
ֶדער ְקַוואל פּון ֶאמּוָנה

יעּוִרים, ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן דּוְרְך ייֶנע וואּוְנֶדעְרִליֶכע ׁשִ ׁשֵ

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

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

ֵסֶדר ְדָבִרים תשע"ב לפ"ק

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

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

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ָנָתן ִמּבְ ֶרּבִ

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

ים אּון זֹוַהר ַהָקדֹוׁש.   אּון ִמְדָרׁשִ

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

ַרְך ם ִיְתּבָ ֶעְזַרת ַהׁשֵ ּבְ
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 ִפָלהְת  ּוְנֶדעְרִליֶכעווא ייֶנעש  ַא 
 

 

 (ו"מאשר בנחל חלק א מכתב )
 



בעזהשי"ת

קּוְנְטֵרס

      ֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער
 ָוואס ָדאס ִאיז  ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִׁשיעּור, ֶגעָזאְגט ָגעָוואְרן  דּוְרְך

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

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

ְרַׁשת ְדָבִרים תשע"ב  ּפַּּ

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

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

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

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

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

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



 

 



 
  

  

 .א

ִסיָמן  ,ן ֵחֶלק ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (אְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי זָ 

ַאז ָנאְכן חּוְרָּבן ֵּבית ַהִמְקָדׁש ִאיז ֶגעָוואְרן ַא :  )ז"ס

ע 'ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער אּון ִדי ֱאֶמֶת [, ַהֲעָלָמהִדיֶגע 'מֹוָרא
אּון ִדי ] ַפאְרהֹויְלןַצִדיִקים ֶזעֶנען ַפאְרֶדעְקט אּון 

אּון ָדאְרט ְקָלאְגט , ב ַזייטָר יָנה ֶגעפּוְנט ִזי ַּביי ַמֲע ְׁשכִ 

ב ָראֵׁשי "ֶוועְגן ֶדעם ִאיז ַמֲעָר . ְרָּבןִזי אֹויְפן ִּביֶטעְרן חּו

ָרֵחל ֵווייְנט ַאז ִאיְדן , ֶניָה 'ל ּבָ 'ַבָּכה עַ 'ֵחל ְמ 'ָר ; ֵּתיבֹות

 ֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער 



 ֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער                         ד

ֶעס ִאיז ָדא ; ְסטָדאס ֵהיי. ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען ִאין ָגלּות

ִדי  ֶזעְהטאּון ִדי ֶמעְנְטׁש , ָּפִניםָוואס ָדאס ִאיז ִמְזָרח 
ַפאר ִזי ָדא , ַזא ָוואס  בַמֲעָר ַפאְרֶקעְרט ִאיז אֹוי

ָנאר  ֶזעְהטָוואס ֶמען , ַאחֹוַרִיים; ָדאס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן

 טֶזעְה ָדאס ֵהייְסט ַאז ֶמען , אּון אֹויף צּוִריק, פּון אּוְנְטן

 .ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטער ָגלּות, ִניְׁשט ָגאְרִניְׁשט

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

ַאז ֶדער ִעיָקר ָגלּות ִאיז ָנאר ֶוועְגן ֶעס ֶפעְלט : )ז

ַווייל ֶווען ַא ִאיד ָהאט ֱאמּוָנה ִאין ּבֹוֵרא ָּכל . ֱאמּוָנה

ַווייל וואּו , ַּביי ִאים ַקיין ָגלּות ַׁשָייעֹוָלִמים ִאיז ִניְׁשט 

, ֶער ָזאל ָנאר ִניְׁשט ֵגיין ְטֶרעְפט ֶער ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער
, ְׁשִּפיְרט ִניְׁשט ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפערָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש 

 .ָדאס ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער ָגלּות

, ֶדעְרַפאר ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֱאמּוָנה 

ָוואס ָדאס ִאיז ִדי , ֶקען ֶער ַזיין ַּביי ִזי ִאין ְׁשטּוּב
מֹוֵעד ָקָטן (ַאזֹוי ִווי ֶדער ְירּוַׁשְלִמי ָזאְגט , ֶּבעְסֶטע ַזא

ִדי . ֶׁשלֹו ְלָאָדם ְּבָׁשָעה ֶׁשהּוא ָדר ְּבּתֹו ִׂשְמָחה: :)ט

ֶווען ֶער וואֹויְנט , ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ִׂשְמָחהְגֶרעְסֶטע 



   הֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער                          

ַווייל ִאין ַזיין ֵאייֶגעֶנע ְׁשטּוּב ִאין ַזיין . ִאין ַזיין ְׁשטּוּב

א ָאֶּבער ַאז ֶער ָהאט ָד . ַאמֹות ָהאט ֶער ְמנּוָחה' ד
ַזיין ִאין , ן ַזיין ְׁשטּוּבֶקען ֶער ִאי, ִניְׁשט ַקיין ֱאמּוָנה

ֶער ְטֶרעְפט ִזי ִניְׁשט , ע ְוָנדאְרְטן ַזיין נַ אּון ָד , ָגלּות

ַארֹויס אּון , ֶער ֵגייט ַאֶהער אּון ַאִהין, ָדאס ְּפַלאץ

ַווייל ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס צּו טּוֶען ַפאר , ַאַריין

  .ֵגיין- ֵלייִדיג

, ּוָנהֱאמ ְׁשַטאְרֶקעָהאט ַא  ׁשֶמעְנְט  ַאז ַא  ֶּבערָא  

ֶער ִזי  ְׁשִּפיְרטַזיין  ְׁשטֶדעָמאְלְטס ִווי ֶער ָזאל ָנאר ִני

: ָדאס ְׁשֵטייט ַּביי ְׁשמּוֵאל ַהָנִביאָוואס . ִאיְנֶדעְרֵהיים

וואּו ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִאיז ַזיין הֹויז ֶגעֶווען : :)ְּבָרכֹות י(
אּון ! ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער? ָוואס ִאיז ִדי הֹויז. ִמיט ִאים

ֶוועְגן , אְלד ֶער ָהאט ֶגעֶלעְּבט ִמיְטן ַּבאֶׁשעֶפערִוויּבַ 

ֶדעם וואּו ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִאיז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער 

  .ֶגעֶווען ִמיט ִאים

 .ב

ן ֵחֶלק "ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט ַווייֶטער 

, "ְמאֹוֵרי אֹור"ַאז ֶעס ִאיז ַפאְרַהאֶנען : )ז"ִסיָמן ס, ב



 ֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער                         ו

, "ׁשְמאֹוֵרי ֵא "אּון , ]ָוואס ֵזיי ִציְנְדן ָאן ֶלעְכִטיְגֵקייט[

ָדאס ֵהייְסט ַאז ֶווען ֶעס ]. ָוואס ִציְנְדן ָאן ֵפייֶעְרן[
ייט אּון ִדי ֵׁשייְנֵק ֶוועְרט ַחס ְוָׁשלֹום ַפאְרהֹויְלן ִדי 

ֶדעָמאְלְטס , ן ַצִדיק'ְּפַראְכט אּון ִדי ֵחן פּוֶנעם ֱאֶמְת 

אּון , ְנְטׁש ֶמער ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטןְׁשִּפיְרט ִניְׁשט ַא ֶמע

ָדאס , "ׁשֵא  ְמאֹוֵרי"ֶעס ַפאְנְגן ָאן צּו ַאְרֶּבעְטן ִדי 

ֵהייְסט ֶדער ְּבֶרעֶנעִדיֶגער ֵיֶצר ָהַרע ַאְרֶּבעט אֹויף ַא 
אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט , ִדיג ְׁשַטאְרק'ֶמעְנְטׁש מֹוָרא

אֹוי , ִמיט ַּתֲאוֹות ִניאּוף -ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  - ִנְכָׁשל 

, ַּתֲאוֹות ַאִכיָלה ּוְׁשִּתָייה, ְּבֶרעְנט ִאין ִאים ַּתֲאוֹות ָממֹון

ַאז  ֶזעְהטַאזֹוי ִווי ֶמען , ִּבְפַרט ִדי ַּתֲאָוה פּון ַמְחלֹוֶקת

, ֶעס ִאיז ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ַא ַּתֲאָוה ִזי צּו ְקִריְגן

, ָלןַרֲחָמָנא ִלְצ ְקִריִטיִקיְרן ֶיעֶנעם  אּון, אּון ְטֶׁשעֶּפעֶנען
אּון ֶדעָמאְלְטס ִאיז ֶער , "ׁשְמאֹוֵרי ֵא "ָוואס ָדאס ִאיז 

ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשִּפיְרט ַאז ֶדער . ִאין ָגלּות

ִאיז , "ְמאֹוֵרי אֹור"ָוואס ָדאס ִאיז , ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא

  .ִניְׁשָטא ַקיין ְגֶרעֶסעֶרער ַּתֲענּוג פּון ֶדעם

 דֹוׁשָק ַה ב ַר ָה ֲאָמִרים ֵמ ֵסֶפר ַהַמ (ַצִדיִקים ָהאְּבן ֶגעָזאְגט 

ִדי ְנָׁשָמה פּון ַא ִאיד ִאיז : )ע"יּוַּבאִוויְטׁש זיּב ְמלִ "ַמַהְרַׁש 
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ָנאר ִדי גּוִפים , ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעַגאְנֶגען ִאין ָגלּות

ֵחֶלק ַווייל ִדי ְנָׁשָמה ִאיז ַא . ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען ִאין ָגלּות

ֶגעְטָראְפן ַאזֹויִפיל ֶדעְרַפאר ָהאט ֶמען , ֶאלֹוֵקי ִמַמַעל

ִאיְדן ָוואס ָכאְטׁש ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַפאְרָוואְרְפן ִאין 

ָהאְּבן ֵזיי ָדאְרְטן , ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ֶעְרֶטער פּון ִדי ֶוועְלט

אּון ִזי ֶגעֶקעְנט , ֶגעְטָראְפן ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער

 .ֶדעְרַהאְלְטן

, ן'ן ֶרִּביָדאס ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער סֹוד פּוֶנעם ֵהייִליגְ  

ָוואְלט ַפאר , אּון ַאז ָדאס ָזאל ַאַריין ֵגיין ִאין ִדי ֶוועְלט

ַווייל ֶדער ִעיָקר ָוואס ֶדער . ֶיעְדן ֶלעְכִטיג ֶגעָוואְרן

 .!ִאיז ִדי ַזא פּון ְּתִפָלה, ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶלעְרְנט אּוְנז

ק ן ֵחלֶ "ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

ַווייל ! ?ַפאְרָוואס ְקִריְגט ֶמען אֹויף ִמיר: )ג"ִסיָמן צ, ב

אֹויף ֶדעם ָּפסּוק : )י ָׁשם"ְוַעֵיין ְּבַרִׁש : ְּבָרכֹות ו(ל ָזאְגן "ַחזַ 

ֵאלּו ְדָבִרים ; ְּכרּום ֻזלּות ִלְבֵני ָאָדם: )ט, ְּתִהִלים יב(

, ֶׁשעֹוְמִדים ְּברּומֹו ֶׁשל עֹוָלם ּוְבֵני ָאָדם ְמַזְלַזִלין ָּבֶהן

ְּתִפָלה ְׁשֵטייט אֹויף ִדי ֶהעְכְסֶטע  !ְּתִפָלה? ִניהּוּוַמִאי 

ָהאט ֶדער . אּון ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ְמַזְלֵזל ִאין ֶדעם, ְּפַלאץ
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ַאזֹוי ִווי ַמיין ַגאְנֶצע ַזא : ֵהייִליֶגער ֶרִּבי אֹויְסֶגעִפיְרט

אּון ֶמען , ִאיז ֶמען ְמַזְלֵזל ִאין ִמיר, ִאיז ָנאר ְּתִפָלה
 .אּון ֶמען ְקִריְגט אֹויף ִמיר, ַמאְכט ֵליָצנּות

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִאיז ְמַגֶלה ַאַזא ִמין ֶלעְכִטיְגֵקייט 

ַאז ֲאִפילּו ֶדער ִניֶדעִריְגְסֶטער , אּון ֶגעְטִליְכֵקייט

ֶמעְנְטׁש ָוואס ִזיְנְקט ִאין ְׁשאֹול ַּתְחִּתית ּוְמַּתְחָּתיו ָהאט 
! ִּבי ְׁשֵרייֶעטַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר . אֹוי ַא ַּתָקָנה

ִגיַוואְלד ַזייט ַאיי ": )ח"ִסיָמן ע, ן ֵחֶלק ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (

ַווייל " ַקיין ִיאּוׁש ִאיז ִניְׁשט ַפאְרַהאְנִדין, ִניְׁשט ְמַייֵאׁש

אּון ֶדער . ָדא אֹויֶכעט, ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ִמיט ִדיר

ַאז , ֵמַח ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִאיז ְמַחֵזק אּון ְמעֹוֵדד אּון ְמַׂש 
ֶמען ָזאל ִוויְסן ַאז ֶמען ֶקען ִזי ָנא אּוְמֶקעְרן צּום 

אּון , ָנאר ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַאזֹוי צּוְּבָראְכן, ַּבאֶׁשעֶפער

אּון ֶדעם , ן'אֹוי ִאיז ָדא ַמְחלֹוֶקת אֹויְפן ֵהייִליְגן ֶרִּבי

ייט ִאיז ָנא ֵׁשייְנֵק ייט אּון ֹויְסֵק ס ְגר'ֵהייִליְגן ֶרִּבינְ 

ֶדעְרַפאר ֶהעְרט ֶער ִניְׁשט , ן פּון ִדי ֶוועְלטַפאְרהֹוילְ 
 .אּון ֶער ְׁשָלאְפט ַא ִטיְפן ְׁשָלאף, ֶדעם קֹול
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ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט  

ֶדער ַצִדיק ֶוועְקט אֹויף ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַזיין : )ס
אּון , ֶנע ָיאְרןַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשָלאְפט ָאּפ ַזיי, ְׁשָלאף

. א ְׁשָלאְפט ַזיין מַֹח ָד , ַדאֶוועְנט ֲאִפילּו ֶער ֶלעְרְנט אּון

אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶדעָמאְלְטס ֶגעָזאְגט ֶדעם 

ָוואס ִדי ְגָמָרא ַפאְרֵצייְלט , ַמֲאַמר פּון חֹוִני ַהַמֲעָגל

, ְׁשָלאְפן ַאז חֹוִני ַהַמֲעָגל ָהאט ִזי ֶגעֵלייְגט: :)ַּתֲעִנית כא(
, אּון ֶווען ֶער ִאיז אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען ָנא ִזיֶּבעִציג ָיאר

ִווי , "ִמי ִאיָּכא ְדַנֵיים ִׁשְבִעים ְׁשִנין": ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט

אּוְנֶזעֶרע ַלייט . [ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָאְּפְׁשָלאְפן ִזיֶּבעִציג ָיאר

ֹויְגן ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעצ, ָהאְּבן ֶדעְרֵצייְלט

ל ִמיט ַאַזא ִמין ִטיְפן "ֶדעם אֹויְבן ֶדעְרַמאְנְטן ַמֲאַמר ַחזַ 

ִאיז ִנְתעֹוֵרר , ַאז ֶווער ֶעס ִאיז ָדאְרְטן ֶגעֶווען, ְקֶרעְכץ
ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ַכאְּפט ִניְׁשט .] ֶגעָוואְרן אּון ֶגעֵווייְנט

, ןאּון ָאט ִאיז ֶמען ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְר , ַאז ִדי ָיאְרן ְפִליֶען

 .אּון ָאט ִאיז ֶמען ׁשֹוין ָדאְרְטן אֹויֶכעט

ָוואס , אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִוויְסן ִאין ֶדער יּוְגְנט 

ֶער ֶקען אֹויְפטּוֶען אּון ָוואֶסעֶרע ַפאְרֶמעְגן ֶעס ִליְגט 

ָוואְלט ֶער ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ַכאְּפן , ַפאר ִאים
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ַאז ֶמען ָלאְזט , עםְלָמָׁשל ֶמען ָזאְגט ַפאר ֵאיינֶ , גּוְטס

ִדיר ַאַריין אּון ֶדעם ֵהיָכל פּוֶנעם ֶקעִניג אּון ֶמען ָלאְזט 
ָוואס דּו  -, ִדיר ֶנעֶמען פּון ֶדעם אֹוָצר ָוואס ִאיז ָדאְרט

, ִּביז ַא ֶגעִוויֶסע ַצייט -אּון ִוויִפיל דּו ִוויְלְסט , ִוויְלְסט

 ָוואְלט ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶגעְּבֶרעְנְגט ֶזעק אּון ַאַריין

ֶגעֵלייְגט ָדאְרט פּון ִדי ֵטייֶעְרְסֶטע ְּבִריְלַיאְנְטן אּון 

ֶער ָוואְלט ֲאִפילּו ִניְׁשט ֶגענּוֶמען ַקיין קּוֶּפער , ִדיַמאְנְטן
ָנאר ָאְנֶגעִפיְלט , אּון ִניְטַאָמאל ַקיין ָגאְלד אּון ִזיְלֶּבער

אּון ֶער ָוואְלט ִניְׁשט , ַגאְנֶצעְרֶטע ֶזעק פּון ָדאס ֶּבעְסֶטע

  .'צּו ֶעְסן אּון צּו ְׁשָלאְפן ְוכּו, ַקיין ַצייטֶגעַהאט 

ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ָהאט ֶמען אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ָדא אֹויף ִדי 
אּון ָדאס ֵטייֶעְרְסֶטע , ֶוועְלט ִדיַמאְנְטן אּון ְּבִריְלַיאְנְטן

: :)ַׁשָּבת קיט(ל ָזאְגן "ַאזֹוי ִווי ַחזַ , ַׁשָייָוואס ִאיז ָנאר 

ָאֵמן ְיֵהא ְׁשֵמיה , ָנאר ֵאיין ָמאל אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ָזאְגט

. צּוַרייְסט ֶמען ִאים ַא ְגַזר ִדין פּון ִזיֶּבעִציג ָיאר! ַרָּבא

אּון , אּון ָדא ֶגעְּבט ֶמען אּוְנז ַאֶזעֶלעֶכע ַפאְרֶמעְגְנס
ַאזֹוי אֹוי , ֶמען ֶקען ָזאְגן ַאזֹוי ִפיל ָמאל ִאין ָטאג ָאֵמן

ָדאס ִאיז ַאזֹוי ֵטייֶער ָוואס , הּוְנֶדעְרט ְּבָרכֹות ֶיעְדן ָטאג

ִּבְפַרט אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען , אּון ָחׁשּוב
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, ֲהָלָכה, ֶמְדָרׁש, ְגָמָרא, ִמְׁשָנה, ִמְקָרא; ֶיעְדן ָטאג

אּון ִווי , ָוואס ָדאס ִאיז ִאין ִהיְמל ֵזייֶער ָחׁשּוב, ְוַאָגָדה
, אְּפןַלאְנג ֶמען ֶלעְּבט ֶקען ֶמען ָדאס ַאֶלעס ַאַריין כַ 

אּון , א ָאֶּבער ָכאְטׁש ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ִדי ַאֶלע ִמְצוֹותָד 

ִמיט ַא ָּבאְרד , ֶער ֵגייט ִמיט ִציִצית, ֶער ֵלייְגט ְּתִפִלין

אּון , ֶער ִהיט ַׁשָּבת, אּון ֶער ָהאט ַא ְמזּוָזה, אּון ֵּפיאֹות

ַווייל ִווי ַלאְנג ַא , א ְׁשָלאְפט ֶערָד , ַווייֶטער ַאזֹוי
, ט ִניְׁשט צּום ַּבאֶׁשעֶפער ְׁשָלאְפט ַזיין ֹמַח ֶמעְנְטׁש ֶרעְד 

ַפאְרֶקעְרט ֶער וואּוְנֶדעְרט ִזי ָנא אֹויף ֶווער ֶעס 

אּון ֶעס קּוְקט ִאים אֹויס ִווי , ֶרעְדט ָיא צּום ַּבאֶׁשעֶפער

ָוואס ָדאס ִאיז ְּכִפירֹות , ֶער ֶרעְדט צּו ִדי ַוואְנט

ִסיָמן , ן ֵחֶלק א"ֹוֲהַר ִליקּוֵטי מ(, ת ַרֲחָמָנא ִלְצָלןֹוִּפיקֹוְרסְוַא 

אּון ֶמען ֶקען צּו , ַווייל ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא: )ב"ס
אּון ָוואס ֶעס , ִאים ֶרעְדן ֶיעְדן ַזא ָוואס ֶמען ַדאְרף

 .ְדרּוְקט

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

ַאז ִדי ְׁשִכיָנה ְׁשֵטייט ַאְנְטֶקעְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁש : )ט"רנ

אּון ֶרעְדט ִזי אֹויס ַזיין , ִּבְׁשַעת ֶער ְׁשמּוְסט ִזי אֹויס
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ִאי ֶוועל ִדיר : אּון ְטֵרייְסט ִאים אּון ָזאְגט ִאים, ַהאְרץ

 .אּון ֶּבעט ָנא אּון ָנא, ָנאר ֶגעּב ִניְׁשט אֹויף! ֶהעְלְפן

ָזאל ִוויְסן ָוואס ָדאס ֵהייְסט אּון ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 

ַעֵיין ִליקּוֵטי (ֶרעְדן ָנאר ֵאיין ָוואְרט צּום ַּבאֶׁשעֶפער 

ֲאִפילּו ֶער ֶקען ִזי ִניְׁשט , )ו"ִסיָמן צ, ן ֵחֶלק ב"מֹוֲהַר 

ֶקען ֶער ָאֶּבער ֶּבעְטן , ִאיְנַגאְנְצן אֹויְסֶרעְדן ָדאס ַהאְרץ
ַמא , צּוְּבָראְכןִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאי ִּבין ": ֵאיין ִדיּבּור

ַא ָוואְלט ֶער ַאְלץ ַאַריין ֶגעַכאּפְ  ,"ִמיר ְפֵרייִלי ט ָנא

ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע , ָוואְרט אּון ָנא ַא ָוואְרט

ַזא. 

ִּבְׁשַעת ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִאיז ֶגעקּוֶמען וואֹויֶנען 

ֶגעְפֶרעְגט  ִאין ְׁשָטאט ְּבֶרְסֶלב ָהאט ֶער ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזא

אֹויּב ֶעס ִאיז ַפאְרַהאִנין ָדא ַא גּוט ְּפַלאץ צּו ֶרעְדן צּום 

ָהאט ִזי ֶדער ָוואס ָהאט ִאים ַּבאְגֵלייט ? ַּבאֶׁשעֶפער

: ִזי ָאְנֶגערּוְפן] ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ָדאְרט ַא ּתֹוָׁשב[
ָוואס ִאין ֶדעם ַּבאְרג , אֹויֶסעְרן ְׁשָטאט ִאיז ָדא ַא ַּבאְרג

אּון , אּון ָדאְרְטן ֶקען ֶמען ַאַריין ֵגיין, ֵהייל ִאיז ָדא ַא 

ָנאר ֶעס ִאיז ַאִּביְסל , ֶעס ִאיז ֵזייֶער ַא גּוֶטער ְּפַלאץ
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ָהאט ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי . ַווייט פּון ְׁשָטאט

אּון ֶער ֵהייְּבט ָאן צּו ֵגיין , ֶגעֶּבעְטן ֶער ָזאל ִאים ַווייְזן
ִדיג ָזאְגט ִאים ֶדער ֵגייֶענְ , ִמיט ִאים צּו ֶדעם ְּפַלאץ

דּו ֵמייְנְסט ַאז פּון ָדא ִּביז ָדאְרט ֶקען : ֵהייִליֶגער ֶרִּבי

ִווי ַווייט ִאיז פּון ? ֶמען ִניְׁשט ֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער

ַווייל ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ! ?מֹויל ִּביז צּום ַהאְרץ

 ִאים ׁשֹוין ֶגעָוואְלט אֹויְסֶלעְרֶנען ַאז ָכאְטִׁשיג ָדאְרְטן
ָאֶּבער ֶמען ֶקען ׁשֹוין ָאְנֵהייְּבן צּו , ִאיז ַטאֶקע ֶדער ֵהייל

ָנאר ֶווען ִאי ֶוועל קּוֶמען ָדאְרט וואּו ֵקייֶנער , ֶרעְדן

ֶוועל ִאי ִזי ֶקעֶנען ֶּבעֶסער אֹויְסֶרעְדן , ִאיז ִניְׁשָטא

 .)ת ַהַצִדיק אֹות שצדּלַ עֻ ַעֵיין ּפְ (ָדאס ַהאְרץ 

אְרף ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ְׁשִּפיְרן קּוְמט אֹויס ַאז ַא ִאיד ַד 

ֶקען ֶער ֶרעְדן , ַאז וואּו ֶער ִאיז ָנאר, ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער

אּון , )א"רל- ל"ן ִסיָמן ר"ַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר (צּום ַּבאֶׁשעֶפער 

ַדאְרף ִניְׁשט ַוואְרְטן ִוויַלאְנג ֶער ֶוועט זֹוֶכה ַזיין צּו ֵגיין 

ן ִסיָמן "ִׂשיחֹות ָהַר . א"ן יִסיָמ , ן ֵחֶלק ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ִאין ֶפעְלד 

, ּבּוָרה צּו ֶדעםאְרף ֶער ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ַח אֹוי ַד , )ז"רכ

ַעֵיין (. ָוואס ֶדעָמאְלְטס ֶפעְלט ׁשֹוין אֹוי פּוֶנעם ֱאֶמת[

ַווייל ַאז ֶער ִאיז ְׁשַטאְרק ]. )ב"ִסיָמן נ, ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר 
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אּון ִדי ַגאְנֶצע , ֶרעְדן' ׁשֹוין'ִאין ִדי ֱאמּוָנה ֶקען ֶער 

ָזאל ֶער ַּבאְטַראְכְטן ִווי ֵאיין , ֶזעְהטֶוועְלט ָוואס ֶער 
. אּון ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ָדא, ְגרֹויֶסער ֶפעְלד

ִּבְפַרט ֶווען ֶער ָפאְרט ַאֵליין ִמיט ַזיין ַקאר ָוואס [

ן ִסיָמן "ַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר (ָמקֹום ְמיּוָחד ֶדעָמאְלְטס ָהאט ֶער ַא 

אּון ַאז ֶער ִאיז ַאָראּפ ֶגעַפאְלן אּון ֶער .] )ה"ער-ד"רע

ָזאל ֶער , ְׁשִּפיְרט ִניְׁשט ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ָדא
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאי ": פּון ֶדעם ַאֵליין ַמאְכן ַא ְּתִפָלה

ִאי ֶקען , ִניְׁשט יִּבין ַאָראּפ ֶגעַפאְלן ִאי ְׁשִּפיר ִד 

 ."ִניְׁשט ֶרעְדן צּו ִדיר

ִדיְגן 'ָאֶּבער צּו ֶדעם ַדאְרף ֶמען ָהאְּבן ַא מֹוָרא 
ִליקּוֵטי (ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט , ְּתִמימּות

ַאז : )ְועֹוד, ד"קנ, ג"ן ִסיָמן ל"ִׂשיחֹות ָהַר . ד"ִסיָמן ק, ן ֵחֶלק ב"מֹוֲהַר 

' ְּתִמימּות אּון ְּפִׁשיטֹות'ֶדער ִעיָקר ִאין ְּתִפיָלה ִאיז 

ַווייל ַּביי ְּתִפָלה ֶקען ֶמען , ַאֶוועק ַוואְרְפן ֶדעם ֵׂשֶכל

ָנאר ְגֵלייְּבן ַאז ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל , ִניְׁשט ִניְצן ַקיין ָחְכמֹות
אּון ֲאִפילּו ַאז ִאי ִּבין ַווייט ֶוועל ִאי . עֹוָלִמים ִאיז ָדא

, ן ֵחֶלק ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֵליין ֶּבעְטן ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער ָדאס ַא 

אּון , ָדאס ִאיז ִדי אֹוְצרֹות ָוואס ִמיר ָהאְּבן. )ה"ִסיָמן כ
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ם צּו "ֶמ  "ֶלעְכִטיְגֵקייט ְּפרּוִּביְרט ֶדער ַסֶמ ' ֶדער'

   .ַפאְרהֹויְלן אּון ַפאְרֶדעְקן ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

 .ג

ן ֵחֶלק "ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ִּבי אּון ַאזֹוי ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר 

ֶעס ִאיז ָדא ָוואְלֶקעֶנעס ָוואס ַפאְרֶדעְקן ִדי : )ז"ִסיָמן ס ,ב

ָדאס ֵהייְסט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ַכאְּפט . [ִדיֶגע אֹויְגן'ֵׂשֶכל

ַאזֹוי ִווי ֶדער , ִניְׁשט ַאז ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ִאיז ָדא

ַאז : )ִסיָמן ב ,ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

, ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִזיְנִדיְגט ִאין ְּפַגם ַהְּבִרית ַרֲחָמָנא ִלְצָלן
ַּבאַׁשאְפט ֶער ַאֶזעְלֶכע ָוואְלֶקעֶנעס ָוואס ֶזעֶנען ְמַבְלֵּבל 

ִדי ַמְחָׁשָבה ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶקעֶנען ְׁשִּפיְרן ֶדעם 

יט ִאין זֹוַהר ָוואס ָדאס ִאיז ָוואס ֶעס ְׁשֵטי.] ַּבאֶׁשעֶפער

רֹוִמי ַאז ֶעס ִאיז ָדא : )ב"ַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא ִּפְנָחס רנ(ַהָקדֹוׁש 

: אּון ִדי ְמָפְרֵׁשי ַהזֹוַהר ָזאְגן. רֹוִמי ְזִעיְרָּתאאּון  ַרָּבִתי

ֶיע ָוואס ָדאְרט ִאיַטאלְ  ֵגייט ַארֹויף אֹויף; רֹוִמי ַרָּבִתיַאז 
ֵגייט ; יְרָּתארֹוִמי ְזעִ אּון , יםיִ ִאיז ִדי ְקִליָּפה פּון ִדי רֹוִמ 

, ַארֹויף אֹויף ְגִריְכַלאְנד ָוואס ָדאְרט ֶזעֶנען ִדי ְיָוִנים

ִדיֶגע ִטְמאֹות פּון 'ָוואס ָדאס ֶזעֶנען ִדי ְצֵוויי מֹוָרא
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ָוואס פּון ָדאְרט ִאיז ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ִדי  ָיָוןאּון  ֶאדֹום

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער , ְׁשֶטעְרְקְסֶטע ֲעבֹוָדה ָזָרה
ָוואס ִדי טּוְמָאה ָהאט ֶנעֶּבע . )ִאֶגֶרת ֵּתיָמן(ם ָזאְגט "ַרְמּבַ 

 גֹוֵרם ֶגעֶווען ַאז ִמיְליֹוֶנען ִאיְדן ָהאט ֶמען ֶנעֶּבע

אּון , ע ִמיתֹות ַאְכָזִריּותט ִמיט ִדי ֶעְרְגְסֶט 'ַהְרגֶ 'ֶגע

ָוואס ֵזיי ָהאְּבן  ַאִּפיקֹוְרסֹותִוויֶדער ִדי ְּכִפירֹות אּון 

ט אּון ָנא ֶגעְׁשֶלעּפְ , ַאַריין ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ִדי ֶוועְלט
ַהאְרץ ַפאְלט  ס'ִאין ַא ִאיְד  ִּביז ֲאִפילּו, רֹוב ֶוועְלט

י ִאים אּון ֶעס ַדאְכט זִ , ַאַריין ְסֵפיקֹות ִאין ִדי ֱאמּוָנה

אּון ֶער ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז ַא . ַאז ֶדעם גֹוי ֶפעְלט ָגאְרִניְׁשט

ִאיד ָוואס ִאיז ָּבֶזה ָהעֹוָלם ֶקען ַארֹויס ַכאְּפן ַא ֶיעְדן 

פּון ֶווען ֶער , ָטאג ַאזֹויִפיל ִדיּבּוִרים צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ַמאְכט אֹויף ִדי אֹויְגן צּוְפִרי ִּביז ֶער ֵלייְגט ִזי ְׁשָלאְפן 
ָדא ַא ִדיּבּור אּון , )ו"ִסיָמן צ ,ן ֵחֶלק ב"ין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר ַעיֵ (

אּון ִדי ַאֶלע ִדיּבּוִרים ְקלֹויְּבן ִזי , ָדאְרט ַא ִדיּבּור

ָזאל ִוויְסן ָדאס  אּון ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש, צּוַזאם

ייט פּון ֶיעְדן ִדיּבּור ָוואס ֶער ֶרעְדט צּום ֵטייֶעְרֵק 

, )ְועֹוד, ב"ק-ה"ן ִסיָמִנים צ"ַעֵיין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ַּבאֶׁשעֶפער 
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אּון ָוואְלט ִזי , ָוואְלט ֶער ִניְׁשט ֶגעֶווען ַאזֹוי צּוְּבָראְכן

 .אּון ַארֹויס ֵגיין פּון ַזיין ָגלּות, ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן

ן ַּביי אּוְנֶזעֶרע ָוואס ָדאס ָהאט ֶמען ַטאֶקע ֶגעֶזעְה  

ט ִאין ַווייְטן ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶנעֶּבע ַפאְרִׁשיְק , ַלייט

א ִוויַּבאְלד ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַהאט ֶדעם ָד , ַקאְלְטן ִסיִּביר

 .ִדיּבּור ָהאְּבן ֵזיי ִזי ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן

ב ַר ָרֵאל ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק ָה ִאין ֶאֶרץ ִיְׂש 

ָוואס ֶער ִאיז ַאָּפאר ָיאר , ע"ַמאְכנּוְבָקא זי'ִמ  דֹוׁשָק ַה 

צּוִפיל ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט , ֶגעֶווען ִאין ִסיִּביר
, ַווייל ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְׁשַוואֶכער ֶמעְנְטׁש, ַאְרֶּבעְטן

אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ֶמען ָהאט ִאים 

אּון ֶער , ְקֵליין ַהייְזֶקעֶלע ֶגעָלאְזט ַזיין ָדאְרְטן ִאין ַא 

ַאז ֶער , ָהאט ִזי ַאַסא אֹויְסֶגעֶּבעְטן ַּביים ַּבאֶׁשעֶפער

אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ָדא ֶווער , ָהאט ִניְׁשט ָדא ַקיין ִמְנָין

ִּביז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט , ֶעס ָזאל ֶעְנְטֶפעְרן ָאֵמן
יין ַווייּב ַאִהין ַאז ֶמען ָהאט ֶגעָלאְזט זַ , ַרֲחָמנּות ֶגעַהאט

. ִדיֶגער ֶחֶסד'ָוואס ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ַא מֹוָרא, קּוֶמען

ָנאְכֶדעם ֶווען ֶמען ָהאט ִאים ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון ָדאְרט 
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אּון ֶמען ָהאט ֵזיי , ִמיט ַאַסא ֶגעְלט אּון ְּפָראֶטעְקִצֶיע

ָהאט ֶער , ָרֵאלֵּבייֶדע ֶגעְּבֶרעְנְגט אֹויף ֶאֶרץ ִיְׂש 
אּון ַא עֹוָלם ִאיז , ט ַא ֵּבית ַהִמְדָרׁש ִאין ְּבֵני ְּבַרקֶגעַמאכְ 

ן ַאן ָהאְּבן ֵזיי ֶגעֶזעְה , ֶגעקּוֶמען קּוֶקען ֶדעם ֵנייֶעם ֶרִּבין

ַאז ַפאְרן ַדאֶוועֶנען ַּביי ִדי ְּבָרכֹות ! ִאיְנֶטעְרַסאְנֶטע ַזא

אּון ֶער ֵהייְּבט ָאן צּו , לֵגייט ֶער צּו צּום ַווייֶּבער ׁשּוְה 

ָנאְכֶדעם , אּון ִדי ֶרעִּביִצין ֶעְנְטֶפעְרט ָאֵמן, ֹותָזאְגן ְּבָרכ
ִאיז , !אּון ֶער ֶעְנְטֶפעְרט ָאֵמן, ָזאְגט ִזי ִדי ְּבָרכֹות

ֶגעֶווען פּון ַזייֶנע ָנאְנֶטע ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ִאים ְּפרּוִּביְרט 

ן ַאַזא 'ֶעס ַּפאְסט ִניְׁשט ַפאְרן ֶרִּבי: ַמְסִּביר צּו ַזיין

ִאי ָהאּב ָיאְרן ֶגעֶּבעְטן : ְנְטֶפעְרטָהאט ֶער ֶגעֶ ! ָגהָה ַהנְ 

ַּביים ַּבאֶׁשעֶפער ַאז ִאי ָהאּב ִניְׁשט ֶגעֶהעְרט ַקיין 

ִּביז ִאי ָהאּב ', ְׁשמֹו ְוכּו ַקיין ָּברּו הּוא ּוָברּו, ָאֵמן
ט ַּביים ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ֶער ָזאל ִמיר 'ּפֹוֵעלְ 'אֹויְסֶגע

ֶגעָלאְזט ַמיין ָהאט ֶמען , אּון ִמיט ִניִסים ַמָמׁש, ֶהעְלְפן

ִאין , וואֹויֶנען ִאין ִסיִּביר, ֶרעֶּבעִצין ַאִהיְנקּוֶמען ָדאְרט

ָוואס דּוְרְכֶדעם ָהאּב ִאי ָכאְטׁש , ֶעֶּפעס ַא ַכאְטֶקעֶלע

אּון ִאי ָהאּב , פּון ֶדעָמאְלְטס ֶגעֶקעְנט ֶעְנְטֶפעְרן ָאֵמן
ן ָהאט ִּביִציעַאז ֶווען ִדי ֶר , ִמי ָדאְרט ַאזֹוי ַאייְנֶגעִפיְרט
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אּון ֶווען , ָהאּב ִאי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ָאֵמן, ֶגעָזאְגט ְּבָרכֹות

, ְנְטֶפעְרט ָאֵמןָהאט ִזי ֶגעֶ , ִאי ָהאּב ֶגעָזאְגט ְּבָרכֹות
ָזאל ִאי , אּון ֶיעְצט ַווייל ֶמעְנְטְׁשן קּוְקן אּון ַלאְכן

 !?ָגהָה ִדי ַהנְ  אֹויְפֶהעְרן

: אּון ֶגעָזאְגט ,ָהאט ֶער ִזי אֹויְסֶגעְדִריְקט ַאָמאל

, ר ֶדעְרַהאְלְטןע'ִאין ִסיִּביר ָהאְּבן ִזי ְצֵוויי ַחִסידּוֶת 
, ער ֲחִסיִדים'בֶ ְּבֶרְסלְ , ִמיט ִדי ְגֶרעְסֶטע ְמִסירּות ֶנֶפׁש

 .ר ֲחִסיִדיםע'ַּבאִוויְטֶׁש ּוִמיט ִלי

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִאיד ְצִוויְׁשן ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ֶער 
ֶער ִאיז קֹוֶדם ֶגעֶווען [, ע גּוֶרעִליקָנֶט ' ָהאט ֶגעֵהייְסן ר

אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט גּוֶטע , ְסֶקער ָּבחּור'ד"ַא ַחּבַ 

אֹויף ' ֵסֶפר ַהַּתְנָיא'ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט , ִּכְׁשרֹונֹות

אּון ֶער ִאיז ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּו אּוְנֶזעֶרע , אֹויֶסעֵווייִניג

ֵהייִליְגן ֶער ְפֶלעְגט ָדאְרט ַזיין ַּביים , ַלייט ִאין אּוַמאן

ט אּון אּון ֶמען ָהאט ִאים ֶנעֶּבע ֶגעַכאּפְ ] ,ס ִציּוןנְ 'ֶרִּבי
ָאֶּבער ִוויַּבאְלד ֶער ָהאט ׁשֹוין , ַפאְרִׁשיְקט אֹויף ִסיִּביר

ִאיז , ֶגעִוויְסט פּון ֶדעם סֹוד פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶער ׁשֹוין ִניְׁשט ַפאְרלֹויְרן ֶגעָוואְרן ֲאִפילּו ֶדעָמאְלְטס 
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אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט ֶיעְדן ָטאג ַאַסא , יְׁשטאֹוי נִ 

ַאז ֶער , ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעָהאְלְפן, ִהְתּבֹוְדדּות
אּון ֶער ָהאט , ָהאט מֹוֵצא ֵחן ֶגעֶווען ַּביי ִדי ְרָׁשִעים

זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַא אֹויְסֶטעְרִליֶׁשע ַזא ַאז ֶמען ָהאט 

ען ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן ַאז ֶמ , אֹויף ִאים ַרֲחָמנּות ֶגעַהאט

ַאז ֶער , ס"ַּביי ֵזייֶעֶרע ָאִפיֶסע, ַאְרֶּבעט ִאיֶנעֵווייִניג

ְּבֶרעְנֶגען , ָהאט ֶגעַדאְרְפט ְּבֶרעְנֶגען ָהאְלץ אּון ָאְנֵהייְצן
ָוואס ָדאס , ַוואֶסער אּון ָדאס ָאְּפָקאְכן צּו ַמאְכן ֵטיי

ז ֶער ַא , ִדיֶגע ְיׁשּוָעה'ִאיז ֶגעֶווען ַפאר ִאים ַא מֹוָרא

ַדאְרף ִניְׁשט ֶגעְפרֹויְרן ֶוועְרן ַאְרֶּבעֶטעְנִדיג ִאין ִדי 

 .ֶוועְלֶדער

, ס ָטאְכֶטער'ִאיז ָאֶּבער ֶגעֶווען ָדאְרְטן אֹוי ַא ַגַלח 

אּון , אּון ַּבייַנאְכט ֶנעְמט ִזי ִאים ָאן ֶרעְדן צּו ַאן ֲעֵביָרה

י ִּבין דּו ֵווייְסט דּו ִּביְזט ַאֵליין אּון ִא : ִאיז ִאים ַמְסִּביר

: ִאיז ֶער ַארֹויס ִאין ַוואְלד אּון ֶגעְׁשִריְגן', ַאֵליין ְוכּו

ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִווי ֵאייֶדער ִאי ָזאל קּוֶמען צּו ַא "
אּון ִאי ָזאל ֶעְנֶדעְרׁש , ֲעֵביָרה ַרייס ִמיר אֹויס ִדי ַהאְרץ

". ִאי ִוויל ִניְׁשט ְּבׁשּום אֹוָפן דּוְרְכַפאְלן, ָדא ְּבַלייְּבן

זֹוי ִאיז ֶגעֶווען ֶיעְדן ֵאייְנִציְגן ַנאְכט ַפאר ְדֵריי אּון ַא 
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אּון ֶיעֶדע ַנאְכט , ִזי ָהאט ִאים ַאְלץ ָאְנֶגעֶרעְדט, ָיאר

ל ְּתִביֵאנּו ִליֵדי ַא : ייֶעןְׁשֵר ִאיז ֶער ַארֹויס ֶגעַגאְנֶגען 

 .ִאי ָזאל ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ִנָסיֹון, ִנָסיֹון

ֶעְנְדִלי ָנא ְדֵריי ָיאר ִוויַּבאְלד ֶער ָהאט ֶגעטּוֶען ִדי 

ִאיֶּבעְרהֹויְּפט ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַאזֹויִפיל , ַאְרֶּבעט גּוט

ַפאר . ייטַּבאְפֵר ָהאט ֶמען ִאים , ְּתִפיָלה אּון ִהְתּבֹוְדדּות
ָהאט ֶמען ַפאר ִאים ֶגעַמאְכט , ייטַּבאְפֵר ֶמען ָהאט ִאים 

ִזי צּו ַּבאַדאְנֶקען ַפאר ַזיין , עּוָדהַא ֶגעֶזעֶגענּוְנְגס ְס 

ָהאט ִזי ִזי אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט אּון , גּוֶטע ַאְרֶּבעט

אֹויּב ֶעס ִאיז ָדא ַא ֵהייִליֶגער ָּבחּור אֹויף ִדי : ֶגעָזאְגט

ֵהייִליֶגער ' ֶדער'ַאז ָדאס ִאיז , ֶקען ִזי ֵמִעיד ַזיין, ֶוועְלט
 .ָּבחּור

ְפן ֶער ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאלְ 

ָהאט ֶער ָדאס ֶדעְרֵצייְלט , צּוִריְקֶגעקּוֶמען אֹויף אּוַמאן

ַא ֶמעְנְטׁש : ָהאְּבן ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן ֶגעֵווייְנט, ָדאְרְטן
, ָהאט ַאַזא ִנָסיֹון ַאזֹוי ִווי יֹוֵסף ַהַצִדיק אּון ָנא ֶמער

ָהאט ֶער . א ָהאט ֶער ִזי ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטןָד  אּון

ֶווען ִאי ָהאּב : ְלְטס ֶגעָזאְגט ִמיט ֶדעם ָלׁשֹוןֶדעָמא
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ֶווען ִניְׁשט ֶדעם ִעְנָין פּון ִהְתּבֹוְדדּות אּון ִאי ֵגיי ֶווען 

ָוואס ָהאט ! ָנאר ִמיְטן ֵׂשֶכל ָוואְלט ִאי דּוְרְכֶגעַפאְלן
ַאז ִאי ָהאּב ֶגעֶרעְדט צּום ? ִמיר ֶדעְרַהאְלְטן

 !.ַּבאֶׁשעֶפער

ִסיָמן  ,ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (י ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ 

ַא ַמאֶמע ֵגייט , ֶדער ִדיּבּור ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ַמאֶמע: )ח"ע
אּון , ִמיט ִמיְטן ִקיְנד ֲאִפילּו ִאין ְׁשמּוִציֶגע ְּפֶלעֶצער

, ַוואְׁשט ִאים אּון ֵרייִניְקט ִאים ָאּפ אּון טּוט ִאים ִאיֶּבער

ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ֶדער , רּוֲאִפילּו ֶער ָהאט ַא ְׁשֶלעְכְטן ֶגע

ֲאִפילּו ֶער ִאיז , ֵגייט ִמיט ִמיְטן ֶמעְנְטׁש, ִדיּבּור

ִוויַּבאְלד ֶער , ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ְׁשמּוִציֶגע ְּפֶלעֶצער
 .ֶרעְדט צּום ַּבאֶׁשעֶפער ֶוועט ָדאס ִאים ָאְּפִהיְטן

ָאֶּבער צּו ֶדעם ַדאְרף ֶמען ָהאְּבן ַא ְׁשַטאְרֶקע 

ֶדער ֵהייִליֶגער . 'ְגֵלייְּבן ִאין ִזי'ער ִעיָקר אּון ֶד , ֱאמּוָנה

ַאזֹוי ִווי ֶמען : )א"ִסיָמן ס ,ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶרִּבי ָזאְגט 
ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען , ַדאְרף ָהאְּבן ֱאמּוָנה ִאין ַּבאֶׁשעֶפער

ָהאְּבן ֱאמּוָנה ִאין ִזי .ֶקען אֹוי ֶוועל , ַאז ִאי אּון ִאי

 .ן ַּביים ַּבאֶׁשעֶפער'אֹוי ּפֹוֵעלְ 
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פּון ְגדֹוֵלי [, ד"ָהַרב ַהָחִסיד ֶרִּבי ִיְצָחק ְּבֵרייֶטער הי

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי : ְפֶלעְגט ָזאְגן] ׁש ִאין ּפֹוִלין"ַאנַ 
ה פּון ֶּבעְרִגיר ְוָעִני  יֹות (ְּבֶרעְנְגט ַּביי ִדי ַמֲעשֶֹ ִסיּפּוֵרי ַמֲעשִֹ

ה י : ַפאר ִדי ַּבת ֶמֶלַאז ֶדער רֹוֵצַח ָהאט ֶגעָזאְגט : )ַמֲעשֶֹ

ָהאט  .ִדיר ע ִאי'אֹויּב דּו ֶוועְסט ֶרעְדן ֵאיין ָוואְרט ַהְרגֶ 

ק פּון ִדי "ָדאס ִאיז ַעָמלֵ  :ֶגעֶווען ֶער ִמיט ֶדעם ַמְסִּביר

. 'ּוָמַלק ֶאת רֹאׁשֹו': )ו"ט, ַוִיְקָרא א(ָלׁשֹון פּוֶנעם ָּפסּוק 
 ַאז דּו: ָדאס ֵהייְסט ַעָמֵלק ָוואֶרעְנט ֶדעם ֶמעְנְטׁש

  .ֶוועל ִאי ִדיר ֶדעְרָוואְרְגן, ֶוועְסט ֶרעְדן

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

ַווייל ֶדער , ַאז ָדאס ִאיז ֶדער חּוְרָּבן ֵּבית ַהִמְקָדׁש )ז"ס
ֵּבית ַהִמְקָדׁש ִאיז ֶדער ְּפַלאץ וואּו ֶמען ֶקען ֶרעְדן צּום 

! ער ְּפַלאץ פּון ַדַעת אּון ֵׂשֶכלאּון ִאיז ֶד , ַּבאֶׁשעֶפער

ָּכל ָאָדם ֶׁשֵיׁש ּבֹו : .)ְּבָרכֹות לג(ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

אּון ַאז ֶמען ָהאט . ֵדָעה ְּכִאלּו ִנְבֶנה ֵּבית ַהִמְקָדׁש ְּבָיָמיו

אּון ֶעס ֶוועְרט ַא חּוְרָּבן ִאין ִדי מֹוִחין , ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל
, ִאיז חּוְרָּבן ֵּבית ַהִמְקָדׁש ָדאס, פּון ַא ֶמעְנְטׁש] ֶנעְרְוון[

ֵהייְסט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט ַּביי ִזי ֵזייֶער  סָדא
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אּון ֶער ֶקען ִזי ִניְׁשט ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶעס , צּוְּבָראְכן

 .ֵגייט דּוְר אֹויף ִאים ַא ְגרֹויֶסע ִנָסיֹון

ל ָהאט "ַזַצ ] ֶּבעְנֶדער[ָהַרב ַהָחִסיד ֶרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק 

הַפאְר  ִאין אּוַמאן ִאיז : ֵצייְלט ַא ִאיְנְטֶרעַסאְנֶטע ַמֲעשֶֹ

ָוואס ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּום , ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶׁשר

אּון , יי אּון צּום ְגָראֶסעִריֶּבעֶקעֵר ּבּוְטֶׁשער אּון צּום 
ַאז אֹויף ַזיין ֶחְׁשּבֹון ָזאְלן ֵזיי , ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסט ִמיט ֵזיי

ָוואס , וא ַפאר ַאֶלע ָאֶרעֶמעַלייטַארֹויס ֶגעְּבן ֶיעֶדע וָ 

אּון ֶער ָהאט ָדאס , ֶוועְלן קּוֶמען ִמיט ַא ֶצעְטל פּון ִאים

אּון ֵקייֶנער ָהאט ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט פּון וואּו , ַּבאָצאְלט

ַווייל ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא ָנאֶמען , ֶער ַּבאָצאְלט ָדאס
  .ַפאר ַא ַגַּבאי ְצָדָקה

, ִזי ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט ֶדער ֶרעְדלֶעס ָהאט , ַוְיִהי ַהיֹום

, ֶער ָהאט ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ֶגעְלט צּו ֶגעְּבן

ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ַאז ֶווען ֶמען ִאיז ֶגעקּוֶמען ִאין 
ָהאט , ְגָראֶסעִרי אּון ִאין ִפיׁש ְסָטאר אּון ִאין ֶּבעֶקעִרי

. ייטֶמען ֶמער ִניְׁשט ַארֹויס ֶגעֶגעְּבן ַפאר ִדי ָאֶרעֶמעלַ 

דּו ! ִדי ַגְזָלן! דּו ַגָנב, ָהאט ֶמען ִאים ַּבאַפאְלן
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ן ָוואס ָזאל ִאי טּוְה : ָהאט ֶער ִזי ֶגעֶּבעְטן! ַקאְרֶגער

ֶיעְצט , א ֶגעֶגעְּבןִאי ָד  ֶווען ִאי ָהאּב ֶגעַהאט ָהאּב
ל ָהאט ֶמען ל צּו ׁשּוְה אּון פּון ׁשּוְה . ָהאּב ִאי ִניְׁשט

ר ַאַריין ֶגעַפאְלן ִאין ַא ָמָרה ִאיז עֶ , ִאים ַפאְרְטִריְּבן

 ִאי ָהאּב, אּון ֶגעְטַראְכט צּו ִזי, ְׁשחֹוָרה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

אּון ִניְׁשט ֶגענּוג ִאי ָהאּב , א ֶגעָהאְלְפן ַאֶלעֶמעןָד 

ִאיז ֶמען ִמי ָנא , ַפאְרלֹויְרן ַמיין ַגאְנֶצע ַפאְרֶמעְגן
ִאיז ֶער ַאזֹוי ֶגעִליְגן  ?ְמַבֶזה ִמיט ִדי ְגֶרעְסֶטע ִּבְזיֹונֹות

אּון ֶער ִאיז ִניְׁשט ַארֹויס פּון , ן"ִאין ַא ֶדעְּפֶרעָׁשא

אּון , ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן ֶגעְקַלאְּפט ִאין ֶפעְנְסֶטער. ְׁשטּוּב

!. ַפאְרָוואס קּוְמְסטּו ִניְׁשט ַארֹויס, ֶגעְׁשִריְגן ִדי ַגָנב

ייל ַוו, ָוואס ָדאס ִאיז ֶּבֱאֶמת ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ִנָסיֹון[

א ֶיעְדן ֶגעָהאְלְפן ִמיט ִדי ְגֶרעְסֶטע ְמִסיַרת ֶער ָהאט ָד 
ָוואס ָדאס ִאיז  'ָּכפּוי טֹוָבה'אּון ָדא ִאיז ֶמען ַאַזא , ֶנֶפׁש

, ִאי ִּבין ֶגעקּוֶמען צּו ַאַזא ִנָסיֹון. ֶטע ִמָדה'ִדי ִמיאּוְס 

ָאֶּבער ָּברּו ַהֵׁשם ִאי ָהאּב ִניְׁשט ֶגעַדאְרְפט ַאז ֶיעֶנער 

ַווייל ִאי ָהאּב ֶגעַהאט , ִמיר ְמַחֶיה אּון ְמַחֵזק ַזיין ָזאל

, ִדי ַהְקָדמֹות אּון ָדאס ִהְתַחְזקּות פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּבין
ַאְדַרָּבה ַדְוָקא דּוְרְכֶדעם ָהאּב ִאי . ל"אּון ֶרִּבי ָנָתן זַ 
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ַאזֹוי ִווי ֶדער . זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֵזייֶער ֵׁשייֶנע ְסָפִרים

  .])ֵסֶפר ַהִמדֹות אֹות ַדַעת ִסיָמן לג(ִּבי ָזאְגט ֵהייִליֶגער ֶר 

ר ָחִסיד צּו ִאים ע'בֶ ְּבֶרְסלְ ִּביז ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא 

ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער : אּון ָהאט ִאים ֶגענּוֶמען אֹויְסֶרעְדן

אּון , ָהאט ִדיר אֹויְסְּפרּוִביְרט ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ַעִׁשירּות

הּוְנֶדעְרט  'ָהעֹוֶׁשר ִנָסיֹון'ַטאֶנען ֶדעם ייֶגעְׁש ּבֵ דּו ִּביְזט 
ֶיעְצט ְּפרּוִּביְרט ִדיר ִדי ַּבאֶׁשעֶפער אֹויס , ְּפָראֶצעְנט

ן ִווי ַאזֹוי דּו ֶוועְסט ִזי ֶיעְצט צּו ֶזעְה , ִמיט ַעִניֹות

אּון צּו ַדיין ַעִניֹות ָהאט ֶדער , ֶדעְרַהאְלְטן

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָנא צּוֶגעְׁשֶטעְלט אֹויֶכעט ַאז ֶמען 

, אּון ֶמען ְׁשֶּפעט פּון ִדיר! ַגְזָלן! ָנבגַ , ייט ִדיר ָנאְׁשֵר 
ַּפאְסט ָדאס , אּון ֶמען ֶרעְדט אֹויף ִדיר ָּכל ָדָבר ָאסּור

ִנָסיֹון 'ייְׁשֵטיין ֶדעם ּבֵ ֶדען ִדיר ַאז ֶיעְצט ָזאְלְסטּו ִניְׁשט 

ַאז ֶער ָזאל , אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ִאים צּוֶגעֶרעְדט? 'ָהעֹוִני

ָהאט ֶער . ען ִמיט ִמְנָיןַדאֶווענֶ , ֵגיין ִאין ֵּבית ַהִמְדָרׁש

א מֹוָרא ַאז ֶמען ֶוועט אֹויף ִמיר ָד  ִאי ָהאּב: ֶגעָזאְגט
אּון ! ְׁשַווייג: ָהאט ֶער ִאים ֶגעָזאְגט, ַארֹויף ַטאְנְצן

א ַאז דּו ֵווייְסט ָד  ַווייל דּו, ִניְׁשט צּוטּוְהן ַמאְכט ִדי
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אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער ִאים , ָהאְסט ָיא ֶגעטּוֶען גּוט

 .עֶרעְדטאֹויְסגֶ 

ַאז ֶער ִאיז , ִּביז ֶער ָהאט ִאים ַאזֹוי ְמַחֵזק ֶגעֶווען

ֶגעַגאְנֶגען  אּון ִאיז ׁשֹוין. ֶגעָוואְרן ַּביי ִזי אֹויְפֶגעּבֹויט

אּון ֶער ָהאט ָאְּפֶגעְׁשִוויְגן אֹויף ַאֶלע , ָרׁשְד ִמ ת ַה יִאין ּבֵ 

ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ִוויִפיל ֶקען ֶמען ׁשֹוין ְמַבֶזה . ִּבְזיֹונֹות
אּון צּוִּביְסֶלע ֶזעֶנען ַאֶלע ִמיד ֶגעָוואְרן , יין ַא ִאידזַ 

אּון צּוִּביְסֶלע ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען צּו , ן'ִאים צּו רֹוְדפְ 

ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט , אּון ִניְׁשט ָנאר ָדאס, ִזי

 ,ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶעס ָהאט ִזי צּוִריְקֶגעְדֵרייט ֶדער ַגְלָגל

  .עָוואְרן צּוִריק ַאן עֹוֶׁשראּון ֶער ִאיז גֶ 

ַווייל ַעִניֹות אּון ַעִׁשירּות ִאיז ָנאר ָּתלּוי ִאין ֶדעם  

ַווייל ַּביים ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא , מַֹח פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש

ִליקּוֵטי (ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט . ֶגענּוג ֶגעְלט

ֶׁשַפע "ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא ַאז ֶווען ַא : )ִסיָמן מ, ן ֵחֶלק ב"מֹוֲהַר 
, קֶֹהֶלת ַרָּבה(ל ָזאְגן "ַחזַ  .ֶפעְלט ִאים ָגאְרִניְׁשט" ְּכפּוָלה

ֶווער ֶעס . ֵיׁש לֹו ָמֶנה רֹוֶצה ָמאַתִיים: )ד"ִסיָמן ל, ֵּפֶרק א

ַווייל ִדי ֶטַבע פּון . ָהאט הּוְנֶדעְרט ִוויל ְצֵוויי הּוְנֶדעְרט
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ֶער ִווי ֶעס ֶפעְלט  ֶטעְנִדיג ְׁשִּפיְרטַאז ְׁש , ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז

ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט אֹויף ֶדעם ָוואס ֶער , ִאים
אּון ֶער ִאיז זֹוֶכה , ִפיְלט ֶער ִזי ִווי ַאן עֹוֶׁשר, ָהאט ָיא

 ].ָדאֶּפעְלֶטע ֶׁשַפע[ "ֶׁשַפע ְּכפּוָלה"צּו ַא 

ֵמַח ֵאיֶזהּו ָעִׁשיר ַהָׂש : )ִמְׁשָנה א ,ָאבֹות ֵּפֶרק ד(ל ָזאְגן "ַחזַ 

ֶדער ָוואס ִאיז ְפֵרייִלי ? ֶווער ִאיז ַאן עֹוֶׁשר. ְּבֶחְלקֹו
ְנָדִרים (ל "אֹוי ָזאְגן ַחזַ . אּון צּוְפִריְדן ִמיט ַזיין ֵחֶלק

ַדַעת . ְדא ָדא ֵּביה ַמה ֵּביה, ְדָדא ֵּביה ּכּוָלא ֵּביה: .)מא

ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֵׂשֶכל ָהאט ֶער . ָקִניָת ַמה ָחַסְרָּת 

ָאֶּבער ָטאֶמער , ִאים ָגאְרִניְׁשטאּון ֶעס ֶפעְלט , ַאֶלעס

, אּון ֶער ִאיז אּוְמצּוְפִריְדן, ָהאט ֶער ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל
ָּבָבא ַקָמא (ל ָזאְגן "ַאזֹוי ִווי ַחזַ . ֶפעְלט ִאים ֵזייֶער ַאַסא

ָנאְכן ָאִריַמאן ֵגייט ָנא . ר ַעְנָיא ָאְזָלא ַעִניּוָתאָּבַת  .)צב

ִמיט ַזיין ; ָדאס ֵהייְסט. ָדאס ָאִריְמֵקייט

ייט ִציֶעט ֶער ּוְמצּוְפִריְדְנֵק ָנאְכֶגעָלאְזְטֵקייט אּון א

  .ַאֵליין ַארֹויף אֹויף ִזי ֶנעֶּבע ָדאס ָאִריְמֵקייט
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ע ָזאְגט "ב זיָר  ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער      
יּוַּבאִוויְטׁש ַּבַעל ֶצַמח ֶצֶדק ְמלִ  דֹוׁשָק ַה ב ַר ָה הּוָבא ְּבֵסֶפר אֹור ּתֹוָרה לְ (

ַפאְרָוואס ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק : )ז"צ ,ָעמּוד א, ב"ח "נַ , ע"זי
ִאיז ִמָלׁשֹון  'ַחזֹון'ַווייל ? ַחזֹון ְיַׁשֲעָיהּוִמיט ֶדעם ָלׁשֹון 

: ָזאְגט ֶער, ְנבּוָאהָוואס ָדאס ִאיז ַא ָלׁשֹון פּון ' ַחָזיֹון'

ַווייל ' ַׁשָּבת ַחזֹון'ַאז ֶוועְגן ֶדעם רּוְפט ֶמען ֶדעם ַׁשָּבת 

ֶדעם ַׁשָּבת ' ןֶזעְה 'ֶדער ֶקען , וער ֶעס ָהאט ֵרייֶנע אֹויְגןוֶ 

ִוויַאזֹוי ֶעס ֶוועט , ֶדעם ֵּבית ַהִמְקָדׁש ַהְׁשִליִׁשי

ָוואס , קּוֶמעןאּון ִוויַאזֹוי ֶעס ֶוועט ַאָראּפְ , אֹויְסֶזעְהן
 .ֶוועְרן ָנאר דּוְר ְּתִפָלה ָדאס ֶוועט ִנְמָׁש 

 ַׁשַער ד(ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ֵסֶפר ַׁשַער ַהֶמֶל ,

ִצי ָח 'ַעם וְ 'ִצי זַ 'ָח  יבֹותֵּת אֵׁשי ִאיז ָר  ן"ַחזֹוַאז : )ֵּפֶרק ו

ַווייל , ַהאְלּב ִאיז ָצאְרן אּון ַהאְלּב ִאיז ְטֵרייְסט, ָמהָח 'נֶ 

ִאיז , חֹוֶדׁש ָאב ִדי ֶעְרְׁשֶטע ֶהעְלְפט ִּביז ִּתְׁשָעה ְּבָאב

ָדאס ֵהייְסט ֶווען ֶדער , ֶנָחָמהָאֶּבער ָנאְכֶדעם ִאיז , ַזַעם

, אּון ֶער ְטַראְכט, ֶמעְנְטׁש ְׁשִּפיְרט ַאז ֶעס ִאיז ֶעק ֶוועְלט

ִצי ָח ָדאס ִאיז ַטאֶקע , ן ִמיט ִמירָוואס ֶוועט ׁשֹוין ַזיי
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ֶער ִוויְסן ַאז ֶעס ִאיז ָדא  ָאֶּבער ָנאְכֶדעם ַדאְרף, ַזַעם

אּון , ר ַּבאֶׁשעֶפער ֶוועט ִאים ֶהעְלְפןַאז ֶדע, ִצי ֶנָחָמהָח 
ָּכל , ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶוועְרן צּוַפאְלן פּון ַקיין ׁשּום ַזא

  .ְזַמן ֶמען ָהאט ֶדעם ִדיּבּור

 ָוואס ֶדער ָּפסּוק ַפאְנְגט ָאן ִדי ָווא ָדאס ִאיז אֹוי

. ֵאֶלה ַהְדָבִרים ַאֶׁשר ִדיֶּבר מֶׁשה: )א ,ְדָבִרים א(אּון ָזאְגט 
: ַרֵּבינּו ָהאט ָדא ֶגעָזאְגט מּוָסר ִמיט ִליְּבַׁשאְפטמֶׁשה 

ָוואס ָדאס  'ֵאֶלה ַהְדָבִרים'א ֶדעם ּכַֹח פּון ִאיר ָהאט ָד 

ָוואס דּוְרְכֶדעם ָוואְלט . 'ֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער'ֵמייְנט 

  .ֶמען פּון ַאֶלעם ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן

ָזאְלן ׁשֹוין  ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ִמיר

ן ֶדעם ִּבְנָין ֵּבית ַהִמְקָדׁש ַאֶלע זֹוֶכה ַזיין צּו ֶזעְה 

  .ְּבִביַאת גֹוֵאל ֶצֶדק ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן, ְּבִּתְפַאְרּתֹו

  ַבח ָלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלםַּתם ְוִנְׁשַלם ֶׁש 



בעזהשי"ת

קּוְנְטֵרס

   ַא ַגן ֵעֶדן 
  אֹויף ֶדער ֶוועְלט           
 ָוואס ָדאס ִאיז  ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִׁשיעּור, ֶגעָזאְגט ָגעָוואְרן  דּוְרְך

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

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

ַּפְרַׁשת ׁשֹוְפִטים תשע"ב 

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

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

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

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

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

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



 

 



 
 

 

 

  .א

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

ָוואס ָדאס ִאיז צּוַזאם , 'ַגן ֵעֶדן'ֶעס ִאיז ָדא : )ו"רפ

, 'ֵעֶדן'אּון  'ַגן'ֶגעְׁשֶטעְלט פּון ְצֵוויי ֶעְקְסֶטעֶרע ַזאְכן 

ִאיז ֵאיין  'ַגן': )ב"ְּבָרכֹות לד ע(ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

אּון ָדאס ֶוועְרט . ִאיז ַא ְצֵווייֶטע ַזא 'ֵעֶדן'אּון , ַזא

 ַא ַגן ֵעֶדן אֹויף ֶדער ֶוועְלט



 ַא ַגן ֵעֶדן אֹויף ֶדער ֶוועְלט                   לד

ָחְכָמה '; 'ָּתָאהָחְכָמה ַּת 'אּון  'ָחְכָמה ִעָּלָאה'ָאְנֶגערּוְפן 

אּון ֶמען , ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשֶטְנס ָחְכָמה: ֵהייְסט 'ִעָּלָאה
: ֵהייְסט 'ָחְכָמה ַּתָּתָאה'; ָאֶפען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶזעְהט

  .ִאיז ַפאְרַהאֶנען ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלטִדי ָחְכָמה ָוואס 

ַאז ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס , ֶזעְהטַאזֹוי ִווי ֶמען 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֵזיי ַאַריין ֶגעֵלייְגט ִאין ָקאּפ 
אּון ֶזעֶנען אֹויְפֶגעקּוֶמען ִמיט ַפאְרִׁשיֶדעֶנע , ָחְכָמה

; ָחְכָמה פּון ֶעֶלעְקֶטעִריקִדי : ִווי ְלָמָׁשל, ֶעְרִפיְנדּוְנֶגען

ִדי ֶעְרִפיְנדּוְנג ; ָדאס ַאַריין ִציֶען ַוואֶסער ִּביז ִאין ְׁשטּוּב

ָדאס ִאיז ִדי ָחְכָמה פּון ִדי ', ְוכּו; ַקאְרס; פּון ִדי ַּבאֶנען

ֶדער  ָאֶּבער ֲאִפילּו ִדי ָחְכָמה ָהאט אֹוי, ֶוועְלט
עם ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאַריין ֶגעֵלייְגט ִאין ֵׂשֶכל פּונֶ 

ן "ִׂשיחֹות ָהַר (ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט . ֶמעְנְטׁש

ֶווען ִניְׁשט ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ָוואְלט : )ִסיָמן ה

ָוואְלט ֶמען ִניְׁשט , ַאַרייְנֶגעֶגעְּבן ִאין ֶמעְנְטְׁשן ֵׂשֶכל

ָזאְגט  אֹוי. ֶגעֶקעְנט אֹויְפקּוֶמען אֹויף ִדי ַאֶלע ָחְכמֹות

ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַאז ֶיעֶדע ִחידּוׁש ָוואס ֶמען ָדאְרט ֶדער 
ֶגעְּבט ֶמען ַאַריין פּון ִהיְמל , ִאיז ְמַחֵדׁש ִאין ִדי ּתֹוָרה

אּון ַאז ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה אּון ֶער . ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטׁש



   להַא ַגן ֵעֶדן אֹויף ֶדער ֶוועְלט                        

ִמיט  'ָחְכָמה ִעָּלָאה': ְׁשֶטעְלט צּוַזאם ִדי ְצֵוויי ַזאְכן

  .'ַגן ֵעֶדן'ָדאס ִאיז ֶדער ' ָחְכָמה ַּתָּתָאה'

ֶעס ִאיז : )ב"ִּתקּוֵני זַֹהר פז ע(ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט 

ִוויִפיל ֶעס , ָדא ְדֵריי אּון פּוְפִציג ַּפְרִׁשיֹות ִאין ִדי ּתֹוָרה

; 'ַּבֲעִׂשָּיה'ִאיז ' ִמְקָרא -  חּוָמׁש'ַווייל ; ן"ַּבאְטֶרעְפט גַ 

ְלֵעיֵני ָּכל ִּביז  ְּבֵראִׁשיתַאֶלע ְּפסּוִקים פּון , ָדאס ֵהייְסט

יֹות ָוואס ָהאט ַּפאִסיְרט ָדא אֹויף ֶדער ִיְׂשָרֵאל  ִאיז ַמֲעשִֹ

ָכאְטִׁשיג ִאין ֶיעֶדע אֹות פּון ִדי ּתֹוָרּה ֶזעֶנען ָדא , ֶוועְלט

ַאזֹוי ִווי ֶעס ', ָאן ַא ִׁשיעּור סֹודֹות אּון ְרָמִזים ְוכּו

ַא ְקָלָלה : )א"קנב ע ְּבַהֲעלֹוְת (ְׁשֵטייט ִאין זֹוַהר ַהָקדֹוׁש 

קּוֶמען אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָזאְגט ַרְחָמָנא ִלְצָלן ָזאל 
יֹות ַווייל ִדי ּתֹוָרה ִאיז ַא ; ַאז ִדי ּתֹוָרה ִאיז ְסַּתם ַמֲעשִֹ

, ָנאר ֶעס ִאיז ְמלּוָּבׁש ֶגעָוואְרן ִאין ִדי ְּבִריָאה', ִנְצִחּיּות'

ִּביז ִדי , פּון ִדי ַמֲעֶׂשה פּון ָאָדם ָהִראׁשֹון אּון ַחָוה

ָאֶּבער ָדאס ִאיז אֹויף . ה ַרֵּבינּוִהְסַּתְלקּות פּון מֹׁשֶ 

ִאיֶּבער פּון ְפִריׁש ֶיעְדן  ט ִזי'אּון ֶעס ַחֶזְר , ֵאייִּביג

  .ֶיעְדן ָׁשָעה אּון ֶיעֶדע ֶרַגע ַּביי ֶיעְדן ֵאייֶנעם, ָטאג



 ַא ַגן ֵעֶדן אֹויף ֶדער ֶוועְלט                   לו

אּון ַזיין ַווייּב , ָאָדםֶיעְצט ִאיז ֶער : ייְׁשִּפילּבֵ צּום 

, קּוְמט אּון ֶער ֶרעְדט ֵזיי צּו ְׁשַלאְנגאּון ֶדער , הַחוָ ִאיז 
ֶדעם ֵגייט ֵזיי ׁשֹוין  ָוואס דּוֶרע, ייְטןֵק צּו ַאֶלע ַנאִריְׁש 

. )ב"ִסיָמן פ' ן ֵחֶלק ב"ַעֵיין ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (', ַאֶלעס ַפאְרֶקעְרט ְוכּו

ָוואס ָדאס ִאיז ִדי , ַא ֵּתיָבה ַאזֹוי ָהאְּבן ִמיר אֹוי

ַאזֹוי ; פּון ִדי ַדאֶוועֶנעןִדי ֶוועְרֶטער , 'ֵּתיבֹות ַהְּתִפיָלה'

ַאזֹוי ִווי ֶדער : ַמּבּולָפאר ֶדער  קּוְמט ַהייְנט אֹוי

ִדי : )ִסיָמן מד' ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
ִּבְלּבּוִלים אּון ַמְחָׁשבֹות ָזרֹות ָוואס ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש 

וייל וַ , 'ַמּבּול'ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן , ָהאט ַּביים ַדאֶוועֶנען

אּון , ָדאס ַדאֶוועֶנען פּוֶנעם ֶמעְנְטׁשל ְמַבְלּבֵ ֵזיי ֶזעֶנען 

ָוואס ַאְבָרָהם ָאִבינּו ִנְסיֹונֹות ִדי ַאֶלע ֶצען  ַאזֹוי אֹוי

אֹויף ֶיעְדן  דּוֶרע ֵגייט אֹוי, ֶגעַגאְנֶגען ִאיז דּוֶרע
, ְׁשֶוועֶרע ִּביֶטעֶרע ִנְסיֹונֹות אּון ֶער ָהאט ֶנעֶּבע, ִאיד

  .)ג, ָאבֹות ה(ֶּבעֶסער ֶדעְרַהאְלְטן  ָהאט ִזי ָנאר ַאְבָרָהם

 'ּתֹוַרת ַחִיים'ֶוועְגן ֶדעם ֶוועְרט ִדי ּתֹוָרה ָאְנֶגערּוְפן 

אּון ִדי ַאֶלע ַזאְכן , ַווייל ִדי ּתֹוָרה ִאיז ַא ֶלעֶּבעִדיֶגע ַזא
ֶוועְגן ֶדעם ֶוועְרן , ָאּפ ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט ְׁשִּפיְלן ִזי

  .ָגאְרְטן=  'ַגן'ַאֶלע ְדֵריי אּון פּוְפִציג ִסְדרֹות ָאְנֶגערּוְפן 



   לזַא ַגן ֵעֶדן אֹויף ֶדער ֶוועְלט                        

יֹות ַמֲעֶׂשה יא(ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט  : )ִסיּפּוֵרי ַמֲעשִֹ

, ִדיג וואּוְנֶדעְרִלי'ֶעס ִאיז ָדא ַא ָגאְרְטן ָוואס ִאיז מֹוָרא
, ין ֶדעם ָגאְרְטןָאֶּבער ִווי ָנאר ֵאייֶנער קּוְמט ַאַריין ִא 

אּון ֶמען ָיאְגט אּון ֶמען , ֵהייְּבט ֶמען ִאים ָאן צּו ָיאְגן

ִּביז , אּון ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ֶווער ֶעס ָיאְגט ִאים, ָיאְגט

ֶדער ָגאְרְטן ִאיז ; ֶמען ַפאְרְטַרייְּבט ִאים פּון ָגאְרְטן

 ָוואס ֶעס ֵגייט דּוֶרע ֶזעְהטַאזֹוי ִווי ֶמען ', ֶדער ֶוועְלט'

ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ֶעְרֵליי , אֹויף ֶמעְנְטְׁשן ִאין ֶדער ֶוועְלט
אּון ֵזיי ְׁשִּפיְרן ַאז ֶמען ָיאְגט ֵזיי אּון ֶמען , ָצרֹות

אּון , ִּבְׁשַעת ֵקייֶנער ַּפייִניְגט ֵזיי ִניְׁשט, ַּפייִניְגט ֵזיי

, ֵזיי ַאזֹוי ָנאר ֶעס ַדאְכט ִזי, ט ֵזיי ִניְׁשט'ֵקייֶנער רֹוֶדפְ 

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

ַהייְנט ַדאְרף ֶמען רּוְפן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע ִמיט ַא : )ה"ִסיָמן כ
: )א"סּוָּכה נב ע(ל ָזאְגן "ַחזַ [, 'ּכַֹח ַהְמַדֶּמה': ַנייֶעם ָנאֶמען

ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער , ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִזיְּבן ֶנעֶמען

ָוואס , ]ֶגעָזאְגט ַהייְנט ָהאט ֶער ַאן ַאְכְטן ָנאֶמעןֶרִּבי 

ט ָאּפ ֶדעם 'ָוואס ָדאס ַהְרגֶ ', ִדְמיֹונֹות'ָדאס ֶזעֶנען ִדי 

פּון ִדי  ייֶדער רֹוב ֶמעְנְטְׁשן ַלייְדן ֶנעֶּבעלֵ  אּון, ֶמעְנְטׁש

  .ַמֲחָלה ַרְחָמָנא ִלְצָלן



 ַא ַגן ֵעֶדן אֹויף ֶדער ֶוועְלט                   לח

ָּכל  ה ִמְּמ "ְוֵהִסיר ֲהָויָ  :)וט, ְדָבִרים ז(אֹויְפן ָּפסּוק 

ן פּון ִדיר ַאֶלע ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ָאְּפטּוְה , ילִ חֹ
ֶזה : )ַהָלָכה ג, ְירּוַׁשְלִמי ַׁשָּבת ֶּפֶרק יד(ל "ָזאְגן ַחזַ . ְקֶרעְנק

ָדאס ֵמייְנט ֶמען ַרְחָמָנא ִלְצָלן ִדי ַאֶלע , ָהַרְעיֹון

ֶיעס ַפאְנַטאזִ  ַמְחָׁשבֹות אּון ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ִדְמיֹונֹות אּון

ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ֶעְרְגְסֶטע , ַּפייִניְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁשָוואס 

אּון פּון ֶדעם ַלייְדט ַא ֶמעְנְטׁש , ְקֶרעְנק ַרְחָמָנא ִלְצָלן

אּון ָדאס ִאיז ֶדער ָיאֶגעִניׁש ָוואס ֶמען , ַאֶלע ָצרֹות
  .ָיאְגט ִאיֶנעם ָגאְרְטן

ָאֶּבער ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ְׁשִּפיְרן ַאז ֶדער 

ָדאס ; 'ַגן ֵעֶדן'ֶלעְּבט ֶער ִאין , ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא
ֶער ֶנעְמט ִדי ֶוועְלט ָוואס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן , ֵהייְסט

ָוואס ָדאס  ,'ֵעֶדן'אּון ֶער ְׁשֶטעְלט צּו צּו ֶדעם ֶדער , 'ַגן'

 ָדאס ֵהייְסט, 'ַעדּוָנא ְדַנְחָלא ִעָּלָאה'ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן 

ַאָראּפ ַּכְבָיכֹול ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָדא ַאז ֶער ְּבֶרעְנְגט 

ֶער ִאיז ְמַקֶׁשר ִדי ֶוועְלט ִמיט אּון , אֹויף ִדי ֶוועְלט

אּון ֶער , 'ַגן ֵעֶדן'ֶדעָמאְלְטס ֶוועְרט ָדאס , ֶיעֶנער ֶוועְלט
  .'ַגן ֵעֶדן'ֶלעְּבט ִאין 
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ִסיָמן ' ן ֵחֶלק ב"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ֶעס ִאיז ָדא : אֹויף ֶדעם ָוואס ִדי ֶוועְלט ָזאְגט: )ט"קי
עֹוָלם 'ֶאְפָׁשר ִאיז ַפאְרַהאֶנען ֶעְרֶגעץ ַאן ; 'עֹוָלם ַהֶזה'

, ַאֵלייְנס' ֵגיִהנֹום'ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט ִאיז ֶדער ', ַהֶזה

ַווייל לֹויט ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ַמאְכן ִמיט ָדא אֹויף ֶדער 

ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ָדא , ִיסּוִריםֶוועְלט ִּביֶטעֶרע ָצרֹות אּון 

, 'ַגן ֵעֶדן'ָנאר ֶעס ִאיז ָדא ָאֶדער . 'עֹוָלם ַהֶזה'ַקיין 

ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז , ִאיז' ַגן ֵעֶדן'ֶדער . 'ֵגיִהנֹום'ָאֶדער 
ִאיז פּון ּבֹוֵרא ָּכל  אּון ֶער ֵווייְסט ַאז ֶיעֶדע ַזא, זֹוֶכה

ר ַּתֲענּוג אּון ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטע, עֹוָלִמים

ִמְתַעֵּנג ' אּון ֶמען ִאיז ִזי', עֹוָלם ַהָּבא'ַפאְרֶגעִניְגן פּון 

  .'ִמִזיו ַהְׁשִכיָנה

ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֵטייְלט ָאּפ ִדי ֶוועְלט פּון ֶיעֶנע 

] ַהיֹום[ ֹוָאכֹול ְוָׁשת :)יג ,ְיַׁשְעָיהּו כב(אּון ֶער ָזאְגט , ֶוועְלט

ָוואס , ַא גּוְטן ָטאג ַהייְנטָלאִמיר ֶלעְּבן , ִּכי ָמָחר ָנמּות

קּוְמט . ָהאְּבן ִמיר צּו קּוְקן אֹויְפן ָמאְרֶגעְנִדיְגן ָטאג

פּון ' ֶדעם ָטאג'אֹויס ַאז ֶער ָהאט ָאְּפֶגעִריְסן 
, אּון ֶער ִוויל ִניְׁשט קּוְקן אֹויְפן ַּתְכִלית, ַּבאֶׁשעֶפער

, 'ַגן'ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ' ֶדער ֶוועְלט'ְמֵמיָלא ִאיז 



 ַא ַגן ֵעֶדן אֹויף ֶדער ֶוועְלט                   מ

ָוואס ֶדעָמאְלְטס ִאיז ָדאס , 'ַהיֹום'ֶגעְּבִליְּבן ָנאר ִמיְטן 

פּון ַאֶלע  אּון ֶער ַלייְדט ֶנעֶּבע, ם"ֵגיִהנֹו: ִדי אֹוִתיֹות
אּון ֶער ֶלעְּבט ִאין , ִמיֵני ָצרֹות אּון ַאייְנֶרעֶדעִניְׁשן

  .ַרְחָמָנא ִלְצָלן' ֵגיִהנֹום'

  .ב

: )דכ-כג, ְּבֵראִׁשית ג(ָדאס ֶגעפּוֶנען ִמיר ִאין ִדי ּתֹוָרה 

, ֶווען ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהאט ֶגעִזיְנִדיְגט ַרְחָמָנא ִלְצָלן

', ַגן ֵעֶדן'ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַפאְרְטִריְּבן פּון 

ִאיז ְׁשֶווער . ָוואס ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ְגֶרעְסֶטע ְקָלָלה

פּון וואּו ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִּביז ֶיעְצט  ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהאט ָדא? ַארֹויְסֶגעְטִריְּבן

ֶער ִאיז ִניְׁשט ? ֶגעֶלעְּבט ָדא ִאין ֶדער ֶוועְלט אֹוי

  !?ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ִאין ַאן ַאְנֶדעֶרע ֶוועְלט

' ַּקח הַוּיִ  :)וט, ְּבֵראִׁשית ב(ָנאר ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדער , ַגן ֵעֶדןבְ  הּוֵח ּנִ ּיַ ֱאִקים ֶאת ָהָאָדם וַ 

אּון ִאים ַאַרייְנֶגעֵלייְגט , ָהאט ֶגענּוֶמען ָאָדם ָהִראׁשֹון

: )א"ְּבֵראִׁשית כז ע(ְפֶרעְגט ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש . ִאין ַגן ֵעֶדן

ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער זֹוַהר ? פּון וואּו ָהאט ֶער ִאים ֶגענּוֶמען
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ֶער ָהאט ִאים ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון ַזייֶנע ִפיר : ַהָקדֹוׁש

ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ַּבאְׁשֵטייט פּון , ָדאס ֵהייְסט; סֹודֹותיְ 
רֹוב פּוֶנעם . 'ָעָפר, ַמִים, רּוַח , ֵאׁש': ִפיר ְיסֹודֹות

ֶדעְרַפאר ִציֶעט ִאים ְׁשֶטעְנִדיג צּו , 'ָעָפר'ֶמעְנְטׁש ִאיז 

ָעָפר קּוְמט  ָנא. )ִסיָמן קפט' ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ַעְצבּות 

 ַּתֲאוֹות; קּוְמט ַאֶלע ַּתֲאוֹותָוואס פּון ֶדעם , 'ַמִים'

 ָּכבֹוד ַּתֲאוֹות, מֹוןַּתֲאוֹות ָמ , ִניאּוף ַּתֲאוֹות, ֲאִכיָלה

ַאז ַא ֶמעְנְטׁש מּוז , 'רּוַח 'אֹויף ֶדעם קּוְמט . ׁשּותְויֵ 
ט ִאים ָאּפ ַרְחָמָנא ע'ָוואס ָדאס ַהְרגֶ , ֶרעְדן ָאן ַא ִׁשיעּור

ִאיז , ַלייְדטַווייל ַאֶלע ָצרֹות ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש , ִלְצָלן

ִּבְפַרט ִאין ְׁשטּוּב , ָנאר ַווייל ֶער ֶרעְדט ִאיֶּבעִריֶגע ֵרייד

ל "ָזאְגן ׁשֹוין ַחזַ , ַאז ֶמען ֶרעְדט ִאיֶּבעִריֶגע ֶוועְרֶטער

ַווייל ַאז ֶמען ֶרעְדט , 'ֵגיִהנֹום'סֹופֹו יֹוֵרׁש : )ה, ָאבֹות א(
, קּוְמט ֶמען ָנאְכֶדעם צּו ִוויּכּוִחים, ִמיְטן ַווייּב צּוִפיל

ָנאְכֶדעם ֶרעְדט ִזי אֹויף , אּון ֶער ֶרעְדט אֹויף ִאיר ַטאְטן

ִדי  ָוואס ֶדעָמאְלְטס ָהאט ֶער ָנא', ַזיין ַמאֶמע ְוכּו

ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט  .אֹויף ֶדער ֶוועְלט' ֵגיִהנֹום'

ַאז . ר ִמָּצרֹות ַנְפׁשֹוֵמ ר ִּפיו ּוְלׁשֹונֹו ׁשֵֹמ ׁשֹ: )כג, ִמְׁשֵלי כא(

ָדאס מֹויל אּון ֶער ֶרעְדט ִניְׁשט ַקיין  ֵאייֶנער ִהיט ִזי
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. ָצרֹות ָאּפ פּון ַאַסא ִהיט ֶער ִזי, ִאיֶּבעִריֶגע ֶוועְרֶטער

ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ַּכַעס ָוואס ַא , 'ֵאׁש'ָנאְכֶדעם קּוְמט 
אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט . ֶמעְנְטׁש ָהאט ִאין ִזי

ַאז פּון ִדי ִפיר ּכֹוחֹות : )ִסיָמן ד' ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (

ָנאר ֶמען ַדאְרף . קּוֶמען ַארֹויס ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ִמדֹות

, אּון ַאז ֶמען ַאְרֶּבעט ָדאס אֹויס, ָדאס אֹויְסַאְרֶּבעְטן

ִלּקּוֵטי (ה "ֵהייְּבט ָאן צּו ַלייְכְטן ַּביי ִאים ֶדער ֵׁשם ֲהָויָ 

עְגן ָוואס ִדי ִפיר אֹוִתיֹות ִאיז ֶק , )ז"ִסיָמן ס' ן ֵחֶלק ב"מֹוֲהַר 
  .ִדי ִפיר ְיסֹודֹות

ֶוועְגן ֶדעם פּון ֶווען ֶדער ְׁשַלאְנג ָהאט צּוֶגעֶרעְדט 

אּון ֶער ָהאט ִאים , ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶער ָזאל ִזיְנִדיְגן
אּון . דּו ֶוועְסט ַזיין ַאזֹוי ִווי ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער: ֶגעָזאְגט

ִאיז ֶער צּוִריק , ֶער ָהאט ַפאְרֶגעְסן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ְמֵמיָלא ִאיז ֶער , ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ִדי ִפיר ְיסֹודֹות

אּון ֶדער ', ַגן ֵעֶדן'ֶגעָוואְרן ַפאְרְטִריְּבן פּון 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעְׁשֶטעְלט ַא ְׁשֶוועְרד ָוואס ְדֵרייט 

ָוואס ָיאְגט , ])דכ, ְּבֵראִׁשית ג( ַהט ַהֶחֶרב ַהִּמְתַהֶּפֶכתלַ [ ִזי
ַגן 'אּון ְטַרייְּבט אּון ָלאְזט ִניְׁשט ֵקייֶנעם ַאַריין ִאין 

  .'ֵעֶדן
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זֹוֶכה ַאַריין צּו ֵגיין ִאין  ָאֶּבער ִווי ַאזֹוי ִאיז ֶמען ָדא

ן ֵחֶלק "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ! ?'ַגן ֵעֶדן'

ִדי  ֶרעָוואס דּו, ֶעס ִאיז ָדא טֹויֶעְרן: )ִסיָמן רפו' א

  .'ַגן ֵעֶדן'טֹויֶעְרן ֶקען ֶמען ַאַריין ֵגיין ִאין 

ָנאר ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ? ָוואס ֶזעֶנען ִדי טֹויֶעְרן

ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש : )א"ִסיָמן כ' ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט 
ִדי , ִדי ְצֵוויי אֹויְגן: ָהאט ַא ְמנֹוָרה פּון ִזיְּבן ֶלעְכט

ָדאס . ִמיט ִדי מֹויל, ִדי ְצֵוויי ָנאז ֶלעֶכער, ְצֵוויי אֹויֶעְרן

: )ִמְׁשָנה יב, ֶּפֶרק ד(ִאין ֵסֶפר ְיִציָרה ; ִׁשְבָעה ֵנרֹותֶזעֶנען ִדי 

אּון . ִזיְּבן טֹויֶעְרן - ִׁשְבָעה ְׁשָעִרים: רּוְפט ֶער ָדאס ָאן

, ָדאס ֵהייְסט'; ַגן ֵעֶדן'ִדי טֹויֶעְרן ֶזעֶנען ִדי טֹויֶעְרן פּון 
, ִדי אֹויְגן ְטׁש ִאיז זֹוֶכה אּון ֶער ִהיט ִזיאֹויּב ַא ֶמענְ 

, ]ֶער ִאיז ִניְׁשט ִאין ַּכַעס[אּון ִדי ָנאז , אּון ִדי אֹויֶעְרן

, ]ֶער ֶרעְדט ָנאר פּון ַּבאֶׁשעֶפער ְׁשֶטעְנִדיג[אּון ִדי מֹויל 

  .'ַגן ֵעֶדן'ָהאט ֶער ִדי טֹויֶעְרן ַאַריין צּו ֵגיין ִאין 

, ִהיט ִניְׁשט ִדי אֹויְגןָאֶּבער אֹויּב ָחִליָלה ְוַחס ֶער 

ַפאְלט ֶער ַאַריין ִאין , אּון ֶער קּוְקט ַצאם ַאֶלע ְׁשמּוץ

ַווייל ִדי ַגאְנֶצע ַּתֲאָוה פּון ִניאּוף ִאיז ַא ; ַאֶלע ִדְמיֹונֹות
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ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט , ְגרֹויֶסער ִדְמיֹון

וייְסט ָנאר ֶווער ֶעס וֵ : )ב"ִסיָמן ע' ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (
, ייט פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַּבאֶׁשעֶפעריְסֵק ַאִּביְסל פּון ָדאס ְגרֹו

אּון ֶער , ִאיז ַּביי ִאים ָדאס ִּבְכַלל ִניְׁשט ַקיין ִנָסיֹון

ַווייל ֶער ֵווייְסט ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער , ַלאְכט פּון ֶדעם

ָאֶּבער ִוויַּבאְלד ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט וואּו ֶער . ִאיז ָדא

ִווי , ַאֶלע ְּכֵלי ַמְׁשִחית ִּבְפַרט ִדי, ַדאְרף ִניְׁשט

ָוואס אֹויֶסער ֶדעם ', ד ְוכּו"ט אּון ֵאייַּפא"ִאיְנֶטעְרֶנע
ָוואס , ָוואס ֶער ַפאְרְּבֶרעְנט ְסַּתם ִדי ַצייט ַרְחָמָנא ִלְצָלן

גֹוֵרם ַאז ֶער  ָנא ִאיז ֶער ִזי, ָדאס ִאיז ִדי ֶעְרְגְסֶטע ַזא

ַפאְרֶגעְסט פּוֶנעם ְמִציאּות ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז 

, אּון ֶער ֵגייט ַאַריין ִאין ַאֶלע ַנאִריֶׁשע ִדְמיֹונֹות, ָדא

ִּביז ֶער ֶוועְרט ִאיְנַגאְנְצן , ט ִאים ָאּפע'ָוואס ָדאס ַהְרגֶ 
 ָוואס ָדאס ִאיז ַא ְקָלָלה ִאין ִדי, ְמׁשּוָגע ַרְחָמָנא ִלְצָלן

 ע ִמַּמְרֵאה ֵעיֶניּגָ ְוָהִייָת ְמֻׁש  :)לד, כחְדָבִרים (ּתֹוָכָחה 

  .ֲאֶׁשר ִּתְרֶאה

ֶעס ְׁשֵטייט ִאין זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ; ָנאְכֶדעם ִדי אֹויֶעְרן
ָדאס  -ֶווער ֶעס ָהאט ְגרֹויֶסע אֹויֶעְרן : )ב"ִיְתרֹו ַדף עה ע(

; ִאיז ַא ִטיֵּפׁש - ֵהייְסט ֶער מּוז ַאֶלעס ֶהעְרן אּון ִוויְסן
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ַאיין ַאז ֶיעֶדער ְטַראְכט פּון  ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ִזי

ֶוועְגן ֶדעם לֹויְפט ֶער ַארּום , ִאים אּון ֶרעְדט פּון ִאים
, ן וואּו ֶמען ְׁשמּוֶעְסט ֶעֶּפעסּוא, ַּביי ַאֶלע קּוְּפֶקעס

ִּבְׁשַעת ֵקייֶנער ֶרעְדט ִניְׁשט פּון , ֶהעְרן ָוואס ֶמען ֶרעְדט

  .ִאים

ַאז , ָוואס פּון ָדאְרט קּוְמט ַּכַעס; זָנאְכֶדעם ִדי ָנא
אּון ֶער ֶוועְרט ַאזֹוי , ֶיעֶדע ְקֵלייִניְגַקייט ֶנעְרִוויְרט ִאים

אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ַפאְרלֹויְרן ִּביז ֶער קּוְמט צּו ְרִציָחה 

  .ַרְחָמָנא ִלְצָלן

ָלׁשֹון  ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ֶנעֶּבע; ָנאְכֶדעם ִדי מֹויל
ָדאס  אּון, ְּבֶרעְנְגט ָדאס צּו ִדי ֶעְרְגְסֶטע ַזאְכן', ָהַרע ְוכּו

, אֹויף ֶוועם ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט אּון ,ַאֵליין ִאים טע'ַהְרגֶ 

 אּון ַאז ֶמען ַפאֶרעְכט. אּון ֶדער ָוואס ֶהעְרט ָדאס אֹויס

, ְׁשָעִריםאּון ֶמען ַאְרֶּבעט אֹויס ִדי ִזיְּבן , ָדאס ַאֶלעס

  .ןֶקען ֶמען ְׁשִּפיְרן ֶדעם ַגן ֵעֶד 

, ה בכָ ֵאי(ָאֶּבער ֶיעְצט ִאיז ְמקּוָים ֶגעָוואְרן ֶדעם ָּפסּוק 

ִדי טֹויֶעְרן ֶזעֶנען , ָאֶרץ ְׁשָעֶריָה בָ ָטְבעּו : )ט

ַווייל ַאז ַא ; ַאייְנֶגעזּוְנֶקען ִאין ֶדער ֶעְרד ַרְחָמָנא ִלְצָלן
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, אֹויֶעְרן, ּפֹוֵגם ֶגעֶווען ִדי אֹויְגן ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶנעֶּבע

אּון ֶער ְׁשִּפיְרט ִניְׁשט , ִאיז ַזיין מַֹח ִאין ָגלּות, מֹויל, ָנאז
ַמָמׁש , אּון ָדאס ֶלעְּבן ִאיז ִאים ֵזייֶער ִּביֶטער, ָגאְרִניְׁשט

אּון ָוואס ִאיז ִדי ֵעָצה ַארֹויְסצּוֶנעֶמען ִדי ', ֵגיִהנֹום'ַא 

אּון זֹוֶכה ַזיין ַאַרייְנצּוֵגיין ִאין , טֹויֶעְרן פּון ֶדער ֶעְרד

ְנֵהייְּבן צּו ְׁשִּפיְרן ַּכְבָיכֹול ֶדעם אּון ָא ', ַגן ֵעֶדן'

  !?ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶמען ַדאְרף : )ִסיָמן רפו, ָׁשם(ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

ָהאְּבן ַא ַּבַעל ַהַּבִית ָוואס ֶער ֶקען ַארֹויְסִציֶען ִדי 

ַאזֹוי , ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ַצִדיק. [טֹויֶעְרן פּון ֶדער ֶעְרד

יֹות ַמֲעֶׂשה י(ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט  : )ג"ִסיּפּוֵרי ַמֲעשִֹ
ִאין ֶדעם ְצֵווייְטן , ַּביי ִדי ַמֲעֶׂשה פּון ִדי ִזיְּבן ֶּבעְטֶלעְרס

ִאים  ָוואס דּוֶרע, ַאז ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶגעְרְטֶנער, ָטאג

אּון ֶדער , ָהאט ִדי ַגאְנֶצע ְמִדיָנה ֶגעֶלעְּבט ַא גּוט ֶלעְּבן

אּון ֶעס ', ַפאְרלֹויְרן ֶגעָוואְרן ְוכּו ֶגעְרְטֶנער ִאיז ֶנעֶּבע

אּון ֶער ָהאט , ָהַאְכָזר ֶמלֶ ִאיז ֶגעקּוֶמען ֶדער 

ָוואס ֵזיי ָהאְּבן , ִאיֶּבעְרֶגעָלאְזט ָדאְרְטן ַזייֶנע ְקֶנעְכט
. ַקאְלֶיע ֶגעַמאְכט ָדאס גּוט ֶלעְּבן פּון ִדי ַגאְנֶצע ְמִדיָנה

ִסיָמן ' ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי  אֹוי
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ֶעס ִאיז ָדא ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק ָוואס ֶער ִאיז ֶדער : )ה"ס

, אּום ָוואס ֶער קּוְקט ִזי, ֶגעְרְטֶנער -  ַּבַעל ַהָּׂשֶדה
  .]אֹויְפן ַגאְנְצן ָגאְרְטן

 ָערּואּון דּוְרְכֶדעם ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ׁשּוְלָחן 

, ֶוועְרט ֶער ַא ַּבַעל ַהַּבִית אּון ַא ֶהעְרֶׁשער, אּון ּפֹוְסִקים

ַווייל ִאין ִדי ; אּון ֶער ֶקען ַארֹויְסֶנעֶמען ִדי טֹויֶעְרן
, ַחי, צֹוֵמַח , דֹוֵמםּתֹוָרה ַהְקדֹוָׁשה ִאיז ָדא ֲהָלכֹות פּון 

ֶעס ִאיז ָדא ֲהָלכֹות אֹויף ֶיעֶדע , ָדאס ֵהייְסט. ְמַדֵּבר

ַאֶלע ֲהָלכֹות ָוואס : דֹוֵמם: ְלָמָׁשל, ְּבִריָאהְּפַרט ִאין ִדי 

ָאֶדער ֶווען ֶמען ּבֹויֶעט ַא , ֶעס ִאיז ָדא ַּביי ַא ֶפעְלד

; ִּכְלַאִים', ִדי ֲהָלכֹות פּון ַאייְנֵזייֶען ְוכּו :צֹוֵמַח . הֹויז
ִאין ֶאֶרץ  רּומֹות ּוַמַעְׂשרֹות ָוואס ֶעס ִאיז ַׁשָייְּת 

, ַּביי ֶעְסן ז ַׁשָייַאֶלע ֲהָלכֹות ָוואס ִאי :ַחי. ִיְׂשָרֵאל

אּון ִוויַאזֹוי ֶמען ֶמעג , ָוואס ֶמען ֶמעג אּון ָוואס ִניְׁשט

 ִאיז ָדא :ְמַדֵּבר. 'ן ְוכּו'ִדי ֲהָלכֹות פּון ֶׁשְחְט , ָדאס ֶעְסן

ָדא ָאן ַא ִׁשיעּור ֲהָלכֹות ְצִוויְׁשן ֵאיין ֶמעְנְטׁש ִאין ֶדעם 

ִאיז , ְמַדֵּברקּוְמט אֹויס ַאז ִאין דֹוֵמם צֹוֵמַח ַחי . ַאְנֶדעְרן
ָוואס ִדי ֲהָלכֹות ַווייְזט אּוְנז ַאז ִאין ֶיעֶדע , ָדא ֲהָלכֹות

 אּון ַקיין ׁשּום ַזא, ִאיז ָדא ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַזא
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ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער , אֹויף ִדי ֶוועְלט ִאיז ִניְׁשט ֶהְפֵקר

ּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל ָוואס ִאיז ֶדער ַּתְמִצית פּון  ׁשּוְלָחן ָערּו

  .ֶּפה

, ּפֹוְסִקים ְגן ֶדעם ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ַאַסאֶווע

אּון ֶער ֵווייְסט , ֶוועְרט ֶער ַּבַעל ַהַּבִית אֹויף ִדי ֶוועְלט

ְמֵמיָלא , ִאיז ָדא ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ַאז ִאין ֶיעֶדע ַזא
, ֶדעם ֶנעְמט ֶער ַארֹויס ִדי טֹויֶעְרן פּון ֶדער ֶעְרד דּוֶרע

  .'ן ֵעֶדןגַ 'אּון ֶער ִאיז זֹוֶכה צּו ִדי 

צּו ֶלעְרֶנען ׁשּוְלָחן  ֶוועְגן ֶדעם ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַזא

אּון ַאְכטּוְנג , ִפיְרן לֹויְטן ׁשּוְלָחן ָערּו אּון ִזי, ָערּו
ַא ִאיד . ֶגעְּבן ִניְׁשט עֹוֵבר צּו ַזיין אֹויְפן ׁשּוְלָחן ָערּו

לֹויְטן ׁשּוְלָחן  ִוויַלאְנג ֶער ִפיְרט ִזי: ַדאְרף ִוויְסן

לֹויט ִדי ּפֹוְסִקים אּון ְׁשֵאלֹות ּוְּתׁשּובֹות ָוואס אּון , ָערּו

ֵגייט ֶער אֹויְפן , ֶזעֶנען ֶגעּבֹויֶעט אֹויְפן ֻׁשְלָחן ָערּו

ָאֶּבער ִווי ָנאר ָחִליָלה ְוַחס ֶער ֵגייט ַאֶוועק , גּוְטן ֶוועג
, ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ֶעס טֹויג ִניְׁשט, פּון ׁשּוְלָחן ָערּו

ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי  ֶדעְרַפאר, אּון ֶעס ִאיז ִּביֶטער
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ֵזייֶער ַמְקִּפיד ֶגעֶווען ַאז אּוְנֶזעֶרע ַלייט ָזאְלן ֶלעְרֶנען 

 .)ן ִסיָמן כט"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶיעְדן ָטאג  ׁשּוְלָחן ָערּו

  .ג

ן "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ִמיט ֶדעם ַטייְטְׁשט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

ְפִטים ׁשֹ: )יח, ְדָבִרים טז(ֶדעם ָּפסּוק : )ִסיָמן רפו' ֵחֶלק א

 ט"שב. "ֶטיבָ ְׁש לִ ' ְוכּו ְּבָכל ְׁשָעֶרי ן לְ ְטִרים ִּתֶּת ְוׁשֹ

, ָדאס ֵהייְסט; יָה ֶר עָ 'ָאֶרץ ְׁש 'בָ  עּובְ 'ָט ִאיז ָראֵׁשי ֵּתיבֹות 

ן ַאז ִדי ַמְנִהיִגים ָזאְלן ֶקעֶנען ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֶזעְה 

. ֶעְרדפּון ֶדער ', ַגן ֵעֶדן'ַארֹויְסֶנעֶמען ִדי טֹויֶעְרן פּון 

, ן לְ ֶּת ׁשֹוְפִטים ְוׁשֹוְטִרים ִּת : ָדאס ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק
ַא , ׁשֹוֵטראּון ַא  ׁשֹוֵפטַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ָהאְּבן ַא 

ָוואס ֶגעט ַאְכטּוְנג ] ָּפאִליס[ַא אֹויְפֶזעֶער , ׁשֹוֵטר ֵמייְנט

אּון ַא ׁשֹוֵפט , ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַפאְרֶלעְצן ֶדעם ֶגעֶזעץ

ָוואס ִמְׁשָּפט אּון ִאיז ַדן אֹויּב ֶמען ָהאט  ֵמייְנט ֵאייֶנער

אּון ֶיעֶדער ִאיד ַדאְרף . עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף ֶדעם ֶגעֶזעץ
  .ָהאְּבן ִדי ְצֵוויי ַזאְכן

ּור 'ם ט"ְמּבַ 'ַר : ָדאס ִאיז ְמַרֵמז אֹויף: ׁשֹוֵטרַא 

ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ָראֵׁשי ֵּתיבֹות פּון , ְלָחן ָערּו'ׁשּו
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, ּפֹוְסִקים ָזאל ֶלעְרֶנען ַאַסאָדאס ֵהייְסט ֶער , ר"ׁשֹוֵט 

אּון ֶער ָזאל ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ֶער ָזאל ִניְׁשט 
 אּון ֶיעֶדע ַזא, ַחס ְוָׁשלֹום ִדיֵני ַהּתֹוָרהַארֹויְסֵגיין פּון 

ן צּו ן צּו ֶמען ֶמעג ָדאס טּוְה ָזאל ֶער ֶזעְה , ָוואס ֶער טּוט

, י אֹויֶעְרןִד , ָאְּפִהיְטן ִדי אֹויְגן אּון ֶער ָזאל ִזי, ִניְׁשט

אּון ָחִליָלה ִניְׁשט ּפֹוֵגם ַזיין אּון ֵזיי , ִדי מֹויל, ִדי ָנאז

  .ַקאְלֶיע ַמאְכן

ְּתִפָלה ָדאס ִאיז ֶדער ִעְנָין פּון : ׁשֹוֵפטַא 

ן אּון 'ִמְׁשָּפְט  ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזי, ְוִהְתּבֹוְדדּות

אּון ֶּבעְטן ֶדעם , ַפאְרֵצייְלן ַאֶלעס ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶער ָזאל ִאים מֹוֵחל ַזיין אֹויף ָוואס ֶער ִאיז 
ִּבין  ִאי! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם: אּון ֶּבעְטן, דּוֶרעְכֶגעַפאְלן

ָהאּב  ָהאּב ֶגעקּוְקט ִווי ִאי ִנְכָׁשל ֶגעָוואְרן אּון ִאי

טּוֶען  ָוואס ָזאל ִאי, יי ִמיר מֹוֵחלזַ , ֶגעַדאְרְפט ִניְׁשט

! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם; ְנִדיְגן ֵיֶצר ָהַרעָהאּב ַא ְּבֶרעֶנע ִאי

ֶגעמּוְזט ֵגיין ֶהעְרן ָוואס  ִמיט ַמייֶנע אֹויֶעְרן ָהאּב ִאי

ָהאּב ֶגעמּוְזט  ִאי, ֶדער ָזאְגט אּון ָוואס ֶיעֶנער ָזאְגט
ָוואס ָהאּב , ֶהעְרן ִווי ֶמען ֶרעְדט אֹויף ֶעְרִליֶכע ִאיְדן

ִּבין  ִאי! עֹוָלם ִרּבֹונֹו ֶׁשל! ?ןָדאס ֶגעַדאְרְפט טּוְה  ִאי
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ָהאּב  ִּביז ִאי, ֶגעֶווען ַהייְנט אֹויְפֶגעֶרעְגט ִאין ְׁשטּוּב

ִרּבֹונֹו ֶׁשל ! ?ָוואס ָהאט ָדאס אֹויְסֶגעֶפעְלט, ֶגעְׁשָלאְגן
אּון ֶגעֶרעְדט ָלׁשֹון , ֶגעַפאְלן ִּבין דּוֶרע ִאי! עֹוָלם

אּון ֶדעָמאְלְטס ֶקען ֶמען ֶלעְּבן אֹויף ֶדער '; ָהַרע ְוכּו

ל "ָוואס ַחזַ , ֹוי ִווי ָאָדם ָהִראׁשֹון ַפאְרן ֵחְטאֶוועְלט ַאז

ַאז ִדי ַמְלָאִכים ָהאְּבן ִאים : )ב"ַסְנֶהְדִרין נט ע(ָזאְגן 

אּון ִאים , אּון ִאים ֶגעַמאְכט ַוויין, ֶגעְּבָראְטן ְפֵלייׁש

אּון ִאים , ֶגעְּבֶרעְנְגט ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט
  .'ַגן ֵעֶדן'ְּבט ִאין אּון ֶער ָהאט ֶגעֶלע, ַּבאִדיְנט

