

ַוַּיְקִריבּו ָדאס  ִאין ָּפסּוק,  ִאיז ְּפַׁשט 
א  ֲאֶׁשר  ָזָרה  ֵאׁש  ה'  ִלְפֵני 
ָהאְּבן  ַאִביהּו  אּון  ָנָדב  אָֹתם,  ִצָּוה 
ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֶגעְּבֶרעְנט 
ֵפייֶער,  ְפֶרעְמֶדע  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ֵפייֶער  ַא 
ִווי  ָאֶּבער  ֶגעֵהייְסן,  ִניְׁשט  ֵזיי  ָהאט 
ָדאס  צּוֶגעקּוֶמען  ֵזיי  ֶזעֶנען  ַאזֹוי 
ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַווייל  טּוְהן?  צּו 
ֵזיי  ֶווען  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה  ֶגעָפאְלְגט 
ֲחָכִמים,  ֱאמּוַנת  ֶגעַהאט  ָוואְלְטן 
אּון  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  צּו  ֶגעַגאְנֶגען  אּון 
ִניְׁשט  ֵזיי  ָוואְלְטן  ֶגעָפאְלְגט,  ִאים 

צּוֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם.

ַטֲעִמים קּוְמט  ֵּבייֶדע  ִדי  ַאז  אֹויס 
ַרִׁש"י  ָנאר  ֵאייְנס,  ֶזעֶנען 
ֵזיי  ָהאט  ָוואס  ִסיָּבה  ִדי  ָזאְגט 
צּוֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ַמאְכן ֶדעם ְפֶרעְמְדן 

ֵפייֶער.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, 
ְׁשִמיִני, תשס"ה לפ"ק) 
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יַע ƒר ז¿ ַ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָאָדם ֶנַגע  ְבּ ִתְהֶיה  י  ִכּ ָצַרַעת 

מֹוֲהָרא"ׁש  ֵהן.  ַהכֹּ ֶאל  ְוהּוָבא 
ָּפסּוק  ֶדער  ַאז  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין,  ְמַרֵמז  קּוְמט 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶגעֶווער  ִעיָקר  ֶדער  ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

"צּו  "ְּתִפָלה",  ִאיז  ָמִׁשיַח  פּון 
ָמִׁשיַח  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן",  צּום  ֶרעְדן 
ִמיט  ֶוועְלט  ִדי  ַאייְנֶנעֶמען  ֶוועט 
ֶוועט  ָמִׁשיַח  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ְּתִפָלה, 
אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן פּון 
צּום  ֶרעְדן  ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶוועְלט,  ִדי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט 
ָגאְרִניְׁשט  ִניְׁשט  אּון  ֵקייֶנעם  ִניְׁשט 
ֶדעם  אֹויֶסער  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף 
ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶאל    ֶאְהפֹּ ָאז  י  ִכּ ט):   ג,  (ְצַפְנָיה 
ם  ֵשׁ ם ְבּ ָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָלּ ים ָשׂ ַעִמּ

ה'.

צּום ִווי  ָנאְנט  ֶמען  ֶוועְרט  ַאזֹוי 
 דּוְר ָנאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן? 
ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִאים,  צּו  ֶרעְדן 
צּום  ֶרעְדן  צּו  צּוֶגעוואֹויֶנען   ִזי
ֵאייֶגעֶנע  ַזיין  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַדאְנֶקען   ,ְׁשְּפַרא
אֹויף ַאֶלע גּוְט'ס ָוואס ֶער ָהאט אּון 

ָוואס  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן 
ֶעס ֶפעְלט ִאים ָנא, אּון ָדאס ֶוועט 
ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאר  אֹויְסֶלעְרֶנען  ָמִׁשיַח 

ֶוועְלט.

ֶמען ֶדער  ֶקען  ָדאס  ַאז  ִאיז  ֱאֶמת 
ֶיעֶדער  ַא  טּוְהן,   אֹוי ַהייְנט 
ָאְנֵהייְּבן  ֶיעְצט  ׁשֹוין  ֶקען  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן 
ֶמען  ֶווען  ַאז  ָנאר,  ִאיז  ְּפָראְּבֶלעם 
ַפאְרְׁשָטאְּפט  ֶוועְרט  ֲעֵבירֹות,  טּוט 
ֶמען  אּון  ַהאְרץ,  ִדי  אּון  אֹויְגן  ִדי 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִניְׁשט  ִפיְלט 
ֶהעְרט אֹויס ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ֶמען 
ִניְׁשט  ִפיְלט  ֶמען  ִאים,  צּו  ֶרעְדט 
ֶדער  ָנאר  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ַגאְנֶצע  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶוועְלט.

ַא ִדי  צּו  ֵגיין  צּו  ִאיז  ֶדעְרצּו  ֵעָצה 
אֹויְפֵהייְּבן  ֶקען  ֶער  ָוואס  ַצִדיק, 
צּוִריק  ִאים  אּון  ֶמעְנְטׁש  ֶיעְדן 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ְּבֶרעְנְגן 
ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ַאז ֶדער 
ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶרעְדן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶקען  ֶמען  אּון  ִאים, 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

פר˘˙ ˘מיני„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ‡ˆ

יַע ƒר ז¿ ַ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָאָדם ֶנַגע  ְבּ ִתְהֶיה  י  ִכּ ָצַרַעת 

מֹוֲהָרא"ׁש  ֵהן.  ַהכֹּ ֶאל  ְוהּוָבא 
ָּפסּוק  ֶדער  ַאז  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין,  ְמַרֵמז  קּוְמט 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶגעֶווער  ִעיָקר  ֶדער  ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

"צּו  "ְּתִפָלה",  ִאיז  ָמִׁשיַח  פּון 
ָמִׁשיַח  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן",  צּום  ֶרעְדן 
ִמיט  ֶוועְלט  ִדי  ַאייְנֶנעֶמען  ֶוועט 
ֶוועט  ָמִׁשיַח  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ְּתִפָלה, 
אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן פּון 
צּום  ֶרעְדן  ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶוועְלט,  ִדי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט 
ָגאְרִניְׁשט  ִניְׁשט  אּון  ֵקייֶנעם  ִניְׁשט 
ֶדעם  אֹויֶסער  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף 
ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶאל    ֶאְהפֹּ ָאז  י  ִכּ ט):   ג,  (ְצַפְנָיה 
ם  ֵשׁ ם ְבּ ָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָלּ ים ָשׂ ַעִמּ

ה'.

צּום ִווי  ָנאְנט  ֶמען  ֶוועְרט  ַאזֹוי 
 דּוְר ָנאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן? 
ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִאים,  צּו  ֶרעְדן 
צּום  ֶרעְדן  צּו  צּוֶגעוואֹויֶנען   ִזי
ֵאייֶגעֶנע  ַזיין  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַדאְנֶקען   ,ְׁשְּפַרא
אֹויף ַאֶלע גּוְט'ס ָוואס ֶער ָהאט אּון 

ָוואס  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן 
ֶעס ֶפעְלט ִאים ָנא, אּון ָדאס ֶוועט 
ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאר  אֹויְסֶלעְרֶנען  ָמִׁשיַח 

ֶוועְלט.

ֶמען ֶדער  ֶקען  ָדאס  ַאז  ִאיז  ֱאֶמת 
ֶיעֶדער  ַא  טּוְהן,   אֹוי ַהייְנט 
ָאְנֵהייְּבן  ֶיעְצט  ׁשֹוין  ֶקען  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן 
ֶמען  ֶווען  ַאז  ָנאר,  ִאיז  ְּפָראְּבֶלעם 
ַפאְרְׁשָטאְּפט  ֶוועְרט  ֲעֵבירֹות,  טּוט 
ֶמען  אּון  ַהאְרץ,  ִדי  אּון  אֹויְגן  ִדי 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִניְׁשט  ִפיְלט 
ֶהעְרט אֹויס ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ֶמען 
ִניְׁשט  ִפיְלט  ֶמען  ִאים,  צּו  ֶרעְדט 
ֶדער  ָנאר  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ַגאְנֶצע  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶוועְלט.

ַא ִדי  צּו  ֵגיין  צּו  ִאיז  ֶדעְרצּו  ֵעָצה 
אֹויְפֵהייְּבן  ֶקען  ֶער  ָוואס  ַצִדיק, 
צּוִריק  ִאים  אּון  ֶמעְנְטׁש  ֶיעְדן 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ְּבֶרעְנְגן 
ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ַאז ֶדער 
ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶרעְדן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶקען  ֶמען  אּון  ִאים, 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

פר˘˙ ˘מיני„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ‡ˆ

יַע ƒר ז¿ ַ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָאָדם ֶנַגע  ְבּ ִתְהֶיה  י  ִכּ ָצַרַעת 

מֹוֲהָרא"ׁש  ֵהן.  ַהכֹּ ֶאל  ְוהּוָבא 
ָּפסּוק  ֶדער  ַאז  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין,  ְמַרֵמז  קּוְמט 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶגעֶווער  ִעיָקר  ֶדער  ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

"צּו  "ְּתִפָלה",  ִאיז  ָמִׁשיַח  פּון 
ָמִׁשיַח  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן",  צּום  ֶרעְדן 
ִמיט  ֶוועְלט  ִדי  ַאייְנֶנעֶמען  ֶוועט 
ֶוועט  ָמִׁשיַח  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ְּתִפָלה, 
אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן פּון 
צּום  ֶרעְדן  ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶוועְלט,  ִדי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט 
ָגאְרִניְׁשט  ִניְׁשט  אּון  ֵקייֶנעם  ִניְׁשט 
ֶדעם  אֹויֶסער  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף 
ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶאל    ֶאְהפֹּ ָאז  י  ִכּ ט):   ג,  (ְצַפְנָיה 
ם  ֵשׁ ם ְבּ ָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָלּ ים ָשׂ ַעִמּ

ה'.

צּום ִווי  ָנאְנט  ֶמען  ֶוועְרט  ַאזֹוי 
 דּוְר ָנאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן? 
ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִאים,  צּו  ֶרעְדן 
צּום  ֶרעְדן  צּו  צּוֶגעוואֹויֶנען   ִזי
ֵאייֶגעֶנע  ַזיין  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַדאְנֶקען   ,ְׁשְּפַרא
אֹויף ַאֶלע גּוְט'ס ָוואס ֶער ָהאט אּון 

ָוואס  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן 
ֶעס ֶפעְלט ִאים ָנא, אּון ָדאס ֶוועט 
ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאר  אֹויְסֶלעְרֶנען  ָמִׁשיַח 

ֶוועְלט.

ֶמען ֶדער  ֶקען  ָדאס  ַאז  ִאיז  ֱאֶמת 
ֶיעֶדער  ַא  טּוְהן,   אֹוי ַהייְנט 
ָאְנֵהייְּבן  ֶיעְצט  ׁשֹוין  ֶקען  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן 
ֶמען  ֶווען  ַאז  ָנאר,  ִאיז  ְּפָראְּבֶלעם 
ַפאְרְׁשָטאְּפט  ֶוועְרט  ֲעֵבירֹות,  טּוט 
ֶמען  אּון  ַהאְרץ,  ִדי  אּון  אֹויְגן  ִדי 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִניְׁשט  ִפיְלט 
ֶהעְרט אֹויס ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ֶמען 
ִניְׁשט  ִפיְלט  ֶמען  ִאים,  צּו  ֶרעְדט 
ֶדער  ָנאר  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ַגאְנֶצע  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶוועְלט.

ַא ִדי  צּו  ֵגיין  צּו  ִאיז  ֶדעְרצּו  ֵעָצה 
אֹויְפֵהייְּבן  ֶקען  ֶער  ָוואס  ַצִדיק, 
צּוִריק  ִאים  אּון  ֶמעְנְטׁש  ֶיעְדן 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ְּבֶרעְנְגן 
ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ַאז ֶדער 
ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶרעְדן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶקען  ֶמען  אּון  ִאים, 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

פר˘˙ ˘מיני„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ‡ˆ

יַע ƒר ז¿ ַ̇  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָאָדם ֶנַגע  ְבּ ִתְהֶיה  י  ִכּ ָצַרַעת 

מֹוֲהָרא"ׁש  ֵהן.  ַהכֹּ ֶאל  ְוהּוָבא 
ָּפסּוק  ֶדער  ַאז  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין,  ְמַרֵמז  קּוְמט 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶגעֶווער  ִעיָקר  ֶדער  ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

"צּו  "ְּתִפָלה",  ִאיז  ָמִׁשיַח  פּון 
ָמִׁשיַח  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן",  צּום  ֶרעְדן 
ִמיט  ֶוועְלט  ִדי  ַאייְנֶנעֶמען  ֶוועט 
ֶוועט  ָמִׁשיַח  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ְּתִפָלה, 
אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן פּון 
צּום  ֶרעְדן  ֶקען  ֶמען  ַאז  ֶוועְלט,  ִדי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט 
ָגאְרִניְׁשט  ִניְׁשט  אּון  ֵקייֶנעם  ִניְׁשט 
ֶדעם  אֹויֶסער  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף 
ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶאל    ֶאְהפֹּ ָאז  י  ִכּ ט):   ג,  (ְצַפְנָיה 
ם  ֵשׁ ם ְבּ ָפה ְברּוָרה ִלְקרֹא ֻכָלּ ים ָשׂ ַעִמּ

ה'.

צּום ִווי  ָנאְנט  ֶמען  ֶוועְרט  ַאזֹוי 
 דּוְר ָנאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן? 
ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִאים,  צּו  ֶרעְדן 
צּום  ֶרעְדן  צּו  צּוֶגעוואֹויֶנען   ִזי
ֵאייֶגעֶנע  ַזיין  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַדאְנֶקען   ,ְׁשְּפַרא
אֹויף ַאֶלע גּוְט'ס ָוואס ֶער ָהאט אּון 

ָוואס  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן 
ֶעס ֶפעְלט ִאים ָנא, אּון ָדאס ֶוועט 
ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאר  אֹויְסֶלעְרֶנען  ָמִׁשיַח 

ֶוועְלט.

ֶמען ֶדער  ֶקען  ָדאס  ַאז  ִאיז  ֱאֶמת 
ֶיעֶדער  ַא  טּוְהן,   אֹוי ַהייְנט 
ָאְנֵהייְּבן  ֶיעְצט  ׁשֹוין  ֶקען  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן 
ֶמען  ֶווען  ַאז  ָנאר,  ִאיז  ְּפָראְּבֶלעם 
ַפאְרְׁשָטאְּפט  ֶוועְרט  ֲעֵבירֹות,  טּוט 
ֶמען  אּון  ַהאְרץ,  ִדי  אּון  אֹויְגן  ִדי 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִניְׁשט  ִפיְלט 
ֶהעְרט אֹויס ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ֶמען 
ִניְׁשט  ִפיְלט  ֶמען  ִאים,  צּו  ֶרעְדט 
ֶדער  ָנאר  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ַגאְנֶצע  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶוועְלט.

ַא ִדי  צּו  ֵגיין  צּו  ִאיז  ֶדעְרצּו  ֵעָצה 
אֹויְפֵהייְּבן  ֶקען  ֶער  ָוואס  ַצִדיק, 
צּוִריק  ִאים  אּון  ֶמעְנְטׁש  ֶיעְדן 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ְּבֶרעְנְגן 
ֶלעְרְנט אֹויס ַפאְרן ֶמעְנְטׁש ַאז ֶדער 
ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶרעְדן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶקען  ֶמען  אּון  ִאים, 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
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ְמַרֵמז, ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  ִאיז 
ָאָדם,  ְבּ ִתְהֶיה  י  ִכּ ָצַרַעת  ֶנַגע 
ִדי  אֹויף  ַארֹויף  ֵגייֶען  ְנָגִעים  ִדי 
טּוט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ֲעֵבירֹות 
ְּבִליְנד, ִאים  ַמאְכט  ָדאס  ָוואס 
ִפיְלן  צּו  ִניְׁשט  אּון  ֶזעְהן  צּו  ִניְׁשט 
ִדי  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 

ָזאל  ֶמען  ֵהן,  ַהכֹּ ֶאל  ְוהּוָבא  ֵעָצה? 
ִאים ְּבֶרעְנְגן צּום ַצִדיק, ָוואס ֶער ִאיז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ֶדער ּכֵֹהן ְמָׁשֵרת 
אֹויְפֵהייְּבן  ֶוועט  ַצִדיק  ֶדער  אּון 
צּום  ְּבֶרעְנְגן  ִאים  אּון  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַתְזִריַע ִסיָמן א')

ˆ…ָרע ˙ מ¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהְפטֹוָרה ִאין  ָוואֶכעִדיֶגע  ִדי 

ָהיּו  ים  ֲאָנִשׁ ָעה  ְוַאְרָבּ ְׁשֵטייט, 
ְגָמָרא  ִדי  ַער.  ַהָשּׁ ַתח  ֶפּ ְמצָֹרִעים 
ְקֶרעִציֶגע  ִפיר  ִדי  מ"ז.):  (סֹוָטה  ָזאְגט 
ִמיט  ֵּגֲחִזי  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן 

ַזייֶנע ְדֵריי ִקיְנֶדער.

ְמָׁשֵרת ֵּגֲחִזי  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶווען  ַהָנִביא,  ֱאִליָׁשע  פּון 
ִאיז  ַאָרם  פּון  ֶגעֶנעַראל  ֶדער  ַנֲעָמן 
ֶגעקּוֶמען צּו ֱאִליָׁשע ִזי אֹויְסֵהייְלן 
ִניְׁשט  ֱאִליָׁשע  ָהאט  ְקֶרעץ,  ַזיין  פּון 
פּון  ֶגעְלט  ַקיין  ֶנעֶמען  ֶגעָוואְלט 
ָנאְכֶגעָלאְפן  ִאיז  ֵּגֲחִזי  ָאֶּבער  ִאים, 
ַנֲעָמן, אּון ִליְגְנט ֶגעָזאְגט ַאז ֱאִליָׁשע 
ָיא  ִוויל  ֶער  ֶגעצֹויְגן  צּוִריק  ָהאט 
ִאים  ָהאט  ַנֲעָמן  אּון  ֶגעְלט,  ֶנעֶמען 
ֵּגֲחִזי  ֶווען  ַמָּתנֹות,   ַאַסא ֶגעֶגעְּבן 
ֱאִליָׁשע,  צּו  ֶגעקּוֶמען  צּוִריק  ִאיז 

ִדי  ַאז  ֶגעָׁשאְלְטן  ִאים  ֱאִליָׁשע  ָהאט 
ְקֶרעץ פּון ַנֲעָמן ָזאל ַאִריֶּבער ֵגיין צּו 
ִאים אּון צּו ַזייֶנע ִקיְנֶדער, אּון ַאזֹוי 

ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען.

ֶמען פּון ֶדעם ִדי ַהאְרְּבֵקייט ֶזעְהט 
פּון ְמַזְלֵזל ַזיין ִאין ַא ַצִדיק, 
ַא  ֶדעם  אֹויף  ַּבאקּוְמט  ֶמען  ָוואס 
ֶמען  ִווי  ְלדֹורֹות,  ְׁשְטָראף  ַהאְרֶּבע 
ֶזעְהט ַאז ֵּגֲחִזי ִאיז ְקֶרעִציג ֶגעָוואְרן 
ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ִקיְנֶדער,  ַזייֶנע  ִמיט 
ִדי  פּון  ִאיְנְדרֹויְסן  ִזיְצן  ֶגעמּוְזט 

ַמֲחֶנה.

ַזייט ֶקען ֶמען אּון  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ְגרֹויְסֵקייט  ִדי  ַארֹויְסֶלעְרֶנען 
ְגֵלייְּבן אּון  פּון ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, פּון 
ָפאְלְגן ֶדעם ַצִדיק, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען 

ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ַאֶלעס.
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ְמַרֵמז, ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  ִאיז 
ָאָדם,  ְבּ ִתְהֶיה  י  ִכּ ָצַרַעת  ֶנַגע 
ִדי  אֹויף  ַארֹויף  ֵגייֶען  ְנָגִעים  ִדי 
טּוט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ֲעֵבירֹות 
ְּבִליְנד, ִאים  ַמאְכט  ָדאס  ָוואס 
ִפיְלן  צּו  ִניְׁשט  אּון  ֶזעְהן  צּו  ִניְׁשט 
ִדי  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 

ָזאל  ֶמען  ֵהן,  ַהכֹּ ֶאל  ְוהּוָבא  ֵעָצה? 
ִאים ְּבֶרעְנְגן צּום ַצִדיק, ָוואס ֶער ִאיז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ֶדער ּכֵֹהן ְמָׁשֵרת 
אֹויְפֵהייְּבן  ֶוועט  ַצִדיק  ֶדער  אּון 
צּום  ְּבֶרעְנְגן  ִאים  אּון  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַתְזִריַע ִסיָמן א')

ˆ…ָרע ˙ מ¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהְפטֹוָרה ִאין  ָוואֶכעִדיֶגע  ִדי 

ָהיּו  ים  ֲאָנִשׁ ָעה  ְוַאְרָבּ ְׁשֵטייט, 
ְגָמָרא  ִדי  ַער.  ַהָשּׁ ַתח  ֶפּ ְמצָֹרִעים 
ְקֶרעִציֶגע  ִפיר  ִדי  מ"ז.):  (סֹוָטה  ָזאְגט 
ִמיט  ֵּגֲחִזי  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן 

ַזייֶנע ְדֵריי ִקיְנֶדער.

ְמָׁשֵרת ֵּגֲחִזי  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶווען  ַהָנִביא,  ֱאִליָׁשע  פּון 
ִאיז  ַאָרם  פּון  ֶגעֶנעַראל  ֶדער  ַנֲעָמן 
ֶגעקּוֶמען צּו ֱאִליָׁשע ִזי אֹויְסֵהייְלן 
ִניְׁשט  ֱאִליָׁשע  ָהאט  ְקֶרעץ,  ַזיין  פּון 
פּון  ֶגעְלט  ַקיין  ֶנעֶמען  ֶגעָוואְלט 
ָנאְכֶגעָלאְפן  ִאיז  ֵּגֲחִזי  ָאֶּבער  ִאים, 
ַנֲעָמן, אּון ִליְגְנט ֶגעָזאְגט ַאז ֱאִליָׁשע 
ָיא  ִוויל  ֶער  ֶגעצֹויְגן  צּוִריק  ָהאט 
ִאים  ָהאט  ַנֲעָמן  אּון  ֶגעְלט,  ֶנעֶמען 
ֵּגֲחִזי  ֶווען  ַמָּתנֹות,   ַאַסא ֶגעֶגעְּבן 
ֱאִליָׁשע,  צּו  ֶגעקּוֶמען  צּוִריק  ִאיז 

ִדי  ַאז  ֶגעָׁשאְלְטן  ִאים  ֱאִליָׁשע  ָהאט 
ְקֶרעץ פּון ַנֲעָמן ָזאל ַאִריֶּבער ֵגיין צּו 
ִאים אּון צּו ַזייֶנע ִקיְנֶדער, אּון ַאזֹוי 

ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען.

ֶמען פּון ֶדעם ִדי ַהאְרְּבֵקייט ֶזעְהט 
פּון ְמַזְלֵזל ַזיין ִאין ַא ַצִדיק, 
ַא  ֶדעם  אֹויף  ַּבאקּוְמט  ֶמען  ָוואס 
ֶמען  ִווי  ְלדֹורֹות,  ְׁשְטָראף  ַהאְרֶּבע 
ֶזעְהט ַאז ֵּגֲחִזי ִאיז ְקֶרעִציג ֶגעָוואְרן 
ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ִקיְנֶדער,  ַזייֶנע  ִמיט 
ִדי  פּון  ִאיְנְדרֹויְסן  ִזיְצן  ֶגעמּוְזט 

ַמֲחֶנה.

ַזייט ֶקען ֶמען אּון  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ְגרֹויְסֵקייט  ִדי  ַארֹויְסֶלעְרֶנען 
ְגֵלייְּבן אּון  פּון ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, פּון 
ָפאְלְגן ֶדעם ַצִדיק, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען 

ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ַאֶלעס.
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ְמַרֵמז, ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  ִאיז 
ָאָדם,  ְבּ ִתְהֶיה  י  ִכּ ָצַרַעת  ֶנַגע 
ִדי  אֹויף  ַארֹויף  ֵגייֶען  ְנָגִעים  ִדי 
טּוט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ֲעֵבירֹות 
ְּבִליְנד, ִאים  ַמאְכט  ָדאס  ָוואס 
ִפיְלן  צּו  ִניְׁשט  אּון  ֶזעְהן  צּו  ִניְׁשט 
ִדי  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 

ָזאל  ֶמען  ֵהן,  ַהכֹּ ֶאל  ְוהּוָבא  ֵעָצה? 
ִאים ְּבֶרעְנְגן צּום ַצִדיק, ָוואס ֶער ִאיז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ֶדער ּכֵֹהן ְמָׁשֵרת 
אֹויְפֵהייְּבן  ֶוועט  ַצִדיק  ֶדער  אּון 
צּום  ְּבֶרעְנְגן  ִאים  אּון  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַתְזִריַע ִסיָמן א')

ˆ…ָרע ˙ מ¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהְפטֹוָרה ִאין  ָוואֶכעִדיֶגע  ִדי 

ָהיּו  ים  ֲאָנִשׁ ָעה  ְוַאְרָבּ ְׁשֵטייט, 
ְגָמָרא  ִדי  ַער.  ַהָשּׁ ַתח  ֶפּ ְמצָֹרִעים 
ְקֶרעִציֶגע  ִפיר  ִדי  מ"ז.):  (סֹוָטה  ָזאְגט 
ִמיט  ֵּגֲחִזי  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן 

ַזייֶנע ְדֵריי ִקיְנֶדער.

ְמָׁשֵרת ֵּגֲחִזי  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶווען  ַהָנִביא,  ֱאִליָׁשע  פּון 
ִאיז  ַאָרם  פּון  ֶגעֶנעַראל  ֶדער  ַנֲעָמן 
ֶגעקּוֶמען צּו ֱאִליָׁשע ִזי אֹויְסֵהייְלן 
ִניְׁשט  ֱאִליָׁשע  ָהאט  ְקֶרעץ,  ַזיין  פּון 
פּון  ֶגעְלט  ַקיין  ֶנעֶמען  ֶגעָוואְלט 
ָנאְכֶגעָלאְפן  ִאיז  ֵּגֲחִזי  ָאֶּבער  ִאים, 
ַנֲעָמן, אּון ִליְגְנט ֶגעָזאְגט ַאז ֱאִליָׁשע 
ָיא  ִוויל  ֶער  ֶגעצֹויְגן  צּוִריק  ָהאט 
ִאים  ָהאט  ַנֲעָמן  אּון  ֶגעְלט,  ֶנעֶמען 
ֵּגֲחִזי  ֶווען  ַמָּתנֹות,   ַאַסא ֶגעֶגעְּבן 
ֱאִליָׁשע,  צּו  ֶגעקּוֶמען  צּוִריק  ִאיז 

ִדי  ַאז  ֶגעָׁשאְלְטן  ִאים  ֱאִליָׁשע  ָהאט 
ְקֶרעץ פּון ַנֲעָמן ָזאל ַאִריֶּבער ֵגיין צּו 
ִאים אּון צּו ַזייֶנע ִקיְנֶדער, אּון ַאזֹוי 

ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען.

ֶמען פּון ֶדעם ִדי ַהאְרְּבֵקייט ֶזעְהט 
פּון ְמַזְלֵזל ַזיין ִאין ַא ַצִדיק, 
ַא  ֶדעם  אֹויף  ַּבאקּוְמט  ֶמען  ָוואס 
ֶמען  ִווי  ְלדֹורֹות,  ְׁשְטָראף  ַהאְרֶּבע 
ֶזעְהט ַאז ֵּגֲחִזי ִאיז ְקֶרעִציג ֶגעָוואְרן 
ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ִקיְנֶדער,  ַזייֶנע  ִמיט 
ִדי  פּון  ִאיְנְדרֹויְסן  ִזיְצן  ֶגעמּוְזט 

ַמֲחֶנה.

ַזייט ֶקען ֶמען אּון  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ְגרֹויְסֵקייט  ִדי  ַארֹויְסֶלעְרֶנען 
ְגֵלייְּבן אּון  פּון ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, פּון 
ָפאְלְגן ֶדעם ַצִדיק, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען 

ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ַאֶלעס.
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ְמַרֵמז, ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  ִאיז 
ָאָדם,  ְבּ ִתְהֶיה  י  ִכּ ָצַרַעת  ֶנַגע 
ִדי  אֹויף  ַארֹויף  ֵגייֶען  ְנָגִעים  ִדי 
טּוט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ֲעֵבירֹות 
ְּבִליְנד, ִאים  ַמאְכט  ָדאס  ָוואס 
ִפיְלן  צּו  ִניְׁשט  אּון  ֶזעְהן  צּו  ִניְׁשט 
ִדי  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 

ָזאל  ֶמען  ֵהן,  ַהכֹּ ֶאל  ְוהּוָבא  ֵעָצה? 
ִאים ְּבֶרעְנְגן צּום ַצִדיק, ָוואס ֶער ִאיז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ֶדער ּכֵֹהן ְמָׁשֵרת 
אֹויְפֵהייְּבן  ֶוועט  ַצִדיק  ֶדער  אּון 
צּום  ְּבֶרעְנְגן  ִאים  אּון  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַתְזִריַע ִסיָמן א')

ˆ…ָרע ˙ מ¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהְפטֹוָרה ִאין  ָוואֶכעִדיֶגע  ִדי 

ָהיּו  ים  ֲאָנִשׁ ָעה  ְוַאְרָבּ ְׁשֵטייט, 
ְגָמָרא  ִדי  ַער.  ַהָשּׁ ַתח  ֶפּ ְמצָֹרִעים 
ְקֶרעִציֶגע  ִפיר  ִדי  מ"ז.):  (סֹוָטה  ָזאְגט 
ִמיט  ֵּגֲחִזי  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן 

ַזייֶנע ְדֵריי ִקיְנֶדער.

ְמָׁשֵרת ֵּגֲחִזי  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶווען  ַהָנִביא,  ֱאִליָׁשע  פּון 
ִאיז  ַאָרם  פּון  ֶגעֶנעַראל  ֶדער  ַנֲעָמן 
ֶגעקּוֶמען צּו ֱאִליָׁשע ִזי אֹויְסֵהייְלן 
ִניְׁשט  ֱאִליָׁשע  ָהאט  ְקֶרעץ,  ַזיין  פּון 
פּון  ֶגעְלט  ַקיין  ֶנעֶמען  ֶגעָוואְלט 
ָנאְכֶגעָלאְפן  ִאיז  ֵּגֲחִזי  ָאֶּבער  ִאים, 
ַנֲעָמן, אּון ִליְגְנט ֶגעָזאְגט ַאז ֱאִליָׁשע 
ָיא  ִוויל  ֶער  ֶגעצֹויְגן  צּוִריק  ָהאט 
ִאים  ָהאט  ַנֲעָמן  אּון  ֶגעְלט,  ֶנעֶמען 
ֵּגֲחִזי  ֶווען  ַמָּתנֹות,   ַאַסא ֶגעֶגעְּבן 
ֱאִליָׁשע,  צּו  ֶגעקּוֶמען  צּוִריק  ִאיז 

ִדי  ַאז  ֶגעָׁשאְלְטן  ִאים  ֱאִליָׁשע  ָהאט 
ְקֶרעץ פּון ַנֲעָמן ָזאל ַאִריֶּבער ֵגיין צּו 
ִאים אּון צּו ַזייֶנע ִקיְנֶדער, אּון ַאזֹוי 

ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען.

ֶמען פּון ֶדעם ִדי ַהאְרְּבֵקייט ֶזעְהט 
פּון ְמַזְלֵזל ַזיין ִאין ַא ַצִדיק, 
ַא  ֶדעם  אֹויף  ַּבאקּוְמט  ֶמען  ָוואס 
ֶמען  ִווי  ְלדֹורֹות,  ְׁשְטָראף  ַהאְרֶּבע 
ֶזעְהט ַאז ֵּגֲחִזי ִאיז ְקֶרעִציג ֶגעָוואְרן 
ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ִקיְנֶדער,  ַזייֶנע  ִמיט 
ִדי  פּון  ִאיְנְדרֹויְסן  ִזיְצן  ֶגעמּוְזט 

ַמֲחֶנה.

ַזייט ֶקען ֶמען אּון  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ְגרֹויְסֵקייט  ִדי  ַארֹויְסֶלעְרֶנען 
ְגֵלייְּבן אּון  פּון ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, פּון 
ָפאְלְגן ֶדעם ַצִדיק, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען 

ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ַאֶלעס.
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ֶגעָוואְרן ֶווען  ְקֶרעִציג  ִאיז  ַנֲעָמן 
צּו  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  אּון 
ָהאט  ֵהייְלן,  ִאים  ָזאל  ֶער  ֱאִליָׁשע 
 ִזי ָזאל  ֶער  ֶגעֵהייְסן  ֱאִליָׁשע  ִאים 
ֵגיין טֹוְבֶל'ען ִזיְּבן ָמאל ִאין ַיְרֵּדן אּון 
פּון  ֶוועְרן,  ֶגעֵהייְלט  ֶער  ֶוועט  ַאזֹוי 
ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ַנֲעָמן  ָהאט  ָאְנַפאְנג 
ָפאְלְגן, ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֱאִליָׁשע 
ֶוועט ַמאְכן ַאן ָאֶפעֶנעם מֹוֵפת, אּון 
ֵהייְסט  ֶיעְצט  אּון  אֹויְסֵהייְלן,  ִאים 
ָזאל  ֶער   ,ַזא ְגִריְנֶגע  ַאַזא  ִאים  ֶער 
ִזי טֹוְבֶל'ען ִאין ַיְרֵּדן אּון ֶער ֶוועט 
 ַאַסא ָהאּב   ִאי אֹויְסֵהייְלן.   ִזי
 ִזי ִאיְנֶדעְרֵהיים  ֶּבעֶדער  ֶּבעֶסעֶרע 
 צּו ָּבאְדן ָדאְרט, ַפאר ֶדעם ָהאּב ִאי
ֶגעַדאְרְפט ַאֶהער קּוֶמען?! ִּביז ַזייֶנע 
ֶדער  ֶגעָזאְגט:  ִאים  ָהאְּבן  ְקֶנעְכט 
ְגרֹויֶסע  ַא  ֶגעָזאְגט  ִדיר  ָהאט  ָנִביא 
ֶגעֵהייְלט  ֶוועְסטּו  ִאים,  ָפאְלג   ,ַזא
ֶגעטּוְהן,  ַאזֹוי  ָהאט  ֶער  אּון  ֶוועְרן! 

ַיְרֵּדן  ִאין  ֶגע'טֹוֶבְל'ט   ִזי ָהאט  ֶער 
ֶגעֵהייְלט  ִאיז  ֶער  אּון  ָמאל,  ִזיְּבן 

ֶגעָוואְרן פּון ַזיין ְקֶרעץ.

פּון ֶזעְהט  ְגרֹויְסֵקייט  ִדי  ֶמען 
"ֱאמּוַנת ֲחָכִמים" פּון ֵגיין צּו 
ַא ַצִדיק, אּון ָפאְלְגן ָוואס ֶער ָזאְגט 
ִּבְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס 
ָּפׁשּוֶט'ע  ְקֵלייֶנע  ַא  ִווי  אֹויס  ֶזעְהט 
ַצִדיק  ֶדער  ָזאְגט  ַאָמאל  ַווייל   ,ַזא
ִאין  ָאֶּבער   ,ַזא ְגִריְנֶגע  ַא  טּוְהן  צּו 
ֶדעם ֶוועְנְדט ִזי ִדי ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה 

פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש.

ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ִגיט וואֹויל 
ָפאְלְגט  אּון  ַצִדיק,  ַא  צּו 
ִזיֶכער  ֶער  ֶוועט  ֵהייְסט,  ֶער  ָוואס 
ַמְצִליַח ַזיין ָגאר ְׁשַטאְרק, ְּברּוָחִניּות 

ּוְּבַגְׁשִמיּות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית,
 ְמצֹוָרע, תשע"א לפ"ק) 

י ˙ ַ‡ֲחר≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהּקֶֹדׁש. ְּבזֹאת  ֶאל  ַאֲהרֹן  ָיבֹא 

ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט ִווי ֶעס ִאיז 
ַהְקדֹוִׁשים,  ְסָפִרים  ִדי  פּון  ַּבאַקאְנט 
ַארֹויף  ֵגייט  "זֹאת"  ָוואְרט  ָדאס  ַאז 

ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבן  צּו   - "ֱאמּוָנה"  אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ִליקּוֵטי ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶדער  ה):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 
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ֶגעָוואְרן ֶווען  ְקֶרעִציג  ִאיז  ַנֲעָמן 
צּו  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  אּון 
ָהאט  ֵהייְלן,  ִאים  ָזאל  ֶער  ֱאִליָׁשע 
 ִזי ָזאל  ֶער  ֶגעֵהייְסן  ֱאִליָׁשע  ִאים 
ֵגיין טֹוְבֶל'ען ִזיְּבן ָמאל ִאין ַיְרֵּדן אּון 
פּון  ֶוועְרן,  ֶגעֵהייְלט  ֶער  ֶוועט  ַאזֹוי 
ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ַנֲעָמן  ָהאט  ָאְנַפאְנג 
ָפאְלְגן, ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֱאִליָׁשע 
ֶוועט ַמאְכן ַאן ָאֶפעֶנעם מֹוֵפת, אּון 
ֵהייְסט  ֶיעְצט  אּון  אֹויְסֵהייְלן,  ִאים 
ָזאל  ֶער   ,ַזא ְגִריְנֶגע  ַאַזא  ִאים  ֶער 
ִזי טֹוְבֶל'ען ִאין ַיְרֵּדן אּון ֶער ֶוועט 
 ַאַסא ָהאּב   ִאי אֹויְסֵהייְלן.   ִזי
 ִזי ִאיְנֶדעְרֵהיים  ֶּבעֶדער  ֶּבעֶסעֶרע 
 צּו ָּבאְדן ָדאְרט, ַפאר ֶדעם ָהאּב ִאי
ֶגעַדאְרְפט ַאֶהער קּוֶמען?! ִּביז ַזייֶנע 
ֶדער  ֶגעָזאְגט:  ִאים  ָהאְּבן  ְקֶנעְכט 
ְגרֹויֶסע  ַא  ֶגעָזאְגט  ִדיר  ָהאט  ָנִביא 
ֶגעֵהייְלט  ֶוועְסטּו  ִאים,  ָפאְלג   ,ַזא
ֶגעטּוְהן,  ַאזֹוי  ָהאט  ֶער  אּון  ֶוועְרן! 

ַיְרֵּדן  ִאין  ֶגע'טֹוֶבְל'ט   ִזי ָהאט  ֶער 
ֶגעֵהייְלט  ִאיז  ֶער  אּון  ָמאל,  ִזיְּבן 

ֶגעָוואְרן פּון ַזיין ְקֶרעץ.

פּון ֶזעְהט  ְגרֹויְסֵקייט  ִדי  ֶמען 
"ֱאמּוַנת ֲחָכִמים" פּון ֵגיין צּו 
ַא ַצִדיק, אּון ָפאְלְגן ָוואס ֶער ָזאְגט 
ִּבְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס 
ָּפׁשּוֶט'ע  ְקֵלייֶנע  ַא  ִווי  אֹויס  ֶזעְהט 
ַצִדיק  ֶדער  ָזאְגט  ַאָמאל  ַווייל   ,ַזא
ִאין  ָאֶּבער   ,ַזא ְגִריְנֶגע  ַא  טּוְהן  צּו 
ֶדעם ֶוועְנְדט ִזי ִדי ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה 

פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש.

ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ִגיט וואֹויל 
ָפאְלְגט  אּון  ַצִדיק,  ַא  צּו 
ִזיֶכער  ֶער  ֶוועט  ֵהייְסט,  ֶער  ָוואס 
ַמְצִליַח ַזיין ָגאר ְׁשַטאְרק, ְּברּוָחִניּות 

ּוְּבַגְׁשִמיּות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית,
 ְמצֹוָרע, תשע"א לפ"ק) 

י ˙ ַ‡ֲחר≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהּקֶֹדׁש. ְּבזֹאת  ֶאל  ַאֲהרֹן  ָיבֹא 

ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט ִווי ֶעס ִאיז 
ַהְקדֹוִׁשים,  ְסָפִרים  ִדי  פּון  ַּבאַקאְנט 
ַארֹויף  ֵגייט  "זֹאת"  ָוואְרט  ָדאס  ַאז 

ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבן  צּו   - "ֱאמּוָנה"  אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ִליקּוֵטי ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶדער  ה):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 
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ֶגעָוואְרן ֶווען  ְקֶרעִציג  ִאיז  ַנֲעָמן 
צּו  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  אּון 
ָהאט  ֵהייְלן,  ִאים  ָזאל  ֶער  ֱאִליָׁשע 
 ִזי ָזאל  ֶער  ֶגעֵהייְסן  ֱאִליָׁשע  ִאים 
ֵגיין טֹוְבֶל'ען ִזיְּבן ָמאל ִאין ַיְרֵּדן אּון 
פּון  ֶוועְרן,  ֶגעֵהייְלט  ֶער  ֶוועט  ַאזֹוי 
ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ַנֲעָמן  ָהאט  ָאְנַפאְנג 
ָפאְלְגן, ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֱאִליָׁשע 
ֶוועט ַמאְכן ַאן ָאֶפעֶנעם מֹוֵפת, אּון 
ֵהייְסט  ֶיעְצט  אּון  אֹויְסֵהייְלן,  ִאים 
ָזאל  ֶער   ,ַזא ְגִריְנֶגע  ַאַזא  ִאים  ֶער 
ִזי טֹוְבֶל'ען ִאין ַיְרֵּדן אּון ֶער ֶוועט 
 ַאַסא ָהאּב   ִאי אֹויְסֵהייְלן.   ִזי
 ִזי ִאיְנֶדעְרֵהיים  ֶּבעֶדער  ֶּבעֶסעֶרע 
 צּו ָּבאְדן ָדאְרט, ַפאר ֶדעם ָהאּב ִאי
ֶגעַדאְרְפט ַאֶהער קּוֶמען?! ִּביז ַזייֶנע 
ֶדער  ֶגעָזאְגט:  ִאים  ָהאְּבן  ְקֶנעְכט 
ְגרֹויֶסע  ַא  ֶגעָזאְגט  ִדיר  ָהאט  ָנִביא 
ֶגעֵהייְלט  ֶוועְסטּו  ִאים,  ָפאְלג   ,ַזא
ֶגעטּוְהן,  ַאזֹוי  ָהאט  ֶער  אּון  ֶוועְרן! 

ַיְרֵּדן  ִאין  ֶגע'טֹוֶבְל'ט   ִזי ָהאט  ֶער 
ֶגעֵהייְלט  ִאיז  ֶער  אּון  ָמאל,  ִזיְּבן 

ֶגעָוואְרן פּון ַזיין ְקֶרעץ.

פּון ֶזעְהט  ְגרֹויְסֵקייט  ִדי  ֶמען 
"ֱאמּוַנת ֲחָכִמים" פּון ֵגיין צּו 
ַא ַצִדיק, אּון ָפאְלְגן ָוואס ֶער ָזאְגט 
ִּבְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס 
ָּפׁשּוֶט'ע  ְקֵלייֶנע  ַא  ִווי  אֹויס  ֶזעְהט 
ַצִדיק  ֶדער  ָזאְגט  ַאָמאל  ַווייל   ,ַזא
ִאין  ָאֶּבער   ,ַזא ְגִריְנֶגע  ַא  טּוְהן  צּו 
ֶדעם ֶוועְנְדט ִזי ִדי ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה 

פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש.

ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ִגיט וואֹויל 
ָפאְלְגט  אּון  ַצִדיק,  ַא  צּו 
ִזיֶכער  ֶער  ֶוועט  ֵהייְסט,  ֶער  ָוואס 
ַמְצִליַח ַזיין ָגאר ְׁשַטאְרק, ְּברּוָחִניּות 

ּוְּבַגְׁשִמיּות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית,
 ְמצֹוָרע, תשע"א לפ"ק) 

י ˙ ַ‡ֲחר≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהּקֶֹדׁש. ְּבזֹאת  ֶאל  ַאֲהרֹן  ָיבֹא 

ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט ִווי ֶעס ִאיז 
ַהְקדֹוִׁשים,  ְסָפִרים  ִדי  פּון  ַּבאַקאְנט 
ַארֹויף  ֵגייט  "זֹאת"  ָוואְרט  ָדאס  ַאז 

ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבן  צּו   - "ֱאמּוָנה"  אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ִליקּוֵטי ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶדער  ה):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 
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ֶגעָוואְרן ֶווען  ְקֶרעִציג  ִאיז  ַנֲעָמן 
צּו  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  אּון 
ָהאט  ֵהייְלן,  ִאים  ָזאל  ֶער  ֱאִליָׁשע 
 ִזי ָזאל  ֶער  ֶגעֵהייְסן  ֱאִליָׁשע  ִאים 
ֵגיין טֹוְבֶל'ען ִזיְּבן ָמאל ִאין ַיְרֵּדן אּון 
פּון  ֶוועְרן,  ֶגעֵהייְלט  ֶער  ֶוועט  ַאזֹוי 
ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ַנֲעָמן  ָהאט  ָאְנַפאְנג 
ָפאְלְגן, ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֱאִליָׁשע 
ֶוועט ַמאְכן ַאן ָאֶפעֶנעם מֹוֵפת, אּון 
ֵהייְסט  ֶיעְצט  אּון  אֹויְסֵהייְלן,  ִאים 
ָזאל  ֶער   ,ַזא ְגִריְנֶגע  ַאַזא  ִאים  ֶער 
ִזי טֹוְבֶל'ען ִאין ַיְרֵּדן אּון ֶער ֶוועט 
 ַאַסא ָהאּב   ִאי אֹויְסֵהייְלן.   ִזי
 ִזי ִאיְנֶדעְרֵהיים  ֶּבעֶדער  ֶּבעֶסעֶרע 
 צּו ָּבאְדן ָדאְרט, ַפאר ֶדעם ָהאּב ִאי
ֶגעַדאְרְפט ַאֶהער קּוֶמען?! ִּביז ַזייֶנע 
ֶדער  ֶגעָזאְגט:  ִאים  ָהאְּבן  ְקֶנעְכט 
ְגרֹויֶסע  ַא  ֶגעָזאְגט  ִדיר  ָהאט  ָנִביא 
ֶגעֵהייְלט  ֶוועְסטּו  ִאים,  ָפאְלג   ,ַזא
ֶגעטּוְהן,  ַאזֹוי  ָהאט  ֶער  אּון  ֶוועְרן! 

ַיְרֵּדן  ִאין  ֶגע'טֹוֶבְל'ט   ִזי ָהאט  ֶער 
ֶגעֵהייְלט  ִאיז  ֶער  אּון  ָמאל,  ִזיְּבן 

ֶגעָוואְרן פּון ַזיין ְקֶרעץ.

פּון ֶזעְהט  ְגרֹויְסֵקייט  ִדי  ֶמען 
"ֱאמּוַנת ֲחָכִמים" פּון ֵגיין צּו 
ַא ַצִדיק, אּון ָפאְלְגן ָוואס ֶער ָזאְגט 
ִּבְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות, ֲאִפילּו ֶווען ֶעס 
ָּפׁשּוֶט'ע  ְקֵלייֶנע  ַא  ִווי  אֹויס  ֶזעְהט 
ַצִדיק  ֶדער  ָזאְגט  ַאָמאל  ַווייל   ,ַזא
ִאין  ָאֶּבער   ,ַזא ְגִריְנֶגע  ַא  טּוְהן  צּו 
ֶדעם ֶוועְנְדט ִזי ִדי ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה 

פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש.

ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ִגיט וואֹויל 
ָפאְלְגט  אּון  ַצִדיק,  ַא  צּו 
ִזיֶכער  ֶער  ֶוועט  ֵהייְסט,  ֶער  ָוואס 
ַמְצִליַח ַזיין ָגאר ְׁשַטאְרק, ְּברּוָחִניּות 

ּוְּבַגְׁשִמיּות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית,
 ְמצֹוָרע, תשע"א לפ"ק) 

י ˙ ַ‡ֲחר≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהּקֶֹדׁש. ְּבזֹאת  ֶאל  ַאֲהרֹן  ָיבֹא 

ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק, לֹויט ִווי ֶעס ִאיז 
ַהְקדֹוִׁשים,  ְסָפִרים  ִדי  פּון  ַּבאַקאְנט 
ַארֹויף  ֵגייט  "זֹאת"  ָוואְרט  ָדאס  ַאז 

ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבן  צּו   - "ֱאמּוָנה"  אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ִליקּוֵטי ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶדער  ה):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 
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ִעיָקר פּון ַא ִאיד ִאיז ֱאמּוָנה, ַא ִאיד 
ִאיֶּבעְרקּוְקן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ  ִזי ַדאְרף 
ִווי ֶער ַהאְלט ִאין ִדי ֱאמּוָנה, צּו ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִאיֶנעם  ַטאֶקע  ְגֵלייְּבט 
 ִמיט ַאן ֱאֶמת, אּון ֶמען ַדאְרף ַאַסא
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן צּו ָהאְּבן ַא 
ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, אּון ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין 

ַקְׁשיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק ְּבזֹאת ִווי ָדאס 
ַאַרייְנֵגיין  ִאיד  ַא  ֶקען  ַאזֹוי 
ַא  ֱאמּוָנה,   דּוְר ְקדּוָׁשה?  ִדי  ִאין 
ִאין  ַאַרייְנֵלייְגן   ִזי ָזאל  ֶמעְנְטׁש 
ִאיֶנעם  ֱאֶמת'ִדיג  ְגֵלייְּבן  צּו  ֱאמּוָנה 
ֶער  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ָאְנקּוֶמען צּו ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַאֲחֵרי ִסיָמן ג) 

 76

ַהַּכּפֶֹרת. ִּכי  ַעל  ֵאָרֶאה  ֶּבָעָנן 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶוועְרן  ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  קט"ו): 

ֶדער  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט 
ִמַדת ַהִדין ְמַקְטֵרג אֹויף ִאים ַאז ֶמען 
ֶדעם  ַפאר  ְׁשֶטעְלן  אּוְנֶטער  ַדאְרף 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  אּון  ְמִניעֹות  ֶמעְנְטׁש 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָאֶּבער 
ִדי  ִאין   ִזי ַּבאַהאְלט  ַרֲחָמנּות  ַזיין 

ְמִניעֹות ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ָהאְּבן ַא 
ְּבִחיָרה, אּון אֹויּב ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט 
 ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל ֶדעְרְׁשֶרעְקט ֶער ִזי
פּון ִדי ְמִניעֹות אּון ֶער ֶגעְּבט אֹויף, 
ֵווייְסט  ֵׂשֶכל  ָהאט  ֶעס  ֶווער  ָאֶּבער 
ֶדער  ִנָסיֹון, אּון  ַא  ָנאר  ִאיז  ָדאס  ַאז 
ִאין   ִזי ַּבאַהאְלט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶדעם, אּון ֶער ַוואְרט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ָזאל ִזי ְׁשַטאְרְקן אּון צּוִריק קּוֶמען 

צּו ִאים.

ֶדער אּון  ַטייְטְׁשט  ֶדעם  ִמיט 
יח):  כ,  (ְׁשמֹות  ָּפסּוק  ֶדעם  ֶרִּבי 
ֶדער  ָהֲעָרֶפל,  ֶאל  ִניַגׁש  ּומֶֹשה 
ֶנעְּפל,  ֶדעם  צּו  צּו  ֵגייט  ַצִדיק 
ַפאְרֶנעְּפְלט,  ִאיז  ֶעס  ֶווען  ֲאִפילּו 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן ִמיט  ִפיל  ִאיז  ֶעס 

ָׁשם  ֲאֶׁשר  ָאֶּבער  ְמִניעֹות,  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהֱאִקים, 
ַּבאַהאְלט ִזי ָדאְרט ִאין ִדי ְמִניעֹות, 
ִניְׁשט   ִזי ֶער  ֶדעְרְׁשֶרעְקט  ְמֵמיָלא 
 ִזי ְׁשַטאְרְקט  ֶער  אּון  ֶדעְרפּון 
פּוֶנעם  ַאֶוועק  ִניְׁשט  ֵגייט  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְוַאל ָדאס  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַהקֹוֶדׁש,  ֶאל  ֵעת  ְּבָכל  ָיבֹא 
ְׁשֶנעל  ַאזֹוי  ֵאייִּביג  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען 
ְקדּוָׁשה,  ִדי  צּו  קּוֶמען  ַאַריין 
ַהַּכּפֶֹרת, ַעל  ֵאָרֶאה  ֶּבָעָנן  ִּכי 
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ִעיָקר פּון ַא ִאיד ִאיז ֱאמּוָנה, ַא ִאיד 
ִאיֶּבעְרקּוְקן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ  ִזי ַדאְרף 
ִווי ֶער ַהאְלט ִאין ִדי ֱאמּוָנה, צּו ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִאיֶנעם  ַטאֶקע  ְגֵלייְּבט 
 ִמיט ַאן ֱאֶמת, אּון ֶמען ַדאְרף ַאַסא
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן צּו ָהאְּבן ַא 
ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, אּון ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין 

ַקְׁשיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק ְּבזֹאת ִווי ָדאס 
ַאַרייְנֵגיין  ִאיד  ַא  ֶקען  ַאזֹוי 
ַא  ֱאמּוָנה,   דּוְר ְקדּוָׁשה?  ִדי  ִאין 
ִאין  ַאַרייְנֵלייְגן   ִזי ָזאל  ֶמעְנְטׁש 
ִאיֶנעם  ֱאֶמת'ִדיג  ְגֵלייְּבן  צּו  ֱאמּוָנה 
ֶער  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ָאְנקּוֶמען צּו ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַאֲחֵרי ִסיָמן ג) 
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ַהַּכּפֶֹרת. ִּכי  ַעל  ֵאָרֶאה  ֶּבָעָנן 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶוועְרן  ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  קט"ו): 

ֶדער  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט 
ִמַדת ַהִדין ְמַקְטֵרג אֹויף ִאים ַאז ֶמען 
ֶדעם  ַפאר  ְׁשֶטעְלן  אּוְנֶטער  ַדאְרף 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  אּון  ְמִניעֹות  ֶמעְנְטׁש 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָאֶּבער 
ִדי  ִאין   ִזי ַּבאַהאְלט  ַרֲחָמנּות  ַזיין 

ְמִניעֹות ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ָהאְּבן ַא 
ְּבִחיָרה, אּון אֹויּב ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט 
 ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל ֶדעְרְׁשֶרעְקט ֶער ִזי
פּון ִדי ְמִניעֹות אּון ֶער ֶגעְּבט אֹויף, 
ֵווייְסט  ֵׂשֶכל  ָהאט  ֶעס  ֶווער  ָאֶּבער 
ֶדער  ִנָסיֹון, אּון  ַא  ָנאר  ִאיז  ָדאס  ַאז 
ִאין   ִזי ַּבאַהאְלט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶדעם, אּון ֶער ַוואְרט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ָזאל ִזי ְׁשַטאְרְקן אּון צּוִריק קּוֶמען 

צּו ִאים.

ֶדער אּון  ַטייְטְׁשט  ֶדעם  ִמיט 
יח):  כ,  (ְׁשמֹות  ָּפסּוק  ֶדעם  ֶרִּבי 
ֶדער  ָהֲעָרֶפל,  ֶאל  ִניַגׁש  ּומֶֹשה 
ֶנעְּפל,  ֶדעם  צּו  צּו  ֵגייט  ַצִדיק 
ַפאְרֶנעְּפְלט,  ִאיז  ֶעס  ֶווען  ֲאִפילּו 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן ִמיט  ִפיל  ִאיז  ֶעס 

ָׁשם  ֲאֶׁשר  ָאֶּבער  ְמִניעֹות,  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהֱאִקים, 
ַּבאַהאְלט ִזי ָדאְרט ִאין ִדי ְמִניעֹות, 
ִניְׁשט   ִזי ֶער  ֶדעְרְׁשֶרעְקט  ְמֵמיָלא 
 ִזי ְׁשַטאְרְקט  ֶער  אּון  ֶדעְרפּון 
פּוֶנעם  ַאֶוועק  ִניְׁשט  ֵגייט  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְוַאל ָדאס  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַהקֹוֶדׁש,  ֶאל  ֵעת  ְּבָכל  ָיבֹא 
ְׁשֶנעל  ַאזֹוי  ֵאייִּביג  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען 
ְקדּוָׁשה,  ִדי  צּו  קּוֶמען  ַאַריין 
ַהַּכּפֶֹרת, ַעל  ֵאָרֶאה  ֶּבָעָנן  ִּכי 
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ִעיָקר פּון ַא ִאיד ִאיז ֱאמּוָנה, ַא ִאיד 
ִאיֶּבעְרקּוְקן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ  ִזי ַדאְרף 
ִווי ֶער ַהאְלט ִאין ִדי ֱאמּוָנה, צּו ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִאיֶנעם  ַטאֶקע  ְגֵלייְּבט 
 ִמיט ַאן ֱאֶמת, אּון ֶמען ַדאְרף ַאַסא
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן צּו ָהאְּבן ַא 
ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, אּון ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין 

ַקְׁשיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק ְּבזֹאת ִווי ָדאס 
ַאַרייְנֵגיין  ִאיד  ַא  ֶקען  ַאזֹוי 
ַא  ֱאמּוָנה,   דּוְר ְקדּוָׁשה?  ִדי  ִאין 
ִאין  ַאַרייְנֵלייְגן   ִזי ָזאל  ֶמעְנְטׁש 
ִאיֶנעם  ֱאֶמת'ִדיג  ְגֵלייְּבן  צּו  ֱאמּוָנה 
ֶער  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ָאְנקּוֶמען צּו ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַאֲחֵרי ִסיָמן ג) 
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ַהַּכּפֶֹרת. ִּכי  ַעל  ֵאָרֶאה  ֶּבָעָנן 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶוועְרן  ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  קט"ו): 

ֶדער  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט 
ִמַדת ַהִדין ְמַקְטֵרג אֹויף ִאים ַאז ֶמען 
ֶדעם  ַפאר  ְׁשֶטעְלן  אּוְנֶטער  ַדאְרף 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  אּון  ְמִניעֹות  ֶמעְנְטׁש 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָאֶּבער 
ִדי  ִאין   ִזי ַּבאַהאְלט  ַרֲחָמנּות  ַזיין 

ְמִניעֹות ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ָהאְּבן ַא 
ְּבִחיָרה, אּון אֹויּב ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט 
 ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל ֶדעְרְׁשֶרעְקט ֶער ִזי
פּון ִדי ְמִניעֹות אּון ֶער ֶגעְּבט אֹויף, 
ֵווייְסט  ֵׂשֶכל  ָהאט  ֶעס  ֶווער  ָאֶּבער 
ֶדער  ִנָסיֹון, אּון  ַא  ָנאר  ִאיז  ָדאס  ַאז 
ִאין   ִזי ַּבאַהאְלט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶדעם, אּון ֶער ַוואְרט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ָזאל ִזי ְׁשַטאְרְקן אּון צּוִריק קּוֶמען 

צּו ִאים.

ֶדער אּון  ַטייְטְׁשט  ֶדעם  ִמיט 
יח):  כ,  (ְׁשמֹות  ָּפסּוק  ֶדעם  ֶרִּבי 
ֶדער  ָהֲעָרֶפל,  ֶאל  ִניַגׁש  ּומֶֹשה 
ֶנעְּפל,  ֶדעם  צּו  צּו  ֵגייט  ַצִדיק 
ַפאְרֶנעְּפְלט,  ִאיז  ֶעס  ֶווען  ֲאִפילּו 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן ִמיט  ִפיל  ִאיז  ֶעס 

ָׁשם  ֲאֶׁשר  ָאֶּבער  ְמִניעֹות,  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהֱאִקים, 
ַּבאַהאְלט ִזי ָדאְרט ִאין ִדי ְמִניעֹות, 
ִניְׁשט   ִזי ֶער  ֶדעְרְׁשֶרעְקט  ְמֵמיָלא 
 ִזי ְׁשַטאְרְקט  ֶער  אּון  ֶדעְרפּון 
פּוֶנעם  ַאֶוועק  ִניְׁשט  ֵגייט  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְוַאל ָדאס  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַהקֹוֶדׁש,  ֶאל  ֵעת  ְּבָכל  ָיבֹא 
ְׁשֶנעל  ַאזֹוי  ֵאייִּביג  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען 
ְקדּוָׁשה,  ִדי  צּו  קּוֶמען  ַאַריין 
ַהַּכּפֶֹרת, ַעל  ֵאָרֶאה  ֶּבָעָנן  ִּכי 
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ִעיָקר פּון ַא ִאיד ִאיז ֱאמּוָנה, ַא ִאיד 
ִאיֶּבעְרקּוְקן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ  ִזי ַדאְרף 
ִווי ֶער ַהאְלט ִאין ִדי ֱאמּוָנה, צּו ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִאיֶנעם  ַטאֶקע  ְגֵלייְּבט 
 ִמיט ַאן ֱאֶמת, אּון ֶמען ַדאְרף ַאַסא
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן צּו ָהאְּבן ַא 
ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, אּון ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין 

ַקְׁשיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק ְּבזֹאת ִווי ָדאס 
ַאַרייְנֵגיין  ִאיד  ַא  ֶקען  ַאזֹוי 
ַא  ֱאמּוָנה,   דּוְר ְקדּוָׁשה?  ִדי  ִאין 
ִאין  ַאַרייְנֵלייְגן   ִזי ָזאל  ֶמעְנְטׁש 
ִאיֶנעם  ֱאֶמת'ִדיג  ְגֵלייְּבן  צּו  ֱאמּוָנה 
ֶער  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ָאְנקּוֶמען צּו ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַאֲחֵרי ִסיָמן ג) 
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ַהַּכּפֶֹרת. ִּכי  ַעל  ֵאָרֶאה  ֶּבָעָנן 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶוועְרן  ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  קט"ו): 

ֶדער  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט 
ִמַדת ַהִדין ְמַקְטֵרג אֹויף ִאים ַאז ֶמען 
ֶדעם  ַפאר  ְׁשֶטעְלן  אּוְנֶטער  ַדאְרף 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  אּון  ְמִניעֹות  ֶמעְנְטׁש 
ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָאֶּבער 
ִדי  ִאין   ִזי ַּבאַהאְלט  ַרֲחָמנּות  ַזיין 

ְמִניעֹות ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ָהאְּבן ַא 
ְּבִחיָרה, אּון אֹויּב ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט 
 ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל ֶדעְרְׁשֶרעְקט ֶער ִזי
פּון ִדי ְמִניעֹות אּון ֶער ֶגעְּבט אֹויף, 
ֵווייְסט  ֵׂשֶכל  ָהאט  ֶעס  ֶווער  ָאֶּבער 
ֶדער  ִנָסיֹון, אּון  ַא  ָנאר  ִאיז  ָדאס  ַאז 
ִאין   ִזי ַּבאַהאְלט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶדעם, אּון ֶער ַוואְרט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ָזאל ִזי ְׁשַטאְרְקן אּון צּוִריק קּוֶמען 

צּו ִאים.

ֶדער אּון  ַטייְטְׁשט  ֶדעם  ִמיט 
יח):  כ,  (ְׁשמֹות  ָּפסּוק  ֶדעם  ֶרִּבי 
ֶדער  ָהֲעָרֶפל,  ֶאל  ִניַגׁש  ּומֶֹשה 
ֶנעְּפל,  ֶדעם  צּו  צּו  ֵגייט  ַצִדיק 
ַפאְרֶנעְּפְלט,  ִאיז  ֶעס  ֶווען  ֲאִפילּו 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן ִמיט  ִפיל  ִאיז  ֶעס 

ָׁשם  ֲאֶׁשר  ָאֶּבער  ְמִניעֹות,  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהֱאִקים, 
ַּבאַהאְלט ִזי ָדאְרט ִאין ִדי ְמִניעֹות, 
ִניְׁשט   ִזי ֶער  ֶדעְרְׁשֶרעְקט  ְמֵמיָלא 
 ִזי ְׁשַטאְרְקט  ֶער  אּון  ֶדעְרפּון 
פּוֶנעם  ַאֶוועק  ִניְׁשט  ֵגייט  אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְוַאל ָדאס  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַהקֹוֶדׁש,  ֶאל  ֵעת  ְּבָכל  ָיבֹא 
ְׁשֶנעל  ַאזֹוי  ֵאייִּביג  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען 
ְקדּוָׁשה,  ִדי  צּו  קּוֶמען  ַאַריין 
ַהַּכּפֶֹרת, ַעל  ֵאָרֶאה  ֶּבָעָנן  ִּכי 
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ַפאְרְׁשֶטעְלט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶזעְהט  ֶעס  ָוואְלֶקעֶנעס,  ִמיט   ִזי
ִמיט  ִפיל  ַפאְרָוואְלֶקעְנט,  אֹויס 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  אּון  ְמִניעֹות 

ַאז  ֶגעֶדעְנְקן  ַדאְרף  ֶמען  ָאֶּבער 
ַּבאַהאְלט ְמִניעֹות  ִדי  אּוְנֶטער 

 ִזי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.
(זֹאת ַהּתֹוָרה ַאֲחֵרי ִסיָמן ב) 

ים ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָיגּור ִאְּת ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם א תֹונּו ְוִכי 

אֹתֹו. מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ָזאְגט 
ְמַרֵמז  אּוְנז  קּוְמט  ָּפסּוק  ֶדער  ַאז 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין 
ָדאס  נ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ָזאְגט 
ָזאְלט ִאיר ְמַקֵּבל ַזיין פּון ִמיר, ַאז ִדי 
ֶוועְלט ָזאל ַאיי ִניְׁשט ַנַעְר'ן, ַווייל 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֵזייֶער!  ַנַעְר'ט  ֶוועְלט  ִדי 
ְּבַלייְּבן  ָדא  ֶוועט  ֶער  ַאז   ִזי ַנַעְר'ט 
אּון  ֵאייִּביג,  אֹויף  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף 
לֹויְפן,  ָיאְרן  ִדי  ַאז  ִניְׁשט  ַכאְּפט  ֶער 
אּון ָאט ַדאְרף ֶמען ׁשֹוין צּוִריק ֵגיין 
ֶדעְרַפאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
אֹויף  ַאַרייְנַכאְּפן  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ֶדער ֶוועְלט ִווי ֶמער ִמְצוֹת ּוַמֲעִׂשים 

טֹוִבים.

ָיגּור ָדאס  ְוִכי  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
תֹונּו  א  ְּבַאְרְצֶכם  ֵּגר   ִאְּת
אֹתֹו, ִדי ְנָׁשָמה ִאיז ִווי ַא ֵגר ָדא אֹויף 
ָוואְרְנט  ָּפסּוק  ֶדער  אּון  ֶוועְלט,  ִדי 

ִדי  'ַנַעְר'ן  ָאְפּ ִניְׁשט  ָזאְלן  ִמיר  אּוְנז 
ְנָׁשָמה.

דּו ַרִׁש"י  ָּפסּוק,  ֶדעם  אֹויף  ָזאְגט 
ַפאְרן  ָזאְגן  ִניְׁשט  ָזאְלְסט 
ֲעבֹוָדה  ֶגעִדיְנט  ָהאְסטּו  ֶנעְכְטן  ֵגר: 
ֶלעְרֶנען  קּוְמְסטּו  ַהייְנט  אּון  ָזָרה, 

ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?

ָזאְלן ָדאס  ִמיר  ַאז  ְמַרֵמז  אּוְנז  ִאיז 
צּוְּבֶרעְכן  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי
ִווי  ָזאְגט,  ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  פּוֶנעם 
ֶווען  ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֶקעְנְסטּו  ַאזֹוי 
ְגרֹויֶסע  ֶגעטּוְהן  ָהאְסטּו  ֶנעְכְטן 
ַא  ַאז  ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ַווייל  ֲעֵבירֹות, 
קּוֶמען  צּוִריק  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶקען  ִאיד 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק 

ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוְהן ִּביז ֶיעְצט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְקדֹוִׁשים ִסיָמן ז)
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ַפאְרְׁשֶטעְלט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶזעְהט  ֶעס  ָוואְלֶקעֶנעס,  ִמיט   ִזי
ִמיט  ִפיל  ַפאְרָוואְלֶקעְנט,  אֹויס 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  אּון  ְמִניעֹות 

ַאז  ֶגעֶדעְנְקן  ַדאְרף  ֶמען  ָאֶּבער 
ַּבאַהאְלט ְמִניעֹות  ִדי  אּוְנֶטער 

 ִזי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.
(זֹאת ַהּתֹוָרה ַאֲחֵרי ִסיָמן ב) 

ים ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָיגּור ִאְּת ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם א תֹונּו ְוִכי 

אֹתֹו. מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ָזאְגט 
ְמַרֵמז  אּוְנז  קּוְמט  ָּפסּוק  ֶדער  ַאז 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין 
ָדאס  נ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ָזאְגט 
ָזאְלט ִאיר ְמַקֵּבל ַזיין פּון ִמיר, ַאז ִדי 
ֶוועְלט ָזאל ַאיי ִניְׁשט ַנַעְר'ן, ַווייל 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֵזייֶער!  ַנַעְר'ט  ֶוועְלט  ִדי 
ְּבַלייְּבן  ָדא  ֶוועט  ֶער  ַאז   ִזי ַנַעְר'ט 
אּון  ֵאייִּביג,  אֹויף  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף 
לֹויְפן,  ָיאְרן  ִדי  ַאז  ִניְׁשט  ַכאְּפט  ֶער 
אּון ָאט ַדאְרף ֶמען ׁשֹוין צּוִריק ֵגיין 
ֶדעְרַפאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
אֹויף  ַאַרייְנַכאְּפן  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ֶדער ֶוועְלט ִווי ֶמער ִמְצוֹת ּוַמֲעִׂשים 

טֹוִבים.

ָיגּור ָדאס  ְוִכי  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
תֹונּו  א  ְּבַאְרְצֶכם  ֵּגר   ִאְּת
אֹתֹו, ִדי ְנָׁשָמה ִאיז ִווי ַא ֵגר ָדא אֹויף 
ָוואְרְנט  ָּפסּוק  ֶדער  אּון  ֶוועְלט,  ִדי 

ִדי  'ַנַעְר'ן  ָאְפּ ִניְׁשט  ָזאְלן  ִמיר  אּוְנז 
ְנָׁשָמה.

דּו ַרִׁש"י  ָּפסּוק,  ֶדעם  אֹויף  ָזאְגט 
ַפאְרן  ָזאְגן  ִניְׁשט  ָזאְלְסט 
ֲעבֹוָדה  ֶגעִדיְנט  ָהאְסטּו  ֶנעְכְטן  ֵגר: 
ֶלעְרֶנען  קּוְמְסטּו  ַהייְנט  אּון  ָזָרה, 

ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?

ָזאְלן ָדאס  ִמיר  ַאז  ְמַרֵמז  אּוְנז  ִאיז 
צּוְּבֶרעְכן  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי
ִווי  ָזאְגט,  ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  פּוֶנעם 
ֶווען  ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֶקעְנְסטּו  ַאזֹוי 
ְגרֹויֶסע  ֶגעטּוְהן  ָהאְסטּו  ֶנעְכְטן 
ַא  ַאז  ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ַווייל  ֲעֵבירֹות, 
קּוֶמען  צּוִריק  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶקען  ִאיד 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק 

ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוְהן ִּביז ֶיעְצט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְקדֹוִׁשים ִסיָמן ז)

 76

פר˘˙ ‡חרי„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ‰ˆ

ַפאְרְׁשֶטעְלט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶזעְהט  ֶעס  ָוואְלֶקעֶנעס,  ִמיט   ִזי
ִמיט  ִפיל  ַפאְרָוואְלֶקעְנט,  אֹויס 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  אּון  ְמִניעֹות 

ַאז  ֶגעֶדעְנְקן  ַדאְרף  ֶמען  ָאֶּבער 
ַּבאַהאְלט ְמִניעֹות  ִדי  אּוְנֶטער 

 ִזי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.
(זֹאת ַהּתֹוָרה ַאֲחֵרי ִסיָמן ב) 

ים ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָיגּור ִאְּת ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם א תֹונּו ְוִכי 

אֹתֹו. מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ָזאְגט 
ְמַרֵמז  אּוְנז  קּוְמט  ָּפסּוק  ֶדער  ַאז 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין 
ָדאס  נ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ָזאְגט 
ָזאְלט ִאיר ְמַקֵּבל ַזיין פּון ִמיר, ַאז ִדי 
ֶוועְלט ָזאל ַאיי ִניְׁשט ַנַעְר'ן, ַווייל 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֵזייֶער!  ַנַעְר'ט  ֶוועְלט  ִדי 
ְּבַלייְּבן  ָדא  ֶוועט  ֶער  ַאז   ִזי ַנַעְר'ט 
אּון  ֵאייִּביג,  אֹויף  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף 
לֹויְפן,  ָיאְרן  ִדי  ַאז  ִניְׁשט  ַכאְּפט  ֶער 
אּון ָאט ַדאְרף ֶמען ׁשֹוין צּוִריק ֵגיין 
ֶדעְרַפאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
אֹויף  ַאַרייְנַכאְּפן  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ֶדער ֶוועְלט ִווי ֶמער ִמְצוֹת ּוַמֲעִׂשים 

טֹוִבים.

ָיגּור ָדאס  ְוִכי  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
תֹונּו  א  ְּבַאְרְצֶכם  ֵּגר   ִאְּת
אֹתֹו, ִדי ְנָׁשָמה ִאיז ִווי ַא ֵגר ָדא אֹויף 
ָוואְרְנט  ָּפסּוק  ֶדער  אּון  ֶוועְלט,  ִדי 

ִדי  'ַנַעְר'ן  ָאְפּ ִניְׁשט  ָזאְלן  ִמיר  אּוְנז 
ְנָׁשָמה.

דּו ַרִׁש"י  ָּפסּוק,  ֶדעם  אֹויף  ָזאְגט 
ַפאְרן  ָזאְגן  ִניְׁשט  ָזאְלְסט 
ֲעבֹוָדה  ֶגעִדיְנט  ָהאְסטּו  ֶנעְכְטן  ֵגר: 
ֶלעְרֶנען  קּוְמְסטּו  ַהייְנט  אּון  ָזָרה, 

ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?

ָזאְלן ָדאס  ִמיר  ַאז  ְמַרֵמז  אּוְנז  ִאיז 
צּוְּבֶרעְכן  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי
ִווי  ָזאְגט,  ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  פּוֶנעם 
ֶווען  ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֶקעְנְסטּו  ַאזֹוי 
ְגרֹויֶסע  ֶגעטּוְהן  ָהאְסטּו  ֶנעְכְטן 
ַא  ַאז  ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ַווייל  ֲעֵבירֹות, 
קּוֶמען  צּוִריק  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶקען  ִאיד 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק 

ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוְהן ִּביז ֶיעְצט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְקדֹוִׁשים ִסיָמן ז)
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ַפאְרְׁשֶטעְלט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶזעְהט  ֶעס  ָוואְלֶקעֶנעס,  ִמיט   ִזי
ִמיט  ִפיל  ַפאְרָוואְלֶקעְנט,  אֹויס 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  אּון  ְמִניעֹות 

ַאז  ֶגעֶדעְנְקן  ַדאְרף  ֶמען  ָאֶּבער 
ַּבאַהאְלט ְמִניעֹות  ִדי  אּוְנֶטער 

 ִזי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.
(זֹאת ַהּתֹוָרה ַאֲחֵרי ִסיָמן ב) 

ים ƒ ׁ̆ „ו… ¿̃  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָיגּור ִאְּת ֵּגר ְּבַאְרְצֶכם א תֹונּו ְוִכי 

אֹתֹו. מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ָזאְגט 
ְמַרֵמז  אּוְנז  קּוְמט  ָּפסּוק  ֶדער  ַאז 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין 
ָדאס  נ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ָזאְגט 
ָזאְלט ִאיר ְמַקֵּבל ַזיין פּון ִמיר, ַאז ִדי 
ֶוועְלט ָזאל ַאיי ִניְׁשט ַנַעְר'ן, ַווייל 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֵזייֶער!  ַנַעְר'ט  ֶוועְלט  ִדי 
ְּבַלייְּבן  ָדא  ֶוועט  ֶער  ַאז   ִזי ַנַעְר'ט 
אּון  ֵאייִּביג,  אֹויף  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף 
לֹויְפן,  ָיאְרן  ִדי  ַאז  ִניְׁשט  ַכאְּפט  ֶער 
אּון ָאט ַדאְרף ֶמען ׁשֹוין צּוִריק ֵגיין 
ֶדעְרַפאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
אֹויף  ַאַרייְנַכאְּפן  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ֶדער ֶוועְלט ִווי ֶמער ִמְצוֹת ּוַמֲעִׂשים 

טֹוִבים.

ָיגּור ָדאס  ְוִכי  ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
תֹונּו  א  ְּבַאְרְצֶכם  ֵּגר   ִאְּת
אֹתֹו, ִדי ְנָׁשָמה ִאיז ִווי ַא ֵגר ָדא אֹויף 
ָוואְרְנט  ָּפסּוק  ֶדער  אּון  ֶוועְלט,  ִדי 

ִדי  'ַנַעְר'ן  ָאְפּ ִניְׁשט  ָזאְלן  ִמיר  אּוְנז 
ְנָׁשָמה.

דּו ַרִׁש"י  ָּפסּוק,  ֶדעם  אֹויף  ָזאְגט 
ַפאְרן  ָזאְגן  ִניְׁשט  ָזאְלְסט 
ֲעבֹוָדה  ֶגעִדיְנט  ָהאְסטּו  ֶנעְכְטן  ֵגר: 
ֶלעְרֶנען  קּוְמְסטּו  ַהייְנט  אּון  ָזָרה, 

ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?

ָזאְלן ָדאס  ִמיר  ַאז  ְמַרֵמז  אּוְנז  ִאיז 
צּוְּבֶרעְכן  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי
ִווי  ָזאְגט,  ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  פּוֶנעם 
ֶווען  ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֶקעְנְסטּו  ַאזֹוי 
ְגרֹויֶסע  ֶגעטּוְהן  ָהאְסטּו  ֶנעְכְטן 
ַא  ַאז  ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ַווייל  ֲעֵבירֹות, 
קּוֶמען  צּוִריק  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶקען  ִאיד 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק 

ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוְהן ִּביז ֶיעְצט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְקדֹוִׁשים ִסיָמן ז)
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ר מו… ∆‡ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַאֲהרֹן ֱאמֹר  ֵני  ְבּ ֲהִנים  ַהכֹּ ֶאל 

ַרִׁש"י,  ָזאְגט  ֲאֵלֶהם.  ְוָאַמְרָתּ 
ַעל  ְגדֹוִלים  ְלַהְזִהיר   , ְוָאַמְרָתּ ֱאמֹר 

ַהְּקַטִּנים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  ֶווען  ֲאִפילּו  רס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַמְדֵרגֹות  ַזייֶנע  פּון  ַפאְלט  ֶמעְנְטׁש 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם   אֹוי ֶעס  ִאיז 
ַאז ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ֶמעְנְטׁש ִזי מּוְזן 
צּו  ְפִריׁש  פּון  ָאְנֵהייְּבן  ַּבאֵנייֶען, 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵגייט אּון  ֶעס  ֶווען  ֲאִפילּו  ֶדעְרַפאר 
גּוט ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶלעְרְנט, 
ַא  ִפיְלט  ֶער  אּון  ַדאֶוועְנט,  ֶער 
ֶגעְׁשַמאק אּון ַא ַחיֹות ִאין ֲעבֹוַדת ה', 
ֶעס  ַאז  ֶגעֶדעְנֶקען  ָאֶּבער  ֶער  ַדאְרף 
ֶוועט  ֶער  ָוואס  ַצייט  ַא  קּוֶמען  ֶקען 
ַזיין  ִאים  ֶוועט  ֶעס  ִפיְלן,  ָגאְרִניְׁשט 
ִאיְנַגאְנְצן טּוְנְקל אּון אֹויְסֶגעָלאְׁשן, 
ֶער ֶוועט ִניְׁשט ִפיְלן ַקיין ׁשּום ִחיֹות, 
ְׁשַטאְרְקן  מּוְזן   ִזי ֶוועט  ֶער  ָאֶּבער 
פּון  ָאְנֵהייְּבן  אּון  ֶדעְרַהאְלְטן,  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְפִריׁש 

ֵקייְנָמאל   ָנא ָהאט  ֶער  ִווי  ַאזֹוי 
ִניְׁשט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְוָאַמְרָּת, ָדאס  ֱאמֹור  ְּפַׁשט,  ִאיז 
ַהְּקַטִּנים,  ַעל  ְגדֹוִלים  ְלַהְזִהיר 
ְגרֹויֶסע  ִדי  ָוואֶרעֶנען  ַדאְרף  ֶמען 
אֹויף ִדי ְקֵלייֶנע, ָדאס ֵמייְנט ַאז ִאין 
ַפאְרן  גּוט  ֵגייט  ֶעס  ָוואס  ַצייט  ִדי 
 ֶמעְנְטׁש ֶער ָהאט ִחיּות, ָזאל ֶער ִזי
ִדי ְׁשֶוועֶרע ֶטעג, צּו  צּוְגֵרייְטן ַפאר 
ִפיל  ַזיין  ֶוועט  ֶער  ָוואס  ַצייְטן  ִדי 
ֶוועט  ֶעס  אּון  ַהַדַעת,  ֲחִליׁשּות  ִמיט 
ֶער  ַאז  טּוְנְקל,  ִאיְנַגאְנְצן  ַזיין  ִאים 
ֶקעֶנען   אֹוי ֶדעָמאְלְט'ס   ִזי ָזאל 

ֶדעְרַהאְלְטן.
(זֹאת ַהּתֹוָרה ֱאמֹור ִסיָמן א)
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א ִאיׁש  ְוָנָשׂ ֱאָקיו  ל  ְיַקֵלּ י  ִכּ ִאיׁש 
ְׁשֶווער  ִאיז  ִלְכאֹוָרה  ֶחְטאֹו. 
ָוואס ֶדער ָּפסּוק ַכאְּפט ָאן ִדי ָלׁשֹון 
אּון  ַּבאֶׁשעֶפער,  "ַזיין"  "ֱאָקיו", 
ָלׁשֹון  ֶגעֶוועְנְטִליֶכער  ֶדער  ִניְׁשט 

"ֱאִקים", ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
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ר מו… ∆‡ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַאֲהרֹן ֱאמֹר  ֵני  ְבּ ֲהִנים  ַהכֹּ ֶאל 

ַרִׁש"י,  ָזאְגט  ֲאֵלֶהם.  ְוָאַמְרָתּ 
ַעל  ְגדֹוִלים  ְלַהְזִהיר   , ְוָאַמְרָתּ ֱאמֹר 

ַהְּקַטִּנים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  ֶווען  ֲאִפילּו  רס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַמְדֵרגֹות  ַזייֶנע  פּון  ַפאְלט  ֶמעְנְטׁש 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם   אֹוי ֶעס  ִאיז 
ַאז ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ֶמעְנְטׁש ִזי מּוְזן 
צּו  ְפִריׁש  פּון  ָאְנֵהייְּבן  ַּבאֵנייֶען, 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵגייט אּון  ֶעס  ֶווען  ֲאִפילּו  ֶדעְרַפאר 
גּוט ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶלעְרְנט, 
ַא  ִפיְלט  ֶער  אּון  ַדאֶוועְנט,  ֶער 
ֶגעְׁשַמאק אּון ַא ַחיֹות ִאין ֲעבֹוַדת ה', 
ֶעס  ַאז  ֶגעֶדעְנֶקען  ָאֶּבער  ֶער  ַדאְרף 
ֶוועט  ֶער  ָוואס  ַצייט  ַא  קּוֶמען  ֶקען 
ַזיין  ִאים  ֶוועט  ֶעס  ִפיְלן,  ָגאְרִניְׁשט 
ִאיְנַגאְנְצן טּוְנְקל אּון אֹויְסֶגעָלאְׁשן, 
ֶער ֶוועט ִניְׁשט ִפיְלן ַקיין ׁשּום ִחיֹות, 
ְׁשַטאְרְקן  מּוְזן   ִזי ֶוועט  ֶער  ָאֶּבער 
פּון  ָאְנֵהייְּבן  אּון  ֶדעְרַהאְלְטן,  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְפִריׁש 

ֵקייְנָמאל   ָנא ָהאט  ֶער  ִווי  ַאזֹוי 
ִניְׁשט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְוָאַמְרָּת, ָדאס  ֱאמֹור  ְּפַׁשט,  ִאיז 
ַהְּקַטִּנים,  ַעל  ְגדֹוִלים  ְלַהְזִהיר 
ְגרֹויֶסע  ִדי  ָוואֶרעֶנען  ַדאְרף  ֶמען 
אֹויף ִדי ְקֵלייֶנע, ָדאס ֵמייְנט ַאז ִאין 
ַפאְרן  גּוט  ֵגייט  ֶעס  ָוואס  ַצייט  ִדי 
 ֶמעְנְטׁש ֶער ָהאט ִחיּות, ָזאל ֶער ִזי
ִדי ְׁשֶוועֶרע ֶטעג, צּו  צּוְגֵרייְטן ַפאר 
ִפיל  ַזיין  ֶוועט  ֶער  ָוואס  ַצייְטן  ִדי 
ֶוועט  ֶעס  אּון  ַהַדַעת,  ֲחִליׁשּות  ִמיט 
ֶער  ַאז  טּוְנְקל,  ִאיְנַגאְנְצן  ַזיין  ִאים 
ֶקעֶנען   אֹוי ֶדעָמאְלְט'ס   ִזי ָזאל 

ֶדעְרַהאְלְטן.
(זֹאת ַהּתֹוָרה ֱאמֹור ִסיָמן א)
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א ִאיׁש  ְוָנָשׂ ֱאָקיו  ל  ְיַקֵלּ י  ִכּ ִאיׁש 
ְׁשֶווער  ִאיז  ִלְכאֹוָרה  ֶחְטאֹו. 
ָוואס ֶדער ָּפסּוק ַכאְּפט ָאן ִדי ָלׁשֹון 
אּון  ַּבאֶׁשעֶפער,  "ַזיין"  "ֱאָקיו", 
ָלׁשֹון  ֶגעֶוועְנְטִליֶכער  ֶדער  ִניְׁשט 

"ֱאִקים", ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 

פר˘˙ ˜„ו˘ים„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˆו

ר מו… ∆‡ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַאֲהרֹן ֱאמֹר  ֵני  ְבּ ֲהִנים  ַהכֹּ ֶאל 

ַרִׁש"י,  ָזאְגט  ֲאֵלֶהם.  ְוָאַמְרָתּ 
ַעל  ְגדֹוִלים  ְלַהְזִהיר   , ְוָאַמְרָתּ ֱאמֹר 

ַהְּקַטִּנים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  ֶווען  ֲאִפילּו  רס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַמְדֵרגֹות  ַזייֶנע  פּון  ַפאְלט  ֶמעְנְטׁש 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם   אֹוי ֶעס  ִאיז 
ַאז ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ֶמעְנְטׁש ִזי מּוְזן 
צּו  ְפִריׁש  פּון  ָאְנֵהייְּבן  ַּבאֵנייֶען, 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵגייט אּון  ֶעס  ֶווען  ֲאִפילּו  ֶדעְרַפאר 
גּוט ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶלעְרְנט, 
ַא  ִפיְלט  ֶער  אּון  ַדאֶוועְנט,  ֶער 
ֶגעְׁשַמאק אּון ַא ַחיֹות ִאין ֲעבֹוַדת ה', 
ֶעס  ַאז  ֶגעֶדעְנֶקען  ָאֶּבער  ֶער  ַדאְרף 
ֶוועט  ֶער  ָוואס  ַצייט  ַא  קּוֶמען  ֶקען 
ַזיין  ִאים  ֶוועט  ֶעס  ִפיְלן,  ָגאְרִניְׁשט 
ִאיְנַגאְנְצן טּוְנְקל אּון אֹויְסֶגעָלאְׁשן, 
ֶער ֶוועט ִניְׁשט ִפיְלן ַקיין ׁשּום ִחיֹות, 
ְׁשַטאְרְקן  מּוְזן   ִזי ֶוועט  ֶער  ָאֶּבער 
פּון  ָאְנֵהייְּבן  אּון  ֶדעְרַהאְלְטן,  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְפִריׁש 

ֵקייְנָמאל   ָנא ָהאט  ֶער  ִווי  ַאזֹוי 
ִניְׁשט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְוָאַמְרָּת, ָדאס  ֱאמֹור  ְּפַׁשט,  ִאיז 
ַהְּקַטִּנים,  ַעל  ְגדֹוִלים  ְלַהְזִהיר 
ְגרֹויֶסע  ִדי  ָוואֶרעֶנען  ַדאְרף  ֶמען 
אֹויף ִדי ְקֵלייֶנע, ָדאס ֵמייְנט ַאז ִאין 
ַפאְרן  גּוט  ֵגייט  ֶעס  ָוואס  ַצייט  ִדי 
 ֶמעְנְטׁש ֶער ָהאט ִחיּות, ָזאל ֶער ִזי
ִדי ְׁשֶוועֶרע ֶטעג, צּו  צּוְגֵרייְטן ַפאר 
ִפיל  ַזיין  ֶוועט  ֶער  ָוואס  ַצייְטן  ִדי 
ֶוועט  ֶעס  אּון  ַהַדַעת,  ֲחִליׁשּות  ִמיט 
ֶער  ַאז  טּוְנְקל,  ִאיְנַגאְנְצן  ַזיין  ִאים 
ֶקעֶנען   אֹוי ֶדעָמאְלְט'ס   ִזי ָזאל 

ֶדעְרַהאְלְטן.
(זֹאת ַהּתֹוָרה ֱאמֹור ִסיָמן א)
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א ִאיׁש  ְוָנָשׂ ֱאָקיו  ל  ְיַקֵלּ י  ִכּ ִאיׁש 
ְׁשֶווער  ִאיז  ִלְכאֹוָרה  ֶחְטאֹו. 
ָוואס ֶדער ָּפסּוק ַכאְּפט ָאן ִדי ָלׁשֹון 
אּון  ַּבאֶׁשעֶפער,  "ַזיין"  "ֱאָקיו", 
ָלׁשֹון  ֶגעֶוועְנְטִליֶכער  ֶדער  ִניְׁשט 

"ֱאִקים", ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 

פר˘˙ ˜„ו˘ים„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˆו

ר מו… ∆‡ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַאֲהרֹן ֱאמֹר  ֵני  ְבּ ֲהִנים  ַהכֹּ ֶאל 

ַרִׁש"י,  ָזאְגט  ֲאֵלֶהם.  ְוָאַמְרָתּ 
ַעל  ְגדֹוִלים  ְלַהְזִהיר   , ְוָאַמְרָתּ ֱאמֹר 

ַהְּקַטִּנים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  ֶווען  ֲאִפילּו  רס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַמְדֵרגֹות  ַזייֶנע  פּון  ַפאְלט  ֶמעְנְטׁש 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם   אֹוי ֶעס  ִאיז 
ַאז ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ֶמעְנְטׁש ִזי מּוְזן 
צּו  ְפִריׁש  פּון  ָאְנֵהייְּבן  ַּבאֵנייֶען, 

ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵגייט אּון  ֶעס  ֶווען  ֲאִפילּו  ֶדעְרַפאר 
גּוט ַפאְרן ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶלעְרְנט, 
ַא  ִפיְלט  ֶער  אּון  ַדאֶוועְנט,  ֶער 
ֶגעְׁשַמאק אּון ַא ַחיֹות ִאין ֲעבֹוַדת ה', 
ֶעס  ַאז  ֶגעֶדעְנֶקען  ָאֶּבער  ֶער  ַדאְרף 
ֶוועט  ֶער  ָוואס  ַצייט  ַא  קּוֶמען  ֶקען 
ַזיין  ִאים  ֶוועט  ֶעס  ִפיְלן,  ָגאְרִניְׁשט 
ִאיְנַגאְנְצן טּוְנְקל אּון אֹויְסֶגעָלאְׁשן, 
ֶער ֶוועט ִניְׁשט ִפיְלן ַקיין ׁשּום ִחיֹות, 
ְׁשַטאְרְקן  מּוְזן   ִזי ֶוועט  ֶער  ָאֶּבער 
פּון  ָאְנֵהייְּבן  אּון  ֶדעְרַהאְלְטן,  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְפִריׁש 

ֵקייְנָמאל   ָנא ָהאט  ֶער  ִווי  ַאזֹוי 
ִניְׁשט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְוָאַמְרָּת, ָדאס  ֱאמֹור  ְּפַׁשט,  ִאיז 
ַהְּקַטִּנים,  ַעל  ְגדֹוִלים  ְלַהְזִהיר 
ְגרֹויֶסע  ִדי  ָוואֶרעֶנען  ַדאְרף  ֶמען 
אֹויף ִדי ְקֵלייֶנע, ָדאס ֵמייְנט ַאז ִאין 
ַפאְרן  גּוט  ֵגייט  ֶעס  ָוואס  ַצייט  ִדי 
 ֶמעְנְטׁש ֶער ָהאט ִחיּות, ָזאל ֶער ִזי
ִדי ְׁשֶוועֶרע ֶטעג, צּו  צּוְגֵרייְטן ַפאר 
ִפיל  ַזיין  ֶוועט  ֶער  ָוואס  ַצייְטן  ִדי 
ֶוועט  ֶעס  אּון  ַהַדַעת,  ֲחִליׁשּות  ִמיט 
ֶער  ַאז  טּוְנְקל,  ִאיְנַגאְנְצן  ַזיין  ִאים 
ֶקעֶנען   אֹוי ֶדעָמאְלְט'ס   ִזי ָזאל 

ֶדעְרַהאְלְטן.
(זֹאת ַהּתֹוָרה ֱאמֹור ִסיָמן א)
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א ִאיׁש  ְוָנָשׂ ֱאָקיו  ל  ְיַקֵלּ י  ִכּ ִאיׁש 
ְׁשֶווער  ִאיז  ִלְכאֹוָרה  ֶחְטאֹו. 
ָוואס ֶדער ָּפסּוק ַכאְּפט ָאן ִדי ָלׁשֹון 
אּון  ַּבאֶׁשעֶפער,  "ַזיין"  "ֱאָקיו", 
ָלׁשֹון  ֶגעֶוועְנְטִליֶכער  ֶדער  ִניְׁשט 

"ֱאִקים", ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 



פר˘˙ ‡מור„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˆז

ֵחֶלק א, ִסיָמן ל"ו): פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

קּוְמט ַאָראּפ ַא ָּפׁשּוֶט'ע ִליְכִטיְגֵקייט, 
אֹויְסֶגעַטייְטְׁשט  ֶוועְרן  ֶקען  ָוואס 

צּום גּוְטְנס, ָאֶדער צּום ְׁשֶלעְכְטס.

ִאיֶנעם ַאז  ְגֵלייְּבט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ֶדער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֵמייְנט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶער  ָהאט  ֶדעָמאְלְטס  גּוְטס,  ַזיין 
ֶלעְּבן,  ְגִליְקִליֶכע  ֶגעְׁשַמאֶקע  ַא 
ֶרעְדט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָאֶּבער  אֹויּב 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַאיין,   ִזי
ִוויל  ֶער  אּון  ִליּב,  ִניְׁשט  ִאים  ָהאט 
ִאים,  ִאין  ַזיין  נֹוֵקם  ְוָׁשלֹום  ַחס   ִזי
ַא  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָהאט  ֶדעָמאְלְטס 
ֶוועְנְדט  ְׁשֶלעְכֶטע ֶלעְּבן, אּון ַאֶלעס 

ִזי ִאין ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאֵלייְנס.

ִאיׁש ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
א  ְוָנָשׂ ֱאָקיו  ל  ְיַקֵלּ י  ִכּ ִאיׁש 
ֶחְטאֹו, ַא ֶמעְנְטׁש ֶׁשעְלט ָנאר "ַזיין" 
ֶער  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַּבאֶׁשעֶפער, 
 ִזי ָמֶׁשְל'ט  ֶער  ַווייל  ָנאר,  ֶׁשעְלט 
אֹויס ַא ַּבאֶׁשעֶפער לֹויט ִווי ַזיין מַֹח 
ֶּבֱאֶמת  ָאֶּבער  אֹויְסֶגעְטַראְכט,  ָהאט 
גּוֶטער  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאיז 
ָנאר  אּוְנז  ִוויל  ָוואס  ַּבאֶׁשעֶפער 

ֶטעְנִדיג. ֶהעְלְפן ְשׁ
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ר ְוִאיׁש  ֲאֶשׁ ַכּ ֲעִמיתֹו  ַבּ מּום  ן  ִיֵתּ י  ִכּ
ה ּלֹו. מֹוֲהָרא"ׁש  ן ֵיָעֶשׂ ה ֵכּ ָעָשׂ
ְׁשִליָט"א ָזאְגט ַאז ֶדער ָּפסּוק קּוְמט 
ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין  ְמַרֵמז  אּוְנז 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
קּוְמט  ֶעס  ַפאר  קי"ג):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֶמעְנְטׁש ַא  אֹויף  ִדין  ְגַזר  ַא  ַארֹויס 
ֶדעם  ֶמען  ְפֶרעְגט  ְוָׁשלֹום,  ַחס 
ַמְסִּכים  ִאיז  ֶער  צּו  ַאֵלייְנס  ֶמעְנְטׁש 
ָהאט אֹויף  ֶמען  ָוואס  ִדין,  ְגַזר  צּום 

ִאים גֹוֵזר ֶגעֶווען.

ְפֶרעְגן ַאַווַדאי  ֶמען  ֶוועט  אֹויּב 
ַאֵלייְנס  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 
ֶוועט ֶער ִניְׁשט ֶוועְלן, אּון ֶדעְרַפאר 
ְצֵווייְטן:  ַא  אֹויף  ִאים  ֶמען  ְפֶרעְגט 
ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּוְהן ַאזֹוי אּון ַאזֹוי, 
ָוואס ַהאְלְסטּו קּוְמט ִזי ַפאר ִאים? 
ַּפְסֶק'ְנט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָוואס  אּון 
 אֹויְפן ְצֵווייְטן, ַּפְסֶק'ְנט ֶער ַפאר ִזי

ַאֵלייְנס.

ְוִאיׁש ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַא  ֶווען  ֲעִמיתֹו,  ַבּ מּום  ן  ִיֵתּ י  ִכּ
ֶמעְנְטׁש ָזאְגט אֹויף ַא ְצֵווייְטן ַאז ֶער 
ה  ן ֵיָעֶשׂ ה ֵכּ ר ָעָשׂ ֲאֶשׁ ָהאט ַא מּום, ַכּ
ֶגע'ַּפְסֶק'ְנט  ָהאט  ֶער  ִווי  ַאזֹוי  ּלֹו, 
ַפאר  ֶמען  טּוט  ַאזֹוי  ְצֵווייְטן  אֹויְפן 

ִאים.

פר˘˙ ‡מור„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˆז

ֵחֶלק א, ִסיָמן ל"ו): פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

קּוְמט ַאָראּפ ַא ָּפׁשּוֶט'ע ִליְכִטיְגֵקייט, 
אֹויְסֶגעַטייְטְׁשט  ֶוועְרן  ֶקען  ָוואס 

צּום גּוְטְנס, ָאֶדער צּום ְׁשֶלעְכְטס.

ִאיֶנעם ַאז  ְגֵלייְּבט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ֶדער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֵמייְנט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶער  ָהאט  ֶדעָמאְלְטס  גּוְטס,  ַזיין 
ֶלעְּבן,  ְגִליְקִליֶכע  ֶגעְׁשַמאֶקע  ַא 
ֶרעְדט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָאֶּבער  אֹויּב 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַאיין,   ִזי
ִוויל  ֶער  אּון  ִליּב,  ִניְׁשט  ִאים  ָהאט 
ִאים,  ִאין  ַזיין  נֹוֵקם  ְוָׁשלֹום  ַחס   ִזי
ַא  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָהאט  ֶדעָמאְלְטס 
ֶוועְנְדט  ְׁשֶלעְכֶטע ֶלעְּבן, אּון ַאֶלעס 

ִזי ִאין ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאֵלייְנס.

ִאיׁש ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
א  ְוָנָשׂ ֱאָקיו  ל  ְיַקֵלּ י  ִכּ ִאיׁש 
ֶחְטאֹו, ַא ֶמעְנְטׁש ֶׁשעְלט ָנאר "ַזיין" 
ֶער  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַּבאֶׁשעֶפער, 
 ִזי ָמֶׁשְל'ט  ֶער  ַווייל  ָנאר,  ֶׁשעְלט 
אֹויס ַא ַּבאֶׁשעֶפער לֹויט ִווי ַזיין מַֹח 
ֶּבֱאֶמת  ָאֶּבער  אֹויְסֶגעְטַראְכט,  ָהאט 
גּוֶטער  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאיז 
ָנאר  אּוְנז  ִוויל  ָוואס  ַּבאֶׁשעֶפער 

ֶטעְנִדיג. ֶהעְלְפן ְשׁ
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ר ְוִאיׁש  ֲאֶשׁ ַכּ ֲעִמיתֹו  ַבּ מּום  ן  ִיֵתּ י  ִכּ
ה ּלֹו. מֹוֲהָרא"ׁש  ן ֵיָעֶשׂ ה ֵכּ ָעָשׂ
ְׁשִליָט"א ָזאְגט ַאז ֶדער ָּפסּוק קּוְמט 
ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין  ְמַרֵמז  אּוְנז 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
קּוְמט  ֶעס  ַפאר  קי"ג):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֶמעְנְטׁש ַא  אֹויף  ִדין  ְגַזר  ַא  ַארֹויס 
ֶדעם  ֶמען  ְפֶרעְגט  ְוָׁשלֹום,  ַחס 
ַמְסִּכים  ִאיז  ֶער  צּו  ַאֵלייְנס  ֶמעְנְטׁש 
ָהאט אֹויף  ֶמען  ָוואס  ִדין,  ְגַזר  צּום 

ִאים גֹוֵזר ֶגעֶווען.

ְפֶרעְגן ַאַווַדאי  ֶמען  ֶוועט  אֹויּב 
ַאֵלייְנס  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 
ֶוועט ֶער ִניְׁשט ֶוועְלן, אּון ֶדעְרַפאר 
ְצֵווייְטן:  ַא  אֹויף  ִאים  ֶמען  ְפֶרעְגט 
ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּוְהן ַאזֹוי אּון ַאזֹוי, 
ָוואס ַהאְלְסטּו קּוְמט ִזי ַפאר ִאים? 
ַּפְסֶק'ְנט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָוואס  אּון 
 אֹויְפן ְצֵווייְטן, ַּפְסֶק'ְנט ֶער ַפאר ִזי

ַאֵלייְנס.

ְוִאיׁש ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַא  ֶווען  ֲעִמיתֹו,  ַבּ מּום  ן  ִיֵתּ י  ִכּ
ֶמעְנְטׁש ָזאְגט אֹויף ַא ְצֵווייְטן ַאז ֶער 
ה  ן ֵיָעֶשׂ ה ֵכּ ר ָעָשׂ ֲאֶשׁ ָהאט ַא מּום, ַכּ
ֶגע'ַּפְסֶק'ְנט  ָהאט  ֶער  ִווי  ַאזֹוי  ּלֹו, 
ַפאר  ֶמען  טּוט  ַאזֹוי  ְצֵווייְטן  אֹויְפן 

ִאים.

פר˘˙ ‡מור„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˆז

ֵחֶלק א, ִסיָמן ל"ו): פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

קּוְמט ַאָראּפ ַא ָּפׁשּוֶט'ע ִליְכִטיְגֵקייט, 
אֹויְסֶגעַטייְטְׁשט  ֶוועְרן  ֶקען  ָוואס 

צּום גּוְטְנס, ָאֶדער צּום ְׁשֶלעְכְטס.

ִאיֶנעם ַאז  ְגֵלייְּבט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ֶדער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֵמייְנט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶער  ָהאט  ֶדעָמאְלְטס  גּוְטס,  ַזיין 
ֶלעְּבן,  ְגִליְקִליֶכע  ֶגעְׁשַמאֶקע  ַא 
ֶרעְדט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָאֶּבער  אֹויּב 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַאיין,   ִזי
ִוויל  ֶער  אּון  ִליּב,  ִניְׁשט  ִאים  ָהאט 
ִאים,  ִאין  ַזיין  נֹוֵקם  ְוָׁשלֹום  ַחס   ִזי
ַא  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָהאט  ֶדעָמאְלְטס 
ֶוועְנְדט  ְׁשֶלעְכֶטע ֶלעְּבן, אּון ַאֶלעס 

ִזי ִאין ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאֵלייְנס.

ִאיׁש ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
א  ְוָנָשׂ ֱאָקיו  ל  ְיַקֵלּ י  ִכּ ִאיׁש 
ֶחְטאֹו, ַא ֶמעְנְטׁש ֶׁשעְלט ָנאר "ַזיין" 
ֶער  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַּבאֶׁשעֶפער, 
 ִזי ָמֶׁשְל'ט  ֶער  ַווייל  ָנאר,  ֶׁשעְלט 
אֹויס ַא ַּבאֶׁשעֶפער לֹויט ִווי ַזיין מַֹח 
ֶּבֱאֶמת  ָאֶּבער  אֹויְסֶגעְטַראְכט,  ָהאט 
גּוֶטער  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאיז 
ָנאר  אּוְנז  ִוויל  ָוואס  ַּבאֶׁשעֶפער 

ֶטעְנִדיג. ֶהעְלְפן ְשׁ
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ר ְוִאיׁש  ֲאֶשׁ ַכּ ֲעִמיתֹו  ַבּ מּום  ן  ִיֵתּ י  ִכּ
ה ּלֹו. מֹוֲהָרא"ׁש  ן ֵיָעֶשׂ ה ֵכּ ָעָשׂ
ְׁשִליָט"א ָזאְגט ַאז ֶדער ָּפסּוק קּוְמט 
ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין  ְמַרֵמז  אּוְנז 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
קּוְמט  ֶעס  ַפאר  קי"ג):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֶמעְנְטׁש ַא  אֹויף  ִדין  ְגַזר  ַא  ַארֹויס 
ֶדעם  ֶמען  ְפֶרעְגט  ְוָׁשלֹום,  ַחס 
ַמְסִּכים  ִאיז  ֶער  צּו  ַאֵלייְנס  ֶמעְנְטׁש 
ָהאט אֹויף  ֶמען  ָוואס  ִדין,  ְגַזר  צּום 

ִאים גֹוֵזר ֶגעֶווען.

ְפֶרעְגן ַאַווַדאי  ֶמען  ֶוועט  אֹויּב 
ַאֵלייְנס  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 
ֶוועט ֶער ִניְׁשט ֶוועְלן, אּון ֶדעְרַפאר 
ְצֵווייְטן:  ַא  אֹויף  ִאים  ֶמען  ְפֶרעְגט 
ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּוְהן ַאזֹוי אּון ַאזֹוי, 
ָוואס ַהאְלְסטּו קּוְמט ִזי ַפאר ִאים? 
ַּפְסֶק'ְנט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָוואס  אּון 
 אֹויְפן ְצֵווייְטן, ַּפְסֶק'ְנט ֶער ַפאר ִזי

ַאֵלייְנס.

ְוִאיׁש ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַא  ֶווען  ֲעִמיתֹו,  ַבּ מּום  ן  ִיֵתּ י  ִכּ
ֶמעְנְטׁש ָזאְגט אֹויף ַא ְצֵווייְטן ַאז ֶער 
ה  ן ֵיָעֶשׂ ה ֵכּ ר ָעָשׂ ֲאֶשׁ ָהאט ַא מּום, ַכּ
ֶגע'ַּפְסֶק'ְנט  ָהאט  ֶער  ִווי  ַאזֹוי  ּלֹו, 
ַפאר  ֶמען  טּוט  ַאזֹוי  ְצֵווייְטן  אֹויְפן 

ִאים.

פר˘˙ ‡מור„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˆז

ֵחֶלק א, ִסיָמן ל"ו): פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

קּוְמט ַאָראּפ ַא ָּפׁשּוֶט'ע ִליְכִטיְגֵקייט, 
אֹויְסֶגעַטייְטְׁשט  ֶוועְרן  ֶקען  ָוואס 

צּום גּוְטְנס, ָאֶדער צּום ְׁשֶלעְכְטס.

ִאיֶנעם ַאז  ְגֵלייְּבט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ֶדער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֵמייְנט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶער  ָהאט  ֶדעָמאְלְטס  גּוְטס,  ַזיין 
ֶלעְּבן,  ְגִליְקִליֶכע  ֶגעְׁשַמאֶקע  ַא 
ֶרעְדט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָאֶּבער  אֹויּב 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַאיין,   ִזי
ִוויל  ֶער  אּון  ִליּב,  ִניְׁשט  ִאים  ָהאט 
ִאים,  ִאין  ַזיין  נֹוֵקם  ְוָׁשלֹום  ַחס   ִזי
ַא  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָהאט  ֶדעָמאְלְטס 
ֶוועְנְדט  ְׁשֶלעְכֶטע ֶלעְּבן, אּון ַאֶלעס 

ִזי ִאין ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאֵלייְנס.

ִאיׁש ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
א  ְוָנָשׂ ֱאָקיו  ל  ְיַקֵלּ י  ִכּ ִאיׁש 
ֶחְטאֹו, ַא ֶמעְנְטׁש ֶׁשעְלט ָנאר "ַזיין" 
ֶער  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ַּבאֶׁשעֶפער, 
 ִזי ָמֶׁשְל'ט  ֶער  ַווייל  ָנאר,  ֶׁשעְלט 
אֹויס ַא ַּבאֶׁשעֶפער לֹויט ִווי ַזיין מַֹח 
ֶּבֱאֶמת  ָאֶּבער  אֹויְסֶגעְטַראְכט,  ָהאט 
גּוֶטער  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאיז 
ָנאר  אּוְנז  ִוויל  ָוואס  ַּבאֶׁשעֶפער 

ֶטעְנִדיג. ֶהעְלְפן ְשׁ

(ּתֹו ַהַּנַחל, ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש, תש"ס)
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ר ְוִאיׁש  ֲאֶשׁ ַכּ ֲעִמיתֹו  ַבּ מּום  ן  ִיֵתּ י  ִכּ
ה ּלֹו. מֹוֲהָרא"ׁש  ן ֵיָעֶשׂ ה ֵכּ ָעָשׂ
ְׁשִליָט"א ָזאְגט ַאז ֶדער ָּפסּוק קּוְמט 
ֶדער  ָוואס  ָדאס  ַזיין  ְמַרֵמז  אּוְנז 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
קּוְמט  ֶעס  ַפאר  קי"ג):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֶמעְנְטׁש ַא  אֹויף  ִדין  ְגַזר  ַא  ַארֹויס 
ֶדעם  ֶמען  ְפֶרעְגט  ְוָׁשלֹום,  ַחס 
ַמְסִּכים  ִאיז  ֶער  צּו  ַאֵלייְנס  ֶמעְנְטׁש 
ָהאט אֹויף  ֶמען  ָוואס  ִדין,  ְגַזר  צּום 

ִאים גֹוֵזר ֶגעֶווען.

ְפֶרעְגן ַאַווַדאי  ֶמען  ֶוועט  אֹויּב 
ַאֵלייְנס  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 
ֶוועט ֶער ִניְׁשט ֶוועְלן, אּון ֶדעְרַפאר 
ְצֵווייְטן:  ַא  אֹויף  ִאים  ֶמען  ְפֶרעְגט 
ֶיעֶנער ָהאט ֶגעטּוְהן ַאזֹוי אּון ַאזֹוי, 
ָוואס ַהאְלְסטּו קּוְמט ִזי ַפאר ִאים? 
ַּפְסֶק'ְנט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָוואס  אּון 
 אֹויְפן ְצֵווייְטן, ַּפְסֶק'ְנט ֶער ַפאר ִזי

ַאֵלייְנס.

ְוִאיׁש ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַא  ֶווען  ֲעִמיתֹו,  ַבּ מּום  ן  ִיֵתּ י  ִכּ
ֶמעְנְטׁש ָזאְגט אֹויף ַא ְצֵווייְטן ַאז ֶער 
ה  ן ֵיָעֶשׂ ה ֵכּ ר ָעָשׂ ֲאֶשׁ ָהאט ַא מּום, ַכּ
ֶגע'ַּפְסֶק'ְנט  ָהאט  ֶער  ִווי  ַאזֹוי  ּלֹו, 
ַפאר  ֶמען  טּוט  ַאזֹוי  ְצֵווייְטן  אֹויְפן 

ִאים.
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ִזי ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
פּון  ָאְּפִהיְטן  ֵזייֶער 
ָאְּפ'ַּפְסֶק'עֶנען ַא ְצֵווייְטן, ַווייל ֶמען 

ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז ִאין ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט 
ַּפְסֶק'ְנט ֶמען ִזי ַאֵלייְנס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֱאמֹור ִסיָמן ח)   

ַ‰ר ˙ ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ִעָּמ ְוִכי  ָידֹו  ּוָמָטה   ָאִחי  ָימּו

ָוַחי  ְותֹוָׁשב  ר  ֵגּ ּבֹו,  ְוֶהֱחַזְקָּת 
ִעָּמ. מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס 
ַמְסִּביר לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ִקידּוִׁשין,  ַהָלכֹות,  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ָנָתן 
ַהָלָכה ג' אֹות ד'): ַאז ֶמען ֶזעְהט ַאז ֶעס 

ֶזעֶנען ָדא ֲעִׁשיִרים ָוואס ִוויְלן ִניְׁשט 
קּוְמט  ֶמען  ֶווען  ְצָדָקה,  ַקיין  ֶגעְּבן 
ִאיז  "ֶעס  ֵזיי:  ָזאְגן  ְצָדָקה  ֶּבעְטן  ֵזיי 
ִאי מּוְטֶׁשע  ַצייְטן,  ְׁשֶוועֶרע  ַהייְנט 
אּון   ,אֹוי ִמיר  ַפאר  ֵזייֶער   ִמי
ְצָדָקה".  ַקיין  ֶגעְּבן  ִניְׁשט  ֶקען   ִאי
ָאֶּבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער עֹוֶׁשר 
לֹויט  ָנאר  ְּבֵרייט,  ַגאְנץ   ִזי ֶלעְּבט 
ִדי ְגרֹויֶסע ְסַטאְנַדאְרְטן ִווי ַאזֹוי ֶער 
ָהאט ִזי אֹויְסֶגעְׁשֶטעְלט ַזיין ֶלעְּבן, 
ִזי. קּוְמט  ֶער  לֹויט ֶדעם מּוְטֶׁשעט 
 ִזי ֶער  ַפאְרִגיְנט   ִזי ַפאר  ַאז  אֹויס 
ֶדעם  ַפאר  אּון  ֶלעְּבן,  ְּבֵרייֶטע  ַא 
ִניְׁשט ָנאר ַאז  ָאִריַמאן ַפאְרִגיְנט ֶער 
ֶער ָזאל ִניְׁשט אֹויְסֵגיין ַפאר הּוְנֶגער.

ָזאְגט אּון  עֹוֶׁשר  ֶדער  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֶווען  ָאֶּבער  ַארֹויס,  ִניְׁשט  ֶעס 
ֶער ֶזעְהט ִווי ֶדער ָאִריַמאן ֶעְרלֹויְּבט 
ְּבלֹויז  ִווי  ֶמער  ֶעֶּפעס  קֹויְפן  צּו   ִזי
צּום ֶלעְּבן, ֶעְסט ֶעס ִאים אֹויף ָדאס 
ִאים   ִאי ָהאּב  ֶדעם  "ַפאר  ַהאְרץ, 
ֶער  ַאז  ְצָדָקה?!  ֶגעְּבן  ֶגעַדאְרְפט 
ָדאס?",  אּון  ָדאס  קֹויְפן   ִזי ָזאל 
 ִזי קּוְמט  עֹוֶׁשר  ֶדעם  ַפאר  ְּכִאילּו 
ַאֶלעס גּוְטס, אּון ַפאר ֶדער ָאִריַמאן 
ָזאל  ֶער  ַאז  ַמָמׁש  ָנאר   ִזי קּוְמט 

ִניְׁשט ְׁשַטאְרְּבן פּון הּוְנֶגער.

ָאִחי ָדאס  ְוַחי  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ָזאל  ְּברּוֶדער  ַדיין   ,ִעָּמ
ֶלעְּבן "ִמיט ִדיר", ַאזֹוי ִווי ַפאר ִדיר 
ְּבֵרייֶטער,  ַאִּביְסל   ִדי ַפאְרִגיְנְסטּו 
ַדיין ְּברּוֶדער  ַפאְרִגין ֶעס אֹוי ַפאר 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֶזעה  אּון  ָאִריַמאן,  ֶדער 
ָהאְּבן  אּון   ,ְפֵרייִלי ַזיין   אֹוי
ְּבֵרייְטַקייט,  ַא  ִמיט  ַדאְרף  ֶער  ָוואס 

פר˘˙ ‡מור„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˆח

ִזי ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
פּון  ָאְּפִהיְטן  ֵזייֶער 
ָאְּפ'ַּפְסֶק'עֶנען ַא ְצֵווייְטן, ַווייל ֶמען 

ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז ִאין ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט 
ַּפְסֶק'ְנט ֶמען ִזי ַאֵלייְנס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֱאמֹור ִסיָמן ח)   

ַ‰ר ˙ ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ִעָּמ ְוִכי  ָידֹו  ּוָמָטה   ָאִחי  ָימּו

ָוַחי  ְותֹוָׁשב  ר  ֵגּ ּבֹו,  ְוֶהֱחַזְקָּת 
ִעָּמ. מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס 
ַמְסִּביר לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ִקידּוִׁשין,  ַהָלכֹות,  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ָנָתן 
ַהָלָכה ג' אֹות ד'): ַאז ֶמען ֶזעְהט ַאז ֶעס 

ֶזעֶנען ָדא ֲעִׁשיִרים ָוואס ִוויְלן ִניְׁשט 
קּוְמט  ֶמען  ֶווען  ְצָדָקה,  ַקיין  ֶגעְּבן 
ִאיז  "ֶעס  ֵזיי:  ָזאְגן  ְצָדָקה  ֶּבעְטן  ֵזיי 
ִאי מּוְטֶׁשע  ַצייְטן,  ְׁשֶוועֶרע  ַהייְנט 
אּון   ,אֹוי ִמיר  ַפאר  ֵזייֶער   ִמי
ְצָדָקה".  ַקיין  ֶגעְּבן  ִניְׁשט  ֶקען   ִאי
ָאֶּבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער עֹוֶׁשר 
לֹויט  ָנאר  ְּבֵרייט,  ַגאְנץ   ִזי ֶלעְּבט 
ִדי ְגרֹויֶסע ְסַטאְנַדאְרְטן ִווי ַאזֹוי ֶער 
ָהאט ִזי אֹויְסֶגעְׁשֶטעְלט ַזיין ֶלעְּבן, 
ִזי. קּוְמט  ֶער  לֹויט ֶדעם מּוְטֶׁשעט 
 ִזי ֶער  ַפאְרִגיְנט   ִזי ַפאר  ַאז  אֹויס 
ֶדעם  ַפאר  אּון  ֶלעְּבן,  ְּבֵרייֶטע  ַא 
ִניְׁשט ָנאר ַאז  ָאִריַמאן ַפאְרִגיְנט ֶער 
ֶער ָזאל ִניְׁשט אֹויְסֵגיין ַפאר הּוְנֶגער.

ָזאְגט אּון  עֹוֶׁשר  ֶדער  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֶווען  ָאֶּבער  ַארֹויס,  ִניְׁשט  ֶעס 
ֶער ֶזעְהט ִווי ֶדער ָאִריַמאן ֶעְרלֹויְּבט 
ְּבלֹויז  ִווי  ֶמער  ֶעֶּפעס  קֹויְפן  צּו   ִזי
צּום ֶלעְּבן, ֶעְסט ֶעס ִאים אֹויף ָדאס 
ִאים   ִאי ָהאּב  ֶדעם  "ַפאר  ַהאְרץ, 
ֶער  ַאז  ְצָדָקה?!  ֶגעְּבן  ֶגעַדאְרְפט 
ָדאס?",  אּון  ָדאס  קֹויְפן   ִזי ָזאל 
 ִזי קּוְמט  עֹוֶׁשר  ֶדעם  ַפאר  ְּכִאילּו 
ַאֶלעס גּוְטס, אּון ַפאר ֶדער ָאִריַמאן 
ָזאל  ֶער  ַאז  ַמָמׁש  ָנאר   ִזי קּוְמט 

ִניְׁשט ְׁשַטאְרְּבן פּון הּוְנֶגער.

ָאִחי ָדאס  ְוַחי  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ָזאל  ְּברּוֶדער  ַדיין   ,ִעָּמ
ֶלעְּבן "ִמיט ִדיר", ַאזֹוי ִווי ַפאר ִדיר 
ְּבֵרייֶטער,  ַאִּביְסל   ִדי ַפאְרִגיְנְסטּו 
ַדיין ְּברּוֶדער  ַפאְרִגין ֶעס אֹוי ַפאר 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֶזעה  אּון  ָאִריַמאן,  ֶדער 
ָהאְּבן  אּון   ,ְפֵרייִלי ַזיין   אֹוי
ְּבֵרייְטַקייט,  ַא  ִמיט  ַדאְרף  ֶער  ָוואס 
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ִזי ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
פּון  ָאְּפִהיְטן  ֵזייֶער 
ָאְּפ'ַּפְסֶק'עֶנען ַא ְצֵווייְטן, ַווייל ֶמען 

ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז ִאין ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט 
ַּפְסֶק'ְנט ֶמען ִזי ַאֵלייְנס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֱאמֹור ִסיָמן ח)   

ַ‰ר ˙ ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ִעָּמ ְוִכי  ָידֹו  ּוָמָטה   ָאִחי  ָימּו

ָוַחי  ְותֹוָׁשב  ר  ֵגּ ּבֹו,  ְוֶהֱחַזְקָּת 
ִעָּמ. מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס 
ַמְסִּביר לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ִקידּוִׁשין,  ַהָלכֹות,  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ָנָתן 
ַהָלָכה ג' אֹות ד'): ַאז ֶמען ֶזעְהט ַאז ֶעס 

ֶזעֶנען ָדא ֲעִׁשיִרים ָוואס ִוויְלן ִניְׁשט 
קּוְמט  ֶמען  ֶווען  ְצָדָקה,  ַקיין  ֶגעְּבן 
ִאיז  "ֶעס  ֵזיי:  ָזאְגן  ְצָדָקה  ֶּבעְטן  ֵזיי 
ִאי מּוְטֶׁשע  ַצייְטן,  ְׁשֶוועֶרע  ַהייְנט 
אּון   ,אֹוי ִמיר  ַפאר  ֵזייֶער   ִמי
ְצָדָקה".  ַקיין  ֶגעְּבן  ִניְׁשט  ֶקען   ִאי
ָאֶּבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער עֹוֶׁשר 
לֹויט  ָנאר  ְּבֵרייט,  ַגאְנץ   ִזי ֶלעְּבט 
ִדי ְגרֹויֶסע ְסַטאְנַדאְרְטן ִווי ַאזֹוי ֶער 
ָהאט ִזי אֹויְסֶגעְׁשֶטעְלט ַזיין ֶלעְּבן, 
ִזי. קּוְמט  ֶער  לֹויט ֶדעם מּוְטֶׁשעט 
 ִזי ֶער  ַפאְרִגיְנט   ִזי ַפאר  ַאז  אֹויס 
ֶדעם  ַפאר  אּון  ֶלעְּבן,  ְּבֵרייֶטע  ַא 
ִניְׁשט ָנאר ַאז  ָאִריַמאן ַפאְרִגיְנט ֶער 
ֶער ָזאל ִניְׁשט אֹויְסֵגיין ַפאר הּוְנֶגער.

ָזאְגט אּון  עֹוֶׁשר  ֶדער  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֶווען  ָאֶּבער  ַארֹויס,  ִניְׁשט  ֶעס 
ֶער ֶזעְהט ִווי ֶדער ָאִריַמאן ֶעְרלֹויְּבט 
ְּבלֹויז  ִווי  ֶמער  ֶעֶּפעס  קֹויְפן  צּו   ִזי
צּום ֶלעְּבן, ֶעְסט ֶעס ִאים אֹויף ָדאס 
ִאים   ִאי ָהאּב  ֶדעם  "ַפאר  ַהאְרץ, 
ֶער  ַאז  ְצָדָקה?!  ֶגעְּבן  ֶגעַדאְרְפט 
ָדאס?",  אּון  ָדאס  קֹויְפן   ִזי ָזאל 
 ִזי קּוְמט  עֹוֶׁשר  ֶדעם  ַפאר  ְּכִאילּו 
ַאֶלעס גּוְטס, אּון ַפאר ֶדער ָאִריַמאן 
ָזאל  ֶער  ַאז  ַמָמׁש  ָנאר   ִזי קּוְמט 

ִניְׁשט ְׁשַטאְרְּבן פּון הּוְנֶגער.

ָאִחי ָדאס  ְוַחי  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ָזאל  ְּברּוֶדער  ַדיין   ,ִעָּמ
ֶלעְּבן "ִמיט ִדיר", ַאזֹוי ִווי ַפאר ִדיר 
ְּבֵרייֶטער,  ַאִּביְסל   ִדי ַפאְרִגיְנְסטּו 
ַדיין ְּברּוֶדער  ַפאְרִגין ֶעס אֹוי ַפאר 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֶזעה  אּון  ָאִריַמאן,  ֶדער 
ָהאְּבן  אּון   ,ְפֵרייִלי ַזיין   אֹוי
ְּבֵרייְטַקייט,  ַא  ִמיט  ַדאְרף  ֶער  ָוואס 
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ִזי ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
פּון  ָאְּפִהיְטן  ֵזייֶער 
ָאְּפ'ַּפְסֶק'עֶנען ַא ְצֵווייְטן, ַווייל ֶמען 

ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז ִאין ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט 
ַּפְסֶק'ְנט ֶמען ִזי ַאֵלייְנס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֱאמֹור ִסיָמן ח)   

ַ‰ר ˙ ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ִעָּמ ְוִכי  ָידֹו  ּוָמָטה   ָאִחי  ָימּו

ָוַחי  ְותֹוָׁשב  ר  ֵגּ ּבֹו,  ְוֶהֱחַזְקָּת 
ִעָּמ. מֹוַהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס 
ַמְסִּביר לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ִקידּוִׁשין,  ַהָלכֹות,  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ָנָתן 
ַהָלָכה ג' אֹות ד'): ַאז ֶמען ֶזעְהט ַאז ֶעס 

ֶזעֶנען ָדא ֲעִׁשיִרים ָוואס ִוויְלן ִניְׁשט 
קּוְמט  ֶמען  ֶווען  ְצָדָקה,  ַקיין  ֶגעְּבן 
ִאיז  "ֶעס  ֵזיי:  ָזאְגן  ְצָדָקה  ֶּבעְטן  ֵזיי 
ִאי מּוְטֶׁשע  ַצייְטן,  ְׁשֶוועֶרע  ַהייְנט 
אּון   ,אֹוי ִמיר  ַפאר  ֵזייֶער   ִמי
ְצָדָקה".  ַקיין  ֶגעְּבן  ִניְׁשט  ֶקען   ִאי
ָאֶּבער ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ֶדער עֹוֶׁשר 
לֹויט  ָנאר  ְּבֵרייט,  ַגאְנץ   ִזי ֶלעְּבט 
ִדי ְגרֹויֶסע ְסַטאְנַדאְרְטן ִווי ַאזֹוי ֶער 
ָהאט ִזי אֹויְסֶגעְׁשֶטעְלט ַזיין ֶלעְּבן, 
ִזי. קּוְמט  ֶער  לֹויט ֶדעם מּוְטֶׁשעט 
 ִזי ֶער  ַפאְרִגיְנט   ִזי ַפאר  ַאז  אֹויס 
ֶדעם  ַפאר  אּון  ֶלעְּבן,  ְּבֵרייֶטע  ַא 
ִניְׁשט ָנאר ַאז  ָאִריַמאן ַפאְרִגיְנט ֶער 
ֶער ָזאל ִניְׁשט אֹויְסֵגיין ַפאר הּוְנֶגער.

ָזאְגט אּון  עֹוֶׁשר  ֶדער  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֶווען  ָאֶּבער  ַארֹויס,  ִניְׁשט  ֶעס 
ֶער ֶזעְהט ִווי ֶדער ָאִריַמאן ֶעְרלֹויְּבט 
ְּבלֹויז  ִווי  ֶמער  ֶעֶּפעס  קֹויְפן  צּו   ִזי
צּום ֶלעְּבן, ֶעְסט ֶעס ִאים אֹויף ָדאס 
ִאים   ִאי ָהאּב  ֶדעם  "ַפאר  ַהאְרץ, 
ֶער  ַאז  ְצָדָקה?!  ֶגעְּבן  ֶגעַדאְרְפט 
ָדאס?",  אּון  ָדאס  קֹויְפן   ִזי ָזאל 
 ִזי קּוְמט  עֹוֶׁשר  ֶדעם  ַפאר  ְּכִאילּו 
ַאֶלעס גּוְטס, אּון ַפאר ֶדער ָאִריַמאן 
ָזאל  ֶער  ַאז  ַמָמׁש  ָנאר   ִזי קּוְמט 

ִניְׁשט ְׁשַטאְרְּבן פּון הּוְנֶגער.

ָאִחי ָדאס  ְוַחי  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ָזאל  ְּברּוֶדער  ַדיין   ,ִעָּמ
ֶלעְּבן "ִמיט ִדיר", ַאזֹוי ִווי ַפאר ִדיר 
ְּבֵרייֶטער,  ַאִּביְסל   ִדי ַפאְרִגיְנְסטּו 
ַדיין ְּברּוֶדער  ַפאְרִגין ֶעס אֹוי ַפאר 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֶזעה  אּון  ָאִריַמאן,  ֶדער 
ָהאְּבן  אּון   ,ְפֵרייִלי ַזיין   אֹוי
ְּבֵרייְטַקייט,  ַא  ִמיט  ַדאְרף  ֶער  ָוואס 
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ֶדער  ִדיר  ֶוועט  ֶדעָמאְלט  אּון 
ֶעס  ַאז  ָצאְלן,  צּוִריק  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶוועט ַאַרייְנקּוֶמען ִדי ְּבָרָכה ַּביי ִדיר, 

אּון ֶעס ֶוועט ִדיר ֵקייְנָמאל ָגאְרִניְׁשט 
ֶפעְלן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַהר ד')

י  ַ̇ … ּ̃ ֻח ˙ ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
י ִאם  ְוָנַתִתּ ְוגֹו'  ֵלכּו  ֵתּ ַתי  ֻחקֹּ ְבּ

מֹוֲהָרא"ׁש  ם.  ִעָתּ ְבּ ֵמיֶכם  ִגְשׁ
לֹויט  ַמְסִּביר  ָדאס  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ֶדער  ִסיָמן ע"ו):  ֵחֶלק א,  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 

ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִׁשיְקט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָנאר  ֶמעְנְטׁש,  ַפאְרן  ַהְׁשָּפעֹות  גּוֶטע 
ִדי  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֵאייִּביג ָהאט  ִניְׁשט 
ֵּכִלים ֶעס ְמַקֵּבל צּו ַזיין, אּון ֶדעְרַפאר 
ֶעס  ִּביז  ַצייט  ַלאְנֶגע  ַא  ֶנעֶמען  ֶקען 
קּוְמט ָאן צּום ֶמעְנְטׁש, ָאֶּבער אֹויּב 
ִאיֶנעם  ִּבָטחֹון  ֱאֶמת'ִדיג  ֶמען  ָהאט 
ֶדער  ַאז  ְגֵלייְּבט  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶהעְלְפן,  ִזיֶכער  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַהְׁשָּפעֹות  ִדי  קּוְמט  ֶדעָמאְלְטס 
ִדי  ִאין  ֶעס  ַּבאקּוְמט  ֶער  ְׁשֶנעֶלער, 

ִריְכִטיֶגע ַצייט ֶווען ֶער ַדאְרף ֶעס.

ִאם ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵמייְנט  "חֹק"  ֵלכּו,  ֵתּ ַתי  ֻחקֹּ ְבּ
ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  ָוואס  ִמְצָוה  ַא 
ַווייל ֶדער  ִניְׁשט, ֶמען טּוט ֶעס ָנאר 

אּון  ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבט  ֶמען 
ְגֵלייְּבן  ֱאֶמת'ִדיג  ֶוועְסט  דּו  אֹויּב 
ֶדעָמאְלְטס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם 
ֶוועְסטּו  ם"  ִעָתּ "ְבּ ֵמיֶכם  ִגְשׁ י  ְוָנַתִתּ
ִדי  ִאין  ַּפְרָנָסה  ַדיין  ַּבאקּוֶמען 

ִריְכִטיֶגע ַצייט.

ֵהייִליֶגער ָדאס  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז 
זי"ע   ֱאִליֶמֶל ֶרִּבי  ֶרִּבי 
פּון  ְּבַהר):   ,ֱאִליֶמֶל (נֹוַעם  ְּבֶרעְנְגט 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ְּברּוֶדער  ַזיין 
ְוִכי  ָּפסּוק,  אֹויְפ'ן  זי"ע,  זּוָׁשא  ֶרִּבי 
ִביִעת  ַהְשּׁ ָנה  ָשּׁ ַבּ אַכל  נֹּ ַמה  תֹאְמרּו 
בּוָאֵתנּו,  ֵהן א ִנְזָרע ְוא ֶנֱאסֹף ֶאת ְתּ
אֹויּב  ְוגֹו',  ָלֶכם  ְרָכִתי  ִבּ ֶאת  יִתי  ְוִצִוּ
ִמיר  ֶוועְלן  ָוואס  ְפֶרעְגן  ִאיר  ֶוועט 
ֶעְסן ִאין ִדי ְׁשִמיָטה ָיאר? ֶמען ָטאר 
ֶדער  ָזאְגט  ַאייְנְפַלאְנְצן,  ִניְׁשט   ָדא
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ִאי ֶוועל ַאַרייְנִׁשיְקן 
ַא ְּבָרָכה ִאין ִדי ֶזעְקְסֶטע ָיאר ַאז ֶעס 
ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ֶגענּוג ַפאר ְדֵריי ָיאר.
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ֶדער  ִדיר  ֶוועט  ֶדעָמאְלט  אּון 
ֶעס  ַאז  ָצאְלן,  צּוִריק  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶוועט ַאַרייְנקּוֶמען ִדי ְּבָרָכה ַּביי ִדיר, 

אּון ֶעס ֶוועט ִדיר ֵקייְנָמאל ָגאְרִניְׁשט 
ֶפעְלן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַהר ד')

י  ַ̇ … ּ̃ ֻח ˙ ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
י ִאם  ְוָנַתִתּ ְוגֹו'  ֵלכּו  ֵתּ ַתי  ֻחקֹּ ְבּ

מֹוֲהָרא"ׁש  ם.  ִעָתּ ְבּ ֵמיֶכם  ִגְשׁ
לֹויט  ַמְסִּביר  ָדאס  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ֶדער  ִסיָמן ע"ו):  ֵחֶלק א,  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 

ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִׁשיְקט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָנאר  ֶמעְנְטׁש,  ַפאְרן  ַהְׁשָּפעֹות  גּוֶטע 
ִדי  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֵאייִּביג ָהאט  ִניְׁשט 
ֵּכִלים ֶעס ְמַקֵּבל צּו ַזיין, אּון ֶדעְרַפאר 
ֶעס  ִּביז  ַצייט  ַלאְנֶגע  ַא  ֶנעֶמען  ֶקען 
קּוְמט ָאן צּום ֶמעְנְטׁש, ָאֶּבער אֹויּב 
ִאיֶנעם  ִּבָטחֹון  ֱאֶמת'ִדיג  ֶמען  ָהאט 
ֶדער  ַאז  ְגֵלייְּבט  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶהעְלְפן,  ִזיֶכער  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַהְׁשָּפעֹות  ִדי  קּוְמט  ֶדעָמאְלְטס 
ִדי  ִאין  ֶעס  ַּבאקּוְמט  ֶער  ְׁשֶנעֶלער, 

ִריְכִטיֶגע ַצייט ֶווען ֶער ַדאְרף ֶעס.

ִאם ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵמייְנט  "חֹק"  ֵלכּו,  ֵתּ ַתי  ֻחקֹּ ְבּ
ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  ָוואס  ִמְצָוה  ַא 
ַווייל ֶדער  ִניְׁשט, ֶמען טּוט ֶעס ָנאר 

אּון  ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבט  ֶמען 
ְגֵלייְּבן  ֱאֶמת'ִדיג  ֶוועְסט  דּו  אֹויּב 
ֶדעָמאְלְטס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם 
ֶוועְסטּו  ם"  ִעָתּ "ְבּ ֵמיֶכם  ִגְשׁ י  ְוָנַתִתּ
ִדי  ִאין  ַּפְרָנָסה  ַדיין  ַּבאקּוֶמען 

ִריְכִטיֶגע ַצייט.

ֵהייִליֶגער ָדאס  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז 
זי"ע   ֱאִליֶמֶל ֶרִּבי  ֶרִּבי 
פּון  ְּבַהר):   ,ֱאִליֶמֶל (נֹוַעם  ְּבֶרעְנְגט 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ְּברּוֶדער  ַזיין 
ְוִכי  ָּפסּוק,  אֹויְפ'ן  זי"ע,  זּוָׁשא  ֶרִּבי 
ִביִעת  ַהְשּׁ ָנה  ָשּׁ ַבּ אַכל  נֹּ ַמה  תֹאְמרּו 
בּוָאֵתנּו,  ֵהן א ִנְזָרע ְוא ֶנֱאסֹף ֶאת ְתּ
אֹויּב  ְוגֹו',  ָלֶכם  ְרָכִתי  ִבּ ֶאת  יִתי  ְוִצִוּ
ִמיר  ֶוועְלן  ָוואס  ְפֶרעְגן  ִאיר  ֶוועט 
ֶעְסן ִאין ִדי ְׁשִמיָטה ָיאר? ֶמען ָטאר 
ֶדער  ָזאְגט  ַאייְנְפַלאְנְצן,  ִניְׁשט   ָדא
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ִאי ֶוועל ַאַרייְנִׁשיְקן 
ַא ְּבָרָכה ִאין ִדי ֶזעְקְסֶטע ָיאר ַאז ֶעס 
ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ֶגענּוג ַפאר ְדֵריי ָיאר.
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ֶדער  ִדיר  ֶוועט  ֶדעָמאְלט  אּון 
ֶעס  ַאז  ָצאְלן,  צּוִריק  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶוועט ַאַרייְנקּוֶמען ִדי ְּבָרָכה ַּביי ִדיר, 

אּון ֶעס ֶוועט ִדיר ֵקייְנָמאל ָגאְרִניְׁשט 
ֶפעְלן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַהר ד')

י  ַ̇ … ּ̃ ֻח ˙ ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
י ִאם  ְוָנַתִתּ ְוגֹו'  ֵלכּו  ֵתּ ַתי  ֻחקֹּ ְבּ

מֹוֲהָרא"ׁש  ם.  ִעָתּ ְבּ ֵמיֶכם  ִגְשׁ
לֹויט  ַמְסִּביר  ָדאס  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ֶדער  ִסיָמן ע"ו):  ֵחֶלק א,  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 

ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִׁשיְקט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָנאר  ֶמעְנְטׁש,  ַפאְרן  ַהְׁשָּפעֹות  גּוֶטע 
ִדי  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֵאייִּביג ָהאט  ִניְׁשט 
ֵּכִלים ֶעס ְמַקֵּבל צּו ַזיין, אּון ֶדעְרַפאר 
ֶעס  ִּביז  ַצייט  ַלאְנֶגע  ַא  ֶנעֶמען  ֶקען 
קּוְמט ָאן צּום ֶמעְנְטׁש, ָאֶּבער אֹויּב 
ִאיֶנעם  ִּבָטחֹון  ֱאֶמת'ִדיג  ֶמען  ָהאט 
ֶדער  ַאז  ְגֵלייְּבט  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶהעְלְפן,  ִזיֶכער  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַהְׁשָּפעֹות  ִדי  קּוְמט  ֶדעָמאְלְטס 
ִדי  ִאין  ֶעס  ַּבאקּוְמט  ֶער  ְׁשֶנעֶלער, 

ִריְכִטיֶגע ַצייט ֶווען ֶער ַדאְרף ֶעס.

ִאם ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵמייְנט  "חֹק"  ֵלכּו,  ֵתּ ַתי  ֻחקֹּ ְבּ
ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  ָוואס  ִמְצָוה  ַא 
ַווייל ֶדער  ִניְׁשט, ֶמען טּוט ֶעס ָנאר 

אּון  ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבט  ֶמען 
ְגֵלייְּבן  ֱאֶמת'ִדיג  ֶוועְסט  דּו  אֹויּב 
ֶדעָמאְלְטס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם 
ֶוועְסטּו  ם"  ִעָתּ "ְבּ ֵמיֶכם  ִגְשׁ י  ְוָנַתִתּ
ִדי  ִאין  ַּפְרָנָסה  ַדיין  ַּבאקּוֶמען 

ִריְכִטיֶגע ַצייט.

ֵהייִליֶגער ָדאס  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז 
זי"ע   ֱאִליֶמֶל ֶרִּבי  ֶרִּבי 
פּון  ְּבַהר):   ,ֱאִליֶמֶל (נֹוַעם  ְּבֶרעְנְגט 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ְּברּוֶדער  ַזיין 
ְוִכי  ָּפסּוק,  אֹויְפ'ן  זי"ע,  זּוָׁשא  ֶרִּבי 
ִביִעת  ַהְשּׁ ָנה  ָשּׁ ַבּ אַכל  נֹּ ַמה  תֹאְמרּו 
בּוָאֵתנּו,  ֵהן א ִנְזָרע ְוא ֶנֱאסֹף ֶאת ְתּ
אֹויּב  ְוגֹו',  ָלֶכם  ְרָכִתי  ִבּ ֶאת  יִתי  ְוִצִוּ
ִמיר  ֶוועְלן  ָוואס  ְפֶרעְגן  ִאיר  ֶוועט 
ֶעְסן ִאין ִדי ְׁשִמיָטה ָיאר? ֶמען ָטאר 
ֶדער  ָזאְגט  ַאייְנְפַלאְנְצן,  ִניְׁשט   ָדא
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ִאי ֶוועל ַאַרייְנִׁשיְקן 
ַא ְּבָרָכה ִאין ִדי ֶזעְקְסֶטע ָיאר ַאז ֶעס 
ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ֶגענּוג ַפאר ְדֵריי ָיאר.
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ֶדער  ִדיר  ֶוועט  ֶדעָמאְלט  אּון 
ֶעס  ַאז  ָצאְלן,  צּוִריק  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶוועט ַאַרייְנקּוֶמען ִדי ְּבָרָכה ַּביי ִדיר, 

אּון ֶעס ֶוועט ִדיר ֵקייְנָמאל ָגאְרִניְׁשט 
ֶפעְלן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבַהר ד')

י  ַ̇ … ּ̃ ֻח ˙ ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
י ִאם  ְוָנַתִתּ ְוגֹו'  ֵלכּו  ֵתּ ַתי  ֻחקֹּ ְבּ

מֹוֲהָרא"ׁש  ם.  ִעָתּ ְבּ ֵמיֶכם  ִגְשׁ
לֹויט  ַמְסִּביר  ָדאס  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ֶדער  ִסיָמן ע"ו):  ֵחֶלק א,  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 

ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִׁשיְקט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָנאר  ֶמעְנְטׁש,  ַפאְרן  ַהְׁשָּפעֹות  גּוֶטע 
ִדי  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֵאייִּביג ָהאט  ִניְׁשט 
ֵּכִלים ֶעס ְמַקֵּבל צּו ַזיין, אּון ֶדעְרַפאר 
ֶעס  ִּביז  ַצייט  ַלאְנֶגע  ַא  ֶנעֶמען  ֶקען 
קּוְמט ָאן צּום ֶמעְנְטׁש, ָאֶּבער אֹויּב 
ִאיֶנעם  ִּבָטחֹון  ֱאֶמת'ִדיג  ֶמען  ָהאט 
ֶדער  ַאז  ְגֵלייְּבט  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶהעְלְפן,  ִזיֶכער  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַהְׁשָּפעֹות  ִדי  קּוְמט  ֶדעָמאְלְטס 
ִדי  ִאין  ֶעס  ַּבאקּוְמט  ֶער  ְׁשֶנעֶלער, 

ִריְכִטיֶגע ַצייט ֶווען ֶער ַדאְרף ֶעס.

ִאם ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵמייְנט  "חֹק"  ֵלכּו,  ֵתּ ַתי  ֻחקֹּ ְבּ
ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  ָוואס  ִמְצָוה  ַא 
ַווייל ֶדער  ִניְׁשט, ֶמען טּוט ֶעס ָנאר 

אּון  ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבט  ֶמען 
ְגֵלייְּבן  ֱאֶמת'ִדיג  ֶוועְסט  דּו  אֹויּב 
ֶדעָמאְלְטס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם 
ֶוועְסטּו  ם"  ִעָתּ "ְבּ ֵמיֶכם  ִגְשׁ י  ְוָנַתִתּ
ִדי  ִאין  ַּפְרָנָסה  ַדיין  ַּבאקּוֶמען 

ִריְכִטיֶגע ַצייט.

ֵהייִליֶגער ָדאס  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז 
זי"ע   ֱאִליֶמֶל ֶרִּבי  ֶרִּבי 
פּון  ְּבַהר):   ,ֱאִליֶמֶל (נֹוַעם  ְּבֶרעְנְגט 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ְּברּוֶדער  ַזיין 
ְוִכי  ָּפסּוק,  אֹויְפ'ן  זי"ע,  זּוָׁשא  ֶרִּבי 
ִביִעת  ַהְשּׁ ָנה  ָשּׁ ַבּ אַכל  נֹּ ַמה  תֹאְמרּו 
בּוָאֵתנּו,  ֵהן א ִנְזָרע ְוא ֶנֱאסֹף ֶאת ְתּ
אֹויּב  ְוגֹו',  ָלֶכם  ְרָכִתי  ִבּ ֶאת  יִתי  ְוִצִוּ
ִמיר  ֶוועְלן  ָוואס  ְפֶרעְגן  ִאיר  ֶוועט 
ֶעְסן ִאין ִדי ְׁשִמיָטה ָיאר? ֶמען ָטאר 
ֶדער  ָזאְגט  ַאייְנְפַלאְנְצן,  ִניְׁשט   ָדא
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ִאי ֶוועל ַאַרייְנִׁשיְקן 
ַא ְּבָרָכה ִאין ִדי ֶזעְקְסֶטע ָיאר ַאז ֶעס 
ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ֶגענּוג ַפאר ְדֵריי ָיאר.
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ֶרִּבי ְפֶרעְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיז  ֶעס  ַאז  זי"ע  זּוָׁשא 
ָזאְגן  צּו  ָּפסּוק  פּון  ֵסֶדר  ֶדער  ִניְׁשט 
ָמאל   ַאַסא ַפאְרֶקעְרט  ַקְׁשָיא,  ִדי 
ִאיז ָדא ֵאיין ִאיְּבִריֶגע אֹות ִאין ָּפסּוק 
ָוואס ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט 
ַאַסא ַקְׁשיֹות, ִניְׁשט ַפאְרֶקעְרט, ִדי 
ּתֹוָרה ָזאל ַארֹויס ְׁשַרייְּבן ִדי ַקְׁשָיא?