אּון ֶער ִאיז , ַווייל ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה

ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ְּבִריָאה , צּוֶגעְקֶלעְּבט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
 אֹוי. )ב"ְּבָרכֹות ו ע(ָנאר ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ַפאר ִאים 

ָּכל ? הּו אֹוֵמראֹוַרח טֹוב ַמ : )א"ע נחְּבָרכֹות (ל "ָזאְגן ַחזַ 

ַא גּוֶטער , ַרח ֶאָלא ִּבְׁשִביִליֶׁשָטַרח ַּבַעל ַהַּבִית א ָט ַמה 

: ָזאְגט ֶער, ָוואס ֶמען ְּבֶרעְנְגט ִאים ֶיעֶדע ַזא, ַגאְסט

ַאֶלעס ָוואס ֶדער ַּבַעל ַהַּבִית ָהאט צּוֶגעְגֵרייט אּון 

ָאְנֶגעְׁשְטֶרעְנְגט אּון ָדאס  ָהאט ֶער ִזי, ֶגעֶגעְּבן
ְמַחֶיה  ָזאל ִזי ַאז ִאי, ירֶגעַמאְכט ְסֶּפעִצֶיעל ַפאר ִמ 

ַא ְׁשֶלעְכֶטער ; אּון ֶער ַּבאַדאְנְקט ִאים, ַזיין ֶדעְרִמיט
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ֶדער ַּבַעל ַהַּבִית ָהאט ָדאס ַאֶלעס ֶּבֱאֶמת : ַגאְסט ָזאְגט

ָנאר ֶער , ִאיְנִזין ֶגעַהאט אּון ָנאר ִזי, ֶגעַמאְכט ַפאר ִזי
ֶּפֶרא יְרן ִווי ַא ִניְׁשט אֹויפִ  אּון ֶער ִוויל ִזי, ֶׁשעְמט ִזי

  .ִמיר אֹויֶדעְרפּון ַפאר  ֶדעְרַלאְנְגט ֶער , ָאָדם

ִמיר , אּון ָדאס ֶזעְלֶּבע קּוְמט ָפאר ַּביי אּוְנז אֹוי

אּון ֶדער , ָדא אֹויף ִדי ֶוועְלט אֹוְרִחיםֶזעֶנען ַאֶלע 
ֶעס ֶוועְרט [; ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ֶדער ַּבַעל ַהַּבִית

ַאָמאל ַאַריין ֶגעקּוֶמען צּום  ַא ִאיד ִאיז: ֶדעְרֵצייְלט

ן ִווי ַאזֹוי אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעְה , ע"ֵהייִליְגן ָחֵפץ ַחִיים זי

ַזיין ִטיׁש ִאיז , ל ֶלעְּבט ֵזייֶער ָּפׁשּוט"ֶדער ָחֵפץ ַחִיים זַ 

אּון ַאזֹוי , ֶגעֶווען פּון ַאָּפאר ַצאְמֶגעְקַלאְּפֶטע ְּבֶרעֶטער
ער ְׁשטּוּב אּון אֹויֶסער ֶדעם ִאיז ֶד , ִדי ַּבאְנק אֹוי

וואּו ִאיז , ֶרִּבי: ֶדער ִאיד ָאן רּוְפט ִזי. ֶגעֶווען ֵלייִדיג

ִּבין  ִאי: ֶעְנְטֶפעְרט ֶער ִאים! ?ֵאייֶער ֶמעְּבל

וואּו : אּון ֶער ְפֶרעְגט צּוִריק ֶדעם ִאיד, אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס

ַּביי ִמיר ִאין ְׁשטּוּב ָהאּב : ָזאְגט ֶער? ִאיז ֵאייֶער ֶמעְּבל

וואּו ִאיז ָדאס : ְפֶרעְגט ֶער ִאים. ֵׁשייֶנע ֶמעְּבל ִאי
, ָדא ָנאר ַא ַגאְסט ִּבין ָדא ִאי: ֶעְנְטֶפעְרט ֶער? ֶיעְצט

ֶגעָוואְלט  ָהאּב ִאי, ֶגעָפאְרן ִּבין ָדא דּוֶרע ִאי
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ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ָחֵפץ ַחִיים ! ן'ַּבאזּוְכן ֶדעם ֶרִּבי

ַמייְנס ִאיז , ַגאְסט ָנאר ַא  ִּבין ָדא אֹוי ִאי: ל"זַ 
  ].אֹויֶכעט צּוֶגעְגֵרייט ָדאְרט אֹויף ֶיעֶנער ֶוועְלט

ַאֶלעס : ַא גּוֶטער אֹוַרח ָזאְגט, ָדאס ָזאְגט ִדי ְגָמָרא

, ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַּבאַׁשאְפן אּון ֶגעַמאְכט

ָהאט ֶער ָדאס ֶגעַמאְכט ַפאר ִמיר אּון ַפאר ַמיין 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט : ְלָמָׁשל, ייטאְקֶוועְמִליְכֵק ּבַ 

ָזאל ִניְׁשט  ַאז ִאי, ֶגעַמאְכט ֶעס ָזאל ַזיין ַא ַקאר

ַדאְנְקט ֶער אּון לֹויְּבט ֶדעם , ַדאְרְפן ֵגיין צּופּוס

ַאז ֶער ֶקען ִּביז ַא קּוְרֶצע ַצייט , ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ֶדעם

אהְרן אּון ַאז ֶער ַדאְרף פָ , ָאְנקּוֶמען וואּו ֶער ַדאְרף
אּון ַאזֹוי , ַהֵׁשם ַאן ֶעָראְּפַלאן ִאיז ָדא ָּברּו, ִאיֶּבעְרן ַים

 ,ָוואס ֶעס ִאיז ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט ַּביי ֶיעֶדע ַזא

ֵווייְסט ֶער ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ָדאס ַּבאַׁשאְפן 

: )א"ַסְנֶהְדִרין לז ע(ל "ָדאס ָזאְגן ַחזַ . ְסֶּפעִצֶיעל ַפאר ִאים

, ָדאס ֵהייְסט; ָדם לֹוַמר ִּבְׁשִביִלי ִנְבָרא ָהעֹוָלםַחָייב ָא 

ַאז ִדי , ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ַאַריין ֶנעֶמען ִאין ִזי
ַגאְנֶצע ֶוועְלט ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער 

  .ַּבאַׁשאְפן ַפאר ִאים אּון ַפאר ַזיין טֹוָבה
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 ָאֶּבער ֶדער ֶטַבע פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַאז ְׁשֶטעְנִדיג

אּון ְׁשֶטעְנִדיג ְׁשִּפיְרט ֶער ַאז ֶעס , ָאּפ ֶרעְדט ֶער ִזי
אּון קּוְקט ְׁשֶטעְנִדיג אֹויף ֶדעם ַהאְלְּבן , ֶפעְלט ִאים

אּון ַאְלץ ִוויל ֶער ָהאְּבן ֶמער , ְגָלאז ָוואס ִאיז ֵלייִדיג

, קֶֹהֶלת ַרָּבה א(ל ָזאְגן "ַאזֹוי ִווי ַחזַ , פּון ִוויִפיל ֶער ָהאט

ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ; רֹוֶצה ָמאַתִיים ֵיׁש לֹו ָמֶנה: )לד

ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען זֹוֶכה : )ִסיָמן מ' ן ֵחֶלק ב"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶרִּבי 

; ַא ָדאֶּפְלֶטער ֶׁשַפע - ֶׁשַפע ְּכפּוָלהַזיין צּו ָהאְּבן ַא 
ָוואס ֶדעָמאְלְטס ִאיז ַּביי ִאים ְׁשֶטעְנִדיג פּול ֶדער 

ַהֵׁשם  ט ַאז ֶער ָהאט ָּברּוֶער ְׁשִּפיְר , ָדאס ֵהייְסט; ְגָלאז

אּון ַאז ֶער ִאיז ֶדער ַרייְכְסֶטער ֶמעְנְטׁש , ֶגענּוג ֶגעְלט

אּון ַאֶלעס ָוואס ִאיז ָדא ִאין ִדי ֶוועְלט , ִאין ֶדער ֶוועְלט

ַווייל ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַּבאַׁשאְפן ִדי , ִאיז ַזייְנס
ֶמעְנְטׁש ְטַראְכט ַאז ַא אּון ; ִאיםַגאְנֶצע ֶוועְלט ַפאר 

ֶפעְלט ִאים ַטאֶקע , ָדאס ַאיין ט ִזי'אּון ַחֶזְר , ַאזֹוי

אּון ֲאִפילּו ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶיעְצט אֹויף ִדי , ָגאְרִניְׁשט

, ֶוועְרט ֶער ִניְׁשט צּוְּבָראְכן, ִמינּוט ָוואס ֶער ַדאְרף

אּון , ֶער ֶוועט ָדאס ָהאְּבן ְׁשֶּפעֶטער: ַווייל ֶער ְטַראְכט
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ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער ֶלעְּבן ַא ַפייֶנע , עְּבט ַאזֹויַאז ֶמען לֶ 

  .ֶגעְׁשַמאֶקע ֶלעְּבן

  .ד

, :)ז כ"ְדָבִרים ט( 'ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף ְוכּו טאגְ ק זָ סּוער ּפָ ֶד 
ִווי ַווייט ֶמען ַדאְרף ַאְכטּוְנג , ֶמען ֶזעְהטפּון ֶדעם 

ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט , ֶגעְּבן ֶווען ֶמען ִמְׁשָּפט ַא ֶמעְנְטׁש

, ַווייל ַאז ֶמען ֶהעְרט אֹויס ָנאר ֵאיין ַזייט; דּוֶרעְכַפאְלן

אּון ִּבְכַלל . ִאיז ָדאס ׁשֹוין ָלׁשֹון ָהַרע ַרְחָמָנא ִלְצָלן

 ַא ֶמעְנְטׁש צּוֶגעוואֹויֶנען ִניְׁשט ִזי ַדאְרף ִזי

ַווייל ֵקייֶנער , ַאַרייְנצּוִמיְׁשן ִאין ַקיין ׁשּום ַמְחלֹוֶקת
, ַפאר ַא ַדָיין אּון ַא ׁשֹוֵפטָהאט ִאים ִניְׁשט ֶגעַמאְכט 

אּון ָדאְרט וואּו , אּון ֶער ַדאְרף ֵקייֶנעם ִניְׁשט ַפאֶרעְכְטן

ָזאל ֶמען , ַאז ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ְקִריְגן ִזי ֶזעְהטֶמען 

  .ַאְנְטלֹויְפן פּון ָדאְרט

ן ָרָבא ָהאט ֶגעֶזעְה : )א"ע וְּבָרכֹות נ(ִדי ְגָמָרא ְּבֶרעְנְגט 

ִאיז ֶער , ְּבִליְנֶדע ֶמעְנְטְׁשן ְׁשָלאְגן ִזיִווי ְצֵוויי 

ָהאְּבן ֵזיי ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער , ֶגעַגאְנֶגען ֵזיי ָאְּפַהאְלְטן

, ֵּבייֶדע ֶגענּוֶמען אֹויף ִאים ָהאְּבן ִזי, ִוויל ֵזיי ְׁשָלאְגן
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ֶמען  ֶזעְהט. אּון ָהאְּבן ִאים ַצאם ֶגעְקַלאְּפט ִדי ֵּבייֶנער

ַדאְרף ֶמען , ְׁשן ְקִריְגן ִזיַאז ֶווען ֶמעְנְט , פּון ֶדעם
ִזיק ַמֲח  )יז, ִמְׁשֵלי כו(ָזאְגט  מֹה ַהֶמלֶ ְׁש . ְׁשֵטיין ַווייט

, ָדאס ֵהייְסט, א לֹוִריב ַעל  רּבֵ ִמְתעַ , עֵֹבר ֶלבכָ י ְּבָאְזנֵ 

אּון ֶמען ַכאְּפט ִאים ָאן , צּו ַא הּוְנט, ַאז ֶמען ֵגייט צּו

ִדי , ַאז ֶער ֶוועט ִדיר ַּבייְסן ַפאְרְׁשֵטייט ִזי, ֶדעם אֹויֶער

 ִמיט ֵאייֶנעם ָוואס ִמיְׁשט ִזי, ַּפאִסיְרט ֶזעְלֶּבע ַזא

יי ָוואס ָהאט ִניְׁשט ִמיט ִאים ַאַריין ִאין ַא ְקִריֶגעֵר 
  . צּוטּוְהן

, ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ַמְחלֹוֶקת ִאיז ִדי ֶעְרְגְסֶטע ַזא

ת אּון ַאֶלע ַאֶלע ָצרֹו אּון ָדאס ְּבֶרעְנְגט ֶנעֶּבע
אּון ֶוועְגן ֶדעם ַלייְדן ִמיר , אּוְמְגִליְקן ַפאְרן ֶמעְנְטׁש

יּוָמא (ל ָזאְגן "ַאזֹוי ִווי ַחזַ , ׁשֹוין ָגלּות ְצֵוויי טֹויְזְנט ָיאר

ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ֵּבית ַהִמְקָדׁש ִאיז ָחרּוב ֶגעָוואְרן : )ב"ט ע

, ִגילּוי ֲעָריֹות, ֲעבֹוָדה ָזָרהַווייל ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 

ָאֶּבער ֶדער ְצֵווייֶטער ֵּבית ַהִמְקָדׁש ִאיז ; ְׁשִפיכּות ָדִמים

ְנַאת ִחָנם ִאיז ', ֶגעֶווען ַאזֹויִפיל ּתֹוָרה ְוכּו ָנאר ֶוועְגן שִֹ
ָדאס ֵהייְסט ֵאייֶנער ָהאט ַפייְנט . ָדאס ָחרּוב ֶגעָוואְרן

ָוואס ִאין ַאֶלע דֹורֹות ָהאט ֶמען , ֶגעַהאט ֶדעם ַאְנֶדעְרן
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 ייֶדער ַהאְלט ָדאס ָנאלֵ  אּון, צּוִליּב ֶדעם ֶגעִליְטן ָנאר

ן ֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ֶמען ֶזעְה , ָאן ִּביְזן ַהייְנִטיְגן ָטאג
ִניְׁשט ִמיְׁשן  אּון ִזי, ֵזייֶער ַאְכטּוְנג צּו ֶגעְּבן אֹויף ֶדעם

  .ַחס ְוָׁשלֹום הֶק ִאין ַקיין ׁשּום ַמֲחלֹו

  .ה

 םיִק ִּד ְבֵרי ַצ ִּד י ֲחָכִמים ִויַסֵּלף ר ֵעינֵ ּוֵ עַ ִּכי ַהּׁשַֹחד יְ 

ֶוועְרט ִאים , ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶנעְמט ׁשֹוַחד, ):יט, ים טזִר בָ ְד (

ָוואס ָדאס ְּבֶרעְנְגט ִאים , ַפאְרְּבֶלעְנְדט ִדי אֹויְגן

ַאז ֶער ַפאְרְדֵרייט ִדי , יִקםִויַסֵּלף ִּדְבֵרי ַצִּד : ָנאְכֶדעם צּו

ֶמעְנְטׁש ִאיז ַא , ָדאס ֵהייְסט; ֶוועְרֶטער פּון ִדי ַצִדיִקים
ן ִוויְלֶדע אּון אּון ֶער זּוְכט צּו טּוְה , ַאֵליין ְמַׁשֵחד ִזי

אּון ֶער , ְמֵמיָלא ְדֵרייט ֶער אֹויס, אֹויְסֶטעְרִליֶׁשע ַזאְכן

  .ס ָנאֶמען'ֵלייְגט ָדאס ַארֹויף אֹויף ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבינְ 

ֶוועְגן ֶדעם ֶווער ֶעס ִוויל ַזיין ְמקּוָרב צּום ֵהייִליְגן 

 ַדאְרף ַאַסא, ר ָחִסידע'בֶ ֶרְסלְ אּון ַזיין ַא ּבְ , ן'ֶרִּבי

, ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר : ס ְסָפִרים'ֶלעְרֶנען ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבינְ 

יֹות ִּבְפַרט ִדי ִׂשיחֹות פּון . ֵסֶפר ַהִּמּדֹות, ִסּפּוֵרי ַמֲעשִֹ

אּון ְמַקֵיים ַזיין . ן"ן אּון ַחֵיי מֹוֲהַר "ִׂשיחֹות ָהַר 
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אּון ַאז ֶעס ִאיז ִאים , ָוואס ֶעס ְׁשֵטייט ָדאְרט ּפּוְנְקְטִלי

ָזאל ֶער ֶּבעְטן ֶדעם , ְׁשֶווער ָדאס ְמַקֵיים צּו ַזיין
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם: ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ָזאל ָדאס ֶקעֶנען  ֶהעְלף ִמיר ִאי ,ָזאְגט ָדאס אּון ָדאס

יָחה ַמאְכן ַא אּון ַאזֹוי ָזאל ֶער פּון יֶ , ְמַקֵיים ַזיין עֶדע שִֹ

ַאז ֶער ָזאל זֹוֶכה ַזיין ָדאס צּו ֶקעֶנען ְמַקֵיים , ְּתִפָלה

  . ַזיין

ָדאס : )א"ן ִסיָמן נ"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ִניְׁשט  ִאיר ָזאְלט ִזי, ָזאְלט ִאיר ְמַקֵּבל ַזיין פּון ִמיר

ָדאס ֵמייְנט צּו ; ַאייַווייל ִדי ֶוועְלט ַנאְרט , ָלאְזן ַנאְרן

ָוואס ֶער ָהאט  ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל קּוְקן ַּביי ִזי, ָזאְגן
  .ִאין ִדי ַהאְנט

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז : ייְׁשִּפילּבֵ צּום 

ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטׁש : )ן ִסיָמן עו"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶגעֶגעְּבן ַא ֶוועג 

אּון זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען , ֶקען ַמְצִליַח ַזיין ִאין ֶלעְרֶנען
, ְגָמָרא, ִמְׁשַניֹות, י ִמיְטן ַּתְרגּום"ֶיעְדן ָטאג חּוָמׁש ַרִׁש 

אּון ַאז ֶמען ', ְוכּו, ֻׁשְלָחן ָערּו, טּור ֵּבית יֹוֵסף, ם"ַרְמּבַ 

ָזאל ֶמען ָדאס , ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט
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: )א"ֲעבֹוָדה ָזָרה יט ע(אּון ָדאס ִאיז ַא ָאֶפעֶנע ְגָמָרא . ָזאְגן

ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל קֹוֶדם ָזאְגן ִדי , ְלעֹוָלם ִליְגִריס ִאיִניׁש
, ֶוועְרֶטער ֲאִפילּו ֶער ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָוואס ֶער ָזאְגט

  .אּון ָנאְכֶדעם ֶוועט ֶער ׁשֹוין ֶקעֶנען ַפאְרְׁשֵטיין

ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֵזייֶער  ַאזֹוי אֹוי

ֶמען ָזאל : )רסד-ן ִסיָמן רסג"ִׂשיחֹות ָהַר (עְנט ָאְנֶגעָוואֶר 
אּון ְמַכֵּבד , ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן אֹויף ִדי ָּכבֹוד פּון ִדי ַווייּב

ס אּון ַארֹויְסֶהעְלְפן ִמיט ָווא, ַזיין אּון ַטייֶער ַהאְלְטן

ם טּוט ַאֶלעס אֹויף " ֶמ "ֶמ ַווייל ֶדער ַס , ֶמען ֶקען ָנאר

ְּכֵדי ֶמען ָזאל ַרְחָמָנא , ְקִריְגן ֶדער ֶוועְלט ֶמען ָזאל ִזי

אּון ִדי ַאֶלע ַנאִריֶׁשע . 'ט ְוכּוַא גֵ  ִלְצָלן קּוֶמען צּו
ִוויְלֶדע ְדָרִכים ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ַהייְנט אֹויס ַפאר 

', ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַזיין ִאין ְׁשטּוּב ְוכּו, ִאיְנֶגעַלייט

  . ְסָפִריםס 'ְׁשֵטייט ִניְׁשט ִאין ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבינְ 

ָזאל , ִמיְטן ֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער ָדאס ֶזעְלֶּבע ַזא
ֶקען , ָנאר וואּו ֶמען ֵגייט, ִניְׁשט ָלאְזן ַנאְרן ֶמען ִזי

ֶמען אֹויְפַמאְכן ֶדעם מֹויל אּון ֶרעְדן ַאָּפאר ִדיּבּוִרים 

אּון ַאזֹוי ִמיט ֶיעֶדע ַהְנָהָגה ָוואס ֶדער , צּום ַּבאֶׁשעֶפער



 ַא ַגן ֵעֶדן אֹויף ֶדער ֶוועְלט                   ס

ן ֶווער ֶעס ֶקען ֶזעְה , ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבןֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

 ָזאל ָדאס אֹוי ַאז ִאי, ָדאס ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ִאין ִמיר
  .אּון ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ֵקייֶנעם, ָאְנֵהייְּבן צּו ְמַקֵיים ַזיין

  .ו

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר 

 ִאיר ַדאְרְפט ִזי: )ז"ִסיָמן קען "ִׂשיחֹות ָהַר (אּוְנֶזעֶרע ַלייט 

ֶוועְגן ֶדעם . ן'ֵזייֶער ְפֵרייֶען ַאז ִאיר ָהאט ַאַזא ֶרִּבי

; ן ְמַחֵזק צּו ַזיין ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרןַדאְרף ֶמען ֶזעְה 

ָאֶּבער ָדאס ֶעְרְׁשֶטע ַדאְרף ֶמען ְמַחֵזק ַזיין ִדי ַווייּב אּון 

: )א"ְּכתּובֹות נ ע(ָזאְגט ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא , ִדי ִקיְנֶדער
ִדי , ֶזה ַהָּזן ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו, ָהעֹוֶׂשה ְצָדָקה ְּבָכל ֵעת

אּון ְמַחֵזק , ֶעְרְׁשֶטע ְצָדָקה ַדאְרף ֶמען ֶגעְּבן ִאין ְׁשטּוּב

. אּון ָנאְכֶדעם ִאיז ֶמען ְמַחֵזק ֶיעְדן, ַזיין ִאין ְׁשטּוּב

יי ַקְמָצן ֵס ֶער ִאיז ַא . ִאיז ָאֶּבער ִדי ֶטַבע פּון ַא ֶמעְנְטׁש

אּון ִדי ִמָדה . יי ִמיט גּוֶטע ֶוועְרֶטערֵס  אּון, ִמיט ֶגעְלט
ַאזֹוי , אֹויְסַרייְסן ַדאְרף ֶמען פּון ִזי, פּון ַקאְרְגַׁשאְפט

ֵקייט פּון 'ִווי ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ֶרעְדט פּון ִדי ִמיאּוְס 

ְוַעֵיין ; א"ב ע, ִּתיקּוֵני זֹוַהר ְּבַהְקָדָמה(ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ַקאְרג 



   סאַא ַגן ֵעֶדן אֹויף ֶדער ֶוועְלט                        

ַווייל ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ָהאט . )ַּפְרַׁשת ִמֵּקץ נֹוַעם ֱאִליֶמלֶ 

. ֶגעּב ַפאר ַדיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער, ִדיר ֶגעֶגעְּבן ֶגעְלט
ָזאל ֶער ִניְׁשט ַזיין ַקאְרג ִמיט גּוֶטע , ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא

אּון ֵזיי ְמַחֶיה , ֶוועְרֶטער ַפאר ַזיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער

  .ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן ְמַחֶיה ַזיין אּון ַאזֹוי ָזאל ֶער אֹוי, ייןזַ 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין 
ָוואס , ן"ן אּון ַחֵיי מֹוֲהַר "ן ִׂשיחֹות ָהַר 'צּו ַחֶזְר  ַאַסא

ָדאס ֶזעֶנען ִדי ִׂשיחֹות ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן 

אּון , ן'עְׁשִריְּבן פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּביע ָהאט ַאָראְּפגֶ "זי

אּון ֶמען ָזאל . ְמַקֵיים ַזיין ָוואס ָדאְרְטן ְׁשֵטייט

ָוואס ֶדעָמאְלְטס , אּון ַאְנֶדעֶרע ְׁשֶטעְנִדיג ְמַחֶיה ַזיין ִזי
אּון ֶמען ֶוועט ָהאְּבן ַא , ֶוועט ֶמען ֶלעְּבן ַא ַחִיים טֹוִבים

  .אֹויף ִדי ֶוועְלט' ַגן ֵעֶדן'

 ָלםֹוע ֵראּבֹוֵאל לָ  ַבחֶׁש  ָלםְׁש ְונִ ַּתם 



 

 ִפָלהְת  ּוְנֶדעְרִליֶכעווא ייֶנעש  ַא 

 

 (ו"שנמכתב  אשר בנחל חלק ג) 

 



בעזהשי"ת

קּוְנְטֵרס

      ָנאר ְּבִׂשְמָחה
 ָוואס ָדאס ִאיז  ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִׁשיעּור, ֶגעָזאְגט ָגעָוואְרן  דּוְרְך

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

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

ְרַׁשת ִּכי ֵתֵצא תשע"ב  ּפַּּ

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

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

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

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

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

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



 



  

 

 

 .א

ִּכי ֵתֵצא : )י, ְדָבִרים כא(ִדי ּתֹוָרה ַהְקדֹוָׁשה ָזאְגט 

ַאז דּו ֶוועְסט ַארֹויְסֵגיין ִאין , 'ְוכּו יבֶ יְ ְלָחָמה ַעל אַֹלִּמ 

ַטייְטְׁשן ָדאס ִדי מּוָסר . ַא ִמְלָחָמה אֹויף ַדיין ַפייְנט
ִווי ָנאר ֶמען ֵגייט : ִּכי ֵתֵצא: )ְועֹוד, ַהָקדֹוׁש ַאְלִׁשי(ְסָפִרים 

ַארֹויס צּו ִדי ַאִויר פּון ֶדער ֶוועְלט ִאיז ׁשֹוין ָדא ַא 

, ּון ֶיעֶנער ֶוועְלטַווייל ֶיעֶדע ְנָׁשָמה קּוְמט פ, ִמְלָחָמה

 אּון ֶעס ַהְׁשִכיָנה  יוזִ ִמְתַעֵנג ִמ ָוואס ָדאְרְטן ִאיז ִזי ִזי

   ָנאר ְּבִׂשְמָחה               
 



 הָח ְמ ִׂש ּבְ   ארנָ                          סו

ָאֶּבער ִווי ָנאר ֶמען ֵגייט ַארֹויס , ֶפעְלט ִאיר ָגאְרִניְׁשט

ִאיז , פּון ָדאְרְטן אּון ֶמען קּוְמט ַאָראּפ אֹויף ִדי ֶוועְלט

: )ז, ית דְּבֵראִׁש (ַאזֹויִווי ֶעס ְׁשֵטייט . ׁשֹוין ָדא ַא ִמְלָחָמה

ְגַליי ַּביים ִטיר ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש . ֵבץאת רֹ ֶּפַתח ַחָּט לַ 

ַרייט ׁשֹוין ֶדער ֵיֶצר , קּוְמט ַארֹויס אֹויף ֶדער ֶוועְלט
 .ָהַרע אֹויף ִאים אּון ִאיז ִאים ַמְכִׁשיל

אֹויף ֶוועֶמען ִאיז , ָדאס ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק ַווייֶטער

ַטייְטְׁשן ; אֹויף ַדיין ַפייְנט, "יבֶ יְ ַעל אֹ"? ֶדער ִמְלָחָמה

ַאז ָדאס ֵגייט : )ן ַהָקדֹוׁש"אֹור ַהַחִיים ְוַרְמּבַ (ִדי ְמָפְרִׁשים 
ַארֹויף אֹויְפן ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ֶער ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער 

 .שֹוֵנא ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטׁש

ִסיָמן  'אֶלק ן ֵח "ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

. ֵיֶצר טֹובָדאס ִאיז ֶדער , "אְכְטן גּוְטסְטַר : ")ט"מ

ָדאס . ֵיֶצר ָהַרעָדאס ִאיז ֶדער , "ְטַראְכְטן ְׁשֶלעְכְטס"

אֹויּב ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְרֶגעְסט ִניְׁשט פּוֶנעם , ֵהייְסט

אּון ֲאִפילּו ַאז ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעקּוֶמען , ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

, עְרְׁשְטןְטַראְכט ֶער ָנאר פּוֶנעם ֵאייּבֶ , אֹויף ִדי ֶוועְלט

, ֶדעָמאְלְטס ַּבאֶהעְפט ֶער ִדי ֶוועְלט ִמיט ֶיעֶנע ֶוועְלט



                        ָנאר ְּבִׂשְמָחה  סז

ַאזֹוי ִווי ֶדער , אּון ִדי ֶוועְלט ֶוועְרט אֹויֶכעט עֹוָלם ַהָּבא

וואּו : )א"ִסיָמן כ' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ָדאְרְטן ִאיז ֶדער ַגאְנֶצער , ֶדער ֶמעְנְטׁש ְטַראְכט

אּון ִוויַּבאְלד ֶער ְטַראְכט ָנאר פּון ַּבאֶׁשעֶפער . עְנְטׁשֶמ 

ָוואס , ִאיז ֶער ִאין ִדי ֶוועְלט אֹויֶכעט ִמיְטן ַּבאֶׁשעֶפער
 .גּוֶטע ֶגעַדאְנֶקען, ֵיֶצר טֹובָדאס ִאיז 

אּון ', ִדי ֶוועְלט'ִוויֶדעְראּום ַאז ֶער ְטַראְכט ָנאר פּון 

ָּבֶזה ָהעֹוָלם ָאן ַא ֶער ֶוועט ָדא ֶלעְּבן : ֶרעְדט ִזי ֵאיין

אּון ִזי , אּון ֶוועט ַמאְכן ַאזֹויִפיל ֶגעְלט, ִׁשיעּור ָיאְרן
', אּון ָהאְּבן ַאזֹויִפיל ָּכבֹוד ְוכּו, ּבֹויֶען ֵׁשייֶנע ַּפאַלאְצן

ֶיעֶדער ִמיט ַזיין ִדְמיֹון ָוואס ֶער ַמאְכט ֶדעְרפּון ַא 

קּוְמט אֹויס ַאז ֶער ָהאט ָאְּפֶגעִריְסן ִדי , ַגאְנֶצער ֵעֶסק

, ע"ר ָהַר "ֵיֶצ ָדאס ִאיז ֶדער , ֶוועְלט פּון ַּבאֶׁשעֶפער

 .ְׁשֶלעְכֶטע אּון ַנאִריֶׁשע ֶגעַדאְנֶקען

ן ֵחֶלק "ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

ַא ִאיד ַדאְרף : )ו"ן ִסיָמן צ"ְוַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר , ד"ִסיָמן נ' א

, אּון ֶדער ִעיָקר ִזָּכרֹון ִאיז ,ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן אֹויְפן ִזָּכרֹון
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ִזי צּו ֶדעְרַמאֶנען ַאז ֶעס ִאיז ָדא ָנא ַא ֶוועְלט ָוואס 

 .ָדאס ִאיז עֹוָלם ַהָּבא

ְוֵסֶפר . ַּתְנחּוָמא ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא ִסיָמן ח(ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט 

ָלם עֹו: ")ג"ְוַעֵיין ְּבֵעץ ַחִיים ַׁשַער ִציּור ָהעֹוָלמֹות פ, ַהָּבִהיר ִסיָמן נב

. ֵמייְנט ֶער ְּבֶרעְנְגט ַאָראּפ פּון אֹויְבן רּוְחִניּות" ַהָּבא

ַווייל ֶּבֱאֶמת ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ִחילּוק ְצִוויְׁשן ֶדער 

ַאֶלעס ָהאט ֶדער ֶזעְלֶּבער , ֶוועְלט אּון ֶיעֶנער ֶוועְלט

: )א"ִסיָמן נ 'ן ֵחֶלק א"ַעֵיין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (, ַּבאֶׁשעֶפער ַּבאַׁשאְפן

צּו ִוויְסן , יד ַדאְרף ְׁשֶטעְנִדיג ִהיְטן ֶדעם ִזָּכרֹוןָנאר ַא ִא 
אּון ָדאס ִאיז , ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא ִמיט ִאים

 .ֶדער ִמְלָחָמה ָוואס ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט

אּון ָזאְגט , ִדי ּתֹוָרה ַהְקדֹוָׁשה ִאיז ָאֶּבער ַמְבִטיַח 
ֶקיֱא ' ה נֹוָת נְ ּו :)ָׁשם( ְגַליי  ְֶד יָ ּב , ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

אּון ִניְׁשט ָנאר , ֶוועט ִאים ִאיֶּבעְרֶגעְּבן ִאין ַדייֶנע ֶהעְנט

דּו ֶוועְסט ָנא ַכאְּפן ָנא , יֹובְ ִׁש  יָת בִ ָׁש וְ : ָנאר, ָדאס

ָוואס ָדאס ֶזעֶנען . )ַעֵיין אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש(ֶגעֶפעְנֶגעִניְׁשן 

אּון , ִדי ֶוועְלטִדי ַצִדיִקים ָוואס ֶזעֶנען זֹוֶכה אֹויף 

 .ֶזעֶנען ְמַקֵרב ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער
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 "ֶמ ַווייל ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ָהאט ַּבאַׁשאְפן ֶדעם ַס 

ַאז ֶער ָזאל ַּבאַהאְלְטן , ֶוועְגן ִדי ְּבִחיָרה אּון ִנָסיֹון ם"ֶמ 

ִׂשיחֹות (. אּון ַפאְרֶדעְקן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן פּון ַא ֶמעְנְטׁש

ט ָאן ַא אּון ֶער ָהאט ֶנעֶּבע ַאַריין ֶגעַכאּפְ : )ש ן ִסיָמן"ָהַר 

ִׁשיעּור ְנָׁשמֹות ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועק פּון 
ָיי ַאֶוועק צּו ֵגיין ָכאְטִׁשיג ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַׁש , ַּבאֶׁשעֶפער

ָזאְגט  ָׁשלֹוםַה ָליו ַאזֹוי ִווי ָדִוד ַהֶמֶל עָ , פּון ַּבאֶׁשעֶפער

ָבה א אּוַכל ִנְׂשּגְ , יּנִ ת ִמֶּמ ְּפִליָאה ַדעַ : )ו, ְּתִהִלים קלט(

 ָאָנה ִמָּפֶני, ִאי וואּוְנֶדער ִזי ֵזייֶער ְׁשַטאְרק :ָלּה

אּון וואּו ִאיז ? וואּו ֶקען ִאי פּון ִדיר ַאְנְטלֹויְפן: ֶאְבָרח

ק ִאם ֶאַּס ַווייל ? ָיי פּון ִדיר ַאֶוועק צּו ֵגייןִּבְכַלל ַׁש 

ֵגיי ִאי ַארֹויף : ּךָ ּנֶ אֹול ִה יָעה ּׁשְ ְוַאִּצ , הָּת ָׁשַמִים ָׁשם ָא 

ִציע ִאי ִמי ִאיֶּבער ַא ֶּבעט , ִאין ִהיְמל ִּביְסטּו ָדאְרְטן

ָדאס ֵהייְסט ִאי ִּבין ַאָראְּפֶגעַפאְלן , ִאין ִטיְפן ְׁשאֹול

 - ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער  -ִּביְסטּו , ִאין ַא ִטיְפן ְגרּוּב

ה לָ יְ לַ וְ  ינִ פֵ ּוׁשיְ  ר ַא חֹׁשֶ ַמ אֹוָ  !ַווייֶטער ָדא ִמיט ִמיר

אּון ַאז ֶעס ִאיז ִמיר ִפיְנְסֶטער אּון ֶעס ֵגייט . ינִ ֵד עֲ אֹור ּבַ 

א  ם חֹׁשֶ ּגַ : ֲאִפילּו ֶדעָמאְלְטס, אֹויף ִמיר דּוֶרע

ַקיין . הָר אֹוּכָ  ָכהיֵׁש ֲח ם ָיִאיר ּכַ ֹוּיה ּכַ לָ יְ לַ וְ , ִמֶּמ  יִׁש ְח יַ 
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ַווייל ַאז . ֶקען ִדיר ִניְׁשט ַפאְרֶדעְקןׁשּום ִפיְנְסֶטעְרִניׁש 

ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ָדבּוק ִאין ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ַּביי ִאים 

ְׁשֶטעְנִדיג , ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ָגאְרִניְׁשט

ָאֶּבער ִוויַּבאְלד ַא ֶמעְנְטׁש . ְׁשִּפיְרט ֶער ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער

, ואְרן פּון ֶדעםִאיז ַאָראְּפֶגעַפאְלן אּון ָאְּפֶגעִריְסן ֶגעוָ 
ִאיז ֶער ֶנעֶּבע ֶגעַפאְנֶגען ֶגעָוואְרן ִאין ִדי ֶהעְנט פּון 

ָאֶּבער ֶווען ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה אּון ֶער . ם" ֶמ "ֶמ ֶדעם ַס 

קּוְמט צּוִריק צּום ַּבאֶׁשעֶפער ֶדעָמאְלְטס ֶנעְמט ֶער אּון 

 ם" ֶמ "ֶמ ַכאְּפט ַארֹויס ִדי ֶגעֶפעְנֶגעִניׁש ָוואס ֶדער ַס 

ִּביז ֶער ִאיז זֹוֶכה אּון ֶער ִאיז . פּון ִאים ֶגעַפאְנֶגעןָהאט 

 אּון ֶנעְמט ֵזיי אֹוי ְמַחֵזק ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן אֹוי ָנא
 .ַארֹויס פּון ֶגעֶפעְנֶגעִניׁש

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

ָוואס ֶעס ֵגייט ֶווען ַא ִאיד ֵווייְסט ַאז ֶיעֶדע ַזא : )ד
ֶלעְּבט ֶער ַאזֹוי ִווי ִאין , ִאיז ְלטֹוָבה אֹויף ִאים דּוֶרע

ַאזֹוי ִווי , אּון ָדאס ִאיז ִדי ְׁשֶוועְרְסֶטע ַזא. עֹוָלם ַהָּבא

ַאז ֶיעְצט ַמאְכט ֶמען אֹויף : .)ְּפָסִחים נ(ל ָזאְגן "ַחזַ 

ָדאס ֵהייְסט ֶער , 'ין ָהֱאֶמתַדיָ ': ִדי ְּבָרָכה ,ְׁשֶלעְכְטס

ָכאְטִׁשיג ֶעס טּוט , וייְסט ַאז ַאזֹוי ִוויל ֶדער ַּבאֶׁשעֶפערוֵ 
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ָזאְגט ֶער ִדי , אּון ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוט. ִאים ֵוויי

ָאֶּבער ְלָעִתיד ֶוועט ֶמען , 'ַהטֹוב ְוַהֵמִטיב':  ְּבָרָכה

ַווייל ֶמען ֶוועט ֶזעְהן , 'ַהטֹוב ְוַהֵמִטיב'ְׁשֶטעְנִדיג ָזאְגן 

ָאֶּבער ֶיעְצט ְׁשִּפיְרט ֶמען ַא , טֹוָבהַאז ַאֶלעס ִאיז ַא 

ִאיז  ה"ַהַויָ : )ָׁשם(ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי , ִחילּוק
ַאז ֶמען ִאיז זֹוֶכה אּון ֶמען ִאיז , ִדיןִאיז  ֱאִקים, ַרֲחִמים

ָדאס ֵהייְסט ַאז ַא ִאיד , ֶאלֹוִקיםִמיט  ה"ַהַויָ ְמַחֵּבר 

ִאיז ָדאס פּון , ַאז ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים גּוט, ֵווייְסט

ִאיז ָדאס , אּון ַאז ֶעס ֵגייט ִאים ִניְׁשט גּוט, ַּבאֶׁשעֶפער

ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא ַגאְנֶצער , אֹויֶכעט ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער

ִדיֶגער 'אּון ְקָלאְרן ַדַעת אּון ֶלעְּבט ַאן עֹוָלם ַהָּבא
 .ֶלעְּבן

ָזאְגט ֶדער ? ָאֶּבער ִווי ַאזֹוי ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ֶדעם

ֶדעם  דּוֶרע: )ִסיָמן נד' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ער ֶרִּבי ֵהייִליגֶ 
ֵגייט , ָוואס ֶמען ִאיז ְפֵרייִלי אּון ֶמען ִזיְנְגט ִניגּוִנים

ִּביז , ייְטן אּון ִדְמיֹונֹותֶמען ַארֹויס פּון ַאֶלע ַנאִריְׁשֵק 

ָדאס , ֶמען ֶקען זֹוֶכה ַזיין צּו ְנבּוָאה אּון רּוַח ַהקֹוֶדׁש

. ְסִגיְסן ָדאס ַהאְרץ צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטןֵהייְסט ִזי אֹוי

ֶוועְגן ֶדעם ִדי ְנִביִאים ַאז ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָוואְלט ָהאְּבן 
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ָוואס ֶמען , י ֶזֶמרָהאְּבן ֵזיי ֶגעמּוְזט ָהאְּבן ְּכלֵ , ְנבּוָאה

אּון ַאזֹוי ַארּום ֶזעֶנען ֵזיי , ָהאט ֶגעְׁשִּפיְלט ִמיט ֶדעם

ֵגייט ֶמען אּון ַאז ֶמען ִא , ֶגעֶווען ְפֵרייִלי יז ְפֵרייִלי

פּון ַאֶלע ַנאִריֶׁשע ִדְמיֹונֹות ' ּכַֹח ַהְמַדֶמה'ַאֶוועק פּון 

אּון ַאזֹוי ַארּום ָהאט , ֶיעס פּון ֶדער ֶוועְלטאּון ַפאְנַטאזִ 
אּון ֵזיי ָהאְּבן , ֶגעֶקעְנט אֹויף ֵזיי רּוֶען ִדי ְנבּוָאה

ָדאס ְׁשֵטייט . ֶגעֶווען ָנאר צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 'ְמַדֶמה'

ן ַוְּתִהי ן ַהְמַנּגֵ ְוָהָיה ְּכַנּגֵ : )וט, גב -ְמָלִכים(ַּביי ִדי ְנִביִאים 

י ִאיז ִדי ָלׁשֹון פּון ִׂשְמָחה אּון ְּכלֵ  'ַיד'. ה"ָעָליו ַיד ַהַויָ 

: אּון ַאז ֶמען ָהאט ֶגעזּוְנֶגען ַא ִניגּון ֶדעָמאְלְטס, ֶזֶמר

ִאיז ֶמען ֶגעָוואְרן ְפֵרייִלי אּון , ה"ָעָליו ַיד ַהַויָ ַוְּתִהי 
ֶגעִוויְסט ַאז ַא ֶיעֶדע ַזא ִאיז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער אּון פּון 

 :)ג"ן ִסיָמן רע"ְוַעֵיין עֹוד ִׂשיחֹות ָהַר (. ֵאייֶּבעְרְׁשֶטעְנס ַהאְנט

: )ְסִעיף א, אֹוַרח ַחִיים ִסיָמן צח( ְׁשֵטייט ִאין ׁשּוְלָחן ָערּו
ַאז ֵזיי , ָהאְּבן ִזי ֶגעִפיְרט ִדי ַאָמאִליֶגע ֲחִסיִדיםַאזֹוי 

ְּכֵדי ֵזיי , ָהאְּבן ִזי ִמְתּבֹוֵדד ֶגעֶווען ַפאְרן ַדאֶוועֶנען

ָזאְלן קּוֶמען צּו ַאַזא ִמין ְדֵביקּות צּום ַּבאֶׁשעֶפער ָנאְנט 

ַאז , ַווייל ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶנעְמט ַאַריין ִאין ִזי. צּו ְנבּוָאה

ִניְׁשט ַפאְרַהאֶנען ָגאְרִניְׁשט ָנאר ֶדער ֶעס ִאיז 
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ִאיז ֶער זֹוֶכה צּו ֶדער ְגֶרעְסֶטער ַּתֲענּוג , ַּבאֶׁשעֶפער

אּון ֶעס ִאיז ִאים ׁשֹוין ִניְׁשט , ָוואס ֶעס ֶקען ָנאר ַזיין

צּו ֶער ִאיז , ַקיין ִחילּוק צּו ֶער ִאיז אֹויף ֶדער ֶוועְלט

ער ֶזעְלֶּבער ֶעס ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג ֶד , אֹויף ֶיעֶנער ֶוועְלט

אּון ָדאס ִוויל ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִאין אּוְנז . ַּבאֶׁשעֶפער
 .ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען

 ֶד יָ ּבְ  ֶקיה ֱא "ַהַויָ  נֹוָת נְ ּו :ָדאס ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק

 ה"יָ וַ ַה ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִוויל זֹוֶכה ַזיין צּו ִוויְסן ַאז ֵסיי 

ָוואס ִאיז  ֶקיֱא אּון ֵסיי  ֶחֶסד ְוַרְחִמיםָוואס ָדאס ִאיז 
ִאיז ַאֶלעס ֵאייִניג ַווייל ַאֶלעס ִאיז פּון  ְגבּוָרהאּון  ִדין

ָוואס   - "ֶד יָ ּבְ  ָדאס ִאיז ֶמען זֹוֶכה דּוֶרע, ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ַווייל ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ְפֵרייִלי ֵגייט , ָדאס ִאיז ִׂשְמָחה

 .ֶער ַארֹויס פּון ַאֶלע ִדְמיֹונֹות

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

אּון ַאז ֶמען , עט ָאּפ ַא ֶמעְנְטׁש'ֶדער ִדְמיֹון ַהְרגֶ : )כה

ַדאְרף ַהייְנט רּוְפן ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע ִמיט ַא ֵנייֶעם ָנאֶמען 

אּון ֶמען ֶזעְהט ֶנעֶּבע ֶמעְנְטְׁשן ָוואס . 'ּכַֹח ַהְמַדֶמה'

ן ִזי ַאֵליין ִּבְׁשַעת ֵקייֶנער 'פְ ִזי אּון רֹוֶד ַּפייִניְגן 
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ַאז , ייןָנאר ֶדער ִדְמיֹון ֶרעְדט ֵזיי ַא , ט ֵזיי ִניְׁשט'פְ רֹוֶד 

ַעֵיין ַחֵיי ( ִוויל ֵזיי ְׁשֶלעְכְטס טּוְהן, ָאֶדער ֶיעֶנער, ֶדער

ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ְפֵרייִלי . )נ"ן ִסיָמן תק"ֹוֲהַר מ

אּון ֶעס ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט , יְׁשט פּון ֵקייֶנעםְטַראְכט ֶער נִ 

אּון ֵווייְסט ַאז ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט , ִאים ִניְׁשט ַא ְצֵווייְטן
אּון ִמיט ַזיין ְׁשַטאְרֶקע , ָדא ָנאר ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער

ִׂשְמָחה ֶקען ֶער ָנא ַארֹויְסֶנעֶמען ָנא ְנָׁשמֹות פּון 

עֶנען ַאַריין ֶגעַפאְלן ָנא ְנָׁשמֹות ָוואס זֶ , ְׁשאֹול ַּתְחִּתית

 .ִאין ְּפַגם ַהְּבִרית ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ָאְּפִהיְטן

ִסיָמן ' ן ֵחֶלק א"ִלקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ִדי ְקִליָּפה ָוואס ַמאְכט ִזיְנִדיְגן ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן : )ו"רכ

ַווייל ֶדער . ןְקָלאגְ , ְיָלָלהאֹויְפן ָנאֶמען פּון  ת"ִליִלי

ִדיֶגער 'ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ִאין ַא ֶמעְנְטׁש ַא מֹוָרא, ֵחְטא

, ַאז ֶמען ָזאל ַזיין ְׁשֶטעְנִדיג צּוְּבָראְכן, ָמָרה ְׁשחֹוָרה
יין ַאז ֶעס ִאיז ַא אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ִזי ָנא ַא 

ֶער ַכאְּפט ָגאְרִניְׁשט , ְגרֹויֶסע ִמְצָוה צּו ַזיין צּוְּבָראְכן

 ם ְונּוְקָבא ִדיֵליּה" ֶמ "ֶמ ִאיז ֶדער ַס , ַאז ָדאס ַאֵליין

ַאז ֶמען , ָוואס ֵזיי ֶרעְדן צּו. )'ֲהָלָכה ו, הֹוָדָאה, ִלקּוֵטי ֲהָלכֹות(

ַווייל אֹויְבן ִאין ִהיְמל ִאיז ַאֶלעס , ָזאל ַזיין צּוְּבָראְכן
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א טז-ִדְבֵרי ַהָיִמים(ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט , ָנאר ְפֵרייִלי ,

ַּביים ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָנאר ָדא , עֹוז ְוֶחְדָוה ִּבְמקֹומֹו: )כז

אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִוויל ִוויְסן אֹויּב ֶער ַהאְלט . ִׂשְמָחה

ֶער ִאיז ָנא  -ָחִליָלה ְוַחס  - ָאֶדער , ׁשֹוין ַּביי ִדי ְקדּוָׁשה

אֹויּב ִאיז ֶער , ַדאְרף ֶער קּוְקן, ַווייט פּון ִדי ְקדּוָׁשה
ֶדעָמאְלְטס ,  אּון ֶער ִזיְנְגט ִזי אּוְנֶטער ַא ִניגּוןְפֵרייִלי

ָאֶּבער אֹויּב ֶער ִאיז צּוְּבָראְכן . ִאיז ֶער ַּביי ִדי ְקדּוָׁשה

, ָזאל ֶער ִוויְסן ַאז ֶער ִאיז ָנא ַּביי ִדי ִסְטָרא ַאְחָרא

ָאֶּבער : )ד"ִסיָמן כ 'ְוֵחֶלק א ,ח"ִסיָמן מ 'ן ֵחֶלק ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (

 .ִאיז ֶגעָוואְנְדן ִאין ֶדעם ְּבִחיָרה פּוֶנעם ֶמעְנְטׁשָדאס 

ן 'ֵאייֶנער ָהאט ַאָמאל ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי

? ָוואס ֵהייְסט ְּבִחיָרה: )י"ִסיָמן ק' ן ֵחֶלק ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (

ַאז ֶמען ! ָּפׁשּוט: ָהאט ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט

טּוט ֶמען , ַאז ֶמען ִוויל ִניְׁשט אּון, טּוט ֶמען, ִוויל
ִאי ָהאּב : )ָׁשם(ָזאְגט ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה . ִניְׁשט

ַווייל רֹוב ֶמעְנְטְׁשן ְטַראְכְטן ַּביי ִזי , ָדאס ָאְנֶגעֵצייֶכְנט

אּון ִאי ֶקען ִזי , ִאי ָהאּב ׁשֹוין ִניְׁשט ַקיין ְּבִחיָרה'

יין פּון ַמייֶנע ׁשֹוין ִניְׁשט טֹויְׁשן אּון ַארֹויְסגֵ 

ָאֶּבער ֶּבֱאֶמת ָהאט ', ְּפָראְּבֶלעֶמען אּון פּון ַמיין ְּבָלאֶטע
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ָנאר ַווייל ֶער ִאיז ַאזֹוי . ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ַא ְּבִחיָרה

, ַעְצבּות ַדאְכט ִזי ִאים ַאז ֶעס ִאיז ֶעק ֶוועְלטּבְ 

ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעְהן אֹויף ַאֶלע אֹוַפִנים 

אּון ֶרעְדן פּון ִׂשְמָחה , אר צּו ַזיין ְפֵרייִליֶׁשָּבעֹוָלם נָ 

 .'ְוכּו

. אֹות יא, ַמֲאַמר ַאְבֵני ִזָּכרֹון, ֵייֶטב ָּפִנים(ֶעס ִאיז ַּבאוואּוְסט 

ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ִיְׂשַמח : )ֵעיַנִים אֹות יחלְ ה ּוַמֲאַמר ָיפָ 

ע ִאיז ֶגעקּוֶמען ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָמאל צּום ֵהייִליְגן "מֶׁשה זי

, ָהאט ִאים ֶגעַאהְרט ִדי ַקְׁשָיא, ע"פּון לּוְּבִלין זי חֹוֶזה
ַפאְרָוואס ִדי ֲחִסיִדים ֵגייֶען ְׁשֶטעְנִדיג ַארּום ִמיט ַא 

ָּפִנים אּון ֵזיי ֶזעֶנען ֵזייֶער ְפֵרייִלי ֶעס ! ?ְפֵרייִלי

ֶעס ִאיז : )ְסִעיף ג' א ָמןיִס  ַרח ַחִייםאֹו ְלָחן ָערּוֻׁש (א ְׁשֵטייט ָד 

אר ֶיעְדן ְיֵרא ָׁשַמִים צּו ֵווייָטאְגן אּון ְטרֹויֶעְרן ָראּוי פַ 

ֶדער ֵהייִליֶגער ִיְׂשַמח . [אֹויְפן חּוְרָּבן ֵּבית ַהִמְקָדׁש
ֶער , ע ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעֶווען ֵזייֶער צּוְּבָראְכן"מֶׁשה זי

ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ָדא אֹויף ֶדער : ָהאט ֶגעָזאְגט

ל ַּביי ִדי ָׁשאף פּון ַיֲעקֹב ֵאיין ָמא, ֶוועְלט ְדֵריי ָמאל

 ֶׁשהמ ֹויףקַֹרח א ּוןפ ֹוָקהֵאיין ָמאל ַּביי ִדי ַמְחל, ָאִבינּו

אּון , אּון ֵאייְנָמאל ַּביים חּוְרָּבן ֵּבית ַהִמְקָדׁש, ֵּבינּוַר 
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, ָהאט צּוֶגעֶזעְהן ִמיט ַזייֶנע אֹויְגן ֶדעם ִּביֶטעְרן חּוְרָּבן

, צּוְּבָראְכןָוואס ֶוועְגן ֶדעם ִאיז ֶער ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעֶווען 

ִדְבֵרי (אּון ַאזֹוי ֶגעַוואְרט אּון ֶגעָהאְפט אֹויף ִדי ְגאּוָלה 

 דֹוׁשָק ַה ר פֶ ֵס ְוַעֵיין , ב"ְוָעמּוד ל, קַֹרח ָעמּוד י, ח"יֹוֵאל ַּבִמְדָּבר ָעמּוד ע

אּון ֶער ָהאט ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ] ,)ַהְקָדָמהּבְ  יֹוֵאל מֶׁשהוַ 

ע ָזאל ִאים "חֹוֶזה זיֵאיייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער 

יּוָמא (א ַווייל ֶעס ְׁשֵטייט ָד , ַפאְרֶעְנְטֶפעְרן ִדי ַקְׁשָיא

ֶווער ֶעס ִוויל ַזיין , ין אֹותֹויעִ יְ ַס ַהָּבא ְלַטֵהר ְמ : .)לט, :לח

אּון ֶעס ְׁשֵטייט . ֶעְרִלי ֶהעְלְפט ֶמען ִאים צּו פּון ִהיְמל
ער ָלׁשֹון ָיִחיד ַאז ָנאר ֶד , אֹותֹו יעַ יְ ַס ְמ ִניְׁשט 

ָנאר ֶעס ְׁשֵטייט ַא , ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵליין ֶהעְלְפט ִאים

ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ְׁשֵטייט ִאים , יןיעִ יְ ַס ְמ ָלׁשֹון ַרִּבים 

 .י ִדי ַצִדיִקיםַא צּו ִהיְלף אּון ַאַווְד 

אּון ִווי ָנאר ֶער ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן 

ע ָהאט ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער חֹוֶזה ֶגעֶגעְּבן "חֹוֶזה זי

ַׁשַער , חֹוַבת ַהְלָבבֹות(ֶעס ְׁשֵטייט : ָׁשלֹום אּון ִזי ָאְנֶגערּוְפן

, ַּביי ֲחִסיִדים ִאיז ִדי ְטרֹויֶער ִאין ַהאְרץ: )'ֵּפֶרק ד, תּוַהְּפִריׁש

פּון . 'ְפן ָּפִנים ִאיז ֶער ְׁשֶטעְנִדיג ְפֵרייִלי ְוכּוָאֶּבער אֹוי



 הָח ְמ ִׂש ּבְ   ארנָ                          עח

ֶדעם ֶזעְהט ֶמען ַאז ַא ִאיד ַדאְרף ְׁשֶטעְנִדיג ַארּוְמֵגיין 

ְפֵרייִלי. 

אּון ָדאס ִאיז ִדי ְצֵוויי ְנקּודֹות ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער 
ַזיין , פּון ֵאיין ַזייט ִׂשְמָחה, ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן

. )ד"ִסיָמן כ' ן ֵחֶלק ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (יג ָנאר ְפֵרייִלי ְׁשֶטעְנִד 

ן "ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (אּון פּון ֵאיין ַזייט ֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער 

ָוואס ֶדעָמאְלְטס ִגיְסט ֶמען ִזי אֹויס . )ה"ִסיָמן כ' ֵחֶלק ב

 ָדאס ַהאְרץ אּון ֶמען טּוט ְּתׁשּוָבה אּון ֶמען ִאיז ִזי

 .ֶלעם ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעטּוְהןִמְתַווֶדה אֹויף ַא 

, אֹות ְּתִפָלה, ֵסֶפר ַהִמדֹות(א ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָד 

ְּתִפָלה ֶׁשִהיא ְּבִׂשְמָחה ִהיא ַעֵרָבה ּוְמִתָקה : )ִסיָמן פא

ַא ְּתִפָלה ָוואס ִאיז ְּבִׂשְמָחה ִאיז ֵזייֶער , ְלֵׁשם ִיְתָּבַר
ָנא ָזאְגט ֶדער . עְרְׁשְטןַאְנֶגעֶנעם אּון ִזיס ַפאְרן ֵאייּבֶ 

ַעל ְיֵדי : )ִסיָמן ע, אֹות ְּתִפָלה, ֵסֶפר ַהִמדֹות(ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

ִׂשְמָחה ֶוועט  דּוֶרע, ְּבֵהיַכל ֶמֶל בֹוא ְּתִפָלֶת ִׂשְמָחה ָּת 

ֶזעְהט . ל ַהֶמֶלַדיין ְּתִפָלה ַאַרייְנקּוֶמען ִאיֶנעם ֵהיכַ 

ילֹות ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֲאִפילּו ִדי ְּתפִ 
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, ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָזאל אֹוי ַזיין ִמיט ַא ִׂשְמָחה

 .ַווייל ֶדער ִעיָקר ִאיז ִׂשְמָחה

 .ב

 ֶקיה ֱא "ַהַויָ  נֹוָת נְ ּו: )י, ְדָבִרים כא(ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט 

 ֶרקַוִיְקָרא ַרָּבה ּפֵ (ֵגייט ַארֹויף אֹויף ְצָדָקה  "ֶד יָ ּבְ , "ֶד יָ ּבְ 

ְצָדָקה  ַאז דּוֶרע, )ְוַעֵיין ְּבֵסֶפר ִאְמֵרי נֹוַעם ָּפסּוק ֶזה. ח ָמןיִס , כו

אּון ִדי ֶוועְסט , ֶוועְסטּו ֶקעֶנען ֵּבייקּוֶמען ֶדעם ֵיֶצר ָהַרע
ָנא ֶקעֶנען ַארֹויְסֶנעֶמען אֹוי ַאְנֶדעֶרע ְנָׁשמֹות פּון 

  .ְׁשאֹול ַּתְחִּתית

ֶוועְגן ֶדעם ִדי ְגֶרעְסֶטע ְצָדָקה ִאיז ַאז ֶמען ֶגעט צּו 

ֶעְסן ַפאר ָאֶרעֶמעַלייט ָאֶדער ַאז ֶמען ֶגעט ֶגעְלט ַפאר 
ַווייל ַּביי ֶיעֶדע . )ְסִעיף י, ִסיָמן רנא, יֹוָרה ֵדָעה ְלָחן ָערּוֻׁש (ֶדעם 

ְצָדָקה ֶקען ֶמען אֹויְסָפאְּפן ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון ֶמען ֶקען 

ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶגעפּוֶנען , תֹוקָד ַפאְלן ִמיט ַפאְלֶׁשע ְצ ַאַריינְ 

, ִיְרְמָיהּו יח(ִיְרְמָיהּו ַהָנִביא : )ב"ָּבָבא ַקָמא טז ע(ל ָזאְגן "ַחזַ 

ָהאט ֶגעָׁשאְלְטן ַזייֶנע ׂשֹוְנִאים ִדי ֶמעְנְטְׁשן פּון ִדי  )כג
ֶווען ֵזיי ָהאְּבן ִאים ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ִאין , תתֹונָ ְׁשָטאט עַ 
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ָאֶּבער ֶעס ָזאל , ֵזיי ָזאְלן ֶגעְּבן ַאַסא ְצָדָקה: רּוּבגְ 

   .ִניְׁשט ֵגיין אֹויְפן ִריְכִטיְגן ְּפַלאץ

ֶוועְגן ֶדעם ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעט ְצָדָקה ַפאר ַא ֵּבית 
ִאיז ָדאס , וואּו ֶמען ֶגעט צּו ֶעְסן ַפאר ִאיְדן, ַהַּתְבִׁשיל

ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה  אּון ִּבְפַרט ַאז ַא , ֶדער ְגֶרעְסֶטער ַזא

אּון ֶער ִאיז ְמַחֵזק ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן אּון ֶער ַמאְכט ֵזיי 

ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ְגֶרעֶסעֶרע ְצָדָקה פּון ֶדעם , ְפֵרייִלי

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי . )ו"ִסיָמן ק' ן ֵחֶלק א"ַעֵיין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (

: )ן ִסיָמן פב"י מֹוֲהַר ַחיֵ (ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר אּוְנֶזעֶרע ַלייט 
אֹויּב ִאיר ֶוועט ַזיין ְפֵרייִלי ֶוועט ָדאס ַזיין ַא טֹוָבה 

ַווייל ֶעס ֵגייֶען ֶנעֶּבע ַארּום ָאן ַא . ַפאר ִדי ֶוועְלט

ִׁשיעּור ִאיְדן ָוואס ֶזעֶנען ֵזייֶער צּוְּבָראְכן פּון ַאזֹויִפיל 

ם ַפאר אּון ֵזיי זּוְכן ֵאייֶנע, ָצרֹות ָוואס ֵזיי ַמאְכן ִמיט

ן ַא אּון ֶווען ֵזיי ֶזעְה , ֶוועם ִזי אֹויְסצּוֶרעְדן ָדאס ַהאְרץ
אּון ֶרעְדן ִזי , ְפֵרייִליְכן ֶמעְנְטׁש ֶעֶפעֶנען ֵזיי ִזי אֹויף

אּון אֹויְסֶהעְרן ַא ִאיד ִאיז ִדי , אֹויס ָדאס ַגאְנֶצע ַהאְרץ

 ן ִסיָמן מג"ִׂשיחֹות ָהַר (ְגֶרעְסֶטע ַזא(. 
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ר ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֶרִּבי ֶדער ֵהייִליֶגע

פּון ַאיי ֶקעְנט ִאיר ִוויְסן ָוואס ֶעס : ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

א אּוְנז ָד -ַמה, ָדאס ֵהייְסט. טּוט ִזי ַּביי ִדי ֶוועְלט

ָוואס אּוְנז ָהאְּבן ַאֶזעְלֶכע ַהְקָדמֹות אּון ִהְתַחְזקּות אּון 

ן פּון ֶדעְסְטֶוועְגן ֵגייט 'ִלימּוִדים פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי
ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ַאֵליין ַאז אֹויף ִדי , ַאזֹויִפיל ִאיֶּבער

ָוואס ָהאְּבן ִניְׁשט ִדי ִלימּוִדים ִוויִפיל , ַגאְנֶצע ֶוועְלט

אּון ִדי ְגֶרעְסֶטע ָצָרה ִאיז ַאז . ֶעס ֵגייט אֹויף ֵזיי ִאיֶּבער

 .ַעתַא ֶמעְנְטׁש ַפאְלט ַאַריין ִאין ַחִליׁשּות ַהַד 

ֶמען ֶזעְהט ַאז ֶעס ִאיז ַפאְרַהאן ֲאִפילּו פּון , ַאַגב[

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָוואס ָפאְרן ׁשֹוין ַאַסא ָיאְרן צּום 

 "ֶמ א ַוואְרְפט ֵזיי ֶדער ַס אּון ָד , ס ִציּון'ֵהייִליְגן ֶרִּבינְ 

ִניְׁשט צּו ָפאְרן צּום ' ַחִליׁשּות ַהַדַעת'ם ַאַריין ִאין ַא "ֶמ 

אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש , ן אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה'יֵהייִליְגן ֶרּבִ 
ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז רֹאׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶמען ַדן ָוואס ֶעס ֶוועט 

ָוואס . )א"רֹאׁש ַהָׁשָנה ח ע(ַזיין ִמיט ִאים ַא ַגאְנץ ָיאר 

ַאַזאֶלעֶכע ָצרֹות אּון , ייֶדער ֶהעְרט ֶמען ֶנעֶּבע ַצאםלֵ 

ָוואס ַכאְּפט ַמָמׁש ַא  -ַרֲחָמָנא ִלְצָלן  -ִמיתֹות ְמׁשּונֹות 

אּון ַאֶלעס ִאיז ֶגעָוואְרן ָאְּפֶגעְׁשִריְּבן רֹאׁש , ְׁשֶרעק
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ט ַפאר "ַאזֹוי אֹוי ַּבאְׁשטּוְמט ֶמען ֶדעם ּבּוְדֶׁשע. ַהָׁשָנה

ִוויִפיל ַּפְרָנָסה ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַא ַגאְנץ ָיאר , ַא ֶמעְנְטׁש

רֹאׁש : )ב"רֹאׁש ַהָׁשָנה יז ע(ל "אֹוי ָזאְגן ַחזַ . )א"ֵּביָצה טז ע(

ַהָׁשָנה ְׁשַרייְּבט ֶמען ָאן אֹויף ַא ַגאְנֶצע ָיאר ֶוועְלֶכע 

ָנאר , ְמִדיָנה ֶעס ֶוועט ָהאְּבן ֶרעְגן אּון ֶוועְלֶכע ִניְׁשט
אֹויּב ֶמען ָהאט ָאְנֶגעְׁשִריְּבן ַאז ֶעס ָזאל ִניְׁשט ֶרעֶגעֶנען 

קּוְמט ָדאס ִּביְסל ֶרעְגן , אּון ֶמען ָהאט ְּתׁשּוָבה ֶגעטּוְהן

, ּפּוְנְקט ָדאְרט ִווי ֶמען ַדאְרף ָדאס, ֶפעְלֶדער אֹויף ִדי

אּון אֹויּב ָהאט ֶמען ָאְנֶגעְׁשִריְּבן ֶרעְגן אּון ֶמען ָהאט 

ֶרעֶגעְנט אֹויף ִדי ֶּבעְרג אּון אֹויף , ִוויֶדער ֶגעְׁשֶּפעִניְגט

אּון , ִדי ִמְדָּבִריֹות ָוואס ָדאְרט ֶפעְלט ֶעס ִניְׁשט אֹויס
 .ְצָלןלִ ָמָנא ְח ֶעס ְּבַלייְּבט ַא ְטִריֶקעִניש ַר 

ר ָוואס ָזאל "ְמֵמיָלא מּוז ֶמען ֵגיין צּו ַא גּוְטן לֹויעֶ 

אּון  -אּון ִניְׁשט קּוֶקען אֹויף ֵקייֶנעם , אּוְנז ַפאְרְטֶרעְטן
ַאזֹוי ִווי ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא . אֹויף ָגאְרִניְׁשט

אּון ֶווער ֶרעְדט ָנא אֹויּב ֶעס ֶעְרַוואְרט ִאים  - ִמְׁשָּפט 

קּוְקט ֶער ִניְׁשט ָוואס ִדי  -ף ַחס ְוָׁשלֹום טֹויט ְׁשְטָרא

ַווייל ֶער ִוויל ָנא ְּבַלייְּבן , ַווייּב ָאֶדער ִדי ִקיְנֶדער ָזאְגן

ַאזֹוי אֹוי , אּון ֶער ְפֶרעְגט ִניְׁשט ַקיין ַקְׁשיֹות, ֶלעְּבן
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אר ֶדער ְגרֹויֶסער ִמְׁשָּפט פּון ֶיעְדן רֹאׁש ַהָׁשָנה קּוְמט פָ 

ֵגייט ֶמען צּו ֶדעם , ְגן ַזאאֹויף ֶיעְדן ֵאייְנִצי, ִאיד

 .ֶער ָזאל ִאים ַפאְרְטֶרעְטן, ר"ְגֶרעְסְטן לֹויעֶ 

ֶדעְרַפאר ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ַאזֹוי 

ֶגעֶּבעְטן ַאז ֶמען ָזאל קּוֶמען צּו ִאים אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה 

אּון ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַאז ֶער , )תד- ִסיָמן תג, ן"ַחֵיי מֹוֲהַר (

אּון ֶדער : )ִסיָמן תו, ן"ַחֵיי מֹוֲהַר (ועט אּוְנז ַפאֶרעְכְטן וֶ 

: )ִסיָמן רכ, ָׁשם(ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט 

ָוואס ָזאל ִאי ַאיי ָזאְגן ַקיין ְגֶרעֶסעְרס פּון ֶדעם ִאיז "
ַדאְרף ֶמען ִזי ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען אּון ". ִניְׁשט ַפאְרַהאֶנען

, וַדאי ִאיז ֶעס ַפאר ֵקייֶנעם ִניְׁשט ַּבאְקֶוועםַאוַ . קּוֶמען

אּון ֶעס קּוְמט ָאן ְׁשֶווער ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם צּו ַזיין 

, ייְטן פּון ְׁשטּוּבאּון אֹוי ִאיז ָדא ְׁשֶוועִריֵק , ָדאְרְטן

ִווי ִּביֶטער אּון , ַדאְרף ֶמען ָדאס ַאֵליין ַמְסִּביר ַזיין
ט ִניְׁשט ַפאר ַהָנָאה אּון ֶמען ָפאְר , ְׁשֶווער ֶעס קּוְמט ָאן

ַווייל ֲאִפילּו , ן ַא ְיׁשּוָעה'ָנאר צּו ּפֹוֵעלְ , ן"אּון ָפא

ִאיז ָדאס ָנא , ייְטןַהייְנט ִמיט ַאֶלע ַּבאְקֶוועְמִליְכֵק 

 .ט ְּבַגְׁשִמיּות'ַטעְמ 'ַאְלץ ֵזייֶער ְׁשֶווער אּון אּוְמַּבא
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ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער : )ב"ְּפָסִחים ח ע(ל ָזאְגן "ַחזַ 

ָוואס  -' ַחֵמי ְטֶבְרָיא'ִניְׁשט ַּבאַׁשאְפן ִדי  ַּבאֶׁשעֶפער

ִאין  -ָדאס ִאיז ֵפייֶנע ַוואֶרעֶמע ֶגעזּוְנֶטע ַוואֶסער 

ַווייל אֹויּב ָוואְלט ָדאס ֶגעֶווען ִאין ? ְירּוָׁשַלִים

ֶמען ֵגייט עֹוָלה : ָוואְלט ַא ֶמעְנְטׁש ֶגעָזאְגט, ְירּוָׁשַלִים
ַווייל ֶעס , ין ְירּוָׁשַלִיםֶרֶגל ַזיין ִדי ְדֵריי ָיִמים טֹוִבים ִא 

ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער , ִאיז ָדא ֵפייֶנע ֶּבעֶדער

ָנאר ִאין , ֶגעַמאְכט ַאז ֶעס ָזאל ִניְׁשט ַזיין ָדאְרט

אּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ֶגעקּוֶמען ַקיין ְירּוָׁשַלִים . ְטֶבְרָיא

, ָנאר ַווייל ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ֵגיין צּום ֵּבית ַהִמְקָדׁש

אּון ְּתׁשּוָבה טּוְהן צּוִריק צּו , ןֶרעְנֶגען ַא ָקְרּבָ אּון ּבְ 
אּון ָכאְטִׁשיג ְירּוָׁשַלִים ִאיז , קּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ל "ַאזֹוי ִווי ַחזַ , ֶגעֶווען ֵזייֶער ָאְנֶגעִפיְלט ִמיט ֶמעְנְטְׁשן

ֵמעֹוָלם א ָאַמר ָאָדם ַצר ִלי ': )ִמְׁשָנה ה, ָאבֹות ֵּפֶרק ה(ָזאְגן 

ֵקייְנָמאל ָהאט ִזי ֵקייֶנער  'ירּוָׁשַלִיםּבִ  יןלִ ָא ַהָמקֹום ֶׁש 

ִניְׁשט ָאְּפֶגעֶרעְדט ַאז ֶער ִוויל ִניְׁשט ְׁשָלאְפן ִאין 
ָנאר ֶעס ִאיז ֶגעֶווען . ְירּוָׁשַלִים ַווייל ֶעס ִאיז ִאים ֶעְנג

ָאֶּבער ֶדעְרפּון ֶזעְהט ֶמען ַאז . ְּפַלאץ ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם

לֹויֶפעִניׁש פּון ַאזֹויִפיל ֶמעְנְטְׁשן ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ָאנְ 
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, ָנאר ָוואס ֶדען, ָוואס ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען עֹוָלה ֶרֶגל ַזיין

אּון ֵקייֶנער , ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ְּפַלאץ ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם

ָדאס ֶזעְלֶּבע ִאיז רֹאׁש . ָהאט ִזי ִניְׁשט ָאְּפֶגעֶרעְדט

ִאיז אֹוי ָדא ַא , אןן ִאין אּוַמ 'ַהָׁשָנה ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּבי

אּון , ְגרֹויֶסער ָאְנלֹויֶפעִניׁש פּון ַאֶלע ָסאְרט ֶמעְנְטְׁשן
ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט אֹויְפן , ֶעס ִאיז ֵזייֶער ְׁשֶווער

 .ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ְמִניָעה, ַּתְכִלית

ַּבִמְדָּבר (ִמיר ֶגעפּוֶנען ַּביי ִדי ַּפְרָׁשה פּון ִדי ְמַרְגִלים 

ָּכֵלב ֶּבן ְיפּוֶנה ָהאט ֶגעֶזעְהן ַאז מֶׁשה ַרֵּבינּו : )כב, יג
ֵמַעַצת  ָיּה יֹוִׁשיעַ : עַ ָהאט ִמְתַּפֵלל ֶגעֶווען ַפאר ְיהֹוֻׁש 

ט ֶוועְרן ִמיט ִדי ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶגעַכאּפְ , ְמַרְגִלים

ָוואס ֶוועט ַזיין ִמיט : ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט. ְמַרְגִלים

ֵהייִליֶגע ָאבֹות ִאין  ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען צּו ִדי? ִמיר

ְפֶרעְגט ֶדער . )ב"סֹוָטה לד ע(אּון ִמְתַּפֵלל ֶגעֶווען , ֶחְברֹון
ִוויַאזֹוי ָהאט ֶער ִניְׁשט  )ב"ְׁשַלח קנח ע(זֹוַהר ַהָקדֹוׁש 

א ֶגעֶווען ָדאְרְטן ִדי ִפיר ֶעס ִאיז ָד , מֹוָרא ֶגעַהאט

: ןִמיט ֶדעם ָלׁשֹו דֹוׁשָק ר ַה ַה ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער זֹו! ?ִריְזן

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש , א ִמְסַּתֵּכל ִמיֵדיַמאן ְדִאיהּו ְּבדֹוְחָקא לָ 

קּוְקט ֶער ִניְׁשט אֹויף , ִאין ַא ֶעְנְגַׁשאְפט, ִאיז ִאין ַא ָצָרה
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, ָאָדם ָקרֹוב ֵאֶצל ַעְצמֹו: )ב"ַסְנֶהְדִרין ט ע(ַווייל , ָגאְרִניְׁשט

יין אּון זּוְכט ָנאר זַ , ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ֵזייֶער ָנאְנט צּו ִזי

ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט . טֹוָבה

אּון ָוואס ֶער ָהאט , ָוואְסַפאַרא ֶּפעְקל ֶער ָהאט

קּוְקט ֶער ׁשֹוין ִניְׁשט אֹויף ַא , ָאְּפֶגעטּוֶען ַא ַגאְנץ ָיאר
 .ְצֵווייְטן

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

ָוואס ָדאס . יָקר ְמִניָעה ִאיז ְמִניַעת ַהמֹוַח ֶדער עִ : )מו

ָוואס ֶוועְלן : ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ְטַראְכט, ִאיז ֶדער ִדְמיֹון
! ?ָוואס ֶוועְלן ַמייֶנע ַחֵביִרים ָזאְגן? ֶמעְנְטְׁשן ָזאְגן

ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִאים , ָאֶּבער ַאז ֶמעְנְטׁש ִאיז ְׁשַטאְרק

ייט ִזי ַאז ֶמען ַדאְרף אּון ַפאְרְׁשֵט , ִניְׁשט ָגאְרִניְׁשט

ַאַסא ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל זֹוֶכה ַזיין 

 .ָאְנצּוקּוֶמען

ֶמען ַדאְרף צּו ִוויְסן ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט 

ֵזייֶער ָאְנֶגעָוואֶרעְנט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ְמַכֵּבד ַזיין ַזיין 

. )ד"רס-ג"ִסיָמן רס, ן"ִׂשיחֹות ָהַר (אּון ָהאְּבן ָׁשלֹום ַּבִית , ַווייּב

ֶעס ָהאט ַּפאִסיְרט ַאָמאל ַאז ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַּביים 
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ס ִטיׁש ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶגעֶווען צּוְקִריְגט 'ֵהייִליְגן ֶרִּבינְ 

ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִזי ַא ְטֵרייְסל , ִמיט ַזיין ַווייּב

וער ָהאט ַא חּוְצָּפה אּון וֶ : "ֶגעֶגעְּבן אּון ִזי ָאְנֶגערּוְפן

אּון ֶדער ! ?"ָעָזה צּו ָהאְּבן ַא ִהְרהּור ַּביי ַמיין ִטיׁשַא ֲה 

ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ִזי אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט אּון ִאיז ַאַריין 
ָדאס  ֵהייְסט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי . ִאין ַזיין ְׁשטּוּב

ט ַזיין ַווייּב ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַאז ֵאייֶנער ִאיז צּוְקִריְגט ִמי

אּון ֶדער . ִהְרהּוִרים ָרִעיםִאיז ָדאס ׁשֹוין ַא ְּפַגם פּון 

ָהאט , ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא ַמְחלֹוָקה ִמיט ַזיין ַווייּב

אּון ֶער ָהאט צּוֶגעָזאְגט , ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵזייֶער צּו ֵווייֶנען

. 'ַאז ֶער ֶוועט ׁשֹוין ַמאְכן ָׁשלֹום ִמיט ַזיין ַווייּב ְוכּו
ִדיג 'ֶמען ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט מֹוָראֶזעְהט 

 .ַמְקִּפיד ֶגעֶווען אֹויף ֶדעם

ֶוועְגן ֶדעם ַאז ַא יּוְנֶגעְרַמאן ִאיז ַא ַגאְנץ ָיאר ַא 
אּון ַאְלץ ֵגייט , ֶער ֶהעְלְפט ַארֹויס ַזיין ַווייּב, ֶמעְנְטׁש

ֶדעָמאְלְטס ֶווען , ִמיט ִליְּבַׁשאְפט אּון ִמיט ֵאייְדְלַקייט

ֶעס קּוְמט רֹאׁש ַהָׁשָנה ֶהעְלְפט ִזי ִאים ַארֹויס ֶער ָזאל 

ַאז ַא יּוְנֶגעְרַמאן ִאיז ַא ִוויְלֶדער ָאֶּבער , ֶקעֶנען ָפאְרן

אּון ֶער , אּון טּוט ֵוויי ַזיין ַווייּב, ֶמעְנְטׁש ַא ַגאְנץ ָיאר
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ֶדעָמאְלְטס ֶווען ֶעס קּוְמט ', ִאיז ַקאְרג ִאין ְׁשטּוּב ְוכּו

אּון ִזי ָלאְזט ִאים ִניְׁשט , רֹאׁש ַהָׁשָנה ִאיז ִזי ִזי נֹוֵקם

ּון ֶער ָפאְלְגט ֶדעם ָאֶּבער ַאז ֶער ָהאט ֵׂשֶכל א. ָפאְרן

ָהאט ֶער ַאן , ן אּון ֶער ָהאט ָׁשלֹום ַּבִית'ֵהייִליְגן ֶרִּבי

 .]ַאְנֶדעֶרע ָסאְרט ְׁשטּוּב

 .ג

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

ְלָחָמה ֵתֵצא ַלִּמ  ִּכי: )י, ְדָבִרים כא( ָּפסּוק ֹויְפןא: )ִסיָמן קז

ַאז  .יֹובְ ִׁש  יָת בִ ָׁש וְ  ֶד יָ ּבְ  יֶק ה ֱא ''ַויָ ַה  נֹוָת נְ ּו יבֶ יְ ַעל אֹ

ַאָמאל ִאיז ָדא ַא ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ֶער ָזאְגט ַפאְרן 

ֶדעם  ׁשֹויןָהאְסט  ּוד, ֶד יָ ּבְ  יֶק ה ֱא ''ַויָ ַה : ׁשֶמעְנְט 

א ְסט ָד ֶזעְה  ּוַווייל ד. ִדיר ִאין ִדי ַהאְנט ַּביי ַּבאֶׁשעֶפער
 ָּפסּוקִווי ֶדער  ֹויַאז, ׁשּועֹותן יְ 'ּפֹוֵעלְ ֶקעְנְסט  ּוַאז ד

 ֹוֵׁשליק מַצִּד : )ב"ָקָטן טז ע ֹוֵעדְוַעֵיין מ. ג כג, ב-ְׁשמּוֵאל(ָזאְגט 

, ּותִאים ַאַריין ַגְדל רעֶ  ְּבֶרעְנְגט ֹויַאז ּוןא, ִקיםִיְרַאת ֱא 

 ּוד! ?ִּביְזט ּוֵווייְסט ֶווער ד ּוד: ָזאְגט ִאים ּוןא

 ַּבַעלַא  ִּביְזט ּוד! ַּבאֶׁשעֶפער ּוןפ ְׁשטַפאְרֶגעְסט ִני

 ֹויףִאיז ִדי ֵעָצה א! ִאין ִהיְמל ׁשֹויןְפִליְסט  ּוד! ַמְדֵריָגה
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ִאים ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער ִוויל  ּפַכא, יֹובְ ִׁש  יָת בִ ָׁש וְ : ֶדעם

ִמיר  ּוִוויְלְסט ֹויִוויַאז: ָזאג ִאים ּוןא, ְּפןַכא ִדי

ַאז ַא , ִאיז ָדא ִמיט ִמיר ַּבאֶׁשעֶפערַאייְנֶרעְדן ַאז ֶדער 

 ֶּבעְרְׁשֶטערא ֶדער ֵאייָזאְגט ָד  ּותָהאט ֵגיא ׁשֶמעְנְט 

 ּורָלד ֹוִליןְיכ ּואין ֲאִני ְוהֵא : )א"ה ע ֹוָטהס(ִאים  ֹויףא

ַזיין ִמיט ִאים  ְׁשטֶקען ִני ַּבאֶׁשעֶפערֶדער , ָּבעֹוָלם

 .ּוַזאֶמעןצ

ְׁשֶטעְנִדיג ִוויְסן ַאז ֶעס  ׁשֶדעם ַדאְרף ַא ֶמעְנְט  ֶוועְגן

ֶעס ִאיז ָדא ָנאר ֶדער ', ִאי'ָדא ַקיין  ְׁשטִאיז ִני
 ּוֵטיִליק(ָזאְגט  ִּביִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר  ֹויַאז, ַּבאֶׁשעֶפער

', ִאי'-'ֲאִני' ְׁשֵטייטֶעס  ּוווא: )ב"ִסיָמן כ' ן ֵחֶלק א"ֹוֲהַר מ

ער ָוואס ָדאס ִאיז ֶד , ָׁשָמהנְ  ערֵמייְנט ָדאס ֶד 

 .ַּבאֶׁשעֶפער

 .ד

ִסיָמן ' ן ֵחֶלק ב"ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק(ָזאְגט  ִּביֵהייִליֶגער ֶר  ֶדער

 ּוָרבֶער ִאיז ְמק ֹויּבא ׁשֵווייְסט ַא ֶמעְנְט  ּוווא ּוןפ: )ב"ע
ִאים  ֹויףא ֹויףֶעס ַפאְלט ַאר ֹויּבא! ?ן ַצִדיק'ַאן ֱאֶמְת  ּוצ

ַאֶנעְרֶקעֶנען ֶווער ֶער  ּוֶער ַפאְנְגט ָאן צ ּוןא, ִׁשְפלּותַא 
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ֶער  ּוןא, ַנאְרן ְׁשטַאז ֶער ָלאְזט ִזי ִני יָמןִאיז ַא ִס , ִאיז

 .ן ַצִדיק'ַאן ֱאֶמְת  ּוצ ּוָרבִאיז ְמק

ָדאס : )ִסיָמן נא, ן"ָהַר  ִׂשיחֹות(ָזאְגט  ִּביֵהייִליֶגער ֶר  ֶדער
ָלאְזן  ּוִזי צ ְׁשטִני, ִמיר ּוןַזיין פ ֵּבלָזאְלט ִאיר ְמַק 

 ׁשָדאס ֵהייְסט ַאז ַא ֶמעְנְט . ִדי ֶוועְלט ַנאְרט ַאיי, ַנאְרן

 ּוןא, ֶּבעְרְׁשְטןֵאיי ּוםֶרעְדן צ ּוצ, ּוִזי צ ֹויְנטֶגעווא

 ֹויַאז, ּוטָוואס ֶער ט ֹויףא ׁשַהֶנפֶ  ְׁשּבֹוןֶח  ַא ַמאְכט ִזי 

ִדי ַאָמאִליֶגע : )א"רכ ע, ַוְיִחי ַּפְרַׁשת, ֹוַהרז( ְׁשֵטייטִווי ֶעס 

ַאז ָדאס ִאיז ֵזייֶער  ּוֶקעןְפֶלעְגן ֶיעְדן ָטאג קֲחִסיִדים 
 ּוןַאֶוועְקֵגיין פ ׁשֹויןֵגייֶען  ּוןא ְּבןֶלעְצֶטער ָטאג ִאין ֶלע

 ְׁשּבֹוןֶגעַמאְכט ַא ִריְכִטיְגן ֶח  ִזי ּוןא, ֶדער ֶוועְלט

ַאז ַא  ֹויסא ּוְמטק. ֶגעטּוְהן ְּבןָוואס ֵזיי ָהא ׁשַהֶנפֶ 

ָוואס , ְׁשּבֹוןִזי ַא ֶח ַמאְכט  ּוןא, ֵׂשֶכלָהאט  ׁשֶמעְנְט 

ִאי ַהייְנט  ִּביןֶווען ? ֹויְפֶגעטּוְהןִאי ַהייְנט א ּבָהא
 ִּבין? הִאי ֶגעַגאְנֶגען ִאין ִמְקוֶ  ִּבין? ֹויְפֶגעְׁשַטאֶנעןא

 ּוָזהִדי ְמז ּוְׁשטֶגעק? ׁשַהִמְדָר  ֵּביתִאי ֶגעַגאְנֶגען ִאין 

ּוןא ְּתִפיִלין ּוןָאְנֶגעטּוְהן ַטִלית א! ֵׁשםַה  ָּברּו 

ַווייֶטער ַמאְכט ֶער  ֹויַאז ּוןא! ֵׁשםַה  ָּברּוֶגעַדאֶוועְנט 

ַא ַגאְנְצן ָטאג ָוואס ֶער ָהאט  ֹויףא ְׁשּבֹוןִזי ַא ֶח 
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ֶער ָהאט , ֶהעְלְפט ייֶּבעְרְׁשֶטערַאז ֶדער ֵא  ּוןא, ֶגעטּוְהן

 ּוןא, ַמֲעִריב ִמיט ִמְנָין, ִמְנָחה, ַׁשְחִריתֶגעַדאֶוועְנט 

, ָּבאַר  ְׁשֵמיהָאֵמן ְיֵהא  ּוןא, ָּבְרכּו, ּוָׁשהֶגעָזאְגט ְקד

 ּוןא. ֶדער ֶוועְלט ֹויףֶער ַהאְלט א ּוֶזעְהט ֶער ְגַליי ווא

ֶהעְלְפט ֶער ֶלעְרְנט  ֶּבעְרְׁשֶטערָנאְכֶדעם ַאז ֶדער ֵאיי
 ּוןא, ֲהָלָכה ּוןְגָמָרא א ִּביְסלַא , ְׁשַניֹותִמ , ּוָמׁשח ִּביְסלַא 

ַאז ֶער  עְרַצייְגטּבֶ ִאיז ֶער ִאי', ּוְוכ ּוִדיםמָנא לִ  ֹויַאז

 ְׁשטֶער ָלאְזט ִזי ִני ּוןא, ִאין ִדי ַהאְנט ֶּפעסָהאט עֶ 

ָוואס ֶער , ן ֶעְרִליְכן ִאיד'ַאן ֱאֶמְת  ַּבייֶער ִאיז  ּוןא, ַנאְרן

 ּוןַווייל ָנאר ָדאס ֶוועט פ, ֶּכהִאים ָדאס ַאֶלעס ְמזַ  יזִא 

 ְׁשטָדאס ֶקען ִאים ֵקייֶנער ִני ּוןא, ְּבַלייְּבןִאים 
, ֶמען ִאיז ְמַזְלֵזל ִאין ִאים ּוֶוועְגן ֶדעם ֲאִפיל, ּוֶנעֶמעןצ

ִדי  ּוןא', ֶדער ַצִדיק'ַווייל , ֶדעם ֹויףא ְׁשטֶער ִני ּוְקטק

ִגיט  ּוןא, ְמַחֵזק ּוןְמַחֶיה א יםִאיז ִא , ֵהייִליֶגע ְסָפִרים

ָוואס ֶער ָהאט , ְּבןִאין ֶלע ּותִאים ַאַריין ַאַזא ִהְתַחְזק

 .ֶיעְצט ִּביזֶגעַהאט  טְׁש ֵקייְנָמאל ִני

ָווא , ָטאג ָנא ָטאג ּוֶרעֶעס ֵגייט ד ֹויּבא ָאֶּבער

ָווא ֶער ַמאְכט , ַמֲעִביר ֶסְדָרה ְׁשטֶער ִאיז ִני ּוןא, ָנא

ֶער ֶגעט  ּוןא, ַקיין ְגָמָרא, ְׁשַניֹותַקיין ִמ  ֹויףא ְׁשטִני



 הָח ְמ ִׂש ּבְ   ארנָ                          צב

, ַפאר ְצָדָקה ֶיעְדן ָטאג ְּפרּוטֹות ָּפארַא  ִׁשיגָכאְט  ְׁשטִני

, ְׁשטּוּבִאין  ׁשִווי ַא ֶמעְנְט  ֹויףט אְׁש ֶער ִפיְרט ִזי ִני ןּוא

 ּוןא, ֶגעֶוועְלִטיְגן ּוָנאר צ ּוְכטז ּוןא, ָנאר ֶער ִאיז ַקאְרג

 .ּפָא  ּוטַנאְרט ֶמען ִאים ג, ּוְּבָראְכןצ ּוםֵגייט ַאר

ַזיין  ֹוֶכהֶמען ָזאל ז, ֶהעְלְפן ֶּבעְרְׁשֶטערֶדער ֵאיי ָזאל

 ֹויְפןַאְנְטל ּוןא, ִזי ְמַחֵזק ַזיין ּוןֶדעְרַהאְלְטן א ּוִזי צ

, ֶּבעְרְׁשְטןָנאר ֶדעם ֵאיי ְּבןִאיְנִזין ָהא ּוןא, ֹוֶקתַמְחל ּוןפ

ֶמען  ּוןא, ָיאר ֶּבעְנְטְׁשטֶגע ּוטַא ג ְּבןֶמען ָזאל ָהא ּוןא

  .ׁשּוָעהיְ וִ  ּוָלהְגא ְׁשַנתן ַא 'ּפֹוֵעלְ ָזאל ֶקעֶנען 

~ֹוָלם ע ּבֹוֵראָלֵאל  ֶׁשַבח ְׁשַלםְונִ  ַּתם ~



בעזהשי"ת

קּוְנְטֵרס

   ַא ְׁשַטאְרֶקע ֶאמּוָנה           

 ָוואס ָדאס ִאיז  ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִׁשיעּור, ֶגעָזאְגט ָגעָוואְרן  דּוְרְך

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

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

ַּפְרַׁשת ִּכי ָתבֹא תשע"ב 

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

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

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

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

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

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



 



 
 

  

  .א

 ן לְ ֵת נֹ ה ֱאֶקי"ֲאֶׁשר ֲהָויָ א ֶאל ָהָאֶרץ ֹובְוָהָיה ִּכי ָת 

: ָזאְגט ֶדער אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש, )א, ְדָבִרים כו( 'ַנֲחָלה ְוכּו

ָוואס ָדאס  'ְוָהָיה': ֶוועְגן ֶדעם ַכאְּפט ֶער ָאן ִדי ָלׁשֹון

ְמָחה'ִאיז ַא ָלׁשֹון פּון  ַווייל ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ', שִֹ
ְמָחה ַאז ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה צּו ִווי ָדאס , ְגֶרעֶסעֶרע שִֹ

  .וואֹויֶנען ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

: )ִסיָמן מ' ן ֵחֶלק ב"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

אּון ֶער , ֵאייֶנער ָוואס ֵווייְסט ָוואס ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִאיז
, ָהאט ֶּבֱאֶמת ֶגעְׁשִּפיְרט ֶדעם ַטַעם פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

 ַא ְׁשַטאְרֶקע ֶאמּוָנה
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אֹויּב , ֶדעְרֶקעֶנען אֹויף ַאן ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטׁשֶדער ֶקען 

אּון אֹויּב , ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַּביי ַא ַצִדיק אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה
ֶדער ַצִדיק ִאיז ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק ָאֶדער ַא ְקֶלעֶנעֶרער 

. ר ַצִדיק ָאֶדער ִניְׁשטע'ֶער ִאיז ַא ֱאֶמֶת  אּון אֹויּב, ַצִדיק

  .ַא ַצִדיקאּון אֹויּב ֶער ִאיז ִּבְכַלל 

אּון ְּכֵדי צּו ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ִדי ַאֶלע ַזאְכן ָהאְּבן 
ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי , ִמיט ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל טּוְהןצּו

ַאז ִדי ַטַעם פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶקען ֶמען : )ָׁשם(ַמְסִּביר 

ָנאר אֹויְסָמאְלן ַפאר ֵאייֶנעם ָוואס ָהאט ׁשֹוין ַאָמאל 

ֵאייֶנער ָוואס : ְלָמָׁשל, ַטַעם פּון ֵׂשֶכל ֶגעְׁשִּפיְרט ֶדעם

אּון ְׁשִּפיְרט ֶדעם ַטַעם פּון ַא ְּפַׁשט אּון ַא , ֶלעְרְנט
ָאֶדער ֶער , ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ִדי ֵסֶדר פּון לֹוְמִדים, ַקְׁשָיא

ֶדער ֶקען ַפאְרְׁשֵטיין ; ַפאְרְׁשֵטייט ִאין ַאְנֶדעֶרע ָחְכמֹות

ָּבָבא ַּבְתָרא (ל ָזאְגן "ַווייל ַחזַ . ֶדעם ַטַעם פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ַאִויָרא ְּדֶאֶרץ : )ּוַבִּתּקּון כב; ב"זֹוַהר ִּפְנָחס רמה ע; ב"קנח ע

ִדי לּוְפט פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ַמאְכט , ִיְׂשָרֵאל ַמְחִּכים

ִאיז ַאַווַדאי  אּון ֶדער ַטַעם פּון ָחְכָמה אּון ֵׂשֶכל; ְקלּוג
ֶקען ָדאס ִניְׁשט , ָאֶּבער ַאן ַעם ָהָאֶרץ. ייֶערֵזייֶער ֵט 

  .ַפאְרְׁשֵטיין
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ִסיָמן ', ן ֵחֶלק ב"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

אּון ֶעס ', ִדיֶגע מֹוחֹות'ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל'ֶעס ִאיז ָדא : )א"ע
אּון ִדי ִחילּוק ְצִוויְׁשן . 'מֹוחֹות פּון חּוץ ָלָאֶרץ'ִאיז ָדא 

 אֹויְפן ָּפסּוק: )א"ע כדַסְנֶהְדִרין (ל "עֶנען ַחזַ 'ַדְרֶׁש , ֵזיי

, ִליםבְ ד ָקָראִתי חַֹח ם ּוְלַא עַ ד ָקָראִתי נַֹח ְלַא : )ז, ְזַכְרָיה יא(

ַמאְכן ֵאייֶנער , ִדי ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

אּון ִדי ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים , ֶדעם ַאְנֶדעְרן ִזיס ַּביים ֶלעְרֶנען

. ַּביים ֶלעְרֶנען אּון ְׁשָלאְגן ִזי פּון חּוץ ָלָאֶרץ ְקִריְגן ִזי
ָדאס ֵהייְסט ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶדער מַֹח פּון ֶאֶרץ 

אּון , ייטִדיֶגע ִזיְסֵק 'ְׁשִּפיְרט ֶער ַא מֹוָרא, ִיְׂשָרֵאל

, ַפאְרֶקעְרט אֹויּב ָהאט ֶער ַא מַֹח פּון חּוץ ָלָאֶרץ

  .ייטיֶטעְרֵק ִדיֶגע ּבִ 'ְׁשִּפיְרט ֶער ַא מֹוָרא

ָנאר ַּביי ֶאֶרץ ? ֵהייְסט ַא מַֹח פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלָוואס 

 ה ֱאֶקי"י ֲהָויָ ָּתִמיד ֵעינֵ  :)יב, ְדָבִרים יא( ִיְׂשָרֵאל ְׁשֵטייט

ִאין , ָדאס ֵהייְסט, ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנהָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהּׁשָ 

אּון פּון ָדאְרט ֵגייט , ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִאיז ִדי ַהְׁשָגָחה ָאֶפען

ֶדעְרַפאר , ִדי ַהְׁשָגָחה אֹויף ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלטַארֹויס 
אּון , קּוֶמען ַאֶלע ַהְׁשָּפעֹות קֹוֶדם ַקיין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
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ִדי ְזכּות פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל קּוְמט ֶעס ָאן ִאין ִדי  דּוֶרע

  .ַגאְנֶצע ֶוועְלט

פּון ֶווען ֶדער , ַטאֶקע ִאין ַאֶלע דֹורֹות ֶזעְהטֶמען 

אּון ֶער ָהאט , ט ֶגעֶגעְּבן ִדי ּתֹוָרהֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהא

ֶזעֶנען ִדי ִאיְדן , אּוְנז ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

יּוָמא סט (ל ַפאְרֵצייְלן "ַאזֹוי ִווי ַחזַ ; ַא ָפאְלק פּון ִניִסים

ָוואס ֶעס ִאיז , ִדי חּוְרָּבן ֵּבית ַהִמְקָדׁש ַאז ָנא: )ב"ע

ָהאט ֶמען , ִדיֶגע ָצרֹות'ִאיְדן מֹוָראדּוְרְכֶגעַגאְנֶגען אֹויף 

ַווייל , א"ר ְוַהנֹוָר "ל ַהִגּבֹו"ָהֵאל ַהָגדֹו: ִניְׁשט ֶגעָזאְגט

אּון ֶעס ֵגייט , ן ִאיְדן'ֶנען אּון ֶׁשְחְט 'ַאז ִדי גֹוִים ַהְרגֶ 

ִדי  ייט אּוןַטאְרֵק וואּו ִאיז ִדי ְׁש , ִאיֶּבער ַאזֹויִפיל ָצרֹות
ִּביז ֶעס ֶזעֶנען ! ?ייט פּון ַּבאֶׁשעֶפערָפאְרְכִטיְגֵק 

אּון ָהאְּבן צּוִריק ' ָלהֹוַאְנֵׁשי ְּכֶנֶסת ַהְגד'ֶגעקּוֶמען ִדי 

ַווייל ַאז ֵאיין ֶׁשעְּפֶסעֶלע , ְמַתֵקן ֶגעֶווען ָדאס צּו ָזאְגן

ֶקען ַזיין ְצִוויְׁשן ִזיֶּבעִציג ֶוועְלף ] ָדאס ִאיִדיׁש ָפאְלק[

, עְסִטיְרןֶעְקזֶ  אּון ֵזיי ָזאְלן ָנא, ]ִדי ִזיֶּבעִציג ֶפעְלֶקער[

ייט פּוֶנעם ַטאְרֵק ייט אּון ְׁש יְסֵק ָדאס ִאיז ִדי ְגרֹו
  .ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
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ִאין אּוְנֶזעֶרע  ֶזעְהןייֶדער ֶגעִווי ֶמען ָהאט לֵ  ַאזֹוי

, ַאז ִדי אּומֹות ָהעֹוָלם ָהאְּבן ֶגעָוואְלט ָאְּפֶמעְקן, ַצייְטן
ס ֶעס ָזאל ִניְׁשט ְּבַלייְּבן ַקיין ֵזֶכר פּון ִאיִדיְׁשן ָפאְלק ַח 

אּון ֶדעְרַווייל ֶזעֶנען ִדי ִאיְדן צּוִריק ֶגעַוואְקְסן , ְוָׁשלֹום

אּון ָהאְּבן צּוִריק , ַהֵׁשם ָנאְכַאָמאל ָּברּו

ַּתְלמּוד , אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט ִמְקָוואֹות אּון ָּבֵּתי ִמְדָרִׁשים

ִמיט ַא , ּכֹוְלִלים, ֵמייְדל ׁשּוֶלעס, ס'ּתֹוָרה

ִוויִפיל ִדי אּון . ַהֵׁשם אֹויְסֶטעְרִליֶׁשע ַהְצָלָחה ָּברּו
גֹוִים ְּפרּוִּביְרן צּו ַפאְרֶלעְנְדן ַחס ְוָׁשלֹום ִדי ִאיִדיֶׁשע 

ֶמען ְּבחּוׁש ַאז ְּכַלל  ֶזעְהט, ֵגייט ֶעס ִניְׁשט, ִקיְנֶדער

  .ִיְׂשָרֵאל ַּבאְׁשֵטייט פּון ַא ֵנס

: )לה, וְּתִהִלים ק(ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט ? ָנאר ָוואס ֶדען

ַאז ֶמען ִאיז , ַמֲעֵׂשיֶהםְלְמדּו ּיִ ֹוִים וַ ּגבַ ַוִּיְתָעְרבּו 

ָאּפ  ֶנעֶּבע ֶלעְרְנט ֶמען ִזי, אֹויְסֶגעִמיְׁשט ְצִוויְׁשן גֹוִים

ים ֶוועְגן ֶדעם ֶקען ֶמען ַדן ַזיין ֶיעֶדע . פּון ֵזייֶעֶרע ַמֲעשִֹ

ַווייל ִאיְדן ִוויְלן ַזיין גּוט אּון ; ִאיִדיׁש ִקיְנד ְלַּכף ְזכּות

אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט ם ָהאט " ֶמ "ֶמ ָנאר ֶדער ַס , ֶעְרִלי
ָוואס ֵזיי , ]ִּבְפַרט ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל[ַפאְלְטֶׁשע ַמְנִהיִגים 

אּון ֶעס , 'ׁשֹוַחד' אּון ֵזיי ֶנעֶמען, 'ֵעֶרב ַרב'ֶזעֶנען ִדי 
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אּון ֵזיי ַפאְרִפיְרן ֶדעם ָפאְלק ; ֶפעְלט ֵזיי ָגאְרִניְׁשט

ַרְחָמָנא ִלְצָלן ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ִאין זֹוַהר ַהָקדֹוׁש 
ַׁשָּבת קלט (ָזאְגט ִדי ְגָמָרא  אּון ַאזֹוי אֹוי. )ב"קכה ע, ָנׂשֹא(

 ַא דֹור ָוואס ֶעס ִאיז ָדא ֶנעֶּבע ֶזעְהטאֹויּב ֶמען : )א"ע

ַווייל ַאֶלע , יִניםָזאל ֶמען ָנאְכקּוְקן ִדי ַדיָ , ָצרֹות ַאַסא

  .ָצרֹות אּון ְׁשֶלעְכְטס קּוְמט ָנאר צּוִליּב ֵזיי

  .ב

אּון , ן'ַא ִאיד ִאיז ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי

ַאז ֶער , ִניְׁשט ֶגעֶׁשעְמט אֹויְסצּוָזאְגן ֶדעם ֱאֶמת ִזי

ָהאט ִאים ֶדער . ָהאט ַא ַּתֲאָוה צּו ַזיין ַא ַמְנִהיג
דּו ֶוועְסט ִניְׁשט ֶקעֶנען : ֶגעָזאְגטֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

, ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶּבעְנְטְׁשן ַקיין ֵאיין ֶּבעְנְטְׁשן ֶעְרִלי

ַווייל דּו ֶוועְסט ִאיְנִזיֶנען ָהאְּבן צּו ַמאְכן ַפאְרִׁשיֶדעֶנע 

אּון ֶעס ָזאל , ַפאְקְסן אּון ְּתנּועֹות ְּכֵדי ַאֶלע ָזאְלן קּוְקן

ַקיין  טּוְהןִניְׁשט ֶקעֶנען  אּון דּו ֶוועְסט, ֵזיי ֶגעֶפעְלן
  .)ז"ן ִסיָמן מ"ָהַר  תֹויחִׂש ( ׁשּום ֲעבֹוָדה ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ַאז ֵזיי , ס ִאיז ֶגעֶווען'ִדי ֵסֶדר ַּביי ִדי רּוִסיֶׁשע ֶרִּבי

ָהאְּבן ֶגעַהאט ַאן ֶעְקְסֶטעֶרע ִציֶמער ֶלעְּבן ָדאס ֵּבית 
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ָהאט ֶמען . ֶגעַדאֶוועְנטָוואס ָדאְרט ָהאְּבן ֵזיי , ַהִמְדָרׁש

ַאז ֶעס ִאיז , ן'ַאָמאל ֶדעְרֵצייְלט ַפאְרן ֵהייִליְגן ֶרִּבי
ֶגעֶווען ַא ֶרִּבי ָוואס ָהאט ַאזֹוי ֶגעַדאֶוועְנט ִאין ַזיין 

ֶגעִריְּבן ַּביי  אּון ַא ַקאץ ִאיז ֶגעקּוֶמען אּון ִזי, ִציֶמעְרל

ם ְׁשטּוְּפן ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעֵמייְנט ַאז ֲחִסיִדי, ִדי ִטיר

ֶגענּוֶמען ַדאֶוועֶנען ִמיט ַא  ָהאט ֶער ִזי, ִזי

ָהאט ֶדער . ִדיֶגע ַּכָווָנה אּון ִמיט ַפאְקְסן'מֹוָרא

: ָאְנֶגערּוְפן אּון ִזי, ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַא ְׁשֵמייְכל ֶגעֶגעְּבן
ְנט ַפאְרן עוַאז ֶער ָהאט ֶגעַדאוֶ  אֹויס קּוְמט ָדא! ַאזֹוי

  .)ַּבְרֶזל ִסיָמן יג ָה ַעֵיין ֲאָבֶני(ַקאץ 

ן ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶגעַוואְלִדיֶגער 'ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּבי
ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ַצייט ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ; ֱאֶמת

ַאז ֶמען ְפֶלעְגט ַאַרייְנקּוֶמען צּו , ֶגעִפיְרט ָהאט ִזי

, טאּון ֶער ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען ִמיְטן ָּפִנים צּום ַוואנְ , ִאים

אּון ֶיעֶדער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּוֶען 

ן 'ַווייל דּוֶרעְכן ֵהייִליְגן ֶרִּבי[, פּון ַאְלץ ִקיְנד ִּביז ֶיעְצט

ֶדעְרַמאְנט ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט ׁשֹוין ַלאְנג  ָהאט ֶער ִזי
ִּביז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט אֹויְפֶגעהֹויְּבן , ]ַפאְרֶגעְסן

ָנאְכֶדעם ִאיז ֶדער . ׁשֹוין ֶגענּוג: ְנט אּון ֶגעִוויְזןִדי ֶהע
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ָאְנֶגעהֹויְּבן ַאֶלעס אֹויס  אּון אֹוי, ְצֵווייֶטער דּוֶרע

ִּביז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט , ַפאְרֵצייְלן ִמיט ַא ֶגעֵוויין
ַאָמאל ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי . ֶגענּוג: ֶגעוואּוְנֶקען

ִוידּוי 'ָדאס ִאיז ִדי [, ֵווייִניֶגערַאָמאל , ֶגעֶהעְרט ֶמער

ן "ָוואס ֶוועְרט ֶדעְרַמאְנט ִאין ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר ' ְדָבִרים

ן ִאיז ִניְׁשט 'ַווייל ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּבי]. ִסיָמן ד' ֵחֶלק א

ָנאר ', ִווי ֶׁשֶקר אּון אֹויְסַנאְרן ְוכּו ֶגעֶווען ַאַזא ַזא

  .ַאֶלעס ִאיז ֶגעֶווען ִמיט ַאן ֱאֶמת

ען ֶדעְרֵצייְלט אֹויְפן ְגרֹויְסן ָגאֹון אּון ַלְמָדן ֶדער ֶמ 

ַטאֶטע פּוֶנעם ְגרֹויְסן ָגאֹון [ל "ַּבַעל ּכֹוָכב ִמַּיֲעקֹב ַזַצ 

ַאז ֶער ִאיז , ]ל פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל"ָרב זצ ֶדער ְטֶׁשעִּביֶנער
ַאָמאל ֶגעֶווען אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּבי 