ֶדער ָנאר  ַאז  ִאיז,  ֵּתירּוץ  ֶדער 
ִׁשיְקט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָאן  ֶמעְנְטׁש  ַפאְרן  ֶׁשַפע  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ַקיין ָאְּפְׁשֶטעל, ָנאר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ִווי  פּון  ַקְׁשיֹות:  ְפֶרעְגן  ָאן  ֵהייְּבט 
ֶוועל ִאי ָהאְּבן צּו ֶעְסן? ִמיט ֶדעם 
ֶדער  אּון  ֶׁשַפע,  ִדי  ָאּפ  ֶער  ַהאְקט 
ַאַריין  ְפִריׁש  פּון  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער מּוז 

ִׁשיְקן ִדי ֶׁשַפע.

ִדי ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדעם  אֹויְסֶלעְרֶנען  ִוויל  ּתֹוָרה 
ְפֶרעְגן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער  ַאז  ְגֵלייְּבן  ָנאר  ַקְׁשיֹות,  ַקיין 
ִאים  ִזיֶכער  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ַווייל  ֶהעְלְפן, 
אַכל ְפֶרעְגן ַקְׁשיֹות, ְוִכי תֹאְמרּו ַמה נֹּ

ֶדעם  ִמיט  ֶוועְסטּו  ִביִעת,  ַהְשּׁ ָנה  ָשּׁ ַבּ
ְרָכִתי,  יִתי ֶאת ִבּ ָאְּפַהאְקן ִדי ֶׁשַפע, ְוִצִוּ
ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ִדי  ִׁשיְקן  ַאַריין  ְפִריׁש  פּון  ַדאְרְפן 
ַהְׁשָּפעֹות.

(ּתֹו ַהַּנַחל, ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש
ְּבַהר-ְּבֻחקֹוַתי, תשס"ט)

76

ן  ֵני ָחָדׁש ּתֹוִציאּו. מֹוֲהָרא"ׁש ְוָיָשׁ ִמְפּ
ְׁשִליָט"א ָזאְגט ַאז ֶדער ָּפסּוק 
קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין, ָדאס ָוואס ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן ז): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן פּוֶנעם  ְצֵווייְטן  ַא  ִמיט 
ַארֹויס  ֶגעְּבט  ֶער  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  פּון 
ִאין  ָהאט  ֶער  ָוואס  ַחֶבר  ַזיין  ַפאר 
ֶדער  ִאים  ִפיְלט  ֶדעָמאְלְטס  מֹוַח, 
ִמיט  מֹוַח  ַזיין  ָאן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ְפִריֶׁשע ַהָּׂשגֹות ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם, ַווייל

אֹויְסֶגעֵלייִדיְגט  ָהאט  ֶער  ִווי  ַאזֹוי 
ַּבאקּוְמט  ְצֵווייְטן,  ַא  ַפאר  ַזיין מֹוַח 

ֶער ַאַריין ְפִריֶׁשע ַזאְכן.

ן ָדאס  ְוָיָשׁ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
דּו  ּתֹוִציאּו,  ָחָדׁש  ֵני  ִמְפּ
ֶטעְנִדיג ֶרעְדן ִמיט ֲחֵבִרים  ָזאְלְסט ְשׁ
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ַּתְלִמיִדים  אּון 
ֶוועְסט אֹויְסֵלייִדיְגן  אּון ַאזֹוי ַאז דּו 
ַדיין מֹוַח ַפאר ַדייֶנע ֲחֵבִרים, ֶוועְסטּו 
ַּבאקּוֶמען "ָחָדׁש" ְפִריֶׁשע ֵנייֶע גּוֶטע 

ַהָּׂשגֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֻחּקַֹתי ִסיָמן א)
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ֶרִּבי ְפֶרעְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיז  ֶעס  ַאז  זי"ע  זּוָׁשא 
ָזאְגן  צּו  ָּפסּוק  פּון  ֵסֶדר  ֶדער  ִניְׁשט 
ָמאל   ַאַסא ַפאְרֶקעְרט  ַקְׁשָיא,  ִדי 
ִאיז ָדא ֵאיין ִאיְּבִריֶגע אֹות ִאין ָּפסּוק 
ָוואס ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט 
ַאַסא ַקְׁשיֹות, ִניְׁשט ַפאְרֶקעְרט, ִדי 
ּתֹוָרה ָזאל ַארֹויס ְׁשַרייְּבן ִדי ַקְׁשָיא?

ֶדער ָנאר  ַאז  ִאיז,  ֵּתירּוץ  ֶדער 
ִׁשיְקט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָאן  ֶמעְנְטׁש  ַפאְרן  ֶׁשַפע  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ַקיין ָאְּפְׁשֶטעל, ָנאר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ִווי  פּון  ַקְׁשיֹות:  ְפֶרעְגן  ָאן  ֵהייְּבט 
ֶוועל ִאי ָהאְּבן צּו ֶעְסן? ִמיט ֶדעם 
ֶדער  אּון  ֶׁשַפע,  ִדי  ָאּפ  ֶער  ַהאְקט 
ַאַריין  ְפִריׁש  פּון  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער מּוז 

ִׁשיְקן ִדי ֶׁשַפע.

ִדי ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדעם  אֹויְסֶלעְרֶנען  ִוויל  ּתֹוָרה 
ְפֶרעְגן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער  ַאז  ְגֵלייְּבן  ָנאר  ַקְׁשיֹות,  ַקיין 
ִאים  ִזיֶכער  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ַווייל  ֶהעְלְפן, 
אַכל ְפֶרעְגן ַקְׁשיֹות, ְוִכי תֹאְמרּו ַמה נֹּ

ֶדעם  ִמיט  ֶוועְסטּו  ִביִעת,  ַהְשּׁ ָנה  ָשּׁ ַבּ
ְרָכִתי,  יִתי ֶאת ִבּ ָאְּפַהאְקן ִדי ֶׁשַפע, ְוִצִוּ
ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ִדי  ִׁשיְקן  ַאַריין  ְפִריׁש  פּון  ַדאְרְפן 
ַהְׁשָּפעֹות.

(ּתֹו ַהַּנַחל, ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש
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ֵחֶלק ב, ִסיָמן ז): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן פּוֶנעם  ְצֵווייְטן  ַא  ִמיט 
ַארֹויס  ֶגעְּבט  ֶער  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  פּון 
ִאין  ָהאט  ֶער  ָוואס  ַחֶבר  ַזיין  ַפאר 
ֶדער  ִאים  ִפיְלט  ֶדעָמאְלְטס  מֹוַח, 
ִמיט  מֹוַח  ַזיין  ָאן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ְפִריֶׁשע ַהָּׂשגֹות ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם, ַווייל

אֹויְסֶגעֵלייִדיְגט  ָהאט  ֶער  ִווי  ַאזֹוי 
ַּבאקּוְמט  ְצֵווייְטן,  ַא  ַפאר  ַזיין מֹוַח 

ֶער ַאַריין ְפִריֶׁשע ַזאְכן.

ן ָדאס  ְוָיָשׁ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
דּו  ּתֹוִציאּו,  ָחָדׁש  ֵני  ִמְפּ
ֶטעְנִדיג ֶרעְדן ִמיט ֲחֵבִרים  ָזאְלְסט ְשׁ
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ַּתְלִמיִדים  אּון 
ֶוועְסט אֹויְסֵלייִדיְגן  אּון ַאזֹוי ַאז דּו 
ַדיין מֹוַח ַפאר ַדייֶנע ֲחֵבִרים, ֶוועְסטּו 
ַּבאקּוֶמען "ָחָדׁש" ְפִריֶׁשע ֵנייֶע גּוֶטע 

ַהָּׂשגֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֻחּקַֹתי ִסיָמן א)
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ֶרִּבי ְפֶרעְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיז  ֶעס  ַאז  זי"ע  זּוָׁשא 
ָזאְגן  צּו  ָּפסּוק  פּון  ֵסֶדר  ֶדער  ִניְׁשט 
ָמאל   ַאַסא ַפאְרֶקעְרט  ַקְׁשָיא,  ִדי 
ִאיז ָדא ֵאיין ִאיְּבִריֶגע אֹות ִאין ָּפסּוק 
ָוואס ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט 
ַאַסא ַקְׁשיֹות, ִניְׁשט ַפאְרֶקעְרט, ִדי 
ּתֹוָרה ָזאל ַארֹויס ְׁשַרייְּבן ִדי ַקְׁשָיא?

ֶדער ָנאר  ַאז  ִאיז,  ֵּתירּוץ  ֶדער 
ִׁשיְקט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָאן  ֶמעְנְטׁש  ַפאְרן  ֶׁשַפע  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ַקיין ָאְּפְׁשֶטעל, ָנאר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ִווי  פּון  ַקְׁשיֹות:  ְפֶרעְגן  ָאן  ֵהייְּבט 
ֶוועל ִאי ָהאְּבן צּו ֶעְסן? ִמיט ֶדעם 
ֶדער  אּון  ֶׁשַפע,  ִדי  ָאּפ  ֶער  ַהאְקט 
ַאַריין  ְפִריׁש  פּון  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער מּוז 

ִׁשיְקן ִדי ֶׁשַפע.

ִדי ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדעם  אֹויְסֶלעְרֶנען  ִוויל  ּתֹוָרה 
ְפֶרעְגן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער  ַאז  ְגֵלייְּבן  ָנאר  ַקְׁשיֹות,  ַקיין 
ִאים  ִזיֶכער  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ַווייל  ֶהעְלְפן, 
אַכל ְפֶרעְגן ַקְׁשיֹות, ְוִכי תֹאְמרּו ַמה נֹּ

ֶדעם  ִמיט  ֶוועְסטּו  ִביִעת,  ַהְשּׁ ָנה  ָשּׁ ַבּ
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ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ִדי  ִׁשיְקן  ַאַריין  ְפִריׁש  פּון  ַדאְרְפן 
ַהְׁשָּפעֹות.

(ּתֹו ַהַּנַחל, ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש
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ֵאייֶּבעְרְׁשְטן פּוֶנעם  ְצֵווייְטן  ַא  ִמיט 
ַארֹויס  ֶגעְּבט  ֶער  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  פּון 
ִאין  ָהאט  ֶער  ָוואס  ַחֶבר  ַזיין  ַפאר 
ֶדער  ִאים  ִפיְלט  ֶדעָמאְלְטס  מֹוַח, 
ִמיט  מֹוַח  ַזיין  ָאן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ְפִריֶׁשע ַהָּׂשגֹות ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם, ַווייל

אֹויְסֶגעֵלייִדיְגט  ָהאט  ֶער  ִווי  ַאזֹוי 
ַּבאקּוְמט  ְצֵווייְטן,  ַא  ַפאר  ַזיין מֹוַח 

ֶער ַאַריין ְפִריֶׁשע ַזאְכן.

ן ָדאס  ְוָיָשׁ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
דּו  ּתֹוִציאּו,  ָחָדׁש  ֵני  ִמְפּ
ֶטעְנִדיג ֶרעְדן ִמיט ֲחֵבִרים  ָזאְלְסט ְשׁ
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ַּתְלִמיִדים  אּון 
ֶוועְסט אֹויְסֵלייִדיְגן  אּון ַאזֹוי ַאז דּו 
ַדיין מֹוַח ַפאר ַדייֶנע ֲחֵבִרים, ֶוועְסטּו 
ַּבאקּוֶמען "ָחָדׁש" ְפִריֶׁשע ֵנייֶע גּוֶטע 

ַהָּׂשגֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֻחּקַֹתי ִסיָמן א)
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ֶרִּבי ְפֶרעְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיז  ֶעס  ַאז  זי"ע  זּוָׁשא 
ָזאְגן  צּו  ָּפסּוק  פּון  ֵסֶדר  ֶדער  ִניְׁשט 
ָמאל   ַאַסא ַפאְרֶקעְרט  ַקְׁשָיא,  ִדי 
ִאיז ָדא ֵאיין ִאיְּבִריֶגע אֹות ִאין ָּפסּוק 
ָוואס ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט 
ַאַסא ַקְׁשיֹות, ִניְׁשט ַפאְרֶקעְרט, ִדי 
ּתֹוָרה ָזאל ַארֹויס ְׁשַרייְּבן ִדי ַקְׁשָיא?

ֶדער ָנאר  ַאז  ִאיז,  ֵּתירּוץ  ֶדער 
ִׁשיְקט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָאן  ֶמעְנְטׁש  ַפאְרן  ֶׁשַפע  ֶטעְנִדיג  ְשׁ
ַקיין ָאְּפְׁשֶטעל, ָנאר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ִווי  פּון  ַקְׁשיֹות:  ְפֶרעְגן  ָאן  ֵהייְּבט 
ֶוועל ִאי ָהאְּבן צּו ֶעְסן? ִמיט ֶדעם 
ֶדער  אּון  ֶׁשַפע,  ִדי  ָאּפ  ֶער  ַהאְקט 
ַאַריין  ְפִריׁש  פּון  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער מּוז 

ִׁשיְקן ִדי ֶׁשַפע.

ִדי ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶדעם  אֹויְסֶלעְרֶנען  ִוויל  ּתֹוָרה 
ְפֶרעְגן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער  ַאז  ְגֵלייְּבן  ָנאר  ַקְׁשיֹות,  ַקיין 
ִאים  ִזיֶכער  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ַווייל  ֶהעְלְפן, 
אַכל ְפֶרעְגן ַקְׁשיֹות, ְוִכי תֹאְמרּו ַמה נֹּ

ֶדעם  ִמיט  ֶוועְסטּו  ִביִעת,  ַהְשּׁ ָנה  ָשּׁ ַבּ
ְרָכִתי,  יִתי ֶאת ִבּ ָאְּפַהאְקן ִדי ֶׁשַפע, ְוִצִוּ
ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ִדי  ִׁשיְקן  ַאַריין  ְפִריׁש  פּון  ַדאְרְפן 
ַהְׁשָּפעֹות.

(ּתֹו ַהַּנַחל, ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש
ְּבַהר-ְּבֻחקֹוַתי, תשס"ט)
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ן  ֵני ָחָדׁש ּתֹוִציאּו. מֹוֲהָרא"ׁש ְוָיָשׁ ִמְפּ
ְׁשִליָט"א ָזאְגט ַאז ֶדער ָּפסּוק 
קּוְמט אּוְנז ְמַרֵמז ַזיין, ָדאס ָוואס ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן ז): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן פּוֶנעם  ְצֵווייְטן  ַא  ִמיט 
ַארֹויס  ֶגעְּבט  ֶער  ָׁשַמִים,  ִיְרַאת  פּון 
ִאין  ָהאט  ֶער  ָוואס  ַחֶבר  ַזיין  ַפאר 
ֶדער  ִאים  ִפיְלט  ֶדעָמאְלְטס  מֹוַח, 
ִמיט  מֹוַח  ַזיין  ָאן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ְפִריֶׁשע ַהָּׂשגֹות ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם, ַווייל

אֹויְסֶגעֵלייִדיְגט  ָהאט  ֶער  ִווי  ַאזֹוי 
ַּבאקּוְמט  ְצֵווייְטן,  ַא  ַפאר  ַזיין מֹוַח 

ֶער ַאַריין ְפִריֶׁשע ַזאְכן.

ן ָדאס  ְוָיָשׁ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
דּו  ּתֹוִציאּו,  ָחָדׁש  ֵני  ִמְפּ
ֶטעְנִדיג ֶרעְדן ִמיט ֲחֵבִרים  ָזאְלְסט ְשׁ
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ַּתְלִמיִדים  אּון 
ֶוועְסט אֹויְסֵלייִדיְגן  אּון ַאזֹוי ַאז דּו 
ַדיין מֹוַח ַפאר ַדייֶנע ֲחֵבִרים, ֶוועְסטּו 
ַּבאקּוֶמען "ָחָדׁש" ְפִריֶׁשע ֵנייֶע גּוֶטע 

ַהָּׂשגֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְּבֻחּקַֹתי ִסיָמן א)
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לּו  ֶחֶרב ְוָכְשׁ ֵני  ִמְפּ ְכּ ָאִחיו  ְבּ ִאיׁש 
ְורֵֹדף ָאִין, ְוא ִתְהֶיה ָלֶכם 
מֹוֲהָרא"ׁש  אְֹיֵביֶכם.  ִלְפֵני  קּוָמה  ְתּ
ָּפסּוק,  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ל"ד):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

כ"א):  ס"ט,  (ְּתִהִלים  ָּפסּוק  אֹויְפ'ן 
י, ַאז ִדי ּבּוׁשֹות אּון  ְבָרה ִלִבּ ה ָשׁ ֶחְרָפּ
ַא ֶמעְנְטׁש,  ֵזייֶער  ִּבְזיֹונֹות צּוְּבֶרעְכן 
ַזיין צּו  ְמַקֶׁשר   ִזי ִאיז  ֵעָצה  ִדי  אּון 
ִאים,  צּו   ֵׁשָיי ִאיז  ָוואס  ְנֻקָּדה  ִדי 
ִּבְזיֹונֹות  ִעיָקר  ִדי  ַאז  ֵמייְנט,  ָדאס 
ָהאט ַא ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶער קּוְקט אֹויף 
פּון  ֶּבעֶסער  ִאיז  "ֶיעֶנער  ְצֵווייְטן  ַא 
פּון  ַמְצִליַח  ֶמער  ִאיז  ֶיעֶנער  ִמיר, 
ִמיר", אּון ֶמען ֵהייְּבט ָאן ֶיעֶנעם צּו 
ְמַקֵנא ַזיין, ִּביז ֶמען ֶרעְדט ִזי ׁשֹוין 
ֵאיין ַאז ֶיעֶנער ִוויל ִמיר רֹוֶדְפ'ן, ִאין 
ִדי ַצייט ָוואס ֶיעֶנער ְטַראְכט ִּבְכַלל 

ִניְׁשט פּון ִדיר.

ַא אּון  ַאז  ִאיז,  ֶדעְרצּו  ֵעָצה  ִדי 
אֹויף  קּוְקן  ָנאר  ָזאל  ֶמעְנְטׁש 
ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ְנֻקָּדה,  ַזיין 
ֶקען  ֶער  ָנאר  ָוואס   ַזא ַא  ְנֻקָּדה,  ַא 
ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  אּון  אֹויְסִפיְרן, 
ַזיין  ִמיט  ָנאר  ְׁשַטאְרְקן  ֶיעֶדער   ִזי

ֵאייֶגעֶנע ְנֻקָּדה, אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף 
ִניְׁשט  קּוְקט  ֶמען  ַאז  אּון  ֶיעֶנעם, 
אֹויף ַא ְצֵווייְטן ָהאט ֶמען ִניְׁשט ַקיין 

ִּבְזיֹונֹות.

לּו ָדאס  ְוָכְשׁ ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִעיָקר  ֶדער  ָאִחיו  ְבּ ִאיׁש 
ֶווען  ִאיז,  ֶמעְנְטׁש  ַא  פּון  דּוְרְכַפאל 
ֵני  ִמְפּ ְכּ ְצֵווייְטן,  ַא  אֹויף  קּוְקט  ֶער 
ִוויל  ֶיעֶנער  ְּכִאילּו  ָאִין,  ְורֵֹדף  ֶחֶרב 
ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  רֹוֶדְפ'ן,  ִדיר 
ַדיין  צּו  ִניְׁשט  ֲאִפילּו  קּוְקט  ֶיעֶנער 
ִלְפֵני  קּוָמה  ְתּ ָלֶכם  ִתְהֶיה  ְוא  ַזייט, 
אְֹיֵביֶכם, דּו ֶוועְסט ִדיר ִניְׁשט ֶקעֶנען 
ֶעְסט אֹויף  ִקְנָאה  ַווייל  ֶדעְרַהאְלְטן, 
אֹויף  קּוְקט  ֶמען  ֶווען  ֶמעְנְטׁש,  ַא 
אֹויף  ַמָמׁש   ִזי ֶמען  ֶעְסט  ְצֵווייְטן 
ֶוועְרט  ֶמען  אּון  ֶלעֶּבעִדיֶגעְרֵהייט, 

ִאיְנַגאְנְצן צּוְּבָראְכן.

ַאַסא ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאז ֶער ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע 
ִּבְכַלל  אּון  ָהאט,  ֶער  ָוואס  ַזאְכן 
ֶוועט  ְצֵווייְטן,  ַא  אֹויף  קּוְקן  ִניְׁשט 

ֶער ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיין.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, 
ְּבַהר-ְּבֻחּקַֹתי תשס"ז) 
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לּו  ֶחֶרב ְוָכְשׁ ֵני  ִמְפּ ְכּ ָאִחיו  ְבּ ִאיׁש 
ְורֵֹדף ָאִין, ְוא ִתְהֶיה ָלֶכם 
מֹוֲהָרא"ׁש  אְֹיֵביֶכם.  ִלְפֵני  קּוָמה  ְתּ
ָּפסּוק,  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ל"ד):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

כ"א):  ס"ט,  (ְּתִהִלים  ָּפסּוק  אֹויְפ'ן 
י, ַאז ִדי ּבּוׁשֹות אּון  ְבָרה ִלִבּ ה ָשׁ ֶחְרָפּ
ַא ֶמעְנְטׁש,  ֵזייֶער  ִּבְזיֹונֹות צּוְּבֶרעְכן 
ַזיין צּו  ְמַקֶׁשר   ִזי ִאיז  ֵעָצה  ִדי  אּון 
ִאים,  צּו   ֵׁשָיי ִאיז  ָוואס  ְנֻקָּדה  ִדי 
ִּבְזיֹונֹות  ִעיָקר  ִדי  ַאז  ֵמייְנט,  ָדאס 
ָהאט ַא ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶער קּוְקט אֹויף 
פּון  ֶּבעֶסער  ִאיז  "ֶיעֶנער  ְצֵווייְטן  ַא 
פּון  ַמְצִליַח  ֶמער  ִאיז  ֶיעֶנער  ִמיר, 
ִמיר", אּון ֶמען ֵהייְּבט ָאן ֶיעֶנעם צּו 
ְמַקֵנא ַזיין, ִּביז ֶמען ֶרעְדט ִזי ׁשֹוין 
ֵאיין ַאז ֶיעֶנער ִוויל ִמיר רֹוֶדְפ'ן, ִאין 
ִדי ַצייט ָוואס ֶיעֶנער ְטַראְכט ִּבְכַלל 

ִניְׁשט פּון ִדיר.

ַא אּון  ַאז  ִאיז,  ֶדעְרצּו  ֵעָצה  ִדי 
אֹויף  קּוְקן  ָנאר  ָזאל  ֶמעְנְטׁש 
ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ְנֻקָּדה,  ַזיין 
ֶקען  ֶער  ָנאר  ָוואס   ַזא ַא  ְנֻקָּדה,  ַא 
ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  אּון  אֹויְסִפיְרן, 
ַזיין  ִמיט  ָנאר  ְׁשַטאְרְקן  ֶיעֶדער   ִזי

ֵאייֶגעֶנע ְנֻקָּדה, אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף 
ִניְׁשט  קּוְקט  ֶמען  ַאז  אּון  ֶיעֶנעם, 
אֹויף ַא ְצֵווייְטן ָהאט ֶמען ִניְׁשט ַקיין 

ִּבְזיֹונֹות.

לּו ָדאס  ְוָכְשׁ ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִעיָקר  ֶדער  ָאִחיו  ְבּ ִאיׁש 
ֶווען  ִאיז,  ֶמעְנְטׁש  ַא  פּון  דּוְרְכַפאל 
ֵני  ִמְפּ ְכּ ְצֵווייְטן,  ַא  אֹויף  קּוְקט  ֶער 
ִוויל  ֶיעֶנער  ְּכִאילּו  ָאִין,  ְורֵֹדף  ֶחֶרב 
ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  רֹוֶדְפ'ן,  ִדיר 
ַדיין  צּו  ִניְׁשט  ֲאִפילּו  קּוְקט  ֶיעֶנער 
ִלְפֵני  קּוָמה  ְתּ ָלֶכם  ִתְהֶיה  ְוא  ַזייט, 
אְֹיֵביֶכם, דּו ֶוועְסט ִדיר ִניְׁשט ֶקעֶנען 
ֶעְסט אֹויף  ִקְנָאה  ַווייל  ֶדעְרַהאְלְטן, 
אֹויף  קּוְקט  ֶמען  ֶווען  ֶמעְנְטׁש,  ַא 
אֹויף  ַמָמׁש   ִזי ֶמען  ֶעְסט  ְצֵווייְטן 
ֶוועְרט  ֶמען  אּון  ֶלעֶּבעִדיֶגעְרֵהייט, 

ִאיְנַגאְנְצן צּוְּבָראְכן.

ַאַסא ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאז ֶער ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע 
ִּבְכַלל  אּון  ָהאט,  ֶער  ָוואס  ַזאְכן 
ֶוועט  ְצֵווייְטן,  ַא  אֹויף  קּוְקן  ִניְׁשט 

ֶער ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיין.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, 
ְּבַהר-ְּבֻחּקַֹתי תשס"ז) 
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לּו  ֶחֶרב ְוָכְשׁ ֵני  ִמְפּ ְכּ ָאִחיו  ְבּ ִאיׁש 
ְורֵֹדף ָאִין, ְוא ִתְהֶיה ָלֶכם 
מֹוֲהָרא"ׁש  אְֹיֵביֶכם.  ִלְפֵני  קּוָמה  ְתּ
ָּפסּוק,  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ל"ד):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

כ"א):  ס"ט,  (ְּתִהִלים  ָּפסּוק  אֹויְפ'ן 
י, ַאז ִדי ּבּוׁשֹות אּון  ְבָרה ִלִבּ ה ָשׁ ֶחְרָפּ
ַא ֶמעְנְטׁש,  ֵזייֶער  ִּבְזיֹונֹות צּוְּבֶרעְכן 
ַזיין צּו  ְמַקֶׁשר   ִזי ִאיז  ֵעָצה  ִדי  אּון 
ִאים,  צּו   ֵׁשָיי ִאיז  ָוואס  ְנֻקָּדה  ִדי 
ִּבְזיֹונֹות  ִעיָקר  ִדי  ַאז  ֵמייְנט,  ָדאס 
ָהאט ַא ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶער קּוְקט אֹויף 
פּון  ֶּבעֶסער  ִאיז  "ֶיעֶנער  ְצֵווייְטן  ַא 
פּון  ַמְצִליַח  ֶמער  ִאיז  ֶיעֶנער  ִמיר, 
ִמיר", אּון ֶמען ֵהייְּבט ָאן ֶיעֶנעם צּו 
ְמַקֵנא ַזיין, ִּביז ֶמען ֶרעְדט ִזי ׁשֹוין 
ֵאיין ַאז ֶיעֶנער ִוויל ִמיר רֹוֶדְפ'ן, ִאין 
ִדי ַצייט ָוואס ֶיעֶנער ְטַראְכט ִּבְכַלל 

ִניְׁשט פּון ִדיר.

ַא אּון  ַאז  ִאיז,  ֶדעְרצּו  ֵעָצה  ִדי 
אֹויף  קּוְקן  ָנאר  ָזאל  ֶמעְנְטׁש 
ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ְנֻקָּדה,  ַזיין 
ֶקען  ֶער  ָנאר  ָוואס   ַזא ַא  ְנֻקָּדה,  ַא 
ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  אּון  אֹויְסִפיְרן, 
ַזיין  ִמיט  ָנאר  ְׁשַטאְרְקן  ֶיעֶדער   ִזי

ֵאייֶגעֶנע ְנֻקָּדה, אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף 
ִניְׁשט  קּוְקט  ֶמען  ַאז  אּון  ֶיעֶנעם, 
אֹויף ַא ְצֵווייְטן ָהאט ֶמען ִניְׁשט ַקיין 

ִּבְזיֹונֹות.

לּו ָדאס  ְוָכְשׁ ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִעיָקר  ֶדער  ָאִחיו  ְבּ ִאיׁש 
ֶווען  ִאיז,  ֶמעְנְטׁש  ַא  פּון  דּוְרְכַפאל 
ֵני  ִמְפּ ְכּ ְצֵווייְטן,  ַא  אֹויף  קּוְקט  ֶער 
ִוויל  ֶיעֶנער  ְּכִאילּו  ָאִין,  ְורֵֹדף  ֶחֶרב 
ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  רֹוֶדְפ'ן,  ִדיר 
ַדיין  צּו  ִניְׁשט  ֲאִפילּו  קּוְקט  ֶיעֶנער 
ִלְפֵני  קּוָמה  ְתּ ָלֶכם  ִתְהֶיה  ְוא  ַזייט, 
אְֹיֵביֶכם, דּו ֶוועְסט ִדיר ִניְׁשט ֶקעֶנען 
ֶעְסט אֹויף  ִקְנָאה  ַווייל  ֶדעְרַהאְלְטן, 
אֹויף  קּוְקט  ֶמען  ֶווען  ֶמעְנְטׁש,  ַא 
אֹויף  ַמָמׁש   ִזי ֶמען  ֶעְסט  ְצֵווייְטן 
ֶוועְרט  ֶמען  אּון  ֶלעֶּבעִדיֶגעְרֵהייט, 

ִאיְנַגאְנְצן צּוְּבָראְכן.

ַאַסא ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאז ֶער ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע 
ִּבְכַלל  אּון  ָהאט,  ֶער  ָוואס  ַזאְכן 
ֶוועט  ְצֵווייְטן,  ַא  אֹויף  קּוְקן  ִניְׁשט 

ֶער ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיין.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, 
ְּבַהר-ְּבֻחּקַֹתי תשס"ז) 
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לּו  ֶחֶרב ְוָכְשׁ ֵני  ִמְפּ ְכּ ָאִחיו  ְבּ ִאיׁש 
ְורֵֹדף ָאִין, ְוא ִתְהֶיה ָלֶכם 
מֹוֲהָרא"ׁש  אְֹיֵביֶכם.  ִלְפֵני  קּוָמה  ְתּ
ָּפסּוק,  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ל"ד):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

כ"א):  ס"ט,  (ְּתִהִלים  ָּפסּוק  אֹויְפ'ן 
י, ַאז ִדי ּבּוׁשֹות אּון  ְבָרה ִלִבּ ה ָשׁ ֶחְרָפּ
ַא ֶמעְנְטׁש,  ֵזייֶער  ִּבְזיֹונֹות צּוְּבֶרעְכן 
ַזיין צּו  ְמַקֶׁשר   ִזי ִאיז  ֵעָצה  ִדי  אּון 
ִאים,  צּו   ֵׁשָיי ִאיז  ָוואס  ְנֻקָּדה  ִדי 
ִּבְזיֹונֹות  ִעיָקר  ִדי  ַאז  ֵמייְנט,  ָדאס 
ָהאט ַא ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶער קּוְקט אֹויף 
פּון  ֶּבעֶסער  ִאיז  "ֶיעֶנער  ְצֵווייְטן  ַא 
פּון  ַמְצִליַח  ֶמער  ִאיז  ֶיעֶנער  ִמיר, 
ִמיר", אּון ֶמען ֵהייְּבט ָאן ֶיעֶנעם צּו 
ְמַקֵנא ַזיין, ִּביז ֶמען ֶרעְדט ִזי ׁשֹוין 
ֵאיין ַאז ֶיעֶנער ִוויל ִמיר רֹוֶדְפ'ן, ִאין 
ִדי ַצייט ָוואס ֶיעֶנער ְטַראְכט ִּבְכַלל 

ִניְׁשט פּון ִדיר.

ַא אּון  ַאז  ִאיז,  ֶדעְרצּו  ֵעָצה  ִדי 
אֹויף  קּוְקן  ָנאר  ָזאל  ֶמעְנְטׁש 
ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ְנֻקָּדה,  ַזיין 
ֶקען  ֶער  ָנאר  ָוואס   ַזא ַא  ְנֻקָּדה,  ַא 
ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  אּון  אֹויְסִפיְרן, 
ַזיין  ִמיט  ָנאר  ְׁשַטאְרְקן  ֶיעֶדער   ִזי

ֵאייֶגעֶנע ְנֻקָּדה, אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף 
ִניְׁשט  קּוְקט  ֶמען  ַאז  אּון  ֶיעֶנעם, 
אֹויף ַא ְצֵווייְטן ָהאט ֶמען ִניְׁשט ַקיין 

ִּבְזיֹונֹות.

לּו ָדאס  ְוָכְשׁ ָּפסּוק  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִעיָקר  ֶדער  ָאִחיו  ְבּ ִאיׁש 
ֶווען  ִאיז,  ֶמעְנְטׁש  ַא  פּון  דּוְרְכַפאל 
ֵני  ִמְפּ ְכּ ְצֵווייְטן,  ַא  אֹויף  קּוְקט  ֶער 
ִוויל  ֶיעֶנער  ְּכִאילּו  ָאִין,  ְורֵֹדף  ֶחֶרב 
ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  רֹוֶדְפ'ן,  ִדיר 
ַדיין  צּו  ִניְׁשט  ֲאִפילּו  קּוְקט  ֶיעֶנער 
ִלְפֵני  קּוָמה  ְתּ ָלֶכם  ִתְהֶיה  ְוא  ַזייט, 
אְֹיֵביֶכם, דּו ֶוועְסט ִדיר ִניְׁשט ֶקעֶנען 
ֶעְסט אֹויף  ִקְנָאה  ַווייל  ֶדעְרַהאְלְטן, 
אֹויף  קּוְקט  ֶמען  ֶווען  ֶמעְנְטׁש,  ַא 
אֹויף  ַמָמׁש   ִזי ֶמען  ֶעְסט  ְצֵווייְטן 
ֶוועְרט  ֶמען  אּון  ֶלעֶּבעִדיֶגעְרֵהייט, 

ִאיְנַגאְנְצן צּוְּבָראְכן.

ַאַסא ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאז ֶער ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע 
ִּבְכַלל  אּון  ָהאט,  ֶער  ָוואס  ַזאְכן 
ֶוועט  ְצֵווייְטן,  ַא  אֹויף  קּוְקן  ִניְׁשט 

ֶער ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיין.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, 
ְּבַהר-ְּבֻחּקַֹתי תשס"ז) 



 

  

  י"ייט פּון ֶלעְרֶנען חּוָמׁש ַרִׁש ִדי ְגרֹויְסֵק 

ֶעס ִאיז ַּבאִוויְסט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִדיק ֶרִּבי 

עָזאְגט ַפאר ִדי ע ָהאט גֶ "ָמְרְדַכי פּון ַנאְדֶוועְרָנא זי

אּון ֶדער " ֲעֵצי ַחִיים"ְצֵוויי ֵהייִליֶגע ְּברּוֶדער ֶדער 

ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען ְקֵליין ֶגעֶווען אּון ֶדער " ִדְבֵרי יֹוֵאל"

ָהאט ֵזיי ֶגעִׁשיְקט " ְקדּוַׁשת יֹום טֹוב"ָפאֶטער ֶדער 

ן ָהאט ֶער ִזי ָאְנֶגערּופְ , ִאיְהםֶנעֶמען ַא ְּבָרָכה פּון 
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ָווארּום ִאי ָהאּב ֶגעֶקעְנט ְגדֹוֵלי עֹוָלם ָוואס ֵזיי 

ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעִוויְסט ִווי ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים 

וואֹויְנט ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט ַקיין חּוָמׁש 

ִאיֶּבעְרֶדעם ָזאְלְסטּו ַמאְכן ַא ְקִביעּות ֶיעְדן , י"ַרִׁש 

אּון  .י ִמיְטן ַּתְרגּום"ָטאג ֶלעְרֶנען חּוָמׁש ִמיט ַרִׁש 

' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ת ַמֲעִביר ַזיין ָדאס ֶעס ִאיז ַא ִּתיקּון ַהְּבִרי )ט"ִסיָמן י

  .ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּוםם יִ נַ ִדי ִסְדָרה ְׁש 
 

  )נ"תרֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק ה ִמְכַּתב (





ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ָהאט ֶיעְדן ִאיִדיׁש ִקיְנד ִליּב, ִמיר 
ֶזעֶנען ַאֶלע ִקיְנֶדער פּוֶנעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ְׁשֵטייט "ָּבִנים ַאֶּתם ַלֲהָוָי"ה ֱאֵקיֶכם", ַאזֹוי ִווי ַא ִקיְנד 
ֶׁשעְמט ִזי ִניְׁשט אּון ֶער קּוְמט צּו ַזיין ַטאְטן אּון ֶּבעט 
ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶער ַדאְרף ָהאְּבן ֵאייְנָמאל אּון ָנאְכַאָמאל 
אּון ָנאְכַאָמאל ְוכּו' ְוכּו', ֶער ֶוועְרט ִניְׁשט ִמיד ְוכּו' ְוכּו', 
ָדאס ִאיז ָדא ַמיין ַטאֶטע, אּון דּו ָהאְסט ִמי ֶגעּבֹויְרן, 
ֶּבעט ִאי ִדיר דּו ָזאְלְסט ִמיר ֶגעְּבן ָדאס ְוכּו' אּון ָדאס 
ִניְׁשט צּו ֶּבעְטן, "ַטאִטי ֶגעּב ִמיר   ִזי ְוכּו', ֶער ֶׁשעְמט 
 ַדאְרף ְוכּו'", ַאזֹוי ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ִזי ְוכּו', ַטאִטי ִאי
צּוֶגעוואֹויֶנען ֶרעְדן צּום ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים. ֲאִפילּו ַּביים 
ָאְנַפאְנג ַדאְכט ִזי ִאים ַאז ֵקייֶנער ֶהעְרט ִאים ִניְׁשט אֹויס 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ,ַזא ַאַזא  ִניְׁשָטא  ְס'ִאיז  ְוכּו', 
אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ַא ׁשֹוֵמַע 
ִדי ְּתִפָלה פּון ַא ִאיד,  ִיְׂשָרֵאל, ֶער ֶהעְרט אֹויס  ְּתִפילֹות 
ָוואס ֶער ֶּבעט ֶוועט ֶער ְקִריְגן. ֶעס ֶנעְמט ַצייט ִּביז ֶדער 
ַאז ֶער  ְגֵלייְּבן  ֵּכִלי אּון  ַא  ִזי אֹויְפּבֹויֶען  ֶוועט  ֶמעְנְטׁש 
ִאיז אֹויֶכעט ָחׁשּוב ַּביים ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים. ִאיֶּבער ֶדעם 
ֶיעְדן  ֶּבעְטן  אּון  ְׁשַטאְרְקן,  ֵזייֶער  ֵזייֶער   ִזי ֶמען  ַדאְרף 
ֶוועט  ִוויל, אּון ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים  ָוואס ֶמען  ָטאג 
ֶגעַוואְלִדיֶגער  ַא  ַזיין  ַדאְרף  ֶמען  ָאֶּבער  ֶגעְּבן,  ַאַווַדאי 
ַעְקָׁשן אֹויף ֶדעם, ֶרעְדן ָנאר צּו ִאים, אּון ִזי ְמַחֵזק ַזיין 
ֵגיין  ֶלעְּבן  ַגאְנֶצע  ָדאס  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס  ִׂשְמָחה,  ִמיט 

ַאְנֶדעְרׁש.

ִאיִדיׁש ֵחֶלק א ִמְכַּתב מד) ַחל ְּבִ (ֲאֶׁשר ַּבַנּ

ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ָהאט ֶיעְדן ִאיִדיׁש ִקיְנד ִליּב, ִמיר 
ֶזעֶנען ַאֶלע ִקיְנֶדער פּוֶנעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ְׁשֵטייט "ָּבִנים ַאֶּתם ַלֲהָוָי"ה ֱאֵקיֶכם", ַאזֹוי ִווי ַא ִקיְנד 
ֶׁשעְמט ִזי ִניְׁשט אּון ֶער קּוְמט צּו ַזיין ַטאְטן אּון ֶּבעט 
ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶער ַדאְרף ָהאְּבן ֵאייְנָמאל אּון ָנאְכַאָמאל 
אּון ָנאְכַאָמאל ְוכּו' ְוכּו', ֶער ֶוועְרט ִניְׁשט ִמיד ְוכּו' ְוכּו', 
ָדאס ִאיז ָדא ַמיין ַטאֶטע, אּון דּו ָהאְסט ִמי ֶגעּבֹויְרן, 
ֶּבעט ִאי ִדיר דּו ָזאְלְסט ִמיר ֶגעְּבן ָדאס ְוכּו' אּון ָדאס 
ִניְׁשט צּו ֶּבעְטן, "ַטאִטי ֶגעּב ִמיר   ִזי ְוכּו', ֶער ֶׁשעְמט 
 ַדאְרף ְוכּו'", ַאזֹוי ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ִזי ְוכּו', ַטאִטי ִאי
צּוֶגעוואֹויֶנען ֶרעְדן צּום ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים. ֲאִפילּו ַּביים 
ָאְנַפאְנג ַדאְכט ִזי ִאים ַאז ֵקייֶנער ֶהעְרט ִאים ִניְׁשט אֹויס 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ,ַזא ַאַזא  ִניְׁשָטא  ְס'ִאיז  ְוכּו', 
אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ַא ׁשֹוֵמַע 
ִדי ְּתִפָלה פּון ַא ִאיד,  ִיְׂשָרֵאל, ֶער ֶהעְרט אֹויס  ְּתִפילֹות 
ָוואס ֶער ֶּבעט ֶוועט ֶער ְקִריְגן. ֶעס ֶנעְמט ַצייט ִּביז ֶדער 
ַאז ֶער  ְגֵלייְּבן  ֵּכִלי אּון  ַא  ִזי אֹויְפּבֹויֶען  ֶוועט  ֶמעְנְטׁש 
ִאיז אֹויֶכעט ָחׁשּוב ַּביים ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים. ִאיֶּבער ֶדעם 
ֶיעְדן  ֶּבעְטן  אּון  ְׁשַטאְרְקן,  ֵזייֶער  ֵזייֶער   ִזי ֶמען  ַדאְרף 
ֶוועט  ִוויל, אּון ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים  ָוואס ֶמען  ָטאג 
ֶגעַוואְלִדיֶגער  ַא  ַזיין  ַדאְרף  ֶמען  ָאֶּבער  ֶגעְּבן,  ַאַווַדאי 
ַעְקָׁשן אֹויף ֶדעם, ֶרעְדן ָנאר צּו ִאים, אּון ִזי ְמַחֵזק ַזיין 
ֵגיין  ֶלעְּבן  ַגאְנֶצע  ָדאס  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס  ִׂשְמָחה,  ִמיט 

ַאְנֶדעְרׁש.

ִאיִדיׁש ֵחֶלק א ִמְכַּתב מד) ַחל ְּבִ (ֲאֶׁשר ַּבַנּ

ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ָהאט ֶיעְדן ִאיִדיׁש ִקיְנד ִליּב, ִמיר 
ֶזעֶנען ַאֶלע ִקיְנֶדער פּוֶנעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ְׁשֵטייט "ָּבִנים ַאֶּתם ַלֲהָוָי"ה ֱאֵקיֶכם", ַאזֹוי ִווי ַא ִקיְנד 
ֶׁשעְמט ִזי ִניְׁשט אּון ֶער קּוְמט צּו ַזיין ַטאְטן אּון ֶּבעט 
ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶער ַדאְרף ָהאְּבן ֵאייְנָמאל אּון ָנאְכַאָמאל 
אּון ָנאְכַאָמאל ְוכּו' ְוכּו', ֶער ֶוועְרט ִניְׁשט ִמיד ְוכּו' ְוכּו', 
ָדאס ִאיז ָדא ַמיין ַטאֶטע, אּון דּו ָהאְסט ִמי ֶגעּבֹויְרן, 
ֶּבעט ִאי ִדיר דּו ָזאְלְסט ִמיר ֶגעְּבן ָדאס ְוכּו' אּון ָדאס 
ִניְׁשט צּו ֶּבעְטן, "ַטאִטי ֶגעּב ִמיר   ִזי ְוכּו', ֶער ֶׁשעְמט 
 ַדאְרף ְוכּו'", ַאזֹוי ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ִזי ְוכּו', ַטאִטי ִאי
צּוֶגעוואֹויֶנען ֶרעְדן צּום ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים. ֲאִפילּו ַּביים 
ָאְנַפאְנג ַדאְכט ִזי ִאים ַאז ֵקייֶנער ֶהעְרט ִאים ִניְׁשט אֹויס 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ,ַזא ַאַזא  ִניְׁשָטא  ְס'ִאיז  ְוכּו', 
אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ַא ׁשֹוֵמַע 
ִדי ְּתִפָלה פּון ַא ִאיד,  ִיְׂשָרֵאל, ֶער ֶהעְרט אֹויס  ְּתִפילֹות 
ָוואס ֶער ֶּבעט ֶוועט ֶער ְקִריְגן. ֶעס ֶנעְמט ַצייט ִּביז ֶדער 
ַאז ֶער  ְגֵלייְּבן  ֵּכִלי אּון  ַא  ִזי אֹויְפּבֹויֶען  ֶוועט  ֶמעְנְטׁש 
ִאיז אֹויֶכעט ָחׁשּוב ַּביים ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים. ִאיֶּבער ֶדעם 
ֶיעְדן  ֶּבעְטן  אּון  ְׁשַטאְרְקן,  ֵזייֶער  ֵזייֶער   ִזי ֶמען  ַדאְרף 
ֶוועט  ִוויל, אּון ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים  ָוואס ֶמען  ָטאג 
ֶגעַוואְלִדיֶגער  ַא  ַזיין  ַדאְרף  ֶמען  ָאֶּבער  ֶגעְּבן,  ַאַווַדאי 
ַעְקָׁשן אֹויף ֶדעם, ֶרעְדן ָנאר צּו ִאים, אּון ִזי ְמַחֵזק ַזיין 
ֵגיין  ֶלעְּבן  ַגאְנֶצע  ָדאס  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס  ִׂשְמָחה,  ִמיט 

ַאְנֶדעְרׁש.

ִאיִדיׁש ֵחֶלק א ִמְכַּתב מד) ַחל ְּבִ (ֲאֶׁשר ַּבַנּ

ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ָהאט ֶיעְדן ִאיִדיׁש ִקיְנד ִליּב, ִמיר 
ֶזעֶנען ַאֶלע ִקיְנֶדער פּוֶנעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ְׁשֵטייט "ָּבִנים ַאֶּתם ַלֲהָוָי"ה ֱאֵקיֶכם", ַאזֹוי ִווי ַא ִקיְנד 
ֶׁשעְמט ִזי ִניְׁשט אּון ֶער קּוְמט צּו ַזיין ַטאְטן אּון ֶּבעט 
ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶער ַדאְרף ָהאְּבן ֵאייְנָמאל אּון ָנאְכַאָמאל 
אּון ָנאְכַאָמאל ְוכּו' ְוכּו', ֶער ֶוועְרט ִניְׁשט ִמיד ְוכּו' ְוכּו', 
ָדאס ִאיז ָדא ַמיין ַטאֶטע, אּון דּו ָהאְסט ִמי ֶגעּבֹויְרן, 
ֶּבעט ִאי ִדיר דּו ָזאְלְסט ִמיר ֶגעְּבן ָדאס ְוכּו' אּון ָדאס 
ִניְׁשט צּו ֶּבעְטן, "ַטאִטי ֶגעּב ִמיר   ִזי ְוכּו', ֶער ֶׁשעְמט 
 ַדאְרף ְוכּו'", ַאזֹוי ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ִזי ְוכּו', ַטאִטי ִאי
צּוֶגעוואֹויֶנען ֶרעְדן צּום ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים. ֲאִפילּו ַּביים 
ָאְנַפאְנג ַדאְכט ִזי ִאים ַאז ֵקייֶנער ֶהעְרט ִאים ִניְׁשט אֹויס 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ,ַזא ַאַזא  ִניְׁשָטא  ְס'ִאיז  ְוכּו', 
אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ַא ׁשֹוֵמַע 
ִדי ְּתִפָלה פּון ַא ִאיד,  ִיְׂשָרֵאל, ֶער ֶהעְרט אֹויס  ְּתִפילֹות 
ָוואס ֶער ֶּבעט ֶוועט ֶער ְקִריְגן. ֶעס ֶנעְמט ַצייט ִּביז ֶדער 
ַאז ֶער  ְגֵלייְּבן  ֵּכִלי אּון  ַא  ִזי אֹויְפּבֹויֶען  ֶוועט  ֶמעְנְטׁש 
ִאיז אֹויֶכעט ָחׁשּוב ַּביים ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים. ִאיֶּבער ֶדעם 
ֶיעְדן  ֶּבעְטן  אּון  ְׁשַטאְרְקן,  ֵזייֶער  ֵזייֶער   ִזי ֶמען  ַדאְרף 
ֶוועט  ִוויל, אּון ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים  ָוואס ֶמען  ָטאג 
ֶגעַוואְלִדיֶגער  ַא  ַזיין  ַדאְרף  ֶמען  ָאֶּבער  ֶגעְּבן,  ַאַווַדאי 
ַעְקָׁשן אֹויף ֶדעם, ֶרעְדן ָנאר צּו ִאים, אּון ִזי ְמַחֵזק ַזיין 
ֵגיין  ֶלעְּבן  ַגאְנֶצע  ָדאס  ֶוועט  ֶדעָמאְלְטס  ִׂשְמָחה,  ִמיט 

ַאְנֶדעְרׁש.

ִאיִדיׁש ֵחֶלק א ִמְכַּתב מד) ַחל ְּבִ (ֲאֶׁשר ַּבַנּ



פר˘˙ במ„בר„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ‰˜

ר ּבָ ¿„ ƒמ ˙ ּבַ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ִסיַני ַוְיַדֵּבר  ְּבִמְדַּבר  מֶׁשה  ֶאל  ה' 

ָזאְגט:  ַרִׁש"י  מֹוֵעד.  ְּבאֶֹהל 
ִליּב  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַווייל 
ֶיעֶדע  צּו  ֵזיי  ֶער  ֵצייְלט  ִאיְדן,  ִדי 

ַצייט.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָהאט  ִאיד  ֶיעֶדע  ל"ד):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ַא ְנקּוָדה, ַא ַזא ָוואס ָנאר ֶער ֶקען 
ֶער  ֶקען  ֶדעם  ִמיט  אּון  אֹויְסִפיְרן, 
ֶזעְהט  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו  ְׁשַטאְרְקן   ִזי
ַאז ַאְנֶדעֶרע ֶזעֶנען ֶמער ַמְצִליַח פּון 
ִניְׁשט   ֶיעֶנער ָהאט ָדא ִאים, ָאֶּבער 

ִדי ְנקּוָדה ָוואס ִאי ָהאּב.

ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדעְרַפאר 
ֶיעֶדע  ִאיְדן  ִדי  ֶגעֵצייְלט 
ֶיעֶדער  ַאז  ַווייְזן  צּו  ַצייט,  ְׁשִטיק 
ִאיד ִאיז ַא ַּבאזּוְנֶדעֶרער ֶגעֵצייְלֶטער 
ִאיד, אּון ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ַּבאזּוְנֶדער 

ָחׁשּוב ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶדעם ֶקען ֶמען אֹוי ַפאְרְׁשֵטיין ִמיט 
ֶוועְרט  ֶעס  ָוואס  ָדאס 
(אֹוַרח   ָערּו ֻׁשְלָחן  ִאין  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ֶטעְנִדיג  ְשׁ ד'):  ְסִעיף  תכח,  ִסיָמן  ַחִיים 

ַפאר  ַּבִמְדָּבר  ַּפְרַׁשת  ֶמען  ֵלייְנט 
ָׁשבּועֹות.

ָזאְגט לֹויט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ִווי ֶדער 
ַא  צ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 

ְסגּוָלה צּו ָהאְּבן ַהְתָמָדה, צּו ֶלעְרֶנען 
ֶרעְדן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶמען  ַאז  ְפַלייִסיג, 
ַקיין ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ַקיין ׁשּום ִאיד, 
ַווייל ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט 
ֶקעְגן  ִדי ּתֹוָרה,  ִאין  טֹויְזְנט אֹוִתיֹות 
ִדי ֶזעְקס הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט ִאיְדן, אּון 
ַא  אֹויף  ְׁשֶלעְכְטס  ֶמען  ֶרעְדט  אֹויּב 
ִאיד, ִמיט ֶדעם ַּפֶסְל'ט ֶמען ֵאיין אֹות 
פּון ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה, אּון ַאז ֶעס ֶפעְלט 
ֵאיין אֹות פּון ִדי ּתֹוָרה ִאיז ֶעס ָּפסּול, 
צּו  ֵחֶׁשק  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  אּון 

ֶלעְרֶנען.

ֶטעְנִדיג ֶדעְרַפאר  ְשׁ ֶמען  ֵלייְנט 
ַפאר  ַּבִמְדָּבר  ַּפְרַׁשת 
ִאיד  ֶיעֶדער  ַאז  ַווייְזן  צּו  ָׁשבּועֹות, 
ִאיד  ֶיעֶדער  ִאיד,  ֶגעֵצייְלֶטע  ַא  ִאיז 
ָטאר  ֶמען  אּון  ָחׁשּוב,  ֵזייֶער  ִאיז 
 ֵקייֶנעם ִניְׁשט ַאֶוועְקַמאְכן, ִניְׁשט ִזי
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ִאיד  ֶיעֶדער  ַאז  ַווייְזן  צּו  ָׁשבּועֹות, 
ִאיד  ֶיעֶדער  ִאיד,  ֶגעֵצייְלֶטע  ַא  ִאיז 
ָטאר  ֶמען  אּון  ָחׁשּוב,  ֵזייֶער  ִאיז 
 ֵקייֶנעם ִניְׁשט ַאֶוועְקַמאְכן, ִניְׁשט ִזי
ְצֵווייְטן, אּון ַאזֹוי ֶקען  ִניְׁשט ַא  אּון 
ּתֹוָרה  ִדי  ַזיין  ְמַקֵּבל  צּו  צּוֵגיין  ֶמען 

ִמיט ְגרֹויס ֵחֶׁשק אּון ֶגעְׁשַמאק.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַּבִמְדָּבר ִסיָמן א)
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ַמֲחֵנהּו ְוָחנּו  ַעל  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֶמְדָרׁש  ֶדער  ִּדְגלֹו.  ַעל  ְוִאיׁש 
ֶווען  ַּבִמְדָּבר):  ָּפָרַׁשת  (ַּתְנחּוָמא  ָזאְגט 
ַּביים  ֶגעְׁשַטאֶנען  ֶזעֶנען  ִאיְדן  ִדי 
ּתֹוָרה,  ִדי  ַזיין  ְמַקֵּבל  צּו  ִסיַני  ַּבאְרג 
טֹויְזְנֶטער  ִדי  ֶגעֶזעְהן   ֵזיי  ָהאְּבן 
ַמְלָאִכים ָוואס ֶזעֶנען ָדאְרט ֶגעֶווען, 
ִמיט  ֵסֶדר  ַא  ִמיט  ְׁשֵטייֶען  ֵזיי  ִווי 
ֶגעָזאְגט:  ִאיְדן  ִדי  ָהאְּבן  ֶפעֶנער, 
ֶגעַהאט   אֹוי ִמיר  ָוואְלְטן  ַהְלַואי 
ַאֶזעְלֶכע ֶפעֶנער, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט 
ִדי  ַאז  ֶגעֵהייְסן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ִאיְדן ָזאְלן אֹוי ָהאְּבן ֶפעֶנער.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
 ָוואס ִאיז ִדי ְגרֹויֶסע ַזא
ַמְלָאִכים,  ִדי  פּון  ֶפעֶנער  ִדי  ִמיט 
ֶגעְגלּוְסט  ַאזֹוי  ָהאְּבן  ִאיְדן  ִדי  ַאז 

ֶדעְרצּו?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  ָוואס  ֶדעם   דּוְר ה'):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִמיְטן   ִזי ְפֵרייְדט  ִאיד 
ֶדעם   דּוְר ִמְצוֹת,  ַזייֶנע  ִמיט  אּון 

ִגיְּבט ֶער ּכַֹח ַפאר ִדי ַמְלָאִכים.

ִמְצָוה ָדאס  ֶיעֶדע  ִמיט  ַאז  ֵמייְנט 
ַּבאַׁשאְפט  טּוט,  ִאיד  ַא  ָוואס 

ָוואס  ַמְלָאִכים  ִדי  ַמְלָא, אּון  ַא  ֶער 
ֵזיי  ִמְצוֹת,  ִדי  פּון  ַּבאַׁשאְפן  ֶוועְרן 
ִהיְטן  אּון  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַּבאְגֵלייְטן 
אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ַאֶלעם  פּון  ָאּפ  ִאים 
ַפאְרֶקעְרט אֹוי, אֹויּב ֶמען טּוט ַחס 
ְוָׁשלֹום ֲעֵבירֹות, ַּבאַׁשאְפט ֶמען ִמיט 
ֵזיי  ָוואס  ַמְלָאִכים,  ְׁשֶלעְכֶטע  ֶדעם 
ֶדעְרִּביֶטעְרן ִדי ָיאְרן ַפאְרן ֶמעְנְטׁש.

ַאזֹוי ִגיְּבט ֶמען ּכַֹח ַפאר ִדי גּוֶטע ִווי 
ַמְלָאִכים? דּוְר ִׂשְמָחה, ַאז ֶמען 
ָוואס  ִמְצוֹת  ִדי  ִמיט   ִזי ְפֵרייְדט 
טּוְהן,  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאט  ֶמען 
גּוֶטער  ֶדער  ַּבאקּוְמט  ֶדעם  ִמיט 
ַמְלָא ָנא ֶמער ּכַֹח צּו ֶהעְלְפן ֶדעם 
פּון  ַראֶטעֶווען  ִאים  אּון  ֶמעְנְטׁש, 

ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

ֶזעֶנען ֶדעְרַפאר  ִאיְדן  ִדי  ֶווען 
ַּבאְרג  ַּביים  ֶגעְׁשַטאֶנען 
ֵזייֶער  ֶגעֶזעְהן   ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ִסיַני, 
ֶגעַוואְלִדיֶגע ּכַֹח, ַאז ִמיט ֶיעֶדע ִמְצָוה 
ָוואס ֵזיי טּוֶען ַּבאַׁשאְפן ֵזיי ַמְלָאִכים, 
ֵזיי  ַאז  ֶדעְרצּו,  ֶגעְגלּוְסט  ֵזיי  ָהאְּבן 
ָזאְלן אֹוי ַזיין אֹויְסֶגעְׁשֶטעְלט ִמיט 
ֶפעֶנער ַאזֹוי ִווי ִדי ַמְלָאִכים, ִזי צּו 
ָהאְּבן,  ֵזיי  ָוואס  ּכַֹח  ִדי  ֶדעְרַמאֶנען 
אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי ִזי ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען 
 ִזי אּון  ִמְצוֹת,  ֶמער  ִווי  טּוְהן  צּו 
ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ִמְצוֹת, אּון דּוְר ֶדעם 
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ַמֲחֵנהּו ְוָחנּו  ַעל  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֶמְדָרׁש  ֶדער  ִּדְגלֹו.  ַעל  ְוִאיׁש 
ֶווען  ַּבִמְדָּבר):  ָּפָרַׁשת  (ַּתְנחּוָמא  ָזאְגט 
ַּביים  ֶגעְׁשַטאֶנען  ֶזעֶנען  ִאיְדן  ִדי 
ּתֹוָרה,  ִדי  ַזיין  ְמַקֵּבל  צּו  ִסיַני  ַּבאְרג 
טֹויְזְנֶטער  ִדי  ֶגעֶזעְהן   ֵזיי  ָהאְּבן 
ַמְלָאִכים ָוואס ֶזעֶנען ָדאְרט ֶגעֶווען, 
ִמיט  ֵסֶדר  ַא  ִמיט  ְׁשֵטייֶען  ֵזיי  ִווי 
ֶגעָזאְגט:  ִאיְדן  ִדי  ָהאְּבן  ֶפעֶנער, 
ֶגעַהאט   אֹוי ִמיר  ָוואְלְטן  ַהְלַואי 
ַאֶזעְלֶכע ֶפעֶנער, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט 
ִדי  ַאז  ֶגעֵהייְסן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ִאיְדן ָזאְלן אֹוי ָהאְּבן ֶפעֶנער.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
 ָוואס ִאיז ִדי ְגרֹויֶסע ַזא
ַמְלָאִכים,  ִדי  פּון  ֶפעֶנער  ִדי  ִמיט 
ֶגעְגלּוְסט  ַאזֹוי  ָהאְּבן  ִאיְדן  ִדי  ַאז 

ֶדעְרצּו?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  ָוואס  ֶדעם   דּוְר ה'):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִמיְטן   ִזי ְפֵרייְדט  ִאיד 
ֶדעם   דּוְר ִמְצוֹת,  ַזייֶנע  ִמיט  אּון 

ִגיְּבט ֶער ּכַֹח ַפאר ִדי ַמְלָאִכים.

ִמְצָוה ָדאס  ֶיעֶדע  ִמיט  ַאז  ֵמייְנט 
ַּבאַׁשאְפט  טּוט,  ִאיד  ַא  ָוואס 

ָוואס  ַמְלָאִכים  ִדי  ַמְלָא, אּון  ַא  ֶער 
ֵזיי  ִמְצוֹת,  ִדי  פּון  ַּבאַׁשאְפן  ֶוועְרן 
ִהיְטן  אּון  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַּבאְגֵלייְטן 
אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ַאֶלעם  פּון  ָאּפ  ִאים 
ַפאְרֶקעְרט אֹוי, אֹויּב ֶמען טּוט ַחס 
ְוָׁשלֹום ֲעֵבירֹות, ַּבאַׁשאְפט ֶמען ִמיט 
ֵזיי  ָוואס  ַמְלָאִכים,  ְׁשֶלעְכֶטע  ֶדעם 
ֶדעְרִּביֶטעְרן ִדי ָיאְרן ַפאְרן ֶמעְנְטׁש.

ַאזֹוי ִגיְּבט ֶמען ּכַֹח ַפאר ִדי גּוֶטע ִווי 
ַמְלָאִכים? דּוְר ִׂשְמָחה, ַאז ֶמען 
ָוואס  ִמְצוֹת  ִדי  ִמיט   ִזי ְפֵרייְדט 
טּוְהן,  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאט  ֶמען 
גּוֶטער  ֶדער  ַּבאקּוְמט  ֶדעם  ִמיט 
ַמְלָא ָנא ֶמער ּכַֹח צּו ֶהעְלְפן ֶדעם 
פּון  ַראֶטעֶווען  ִאים  אּון  ֶמעְנְטׁש, 

ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

ֶזעֶנען ֶדעְרַפאר  ִאיְדן  ִדי  ֶווען 
ַּבאְרג  ַּביים  ֶגעְׁשַטאֶנען 
ֵזייֶער  ֶגעֶזעְהן   ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ִסיַני, 
ֶגעַוואְלִדיֶגע ּכַֹח, ַאז ִמיט ֶיעֶדע ִמְצָוה 
ָוואס ֵזיי טּוֶען ַּבאַׁשאְפן ֵזיי ַמְלָאִכים, 
ֵזיי  ַאז  ֶדעְרצּו,  ֶגעְגלּוְסט  ֵזיי  ָהאְּבן 
ָזאְלן אֹוי ַזיין אֹויְסֶגעְׁשֶטעְלט ִמיט 
ֶפעֶנער ַאזֹוי ִווי ִדי ַמְלָאִכים, ִזי צּו 
ָהאְּבן,  ֵזיי  ָוואס  ּכַֹח  ִדי  ֶדעְרַמאֶנען 
אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי ִזי ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען 
 ִזי אּון  ִמְצוֹת,  ֶמער  ִווי  טּוְהן  צּו 
ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ִמְצוֹת, אּון דּוְר ֶדעם 
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ַמֲחֵנהּו ְוָחנּו  ַעל  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֶמְדָרׁש  ֶדער  ִּדְגלֹו.  ַעל  ְוִאיׁש 
ֶווען  ַּבִמְדָּבר):  ָּפָרַׁשת  (ַּתְנחּוָמא  ָזאְגט 
ַּביים  ֶגעְׁשַטאֶנען  ֶזעֶנען  ִאיְדן  ִדי 
ּתֹוָרה,  ִדי  ַזיין  ְמַקֵּבל  צּו  ִסיַני  ַּבאְרג 
טֹויְזְנֶטער  ִדי  ֶגעֶזעְהן   ֵזיי  ָהאְּבן 
ַמְלָאִכים ָוואס ֶזעֶנען ָדאְרט ֶגעֶווען, 
ִמיט  ֵסֶדר  ַא  ִמיט  ְׁשֵטייֶען  ֵזיי  ִווי 
ֶגעָזאְגט:  ִאיְדן  ִדי  ָהאְּבן  ֶפעֶנער, 
ֶגעַהאט   אֹוי ִמיר  ָוואְלְטן  ַהְלַואי 
ַאֶזעְלֶכע ֶפעֶנער, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט 
ִדי  ַאז  ֶגעֵהייְסן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ִאיְדן ָזאְלן אֹוי ָהאְּבן ֶפעֶנער.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
 ָוואס ִאיז ִדי ְגרֹויֶסע ַזא
ַמְלָאִכים,  ִדי  פּון  ֶפעֶנער  ִדי  ִמיט 
ֶגעְגלּוְסט  ַאזֹוי  ָהאְּבן  ִאיְדן  ִדי  ַאז 

ֶדעְרצּו?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  ָוואס  ֶדעם   דּוְר ה'):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִמיְטן   ִזי ְפֵרייְדט  ִאיד 
ֶדעם   דּוְר ִמְצוֹת,  ַזייֶנע  ִמיט  אּון 

ִגיְּבט ֶער ּכַֹח ַפאר ִדי ַמְלָאִכים.

ִמְצָוה ָדאס  ֶיעֶדע  ִמיט  ַאז  ֵמייְנט 
ַּבאַׁשאְפט  טּוט,  ִאיד  ַא  ָוואס 

ָוואס  ַמְלָאִכים  ִדי  ַמְלָא, אּון  ַא  ֶער 
ֵזיי  ִמְצוֹת,  ִדי  פּון  ַּבאַׁשאְפן  ֶוועְרן 
ִהיְטן  אּון  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַּבאְגֵלייְטן 
אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ַאֶלעם  פּון  ָאּפ  ִאים 
ַפאְרֶקעְרט אֹוי, אֹויּב ֶמען טּוט ַחס 
ְוָׁשלֹום ֲעֵבירֹות, ַּבאַׁשאְפט ֶמען ִמיט 
ֵזיי  ָוואס  ַמְלָאִכים,  ְׁשֶלעְכֶטע  ֶדעם 
ֶדעְרִּביֶטעְרן ִדי ָיאְרן ַפאְרן ֶמעְנְטׁש.

ַאזֹוי ִגיְּבט ֶמען ּכַֹח ַפאר ִדי גּוֶטע ִווי 
ַמְלָאִכים? דּוְר ִׂשְמָחה, ַאז ֶמען 
ָוואס  ִמְצוֹת  ִדי  ִמיט   ִזי ְפֵרייְדט 
טּוְהן,  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאט  ֶמען 
גּוֶטער  ֶדער  ַּבאקּוְמט  ֶדעם  ִמיט 
ַמְלָא ָנא ֶמער ּכַֹח צּו ֶהעְלְפן ֶדעם 
פּון  ַראֶטעֶווען  ִאים  אּון  ֶמעְנְטׁש, 

ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

ֶזעֶנען ֶדעְרַפאר  ִאיְדן  ִדי  ֶווען 
ַּבאְרג  ַּביים  ֶגעְׁשַטאֶנען 
ֵזייֶער  ֶגעֶזעְהן   ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ִסיַני, 
ֶגעַוואְלִדיֶגע ּכַֹח, ַאז ִמיט ֶיעֶדע ִמְצָוה 
ָוואס ֵזיי טּוֶען ַּבאַׁשאְפן ֵזיי ַמְלָאִכים, 
ֵזיי  ַאז  ֶדעְרצּו,  ֶגעְגלּוְסט  ֵזיי  ָהאְּבן 
ָזאְלן אֹוי ַזיין אֹויְסֶגעְׁשֶטעְלט ִמיט 
ֶפעֶנער ַאזֹוי ִווי ִדי ַמְלָאִכים, ִזי צּו 
ָהאְּבן,  ֵזיי  ָוואס  ּכַֹח  ִדי  ֶדעְרַמאֶנען 
אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי ִזי ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען 
 ִזי אּון  ִמְצוֹת,  ֶמער  ִווי  טּוְהן  צּו 
ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ִמְצוֹת, אּון דּוְר ֶדעם 
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ַמֲחֵנהּו ְוָחנּו  ַעל  ִאיׁש  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני 
ֶמְדָרׁש  ֶדער  ִּדְגלֹו.  ַעל  ְוִאיׁש 
ֶווען  ַּבִמְדָּבר):  ָּפָרַׁשת  (ַּתְנחּוָמא  ָזאְגט 
ַּביים  ֶגעְׁשַטאֶנען  ֶזעֶנען  ִאיְדן  ִדי 
ּתֹוָרה,  ִדי  ַזיין  ְמַקֵּבל  צּו  ִסיַני  ַּבאְרג 
טֹויְזְנֶטער  ִדי  ֶגעֶזעְהן   ֵזיי  ָהאְּבן 
ַמְלָאִכים ָוואס ֶזעֶנען ָדאְרט ֶגעֶווען, 
ִמיט  ֵסֶדר  ַא  ִמיט  ְׁשֵטייֶען  ֵזיי  ִווי 
ֶגעָזאְגט:  ִאיְדן  ִדי  ָהאְּבן  ֶפעֶנער, 
ֶגעַהאט   אֹוי ִמיר  ָוואְלְטן  ַהְלַואי 
ַאֶזעְלֶכע ֶפעֶנער, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט 
ִדי  ַאז  ֶגעֵהייְסן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ִאיְדן ָזאְלן אֹוי ָהאְּבן ֶפעֶנער.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
 ָוואס ִאיז ִדי ְגרֹויֶסע ַזא
ַמְלָאִכים,  ִדי  פּון  ֶפעֶנער  ִדי  ִמיט 
ֶגעְגלּוְסט  ַאזֹוי  ָהאְּבן  ִאיְדן  ִדי  ַאז 

ֶדעְרצּו?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  ָוואס  ֶדעם   דּוְר ה'):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִמיְטן   ִזי ְפֵרייְדט  ִאיד 
ֶדעם   דּוְר ִמְצוֹת,  ַזייֶנע  ִמיט  אּון 

ִגיְּבט ֶער ּכַֹח ַפאר ִדי ַמְלָאִכים.

ִמְצָוה ָדאס  ֶיעֶדע  ִמיט  ַאז  ֵמייְנט 
ַּבאַׁשאְפט  טּוט,  ִאיד  ַא  ָוואס 

ָוואס  ַמְלָאִכים  ִדי  ַמְלָא, אּון  ַא  ֶער 
ֵזיי  ִמְצוֹת,  ִדי  פּון  ַּבאַׁשאְפן  ֶוועְרן 
ִהיְטן  אּון  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַּבאְגֵלייְטן 
אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ַאֶלעם  פּון  ָאּפ  ִאים 
ַפאְרֶקעְרט אֹוי, אֹויּב ֶמען טּוט ַחס 
ְוָׁשלֹום ֲעֵבירֹות, ַּבאַׁשאְפט ֶמען ִמיט 
ֵזיי  ָוואס  ַמְלָאִכים,  ְׁשֶלעְכֶטע  ֶדעם 
ֶדעְרִּביֶטעְרן ִדי ָיאְרן ַפאְרן ֶמעְנְטׁש.

ַאזֹוי ִגיְּבט ֶמען ּכַֹח ַפאר ִדי גּוֶטע ִווי 
ַמְלָאִכים? דּוְר ִׂשְמָחה, ַאז ֶמען 
ָוואס  ִמְצוֹת  ִדי  ִמיט   ִזי ְפֵרייְדט 
טּוְהן,  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאט  ֶמען 
גּוֶטער  ֶדער  ַּבאקּוְמט  ֶדעם  ִמיט 
ַמְלָא ָנא ֶמער ּכַֹח צּו ֶהעְלְפן ֶדעם 
פּון  ַראֶטעֶווען  ִאים  אּון  ֶמעְנְטׁש, 

ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

ֶזעֶנען ֶדעְרַפאר  ִאיְדן  ִדי  ֶווען 
ַּבאְרג  ַּביים  ֶגעְׁשַטאֶנען 
ֵזייֶער  ֶגעֶזעְהן   ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ִסיַני, 
ֶגעַוואְלִדיֶגע ּכַֹח, ַאז ִמיט ֶיעֶדע ִמְצָוה 
ָוואס ֵזיי טּוֶען ַּבאַׁשאְפן ֵזיי ַמְלָאִכים, 
ֵזיי  ַאז  ֶדעְרצּו,  ֶגעְגלּוְסט  ֵזיי  ָהאְּבן 
ָזאְלן אֹוי ַזיין אֹויְסֶגעְׁשֶטעְלט ִמיט 
ֶפעֶנער ַאזֹוי ִווי ִדי ַמְלָאִכים, ִזי צּו 
ָהאְּבן,  ֵזיי  ָוואס  ּכַֹח  ִדי  ֶדעְרַמאֶנען 
אּון ַאזֹוי ֶוועְלן ֵזיי ִזי ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען 
 ִזי אּון  ִמְצוֹת,  ֶמער  ִווי  טּוְהן  צּו 
ְפֵרייֶען ִמיט ִדי ִמְצוֹת, אּון דּוְר ֶדעם 
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ְׁשִמיָרה,  ַמְלַאֵכי   ַאַסא ַּבאקּוֶמען 
פּון  ָאְּפִהיְטן  אּון  ַּבאְגֵלייְטן  צּו  ֵזיי 

ַאֶלעס ְׁשֶלעְכְטס.

ֶטעְנִדיג אּון  ְשׁ ֶמען  ֵלייְנט  ֶדעְרַפאר 
טֹוב  יֹום  ַפאר  ַּבִמְדָּבר  ַּפְרַׁשת 

ָׁשבּועֹות, צּו ַווייְזן ִדי ּכַֹח ָוואס ִאיְדן 
ָהאְּבן ִמיְטן ְמַקֵיים ַזיין ִדי ּתֹוָרה אּון 
ִמְצוֹת ָוואס ֶמען ֵגייט ְמַקֵּבל ַזיין ִאין 

ָׁשבּועֹות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּבִמְדָּבר תשס"ח)

˙ ָנ˘…‡ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵהם ָנשֹא  ַגם  ֵגְרׁשֹון  ֵני  ְבּ רֹאׁש  ֶאת 

חָֹתם,. ְפּ ְלִמְשׁ ֲאבָֹתם  ְלֵבית 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִווי  ַאזֹוי  ס"א): 

ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבן 
ִאין  ְגֵלייְּבן   אֹוי ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ַּביים  ָחׁשּוב   אֹוי ִאיז  ֶער  ַאז   ,ִזי
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵיֶצר  ֶדער  ַווייל  ָהאְּבן,  ִאים  ַדאְרף 
ֶדעם  צּוְּבֶרעְכן  צּו  ִליּב  ָהאט  ָהַרע 
ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶמעְנְטׁש: 
ָגאְרִניְׁשט  ִּביְזט  דּו  ִניְׁשט,  ִדיר 
ֶוועְרט, פּון ִדיר ֶוועט ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט 
ִאיד  ַא   ִזי ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  ֶוועְרן! 
ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן אּון ִוויְסן ַאז ֶער ִאיז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ָחׁשּוב  ֵזייֶער  ָיא 
אּון ִמיט ֶיעֶדע ִמְצָוה ָוואס ֶער טּוט, 

ַנַחת רּוַח  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ֶער  ַמאְכט 
ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶזעֶנען אּון  ָוואס  ִדי  ְסֶּפעִציֶעל 
ְמקּוָרב צּו ַא ַצִדיק, ָזאְגט ֶדער 
ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ְמקּוָרב  ֶזעֶנען  ָוואס  ִדי  ע"ב):  ִסיָמן 

ֵזיי  ַצִדיק ַפאְלט אֹויף  ֱאֶמְת'ן  ַאן  צּו 
ֵזייֶער  ִפיְלן  ֵזיי  ִׁשְפלּות,  ַא  ַארֹויף 
צּו  ְּכֵדי  ַווייל   ,ִזי ַּביי  ֶגעַפאְלן 
ָוואס  ַזאְכן  ִדי ַאֶלע גּוֶטע  ַּבאקּוֶמען 
ַדאְרף  ַצִדיק,  ַּביים  ַּבאקּוְמט  ֶמען 
ֵגיין ְׁשֶוועִריֵקייְטן,   ֶמען קֹוֶדם דּוְר
ֵזייֶער   ִזי ֵזיי  ַדאְרְפן  ֶדעְרַפאר  אּון 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי אּון  ְׁשַטאְרְקן 

.צּוְּבֶרעְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזא

ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק ָפאִריֶגע ֶדעְרַפאר 
ֵני  ְבּ ֶאת רֹאׁש  ָנשֹא   ָווא
ְקָהת ֵהייּב אֹויף ִדי ֶקעּפ פּון ִדי ְּבֵני 
 ְקָהת, ְׁשַטאְרק ֵזיי, ֵזיי ַדאְרְפן ַאַסא
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ְׁשִמיָרה,  ַמְלַאֵכי   ַאַסא ַּבאקּוֶמען 
פּון  ָאְּפִהיְטן  אּון  ַּבאְגֵלייְטן  צּו  ֵזיי 

ַאֶלעס ְׁשֶלעְכְטס.

ֶטעְנִדיג אּון  ְשׁ ֶמען  ֵלייְנט  ֶדעְרַפאר 
טֹוב  יֹום  ַפאר  ַּבִמְדָּבר  ַּפְרַׁשת 

ָׁשבּועֹות, צּו ַווייְזן ִדי ּכַֹח ָוואס ִאיְדן 
ָהאְּבן ִמיְטן ְמַקֵיים ַזיין ִדי ּתֹוָרה אּון 
ִמְצוֹת ָוואס ֶמען ֵגייט ְמַקֵּבל ַזיין ִאין 

ָׁשבּועֹות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּבִמְדָּבר תשס"ח)

˙ ָנ˘…‡ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵהם ָנשֹא  ַגם  ֵגְרׁשֹון  ֵני  ְבּ רֹאׁש  ֶאת 

חָֹתם,. ְפּ ְלִמְשׁ ֲאבָֹתם  ְלֵבית 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִווי  ַאזֹוי  ס"א): 

ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבן 
ִאין  ְגֵלייְּבן   אֹוי ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ַּביים  ָחׁשּוב   אֹוי ִאיז  ֶער  ַאז   ,ִזי
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵיֶצר  ֶדער  ַווייל  ָהאְּבן,  ִאים  ַדאְרף 
ֶדעם  צּוְּבֶרעְכן  צּו  ִליּב  ָהאט  ָהַרע 
ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶמעְנְטׁש: 
ָגאְרִניְׁשט  ִּביְזט  דּו  ִניְׁשט,  ִדיר 
ֶוועְרט, פּון ִדיר ֶוועט ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט 
ִאיד  ַא   ִזי ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  ֶוועְרן! 
ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן אּון ִוויְסן ַאז ֶער ִאיז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ָחׁשּוב  ֵזייֶער  ָיא 
אּון ִמיט ֶיעֶדע ִמְצָוה ָוואס ֶער טּוט, 

ַנַחת רּוַח  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ֶער  ַמאְכט 
ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶזעֶנען אּון  ָוואס  ִדי  ְסֶּפעִציֶעל 
ְמקּוָרב צּו ַא ַצִדיק, ָזאְגט ֶדער 
ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ְמקּוָרב  ֶזעֶנען  ָוואס  ִדי  ע"ב):  ִסיָמן 

ֵזיי  ַצִדיק ַפאְלט אֹויף  ֱאֶמְת'ן  ַאן  צּו 
ֵזייֶער  ִפיְלן  ֵזיי  ִׁשְפלּות,  ַא  ַארֹויף 
צּו  ְּכֵדי  ַווייל   ,ִזי ַּביי  ֶגעַפאְלן 
ָוואס  ַזאְכן  ִדי ַאֶלע גּוֶטע  ַּבאקּוֶמען 
ַדאְרף  ַצִדיק,  ַּביים  ַּבאקּוְמט  ֶמען 
ֵגיין ְׁשֶוועִריֵקייְטן,   ֶמען קֹוֶדם דּוְר
ֵזייֶער   ִזי ֵזיי  ַדאְרְפן  ֶדעְרַפאר  אּון 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי אּון  ְׁשַטאְרְקן 

.צּוְּבֶרעְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזא

ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק ָפאִריֶגע ֶדעְרַפאר 
ֵני  ְבּ ֶאת רֹאׁש  ָנשֹא   ָווא
ְקָהת ֵהייּב אֹויף ִדי ֶקעּפ פּון ִדי ְּבֵני 
 ְקָהת, ְׁשַטאְרק ֵזיי, ֵזיי ַדאְרְפן ַאַסא
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ְׁשִמיָרה,  ַמְלַאֵכי   ַאַסא ַּבאקּוֶמען 
פּון  ָאְּפִהיְטן  אּון  ַּבאְגֵלייְטן  צּו  ֵזיי 

ַאֶלעס ְׁשֶלעְכְטס.

ֶטעְנִדיג אּון  ְשׁ ֶמען  ֵלייְנט  ֶדעְרַפאר 
טֹוב  יֹום  ַפאר  ַּבִמְדָּבר  ַּפְרַׁשת 

ָׁשבּועֹות, צּו ַווייְזן ִדי ּכַֹח ָוואס ִאיְדן 
ָהאְּבן ִמיְטן ְמַקֵיים ַזיין ִדי ּתֹוָרה אּון 
ִמְצוֹת ָוואס ֶמען ֵגייט ְמַקֵּבל ַזיין ִאין 

ָׁשבּועֹות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּבִמְדָּבר תשס"ח)

˙ ָנ˘…‡ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵהם ָנשֹא  ַגם  ֵגְרׁשֹון  ֵני  ְבּ רֹאׁש  ֶאת 

חָֹתם,. ְפּ ְלִמְשׁ ֲאבָֹתם  ְלֵבית 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִווי  ַאזֹוי  ס"א): 

ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבן 
ִאין  ְגֵלייְּבן   אֹוי ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ַּביים  ָחׁשּוב   אֹוי ִאיז  ֶער  ַאז   ,ִזי
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵיֶצר  ֶדער  ַווייל  ָהאְּבן,  ִאים  ַדאְרף 
ֶדעם  צּוְּבֶרעְכן  צּו  ִליּב  ָהאט  ָהַרע 
ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶמעְנְטׁש: 
ָגאְרִניְׁשט  ִּביְזט  דּו  ִניְׁשט,  ִדיר 
ֶוועְרט, פּון ִדיר ֶוועט ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט 
ִאיד  ַא   ִזי ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  ֶוועְרן! 
ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן אּון ִוויְסן ַאז ֶער ִאיז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ָחׁשּוב  ֵזייֶער  ָיא 
אּון ִמיט ֶיעֶדע ִמְצָוה ָוואס ֶער טּוט, 

ַנַחת רּוַח  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ֶער  ַמאְכט 
ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶזעֶנען אּון  ָוואס  ִדי  ְסֶּפעִציֶעל 
ְמקּוָרב צּו ַא ַצִדיק, ָזאְגט ֶדער 
ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ְמקּוָרב  ֶזעֶנען  ָוואס  ִדי  ע"ב):  ִסיָמן 

ֵזיי  ַצִדיק ַפאְלט אֹויף  ֱאֶמְת'ן  ַאן  צּו 
ֵזייֶער  ִפיְלן  ֵזיי  ִׁשְפלּות,  ַא  ַארֹויף 
צּו  ְּכֵדי  ַווייל   ,ִזי ַּביי  ֶגעַפאְלן 
ָוואס  ַזאְכן  ִדי ַאֶלע גּוֶטע  ַּבאקּוֶמען 
ַדאְרף  ַצִדיק,  ַּביים  ַּבאקּוְמט  ֶמען 
ֵגיין ְׁשֶוועִריֵקייְטן,   ֶמען קֹוֶדם דּוְר
ֵזייֶער   ִזי ֵזיי  ַדאְרְפן  ֶדעְרַפאר  אּון 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי אּון  ְׁשַטאְרְקן 

.צּוְּבֶרעְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזא

ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק ָפאִריֶגע ֶדעְרַפאר 
ֵני  ְבּ ֶאת רֹאׁש  ָנשֹא   ָווא
ְקָהת ֵהייּב אֹויף ִדי ֶקעּפ פּון ִדי ְּבֵני 
 ְקָהת, ְׁשַטאְרק ֵזיי, ֵזיי ַדאְרְפן ַאַסא
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ְׁשִמיָרה,  ַמְלַאֵכי   ַאַסא ַּבאקּוֶמען 
פּון  ָאְּפִהיְטן  אּון  ַּבאְגֵלייְטן  צּו  ֵזיי 

ַאֶלעס ְׁשֶלעְכְטס.

ֶטעְנִדיג אּון  ְשׁ ֶמען  ֵלייְנט  ֶדעְרַפאר 
טֹוב  יֹום  ַפאר  ַּבִמְדָּבר  ַּפְרַׁשת 

ָׁשבּועֹות, צּו ַווייְזן ִדי ּכַֹח ָוואס ִאיְדן 
ָהאְּבן ִמיְטן ְמַקֵיים ַזיין ִדי ּתֹוָרה אּון 
ִמְצוֹת ָוואס ֶמען ֵגייט ְמַקֵּבל ַזיין ִאין 

ָׁשבּועֹות.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּבִמְדָּבר תשס"ח)

˙ ָנ˘…‡ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵהם ָנשֹא  ַגם  ֵגְרׁשֹון  ֵני  ְבּ רֹאׁש  ֶאת 

חָֹתם,. ְפּ ְלִמְשׁ ֲאבָֹתם  ְלֵבית 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִווי  ַאזֹוי  ס"א): 

ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבן 
ִאין  ְגֵלייְּבן   אֹוי ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ַּביים  ָחׁשּוב   אֹוי ִאיז  ֶער  ַאז   ,ִזי
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵיֶצר  ֶדער  ַווייל  ָהאְּבן,  ִאים  ַדאְרף 
ֶדעם  צּוְּבֶרעְכן  צּו  ִליּב  ָהאט  ָהַרע 
ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶמעְנְטׁש: 
ָגאְרִניְׁשט  ִּביְזט  דּו  ִניְׁשט,  ִדיר 
ֶוועְרט, פּון ִדיר ֶוועט ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט 
ִאיד  ַא   ִזי ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  ֶוועְרן! 
ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן אּון ִוויְסן ַאז ֶער ִאיז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ָחׁשּוב  ֵזייֶער  ָיא 
אּון ִמיט ֶיעֶדע ִמְצָוה ָוואס ֶער טּוט, 

ַנַחת רּוַח  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ֶער  ַמאְכט 
ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶזעֶנען אּון  ָוואס  ִדי  ְסֶּפעִציֶעל 
ְמקּוָרב צּו ַא ַצִדיק, ָזאְגט ֶדער 
ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ְמקּוָרב  ֶזעֶנען  ָוואס  ִדי  ע"ב):  ִסיָמן 

ֵזיי  ַצִדיק ַפאְלט אֹויף  ֱאֶמְת'ן  ַאן  צּו 
ֵזייֶער  ִפיְלן  ֵזיי  ִׁשְפלּות,  ַא  ַארֹויף 
צּו  ְּכֵדי  ַווייל   ,ִזי ַּביי  ֶגעַפאְלן 
ָוואס  ַזאְכן  ִדי ַאֶלע גּוֶטע  ַּבאקּוֶמען 
ַדאְרף  ַצִדיק,  ַּביים  ַּבאקּוְמט  ֶמען 
ֵגיין ְׁשֶוועִריֵקייְטן,   ֶמען קֹוֶדם דּוְר
ֵזייֶער   ִזי ֵזיי  ַדאְרְפן  ֶדעְרַפאר  אּון 
ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי אּון  ְׁשַטאְרְקן 

.צּוְּבֶרעְכן פּון ַקיין ׁשּום ַזא

ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק ָפאִריֶגע ֶדעְרַפאר 
ֵני  ְבּ ֶאת רֹאׁש  ָנשֹא   ָווא
ְקָהת ֵהייּב אֹויף ִדי ֶקעּפ פּון ִדי ְּבֵני 
 ְקָהת, ְׁשַטאְרק ֵזיי, ֵזיי ַדאְרְפן ַאַסא
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ִחיזּוק, ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען ַאזֹוי ָנאְנט צּו 
ַאַזא ֵהייִליֶגע ְּפַלאץ, צּו ִדי ֵהייִליֶגע 
ֵזייֶער  ֵזיי  ֶזעֶנען  ֶדעְרַפאר  ִמְׁשָּכן, 
דּו  ַאז  ַדאְרְפן  ֵזיי  אּון  צּוְּבָראְכן, 

ָזאְלְסט ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין.

ָנשֹא ָאֶּבער   ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט אֹוי
ֵני ֵגְרׁשֹון ַגם ֵהם,  ֶאת רֹאׁש ְבּ
ָנאְנט   ֶזעֶנען אֹוי ֵזיי  ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ִדי 
 צּום ִמְׁשָּכן, אּון ֵזיי ַדאְרף ֶמען אֹוי
ְלֵבית  ַזיין,  ְמַחֵזק  אּון  אֹויְפֵהייְּבן 
ִוויְסן  ָזאְלן  ֵזיי  ְלִמְׁשְּפחָֹתם,  ֲאבָֹתם 
ֵזיי  ִמְׁשָּפָחה  ָחׁשּוֶב'ע  ָוואֶסעֶרע  פּון 
ֵזייֶער   ִזי ָזאְלן  ֵזיי  אּון  ְׁשַטאֶמען, 
צּוַפאְלן  ֶוועְרן  ִניְׁשט  אּון  ְׁשַטאְרְקן, 
אּון צּוְּבָראְכן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס 
ָזאְלן  ֵזיי  ָנאר  צּוְּבֶרעְכן,  ֵזיי  ִוויל 
ֵזייֶער ָחׁשּוב  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 

ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה, ָנׂשא ִסיָמן א)

76

 ֶדער ְיָבֶרְכ  ,ְמֶר ְוִיְשׁ ה' 
ִדיר  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶדער  ָזאְגט  ָאְּפִהיְטן.  אּון  ֶּבעְנְטְׁשן 
ֶמְדָרׁש (ַּבִמְדָּבר ַרָּבה ָּפָרָׁשה י"א, ִסיָמן ה): 
ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ה',   ְיָבֶרְכ
(ַּבִמְדָּבר  ֶגעְלט,  ִמיט  ֶּבעְנְטְׁשן  ִדיר 
אּון   ,ְוִיְׁשְמֶר ג).  ִסיָמן  יב,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה 

ָאְּפִהיְטן פּון ַמִזיִקין. 

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָוואְלט  ֶּבֱאֶמת  ס"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶיעֶדער ִאיד ֶגעַדאְרְפט ָהאְּבן ֶגעְלט, 
ָנאר ֶעס ִאיז ָדא ֵאיין ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה 
ֶגעְלט  ִדי  ַאֶוועק  ֶנעְמט  ָדאס  ָוואס 
ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  אּון  ֶמעְנְטׁש,  פּוֶנעם 
ְׁשֶווער ָּפטּור צּו ֶוועְרן פּון ִדי ִמָדה, 
 דּוְר ַאז  ֵווייְסט  ֶמען  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֶגעְלט,  ַפאְרִליְרן  ֶמען  ֶוועט  ֶדעם 
ֶקען ֶמען ִזי ָאֶּבער ָנא ַאְלץ ִניְׁשט 

ִמְתַגֵּבר ַזיין ֶדערֹויף.

ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה ִאיז "ַּכַעס", אּון 
קּוֶמען  ֶגעְלט  אּון  ַּכַעס  ַווייל 
ֶווען ֶמען  ְּפַלאץ, אּון  ֶזעְלְּבן  פּוֶנעם 
 ִזי ֶרעְגט  ֶמען  ַּכַעס,  ִאין  ֶוועְרט 
ִדי  ֶמען  ַפאְרִליְרט  ֶדעם   דּוְר אֹויף, 
ֶזעְהט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ֶווען  ֶגעְלט, 
ַאָראְּפקּוֶמען  ֶיעְצט  ַדאְרף  ֶעס  ַאז 
ַהְׁשָּפעֹות פּון ֶגעְלט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, 
ִנָסיֹון  ַא  אּוְנֶטער  ִאים  ֶער  ְׁשֶטעְלט 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אֹויּב  אּון  ַּכַעס,  פּון 
ֶגעֶרעְגט,  ֶוועְרט  ֶער   ,ַאדּוְר ַפאְלט 

ַפאְרִליְרט ֶער ַזיין ֶגעְלט.

ֶמעְנְטׁש ַווייל  ַא  ָוואס  ֶדעם  ִמיט 
ַּבאַׁשאְפט  ֶגעֶרעְגט  ֶוועְרט 
ֵזיי  ָוואס  ַמִזיִקים,  ְׁשֶלעְכֶטע  ֶער 
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ִחיזּוק, ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען ַאזֹוי ָנאְנט צּו 
ַאַזא ֵהייִליֶגע ְּפַלאץ, צּו ִדי ֵהייִליֶגע 
ֵזייֶער  ֵזיי  ֶזעֶנען  ֶדעְרַפאר  ִמְׁשָּכן, 
דּו  ַאז  ַדאְרְפן  ֵזיי  אּון  צּוְּבָראְכן, 

ָזאְלְסט ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין.

ָנשֹא ָאֶּבער   ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט אֹוי
ֵני ֵגְרׁשֹון ַגם ֵהם,  ֶאת רֹאׁש ְבּ
ָנאְנט   ֶזעֶנען אֹוי ֵזיי  ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ִדי 
 צּום ִמְׁשָּכן, אּון ֵזיי ַדאְרף ֶמען אֹוי
ְלֵבית  ַזיין,  ְמַחֵזק  אּון  אֹויְפֵהייְּבן 
ִוויְסן  ָזאְלן  ֵזיי  ְלִמְׁשְּפחָֹתם,  ֲאבָֹתם 
ֵזיי  ִמְׁשָּפָחה  ָחׁשּוֶב'ע  ָוואֶסעֶרע  פּון 
ֵזייֶער   ִזי ָזאְלן  ֵזיי  אּון  ְׁשַטאֶמען, 
צּוַפאְלן  ֶוועְרן  ִניְׁשט  אּון  ְׁשַטאְרְקן, 
אּון צּוְּבָראְכן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס 
ָזאְלן  ֵזיי  ָנאר  צּוְּבֶרעְכן,  ֵזיי  ִוויל 
ֵזייֶער ָחׁשּוב  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 

ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה, ָנׂשא ִסיָמן א)
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 ֶדער ְיָבֶרְכ  ,ְמֶר ְוִיְשׁ ה' 
ִדיר  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶדער  ָזאְגט  ָאְּפִהיְטן.  אּון  ֶּבעְנְטְׁשן 
ֶמְדָרׁש (ַּבִמְדָּבר ַרָּבה ָּפָרָׁשה י"א, ִסיָמן ה): 
ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ה',   ְיָבֶרְכ
(ַּבִמְדָּבר  ֶגעְלט,  ִמיט  ֶּבעְנְטְׁשן  ִדיר 
אּון   ,ְוִיְׁשְמֶר ג).  ִסיָמן  יב,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה 

ָאְּפִהיְטן פּון ַמִזיִקין. 

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָוואְלט  ֶּבֱאֶמת  ס"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶיעֶדער ִאיד ֶגעַדאְרְפט ָהאְּבן ֶגעְלט, 
ָנאר ֶעס ִאיז ָדא ֵאיין ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה 
ֶגעְלט  ִדי  ַאֶוועק  ֶנעְמט  ָדאס  ָוואס 
ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  אּון  ֶמעְנְטׁש,  פּוֶנעם 
ְׁשֶווער ָּפטּור צּו ֶוועְרן פּון ִדי ִמָדה, 
 דּוְר ַאז  ֵווייְסט  ֶמען  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֶגעְלט,  ַפאְרִליְרן  ֶמען  ֶוועט  ֶדעם 
ֶקען ֶמען ִזי ָאֶּבער ָנא ַאְלץ ִניְׁשט 

ִמְתַגֵּבר ַזיין ֶדערֹויף.

ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה ִאיז "ַּכַעס", אּון 
קּוֶמען  ֶגעְלט  אּון  ַּכַעס  ַווייל 
ֶווען ֶמען  ְּפַלאץ, אּון  ֶזעְלְּבן  פּוֶנעם 
 ִזי ֶרעְגט  ֶמען  ַּכַעס,  ִאין  ֶוועְרט 
ִדי  ֶמען  ַפאְרִליְרט  ֶדעם   דּוְר אֹויף, 
ֶזעְהט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ֶווען  ֶגעְלט, 
ַאָראְּפקּוֶמען  ֶיעְצט  ַדאְרף  ֶעס  ַאז 
ַהְׁשָּפעֹות פּון ֶגעְלט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, 
ִנָסיֹון  ַא  אּוְנֶטער  ִאים  ֶער  ְׁשֶטעְלט 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אֹויּב  אּון  ַּכַעס,  פּון 
ֶגעֶרעְגט,  ֶוועְרט  ֶער   ,ַאדּוְר ַפאְלט 

ַפאְרִליְרט ֶער ַזיין ֶגעְלט.

ֶמעְנְטׁש ַווייל  ַא  ָוואס  ֶדעם  ִמיט 
ַּבאַׁשאְפט  ֶגעֶרעְגט  ֶוועְרט 
ֵזיי  ָוואס  ַמִזיִקים,  ְׁשֶלעְכֶטע  ֶער 
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ִחיזּוק, ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען ַאזֹוי ָנאְנט צּו 
ַאַזא ֵהייִליֶגע ְּפַלאץ, צּו ִדי ֵהייִליֶגע 
ֵזייֶער  ֵזיי  ֶזעֶנען  ֶדעְרַפאר  ִמְׁשָּכן, 
דּו  ַאז  ַדאְרְפן  ֵזיי  אּון  צּוְּבָראְכן, 

ָזאְלְסט ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין.

ָנשֹא ָאֶּבער   ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט אֹוי
ֵני ֵגְרׁשֹון ַגם ֵהם,  ֶאת רֹאׁש ְבּ
ָנאְנט   ֶזעֶנען אֹוי ֵזיי  ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ִדי 
 צּום ִמְׁשָּכן, אּון ֵזיי ַדאְרף ֶמען אֹוי
ְלֵבית  ַזיין,  ְמַחֵזק  אּון  אֹויְפֵהייְּבן 
ִוויְסן  ָזאְלן  ֵזיי  ְלִמְׁשְּפחָֹתם,  ֲאבָֹתם 
ֵזיי  ִמְׁשָּפָחה  ָחׁשּוֶב'ע  ָוואֶסעֶרע  פּון 
ֵזייֶער   ִזי ָזאְלן  ֵזיי  אּון  ְׁשַטאֶמען, 
צּוַפאְלן  ֶוועְרן  ִניְׁשט  אּון  ְׁשַטאְרְקן, 
אּון צּוְּבָראְכן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס 
ָזאְלן  ֵזיי  ָנאר  צּוְּבֶרעְכן,  ֵזיי  ִוויל 
ֵזייֶער ָחׁשּוב  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 

ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה, ָנׂשא ִסיָמן א)
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 ֶדער ְיָבֶרְכ  ,ְמֶר ְוִיְשׁ ה' 
ִדיר  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶדער  ָזאְגט  ָאְּפִהיְטן.  אּון  ֶּבעְנְטְׁשן 
ֶמְדָרׁש (ַּבִמְדָּבר ַרָּבה ָּפָרָׁשה י"א, ִסיָמן ה): 
ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ה',   ְיָבֶרְכ
(ַּבִמְדָּבר  ֶגעְלט,  ִמיט  ֶּבעְנְטְׁשן  ִדיר 
אּון   ,ְוִיְׁשְמֶר ג).  ִסיָמן  יב,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה 

ָאְּפִהיְטן פּון ַמִזיִקין. 

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָוואְלט  ֶּבֱאֶמת  ס"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶיעֶדער ִאיד ֶגעַדאְרְפט ָהאְּבן ֶגעְלט, 
ָנאר ֶעס ִאיז ָדא ֵאיין ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה 
ֶגעְלט  ִדי  ַאֶוועק  ֶנעְמט  ָדאס  ָוואס 
ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  אּון  ֶמעְנְטׁש,  פּוֶנעם 
ְׁשֶווער ָּפטּור צּו ֶוועְרן פּון ִדי ִמָדה, 
 דּוְר ַאז  ֵווייְסט  ֶמען  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֶגעְלט,  ַפאְרִליְרן  ֶמען  ֶוועט  ֶדעם 
ֶקען ֶמען ִזי ָאֶּבער ָנא ַאְלץ ִניְׁשט 

ִמְתַגֵּבר ַזיין ֶדערֹויף.

ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה ִאיז "ַּכַעס", אּון 
קּוֶמען  ֶגעְלט  אּון  ַּכַעס  ַווייל 
ֶווען ֶמען  ְּפַלאץ, אּון  ֶזעְלְּבן  פּוֶנעם 
 ִזי ֶרעְגט  ֶמען  ַּכַעס,  ִאין  ֶוועְרט 
ִדי  ֶמען  ַפאְרִליְרט  ֶדעם   דּוְר אֹויף, 
ֶזעְהט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ֶווען  ֶגעְלט, 
ַאָראְּפקּוֶמען  ֶיעְצט  ַדאְרף  ֶעס  ַאז 
ַהְׁשָּפעֹות פּון ֶגעְלט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, 
ִנָסיֹון  ַא  אּוְנֶטער  ִאים  ֶער  ְׁשֶטעְלט 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אֹויּב  אּון  ַּכַעס,  פּון 
ֶגעֶרעְגט,  ֶוועְרט  ֶער   ,ַאדּוְר ַפאְלט 

ַפאְרִליְרט ֶער ַזיין ֶגעְלט.

ֶמעְנְטׁש ַווייל  ַא  ָוואס  ֶדעם  ִמיט 
ַּבאַׁשאְפט  ֶגעֶרעְגט  ֶוועְרט 
ֵזיי  ָוואס  ַמִזיִקים,  ְׁשֶלעְכֶטע  ֶער 
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ִחיזּוק, ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען ַאזֹוי ָנאְנט צּו 
ַאַזא ֵהייִליֶגע ְּפַלאץ, צּו ִדי ֵהייִליֶגע 
ֵזייֶער  ֵזיי  ֶזעֶנען  ֶדעְרַפאר  ִמְׁשָּכן, 
דּו  ַאז  ַדאְרְפן  ֵזיי  אּון  צּוְּבָראְכן, 

ָזאְלְסט ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין.

ָנשֹא ָאֶּבער   ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט אֹוי
ֵני ֵגְרׁשֹון ַגם ֵהם,  ֶאת רֹאׁש ְבּ
ָנאְנט   ֶזעֶנען אֹוי ֵזיי  ֵגְרׁשֹון  ְּבֵני  ִדי 
 צּום ִמְׁשָּכן, אּון ֵזיי ַדאְרף ֶמען אֹוי
ְלֵבית  ַזיין,  ְמַחֵזק  אּון  אֹויְפֵהייְּבן 
ִוויְסן  ָזאְלן  ֵזיי  ְלִמְׁשְּפחָֹתם,  ֲאבָֹתם 
ֵזיי  ִמְׁשָּפָחה  ָחׁשּוֶב'ע  ָוואֶסעֶרע  פּון 
ֵזייֶער   ִזי ָזאְלן  ֵזיי  אּון  ְׁשַטאֶמען, 
צּוַפאְלן  ֶוועְרן  ִניְׁשט  אּון  ְׁשַטאְרְקן, 
אּון צּוְּבָראְכן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס 
ָזאְלן  ֵזיי  ָנאר  צּוְּבֶרעְכן,  ֵזיי  ִוויל 
ֵזייֶער ָחׁשּוב  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 

ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה, ָנׂשא ִסיָמן א)
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 ֶדער ְיָבֶרְכ  ,ְמֶר ְוִיְשׁ ה' 
ִדיר  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶדער  ָזאְגט  ָאְּפִהיְטן.  אּון  ֶּבעְנְטְׁשן 
ֶמְדָרׁש (ַּבִמְדָּבר ַרָּבה ָּפָרָׁשה י"א, ִסיָמן ה): 
ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ה',   ְיָבֶרְכ
(ַּבִמְדָּבר  ֶגעְלט,  ִמיט  ֶּבעְנְטְׁשן  ִדיר 
אּון   ,ְוִיְׁשְמֶר ג).  ִסיָמן  יב,  ָּפָרָׁשה  ַרָּבה 

ָאְּפִהיְטן פּון ַמִזיִקין. 

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ָוואְלט  ֶּבֱאֶמת  ס"ח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶיעֶדער ִאיד ֶגעַדאְרְפט ָהאְּבן ֶגעְלט, 
ָנאר ֶעס ִאיז ָדא ֵאיין ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה 
ֶגעְלט  ִדי  ַאֶוועק  ֶנעְמט  ָדאס  ָוואס 
ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  אּון  ֶמעְנְטׁש,  פּוֶנעם 
ְׁשֶווער ָּפטּור צּו ֶוועְרן פּון ִדי ִמָדה, 
 דּוְר ַאז  ֵווייְסט  ֶמען  ֶווען  ֲאִפילּו 
ֶגעְלט,  ַפאְרִליְרן  ֶמען  ֶוועט  ֶדעם 
ֶקען ֶמען ִזי ָאֶּבער ָנא ַאְלץ ִניְׁשט 

ִמְתַגֵּבר ַזיין ֶדערֹויף.

ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה ִאיז "ַּכַעס", אּון 
קּוֶמען  ֶגעְלט  אּון  ַּכַעס  ַווייל 
ֶווען ֶמען  ְּפַלאץ, אּון  ֶזעְלְּבן  פּוֶנעם 
 ִזי ֶרעְגט  ֶמען  ַּכַעס,  ִאין  ֶוועְרט 
ִדי  ֶמען  ַפאְרִליְרט  ֶדעם   דּוְר אֹויף, 
ֶזעְהט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ֶווען  ֶגעְלט, 
ַאָראְּפקּוֶמען  ֶיעְצט  ַדאְרף  ֶעס  ַאז 
ַהְׁשָּפעֹות פּון ֶגעְלט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, 
ִנָסיֹון  ַא  אּוְנֶטער  ִאים  ֶער  ְׁשֶטעְלט 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אֹויּב  אּון  ַּכַעס,  פּון 
ֶגעֶרעְגט,  ֶוועְרט  ֶער   ,ַאדּוְר ַפאְלט 

ַפאְרִליְרט ֶער ַזיין ֶגעְלט.

ֶמעְנְטׁש ַווייל  ַא  ָוואס  ֶדעם  ִמיט 
ַּבאַׁשאְפט  ֶגעֶרעְגט  ֶוועְרט 
ֵזיי  ָוואס  ַמִזיִקים,  ְׁשֶלעְכֶטע  ֶער 
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ָׁשאְדן  ַמאְכן  אּון  ְמַצֵער  ִאים  ֶזעֶנען 
ַזיין ֶגעְלט.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ְיָבֶרְכ ה' ָדאס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְּבָממֹון, 
ֶגעְלט,  ִמיט  ֶּבעְנְטְׁשן  ִדיר  ֶוועט 
 אֹויס ְוִיְׁשְמֶר ָאֶּבער ֶעס ֶפעְלט ָנא

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַהַּמִּזיִקין,  ִמן 
ַמִזיִקים  ִדי  פּון  ָאְּפִהיְטן  ִדיר  ָזאל 
ַאז  ַּכַעס,  פּון  ַּבאַׁשאְפן  ֶוועְרן  ָוואס 
ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן, ַאזֹוי   ִזי ֶמען ָזאל 

ֶוועט ֶמען ָהאְּבן ַאַסא ֶגעְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָנׂשא ִסיָמן ג) 

ָך ¿̇ ַ‰ֲעלו… ˙ ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַעׂש  ַרִׁש"י: ַוַיּ ַאֲהרֹן. ָזאְגט  ן  ֵכּ

ְלַהִגיד ְׁשָבחֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ֶׁשא 
ַאז  ַאֲהרֹן,  לֹויְּבן  קּוְמט  ָדאס  ִׁשיָנה, 

ֶער ָהאט ִניְׁשט ְמַׁשֶנה ֶגעֶווען.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַצִדיק  ֱאֶמֶת'ע  ַאן  ס"ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ָדאס  ֵסיי אֹויְבן,  ֵסיי אּוְנְטן אּון  ִאיז 
ִמיְטן  ֶלעְּבט  ֶער  ֲאִפילּו  ַאז  ֵמייְנט 
צּוֶגעְקֶלעְּבט  ִאיז  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִדי  פּון  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
אּוְנְטן,   אֹוי ֶער  ִאיז  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע 
ֶער ָלאְזט ִזי ַאָראּפ צּו ֶמעְנְטְׁשן, ֶער 
ַפאְרְּבֶרעְנְגט  ֶער  ֵזיי,  ִמיט  ְׁשמּוֶעְסט 
 אֹוי ֵזיי  ֶער  ִאיז  ַאזֹוי  אּון  ֵזיי,  ִמיט 

ְמַקֵרב צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

פּון ָדאס  ַהּכֵֹהן,  ַאֲהרֹן  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶגעֶווען  ֶער  ִאיז  ַזייט  ֵאיין 
ִלְפַני  ַאַריין  ִאיז  ֶער  ֵהייִליג,  ֵזייֶער 
ָאֶּבער  ָקָדִׁשים,  ָקְדֵׁשי  ִאין  ְוִלְפִנים 
 ִזי ֶער  ָהאט  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ַאָראְּפֶגעָלאְזט צּו ֶמעְנְטְׁשן, ֶער ָהאט 
ִאיְדן.  ְצִוויְׁשן  ַּבִית  ָׁשלֹום  ֶגעַמאְכט 
ְדַרִּבי  (ָאבֹות  ֶדעְרֵצייְלן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי 
ֶמעְנְטְׁשן  ְצֵוויי  ֶווען  י"ב):  ֵּפֶרק  ָנָתן, 

ַאֲהרֹן  ִאיז  צּוְקִריְגט,  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען 
ִאים  אּון  ֵאייֶנעם  צּו  ֶגעַגאְנֶגען 
ֵווייְסט ִאי קּום ֶיעְצט  ֶגעָזאְגט: דּו 
ָדאס  ִאים  ַרייְסט  ֶעס  ַחֶבר,  ַדיין  פּון 
ַהאְרץ ַאז ֶער ָהאט ִדיר ֶגעְטֶׁשעֶּפעט, 
ֶער ָזאְגט: ֵוויי ִאיז ִמיר, ַאז ִאי ָהאּב 
ֶגעְטֶׁשעֶּפעט ַמיין ַחֶבר, ִווי ַאזֹוי ֶקען 
ָהאט  ַאזֹוי  ִאיֶּבעְרֶּבעְטן?  ִאים   ִאי
ֶער  ִּביז  ֵאייֶנעם,  צּו  ֶגעֶרעְדט  ַאֲהרֹן 
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ָׁשאְדן  ַמאְכן  אּון  ְמַצֵער  ִאים  ֶזעֶנען 
ַזיין ֶגעְלט.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ְיָבֶרְכ ה' ָדאס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְּבָממֹון, 
ֶגעְלט,  ִמיט  ֶּבעְנְטְׁשן  ִדיר  ֶוועט 
 אֹויס ְוִיְׁשְמֶר ָאֶּבער ֶעס ֶפעְלט ָנא

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַהַּמִּזיִקין,  ִמן 
ַמִזיִקים  ִדי  פּון  ָאְּפִהיְטן  ִדיר  ָזאל 
ַאז  ַּכַעס,  פּון  ַּבאַׁשאְפן  ֶוועְרן  ָוואס 
ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן, ַאזֹוי   ִזי ֶמען ָזאל 

ֶוועט ֶמען ָהאְּבן ַאַסא ֶגעְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָנׂשא ִסיָמן ג) 

ָך ¿̇ ַ‰ֲעלו… ˙ ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַעׂש  ַרִׁש"י: ַוַיּ ַאֲהרֹן. ָזאְגט  ן  ֵכּ

ְלַהִגיד ְׁשָבחֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ֶׁשא 
ַאז  ַאֲהרֹן,  לֹויְּבן  קּוְמט  ָדאס  ִׁשיָנה, 

ֶער ָהאט ִניְׁשט ְמַׁשֶנה ֶגעֶווען.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַצִדיק  ֱאֶמֶת'ע  ַאן  ס"ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ָדאס  ֵסיי אֹויְבן,  ֵסיי אּוְנְטן אּון  ִאיז 
ִמיְטן  ֶלעְּבט  ֶער  ֲאִפילּו  ַאז  ֵמייְנט 
צּוֶגעְקֶלעְּבט  ִאיז  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִדי  פּון  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
אּוְנְטן,   אֹוי ֶער  ִאיז  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע 
ֶער ָלאְזט ִזי ַאָראּפ צּו ֶמעְנְטְׁשן, ֶער 
ַפאְרְּבֶרעְנְגט  ֶער  ֵזיי,  ִמיט  ְׁשמּוֶעְסט 
 אֹוי ֵזיי  ֶער  ִאיז  ַאזֹוי  אּון  ֵזיי,  ִמיט 

ְמַקֵרב צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

פּון ָדאס  ַהּכֵֹהן,  ַאֲהרֹן  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶגעֶווען  ֶער  ִאיז  ַזייט  ֵאיין 
ִלְפַני  ַאַריין  ִאיז  ֶער  ֵהייִליג,  ֵזייֶער 
ָאֶּבער  ָקָדִׁשים,  ָקְדֵׁשי  ִאין  ְוִלְפִנים 
 ִזי ֶער  ָהאט  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ַאָראְּפֶגעָלאְזט צּו ֶמעְנְטְׁשן, ֶער ָהאט 
ִאיְדן.  ְצִוויְׁשן  ַּבִית  ָׁשלֹום  ֶגעַמאְכט 
ְדַרִּבי  (ָאבֹות  ֶדעְרֵצייְלן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי 
ֶמעְנְטְׁשן  ְצֵוויי  ֶווען  י"ב):  ֵּפֶרק  ָנָתן, 

ַאֲהרֹן  ִאיז  צּוְקִריְגט,  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען 
ִאים  אּון  ֵאייֶנעם  צּו  ֶגעַגאְנֶגען 
ֵווייְסט ִאי קּום ֶיעְצט  ֶגעָזאְגט: דּו 
ָדאס  ִאים  ַרייְסט  ֶעס  ַחֶבר,  ַדיין  פּון 
ַהאְרץ ַאז ֶער ָהאט ִדיר ֶגעְטֶׁשעֶּפעט, 
ֶער ָזאְגט: ֵוויי ִאיז ִמיר, ַאז ִאי ָהאּב 
ֶגעְטֶׁשעֶּפעט ַמיין ַחֶבר, ִווי ַאזֹוי ֶקען 
ָהאט  ַאזֹוי  ִאיֶּבעְרֶּבעְטן?  ִאים   ִאי
ֶער  ִּביז  ֵאייֶנעם,  צּו  ֶגעֶרעְדט  ַאֲהרֹן 
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ָׁשאְדן  ַמאְכן  אּון  ְמַצֵער  ִאים  ֶזעֶנען 
ַזיין ֶגעְלט.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ְיָבֶרְכ ה' ָדאס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְּבָממֹון, 
ֶגעְלט,  ִמיט  ֶּבעְנְטְׁשן  ִדיר  ֶוועט 
 אֹויס ְוִיְׁשְמֶר ָאֶּבער ֶעס ֶפעְלט ָנא

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַהַּמִּזיִקין,  ִמן 
ַמִזיִקים  ִדי  פּון  ָאְּפִהיְטן  ִדיר  ָזאל 
ַאז  ַּכַעס,  פּון  ַּבאַׁשאְפן  ֶוועְרן  ָוואס 
ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן, ַאזֹוי   ִזי ֶמען ָזאל 

ֶוועט ֶמען ָהאְּבן ַאַסא ֶגעְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָנׂשא ִסיָמן ג) 

ָך ¿̇ ַ‰ֲעלו… ˙ ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַעׂש  ַרִׁש"י: ַוַיּ ַאֲהרֹן. ָזאְגט  ן  ֵכּ

ְלַהִגיד ְׁשָבחֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ֶׁשא 
ַאז  ַאֲהרֹן,  לֹויְּבן  קּוְמט  ָדאס  ִׁשיָנה, 

ֶער ָהאט ִניְׁשט ְמַׁשֶנה ֶגעֶווען.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַצִדיק  ֱאֶמֶת'ע  ַאן  ס"ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ָדאס  ֵסיי אֹויְבן,  ֵסיי אּוְנְטן אּון  ִאיז 
ִמיְטן  ֶלעְּבט  ֶער  ֲאִפילּו  ַאז  ֵמייְנט 
צּוֶגעְקֶלעְּבט  ִאיז  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִדי  פּון  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
אּוְנְטן,   אֹוי ֶער  ִאיז  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע 
ֶער ָלאְזט ִזי ַאָראּפ צּו ֶמעְנְטְׁשן, ֶער 
ַפאְרְּבֶרעְנְגט  ֶער  ֵזיי,  ִמיט  ְׁשמּוֶעְסט 
 אֹוי ֵזיי  ֶער  ִאיז  ַאזֹוי  אּון  ֵזיי,  ִמיט 

ְמַקֵרב צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

פּון ָדאס  ַהּכֵֹהן,  ַאֲהרֹן  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶגעֶווען  ֶער  ִאיז  ַזייט  ֵאיין 
ִלְפַני  ַאַריין  ִאיז  ֶער  ֵהייִליג,  ֵזייֶער 
ָאֶּבער  ָקָדִׁשים,  ָקְדֵׁשי  ִאין  ְוִלְפִנים 
 ִזי ֶער  ָהאט  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ַאָראְּפֶגעָלאְזט צּו ֶמעְנְטְׁשן, ֶער ָהאט 
ִאיְדן.  ְצִוויְׁשן  ַּבִית  ָׁשלֹום  ֶגעַמאְכט 
ְדַרִּבי  (ָאבֹות  ֶדעְרֵצייְלן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי 
ֶמעְנְטְׁשן  ְצֵוויי  ֶווען  י"ב):  ֵּפֶרק  ָנָתן, 

ַאֲהרֹן  ִאיז  צּוְקִריְגט,  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען 
ִאים  אּון  ֵאייֶנעם  צּו  ֶגעַגאְנֶגען 
ֵווייְסט ִאי קּום ֶיעְצט  ֶגעָזאְגט: דּו 
ָדאס  ִאים  ַרייְסט  ֶעס  ַחֶבר,  ַדיין  פּון 
ַהאְרץ ַאז ֶער ָהאט ִדיר ֶגעְטֶׁשעֶּפעט, 
ֶער ָזאְגט: ֵוויי ִאיז ִמיר, ַאז ִאי ָהאּב 
ֶגעְטֶׁשעֶּפעט ַמיין ַחֶבר, ִווי ַאזֹוי ֶקען 
ָהאט  ַאזֹוי  ִאיֶּבעְרֶּבעְטן?  ִאים   ִאי
ֶער  ִּביז  ֵאייֶנעם,  צּו  ֶגעֶרעְדט  ַאֲהרֹן 
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ָׁשאְדן  ַמאְכן  אּון  ְמַצֵער  ִאים  ֶזעֶנען 
ַזיין ֶגעְלט.

ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ְיָבֶרְכ ה' ָדאס 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְּבָממֹון, 
ֶגעְלט,  ִמיט  ֶּבעְנְטְׁשן  ִדיר  ֶוועט 
 אֹויס ְוִיְׁשְמֶר ָאֶּבער ֶעס ֶפעְלט ָנא

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַהַּמִּזיִקין,  ִמן 
ַמִזיִקים  ִדי  פּון  ָאְּפִהיְטן  ִדיר  ָזאל 
ַאז  ַּכַעס,  פּון  ַּבאַׁשאְפן  ֶוועְרן  ָוואס 
ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן, ַאזֹוי   ִזי ֶמען ָזאל 

ֶוועט ֶמען ָהאְּבן ַאַסא ֶגעְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָנׂשא ִסיָמן ג) 

ָך ¿̇ ַ‰ֲעלו… ˙ ּב¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַעׂש  ַרִׁש"י: ַוַיּ ַאֲהרֹן. ָזאְגט  ן  ֵכּ

ְלַהִגיד ְׁשָבחֹו ֶׁשל ַאֲהרֹן ֶׁשא 
ַאז  ַאֲהרֹן,  לֹויְּבן  קּוְמט  ָדאס  ִׁשיָנה, 

ֶער ָהאט ִניְׁשט ְמַׁשֶנה ֶגעֶווען.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַצִדיק  ֱאֶמֶת'ע  ַאן  ס"ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ָדאס  ֵסיי אֹויְבן,  ֵסיי אּוְנְטן אּון  ִאיז 
ִמיְטן  ֶלעְּבט  ֶער  ֲאִפילּו  ַאז  ֵמייְנט 
צּוֶגעְקֶלעְּבט  ִאיז  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִדי  פּון  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
אּוְנְטן,   אֹוי ֶער  ִאיז  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע 
ֶער ָלאְזט ִזי ַאָראּפ צּו ֶמעְנְטְׁשן, ֶער 
ַפאְרְּבֶרעְנְגט  ֶער  ֵזיי,  ִמיט  ְׁשמּוֶעְסט 
 אֹוי ֵזיי  ֶער  ִאיז  ַאזֹוי  אּון  ֵזיי,  ִמיט 

ְמַקֵרב צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

פּון ָדאס  ַהּכֵֹהן,  ַאֲהרֹן  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶגעֶווען  ֶער  ִאיז  ַזייט  ֵאיין 
ִלְפַני  ַאַריין  ִאיז  ֶער  ֵהייִליג,  ֵזייֶער 
ָאֶּבער  ָקָדִׁשים,  ָקְדֵׁשי  ִאין  ְוִלְפִנים 
 ִזי ֶער  ָהאט  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון 
ַאָראְּפֶגעָלאְזט צּו ֶמעְנְטְׁשן, ֶער ָהאט 
ִאיְדן.  ְצִוויְׁשן  ַּבִית  ָׁשלֹום  ֶגעַמאְכט 
ְדַרִּבי  (ָאבֹות  ֶדעְרֵצייְלן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי 
ֶמעְנְטְׁשן  ְצֵוויי  ֶווען  י"ב):  ֵּפֶרק  ָנָתן, 

ַאֲהרֹן  ִאיז  צּוְקִריְגט,  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען 
ִאים  אּון  ֵאייֶנעם  צּו  ֶגעַגאְנֶגען 
ֵווייְסט ִאי קּום ֶיעְצט  ֶגעָזאְגט: דּו 
ָדאס  ִאים  ַרייְסט  ֶעס  ַחֶבר,  ַדיין  פּון 
ַהאְרץ ַאז ֶער ָהאט ִדיר ֶגעְטֶׁשעֶּפעט, 
ֶער ָזאְגט: ֵוויי ִאיז ִמיר, ַאז ִאי ָהאּב 
ֶגעְטֶׁשעֶּפעט ַמיין ַחֶבר, ִווי ַאזֹוי ֶקען 
ָהאט  ַאזֹוי  ִאיֶּבעְרֶּבעְטן?  ִאים   ִאי
ֶער  ִּביז  ֵאייֶנעם,  צּו  ֶגעֶרעְדט  ַאֲהרֹן 
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ָהאט ַטאֶקע ַאייְנֶגעֶזעְהן ַאז ַזיין ַחֶבר 
ָהאט ֲחָרָטה, אּון ִוויל ִאים ֱאֶמת'ִדיג 

ִאיֶּבעְרֶּבעְטן.

 צּום ֶדעְרָנא ֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז 
ִדי  ֶגעָזאְגט  אּון  ְצֵווייְטן 
ַחֶבר  ַדיין  ֵווייְסט,  דּו   :ַזא ֶזעְלֶּבע 
ֶער  ַאז  ִדיר,  פּון  ַמָמׁש   ִזי ֶׁשעְמט 
ֶקען  ֶער  ֶגעֶווען,  ְמַצֵער  ִדיר  ָהאט 
ֶער  ַאז  ַזיין  מֹוֵחל  ִניְׁשט  ַמָמׁש   ִזי
ָהאט ִדיר ֵוויי ֶגעטּוְהן, ֶער ִוויל ִדיר 
ַאזֹוי  ִאיֶּבעְרֶּבעְטן!  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער 
ָהאט ֶער ֶגעֶרעְדט ִמיְטן ְצֵווייְטן ִּביז 
ֶיעֶנער ָהאט ִזי אֹוי ַּבארּוִהיְגט אּון 

מֹוֵחל ֶגעֶווען ַזיין ַחֶבר.

ִזי ֶווען  ָהאְּבן  ֲחֵבִרים  ְצֵוויי  ִדי 
ֶזעֶנען  ֶגעְטָראְפן,  ָנאְכֶדעם 
אֹויְפן  ֵאייֶנער  ַארֹויְפֶגעַפאְלן  ֵזיי 

ְצֵווייְטן אּון ִזי ֶגעקּוְׁשט.

פּון ָדאס  ַמְעָלה  ִדי  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶׁשל  ְׁשָבחֹו  "ְלַהִּגיד  ַאֲהרֹן, 
ִאיז  ֶער  ֲאִפילּו  ִׁשיָנה"  ֶׁשא  ַאֲהרֹן 
ֵהייִליג, אּון ָדבּוק צּום  ֶגעֶווען ַאזֹוי 
ָגאְרִניְׁשט  ֶער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַהאְנְדֶלען  ַזיין  ַּביי  ֶגעֶווען  ְמַׁשֶנה 
ִמיט ֶמעְנְטְׁשן, ַפאְרֶקעְרט, ֶער ָהאט 
ִזי ַאָראְּפֶגעָלאְזט צּו ֶמעְנְטְׁשן, אּון 

ֵזיי ְמַקֵרב ֶגעֶווען.

ַהֲעְת ִסיָמן  ב) (זֹאת ַהּתֹוָרה ְבּ

76

 מֹוֲהָרא"ׁש ָנא ָזאְגט  ְּפַׁשט  ַא 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ְׁשִליָט"א, 
ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
קט"ו):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

צּו  ְׁשַטאְרְקן  ֵזייֶער   ִזי ְפֶלעְגט  ֶער 
ֵסֶדר  ַזיין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען 
 ִזי ָהאט  ֶער  ֶווען  ַאז  ֶגעֶווען,  ִאיז 
אֹויְסֶגעְקִליְּבן ַא ֶוועג צּו ִדיֶנען ֶדעם 
ָאְנֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשַטאְרֵקייט  ַא  ִמיט  ֶוועג  ֶדעם  ִמיט 
ַפאר ַא ְׁשִטיק ַצייט, אּון ִאין ִדי ַצייט 
ָהאט ֶער ִזי ִניְׁשט ֶגעָלאְזט ַפאְרִפיְרן 
ִאים  ִאיז  ֶעס  ֲאִפילּו  ָגאְרִניְׁשט,  פּון 
ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ְפִריֶׁשע ַמְחָׁשבֹות, ַאז 
ֶער  ָהאט  טּוְהן,  ַאְנֶדעְרׁש  ַדאְרף  ֶער 
ִזי ִּבְכַלל ִניְׁשט צּוֶגעֶהעְרט ֶדעְרצּו, 
ַזיין  ַווייֶטער ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ָנאר ֶער 

ֶוועג.

ֶׁשל ָדאס  ְׁשָבחֹו  "ְלַהִגיד  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַאֲהרֹן ֶׁשא ִׁשיָנה" ַאֲהרֹן ָהאט 
ֶוועג  ֶגעִוויֶסע  ַא  אֹויְסֶגעְקִליְּבן   ִזי
ִוויַאזֹוי צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון  ְמנֹוָרה,  ִדי  ִציְנְדן  צּו  ַאזֹוי  ִווי 
אּון  ֶגעַגאְנֶגען,  ֶער  ִאיז  ֶדעם  ִמיט 

ִניְׁשט ְמַׁשֶנה ֶגעֶווען.

ִמיר ָדאס  ַאז  ֶלעְרֶנען,  אּוְנז  קּוְמט 
אֹויּב  טּוְהן,  ַאזֹוי   אֹוי ָזאְלן 
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ָהאט ַטאֶקע ַאייְנֶגעֶזעְהן ַאז ַזיין ַחֶבר 
ָהאט ֲחָרָטה, אּון ִוויל ִאים ֱאֶמת'ִדיג 

ִאיֶּבעְרֶּבעְטן.

 צּום ֶדעְרָנא ֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז 
ִדי  ֶגעָזאְגט  אּון  ְצֵווייְטן 
ַחֶבר  ַדיין  ֵווייְסט,  דּו   :ַזא ֶזעְלֶּבע 
ֶער  ַאז  ִדיר,  פּון  ַמָמׁש   ִזי ֶׁשעְמט 
ֶקען  ֶער  ֶגעֶווען,  ְמַצֵער  ִדיר  ָהאט 
ֶער  ַאז  ַזיין  מֹוֵחל  ִניְׁשט  ַמָמׁש   ִזי
ָהאט ִדיר ֵוויי ֶגעטּוְהן, ֶער ִוויל ִדיר 
ַאזֹוי  ִאיֶּבעְרֶּבעְטן!  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער 
ָהאט ֶער ֶגעֶרעְדט ִמיְטן ְצֵווייְטן ִּביז 
ֶיעֶנער ָהאט ִזי אֹוי ַּבארּוִהיְגט אּון 

מֹוֵחל ֶגעֶווען ַזיין ַחֶבר.

ִזי ֶווען  ָהאְּבן  ֲחֵבִרים  ְצֵוויי  ִדי 
ֶזעֶנען  ֶגעְטָראְפן,  ָנאְכֶדעם 
אֹויְפן  ֵאייֶנער  ַארֹויְפֶגעַפאְלן  ֵזיי 

ְצֵווייְטן אּון ִזי ֶגעקּוְׁשט.

פּון ָדאס  ַמְעָלה  ִדי  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶׁשל  ְׁשָבחֹו  "ְלַהִּגיד  ַאֲהרֹן, 
ִאיז  ֶער  ֲאִפילּו  ִׁשיָנה"  ֶׁשא  ַאֲהרֹן 
ֵהייִליג, אּון ָדבּוק צּום  ֶגעֶווען ַאזֹוי 
ָגאְרִניְׁשט  ֶער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַהאְנְדֶלען  ַזיין  ַּביי  ֶגעֶווען  ְמַׁשֶנה 
ִמיט ֶמעְנְטְׁשן, ַפאְרֶקעְרט, ֶער ָהאט 
ִזי ַאָראְּפֶגעָלאְזט צּו ֶמעְנְטְׁשן, אּון 

ֵזיי ְמַקֵרב ֶגעֶווען.

ַהֲעְת ִסיָמן  ב) (זֹאת ַהּתֹוָרה ְבּ
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 מֹוֲהָרא"ׁש ָנא ָזאְגט  ְּפַׁשט  ַא 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ְׁשִליָט"א, 
ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
קט"ו):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

צּו  ְׁשַטאְרְקן  ֵזייֶער   ִזי ְפֶלעְגט  ֶער 
ֵסֶדר  ַזיין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען 
 ִזי ָהאט  ֶער  ֶווען  ַאז  ֶגעֶווען,  ִאיז 
אֹויְסֶגעְקִליְּבן ַא ֶוועג צּו ִדיֶנען ֶדעם 
ָאְנֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשַטאְרֵקייט  ַא  ִמיט  ֶוועג  ֶדעם  ִמיט 
ַפאר ַא ְׁשִטיק ַצייט, אּון ִאין ִדי ַצייט 
ָהאט ֶער ִזי ִניְׁשט ֶגעָלאְזט ַפאְרִפיְרן 
ִאים  ִאיז  ֶעס  ֲאִפילּו  ָגאְרִניְׁשט,  פּון 
ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ְפִריֶׁשע ַמְחָׁשבֹות, ַאז 
ֶער  ָהאט  טּוְהן,  ַאְנֶדעְרׁש  ַדאְרף  ֶער 
ִזי ִּבְכַלל ִניְׁשט צּוֶגעֶהעְרט ֶדעְרצּו, 
ַזיין  ַווייֶטער ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ָנאר ֶער 

ֶוועג.

ֶׁשל ָדאס  ְׁשָבחֹו  "ְלַהִגיד  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַאֲהרֹן ֶׁשא ִׁשיָנה" ַאֲהרֹן ָהאט 
ֶוועג  ֶגעִוויֶסע  ַא  אֹויְסֶגעְקִליְּבן   ִזי
ִוויַאזֹוי צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון  ְמנֹוָרה,  ִדי  ִציְנְדן  צּו  ַאזֹוי  ִווי 
אּון  ֶגעַגאְנֶגען,  ֶער  ִאיז  ֶדעם  ִמיט 

ִניְׁשט ְמַׁשֶנה ֶגעֶווען.

ִמיר ָדאס  ַאז  ֶלעְרֶנען,  אּוְנז  קּוְמט 
אֹויּב  טּוְהן,  ַאזֹוי   אֹוי ָזאְלן 
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ָהאט ַטאֶקע ַאייְנֶגעֶזעְהן ַאז ַזיין ַחֶבר 
ָהאט ֲחָרָטה, אּון ִוויל ִאים ֱאֶמת'ִדיג 

ִאיֶּבעְרֶּבעְטן.

 צּום ֶדעְרָנא ֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז 
ִדי  ֶגעָזאְגט  אּון  ְצֵווייְטן 
ַחֶבר  ַדיין  ֵווייְסט,  דּו   :ַזא ֶזעְלֶּבע 
ֶער  ַאז  ִדיר,  פּון  ַמָמׁש   ִזי ֶׁשעְמט 
ֶקען  ֶער  ֶגעֶווען,  ְמַצֵער  ִדיר  ָהאט 
ֶער  ַאז  ַזיין  מֹוֵחל  ִניְׁשט  ַמָמׁש   ִזי
ָהאט ִדיר ֵוויי ֶגעטּוְהן, ֶער ִוויל ִדיר 
ַאזֹוי  ִאיֶּבעְרֶּבעְטן!  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער 
ָהאט ֶער ֶגעֶרעְדט ִמיְטן ְצֵווייְטן ִּביז 
ֶיעֶנער ָהאט ִזי אֹוי ַּבארּוִהיְגט אּון 

מֹוֵחל ֶגעֶווען ַזיין ַחֶבר.

ִזי ֶווען  ָהאְּבן  ֲחֵבִרים  ְצֵוויי  ִדי 
ֶזעֶנען  ֶגעְטָראְפן,  ָנאְכֶדעם 
אֹויְפן  ֵאייֶנער  ַארֹויְפֶגעַפאְלן  ֵזיי 

ְצֵווייְטן אּון ִזי ֶגעקּוְׁשט.

פּון ָדאס  ַמְעָלה  ִדי  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶׁשל  ְׁשָבחֹו  "ְלַהִּגיד  ַאֲהרֹן, 
ִאיז  ֶער  ֲאִפילּו  ִׁשיָנה"  ֶׁשא  ַאֲהרֹן 
ֵהייִליג, אּון ָדבּוק צּום  ֶגעֶווען ַאזֹוי 
ָגאְרִניְׁשט  ֶער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַהאְנְדֶלען  ַזיין  ַּביי  ֶגעֶווען  ְמַׁשֶנה 
ִמיט ֶמעְנְטְׁשן, ַפאְרֶקעְרט, ֶער ָהאט 
ִזי ַאָראְּפֶגעָלאְזט צּו ֶמעְנְטְׁשן, אּון 

ֵזיי ְמַקֵרב ֶגעֶווען.

ַהֲעְת ִסיָמן  ב) (זֹאת ַהּתֹוָרה ְבּ
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 מֹוֲהָרא"ׁש ָנא ָזאְגט  ְּפַׁשט  ַא 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ְׁשִליָט"א, 
ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
קט"ו):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

צּו  ְׁשַטאְרְקן  ֵזייֶער   ִזי ְפֶלעְגט  ֶער 
ֵסֶדר  ַזיין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען 
 ִזי ָהאט  ֶער  ֶווען  ַאז  ֶגעֶווען,  ִאיז 
אֹויְסֶגעְקִליְּבן ַא ֶוועג צּו ִדיֶנען ֶדעם 
ָאְנֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשַטאְרֵקייט  ַא  ִמיט  ֶוועג  ֶדעם  ִמיט 
ַפאר ַא ְׁשִטיק ַצייט, אּון ִאין ִדי ַצייט 
ָהאט ֶער ִזי ִניְׁשט ֶגעָלאְזט ַפאְרִפיְרן 
ִאים  ִאיז  ֶעס  ֲאִפילּו  ָגאְרִניְׁשט,  פּון 
ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ְפִריֶׁשע ַמְחָׁשבֹות, ַאז 
ֶער  ָהאט  טּוְהן,  ַאְנֶדעְרׁש  ַדאְרף  ֶער 
ִזי ִּבְכַלל ִניְׁשט צּוֶגעֶהעְרט ֶדעְרצּו, 
ַזיין  ַווייֶטער ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ָנאר ֶער 

ֶוועג.

ֶׁשל ָדאס  ְׁשָבחֹו  "ְלַהִגיד  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַאֲהרֹן ֶׁשא ִׁשיָנה" ַאֲהרֹן ָהאט 
ֶוועג  ֶגעִוויֶסע  ַא  אֹויְסֶגעְקִליְּבן   ִזי
ִוויַאזֹוי צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון  ְמנֹוָרה,  ִדי  ִציְנְדן  צּו  ַאזֹוי  ִווי 
אּון  ֶגעַגאְנֶגען,  ֶער  ִאיז  ֶדעם  ִמיט 

ִניְׁשט ְמַׁשֶנה ֶגעֶווען.

ִמיר ָדאס  ַאז  ֶלעְרֶנען,  אּוְנז  קּוְמט 
אֹויּב  טּוְהן,  ַאזֹוי   אֹוי ָזאְלן 
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ָהאט ַטאֶקע ַאייְנֶגעֶזעְהן ַאז ַזיין ַחֶבר 
ָהאט ֲחָרָטה, אּון ִוויל ִאים ֱאֶמת'ִדיג 

ִאיֶּבעְרֶּבעְטן.

 צּום ֶדעְרָנא ֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז 
ִדי  ֶגעָזאְגט  אּון  ְצֵווייְטן 
ַחֶבר  ַדיין  ֵווייְסט,  דּו   :ַזא ֶזעְלֶּבע 
ֶער  ַאז  ִדיר,  פּון  ַמָמׁש   ִזי ֶׁשעְמט 
ֶקען  ֶער  ֶגעֶווען,  ְמַצֵער  ִדיר  ָהאט 
ֶער  ַאז  ַזיין  מֹוֵחל  ִניְׁשט  ַמָמׁש   ִזי
ָהאט ִדיר ֵוויי ֶגעטּוְהן, ֶער ִוויל ִדיר 
ַאזֹוי  ִאיֶּבעְרֶּבעְטן!  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער 
ָהאט ֶער ֶגעֶרעְדט ִמיְטן ְצֵווייְטן ִּביז 
ֶיעֶנער ָהאט ִזי אֹוי ַּבארּוִהיְגט אּון 

מֹוֵחל ֶגעֶווען ַזיין ַחֶבר.

ִזי ֶווען  ָהאְּבן  ֲחֵבִרים  ְצֵוויי  ִדי 
ֶזעֶנען  ֶגעְטָראְפן,  ָנאְכֶדעם 
אֹויְפן  ֵאייֶנער  ַארֹויְפֶגעַפאְלן  ֵזיי 

ְצֵווייְטן אּון ִזי ֶגעקּוְׁשט.

פּון ָדאס  ַמְעָלה  ִדי  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶׁשל  ְׁשָבחֹו  "ְלַהִּגיד  ַאֲהרֹן, 
ִאיז  ֶער  ֲאִפילּו  ִׁשיָנה"  ֶׁשא  ַאֲהרֹן 
ֵהייִליג, אּון ָדבּוק צּום  ֶגעֶווען ַאזֹוי 
ָגאְרִניְׁשט  ֶער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַהאְנְדֶלען  ַזיין  ַּביי  ֶגעֶווען  ְמַׁשֶנה 
ִמיט ֶמעְנְטְׁשן, ַפאְרֶקעְרט, ֶער ָהאט 
ִזי ַאָראְּפֶגעָלאְזט צּו ֶמעְנְטְׁשן, אּון 

ֵזיי ְמַקֵרב ֶגעֶווען.

ַהֲעְת ִסיָמן  ב) (זֹאת ַהּתֹוָרה ְבּ
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 מֹוֲהָרא"ׁש ָנא ָזאְגט  ְּפַׁשט  ַא 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ְׁשִליָט"א, 
ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
קט"ו):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

צּו  ְׁשַטאְרְקן  ֵזייֶער   ִזי ְפֶלעְגט  ֶער 
ֵסֶדר  ַזיין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען 
 ִזי ָהאט  ֶער  ֶווען  ַאז  ֶגעֶווען,  ִאיז 
אֹויְסֶגעְקִליְּבן ַא ֶוועג צּו ִדיֶנען ֶדעם 
ָאְנֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְׁשַטאְרֵקייט  ַא  ִמיט  ֶוועג  ֶדעם  ִמיט 
ַפאר ַא ְׁשִטיק ַצייט, אּון ִאין ִדי ַצייט 
ָהאט ֶער ִזי ִניְׁשט ֶגעָלאְזט ַפאְרִפיְרן 
ִאים  ִאיז  ֶעס  ֲאִפילּו  ָגאְרִניְׁשט,  פּון 
ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ְפִריֶׁשע ַמְחָׁשבֹות, ַאז 
ֶער  ָהאט  טּוְהן,  ַאְנֶדעְרׁש  ַדאְרף  ֶער 
ִזי ִּבְכַלל ִניְׁשט צּוֶגעֶהעְרט ֶדעְרצּו, 
ַזיין  ַווייֶטער ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ָנאר ֶער 

ֶוועג.

ֶׁשל ָדאס  ְׁשָבחֹו  "ְלַהִגיד  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַאֲהרֹן ֶׁשא ִׁשיָנה" ַאֲהרֹן ָהאט 
ֶוועג  ֶגעִוויֶסע  ַא  אֹויְסֶגעְקִליְּבן   ִזי
ִוויַאזֹוי צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון  ְמנֹוָרה,  ִדי  ִציְנְדן  צּו  ַאזֹוי  ִווי 
אּון  ֶגעַגאְנֶגען,  ֶער  ִאיז  ֶדעם  ִמיט 

ִניְׁשט ְמַׁשֶנה ֶגעֶווען.

ִמיר ָדאס  ַאז  ֶלעְרֶנען,  אּוְנז  קּוְמט 
אֹויּב  טּוְהן,  ַאזֹוי   אֹוי ָזאְלן 
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ַא  פּון  ֶגעֶווען  ְמַקֵּבל  ָהאט  ִאיד  ַא 
ַצִדיק ַא ֶוועג ִוויַאזֹוי צּו ִדיֶנען ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָזאל ֶער ִמיט ֶדעם ֵגיין 
אּון  סֹוף,  ִּביְזן  ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ִמיט 
ַקיין  פּון  ַפאְרִפיְרן  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי
ׁשּום ֶמעְנְטׁש, אּון ַאִפילּו ִניְׁשט פּון 
ֵאייֶגעֶנע ַמְחָׁשבֹות ָוואס ֶזעֶנען ִאים 
ֶוועט  ֶוועג  ַאַזא  אֹויף  אּון  ל,  ְמַבְלֵבּ

ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.

ַהֲעְת ִסיָמן ג) (זֹאת ַהּתֹוָרה ְבּ
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ְרֶאה  ַמּ ה ַכּ מֶֹשׁ ֶאת  ה'  ֶהְרָאה  ר  ֲאֶשׁ
נָֹרה.  ַהְמּ ֶאת  ה  ָעָשׂ ן  ֵכּ
ַּפְרַׁשת  ֵריׁש  ַרָּבה,  (ַּבִמְדָּבר  ָזאְגן  ַחַז"ל 
ַהָׁשבּוַע): ֶעס ִאיז ְׁשֶווער ֶגעֶווען ַפאר 

ִדי  ַמאְכן  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ְמנֹוָרה, ִּביז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ִאים ֶגעָזאְגט: ֶנעם ַא ְׁשִטיְקל ָגאְלד 
אּון ַוואְרף ֶעס ַאַריין ִאין ֵפייֶער, אּון 

ֶעס ֶוועט ֶוועְרן ַא ְמנֹוָרה.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ַאזֹוי  ִאיז  ַפאְרָוואס 
ַמאְכן  ַפאר מֶׁשה צּו  ֶגעֶווען  ְׁשֶווער 
ַאְנֶדעֶרע  ַאֶלע  פּון  ֶמער  ְמנֹוָרה,  ִדי 

ֵּכִלים פּון ִדי ִמְׁשָּכן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 

(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַאֶלע  ְּכֵדי  כ"ז):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ִדיֶנען  ָזאְלן  ֶוועְלט  ִדי  ֶמעְנְטְׁשן פּון 
ַאֶוועק  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ָנאר 
ִזיְלֶּבעְרֶנע  ֵזייֶעֶרע  ַאֶלע  ַוואְרְפן 
ָדאס  ָזָרה'ס,  ֲעבֹוָדה  ָגאְלֶדעֶנע  אּון 
ֶעס  ָוואס  ָׁשלֹום  ִדי   דּוְר ֶגעֶׁשעְהט 
ֶווען  ַווייל  ֶוועְלט,  ִדי  אֹויף  ָדא  ִאיז 
ְּבָׁשלֹום,  ֶלעְּבט  ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי 
ִמיְטן  ֵאייֶנער  ִניְׁשט   ִזי ְקִריְגט  ֶמען 
ַזיין  ַמְסִּביר  ֵאייֶנער  ֶקען  ְצֵווייְטן, 
ָנאר  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ְצֵווייְטן,  ַפאְרן 
ֵאיין ֵעָצה אֹויף ִדי ֶוועְלט, צּו ִדיֶנען 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶוועְלט ַאֶלע  ִדי  אֹויף  ַמְחלֹוֶקת 
ָאן  ֶגעֶוועְנְטִליך   ִזי ֵהייְּבן 
ֶוועְגן ֶגעְלט, ֵאייֶנער ִאיז ְמַקֵנא ֶדעם 
ְצֵווייְטן ַאז ֶער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח פּון 
ִאים, ֶער ָהאט ֶמער ֶגעְלט פּון ִאים, 
ַאֶוועְקַוואְרְפן  ָזאל  ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער 
ָגאְלֶדעֶנע  אּון  ִזיְלֶּבעְרֶנע  ַאֶלע  ִדי 
ַאז  ִוויְסן  ָזאל  ֶמען  ָזרֹות,  ֲעבֹוָדה 
ֶגעְלט קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ָׁשלֹום  ַזיין  ֶוועט 
ַווייל ַאז ֵאייֶנער ֶוועט ַדאְרְפן ֶגעְלט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֵגיין  ֶער  ֶוועט 
ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 
ַדאְרף   ִאי ִוויְסן,  ֶוועט  ֶער  ֶהעְלְפן 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַקיין  צּו  צּוקּוֶמען  ִניְׁשט 
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ַא  פּון  ֶגעֶווען  ְמַקֵּבל  ָהאט  ִאיד  ַא 
ַצִדיק ַא ֶוועג ִוויַאזֹוי צּו ִדיֶנען ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָזאל ֶער ִמיט ֶדעם ֵגיין 
אּון  סֹוף,  ִּביְזן  ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ִמיט 
ַקיין  פּון  ַפאְרִפיְרן  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי
ׁשּום ֶמעְנְטׁש, אּון ַאִפילּו ִניְׁשט פּון 
ֵאייֶגעֶנע ַמְחָׁשבֹות ָוואס ֶזעֶנען ִאים 
ֶוועט  ֶוועג  ַאַזא  אֹויף  אּון  ל,  ְמַבְלֵבּ

ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.

ַהֲעְת ִסיָמן ג) (זֹאת ַהּתֹוָרה ְבּ

76

ְרֶאה  ַמּ ה ַכּ מֶֹשׁ ֶאת  ה'  ֶהְרָאה  ר  ֲאֶשׁ
נָֹרה.  ַהְמּ ֶאת  ה  ָעָשׂ ן  ֵכּ
ַּפְרַׁשת  ֵריׁש  ַרָּבה,  (ַּבִמְדָּבר  ָזאְגן  ַחַז"ל 
ַהָׁשבּוַע): ֶעס ִאיז ְׁשֶווער ֶגעֶווען ַפאר 

ִדי  ַמאְכן  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ְמנֹוָרה, ִּביז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ִאים ֶגעָזאְגט: ֶנעם ַא ְׁשִטיְקל ָגאְלד 
אּון ַוואְרף ֶעס ַאַריין ִאין ֵפייֶער, אּון 

ֶעס ֶוועט ֶוועְרן ַא ְמנֹוָרה.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ַאזֹוי  ִאיז  ַפאְרָוואס 
ַמאְכן  ַפאר מֶׁשה צּו  ֶגעֶווען  ְׁשֶווער 
ַאְנֶדעֶרע  ַאֶלע  פּון  ֶמער  ְמנֹוָרה,  ִדי 

ֵּכִלים פּון ִדי ִמְׁשָּכן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 

(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַאֶלע  ְּכֵדי  כ"ז):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ִדיֶנען  ָזאְלן  ֶוועְלט  ִדי  ֶמעְנְטְׁשן פּון 
ַאֶוועק  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ָנאר 
ִזיְלֶּבעְרֶנע  ֵזייֶעֶרע  ַאֶלע  ַוואְרְפן 
ָדאס  ָזָרה'ס,  ֲעבֹוָדה  ָגאְלֶדעֶנע  אּון 
ֶעס  ָוואס  ָׁשלֹום  ִדי   דּוְר ֶגעֶׁשעְהט 
ֶווען  ַווייל  ֶוועְלט,  ִדי  אֹויף  ָדא  ִאיז 
ְּבָׁשלֹום,  ֶלעְּבט  ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי 
ִמיְטן  ֵאייֶנער  ִניְׁשט   ִזי ְקִריְגט  ֶמען 
ַזיין  ַמְסִּביר  ֵאייֶנער  ֶקען  ְצֵווייְטן, 
ָנאר  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ְצֵווייְטן,  ַפאְרן 
ֵאיין ֵעָצה אֹויף ִדי ֶוועְלט, צּו ִדיֶנען 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶוועְלט ַאֶלע  ִדי  אֹויף  ַמְחלֹוֶקת 
ָאן  ֶגעֶוועְנְטִליך   ִזי ֵהייְּבן 
ֶוועְגן ֶגעְלט, ֵאייֶנער ִאיז ְמַקֵנא ֶדעם 
ְצֵווייְטן ַאז ֶער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח פּון 
ִאים, ֶער ָהאט ֶמער ֶגעְלט פּון ִאים, 
ַאֶוועְקַוואְרְפן  ָזאל  ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער 
ָגאְלֶדעֶנע  אּון  ִזיְלֶּבעְרֶנע  ַאֶלע  ִדי 
ַאז  ִוויְסן  ָזאל  ֶמען  ָזרֹות,  ֲעבֹוָדה 
ֶגעְלט קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ָׁשלֹום  ַזיין  ֶוועט 
ַווייל ַאז ֵאייֶנער ֶוועט ַדאְרְפן ֶגעְלט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֵגיין  ֶער  ֶוועט 
ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 
ַדאְרף   ִאי ִוויְסן,  ֶוועט  ֶער  ֶהעְלְפן 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַקיין  צּו  צּוקּוֶמען  ִניְׁשט 

פר˘˙ ב‰עלו˙ך„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜י‡

ַא  פּון  ֶגעֶווען  ְמַקֵּבל  ָהאט  ִאיד  ַא 
ַצִדיק ַא ֶוועג ִוויַאזֹוי צּו ִדיֶנען ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָזאל ֶער ִמיט ֶדעם ֵגיין 
אּון  סֹוף,  ִּביְזן  ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ִמיט 
ַקיין  פּון  ַפאְרִפיְרן  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי
ׁשּום ֶמעְנְטׁש, אּון ַאִפילּו ִניְׁשט פּון 
ֵאייֶגעֶנע ַמְחָׁשבֹות ָוואס ֶזעֶנען ִאים 
ֶוועט  ֶוועג  ַאַזא  אֹויף  אּון  ל,  ְמַבְלֵבּ

ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.

ַהֲעְת ִסיָמן ג) (זֹאת ַהּתֹוָרה ְבּ

76

ְרֶאה  ַמּ ה ַכּ מֶֹשׁ ֶאת  ה'  ֶהְרָאה  ר  ֲאֶשׁ
נָֹרה.  ַהְמּ ֶאת  ה  ָעָשׂ ן  ֵכּ
ַּפְרַׁשת  ֵריׁש  ַרָּבה,  (ַּבִמְדָּבר  ָזאְגן  ַחַז"ל 
ַהָׁשבּוַע): ֶעס ִאיז ְׁשֶווער ֶגעֶווען ַפאר 

ִדי  ַמאְכן  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ְמנֹוָרה, ִּביז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ִאים ֶגעָזאְגט: ֶנעם ַא ְׁשִטיְקל ָגאְלד 
אּון ַוואְרף ֶעס ַאַריין ִאין ֵפייֶער, אּון 

ֶעס ֶוועט ֶוועְרן ַא ְמנֹוָרה.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ַאזֹוי  ִאיז  ַפאְרָוואס 
ַמאְכן  ַפאר מֶׁשה צּו  ֶגעֶווען  ְׁשֶווער 
ַאְנֶדעֶרע  ַאֶלע  פּון  ֶמער  ְמנֹוָרה,  ִדי 

ֵּכִלים פּון ִדי ִמְׁשָּכן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 

(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַאֶלע  ְּכֵדי  כ"ז):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ִדיֶנען  ָזאְלן  ֶוועְלט  ִדי  ֶמעְנְטְׁשן פּון 
ַאֶוועק  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ָנאר 
ִזיְלֶּבעְרֶנע  ֵזייֶעֶרע  ַאֶלע  ַוואְרְפן 
ָדאס  ָזָרה'ס,  ֲעבֹוָדה  ָגאְלֶדעֶנע  אּון 
ֶעס  ָוואס  ָׁשלֹום  ִדי   דּוְר ֶגעֶׁשעְהט 
ֶווען  ַווייל  ֶוועְלט,  ִדי  אֹויף  ָדא  ִאיז 
ְּבָׁשלֹום,  ֶלעְּבט  ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי 
ִמיְטן  ֵאייֶנער  ִניְׁשט   ִזי ְקִריְגט  ֶמען 
ַזיין  ַמְסִּביר  ֵאייֶנער  ֶקען  ְצֵווייְטן, 
ָנאר  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ְצֵווייְטן,  ַפאְרן 
ֵאיין ֵעָצה אֹויף ִדי ֶוועְלט, צּו ִדיֶנען 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶוועְלט ַאֶלע  ִדי  אֹויף  ַמְחלֹוֶקת 
ָאן  ֶגעֶוועְנְטִליך   ִזי ֵהייְּבן 
ֶוועְגן ֶגעְלט, ֵאייֶנער ִאיז ְמַקֵנא ֶדעם 
ְצֵווייְטן ַאז ֶער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח פּון 
ִאים, ֶער ָהאט ֶמער ֶגעְלט פּון ִאים, 
ַאֶוועְקַוואְרְפן  ָזאל  ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער 
ָגאְלֶדעֶנע  אּון  ִזיְלֶּבעְרֶנע  ַאֶלע  ִדי 
ַאז  ִוויְסן  ָזאל  ֶמען  ָזרֹות,  ֲעבֹוָדה 
ֶגעְלט קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ָׁשלֹום  ַזיין  ֶוועט 
ַווייל ַאז ֵאייֶנער ֶוועט ַדאְרְפן ֶגעְלט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֵגיין  ֶער  ֶוועט 
ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 
ַדאְרף   ִאי ִוויְסן,  ֶוועט  ֶער  ֶהעְלְפן 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַקיין  צּו  צּוקּוֶמען  ִניְׁשט 
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ַא  פּון  ֶגעֶווען  ְמַקֵּבל  ָהאט  ִאיד  ַא 
ַצִדיק ַא ֶוועג ִוויַאזֹוי צּו ִדיֶנען ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָזאל ֶער ִמיט ֶדעם ֵגיין 
אּון  סֹוף,  ִּביְזן  ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ִמיט 
ַקיין  פּון  ַפאְרִפיְרן  ָלאְזן  ִניְׁשט   ִזי
ׁשּום ֶמעְנְטׁש, אּון ַאִפילּו ִניְׁשט פּון 
ֵאייֶגעֶנע ַמְחָׁשבֹות ָוואס ֶזעֶנען ִאים 
ֶוועט  ֶוועג  ַאַזא  אֹויף  אּון  ל,  ְמַבְלֵבּ

ֶער ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.

ַהֲעְת ִסיָמן ג) (זֹאת ַהּתֹוָרה ְבּ

76

ְרֶאה  ַמּ ה ַכּ מֶֹשׁ ֶאת  ה'  ֶהְרָאה  ר  ֲאֶשׁ
נָֹרה.  ַהְמּ ֶאת  ה  ָעָשׂ ן  ֵכּ
ַּפְרַׁשת  ֵריׁש  ַרָּבה,  (ַּבִמְדָּבר  ָזאְגן  ַחַז"ל 
ַהָׁשבּוַע): ֶעס ִאיז ְׁשֶווער ֶגעֶווען ַפאר 

ִדי  ַמאְכן  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ְמנֹוָרה, ִּביז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ִאים ֶגעָזאְגט: ֶנעם ַא ְׁשִטיְקל ָגאְלד 
אּון ַוואְרף ֶעס ַאַריין ִאין ֵפייֶער, אּון 

ֶעס ֶוועט ֶוועְרן ַא ְמנֹוָרה.

ַפאְרְׁשֵטיין, ִלְכאֹוָרה  ֶמען  ַדאְרף 
ַאזֹוי  ִאיז  ַפאְרָוואס 
ַמאְכן  ַפאר מֶׁשה צּו  ֶגעֶווען  ְׁשֶווער 
ַאְנֶדעֶרע  ַאֶלע  פּון  ֶמער  ְמנֹוָרה,  ִדי 

ֵּכִלים פּון ִדי ִמְׁשָּכן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 

(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַאֶלע  ְּכֵדי  כ"ז):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ִדיֶנען  ָזאְלן  ֶוועְלט  ִדי  ֶמעְנְטְׁשן פּון 
ַאֶוועק  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ָנאר 
ִזיְלֶּבעְרֶנע  ֵזייֶעֶרע  ַאֶלע  ַוואְרְפן 
ָדאס  ָזָרה'ס,  ֲעבֹוָדה  ָגאְלֶדעֶנע  אּון 
ֶעס  ָוואס  ָׁשלֹום  ִדי   דּוְר ֶגעֶׁשעְהט 
ֶווען  ַווייל  ֶוועְלט,  ִדי  אֹויף  ָדא  ִאיז 
ְּבָׁשלֹום,  ֶלעְּבט  ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי 
ִמיְטן  ֵאייֶנער  ִניְׁשט   ִזי ְקִריְגט  ֶמען 
ַזיין  ַמְסִּביר  ֵאייֶנער  ֶקען  ְצֵווייְטן, 
ָנאר  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ְצֵווייְטן,  ַפאְרן 
ֵאיין ֵעָצה אֹויף ִדי ֶוועְלט, צּו ִדיֶנען 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶוועְלט ַאֶלע  ִדי  אֹויף  ַמְחלֹוֶקת 
ָאן  ֶגעֶוועְנְטִליך   ִזי ֵהייְּבן 
ֶוועְגן ֶגעְלט, ֵאייֶנער ִאיז ְמַקֵנא ֶדעם 
ְצֵווייְטן ַאז ֶער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח פּון 
ִאים, ֶער ָהאט ֶמער ֶגעְלט פּון ִאים, 
ַאֶוועְקַוואְרְפן  ָזאל  ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער 
ָגאְלֶדעֶנע  אּון  ִזיְלֶּבעְרֶנע  ַאֶלע  ִדי 
ַאז  ִוויְסן  ָזאל  ֶמען  ָזרֹות,  ֲעבֹוָדה 
ֶגעְלט קּוְמט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ָׁשלֹום  ַזיין  ֶוועט 
ַווייל ַאז ֵאייֶנער ֶוועט ַדאְרְפן ֶגעְלט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֵגיין  ֶער  ֶוועט 
ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 
ַדאְרף   ִאי ִוויְסן,  ֶוועט  ֶער  ֶהעְלְפן 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַקיין  צּו  צּוקּוֶמען  ִניְׁשט 
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אּון ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶמער ִניְׁשט ַזיין 
ַקיין ַמְחלֹוֶקת אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון 
ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען  ֶקעֶנען  ֶוועט  ֶמען 
ִדי  ִאין  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  אּון  ֱאמּוָנה 

ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ָזאְגט ֶדער ֵה ָנָתן  ֶרִּבי  ייִליֶגער 
חֹוֶדׁש,  רֹאׁש  ֲהָלכֹות,  (ִליקּוֵטי 

ְמַרֵמז אֹויף  ִאיז  ְמנֹוָרה  ִדי  ז'):  ֲהָלָכה 

ְמנֹוָרה  ִדי  ִאיְדן,  ְצִוויְׁשן  ָׁשלֹום  ִדי 
ֶפעְרִציג  אּון  ַניין  ֶגעַהאט  ָהאט 
ֲחָלִקים ָאֶּבער ַאֶלעס ִאיז ֶגעֶווען פּון 
ֵאיין ְׁשִטיק, ָדאס ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ִדי 
ִאיז  ָוואס  אֹוִתיֹות  ֶפעְרִציג  אּון  ַניין 
ְצֶוועְלף  ִדי  פּון  ֶנעֶמען  ִדי  ִאין  ָדא 
פּון  ַזיין  ַדאְרְפן  ַאֶלע  ַאז  ְׁשָבִטים, 
ִאיְנֵאייֶנעם  ֶלעְּבן  צּו  ְׁשִטיק,  ֵאיין 

ְּבָׁשלֹום.

ִאיז ְׁשֶווער ֶגעֶווען ַפאר מֶׁשה ָדאס 
ַרֵּבינּו, ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ַמאְכן 

ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ַמאְכן  ִדי ְמנֹוָרה? 
ְּבָׁשלֹום,  ֶלעְּבן  ָזאְלן  ִאיְדן  ַאֶלע  ַאז 
 ָדא ִאיז  ֶעס  ְקִריְגן?  ִניְׁשט   ִזי אּון 
ִחילּוֵקי  אּון  ַמְחלֹוֶקת  ַאזֹויִפיל  ָדא 

ֵדעֹות ַּביי ִאיְדן.

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט  ֶדער  ִאים 
ְׁשִטיק  ֶדעם  ֶנעם  ֶגעָזאְגט, 
ִאין  ַאַריין  ֶעס  ַוואְרף  אּון  ָגאְלד 
ַּתֲאָוה  ִדי  ֶנעם  ֵמייְנט  ָדאס  ֵפייֶער, 
ַאַריין  ֶעס  ַוואְרף  אּון  ֶגעְלט  פּון 
ִניְׁשט  ִאין ֵפייֶער, ַאז ֶמען ָזאל ֶמער 
ָנאְכלֹויְפן ֶגעְלט, ֶמען ָזאל ִוויְסן ַאז 
ֶגעְלט ֶגעְּבט ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
אּון ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין ַא ְצֵווייְטן ָוואס 
 ָהאט ֶמער ֶגעְלט, אּון ַאזֹוי ֶוועט ִזי
רֹוב  ַווייל  ַמְחלֹוֶקת,  ִדי  אֹויְפֶהעְרן 

ַמְחלֹוֶקת קּוְמט ָנאר פּון ֶגעְלט.

ַהֲעְת תשנ"א)   (ּתֹוך ַהַנַחל, ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ְבּ

ַלח ¿ ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָחָזק א  י  ִכּ ָהָעם  ֶאל  ַלֲעלֹות  נּוַכל 

ָהאְּבן  ְמַרְגִלים  ִדי  ּנּו,  ִמֶמּ הּוא 
ֶוועְלן  ִמיר  ִאיְדן,  ִדי  ַפאר  ֶגעָזאְגט 
ִניְׁשט ֶקעֶנען ֵגיין אֹויף ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ְׁשֶטעְרֶקער.  ֶזעֶנען  גֹוִים  ִדי  ַווייל 

ֶגעֶרעְדט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט 
ֲאִפילּו  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶקעְגן 
ִניְׁשט   ִזי ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֵזיי,  ִמיט  ֶגעְּבן  ֵעָצה  ַאן  ֶקעֶנען 

ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.
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אּון ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶמער ִניְׁשט ַזיין 
ַקיין ַמְחלֹוֶקת אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון 
ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען  ֶקעֶנען  ֶוועט  ֶמען 
ִדי  ִאין  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  אּון  ֱאמּוָנה 

ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ָזאְגט ֶדער ֵה ָנָתן  ֶרִּבי  ייִליֶגער 
חֹוֶדׁש,  רֹאׁש  ֲהָלכֹות,  (ִליקּוֵטי 

ְמַרֵמז אֹויף  ִאיז  ְמנֹוָרה  ִדי  ז'):  ֲהָלָכה 

ְמנֹוָרה  ִדי  ִאיְדן,  ְצִוויְׁשן  ָׁשלֹום  ִדי 
ֶפעְרִציג  אּון  ַניין  ֶגעַהאט  ָהאט 
ֲחָלִקים ָאֶּבער ַאֶלעס ִאיז ֶגעֶווען פּון 
ֵאיין ְׁשִטיק, ָדאס ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ִדי 
ִאיז  ָוואס  אֹוִתיֹות  ֶפעְרִציג  אּון  ַניין 
ְצֶוועְלף  ִדי  פּון  ֶנעֶמען  ִדי  ִאין  ָדא 
פּון  ַזיין  ַדאְרְפן  ַאֶלע  ַאז  ְׁשָבִטים, 
ִאיְנֵאייֶנעם  ֶלעְּבן  צּו  ְׁשִטיק,  ֵאיין 

ְּבָׁשלֹום.

ִאיז ְׁשֶווער ֶגעֶווען ַפאר מֶׁשה ָדאס 
ַרֵּבינּו, ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ַמאְכן 

ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ַמאְכן  ִדי ְמנֹוָרה? 
ְּבָׁשלֹום,  ֶלעְּבן  ָזאְלן  ִאיְדן  ַאֶלע  ַאז 
 ָדא ִאיז  ֶעס  ְקִריְגן?  ִניְׁשט   ִזי אּון 
ִחילּוֵקי  אּון  ַמְחלֹוֶקת  ַאזֹויִפיל  ָדא 

ֵדעֹות ַּביי ִאיְדן.

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט  ֶדער  ִאים 
ְׁשִטיק  ֶדעם  ֶנעם  ֶגעָזאְגט, 
ִאין  ַאַריין  ֶעס  ַוואְרף  אּון  ָגאְלד 
ַּתֲאָוה  ִדי  ֶנעם  ֵמייְנט  ָדאס  ֵפייֶער, 
ַאַריין  ֶעס  ַוואְרף  אּון  ֶגעְלט  פּון 
ִניְׁשט  ִאין ֵפייֶער, ַאז ֶמען ָזאל ֶמער 
ָנאְכלֹויְפן ֶגעְלט, ֶמען ָזאל ִוויְסן ַאז 
ֶגעְלט ֶגעְּבט ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
אּון ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין ַא ְצֵווייְטן ָוואס 
 ָהאט ֶמער ֶגעְלט, אּון ַאזֹוי ֶוועט ִזי
רֹוב  ַווייל  ַמְחלֹוֶקת,  ִדי  אֹויְפֶהעְרן 

ַמְחלֹוֶקת קּוְמט ָנאר פּון ֶגעְלט.

ַהֲעְת תשנ"א)   (ּתֹוך ַהַנַחל, ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ְבּ

ַלח ¿ ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָחָזק א  י  ִכּ ָהָעם  ֶאל  ַלֲעלֹות  נּוַכל 

ָהאְּבן  ְמַרְגִלים  ִדי  ּנּו,  ִמֶמּ הּוא 
ֶוועְלן  ִמיר  ִאיְדן,  ִדי  ַפאר  ֶגעָזאְגט 
ִניְׁשט ֶקעֶנען ֵגיין אֹויף ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ְׁשֶטעְרֶקער.  ֶזעֶנען  גֹוִים  ִדי  ַווייל 

ֶגעֶרעְדט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט 
ֲאִפילּו  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶקעְגן 
ִניְׁשט   ִזי ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֵזיי,  ִמיט  ֶגעְּבן  ֵעָצה  ַאן  ֶקעֶנען 

ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.
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אּון ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶמער ִניְׁשט ַזיין 
ַקיין ַמְחלֹוֶקת אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון 
ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען  ֶקעֶנען  ֶוועט  ֶמען 
ִדי  ִאין  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  אּון  ֱאמּוָנה 

ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ָזאְגט ֶדער ֵה ָנָתן  ֶרִּבי  ייִליֶגער 
חֹוֶדׁש,  רֹאׁש  ֲהָלכֹות,  (ִליקּוֵטי 

ְמַרֵמז אֹויף  ִאיז  ְמנֹוָרה  ִדי  ז'):  ֲהָלָכה 

ְמנֹוָרה  ִדי  ִאיְדן,  ְצִוויְׁשן  ָׁשלֹום  ִדי 
ֶפעְרִציג  אּון  ַניין  ֶגעַהאט  ָהאט 
ֲחָלִקים ָאֶּבער ַאֶלעס ִאיז ֶגעֶווען פּון 
ֵאיין ְׁשִטיק, ָדאס ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ִדי 
ִאיז  ָוואס  אֹוִתיֹות  ֶפעְרִציג  אּון  ַניין 
ְצֶוועְלף  ִדי  פּון  ֶנעֶמען  ִדי  ִאין  ָדא 
פּון  ַזיין  ַדאְרְפן  ַאֶלע  ַאז  ְׁשָבִטים, 
ִאיְנֵאייֶנעם  ֶלעְּבן  צּו  ְׁשִטיק,  ֵאיין 

ְּבָׁשלֹום.

ִאיז ְׁשֶווער ֶגעֶווען ַפאר מֶׁשה ָדאס 
ַרֵּבינּו, ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ַמאְכן 

ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ַמאְכן  ִדי ְמנֹוָרה? 
ְּבָׁשלֹום,  ֶלעְּבן  ָזאְלן  ִאיְדן  ַאֶלע  ַאז 
 ָדא ִאיז  ֶעס  ְקִריְגן?  ִניְׁשט   ִזי אּון 
ִחילּוֵקי  אּון  ַמְחלֹוֶקת  ַאזֹויִפיל  ָדא 

ֵדעֹות ַּביי ִאיְדן.

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט  ֶדער  ִאים 
ְׁשִטיק  ֶדעם  ֶנעם  ֶגעָזאְגט, 
ִאין  ַאַריין  ֶעס  ַוואְרף  אּון  ָגאְלד 
ַּתֲאָוה  ִדי  ֶנעם  ֵמייְנט  ָדאס  ֵפייֶער, 
ַאַריין  ֶעס  ַוואְרף  אּון  ֶגעְלט  פּון 
ִניְׁשט  ִאין ֵפייֶער, ַאז ֶמען ָזאל ֶמער 
ָנאְכלֹויְפן ֶגעְלט, ֶמען ָזאל ִוויְסן ַאז 
ֶגעְלט ֶגעְּבט ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
אּון ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין ַא ְצֵווייְטן ָוואס 
 ָהאט ֶמער ֶגעְלט, אּון ַאזֹוי ֶוועט ִזי
רֹוב  ַווייל  ַמְחלֹוֶקת,  ִדי  אֹויְפֶהעְרן 

ַמְחלֹוֶקת קּוְמט ָנאר פּון ֶגעְלט.

ַהֲעְת תשנ"א)   (ּתֹוך ַהַנַחל, ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ְבּ

ַלח ¿ ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָחָזק א  י  ִכּ ָהָעם  ֶאל  ַלֲעלֹות  נּוַכל 

ָהאְּבן  ְמַרְגִלים  ִדי  ּנּו,  ִמֶמּ הּוא 
ֶוועְלן  ִמיר  ִאיְדן,  ִדי  ַפאר  ֶגעָזאְגט 
ִניְׁשט ֶקעֶנען ֵגיין אֹויף ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ְׁשֶטעְרֶקער.  ֶזעֶנען  גֹוִים  ִדי  ַווייל 

ֶגעֶרעְדט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט 
ֲאִפילּו  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶקעְגן 
ִניְׁשט   ִזי ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֵזיי,  ִמיט  ֶגעְּבן  ֵעָצה  ַאן  ֶקעֶנען 

ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.
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אּון ֶדעָמאְלְטס ֶוועט ֶמער ִניְׁשט ַזיין 
ַקיין ַמְחלֹוֶקת אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון 
ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען  ֶקעֶנען  ֶוועט  ֶמען 
ִדי  ִאין  ָׁשַמִים  ִיְרַאת  אּון  ֱאמּוָנה 

ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ָזאְגט ֶדער ֵה ָנָתן  ֶרִּבי  ייִליֶגער 
חֹוֶדׁש,  רֹאׁש  ֲהָלכֹות,  (ִליקּוֵטי 

ְמַרֵמז אֹויף  ִאיז  ְמנֹוָרה  ִדי  ז'):  ֲהָלָכה 

ְמנֹוָרה  ִדי  ִאיְדן,  ְצִוויְׁשן  ָׁשלֹום  ִדי 
ֶפעְרִציג  אּון  ַניין  ֶגעַהאט  ָהאט 
ֲחָלִקים ָאֶּבער ַאֶלעס ִאיז ֶגעֶווען פּון 
ֵאיין ְׁשִטיק, ָדאס ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ִדי 
ִאיז  ָוואס  אֹוִתיֹות  ֶפעְרִציג  אּון  ַניין 
ְצֶוועְלף  ִדי  פּון  ֶנעֶמען  ִדי  ִאין  ָדא 
פּון  ַזיין  ַדאְרְפן  ַאֶלע  ַאז  ְׁשָבִטים, 
ִאיְנֵאייֶנעם  ֶלעְּבן  צּו  ְׁשִטיק,  ֵאיין 

ְּבָׁשלֹום.

ִאיז ְׁשֶווער ֶגעֶווען ַפאר מֶׁשה ָדאס 
ַרֵּבינּו, ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ַמאְכן 

ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ַמאְכן  ִדי ְמנֹוָרה? 
ְּבָׁשלֹום,  ֶלעְּבן  ָזאְלן  ִאיְדן  ַאֶלע  ַאז 
 ָדא ִאיז  ֶעס  ְקִריְגן?  ִניְׁשט   ִזי אּון 
ִחילּוֵקי  אּון  ַמְחלֹוֶקת  ַאזֹויִפיל  ָדא 

ֵדעֹות ַּביי ִאיְדן.

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט  ֶדער  ִאים 
ְׁשִטיק  ֶדעם  ֶנעם  ֶגעָזאְגט, 
ִאין  ַאַריין  ֶעס  ַוואְרף  אּון  ָגאְלד 
ַּתֲאָוה  ִדי  ֶנעם  ֵמייְנט  ָדאס  ֵפייֶער, 
ַאַריין  ֶעס  ַוואְרף  אּון  ֶגעְלט  פּון 
ִניְׁשט  ִאין ֵפייֶער, ַאז ֶמען ָזאל ֶמער 
ָנאְכלֹויְפן ֶגעְלט, ֶמען ָזאל ִוויְסן ַאז 
ֶגעְלט ֶגעְּבט ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
אּון ִניְׁשט ְמַקֵנא ַזיין ַא ְצֵווייְטן ָוואס 
 ָהאט ֶמער ֶגעְלט, אּון ַאזֹוי ֶוועט ִזי
רֹוב  ַווייל  ַמְחלֹוֶקת,  ִדי  אֹויְפֶהעְרן 

ַמְחלֹוֶקת קּוְמט ָנאר פּון ֶגעְלט.

ַהֲעְת תשנ"א)   (ּתֹוך ַהַנַחל, ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ְבּ

ַלח ¿ ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָחָזק א  י  ִכּ ָהָעם  ֶאל  ַלֲעלֹות  נּוַכל 

ָהאְּבן  ְמַרְגִלים  ִדי  ּנּו,  ִמֶמּ הּוא 
ֶוועְלן  ִמיר  ִאיְדן,  ִדי  ַפאר  ֶגעָזאְגט 
ִניְׁשט ֶקעֶנען ֵגיין אֹויף ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ְׁשֶטעְרֶקער.  ֶזעֶנען  גֹוִים  ִדי  ַווייל 

ֶגעֶרעְדט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט 
ֲאִפילּו  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶקעְגן 
ִניְׁשט   ִזי ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֵזיי,  ִמיט  ֶגעְּבן  ֵעָצה  ַאן  ֶקעֶנען 

ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.
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ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן נ"ח): ֶעס ִאיז ָדא ֶמעְנְטְׁשן 

ִאיז  ָוואס  ַצִדיק  ַא  ַאז  ֵמייֶנען,  ָוואס 
ַאָראּפ  ִניְׁשט   ִזי ֶקען  ְגרֹויס,  ֵזייֶער 
ֶער  ַזאְכן,  ֶוועְלְטִליֶכע  ִדי  צּו  ָלאְזן 
ִזי ָדא  ִניְׁשט ָוואס ֶעס טּוט  ֵווייְסט 
אֹויף ִדי ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ַווייל 
ַגְׁשִמיּות,  פּון  ַווייט  ֵזייֶער  ִאיז  ֶער 
ַאזֹוי,  ִניְׁשט  ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ָאֶּבער 
ַצִדיק  ֶדער  ְגֶרעֶסער  ִווי  ַפאְרֶקעְרט, 
ֵווייְסט ֶער ָוואס ֶעס  ִאיז, ַאְלץ ֶמער 
ַאזֹוי  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף   ִזי טּוט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶזעְהט,  ֶמען  ִווי 
ְגֶרעְסֶטער  ֶדער   ָדא ִאיז  ֶער  ָוואס 
אּון  ְגֶרעֶסער   ,ֵׁשָיי ָנאר  ִאיז  ָוואס 
אּון  ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  פּון  ֶהעֶכער 
פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִפיְרט ֶער ִדי ַגאְנֶצע 
ֶוועְלט, ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְׁשָגָחה 

ְּפָרִטיּות.

ִדי ָדאס  פּון  ְּפַגם  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ְמַרְגִלים, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְטַראְכט 
ִמְדָּבר,  ִאין  ִאיז  ֶמען  ֶווען  ָדא  ַאז 
ִדי  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַטאֶקע  ִפיְרט 
ֵגייט  ֶמען  ַהֶטַבע,   ְּכֶדֶר ֶׁשא  ִאיְדן 
ִמיט ָוואְלֶקעֶנעס, ֶמען ֶעְסט ָמן פּון 
ְׁשֵטיין  פּוֶנעם  ְטִריְנְקט  ֶמען  ִהיְמל, 
אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ָאֶּבער ָדאְרט ִאין 

גֹוִים,  ִמיט  ִפיל  ִאיז  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ 
 ַאֶלעס ֶזעְהט אֹויס ִווי ֶעס ִפיְרט ִזי
ַאז  ֶגעָזאְגט  ֵזיי  ַהֶטַבע, ָהאְּבן   ְּבֶדֶר
ִניְׁשט   ִזי ֶקען  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַמָצב,  ַאַזא  ִאין  ָדאְרט  ַאָראְּפָלאְזן 
 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז צּו ְגרֹויס ִזי

ַאָראּפ צּו ָלאְזן ָדאְרט.

ֵזייֶער ָאֶּבער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס 
ַווייל  ַפאְרֶקעְרט  ָטעּות, 
ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶוועְלט,  ִדי  צּו  ַאָראּפ   ִזי ֶער  ָלאְזט 
ַא  ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִפיְרט  ֶער  אּון 
ַּפאִסיְרט  ָוואס  ְקֵלייִניַקייט  ֶיעֶדע 
פּוֶנעם  ָנאר  קּוְמט  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעְהט 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַטאֶקע 
ֶגעַמאְכט ַאז ִדי גֹוִים ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ַּבאֶעְרִדיְגן  צּו  ַפאְרנּוֶמען  ַזיין  ָזאְלן 
ֵזייֶעֶרע טֹויֶטע, אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף 
ִדי ְמַרְגִלים, ָאֶּבער ִדי ְמַרְגִלים ָהאְּבן 

ַאֶלעס אֹויְסֶגעְדֵרייט צּו ְׁשֶלעְכְטס.

ָדאס ָהאְּבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעָזאְגט, אּון 
ִפיִלים,  ַהְנּ ֶאת  ָרִאינּו  ם  ְוָשׁ
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ָדאס  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט 
ָוואס  ַמְלָאִכים  ִדי  פּון  ִקיְנֶדער  ִדי 
ִהיְמל,  פּון  ֶגעַפאְלן  ַאָראּפ  ֶזעֶנען 
ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ַּפְרַׁשת 
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֶעס  ַאז  ְּבֵראִׁשית, 
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ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן נ"ח): ֶעס ִאיז ָדא ֶמעְנְטְׁשן 

ִאיז  ָוואס  ַצִדיק  ַא  ַאז  ֵמייֶנען,  ָוואס 
ַאָראּפ  ִניְׁשט   ִזי ֶקען  ְגרֹויס,  ֵזייֶער 
ֶער  ַזאְכן,  ֶוועְלְטִליֶכע  ִדי  צּו  ָלאְזן 
ִזי ָדא  ִניְׁשט ָוואס ֶעס טּוט  ֵווייְסט 
אֹויף ִדי ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ַווייל 
ַגְׁשִמיּות,  פּון  ַווייט  ֵזייֶער  ִאיז  ֶער 
ַאזֹוי,  ִניְׁשט  ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ָאֶּבער 
ַצִדיק  ֶדער  ְגֶרעֶסער  ִווי  ַפאְרֶקעְרט, 
ֵווייְסט ֶער ָוואס ֶעס  ִאיז, ַאְלץ ֶמער 
ַאזֹוי  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף   ִזי טּוט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶזעְהט,  ֶמען  ִווי 
ְגֶרעְסֶטער  ֶדער   ָדא ִאיז  ֶער  ָוואס 
אּון  ְגֶרעֶסער   ,ֵׁשָיי ָנאר  ִאיז  ָוואס 
אּון  ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  פּון  ֶהעֶכער 
פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִפיְרט ֶער ִדי ַגאְנֶצע 
ֶוועְלט, ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְׁשָגָחה 

ְּפָרִטיּות.

ִדי ָדאס  פּון  ְּפַגם  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ְמַרְגִלים, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְטַראְכט 
ִמְדָּבר,  ִאין  ִאיז  ֶמען  ֶווען  ָדא  ַאז 
ִדי  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַטאֶקע  ִפיְרט 
ֵגייט  ֶמען  ַהֶטַבע,   ְּכֶדֶר ֶׁשא  ִאיְדן 
ִמיט ָוואְלֶקעֶנעס, ֶמען ֶעְסט ָמן פּון 
ְׁשֵטיין  פּוֶנעם  ְטִריְנְקט  ֶמען  ִהיְמל, 
אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ָאֶּבער ָדאְרט ִאין 

גֹוִים,  ִמיט  ִפיל  ִאיז  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ 
 ַאֶלעס ֶזעְהט אֹויס ִווי ֶעס ִפיְרט ִזי
ַאז  ֶגעָזאְגט  ֵזיי  ַהֶטַבע, ָהאְּבן   ְּבֶדֶר
ִניְׁשט   ִזי ֶקען  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַמָצב,  ַאַזא  ִאין  ָדאְרט  ַאָראְּפָלאְזן 
 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז צּו ְגרֹויס ִזי

ַאָראּפ צּו ָלאְזן ָדאְרט.

ֵזייֶער ָאֶּבער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס 
ַווייל  ַפאְרֶקעְרט  ָטעּות, 
ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶוועְלט,  ִדי  צּו  ַאָראּפ   ִזי ֶער  ָלאְזט 
ַא  ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִפיְרט  ֶער  אּון 
ַּפאִסיְרט  ָוואס  ְקֵלייִניַקייט  ֶיעֶדע 
פּוֶנעם  ָנאר  קּוְמט  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעְהט 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַטאֶקע 
ֶגעַמאְכט ַאז ִדי גֹוִים ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ַּבאֶעְרִדיְגן  צּו  ַפאְרנּוֶמען  ַזיין  ָזאְלן 
ֵזייֶעֶרע טֹויֶטע, אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף 
ִדי ְמַרְגִלים, ָאֶּבער ִדי ְמַרְגִלים ָהאְּבן 

ַאֶלעס אֹויְסֶגעְדֵרייט צּו ְׁשֶלעְכְטס.

ָדאס ָהאְּבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעָזאְגט, אּון 
ִפיִלים,  ַהְנּ ֶאת  ָרִאינּו  ם  ְוָשׁ
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ָדאס  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט 
ָוואס  ַמְלָאִכים  ִדי  פּון  ִקיְנֶדער  ִדי 
ִהיְמל,  פּון  ֶגעַפאְלן  ַאָראּפ  ֶזעֶנען 
ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ַּפְרַׁשת 
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֶעס  ַאז  ְּבֵראִׁשית, 
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ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן נ"ח): ֶעס ִאיז ָדא ֶמעְנְטְׁשן 

ִאיז  ָוואס  ַצִדיק  ַא  ַאז  ֵמייֶנען,  ָוואס 
ַאָראּפ  ִניְׁשט   ִזי ֶקען  ְגרֹויס,  ֵזייֶער 
ֶער  ַזאְכן,  ֶוועְלְטִליֶכע  ִדי  צּו  ָלאְזן 
ִזי ָדא  ִניְׁשט ָוואס ֶעס טּוט  ֵווייְסט 
אֹויף ִדי ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ַווייל 
ַגְׁשִמיּות,  פּון  ַווייט  ֵזייֶער  ִאיז  ֶער 
ַאזֹוי,  ִניְׁשט  ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ָאֶּבער 
ַצִדיק  ֶדער  ְגֶרעֶסער  ִווי  ַפאְרֶקעְרט, 
ֵווייְסט ֶער ָוואס ֶעס  ִאיז, ַאְלץ ֶמער 
ַאזֹוי  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף   ִזי טּוט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶזעְהט,  ֶמען  ִווי 
ְגֶרעְסֶטער  ֶדער   ָדא ִאיז  ֶער  ָוואס 
אּון  ְגֶרעֶסער   ,ֵׁשָיי ָנאר  ִאיז  ָוואס 
אּון  ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  פּון  ֶהעֶכער 
פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִפיְרט ֶער ִדי ַגאְנֶצע 
ֶוועְלט, ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְׁשָגָחה 

ְּפָרִטיּות.

ִדי ָדאס  פּון  ְּפַגם  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ְמַרְגִלים, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְטַראְכט 
ִמְדָּבר,  ִאין  ִאיז  ֶמען  ֶווען  ָדא  ַאז 
ִדי  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַטאֶקע  ִפיְרט 
ֵגייט  ֶמען  ַהֶטַבע,   ְּכֶדֶר ֶׁשא  ִאיְדן 
ִמיט ָוואְלֶקעֶנעס, ֶמען ֶעְסט ָמן פּון 
ְׁשֵטיין  פּוֶנעם  ְטִריְנְקט  ֶמען  ִהיְמל, 
אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ָאֶּבער ָדאְרט ִאין 

גֹוִים,  ִמיט  ִפיל  ִאיז  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ 
 ַאֶלעס ֶזעְהט אֹויס ִווי ֶעס ִפיְרט ִזי
ַאז  ֶגעָזאְגט  ֵזיי  ַהֶטַבע, ָהאְּבן   ְּבֶדֶר
ִניְׁשט   ִזי ֶקען  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַמָצב,  ַאַזא  ִאין  ָדאְרט  ַאָראְּפָלאְזן 
 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז צּו ְגרֹויס ִזי

ַאָראּפ צּו ָלאְזן ָדאְרט.

ֵזייֶער ָאֶּבער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס 
ַווייל  ַפאְרֶקעְרט  ָטעּות, 
ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶוועְלט,  ִדי  צּו  ַאָראּפ   ִזי ֶער  ָלאְזט 
ַא  ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִפיְרט  ֶער  אּון 
ַּפאִסיְרט  ָוואס  ְקֵלייִניַקייט  ֶיעֶדע 
פּוֶנעם  ָנאר  קּוְמט  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעְהט 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַטאֶקע 
ֶגעַמאְכט ַאז ִדי גֹוִים ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ַּבאֶעְרִדיְגן  צּו  ַפאְרנּוֶמען  ַזיין  ָזאְלן 
ֵזייֶעֶרע טֹויֶטע, אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף 
ִדי ְמַרְגִלים, ָאֶּבער ִדי ְמַרְגִלים ָהאְּבן 

ַאֶלעס אֹויְסֶגעְדֵרייט צּו ְׁשֶלעְכְטס.

ָדאס ָהאְּבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעָזאְגט, אּון 
ִפיִלים,  ַהְנּ ֶאת  ָרִאינּו  ם  ְוָשׁ
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ָדאס  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט 
ָוואס  ַמְלָאִכים  ִדי  פּון  ִקיְנֶדער  ִדי 
ִהיְמל,  פּון  ֶגעַפאְלן  ַאָראּפ  ֶזעֶנען 
ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ַּפְרַׁשת 
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֶעס  ַאז  ְּבֵראִׁשית, 
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ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן נ"ח): ֶעס ִאיז ָדא ֶמעְנְטְׁשן 

ִאיז  ָוואס  ַצִדיק  ַא  ַאז  ֵמייֶנען,  ָוואס 
ַאָראּפ  ִניְׁשט   ִזי ֶקען  ְגרֹויס,  ֵזייֶער 
ֶער  ַזאְכן,  ֶוועְלְטִליֶכע  ִדי  צּו  ָלאְזן 
ִזי ָדא  ִניְׁשט ָוואס ֶעס טּוט  ֵווייְסט 
אֹויף ִדי ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ַווייל 
ַגְׁשִמיּות,  פּון  ַווייט  ֵזייֶער  ִאיז  ֶער 
ַאזֹוי,  ִניְׁשט  ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ָאֶּבער 
ַצִדיק  ֶדער  ְגֶרעֶסער  ִווי  ַפאְרֶקעְרט, 
ֵווייְסט ֶער ָוואס ֶעס  ִאיז, ַאְלץ ֶמער 
ַאזֹוי  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף   ִזי טּוט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶזעְהט,  ֶמען  ִווי 
ְגֶרעְסֶטער  ֶדער   ָדא ִאיז  ֶער  ָוואס 
אּון  ְגֶרעֶסער   ,ֵׁשָיי ָנאר  ִאיז  ָוואס 
אּון  ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  פּון  ֶהעֶכער 
פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ִפיְרט ֶער ִדי ַגאְנֶצע 
ֶוועְלט, ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַהְׁשָגָחה 

ְּפָרִטיּות.

ִדי ָדאס  פּון  ְּפַגם  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ְמַרְגִלים, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְטַראְכט 
ִמְדָּבר,  ִאין  ִאיז  ֶמען  ֶווען  ָדא  ַאז 
ִדי  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַטאֶקע  ִפיְרט 
ֵגייט  ֶמען  ַהֶטַבע,   ְּכֶדֶר ֶׁשא  ִאיְדן 
ִמיט ָוואְלֶקעֶנעס, ֶמען ֶעְסט ָמן פּון 
ְׁשֵטיין  פּוֶנעם  ְטִריְנְקט  ֶמען  ִהיְמל, 
אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ָאֶּבער ָדאְרט ִאין 

גֹוִים,  ִמיט  ִפיל  ִאיז  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ 
 ַאֶלעס ֶזעְהט אֹויס ִווי ֶעס ִפיְרט ִזי
ַאז  ֶגעָזאְגט  ֵזיי  ַהֶטַבע, ָהאְּבן   ְּבֶדֶר
ִניְׁשט   ִזי ֶקען  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַמָצב,  ַאַזא  ִאין  ָדאְרט  ַאָראְּפָלאְזן 
 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז צּו ְגרֹויס ִזי

ַאָראּפ צּו ָלאְזן ָדאְרט.

ֵזייֶער ָאֶּבער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס 
ַווייל  ַפאְרֶקעְרט  ָטעּות, 
ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶוועְלט,  ִדי  צּו  ַאָראּפ   ִזי ֶער  ָלאְזט 
ַא  ֶוועְלט,  ַגאְנֶצע  ִדי  ִפיְרט  ֶער  אּון 
ַּפאִסיְרט  ָוואס  ְקֵלייִניַקייט  ֶיעֶדע 
פּוֶנעם  ָנאר  קּוְמט  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעְהט 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַטאֶקע 
ֶגעַמאְכט ַאז ִדי גֹוִים ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ַּבאֶעְרִדיְגן  צּו  ַפאְרנּוֶמען  ַזיין  ָזאְלן 
ֵזייֶעֶרע טֹויֶטע, אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף 
ִדי ְמַרְגִלים, ָאֶּבער ִדי ְמַרְגִלים ָהאְּבן 

ַאֶלעס אֹויְסֶגעְדֵרייט צּו ְׁשֶלעְכְטס.

ָדאס ָהאְּבן ִדי ְמַרְגִלים ֶגעָזאְגט, אּון 
ִפיִלים,  ַהְנּ ֶאת  ָרִאינּו  ם  ְוָשׁ
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ָדאס  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט 
ָוואס  ַמְלָאִכים  ִדי  פּון  ִקיְנֶדער  ִדי 
ִהיְמל,  פּון  ֶגעַפאְלן  ַאָראּפ  ֶזעֶנען 
ִווי ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ַּפְרַׁשת 
ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֶעס  ַאז  ְּבֵראִׁשית, 
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ֶגע'ַטֲעָנה'ט  ָהאְּבן  ָוואס  ַמְלָאִכים 
ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
ַּבאַׁשאְפן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַווייל ֶער ֶוועט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט  ִזיְנִדיְגן, 
 ִאי ֶווער  אּוְמִזיְסט  ֶגעָזאְגט,  ֵזיי 
ֵזיי  אֹויּב  ְוַחנּון?  ַרחּום  ָאְנֶגערּוְפן 
ְּתׁשּוָבה  ֵזיי  ֶוועְלן  ִזיְנִדיְגן  ֶוועְלן 
צּוִריק  ֵזיי  ֶוועל   ִאי אּון  טּוְהן 
ֶנעֶמען, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
אֹויף  ַמְלָאִכים  ִדי  ֶגעִׁשיְקט  ַאָראּפ 
ֶדער ֶוועְלט, צּו ֶזעְהן אֹויּב ֵזיי ֶוועְלן 
ִזי ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ְלַמֲעֶׂשה 
ָהאְּבן ֵזיי ִזי ִניְׁשט ֶדעְרַהאְלְטן, ֵזיי 

ָהאְּבן ֶגעִזיְנִדיְגט.

ִדי ָדאס  ֶגעֶזעְהן  ְמַרְגִלים  ִדי  ָהאְּבן 
ֶגעֶזעְהן  ָהאְּבן  ֵזיי  ְנִפיִלים, 
 ִזי ָהאְּבן  ַמְלָאִכים  ִדי  ֲאִפילּו  ַאז 
אֹויף  ֶדעְרַהאְלְטן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט 
ִדי   ִזי ֶוועְלן  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועְלט,  ֶדער 
ִאין  ֶדעְרַהאְלְטן  ָדאְרט  ֶקעֶנען  ִאיְדן 
ַאַזא ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ָאֶּבער ֵזיי 
ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש 
 ,ָהאט ַא ְגֶרעֶסעֶרע ּכַֹח פּון ַא ַמְלָא
אֹויף  ֶדעְרַהאְלְטן  ָיא   ִזי ֶקען  ֶער 
ֶדער ֶוועְלט, אּון אֹויּב ֶמען ִזיְנִדיְגט 
ֶדער  אּון  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ֶמען  ֶקען 
ְוַחנּון,  ַרחּום  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 

ֶנעְמט ֶיעְדן ָאן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ְׁשַלח תש"ס)
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ַהס  אֶמר ַוַיּ ה ַויֹּ ֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹשׁ ָכּ
י  ִכּ אָֹתּה  נּו  ְוָיַרְשׁ ַנֲעֶלה  ָעה 
ְׁשִטיל  ָהאט  ָּכֵלב  ָלּה,  נּוַכל  ָיכֹול 
ֶגעַמאְכט ִדי ָפאְלק אּון ֶגעָזאְגט, ַאז 
ֶאֶרץ  ִאין  ֵגיין  ַאַריין  ָיא  ֶוועְלן  ִמיר 
ַּבייקּוֶמען  ֶוועְלן  ִמיר  אּון  ִיְׂשָרֵאל, 
ִדי גֹוִים. ָזאְגט ַרִׁש"י, ַאז ָּכֵלב ָהאט 
ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ֲאִפילּו  ַאז  ֶגעָזאְגט, 
ֵלייֶטעְרס,  ַמאְכן  ֵהייְסן  אּוְנז  ֶוועט 
אּון ַארֹויף ֵגיין ִאין ִהיְמל, ֶוועְלן ִמיר 

ָדאס אֹוי ֶקעֶנען ַּבאַווייְזן.

ֶגעָוואְלט ָוואס  ָּכֵלב  ָדא  ָהאט 
ַארֹויְסְּבֶרעְנֶגען ִמיט ֶדעם?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף  ִעיָקר  ֶדער  נ"א): 

ָהאְּבן ַא ְׁשַטאְרֶקע ָרצֹון, ַא ְׁשַטאְרֶקע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ִוויְלן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם   ַאַסא ֶּבעְטן 
ַאן  ַזיין  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ָזאל  ֶמען  ַאז 
ִאיְנְצִוויְׁשן  אּון  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער 

ַדאֶוועְנט ֶמען אּון ֶמען ֶלעְרְנט.

ִאיז ָאֶּבער  ַאֵלייְנ'ס  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ָאְנצּוַהאְלְטן  ְׁשֶווער  ֵזייֶער 
ִוויְלן,  ָאְנצּוַהאְלְטן ֶדעם  ֶדעם ָרצֹון, 
ֶער  ֶווען  צּוְּבָראְכן  ֶוועְרט  ֶער  ַווייל 

פר˘˙ ˘לח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜י„

ֶגע'ַטֲעָנה'ט  ָהאְּבן  ָוואס  ַמְלָאִכים 
ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
ַּבאַׁשאְפן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַווייל ֶער ֶוועט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט  ִזיְנִדיְגן, 
 ִאי ֶווער  אּוְמִזיְסט  ֶגעָזאְגט,  ֵזיי 
ֵזיי  אֹויּב  ְוַחנּון?  ַרחּום  ָאְנֶגערּוְפן 
ְּתׁשּוָבה  ֵזיי  ֶוועְלן  ִזיְנִדיְגן  ֶוועְלן 
צּוִריק  ֵזיי  ֶוועל   ִאי אּון  טּוְהן 
ֶנעֶמען, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
אֹויף  ַמְלָאִכים  ִדי  ֶגעִׁשיְקט  ַאָראּפ 
ֶדער ֶוועְלט, צּו ֶזעְהן אֹויּב ֵזיי ֶוועְלן 
ִזי ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ְלַמֲעֶׂשה 
ָהאְּבן ֵזיי ִזי ִניְׁשט ֶדעְרַהאְלְטן, ֵזיי 

ָהאְּבן ֶגעִזיְנִדיְגט.

ִדי ָדאס  ֶגעֶזעְהן  ְמַרְגִלים  ִדי  ָהאְּבן 
ֶגעֶזעְהן  ָהאְּבן  ֵזיי  ְנִפיִלים, 
 ִזי ָהאְּבן  ַמְלָאִכים  ִדי  ֲאִפילּו  ַאז 
אֹויף  ֶדעְרַהאְלְטן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט 
ִדי   ִזי ֶוועְלן  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועְלט,  ֶדער 
ִאין  ֶדעְרַהאְלְטן  ָדאְרט  ֶקעֶנען  ִאיְדן 
ַאַזא ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ָאֶּבער ֵזיי 
ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש 
 ,ָהאט ַא ְגֶרעֶסעֶרע ּכַֹח פּון ַא ַמְלָא
אֹויף  ֶדעְרַהאְלְטן  ָיא   ִזי ֶקען  ֶער 
ֶדער ֶוועְלט, אּון אֹויּב ֶמען ִזיְנִדיְגט 
ֶדער  אּון  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ֶמען  ֶקען 
ְוַחנּון,  ַרחּום  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 

ֶנעְמט ֶיעְדן ָאן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ְׁשַלח תש"ס)
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ַהס  אֶמר ַוַיּ ה ַויֹּ ֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹשׁ ָכּ
י  ִכּ אָֹתּה  נּו  ְוָיַרְשׁ ַנֲעֶלה  ָעה 
ְׁשִטיל  ָהאט  ָּכֵלב  ָלּה,  נּוַכל  ָיכֹול 
ֶגעַמאְכט ִדי ָפאְלק אּון ֶגעָזאְגט, ַאז 
ֶאֶרץ  ִאין  ֵגיין  ַאַריין  ָיא  ֶוועְלן  ִמיר 
ַּבייקּוֶמען  ֶוועְלן  ִמיר  אּון  ִיְׂשָרֵאל, 
ִדי גֹוִים. ָזאְגט ַרִׁש"י, ַאז ָּכֵלב ָהאט 
ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ֲאִפילּו  ַאז  ֶגעָזאְגט, 
ֵלייֶטעְרס,  ַמאְכן  ֵהייְסן  אּוְנז  ֶוועט 
אּון ַארֹויף ֵגיין ִאין ִהיְמל, ֶוועְלן ִמיר 

ָדאס אֹוי ֶקעֶנען ַּבאַווייְזן.

ֶגעָוואְלט ָוואס  ָּכֵלב  ָדא  ָהאט 
ַארֹויְסְּבֶרעְנֶגען ִמיט ֶדעם?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף  ִעיָקר  ֶדער  נ"א): 

ָהאְּבן ַא ְׁשַטאְרֶקע ָרצֹון, ַא ְׁשַטאְרֶקע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ִוויְלן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם   ַאַסא ֶּבעְטן 
ַאן  ַזיין  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ָזאל  ֶמען  ַאז 
ִאיְנְצִוויְׁשן  אּון  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער 

ַדאֶוועְנט ֶמען אּון ֶמען ֶלעְרְנט.

ִאיז ָאֶּבער  ַאֵלייְנ'ס  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ָאְנצּוַהאְלְטן  ְׁשֶווער  ֵזייֶער 
ִוויְלן,  ָאְנצּוַהאְלְטן ֶדעם  ֶדעם ָרצֹון, 
ֶער  ֶווען  צּוְּבָראְכן  ֶוועְרט  ֶער  ַווייל 

פר˘˙ ˘לח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜י„

ֶגע'ַטֲעָנה'ט  ָהאְּבן  ָוואס  ַמְלָאִכים 
ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
ַּבאַׁשאְפן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַווייל ֶער ֶוועט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט  ִזיְנִדיְגן, 
 ִאי ֶווער  אּוְמִזיְסט  ֶגעָזאְגט,  ֵזיי 
ֵזיי  אֹויּב  ְוַחנּון?  ַרחּום  ָאְנֶגערּוְפן 
ְּתׁשּוָבה  ֵזיי  ֶוועְלן  ִזיְנִדיְגן  ֶוועְלן 
צּוִריק  ֵזיי  ֶוועל   ִאי אּון  טּוְהן 
ֶנעֶמען, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
אֹויף  ַמְלָאִכים  ִדי  ֶגעִׁשיְקט  ַאָראּפ 
ֶדער ֶוועְלט, צּו ֶזעְהן אֹויּב ֵזיי ֶוועְלן 
ִזי ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ְלַמֲעֶׂשה 
ָהאְּבן ֵזיי ִזי ִניְׁשט ֶדעְרַהאְלְטן, ֵזיי 

ָהאְּבן ֶגעִזיְנִדיְגט.

ִדי ָדאס  ֶגעֶזעְהן  ְמַרְגִלים  ִדי  ָהאְּבן 
ֶגעֶזעְהן  ָהאְּבן  ֵזיי  ְנִפיִלים, 
 ִזי ָהאְּבן  ַמְלָאִכים  ִדי  ֲאִפילּו  ַאז 
אֹויף  ֶדעְרַהאְלְטן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט 
ִדי   ִזי ֶוועְלן  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועְלט,  ֶדער 
ִאין  ֶדעְרַהאְלְטן  ָדאְרט  ֶקעֶנען  ִאיְדן 
ַאַזא ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ָאֶּבער ֵזיי 
ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש 
 ,ָהאט ַא ְגֶרעֶסעֶרע ּכַֹח פּון ַא ַמְלָא
אֹויף  ֶדעְרַהאְלְטן  ָיא   ִזי ֶקען  ֶער 
ֶדער ֶוועְלט, אּון אֹויּב ֶמען ִזיְנִדיְגט 
ֶדער  אּון  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ֶמען  ֶקען 
ְוַחנּון,  ַרחּום  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 

ֶנעְמט ֶיעְדן ָאן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ְׁשַלח תש"ס)
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ַהס  אֶמר ַוַיּ ה ַויֹּ ֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹשׁ ָכּ
י  ִכּ אָֹתּה  נּו  ְוָיַרְשׁ ַנֲעֶלה  ָעה 
ְׁשִטיל  ָהאט  ָּכֵלב  ָלּה,  נּוַכל  ָיכֹול 
ֶגעַמאְכט ִדי ָפאְלק אּון ֶגעָזאְגט, ַאז 
ֶאֶרץ  ִאין  ֵגיין  ַאַריין  ָיא  ֶוועְלן  ִמיר 
ַּבייקּוֶמען  ֶוועְלן  ִמיר  אּון  ִיְׂשָרֵאל, 
ִדי גֹוִים. ָזאְגט ַרִׁש"י, ַאז ָּכֵלב ָהאט 
ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ֲאִפילּו  ַאז  ֶגעָזאְגט, 
ֵלייֶטעְרס,  ַמאְכן  ֵהייְסן  אּוְנז  ֶוועט 
אּון ַארֹויף ֵגיין ִאין ִהיְמל, ֶוועְלן ִמיר 

ָדאס אֹוי ֶקעֶנען ַּבאַווייְזן.

ֶגעָוואְלט ָוואס  ָּכֵלב  ָדא  ָהאט 
ַארֹויְסְּבֶרעְנֶגען ִמיט ֶדעם?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף  ִעיָקר  ֶדער  נ"א): 

ָהאְּבן ַא ְׁשַטאְרֶקע ָרצֹון, ַא ְׁשַטאְרֶקע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ִוויְלן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם   ַאַסא ֶּבעְטן 
ַאן  ַזיין  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ָזאל  ֶמען  ַאז 
ִאיְנְצִוויְׁשן  אּון  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער 

ַדאֶוועְנט ֶמען אּון ֶמען ֶלעְרְנט.

ִאיז ָאֶּבער  ַאֵלייְנ'ס  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ָאְנצּוַהאְלְטן  ְׁשֶווער  ֵזייֶער 
ִוויְלן,  ָאְנצּוַהאְלְטן ֶדעם  ֶדעם ָרצֹון, 
ֶער  ֶווען  צּוְּבָראְכן  ֶוועְרט  ֶער  ַווייל 
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ֶגע'ַטֲעָנה'ט  ָהאְּבן  ָוואס  ַמְלָאִכים 
ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
ַּבאַׁשאְפן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַווייל ֶער ֶוועט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט  ִזיְנִדיְגן, 
 ִאי ֶווער  אּוְמִזיְסט  ֶגעָזאְגט,  ֵזיי 
ֵזיי  אֹויּב  ְוַחנּון?  ַרחּום  ָאְנֶגערּוְפן 
ְּתׁשּוָבה  ֵזיי  ֶוועְלן  ִזיְנִדיְגן  ֶוועְלן 
צּוִריק  ֵזיי  ֶוועל   ִאי אּון  טּוְהן 
ֶנעֶמען, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
אֹויף  ַמְלָאִכים  ִדי  ֶגעִׁשיְקט  ַאָראּפ 
ֶדער ֶוועְלט, צּו ֶזעְהן אֹויּב ֵזיי ֶוועְלן 
ִזי ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ְלַמֲעֶׂשה 
ָהאְּבן ֵזיי ִזי ִניְׁשט ֶדעְרַהאְלְטן, ֵזיי 

ָהאְּבן ֶגעִזיְנִדיְגט.

ִדי ָדאס  ֶגעֶזעְהן  ְמַרְגִלים  ִדי  ָהאְּבן 
ֶגעֶזעְהן  ָהאְּבן  ֵזיי  ְנִפיִלים, 
 ִזי ָהאְּבן  ַמְלָאִכים  ִדי  ֲאִפילּו  ַאז 
אֹויף  ֶדעְרַהאְלְטן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט 
ִדי   ִזי ֶוועְלן  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועְלט,  ֶדער 
ִאין  ֶדעְרַהאְלְטן  ָדאְרט  ֶקעֶנען  ִאיְדן 
ַאַזא ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע ֶוועְלט, ָאֶּבער ֵזיי 
ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש 
 ,ָהאט ַא ְגֶרעֶסעֶרע ּכַֹח פּון ַא ַמְלָא
אֹויף  ֶדעְרַהאְלְטן  ָיא   ִזי ֶקען  ֶער 
ֶדער ֶוועְלט, אּון אֹויּב ֶמען ִזיְנִדיְגט 
ֶדער  אּון  טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ֶמען  ֶקען 
ְוַחנּון,  ַרחּום  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 

ֶנעְמט ֶיעְדן ָאן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ְׁשַלח תש"ס)
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ַהס  אֶמר ַוַיּ ה ַויֹּ ֵלב ֶאת ָהָעם ֶאל מֶֹשׁ ָכּ
י  ִכּ אָֹתּה  נּו  ְוָיַרְשׁ ַנֲעֶלה  ָעה 
ְׁשִטיל  ָהאט  ָּכֵלב  ָלּה,  נּוַכל  ָיכֹול 
ֶגעַמאְכט ִדי ָפאְלק אּון ֶגעָזאְגט, ַאז 
ֶאֶרץ  ִאין  ֵגיין  ַאַריין  ָיא  ֶוועְלן  ִמיר 
ַּבייקּוֶמען  ֶוועְלן  ִמיר  אּון  ִיְׂשָרֵאל, 
ִדי גֹוִים. ָזאְגט ַרִׁש"י, ַאז ָּכֵלב ָהאט 
ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ֲאִפילּו  ַאז  ֶגעָזאְגט, 
ֵלייֶטעְרס,  ַמאְכן  ֵהייְסן  אּוְנז  ֶוועט 
אּון ַארֹויף ֵגיין ִאין ִהיְמל, ֶוועְלן ִמיר 

ָדאס אֹוי ֶקעֶנען ַּבאַווייְזן.

ֶגעָוואְלט ָוואס  ָּכֵלב  ָדא  ָהאט 
ַארֹויְסְּבֶרעְנֶגען ִמיט ֶדעם?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף  ִעיָקר  ֶדער  נ"א): 

ָהאְּבן ַא ְׁשַטאְרֶקע ָרצֹון, ַא ְׁשַטאְרֶקע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ִוויְלן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם   ַאַסא ֶּבעְטן 
ַאן  ַזיין  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ָזאל  ֶמען  ַאז 
ִאיְנְצִוויְׁשן  אּון  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער 

ַדאֶוועְנט ֶמען אּון ֶמען ֶלעְרְנט.

ִאיז ָאֶּבער  ַאֵלייְנ'ס  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ָאְנצּוַהאְלְטן  ְׁשֶווער  ֵזייֶער 
ִוויְלן,  ָאְנצּוַהאְלְטן ֶדעם  ֶדעם ָרצֹון, 
ֶער  ֶווען  צּוְּבָראְכן  ֶוועְרט  ֶער  ַווייל 
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ַמְצִליַח,  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶזעְהט 
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק 
ָוואס ָזאל ְמעֹוֵרר ַזיין אּון ְמַחֵזק ַזיין 
אּון  ָיא,  ֶקען  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 
ֶער  אֹויּב  ַזיין,  ַמְצִליַח  ָיא  ֶוועט  ֶער 
ֶוועט ִניְׁשט אֹויְפֶגעְּבן. ַאזֹוי ִווי ֶדער 
ֶגעָזאְגט:  ָהאט  זי"ע  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל 
ֶקען   ִאי'  ַזא ַאַזא  ִניְׁשָטא  ִאיז  ֶעס 
ִוויל   ִאי' ָדא  ָנאר  ִאיז  ֶעס  ִניְׁשט', 
ֶוועְסטּו  ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב  ִניְׁשט', 
ַצִדיק  ֶדער  טּוט  ָדאס  אּון  ֶקעֶנען". 
ַאז  ֶמעְנְטׁש,  ִאיֶנעם  ַאַרייְנַׁשייֶנען 
פּון  צּוְּבָראְכן  ֶוועְרן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער 
ִדי  אֹויְפֶגעְּבן  ִניְׁשט  אּון  ָגאְרִניְׁשט, 

ָרצֹון. 

ָהאט ֶדעְרַפאר  ָּכֵלב  ֶווען 
ְמַרְגִלים  ִדי  ַאז  ֶגעֶזעְהן 
ֶוועְלן  ֵזיי  ַאז  ִאיְדן  ִדי  ָאן  ְׁשֶרעְקן 
ֶאֶרץ  ִאין  ֵגיין  ַאַריין  ֶקעֶנען  ִניְׁשט 

ִניְׁשט ֶקעֶנען  ֶוועְלן  ֵזיי  ִיְׂשָרֵאל, אּון 
ָהאט  גֹוִים,  ְׁשַטאְרֶקע  ִדי  ֵּבייקּוֶמען 
ַדאְרף  ֶיעְצט  ַאז  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ֶער 
ֶער ְמַחֵזק ַזיין ִדי ִאיְדן ִמיט "ֱאמּוַנת 
צּו  ַצִדיק,  צּום  ֵגיין  צּו  ֲחָכִמים", 
ַצִדיק  ֶדער  ָנאר  ַווייל  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה 
ַזיין אּון ֶגעְּבן ִדי ּכֹוחֹות  ֶקען ְמַחֵזק 
אֹויְפצּוֶגעְּבן  ִניְׁשט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר 

ִדי ָרצֹון.

ַפאר ֶדעְרַפאר  ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט 
ִדי ִאיְדן, אֹויּב ִמיר ֶוועְלן 
ִמיר  ֶוועְלן  ַצִדיק,  ַּביים  ַהאְלְטן   ִזי
ִדי  ֲאִפילּו  ִפיְרן,   ֶקעֶנען דּוְר ַאֶלעס 
ֶוועט  ֶער  ֲאִפילּו  ַזאְכן,  ְׁשֶוועְרְסֶטע 
ִהיְמל  ִאין  ַארֹויְפְקִריְכן  ֵהייְסן  אּוְנז 
 ִמיט ֵלייֶטעְר'ס, ֶוועְלן ִמיר ֶעס אֹוי

ֶקעֶנען ַּבאַווייְזן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ְׁשַלח תשס"ז) 

ַרח …̃  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ח  ַקּ קַֹרח. ָזאְגט ַרִׁש"י ָוואס ָהאט ַוִיּ

ָהאט  ֶער  ֶגעטּוְהן?  קַֹרח 
הּוְנֶדעְרט  ְצֵוויי  צּוַזאְמֶגענּוֶמען 
פּוְפִציג הׂויְּפְטן פּון ַסְנֶהְדִרין, אּון ֶער 
ָוואס  ַטֵליִתים  ָאְנֶגעטּוְהן   ֵזיי  ָהאט 
ְּתֵכֶלת, אּון  ִאיְנַגאְנְצן  ֶזעֶנען ֶגעֶווען 

ֶמען  ה:  מֹׁשֶ ֶגעְפֶרעְגט פּון  ֶער ָהאט 
ַדאְרף ָנאך ַארׂויף ֵלייְגן ִציִצית אׂויף 
ֶגעָזאְגט:  ה  מֹׁשֶ ָהאט  ַטֵליִתים?  ִדי 
ָיא, ָהאט ֶער ָאְנֶגעהׂויְּבן חׂוֶזק ַמאְכן, 
אׂויּב ֵאיין ְקֵלייֶנע ֶּבעְנְדל פּון ְּתֵכֶלת 
ַדאְרף  ַטִלית,  ַגאְנְצן  ֶדעם  ַּפֶטְר'ט 
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ַמְצִליַח,  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶזעְהט 
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק 
ָוואס ָזאל ְמעֹוֵרר ַזיין אּון ְמַחֵזק ַזיין 
אּון  ָיא,  ֶקען  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 
ֶער  אֹויּב  ַזיין,  ַמְצִליַח  ָיא  ֶוועט  ֶער 
ֶוועט ִניְׁשט אֹויְפֶגעְּבן. ַאזֹוי ִווי ֶדער 
ֶגעָזאְגט:  ָהאט  זי"ע  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל 
ֶקען   ִאי'  ַזא ַאַזא  ִניְׁשָטא  ִאיז  ֶעס 
ִוויל   ִאי' ָדא  ָנאר  ִאיז  ֶעס  ִניְׁשט', 
ֶוועְסטּו  ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב  ִניְׁשט', 
ַצִדיק  ֶדער  טּוט  ָדאס  אּון  ֶקעֶנען". 
ַאז  ֶמעְנְטׁש,  ִאיֶנעם  ַאַרייְנַׁשייֶנען 
פּון  צּוְּבָראְכן  ֶוועְרן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער 
ִדי  אֹויְפֶגעְּבן  ִניְׁשט  אּון  ָגאְרִניְׁשט, 

ָרצֹון. 

ָהאט ֶדעְרַפאר  ָּכֵלב  ֶווען 
ְמַרְגִלים  ִדי  ַאז  ֶגעֶזעְהן 
ֶוועְלן  ֵזיי  ַאז  ִאיְדן  ִדי  ָאן  ְׁשֶרעְקן 
ֶאֶרץ  ִאין  ֵגיין  ַאַריין  ֶקעֶנען  ִניְׁשט 

ִניְׁשט ֶקעֶנען  ֶוועְלן  ֵזיי  ִיְׂשָרֵאל, אּון 
ָהאט  גֹוִים,  ְׁשַטאְרֶקע  ִדי  ֵּבייקּוֶמען 
ַדאְרף  ֶיעְצט  ַאז  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ֶער 
ֶער ְמַחֵזק ַזיין ִדי ִאיְדן ִמיט "ֱאמּוַנת 
צּו  ַצִדיק,  צּום  ֵגיין  צּו  ֲחָכִמים", 
ַצִדיק  ֶדער  ָנאר  ַווייל  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה 
ַזיין אּון ֶגעְּבן ִדי ּכֹוחֹות  ֶקען ְמַחֵזק 
אֹויְפצּוֶגעְּבן  ִניְׁשט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר 

ִדי ָרצֹון.

ַפאר ֶדעְרַפאר  ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט 
ִדי ִאיְדן, אֹויּב ִמיר ֶוועְלן 
ִמיר  ֶוועְלן  ַצִדיק,  ַּביים  ַהאְלְטן   ִזי
ִדי  ֲאִפילּו  ִפיְרן,   ֶקעֶנען דּוְר ַאֶלעס 
ֶוועט  ֶער  ֲאִפילּו  ַזאְכן,  ְׁשֶוועְרְסֶטע 
ִהיְמל  ִאין  ַארֹויְפְקִריְכן  ֵהייְסן  אּוְנז 
 ִמיט ֵלייֶטעְר'ס, ֶוועְלן ִמיר ֶעס אֹוי

ֶקעֶנען ַּבאַווייְזן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ְׁשַלח תשס"ז) 

ַרח …̃  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ח  ַקּ קַֹרח. ָזאְגט ַרִׁש"י ָוואס ָהאט ַוִיּ

ָהאט  ֶער  ֶגעטּוְהן?  קַֹרח 
הּוְנֶדעְרט  ְצֵוויי  צּוַזאְמֶגענּוֶמען 
פּוְפִציג הׂויְּפְטן פּון ַסְנֶהְדִרין, אּון ֶער 
ָוואס  ַטֵליִתים  ָאְנֶגעטּוְהן   ֵזיי  ָהאט 
ְּתֵכֶלת, אּון  ִאיְנַגאְנְצן  ֶזעֶנען ֶגעֶווען 

ֶמען  ה:  מֹׁשֶ ֶגעְפֶרעְגט פּון  ֶער ָהאט 
ַדאְרף ָנאך ַארׂויף ֵלייְגן ִציִצית אׂויף 
ֶגעָזאְגט:  ה  מֹׁשֶ ָהאט  ַטֵליִתים?  ִדי 
ָיא, ָהאט ֶער ָאְנֶגעהׂויְּבן חׂוֶזק ַמאְכן, 
אׂויּב ֵאיין ְקֵלייֶנע ֶּבעְנְדל פּון ְּתֵכֶלת 
ַדאְרף  ַטִלית,  ַגאְנְצן  ֶדעם  ַּפֶטְר'ט 
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ַמְצִליַח,  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶזעְהט 
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק 
ָוואס ָזאל ְמעֹוֵרר ַזיין אּון ְמַחֵזק ַזיין 
אּון  ָיא,  ֶקען  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 
ֶער  אֹויּב  ַזיין,  ַמְצִליַח  ָיא  ֶוועט  ֶער 
ֶוועט ִניְׁשט אֹויְפֶגעְּבן. ַאזֹוי ִווי ֶדער 
ֶגעָזאְגט:  ָהאט  זי"ע  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל 
ֶקען   ִאי'  ַזא ַאַזא  ִניְׁשָטא  ִאיז  ֶעס 
ִוויל   ִאי' ָדא  ָנאר  ִאיז  ֶעס  ִניְׁשט', 
ֶוועְסטּו  ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב  ִניְׁשט', 
ַצִדיק  ֶדער  טּוט  ָדאס  אּון  ֶקעֶנען". 
ַאז  ֶמעְנְטׁש,  ִאיֶנעם  ַאַרייְנַׁשייֶנען 
פּון  צּוְּבָראְכן  ֶוועְרן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער 
ִדי  אֹויְפֶגעְּבן  ִניְׁשט  אּון  ָגאְרִניְׁשט, 

ָרצֹון. 

ָהאט ֶדעְרַפאר  ָּכֵלב  ֶווען 
ְמַרְגִלים  ִדי  ַאז  ֶגעֶזעְהן 
ֶוועְלן  ֵזיי  ַאז  ִאיְדן  ִדי  ָאן  ְׁשֶרעְקן 
ֶאֶרץ  ִאין  ֵגיין  ַאַריין  ֶקעֶנען  ִניְׁשט 

ִניְׁשט ֶקעֶנען  ֶוועְלן  ֵזיי  ִיְׂשָרֵאל, אּון 
ָהאט  גֹוִים,  ְׁשַטאְרֶקע  ִדי  ֵּבייקּוֶמען 
ַדאְרף  ֶיעְצט  ַאז  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ֶער 
ֶער ְמַחֵזק ַזיין ִדי ִאיְדן ִמיט "ֱאמּוַנת 
צּו  ַצִדיק,  צּום  ֵגיין  צּו  ֲחָכִמים", 
ַצִדיק  ֶדער  ָנאר  ַווייל  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה 
ַזיין אּון ֶגעְּבן ִדי ּכֹוחֹות  ֶקען ְמַחֵזק 
אֹויְפצּוֶגעְּבן  ִניְׁשט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר 

ִדי ָרצֹון.

ַפאר ֶדעְרַפאר  ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט 
ִדי ִאיְדן, אֹויּב ִמיר ֶוועְלן 
ִמיר  ֶוועְלן  ַצִדיק,  ַּביים  ַהאְלְטן   ִזי
ִדי  ֲאִפילּו  ִפיְרן,   ֶקעֶנען דּוְר ַאֶלעס 
ֶוועט  ֶער  ֲאִפילּו  ַזאְכן,  ְׁשֶוועְרְסֶטע 
ִהיְמל  ִאין  ַארֹויְפְקִריְכן  ֵהייְסן  אּוְנז 
 ִמיט ֵלייֶטעְר'ס, ֶוועְלן ִמיר ֶעס אֹוי

ֶקעֶנען ַּבאַווייְזן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ְׁשַלח תשס"ז) 

ַרח …̃  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ח  ַקּ קַֹרח. ָזאְגט ַרִׁש"י ָוואס ָהאט ַוִיּ

ָהאט  ֶער  ֶגעטּוְהן?  קַֹרח 
הּוְנֶדעְרט  ְצֵוויי  צּוַזאְמֶגענּוֶמען 
פּוְפִציג הׂויְּפְטן פּון ַסְנֶהְדִרין, אּון ֶער 
ָוואס  ַטֵליִתים  ָאְנֶגעטּוְהן   ֵזיי  ָהאט 
ְּתֵכֶלת, אּון  ִאיְנַגאְנְצן  ֶזעֶנען ֶגעֶווען 

ֶמען  ה:  מֹׁשֶ ֶגעְפֶרעְגט פּון  ֶער ָהאט 
ַדאְרף ָנאך ַארׂויף ֵלייְגן ִציִצית אׂויף 
ֶגעָזאְגט:  ה  מֹׁשֶ ָהאט  ַטֵליִתים?  ִדי 
ָיא, ָהאט ֶער ָאְנֶגעהׂויְּבן חׂוֶזק ַמאְכן, 
אׂויּב ֵאיין ְקֵלייֶנע ֶּבעְנְדל פּון ְּתֵכֶלת 
ַדאְרף  ַטִלית,  ַגאְנְצן  ֶדעם  ַּפֶטְר'ט 
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ַמְצִליַח,  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶזעְהט 
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֵגיין צּו ַא ַצִדיק 
ָוואס ָזאל ְמעֹוֵרר ַזיין אּון ְמַחֵזק ַזיין 
אּון  ָיא,  ֶקען  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 
ֶער  אֹויּב  ַזיין,  ַמְצִליַח  ָיא  ֶוועט  ֶער 
ֶוועט ִניְׁשט אֹויְפֶגעְּבן. ַאזֹוי ִווי ֶדער 
ֶגעָזאְגט:  ָהאט  זי"ע  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל 
ֶקען   ִאי'  ַזא ַאַזא  ִניְׁשָטא  ִאיז  ֶעס 
ִוויל   ִאי' ָדא  ָנאר  ִאיז  ֶעס  ִניְׁשט', 
ֶוועְסטּו  ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב  ִניְׁשט', 
ַצִדיק  ֶדער  טּוט  ָדאס  אּון  ֶקעֶנען". 
ַאז  ֶמעְנְטׁש,  ִאיֶנעם  ַאַרייְנַׁשייֶנען 
פּון  צּוְּבָראְכן  ֶוועְרן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער 
ִדי  אֹויְפֶגעְּבן  ִניְׁשט  אּון  ָגאְרִניְׁשט, 

ָרצֹון. 

ָהאט ֶדעְרַפאר  ָּכֵלב  ֶווען 
ְמַרְגִלים  ִדי  ַאז  ֶגעֶזעְהן 
ֶוועְלן  ֵזיי  ַאז  ִאיְדן  ִדי  ָאן  ְׁשֶרעְקן 
ֶאֶרץ  ִאין  ֵגיין  ַאַריין  ֶקעֶנען  ִניְׁשט 

ִניְׁשט ֶקעֶנען  ֶוועְלן  ֵזיי  ִיְׂשָרֵאל, אּון 
ָהאט  גֹוִים,  ְׁשַטאְרֶקע  ִדי  ֵּבייקּוֶמען 
ַדאְרף  ֶיעְצט  ַאז  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ֶער 
ֶער ְמַחֵזק ַזיין ִדי ִאיְדן ִמיט "ֱאמּוַנת 
צּו  ַצִדיק,  צּום  ֵגיין  צּו  ֲחָכִמים", 
ַצִדיק  ֶדער  ָנאר  ַווייל  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה 
ַזיין אּון ֶגעְּבן ִדי ּכֹוחֹות  ֶקען ְמַחֵזק 
אֹויְפצּוֶגעְּבן  ִניְׁשט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר 

ִדי ָרצֹון.

ַפאר ֶדעְרַפאר  ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט 
ִדי ִאיְדן, אֹויּב ִמיר ֶוועְלן 
ִמיר  ֶוועְלן  ַצִדיק,  ַּביים  ַהאְלְטן   ִזי
ִדי  ֲאִפילּו  ִפיְרן,   ֶקעֶנען דּוְר ַאֶלעס 
ֶוועט  ֶער  ֲאִפילּו  ַזאְכן,  ְׁשֶוועְרְסֶטע 
ִהיְמל  ִאין  ַארֹויְפְקִריְכן  ֵהייְסן  אּוְנז 
 ִמיט ֵלייֶטעְר'ס, ֶוועְלן ִמיר ֶעס אֹוי

ֶקעֶנען ַּבאַווייְזן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ְׁשַלח תשס"ז) 

ַרח …̃  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ח  ַקּ קַֹרח. ָזאְגט ַרִׁש"י ָוואס ָהאט ַוִיּ

ָהאט  ֶער  ֶגעטּוְהן?  קַֹרח 
הּוְנֶדעְרט  ְצֵוויי  צּוַזאְמֶגענּוֶמען 
פּוְפִציג הׂויְּפְטן פּון ַסְנֶהְדִרין, אּון ֶער 
ָוואס  ַטֵליִתים  ָאְנֶגעטּוְהן   ֵזיי  ָהאט 
ְּתֵכֶלת, אּון  ִאיְנַגאְנְצן  ֶזעֶנען ֶגעֶווען 

ֶמען  ה:  מֹׁשֶ ֶגעְפֶרעְגט פּון  ֶער ָהאט 
ַדאְרף ָנאך ַארׂויף ֵלייְגן ִציִצית אׂויף 
ֶגעָזאְגט:  ה  מֹׁשֶ ָהאט  ַטֵליִתים?  ִדי 
ָיא, ָהאט ֶער ָאְנֶגעהׂויְּבן חׂוֶזק ַמאְכן, 
אׂויּב ֵאיין ְקֵלייֶנע ֶּבעְנְדל פּון ְּתֵכֶלת 
ַדאְרף  ַטִלית,  ַגאְנְצן  ֶדעם  ַּפֶטְר'ט 
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פּון  ָנאר  ִאיז  ָוואס  ַטִלית  ַא  ָדאך 
ְּתֵכֶלת ִזיֶכער ַזיין גּוט?

אׂוי אּון  ְּבֶרעְנְגט  ִמְדָרׁש  ֶדער 
ָהאט  ֶער  ב):  קַֹרח  (ַּתְנחּוָמא 

ה: ַא ְׁשטּוּב ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט פּון מֹׁשֶ
ַדאְרף  ּתׂורׂות,  ִסְפֵרי  ִמיט  ִפיל  ִאיז 
ה  מֹׁשֶ ָהאט  ִטיר?  אׂויְפ'ן  ְמזּוָזה  ַא 
ֶגעָזאְגט: ָיא, ָהאט ֶער ַווייֶטער חׂוֶזק 
ְמזּוָזה  ְקֵלייֶנע  ַא  אׂויּב  ֶגעַמאְכט: 
פּון  ַּפְרִׁשיׂות  ְצֵוויי  ָנאר  ָהאט  ָוואס 
ִדי ּתׂוָרה ַּפֶטְר'ט ִדי ְׁשטּוּב, ַפאְרָוואס 
ִניְׁשט  ּתׂוָרה  ֵסֶפר  ַגאְנֶצע  ַא  ָזאל 

ֶקעֶנען ַּפֶטְר'ן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לׂויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מׂוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן י"ט): ֶעס ֶזעֶנען ָדא 

ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֵמייֶנען ַאז ֶדער ִעיָקר 
ַּתְכִלית אׂויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז צּו ַזיין 
ֶיעֶדע  ְקָלאר  ָהאְּבן  ַארׂויס  צּו  ְקלּוג, 
ָאֶּבער  ַאְרֶּבעט,  ָדאס  ַאזׂוי  ִווי  ַזאך 
ִמיר ֵווייְסן ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶדער ִעיָקר 
ַּתְכִלית אׂויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז ָנאר צּו 
טּוְהן  ַאַסאך ִמְצׂות ּוַמֲעִשֹים טׂוִבים, 
ַדאְרף  ֶמען  ָחְכמׂות,  ׁשּום  ַקיין  ָאן 
ַארׂויס  אּון  ַפאְרְׁשֵטיין  ָגאְרִניְׁשט 

ָהאְּבן.

ַווייל אּון  ִאיז,  ֶדעם  צּו  ְרַאָיה  ַא 
אׂויּב ֶדער ִעיָקר ַּתְכִלית ִאיז צּו 

ֶדעָמאְלְטס  ָחְכָמה,  ִמיט  ַפאְרְׁשֵטיין 
ֶקען רׂוב ֶוועְלט ִניְׁשט צּוקּוֶמען צּום 
ַווייל רׂוב ֶוועְלט ִאיז ִניְׁשט  ַּתְכִלית, 
ַאז  ֶדעם  ֶמען פּון  ֶזעְהט  ְקלּוג,  ַאזׂוי 
ִמְצׂות  טּוְהן  צּו  ָנאר  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער 
ָּפׁשּוֶט'עְרֵהייט ָאן ַקיין ָחְכמׂות. ָדאס 
י"ג):  י"ב,  (קֶֹהֶלת  ַהֶמֶלך  ְׁשמֹה  ָזאְגט 
ָהֱאִקים  ֶאת  ָמע,  ִנְשׁ ל  ַהכֹּ ָבר  ָדּ סׂוף 
ִעיָקר  ֶדער  מֹור,  ְשׁ ִמְצוָֹתיו  ְוֶאת  ְיָרא 
צּו  ָנאר  ִאיז  ֶוועְלט  ִדי  אׂויף  ַּתְכִלית 
טּוְהן  ִמְצׂות אּון מׂוָרא ָהאְּבן פּוֶנעם 
ָהָאָדם,  ל"  "ָכּ ֶזה  י  ִכּ ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶמעְנְטׁש  "ֶיעֶדער"  ֶקען  ָדאס  ַווייל 

טּוְהן.

ֶׁשִּפַּקח ָדאס  ְוקַֹרח  ַרִׁש"י,  ָזאְגט 
ֶזה?  ִלְׁשטּות  ָרָאה  ַמה  ָהָיה 
ַא  ִּפַקח,  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  קַֹרח  ַווייל 
ִאים  ָהאט  ָדאס  ֶמעְנְטׁש,  ְקלּוֶגער 
ַווייל  דּוְרְכַפאל,  ַזיין  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ָחְכמֹות,  ִמיט  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער 
אּון  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶגעָוואְלט  ָהאט  ֶער 
ַאזׂוי  ִווי  ַזאך,  ֶיעֶדע  ַארׂויְסָהאְּבן 
ִווי  ְּתֵכֶלת?  פּון  ִמְצָוה  ִדי  ַאְרֶּבעט 
ְמזּוָזה?  פּון  ִמְצָוה  ִדי  ַאְרֶּבעט  ַאזׂוי 
אּון ָנאְכֶדעם ִאיז ֶער ַאייְנֶגעְׁשלּוְנֶגען 

ֶגעָוואְרן ִאין ֶדער ֶעְרד.

ֶדעם ֶדעְרַפאר,  ִאיז  וואׂויל 
ִדיְנט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
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פּון  ָנאר  ִאיז  ָוואס  ַטִלית  ַא  ָדאך 
ְּתֵכֶלת ִזיֶכער ַזיין גּוט?

אׂוי אּון  ְּבֶרעְנְגט  ִמְדָרׁש  ֶדער 
ָהאט  ֶער  ב):  קַֹרח  (ַּתְנחּוָמא 

ה: ַא ְׁשטּוּב ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט פּון מֹׁשֶ
ַדאְרף  ּתׂורׂות,  ִסְפֵרי  ִמיט  ִפיל  ִאיז 
ה  מֹׁשֶ ָהאט  ִטיר?  אׂויְפ'ן  ְמזּוָזה  ַא 
ֶגעָזאְגט: ָיא, ָהאט ֶער ַווייֶטער חׂוֶזק 
ְמזּוָזה  ְקֵלייֶנע  ַא  אׂויּב  ֶגעַמאְכט: 
פּון  ַּפְרִׁשיׂות  ְצֵוויי  ָנאר  ָהאט  ָוואס 
ִדי ּתׂוָרה ַּפֶטְר'ט ִדי ְׁשטּוּב, ַפאְרָוואס 
ִניְׁשט  ּתׂוָרה  ֵסֶפר  ַגאְנֶצע  ַא  ָזאל 

ֶקעֶנען ַּפֶטְר'ן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לׂויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מׂוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן י"ט): ֶעס ֶזעֶנען ָדא 

ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֵמייֶנען ַאז ֶדער ִעיָקר 
ַּתְכִלית אׂויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז צּו ַזיין 
ֶיעֶדע  ְקָלאר  ָהאְּבן  ַארׂויס  צּו  ְקלּוג, 
ָאֶּבער  ַאְרֶּבעט,  ָדאס  ַאזׂוי  ִווי  ַזאך 
ִמיר ֵווייְסן ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶדער ִעיָקר 
ַּתְכִלית אׂויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז ָנאר צּו 
טּוְהן  ַאַסאך ִמְצׂות ּוַמֲעִשֹים טׂוִבים, 
ַדאְרף  ֶמען  ָחְכמׂות,  ׁשּום  ַקיין  ָאן 
ַארׂויס  אּון  ַפאְרְׁשֵטיין  ָגאְרִניְׁשט 

ָהאְּבן.

ַווייל אּון  ִאיז,  ֶדעם  צּו  ְרַאָיה  ַא 
אׂויּב ֶדער ִעיָקר ַּתְכִלית ִאיז צּו 

ֶדעָמאְלְטס  ָחְכָמה,  ִמיט  ַפאְרְׁשֵטיין 
ֶקען רׂוב ֶוועְלט ִניְׁשט צּוקּוֶמען צּום 
ַווייל רׂוב ֶוועְלט ִאיז ִניְׁשט  ַּתְכִלית, 
ַאז  ֶדעם  ֶמען פּון  ֶזעְהט  ְקלּוג,  ַאזׂוי 
ִמְצׂות  טּוְהן  צּו  ָנאר  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער 
ָּפׁשּוֶט'עְרֵהייט ָאן ַקיין ָחְכמׂות. ָדאס 
י"ג):  י"ב,  (קֶֹהֶלת  ַהֶמֶלך  ְׁשמֹה  ָזאְגט 
ָהֱאִקים  ֶאת  ָמע,  ִנְשׁ ל  ַהכֹּ ָבר  ָדּ סׂוף 
ִעיָקר  ֶדער  מֹור,  ְשׁ ִמְצוָֹתיו  ְוֶאת  ְיָרא 
צּו  ָנאר  ִאיז  ֶוועְלט  ִדי  אׂויף  ַּתְכִלית 
טּוְהן  ִמְצׂות אּון מׂוָרא ָהאְּבן פּוֶנעם 
ָהָאָדם,  ל"  "ָכּ ֶזה  י  ִכּ ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶמעְנְטׁש  "ֶיעֶדער"  ֶקען  ָדאס  ַווייל 

טּוְהן.

ֶׁשִּפַּקח ָדאס  ְוקַֹרח  ַרִׁש"י,  ָזאְגט 
ֶזה?  ִלְׁשטּות  ָרָאה  ַמה  ָהָיה 
ַא  ִּפַקח,  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  קַֹרח  ַווייל 
ִאים  ָהאט  ָדאס  ֶמעְנְטׁש,  ְקלּוֶגער 
ַווייל  דּוְרְכַפאל,  ַזיין  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ָחְכמֹות,  ִמיט  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער 
אּון  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶגעָוואְלט  ָהאט  ֶער 
ַאזׂוי  ִווי  ַזאך,  ֶיעֶדע  ַארׂויְסָהאְּבן 
ִווי  ְּתֵכֶלת?  פּון  ִמְצָוה  ִדי  ַאְרֶּבעט 
ְמזּוָזה?  פּון  ִמְצָוה  ִדי  ַאְרֶּבעט  ַאזׂוי 
אּון ָנאְכֶדעם ִאיז ֶער ַאייְנֶגעְׁשלּוְנֶגען 

ֶגעָוואְרן ִאין ֶדער ֶעְרד.

ֶדעם ֶדעְרַפאר,  ִאיז  וואׂויל 
ִדיְנט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
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פּון  ָנאר  ִאיז  ָוואס  ַטִלית  ַא  ָדאך 
ְּתֵכֶלת ִזיֶכער ַזיין גּוט?

אׂוי אּון  ְּבֶרעְנְגט  ִמְדָרׁש  ֶדער 
ָהאט  ֶער  ב):  קַֹרח  (ַּתְנחּוָמא 

ה: ַא ְׁשטּוּב ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט פּון מֹׁשֶ
ַדאְרף  ּתׂורׂות,  ִסְפֵרי  ִמיט  ִפיל  ִאיז 
ה  מֹׁשֶ ָהאט  ִטיר?  אׂויְפ'ן  ְמזּוָזה  ַא 
ֶגעָזאְגט: ָיא, ָהאט ֶער ַווייֶטער חׂוֶזק 
ְמזּוָזה  ְקֵלייֶנע  ַא  אׂויּב  ֶגעַמאְכט: 
פּון  ַּפְרִׁשיׂות  ְצֵוויי  ָנאר  ָהאט  ָוואס 
ִדי ּתׂוָרה ַּפֶטְר'ט ִדי ְׁשטּוּב, ַפאְרָוואס 
ִניְׁשט  ּתׂוָרה  ֵסֶפר  ַגאְנֶצע  ַא  ָזאל 

ֶקעֶנען ַּפֶטְר'ן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לׂויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מׂוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן י"ט): ֶעס ֶזעֶנען ָדא 

ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֵמייֶנען ַאז ֶדער ִעיָקר 
ַּתְכִלית אׂויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז צּו ַזיין 
ֶיעֶדע  ְקָלאר  ָהאְּבן  ַארׂויס  צּו  ְקלּוג, 
ָאֶּבער  ַאְרֶּבעט,  ָדאס  ַאזׂוי  ִווי  ַזאך 
ִמיר ֵווייְסן ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶדער ִעיָקר 
ַּתְכִלית אׂויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז ָנאר צּו 
טּוְהן  ַאַסאך ִמְצׂות ּוַמֲעִשֹים טׂוִבים, 
ַדאְרף  ֶמען  ָחְכמׂות,  ׁשּום  ַקיין  ָאן 
ַארׂויס  אּון  ַפאְרְׁשֵטיין  ָגאְרִניְׁשט 

ָהאְּבן.

ַווייל אּון  ִאיז,  ֶדעם  צּו  ְרַאָיה  ַא 
אׂויּב ֶדער ִעיָקר ַּתְכִלית ִאיז צּו 

ֶדעָמאְלְטס  ָחְכָמה,  ִמיט  ַפאְרְׁשֵטיין 
ֶקען רׂוב ֶוועְלט ִניְׁשט צּוקּוֶמען צּום 
ַווייל רׂוב ֶוועְלט ִאיז ִניְׁשט  ַּתְכִלית, 
ַאז  ֶדעם  ֶמען פּון  ֶזעְהט  ְקלּוג,  ַאזׂוי 
ִמְצׂות  טּוְהן  צּו  ָנאר  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער 
ָּפׁשּוֶט'עְרֵהייט ָאן ַקיין ָחְכמׂות. ָדאס 
י"ג):  י"ב,  (קֶֹהֶלת  ַהֶמֶלך  ְׁשמֹה  ָזאְגט 
ָהֱאִקים  ֶאת  ָמע,  ִנְשׁ ל  ַהכֹּ ָבר  ָדּ סׂוף 
ִעיָקר  ֶדער  מֹור,  ְשׁ ִמְצוָֹתיו  ְוֶאת  ְיָרא 
צּו  ָנאר  ִאיז  ֶוועְלט  ִדי  אׂויף  ַּתְכִלית 
טּוְהן  ִמְצׂות אּון מׂוָרא ָהאְּבן פּוֶנעם 
ָהָאָדם,  ל"  "ָכּ ֶזה  י  ִכּ ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶמעְנְטׁש  "ֶיעֶדער"  ֶקען  ָדאס  ַווייל 

טּוְהן.

ֶׁשִּפַּקח ָדאס  ְוקַֹרח  ַרִׁש"י,  ָזאְגט 
ֶזה?  ִלְׁשטּות  ָרָאה  ַמה  ָהָיה 
ַא  ִּפַקח,  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  קַֹרח  ַווייל 
ִאים  ָהאט  ָדאס  ֶמעְנְטׁש,  ְקלּוֶגער 
ַווייל  דּוְרְכַפאל,  ַזיין  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ָחְכמֹות,  ִמיט  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער 
אּון  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶגעָוואְלט  ָהאט  ֶער 
ַאזׂוי  ִווי  ַזאך,  ֶיעֶדע  ַארׂויְסָהאְּבן 
ִווי  ְּתֵכֶלת?  פּון  ִמְצָוה  ִדי  ַאְרֶּבעט 
ְמזּוָזה?  פּון  ִמְצָוה  ִדי  ַאְרֶּבעט  ַאזׂוי 
אּון ָנאְכֶדעם ִאיז ֶער ַאייְנֶגעְׁשלּוְנֶגען 

ֶגעָוואְרן ִאין ֶדער ֶעְרד.

ֶדעם ֶדעְרַפאר,  ִאיז  וואׂויל 
ִדיְנט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
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פּון  ָנאר  ִאיז  ָוואס  ַטִלית  ַא  ָדאך 
ְּתֵכֶלת ִזיֶכער ַזיין גּוט?

אׂוי אּון  ְּבֶרעְנְגט  ִמְדָרׁש  ֶדער 
ָהאט  ֶער  ב):  קַֹרח  (ַּתְנחּוָמא 

ה: ַא ְׁשטּוּב ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט פּון מֹׁשֶ
ַדאְרף  ּתׂורׂות,  ִסְפֵרי  ִמיט  ִפיל  ִאיז 
ה  מֹׁשֶ ָהאט  ִטיר?  אׂויְפ'ן  ְמזּוָזה  ַא 
ֶגעָזאְגט: ָיא, ָהאט ֶער ַווייֶטער חׂוֶזק 
ְמזּוָזה  ְקֵלייֶנע  ַא  אׂויּב  ֶגעַמאְכט: 
פּון  ַּפְרִׁשיׂות  ְצֵוויי  ָנאר  ָהאט  ָוואס 
ִדי ּתׂוָרה ַּפֶטְר'ט ִדי ְׁשטּוּב, ַפאְרָוואס 
ִניְׁשט  ּתׂוָרה  ֵסֶפר  ַגאְנֶצע  ַא  ָזאל 

ֶקעֶנען ַּפֶטְר'ן?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לׂויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
מׂוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן י"ט): ֶעס ֶזעֶנען ָדא 

ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֵמייֶנען ַאז ֶדער ִעיָקר 
ַּתְכִלית אׂויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז צּו ַזיין 
ֶיעֶדע  ְקָלאר  ָהאְּבן  ַארׂויס  צּו  ְקלּוג, 
ָאֶּבער  ַאְרֶּבעט,  ָדאס  ַאזׂוי  ִווי  ַזאך 
ִמיר ֵווייְסן ֶדעם ֱאֶמת ַאז ֶדער ִעיָקר 
ַּתְכִלית אׂויף ֶדער ֶוועְלט ִאיז ָנאר צּו 
טּוְהן  ַאַסאך ִמְצׂות ּוַמֲעִשֹים טׂוִבים, 
ַדאְרף  ֶמען  ָחְכמׂות,  ׁשּום  ַקיין  ָאן 
ַארׂויס  אּון  ַפאְרְׁשֵטיין  ָגאְרִניְׁשט 

ָהאְּבן.

ַווייל אּון  ִאיז,  ֶדעם  צּו  ְרַאָיה  ַא 
אׂויּב ֶדער ִעיָקר ַּתְכִלית ִאיז צּו 

ֶדעָמאְלְטס  ָחְכָמה,  ִמיט  ַפאְרְׁשֵטיין 
ֶקען רׂוב ֶוועְלט ִניְׁשט צּוקּוֶמען צּום 
ַווייל רׂוב ֶוועְלט ִאיז ִניְׁשט  ַּתְכִלית, 
ַאז  ֶדעם  ֶמען פּון  ֶזעְהט  ְקלּוג,  ַאזׂוי 
ִמְצׂות  טּוְהן  צּו  ָנאר  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער 
ָּפׁשּוֶט'עְרֵהייט ָאן ַקיין ָחְכמׂות. ָדאס 
י"ג):  י"ב,  (קֶֹהֶלת  ַהֶמֶלך  ְׁשמֹה  ָזאְגט 
ָהֱאִקים  ֶאת  ָמע,  ִנְשׁ ל  ַהכֹּ ָבר  ָדּ סׂוף 
ִעיָקר  ֶדער  מֹור,  ְשׁ ִמְצוָֹתיו  ְוֶאת  ְיָרא 
צּו  ָנאר  ִאיז  ֶוועְלט  ִדי  אׂויף  ַּתְכִלית 
טּוְהן  ִמְצׂות אּון מׂוָרא ָהאְּבן פּוֶנעם 
ָהָאָדם,  ל"  "ָכּ ֶזה  י  ִכּ ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶמעְנְטׁש  "ֶיעֶדער"  ֶקען  ָדאס  ַווייל 

טּוְהן.

ֶׁשִּפַּקח ָדאס  ְוקַֹרח  ַרִׁש"י,  ָזאְגט 
ֶזה?  ִלְׁשטּות  ָרָאה  ַמה  ָהָיה 
ַא  ִּפַקח,  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  קַֹרח  ַווייל 
ִאים  ָהאט  ָדאס  ֶמעְנְטׁש,  ְקלּוֶגער 
ַווייל  דּוְרְכַפאל,  ַזיין  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ָחְכמֹות,  ִמיט  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער 
אּון  ַפאְרְׁשֵטיין  ֶגעָוואְלט  ָהאט  ֶער 
ַאזׂוי  ִווי  ַזאך,  ֶיעֶדע  ַארׂויְסָהאְּבן 
ִווי  ְּתֵכֶלת?  פּון  ִמְצָוה  ִדי  ַאְרֶּבעט 
ְמזּוָזה?  פּון  ִמְצָוה  ִדי  ַאְרֶּבעט  ַאזׂוי 
אּון ָנאְכֶדעם ִאיז ֶער ַאייְנֶגעְׁשלּוְנֶגען 

ֶגעָוואְרן ִאין ֶדער ֶעְרד.

ֶדעם ֶדעְרַפאר,  ִאיז  וואׂויל 
ִדיְנט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
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ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִּבְּתִמימּות ָאן ַקיין 
ָחְכמׂות, ֶער טּוט ַאֶלע ִמְצׂות ִווי ַאזׂוי 
ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִדי  אׂויף  ַזיין  גּוט  ִזיֶכער  ִאים  ֶוועט 
אּון  ֶוועְלט,  ֶיעֶנע  אׂויף  אּון  ֶוועְלט 
ַפאְלט  ָחְכמׂות,  ִמיט  ֵגייט  ֶעס  ֶווער 

ַאֶוועק צּום סׂוף.

(זֹאת ַהּתׂוָרה קַֹרח ִסיָמן ב)
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ַאֲהרֹן. ַוִּיָּקֲהלּו  ְוַעל  מֶׁשה  ַעל 
ֶמען  ַדאְרף  ִלְכאׂוָרה 
ֶגעֶפעְלט  ָהאט  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ֶגעְקִריְגט  ָהאט  ֶער  ַאז  קַֹרח  ַפאר 
ה ַרֵּבינּו? ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא  אׂויף מֹׁשֶ
ָארׂון,  ֶדעם  ֶגעְטָראְגן  ָהאט  ֶער  ֵלִוי, 
ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרׂויֶסער עׂוֶׁשר, ִווי 
ְדֵריי  קי"ט):  (ְּפָסִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי 
ֶגעַדאְרְפט  ָהאְּבן  ְּבֵהמׂות  הּוְנֶדעְרט 
ְׁשֶלעְּפן ִדי ְׁשִליְסֶלעך פּון ִדי אׂוְצרׂות 
ָגאְרִניְׁשט  ִאים  ָהאט  ֶעס  קַֹרח,  פּון 
ֶער  ָהאט  ַפאְרָוואס  ֶגעֶפעְלט, 
ה ַרֵּבינּו? ֶגעַדאְרְפט ְקִריְגן אׂויף מֹׁשֶ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לׂויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִעיָקר  ֶדער  י'):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מׂוֲהַר"ן 

ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ַפאְרָוואס  ַטַעם 
ַווייל  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַווייט פּוֶנעם 

ַהַדַעת,  ִיׁשּוב  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי 
ַקיין  ִניְׁשט  ַפאְרָוואס ָהאט ֶמען  אּון 
ִניְׁשט  ִאיז  ֶמען  ַווייל  ַהַדַעת?  ִיׁשּוב 
ֶמען  ִאיז  ַפאְרָוואס  אּון  ְפֵרייִליך, 
קּוְקט  ֶמען  ַווייל  ְפֵרייִליך?  ִניְׁשט 
ָוואס  ִדי ְנקּודׂות טׂובׂות  ִניְׁשט אׂויף 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ָהאט,  ֶמען 
ְקֵלייֶנע  ִדי  ִמיט  ִניְׁשט  ִזיך  ְפֵרייְדט 
גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוְהן.

פּון ָדאס  ְּפַגם  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
קַֹרח ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען 
צּוְפִריְדן ִמיט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט, 
אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט 
ְׁשֶטעְנִדיג  ָהאט  ֶער  ְפֵרייִליך,  ַזיין 

ֶגעַדאְרְפט ָנאך אּון ָנאך.

ִאיז ַאזֹוי  ֶער  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ִווי 
ִמיט  צּוְפִריְדן  ֶגעֶווען  ִניְׁשט 
ָהאט  ֶער  ִטיר,  אׂויְפ'ן  ְמזּוָזה  ֵאיין 
ְׁשטּוּב  ַגאְנֶצע  ַא  ָהאְּבן  ֶגעַדאְרְפט 
ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ְסָפִרים,  ִמיט  ִפיל 
ֶּבעְנְדל  ֵאיין  ִמיט  צּוְפִריְדן  ֶגעֶווען 
ָהאט  ֶער  ַטִלית,  אׂויְפ'ן  ְּתֵכֶלת 
ִאיז  ָוואס  ַטִלית  ַא  ָהאְּבן  ֶגעַדאְרְפט 
ִדי  אּון  ְּתֵכֶלת,  ִאיְנַגאְנְצן  ֶגעֶווען 
ֵקייְנָמאל  ֶער  ִאיז  ְּבַגְׁשִמיּות  ֶזעְלֶּבע 
ָוואס  ִמיט  צּוְפִריְדן  ֶגעֶווען  ִניְׁשט 
ֶער ָהאט ֶגעַהאט, ֶער ָהאט ְׁשֶטעְנִדיג 
ָדאס  אּון  ָנאך,  אּון  ָנאך  ֶגעַדאְרְפט 
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ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִּבְּתִמימּות ָאן ַקיין 
ָחְכמׂות, ֶער טּוט ַאֶלע ִמְצׂות ִווי ַאזׂוי 
ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִדי  אׂויף  ַזיין  גּוט  ִזיֶכער  ִאים  ֶוועט 
אּון  ֶוועְלט,  ֶיעֶנע  אׂויף  אּון  ֶוועְלט 
ַפאְלט  ָחְכמׂות,  ִמיט  ֵגייט  ֶעס  ֶווער 

ַאֶוועק צּום סׂוף.

(זֹאת ַהּתׂוָרה קַֹרח ִסיָמן ב)
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ַאֲהרֹן. ַוִּיָּקֲהלּו  ְוַעל  מֶׁשה  ַעל 
ֶמען  ַדאְרף  ִלְכאׂוָרה 
ֶגעֶפעְלט  ָהאט  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ֶגעְקִריְגט  ָהאט  ֶער  ַאז  קַֹרח  ַפאר 
ה ַרֵּבינּו? ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא  אׂויף מֹׁשֶ
ָארׂון,  ֶדעם  ֶגעְטָראְגן  ָהאט  ֶער  ֵלִוי, 
ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרׂויֶסער עׂוֶׁשר, ִווי 
ְדֵריי  קי"ט):  (ְּפָסִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי 
ֶגעַדאְרְפט  ָהאְּבן  ְּבֵהמׂות  הּוְנֶדעְרט 
ְׁשֶלעְּפן ִדי ְׁשִליְסֶלעך פּון ִדי אׂוְצרׂות 
ָגאְרִניְׁשט  ִאים  ָהאט  ֶעס  קַֹרח,  פּון 
ֶער  ָהאט  ַפאְרָוואס  ֶגעֶפעְלט, 
ה ַרֵּבינּו? ֶגעַדאְרְפט ְקִריְגן אׂויף מֹׁשֶ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לׂויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִעיָקר  ֶדער  י'):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מׂוֲהַר"ן 

ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ַפאְרָוואס  ַטַעם 
ַווייל  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַווייט פּוֶנעם 

ַהַדַעת,  ִיׁשּוב  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי 
ַקיין  ִניְׁשט  ַפאְרָוואס ָהאט ֶמען  אּון 
ִניְׁשט  ִאיז  ֶמען  ַווייל  ַהַדַעת?  ִיׁשּוב 
ֶמען  ִאיז  ַפאְרָוואס  אּון  ְפֵרייִליך, 
קּוְקט  ֶמען  ַווייל  ְפֵרייִליך?  ִניְׁשט 
ָוואס  ִדי ְנקּודׂות טׂובׂות  ִניְׁשט אׂויף 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ָהאט,  ֶמען 
ְקֵלייֶנע  ִדי  ִמיט  ִניְׁשט  ִזיך  ְפֵרייְדט 
גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוְהן.

פּון ָדאס  ְּפַגם  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
קַֹרח ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען 
צּוְפִריְדן ִמיט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט, 
אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט 
ְׁשֶטעְנִדיג  ָהאט  ֶער  ְפֵרייִליך,  ַזיין 

ֶגעַדאְרְפט ָנאך אּון ָנאך.

ִאיז ַאזֹוי  ֶער  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ִווי 
ִמיט  צּוְפִריְדן  ֶגעֶווען  ִניְׁשט 
ָהאט  ֶער  ִטיר,  אׂויְפ'ן  ְמזּוָזה  ֵאיין 
ְׁשטּוּב  ַגאְנֶצע  ַא  ָהאְּבן  ֶגעַדאְרְפט 
ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ְסָפִרים,  ִמיט  ִפיל 
ֶּבעְנְדל  ֵאיין  ִמיט  צּוְפִריְדן  ֶגעֶווען 
ָהאט  ֶער  ַטִלית,  אׂויְפ'ן  ְּתֵכֶלת 
ִאיז  ָוואס  ַטִלית  ַא  ָהאְּבן  ֶגעַדאְרְפט 
ִדי  אּון  ְּתֵכֶלת,  ִאיְנַגאְנְצן  ֶגעֶווען 
ֵקייְנָמאל  ֶער  ִאיז  ְּבַגְׁשִמיּות  ֶזעְלֶּבע 
ָוואס  ִמיט  צּוְפִריְדן  ֶגעֶווען  ִניְׁשט 
ֶער ָהאט ֶגעַהאט, ֶער ָהאט ְׁשֶטעְנִדיג 
ָדאס  אּון  ָנאך,  אּון  ָנאך  ֶגעַדאְרְפט 
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ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִּבְּתִמימּות ָאן ַקיין 
ָחְכמׂות, ֶער טּוט ַאֶלע ִמְצׂות ִווי ַאזׂוי 
ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִדי  אׂויף  ַזיין  גּוט  ִזיֶכער  ִאים  ֶוועט 
אּון  ֶוועְלט,  ֶיעֶנע  אׂויף  אּון  ֶוועְלט 
ַפאְלט  ָחְכמׂות,  ִמיט  ֵגייט  ֶעס  ֶווער 

ַאֶוועק צּום סׂוף.

(זֹאת ַהּתׂוָרה קַֹרח ִסיָמן ב)
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ַאֲהרֹן. ַוִּיָּקֲהלּו  ְוַעל  מֶׁשה  ַעל 
ֶמען  ַדאְרף  ִלְכאׂוָרה 
ֶגעֶפעְלט  ָהאט  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ֶגעְקִריְגט  ָהאט  ֶער  ַאז  קַֹרח  ַפאר 
ה ַרֵּבינּו? ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא  אׂויף מֹׁשֶ
ָארׂון,  ֶדעם  ֶגעְטָראְגן  ָהאט  ֶער  ֵלִוי, 
ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרׂויֶסער עׂוֶׁשר, ִווי 
ְדֵריי  קי"ט):  (ְּפָסִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי 
ֶגעַדאְרְפט  ָהאְּבן  ְּבֵהמׂות  הּוְנֶדעְרט 
ְׁשֶלעְּפן ִדי ְׁשִליְסֶלעך פּון ִדי אׂוְצרׂות 
ָגאְרִניְׁשט  ִאים  ָהאט  ֶעס  קַֹרח,  פּון 
ֶער  ָהאט  ַפאְרָוואס  ֶגעֶפעְלט, 
ה ַרֵּבינּו? ֶגעַדאְרְפט ְקִריְגן אׂויף מֹׁשֶ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לׂויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִעיָקר  ֶדער  י'):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מׂוֲהַר"ן 

ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ַפאְרָוואס  ַטַעם 
ַווייל  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַווייט פּוֶנעם 

ַהַדַעת,  ִיׁשּוב  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי 
ַקיין  ִניְׁשט  ַפאְרָוואס ָהאט ֶמען  אּון 
ִניְׁשט  ִאיז  ֶמען  ַווייל  ַהַדַעת?  ִיׁשּוב 
ֶמען  ִאיז  ַפאְרָוואס  אּון  ְפֵרייִליך, 
קּוְקט  ֶמען  ַווייל  ְפֵרייִליך?  ִניְׁשט 
ָוואס  ִדי ְנקּודׂות טׂובׂות  ִניְׁשט אׂויף 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ָהאט,  ֶמען 
ְקֵלייֶנע  ִדי  ִמיט  ִניְׁשט  ִזיך  ְפֵרייְדט 
גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוְהן.

פּון ָדאס  ְּפַגם  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
קַֹרח ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען 
צּוְפִריְדן ִמיט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט, 
אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט 
ְׁשֶטעְנִדיג  ָהאט  ֶער  ְפֵרייִליך,  ַזיין 

ֶגעַדאְרְפט ָנאך אּון ָנאך.

ִאיז ַאזֹוי  ֶער  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ִווי 
ִמיט  צּוְפִריְדן  ֶגעֶווען  ִניְׁשט 
ָהאט  ֶער  ִטיר,  אׂויְפ'ן  ְמזּוָזה  ֵאיין 
ְׁשטּוּב  ַגאְנֶצע  ַא  ָהאְּבן  ֶגעַדאְרְפט 
ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ְסָפִרים,  ִמיט  ִפיל 
ֶּבעְנְדל  ֵאיין  ִמיט  צּוְפִריְדן  ֶגעֶווען 
ָהאט  ֶער  ַטִלית,  אׂויְפ'ן  ְּתֵכֶלת 
ִאיז  ָוואס  ַטִלית  ַא  ָהאְּבן  ֶגעַדאְרְפט 
ִדי  אּון  ְּתֵכֶלת,  ִאיְנַגאְנְצן  ֶגעֶווען 
ֵקייְנָמאל  ֶער  ִאיז  ְּבַגְׁשִמיּות  ֶזעְלֶּבע 
ָוואס  ִמיט  צּוְפִריְדן  ֶגעֶווען  ִניְׁשט 
ֶער ָהאט ֶגעַהאט, ֶער ָהאט ְׁשֶטעְנִדיג 
ָדאס  אּון  ָנאך,  אּון  ָנאך  ֶגעַדאְרְפט 
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ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִּבְּתִמימּות ָאן ַקיין 
ָחְכמׂות, ֶער טּוט ַאֶלע ִמְצׂות ִווי ַאזׂוי 
ֶגעֵהייְסן,  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִדי  אׂויף  ַזיין  גּוט  ִזיֶכער  ִאים  ֶוועט 
אּון  ֶוועְלט,  ֶיעֶנע  אׂויף  אּון  ֶוועְלט 
ַפאְלט  ָחְכמׂות,  ִמיט  ֵגייט  ֶעס  ֶווער 

ַאֶוועק צּום סׂוף.

(זֹאת ַהּתׂוָרה קַֹרח ִסיָמן ב)
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ַאֲהרֹן. ַוִּיָּקֲהלּו  ְוַעל  מֶׁשה  ַעל 
ֶמען  ַדאְרף  ִלְכאׂוָרה 
ֶגעֶפעְלט  ָהאט  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ֶגעְקִריְגט  ָהאט  ֶער  ַאז  קַֹרח  ַפאר 
ה ַרֵּבינּו? ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא  אׂויף מֹׁשֶ
ָארׂון,  ֶדעם  ֶגעְטָראְגן  ָהאט  ֶער  ֵלִוי, 
ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרׂויֶסער עׂוֶׁשר, ִווי 
ְדֵריי  קי"ט):  (ְּפָסִחים  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי 
ֶגעַדאְרְפט  ָהאְּבן  ְּבֵהמׂות  הּוְנֶדעְרט 
ְׁשֶלעְּפן ִדי ְׁשִליְסֶלעך פּון ִדי אׂוְצרׂות 
ָגאְרִניְׁשט  ִאים  ָהאט  ֶעס  קַֹרח,  פּון 
ֶער  ָהאט  ַפאְרָוואס  ֶגעֶפעְלט, 
ה ַרֵּבינּו? ֶגעַדאְרְפט ְקִריְגן אׂויף מֹׁשֶ

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לׂויט  ַמְסִּביר, 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִעיָקר  ֶדער  י'):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מׂוֲהַר"ן 

ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ַפאְרָוואס  ַטַעם 
ַווייל  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַווייט פּוֶנעם 

ַהַדַעת,  ִיׁשּוב  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי 
ַקיין  ִניְׁשט  ַפאְרָוואס ָהאט ֶמען  אּון 
ִניְׁשט  ִאיז  ֶמען  ַווייל  ַהַדַעת?  ִיׁשּוב 
ֶמען  ִאיז  ַפאְרָוואס  אּון  ְפֵרייִליך, 
קּוְקט  ֶמען  ַווייל  ְפֵרייִליך?  ִניְׁשט 
ָוואס  ִדי ְנקּודׂות טׂובׂות  ִניְׁשט אׂויף 
ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ָהאט,  ֶמען 
ְקֵלייֶנע  ִדי  ִמיט  ִניְׁשט  ִזיך  ְפֵרייְדט 
גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוְהן.

פּון ָדאס  ְּפַגם  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
קַֹרח ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען 
צּוְפִריְדן ִמיט ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט, 
אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט 
ְׁשֶטעְנִדיג  ָהאט  ֶער  ְפֵרייִליך,  ַזיין 

ֶגעַדאְרְפט ָנאך אּון ָנאך.

ִאיז ַאזֹוי  ֶער  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען  ִווי 
ִמיט  צּוְפִריְדן  ֶגעֶווען  ִניְׁשט 
ָהאט  ֶער  ִטיר,  אׂויְפ'ן  ְמזּוָזה  ֵאיין 
ְׁשטּוּב  ַגאְנֶצע  ַא  ָהאְּבן  ֶגעַדאְרְפט 
ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ְסָפִרים,  ִמיט  ִפיל 
ֶּבעְנְדל  ֵאיין  ִמיט  צּוְפִריְדן  ֶגעֶווען 
ָהאט  ֶער  ַטִלית,  אׂויְפ'ן  ְּתֵכֶלת 
ִאיז  ָוואס  ַטִלית  ַא  ָהאְּבן  ֶגעַדאְרְפט 
ִדי  אּון  ְּתֵכֶלת,  ִאיְנַגאְנְצן  ֶגעֶווען 
ֵקייְנָמאל  ֶער  ִאיז  ְּבַגְׁשִמיּות  ֶזעְלֶּבע 
ָוואס  ִמיט  צּוְפִריְדן  ֶגעֶווען  ִניְׁשט 
ֶער ָהאט ֶגעַהאט, ֶער ָהאט ְׁשֶטעְנִדיג 
ָדאס  אּון  ָנאך,  אּון  ָנאך  ֶגעַדאְרְפט 
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ָהאט ִאים ֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ְקִריְגן אׂויף 
ה ַרֵּבינּו. מֹׁשֶ

ֶזעְהן ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
ֶדעם  ֶּבעְטן  צּו  ַאַסאך 
ַא  ַזיין  ָזאל  ֶמען  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
צּוְפִריֶדעֶנער ֶמעְנְטׁש, ַסיי ְּבַגְׁשִמיּות 
ָהאט,  ֶמען  ָוואס  ִמיט  צּוְפִריְדן  ַזיין 

ְפֵרייִליך  ַזיין  ְּברּוָחִניּות, צּו  ַסיי  אּון 
ִמיט ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶמען ִאיז זׂוֶכה 
ָרצׂון  ֶדעם  צּו טּוְהן  ַכאְּפן  צּו  ַאַריין 
ה', ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ָנאר ַא ְקֵלייִניַקייט, 
אּון ַאזׂוי ֶוועט ֶמען ָהאְּבן ַא ְגִליְקִליך 

ֶלעְּבן.

(ּתׂוך ַהַּנַחל, ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, קַֹרח תשס"ה) 

˙ ַּ̃ ˙ ֻח ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה' זֹאת  ה  ִצָוּ ר  ֲאֶשׁ ַהּתֹוָרה  ת  ֻחַקּ

ִיְׂשָרֵאל  ֵני  ְבּ ֶאל  ר  ֵבּ ַדּ ֵלאמֹר 
ִדי  ה.  ֲאֻדָמּ ָפָרה   ֵאֶלי ְוִיְקחּו 
ָזאְגט  ַפאְרָוואס  ְפֶרעְגן  ְמפֹוָרִׁשים 
ת "ַהּתֹוָרה", ָדאס  זֹאת ֻחַקּ ִדי ּתֹוָרה 
ִאיז ִדי ֶגעֶזעץ פּון ִדי "ּתֹוָרה", ֶמען 
ֶרעְדט ָדא ָדא ָנאר פּון ֵאיין ִמְצָוה, 

פּון ִדי ִמְצָוה פּון "ָּפָרה ֲאדּוָמה"?

 ֵהייְּבט ָנא ָּפסּוק  ִדי  ְׁשֶווער,  ִאיז 
ָוואס  ִמיְטן ָלׁשֹון "ֵלאמֹר"  ָאן 
ֵווייֶכע  ַא  ַרָּכה,  ֲאִמיָרה  ֵמייְנט  ָדאס 
ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  אּון   ,ְׁשְּפַרא
ִיְׂשָרֵאל,  ֵני  ְבּ ֶאל  ר"  ֵבּ "ַדּ ַווייֶטער 

ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְׁשְטֶרעְנֶגע ָלׁשֹון.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 

ָדא  ִאיז  ֶעס  ֲאִפילּו  ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֶמען  ֶווען  "ּתֹוָכָחה",  פּון  ִמְצָוה  ַא 
ֲעֵביָרה ַדאְרף  ַאן  ַא ִאיד טּוט  ֶזעְהט 
ִניְׁשט  ָאֶּבער  מּוָסר,  ָזאְגן  ִאים  ֶמען 
ִמיר  ִווי  ַאזֹוי  ֶעס טּוְהן.  ֶקען  ֶיעֶדער 
ט"ז:):  (ֲעָרִכין  ְגָמָרא  ִדי  ִאין  ֶגעִפיֶנען 
 ִאי ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֲעִקיָבא  ֶרִּבי 
וואּוְנֶדער ִמיר אֹויּב ֶעס ִאיז ָדא ַהייְנט 
אּון  מּוָסר!  ָזאְגן  ֶקען  ָוואס  ֵאייֶנער 
אֹויּב ֶרִּבי ֲעִקיָבא ָהאט ָדאס ֶגעָזאְגט 
ׁשֹוין  ִמיר  ָזאְלן  ָוואס  דֹור,  ַזיין  ִאין 
ֵאייֶנער  ֶווען  ַווייל  ָזאְגן?  ַהייְנט 
ִניְׁשט  ֵווייְסט  ֶער  אּון  מּוָסר  ָזאְגט 
אֹויף,  ָגאְרִניְׁשט  ֶער  טּוט  ַאזֹוי,  ִווי 
ֶמען  ֶעְרֶגער,   ָנא ַמאְכט  ֶער  אּון 
ִווי מֶׁשה  ַאזֹוי  מּוָסר  ָזאְגן  ָנאר  ֶקען 
ִווי  ַרֵּבינּו ָהאט ֶגעָזאְגט מּוָסר, ַאזֹוי 
פ"ח:):  (ַׁשָּבת  ֶדעְרֵצייְלט  ְגָמָרא  ִדי 
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ָהאט ִאים ֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ְקִריְגן אׂויף 
ה ַרֵּבינּו. מֹׁשֶ

ֶזעְהן ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
ֶדעם  ֶּבעְטן  צּו  ַאַסאך 
ַא  ַזיין  ָזאל  ֶמען  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
צּוְפִריֶדעֶנער ֶמעְנְטׁש, ַסיי ְּבַגְׁשִמיּות 
ָהאט,  ֶמען  ָוואס  ִמיט  צּוְפִריְדן  ַזיין 

ְפֵרייִליך  ַזיין  ְּברּוָחִניּות, צּו  ַסיי  אּון 
ִמיט ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶמען ִאיז זׂוֶכה 
ָרצׂון  ֶדעם  צּו טּוְהן  ַכאְּפן  צּו  ַאַריין 
ה', ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ָנאר ַא ְקֵלייִניַקייט, 
אּון ַאזׂוי ֶוועט ֶמען ָהאְּבן ַא ְגִליְקִליך 

ֶלעְּבן.

(ּתׂוך ַהַּנַחל, ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, קַֹרח תשס"ה) 

˙ ַּ̃ ˙ ֻח ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה' זֹאת  ה  ִצָוּ ר  ֲאֶשׁ ַהּתֹוָרה  ת  ֻחַקּ

ִיְׂשָרֵאל  ֵני  ְבּ ֶאל  ר  ֵבּ ַדּ ֵלאמֹר 
ִדי  ה.  ֲאֻדָמּ ָפָרה   ֵאֶלי ְוִיְקחּו 
ָזאְגט  ַפאְרָוואס  ְפֶרעְגן  ְמפֹוָרִׁשים 
ת "ַהּתֹוָרה", ָדאס  זֹאת ֻחַקּ ִדי ּתֹוָרה 
ִאיז ִדי ֶגעֶזעץ פּון ִדי "ּתֹוָרה", ֶמען 
ֶרעְדט ָדא ָדא ָנאר פּון ֵאיין ִמְצָוה, 

פּון ִדי ִמְצָוה פּון "ָּפָרה ֲאדּוָמה"?

 ֵהייְּבט ָנא ָּפסּוק  ִדי  ְׁשֶווער,  ִאיז 
ָוואס  ִמיְטן ָלׁשֹון "ֵלאמֹר"  ָאן 
ֵווייֶכע  ַא  ַרָּכה,  ֲאִמיָרה  ֵמייְנט  ָדאס 
ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  אּון   ,ְׁשְּפַרא
ִיְׂשָרֵאל,  ֵני  ְבּ ֶאל  ר"  ֵבּ "ַדּ ַווייֶטער 

ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְׁשְטֶרעְנֶגע ָלׁשֹון.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 

ָדא  ִאיז  ֶעס  ֲאִפילּו  ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֶמען  ֶווען  "ּתֹוָכָחה",  פּון  ִמְצָוה  ַא 
ֲעֵביָרה ַדאְרף  ַאן  ַא ִאיד טּוט  ֶזעְהט 
ִניְׁשט  ָאֶּבער  מּוָסר,  ָזאְגן  ִאים  ֶמען 
ִמיר  ִווי  ַאזֹוי  ֶעס טּוְהן.  ֶקען  ֶיעֶדער 
ט"ז:):  (ֲעָרִכין  ְגָמָרא  ִדי  ִאין  ֶגעִפיֶנען 
 ִאי ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֲעִקיָבא  ֶרִּבי 
וואּוְנֶדער ִמיר אֹויּב ֶעס ִאיז ָדא ַהייְנט 
אּון  מּוָסר!  ָזאְגן  ֶקען  ָוואס  ֵאייֶנער 
אֹויּב ֶרִּבי ֲעִקיָבא ָהאט ָדאס ֶגעָזאְגט 
ׁשֹוין  ִמיר  ָזאְלן  ָוואס  דֹור,  ַזיין  ִאין 
ֵאייֶנער  ֶווען  ַווייל  ָזאְגן?  ַהייְנט 
ִניְׁשט  ֵווייְסט  ֶער  אּון  מּוָסר  ָזאְגט 
אֹויף,  ָגאְרִניְׁשט  ֶער  טּוט  ַאזֹוי,  ִווי 
ֶמען  ֶעְרֶגער,   ָנא ַמאְכט  ֶער  אּון 
ִווי מֶׁשה  ַאזֹוי  מּוָסר  ָזאְגן  ָנאר  ֶקען 
ִווי  ַרֵּבינּו ָהאט ֶגעָזאְגט מּוָסר, ַאזֹוי 
פ"ח:):  (ַׁשָּבת  ֶדעְרֵצייְלט  ְגָמָרא  ִדי 

פר˘˙ ˜רח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜יח

ָהאט ִאים ֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ְקִריְגן אׂויף 
ה ַרֵּבינּו. מֹׁשֶ

ֶזעְהן ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
ֶדעם  ֶּבעְטן  צּו  ַאַסאך 
ַא  ַזיין  ָזאל  ֶמען  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
צּוְפִריֶדעֶנער ֶמעְנְטׁש, ַסיי ְּבַגְׁשִמיּות 
ָהאט,  ֶמען  ָוואס  ִמיט  צּוְפִריְדן  ַזיין 

ְפֵרייִליך  ַזיין  ְּברּוָחִניּות, צּו  ַסיי  אּון 
ִמיט ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶמען ִאיז זׂוֶכה 
ָרצׂון  ֶדעם  צּו טּוְהן  ַכאְּפן  צּו  ַאַריין 
ה', ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ָנאר ַא ְקֵלייִניַקייט, 
אּון ַאזׂוי ֶוועט ֶמען ָהאְּבן ַא ְגִליְקִליך 

ֶלעְּבן.

(ּתׂוך ַהַּנַחל, ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, קַֹרח תשס"ה) 

˙ ַּ̃ ˙ ֻח ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה' זֹאת  ה  ִצָוּ ר  ֲאֶשׁ ַהּתֹוָרה  ת  ֻחַקּ

ִיְׂשָרֵאל  ֵני  ְבּ ֶאל  ר  ֵבּ ַדּ ֵלאמֹר 
ִדי  ה.  ֲאֻדָמּ ָפָרה   ֵאֶלי ְוִיְקחּו 
ָזאְגט  ַפאְרָוואס  ְפֶרעְגן  ְמפֹוָרִׁשים 
ת "ַהּתֹוָרה", ָדאס  זֹאת ֻחַקּ ִדי ּתֹוָרה 
ִאיז ִדי ֶגעֶזעץ פּון ִדי "ּתֹוָרה", ֶמען 
ֶרעְדט ָדא ָדא ָנאר פּון ֵאיין ִמְצָוה, 

פּון ִדי ִמְצָוה פּון "ָּפָרה ֲאדּוָמה"?

 ֵהייְּבט ָנא ָּפסּוק  ִדי  ְׁשֶווער,  ִאיז 
ָוואס  ִמיְטן ָלׁשֹון "ֵלאמֹר"  ָאן 
ֵווייֶכע  ַא  ַרָּכה,  ֲאִמיָרה  ֵמייְנט  ָדאס 
ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  אּון   ,ְׁשְּפַרא
ִיְׂשָרֵאל,  ֵני  ְבּ ֶאל  ר"  ֵבּ "ַדּ ַווייֶטער 

ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְׁשְטֶרעְנֶגע ָלׁשֹון.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 

ָדא  ִאיז  ֶעס  ֲאִפילּו  ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֶמען  ֶווען  "ּתֹוָכָחה",  פּון  ִמְצָוה  ַא 
ֲעֵביָרה ַדאְרף  ַאן  ַא ִאיד טּוט  ֶזעְהט 
ִניְׁשט  ָאֶּבער  מּוָסר,  ָזאְגן  ִאים  ֶמען 
ִמיר  ִווי  ַאזֹוי  ֶעס טּוְהן.  ֶקען  ֶיעֶדער 
ט"ז:):  (ֲעָרִכין  ְגָמָרא  ִדי  ִאין  ֶגעִפיֶנען 
 ִאי ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֲעִקיָבא  ֶרִּבי 
וואּוְנֶדער ִמיר אֹויּב ֶעס ִאיז ָדא ַהייְנט 
אּון  מּוָסר!  ָזאְגן  ֶקען  ָוואס  ֵאייֶנער 
אֹויּב ֶרִּבי ֲעִקיָבא ָהאט ָדאס ֶגעָזאְגט 
ׁשֹוין  ִמיר  ָזאְלן  ָוואס  דֹור,  ַזיין  ִאין 
ֵאייֶנער  ֶווען  ַווייל  ָזאְגן?  ַהייְנט 
ִניְׁשט  ֵווייְסט  ֶער  אּון  מּוָסר  ָזאְגט 
אֹויף,  ָגאְרִניְׁשט  ֶער  טּוט  ַאזֹוי,  ִווי 
ֶמען  ֶעְרֶגער,   ָנא ַמאְכט  ֶער  אּון 
ִווי מֶׁשה  ַאזֹוי  מּוָסר  ָזאְגן  ָנאר  ֶקען 
ִווי  ַרֵּבינּו ָהאט ֶגעָזאְגט מּוָסר, ַאזֹוי 
פ"ח:):  (ַׁשָּבת  ֶדעְרֵצייְלט  ְגָמָרא  ִדי 

פר˘˙ ˜רח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜יח

ָהאט ִאים ֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ְקִריְגן אׂויף 
ה ַרֵּבינּו. מֹׁשֶ

ֶזעְהן ֶדעְרַפאר  ֶמען  ַדאְרף 
ֶדעם  ֶּבעְטן  צּו  ַאַסאך 
ַא  ַזיין  ָזאל  ֶמען  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
צּוְפִריֶדעֶנער ֶמעְנְטׁש, ַסיי ְּבַגְׁשִמיּות 
ָהאט,  ֶמען  ָוואס  ִמיט  צּוְפִריְדן  ַזיין 

ְפֵרייִליך  ַזיין  ְּברּוָחִניּות, צּו  ַסיי  אּון 
ִמיט ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶמען ִאיז זׂוֶכה 
ָרצׂון  ֶדעם  צּו טּוְהן  ַכאְּפן  צּו  ַאַריין 
ה', ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ָנאר ַא ְקֵלייִניַקייט, 
אּון ַאזׂוי ֶוועט ֶמען ָהאְּבן ַא ְגִליְקִליך 

ֶלעְּבן.

(ּתׂוך ַהַּנַחל, ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, קַֹרח תשס"ה) 

˙ ַּ̃ ˙ ֻח ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה' זֹאת  ה  ִצָוּ ר  ֲאֶשׁ ַהּתֹוָרה  ת  ֻחַקּ

ִיְׂשָרֵאל  ֵני  ְבּ ֶאל  ר  ֵבּ ַדּ ֵלאמֹר 
ִדי  ה.  ֲאֻדָמּ ָפָרה   ֵאֶלי ְוִיְקחּו 
ָזאְגט  ַפאְרָוואס  ְפֶרעְגן  ְמפֹוָרִׁשים 
ת "ַהּתֹוָרה", ָדאס  זֹאת ֻחַקּ ִדי ּתֹוָרה 
ִאיז ִדי ֶגעֶזעץ פּון ִדי "ּתֹוָרה", ֶמען 
ֶרעְדט ָדא ָדא ָנאר פּון ֵאיין ִמְצָוה, 

פּון ִדי ִמְצָוה פּון "ָּפָרה ֲאדּוָמה"?

 ֵהייְּבט ָנא ָּפסּוק  ִדי  ְׁשֶווער,  ִאיז 
ָוואס  ִמיְטן ָלׁשֹון "ֵלאמֹר"  ָאן 
ֵווייֶכע  ַא  ַרָּכה,  ֲאִמיָרה  ֵמייְנט  ָדאס 
ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  אּון   ,ְׁשְּפַרא
ִיְׂשָרֵאל,  ֵני  ְבּ ֶאל  ר"  ֵבּ "ַדּ ַווייֶטער 

ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְׁשְטֶרעְנֶגע ָלׁשֹון.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ַמְסִּביר, לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 

ָדא  ִאיז  ֶעס  ֲאִפילּו  ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק 

ֶמען  ֶווען  "ּתֹוָכָחה",  פּון  ִמְצָוה  ַא 
ֲעֵביָרה ַדאְרף  ַאן  ַא ִאיד טּוט  ֶזעְהט 
ִניְׁשט  ָאֶּבער  מּוָסר,  ָזאְגן  ִאים  ֶמען 
ִמיר  ִווי  ַאזֹוי  ֶעס טּוְהן.  ֶקען  ֶיעֶדער 
ט"ז:):  (ֲעָרִכין  ְגָמָרא  ִדי  ִאין  ֶגעִפיֶנען 
 ִאי ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֲעִקיָבא  ֶרִּבי 
וואּוְנֶדער ִמיר אֹויּב ֶעס ִאיז ָדא ַהייְנט 
אּון  מּוָסר!  ָזאְגן  ֶקען  ָוואס  ֵאייֶנער 
אֹויּב ֶרִּבי ֲעִקיָבא ָהאט ָדאס ֶגעָזאְגט 
ׁשֹוין  ִמיר  ָזאְלן  ָוואס  דֹור,  ַזיין  ִאין 
ֵאייֶנער  ֶווען  ַווייל  ָזאְגן?  ַהייְנט 
ִניְׁשט  ֵווייְסט  ֶער  אּון  מּוָסר  ָזאְגט 
אֹויף,  ָגאְרִניְׁשט  ֶער  טּוט  ַאזֹוי,  ִווי 
ֶמען  ֶעְרֶגער,   ָנא ַמאְכט  ֶער  אּון 
ִווי מֶׁשה  ַאזֹוי  מּוָסר  ָזאְגן  ָנאר  ֶקען 
ִווי  ַרֵּבינּו ָהאט ֶגעָזאְגט מּוָסר, ַאזֹוי 
פ"ח:):  (ַׁשָּבת  ֶדעְרֵצייְלט  ְגָמָרא  ִדי 
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ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ֶגעִזיְנִדיְגט ִמיט 
ִדי ֲעֵביָרה פּון ִדי ֵעֶגל, ָוואס ִדי ִאיְדן 
ָהאְּבן ֶדעָמאְלְטס עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף 
ִדי ְדֵריי ַהאְרְּבְסֶטע ֲעֵבירֹות, ֲעבֹוָדה 
ָזָרה, ִּגילּו ֲעָריֹות, אּון ְׁשִפיַכת ָדִמים, 
ֶגעָזאְגט:  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ֵזיי  ָהאט 
 ָנא ֶעְנק  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִאיְדן  ִדי  ָהאְּבן  ַאזֹוי  אּון  ִליּב!  ַאְלץ 
מֶׁשה  ֶווען  אּון  ֶגעטּוְהן,  ְּתׁשּוָבה 
ָוואס  ָאְנֶגעְׁשִריְגן  ֵזיי  ָוואְלט  ַרֵּבינּו 
ֵווייְסט  ִאיר  ֶגעטּוְהן?!  ֶעְטץ  ָהאט 
ַפאְרָדאְרְּבן?!  ָדא  ָהאט  ִאיר  ָוואס 
ִאיְנַגאְנְצן  ֶגעָוואְרן  ִאיְדן  ִדי  ָוואְלְטן 
ִאיְנַגאְנְצן  ָוואְלְטן  ֵזיי  אּון  ְמיּוָאׁש, 
ְּתׁשּוָבה  ִניְׁשט  אּון  אֹויְפֶגעֶגעְּבן 

ֶגעטּוְהן.

ִדי ֶזעְלֶּבע ֵגייט ַווייֶטער ָאן ִאין אּון 
ְּבֶרעְנְגט  ַרִׁש"י  ִווי  דֹור,  ֶיעְדן 
אֹויְפ'ן ָּפסּוק (ְׁשמֹות ל"ב, ל"ד): ּוְביֹום 
י, ַאז ַּביי ֶיעֶדע ְׁשְטָראף  ְקִדי ּוָפַקְדִתּ ָפּ
ִאיז ָדא  ִאיְדן,  ָוואס ֶעס קּוְמט אֹויף 
ִאין ֶדעם ַאִּביְסל פּוֶנעם ֵחְטא ָהֵעֶגל, 
ֶדעָמאְלְטס  פּון  ֲעֵבירֹות  ִדי  ַווייל 
דֹור,  ֶיעְדן  ִאין  ִאיֶּבער   ִזי ַחֶזְר'ן 
אּון ֶווער ֶעס ִוויל ַהייְנט ָזאְגן מּוָסר 
ַפאר ִאיְדן, ֶקען ֶעס ָנאר טּוְהן אֹויף 
אֹויף  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה  פּון  ֶוועג  ֶדעם 
ִאיְדן:  ַזיין  ְמַחֵזק  צּו  ֶוועג,  גּוֶטע  ַא 
 ָנא ֶעְנק  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֶגעְּבן  ֵזיי  ֶוועט  ִליּב! אּון ָדאס  ַאְלץ 
צּום  קּוֶמען  צּו  צּוִריק  ִחיזּוק,  ִדי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ְּתׁשּוָבה טּוְהן.

ַדאְרף ֶמען ֶזעְהן צּו ֵגיין ֶדעְרַפאר 
ִאיז  ָוואס  ַצִדיק  ַאַזא  צּו 
ֶדער  ַאז  ֵזיי  ַווייְזט  ִאיְדן, אּון  ְמַחֵזק 
אּון  ִליּב,  ֵזיי  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
צּום  קּוֶמען  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶקעֶנען  ֵזיי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָּפָרה ָדאס  ִדי  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִּתיקּון  ֶדער   ָדא ִאיז  ֲאדּוָמה 
ַאֶלעס  ָוואס  ַעֵבירֹות,  ַאֶלע  אֹויף 
ִדי  פּון  ֲעֵביָרה  ִדי  ִאין  ָּכלּול  ִאיז 
ת  ֻחַקּ זֹאת  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט  ֵעֶגל, 
פּון  ֶגעֶזעץ  ִדי  ִאיז  ָדאס  "ַהּתֹוָרה", 
ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, ַווייל ַאזֹוי ִווי מֶׁשה 
ִאיְדן  ִדי  צּו  ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ַרֵּבינּו 
ָנא ִדי ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען 
ֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּו ִאיְדן, ָנאר ְמַחֵזק  ְשׁ

ַזיין אּון ְׁשַטאְרְקן.

ַווייֶטער ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  ָזאְגט 
ֶמען  ֶווען  ר"  ֵבּ "ַדּ  - "ֵלאמֹר" 
ֶוועְרֶטער ַפאר  ְׁשְטֶרעְנֶגע  ָזאְגן  ִוויל 
ַא  אֹויף   אֹוי ַזיין  ֶעס  מּוז  ִאיְדן, 

ֵווייֶכע ֶוועג פּון ִחיזּוק.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֻחַּקת ְׁשַנת תשס"ז)
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ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ֶגעִזיְנִדיְגט ִמיט 
ִדי ֲעֵביָרה פּון ִדי ֵעֶגל, ָוואס ִדי ִאיְדן 
ָהאְּבן ֶדעָמאְלְטס עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף 
ִדי ְדֵריי ַהאְרְּבְסֶטע ֲעֵבירֹות, ֲעבֹוָדה 
ָזָרה, ִּגילּו ֲעָריֹות, אּון ְׁשִפיַכת ָדִמים, 
ֶגעָזאְגט:  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ֵזיי  ָהאט 
 ָנא ֶעְנק  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִאיְדן  ִדי  ָהאְּבן  ַאזֹוי  אּון  ִליּב!  ַאְלץ 
מֶׁשה  ֶווען  אּון  ֶגעטּוְהן,  ְּתׁשּוָבה 
ָוואס  ָאְנֶגעְׁשִריְגן  ֵזיי  ָוואְלט  ַרֵּבינּו 
ֵווייְסט  ִאיר  ֶגעטּוְהן?!  ֶעְטץ  ָהאט 
ַפאְרָדאְרְּבן?!  ָדא  ָהאט  ִאיר  ָוואס 
ִאיְנַגאְנְצן  ֶגעָוואְרן  ִאיְדן  ִדי  ָוואְלְטן 
ִאיְנַגאְנְצן  ָוואְלְטן  ֵזיי  אּון  ְמיּוָאׁש, 
ְּתׁשּוָבה  ִניְׁשט  אּון  אֹויְפֶגעֶגעְּבן 

ֶגעטּוְהן.

ִדי ֶזעְלֶּבע ֵגייט ַווייֶטער ָאן ִאין אּון 
ְּבֶרעְנְגט  ַרִׁש"י  ִווי  דֹור,  ֶיעְדן 
אֹויְפ'ן ָּפסּוק (ְׁשמֹות ל"ב, ל"ד): ּוְביֹום 
י, ַאז ַּביי ֶיעֶדע ְׁשְטָראף  ְקִדי ּוָפַקְדִתּ ָפּ
ִאיז ָדא  ִאיְדן,  ָוואס ֶעס קּוְמט אֹויף 
ִאין ֶדעם ַאִּביְסל פּוֶנעם ֵחְטא ָהֵעֶגל, 
ֶדעָמאְלְטס  פּון  ֲעֵבירֹות  ִדי  ַווייל 
דֹור,  ֶיעְדן  ִאין  ִאיֶּבער   ִזי ַחֶזְר'ן 
אּון ֶווער ֶעס ִוויל ַהייְנט ָזאְגן מּוָסר 
ַפאר ִאיְדן, ֶקען ֶעס ָנאר טּוְהן אֹויף 
אֹויף  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה  פּון  ֶוועג  ֶדעם 
ִאיְדן:  ַזיין  ְמַחֵזק  צּו  ֶוועג,  גּוֶטע  ַא 
 ָנא ֶעְנק  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֶגעְּבן  ֵזיי  ֶוועט  ִליּב! אּון ָדאס  ַאְלץ 
צּום  קּוֶמען  צּו  צּוִריק  ִחיזּוק,  ִדי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ְּתׁשּוָבה טּוְהן.

ַדאְרף ֶמען ֶזעְהן צּו ֵגיין ֶדעְרַפאר 
ִאיז  ָוואס  ַצִדיק  ַאַזא  צּו 
ֶדער  ַאז  ֵזיי  ַווייְזט  ִאיְדן, אּון  ְמַחֵזק 
אּון  ִליּב,  ֵזיי  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
צּום  קּוֶמען  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶקעֶנען  ֵזיי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָּפָרה ָדאס  ִדי  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִּתיקּון  ֶדער   ָדא ִאיז  ֲאדּוָמה 
ַאֶלעס  ָוואס  ַעֵבירֹות,  ַאֶלע  אֹויף 
ִדי  פּון  ֲעֵביָרה  ִדי  ִאין  ָּכלּול  ִאיז 
ת  ֻחַקּ זֹאת  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט  ֵעֶגל, 
פּון  ֶגעֶזעץ  ִדי  ִאיז  ָדאס  "ַהּתֹוָרה", 
ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, ַווייל ַאזֹוי ִווי מֶׁשה 
ִאיְדן  ִדי  צּו  ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ַרֵּבינּו 
ָנא ִדי ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען 
ֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּו ִאיְדן, ָנאר ְמַחֵזק  ְשׁ

ַזיין אּון ְׁשַטאְרְקן.