מֹוָצֵאי רֹאׁש ַהָׁשָנה ִאיז , ע"ֶבער זיַאייִזיְקל ִזיִדיְטׁשֹוי

אּון , ֶגעַגאְנֶגען ֶגעֶזעֶגעֶנען ֶדער ַגאְנֶצער עֹוָלם ִזי

, ל ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַלְמָדן"ִוויַּבאְלד ֶרִּבי ַיֲעקֹב ַזַצ 

אּון ֶער ָהאט , ָהאט ֶמען ִאים ֶגעֶגעְּבן ַא ֶּבעְנְקל צּו ִזיְצן

אּון ֶיעֶדער , ֵגייט דּוֶרעצּוֶגעקּוְקט ִווי ֶדער עֹוָלם  ִזי
אּון ֶדער ֶרִּבי , ן'ֶּבעְהט ַזיין ַּבָקָׁשה פּוֶנעם ֶרִּבי

ַא : "וואּוְנְטְׁשט ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ִמיְטן ֶזעְלְּבן נּוַסח
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ִווי ַּבאוואּוְסט ְפֶלעְגט ֶער ַאְלץ [; "ְּבָרָכה פּון ִהיְמל

ַא ְּבָרָכה פּון : "ָאְנוואּוְנְטֶׁשען ִמיט ִדי ֶוועְרֶטער
 אּון, ֶגעוואּוְנֶדעְרט אֹויף ֶדעם ָהאט ֶער ִזי".] ִהיְמל

, ֶווען ֵאייֶנער ִאיז ֶעֶּפעס ַמְזִּכיר ְגַליי: ר ֶגעֶוועןְמַהְרֵה 

אּון ? ֵווייְסט ֶער ׁשֹוין ַאֶלעס ָוואס ֶיעֶנער ֵגייט דּוֶרע

ִווי ָנאר ֶער ! ?ֶער וואּוְנְטְׁשט ׁשֹוין ַא ְּבָרָכה פּון ִהיְמל

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי  ֶגעט ִזי, ְטַראְכט ָדאס ַאזֹוי צּו ִזי

 אּון רּוְפט ִזי, ַאייִזיְקל ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ַא ְדֵריי אֹויס
ל ָזאְגן "אּון ָוואס ִאיז רֹאׁש ַהָׁשָנה ָוואס ַחזַ : ָאן צּו ִאים

ַאז ֶדער , ְוֻכָּלן ִנְסָקִרין ִּבְסִקיָרה ַאַחת: )א"רֹאׁש ַהָׁשָנה יח ע(

ָהאט ֶער ! ?ַאֶלעס אֹויף ֵאיין ָמאלֵאייֶּבעְרְׁשֶטער קּוְקט 

ָהאט , ַאז ֶער ַכאְּפט אֹויף ַזייֶנע ַמְחָׁשבֹות אֹוי ֶזעְהןֶגע

ֶער ׁשֹוין ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ַצִדיִקים ֶזעֶען אּון ֵווייְסן 
  .ַאֶלעס

  .ג

 ס ְסָפִרים ְׁשֵטייט ַאַסאנְ 'ִאין ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי

אֹויּב ִאיז ֶער , ַראֶגעַא פְ  ְׁשֶטעְלט ִזי. ַצִדיק ֱאֶמת: ָמאל

אּון אֹויּב ָהאט ֶער ? ָהאְּבן ֱאֶמת מּוז ֶער ָדא, ַא ַצִדיק
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ֶמען פּון  ֶזעְהטָנאר ! ?ַזיין ַא ַצִדיק מּוז ֶער ָדא, ֱאֶמת

 ָאֶּבער ֶעס ֶפעְלט ָנא, ַאז ֶמען ֶקען ַזיין ַא ַצִדיק, ֶדעם
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ְּבֶרעְנְגט , ָדאס ֵהייְסט; ִאיֶנעם ֱאֶמת

 לְ  לֶ (ֶדעם זֹוַהר ַהָקדֹוׁש : )ג"ִסיָמן כ' ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (

ֶוועְרט , טע'ַמלֶ 'ס ִאיז ֶגעַאז ֶיעֶדער ִאיד ָווא: )א"צג ע

 ,ַצִדיקְמֵמיָלא ֶקען ֶמען ַזיין ַא ; ָאְנֶגערּוְפן ַא ַצִדיק

ֶמען ִאיז ִנְזָהר ֶגעֶווען אּון , טע'ַמלֶ 'ַווייל ֶמען ִאיז ֶגע

ָאֶּבער , ִניְׁשט ּפֹוֵגם צּו ַזיין ֶדעם ְּבִרית ַחס ְוָׁשלֹום
אּון ַּביים . ִאיז ׁשֹוין ָגאר ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרׁש 'ֱאֶמת'

ָוואס , ן ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ִעְנָין פּון ֱאֶמת'ֵהייִליֶגער ֶרִּבי

ֶרעְדן צּום  - 'ִהְתּבֹוְדדּות'פּון  ָדאס ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ַזא

  .ֱאֶמת ָוואס צּו ֶדעם מּוז ֶמען ָהאְּבן ִאין ִזי, ַּבאֶׁשעֶפער

אּון  ְׁשָקִריםֶקען ֶמען ָהאְּבן  ַווייל ַּביי ֶיעֶדע ַזא

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

ַאז ַא ֶמעְנְטׁש , ַאז ֶדער ְׁשֵלימּות ִאיז: )ו"ִסיָמן ס' ֵחֶלק א

אּון ֶעס , ַדאֶוועֶנען ְצִוויְׁשן טֹויְזְנט ֶמעְנְטְׁשןָזאל ֶקעֶנען 

אּון ֶעס , ָזאל ִניְׁשט ַמאְכן אֹויף ִאים ַקיין ׁשּום רֹוֶׁשם
ִאין  ָזאל ַזיין ַּביי ִאים ַאזֹוי ִווי ֶער ַדאֶוועְנט ַּביי ִזי

ֶווען ֶער  אּון; ְׁשטּוּב ֶווען ֵקייֶנער ִאיז ִניְׁשט ָדאְרט
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ַזיין ַּביי ִאים ַאזֹוי ִווי ֶער ָזאל ָדאס , ְנט ִאין ְׁשטּוּבעוַדאוֶ 

אּון ֶעס , ָוואְלט ֶגעַדאֶוועְנט ְצִוויְׁשן טֹויְזְנט ֶמעְנְטְׁשן
ִניְׁשט ַקיין  ֶזעְהטֶער , ַמאְכט ַּביי ִאים ָגאְרִניְׁשט אֹויס

ַאז , ָדאס ִאיז ֶדער ְׁשֵלימּות ָהֱאֶמת, ֶמעְנְטְׁשן ַפאר ִזי

ט אֹויף ִאים ֶעס ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִאים ִניְׁשט צּו ֶמען קּוְק 

ָאֶּבער ִדי ֶטַבע פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַאז ֶווען ֶער , צּו ִניְׁשט

ִאיז ִאים ֵזייֶער ְׁשֶווער צּו , ַדאֶוועְנט ְצִוויְׁשן ֶמעְנְטְׁשן

אּון ֶער ַמאְכט ַפאְרִׁשיֶדעֶנע , ַדאֶוועֶנען ִמיט ַאן ֱאֶמת
  .'ְּתנּועֹות ְוכּו

 ֶוועְגן ֶדעם ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי אּוְנז

ַאז ֶדער ִעיָקר , אֹויְסֶגעֶלעְרְנט אּון ֶגעֶגעְּבן ֶדעם ֶוועג
יָחה ֵּבינֹו ְלֵבין קֹונֹו: ִאיז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶרעְדן צּום , שִֹ

ָוואס צּו ֶדעם מּוז ֶמען ָהאְּבן ַא ; ַּבאֶׁשעֶפער

ַווייל ַאז ֵקייֶנער אֹויף ֶדער ֶוועְלט , ֶגעַוואְלִדיְגן ֱאֶמת

ִאיז ָדאס , אּון ָוואס ֶער טּוט, ֵווייְסט ִניְׁשט וואּו ֶער ִאיז

אּון ֶער ֵגייט אֹויף ַא ְּפַלאץ וואּו ֵקייֶנער ; ׁשֹוין ֱאֶמת

אֹויס ָדאס ַהאְרץ צּום  אּון ִגיְסט ִזי, ִאיז ִניְׁשט ָדאְרט
ֶער ָזאל ָזאְגן  ְמֵמיָלא ִאיז ִניְׁשט ַׁשָיי, ַּבאֶׁשעֶפער

אּון אֹויּב , ַווייל ַפאר ֶוועם ָזאל ֶער ָזאְגן ִליְגְנט, ִליְגְנט
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ָזאל ֶער ָאְנֵהייְּבן צּו ָזאְגן , ָהאט ֶער ַא ִנָסיֹון צּו ָפאְּפן

ִרּבֹונֹו ֶׁשל : ַזייֶנע ֵאייֶגעֶנע ְׁשָבִחים ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
ִּבין ַא ַּבַעל רּוַח  ִאי, ִּבין ַאזֹוי ְגרֹויס ִאי! עֹוָלם

ֶוועט ', ֶזעה ַזאְכן ְוכּו ִאי, ִּבין ַא ָנִביא ִאי, ַהקֹוֶדׁש

ַאֵליין  עֶמען ַאָּפאר ִמינּוט אּון ֶער ֶוועט ִזיִניְׁשט נֶ 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל : ָאְנֵהייְּבן צּו ֶׁשעֶמען ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

אּפ פָ ִדיר ? ְמׁשּוָגע ָדא ִזי ִאי ַפאר ֶוועם ַמא! עֹוָלם

ָהאּב  ֶקען ֶדען ַּבאַהאְלְטן פּון ִדיר ָוואס ִאי ִאי? ִאי
ְנס ַכאְּפן ֶדעם ֶׁשֶקר ַאֵליי אּון ֶמען ֶוועט ִזי! ?ֶגעטּוֶען

ָדאס ִאיז ִדי ַמֲעָלה פּון , ִאין ָוואס ֶמען ִליְגט

  .ִדיְגן ֱאֶמת'ַאז ָדאס ִאיז ִמיט ַא מֹוָרא, ִהְתּבֹוְדדּות

ַא : )יג, ת המֹוֵד ר ְק ִמְדּבָ (א ְּבֶרעְנְגט "ֶדער ֵהייִליֶגער ִחיָד 

ַא  ַאז, קֶֹדׁש ִיְלַּבׁש -  'ַּבד': )ד, ַוִיְקָרא טז(ֶרֶמז אֹויְפן ָּפסּוק 

אּון ֶער ֶרעְדט צּום , ֶמעְנְטׁש ִאיז ָאְּפֶגעֵׁשייְדט

ִאיז ִניְׁשט , ת"ִהְתּבֹוְדדּוֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָוואס ָדאס ֵהייְסט 

אּון ֶער ַּבאקּוְמט ַא , ָדא ַקיין ְגֶרעֶסעֶרע ֱאֶמת פּון ֶדעם

ַווייל סֹוף ָּכל סֹוף ֶוועט ֶער מּוְזן ; ִדיֶגע ְקדּוָׁשה'מֹוָרא
ְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס ֶער ָהאט אֹויְסָזאְגן ַפאְרן ֵאייֶּבעְר 

, ֶווער ֶער ִאיז: ֶזעְהןאּון ֶער ֶוועט ָאְנֵהייְּבן צּו , ֶגעטּוֶען
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א ַּבאקּוְמט ֶער ֵמילָ ּבְ ', אֹויס ְוכּו ֶזעְהטאּון ִווי ַאזֹוי ֶער 

  .ַאן ַאְנֶדעְרן ָסאְרט ֱאֶמת

  .ד

ָאֶּבער ְּכֵדי ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶקעֶנען ֶרעְדן צּום 
ַאזֹוי ִווי ֶדער ; ָהאְּבן ֱאמּוָנהמּוז ֶער , ַּבאֶׁשעֶפער

: )ב"ִסיָמן ס' ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

? ַפאְרָוואס ֶרעְדט ִניְׁשט ַא ֶמעְנְטׁש צּום ַּבאֶׁשעֶפער

ַווייל ַאז ֶער ָזאל ֶווען , ַווייל ֶער ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֱאמּוָנה

ַאז ֶדער  ,ָהאְּבן ִדי ְקָלאֶרע אּון לֹויֶטעֶרע ֱאמּוָנה

, ֶלעְּבן ִאים, ַּביי ִאים, ַּבאֶׁשעֶפער ְׁשֵטייט ָדא ִמיט ִאים
, אּון ֶער ֶהעְרט אֹויס ֶיעֶדעס ָוואְרט ָוואס ֶער ַדאֶוועְנט

אּון ֶער ָוואְלט , ָוואְלט ֶער ַאְנֶדעְרׁש ֶגעַדאֶוועְנט

ַאזֹוי ִווי ֶמען . ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ַאז ְצֵוויי ֲחֵבִרים ֶקעֶנען ְׁשמּוֶעְסן  ְּבַגְׁשִמיּות ֶזעְהט

אּון ', ַא ַהאְלֶּבע ָׁשָעה ְוכּו, צּוַזאֶמען ַא ֶפעְרְטל ָׁשָעה
אּון ֶרעְדן , ֶקעֶנען ַאזֹוי ָאְּפְׁשמּוֶעְסן ְצֵוויי ְדֵריי ָׁשָעה

ָוואס ֶעס קּוְמט ֲאִפילּו ִניְׁשט ַארֹויס , ייְטןֵק ְסַּתם ַנאִריְׁש 

ִאיז ָדאס ָנאר ַווייל ֵאייֶנער , ֶדעְרפּון ַקיין ׁשּום ִניְצן
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אּון ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֶרעְדן צּום , ֶדעם ַאְנֶדעְרן ֶזעְהט

ַווייל , קּוְמט ָדאס ָאן ַאזֹוי ִּביֶטער ְׁשֶווער, ַּבאֶׁשעֶפער
אּון ֶער , ִדי ֱאמּוָנה ִאיז ַּביי ִאים ִניְׁשט ֶגענּוג ְׁשַטאְרק

  .ְׁשִּפיְרט ִניְׁשט ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ָדא

ן "ַחֵיי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט 

ִדי ְׁשֶוועְרְסֶטע ֲעבֹוָדה פּון ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם : )ִסיָמן תקנח
 ַאְלץ ְגִריְנֶגער ִווי ִזי ִאיז ָנא, 'ְּתִפָלה'ָוואס ָדאס ִאיז 

ַווייל צּו ֶרעְדן צּום ַּבאֶׁשעֶפער ; ְּפָלאְגן ַפאר ַּפְרָנָסה

אּון ֶעס , ִאיז ִדי ְׁשֶוועְרְסֶטע ֲעבֹוָדה, ִדיּבּוִריםַאָּפאר 

ִאיז  אּון ָדא, קּוְמט ָאן ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ֵזייֶער ְׁשֶווער

ִווי  ֶזעְהטַווייל ֶמען . ְגִריְנֶגער ִווי ַאְרֶּבעְטן ָדאס ָנא
ְׁשֶווער אּון ִוויִפיל ְּפָלאג ַא ֶמעְנְטׁש ֵלייְגט ַאַריין ִאין 

ער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶעְרְקֶלעְרט ָדאס אּון ֶד , ַזיין ַּפְרָנָסה

ַאז ַא ֶמעְנְטׁש : ִמיְטן ְמִציאּות פּון ַאָמאִליֶגע ַצייְטן

ָהאט ֶגעָוואְלט ָפאְרן צּום ְיִריד צּו ַפאְרקֹויְפן ַזיין 

מֹוָצֵאי ַׁשָּבת ֶגעַדאְרְפט  ָהאט ֶער ׁשֹוין ְגַליי, ְסחֹוָרה

ֵזייֶער  יאּון ָנאְכֶדעם ָהאט ֶער זִ , ַפאְרַׁשאְפן ַא ָוואְגן
אּון ַא , אֶדעֶנען ִדי ְסחֹוָרה אֹויְפן ָוואְגןֶגעָיאְגט ָאְנצּולָ 

אּון ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט , ַגאְנֶצע ַנאְכט ִאיז ֶער ֶגעָפאְרן
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ַצאְמֶגעְּבָראְכן ֶדעם ַגאְנְצן ֶקעְרֶּפער  אּון ִזי, ְׁשָלאְפן

ַווייל ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ֶגעֶהעִריְגן ְּפַלאץ צּו 
פּון ִדי פּול ְסחֹוָרה ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט אֹויְפן , ִזיְצן

  .ָוואְגן

ִאיז ֶער ִאיז , ִפיל ָאְּפמּוְטֶׁשעִניְׁשן אּון ַאזֹוי ָנא

אּון , צּום ַמאְרק ָטאג' גָמאְנִטי'ָאְנֶגעקּוֶמען  ֶעְנְדִלי
ֶדעָמאְלְטס ָהאט ֶער ֶגעַדאְרְפט ָאְנֵהייְּבן ַאָראּפ צּו 

אּון ָנאְכֶדעם ָהאט ֶער ֶגעַדאְרְפט , ַּפאְקן ִדי ְסחֹוָרה

אּון זּוֶמער ִאיז ', ְׁשֵטיין ַאַגאְנְצן ָטאג אֹויף ִדי ִפיס ְוכּו

ר אּון ִוויְנֶטער ִאיז ִאים ֶגעֶווען ִּביֶטע, ִאים ֶגעֶווען ֵהייס

אּון ִדי ַאֶלע ְׁשֶוועֶרע ַמאֶטעְרִניְׁשן ִאיז ָנאר , ַקאְלט
, ֶגעֶווען ַפאר ַא ָסֵפק ַאז ֶער ֶוועט ַפאְרִדיֶנען ֶעֶּפעס ֶרַוח

, ַווייל אֹויּב ֵקייֶנער ֶוועט ִניְׁשט קֹויְפן ַּביי ַזיין ּבּוְדֶקע

מּוז ֶער ֶנעֶמען ַאֶלע ְסחֹוָרה אּון ֶעס צּוִריק ַאייְנַּפאְקן 

אּון ִניְׁשט ָנאר ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט  ,ִאין ִדי ֶזעק

אּון ִדי , ֶדעְרֵלייְגט אֹוי ָנאר ֶער ָהאט ָנא, ַפאְרִדיְנט

ַגאְנֶצע ּכַֹח אּון ָהאֶרעַוואְנֶיע ִאיז ִאים ֶגעַגאְנֶגען 
, ָאֶּבער ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט צּום ַּבאֶׁשעֶפער; ְלִאיּבּוד

צּו ֶעֶפעֶנען ָכאְטִׁשיג ֶעס קּוְמט ִאים ָאן ֵזייֶער ְׁשֶווער 
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ַאז ֶמען  אּון ֶווער ֶרעְדט ָנא[, ַזיין מֹויל אּון ֶרעְדן

ָאֶּבער אֹויּב ִאיז ֶער זֹוֶכה אּון , ]ַמאְכט ֵליָצנּות פּון ֶדעם
ָהאט ֶער ַא ִזיֶכעֶרער , ֶער ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

אּון ָדאס ֶוועט ִאים ְּבַלייְּבן אּון צּונּוץ , ַפאְרִדיְנְסט

  .קּוֶמען אֹויף ֵאייִּביג

ָנאר ַפאְרָוואס ֶדען ֶרעְדט ִניְׁשט ַא ֶמעְנְטׁש צּום 
 .ַווייל ִדי ֱאמּוָנה ִאיז ַּביי ִאים ִניְׁשט ַגאְנץ? ַּבאֶׁשעֶפער

ָוואס ָדאס ִאיז ַזיין , ָכאְטִׁשיג ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ֱאמּוָנה

ִלּקּוֵטי (ַאזֹוי ַווייט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט , ְנָׁשָמה

ֲאִפילּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ֲאִּפיקֹוְרִסים : )ִסיָמן רעד' ן ֵחֶלק א"מֹוֲהַר 

ַלאְנֶגע  אּון ְרָׁשִעים ָוואס ֵזיי ָהאֶרעֶווען אּון ְּפָלאְגן ִזי
ֵגייט ָדאס ֵזיי , ִדי ֱאמּוָנה ַארֹויְסצּוַרייְסן פּון ִזי, ָיאְרן

ָגה ַאז , ִניְׁשט אֹוי ַווייל ֶווען ֶער קּוְמט ׁשֹוין צּו ִדי ַהשָֹ

ֶגעְּבט ִאים ִדי ְנָׁשָמה , ם ֶגעֶרעְכטֶער ִאיז ַחס ְוָׁשלֹו

ָדא ַא ּבֹוֵרא  ֶאְפָׁשר ִאיז ָדא: ְּפלּוְצִליְנג ַא ֶוועק אֹויף

אּון ֶדער ַגאְנֶצער ִּבְנָין ָוואס ֶער ָהאט ! ?ָּכל עֹוָלִמים

אּון . ַפאְלט צּוַזאם, אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט ֶקעְגן ִדי ֱאמּוָנה
ְרט ְׁשֶטעְנִדיג אּון ְּפרּוִּבי ַאזֹוי ְׁשָלאְגט ֶער ִזי

אֹויְפצּוקּוֶמען ֵאייְנָמאל ַפאר ַאֶלעָמאל ָחִליָלה ֶקעְגן ִדי 
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ֶער ַא ִאיד ִמיט ַא ָּבאְרד אּון  ֶזעְהטְּפלּוְצִליְנג , ֱאמּוָנה

אּון ָדאס ֶדעְרַמאְנט ִאים ַאז ֶעס , ִמיט ִציִצית, ֵּפיאֹות
ַפאְלט , ִאיז ָיא ָדא ַא ַּבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶדער ֶוועְלט

ֶוועְגן ֶדעם [, ן ַגאְנֶצער ֶטעָאִרֶיעָנאְכַאָמאל צּוַזאם ַזיי

, ְּבֶרעְנט ָדאס ֵזיי ַאזֹוי ֶווען ֵזיי ֶזעֶען ַא ְפרּוֶמען ִאיד

ַווייל ָדאס ֶדעְרַמאְנט ֵזיי ַאז ֶעס ִאיז ָיא ָדא ַא 

ַאז אֹויּב : ִפיְרט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי אֹויס, ]ַּבאֶׁשעֶפער

, ָמָנא ִלְצָלןקּוְמט ֶער ָיא צּו ַא ֶגעֶהעִריֶגע ְּכִפיָרה ַרְח 
 ֶזעְהטאּון ֶדעָמאְלְטס , ֶדעָמאְלְטס ְׁשַטאְרְּבט ֶער ְגַליי

  .ֶער ֶדעם ֱאֶמת

ָנאר ְּכֵדי ; קּוְמט אֹויס ַאז ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ֱאמּוָנה
אּון ֶקעֶנען , זֹוֶכה ַזיין צּו ְׁשִּפיְרן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ְקָלאֶרע ִדיֶגע 'ַדאְרף ֶמען ָהאְּבן ַא מֹוָרא, ֶרעְדן צּו ִאים

ָנאר  ָוואס צּו ֶדעם ֶקען ֶמען אֹוי, אּון לֹויֶטעֶרע ֱאמּוָנה

  .ַאז ֶמען ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ֶדעם, זֹוֶכה ַזיין

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

ֶעס ִאיז ָדא ַזאְכן ָוואס ִאיז ָּתלּוי ֵאייְנס ִאין ִדי : )רעא

אּון ֶמען ֵווייְסט ִניְׁשט וואּו ֶעס ִאיז ֶדער , עַאְנֶדעֶר 
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ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעֵהייְסן : ְלָמָׁשל. ָאְנַפאְנג

, )דכִסיָמן ' ן ֵחֶלק ב"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר ( ֶמען ָזאל ַזיין ְפֵרייֶלע
ַווייל ֶער , ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִניְׁשט ַזיין ְפֵרייֶלע

ַדאְרף ֶער ֶּבעְטן אֹויף , עְקל ָצרֹותַא ּפֶ  ָהאט ֶנעֶּבע

ְמָחה ַווייל ֶער ִאיז , ֶער ֶקען ָאֶּבער ִניְׁשט ֶּבעְטן; שִֹ

ַאז ֶער ָזאל ְׁשִּפיְרן , ִניְׁשט ֶגענּוג ְׁשַטאְרק ִאין ִדי ֱאמּוָנה

אֹויּב ַאזֹוי וואּו ָזאל ֶער ; ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא

ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות (ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ! ?ָאְנֵהייְּבן

ַאז פּון ִדי ְׁשַוואֶכע , ַאז ִדי ֵעָצה ִאיז: )ֲהָלָכה ו, ַׁשָּבת

אּון ֶמען ּבֹויֶעט צּוִריק , ֱאמּוָנה ַמאְכט ֶמען ַא ְּתִפָלה

ָדאס ֵהייְסט ֶמען ֵהייְּבט ָאן צּו ֶּבעְטן ; אֹויף ִדי ֱאמּוָנה

ַמיין ֱאמּוָנה ִאיז ! עֹוָלם ִרּבֹונֹו ֶׁשל: אֹויף ֶדעם ַאֵליין

ָזאל ָהאְּבן ַא ְׁשֶטעְרֶקעֶרע  ֶהעְלף ִמיר ִאי, ִניְׁשט ַגאְנץ
  .ָזאל ֶקעֶנען ֶרעְדן צּו ִדיר אּון ִאי, ֱאמּוָנה

אּון פּון וואּו קּוְמט ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ִניְׁשט ְׁשַטאְרק 

ן "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ָנאר ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט ? ִאין ֱאמּוָנה

, ְּתִהִלים פט(ַאז ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק : )א"ִסיָמן ל' ֵחֶלק א

ַדאְרף , 'ֱאמּוָנה'ְּכֵדי צּו ָהאְּבן , ּוְבִריִתי ֶנֱאֶמֶנת לֹו: )כט

אּון אֹויּב ִניְׁשט ִאיז ִדי ; 'ִּתיקּון ַהְּבִרית'ֶמען ָהאְּבן 
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ַאז  טּוְהןאּון ָוואס ָזאל ַא ֶמעְנְטׁש . ֱאמּוָנה ִניְׁשט ַגאְנץ

ַדאְרף ֶמען ? ֶער ִאיז ָיא ָּפגּום אּון ֶער ִוויל ָהאְּבן ֱאמּוָנה
ֶהעְלף ִמיר ! ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם: אֹויף ֶדעם ַאֵליין ֶּבעְטן

ַווייל ַא . 'ְקדּוָׁשה ּוָטֳהָרה'ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּו  ִאי

ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ְׁשֶטעְנִדיג ֶּבעְטן ָדאס ָוואס טּוט ִאים 

  .ֵוויי

עקּוֶמען ַא ִאיד צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי ֶעס ִאיז ַאָמאל גֶ 

, אֹויְסֶגעֶרעְדט ַפאר ִאים אּון ִזי, ָנָתן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו

אּון ֶעס , ִניּותָח ַאז ֶער ֶּבעְהט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף רּו

: ְפֶרעְגט ִאים ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ֵגייט ִאים ִניְׁשט

! ?ַּפְרָנָסה ְּבֶריַוחָהאְסט ? ַגְׁשִמיּות ָהאְסטּו ׁשֹוין
ָזאְגט ִאים ! ָדאס ַאַווַדאי ִניְׁשט, ֵניין: ֶעְנְטֶפעְרט ֶער

, דּו ֶּבעט ָנאר אֹויף ַגְׁשִמיּות: ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

ַאז ; ַווייל ַגְׁשִמיּות ְׁשִּפיְרְסטּו; ִניּותָח אּון ִניְׁשט אֹויף רּו

ן אּון ִדי ַּבֲעֵלי חֹובֹות לֹויפְ , דּו ִּביְזט ׁשּוְלִדיג חֹובֹות

ָאֶּבער . אּון ֶעס ִאיז ִדיר ֵזייֶער ְׁשֶווער', ְוכּו ָנא ִדי

ֶוועְגן , ייּבֵ ִניְׁשט ֶדעְר  ִניּות ַהאְלְטְסטּו ָדאָח אֹויף רּו
ֶדעם ָזאְלְסטּו ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַּפְרָנָסה 

צּום סֹוף  ְמֵמיָלא ֶוועט ִזי, ָוואס ָדאס ְדִריְקט ִדי
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ן דּו ֶוועְסט ׁשֹוין ֶקעֶנען ֶּבעְטן אּו, ֶעֶפעֶנען ַדיין ַהאְרץ

קּוְמט אֹויס ַאז ַא ֶמעְנְטׁש . ַאֶלעס ָוואס ֶעס ֶפעְלט ִדיר
אּון ָוואס , ַדאְרף ֶּבעְטן אֹויף ֶדעם ָוואס ֶעס ֶפעְלט ִאים

אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשִּפיְרט ַאז . ֶעס ְדִריְקט ִאים ֶּבֱאֶמת

אס ִאיז ָד , ָזאל ֶער ָדאס ֶּבעְטן, ֶעס ֶפעְלט ִאים ֱאמּוָנה

  .ן'ֶדער ֱאֶמת פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי

, ת'ֶיה ֵמ ְה 'ֶא : ֵמייְנט ֵאיין ַזא 'ֶמת'ֱא 'ָדאס ָוואְרט 

ַאז ֶמען , ַווייל ָדאס ִאיז ִזיֶכער; ֶוועל ַזיין ַא ִנְפָטר ִאי

אּון ַא ֶמעְנְטׁש , ֶוועט ַאָמאל ַארֹויְסֵגיין פּון ֶדער ֶוועְלט

ֶדער ַהאְלט ַּביים , ָדאס ַאַריין ִאין ָקאּפ ָוואס ֶנעְמט ִזי

ֶרִּבי : )ב"ַׁשָּבת קנג ע(ל ַפאְרֵצייְלן "ַאזֹוי ִווי ַחזַ . ֱאֶמת
ַא  ,ׁשּוב יֹום ֶאָחד ִלְפֵני ִמיָתְת : ֱאִליֶעֶזר ָהאט ֶגעָזאְגט

ֵאיין ָטאג ַפאר ֶער ֶוועְרט  טּוְהןֶמעְנְטׁש ָזאל ְּתׁשּוָבה 

פּון וואּו : ים ֶגעְפֶרעְגטָהאְּבן ִאים ִדי ַּתְלִמיִד . ִנְפָטר

: ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט? ֵווייְסט ֶמען ֶווען ָדאס ִאיז

ַווייל ֶאְפָׁשר ֶוועט ֶער  טּוְהןָזאל ֶער ַהייְנט ְּתׁשּוָבה 

ֶוועְגן ֶדעם ִאיז ָדאס ַא ַאְנֶדעֶרער . ָמאְרְגן ְׁשַטאְרְּבן
 .ָסאְרט ֱאֶמת
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' ן ֵחֶלק ב"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ָדאס ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט טֹוֵעם ֶגעֶווען ִדי ַטַעם פּון : )ִסיָמן מ

ָוואס ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶער ָהאט ִדי ִריְכִטיֶגע , ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

, ַווייל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִאיז ֱאמּוָנה אּון ַהְׁשָגָחה, ֱאמּוָנה

י ָּתִמיד ֵעינֵ  :)יב, יאְדָבִרים ( ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק

אּון  ,ָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָׁשָנהָּבּה ֵמֵרִׁשית ַהּׁשָ  ה ֱאֶקי"ֲהָויָ 

ִזיס  ֶדעָמאְלְטס ַמאְכט ֶמען ִזי, ַאז ַא ִאיד ָהאט ֱאמּוָנה

אּון ֶמען ְּפָראִּביְרט ִמיט ָוואס , ֵאייֶנער ַפאְרן ַאְנֶדעְרן

ַווייל ַאז ֶער , ֶמען ֶקען ַארֹויס ֶהעְלְפן ַא ְצֵווייְטן ִאיד

ַא ִאיד  ַפאְרִגיְנט ֶער ַאז ֶעס ָזאל ַפאר ָנא, ָהאט ֱאמּוָנה
ַא ִאיד  אּון ֶעס ֵגייט ִאים ִאין ֶלעְּבן ַאז ָנא, ֵגיין גּוט

  .ָזאל ָהאְּבן ֱאמּוָנה

ָוואס , ָאֶּבער ַאז ֶמען ֵגייט ַאֶוועק פּון ִדי ֱאמּוָנה

ֶמען ֶקען ֶדעָמאְלְטס ֲאִפילּו ; ָדאס ִאיז ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
זּוְכט ֶמען  ָדא, ֶלעְרֶנען אּון ֶמען ִאיז ַא ַּתְלִמיד ָחָכם

וואּו ֶמען ֶקען אּוְנֶטער ֵלייְגן ַא פּוס ַפאר ַא , ָנאר

  . ְצֵווייְטן ֶער ָזאל ַפאְלן
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ה ַרֵּבינּו ִאיז : )כ, ַּבִמְדָּבר ַרָּבה יג(ל ָזאְגן "ַחזַ  ַאז מֹׁשֶ

ֶקען ָאְנִציְנְדן ָאן ָוואס , ֶגעֶווען צּוֶגעְגִליְכן צּו ַא ֶלעְכט
ַווייל . אּון פּון ִאים ֶפעְלט ָגאְרִניְׁשט, ַא ִׁשיעּור ֶלעְכט

ַפאְרָוואס ָזאל ֶער , ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ְׁשַטאְרק ַּביי ִזי

ָוואס ; ֶלעְכט ִניְׁשט ֶקעֶנען ַּבאְׁשֵטיין צּו ָאְנִציְנְדן ָנא

ער ַאזֹוי ִווי ֶד , ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִאיִדיֶׁשע ְנָׁשמֹות

ֶיעֶדע , ה ִנְׁשַמת ָאָדם"ֵנר ֲהָויָ : )כז, ִמְׁשֵלי כ(ָּפסּוק ָזאְגט 

ָאֶּבער ְיהֹוֻׁשַע ָהאט ָדאס ִניְׁשט . ְנָׁשָמה ִאיז ַא ֶלעְכט
ֶוועְגן ֶדעם ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען צּו לֹויְפן צּו , ַפאְרְׁשַטאֶנען

ה ַרֵּבינּו אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלט  ֶאְלָּדד : )כז, ַּבִמְדָּבר יא(מֹׁשֶ

 ֶאְלָּדד אּון ֵמיָדד ָזאְגן אֹוי, ּוֵמיָדד ִמְתַנְּבִאים ַּבַּמֲחֶנה

ה ַרֵּבינּו ִאים ֶגעָזאְגט ; ְנִביאּות : )כט, ָׁשם(ָהאט מֹׁשֶ

! ?ָאן ַפאר ַמיין ָּכבֹוד ֶנעְמְסט ִדי? ַהְמַקֵּנא ַאָּתה ִלי
  ! ָזאְלן ַאֶלע ַזיין ְנִביִאים! ַאְּדַרָּבה

ה ַרֵּבינּו ֶזעְהט ָוואס ֶער ִאיז  ,ֶמען פּון ָדא ַאז מֹׁשֶ

ָהאט ֶער ֶיעְדן , ֶגעֶווען ֶדער ֶרִּבי פּון ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל

ֶגעָוואְלט אֹויְסֶלעְרֶנען צּו ֶקעֶנען ָאְנקּוֶמען צּו ַזיין 
זֹוֶכה ַזיין צּו  אּון ַאז ַאֶלע ִאיְדן ָזאְלן אֹוי, ַמְדֵרָגה

ְׁשִּפיְרן ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער ַאזֹוי ִווי ֶער ְׁשִּפיְרט ֶדעם 
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ֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ְמַקֵנא ֶדעם ָא . ַּבאֶׁשעֶפער

ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶער ִאיז ָנאְכִניְׁשט ַּביים , ְצֵווייְטן
  .ְׁשֵלימּות

ַאז ֶער ִאיז , ָאֶּבער ִדי ֶטַבע פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז[

אּון ִדי ַמֲחָלה פּון ִקְנָאה , ְׁשֶטעְנִדיג ְמַקֵנא ַא ְצֵווייְטן

אּון ָדאס , ֶוועְרט ֶגעּבֹויְרןָהאט ֶמען ׁשֹוין פּון ֶווען ֶמען 
ְּבַלייְּבט ִמיְטן ֶמעְנְטׁש ִּביז ֶער ֵגייט ַאֶוועק פּון ֶדער 

אּון ֶווער . אֹויּב ֶמען ַרייְסט ָדאס ִניְׁשט אֹויס, ֶוועְלט

ַׁשָּבת (ֶוועְרן ַזייֶנע ֵּבייֶנער ַפאְרפֹויְלט , ֶעס ָהאט ִקְנָאה

ִדי  ַווייל, ֶווען ֶער ֶלעְּבט אּון ָדאס ִאיז ָנא. )ב"קנב ע

אּון ָדאס ַּפייִניְגט ִאים , ִקְנָאה ֶעְסט אֹויף ֶדעם ֶמעְנְטׁש
, ְּבַׁשַעת ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ַאזֹויִפיל גּוְטס. ֶגעֶפעְרִלי

ַזיין ְנקּוָדה אּון ַזייֶנע  אּון ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִזי

, ַמֲעלֹות ָוואס ַאן ַאְנֶדעֶרער ֶקען ָדאס ִניְׁשט ַּבאַווייְזן

' ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ר ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט ַאזֹוי ִווי ֶדע

ָוואס ֶדער , ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ַא ְנקּוָדה: )ִסיָמן לד

ַאזֹוי ִווי , אּון ֶקען ִניְׁשט ָהאְּבן, ְצֵווייֶטער ָהאט ִניְׁשט
ַּביי ִדי ַמֲעֶׂשה פּון ַאָּבא , )ב"ַּתֲעִנית כא ע(ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

אּון ִּבְכַלל ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש . אּוְמָנא
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אּון ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא , ַזיין ֶּפעְקל ָצרֹות ָהאט ִזי

  .]ֶוועֶמען ְמַקֵנא צּו ַזיין

ֶוועְגן ֶדעם ֶווער ֶעס ָהאט ִדי ִריְכִטיֶגע ֱאמּוָנה אּון 

יָחה פּון , ִהְתּבֹוְדדּות אּון ֶער ִאיז ְמַקֵיים ֶיעֶדע שִֹ

ַאַזא ֶמעְנְטׁש , ן ִּבְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות'ֶרִּביֵהייִליְגן 

וואּו ֶיעֶנער , ְׁשִּפיְרט ׁשֹוין ֶווען ֶער ְטֶרעְפט ַאן ַאְנֶדעְרן
אּון צּו ֶער ִאיז ֶגעֶווען , ִאיז ֶגעֶווען אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה

ַזיין  ֶזעְהטדּוֶרעְכֶדעם ָוואס ֶער ; אֹויף ַא גּוט ְּפַלאץ

ֶגעהֹויְּבן צּו ֶרעְדן צּום ָאנְ  צּו ֶער ָהאט אֹוי, אֹויְפִפירּוְנג

ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶלעְרֶנען  אּון ֶער ָהאט אֹוי, ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ן ִסיָמן "ַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר (ְפַלייִסיג ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ְּכִסְדָרן 

יָחה פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי, )עו ִאים  ן ִאיז ַּביי'אּון ֶיעֶדע שִֹ

ֶער ֶגעֶווען אֹויף ַא  ֶדעָמאְלְטס ִאיז, ייֶער אּון ָחׁשּובֵט 

ָאֶּבער ַפאְרֶקעְרט אֹויּב ֵהייְּבט ֶער ָאן ַחס , גּוט ְּפַלאץ

, ְוָׁשלֹום צּו ְׁשֶּפעְטן אּון ַמאְכן ֵליָצנּות פּון ִדי ַאֶלע ַזאְכן

ׁשֹוין ַאֵליין אֹויף ָוואְסַפאַרא ְּפַלאץ ֶער  ַפאְרְׁשֵטייט ִזי

  .ִאיז ֶגעֶווען
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ַאז ֶעס , ַהָקדֹוׁשֶוועְגן ֶדעם ָזאְגט ֶדער אֹור ַהַחִיים 

ְמָחה ִווי צּו ַזיין ִאין , ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ְגֶרעֶסעֶרע שִֹ
אּון ֶעס , ַווייל ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִאיז ֱאמּוָנה; ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ְמָחה ִווי ָדאס ַאז  ִאיז ַטאֶקע ִניְׁשט ָדא ַקיין ְגֶרעֶסעֶרע שִֹ

  .ַא ִאיד ָהאט ֱאמּוָנה ִאין ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים

  .ו

ִסיָמן ' ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט ֶד 

, ֶווען ֶמען קּוְמט צּום ַצִדיק אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה: )א"ס

ְמָחה'ֶוועְרט ַא מֹוָרא ַווייל דּוֶרעְכן ַצִדיק , ִדיֶגע שִֹ

, ָאן ִליּב צּו ָהאְּבן ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן ֵהייְּבט ֶמען ִזי
ְמָחה ַּביי ֶרִּבי 'ען ִדי מֹוָראאּון ָדאס ִאיז ֶגעֶוו ִדיֶגע שִֹ

, זֹוַהר ָנׂשֹא קכח(ָוואס ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט , ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי

אּוְנֶזער ַגאְנֶצע , 'ֲאָנן ְּבַחִביבּוָתא ַּתְלָיא ִמיְלָתא': )א"ע

ָהאְּבן אּוְנֶזעֶרע ַלייט . ִאין ִליְּבַׁשאְפט ֶוועְנְדט ִזי ַזא

ַחל 'ְנֵׁשי נַ 'ַא : ִאיז ִדי ָראֵׁשי ֵּתיבֹות 'ן"ֲאנָ ': ֶגעָזאְגט

ְּכֵדי צּו ֶקעֶנען ְמַקֵּבל ַזיין פּון , ָדאס ֵהייְסט, ֹוֵבעַ 'נ

אּון . ֵזייֶער ִליּב ָהאְּבן ַדאְרף ֶמען ִזי, ן'ֵהייִליְגן ֶרִּבי

ִמיט , ט רֹאׁש ַהָׁשָנה ֶווען ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשןָדאס ֶגעֶׁשעְה 
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ַצִדיק ָוואס ֶער ִאיז קּוֶמען צּום , ֵזייֶער ֵאייֶגעֶנעם ֵׂשֶכל

ס ַּבאזּוְנֶדעֶרע 'ְמֵמיָלא ֵגייט ֶיעֶדענְ , 'ֵׂשֶכל ַהּכֹוֵלל'ִדי 
ְמֵמיָלא , ֵׂשֶכל ַאַריין ִאיֶנעם ְגרֹויְסן ֵׂשֶכל פּוֶנעם ַצִדיק

ָוואס ָדאס ִאיז , ׁשֹוין ָאן ִליּב צּו ָהאְּבן ֵהייְּבט ֶמען ִזי

ְמָחה   .ִדי ְגֶרעְסֶטע שִֹ

צּו קּוֶמען צּום ֵהייִליְגן  ֶזעְהןֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ֶמען 
ָוואס ֶדעָמאְלְטס ִאיז ֶדער ָטאג , ן אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה'ֶרִּבי

אֹויף , ָוואס ֶמען ִאיז ַדן ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויף ַא ַגאְנץ ָיאר

ַדאְרף ֶמען ָאֶּבער ִוויְסן ַאז ', אּון ִּזיּוּוִגים ְוכּו, ַּפְרָנָסה

צּו , ס ִציּון'ֶרִּבינְ  ֶמען קּוְמט ָנאר צּו ַזיין ַּביים ֵהייִליְגן

  .אּון ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ַפאר ִזי, ן ַא ְיׁשּוָעה'ּפֹוֵעלְ 

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט ַאָמאל 

 ִאי: ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין זּוְהן ֶרִּבי ִיְצָחק ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

אּון ֶעֶרב , ִוויל דּו ָזאְלְסט ַזיין ִאין אּוַמאן רֹאׁש ַהָׁשָנה

אּון אֹויּב ֶוועט , רֹאׁש ַהָׁשָנה ָזאְלְסטּו ַזיין ַּביים ִציּון
קּוֶמען ַא ַצייט ָוואס דּו ֶוועְסט ִניְׁשט ֶקעֶנען צּו ֵגיין 

ֶדעָמאְלְטס פּון וואּו דּו , ס ִציּון'צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבינְ 

 ָזאְלְסטּו ִזי, ֲאִפילּו פּון ַמאְרק ,ְסט ָנאר ֶדעם ִציּוןְה ֶזע



 קכא                     ַא ְׁשַטאְרֶקע ֶאמּוָנה          

. ָדאְרט ַאֶוועק ְׁשֶטעְלן אּון ָזאְגן ֶדעם ִּתיקּון ַהְּכָלִלי

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַצייְטן , אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען[
ָוואס ֶמען ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט צּוקּוֶמען צּוִליּב ִדי 

ט ָהאְּבן ֶוועְגן ֶדעם ָטאר ֶמען ִניְׁש .] ִּביֶטעֶרע ַמְחלֹוֶקת

ֲאִפילּו ֶמען ֶקען ִניְׁשט צּוקּוֶמען ִּביז , ֲחִליׁשּות ַהַדַעת

ָנאר ֶמען ָזאל , צּוִליּב ֶדעם ְגרֹויְסן עֹוָלם, ֶדעם ֵקֶבר

ִאיז ֶמען ַּביים ֵהייִליְגן , ִוויְסן ַאז וואּו ֶמען ְׁשֵטייט

  .ס ִציּון'ֶרִּבינְ 

ֶעס ִאיז ָדא ַא ַּבאוואּוְסֶטע ַמֲעֶׂשה פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי 

ָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶווען , ֶלעלּוֶבער ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּול 'ָדִוד

ַא ַּתְלִמיד פּוֶנעם ֵהייִליְגן חֹוֶזה פּון לּוְּבִלין ְזכּותֹו ָיֵגן 
ן אֹויף 'ַאז ֶער ִאיז ַאָמאל ֶגעָפאהְרן צּו ַזיין ֶרִּבי, ָעֵלינּו

אּון ֶער ִאיז , ַפאְרצֹויְגן ָאֶּבער ֶדער ֶוועג ָהאט ִזי, ַׁשָּבת

אּון ֶער ִאיז , קּוֶמען ִּביז צּו ַא ָדאְרף ֶלעְּבן לּוְּבִליןָאְנֶגע

ן פּון 'ִניְׁשט ָאְנֶגעקּוֶמען אֹויף ַׁשָּבת צּו ַזיין ַּביים ֶרִּבי

ִדיֶגע 'קֹוֶדם ָהאט ֶער ֶגעַהאט ֶדעְרפּון מֹוָרא, לּוְּבִלין

ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָנאְכֶדעם ָהאט ֶער ִזי, ֲחִליׁשּות ַהַדַעת
ט ַאז ֶעס 'לְ ָמְׁש 'אֹויְסֶגע ִזיאּון ֶער ָהאט , ְמַחֵזק צּו ַזיין

ַאז ֶדער ִטיׁש פּון , ן ַאזֹויִפיל ֶמעְנְטְׁשן'ִאיז ָדא ַּביים ֶרִּבי



 ַא ְׁשַטאְרֶקע ֶאמּוָנה                      קכב

אּון , פּון לּוְּבִלין ִּביז צּו ֶדעם ָדאְרף ן ִציֶעט ִזי'ֶרִּבי

ִוויַּבאְלד ֶער ִאיז ֶדער ְקֶלעְנְסֶטער ַּתְלִמיד ִזיְצט ֶער 
ְמַחֵזק ֶגעֶווען ַאז ֶער ִאיז ַּביים  ַאזֹוי ָהאט ֶער ִזי, אּוְנְטן

  .ס ִטיׁש'ֶרִּבינְ 

, ַׁשָּבת ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַקיין לּוְּבִלין ָנא

! ָדִוד: עְפֶרעְגטָהאט ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער חֹוֶזה גֶ 
אּון ! ?ָהאּב ֶגעָזאְגט ֶגעֶדעְנְקְסט ִדי ּתֹוָרה ָוואס ִאי

ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ִאים ל ְזכּותֹו 'ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָדִוד

ַווייל ֶער ָהאט ֶגעַהאט . ָנאְכֶגעָזאְגט ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה

ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען , ַאַזא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוַנת ֲחָכִמים

ֶווען ֶמען ָהאט ָדאס . צּו ֶהעְרן ִדי ּתֹוָרה ִּביז ַאִהין
, ָכהֶדעְרֵצייְלט ַפאר ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָר 

אּון ֶער ָהאט ָדאס , ִאיז ֶער ֶגעֶווען ֵזייֶער ְפֵרייֶלע

  .ַּבאוואּוְנֶדעְרט

ִמיט  ֶמען ָזאל ִזי, ֶזעְהןֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען 
ַאזֹוי ִווי ֶדער , ן'ֵקייֶנעם ִניְׁשט ְקִריְגן אּון ַטֲעֶנה

ִדי : ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ֶגעָזאְגט



 קכג                     ַא ְׁשַטאְרֶקע ֶאמּוָנה          

ט ָהאְּבן 'ַטֲעֶנה'ֶגע ַאֶלע ָוואס ָהאְּבן ֶגעֶרעְדט אּון ִזי

  .ִניְׁשט ֶדעְרַהאְלְטן ִזי

, ַדאְרף ֶמען ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן אֹויף ִדי אֹויְגן אֹוי

ַדאְרף , ט"אּון פּון ֶווען ֶמען קּוְמט ָאן ִאין ֶעֶרעָּפאְר 

אּון ׁשֹוין ֶּבעְטן ֶדעם , ֶמען ָהאְּבן ְגרֹויס ַרֲחִמים

אּון ֶווען , ֶפער ַאז ֶער ָזאל אּוְנז ִהיְטן ִדי אֹויְגןַּבאֶׁשע
ֵזייֶער ִהיְטן ִדי  ָזאל ֶמען ִזי, ֶמען קּוְמט ָאן ָדאְרְטן

ָנאר ִאין ִדי , ִניְׁשט ְדֵרייֶען ִאין ֶעְרֶגעץ אֹויְגן אּון ִזי

אּון ִניְׁשט ֵגיין ַאייְנקֹויְפן , ָּפאר ַגאְסן ַארּום ֶדעם ִציּון

ֵזייֶעֶרע , רּוִסיֶׁשע גֹוִים-ּוְקֵרייִניֶׁשעַּביי ִדי ְׁשמּוִציֶגע א

ָוואס ִדי ַאֶלע , ְׁשַמאֶטעס אּון ַלייִזיֶגע קּוְטְׁשֶמעס
אּון ִניְׁשט , קֹויְפן ייְטן ֶקען ֶמען ָדאִהי אֹויֵק ַנאִריְׁש 

ֶוועְגן ֶדעם ִאיז ֶמען ֶגעקּוֶמען ִמיט ַאַזא ְמִסיַרת ֶנֶפׁש 

  .ן'צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי

ן 'ָזאל ֶהעְלְפן ֶיעֶדער ָזאל ּפֹוֵעלְ ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
אּון ָנאְכֶדעם ַפאְרן  ַא גּוט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר ַפאר ִזי

אּון  ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ָדאס ָיאר , ְּכַלל
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בעזהשי"ת

קּוְנְטֵרס

   ִאיְך ִוויל ְּבַלייְּבן 
  ְצִוויְׁשן ַאייְך             

 ָוואס ָדאס ִאיז  ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִׁשיעּור, ֶגעָזאְגט ָגעָוואְרן  דּוְרְך

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

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

ַּפְרַׁשת ַוֵיֶלְך תשע"ג 

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

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

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

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

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

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



 



 
  

  

  

 .א

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

ַאז ֶער ֶקען , ֶדער ִעיָקר ְׁשֵלימּות פּון ַא ַצִדיק ִאיז: )ח"ס
ַאז ֶער ֶקען , ָדאס ֵהייְסט, ַזיין ֵסיי אֹויְבן אּון ֵסיי אּוְנְטן

ַווייְזן ַפאר ֶווער ֶעס ֵמייְנט ַאז ֶער ַהאְלט ׁשֹוין ַּביי ַא 

אּון פּון , ַאז ֶעס ִאיז ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ְגרֹויֶסע ַמְדֵרָגה

ַזייט ַאז ֶווער ֶעס ִאיז ֵזייֶער ִניֶדעִריג אּון ֶער ִדי ַאְנֶדעֶרע 

ִוויל ְּבַלייְּבן ְצִוויְׁשן ַאיי ִאי 



 יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                קכח

ֶער , ַווייְזט ֶער ִאים ַאז ַאְדַרָּבה, ִליְגט ִטיף ִאין ֶדער ֶעְרד

אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער , ִאיז ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ָנא ָזאְגט ', אּון ֶלעְּבן ִאים ְוכּו, ַּביי ִאים, ִאיז ִמיט ִאים

ֶדער ִעיָקר ְׁשֵלימּות פּון ַא : )ָׁשם(ִּבי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר 

ָזאל , ַאז ֶווען ֶער ֵגייט ַאֶוועק פּון ִדי ֶוועְלט, ַצִדיק ִאיז
ָנאר ֶער ָזאל ְּבַלייְּבן , ֶער ִניְׁשט ְּבַלייְּבן ָנאר אֹויְבן

 .אּוְנְטן אֹויף ֶדער ֶוועְלט אֹויֶכעט

ָוואס , ֶעס ִאיז ַּבאוואּוְסט פּון ַאַסא ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים

ֶווען ֵזיי ֶוועְלן ַארֹויְפקּוֶמען אֹויְבן : יי ָהאְּבן ֶגעָזאְגטזֵ 
ִּביז ֶדער , ֶוועְלן ֵזיי ִניְׁשט ַאייְנרּוֶען, ִאין ִהיְמל

אּון ַמאְכן ַא , ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ְּבֶרעְנֶגען ִדי ְגאּוָלה

ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען , פּון ֶדעְסְטֶוועְגן. סֹוף צּום ָגלּות

ָהאט ֶמען ֵזיי ַאַרייְנֶגעַנאְרט ִאין  ,ַארֹויְפֶגעקּוֶמען אֹויְבן

 .ַגן ֵעֶדן אּון ִמיט ֶדעם ָהאט ִזי ֶעס ֶגעֶעְנִדיְגט

ע ְפֶלעְגט ַּביי "ב זיֵהייִליֶגער ַסאְטַמאֶרער ָר  ֶדער

ָוואס ַזיין ֵזייֶדע ֶדער , ן'ַחֶזְר 'ַזייֶנע ְדָרׁשֹות ִאיֶּבעְר 

ע ַאלֶ : ע ָהאט ֶגעָזאְגט"ֵהייִליֶגער ִיְׂשַמח מֶׁשה זי

ֵזיי ֶוועְלן ִניְׁשט ַאַריין ֵגיין ִאין , ַצִדיִקים ָהאְּבן ֶגעָזאְגט



יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                 קכט       

ן ַא 'אּון ֶוועְלן ִניְׁשט רּוֶהען ִּביז ֵזיי ֶוועְלן ּפֹוֵעלְ , ַגן ֵעֶדן

ה ָהאט ֶמען ֵזיי אּון ְלַמֲעֶׂש , ָרֵאלְיׁשּוָעה ַפאר ְּכַלל ִיְׂש 

ָאֶּבער ִמיר ֶוועט ֶמען ִניְׁשט ֶקעֶנען , ָאְּפֶגעָפאְּפט

ֶער ָהאט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעַוואְרט אּון . [אְּפןָאְּפפָ 