ַווייֶטער ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  ָזאְגט 
ֶמען  ֶווען  ר"  ֵבּ "ַדּ  - "ֵלאמֹר" 
ֶוועְרֶטער ַפאר  ְׁשְטֶרעְנֶגע  ָזאְגן  ִוויל 
ַא  אֹויף   אֹוי ַזיין  ֶעס  מּוז  ִאיְדן, 

ֵווייֶכע ֶוועג פּון ִחיזּוק.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֻחַּקת ְׁשַנת תשס"ז)
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ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ֶגעִזיְנִדיְגט ִמיט 
ִדי ֲעֵביָרה פּון ִדי ֵעֶגל, ָוואס ִדי ִאיְדן 
ָהאְּבן ֶדעָמאְלְטס עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף 
ִדי ְדֵריי ַהאְרְּבְסֶטע ֲעֵבירֹות, ֲעבֹוָדה 
ָזָרה, ִּגילּו ֲעָריֹות, אּון ְׁשִפיַכת ָדִמים, 
ֶגעָזאְגט:  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ֵזיי  ָהאט 
 ָנא ֶעְנק  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִאיְדן  ִדי  ָהאְּבן  ַאזֹוי  אּון  ִליּב!  ַאְלץ 
מֶׁשה  ֶווען  אּון  ֶגעטּוְהן,  ְּתׁשּוָבה 
ָוואס  ָאְנֶגעְׁשִריְגן  ֵזיי  ָוואְלט  ַרֵּבינּו 
ֵווייְסט  ִאיר  ֶגעטּוְהן?!  ֶעְטץ  ָהאט 
ַפאְרָדאְרְּבן?!  ָדא  ָהאט  ִאיר  ָוואס 
ִאיְנַגאְנְצן  ֶגעָוואְרן  ִאיְדן  ִדי  ָוואְלְטן 
ִאיְנַגאְנְצן  ָוואְלְטן  ֵזיי  אּון  ְמיּוָאׁש, 
ְּתׁשּוָבה  ִניְׁשט  אּון  אֹויְפֶגעֶגעְּבן 

ֶגעטּוְהן.

ִדי ֶזעְלֶּבע ֵגייט ַווייֶטער ָאן ִאין אּון 
ְּבֶרעְנְגט  ַרִׁש"י  ִווי  דֹור,  ֶיעְדן 
אֹויְפ'ן ָּפסּוק (ְׁשמֹות ל"ב, ל"ד): ּוְביֹום 
י, ַאז ַּביי ֶיעֶדע ְׁשְטָראף  ְקִדי ּוָפַקְדִתּ ָפּ
ִאיז ָדא  ִאיְדן,  ָוואס ֶעס קּוְמט אֹויף 
ִאין ֶדעם ַאִּביְסל פּוֶנעם ֵחְטא ָהֵעֶגל, 
ֶדעָמאְלְטס  פּון  ֲעֵבירֹות  ִדי  ַווייל 
דֹור,  ֶיעְדן  ִאין  ִאיֶּבער   ִזי ַחֶזְר'ן 
אּון ֶווער ֶעס ִוויל ַהייְנט ָזאְגן מּוָסר 
ַפאר ִאיְדן, ֶקען ֶעס ָנאר טּוְהן אֹויף 
אֹויף  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה  פּון  ֶוועג  ֶדעם 
ִאיְדן:  ַזיין  ְמַחֵזק  צּו  ֶוועג,  גּוֶטע  ַא 
 ָנא ֶעְנק  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֶגעְּבן  ֵזיי  ֶוועט  ִליּב! אּון ָדאס  ַאְלץ 
צּום  קּוֶמען  צּו  צּוִריק  ִחיזּוק,  ִדי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ְּתׁשּוָבה טּוְהן.

ַדאְרף ֶמען ֶזעְהן צּו ֵגיין ֶדעְרַפאר 
ִאיז  ָוואס  ַצִדיק  ַאַזא  צּו 
ֶדער  ַאז  ֵזיי  ַווייְזט  ִאיְדן, אּון  ְמַחֵזק 
אּון  ִליּב,  ֵזיי  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
צּום  קּוֶמען  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶקעֶנען  ֵזיי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָּפָרה ָדאס  ִדי  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִּתיקּון  ֶדער   ָדא ִאיז  ֲאדּוָמה 
ַאֶלעס  ָוואס  ַעֵבירֹות,  ַאֶלע  אֹויף 
ִדי  פּון  ֲעֵביָרה  ִדי  ִאין  ָּכלּול  ִאיז 
ת  ֻחַקּ זֹאת  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט  ֵעֶגל, 
פּון  ֶגעֶזעץ  ִדי  ִאיז  ָדאס  "ַהּתֹוָרה", 
ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, ַווייל ַאזֹוי ִווי מֶׁשה 
ִאיְדן  ִדי  צּו  ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ַרֵּבינּו 
ָנא ִדי ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען 
ֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּו ִאיְדן, ָנאר ְמַחֵזק  ְשׁ

ַזיין אּון ְׁשַטאְרְקן.

ַווייֶטער ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  ָזאְגט 
ֶמען  ֶווען  ר"  ֵבּ "ַדּ  - "ֵלאמֹר" 
ֶוועְרֶטער ַפאר  ְׁשְטֶרעְנֶגע  ָזאְגן  ִוויל 
ַא  אֹויף   אֹוי ַזיין  ֶעס  מּוז  ִאיְדן, 

ֵווייֶכע ֶוועג פּון ִחיזּוק.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֻחַּקת ְׁשַנת תשס"ז)
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ֶווען ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ֶגעִזיְנִדיְגט ִמיט 
ִדי ֲעֵביָרה פּון ִדי ֵעֶגל, ָוואס ִדי ִאיְדן 
ָהאְּבן ֶדעָמאְלְטס עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף 
ִדי ְדֵריי ַהאְרְּבְסֶטע ֲעֵבירֹות, ֲעבֹוָדה 
ָזָרה, ִּגילּו ֲעָריֹות, אּון ְׁשִפיַכת ָדִמים, 
ֶגעָזאְגט:  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ֵזיי  ָהאט 
 ָנא ֶעְנק  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִאיְדן  ִדי  ָהאְּבן  ַאזֹוי  אּון  ִליּב!  ַאְלץ 
מֶׁשה  ֶווען  אּון  ֶגעטּוְהן,  ְּתׁשּוָבה 
ָוואס  ָאְנֶגעְׁשִריְגן  ֵזיי  ָוואְלט  ַרֵּבינּו 
ֵווייְסט  ִאיר  ֶגעטּוְהן?!  ֶעְטץ  ָהאט 
ַפאְרָדאְרְּבן?!  ָדא  ָהאט  ִאיר  ָוואס 
ִאיְנַגאְנְצן  ֶגעָוואְרן  ִאיְדן  ִדי  ָוואְלְטן 
ִאיְנַגאְנְצן  ָוואְלְטן  ֵזיי  אּון  ְמיּוָאׁש, 
ְּתׁשּוָבה  ִניְׁשט  אּון  אֹויְפֶגעֶגעְּבן 

ֶגעטּוְהן.

ִדי ֶזעְלֶּבע ֵגייט ַווייֶטער ָאן ִאין אּון 
ְּבֶרעְנְגט  ַרִׁש"י  ִווי  דֹור,  ֶיעְדן 
אֹויְפ'ן ָּפסּוק (ְׁשמֹות ל"ב, ל"ד): ּוְביֹום 
י, ַאז ַּביי ֶיעֶדע ְׁשְטָראף  ְקִדי ּוָפַקְדִתּ ָפּ
ִאיז ָדא  ִאיְדן,  ָוואס ֶעס קּוְמט אֹויף 
ִאין ֶדעם ַאִּביְסל פּוֶנעם ֵחְטא ָהֵעֶגל, 
ֶדעָמאְלְטס  פּון  ֲעֵבירֹות  ִדי  ַווייל 
דֹור,  ֶיעְדן  ִאין  ִאיֶּבער   ִזי ַחֶזְר'ן 
אּון ֶווער ֶעס ִוויל ַהייְנט ָזאְגן מּוָסר 
ַפאר ִאיְדן, ֶקען ֶעס ָנאר טּוְהן אֹויף 
אֹויף  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה  פּון  ֶוועג  ֶדעם 
ִאיְדן:  ַזיין  ְמַחֵזק  צּו  ֶוועג,  גּוֶטע  ַא 
 ָנא ֶעְנק  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֶגעְּבן  ֵזיי  ֶוועט  ִליּב! אּון ָדאס  ַאְלץ 
צּום  קּוֶמען  צּו  צּוִריק  ִחיזּוק,  ִדי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ְּתׁשּוָבה טּוְהן.

ַדאְרף ֶמען ֶזעְהן צּו ֵגיין ֶדעְרַפאר 
ִאיז  ָוואס  ַצִדיק  ַאַזא  צּו 
ֶדער  ַאז  ֵזיי  ַווייְזט  ִאיְדן, אּון  ְמַחֵזק 
אּון  ִליּב,  ֵזיי  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
צּום  קּוֶמען  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ֶקעֶנען  ֵזיי 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָּפָרה ָדאס  ִדי  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִּתיקּון  ֶדער   ָדא ִאיז  ֲאדּוָמה 
ַאֶלעס  ָוואס  ַעֵבירֹות,  ַאֶלע  אֹויף 
ִדי  פּון  ֲעֵביָרה  ִדי  ִאין  ָּכלּול  ִאיז 
ת  ֻחַקּ זֹאת  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט  ֵעֶגל, 
פּון  ֶגעֶזעץ  ִדי  ִאיז  ָדאס  "ַהּתֹוָרה", 
ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, ַווייל ַאזֹוי ִווי מֶׁשה 
ִאיְדן  ִדי  צּו  ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ַרֵּבינּו 
ָנא ִדי ֵחְטא ָהֵעֶגל, ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען 
ֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּו ִאיְדן, ָנאר ְמַחֵזק  ְשׁ

ַזיין אּון ְׁשַטאְרְקן.

ַווייֶטער ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  ָזאְגט 
ֶמען  ֶווען  ר"  ֵבּ "ַדּ  - "ֵלאמֹר" 
ֶוועְרֶטער ַפאר  ְׁשְטֶרעְנֶגע  ָזאְגן  ִוויל 
ַא  אֹויף   אֹוי ַזיין  ֶעס  מּוז  ִאיְדן, 

ֵווייֶכע ֶוועג פּון ִחיזּוק.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ֻחַּקת ְׁשַנת תשס"ז)
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  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַוַיּ ֶדער  ַלע.  ַהֶסּ ֶאת 
ָהאט ֶגעֵהייְסן ַפאר מֶׁשה ַרֵּבינּו 
ֶער ָזאל ֶרעְדן צּום ְׁשֵטיין ַאז ֶעס ָזאל 
ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ָאֶּבער  ַוואֶסער,  ֶגעְּבן 

ָהאט ֶגעְׁשָלאְגן ֶדעם ְׁשֵטיין.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִדי  אֹויף  קצ"ו):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

 ְּתִפָּלְת ַּתֲעֶׂשה  ַאל  (ָאבֹות ב):  ִמְׁשָנה 
ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים  ַרֲחִמים  ֶאָלא  ְקַבע, 
ֵמייֶנען   אֹוי ֶקען  "ְקַבע"  ַהָמקֹום, 
"ְגֵניָבה", ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ִאיד 
 ,ַזא ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶּבעְהט 
ַדאְרף ֶעס ַזיין ְּבַרֲחִמים ּוְבַתֲחנּוִנים, 
ַפאְר'ַעְקֶׁש'ְנט  ַזיין  ִניְׁשט  ָטאר  ֶמען 
ַדְוָקא  מּוז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
טּוְהן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶּבעְטן, ָדאס 
ֵהייְסט ַאזֹוי ִווי ְגֵניָבה, ָנאר ַאז ֶדער 
ִמיר  ֶער  ָזאל  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶגעְּבן, אּון ַאז ִניְׁשט ִניְׁשט.

ֶמען ַאַווַדאי  ַדאְרף  ְּתִפָלה  אֹויף 
ֶּבעְטן  ַעְקָׁשנּות,  ָהאְּבן 
אֹויְפֶהעְרן  ִניְׁשט  אּון  ֶּבעְטן,  אּון 
ַדאְרף  ֶּבעְטן  ָנאְכן  ָאֶּבער  ֶּבעְטן,  צּו 
 ִזי אּון  ַסְבָלנּות,   ַאַסא ָהאְּבן  ֶמען 

ִאיֶּבעְרֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער 
ַפאְרְׁשֵטייט,  ֶער  ַאזֹוי  ִווי  טּוְהן  ָזאל 
ַווייל ֶער ֵווייְסט ִדי ֶּבעְסֶטע ָוואס ֶעס 

ִאיז גּוט ַפאר אּוְנז.

(ִליקּוֵטי ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָדאס  כ):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

מֶׁשה  פּון  ְּפַגם  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַרֵּבינּו, 
ִמיט  ֶּבעְטן  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעָוואְלט 
 ִזי ִניְׁשט  ֵמייְנט  ָדאס  מֹויל,  ִדי 
ַעְקֶׁש'עֶנען, ָאֶּבער מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט 
ֵמייְנט  ָדאס  ְׁשֵטיין,  ֶדעם  ֶגעְׁשָלאְגן 
ַאז ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַעְקָׁשנּות, 
ַדְוָקא  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 

טּוְהן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶּבעְטן.

ָדאס ַאַודַאי  ִאיז  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַּביי 
ֶגעֶווען ַא ַדּקֹות'ִדיֶגע ְּפַגם, 
ָוואס ִמיר ַפאְרְׁשֵטייֶען ִניְׁשט, ָאֶּבער 
ִדי ּתֹוָרה ְׁשַרייְּבט ָדאס ַאז ִמיר ָזאְלן 
 ַאַסא ָזאל  ֶמען  ַאז  ָאְּפֶלעְרֶנען,   ִזי
ֶמען  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן 
ַעְקָׁשנּות,  ִמיט  ִניְׁשט  ָאֶּבער  ַדאְרף, 
 ִזי ֶמען  ָזאל  ֶּבעְטן  ָנאְכן  ָנאר 

ִאיֶּבעְרֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית 
ֻחַּקת ְׁשַנת תשס"ז) 

פר˘˙ ח˜˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜כ

  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַוַיּ ֶדער  ַלע.  ַהֶסּ ֶאת 
ָהאט ֶגעֵהייְסן ַפאר מֶׁשה ַרֵּבינּו 
ֶער ָזאל ֶרעְדן צּום ְׁשֵטיין ַאז ֶעס ָזאל 
ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ָאֶּבער  ַוואֶסער,  ֶגעְּבן 

ָהאט ֶגעְׁשָלאְגן ֶדעם ְׁשֵטיין.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִדי  אֹויף  קצ"ו):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

 ְּתִפָּלְת ַּתֲעֶׂשה  ַאל  (ָאבֹות ב):  ִמְׁשָנה 
ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים  ַרֲחִמים  ֶאָלא  ְקַבע, 
ֵמייֶנען   אֹוי ֶקען  "ְקַבע"  ַהָמקֹום, 
"ְגֵניָבה", ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ִאיד 
 ,ַזא ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶּבעְהט 
ַדאְרף ֶעס ַזיין ְּבַרֲחִמים ּוְבַתֲחנּוִנים, 
ַפאְר'ַעְקֶׁש'ְנט  ַזיין  ִניְׁשט  ָטאר  ֶמען 
ַדְוָקא  מּוז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
טּוְהן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶּבעְטן, ָדאס 
ֵהייְסט ַאזֹוי ִווי ְגֵניָבה, ָנאר ַאז ֶדער 
ִמיר  ֶער  ָזאל  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶגעְּבן, אּון ַאז ִניְׁשט ִניְׁשט.

ֶמען ַאַווַדאי  ַדאְרף  ְּתִפָלה  אֹויף 
ֶּבעְטן  ַעְקָׁשנּות,  ָהאְּבן 
אֹויְפֶהעְרן  ִניְׁשט  אּון  ֶּבעְטן,  אּון 
ַדאְרף  ֶּבעְטן  ָנאְכן  ָאֶּבער  ֶּבעְטן,  צּו 
 ִזי אּון  ַסְבָלנּות,   ַאַסא ָהאְּבן  ֶמען 

ִאיֶּבעְרֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער 
ַפאְרְׁשֵטייט,  ֶער  ַאזֹוי  ִווי  טּוְהן  ָזאל 
ַווייל ֶער ֵווייְסט ִדי ֶּבעְסֶטע ָוואס ֶעס 

ִאיז גּוט ַפאר אּוְנז.

(ִליקּוֵטי ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָדאס  כ):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

מֶׁשה  פּון  ְּפַגם  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַרֵּבינּו, 
ִמיט  ֶּבעְטן  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעָוואְלט 
 ִזי ִניְׁשט  ֵמייְנט  ָדאס  מֹויל,  ִדי 
ַעְקֶׁש'עֶנען, ָאֶּבער מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט 
ֵמייְנט  ָדאס  ְׁשֵטיין,  ֶדעם  ֶגעְׁשָלאְגן 
ַאז ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַעְקָׁשנּות, 
ַדְוָקא  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 

טּוְהן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶּבעְטן.

ָדאס ַאַודַאי  ִאיז  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַּביי 
ֶגעֶווען ַא ַדּקֹות'ִדיֶגע ְּפַגם, 
ָוואס ִמיר ַפאְרְׁשֵטייֶען ִניְׁשט, ָאֶּבער 
ִדי ּתֹוָרה ְׁשַרייְּבט ָדאס ַאז ִמיר ָזאְלן 
 ַאַסא ָזאל  ֶמען  ַאז  ָאְּפֶלעְרֶנען,   ִזי
ֶמען  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן 
ַעְקָׁשנּות,  ִמיט  ִניְׁשט  ָאֶּבער  ַדאְרף, 
 ִזי ֶמען  ָזאל  ֶּבעְטן  ָנאְכן  ָנאר 

ִאיֶּבעְרֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית 
ֻחַּקת ְׁשַנת תשס"ז) 

פר˘˙ ח˜˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜כ

  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַוַיּ ֶדער  ַלע.  ַהֶסּ ֶאת 
ָהאט ֶגעֵהייְסן ַפאר מֶׁשה ַרֵּבינּו 
ֶער ָזאל ֶרעְדן צּום ְׁשֵטיין ַאז ֶעס ָזאל 
ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ָאֶּבער  ַוואֶסער,  ֶגעְּבן 

ָהאט ֶגעְׁשָלאְגן ֶדעם ְׁשֵטיין.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִדי  אֹויף  קצ"ו):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

 ְּתִפָּלְת ַּתֲעֶׂשה  ַאל  (ָאבֹות ב):  ִמְׁשָנה 
ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים  ַרֲחִמים  ֶאָלא  ְקַבע, 
ֵמייֶנען   אֹוי ֶקען  "ְקַבע"  ַהָמקֹום, 
"ְגֵניָבה", ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ִאיד 
 ,ַזא ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶּבעְהט 
ַדאְרף ֶעס ַזיין ְּבַרֲחִמים ּוְבַתֲחנּוִנים, 
ַפאְר'ַעְקֶׁש'ְנט  ַזיין  ִניְׁשט  ָטאר  ֶמען 
ַדְוָקא  מּוז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
טּוְהן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶּבעְטן, ָדאס 
ֵהייְסט ַאזֹוי ִווי ְגֵניָבה, ָנאר ַאז ֶדער 
ִמיר  ֶער  ָזאל  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶגעְּבן, אּון ַאז ִניְׁשט ִניְׁשט.

ֶמען ַאַווַדאי  ַדאְרף  ְּתִפָלה  אֹויף 
ֶּבעְטן  ַעְקָׁשנּות,  ָהאְּבן 
אֹויְפֶהעְרן  ִניְׁשט  אּון  ֶּבעְטן,  אּון 
ַדאְרף  ֶּבעְטן  ָנאְכן  ָאֶּבער  ֶּבעְטן,  צּו 
 ִזי אּון  ַסְבָלנּות,   ַאַסא ָהאְּבן  ֶמען 

ִאיֶּבעְרֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער 
ַפאְרְׁשֵטייט,  ֶער  ַאזֹוי  ִווי  טּוְהן  ָזאל 
ַווייל ֶער ֵווייְסט ִדי ֶּבעְסֶטע ָוואס ֶעס 

ִאיז גּוט ַפאר אּוְנז.

(ִליקּוֵטי ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָדאס  כ):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

מֶׁשה  פּון  ְּפַגם  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַרֵּבינּו, 
ִמיט  ֶּבעְטן  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעָוואְלט 
 ִזי ִניְׁשט  ֵמייְנט  ָדאס  מֹויל,  ִדי 
ַעְקֶׁש'עֶנען, ָאֶּבער מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט 
ֵמייְנט  ָדאס  ְׁשֵטיין,  ֶדעם  ֶגעְׁשָלאְגן 
ַאז ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַעְקָׁשנּות, 
ַדְוָקא  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 

טּוְהן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶּבעְטן.

ָדאס ַאַודַאי  ִאיז  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַּביי 
ֶגעֶווען ַא ַדּקֹות'ִדיֶגע ְּפַגם, 
ָוואס ִמיר ַפאְרְׁשֵטייֶען ִניְׁשט, ָאֶּבער 
ִדי ּתֹוָרה ְׁשַרייְּבט ָדאס ַאז ִמיר ָזאְלן 
 ַאַסא ָזאל  ֶמען  ַאז  ָאְּפֶלעְרֶנען,   ִזי
ֶמען  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן 
ַעְקָׁשנּות,  ִמיט  ִניְׁשט  ָאֶּבער  ַדאְרף, 
 ִזי ֶמען  ָזאל  ֶּבעְטן  ָנאְכן  ָנאר 

ִאיֶּבעְרֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית 
ֻחַּקת ְׁשַנת תשס"ז) 

פר˘˙ ח˜˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜כ

  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַוַיּ ֶדער  ַלע.  ַהֶסּ ֶאת 
ָהאט ֶגעֵהייְסן ַפאר מֶׁשה ַרֵּבינּו 
ֶער ָזאל ֶרעְדן צּום ְׁשֵטיין ַאז ֶעס ָזאל 
ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ָאֶּבער  ַוואֶסער,  ֶגעְּבן 

ָהאט ֶגעְׁשָלאְגן ֶדעם ְׁשֵטיין.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִדי  אֹויף  קצ"ו):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

 ְּתִפָּלְת ַּתֲעֶׂשה  ַאל  (ָאבֹות ב):  ִמְׁשָנה 
ִלְפֵני  ְוַתֲחנּוִנים  ַרֲחִמים  ֶאָלא  ְקַבע, 
ֵמייֶנען   אֹוי ֶקען  "ְקַבע"  ַהָמקֹום, 
"ְגֵניָבה", ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶווען ַא ִאיד 
 ,ַזא ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶּבעְהט 
ַדאְרף ֶעס ַזיין ְּבַרֲחִמים ּוְבַתֲחנּוִנים, 
ַפאְר'ַעְקֶׁש'ְנט  ַזיין  ִניְׁשט  ָטאר  ֶמען 
ַדְוָקא  מּוז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
טּוְהן ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶּבעְטן, ָדאס 
ֵהייְסט ַאזֹוי ִווי ְגֵניָבה, ָנאר ַאז ֶדער 
ִמיר  ֶער  ָזאל  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶגעְּבן, אּון ַאז ִניְׁשט ִניְׁשט.

ֶמען ַאַווַדאי  ַדאְרף  ְּתִפָלה  אֹויף 
ֶּבעְטן  ַעְקָׁשנּות,  ָהאְּבן 
אֹויְפֶהעְרן  ִניְׁשט  אּון  ֶּבעְטן,  אּון 
ַדאְרף  ֶּבעְטן  ָנאְכן  ָאֶּבער  ֶּבעְטן,  צּו 
 ִזי אּון  ַסְבָלנּות,   ַאַסא ָהאְּבן  ֶמען 

ִאיֶּבעְרֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער 
ַפאְרְׁשֵטייט,  ֶער  ַאזֹוי  ִווי  טּוְהן  ָזאל 
ַווייל ֶער ֵווייְסט ִדי ֶּבעְסֶטע ָוואס ֶעס 

ִאיז גּוט ַפאר אּוְנז.

(ִליקּוֵטי ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ָדאס  כ):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

מֶׁשה  פּון  ְּפַגם  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ַרֵּבינּו, 
ִמיט  ֶּבעְטן  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעָוואְלט 
 ִזי ִניְׁשט  ֵמייְנט  ָדאס  מֹויל,  ִדי 
ַעְקֶׁש'עֶנען, ָאֶּבער מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט 
ֵמייְנט  ָדאס  ְׁשֵטיין,  ֶדעם  ֶגעְׁשָלאְגן 
ַאז ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַעְקָׁשנּות, 
ַדְוָקא  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 

טּוְהן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶּבעְטן.

ָדאס ַאַודַאי  ִאיז  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַּביי 
ֶגעֶווען ַא ַדּקֹות'ִדיֶגע ְּפַגם, 
ָוואס ִמיר ַפאְרְׁשֵטייֶען ִניְׁשט, ָאֶּבער 
ִדי ּתֹוָרה ְׁשַרייְּבט ָדאס ַאז ִמיר ָזאְלן 
 ַאַסא ָזאל  ֶמען  ַאז  ָאְּפֶלעְרֶנען,   ִזי
ֶמען  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן 
ַעְקָׁשנּות,  ִמיט  ִניְׁשט  ָאֶּבער  ַדאְרף, 
 ִזי ֶמען  ָזאל  ֶּבעְטן  ָנאְכן  ָנאר 

ִאיֶּבעְרֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית 
ֻחַּקת ְׁשַנת תשס"ז) 
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א  ֶאת ַוִיָשּׂ ְרא  ַוַיּ ֵעיָניו  ֶאת  ִבְלָעם 

ִיְׂשָרֵאל ׁשֵֹכן ִלְׁשָבָטיו. ָזאְגט 
ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ִּבְלָעם  ַאז  ַרִׁש"י 
ֵקייֶנער  אּון   ִזי ַפאר  ֶלעְּבט  ֶיעֶדער 
ִדי  ֶיעֶנעם,  צּו  ַאַריין  ִניְׁשט  קּוְקט 
ֶזעֶנען  ֶגעֶצעְלְטן  ֵזייֶעֶרע  פּון  ִטיְרן 

ִניְׁשט ַאייְנ'ס ֶקעְגן ִדי ַאְנֶדעֶרע.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ְּבַהְקָדָמה): אֹויְפ'ן ָּפסּוק 

ַאז  ַאְבָרָהם,  ָהָיה  ֶאָחד  (ְיֶחְזֵקאל ל"ג): 

ֶדעם  ֶגעִדיְנט  ָהאט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
פּון  ְּבִחיָנה  ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶאָחד, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט 
ֶגעקּוְקט אֹויף ֵקייֶנעם, ָנאר ַאזֹוי ִווי 
ֵאייְנִציֶגער  ֵאיין  ֶגעֶווען  ָוואְלט  ֶער 

ֶמעְנְטׁש אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ֶיעְדן אּון  ַפאר  ְיסֹוד  ַא  ִאיז  ָדאס 
ַא  ָוואס  ָמאל  רֹוב  ֶמעְנְטׁש, 
ִאין  ָאְּפֶגעְׁשַוואְכט  ֶוועְרט  ֶמעְנְטׁש 
ֶער  ַווייל  ָנאר  ָדאס  ִאיז  ִאיִדיְׁשֵקייט 
קּוְקט אֹויף ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ָוואס 
ִאים,  ֶוועְגן  ָזאְגן  ֶוועְלן  ֶמעְנְטְׁשן 
ְׁשַטאְרק  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ָאֶּבער 

ֶדער  ָנאר  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶדעם  ִמיט 
ֶדער  אֹויף  ֶמעְנְטׁש  ֵאייְנִציְגְסֶטער 
צּוְּבָראְכן  ִניְׁשט  ֶער  ֶוועְרט  ֶוועְלט, 
פּון ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש, אּון ֶער ֵגייט 
ַווייֶטער ָאן ִמיט ַזיין ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש.

ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ָדאס 
ֶרִּבי ָזאְגט (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ְרִאָיה, 
ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ֶׁשעֹוֵצם  "ִמי  ח'):  ִסיָמן 

ִמִּבְזיֹונֹות  ִניצֹול  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְּבָרָעה, 
ֶמען  ִווי  ִניְׁשט  קּוְקט  ֶעס  ֶווער   -
ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶוועְרט  ִניְׁשט,  ָטאר 
ֶווען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ִּבְזיֹונֹות".  פּון 
אֹויף  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  קּוְקט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ִאים  ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט  ֶעס  ְצֵווייְטן,  ַא 
ָהאט  ֶיעֶנער  אֹויּב  ֶזעְהן  צּו  ִניְׁשט 
ֶגעַמאְכט  חֹוֶזק  ָאֶדער  ֶגעַלאְכט 
ֶער  ֶוועְרט  ֶדעם   דּוְר ִאים,  פּון 
ַא  ַווייל  ִּבְזיֹונֹות,  פּון  ֶגעַראֶטעֶוועט 
קּוְקט  ֶמען  אֹויּב  ָדא  ָנאר  ִאיז  ִּבָזיֹון 
אּון  ַלאְכט,  ְצֵווייֶטער  ֶדער  ַאזֹוי  ִווי 
אֹויף  ִניְׁשט  קּוְקט  ָוואס  ֵאייֶנער 
ִניְׁשט  ִאים  ֶמען  ֶקען  ְצֵווייְטן,  ַא 

צּוְּבֶרעְכן.

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִדי  ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ִּבְלָעם 
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ִיְׂשָרֵאל ׁשֵֹכן ִלְׁשָבָטיו. ָזאְגט 
ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ִּבְלָעם  ַאז  ַרִׁש"י 
ֵקייֶנער  אּון   ִזי ַפאר  ֶלעְּבט  ֶיעֶדער 
ִדי  ֶיעֶנעם,  צּו  ַאַריין  ִניְׁשט  קּוְקט 
ֶזעֶנען  ֶגעֶצעְלְטן  ֵזייֶעֶרע  פּון  ִטיְרן 

ִניְׁשט ַאייְנ'ס ֶקעְגן ִדי ַאְנֶדעֶרע.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ְּבַהְקָדָמה): אֹויְפ'ן ָּפסּוק 

ַאז  ַאְבָרָהם,  ָהָיה  ֶאָחד  (ְיֶחְזֵקאל ל"ג): 

ֶדעם  ֶגעִדיְנט  ָהאט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
פּון  ְּבִחיָנה  ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶאָחד, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט 
ֶגעקּוְקט אֹויף ֵקייֶנעם, ָנאר ַאזֹוי ִווי 
ֵאייְנִציֶגער  ֵאיין  ֶגעֶווען  ָוואְלט  ֶער 

ֶמעְנְטׁש אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ֶיעְדן אּון  ַפאר  ְיסֹוד  ַא  ִאיז  ָדאס 
ַא  ָוואס  ָמאל  רֹוב  ֶמעְנְטׁש, 
ִאין  ָאְּפֶגעְׁשַוואְכט  ֶוועְרט  ֶמעְנְטׁש 
ֶער  ַווייל  ָנאר  ָדאס  ִאיז  ִאיִדיְׁשֵקייט 
קּוְקט אֹויף ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ָוואס 
ִאים,  ֶוועְגן  ָזאְגן  ֶוועְלן  ֶמעְנְטְׁשן 
ְׁשַטאְרק  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ָאֶּבער 

ֶדער  ָנאר  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶדעם  ִמיט 
ֶדער  אֹויף  ֶמעְנְטׁש  ֵאייְנִציְגְסֶטער 
צּוְּבָראְכן  ִניְׁשט  ֶער  ֶוועְרט  ֶוועְלט, 
פּון ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש, אּון ֶער ֵגייט 
ַווייֶטער ָאן ִמיט ַזיין ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש.

ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ָדאס 
ֶרִּבי ָזאְגט (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ְרִאָיה, 
ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ֶׁשעֹוֵצם  "ִמי  ח'):  ִסיָמן 

ִמִּבְזיֹונֹות  ִניצֹול  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְּבָרָעה, 
ֶמען  ִווי  ִניְׁשט  קּוְקט  ֶעס  ֶווער   -
ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶוועְרט  ִניְׁשט,  ָטאר 
ֶווען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ִּבְזיֹונֹות".  פּון 
אֹויף  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  קּוְקט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ִאים  ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט  ֶעס  ְצֵווייְטן,  ַא 
ָהאט  ֶיעֶנער  אֹויּב  ֶזעְהן  צּו  ִניְׁשט 
ֶגעַמאְכט  חֹוֶזק  ָאֶדער  ֶגעַלאְכט 
ֶער  ֶוועְרט  ֶדעם   דּוְר ִאים,  פּון 
ַא  ַווייל  ִּבְזיֹונֹות,  פּון  ֶגעַראֶטעֶוועט 
קּוְקט  ֶמען  אֹויּב  ָדא  ָנאר  ִאיז  ִּבָזיֹון 
אּון  ַלאְכט,  ְצֵווייֶטער  ֶדער  ַאזֹוי  ִווי 
אֹויף  ִניְׁשט  קּוְקט  ָוואס  ֵאייֶנער 
ִניְׁשט  ִאים  ֶמען  ֶקען  ְצֵווייְטן,  ַא 

צּוְּבֶרעְכן.

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִדי  ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ִּבְלָעם 
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ִיְׂשָרֵאל ׁשֵֹכן ִלְׁשָבָטיו. ָזאְגט 
ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ִּבְלָעם  ַאז  ַרִׁש"י 
ֵקייֶנער  אּון   ִזי ַפאר  ֶלעְּבט  ֶיעֶדער 
ִדי  ֶיעֶנעם,  צּו  ַאַריין  ִניְׁשט  קּוְקט 
ֶזעֶנען  ֶגעֶצעְלְטן  ֵזייֶעֶרע  פּון  ִטיְרן 

ִניְׁשט ַאייְנ'ס ֶקעְגן ִדי ַאְנֶדעֶרע.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ְּבַהְקָדָמה): אֹויְפ'ן ָּפסּוק 

ַאז  ַאְבָרָהם,  ָהָיה  ֶאָחד  (ְיֶחְזֵקאל ל"ג): 

ֶדעם  ֶגעִדיְנט  ָהאט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
פּון  ְּבִחיָנה  ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶאָחד, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט 
ֶגעקּוְקט אֹויף ֵקייֶנעם, ָנאר ַאזֹוי ִווי 
ֵאייְנִציֶגער  ֵאיין  ֶגעֶווען  ָוואְלט  ֶער 

ֶמעְנְטׁש אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ֶיעְדן אּון  ַפאר  ְיסֹוד  ַא  ִאיז  ָדאס 
ַא  ָוואס  ָמאל  רֹוב  ֶמעְנְטׁש, 
ִאין  ָאְּפֶגעְׁשַוואְכט  ֶוועְרט  ֶמעְנְטׁש 
ֶער  ַווייל  ָנאר  ָדאס  ִאיז  ִאיִדיְׁשֵקייט 
קּוְקט אֹויף ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ָוואס 
ִאים,  ֶוועְגן  ָזאְגן  ֶוועְלן  ֶמעְנְטְׁשן 
ְׁשַטאְרק  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ָאֶּבער 

ֶדער  ָנאר  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶדעם  ִמיט 
ֶדער  אֹויף  ֶמעְנְטׁש  ֵאייְנִציְגְסֶטער 
צּוְּבָראְכן  ִניְׁשט  ֶער  ֶוועְרט  ֶוועְלט, 
פּון ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש, אּון ֶער ֵגייט 
ַווייֶטער ָאן ִמיט ַזיין ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש.

ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ָדאס 
ֶרִּבי ָזאְגט (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ְרִאָיה, 
ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ֶׁשעֹוֵצם  "ִמי  ח'):  ִסיָמן 

ִמִּבְזיֹונֹות  ִניצֹול  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְּבָרָעה, 
ֶמען  ִווי  ִניְׁשט  קּוְקט  ֶעס  ֶווער   -
ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶוועְרט  ִניְׁשט,  ָטאר 
ֶווען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ִּבְזיֹונֹות".  פּון 
אֹויף  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  קּוְקט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ִאים  ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט  ֶעס  ְצֵווייְטן,  ַא 
ָהאט  ֶיעֶנער  אֹויּב  ֶזעְהן  צּו  ִניְׁשט 
ֶגעַמאְכט  חֹוֶזק  ָאֶדער  ֶגעַלאְכט 
ֶער  ֶוועְרט  ֶדעם   דּוְר ִאים,  פּון 
ַא  ַווייל  ִּבְזיֹונֹות,  פּון  ֶגעַראֶטעֶוועט 
קּוְקט  ֶמען  אֹויּב  ָדא  ָנאר  ִאיז  ִּבָזיֹון 
אּון  ַלאְכט,  ְצֵווייֶטער  ֶדער  ַאזֹוי  ִווי 
אֹויף  ִניְׁשט  קּוְקט  ָוואס  ֵאייֶנער 
ִניְׁשט  ִאים  ֶמען  ֶקען  ְצֵווייְטן,  ַא 

צּוְּבֶרעְכן.

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִדי  ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ִּבְלָעם 
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ָל˜ ˙ ּבָ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
א  ֶאת ַוִיָשּׂ ְרא  ַוַיּ ֵעיָניו  ֶאת  ִבְלָעם 

ִיְׂשָרֵאל ׁשֵֹכן ִלְׁשָבָטיו. ָזאְגט 
ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ִּבְלָעם  ַאז  ַרִׁש"י 
ֵקייֶנער  אּון   ִזי ַפאר  ֶלעְּבט  ֶיעֶדער 
ִדי  ֶיעֶנעם,  צּו  ַאַריין  ִניְׁשט  קּוְקט 
ֶזעֶנען  ֶגעֶצעְלְטן  ֵזייֶעֶרע  פּון  ִטיְרן 

ִניְׁשט ַאייְנ'ס ֶקעְגן ִדי ַאְנֶדעֶרע.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב' ְּבַהְקָדָמה): אֹויְפ'ן ָּפסּוק 

ַאז  ַאְבָרָהם,  ָהָיה  ֶאָחד  (ְיֶחְזֵקאל ל"ג): 

ֶדעם  ֶגעִדיְנט  ָהאט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
פּון  ְּבִחיָנה  ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶאָחד, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט 
ֶגעקּוְקט אֹויף ֵקייֶנעם, ָנאר ַאזֹוי ִווי 
ֵאייְנִציֶגער  ֵאיין  ֶגעֶווען  ָוואְלט  ֶער 

ֶמעְנְטׁש אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ֶיעְדן אּון  ַפאר  ְיסֹוד  ַא  ִאיז  ָדאס 
ַא  ָוואס  ָמאל  רֹוב  ֶמעְנְטׁש, 
ִאין  ָאְּפֶגעְׁשַוואְכט  ֶוועְרט  ֶמעְנְטׁש 
ֶער  ַווייל  ָנאר  ָדאס  ִאיז  ִאיִדיְׁשֵקייט 
קּוְקט אֹויף ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ָוואס 
ִאים,  ֶוועְגן  ָזאְגן  ֶוועְלן  ֶמעְנְטְׁשן 
ְׁשַטאְרק  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ָאֶּבער 

ֶדער  ָנאר  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶדעם  ִמיט 
ֶדער  אֹויף  ֶמעְנְטׁש  ֵאייְנִציְגְסֶטער 
צּוְּבָראְכן  ִניְׁשט  ֶער  ֶוועְרט  ֶוועְלט, 
פּון ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש, אּון ֶער ֵגייט 
ַווייֶטער ָאן ִמיט ַזיין ֲעבֹוַדת ַהקֹוֶדׁש.

ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ָדאס 
ֶרִּבי ָזאְגט (ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, אֹות ְרִאָיה, 
ֵמְראֹות  ֵעיָניו  ֶׁשעֹוֵצם  "ִמי  ח'):  ִסיָמן 

ִמִּבְזיֹונֹות  ִניצֹול  ֶזה  ְיֵדי  ַעל  ְּבָרָעה, 
ֶמען  ִווי  ִניְׁשט  קּוְקט  ֶעס  ֶווער   -
ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶוועְרט  ִניְׁשט,  ָטאר 
ֶווען  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ִּבְזיֹונֹות".  פּון 
אֹויף  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  קּוְקט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ִאים  ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט  ֶעס  ְצֵווייְטן,  ַא 
ָהאט  ֶיעֶנער  אֹויּב  ֶזעְהן  צּו  ִניְׁשט 
ֶגעַמאְכט  חֹוֶזק  ָאֶדער  ֶגעַלאְכט 
ֶער  ֶוועְרט  ֶדעם   דּוְר ִאים,  פּון 
ַא  ַווייל  ִּבְזיֹונֹות,  פּון  ֶגעַראֶטעֶוועט 
קּוְקט  ֶמען  אֹויּב  ָדא  ָנאר  ִאיז  ִּבָזיֹון 
אּון  ַלאְכט,  ְצֵווייֶטער  ֶדער  ַאזֹוי  ִווי 
אֹויף  ִניְׁשט  קּוְקט  ָוואס  ֵאייֶנער 
ִניְׁשט  ִאים  ֶמען  ֶקען  ְצֵווייְטן,  ַא 

צּוְּבֶרעְכן.

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִדי  ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ִּבְלָעם 
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 ,ִזי ַפאר  ֶיעֶדער   ִזי ֶלעְּבן  ִאיְדן 
ֵקייֶנער קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ַא ְצֵווייְטן, 
ָהאט ֶער ֶגעוואּוְסט ַאז ֵזיי ֶוועט ֶמען 
צּוְּבֶרעְכן  ֶקעֶנען  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל 

ָאֶדער ְׁשַווא ַמאְכן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָּבָלק ב)
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ַיֲעקֹב ְוא ָרָאה ָעָמל א  יט ָאֶון ְבּ ִהִבּ
ִיְׂשָרֵאל ה' ֱאָקיו ִעּמֹו ּוְתרּוַעת  ְבּ
(ַּבִמְדָּבר  ָזאְגט  ִמְדָרׁש  ֶדער  ּבֹו.   ֶמֶל
ַרָּבה כ, כ): ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער קּוְקט 

ָנאר  ֲעֵבירֹות  ֵזייֶעֶרע  אֹויף  ִניְׁשט 
אֹויף ֵזייֶער ֵגאּות.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז  רפ"ב):  ִסיָמן  א'  ֵחֶלק 

ַדאְרף ִזי ַאֵלייְנ'ס ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות, 
גּוֶטע  ִדי  אֹויף  ָנאר  קּוְקן  ַדאְרף  ֶער 
ַזאְכן ָוואס ֶער טּוט אּון ִזי ְמַחֶי' ַזיין 
ִדי  אֹויף  קּוְקן  ִניְׁשט  אּון  ֶדעם  ִמיט 
ְׁשֶלעְכֶטע ֲחָלִקים, אּון ַאזֹוי אֹוי ַּביי 
ַא ְצֵווייְטן ִאיד ַדאְרף ֶמען קּוְקן ָנאר 
אּון  ֲחָלִקים,  גּוֶטע  ֶיעֶנעְמ'ס  אֹויף 

ִניְׁשט אֹויף ֶיעֶנעְמ'ס ְׁשֶלעְכְט'ס.

ַזאְכן אּון  ֵּבייֶדע  ִדי  ֵגייט  ֶּבֱאֶמת 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  צּוַזאֶמען, 

קּוְקט ַּביי ִזי ָנאר אֹויף ַזיין גּוְט'ס, 
אּון   ְפֵרייִלי ֶער  ִאיז  ֶדעָמאְלְט'ס 
ִדי  ָנאר   אֹוי ֶיעֶנעם  ַּביי  קּוְקט  ֶער 
גּוְט'ס, ָאֶּבער ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעְהט 
ֶוועְרט   ִזי ַּביי  ְׁשֶלעְכְט'ס  ִדי  ָנאר 
אּון  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעְרִּביֶטעְרֶטער  ַא  ֶער 
ֶיעְדן  ַּביי  ְׁשֶלעְכְט'ס  ָנאר  ֶזעְהט  ֶער 

ֵאייֶנעם.

ֶדער ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶיעְדן  ַארֹויף אֹויף  ֵגייט  ָּפסּוק 
ֶמען   - ַיֲעקֹב  ְבּ ָאֶון  ִהִּביט  א  ִאיד, 
ָזאל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכְט'ס 
פּון ִדי ָּפׁשּוֶטע ִאיְדן, ְוא ָרָאה ָעָמל 
ִדי  ִניְׁשט קּוְקן   אּון אֹוי - ִיְׂשָרֵאל  ְבּ
ִווי  אּון  ַצִדיִקים,  אֹויף  ְׁשֶלעְכְט'ס 
ה'  ֶדעם?  צּו  זֹוֶכה  ֶמען  ִאיז  ַאזֹוי 
ַאז  ֵווייְסט  ֶמען  ֶווען   - ִעּמֹו   ֱאָקיו 
ְׁשֶטעְנִדיג  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ָוואס  ִחילּוק  ַקיין  ִניְׁשט  ִאים,  ִמיט 
ֶדער  ִאים  ָהאט  ֶגעטּוְהן  ָהאט  ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָנא ַאְלץ ִליּב, אּון ֶער 
ִאים, ָהאט, ָדאס  ַּביי  ִאים,  ִמיט  ִאיז 

ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָּבָלק ח')
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ְרא  ַאֲהרֹן ַוַיּ ן  ֶבּ ֶאְלָעָזר  ן  ֶבּ יְנָחס  ִפּ
ַּקח  ָקם ִמּתֹו ָהֵעָדה ַוִיּ ַהּכֵֹהן ַוָיּ
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ִווי  אּון  ַצִדיִקים,  אֹויף  ְׁשֶלעְכְט'ס 
ה'  ֶדעם?  צּו  זֹוֶכה  ֶמען  ִאיז  ַאזֹוי 
ַאז  ֵווייְסט  ֶמען  ֶווען   - ִעּמֹו   ֱאָקיו 
ְׁשֶטעְנִדיג  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ָוואס  ִחילּוק  ַקיין  ִניְׁשט  ִאים,  ִמיט 
ֶדער  ִאים  ָהאט  ֶגעטּוְהן  ָהאט  ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָנא ַאְלץ ִליּב, אּון ֶער 
ִאים, ָהאט, ָדאס  ַּביי  ִאים,  ִמיט  ִאיז 

ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָּבָלק ח')

76

ְרא  ַאֲהרֹן ַוַיּ ן  ֶבּ ֶאְלָעָזר  ן  ֶבּ יְנָחס  ִפּ
ַּקח  ָקם ִמּתֹו ָהֵעָדה ַוִיּ ַהּכֵֹהן ַוָיּ
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ְּבָידֹו.  רַֹמח 
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אּוְנז  קּוְמט  ָּפסּוק  ֶדער  ַאז  ָזאְגט 
ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ְׁשַטאְרְקן  ַּתֲאוֹות  ִדי  ֶווען  ַאז  ל"ו): 

ִזי אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶער ֵלייֶנען 
ֶוועט  ֶדעם  ִמיט  אּון  ְׁשַמע,  ְקִריַאת 

ֶער ָאְּפִקיְלן ַזיין ֵיֶצר ָהַרע.

ָּכל ִדי  טו.):  (ְּבָרכֹות  ָזאְגן  ַחַז"ל 
ּוְמַדְקֵּדק  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַהּקֹוֵרא 
ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה ְמַצְּנִנין לֹו ֵגיִהנֹום, ָדאס 
ֵמייְנט ִניְׁשט ָנאר ִדי ֵגיִהנֹום פּון ֶיעֶנע 
ֶוועְלט  ִדי  אֹויף   אֹוי ָנאר  ֶוועְלט, 

ַּתֲאוֹות  פּון  ַפייֶער  ִדי  ָאּפ  ֶעס  ִקיְלט 
ָוואס ְּבֶרעְנט ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש.

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶעס  ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ִּפְנָחס 
אֹויף  ַּתֲאוֹות  ִדי  ִמְתַגֵּבר   ִזי ִאיז 
ִאין  ִנְכָׁשל  ֶוועְרן  ֵזיי  אּון  ִאיְדן,  ִדי 
ָהאט  ְּבָידֹו,  "רַֹמח"  ַוִיַקח  ֲעֵבירֹות, 
ָוואס  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶגענּוֶמען  ֶער 
אּון  ֶוועְרֶטער,  ַרַמ"ח   ִזי ִאין  ָהאט 
ִמיט ֶדעם ַמְכִניַע ֶגעֶווען ִדי ִּביֶטעֶרע 

ַּתֲאוֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָּבָלק י')

ָחס נ¿ ƒּפ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָּבָׂשר ִיְפקֹד  ְלָכל  ָהרּוחֹות  ֱאֵקי  ה' 

ֵיֵצא  ַאֶׁשר  ָהֵעָדה,  ַעל  ִאיׁש 
ֶדער  ִלְפֵניֶהם.  ָיבֹוא  ַוֲאֶׁשר  ִלְפֵניֶהם 
ְמסֹוָרה,  ַא  ְּבֶרעְנְגט  ַהּטּוִרים  ַּבַעל 
ַא   ָנא אּון  ִלְפֵניֶהם,  ָיבֹוא  ַוֲאֶׁשר 
ַבַּיַער  ֵרֵעהּו  ֶאת  ָיבֹא  ַוֲאֶׁשר  ָּפסּוק 
ַלְחטֹב ֵעִצים, ַדאְרף ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין 

ִדי ַׁשייכּות פּון ִדי ְצֵוויי ְּפסּוִקים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן ס"ח): ֶדער ְׁשֵלימּות פּון ַא 

ַצִדיק ִאיז, ֶווען ֶער ֶקען ַווייְזן ַפאְרן 
ֶוועְרן  ֶקען  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש  ְגֶרעְסְטן 
ֶער  ַפאְרֶקעְרט  אּון  ֶּבעֶסער,   ָנא
ִניֶדעִריְגְסְטן  ַפאְרן  ַווייְזן   אֹוי ֶקען 
ָנאְנט   אֹוי ִאיז  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער  ַאז  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים אֹוי ִליּב.

ַא ֶדער  ָהאְּבן  ַדאְרף  ַצִדיק 
ֶיעְדן  צּו   ְׁשְּפַרא ַּבאזּוְנֶדעֶרע 
ֵאייֶנעם  ַמְדֵריָגה,  ַזיין  ֶמעְנְטׁש לֹויט 
ִאיז  ֶער  ַאז  ַזיין  ְמַחֵזק  ֶמען  ַדאְרף 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט  ֵזייֶער 
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אּוְנז  קּוְמט  ָּפסּוק  ֶדער  ַאז  ָזאְגט 
ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ְׁשַטאְרְקן  ַּתֲאוֹות  ִדי  ֶווען  ַאז  ל"ו): 

ִזי אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶער ֵלייֶנען 
ֶוועט  ֶדעם  ִמיט  אּון  ְׁשַמע,  ְקִריַאת 

ֶער ָאְּפִקיְלן ַזיין ֵיֶצר ָהַרע.

ָּכל ִדי  טו.):  (ְּבָרכֹות  ָזאְגן  ַחַז"ל 
ּוְמַדְקֵּדק  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַהּקֹוֵרא 
ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה ְמַצְּנִנין לֹו ֵגיִהנֹום, ָדאס 
ֵמייְנט ִניְׁשט ָנאר ִדי ֵגיִהנֹום פּון ֶיעֶנע 
ֶוועְלט  ִדי  אֹויף   אֹוי ָנאר  ֶוועְלט, 

ַּתֲאוֹות  פּון  ַפייֶער  ִדי  ָאּפ  ֶעס  ִקיְלט 
ָוואס ְּבֶרעְנט ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש.

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶעס  ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ִּפְנָחס 
אֹויף  ַּתֲאוֹות  ִדי  ִמְתַגֵּבר   ִזי ִאיז 
ִאין  ִנְכָׁשל  ֶוועְרן  ֵזיי  אּון  ִאיְדן,  ִדי 
ָהאט  ְּבָידֹו,  "רַֹמח"  ַוִיַקח  ֲעֵבירֹות, 
ָוואס  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶגענּוֶמען  ֶער 
אּון  ֶוועְרֶטער,  ַרַמ"ח   ִזי ִאין  ָהאט 
ִמיט ֶדעם ַמְכִניַע ֶגעֶווען ִדי ִּביֶטעֶרע 

ַּתֲאוֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָּבָלק י')

ָחס נ¿ ƒּפ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָּבָׂשר ִיְפקֹד  ְלָכל  ָהרּוחֹות  ֱאֵקי  ה' 

ֵיֵצא  ַאֶׁשר  ָהֵעָדה,  ַעל  ִאיׁש 
ֶדער  ִלְפֵניֶהם.  ָיבֹוא  ַוֲאֶׁשר  ִלְפֵניֶהם 
ְמסֹוָרה,  ַא  ְּבֶרעְנְגט  ַהּטּוִרים  ַּבַעל 
ַא   ָנא אּון  ִלְפֵניֶהם,  ָיבֹוא  ַוֲאֶׁשר 
ַבַּיַער  ֵרֵעהּו  ֶאת  ָיבֹא  ַוֲאֶׁשר  ָּפסּוק 
ַלְחטֹב ֵעִצים, ַדאְרף ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין 

ִדי ַׁשייכּות פּון ִדי ְצֵוויי ְּפסּוִקים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן ס"ח): ֶדער ְׁשֵלימּות פּון ַא 

ַצִדיק ִאיז, ֶווען ֶער ֶקען ַווייְזן ַפאְרן 
ֶוועְרן  ֶקען  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש  ְגֶרעְסְטן 
ֶער  ַפאְרֶקעְרט  אּון  ֶּבעֶסער,   ָנא
ִניֶדעִריְגְסְטן  ַפאְרן  ַווייְזן   אֹוי ֶקען 
ָנאְנט   אֹוי ִאיז  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער  ַאז  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים אֹוי ִליּב.

ַא ֶדער  ָהאְּבן  ַדאְרף  ַצִדיק 
ֶיעְדן  צּו   ְׁשְּפַרא ַּבאזּוְנֶדעֶרע 
ֵאייֶנעם  ַמְדֵריָגה,  ַזיין  ֶמעְנְטׁש לֹויט 
ִאיז  ֶער  ַאז  ַזיין  ְמַחֵזק  ֶמען  ַדאְרף 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט  ֵזייֶער 
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אּוְנז  קּוְמט  ָּפסּוק  ֶדער  ַאז  ָזאְגט 
ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ְׁשַטאְרְקן  ַּתֲאוֹות  ִדי  ֶווען  ַאז  ל"ו): 

ִזי אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶער ֵלייֶנען 
ֶוועט  ֶדעם  ִמיט  אּון  ְׁשַמע,  ְקִריַאת 

ֶער ָאְּפִקיְלן ַזיין ֵיֶצר ָהַרע.

ָּכל ִדי  טו.):  (ְּבָרכֹות  ָזאְגן  ַחַז"ל 
ּוְמַדְקֵּדק  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַהּקֹוֵרא 
ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה ְמַצְּנִנין לֹו ֵגיִהנֹום, ָדאס 
ֵמייְנט ִניְׁשט ָנאר ִדי ֵגיִהנֹום פּון ֶיעֶנע 
ֶוועְלט  ִדי  אֹויף   אֹוי ָנאר  ֶוועְלט, 

ַּתֲאוֹות  פּון  ַפייֶער  ִדי  ָאּפ  ֶעס  ִקיְלט 
ָוואס ְּבֶרעְנט ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש.

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶעס  ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ִּפְנָחס 
אֹויף  ַּתֲאוֹות  ִדי  ִמְתַגֵּבר   ִזי ִאיז 
ִאין  ִנְכָׁשל  ֶוועְרן  ֵזיי  אּון  ִאיְדן,  ִדי 
ָהאט  ְּבָידֹו,  "רַֹמח"  ַוִיַקח  ֲעֵבירֹות, 
ָוואס  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶגענּוֶמען  ֶער 
אּון  ֶוועְרֶטער,  ַרַמ"ח   ִזי ִאין  ָהאט 
ִמיט ֶדעם ַמְכִניַע ֶגעֶווען ִדי ִּביֶטעֶרע 

ַּתֲאוֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָּבָלק י')

ָחס נ¿ ƒּפ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָּבָׂשר ִיְפקֹד  ְלָכל  ָהרּוחֹות  ֱאֵקי  ה' 

ֵיֵצא  ַאֶׁשר  ָהֵעָדה,  ַעל  ִאיׁש 
ֶדער  ִלְפֵניֶהם.  ָיבֹוא  ַוֲאֶׁשר  ִלְפֵניֶהם 
ְמסֹוָרה,  ַא  ְּבֶרעְנְגט  ַהּטּוִרים  ַּבַעל 
ַא   ָנא אּון  ִלְפֵניֶהם,  ָיבֹוא  ַוֲאֶׁשר 
ַבַּיַער  ֵרֵעהּו  ֶאת  ָיבֹא  ַוֲאֶׁשר  ָּפסּוק 
ַלְחטֹב ֵעִצים, ַדאְרף ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין 

ִדי ַׁשייכּות פּון ִדי ְצֵוויי ְּפסּוִקים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן ס"ח): ֶדער ְׁשֵלימּות פּון ַא 

ַצִדיק ִאיז, ֶווען ֶער ֶקען ַווייְזן ַפאְרן 
ֶוועְרן  ֶקען  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש  ְגֶרעְסְטן 
ֶער  ַפאְרֶקעְרט  אּון  ֶּבעֶסער,   ָנא
ִניֶדעִריְגְסְטן  ַפאְרן  ַווייְזן   אֹוי ֶקען 
ָנאְנט   אֹוי ִאיז  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער  ַאז  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים אֹוי ִליּב.

ַא ֶדער  ָהאְּבן  ַדאְרף  ַצִדיק 
ֶיעְדן  צּו   ְׁשְּפַרא ַּבאזּוְנֶדעֶרע 
ֵאייֶנעם  ַמְדֵריָגה,  ַזיין  ֶמעְנְטׁש לֹויט 
ִאיז  ֶער  ַאז  ַזיין  ְמַחֵזק  ֶמען  ַדאְרף 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט  ֵזייֶער 
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אּוְנז  קּוְמט  ָּפסּוק  ֶדער  ַאז  ָזאְגט 
ְמַרֵמז ַזיין ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִסיָמן  א'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ְׁשַטאְרְקן  ַּתֲאוֹות  ִדי  ֶווען  ַאז  ל"ו): 

ִזי אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶער ֵלייֶנען 
ֶוועט  ֶדעם  ִמיט  אּון  ְׁשַמע,  ְקִריַאת 

ֶער ָאְּפִקיְלן ַזיין ֵיֶצר ָהַרע.

ָּכל ִדי  טו.):  (ְּבָרכֹות  ָזאְגן  ַחַז"ל 
ּוְמַדְקֵּדק  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ַהּקֹוֵרא 
ְּבאֹוִתּיֹוֶתיָה ְמַצְּנִנין לֹו ֵגיִהנֹום, ָדאס 
ֵמייְנט ִניְׁשט ָנאר ִדי ֵגיִהנֹום פּון ֶיעֶנע 
ֶוועְלט  ִדי  אֹויף   אֹוי ָנאר  ֶוועְלט, 

ַּתֲאוֹות  פּון  ַפייֶער  ִדי  ָאּפ  ֶעס  ִקיְלט 
ָוואס ְּבֶרעְנט ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש.

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶעס  ַאז  ֶגעֶזעְהן  ָהאט  ִּפְנָחס 
אֹויף  ַּתֲאוֹות  ִדי  ִמְתַגֵּבר   ִזי ִאיז 
ִאין  ִנְכָׁשל  ֶוועְרן  ֵזיי  אּון  ִאיְדן,  ִדי 
ָהאט  ְּבָידֹו,  "רַֹמח"  ַוִיַקח  ֲעֵבירֹות, 
ָוואס  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֶגענּוֶמען  ֶער 
אּון  ֶוועְרֶטער,  ַרַמ"ח   ִזי ִאין  ָהאט 
ִמיט ֶדעם ַמְכִניַע ֶגעֶווען ִדי ִּביֶטעֶרע 

ַּתֲאוֹות.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָּבָלק י')

ָחס נ¿ ƒּפ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ָּבָׂשר ִיְפקֹד  ְלָכל  ָהרּוחֹות  ֱאֵקי  ה' 

ֵיֵצא  ַאֶׁשר  ָהֵעָדה,  ַעל  ִאיׁש 
ֶדער  ִלְפֵניֶהם.  ָיבֹוא  ַוֲאֶׁשר  ִלְפֵניֶהם 
ְמסֹוָרה,  ַא  ְּבֶרעְנְגט  ַהּטּוִרים  ַּבַעל 
ַא   ָנא אּון  ִלְפֵניֶהם,  ָיבֹוא  ַוֲאֶׁשר 
ַבַּיַער  ֵרֵעהּו  ֶאת  ָיבֹא  ַוֲאֶׁשר  ָּפסּוק 
ַלְחטֹב ֵעִצים, ַדאְרף ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין 

ִדי ַׁשייכּות פּון ִדי ְצֵוויי ְּפסּוִקים.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן ס"ח): ֶדער ְׁשֵלימּות פּון ַא 

ַצִדיק ִאיז, ֶווען ֶער ֶקען ַווייְזן ַפאְרן 
ֶוועְרן  ֶקען  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש  ְגֶרעְסְטן 
ֶער  ַפאְרֶקעְרט  אּון  ֶּבעֶסער,   ָנא
ִניֶדעִריְגְסְטן  ַפאְרן  ַווייְזן   אֹוי ֶקען 
ָנאְנט   אֹוי ִאיז  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער  ַאז  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים אֹוי ִליּב.

ַא ֶדער  ָהאְּבן  ַדאְרף  ַצִדיק 
ֶיעְדן  צּו   ְׁשְּפַרא ַּבאזּוְנֶדעֶרע 
ֵאייֶנעם  ַמְדֵריָגה,  ַזיין  ֶמעְנְטׁש לֹויט 
ִאיז  ֶער  ַאז  ַזיין  ְמַחֵזק  ֶמען  ַדאְרף 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט  ֵזייֶער 
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ֵאייֶנעם ַדאְרף ֶמען ְמעֹוֵרר ַזיין ַאז ֶער 
ֶקען ֵגיין ָנא ֶהעֶכער, אּון ָדאס ֶקען 
אּון  טּוְהן,  ַצִדיק  ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ָנאר 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט  ֶדעְרַפאר 
ֶעס  י"ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַסָּכָנה צּו ָזאְגן ּתֹוָרה, 
ֶמעְנְטְׁשן  ַהְרְג'ֶנען  ֶקען  ֶמען  ַווייל 
ִמיט ִדי ּתֹוָרה ָוואס ֶמען ָזאְגט, ָדאס 
ִניְׁשט  ִדי  ֵמייְנט ַאז אֹויּב ָזאְגט ֶמען 
ִריְכִטיְגן  ִניְׁשט  ַפאְרן   ַזא ִריְכִטיֶגע 
ֶמעְנְטׁש, ָהאט ֶמען ֶגע'ַהְרֶג'עט ֶדעם 

ֶמעְנְטׁש.

ֶגעֶּבעְטן ָדאס  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ָהאט 
ִיְפקֹד  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ִאיׁש  ָּבָׂשר  ְלָכל  ָהרּוחֹות  ֱאַקי  ה' 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהֵעָדה,  ַעל 
ֵיֵצא  ַאֶׁשר  ַמְנִהיג,  ַאַזא  ְׁשֶטעְלן  ָזאל 

ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיבֹוא ִלְפֵניֶהם, ַאָמאל 
ַזיין, ַאַריין ְּבֶרעְנְגן  ַדאְרף ֶער ְמַחֵזק 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֵמייֶנען  ָוואס  ִאיְדן  ִדי 
ַדאְרף  ַאָמאל  אּון  ִאיְנְדרֹויְסן,  ׁשֹוין 
ֶמען ְמעֹוֵרר ַזיין ֵאייֶנעם ַאז ֶער ֶקען 

ָנא ֶמער טּוְהן.

ְמסֹוָרה אּון  ִדי  צּו  ְׁשֶטעְלט  ָדאס 
ֶאת  ָיבֹא  ַוֲאֶׁשר  ָּפסּוק,  ֶדעם 
ֵרֵעהּו ַבַּיַער ַלְחטֹב ֵעִצים, ָוואס ֶדער 
ָּפסּוק ֶרעְדט ָדאְרט פּון ֵאייֶנעם ָוואס 
 ִזי ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ְּבׁשֹוֵגג,  ַהְרֶג'עט 
צּו   ַזא ַאַזא  אּוְנֶטעְרֶנעֶמען  ִניְׁשט 
דּו  ַווייל  ֶמעְנְטְׁשן,  ַפאר  ָזאְגן מּוָסר 
ֶקעְנְסט ִמיט ֶדעם ַהְרֶג'ֶנען ֶמעְנְטְׁשן, 
ָדאס  ֶקען  ַצִדיק  ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ָנאר 

טּוְהן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ִּפְנָחס תשס"ה)  

˙ ˙ ַמטו… ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ִּבְדַבר ֵהן  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָהיּו  ה  ֵהָנּ

ֶדער  ַּבה'.  ַמַעל  ִלְמָסר  ִּבְלָעם 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  פּון  ֵרייד  ִדי  מ"ג):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶדער  ַאז  ַמאְכט,  ַדַעת  ַּבר  ַא  ָרָׁשע 
ָוואס ֶהעְרט ֶעס ָזאל טּוְהן ֲעֵבירֹות, 
ָאְּפִהיְטן   ִזי ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר 

ֶרעְדט,  ָרָׁשע  ַא  ִווי  ֶהעְרן  צּו  ִניְׁשט 
ֶדעם  ַפאר  ֵזייֶער  ַׁשאְדט  ָדאס  ַווייל 

ָוואס ֶהעְרט ֶעס.

ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק, ֵהן ֵהָּנה ָהיּו ָדאס 
ִיְׂשָרֵאל "ִּבְדַבר" ִּבְלָעם,  ִלְבֵני 
ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ִּבְלָעם  ָוואס  ֵרייד  ִדי 

ָהאט ֶגעַׁשאְדט ַפאר ִדי ִאיְדן.
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ֵאייֶנעם ַדאְרף ֶמען ְמעֹוֵרר ַזיין ַאז ֶער 
ֶקען ֵגיין ָנא ֶהעֶכער, אּון ָדאס ֶקען 
אּון  טּוְהן,  ַצִדיק  ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ָנאר 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט  ֶדעְרַפאר 
ֶעס  י"ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַסָּכָנה צּו ָזאְגן ּתֹוָרה, 
ֶמעְנְטְׁשן  ַהְרְג'ֶנען  ֶקען  ֶמען  ַווייל 
ִמיט ִדי ּתֹוָרה ָוואס ֶמען ָזאְגט, ָדאס 
ִניְׁשט  ִדי  ֵמייְנט ַאז אֹויּב ָזאְגט ֶמען 
ִריְכִטיְגן  ִניְׁשט  ַפאְרן   ַזא ִריְכִטיֶגע 
ֶמעְנְטׁש, ָהאט ֶמען ֶגע'ַהְרֶג'עט ֶדעם 

ֶמעְנְטׁש.

ֶגעֶּבעְטן ָדאס  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ָהאט 
ִיְפקֹד  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ִאיׁש  ָּבָׂשר  ְלָכל  ָהרּוחֹות  ֱאַקי  ה' 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהֵעָדה,  ַעל 
ֵיֵצא  ַאֶׁשר  ַמְנִהיג,  ַאַזא  ְׁשֶטעְלן  ָזאל 

ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיבֹוא ִלְפֵניֶהם, ַאָמאל 
ַזיין, ַאַריין ְּבֶרעְנְגן  ַדאְרף ֶער ְמַחֵזק 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֵמייֶנען  ָוואס  ִאיְדן  ִדי 
ַדאְרף  ַאָמאל  אּון  ִאיְנְדרֹויְסן,  ׁשֹוין 
ֶמען ְמעֹוֵרר ַזיין ֵאייֶנעם ַאז ֶער ֶקען 

ָנא ֶמער טּוְהן.

ְמסֹוָרה אּון  ִדי  צּו  ְׁשֶטעְלט  ָדאס 
ֶאת  ָיבֹא  ַוֲאֶׁשר  ָּפסּוק,  ֶדעם 
ֵרֵעהּו ַבַּיַער ַלְחטֹב ֵעִצים, ָוואס ֶדער 
ָּפסּוק ֶרעְדט ָדאְרט פּון ֵאייֶנעם ָוואס 
 ִזי ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ְּבׁשֹוֵגג,  ַהְרֶג'עט 
צּו   ַזא ַאַזא  אּוְנֶטעְרֶנעֶמען  ִניְׁשט 
דּו  ַווייל  ֶמעְנְטְׁשן,  ַפאר  ָזאְגן מּוָסר 
ֶקעְנְסט ִמיט ֶדעם ַהְרֶג'ֶנען ֶמעְנְטְׁשן, 
ָדאס  ֶקען  ַצִדיק  ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ָנאר 

טּוְהן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ִּפְנָחס תשס"ה)  

˙ ˙ ַמטו… ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ִּבְדַבר ֵהן  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָהיּו  ה  ֵהָנּ

ֶדער  ַּבה'.  ַמַעל  ִלְמָסר  ִּבְלָעם 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  פּון  ֵרייד  ִדי  מ"ג):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶדער  ַאז  ַמאְכט,  ַדַעת  ַּבר  ַא  ָרָׁשע 
ָוואס ֶהעְרט ֶעס ָזאל טּוְהן ֲעֵבירֹות, 
ָאְּפִהיְטן   ִזי ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר 

ֶרעְדט,  ָרָׁשע  ַא  ִווי  ֶהעְרן  צּו  ִניְׁשט 
ֶדעם  ַפאר  ֵזייֶער  ַׁשאְדט  ָדאס  ַווייל 

ָוואס ֶהעְרט ֶעס.

ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק, ֵהן ֵהָּנה ָהיּו ָדאס 
ִיְׂשָרֵאל "ִּבְדַבר" ִּבְלָעם,  ִלְבֵני 
ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ִּבְלָעם  ָוואס  ֵרייד  ִדי 

ָהאט ֶגעַׁשאְדט ַפאר ִדי ִאיְדן.

פר˘˙ מטו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜כ„

ֵאייֶנעם ַדאְרף ֶמען ְמעֹוֵרר ַזיין ַאז ֶער 
ֶקען ֵגיין ָנא ֶהעֶכער, אּון ָדאס ֶקען 
אּון  טּוְהן,  ַצִדיק  ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ָנאר 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט  ֶדעְרַפאר 
ֶעס  י"ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַסָּכָנה צּו ָזאְגן ּתֹוָרה, 
ֶמעְנְטְׁשן  ַהְרְג'ֶנען  ֶקען  ֶמען  ַווייל 
ִמיט ִדי ּתֹוָרה ָוואס ֶמען ָזאְגט, ָדאס 
ִניְׁשט  ִדי  ֵמייְנט ַאז אֹויּב ָזאְגט ֶמען 
ִריְכִטיְגן  ִניְׁשט  ַפאְרן   ַזא ִריְכִטיֶגע 
ֶמעְנְטׁש, ָהאט ֶמען ֶגע'ַהְרֶג'עט ֶדעם 

ֶמעְנְטׁש.

ֶגעֶּבעְטן ָדאס  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ָהאט 
ִיְפקֹד  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ִאיׁש  ָּבָׂשר  ְלָכל  ָהרּוחֹות  ֱאַקי  ה' 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהֵעָדה,  ַעל 
ֵיֵצא  ַאֶׁשר  ַמְנִהיג,  ַאַזא  ְׁשֶטעְלן  ָזאל 

ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיבֹוא ִלְפֵניֶהם, ַאָמאל 
ַזיין, ַאַריין ְּבֶרעְנְגן  ַדאְרף ֶער ְמַחֵזק 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֵמייֶנען  ָוואס  ִאיְדן  ִדי 
ַדאְרף  ַאָמאל  אּון  ִאיְנְדרֹויְסן,  ׁשֹוין 
ֶמען ְמעֹוֵרר ַזיין ֵאייֶנעם ַאז ֶער ֶקען 

ָנא ֶמער טּוְהן.

ְמסֹוָרה אּון  ִדי  צּו  ְׁשֶטעְלט  ָדאס 
ֶאת  ָיבֹא  ַוֲאֶׁשר  ָּפסּוק,  ֶדעם 
ֵרֵעהּו ַבַּיַער ַלְחטֹב ֵעִצים, ָוואס ֶדער 
ָּפסּוק ֶרעְדט ָדאְרט פּון ֵאייֶנעם ָוואס 
 ִזי ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ְּבׁשֹוֵגג,  ַהְרֶג'עט 
צּו   ַזא ַאַזא  אּוְנֶטעְרֶנעֶמען  ִניְׁשט 
דּו  ַווייל  ֶמעְנְטְׁשן,  ַפאר  ָזאְגן מּוָסר 
ֶקעְנְסט ִמיט ֶדעם ַהְרֶג'ֶנען ֶמעְנְטְׁשן, 
ָדאס  ֶקען  ַצִדיק  ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ָנאר 

טּוְהן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ִּפְנָחס תשס"ה)  

˙ ˙ ַמטו… ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ִּבְדַבר ֵהן  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָהיּו  ה  ֵהָנּ

ֶדער  ַּבה'.  ַמַעל  ִלְמָסר  ִּבְלָעם 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  פּון  ֵרייד  ִדי  מ"ג):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶדער  ַאז  ַמאְכט,  ַדַעת  ַּבר  ַא  ָרָׁשע 
ָוואס ֶהעְרט ֶעס ָזאל טּוְהן ֲעֵבירֹות, 
ָאְּפִהיְטן   ִזי ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר 

ֶרעְדט,  ָרָׁשע  ַא  ִווי  ֶהעְרן  צּו  ִניְׁשט 
ֶדעם  ַפאר  ֵזייֶער  ַׁשאְדט  ָדאס  ַווייל 

ָוואס ֶהעְרט ֶעס.

ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק, ֵהן ֵהָּנה ָהיּו ָדאס 
ִיְׂשָרֵאל "ִּבְדַבר" ִּבְלָעם,  ִלְבֵני 
ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ִּבְלָעם  ָוואס  ֵרייד  ִדי 

ָהאט ֶגעַׁשאְדט ַפאר ִדי ִאיְדן.
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ֵאייֶנעם ַדאְרף ֶמען ְמעֹוֵרר ַזיין ַאז ֶער 
ֶקען ֵגיין ָנא ֶהעֶכער, אּון ָדאס ֶקען 
אּון  טּוְהן,  ַצִדיק  ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ָנאר 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט  ֶדעְרַפאר 
ֶעס  י"ח):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַסָּכָנה צּו ָזאְגן ּתֹוָרה, 
ֶמעְנְטְׁשן  ַהְרְג'ֶנען  ֶקען  ֶמען  ַווייל 
ִמיט ִדי ּתֹוָרה ָוואס ֶמען ָזאְגט, ָדאס 
ִניְׁשט  ִדי  ֵמייְנט ַאז אֹויּב ָזאְגט ֶמען 
ִריְכִטיְגן  ִניְׁשט  ַפאְרן   ַזא ִריְכִטיֶגע 
ֶמעְנְטׁש, ָהאט ֶמען ֶגע'ַהְרֶג'עט ֶדעם 

ֶמעְנְטׁש.

ֶגעֶּבעְטן ָדאס  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ָהאט 
ִיְפקֹד  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ִאיׁש  ָּבָׂשר  ְלָכל  ָהרּוחֹות  ֱאַקי  ה' 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהֵעָדה,  ַעל 
ֵיֵצא  ַאֶׁשר  ַמְנִהיג,  ַאַזא  ְׁשֶטעְלן  ָזאל 

ִלְפֵניֶהם ַוֲאֶׁשר ָיבֹוא ִלְפֵניֶהם, ַאָמאל 
ַזיין, ַאַריין ְּבֶרעְנְגן  ַדאְרף ֶער ְמַחֵזק 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֵמייֶנען  ָוואס  ִאיְדן  ִדי 
ַדאְרף  ַאָמאל  אּון  ִאיְנְדרֹויְסן,  ׁשֹוין 
ֶמען ְמעֹוֵרר ַזיין ֵאייֶנעם ַאז ֶער ֶקען 

ָנא ֶמער טּוְהן.

ְמסֹוָרה אּון  ִדי  צּו  ְׁשֶטעְלט  ָדאס 
ֶאת  ָיבֹא  ַוֲאֶׁשר  ָּפסּוק,  ֶדעם 
ֵרֵעהּו ַבַּיַער ַלְחטֹב ֵעִצים, ָוואס ֶדער 
ָּפסּוק ֶרעְדט ָדאְרט פּון ֵאייֶנעם ָוואס 
 ִזי ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ְּבׁשֹוֵגג,  ַהְרֶג'עט 
צּו   ַזא ַאַזא  אּוְנֶטעְרֶנעֶמען  ִניְׁשט 
דּו  ַווייל  ֶמעְנְטְׁשן,  ַפאר  ָזאְגן מּוָסר 
ֶקעְנְסט ִמיט ֶדעם ַהְרֶג'ֶנען ֶמעְנְטְׁשן, 
ָדאס  ֶקען  ַצִדיק  ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ָנאר 

טּוְהן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית ִּפְנָחס תשס"ה)  

˙ ˙ ַמטו… ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ִּבְדַבר ֵהן  ִיְׂשָרֵאל  ִלְבֵני  ָהיּו  ה  ֵהָנּ

ֶדער  ַּבה'.  ַמַעל  ִלְמָסר  ִּבְלָעם 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַא  פּון  ֵרייד  ִדי  מ"ג):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ֶדער  ַאז  ַמאְכט,  ַדַעת  ַּבר  ַא  ָרָׁשע 
ָוואס ֶהעְרט ֶעס ָזאל טּוְהן ֲעֵבירֹות, 
ָאְּפִהיְטן   ִזי ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר 

ֶרעְדט,  ָרָׁשע  ַא  ִווי  ֶהעְרן  צּו  ִניְׁשט 
ֶדעם  ַפאר  ֵזייֶער  ַׁשאְדט  ָדאס  ַווייל 

ָוואס ֶהעְרט ֶעס.

ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק, ֵהן ֵהָּנה ָהיּו ָדאס 
ִיְׂשָרֵאל "ִּבְדַבר" ִּבְלָעם,  ִלְבֵני 
ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ִּבְלָעם  ָוואס  ֵרייד  ִדי 

ָהאט ֶגעַׁשאְדט ַפאר ִדי ִאיְדן.
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ֵמייְנט ַא ָרָׁשע ַא ַּבר ַדַעת?ָוואס 

ִמיר ֶגעִפיֶנען ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ָנאר 
ֶרִּבי ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, 
ִסיָמן רפ"ב): ֶמען ַדאְרף ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש 

ָרָׁשע  ַא  ֲאִפילּו  ְזכּות,  ְלַּכף  ַזיין  ַדן 
ְלַּכף  ַזיין  ַדן   אֹוי ֶמען  ַדאְרף  ָגמּור 
ֶדער  ָאֶּבער  ָזאְגט  ִוויֶדער  ְזכּות, 
ְמִריָבה  ּדֹות אֹות  ַהִמּ (ֵסֶפר  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַעל  ְזכּות  ְמַלְמִדין  ֵאין  פ"ח):  ִסיָמן 

ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֵמִסית,  ַא  ַהֵּמִסית, 
ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן פּוֶנעם  ֶרעְדט ָאּפ 
ִניְׁשט  ֶמען  ָטאר  ִאים  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות.

ֶמען ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ְצֵוויי ֶזעְהט 
ִאיז  ֶער  ֶווען  ְרָׁשִעים,  ִמיֵני 
ֲעֵבירֹות,  ִאין  דּוְרְכֶגעַפאְלן  ַאֵליין 
ֶער  ַאז  ַזיין  ְזכּות  ְמַלֵמד  ֶמען  ֶקען 
ְׁשַטאְרְקן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט   ִזי ָהאט 
ֵאייֶנער  ָאֶּבער  ָהַרע,  ֵיֶצר  ַזיין  אֹויף 
צּו  ָנאר  ִאיז  ַדַעת  ַגאְנֶצע  ַזיין  ָוואס 
צּוֶרעְדן ַא ְצֵווייְטן צּו טּוְהן ֲעֵבירֹות, 
ִלימּוד  ַקיין  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ָהאט  ֶער 
ְזכּות, אּון פּון ִאים ַדאְרף ֶמען ְׁשֵטיין 

ַווייט.

ֶוועְרֶטער ֶדעְרַפאר  ִדי  אֹויף 
ָדא  ֶזעֶנען  ה"  ֵהָנּ "ֵהן 
ִדי  ַאז  ֵּגֵרׁש",  "ַאְזָלא  ְטָראְּפן  ִדי 
ִדיר  ִוויל  ָוואס  ָרָׁשע  ֶדעם  פּון  ֵרייד 

ֵגיין  ַאֶוועק  ָזאְלְסט  דּו  ַאז  צּוֶרעְדן 
פּוֶנעם  ָאֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ַזיין  ַמְׁשִּפיַע  ֶוועט  ָדאס  ַצִדיק, 
דּו  ַאז  ֵּגֵרׁש"  "ַאְזָלא  ַאז  ִדיר,  אֹויף 
ָזאל  ֶמען  אּון  ַאֶוועְקֵגיין  ָזאְלְסט 
ְקדּוָׁשה,  ִדי  פּון  ַפאְרְטַרייְּבן  ִדיר 
ֵזייֶער   ִזי ָזאְלְסטּו  ֶדעְרַפאר  אּון 
ִהיְטן פּון ִאים, אּון ִזיֶכער ִזי ִניְׁשט 

צּוֶהעְרן צּו ִאים.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַמטֹות ִסיָמן ג)
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מֹוֲהָרא"ׁש ְוָיִאיר   .ָהַל ְמַנֶׁשה  ֶּבן 
ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק 
ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן צ"ז): 
ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ַדאֶוועֶנען ַדאְרף 
"ְמַנֶׁשה",  פּון  ְּבִחיָנה  ִדי  ָהאְּבן  ֶער 
ַאז  "ַפאְרֶגעְסן",  ֵמייְנט  ָדאס  ָוואס 
ֶער  ָוואס  ַאֶלעס  ַפאְרֶגעְסן  ָזאל  ֶער 
ֶער  אּון  ֶיעְצט,  ִּביז  ֶגעטּוְהן  ָהאט 
ֵהייְּבט ֶיעְצט ָאן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל צּו 
ָזאְגט   ָנא ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  ִדיֶנען ֶדעם 
ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
כ"ו): ַּביי ִדי ֶוועְלט ִאיז "ַפאְרֶגעְסן" 

ִאיז  ִמיר  ַּביי  ָאֶּבער  ְּפָראְּבֶלעם,  ַא 
ַא  ַווייל  ַמְעָלה,  ְגרֹויֶסע  ַא  ָגאר  ֶעס 
ֶגעֶקעְנט  ָגאְרִניְׁשט  ָוואְלט  ֶמעְנְטׁש 
ָאְנֵגיין ִאין ֶלעְּבן, אֹויּב ֶער ַפאְרֶגעְסט 

פר˘˙ מטו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜כ‰

ֵמייְנט ַא ָרָׁשע ַא ַּבר ַדַעת?ָוואס 

ִמיר ֶגעִפיֶנען ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ָנאר 
ֶרִּבי ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, 
ִסיָמן רפ"ב): ֶמען ַדאְרף ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש 

ָרָׁשע  ַא  ֲאִפילּו  ְזכּות,  ְלַּכף  ַזיין  ַדן 
ְלַּכף  ַזיין  ַדן   אֹוי ֶמען  ַדאְרף  ָגמּור 
ֶדער  ָאֶּבער  ָזאְגט  ִוויֶדער  ְזכּות, 
ְמִריָבה  ּדֹות אֹות  ַהִמּ (ֵסֶפר  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַעל  ְזכּות  ְמַלְמִדין  ֵאין  פ"ח):  ִסיָמן 

ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֵמִסית,  ַא  ַהֵּמִסית, 
ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן פּוֶנעם  ֶרעְדט ָאּפ 
ִניְׁשט  ֶמען  ָטאר  ִאים  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות.

ֶמען ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ְצֵוויי ֶזעְהט 
ִאיז  ֶער  ֶווען  ְרָׁשִעים,  ִמיֵני 
ֲעֵבירֹות,  ִאין  דּוְרְכֶגעַפאְלן  ַאֵליין 
ֶער  ַאז  ַזיין  ְזכּות  ְמַלֵמד  ֶמען  ֶקען 
ְׁשַטאְרְקן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט   ִזי ָהאט 
ֵאייֶנער  ָאֶּבער  ָהַרע,  ֵיֶצר  ַזיין  אֹויף 
צּו  ָנאר  ִאיז  ַדַעת  ַגאְנֶצע  ַזיין  ָוואס 
צּוֶרעְדן ַא ְצֵווייְטן צּו טּוְהן ֲעֵבירֹות, 
ִלימּוד  ַקיין  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ָהאט  ֶער 
ְזכּות, אּון פּון ִאים ַדאְרף ֶמען ְׁשֵטיין 

ַווייט.

ֶוועְרֶטער ֶדעְרַפאר  ִדי  אֹויף 
ָדא  ֶזעֶנען  ה"  ֵהָנּ "ֵהן 
ִדי  ַאז  ֵּגֵרׁש",  "ַאְזָלא  ְטָראְּפן  ִדי 
ִדיר  ִוויל  ָוואס  ָרָׁשע  ֶדעם  פּון  ֵרייד 

ֵגיין  ַאֶוועק  ָזאְלְסט  דּו  ַאז  צּוֶרעְדן 
פּוֶנעם  ָאֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ַזיין  ַמְׁשִּפיַע  ֶוועט  ָדאס  ַצִדיק, 
דּו  ַאז  ֵּגֵרׁש"  "ַאְזָלא  ַאז  ִדיר,  אֹויף 
ָזאל  ֶמען  אּון  ַאֶוועְקֵגיין  ָזאְלְסט 
ְקדּוָׁשה,  ִדי  פּון  ַפאְרְטַרייְּבן  ִדיר 
ֵזייֶער   ִזי ָזאְלְסטּו  ֶדעְרַפאר  אּון 
ִהיְטן פּון ִאים, אּון ִזיֶכער ִזי ִניְׁשט 

צּוֶהעְרן צּו ִאים.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַמטֹות ִסיָמן ג)

 76

מֹוֲהָרא"ׁש ְוָיִאיר   .ָהַל ְמַנֶׁשה  ֶּבן 
ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק 
ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן צ"ז): 
ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ַדאֶוועֶנען ַדאְרף 
"ְמַנֶׁשה",  פּון  ְּבִחיָנה  ִדי  ָהאְּבן  ֶער 
ַאז  "ַפאְרֶגעְסן",  ֵמייְנט  ָדאס  ָוואס 
ֶער  ָוואס  ַאֶלעס  ַפאְרֶגעְסן  ָזאל  ֶער 
ֶער  אּון  ֶיעְצט,  ִּביז  ֶגעטּוְהן  ָהאט 
ֵהייְּבט ֶיעְצט ָאן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל צּו 
ָזאְגט   ָנא ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  ִדיֶנען ֶדעם 
ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
כ"ו): ַּביי ִדי ֶוועְלט ִאיז "ַפאְרֶגעְסן" 

ִאיז  ִמיר  ַּביי  ָאֶּבער  ְּפָראְּבֶלעם,  ַא 
ַא  ַווייל  ַמְעָלה,  ְגרֹויֶסע  ַא  ָגאר  ֶעס 
ֶגעֶקעְנט  ָגאְרִניְׁשט  ָוואְלט  ֶמעְנְטׁש 
ָאְנֵגיין ִאין ֶלעְּבן, אֹויּב ֶער ַפאְרֶגעְסט 

פר˘˙ מטו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜כ‰

ֵמייְנט ַא ָרָׁשע ַא ַּבר ַדַעת?ָוואס 

ִמיר ֶגעִפיֶנען ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ָנאר 
ֶרִּבי ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, 
ִסיָמן רפ"ב): ֶמען ַדאְרף ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש 

ָרָׁשע  ַא  ֲאִפילּו  ְזכּות,  ְלַּכף  ַזיין  ַדן 
ְלַּכף  ַזיין  ַדן   אֹוי ֶמען  ַדאְרף  ָגמּור 
ֶדער  ָאֶּבער  ָזאְגט  ִוויֶדער  ְזכּות, 
ְמִריָבה  ּדֹות אֹות  ַהִמּ (ֵסֶפר  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַעל  ְזכּות  ְמַלְמִדין  ֵאין  פ"ח):  ִסיָמן 

ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֵמִסית,  ַא  ַהֵּמִסית, 
ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן פּוֶנעם  ֶרעְדט ָאּפ 
ִניְׁשט  ֶמען  ָטאר  ִאים  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות.

ֶמען ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ְצֵוויי ֶזעְהט 
ִאיז  ֶער  ֶווען  ְרָׁשִעים,  ִמיֵני 
ֲעֵבירֹות,  ִאין  דּוְרְכֶגעַפאְלן  ַאֵליין 
ֶער  ַאז  ַזיין  ְזכּות  ְמַלֵמד  ֶמען  ֶקען 
ְׁשַטאְרְקן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט   ִזי ָהאט 
ֵאייֶנער  ָאֶּבער  ָהַרע,  ֵיֶצר  ַזיין  אֹויף 
צּו  ָנאר  ִאיז  ַדַעת  ַגאְנֶצע  ַזיין  ָוואס 
צּוֶרעְדן ַא ְצֵווייְטן צּו טּוְהן ֲעֵבירֹות, 
ִלימּוד  ַקיין  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ָהאט  ֶער 
ְזכּות, אּון פּון ִאים ַדאְרף ֶמען ְׁשֵטיין 

ַווייט.

ֶוועְרֶטער ֶדעְרַפאר  ִדי  אֹויף 
ָדא  ֶזעֶנען  ה"  ֵהָנּ "ֵהן 
ִדי  ַאז  ֵּגֵרׁש",  "ַאְזָלא  ְטָראְּפן  ִדי 
ִדיר  ִוויל  ָוואס  ָרָׁשע  ֶדעם  פּון  ֵרייד 

ֵגיין  ַאֶוועק  ָזאְלְסט  דּו  ַאז  צּוֶרעְדן 
פּוֶנעם  ָאֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ַזיין  ַמְׁשִּפיַע  ֶוועט  ָדאס  ַצִדיק, 
דּו  ַאז  ֵּגֵרׁש"  "ַאְזָלא  ַאז  ִדיר,  אֹויף 
ָזאל  ֶמען  אּון  ַאֶוועְקֵגיין  ָזאְלְסט 
ְקדּוָׁשה,  ִדי  פּון  ַפאְרְטַרייְּבן  ִדיר 
ֵזייֶער   ִזי ָזאְלְסטּו  ֶדעְרַפאר  אּון 
ִהיְטן פּון ִאים, אּון ִזיֶכער ִזי ִניְׁשט 

צּוֶהעְרן צּו ִאים.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַמטֹות ִסיָמן ג)

 76

מֹוֲהָרא"ׁש ְוָיִאיר   .ָהַל ְמַנֶׁשה  ֶּבן 
ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק 
ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן צ"ז): 
ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ַדאֶוועֶנען ַדאְרף 
"ְמַנֶׁשה",  פּון  ְּבִחיָנה  ִדי  ָהאְּבן  ֶער 
ַאז  "ַפאְרֶגעְסן",  ֵמייְנט  ָדאס  ָוואס 
ֶער  ָוואס  ַאֶלעס  ַפאְרֶגעְסן  ָזאל  ֶער 
ֶער  אּון  ֶיעְצט,  ִּביז  ֶגעטּוְהן  ָהאט 
ֵהייְּבט ֶיעְצט ָאן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל צּו 
ָזאְגט   ָנא ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  ִדיֶנען ֶדעם 
ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
כ"ו): ַּביי ִדי ֶוועְלט ִאיז "ַפאְרֶגעְסן" 

ִאיז  ִמיר  ַּביי  ָאֶּבער  ְּפָראְּבֶלעם,  ַא 
ַא  ַווייל  ַמְעָלה,  ְגרֹויֶסע  ַא  ָגאר  ֶעס 
ֶגעֶקעְנט  ָגאְרִניְׁשט  ָוואְלט  ֶמעְנְטׁש 
ָאְנֵגיין ִאין ֶלעְּבן, אֹויּב ֶער ַפאְרֶגעְסט 

פר˘˙ מטו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜כ‰

ֵמייְנט ַא ָרָׁשע ַא ַּבר ַדַעת?ָוואס 

ִמיר ֶגעִפיֶנען ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ָנאר 
ֶרִּבי ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, 
ִסיָמן רפ"ב): ֶמען ַדאְרף ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש 

ָרָׁשע  ַא  ֲאִפילּו  ְזכּות,  ְלַּכף  ַזיין  ַדן 
ְלַּכף  ַזיין  ַדן   אֹוי ֶמען  ַדאְרף  ָגמּור 
ֶדער  ָאֶּבער  ָזאְגט  ִוויֶדער  ְזכּות, 
ְמִריָבה  ּדֹות אֹות  ַהִמּ (ֵסֶפר  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַעל  ְזכּות  ְמַלְמִדין  ֵאין  פ"ח):  ִסיָמן 

ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֵמִסית,  ַא  ַהֵּמִסית, 
ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן פּוֶנעם  ֶרעְדט ָאּפ 
ִניְׁשט  ֶמען  ָטאר  ִאים  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות.

ֶמען ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ְצֵוויי ֶזעְהט 
ִאיז  ֶער  ֶווען  ְרָׁשִעים,  ִמיֵני 
ֲעֵבירֹות,  ִאין  דּוְרְכֶגעַפאְלן  ַאֵליין 
ֶער  ַאז  ַזיין  ְזכּות  ְמַלֵמד  ֶמען  ֶקען 
ְׁשַטאְרְקן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט   ִזי ָהאט 
ֵאייֶנער  ָאֶּבער  ָהַרע,  ֵיֶצר  ַזיין  אֹויף 
צּו  ָנאר  ִאיז  ַדַעת  ַגאְנֶצע  ַזיין  ָוואס 
צּוֶרעְדן ַא ְצֵווייְטן צּו טּוְהן ֲעֵבירֹות, 
ִלימּוד  ַקיין  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ָהאט  ֶער 
ְזכּות, אּון פּון ִאים ַדאְרף ֶמען ְׁשֵטיין 

ַווייט.

ֶוועְרֶטער ֶדעְרַפאר  ִדי  אֹויף 
ָדא  ֶזעֶנען  ה"  ֵהָנּ "ֵהן 
ִדי  ַאז  ֵּגֵרׁש",  "ַאְזָלא  ְטָראְּפן  ִדי 
ִדיר  ִוויל  ָוואס  ָרָׁשע  ֶדעם  פּון  ֵרייד 

ֵגיין  ַאֶוועק  ָזאְלְסט  דּו  ַאז  צּוֶרעְדן 
פּוֶנעם  ָאֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ַזיין  ַמְׁשִּפיַע  ֶוועט  ָדאס  ַצִדיק, 
דּו  ַאז  ֵּגֵרׁש"  "ַאְזָלא  ַאז  ִדיר,  אֹויף 
ָזאל  ֶמען  אּון  ַאֶוועְקֵגיין  ָזאְלְסט 
ְקדּוָׁשה,  ִדי  פּון  ַפאְרְטַרייְּבן  ִדיר 
ֵזייֶער   ִזי ָזאְלְסטּו  ֶדעְרַפאר  אּון 
ִהיְטן פּון ִאים, אּון ִזיֶכער ִזי ִניְׁשט 

צּוֶהעְרן צּו ִאים.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַמטֹות ִסיָמן ג)

 76

מֹוֲהָרא"ׁש ְוָיִאיר   .ָהַל ְמַנֶׁשה  ֶּבן 
ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק 
ָזאְגט (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן צ"ז): 
ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ַדאֶוועֶנען ַדאְרף 
"ְמַנֶׁשה",  פּון  ְּבִחיָנה  ִדי  ָהאְּבן  ֶער 
ַאז  "ַפאְרֶגעְסן",  ֵמייְנט  ָדאס  ָוואס 
ֶער  ָוואס  ַאֶלעס  ַפאְרֶגעְסן  ָזאל  ֶער 
ֶער  אּון  ֶיעְצט,  ִּביז  ֶגעטּוְהן  ָהאט 
ֵהייְּבט ֶיעְצט ָאן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל צּו 
ָזאְגט   ָנא ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  ִדיֶנען ֶדעם 
ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
כ"ו): ַּביי ִדי ֶוועְלט ִאיז "ַפאְרֶגעְסן" 

ִאיז  ִמיר  ַּביי  ָאֶּבער  ְּפָראְּבֶלעם,  ַא 
ַא  ַווייל  ַמְעָלה,  ְגרֹויֶסע  ַא  ָגאר  ֶעס 
ֶגעֶקעְנט  ָגאְרִניְׁשט  ָוואְלט  ֶמעְנְטׁש 
ָאְנֵגיין ִאין ֶלעְּבן, אֹויּב ֶער ַפאְרֶגעְסט 
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ֶטעְנִדיג ַאֶלעס ָוואס ֶעס ִאיז  ִניְׁשט ְשׁ
ֶגעֶווען.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  ִאיז 
ֶעס  ַאז  ִוויְלְסט  דּו  ַאז  ְוָיִאיר 
אּון  ַלייְכְטן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִדיר  ָזאל 
ֶטעְנִדיג  ַׁשייֶנען, ֶּבן ְמַנֶׁשה ָזאְלְסטּו ְשׁ

ֶטעְנִדיג  ְשׁ ַפאְרֶגעְסן,  ַאֶלעס 
ַאֶלעס  "ָעַבר",  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאְרֶגעְסן 
ָוואס ֶעס ִאיז אֹויף ִדיר ַאִריֶּבער, ָנאר 
ֶטעְנִדיג ָאְנֵהייְּבן פּון ֵניי צּו ִדיֶנען  ְשׁ

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַמטֹות ִסיָמן ד)

י ע≈ ˙ ַמס¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְּבִקְברֹות ַוִיְסעּו  ַוַיֲחנּו  ִסיָני  ִמִּמְדַּבר 

מֹוֲהָרא"ׁש  ַהַּתֲאָוה. 
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ֶדער  א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

ֶדעם  ַמאְכן  ְמׁשּוֶגע  ִוויל  ָהַרע  ֵיֶצר 
ֲעֵבירֹות,  טּוְהן  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש 
ֶקעְגן  ֵעָצה  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  אּון 
ִאיז ָנאר צּו ֶלעְרֶנען  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדעם 
ָדאס  ָנאר  ָוואס  ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי 
ְּבֶרעְנט  ָוואס  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדעם  ַהְרְג'ט 

ִאין ַא ֶמעְנְטׁש.

 ֶרִּבי ָנא ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
(ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן י"ט): ֲאִפילּו ַא 

ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער ִליְגט ִאין ֲעֵבירֹות, 
טּוְהן  צּו  צּוֶגעוואֹויְנט  ִאיז  ֶער 
ֲעֵבירֹות, אֹויּב ֶוועט ֶער ִזי ַמאְכן ַא 
ַּבאְׁשִטיְמֶטע ִׁשיעּור, חֹק ְוא ַיֲעבֹר, 

אּון  ַאזֹויִפיל  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  צּו 
ַאזֹויִפיל, ֶוועט ִאים ִדי ּתֹוָרה ַארֹויס 
ֶער  אּון  ֲעֵבירֹות,  ַזייֶנע  פּון  ֶנעֶמען 

ֶוועט ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ַוִיְסעּו ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  ָזאְגט 
ֵגייט  ֶמען  ֶווען  ִסיָני,  ִמִּמְדַּבר 
ַאֶוועק פּון ִמְדָּבר ִסיַני, ִדי ְּפַלאץ ִווי 
ּתֹוָרה,  ִדי  ֶגעֶווען  ְמַקֵּבל  ָהאט  ֶמען 
ֶמען  ֶווען   ְגַליי ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 
ֶהעְרט אֹויף צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ַוַיֲחנּו 
ָאן  ֶמען  קּוְמט  ַהַּתֲאָוה,  ְּבִקְברֹות 
ֶדעם  ַּבאְגָראְּבן  ָוואס  ַּתֲאוֹות  ִדי  צּו 
ַווייל  ֶלעֶּבעִדיֶגעְרֵהייט,  ֶמעְנְטׁש 
ָנאר ִדי ּתֹוָרה ִהיט ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון 

ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַמְסֵעי ִסיָמן ה) 
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ֶטעְנִדיג ַאֶלעס ָוואס ֶעס ִאיז  ִניְׁשט ְשׁ
ֶגעֶווען.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  ִאיז 
ֶעס  ַאז  ִוויְלְסט  דּו  ַאז  ְוָיִאיר 
אּון  ַלייְכְטן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִדיר  ָזאל 
ֶטעְנִדיג  ַׁשייֶנען, ֶּבן ְמַנֶׁשה ָזאְלְסטּו ְשׁ

ֶטעְנִדיג  ְשׁ ַפאְרֶגעְסן,  ַאֶלעס 
ַאֶלעס  "ָעַבר",  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאְרֶגעְסן 
ָוואס ֶעס ִאיז אֹויף ִדיר ַאִריֶּבער, ָנאר 
ֶטעְנִדיג ָאְנֵהייְּבן פּון ֵניי צּו ִדיֶנען  ְשׁ

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַמטֹות ִסיָמן ד)

י ע≈ ˙ ַמס¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְּבִקְברֹות ַוִיְסעּו  ַוַיֲחנּו  ִסיָני  ִמִּמְדַּבר 

מֹוֲהָרא"ׁש  ַהַּתֲאָוה. 
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ֶדער  א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

ֶדעם  ַמאְכן  ְמׁשּוֶגע  ִוויל  ָהַרע  ֵיֶצר 
ֲעֵבירֹות,  טּוְהן  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש 
ֶקעְגן  ֵעָצה  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  אּון 
ִאיז ָנאר צּו ֶלעְרֶנען  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדעם 
ָדאס  ָנאר  ָוואס  ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי 
ְּבֶרעְנט  ָוואס  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדעם  ַהְרְג'ט 

ִאין ַא ֶמעְנְטׁש.

 ֶרִּבי ָנא ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
(ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן י"ט): ֲאִפילּו ַא 

ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער ִליְגט ִאין ֲעֵבירֹות, 
טּוְהן  צּו  צּוֶגעוואֹויְנט  ִאיז  ֶער 
ֲעֵבירֹות, אֹויּב ֶוועט ֶער ִזי ַמאְכן ַא 
ַּבאְׁשִטיְמֶטע ִׁשיעּור, חֹק ְוא ַיֲעבֹר, 

אּון  ַאזֹויִפיל  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  צּו 
ַאזֹויִפיל, ֶוועט ִאים ִדי ּתֹוָרה ַארֹויס 
ֶער  אּון  ֲעֵבירֹות,  ַזייֶנע  פּון  ֶנעֶמען 

ֶוועט ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ַוִיְסעּו ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  ָזאְגט 
ֵגייט  ֶמען  ֶווען  ִסיָני,  ִמִּמְדַּבר 
ַאֶוועק פּון ִמְדָּבר ִסיַני, ִדי ְּפַלאץ ִווי 
ּתֹוָרה,  ִדי  ֶגעֶווען  ְמַקֵּבל  ָהאט  ֶמען 
ֶמען  ֶווען   ְגַליי ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 
ֶהעְרט אֹויף צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ַוַיֲחנּו 
ָאן  ֶמען  קּוְמט  ַהַּתֲאָוה,  ְּבִקְברֹות 
ֶדעם  ַּבאְגָראְּבן  ָוואס  ַּתֲאוֹות  ִדי  צּו 
ַווייל  ֶלעֶּבעִדיֶגעְרֵהייט,  ֶמעְנְטׁש 
ָנאר ִדי ּתֹוָרה ִהיט ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון 

ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַמְסֵעי ִסיָמן ה) 
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ֶטעְנִדיג ַאֶלעס ָוואס ֶעס ִאיז  ִניְׁשט ְשׁ
ֶגעֶווען.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  ִאיז 
ֶעס  ַאז  ִוויְלְסט  דּו  ַאז  ְוָיִאיר 
אּון  ַלייְכְטן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִדיר  ָזאל 
ֶטעְנִדיג  ַׁשייֶנען, ֶּבן ְמַנֶׁשה ָזאְלְסטּו ְשׁ

ֶטעְנִדיג  ְשׁ ַפאְרֶגעְסן,  ַאֶלעס 
ַאֶלעס  "ָעַבר",  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאְרֶגעְסן 
ָוואס ֶעס ִאיז אֹויף ִדיר ַאִריֶּבער, ָנאר 
ֶטעְנִדיג ָאְנֵהייְּבן פּון ֵניי צּו ִדיֶנען  ְשׁ

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַמטֹות ִסיָמן ד)

י ע≈ ˙ ַמס¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְּבִקְברֹות ַוִיְסעּו  ַוַיֲחנּו  ִסיָני  ִמִּמְדַּבר 

מֹוֲהָרא"ׁש  ַהַּתֲאָוה. 
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ֶדער  א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

ֶדעם  ַמאְכן  ְמׁשּוֶגע  ִוויל  ָהַרע  ֵיֶצר 
ֲעֵבירֹות,  טּוְהן  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש 
ֶקעְגן  ֵעָצה  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  אּון 
ִאיז ָנאר צּו ֶלעְרֶנען  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדעם 
ָדאס  ָנאר  ָוואס  ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי 
ְּבֶרעְנט  ָוואס  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדעם  ַהְרְג'ט 

ִאין ַא ֶמעְנְטׁש.

 ֶרִּבי ָנא ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
(ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן י"ט): ֲאִפילּו ַא 

ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער ִליְגט ִאין ֲעֵבירֹות, 
טּוְהן  צּו  צּוֶגעוואֹויְנט  ִאיז  ֶער 
ֲעֵבירֹות, אֹויּב ֶוועט ֶער ִזי ַמאְכן ַא 
ַּבאְׁשִטיְמֶטע ִׁשיעּור, חֹק ְוא ַיֲעבֹר, 

אּון  ַאזֹויִפיל  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  צּו 
ַאזֹויִפיל, ֶוועט ִאים ִדי ּתֹוָרה ַארֹויס 
ֶער  אּון  ֲעֵבירֹות,  ַזייֶנע  פּון  ֶנעֶמען 

ֶוועט ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ַוִיְסעּו ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  ָזאְגט 
ֵגייט  ֶמען  ֶווען  ִסיָני,  ִמִּמְדַּבר 
ַאֶוועק פּון ִמְדָּבר ִסיַני, ִדי ְּפַלאץ ִווי 
ּתֹוָרה,  ִדי  ֶגעֶווען  ְמַקֵּבל  ָהאט  ֶמען 
ֶמען  ֶווען   ְגַליי ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 
ֶהעְרט אֹויף צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ַוַיֲחנּו 
ָאן  ֶמען  קּוְמט  ַהַּתֲאָוה,  ְּבִקְברֹות 
ֶדעם  ַּבאְגָראְּבן  ָוואס  ַּתֲאוֹות  ִדי  צּו 
ַווייל  ֶלעֶּבעִדיֶגעְרֵהייט,  ֶמעְנְטׁש 
ָנאר ִדי ּתֹוָרה ִהיט ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון 

ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַמְסֵעי ִסיָמן ה) 

פר˘˙ מסעי„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜כו

ֶטעְנִדיג ַאֶלעס ָוואס ֶעס ִאיז  ִניְׁשט ְשׁ
ֶגעֶווען.

ְמַרֵמז ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  אּוְנז  ִאיז 
ֶעס  ַאז  ִוויְלְסט  דּו  ַאז  ְוָיִאיר 
אּון  ַלייְכְטן  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִדיר  ָזאל 
ֶטעְנִדיג  ַׁשייֶנען, ֶּבן ְמַנֶׁשה ָזאְלְסטּו ְשׁ

ֶטעְנִדיג  ְשׁ ַפאְרֶגעְסן,  ַאֶלעס 
ַאֶלעס  "ָעַבר",  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאְרֶגעְסן 
ָוואס ֶעס ִאיז אֹויף ִדיר ַאִריֶּבער, ָנאר 
ֶטעְנִדיג ָאְנֵהייְּבן פּון ֵניי צּו ִדיֶנען  ְשׁ

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַמטֹות ִסיָמן ד)

י ע≈ ˙ ַמס¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְּבִקְברֹות ַוִיְסעּו  ַוַיֲחנּו  ִסיָני  ִמִּמְדַּבר 

מֹוֲהָרא"ׁש  ַהַּתֲאָוה. 
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ֶדער  א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

ֶדעם  ַמאְכן  ְמׁשּוֶגע  ִוויל  ָהַרע  ֵיֶצר 
ֲעֵבירֹות,  טּוְהן  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶמעְנְטׁש 
ֶקעְגן  ֵעָצה  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  אּון 
ִאיז ָנאר צּו ֶלעְרֶנען  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדעם 
ָדאס  ָנאר  ָוואס  ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי 
ְּבֶרעְנט  ָוואס  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדעם  ַהְרְג'ט 

ִאין ַא ֶמעְנְטׁש.

 ֶרִּבי ָנא ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
(ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן י"ט): ֲאִפילּו ַא 

ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער ִליְגט ִאין ֲעֵבירֹות, 
טּוְהן  צּו  צּוֶגעוואֹויְנט  ִאיז  ֶער 
ֲעֵבירֹות, אֹויּב ֶוועט ֶער ִזי ַמאְכן ַא 
ַּבאְׁשִטיְמֶטע ִׁשיעּור, חֹק ְוא ַיֲעבֹר, 

אּון  ַאזֹויִפיל  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  צּו 
ַאזֹויִפיל, ֶוועט ִאים ִדי ּתֹוָרה ַארֹויס 
ֶער  אּון  ֲעֵבירֹות,  ַזייֶנע  פּון  ֶנעֶמען 

ֶוועט ִזיֶכער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ַוִיְסעּו ָדאס  ָּפסּוק  ֶדער  ָזאְגט 
ֵגייט  ֶמען  ֶווען  ִסיָני,  ִמִּמְדַּבר 
ַאֶוועק פּון ִמְדָּבר ִסיַני, ִדי ְּפַלאץ ִווי 
ּתֹוָרה,  ִדי  ֶגעֶווען  ְמַקֵּבל  ָהאט  ֶמען 
ֶמען  ֶווען   ְגַליי ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 
ֶהעְרט אֹויף צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ַוַיֲחנּו 
ָאן  ֶמען  קּוְמט  ַהַּתֲאָוה,  ְּבִקְברֹות 
ֶדעם  ַּבאְגָראְּבן  ָוואס  ַּתֲאוֹות  ִדי  צּו 
ַווייל  ֶלעֶּבעִדיֶגעְרֵהייט,  ֶמעְנְטׁש 
ָנאר ִדי ּתֹוָרה ִהיט ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון 

ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס. 

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַמְסֵעי ִסיָמן ה) 





ָדאס  ַזיין  ְמַייֵׁשב   ִזי ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ָנאר  ִאיְהם  ְּבַלייְּבט  ָגאְרִניְׁשט 
זֹוֶכה ֶגעֶווען ֵגיין ַדאֶוועֶנען ֶיעְדן ָטאג ִמיט ִמְנָין, 
ַׁשְחִרית, ִמְנָחה, ַמֲעִריב, אּון ֶער ָהאט ֶגֶעְנְטֶפעְרט 
ָאֵמן ְקדּוָׁשה ָּבְרכּו ְוכּו' ְוכּו', אּון ֶער ָזאְגט ֶיעֶדע 
ִאיז  ֶער  אּון  ַהִמילֹות,  ֵּפירּוׁש  ַּכָווַנת  ִמיט  ְּבָרָכה 
ַפאְרן  ְצָדָקה  צּו  ְּפרּוטֹות  ַאָּפאר  ֶגעְּבן  צּו  זֹוֶכה 
ַּבְתָרא ַּדף י.)  ִדי ֲחַז"ל ָזאְגן (ָּבָבא  ִווי  ַדאֶוועֶנען, 
ֶרִּבי ֶאְלָעָזר ֵאייֶדער ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ַדאֶוועֶנען 
ָזאל  ְּתִפָלה  ִדי  ְּכֵדי  ְצָדָקה,  ֶגעֶגעְּבן  ֶער  ָהאט 
ִנְתַקֵּבל ֶוועְרן; אּון ֶווען ַא ִאיד ְפֵרייְדט ִזי ַאז ֶער 
ָהאט ַא ֶצֶלם ֱאִקים ַא ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות, אּון ֶער 
ֵגייט ִמיט ִציִצית, אּון ֶער ָהאט ֶגעֵלייְגט ְּתִפיִלין, 
ֶער ָהאט ַא ְמזּוָזה ַעל ֶּפַתח ֵּביתֹו ְוכּו' ְוכּו', ִמיט 
ֶדעם ְקֶלעְּבט ֶער צּו ַזיין ְנָׁשָמה צּו ֶעֶצם ַעְצִמּיּות 
ֱאקּותֹו ִיְתָּבַר, ָווארּום ִדי ִמְצוֹות ֶזעֶנען ַא ֵחֶלק 
פּון ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, ָדאס ִאיז ֶדער ָרצֹון פּון 
ֶדעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, ִאיֶּבעְרֶדעם ֶווען ַא ִאיד 
ִאיז ְמַקֵיים ַא ִמְצָוה ְקֶלעְּבט ֶער ִזי צּו צּום ּבֹוֵרא 

ָּכל עֹוָלִמים.  

ִאיִדיׁש ֵחֶלק ה ִמְכַּתב תקסה) ַחל ְּבִ (ֲאֶׁשר ַּבַנּ

ָדאס  ַזיין  ְמַייֵׁשב   ִזי ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ָנאר  ִאיְהם  ְּבַלייְּבט  ָגאְרִניְׁשט 
זֹוֶכה ֶגעֶווען ֵגיין ַדאֶוועֶנען ֶיעְדן ָטאג ִמיט ִמְנָין, 
ַׁשְחִרית, ִמְנָחה, ַמֲעִריב, אּון ֶער ָהאט ֶגֶעְנְטֶפעְרט 
ָאֵמן ְקדּוָׁשה ָּבְרכּו ְוכּו' ְוכּו', אּון ֶער ָזאְגט ֶיעֶדע 
ִאיז  ֶער  אּון  ַהִמילֹות,  ֵּפירּוׁש  ַּכָווַנת  ִמיט  ְּבָרָכה 
ַפאְרן  ְצָדָקה  צּו  ְּפרּוטֹות  ַאָּפאר  ֶגעְּבן  צּו  זֹוֶכה 
ַּבְתָרא ַּדף י.)  ִדי ֲחַז"ל ָזאְגן (ָּבָבא  ִווי  ַדאֶוועֶנען, 
ֶרִּבי ֶאְלָעָזר ֵאייֶדער ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ַדאֶוועֶנען 
ָזאל  ְּתִפָלה  ִדי  ְּכֵדי  ְצָדָקה,  ֶגעֶגעְּבן  ֶער  ָהאט 
ִנְתַקֵּבל ֶוועְרן; אּון ֶווען ַא ִאיד ְפֵרייְדט ִזי ַאז ֶער 
ָהאט ַא ֶצֶלם ֱאִקים ַא ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות, אּון ֶער 
ֵגייט ִמיט ִציִצית, אּון ֶער ָהאט ֶגעֵלייְגט ְּתִפיִלין, 
ֶער ָהאט ַא ְמזּוָזה ַעל ֶּפַתח ֵּביתֹו ְוכּו' ְוכּו', ִמיט 
ֶדעם ְקֶלעְּבט ֶער צּו ַזיין ְנָׁשָמה צּו ֶעֶצם ַעְצִמּיּות 
ֱאקּותֹו ִיְתָּבַר, ָווארּום ִדי ִמְצוֹות ֶזעֶנען ַא ֵחֶלק 
פּון ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, ָדאס ִאיז ֶדער ָרצֹון פּון 
ֶדעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, ִאיֶּבעְרֶדעם ֶווען ַא ִאיד 
ִאיז ְמַקֵיים ַא ִמְצָוה ְקֶלעְּבט ֶער ִזי צּו צּום ּבֹוֵרא 

ָּכל עֹוָלִמים.  

ִאיִדיׁש ֵחֶלק ה ִמְכַּתב תקסה) ַחל ְּבִ (ֲאֶׁשר ַּבַנּ

ָדאס  ַזיין  ְמַייֵׁשב   ִזי ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ָנאר  ִאיְהם  ְּבַלייְּבט  ָגאְרִניְׁשט 
זֹוֶכה ֶגעֶווען ֵגיין ַדאֶוועֶנען ֶיעְדן ָטאג ִמיט ִמְנָין, 
ַׁשְחִרית, ִמְנָחה, ַמֲעִריב, אּון ֶער ָהאט ֶגֶעְנְטֶפעְרט 
ָאֵמן ְקדּוָׁשה ָּבְרכּו ְוכּו' ְוכּו', אּון ֶער ָזאְגט ֶיעֶדע 
ִאיז  ֶער  אּון  ַהִמילֹות,  ֵּפירּוׁש  ַּכָווַנת  ִמיט  ְּבָרָכה 
ַפאְרן  ְצָדָקה  צּו  ְּפרּוטֹות  ַאָּפאר  ֶגעְּבן  צּו  זֹוֶכה 
ַּבְתָרא ַּדף י.)  ִדי ֲחַז"ל ָזאְגן (ָּבָבא  ִווי  ַדאֶוועֶנען, 
ֶרִּבי ֶאְלָעָזר ֵאייֶדער ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ַדאֶוועֶנען 
ָזאל  ְּתִפָלה  ִדי  ְּכֵדי  ְצָדָקה,  ֶגעֶגעְּבן  ֶער  ָהאט 
ִנְתַקֵּבל ֶוועְרן; אּון ֶווען ַא ִאיד ְפֵרייְדט ִזי ַאז ֶער 
ָהאט ַא ֶצֶלם ֱאִקים ַא ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות, אּון ֶער 
ֵגייט ִמיט ִציִצית, אּון ֶער ָהאט ֶגעֵלייְגט ְּתִפיִלין, 
ֶער ָהאט ַא ְמזּוָזה ַעל ֶּפַתח ֵּביתֹו ְוכּו' ְוכּו', ִמיט 
ֶדעם ְקֶלעְּבט ֶער צּו ַזיין ְנָׁשָמה צּו ֶעֶצם ַעְצִמּיּות 
ֱאקּותֹו ִיְתָּבַר, ָווארּום ִדי ִמְצוֹות ֶזעֶנען ַא ֵחֶלק 
פּון ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, ָדאס ִאיז ֶדער ָרצֹון פּון 
ֶדעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, ִאיֶּבעְרֶדעם ֶווען ַא ִאיד 
ִאיז ְמַקֵיים ַא ִמְצָוה ְקֶלעְּבט ֶער ִזי צּו צּום ּבֹוֵרא 

ָּכל עֹוָלִמים.  

ִאיִדיׁש ֵחֶלק ה ִמְכַּתב תקסה) ַחל ְּבִ (ֲאֶׁשר ַּבַנּ

ָדאס  ַזיין  ְמַייֵׁשב   ִזי ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ָנאר  ִאיְהם  ְּבַלייְּבט  ָגאְרִניְׁשט 
זֹוֶכה ֶגעֶווען ֵגיין ַדאֶוועֶנען ֶיעְדן ָטאג ִמיט ִמְנָין, 
ַׁשְחִרית, ִמְנָחה, ַמֲעִריב, אּון ֶער ָהאט ֶגֶעְנְטֶפעְרט 
ָאֵמן ְקדּוָׁשה ָּבְרכּו ְוכּו' ְוכּו', אּון ֶער ָזאְגט ֶיעֶדע 
ִאיז  ֶער  אּון  ַהִמילֹות,  ֵּפירּוׁש  ַּכָווַנת  ִמיט  ְּבָרָכה 
ַפאְרן  ְצָדָקה  צּו  ְּפרּוטֹות  ַאָּפאר  ֶגעְּבן  צּו  זֹוֶכה 
ַּבְתָרא ַּדף י.)  ִדי ֲחַז"ל ָזאְגן (ָּבָבא  ִווי  ַדאֶוועֶנען, 
ֶרִּבי ֶאְלָעָזר ֵאייֶדער ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ַדאֶוועֶנען 
ָזאל  ְּתִפָלה  ִדי  ְּכֵדי  ְצָדָקה,  ֶגעֶגעְּבן  ֶער  ָהאט 
ִנְתַקֵּבל ֶוועְרן; אּון ֶווען ַא ִאיד ְפֵרייְדט ִזי ַאז ֶער 
ָהאט ַא ֶצֶלם ֱאִקים ַא ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות, אּון ֶער 
ֵגייט ִמיט ִציִצית, אּון ֶער ָהאט ֶגעֵלייְגט ְּתִפיִלין, 
ֶער ָהאט ַא ְמזּוָזה ַעל ֶּפַתח ֵּביתֹו ְוכּו' ְוכּו', ִמיט 
ֶדעם ְקֶלעְּבט ֶער צּו ַזיין ְנָׁשָמה צּו ֶעֶצם ַעְצִמּיּות 
ֱאקּותֹו ִיְתָּבַר, ָווארּום ִדי ִמְצוֹות ֶזעֶנען ַא ֵחֶלק 
פּון ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, ָדאס ִאיז ֶדער ָרצֹון פּון 
ֶדעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, ִאיֶּבעְרֶדעם ֶווען ַא ִאיד 
ִאיז ְמַקֵיים ַא ִמְצָוה ְקֶלעְּבט ֶער ִזי צּו צּום ּבֹוֵרא 

ָּכל עֹוָלִמים.  

ִאיִדיׁש ֵחֶלק ה ִמְכַּתב תקסה) ַחל ְּבִ (ֲאֶׁשר ַּבַנּ
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ים ƒָבר ¿„ ˙ ַ ׁ̆ ר¿  ּפַ
מֶׁשה ֵאֶּלה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְדָבִרים 

ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ָרֵאל  ִיְשׂ ָּכל  ֶאל 
ַרִׁש"י,  ָזאְגט  סּוף.  מֹול  ָּבֲעָרָבה 
אֹויְסֶגעֶרעְכְנט  ָהאט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ָהאְּבן  ִאיְדן  ִדי  ִווי  ְּפֶלעֶצער  ַאֶלע 
ֶגעִזיְנִדיְגט ַאֶקעְגן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶדעְרַמאְנט  ָנאר  ֶעס  ָהאט  ֶער  ָאֶּבער 

ְּבֶרֶמז, ֶוועְגן ִדי ָּכבֹוד פּון ִדי ִאיְדן.

ֶעס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן א): ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַדן ַזיין 

ָזאְגט  ִמְׁשָנה  ִדי  ִווי  ִאיד,  ׁשּום  ַקיין 
ַעד   ֲחֵבְר ֶאת  ָּתִדין  ַאל  ד):  ב,  (ָאבֹות 

ֶׁשַּתִּגיַע ִלְמקֹומֹו, דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט ַדן 
ַזיין ֵקייֶנעם ִווי ַלאְנג דּו ִּביְזט ִניְׁשט 
אֹויף ֶיעֶנעם'ס ְּפַלאץ, אּון ֶווער ֶקען 
ְּפַלאץ?  ְצֵווייְטְנס  ַא  אֹויף  ַזיין  ֶדען 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ָנאר 
ִאים, אּון  ַּביי  ְּפַלאץ  ַא  ֶיעֶדער ָהאט 
ֶער ִאיז ִזיֶכער ְמַקֵיים ֶדעם ַהֵוי ָדן ֶאת 

ָּכל ָאָדם ְלַּכף ְזכּות (ָאבֹות א, ו).

ִניְׁשט ָדאס  ֶקעְנְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט 
ִדי  אּון  ְּפַלאץ  ִדי  צּו  ִוויְסן 
ָהאְּבן  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַארּום  ִסיּבֹות 
אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  טּוְהן  ֶגעַמאְכט  ִאים 

ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ֵקייֶנעם ִניְׁשט ַדן 
ַזיין, ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס 
ַארּום  ִסיּבֹות  ַאֶלע  ֵווייְסט  ֶער  ָוואס 

.ֶיעֶדע ַזא

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶגעָוואְלט  ָהאט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
פּון  ֲעֵבירֹות  ִדי  אֹויְסֶרעֶכעֶנען 
ִדי  ֶדעְרַמאְנט  ֶער  ָהאט  ִאיְדן,  ִדי 
ְּפֶלעֶצער  ִדי  ַאז  ַווייְזן  צּו  ְּפֶלעֶצער, 
ָזאְלן  ִאיְדן  ִדי  ֶגעַמאְכט  ָהאְּבן 
ִזיְנִדיְגן, ָאֶּבער ֶּבֱאֶמת ֶזעֶנען ִאיִדיֶׁשע 
ִקיְנֶדער וואֹויל אּון ִוויְלן ִניְׁשט טּוְהן  

ַקיין ְׁשֶלעְכְטס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְדָבִרים ִסיָמן ג)
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ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם ּוַמָׂשַאֶכם ֵאיָכה 
ִדי  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ְוִריְבֶכם. 
מֶׁשה  ֶגעֶווען  ַמְטִריַח  ָהאְּבן  ִאיְדן 
ִאים  אֹויף  ֶגעֶרעְדט  אּון  ַרֵּבינּו, 

ְׁשֶלעְכְטס.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
א, ִסיָמן רס"א): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְלט 

וואֹויל  ֶגעֶווען  ִאיז ׁשֹוין  ֶער  ַאָראּפ, 
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ים ƒָבר ¿„ ˙ ַ ׁ̆ ר¿  ּפַ
מֶׁשה ֵאֶּלה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְדָבִרים 

ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ָרֵאל  ִיְשׂ ָּכל  ֶאל 
ַרִׁש"י,  ָזאְגט  סּוף.  מֹול  ָּבֲעָרָבה 
אֹויְסֶגעֶרעְכְנט  ָהאט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ָהאְּבן  ִאיְדן  ִדי  ִווי  ְּפֶלעֶצער  ַאֶלע 
ֶגעִזיְנִדיְגט ַאֶקעְגן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶדעְרַמאְנט  ָנאר  ֶעס  ָהאט  ֶער  ָאֶּבער 

ְּבֶרֶמז, ֶוועְגן ִדי ָּכבֹוד פּון ִדי ִאיְדן.

ֶעס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן א): ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַדן ַזיין 

ָזאְגט  ִמְׁשָנה  ִדי  ִווי  ִאיד,  ׁשּום  ַקיין 
ַעד   ֲחֵבְר ֶאת  ָּתִדין  ַאל  ד):  ב,  (ָאבֹות 

ֶׁשַּתִּגיַע ִלְמקֹומֹו, דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט ַדן 
ַזיין ֵקייֶנעם ִווי ַלאְנג דּו ִּביְזט ִניְׁשט 
אֹויף ֶיעֶנעם'ס ְּפַלאץ, אּון ֶווער ֶקען 
ְּפַלאץ?  ְצֵווייְטְנס  ַא  אֹויף  ַזיין  ֶדען 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ָנאר 
ִאים, אּון  ַּביי  ְּפַלאץ  ַא  ֶיעֶדער ָהאט 
ֶער ִאיז ִזיֶכער ְמַקֵיים ֶדעם ַהֵוי ָדן ֶאת 

ָּכל ָאָדם ְלַּכף ְזכּות (ָאבֹות א, ו).

ִניְׁשט ָדאס  ֶקעְנְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט 
ִדי  אּון  ְּפַלאץ  ִדי  צּו  ִוויְסן 
ָהאְּבן  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַארּום  ִסיּבֹות 
אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  טּוְהן  ֶגעַמאְכט  ִאים 

ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ֵקייֶנעם ִניְׁשט ַדן 
ַזיין, ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס 
ַארּום  ִסיּבֹות  ַאֶלע  ֵווייְסט  ֶער  ָוואס 

.ֶיעֶדע ַזא

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶגעָוואְלט  ָהאט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
פּון  ֲעֵבירֹות  ִדי  אֹויְסֶרעֶכעֶנען 
ִדי  ֶדעְרַמאְנט  ֶער  ָהאט  ִאיְדן,  ִדי 
ְּפֶלעֶצער  ִדי  ַאז  ַווייְזן  צּו  ְּפֶלעֶצער, 
ָזאְלן  ִאיְדן  ִדי  ֶגעַמאְכט  ָהאְּבן 
ִזיְנִדיְגן, ָאֶּבער ֶּבֱאֶמת ֶזעֶנען ִאיִדיֶׁשע 
ִקיְנֶדער וואֹויל אּון ִוויְלן ִניְׁשט טּוְהן  

ַקיין ְׁשֶלעְכְטס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְדָבִרים ִסיָמן ג)
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ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם ּוַמָׂשַאֶכם ֵאיָכה 
ִדי  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ְוִריְבֶכם. 
מֶׁשה  ֶגעֶווען  ַמְטִריַח  ָהאְּבן  ִאיְדן 
ִאים  אֹויף  ֶגעֶרעְדט  אּון  ַרֵּבינּו, 

ְׁשֶלעְכְטס.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
א, ִסיָמן רס"א): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְלט 

וואֹויל  ֶגעֶווען  ִאיז ׁשֹוין  ֶער  ַאָראּפ, 

פר˘˙ „ברים„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜כט

ים ƒָבר ¿„ ˙ ַ ׁ̆ ר¿  ּפַ
מֶׁשה ֵאֶּלה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְדָבִרים 

ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ָרֵאל  ִיְשׂ ָּכל  ֶאל 
ַרִׁש"י,  ָזאְגט  סּוף.  מֹול  ָּבֲעָרָבה 
אֹויְסֶגעֶרעְכְנט  ָהאט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ָהאְּבן  ִאיְדן  ִדי  ִווי  ְּפֶלעֶצער  ַאֶלע 
ֶגעִזיְנִדיְגט ַאֶקעְגן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶדעְרַמאְנט  ָנאר  ֶעס  ָהאט  ֶער  ָאֶּבער 

ְּבֶרֶמז, ֶוועְגן ִדי ָּכבֹוד פּון ִדי ִאיְדן.

ֶעס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן א): ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַדן ַזיין 

ָזאְגט  ִמְׁשָנה  ִדי  ִווי  ִאיד,  ׁשּום  ַקיין 
ַעד   ֲחֵבְר ֶאת  ָּתִדין  ַאל  ד):  ב,  (ָאבֹות 

ֶׁשַּתִּגיַע ִלְמקֹומֹו, דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט ַדן 
ַזיין ֵקייֶנעם ִווי ַלאְנג דּו ִּביְזט ִניְׁשט 
אֹויף ֶיעֶנעם'ס ְּפַלאץ, אּון ֶווער ֶקען 
ְּפַלאץ?  ְצֵווייְטְנס  ַא  אֹויף  ַזיין  ֶדען 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ָנאר 
ִאים, אּון  ַּביי  ְּפַלאץ  ַא  ֶיעֶדער ָהאט 
ֶער ִאיז ִזיֶכער ְמַקֵיים ֶדעם ַהֵוי ָדן ֶאת 

ָּכל ָאָדם ְלַּכף ְזכּות (ָאבֹות א, ו).

ִניְׁשט ָדאס  ֶקעְנְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט 
ִדי  אּון  ְּפַלאץ  ִדי  צּו  ִוויְסן 
ָהאְּבן  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַארּום  ִסיּבֹות 
אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  טּוְהן  ֶגעַמאְכט  ִאים 

ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ֵקייֶנעם ִניְׁשט ַדן 
ַזיין, ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס 
ַארּום  ִסיּבֹות  ַאֶלע  ֵווייְסט  ֶער  ָוואס 

.ֶיעֶדע ַזא

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶגעָוואְלט  ָהאט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
פּון  ֲעֵבירֹות  ִדי  אֹויְסֶרעֶכעֶנען 
ִדי  ֶדעְרַמאְנט  ֶער  ָהאט  ִאיְדן,  ִדי 
ְּפֶלעֶצער  ִדי  ַאז  ַווייְזן  צּו  ְּפֶלעֶצער, 
ָזאְלן  ִאיְדן  ִדי  ֶגעַמאְכט  ָהאְּבן 
ִזיְנִדיְגן, ָאֶּבער ֶּבֱאֶמת ֶזעֶנען ִאיִדיֶׁשע 
ִקיְנֶדער וואֹויל אּון ִוויְלן ִניְׁשט טּוְהן  

ַקיין ְׁשֶלעְכְטס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְדָבִרים ִסיָמן ג)
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ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם ּוַמָׂשַאֶכם ֵאיָכה 
ִדי  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ְוִריְבֶכם. 
מֶׁשה  ֶגעֶווען  ַמְטִריַח  ָהאְּבן  ִאיְדן 
ִאים  אֹויף  ֶגעֶרעְדט  אּון  ַרֵּבינּו, 

ְׁשֶלעְכְטס.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
א, ִסיָמן רס"א): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְלט 

וואֹויל  ֶגעֶווען  ִאיז ׁשֹוין  ֶער  ַאָראּפ, 

פר˘˙ „ברים„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜כט

ים ƒָבר ¿„ ˙ ַ ׁ̆ ר¿  ּפַ
מֶׁשה ֵאֶּלה  ִּדֶּבר  ֲאֶׁשר  ַהְדָבִרים 

ַהַּיְרֵּדן  ְּבֵעֶבר  ָרֵאל  ִיְשׂ ָּכל  ֶאל 
ַרִׁש"י,  ָזאְגט  סּוף.  מֹול  ָּבֲעָרָבה 
אֹויְסֶגעֶרעְכְנט  ָהאט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
ָהאְּבן  ִאיְדן  ִדי  ִווי  ְּפֶלעֶצער  ַאֶלע 
ֶגעִזיְנִדיְגט ַאֶקעְגן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶדעְרַמאְנט  ָנאר  ֶעס  ָהאט  ֶער  ָאֶּבער 

ְּבֶרֶמז, ֶוועְגן ִדי ָּכבֹוד פּון ִדי ִאיְדן.

ֶעס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב, ִסיָמן א): ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַדן ַזיין 

ָזאְגט  ִמְׁשָנה  ִדי  ִווי  ִאיד,  ׁשּום  ַקיין 
ַעד   ֲחֵבְר ֶאת  ָּתִדין  ַאל  ד):  ב,  (ָאבֹות 

ֶׁשַּתִּגיַע ִלְמקֹומֹו, דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט ַדן 
ַזיין ֵקייֶנעם ִווי ַלאְנג דּו ִּביְזט ִניְׁשט 
אֹויף ֶיעֶנעם'ס ְּפַלאץ, אּון ֶווער ֶקען 
ְּפַלאץ?  ְצֵווייְטְנס  ַא  אֹויף  ַזיין  ֶדען 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ָנאר 
ִאים, אּון  ַּביי  ְּפַלאץ  ַא  ֶיעֶדער ָהאט 
ֶער ִאיז ִזיֶכער ְמַקֵיים ֶדעם ַהֵוי ָדן ֶאת 

ָּכל ָאָדם ְלַּכף ְזכּות (ָאבֹות א, ו).

ִניְׁשט ָדאס  ֶקעְנְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט 
ִדי  אּון  ְּפַלאץ  ִדי  צּו  ִוויְסן 
ָהאְּבן  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַארּום  ִסיּבֹות 
אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  טּוְהן  ֶגעַמאְכט  ִאים 

ֶדעְרַפאר ֶקען ֶמען ֵקייֶנעם ִניְׁשט ַדן 
ַזיין, ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס 
ַארּום  ִסיּבֹות  ַאֶלע  ֵווייְסט  ֶער  ָוואס 

.ֶיעֶדע ַזא

ֶווען ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֶגעָוואְלט  ָהאט  ַרֵּבינּו  מֶׁשה 
פּון  ֲעֵבירֹות  ִדי  אֹויְסֶרעֶכעֶנען 
ִדי  ֶדעְרַמאְנט  ֶער  ָהאט  ִאיְדן,  ִדי 
ְּפֶלעֶצער  ִדי  ַאז  ַווייְזן  צּו  ְּפֶלעֶצער, 
ָזאְלן  ִאיְדן  ִדי  ֶגעַמאְכט  ָהאְּבן 
ִזיְנִדיְגן, ָאֶּבער ֶּבֱאֶמת ֶזעֶנען ִאיִדיֶׁשע 
ִקיְנֶדער וואֹויל אּון ִוויְלן ִניְׁשט טּוְהן  

ַקיין ְׁשֶלעְכְטס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְדָבִרים ִסיָמן ג)
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ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם ּוַמָׂשַאֶכם ֵאיָכה 
ִדי  ַאז  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ְוִריְבֶכם. 
מֶׁשה  ֶגעֶווען  ַמְטִריַח  ָהאְּבן  ִאיְדן 
ִאים  אֹויף  ֶגעֶרעְדט  אּון  ַרֵּבינּו, 

ְׁשֶלעְכְטס.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
א, ִסיָמן רס"א): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְלט 

וואֹויל  ֶגעֶווען  ִאיז ׁשֹוין  ֶער  ַאָראּפ, 
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ַזאְכן,  גּוֶטע  טּוְהן  צּו  ְּפרּוִּביְרט  אּון 
אּון ְּפלּוְצלּוְנג ֵהייְּבט ִאים ָאן צּו ֵגיין 
ֶער  ַדאְרף   ;דּוְר ַפאְלט  ֶער  ְׁשֶווער, 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעַמאְכט,  ַאֵליין  ָדאס 
ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ְּכֵדי  דּוְרְכַפאְלן, 
אּון  ַּבאַנייֶען  ַדאְרְפן  ָנאְכַאָמאל   ִזי
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְפִריׁש  פּון  ָאְנֵהייְּבן 
ָטאר  ֶדעְרַפאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
ֶמען ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְּבָראְכן ֶווען ֶמען 
ַפאְלט ַאָראּפ, ָנאר ֶמען ָזאל ִזי פּון 
ַאַריין,  ֶהעְנט  ִדי  ִאין  ֶנעֶמען  ְפִריׁש 
ֶגעּבֹויְרן  ֶיעְצט  ִאיז  ֶמען  ְּכִאילּו 
ָאן  ֶיעְצט  ֵהייְּבט  ֶמען  ֶגעָוואְרן, אּון 
צּום  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו 

ֶעְרְׁשְטן ָמאל.

ֶקעֶנען ָאֶּבער  צּו  ָדאס  ְּכֵדי 
צּו  ֵגיין  ֶמען  מּוז  אֹויְסִפיְרן 
ְמַחֵזק  ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאל  ָוואס  ַצִדיק  ַא 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  ַזיין 
ַאֵליין ֶוועְרט ֵזייֶער ְׁשֶנעל צּוְּבָראְכן, 
ֶמען מּוז ְׁשֶטעְנִדיג ֶהעְרן ִחיזּוק פּון 

ַא ַצִדיק, ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָאְנֵגיין.

מֶׁשה ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵאיָכה  ֶגעָזאְגט,  ָהאט  ַרֵּבינּו 
ּוַמָׂשַאֶכם  ָטְרֲחֶכם  ְלַבִּדי  ֶאָּׂשא 
ֶעְנק   ִאי ֶקען  ַאזֹוי  ִווי  ְוִריְבֶכם, 
ֶהעְלְפן, אֹויּב ֶעְטץ ֶרעְדְטס אֹויף ִמיר 

ְׁשֶלעְכְטס? ֶעְנֶקער ַגאְנֶצע ָהאֶפענּוְנג 
ִאיז ָנאר ֶווען ֶעְטץ ֶוועְטס אֹויְסֶהעְרן 
ָאֶּבער  ָפאְלְגן,  ִאים  אּון  ַצִדיק  ֶדעם 
אֹויּב ֶעְטץ ַמאְכְטס חֹוֶזק פּון ַצִדיק, 

ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ֶעְנק ֶהעְלְפן?

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְדָבִרים ִסיָמן ו')
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ה  מֹוָאב ַאָתּ ְגבּול  ֶאת  ַהיֹום  עֹוֵבר 
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ָער.  ֶאת 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
אֹויְפ'ן  רע"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָּפסּוק (ְּתִהִלים צה, ז): ַהיֹום ִאם ְּבקֹולֹו 
ַפאר  ֵעָצה  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ִּתְׁשָמעּו, 
ֵסיי  ַמְצִליַח  ָזאל  ֶער  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ַאז  ְּבַגְׁשִמיּות,  ֵסיי  אּון  ְּברּוָחִניּות 
ֶמען ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפ'ן ַהייְנִטיְגן 
ָטאג: ָוואס ֶקען ִאי טּוְהן ַהייְנט, צּו 
ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ָאֶדער  ַּפְרָנָסה,  ַמאְכן 
אֹויּב  ַווייל  ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים!  ִמְצוֹת 
ִאיז  ֶעס  ָוואס  ִאיֶּבער  ְטַראְכט  ֶמען 
ֶגעֶווען ְפִריֶער, ֶוועְרט ֶמען צּוְּבָראְכן 
ֶיעְצט  ִּביז  ֶגעֶווען   ָדא ִּבין   ִאי
ַאזֹוי  אּון  דּוְרְכַפאל,  ְׁשִטיק  ֵאיין 
ֶגעֶווען  ַמְצִליַח  ִניְׁשט  ָהאּב   ִאי ִווי 
 אֹוי ַווייֶטער   ִאי ֶוועל  ֶיעְצט,  ִּביז 
ִניְׁשט ַמְצִליַח ַזיין. אּון ָדאס ֶזעְלֶּבע 
ַווייֶטער,  אֹויף  ְטַראְכט  ֶמען  ֶווען 
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ַזאְכן,  גּוֶטע  טּוְהן  צּו  ְּפרּוִּביְרט  אּון 
אּון ְּפלּוְצלּוְנג ֵהייְּבט ִאים ָאן צּו ֵגיין 
ֶער  ַדאְרף   ;דּוְר ַפאְלט  ֶער  ְׁשֶווער, 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעַמאְכט,  ַאֵליין  ָדאס 
ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ְּכֵדי  דּוְרְכַפאְלן, 
אּון  ַּבאַנייֶען  ַדאְרְפן  ָנאְכַאָמאל   ִזי
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְפִריׁש  פּון  ָאְנֵהייְּבן 
ָטאר  ֶדעְרַפאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
ֶמען ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְּבָראְכן ֶווען ֶמען 
ַפאְלט ַאָראּפ, ָנאר ֶמען ָזאל ִזי פּון 
ַאַריין,  ֶהעְנט  ִדי  ִאין  ֶנעֶמען  ְפִריׁש 
ֶגעּבֹויְרן  ֶיעְצט  ִאיז  ֶמען  ְּכִאילּו 
ָאן  ֶיעְצט  ֵהייְּבט  ֶמען  ֶגעָוואְרן, אּון 
צּום  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו 

ֶעְרְׁשְטן ָמאל.

ֶקעֶנען ָאֶּבער  צּו  ָדאס  ְּכֵדי 
צּו  ֵגיין  ֶמען  מּוז  אֹויְסִפיְרן 
ְמַחֵזק  ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאל  ָוואס  ַצִדיק  ַא 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  ַזיין 
ַאֵליין ֶוועְרט ֵזייֶער ְׁשֶנעל צּוְּבָראְכן, 
ֶמען מּוז ְׁשֶטעְנִדיג ֶהעְרן ִחיזּוק פּון 

ַא ַצִדיק, ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָאְנֵגיין.

מֶׁשה ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵאיָכה  ֶגעָזאְגט,  ָהאט  ַרֵּבינּו 
ּוַמָׂשַאֶכם  ָטְרֲחֶכם  ְלַבִּדי  ֶאָּׂשא 
ֶעְנק   ִאי ֶקען  ַאזֹוי  ִווי  ְוִריְבֶכם, 
ֶהעְלְפן, אֹויּב ֶעְטץ ֶרעְדְטס אֹויף ִמיר 

ְׁשֶלעְכְטס? ֶעְנֶקער ַגאְנֶצע ָהאֶפענּוְנג 
ִאיז ָנאר ֶווען ֶעְטץ ֶוועְטס אֹויְסֶהעְרן 
ָאֶּבער  ָפאְלְגן,  ִאים  אּון  ַצִדיק  ֶדעם 
אֹויּב ֶעְטץ ַמאְכְטס חֹוֶזק פּון ַצִדיק, 

ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ֶעְנק ֶהעְלְפן?

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְדָבִרים ִסיָמן ו')
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ה  מֹוָאב ַאָתּ ְגבּול  ֶאת  ַהיֹום  עֹוֵבר 
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ָער.  ֶאת 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
אֹויְפ'ן  רע"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָּפסּוק (ְּתִהִלים צה, ז): ַהיֹום ִאם ְּבקֹולֹו 
ַפאר  ֵעָצה  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ִּתְׁשָמעּו, 
ֵסיי  ַמְצִליַח  ָזאל  ֶער  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ַאז  ְּבַגְׁשִמיּות,  ֵסיי  אּון  ְּברּוָחִניּות 
ֶמען ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפ'ן ַהייְנִטיְגן 
ָטאג: ָוואס ֶקען ִאי טּוְהן ַהייְנט, צּו 
ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ָאֶדער  ַּפְרָנָסה,  ַמאְכן 
אֹויּב  ַווייל  ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים!  ִמְצוֹת 
ִאיז  ֶעס  ָוואס  ִאיֶּבער  ְטַראְכט  ֶמען 
ֶגעֶווען ְפִריֶער, ֶוועְרט ֶמען צּוְּבָראְכן 
ֶיעְצט  ִּביז  ֶגעֶווען   ָדא ִּבין   ִאי
ַאזֹוי  אּון  דּוְרְכַפאל,  ְׁשִטיק  ֵאיין 
ֶגעֶווען  ַמְצִליַח  ִניְׁשט  ָהאּב   ִאי ִווי 
 אֹוי ַווייֶטער   ִאי ֶוועל  ֶיעְצט,  ִּביז 
ִניְׁשט ַמְצִליַח ַזיין. אּון ָדאס ֶזעְלֶּבע 
ַווייֶטער,  אֹויף  ְטַראְכט  ֶמען  ֶווען 
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ַזאְכן,  גּוֶטע  טּוְהן  צּו  ְּפרּוִּביְרט  אּון 
אּון ְּפלּוְצלּוְנג ֵהייְּבט ִאים ָאן צּו ֵגיין 
ֶער  ַדאְרף   ;דּוְר ַפאְלט  ֶער  ְׁשֶווער, 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעַמאְכט,  ַאֵליין  ָדאס 
ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ְּכֵדי  דּוְרְכַפאְלן, 
אּון  ַּבאַנייֶען  ַדאְרְפן  ָנאְכַאָמאל   ִזי
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְפִריׁש  פּון  ָאְנֵהייְּבן 
ָטאר  ֶדעְרַפאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
ֶמען ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְּבָראְכן ֶווען ֶמען 
ַפאְלט ַאָראּפ, ָנאר ֶמען ָזאל ִזי פּון 
ַאַריין,  ֶהעְנט  ִדי  ִאין  ֶנעֶמען  ְפִריׁש 
ֶגעּבֹויְרן  ֶיעְצט  ִאיז  ֶמען  ְּכִאילּו 
ָאן  ֶיעְצט  ֵהייְּבט  ֶמען  ֶגעָוואְרן, אּון 
צּום  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו 

ֶעְרְׁשְטן ָמאל.

ֶקעֶנען ָאֶּבער  צּו  ָדאס  ְּכֵדי 
צּו  ֵגיין  ֶמען  מּוז  אֹויְסִפיְרן 
ְמַחֵזק  ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאל  ָוואס  ַצִדיק  ַא 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  ַזיין 
ַאֵליין ֶוועְרט ֵזייֶער ְׁשֶנעל צּוְּבָראְכן, 
ֶמען מּוז ְׁשֶטעְנִדיג ֶהעְרן ִחיזּוק פּון 

ַא ַצִדיק, ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָאְנֵגיין.

מֶׁשה ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵאיָכה  ֶגעָזאְגט,  ָהאט  ַרֵּבינּו 
ּוַמָׂשַאֶכם  ָטְרֲחֶכם  ְלַבִּדי  ֶאָּׂשא 
ֶעְנק   ִאי ֶקען  ַאזֹוי  ִווי  ְוִריְבֶכם, 
ֶהעְלְפן, אֹויּב ֶעְטץ ֶרעְדְטס אֹויף ִמיר 

ְׁשֶלעְכְטס? ֶעְנֶקער ַגאְנֶצע ָהאֶפענּוְנג 
ִאיז ָנאר ֶווען ֶעְטץ ֶוועְטס אֹויְסֶהעְרן 
ָאֶּבער  ָפאְלְגן,  ִאים  אּון  ַצִדיק  ֶדעם 
אֹויּב ֶעְטץ ַמאְכְטס חֹוֶזק פּון ַצִדיק, 

ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ֶעְנק ֶהעְלְפן?

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְדָבִרים ִסיָמן ו')

76

ה  מֹוָאב ַאָתּ ְגבּול  ֶאת  ַהיֹום  עֹוֵבר 
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ָער.  ֶאת 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
אֹויְפ'ן  רע"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָּפסּוק (ְּתִהִלים צה, ז): ַהיֹום ִאם ְּבקֹולֹו 
ַפאר  ֵעָצה  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ִּתְׁשָמעּו, 
ֵסיי  ַמְצִליַח  ָזאל  ֶער  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ַאז  ְּבַגְׁשִמיּות,  ֵסיי  אּון  ְּברּוָחִניּות 
ֶמען ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפ'ן ַהייְנִטיְגן 
ָטאג: ָוואס ֶקען ִאי טּוְהן ַהייְנט, צּו 
ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ָאֶדער  ַּפְרָנָסה,  ַמאְכן 
אֹויּב  ַווייל  ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים!  ִמְצוֹת 
ִאיז  ֶעס  ָוואס  ִאיֶּבער  ְטַראְכט  ֶמען 
ֶגעֶווען ְפִריֶער, ֶוועְרט ֶמען צּוְּבָראְכן 
ֶיעְצט  ִּביז  ֶגעֶווען   ָדא ִּבין   ִאי
ַאזֹוי  אּון  דּוְרְכַפאל,  ְׁשִטיק  ֵאיין 
ֶגעֶווען  ַמְצִליַח  ִניְׁשט  ָהאּב   ִאי ִווי 
 אֹוי ַווייֶטער   ִאי ֶוועל  ֶיעְצט,  ִּביז 
ִניְׁשט ַמְצִליַח ַזיין. אּון ָדאס ֶזעְלֶּבע 
ַווייֶטער,  אֹויף  ְטַראְכט  ֶמען  ֶווען 
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ַזאְכן,  גּוֶטע  טּוְהן  צּו  ְּפרּוִּביְרט  אּון 
אּון ְּפלּוְצלּוְנג ֵהייְּבט ִאים ָאן צּו ֵגיין 
ֶער  ַדאְרף   ;דּוְר ַפאְלט  ֶער  ְׁשֶווער, 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעַמאְכט,  ַאֵליין  ָדאס 
ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ְּכֵדי  דּוְרְכַפאְלן, 
אּון  ַּבאַנייֶען  ַדאְרְפן  ָנאְכַאָמאל   ִזי
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְפִריׁש  פּון  ָאְנֵהייְּבן 
ָטאר  ֶדעְרַפאר  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
ֶמען ִניְׁשט ֶוועְרן צּוְּבָראְכן ֶווען ֶמען 
ַפאְלט ַאָראּפ, ָנאר ֶמען ָזאל ִזי פּון 
ַאַריין,  ֶהעְנט  ִדי  ִאין  ֶנעֶמען  ְפִריׁש 
ֶגעּבֹויְרן  ֶיעְצט  ִאיז  ֶמען  ְּכִאילּו 
ָאן  ֶיעְצט  ֵהייְּבט  ֶמען  ֶגעָוואְרן, אּון 
צּום  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו 

ֶעְרְׁשְטן ָמאל.

ֶקעֶנען ָאֶּבער  צּו  ָדאס  ְּכֵדי 
צּו  ֵגיין  ֶמען  מּוז  אֹויְסִפיְרן 
ְמַחֵזק  ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאל  ָוואס  ַצִדיק  ַא 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  ַזיין 
ַאֵליין ֶוועְרט ֵזייֶער ְׁשֶנעל צּוְּבָראְכן, 
ֶמען מּוז ְׁשֶטעְנִדיג ֶהעְרן ִחיזּוק פּון 

ַא ַצִדיק, ָנאר ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָאְנֵגיין.

מֶׁשה ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ֵאיָכה  ֶגעָזאְגט,  ָהאט  ַרֵּבינּו 
ּוַמָׂשַאֶכם  ָטְרֲחֶכם  ְלַבִּדי  ֶאָּׂשא 
ֶעְנק   ִאי ֶקען  ַאזֹוי  ִווי  ְוִריְבֶכם, 
ֶהעְלְפן, אֹויּב ֶעְטץ ֶרעְדְטס אֹויף ִמיר 

ְׁשֶלעְכְטס? ֶעְנֶקער ַגאְנֶצע ָהאֶפענּוְנג 
ִאיז ָנאר ֶווען ֶעְטץ ֶוועְטס אֹויְסֶהעְרן 
ָאֶּבער  ָפאְלְגן,  ִאים  אּון  ַצִדיק  ֶדעם 
אֹויּב ֶעְטץ ַמאְכְטס חֹוֶזק פּון ַצִדיק, 

ִווי ַאזֹוי ֶקען ִאי ֶעְנק ֶהעְלְפן?

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְדָבִרים ִסיָמן ו')

76

ה  מֹוָאב ַאָתּ ְגבּול  ֶאת  ַהיֹום  עֹוֵבר 
ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש  ָער.  ֶאת 
ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז 
(ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
אֹויְפ'ן  רע"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָּפסּוק (ְּתִהִלים צה, ז): ַהיֹום ִאם ְּבקֹולֹו 
ַפאר  ֵעָצה  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ִּתְׁשָמעּו, 
ֵסיי  ַמְצִליַח  ָזאל  ֶער  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ַאז  ְּבַגְׁשִמיּות,  ֵסיי  אּון  ְּברּוָחִניּות 
ֶמען ָזאל ָנאר קּוְקן אֹויְפ'ן ַהייְנִטיְגן 
ָטאג: ָוואס ֶקען ִאי טּוְהן ַהייְנט, צּו 
ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ָאֶדער  ַּפְרָנָסה,  ַמאְכן 
אֹויּב  ַווייל  ּוַמֲעִׂשים טֹוִבים!  ִמְצוֹת 
ִאיז  ֶעס  ָוואס  ִאיֶּבער  ְטַראְכט  ֶמען 
ֶגעֶווען ְפִריֶער, ֶוועְרט ֶמען צּוְּבָראְכן 
ֶיעְצט  ִּביז  ֶגעֶווען   ָדא ִּבין   ִאי
ַאזֹוי  אּון  דּוְרְכַפאל,  ְׁשִטיק  ֵאיין 
ֶגעֶווען  ַמְצִליַח  ִניְׁשט  ָהאּב   ִאי ִווי 
 אֹוי ַווייֶטער   ִאי ֶוועל  ֶיעְצט,  ִּביז 
ִניְׁשט ַמְצִליַח ַזיין. אּון ָדאס ֶזעְלֶּבע 
ַווייֶטער,  אֹויף  ְטַראְכט  ֶמען  ֶווען 
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ֶקעֶנען  ֶוועל   ִאי ֵווייְסט אֹויּב  ֶווער 
ֶוועְרט  ַזיין?  ַמְצִליַח  אּון  ָאְנַהאְלְטן 
ֶווען  ָאֶּבער  צּוְּבָראְכן.  ֵזייֶער  ֶמען 
ַהייְנִטיְגן  פּוֶנעם  ָנאר  ְטַראְכט  ֶמען 
ִמינּוט,  ֶיעְצִטיֶגע  ִדי  אֹויף  ָטאג, 

ֶדעָמאְלְטס ִאיז ֶמען ֵזייֶער ַמְצִליַח.

ה ָדאס  ַאָתּ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְגבּול  ֶאת  "ַהיֹום"  עֹוֵבר 
ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב  ָער,  ֶאת  מֹוָאב 

פּון  ְגבּול  ִדי  ְׁשְּפִריְנֶגען  ַאִריֶּבער 
ַאֶלע  ִדי  ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס  מֹוָאב 
ָוואס  ְׁשֶלעְכְטס  אּון  ְקִליּפֹות 
ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ֶנעֶמען  ַאֶוועק  ִוויְלן 
ֵעָצה  ִדי  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ָנאר  ְטַראְכְטן  צּו  ַהייְנט",  "ַהיֹום, 
ֶדעָמאְלְטס ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  פּוֶנעם 

ֶוועְסטּו ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְדָבִרים ִסיָמן ז)

ן ַחּנַ ¿̇ ˙ ָו‡∆ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַההִוא ָוֶאְתַחַּנן  ָּבֵעת  ה'  ֶאל 

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֵלאמֹר. 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
צ"ט): ָכאְטׁש ַא ִאיד ַדאְרף ְּפרּוִּביְרן 

ְדֵביקּות,  ַא  ִמיט  ַדאֶוועֶנען  צּו 
ֶווען  ַאז  ִניְׁשט,  ָאֶּבער  ֶעס  ֵמייְנט 
ִמיט  ַדאֶוועֶנען  ִניְׁשט  ֶקען  ֶער 
ַדאֶוועֶנען,  ִניְׁשט  ֶער  ָזאל  ְדֵביקּות, 
ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף  ִאיד  ַא  ָנאר 
ַדאֶוועֶנען ִדי  ַאזֹוי  ִווי  ַדאֶוועֶנען, 

אֹויּב  ֲאִפילּו  אּון  אֹויס,  ָנאר  ֶזעְהט 
גּוֶטער  ַאַזא  ִניְׁשט  ֶעס  ִאיז  ֶיעְצט 
ַדאֶוועֶנען, ַווייל ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען 
ֵאייְנָמאל ָוואס ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַא גּוְטן

ֶדעָמאְלְטס  ֶער  ֶוועט  ַדאֶוועֶנען, 
ַאֶלעס ַמְעָלה ַזיין.

ַּביים אּון   אֹוי ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶלעְרֶנען, 
ְקָלאְרֵקייט  ַא  ִמיט  ְּבִעיּון  ֶלעְרֶנען 
ַאז ֶער ָזאל ַאֶלעס ְקָלאר ַפאְרְׁשֵטיין 
ֶקען  ֶער  ֶווען  אּון  ֶלעְרְנט,  ֶער  ָוואס 
ֶדעָמאְלְט'ס  ַּבאַווייְזן  ִניְׁשט  ָדאס 
ָדאס  ָאֶּבער  ָגאְרִניְׁשט,  ֶער  ֶלעְרְנט 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ִריְכִטיג,  ִניְׁשט  ִאיז 
אּון  ֶלעְרֶנען,  ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  אּוְנז  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ַהִלימּוד   ֶדֶר ֵסֶדר  ַא  ֶגעֶגעְּבן  ֶרִּבי 
ֶווען  ֲאִפילּו  ע"ו):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 
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ֶקעֶנען  ֶוועל   ִאי ֵווייְסט אֹויּב  ֶווער 
ֶוועְרט  ַזיין?  ַמְצִליַח  אּון  ָאְנַהאְלְטן 
ֶווען  ָאֶּבער  צּוְּבָראְכן.  ֵזייֶער  ֶמען 
ַהייְנִטיְגן  פּוֶנעם  ָנאר  ְטַראְכט  ֶמען 
ִמינּוט,  ֶיעְצִטיֶגע  ִדי  אֹויף  ָטאג, 

ֶדעָמאְלְטס ִאיז ֶמען ֵזייֶער ַמְצִליַח.

ה ָדאס  ַאָתּ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְגבּול  ֶאת  "ַהיֹום"  עֹוֵבר 
ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב  ָער,  ֶאת  מֹוָאב 

פּון  ְגבּול  ִדי  ְׁשְּפִריְנֶגען  ַאִריֶּבער 
ַאֶלע  ִדי  ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס  מֹוָאב 
ָוואס  ְׁשֶלעְכְטס  אּון  ְקִליּפֹות 
ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ֶנעֶמען  ַאֶוועק  ִוויְלן 
ֵעָצה  ִדי  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ָנאר  ְטַראְכְטן  צּו  ַהייְנט",  "ַהיֹום, 
ֶדעָמאְלְטס ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  פּוֶנעם 

ֶוועְסטּו ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְדָבִרים ִסיָמן ז)

ן ַחּנַ ¿̇ ˙ ָו‡∆ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַההִוא ָוֶאְתַחַּנן  ָּבֵעת  ה'  ֶאל 

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֵלאמֹר. 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
צ"ט): ָכאְטׁש ַא ִאיד ַדאְרף ְּפרּוִּביְרן 

ְדֵביקּות,  ַא  ִמיט  ַדאֶוועֶנען  צּו 
ֶווען  ַאז  ִניְׁשט,  ָאֶּבער  ֶעס  ֵמייְנט 
ִמיט  ַדאֶוועֶנען  ִניְׁשט  ֶקען  ֶער 
ַדאֶוועֶנען,  ִניְׁשט  ֶער  ָזאל  ְדֵביקּות, 
ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף  ִאיד  ַא  ָנאר 
ַדאֶוועֶנען ִדי  ַאזֹוי  ִווי  ַדאֶוועֶנען, 

אֹויּב  ֲאִפילּו  אּון  אֹויס,  ָנאר  ֶזעְהט 
גּוֶטער  ַאַזא  ִניְׁשט  ֶעס  ִאיז  ֶיעְצט 
ַדאֶוועֶנען, ַווייל ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען 
ֵאייְנָמאל ָוואס ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַא גּוְטן

ֶדעָמאְלְטס  ֶער  ֶוועט  ַדאֶוועֶנען, 
ַאֶלעס ַמְעָלה ַזיין.

ַּביים אּון   אֹוי ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶלעְרֶנען, 
ְקָלאְרֵקייט  ַא  ִמיט  ְּבִעיּון  ֶלעְרֶנען 
ַאז ֶער ָזאל ַאֶלעס ְקָלאר ַפאְרְׁשֵטיין 
ֶקען  ֶער  ֶווען  אּון  ֶלעְרְנט,  ֶער  ָוואס 
ֶדעָמאְלְט'ס  ַּבאַווייְזן  ִניְׁשט  ָדאס 
ָדאס  ָאֶּבער  ָגאְרִניְׁשט,  ֶער  ֶלעְרְנט 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ִריְכִטיג,  ִניְׁשט  ִאיז 
אּון  ֶלעְרֶנען,  ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  אּוְנז  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ַהִלימּוד   ֶדֶר ֵסֶדר  ַא  ֶגעֶגעְּבן  ֶרִּבי 
ֶווען  ֲאִפילּו  ע"ו):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 
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ֶקעֶנען  ֶוועל   ִאי ֵווייְסט אֹויּב  ֶווער 
ֶוועְרט  ַזיין?  ַמְצִליַח  אּון  ָאְנַהאְלְטן 
ֶווען  ָאֶּבער  צּוְּבָראְכן.  ֵזייֶער  ֶמען 
ַהייְנִטיְגן  פּוֶנעם  ָנאר  ְטַראְכט  ֶמען 
ִמינּוט,  ֶיעְצִטיֶגע  ִדי  אֹויף  ָטאג, 

ֶדעָמאְלְטס ִאיז ֶמען ֵזייֶער ַמְצִליַח.

ה ָדאס  ַאָתּ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְגבּול  ֶאת  "ַהיֹום"  עֹוֵבר 
ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב  ָער,  ֶאת  מֹוָאב 

פּון  ְגבּול  ִדי  ְׁשְּפִריְנֶגען  ַאִריֶּבער 
ַאֶלע  ִדי  ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס  מֹוָאב 
ָוואס  ְׁשֶלעְכְטס  אּון  ְקִליּפֹות 
ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ֶנעֶמען  ַאֶוועק  ִוויְלן 
ֵעָצה  ִדי  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ָנאר  ְטַראְכְטן  צּו  ַהייְנט",  "ַהיֹום, 
ֶדעָמאְלְטס ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  פּוֶנעם 

ֶוועְסטּו ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְדָבִרים ִסיָמן ז)

ן ַחּנַ ¿̇ ˙ ָו‡∆ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַההִוא ָוֶאְתַחַּנן  ָּבֵעת  ה'  ֶאל 

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֵלאמֹר. 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
צ"ט): ָכאְטׁש ַא ִאיד ַדאְרף ְּפרּוִּביְרן 

ְדֵביקּות,  ַא  ִמיט  ַדאֶוועֶנען  צּו 
ֶווען  ַאז  ִניְׁשט,  ָאֶּבער  ֶעס  ֵמייְנט 
ִמיט  ַדאֶוועֶנען  ִניְׁשט  ֶקען  ֶער 
ַדאֶוועֶנען,  ִניְׁשט  ֶער  ָזאל  ְדֵביקּות, 
ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף  ִאיד  ַא  ָנאר 
ַדאֶוועֶנען ִדי  ַאזֹוי  ִווי  ַדאֶוועֶנען, 

אֹויּב  ֲאִפילּו  אּון  אֹויס,  ָנאר  ֶזעְהט 
גּוֶטער  ַאַזא  ִניְׁשט  ֶעס  ִאיז  ֶיעְצט 
ַדאֶוועֶנען, ַווייל ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען 
ֵאייְנָמאל ָוואס ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַא גּוְטן

ֶדעָמאְלְטס  ֶער  ֶוועט  ַדאֶוועֶנען, 
ַאֶלעס ַמְעָלה ַזיין.

ַּביים אּון   אֹוי ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶלעְרֶנען, 
ְקָלאְרֵקייט  ַא  ִמיט  ְּבִעיּון  ֶלעְרֶנען 
ַאז ֶער ָזאל ַאֶלעס ְקָלאר ַפאְרְׁשֵטיין 
ֶקען  ֶער  ֶווען  אּון  ֶלעְרְנט,  ֶער  ָוואס 
ֶדעָמאְלְט'ס  ַּבאַווייְזן  ִניְׁשט  ָדאס 
ָדאס  ָאֶּבער  ָגאְרִניְׁשט,  ֶער  ֶלעְרְנט 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ִריְכִטיג,  ִניְׁשט  ִאיז 
אּון  ֶלעְרֶנען,  ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  אּוְנז  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ַהִלימּוד   ֶדֶר ֵסֶדר  ַא  ֶגעֶגעְּבן  ֶרִּבי 
ֶווען  ֲאִפילּו  ע"ו):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 
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ֶקעֶנען  ֶוועל   ִאי ֵווייְסט אֹויּב  ֶווער 
ֶוועְרט  ַזיין?  ַמְצִליַח  אּון  ָאְנַהאְלְטן 
ֶווען  ָאֶּבער  צּוְּבָראְכן.  ֵזייֶער  ֶמען 
ַהייְנִטיְגן  פּוֶנעם  ָנאר  ְטַראְכט  ֶמען 
ִמינּוט,  ֶיעְצִטיֶגע  ִדי  אֹויף  ָטאג, 

ֶדעָמאְלְטס ִאיז ֶמען ֵזייֶער ַמְצִליַח.

ה ָדאס  ַאָתּ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְגבּול  ֶאת  "ַהיֹום"  עֹוֵבר 
ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב  ָער,  ֶאת  מֹוָאב 

פּון  ְגבּול  ִדי  ְׁשְּפִריְנֶגען  ַאִריֶּבער 
ַאֶלע  ִדי  ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס  מֹוָאב 
ָוואס  ְׁשֶלעְכְטס  אּון  ְקִליּפֹות 
ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ֶנעֶמען  ַאֶוועק  ִוויְלן 
ֵעָצה  ִדי  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ָנאר  ְטַראְכְטן  צּו  ַהייְנט",  "ַהיֹום, 
ֶדעָמאְלְטס ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  פּוֶנעם 

ֶוועְסטּו ֵזייֶער ַמְצִליַח ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְדָבִרים ִסיָמן ז)

ן ַחּנַ ¿̇ ˙ ָו‡∆ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַההִוא ָוֶאְתַחַּנן  ָּבֵעת  ה'  ֶאל 

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֵלאמֹר. 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
צ"ט): ָכאְטׁש ַא ִאיד ַדאְרף ְּפרּוִּביְרן 

ְדֵביקּות,  ַא  ִמיט  ַדאֶוועֶנען  צּו 
ֶווען  ַאז  ִניְׁשט,  ָאֶּבער  ֶעס  ֵמייְנט 
ִמיט  ַדאֶוועֶנען  ִניְׁשט  ֶקען  ֶער 
ַדאֶוועֶנען,  ִניְׁשט  ֶער  ָזאל  ְדֵביקּות, 
ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף  ִאיד  ַא  ָנאר 
ַדאֶוועֶנען ִדי  ַאזֹוי  ִווי  ַדאֶוועֶנען, 

אֹויּב  ֲאִפילּו  אּון  אֹויס,  ָנאר  ֶזעְהט 
גּוֶטער  ַאַזא  ִניְׁשט  ֶעס  ִאיז  ֶיעְצט 
ַדאֶוועֶנען, ַווייל ֶווען ֶעס ֶוועט קּוֶמען 
ֵאייְנָמאל ָוואס ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַא גּוְטן

ֶדעָמאְלְטס  ֶער  ֶוועט  ַדאֶוועֶנען, 
ַאֶלעס ַמְעָלה ַזיין.

ַּביים אּון   אֹוי ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶלעְרֶנען, 
ְקָלאְרֵקייט  ַא  ִמיט  ְּבִעיּון  ֶלעְרֶנען 
ַאז ֶער ָזאל ַאֶלעס ְקָלאר ַפאְרְׁשֵטיין 
ֶקען  ֶער  ֶווען  אּון  ֶלעְרְנט,  ֶער  ָוואס 
ֶדעָמאְלְט'ס  ַּבאַווייְזן  ִניְׁשט  ָדאס 
ָדאס  ָאֶּבער  ָגאְרִניְׁשט,  ֶער  ֶלעְרְנט 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ִריְכִטיג,  ִניְׁשט  ִאיז 
אּון  ֶלעְרֶנען,  ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  אּוְנז  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ַהִלימּוד   ֶדֶר ֵסֶדר  ַא  ֶגעֶגעְּבן  ֶרִּבי 
ֶווען  ֲאִפילּו  ע"ו):  ִסיָמן  ָהַר"ן  (ִׂשיחֹות 
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פּון  ֶוועְרֶטער  ִדי  ָנאר  ָזאְגט  ֶמען 
ֶעס  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  אּון  ּתֹוָרה  ִדי 
ֶגעֶלעְרְנט   אֹוי ֶעס  ֵהייְסט  ִניְׁשט, 
ּתֹוָרה, אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ַּביים 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְמַקֵיים אּון  ַּביים  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
דּו  אֹויּב  ֲאִפילּו  ִמְצוֹת,  ַזיין 
ִמְצָוה  ִדי  טּוְהן  ִניְׁשט  ֶקעְנְסט 
טּוה  ִריְכִטיג,  ְּפָראֶצעְנט  הּוְנֶדעְרט 
ֶקעְנְסט,  דּו  ַאזֹוי  ִווי  ָכאְטׁש  ֶעס 
ְפֵרייִלי ֵזייֶער  ַזיין  ָזאְלְסט  דּו  אּון 

ֶדעְרִמיט.

ְּפַׁשט ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ה',  ֶאל  ָוֶאְתַחָנן  ָּפסּוק,  ִאין 
 ִזי אּון  ֶרעְדן  ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאְלְסט  דּו 
ֶווען  ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ֶּבעְטן 
ַא  אּון  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ִפיְהְלְסט  דּו 
ַווייל,  ִניְׁשט,  ֶווען  ֵסיי  אּון  ְדֵביקּות 
ֶוועט  ֶעס  ֶווען  ֵלאמֹר,  ַההּוא  ָּבֵעת 
דּו  ֶווען  ַצייט  ִריְכִטיֶגע  ִדי  קּוֶמען 
גּוֶטע  ַא  ָזאְגן  ֵאייְנָמאל  ֶוועְסט 
ְּתִפָלה, ֶוועְסטּו ִמיט ֶדעם ַמְעָלה ַזיין 
ַאֶלע ְּתִפילֹות ָוואס דּו ָהאְסט ֵאייִּביג 

ֶגעַדאְווְנט.

 (ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש  ָוֶאְתַחָנן תשס"ח)

ב ∆̃ ˙ ע≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָהָיה 

 ֶקיֱא ְוָׁשַמר ה'  ְוגֹו'  ָהֵאֶּלה 
ָזאְגט:  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְוגֹו'.   ְל
וואֹויל,  ַזיין  ֶוועְלן  ִאיְדן  ִדי  אֹויּב 

ֶוועט ֶער ֵזיי ֶגעְּבן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.

ַקּלֹות ַרִׁש"י  ַהִּמְצוֹת  ִאם  ָזאְגט, 
ְּבַעֵקָביו  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם 
ָפאְלְגן  ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ִּתְׁשְמעּון, 
ְגִריְנֶגע  ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ֶעס  צּוְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ִמְצוֹת 
 ִאי ֶוועל  ֶדעָמאְלְטס  ִפיס,  ִדי  ִמיט 

ִדיר ֶגעְּבן ִדי גּוֶטע ַזאְכן. ַדאְרף ֶמען 
ְגִריְנֶגע  ִדי  ֶזעֶנען  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ִמְצוֹת ָוואס ֶמעְנְטְׁשן צּוְטֶרעְטן ִמיט 

ִדי ִפיס?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֶדעם  ָזאְגט אֹויף  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ֶדער 
ְלׁשֹונֹות,  ְדֵריי  ֵטייט  ְשׁ ָוואס  ָּפסּוק, 
ַאז  ַוֲעִׂשיֶתם,  ּוְׁשַמְרֶּתם,  ִּתְׁשְמעּון, 
אּון  ִמְׁשָנה  ִמְקָרא,  ֶקעְגן  ִאיז  ָדאס 
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פּון  ֶוועְרֶטער  ִדי  ָנאר  ָזאְגט  ֶמען 
ֶעס  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  אּון  ּתֹוָרה  ִדי 
ֶגעֶלעְרְנט   אֹוי ֶעס  ֵהייְסט  ִניְׁשט, 
ּתֹוָרה, אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ַּביים 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְמַקֵיים אּון  ַּביים  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
דּו  אֹויּב  ֲאִפילּו  ִמְצוֹת,  ַזיין 
ִמְצָוה  ִדי  טּוְהן  ִניְׁשט  ֶקעְנְסט 
טּוה  ִריְכִטיג,  ְּפָראֶצעְנט  הּוְנֶדעְרט 
ֶקעְנְסט,  דּו  ַאזֹוי  ִווי  ָכאְטׁש  ֶעס 
ְפֵרייִלי ֵזייֶער  ַזיין  ָזאְלְסט  דּו  אּון 

ֶדעְרִמיט.

ְּפַׁשט ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ה',  ֶאל  ָוֶאְתַחָנן  ָּפסּוק,  ִאין 
 ִזי אּון  ֶרעְדן  ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאְלְסט  דּו 
ֶווען  ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ֶּבעְטן 
ַא  אּון  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ִפיְהְלְסט  דּו 
ַווייל,  ִניְׁשט,  ֶווען  ֵסיי  אּון  ְדֵביקּות 
ֶוועט  ֶעס  ֶווען  ֵלאמֹר,  ַההּוא  ָּבֵעת 
דּו  ֶווען  ַצייט  ִריְכִטיֶגע  ִדי  קּוֶמען 
גּוֶטע  ַא  ָזאְגן  ֵאייְנָמאל  ֶוועְסט 
ְּתִפָלה, ֶוועְסטּו ִמיט ֶדעם ַמְעָלה ַזיין 
ַאֶלע ְּתִפילֹות ָוואס דּו ָהאְסט ֵאייִּביג 

ֶגעַדאְווְנט.

 (ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש  ָוֶאְתַחָנן תשס"ח)

ב ∆̃ ˙ ע≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָהָיה 

 ֶקיֱא ְוָׁשַמר ה'  ְוגֹו'  ָהֵאֶּלה 
ָזאְגט:  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְוגֹו'.   ְל
וואֹויל,  ַזיין  ֶוועְלן  ִאיְדן  ִדי  אֹויּב 

ֶוועט ֶער ֵזיי ֶגעְּבן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.

ַקּלֹות ַרִׁש"י  ַהִּמְצוֹת  ִאם  ָזאְגט, 
ְּבַעֵקָביו  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם 
ָפאְלְגן  ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ִּתְׁשְמעּון, 
ְגִריְנֶגע  ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ֶעס  צּוְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ִמְצוֹת 
 ִאי ֶוועל  ֶדעָמאְלְטס  ִפיס,  ִדי  ִמיט 

ִדיר ֶגעְּבן ִדי גּוֶטע ַזאְכן. ַדאְרף ֶמען 
ְגִריְנֶגע  ִדי  ֶזעֶנען  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ִמְצוֹת ָוואס ֶמעְנְטְׁשן צּוְטֶרעְטן ִמיט 

ִדי ִפיס?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֶדעם  ָזאְגט אֹויף  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ֶדער 
ְלׁשֹונֹות,  ְדֵריי  ֵטייט  ְשׁ ָוואס  ָּפסּוק, 
ַאז  ַוֲעִׂשיֶתם,  ּוְׁשַמְרֶּתם,  ִּתְׁשְמעּון, 
אּון  ִמְׁשָנה  ִמְקָרא,  ֶקעְגן  ִאיז  ָדאס 
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פּון  ֶוועְרֶטער  ִדי  ָנאר  ָזאְגט  ֶמען 
ֶעס  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  אּון  ּתֹוָרה  ִדי 
ֶגעֶלעְרְנט   אֹוי ֶעס  ֵהייְסט  ִניְׁשט, 
ּתֹוָרה, אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ַּביים 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְמַקֵיים אּון  ַּביים  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
דּו  אֹויּב  ֲאִפילּו  ִמְצוֹת,  ַזיין 
ִמְצָוה  ִדי  טּוְהן  ִניְׁשט  ֶקעְנְסט 
טּוה  ִריְכִטיג,  ְּפָראֶצעְנט  הּוְנֶדעְרט 
ֶקעְנְסט,  דּו  ַאזֹוי  ִווי  ָכאְטׁש  ֶעס 
ְפֵרייִלי ֵזייֶער  ַזיין  ָזאְלְסט  דּו  אּון 

ֶדעְרִמיט.

ְּפַׁשט ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ה',  ֶאל  ָוֶאְתַחָנן  ָּפסּוק,  ִאין 
 ִזי אּון  ֶרעְדן  ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאְלְסט  דּו 
ֶווען  ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ֶּבעְטן 
ַא  אּון  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ִפיְהְלְסט  דּו 
ַווייל,  ִניְׁשט,  ֶווען  ֵסיי  אּון  ְדֵביקּות 
ֶוועט  ֶעס  ֶווען  ֵלאמֹר,  ַההּוא  ָּבֵעת 
דּו  ֶווען  ַצייט  ִריְכִטיֶגע  ִדי  קּוֶמען 
גּוֶטע  ַא  ָזאְגן  ֵאייְנָמאל  ֶוועְסט 
ְּתִפָלה, ֶוועְסטּו ִמיט ֶדעם ַמְעָלה ַזיין 
ַאֶלע ְּתִפילֹות ָוואס דּו ָהאְסט ֵאייִּביג 

ֶגעַדאְווְנט.

 (ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש  ָוֶאְתַחָנן תשס"ח)

ב ∆̃ ˙ ע≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָהָיה 

 ֶקיֱא ְוָׁשַמר ה'  ְוגֹו'  ָהֵאֶּלה 
ָזאְגט:  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְוגֹו'.   ְל
וואֹויל,  ַזיין  ֶוועְלן  ִאיְדן  ִדי  אֹויּב 

ֶוועט ֶער ֵזיי ֶגעְּבן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.

ַקּלֹות ַרִׁש"י  ַהִּמְצוֹת  ִאם  ָזאְגט, 
ְּבַעֵקָביו  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם 
ָפאְלְגן  ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ִּתְׁשְמעּון, 
ְגִריְנֶגע  ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ֶעס  צּוְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ִמְצוֹת 
 ִאי ֶוועל  ֶדעָמאְלְטס  ִפיס,  ִדי  ִמיט 

ִדיר ֶגעְּבן ִדי גּוֶטע ַזאְכן. ַדאְרף ֶמען 
ְגִריְנֶגע  ִדי  ֶזעֶנען  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ִמְצוֹת ָוואס ֶמעְנְטְׁשן צּוְטֶרעְטן ִמיט 

ִדי ִפיס?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֶדעם  ָזאְגט אֹויף  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ֶדער 
ְלׁשֹונֹות,  ְדֵריי  ֵטייט  ְשׁ ָוואס  ָּפסּוק, 
ַאז  ַוֲעִׂשיֶתם,  ּוְׁשַמְרֶּתם,  ִּתְׁשְמעּון, 
אּון  ִמְׁשָנה  ִמְקָרא,  ֶקעְגן  ִאיז  ָדאס 
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פּון  ֶוועְרֶטער  ִדי  ָנאר  ָזאְגט  ֶמען 
ֶעס  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  אּון  ּתֹוָרה  ִדי 
ֶגעֶלעְרְנט   אֹוי ֶעס  ֵהייְסט  ִניְׁשט, 
ּתֹוָרה, אּון ֶעס ִאיז ֵזייֶער ָחׁשּוב ַּביים 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְמַקֵיים אּון  ַּביים  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
דּו  אֹויּב  ֲאִפילּו  ִמְצוֹת,  ַזיין 
ִמְצָוה  ִדי  טּוְהן  ִניְׁשט  ֶקעְנְסט 
טּוה  ִריְכִטיג,  ְּפָראֶצעְנט  הּוְנֶדעְרט 
ֶקעְנְסט,  דּו  ַאזֹוי  ִווי  ָכאְטׁש  ֶעס 
ְפֵרייִלי ֵזייֶער  ַזיין  ָזאְלְסט  דּו  אּון 

ֶדעְרִמיט.

ְּפַׁשט ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ה',  ֶאל  ָוֶאְתַחָנן  ָּפסּוק,  ִאין 
 ִזי אּון  ֶרעְדן  ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאְלְסט  דּו 
ֶווען  ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ֶּבעְטן 
ַא  אּון  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ִפיְהְלְסט  דּו 
ַווייל,  ִניְׁשט,  ֶווען  ֵסיי  אּון  ְדֵביקּות 
ֶוועט  ֶעס  ֶווען  ֵלאמֹר,  ַההּוא  ָּבֵעת 
דּו  ֶווען  ַצייט  ִריְכִטיֶגע  ִדי  קּוֶמען 
גּוֶטע  ַא  ָזאְגן  ֵאייְנָמאל  ֶוועְסט 
ְּתִפָלה, ֶוועְסטּו ִמיט ֶדעם ַמְעָלה ַזיין 
ַאֶלע ְּתִפילֹות ָוואס דּו ָהאְסט ֵאייִּביג 

ֶגעַדאְווְנט.

 (ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש  ָוֶאְתַחָנן תשס"ח)

ב ∆̃ ˙ ע≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ֵעֶקב ִּתְׁשְמעּון ֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ְוָהָיה 

 ֶקיֱא ְוָׁשַמר ה'  ְוגֹו'  ָהֵאֶּלה 
ָזאְגט:  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְוגֹו'.   ְל
וואֹויל,  ַזיין  ֶוועְלן  ִאיְדן  ִדי  אֹויּב 

ֶוועט ֶער ֵזיי ֶגעְּבן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.

ַקּלֹות ַרִׁש"י  ַהִּמְצוֹת  ִאם  ָזאְגט, 
ְּבַעֵקָביו  ָּדׁש  ֶׁשָאָדם 
ָפאְלְגן  ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ִּתְׁשְמעּון, 
ְגִריְנֶגע  ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ֶעס  צּוְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ִמְצוֹת 
 ִאי ֶוועל  ֶדעָמאְלְטס  ִפיס,  ִדי  ִמיט 

ִדיר ֶגעְּבן ִדי גּוֶטע ַזאְכן. ַדאְרף ֶמען 
ְגִריְנֶגע  ִדי  ֶזעֶנען  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ִמְצוֹת ָוואס ֶמעְנְטְׁשן צּוְטֶרעְטן ִמיט 

ִדי ִפיס?

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
ֶדעם  ָזאְגט אֹויף  ַהּטּוִרים  ַּבַעל  ֶדער 
ְלׁשֹונֹות,  ְדֵריי  ֵטייט  ְשׁ ָוואס  ָּפסּוק, 
ַאז  ַוֲעִׂשיֶתם,  ּוְׁשַמְרֶּתם,  ִּתְׁשְמעּון, 
אּון  ִמְׁשָנה  ִמְקָרא,  ֶקעְגן  ִאיז  ָדאס 
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ְגָמָרא, ִדי ְדֵריי הֹויְּפט ִלּמּוִדים, ָוואס 
ַא ִאיד ַדאְרף ֶלעְרֶנען.

ֶּבֱאֶמת לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער אּון 
ִדי  ֶגעֶגעְּבן  אּוְנז  ָהאט  ֶרִּבי 
"ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד" (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן 
ִדי ּתֹוָרה  ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען  ע"ו): 

 אֹויף ַא ְגִריְנֶגע ֶוועג, ֶמען ַמאְכט ִזי
ֶמען  אּון  ֵסֶפר,  ֶיעֶדע  ִאין  ִׁשיעּור  ַא 
ֶלעְרְנט ֶעס ִאין ַא ֵסֶדר, אּון אֹויּב ֶמען 
ַפאְרְׁשֵטייט ֶעס ִאיז ִזיֶכער גּוט, אּון 
ָזאְגט  ִניְׁשט,  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  אֹויּב 
ָאן  ֲאִפילּו  ֶוועְרֶטער,  ִדי  ְּבלֹויז  ֶמען 
ָזאְגט  ֶמען  ֶווען  אּון  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ַאַסא ּתֹוָרה, ֶוועט ֶמען ֶעס צּום סֹוף 

ַפאְרְׁשֵטיין.

ֵזייֶער קּוְמט  ִאיז  ֶעס  ַאז  אֹויס 
צּו  ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה,  צּו  ְגִריְנג 
חּוָמׁש,  ַאִּביְסל  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען 
ְגָמָרא,  ַאִּביְסל  ִמְׁשַניֹות,  ַאִּביְסל 
ַאֶוועק  ָדאס  ַמאְכן  ֶמעְנְטְׁשן  ָאֶּבער 
ֶגעֶלעְרְנט,  ִניְׁשט  ֵהייְסט  ָדאס 
ֶלעְרֶנען ֵהייְסט ָנאר ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט 
ְגֶרעְסְטן  ִמיְטן  ַאָמאל,  אֹויף   ַאַסא
 ,ַזא ִדי  ְקָלאר  ַפאְרְׁשֵטיין  צּו  ִעיּון, 
אּון ֶדעָמאְלְטס קּוְמט אֹויס ַאז ֵזייֶער 
ִּבְכַלל  ֶמען  ֶלעְרְנט  ַצייְטן   ַאַסא
ֵאייִּביג  ִניְׁשט  ֶקען  ַווייל ֶמען  ִניְׁשט, 
ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער  ְּבִעיּון,  ֶלעְרֶנען 

ָפאְלְגט ֶדעם ֶרִּבי'ן אּון ֶמען ֶלעְרְנט 
ֲאִפילּו ָנאר ַאִּביְסל אֹויף ַאָמאל, אּון 
ִניְׁשט,  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶווען ֶמען  ֲאִפילּו 
ֵזייֶער  ָאן  ֶמען  קּוְמט  ֶדעָמאְלְטס 

.ַאַסא

ָזאְגט ַרִׁש"י, ִאם ַהִּמְצוֹת ַקּלֹות ָדאס 
ֶׁשָאָדם ָּדׁש ְּבַעֵקָביו ִּתְׁשְמעּון, 
ֶדעם  ָפאְלְגן  ֶוועְסט  דּו  אֹויּב 
ִמְצוֹת  ְגִריְנֶגע  ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִדי  ִמיט  ֶעס  ְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס 
ִפיס, ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן "ֵסֶדר 
ְגִריְנֶגע  ַא  ִאיז  ֶעס  ַהִלימּוד"   ֶדֶר
ֶגעְׁשַמאֶקע ֶוועג צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען, 
ָאֶּבער  ַגאְנֶצע ּתֹוָרה,  ִדי  ֶעְנִדיְגן  אּון 
ִפיס,  ִדי  ִמיט  ֶעס  ְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן 
ַאֶוועק, ָאֶּבער אֹויּב  ֶמען ַמאְכט ֶעס 
אּון  ַאייְנַהאְלְטן,  ָיא  ֶעס  ֶוועט  ֶמען 
צּו  ָאְנקּוֶמען  ֶמען  ֶוועט  ֶדעם   דּוְר
ֶדעָמאְלְטס  ּתֹוָרה,   ַאַסא ֶלעְרֶנען 
ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבן ַאֶלע 

גּוֶטע ַזאְכן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש
 ַּפְרַׁשת ֵעֶקב תשס"ח לפ"ק) 
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 מֹוֲהָרא"ׁש ָנא ָזאְגט  ְּפַׁשט  ַא 
ִדי  ֶזעֶנען  ָוואס  ְׁשִליָט"א, 
ֵזיי  צּוְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ִמְצוֹת 

ִמיט ִדי ִפיס?

פר˘˙ ע˜ב„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ל‚

ְגָמָרא, ִדי ְדֵריי הֹויְּפט ִלּמּוִדים, ָוואס 
ַא ִאיד ַדאְרף ֶלעְרֶנען.

ֶּבֱאֶמת לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער אּון 
ִדי  ֶגעֶגעְּבן  אּוְנז  ָהאט  ֶרִּבי 
"ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד" (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן 
ִדי ּתֹוָרה  ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען  ע"ו): 

 אֹויף ַא ְגִריְנֶגע ֶוועג, ֶמען ַמאְכט ִזי
ֶמען  אּון  ֵסֶפר,  ֶיעֶדע  ִאין  ִׁשיעּור  ַא 
ֶלעְרְנט ֶעס ִאין ַא ֵסֶדר, אּון אֹויּב ֶמען 
ַפאְרְׁשֵטייט ֶעס ִאיז ִזיֶכער גּוט, אּון 
ָזאְגט  ִניְׁשט,  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  אֹויּב 
ָאן  ֲאִפילּו  ֶוועְרֶטער,  ִדי  ְּבלֹויז  ֶמען 
ָזאְגט  ֶמען  ֶווען  אּון  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ַאַסא ּתֹוָרה, ֶוועט ֶמען ֶעס צּום סֹוף 

ַפאְרְׁשֵטיין.

ֵזייֶער קּוְמט  ִאיז  ֶעס  ַאז  אֹויס 
צּו  ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה,  צּו  ְגִריְנג 
חּוָמׁש,  ַאִּביְסל  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען 
ְגָמָרא,  ַאִּביְסל  ִמְׁשַניֹות,  ַאִּביְסל 
ַאֶוועק  ָדאס  ַמאְכן  ֶמעְנְטְׁשן  ָאֶּבער 
ֶגעֶלעְרְנט,  ִניְׁשט  ֵהייְסט  ָדאס 
ֶלעְרֶנען ֵהייְסט ָנאר ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט 
ְגֶרעְסְטן  ִמיְטן  ַאָמאל,  אֹויף   ַאַסא
 ,ַזא ִדי  ְקָלאר  ַפאְרְׁשֵטיין  צּו  ִעיּון, 
אּון ֶדעָמאְלְטס קּוְמט אֹויס ַאז ֵזייֶער 
ִּבְכַלל  ֶמען  ֶלעְרְנט  ַצייְטן   ַאַסא
ֵאייִּביג  ִניְׁשט  ֶקען  ַווייל ֶמען  ִניְׁשט, 
ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער  ְּבִעיּון,  ֶלעְרֶנען 

ָפאְלְגט ֶדעם ֶרִּבי'ן אּון ֶמען ֶלעְרְנט 
ֲאִפילּו ָנאר ַאִּביְסל אֹויף ַאָמאל, אּון 
ִניְׁשט,  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶווען ֶמען  ֲאִפילּו 
ֵזייֶער  ָאן  ֶמען  קּוְמט  ֶדעָמאְלְטס 

.ַאַסא

ָזאְגט ַרִׁש"י, ִאם ַהִּמְצוֹת ַקּלֹות ָדאס 
ֶׁשָאָדם ָּדׁש ְּבַעֵקָביו ִּתְׁשְמעּון, 
ֶדעם  ָפאְלְגן  ֶוועְסט  דּו  אֹויּב 
ִמְצוֹת  ְגִריְנֶגע  ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִדי  ִמיט  ֶעס  ְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס 
ִפיס, ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן "ֵסֶדר 
ְגִריְנֶגע  ַא  ִאיז  ֶעס  ַהִלימּוד"   ֶדֶר
ֶגעְׁשַמאֶקע ֶוועג צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען, 
ָאֶּבער  ַגאְנֶצע ּתֹוָרה,  ִדי  ֶעְנִדיְגן  אּון 
ִפיס,  ִדי  ִמיט  ֶעס  ְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן 
ַאֶוועק, ָאֶּבער אֹויּב  ֶמען ַמאְכט ֶעס 
אּון  ַאייְנַהאְלְטן,  ָיא  ֶעס  ֶוועט  ֶמען 
צּו  ָאְנקּוֶמען  ֶמען  ֶוועט  ֶדעם   דּוְר
ֶדעָמאְלְטס  ּתֹוָרה,   ַאַסא ֶלעְרֶנען 
ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבן ַאֶלע 

גּוֶטע ַזאְכן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש
 ַּפְרַׁשת ֵעֶקב תשס"ח לפ"ק) 
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 מֹוֲהָרא"ׁש ָנא ָזאְגט  ְּפַׁשט  ַא 
ִדי  ֶזעֶנען  ָוואס  ְׁשִליָט"א, 
ֵזיי  צּוְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ִמְצוֹת 

ִמיט ִדי ִפיס?

פר˘˙ ע˜ב„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ל‚

ְגָמָרא, ִדי ְדֵריי הֹויְּפט ִלּמּוִדים, ָוואס 
ַא ִאיד ַדאְרף ֶלעְרֶנען.

ֶּבֱאֶמת לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער אּון 
ִדי  ֶגעֶגעְּבן  אּוְנז  ָהאט  ֶרִּבי 
"ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד" (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן 
ִדי ּתֹוָרה  ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען  ע"ו): 

 אֹויף ַא ְגִריְנֶגע ֶוועג, ֶמען ַמאְכט ִזי
ֶמען  אּון  ֵסֶפר,  ֶיעֶדע  ִאין  ִׁשיעּור  ַא 
ֶלעְרְנט ֶעס ִאין ַא ֵסֶדר, אּון אֹויּב ֶמען 
ַפאְרְׁשֵטייט ֶעס ִאיז ִזיֶכער גּוט, אּון 
ָזאְגט  ִניְׁשט,  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  אֹויּב 
ָאן  ֲאִפילּו  ֶוועְרֶטער,  ִדי  ְּבלֹויז  ֶמען 
ָזאְגט  ֶמען  ֶווען  אּון  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ַאַסא ּתֹוָרה, ֶוועט ֶמען ֶעס צּום סֹוף 

ַפאְרְׁשֵטיין.

ֵזייֶער קּוְמט  ִאיז  ֶעס  ַאז  אֹויס 
צּו  ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה,  צּו  ְגִריְנג 
חּוָמׁש,  ַאִּביְסל  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען 
ְגָמָרא,  ַאִּביְסל  ִמְׁשַניֹות,  ַאִּביְסל 
ַאֶוועק  ָדאס  ַמאְכן  ֶמעְנְטְׁשן  ָאֶּבער 
ֶגעֶלעְרְנט,  ִניְׁשט  ֵהייְסט  ָדאס 
ֶלעְרֶנען ֵהייְסט ָנאר ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט 
ְגֶרעְסְטן  ִמיְטן  ַאָמאל,  אֹויף   ַאַסא
 ,ַזא ִדי  ְקָלאר  ַפאְרְׁשֵטיין  צּו  ִעיּון, 
אּון ֶדעָמאְלְטס קּוְמט אֹויס ַאז ֵזייֶער 
ִּבְכַלל  ֶמען  ֶלעְרְנט  ַצייְטן   ַאַסא
ֵאייִּביג  ִניְׁשט  ֶקען  ַווייל ֶמען  ִניְׁשט, 
ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער  ְּבִעיּון,  ֶלעְרֶנען 

ָפאְלְגט ֶדעם ֶרִּבי'ן אּון ֶמען ֶלעְרְנט 
ֲאִפילּו ָנאר ַאִּביְסל אֹויף ַאָמאל, אּון 
ִניְׁשט,  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶווען ֶמען  ֲאִפילּו 
ֵזייֶער  ָאן  ֶמען  קּוְמט  ֶדעָמאְלְטס 

.ַאַסא

ָזאְגט ַרִׁש"י, ִאם ַהִּמְצוֹת ַקּלֹות ָדאס 
ֶׁשָאָדם ָּדׁש ְּבַעֵקָביו ִּתְׁשְמעּון, 
ֶדעם  ָפאְלְגן  ֶוועְסט  דּו  אֹויּב 
ִמְצוֹת  ְגִריְנֶגע  ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִדי  ִמיט  ֶעס  ְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס 
ִפיס, ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן "ֵסֶדר 
ְגִריְנֶגע  ַא  ִאיז  ֶעס  ַהִלימּוד"   ֶדֶר
ֶגעְׁשַמאֶקע ֶוועג צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען, 
ָאֶּבער  ַגאְנֶצע ּתֹוָרה,  ִדי  ֶעְנִדיְגן  אּון 
ִפיס,  ִדי  ִמיט  ֶעס  ְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן 
ַאֶוועק, ָאֶּבער אֹויּב  ֶמען ַמאְכט ֶעס 
אּון  ַאייְנַהאְלְטן,  ָיא  ֶעס  ֶוועט  ֶמען 
צּו  ָאְנקּוֶמען  ֶמען  ֶוועט  ֶדעם   דּוְר
ֶדעָמאְלְטס  ּתֹוָרה,   ַאַסא ֶלעְרֶנען 
ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבן ַאֶלע 

גּוֶטע ַזאְכן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש
 ַּפְרַׁשת ֵעֶקב תשס"ח לפ"ק) 
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 מֹוֲהָרא"ׁש ָנא ָזאְגט  ְּפַׁשט  ַא 
ִדי  ֶזעֶנען  ָוואס  ְׁשִליָט"א, 
ֵזיי  צּוְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ִמְצוֹת 

ִמיט ִדי ִפיס?
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ְגָמָרא, ִדי ְדֵריי הֹויְּפט ִלּמּוִדים, ָוואס 
ַא ִאיד ַדאְרף ֶלעְרֶנען.

ֶּבֱאֶמת לֹויט ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער אּון 
ִדי  ֶגעֶגעְּבן  אּוְנז  ָהאט  ֶרִּבי 
"ֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימּוד" (ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן 
ִדי ּתֹוָרה  ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען  ע"ו): 

 אֹויף ַא ְגִריְנֶגע ֶוועג, ֶמען ַמאְכט ִזי
ֶמען  אּון  ֵסֶפר,  ֶיעֶדע  ִאין  ִׁשיעּור  ַא 
ֶלעְרְנט ֶעס ִאין ַא ֵסֶדר, אּון אֹויּב ֶמען 
ַפאְרְׁשֵטייט ֶעס ִאיז ִזיֶכער גּוט, אּון 
ָזאְגט  ִניְׁשט,  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  אֹויּב 
ָאן  ֲאִפילּו  ֶוועְרֶטער,  ִדי  ְּבלֹויז  ֶמען 
ָזאְגט  ֶמען  ֶווען  אּון  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ַאַסא ּתֹוָרה, ֶוועט ֶמען ֶעס צּום סֹוף 

ַפאְרְׁשֵטיין.

ֵזייֶער קּוְמט  ִאיז  ֶעס  ַאז  אֹויס 
צּו  ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה,  צּו  ְגִריְנג 
חּוָמׁש,  ַאִּביְסל  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען 
ְגָמָרא,  ַאִּביְסל  ִמְׁשַניֹות,  ַאִּביְסל 
ַאֶוועק  ָדאס  ַמאְכן  ֶמעְנְטְׁשן  ָאֶּבער 
ֶגעֶלעְרְנט,  ִניְׁשט  ֵהייְסט  ָדאס 
ֶלעְרֶנען ֵהייְסט ָנאר ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט 
ְגֶרעְסְטן  ִמיְטן  ַאָמאל,  אֹויף   ַאַסא
 ,ַזא ִדי  ְקָלאר  ַפאְרְׁשֵטיין  צּו  ִעיּון, 
אּון ֶדעָמאְלְטס קּוְמט אֹויס ַאז ֵזייֶער 
ִּבְכַלל  ֶמען  ֶלעְרְנט  ַצייְטן   ַאַסא
ֵאייִּביג  ִניְׁשט  ֶקען  ַווייל ֶמען  ִניְׁשט, 
ֶמען  ֶווען  ָאֶּבער  ְּבִעיּון,  ֶלעְרֶנען 

ָפאְלְגט ֶדעם ֶרִּבי'ן אּון ֶמען ֶלעְרְנט 
ֲאִפילּו ָנאר ַאִּביְסל אֹויף ַאָמאל, אּון 
ִניְׁשט,  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶווען ֶמען  ֲאִפילּו 
ֵזייֶער  ָאן  ֶמען  קּוְמט  ֶדעָמאְלְטס 

.ַאַסא

ָזאְגט ַרִׁש"י, ִאם ַהִּמְצוֹת ַקּלֹות ָדאס 
ֶׁשָאָדם ָּדׁש ְּבַעֵקָביו ִּתְׁשְמעּון, 
ֶדעם  ָפאְלְגן  ֶוועְסט  דּו  אֹויּב 
ִמְצוֹת  ְגִריְנֶגע  ִדי  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִדי  ִמיט  ֶעס  ְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס 
ִפיס, ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויְפ'ן "ֵסֶדר 
ְגִריְנֶגע  ַא  ִאיז  ֶעס  ַהִלימּוד"   ֶדֶר
ֶגעְׁשַמאֶקע ֶוועג צּו ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען, 
ָאֶּבער  ַגאְנֶצע ּתֹוָרה,  ִדי  ֶעְנִדיְגן  אּון 
ִפיס,  ִדי  ִמיט  ֶעס  ְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן 
ַאֶוועק, ָאֶּבער אֹויּב  ֶמען ַמאְכט ֶעס 
אּון  ַאייְנַהאְלְטן,  ָיא  ֶעס  ֶוועט  ֶמען 
צּו  ָאְנקּוֶמען  ֶמען  ֶוועט  ֶדעם   דּוְר
ֶדעָמאְלְטס  ּתֹוָרה,   ַאַסא ֶלעְרֶנען 
ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבן ַאֶלע 

גּוֶטע ַזאְכן.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש
 ַּפְרַׁשת ֵעֶקב תשס"ח לפ"ק) 
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 מֹוֲהָרא"ׁש ָנא ָזאְגט  ְּפַׁשט  ַא 
ִדי  ֶזעֶנען  ָוואס  ְׁשִליָט"א, 
ֵזיי  צּוְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ִמְצוֹת 

ִמיט ִדי ִפיס?
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ֶרִּבי לֹויט  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
(ִלּקּוֵטי  ָּפסּוק  ֶדעם  ַטייְטְׁשט 
ִאיז  ְוָהָיה  קס"ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ְמָחה (ַּבִמְדָּבר ַרָּבה ָּפָרָׁשה  ַא ָלׁשֹון פּון ִשׂ
ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ְוָהָיה,  ה):  ִסיָמן  י"ג, 

ַזיין ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ְפֵרייִלי, ַאז, ֵעֶקב 
ִּתְׁשְמעּון, ֲאִפילּו ִדי ִפיס ֶוועְלן ֶהעְרן, 
ַאזֹוי  ַזיין  ֶוועְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 
ַטאְנְצן  ֶוועְלן  ִפיס  ִדי  ַאז   ְפֵרייִלי
 ְל  ֶקיֱא ה'  ְוָׁשַמר  ְמָחה,  ִשׂ ַפאר 
ֶאת ַהְּבִרית, ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַזיין  ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ֶזעְהן  ַאֵליין 
ַהְּבִרית,  ְׁשִמיַרת  ִמיט  ָאְּפֶגעִהיְטן 
ַווייל ִדי ֲעֵבירֹות קּוֶמען ָנאר ֶווען ַא 
ֶווען  ָאֶּבער  ְטרֹויֶעִריג,  ִאיז  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ְפֵרייִלי ֶוועְרט ֶער 

ִניצּול פּון ֲעֵבירֹות.

ֵהייִליֶגער אּון  ֶדער  ָזאְגט  ֶדעְרַפאר 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי 
ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְגדֹוָלה  ִמְצָוה  כ"ד): 

צּו  ִמְצָוה  ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ֶעס  ָּתִמיד, 
ָאּפ  ִהיט  ָדאס  ָוואס   ,ְפֵרייִלי ַזיין 

ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ְׁשֶלעְכְטס.

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ָדאס  ֶדער  ָזאְגט 
ָאְּפִהיְטן  צּו  ֶזעְהן  ָזאְלְסט  דּו 
צּוְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ִמְצוֹת  ִדי 
ִמְצָוה  ִדי  ִאיז  ָדאס  ִפיס,  ִדי  ִמיט 
ְמָחה, פּון ַזיין ְפֵרייִלי, ָוואס  פּון ִשׂ

אֹויּב  ַאֶוועק,  ֶעס  ַמאְכן  ֶמעְנְטְׁשן 
צּו  ְׁשַטאְרְקן  ָיא   ִדי ֶוועְסטּו  ָאֶּבער 
ַאֶלעס  ָהאְּבן  ֶוועְסטּו   ְפֵרייִלי ַזיין 

גּוְט'ס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב ִסיָמן א)
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ָהֵאל ְוָנַׁשל  ַהּגֹוִים  ֶאת   ֶאלֹוֶקי ה' 
ֶדער  ְמָעט,  ְמַעט   ִמָּפֶני
ַאֶוועְקֶנעֶמען  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ָרֵאל, צּוִּביְסֶלע ִדי גֹוִים פּון ֶאֶרץ ִיְשׂ
ֵאיין  אֹויף  ִניְׁשט  אּון   ,צּוִּביְסֶלע

ָמאל.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז 

ְמַרֵמז ַזיין ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק.

ָזאְגט ֶדער ֵה ָנָתן  ֶרִּבי  ייִליֶגער 
ה,  ֲה ָלָכה  ְגֵזָלה,  ֲהָלכֹות  (ִלּקּוֵטי 

ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ָצרֹות  ַאֶלע  או"ז): 

ֵסיי  אּון  ְּברּוָחִניּות  ֵסיי  ַלייְדט 
ֶמען  ַווייל  ָנאר  קּוֶמען  ְּבַגְׁשִמיּות, 
ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ְׁשֵלימּות,  ִוויל 
ְגַליי ַזיין ַא ֶגעָהאְלֶפעֶנער ִאין ֵאיין 
ִמינּוט, אּון ַאזֹוי ִווי ָדאס ֶקען ִניְׁשט 
ַצייט,  ֶנעְמט   ַזא ֶיעֶדע  ֶגעֶׁשעְהן, 
ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטׁש צּוְּבָראְכן 

אּון ֶער ֶגעְּבט אֹויף.
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ֶרִּבי לֹויט  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
(ִלּקּוֵטי  ָּפסּוק  ֶדעם  ַטייְטְׁשט 
ִאיז  ְוָהָיה  קס"ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ְמָחה (ַּבִמְדָּבר ַרָּבה ָּפָרָׁשה  ַא ָלׁשֹון פּון ִשׂ
ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ְוָהָיה,  ה):  ִסיָמן  י"ג, 

ַזיין ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ְפֵרייִלי, ַאז, ֵעֶקב 
ִּתְׁשְמעּון, ֲאִפילּו ִדי ִפיס ֶוועְלן ֶהעְרן, 
ַאזֹוי  ַזיין  ֶוועְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 
ַטאְנְצן  ֶוועְלן  ִפיס  ִדי  ַאז   ְפֵרייִלי
 ְל  ֶקיֱא ה'  ְוָׁשַמר  ְמָחה,  ִשׂ ַפאר 
ֶאת ַהְּבִרית, ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַזיין  ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ֶזעְהן  ַאֵליין 
ַהְּבִרית,  ְׁשִמיַרת  ִמיט  ָאְּפֶגעִהיְטן 
ַווייל ִדי ֲעֵבירֹות קּוֶמען ָנאר ֶווען ַא 
ֶווען  ָאֶּבער  ְטרֹויֶעִריג,  ִאיז  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ְפֵרייִלי ֶוועְרט ֶער 

ִניצּול פּון ֲעֵבירֹות.

ֵהייִליֶגער אּון  ֶדער  ָזאְגט  ֶדעְרַפאר 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי 
ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְגדֹוָלה  ִמְצָוה  כ"ד): 

צּו  ִמְצָוה  ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ֶעס  ָּתִמיד, 
ָאּפ  ִהיט  ָדאס  ָוואס   ,ְפֵרייִלי ַזיין 

ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ְׁשֶלעְכְטס.

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ָדאס  ֶדער  ָזאְגט 
ָאְּפִהיְטן  צּו  ֶזעְהן  ָזאְלְסט  דּו 
צּוְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ִמְצוֹת  ִדי 
ִמְצָוה  ִדי  ִאיז  ָדאס  ִפיס,  ִדי  ִמיט 
ְמָחה, פּון ַזיין ְפֵרייִלי, ָוואס  פּון ִשׂ

אֹויּב  ַאֶוועק,  ֶעס  ַמאְכן  ֶמעְנְטְׁשן 
צּו  ְׁשַטאְרְקן  ָיא   ִדי ֶוועְסטּו  ָאֶּבער 
ַאֶלעס  ָהאְּבן  ֶוועְסטּו   ְפֵרייִלי ַזיין 

גּוְט'ס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב ִסיָמן א)
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ָהֵאל ְוָנַׁשל  ַהּגֹוִים  ֶאת   ֶאלֹוֶקי ה' 
ֶדער  ְמָעט,  ְמַעט   ִמָּפֶני
ַאֶוועְקֶנעֶמען  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ָרֵאל, צּוִּביְסֶלע ִדי גֹוִים פּון ֶאֶרץ ִיְשׂ
ֵאיין  אֹויף  ִניְׁשט  אּון   ,צּוִּביְסֶלע

ָמאל.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז 

ְמַרֵמז ַזיין ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק.

ָזאְגט ֶדער ֵה ָנָתן  ֶרִּבי  ייִליֶגער 
ה,  ֲה ָלָכה  ְגֵזָלה,  ֲהָלכֹות  (ִלּקּוֵטי 

ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ָצרֹות  ַאֶלע  או"ז): 

ֵסיי  אּון  ְּברּוָחִניּות  ֵסיי  ַלייְדט 
ֶמען  ַווייל  ָנאר  קּוֶמען  ְּבַגְׁשִמיּות, 
ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ְׁשֵלימּות,  ִוויל 
ְגַליי ַזיין ַא ֶגעָהאְלֶפעֶנער ִאין ֵאיין 
ִמינּוט, אּון ַאזֹוי ִווי ָדאס ֶקען ִניְׁשט 
ַצייט,  ֶנעְמט   ַזא ֶיעֶדע  ֶגעֶׁשעְהן, 
ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטׁש צּוְּבָראְכן 

אּון ֶער ֶגעְּבט אֹויף.
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ֶרִּבי לֹויט  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
(ִלּקּוֵטי  ָּפסּוק  ֶדעם  ַטייְטְׁשט 
ִאיז  ְוָהָיה  קס"ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ְמָחה (ַּבִמְדָּבר ַרָּבה ָּפָרָׁשה  ַא ָלׁשֹון פּון ִשׂ
ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ְוָהָיה,  ה):  ִסיָמן  י"ג, 

ַזיין ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ְפֵרייִלי, ַאז, ֵעֶקב 
ִּתְׁשְמעּון, ֲאִפילּו ִדי ִפיס ֶוועְלן ֶהעְרן, 
ַאזֹוי  ַזיין  ֶוועְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 
ַטאְנְצן  ֶוועְלן  ִפיס  ִדי  ַאז   ְפֵרייִלי
 ְל  ֶקיֱא ה'  ְוָׁשַמר  ְמָחה,  ִשׂ ַפאר 
ֶאת ַהְּבִרית, ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַזיין  ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ֶזעְהן  ַאֵליין 
ַהְּבִרית,  ְׁשִמיַרת  ִמיט  ָאְּפֶגעִהיְטן 
ַווייל ִדי ֲעֵבירֹות קּוֶמען ָנאר ֶווען ַא 
ֶווען  ָאֶּבער  ְטרֹויֶעִריג,  ִאיז  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ְפֵרייִלי ֶוועְרט ֶער 

ִניצּול פּון ֲעֵבירֹות.

ֵהייִליֶגער אּון  ֶדער  ָזאְגט  ֶדעְרַפאר 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי 
ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְגדֹוָלה  ִמְצָוה  כ"ד): 

צּו  ִמְצָוה  ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ֶעס  ָּתִמיד, 
ָאּפ  ִהיט  ָדאס  ָוואס   ,ְפֵרייִלי ַזיין 

ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ְׁשֶלעְכְטס.

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ָדאס  ֶדער  ָזאְגט 
ָאְּפִהיְטן  צּו  ֶזעְהן  ָזאְלְסט  דּו 
צּוְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ִמְצוֹת  ִדי 
ִמְצָוה  ִדי  ִאיז  ָדאס  ִפיס,  ִדי  ִמיט 
ְמָחה, פּון ַזיין ְפֵרייִלי, ָוואס  פּון ִשׂ

אֹויּב  ַאֶוועק,  ֶעס  ַמאְכן  ֶמעְנְטְׁשן 
צּו  ְׁשַטאְרְקן  ָיא   ִדי ֶוועְסטּו  ָאֶּבער 
ַאֶלעס  ָהאְּבן  ֶוועְסטּו   ְפֵרייִלי ַזיין 

גּוְט'ס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב ִסיָמן א)

76

ָהֵאל ְוָנַׁשל  ַהּגֹוִים  ֶאת   ֶאלֹוֶקי ה' 
ֶדער  ְמָעט,  ְמַעט   ִמָּפֶני
ַאֶוועְקֶנעֶמען  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ָרֵאל, צּוִּביְסֶלע ִדי גֹוִים פּון ֶאֶרץ ִיְשׂ
ֵאיין  אֹויף  ִניְׁשט  אּון   ,צּוִּביְסֶלע

ָמאל.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז 

ְמַרֵמז ַזיין ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק.

ָזאְגט ֶדער ֵה ָנָתן  ֶרִּבי  ייִליֶגער 
ה,  ֲה ָלָכה  ְגֵזָלה,  ֲהָלכֹות  (ִלּקּוֵטי 

ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ָצרֹות  ַאֶלע  או"ז): 

ֵסיי  אּון  ְּברּוָחִניּות  ֵסיי  ַלייְדט 
ֶמען  ַווייל  ָנאר  קּוֶמען  ְּבַגְׁשִמיּות, 
ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ְׁשֵלימּות,  ִוויל 
ְגַליי ַזיין ַא ֶגעָהאְלֶפעֶנער ִאין ֵאיין 
ִמינּוט, אּון ַאזֹוי ִווי ָדאס ֶקען ִניְׁשט 
ַצייט,  ֶנעְמט   ַזא ֶיעֶדע  ֶגעֶׁשעְהן, 
ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטׁש צּוְּבָראְכן 

אּון ֶער ֶגעְּבט אֹויף.
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ֶרִּבי לֹויט  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
(ִלּקּוֵטי  ָּפסּוק  ֶדעם  ַטייְטְׁשט 
ִאיז  ְוָהָיה  קס"ט):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ְמָחה (ַּבִמְדָּבר ַרָּבה ָּפָרָׁשה  ַא ָלׁשֹון פּון ִשׂ
ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ְוָהָיה,  ה):  ִסיָמן  י"ג, 

ַזיין ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ְפֵרייִלי, ַאז, ֵעֶקב 
ִּתְׁשְמעּון, ֲאִפילּו ִדי ִפיס ֶוועְלן ֶהעְרן, 
ַאזֹוי  ַזיין  ֶוועְסט  דּו  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 
ַטאְנְצן  ֶוועְלן  ִפיס  ִדי  ַאז   ְפֵרייִלי
 ְל  ֶקיֱא ה'  ְוָׁשַמר  ְמָחה,  ִשׂ ַפאר 
ֶאת ַהְּבִרית, ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַזיין  ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ֶזעְהן  ַאֵליין 
ַהְּבִרית,  ְׁשִמיַרת  ִמיט  ָאְּפֶגעִהיְטן 
ַווייל ִדי ֲעֵבירֹות קּוֶמען ָנאר ֶווען ַא 
ֶווען  ָאֶּבער  ְטרֹויֶעִריג,  ִאיז  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ְפֵרייִלי ֶוועְרט ֶער 

ִניצּול פּון ֲעֵבירֹות.

ֵהייִליֶגער אּון  ֶדער  ָזאְגט  ֶדעְרַפאר 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי 
ְּבִׂשְמָחה  ִלְהיֹות  ְגדֹוָלה  ִמְצָוה  כ"ד): 

צּו  ִמְצָוה  ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ֶעס  ָּתִמיד, 
ָאּפ  ִהיט  ָדאס  ָוואס   ,ְפֵרייִלי ַזיין 

ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ְׁשֶלעְכְטס.

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ָדאס  ֶדער  ָזאְגט 
ָאְּפִהיְטן  צּו  ֶזעְהן  ָזאְלְסט  דּו 
צּוְטֶרעְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ָוואס  ִמְצוֹת  ִדי 
ִמְצָוה  ִדי  ִאיז  ָדאס  ִפיס,  ִדי  ִמיט 
ְמָחה, פּון ַזיין ְפֵרייִלי, ָוואס  פּון ִשׂ

אֹויּב  ַאֶוועק,  ֶעס  ַמאְכן  ֶמעְנְטְׁשן 
צּו  ְׁשַטאְרְקן  ָיא   ִדי ֶוועְסטּו  ָאֶּבער 
ַאֶלעס  ָהאְּבן  ֶוועְסטּו   ְפֵרייִלי ַזיין 

גּוְט'ס.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב ִסיָמן א)

76

ָהֵאל ְוָנַׁשל  ַהּגֹוִים  ֶאת   ֶאלֹוֶקי ה' 
ֶדער  ְמָעט,  ְמַעט   ִמָּפֶני
ַאֶוועְקֶנעֶמען  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ָרֵאל, צּוִּביְסֶלע ִדי גֹוִים פּון ֶאֶרץ ִיְשׂ
ֵאיין  אֹויף  ִניְׁשט  אּון   ,צּוִּביְסֶלע

ָמאל.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א 
ֶדער ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז 

ְמַרֵמז ַזיין ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִחיזּוק.

ָזאְגט ֶדער ֵה ָנָתן  ֶרִּבי  ייִליֶגער 
ה,  ֲה ָלָכה  ְגֵזָלה,  ֲהָלכֹות  (ִלּקּוֵטי 

ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ָצרֹות  ַאֶלע  או"ז): 

ֵסיי  אּון  ְּברּוָחִניּות  ֵסיי  ַלייְדט 
ֶמען  ַווייל  ָנאר  קּוֶמען  ְּבַגְׁשִמיּות, 
ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ְׁשֵלימּות,  ִוויל 
ְגַליי ַזיין ַא ֶגעָהאְלֶפעֶנער ִאין ֵאיין 
ִמינּוט, אּון ַאזֹוי ִווי ָדאס ֶקען ִניְׁשט 
ַצייט,  ֶנעְמט   ַזא ֶיעֶדע  ֶגעֶׁשעְהן, 
ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ַא ֶמעְנְטׁש צּוְּבָראְכן 

אּון ֶער ֶגעְּבט אֹויף.
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ַּבאקּוֶמען, ָוואס  ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֶדעם  צּו  ָהאְּבן  ֶער  ַדאְרף 
ַסְבָלנּות,   ַאַסא ֶגעדּוְלד,   ַאַסא
אּון ַאַסא ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ֶגעָהאְלְפן, אּון 
ַצייט   אֹוי ֶנעְמט  ְּברּוָחִניּות  ֲאִפילּו 
ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרט  ֶמען  ִּביז 
ִמינּוט,  ֵאיין  ִאין  ִניְׁשט  ֵגייט  ֶעס 
 ַאַסא ֶּבעְהט  ִאיד  ַא  אֹויּב  ָאֶּבער 
ֶגעְּבט  ֶער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ַזיין  ֶוועט ֶער צּום סֹוף  ִניְׁשט אֹויף, 

ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ְוָנַׁשל ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ָהֵאל  ַהּגֹוִים  ֶאת   ֶאלֹוֶקי ה' 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ,ִמָּפֶני
ָדאס  ָוואס  גֹוִים,  ִדי  ֶנעֶמען  ַאֶוועק 
ָרעֹות  ִמדֹות  אּון  ַּתֲאוֹות  ִדי  ֵמייְנט 
ְמַעט  ַאַריין,  ְּבֶרעְנְגן  גֹוִים  ִדי  ָוואס 
ֶעס   ,צּוִּביְסֶלע  צּוִּביְסֶלע ְמָעט, 
ָאֶּבער  ִמינּוט,  ֵאיין  ִאין  ִניְׁשט  ֵגייט 
ֶוועט  אֹויף  ִניְׁשט  ֶגעְּבט  ֶמען  אֹויּב 

ֶמען ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב ִסיָמן ה)

‰ ≈‡ ˙ ר¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהיֹום ְרֵאה  ִלְפֵניֶכם  נֹוֵתן  ָאנִֹכי 

מֹוֲהָרא"ׁש  ּוְקָלָלה.  ְּבָרָכה 
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
רע"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

"ַהיֹום"  (ְּתִהִלים צה, ז):  אֹויְפ'ן ָּפסּוק 
ִאם ְּבקֹולֹו ִּתְׁשָמעּו, ַאז ֶעס ַא ְגרֹויֶסע 
ְּכַלל ִאין ַא ֶמעְנְטְׁשס ֶלעְּבן, ַאז ֶמען 
ְטַראְכְטן פּוֶנעם  ָנאר  ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאל 
ַהייְנִטיְגן ָטאג, ֵסיי ַּביי ֶגעְלט ַזאְכן, 
צּו ָהאּב ִאי אֹויף 'ַהייְנט' צּו ֶעְסן? 
ָוואס  'ַהייְנט'  אֹויף   ִאי ָהאּב  צּו 
ִניְׁשט  ַדאְרף  ֶמען  אּון  ַדאְרף?   ִאי

ָהאְּבן   ִאי ֶוועל  ִווי  פּון  ְטַראְכְטן 
ָמאְרְגן, ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ִמיר  ֶער  ֶוועט  ֶגעָהאְלְפן  ַהייְנט  ִמיר 

ָמאְרְגן אֹוי ֶהעְלְפן.

ִדיֶנען אּון  ַּביים  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ֶמען  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
פּון  'ַהייְנט',  פּון  ְטַראְכְטן  ָנאר 
ֶיעְצט טּוְהן   ִאי ֶקען  ָוואס  'ֶיעְצט', 
ַא ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן? ֶמען 
ָהאּב  ָוואס  ְטַראְכְטן,  ִניְׁשט  ַדאְרף 
 ִאי ֵגיי  ָוואס  ֶגעטּוְהן?  ֶנעְכְטן   ִאי
ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  טּוְהן?  ָמאְרְגן 
אּון  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָוואס  ִחילּוק 
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ַּבאקּוֶמען, ָוואס  ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֶדעם  צּו  ָהאְּבן  ֶער  ַדאְרף 
ַסְבָלנּות,   ַאַסא ֶגעדּוְלד,   ַאַסא
אּון ַאַסא ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ֶגעָהאְלְפן, אּון 
ַצייט   אֹוי ֶנעְמט  ְּברּוָחִניּות  ֲאִפילּו 
ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרט  ֶמען  ִּביז 
ִמינּוט,  ֵאיין  ִאין  ִניְׁשט  ֵגייט  ֶעס 
 ַאַסא ֶּבעְהט  ִאיד  ַא  אֹויּב  ָאֶּבער 
ֶגעְּבט  ֶער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ַזיין  ֶוועט ֶער צּום סֹוף  ִניְׁשט אֹויף, 

ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ְוָנַׁשל ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ָהֵאל  ַהּגֹוִים  ֶאת   ֶאלֹוֶקי ה' 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ,ִמָּפֶני
ָדאס  ָוואס  גֹוִים,  ִדי  ֶנעֶמען  ַאֶוועק 
ָרעֹות  ִמדֹות  אּון  ַּתֲאוֹות  ִדי  ֵמייְנט 
ְמַעט  ַאַריין,  ְּבֶרעְנְגן  גֹוִים  ִדי  ָוואס 
ֶעס   ,צּוִּביְסֶלע  צּוִּביְסֶלע ְמָעט, 
ָאֶּבער  ִמינּוט,  ֵאיין  ִאין  ִניְׁשט  ֵגייט 
ֶוועט  אֹויף  ִניְׁשט  ֶגעְּבט  ֶמען  אֹויּב 

ֶמען ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב ִסיָמן ה)

‰ ≈‡ ˙ ר¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהיֹום ְרֵאה  ִלְפֵניֶכם  נֹוֵתן  ָאנִֹכי 

מֹוֲהָרא"ׁש  ּוְקָלָלה.  ְּבָרָכה 
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
רע"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

"ַהיֹום"  (ְּתִהִלים צה, ז):  אֹויְפ'ן ָּפסּוק 
ִאם ְּבקֹולֹו ִּתְׁשָמעּו, ַאז ֶעס ַא ְגרֹויֶסע 
ְּכַלל ִאין ַא ֶמעְנְטְׁשס ֶלעְּבן, ַאז ֶמען 
ְטַראְכְטן פּוֶנעם  ָנאר  ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאל 
ַהייְנִטיְגן ָטאג, ֵסיי ַּביי ֶגעְלט ַזאְכן, 
צּו ָהאּב ִאי אֹויף 'ַהייְנט' צּו ֶעְסן? 
ָוואס  'ַהייְנט'  אֹויף   ִאי ָהאּב  צּו 
ִניְׁשט  ַדאְרף  ֶמען  אּון  ַדאְרף?   ִאי

ָהאְּבן   ִאי ֶוועל  ִווי  פּון  ְטַראְכְטן 
ָמאְרְגן, ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ִמיר  ֶער  ֶוועט  ֶגעָהאְלְפן  ַהייְנט  ִמיר 

ָמאְרְגן אֹוי ֶהעְלְפן.

ִדיֶנען אּון  ַּביים  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ֶמען  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
פּון  'ַהייְנט',  פּון  ְטַראְכְטן  ָנאר 
ֶיעְצט טּוְהן   ִאי ֶקען  ָוואס  'ֶיעְצט', 
ַא ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן? ֶמען 
ָהאּב  ָוואס  ְטַראְכְטן,  ִניְׁשט  ַדאְרף 
 ִאי ֵגיי  ָוואס  ֶגעטּוְהן?  ֶנעְכְטן   ִאי
ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  טּוְהן?  ָמאְרְגן 
אּון  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָוואס  ִחילּוק 
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ַּבאקּוֶמען, ָוואס  ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֶדעם  צּו  ָהאְּבן  ֶער  ַדאְרף 
ַסְבָלנּות,   ַאַסא ֶגעדּוְלד,   ַאַסא
אּון ַאַסא ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ֶגעָהאְלְפן, אּון 
ַצייט   אֹוי ֶנעְמט  ְּברּוָחִניּות  ֲאִפילּו 
ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרט  ֶמען  ִּביז 
ִמינּוט,  ֵאיין  ִאין  ִניְׁשט  ֵגייט  ֶעס 
 ַאַסא ֶּבעְהט  ִאיד  ַא  אֹויּב  ָאֶּבער 
ֶגעְּבט  ֶער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ַזיין  ֶוועט ֶער צּום סֹוף  ִניְׁשט אֹויף, 

ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ְוָנַׁשל ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ָהֵאל  ַהּגֹוִים  ֶאת   ֶאלֹוֶקי ה' 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ,ִמָּפֶני
ָדאס  ָוואס  גֹוִים,  ִדי  ֶנעֶמען  ַאֶוועק 
ָרעֹות  ִמדֹות  אּון  ַּתֲאוֹות  ִדי  ֵמייְנט 
ְמַעט  ַאַריין,  ְּבֶרעְנְגן  גֹוִים  ִדי  ָוואס 
ֶעס   ,צּוִּביְסֶלע  צּוִּביְסֶלע ְמָעט, 
ָאֶּבער  ִמינּוט,  ֵאיין  ִאין  ִניְׁשט  ֵגייט 
ֶוועט  אֹויף  ִניְׁשט  ֶגעְּבט  ֶמען  אֹויּב 

ֶמען ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב ִסיָמן ה)

‰ ≈‡ ˙ ר¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהיֹום ְרֵאה  ִלְפֵניֶכם  נֹוֵתן  ָאנִֹכי 

מֹוֲהָרא"ׁש  ּוְקָלָלה.  ְּבָרָכה 
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
רע"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

"ַהיֹום"  (ְּתִהִלים צה, ז):  אֹויְפ'ן ָּפסּוק 
ִאם ְּבקֹולֹו ִּתְׁשָמעּו, ַאז ֶעס ַא ְגרֹויֶסע 
ְּכַלל ִאין ַא ֶמעְנְטְׁשס ֶלעְּבן, ַאז ֶמען 
ְטַראְכְטן פּוֶנעם  ָנאר  ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאל 
ַהייְנִטיְגן ָטאג, ֵסיי ַּביי ֶגעְלט ַזאְכן, 
צּו ָהאּב ִאי אֹויף 'ַהייְנט' צּו ֶעְסן? 
ָוואס  'ַהייְנט'  אֹויף   ִאי ָהאּב  צּו 
ִניְׁשט  ַדאְרף  ֶמען  אּון  ַדאְרף?   ִאי

ָהאְּבן   ִאי ֶוועל  ִווי  פּון  ְטַראְכְטן 
ָמאְרְגן, ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ִמיר  ֶער  ֶוועט  ֶגעָהאְלְפן  ַהייְנט  ִמיר 

ָמאְרְגן אֹוי ֶהעְלְפן.

ִדיֶנען אּון  ַּביים  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ֶמען  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
פּון  'ַהייְנט',  פּון  ְטַראְכְטן  ָנאר 
ֶיעְצט טּוְהן   ִאי ֶקען  ָוואס  'ֶיעְצט', 
ַא ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן? ֶמען 
ָהאּב  ָוואס  ְטַראְכְטן,  ִניְׁשט  ַדאְרף 
 ִאי ֵגיי  ָוואס  ֶגעטּוְהן?  ֶנעְכְטן   ִאי
ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  טּוְהן?  ָמאְרְגן 
אּון  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָוואס  ִחילּוק 
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ַּבאקּוֶמען, ָוואס  ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֶדעם  צּו  ָהאְּבן  ֶער  ַדאְרף 
ַסְבָלנּות,   ַאַסא ֶגעדּוְלד,   ַאַסא
אּון ַאַסא ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ֶגעָהאְלְפן, אּון 
ַצייט   אֹוי ֶנעְמט  ְּברּוָחִניּות  ֲאִפילּו 
ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרט  ֶמען  ִּביז 
ִמינּוט,  ֵאיין  ִאין  ִניְׁשט  ֵגייט  ֶעס 
 ַאַסא ֶּבעְהט  ִאיד  ַא  אֹויּב  ָאֶּבער 
ֶגעְּבט  ֶער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ַזיין  ֶוועט ֶער צּום סֹוף  ִניְׁשט אֹויף, 

ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ְוָנַׁשל ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ָהֵאל  ַהּגֹוִים  ֶאת   ֶאלֹוֶקי ה' 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ,ִמָּפֶני
ָדאס  ָוואס  גֹוִים,  ִדי  ֶנעֶמען  ַאֶוועק 
ָרעֹות  ִמדֹות  אּון  ַּתֲאוֹות  ִדי  ֵמייְנט 
ְמַעט  ַאַריין,  ְּבֶרעְנְגן  גֹוִים  ִדי  ָוואס 
ֶעס   ,צּוִּביְסֶלע  צּוִּביְסֶלע ְמָעט, 
ָאֶּבער  ִמינּוט,  ֵאיין  ִאין  ִניְׁשט  ֵגייט 
ֶוועט  אֹויף  ִניְׁשט  ֶגעְּבט  ֶמען  אֹויּב 

ֶמען ִזיֶכער ַמְצִליַח ַזיין.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵעֶקב ִסיָמן ה)

‰ ≈‡ ˙ ר¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ַהיֹום ְרֵאה  ִלְפֵניֶכם  נֹוֵתן  ָאנִֹכי 

מֹוֲהָרא"ׁש  ּוְקָלָלה.  ְּבָרָכה 
ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
רע"ב):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי 

"ַהיֹום"  (ְּתִהִלים צה, ז):  אֹויְפ'ן ָּפסּוק 
ִאם ְּבקֹולֹו ִּתְׁשָמעּו, ַאז ֶעס ַא ְגרֹויֶסע 
ְּכַלל ִאין ַא ֶמעְנְטְׁשס ֶלעְּבן, ַאז ֶמען 
ְטַראְכְטן פּוֶנעם  ָנאר  ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאל 
ַהייְנִטיְגן ָטאג, ֵסיי ַּביי ֶגעְלט ַזאְכן, 
צּו ָהאּב ִאי אֹויף 'ַהייְנט' צּו ֶעְסן? 
ָוואס  'ַהייְנט'  אֹויף   ִאי ָהאּב  צּו 
ִניְׁשט  ַדאְרף  ֶמען  אּון  ַדאְרף?   ִאי

ָהאְּבן   ִאי ֶוועל  ִווי  פּון  ְטַראְכְטן 
ָמאְרְגן, ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ִמיר  ֶער  ֶוועט  ֶגעָהאְלְפן  ַהייְנט  ִמיר 

ָמאְרְגן אֹוי ֶהעְלְפן.

ִדיֶנען אּון  ַּביים  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ֶמען  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
פּון  'ַהייְנט',  פּון  ְטַראְכְטן  ָנאר 
ֶיעְצט טּוְהן   ִאי ֶקען  ָוואס  'ֶיעְצט', 
ַא ַנַחת רּוַח ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן? ֶמען 
ָהאּב  ָוואס  ְטַראְכְטן,  ִניְׁשט  ַדאְרף 
 ִאי ֵגיי  ָוואס  ֶגעטּוְהן?  ֶנעְכְטן   ִאי
ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  טּוְהן?  ָמאְרְגן 
אּון  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ָוואס  ִחילּוק 
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ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ַזיין,  ֶוועט  ֶעס  ָוואס 
'ֶיעְצט', ִאי ֶוועל ְּפרּוִּביְרן צּו טּוְהן 
ֶיעְצט ָוואס ִאי ֶקען, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ִפיְרט ִזי ַאזֹוי ִאיז ֶער ֵזייֶער ַמְצִליַח 

ְּברּוָחִניּות ּוְּבַגְׁשִמיּות.

ְרֵאה ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
'ַהיֹום',  ִלְפֵניֶכם  נֹוֵתן  ָאנִֹכי 
 ִאי ָזאְגט,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַהייְנִטיְגן  ֶדעם  ַמָּתָנה  ַא  ִדיר  ֶגעּב 
דּו  ֵׂשֶכל  ָהאְסט  דּו  אֹויּב  ָטאג, 
קּוְקְסט ִניְׁשט אֹויף ֶנעְכְטן אּון אֹויף 
אֹויְסצּוִניְצן  ְּפרּוִּביְרְסט  דּו  ָמאְרְגן, 
 ְּברֹוי ֶעס  ִווי  ָטאג  ַהייְנִטיְגן  ֶדעם 
ַא  ְּבָרָכה,  ַזיין,  ֶעס  ֶוועט  ַזיין,  צּו 
ֶגעֶּבעְנְטְׁשֶטער ָטאג, אּון ַפאְרֶקעְרט 
אֹויּב דּו ֶוועְסט ֶעס ָאְּפְׁשטּוְּפן אֹויף 
 ,ֶדעְרָנא ׁשֹוין  ִאיז  ַהייְנט  ָמאְרְגן, 
ֶעֶּפעס      ָאְנֵהייְּבן   ִאי ֶוועל  ָמאְרְגן 
טּוְהן, ֶדעָמאְלְטס, ּוְקָלָלה, ֶוועט ֶעס 

ַזיין ַא ַפאְרָׁשאְלֶטעֶנער ָטאג.

אֹויס וואֹויל  ִניְצט  ָוואס  ֶדעם  ִאיז 
ָאן  ֶעס  ִפיְלט  אּון  ֶטעג,  ִדי 
ִאים  ֶוועט  ָדאס  ַזאְכן,  גּוֶטע  ִמיט 
ֶוועט ִאים  ֵאייִּביג, ֶעס  ְּבַלייְּבן אֹויף 
ַּבאְגֵלייְטן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף 

ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְרֵאה ִסיָמן א)

76

ְמַצֶוה ֵאת  ָאנִֹכי  ֲאֶׁשר  ַהָדָבר  ָּכל 
ַלֲעשֹות,  ִתְׁשְמרּו  אֹתֹו  ֶאְתֶכם, 
ִמֶמנּו.  ִתְגַרע  ְוא  ָעָליו  תֵֹסף  א 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ו): 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען  צּוִריק 
ַדאְרף ֶער ִזי אֹויְסֶקעֶנען ִמיט ְצֵוויי 

ֶוועְגן.

ִווי ָדאס  ִוויְסן  ַדאְרף  ֶער  ֵמייְנט 
ֶדעְרַהאְלְטן  צּו   ִזי ַאזֹוי 
ֶער  גּוט,  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ֵסיי 
ֶלעְרְנט אּון ַדאֶוועְנט אּון ִדיְנט ֶדעם 
ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון 
 ִאים ִניְׁשט גּוט, ֶווען ֶער ַפאְלט דּוְר

ִאין ֲעֵבירֹות.

ֶער ֶווען  ַדאְרף  גּוט  ִאים  ֵגייט  ֶעס 
ֵגיין  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ַאז  ִוויְסן, 
ִאיֶּבער ִדי ָמאס, ֶער ָזאל ִניְׁשט זּוְכן 
ָהאט  ּתֹוָרה  ִדי  ָוואס  ַזאְכן  טּוְהן  צּו 
ִניְׁשט ֶגעֵהייְסן, ַווייל אֹויּב ֶער ֶוועט 
ַארֹויף ֵלייְגן אֹויף ִזי ֶמער ִוויִפיל ִדי 
פּון  ֶמער  ַזיין  ֶעס  ֶוועט  ִוויל,  ּתֹוָרה 

ַזייֶנע ּכֹוחֹות אּון ֶעס ֶוועט ְּפַלאְצן.

ַרִׁש"י ָזאְגט: א תֵֹסף ָעָליו, ְּכגֹון ִווי 
ִּבְתִפִּלין, ֲחִמָׁשה  ָחֵמׁש טֹוָטפֹות 
ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ְוכּו',  ְּבלּוָלב  ִמיִנים 
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ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ַזיין,  ֶוועט  ֶעס  ָוואס 
'ֶיעְצט', ִאי ֶוועל ְּפרּוִּביְרן צּו טּוְהן 
ֶיעְצט ָוואס ִאי ֶקען, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ִפיְרט ִזי ַאזֹוי ִאיז ֶער ֵזייֶער ַמְצִליַח 

ְּברּוָחִניּות ּוְּבַגְׁשִמיּות.

ְרֵאה ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
'ַהיֹום',  ִלְפֵניֶכם  נֹוֵתן  ָאנִֹכי 
 ִאי ָזאְגט,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַהייְנִטיְגן  ֶדעם  ַמָּתָנה  ַא  ִדיר  ֶגעּב 
דּו  ֵׂשֶכל  ָהאְסט  דּו  אֹויּב  ָטאג, 
קּוְקְסט ִניְׁשט אֹויף ֶנעְכְטן אּון אֹויף 
אֹויְסצּוִניְצן  ְּפרּוִּביְרְסט  דּו  ָמאְרְגן, 
 ְּברֹוי ֶעס  ִווי  ָטאג  ַהייְנִטיְגן  ֶדעם 
ַא  ְּבָרָכה,  ַזיין,  ֶעס  ֶוועט  ַזיין,  צּו 
ֶגעֶּבעְנְטְׁשֶטער ָטאג, אּון ַפאְרֶקעְרט 
אֹויּב דּו ֶוועְסט ֶעס ָאְּפְׁשטּוְּפן אֹויף 
 ,ֶדעְרָנא ׁשֹוין  ִאיז  ַהייְנט  ָמאְרְגן, 
ֶעֶּפעס      ָאְנֵהייְּבן   ִאי ֶוועל  ָמאְרְגן 
טּוְהן, ֶדעָמאְלְטס, ּוְקָלָלה, ֶוועט ֶעס 

ַזיין ַא ַפאְרָׁשאְלֶטעֶנער ָטאג.

אֹויס וואֹויל  ִניְצט  ָוואס  ֶדעם  ִאיז 
ָאן  ֶעס  ִפיְלט  אּון  ֶטעג,  ִדי 
ִאים  ֶוועט  ָדאס  ַזאְכן,  גּוֶטע  ִמיט 
ֶוועט ִאים  ֵאייִּביג, ֶעס  ְּבַלייְּבן אֹויף 
ַּבאְגֵלייְטן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף 

ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְרֵאה ִסיָמן א)
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ְמַצֶוה ֵאת  ָאנִֹכי  ֲאֶׁשר  ַהָדָבר  ָּכל 
ַלֲעשֹות,  ִתְׁשְמרּו  אֹתֹו  ֶאְתֶכם, 
ִמֶמנּו.  ִתְגַרע  ְוא  ָעָליו  תֵֹסף  א 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ו): 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען  צּוִריק 
ַדאְרף ֶער ִזי אֹויְסֶקעֶנען ִמיט ְצֵוויי 

ֶוועְגן.

ִווי ָדאס  ִוויְסן  ַדאְרף  ֶער  ֵמייְנט 
ֶדעְרַהאְלְטן  צּו   ִזי ַאזֹוי 
ֶער  גּוט,  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ֵסיי 
ֶלעְרְנט אּון ַדאֶוועְנט אּון ִדיְנט ֶדעם 
ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון 
 ִאים ִניְׁשט גּוט, ֶווען ֶער ַפאְלט דּוְר

ִאין ֲעֵבירֹות.

ֶער ֶווען  ַדאְרף  גּוט  ִאים  ֵגייט  ֶעס 
ֵגיין  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ַאז  ִוויְסן, 
ִאיֶּבער ִדי ָמאס, ֶער ָזאל ִניְׁשט זּוְכן 
ָהאט  ּתֹוָרה  ִדי  ָוואס  ַזאְכן  טּוְהן  צּו 
ִניְׁשט ֶגעֵהייְסן, ַווייל אֹויּב ֶער ֶוועט 
ַארֹויף ֵלייְגן אֹויף ִזי ֶמער ִוויִפיל ִדי 
פּון  ֶמער  ַזיין  ֶעס  ֶוועט  ִוויל,  ּתֹוָרה 

ַזייֶנע ּכֹוחֹות אּון ֶעס ֶוועט ְּפַלאְצן.

ַרִׁש"י ָזאְגט: א תֵֹסף ָעָליו, ְּכגֹון ִווי 
ִּבְתִפִּלין, ֲחִמָׁשה  ָחֵמׁש טֹוָטפֹות 
ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ְוכּו',  ְּבלּוָלב  ִמיִנים 
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ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ַזיין,  ֶוועט  ֶעס  ָוואס 
'ֶיעְצט', ִאי ֶוועל ְּפרּוִּביְרן צּו טּוְהן 
ֶיעְצט ָוואס ִאי ֶקען, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ִפיְרט ִזי ַאזֹוי ִאיז ֶער ֵזייֶער ַמְצִליַח 

ְּברּוָחִניּות ּוְּבַגְׁשִמיּות.

ְרֵאה ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
'ַהיֹום',  ִלְפֵניֶכם  נֹוֵתן  ָאנִֹכי 
 ִאי ָזאְגט,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַהייְנִטיְגן  ֶדעם  ַמָּתָנה  ַא  ִדיר  ֶגעּב 
דּו  ֵׂשֶכל  ָהאְסט  דּו  אֹויּב  ָטאג, 
קּוְקְסט ִניְׁשט אֹויף ֶנעְכְטן אּון אֹויף 
אֹויְסצּוִניְצן  ְּפרּוִּביְרְסט  דּו  ָמאְרְגן, 
 ְּברֹוי ֶעס  ִווי  ָטאג  ַהייְנִטיְגן  ֶדעם 
ַא  ְּבָרָכה,  ַזיין,  ֶעס  ֶוועט  ַזיין,  צּו 
ֶגעֶּבעְנְטְׁשֶטער ָטאג, אּון ַפאְרֶקעְרט 
אֹויּב דּו ֶוועְסט ֶעס ָאְּפְׁשטּוְּפן אֹויף 
 ,ֶדעְרָנא ׁשֹוין  ִאיז  ַהייְנט  ָמאְרְגן, 
ֶעֶּפעס      ָאְנֵהייְּבן   ִאי ֶוועל  ָמאְרְגן 
טּוְהן, ֶדעָמאְלְטס, ּוְקָלָלה, ֶוועט ֶעס 

ַזיין ַא ַפאְרָׁשאְלֶטעֶנער ָטאג.

אֹויס וואֹויל  ִניְצט  ָוואס  ֶדעם  ִאיז 
ָאן  ֶעס  ִפיְלט  אּון  ֶטעג,  ִדי 
ִאים  ֶוועט  ָדאס  ַזאְכן,  גּוֶטע  ִמיט 
ֶוועט ִאים  ֵאייִּביג, ֶעס  ְּבַלייְּבן אֹויף 
ַּבאְגֵלייְטן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף 

ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְרֵאה ִסיָמן א)
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ְמַצֶוה ֵאת  ָאנִֹכי  ֲאֶׁשר  ַהָדָבר  ָּכל 
ַלֲעשֹות,  ִתְׁשְמרּו  אֹתֹו  ֶאְתֶכם, 
ִמֶמנּו.  ִתְגַרע  ְוא  ָעָליו  תֵֹסף  א 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ו): 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען  צּוִריק 
ַדאְרף ֶער ִזי אֹויְסֶקעֶנען ִמיט ְצֵוויי 

ֶוועְגן.

ִווי ָדאס  ִוויְסן  ַדאְרף  ֶער  ֵמייְנט 
ֶדעְרַהאְלְטן  צּו   ִזי ַאזֹוי 
ֶער  גּוט,  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ֵסיי 
ֶלעְרְנט אּון ַדאֶוועְנט אּון ִדיְנט ֶדעם 
ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון 
 ִאים ִניְׁשט גּוט, ֶווען ֶער ַפאְלט דּוְר

ִאין ֲעֵבירֹות.

ֶער ֶווען  ַדאְרף  גּוט  ִאים  ֵגייט  ֶעס 
ֵגיין  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ַאז  ִוויְסן, 
ִאיֶּבער ִדי ָמאס, ֶער ָזאל ִניְׁשט זּוְכן 
ָהאט  ּתֹוָרה  ִדי  ָוואס  ַזאְכן  טּוְהן  צּו 
ִניְׁשט ֶגעֵהייְסן, ַווייל אֹויּב ֶער ֶוועט 
ַארֹויף ֵלייְגן אֹויף ִזי ֶמער ִוויִפיל ִדי 
פּון  ֶמער  ַזיין  ֶעס  ֶוועט  ִוויל,  ּתֹוָרה 

ַזייֶנע ּכֹוחֹות אּון ֶעס ֶוועט ְּפַלאְצן.

ַרִׁש"י ָזאְגט: א תֵֹסף ָעָליו, ְּכגֹון ִווי 
ִּבְתִפִּלין, ֲחִמָׁשה  ָחֵמׁש טֹוָטפֹות 
ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ְוכּו',  ְּבלּוָלב  ִמיִנים 
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ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ַזיין,  ֶוועט  ֶעס  ָוואס 
'ֶיעְצט', ִאי ֶוועל ְּפרּוִּביְרן צּו טּוְהן 
ֶיעְצט ָוואס ִאי ֶקען, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ִפיְרט ִזי ַאזֹוי ִאיז ֶער ֵזייֶער ַמְצִליַח 

ְּברּוָחִניּות ּוְּבַגְׁשִמיּות.

ְרֵאה ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
'ַהיֹום',  ִלְפֵניֶכם  נֹוֵתן  ָאנִֹכי 
 ִאי ָזאְגט,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַהייְנִטיְגן  ֶדעם  ַמָּתָנה  ַא  ִדיר  ֶגעּב 
דּו  ֵׂשֶכל  ָהאְסט  דּו  אֹויּב  ָטאג, 
קּוְקְסט ִניְׁשט אֹויף ֶנעְכְטן אּון אֹויף 
אֹויְסצּוִניְצן  ְּפרּוִּביְרְסט  דּו  ָמאְרְגן, 
 ְּברֹוי ֶעס  ִווי  ָטאג  ַהייְנִטיְגן  ֶדעם 
ַא  ְּבָרָכה,  ַזיין,  ֶעס  ֶוועט  ַזיין,  צּו 
ֶגעֶּבעְנְטְׁשֶטער ָטאג, אּון ַפאְרֶקעְרט 
אֹויּב דּו ֶוועְסט ֶעס ָאְּפְׁשטּוְּפן אֹויף 
 ,ֶדעְרָנא ׁשֹוין  ִאיז  ַהייְנט  ָמאְרְגן, 
ֶעֶּפעס      ָאְנֵהייְּבן   ִאי ֶוועל  ָמאְרְגן 
טּוְהן, ֶדעָמאְלְטס, ּוְקָלָלה, ֶוועט ֶעס 

ַזיין ַא ַפאְרָׁשאְלֶטעֶנער ָטאג.

אֹויס וואֹויל  ִניְצט  ָוואס  ֶדעם  ִאיז 
ָאן  ֶעס  ִפיְלט  אּון  ֶטעג,  ִדי 
ִאים  ֶוועט  ָדאס  ַזאְכן,  גּוֶטע  ִמיט 
ֶוועט ִאים  ֵאייִּביג, ֶעס  ְּבַלייְּבן אֹויף 
ַּבאְגֵלייְטן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף 

ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְרֵאה ִסיָמן א)
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ְמַצֶוה ֵאת  ָאנִֹכי  ֲאֶׁשר  ַהָדָבר  ָּכל 
ַלֲעשֹות,  ִתְׁשְמרּו  אֹתֹו  ֶאְתֶכם, 
ִמֶמנּו.  ִתְגַרע  ְוא  ָעָליו  תֵֹסף  א 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
טּוְהן,  ְּתׁשּוָבה  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען  ו): 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען  צּוִריק 
ַדאְרף ֶער ִזי אֹויְסֶקעֶנען ִמיט ְצֵוויי 

ֶוועְגן.

ִווי ָדאס  ִוויְסן  ַדאְרף  ֶער  ֵמייְנט 
ֶדעְרַהאְלְטן  צּו   ִזי ַאזֹוי 
ֶער  גּוט,  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ֵסיי 
ֶלעְרְנט אּון ַדאֶוועְנט אּון ִדיְנט ֶדעם 
ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ֵסיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון 
 ִאים ִניְׁשט גּוט, ֶווען ֶער ַפאְלט דּוְר

ִאין ֲעֵבירֹות.

ֶער ֶווען  ַדאְרף  גּוט  ִאים  ֵגייט  ֶעס 
ֵגיין  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ַאז  ִוויְסן, 
ִאיֶּבער ִדי ָמאס, ֶער ָזאל ִניְׁשט זּוְכן 
ָהאט  ּתֹוָרה  ִדי  ָוואס  ַזאְכן  טּוְהן  צּו 
ִניְׁשט ֶגעֵהייְסן, ַווייל אֹויּב ֶער ֶוועט 
ַארֹויף ֵלייְגן אֹויף ִזי ֶמער ִוויִפיל ִדי 
פּון  ֶמער  ַזיין  ֶעס  ֶוועט  ִוויל,  ּתֹוָרה 

ַזייֶנע ּכֹוחֹות אּון ֶעס ֶוועט ְּפַלאְצן.

ַרִׁש"י ָזאְגט: א תֵֹסף ָעָליו, ְּכגֹון ִווי 
ִּבְתִפִּלין, ֲחִמָׁשה  ָחֵמׁש טֹוָטפֹות 
ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ְוכּו',  ְּבלּוָלב  ִמיִנים 
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ִניְׁשט צּוֵלייְגן ֶמער ִוויִפיל ִדי ּתֹוָרה 
ָהאט ֶגעֵהייְסן.

ֶווען אּון   ,אֹוי ַפאְרֶקעְרט  ִוויֶדער 
ַפאְלט  ֶער  ַאָראּפ,  ַפאְלט  ֶער 
דּוְר, ַדאְרף ֶמען אֹוי ִוויְסן ִווי ַאזֹוי 
ִזי צּו ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ִניְׁשט ֶוועְרן 
אֹויְפֶגעְּבן,  ִאיְנַגאְנְצן  אּון  צּוְּבָראְכן 
צּום  קּוֶמען  צּוִריק  ְׁשֶטעְנִדיג  ָנאר 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵאיין ָדאס  פּון  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ַזייט, א תֵֹסף ָעָליו, ֵלייג ִניְׁשט 
צּו ֶמער ִוויִפיל ִדי ּתֹוָרה ֵהייְסט, ַווייל 

אֹויּב ָיא ֶוועְסטּו ָנאְכֶדעם ָגאְרִניְׁשט 
טּוְהן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט, ְוא 
ִתְגַרע ִמֶמנּו, ֶנעם ִניְׁשט ַאָראּפ, ַווייל 
ִדיר ְׁשֶווער,  ֵגייט  ַאז ֶעס  ֶזעְהְסט  דּו 
ָזאְלְסטּו  ֶגעַפאְלן,   דּוְר ִּביְזט  דּו 
אֹויְפֶגעְּבן,  ַאֶלעס  ֶדעם  ֶוועְגן  ִניְׁשט 
ְׁשֶטעְנִדיג  אּון  ֶדעְרַהאְלְטן   ִזי ָנאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען  צּוִריק 
ִריְכִטיְגן  אֹויְפ'ן  ַזיין  ֶוועְסטּו  ַאזֹוי 
צּום  ִפיְרן  ִדיר  ֶוועט  ָוואס  ֶוועג, 
ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ַזיין  צּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְרֵאה ִסיָמן ז)

ים ƒט פ¿ ו… ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְּבָכל ׁשֹוְפִטים   ְל ִּתֵּתן  ְוׁשֹוְטִרים 

 ֶקיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי
ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש   .ְל נֹוֵתן 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  כ"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

פּון  ְמנֹוָרה  ַא  ָּפִנים  ַזיין  אֹויף  ָהאט 
ִדי  ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס  ֶלעְכט,  ִזיְּבן 
ִדי  אֹויֶעְרן,  ְצֵוויי  ִדי  אֹויְגן,  ְצֵוויי 
ָדאס  אּון  מֹויל,  ִדי  אּון  ֶלעֶכער  ָנאז 
אּון  מַֹח,  צּום  צּוֶגעִּביְנֶדען  ֶזעֶנען 
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה צּו ֵהייִליְגן 

ֵריין  ַזיין מַֹח  ֶוועְרט  ִזיְּבן ֶלעְכט,  ִדי 
ִדי  זֹוֶכה צּו  ִאיז  ֶער  ֵהייִליג אּון  אּון 

ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

ִמְׁשָנה ִאין ֵס ד'  (ֵּפֶרק  ְיִציָרה  ֶפר 
ֶלעְכט  ִזיְּבן  ִדי  ֶוועְרן  י"ב): 

ָאְנֶגערּוְפן "ִדי ִזיְּבן טֹויֶעְרן".

ׁשֹוְפִטים ָדאס  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ְּבָכל   ְל ִּתֵּתן  ְוׁשֹוְטִרים 
 ,ְל נֹוֵתן   ֶקיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי
ְׁשֶטעְלן ׁשֹוְפִטים אֹויף  ַדאְרְפְסט  דּו 
ִדי ַאֶלע טֹויֶעְרן פּון ַדיין ָקאּפ, ָדאס 
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ִניְׁשט צּוֵלייְגן ֶמער ִוויִפיל ִדי ּתֹוָרה 
ָהאט ֶגעֵהייְסן.

ֶווען אּון   ,אֹוי ַפאְרֶקעְרט  ִוויֶדער 
ַפאְלט  ֶער  ַאָראּפ,  ַפאְלט  ֶער 
דּוְר, ַדאְרף ֶמען אֹוי ִוויְסן ִווי ַאזֹוי 
ִזי צּו ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ִניְׁשט ֶוועְרן 
אֹויְפֶגעְּבן,  ִאיְנַגאְנְצן  אּון  צּוְּבָראְכן 
צּום  קּוֶמען  צּוִריק  ְׁשֶטעְנִדיג  ָנאר 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵאיין ָדאס  פּון  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ַזייט, א תֵֹסף ָעָליו, ֵלייג ִניְׁשט 
צּו ֶמער ִוויִפיל ִדי ּתֹוָרה ֵהייְסט, ַווייל 

אֹויּב ָיא ֶוועְסטּו ָנאְכֶדעם ָגאְרִניְׁשט 
טּוְהן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט, ְוא 
ִתְגַרע ִמֶמנּו, ֶנעם ִניְׁשט ַאָראּפ, ַווייל 
ִדיר ְׁשֶווער,  ֵגייט  ַאז ֶעס  ֶזעְהְסט  דּו 
ָזאְלְסטּו  ֶגעַפאְלן,   דּוְר ִּביְזט  דּו 
אֹויְפֶגעְּבן,  ַאֶלעס  ֶדעם  ֶוועְגן  ִניְׁשט 
ְׁשֶטעְנִדיג  אּון  ֶדעְרַהאְלְטן   ִזי ָנאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען  צּוִריק 
ִריְכִטיְגן  אֹויְפ'ן  ַזיין  ֶוועְסטּו  ַאזֹוי 
צּום  ִפיְרן  ִדיר  ֶוועט  ָוואס  ֶוועג, 
ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ַזיין  צּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְרֵאה ִסיָמן ז)

ים ƒט פ¿ ו… ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְּבָכל ׁשֹוְפִטים   ְל ִּתֵּתן  ְוׁשֹוְטִרים 

 ֶקיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי
ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש   .ְל נֹוֵתן 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  כ"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

פּון  ְמנֹוָרה  ַא  ָּפִנים  ַזיין  אֹויף  ָהאט 
ִדי  ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס  ֶלעְכט,  ִזיְּבן 
ִדי  אֹויֶעְרן,  ְצֵוויי  ִדי  אֹויְגן,  ְצֵוויי 
ָדאס  אּון  מֹויל,  ִדי  אּון  ֶלעֶכער  ָנאז 
אּון  מַֹח,  צּום  צּוֶגעִּביְנֶדען  ֶזעֶנען 
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה צּו ֵהייִליְגן 

ֵריין  ַזיין מַֹח  ֶוועְרט  ִזיְּבן ֶלעְכט,  ִדי 
ִדי  זֹוֶכה צּו  ִאיז  ֶער  ֵהייִליג אּון  אּון 

ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

ִמְׁשָנה ִאין ֵס ד'  (ֵּפֶרק  ְיִציָרה  ֶפר 
ֶלעְכט  ִזיְּבן  ִדי  ֶוועְרן  י"ב): 

ָאְנֶגערּוְפן "ִדי ִזיְּבן טֹויֶעְרן".

ׁשֹוְפִטים ָדאס  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ְּבָכל   ְל ִּתֵּתן  ְוׁשֹוְטִרים 
 ,ְל נֹוֵתן   ֶקיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי
ְׁשֶטעְלן ׁשֹוְפִטים אֹויף  ַדאְרְפְסט  דּו 
ִדי ַאֶלע טֹויֶעְרן פּון ַדיין ָקאּפ, ָדאס 
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ִניְׁשט צּוֵלייְגן ֶמער ִוויִפיל ִדי ּתֹוָרה 
ָהאט ֶגעֵהייְסן.

ֶווען אּון   ,אֹוי ַפאְרֶקעְרט  ִוויֶדער 
ַפאְלט  ֶער  ַאָראּפ,  ַפאְלט  ֶער 
דּוְר, ַדאְרף ֶמען אֹוי ִוויְסן ִווי ַאזֹוי 
ִזי צּו ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ִניְׁשט ֶוועְרן 
אֹויְפֶגעְּבן,  ִאיְנַגאְנְצן  אּון  צּוְּבָראְכן 
צּום  קּוֶמען  צּוִריק  ְׁשֶטעְנִדיג  ָנאר 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵאיין ָדאס  פּון  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ַזייט, א תֵֹסף ָעָליו, ֵלייג ִניְׁשט 
צּו ֶמער ִוויִפיל ִדי ּתֹוָרה ֵהייְסט, ַווייל 

אֹויּב ָיא ֶוועְסטּו ָנאְכֶדעם ָגאְרִניְׁשט 
טּוְהן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט, ְוא 
ִתְגַרע ִמֶמנּו, ֶנעם ִניְׁשט ַאָראּפ, ַווייל 
ִדיר ְׁשֶווער,  ֵגייט  ַאז ֶעס  ֶזעְהְסט  דּו 
ָזאְלְסטּו  ֶגעַפאְלן,   דּוְר ִּביְזט  דּו 
אֹויְפֶגעְּבן,  ַאֶלעס  ֶדעם  ֶוועְגן  ִניְׁשט 
ְׁשֶטעְנִדיג  אּון  ֶדעְרַהאְלְטן   ִזי ָנאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען  צּוִריק 
ִריְכִטיְגן  אֹויְפ'ן  ַזיין  ֶוועְסטּו  ַאזֹוי 
צּום  ִפיְרן  ִדיר  ֶוועט  ָוואס  ֶוועג, 
ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ַזיין  צּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְרֵאה ִסיָמן ז)

ים ƒט פ¿ ו… ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְּבָכל ׁשֹוְפִטים   ְל ִּתֵּתן  ְוׁשֹוְטִרים 

 ֶקיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי
ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש   .ְל נֹוֵתן 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  כ"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

פּון  ְמנֹוָרה  ַא  ָּפִנים  ַזיין  אֹויף  ָהאט 
ִדי  ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס  ֶלעְכט,  ִזיְּבן 
ִדי  אֹויֶעְרן,  ְצֵוויי  ִדי  אֹויְגן,  ְצֵוויי 
ָדאס  אּון  מֹויל,  ִדי  אּון  ֶלעֶכער  ָנאז 
אּון  מַֹח,  צּום  צּוֶגעִּביְנֶדען  ֶזעֶנען 
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה צּו ֵהייִליְגן 

ֵריין  ַזיין מַֹח  ֶוועְרט  ִזיְּבן ֶלעְכט,  ִדי 
ִדי  זֹוֶכה צּו  ִאיז  ֶער  ֵהייִליג אּון  אּון 

ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

ִמְׁשָנה ִאין ֵס ד'  (ֵּפֶרק  ְיִציָרה  ֶפר 
ֶלעְכט  ִזיְּבן  ִדי  ֶוועְרן  י"ב): 

ָאְנֶגערּוְפן "ִדי ִזיְּבן טֹויֶעְרן".

ׁשֹוְפִטים ָדאס  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ְּבָכל   ְל ִּתֵּתן  ְוׁשֹוְטִרים 
 ,ְל נֹוֵתן   ֶקיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי
ְׁשֶטעְלן ׁשֹוְפִטים אֹויף  ַדאְרְפְסט  דּו 
ִדי ַאֶלע טֹויֶעְרן פּון ַדיין ָקאּפ, ָדאס 
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ִניְׁשט צּוֵלייְגן ֶמער ִוויִפיל ִדי ּתֹוָרה 
ָהאט ֶגעֵהייְסן.

ֶווען אּון   ,אֹוי ַפאְרֶקעְרט  ִוויֶדער 
ַפאְלט  ֶער  ַאָראּפ,  ַפאְלט  ֶער 
דּוְר, ַדאְרף ֶמען אֹוי ִוויְסן ִווי ַאזֹוי 
ִזי צּו ֶדעְרַהאְלְטן, אּון ִניְׁשט ֶוועְרן 
אֹויְפֶגעְּבן,  ִאיְנַגאְנְצן  אּון  צּוְּבָראְכן 
צּום  קּוֶמען  צּוִריק  ְׁשֶטעְנִדיג  ָנאר 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵאיין ָדאס  פּון  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ַזייט, א תֵֹסף ָעָליו, ֵלייג ִניְׁשט 
צּו ֶמער ִוויִפיל ִדי ּתֹוָרה ֵהייְסט, ַווייל 

אֹויּב ָיא ֶוועְסטּו ָנאְכֶדעם ָגאְרִניְׁשט 
טּוְהן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט, ְוא 
ִתְגַרע ִמֶמנּו, ֶנעם ִניְׁשט ַאָראּפ, ַווייל 
ִדיר ְׁשֶווער,  ֵגייט  ַאז ֶעס  ֶזעְהְסט  דּו 
ָזאְלְסטּו  ֶגעַפאְלן,   דּוְר ִּביְזט  דּו 
אֹויְפֶגעְּבן,  ַאֶלעס  ֶדעם  ֶוועְגן  ִניְׁשט 
ְׁשֶטעְנִדיג  אּון  ֶדעְרַהאְלְטן   ִזי ָנאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  קּוֶמען  צּוִריק 
ִריְכִטיְגן  אֹויְפ'ן  ַזיין  ֶוועְסטּו  ַאזֹוי 
צּום  ִפיְרן  ִדיר  ֶוועט  ָוואס  ֶוועג, 
ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ַזיין  צּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ְרֵאה ִסיָמן ז)

ים ƒט פ¿ ו… ׁ̆  ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְּבָכל ׁשֹוְפִטים   ְל ִּתֵּתן  ְוׁשֹוְטִרים 

 ֶקיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי
ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש   .ְל נֹוֵתן 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  כ"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

פּון  ְמנֹוָרה  ַא  ָּפִנים  ַזיין  אֹויף  ָהאט 
ִדי  ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס  ֶלעְכט,  ִזיְּבן 
ִדי  אֹויֶעְרן,  ְצֵוויי  ִדי  אֹויְגן,  ְצֵוויי 
ָדאס  אּון  מֹויל,  ִדי  אּון  ֶלעֶכער  ָנאז 
אּון  מַֹח,  צּום  צּוֶגעִּביְנֶדען  ֶזעֶנען 
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה צּו ֵהייִליְגן 

ֵריין  ַזיין מַֹח  ֶוועְרט  ִזיְּבן ֶלעְכט,  ִדי 
ִדי  זֹוֶכה צּו  ִאיז  ֶער  ֵהייִליג אּון  אּון 

ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

ִמְׁשָנה ִאין ֵס ד'  (ֵּפֶרק  ְיִציָרה  ֶפר 
ֶלעְכט  ִזיְּבן  ִדי  ֶוועְרן  י"ב): 

ָאְנֶגערּוְפן "ִדי ִזיְּבן טֹויֶעְרן".

ׁשֹוְפִטים ָדאס  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ְּבָכל   ְל ִּתֵּתן  ְוׁשֹוְטִרים 
 ,ְל נֹוֵתן   ֶקיֱא ה'  ֲאֶׁשר   ְׁשָעֶרי
ְׁשֶטעְלן ׁשֹוְפִטים אֹויף  ַדאְרְפְסט  דּו 
ִדי ַאֶלע טֹויֶעְרן פּון ַדיין ָקאּפ, ָדאס 
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ַאֵליין   ִזי ַדאְרְפט  דּו  ַאז  ֵמייְנט 
ִמְׁשָּפְט'ן ֶיעְדן ָטאג, ִזי דּוְר ֶרעְדן 
ַמייֶנע  ֶזעֶנען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ִמיְטן 
קּוק   ִאי אֹויְסֶגעַהאְלְטן,  אֹויְגן 
ַמייֶנע  ֶזעֶנען  ֶמעג?  ֶמען  ִווי  ָנאר 
ֶהער   ִאי אֹויְסֶגעַהאְלְטן,  אֹויֶעְרן 
ָנאז  ַמיין  ִאיז  ֶמעג?  ֶמען  ָוואס  ָנאר 
ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  אֹויְסֶגעַהאְלְטן, 
 ִאי ֶרעג  ַּכַעס,  פּון  ִמָדה  ִדי  אֹויף 
מֹויל  ַמיין  ִאיז  אֹויף?  ִניְׁשט   ִזי
ָוואס  ָנאר  ֶרעד   ִאי אֹויְסֶגעַהאְלְטן, 

ֶמען ֶמעג?

ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשמּוֶעְסט ָדאס אֹויס ֶווען 
ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֵגייט ׁשֹוין 
אּון  ִקְטרּוִגים,  ַאֶלע  ִאים  פּון  ַאָראּפ 
ֶגעֶׁשעְהן  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ִאים  ֶקען  ֶעס 
ָזאְגן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי  ְׁשֶלעְכְטס,  ַקיין 
ְּכֶׁשֵּיׁש  ה'):  ִסיָמן  ה',  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה  (ְדָבִרים 

ֶווען  ְלַמְעָלה,  ִדין  ֵאין  ְלַמָּטה  ִדין 
ָדא  ַאֵלייְנס   ִזי ִמְׁשָּפט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ִניְׁשט  ׁשֹוין  ִאים  ֶמען  ֶקען  אּוְנְטן, 

ִמְׁשָּפְט'ן אֹויְבן.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
צּום  ְׁשֶטעְנִדיג  ֶרעְדט 
ַזיין  גּוט  ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶיעֶנע  אֹויף  אּון  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף 

ֶוועְלט!

(זֹאת ַהּתֹוָרה ׁשֹוְפִטים ִסיָמן א)
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ֶמֶל, ִמֶקֶרב   ָעֶלי ָּתִׂשים   ַאֶחי
 ָעֶלי ָלֵתת  תּוַכל  א 
הּוא.   ָאִחי א  ֲאֶׁשר  ָנְכִרי  ִאיׁש 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
 ִזי ִאין  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  נ"ו): 

ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ַמְלכּות,  ְׁשִטיְקל  ַא 
ֶמער  ֵאייֶנער  ֶקעִניג,  ְׁשִטיְקל  ַא  ִאיז 
אּון ֵאייֶנער ֵווייִניֶגער, ֵאייֶנער ִאיז ַא 
ֶקעִניג ַּביי ִזי ִאיְנֶדעְרֵהיים אֹויף ַזיין 
ִמְׁשָּפָחה, ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶקעִניג אֹויף 
ֵאייֶנער   ,ִזי ַארּום  ֶמעְנְטְׁשן  ַזייֶנע 
ֶמעְנְטְׁשן,  ֶמער  אֹויף  ֶקעִניג  ַא  ִאיז 
ַהַּבִית  ַּבַעל  ִאיז  ֶער  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 

אֹויף ֵזיי, ֵזיי ַדאְרְפן ִאים ָפאְלְגן.

ִדי אּון  ִניְצן  צּו  ֶזעְהן  ַדאְרף  ֶמען 
גּוֶטע  אֹויף  ָנאר   ֶקעִניְגַריי
ְצֶוועְקן, ִניְׁשט צּו ֶגעֶוועְלִטיְגן ְסַּתם 
ֵזיי  ָנאר  ֶמעְנְטְׁשן,  ִדי  אֹויף  ַאזֹוי 
ֵזיי  אּון  ְׁשַטאְרְקן,  אּון  ַזיין  ְמַחֵזק 

ְּבֶרעְנְגן ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ׂשֹום ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
דּו   ,ֶמֶל  ָעֶלי ָּתִׂשים 
ֲאֶׁשר  ָנאר,  ַמְלכּות  ִדי  ִניְצן  ָזאְלְסט 
ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ּבֹו,   ֶקיֱא ה'  ִיְבַחר 
אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ַדייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ַאז 
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ַאֵליין   ִזי ַדאְרְפט  דּו  ַאז  ֵמייְנט 
ִמְׁשָּפְט'ן ֶיעְדן ָטאג, ִזי דּוְר ֶרעְדן 
ַמייֶנע  ֶזעֶנען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ִמיְטן 
קּוק   ִאי אֹויְסֶגעַהאְלְטן,  אֹויְגן 
ַמייֶנע  ֶזעֶנען  ֶמעג?  ֶמען  ִווי  ָנאר 
ֶהער   ִאי אֹויְסֶגעַהאְלְטן,  אֹויֶעְרן 
ָנאז  ַמיין  ִאיז  ֶמעג?  ֶמען  ָוואס  ָנאר 
ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  אֹויְסֶגעַהאְלְטן, 
 ִאי ֶרעג  ַּכַעס,  פּון  ִמָדה  ִדי  אֹויף 
מֹויל  ַמיין  ִאיז  אֹויף?  ִניְׁשט   ִזי
ָוואס  ָנאר  ֶרעד   ִאי אֹויְסֶגעַהאְלְטן, 

ֶמען ֶמעג?

ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשמּוֶעְסט ָדאס אֹויס ֶווען 
ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֵגייט ׁשֹוין 
אּון  ִקְטרּוִגים,  ַאֶלע  ִאים  פּון  ַאָראּפ 
ֶגעֶׁשעְהן  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ִאים  ֶקען  ֶעס 
ָזאְגן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי  ְׁשֶלעְכְטס,  ַקיין 
ְּכֶׁשֵּיׁש  ה'):  ִסיָמן  ה',  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה  (ְדָבִרים 

ֶווען  ְלַמְעָלה,  ִדין  ֵאין  ְלַמָּטה  ִדין 
ָדא  ַאֵלייְנס   ִזי ִמְׁשָּפט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ִניְׁשט  ׁשֹוין  ִאים  ֶמען  ֶקען  אּוְנְטן, 

ִמְׁשָּפְט'ן אֹויְבן.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
צּום  ְׁשֶטעְנִדיג  ֶרעְדט 
ַזיין  גּוט  ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶיעֶנע  אֹויף  אּון  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף 

ֶוועְלט!

(זֹאת ַהּתֹוָרה ׁשֹוְפִטים ִסיָמן א)
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ֶמֶל, ִמֶקֶרב   ָעֶלי ָּתִׂשים   ַאֶחי
 ָעֶלי ָלֵתת  תּוַכל  א 
הּוא.   ָאִחי א  ֲאֶׁשר  ָנְכִרי  ִאיׁש 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
 ִזי ִאין  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  נ"ו): 

ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ַמְלכּות,  ְׁשִטיְקל  ַא 
ֶמער  ֵאייֶנער  ֶקעִניג,  ְׁשִטיְקל  ַא  ִאיז 
אּון ֵאייֶנער ֵווייִניֶגער, ֵאייֶנער ִאיז ַא 
ֶקעִניג ַּביי ִזי ִאיְנֶדעְרֵהיים אֹויף ַזיין 
ִמְׁשָּפָחה, ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶקעִניג אֹויף 
ֵאייֶנער   ,ִזי ַארּום  ֶמעְנְטְׁשן  ַזייֶנע 
ֶמעְנְטְׁשן,  ֶמער  אֹויף  ֶקעִניג  ַא  ִאיז 
ַהַּבִית  ַּבַעל  ִאיז  ֶער  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 

אֹויף ֵזיי, ֵזיי ַדאְרְפן ִאים ָפאְלְגן.

ִדי אּון  ִניְצן  צּו  ֶזעְהן  ַדאְרף  ֶמען 
גּוֶטע  אֹויף  ָנאר   ֶקעִניְגַריי
ְצֶוועְקן, ִניְׁשט צּו ֶגעֶוועְלִטיְגן ְסַּתם 
ֵזיי  ָנאר  ֶמעְנְטְׁשן,  ִדי  אֹויף  ַאזֹוי 
ֵזיי  אּון  ְׁשַטאְרְקן,  אּון  ַזיין  ְמַחֵזק 

ְּבֶרעְנְגן ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ׂשֹום ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
דּו   ,ֶמֶל  ָעֶלי ָּתִׂשים 
ֲאֶׁשר  ָנאר,  ַמְלכּות  ִדי  ִניְצן  ָזאְלְסט 
ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ּבֹו,   ֶקיֱא ה'  ִיְבַחר 
אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ַדייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ַאז 
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ַאֵליין   ִזי ַדאְרְפט  דּו  ַאז  ֵמייְנט 
ִמְׁשָּפְט'ן ֶיעְדן ָטאג, ִזי דּוְר ֶרעְדן 
ַמייֶנע  ֶזעֶנען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ִמיְטן 
קּוק   ִאי אֹויְסֶגעַהאְלְטן,  אֹויְגן 
ַמייֶנע  ֶזעֶנען  ֶמעג?  ֶמען  ִווי  ָנאר 
ֶהער   ִאי אֹויְסֶגעַהאְלְטן,  אֹויֶעְרן 
ָנאז  ַמיין  ִאיז  ֶמעג?  ֶמען  ָוואס  ָנאר 
ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  אֹויְסֶגעַהאְלְטן, 
 ִאי ֶרעג  ַּכַעס,  פּון  ִמָדה  ִדי  אֹויף 
מֹויל  ַמיין  ִאיז  אֹויף?  ִניְׁשט   ִזי
ָוואס  ָנאר  ֶרעד   ִאי אֹויְסֶגעַהאְלְטן, 

ֶמען ֶמעג?

ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשמּוֶעְסט ָדאס אֹויס ֶווען 
ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֵגייט ׁשֹוין 
אּון  ִקְטרּוִגים,  ַאֶלע  ִאים  פּון  ַאָראּפ 
ֶגעֶׁשעְהן  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ִאים  ֶקען  ֶעס 
ָזאְגן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי  ְׁשֶלעְכְטס,  ַקיין 
ְּכֶׁשֵּיׁש  ה'):  ִסיָמן  ה',  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה  (ְדָבִרים 

ֶווען  ְלַמְעָלה,  ִדין  ֵאין  ְלַמָּטה  ִדין 
ָדא  ַאֵלייְנס   ִזי ִמְׁשָּפט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ִניְׁשט  ׁשֹוין  ִאים  ֶמען  ֶקען  אּוְנְטן, 

ִמְׁשָּפְט'ן אֹויְבן.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
צּום  ְׁשֶטעְנִדיג  ֶרעְדט 
ַזיין  גּוט  ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶיעֶנע  אֹויף  אּון  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף 

ֶוועְלט!

(זֹאת ַהּתֹוָרה ׁשֹוְפִטים ִסיָמן א)
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ֶמֶל, ִמֶקֶרב   ָעֶלי ָּתִׂשים   ַאֶחי
 ָעֶלי ָלֵתת  תּוַכל  א 
הּוא.   ָאִחי א  ֲאֶׁשר  ָנְכִרי  ִאיׁש 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
 ִזי ִאין  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  נ"ו): 

ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ַמְלכּות,  ְׁשִטיְקל  ַא 
ֶמער  ֵאייֶנער  ֶקעִניג,  ְׁשִטיְקל  ַא  ִאיז 
אּון ֵאייֶנער ֵווייִניֶגער, ֵאייֶנער ִאיז ַא 
ֶקעִניג ַּביי ִזי ִאיְנֶדעְרֵהיים אֹויף ַזיין 
ִמְׁשָּפָחה, ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶקעִניג אֹויף 
ֵאייֶנער   ,ִזי ַארּום  ֶמעְנְטְׁשן  ַזייֶנע 
ֶמעְנְטְׁשן,  ֶמער  אֹויף  ֶקעִניג  ַא  ִאיז 
ַהַּבִית  ַּבַעל  ִאיז  ֶער  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 

אֹויף ֵזיי, ֵזיי ַדאְרְפן ִאים ָפאְלְגן.

ִדי אּון  ִניְצן  צּו  ֶזעְהן  ַדאְרף  ֶמען 
גּוֶטע  אֹויף  ָנאר   ֶקעִניְגַריי
ְצֶוועְקן, ִניְׁשט צּו ֶגעֶוועְלִטיְגן ְסַּתם 
ֵזיי  ָנאר  ֶמעְנְטְׁשן,  ִדי  אֹויף  ַאזֹוי 
ֵזיי  אּון  ְׁשַטאְרְקן,  אּון  ַזיין  ְמַחֵזק 

ְּבֶרעְנְגן ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ׂשֹום ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
דּו   ,ֶמֶל  ָעֶלי ָּתִׂשים 
ֲאֶׁשר  ָנאר,  ַמְלכּות  ִדי  ִניְצן  ָזאְלְסט 
ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ּבֹו,   ֶקיֱא ה'  ִיְבַחר 
אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ַדייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ַאז 
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ַאֵליין   ִזי ַדאְרְפט  דּו  ַאז  ֵמייְנט 
ִמְׁשָּפְט'ן ֶיעְדן ָטאג, ִזי דּוְר ֶרעְדן 
ַמייֶנע  ֶזעֶנען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ִמיְטן 
קּוק   ִאי אֹויְסֶגעַהאְלְטן,  אֹויְגן 
ַמייֶנע  ֶזעֶנען  ֶמעג?  ֶמען  ִווי  ָנאר 
ֶהער   ִאי אֹויְסֶגעַהאְלְטן,  אֹויֶעְרן 
ָנאז  ַמיין  ִאיז  ֶמעג?  ֶמען  ָוואס  ָנאר 
ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  אֹויְסֶגעַהאְלְטן, 
 ִאי ֶרעג  ַּכַעס,  פּון  ִמָדה  ִדי  אֹויף 
מֹויל  ַמיין  ִאיז  אֹויף?  ִניְׁשט   ִזי
ָוואס  ָנאר  ֶרעד   ִאי אֹויְסֶגעַהאְלְטן, 

ֶמען ֶמעג?

ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשמּוֶעְסט ָדאס אֹויס ֶווען 
ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֵגייט ׁשֹוין 
אּון  ִקְטרּוִגים,  ַאֶלע  ִאים  פּון  ַאָראּפ 
ֶגעֶׁשעְהן  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ִאים  ֶקען  ֶעס 
ָזאְגן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי  ְׁשֶלעְכְטס,  ַקיין 
ְּכֶׁשֵּיׁש  ה'):  ִסיָמן  ה',  ַּפְרָׁשה  ַרָּבה  (ְדָבִרים 

ֶווען  ְלַמְעָלה,  ִדין  ֵאין  ְלַמָּטה  ִדין 
ָדא  ַאֵלייְנס   ִזי ִמְׁשָּפט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ִניְׁשט  ׁשֹוין  ִאים  ֶמען  ֶקען  אּוְנְטן, 

ִמְׁשָּפְט'ן אֹויְבן.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
צּום  ְׁשֶטעְנִדיג  ֶרעְדט 
ַזיין  גּוט  ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶיעֶנע  אֹויף  אּון  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף 

ֶוועְלט!

(זֹאת ַהּתֹוָרה ׁשֹוְפִטים ִסיָמן א)

76

ֶמֶל, ִמֶקֶרב   ָעֶלי ָּתִׂשים   ַאֶחי
 ָעֶלי ָלֵתת  תּוַכל  א 
הּוא.   ָאִחי א  ֲאֶׁשר  ָנְכִרי  ִאיׁש 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
 ִזי ִאין  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  נ"ו): 

ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ַמְלכּות,  ְׁשִטיְקל  ַא 
ֶמער  ֵאייֶנער  ֶקעִניג,  ְׁשִטיְקל  ַא  ִאיז 
אּון ֵאייֶנער ֵווייִניֶגער, ֵאייֶנער ִאיז ַא 
ֶקעִניג ַּביי ִזי ִאיְנֶדעְרֵהיים אֹויף ַזיין 
ִמְׁשָּפָחה, ֵאייֶנער ִאיז ַא ֶקעִניג אֹויף 
ֵאייֶנער   ,ִזי ַארּום  ֶמעְנְטְׁשן  ַזייֶנע 
ֶמעְנְטְׁשן,  ֶמער  אֹויף  ֶקעִניג  ַא  ִאיז 
ַהַּבִית  ַּבַעל  ִאיז  ֶער  ַאז  ֵמייְנט  ָדאס 

אֹויף ֵזיי, ֵזיי ַדאְרְפן ִאים ָפאְלְגן.

ִדי אּון  ִניְצן  צּו  ֶזעְהן  ַדאְרף  ֶמען 
גּוֶטע  אֹויף  ָנאר   ֶקעִניְגַריי
ְצֶוועְקן, ִניְׁשט צּו ֶגעֶוועְלִטיְגן ְסַּתם 
ֵזיי  ָנאר  ֶמעְנְטְׁשן,  ִדי  אֹויף  ַאזֹוי 
ֵזיי  אּון  ְׁשַטאְרְקן,  אּון  ַזיין  ְמַחֵזק 

ְּבֶרעְנְגן ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ׂשֹום ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
דּו   ,ֶמֶל  ָעֶלי ָּתִׂשים 
ֲאֶׁשר  ָנאר,  ַמְלכּות  ִדי  ִניְצן  ָזאְלְסט 
ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ּבֹו,   ֶקיֱא ה'  ִיְבַחר 
אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ַדייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ַאז 
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ֶעס ִאיז ָדא ַא ַּבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט ָוואס ֶמען ֶקען ְׁשֶטעְנִדיג ֵגיין 
ִמֶקֶרב  ִאיז,  ִעיָקר  ֶדער  אּון  ִאים,  צּו 
ַאֶחי ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל, דּו ַדאְרְפט 
ְּברּוֶדעְרַׁשאְפט,  ִמיט  ֶקעִניג  ַא  ַזיין 
 ְפֵרייִלי צּו  ִליְּבִליְכֵקייט,  ַא  ִמיט 
ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ְׁשַטאְרְקן  אּון  ַמאְכן 
תּוַכל  א  ִדיר,  ַארּום  ֶזעֶנען  ָוואס 
 א ָאִחי ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶׁשר ָלֵתת ָעֶלי

ֶקעִניג,  ַא  ַזיין  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  הּוא, 
ַא  ִווי  אֹויף   ִזי ִפיְרט  ֶמען  אֹויּב 

ְפֶרעְמֶדער, ָאן ַרֲחָמנּות.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
צּו  ַמְלכּות  ַזיין  אֹויס  ִניְצט 
ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן אּון ֵזיי ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ׁשֹוְפִטים ִסיָמן ה)

‡ ≈̂ ≈̇ י  ƒּכ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
י  ּוְנָתנֹו ִכּ  אְֹיֶבי ַעל  ְלָחָמה  ַלִמּ ֵתֵצא 

ְביֹו.  ִשׁ ְוָׁשִביָת   ְּבָיֶד  ֶקיֱא ה' 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ְּבֶרעְנְגט  ָנָתן  ֶרִּבי 
ב, ִסיָמן ק"י): ֵאייֶנער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט 

ַאְרֶּבעט  ַאזֹוי  ִווי  ֶרִּבי'ן:  ֶדעם 
ֶרִּבי  ֶדער  ִאים  ָהאט  ְּבִחיָרה?  ִדי 
ָּפׁשּוט,  ֵזייֶער  ַאְרֶּבעט  ֶעס  ֶגעָזאְגט: 
אֹויּב  אּון  טּוְסטּו,  ִוויְלְסט  דּו  ַאז 
ִניְׁשט!  טּוְסטּו  ִניְׁשט  ִוויְלְסט  דּו 
ַאז  ָנָתן  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
ִוויְכִטיֶגע ַזא צּו  ַא  ֵזייֶער  ִאיז  ָדאס 
ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן  ֶעס  ַווייל  ִוויְסן, 

ְׁשַטאְרק  ַאזֹוי  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס 
ְׁשֶלעְכֶטע  ֵזייֶעֶרע  צּו  צּוֶגעוואֹויְנט 
ֵזיי  ַאז  ִמדֹות,  ְׁשֶלעְכֶטע  אּון  ַזאְכן, 
ׁשֹוין  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ַאיין   ִזי ֶרעְדן 
ֵזיי  ֶדעם,  אֹויף  ְּבִחיָרה  ַקיין  ִניְׁשט 
ֶקעֶנען ִזי ׁשֹוין ִניְׁשט צּוִריק ַהאְלְטן, 
ָאֶּבער ָדאס ִאיז ִניְׁשט ֱאֶמת, ַווייל ַא 
ְּבִחיָרה,  ַא  ְׁשֶטעְנִדיג  ָהאט  ֶמעְנְטׁש 
ַאז ֶער ִוויל טּוט ֶער, אּון ַאז ֶער ִוויל 

ִניְׁשט טּוט ֶער ִניְׁשט.

י ֵתֵצא, ָדאס  ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ִכּ
קּוְמט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען   ְגַליי
ַלִּמְלָחָמה  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ַארֹויס 
ִפיְרן  ׁשֹוין  ֶער  ַדאְרף   ,אְֹיֶבי ַעל 
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ֶעס ִאיז ָדא ַא ַּבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט ָוואס ֶמען ֶקען ְׁשֶטעְנִדיג ֵגיין 
ִמֶקֶרב  ִאיז,  ִעיָקר  ֶדער  אּון  ִאים,  צּו 
ַאֶחי ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל, דּו ַדאְרְפט 
ְּברּוֶדעְרַׁשאְפט,  ִמיט  ֶקעִניג  ַא  ַזיין 
 ְפֵרייִלי צּו  ִליְּבִליְכֵקייט,  ַא  ִמיט 
ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ְׁשַטאְרְקן  אּון  ַמאְכן 
תּוַכל  א  ִדיר,  ַארּום  ֶזעֶנען  ָוואס 
 א ָאִחי ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶׁשר ָלֵתת ָעֶלי

ֶקעִניג,  ַא  ַזיין  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  הּוא, 
ַא  ִווי  אֹויף   ִזי ִפיְרט  ֶמען  אֹויּב 

ְפֶרעְמֶדער, ָאן ַרֲחָמנּות.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
צּו  ַמְלכּות  ַזיין  אֹויס  ִניְצט 
ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן אּון ֵזיי ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ׁשֹוְפִטים ִסיָמן ה)

‡ ≈̂ ≈̇ י  ƒּכ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
י  ּוְנָתנֹו ִכּ  אְֹיֶבי ַעל  ְלָחָמה  ַלִמּ ֵתֵצא 

ְביֹו.  ִשׁ ְוָׁשִביָת   ְּבָיֶד  ֶקיֱא ה' 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ְּבֶרעְנְגט  ָנָתן  ֶרִּבי 
ב, ִסיָמן ק"י): ֵאייֶנער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט 

ַאְרֶּבעט  ַאזֹוי  ִווי  ֶרִּבי'ן:  ֶדעם 
ֶרִּבי  ֶדער  ִאים  ָהאט  ְּבִחיָרה?  ִדי 
ָּפׁשּוט,  ֵזייֶער  ַאְרֶּבעט  ֶעס  ֶגעָזאְגט: 
אֹויּב  אּון  טּוְסטּו,  ִוויְלְסט  דּו  ַאז 
ִניְׁשט!  טּוְסטּו  ִניְׁשט  ִוויְלְסט  דּו 
ַאז  ָנָתן  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
ִוויְכִטיֶגע ַזא צּו  ַא  ֵזייֶער  ִאיז  ָדאס 
ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן  ֶעס  ַווייל  ִוויְסן, 

ְׁשַטאְרק  ַאזֹוי  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס 
ְׁשֶלעְכֶטע  ֵזייֶעֶרע  צּו  צּוֶגעוואֹויְנט 
ֵזיי  ַאז  ִמדֹות,  ְׁשֶלעְכֶטע  אּון  ַזאְכן, 
ׁשֹוין  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ַאיין   ִזי ֶרעְדן 
ֵזיי  ֶדעם,  אֹויף  ְּבִחיָרה  ַקיין  ִניְׁשט 
ֶקעֶנען ִזי ׁשֹוין ִניְׁשט צּוִריק ַהאְלְטן, 
ָאֶּבער ָדאס ִאיז ִניְׁשט ֱאֶמת, ַווייל ַא 
ְּבִחיָרה,  ַא  ְׁשֶטעְנִדיג  ָהאט  ֶמעְנְטׁש 
ַאז ֶער ִוויל טּוט ֶער, אּון ַאז ֶער ִוויל 

ִניְׁשט טּוט ֶער ִניְׁשט.

י ֵתֵצא, ָדאס  ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ִכּ
קּוְמט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען   ְגַליי
ַלִּמְלָחָמה  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ַארֹויס 
ִפיְרן  ׁשֹוין  ֶער  ַדאְרף   ,אְֹיֶבי ַעל 
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ֶעס ִאיז ָדא ַא ַּבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט ָוואס ֶמען ֶקען ְׁשֶטעְנִדיג ֵגיין 
ִמֶקֶרב  ִאיז,  ִעיָקר  ֶדער  אּון  ִאים,  צּו 
ַאֶחי ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל, דּו ַדאְרְפט 
ְּברּוֶדעְרַׁשאְפט,  ִמיט  ֶקעִניג  ַא  ַזיין 
 ְפֵרייִלי צּו  ִליְּבִליְכֵקייט,  ַא  ִמיט 
ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ְׁשַטאְרְקן  אּון  ַמאְכן 
תּוַכל  א  ִדיר,  ַארּום  ֶזעֶנען  ָוואס 
 א ָאִחי ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶׁשר ָלֵתת ָעֶלי

ֶקעִניג,  ַא  ַזיין  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  הּוא, 
ַא  ִווי  אֹויף   ִזי ִפיְרט  ֶמען  אֹויּב 

ְפֶרעְמֶדער, ָאן ַרֲחָמנּות.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
צּו  ַמְלכּות  ַזיין  אֹויס  ִניְצט 
ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן אּון ֵזיי ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ׁשֹוְפִטים ִסיָמן ה)

‡ ≈̂ ≈̇ י  ƒּכ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
י  ּוְנָתנֹו ִכּ  אְֹיֶבי ַעל  ְלָחָמה  ַלִמּ ֵתֵצא 

ְביֹו.  ִשׁ ְוָׁשִביָת   ְּבָיֶד  ֶקיֱא ה' 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ְּבֶרעְנְגט  ָנָתן  ֶרִּבי 
ב, ִסיָמן ק"י): ֵאייֶנער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט 

ַאְרֶּבעט  ַאזֹוי  ִווי  ֶרִּבי'ן:  ֶדעם 
ֶרִּבי  ֶדער  ִאים  ָהאט  ְּבִחיָרה?  ִדי 
ָּפׁשּוט,  ֵזייֶער  ַאְרֶּבעט  ֶעס  ֶגעָזאְגט: 
אֹויּב  אּון  טּוְסטּו,  ִוויְלְסט  דּו  ַאז 
ִניְׁשט!  טּוְסטּו  ִניְׁשט  ִוויְלְסט  דּו 
ַאז  ָנָתן  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
ִוויְכִטיֶגע ַזא צּו  ַא  ֵזייֶער  ִאיז  ָדאס 
ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן  ֶעס  ַווייל  ִוויְסן, 

ְׁשַטאְרק  ַאזֹוי  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס 
ְׁשֶלעְכֶטע  ֵזייֶעֶרע  צּו  צּוֶגעוואֹויְנט 
ֵזיי  ַאז  ִמדֹות,  ְׁשֶלעְכֶטע  אּון  ַזאְכן, 
ׁשֹוין  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ַאיין   ִזי ֶרעְדן 
ֵזיי  ֶדעם,  אֹויף  ְּבִחיָרה  ַקיין  ִניְׁשט 
ֶקעֶנען ִזי ׁשֹוין ִניְׁשט צּוִריק ַהאְלְטן, 
ָאֶּבער ָדאס ִאיז ִניְׁשט ֱאֶמת, ַווייל ַא 
ְּבִחיָרה,  ַא  ְׁשֶטעְנִדיג  ָהאט  ֶמעְנְטׁש 
ַאז ֶער ִוויל טּוט ֶער, אּון ַאז ֶער ִוויל 

ִניְׁשט טּוט ֶער ִניְׁשט.