ֶגעָהאְפט אֹויף ִדי ְגאּוָלה ֶער ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַאז 
, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ִאין ִדי ַצייְטן פּון חּוְרָּבן ֵּבית ַהִמְקָדׁש

ֵסֶפר (ֶוועְגן ֶדעם ָהאט ֶער ַאזֹוי ֶגעַוואְרט אֹויף ִדי ְגאּוָלה 

  .])ְּבַהְקָדָמה, מֶׁשה יֹוֵאלוַ ַהָקדֹוׁש 

ֶטעְנִדיג ע ְׁש "ב זיאֶרער ָר ְפֶלעְגט ֶדער ַסאְטַמ  
ֶמען ָהאט ֶדעם ַזייְדן ְמַכֵּבד ': אֹויְסִפיְרן ִמיט ַא ֶגעֵוויין

אּון ֶער ָזאְגט ֶעס ָנא ִּביז , ֶגעֶווען צּו ָזאְגן ַא ְדָרָׁשה

יֹוֵאל ַעֵיין ִדְבֵרי (' אּון ֶער ָהאט ַפאְרֶגעְסן פּון אּוְנז, ֶיעְצט

, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶגעֶווען ַּביי ַאֶלע ַצִדיִקים. )'אֹות ט, קֶֹהֶלת

ַווייל ֶווען ֶמען קּוְמט ָאן אֹויְבן ַפאְרֶגעְסט ֶמען פּון 
 .ֶדער ֶוועְלט

ן ִסיָמן "ַחֵיי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

, יםם טֹוב ַהָקדֹוׁש ִמיט ַזייֶנע ַּתְלִמיִד ֵׁש ֶדער ַּבַעל : )שעג

אּון ֵזיי ָהאְּבן , ֶזעֶנען ֶגעֶווען ָדא ָּבֶזה ָהעֹוָלם



 יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                קל

, ַפאְרָראְכְטן ָדאס ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַדאְרְפט ַפאְרֶרעְכְטן

ָאֶּבער ָנאְכֶדעם ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען ִנְסַּתֵלק ֶגעָוואְרן ָהאְּבן 

אּון ֶעס ִאיז ִניְׁשט , 'ָאָרהֶה 'ֵזיי ִמיְטֶגענּוֶמען ִמיט ִזי ִדי 

ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי  -ָאֶּבער ִאי . ֶגעָוואְרן ָׁש ִנְמ 

ָוואס ֶעס , ִוויל ִאיֶּבעְרָלאְזן ַאַזא ַזא -אֹויְסֶגעִפיְרט 
ַאז ִדי ַּתְלִמיִדים ָזאְלן . ָזאל ִזי ַהאְלְטן אֹויף ֵאייִּביג

ָזאְלן , אּון ֵזייֶעֶרע ַּתְלִמיִדים, ַמאְכן ָנא ַּתְלִמיִדים

ֶוועְרן ַמיין  ָׁש ְלִמיִדים אּון ַאזֹוי ֶוועט ִנְמ ַמאְכן ָנא ַּת 

 .ַזא ְלדֹוֵרי דֹורֹות

, ן'ַא ַנאְכט ַפאר ָדאס ִהְסַּתְלקּות פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי

ן ִווי ֶמען ׁשּוְׁשֶקעט ִזי ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעֶזעְה 

ַווייל ִדי ַּתְלִמיִדים ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ְגֵלייְּבן ַאז [

ַאזֹוי ִווי ֶדער , ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֵגייט ִנְסַּתֵלק ֶוועְרן

ְיֵמי (ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַאֵליין ְׁשַרייְּבט 

ִאי ָהאּב ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ' :)ס-ִסיָמן נט, ְּת ֵחֶלק א"מֹוַהְרנַ 

ַאַריין ֵלייְגן ִאין ַמיין ָקאּפ ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֵגייט 

: ָהאט ֶער ִזי ָאְנֶגערּוְפן אּון ֶגעָזאְגט] 'ִנְסַּתֵלק ֶוועְרן

'ֵגיי ַפאר ַאיי ַחֵיי (' ָוואס ָהאט ִאיר צּו ָזאְרְגן ַאז ִאי

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַאָמאל אֹוי ָהאט . )ן ִסיָמן רכה"מֹוֲהַר 



יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                 קלא       

ִאי ִוויל ְּבַלייְּבן ְצִוויְׁשן ': )ן ִסיָמן קצז"ַחֵיי מֹוֲהַר (ֶגעָזאְגט 

ָדאס . 'אּון ֶעְטץ ָזאְלְטס קּוֶמען צּו ַמיין ֵקֶבר, ַאיי

ָהאט ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶגעֶהעְרט פּון ַא ִאיד ָוואס 

אּון ֶרִּבי ָנָתן , ן'ֶרִּבי ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט פּון ֵהייִליְגן

ֶעס ִאיז ִמיר ַא : ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְׁשַרייְּבט אֹויף ִדי ִׂשיָחה
ְמָחה ַאז ִאי ָהאּב ֶגעֶהעְרט ַאז ֶדער ִדיֶגע ִׂש 'מֹוָרא

ַווייל ִאין , ירּוׁש ֶגעָזאְגטפֵ ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ָדאס ּבְ 

 .ֶדעם ִאיז ַאֶלעס ֶגעָוואְנְדן

ִסיָמן , ן"ַחֵיי מֹוֲהַר (ִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר 

ִמיט ֶיעֶדע ִׂשיָחה ָוואס ֶער ָהאט ֶגעְׁשמּוֶעְסט : )ח"שנ

ֶדעם ַא ֶעְרִליֶכער ִאיד ַא  ֶקען ֶמען ַזיין דּוֶרע, ִמיט אּוְנז

אֹויּב ֶער , ְרִליֶכע ִאידיין ַא עֶ ִווי ִאי ֵמ  ַאזֹוי, ַגאְנץ ֶלעְּבן

ִפיְרט ָדאְרט אֹויס ֶרִּבי . ייןֶוועט ָדאס ֶוועְלן ְמַקֵיים זַ 

ָיי ַהייְנט ַׁש ַאז ָדאס ִאיז , ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה אֹויף ֶדעם
אּון , ֶווען ֶמען קּוְקט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ִׂשיחֹות, אֹויֶכעט

ס ְסָפִרים ֶוועְרט ֶמען 'ֶמען ֶלעְרְנט ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבינְ 

אּון , ִדיג ְמַחֵזק'אאּון ֶעס ִאיז מֹוָר , ִדיג ִנְתעֹוֵרר'מֹוָרא

ן "ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ירּוׁש פֵ ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט ָדאס ּבְ 



 יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                קלב

פּוֶנעם  ִדי ָּפִנים ֵׂשֶכל אּון ָחְכָמה: )ב"ִסיָמן קצ' ֵחֶלק א

 .ִאיז ַּבאַהאְלְטן ִאין ַזיין ֵסֶפר ,ַצִדיק

פּון ', ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק אּון עֹוֵבד ה
ְפֶלעְגט , ל"ָרֵאל ַקאְרדּוֶנער ַזַצ ֶרִּבי ִיְׂש ; ינּוַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמ 

ֵאייְנָמאל ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי : "ֶטעְנִדיגֶער ָזאְגן ְׁש 

אּון ָהאט , ִאיז ׁשֹוין ָדא ֶגעֶווען אֹויף ִדי ֶוועְלט

אּון ', ִיאּוׁש'ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ַאַזא ַזא ִווי : ֶגעָזאְגט

אּון ַאז ֲאִפילּו ַא , ֵאׁש ַזייןֶמען ָטאר ִזי ִניְׁשט ְמַיי

אּון ֶעס ִאיז ִאים , ֶמעְנְטׁש ִזיְנְקט ִאין ְׁשאֹול ַּתְחִּתית
ֶקען ֶער אֹוי ַארֹויְסֵגיין ֶדעְרפּון , ִפיְנְסֶטער ָדאס ֶלעְּבן

ַטאְנְצן  ם" ֶמ "ֶמ ֶדער ַס  ֶקען ׁשֹוין. ֶדעם ַצִדיק דּוֶרע

ִּביְזן  אּון פּון ֶדער ֶעְרד, פּוֶנעם ִהיְמל ִּביז ֶדער ֶעְרד

 ."אּון ֶעס ֶוועט ִאים ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט נּוְצן, ִהיְמל

ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא ַּתְלִמיד ָוואס ִאיז אֹוי ֶגעֶווען ַא 

ֶער [, ל"ָרֵאל ֶּבער אֹוֶדעֶסער זַ ֶרִּבי ִיְׂש ; ֶעְרִליֶכער ִאיד

' ֶּפֶּתק'ִאיז ֶלעְצֶטעְנס ֵזייֶער ַּבאַקאְנט ֶגעָוואְרן ֶוועְגן ִדי 

ָכאְטִׁשיג ֶדער ַגאְנֶצע ַזא ִאיז ַא , ...חנַ ... נַ  פּון

ַווייל ִווי ַּבאוואּוְסט ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאין , ייטְׁשֵק ַנאִרי



יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                 קלג       

ֶרִּבי יֹוֵאל  ִסידָח ַה ב ַר ָה , ְטֶבְרָיא ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד

אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט צּוקּוֶקען , ל"ַאְׁשְּכַנִזי זַ 

ט ַא יּוְנֶגעְרַמאן 'פְ ֹוֵד ִוויַאזֹוי ֶמען ַּפייִניְגט אּון ֶמען ר

ְּבלֹויז ַווייל ֶער ִאיז ַא , ַפאר ָגאְרִניְׁשט אּון ַפאר ִניְׁשט

ן ִווי ֶער ֵגייט אּון ֶער ָהאט ֶגעֶזעְה , ר ָחִסידע'בֶ ְּבֶרְסלְ 
' ֶצעְטל'ָהאט ֶער ִאים ַאַריין ֶגעֵלייְגט ֶדעם , יְנדצּוְגִר 

אֹויף ֶדער ֶעְלֶטער ָהאט ֶמען ִזי צּוֶגעַכאְּפט ', ְוכּו

] ',אּון ֶגעַמאְכט ַא ַגאְנֶצער ֵעֶסק ֶדעְרפּון ְוכּו, ֶדעְרצּו

ִאי : אל ֶגעְפֶרעְגטל ַאָמ "ָרֵאל ֶּבער זַ ָהאט ִאים ֶרִּבי ִיְׂש 

, ן ִווי ַאיי"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר  א ֶדעם ֶזעְלְּבןֶלעְרן ָד 

, ֶטעְנִדיג צּוְּבָראְכן אּון ְטרֹויֶעִריגַפאְרָוואס ִּבין ִאי ְׁש 
אּון ִאיר ֵגייט ַארּום , ֶטעְנִדיג ְפֵרייִליאּון ִאיר ֶזעְנט ְׁש 

: ָהאט ֶער ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט! ?ִמיט ַא ִייׁשּוב ַהַדַעת

ס 'יְגן ֶרִּבינְ ִמיר ֶלעְרֶנען ַטאֶקע ֵּבייֶדע ֶדעם ֵהיילִ "

אּון , ִאי נּוץ ִדי ֵעצֹות, ָאֶּבער ֶדער ִחילּוק ִאיז, ְסָפִרים

ֶוועְגן ֶדעם ַאז ֶמען ָהאט ". נּוְצט ִניְׁשט ִדי ֵעצֹות ּוד
ן ׁשֹוין ָיא ִדי ְסָפִרים ִאין ְׁשטּוּב ַדאְרף ֶמען ַטאֶקע ֶזעְה 

 .אּון ִזי ַּבאנּוְצן ִמיט ִדי ֵעצֹות, צּו ֶלעְרֶנען ֶדעִרין
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מֶׁשה  לֶ ַוּיֵ : )א, ְדָבִרים לא( ט ֶדער ָּפסּוקָדאס ָזאגְ 

, 'מֶׁשה לֶ ַוּיֵ '. ָרֵאלָבִרים ָהֵאֶּלה ֶאל ָּכל ִיְׂש ר ֶאת ַהְּד ּבֵ ַד יְ וַ 

ֶדער  ֲאִפילּו מֶׁשה ַרֵּבינּו ִאיז ׁשֹוין ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען פּון

', ְוכּו' ָבִרים ָהֵאֶּלהר ֶאת ַהְּד ּבֵ ַד יְ וַ ': א ָאֶּבערָד , ֶוועְלט

ָוואס ִאיז ֶגעְׁשִריְּבן ִאין ִדי , ֶער ָנא ִדי ֶוועְרֶטערֶרעְדט 
 .ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה

 .ב

; ן ִסיָמן מו"ַחֵיי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

ַאז , ט ַּביים ַּבאֶׁשעֶפער'ּפֹוֵעלְ 'ִאי ָהאּב ֶגע: )שו; רכט

. קּוֶמעןַמיין ֵפייֶער ָזאל ׁשֹוין ְטלּוֶען ִּביז ָמִׁשיַח ֶוועט 

אּון ֶווען ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען ֶוועט ֶהעְרְׁשט ִנְתַגֶלה 

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי , ייטֵק ֶוועְרן ַזיין ְגרֹויְס 
ייט ֹויְסֵק אּוְנֶזער ְגר: )ו"ִסיָמן ס' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט 

ן ֶווען ֶעס ֶוועט אּון אּוְנֶזער ֵׁשייְנַקייט ֶוועט ֶמען ֶזעְה 

 .יין ִדי ְגאּוָלהזַ 

ִווי ַּבאוואּוְסט ָהאט ֶמען ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי ָנָתן 
אּון ֶעס , ט'פְ ֹוֵד ר'ֶטעְנִדיג ֵזייֶער ֶגעִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְׁש 

ֶווען ֶער , ַמְחלֹוֶקתְגרֹויֶסע ָהאט ַּפאִסיְרט ִּבְׁשַעת ִדי 
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, צּו ִדי חּוָּפה' ַנְחָמן' )ִזיּוּוג ֵׁשִניִמ ( ןָהאט ֶגעִפיְרט ַזיין זּוְה 

ָהאְּבן ִאים ָאְּפֶגעַוואְרט ִמְתַנְגִדים ִמיט ְׁשֶטעֶקעֶנעס אּון 

ִדיֶגער 'אּון ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא מֹוָרא, ִמיט ְׁשֵטייֶנער

יְקט ַזיין ַּתְלִמיד ֶרִּבי ַנְחָמן ָהאט ֶער ֶגעִׁש , ַרַעׁש

 ֶער ָזאל ֵגיין קּוְקן ָוואס ִאיז ֶדער, ל"טּוְלְטִׁשיֶנער ַזַצ 
ֶמען : ִאיז ֶער צּוִריק ֶגעקּוֶמען אּון ֶגעָזאְגט, ַרַעׁש

, ַוואְרט ִאים ָדאְרְטן ָאּפ ִמיט ְׁשֶטעֶקעֶנעס אּון ְׁשֵטייֶנער

ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵזייֶער צּו 

ֲאִפילּו ֶווען ַא ְּפָראְסֶטער ': אּון ֶגעָזאְגט, ֵווייֶנען

ֲעָגָלה ַמאְכט - ר ַּבַעלע'ָּפׁשּוֶט  ַוואֶסער ְטֶרעֶגער ָאֶדער ַא 

ַמאְכט ֶמען ִאים אֹוי ִניְׁשט ַאֶזעְלֶכע , ןֲחתּוָנה ַא זּוְה 
אּון ִמיר ִאיז ֶמען , ִּבְזיֹונֹות ִאין ִדי ָטאג פּון ִדי חּוָּפה

א ָנאר ַווייל ִאי ַפאְרְׁשְּפֵרייט ִאיז ָדאס ָד ! ְמַבֶזה ַאזֹוי

ִסיָמן ', ְּת ֵחֶלק א"ְיֵמי מֹוַהְרנַ ַעֵיין (', ס ַזא'ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבינְ 

ִמיט ִדי ִניגּון פּון (ָהאט ֶער ֶדעָמאְלְטס ֶגעִזיְנֶגען  )פו

ייט אּון ֹויְסֵק אּוְנֶזער ְגר: "אֹויף ִדי ֶוועְרֶטער) ֵאֶׁשת ַחִיל
ן ֶווען ָמִׁשיַח ֶוועט ֶוועט ֶמען ֶזעְה , אּוְנֶזער ֵׁשייְנַקייט

 ."קּוֶמען
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ז ֶגעֶווען ֶדער ָוואס ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ִאי

ר ֶנֶפׁש ֶגעֶווען צּו צּוְׁשְּפֵרייְטן אּון ְמַגֶלה ַזיין ֵס ֹוִזי מ

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט , ן'ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי

ֶווען ִניְׁשט ֶרִּבי : )שסז; ן ִסיָמן שע"ַחֵיי מֹוֲהַר (ַאָמאל ֶגעָזאְגט 

ִניְׁשט ֶגעְּבִליְּבן פּון ִמיר ַקיין ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָוואְלט 
אּון ֵקייֶנער ָוואְלט ַהייְנט ִניְׁשט . מֹותֵׁש ֵאיין ְּבֶלעְטל 

, ֶגעוואּוְסט ַאז ֶעס ָהאט ִּבְכַלל ֶעְקֶזעְסִטיְרט ַאַזא ֶרִּבי

אּון , ט'פְ ֹוֵד ר'ֶוועְגן ֶדעם ַטאֶקע ָהאט ֶמען ִאים ַאזֹוי ֶגע

ֶווער ֶעס ִאיז ַווייל , ֶגעֶרעְדט אֹויף ִאים ָּכל ָדָבר ָאסּור

ל ֵהיכַ 'ַא  אּון ּבֹויֶעט, ְמַקֵרב ִאיְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

אְרֵלייְגן ִזי אֹויף ִאים ִדי ְקִליּפֹות פּון ִדי פַ , 'ַהקֹוֶדׁש
ָוואס ִאיז ַּבאַׁשאְפן , ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶער ִאיז ְמַקֵרב

אּון ִוויְלן ִזי נֹוֵקם ַזיין , ֶגעָוואְרן פּון ֵזייֶעֶרע ֲעֵבירֹות

ַווייל ֶער ָהאט ֵזיי ַארֹויְסֶגעְׁשֶלעְּפט פּון ְׁשאֹול , ן ִאיםִאי

 .)ט"ִסיָמן נ' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ַּתְחִּתית 

ט ַאז ָנאְכן ִהְסַּתְלקּות פּון ֵהייִליְגן אּון ֶמען ֶזעְה 

ִאיז ׁשֹוין אֹוי ֶגעֶווען ַּתְלִמיִדים פּוֶנעם ֵהייִליְגן , ן'ֶרִּבי

ַאז ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ֵגיין , ן ָוואס ָהאְּבן ֶגעַהאְלְטן'ֶרִּבי

ַווייל ֶדער , ן אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה'צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי
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ָנאר ֶרִּבי ָנָתן , ק ֶגעָוואְרןֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִאיז ׁשֹוין ִנְסַּתלֵ 

ֶמען : "ע ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ָוואס ָהאט ֶגעְׁשִריְגן"זי

, ן אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה'ֵהייִליְגן ֶרִּבי ַדאְרף ָיא ַזיין ַּביים

ַווייל ! אּון ָדאס ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעָוואְלט

 ."תיּוִח ְצ ס ַזא ִאיז ַא נִ 'ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבינְ 

ֵלי ְּתׁשּובֹות ַּבעַ ט ַטאֶקע ִוויִפיל ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעְה [

ָיאר פּוֶנעם  ְצֵוויי הּוְנֶדעְרטִדי  ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ְּבֶמֶׁש 

, אּון ֶווער ֶרעְדט ָנא ַהייְנט, ס ִהְסַּתְלקּות'ֵהייִליְגן ֶרִּבינְ 

ִוויִפיל הּוְנֶדעְרֶטער טֹויְזְנֶטער ַּבֲעֵלי ְּתׁשּובֹות קּוֶמען 
אּון , ן ַקיין אּוַמאן'ָׁשָנה צּום ֵהייִליְגן ֶרִּביאֹויף רֹאׁש ַה 

ֶהעְרְׁשט ֶיעְצט ֵהייְּבט ָאן ִנְתַגֶלה צּו ֶוועְרן ֶדעם ֵהייִליְגן 

ָכאְטִׁשיג ֶעס ִאיז ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס , ייטֹויְסֵק ס ְגר'ֶרִּבינְ 

? ָוואס קּוֶמען ָדאְרט ַאזֹוי ַסא ְסַפְרִדים, ָהאְּבן ַא ַטֲעָנה

ַאיי ייטְׁשַטאְרֵק אּון ִמיט ַא , ָזאְגן ָאֶפען ִוויל ִאי :
ע ָוואְלט "ב זיְטַמאֶרער ָר ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ַסא'

ָאֶדער ֶמען ָוואְלט , ןַהייְנט ֶגעֶלעְּבט אּון ָדאס צּוֶגעֶזעְה 

ִדיג ַהָנָאה 'ָוואְלט ֶער מֹוָרא, ִאים ָדאס ַפאְרֵצייְלט

ֵאייְנָמאל ַּביי ַא ִאי ֶגעֶדעְנק ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ', ֶגעַהאט

ִווי ֶער ָהאט ִזי ֵזייֶער , ְׁשמּוֶעס ְצִוויְׁשן ִמְנָחה ַמֲעִריב
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ֶגעָקאְכט אּון ִאיְנִמיְטן ָהאט ֶער אֹויְפֶגעהֹויְּבן ִדי ֶהעְנט 

ִּבְׁשַעת ֶדער ָּפִנים ָהאט ִאים , אּון ִזי ָאְנֶגערּוְפן

ִאי ֶוועל , ֵאיין ַזא ָהאּב ִאי מֹוָרא': ֶגעְפַלאְמט

, אְרְפן ָאְּפֶגעְּבן ִדין ְוֶחְׁשּבֹון ַפאְרן ֵּבית ִדין ֶׁשל ַמְעָלהַד 

ֶׁשע 'ַאז ִאי ָהאּב ִניְׁשט ֶגענּוג ֶגעטּוֶען ַפאר ִדי ְסַפְרִדי
ָנאר ִדי , ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען ֵטייֶעֶרע ְנָׁשמֹות. 'ִאיְדן

ַרב ָהאט ֵזיי -ִדי ֵעֶרב, ַפאְרָׁשאְלֶטעֶנע ְרָׁשִעים

ָנאר ֶיעְצט , ר ֶגעֶווען ַעל ַהַדתאּון ַמֲעִבי, ַפאְרַכאְּפט

ֵהייְּבן ֵזיי , ן'ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי ָּברּו ַהֵׁשם דּוֶרע

 ].צּוִּביְסֶלע ָאן צּוִריק צּוקּוֶמען

רֹאׁש : )ִסיָמן תג, ן"ַחֵיי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ַווייל ַמיין ַגאְנֶצע ַזא , ַהָׁשָנה ַדאְרְפן ַאֶלע ַזיין ַּביי ִמיר

אּון ֶווער ֶעס ְגֵלייְּבט ִאין ִמיר ; ִאיז ָנאר רֹאׁש ַהָׁשָנה

ָזאל אֹויְסרּוֶפען ַאז ֶמען ַדאְרף ַזיין ַּביי ִמיר אֹויף רֹאׁש 
אּון ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ְגֶרעֶסעְרס פּון ֶדעם . ַהָׁשָנה

אּון ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְׁשַרייְּבט . )רכ; ִסיָמן תו, ָׁשם(

 'ֵחֶלק א ְּת "ְיֵמי מֹוַהְרנַ . רכה; רכ; ִסיָמן תו, ָׁשם(ֶעְטִליֶכע ָמאל 

ס ֶוועְרֶטער ִאיז נְ 'ַאז פּון ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי: )אִסיָמן פ

ַאז ֶמען ַדאְרף ַווייֶטער ָאְנַהאְלְטן ֲאִפילּו ָנא , ַמְׁשַמע
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ֶקען . ַזיין ִהְסַּתְלקּות צּו קּוֶמען רֹאׁש ַהָׁשָנה ַקיין אּוַמאן

ִניְׁשט קּוֶמען אּון ָזאְגן , ֵקייֶנער ִאין ֶדער ֶוועְלט

צּו ִאין , ִווי ְגרֹויס ֶער ָזאל ָנאר ִניְׁשט ַזיין, ַאְנֶדעְרׁש

  .ִנְגֶלה ָאֶדער ִאין ַקָּבָלה

ען אּון ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ָנא ַאַזא ַזא ִמיט ָוואס ֶמ 

ַווייל ֶמען , ִווי ִמיט ַקָּבָלה, ֶקען ָאְּפַנאְרן ֶמעְנְטְׁשן

, ֶרעְדט ֶוועְרֶטער ָוואס ִניְׁשט ֶיעֶדער ַפאְרְׁשֵטייט

ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער . ְמֵמיָלא ַכאְּפן ֶמעְנְטְׁשן ִהְתַּפֲעלּות

ֶרִּבי ִאיז ֶגעֶווען ִאין אּוַמאן ָהאט ִאים ֵאייֶנער ֶגעְפֶרעְגט 
ַאז צּו ֶקעֶנען ַקָּבָלה ַדאְרף ֶמען , תצּו ֶעס ִאיז ֱאֶמ 

ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ? ִמְקָוואֹות אּון ַפאְסְטן

ָנאר ָדאס ִאיז , ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי! ֵניין: ֶגעֶעְנְטֶפעְרט

 .)ה"ן ִסיָמן רכ"ִׂשיחֹות ָהַר (ַא ָחְכָמה ּפּוְנְקט ִווי ַאֶלע ָחְכמֹות 

ן ִדי ָחְכָמה פּון ֶעס ִאיז ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאּבְ 

אּון ֵזיי ֶקעֶנען ְגַליי אֹויְסֶרעֶכעֶנען ֶדעם , ֶחְׁשּבֹון

אּון ֶעס ִאיז , ןֶיעֶדע ַזא ָוואס ֵזיי ֶזעְה  ֶחְׁשּבֹון פּון

, ֶגעֶווען ַצִדיִקים ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ָדאס ֶגענּוְצט ִּבְקדּוָׁשה

אּון ִמיט ֵזייֶער ְׁשֶנעְלן מַֹח ָהאְּבן ֵזיי ֶגעֶקעְנט 
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ה "ם ֲהָויָ ֵׁש עֶנען ִצירּוֵפי אֹוִתיֹות לֹויט ֶדעם אֹויְסֶרעכֶ 

ס ַעד "ָוואס ֶמען ֶקען ִמיט ֶדעם ַמאְכן ָנאְמֶּבעְר ', ְוכּו

אּון ֶווען ֵאייֶנער ָהאט ַא גּוְטן ָקאּפ אּון קּוְקט , ין סֹוףֵא 

ן ַאז ָדאס ַּבאְטֶרעְפט ֶקען ֶער ְגַליי ֶזעְה , ֶעֶּפעס ָאן

ַאזֹויִפיל ַּבאְטֶרעְפט אֹוי ָוואס , ַאזֹויִפיל אּון ַאזֹויִפיל
, אּון ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַמאְכן ַגאְנֶצע ְדרּוִׁשים, ֶדער ָּפסּוק

אּון , ִוויֶדעְראּום ֶזעֶנען ָדא ָנא ַאְנֶדעֶרע ָחְכמֹות

ֵאייֶנער ָוואס ֶקען ָדאס ִניְׁשט ֶוועְרט ֵזייֶער ִנְתָּפֵעל 

ְכט ַמא, ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ַאִּביְסל ֵׂשֶכל, ֶדעְרפּון

ָוואס ָהאּב ִאי פּון "ֶער ִזי ְגַליי ֶדעם ֶחְׁשּבֹון 

 !?"ֶדעם

ְמֵמיָלא ֶווען ֶמען ֵגייט ִמיט ֶדעם ַעל ִּפי ׁשּוְלָחן 

ִאיז , אּון ֶמען ִפיְרט ִזי ָנאר לֹויט ִדי ּתֹוָרה ,ָערּו

ָאֶּבער ַאז ֶמען ַפאְנְגט ָאן ַאֶוועְקצּוֵגיין , וואֹויל אּון גּוט
ן ִדי ֲהָלָכה אּון פּון ָּפׁשּוט דּוְר ִדי ָחְכמֹות פּו

, ִדיג ַאייְנֶגעְׁשֶטעְלט'ִאיז ָדאס ׁשֹוין מֹוָרא, ייטְׁשֵק ִאיִדי

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

ֶקען ֶער , ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ָנא ַזיין ֵאייֶגעֶנעם ֵׂשֶכל

ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען אּון . קּוֶמען צּו ְגרֹויֶסע ָטעּוִתים
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ַפאְרִפיְרט  ְצָלןלִ ָמָנא ְח ַר  ְגרֹויֶסע ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן

ַאַדאְנק ֶדעם ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ִזי ַּבאנּוְצט ִמיט , ַאְנֶדעֶרע

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי . [ֵזייֶער ֵאייֶגעֶנע ֵׂשֶכל אּון ָחְכָמה

ָהאט ִאים ָהאט ֶגעָזאְגט ִדי ּתֹוָרה ָנאְכֶדעם ָוואס ֶמען 

ָוואס ֶער , ַפאְרֵצייְלט אֹויף ָגאר ַא ְגרֹויֶסער ְמקּוָּבל
ֶרץ ַדאְרף ֶמען ָלָא  ַאז ִאין חּוץ, ָהאט ְמַחֵדׁש ֶגעֶווען

ַווייל ַא ָּבאְרד ִאיז ְמַרֵמז אֹויף , ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ָּבאְרד

ַׁשַער ַהִּמְצוֹות ; ב"ע, ַדף קל, ִאְדָרא ַרָּבה(ֵזייֶער ְגרֹויֶסע ַזאְכן 

ֶרץ ִאיז ִניְׁשט ֶוועְרד צּו ֶדעם ָלָא  אּון חּוץ, )ְקדֹוִׁשים ְרַׁשתּפַ 

ָהאט ִזי ֶדער . )'ִסיָמן ע, קֶׁש ְּבֵאר עֵ  ֲאלֹות ּוְתׁשּובֹותַעֵיין ַׁש (

ַאז : "ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶדעָמאְלְטס ָאְנֶגערּוְפן אּון ֶגעָזאְגט
ֶמען ֵגייט ִמיט ָחְכמֹות ֶקען ֶמען ַפאְרְקרּוְמט ֶוועְרן 

אּון ֶדעָמאְלְטס ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער , "ְצָלןלִ ָמָנא ְח ַר 

ן ִסיָמן "ַחֵיי מֹוֲהַר (ֶרִּבי ֶגעָזאְגט ִדי אֹויֶבְנֶדעְרַמאְנֶטע ּתֹוָרה 

ֲאלֹות ַׁש (ע ְּבֶרעְנְגט "ר זיֹופָ ֶדער ֵהייִליֶגער ַחַתם ס. )א"נ

ַאז ֶער ָהאט ָיא  )ט"ִסיָמן קנ, ַרח ַחִּייםֵחֶלק אֹ, רַחַתם סֹופָ  ּוְתׁשּובֹות
ָנאר ֶמען ָהאט ָדאס אֹויף ִאים ְסַּתם , ֶגעַהאט ַא ָּבאְרד

 .]ַארֹויְפֶגעֵלייְגט
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ִּבְפַרט ַאז ֶמען ִוויל ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִאין ֶדעם ֵהייִליְגן 

ֶקען ָדאס ָנאר ַזיין ַאז ֶמען ֵגייט ִמיט , ס ַזאנְ 'ֶרִּבי

, ֶמען ָהאטאּון ָוואס ֶמער ְּתִמימּות , ְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות

ַווייל ִדי ַגאְנֶצע ַזא פּון ֶרעְדן , ִאיז ֶמען ֶמער ַמְצִליַח 

, ֶקען ֶמען ָנאר ַאז ֶמען ָהאט ְּתִמימּות, צּום ַּבאֶׁשעֶפער
ָנאר , אּון ֶמען ֵווייְסט ַאז ֶמען ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל

אּון ֶער ֶהעְרט , ִאי ְגֵלייּב ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא

ִסיָמן ' ן ֵחֶלק א"ַעֵיין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (עֶדעס ָוואְרט ִמיר אֹויס יֶ 

' ֵגיי ד, אּון ַאז ִדי ִוויְלְסט ַדְווָקא ַא ַּבאַווייז. )קנה; סב

ן ַאז ֶדער ֶוועְסטּו ֶזעְה , ַאמֹות אּון קּום צּוִריק

ַווייל ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ! ַּבאֶׁשעֶפער ֵגייט ִאין ִדיר
ִליְגְסטּו ׁשֹוין ַא , ֶנעְמט פּון ִדיר ַארֹויס ֶדעם ֶלעְּבן

ֶעס ִאיז ָדא : )א"ִנָדה לא ע(ל ָזאְגן "ִווי ַחזַ  ַאזֹוי, טֹויֶטער

ַטאֶטע ַמאֶמע אּון ֶדער ; ְדֵריי ׁשּוְּתִפים ִאין ַא ֶמעְנְטׁש

, אּון ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ֶגעט ָדאס ֶלעְּבן', ְוכּו, ַּבאֶׁשעֶפער

ְמט ֶנע, אּון ֶווען ֶעס קּוְמט ִדי ַצייט ֶער ָזאל ִנְפָטר ֶוועְרן
אּון ִדי ַאְנֶדעֶרע , ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ַאֶוועק ַזיין ֵחֶלק

 .'ֲחָלִקים ְּבַלייְּבט ַפאר ִדי ַטאֶטע ַמאֶמע ְוכּו
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ַחֵיי (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֵזייֶער ָאְנֶגעָוואֶרעְנט 

ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ִסְפֵרי : )תח-ן ִסיָמן תז"מֹוֲהַר 

אּון ֶדער ֵהייִליֶגער , ָרֵאלי ִיְׂש ַחִקיָרה ֲאִפילּו פּון ְגדֹולֵ 

ַאז , ֶרִּבי ַכאְּפט ָדאְרט ָאן אֹוי ֶדעם ַּבַעל ַעֵקיָדה

אּון , ָכאְטִׁשיג ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ֶעְרִליֶכער ִאיד
א ָזאל ֶמען ִניְׁשט ָד , ֵסֶפר ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט ַא גּוֶטע

ט ַפאְרְׁשֵטיין ַווייל אֹויּב דּו ֶוועְסט ִניְׁש . קּוְקן ִאין ֶדעם

ַווייל ֵזיי , ְׁשָיאֶוועְסטּו ְּבַלייְּבן ִמיט ִדי ַק , ֶדעם ֵּתירּוץ

אּון , אּון ָדאס ַכאְּפט ֶמען אֹויף, ְפֶרעְגן גּוֶטע ַקְׁשיֹות

, ֶווען ֶעס קּוְמט צּום ֵּתירּוץ ַפאְרְׁשֵטייט ֶמען ׁשֹוין ִניְׁשט

ְמֵמיָלא ְּבַלייְּבט ֶמען פּול ִמיט ַקְׁשיֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן 
 ).ן ִסיָמן קב"ִׂשיחֹות ָהַר עֹוד ין ַעיֵ וְ (

ַפאְרָוואס ָזאל ֶמען ִניְׁשט ֶלעְרֶנען , ֶמען ָזאְגט ָנא
ֶווען ֶעס קּוְמט ַׁשָּבת , ַהַּבִית-ָנאר ַא ַּבַעל? ֶדעם ַעֵקיָדה

אּון ֶער ֵלייְגט ִזי ַאַריין ִאין , ָנאְכִמיָטאג ָנאְכן ֶעְסן

ֶער קּוְקט אּון , ֶנעְמט ֶער ַארֹויס ֶדעם ַעֵקיָדה, ֶּבעט

, אּון ֶווען ֶעס קּוְמט צּום ֵּתירּוץ, ַאֶלע ַקְׁשיֹות דּוֶרע

אּון ַאזֹוי ַּפאִסיְרט ֶיעֶדע , ִאיז ֶער ׁשֹוין ַאייְנֶגעְׁשָלאְפן
ָווא , ָנא ָאן ָווא קּוְמט אֹויס ַאז ֶער ֶלעְרְנט ִזי



 יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                קמד

אּון ִוויַּבאְלד ַּביים ֵּתירּוץ ִאיז ֶער , ִמיט ַקְׁשיֹות, ָווא

אּון . ִאיז ֶער ֶגעְּבִליְּבן ָאן ַא ֵּתירּוץ, עְׁשָלאְפןׁשֹוין ַאייְנגֶ 

ֵפק ְסֵפיָקא ִאין ז ֶעס ַפאְלט ָנאר ַאַריין ַא ְס ַּביי ֱאמּוָנה ַא 

, ִאיז ָדאס ׁשֹוין ְּכִפירֹות אּון ַאִּפיקֹוְרסּות, ֶגעַדאְנק

ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ָהאט ֶגעַטייְטְׁשט ֵׁש ַאזֹויִווי ֶדער ַּבַעל 
, ְדָבִרים יא(ֶדעם ָּפסּוק : )ַׁשת ֵעֶקבַּפְר , ֹוָרהּתַה ל ם טֹוב עַ ַּבַעל ֵׁש (

ִווי ָנאר ַא , ם ֱאִהים ֲאֵחִריםֶּת ְד בַ עֲ וַ , ְוַסְרֶּתם :)טז

ֶמעְנְטׁש ְטַראְכט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ֶעֶּפעס אֹויֶסער ֶדעם 

ִאיז ָדאס ׁשֹוין ַאזֹוי ִווי ֶער ִדיְנט , ֵהייִליְגן ַּבאֶׁשעֶפער

 .ֲעבֹוָדה ָזָרה

קּוְמט אֹויס ַאז צּו ֱאמּוָנה ֶקען ֶמען ָנאר צּוקּוֶמען ָאן 

זֹוַהר (, 'ַמְלכּות'ִאיז ִדי ִמָדה פּון  'ֱאמּוָנה'ַווייל , ֵׂשֶכל

ָדאס ֵהייְסט ֶער ִאיז  )ַדף רל, ִּפְנָחס; ַדף טז, ַּפְרַׁשת ַוִיְקָרא דֹוׁשָק ַה 

 אּון ֶער ְגֵלייְּבט , 'עֹול ַמְלכּות ָׁשַמִים'ְמַקֵּבל אֹויף ִזי
אּון ַאז , ּוָנה ְׁשֵליָמה ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדאֶּבֶאמ

, ַדאְרף ִאי ֶרעְדן צּו ִאים, ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא

ָאֶּבער ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַא ָחָכם אּון ַפאְנְגט ָאן 

אּון צּו ֶער , צּו ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדא: ְטַראְכְטן

ין ְּכִפירֹות ִאיז ָדאס ׁשֹו', ֶהעְרט ִאים ַטאֶקע אֹויס ְוכּו
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' ן ֵחֶלק א"ַעֵיין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (אּון ַאִּפיקֹוְרסּות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן 

אּון ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְיסֹוד ַּביים ֵהייִליְגן . )ִסיָמן סב

 .ן'ֶרִּבי

ֶטעְנִדיג ַאָראּפ ְּבֶרעְנֶגען ִדי ֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ֶמען ְׁש 

ִריֶגער אּון ן ִניְד 'ֶוועְרֶטער פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי

ַאזֹויִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט , ִניְדִריֶגער

ִאי ָהאּב ַאָראּפ ֶגעְּבֶרעְנְגט ַמייֶנע : )ִסיָמן שס, ן"ַחֵיי מֹוֲהַר (

ַאז ִאי ֶקען ָדאס ׁשֹוין ִניְׁשט , ֶוועְרֶטער ַאזֹוי ִניְדִריג

ף ַזיין אּון ָדאס ַדאְר . ַאָראּפ ְּבֶרעְנֶגען ָנא ִניְדִריֶגער
ןס 'אּון ִניְׁשט ַמאְכן ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי, אּוְנֶזער ַאְרֶּבעט

ַאז ֶדער ַהמֹון ַעם ָזאל , ֶוועְרֶטער ִטיֶפער אּון ֶהעֶכער

אּון ָאְּפַמאְכן ַאז ָדאס , ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ֶמען ִוויל

 .ִאיז ִניְׁשט ַפאר ִאים

 .ג

ִדי ֵהייִליֶגע ְסָפִרים ָוואס  ּוןָדאס ִאיז ִדי ַמְעָלה פ

ֶגעָוואְרן ַאז ֶיעֶדער ָזאל ָדאס ֶקעֶנען  ְׁשִריְּבןֶזעֶנען ֶגע
, ָדאס ָאן ּוְקןק ְׁשןֶמעְנְט  ֹובר ִׁשיגָוואס ָכאְט , ְׁשֵטייןַפאְר 

, ָאן ּוטִזי ג ּוְקטַאז ֶמען ק ֶּבערָא ', ּוַזאְכן ְוכ ָּפׁשּוֶטעִווי 
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ָוואס  -ייִליֶגע ְסָפִרים ט ֶמען ַאז ָנאְכן ֶלעְרֶנען ִדי ֵה ֶזעְה 

 ּוָמׁשֶנעְמט ֶמען ַא ח - ָּפׁשּוט ֹויַאז ֹויסַטאֶקע א ּוְקןק

ִדי , ָאן ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין ֶיעֶדע ָווא ְּבטֶמען ֵהיי ּוןא

ִאין ִדי , ְׁשַניֹותֶלעְרֶנען ִמ  ּוַזא ַפאְנְגט ֶער ָאן צ ֶּבעֶזעלְ 

ט ַקיין ֶגעֶעֶפענְ  ְׁשטִני ְנָמאלַצייט ָוואס ֶער ָהאט ֵקיי
ֶלעְרֶנען  ּוצ: ִזי ַּבייַווייל ֶער ָהאט ֶגעְטַראְכט , ְׁשַניֹותִמ 

ָוואס ! ַדאְרף ֶמען ַזיין ַא ַאְלֶטער ִאיד ְׁשַניֹותִמ 

ֶלעְרְנט ֶמען ְצֵוויי , ִמְנָחה ַמֲעִריב ְׁשןֶדעָמאְלְטס ְצִווי

ַא  ּוןא! ָמָראגְ  ּוןֶווער ֶרעְדט ָנא פ ּוןא, ְׁשַניֹותְדֵריי ִמ 

ֶיעְדן  ִׁשיעּורי ֵהייִליֶגע ְסָפִרים ַמאְכט ֶער ִזי ַא ַדאְנק ִד 

 .'ּוְוכ, ְגָמָרא, ְׁשָנהִמ , ָטאג ִאין ִמְקָרא

ע ָוואס ָהאט "ֶעְנְגל זי ֹוֵסףי ִּביֶר  ֹוןָגא ֹויֶסערְגר ֶדער

 ָהאט , ִטיֶפע ְסָפִרים ּוןא ֵׁשייֶנעֶגעַמאְכט ַאַסא

ַמאְכן ְסָפִרים  ּוצ ֹויְּבןָאְנֶגעה ּבַפאר ִאי ָהא': ֶגעָזאְגט
, י"ִׁש ָאן ַר , ס"ַׁש ֶפעְרִציג ָמאל  ּוְרְכֶגעָזאְגטִאי ד ּבָהא

ִאי ִמי ֶגעֶזעְצט  ּבָהא ֶדעםָנאכְ  ּוןא, ּתֹוְספֹותָאן  ּוןא

ַאז  ּוְנֶדערַקיין ווא ְׁשטִני ׁשֹויןְמֵמיָלא ִאיז . 'ֶלעְרֶנען

ִאיז ֶגעָוואְרן  ּוןא, ָהאט ִזי ִאים ֶגעֶעֶפעְנט ּפֶדער ָקא

 .ֹוָלםע ֹוןא ָגאַאזַ 
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 ִּתיקּוֵני. פג; עח; ַדף עה, תרּו ׁשזַֹהר ָחָד ( ֹוׁשַהָקד ֹוַהרז ֶדער

 ּוןפ ּפּורֶדעם ַגאְנְצן ִסי ֹויסא ְׁשטַטייְט : )ב"ע, ַדף עה ֹוַהרז

ּוףג ֹויְפןא ֹויףַאז ָדאס ֵגייט ַאר, יִמ ֳע נָ ִמיט  ֱאִליֶמֶל 

 ,ֵיֶצר ָהַרעָדאס ִאיז ֶדער  ןיֹולְ כִ  ּוןא; ָׁשָמהִמיט ִדי נְ 

 ּוְנגַפאְרֶלעְנד-היָ לָ ּכְ ִוויל ַמאְכן ַא  עַווייל ֶדער ֵיֶצר ָהַר 
ֶוועְגן , ָׁשָמהנְ ָדאס ִאיז ִדי  יִמ עֳ נָ  ּוןא, ׁשֶדעם ֶמעְנְט  ּוןפ

ָהאט ֶמען ֶגעָזאְגט  ּוִריְקֶגעקּוֶמעןֶדעם ֶווען ִזי ִאיז צ

ָהאט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ? 'יִמ ֳע את נָ זֹ ֲה ': )כא-יט, א ּותר(

ַווייל ֶדער , ִּביֶטער- ָמָרהִזיס ָנאר -יִמ ֳע נָ  ְׁשטִמיר ִני ּוְפטר

ֲאִני  ,ֶגעַמאְכט ִּביֶטערָהאט ִמיר ֵזייֶער  ֶּבעְרְׁשֶטערֵאיי

 .ינִ יבַ ִׁש ם ֱה יָק ֵר וְ , ֶגעַגאְנֶגען ִפיל ִּביןִאי  יִּת כְ לַ ה ָה ָא לֵ ְמ 
ִזי  ּוְמטק, ּפַאָרא ּוְמטק ָׁשָמהָדאס ֵהייְסט ֶווען ִדי נְ 

: )ב"ִנָדה ל ע(ִווי ִדי ְגָמָרא ָזאְגט  ֹויַאז, ָאְנֶגעִפיְלט ּפַאָרא

 ָּכל ֹויסֶלעְרְנט ֶמען ִאים א ֹוִאמ ִּבְמֵעיַא ִקיְנד ִאיז  עןֶוו

ַא  ּוְמטק, ֹויסַאר ּוְמטֶווען ֶער ק ּוןא, ָלהּכּו ּתֹוָרהַה 

ֶער ַפאְרֶגעְסט  ּוןא ְׁשֶנעְלֶקעִאים ַא  ְּבטֶגע ּוןַמְלָא א
ִאיז ֶער , ל ֶיעְצט ָהאֶרעֶווען ַאֵלייןֶער ָזא ְּכֵדי. ַאֶלעס

ֶער ָהאט  ּוןא, ֹותַהְקָדמ ְכִטיֶגעֶער ָהאט ִדי ִרי ּוןא ֹוֶכהז

ֶלעְרֶנען  ּוָאן צ ּוְמטק ּוןא, ָהאֶרעֶוועט ֶער ַאֵליין, ֵׂשֶכל



 יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                קמח

ֶער ֶדעְרַמאְנט ִזי ָוואס ֶער ָהאט  ּוןא, ּתֹוָרהִדי ַגאְנֶצע 

, ֵׂשֶכלֶגעַהאט ַקיין  ְׁשטַאז ֶער ָהאט ִני ֶּבערָא , ֶגעֶלעְרְנט

, ּתֹוָרה אְנֶצעִדי גַ  ּוֶרעְכֶגעָזאְגטד ְׁשטֶער ָהאט ִני ּוןא

ֶיעֶנער  ֹויףא ּוִריקצ ּוְמטק ָׁשָמהֶדעָמאְלְטס ֶווען ִדי נְ 

, ָּבהַר  ּוְדֵבי ֵאִלָיה ַּתָנא( ֶּפַתחַה  ׁשֹוֵמרְפֶרעְגט ֶדער , ֶוועְלט

 ְּפסּוִקיםִדי  ּפֵלייג ַאָרא, 'ֶׁשָקִריָת ִמְקָרא  ֹוַער': )א ֵּפֶרק

 ֵלייג, 'ֶׁשָׁשִניָת  ְׁשָנהִמ  ֹוַער'. ָהאְסט ֶגעֶלעְרְנט ּוָוואס ד

ַאז  ּוןא. ט'ַחֶזְר 'ָהאְסט ֶגע ּוָוואס ד ְׁשַניֹותִדי ִמ  ּפַאָרא

 .ּבּוׁשֹות ֹויֶסעִאיז ְגר ְׁשטֶמען ָהאט ָדאס ִני

ה ָא לֵ ֲאִני ְמ ', ֹוׁשַהָקד ֹוַהרֶדער ז ְׁשטַטייְט  ָדאס

 ּתֹוָרהַה  ָּכלִמיט  ּולַאֶהער פ ּוֶמעןֶגעק ִּביןִאי  'יִּת כְ לַ ָה 

, ֵלייִדיג ּוִריקִאי ֵגיי צ 'ינִ יבַ ִׁש ם ֱה יָק ֵר וְ ' ֶּבערָא , ּכּוָלה

י ִמ ֳע ִלי נָ  אָנהֶר ְק ל ִּת ַא ' ,ִאיז ֶדען ָדאס ִזיס 'יִמ ֳע את נָ זֹ ֲה '

א ֶעס ִאיז ִמיר ָד  'ְמאֹד י ִליַּד ר ַׁש ַמ ֵה  ִּכיְקֶראןָ ִלי ָמָרה 
 .ִּביֶטער רֵזייעֶ 

ֵהייִליְגן  ּוםצ ּוָרבֶדעם ֶווער ֶעס ִוויל ַזיין ְמק ֶוועְגן

, ב ֵּפֶרק ֹותָאב(ל ָזאְגן "ַדאְרף ִוויְסן ָדאס ָוואס ַחזַ , ן'ִּביֶר 

ַאן ַעם ָהָאֶרץ ֶקען  'ְוא ַעם ָהָאֶרץ ָחִסיד': )ה ְׁשָנהִמ 



יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                 קמט       

 ָקדֹוׁשַהַחִיים ַה  ֹורֶדער א. [ַזיין ַקיין ָחִסיד ְׁשטִני

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען : )ו ֹותא. ג, כו, ּוקֹוַתיחּבְ  ַׁשתַּפְר (ַפאְרֵצייְלט 

 ּפַאז ֶער ִוויל ַאָרא: ַאן ַעם ָהָאֶרץ ָוואס ָהאט ֶגעְטַראְכט

ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט ַאז , ָׁשָמהנְ  ֹויֶסעָגאר ַא ְגר ְּבֶרעְנֶגען

 ִּכּפּור ֹוםַצייט ַפאר ֶדעם ֶוועט ַזיין י ֶּבעְסֶטעִדי 
 ֶּבערָא , ַנאְכט ִליֶגעַא ֵהייָוואס ִאיז ֵזייֶער , ַּבייַנאְכט

 ְׁשטֶגעֶלעְרְנט ָהאט ֶער ִני ְׁשטֶער ָהאט ִני ַּבאְלדִווי

!] ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ָּכֵרת ּורַאז ָדאס ִאיז ַאן ִאיס ּוְסטֶגעווא

ן 'ִּביֵהייִליְגן ֶר  ּוֶנעםַאז ֶמען ִוויל ַזיין ַא ָחִסיד פ ּוןא

 ִּבְפַרט, ָפִריםס ְס נְ 'ִּביַדאְרף ֶמען ֶלעְרֶנען ֶדעם ֵהייִליְגן ֶר 

ְמַקֵיים ַזיין ֶיעֶדע  ּוןן א"ֹוֲהַר ַחֵיי מ ּוןן א"ָהַר  ִׂשיחֹות
ָדאס . ָזאְגט ִּביֶדער ֵהייִליֶגער ֶר  ֹויִוויַאז ָּפׁשּוט ִׂשיָחה

 ִּביןֶווען ִאי  ּוןא, ִאיז ֶגעֶווען ַמיין ַהְצָלָחה

ן ֶגעֶזעְה  ּוןא, ו"ן ִסיָמן ע"ָהַר  ִׂשיחֹותִאין  ּוֶמעןָאְנֶגעק

, 'ּודֵסֶדר ֶדֶר ַהִלימ'ַא  ּוְנזֶגעט א ִּביֶר  ערֵהייִליגֶ ִווי ֶדער 

ֶמען  ּוןא, ִּבְּתִמימּותֶדעם  ּוצ ּוֶגעַכאְּפטִאי ִזי צ ּבָהא
ַאֶלע  ֹויַאז ּוןא, ּבֹוְדדּותִהְת  ּוןפ ְׁשטִני ׁשֹויןֶרעְדט 

ֶגעְטָראְפן ִאין ֵהייִליְגן  ּבָוואס ִאי ָהא ֹותַאְנֶדעֶרע ֵעצ

ֶגעָפאְלְגט  ְגַלייִאי ָדאס  ּבָהא, ס ְסָפִרים'ִּביןֶר 



 יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                קנ

ִאי  - ֵׁשםַה  ָּברּו - ּוןא, ּוְּפִׁשיטּות ִּבְּתִמימּותִאיְנַגאְנְצן 

 . ׁשֶגעַהאט ֶווער ֶעס ָזאל ִמיר ָזאְגן ַאְנֶדעְר  ְׁשטִני ּבָהא

ִסיָמן ', ן ֵחֶלק ב"ֹוֲהַר מ ּוֵטיִליק(ָזאְגט  ִּביֵהייִליֶגער ֶר  ֶדער

, ּוףֶעְסן ַפאְרן ג ְּבןֶמען ַדאְרף ֶגע ֹויִוויַאז ּפּוְנְקט: )'ח

ָדאס , 'ּוָפאְדג ֹוָנאְמז' ּוְפןָוואס ָדאס ֶוועְרט ָאְנֶגער

ָוואס , ָׁשָמהֶעְסן ַפאר ִדי נְ  ּוצ ְּבןַדאְרף ֶמען ֶגע ֶּבעֶזעלְ 

 ּפּוְנְקטַווייל . 'ְׁשָמָתאְדנִ  ֹוָנאְמז' ָאְנֶגערּוְפןָדאס ֶוועְרט 

, ׁשְפֵליי, ׁשֶעְסן ִפי ּוֶגעט ֶמען צ ּוףַפאר ֶדעם ג ֹויִוויַאז

 ֹויַדאְרף ֶמען א ָׁשָמהַפאר ִדי נְ  ֹויא ֹויַאז, ָּפאטָקאְמ 
 ּוןְגָמָרא א ִּביְסלַא  ְׁשַניֹותִמ  ִּביְסלַא  ּוָמׁשח ִּביְסלַא  ְּבןֶגע

 .ׁשֶמְדָר 

 ָּפסּוק ֹויְפןא: )ג, ו"ס, ָּבהַר  ְּבֵראִׁשית(ָזאְגט  ׁשֶמְדָר  ֶדער
ָדאס  ְׁשטַטייְט ', ּוְוכִקים ן ְל ָהֱא ֶּת יִ וְ  :)כח, כז ְּבֵראִׁשית(

ַיֲעקֹב  ֶּבעְנְטְׁשטָהאט ֶגע ּוִיְצָחק ָאִבינ; ֹויסא ׁשֶדער ֶמְדָר 

ַמִיםל ַה ִמַּט ': ַזיין ֹוֶכהֶער ָזאל ז ּוָאִבינ ָדאס ֵמייְנט ' ּׁשָ

 ּוִמְׁשַמֵּני', ָזאל ֶיעְדן ָטאג ֶלעְרֶנען ִמְקָרא רעֶ , ֶמען

 'ןב ָדּגָ "ֹוְור', ְׁשָנהֶער ָזאל ֶיעְדן ָטאג ֶלעְרֶנען ִמ ' ָהָאֶרץ



יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                 קנא       

ְגָמָרא ַדאְרף  ּוןא[, ַּתְלמּודֶער ָזאל ֶיעְדן ָטאג ֶלעְרֶנען 

ָדאס ֵמייְנט ֶמען ַאָגָדה' ׁש ירֹ ִת וְ '] ,ֶמען ֶלעְרֶנען ַאַסא. 