י ֵתֵצא, ָדאס  ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ִכּ
קּוְמט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען   ְגַליי
ַלִּמְלָחָמה  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ַארֹויס 
ִפיְרן  ׁשֹוין  ֶער  ַדאְרף   ,אְֹיֶבי ַעל 
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ֶעס ִאיז ָדא ַא ַּבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט ָוואס ֶמען ֶקען ְׁשֶטעְנִדיג ֵגיין 
ִמֶקֶרב  ִאיז,  ִעיָקר  ֶדער  אּון  ִאים,  צּו 
ַאֶחי ָּתִׂשים ָעֶלי ֶמֶל, דּו ַדאְרְפט 
ְּברּוֶדעְרַׁשאְפט,  ִמיט  ֶקעִניג  ַא  ַזיין 
 ְפֵרייִלי צּו  ִליְּבִליְכֵקייט,  ַא  ִמיט 
ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ְׁשַטאְרְקן  אּון  ַמאְכן 
תּוַכל  א  ִדיר,  ַארּום  ֶזעֶנען  ָוואס 
 א ָאִחי ִאיׁש ָנְכִרי ֲאֶׁשר ָלֵתת ָעֶלי

ֶקעִניג,  ַא  ַזיין  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  הּוא, 
ַא  ִווי  אֹויף   ִזי ִפיְרט  ֶמען  אֹויּב 

ְפֶרעְמֶדער, ָאן ַרֲחָמנּות.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
צּו  ַמְלכּות  ַזיין  אֹויס  ִניְצט 
ְמַחֵזק ַזיין ִאיְדן אּון ֵזיי ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן 

צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ׁשֹוְפִטים ִסיָמן ה)

‡ ≈̂ ≈̇ י  ƒּכ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
י  ּוְנָתנֹו ִכּ  אְֹיֶבי ַעל  ְלָחָמה  ַלִמּ ֵתֵצא 

ְביֹו.  ִשׁ ְוָׁשִביָת   ְּבָיֶד  ֶקיֱא ה' 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ְּבֶרעְנְגט  ָנָתן  ֶרִּבי 
ב, ִסיָמן ק"י): ֵאייֶנער ָהאט ֶגעְפֶרעְגט 

ַאְרֶּבעט  ַאזֹוי  ִווי  ֶרִּבי'ן:  ֶדעם 
ֶרִּבי  ֶדער  ִאים  ָהאט  ְּבִחיָרה?  ִדי 
ָּפׁשּוט,  ֵזייֶער  ַאְרֶּבעט  ֶעס  ֶגעָזאְגט: 
אֹויּב  אּון  טּוְסטּו,  ִוויְלְסט  דּו  ַאז 
ִניְׁשט!  טּוְסטּו  ִניְׁשט  ִוויְלְסט  דּו 
ַאז  ָנָתן  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
ִוויְכִטיֶגע ַזא צּו  ַא  ֵזייֶער  ִאיז  ָדאס 
ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן  ֶעס  ַווייל  ִוויְסן, 

ְׁשַטאְרק  ַאזֹוי  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס 
ְׁשֶלעְכֶטע  ֵזייֶעֶרע  צּו  צּוֶגעוואֹויְנט 
ֵזיי  ַאז  ִמדֹות,  ְׁשֶלעְכֶטע  אּון  ַזאְכן, 
ׁשֹוין  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ַאיין   ִזי ֶרעְדן 
ֵזיי  ֶדעם,  אֹויף  ְּבִחיָרה  ַקיין  ִניְׁשט 
ֶקעֶנען ִזי ׁשֹוין ִניְׁשט צּוִריק ַהאְלְטן, 
ָאֶּבער ָדאס ִאיז ִניְׁשט ֱאֶמת, ַווייל ַא 
ְּבִחיָרה,  ַא  ְׁשֶטעְנִדיג  ָהאט  ֶמעְנְטׁש 
ַאז ֶער ִוויל טּוט ֶער, אּון ַאז ֶער ִוויל 

ִניְׁשט טּוט ֶער ִניְׁשט.

י ֵתֵצא, ָדאס  ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ִכּ
קּוְמט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען   ְגַליי
ַלִּמְלָחָמה  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ַארֹויס 
ִפיְרן  ׁשֹוין  ֶער  ַדאְרף   ,אְֹיֶבי ַעל 
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ָוואס  ַפייְנט  ַזיין  ִמיט  ִמְלָחָמה  ַא 
ִוויל  ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדער  ִאיז  ָדאס 
ָאֶּבער  ֲעֵבירֹות,  טּוְהן  ַמאְכן  ִאים 
ה'  ּוְנָתנֹו  ַאז,  ֶגעֶדעְנְקן  ַדאְרף  ֶמען 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ,ָיֶד ְבּ  ֶקיֱא
ַדייֶנע  ִאין  ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן  ִאים  ָהאט 
ִוויְלְסט ֶקעְנְסטּו  ֶהעְנט, ַאז אֹויּב דּו 
ִאים  אּון  ִאים  אֹויף  ְׁשַטאְרְקן   ִזי
ָדאס,  ָנאר  ִניְׁשט  אּון  ָפאְלְגן,  ִניְׁשט 
 ָנא ֶקעְנְסט  דּו  ְביֹו,  ִשׁ ְוָׁשִביָת  ָנאר 
צּום  ֶמעְנְטְׁשן   ָנא ְּבֶרעְנְגן  צּוִריק 
ַרייְסן  ַארֹויס  ֵזיי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

פּון ִדי ֶהעְנט פּון ֵיֶצר ָהַרע.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
ֶדעם   ַאַסא ֶּבעְהט 
ֶקעֶנען   ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶוועט  ָהַרע,  ֵיֶצר  ַזיין  ְׁשַטאְרְקן אֹויף 
אּון  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף  ַזיין  גּוט  ִאים 

אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ִסיָמן ב)
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י  ּוְנָתנֹו ִכּ  אְֹיֶבי ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא 
ְביֹו.  ִשׁ ְוָׁשִביָת   ָיֶד ְבּ  ֶקיֱא ה' 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶוועט  ְצָדָקה  ֶגעְּבט  ֶעס  ֶווער  קט"ז): 

ִדי  ַווייל  ֲעֵבירֹות,  ַקיין  ִניְׁשט טּוְהן  
ֶעס  ֶווער  קנ"א:):  (ַׁשָּבת  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ָהאט  ֶמעְנְטְׁשן  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאט 
ִהיְמל,  ִאין  ִאים  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ֶמען 
(ְּבָרכֹות  ְגָמָרא  ִדי  ָזאְגט   ָנא אּון 
ֶמען  ָטאר  ׁשֹוֶטה  ַא  אֹויף  ל"ג.): 

אֹויס  קּוְמט  ָהאְּבן,  ַרֲחָמנּות  ִניְׁשט 
ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעְּבט ְצָדָקה מּוז 
ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבן ֵׂשֶכל, 
ַרֲחָמנּות  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר  ַווייל 
ַאז  אּון  ִהיְמל,  פּון  ִאים  ָהאְּבן אֹויף 
ִניְׁשט  ֶער  ֶוועט  ֵׂשֶכל  ֶער ָהאט ׁשֹוין 
טּוְהן ַקיין ֲעֵבירֹות, ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש 
טּוט ָנאר ַאן ֲעֵביָרה ֶווען ֶער ֶוועְרט 

ְמׁשּוֶגע (סֹוָטה ג.).

י ֵתֵצא, ָדאס  ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ִכּ
קּוְמט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען   ְגַליי
ַלִּמְלָחָמה  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ַארֹויס 
ִפיְרן  ׁשֹוין  ֶער  ַדאְרף   ,אְֹיֶבי ַעל 
ָוואס  ַפייְנט  ַזיין  ִמיט  ִמְלָחָמה  ַא 
ִוויל  ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדער  ִאיז  ָדאס 
ה'  ּוְנָתנֹו  ֲעֵבירֹות,  טּוְהן  ַמאְכן  ִאים 
ֱאֶקי, אּון אֹויּב דּו ִוויְלְסט ַאז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ִאים ִאיֶּבעְרֶגעְּבן 
ֶקעֶנען   ִזי ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ִדיר  ַפאר 
ְׁשַטאְרְקן אֹויף ִאים, ְּבָיֶד, ָזאְלְסטּו 
 ֶגעְּבן ְצָדָקה ִמיט ִדי ַהאְנט, אּון דּוְר
ֶוועְרן  ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶוועְסטּו  ֶדעם 
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ָוואס  ַפייְנט  ַזיין  ִמיט  ִמְלָחָמה  ַא 
ִוויל  ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדער  ִאיז  ָדאס 
ָאֶּבער  ֲעֵבירֹות,  טּוְהן  ַמאְכן  ִאים 
ה'  ּוְנָתנֹו  ַאז,  ֶגעֶדעְנְקן  ַדאְרף  ֶמען 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ,ָיֶד ְבּ  ֶקיֱא
ַדייֶנע  ִאין  ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן  ִאים  ָהאט 
ִוויְלְסט ֶקעְנְסטּו  ֶהעְנט, ַאז אֹויּב דּו 
ִאים  אּון  ִאים  אֹויף  ְׁשַטאְרְקן   ִזי
ָדאס,  ָנאר  ִניְׁשט  אּון  ָפאְלְגן,  ִניְׁשט 
 ָנא ֶקעְנְסט  דּו  ְביֹו,  ִשׁ ְוָׁשִביָת  ָנאר 
צּום  ֶמעְנְטְׁשן   ָנא ְּבֶרעְנְגן  צּוִריק 
ַרייְסן  ַארֹויס  ֵזיי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

פּון ִדי ֶהעְנט פּון ֵיֶצר ָהַרע.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
ֶדעם   ַאַסא ֶּבעְהט 
ֶקעֶנען   ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶוועט  ָהַרע,  ֵיֶצר  ַזיין  ְׁשַטאְרְקן אֹויף 
אּון  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף  ַזיין  גּוט  ִאים 

אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ִסיָמן ב)
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י  ּוְנָתנֹו ִכּ  אְֹיֶבי ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא 
ְביֹו.  ִשׁ ְוָׁשִביָת   ָיֶד ְבּ  ֶקיֱא ה' 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶוועט  ְצָדָקה  ֶגעְּבט  ֶעס  ֶווער  קט"ז): 

ִדי  ַווייל  ֲעֵבירֹות,  ַקיין  ִניְׁשט טּוְהן  
ֶעס  ֶווער  קנ"א:):  (ַׁשָּבת  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ָהאט  ֶמעְנְטְׁשן  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאט 
ִהיְמל,  ִאין  ִאים  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ֶמען 
(ְּבָרכֹות  ְגָמָרא  ִדי  ָזאְגט   ָנא אּון 
ֶמען  ָטאר  ׁשֹוֶטה  ַא  אֹויף  ל"ג.): 

אֹויס  קּוְמט  ָהאְּבן,  ַרֲחָמנּות  ִניְׁשט 
ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעְּבט ְצָדָקה מּוז 
ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבן ֵׂשֶכל, 
ַרֲחָמנּות  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר  ַווייל 
ַאז  אּון  ִהיְמל,  פּון  ִאים  ָהאְּבן אֹויף 
ִניְׁשט  ֶער  ֶוועט  ֵׂשֶכל  ֶער ָהאט ׁשֹוין 
טּוְהן ַקיין ֲעֵבירֹות, ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש 
טּוט ָנאר ַאן ֲעֵביָרה ֶווען ֶער ֶוועְרט 

ְמׁשּוֶגע (סֹוָטה ג.).

י ֵתֵצא, ָדאס  ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ִכּ
קּוְמט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען   ְגַליי
ַלִּמְלָחָמה  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ַארֹויס 
ִפיְרן  ׁשֹוין  ֶער  ַדאְרף   ,אְֹיֶבי ַעל 
ָוואס  ַפייְנט  ַזיין  ִמיט  ִמְלָחָמה  ַא 
ִוויל  ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדער  ִאיז  ָדאס 
ה'  ּוְנָתנֹו  ֲעֵבירֹות,  טּוְהן  ַמאְכן  ִאים 
ֱאֶקי, אּון אֹויּב דּו ִוויְלְסט ַאז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ִאים ִאיֶּבעְרֶגעְּבן 
ֶקעֶנען   ִזי ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ִדיר  ַפאר 
ְׁשַטאְרְקן אֹויף ִאים, ְּבָיֶד, ָזאְלְסטּו 
 ֶגעְּבן ְצָדָקה ִמיט ִדי ַהאְנט, אּון דּוְר
ֶוועְרן  ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶוועְסטּו  ֶדעם 
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ָוואס  ַפייְנט  ַזיין  ִמיט  ִמְלָחָמה  ַא 
ִוויל  ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדער  ִאיז  ָדאס 
ָאֶּבער  ֲעֵבירֹות,  טּוְהן  ַמאְכן  ִאים 
ה'  ּוְנָתנֹו  ַאז,  ֶגעֶדעְנְקן  ַדאְרף  ֶמען 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ,ָיֶד ְבּ  ֶקיֱא
ַדייֶנע  ִאין  ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן  ִאים  ָהאט 
ִוויְלְסט ֶקעְנְסטּו  ֶהעְנט, ַאז אֹויּב דּו 
ִאים  אּון  ִאים  אֹויף  ְׁשַטאְרְקן   ִזי
ָדאס,  ָנאר  ִניְׁשט  אּון  ָפאְלְגן,  ִניְׁשט 
 ָנא ֶקעְנְסט  דּו  ְביֹו,  ִשׁ ְוָׁשִביָת  ָנאר 
צּום  ֶמעְנְטְׁשן   ָנא ְּבֶרעְנְגן  צּוִריק 
ַרייְסן  ַארֹויס  ֵזיי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

פּון ִדי ֶהעְנט פּון ֵיֶצר ָהַרע.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
ֶדעם   ַאַסא ֶּבעְהט 
ֶקעֶנען   ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶוועט  ָהַרע,  ֵיֶצר  ַזיין  ְׁשַטאְרְקן אֹויף 
אּון  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף  ַזיין  גּוט  ִאים 

אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ִסיָמן ב)

76

י  ּוְנָתנֹו ִכּ  אְֹיֶבי ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא 
ְביֹו.  ִשׁ ְוָׁשִביָת   ָיֶד ְבּ  ֶקיֱא ה' 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶוועט  ְצָדָקה  ֶגעְּבט  ֶעס  ֶווער  קט"ז): 

ִדי  ַווייל  ֲעֵבירֹות,  ַקיין  ִניְׁשט טּוְהן  
ֶעס  ֶווער  קנ"א:):  (ַׁשָּבת  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ָהאט  ֶמעְנְטְׁשן  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאט 
ִהיְמל,  ִאין  ִאים  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ֶמען 
(ְּבָרכֹות  ְגָמָרא  ִדי  ָזאְגט   ָנא אּון 
ֶמען  ָטאר  ׁשֹוֶטה  ַא  אֹויף  ל"ג.): 

אֹויס  קּוְמט  ָהאְּבן,  ַרֲחָמנּות  ִניְׁשט 
ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעְּבט ְצָדָקה מּוז 
ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבן ֵׂשֶכל, 
ַרֲחָמנּות  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר  ַווייל 
ַאז  אּון  ִהיְמל,  פּון  ִאים  ָהאְּבן אֹויף 
ִניְׁשט  ֶער  ֶוועט  ֵׂשֶכל  ֶער ָהאט ׁשֹוין 
טּוְהן ַקיין ֲעֵבירֹות, ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש 
טּוט ָנאר ַאן ֲעֵביָרה ֶווען ֶער ֶוועְרט 

ְמׁשּוֶגע (סֹוָטה ג.).

י ֵתֵצא, ָדאס  ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ִכּ
קּוְמט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען   ְגַליי
ַלִּמְלָחָמה  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ַארֹויס 
ִפיְרן  ׁשֹוין  ֶער  ַדאְרף   ,אְֹיֶבי ַעל 
ָוואס  ַפייְנט  ַזיין  ִמיט  ִמְלָחָמה  ַא 
ִוויל  ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדער  ִאיז  ָדאס 
ה'  ּוְנָתנֹו  ֲעֵבירֹות,  טּוְהן  ַמאְכן  ִאים 
ֱאֶקי, אּון אֹויּב דּו ִוויְלְסט ַאז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ִאים ִאיֶּבעְרֶגעְּבן 
ֶקעֶנען   ִזי ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ִדיר  ַפאר 
ְׁשַטאְרְקן אֹויף ִאים, ְּבָיֶד, ָזאְלְסטּו 
 ֶגעְּבן ְצָדָקה ִמיט ִדי ַהאְנט, אּון דּוְר
ֶוועְרן  ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶוועְסטּו  ֶדעם 
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ָוואס  ַפייְנט  ַזיין  ִמיט  ִמְלָחָמה  ַא 
ִוויל  ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדער  ִאיז  ָדאס 
ָאֶּבער  ֲעֵבירֹות,  טּוְהן  ַמאְכן  ִאים 
ה'  ּוְנָתנֹו  ַאז,  ֶגעֶדעְנְקן  ַדאְרף  ֶמען 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער   ,ָיֶד ְבּ  ֶקיֱא
ַדייֶנע  ִאין  ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן  ִאים  ָהאט 
ִוויְלְסט ֶקעְנְסטּו  ֶהעְנט, ַאז אֹויּב דּו 
ִאים  אּון  ִאים  אֹויף  ְׁשַטאְרְקן   ִזי
ָדאס,  ָנאר  ִניְׁשט  אּון  ָפאְלְגן,  ִניְׁשט 
 ָנא ֶקעְנְסט  דּו  ְביֹו,  ִשׁ ְוָׁשִביָת  ָנאר 
צּום  ֶמעְנְטְׁשן   ָנא ְּבֶרעְנְגן  צּוִריק 
ַרייְסן  ַארֹויס  ֵזיי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

פּון ִדי ֶהעְנט פּון ֵיֶצר ָהַרע.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז 
ֶדעם   ַאַסא ֶּבעְהט 
ֶקעֶנען   ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶוועט  ָהַרע,  ֵיֶצר  ַזיין  ְׁשַטאְרְקן אֹויף 
אּון  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף  ַזיין  גּוט  ִאים 

אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ִסיָמן ב)
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י  ּוְנָתנֹו ִכּ  אְֹיֶבי ַעל  ַלִּמְלָחָמה  ֵתֵצא 
ְביֹו.  ִשׁ ְוָׁשִביָת   ָיֶד ְבּ  ֶקיֱא ה' 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶוועט  ְצָדָקה  ֶגעְּבט  ֶעס  ֶווער  קט"ז): 

ִדי  ַווייל  ֲעֵבירֹות,  ַקיין  ִניְׁשט טּוְהן  
ֶעס  ֶווער  קנ"א:):  (ַׁשָּבת  ָזאְגט  ְגָמָרא 
ָהאט  ֶמעְנְטְׁשן  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאט 
ִהיְמל,  ִאין  ִאים  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ֶמען 
(ְּבָרכֹות  ְגָמָרא  ִדי  ָזאְגט   ָנא אּון 
ֶמען  ָטאר  ׁשֹוֶטה  ַא  אֹויף  ל"ג.): 

אֹויס  קּוְמט  ָהאְּבן,  ַרֲחָמנּות  ִניְׁשט 
ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעְּבט ְצָדָקה מּוז 
ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבן ֵׂשֶכל, 
ַרֲחָמנּות  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  ָנאר  ַווייל 
ַאז  אּון  ִהיְמל,  פּון  ִאים  ָהאְּבן אֹויף 
ִניְׁשט  ֶער  ֶוועט  ֵׂשֶכל  ֶער ָהאט ׁשֹוין 
טּוְהן ַקיין ֲעֵבירֹות, ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש 
טּוט ָנאר ַאן ֲעֵביָרה ֶווען ֶער ֶוועְרט 

ְמׁשּוֶגע (סֹוָטה ג.).

י ֵתֵצא, ָדאס  ִאיז ְּפַׁשט ִאין ָּפסּוק, ִכּ
קּוְמט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען   ְגַליי
ַלִּמְלָחָמה  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ַארֹויס 
ִפיְרן  ׁשֹוין  ֶער  ַדאְרף   ,אְֹיֶבי ַעל 
ָוואס  ַפייְנט  ַזיין  ִמיט  ִמְלָחָמה  ַא 
ִוויל  ָוואס  ָהַרע,  ֵיֶצר  ֶדער  ִאיז  ָדאס 
ה'  ּוְנָתנֹו  ֲעֵבירֹות,  טּוְהן  ַמאְכן  ִאים 
ֱאֶקי, אּון אֹויּב דּו ִוויְלְסט ַאז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ִאים ִאיֶּבעְרֶגעְּבן 
ֶקעֶנען   ִזי ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ִדיר  ַפאר 
ְׁשַטאְרְקן אֹויף ִאים, ְּבָיֶד, ָזאְלְסטּו 
 ֶגעְּבן ְצָדָקה ִמיט ִדי ַהאְנט, אּון דּוְר
ֶוועְרן  ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶוועְסטּו  ֶדעם 
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פּון ִאים, אּון דּו ֶוועְסט ִניְׁשט טּוְהן 
ָדאס,  ָנאר  ִניְׁשט  אּון  ֲעֵבירֹות,  ַקיין 
 ָנא ֶקעְנְסט  דּו  ְביֹו,  ִשׁ ִביָת  ְוָשׁ ָנאר 
צּום  ֶמעְנְטְׁשן   ָנא ְּבֶרעְנְגן  צּוִריק 
ַרייְסן  ַארֹויס  ֵזיי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

פּון ִדי ֶהעְנט פּון ֵיֶצר ָהַרע.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ִאיז 
ֶער  ֶוועט  ְצָדָקה,  ֶגעְּבט 
ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּוֶנעם ְׁשֶלעְכְטן 

ֵיֶצר ָהַרע.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ִסיָמן ג)

‡ בו… ָ̇ י  ƒּכ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה' ְוָהָיה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא  י  ִכּ

ּה  ֱאֶקי נֵֹתן ְל ַנֲחָלה ִויִרְׁשָתּ
אֹור  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָבּה.  ְבָתּ  ְוָישַֹ
ָּפסּוק:  ֶדעם  ַטייְטׁש  ַהָקדֹוׁש  ַהַחִיים 
ְמָחה, ֶווען ֶקען  ְוָהָיה, ִאיז ַא ָלׁשֹון ִשׂ
ֶאל  ָתבֹוא  י  ִכּ  ?ְפֵרייִלי ַזיין  ֶמען 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֶקי נֵֹתן ְל, ֶווען 
ָרֵאל,  דּו ֶוועְסט קּוֶמען אֹויף ֶאֶרץ ִיְשׂ
ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ְּתִהִלים קכו): ָאז 

ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ִאיז  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ז'):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ָרֵאל  ְמַרֵמז אֹויף ֱאמּוָנה, ִאין ֶאֶרץ ִיְשׂ
ִפיְלט ֶמען ֶמער ִדי ַהְׁשָגָחה ַאז ָנאר 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, 
ֵעיֵני  ִמיד  ָתּ ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי 

ְוַעד  ָנה  ַהָשׁ ית  ֵמֵרִשׁ ּה  ָבּ  ֶקיֱא ה' 
ָנה. ַאֲחִרית ָשׁ

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

ֱאמּוָנה,  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶאֶרץ  ִאין  זֹוֶכה  ֶמען  ִאיז  ָדאס  ָוואס 
ַאֶלע  ַמאְכן   דּוְר ֶער  ֶקען  ִיְׂשָרֵאל, 
ַאז  ְגֵלייְּבט  ֶער  ַווייל  ְׁשֶוועִריַקייְטן, 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ַאֶלעס ָנאר 

צּום גּוְטן.

ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ָדאס 
ַאז  ָזאְגט  ַהָקדֹוׁש  ַהַחִיים  אֹור 
ַזיין  ֶמען  ֶקען  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ   דּוְר
ָרֵאל ִאיז ְמַרֵמז  ְפֵרייִלי, ַווייל ֶאֶרץ ִיְשׂ
אֹויף ֱאמּוָנה, אּון ָנאר ֶווען ֶמען ָהאט 
ֱאמּוָנה ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִלי, ַווייל 
ִדי ֱאמּוָנה ֶהעְלְפט ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו 
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פּון ִאים, אּון דּו ֶוועְסט ִניְׁשט טּוְהן 
ָדאס,  ָנאר  ִניְׁשט  אּון  ֲעֵבירֹות,  ַקיין 
 ָנא ֶקעְנְסט  דּו  ְביֹו,  ִשׁ ִביָת  ְוָשׁ ָנאר 
צּום  ֶמעְנְטְׁשן   ָנא ְּבֶרעְנְגן  צּוִריק 
ַרייְסן  ַארֹויס  ֵזיי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

פּון ִדי ֶהעְנט פּון ֵיֶצר ָהַרע.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ִאיז 
ֶער  ֶוועט  ְצָדָקה,  ֶגעְּבט 
ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּוֶנעם ְׁשֶלעְכְטן 

ֵיֶצר ָהַרע.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ִסיָמן ג)

‡ בו… ָ̇ י  ƒּכ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה' ְוָהָיה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא  י  ִכּ

ּה  ֱאֶקי נֵֹתן ְל ַנֲחָלה ִויִרְׁשָתּ
אֹור  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָבּה.  ְבָתּ  ְוָישַֹ
ָּפסּוק:  ֶדעם  ַטייְטׁש  ַהָקדֹוׁש  ַהַחִיים 
ְמָחה, ֶווען ֶקען  ְוָהָיה, ִאיז ַא ָלׁשֹון ִשׂ
ֶאל  ָתבֹוא  י  ִכּ  ?ְפֵרייִלי ַזיין  ֶמען 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֶקי נֵֹתן ְל, ֶווען 
ָרֵאל,  דּו ֶוועְסט קּוֶמען אֹויף ֶאֶרץ ִיְשׂ
ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ְּתִהִלים קכו): ָאז 

ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ִאיז  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ז'):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ָרֵאל  ְמַרֵמז אֹויף ֱאמּוָנה, ִאין ֶאֶרץ ִיְשׂ
ִפיְלט ֶמען ֶמער ִדי ַהְׁשָגָחה ַאז ָנאר 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, 
ֵעיֵני  ִמיד  ָתּ ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי 

ְוַעד  ָנה  ַהָשׁ ית  ֵמֵרִשׁ ּה  ָבּ  ֶקיֱא ה' 
ָנה. ַאֲחִרית ָשׁ

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

ֱאמּוָנה,  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶאֶרץ  ִאין  זֹוֶכה  ֶמען  ִאיז  ָדאס  ָוואס 
ַאֶלע  ַמאְכן   דּוְר ֶער  ֶקען  ִיְׂשָרֵאל, 
ַאז  ְגֵלייְּבט  ֶער  ַווייל  ְׁשֶוועִריַקייְטן, 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ַאֶלעס ָנאר 

צּום גּוְטן.

ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ָדאס 
ַאז  ָזאְגט  ַהָקדֹוׁש  ַהַחִיים  אֹור 
ַזיין  ֶמען  ֶקען  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ   דּוְר
ָרֵאל ִאיז ְמַרֵמז  ְפֵרייִלי, ַווייל ֶאֶרץ ִיְשׂ
אֹויף ֱאמּוָנה, אּון ָנאר ֶווען ֶמען ָהאט 
ֱאמּוָנה ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִלי, ַווייל 
ִדי ֱאמּוָנה ֶהעְלְפט ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו 
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פּון ִאים, אּון דּו ֶוועְסט ִניְׁשט טּוְהן 
ָדאס,  ָנאר  ִניְׁשט  אּון  ֲעֵבירֹות,  ַקיין 
 ָנא ֶקעְנְסט  דּו  ְביֹו,  ִשׁ ִביָת  ְוָשׁ ָנאר 
צּום  ֶמעְנְטְׁשן   ָנא ְּבֶרעְנְגן  צּוִריק 
ַרייְסן  ַארֹויס  ֵזיי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

פּון ִדי ֶהעְנט פּון ֵיֶצר ָהַרע.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ִאיז 
ֶער  ֶוועט  ְצָדָקה,  ֶגעְּבט 
ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּוֶנעם ְׁשֶלעְכְטן 

ֵיֶצר ָהַרע.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ִסיָמן ג)

‡ בו… ָ̇ י  ƒּכ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה' ְוָהָיה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא  י  ִכּ

ּה  ֱאֶקי נֵֹתן ְל ַנֲחָלה ִויִרְׁשָתּ
אֹור  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָבּה.  ְבָתּ  ְוָישַֹ
ָּפסּוק:  ֶדעם  ַטייְטׁש  ַהָקדֹוׁש  ַהַחִיים 
ְמָחה, ֶווען ֶקען  ְוָהָיה, ִאיז ַא ָלׁשֹון ִשׂ
ֶאל  ָתבֹוא  י  ִכּ  ?ְפֵרייִלי ַזיין  ֶמען 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֶקי נֵֹתן ְל, ֶווען 
ָרֵאל,  דּו ֶוועְסט קּוֶמען אֹויף ֶאֶרץ ִיְשׂ
ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ְּתִהִלים קכו): ָאז 

ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ִאיז  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ז'):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ָרֵאל  ְמַרֵמז אֹויף ֱאמּוָנה, ִאין ֶאֶרץ ִיְשׂ
ִפיְלט ֶמען ֶמער ִדי ַהְׁשָגָחה ַאז ָנאר 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, 
ֵעיֵני  ִמיד  ָתּ ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי 

ְוַעד  ָנה  ַהָשׁ ית  ֵמֵרִשׁ ּה  ָבּ  ֶקיֱא ה' 
ָנה. ַאֲחִרית ָשׁ

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

ֱאמּוָנה,  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶאֶרץ  ִאין  זֹוֶכה  ֶמען  ִאיז  ָדאס  ָוואס 
ַאֶלע  ַמאְכן   דּוְר ֶער  ֶקען  ִיְׂשָרֵאל, 
ַאז  ְגֵלייְּבט  ֶער  ַווייל  ְׁשֶוועִריַקייְטן, 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ַאֶלעס ָנאר 

צּום גּוְטן.

ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ָדאס 
ַאז  ָזאְגט  ַהָקדֹוׁש  ַהַחִיים  אֹור 
ַזיין  ֶמען  ֶקען  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ   דּוְר
ָרֵאל ִאיז ְמַרֵמז  ְפֵרייִלי, ַווייל ֶאֶרץ ִיְשׂ
אֹויף ֱאמּוָנה, אּון ָנאר ֶווען ֶמען ָהאט 
ֱאמּוָנה ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִלי, ַווייל 
ִדי ֱאמּוָנה ֶהעְלְפט ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו 
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פּון ִאים, אּון דּו ֶוועְסט ִניְׁשט טּוְהן 
ָדאס,  ָנאר  ִניְׁשט  אּון  ֲעֵבירֹות,  ַקיין 
 ָנא ֶקעְנְסט  דּו  ְביֹו,  ִשׁ ִביָת  ְוָשׁ ָנאר 
צּום  ֶמעְנְטְׁשן   ָנא ְּבֶרעְנְגן  צּוִריק 
ַרייְסן  ַארֹויס  ֵזיי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

פּון ִדי ֶהעְנט פּון ֵיֶצר ָהַרע.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ִאיז 
ֶער  ֶוועט  ְצָדָקה,  ֶגעְּבט 
ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן פּוֶנעם ְׁשֶלעְכְטן 

ֵיֶצר ָהַרע.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ֵתֵצא ִסיָמן ג)

‡ בו… ָ̇ י  ƒּכ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה' ְוָהָיה  ֲאֶׁשר  ָהָאֶרץ  ֶאל  ָתבֹוא  י  ִכּ

ּה  ֱאֶקי נֵֹתן ְל ַנֲחָלה ִויִרְׁשָתּ
אֹור  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָבּה.  ְבָתּ  ְוָישַֹ
ָּפסּוק:  ֶדעם  ַטייְטׁש  ַהָקדֹוׁש  ַהַחִיים 
ְמָחה, ֶווען ֶקען  ְוָהָיה, ִאיז ַא ָלׁשֹון ִשׂ
ֶאל  ָתבֹוא  י  ִכּ  ?ְפֵרייִלי ַזיין  ֶמען 
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱאֶקי נֵֹתן ְל, ֶווען 
ָרֵאל,  דּו ֶוועְסט קּוֶמען אֹויף ֶאֶרץ ִיְשׂ
ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ְּתִהִלים קכו): ָאז 

ִיָּמֵלא ְׂשחֹוק ִּפינּו.

ָדאס מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר 
מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ִאיז  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ז'):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק 

ָרֵאל  ְמַרֵמז אֹויף ֱאמּוָנה, ִאין ֶאֶרץ ִיְשׂ
ִפיְלט ֶמען ֶמער ִדי ַהְׁשָגָחה ַאז ָנאר 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, 
ֵעיֵני  ִמיד  ָתּ ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי 

ְוַעד  ָנה  ַהָשׁ ית  ֵמֵרִשׁ ּה  ָבּ  ֶקיֱא ה' 
ָנה. ַאֲחִרית ָשׁ

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

ֱאמּוָנה,  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶאֶרץ  ִאין  זֹוֶכה  ֶמען  ִאיז  ָדאס  ָוואס 
ַאֶלע  ַמאְכן   דּוְר ֶער  ֶקען  ִיְׂשָרֵאל, 
ַאז  ְגֵלייְּבט  ֶער  ַווייל  ְׁשֶוועִריַקייְטן, 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ַאֶלעס ָנאר 

צּום גּוְטן.

ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ָדאס 
ַאז  ָזאְגט  ַהָקדֹוׁש  ַהַחִיים  אֹור 
ַזיין  ֶמען  ֶקען  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ   דּוְר
ָרֵאל ִאיז ְמַרֵמז  ְפֵרייִלי, ַווייל ֶאֶרץ ִיְשׂ
אֹויף ֱאמּוָנה, אּון ָנאר ֶווען ֶמען ָהאט 
ֱאמּוָנה ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִלי, ַווייל 
ִדי ֱאמּוָנה ֶהעְלְפט ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו 
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ַזייֶנע  ַאֶלע  קּוֶמען  ִאיֶּבער  ֶקעֶנען 
ָצרֹות אּון ְׁשֶוועִריֵקייְטן.

"ָאז" אּון  ָּפסּוק  ֶדעם  ְּבֶרעְנְגט  ֶער 
ָנאר  ַווייל  ִּפינּו,  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא 
ָמִׁשיַח  ֶווען  "ֶדעָמאְלְטס"   - "ָאז" 
ִריְכִטיֶגע  ִדי  ַזיין  ֶוועט  ֶוועט קּוֶמען 
ַווייל  ָרֵאל,  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ִאין  ְמָחה  ִשׂ
ֵלייֶדער ָהאְּבן ִדי ְרָׁשִעים ִדי ֵעֶרב ַרב 
ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ֶגעֶווען  ְמַטֵמא  ַהייְנט 
ֶזעֶנען  ֵזיי  אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ַאֶלע  ִמיט 
ִמיֵני  ַאֶלע  ִמיט  ִאיְדן  ִדי  ַמְכִׁשיל 
ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, אּון ֶדעְרַפאר 
(ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
ִאיְדן  ִווי  ס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

אֹויף  ָדאְרט   ִזי ִפיְרן  אּון  וואֹויֶנען 
ְּפַלאץ אּון  ֵזיי ָדאס  ֵהייִליְגן   ,ֶעְרִלי
ֶאֶרץ  פּון  ְקדּוָׁשה  ִדי  ַּבאקּוְמט  ֶעס 
ַהייְנִטיֶגע  ַאז  אֹויס  קּוְמט  ָרֵאל,  ִיְשׂ
ָּבֵּתי  ִדי  ִאין  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ִאיז  ַצייְטן 
ַּתְלמּוד  אּון  ְיִׁשיבֹות  אּון  ִמְדָרִׁשים 
אּון  ּתֹוָרה  ֶלעְרְנט  ֶמען  ִווי  ּתֹוָרה'ס, 
ָדאְרט   ,ֶעְרִלי אֹויף   ִזי ִפיְרט  ֶמען 
ָוואס  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ֱאֶמֶת'ע  ִדי  ִאיז 
ְּבֶרעְנְגט  ָדאס  אּון  ֱאמּוָנה,  ְּבֶרעְנְגט 
ַזיין  ֶקעֶנען  צּו  ְמָחה  ִשׂ ִריְכִטיֶגע  ִדי 
ֶדער  ַאז  ִוויֶסעְנִדיג   ,ְפֵרייִלי ֶּבֱאֶמת 
אּוְנז  ִמיט  ָדא  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ְׁשֶטעְנִדיג  ִאיז  ֶער  אּון  ְׁשֶטעְנִדיג, 

ֶּבעְהט  ֶעס  ֶווער  ֶהעְלְפן  צּו  ְגֵרייט 
ִאים.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָתבֹא ִסיָמן א)

76

ְוִהִניחֹו ְוָלַקח   ִמָיֶד ַהֶטֶנא  ַהּכֵֹהן 
 ֶקיֱא ה'  ִמְזַּבח  ִלְפֵני 
ַוְיַעּנּונּו  ַהִמְצִרים  אָֹתנּו  ַוָיֵרעּו  ְוגֹו' 
ַוּיֹוִצֵאנּו ה'  ְוגֹו'  ַוִנְצַעק ֶאל ה'  ְוגֹו', 

ִמִמְצַרִים ְוגֹו'.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ַאז  ָּפסּוק,  ֶדעם 
ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז ָדא ֶלעְרֶנען ִווי ַאזֹוי 
ַצִדיק,  ַא  צּו  ֵגיין  ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא 
אּון פּון ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִוויְסן צּו 

ֶער ֵגייט ַטאֶקע צּו ַאן ֱאֶמְת'ן ַצִדיק.

ִוויְסן ִווי  ַטאֶקע  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי 
אֹויּב ֶמען ֵגייט צּו ֶדעם ִריְכִטיְגן 
ַצִדיק? ֶיעֶדער ֶקען ָדא ָזאְגן ַאז ֶער 
ִאיז ֶדער ַצִדיק ֶׁשְּבָיֶמי אּון ָנאר ִאים 

ַדאְרף ֶמען ָפאְלְגן?

ֶדער ָנאר  ָוואס  ֶזעְהן  ַדאְרף  ֶמען 
ַצִדיק טּוט, אֹויּב ַזיין ִציְהל ִאיז 
ָנאר צּוִריק צּו ְּבֶרעְנְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁש 
ַדאְרף  ֶער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ִניְׁשט ַפאר ִזי ַקיין ׁשּום ָּכבֹוד ָאֶדער 
ַאז  ֶמען  ֵווייְסט  ֶדעָמאְלְטס  ֶגעְלט, 
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ַזייֶנע  ַאֶלע  קּוֶמען  ִאיֶּבער  ֶקעֶנען 
ָצרֹות אּון ְׁשֶוועִריֵקייְטן.

"ָאז" אּון  ָּפסּוק  ֶדעם  ְּבֶרעְנְגט  ֶער 
ָנאר  ַווייל  ִּפינּו,  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא 
ָמִׁשיַח  ֶווען  "ֶדעָמאְלְטס"   - "ָאז" 
ִריְכִטיֶגע  ִדי  ַזיין  ֶוועט  ֶוועט קּוֶמען 
ַווייל  ָרֵאל,  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ִאין  ְמָחה  ִשׂ
ֵלייֶדער ָהאְּבן ִדי ְרָׁשִעים ִדי ֵעֶרב ַרב 
ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ֶגעֶווען  ְמַטֵמא  ַהייְנט 
ֶזעֶנען  ֵזיי  אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ַאֶלע  ִמיט 
ִמיֵני  ַאֶלע  ִמיט  ִאיְדן  ִדי  ַמְכִׁשיל 
ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, אּון ֶדעְרַפאר 
(ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
ִאיְדן  ִווי  ס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

אֹויף  ָדאְרט   ִזי ִפיְרן  אּון  וואֹויֶנען 
ְּפַלאץ אּון  ֵזיי ָדאס  ֵהייִליְגן   ,ֶעְרִלי
ֶאֶרץ  פּון  ְקדּוָׁשה  ִדי  ַּבאקּוְמט  ֶעס 
ַהייְנִטיֶגע  ַאז  אֹויס  קּוְמט  ָרֵאל,  ִיְשׂ
ָּבֵּתי  ִדי  ִאין  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ִאיז  ַצייְטן 
ַּתְלמּוד  אּון  ְיִׁשיבֹות  אּון  ִמְדָרִׁשים 
אּון  ּתֹוָרה  ֶלעְרְנט  ֶמען  ִווי  ּתֹוָרה'ס, 
ָדאְרט   ,ֶעְרִלי אֹויף   ִזי ִפיְרט  ֶמען 
ָוואס  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ֱאֶמֶת'ע  ִדי  ִאיז 
ְּבֶרעְנְגט  ָדאס  אּון  ֱאמּוָנה,  ְּבֶרעְנְגט 
ַזיין  ֶקעֶנען  צּו  ְמָחה  ִשׂ ִריְכִטיֶגע  ִדי 
ֶדער  ַאז  ִוויֶסעְנִדיג   ,ְפֵרייִלי ֶּבֱאֶמת 
אּוְנז  ִמיט  ָדא  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ְׁשֶטעְנִדיג  ִאיז  ֶער  אּון  ְׁשֶטעְנִדיג, 

ֶּבעְהט  ֶעס  ֶווער  ֶהעְלְפן  צּו  ְגֵרייט 
ִאים.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָתבֹא ִסיָמן א)

76

ְוִהִניחֹו ְוָלַקח   ִמָיֶד ַהֶטֶנא  ַהּכֵֹהן 
 ֶקיֱא ה'  ִמְזַּבח  ִלְפֵני 
ַוְיַעּנּונּו  ַהִמְצִרים  אָֹתנּו  ַוָיֵרעּו  ְוגֹו' 
ַוּיֹוִצֵאנּו ה'  ְוגֹו'  ַוִנְצַעק ֶאל ה'  ְוגֹו', 

ִמִמְצַרִים ְוגֹו'.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ַאז  ָּפסּוק,  ֶדעם 
ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז ָדא ֶלעְרֶנען ִווי ַאזֹוי 
ַצִדיק,  ַא  צּו  ֵגיין  ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא 
אּון פּון ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִוויְסן צּו 

ֶער ֵגייט ַטאֶקע צּו ַאן ֱאֶמְת'ן ַצִדיק.

ִוויְסן ִווי  ַטאֶקע  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי 
אֹויּב ֶמען ֵגייט צּו ֶדעם ִריְכִטיְגן 
ַצִדיק? ֶיעֶדער ֶקען ָדא ָזאְגן ַאז ֶער 
ִאיז ֶדער ַצִדיק ֶׁשְּבָיֶמי אּון ָנאר ִאים 

ַדאְרף ֶמען ָפאְלְגן?

ֶדער ָנאר  ָוואס  ֶזעְהן  ַדאְרף  ֶמען 
ַצִדיק טּוט, אֹויּב ַזיין ִציְהל ִאיז 
ָנאר צּוִריק צּו ְּבֶרעְנְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁש 
ַדאְרף  ֶער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ִניְׁשט ַפאר ִזי ַקיין ׁשּום ָּכבֹוד ָאֶדער 
ַאז  ֶמען  ֵווייְסט  ֶדעָמאְלְטס  ֶגעְלט, 
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ַזייֶנע  ַאֶלע  קּוֶמען  ִאיֶּבער  ֶקעֶנען 
ָצרֹות אּון ְׁשֶוועִריֵקייְטן.

"ָאז" אּון  ָּפסּוק  ֶדעם  ְּבֶרעְנְגט  ֶער 
ָנאר  ַווייל  ִּפינּו,  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא 
ָמִׁשיַח  ֶווען  "ֶדעָמאְלְטס"   - "ָאז" 
ִריְכִטיֶגע  ִדי  ַזיין  ֶוועט  ֶוועט קּוֶמען 
ַווייל  ָרֵאל,  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ִאין  ְמָחה  ִשׂ
ֵלייֶדער ָהאְּבן ִדי ְרָׁשִעים ִדי ֵעֶרב ַרב 
ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ֶגעֶווען  ְמַטֵמא  ַהייְנט 
ֶזעֶנען  ֵזיי  אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ַאֶלע  ִמיט 
ִמיֵני  ַאֶלע  ִמיט  ִאיְדן  ִדי  ַמְכִׁשיל 
ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, אּון ֶדעְרַפאר 
(ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
ִאיְדן  ִווי  ס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

אֹויף  ָדאְרט   ִזי ִפיְרן  אּון  וואֹויֶנען 
ְּפַלאץ אּון  ֵזיי ָדאס  ֵהייִליְגן   ,ֶעְרִלי
ֶאֶרץ  פּון  ְקדּוָׁשה  ִדי  ַּבאקּוְמט  ֶעס 
ַהייְנִטיֶגע  ַאז  אֹויס  קּוְמט  ָרֵאל,  ִיְשׂ
ָּבֵּתי  ִדי  ִאין  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ִאיז  ַצייְטן 
ַּתְלמּוד  אּון  ְיִׁשיבֹות  אּון  ִמְדָרִׁשים 
אּון  ּתֹוָרה  ֶלעְרְנט  ֶמען  ִווי  ּתֹוָרה'ס, 
ָדאְרט   ,ֶעְרִלי אֹויף   ִזי ִפיְרט  ֶמען 
ָוואס  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ֱאֶמֶת'ע  ִדי  ִאיז 
ְּבֶרעְנְגט  ָדאס  אּון  ֱאמּוָנה,  ְּבֶרעְנְגט 
ַזיין  ֶקעֶנען  צּו  ְמָחה  ִשׂ ִריְכִטיֶגע  ִדי 
ֶדער  ַאז  ִוויֶסעְנִדיג   ,ְפֵרייִלי ֶּבֱאֶמת 
אּוְנז  ִמיט  ָדא  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ְׁשֶטעְנִדיג  ִאיז  ֶער  אּון  ְׁשֶטעְנִדיג, 

ֶּבעְהט  ֶעס  ֶווער  ֶהעְלְפן  צּו  ְגֵרייט 
ִאים.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָתבֹא ִסיָמן א)
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ְוִהִניחֹו ְוָלַקח   ִמָיֶד ַהֶטֶנא  ַהּכֵֹהן 
 ֶקיֱא ה'  ִמְזַּבח  ִלְפֵני 
ַוְיַעּנּונּו  ַהִמְצִרים  אָֹתנּו  ַוָיֵרעּו  ְוגֹו' 
ַוּיֹוִצֵאנּו ה'  ְוגֹו'  ַוִנְצַעק ֶאל ה'  ְוגֹו', 

ִמִמְצַרִים ְוגֹו'.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ַאז  ָּפסּוק,  ֶדעם 
ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז ָדא ֶלעְרֶנען ִווי ַאזֹוי 
ַצִדיק,  ַא  צּו  ֵגיין  ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא 
אּון פּון ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִוויְסן צּו 

ֶער ֵגייט ַטאֶקע צּו ַאן ֱאֶמְת'ן ַצִדיק.

ִוויְסן ִווי  ַטאֶקע  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי 
אֹויּב ֶמען ֵגייט צּו ֶדעם ִריְכִטיְגן 
ַצִדיק? ֶיעֶדער ֶקען ָדא ָזאְגן ַאז ֶער 
ִאיז ֶדער ַצִדיק ֶׁשְּבָיֶמי אּון ָנאר ִאים 

ַדאְרף ֶמען ָפאְלְגן?

ֶדער ָנאר  ָוואס  ֶזעְהן  ַדאְרף  ֶמען 
ַצִדיק טּוט, אֹויּב ַזיין ִציְהל ִאיז 
ָנאר צּוִריק צּו ְּבֶרעְנְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁש 
ַדאְרף  ֶער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ִניְׁשט ַפאר ִזי ַקיין ׁשּום ָּכבֹוד ָאֶדער 
ַאז  ֶמען  ֵווייְסט  ֶדעָמאְלְטס  ֶגעְלט, 
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ַזייֶנע  ַאֶלע  קּוֶמען  ִאיֶּבער  ֶקעֶנען 
ָצרֹות אּון ְׁשֶוועִריֵקייְטן.

"ָאז" אּון  ָּפסּוק  ֶדעם  ְּבֶרעְנְגט  ֶער 
ָנאר  ַווייל  ִּפינּו,  ְׂשחֹוק  ִיָּמֵלא 
ָמִׁשיַח  ֶווען  "ֶדעָמאְלְטס"   - "ָאז" 
ִריְכִטיֶגע  ִדי  ַזיין  ֶוועט  ֶוועט קּוֶמען 
ַווייל  ָרֵאל,  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ִאין  ְמָחה  ִשׂ
ֵלייֶדער ָהאְּבן ִדי ְרָׁשִעים ִדי ֵעֶרב ַרב 
ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ֶגעֶווען  ְמַטֵמא  ַהייְנט 
ֶזעֶנען  ֵזיי  אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ַאֶלע  ִמיט 
ִמיֵני  ַאֶלע  ִמיט  ִאיְדן  ִדי  ַמְכִׁשיל 
ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, אּון ֶדעְרַפאר 
(ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָזאְגט 
ִאיְדן  ִווי  ס"א):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

אֹויף  ָדאְרט   ִזי ִפיְרן  אּון  וואֹויֶנען 
ְּפַלאץ אּון  ֵזיי ָדאס  ֵהייִליְגן   ,ֶעְרִלי
ֶאֶרץ  פּון  ְקדּוָׁשה  ִדי  ַּבאקּוְמט  ֶעס 
ַהייְנִטיֶגע  ַאז  אֹויס  קּוְמט  ָרֵאל,  ִיְשׂ
ָּבֵּתי  ִדי  ִאין  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ִאיז  ַצייְטן 
ַּתְלמּוד  אּון  ְיִׁשיבֹות  אּון  ִמְדָרִׁשים 
אּון  ּתֹוָרה  ֶלעְרְנט  ֶמען  ִווי  ּתֹוָרה'ס, 
ָדאְרט   ,ֶעְרִלי אֹויף   ִזי ִפיְרט  ֶמען 
ָוואס  ָרֵאל  ִיְשׂ ֶאֶרץ  ֱאֶמֶת'ע  ִדי  ִאיז 
ְּבֶרעְנְגט  ָדאס  אּון  ֱאמּוָנה,  ְּבֶרעְנְגט 
ַזיין  ֶקעֶנען  צּו  ְמָחה  ִשׂ ִריְכִטיֶגע  ִדי 
ֶדער  ַאז  ִוויֶסעְנִדיג   ,ְפֵרייִלי ֶּבֱאֶמת 
אּוְנז  ִמיט  ָדא  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ְׁשֶטעְנִדיג  ִאיז  ֶער  אּון  ְׁשֶטעְנִדיג, 

ֶּבעְהט  ֶעס  ֶווער  ֶהעְלְפן  צּו  ְגֵרייט 
ִאים.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָתבֹא ִסיָמן א)
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ְוִהִניחֹו ְוָלַקח   ִמָיֶד ַהֶטֶנא  ַהּכֵֹהן 
 ֶקיֱא ה'  ִמְזַּבח  ִלְפֵני 
ַוְיַעּנּונּו  ַהִמְצִרים  אָֹתנּו  ַוָיֵרעּו  ְוגֹו' 
ַוּיֹוִצֵאנּו ה'  ְוגֹו'  ַוִנְצַעק ֶאל ה'  ְוגֹו', 

ִמִמְצַרִים ְוגֹו'.

ַמְסִּביר מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ֶדער  ַאז  ָּפסּוק,  ֶדעם 
ָּפסּוק קּוְמט אּוְנז ָדא ֶלעְרֶנען ִווי ַאזֹוי 
ַצִדיק,  ַא  צּו  ֵגיין  ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא 
אּון פּון ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִוויְסן צּו 

ֶער ֵגייט ַטאֶקע צּו ַאן ֱאֶמְת'ן ַצִדיק.

ִוויְסן ִווי  ַטאֶקע  ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי 
אֹויּב ֶמען ֵגייט צּו ֶדעם ִריְכִטיְגן 
ַצִדיק? ֶיעֶדער ֶקען ָדא ָזאְגן ַאז ֶער 
ִאיז ֶדער ַצִדיק ֶׁשְּבָיֶמי אּון ָנאר ִאים 

ַדאְרף ֶמען ָפאְלְגן?

ֶדער ָנאר  ָוואס  ֶזעְהן  ַדאְרף  ֶמען 
ַצִדיק טּוט, אֹויּב ַזיין ִציְהל ִאיז 
ָנאר צּוִריק צּו ְּבֶרעְנְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁש 
ַדאְרף  ֶער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ִניְׁשט ַפאר ִזי ַקיין ׁשּום ָּכבֹוד ָאֶדער 
ַאז  ֶמען  ֵווייְסט  ֶדעָמאְלְטס  ֶגעְלט, 
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ֶוועם  ַצִדיק צּו  ִריְכִטיֶגער  ַא  ִאיז  ֶער 
ֶמען ַדאְרף ֵגיין.

ְוָלַקח ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְוִהִניחֹו   ִמָיֶד ַהֶטֶנא  ַהּכֵֹהן 
ֶעְרְׁשֶטע  ִדי   ,ֶקיֱא ה'  ִמְזַּבח  ִלְפֵני 
ֶדער  אֹויּב  ֶזעְהן  ַדאְרְפְסטּו   ַזא
ַפאר  ֶגעְלט  ַקיין  ִניְׁשט  ֶנעְמט  ַצִדיק 
ַדיין  ִניְׁשט  ִזי ָגאְרִניְׁשט, ֶער ַדאְרף 
צּוְּבֶרעְנְגן  ָנאר  ִדיר  ִוויל  ֶער  ֶגעְלט, 
 ֶדעְרָנא אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַהִמְצִרים  אָֹתנּו  ַוָיֵרעּו  ַאז,  ֶזעְהְסטּו 
ְוגֹו'  ה'  ֶאל  ַוִנְצַעק  ְוגֹו'  ַוְיַעּנּונּו 
ַאז קֹוֶדם  ְוגֹו',  ִמִמְצַרִים  ַוּיֹוִצֵאנּו ה' 

ִפיל  ִמְצַרִים,  ִאין  ֶגעֶווען  ִּביְזטּו 
אּון  ַּתֲאוֹות  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאֶלע  ִמיט 
ָהאט  ַצִדיק  ֶדער  אּון  ָרעֹות,  ִמדֹות 
צּום  ְׁשֵרייֶען  צּו  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  ִדיר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאזֹוי ֶהעְלְפט ֶדער 
ַארֹויס  ֵגייְסט  דּו  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
פּון  ַארֹויס  ֵגייְסט  דּו  ִמְצַרִים,  פּון 
ֵווייְסטּו  ֶדעָמאְלְטס  ְׁשֶלעְכְטס,  ַדיין 
ְּפַלאץ,  ִריְכִטיְגן  ִּביְזט אֹויְפ'ן  ַאז דּו 
ֶוועְסט  ַצִדיק, אּון דּו  ִריְכִטיְגן  ַּביים 
ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  צּו  ַזיין  זֹוֶכה 

אּון ָהאְּבן ַא ְגִליְקִלי ֶלעְּבן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָתבֹא ִסיָמן ג)

ים ƒב ָ̂ ƒנ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה' ַאֶּתם  ִלְפֵני  ֻּכְלֶכם  ַהיֹום  ִנָּצִבים 

ְׁשֵטייט  ֶעס  ְוכּו'.  ֱאֵקיֶכם 
ַאז  ל"ב:):  (ָוֵאָרא  ַהָקדֹוׁש  זַֹהר  ִאין 
ָוואְרט  ִדי  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ִאיֶּבעָראל 
"ַהיֹום", ֵגייט ֶעס ַארֹויף אֹויף רֹאׁש 
ַאז  אֹויס  קּוְמט  ֶדעם  לֹויט  ַהָׁשָנה. 
פּון   אֹוי  ִזי ֶרעְדט  ָדא  ָּפסּוק  ֶדער 
קּוְמט  ֶדעְרַפאר  אּון  ַהָׁשָנה,  רֹאׁש 
ַּפְרַׁשת  ֵלייְנט  ֶמען  ַאז  אֹויס  ֵאייִּביג 
 ָערּו (ֻׁשְלָחן  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ַפאר  ִנָּצִבים 

אֹוַרח ַחִיים, ִסיָמן תכ"ח ְסִעיף ד').

ַאֶּתם ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִלְפֵני  ֻּכְלֶכם  ַהיֹום  ִנָּצִבים 
ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשיֶכם  ֱאֵקיֶכם,  ה' 
ִיְׂשָרֵאל,  ִאיׁש  ּכֹל  ְוׁשְֹטֵריֶכם  ִזְקֵניֶכם 
ְׁשֵטייֶען  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ַאֶלע 
ָטאג  ֶדעם  ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן 
ֶוועְרט  ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש  רֹאׁש ַהָׁשָנה, 
ִווי ַאזֹוי  ֶגע'ִמְׁשָּפט ִאין רֹאׁש ַהָׁשָנה 
ַהָׁשָנה  (רֹאׁש  דּוְרְכֵגיין  ֶוועט  ָיאר  ַזיין 
ח:), ִווי ַאזֹוי ַזיין ַּפְרָנָסה ֶוועט ַזיין ִדי 

ַגאְנֶצע ָיאר, אֹויּב ֶעס ֶוועט ִאים גּוט 
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ֶוועם  ַצִדיק צּו  ִריְכִטיֶגער  ַא  ִאיז  ֶער 
ֶמען ַדאְרף ֵגיין.

ְוָלַקח ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְוִהִניחֹו   ִמָיֶד ַהֶטֶנא  ַהּכֵֹהן 
ֶעְרְׁשֶטע  ִדי   ,ֶקיֱא ה'  ִמְזַּבח  ִלְפֵני 
ֶדער  אֹויּב  ֶזעְהן  ַדאְרְפְסטּו   ַזא
ַפאר  ֶגעְלט  ַקיין  ִניְׁשט  ֶנעְמט  ַצִדיק 
ַדיין  ִניְׁשט  ִזי ָגאְרִניְׁשט, ֶער ַדאְרף 
צּוְּבֶרעְנְגן  ָנאר  ִדיר  ִוויל  ֶער  ֶגעְלט, 
 ֶדעְרָנא אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַהִמְצִרים  אָֹתנּו  ַוָיֵרעּו  ַאז,  ֶזעְהְסטּו 
ְוגֹו'  ה'  ֶאל  ַוִנְצַעק  ְוגֹו'  ַוְיַעּנּונּו 
ַאז קֹוֶדם  ְוגֹו',  ִמִמְצַרִים  ַוּיֹוִצֵאנּו ה' 

ִפיל  ִמְצַרִים,  ִאין  ֶגעֶווען  ִּביְזטּו 
אּון  ַּתֲאוֹות  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאֶלע  ִמיט 
ָהאט  ַצִדיק  ֶדער  אּון  ָרעֹות,  ִמדֹות 
צּום  ְׁשֵרייֶען  צּו  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  ִדיר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאזֹוי ֶהעְלְפט ֶדער 
ַארֹויס  ֵגייְסט  דּו  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
פּון  ַארֹויס  ֵגייְסט  דּו  ִמְצַרִים,  פּון 
ֵווייְסטּו  ֶדעָמאְלְטס  ְׁשֶלעְכְטס,  ַדיין 
ְּפַלאץ,  ִריְכִטיְגן  ִּביְזט אֹויְפ'ן  ַאז דּו 
ֶוועְסט  ַצִדיק, אּון דּו  ִריְכִטיְגן  ַּביים 
ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  צּו  ַזיין  זֹוֶכה 

אּון ָהאְּבן ַא ְגִליְקִלי ֶלעְּבן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָתבֹא ִסיָמן ג)

ים ƒב ָ̂ ƒנ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה' ַאֶּתם  ִלְפֵני  ֻּכְלֶכם  ַהיֹום  ִנָּצִבים 

ְׁשֵטייט  ֶעס  ְוכּו'.  ֱאֵקיֶכם 
ַאז  ל"ב:):  (ָוֵאָרא  ַהָקדֹוׁש  זַֹהר  ִאין 
ָוואְרט  ִדי  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ִאיֶּבעָראל 
"ַהיֹום", ֵגייט ֶעס ַארֹויף אֹויף רֹאׁש 
ַאז  אֹויס  קּוְמט  ֶדעם  לֹויט  ַהָׁשָנה. 
פּון   אֹוי  ִזי ֶרעְדט  ָדא  ָּפסּוק  ֶדער 
קּוְמט  ֶדעְרַפאר  אּון  ַהָׁשָנה,  רֹאׁש 
ַּפְרַׁשת  ֵלייְנט  ֶמען  ַאז  אֹויס  ֵאייִּביג 
 ָערּו (ֻׁשְלָחן  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ַפאר  ִנָּצִבים 

אֹוַרח ַחִיים, ִסיָמן תכ"ח ְסִעיף ד').

ַאֶּתם ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִלְפֵני  ֻּכְלֶכם  ַהיֹום  ִנָּצִבים 
ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשיֶכם  ֱאֵקיֶכם,  ה' 
ִיְׂשָרֵאל,  ִאיׁש  ּכֹל  ְוׁשְֹטֵריֶכם  ִזְקֵניֶכם 
ְׁשֵטייֶען  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ַאֶלע 
ָטאג  ֶדעם  ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן 
ֶוועְרט  ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש  רֹאׁש ַהָׁשָנה, 
ִווי ַאזֹוי  ֶגע'ִמְׁשָּפט ִאין רֹאׁש ַהָׁשָנה 
ַהָׁשָנה  (רֹאׁש  דּוְרְכֵגיין  ֶוועט  ָיאר  ַזיין 
ח:), ִווי ַאזֹוי ַזיין ַּפְרָנָסה ֶוועט ַזיין ִדי 

ַגאְנֶצע ָיאר, אֹויּב ֶעס ֶוועט ִאים גּוט 
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ֶוועם  ַצִדיק צּו  ִריְכִטיֶגער  ַא  ִאיז  ֶער 
ֶמען ַדאְרף ֵגיין.

ְוָלַקח ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְוִהִניחֹו   ִמָיֶד ַהֶטֶנא  ַהּכֵֹהן 
ֶעְרְׁשֶטע  ִדי   ,ֶקיֱא ה'  ִמְזַּבח  ִלְפֵני 
ֶדער  אֹויּב  ֶזעְהן  ַדאְרְפְסטּו   ַזא
ַפאר  ֶגעְלט  ַקיין  ִניְׁשט  ֶנעְמט  ַצִדיק 
ַדיין  ִניְׁשט  ִזי ָגאְרִניְׁשט, ֶער ַדאְרף 
צּוְּבֶרעְנְגן  ָנאר  ִדיר  ִוויל  ֶער  ֶגעְלט, 
 ֶדעְרָנא אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַהִמְצִרים  אָֹתנּו  ַוָיֵרעּו  ַאז,  ֶזעְהְסטּו 
ְוגֹו'  ה'  ֶאל  ַוִנְצַעק  ְוגֹו'  ַוְיַעּנּונּו 
ַאז קֹוֶדם  ְוגֹו',  ִמִמְצַרִים  ַוּיֹוִצֵאנּו ה' 

ִפיל  ִמְצַרִים,  ִאין  ֶגעֶווען  ִּביְזטּו 
אּון  ַּתֲאוֹות  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאֶלע  ִמיט 
ָהאט  ַצִדיק  ֶדער  אּון  ָרעֹות,  ִמדֹות 
צּום  ְׁשֵרייֶען  צּו  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  ִדיר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאזֹוי ֶהעְלְפט ֶדער 
ַארֹויס  ֵגייְסט  דּו  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
פּון  ַארֹויס  ֵגייְסט  דּו  ִמְצַרִים,  פּון 
ֵווייְסטּו  ֶדעָמאְלְטס  ְׁשֶלעְכְטס,  ַדיין 
ְּפַלאץ,  ִריְכִטיְגן  ִּביְזט אֹויְפ'ן  ַאז דּו 
ֶוועְסט  ַצִדיק, אּון דּו  ִריְכִטיְגן  ַּביים 
ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  צּו  ַזיין  זֹוֶכה 

אּון ָהאְּבן ַא ְגִליְקִלי ֶלעְּבן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָתבֹא ִסיָמן ג)

ים ƒב ָ̂ ƒנ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה' ַאֶּתם  ִלְפֵני  ֻּכְלֶכם  ַהיֹום  ִנָּצִבים 

ְׁשֵטייט  ֶעס  ְוכּו'.  ֱאֵקיֶכם 
ַאז  ל"ב:):  (ָוֵאָרא  ַהָקדֹוׁש  זַֹהר  ִאין 
ָוואְרט  ִדי  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ִאיֶּבעָראל 
"ַהיֹום", ֵגייט ֶעס ַארֹויף אֹויף רֹאׁש 
ַאז  אֹויס  קּוְמט  ֶדעם  לֹויט  ַהָׁשָנה. 
פּון   אֹוי  ִזי ֶרעְדט  ָדא  ָּפסּוק  ֶדער 
קּוְמט  ֶדעְרַפאר  אּון  ַהָׁשָנה,  רֹאׁש 
ַּפְרַׁשת  ֵלייְנט  ֶמען  ַאז  אֹויס  ֵאייִּביג 
 ָערּו (ֻׁשְלָחן  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ַפאר  ִנָּצִבים 

אֹוַרח ַחִיים, ִסיָמן תכ"ח ְסִעיף ד').

ַאֶּתם ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִלְפֵני  ֻּכְלֶכם  ַהיֹום  ִנָּצִבים 
ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשיֶכם  ֱאֵקיֶכם,  ה' 
ִיְׂשָרֵאל,  ִאיׁש  ּכֹל  ְוׁשְֹטֵריֶכם  ִזְקֵניֶכם 
ְׁשֵטייֶען  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ַאֶלע 
ָטאג  ֶדעם  ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן 
ֶוועְרט  ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש  רֹאׁש ַהָׁשָנה, 
ִווי ַאזֹוי  ֶגע'ִמְׁשָּפט ִאין רֹאׁש ַהָׁשָנה 
ַהָׁשָנה  (רֹאׁש  דּוְרְכֵגיין  ֶוועט  ָיאר  ַזיין 
ח:), ִווי ַאזֹוי ַזיין ַּפְרָנָסה ֶוועט ַזיין ִדי 

ַגאְנֶצע ָיאר, אֹויּב ֶעס ֶוועט ִאים גּוט 
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ֶוועם  ַצִדיק צּו  ִריְכִטיֶגער  ַא  ִאיז  ֶער 
ֶמען ַדאְרף ֵגיין.

ְוָלַקח ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְוִהִניחֹו   ִמָיֶד ַהֶטֶנא  ַהּכֵֹהן 
ֶעְרְׁשֶטע  ִדי   ,ֶקיֱא ה'  ִמְזַּבח  ִלְפֵני 
ֶדער  אֹויּב  ֶזעְהן  ַדאְרְפְסטּו   ַזא
ַפאר  ֶגעְלט  ַקיין  ִניְׁשט  ֶנעְמט  ַצִדיק 
ַדיין  ִניְׁשט  ִזי ָגאְרִניְׁשט, ֶער ַדאְרף 
צּוְּבֶרעְנְגן  ָנאר  ִדיר  ִוויל  ֶער  ֶגעְלט, 
 ֶדעְרָנא אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ַהִמְצִרים  אָֹתנּו  ַוָיֵרעּו  ַאז,  ֶזעְהְסטּו 
ְוגֹו'  ה'  ֶאל  ַוִנְצַעק  ְוגֹו'  ַוְיַעּנּונּו 
ַאז קֹוֶדם  ְוגֹו',  ִמִמְצַרִים  ַוּיֹוִצֵאנּו ה' 

ִפיל  ִמְצַרִים,  ִאין  ֶגעֶווען  ִּביְזטּו 
אּון  ַּתֲאוֹות  ְׁשֶלעְכֶטע  ַאֶלע  ִמיט 
ָהאט  ַצִדיק  ֶדער  אּון  ָרעֹות,  ִמדֹות 
צּום  ְׁשֵרייֶען  צּו  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  ִדיר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאזֹוי ֶהעְלְפט ֶדער 
ַארֹויס  ֵגייְסט  דּו  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
פּון  ַארֹויס  ֵגייְסט  דּו  ִמְצַרִים,  פּון 
ֵווייְסטּו  ֶדעָמאְלְטס  ְׁשֶלעְכְטס,  ַדיין 
ְּפַלאץ,  ִריְכִטיְגן  ִּביְזט אֹויְפ'ן  ַאז דּו 
ֶוועְסט  ַצִדיק, אּון דּו  ִריְכִטיְגן  ַּביים 
ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  צּו  ַזיין  זֹוֶכה 

אּון ָהאְּבן ַא ְגִליְקִלי ֶלעְּבן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ָתבֹא ִסיָמן ג)

ים ƒב ָ̂ ƒנ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ה' ַאֶּתם  ִלְפֵני  ֻּכְלֶכם  ַהיֹום  ִנָּצִבים 

ְׁשֵטייט  ֶעס  ְוכּו'.  ֱאֵקיֶכם 
ַאז  ל"ב:):  (ָוֵאָרא  ַהָקדֹוׁש  זַֹהר  ִאין 
ָוואְרט  ִדי  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ִאיֶּבעָראל 
"ַהיֹום", ֵגייט ֶעס ַארֹויף אֹויף רֹאׁש 
ַאז  אֹויס  קּוְמט  ֶדעם  לֹויט  ַהָׁשָנה. 
פּון   אֹוי  ִזי ֶרעְדט  ָדא  ָּפסּוק  ֶדער 
קּוְמט  ֶדעְרַפאר  אּון  ַהָׁשָנה,  רֹאׁש 
ַּפְרַׁשת  ֵלייְנט  ֶמען  ַאז  אֹויס  ֵאייִּביג 
 ָערּו (ֻׁשְלָחן  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ַפאר  ִנָּצִבים 

אֹוַרח ַחִיים, ִסיָמן תכ"ח ְסִעיף ד').

ַאֶּתם ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ִלְפֵני  ֻּכְלֶכם  ַהיֹום  ִנָּצִבים 
ִׁשְבֵטיֶכם  ָראֵׁשיֶכם  ֱאֵקיֶכם,  ה' 
ִיְׂשָרֵאל,  ִאיׁש  ּכֹל  ְוׁשְֹטֵריֶכם  ִזְקֵניֶכם 
ְׁשֵטייֶען  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ַאֶלע 
ָטאג  ֶדעם  ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן 
ֶוועְרט  ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש  רֹאׁש ַהָׁשָנה, 
ִווי ַאזֹוי  ֶגע'ִמְׁשָּפט ִאין רֹאׁש ַהָׁשָנה 
ַהָׁשָנה  (רֹאׁש  דּוְרְכֵגיין  ֶוועט  ָיאר  ַזיין 
ח:), ִווי ַאזֹוי ַזיין ַּפְרָנָסה ֶוועט ַזיין ִדי 

ַגאְנֶצע ָיאר, אֹויּב ֶעס ֶוועט ִאים גּוט 
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ַפאְרֶקעְרט  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָאֶדער  ֵגיין 
(ֵּביָצה טז.).

ֵהייִליֶגער אּון  ֶדער  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ֶמען  ַאז  ֶגעָוואֶרעְנט  ַאזֹוי  ֶרִּבי 
רֹאׁש  אֹויף  ִאים  צּו  קּוֶמען  ָזאל 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  אּון  ַהָׁשָנה, 
ת"ג):  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  (ַחֵיי  ֶגעָזאְגט  ָהאט 
ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ִאים  ַּביי  ַזיין  צּו  ַאז 
ַאזֹוי  ַווייל  ַאֶלעס.  פּון  ְגֶרעֶסער  ִאיז 
ִמְׁשָּפט  ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע  ַא  ַּביי  ִווי 
ֶדעם  ֶנעֶמען  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶוועט 
ִאים  ָזאל  ָוואס  ַאְדָוואַקאט  ְגֶרעְסְטן 
ֶער  ַאז  ֶגעִריְכט,  ִאין  ַפאְרֵטייִדיְגן 
ִווי  ַּבִדין, אּון  ַזַּכאי  ֵגיין  ַארֹויס  ָזאל 
ְגֶרעֶסער אּון ֶעְרְנְסֶטער ֶדער ֶגעִריְכט 
ַאְדָוואַקאט  ְגֶרעֶסעֶרע  ַא  ַאְלץ  ִאיז, 
ִדי  ֶנעֶמען.  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶוועט 
ֶווען  ֶמער,   ַאַסא  ָנא אּון  ֶזעְלֶּבע, 
רֹאׁש  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ִמְׁשָּפט  ֶמען 
ַהָׁשָנה ִווי ַאזֹוי ַזיין ַגאְנֶצע ָיאר ֶוועט 
ִזיֶכער   ִזי ֶמען  ַדאְרף  ַאדּוְרְכֵגיין, 
ַאְדָוואַקאט  ֶּבעְסְטן  ֶדעם  ַאייְנַׁשאְפן 
ָוואס ָזאל ַפאְרֵטייִדיְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, 
גּוט  ַא  ָאְנְׁשַרייְּבן  ִאים  ָזאל  ֶמען  ַאז 

ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר.

ַפאר אּון  ִאיז  וואֹויל  ֶדעְרַפאר, 
זֹוֶכה  ִאיז  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 
אֹויף  ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן  צּום  ָפאְרן  צּו 
ִאיז  ַצִדיק  ֶדער  ָוואס  ַהָׁשָנה,  רֹאׁש 

ָוואס  ַאְדָוואַקאט  ֶּבעְסֶטער  ֶדער 
ָזאל  ֶמען  ַאז  ֶדעְרצּו  ֶזעְהן  ֶוועט 
גּוט  ַא  ֶמעְנְטׁש  ַפאְרן  ָאְנְׁשַרייְּבן 
ִזיֶכער  ֶער  ֶוועט  ֶדעָמאְלט  אּון  ָיאר, 
ַפאְרְׁשִריְּבן ֶוועְרן ַפאר ַא ִזיֶסע גּוֶטע 

ִליְכִטיֶגער ָיאר.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִנָּצִבים א')
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ַבָּׁשַמִים הִוא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו א 
ִמֵענּו  ְוַיְשׁ ָּלנּו  ְוִיָּקֶחָה  ַהָּׁשַמְיָמה 
אֹוָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה. ִדי ַחַז"ל (ֵעירּוִבין נ"ה.) 
ַבָּׁשַמִים  א  ָּפסּוק,  ֶדעם  ַדְרֶׁש'עֶנען 
הִוא - ִדי ּתֹוָרה ֶגעִפיְנט ִזי ִניְׁשט ַּביי 
ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַהאְלְטן ִזי ְגרֹויס 

ִּביְזן ִהיְמל.

ָדאס מֹוַהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי ֶדער  ַמְסִּביר, לֹויט 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב' ִסיָמן פ"ב): ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

ַאֶלעס  ִאים  ֵגייט  ְגרֹויס   ִזי ַהאְלט 
ֶׁשא ְּכֵסֶדר, ִניְׁשט ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל, 
אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ִזי ְקֵליין, 

ֶדעָמאְלט ֵגייט ִאים ַאֶלעס ְּכֵסֶדר.

ָוואס ֶמען  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז  ֶזעְהט 
ֵווייְסט ִווי ֶער ַהאְלט אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט, ֶער ָלאְזט ִזי ִניְׁשט ַנאְרן, ֶער 
ִדי  ַאִריֶּבער  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ַאז  ֶזעְהט 
ֶטעג אּון ָיאְרן ָאן ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ֶעס 

פר˘˙ נˆבים„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜מ„

ַפאְרֶקעְרט  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָאֶדער  ֵגיין 
(ֵּביָצה טז.).

ֵהייִליֶגער אּון  ֶדער  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ֶמען  ַאז  ֶגעָוואֶרעְנט  ַאזֹוי  ֶרִּבי 
רֹאׁש  אֹויף  ִאים  צּו  קּוֶמען  ָזאל 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  אּון  ַהָׁשָנה, 
ת"ג):  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  (ַחֵיי  ֶגעָזאְגט  ָהאט 
ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ִאים  ַּביי  ַזיין  צּו  ַאז 
ַאזֹוי  ַווייל  ַאֶלעס.  פּון  ְגֶרעֶסער  ִאיז 
ִמְׁשָּפט  ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע  ַא  ַּביי  ִווי 
ֶדעם  ֶנעֶמען  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶוועט 
ִאים  ָזאל  ָוואס  ַאְדָוואַקאט  ְגֶרעְסְטן 
ֶער  ַאז  ֶגעִריְכט,  ִאין  ַפאְרֵטייִדיְגן 
ִווי  ַּבִדין, אּון  ַזַּכאי  ֵגיין  ַארֹויס  ָזאל 
ְגֶרעֶסער אּון ֶעְרְנְסֶטער ֶדער ֶגעִריְכט 
ַאְדָוואַקאט  ְגֶרעֶסעֶרע  ַא  ַאְלץ  ִאיז, 
ִדי  ֶנעֶמען.  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶוועט 
ֶווען  ֶמער,   ַאַסא  ָנא אּון  ֶזעְלֶּבע, 
רֹאׁש  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ִמְׁשָּפט  ֶמען 
ַהָׁשָנה ִווי ַאזֹוי ַזיין ַגאְנֶצע ָיאר ֶוועט 
ִזיֶכער   ִזי ֶמען  ַדאְרף  ַאדּוְרְכֵגיין, 
ַאְדָוואַקאט  ֶּבעְסְטן  ֶדעם  ַאייְנַׁשאְפן 
ָוואס ָזאל ַפאְרֵטייִדיְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, 
גּוט  ַא  ָאְנְׁשַרייְּבן  ִאים  ָזאל  ֶמען  ַאז 

ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר.

ַפאר אּון  ִאיז  וואֹויל  ֶדעְרַפאר, 
זֹוֶכה  ִאיז  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 
אֹויף  ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן  צּום  ָפאְרן  צּו 
ִאיז  ַצִדיק  ֶדער  ָוואס  ַהָׁשָנה,  רֹאׁש 

ָוואס  ַאְדָוואַקאט  ֶּבעְסֶטער  ֶדער 
ָזאל  ֶמען  ַאז  ֶדעְרצּו  ֶזעְהן  ֶוועט 
גּוט  ַא  ֶמעְנְטׁש  ַפאְרן  ָאְנְׁשַרייְּבן 
ִזיֶכער  ֶער  ֶוועט  ֶדעָמאְלט  אּון  ָיאר, 
ַפאְרְׁשִריְּבן ֶוועְרן ַפאר ַא ִזיֶסע גּוֶטע 

ִליְכִטיֶגער ָיאר.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִנָּצִבים א')

76

ַבָּׁשַמִים הִוא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו א 
ִמֵענּו  ְוַיְשׁ ָּלנּו  ְוִיָּקֶחָה  ַהָּׁשַמְיָמה 
אֹוָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה. ִדי ַחַז"ל (ֵעירּוִבין נ"ה.) 
ַבָּׁשַמִים  א  ָּפסּוק,  ֶדעם  ַדְרֶׁש'עֶנען 
הִוא - ִדי ּתֹוָרה ֶגעִפיְנט ִזי ִניְׁשט ַּביי 
ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַהאְלְטן ִזי ְגרֹויס 

ִּביְזן ִהיְמל.

ָדאס מֹוַהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי ֶדער  ַמְסִּביר, לֹויט 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב' ִסיָמן פ"ב): ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

ַאֶלעס  ִאים  ֵגייט  ְגרֹויס   ִזי ַהאְלט 
ֶׁשא ְּכֵסֶדר, ִניְׁשט ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל, 
אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ִזי ְקֵליין, 

ֶדעָמאְלט ֵגייט ִאים ַאֶלעס ְּכֵסֶדר.

ָוואס ֶמען  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז  ֶזעְהט 
ֵווייְסט ִווי ֶער ַהאְלט אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט, ֶער ָלאְזט ִזי ִניְׁשט ַנאְרן, ֶער 
ִדי  ַאִריֶּבער  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ַאז  ֶזעְהט 
ֶטעג אּון ָיאְרן ָאן ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ֶעס 
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ַפאְרֶקעְרט  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָאֶדער  ֵגיין 
(ֵּביָצה טז.).

ֵהייִליֶגער אּון  ֶדער  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ֶמען  ַאז  ֶגעָוואֶרעְנט  ַאזֹוי  ֶרִּבי 
רֹאׁש  אֹויף  ִאים  צּו  קּוֶמען  ָזאל 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  אּון  ַהָׁשָנה, 
ת"ג):  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  (ַחֵיי  ֶגעָזאְגט  ָהאט 
ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ִאים  ַּביי  ַזיין  צּו  ַאז 
ַאזֹוי  ַווייל  ַאֶלעס.  פּון  ְגֶרעֶסער  ִאיז 
ִמְׁשָּפט  ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע  ַא  ַּביי  ִווי 
ֶדעם  ֶנעֶמען  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶוועט 
ִאים  ָזאל  ָוואס  ַאְדָוואַקאט  ְגֶרעְסְטן 
ֶער  ַאז  ֶגעִריְכט,  ִאין  ַפאְרֵטייִדיְגן 
ִווי  ַּבִדין, אּון  ַזַּכאי  ֵגיין  ַארֹויס  ָזאל 
ְגֶרעֶסער אּון ֶעְרְנְסֶטער ֶדער ֶגעִריְכט 
ַאְדָוואַקאט  ְגֶרעֶסעֶרע  ַא  ַאְלץ  ִאיז, 
ִדי  ֶנעֶמען.  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶוועט 
ֶווען  ֶמער,   ַאַסא  ָנא אּון  ֶזעְלֶּבע, 
רֹאׁש  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ִמְׁשָּפט  ֶמען 
ַהָׁשָנה ִווי ַאזֹוי ַזיין ַגאְנֶצע ָיאר ֶוועט 
ִזיֶכער   ִזי ֶמען  ַדאְרף  ַאדּוְרְכֵגיין, 
ַאְדָוואַקאט  ֶּבעְסְטן  ֶדעם  ַאייְנַׁשאְפן 
ָוואס ָזאל ַפאְרֵטייִדיְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, 
גּוט  ַא  ָאְנְׁשַרייְּבן  ִאים  ָזאל  ֶמען  ַאז 

ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר.

ַפאר אּון  ִאיז  וואֹויל  ֶדעְרַפאר, 
זֹוֶכה  ִאיז  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 
אֹויף  ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן  צּום  ָפאְרן  צּו 
ִאיז  ַצִדיק  ֶדער  ָוואס  ַהָׁשָנה,  רֹאׁש 

ָוואס  ַאְדָוואַקאט  ֶּבעְסֶטער  ֶדער 
ָזאל  ֶמען  ַאז  ֶדעְרצּו  ֶזעְהן  ֶוועט 
גּוט  ַא  ֶמעְנְטׁש  ַפאְרן  ָאְנְׁשַרייְּבן 
ִזיֶכער  ֶער  ֶוועט  ֶדעָמאְלט  אּון  ָיאר, 
ַפאְרְׁשִריְּבן ֶוועְרן ַפאר ַא ִזיֶסע גּוֶטע 

ִליְכִטיֶגער ָיאר.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִנָּצִבים א')

76

ַבָּׁשַמִים הִוא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו א 
ִמֵענּו  ְוַיְשׁ ָּלנּו  ְוִיָּקֶחָה  ַהָּׁשַמְיָמה 
אֹוָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה. ִדי ַחַז"ל (ֵעירּוִבין נ"ה.) 
ַבָּׁשַמִים  א  ָּפסּוק,  ֶדעם  ַדְרֶׁש'עֶנען 
הִוא - ִדי ּתֹוָרה ֶגעִפיְנט ִזי ִניְׁשט ַּביי 
ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַהאְלְטן ִזי ְגרֹויס 

ִּביְזן ִהיְמל.

ָדאס מֹוַהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי ֶדער  ַמְסִּביר, לֹויט 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב' ִסיָמן פ"ב): ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

ַאֶלעס  ִאים  ֵגייט  ְגרֹויס   ִזי ַהאְלט 
ֶׁשא ְּכֵסֶדר, ִניְׁשט ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל, 
אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ִזי ְקֵליין, 

ֶדעָמאְלט ֵגייט ִאים ַאֶלעס ְּכֵסֶדר.

ָוואס ֶמען  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז  ֶזעְהט 
ֵווייְסט ִווי ֶער ַהאְלט אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט, ֶער ָלאְזט ִזי ִניְׁשט ַנאְרן, ֶער 
ִדי  ַאִריֶּבער  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ַאז  ֶזעְהט 
ֶטעג אּון ָיאְרן ָאן ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ֶעס 
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ַפאְרֶקעְרט  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָאֶדער  ֵגיין 
(ֵּביָצה טז.).

ֵהייִליֶגער אּון  ֶדער  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ֶמען  ַאז  ֶגעָוואֶרעְנט  ַאזֹוי  ֶרִּבי 
רֹאׁש  אֹויף  ִאים  צּו  קּוֶמען  ָזאל 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  אּון  ַהָׁשָנה, 
ת"ג):  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן  (ַחֵיי  ֶגעָזאְגט  ָהאט 
ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ִאים  ַּביי  ַזיין  צּו  ַאז 
ַאזֹוי  ַווייל  ַאֶלעס.  פּון  ְגֶרעֶסער  ִאיז 
ִמְׁשָּפט  ַגְׁשִמיּות'ִדיֶגע  ַא  ַּביי  ִווי 
ֶדעם  ֶנעֶמען  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶוועט 
ִאים  ָזאל  ָוואס  ַאְדָוואַקאט  ְגֶרעְסְטן 
ֶער  ַאז  ֶגעִריְכט,  ִאין  ַפאְרֵטייִדיְגן 
ִווי  ַּבִדין, אּון  ַזַּכאי  ֵגיין  ַארֹויס  ָזאל 
ְגֶרעֶסער אּון ֶעְרְנְסֶטער ֶדער ֶגעִריְכט 
ַאְדָוואַקאט  ְגֶרעֶסעֶרע  ַא  ַאְלץ  ִאיז, 
ִדי  ֶנעֶמען.  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶוועט 
ֶווען  ֶמער,   ַאַסא  ָנא אּון  ֶזעְלֶּבע, 
רֹאׁש  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ִמְׁשָּפט  ֶמען 
ַהָׁשָנה ִווי ַאזֹוי ַזיין ַגאְנֶצע ָיאר ֶוועט 
ִזיֶכער   ִזי ֶמען  ַדאְרף  ַאדּוְרְכֵגיין, 
ַאְדָוואַקאט  ֶּבעְסְטן  ֶדעם  ַאייְנַׁשאְפן 
ָוואס ָזאל ַפאְרֵטייִדיְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, 
גּוט  ַא  ָאְנְׁשַרייְּבן  ִאים  ָזאל  ֶמען  ַאז 

ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר.

ַפאר אּון  ִאיז  וואֹויל  ֶדעְרַפאר, 
זֹוֶכה  ִאיז  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 
אֹויף  ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן  צּום  ָפאְרן  צּו 
ִאיז  ַצִדיק  ֶדער  ָוואס  ַהָׁשָנה,  רֹאׁש 

ָוואס  ַאְדָוואַקאט  ֶּבעְסֶטער  ֶדער 
ָזאל  ֶמען  ַאז  ֶדעְרצּו  ֶזעְהן  ֶוועט 
גּוט  ַא  ֶמעְנְטׁש  ַפאְרן  ָאְנְׁשַרייְּבן 
ִזיֶכער  ֶער  ֶוועט  ֶדעָמאְלט  אּון  ָיאר, 
ַפאְרְׁשִריְּבן ֶוועְרן ַפאר ַא ִזיֶסע גּוֶטע 

ִליְכִטיֶגער ָיאר.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִנָּצִבים א')

76

ַבָּׁשַמִים הִוא ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ָּלנּו א 
ִמֵענּו  ְוַיְשׁ ָּלנּו  ְוִיָּקֶחָה  ַהָּׁשַמְיָמה 
אֹוָתּה ְוַנֲעֶׂשָּנה. ִדי ַחַז"ל (ֵעירּוִבין נ"ה.) 
ַבָּׁשַמִים  א  ָּפסּוק,  ֶדעם  ַדְרֶׁש'עֶנען 
הִוא - ִדי ּתֹוָרה ֶגעִפיְנט ִזי ִניְׁשט ַּביי 
ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַהאְלְטן ִזי ְגרֹויס 

ִּביְזן ִהיְמל.

ָדאס מֹוַהָרא"ׁש  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
ִווי ֶדער  ַמְסִּביר, לֹויט 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב' ִסיָמן פ"ב): ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

ַאֶלעס  ִאים  ֵגייט  ְגרֹויס   ִזי ַהאְלט 
ֶׁשא ְּכֵסֶדר, ִניְׁשט ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל, 
אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַהאְלט ִזי ְקֵליין, 

ֶדעָמאְלט ֵגייט ִאים ַאֶלעס ְּכֵסֶדר.

ָוואס ֶמען  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז  ֶזעְהט 
ֵווייְסט ִווי ֶער ַהאְלט אֹויף ֶדער 
ֶוועְלט, ֶער ָלאְזט ִזי ִניְׁשט ַנאְרן, ֶער 
ִדי  ַאִריֶּבער  ִאים  ֵגייט  ֶעס  ַאז  ֶזעְהט 
ֶטעג אּון ָיאְרן ָאן ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ֶעס 
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ָוואס ֶער  ֶקען דּוְרְכֵגיין ַגאְנֶצע ֶטעג 
ַאַזא  ֵסֶפר,  ַקיין  אֹויף  ִניְׁשט  ֶעֶפעְנט 
ִדי  צּו  צּוַכאְּפן   ִזי ֶוועט  ֶמעְנְטׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָוואס  ַהִלימּוד   ֶדֶר
ֶרִּבי ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט (ִׂשיחֹות 
ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו): ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען 

ּתֹוָרה ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט 
ֶמען  ֲאִפילּו  אּון  ָזאְגט,  ֶמען  ָוואס 
ֶלעְרְנט,  ֶמען  ָוואס  ִניְׁשט  ֶגעֶדעְנְקט 
ֶיעֶדער  ֶקען  ֶוועג  ַאַזא  אֹויף  אּון 
ֶמעְנְטׁש זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ֵזייֶער 
ְּבֶרעְנְגט  ָדאס  אּון  ּתֹוָרה,   ַאַסא
ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ֶמעְנְטׁש  ִאיֶנעם  ַאַריין 
ִליְּבַׁשאְפט צּו ִדי ּתֹוָרה, אּון סֹוף ָּכל 
סֹוף ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ֶקעֶנען ִדי 

ַגאְנֶצע ּתֹוָרה.

ַּבַעל ָאֶּבער  ַא  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶנער 
ַגֲאָוה, ֶער ַהאְלט ִזי ַפאר ַא 
ֶדעם  ַמאְכן  ַאֶוועק  ֶוועט  ֶער  ַלְמָדן, 
ֶדֶר ַהִלימּוד, ֶעס ַּפאְסט ָדא ִניְׁשט 
ּתֹוָרה,  ָזאְגן  צּו  ָּפׁשּוט  ִאים  ַפאר 

ַזיין  זֹוֶכה  ִניְׁשט  ֶוועט  ֶמעְנְטׁש  ַאַזא 
ַגאְנֶצע  ִדי  דּוְרְכצּוֶלעְרֶנען  ֵקייְנָמאל 
ּתֹוָרה, ַווייל ָדאס ֶקען ֶמען ָנאר טּוְהן 
ֵאיין  אּון  ַהִלימּוד,   ֶדֶר ֵסֶדר  ִמיְטן 
ֶוועְלט,  ִדי  ַפאְרָלאְזן  ֶער  ֶוועט  ָטאג 
ִמיְטֶנעֶמען  ָגאְרִניְׁשט  ֶוועט  ֶער  אּון 

.ִמיט ִזי

ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק, א ַבָּׁשַמִים ָדאס 
 ִזי ֶגעִפיְנט  ּתֹוָרה  ִדי  הִוא, 
ִניְׁשט ַּביי ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַהאְלְטן 
ֵזיי  ַווייל  ִהיְמל,  ִּביְזן  ְגרֹויס   ִזי
צּו   ִזי ַּביי  ּפֹוֵעְל'ן  ִניְׁשט  ֶקעֶנען 
ַגאְנֶצע  ִדי  דּוְרְכֵגיין  אּון  ֶלעְרֶנען 
ָאֶּבער  ַהִלימּוד,   ֶדֶר ִמיְטן  ּתֹוָרה 
ֶווער ֶעס ֵּבייְגט ִזי ַאָראּפ ֶדעם ָקאּפ, 
ַהִלימּוד,   ֶדֶר ֶדעם  ָפאְלְגט  ֶער  אּון 
ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו דּוְר ֶלעְרֶנען 
ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, אּון ָדאס ֶוועט ִאים 
ַּבאְגֵלייְטן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף 

ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִנָּצִבים ד')

ך¿ ל∆ ˙ ַוּי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
 ֶל ָבִרים ַוֵיּ ַהְדּ ֶאת  ר  ַוְיַדֵבּ ה  מֶֹשׁ

ָרֵאל. ִיְשׂ ל  ָכּ ֶאל  ה  ָהֵאֶלּ
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ז): ֶדער ִעיָקר ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ַצִדיק 
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ָוואס ֶער  ֶקען דּוְרְכֵגיין ַגאְנֶצע ֶטעג 
ַאַזא  ֵסֶפר,  ַקיין  אֹויף  ִניְׁשט  ֶעֶפעְנט 
ִדי  צּו  צּוַכאְּפן   ִזי ֶוועט  ֶמעְנְטׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָוואס  ַהִלימּוד   ֶדֶר
ֶרִּבי ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט (ִׂשיחֹות 
ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו): ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען 

ּתֹוָרה ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט 
ֶמען  ֲאִפילּו  אּון  ָזאְגט,  ֶמען  ָוואס 
ֶלעְרְנט,  ֶמען  ָוואס  ִניְׁשט  ֶגעֶדעְנְקט 
ֶיעֶדער  ֶקען  ֶוועג  ַאַזא  אֹויף  אּון 
ֶמעְנְטׁש זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ֵזייֶער 
ְּבֶרעְנְגט  ָדאס  אּון  ּתֹוָרה,   ַאַסא
ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ֶמעְנְטׁש  ִאיֶנעם  ַאַריין 
ִליְּבַׁשאְפט צּו ִדי ּתֹוָרה, אּון סֹוף ָּכל 
סֹוף ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ֶקעֶנען ִדי 

ַגאְנֶצע ּתֹוָרה.

ַּבַעל ָאֶּבער  ַא  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶנער 
ַגֲאָוה, ֶער ַהאְלט ִזי ַפאר ַא 
ֶדעם  ַמאְכן  ַאֶוועק  ֶוועט  ֶער  ַלְמָדן, 
ֶדֶר ַהִלימּוד, ֶעס ַּפאְסט ָדא ִניְׁשט 
ּתֹוָרה,  ָזאְגן  צּו  ָּפׁשּוט  ִאים  ַפאר 

ַזיין  זֹוֶכה  ִניְׁשט  ֶוועט  ֶמעְנְטׁש  ַאַזא 
ַגאְנֶצע  ִדי  דּוְרְכצּוֶלעְרֶנען  ֵקייְנָמאל 
ּתֹוָרה, ַווייל ָדאס ֶקען ֶמען ָנאר טּוְהן 
ֵאיין  אּון  ַהִלימּוד,   ֶדֶר ֵסֶדר  ִמיְטן 
ֶוועְלט,  ִדי  ַפאְרָלאְזן  ֶער  ֶוועט  ָטאג 
ִמיְטֶנעֶמען  ָגאְרִניְׁשט  ֶוועט  ֶער  אּון 

.ִמיט ִזי

ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק, א ַבָּׁשַמִים ָדאס 
 ִזי ֶגעִפיְנט  ּתֹוָרה  ִדי  הִוא, 
ִניְׁשט ַּביי ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַהאְלְטן 
ֵזיי  ַווייל  ִהיְמל,  ִּביְזן  ְגרֹויס   ִזי
צּו   ִזי ַּביי  ּפֹוֵעְל'ן  ִניְׁשט  ֶקעֶנען 
ַגאְנֶצע  ִדי  דּוְרְכֵגיין  אּון  ֶלעְרֶנען 
ָאֶּבער  ַהִלימּוד,   ֶדֶר ִמיְטן  ּתֹוָרה 
ֶווער ֶעס ֵּבייְגט ִזי ַאָראּפ ֶדעם ָקאּפ, 
ַהִלימּוד,   ֶדֶר ֶדעם  ָפאְלְגט  ֶער  אּון 
ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו דּוְר ֶלעְרֶנען 
ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, אּון ָדאס ֶוועט ִאים 
ַּבאְגֵלייְטן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף 

ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִנָּצִבים ד')

ך¿ ל∆ ˙ ַוּי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
 ֶל ָבִרים ַוֵיּ ַהְדּ ֶאת  ר  ַוְיַדֵבּ ה  מֶֹשׁ

ָרֵאל. ִיְשׂ ל  ָכּ ֶאל  ה  ָהֵאֶלּ
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ז): ֶדער ִעיָקר ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ַצִדיק 
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ָוואס ֶער  ֶקען דּוְרְכֵגיין ַגאְנֶצע ֶטעג 
ַאַזא  ֵסֶפר,  ַקיין  אֹויף  ִניְׁשט  ֶעֶפעְנט 
ִדי  צּו  צּוַכאְּפן   ִזי ֶוועט  ֶמעְנְטׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָוואס  ַהִלימּוד   ֶדֶר
ֶרִּבי ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט (ִׂשיחֹות 
ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו): ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען 

ּתֹוָרה ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט 
ֶמען  ֲאִפילּו  אּון  ָזאְגט,  ֶמען  ָוואס 
ֶלעְרְנט,  ֶמען  ָוואס  ִניְׁשט  ֶגעֶדעְנְקט 
ֶיעֶדער  ֶקען  ֶוועג  ַאַזא  אֹויף  אּון 
ֶמעְנְטׁש זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ֵזייֶער 
ְּבֶרעְנְגט  ָדאס  אּון  ּתֹוָרה,   ַאַסא
ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ֶמעְנְטׁש  ִאיֶנעם  ַאַריין 
ִליְּבַׁשאְפט צּו ִדי ּתֹוָרה, אּון סֹוף ָּכל 
סֹוף ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ֶקעֶנען ִדי 

ַגאְנֶצע ּתֹוָרה.

ַּבַעל ָאֶּבער  ַא  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶנער 
ַגֲאָוה, ֶער ַהאְלט ִזי ַפאר ַא 
ֶדעם  ַמאְכן  ַאֶוועק  ֶוועט  ֶער  ַלְמָדן, 
ֶדֶר ַהִלימּוד, ֶעס ַּפאְסט ָדא ִניְׁשט 
ּתֹוָרה,  ָזאְגן  צּו  ָּפׁשּוט  ִאים  ַפאר 

ַזיין  זֹוֶכה  ִניְׁשט  ֶוועט  ֶמעְנְטׁש  ַאַזא 
ַגאְנֶצע  ִדי  דּוְרְכצּוֶלעְרֶנען  ֵקייְנָמאל 
ּתֹוָרה, ַווייל ָדאס ֶקען ֶמען ָנאר טּוְהן 
ֵאיין  אּון  ַהִלימּוד,   ֶדֶר ֵסֶדר  ִמיְטן 
ֶוועְלט,  ִדי  ַפאְרָלאְזן  ֶער  ֶוועט  ָטאג 
ִמיְטֶנעֶמען  ָגאְרִניְׁשט  ֶוועט  ֶער  אּון 

.ִמיט ִזי

ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק, א ַבָּׁשַמִים ָדאס 
 ִזי ֶגעִפיְנט  ּתֹוָרה  ִדי  הִוא, 
ִניְׁשט ַּביי ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַהאְלְטן 
ֵזיי  ַווייל  ִהיְמל,  ִּביְזן  ְגרֹויס   ִזי
צּו   ִזי ַּביי  ּפֹוֵעְל'ן  ִניְׁשט  ֶקעֶנען 
ַגאְנֶצע  ִדי  דּוְרְכֵגיין  אּון  ֶלעְרֶנען 
ָאֶּבער  ַהִלימּוד,   ֶדֶר ִמיְטן  ּתֹוָרה 
ֶווער ֶעס ֵּבייְגט ִזי ַאָראּפ ֶדעם ָקאּפ, 
ַהִלימּוד,   ֶדֶר ֶדעם  ָפאְלְגט  ֶער  אּון 
ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו דּוְר ֶלעְרֶנען 
ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, אּון ָדאס ֶוועט ִאים 
ַּבאְגֵלייְטן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף 

ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִנָּצִבים ד')

ך¿ ל∆ ˙ ַוּי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
 ֶל ָבִרים ַוֵיּ ַהְדּ ֶאת  ר  ַוְיַדֵבּ ה  מֶֹשׁ

ָרֵאל. ִיְשׂ ל  ָכּ ֶאל  ה  ָהֵאֶלּ
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ז): ֶדער ִעיָקר ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ַצִדיק 
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ָוואס ֶער  ֶקען דּוְרְכֵגיין ַגאְנֶצע ֶטעג 
ַאַזא  ֵסֶפר,  ַקיין  אֹויף  ִניְׁשט  ֶעֶפעְנט 
ִדי  צּו  צּוַכאְּפן   ִזי ֶוועט  ֶמעְנְטׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָוואס  ַהִלימּוד   ֶדֶר
ֶרִּבי ָהאט אּוְנז אֹויְסֶגעֶלעְרְנט (ִׂשיחֹות 
ָהַר"ן ִסיָמן ע"ו): ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען 

ּתֹוָרה ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט 
ֶמען  ֲאִפילּו  אּון  ָזאְגט,  ֶמען  ָוואס 
ֶלעְרְנט,  ֶמען  ָוואס  ִניְׁשט  ֶגעֶדעְנְקט 
ֶיעֶדער  ֶקען  ֶוועג  ַאַזא  אֹויף  אּון 
ֶמעְנְטׁש זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ֵזייֶער 
ְּבֶרעְנְגט  ָדאס  אּון  ּתֹוָרה,   ַאַסא
ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ֶמעְנְטׁש  ִאיֶנעם  ַאַריין 
ִליְּבַׁשאְפט צּו ִדי ּתֹוָרה, אּון סֹוף ָּכל 
סֹוף ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ֶקעֶנען ִדי 

ַגאְנֶצע ּתֹוָרה.

ַּבַעל ָאֶּבער  ַא  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶנער 
ַגֲאָוה, ֶער ַהאְלט ִזי ַפאר ַא 
ֶדעם  ַמאְכן  ַאֶוועק  ֶוועט  ֶער  ַלְמָדן, 
ֶדֶר ַהִלימּוד, ֶעס ַּפאְסט ָדא ִניְׁשט 
ּתֹוָרה,  ָזאְגן  צּו  ָּפׁשּוט  ִאים  ַפאר 

ַזיין  זֹוֶכה  ִניְׁשט  ֶוועט  ֶמעְנְטׁש  ַאַזא 
ַגאְנֶצע  ִדי  דּוְרְכצּוֶלעְרֶנען  ֵקייְנָמאל 
ּתֹוָרה, ַווייל ָדאס ֶקען ֶמען ָנאר טּוְהן 
ֵאיין  אּון  ַהִלימּוד,   ֶדֶר ֵסֶדר  ִמיְטן 
ֶוועְלט,  ִדי  ַפאְרָלאְזן  ֶער  ֶוועט  ָטאג 
ִמיְטֶנעֶמען  ָגאְרִניְׁשט  ֶוועט  ֶער  אּון 

.ִמיט ִזי

ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק, א ַבָּׁשַמִים ָדאס 
 ִזי ֶגעִפיְנט  ּתֹוָרה  ִדי  הִוא, 
ִניְׁשט ַּביי ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַהאְלְטן 
ֵזיי  ַווייל  ִהיְמל,  ִּביְזן  ְגרֹויס   ִזי
צּו   ִזי ַּביי  ּפֹוֵעְל'ן  ִניְׁשט  ֶקעֶנען 
ַגאְנֶצע  ִדי  דּוְרְכֵגיין  אּון  ֶלעְרֶנען 
ָאֶּבער  ַהִלימּוד,   ֶדֶר ִמיְטן  ּתֹוָרה 
ֶווער ֶעס ֵּבייְגט ִזי ַאָראּפ ֶדעם ָקאּפ, 
ַהִלימּוד,   ֶדֶר ֶדעם  ָפאְלְגט  ֶער  אּון 
ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו דּוְר ֶלעְרֶנען 
ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה, אּון ָדאס ֶוועט ִאים 
ַּבאְגֵלייְטן אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף 

ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ִנָּצִבים ד')

ך¿ ל∆ ˙ ַוּי≈ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
 ֶל ָבִרים ַוֵיּ ַהְדּ ֶאת  ר  ַוְיַדֵבּ ה  מֶֹשׁ

ָרֵאל. ִיְשׂ ל  ָכּ ֶאל  ה  ָהֵאֶלּ
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ז): ֶדער ִעיָקר ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ַצִדיק 
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אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאט  ֶער  ֶווען  ִאיז 
ֶלעְרְנט  ֶער  אּון  ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע 
ֵזיי אֹויס ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז 
ְׁשֶטעְנִדיג ִמיט ֵזיי, אּון ַאז ֶמען ֶקען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  ְׁשֶטעְנִדיג 
ָדאס,  ֵווייְסט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ַווייל 
ָהאט ֶער ׁשֹוין ַא גּוט ֶלעְּבן, ַווייל ִאין 
 ֶיעְדן ַמָצב ָוואס ֶער ִאיז, ָהאט ֶער ִזי

צּו ֶוועם צּו ֶוועְנְדן.

ֵגייט אּון  ַצִדיק  ֶדער  ֶווען  ֲאִפילּו 
ָלאְזט  ֶוועְלט,  ֶדער  פּון  ַאֶוועק 
ַּתְלִמיִדים  אּון  ְסָפִרים  ִאיֶּבער  ֶער 
ֶלעְרֶנען  ַווייֶטער  ָדאס  ָזאְלן  ָוואס 
פּוֶנעם  ַדַעת  ִדי  ַאז  ַאזֹוי  ִאיְדן,  ַפאר 
אּון  ֶוועְלט,  ִדי  אֹויף  ְּבַלייְּבט  ַצִדיק 

ֶמען ֶקען ִזי ִמיט ֶדעם ְׁשַטאְרְקן.

ֶל ָדאס  ַוֵיּ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ה, ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ַצִדיק   מֶֹשׁ
ֵגייט  ה  מֹׁשֶ ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָוואס 
ֶאת  ר  ַוְיַדֵבּ ֶוועְלט,  ִדי  פּון  ַאֶוועק 
ָרֵאל,  ִיְשׂ ל  ָכּ ֶאל  ה  ָהֵאֶלּ ָבִרים  ַהְדּ
ִאיְדן,  ִדי  צּו  ַאְלץ   ָנא ֶער  ֶרעְדט 
ַווייל ַזיין ּתֹוָרה ָוואס ֶער ָהאט ַאָראּפ 
 ָנא ִאיז  ִאיְדן  ִדי  ַפאר  ֶגעְּבֶרעְנְגט 

ַאְלץ ָדא אּון ֶמען ֶלעְרְנט ֶעס.

ִדי וואֹויל  ֶלעְרְנט  ָוואס  ֶדעם  ִאיז 
ְסָפִרים פּוֶנעם ַצִדיק, ֶוועט 

ֶוועְלט אּון  ֶדער  ַזיין אֹויף  ִאים גּוט 
אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵּיֶל ִסיָמן א)
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ַעְרצּו ִחְזקּו  יְראּו ְוַאל ַתּ ְוִאְמצּו ַאל ִתּ
הּוא   ֶקיֱא ה'  י  ִכּ ֵניֶהם  ִמְפּ
 .ַּיַעְזֶב ְוא    ַיְרְפּ א    ִעָמּ  ַההֵֹל
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ד): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס 

ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּום גּוְטן, 
ָהאט ֶער ֶדעם ַגן ֵעֶדן ָדא אֹויף ֶדער 
ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ַאִפילּו  ַווייל  ֶוועְלט, 
ֶער  ֵווייְסט  ָצָרה,  ַא   דּוְר ִאים  אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  קּוְמט  ָדאס  ַאז 
ַפאר ַזיין טֹוָבה, אּון ֶער ֶּבעְהט ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ִאים ֶהעְלְפן.

ִחְזקּו ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַעְרצּו  יְראּו ְוַאל ַתּ ְוִאְמצּו ַאל ִתּ
ָהאּב  אּון   ִדי ְׁשַטאְרק  ֵניֶהם,  ִמְפּ
ה'  י  ִכּ ָגאְרִניְׁשט,  פּון  מֹוָרא  ִניְׁשט 
  ַיְרְפּ א    ִעָמּ  ַההֵֹל הּוא   ֶקיֱא
ַאז  ֵווייְסט  דּו  ַווייל   ,ַּיַעְזֶב ְוא 
ְׁשֶטעְנִדיג  ֵגייט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִניְׁשט  ִדיר  ֶוועט  ֶער  אּון  ִדיר  ִמיט 

ַפאְרָלאְזן.
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אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאט  ֶער  ֶווען  ִאיז 
ֶלעְרְנט  ֶער  אּון  ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע 
ֵזיי אֹויס ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז 
ְׁשֶטעְנִדיג ִמיט ֵזיי, אּון ַאז ֶמען ֶקען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  ְׁשֶטעְנִדיג 
ָדאס,  ֵווייְסט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ַווייל 
ָהאט ֶער ׁשֹוין ַא גּוט ֶלעְּבן, ַווייל ִאין 
 ֶיעְדן ַמָצב ָוואס ֶער ִאיז, ָהאט ֶער ִזי

צּו ֶוועם צּו ֶוועְנְדן.

ֵגייט אּון  ַצִדיק  ֶדער  ֶווען  ֲאִפילּו 
ָלאְזט  ֶוועְלט,  ֶדער  פּון  ַאֶוועק 
ַּתְלִמיִדים  אּון  ְסָפִרים  ִאיֶּבער  ֶער 
ֶלעְרֶנען  ַווייֶטער  ָדאס  ָזאְלן  ָוואס 
פּוֶנעם  ַדַעת  ִדי  ַאז  ַאזֹוי  ִאיְדן,  ַפאר 
אּון  ֶוועְלט,  ִדי  אֹויף  ְּבַלייְּבט  ַצִדיק 

ֶמען ֶקען ִזי ִמיט ֶדעם ְׁשַטאְרְקן.

ֶל ָדאס  ַוֵיּ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ה, ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ַצִדיק   מֶֹשׁ
ֵגייט  ה  מֹׁשֶ ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָוואס 
ֶאת  ר  ַוְיַדֵבּ ֶוועְלט,  ִדי  פּון  ַאֶוועק 
ָרֵאל,  ִיְשׂ ל  ָכּ ֶאל  ה  ָהֵאֶלּ ָבִרים  ַהְדּ
ִאיְדן,  ִדי  צּו  ַאְלץ   ָנא ֶער  ֶרעְדט 
ַווייל ַזיין ּתֹוָרה ָוואס ֶער ָהאט ַאָראּפ 
 ָנא ִאיז  ִאיְדן  ִדי  ַפאר  ֶגעְּבֶרעְנְגט 

ַאְלץ ָדא אּון ֶמען ֶלעְרְנט ֶעס.

ִדי וואֹויל  ֶלעְרְנט  ָוואס  ֶדעם  ִאיז 
ְסָפִרים פּוֶנעם ַצִדיק, ֶוועט 

ֶוועְלט אּון  ֶדער  ַזיין אֹויף  ִאים גּוט 
אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵּיֶל ִסיָמן א)
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ַעְרצּו ִחְזקּו  יְראּו ְוַאל ַתּ ְוִאְמצּו ַאל ִתּ
הּוא   ֶקיֱא ה'  י  ִכּ ֵניֶהם  ִמְפּ
 .ַּיַעְזֶב ְוא    ַיְרְפּ א    ִעָמּ  ַההֵֹל
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ד): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס 

ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּום גּוְטן, 
ָהאט ֶער ֶדעם ַגן ֵעֶדן ָדא אֹויף ֶדער 
ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ַאִפילּו  ַווייל  ֶוועְלט, 
ֶער  ֵווייְסט  ָצָרה,  ַא   דּוְר ִאים  אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  קּוְמט  ָדאס  ַאז 
ַפאר ַזיין טֹוָבה, אּון ֶער ֶּבעְהט ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ִאים ֶהעְלְפן.

ִחְזקּו ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַעְרצּו  יְראּו ְוַאל ַתּ ְוִאְמצּו ַאל ִתּ
ָהאּב  אּון   ִדי ְׁשַטאְרק  ֵניֶהם,  ִמְפּ
ה'  י  ִכּ ָגאְרִניְׁשט,  פּון  מֹוָרא  ִניְׁשט 
  ַיְרְפּ א    ִעָמּ  ַההֵֹל הּוא   ֶקיֱא
ַאז  ֵווייְסט  דּו  ַווייל   ,ַּיַעְזֶב ְוא 
ְׁשֶטעְנִדיג  ֵגייט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִניְׁשט  ִדיר  ֶוועט  ֶער  אּון  ִדיר  ִמיט 

ַפאְרָלאְזן.
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אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאט  ֶער  ֶווען  ִאיז 
ֶלעְרְנט  ֶער  אּון  ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע 
ֵזיי אֹויס ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז 
ְׁשֶטעְנִדיג ִמיט ֵזיי, אּון ַאז ֶמען ֶקען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  ְׁשֶטעְנִדיג 
ָדאס,  ֵווייְסט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ַווייל 
ָהאט ֶער ׁשֹוין ַא גּוט ֶלעְּבן, ַווייל ִאין 
 ֶיעְדן ַמָצב ָוואס ֶער ִאיז, ָהאט ֶער ִזי

צּו ֶוועם צּו ֶוועְנְדן.

ֵגייט אּון  ַצִדיק  ֶדער  ֶווען  ֲאִפילּו 
ָלאְזט  ֶוועְלט,  ֶדער  פּון  ַאֶוועק 
ַּתְלִמיִדים  אּון  ְסָפִרים  ִאיֶּבער  ֶער 
ֶלעְרֶנען  ַווייֶטער  ָדאס  ָזאְלן  ָוואס 
פּוֶנעם  ַדַעת  ִדי  ַאז  ַאזֹוי  ִאיְדן,  ַפאר 
אּון  ֶוועְלט,  ִדי  אֹויף  ְּבַלייְּבט  ַצִדיק 

ֶמען ֶקען ִזי ִמיט ֶדעם ְׁשַטאְרְקן.

ֶל ָדאס  ַוֵיּ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ה, ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ַצִדיק   מֶֹשׁ
ֵגייט  ה  מֹׁשֶ ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָוואס 
ֶאת  ר  ַוְיַדֵבּ ֶוועְלט,  ִדי  פּון  ַאֶוועק 
ָרֵאל,  ִיְשׂ ל  ָכּ ֶאל  ה  ָהֵאֶלּ ָבִרים  ַהְדּ
ִאיְדן,  ִדי  צּו  ַאְלץ   ָנא ֶער  ֶרעְדט 
ַווייל ַזיין ּתֹוָרה ָוואס ֶער ָהאט ַאָראּפ 
 ָנא ִאיז  ִאיְדן  ִדי  ַפאר  ֶגעְּבֶרעְנְגט 

ַאְלץ ָדא אּון ֶמען ֶלעְרְנט ֶעס.

ִדי וואֹויל  ֶלעְרְנט  ָוואס  ֶדעם  ִאיז 
ְסָפִרים פּוֶנעם ַצִדיק, ֶוועט 

ֶוועְלט אּון  ֶדער  ַזיין אֹויף  ִאים גּוט 
אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵּיֶל ִסיָמן א)
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ַעְרצּו ִחְזקּו  יְראּו ְוַאל ַתּ ְוִאְמצּו ַאל ִתּ
הּוא   ֶקיֱא ה'  י  ִכּ ֵניֶהם  ִמְפּ
 .ַּיַעְזֶב ְוא    ַיְרְפּ א    ִעָמּ  ַההֵֹל
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ד): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס 

ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּום גּוְטן, 
ָהאט ֶער ֶדעם ַגן ֵעֶדן ָדא אֹויף ֶדער 
ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ַאִפילּו  ַווייל  ֶוועְלט, 
ֶער  ֵווייְסט  ָצָרה,  ַא   דּוְר ִאים  אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  קּוְמט  ָדאס  ַאז 
ַפאר ַזיין טֹוָבה, אּון ֶער ֶּבעְהט ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ִאים ֶהעְלְפן.

ִחְזקּו ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַעְרצּו  יְראּו ְוַאל ַתּ ְוִאְמצּו ַאל ִתּ
ָהאּב  אּון   ִדי ְׁשַטאְרק  ֵניֶהם,  ִמְפּ
ה'  י  ִכּ ָגאְרִניְׁשט,  פּון  מֹוָרא  ִניְׁשט 
  ַיְרְפּ א    ִעָמּ  ַההֵֹל הּוא   ֶקיֱא
ַאז  ֵווייְסט  דּו  ַווייל   ,ַּיַעְזֶב ְוא 
ְׁשֶטעְנִדיג  ֵגייט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִניְׁשט  ִדיר  ֶוועט  ֶער  אּון  ִדיר  ִמיט 

ַפאְרָלאְזן.
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אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאט  ֶער  ֶווען  ִאיז 
ֶלעְרְנט  ֶער  אּון  ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע 
ֵזיי אֹויס ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז 
ְׁשֶטעְנִדיג ִמיט ֵזיי, אּון ַאז ֶמען ֶקען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  ְׁשֶטעְנִדיג 
ָדאס,  ֵווייְסט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ַווייל 
ָהאט ֶער ׁשֹוין ַא גּוט ֶלעְּבן, ַווייל ִאין 
 ֶיעְדן ַמָצב ָוואס ֶער ִאיז, ָהאט ֶער ִזי

צּו ֶוועם צּו ֶוועְנְדן.

ֵגייט אּון  ַצִדיק  ֶדער  ֶווען  ֲאִפילּו 
ָלאְזט  ֶוועְלט,  ֶדער  פּון  ַאֶוועק 
ַּתְלִמיִדים  אּון  ְסָפִרים  ִאיֶּבער  ֶער 
ֶלעְרֶנען  ַווייֶטער  ָדאס  ָזאְלן  ָוואס 
פּוֶנעם  ַדַעת  ִדי  ַאז  ַאזֹוי  ִאיְדן,  ַפאר 
אּון  ֶוועְלט,  ִדי  אֹויף  ְּבַלייְּבט  ַצִדיק 

ֶמען ֶקען ִזי ִמיט ֶדעם ְׁשַטאְרְקן.

ֶל ָדאס  ַוֵיּ ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ה, ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ַצִדיק   מֶֹשׁ
ֵגייט  ה  מֹׁשֶ ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָוואס 
ֶאת  ר  ַוְיַדֵבּ ֶוועְלט,  ִדי  פּון  ַאֶוועק 
ָרֵאל,  ִיְשׂ ל  ָכּ ֶאל  ה  ָהֵאֶלּ ָבִרים  ַהְדּ
ִאיְדן,  ִדי  צּו  ַאְלץ   ָנא ֶער  ֶרעְדט 
ַווייל ַזיין ּתֹוָרה ָוואס ֶער ָהאט ַאָראּפ 
 ָנא ִאיז  ִאיְדן  ִדי  ַפאר  ֶגעְּבֶרעְנְגט 

ַאְלץ ָדא אּון ֶמען ֶלעְרְנט ֶעס.

ִדי וואֹויל  ֶלעְרְנט  ָוואס  ֶדעם  ִאיז 
ְסָפִרים פּוֶנעם ַצִדיק, ֶוועט 

ֶוועְלט אּון  ֶדער  ַזיין אֹויף  ִאים גּוט 
אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵּיֶל ִסיָמן א)
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ַעְרצּו ִחְזקּו  יְראּו ְוַאל ַתּ ְוִאְמצּו ַאל ִתּ
הּוא   ֶקיֱא ה'  י  ִכּ ֵניֶהם  ִמְפּ
 .ַּיַעְזֶב ְוא    ַיְרְפּ א    ִעָמּ  ַההֵֹל
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ד): ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס 

ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּום גּוְטן, 
ָהאט ֶער ֶדעם ַגן ֵעֶדן ָדא אֹויף ֶדער 
ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ַאִפילּו  ַווייל  ֶוועְלט, 
ֶער  ֵווייְסט  ָצָרה,  ַא   דּוְר ִאים  אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  קּוְמט  ָדאס  ַאז 
ַפאר ַזיין טֹוָבה, אּון ֶער ֶּבעְהט ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ִאים ֶהעְלְפן.

ִחְזקּו ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַעְרצּו  יְראּו ְוַאל ַתּ ְוִאְמצּו ַאל ִתּ
ָהאּב  אּון   ִדי ְׁשַטאְרק  ֵניֶהם,  ִמְפּ
ה'  י  ִכּ ָגאְרִניְׁשט,  פּון  מֹוָרא  ִניְׁשט 
  ַיְרְפּ א    ִעָמּ  ַההֵֹל הּוא   ֶקיֱא
ַאז  ֵווייְסט  דּו  ַווייל   ,ַּיַעְזֶב ְוא 
ְׁשֶטעְנִדיג  ֵגייט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִניְׁשט  ִדיר  ֶוועט  ֶער  אּון  ִדיר  ִמיט 

ַפאְרָלאְזן.



פר˘˙ ‰‡זינו„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜מז

ִאיז ֶדעם ָוואס ֶלעְּבט ִמיְטן וואֹויל 
ֶרעְדט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ָהאְּבן  ֶער  ֶווער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ֶדעם ַגן ֵעֶדן ָנא אֹויף ִדי ֶוועְלט.

ֶל ִסיָמן ב) (זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיּ

ינּו ƒז‡ֲ‰ַ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְוִתְׁשַמע ַהֲאִזינּו  ַוֲאַדֵּבָרה  ַהָּׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי. מֹוַהָרא"ׁש 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר  ָדאס  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַצִדיק  ַא  ַאז  ז'):  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָסאְרט  ְצֵוויי  צּו  ֶרעְדן  ֶקעֶנען  ַדאְרף 
ֶמעְנְטְׁשן; ַפאר ִדי ְגרֹויֶסע ֶמעְנְטְׁשן, 
ָנאְנט  ֶזעֶנען ׁשֹוין  ֵזיי  ַאז  ִפיְלן  ָוואס 
ַצִדיק  ֶדער  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
ֵגיין   ָנא ֶקעֶנען  ֵזיי  ַאז  ַווייְזן,  ֵזיי 
אּון  ְגֶרעֶסער,  אּון  ֶהעֶכער   ַאַסא
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִניְדִריֶגע  ִדי  ַפאר 
ַווייט  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ִפיהְלן 
ֵמייֶנען  ֵזיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון  פּוֶנעם 
ֵזיי  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ֶדער  ַדאְרף  ֵזיי  צּו  ָהאְּבן,  ִניְׁשט 
ָסאְרט  ַאְנֶדעֶרע  ַאן  ֶרעְדן  ַצִדיק 
ַזיין  ְמַחֵזק  ֵזיי  ַדאְרף  ֶער   ,ְׁשְּפַרא
אּון ְׁשַטאְרְקן ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאיז ִאיֶּבעָראל, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶדער 
ַּתְחִּתית,  ְׁשאֹול  ִאין  ִליְגט  ֶמעְנְטׁש 

ִמיט   אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאיז 
ִאים, אּון ֶער ָזאל ִניְׁשט אֹויְפֶגעְּבן.ַ

ַהֲאִזינּו ָדאס  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ִדי  צּו  ַוֲאַדֵּבָרה,  ַהָּׁשַמִים 
ְגרֹוֶסע ִהיְמל ֶמעְנְטְׁשן, צּו ֵזיי ֶרעְדט 
"ִדיּבּור",  ָלׁשֹון  ִמיְטן  ַצִדיק  ֶדער 
 ,ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְׁשְטֶרעְנֶגע ְׁשְּפַרא
ֶער ָזאְגט ֵזיי ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ָנא ֵזייֶער 
 ֵגיין ַאַסא ַווייט, אּון ֵזיי ֶקעֶנען ָנא
ִפי,  ִאְמֵרי  ָהָאֶרץ  ְוִתְׁשַמע  ֶהעֶכער, 
ָאֶּבער ַפאר ִדי ָּפׁשּוֶטע ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
ִליְגן ִאין ֶדער ֶעְרד, צּו ֵזיי ֶרעְדט ֶדער 
ַצִדיק ִמיְטן ָלׁשֹון "ֲאִמיָרה", ִמיט ַא 
ֵווייֶכע ְׁשְּפַרא, ֶער ְׁשַטאְרְקט ֵזיי ַאז 
ָנאר  ֶוועְרן,  צּוַפאְלן  ִניְׁשט  ָזאְלן  ֵזיי 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ְׁשֶטעְנִדיג  ֶקעֶנען  ֵזיי  אּון  ֵזיי,  ִמיט 

צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַהֲאִזינּו ב')
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ִאיז ֶדעם ָוואס ֶלעְּבט ִמיְטן וואֹויל 
ֶרעְדט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ָהאְּבן  ֶער  ֶווער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ֶדעם ַגן ֵעֶדן ָנא אֹויף ִדי ֶוועְלט.

ֶל ִסיָמן ב) (זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיּ

ינּו ƒז‡ֲ‰ַ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְוִתְׁשַמע ַהֲאִזינּו  ַוֲאַדֵּבָרה  ַהָּׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי. מֹוַהָרא"ׁש 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר  ָדאס  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַצִדיק  ַא  ַאז  ז'):  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָסאְרט  ְצֵוויי  צּו  ֶרעְדן  ֶקעֶנען  ַדאְרף 
ֶמעְנְטְׁשן; ַפאר ִדי ְגרֹויֶסע ֶמעְנְטְׁשן, 
ָנאְנט  ֶזעֶנען ׁשֹוין  ֵזיי  ַאז  ִפיְלן  ָוואס 
ַצִדיק  ֶדער  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
ֵגיין   ָנא ֶקעֶנען  ֵזיי  ַאז  ַווייְזן,  ֵזיי 
אּון  ְגֶרעֶסער,  אּון  ֶהעֶכער   ַאַסא
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִניְדִריֶגע  ִדי  ַפאר 
ַווייט  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ִפיהְלן 
ֵמייֶנען  ֵזיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון  פּוֶנעם 
ֵזיי  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ֶדער  ַדאְרף  ֵזיי  צּו  ָהאְּבן,  ִניְׁשט 
ָסאְרט  ַאְנֶדעֶרע  ַאן  ֶרעְדן  ַצִדיק 
ַזיין  ְמַחֵזק  ֵזיי  ַדאְרף  ֶער   ,ְׁשְּפַרא
אּון ְׁשַטאְרְקן ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאיז ִאיֶּבעָראל, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶדער 
ַּתְחִּתית,  ְׁשאֹול  ִאין  ִליְגט  ֶמעְנְטׁש 

ִמיט   אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאיז 
ִאים, אּון ֶער ָזאל ִניְׁשט אֹויְפֶגעְּבן.ַ

ַהֲאִזינּו ָדאס  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ִדי  צּו  ַוֲאַדֵּבָרה,  ַהָּׁשַמִים 
ְגרֹוֶסע ִהיְמל ֶמעְנְטְׁשן, צּו ֵזיי ֶרעְדט 
"ִדיּבּור",  ָלׁשֹון  ִמיְטן  ַצִדיק  ֶדער 
 ,ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְׁשְטֶרעְנֶגע ְׁשְּפַרא
ֶער ָזאְגט ֵזיי ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ָנא ֵזייֶער 
 ֵגיין ַאַסא ַווייט, אּון ֵזיי ֶקעֶנען ָנא
ִפי,  ִאְמֵרי  ָהָאֶרץ  ְוִתְׁשַמע  ֶהעֶכער, 
ָאֶּבער ַפאר ִדי ָּפׁשּוֶטע ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
ִליְגן ִאין ֶדער ֶעְרד, צּו ֵזיי ֶרעְדט ֶדער 
ַצִדיק ִמיְטן ָלׁשֹון "ֲאִמיָרה", ִמיט ַא 
ֵווייֶכע ְׁשְּפַרא, ֶער ְׁשַטאְרְקט ֵזיי ַאז 
ָנאר  ֶוועְרן,  צּוַפאְלן  ִניְׁשט  ָזאְלן  ֵזיי 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ְׁשֶטעְנִדיג  ֶקעֶנען  ֵזיי  אּון  ֵזיי,  ִמיט 

צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַהֲאִזינּו ב')
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ִאיז ֶדעם ָוואס ֶלעְּבט ִמיְטן וואֹויל 
ֶרעְדט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ָהאְּבן  ֶער  ֶווער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ֶדעם ַגן ֵעֶדן ָנא אֹויף ִדי ֶוועְלט.

ֶל ִסיָמן ב) (זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיּ

ינּו ƒז‡ֲ‰ַ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְוִתְׁשַמע ַהֲאִזינּו  ַוֲאַדֵּבָרה  ַהָּׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי. מֹוַהָרא"ׁש 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר  ָדאס  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַצִדיק  ַא  ַאז  ז'):  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָסאְרט  ְצֵוויי  צּו  ֶרעְדן  ֶקעֶנען  ַדאְרף 
ֶמעְנְטְׁשן; ַפאר ִדי ְגרֹויֶסע ֶמעְנְטְׁשן, 
ָנאְנט  ֶזעֶנען ׁשֹוין  ֵזיי  ַאז  ִפיְלן  ָוואס 
ַצִדיק  ֶדער  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
ֵגיין   ָנא ֶקעֶנען  ֵזיי  ַאז  ַווייְזן,  ֵזיי 
אּון  ְגֶרעֶסער,  אּון  ֶהעֶכער   ַאַסא
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִניְדִריֶגע  ִדי  ַפאר 
ַווייט  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ִפיהְלן 
ֵמייֶנען  ֵזיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון  פּוֶנעם 
ֵזיי  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ֶדער  ַדאְרף  ֵזיי  צּו  ָהאְּבן,  ִניְׁשט 
ָסאְרט  ַאְנֶדעֶרע  ַאן  ֶרעְדן  ַצִדיק 
ַזיין  ְמַחֵזק  ֵזיי  ַדאְרף  ֶער   ,ְׁשְּפַרא
אּון ְׁשַטאְרְקן ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאיז ִאיֶּבעָראל, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶדער 
ַּתְחִּתית,  ְׁשאֹול  ִאין  ִליְגט  ֶמעְנְטׁש 

ִמיט   אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאיז 
ִאים, אּון ֶער ָזאל ִניְׁשט אֹויְפֶגעְּבן.ַ

ַהֲאִזינּו ָדאס  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ִדי  צּו  ַוֲאַדֵּבָרה,  ַהָּׁשַמִים 
ְגרֹוֶסע ִהיְמל ֶמעְנְטְׁשן, צּו ֵזיי ֶרעְדט 
"ִדיּבּור",  ָלׁשֹון  ִמיְטן  ַצִדיק  ֶדער 
 ,ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְׁשְטֶרעְנֶגע ְׁשְּפַרא
ֶער ָזאְגט ֵזיי ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ָנא ֵזייֶער 
 ֵגיין ַאַסא ַווייט, אּון ֵזיי ֶקעֶנען ָנא
ִפי,  ִאְמֵרי  ָהָאֶרץ  ְוִתְׁשַמע  ֶהעֶכער, 
ָאֶּבער ַפאר ִדי ָּפׁשּוֶטע ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
ִליְגן ִאין ֶדער ֶעְרד, צּו ֵזיי ֶרעְדט ֶדער 
ַצִדיק ִמיְטן ָלׁשֹון "ֲאִמיָרה", ִמיט ַא 
ֵווייֶכע ְׁשְּפַרא, ֶער ְׁשַטאְרְקט ֵזיי ַאז 
ָנאר  ֶוועְרן,  צּוַפאְלן  ִניְׁשט  ָזאְלן  ֵזיי 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ְׁשֶטעְנִדיג  ֶקעֶנען  ֵזיי  אּון  ֵזיי,  ִמיט 

צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַהֲאִזינּו ב')
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ִאיז ֶדעם ָוואס ֶלעְּבט ִמיְטן וואֹויל 
ֶרעְדט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ָהאְּבן  ֶער  ֶווער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ֶדעם ַגן ֵעֶדן ָנא אֹויף ִדי ֶוועְלט.

ֶל ִסיָמן ב) (זֹאת ַהּתֹוָרה ַוֵיּ

ינּו ƒז‡ֲ‰ַ ˙ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְוִתְׁשַמע ַהֲאִזינּו  ַוֲאַדֵּבָרה  ַהָּׁשַמִים 

ָהָאֶרץ ִאְמֵרי ִפי. מֹוַהָרא"ׁש 
ִווי  לֹויט  ַמְסִּביר  ָדאס  ִאיז  ְׁשִליָט"א 
(ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַצִדיק  ַא  ַאז  ז'):  ִסיָמן  ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ָסאְרט  ְצֵוויי  צּו  ֶרעְדן  ֶקעֶנען  ַדאְרף 
ֶמעְנְטְׁשן; ַפאר ִדי ְגרֹויֶסע ֶמעְנְטְׁשן, 
ָנאְנט  ֶזעֶנען ׁשֹוין  ֵזיי  ַאז  ִפיְלן  ָוואס 
ַצִדיק  ֶדער  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
ֵגיין   ָנא ֶקעֶנען  ֵזיי  ַאז  ַווייְזן,  ֵזיי 
אּון  ְגֶרעֶסער,  אּון  ֶהעֶכער   ַאַסא
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִניְדִריֶגע  ִדי  ַפאר 
ַווייט  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ִפיהְלן 
ֵמייֶנען  ֵזיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון  פּוֶנעם 
ֵזיי  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ֶדער  ַדאְרף  ֵזיי  צּו  ָהאְּבן,  ִניְׁשט 
ָסאְרט  ַאְנֶדעֶרע  ַאן  ֶרעְדן  ַצִדיק 
ַזיין  ְמַחֵזק  ֵזיי  ַדאְרף  ֶער   ,ְׁשְּפַרא
אּון ְׁשַטאְרְקן ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאיז ִאיֶּבעָראל, אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶדער 
ַּתְחִּתית,  ְׁשאֹול  ִאין  ִליְגט  ֶמעְנְטׁש 

ִמיט   אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאיז 
ִאים, אּון ֶער ָזאל ִניְׁשט אֹויְפֶגעְּבן.ַ

ַהֲאִזינּו ָדאס  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ִדי  צּו  ַוֲאַדֵּבָרה,  ַהָּׁשַמִים 
ְגרֹוֶסע ִהיְמל ֶמעְנְטְׁשן, צּו ֵזיי ֶרעְדט 
"ִדיּבּור",  ָלׁשֹון  ִמיְטן  ַצִדיק  ֶדער 
 ,ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְׁשְטֶרעְנֶגע ְׁשְּפַרא
ֶער ָזאְגט ֵזיי ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ָנא ֵזייֶער 
 ֵגיין ַאַסא ַווייט, אּון ֵזיי ֶקעֶנען ָנא
ִפי,  ִאְמֵרי  ָהָאֶרץ  ְוִתְׁשַמע  ֶהעֶכער, 
ָאֶּבער ַפאר ִדי ָּפׁשּוֶטע ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
ִליְגן ִאין ֶדער ֶעְרד, צּו ֵזיי ֶרעְדט ֶדער 
ַצִדיק ִמיְטן ָלׁשֹון "ֲאִמיָרה", ִמיט ַא 
ֵווייֶכע ְׁשְּפַרא, ֶער ְׁשַטאְרְקט ֵזיי ַאז 
ָנאר  ֶוועְרן,  צּוַפאְלן  ִניְׁשט  ָזאְלן  ֵזיי 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִוויְסן 
ְׁשֶטעְנִדיג  ֶקעֶנען  ֵזיי  אּון  ֵזיי,  ִמיט 

צּוִריק קּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַהֲאִזינּו ב')

76
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ֵנָכר. ה'  ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחנּו  ָּבָדד 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוַהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶזעֶנען  ַצִדיִקים  ַאֶלע  ַאז  ק'):  ִסיָמן 

ָנאר  ַמְדֵריגֹות  ֵזייֶעֶרע  צּו  צּוקּוֶמען 
ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ִהְתּבֹוְדדּות,   דּוְר
ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֵזיי   ,ְׁשְּפַרא ֵאייֶגעֶנע  ֵזייֶער  אֹויף 
ָהאְּבן ֶדעְרֵצייְלט ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
 ,דּוְר ֵזיי  אֹויף  ֵגייט  ָוואס  ַאֶלעס 
ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  אּון 
ַזיין, אּון ָנאר ַאזֹוי  ַמְצִליַח  ָזאְלן  ֵזיי 
ִאיְדן.  ֶעְרִליֶכע  ֶגעָוואְרן  ֵזיי  ֶזעֶנען 
אּון ַאזֹוי אֹוי ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס 
ִאיז  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרן  ִוויל 
ֶדעם,   דּוְר ָנאר  ֶוועג  ֵאייְנִציֶגע  ִדי 
צּום  ֶרעְדן  צּו  צּוצּוֶגעוואֹויֶנען   ִזי
ַלייֶטעְרט  ָדאס  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון ְּבֶרעְנְגט ִאים 

צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

(ֵסֶפר ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
כ"ב):  ִסיָמן  ֱאמּוָנה,  אֹות  ַהִּמּדֹות, 

ְּכִפיָרה  ַמְכִניס  ָאָדם  ֶׁשל  ַהֶּפַׁשע 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ֲעֵבירֹות  ִדי  ָּבָאָדם, 
טּוט, ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ִאין ִאים ְּכִפירֹות 
אּון ַאִּפיקֹוְרסּות, אּון ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע 
ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן  צּו  ָנאר  ִאיז  ֵעָצה 
ֵגייט  ַאזֹוי  אּון  ַאֶלעס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶמען ַארֹויס פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס.

ָּבָדד ָדאס  ה'  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ַמאְכן  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַיְנֶחנּו, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  ִהְתּבֹוְדדּות 
צּום  ַהאְרץ  ַזיין  אֹויְסֶרעְדן  ָזאל  ֶער 
ְוֵאין  ֶדעָמאְלט,  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַארֹויְסֵגיין  ֶוועט  ֵנָכר,  ֵאל  ִעמֹו 
אּון  ְּכִפירֹות  ַאֶלע  ַהאְרץ  ַזיין  פּון 
ַזייֶנע  פּון  קּוְמט  ָוואס  ַאִּפיקֹוְרסּות 
ַזיין צּו  ֲעֵבירֹות, אּון ֶער ֶוועט זֹוֶכה 

ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַהֲאִזינּו ה')

ָרָכ‰ ̇ ַ‰ּב¿ ז…‡ ˙ ו¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְרִאיִתיו ָהאֹוֵמר  א  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו 

ְוֶאת  ִהִּכיר  א  ָאִחיו  ְוֶאת 
 ִאְמָרֶת ָׁשְמרּו  ִּכי  ָיָדע,  א  ָּבָניו 
ְׁשִליָט"א  מֹוַהָרא"ׁש  ִיְנצֹרּו.   ּוְבִריְת

ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב' ַּבַהְתָחָלה): אֹויְפן ָּפסּוק (ְיֶחְזֵקאל 

ל"ג): ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם, ַאז ַאְבָרָהם 
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ֵנָכר. ה'  ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחנּו  ָּבָדד 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוַהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶזעֶנען  ַצִדיִקים  ַאֶלע  ַאז  ק'):  ִסיָמן 

ָנאר  ַמְדֵריגֹות  ֵזייֶעֶרע  צּו  צּוקּוֶמען 
ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ִהְתּבֹוְדדּות,   דּוְר
ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֵזיי   ,ְׁשְּפַרא ֵאייֶגעֶנע  ֵזייֶער  אֹויף 
ָהאְּבן ֶדעְרֵצייְלט ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
 ,דּוְר ֵזיי  אֹויף  ֵגייט  ָוואס  ַאֶלעס 
ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  אּון 
ַזיין, אּון ָנאר ַאזֹוי  ַמְצִליַח  ָזאְלן  ֵזיי 
ִאיְדן.  ֶעְרִליֶכע  ֶגעָוואְרן  ֵזיי  ֶזעֶנען 
אּון ַאזֹוי אֹוי ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס 
ִאיז  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרן  ִוויל 
ֶדעם,   דּוְר ָנאר  ֶוועג  ֵאייְנִציֶגע  ִדי 
צּום  ֶרעְדן  צּו  צּוצּוֶגעוואֹויֶנען   ִזי
ַלייֶטעְרט  ָדאס  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון ְּבֶרעְנְגט ִאים 

צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

(ֵסֶפר ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
כ"ב):  ִסיָמן  ֱאמּוָנה,  אֹות  ַהִּמּדֹות, 

ְּכִפיָרה  ַמְכִניס  ָאָדם  ֶׁשל  ַהֶּפַׁשע 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ֲעֵבירֹות  ִדי  ָּבָאָדם, 
טּוט, ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ִאין ִאים ְּכִפירֹות 
אּון ַאִּפיקֹוְרסּות, אּון ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע 
ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן  צּו  ָנאר  ִאיז  ֵעָצה 
ֵגייט  ַאזֹוי  אּון  ַאֶלעס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶמען ַארֹויס פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס.

ָּבָדד ָדאס  ה'  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ַמאְכן  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַיְנֶחנּו, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  ִהְתּבֹוְדדּות 
צּום  ַהאְרץ  ַזיין  אֹויְסֶרעְדן  ָזאל  ֶער 
ְוֵאין  ֶדעָמאְלט,  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַארֹויְסֵגיין  ֶוועט  ֵנָכר,  ֵאל  ִעמֹו 
אּון  ְּכִפירֹות  ַאֶלע  ַהאְרץ  ַזיין  פּון 
ַזייֶנע  פּון  קּוְמט  ָוואס  ַאִּפיקֹוְרסּות 
ַזיין צּו  ֲעֵבירֹות, אּון ֶער ֶוועט זֹוֶכה 

ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַהֲאִזינּו ה')

ָרָכ‰ ̇ ַ‰ּב¿ ז…‡ ˙ ו¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְרִאיִתיו ָהאֹוֵמר  א  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו 

ְוֶאת  ִהִּכיר  א  ָאִחיו  ְוֶאת 
 ִאְמָרֶת ָׁשְמרּו  ִּכי  ָיָדע,  א  ָּבָניו 
ְׁשִליָט"א  מֹוַהָרא"ׁש  ִיְנצֹרּו.   ּוְבִריְת

ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב' ַּבַהְתָחָלה): אֹויְפן ָּפסּוק (ְיֶחְזֵקאל 

ל"ג): ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם, ַאז ַאְבָרָהם 
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ֵנָכר. ה'  ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחנּו  ָּבָדד 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוַהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶזעֶנען  ַצִדיִקים  ַאֶלע  ַאז  ק'):  ִסיָמן 

ָנאר  ַמְדֵריגֹות  ֵזייֶעֶרע  צּו  צּוקּוֶמען 
ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ִהְתּבֹוְדדּות,   דּוְר
ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֵזיי   ,ְׁשְּפַרא ֵאייֶגעֶנע  ֵזייֶער  אֹויף 
ָהאְּבן ֶדעְרֵצייְלט ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
 ,דּוְר ֵזיי  אֹויף  ֵגייט  ָוואס  ַאֶלעס 
ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  אּון 
ַזיין, אּון ָנאר ַאזֹוי  ַמְצִליַח  ָזאְלן  ֵזיי 
ִאיְדן.  ֶעְרִליֶכע  ֶגעָוואְרן  ֵזיי  ֶזעֶנען 
אּון ַאזֹוי אֹוי ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס 
ִאיז  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרן  ִוויל 
ֶדעם,   דּוְר ָנאר  ֶוועג  ֵאייְנִציֶגע  ִדי 
צּום  ֶרעְדן  צּו  צּוצּוֶגעוואֹויֶנען   ִזי
ַלייֶטעְרט  ָדאס  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון ְּבֶרעְנְגט ִאים 

צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

(ֵסֶפר ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
כ"ב):  ִסיָמן  ֱאמּוָנה,  אֹות  ַהִּמּדֹות, 

ְּכִפיָרה  ַמְכִניס  ָאָדם  ֶׁשל  ַהֶּפַׁשע 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ֲעֵבירֹות  ִדי  ָּבָאָדם, 
טּוט, ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ִאין ִאים ְּכִפירֹות 
אּון ַאִּפיקֹוְרסּות, אּון ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע 
ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן  צּו  ָנאר  ִאיז  ֵעָצה 
ֵגייט  ַאזֹוי  אּון  ַאֶלעס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶמען ַארֹויס פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס.

ָּבָדד ָדאס  ה'  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ַמאְכן  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַיְנֶחנּו, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  ִהְתּבֹוְדדּות 
צּום  ַהאְרץ  ַזיין  אֹויְסֶרעְדן  ָזאל  ֶער 
ְוֵאין  ֶדעָמאְלט,  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַארֹויְסֵגיין  ֶוועט  ֵנָכר,  ֵאל  ִעמֹו 
אּון  ְּכִפירֹות  ַאֶלע  ַהאְרץ  ַזיין  פּון 
ַזייֶנע  פּון  קּוְמט  ָוואס  ַאִּפיקֹוְרסּות 
ַזיין צּו  ֲעֵבירֹות, אּון ֶער ֶוועט זֹוֶכה 

ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַהֲאִזינּו ה')

ָרָכ‰ ̇ ַ‰ּב¿ ז…‡ ˙ ו¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְרִאיִתיו ָהאֹוֵמר  א  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו 

ְוֶאת  ִהִּכיר  א  ָאִחיו  ְוֶאת 
 ִאְמָרֶת ָׁשְמרּו  ִּכי  ָיָדע,  א  ָּבָניו 
ְׁשִליָט"א  מֹוַהָרא"ׁש  ִיְנצֹרּו.   ּוְבִריְת

ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב' ַּבַהְתָחָלה): אֹויְפן ָּפסּוק (ְיֶחְזֵקאל 

ל"ג): ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם, ַאז ַאְבָרָהם 
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ֵנָכר. ה'  ֵאל  ִעּמֹו  ְוֵאין  ַיְנֶחנּו  ָּבָדד 
ַמְסִּביר  ִאיז  ְׁשִליָט"א  מֹוַהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט  ָּפסּוק  ֶדעם 
ב'  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶזעֶנען  ַצִדיִקים  ַאֶלע  ַאז  ק'):  ִסיָמן 

ָנאר  ַמְדֵריגֹות  ֵזייֶעֶרע  צּו  צּוקּוֶמען 
ַאז  ֵמייְנט  ָדאס  ִהְתּבֹוְדדּות,   דּוְר
ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֵזיי   ,ְׁשְּפַרא ֵאייֶגעֶנע  ֵזייֶער  אֹויף 
ָהאְּבן ֶדעְרֵצייְלט ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
 ,דּוְר ֵזיי  אֹויף  ֵגייט  ָוואס  ַאֶלעס 
ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  אּון 
ַזיין, אּון ָנאר ַאזֹוי  ַמְצִליַח  ָזאְלן  ֵזיי 
ִאיְדן.  ֶעְרִליֶכע  ֶגעָוואְרן  ֵזיי  ֶזעֶנען 
אּון ַאזֹוי אֹוי ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס 
ִאיז  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרן  ִוויל 
ֶדעם,   דּוְר ָנאר  ֶוועג  ֵאייְנִציֶגע  ִדי 
צּום  ֶרעְדן  צּו  צּוצּוֶגעוואֹויֶנען   ִזי
ַלייֶטעְרט  ָדאס  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון ְּבֶרעְנְגט ִאים 

צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

(ֵסֶפר ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
כ"ב):  ִסיָמן  ֱאמּוָנה,  אֹות  ַהִּמּדֹות, 

ְּכִפיָרה  ַמְכִניס  ָאָדם  ֶׁשל  ַהֶּפַׁשע 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ֲעֵבירֹות  ִדי  ָּבָאָדם, 
טּוט, ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ִאין ִאים ְּכִפירֹות 
אּון ַאִּפיקֹוְרסּות, אּון ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע 
ַפאְרן  ֶדעְרֵצייְלן  צּו  ָנאר  ִאיז  ֵעָצה 
ֵגייט  ַאזֹוי  אּון  ַאֶלעס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶמען ַארֹויס פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס.

ָּבָדד ָדאס  ה'  ָּפסּוק,  ֶדער  ָזאְגט 
ַמאְכן  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַיְנֶחנּו, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן  ִהְתּבֹוְדדּות 
צּום  ַהאְרץ  ַזיין  אֹויְסֶרעְדן  ָזאל  ֶער 
ְוֵאין  ֶדעָמאְלט,  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַארֹויְסֵגיין  ֶוועט  ֵנָכר,  ֵאל  ִעמֹו 
אּון  ְּכִפירֹות  ַאֶלע  ַהאְרץ  ַזיין  פּון 
ַזייֶנע  פּון  קּוְמט  ָוואס  ַאִּפיקֹוְרסּות 
ַזיין צּו  ֲעֵבירֹות, אּון ֶער ֶוועט זֹוֶכה 

ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(זֹאת ַהּתֹוָרה ַהֲאִזינּו ה')

ָרָכ‰ ̇ ַ‰ּב¿ ז…‡ ˙ ו¿ ַ ׁ̆ ר¿ ּפַ
ְרִאיִתיו ָהאֹוֵמר  א  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו 

ְוֶאת  ִהִּכיר  א  ָאִחיו  ְוֶאת 
 ִאְמָרֶת ָׁשְמרּו  ִּכי  ָיָדע,  א  ָּבָניו 
ְׁשִליָט"א  מֹוַהָרא"ׁש  ִיְנצֹרּו.   ּוְבִריְת

ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק לֹויט ִווי ֶדער 
מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵחֶלק ב' ַּבַהְתָחָלה): אֹויְפן ָּפסּוק (ְיֶחְזֵקאל 

ל"ג): ֶאָחד ָהָיה ַאְבָרָהם, ַאז ַאְבָרָהם 
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ָאִבינּו ָהאט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶער  ַאז  "ֶאָחד",  פּון  ִמָדה  ִדי  ִמיט 
ַאזֹוי  ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט   ִזי ָהאט 
ֵאייְנִציְגְסֶטער  ֶדער  ִאיז  ֶער  ִווי 
ֶער  אּון  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ֶמעְנְטׁש 
ַאֶלע  ִדי  אֹויף  ֶגעקּוְקט  ִניְׁשט  ָהאט 
ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ִאים ֶגעָוואְלט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ֶנעֶמען  ַאֶוועק 
אּון  ֶּתַרח  ַטאֶטע  ַזיין  אֹויף  ִניְׁשט 
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ַאְנֶדעֶרע  ִניְׁשט אֹויף 
ַהאְלְטן  צּוִריק  ֶגעָוואְלט  ִאים  ָהאְּבן 

פּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ַּביי ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש אּון 
אּון  וואֹויל  ַזיין  ִוויל  ָוואס 
ֶעְרִלי אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאזֹוי  ָפאְרְׁשֶטעְלן   ִזי ֶער  ַדאְרף 
ִדי  אֹויף  ַאֵליין  ֵאייֶנער  ִאיז  ֶער  ִווי 
ֶוועְלט, אּון ֶער ָזאל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף 
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  פּון  ְמִניעֹות  ִדי 
ִוויְלן ִאים ְׁשֶטעְרן פּון ַזיין ֶדֶר ִאין 

ֲעבֹוַדת ה'.

צּו ָאֶּבער  ַאז   ִזי ַפאְרְׁשֵטייט 
ַא  ָהאְּבן  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעם 
ַחס  ִניְׁשט  ַהַדַעת,  ִׁשיקּול  ְׁשַטאְרֶקע 
ְוָׁשלֹום צּו ְמַצֵער ַזיין ֵקייֶנעם, ִניְׁשט 
צּו ַפאְרֶׁשעֶמען ֵקייֶנעם אּון ִזי ִניְׁשט 

ַאזֹויִפיל  ָנאר  ֵקייֶנעם,  ִמיט  ְקִריְגן 
ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט 
צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָטאר ֶמען 
ִזי ִניְׁשט ָאְּפְׁשֶטעְלן ַפאר ָגאְרִניְׁשט, 
ֶדעם  ִדיֶנען  ִאין  ַווייֶטער  ֵגיין  ָנאר 
אֹויף  קּוְקן  ִניְׁשט  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ַקיין ׁשּום ְׁשֶטערּוְנֶגען.

ָהאֹוֵמר ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְרִאיִתיו  א  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו 
א  ָּבָניו  ְוֶאת  ִהִּכיר  א  ָאִחיו  ְוֶאת 
ִדיֶנען  צּו  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  ָיָדע, 
ִניְׁשט  ֶמען  ֶקען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ְׁשֶטעְרט,  ָוואס  ֵקייֶנעם  אֹויף  קּוְקן 
ָאֶּבער ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָדאס 
ִוויל  ֶמען  ֶווען  טּוְהן  ָנאר  ֶמען  ֶקען 
ִּכי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ַטאֶקע 
ֶווען  ִיְנצֹרּו,   ּוְבִריְת  ִאְמָרֶת ָׁשְמרּו 
ַזיין  ְמַקֵיים  אּון  ִהיְטן  צּו  קּוְמט  ֶעס 
ֶדעם,  אֹויֶסער  ָאֶּבער  ּוִמְצוֹת,  ּתֹוָרה 
ַאְכטּוְנג  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ֶמען  ַדאְרף 
ִּכיּבּוד ָאב  ִמְצָוה פּון  ִדי  ֶגעְּבן אֹויף 
ָוֵאם, ָוואס ִאיז ִדי ַהאְרְּבְסֶטע פּון ִדי 
ַהאְרְּבְסֶטע, אּון ַאזֹוי אֹוי ָטאר ֶמען 
ִזי ִניְׁשט ְקִריְגן ִמיט ֵקייֶנעם, ִמיְטן 
ָנאר  ָדאס  טּוט  ֶמען  ַאז  אֹויְסֵרייד 

ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשֶטְנ'ס ֶוועְגן.

(ּתֹו ַהַּנַחל, ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת תשנ"ב לפ"ק)
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ָאִבינּו ָהאט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶער  ַאז  "ֶאָחד",  פּון  ִמָדה  ִדי  ִמיט 
ַאזֹוי  ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט   ִזי ָהאט 
ֵאייְנִציְגְסֶטער  ֶדער  ִאיז  ֶער  ִווי 
ֶער  אּון  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ֶמעְנְטׁש 
ַאֶלע  ִדי  אֹויף  ֶגעקּוְקט  ִניְׁשט  ָהאט 
ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ִאים ֶגעָוואְלט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ֶנעֶמען  ַאֶוועק 
אּון  ֶּתַרח  ַטאֶטע  ַזיין  אֹויף  ִניְׁשט 
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ַאְנֶדעֶרע  ִניְׁשט אֹויף 
ַהאְלְטן  צּוִריק  ֶגעָוואְלט  ִאים  ָהאְּבן 

פּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ַּביי ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש אּון 
אּון  וואֹויל  ַזיין  ִוויל  ָוואס 
ֶעְרִלי אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאזֹוי  ָפאְרְׁשֶטעְלן   ִזי ֶער  ַדאְרף 
ִדי  אֹויף  ַאֵליין  ֵאייֶנער  ִאיז  ֶער  ִווי 
ֶוועְלט, אּון ֶער ָזאל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף 
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  פּון  ְמִניעֹות  ִדי 
ִוויְלן ִאים ְׁשֶטעְרן פּון ַזיין ֶדֶר ִאין 

ֲעבֹוַדת ה'.

צּו ָאֶּבער  ַאז   ִזי ַפאְרְׁשֵטייט 
ַא  ָהאְּבן  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעם 
ַחס  ִניְׁשט  ַהַדַעת,  ִׁשיקּול  ְׁשַטאְרֶקע 
ְוָׁשלֹום צּו ְמַצֵער ַזיין ֵקייֶנעם, ִניְׁשט 
צּו ַפאְרֶׁשעֶמען ֵקייֶנעם אּון ִזי ִניְׁשט 

ַאזֹויִפיל  ָנאר  ֵקייֶנעם,  ִמיט  ְקִריְגן 
ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט 
צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָטאר ֶמען 
ִזי ִניְׁשט ָאְּפְׁשֶטעְלן ַפאר ָגאְרִניְׁשט, 
ֶדעם  ִדיֶנען  ִאין  ַווייֶטער  ֵגיין  ָנאר 
אֹויף  קּוְקן  ִניְׁשט  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ַקיין ׁשּום ְׁשֶטערּוְנֶגען.

ָהאֹוֵמר ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְרִאיִתיו  א  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו 
א  ָּבָניו  ְוֶאת  ִהִּכיר  א  ָאִחיו  ְוֶאת 
ִדיֶנען  צּו  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  ָיָדע, 
ִניְׁשט  ֶמען  ֶקען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ְׁשֶטעְרט,  ָוואס  ֵקייֶנעם  אֹויף  קּוְקן 
ָאֶּבער ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָדאס 
ִוויל  ֶמען  ֶווען  טּוְהן  ָנאר  ֶמען  ֶקען 
ִּכי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ַטאֶקע 
ֶווען  ִיְנצֹרּו,   ּוְבִריְת  ִאְמָרֶת ָׁשְמרּו 
ַזיין  ְמַקֵיים  אּון  ִהיְטן  צּו  קּוְמט  ֶעס 
ֶדעם,  אֹויֶסער  ָאֶּבער  ּוִמְצוֹת,  ּתֹוָרה 
ַאְכטּוְנג  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ֶמען  ַדאְרף 
ִּכיּבּוד ָאב  ִמְצָוה פּון  ִדי  ֶגעְּבן אֹויף 
ָוֵאם, ָוואס ִאיז ִדי ַהאְרְּבְסֶטע פּון ִדי 
ַהאְרְּבְסֶטע, אּון ַאזֹוי אֹוי ָטאר ֶמען 
ִזי ִניְׁשט ְקִריְגן ִמיט ֵקייֶנעם, ִמיְטן 
ָנאר  ָדאס  טּוט  ֶמען  ַאז  אֹויְסֵרייד 

ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשֶטְנ'ס ֶוועְגן.

(ּתֹו ַהַּנַחל, ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת תשנ"ב לפ"ק)

פר˘˙ וז‡˙ ‰ברכ‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜מט

ָאִבינּו ָהאט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶער  ַאז  "ֶאָחד",  פּון  ִמָדה  ִדי  ִמיט 
ַאזֹוי  ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט   ִזי ָהאט 
ֵאייְנִציְגְסֶטער  ֶדער  ִאיז  ֶער  ִווי 
ֶער  אּון  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ֶמעְנְטׁש 
ַאֶלע  ִדי  אֹויף  ֶגעקּוְקט  ִניְׁשט  ָהאט 
ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ִאים ֶגעָוואְלט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ֶנעֶמען  ַאֶוועק 
אּון  ֶּתַרח  ַטאֶטע  ַזיין  אֹויף  ִניְׁשט 
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ַאְנֶדעֶרע  ִניְׁשט אֹויף 
ַהאְלְטן  צּוִריק  ֶגעָוואְלט  ִאים  ָהאְּבן 

פּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ַּביי ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש אּון 
אּון  וואֹויל  ַזיין  ִוויל  ָוואס 
ֶעְרִלי אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאזֹוי  ָפאְרְׁשֶטעְלן   ִזי ֶער  ַדאְרף 
ִדי  אֹויף  ַאֵליין  ֵאייֶנער  ִאיז  ֶער  ִווי 
ֶוועְלט, אּון ֶער ָזאל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף 
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  פּון  ְמִניעֹות  ִדי 
ִוויְלן ִאים ְׁשֶטעְרן פּון ַזיין ֶדֶר ִאין 

ֲעבֹוַדת ה'.

צּו ָאֶּבער  ַאז   ִזי ַפאְרְׁשֵטייט 
ַא  ָהאְּבן  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעם 
ַחס  ִניְׁשט  ַהַדַעת,  ִׁשיקּול  ְׁשַטאְרֶקע 
ְוָׁשלֹום צּו ְמַצֵער ַזיין ֵקייֶנעם, ִניְׁשט 
צּו ַפאְרֶׁשעֶמען ֵקייֶנעם אּון ִזי ִניְׁשט 

ַאזֹויִפיל  ָנאר  ֵקייֶנעם,  ִמיט  ְקִריְגן 
ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט 
צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָטאר ֶמען 
ִזי ִניְׁשט ָאְּפְׁשֶטעְלן ַפאר ָגאְרִניְׁשט, 
ֶדעם  ִדיֶנען  ִאין  ַווייֶטער  ֵגיין  ָנאר 
אֹויף  קּוְקן  ִניְׁשט  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ַקיין ׁשּום ְׁשֶטערּוְנֶגען.

ָהאֹוֵמר ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְרִאיִתיו  א  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו 
א  ָּבָניו  ְוֶאת  ִהִּכיר  א  ָאִחיו  ְוֶאת 
ִדיֶנען  צּו  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  ָיָדע, 
ִניְׁשט  ֶמען  ֶקען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ְׁשֶטעְרט,  ָוואס  ֵקייֶנעם  אֹויף  קּוְקן 
ָאֶּבער ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָדאס 
ִוויל  ֶמען  ֶווען  טּוְהן  ָנאר  ֶמען  ֶקען 
ִּכי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ַטאֶקע 
ֶווען  ִיְנצֹרּו,   ּוְבִריְת  ִאְמָרֶת ָׁשְמרּו 
ַזיין  ְמַקֵיים  אּון  ִהיְטן  צּו  קּוְמט  ֶעס 
ֶדעם,  אֹויֶסער  ָאֶּבער  ּוִמְצוֹת,  ּתֹוָרה 
ַאְכטּוְנג  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ֶמען  ַדאְרף 
ִּכיּבּוד ָאב  ִמְצָוה פּון  ִדי  ֶגעְּבן אֹויף 
ָוֵאם, ָוואס ִאיז ִדי ַהאְרְּבְסֶטע פּון ִדי 
ַהאְרְּבְסֶטע, אּון ַאזֹוי אֹוי ָטאר ֶמען 
ִזי ִניְׁשט ְקִריְגן ִמיט ֵקייֶנעם, ִמיְטן 
ָנאר  ָדאס  טּוט  ֶמען  ַאז  אֹויְסֵרייד 

ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשֶטְנ'ס ֶוועְגן.

(ּתֹו ַהַּנַחל, ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת תשנ"ב לפ"ק)

פר˘˙ וז‡˙ ‰ברכ‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜מט

ָאִבינּו ָהאט ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶער  ַאז  "ֶאָחד",  פּון  ִמָדה  ִדי  ִמיט 
ַאזֹוי  ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט   ִזי ָהאט 
ֵאייְנִציְגְסֶטער  ֶדער  ִאיז  ֶער  ִווי 
ֶער  אּון  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ֶמעְנְטׁש 
ַאֶלע  ִדי  אֹויף  ֶגעקּוְקט  ִניְׁשט  ָהאט 
ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ִאים ֶגעָוואְלט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ֶנעֶמען  ַאֶוועק 
אּון  ֶּתַרח  ַטאֶטע  ַזיין  אֹויף  ִניְׁשט 
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ַאְנֶדעֶרע  ִניְׁשט אֹויף 
ַהאְלְטן  צּוִריק  ֶגעָוואְלט  ִאים  ָהאְּבן 

פּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ַּביי ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש אּון 
אּון  וואֹויל  ַזיין  ִוויל  ָוואס 
ֶעְרִלי אּון ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאזֹוי  ָפאְרְׁשֶטעְלן   ִזי ֶער  ַדאְרף 
ִדי  אֹויף  ַאֵליין  ֵאייֶנער  ִאיז  ֶער  ִווי 
ֶוועְלט, אּון ֶער ָזאל ִניְׁשט קּוְקן אֹויף 
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  פּון  ְמִניעֹות  ִדי 
ִוויְלן ִאים ְׁשֶטעְרן פּון ַזיין ֶדֶר ִאין 

ֲעבֹוַדת ה'.

צּו ָאֶּבער  ַאז   ִזי ַפאְרְׁשֵטייט 
ַא  ָהאְּבן  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעם 
ַחס  ִניְׁשט  ַהַדַעת,  ִׁשיקּול  ְׁשַטאְרֶקע 
ְוָׁשלֹום צּו ְמַצֵער ַזיין ֵקייֶנעם, ִניְׁשט 
צּו ַפאְרֶׁשעֶמען ֵקייֶנעם אּון ִזי ִניְׁשט 

ַאזֹויִפיל  ָנאר  ֵקייֶנעם,  ִמיט  ְקִריְגן 
ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט 
צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָטאר ֶמען 
ִזי ִניְׁשט ָאְּפְׁשֶטעְלן ַפאר ָגאְרִניְׁשט, 
ֶדעם  ִדיֶנען  ִאין  ַווייֶטער  ֵגיין  ָנאר 
אֹויף  קּוְקן  ִניְׁשט  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ַקיין ׁשּום ְׁשֶטערּוְנֶגען.

ָהאֹוֵמר ָדאס  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ְרִאיִתיו  א  ּוְלִאּמֹו  ְלָאִביו 
א  ָּבָניו  ְוֶאת  ִהִּכיר  א  ָאִחיו  ְוֶאת 
ִדיֶנען  צּו  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  ָיָדע, 
ִניְׁשט  ֶמען  ֶקען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ְׁשֶטעְרט,  ָוואס  ֵקייֶנעם  אֹויף  קּוְקן 
ָאֶּבער ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז ָדאס 
ִוויל  ֶמען  ֶווען  טּוְהן  ָנאר  ֶמען  ֶקען 
ִּכי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  ַטאֶקע 
ֶווען  ִיְנצֹרּו,   ּוְבִריְת  ִאְמָרֶת ָׁשְמרּו 
ַזיין  ְמַקֵיים  אּון  ִהיְטן  צּו  קּוְמט  ֶעס 
ֶדעם,  אֹויֶסער  ָאֶּבער  ּוִמְצוֹת,  ּתֹוָרה 
ַאְכטּוְנג  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ֶמען  ַדאְרף 
ִּכיּבּוד ָאב  ִמְצָוה פּון  ִדי  ֶגעְּבן אֹויף 
ָוֵאם, ָוואס ִאיז ִדי ַהאְרְּבְסֶטע פּון ִדי 
ַהאְרְּבְסֶטע, אּון ַאזֹוי אֹוי ָטאר ֶמען 
ִזי ִניְׁשט ְקִריְגן ִמיט ֵקייֶנעם, ִמיְטן 
ָנאר  ָדאס  טּוט  ֶמען  ַאז  אֹויְסֵרייד 

ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשֶטְנ'ס ֶוועְגן.

(ּתֹו ַהַּנַחל, ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת תשנ"ב לפ"ק)



 

  

םגּוְר ן ַּת יְט ִמ  י"ייט פּון ֶלעְרֶנען חּוָמׁש ַרִׁש ִדי ְגרֹויְסֵק 

ַהְקָדָמה, ַׁשַער ַהִּגְלּגּוִלים(י ַהָקדֹוׁש ָזאְגט "ֶדער ֲאִר 

,ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ַא ָּפסּוק ַּבייָטאג: )יז

,ֶדעָמאְלְטס ַּבייַנאְכט ֶווען ִדי ְנָׁשָמה ֵגייט ַארֹויף

סֹודֹות אֹויף ַסאֵזייֶער ַא , ֶלעְרְנט ֶמען ִאיר אֹויס

ָּכל ֶׁשֵּכן ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה אּון. ֶדעם ָּפסּוק

ֶער ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג ֶעְטִליֶכע ְּפסּוִקים חּוָמׁש

ַאזֹוי ַאז ֶווען ֶעס קּוְמט, י ִמיְטן ַּתְרגּום"ַרִׁש

ַהֵׁשם ַמֲעִביר ִסְדָרה ְפַרייִטיג ָהאט ֶער ׁשֹוין ָּברּו

ט ָפאְרְׁשֶטעְלן ָדאסִניְׁש  ֶקען ֶמען ִזי, ֶגעֶווען

אּון ָוואס ַפאר ַא ְׂשַכר ֶמען, ֶדעְרפּון ְגרֹויְסֵקייט

ייֶדער רֹוב ֶוועְלטלֵ  אּון. ַּבאקּוְמט ַפאר ֶדעם

אּון, ִמְצָוה' ִדי'ִדיג ִנְתַרֵׁשל ִאין 'ֶזעֶנען מֹוָרא

ּות ִמיטינִ עַ  ֶדעְרַפאר ֵגייט ִאיֶּבער אֹויף ֶמעְנְטְׁשן

  .ִלְצָלןַדְחקּות ִמיט ַמֲחלֹות ַרְחָמָנא

  )"ֶלעּב ִמיְטן ְמִציאּות"קּוְנְטֵרס ( 
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ַא  ַאז  ָזאְגן  ְׁשֶטעְנִדיג  ְפֶלעְגט  ַז"ל  ָרב  ְטֶׁשעִריֶנער  ֶדער 
דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען  "ִאיז  ֶעס  ָזאְגן  ִניְׁשט  ֶמען  ָטאר  טֹוב  יֹום 
"ֶעס  ָזאְגן  ַדאְרף  ֶמען  ְוכּו',  טֹוב"  יֹום  ִדי  ִׂשְמָחה  ִמיט 
ִאיז ַאַריין ִאין ִמיר ִדי יֹום טֹוב" ְוכּו', ּוִּבְפַרט ֶיעְצט ָדאס 
ּתֹוָרה  ִדי  ַזיין  צּו  ְמַקֵּבל  ֵניי  פּון  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאְּבן  אּוְנז 
ַדאְרְפן ִמיר ִזי ֵזייֶער ֵזייֶער ְפֵרייֶען. ֶעס ִאיז ַּבאִוויְסט ַאז 
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן זי"ע ִאיז ַאָמאל יֹום טֹוב ְׁשבּועֹות 
ַּביי ְּפִתיַחת ָהָארֹון צּוֶגעַפאְלן צּו ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה אּון ִמיט ַא 
ְגרֹויס ְדֵביקּות ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט "ִמיר ֵגייֶען ֶיעְצט ְמַקֵּבל 
ֶער ָהאט  ֵנייֶע ּתֹוָרה" אּון  ַא  ֵנייֶע ּתֹוָרה,  ַא  ִדי ּתֹוָרה,  ַזיין 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה ִמיט ַאַזא ִׂשְמָחה ַאז ֶער ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ַטאְנְצן ִמיט ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה, אּון ֶדער ַגאְנֶצער 
עֹוָלם ָהאט ִמיְטֶגעַטאְנְצט ִמיט ִאים ַאזֹוי ִווי ִׂשְמַחת ּתֹוָרה; 
ָווארּום ַאזֹוי ַדאְרף ַזיין ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ִׂשְמָחה. ֶדער ֲאִרי ַז"ל ָזאְגט ָדאס ֶיעֶדעס יֹום טֹוב ֶווען ֶעס 
קּוְמט ִדי ַצייט, קּוְמט ַאָראּפ ִדי ֶזעְלֶּבע ַהָאָרה ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ִאיז ׁשֹוין ַאָמאל ֶגעֶווען; ָדאס ֵהייְסט ֶּפַסח ַּבייַנאְכט קּוְמט 
ַאָראּפ ִדי ַהָאָרה פּון ְיִציַאת ִמְצַרִים ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 
ֶדעָמאְלְטס ַאזֹוי ִאיז ַהייְנט, ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ִאיז ְׁשִביִעי ֶׁשל 
ֶּפַסח ֶווען ֶדער ַים ָהאט ִזי ֶגעְׁשָּפאְלְטן, ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז 
ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט ַאזֹוי ִאיז ַהייְנט; אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ִאיז 
ַגאְנֶצע  ַא  אֹויף  ֶזעֶנען  ִאיְדן  ָוואס  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ְׁשבּועֹות 
ַנאְכט אּון ֶמען ַוואְרט צּו ַדאֶוועֶנען ָווִתיִקין, אּון ָנאְכֶדעם 

ִאיז ֶמען ְמַקֵּבל ִדי ּתֹוָרה ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִׂשְמָחה.

(ַאֶׁשר ַּבַנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק ב ִמְכַּתב ריא)

ַא  ַאז  ָזאְגן  ְׁשֶטעְנִדיג  ְפֶלעְגט  ַז"ל  ָרב  ְטֶׁשעִריֶנער  ֶדער 
דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען  "ִאיז  ֶעס  ָזאְגן  ִניְׁשט  ֶמען  ָטאר  טֹוב  יֹום 
"ֶעס  ָזאְגן  ַדאְרף  ֶמען  ְוכּו',  טֹוב"  יֹום  ִדי  ִׂשְמָחה  ִמיט 
ִאיז ַאַריין ִאין ִמיר ִדי יֹום טֹוב" ְוכּו', ּוִּבְפַרט ֶיעְצט ָדאס 
ּתֹוָרה  ִדי  ַזיין  צּו  ְמַקֵּבל  ֵניי  פּון  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאְּבן  אּוְנז 
ַדאְרְפן ִמיר ִזי ֵזייֶער ֵזייֶער ְפֵרייֶען. ֶעס ִאיז ַּבאִוויְסט ַאז 
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן זי"ע ִאיז ַאָמאל יֹום טֹוב ְׁשבּועֹות 
ַּביי ְּפִתיַחת ָהָארֹון צּוֶגעַפאְלן צּו ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה אּון ִמיט ַא 
ְגרֹויס ְדֵביקּות ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט "ִמיר ֵגייֶען ֶיעְצט ְמַקֵּבל 
ֶער ָהאט  ֵנייֶע ּתֹוָרה" אּון  ַא  ֵנייֶע ּתֹוָרה,  ַא  ִדי ּתֹוָרה,  ַזיין 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה ִמיט ַאַזא ִׂשְמָחה ַאז ֶער ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ַטאְנְצן ִמיט ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה, אּון ֶדער ַגאְנֶצער 
עֹוָלם ָהאט ִמיְטֶגעַטאְנְצט ִמיט ִאים ַאזֹוי ִווי ִׂשְמַחת ּתֹוָרה; 
ָווארּום ַאזֹוי ַדאְרף ַזיין ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ִׂשְמָחה. ֶדער ֲאִרי ַז"ל ָזאְגט ָדאס ֶיעֶדעס יֹום טֹוב ֶווען ֶעס 
קּוְמט ִדי ַצייט, קּוְמט ַאָראּפ ִדי ֶזעְלֶּבע ַהָאָרה ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ִאיז ׁשֹוין ַאָמאל ֶגעֶווען; ָדאס ֵהייְסט ֶּפַסח ַּבייַנאְכט קּוְמט 
ַאָראּפ ִדי ַהָאָרה פּון ְיִציַאת ִמְצַרִים ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 
ֶדעָמאְלְטס ַאזֹוי ִאיז ַהייְנט, ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ִאיז ְׁשִביִעי ֶׁשל 
ֶּפַסח ֶווען ֶדער ַים ָהאט ִזי ֶגעְׁשָּפאְלְטן, ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז 
ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט ַאזֹוי ִאיז ַהייְנט; אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ִאיז 
ַגאְנֶצע  ַא  אֹויף  ֶזעֶנען  ִאיְדן  ָוואס  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ְׁשבּועֹות 
ַנאְכט אּון ֶמען ַוואְרט צּו ַדאֶוועֶנען ָווִתיִקין, אּון ָנאְכֶדעם 

ִאיז ֶמען ְמַקֵּבל ִדי ּתֹוָרה ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִׂשְמָחה.

(ַאֶׁשר ַּבַנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק ב ִמְכַּתב ריא)

ַא  ַאז  ָזאְגן  ְׁשֶטעְנִדיג  ְפֶלעְגט  ַז"ל  ָרב  ְטֶׁשעִריֶנער  ֶדער 
דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען  "ִאיז  ֶעס  ָזאְגן  ִניְׁשט  ֶמען  ָטאר  טֹוב  יֹום 
"ֶעס  ָזאְגן  ַדאְרף  ֶמען  ְוכּו',  טֹוב"  יֹום  ִדי  ִׂשְמָחה  ִמיט 
ִאיז ַאַריין ִאין ִמיר ִדי יֹום טֹוב" ְוכּו', ּוִּבְפַרט ֶיעְצט ָדאס 
ּתֹוָרה  ִדי  ַזיין  צּו  ְמַקֵּבל  ֵניי  פּון  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאְּבן  אּוְנז 
ַדאְרְפן ִמיר ִזי ֵזייֶער ֵזייֶער ְפֵרייֶען. ֶעס ִאיז ַּבאִוויְסט ַאז 
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן זי"ע ִאיז ַאָמאל יֹום טֹוב ְׁשבּועֹות 
ַּביי ְּפִתיַחת ָהָארֹון צּוֶגעַפאְלן צּו ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה אּון ִמיט ַא 
ְגרֹויס ְדֵביקּות ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט "ִמיר ֵגייֶען ֶיעְצט ְמַקֵּבל 
ֶער ָהאט  ֵנייֶע ּתֹוָרה" אּון  ַא  ֵנייֶע ּתֹוָרה,  ַא  ִדי ּתֹוָרה,  ַזיין 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה ִמיט ַאַזא ִׂשְמָחה ַאז ֶער ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ַטאְנְצן ִמיט ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה, אּון ֶדער ַגאְנֶצער 
עֹוָלם ָהאט ִמיְטֶגעַטאְנְצט ִמיט ִאים ַאזֹוי ִווי ִׂשְמַחת ּתֹוָרה; 
ָווארּום ַאזֹוי ַדאְרף ַזיין ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ִׂשְמָחה. ֶדער ֲאִרי ַז"ל ָזאְגט ָדאס ֶיעֶדעס יֹום טֹוב ֶווען ֶעס 
קּוְמט ִדי ַצייט, קּוְמט ַאָראּפ ִדי ֶזעְלֶּבע ַהָאָרה ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ִאיז ׁשֹוין ַאָמאל ֶגעֶווען; ָדאס ֵהייְסט ֶּפַסח ַּבייַנאְכט קּוְמט 
ַאָראּפ ִדי ַהָאָרה פּון ְיִציַאת ִמְצַרִים ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 
ֶדעָמאְלְטס ַאזֹוי ִאיז ַהייְנט, ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ִאיז ְׁשִביִעי ֶׁשל 
ֶּפַסח ֶווען ֶדער ַים ָהאט ִזי ֶגעְׁשָּפאְלְטן, ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז 
ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט ַאזֹוי ִאיז ַהייְנט; אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ִאיז 
ַגאְנֶצע  ַא  אֹויף  ֶזעֶנען  ִאיְדן  ָוואס  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ְׁשבּועֹות 
ַנאְכט אּון ֶמען ַוואְרט צּו ַדאֶוועֶנען ָווִתיִקין, אּון ָנאְכֶדעם 

ִאיז ֶמען ְמַקֵּבל ִדי ּתֹוָרה ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִׂשְמָחה.

(ַאֶׁשר ַּבַנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק ב ִמְכַּתב ריא)

ַא  ַאז  ָזאְגן  ְׁשֶטעְנִדיג  ְפֶלעְגט  ַז"ל  ָרב  ְטֶׁשעִריֶנער  ֶדער 
דּוְרְכֶגעַגאְנֶגען  "ִאיז  ֶעס  ָזאְגן  ִניְׁשט  ֶמען  ָטאר  טֹוב  יֹום 
"ֶעס  ָזאְגן  ַדאְרף  ֶמען  ְוכּו',  טֹוב"  יֹום  ִדי  ִׂשְמָחה  ִמיט 
ִאיז ַאַריין ִאין ִמיר ִדי יֹום טֹוב" ְוכּו', ּוִּבְפַרט ֶיעְצט ָדאס 
ּתֹוָרה  ִדי  ַזיין  צּו  ְמַקֵּבל  ֵניי  פּון  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאְּבן  אּוְנז 
ַדאְרְפן ִמיר ִזי ֵזייֶער ֵזייֶער ְפֵרייֶען. ֶעס ִאיז ַּבאִוויְסט ַאז 
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן זי"ע ִאיז ַאָמאל יֹום טֹוב ְׁשבּועֹות 
ַּביי ְּפִתיַחת ָהָארֹון צּוֶגעַפאְלן צּו ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה אּון ִמיט ַא 
ְגרֹויס ְדֵביקּות ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט "ִמיר ֵגייֶען ֶיעְצט ְמַקֵּבל 
ֶער ָהאט  ֵנייֶע ּתֹוָרה" אּון  ַא  ֵנייֶע ּתֹוָרה,  ַא  ִדי ּתֹוָרה,  ַזיין 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה ִמיט ַאַזא ִׂשְמָחה ַאז ֶער ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ַטאְנְצן ִמיט ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה, אּון ֶדער ַגאְנֶצער 
עֹוָלם ָהאט ִמיְטֶגעַטאְנְצט ִמיט ִאים ַאזֹוי ִווי ִׂשְמַחת ּתֹוָרה; 
ָווארּום ַאזֹוי ַדאְרף ַזיין ַקָּבַלת ַהּתֹוָרה ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ִׂשְמָחה. ֶדער ֲאִרי ַז"ל ָזאְגט ָדאס ֶיעֶדעס יֹום טֹוב ֶווען ֶעס 
קּוְמט ִדי ַצייט, קּוְמט ַאָראּפ ִדי ֶזעְלֶּבע ַהָאָרה ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ִאיז ׁשֹוין ַאָמאל ֶגעֶווען; ָדאס ֵהייְסט ֶּפַסח ַּבייַנאְכט קּוְמט 
ַאָראּפ ִדי ַהָאָרה פּון ְיִציַאת ִמְצַרִים ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 
ֶדעָמאְלְטס ַאזֹוי ִאיז ַהייְנט, ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ִאיז ְׁשִביִעי ֶׁשל 
ֶּפַסח ֶווען ֶדער ַים ָהאט ִזי ֶגעְׁשָּפאְלְטן, ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז 
ֶגעֶווען ֶדעָמאְלט ַאזֹוי ִאיז ַהייְנט; אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ִאיז 
ַגאְנֶצע  ַא  אֹויף  ֶזעֶנען  ִאיְדן  ָוואס  ַהּתֹוָרה  ַקָּבַלת  ְׁשבּועֹות 
ַנאְכט אּון ֶמען ַוואְרט צּו ַדאֶוועֶנען ָווִתיִקין, אּון ָנאְכֶדעם 

ִאיז ֶמען ְמַקֵּבל ִדי ּתֹוָרה ִמיט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִׂשְמָחה.

(ַאֶׁשר ַּבַנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק ב ִמְכַּתב ריא)



ר‡˘ ‰˘נ‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜נ‚

ָנ‰ ָ ׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ר…‡
ָנ‰ ָ ׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ˙ ר…‡ ָ‰‚ו… ַ‰נ¿

(ִׂשיחֹות ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ב):  ִסיָמן  ָהַר"ן 

גּוט ֶווען ֶמען ַוואְרְפט ִזי ִאיְנַגאְנְצן 
ַארֹויף אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶמען 
ִאים,  ִאיְנַגאְנְצן אֹויף   ִזי ַפאְרָלאְזט 
 אּון ֶדעְרַפאר ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי ְגַליי
ֵזייֶער  ִאיז  אֹויף,  ְׁשֵטייט  ֶמען  ֶווען 
ֶדעם  ִאיֶּבעְרֶגעְּבן  ָזאל  ֶמען  ַאז  גּוט 
ָזאְגט  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן  ָטאג 
 ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער ִאי
ֶגעּב ִדיר ִאיֶּבער ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג 
ַמייֶנע  ֵסיי  אּון  ִמיר  ֵסיי  ִדיר,  ַפאר 
ָּתלּוי  ֶזעֶנען  ָוואס  ַאֶלע  אּון  ִקיְנֶדער 
ַאזֹוי  ַזיין  ָזאל  ַאֶלעס  ַאז  ִמיר,  ִאין 
ִווי דּו ִוויְלְסט. אּון ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען 
ֶעס  אֹויּב  ָזאְרְגן  ָגאְרִניְׁשט  ִזי ׁשֹוין 
ִפיְרט ִזי ָיא גּוט ָאֶדער ִניְׁשט, ַווייל 
ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן   ָדא ֶעס  ָהאּב   ִאי
ֶדער  אֹויּב  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן 
ֶדעם  ִפיְרן  ִמיר  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָנאר   אֹוי  ִאי ִוויל  ַאְנֶדעְרׁש,  ָטאג 

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל.

קּוְמט אּון  ֶעס  ַפאר  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
טֹוב,  יֹום  ַא  ָאֶדער  ַׁשָּבת  ַא 
ִאיֶּבער  ִאיְנַגאְנְצן  ֶעס  ֶמען  ֶגעְּבט 

ַדאְרף  ֶמען  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן 
 ִאי צּו  ָזאְרְגן,  ָגאְרִניְׁשט  ֶמער   ִזי
ִווי ֶעס ַדאְרף  ֶגעֶווען  יֹוֵצא  ָיא  ָהאּב 
צּו ַזיין ָאֶדער ִניְׁשט, ַווייל ִאי ָהאּב 
ֶעס ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ִאי ִּבין ַמְסִּכים ַאז ֶער ָזאל ֶעס 

ִפיְרן ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל.

ֶווען ֶדעְרַפאר  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ֶיעְצט 
ֶמען ַהאְלט ַּביים ָאְנהֹויּב 
ָיאר, ֶקען ֶמען ִאיֶּבעְרֶגעְּבן ִדי ַגאְנֶצע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער  ַפאְרן  ָיאר 
ַגאְנֶצען  ֶדעם  ִאיֶּבער  ִדיר  ֶגעּב   ִאי
ַמֲעִׂשים  ַמְחָׁשבֹות,  ַמייֶנע  ַאֶלע  ָיאר 
ָיאר,  ַגאְנְצן  ֶדעם  פּון  ִדיּבּוִרים  אּון 
ִוויְלְסט,  דּו  ִווי  ַאזֹוי  ָנאר  ַזיין  ָזאְלן 
ָנאר  ָזאל   ִאי ַאז  ִמיר  ֶהעְלף  אּון 
ָיאר,  ַגאְנְצן  ֶדעם  ִוויְלן  ַדיין  טּוְהן 
אּון ִאי ָזאל ַחס ְוָׁשלֹום ִניְׁשט טּוְהן 
אּון  ְוָׁשלֹום.  ַחס  ֲעֵבירֹות  ׁשּום  ַקיין 
אֹויְסְׁשמּוֶעְסן  ֶיעֶדער   ִזי ֶקען  ַאזֹוי 
ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֶלע ְרצֹונֹות אּון 
ַאן  ַזיין  צּו  ָהאט  ֶער  ָוואס  ִּכיסּוִפים 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ֶקען ִזי ָגאְרִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ֶמען 
ִדי ְגרֹויְסֵקייט ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
צּום  ְרצֹונֹות  ַזייֶנע  ַארֹויס  ָזאְגט 

ר‡˘ ‰˘נ‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜נ‚

ָנ‰ ָ ׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ר…‡
ָנ‰ ָ ׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ˙ ר…‡ ָ‰‚ו… ַ‰נ¿

(ִׂשיחֹות ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ב):  ִסיָמן  ָהַר"ן 

גּוט ֶווען ֶמען ַוואְרְפט ִזי ִאיְנַגאְנְצן 
ַארֹויף אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶמען 
ִאים,  ִאיְנַגאְנְצן אֹויף   ִזי ַפאְרָלאְזט 
 אּון ֶדעְרַפאר ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי ְגַליי
ֵזייֶער  ִאיז  אֹויף,  ְׁשֵטייט  ֶמען  ֶווען 
ֶדעם  ִאיֶּבעְרֶגעְּבן  ָזאל  ֶמען  ַאז  גּוט 
ָזאְגט  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן  ָטאג 
 ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער ִאי
ֶגעּב ִדיר ִאיֶּבער ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג 
ַמייֶנע  ֵסיי  אּון  ִמיר  ֵסיי  ִדיר,  ַפאר 
ָּתלּוי  ֶזעֶנען  ָוואס  ַאֶלע  אּון  ִקיְנֶדער 
ַאזֹוי  ַזיין  ָזאל  ַאֶלעס  ַאז  ִמיר,  ִאין 
ִווי דּו ִוויְלְסט. אּון ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען 
ֶעס  אֹויּב  ָזאְרְגן  ָגאְרִניְׁשט  ִזי ׁשֹוין 
ִפיְרט ִזי ָיא גּוט ָאֶדער ִניְׁשט, ַווייל 
ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן   ָדא ֶעס  ָהאּב   ִאי
ֶדער  אֹויּב  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן 
ֶדעם  ִפיְרן  ִמיר  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָנאר   אֹוי  ִאי ִוויל  ַאְנֶדעְרׁש,  ָטאג 

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל.

קּוְמט אּון  ֶעס  ַפאר  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
טֹוב,  יֹום  ַא  ָאֶדער  ַׁשָּבת  ַא 
ִאיֶּבער  ִאיְנַגאְנְצן  ֶעס  ֶמען  ֶגעְּבט 

ַדאְרף  ֶמען  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן 
 ִאי צּו  ָזאְרְגן,  ָגאְרִניְׁשט  ֶמער   ִזי
ִווי ֶעס ַדאְרף  ֶגעֶווען  יֹוֵצא  ָיא  ָהאּב 
צּו ַזיין ָאֶדער ִניְׁשט, ַווייל ִאי ָהאּב 
ֶעס ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ִאי ִּבין ַמְסִּכים ַאז ֶער ָזאל ֶעס 

ִפיְרן ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל.

ֶווען ֶדעְרַפאר  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ֶיעְצט 
ֶמען ַהאְלט ַּביים ָאְנהֹויּב 
ָיאר, ֶקען ֶמען ִאיֶּבעְרֶגעְּבן ִדי ַגאְנֶצע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער  ַפאְרן  ָיאר 
ַגאְנֶצען  ֶדעם  ִאיֶּבער  ִדיר  ֶגעּב   ִאי
ַמֲעִׂשים  ַמְחָׁשבֹות,  ַמייֶנע  ַאֶלע  ָיאר 
ָיאר,  ַגאְנְצן  ֶדעם  פּון  ִדיּבּוִרים  אּון 
ִוויְלְסט,  דּו  ִווי  ַאזֹוי  ָנאר  ַזיין  ָזאְלן 
ָנאר  ָזאל   ִאי ַאז  ִמיר  ֶהעְלף  אּון 
ָיאר,  ַגאְנְצן  ֶדעם  ִוויְלן  ַדיין  טּוְהן 
אּון ִאי ָזאל ַחס ְוָׁשלֹום ִניְׁשט טּוְהן 
אּון  ְוָׁשלֹום.  ַחס  ֲעֵבירֹות  ׁשּום  ַקיין 
אֹויְסְׁשמּוֶעְסן  ֶיעֶדער   ִזי ֶקען  ַאזֹוי 
ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֶלע ְרצֹונֹות אּון 
ַאן  ַזיין  צּו  ָהאט  ֶער  ָוואס  ִּכיסּוִפים 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ֶקען ִזי ָגאְרִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ֶמען 
ִדי ְגרֹויְסֵקייט ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
צּום  ְרצֹונֹות  ַזייֶנע  ַארֹויס  ָזאְגט 

ר‡˘ ‰˘נ‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜נ‚

ָנ‰ ָ ׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ר…‡
ָנ‰ ָ ׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ˙ ר…‡ ָ‰‚ו… ַ‰נ¿

(ִׂשיחֹות ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ב):  ִסיָמן  ָהַר"ן 

גּוט ֶווען ֶמען ַוואְרְפט ִזי ִאיְנַגאְנְצן 
ַארֹויף אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶמען 
ִאים,  ִאיְנַגאְנְצן אֹויף   ִזי ַפאְרָלאְזט 
 אּון ֶדעְרַפאר ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי ְגַליי
ֵזייֶער  ִאיז  אֹויף,  ְׁשֵטייט  ֶמען  ֶווען 
ֶדעם  ִאיֶּבעְרֶגעְּבן  ָזאל  ֶמען  ַאז  גּוט 
ָזאְגט  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן  ָטאג 
 ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער ִאי
ֶגעּב ִדיר ִאיֶּבער ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג 
ַמייֶנע  ֵסיי  אּון  ִמיר  ֵסיי  ִדיר,  ַפאר 
ָּתלּוי  ֶזעֶנען  ָוואס  ַאֶלע  אּון  ִקיְנֶדער 
ַאזֹוי  ַזיין  ָזאל  ַאֶלעס  ַאז  ִמיר,  ִאין 
ִווי דּו ִוויְלְסט. אּון ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען 
ֶעס  אֹויּב  ָזאְרְגן  ָגאְרִניְׁשט  ִזי ׁשֹוין 
ִפיְרט ִזי ָיא גּוט ָאֶדער ִניְׁשט, ַווייל 
ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן   ָדא ֶעס  ָהאּב   ִאי
ֶדער  אֹויּב  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן 
ֶדעם  ִפיְרן  ִמיר  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָנאר   אֹוי  ִאי ִוויל  ַאְנֶדעְרׁש,  ָטאג 

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל.

קּוְמט אּון  ֶעס  ַפאר  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
טֹוב,  יֹום  ַא  ָאֶדער  ַׁשָּבת  ַא 
ִאיֶּבער  ִאיְנַגאְנְצן  ֶעס  ֶמען  ֶגעְּבט 

ַדאְרף  ֶמען  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן 
 ִאי צּו  ָזאְרְגן,  ָגאְרִניְׁשט  ֶמער   ִזי
ִווי ֶעס ַדאְרף  ֶגעֶווען  יֹוֵצא  ָיא  ָהאּב 
צּו ַזיין ָאֶדער ִניְׁשט, ַווייל ִאי ָהאּב 
ֶעס ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ִאי ִּבין ַמְסִּכים ַאז ֶער ָזאל ֶעס 

ִפיְרן ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל.

ֶווען ֶדעְרַפאר  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ֶיעְצט 
ֶמען ַהאְלט ַּביים ָאְנהֹויּב 
ָיאר, ֶקען ֶמען ִאיֶּבעְרֶגעְּבן ִדי ַגאְנֶצע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער  ַפאְרן  ָיאר 
ַגאְנֶצען  ֶדעם  ִאיֶּבער  ִדיר  ֶגעּב   ִאי
ַמֲעִׂשים  ַמְחָׁשבֹות,  ַמייֶנע  ַאֶלע  ָיאר 
ָיאר,  ַגאְנְצן  ֶדעם  פּון  ִדיּבּוִרים  אּון 
ִוויְלְסט,  דּו  ִווי  ַאזֹוי  ָנאר  ַזיין  ָזאְלן 
ָנאר  ָזאל   ִאי ַאז  ִמיר  ֶהעְלף  אּון 
ָיאר,  ַגאְנְצן  ֶדעם  ִוויְלן  ַדיין  טּוְהן 
אּון ִאי ָזאל ַחס ְוָׁשלֹום ִניְׁשט טּוְהן 
אּון  ְוָׁשלֹום.  ַחס  ֲעֵבירֹות  ׁשּום  ַקיין 
אֹויְסְׁשמּוֶעְסן  ֶיעֶדער   ִזי ֶקען  ַאזֹוי 
ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֶלע ְרצֹונֹות אּון 
ַאן  ַזיין  צּו  ָהאט  ֶער  ָוואס  ִּכיסּוִפים 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ֶקען ִזי ָגאְרִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ֶמען 
ִדי ְגרֹויְסֵקייט ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
צּום  ְרצֹונֹות  ַזייֶנע  ַארֹויס  ָזאְגט 

ר‡˘ ‰˘נ‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜נ‚

ָנ‰ ָ ׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ר…‡
ָנ‰ ָ ׁ̆ ‰ַ ׁ̆ ˙ ר…‡ ָ‰‚ו… ַ‰נ¿

(ִׂשיחֹות ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ב):  ִסיָמן  ָהַר"ן 

גּוט ֶווען ֶמען ַוואְרְפט ִזי ִאיְנַגאְנְצן 
ַארֹויף אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶמען 
ִאים,  ִאיְנַגאְנְצן אֹויף   ִזי ַפאְרָלאְזט 
 אּון ֶדעְרַפאר ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי ְגַליי
ֵזייֶער  ִאיז  אֹויף,  ְׁשֵטייט  ֶמען  ֶווען 
ֶדעם  ִאיֶּבעְרֶגעְּבן  ָזאל  ֶמען  ַאז  גּוט 
ָזאְגט  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן  ָטאג 
 ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער ִאי
ֶגעּב ִדיר ִאיֶּבער ֶדעם ַהייְנִטיְגן ָטאג 
ַמייֶנע  ֵסיי  אּון  ִמיר  ֵסיי  ִדיר,  ַפאר 
ָּתלּוי  ֶזעֶנען  ָוואס  ַאֶלע  אּון  ִקיְנֶדער 
ַאזֹוי  ַזיין  ָזאל  ַאֶלעס  ַאז  ִמיר,  ִאין 
ִווי דּו ִוויְלְסט. אּון ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען 
ֶעס  אֹויּב  ָזאְרְגן  ָגאְרִניְׁשט  ִזי ׁשֹוין 
ִפיְרט ִזי ָיא גּוט ָאֶדער ִניְׁשט, ַווייל 
ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן   ָדא ֶעס  ָהאּב   ִאי
ֶדער  אֹויּב  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן 
ֶדעם  ִפיְרן  ִמיר  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָנאר   אֹוי  ִאי ִוויל  ַאְנֶדעְרׁש,  ָטאג 

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל.

קּוְמט אּון  ֶעס  ַפאר  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
טֹוב,  יֹום  ַא  ָאֶדער  ַׁשָּבת  ַא 
ִאיֶּבער  ִאיְנַגאְנְצן  ֶעס  ֶמען  ֶגעְּבט 

ַדאְרף  ֶמען  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְרן 
 ִאי צּו  ָזאְרְגן,  ָגאְרִניְׁשט  ֶמער   ִזי
ִווי ֶעס ַדאְרף  ֶגעֶווען  יֹוֵצא  ָיא  ָהאּב 
צּו ַזיין ָאֶדער ִניְׁשט, ַווייל ִאי ָהאּב 
ֶעס ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ִאי ִּבין ַמְסִּכים ַאז ֶער ָזאל ֶעס 

ִפיְרן ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל.

ֶווען ֶדעְרַפאר  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ֶיעְצט 
ֶמען ַהאְלט ַּביים ָאְנהֹויּב 
ָיאר, ֶקען ֶמען ִאיֶּבעְרֶגעְּבן ִדי ַגאְנֶצע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער  ַפאְרן  ָיאר 
ַגאְנֶצען  ֶדעם  ִאיֶּבער  ִדיר  ֶגעּב   ִאי
ַמֲעִׂשים  ַמְחָׁשבֹות,  ַמייֶנע  ַאֶלע  ָיאר 
ָיאר,  ַגאְנְצן  ֶדעם  פּון  ִדיּבּוִרים  אּון 
ִוויְלְסט,  דּו  ִווי  ַאזֹוי  ָנאר  ַזיין  ָזאְלן 
ָנאר  ָזאל   ִאי ַאז  ִמיר  ֶהעְלף  אּון 
ָיאר,  ַגאְנְצן  ֶדעם  ִוויְלן  ַדיין  טּוְהן 
אּון ִאי ָזאל ַחס ְוָׁשלֹום ִניְׁשט טּוְהן 
אּון  ְוָׁשלֹום.  ַחס  ֲעֵבירֹות  ׁשּום  ַקיין 
אֹויְסְׁשמּוֶעְסן  ֶיעֶדער   ִזי ֶקען  ַאזֹוי 
ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֶלע ְרצֹונֹות אּון 
ַאן  ַזיין  צּו  ָהאט  ֶער  ָוואס  ִּכיסּוִפים 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ֶקען ִזי ָגאְרִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ֶמען 
ִדי ְגרֹויְסֵקייט ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
צּום  ְרצֹונֹות  ַזייֶנע  ַארֹויס  ָזאְגט 
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ִאיז  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִפיְרט  ֶער  וואֹויל,  ַאזֹוי  ָנאְכִניְׁשט 
ִווי  ִאיְנַגאְנְצן  אֹויף  ָנאְכִניְׁשט   ִזי
ָאֶּבער  ֶער  ָזאְגט  ַזיין,  צּו  ַדאְרף  ֶעס 
ֶער  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ָכאְטׁש 
אּון  ַזיין,  ֶגעָוואְלט  ֶּבֱאֶמת  ָוואְלט 
ֶגעָוואְלט  ֶּבֱאֶמת  ָוואְלט  ֶער  ָוואס 
לא,  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  טּוְהן 

ְוִסיָמן סו).

דּו ֶוועְסט ַאזֹוי טּוְהן, ֶוועְסטּו אֹויּב 
ַא  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ִזיֶכער 
גּוט  ַא  אּון  טֹוָבה,  ְוֲחִתיָמה  ְּכִתיָבה 

ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר.

(ַהְנָהגֹות רֹאׁש ַהָׁשָנה ַדף ז)
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(ִׂשיחֹות ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
רֹאׁש  ִאין  כ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן 

ָקאּפ  ֶדעם  ָהאְּבן  ֶמען  ַדאְרף  ַהָׁשָנה 
ָנאר  ְטַראְכְטן  צּו  ְּפַלאץ  אֹויְפ'ן 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  גּוְטס, 
ִמיט  טּוְהן  גּוְטס  ָנאר  ִזיֶכער  אּוְנז 

אּוְנז, אּון ָאְנְׁשַרייְּבן ַא גּוֶטע ָיאר.

ֶרִּבי ָדאס  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ִאיז 
ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן 
ֶדער  ָוואס   ִזי ֶוועְנְדט  ַאֶלעס  כ"א): 

ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִווי  ְטַראְכט,  ֶמעְנְטׁש 
ַגאְנֶצער  ֶדער  ִאיז  ָדאְרט  ְטַראְכט 

ֶדער  ִאיז  וואֹויל  ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש. 
ְטַראְכט  ֶער  אּון  ֵׂשֶכל  ָהאט  ָוואס 
ָנאר גּוְטס ַא ַגאְנץ רֹאׁש ַהָׁשָנה: ֶעס 
ֶוועט ִזיֶכער קּוֶמען ָדאס ָיאר ַא גּוֶטע 
ֵפייֶנע ָיאר, ָדאס ָיאר ֶוועל ִאי ִמיר 
 ִאי ֶוועל  ָיאר  ָדאס   ,ֶעְרִלי ִפיְרן 
 ִאי ֶוועל  ָיאר  ָדאס  ֶגעְלט,  ָהאְּבן 
ֶלעְרֶנען ַאַסא ּתֹוָרה, ָדאס ָיאר ֶוועל 
פּון  ַנַחת  ִאיִדיׁש   ַאַסא ָהאְּבן   ִאי
ַווייֶטער,  ַאזֹוי  אּון  ִקיְנֶדער,  ַמייֶנע 
ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ַאזֹוי טּוְהן ֶוועט 
ֶער ִזיֶכער ָהאְּבן ַא גּוט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 

ָיאר.

(ַהְנָהגֹות רֹאׁש ַהָׁשָנה ַדף י"ב)

76

(ִׂשיחֹות ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַהָׁשָנה  רֹאׁש  כ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן 

ִווי  ֶרעְדן  צּו  ֶזעְהן  ֶמען  ַדאְרף 
ַאְנֵׁשי   ִזי ִפיְרן  ֶדעְרַפאר  ֵווייִניֶגער. 
ְׁשלֹוֵמינּו ִניְׁשט צּו ֶרעְדן רֹאׁש ַהָׁשָנה 

ַקיין ִאיְּבִריֶגע ַזאְכן.

ֶרִּבי ַאזֹוי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ַּבַעל  ֵהייִליְגן  פּוֶנעם  ְּבֶרעְנְגט 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  טֹוב  ֵׁשם 
קי"ג): ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ַּפְסְק'ְנט אֹויף 

ִזי ַאֵלייְנס ַאֶלע ְגֵזירֹות, ֶמען ְפֶרעְגט 
ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויף ַא ְצֵווייְטן: ָוואס 
ַהאְלְסטּו קּוְמט ִזי ַפאר ֶיעֶנעם ָוואס 
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ִאיז  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִפיְרט  ֶער  וואֹויל,  ַאזֹוי  ָנאְכִניְׁשט 
ִווי  ִאיְנַגאְנְצן  אֹויף  ָנאְכִניְׁשט   ִזי
ָאֶּבער  ֶער  ָזאְגט  ַזיין,  צּו  ַדאְרף  ֶעס 
ֶער  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ָכאְטׁש 
אּון  ַזיין,  ֶגעָוואְלט  ֶּבֱאֶמת  ָוואְלט 
ֶגעָוואְלט  ֶּבֱאֶמת  ָוואְלט  ֶער  ָוואס 
לא,  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  טּוְהן 

ְוִסיָמן סו).

דּו ֶוועְסט ַאזֹוי טּוְהן, ֶוועְסטּו אֹויּב 
ַא  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ִזיֶכער 
גּוט  ַא  אּון  טֹוָבה,  ְוֲחִתיָמה  ְּכִתיָבה 

ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר.

(ַהְנָהגֹות רֹאׁש ַהָׁשָנה ַדף ז)

76

(ִׂשיחֹות ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
רֹאׁש  ִאין  כ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן 

ָקאּפ  ֶדעם  ָהאְּבן  ֶמען  ַדאְרף  ַהָׁשָנה 
ָנאר  ְטַראְכְטן  צּו  ְּפַלאץ  אֹויְפ'ן 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  גּוְטס, 
ִמיט  טּוְהן  גּוְטס  ָנאר  ִזיֶכער  אּוְנז 

אּוְנז, אּון ָאְנְׁשַרייְּבן ַא גּוֶטע ָיאר.

ֶרִּבי ָדאס  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ִאיז 
ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן 
ֶדער  ָוואס   ִזי ֶוועְנְדט  ַאֶלעס  כ"א): 

ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִווי  ְטַראְכט,  ֶמעְנְטׁש 
ַגאְנֶצער  ֶדער  ִאיז  ָדאְרט  ְטַראְכט 

ֶדער  ִאיז  וואֹויל  ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש. 
ְטַראְכט  ֶער  אּון  ֵׂשֶכל  ָהאט  ָוואס 
ָנאר גּוְטס ַא ַגאְנץ רֹאׁש ַהָׁשָנה: ֶעס 
ֶוועט ִזיֶכער קּוֶמען ָדאס ָיאר ַא גּוֶטע 
ֵפייֶנע ָיאר, ָדאס ָיאר ֶוועל ִאי ִמיר 
 ִאי ֶוועל  ָיאר  ָדאס   ,ֶעְרִלי ִפיְרן 
 ִאי ֶוועל  ָיאר  ָדאס  ֶגעְלט,  ָהאְּבן 
ֶלעְרֶנען ַאַסא ּתֹוָרה, ָדאס ָיאר ֶוועל 
פּון  ַנַחת  ִאיִדיׁש   ַאַסא ָהאְּבן   ִאי
ַווייֶטער,  ַאזֹוי  אּון  ִקיְנֶדער,  ַמייֶנע 
ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ַאזֹוי טּוְהן ֶוועט 
ֶער ִזיֶכער ָהאְּבן ַא גּוט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 

ָיאר.

(ַהְנָהגֹות רֹאׁש ַהָׁשָנה ַדף י"ב)

76

(ִׂשיחֹות ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַהָׁשָנה  רֹאׁש  כ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן 

ִווי  ֶרעְדן  צּו  ֶזעְהן  ֶמען  ַדאְרף 
ַאְנֵׁשי   ִזי ִפיְרן  ֶדעְרַפאר  ֵווייִניֶגער. 
ְׁשלֹוֵמינּו ִניְׁשט צּו ֶרעְדן רֹאׁש ַהָׁשָנה 

ַקיין ִאיְּבִריֶגע ַזאְכן.

ֶרִּבי ַאזֹוי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ַּבַעל  ֵהייִליְגן  פּוֶנעם  ְּבֶרעְנְגט 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  טֹוב  ֵׁשם 
קי"ג): ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ַּפְסְק'ְנט אֹויף 

ִזי ַאֵלייְנס ַאֶלע ְגֵזירֹות, ֶמען ְפֶרעְגט 
ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויף ַא ְצֵווייְטן: ָוואס 
ַהאְלְסטּו קּוְמט ִזי ַפאר ֶיעֶנעם ָוואס 
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ִאיז  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִפיְרט  ֶער  וואֹויל,  ַאזֹוי  ָנאְכִניְׁשט 
ִווי  ִאיְנַגאְנְצן  אֹויף  ָנאְכִניְׁשט   ִזי
ָאֶּבער  ֶער  ָזאְגט  ַזיין,  צּו  ַדאְרף  ֶעס 
ֶער  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ָכאְטׁש 
אּון  ַזיין,  ֶגעָוואְלט  ֶּבֱאֶמת  ָוואְלט 
ֶגעָוואְלט  ֶּבֱאֶמת  ָוואְלט  ֶער  ָוואס 
לא,  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  טּוְהן 

ְוִסיָמן סו).

דּו ֶוועְסט ַאזֹוי טּוְהן, ֶוועְסטּו אֹויּב 
ַא  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ִזיֶכער 
גּוט  ַא  אּון  טֹוָבה,  ְוֲחִתיָמה  ְּכִתיָבה 

ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר.

(ַהְנָהגֹות רֹאׁש ַהָׁשָנה ַדף ז)
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(ִׂשיחֹות ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
רֹאׁש  ִאין  כ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן 

ָקאּפ  ֶדעם  ָהאְּבן  ֶמען  ַדאְרף  ַהָׁשָנה 
ָנאר  ְטַראְכְטן  צּו  ְּפַלאץ  אֹויְפ'ן 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  גּוְטס, 
ִמיט  טּוְהן  גּוְטס  ָנאר  ִזיֶכער  אּוְנז 

אּוְנז, אּון ָאְנְׁשַרייְּבן ַא גּוֶטע ָיאר.

ֶרִּבי ָדאס  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ִאיז 
ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן 
ֶדער  ָוואס   ִזי ֶוועְנְדט  ַאֶלעס  כ"א): 

ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִווי  ְטַראְכט,  ֶמעְנְטׁש 
ַגאְנֶצער  ֶדער  ִאיז  ָדאְרט  ְטַראְכט 

ֶדער  ִאיז  וואֹויל  ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש. 
ְטַראְכט  ֶער  אּון  ֵׂשֶכל  ָהאט  ָוואס 
ָנאר גּוְטס ַא ַגאְנץ רֹאׁש ַהָׁשָנה: ֶעס 
ֶוועט ִזיֶכער קּוֶמען ָדאס ָיאר ַא גּוֶטע 
ֵפייֶנע ָיאר, ָדאס ָיאר ֶוועל ִאי ִמיר 
 ִאי ֶוועל  ָיאר  ָדאס   ,ֶעְרִלי ִפיְרן 
 ִאי ֶוועל  ָיאר  ָדאס  ֶגעְלט,  ָהאְּבן 
ֶלעְרֶנען ַאַסא ּתֹוָרה, ָדאס ָיאר ֶוועל 
פּון  ַנַחת  ִאיִדיׁש   ַאַסא ָהאְּבן   ִאי
ַווייֶטער,  ַאזֹוי  אּון  ִקיְנֶדער,  ַמייֶנע 
ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ַאזֹוי טּוְהן ֶוועט 
ֶער ִזיֶכער ָהאְּבן ַא גּוט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 

ָיאר.

(ַהְנָהגֹות רֹאׁש ַהָׁשָנה ַדף י"ב)
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(ִׂשיחֹות ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַהָׁשָנה  רֹאׁש  כ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן 

ִווי  ֶרעְדן  צּו  ֶזעְהן  ֶמען  ַדאְרף 
ַאְנֵׁשי   ִזי ִפיְרן  ֶדעְרַפאר  ֵווייִניֶגער. 
ְׁשלֹוֵמינּו ִניְׁשט צּו ֶרעְדן רֹאׁש ַהָׁשָנה 

ַקיין ִאיְּבִריֶגע ַזאְכן.

ֶרִּבי ַאזֹוי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ַּבַעל  ֵהייִליְגן  פּוֶנעם  ְּבֶרעְנְגט 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  טֹוב  ֵׁשם 
קי"ג): ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ַּפְסְק'ְנט אֹויף 

ִזי ַאֵלייְנס ַאֶלע ְגֵזירֹות, ֶמען ְפֶרעְגט 
ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויף ַא ְצֵווייְטן: ָוואס 
ַהאְלְסטּו קּוְמט ִזי ַפאר ֶיעֶנעם ָוואס 
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ִאיז  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִפיְרט  ֶער  וואֹויל,  ַאזֹוי  ָנאְכִניְׁשט 
ִווי  ִאיְנַגאְנְצן  אֹויף  ָנאְכִניְׁשט   ִזי
ָאֶּבער  ֶער  ָזאְגט  ַזיין,  צּו  ַדאְרף  ֶעס 
ֶער  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרן  ָכאְטׁש 
אּון  ַזיין,  ֶגעָוואְלט  ֶּבֱאֶמת  ָוואְלט 
ֶגעָוואְלט  ֶּבֱאֶמת  ָוואְלט  ֶער  ָוואס 
לא,  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  טּוְהן 

ְוִסיָמן סו).

דּו ֶוועְסט ַאזֹוי טּוְהן, ֶוועְסטּו אֹויּב 
ַא  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ִזיֶכער 
גּוט  ַא  אּון  טֹוָבה,  ְוֲחִתיָמה  ְּכִתיָבה 

ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר.

(ַהְנָהגֹות רֹאׁש ַהָׁשָנה ַדף ז)
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(ִׂשיחֹות ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
רֹאׁש  ִאין  כ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן 

ָקאּפ  ֶדעם  ָהאְּבן  ֶמען  ַדאְרף  ַהָׁשָנה 
ָנאר  ְטַראְכְטן  צּו  ְּפַלאץ  אֹויְפ'ן 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  גּוְטס, 
ִמיט  טּוְהן  גּוְטס  ָנאר  ִזיֶכער  אּוְנז 

אּוְנז, אּון ָאְנְׁשַרייְּבן ַא גּוֶטע ָיאר.

ֶרִּבי ָדאס  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ִאיז 
ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן 
ֶדער  ָוואס   ִזי ֶוועְנְדט  ַאֶלעס  כ"א): 

ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִווי  ְטַראְכט,  ֶמעְנְטׁש 
ַגאְנֶצער  ֶדער  ִאיז  ָדאְרט  ְטַראְכט 

ֶדער  ִאיז  וואֹויל  ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש. 
ְטַראְכט  ֶער  אּון  ֵׂשֶכל  ָהאט  ָוואס 
ָנאר גּוְטס ַא ַגאְנץ רֹאׁש ַהָׁשָנה: ֶעס 
ֶוועט ִזיֶכער קּוֶמען ָדאס ָיאר ַא גּוֶטע 
ֵפייֶנע ָיאר, ָדאס ָיאר ֶוועל ִאי ִמיר 
 ִאי ֶוועל  ָיאר  ָדאס   ,ֶעְרִלי ִפיְרן 
 ִאי ֶוועל  ָיאר  ָדאס  ֶגעְלט,  ָהאְּבן 
ֶלעְרֶנען ַאַסא ּתֹוָרה, ָדאס ָיאר ֶוועל 
פּון  ַנַחת  ִאיִדיׁש   ַאַסא ָהאְּבן   ִאי
ַווייֶטער,  ַאזֹוי  אּון  ִקיְנֶדער,  ַמייֶנע 
ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט ַאזֹוי טּוְהן ֶוועט 
ֶער ִזיֶכער ָהאְּבן ַא גּוט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 

ָיאר.

(ַהְנָהגֹות רֹאׁש ַהָׁשָנה ַדף י"ב)

76

(ִׂשיחֹות ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַהָׁשָנה  רֹאׁש  כ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן 

ִווי  ֶרעְדן  צּו  ֶזעְהן  ֶמען  ַדאְרף 
ַאְנֵׁשי   ִזי ִפיְרן  ֶדעְרַפאר  ֵווייִניֶגער. 
ְׁשלֹוֵמינּו ִניְׁשט צּו ֶרעְדן רֹאׁש ַהָׁשָנה 

ַקיין ִאיְּבִריֶגע ַזאְכן.

ֶרִּבי ַאזֹוי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ַּבַעל  ֵהייִליְגן  פּוֶנעם  ְּבֶרעְנְגט 
ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  טֹוב  ֵׁשם 
קי"ג): ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ַּפְסְק'ְנט אֹויף 

ִזי ַאֵלייְנס ַאֶלע ְגֵזירֹות, ֶמען ְפֶרעְגט 
ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויף ַא ְצֵווייְטן: ָוואס 
ַהאְלְסטּו קּוְמט ִזי ַפאר ֶיעֶנעם ָוואס 
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אּון  ָדאס?  אּון  ָדאס  ֶגעטּוְהן  ָהאט 
ַאַזא  ַפאר  ֶעְנְטֶפעְרט:  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ַזא קּוְמט ִאים ַא ְגרֹויֶסע עֹוֶנׁש! אּון 
ֶער  ָהאט  ֶיעְצט  ַאז  ִניְׁשט  ַכאְּפט  ֶער 

ָגאר ֶגע'ַּפְסְק'ְנט אֹויף ִזי ַאֵלייְנס.

ֶדעם ֶדעְרַפאר  ִאין  ְסֶּפעִציֶעל 
ָוואס  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ָטאג 
ִסְפֵרי  ִדי  ָאְפן  ֶזעֶנען  ֶדעָמאְלְטס 
ַחִיים ְוִסְפֵרי ֵמִתים, ֶמען ִאיז ַדן ֶיעְדן 
ַּפאִסיְרן  ֶוועט  ֶעס  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
ַדאְרף  ָיאר,  ַגאְנְצן  ֶדעם  ִאים  ִמיט 
ִניְׁשט  ֶגעָוואֶרעְנט,  ַזיין  ִזיֶכער  ֶמען 
ֶקען  ֶמען  ַווייל   ,ַסא צּו  ֶרעְדן  צּו 
ַא   ִזי ַפאר  ַּפְסְק'ֶנען  ְוָׁשלֹום  ַחס 

ְׁשֶלעְכֶטע ְגַזר ִדין.

ַזיין וואֹויל  ִהיט  ָוואס  ֶדעם  ִאיז 
אּון  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  מֹויל 
ֶרעְדט ִניְׁשט ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט, 
 ְגִליְקִלי ַא  ָהאְּבן  ִזיֶכער  ֶער  ֶוועט 

אּון ֶגעְׁשַמאֶקע ָיאר.

(ַהְנָהגֹות רֹאׁש ַהָׁשָנה ַדף י"ד)
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(ִׂשיחֹות ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ַהָׁשָנה  רֹאׁש  כ"א):  ִסיָמן  ָהַר"ן 

 אֹוי אּון   ,ְפֵרייִלי ַזיין  ֶמען  ַדאְרף 
ַדאְרף ֶמען ֵווייֶנען רֹאׁש ַהָׁשָנה.

ַזאְכן ֶּבֱאֶמת  ֵּבייֶדע  ִדי  ֵגייט 
ַזייט  ֵאיין  פּון  ִאיְנֵאייֶנעם, 
 ִאי ַאז   ,ְפֵרייִלי ֵזייֶער   ִאי ִּבין 
ָהאּב זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶקעֶנען קּוֶמען 
צּום ֶרִּבי'ן, ָוואס ִאיז ִמיר ְמַחֵזק אּון 
ְׁשַטאְרְקט ִמיר צּוִריק צּו קּוֶמען צּום 
ִמיר  ַמאְכט  ָדאס  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַפאְרָוואס  ָהאְּבן  ֲחָרָטה  אּון  ֵווייֶנען 
ֶגעֶווען  ִניְׁשט   ִאי ִּבין  ֶיעְצט  ִּביז 

וואֹויל.

ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו וואֹויל 
ַהָׁשָנה,  רֹאׁש   ְפֵרייִלי ַזיין 
ְמָחה ַאז ֶער ָהאט  אּון ֵווייֶנען ַפאר ִשׂ
ֶרִּבי'ן,  צּום  קּוֶמען  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה 
ֶוועט ֶער ִזיֶכער ָהאְּבן ַא ֵפייֶנע גּוֶטע 

ָיאר.

(ַהְנָהגֹות רֹאׁש ַהָׁשָנה ַדף ט"ו)
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ָהֲאִריַז"ל: ֶעס  ִּכְתֵבי  ִאין  ְׁשֵטייט 
ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ָטאג  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי 
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ַרְפָיא, ְגִריְנֶגעֶרע ִדיִנים.

ְגרֹויֶסע ַאַווַדאי  ֶדעם  ִאין  ִליְגט 
ֶקען  ֶמען  ָאֶּבער  סֹודֹות, 
ַזיין ְּבַּפְׁשטּות, אּון  ֶעס אֹוי ַמְסִּביר 

ר‡˘ ‰˘נ‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜נ‰

אּון  ָדאס?  אּון  ָדאס  ֶגעטּוְהן  ָהאט 
ַאַזא  ַפאר  ֶעְנְטֶפעְרט:  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ַזא קּוְמט ִאים ַא ְגרֹויֶסע עֹוֶנׁש! אּון 
ֶער  ָהאט  ֶיעְצט  ַאז  ִניְׁשט  ַכאְּפט  ֶער 

ָגאר ֶגע'ַּפְסְק'ְנט אֹויף ִזי ַאֵלייְנס.

ֶדעם ֶדעְרַפאר  ִאין  ְסֶּפעִציֶעל 
ָוואס  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ָטאג 
ִסְפֵרי  ִדי  ָאְפן  ֶזעֶנען  ֶדעָמאְלְטס 
ַחִיים ְוִסְפֵרי ֵמִתים, ֶמען ִאיז ַדן ֶיעְדן 
ַּפאִסיְרן  ֶוועט  ֶעס  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
ַדאְרף  ָיאר,  ַגאְנְצן  ֶדעם  ִאים  ִמיט 
ִניְׁשט  ֶגעָוואֶרעְנט,  ַזיין  ִזיֶכער  ֶמען 
ֶקען  ֶמען  ַווייל   ,ַסא צּו  ֶרעְדן  צּו 
ַא   ִזי ַפאר  ַּפְסְק'ֶנען  ְוָׁשלֹום  ַחס 

ְׁשֶלעְכֶטע ְגַזר ִדין.

ַזיין וואֹויל  ִהיט  ָוואס  ֶדעם  ִאיז 
אּון  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  מֹויל 
ֶרעְדט ִניְׁשט ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט, 
 ְגִליְקִלי ַא  ָהאְּבן  ִזיֶכער  ֶער  ֶוועט 

אּון ֶגעְׁשַמאֶקע ָיאר.
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 ִאי ַאז   ,ְפֵרייִלי ֵזייֶער   ִאי ִּבין 
ָהאּב זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶקעֶנען קּוֶמען 
צּום ֶרִּבי'ן, ָוואס ִאיז ִמיר ְמַחֵזק אּון 
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ַרְפָיא, ְגִריְנֶגעֶרע ִדיִנים.

ְגרֹויֶסע ַאַווַדאי  ֶדעם  ִאין  ִליְגט 
ֶקען  ֶמען  ָאֶּבער  סֹודֹות, 
ַזיין ְּבַּפְׁשטּות, אּון  ֶעס אֹוי ַמְסִּביר 
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ִחיזּוק,  ַא  ֶדעם  פּון  ַארֹויְסֶנעֶמען 
ָהאְּבן  ִמיר  ָוואס  אּוְנז  ַפאר  ּוִּבְפַרט 
ֶרִּבי'ְנס  ַּביים  ַזיין  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה 

ִציּון.

ִאיז ִדי  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ָטאג  ֶעְרְׁשֶטע 
ֶמען ָנא צּוִמיְׁשט פּון ִדי ְנִסיָעה 
ִדי  ֶגעָפאְרן, אּון פּון  ִאיז  ֶמען  ָוואס 
 דּוְר ִאיז  ֶמען  ָוואס  ְמִניעֹות  ַאֶלע 
ָאְנקּוֶמען  ֶקעֶנען  צּו  ֶגעַגאְנֶגען 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  אּון  אּוַמן,  אֹויף 
צּוַזאם   ִזי ְׁשֶווער   ָנא ָמאל   ַאַסא
צּו  ָטאג,  ֶעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶנעֶמען  צּו 
 ֶקעֶנען ֶגעֶהעִריג ַדאֶוועֶנען, אּון ִזי
ֶדעְרַפאר  ִציּון, אּון  ַּביים  אֹויְסֶּבעְטן 

ִאיז ָדאס ִדיָנא ַקְׁשָיא.

ִדי ְצֵווייֶטע ָטאג רֹאׁש ַהָׁשָנה, ָאֶּבער 
צּו  ַאִּביְסל  ׁשֹוין  ֶמען  קּוְמט 
ַאִּביְסל  ִזי ׁשֹוין  ֶקען  ֶמען  אּון   ,ִזי
ֶגעַוואְלִדיֶגע  ִדי  ִאיֶּבעְרְטַראְכְטן 
ְזִכָיה ָוואס ֶמען ָהאט, ַאז ֶמען ָהאט 
זֹוֶכה ֶגעֶווען ָאְנצּוקּוֶמען אֹויף רֹאׁש 
ַהָׁשָנה צּום ֶרִּבי'ן, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז 
ֶמען  ַרְפָיא,  ִדיָנא  ֶדעָמאְלְטס  ׁשֹוין 
 ִאיז ׁשֹוין רּוִהיֶגער, אּון ֶמען ֶקען ִזי
אֹויְסֶּבעְטן  אּון  ֶנעֶמען  צּוַזאם  ׁשֹוין 
ַדאֶוועֶנען  ַּביים  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים 
ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס  ִציּון,  ַּביים  אּון 
אּון  ּוְּבַגְׁשִמיּות,  ְּברּוָחִניּות  ַדאְרף 
ַזיין צּו ַא גּוט  ַאזֹוי ֶוועט ֶמען זֹוֶכה 
טֹוָבה  ָׁשָנה  ַא  ָיאר,  ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 

ּוְמתּוָקה.

(ּתֹו ַהַּנַחל, רֹאׁש ַהָׁשָנה תשע"א)

˙ סּוּכו…
יַל˙ לּוָלב ƒט ַעל נ¿

ח ַ̂ יָ„ן ָנ ƒ„ּ

(ִּתיקּוֵני ֶעס  ַהָקדֹוׁש  זַֹהר  ִאין  ְׁשֵטייט 
פּון  ִעְנָין  ֶדער  כט.):  ַדף  זַֹהר 

ִדי  ִווי  ַאזֹוי  ַווייל  לּוָלב,  ָׁשאְקֶלען 
ִאיְדן ֶזעֶנען ָדא ֶגעֶווען ִאין ַא ְקִריג 
ִּכיּפּור,  יֹום  אּום  ָהַרע  ֵיֶצר  ִמיְטן 

ְמֵמיָלא ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ִוויְסן ֶווער 
ִווי  ַאזֹוי  ָנאר  ֶגעִוויֶנען?  ָהאט  ֶעס 
ֶמען ֶזעְהט ַּביי ַא ִמְלָחָמה אֹויף ֶדער 
ֶווער  ֶמען  ֵווייְסט  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועְלט, 
ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען? ֶמען ֶזעְהט ֶדער 
ָוואס ַהאְלט ִדי ֶגעֶווער ִאין ִדי ֶהעְנט 

ר‡˘ ‰˘נ‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜נו

ִחיזּוק,  ַא  ֶדעם  פּון  ַארֹויְסֶנעֶמען 
ָהאְּבן  ִמיר  ָוואס  אּוְנז  ַפאר  ּוִּבְפַרט 
ֶרִּבי'ְנס  ַּביים  ַזיין  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה 

ִציּון.

ִאיז ִדי  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ָטאג  ֶעְרְׁשֶטע 
ֶמען ָנא צּוִמיְׁשט פּון ִדי ְנִסיָעה 
ִדי  ֶגעָפאְרן, אּון פּון  ִאיז  ֶמען  ָוואס 
 דּוְר ִאיז  ֶמען  ָוואס  ְמִניעֹות  ַאֶלע 
ָאְנקּוֶמען  ֶקעֶנען  צּו  ֶגעַגאְנֶגען 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  אּון  אּוַמן,  אֹויף 
צּוַזאם   ִזי ְׁשֶווער   ָנא ָמאל   ַאַסא
צּו  ָטאג,  ֶעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶנעֶמען  צּו 
 ֶקעֶנען ֶגעֶהעִריג ַדאֶוועֶנען, אּון ִזי
ֶדעְרַפאר  ִציּון, אּון  ַּביים  אֹויְסֶּבעְטן 

ִאיז ָדאס ִדיָנא ַקְׁשָיא.

ִדי ְצֵווייֶטע ָטאג רֹאׁש ַהָׁשָנה, ָאֶּבער 
צּו  ַאִּביְסל  ׁשֹוין  ֶמען  קּוְמט 
ַאִּביְסל  ִזי ׁשֹוין  ֶקען  ֶמען  אּון   ,ִזי
ֶגעַוואְלִדיֶגע  ִדי  ִאיֶּבעְרְטַראְכְטן 
ְזִכָיה ָוואס ֶמען ָהאט, ַאז ֶמען ָהאט 
זֹוֶכה ֶגעֶווען ָאְנצּוקּוֶמען אֹויף רֹאׁש 
ַהָׁשָנה צּום ֶרִּבי'ן, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז 
ֶמען  ַרְפָיא,  ִדיָנא  ֶדעָמאְלְטס  ׁשֹוין 
 ִאיז ׁשֹוין רּוִהיֶגער, אּון ֶמען ֶקען ִזי
אֹויְסֶּבעְטן  אּון  ֶנעֶמען  צּוַזאם  ׁשֹוין 
ַדאֶוועֶנען  ַּביים  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים 
ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס  ִציּון,  ַּביים  אּון 
אּון  ּוְּבַגְׁשִמיּות,  ְּברּוָחִניּות  ַדאְרף 
ַזיין צּו ַא גּוט  ַאזֹוי ֶוועט ֶמען זֹוֶכה 
טֹוָבה  ָׁשָנה  ַא  ָיאר,  ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 

ּוְמתּוָקה.

(ּתֹו ַהַּנַחל, רֹאׁש ַהָׁשָנה תשע"א)

˙ סּוּכו…
יַל˙ לּוָלב ƒט ַעל נ¿

ח ַ̂ יָ„ן ָנ ƒ„ּ

(ִּתיקּוֵני ֶעס  ַהָקדֹוׁש  זַֹהר  ִאין  ְׁשֵטייט 
פּון  ִעְנָין  ֶדער  כט.):  ַדף  זַֹהר 

ִדי  ִווי  ַאזֹוי  ַווייל  לּוָלב,  ָׁשאְקֶלען 
ִאיְדן ֶזעֶנען ָדא ֶגעֶווען ִאין ַא ְקִריג 
ִּכיּפּור,  יֹום  אּום  ָהַרע  ֵיֶצר  ִמיְטן 

ְמֵמיָלא ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ִוויְסן ֶווער 
ִווי  ַאזֹוי  ָנאר  ֶגעִוויֶנען?  ָהאט  ֶעס 
ֶמען ֶזעְהט ַּביי ַא ִמְלָחָמה אֹויף ֶדער 
ֶווער  ֶמען  ֵווייְסט  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועְלט, 
ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען? ֶמען ֶזעְהט ֶדער 
ָוואס ַהאְלט ִדי ֶגעֶווער ִאין ִדי ֶהעְנט 
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ִחיזּוק,  ַא  ֶדעם  פּון  ַארֹויְסֶנעֶמען 
ָהאְּבן  ִמיר  ָוואס  אּוְנז  ַפאר  ּוִּבְפַרט 
ֶרִּבי'ְנס  ַּביים  ַזיין  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה 

ִציּון.

ִאיז ִדי  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ָטאג  ֶעְרְׁשֶטע 
ֶמען ָנא צּוִמיְׁשט פּון ִדי ְנִסיָעה 
ִדי  ֶגעָפאְרן, אּון פּון  ִאיז  ֶמען  ָוואס 
 דּוְר ִאיז  ֶמען  ָוואס  ְמִניעֹות  ַאֶלע 
ָאְנקּוֶמען  ֶקעֶנען  צּו  ֶגעַגאְנֶגען 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  אּון  אּוַמן,  אֹויף 
צּוַזאם   ִזי ְׁשֶווער   ָנא ָמאל   ַאַסא
צּו  ָטאג,  ֶעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶנעֶמען  צּו 
 ֶקעֶנען ֶגעֶהעִריג ַדאֶוועֶנען, אּון ִזי
ֶדעְרַפאר  ִציּון, אּון  ַּביים  אֹויְסֶּבעְטן 

ִאיז ָדאס ִדיָנא ַקְׁשָיא.

ִדי ְצֵווייֶטע ָטאג רֹאׁש ַהָׁשָנה, ָאֶּבער 
צּו  ַאִּביְסל  ׁשֹוין  ֶמען  קּוְמט 
ַאִּביְסל  ִזי ׁשֹוין  ֶקען  ֶמען  אּון   ,ִזי
ֶגעַוואְלִדיֶגע  ִדי  ִאיֶּבעְרְטַראְכְטן 
ְזִכָיה ָוואס ֶמען ָהאט, ַאז ֶמען ָהאט 
זֹוֶכה ֶגעֶווען ָאְנצּוקּוֶמען אֹויף רֹאׁש 
ַהָׁשָנה צּום ֶרִּבי'ן, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז 
ֶמען  ַרְפָיא,  ִדיָנא  ֶדעָמאְלְטס  ׁשֹוין 
 ִאיז ׁשֹוין רּוִהיֶגער, אּון ֶמען ֶקען ִזי
אֹויְסֶּבעְטן  אּון  ֶנעֶמען  צּוַזאם  ׁשֹוין 
ַדאֶוועֶנען  ַּביים  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים 
ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס  ִציּון,  ַּביים  אּון 
אּון  ּוְּבַגְׁשִמיּות,  ְּברּוָחִניּות  ַדאְרף 
ַזיין צּו ַא גּוט  ַאזֹוי ֶוועט ֶמען זֹוֶכה 
טֹוָבה  ָׁשָנה  ַא  ָיאר,  ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 

ּוְמתּוָקה.

(ּתֹו ַהַּנַחל, רֹאׁש ַהָׁשָנה תשע"א)

˙ סּוּכו…
יַל˙ לּוָלב ƒט ַעל נ¿

ח ַ̂ יָ„ן ָנ ƒ„ּ

(ִּתיקּוֵני ֶעס  ַהָקדֹוׁש  זַֹהר  ִאין  ְׁשֵטייט 
פּון  ִעְנָין  ֶדער  כט.):  ַדף  זַֹהר 

ִדי  ִווי  ַאזֹוי  ַווייל  לּוָלב,  ָׁשאְקֶלען 
ִאיְדן ֶזעֶנען ָדא ֶגעֶווען ִאין ַא ְקִריג 
ִּכיּפּור,  יֹום  אּום  ָהַרע  ֵיֶצר  ִמיְטן 

ְמֵמיָלא ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ִוויְסן ֶווער 
ִווי  ַאזֹוי  ָנאר  ֶגעִוויֶנען?  ָהאט  ֶעס 
ֶמען ֶזעְהט ַּביי ַא ִמְלָחָמה אֹויף ֶדער 
ֶווער  ֶמען  ֵווייְסט  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועְלט, 
ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען? ֶמען ֶזעְהט ֶדער 
ָוואס ַהאְלט ִדי ֶגעֶווער ִאין ִדי ֶהעְנט 

ר‡˘ ‰˘נ‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜נו

ִחיזּוק,  ַא  ֶדעם  פּון  ַארֹויְסֶנעֶמען 
ָהאְּבן  ִמיר  ָוואס  אּוְנז  ַפאר  ּוִּבְפַרט 
ֶרִּבי'ְנס  ַּביים  ַזיין  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה 

ִציּון.

ִאיז ִדי  ַהָׁשָנה  רֹאׁש  ָטאג  ֶעְרְׁשֶטע 
ֶמען ָנא צּוִמיְׁשט פּון ִדי ְנִסיָעה 
ִדי  ֶגעָפאְרן, אּון פּון  ִאיז  ֶמען  ָוואס 
 דּוְר ִאיז  ֶמען  ָוואס  ְמִניעֹות  ַאֶלע 
ָאְנקּוֶמען  ֶקעֶנען  צּו  ֶגעַגאְנֶגען 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  אּון  אּוַמן,  אֹויף 
צּוַזאם   ִזי ְׁשֶווער   ָנא ָמאל   ַאַסא
צּו  ָטאג,  ֶעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶנעֶמען  צּו 
 ֶקעֶנען ֶגעֶהעִריג ַדאֶוועֶנען, אּון ִזי
ֶדעְרַפאר  ִציּון, אּון  ַּביים  אֹויְסֶּבעְטן 

ִאיז ָדאס ִדיָנא ַקְׁשָיא.

ִדי ְצֵווייֶטע ָטאג רֹאׁש ַהָׁשָנה, ָאֶּבער 
צּו  ַאִּביְסל  ׁשֹוין  ֶמען  קּוְמט 
ַאִּביְסל  ִזי ׁשֹוין  ֶקען  ֶמען  אּון   ,ִזי
ֶגעַוואְלִדיֶגע  ִדי  ִאיֶּבעְרְטַראְכְטן 
ְזִכָיה ָוואס ֶמען ָהאט, ַאז ֶמען ָהאט 
זֹוֶכה ֶגעֶווען ָאְנצּוקּוֶמען אֹויף רֹאׁש 
ַהָׁשָנה צּום ֶרִּבי'ן, אּון ֶדעְרַפאר ִאיז 
ֶמען  ַרְפָיא,  ִדיָנא  ֶדעָמאְלְטס  ׁשֹוין 
 ִאיז ׁשֹוין רּוִהיֶגער, אּון ֶמען ֶקען ִזי
אֹויְסֶּבעְטן  אּון  ֶנעֶמען  צּוַזאם  ׁשֹוין 
ַדאֶוועֶנען  ַּביים  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים 
ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס  ִציּון,  ַּביים  אּון 
אּון  ּוְּבַגְׁשִמיּות,  ְּברּוָחִניּות  ַדאְרף 
ַזיין צּו ַא גּוט  ַאזֹוי ֶוועט ֶמען זֹוֶכה 
טֹוָבה  ָׁשָנה  ַא  ָיאר,  ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 

ּוְמתּוָקה.

(ּתֹו ַהַּנַחל, רֹאׁש ַהָׁשָנה תשע"א)

˙ סּוּכו…
יַל˙ לּוָלב ƒט ַעל נ¿

ח ַ̂ יָ„ן ָנ ƒ„ּ

(ִּתיקּוֵני ֶעס  ַהָקדֹוׁש  זַֹהר  ִאין  ְׁשֵטייט 
פּון  ִעְנָין  ֶדער  כט.):  ַדף  זַֹהר 

ִדי  ִווי  ַאזֹוי  ַווייל  לּוָלב,  ָׁשאְקֶלען 
ִאיְדן ֶזעֶנען ָדא ֶגעֶווען ִאין ַא ְקִריג 
ִּכיּפּור,  יֹום  אּום  ָהַרע  ֵיֶצר  ִמיְטן 

ְמֵמיָלא ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ִוויְסן ֶווער 
ִווי  ַאזֹוי  ָנאר  ֶגעִוויֶנען?  ָהאט  ֶעס 
ֶמען ֶזעְהט ַּביי ַא ִמְלָחָמה אֹויף ֶדער 
ֶווער  ֶמען  ֵווייְסט  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועְלט, 
ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען? ֶמען ֶזעְהט ֶדער 
ָוואס ַהאְלט ִדי ֶגעֶווער ִאין ִדי ֶהעְנט 
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ָדא  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ֶגעִוויֶנען,  ָהאט  ֶדער 
ֶווען ֶעס קּוְמט סּוּכֹות, אּון ִדי ִאיְדן 
ִאיז  ָדאס  ָוואס  ִמיִנים  ִדי ד'  ַהאְלְטן 
ִּדיָדן  ַאז  ֶמען  ֶזעְהט  ֶגעֶווער,  ֵזייֶער 

ָנַצח, ִמיר ָהאְּבן ֶגעִוויֶנען.

ַּביי ַדאְרף  קֹוֶדם  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען 
ִמְלָחָמה,  ֶגעֶוועְנְטִליֶכע  ַא 
ָהאט  ֶעס  ֶווער  ְפַראֶגע  ִדי  ִאיז  ָוואס 
ֶגעִוויֶנען? ֶמען ֶקען ָדא ֶזעְהן ֶווער 
ֶעס ָהאט ַּבאִזיְגט ֶוועם, ֵווייְסט ֶמען 

ָדא ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען?

ֶמען אּון  ַדאְרף  ְצֵווייְטְנס 
ָהאט  ָוואס  ֶדער  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ֶגעִוויֶנען ִדי ִמְלָחָמה ֶקען ָדא ׁשֹוין 
ַאָראּפ ֵלייְגן ָדאס ֶגעֶווער, ַפאְרָוואס 
ִדי  ַהאְלט  ֶעס  ֶווער  ַאז  ָזאְגְסטּו 
ָהאט  ֶדער  ֶהעְנט,  ִדי  ִאין  ֶגעֶווער 
ַהאְלט  אֹויּב  ַפאְרֶקעְרט  ֶגעִוויֶנען? 
ֶהעְנט  ִדי  ִאין  ֶגעֶווער  ִדי   ָנא ֶער 
ָנאְכִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶעס  ֵמייְנט 
ִאיְנִמיְטן   ָנא ַהאְלט  ֶער  ֶגעִוויֶנען, 

ִדי ִמְלָחָמה.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן: ַּביי ָזאְגט 
ָהַרע  ֵיֶצר  ִמיְטן  ִמְלָחָמה  ִדי 
ַא  ַּביי  ִווי  ַאְנֶדעְרׁש  ָגאר  ֶעס  ֵגייט 
ִמְלָחָמה  ִדי  ִמְלָחָמה,  ֶגעֶוועְנְטִליֶכע 
ִמְלָחָמה,  ַפאְרצֹויֶגעֶנע  ַלאְנג  ַא  ִאיז 
אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט 

ָהאט  ֶער  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  ַּבאִזיְגט 
ִּביֶטעֶרע  ִמיט  ֶגעֶווען  ַמְכִׁשיל  ִאים 
ֶדער  ַאז  ָנאְכִניְׁשט  ֵמייְנט  ֲעֵבירֹות, 
ִווי  ַווייל  ֶגעִוויֶנען,  ָהאט  ָהַרע  ֵיֶצר 
ַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְקט ִזי אּון 
ֶער ֶגעְּבט ִניְׁשט אֹויף ִדי ִמְלָחָמה, ֶער 
ֶער טּוט ְּתׁשּוָבה,  ָאן,  ַווייֶטער  ֵגייט 
ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ְּפרּוִּביְרט  ֶער  אּון 
ֶער  ִאיז  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  אּון  ִמְצוֹת 

ֶדער ֶגעִוויֶנער.

ֶדער ֶדער  ָנאר  ִאיז  ָהַרע  ֵיֶצר 
ֶקען  ֶער  ֶווען  ֶגעִוויֶנער 
ס  ַּבאַווייְזן צּו צּוְּבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטְשׁ
אּון  אֹויְפֶגעְּבן  ָזאל  ֶער  ַאז  מּוט, 
ֵניי,  פּון  ָאְנֵהייְּבן  ֶמער  ֶוועְלן  ִניְׁשט 
ָאֶּבער ִווי ַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטׁש ַהאְלט 
ִזי ְׁשַטאְרק, ִאיז ֶער ֶדער ֶגעִוויֶנער, 
ַווייט   ָנא ֶער  ִאיז  ֶיעְצט  ֲאִפילּו 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ָאֶּבער 
ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ֶוועְרן  ַצייט  ִדי  ִמיט 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ִווי ָדאס  זַֹהר,  ֶדעם  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ד'  ִדי  ַהאְלְטן  ִאיְדן  ִדי  ַלאְנג 
ִמיִנים, ִדי ֶגעֶווער, ִאין ִדי ַהאְנט, ֵזיי 
ֶדעם  אֹויְפֶגעֶגעְּבן  ָנאְכִניְׁשט  ָהאְּבן 
ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ָדאס  ֵמייְנט  ַקאְמפ, 
ִאיְנְדרֹויְסן  פּון  ָכאְטׁש  ֶגעִוויֶנען, 
ֶקען ֶמען ֶּבֱאֶמת ִניְׁשט ֶזעְהן ֶווער ֶעס 
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ָדא  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ֶגעִוויֶנען,  ָהאט  ֶדער 
ֶווען ֶעס קּוְמט סּוּכֹות, אּון ִדי ִאיְדן 
ִאיז  ָדאס  ָוואס  ִמיִנים  ִדי ד'  ַהאְלְטן 
ִּדיָדן  ַאז  ֶמען  ֶזעְהט  ֶגעֶווער,  ֵזייֶער 

ָנַצח, ִמיר ָהאְּבן ֶגעִוויֶנען.

ַּביי ַדאְרף  קֹוֶדם  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען 
ִמְלָחָמה,  ֶגעֶוועְנְטִליֶכע  ַא 
ָהאט  ֶעס  ֶווער  ְפַראֶגע  ִדי  ִאיז  ָוואס 
ֶגעִוויֶנען? ֶמען ֶקען ָדא ֶזעְהן ֶווער 
ֶעס ָהאט ַּבאִזיְגט ֶוועם, ֵווייְסט ֶמען 

ָדא ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען?

ֶמען אּון  ַדאְרף  ְצֵווייְטְנס 
ָהאט  ָוואס  ֶדער  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ֶגעִוויֶנען ִדי ִמְלָחָמה ֶקען ָדא ׁשֹוין 
ַאָראּפ ֵלייְגן ָדאס ֶגעֶווער, ַפאְרָוואס 
ִדי  ַהאְלט  ֶעס  ֶווער  ַאז  ָזאְגְסטּו 
ָהאט  ֶדער  ֶהעְנט,  ִדי  ִאין  ֶגעֶווער 
ַהאְלט  אֹויּב  ַפאְרֶקעְרט  ֶגעִוויֶנען? 
ֶהעְנט  ִדי  ִאין  ֶגעֶווער  ִדי   ָנא ֶער 
ָנאְכִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶעס  ֵמייְנט 
ִאיְנִמיְטן   ָנא ַהאְלט  ֶער  ֶגעִוויֶנען, 

ִדי ִמְלָחָמה.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן: ַּביי ָזאְגט 
ָהַרע  ֵיֶצר  ִמיְטן  ִמְלָחָמה  ִדי 
ַא  ַּביי  ִווי  ַאְנֶדעְרׁש  ָגאר  ֶעס  ֵגייט 
ִמְלָחָמה  ִדי  ִמְלָחָמה,  ֶגעֶוועְנְטִליֶכע 
ִמְלָחָמה,  ַפאְרצֹויֶגעֶנע  ַלאְנג  ַא  ִאיז 
אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט 

ָהאט  ֶער  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  ַּבאִזיְגט 
ִּביֶטעֶרע  ִמיט  ֶגעֶווען  ַמְכִׁשיל  ִאים 
ֶדער  ַאז  ָנאְכִניְׁשט  ֵמייְנט  ֲעֵבירֹות, 
ִווי  ַווייל  ֶגעִוויֶנען,  ָהאט  ָהַרע  ֵיֶצר 
ַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְקט ִזי אּון 
ֶער ֶגעְּבט ִניְׁשט אֹויף ִדי ִמְלָחָמה, ֶער 
ֶער טּוט ְּתׁשּוָבה,  ָאן,  ַווייֶטער  ֵגייט 
ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ְּפרּוִּביְרט  ֶער  אּון 
ֶער  ִאיז  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  אּון  ִמְצוֹת 

ֶדער ֶגעִוויֶנער.

ֶדער ֶדער  ָנאר  ִאיז  ָהַרע  ֵיֶצר 
ֶקען  ֶער  ֶווען  ֶגעִוויֶנער 
ס  ַּבאַווייְזן צּו צּוְּבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטְשׁ
אּון  אֹויְפֶגעְּבן  ָזאל  ֶער  ַאז  מּוט, 
ֵניי,  פּון  ָאְנֵהייְּבן  ֶמער  ֶוועְלן  ִניְׁשט 
ָאֶּבער ִווי ַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטׁש ַהאְלט 
ִזי ְׁשַטאְרק, ִאיז ֶער ֶדער ֶגעִוויֶנער, 
ַווייט   ָנא ֶער  ִאיז  ֶיעְצט  ֲאִפילּו 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ָאֶּבער 
ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ֶוועְרן  ַצייט  ִדי  ִמיט 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ִווי ָדאס  זַֹהר,  ֶדעם  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ד'  ִדי  ַהאְלְטן  ִאיְדן  ִדי  ַלאְנג 
ִמיִנים, ִדי ֶגעֶווער, ִאין ִדי ַהאְנט, ֵזיי 
ֶדעם  אֹויְפֶגעֶגעְּבן  ָנאְכִניְׁשט  ָהאְּבן 
ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ָדאס  ֵמייְנט  ַקאְמפ, 
ִאיְנְדרֹויְסן  פּון  ָכאְטׁש  ֶגעִוויֶנען, 
ֶקען ֶמען ֶּבֱאֶמת ִניְׁשט ֶזעְהן ֶווער ֶעס 
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ָדא  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ֶגעִוויֶנען,  ָהאט  ֶדער 
ֶווען ֶעס קּוְמט סּוּכֹות, אּון ִדי ִאיְדן 
ִאיז  ָדאס  ָוואס  ִמיִנים  ִדי ד'  ַהאְלְטן 
ִּדיָדן  ַאז  ֶמען  ֶזעְהט  ֶגעֶווער,  ֵזייֶער 

ָנַצח, ִמיר ָהאְּבן ֶגעִוויֶנען.

ַּביי ַדאְרף  קֹוֶדם  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען 
ִמְלָחָמה,  ֶגעֶוועְנְטִליֶכע  ַא 
ָהאט  ֶעס  ֶווער  ְפַראֶגע  ִדי  ִאיז  ָוואס 
ֶגעִוויֶנען? ֶמען ֶקען ָדא ֶזעְהן ֶווער 
ֶעס ָהאט ַּבאִזיְגט ֶוועם, ֵווייְסט ֶמען 

ָדא ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען?

ֶמען אּון  ַדאְרף  ְצֵווייְטְנס 
ָהאט  ָוואס  ֶדער  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ֶגעִוויֶנען ִדי ִמְלָחָמה ֶקען ָדא ׁשֹוין 
ַאָראּפ ֵלייְגן ָדאס ֶגעֶווער, ַפאְרָוואס 
ִדי  ַהאְלט  ֶעס  ֶווער  ַאז  ָזאְגְסטּו 
ָהאט  ֶדער  ֶהעְנט,  ִדי  ִאין  ֶגעֶווער 
ַהאְלט  אֹויּב  ַפאְרֶקעְרט  ֶגעִוויֶנען? 
ֶהעְנט  ִדי  ִאין  ֶגעֶווער  ִדי   ָנא ֶער 
ָנאְכִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶעס  ֵמייְנט 
ִאיְנִמיְטן   ָנא ַהאְלט  ֶער  ֶגעִוויֶנען, 

ִדי ִמְלָחָמה.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן: ַּביי ָזאְגט 
ָהַרע  ֵיֶצר  ִמיְטן  ִמְלָחָמה  ִדי 
ַא  ַּביי  ִווי  ַאְנֶדעְרׁש  ָגאר  ֶעס  ֵגייט 
ִמְלָחָמה  ִדי  ִמְלָחָמה,  ֶגעֶוועְנְטִליֶכע 
ִמְלָחָמה,  ַפאְרצֹויֶגעֶנע  ַלאְנג  ַא  ִאיז 
אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט 

ָהאט  ֶער  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  ַּבאִזיְגט 
ִּביֶטעֶרע  ִמיט  ֶגעֶווען  ַמְכִׁשיל  ִאים 
ֶדער  ַאז  ָנאְכִניְׁשט  ֵמייְנט  ֲעֵבירֹות, 
ִווי  ַווייל  ֶגעִוויֶנען,  ָהאט  ָהַרע  ֵיֶצר 
ַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְקט ִזי אּון 
ֶער ֶגעְּבט ִניְׁשט אֹויף ִדי ִמְלָחָמה, ֶער 
ֶער טּוט ְּתׁשּוָבה,  ָאן,  ַווייֶטער  ֵגייט 
ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ְּפרּוִּביְרט  ֶער  אּון 
ֶער  ִאיז  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  אּון  ִמְצוֹת 

ֶדער ֶגעִוויֶנער.

ֶדער ֶדער  ָנאר  ִאיז  ָהַרע  ֵיֶצר 
ֶקען  ֶער  ֶווען  ֶגעִוויֶנער 
ס  ַּבאַווייְזן צּו צּוְּבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטְשׁ
אּון  אֹויְפֶגעְּבן  ָזאל  ֶער  ַאז  מּוט, 
ֵניי,  פּון  ָאְנֵהייְּבן  ֶמער  ֶוועְלן  ִניְׁשט 
ָאֶּבער ִווי ַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטׁש ַהאְלט 
ִזי ְׁשַטאְרק, ִאיז ֶער ֶדער ֶגעִוויֶנער, 
ַווייט   ָנא ֶער  ִאיז  ֶיעְצט  ֲאִפילּו 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ָאֶּבער 
ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ֶוועְרן  ַצייט  ִדי  ִמיט 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ִווי ָדאס  זַֹהר,  ֶדעם  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ד'  ִדי  ַהאְלְטן  ִאיְדן  ִדי  ַלאְנג 
ִמיִנים, ִדי ֶגעֶווער, ִאין ִדי ַהאְנט, ֵזיי 
ֶדעם  אֹויְפֶגעֶגעְּבן  ָנאְכִניְׁשט  ָהאְּבן 
ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ָדאס  ֵמייְנט  ַקאְמפ, 
ִאיְנְדרֹויְסן  פּון  ָכאְטׁש  ֶגעִוויֶנען, 
ֶקען ֶמען ֶּבֱאֶמת ִניְׁשט ֶזעְהן ֶווער ֶעס 
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ָדא  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ֶגעִוויֶנען,  ָהאט  ֶדער 
ֶווען ֶעס קּוְמט סּוּכֹות, אּון ִדי ִאיְדן 
ִאיז  ָדאס  ָוואס  ִמיִנים  ִדי ד'  ַהאְלְטן 
ִּדיָדן  ַאז  ֶמען  ֶזעְהט  ֶגעֶווער,  ֵזייֶער 

ָנַצח, ִמיר ָהאְּבן ֶגעִוויֶנען.

ַּביי ַדאְרף  קֹוֶדם  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶמען 
ִמְלָחָמה,  ֶגעֶוועְנְטִליֶכע  ַא 
ָהאט  ֶעס  ֶווער  ְפַראֶגע  ִדי  ִאיז  ָוואס 
ֶגעִוויֶנען? ֶמען ֶקען ָדא ֶזעְהן ֶווער 
ֶעס ָהאט ַּבאִזיְגט ֶוועם, ֵווייְסט ֶמען 

ָדא ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעִוויֶנען?

ֶמען אּון  ַדאְרף  ְצֵווייְטְנס 
ָהאט  ָוואס  ֶדער  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ֶגעִוויֶנען ִדי ִמְלָחָמה ֶקען ָדא ׁשֹוין 
ַאָראּפ ֵלייְגן ָדאס ֶגעֶווער, ַפאְרָוואס 
ִדי  ַהאְלט  ֶעס  ֶווער  ַאז  ָזאְגְסטּו 
ָהאט  ֶדער  ֶהעְנט,  ִדי  ִאין  ֶגעֶווער 
ַהאְלט  אֹויּב  ַפאְרֶקעְרט  ֶגעִוויֶנען? 
ֶהעְנט  ִדי  ִאין  ֶגעֶווער  ִדי   ָנא ֶער 
ָנאְכִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶעס  ֵמייְנט 
ִאיְנִמיְטן   ָנא ַהאְלט  ֶער  ֶגעִוויֶנען, 

ִדי ִמְלָחָמה.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן: ַּביי ָזאְגט 
ָהַרע  ֵיֶצר  ִמיְטן  ִמְלָחָמה  ִדי 
ַא  ַּביי  ִווי  ַאְנֶדעְרׁש  ָגאר  ֶעס  ֵגייט 
ִמְלָחָמה  ִדי  ִמְלָחָמה,  ֶגעֶוועְנְטִליֶכע 
ִמְלָחָמה,  ַפאְרצֹויֶגעֶנע  ַלאְנג  ַא  ִאיז 
אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט 

ָהאט  ֶער  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  ַּבאִזיְגט 
ִּביֶטעֶרע  ִמיט  ֶגעֶווען  ַמְכִׁשיל  ִאים 
ֶדער  ַאז  ָנאְכִניְׁשט  ֵמייְנט  ֲעֵבירֹות, 
ִווי  ַווייל  ֶגעִוויֶנען,  ָהאט  ָהַרע  ֵיֶצר 
ַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְקט ִזי אּון 
ֶער ֶגעְּבט ִניְׁשט אֹויף ִדי ִמְלָחָמה, ֶער 
ֶער טּוט ְּתׁשּוָבה,  ָאן,  ַווייֶטער  ֵגייט 
ַאַרייְנצּוַכאְּפן  ְּפרּוִּביְרט  ֶער  אּון 
ֶער  ִאיז  טֹוִבים  ַמֲעִׂשים  אּון  ִמְצוֹת 

ֶדער ֶגעִוויֶנער.

ֶדער ֶדער  ָנאר  ִאיז  ָהַרע  ֵיֶצר 
ֶקען  ֶער  ֶווען  ֶגעִוויֶנער 
ס  ַּבאַווייְזן צּו צּוְּבֶרעְכן ֶדעם ֶמעְנְטְשׁ
אּון  אֹויְפֶגעְּבן  ָזאל  ֶער  ַאז  מּוט, 
ֵניי,  פּון  ָאְנֵהייְּבן  ֶמער  ֶוועְלן  ִניְׁשט 
ָאֶּבער ִווי ַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטׁש ַהאְלט 
ִזי ְׁשַטאְרק, ִאיז ֶער ֶדער ֶגעִוויֶנער, 
ַווייט   ָנא ֶער  ִאיז  ֶיעְצט  ֲאִפילּו 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶוועט ֶער ָאֶּבער 
ֱאֶמֶת'ער  ַאן  ֶוועְרן  ַצייט  ִדי  ִמיט 

ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ִווי ָדאס  זַֹהר,  ֶדעם  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז 
ד'  ִדי  ַהאְלְטן  ִאיְדן  ִדי  ַלאְנג 
ִמיִנים, ִדי ֶגעֶווער, ִאין ִדי ַהאְנט, ֵזיי 
ֶדעם  אֹויְפֶגעֶגעְּבן  ָנאְכִניְׁשט  ָהאְּבן 
ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ָדאס  ֵמייְנט  ַקאְמפ, 
ִאיְנְדרֹויְסן  פּון  ָכאְטׁש  ֶגעִוויֶנען, 
ֶקען ֶמען ֶּבֱאֶמת ִניְׁשט ֶזעְהן ֶווער ֶעס 
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ָהאט ֶגעִוויֶנען, ֶעס ֶזעְהט אֹויס ַאזֹוי 
ֶגעִוויֶנען,  ָהאט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ִווי 
צּו  ֶגעֶווען  ַמְצִליַח  ָהאט  ֶער  ַווייל 
ִמיט  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַזיין  ַמְכִׁשיל 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָאֶּבער  אֹויּב  ֲעֵבירֹות, 
ָהאט ָנאְכִניְׁשט אֹויְפֶגעֶגעְּבן, ִאיז ֶער 

ֶּבֱאֶמת ֶדער ֶגעִוויֶנער, ִּדיָדן ָנַצח.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ֶדעְרַפאר 
ֶדער  ַאז  ֵווייְסט,  ָוואס 
ִאיז  ָהַרע  ֵיֶצר  פּוֶנעם  ִציְהל  ִעיָקר 
ָזאל  ֶער  ַאז  צּוְּבֶרעְכן  צּו  ִאים  ָנאר 
ֶער  אּון  ָהאֶפענּוְנג,  ִדי  אֹויְפֶגעְּבן 
ָלאְזט ִזי ִניְׁשט פּון ִאים, אּון ֲאִפילּו 
ִאים  ַוואְרְפט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ֶווען 
ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ֶער  ֶגעְּבט  ַאָראּפ, 
אֹויף, ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף זֹוֶכה 
אּון  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  צּו  ַזיין 
ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַאֶלעס גּוְט'ס אֹויף ִדי 

ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות,
 ִהָלכֹות ַׁשָּבת ֲהָלָכה ז, אֹות נ"ד)
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ִאיז ַּבאַקאְנט ַאז ִאין ִדי ַנֲענּוִעים ֶעס 
ָוואס ֶמען ָׁשאְקְלט ִמיְטן לּוָלב, 
ֶדער  ַזאְכן,  ְגרֹויֶסע  ֶדעם  ִאין  ִליְגט 
ְּבֶרעְנְגט  ַהָקדֹוׁש  ֲאִר"י  ֵהייִליֶגער 

ֵעץ  (ְּפִרי  ַּכָוונֹות  ְגרֹויֶסע  ֶדעם  אֹויף 
ַחִיים ַׁשַער ַהּלּוָלב ֵּפֶרק ג).

אֹוי ָאֶּבער  ָזאְגן  ֶקען  ֶמען 
ָוואס  ַּכָוונֹות  ִדי  ְּבַּפְׁשטּות 
ֶמען ָזאל ִאיְנִזין ָהאְּבן ַּביים ָׁשאְקֶלען 
ִדי ַנֲענּוִעים, ָוואס פּון ֶדעם ֶקען ֶמען 
ִאין  ָאְנצּוֵגיין  ִחיזּוק  ְגרֹויס  ֶנעֶמען 

ֶלעְּבן.
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ָׁשאְקְלט אֹויף ָפאְרְנט אּון אֹויף ֶמען 
אּוְנְטן, ָדאס ַווייְזט אֹויף ְצֵוויי 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ִאין  ַמָּצִבים  ִמיֵני 
ֶגעִפיְנט ִזי, ַאָמאל ֵגייט ִאים ַאֶלעס 
ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ִפיְלט  ֶער  גּוט, 
ֶדעם  ִדיֶנען  ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ֶלעְּבן, 
ֵגייט  ַאָמאל  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאֶלעס ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ְׁשִּפיְרט ִניְׁשט 
ַקיין ַטַעם ִאין ָגאְרִניְׁשט, ַאֶלעס ֵגייט 

ַפאְרֶקעְרט ִווי ֶמען ִוויל.

ָׁשאְקְלט ֶמען פּון ָפאְרְנט ֶדעְרַפאר 
אּון פּון אּוְנְטן, ֵסיי ֶווען 
ֶעס  ֶווען  ֵסיי  אּון  גּוט  ִמיר  ֵגייט  ֶעס 
ַאז   ִאי ֵווייס  גּוט,  ִניְׁשט  ִמיר  ֵגייט 
ַאֶלעס ִאיז ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ָנאר צּו ִאים ֵגיי ִאי, אּון ָנאר ֶער 

ֶוועט ִמיר ֶהעְלְפן.

סוכו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜נח

ָהאט ֶגעִוויֶנען, ֶעס ֶזעְהט אֹויס ַאזֹוי 
ֶגעִוויֶנען,  ָהאט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ִווי 
צּו  ֶגעֶווען  ַמְצִליַח  ָהאט  ֶער  ַווייל 
ִמיט  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַזיין  ַמְכִׁשיל 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָאֶּבער  אֹויּב  ֲעֵבירֹות, 
ָהאט ָנאְכִניְׁשט אֹויְפֶגעֶגעְּבן, ִאיז ֶער 

ֶּבֱאֶמת ֶדער ֶגעִוויֶנער, ִּדיָדן ָנַצח.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ֶדעְרַפאר 
ֶדער  ַאז  ֵווייְסט,  ָוואס 
ִאיז  ָהַרע  ֵיֶצר  פּוֶנעם  ִציְהל  ִעיָקר 
ָזאל  ֶער  ַאז  צּוְּבֶרעְכן  צּו  ִאים  ָנאר 
ֶער  אּון  ָהאֶפענּוְנג,  ִדי  אֹויְפֶגעְּבן 
ָלאְזט ִזי ִניְׁשט פּון ִאים, אּון ֲאִפילּו 
ִאים  ַוואְרְפט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ֶווען 
ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ֶער  ֶגעְּבט  ַאָראּפ, 
אֹויף, ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף זֹוֶכה 
אּון  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  צּו  ַזיין 
ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַאֶלעס גּוְט'ס אֹויף ִדי 

ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות,
 ִהָלכֹות ַׁשָּבת ֲהָלָכה ז, אֹות נ"ד)
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ִאיז ַּבאַקאְנט ַאז ִאין ִדי ַנֲענּוִעים ֶעס 
ָוואס ֶמען ָׁשאְקְלט ִמיְטן לּוָלב, 
ֶדער  ַזאְכן,  ְגרֹויֶסע  ֶדעם  ִאין  ִליְגט 
ְּבֶרעְנְגט  ַהָקדֹוׁש  ֲאִר"י  ֵהייִליֶגער 

ֵעץ  (ְּפִרי  ַּכָוונֹות  ְגרֹויֶסע  ֶדעם  אֹויף 
ַחִיים ַׁשַער ַהּלּוָלב ֵּפֶרק ג).

אֹוי ָאֶּבער  ָזאְגן  ֶקען  ֶמען 
ָוואס  ַּכָוונֹות  ִדי  ְּבַּפְׁשטּות 
ֶמען ָזאל ִאיְנִזין ָהאְּבן ַּביים ָׁשאְקֶלען 
ִדי ַנֲענּוִעים, ָוואס פּון ֶדעם ֶקען ֶמען 
ִאין  ָאְנצּוֵגיין  ִחיזּוק  ְגרֹויס  ֶנעֶמען 

ֶלעְּבן.
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ָׁשאְקְלט אֹויף ָפאְרְנט אּון אֹויף ֶמען 
אּוְנְטן, ָדאס ַווייְזט אֹויף ְצֵוויי 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ִאין  ַמָּצִבים  ִמיֵני 
ֶגעִפיְנט ִזי, ַאָמאל ֵגייט ִאים ַאֶלעס 
ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ִפיְלט  ֶער  גּוט, 
ֶדעם  ִדיֶנען  ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ֶלעְּבן, 
ֵגייט  ַאָמאל  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאֶלעס ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ְׁשִּפיְרט ִניְׁשט 
ַקיין ַטַעם ִאין ָגאְרִניְׁשט, ַאֶלעס ֵגייט 

ַפאְרֶקעְרט ִווי ֶמען ִוויל.

ָׁשאְקְלט ֶמען פּון ָפאְרְנט ֶדעְרַפאר 
אּון פּון אּוְנְטן, ֵסיי ֶווען 
ֶעס  ֶווען  ֵסיי  אּון  גּוט  ִמיר  ֵגייט  ֶעס 
ַאז   ִאי ֵווייס  גּוט,  ִניְׁשט  ִמיר  ֵגייט 
ַאֶלעס ִאיז ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ָנאר צּו ִאים ֵגיי ִאי, אּון ָנאר ֶער 

ֶוועט ִמיר ֶהעְלְפן.

סוכו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜נח

ָהאט ֶגעִוויֶנען, ֶעס ֶזעְהט אֹויס ַאזֹוי 
ֶגעִוויֶנען,  ָהאט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ִווי 
צּו  ֶגעֶווען  ַמְצִליַח  ָהאט  ֶער  ַווייל 
ִמיט  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַזיין  ַמְכִׁשיל 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָאֶּבער  אֹויּב  ֲעֵבירֹות, 
ָהאט ָנאְכִניְׁשט אֹויְפֶגעֶגעְּבן, ִאיז ֶער 

ֶּבֱאֶמת ֶדער ֶגעִוויֶנער, ִּדיָדן ָנַצח.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ֶדעְרַפאר 
ֶדער  ַאז  ֵווייְסט,  ָוואס 
ִאיז  ָהַרע  ֵיֶצר  פּוֶנעם  ִציְהל  ִעיָקר 
ָזאל  ֶער  ַאז  צּוְּבֶרעְכן  צּו  ִאים  ָנאר 
ֶער  אּון  ָהאֶפענּוְנג,  ִדי  אֹויְפֶגעְּבן 
ָלאְזט ִזי ִניְׁשט פּון ִאים, אּון ֲאִפילּו 
ִאים  ַוואְרְפט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ֶווען 
ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ֶער  ֶגעְּבט  ַאָראּפ, 
אֹויף, ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף זֹוֶכה 
אּון  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  צּו  ַזיין 
ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַאֶלעס גּוְט'ס אֹויף ִדי 

ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות,
 ִהָלכֹות ַׁשָּבת ֲהָלָכה ז, אֹות נ"ד)
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ִאיז ַּבאַקאְנט ַאז ִאין ִדי ַנֲענּוִעים ֶעס 
ָוואס ֶמען ָׁשאְקְלט ִמיְטן לּוָלב, 
ֶדער  ַזאְכן,  ְגרֹויֶסע  ֶדעם  ִאין  ִליְגט 
ְּבֶרעְנְגט  ַהָקדֹוׁש  ֲאִר"י  ֵהייִליֶגער 

ֵעץ  (ְּפִרי  ַּכָוונֹות  ְגרֹויֶסע  ֶדעם  אֹויף 
ַחִיים ַׁשַער ַהּלּוָלב ֵּפֶרק ג).

אֹוי ָאֶּבער  ָזאְגן  ֶקען  ֶמען 
ָוואס  ַּכָוונֹות  ִדי  ְּבַּפְׁשטּות 
ֶמען ָזאל ִאיְנִזין ָהאְּבן ַּביים ָׁשאְקֶלען 
ִדי ַנֲענּוִעים, ָוואס פּון ֶדעם ֶקען ֶמען 
ִאין  ָאְנצּוֵגיין  ִחיזּוק  ְגרֹויס  ֶנעֶמען 

ֶלעְּבן.
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ָׁשאְקְלט אֹויף ָפאְרְנט אּון אֹויף ֶמען 
אּוְנְטן, ָדאס ַווייְזט אֹויף ְצֵוויי 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ִאין  ַמָּצִבים  ִמיֵני 
ֶגעִפיְנט ִזי, ַאָמאל ֵגייט ִאים ַאֶלעס 
ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ִפיְלט  ֶער  גּוט, 
ֶדעם  ִדיֶנען  ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ֶלעְּבן, 
ֵגייט  ַאָמאל  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאֶלעס ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ְׁשִּפיְרט ִניְׁשט 
ַקיין ַטַעם ִאין ָגאְרִניְׁשט, ַאֶלעס ֵגייט 

ַפאְרֶקעְרט ִווי ֶמען ִוויל.

ָׁשאְקְלט ֶמען פּון ָפאְרְנט ֶדעְרַפאר 
אּון פּון אּוְנְטן, ֵסיי ֶווען 
ֶעס  ֶווען  ֵסיי  אּון  גּוט  ִמיר  ֵגייט  ֶעס 
ַאז   ִאי ֵווייס  גּוט,  ִניְׁשט  ִמיר  ֵגייט 
ַאֶלעס ִאיז ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ָנאר צּו ִאים ֵגיי ִאי, אּון ָנאר ֶער 

ֶוועט ִמיר ֶהעְלְפן.

סוכו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜נח

ָהאט ֶגעִוויֶנען, ֶעס ֶזעְהט אֹויס ַאזֹוי 
ֶגעִוויֶנען,  ָהאט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ִווי 
צּו  ֶגעֶווען  ַמְצִליַח  ָהאט  ֶער  ַווייל 
ִמיט  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַזיין  ַמְכִׁשיל 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָאֶּבער  אֹויּב  ֲעֵבירֹות, 
ָהאט ָנאְכִניְׁשט אֹויְפֶגעֶגעְּבן, ִאיז ֶער 

ֶּבֱאֶמת ֶדער ֶגעִוויֶנער, ִּדיָדן ָנַצח.

וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ֶדעְרַפאר 
ֶדער  ַאז  ֵווייְסט,  ָוואס 
ִאיז  ָהַרע  ֵיֶצר  פּוֶנעם  ִציְהל  ִעיָקר 
ָזאל  ֶער  ַאז  צּוְּבֶרעְכן  צּו  ִאים  ָנאר 
ֶער  אּון  ָהאֶפענּוְנג,  ִדי  אֹויְפֶגעְּבן 
ָלאְזט ִזי ִניְׁשט פּון ִאים, אּון ֲאִפילּו 
ִאים  ַוואְרְפט  ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ֶווען 
ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ֶער  ֶגעְּבט  ַאָראּפ, 
אֹויף, ֶוועט ֶער ִזיֶכער צּום סֹוף זֹוֶכה 
אּון  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  צּו  ַזיין 
ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַאֶלעס גּוְט'ס אֹויף ִדי 

ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות,
 ִהָלכֹות ַׁשָּבת ֲהָלָכה ז, אֹות נ"ד)
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ִאיז ַּבאַקאְנט ַאז ִאין ִדי ַנֲענּוִעים ֶעס 
ָוואס ֶמען ָׁשאְקְלט ִמיְטן לּוָלב, 
ֶדער  ַזאְכן,  ְגרֹויֶסע  ֶדעם  ִאין  ִליְגט 
ְּבֶרעְנְגט  ַהָקדֹוׁש  ֲאִר"י  ֵהייִליֶגער 

ֵעץ  (ְּפִרי  ַּכָוונֹות  ְגרֹויֶסע  ֶדעם  אֹויף 
ַחִיים ַׁשַער ַהּלּוָלב ֵּפֶרק ג).

אֹוי ָאֶּבער  ָזאְגן  ֶקען  ֶמען 
ָוואס  ַּכָוונֹות  ִדי  ְּבַּפְׁשטּות 
ֶמען ָזאל ִאיְנִזין ָהאְּבן ַּביים ָׁשאְקֶלען 
ִדי ַנֲענּוִעים, ָוואס פּון ֶדעם ֶקען ֶמען 
ִאין  ָאְנצּוֵגיין  ִחיזּוק  ְגרֹויס  ֶנעֶמען 

ֶלעְּבן.

76

יב ƒָרח-ַמֲער ז¿ ƒמ

ָׁשאְקְלט אֹויף ָפאְרְנט אּון אֹויף ֶמען 
אּוְנְטן, ָדאס ַווייְזט אֹויף ְצֵוויי 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ִאין  ַמָּצִבים  ִמיֵני 
ֶגעִפיְנט ִזי, ַאָמאל ֵגייט ִאים ַאֶלעס 
ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ִפיְלט  ֶער  גּוט, 
ֶדעם  ִדיֶנען  ִאין  ֶגעְׁשַמאק  ַא  ֶלעְּבן, 
ֵגייט  ַאָמאל  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאֶלעס ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ְׁשִּפיְרט ִניְׁשט 
ַקיין ַטַעם ִאין ָגאְרִניְׁשט, ַאֶלעס ֵגייט 

ַפאְרֶקעְרט ִווי ֶמען ִוויל.

ָׁשאְקְלט ֶמען פּון ָפאְרְנט ֶדעְרַפאר 
אּון פּון אּוְנְטן, ֵסיי ֶווען 
ֶעס  ֶווען  ֵסיי  אּון  גּוט  ִמיר  ֵגייט  ֶעס 
ַאז   ִאי ֵווייס  גּוט,  ִניְׁשט  ִמיר  ֵגייט 
ַאֶלעס ִאיז ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ָנאר צּו ִאים ֵגיי ִאי, אּון ָנאר ֶער 

ֶוועט ִמיר ֶהעְלְפן.
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אּון ֶמען  ֶרעְכְטס  אֹויף  ָׁשאְקְלט 
ֵמייְנט  ָדאס  ִליְנְקס,  אֹויף 
ֵהייְסט  ָדאס  ַגְׁשִמיּות,  אּון  רּוָחִניּות 
ַאז ִאי ִוויל ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ַדאֶוועֶנען אּון  ִמיט רּוָחִניּות צּו  ֵסיי 
ֵסיי  אּון  ִמְצוֹת,  טּוְהן  אּון  ֶלעְרֶנען 
ְטִריְנְקן  אּון  ֶעְסן  צּו  ַגְׁשִמיּות  ִמיט 
ַּבאֶדעְרֶפעִניְׁשן,  ַאֶלע  טּוְהן  אּון 
ִווי  ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן   אֹוי
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ֲהָלָכה  ִדי 

ָהאט ֶגעֵהייְסן.

ָאן ַווייל  ֵאייְנס  ִניְׁשט  ֵגייט  ֶעס 
ֶדעם ַאְנֶדעְרן, אֹויּב ִוויל ֶמען 
ֶעס  ֶוועט  ַגְׁשִמיּות  ָאן  רּוָחִניּות  ָנאר 
ִניְׁשט   ִזי ֶוועט  ֶעס  אּון  צּוַפאְלן 
ַפאְרֶקעְרט,  ֶזעְלֶּבע  ִדי  אּון  ַהאְלְטן, 
ָאן  ַגְׁשִמיּות  ָהאְּבן  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען 
ִאיז  ֶוועג  ֶּבעְסֶטער  ֶדער  רּוָחִניּות, 
צּוַזאם,  ֵּבייֶדע  ְׁשֶטעְלט  ֶמען  ֶווען 
 אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיְנט  ֶמען 

ִמיט ִדי ַגְׁשִמיּות.
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אּון ֶמען  ַארֹויף  אֹויף  ָׁשאְקְלט 
ַאז  ַווייְזט   ָדאס  ַאָראּפ,  אֹויף 
צּום  ָנאְנט  אֹויְבן  ין  ִבּ  ִאי ֶווען  ֵסיי 

 ִאי ַאז   ִאי ֵווייס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵגיין ָנא ֶהעֶכער, אּון ֵסיי ֶווען  ֶקען 
ָהאּב   ִאי ֶגעַפאְלן  ַאָראּפ  ִּבין   ִאי
ֶגעטּוְהן ֲעֵבירֹות, ֵווייס ִאי ַאז ֶדער 
ִמיט  ַאְלץ   ָנא ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאי ֶקען ְׁשֶטעְנִדיג צּוִריק  ִמיר, אּון 
א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ִאים  צּו  קּוֶמען 

ִסיָמן ו).

ִאי ָדאס  ֶווען  ִאיְנִזין   ִאי ָהאּב 
פּון  לּוָלב  ֶדעם  ָׁשאְקל 
 ִזי ֶוועט  ֶעס  ַאזֹוי  ִווי  ַזייְטן,  ַאֶלע 
ֶדער  ַאז   ִאי ֵווייס  ְדֵרייֶען,  ִמיר 
ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶווען ֶמען ַהאְלט  ֶדעְרַפאר  ִמיר, אּון 
ִאיז  ֶהעְנט,  ִדי  ִאין  ִמיִנים  ד'  ִדי 
ֶקען  ֶמען  ָוואס  ַצייט  ִריְכִטיֶגע  ִדי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַּביים  אֹויְסֶּבעְטן   ִזי
ֶמען  אּון  ַדאְרף,  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס 
ַאֶלע  ְגִריְנג ּפֹוֵעְל'ן  ֶדעָמאְלְט'ס  ֶקען 

ְיׁשּועֹות.

(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו
 ֶעֶר ַאְרָּבָעה ִמיִנים)
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טֹוב ִאין  יֹום  ֶדעם  ַפאר  ָיאר תק"ע 
סּוּכֹות ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְׁשֶווער 
עֹוָלם  ֶדער  ֶאְתרֹוִגים,  ַּבאקּוֶמען  צּו 
ֶוועט  ָיאר  ָדאס  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאט 
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אּון ֶמען  ֶרעְכְטס  אֹויף  ָׁשאְקְלט 
ֵמייְנט  ָדאס  ִליְנְקס,  אֹויף 
ֵהייְסט  ָדאס  ַגְׁשִמיּות,  אּון  רּוָחִניּות 
ַאז ִאי ִוויל ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ַדאֶוועֶנען אּון  ִמיט רּוָחִניּות צּו  ֵסיי 
ֵסיי  אּון  ִמְצוֹת,  טּוְהן  אּון  ֶלעְרֶנען 
ְטִריְנְקן  אּון  ֶעְסן  צּו  ַגְׁשִמיּות  ִמיט 
ַּבאֶדעְרֶפעִניְׁשן,  ַאֶלע  טּוְהן  אּון 
ִווי  ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן   אֹוי
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ֲהָלָכה  ִדי 

ָהאט ֶגעֵהייְסן.

ָאן ַווייל  ֵאייְנס  ִניְׁשט  ֵגייט  ֶעס 
ֶדעם ַאְנֶדעְרן, אֹויּב ִוויל ֶמען 
ֶעס  ֶוועט  ַגְׁשִמיּות  ָאן  רּוָחִניּות  ָנאר 
ִניְׁשט   ִזי ֶוועט  ֶעס  אּון  צּוַפאְלן 
ַפאְרֶקעְרט,  ֶזעְלֶּבע  ִדי  אּון  ַהאְלְטן, 
ָאן  ַגְׁשִמיּות  ָהאְּבן  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען 
ִאיז  ֶוועג  ֶּבעְסֶטער  ֶדער  רּוָחִניּות, 
צּוַזאם,  ֵּבייֶדע  ְׁשֶטעְלט  ֶמען  ֶווען 
 אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיְנט  ֶמען 

ִמיט ִדי ַגְׁשִמיּות.
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אּון ֶמען  ַארֹויף  אֹויף  ָׁשאְקְלט 
ַאז  ַווייְזט   ָדאס  ַאָראּפ,  אֹויף 
צּום  ָנאְנט  אֹויְבן  ין  ִבּ  ִאי ֶווען  ֵסיי 

 ִאי ַאז   ִאי ֵווייס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵגיין ָנא ֶהעֶכער, אּון ֵסיי ֶווען  ֶקען 
ָהאּב   ִאי ֶגעַפאְלן  ַאָראּפ  ִּבין   ִאי
ֶגעטּוְהן ֲעֵבירֹות, ֵווייס ִאי ַאז ֶדער 
ִמיט  ַאְלץ   ָנא ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאי ֶקען ְׁשֶטעְנִדיג צּוִריק  ִמיר, אּון 
א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ִאים  צּו  קּוֶמען 

ִסיָמן ו).

ִאי ָדאס  ֶווען  ִאיְנִזין   ִאי ָהאּב 
פּון  לּוָלב  ֶדעם  ָׁשאְקל 
 ִזי ֶוועט  ֶעס  ַאזֹוי  ִווי  ַזייְטן,  ַאֶלע 
ֶדער  ַאז   ִאי ֵווייס  ְדֵרייֶען,  ִמיר 
ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶווען ֶמען ַהאְלט  ֶדעְרַפאר  ִמיר, אּון 
ִאיז  ֶהעְנט,  ִדי  ִאין  ִמיִנים  ד'  ִדי 
ֶקען  ֶמען  ָוואס  ַצייט  ִריְכִטיֶגע  ִדי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַּביים  אֹויְסֶּבעְטן   ִזי
ֶמען  אּון  ַדאְרף,  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס 
ַאֶלע  ְגִריְנג ּפֹוֵעְל'ן  ֶדעָמאְלְט'ס  ֶקען 

ְיׁשּועֹות.

(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו
 ֶעֶר ַאְרָּבָעה ִמיִנים)
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טֹוב ִאין  יֹום  ֶדעם  ַפאר  ָיאר תק"ע 
סּוּכֹות ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְׁשֶווער 
עֹוָלם  ֶדער  ֶאְתרֹוִגים,  ַּבאקּוֶמען  צּו 
ֶוועט  ָיאר  ָדאס  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאט 
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אּון ֶמען  ֶרעְכְטס  אֹויף  ָׁשאְקְלט 
ֵמייְנט  ָדאס  ִליְנְקס,  אֹויף 
ֵהייְסט  ָדאס  ַגְׁשִמיּות,  אּון  רּוָחִניּות 
ַאז ִאי ִוויל ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ַדאֶוועֶנען אּון  ִמיט רּוָחִניּות צּו  ֵסיי 
ֵסיי  אּון  ִמְצוֹת,  טּוְהן  אּון  ֶלעְרֶנען 
ְטִריְנְקן  אּון  ֶעְסן  צּו  ַגְׁשִמיּות  ִמיט 
ַּבאֶדעְרֶפעִניְׁשן,  ַאֶלע  טּוְהן  אּון 
ִווי  ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן   אֹוי
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ֲהָלָכה  ִדי 

ָהאט ֶגעֵהייְסן.

ָאן ַווייל  ֵאייְנס  ִניְׁשט  ֵגייט  ֶעס 
ֶדעם ַאְנֶדעְרן, אֹויּב ִוויל ֶמען 
ֶעס  ֶוועט  ַגְׁשִמיּות  ָאן  רּוָחִניּות  ָנאר 
ִניְׁשט   ִזי ֶוועט  ֶעס  אּון  צּוַפאְלן 
ַפאְרֶקעְרט,  ֶזעְלֶּבע  ִדי  אּון  ַהאְלְטן, 
ָאן  ַגְׁשִמיּות  ָהאְּבן  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען 
ִאיז  ֶוועג  ֶּבעְסֶטער  ֶדער  רּוָחִניּות, 
צּוַזאם,  ֵּבייֶדע  ְׁשֶטעְלט  ֶמען  ֶווען 
 אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיְנט  ֶמען 

ִמיט ִדי ַגְׁשִמיּות.
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אּון ֶמען  ַארֹויף  אֹויף  ָׁשאְקְלט 
ַאז  ַווייְזט   ָדאס  ַאָראּפ,  אֹויף 
צּום  ָנאְנט  אֹויְבן  ין  ִבּ  ִאי ֶווען  ֵסיי 

 ִאי ַאז   ִאי ֵווייס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵגיין ָנא ֶהעֶכער, אּון ֵסיי ֶווען  ֶקען 
ָהאּב   ִאי ֶגעַפאְלן  ַאָראּפ  ִּבין   ִאי
ֶגעטּוְהן ֲעֵבירֹות, ֵווייס ִאי ַאז ֶדער 
ִמיט  ַאְלץ   ָנא ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאי ֶקען ְׁשֶטעְנִדיג צּוִריק  ִמיר, אּון 
א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ִאים  צּו  קּוֶמען 

ִסיָמן ו).

ִאי ָדאס  ֶווען  ִאיְנִזין   ִאי ָהאּב 
פּון  לּוָלב  ֶדעם  ָׁשאְקל 
 ִזי ֶוועט  ֶעס  ַאזֹוי  ִווי  ַזייְטן,  ַאֶלע 
ֶדער  ַאז   ִאי ֵווייס  ְדֵרייֶען,  ִמיר 
ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶווען ֶמען ַהאְלט  ֶדעְרַפאר  ִמיר, אּון 
ִאיז  ֶהעְנט,  ִדי  ִאין  ִמיִנים  ד'  ִדי 
ֶקען  ֶמען  ָוואס  ַצייט  ִריְכִטיֶגע  ִדי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַּביים  אֹויְסֶּבעְטן   ִזי
ֶמען  אּון  ַדאְרף,  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס 
ַאֶלע  ְגִריְנג ּפֹוֵעְל'ן  ֶדעָמאְלְט'ס  ֶקען 

ְיׁשּועֹות.

(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו
 ֶעֶר ַאְרָּבָעה ִמיִנים)
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טֹוב ִאין  יֹום  ֶדעם  ַפאר  ָיאר תק"ע 
סּוּכֹות ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְׁשֶווער 
עֹוָלם  ֶדער  ֶאְתרֹוִגים,  ַּבאקּוֶמען  צּו 
ֶוועט  ָיאר  ָדאס  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאט 

סוכו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜נט
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ן פו… ָ̂ ם- ָ„רו…

אּון ֶמען  ֶרעְכְטס  אֹויף  ָׁשאְקְלט 
ֵמייְנט  ָדאס  ִליְנְקס,  אֹויף 
ֵהייְסט  ָדאס  ַגְׁשִמיּות,  אּון  רּוָחִניּות 
ַאז ִאי ִוויל ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ַדאֶוועֶנען אּון  ִמיט רּוָחִניּות צּו  ֵסיי 
ֵסיי  אּון  ִמְצוֹת,  טּוְהן  אּון  ֶלעְרֶנען 
ְטִריְנְקן  אּון  ֶעְסן  צּו  ַגְׁשִמיּות  ִמיט 
ַּבאֶדעְרֶפעִניְׁשן,  ַאֶלע  טּוְהן  אּון 
ִווי  ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְטן   אֹוי
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ֲהָלָכה  ִדי 

ָהאט ֶגעֵהייְסן.

ָאן ַווייל  ֵאייְנס  ִניְׁשט  ֵגייט  ֶעס 
ֶדעם ַאְנֶדעְרן, אֹויּב ִוויל ֶמען 
ֶעס  ֶוועט  ַגְׁשִמיּות  ָאן  רּוָחִניּות  ָנאר 
ִניְׁשט   ִזי ֶוועט  ֶעס  אּון  צּוַפאְלן 
ַפאְרֶקעְרט,  ֶזעְלֶּבע  ִדי  אּון  ַהאְלְטן, 
ָאן  ַגְׁשִמיּות  ָהאְּבן  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען 
ִאיז  ֶוועג  ֶּבעְסֶטער  ֶדער  רּוָחִניּות, 
צּוַזאם,  ֵּבייֶדע  ְׁשֶטעְלט  ֶמען  ֶווען 
 אֹוי ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיְנט  ֶמען 

ִמיט ִדי ַגְׁשִמיּות.
76
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אּון ֶמען  ַארֹויף  אֹויף  ָׁשאְקְלט 
ַאז  ַווייְזט   ָדאס  ַאָראּפ,  אֹויף 
צּום  ָנאְנט  אֹויְבן  ין  ִבּ  ִאי ֶווען  ֵסיי 

 ִאי ַאז   ִאי ֵווייס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵגיין ָנא ֶהעֶכער, אּון ֵסיי ֶווען  ֶקען 
ָהאּב   ִאי ֶגעַפאְלן  ַאָראּפ  ִּבין   ִאי
ֶגעטּוְהן ֲעֵבירֹות, ֵווייס ִאי ַאז ֶדער 
ִמיט  ַאְלץ   ָנא ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאי ֶקען ְׁשֶטעְנִדיג צּוִריק  ִמיר, אּון 
א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִלּקּוֵטי  ִאים  צּו  קּוֶמען 

ִסיָמן ו).

ִאי ָדאס  ֶווען  ִאיְנִזין   ִאי ָהאּב 
פּון  לּוָלב  ֶדעם  ָׁשאְקל 
 ִזי ֶוועט  ֶעס  ַאזֹוי  ִווי  ַזייְטן,  ַאֶלע 
ֶדער  ַאז   ִאי ֵווייס  ְדֵרייֶען,  ִמיר 
ִמיט  ֶטעְנִדיג  ְשׁ ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶווען ֶמען ַהאְלט  ֶדעְרַפאר  ִמיר, אּון 
ִאיז  ֶהעְנט,  ִדי  ִאין  ִמיִנים  ד'  ִדי 
ֶקען  ֶמען  ָוואס  ַצייט  ִריְכִטיֶגע  ִדי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַּביים  אֹויְסֶּבעְטן   ִזי
ֶמען  אּון  ַדאְרף,  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס 
ַאֶלע  ְגִריְנג ּפֹוֵעְל'ן  ֶדעָמאְלְט'ס  ֶקען 

ְיׁשּועֹות.

(ִׂשיחֹות מֹוַהָרא"ׁש ֵחֶלק ט"ו
 ֶעֶר ַאְרָּבָעה ִמיִנים)
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טֹוב ִאין  יֹום  ֶדעם  ַפאר  ָיאר תק"ע 
סּוּכֹות ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְׁשֶווער 
עֹוָלם  ֶדער  ֶאְתרֹוִגים,  ַּבאקּוֶמען  צּו 
ֶוועט  ָיאר  ָדאס  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאט 
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ׁשֹוין ִּבְכַלל ִניְׁשט ַזיין ַקיין ֶאְתרֹוִגים 
ִּבְכַלל  ִאיז  ֶעס  ַווייל  יֹום טֹוב,  אֹויף 
ִאיֶנעם  ֶאְתרֹוג  ַקיין  ֶגעֶווען  ִניְׁשט 

ַגאְנְצן ַלאְנד.

ֶדער ִּביז  ָהאט  סּוּכֹות  ֶעֶרב  ַמָמׁש 
ֶגעָהאְלְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֵנס,   ְּבֶדֶר
ֶעְטִליֶכע  צּו  ֶאְתרֹוִגים  ֶגעֵצייְלֶטע 
ֶדעם  ַפאר  ָהאט  ֶמען  אּון  ְׁשֶטעט, 

ֶגעָצאְלט ָגאר ַאַסא ֶגעְלט.

 אֹויף ְּבֶרְסֶלב ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען אֹוי
ֵׁשייֶנער  ַא  ָגאר  ֶאְתרֹוג,  ַאן 
ֶאְתרֹוג, צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ֶדער ֶרִּבי 
 ְפֵרייִלי ֵזייֶער  ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן  ִאיז 
ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֶער  ֶאְתרֹוג,  ֶדעם  פּון 
ֶמען ָזאל ְּבֶרעְנְגן מּוִזיק אּון ְׁשִּפיְלן, 
ַפאר ְגרֹויס ְפֵרייד ַאז ֶער ָהאט זֹוֶכה 

ֶגעֶווען צּו ַּבאקּוֶמען ַאן ֶאְתרֹוג.

ֶטעג ִאין ַא ִצי ָהאט ֶדער ֶרִּבי ְדֵריי 
ִחיֹות  ְגרֹויס  ָגאר  ֶגעַהאט 
ָהאט  ֶער  ַאז  ַווייט  ַאזֹוי  ֶדעם,  פּון 

ֶגעְׁשִּפיְרט  ָגאְרִניְׁשט  ֶטעג  ִדי  איןִ 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ְקֶרעְנק  ְׁשֶוועֶרע  ִדי 
ֶדעָמאְלְטס ֶגעַהאט דּוְר ִדי ְגרֹויֶסע 

ְמָחה פּוֶנעם ֶאְתרֹוג. ִשׂ

 ֶרִּבי אֹוי ֶדער  ָהאט  סּוּכֹות   ָנא
ֶדעם  פּון   ַאַסא ֶגעֶרעְדט 
ִמיר  ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶער  ֶאְתרֹוג, 
פּון  ְגרֹויְסֵקייט  ִדי  ָגאְרִניְׁשט  ֵווייְסן 
ִדי ֵהייִליֶגע ִמְצָוה פּון ֶאְתרֹוג, ָאֶּבער 
ִאיְדן  ַאז  ֶזעְהן  ֶמען  ֶקען  ַאזֹויִפיל 
ֶגעְלֶטער  ְגרֹויֶסע  ָקאְסְטן   ִזי ָלאְזן 
ִוויִפיל  ֶמער  ֶאְתרֹוג,  ַאן  קֹויְפן  צּו 
ִמְצוֹת,  ַאְנֶדעֶרע  ַפאר  ָצאְלט  ֶמען 
אּון ִאיְדן ֶזעֶנען ָדא ַא ְקלּוג ָפאְלק, 
ַפאְרַנאְרן,  צּו  ֵזיי  ְׁשֶווער  ִאיז  ֶעס 
ַאז  ֶמען  ֶזעְהט  אֹויּב  ֶדעְרַפאר  אּון 
ִדי  ַפאר  ֶגעְלט  ַאזֹויִפיל  ָצאְלן  ֵזיי 
ִמְצָוה, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ָדאס ִאיז ָגאר 
ֶקען  ֶמען  ָוואס  ִמְצָוה  ֵטייֶעֶרע  ַא 

ָגאְרִניְׁשט ָאְּפַׁשאְצן.

(ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן קכ"ה)

ַבט ¿ ׁ̆ ƒט"ו ּב
ַבט ¿ ׁ̆ ƒר ּב ָׂ̆ ‰ ָע ָ ׁ̆ ƒֲחמ

רֹאׁש ֲחִמָׁשה  ִאיז  ִּבְׁשַבט  ָעָׂשר 
רֹאׁש  ְלִאיָלנֹות,  ַהָׁשָנה 

ָּפסּוק  ֶדער  ֵּבייֶמער.  ִדי  ַפאר  ַהָׁשָנה 

ֵעץ  ָהָאָדם  ִּכי  יט):  כ  (ְדָבִרים  ָזאְגט 

ִווי  ַאזֹוי  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַהָּׂשֶדה,  

סוכו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס

ׁשֹוין ִּבְכַלל ִניְׁשט ַזיין ַקיין ֶאְתרֹוִגים 
ִּבְכַלל  ִאיז  ֶעס  ַווייל  יֹום טֹוב,  אֹויף 
ִאיֶנעם  ֶאְתרֹוג  ַקיין  ֶגעֶווען  ִניְׁשט 

ַגאְנְצן ַלאְנד.