 .ד

ַאַזא ֵהייִליְגן  ּוצ ּוָרבִמיר ֶזעֶנען ְמק ֵׁשםַה  ָּברּו

, ְׁשטַאז ֶמען ִוויל ִני ּוןא, ַדאְרף ֶמען ִאים ָפאְלְגן, ן'ִּביֶר 

 ִּביֶדער ֶר 'ָזאְגן  ּוןַפאְרְדֵרייֶען א ְׁשטִני ׁשָזאל ֶמען ָכאְט 

 ִּביַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר  ּוןא', ֶגעָזאְגט ְׁשטָהאט ָדאס ִני
 ָׁשָנהַה  ׁשִאים רֹא ּוצ ּוֶמעןֶמען ָזאל ק זָהאט ֶגעָזאְגט ַא 

ֵהייִליְגן  ּוֶנעםפ ּוֶגערַזיין ְקל ּוןֵאייֶנער א ּוֶמעןִווי ֶקען ק

, ׁשֶגעֶווען ַאְנֶדעְר  ִׂשיגָזאְגן ַאז ֶער ָהאט ַמ  ּוןן א'ִּביֶר 

ֵהייִליְגן  ּוֶנעםפ ָׁשָנהַה  ׁשרֹא ֹויףַאֶוועְקָפאְרן א ּוןא

 . ן'ִּביֶר 

ע ָהאט ָנאְכֶגעָזאְגט "זי ַּתְנָיאַה  ַּבַעלֵהייִליֶגער  ֶדער

ה ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט פ'ֹוָראַא מ ַזיין  ּוןִדיֶגע ַמֲעשֶֹ

ֶער  ּוןא, ׁשֶמעְזִריְט  ּוןַמִגיד פ ֹויֶסערן ֶדער ְגר'ִּביֶר 

ֶווען ֶער  ֶּבערָא , ְפֶלעְגט ָדאס ֶדעְרֵצייְלן ֵזייֶער ֶזעְלְטן
ָדאס  ּוןא, ָהאט ֶעס ֶדעְרֵצייְלט ְפֶלעְגט ִאים ִגיְסן ְטֶרעְרן

ה  : ִאיז ִדי ַמֲעשֶֹ



 יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                קנב

ָחָכם ָוואס ֶער  ַּתְלמּוד ֹויֶסערִאיז ֶגעֶווען ַא ְגר ֶעס

ַא  ּוןַזיין ַא ַלְמָדן א ּוצ, ַקְנֵטרלְ  ּתֹוָרהָהאט ֶגעֶלעְרְנט 

ֶלעְרֶנען  ֶּבעֶסערַאז ֶער ֶקען  ֹויְפַווייְזןֶקעֶנען א ּוןא, ֹוןָגא

ֶטעְנִדיג ֶגעֵרייְצט ִמיט ֶער ָהאט ִזי ְׁש  ּוןא, ַאְנֶדעֶרע ּוןפ

 ִּביז, ָהאט ֶער ֵזייֶער ַאַסא ֶגעֶלעְרְנט ֹויַאז ּוןא, ַאְנֶדעֶרע
ְפֶלעְגט ֶער  ֹויא, ַלְמָדן ֹויֶסערֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ְגר

ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַזייֶנע  ֶּבערָא , ַּכָווָנהַדאֶוועֶנען ִמיט 

, ֶלעְרֶנען ֹויִפילִאי ֶקען ַאז ַּבאְלדַאז ִווי? ְּתִפילֹותַאֶלע 

ִווי ֶדער  ֹויַסא ֶלעְרֶנען ַאז ֹוין ַאזׁשֹויִאי ֶקען  ּוןא

ִהיְמל  ּוןַא ַמִגיד פ ְּבןאִוויל ִאי ָה , ֹוֵסףי ֵּביתֵהייִליֶגער 

 ֵּביתֶדער  ֹויִוויַאז, ִמיט ִמיר ֶלעְרֶנען ּוֶמעןָוואס ָזאל ק
 . ָהאט ֶגעַהאט ֹוֵסףי

 ּוןא, ִאים ַא ַמִגיד ּוֶעס ֶוועְרט ִנְתַגֶלה צ, ֹוםַהי ַוְיִהי

ִאיז ָגאר ַא  ָׁשָמהָזאְלְסט ִוויְסן ַאז ַדיין נְ : ָזאְגט ִאים
ִהיְמל  ּוןפ יְקטִׁש אט ִמיר ֶגעֶמען ָה  ּוןא, ָׁשָמהנְ  ֹויֶסעְגר

ָזאְלְסט ָנא ֶמער  ּוָנאר ד, ִדיר ּוצ ּוֶמעןַאז ִאי ָזאל ק

 ּוצ ּוֶמעןַאז ִאי ָזאל ק, ֶּבעְטן יֶטערַווי ּוןא, ֶלעְרֶנען

 ּוןא, ְמָחהִזי ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ָמֵלא ִׂש  ְׁשֵטייטַפאְר . ִדיר

ִאי  ֹוָלםע ֶׁשל ּבֹונֹוִר : ֶּבעְטןֶגע ּוןֶער ָהאט ֶגעַדאְנְקט א



יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                 קנג       

ִמיר ִאים  ִׁשיק, ַא ַמִגיד יְקטִׁש ַדאְנק ִדיר ָהאְסט ִמיר ֶגע

ָנא . 

ֶהעֶכער  ִּביְזט ּוד: ָזאְגט ִאים ֶדער ַמִגיד, ֹוםַהי ַוְיִהי
ַאֶלע  ּוןא ֹורֶדער ַגאְנֶצער ד ּוןא, ֹורֶדעם ַגאְנְצן ד ּוןפ

 ַדאְרְפְסט ָדאס' ּוד' ּוןא, ֵזייֶעֶרע ֶגעְלֶטער ִאיז ַדייְנס

ִדיר ַא  ּוצ ּוֶמעןֶוועְגן ֶדעם ֶווען ֶעס ֶוועט ק, ַמְעָלה ַזיין

 ּוֶמער ֶגעְלט ָזאְלְסט ְּבןֶווער ֶעס ֶוועט ִדיר ֶגע, ּתֹוָרהִדין 

, ִווי ִאים ֹויֶנען ַאז'ְק ַּפְס  ּוןא, ִזי ָאְנֶנעֶמען ַפאר ִאים

ַאז ָדא , ִדיר ֶמער ֶגעְלט ִאיז ַא ִסיָמן ְּבטַווייל ַאז ֶער ֶגע
ָדאס ַמְעָלה ַזיין  ּוַדאְרְפְסט, ֹוצֹותֶמער ִניצ ִליְגט

עְנְדט ְּבלֶ ֶמען ֶקען ַפאְר  ְׁשַטאְרקִווי  ְצָלןלִ ָמָנא ְח ַר [

, ׁשּותִאין יֵ  ּוןא ּותֶוועְרן ֶווען ֶמען ַפאְלט ַאַריין ִאין ֵגיא

ִאי  ּוןא, ֶמען ֶרעְדט ִזי ֵאיין ַאז ַאֶלעס ִאיז ַמייְנס ּוןא

 ָּפסּוקִאין  ְׁשֵטייטֵאיי ֶעס , ֹוצֹותִניצַדאְרף ַמְעָלה ַזיין ִדי 
ְבֵרי ף ִּד ּלֵ יַס וִ , י ֲחָכִמיםינֵ ר עֵ ּוֵ עַ יְ  ּׁשַֹחדַה ' :)ט"ְדָבִרים טז י(

 ֹויא ִמיר ַאזֶדער ַמִגיד ָהאט ָד  ָאֶּבער, 'יִקםַצִּד 

 !].ֶגעָזאְגט



 יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                קנד

ָזאְגט  ּוןא, ִאים ּוֶיעֶנער ַמִגיד צ ּוְמטָטאג ק ֵאיין

ָגאְלד  ּוןִאיז ָדא ַאַסא ְצָלִמים פ ֹויְסֶטערִאין ְקל: ִאים

ַווייל ָדאְרְטן , ֶנעם ָדאס ּוןֵגיי ַאַריין א, ֶּבערִזילְ  ּוןא

 ּוןַפאְרָלאְרן ֶגעָוואְרן א ָׁשמֹותנְ  ֹויִפילַאז ֶּבעֶזעֶנען ֶנע

ָדאס ֶגעֶהעְרט ַפאר  ּוןא, יְסֶנעֶמעןֹוַדאְרְפְסט ָדאס ַאר ּוד
? ֶקען ִאי ֵגיין ֹויזִוויַא , ָהאט ֶער ִאים ֶגעְפֶרעְגט, ִדיר

ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען , ַּבייַנאְכטֵגיי : ָזאְגט ִאים ֶדער ַמִגיד

ִמיט  ֵּכִליםַאֶלע  ּוֶמעןֶער ָהאט ַצאם ֶגענ ּוןא, ַּבייַנאְכט

ִאיז ֶדער  ְּפלּוְצִליְנג, ָגאְלד ּוןא ֶּבערִזילְ  ּוןִדי ְצָלִמים פ

, יט ָפארט ָוואס ֶעס ֵגיֶער ֶזעְה  ּוןא, ּוֶמעןַגַלח ָאְנֶגעק

ֶמען ָהאט  ּוןא ָּפאִליֵצייִדי  ּוְפןָהאט ֶמען ְגַליי ֶגער
ֶדער ִריְכֶטער ָהאט  ּוןא, ְׁשָּפטִמ  ּוםצ ְׁשֶטעְלטִאים ֶגע

ָנאר , ט'בֶ ַגנְ 'ֶגע ְׁשטֶער ָהאט ִני ַּבאְלדִווי: טנְ 'ֶק ַּפְס 'ֶגע

א ָד ֶנען ַווייל ֶמען ָהאט ִאים 'בֶ ֶגעָוואְלט ַגנְ  ָהאטֶער 

ָזאל ֶער ִזיְצן ַא ָיאר , ָנא ִאיְנִמיְטן ִדי ְגֵניָבה טּפְ ֶגעַכא

 !ְּתִפיָסהִאין 

ָהאט , ְּתִפיָסהֶגעִזיְצן ִאין  ׁשֹויןֶווען ֶער ִאיז  ֶיעְצט

ֶדעם  ּוַזיין צ ַּפֵללִמְת  ּוןֵווייֶנען א ּוצ ֹויְּבןֶער ָאְנֶגעה

, ָדא ִּביןִאי  ּוווא ּוקק: ִאים ּוִזי צ ֶּבעְהט ּוןא, ַמִגיד



יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                 קנה       

ָוואס ֶדער ַגַלח ֶוועט , ֶיעְצט ּוןפ: ִאים ֶדער ַמִגידָזאְגט 

 ּוֶוועְסט ֹויַאז ּוןא, ִאים ָפאְלְגן ּוָזאְלְסט, ִדיר ָזאְגן

 ּוצ ּוֶמעןֶדער ַגַלח ִאיז ֶגעק ּוןא. ִּתיקּוןַא  ְּבןֶקעֶנען ָהא

 ְׁשַטאְרקִאי ֶזעה ִווי : ָזאְגט ִאים ּוןא, ְּתִפיָסהִאים ִאין 

ִאי , ייְסטְׁשֵר  ּוןֵווייְנְסט א ּוד ּוןא, ִזי ּוְטֶׁשעְסטמ ּוד
ן ֶוועל 'ְׁשַמדִזי  טֶוועְס  ּוד ֹויּבא, ַפאר ִדיר ַא ֵעָצה ּבָהא

 ַּבאְלדִווי ּוןא! ָדא ּוןפ ֹויְסֶנעֶמעןִאי ִדיר ְגַליי ַאר

א ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל ָפאְלְגן ֶדער ַמִגיד ָהאט ִאים ָד 

, ן'ְׁשַמדֶוועט ִזי ַאז ֶער  ַּבאְׁשָלאְסןָהאט ֶער , ֶדעם ַגַלח

ֶוועט  רעֶ  ּוןא, ּוְמָאהֶוועט ֶער ַאַריין ֵגיין ִאין ִדי ט ֹויַאז

ֶער ָהאט ִזי  ּוןא, ּוׁשֹותָדאְרְטן ְקד ּוןָנא ַמְעָלה ַזיין פ
ט 'ְׁשַמד'ַאז ֶער ָהאט ִזי ֶגע ּוןא, ט'ְׁשַמד'ַלייֶדער ֶגע

ָנאר , ַקיין ַמִגיד ּוֶמעןֶגעק ְׁשטֶמער ִני ׁשֹויןִאיז 

, ִׁשי ּוִריֶסעֶנעִמיט צ ּוְמטט ֶער ֵאייֶנער קֶזעְה  ְּפלּוְצִליְנג

ִאי ': ָזאְגט ֶער ִאים! ?ָוואס ִאיז ָדאס, םְפֶרעְגט ֶער ִאי

ֶגעַהאְלְטן ִאין ֵאיין  ּבִאי ָהא ּוןא! ם" ֶמ "ֶמ ֶדער ַס  ִּבין
, ּוִריְסןצ ׁשֹויןָהאט ִזי ִמיר  ִׁשיַאז ִדי  ּוֶמעןק ּוןֵגיין א

 ּוןא, ִאין ַמיין ֶנעץ טּפְ ִדיר ַאַריין ֶגעַכא ּב ָהאִאי ִּביז

ַמִגיד  רֹויֶסערְפֶלעְגט ֶדער גְ ! ט'ְׁשַמד'ְּפֶגעִדיר ָא 



 יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                קנו

ִווי ַווייט ֶמען  ּוקק: ע"זי ַּתְנָיאַה  ַּבַעלַפאְרן  ֹויְסִפיְרןא

ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֶער ֶוועט ִזי  ִּביז, ׁשַא ֶמעְנְט  ְּפַנאְרןֶקען ָא 

 .ן'ְׁשַמד

ת ּלַ עֻ ְוַעֵיין ּפְ ; ָׁשןיָ  ּוסְדפ(ִאין ָאְנַפאְנג  ֹותֵסֶפר ַהִמד ִאין

ה  ּוְקטִאיז ֶגעְדר )ו"ִסיָמן תפ, יקִּד ַהַּצ  ָוואס ֶעס ָהאט  ַא ַמֲעשֶֹ

ֶדעְרֵצייְלט ֵאיֶינע פּון ִדי ְגרֹויֶסע ַּתְלִמיִדים פּוֶנעם 

ען עֶווֶער ִאיז גֶ , ל"צֶלעס ז'ַחָיה ֹובד ִּביֶר ֵהייִליֶגען ֶרִּבין 

ֶער  ּוןא, יןִׁש יזְ אִד לָ  ְׁשָטאטב ִאין ַא ַלאְנֶגע ַצייט ֶדער ָר 

, ן'ִּביֵהייִליְגן ֶר  ּוםצ ְּבטֶלעּוֶגעְק ִאיז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער צ
ֶער ַוואְרְפט , ֶגעֶווען ֵׁשבֵאייְנָמאל ָהאט ֶער ִזי ְמַיי ִּביז

 ְׁשָטאטִאין  ֹויֶנעןווא ּוְמטק ּוןא ָּבנּותַאֶוועק ָדאס ַר 

 ּוןא, ן'ִּביֵהייִליְגן ֶר  ּוםֶטעְנִדיג ָנאְנט צַזיין ְׁש  ּוצ ְּבֶרְסֶלב

ַאז ֶער  ְׁשָטאט ןִאין ַזיי ֹויְסֶגערּוְפןֶער ָהאט ְגַליי א

ֶער  ּוןא, בָר  ֹויסֶוועְרט א ּוןא, ֵזיי ּוןֶגעֶזעֶגעְנט ִזי פ
ִמיט ַזיין ַגאְנֶצע  ְּבֶרְסֶלבַקיין  ֶּבערִציֶעט ִזי ַאִרי

ַזיין ֵסֶדר ְפֶלעְגט ַזיין ַאז ֶער ְפֶלעְגט ֶיעְדן  ּוןא. ְׁשָּפָחהִמ 

 יֶגערֶדער ֵהיילִ  ִּבְׁשַעת, ן'ִּביֵהייִליְגן ֶר  ּוםצ ּוֶמעןָטאג ק

ָנאְכָזאְגן  ּוןא, ְׁשַּפאִציְרןִאיז ֶגעַגאְנֶגען  ִּביֶר 

י ִׁשיֶדעֶנעַפאְר  ַאְלֶטע  ּוןפ ּתֹוָרה ּוֵׁשיִחד ּוןא ֹותַמֲעשִֹ



יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                 קנז       

, ןעָ ְד ִדיֶגער יַ 'ֹוָראוען ַא מֶער ִאיז ֶגעוֶ  ַּבאְלדִווי, ְסָפִרים

ָוואס , ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט ָנאְכֶגעָזאְגט

: ֶדעם ֹויףא ֹויְסֶגעְדרּוְקטָהאט ִזי א ֶרִּביֶדער ֵהייִליֶגער 

ֶגעִוויֶסע ַזאְכן  ּוןא! 'ֹוֶדׁשַהק ּוַח ר ֶּבֱאֶמתָדאס ִאיז '

ָדאס ִאיז  ּוןא ,ַאֶוועק ֶגעַמאְכט ִּביָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר 
ִוויְסן ָוואס  ּוצ, ְמָחהִאים ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִׂש  ַּבייֶגעֶווען 

 .'ּוְוכ ֹוֶדׁשַהק ּוַח ִאיז ר

ב ֶדעְרֵצייְלט ַפאְרן ֵהייִליְגן ָהאט ֶדער ָר  ֵאייְנָמאל

ה פ'ִּביֶר   ּוָנהָוואס ָהאט ֲחת ִׁשיָבהיְ  ׁשַא רֹא ּוןן ַא ַמֲעשֶֹ
 ִׁשיָבהַזיין יְ  ּוןפ ָּבחּורַא  ּוֶגעַמאְכט ַזיין ָטאְכֶטער צ

ֶער  ּוןַלְמָדן א ֹויְסֶטעְרִליֶׁשערָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַאן א

, ַּבייַנאְכט ּוןא ַּבייָטאג ייִסיגָהאט ֶגעֶלעְרְנט ְפלַ 

 ֵּביתֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ִאין  ַּבייַנאְכטֵאייְנָמאל 

יד ִאים ַא ַמגִ  ּוצ ּוֶמעןק ּוָהאט ָאְנֶגעַפאְנֶגען צ ׁשַהִמְדָר 
ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ִמיט ִאים ַא ַגאְנֶצע  ּוןִהיְמל א ּוןפ

ִדי ִסְטָרא ַאְחָרא  ּוןֶדער ַמִגיד ִאיז ֶגעֶווען פ ֶּבערַנאְכט ָא 

 ָׁשלם ִאיז ֶער ִנכְ ִמן ַהְסַּת (, ּוָׁשהִדי ְקד ּוןפ ְׁשטִני ּוןא

ֶדעם ָהאט ִדי  ּוֶרעַא ַזא ָוואס ד ֶּפעסֶגעָוואְרן ִאין עֶ 

). ִאין ִאים ּוַכאְּפןִזי ָאְנצ ּכַֹח ִסְטָרא ַאְחָרא ֶגעַהאט ַא 



 יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                קנח

 ּוןַאז ֶדער ַמִגיד ִאיז פ ּוְסטֶגעווא ְׁשטֶער ָהאט ִני ֶּבערָא 

 ְׁשטָהאט ָדאס ִני ּוְנֶגעְרַמאןֶדער י ּוןא, ִסְטָרא ַאְחָרא ִדי

 ,ׁשֶמעְנְט  ׁשּוםֶדעְרֵצייְלט ַפאר ַקיין 

ַמִגיד ִאים ָאְנֶגעַפאְנֶגען  ָהאט ֶדער ֵאייְנָמאל

 ֹויְפֶגעִוויְזןֶער ָהאט ִאים א ּוןא, ַאן ֲעֵביָרה ּוצ ּוצּוֶרעְדןצ

 ּבֶדעם ֶוועט ַזיין ַוויי ּוֶרעד ּוןִהיְמל א ּוןַאז ָדאס ִאיז פ

 ּוןא, ִׁשיַח ָמ  ּוןפ ָׁשָמהִדי נְ  ְּפצּוְּבֶרעְנֶגעןַזיין ַאָרא ֹוֶכהז

ֶער ָהאט  ּוןא ְּבטִאים ֶגעְגֵליי טָהא ּוְנֶגעְרַמאןֶדער י

ִזי ָזאל ִאים  ּבַזיין ַוויי ֶּבעְרצּוֶרעְדןָאְנֶגעַפאְנֶגען ִאי
ֶער ָהאט ִאיר ַפאְרֵצייְלט ַאז ֶעס ִאיז  ּוןא, ָפאְלְגן

ֶער ָהאט ִאים  ּוןִהיְמל א ּוןִאים ַא ַמִגיד פ ּוצ ּוֶמעןֶגעק

 ֶּבערָא , ָׁשַמִיםַווייל ָדאס ִאיז ִמן ַה  ןּוְה ָדאס ֶגעֵהייְסן ט

ִזי  ּוןא, ָׁשַמִיםִיְרַאת  ֹויֶסעִאיז ֶגעֶווען ַא ְגר ּבַזיין ַוויי

, ְפֶרעְגן ִאיר ַטאֶטע ֹוֶדםָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ִזי ֵגייט ק
ִזי ָהאט ָדאס ֶדעְרֵצייְלט  ּוןא, ןּוְה ָהאט ִזי ֶגעט ֹויַאז ּוןא

ִאיר ַטאֶטע ָהאט ִזי ֵזייֶער  ּוןא, ַפאר ִאיר ַטאֶטע

ַאז ֶדער  ְׁשַטאֶנעןוייל ֶער ָהאט ְגַליי ַפאְר וַ , אְקןְׁשָר ֶדעְר 

 ּוְפןֶגער ֵּתיֶכףֶער ָהאט , ִדי ִסְטָרא ַאְחָרא ּוןַמִגיד ִאיז פ

ַאז ֶדער  ּוִוויְסן ָזאְלְסט: ִאים ֶגעָזאְגט ּוןא, ַזיין ֵאייֶדעם
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ַאז , ֶדער ִסיָמן ִאיז ּוןא, ִדי ִסְטָרא ַאְחָרא ּוןַמִגיד ִאיז פ

ֶזעֶנען ָאְנֶגעֵצייֶכְנט ַאֶלע  ּוָׁשהי ְקדִד  ּוןפ דַא ַמִגי ַּביי

 םֵׁש ִדי  ּוןפ ֹוִתיֹותִדי א ּוןא, ְׁשֶטעְרןַזיין  ֹויףא ַּבִית- ַאֶלף

ִסְטָרא  ּוןַא ַמִגיד פ ַּביי ּוןא, ַׁשייֶנען ּואה ָּברּוה "ֲהָויָ 

ִדי  ּוןפ ֹוִתיֹותָאְנֶגעֵצייֶכְנט ִדי א ֹויַאְחָרא ֶזעֶנען א
 ּוֶנעםפ ֹוִתיֹותִדי א ֶּבערָא , עְרןְׁשֶט ַזיין  ֹויףא ַּבִית- ַאֶלף

ֶווען ֶדער  ּוןא, ְׁשטַלייְכְטן ִני ּואה ָּברּוה "ֲהָויָ  םֵׁש 

ן ַאז ִדי ֶוועְסט ֶזעְה  ּוד ּוןא, ּוֶמעןִדיר ק ּוַמִגיד ֶוועט צ

 ְׁשטַלייְכְטן ִני ּואה ָּברּוה "ֲהָויָ  םֵׁש  ּוֶנעםפ ֹוִתיֹותא

ן ִדי ּוִוויְסן ַאז ֶער ִאיז פ ּוֶוועְסט ְׁשֶטעְרןַזיין  ֹויףא

 ְּבןֶגע ּוְנגִדי ָזאְלְסט ִזי ֵזייֶער ַאְכט ּוןא, ִסְטָרא ַאְחָרא
ֶוועְגן , ֶׁשעִדיְגןֶער ֶוועט ִדיר ִזיֶכער ֶוועְלן  ּוןא, ִאים ּוןפ

ֶוועט , ֹותְקֵמיע ּוןא מֹותֵׁש  ֶּבערִאי ִדיר ִאי ּבֶדעם ֶגע

 ,ןּוְה ֶקעֶנען ט ְׁשטֶער ִדיר ָגאְרִני

ֶווען  ּוןא, ִאים ּוצ עןּוֶמ ִאיז ֶדער ַמִגיד ֶגעק, ַּבייַנאְכט

 ֹוִתיֹותִדי א ְׁשטן ַאז ֶעס ַלייְכט ִאים ִניֶער ָהאט ֶגעֶזעְה 

ַאז ֶער  ּוְסטָהאט ֶער ֶגעווא ּואה ָּברּוה "ֲהָויָ  םֵׁש  ּוֶנעםפ

ִווי  ֹויַאז ןּוְה ֶער ָהאט ֶגעט ּוןא, ִדי ִסְטָרא ַאְחָרא ּוןִאיז פ

ִאיז ֶער  ֹויַאז ּוןא, ַּבאפֹויְלן ִאיםָהאט  ְׁשֶווערַזיין 
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ִווי ָנאר ֶדער  ּוןא, ִאים ּוןֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן פ

ה ִאיז ֶער ֵזייֶער  ִּביֵהייִליֶגער ֶר  ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ַמֲעשֶֹ

ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ֶדעם  ּוןא, ַפאְרְפַלאְמט ֶגעָוואְרן

 ַּביי ֶּבערָא : ׁשֹוןִמיט ֶדעם לָ , ֶלעס'הַחיָ  ֹובד ִּביֶר , בָר 

- ִדי ַאֶלף ּוןפ ֹוִתיֹותַלייְכְטן ַאֶלע א - ֵׁשםַה  ָּברּו - ּוְנזא
 ִּביֶדעָמאְלְטס ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר  ּוןא. ַּבִית

ַזיין ֵסֶפר  ְׁשַרייְּבן ּוע צ"ָנָתן זי ִּביַפאר ֶר  ֶּבעְרֶגעֶגעְּבןִאי

 .ֹותַהייְנט ֵסֶפר ַהִמד ּוְפןָוואס ִמיר ר, ַּבִית-ָהַאֶלף

 ,ְּתׁשּוָבהֶרת ְיֵמי ִאין ִדי ֲעֶׂש  ְׁשֵטייֶעןַאז ִמיר  ֶיעְצט
ַדף , ׁשֹוָפרַה  ַׁשַער ִּייםַח ִרי ֵעץ ּפְ (ָזאְגט  ֹוׁשָוואס ֶדער ֲאִרי ַהָקד

 ׁשרֹא ְׁשןֶטעג ְצִווי ֶּבעןִדי ִזי ּוןַאז ֶיעְדן ָטאג פ )ב"קמ

 ֶּבעֶקען ֶמען ַפאֶרעְכְטן ִדי ֶזעלְ  ִּכיּפּור ֹוםי ּוןא ָׁשָנהַה 

ַדאְרף  ,ְּבןַא ַגאְנץ ֶלע ּוןפ ּוןַא ַגאְנץ ָיאר א ּוןָטאג פ

 ּוצ ְׁשטן ִזי ִניֶזעְה  ּוןא  ׁשַהֶנפֶ  ְׁשּבֹוןֶמען ִזי ַמאְכן ַא ֶח 
ן ִסיָמן "ָהַר  ִׂשיחֹות(ָזאְגט  ִּביֶדער ֵהייִליֶגער ֶר . ָלאְזן ַנאְרן

 ּוצ ְׁשטִזי ִני, ִמיר ָאְנֶנעֶמען ּוןָדאס ָזאְלט ִאיר פ: )נא

 ּוןא. ְׁשַטאְרקט ַנאְרט ֵזייֶער לְ ַווייל ִדי ֶווע, ָלאְזן ַנאְרן

, ְׁשטֶמען ַנאְרט ִזי ָאֶדער ִני ּוֶקען ֶמען ִוויְסן צ ֹויִוויַאז

ָוואס ֶזעֶנען  ְּתׁשּובֹות ֵליַּבעַ ייֶדער ִאיז ָדא ַהייְנט לֵ [
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ֶלעֶצער ַרֲחָמָנא ּפְ  ְׁשמּוִציְגְסֶטעִאין ִדי  ואְקְסןֹויְפֶגעוַ א

 ֹויֵזיי ָזאְגן א ּוןא, ָוואס ֶזעֶנען ָסֵפק ַמְמֵזִרים, ִלְצָלן

ַדאְרף  ׁשָנאר ַא ֶמעְנְט ] ,ְּבֶרְסֶלב ּותִאין ַחִסיד ֹותֵדע ׁשֹוין

 ּוןא, ָוואס ֶער ָהאט ִאין ַזיין ַהאְנט ּוֶקעןֶטעְנִדיג קְׁש 

ן ַא ּוא ֶׁשקַא ֵח  ְּבֶרעְנְגטֶמען ָהאט ִאים ָדא ַאַרייְנֶגע ֹויּבא
 ֹויַאז ּוןא, ּתֹוָרהֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע  ּוְגִריְנֶגע ֶוועג צ

י "ִׁש ַר  ּוָמׁשְפַלייְסן ִאין ח ּוצ ֹויְּבןָהאט ֶער ִזי ָאְנֶגעה

, ַּבְבִלי  ְגָמָרא ; ִאין ַא ֵסֶדר ְׁשַניֹותִמ ; ַּתְרגּוםִמיְטן 
 ׁשְדָר ִמ  ּוןא ָּבהַר  ׁשְדָר ִמ ; ִאין ַא ֵסֶדר ּתֹוֶסְפָּתא, ּוַׁשְלִמיְיר

י ִד  ּוןא', ּוְוכ, ִׁשיםַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ִמְדָר  ֹויַאז ּוןא, ַּתְנחּוָמא

 ּוט ֶער ַאז ֶער ָהאט ָאְנֶגעַפאְנֶגען צַזא ֶזעְה  ֶּבעֶזעלְ 

 ּוןא, ַזיין ּבֹוֵדדִזי ִמְת  ּוןא ֶּבעְרְׁשְטןֶדעם ֵאיי ֶּבעְטן

ט ֶער ַאז ֶער ָהאט ֶזעְה , ֶיעֶדע ַזא ֹויףא ןּוְה ט ְּתׁשּוָבה
 ּוֶקעןק ְׁשטִני ׁשֹויןַדאְרף  רעֶ  ּוןא, ִאין ַהאְנט ֶּפעסעֶ 

 .  ֵקייֶנעם ֹויףא

ע ִאיז "זי ּוֶבערל ַקאל'ַאייִזיק ִּביֵהייִליֶגער ֶר  ֶדער
 ּוןא, ְּבֶרעְנְגטֶער ָהאט ַאַרייְנֶגע ּוןא, ֹויסֶגעֶווען ֵזייֶער ְגר

 ִּבְתׁשּוָבהַמְחִזיר  ּוןא, ּוְנַגאְרןִאין א ּותַחִסיד ּוְׁשְּפֵרייטצ

ֶער . ַהְנִגיָנה ּכַֹח ַזיין  ּוֶרעד, ִאיְדן ִׁשיעּורֶגעֶווען ָאן ַא 



 יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                קסב

 ִּביֶר  ּוןא אפָ זְ יּו ִּביֶר , ַּתְלִמיִדיםְצֵוויי  טָהאט ֶגעַהא

 ּוןפ ֹוִׁשיםַאְלס ִדי ַאִחים ַהְקד ַּבאַקאְנט -ִמיָכֵאל 

ִדיֶגע 'ֹוָראָוואס ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעַמאְכט ַפאר מ, ׁשַנאַנא

ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער  ַּבאַקאְנטִווי [, ְׁשןֶמעְנְט  ֹויֶסעְגר

ט ִדי ֵהייִליֶגע לְ ֹויְפֶגעְׁשֶטעא ּוֶבערל ַקאל'ַאייִזיק ִּביֶר 
 ַּפְרַׁשת ֹוףס, ְּבָרָכהֵהיָכל ַה  ּוָמׁשַעֵיין ח(, ֶחְבַרָיא ואֶרערְׁשוַ ָא 

ע ִאיז "זי ּוֶבערל ַקאל'ַאייִזיק ִּביֶווען ֶר  ּוןא] ,)ֹותַמט

 ְּברּוֶדערֶזעֶנען ִדי ְצֵוויי ֵהייִליֶגע , ֶגעָוואְרן ַּתֵלקִנְס 

 ֶגעקּוֶמעןָאנְ  ֹויֶזעֶנען ֵזיי א, ן'ִּביַא ֶר  ּוְכןֶגעַגאְנֶגען ז

ֶגעָוואְלט  ְּבןָהא ּוןא, ע"ב זיָר  ְּפִׁשיֶצערֵהייִליְגן ָרא ּוםצ

 ּוְמטן ִווי ֶעס קֵזיי ֶגעֶזעְה  ְּבןָהא, ֹוָדהן ַזיין ֲעבֶזעְה 
 ֹוֵברע ֶּבעֶנע ׁשֹויןֵווייְנט ַאז ֶער ָהאט  ּוןא, ַאַריין ַא ִאיד

ֶדער  ּוןא, ִאין ֶדער ֶוועְלט ֹותַאֶלע ֲעֵביר ֹויףֶגעֶווען א

ַא  ְּבןע ָהאט ִאים ֶגעֶגע"זי ֶׁשהמ ְׂשַמחיִ  ערייִליגֶ ֵה 

ֵסֶפר  ּוןפ, ּוִפיםְסג ּוןא ַּתֲעֵניִתים ּוןפ ִּתיקּון ְׁשֶוועֶרע

 ֹויסִפיְרט ֶדער ִאיד א -  ֶּבערָא , ֵסֶפר ַהָקֶנה ּוןא ַח ֹוֵק ר
ַאֶזעְלֶכע  ְּפֶגעטּוֶעןָא  ּבִאי ָהא -ִמיט ַא ֶגעֵוויין 

ס 'ׁשֹוןָהִרא םָאָד  ְּבןִאי ָזאל ֶלע ּוַאז ֲאִפיל, ֹותֲעֵביר

ִוויִפיל , ּוגַזיין ֶגענ ְׁשטִני ֹויֶוועט ָדאס ָנא א, ָיאְרן
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ב ָר  ְּפִׁשיֶצערָזאְגט ִאים ֶדער ָרא. ַפאְסְטן ּוִאי ַדאְרף צ

 ּוצ ִּבירַפאְנְגט ִאים ָאן ַמְס  ּוןא; ַאֶוועק ֶזעץ ִדי, ע"זי

, ִקיםֱא  ַא ִאיז ַא ַמלְ  ֶׁשהמ ְׂשַמחֶדער ֵהייִליֶגער יִ : ַזיין

 ֹויףִזי ָדא א ּוטָוואס ֶעס ט ְׁשט ֵווייְסט ִניַא ַמְלַא  ּוןא

ֶגעֶקעְנט  ְׁשטְמֵמיָלא ָהאט ֶער ִזי ִני, ֶדער ֶוועְלט
ַאז ֶמען  ּוןא, ָזאל ִזיְנִדיְגן ׁשַאז ַא ֶמעְנְט  ְׁשֶטעְלןָפאְר 

 ְּתׁשּוַבתֶדעם  ְּבןָהאט ָיא ֶגעִזיְנִדיְגט ַדאְרף ֶמען ִאים ֶגע

ִפיְרט ֶדער  - ִאי ָזאג ִדיר  ֶּבערָא ! 'ּוְוכ ָקֶנהַה 

, ֶעְסן ּוצ ּוטג ְּבןָזאְלְסט ָאְנֵהיי - ֹויסב אָר  ְּפִׁשיֶצערָרא

ָזאְגן  ּוןפ ִּתיקּון רַא ְגִריְנֶגע ְּבןֶער ָהאט ִאים ֶגעֶגע ּוןא

ִווי ָנאר ֶדער . ְׁשַניֹותִמ  ְּפָרִקים ּוןא, ְּתִהִלים ִּפיְטִליַקא
, ט'ְׁש לֶ ַח 'ט ֶער ַאֶוועק ֶגעָהא, ִאיד ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט

 ֶׁשהמ ְׂשַמחַווייל ָדא ָהאט ִאים ֶדער ֵהייִליֶגער יִ [

ִאים ֶדער  ְּבטָדא ֶגע ּוןא, ִּתיקּון ְׁשֶוועְרןַאַזא  ְּבןֶגעֶגע

 ְּבןָהא ְּברּוֶדערִדי ְצֵוויי  ּוןא]. ִּתיקּוןַאַזא ְגִריְנֶגע  ִּביֶר 

ָהאט , ֶגעַלאְכט ְּבןָהא ּוןֶדער ַזייט א ּוןפ ּוֶגעקּוְקטִזי צ
 ייֶעןְׁשֵר  ּוצ ֹויְּבןב ָאְנֶגעהָר  ְּפִׁשיֶצערֶדער ֵהייִליֶגער ָרא

ַא ִאיד ָהאט , ָוואס ִאיר ֶזעְנט ֹוְצִחיםר: ֵזיי ֹויףא

ֶדעְרַווייל ָהאט ֶמען  ִּביז! ?ִאיר ַלאְכט ּוןא, ט'ְׁש ַחלֶ 'ֶגע



 יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                קסד

, ֶער ִאיז ִזי ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען ּוןא ּוְנֶטעְרטִאים ֶדעְרמ

 ּוןב אָר  ְּפִׁשיְצןַפאְרֶעְנְטֶפעְרט ַפאְרן ָרא ֵזיי ִזי ןּבְ ָהא

ֶגעַלאְכט ֶוועְגן ֶדער  ְׁשטִני ְּבןִמיר ָהא, ִּביֶר : ֶגעָזאְגט

 ְּבןָנאר ִמיר ָהא, ָׁשלֹוםט ַחס וְ 'ְׁש ַחלֶ 'ִאיד ָהאט ֶגע

 ְּבןִמיר ָהא ֵׁשםַה  ָּברּו'ְמָחה ַאז ִׂש  ּוןֶגעַלאְכט פ
, ִּביַא ֶר  ּוְכןז ַארּוםֵגייֶען ַווייל ִמיר ' ִּביֶגעְטָראְפן ַא ֶר 

, ְּפֶלעֶצער ִׁשיֶדעֶנעַפאְר  ַּבייֶגעֶווען  ׁשֹויןִמיר ֶזעֶנען  ּוןא

ָוואס ֶקען  ִּביִמיר ֶגעְטָראְפן ַא ֶר  ְּבןָדא ָהא ּוןא

ִאין ַא  ָׁשָמהַא ֵנייֶע נְ  ׁשַמָמ  ּוןא ֹותַאַזא ַחי ְּבןַאַרייְנֶגע

 אֹויּב, ֹויְרןַגאְנְצן ַפאְרלֶגעֶווען ִאינְ  ׁשֹויןִאיד ָוואס ִאיז 

 !ִּביַא ִריְכִטיֶגער ֶר  ׁשֹויןִמיר  ְּבןָהא ֹויַאז

ל 'ַאייִזיק ִּביָזאְגט ָנא ַאז ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר  ֶמען

 ְׁשֵטייןַא  ּוע ָהאט ֶגעִזיְנֶגען ָהאט ֲאִפיל"זי ּוֶבערַקאל

ֶווען ֶעס , ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג ִּבְפַרט, ּוֵגייןֶגעֶקעְנט צ
ָהאט , ּתֹוֶקף ּוְנַתֶנה ּוןפ ְׁשִטיְקלֶדעם  ּוצ ּוֶמעןִאיז ֶגעק

 ַּבייֶווער ֶעס ִאיז ֶגעֶווען  ּוןא! ָׁשמֹותנְ  ְׁשןֶער ֶגעַווא

 ּוְנֶגעִריֶׁשעִאים א ּוצ ּוֶמעןְפֶלעְגן ק. ִאים ָהאט ֶגעֵווייְנט

 ֹויףיט ֵזיי אֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמ  ּוןא, ִאיְדן ּפֹויֶעִריֶׁשע

ִדי  ּוןִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער פ. ּוְנַגאִריׁשא', ְׁשְּפַראֵזייֶער '
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 ְׁשטָהאט ִאים ִני וייּבָוואס ַזיין וַ , ִאיְדן ע'ָּפׁשּוֶט 

, ּוֶבערֵהייִליְגן ַקאל ּוםצ ָׁשָנהַה  ׁשרֹא ֹויףֶגעָלאְזט ֵגיין א

', ּוַאֵלייְנס ְוכ ֶּבערָלאְזט ִמי ִאי ּוט ד'ַטֲעָנה'ִזי ָהאט ֶגע

א ַאַזא ָדאס ִאיז ָד : ּבָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ַוויי

 ּוְנַתֶנה'ָזאְלְסט ֶווען ֶהעְרן ַזיין  ּוֶווען ד', ִּביֶר  ּוְנֶדערווא'
ָזאְגט ! ִאים ּוצ ּוֶמעןֶגעק ֹויא, ַאֵליין ּוָוואְלְסט' ּתֹוֶקף

 ּוֶמעןָזאל ֶער ק, ֹויסְגר ֹויַאז ִּביִאיז ֶדער ֶר  ֹויּבא: ִזי ִאים

ן 'ִּביֶדעם ֶר  ֶּבעְטןֶקען ִאי ֶדען : אְגט ֶער ִאירזָ ! ַאֶהער

ָהאט ֶער ִזי ַאֶוועק  ֹויַאז ּוןא! ?ּוֶמעןֶער ָזאל ַאֶהער ק

 .ָׁשָנהַה  ׁשרֹא ֹויףן א'ִּביֶר  ּוםֶגעָפאְרן צ ּוןא, ֶגעִריְסן

 ּוםע ְפֶלעְגט ַאר"ל זי'ַאייִזיק ִּביֵהייִליֶגער ֶר  ֶדער

, ַּכָלהַהְכָנַסת  ּוןים איִ בּוְׁש  ִּפְדיֹוןָפאְרן ָנא ֶגעְלט ַפאר 

 ּוֶמעןָהאט ִזי ֵאייְנָמאל ֶגעַמאְכט ַאז ֶער ִאיז ָאְנֶגעק

ִאיז ִאים , ִאיד ּוְנֶגעִריְׁשןֶיעֶנעם א ּוןאְרף פִאיֶנעם ָד 
 ּבַפאר ַמיין ַוויי ְּבןִאי ֶגע ועלֶיעְצט וֶ : ַאייְנֶגעַפאְלן

 ייםּבַ  ּתֹוֶקף ּוְנַתֶנהָוואס ֶעס ֵהייְסט , ַזיין ּוצ ֹוֵעםט

 ׁשרֹא ֹויףָפאְרן א ּוצ ְּבןְטַריי ׁשֹויןֶוועט ִזי ִמיר , ן'ִּביֶר 

: ְפֶרעְגט ִאים ּוןן א'ִּביֶר  ּוםצ ּוֶמעןִאיז ֶער ֶגעק, ָׁשָנהַה 

 ּוְגֵרייט צ ִּביןִאי ? ְּבןָהא ִּביִוויִפיל ֶגעְלט ַדאְרף ֶדער ֶר 
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 ְּבןִאי ַדאְרף ָהא: ָזאְגט ֶער ִאים. ּוםִדי ַגאְנֶצע ְסכ ְּבןֶגע

ִאי , ִּביֶר : ּוְפןָהאט ֶער ִזי ָאְנֶגער! ִגיְלְדן ֹויֶזעְנטֶצען ט

ִווי ֶיעֶדעס ָיאר ֶווען ִאי ִוויל  ֹויַאז ֶּבערָא , ְגֵרייט ִּבין

ִזי , ּבַוויי ייןַמ  ְׁשטָלאְזט ִמיר ִני ָׁשָנהַה  ׁשרֹא ֹויףָפאְרן א

ֶיעְצט ַאז  ּוןא, ּוֶמעןָזאל ַאֶהער ק ִּביָזאְגט ַאז ֶדער ֶר 
ָזאל  ִּביִוויל ִאי ַאז ֶדער ֶר , ָדא ׁשֹויןִאיז  ִּביֶדער ֶר 

ֶדעָמאְלְטס ֶוועל ִאי  ּוןא, ּתֹוֶקף ּוְנַתֶנהִזיְנֶגען ֶדעם 

 .ָדאס ֶגעְלט ְּבןֶגע

, ְטַראְכט ּוןל ְטַראְכט א'ַאייִזיק ִּביֵהייִליֶגער ֶר  ֶדער
ַאז ַאייִזיק ֶוועט ִזיְנֶגען : ֶער ִזי ָאן ּוְפטר ְּפלּוְצִליְנג

, ֹויְפןֶוועְלן ִזי ִדי ַמְלָאִכים ַצאם ל, ּוןֵיָחֵפז ּוַמְלָאִכים

ִאיְנִמיְטן ? ֵזיי ֶוועְלן ְפֶרעְגן ָוואס ֵגייט ָדא ָפאר ּוןא

 ֹוםֶעס ִאיז ֶדער י? ּתֹוֶקף ּוְנַתֶנהֶמען  ִזיְנְגטִוויְנֶטער 

ֶוועְלן ִדי ַמְלָאִכים ָזאְגן ֵאייֶנער ַפאְרן ? ַהִדין ֶיעְצט
ַא ִאיד ֶצען  ּוןפ ֹויְסֶנעֶמעןַאייִזיק ִוויל ָדא ַאר :ַאְנֶדעְרן

ַאֶלע  ֹויְפןָהאט ֶער ֶגעַמאְכט ַצאם ל, ִגיְלְדן ֹויֶזעְנטט

אר נַ  ּוַמאְכן צ ְׁשטֶוועט ִזי ִני קַאייִזי, ֵניין! ?ַמְלָאִכים

ָזאְגט  .ְׁשֶּפעְטן ּוצ ְּבןַאז ֵזיי ָזאְלן ָהא, ַפאר ִדי ַמְלָאִכים

ֶער ֵגייט  ּוןא, ּוְנטיי ִמיר ֶגעזזַ : ֶער ַפאר ֶדעם ִאיד
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ִווי ַווייט ֶמען ֶקען , ט ֶמעןֶדעם ֶזעְה  ּוןפ. ַאֶוועק

ֶער  ועטָנאְכֶדעם וֶ  ּוןא, ִמיט ֶגעְלט ְׁשןֶמעְנְט  ְּפַנאְרןָא 

ַאז , ַאֶלע ִמיֵני ֶוועְגן ֹויףָזאְגן א ּוןא, ֶּבעְרְדֵרייֶעןָנא ִאי

 .ןּוְה ט ּוצ ֹויֶמען ַדאְרף ַאז ּוןא, ְצָווהָדאס ִאיז ַא ִמ 

, ֶגעֶווען ֹוֶכהז ֵׁשםַה  ָּברּו ְּבןַאז ִמיר ָהא ֶדעְרַפאר

ן 'ִּביֵהייִליְגן ֶר  ַּביים ָׁשָנהַה  ׁשִמיר ֶזעֶנען ֶגעֶווען רֹא ּוןא

י ַא ֶיעֶדער ָזאל ַאַווְד  ּוןא, ַדאְרף ֶמען ִזי ֵזייֶער ְפֵרייֶען

ֶעס , ֱאֶמת, ָיאר ֶּבעְנְטְׁשטֶגע ּוטט ַא ג'ּפֹוֵעלְ 'ֶגע ְּבןָהא

ֶגעַהאט  ְּבןָוואס ָהא ּוְנֶגעַלייטי אֶזעֶנען ָדא ַאַס 
 ּוןפ ּוןא ְׁשטּוּב ּוןפ, ָפאְרן ּוצ ייְטןְׁשֶוועִריֵק ִדיֶגע 'ֹוָראמ

, ְׁשּבֹוןַמאְכט ִזי ַא ֶח  ׁשַאז ַא ֶמעְנְט  ֶּבערָא , ְׁשָּפָחהִדי ִמ 

 ׁשֹויןָהאְסט  ּוד: ַא ָדאְקֶטער ָוואְלט ִאים ֶגעָזאְגט ֹויּבא

 ְׁשטָוואְלט ֶער ִני, ָלןַרֲחָמָנא ִלְצ  ּוְנגַקיין ָהאֶפענ ְׁשטִני

ְגֶרעְסְטן  ּוםָנאר ֶגעָלאְפן צ, ְׁשטָגאְרִני ֹויףא ּוְקטֶגעק
ַא  ֹויףא ּפט ָא נְ 'ֶק ַּפְס ֶמען  ֹויּבא ֶּבעָדאס ֶזעלְ , ָדאְקֶטער

ָוואְלט ֶער ֵקייֶנעם , ְׁשְטָראף ֹויטט ָׁשלֹוםוְ ס ַח  ׁשֶמעְנְט 

ַאֶלעס  ּוֶער ָוואְלט ֲאִפיל ּוןא, ֶגעְפֶרעְגט ְׁשטִני

 ָׁשרֶאפְ , ֹויֶערְגֶרעְסְטן ל ּוםצ עָפאְרןגֶ  ּוןא, ֹויְפטַפאְרק

 ָּברּו ּוןא, ְּבןֶוועט ֶער ִמיר ֶקעֶנען ַראֶטעֶווען ַמיין ֶלע



 יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                קסח

ֶדער  ּוןא, ֹויְפטַפאְרק ְׁשטָגאְרִני ְּבןַאז ִמיר ָהא ֵׁשםַה 

 ּוְנזז ֶער ֶוועט אַא  ּוֶגעָזאְגטָהאט צ ִּביֵהייִליֶגער ֶר 

ֶדעם  עְגןֶוו, ָיאר ּוטן ַא ג'ּפֹוֵעלְ  ּוְנזא ּוןַפאֶרעְכְטן א

ִדי  ֹויףא ְּפְׁשַווייְגןָנאר ָא , ֶעְנְטֶפעְרן ְׁשטָטאר ֶמען ִני

 .ַּבארּוִאיְגןָנאְכֶדעם ֶוועט ִזי ַאֶלעס  ּוןא, ִּבְזיֹונֹות

ֶוועְרן  ּוצ ְׁשטִני, ָדאס ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנֶקען ָנאר

 ַּבייםַזיין  ְׁשטֶמען ַדאְרף ִני: ָזאְגן ּוןא, ְׁשֶלעְּפטָנאְכֶגע

 ִּתירּוִציםִמיט ַאֶלע , ָׁשָנהַה  ׁשרֹא ֹויףן א'ִּביֵהייִליְגן ֶר 

 ִּביַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶר , ַזיין ְׁשטָוואס ֶעס ָזאל ָנאר ִני
 ּוצ ֶׁשעְמטֶגע ְׁשטע ָהאט ִזי ִני"זי ּוֶבערל ַקאל'ַאייִזיק

ִדי  ַּביי ְּבןֶער ֶוועט ָהא ָּפִניםָוואֶסעֶרע , ָזאְגן ָאֶפען

ַזיין  ּוְגֵרייט ִזי ְמַבֶזה צ ְׁשטַאז ֶער ִאיז ִני ּוןא, ַמְלָאִכים

, ָדאס ִאיז ָנאר ַפאר ַמְלָאִכים ּוןא, ׁשֵרייִני ָּפארַפאר ַא 

 ַּכָמהַעל ַאַחת ? !ֹוָלִמיםע ָּכל ּבֹוֵראַפאְרן  ֶׁשֵּכן ָּכל
ִדי  ּוןַווייל פ, ְׁשןאר ַפאר ֶמעְנְט נַ  ּוִזי ַמאְכן צ ַּכָמהוְ 

ָנאר ָדאס , ְׁשטָנאְכֶדעם ָגאְרִני ְּבַלייְּבטַאֶלע ִליֶגעְנְטס 

, ּוְּפִׁשיטּות ְּתִמימּותָוואס ֶמען ָהאט ִזי ֶגעִפיְרט ִמיט 

ָוואס ָדאס ', ּוְוכ ְּתִהִליםֶגעָזאְגט  ּוןא, ּתֹוָרהֶגעֶלעְרְנט 

 .ׁשִאיז ְמַטֵהר ֶדעם ֶנפֶ 



יין ַא ויְׁש וִ צְ  ןייּבְ לַ ויל ּבְ וִ  יִא                 קסט       

ַא  ְּבןאְלן ַאֶלע ָהאָזאל ֶהעְלְפן ִמיר זָ  ַּבאֶׁשעֶפער ֶדער

  . ֹוָבהֲחִתיָמה ט

~ֹוָלםע ּבֹוֵראָלֵאל  ֶׁשַבח ְׁשַלםְונִ  םַּת ~



 

 ִפָלהְת  ּוְנֶדעְרִליֶכעווא ייֶנעש  ַא 

(ח"מאשר בנחל חלק א מכתב )

 



בעזהשי"ת

קּוְנְטֵרס

    ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד             
 ָוואס ָדאס ִאיז  ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִׁשיעּור, ֶגעָזאְגט ָגעָוואְרן  דּוְרְך

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

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

ַּפְרַׁשת ַהֲאִזינּו תשע"ג 

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

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

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

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

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

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



 

 



  
  .א

ַעֵיין ְּפִרי ֵעץ ַחִיים ַׁשַער יֹום (י ַהָקדֹוׁש ָזאְגט "ֶדער ֲאִר 

ִדי ִפיר ֶטעג פּון : )ֵּפֶרק א, ּוְבַׁשַער ַחג ַהֻּסּכֹות;  ֵּפֶרק א, ַהִּכּפּוִרים
ִפיר אֹוִתיֹות פּון ֵׁשם יֹום ִּכיּפּור ִּביז סּוּכֹות ִאיז ֶקעְגן ִדי 

ֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ֶמען ִאין ִדי ִפיר ֶטעג ַזיין . ה"ֲהָויָ 

אּון , )ד"סֹוף ִסיָמן תרכ, ָהַרב ֻׁשְלָחן ָערּו' )ָנאר ְפֵרייֶלע'

ַווייל ֶדער , ִניְׁשט ַווייְזן ַקיין ׁשּום ַעְצבּות

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז מֹוֵחל ֶגעֶווען אֹויף ַאֶלע 
ִאיז ִניְׁשט , אּון ַפאר ַנייֶע ֲעֵבירֹות ַחס ְוָׁשלֹום, ֲעֵבירֹות