ֶדער ִּביז  ָהאט  סּוּכֹות  ֶעֶרב  ַמָמׁש 
ֶגעָהאְלְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֵנס,   ְּבֶדֶר
ֶעְטִליֶכע  צּו  ֶאְתרֹוִגים  ֶגעֵצייְלֶטע 
ֶדעם  ַפאר  ָהאט  ֶמען  אּון  ְׁשֶטעט, 

ֶגעָצאְלט ָגאר ַאַסא ֶגעְלט.

 אֹויף ְּבֶרְסֶלב ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען אֹוי
ֵׁשייֶנער  ַא  ָגאר  ֶאְתרֹוג,  ַאן 
ֶאְתרֹוג, צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ֶדער ֶרִּבי 
 ְפֵרייִלי ֵזייֶער  ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן  ִאיז 
ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֶער  ֶאְתרֹוג,  ֶדעם  פּון 
ֶמען ָזאל ְּבֶרעְנְגן מּוִזיק אּון ְׁשִּפיְלן, 
ַפאר ְגרֹויס ְפֵרייד ַאז ֶער ָהאט זֹוֶכה 

ֶגעֶווען צּו ַּבאקּוֶמען ַאן ֶאְתרֹוג.

ֶטעג ִאין ַא ִצי ָהאט ֶדער ֶרִּבי ְדֵריי 
ִחיֹות  ְגרֹויס  ָגאר  ֶגעַהאט 
ָהאט  ֶער  ַאז  ַווייט  ַאזֹוי  ֶדעם,  פּון 

ֶגעְׁשִּפיְרט  ָגאְרִניְׁשט  ֶטעג  ִדי  איןִ 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ְקֶרעְנק  ְׁשֶוועֶרע  ִדי 
ֶדעָמאְלְטס ֶגעַהאט דּוְר ִדי ְגרֹויֶסע 

ְמָחה פּוֶנעם ֶאְתרֹוג. ִשׂ

 ֶרִּבי אֹוי ֶדער  ָהאט  סּוּכֹות   ָנא
ֶדעם  פּון   ַאַסא ֶגעֶרעְדט 
ִמיר  ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶער  ֶאְתרֹוג, 
פּון  ְגרֹויְסֵקייט  ִדי  ָגאְרִניְׁשט  ֵווייְסן 
ִדי ֵהייִליֶגע ִמְצָוה פּון ֶאְתרֹוג, ָאֶּבער 
ִאיְדן  ַאז  ֶזעְהן  ֶמען  ֶקען  ַאזֹויִפיל 
ֶגעְלֶטער  ְגרֹויֶסע  ָקאְסְטן   ִזי ָלאְזן 
ִוויִפיל  ֶמער  ֶאְתרֹוג,  ַאן  קֹויְפן  צּו 
ִמְצוֹת,  ַאְנֶדעֶרע  ַפאר  ָצאְלט  ֶמען 
אּון ִאיְדן ֶזעֶנען ָדא ַא ְקלּוג ָפאְלק, 
ַפאְרַנאְרן,  צּו  ֵזיי  ְׁשֶווער  ִאיז  ֶעס 
ַאז  ֶמען  ֶזעְהט  אֹויּב  ֶדעְרַפאר  אּון 
ִדי  ַפאר  ֶגעְלט  ַאזֹויִפיל  ָצאְלן  ֵזיי 
ִמְצָוה, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ָדאס ִאיז ָגאר 
ֶקען  ֶמען  ָוואס  ִמְצָוה  ֵטייֶעֶרע  ַא 

ָגאְרִניְׁשט ָאְּפַׁשאְצן.

(ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן קכ"ה)

ַבט ¿ ׁ̆ ƒט"ו ּב
ַבט ¿ ׁ̆ ƒר ּב ָׂ̆ ‰ ָע ָ ׁ̆ ƒֲחמ

רֹאׁש ֲחִמָׁשה  ִאיז  ִּבְׁשַבט  ָעָׂשר 
רֹאׁש  ְלִאיָלנֹות,  ַהָׁשָנה 

ָּפסּוק  ֶדער  ֵּבייֶמער.  ִדי  ַפאר  ַהָׁשָנה 

ֵעץ  ָהָאָדם  ִּכי  יט):  כ  (ְדָבִרים  ָזאְגט 

ִווי  ַאזֹוי  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַהָּׂשֶדה,  

סוכו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס

ׁשֹוין ִּבְכַלל ִניְׁשט ַזיין ַקיין ֶאְתרֹוִגים 
ִּבְכַלל  ִאיז  ֶעס  ַווייל  יֹום טֹוב,  אֹויף 
ִאיֶנעם  ֶאְתרֹוג  ַקיין  ֶגעֶווען  ִניְׁשט 

ַגאְנְצן ַלאְנד.

ֶדער ִּביז  ָהאט  סּוּכֹות  ֶעֶרב  ַמָמׁש 
ֶגעָהאְלְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֵנס,   ְּבֶדֶר
ֶעְטִליֶכע  צּו  ֶאְתרֹוִגים  ֶגעֵצייְלֶטע 
ֶדעם  ַפאר  ָהאט  ֶמען  אּון  ְׁשֶטעט, 

ֶגעָצאְלט ָגאר ַאַסא ֶגעְלט.

 אֹויף ְּבֶרְסֶלב ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען אֹוי
ֵׁשייֶנער  ַא  ָגאר  ֶאְתרֹוג,  ַאן 
ֶאְתרֹוג, צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ֶדער ֶרִּבי 
 ְפֵרייִלי ֵזייֶער  ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן  ִאיז 
ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֶער  ֶאְתרֹוג,  ֶדעם  פּון 
ֶמען ָזאל ְּבֶרעְנְגן מּוִזיק אּון ְׁשִּפיְלן, 
ַפאר ְגרֹויס ְפֵרייד ַאז ֶער ָהאט זֹוֶכה 

ֶגעֶווען צּו ַּבאקּוֶמען ַאן ֶאְתרֹוג.

ֶטעג ִאין ַא ִצי ָהאט ֶדער ֶרִּבי ְדֵריי 
ִחיֹות  ְגרֹויס  ָגאר  ֶגעַהאט 
ָהאט  ֶער  ַאז  ַווייט  ַאזֹוי  ֶדעם,  פּון 

ֶגעְׁשִּפיְרט  ָגאְרִניְׁשט  ֶטעג  ִדי  איןִ 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ְקֶרעְנק  ְׁשֶוועֶרע  ִדי 
ֶדעָמאְלְטס ֶגעַהאט דּוְר ִדי ְגרֹויֶסע 

ְמָחה פּוֶנעם ֶאְתרֹוג. ִשׂ

 ֶרִּבי אֹוי ֶדער  ָהאט  סּוּכֹות   ָנא
ֶדעם  פּון   ַאַסא ֶגעֶרעְדט 
ִמיר  ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶער  ֶאְתרֹוג, 
פּון  ְגרֹויְסֵקייט  ִדי  ָגאְרִניְׁשט  ֵווייְסן 
ִדי ֵהייִליֶגע ִמְצָוה פּון ֶאְתרֹוג, ָאֶּבער 
ִאיְדן  ַאז  ֶזעְהן  ֶמען  ֶקען  ַאזֹויִפיל 
ֶגעְלֶטער  ְגרֹויֶסע  ָקאְסְטן   ִזי ָלאְזן 
ִוויִפיל  ֶמער  ֶאְתרֹוג,  ַאן  קֹויְפן  צּו 
ִמְצוֹת,  ַאְנֶדעֶרע  ַפאר  ָצאְלט  ֶמען 
אּון ִאיְדן ֶזעֶנען ָדא ַא ְקלּוג ָפאְלק, 
ַפאְרַנאְרן,  צּו  ֵזיי  ְׁשֶווער  ִאיז  ֶעס 
ַאז  ֶמען  ֶזעְהט  אֹויּב  ֶדעְרַפאר  אּון 
ִדי  ַפאר  ֶגעְלט  ַאזֹויִפיל  ָצאְלן  ֵזיי 
ִמְצָוה, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ָדאס ִאיז ָגאר 
ֶקען  ֶמען  ָוואס  ִמְצָוה  ֵטייֶעֶרע  ַא 

ָגאְרִניְׁשט ָאְּפַׁשאְצן.

(ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן קכ"ה)

ַבט ¿ ׁ̆ ƒט"ו ּב
ַבט ¿ ׁ̆ ƒר ּב ָׂ̆ ‰ ָע ָ ׁ̆ ƒֲחמ

רֹאׁש ֲחִמָׁשה  ִאיז  ִּבְׁשַבט  ָעָׂשר 
רֹאׁש  ְלִאיָלנֹות,  ַהָׁשָנה 

ָּפסּוק  ֶדער  ֵּבייֶמער.  ִדי  ַפאר  ַהָׁשָנה 

ֵעץ  ָהָאָדם  ִּכי  יט):  כ  (ְדָבִרים  ָזאְגט 

ִווי  ַאזֹוי  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַהָּׂשֶדה,  

סוכו˙„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס

ׁשֹוין ִּבְכַלל ִניְׁשט ַזיין ַקיין ֶאְתרֹוִגים 
ִּבְכַלל  ִאיז  ֶעס  ַווייל  יֹום טֹוב,  אֹויף 
ִאיֶנעם  ֶאְתרֹוג  ַקיין  ֶגעֶווען  ִניְׁשט 

ַגאְנְצן ַלאְנד.

ֶדער ִּביז  ָהאט  סּוּכֹות  ֶעֶרב  ַמָמׁש 
ֶגעָהאְלְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֵנס,   ְּבֶדֶר
ֶעְטִליֶכע  צּו  ֶאְתרֹוִגים  ֶגעֵצייְלֶטע 
ֶדעם  ַפאר  ָהאט  ֶמען  אּון  ְׁשֶטעט, 

ֶגעָצאְלט ָגאר ַאַסא ֶגעְלט.

 אֹויף ְּבֶרְסֶלב ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען אֹוי
ֵׁשייֶנער  ַא  ָגאר  ֶאְתרֹוג,  ַאן 
ֶאְתרֹוג, צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ֶדער ֶרִּבי 
 ְפֵרייִלי ֵזייֶער  ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן  ִאיז 
ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֶער  ֶאְתרֹוג,  ֶדעם  פּון 
ֶמען ָזאל ְּבֶרעְנְגן מּוִזיק אּון ְׁשִּפיְלן, 
ַפאר ְגרֹויס ְפֵרייד ַאז ֶער ָהאט זֹוֶכה 

ֶגעֶווען צּו ַּבאקּוֶמען ַאן ֶאְתרֹוג.

ֶטעג ִאין ַא ִצי ָהאט ֶדער ֶרִּבי ְדֵריי 
ִחיֹות  ְגרֹויס  ָגאר  ֶגעַהאט 
ָהאט  ֶער  ַאז  ַווייט  ַאזֹוי  ֶדעם,  פּון 

ֶגעְׁשִּפיְרט  ָגאְרִניְׁשט  ֶטעג  ִדי  איןִ 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ְקֶרעְנק  ְׁשֶוועֶרע  ִדי 
ֶדעָמאְלְטס ֶגעַהאט דּוְר ִדי ְגרֹויֶסע 

ְמָחה פּוֶנעם ֶאְתרֹוג. ִשׂ

 ֶרִּבי אֹוי ֶדער  ָהאט  סּוּכֹות   ָנא
ֶדעם  פּון   ַאַסא ֶגעֶרעְדט 
ִמיר  ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶער  ֶאְתרֹוג, 
פּון  ְגרֹויְסֵקייט  ִדי  ָגאְרִניְׁשט  ֵווייְסן 
ִדי ֵהייִליֶגע ִמְצָוה פּון ֶאְתרֹוג, ָאֶּבער 
ִאיְדן  ַאז  ֶזעְהן  ֶמען  ֶקען  ַאזֹויִפיל 
ֶגעְלֶטער  ְגרֹויֶסע  ָקאְסְטן   ִזי ָלאְזן 
ִוויִפיל  ֶמער  ֶאְתרֹוג,  ַאן  קֹויְפן  צּו 
ִמְצוֹת,  ַאְנֶדעֶרע  ַפאר  ָצאְלט  ֶמען 
אּון ִאיְדן ֶזעֶנען ָדא ַא ְקלּוג ָפאְלק, 
ַפאְרַנאְרן,  צּו  ֵזיי  ְׁשֶווער  ִאיז  ֶעס 
ַאז  ֶמען  ֶזעְהט  אֹויּב  ֶדעְרַפאר  אּון 
ִדי  ַפאר  ֶגעְלט  ַאזֹויִפיל  ָצאְלן  ֵזיי 
ִמְצָוה, ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ָדאס ִאיז ָגאר 
ֶקען  ֶמען  ָוואס  ִמְצָוה  ֵטייֶעֶרע  ַא 

ָגאְרִניְׁשט ָאְּפַׁשאְצן.

(ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן קכ"ה)

ַבט ¿ ׁ̆ ƒט"ו ּב
ַבט ¿ ׁ̆ ƒר ּב ָׂ̆ ‰ ָע ָ ׁ̆ ƒֲחמ

רֹאׁש ֲחִמָׁשה  ִאיז  ִּבְׁשַבט  ָעָׂשר 
רֹאׁש  ְלִאיָלנֹות,  ַהָׁשָנה 

ָּפסּוק  ֶדער  ֵּבייֶמער.  ִדי  ַפאר  ַהָׁשָנה 

ֵעץ  ָהָאָדם  ִּכי  יט):  כ  (ְדָבִרים  ָזאְגט 

ִווי  ַאזֹוי  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַהָּׂשֶדה,  



ט"ו ב˘בט„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס‡

ַא   ִזי ֶקען  ֶדעְרַפאר  אּון  ּבֹוים,  ַא 
ַא  פּון  ָאְּפֶלעְרֶנען   ַאַסא ֶמעְנְטׁש 

ּבֹוים ִווי ַאזֹוי ָאְנצּוֵגיין ִאין ֶלעְּבן.

76

ן ט¿ ַ‰‡ל¿ ער¿ יך¿ „∆ ƒז

ֵזייֶער אֹויף   דּוְר ֵגייט  ּבֹוים  ַא 
ֶוועְרט  ֶעס  ַצייְטן,  ְׁשֶוועֶרע 
ִוויְנֶטער, ֶעס קּוֶמען ְׁשֶוועֶרע ִוויְנְטן, 
ַפאְלן  ְּבֶלעֶטער  ַאֶלע  ְׁשֵניי,  ָהאְגל, 
אֹויּב  ִניְׁשט  ֵווייְסט  ֶער  אּון  ַאָראּפ, 
ָאֶּבער  ַמאְכן,   דּוְר ֶעס  ֶוועט  ֶער 
אּון  ְׁשַטאְרק,   ִזי ַהאְלט  ֶער  אֹויּב 
זּוֶמער,  קּוְמט  ַּבאְלד  ַאז  ֵווייְסט  ֶער 
אּון ִדי זּון ֶוועט אֹויְפַׁשייֶנען, אּון ֶער 
ֶער  ַמאְכט  אֹויְפֶלעְּבן,  צּוִריק  ֶוועט 
ַא  ְׁשֵטיין  ְּבַלייְּבט  ֶעס  אּון   דּוְר ֶעס 

ֶהעְרִליֶכער ּבֹוים.  

קּוֶמען אּון  זּוֶמער,  ִדי  ִאין  ֲאִפילּו 
ְטִריֶקעֶנען  ָוואס  ִהיְצן   אֹוי
אֹויס  ֶזעְהט  ֶעס  אּון  ּבֹוים,  ִדי  אֹויס 
ִאיְנַגאְנְצן  ֶוועְרן  ֶוועט  ֶער  ִווי 
ֶער  אֹויּב  ָאֶּבער  ַפאְרְטִריְקְנט, 
ְׁשֵטיין,  ֶער  ְּבַלייְּבט   ,ִזי ֶדעְרַהאְלט 
אּון ֶעס ְּבַלייְּבט ַא ֶהעְרִליֶכער ּבֹוים.

ֶמעְנְטׁש, ִדי  ַא  ִמיט  ִאיז  ֶזעְלֶּבע 
 ַאַסא  דּוְר ִאים  ֵגייט אֹויף  ֶעס 
ֶזעְהט  ָמאל   ַאַסא ְׁשֶוועִריֵקייְטן, 

ֶמער  ֶעס  ַהאְלט  ֶער  ִווי  אֹויס  ִאים 
ֶמער  ֶעס  ֶקען  ֶער  אּון  אֹויס,  ִניְׁשט 
ִניְׁשט דּוְר ְטָראְגן, אּון ֲאִפילּו ֶווען 
ֶעס ֶוועְרט ִאים ׁשֹוין גּוט, ֶגעֶׁשעְהט 
ׁשֹוין  ִוויל  ֶער  אּון  ָצָרה  ַא  ַווייֶטער 
 אֹויְפֶגעְּבן, ָאֶּבער אֹויּב ֶער ָלאְזט ִזי
צּוְּבָראְכן,  ִניְׁשט  ֶוועְרט  ֶער  ִניְׁשט, 
ִאים  ֶוועט   ,ִזי ֶדעְרַהאְלט  ֶער  ָנאר 

צּום סֹוף גּוט ֶוועְרן.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר  ִאיז 
ָלאְזט  אּון   ִזי ֶדעְרַהאְלט 
ִזי ִניְׁשט צּוְּבֶרעְכן, ֶוועט ִאים צּום 

סֹוף ַזיין גּוט.
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ֶזעְהן ַאן   ַזא ִאיְנְטֶרעַסאְנֶטע 
ֶמעְנְטְׁשן  ֵּבייֶמער,  ִדי  ַּביי  ִמיר 
אֹויף  ְׁשטֹויְסן  ֵזיי,  אֹויף  ְׁשֵּפייֶען 
ְׁשמּוץ,  ֵזיי  אֹויף  ַוואְרְפט  ֶמען  ַזיי, 
ַוואֶסער,  ִמיט  ֵזיי  ַּבאִגיְסט  ֶמען  אּון 
 ִזי ֶדעְרְׁשֶרעְקט  ּבֹוים  ֶדער  ָאֶּבער 
אּון  ָאן,  ַווייֶטער  ֵגייט  ֶער  ִניְׁשט, 
ַאְנְׁשָטאט צּוִריק צּו טּוְהן ְׁשֶלעְכְטס, 
טּוהט ֶער ָנאר צּוִריק גּוְטס, אּון ֶער 
ִגיְּבט ַארֹויס ַפייֶנע ֶגעְׁשַמאֶקע ִזיֶסע 

ט"ו ב˘בט„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס‡

ַא   ִזי ֶקען  ֶדעְרַפאר  אּון  ּבֹוים,  ַא 
ַא  פּון  ָאְּפֶלעְרֶנען   ַאַסא ֶמעְנְטׁש 

ּבֹוים ִווי ַאזֹוי ָאְנצּוֵגיין ִאין ֶלעְּבן.
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ֵזייֶער אֹויף   דּוְר ֵגייט  ּבֹוים  ַא 
ֶוועְרט  ֶעס  ַצייְטן,  ְׁשֶוועֶרע 
ִוויְנֶטער, ֶעס קּוֶמען ְׁשֶוועֶרע ִוויְנְטן, 
ַפאְלן  ְּבֶלעֶטער  ַאֶלע  ְׁשֵניי,  ָהאְגל, 
אֹויּב  ִניְׁשט  ֵווייְסט  ֶער  אּון  ַאָראּפ, 
ָאֶּבער  ַמאְכן,   דּוְר ֶעס  ֶוועט  ֶער 
אּון  ְׁשַטאְרק,   ִזי ַהאְלט  ֶער  אֹויּב 
זּוֶמער,  קּוְמט  ַּבאְלד  ַאז  ֵווייְסט  ֶער 
אּון ִדי זּון ֶוועט אֹויְפַׁשייֶנען, אּון ֶער 
ֶער  ַמאְכט  אֹויְפֶלעְּבן,  צּוִריק  ֶוועט 
ַא  ְׁשֵטיין  ְּבַלייְּבט  ֶעס  אּון   דּוְר ֶעס 

ֶהעְרִליֶכער ּבֹוים.  

קּוֶמען אּון  זּוֶמער,  ִדי  ִאין  ֲאִפילּו 
ְטִריֶקעֶנען  ָוואס  ִהיְצן   אֹוי
אֹויס  ֶזעְהט  ֶעס  אּון  ּבֹוים,  ִדי  אֹויס 
ִאיְנַגאְנְצן  ֶוועְרן  ֶוועט  ֶער  ִווי 
ֶער  אֹויּב  ָאֶּבער  ַפאְרְטִריְקְנט, 
ְׁשֵטיין,  ֶער  ְּבַלייְּבט   ,ִזי ֶדעְרַהאְלט 
אּון ֶעס ְּבַלייְּבט ַא ֶהעְרִליֶכער ּבֹוים.

ֶמעְנְטׁש, ִדי  ַא  ִמיט  ִאיז  ֶזעְלֶּבע 
 ַאַסא  דּוְר ִאים  ֵגייט אֹויף  ֶעס 
ֶזעְהט  ָמאל   ַאַסא ְׁשֶוועִריֵקייְטן, 

ֶמער  ֶעס  ַהאְלט  ֶער  ִווי  אֹויס  ִאים 
ֶמער  ֶעס  ֶקען  ֶער  אּון  אֹויס,  ִניְׁשט 
ִניְׁשט דּוְר ְטָראְגן, אּון ֲאִפילּו ֶווען 
ֶעס ֶוועְרט ִאים ׁשֹוין גּוט, ֶגעֶׁשעְהט 
ׁשֹוין  ִוויל  ֶער  אּון  ָצָרה  ַא  ַווייֶטער 
 אֹויְפֶגעְּבן, ָאֶּבער אֹויּב ֶער ָלאְזט ִזי
צּוְּבָראְכן,  ִניְׁשט  ֶוועְרט  ֶער  ִניְׁשט, 
ִאים  ֶוועט   ,ִזי ֶדעְרַהאְלט  ֶער  ָנאר 

צּום סֹוף גּוט ֶוועְרן.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר  ִאיז 
ָלאְזט  אּון   ִזי ֶדעְרַהאְלט 
ִזי ִניְׁשט צּוְּבֶרעְכן, ֶוועט ִאים צּום 

סֹוף ַזיין גּוט.
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ֶזעְהן ַאן   ַזא ִאיְנְטֶרעַסאְנֶטע 
ֶמעְנְטְׁשן  ֵּבייֶמער,  ִדי  ַּביי  ִמיר 
אֹויף  ְׁשטֹויְסן  ֵזיי,  אֹויף  ְׁשֵּפייֶען 
ְׁשמּוץ,  ֵזיי  אֹויף  ַוואְרְפט  ֶמען  ַזיי, 
ַוואֶסער,  ִמיט  ֵזיי  ַּבאִגיְסט  ֶמען  אּון 
 ִזי ֶדעְרְׁשֶרעְקט  ּבֹוים  ֶדער  ָאֶּבער 
אּון  ָאן,  ַווייֶטער  ֵגייט  ֶער  ִניְׁשט, 
ַאְנְׁשָטאט צּוִריק צּו טּוְהן ְׁשֶלעְכְטס, 
טּוהט ֶער ָנאר צּוִריק גּוְטס, אּון ֶער 
ִגיְּבט ַארֹויס ַפייֶנע ֶגעְׁשַמאֶקע ִזיֶסע 

ט"ו ב˘בט„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס‡

ַא   ִזי ֶקען  ֶדעְרַפאר  אּון  ּבֹוים,  ַא 
ַא  פּון  ָאְּפֶלעְרֶנען   ַאַסא ֶמעְנְטׁש 

ּבֹוים ִווי ַאזֹוי ָאְנצּוֵגיין ִאין ֶלעְּבן.
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ֵזייֶער אֹויף   דּוְר ֵגייט  ּבֹוים  ַא 
ֶוועְרט  ֶעס  ַצייְטן,  ְׁשֶוועֶרע 
ִוויְנֶטער, ֶעס קּוֶמען ְׁשֶוועֶרע ִוויְנְטן, 
ַפאְלן  ְּבֶלעֶטער  ַאֶלע  ְׁשֵניי,  ָהאְגל, 
אֹויּב  ִניְׁשט  ֵווייְסט  ֶער  אּון  ַאָראּפ, 
ָאֶּבער  ַמאְכן,   דּוְר ֶעס  ֶוועט  ֶער 
אּון  ְׁשַטאְרק,   ִזי ַהאְלט  ֶער  אֹויּב 
זּוֶמער,  קּוְמט  ַּבאְלד  ַאז  ֵווייְסט  ֶער 
אּון ִדי זּון ֶוועט אֹויְפַׁשייֶנען, אּון ֶער 
ֶער  ַמאְכט  אֹויְפֶלעְּבן,  צּוִריק  ֶוועט 
ַא  ְׁשֵטיין  ְּבַלייְּבט  ֶעס  אּון   דּוְר ֶעס 

ֶהעְרִליֶכער ּבֹוים.  

קּוֶמען אּון  זּוֶמער,  ִדי  ִאין  ֲאִפילּו 
ְטִריֶקעֶנען  ָוואס  ִהיְצן   אֹוי
אֹויס  ֶזעְהט  ֶעס  אּון  ּבֹוים,  ִדי  אֹויס 
ִאיְנַגאְנְצן  ֶוועְרן  ֶוועט  ֶער  ִווי 
ֶער  אֹויּב  ָאֶּבער  ַפאְרְטִריְקְנט, 
ְׁשֵטיין,  ֶער  ְּבַלייְּבט   ,ִזי ֶדעְרַהאְלט 
אּון ֶעס ְּבַלייְּבט ַא ֶהעְרִליֶכער ּבֹוים.

ֶמעְנְטׁש, ִדי  ַא  ִמיט  ִאיז  ֶזעְלֶּבע 
 ַאַסא  דּוְר ִאים  ֵגייט אֹויף  ֶעס 
ֶזעְהט  ָמאל   ַאַסא ְׁשֶוועִריֵקייְטן, 

ֶמער  ֶעס  ַהאְלט  ֶער  ִווי  אֹויס  ִאים 
ֶמער  ֶעס  ֶקען  ֶער  אּון  אֹויס,  ִניְׁשט 
ִניְׁשט דּוְר ְטָראְגן, אּון ֲאִפילּו ֶווען 
ֶעס ֶוועְרט ִאים ׁשֹוין גּוט, ֶגעֶׁשעְהט 
ׁשֹוין  ִוויל  ֶער  אּון  ָצָרה  ַא  ַווייֶטער 
 אֹויְפֶגעְּבן, ָאֶּבער אֹויּב ֶער ָלאְזט ִזי
צּוְּבָראְכן,  ִניְׁשט  ֶוועְרט  ֶער  ִניְׁשט, 
ִאים  ֶוועט   ,ִזי ֶדעְרַהאְלט  ֶער  ָנאר 

צּום סֹוף גּוט ֶוועְרן.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר  ִאיז 
ָלאְזט  אּון   ִזי ֶדעְרַהאְלט 
ִזי ִניְׁשט צּוְּבֶרעְכן, ֶוועט ִאים צּום 

סֹוף ַזיין גּוט.
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ֶזעְהן ַאן   ַזא ִאיְנְטֶרעַסאְנֶטע 
ֶמעְנְטְׁשן  ֵּבייֶמער,  ִדי  ַּביי  ִמיר 
אֹויף  ְׁשטֹויְסן  ֵזיי,  אֹויף  ְׁשֵּפייֶען 
ְׁשמּוץ,  ֵזיי  אֹויף  ַוואְרְפט  ֶמען  ַזיי, 
ַוואֶסער,  ִמיט  ֵזיי  ַּבאִגיְסט  ֶמען  אּון 
 ִזי ֶדעְרְׁשֶרעְקט  ּבֹוים  ֶדער  ָאֶּבער 
אּון  ָאן,  ַווייֶטער  ֵגייט  ֶער  ִניְׁשט, 
ַאְנְׁשָטאט צּוִריק צּו טּוְהן ְׁשֶלעְכְטס, 
טּוהט ֶער ָנאר צּוִריק גּוְטס, אּון ֶער 
ִגיְּבט ַארֹויס ַפייֶנע ֶגעְׁשַמאֶקע ִזיֶסע 

ט"ו ב˘בט„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס‡

ַא   ִזי ֶקען  ֶדעְרַפאר  אּון  ּבֹוים,  ַא 
ַא  פּון  ָאְּפֶלעְרֶנען   ַאַסא ֶמעְנְטׁש 

ּבֹוים ִווי ַאזֹוי ָאְנצּוֵגיין ִאין ֶלעְּבן.
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ֵזייֶער אֹויף   דּוְר ֵגייט  ּבֹוים  ַא 
ֶוועְרט  ֶעס  ַצייְטן,  ְׁשֶוועֶרע 
ִוויְנֶטער, ֶעס קּוֶמען ְׁשֶוועֶרע ִוויְנְטן, 
ַפאְלן  ְּבֶלעֶטער  ַאֶלע  ְׁשֵניי,  ָהאְגל, 
אֹויּב  ִניְׁשט  ֵווייְסט  ֶער  אּון  ַאָראּפ, 
ָאֶּבער  ַמאְכן,   דּוְר ֶעס  ֶוועט  ֶער 
אּון  ְׁשַטאְרק,   ִזי ַהאְלט  ֶער  אֹויּב 
זּוֶמער,  קּוְמט  ַּבאְלד  ַאז  ֵווייְסט  ֶער 
אּון ִדי זּון ֶוועט אֹויְפַׁשייֶנען, אּון ֶער 
ֶער  ַמאְכט  אֹויְפֶלעְּבן,  צּוִריק  ֶוועט 
ַא  ְׁשֵטיין  ְּבַלייְּבט  ֶעס  אּון   דּוְר ֶעס 

ֶהעְרִליֶכער ּבֹוים.  

קּוֶמען אּון  זּוֶמער,  ִדי  ִאין  ֲאִפילּו 
ְטִריֶקעֶנען  ָוואס  ִהיְצן   אֹוי
אֹויס  ֶזעְהט  ֶעס  אּון  ּבֹוים,  ִדי  אֹויס 
ִאיְנַגאְנְצן  ֶוועְרן  ֶוועט  ֶער  ִווי 
ֶער  אֹויּב  ָאֶּבער  ַפאְרְטִריְקְנט, 
ְׁשֵטיין,  ֶער  ְּבַלייְּבט   ,ִזי ֶדעְרַהאְלט 
אּון ֶעס ְּבַלייְּבט ַא ֶהעְרִליֶכער ּבֹוים.

ֶמעְנְטׁש, ִדי  ַא  ִמיט  ִאיז  ֶזעְלֶּבע 
 ַאַסא  דּוְר ִאים  ֵגייט אֹויף  ֶעס 
ֶזעְהט  ָמאל   ַאַסא ְׁשֶוועִריֵקייְטן, 

ֶמער  ֶעס  ַהאְלט  ֶער  ִווי  אֹויס  ִאים 
ֶמער  ֶעס  ֶקען  ֶער  אּון  אֹויס,  ִניְׁשט 
ִניְׁשט דּוְר ְטָראְגן, אּון ֲאִפילּו ֶווען 
ֶעס ֶוועְרט ִאים ׁשֹוין גּוט, ֶגעֶׁשעְהט 
ׁשֹוין  ִוויל  ֶער  אּון  ָצָרה  ַא  ַווייֶטער 
 אֹויְפֶגעְּבן, ָאֶּבער אֹויּב ֶער ָלאְזט ִזי
צּוְּבָראְכן,  ִניְׁשט  ֶוועְרט  ֶער  ִניְׁשט, 
ִאים  ֶוועט   ,ִזי ֶדעְרַהאְלט  ֶער  ָנאר 

צּום סֹוף גּוט ֶוועְרן.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר  ִאיז 
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ֶזעְהן ַאן   ַזא ִאיְנְטֶרעַסאְנֶטע 
ֶמעְנְטְׁשן  ֵּבייֶמער,  ִדי  ַּביי  ִמיר 
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ַוואֶסער,  ִמיט  ֵזיי  ַּבאִגיְסט  ֶמען  אּון 
 ִזי ֶדעְרְׁשֶרעְקט  ּבֹוים  ֶדער  ָאֶּבער 
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ַאְנְׁשָטאט צּוִריק צּו טּוְהן ְׁשֶלעְכְטס, 
טּוהט ֶער ָנאר צּוִריק גּוְטס, אּון ֶער 
ִגיְּבט ַארֹויס ַפייֶנע ֶגעְׁשַמאֶקע ִזיֶסע 



ט"ו ב˘בט„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜סב

 ִזי ִאיז  ֶיעֶדער  ָוואס  ִמיט  ְפרּוְכט 
ְמַחֶיה.

ָנאְכַמאְכן, ָדאס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ַפאְרֶׁשעְמט  ֶמען  ֲאִפילּו  ַאז 
אּון  ָצרֹות,  ִאים  ַמאְכט  ֶמען  ִאים, 
 ִזי ֶער  ָזאל  ִאים,  ֶדעְרִניֶדעְרט  ֶמען 
ַווייֶטער  ָנאר  ֶדעְרְׁשֶרעְקן,  ִניְׁשט 
ֶיעְדן  ִמיט  גּוְטס  אּון  טֹובֹות  טּוְהן 

ֵאייֶנעם.

ַצִדיִקים אּון  ַאֶלע  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען 
ַאז  ִנָסיֹון,  ִדי  ֶגעַהאט  ָהאְּבן 
אּון  ַפאְרֶׁשעְמט  ֵזיי  ָהאט  ֶמען 
 ִזי ָהאְּבן  ֵזיי  ָאֶּבער  ַאָראְּפֶגעקּוְקט, 
ָהאְּבן  ֵזיי  ָנאר  ֶדעְרְׁשָראְקן,  ִניְׁשט 
גּוְטס,  ָנאר  צּוִריְקֶגעֶגעְּבן  ַווייֶטער 
ֶזעֶנען  ָוואס  ְסָפִרים  ֶגעַמאְכט  אּון 

ְמַחֶיה ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.
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 ִדי ָנא ַּביי  ֶמען  ֶזעְהט   ַזא ַא 
ָוואְרְצֶלען  ִדי  ַאז  ֵּבייֶמער, 
ִאין  ִטיף  ַאַריין  ֵגייֶען  ּבֹוים  פּוֶנעם 
ֵזיי ֶזעֶנען  ִווי ִטיֶפער  ֶדער ֶעְרד, אּון 
ְׁשֶטעְרֶקער אּון  ַאְלץ  ֶעְרד,  ֶדער  ִאין 
ִזי ֶדער ּבֹוים, אֹויּב  ֶּבעֶסער ַהאְלט 
ָנאר פּון  ֶזעֶנען  ָוואְרְצֶלען  ִדי  ָאֶּבער 

ִטיף  ֶגענּוג  ִניְׁשט  ֶזעֶנען  ֵזיי  אֹויְבן, 
ֶדער  ִאיז  ֶדעָמאְלְטס  ֶעְרד,  ֶדער  ִאין 
ֶעס  ֶווען  אּון   ,ְׁשַווא ֵזייֶער  ּבֹוים 
ֶעס  ֶוועט  ִוויְנט  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  קּוְמט 
ֶעס  אּון  ּבֹוים,  ֶדעם  ְּבָלאְזן  ַאֶוועק 

ֶוועט ָגאְרִניְׁשט ְּבַלייְּבן פּון ִאים.

ֶמעְנְטׁש פּון  ַא   ִזי ֶקען  ֶדעם 
ֶוועט  ֶער  אֹויּב  ַאז  ָאְּפֶלעְרֶנען, 
ַווייְזן  ֶוועט  ֶער  ְגרֹויס,  ַהאְלְטן   ִזי
אּון  גּוט  ִווי  ֵאייֶנעם  ֶיעְדן  ַפאר 
ֶוועט  ֶער  אּון  ִאיז,  ֶער  ֶגעלּוְנֶגען 
ְצֵווייְטן, ֶדעָמאְלְט'ס  ַא  ַאָראּפ קּוְקן 
ַווייל  ַפאְלן,  סֹוף  צּום  ֶער  ֶוועט 
ָהאְּבן,  ַפייְנט  ִאים  ֶוועט  ֶיעֶדער 
ֵאייֶנעם  ִליּב  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֶמעְנְטְׁשן 
קּוְקט  אּון  ְגרֹויס   ִזי ַהאְלט  ָוואס 
ַאָראּפ אֹויף ֶיעְדן, ָאֶּבער ַא ֶמעְנְטׁש 
ַזייֶנע גּוֶטע ַמֲעלֹות,  ָוואס ַּבאַהאְלט 
ֶיעְדן  צּו  צּוֶגעָלאְזן  ִאיז  ֶער  אּון 
ֵאייֶנעם, ֶער קּוְקט ַארֹויף אֹויף ֶיעְדן 
ֶיעֶדער  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַאַזא  ֵאייֶנעם, 
ִליּב, אּון ֶער ֶוועט ִזי ֶקעֶנען ַהאְלְטן 

אּון ֵׁשיין ַמְצִליַח ַזיין.
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ַאַריין ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִדי  ִאין  ֶטַבע  ַא  ֶגעֵלייְגט 
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אּון  ַפאְרֶׁשעְמט  ֵזיי  ָהאט  ֶמען 
 ִזי ָהאְּבן  ֵזיי  ָאֶּבער  ַאָראְּפֶגעקּוְקט, 
ָהאְּבן  ֵזיי  ָנאר  ֶדעְרְׁשָראְקן,  ִניְׁשט 
גּוְטס,  ָנאר  צּוִריְקֶגעֶגעְּבן  ַווייֶטער 
ֶזעֶנען  ָוואס  ְסָפִרים  ֶגעַמאְכט  אּון 
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ֶוועט ָגאְרִניְׁשט ְּבַלייְּבן פּון ִאים.

ֶמעְנְטׁש פּון  ַא   ִזי ֶקען  ֶדעם 
ֶוועט  ֶער  אֹויּב  ַאז  ָאְּפֶלעְרֶנען, 
ַווייְזן  ֶוועט  ֶער  ְגרֹויס,  ַהאְלְטן   ִזי
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ְצֵווייְטן, ֶדעָמאְלְט'ס  ַא  ַאָראּפ קּוְקן 
ַווייל  ַפאְלן,  סֹוף  צּום  ֶער  ֶוועט 
ָהאְּבן,  ַפייְנט  ִאים  ֶוועט  ֶיעֶדער 
ֵאייֶנעם  ִליּב  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֶמעְנְטְׁשן 
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ְצֵווייְטן, ֶדעָמאְלְט'ס  ַא  ַאָראּפ קּוְקן 
ַווייל  ַפאְלן,  סֹוף  צּום  ֶער  ֶוועט 
ָהאְּבן,  ַפייְנט  ִאים  ֶוועט  ֶיעֶדער 
ֵאייֶנעם  ִליּב  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֶמעְנְטְׁשן 
קּוְקט  אּון  ְגרֹויס   ִזי ַהאְלט  ָוואס 
ַאָראּפ אֹויף ֶיעְדן, ָאֶּבער ַא ֶמעְנְטׁש 
ַזייֶנע גּוֶטע ַמֲעלֹות,  ָוואס ַּבאַהאְלט 
ֶיעְדן  צּו  צּוֶגעָלאְזן  ִאיז  ֶער  אּון 
ֵאייֶנעם, ֶער קּוְקט ַארֹויף אֹויף ֶיעְדן 
ֶיעֶדער  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַאַזא  ֵאייֶנעם, 
ִליּב, אּון ֶער ֶוועט ִזי ֶקעֶנען ַהאְלְטן 

אּון ֵׁשיין ַמְצִליַח ַזיין.
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ַאַריין ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִדי  ִאין  ֶטַבע  ַא  ֶגעֵלייְגט 

ט"ו ב˘בט„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜סב

 ִזי ִאיז  ֶיעֶדער  ָוואס  ִמיט  ְפרּוְכט 
ְמַחֶיה.

ָנאְכַמאְכן, ָדאס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַדאְרף 
ַפאְרֶׁשעְמט  ֶמען  ֲאִפילּו  ַאז 
אּון  ָצרֹות,  ִאים  ַמאְכט  ֶמען  ִאים, 
 ִזי ֶער  ָזאל  ִאים,  ֶדעְרִניֶדעְרט  ֶמען 
ַווייֶטער  ָנאר  ֶדעְרְׁשֶרעְקן,  ִניְׁשט 
ֶיעְדן  ִמיט  גּוְטס  אּון  טֹובֹות  טּוְהן 

ֵאייֶנעם.

ַצִדיִקים אּון  ַאֶלע  ַאז  ֶזעְהט  ֶמען 
ַאז  ִנָסיֹון,  ִדי  ֶגעַהאט  ָהאְּבן 
אּון  ַפאְרֶׁשעְמט  ֵזיי  ָהאט  ֶמען 
 ִזי ָהאְּבן  ֵזיי  ָאֶּבער  ַאָראְּפֶגעקּוְקט, 
ָהאְּבן  ֵזיי  ָנאר  ֶדעְרְׁשָראְקן,  ִניְׁשט 
גּוְטס,  ָנאר  צּוִריְקֶגעֶגעְּבן  ַווייֶטער 
ֶזעֶנען  ָוואס  ְסָפִרים  ֶגעַמאְכט  אּון 

ְמַחֶיה ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.
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 ִדי ָנא ַּביי  ֶמען  ֶזעְהט   ַזא ַא 
ָוואְרְצֶלען  ִדי  ַאז  ֵּבייֶמער, 
ִאין  ִטיף  ַאַריין  ֵגייֶען  ּבֹוים  פּוֶנעם 
ֵזיי ֶזעֶנען  ִווי ִטיֶפער  ֶדער ֶעְרד, אּון 
ְׁשֶטעְרֶקער אּון  ַאְלץ  ֶעְרד,  ֶדער  ִאין 
ִזי ֶדער ּבֹוים, אֹויּב  ֶּבעֶסער ַהאְלט 
ָנאר פּון  ֶזעֶנען  ָוואְרְצֶלען  ִדי  ָאֶּבער 

ִטיף  ֶגענּוג  ִניְׁשט  ֶזעֶנען  ֵזיי  אֹויְבן, 
ֶדער  ִאיז  ֶדעָמאְלְטס  ֶעְרד,  ֶדער  ִאין 
ֶעס  ֶווען  אּון   ,ְׁשַווא ֵזייֶער  ּבֹוים 
ֶעס  ֶוועט  ִוויְנט  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  קּוְמט 
ֶעס  אּון  ּבֹוים,  ֶדעם  ְּבָלאְזן  ַאֶוועק 

ֶוועט ָגאְרִניְׁשט ְּבַלייְּבן פּון ִאים.

ֶמעְנְטׁש פּון  ַא   ִזי ֶקען  ֶדעם 
ֶוועט  ֶער  אֹויּב  ַאז  ָאְּפֶלעְרֶנען, 
ַווייְזן  ֶוועט  ֶער  ְגרֹויס,  ַהאְלְטן   ִזי
אּון  גּוט  ִווי  ֵאייֶנעם  ֶיעְדן  ַפאר 
ֶוועט  ֶער  אּון  ִאיז,  ֶער  ֶגעלּוְנֶגען 
ְצֵווייְטן, ֶדעָמאְלְט'ס  ַא  ַאָראּפ קּוְקן 
ַווייל  ַפאְלן,  סֹוף  צּום  ֶער  ֶוועט 
ָהאְּבן,  ַפייְנט  ִאים  ֶוועט  ֶיעֶדער 
ֵאייֶנעם  ִליּב  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֶמעְנְטְׁשן 
קּוְקט  אּון  ְגרֹויס   ִזי ַהאְלט  ָוואס 
ַאָראּפ אֹויף ֶיעְדן, ָאֶּבער ַא ֶמעְנְטׁש 
ַזייֶנע גּוֶטע ַמֲעלֹות,  ָוואס ַּבאַהאְלט 
ֶיעְדן  צּו  צּוֶגעָלאְזן  ִאיז  ֶער  אּון 
ֵאייֶנעם, ֶער קּוְקט ַארֹויף אֹויף ֶיעְדן 
ֶיעֶדער  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַאַזא  ֵאייֶנעם, 
ִליּב, אּון ֶער ֶוועט ִזי ֶקעֶנען ַהאְלְטן 

אּון ֵׁשיין ַמְצִליַח ַזיין.
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ַאַריין ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִדי  ִאין  ֶטַבע  ַא  ֶגעֵלייְגט 



ט"ו ב˘בט„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס‚

 ִזי ִציְהט  ּבֹוים  ֶיעֶדע  ַאז  ֵּבייֶמער, 
ֶעְרד,  ֶדער  פּון  ֶלעְּבן  ַזיין  ַאֵלייְנס 
ִניְׁשט  ִציְהט  ּבֹוים  ֵאיין  ַקיין  אּון 
ֶיעֶדע  פּון  ּבֹוים,  ְצֵווייֶטע  ַא  פּון 
ִמיֵני  ַאְנֶדעֶרע  ַארֹויס  ַוואְקְסט  ּבֹוים 
ְפרּוְכט, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ַקיין ֵאיין 
ַא  ִאין  ַאַריין  ִניְׁשט   ִזי ִמיְׁשט  ּבֹוים 

ְצֵווייְטן.

ֶמעְנְטׁש פּון  ַא   ִזי ֶקען  ֶדעם 
 ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ָאְּפֶלעְרֶנען, 
ַא  ִאין  ַאַרייְנִמיְׁשן  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל 
ְצֵווייְטן, ָנאר ֶער ָזאל ִציֶען ַזיין ֶלעְּבן 
אּון  ַאֵלייְנ'ס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ֶּבעְטן  ָנאר  ֶער  ָזאל  ַדאְרף  ֶער  ָוואס 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ִניְׁשט קּוְקן 

אֹויף ַא ְצֵווייְטן.

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט אֹויף ַא ַווייל 
ְצֵווייְטן, ַסיי אֹויּב ֶיעֶנער ִאיז 
ֶּבעֶסער פּון ִאים, ַסיי אֹויּב ֶיעֶנער ִאיז 
ֶעְרֶגער פּון ִאים, ֶוועט ִאים ֵקייְנָמאל 

ִניְׁשט ַזיין גּוט.

ֵאייֶנעם ֶווען  אֹויף  קּוְקן  ֶוועט  ֶער 
ִאים,  פּון  ֶּבעֶסער  ִאיז  ָוואס 
ֶער  ֶוועט  ִאים,  פּון  ֶגעלּוְנֶגען  ֶמער 
ְטַראְכְטן ַאז ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרט, 
ֶיעֶנער ֶקען  ַאז   ֶזעְהט ָדא ֶער  ַווייל 
ֶּבעֶסער, ָאֶּבער ָדאס ִאיז ִניְׁשט ֶאֶמת, 
ֶעֶּפעס  ֶקען  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ַווייל 

אּון  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  אֹויְפטּוְהן 
ִמיְטן  צּוְּבֶרעְכן   ִזי ֶוועט  ֶער  אֹויּב 
ֶּבעֶסער,  ִאיז  ֶיעֶנער  ַאז  ְטַראְכְטן 
ֶוועט ֶער ִניְׁשט טּוְהן ֲאִפילּו ָוואס ֶער 

ֶקען ָיא טּוְהן.

אֹויּב ֶער ֶוועט ְטַראְכְטן ַאז ֶער אּון 
ֶוועט  ֶיעֶנעם,  פּון  ֶּבעֶסער  ִאיז 
אֹוי ִניְׁשט ַזיין גּוט, ַווייל ֶער ֶוועט 
ֵאייִּביג ְטַראְכְטן, ַאז ֶמען ַדאְרף ִאים 
ֶגעְּבן ֶמער ָּכבֹוד פּון ֶיעֶנעם, ַווייל ֶער 
ִאיז ֶמער ָחׁשּוב פּון ֶיעֶנעם, אּון ֶמען 
ִאים,  פּון  ֵעֶסק  ַא  ֶמער  ַמאְכן  ַדאְרף 
ִניְׁשט  ִאים  ֶעס  ֶוועט  ֶמען  אֹויּב  אּון 
ִאיְנַגאְנְצן  ֶוועְרן  ֶער  ֶוועט  ֶגעְּבן, 

צּוְּבָראְכן אּון ְטרֹויֶעִריג.

צּו ֶוועְגן  ִניְׁשט  ֵעָצה  ִדי  ִאיז  ֶדעם 
אּון  ְצֵווייְטן,  ַא  אֹויף  קּוְקן 
ִאיְנְטֶרעִסיְרן  ִניְׁשט  ִאים  ָזאל  ֶעס 
ַאזֹוי  אּון  טּוט,  ְצֵווייֶטער  ַא  ָוואס 
אּון  צּוְּבָראְכן,  ַזיין  ִניְׁשט  ֶער  ֶוועט 
ֶוועְלט  ִדי  ֶוועט אֹויְפטּוְהן אֹויף  ֶער 

ָוואס ֶער ֶקען ָיא.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר  ִאיז 
ַאזֹוי  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶגעֶדעְנְקט 
 ָנא ַמאְכט  ֶער  אּון  ּבֹוים,  ֶדער  ִווי 
ָוואס  ּבֹוים  פּוֶנעם  ַזאְכן  ַאֶלע  ִדי 
ֶוועט ֶער  ִמיר ָהאְּבן אֹויְסֶגעֶרעְכְנט, 
ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִווי  אֹויְסַוואְקְסן  ִזיֶכער 
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 ִזי ִציְהט  ּבֹוים  ֶיעֶדע  ַאז  ֵּבייֶמער, 
ֶעְרד,  ֶדער  פּון  ֶלעְּבן  ַזיין  ַאֵלייְנס 
ִניְׁשט  ִציְהט  ּבֹוים  ֵאיין  ַקיין  אּון 
ֶיעֶדע  פּון  ּבֹוים,  ְצֵווייֶטע  ַא  פּון 
ִמיֵני  ַאְנֶדעֶרע  ַארֹויס  ַוואְקְסט  ּבֹוים 
ְפרּוְכט, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ַקיין ֵאיין 
ַא  ִאין  ַאַריין  ִניְׁשט   ִזי ִמיְׁשט  ּבֹוים 

ְצֵווייְטן.

ֶמעְנְטׁש פּון  ַא   ִזי ֶקען  ֶדעם 
 ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ָאְּפֶלעְרֶנען, 
ַא  ִאין  ַאַרייְנִמיְׁשן  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל 
ְצֵווייְטן, ָנאר ֶער ָזאל ִציֶען ַזיין ֶלעְּבן 
אּון  ַאֵלייְנ'ס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ֶּבעְטן  ָנאר  ֶער  ָזאל  ַדאְרף  ֶער  ָוואס 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ִניְׁשט קּוְקן 

אֹויף ַא ְצֵווייְטן.

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט אֹויף ַא ַווייל 
ְצֵווייְטן, ַסיי אֹויּב ֶיעֶנער ִאיז 
ֶּבעֶסער פּון ִאים, ַסיי אֹויּב ֶיעֶנער ִאיז 
ֶעְרֶגער פּון ִאים, ֶוועט ִאים ֵקייְנָמאל 

ִניְׁשט ַזיין גּוט.

ֵאייֶנעם ֶווען  אֹויף  קּוְקן  ֶוועט  ֶער 
ִאים,  פּון  ֶּבעֶסער  ִאיז  ָוואס 
ֶער  ֶוועט  ִאים,  פּון  ֶגעלּוְנֶגען  ֶמער 
ְטַראְכְטן ַאז ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרט, 
ֶיעֶנער ֶקען  ַאז   ֶזעְהט ָדא ֶער  ַווייל 
ֶּבעֶסער, ָאֶּבער ָדאס ִאיז ִניְׁשט ֶאֶמת, 
ֶעֶּפעס  ֶקען  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ַווייל 

אּון  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  אֹויְפטּוְהן 
ִמיְטן  צּוְּבֶרעְכן   ִזי ֶוועט  ֶער  אֹויּב 
ֶּבעֶסער,  ִאיז  ֶיעֶנער  ַאז  ְטַראְכְטן 
ֶוועט ֶער ִניְׁשט טּוְהן ֲאִפילּו ָוואס ֶער 

ֶקען ָיא טּוְהן.

אֹויּב ֶער ֶוועט ְטַראְכְטן ַאז ֶער אּון 
ֶוועט  ֶיעֶנעם,  פּון  ֶּבעֶסער  ִאיז 
אֹוי ִניְׁשט ַזיין גּוט, ַווייל ֶער ֶוועט 
ֵאייִּביג ְטַראְכְטן, ַאז ֶמען ַדאְרף ִאים 
ֶגעְּבן ֶמער ָּכבֹוד פּון ֶיעֶנעם, ַווייל ֶער 
ִאיז ֶמער ָחׁשּוב פּון ֶיעֶנעם, אּון ֶמען 
ִאים,  פּון  ֵעֶסק  ַא  ֶמער  ַמאְכן  ַדאְרף 
ִניְׁשט  ִאים  ֶעס  ֶוועט  ֶמען  אֹויּב  אּון 
ִאיְנַגאְנְצן  ֶוועְרן  ֶער  ֶוועט  ֶגעְּבן, 

צּוְּבָראְכן אּון ְטרֹויֶעִריג.

צּו ֶוועְגן  ִניְׁשט  ֵעָצה  ִדי  ִאיז  ֶדעם 
אּון  ְצֵווייְטן,  ַא  אֹויף  קּוְקן 
ִאיְנְטֶרעִסיְרן  ִניְׁשט  ִאים  ָזאל  ֶעס 
ַאזֹוי  אּון  טּוט,  ְצֵווייֶטער  ַא  ָוואס 
אּון  צּוְּבָראְכן,  ַזיין  ִניְׁשט  ֶער  ֶוועט 
ֶוועְלט  ִדי  ֶוועט אֹויְפטּוְהן אֹויף  ֶער 

ָוואס ֶער ֶקען ָיא.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר  ִאיז 
ַאזֹוי  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶגעֶדעְנְקט 
 ָנא ַמאְכט  ֶער  אּון  ּבֹוים,  ֶדער  ִווי 
ָוואס  ּבֹוים  פּוֶנעם  ַזאְכן  ַאֶלע  ִדי 
ֶוועט ֶער  ִמיר ָהאְּבן אֹויְסֶגעֶרעְכְנט, 
ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִווי  אֹויְסַוואְקְסן  ִזיֶכער 

ט"ו ב˘בט„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס‚

 ִזי ִציְהט  ּבֹוים  ֶיעֶדע  ַאז  ֵּבייֶמער, 
ֶעְרד,  ֶדער  פּון  ֶלעְּבן  ַזיין  ַאֵלייְנס 
ִניְׁשט  ִציְהט  ּבֹוים  ֵאיין  ַקיין  אּון 
ֶיעֶדע  פּון  ּבֹוים,  ְצֵווייֶטע  ַא  פּון 
ִמיֵני  ַאְנֶדעֶרע  ַארֹויס  ַוואְקְסט  ּבֹוים 
ְפרּוְכט, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ַקיין ֵאיין 
ַא  ִאין  ַאַריין  ִניְׁשט   ִזי ִמיְׁשט  ּבֹוים 

ְצֵווייְטן.

ֶמעְנְטׁש פּון  ַא   ִזי ֶקען  ֶדעם 
 ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ָאְּפֶלעְרֶנען, 
ַא  ִאין  ַאַרייְנִמיְׁשן  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל 
ְצֵווייְטן, ָנאר ֶער ָזאל ִציֶען ַזיין ֶלעְּבן 
אּון  ַאֵלייְנ'ס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ֶּבעְטן  ָנאר  ֶער  ָזאל  ַדאְרף  ֶער  ָוואס 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ִניְׁשט קּוְקן 

אֹויף ַא ְצֵווייְטן.

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט אֹויף ַא ַווייל 
ְצֵווייְטן, ַסיי אֹויּב ֶיעֶנער ִאיז 
ֶּבעֶסער פּון ִאים, ַסיי אֹויּב ֶיעֶנער ִאיז 
ֶעְרֶגער פּון ִאים, ֶוועט ִאים ֵקייְנָמאל 

ִניְׁשט ַזיין גּוט.

ֵאייֶנעם ֶווען  אֹויף  קּוְקן  ֶוועט  ֶער 
ִאים,  פּון  ֶּבעֶסער  ִאיז  ָוואס 
ֶער  ֶוועט  ִאים,  פּון  ֶגעלּוְנֶגען  ֶמער 
ְטַראְכְטן ַאז ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרט, 
ֶיעֶנער ֶקען  ַאז   ֶזעְהט ָדא ֶער  ַווייל 
ֶּבעֶסער, ָאֶּבער ָדאס ִאיז ִניְׁשט ֶאֶמת, 
ֶעֶּפעס  ֶקען  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ַווייל 

אּון  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  אֹויְפטּוְהן 
ִמיְטן  צּוְּבֶרעְכן   ִזי ֶוועט  ֶער  אֹויּב 
ֶּבעֶסער,  ִאיז  ֶיעֶנער  ַאז  ְטַראְכְטן 
ֶוועט ֶער ִניְׁשט טּוְהן ֲאִפילּו ָוואס ֶער 

ֶקען ָיא טּוְהן.

אֹויּב ֶער ֶוועט ְטַראְכְטן ַאז ֶער אּון 
ֶוועט  ֶיעֶנעם,  פּון  ֶּבעֶסער  ִאיז 
אֹוי ִניְׁשט ַזיין גּוט, ַווייל ֶער ֶוועט 
ֵאייִּביג ְטַראְכְטן, ַאז ֶמען ַדאְרף ִאים 
ֶגעְּבן ֶמער ָּכבֹוד פּון ֶיעֶנעם, ַווייל ֶער 
ִאיז ֶמער ָחׁשּוב פּון ֶיעֶנעם, אּון ֶמען 
ִאים,  פּון  ֵעֶסק  ַא  ֶמער  ַמאְכן  ַדאְרף 
ִניְׁשט  ִאים  ֶעס  ֶוועט  ֶמען  אֹויּב  אּון 
ִאיְנַגאְנְצן  ֶוועְרן  ֶער  ֶוועט  ֶגעְּבן, 

צּוְּבָראְכן אּון ְטרֹויֶעִריג.

צּו ֶוועְגן  ִניְׁשט  ֵעָצה  ִדי  ִאיז  ֶדעם 
אּון  ְצֵווייְטן,  ַא  אֹויף  קּוְקן 
ִאיְנְטֶרעִסיְרן  ִניְׁשט  ִאים  ָזאל  ֶעס 
ַאזֹוי  אּון  טּוט,  ְצֵווייֶטער  ַא  ָוואס 
אּון  צּוְּבָראְכן,  ַזיין  ִניְׁשט  ֶער  ֶוועט 
ֶוועְלט  ִדי  ֶוועט אֹויְפטּוְהן אֹויף  ֶער 

ָוואס ֶער ֶקען ָיא.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר  ִאיז 
ַאזֹוי  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶגעֶדעְנְקט 
 ָנא ַמאְכט  ֶער  אּון  ּבֹוים,  ֶדער  ִווי 
ָוואס  ּבֹוים  פּוֶנעם  ַזאְכן  ַאֶלע  ִדי 
ֶוועט ֶער  ִמיר ָהאְּבן אֹויְסֶגעֶרעְכְנט, 
ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִווי  אֹויְסַוואְקְסן  ִזיֶכער 

ט"ו ב˘בט„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס‚

 ִזי ִציְהט  ּבֹוים  ֶיעֶדע  ַאז  ֵּבייֶמער, 
ֶעְרד,  ֶדער  פּון  ֶלעְּבן  ַזיין  ַאֵלייְנס 
ִניְׁשט  ִציְהט  ּבֹוים  ֵאיין  ַקיין  אּון 
ֶיעֶדע  פּון  ּבֹוים,  ְצֵווייֶטע  ַא  פּון 
ִמיֵני  ַאְנֶדעֶרע  ַארֹויס  ַוואְקְסט  ּבֹוים 
ְפרּוְכט, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ַקיין ֵאיין 
ַא  ִאין  ַאַריין  ִניְׁשט   ִזי ִמיְׁשט  ּבֹוים 

ְצֵווייְטן.

ֶמעְנְטׁש פּון  ַא   ִזי ֶקען  ֶדעם 
 ִזי ָזאל  ֶער  ַאז  ָאְּפֶלעְרֶנען, 
ַא  ִאין  ַאַרייְנִמיְׁשן  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל 
ְצֵווייְטן, ָנאר ֶער ָזאל ִציֶען ַזיין ֶלעְּבן 
אּון  ַאֵלייְנ'ס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ֶּבעְטן  ָנאר  ֶער  ָזאל  ַדאְרף  ֶער  ָוואס 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ִניְׁשט קּוְקן 

אֹויף ַא ְצֵווייְטן.

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט אֹויף ַא ַווייל 
ְצֵווייְטן, ַסיי אֹויּב ֶיעֶנער ִאיז 
ֶּבעֶסער פּון ִאים, ַסיי אֹויּב ֶיעֶנער ִאיז 
ֶעְרֶגער פּון ִאים, ֶוועט ִאים ֵקייְנָמאל 

ִניְׁשט ַזיין גּוט.

ֵאייֶנעם ֶווען  אֹויף  קּוְקן  ֶוועט  ֶער 
ִאים,  פּון  ֶּבעֶסער  ִאיז  ָוואס 
ֶער  ֶוועט  ִאים,  פּון  ֶגעלּוְנֶגען  ֶמער 
ְטַראְכְטן ַאז ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרט, 
ֶיעֶנער ֶקען  ַאז   ֶזעְהט ָדא ֶער  ַווייל 
ֶּבעֶסער, ָאֶּבער ָדאס ִאיז ִניְׁשט ֶאֶמת, 
ֶעֶּפעס  ֶקען  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ַווייל 

אּון  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  אֹויְפטּוְהן 
ִמיְטן  צּוְּבֶרעְכן   ִזי ֶוועט  ֶער  אֹויּב 
ֶּבעֶסער,  ִאיז  ֶיעֶנער  ַאז  ְטַראְכְטן 
ֶוועט ֶער ִניְׁשט טּוְהן ֲאִפילּו ָוואס ֶער 

ֶקען ָיא טּוְהן.

אֹויּב ֶער ֶוועט ְטַראְכְטן ַאז ֶער אּון 
ֶוועט  ֶיעֶנעם,  פּון  ֶּבעֶסער  ִאיז 
אֹוי ִניְׁשט ַזיין גּוט, ַווייל ֶער ֶוועט 
ֵאייִּביג ְטַראְכְטן, ַאז ֶמען ַדאְרף ִאים 
ֶגעְּבן ֶמער ָּכבֹוד פּון ֶיעֶנעם, ַווייל ֶער 
ִאיז ֶמער ָחׁשּוב פּון ֶיעֶנעם, אּון ֶמען 
ִאים,  פּון  ֵעֶסק  ַא  ֶמער  ַמאְכן  ַדאְרף 
ִניְׁשט  ִאים  ֶעס  ֶוועט  ֶמען  אֹויּב  אּון 
ִאיְנַגאְנְצן  ֶוועְרן  ֶער  ֶוועט  ֶגעְּבן, 

צּוְּבָראְכן אּון ְטרֹויֶעִריג.

צּו ֶוועְגן  ִניְׁשט  ֵעָצה  ִדי  ִאיז  ֶדעם 
אּון  ְצֵווייְטן,  ַא  אֹויף  קּוְקן 
ִאיְנְטֶרעִסיְרן  ִניְׁשט  ִאים  ָזאל  ֶעס 
ַאזֹוי  אּון  טּוט,  ְצֵווייֶטער  ַא  ָוואס 
אּון  צּוְּבָראְכן,  ַזיין  ִניְׁשט  ֶער  ֶוועט 
ֶוועְלט  ִדי  ֶוועט אֹויְפטּוְהן אֹויף  ֶער 

ָוואס ֶער ֶקען ָיא.

ָוואס וואֹויל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר  ִאיז 
ַאזֹוי  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶגעֶדעְנְקט 
 ָנא ַמאְכט  ֶער  אּון  ּבֹוים,  ֶדער  ִווי 
ָוואס  ּבֹוים  פּוֶנעם  ַזאְכן  ַאֶלע  ִדי 
ֶוועט ֶער  ִמיר ָהאְּבן אֹויְסֶגעֶרעְכְנט, 
ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִווי  אֹויְסַוואְקְסן  ִזיֶכער 
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גּוֶטע  ַארֹויְסֶגעְּבן  אּון  ּבֹוים,  ֵׁשייֶנע 
ִזיֶסע ְפרּוְכט פּון ָוואס ֶיעֶדער ֶוועט 
אֹויף  ִאים  ִאיז  וואֹויל  ָהאְּבן,  ַהָנָאה 

ִדי ֶוועְלט אּון וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף 
ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(קּוְנְטֵרס ט"ו ִּבְׁשַבט)

ָר‰ ˙ ּפָ ּבָ ַ ׁ̆
ְטהֹוִרים ְלַטֵהר  ְלַטֵּמא  ְטֵמִאים 

ְּבאֹוֵמר ָקדֹוש. ִדי ִמְצָוה פּון 
ָּפָרה ֲאדּוָמה ִאיז ַא חֹק, ַא ֶגעֶזעץ, ַווייל 
פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ֶעס ְמַטֵהר ָטֵמא'ֶנע 
ֶמעְנְטְׁשן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט, 
ָוואס ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ְמַטֵמא  ֶעס  ִאיז 

ַּבאִניְצן ִזי ֶדעְרִמיט.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט,  ְׁשִליָט"א 
ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ָדאס 
 ַווייל ַאַסא ַא ֶמעְנְטׁש,  ִחיזּוק ַפאר 
ַדְוָקא  ַאז  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ֶזעְהט  ָמאל 
ֶווען ֶער ִוויל ִזי ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט 
ַאַריין, ֶער ִוויל ָאְנֵהייְּבן ַזיין וואֹויל 
ַדְוָקא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  אּון 
ֵיֶצר  ֶדער   ִזי ְׁשַטאְרְקט  ֶדעָמאְלְטס 
ַפאְלט  ֶער  אּון  ְׁשַטאְרק,  ֵזייֶער  ָהַרע 
צּוְּבֶרעְכט  ָדאס  ֲעֵבירֹות,  ִמיט   דּוְר
ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ּפּוְנְקט 
וואֹויל,  ַזיין  ִוויל   ִאי ֶווען  ֶיעְצט 

ָהאּב ִאי ַאֶזעְלֶכע ִנְסיֹונֹות?!

ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט אֹויף ָאֶּבער  ֶווען 
ָגאְרִניְׁשט, ֶער ֵגייט ַווייֶטער 
טּוְהן  צּו  ְּפרּוִּביְרט  ֶער  ֶוועג,  ַזיין 
ִניְׁשט  קּוְקט  ֶער  אּון  ֶקען,  ֶער  ָוואס 
ֶדעָמאְלס  דּוְרְכֶפעֶלער,  ַזייֶנע  אֹויף 
ֶוועט ֶמען ִזיֶכער ָאְנקּוֶמען, אּון ַזיין 

צּום סֹוף ַאן ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכע ִאיד.

ְטהֹוִרים, ָדאס  ְלַטֵּמא  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַזיין  ְמַטֵהר   ִזי ִוויל  ֶער  ֶווען 
ֶוועְרט ֶער ָגאר ָטֵמא, ָאֶּבער אֹויּב ֶער 
ֶוועט ִזי ֶדעְרַהאְלְטן, ֶוועט ֶער צּום 
סֹוף ֶזעְהן, ַאז ַאֶלע ַזייֶנע דּוְרְכֶפעֶלער 
ֶוועְלן ִאים ָגאר צּוִניץ קּוֶמען, ְלַטֵהר 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְטֵמִאים, 
ֶער  אּון  ַזיין,  ְמַטֵהר  ִאיְנַגאְנְצן  ִאים 

ֶוועט ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש
 ַוַּיְקֵהל ְּפּקּוֵדי תשנ"א)

˘ב˙ פר‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס„

גּוֶטע  ַארֹויְסֶגעְּבן  אּון  ּבֹוים,  ֵׁשייֶנע 
ִזיֶסע ְפרּוְכט פּון ָוואס ֶיעֶדער ֶוועט 
אֹויף  ִאים  ִאיז  וואֹויל  ָהאְּבן,  ַהָנָאה 

ִדי ֶוועְלט אּון וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף 
ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(קּוְנְטֵרס ט"ו ִּבְׁשַבט)

ָר‰ ˙ ּפָ ּבָ ַ ׁ̆
ְטהֹוִרים ְלַטֵהר  ְלַטֵּמא  ְטֵמִאים 

ְּבאֹוֵמר ָקדֹוש. ִדי ִמְצָוה פּון 
ָּפָרה ֲאדּוָמה ִאיז ַא חֹק, ַא ֶגעֶזעץ, ַווייל 
פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ֶעס ְמַטֵהר ָטֵמא'ֶנע 
ֶמעְנְטְׁשן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט, 
ָוואס ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ְמַטֵמא  ֶעס  ִאיז 

ַּבאִניְצן ִזי ֶדעְרִמיט.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט,  ְׁשִליָט"א 
ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ָדאס 
 ַווייל ַאַסא ַא ֶמעְנְטׁש,  ִחיזּוק ַפאר 
ַדְוָקא  ַאז  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ֶזעְהט  ָמאל 
ֶווען ֶער ִוויל ִזי ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט 
ַאַריין, ֶער ִוויל ָאְנֵהייְּבן ַזיין וואֹויל 
ַדְוָקא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  אּון 
ֵיֶצר  ֶדער   ִזי ְׁשַטאְרְקט  ֶדעָמאְלְטס 
ַפאְלט  ֶער  אּון  ְׁשַטאְרק,  ֵזייֶער  ָהַרע 
צּוְּבֶרעְכט  ָדאס  ֲעֵבירֹות,  ִמיט   דּוְר
ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ּפּוְנְקט 
וואֹויל,  ַזיין  ִוויל   ִאי ֶווען  ֶיעְצט 

ָהאּב ִאי ַאֶזעְלֶכע ִנְסיֹונֹות?!

ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט אֹויף ָאֶּבער  ֶווען 
ָגאְרִניְׁשט, ֶער ֵגייט ַווייֶטער 
טּוְהן  צּו  ְּפרּוִּביְרט  ֶער  ֶוועג,  ַזיין 
ִניְׁשט  קּוְקט  ֶער  אּון  ֶקען,  ֶער  ָוואס 
ֶדעָמאְלס  דּוְרְכֶפעֶלער,  ַזייֶנע  אֹויף 
ֶוועט ֶמען ִזיֶכער ָאְנקּוֶמען, אּון ַזיין 

צּום סֹוף ַאן ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכע ִאיד.

ְטהֹוִרים, ָדאס  ְלַטֵּמא  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַזיין  ְמַטֵהר   ִזי ִוויל  ֶער  ֶווען 
ֶוועְרט ֶער ָגאר ָטֵמא, ָאֶּבער אֹויּב ֶער 
ֶוועט ִזי ֶדעְרַהאְלְטן, ֶוועט ֶער צּום 
סֹוף ֶזעְהן, ַאז ַאֶלע ַזייֶנע דּוְרְכֶפעֶלער 
ֶוועְלן ִאים ָגאר צּוִניץ קּוֶמען, ְלַטֵהר 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְטֵמִאים, 
ֶער  אּון  ַזיין,  ְמַטֵהר  ִאיְנַגאְנְצן  ִאים 

ֶוועט ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש
 ַוַּיְקֵהל ְּפּקּוֵדי תשנ"א)

˘ב˙ פר‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס„

גּוֶטע  ַארֹויְסֶגעְּבן  אּון  ּבֹוים,  ֵׁשייֶנע 
ִזיֶסע ְפרּוְכט פּון ָוואס ֶיעֶדער ֶוועט 
אֹויף  ִאים  ִאיז  וואֹויל  ָהאְּבן,  ַהָנָאה 

ִדי ֶוועְלט אּון וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף 
ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(קּוְנְטֵרס ט"ו ִּבְׁשַבט)

ָר‰ ˙ ּפָ ּבָ ַ ׁ̆
ְטהֹוִרים ְלַטֵהר  ְלַטֵּמא  ְטֵמִאים 

ְּבאֹוֵמר ָקדֹוש. ִדי ִמְצָוה פּון 
ָּפָרה ֲאדּוָמה ִאיז ַא חֹק, ַא ֶגעֶזעץ, ַווייל 
פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ֶעס ְמַטֵהר ָטֵמא'ֶנע 
ֶמעְנְטְׁשן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט, 
ָוואס ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ְמַטֵמא  ֶעס  ִאיז 

ַּבאִניְצן ִזי ֶדעְרִמיט.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט,  ְׁשִליָט"א 
ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ָדאס 
 ַווייל ַאַסא ַא ֶמעְנְטׁש,  ִחיזּוק ַפאר 
ַדְוָקא  ַאז  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ֶזעְהט  ָמאל 
ֶווען ֶער ִוויל ִזי ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט 
ַאַריין, ֶער ִוויל ָאְנֵהייְּבן ַזיין וואֹויל 
ַדְוָקא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  אּון 
ֵיֶצר  ֶדער   ִזי ְׁשַטאְרְקט  ֶדעָמאְלְטס 
ַפאְלט  ֶער  אּון  ְׁשַטאְרק,  ֵזייֶער  ָהַרע 
צּוְּבֶרעְכט  ָדאס  ֲעֵבירֹות,  ִמיט   דּוְר
ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ּפּוְנְקט 
וואֹויל,  ַזיין  ִוויל   ִאי ֶווען  ֶיעְצט 

ָהאּב ִאי ַאֶזעְלֶכע ִנְסיֹונֹות?!

ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט אֹויף ָאֶּבער  ֶווען 
ָגאְרִניְׁשט, ֶער ֵגייט ַווייֶטער 
טּוְהן  צּו  ְּפרּוִּביְרט  ֶער  ֶוועג,  ַזיין 
ִניְׁשט  קּוְקט  ֶער  אּון  ֶקען,  ֶער  ָוואס 
ֶדעָמאְלס  דּוְרְכֶפעֶלער,  ַזייֶנע  אֹויף 
ֶוועט ֶמען ִזיֶכער ָאְנקּוֶמען, אּון ַזיין 

צּום סֹוף ַאן ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכע ִאיד.

ְטהֹוִרים, ָדאס  ְלַטֵּמא  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַזיין  ְמַטֵהר   ִזי ִוויל  ֶער  ֶווען 
ֶוועְרט ֶער ָגאר ָטֵמא, ָאֶּבער אֹויּב ֶער 
ֶוועט ִזי ֶדעְרַהאְלְטן, ֶוועט ֶער צּום 
סֹוף ֶזעְהן, ַאז ַאֶלע ַזייֶנע דּוְרְכֶפעֶלער 
ֶוועְלן ִאים ָגאר צּוִניץ קּוֶמען, ְלַטֵהר 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְטֵמִאים, 
ֶער  אּון  ַזיין,  ְמַטֵהר  ִאיְנַגאְנְצן  ִאים 

ֶוועט ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש
 ַוַּיְקֵהל ְּפּקּוֵדי תשנ"א)

˘ב˙ פר‰„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס„

גּוֶטע  ַארֹויְסֶגעְּבן  אּון  ּבֹוים,  ֵׁשייֶנע 
ִזיֶסע ְפרּוְכט פּון ָוואס ֶיעֶדער ֶוועט 
אֹויף  ִאים  ִאיז  וואֹויל  ָהאְּבן,  ַהָנָאה 

ִדי ֶוועְלט אּון וואֹויל ִאיז ִאים אֹויף 
ֶיעֶנע ֶוועְלט.

(קּוְנְטֵרס ט"ו ִּבְׁשַבט)

ָר‰ ˙ ּפָ ּבָ ַ ׁ̆
ְטהֹוִרים ְלַטֵהר  ְלַטֵּמא  ְטֵמִאים 

ְּבאֹוֵמר ָקדֹוש. ִדי ִמְצָוה פּון 
ָּפָרה ֲאדּוָמה ִאיז ַא חֹק, ַא ֶגעֶזעץ, ַווייל 
פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ֶעס ְמַטֵהר ָטֵמא'ֶנע 
ֶמעְנְטְׁשן, אּון פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט, 
ָוואס ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ְמַטֵמא  ֶעס  ִאיז 

ַּבאִניְצן ִזי ֶדעְרִמיט.

ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ָזאְגט,  ְׁשִליָט"א 
ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ָדאס 
 ַווייל ַאַסא ַא ֶמעְנְטׁש,  ִחיזּוק ַפאר 
ַדְוָקא  ַאז  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ֶזעְהט  ָמאל 
ֶווען ֶער ִוויל ִזי ֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט 
ַאַריין, ֶער ִוויל ָאְנֵהייְּבן ַזיין וואֹויל 
ַדְוָקא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  אּון 
ֵיֶצר  ֶדער   ִזי ְׁשַטאְרְקט  ֶדעָמאְלְטס 
ַפאְלט  ֶער  אּון  ְׁשַטאְרק,  ֵזייֶער  ָהַרע 
צּוְּבֶרעְכט  ָדאס  ֲעֵבירֹות,  ִמיט   דּוְר
ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ּפּוְנְקט 
וואֹויל,  ַזיין  ִוויל   ִאי ֶווען  ֶיעְצט 

ָהאּב ִאי ַאֶזעְלֶכע ִנְסיֹונֹות?!

ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט אֹויף ָאֶּבער  ֶווען 
ָגאְרִניְׁשט, ֶער ֵגייט ַווייֶטער 
טּוְהן  צּו  ְּפרּוִּביְרט  ֶער  ֶוועג,  ַזיין 
ִניְׁשט  קּוְקט  ֶער  אּון  ֶקען,  ֶער  ָוואס 
ֶדעָמאְלס  דּוְרְכֶפעֶלער,  ַזייֶנע  אֹויף 
ֶוועט ֶמען ִזיֶכער ָאְנקּוֶמען, אּון ַזיין 

צּום סֹוף ַאן ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכע ִאיד.

ְטהֹוִרים, ָדאס  ְלַטֵּמא  ְּפַׁשט  ִאיז 
ַזיין  ְמַטֵהר   ִזי ִוויל  ֶער  ֶווען 
ֶוועְרט ֶער ָגאר ָטֵמא, ָאֶּבער אֹויּב ֶער 
ֶוועט ִזי ֶדעְרַהאְלְטן, ֶוועט ֶער צּום 
סֹוף ֶזעְהן, ַאז ַאֶלע ַזייֶנע דּוְרְכֶפעֶלער 
ֶוועְלן ִאים ָגאר צּוִניץ קּוֶמען, ְלַטֵהר 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְטֵמִאים, 
ֶער  אּון  ַזיין,  ְמַטֵהר  ִאיְנַגאְנְצן  ִאים 

ֶוועט ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

(ּתֹו ַהַּנַחל ֵליל ַׁשָּבת קֹוֶדׁש
 ַוַּיְקֵהל ְּפּקּוֵדי תשנ"א)
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ׁ̆ ∆„ ˙ ַ‰חו… ּבָ ַ ׁ̆
ים ַהחֶֹדׁש  ֳחָדִשׁ רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶזּה 

י  ְלָחְדֵשׁ ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון 
ָנה. ַהָשּׁ

ֶגעָזאְגט ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָזאל  ֶער  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַפאר 
ֶזעְהט  ֶווען ֶמען  ַמאְכן רֹאׁש חֹוֶדׁש, 
ֲאִפילּו ָנאר ַא ִּפיְנֶטעֶלע פּון ִדי ֵנייֶע 
 ְלָבָנה, ֵווייְסט ֶמען ַאז ֶעס ֵהייְּבט ִזי

ָאן ַא ֵנייֶע חֹוֶדׁש.

ִאיז ָדאס ַמְסִּביר, לֹויט מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶטעְנִדיג קּוֶקען   רפ"ב): ַא ִאיד ַדאְרף ְשׁ

ָנאר אֹויף ִדי גּוְטס, ֵסיי ַּביי ִזי אּון 
ֵסיי ַּביי ַאְנֶדעֶרע.

ִדיר, ֲאִפילּו  ֶזעְהְסט אֹויף  אֹויּב דּו 
ַאְנֶדעֶרען,  ַאן  אֹויף  ָאֶדער 
ְׁשֶלעְכְטס,  ִמיט  ִפיל  ִאיז  ֶער  ַאז 
אֹויְפצּוזּוְכן  ְּפרּוִּביְרן  ַדאְרְפְסטּו 
ֶעֶּפעס ַא גּוֶטע ַזא אֹויף ִדיר ָאֶדער 
אֹויף ֶיעֶנעם, ַווייל ֶיעֶדער ִאיד ָהאט 
ִזיֶכער ֶעֶּפעס גּוְטס ִאין ִזי, ֶער ָהאט 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ִמְצוֹת  ֶעֶּפעס  ִזיֶכער 

ֶגעטּוְהן.

ֶווען דּו קּוְקְסט אֹויף ִדי גּוְטס, אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט 
ֶהעְלְפן ַאז ֶעס ֶוועט ַזיין ִאיְנַגאְנֶצען 
גּוט, ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ְּתִהִלים לז, 
ַא  ֶווען  ע,  ָרָשׁ ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  י): 

ֶמעְנְטׁש קּוְקט אֹויף ִדי ְקֵלייֶנע גּוֶטע 
ָרָׁשע,  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ִווי  ַזאְכן 
ְמקֹומֹו  ַעל  ְוִהְתּבֹוַנְנָתּ  ֶדעָמאְלְטס, 
ָנאְכֶדעם  ֶוועְסט  דּו  ֶווען  ְוֵאיֶנּנּו,  
ׁשֹוין  ֶער  ִאיז  ִאים,  אֹויף  קּוְקן 
ָגאְרִניְׁשט ֶדער ֶזעְלֶּבער ֶמעְנְטׁש, ֶעס 

ִאיז ׁשֹוין ָגאר ַאן ַאְנֶדעֶרע ַּפְרָׁשה.

צּו ִדי  ֲחָדִׁשים  ִדי  ֵצייְלן  ִאיְדן 
ַּביי  ִווי  ַאזֹוי  ַווייל  ְלָבָנה,  ִדי 
ַא  ֶזעְהט  ֶמען  ֶווען  ְלָבָנה  ִדי 
חֹוֶדׁש,  רֹאׁש  ֶוועְרט  ִּפיְנֶטעֶלע 
ִּפיְנֶטעֶלע ִדי  ֶוועְרט  ָנאְכֶדעם  אּון 
ֶזעְלֶּבע  ִדי  ְגֶרעֶסער,  אּון  ְגֶרעֶסער 
אֹויף  ִאיד,  ַא  אֹויף  קּוְקט  ֶמען  ֶווען 
ָהאט,  ֶער  ָוואס  גּוְט'ס  ִּפיְנֶטעֶלע  ִדי 
אּון  ְגֶרעֶסער  ֶער  ֶוועְרט  ֶדעָמאְלְטס 
ְגֶרעֶסער, ִּביז ֶער ֶוועְרט צּום סֹוף ַאן 

ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכער ִאיד. 

(ּתֹוך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ַוַּיְקֵהל ְּפקּוֵדי, ַׁשָּבת 
ַהחֹוֶדׁש, תשס"ב לפ"ק) 

‰‚„‰ ˘ל פסח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס‰

ׁ̆ ∆„ ˙ ַ‰חו… ּבָ ַ ׁ̆
ים ַהחֶֹדׁש  ֳחָדִשׁ רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶזּה 

י  ְלָחְדֵשׁ ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון 
ָנה. ַהָשּׁ

ֶגעָזאְגט ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָזאל  ֶער  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַפאר 
ֶזעְהט  ֶווען ֶמען  ַמאְכן רֹאׁש חֹוֶדׁש, 
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ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶטעְנִדיג קּוֶקען   רפ"ב): ַא ִאיד ַדאְרף ְשׁ

ָנאר אֹויף ִדי גּוְטס, ֵסיי ַּביי ִזי אּון 
ֵסיי ַּביי ַאְנֶדעֶרע.

ִדיר, ֲאִפילּו  ֶזעְהְסט אֹויף  אֹויּב דּו 
ַאְנֶדעֶרען,  ַאן  אֹויף  ָאֶדער 
ְׁשֶלעְכְטס,  ִמיט  ִפיל  ִאיז  ֶער  ַאז 
אֹויְפצּוזּוְכן  ְּפרּוִּביְרן  ַדאְרְפְסטּו 
ֶעֶּפעס ַא גּוֶטע ַזא אֹויף ִדיר ָאֶדער 
אֹויף ֶיעֶנעם, ַווייל ֶיעֶדער ִאיד ָהאט 
ִזיֶכער ֶעֶּפעס גּוְטס ִאין ִזי, ֶער ָהאט 
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ֶגעטּוְהן.

ֶווען דּו קּוְקְסט אֹויף ִדי גּוְטס, אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט 
ֶהעְלְפן ַאז ֶעס ֶוועט ַזיין ִאיְנַגאְנֶצען 
גּוט, ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ְּתִהִלים לז, 
ַא  ֶווען  ע,  ָרָשׁ ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  י): 

ֶמעְנְטׁש קּוְקט אֹויף ִדי ְקֵלייֶנע גּוֶטע 
ָרָׁשע,  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ִווי  ַזאְכן 
ְמקֹומֹו  ַעל  ְוִהְתּבֹוַנְנָתּ  ֶדעָמאְלְטס, 
ָנאְכֶדעם  ֶוועְסט  דּו  ֶווען  ְוֵאיֶנּנּו,  
ׁשֹוין  ֶער  ִאיז  ִאים,  אֹויף  קּוְקן 
ָגאְרִניְׁשט ֶדער ֶזעְלֶּבער ֶמעְנְטׁש, ֶעס 

ִאיז ׁשֹוין ָגאר ַאן ַאְנֶדעֶרע ַּפְרָׁשה.

צּו ִדי  ֲחָדִׁשים  ִדי  ֵצייְלן  ִאיְדן 
ַּביי  ִווי  ַאזֹוי  ַווייל  ְלָבָנה,  ִדי 
ַא  ֶזעְהט  ֶמען  ֶווען  ְלָבָנה  ִדי 
חֹוֶדׁש,  רֹאׁש  ֶוועְרט  ִּפיְנֶטעֶלע 
ִּפיְנֶטעֶלע ִדי  ֶוועְרט  ָנאְכֶדעם  אּון 
ֶזעְלֶּבע  ִדי  ְגֶרעֶסער,  אּון  ְגֶרעֶסער 
אֹויף  ִאיד,  ַא  אֹויף  קּוְקט  ֶמען  ֶווען 
ָהאט,  ֶער  ָוואס  גּוְט'ס  ִּפיְנֶטעֶלע  ִדי 
אּון  ְגֶרעֶסער  ֶער  ֶוועְרט  ֶדעָמאְלְטס 
ְגֶרעֶסער, ִּביז ֶער ֶוועְרט צּום סֹוף ַאן 

ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכער ִאיד. 
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ׁשֹוין  ֶער  ִאיז  ִאים,  אֹויף  קּוְקן 
ָגאְרִניְׁשט ֶדער ֶזעְלֶּבער ֶמעְנְטׁש, ֶעס 

ִאיז ׁשֹוין ָגאר ַאן ַאְנֶדעֶרע ַּפְרָׁשה.

צּו ִדי  ֲחָדִׁשים  ִדי  ֵצייְלן  ִאיְדן 
ַּביי  ִווי  ַאזֹוי  ַווייל  ְלָבָנה,  ִדי 
ַא  ֶזעְהט  ֶמען  ֶווען  ְלָבָנה  ִדי 
חֹוֶדׁש,  רֹאׁש  ֶוועְרט  ִּפיְנֶטעֶלע 
ִּפיְנֶטעֶלע ִדי  ֶוועְרט  ָנאְכֶדעם  אּון 
ֶזעְלֶּבע  ִדי  ְגֶרעֶסער,  אּון  ְגֶרעֶסער 
אֹויף  ִאיד,  ַא  אֹויף  קּוְקט  ֶמען  ֶווען 
ָהאט,  ֶער  ָוואס  גּוְט'ס  ִּפיְנֶטעֶלע  ִדי 
אּון  ְגֶרעֶסער  ֶער  ֶוועְרט  ֶדעָמאְלְטס 
ְגֶרעֶסער, ִּביז ֶער ֶוועְרט צּום סֹוף ַאן 

ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכער ִאיד. 

(ּתֹוך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ַוַּיְקֵהל ְּפקּוֵדי, ַׁשָּבת 
ַהחֹוֶדׁש, תשס"ב לפ"ק) 

‰‚„‰ ˘ל פסח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜ס‰

ׁ̆ ∆„ ˙ ַ‰חו… ּבָ ַ ׁ̆
ים ַהחֶֹדׁש  ֳחָדִשׁ רֹאׁש  ָלֶכם  ַהֶזּה 

י  ְלָחְדֵשׁ ָלֶכם  הּוא  ִראׁשֹון 
ָנה. ַהָשּׁ

ֶגעָזאְגט ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָזאל  ֶער  ַרֵּבינּו  מֶׁשה  ַפאר 
ֶזעְהט  ֶווען ֶמען  ַמאְכן רֹאׁש חֹוֶדׁש, 
ֲאִפילּו ָנאר ַא ִּפיְנֶטעֶלע פּון ִדי ֵנייֶע 
 ְלָבָנה, ֵווייְסט ֶמען ַאז ֶעס ֵהייְּבט ִזי

ָאן ַא ֵנייֶע חֹוֶדׁש.

ִאיז ָדאס ַמְסִּביר, לֹויט מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי 
ִסיָמן  (ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א,  ָזאְגט  ֶרִּבי 
ֶטעְנִדיג קּוֶקען   רפ"ב): ַא ִאיד ַדאְרף ְשׁ

ָנאר אֹויף ִדי גּוְטס, ֵסיי ַּביי ִזי אּון 
ֵסיי ַּביי ַאְנֶדעֶרע.

ִדיר, ֲאִפילּו  ֶזעְהְסט אֹויף  אֹויּב דּו 
ַאְנֶדעֶרען,  ַאן  אֹויף  ָאֶדער 
ְׁשֶלעְכְטס,  ִמיט  ִפיל  ִאיז  ֶער  ַאז 
אֹויְפצּוזּוְכן  ְּפרּוִּביְרן  ַדאְרְפְסטּו 
ֶעֶּפעס ַא גּוֶטע ַזא אֹויף ִדיר ָאֶדער 
אֹויף ֶיעֶנעם, ַווייל ֶיעֶדער ִאיד ָהאט 
ִזיֶכער ֶעֶּפעס גּוְטס ִאין ִזי, ֶער ָהאט 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ִמְצוֹת  ֶעֶּפעס  ִזיֶכער 

ֶגעטּוְהן.

ֶווען דּו קּוְקְסט אֹויף ִדי גּוְטס, אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט 
ֶהעְלְפן ַאז ֶעס ֶוועט ַזיין ִאיְנַגאְנֶצען 
גּוט, ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט (ְּתִהִלים לז, 
ַא  ֶווען  ע,  ָרָשׁ ְוֵאין  ְמַעט  ְועֹוד  י): 

ֶמעְנְטׁש קּוְקט אֹויף ִדי ְקֵלייֶנע גּוֶטע 
ָרָׁשע,  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ִווי  ַזאְכן 
ְמקֹומֹו  ַעל  ְוִהְתּבֹוַנְנָתּ  ֶדעָמאְלְטס, 
ָנאְכֶדעם  ֶוועְסט  דּו  ֶווען  ְוֵאיֶנּנּו,  
ׁשֹוין  ֶער  ִאיז  ִאים,  אֹויף  קּוְקן 
ָגאְרִניְׁשט ֶדער ֶזעְלֶּבער ֶמעְנְטׁש, ֶעס 

ִאיז ׁשֹוין ָגאר ַאן ַאְנֶדעֶרע ַּפְרָׁשה.

צּו ִדי  ֲחָדִׁשים  ִדי  ֵצייְלן  ִאיְדן 
ַּביי  ִווי  ַאזֹוי  ַווייל  ְלָבָנה,  ִדי 
ַא  ֶזעְהט  ֶמען  ֶווען  ְלָבָנה  ִדי 
חֹוֶדׁש,  רֹאׁש  ֶוועְרט  ִּפיְנֶטעֶלע 
ִּפיְנֶטעֶלע ִדי  ֶוועְרט  ָנאְכֶדעם  אּון 
ֶזעְלֶּבע  ִדי  ְגֶרעֶסער,  אּון  ְגֶרעֶסער 
אֹויף  ִאיד,  ַא  אֹויף  קּוְקט  ֶמען  ֶווען 
ָהאט,  ֶער  ָוואס  גּוְט'ס  ִּפיְנֶטעֶלע  ִדי 
אּון  ְגֶרעֶסער  ֶער  ֶוועְרט  ֶדעָמאְלְטס 
ְגֶרעֶסער, ִּביז ֶער ֶוועְרט צּום סֹוף ַאן 

ֱאֶמֶת'ער ֶעְרִליֶכער ִאיד. 

(ּתֹוך ַהַנַחל ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, ַוַּיְקֵהל ְּפקּוֵדי, ַׁשָּבת 
ַהחֹוֶדׁש, תשס"ב לפ"ק) 



‰‚„‰ ˘ל פסח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜סו

ַסח ל ּפ∆ ∆ ׁ̆  ‰„ָ‚ָ‰ַ
ר ∆„ ס≈

ַהייְנִטיֶגע ַנאְכט ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִדי 
"ֵסֶדר ַנאְכט".

ַטַעם ַפאְרָוואס ֶעס ֶוועְרט ַאזֹוי ֶדער 
ָאְנֶגערּוְפן, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן פ"ב): 
פּוֶנעם  ַפאְרֶגעְסט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵגייט  ֶדעָמאְלְטס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
ֶעס  ֵסֶדר,  ַא  ִאין  ִניְׁשט  ַאֶלעס  ִאים 
ֶזעְהט ִאים אֹויס ַאז ַזאְכן ֵגייֶען ִאים 
ֶווען  ָאֶּבער  ִוויל,  ֶער  ִווי  ַאזֹוי  ִניְׁשט 
ֶדער  ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ִאיד  ַא 
ַאֶלעס  ִאים  ֵגייט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
ֵווייְסט  ֶער  ַווייל  ִוויל,  ֶער  ִווי  ַאזֹוי 
ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
אּון ִווי ַאזֹוי ֶעס ִפיְרט ִזי, ָהאט ֶעס 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אֹויס ֶגעְׁשֶטעְלט 

ִמיט ַא ֵסֶדר.

רּוְפט ֶמען ָאן ִדי ַנאְכט, ֶדעְרַפאר 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
פּון  ַארֹויְסֶגענּוֶמען  אּוְנז  ָהאט 
ָוואס  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה   דּוְר ִמְצַרִים 
ַאֶלעס  ַאז  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  אּוְנז  ָהאט 
ֶמען  רּוְפט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ִאיז 

ֶעס ָאן ִמיְטן ָנאֶמען "ֵסֶדר".  

76

ר ∆„ י ַ‰ּס≈ יָמנ≈ ƒס

ָהאט ִדי  ֶמען  ַפאְרָוואס  ַטַעם 
"ַקֵּדׁש  ִסָּמִנים,  ִדי  ֶגעַמאְכט 
ַווייל  ַווייֶטער,  ַאזֹוי  אּון  ּוְרַחץ" 
ַזיין  צּו  ָאְנֵהייְּבן  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען 
ַּבאֶׁשעֶפער,  ֶדעם  ִדיֶנען  אּון  וואֹויל 
ַא  ִליְסֶטע,  ַא  ַמאְכן   ִזי ֶער  ַדאְרף 
ֶצעְטל ָוואס ֶער ִוויל ַאְלס טּוְהן, אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ְׁשֶטעְנִדיג 
אֹויף ִדי ַזאְכן, ֶער ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו 
ֶמען  ֶווען  ֶדעְרַפאר  ַזאְכן,  ַאֶלע  ִדי 
ִוויל  ֶמען  אּון  ֵסֶדר,  צּום   ִזי ְגֵרייט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ַּבאֶהעְפְטן   ִזי
ַמאְכט ֶמען קֹוֶדם ַא ִליְסֶטע פּון ָוואס 
ֶדעם  ֶּבעְטן  ֵדי צּו  ְכּ ִוויל טּוְהן,  ֶמען 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ַאֶלע ַזאְכן.

76
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ִמיר ִאין  ֶווען  ַנאְכט  ַהייְנִטיֶגע  ִדי 
ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֶגעָוואר  ֶוועְרן 
ֶדער  ַאז  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער 
ִווי  ֶוועְלט,  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶזעְהן  ִמיר 
פּון  ִאיְדן  ִדי  ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ָהאט 

‰‚„‰ ˘ל פסח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜סו

ַסח ל ּפ∆ ∆ ׁ̆  ‰„ָ‚ָ‰ַ
ר ∆„ ס≈

ַהייְנִטיֶגע ַנאְכט ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִדי 
"ֵסֶדר ַנאְכט".

ַטַעם ַפאְרָוואס ֶעס ֶוועְרט ַאזֹוי ֶדער 
ָאְנֶגערּוְפן, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן פ"ב): 
פּוֶנעם  ַפאְרֶגעְסט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵגייט  ֶדעָמאְלְטס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
ֶעס  ֵסֶדר,  ַא  ִאין  ִניְׁשט  ַאֶלעס  ִאים 
ֶזעְהט ִאים אֹויס ַאז ַזאְכן ֵגייֶען ִאים 
ֶווען  ָאֶּבער  ִוויל,  ֶער  ִווי  ַאזֹוי  ִניְׁשט 
ֶדער  ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ִאיד  ַא 
ַאֶלעס  ִאים  ֵגייט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
ֵווייְסט  ֶער  ַווייל  ִוויל,  ֶער  ִווי  ַאזֹוי 
ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
אּון ִווי ַאזֹוי ֶעס ִפיְרט ִזי, ָהאט ֶעס 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אֹויס ֶגעְׁשֶטעְלט 

ִמיט ַא ֵסֶדר.

רּוְפט ֶמען ָאן ִדי ַנאְכט, ֶדעְרַפאר 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
פּון  ַארֹויְסֶגענּוֶמען  אּוְנז  ָהאט 
ָוואס  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה   דּוְר ִמְצַרִים 
ַאֶלעס  ַאז  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  אּוְנז  ָהאט 
ֶמען  רּוְפט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ִאיז 

ֶעס ָאן ִמיְטן ָנאֶמען "ֵסֶדר".  
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ָהאט ִדי  ֶמען  ַפאְרָוואס  ַטַעם 
"ַקֵּדׁש  ִסָּמִנים,  ִדי  ֶגעַמאְכט 
ַווייל  ַווייֶטער,  ַאזֹוי  אּון  ּוְרַחץ" 
ַזיין  צּו  ָאְנֵהייְּבן  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען 
ַּבאֶׁשעֶפער,  ֶדעם  ִדיֶנען  אּון  וואֹויל 
ַא  ִליְסֶטע,  ַא  ַמאְכן   ִזי ֶער  ַדאְרף 
ֶצעְטל ָוואס ֶער ִוויל ַאְלס טּוְהן, אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ְׁשֶטעְנִדיג 
אֹויף ִדי ַזאְכן, ֶער ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו 
ֶמען  ֶווען  ֶדעְרַפאר  ַזאְכן,  ַאֶלע  ִדי 
ִוויל  ֶמען  אּון  ֵסֶדר,  צּום   ִזי ְגֵרייט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ַּבאֶהעְפְטן   ִזי
ַמאְכט ֶמען קֹוֶדם ַא ִליְסֶטע פּון ָוואס 
ֶדעם  ֶּבעְטן  ֵדי צּו  ְכּ ִוויל טּוְהן,  ֶמען 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ַאֶלע ַזאְכן.
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ִמיר ִאין  ֶווען  ַנאְכט  ַהייְנִטיֶגע  ִדי 
ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֶגעָוואר  ֶוועְרן 
ֶדער  ַאז  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער 
ִווי  ֶוועְלט,  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶזעְהן  ִמיר 
פּון  ִאיְדן  ִדי  ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ָהאט 

‰‚„‰ ˘ל פסח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜סו

ַסח ל ּפ∆ ∆ ׁ̆  ‰„ָ‚ָ‰ַ
ר ∆„ ס≈

ַהייְנִטיֶגע ַנאְכט ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִדי 
"ֵסֶדר ַנאְכט".

ַטַעם ַפאְרָוואס ֶעס ֶוועְרט ַאזֹוי ֶדער 
ָאְנֶגערּוְפן, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן פ"ב): 
פּוֶנעם  ַפאְרֶגעְסט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵגייט  ֶדעָמאְלְטס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
ֶעס  ֵסֶדר,  ַא  ִאין  ִניְׁשט  ַאֶלעס  ִאים 
ֶזעְהט ִאים אֹויס ַאז ַזאְכן ֵגייֶען ִאים 
ֶווען  ָאֶּבער  ִוויל,  ֶער  ִווי  ַאזֹוי  ִניְׁשט 
ֶדער  ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ִאיד  ַא 
ַאֶלעס  ִאים  ֵגייט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
ֵווייְסט  ֶער  ַווייל  ִוויל,  ֶער  ִווי  ַאזֹוי 
ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
אּון ִווי ַאזֹוי ֶעס ִפיְרט ִזי, ָהאט ֶעס 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אֹויס ֶגעְׁשֶטעְלט 

ִמיט ַא ֵסֶדר.

רּוְפט ֶמען ָאן ִדי ַנאְכט, ֶדעְרַפאר 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
פּון  ַארֹויְסֶגענּוֶמען  אּוְנז  ָהאט 
ָוואס  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה   דּוְר ִמְצַרִים 
ַאֶלעס  ַאז  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  אּוְנז  ָהאט 
ֶמען  רּוְפט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ִאיז 

ֶעס ָאן ִמיְטן ָנאֶמען "ֵסֶדר".  
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ר ∆„ י ַ‰ּס≈ יָמנ≈ ƒס

ָהאט ִדי  ֶמען  ַפאְרָוואס  ַטַעם 
"ַקֵּדׁש  ִסָּמִנים,  ִדי  ֶגעַמאְכט 
ַווייל  ַווייֶטער,  ַאזֹוי  אּון  ּוְרַחץ" 
ַזיין  צּו  ָאְנֵהייְּבן  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען 
ַּבאֶׁשעֶפער,  ֶדעם  ִדיֶנען  אּון  וואֹויל 
ַא  ִליְסֶטע,  ַא  ַמאְכן   ִזי ֶער  ַדאְרף 
ֶצעְטל ָוואס ֶער ִוויל ַאְלס טּוְהן, אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ְׁשֶטעְנִדיג 
אֹויף ִדי ַזאְכן, ֶער ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו 
ֶמען  ֶווען  ֶדעְרַפאר  ַזאְכן,  ַאֶלע  ִדי 
ִוויל  ֶמען  אּון  ֵסֶדר,  צּום   ִזי ְגֵרייט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ַּבאֶהעְפְטן   ִזי
ַמאְכט ֶמען קֹוֶדם ַא ִליְסֶטע פּון ָוואס 
ֶדעם  ֶּבעְטן  ֵדי צּו  ְכּ ִוויל טּוְהן,  ֶמען 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ַאֶלע ַזאְכן.
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ִמיר ִאין  ֶווען  ַנאְכט  ַהייְנִטיֶגע  ִדי 
ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֶגעָוואר  ֶוועְרן 
ֶדער  ַאז  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער 
ִווי  ֶוועְלט,  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶזעְהן  ִמיר 
פּון  ִאיְדן  ִדי  ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ָהאט 

‰‚„‰ ˘ל פסח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜סו

ַסח ל ּפ∆ ∆ ׁ̆  ‰„ָ‚ָ‰ַ
ר ∆„ ס≈

ַהייְנִטיֶגע ַנאְכט ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן ִדי 
"ֵסֶדר ַנאְכט".

ַטַעם ַפאְרָוואס ֶעס ֶוועְרט ַאזֹוי ֶדער 
ָאְנֶגערּוְפן, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ָזאְגט (ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן פ"ב): 
פּוֶנעם  ַפאְרֶגעְסט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵגייט  ֶדעָמאְלְטס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
ֶעס  ֵסֶדר,  ַא  ִאין  ִניְׁשט  ַאֶלעס  ִאים 
ֶזעְהט ִאים אֹויס ַאז ַזאְכן ֵגייֶען ִאים 
ֶווען  ָאֶּבער  ִוויל,  ֶער  ִווי  ַאזֹוי  ִניְׁשט 
ֶדער  ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ִאיד  ַא 
ַאֶלעס  ִאים  ֵגייט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
ֵווייְסט  ֶער  ַווייל  ִוויל,  ֶער  ִווי  ַאזֹוי 
ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, 
אּון ִווי ַאזֹוי ֶעס ִפיְרט ִזי, ָהאט ֶעס 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אֹויס ֶגעְׁשֶטעְלט 

ִמיט ַא ֵסֶדר.

רּוְפט ֶמען ָאן ִדי ַנאְכט, ֶדעְרַפאר 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
פּון  ַארֹויְסֶגענּוֶמען  אּוְנז  ָהאט 
ָוואס  ַרֵּבינּו,  מֶׁשה   דּוְר ִמְצַרִים 
ַאֶלעס  ַאז  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  אּוְנז  ָהאט 
ֶמען  רּוְפט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער  ִאיז 

ֶעס ָאן ִמיְטן ָנאֶמען "ֵסֶדר".  
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ָהאט ִדי  ֶמען  ַפאְרָוואס  ַטַעם 
"ַקֵּדׁש  ִסָּמִנים,  ִדי  ֶגעַמאְכט 
ַווייל  ַווייֶטער,  ַאזֹוי  אּון  ּוְרַחץ" 
ַזיין  צּו  ָאְנֵהייְּבן  ִוויל  ִאיד  ַא  ֶווען 
ַּבאֶׁשעֶפער,  ֶדעם  ִדיֶנען  אּון  וואֹויל 
ַא  ִליְסֶטע,  ַא  ַמאְכן   ִזי ֶער  ַדאְרף 
ֶצעְטל ָוואס ֶער ִוויל ַאְלס טּוְהן, אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ְׁשֶטעְנִדיג 
אֹויף ִדי ַזאְכן, ֶער ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו 
ֶמען  ֶווען  ֶדעְרַפאר  ַזאְכן,  ַאֶלע  ִדי 
ִוויל  ֶמען  אּון  ֵסֶדר,  צּום   ִזי ְגֵרייט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ַּבאֶהעְפְטן   ִזי
ַמאְכט ֶמען קֹוֶדם ַא ִליְסֶטע פּון ָוואס 
ֶדעם  ֶּבעְטן  ֵדי צּו  ְכּ ִוויל טּוְהן,  ֶמען 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ַאֶלע ַזאְכן.
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ִמיר ִאין  ֶווען  ַנאְכט  ַהייְנִטיֶגע  ִדי 
ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֶגעָוואר  ֶוועְרן 
ֶדער  ַאז  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ֶדער 
ִווי  ֶוועְלט,  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶזעְהן  ִמיר 
פּון  ִאיְדן  ִדי  ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ָהאט 



‰‚„‰ ˘ל פסח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜סז

ִמְצַרִים ִמיט ְגרֹויֶסע ִניִסים, ֶדעְרַפאר 
ַווייְזן  צּו  ֶהעְנט,  ִדי   ִזי ִמיר  ַוואְׁשן 
ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ֶוועְלט, אּון ֶעס ָהאט ָגאְרִניְׁשט ִמיט 

אּוְנֶזעֶרע ֶהעְנט.

ִזי אּון  ִמיר  ַוואְׁשן  ֶדעם  ֶוועְגן 
ַא  "ַּכְרַּפס",  ִדי  ֶעְסט  ֶמען  ַפאר 
ַווייְזן  צּו  ְגִריְנֵצייג,  ְׁשִטיְקל  ְקֵלייֶנע 
ְקֵלייֶנע  ַא  ַּבאקּוֶמען  צּו  ֲאִפילּו  ַאז 
ֶמען  ַדאְרף  ְגִריְנֵצייג,  ְׁשִטיֶקעֶלע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  צּוקּוֶמען   אֹוי

אּון ָאן ִאים ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא.

ִמיר אּון  ַאז  ַווייְזן  צּו  ְגַלייְכַצייִטיג 
ֶדער  ִווי  ּפּוְנְקט  ַאז  ְגֵלייְּבן, 
ְקֵליין  ַא  ֶגעְּבן  ֶקען  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ְׁשִטיְקל "ַּכְרַּפס", ַפאְרָלאְזן ִמיר ִזי
אֹויף ִאים, ַאז ֶער ֶקען אֹוי ֶגעְּבן ִדי 
ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  "ַּכְרַּפס",  ַאְנֶדעֶרע 
ִאין ִדי ְמִגיָלה "חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת", 
ָוואס ָדאס ֵמייְנט ֵטייֶעֶרע ְקֵלייֶדער.

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון  ֶדעם  ַדאְנק   ִאי
ְׁשִטיְקל  ְקֵלייֶנע  ִדי  ַפאר 
"ַּכְרַּפס" ָוואס ֶער ָהאט ִמיר ֶגעֶגעְּבן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְהט   ִאי אּון 
ַאְנֶדעֶרע  ִדי  ַפאר  ַווייֶטער,  אֹויף 

"ַּכְרַּפס" ִדי ֵטייֶעֶרע ְקֵלייֶדער.  
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ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹול, ֶווער ֶעס ִאיז ָּכל 
הּוְנֶגעִריג ָזאל קּוֶמען ֶעְסן.

ֶגעֶווען ִאין  ִאיְדן  ִדי  ֶזעֶנען  ִמְצַרִים 
ִאין ָגלּות, ָאֶּבער ֶדער ָגלּות ִאיז 
ֶגעֶווען ַאז ֶדער ֵׂשֶכל ִאיז ֶגעֶווען ִאין 
ֶגעְטַראְכט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ָגלּות, 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס 
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ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  "ַּכְרַּפס",  ַאְנֶדעֶרע 
ִאין ִדי ְמִגיָלה "חּור ַּכְרַּפס ּוְתֵכֶלת", 
ָוואס ָדאס ֵמייְנט ֵטייֶעֶרע ְקֵלייֶדער.

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון  ֶדעם  ַדאְנק   ִאי
ְׁשִטיְקל  ְקֵלייֶנע  ִדי  ַפאר 
"ַּכְרַּפס" ָוואס ֶער ָהאט ִמיר ֶגעֶגעְּבן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְהט   ִאי אּון 
ַאְנֶדעֶרע  ִדי  ַפאר  ַווייֶטער,  אֹויף 

"ַּכְרַּפס" ִדי ֵטייֶעֶרע ְקֵלייֶדער.  
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ִּדְכִפין ֵייֵתי ְוֵיכֹול, ֶווער ֶעס ִאיז ָּכל 
הּוְנֶגעִריג ָזאל קּוֶמען ֶעְסן.

ֶגעֶווען ִאין  ִאיְדן  ִדי  ֶזעֶנען  ִמְצַרִים 
ִאין ָגלּות, ָאֶּבער ֶדער ָגלּות ִאיז 
ֶגעֶווען ַאז ֶדער ֵׂשֶכל ִאיז ֶגעֶווען ִאין 
ֶגעְטַראְכט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ָגלּות, 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ִניְׁשט  ְטַראְכט 
ֶער  ַקאְרֶגער,  ַא  ֶגעֶוועְנְטִליך  ִאיז 
 ִוויל ִניְׁשט ַאֶוועק ֶגעְּבן ַזייְנס ַא ַזא
 ַפאר ַא ְצֵווייְטן, ַווייל ֶער ֶוועט ָדא
ֶדעם  ֶוועְגן  ָגאְרִניְׁשט,  ִמיט  ְּבַלייְּבן 
ַא  ַּבאקּוֶמען  ִמיר  ָהאְּבן  ַנאְכט  ִדי 
ְּבֵרייֶטע ֵׂשֶכל, ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָהאט ֶגענּוג צּו ֶגעְּבן ַפאר ֶיעְדן, ֶקען 
ֶמען ׁשֹוין ֶגעְּבן ַפאר ַא ְצֵווייְטן, אּון 
ֵייֵתי  ִּדְכִפין  ָּכל  ִמיר  ָזאְגן   ֶדעְרַפאר 
ְוֵיכֹול, ִמיר ֵטייְלן ַפאר ֶיעְדן ִמיט ַא 

ְּבֵרייֶטע ַהאְרץ. 
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ִאיז ִדי  ַקְׁשיּות  ַאֶלע  אֹויף  ִּתירּוץ 
ְּבִמְצַרִים,  ְלַפְרעֹה  ָהִיינּו  ֲעָבִדים 
ִמיר ָהאְּבן ִזי ַאייְנֶגעֶרעְדט ַאז ִמיר 
ַאז  ֶמעְנְטׁש,  ַא  ַפאר  ְקֶנעְכט  ֶזעֶנען 
טּוְהן  ֶעֶּפעס  אּוְנז  ֶקען  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ִוויְלן  ִדי  ָאן 
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ַאֶלע   ִזי ֶנעְמט  ֶדעם  פּון  אּון 
ַּבייַנאְכט  ֶּפַסח  ֶיעְצט  ָאֶּבער  ָצרֹות, 
אּוְנז  ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט 
ֶלעְכִטיְגֵקייט,  ַא  ַאַרייְנֶגעֵלייְגט 
ֶדער  ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֶגעֶדעְנֶקען  צּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, אּון ִמיר ֶזעֶנען ִניְׁשט 

ַקיין ְקֶנעְכט ַפאר ֵקייֶנעם. 

76

˙ ילו… יָך ַ‰ל≈ י ַחּי∆ מ≈ ל י¿ ּכָ

ֶעס ִאיז טּוְנְקל ַפאר ַא ִאיד, ֶער ֶווען 
ִאים  ַדאְרף  ֵקייֶנער  ַאז  ִפיְלט 
ִניְׁשט, אּון ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט אֹויף 
ֶדער ֶוועְלט, ָזאל ֶער ִזי ֶדעְרַמאֶנען 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  פּון 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ִמי ֶער  ֶוועט  ִמְצַרִים,  פּון  ִאיְדן  ִדי 
אֹוי ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ַמייֶנע ָצרֹות.
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ַאְבָרָהם ָדאס  פּון  ַמֲעֶלה  ִדי  ִאיז 
פּון  ְׁשַטאְמט  ֶער  ַאז  ָאִבינּו, 
ֶּתַרח, ָוואס ֶער ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה 
ָהאט  ֶדעְסְטֶוועְגן  פּון  אּון  ָזָרה, 
ִאיֶנעם  ֶגעְגֵלייְּבט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר 
ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ִפיְרט ִדי ֶוועְלט.

ֶער ִדי  ֶווען  ִאיד,  ֶיעְדן  ַּביי  ֶזעְלֶּבע 
ִנְסיֹונֹות, אּון  ָהאט  ֶער  ַאז  ִפיְלט 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְׁשֶווער  ִאים  ִאיז  ֶעס 
ְׁשַטאְרְקט   ָדא אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִמְצוֹת  ַאַריין  ֶער ַכאְּפט  ִזי, אּון  ֶער 
ִדי  ָדאס  ִאיז  טֹוִבים,  ַמֲעִׂשים  אּון 

ְגֶרעְסֶטע ַזא ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
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ֶזעְלֶּבע ָדאס  ִדי  ִאיז  "ִהיא"  ָוואְרט 

ָוואְרט  ָדאס  ִווי  אֹוִתיֹות 
אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  "ַאֵּיה", 
ֵמייְנט,  ָדאס  ְּכבֹודֹו,  ְמקֹום  "ַאֵּיה" 
ֶדער  ִאיז  "ִווי  ְפֶרעְגט  ִאיד  ַא 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער".

ִאיז ִדי ֵעָצה ַפאר ַא ִאיד ָוואס ָדאס 
ִפיְלט ַאז ֶער ִאיז ַווייט פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאז ֶער ָזאל ֶּבעְטן ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער ִווי ִּביְזטּו? 
ִפיְלן  ִוויל   ִאי ֶזעְהן,  ִדיר  ִוויל   ִאי
ַאז דּו ִּביְזט ִמיט ִמיר, אּון דּו ֶהעְרְסט 
ֶוועט ִאים ֶדער  ַאזֹוי  ִמיר אֹויס. אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן.
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ָצרֹות ֶדער  ַאֶלע  פּון  ִסיָּבה  ִעיָקר 

ִאיז "זֹו ַהְדַחק", ַאז ֶדער מֹוַח 
פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז צּוְקֶוועְטְׁשט, ֶער 
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ַאֶלע   ִזי ֶנעְמט  ֶדעם  פּון  אּון 
ַּבייַנאְכט  ֶּפַסח  ֶיעְצט  ָאֶּבער  ָצרֹות, 
אּוְנז  ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט 
ֶלעְכִטיְגֵקייט,  ַא  ַאַרייְנֶגעֵלייְגט 
ֶדער  ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֶגעֶדעְנֶקען  צּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, אּון ִמיר ֶזעֶנען ִניְׁשט 

ַקיין ְקֶנעְכט ַפאר ֵקייֶנעם. 
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ֶעס ִאיז טּוְנְקל ַפאר ַא ִאיד, ֶער ֶווען 
ִאים  ַדאְרף  ֵקייֶנער  ַאז  ִפיְלט 
ִניְׁשט, אּון ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט אֹויף 
ֶדער ֶוועְלט, ָזאל ֶער ִזי ֶדעְרַמאֶנען 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  פּון 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ִמי ֶער  ֶוועט  ִמְצַרִים,  פּון  ִאיְדן  ִדי 
אֹוי ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ַמייֶנע ָצרֹות.
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ַאְבָרָהם ָדאס  פּון  ַמֲעֶלה  ִדי  ִאיז 
פּון  ְׁשַטאְמט  ֶער  ַאז  ָאִבינּו, 
ֶּתַרח, ָוואס ֶער ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה 
ָהאט  ֶדעְסְטֶוועְגן  פּון  אּון  ָזָרה, 
ִאיֶנעם  ֶגעְגֵלייְּבט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר 
ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ִפיְרט ִדי ֶוועְלט.

ֶער ִדי  ֶווען  ִאיד,  ֶיעְדן  ַּביי  ֶזעְלֶּבע 
ִנְסיֹונֹות, אּון  ָהאט  ֶער  ַאז  ִפיְלט 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְׁשֶווער  ִאים  ִאיז  ֶעס 
ְׁשַטאְרְקט   ָדא אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִמְצוֹת  ַאַריין  ֶער ַכאְּפט  ִזי, אּון  ֶער 
ִדי  ָדאס  ִאיז  טֹוִבים,  ַמֲעִׂשים  אּון 

ְגֶרעְסֶטע ַזא ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
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ָוואְרט  ָדאס  ִווי  אֹוִתיֹות 
אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  "ַאֵּיה", 
ֵמייְנט,  ָדאס  ְּכבֹודֹו,  ְמקֹום  "ַאֵּיה" 
ֶדער  ִאיז  "ִווי  ְפֶרעְגט  ִאיד  ַא 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער".

ִאיז ִדי ֵעָצה ַפאר ַא ִאיד ָוואס ָדאס 
ִפיְלט ַאז ֶער ִאיז ַווייט פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאז ֶער ָזאל ֶּבעְטן ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער ִווי ִּביְזטּו? 
ִפיְלן  ִוויל   ִאי ֶזעְהן,  ִדיר  ִוויל   ִאי
ַאז דּו ִּביְזט ִמיט ִמיר, אּון דּו ֶהעְרְסט 
ֶוועט ִאים ֶדער  ַאזֹוי  ִמיר אֹויס. אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן.
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ַאֶלע   ִזי ֶנעְמט  ֶדעם  פּון  אּון 
ַּבייַנאְכט  ֶּפַסח  ֶיעְצט  ָאֶּבער  ָצרֹות, 
אּוְנז  ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט 
ֶלעְכִטיְגֵקייט,  ַא  ַאַרייְנֶגעֵלייְגט 
ֶדער  ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֶגעֶדעְנֶקען  צּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, אּון ִמיר ֶזעֶנען ִניְׁשט 

ַקיין ְקֶנעְכט ַפאר ֵקייֶנעם. 
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ֶעס ִאיז טּוְנְקל ַפאר ַא ִאיד, ֶער ֶווען 
ִאים  ַדאְרף  ֵקייֶנער  ַאז  ִפיְלט 
ִניְׁשט, אּון ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט אֹויף 
ֶדער ֶוועְלט, ָזאל ֶער ִזי ֶדעְרַמאֶנען 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  פּון 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ִמי ֶער  ֶוועט  ִמְצַרִים,  פּון  ִאיְדן  ִדי 
אֹוי ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ַמייֶנע ָצרֹות.
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ַאְבָרָהם ָדאס  פּון  ַמֲעֶלה  ִדי  ִאיז 
פּון  ְׁשַטאְמט  ֶער  ַאז  ָאִבינּו, 
ֶּתַרח, ָוואס ֶער ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה 
ָהאט  ֶדעְסְטֶוועְגן  פּון  אּון  ָזָרה, 
ִאיֶנעם  ֶגעְגֵלייְּבט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר 
ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ִפיְרט ִדי ֶוועְלט.

ֶער ִדי  ֶווען  ִאיד,  ֶיעְדן  ַּביי  ֶזעְלֶּבע 
ִנְסיֹונֹות, אּון  ָהאט  ֶער  ַאז  ִפיְלט 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְׁשֶווער  ִאים  ִאיז  ֶעס 
ְׁשַטאְרְקט   ָדא אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִמְצוֹת  ַאַריין  ֶער ַכאְּפט  ִזי, אּון  ֶער 
ִדי  ָדאס  ִאיז  טֹוִבים,  ַמֲעִׂשים  אּון 

ְגֶרעְסֶטע ַזא ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
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ֶזעְלֶּבע ָדאס  ִדי  ִאיז  "ִהיא"  ָוואְרט 

ָוואְרט  ָדאס  ִווי  אֹוִתיֹות 
אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  "ַאֵּיה", 
ֵמייְנט,  ָדאס  ְּכבֹודֹו,  ְמקֹום  "ַאֵּיה" 
ֶדער  ִאיז  "ִווי  ְפֶרעְגט  ִאיד  ַא 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער".

ִאיז ִדי ֵעָצה ַפאר ַא ִאיד ָוואס ָדאס 
ִפיְלט ַאז ֶער ִאיז ַווייט פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאז ֶער ָזאל ֶּבעְטן ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער ִווי ִּביְזטּו? 
ִפיְלן  ִוויל   ִאי ֶזעְהן,  ִדיר  ִוויל   ִאי
ַאז דּו ִּביְזט ִמיט ִמיר, אּון דּו ֶהעְרְסט 
ֶוועט ִאים ֶדער  ַאזֹוי  ִמיר אֹויס. אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן.
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ָצרֹות ֶדער  ַאֶלע  פּון  ִסיָּבה  ִעיָקר 

ִאיז "זֹו ַהְדַחק", ַאז ֶדער מֹוַח 
פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז צּוְקֶוועְטְׁשט, ֶער 

‰‚„‰ ˘ל פסח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜סח

ַאֶלע   ִזי ֶנעְמט  ֶדעם  פּון  אּון 
ַּבייַנאְכט  ֶּפַסח  ֶיעְצט  ָאֶּבער  ָצרֹות, 
אּוְנז  ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט 
ֶלעְכִטיְגֵקייט,  ַא  ַאַרייְנֶגעֵלייְגט 
ֶדער  ִאיז  ַאֶלעס  ַאז  ֶגעֶדעְנֶקען  צּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, אּון ִמיר ֶזעֶנען ִניְׁשט 

ַקיין ְקֶנעְכט ַפאר ֵקייֶנעם. 
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ֶעס ִאיז טּוְנְקל ַפאר ַא ִאיד, ֶער ֶווען 
ִאים  ַדאְרף  ֵקייֶנער  ַאז  ִפיְלט 
ִניְׁשט, אּון ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט אֹויף 
ֶדער ֶוועְלט, ָזאל ֶער ִזי ֶדעְרַמאֶנען 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת  פּון 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
 ִמי ֶער  ֶוועט  ִמְצַרִים,  פּון  ִאיְדן  ִדי 
אֹוי ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ַמייֶנע ָצרֹות.
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ַאְבָרָהם ָדאס  פּון  ַמֲעֶלה  ִדי  ִאיז 
פּון  ְׁשַטאְמט  ֶער  ַאז  ָאִבינּו, 
ֶּתַרח, ָוואס ֶער ָהאט ֶגעִדיְנט ֲעבֹוָדה 
ָהאט  ֶדעְסְטֶוועְגן  פּון  אּון  ָזָרה, 
ִאיֶנעם  ֶגעְגֵלייְּבט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר 
ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ִפיְרט ִדי ֶוועְלט.

ֶער ִדי  ֶווען  ִאיד,  ֶיעְדן  ַּביי  ֶזעְלֶּבע 
ִנְסיֹונֹות, אּון  ָהאט  ֶער  ַאז  ִפיְלט 
ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְׁשֶווער  ִאים  ִאיז  ֶעס 
ְׁשַטאְרְקט   ָדא אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִמְצוֹת  ַאַריין  ֶער ַכאְּפט  ִזי, אּון  ֶער 
ִדי  ָדאס  ִאיז  טֹוִבים,  ַמֲעִׂשים  אּון 

ְגֶרעְסֶטע ַזא ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
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‰„ָ ָעמ¿ ∆ ׁ̆ י‡"  ƒ‰ "ו¿
ֶזעְלֶּבע ָדאס  ִדי  ִאיז  "ִהיא"  ָוואְרט 

ָוואְרט  ָדאס  ִווי  אֹוִתיֹות 
אֹויף  ַארֹויף  ֵגייט  ָדאס  "ַאֵּיה", 
ֵמייְנט,  ָדאס  ְּכבֹודֹו,  ְמקֹום  "ַאֵּיה" 
ֶדער  ִאיז  "ִווי  ְפֶרעְגט  ִאיד  ַא 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער".

ִאיז ִדי ֵעָצה ַפאר ַא ִאיד ָוואס ָדאס 
ִפיְלט ַאז ֶער ִאיז ַווייט פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאז ֶער ָזאל ֶּבעְטן ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ַּבאֶׁשעֶפער ִווי ִּביְזטּו? 
ִפיְלן  ִוויל   ִאי ֶזעְהן,  ִדיר  ִוויל   ִאי
ַאז דּו ִּביְזט ִמיט ִמיר, אּון דּו ֶהעְרְסט 
ֶוועט ִאים ֶדער  ַאזֹוי  ִמיר אֹויס. אּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן.
76
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ָצרֹות ֶדער  ַאֶלע  פּון  ִסיָּבה  ִעיָקר 

ִאיז "זֹו ַהְדַחק", ַאז ֶדער מֹוַח 
פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז צּוְקֶוועְטְׁשט, ֶער 
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ַאֵליין  ֶעֶּפעס  ֶקען  ֶער  ַאז  ְטַראְכט 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ָאן  טּוְהן 
אּון  ַזאְכן  טּוט  ֶער  ֶווען  ֶדעְרַפאר 
 ִזי ֶער  ֶרעְגט  ִניְׁשט,  ֶגעלּוְנְגט  ֶעס 
ַאז  ֵווייְסט  יּוד  ַא  ֶווען  ָאֶּבער  אֹויף, 
ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ָהאט 
ֶער ִניְׁשט ַקיין ַטֲענֹות אֹויף ֵקייֶנעם, 
ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ַווייל 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ַאַזא יּוד ָהאט ַא 

ְגִליְקִלי ֶלעְּבן.
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ַזאְכן ֶמען  ַאֶלע גּוֶטע  ֶרעְכְנט אֹויס 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֶגעטּוְהן.  אּוְנז 
ָזאְגט אֹויְפן ָּפסּוק (ְּתִהיִלים ג, ב): ַּבָצר 
יּוד  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו  ַאז  ִלי,  ִהְרַחְבָּת 
ָהאט ָצרֹות, ָזאל ֶער גּוט קּוְקן ֶוועט 
ֶער ֶזעְהן ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט 
ִמיט ִאים אֹוי ַאַסא גּוְטס, אּון ֶער 
ָזאל ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 
ִדי גּוְטס, אּון ַאז ֶער ֶוועט ָדאס טּוְהן 
ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִזיֶכער 

ֶהעְלְפן.
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‰ ר ז∆ ָמרו…

(ֵסֶפר ֶדער  ָזאְגט,  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ל"ה):  ִסיָמן  ָממֹון,  אֹות  ּדֹות,  ַהִמּ

ַפאר  ְסגּוָלה  ַא  ִאיז  ָמרֹור  ְּכַזִית  ִדי 
ַפאְרְׁשֵטיין  ָדאס  ֶקען  ֶמען  ַּפְרָנָסה. 
ָזאְגט    ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ַאז  סח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

אֹויף,   ִזי ֶרעְגט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ַפאְרִליְרט ֶער דּוְר ֶדעם ַזיין ַּפְרָנָסה.

ָדאס ִמיט  ֶמען  ֶקען  ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ֶקען ַאָראְּפְׁשִליְנֶגען ִדי ְּכַזִית ִּביֶטעֶרע 
ֶווען  ֲאִפילּו  ַאז  ֵהייְסט  ָדאס  ָמרֹור, 
ִּביֶטעְרִניׁש,  ַא   דּוְר ִאים  ֵגייט  ֶעס 
ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֶער  ֶגעֶדעְנְקט 
ֶער  אּון  גּוְטן,  צּום  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶער  ֶוועט  אֹויף,  ִניְׁשט   ִזי ֶרעְגט 

ָהאְּבן ַּפְרָנָסה ְּבֵריַוח.
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ֶדעְרַמאֶנען ֶמען  ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף 
ַאזֹוי  ַווייל  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת 
ִמְצַרִים  ִאין  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ִמיר  ִווי 
ָדאְרט  ֶגעֶווען  אּוְנז  ִאיז  ֶעס  אּון 
ֵזייֶער ְׁשֶווער אּון ִּביֶטער, ִּביז מֶֹשה 
ָהאט  ֶער  אּון  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַרֵּבינּו 
צּום  ֶרעְדן  צּו  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  אּוְנז 
אּוְנז  ָהאט  ַאזֹוי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

פּון ָדאְרט,  
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ַאֵליין  ֶעֶּפעס  ֶקען  ֶער  ַאז  ְטַראְכט 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ָאן  טּוְהן 
אּון  ַזאְכן  טּוט  ֶער  ֶווען  ֶדעְרַפאר 
 ִזי ֶער  ֶרעְגט  ִניְׁשט,  ֶגעלּוְנְגט  ֶעס 
ַאז  ֵווייְסט  יּוד  ַא  ֶווען  ָאֶּבער  אֹויף, 
ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ָהאט 
ֶער ִניְׁשט ַקיין ַטֲענֹות אֹויף ֵקייֶנעם, 
ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ַווייל 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ַאַזא יּוד ָהאט ַא 

ְגִליְקִלי ֶלעְּבן.

76
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ַזאְכן ֶמען  ַאֶלע גּוֶטע  ֶרעְכְנט אֹויס 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֶגעטּוְהן.  אּוְנז 
ָזאְגט אֹויְפן ָּפסּוק (ְּתִהיִלים ג, ב): ַּבָצר 
יּוד  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו  ַאז  ִלי,  ִהְרַחְבָּת 
ָהאט ָצרֹות, ָזאל ֶער גּוט קּוְקן ֶוועט 
ֶער ֶזעְהן ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט 
ִמיט ִאים אֹוי ַאַסא גּוְטס, אּון ֶער 
ָזאל ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 
ִדי גּוְטס, אּון ַאז ֶער ֶוועט ָדאס טּוְהן 
ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִזיֶכער 

ֶהעְלְפן.

76

‰ ר ז∆ ָמרו…

(ֵסֶפר ֶדער  ָזאְגט,  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ל"ה):  ִסיָמן  ָממֹון,  אֹות  ּדֹות,  ַהִמּ

ַפאר  ְסגּוָלה  ַא  ִאיז  ָמרֹור  ְּכַזִית  ִדי 
ַפאְרְׁשֵטיין  ָדאס  ֶקען  ֶמען  ַּפְרָנָסה. 
ָזאְגט    ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ַאז  סח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

אֹויף,   ִזי ֶרעְגט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ַפאְרִליְרט ֶער דּוְר ֶדעם ַזיין ַּפְרָנָסה.

ָדאס ִמיט  ֶמען  ֶקען  ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ֶקען ַאָראְּפְׁשִליְנֶגען ִדי ְּכַזִית ִּביֶטעֶרע 
ֶווען  ֲאִפילּו  ַאז  ֵהייְסט  ָדאס  ָמרֹור, 
ִּביֶטעְרִניׁש,  ַא   דּוְר ִאים  ֵגייט  ֶעס 
ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֶער  ֶגעֶדעְנְקט 
ֶער  אּון  גּוְטן,  צּום  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶער  ֶוועט  אֹויף,  ִניְׁשט   ִזי ֶרעְגט 

ָהאְּבן ַּפְרָנָסה ְּבֵריַוח.

76

ר ר ָו„ו… ָכל ּ„ו… ּב¿

ֶדעְרַמאֶנען ֶמען  ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף 
ַאזֹוי  ַווייל  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת 
ִמְצַרִים  ִאין  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ִמיר  ִווי 
ָדאְרט  ֶגעֶווען  אּוְנז  ִאיז  ֶעס  אּון 
ֵזייֶער ְׁשֶווער אּון ִּביֶטער, ִּביז מֶֹשה 
ָהאט  ֶער  אּון  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַרֵּבינּו 
צּום  ֶרעְדן  צּו  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  אּוְנז 
אּוְנז  ָהאט  ַאזֹוי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

פּון ָדאְרט,  

‰‚„‰ ˘ל פסח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜סט

ַאֵליין  ֶעֶּפעס  ֶקען  ֶער  ַאז  ְטַראְכט 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ָאן  טּוְהן 
אּון  ַזאְכן  טּוט  ֶער  ֶווען  ֶדעְרַפאר 
 ִזי ֶער  ֶרעְגט  ִניְׁשט,  ֶגעלּוְנְגט  ֶעס 
ַאז  ֵווייְסט  יּוד  ַא  ֶווען  ָאֶּבער  אֹויף, 
ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ָהאט 
ֶער ִניְׁשט ַקיין ַטֲענֹות אֹויף ֵקייֶנעם, 
ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ַווייל 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ַאַזא יּוד ָהאט ַא 

ְגִליְקִלי ֶלעְּבן.

76
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ַזאְכן ֶמען  ַאֶלע גּוֶטע  ֶרעְכְנט אֹויס 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֶגעטּוְהן.  אּוְנז 
ָזאְגט אֹויְפן ָּפסּוק (ְּתִהיִלים ג, ב): ַּבָצר 
יּוד  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו  ַאז  ִלי,  ִהְרַחְבָּת 
ָהאט ָצרֹות, ָזאל ֶער גּוט קּוְקן ֶוועט 
ֶער ֶזעְהן ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט 
ִמיט ִאים אֹוי ַאַסא גּוְטס, אּון ֶער 
ָזאל ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 
ִדי גּוְטס, אּון ַאז ֶער ֶוועט ָדאס טּוְהן 
ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִזיֶכער 

ֶהעְלְפן.

76

‰ ר ז∆ ָמרו…

(ֵסֶפר ֶדער  ָזאְגט,  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ל"ה):  ִסיָמן  ָממֹון,  אֹות  ּדֹות,  ַהִמּ

ַפאר  ְסגּוָלה  ַא  ִאיז  ָמרֹור  ְּכַזִית  ִדי 
ַפאְרְׁשֵטיין  ָדאס  ֶקען  ֶמען  ַּפְרָנָסה. 
ָזאְגט    ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ַאז  סח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

אֹויף,   ִזי ֶרעְגט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ַפאְרִליְרט ֶער דּוְר ֶדעם ַזיין ַּפְרָנָסה.

ָדאס ִמיט  ֶמען  ֶקען  ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ֶקען ַאָראְּפְׁשִליְנֶגען ִדי ְּכַזִית ִּביֶטעֶרע 
ֶווען  ֲאִפילּו  ַאז  ֵהייְסט  ָדאס  ָמרֹור, 
ִּביֶטעְרִניׁש,  ַא   דּוְר ִאים  ֵגייט  ֶעס 
ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֶער  ֶגעֶדעְנְקט 
ֶער  אּון  גּוְטן,  צּום  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶער  ֶוועט  אֹויף,  ִניְׁשט   ִזי ֶרעְגט 

ָהאְּבן ַּפְרָנָסה ְּבֵריַוח.

76
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ֶדעְרַמאֶנען ֶמען  ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף 
ַאזֹוי  ַווייל  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת 
ִמְצַרִים  ִאין  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ִמיר  ִווי 
ָדאְרט  ֶגעֶווען  אּוְנז  ִאיז  ֶעס  אּון 
ֵזייֶער ְׁשֶווער אּון ִּביֶטער, ִּביז מֶֹשה 
ָהאט  ֶער  אּון  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַרֵּבינּו 
צּום  ֶרעְדן  צּו  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  אּוְנז 
אּוְנז  ָהאט  ַאזֹוי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

פּון ָדאְרט,  

‰‚„‰ ˘ל פסח„ער ˜וו‡ל פון ˙ור‰ ˜סט

ַאֵליין  ֶעֶּפעס  ֶקען  ֶער  ַאז  ְטַראְכט 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ָאן  טּוְהן 
אּון  ַזאְכן  טּוט  ֶער  ֶווען  ֶדעְרַפאר 
 ִזי ֶער  ֶרעְגט  ִניְׁשט,  ֶגעלּוְנְגט  ֶעס 
ַאז  ֵווייְסט  יּוד  ַא  ֶווען  ָאֶּבער  אֹויף, 
ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ָהאט 
ֶער ִניְׁשט ַקיין ַטֲענֹות אֹויף ֵקייֶנעם, 
ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ַווייל 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ַאַזא יּוד ָהאט ַא 

ְגִליְקִלי ֶלעְּבן.

76

˙ בו… ˙ טו… ָמ‰ ַמֲעלו… ּכַ

ַזאְכן ֶמען  ַאֶלע גּוֶטע  ֶרעְכְנט אֹויס 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֶגעטּוְהן.  אּוְנז 
ָזאְגט אֹויְפן ָּפסּוק (ְּתִהיִלים ג, ב): ַּבָצר 
יּוד  ַא  ֶווען  ֲאִפילּו  ַאז  ִלי,  ִהְרַחְבָּת 
ָהאט ָצרֹות, ָזאל ֶער גּוט קּוְקן ֶוועט 
ֶער ֶזעְהן ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט 
ִמיט ִאים אֹוי ַאַסא גּוְטס, אּון ֶער 
ָזאל ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 
ִדי גּוְטס, אּון ַאז ֶער ֶוועט ָדאס טּוְהן 
ֶוועט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִזיֶכער 

ֶהעְלְפן.

76

‰ ר ז∆ ָמרו…

(ֵסֶפר ֶדער  ָזאְגט,  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ל"ה):  ִסיָמן  ָממֹון,  אֹות  ּדֹות,  ַהִמּ

ַפאר  ְסגּוָלה  ַא  ִאיז  ָמרֹור  ְּכַזִית  ִדי 
ַפאְרְׁשֵטיין  ָדאס  ֶקען  ֶמען  ַּפְרָנָסה. 
ָזאְגט    ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  לֹויט 
ַאז  סח):  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  (ִליקּוֵטי 

אֹויף,   ִזי ֶרעְגט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען 
ַפאְרִליְרט ֶער דּוְר ֶדעם ַזיין ַּפְרָנָסה.

ָדאס ִמיט  ֶמען  ֶקען  ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ֶקען ַאָראְּפְׁשִליְנֶגען ִדי ְּכַזִית ִּביֶטעֶרע 
ֶווען  ֲאִפילּו  ַאז  ֵהייְסט  ָדאס  ָמרֹור, 
ִּביֶטעְרִניׁש,  ַא   דּוְר ִאים  ֵגייט  ֶעס 
ֶדער  ִפיְרט  ַאֶלעס  ַאז  ֶער  ֶגעֶדעְנְקט 
ֶער  אּון  גּוְטן,  צּום  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶער  ֶוועט  אֹויף,  ִניְׁשט   ִזי ֶרעְגט 

ָהאְּבן ַּפְרָנָסה ְּבֵריַוח.

76

ר ר ָו„ו… ָכל ּ„ו… ּב¿

ֶדעְרַמאֶנען ֶמען  ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף 
ַאזֹוי  ַווייל  ִמְצַרִים,  ְיִציַאת 
ִמְצַרִים  ִאין  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ִמיר  ִווי 
ָדאְרט  ֶגעֶווען  אּוְנז  ִאיז  ֶעס  אּון 
ֵזייֶער ְׁשֶווער אּון ִּביֶטער, ִּביז מֶֹשה 
ָהאט  ֶער  אּון  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַרֵּבינּו 
צּום  ֶרעְדן  צּו  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  אּוְנז 
אּוְנז  ָהאט  ַאזֹוי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

פּון ָדאְרט,  
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ָהאט ִדי  יּוד  ַא  ֶווען  ַהייְנט,  ֶזעְלֶּבע 
ַקיין  ִניְׁשט  ֶזעְהט  ֶער  אּון  ָצרֹות 
ַא  צּו  ֵגיין  ֶער  ַדאְרף  ַארֹויס,  ֶוועג 
אֹויְסֶלעְרֶנען  ִאים  ֶוועט  ָוואס  ַצִדיק 
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אֹויְסֶגעֶזעְהן  ָהאט  ֶער  ַאזֹוי  ִווי 
ַצִדיק,  צּום  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ַפאר 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  אּון 
אּון  אּוְנז  אֹויף  ֶגעַהאט  ַרְחָמנּות 
אּוְנז ֶגעְּבֶרעְנְגט צּום ַצִדיק, אּון ִמיר 
ִמיר  אּון  ַצִדיק,  אֹויְפן  ִניְׁשט  ְקִריְגן 
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ֶעְסן ַדאְרף ֶמען ִזי ַוואְׁשן ִדי ַפאְרן 
ֶהעְנט צּו ַווייְזן ַאז ִניְׁשט ִמיט 
ַּפְרָנָסה,  ִמיר  ָהאְּבן  ֶהעְנט  אּוְנֶזעֶרע 
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ָוואס  ַהָמזֹון  ִּבְרַכת  ֶּבעְנְטְׁשן 
אּון  ְדאֹוַרְייָתא,  ַעֵׂשה  ִמְצַות  ַא  ִאיז 
מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ָזאְגט: ֶווער ֶעס 
ֶוועט ֶּבעְנְטְׁשן ָוואְרט ַּביי ָוואְרט ִאין 
ַא ִסידּור, ֶוועט ָהאְּבן ַּפְרָנָסה ְּבֶׁשַפע 
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ֶווען  מד):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֱאמּוָנה,  צּו  ַזיין  זֹוָכה  ִוויל  יּוד  ַא 
ִאיֶנעם  ֶאֶמת'ִדיג  ְגֵלייְּבן  צּו 
ְׁשֶטעְנִדיג  ֶער  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
 דּוְר אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן 
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ֶמען  אֹויּב  ָנאר  ֵאייְלִּביְרְטן  ִדי  פּון 
צּוְקֶוועְטְׁשט ֶעס, ִדי ֶזעְלֶּבע ִדי יּוְדן 
ָנאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ִניְׁשט  קּוֶמען 
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אּוְנז ֶגעְּבֶרעְנְגט צּום ַצִדיק, אּון ִמיר 
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אּון  ְדאֹוַרְייָתא,  ַעֵׂשה  ִמְצַות  ַא  ִאיז 
מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשִליָט"א ָזאְגט: ֶווער ֶעס 
ֶוועט ֶּבעְנְטְׁשן ָוואְרט ַּביי ָוואְרט ִאין 
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(ִלּקּוֵטי ֶדער  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
ֶווען  מד):  ִסיָמן  ב,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 

ֱאמּוָנה,  צּו  ַזיין  זֹוָכה  ִוויל  יּוד  ַא 
ִאיֶנעם  ֶאֶמת'ִדיג  ְגֵלייְּבן  צּו 
ְׁשֶטעְנִדיג  ֶער  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
 דּוְר אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן 
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ֶמען  אֹויּב  ָנאר  ֵאייְלִּביְרְטן  ִדי  פּון 
צּוְקֶוועְטְׁשט ֶעס, ִדי ֶזעְלֶּבע ִדי יּוְדן 
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ָהאט ִדי  יּוד  ַא  ֶווען  ַהייְנט,  ֶזעְלֶּבע 
ַקיין  ִניְׁשט  ֶזעְהט  ֶער  אּון  ָצרֹות 
ַא  צּו  ֵגיין  ֶער  ַדאְרף  ַארֹויס,  ֶוועג 
אֹויְסֶלעְרֶנען  ִאים  ֶוועט  ָוואס  ַצִדיק 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶרעְדן צּום  ָזאל  ֶער  ַאז 
פּון  ַארֹויְסֵגיין  ֶער  ֶוועט  ַאזֹוי  אּון 
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אּוְנז ֶגעְּבֶרעְנְגט צּום ַצִדיק, אּון ִמיר 
ִמיר  אּון  ַצִדיק,  אֹויְפן  ִניְׁשט  ְקִריְגן 
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 דּוְר אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן 

ֶדעם ֶוועט ֶער ָהאְּבן ֱאמּוָנה.

76

י ָיּ‰ ƒ̇ ָר‡ ָ̃ ר  ַ̂ י ן ַ‰מ≈ ƒמ

ֶמען ִדי  ַאז  ָזאְגט  ְגָמָרא  ֵהייִליֶגע 
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ָהאט  ֶער  צּוְקֶוועְטְׁשט,  ִאיז  יּוד  ַא 
ֶער  ָיּה,  ָקָראִתי  ֵעָצה  ִדי  ִאיז  ָצרֹות, 

ָזאל ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
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ָהאט ֶאֶבן  ֶיעֶדער  ַהּבֹוִנים.  ָמַעסּו 
ֶגעָזאְגט אֹויף ִמיר ַאז ִאי ִּבין 
ָגאְרִניְׁשט  ִניְׁשט  ִאיז  ָוואס  ְׁשֵטיין  ַא 
ֶוועְרט, ָהְיָתה ְלרֹאׁש ִּפָנה, ִדי ַצִדיִקים 
אֹויְסֶגעֶלעְרְנט,  ָאֶּבער  ִמיר  ָהאְּבן 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֶרעְדן  צּו 
ֶדעם  ִמיט  ָוואס  ֵעצֹות,  גּוֶטע   ָנא
ְגֶרעְסֶטע  ִדי  צּו  צּוקּוֶמען   ִאי ֶוועל 

ַמְדֵריגֹות.
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ַהיֹום, ַא  ֶזה  ֶגעֶדעְנְקן  ַדאְרף  יּוד 
ַהייְנִטיְגן  ֶדעם  ָנאר  ָהאּב   ִאי
ָטאג, ִניְׁשט ְטַראְכְטן ָוואס ִאי ָהאּב 
ֶנעְכְטן ֶגעטּוְהן, אּון ִניְׁשט ְטַראְכְטן 
ָנאר  ָמאְרְגן,  ַזיין  ֵגייט  ֶעס  ָוואס 
"ֶיעְצט"  ֶקען   ִאי ָוואס  ְטַראְכְטן 

.ַאַרייְנַכאְּפן ַא גּוֶטע ַזא
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ינּו  ƒר ָזכ ∆ ׁ̆ ‡ֲ ּכַ
˙ו… ר ‡ו… ַסּ„≈ ל¿

ִווי ִמיר ָהאְּבן ַהייְנט ֶדעְרַמאְנט ַאזֹוי 
ִמְצָרִים,  ְיִציַאת  פּון  ִניִסים  ִדי 
ַא   אֹוי ֶגעֶדעְנְקן  ִמיר  ָזאְלן  ַאזֹוי 
ֶדער  ָוואס  ִניִסים  ַאֶלע  ָיאר,  ַגאְנץ 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפט אּוְנז.

(ַהָגָדה אֹור ָזרּוַע) 
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ִווי ִמיר ָהאְּבן ַהייְנט ֶדעְרַמאְנט ַאזֹוי 
ִמְצָרִים,  ְיִציַאת  פּון  ִניִסים  ִדי 
ַא   אֹוי ֶגעֶדעְנְקן  ִמיר  ָזאְלן  ַאזֹוי 
ֶדער  ָוואס  ִניִסים  ַאֶלע  ָיאר,  ַגאְנץ 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפט אּוְנז.

(ַהָגָדה אֹור ָזרּוַע) 