: )ז, ַוִיְקָרא ַרָּבה ל(ל ָזאְגן "ַאזֹוי ִווי ַחזַ , ָדא ַקיין ַצייט

ֹום ָהִראׁשֹון ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּי :)מ, כגַוִיְקָרא (אֹויְפן ָּפסּוק 

, ַאז ִדי ִפיר ֶטעג ְצִוויְׁשן יֹום ִּכּפּור אּון סּוּכֹות, 'ְוכּו

   ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד             



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קעד

ִמיט ַמאְכן ִדי , ֶזעֶנען ִאיְדן ַפאְרנּוֶמען אּון ַפאְרָיאְגט

ַאזֹוי ַאז ֶמען ָהאט ', ִמיִנים ְוכּו' אּון קֹויְפן ִדי ד, סּוָּכה
ִּבְפַרט ִאין ַאַזא ָיאר  .ִניְטַאָמאל ַקיין ַצייט צּו ִזיְנִדיְגן

ִאין ִדי ִפיר ֶטעג ַא ַׁשָּבת ִאיְנִמיְטן  ָוואס ִמיר ָהאְּבן ָנא

ְמָחה'ָדאס ַא מֹוָרא ִאיז ָדא ,אֹוי ַווייל ִניְׁשט , ִדיֶגע שִֹ

ָנאר ֶמען , ָנאר ַאז ֶמען ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַצייט צּו ִזיְנִדיְגן

ְמָחה פּון ַׁשָּבת קֹוֶדׁש  ָהאט ָנא  .אֹויִדי שִֹ

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

אּון ֶמען . ַׁשָּבת ַדאְרף ֶמען ַזיין ֵזייֶער ְפֵרייֶלע: )יז

ְּכַדי צּו ַזיין ָנאר , ַדאְרף טּוֶען ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֶקען ָנאר

 ַּתְנחּוָמא ְּבֵראִׁשית(ֶדער ֶמְדָרׁש ָזאְגט . ִאין ַׁשָּבת ְפֵרייִלי

ַא , 'ְּכבֹוד ַׁשָּבת ָעִדיף ֵמֶאֶלף ַּתֲעִנּיֹות': )סֹוף ִסיָמן ג

ִווי  ִאיז ַאזֹוי, ִמְתַעֵּנג ִאין ַׁשָּבת ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ִזי

ָזאְגט  אֹוי. ְנט ַּתֲעֵניִתיםעטֹויזֶ אְסט פַ ֶער ָוואְלט ֶגע

ָדאס : )ִסיָמן נז' ן ֵחֶלק א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 

. ָנאר ֶגעְטִליְכֵקייט, 'ּכּולֹו ֱאקּות'ן ַׁשָּבת ִאיז ֶעְסן פּו
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר אּוְנֶזעֶרע 

ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ָזאְגט אּוְנז : )ן ִסיָמן לב"ַחֵיי מֹוֲהַר (ַלייט 

! 'ֶעס ִאיז ַׁשָּבת ַהייְנט, ִקיְנֶדעְרֶלע ֶעְסט': )הכ, ְׁשמֹות טז(



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קעה

ַאזֹויִווי . ְׁשֶווער ְמַקֵיים צּו ַזיין ין אֹויאּון ָדאס ִאיז ׁשֹו

ְדֵריי  ִדיִווי ְׁשֶווער ֶעס קּוְמט ָאן צּו ֶעְסן  ֶזעְהטֶמען 
. 'ׁש ְסעּודֹותָׁש 'ִּבְפַרט ִאיז ֶמען ְמַזְלֵזל ִאין , ְסעּודֹות

ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶעְסן ְדֵריי : )ב"ז ע"ַׁשָּבת קי(ל ָזאְגן "ַחזַ 

ִיְתרֹו (ֹוַהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט אּון ֶדער ז. ְסעּודֹות ַׁשָּבת קֹוֶדׁש

פּון , ַאז ֶדער ָוואס ַפאְרֶפעְלט ֵאיין ְסעּוָדה: )א"ח ע"ַדף פ

. ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶעס ֶפעְלט ִאים ֱאמּוָנה, ִדי ְדֵריי ְסעּודֹות
ֶוועְגן ֶדעם וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג 

ת ִמיט ַא אּון ֶעְסט ִדי ְדֵריי ְסעּודֹות ַׁשּבָ , ַׁשָּבת ְפֵרייִלי

ְמָחה'מֹוָרא  .ִדיֶגע שִֹ

 .ב

ן ֵחֶלק "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַטייְטְׁשט אֹויס 

ׁש ַּק ַּביֹום ַההּוא ְיבֻ : )כ, ִיְרְמָיהּו נ(  ֶדעם ָּפסּוק: )ב"ִסיָמן כ' א

ָוואס ֶמען , ֶעס ֶוועט קּוֶמען ַא ַצייט, ֹון ִיְׂשָרֵאל ְוֵאיֶנּנּוֲע 

אּון ֶמען ֶוועט , ִדי ֲעֵבירֹות פּון ִאיְדן ֶוועט ָנאְכזּוְכן ָנא
ְּתׁשּוָבה 'ַווייל ַאֶלע ִאיְדן ֶוועְלן טּוֶען , ִניְׁשט ְטֶרעְפן

ְמֵמיָלא ֶוועט ַאֶלעס ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט ֶוועְרן , 'ֵמַאֲהָבה



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קעו

אּון ֶעס ֶוועט ִניְׁשט ְּבַלייְּבן , ַפאר ְזכּוִתים אּון ִמְצוֹות

  .ָגאְרִניְׁשט פּון ִדי ֲעֵבירֹות

ַווייל ֶדער ִעיָקר , ַּביי ִדי סּוָּכה ֶמען אֹוי עְהטזֶ ָדאס 

ָוואס ָדאס ֶוועְרט , ִדי ְסכַ  פּון ִדי סּוָּכה ִאיז ָדא

ָזאְגן , )א"סּוָּכה יב ע( 'ְּפסֶֹלת ֹּגֶרן ְוֶיֶקב': ֶגעַמאְכט פּון

ָכר(ִקים ִדיַצ  שְֹ ָדאס קּוְמט : );אֹות כב, ַמֲאַמר י, ִּתְׁשֵרי, ְּבֵני ִישָֹ
ָוואס ָדאס ִאיז , פּון ַאֶלע אּוְנֶזעֶרע ֲעֵבירֹות צּו ַווייְזן ַאז

ֶוועְרט , ָוואס ִמיר ָהאְּבן ֶגעטּוֶען,  ָאְּפַפאל -' ְּפסֶֹלת'ִדי 

יֹום ִּכּפּור ָוואס ִמיר ָהאְּבן ְּתׁשּוָבה ֶגעטּוֶען  ָנא - ֶיעְצט 

 .אּון ֶמען נּוְצט ֶעס ִאין ִדי סּוָּכה ַפאר ְסכַ , ִמְצוֹות -

ִּתקּוֵני זַֹהר ַדף ; א"ת ַוְיִחי ַדף רכא עַּפְרַׁש (ֶדער זֹוַהר ַהָקדֹוׁש  

ִדי , 'א ְקָרָבאאנָ ָמ 'ִמיִנים ' רּוְפט ָאן ִדי ד: )א"כט ע

ַאז ֶיעֶדער ִאיד ָוואס ַהאְלט ִאין . ֶגעֶווער פּון ַא ִאיד

ָהאט ֶער ֶגעֶווער ִאין ַזייֶנע , ִמיִנים' ַזייֶנע ֶהעְנט ִדי ד

. ר ָהאט ֶגעִוויֶנעןָוואס ָדאס ִאיז ַא ִסיָמן ַאז עֶ , ֶהעְנט
, ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות(ְפֶרעְגט אֹויף ֶדעם ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן 

ַּביי ַא  ֶדער ֵסֶדר ִאיז ָדא: )יט, ה, תּוִּבְרַכת ָהְרִאָּיה ּוְּפָרִטי

ַאז ָנאְכֶדעם ָוואס ֶמען ָהאט ׁשֹוין ַּבאִזיְגט אּון , ִמְלָחָמה
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אּון ֶמען , ֶפעֶנער ֶדעָמאְלְטס ֵהייְּבט ֶמען ִדי, ֶגעִוויֶנען

 ָאֶּבער ַאז ֶמען ַהאְלט ָנא, ַפייְפט ִמיט ְטָראְמֵּפייֶטעְרס
ִאיְנִמיְטן ִדי  ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶמען ַהאְלט ָנא, ִדי ֶגעֶווער

ִוויַלאְנג ַא , ְּברּוָחִנּיּות: ָנאר ֶעְנְטֶפעְרט ֶער! ?ִמְלָחָמה

, ֶגעֶווער ִדי אּון ֶער ַהאְלט ָנא, ִאיד ֶגעט ִניְׁשט אֹויף

ִאיז ֶער ׁשֹוין ַא , ִמיִנים' אּון ִאיז ְמַקֵיים ִדי ִמְצַות ד

 .ם" ֶמ "ֶמ ֶגעִוויֶנער אּון ֶער ַּבאִזיְגט ֶדעם ַס 

: ע ָהאט ֶגעָזאְגט"ֶדער ֵהייִליֶגער ָראְּפִׁשיֶצער ָרב זי

, ִמיִנים ִאין ִדי ֶהעְנט' ִמיט ֶדעם ָוואס ֶמען ַהאְלט ִדי ד

, ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאין ִדי ֶהעְנטַהאְלט ֶמען ַּכְבָיכֹול 

ֵּבית יֹוֵסף (ה "ִמיִנים ִאיז ַאֶקעְגן ֶדעם ֵׁשם ֲהָויָ ' ַווייל ִדי ד

ִעיף ְס , ד"ִסיָמן תרנ ָהבזָ ֵרי טֹוהּוָבא ּבְ , י"ִט נְ איַק ִר א ְּבֵׁשם ָה "ִסיָמן תרנ

ִדיֶגער ֵעת 'ֶוועְגן ֶדעם ִאיז ֶדעָמאְלְטס ַא מֹוָרא: )ד"י ָטןָק 

, ְוַעֵיין ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות(צּוֶּבעְטן ָוואס ֶמען ִוויל אֹויְס , ָרצֹון

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל ֶגעַהאְלְטן ַא ַמָצה . )ָׁשם
ִדיג ַפאְרְפַלאְמט 'אּון ִאיז ֶגעָוואְרן מֹוָרא, ִאין ִדי ַהאְנט

, ִאין ַהאְנט' ַמָצה'ַאז ֶמען ַהאְלט ': ָאְנֶגערּוְפן אּון ִזי

 ַווייל ֶעְסן ַמָצה ִאיז ָדא. 'ִאין ַהאְנט' ָגאט'ַהאְלט ֶמען 

קּוְמט , ס ָרצֹון'אּון ָדאס ִאיז ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער, ַא ִמְצָוה
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 ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא. 'ַהאְלט ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער ִאי'אֹויס ַאז 

ָוואס ָדאס ִאיז ֶדעם , ִמיִנים' ֶווען ֶמען ַהאְלט ִדי ד
ַהאְלט ֶמען ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער ִאין , ס ָרצֹון'ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ָדאס . )ב"ַדף רכ ע, ַעֵיין זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַּפְרַׁשת ַוְיִחי(ִדי ֶהעְנט 

: ִווי ְלָמָׁשל, ַּביי ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ִמְצוֹות ֶזעְלֶּבע ִאיז אֹוי

ִדיג ְפֵרייֶען ֶווען 'מֹוָרא ַדאְרף ֶמען ִזי, ִפיִליןְּת , ִציִצית

ַווייל ֶמען טּוט ֶדעָמאְלְטס ֶדעם , ֶמען טּוט ִדי ִמְצָוה
ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער , ס ָרצֹון'ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ְמָחה ם צּוְּבֶרעְכט ַאזֹוי ְׁשַטאְרק " ֶמ "ֶמ ָנאר ֶדער ַס ! שִֹ

, ִאים ַאַריין ִאין ַאַזא ִיאּוׁש אּון ֶער ְּבֶרעְנְגט, ַא ֶמעְנְטׁש

ייט אּון ֲחִׁשיבּות פּון ְגרֹויְסֵק ַאז ֶער ַכאְּפט ִניְׁשט ָדאס 

 .ֶיעֶדע ִמְצָוה

ִסיָמן ' ק בן ֵחלֶ "ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

צּו  'ֵלב ִנְׁשָּבר'ֶעס ִאיז ְגִריְנֶגער צּו קּוֶמען פּון ַא : )ד"כ

ְמָחה'פּון ִווי צּו קּוֶמען , 'ַעְצבּות' . 'הֹוֵללּות'צּו ' שִֹ

, צּו ְפֵרייֶען ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט מֹוָרא ִזי, ָדאס ֵהייְסט
ֶלעְרְנט , ַווייל ֶער ֶוועט קּוֶמען ָנאְכֶדעם צּו הֹוֵללּות

ַאז ֶמען ַדאְרף , אּוְנז ָאֶּבער ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי אֹויס

ן ַקיין ֶמער מֹוָרא ָהאְּבן ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַאַרייְנַפאְלן ִאי
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צּו ַזיין , ֶזעְהןַווייל ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ַא ִאיד , ַעְצבּות

ַזיין ִמיט ֶיעֶדע גּוֶטע  היֶ ַח ְמ  אּון ִזי, ְׁשֶטעְנִדיג ְפֵרייִלי
ִּבְפַרט ִמיט ֶדעם ָוואס ֶער ִאיז , ְנקּוָדה ָוואס ֶער ָהאט

ָוואס ִמיט ֶדעם , ַהֵׁשם ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן ַא ִאיד ָּברּו

ַאזֹויִווי ֶדער , ֵזייֶער ְמַחֵזק ַזיין ַאֵליין ַדאְרף ֶמען ִזי

 .)'ִסיָמן י' ן ֵחֶלק ב"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט  

ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ִאיז ַמְסִּביר 

ָדאס ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי : )'כֹות הֹוָדָאה ֲהָלָכה ולְ ִה 

ִאיז ' ֵיֶצר ָהַרע'ֶדער : )ן ֵחֶלק א ִסיָמן א"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר (ייְּבט ְׁשַר 

ַאז ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ֶדעם . ִמְתַלֵּבׁש ְּבִמְצוֹות ִזי

אּון ֶרעְדט , ם קּוְמט צּו ַא ֶמעְנְטׁש" ֶמ "ֶמ ָוואס ֶדער ַס 
: אּון ִאיז ִאים ַמְסִּביר! צּו ָהִאְּבן ַא ֵלב ִנְׁשָּבר, ִאים צּו

אּון ַאז דּו ' ִדיג ָחׁשּוב ְוכּו'ן ִהיְמל מֹוָראָדאס ִאיז ִאי

קּוֶמען צּו  ֶוועְסטּו ָנא, ֶוועְסט ַזיין צּוִפיל ְפֵרייִלי

ָאֶּבער דּוְרְכֶדעם ְּבֶרעְנְגט ֶער ִאים ָנאְכֶדעם צּו ; הֹוֵללּות

 .ֶעְרֶגער פּון ַאֶלעם ָוואס ָדאס ִאיז ָנא, ַעְצבּות

ע "יבּוז זיפּון ֶמעזִ  ָּברּו' ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ר

ָוואס ִווי ַּבאוואּוְסט ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַא ִניצּוץ ְנָׁשָמה [
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ֶרעְדן  אּון ֶער ְפֶלעְגט ֵזייֶער ַאַסא, מֹה ַהֶמלֶ פּון ְׁש 

ֶווען ֶער ְפֶלעְגט ָזאְגן ִׁשיר  ִווי אֹוי, מֹה ַהֶמלֶ פּון ְׁש 
ב ַׁשָּבת ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ִמיט ַא אֹויְסַנאם ֶעֶר ַהִׁשיִרים 

מֹה ְׁש : ָהאט ַאָמאל ַפאְרֵצייְלט] ִדיֶגע ְפַלאם'מֹוָרא

ָהאט ַאָמאל ִאין חֹוֶדׁש ֱאלּול ֶגעְטָראְפן ֶדעם  ַהֶמלֶ 

: ָהאט ֶער ִאים ֶגעְפֶרעְגט, ם ֵזייֶער צּוְטָראְגן" ֶמ "ֶמ ַס 

 ִאי: ָזאְגט ֶער ִאים! ?ַפאְרָוואס ִּביְזטּו ַאזֹוי צּוְטָראְגן
ַרייְנצּוַכאְּפן ֶמעְנְטְׁשן ִמיט ַאֶלע ַגאְנץ ָיאר ַא  ַאְרֶּבעט ַא 

אּון ֶווען ֶעס קּוְמט חֹוֶדׁש , ַרֲחָמָנא ִלְצָלן' ְׁשמּוץ ְוכּו

אּון ֶווער ֶרעְדט , ֵהייְּבן ִאיְדן ָאן ְּתׁשּוָבה צּו טּוֶען, ֱאלּול

אּון ֶמען ְּבָלאְזט , ֶווען ֶעס קּוְמט רֹאׁש ַהָׁשָנה ָנא

, ִמיר אּון ֶמען צּוִמיְׁשט, ַמאְכט ֶמען ִמיר טֹויּב, ׁשֹוָפר

קּוְמט ָנאְכֶדעם יֹום , אֹויּב ִאיז ָדאס ִניְׁשט ֶגענּוג
, ט ֶמען ִמיר ִאיְנַגאְנְצןע'ָוואס ֶדעָמאְלְטס ַהְרגֶ , ַהָקדֹוׁש

ָנאר ֶווען , אּון ֵזיי ֶזעֶנען ָנאְכִניְׁשט ַפאְרִטיג ִמיט ֶדעם

טּו  אּון ִאי, ֶעס קּוְמט סּוּכֹות צּוְׁשֶטעְכן ֵזיי ִמיר

 !?ַזיין ְפֵרייֶלע ָנא ָזאל ִאי, יָגאְרִניְׁשט אֹויף ִמיט ֵזי

ם " ֶמ "ֶמ ֶדעם ַס  מֹה ַהֶמלֶ ֵאיין ָיאר ְטֶרעְפט ְׁש 

ַפאְרָוואס : ְפֶרעְגט ֶער ִאים, אּון אֹויְפֶגעֵלייְגט ְפֵרייֶלע
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 ַפאְרָיאר ָהאְסטּו ִדי !?ִּביְזטּו ַאזֹוי ְפֵרייֶלע

! ?ַּבאְקָלאְגט ַאז ֶמען ְׁשֶטעְכט ַאַריין ִאין ִדיר
 ָהאּב ִמי ִאי: ם" ֶמ "ֶמ ֶעְנְטֶפעְרט ִאים ֶדער ַס 

ִאין ִדי , ָהאּב ֶגעַמאְכט ַא ָלא ִאי; ֶגעְטָראְפן ַא ֵעָצה

אּון , ִׁשיף ִאין ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִדי ֶאְתרֹוִגים

אּון ַאֶלע ֶאְתרֹוִגים , ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ִפיל ִמיט ַוואֶסער

אּון ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ִּכְמַעט צּו , ֶגעָוואְרןֶזעֶנען ָחרּוב 
 !ַּבאקּוֶמען ַקיין ֶאְתרֹוִגים

ַאז ֶער ִאיז ׁשֹוין , מֹה ַהֶמלֶ ְׁש  ֶזעְהטסּוּכֹות  ָנא

ַפאְרָוואס ִּביְזטּו : ְפֶרעְגט ֶער ִאים, ַווייֶטער ְטרֹויֶעִריג

ָאְנֶגעַמאְכט ַא  ָהאְסט ָדא? ׁשֹוין ַווייֶטער ְטרֹויֶעִריג
ֶעס ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ְצֵוויי : ָזאְגט ֶער ִאים! ?יְצלגּוְטן ְׁשּפִ 

ָוואס ִאיְדן ָהאְּבן ַּבאָצאְלט ַפאר ֶדעם , ְדֵריי ֶאְתרֹוִגים

ֶגעִריְסן  אּון ַאֶלע ִאיְדן ָהאְּבן ִזי, ְׁשֶוועֶרע ֶגעְלֶטער

אּון ֶגעְׁשַטאֶנען ִאין ַלאְנֶגע , ְמַקֵיים צּו ַזיין ִדי ִמְצָוה

ָהאט ְמַזֶּכה ֶגעֶווען ֶדעם ַאְנֶדעְרן  אּון ֵאייֶנער, ֵרייֶעס
אֹויּב ַאזֹוי , ִמיִנים' ְּכַדי ְמַקֵיים צּו ַזיין ִדי ִמְצָוה פּון ד

אֹויְפֶגעטּוֶען ִמיט ַמיין ַגאְנֶצע  ָוואס ָהאּב ִאי

  !?ְׁשִּפיְצל



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קפב

ִאיְדן : )ן ִסיָמן קכה"ִׂשיחֹות ָהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ַאז , ֶזעְהטאּון ַאז ֶמען , ְצָוהֶזעֶנען ַא ֵמִבין אֹויף ַא ִמ 
ִאיְדן ָקאְסְטן ַאזֹויִפיל  ּפּוְנְקט אֹויף ַא ֶאְתרֹוג ָלאְזן ִזי

ִדיֶגער ֲחִׁשיבּות פּון 'ַווייְזט ָדאס אֹויף ִדי מֹוָרא, ֶגעְלט

ִדיג 'ַא ֶמעְנְטׁש מֹוָרא ֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ִזי. ֶדער ִמְצָוה

ִמיְטן ֶאְתרֹוג אּון ִּבְפַרט , ְפֵרייֶען ִמיט ֶיעֶדע ִמְצָוה

ם " ֶמ "ֶמ ַווייל ִמיט ֶדעם ֶדעְרְׁשִטיְקן ִמיר ֶדעם ַס , לּוָלב
  .ִאיְנַגאְצן

 .ג

, ַהֻּסּכֹות ַחג ַׁשַער ַחִיים ֵעץ ְּפִרי( ָזאְגט ַהָקדֹוׁש י"ֲאִר  ֶדער

, ְצָדָקה ַאַסא ֶגעְּבן ֶמען ַדאְרף ֶטעג ִפיר ִדי: )ד-ג ֵּפֶרק

, ַאֵליין ַהָקדֹוׁש י"ֲאִר  ֶדער אּון; סּוּכֹות ֶעֶרב ִּבְפַרט

 ַאזֹוי, סּוּכֹות ֶעֶרב ְצָדָקה ַאַסא ֵזייֶער ֶגעְּבן ְפֶלעְגט

 אּון, ָאֶפען ַּבייְטל ֶדעם ֶגעַהאְלְטן ָהאט ֶער ַאז ַווייט

 ֶער ָהאט ְצָדָקה ָנא ֶגעקּוֶמען ִאיז ָוואס ָאִריַמאן ֶיעֶדער
 ! ִוויְלט ִאיר ִוויִפיל ֶנעְמט: ֶגעָזאְגט ִאים

 ִעְנָין ְגרֹויֶסער ֶדער ִאיז ָוואס ַפאְרְׁשֵטיין ֶמען ַדאְרף

 ִדי ִאין ָנאר? ֶטעג ִפיר ִדי ִאין ַדְווָקא ְצָדָקה ֶגעְּבן פּון



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קפג

' ה ּלְ ': ִמיר ָזאְגן ֶטעג ֵהייִליֶגע ִדי פּון ְּתִפילֹות

 ֶדער ַאז', ְוכּו, 'ִדין ְּביֹום ְצָדקֹות ְללֹוֵבׁש'; 'ַהְצָדָקה
 ֶער אּון, ִאיד ֶיעְדן ִמיט ְצָדָקה טּוט ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

 ִמיר ֶווען ֶיעְצט ֶדעְרַפאר, ָיאר גּוט ַא  ָאן ִאים ְׁשַרייְּבט

 ַפאְרן ִמיר ַווייְזן, ַהִדין יֹום פּוֶנעם ַארֹויס ֵגייֶען

 ַאֶלע ִדי ַפאר, טֹוָבה ַמִּכיר ֶזעֶנען ִמיר ַאז ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

 אּוְנז ָהאט ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדער ָוואס גּוְטס אּון ֲחָסִדים
 אּון, ֶוועג ֶדעם אֹויף אֹוי ֵגייֶען ִמיר אּון, ָאְנֶגעְׁשִריְּבן

 ִדי פּון ָוואס, ְצָדָקה ַאַסא ֶגעְּבן צּו ַמְמִׁשי ֶזעֶנען ִמיר

 ֶדער ַמאְכט, טּוט ִאיד ַא  ָוואס ְצָדקֹות ַאֶלע

 ֶקען ֶדעם ִמיט ָוואס, ַמְלּבּוׁש ַא  ֶדעְרפּון ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

 .ַארּוְמֶנעֶמען ֶמעְנְטׁש ֶדער ִזי

 ּפּוְנְקט' ִמְצָוה' ַא  ִאיז' ְצָדָקה' ַאז ִוויְסן ַדאְרף ֶמען

 ַא  ִאיז ָדאס; ִציִצית ִמיט ֵגיין אּון ְּתִפיִלין ֵלייְגן ִווי ַאזֹוי

 ַאז, ּכַֹח  ֶעְקְסֶטעֶרע ַאן ָנא ָהאט ָוואס, ֲעֵׂשה ִמְצָוה

 ָדאס אּון. )א"ע י ַדף ַּבְתָרא ָּבָבא( ְגאּוָלה ִדי ְמַקֵרב ִאיז ָדאס
 ֶדער ִווי ַאזֹוי, )ָׁשם( טֹויט פּון ֶמעְנְטׁש ֶדעם ַראֶטעֶוועט

 ֶדעם ִמיט. ִמָּמֶות ַּתִּציל ּוְצָדָקה: )ב, י ִמְׁשֵלי( ָזאְגט ָּפסּוק

 ַא  ֲאִפילּו אּון חֹוֶדׁש ַא , ָווא ַא  דּוְרְכֵגיין ֶקען ַאֶלעם



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קפד

 ִמיְטן, ְצָדָקה ַקיין ִניְׁשט ֶגעט ֶמעְנְטׁש ַא  אּון, ָיאר

 ֶדער ָאֶּבער ָזאְגט. ִניְׁשט ָהאט ֶער ַאז אֹויְסֵרייד
 ֲהָלָכה, ּוַמַעְׂשרֹות ְּתרּומֹות, ֲהָלכֹות ִלּקּוֵטי( ָנָתן ֶרִּבי ֵהייִליֶגער

 ֶמעְנְטׁש ַא  טּוט, 'אֹור ִריּבּוי' פּון ָמאל ַאַסא ַאז: )'ג

 טּוֶען ִוויל ֶמעְנְטׁש ַא  ַווייל ֵהייְסט ָדאס; ָגאְרִניְׁשט

 ֶער אּון. ָגאְרִניְׁשט ָנאְכֶדעם ֶער טּוט, ַאַסא ֵזייֶער

 ֶמעְנְטׁש ַא  ֶווען ַאז; ְצָדָקה פּון ִמְצָוה ִדי ָאן אֹוי ַכאְּפט
 ַפאר ְּפרּוָטה ֵאיין ֶגעְּבן פּון ֲחִׁשיבּות ָדאס, ִוויְסן ָזאל

 . ְצָדָקה ֶגעֶגעְּבן ְׁשֶטעְנִדיג ֶער ָוואְלט, ְצָדָקה

 ִסיָמן ן"ָהַר  ִׂשיחֹות( ֶגעָזאְגט ָהאט ֶרִּבי ֵהייִליֶגער ֶדער[

 ֶגעְּבן אּון, ֵקֶבר ַמיין צּו קּוֶמען ֶוועט ֶעס ֶווער: )קמא
 ִדי ָזאְגן אּון, ְצָדָקה ַפאר ְּפרּוָטה ַא  ֶוועְגן ַמייֶנעט ַפאר

 ִאי ֶוועל, ]ַהְּכָלִלי ִּתיקּון[ ְּתִהִלים ַקאִּפיְטֶלע ֶצעְהן

 צּו ִאים ְּבֵרייט ֶדער אֹויף אּון ֶלעְנג ֶדער אֹויף ֵלייְגן ִמי

 ְׁשאֹול פּון ְׁשֶלעְּפן ַארֹויס ִאים ֶוועל ִאי אּון, ֶהעְלְפן

 ָנאר ָהאט ֶרִּבי ֵהייִליֶגער ֶדער ַאז ֶמען ֶזעְהט; ַּתְחִּתית
 ֶרִּבי ֵהייִליֶגער ֶדער ָכאְטִׁשיג, י"ֶּפענִ  ֵאיין ֶגעֶּבעְטן

', ְוכּו, )18( ָדאֶלער ַאְכֶצען, ֶמער ֶּבעְטן ֶגעֶקעְנט ָוואְלט

 ִאים ָזאל ֶמען ִוויִפיל ֶגעֶגעְּבן ִזיֶכער ָוואְלט ֶיעֶדער אּון



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קפה

 ָזאל ֶמען ַאז ֶמעְנְטׁש ַא  ִניְׁשט טּוט ָוואס ַווייל, ֶּבעְטן

 .]ֵגיִהנֹום פּון ַארֹויְסֶנעֶמען ִאים

 ַחִיים אֹוַרח( ָערּו ֻׁשְלָחן ִאין ְנט'ַּפְסֶק 'ֶגע ֶוועְרט ֶעס

, ַדאֶוועֶנען ַפאְרן ְצָדָקה ֶגעְּבן ָזאל ֶמען: )י ְסִעיף, ב"צ ִסיָמן

 ַדף, ַהַׁשַחר ְּתִפַלת ַהַּכָוונֹות ַׁשַער( ָזאְגט ַהָקדֹוׁש י"ֲאִר  ֶדער אּון

 מֹוֵׁשל ְוַאָּתה': ַדאֶוועֶנען ַּביים ָזאְגט ֶמען ֶווען: )ח"י

 ִּתיקּון ָזאְגט ֶמען ַפאר. ְצָדָקה ֶגעְּבן ֶמען ָזאל, 'ַּבּכֹל

 זֹוַהר ִאין ְׁשֵטייט ֶעס. ְּפרּוָטה ַא  אֹוי ֶמען ֶגעט ַהְּכָלִלי

 ַגאְסט ַא  רּוְפט ֶמעְנְטׁש ַא  ַאז: )ב"ע קנג ַדף ְּתרּוָמה( ַהָקדֹוׁש

ְמָחה ַא  ִמיט ֶּבעְנְטְׁשט ֶמעְנְטׁש ַא  ַאז אּון, ֶעְסן צּום , שִֹ

 ֲאֶׁשר ַהֻּׁשְלָחן ֶזה': )כב, מא ְיֶחְזֵקאל( ְּכרּוז ַא  ַארֹויס ֵגייט

 ֶמעְגִלי ִניְׁשט ִאיז ֶעס ַאזֹויִווי ָאֶּבער. 'ה ִלְפֵני

 ֵלייְגן ָכאְטׁש ֶמען ָזאל, אֹוַרח ַאן רּוְפן צּו ְׁשֶטעְנִדיג

 ְצָדָקה ְפרֹוי ַא  ֶגעט אֹוי, ּפּוְׁשֶקע ִאיֶנעם ְצָדָקה ֶעֶּפעס

 .ֶגעֶלעְגְנַהייט ֶיעֶדער ַּביי ַאזֹוי אּון, ִציְנְדן ִליְכט ַפאר

 ְצָדָקה ִניְׁשט ֶגעט ֶמעְנְטׁש ַא  ַפאְרָוואס ִסָּבה ִדי ָנאר

, ֲעֵבירֹות ִמיט ִפיל ָדא ִּבין ִאי: ְטַראְכט ֶער ַווייל, ִאיז

 פּון ִמְצָוה ִדי ַזיין צּו ְמַקֵיים ַזיין זֹוֶכה ָזאל ִאי ְּכַדי אּון



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קפו

 אּון, ֶגעְלֶטער ְגרֹויֶסע ֶגעְּבן ָדא ִאי ַדאְרף, ְצָדָקה

 אּון, ָגאְרִניְׁשט ֶער ֶגעט ְמֵמיָלא, ִניְׁשט ֶער ָהאט ָדאס
 ם"ַרְמּבַ  ֶדער. ְצָדָקה פּון ִמְצָוה ִדי ְמַקֵיים ִניְׁשט ִאיז ֶער

 ֶוועְרט ַאזֹוי אּון: )ה ֲהָלָכה, ַעִנִים נֹותַמְּת  ֵמִהְלכֹות ז ֵּפֶרק( ָזאְגט

 ח"רמ ִסיָמן ֵדָעה יֹוֶרה( ָערּו ֻׁשְלָחן ִאין ְנט'ַּפְסֶק 'ֶגע אֹוי

 ְצָדָקה ֶגעְּבן צּו ְמחּוָיב ִאיז ָאִריַמאן ַאן ֲאִפילּו: )א ְסִעיף

 ַווייל, ִׁשיעּור ַקיין ִניְׁשט ְׁשֵטייט ֶעס אּון. ָטאג ֶיעְדן
 ְגָמָרא ִדי, ִמְצָוה ַא  ֶמען ָהאט ָנאר ֶגעט ֶמען ִוויִפיל

, 'ִמְצָטֶרֶפת ְּפרּוָטה ְּפרּוָטה': )ב"ע ט ַדף ַּבְתָרא ָּבָבא( ָזאְגט

. ְסכּום ְגרֹויֶסע ַא  צּו ַצאם ִזי ְׁשֶטעְלן ְּפרּוטֹות ַאֶלע ִדי

 ֵגייט, ֶוועְלט ֶדער פּון ַאֶוועק ֵגייט ֶמעְנְטׁש ַא  ֶווען אּון

 אּון, ֶגעֶגעְּבן ָהאט ֶער ָוואס ְצָדָקה ִדי ָפאְראֹויס ִאים

 ָּפסּוק ִאין ְׁשֵטייט ֶעס ַאזֹויִווי, צּוִניץ גּוט ִאים קּוְמט ֶעס
 ֶמעְנְטׁש ַא  ֶווען אּון. 'ִצְדֶק  ְלָפֶני ְוָהלַ ': )ח, נח ְיַׁשְעָיה(

 ארּפָ  ִדי ִמיט אֹויְפטּוֶען ֶקען ֶער ָוואס ִוויְסן ָזאל

 ִאים ֶוועט ָדאס ַהְצָלָחה ָוואֶסעֶרע אּון, ְּפרּוטֹות

 ֶיעְדן ֶגעֶגעְּבן ֶער ָוואְלט, ְּפִטיָרה ַזיין ָנא ְּבֶרעְנֶגען

 .ְׁשֶּפעט צּו ׁשֹוין ִאיז ֶדעָמאְלְטס ָנאר, ְצָדָקה ָטאג



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קפז

 ָזאל ֶמעְנְטׁש ַא  ֶווען, ַזא ֶיעֶדע ִמיט ִאיז ַאזֹוי אּון

 ֶער ָוואס ּתֹוָרה ָוואְרט ֶיעֶדעס ִאיז ֶעס ָחׁשּוב ִווי ִוויְסן
 ֶגעֶלעְרְנט אּון חּוָמׁש ַא  ֶגענּוֶמען ֶער ָוואְלט, ֶלעְרְנט

 ַאזֹוי, ָּפסּוק ֵאיין ָנאר ֲאִפילּו אּון, ְּפסּוִקים ְדֵריי ְצֵוויי

 ַא  ֶווען: )ב ֵּפֶרק סֹוף, זּוָטא ֵאִלָיהּו ְדֵבי אָּתנָ ( ָזאְגן ל"ַחזַ  ִווי

 ַוֲאחֹות': )כב, לו ְּבֵראִׁשית( ָּפסּוק ֶדעם ָנאר ָזאְגט ֶמעְנְטׁש

 ְמַקֵיים אֹוי ֶער ָהאט, ָטאג ַגאְנְצן ַא  'ִּתְמָנע לֹוָטן
 ַטַעם ֶדער[, ַהּתֹוָרה ִלימּוד פּון ִמְצָוה ִדי ֶגעֶווען

 ַווייל, ָּפסּוק' ֶדעם' ּפּוְנְקט ָאן ַכאְּפן ל"ַחזַ  ַפאְרָוואס

 ָדאס ַטייְטְׁשט: )ב"ע פ ַדף לְ  לֶ ( ַהָקדֹוׁש זֹוַהר ֶדער

 ָדאס אּון, )ְלטּוָתא( 'ְקָלָלה' פּון ָלׁשֹון ַא  'לֹוט' ָוואְרט

 ַרָּבה ְּבֵראִׁשית( ַּבאֶהעְפְטן פּון ָלׁשֹון ַא  ִאיז 'ֲאחֹות' ָוואְרט

 ִזי קּוְמט ֶעס ֶווען ַאז: ָזאְגן צּו ֵמייְנט ָדאס אּון, )ג, לט
 ִזי ָזאְלְסטּו 'ִּתְמָנע'', ְקָלָלה' ַא  צּו ַזיין' ְמַחֵּבר' צּו

 ֵסֶפר( ָזאְגט ֶרִּבי ֵהייִליֶגער ֶדער ִווי ַאזֹוי, ַזיין' מֹוֵנעַ '

 ִאיז ָוואס ֶמעְנְטׁש ַא : )א ִסיָמן ב ֵחֶלק ְקָלָלה אֹות ַהִּמּדֹות

 ָדאס'; ַהּתֹהּו עֹוָלם' פּון קּוְמט ֶׁשעְלְטן צּו צּוֶגעוואֹויְנט

 ִניְׁשט ֵווייְסט אּון, ֵלייִדיג אּון ּפּוְסט ִאיז מַֹח  ַזיין ֵהייְסט
 -  אּון. ַזא ֶיעֶדע ִפיְרט ָוואס, ַּבאֶׁשעֶפער ַא  ָדא ֶעס ַאז



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קפח

 ֶער, ְׁשֶטעְנִדיג ֶּבעְנְטְׁשט ָוואס ֶמעְנְטׁש ַא  - ַפאְרֶקעְרט

 ִמיְטן ֶלעְּבט ֶער, ֵהייְסט ָדאס; 'ַהִּתּקּון עֹוָלם' פּון קּוְמט
 ֶוועְרט ַזא ֶיעֶדע ַאז ֵווייְסט ֶער אּון, ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

 .]ֵאייֶּבעְרְׁשְטן דּוֶרעְכן ֶגעִפיְרט

 ַווייל! ?ֶמעְנְטׁש ַא  ִניְׁשט ֶלעְרְנט ֶדען ַפאְרָוואס ָנאר

 ַדאְרף ִאי, ָּפסּוק ֵאיין פּון ִאי ָהאּב ָוואס: ְטַראְכט ֶער
 ֶער ֶלעְרְנט ְמֵמיָלא! ?"ַּתנַ  ַגאְנץ ֶלעְרֶנען ָדא

 ֶיעְדן ֶלעְרֶנען ֶקען ַאז ֵווייְסט ֶער ַאז ָאֶּבער, ָגאְרִניְׁשט

: )טו, כא ַרָּבה ַּבִמְדָּבר( ָזאְגן ל"ַחזַ  ִווי ַאזֹוי, ַאִּביְסל ָטאג

? ַפייג-ְּתֵאָנה ַא  צּו צּוֶגעְגִליְכן ּתֹוָרה ִדי ִאיז ַפאְרָוואס

 ֵּפירֹות ִדי ָוואס ּבֹוים ֵאייְנִציְגְסֶטער ִדי ִאיז ָדאס ַווייל
 ָדאְרט, ַאִּביְסל ָדא צּוִּביְסֶלע ֶגעַצייִטיְגט ֶוועְרן

 ֶגעֶלעְרְנט ִניְׁשט ֶוועְרט ּתֹוָרה ִדי, אֹוי ַאזֹוי; ַאִּביְסל

 ִּביז, ַאִּביְסל ָמאְרְגן, ַאִּביְסל ַהייְנט ָנאר, ָטאג ֵאיין ִאין

 ."ַּתנַ  ַגאְנץ דּוְרְכֶגעֶלעְרְנט ָהאט ֶמען

 ֶלעְרְנט ַפאְרָוואס, ִמְׁשַניֹות ִמיט ִאיז ַזא ֶזעְלֶּבע ִדי

 ִאי: ְטַראְכט ֶער ַווייל? ִמְׁשַניֹות ֶמעְנְטׁש ַא  ִניְׁשט

 ִאין ִמְׁשָנה ִסְדֵרי ִׁשָׁשה ַגאְנץ ֶעְנִדיְגן ֶגעַדאְרְפט ָוואְלט



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קפט

 ֶּבעְהט ֶמען ַאז ֵווייְסט ֶמעְנְטׁש ַא  ַאז ָאֶּבער! ָטאג ֵאיין

 ַארֹויס ֶער ַכאְּפט ,ֶקען ֶער ִוויִפיל ָנאר ִאים פּון ִניְׁשט
 ֶלעְרְנט צּוִּביְסֶלע ַאזֹוי אּון, ִמְׁשָנה ַא  ָנא, ִמְׁשָנה ֵאיין

 ִאיז ָדאס ָוואס, ֵּפֶרק ַא  ָנא אּון ִמְׁשַניֹות ֵּפֶרק ֵאיין ֶער

 ָאן ֵהייּב; ְגָמָרא ִמיט ִאיז ַזא ֶזעְלֶּבע ִדי, ַפאְרֶמעְגן ַזיין

, ְׁשִטיֶקעֶלע ַא  ָנא, ְגָמָרא ְׁשִטיֶקעֶלע ֵאיין ֶלעְרֶנען צּו

 אּון, ֶמער אּון ֶמער ָאן ֶמען קּוְמט צּוִּביְסֶלע ַאזֹוי אּון
, ּתֹוָרה ִדי פּון ייטִזיְסֵק  ָדאס ְׁשִּפיְרן צּו ָאן ַפאְנְגט ֶמען

 ַדף ַא  ֶלעְרְנט ֶער אּון זֹוֶכה ִאיז ֶמעְנְטׁש ַא  ַאז ִּבְפַרט

 פּון ַזא ֶּבעֶסעֶרע ַקיין ִניְׁשָטא ִאיז, ָטאג ֶיעְדן ְגָמָרא

 .ַחּיֹות ַזיין ִאיז ָדאס אּון, ֶדעם

 ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ָנָתן ֶרִּבי ֵהייִליֶגער ֶדער ִאיז ָדאס

 ֶער, אֹויף ְּבָלאְזט ֶמעְנְטׁש ַא  ִוויַּבאְלד: )ָׁשם( ַמְסִּביר

 ִניְׁשט ַטאֶקע ֶער ֶקען ָדאס אּון, ַאַסא ֵזייֶער ִוויל

 ַדאְרף ֶמעְנְטׁש ַא  ָאֶּבער; ָגאְרִניְׁשט ֶער טּוט, ֶיעְצט

 ֶדער. ָחׁשּוב ֵזייֶער ִאיז ְקֵלייִניַקייט ֶיעֶדע ַאז ִוויְסן
ּיֹות ִסּפּוֵרי( ְּבֶרעְנְגט ֶרִּבי ֵהייִליֶגער  ָנאְכֶדעם: )א ַמֲעֶׂשה, ַמֲעשִֹ

 אּון ָיאְרן ֶגעַגאְנֶגען ׁשֹוין ִאיז' ְלֶמלֶ  ֵׁשִני' ֶדער ָוואס

 ׁשֹוין ִאיז ֶער אּון', ֶמלֶ  ַּבת' ִדי זּוְכן צּו, ָיאְרן



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קצ

 ִאים ָהאט ֶמען ָוואס, ְמִניעֹות ַאֶלע ִאיֶּבעְרֶגעַגאְנֶגען

 ֶעְנְדִלי ׁשֹוין ִאים ָהאט ֶמען אּון, ֶגעְׁשטּוְּפט ַאֶוועק
 ָגאְלֶדעֶנער ֶדער ִזי ֶגעפּוְנט ֶעס וואּו אֹויְסֶגעָזאְגט

: ֶגעְפֶרעְגט ֶער ָהאט, ְׁשָלאס ִדיְגן'ֶּפעְרל ִמיְטן ַּבאְרג

: ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ִאים ֶמען ָהאט? ַטייֶער ָדאְרט ִאיז ָוואס

 ַאָמאל ָדאס ִאי ָהאּב! ַטייֶער ַאֶלעס ִאיז ָדאְרְטן

 . ַטייֶער ַזא ֶיעֶדע ִאיז ִהיְמל ִאין ָדאְרט ַאז: ֶגעַטייְטְׁשט

 חֹול ֶגעָוואְרן ִנְסַּתֵלק ִאיז ע"זי א"ְגָר  ֵהייִליֶגער ֶדער

, ִמיִנים' ד ִדי ֶהעְנט ִדי ִאין ַהאְלֶטעְנִדיג, סּוּכֹות ַהמֹוֵעד

; ֶדעם פּון ָאְּפֵׁשייְדן ֶגעֶקעְנט ִניְׁשט ִזי ָהאט ֶער ַווייל

 פּון ִאיְדן ִדי: )ב"ע א"מ ַדף סּוָּכה( ְׁשֵטייט ְגָמָרא ִאין[
 ֵזיי ָהאְּבן, ִמְצָוה ִדי צּו ִליְּבַׁשאְפט ְגרֹויס פּון, ְירּוָׁשַלִים

 ֶעס, ָטאג ַגאְנְצן ַא  ֶהעְנט ִדי ִאין ִמיִנים' ד ִדי ֶגעַהאְלְטן

 ֶגעֶלעְגן ִאיז ִמיִנים' ד ִדי ָוואס ִקיםִדיַצ  ֶגעֶווען ִאיז

 קּוְקן ְׁשֶטעְנִדיג ְפֶלעְגן אּון, ָטאג ַגאְנְצן ַא  ִטיׁש אֹויְפן

 ] ,ֶדעם אֹויף

 ַּבַעל ִזיִדיְטׁשֹוֶבער ֶהעְרֶׁשעֶלע ֶרִּבי ֵהייִליֶגער ֶדער

 ְּבֵסֶפר הּוָבא( ֶגעַטייְטְׁשט ַאָמאל ָהאט, ע"זי ְצִבי ֲעֶטֶרת



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קצא

: )סז, כח ְדָבִרים( ָּפסּוק ֶדעם: );ָתבֹוא ַּפְרַׁשת ְׁשלּוָחה ַאָיָלה

 - ּבֶֹקר ִיֵּתן ִמי ּתֹאַמר ּוָבֶעֶרב, ֶעֶרב ִיֵּתן ִמי ּתֹאַמר ַּבּבֶֹקר
, ַּבייַנאְכט ַזיין ׁשֹוין ָזאל ַהְלַוואי ָזאְגן ֶער ֶוועט צּוְפִרי

; צּוְפִרי ַזיין ׁשֹוין ָזאל ַהְלַוואי ָזאְגן ֶער ֶוועט ַּבייַנאְכט

 ֵגייט 'ֶעֶרב ִיֵּתן ִמי ּתֹאַמר ַּבּבֶֹקר': ַמְסִּביר ָדאס ֶער ִאיז

 ֶמען ָוואס ָנאְכֶדעם, ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶּפַסח ֶעֶרב אֹויף, ַארֹויף

 ִניְׁשט ׁשֹוין ֶקען ֶמען אּון ָחֵמץ ֶדעם ַפאְרְּבֶרעְנט ָהאט
 קּוְקט ֶמען אּון, ַּבייַנאְכט ִּביז ְסעּוָדה ׁשּום ַקיין ֶעְסן

 ֶוועט ֶמען אּון, ַּבייַנאְכט קּוֶמען ׁשֹוין ֶוועט ֶווען ַארֹויס

 ּתֹאַמר ָּבֶעֶרב' אּון. ַמָצה ַּכֵזיִתים ִדי ַזיין טֹוֵעם ֶקעֶנען

 ֶמען ַאז, ַּבייַנאְכט סּוּכֹות אֹויף ַארֹויף ֵגייט 'ּבֶֹקר ִיֵּתן ִמי

 ָנאר ַוואְרט ֶמען אּון, ַאייְנַהאְלְטן ִניְׁשט ׁשֹוין ִזי ֶקען

 ָׁשאְקֶלען ֶקעֶנען ָזאל ֶמען, ָטאג ֶוועְרן ׁשֹוין ָזאל ֶעס ַאז
 אֹויְפן ֶדעְרֵצייְלט ֶוועְרט ֶעס ִווי ַאזֹוי. ִמיִנים' ד ִדי ִמיט

 ָהאט ֶער ַאז, ע"זי ָרב ַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער ֵהייִליְגן

 ָנאר אּון, ַנאְכט ַגאְנֶצע ַא  ֶאְתרֹוג ֶדעם ֶגעַהאְלְטן

ַמח(, ָׁשאְקֶלען ֶקעֶנען ׁשֹוין ָזאל ֶער ַאז ֶגעַוואְרט  ִישְֹ

 אֹוי ֶמען ייְלטֶדעְרֵצ  ָדאס אּון ):ְקדֹוִׁשים ַּפְרַׁשת ִיְׂשָרֵאל
 . ִקיםִדיַצ  ָנא אֹויף



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קצב

 ם"ַחַת  ְדָרׁשֹות( ָזאְגט ע"זי רסֹופָ  ֵהייִליֶגער ַחַתם ֶדער

 ָזאְגן ל"ַחזַ  ִדי ָוואס ֶדעם אֹויף: )נב ַדף', א ֵחֶלק סֹוָפר
ּוְלַקְחֶּתם  )מ, כג ַוִיְקָרא( ָּפסּוק ֶדעם אֹויף: )כב ֱאמֹור ַּתְנחּוָמא(

, 'ֲעוֹונֹות ְלֶחְׁשּבֹון ִראׁשֹון' :'כּווְ  ָהִראׁשֹוןָלֶכם ַּבּיֹום 

; ֲעֵבירֹות ִדי אֹויף ֶחְׁשּבֹון ַנייעֶ  ַא  ָאן ִזי ֵהייְּבט סּוּכֹות

 ֲעוֹונֹות ַאֶלע ֶגעֵלייְגט ַארֹויף ֶמען ָהאט ַהָקדֹוׁש יֹום ַאז

 ֶגעַהאְלְטן ִניְׁשט ָהאט ֶמען אּון, לזֵ ַלֲעָזא ָׂשִעיר אֹויְפן
 אֹויּב אּון, ָהאט ֶמען ֲעֵבירֹות ִוויִפיל ֶחְׁשּבֹון ׁשּום ַקיין

 ְגֶרעֶסעֶרע ַא  ָאֶדער ֲעֵביָרה ְקֶלעֶנעֶרע ַא  ִאיז ָדאס

 ֵלייְגן ַארֹויף ַאֶלעס ֶמען ֵגייט ְמֵמיָלא ַווייל, ֲעֵביָרה

, ֶדעְרִמיט ָאְּפְטָראְגן ִזי ָזאל ֶער, לזֵ ַלֲעָזא ָׂשִעיר אֹויְפן

 ָאֶּבער, ַזיין מֹוֵחל ַאֶלעס ֶוועט ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדער אּון

 סּוּכֹות טֹוב יֹום ֵהייִליֶגער ֶדער קּוְמט ֶעס ֶווען ֶיעְצט
 ִמיט אּון ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיְטן ְפֵרייֶען ִזי ֵגייט ֶמען אּון

 ֶוועְרן ֵגייֶען ֲעֵבירֹות ַאֶלע ִדי אּון, ִמְצוֹות ַאֶלע ִדי

 ַאֶלע ִדי ַאִפיר ֶמען ֶנעְמט, ִמְצוֹות אֹויף ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט

 ֶזעְהן צּו ְּכַדי, ֶחְׁשּבֹון ּפּוְנְקְטִליְכן ַא  ִמיט ֲעֵבירֹות

 ֶדער אֹויס ִפיְרט ֶדעם ֶוועְגן. ָהאט ֶמען ְזכּוִתים ִוויִפיל



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קצג

 ַזיין ָזאל ֶמען; ֱאֵקיֶכם' ה ִלְפֵני ּוְׂשַמְחֶּתם )םָׁש ( :ָּפסּוק

 .ְפֵרייֶלע אֹויְסֶטעְרִליׁש

 ֶגעֶווען ְמַחֵּבר ָהאט ע"זי רסֹופָ  ַחַתם ֵהייִליֶגער ֶדער

ה ִׁשיַרת( ֵסֶפר ַגאְנֶצע ַא   אּון ַׁשָּבת אֹויף ִׁשיִרים פּון, )מֹׁשֶ

 ָהאט; ַקָּבָלה אֹויף ֶגעְׁשֶטעְלט ִאיז ָוואס, טֹוִבים ָיִמים

 ִׁשְמעֹון ֶרִּבי ַהָקדֹוׁש ַהָגאֹון זּוְהן ַזיין ֶגעְפֶרעְגט ֶמען
 ְמַחֵּבר ָדאס ֶער ָהאט ֶווען, ע"זי ָרב ְקָראָקא ֶדער רסֹופָ 

 ְׁשֶטעְנִדיג ִאיז רסֹופָ  ַחַתם ֵהייִליֶגער ֶדער ַווייל? ֶגעֶווען

 יֹום ֲאִפילּו, ֶגעֶלעְרְנט אּון ַּתְלִמיִדים ִמיט ֶגעֶזעְצן

', ְּבָאב ִּתְׁשָעה' ָיאר ַא  ֵאייְנָמאל ָנאר, ַּבייַנאְכט ַהָקדֹוׁש

 ָהאט ֶער ַאז, ֶגעָזאְגט ֶער ָהאט, קֶהְפֵס  ַא  ֶגעֶווען ִאיז
 ִאים ָהאט ֶער אּון, ַטאְטן פּוֶנעם ַאָמאל ֶגעְפֶרעְגט ָדאס

 אּון ַהָקדֹוׁש יֹום ְצִוויְׁשן ֶטעג ִפיר ִדי ַאז: ֶגעָזאְגט

 צּו ַזיין ְמַצְמֵצם ֶגעֶקעְנט ִניְׁשט ִזי ֶער ָהאט, סּוּכֹות

 ָהאט, ֵאייֶּבעְרְׁשְטן צּום ְדֵביקּות ְגרֹויס פּון, ָגאְרִניְׁשט

 . ִׁשיִרים ַזייֶנע ֶגעֶווען ְמַחֵּבר ֶדעָמאְלְטס ֶער

 ִפיר ִדי פּון ייטְגרֹויְסֵק  ָדאס ֶדעם פּון ִמיר ֶזעְהן

 ִמיט, ַזיין ְמַחֶיה ִדיג'מֹוָרא ִזי ַדאְרְפן ִמיר ָוואס, ֶטעג



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קצד

 ִדי ּבֹויֶעט ֶמען אּון, ִמיִנים' ד ִדי קֹויְפט ֶמען ָוואס ֶדעם

 .ַּבאֶׁשעֶפער פּון ָרצֹון ֶדער ִאיז ָדאס ָוואס, סּוָּכה

 .ד

ַמִים ַהֲאִזינּו: )א, לב ְדָבִרים( ָּפסּוק ִאין ְׁשֵטייט ֶעס  ַהּׁשָ

ה. 'ְוגֹו ַוֲאַדֵּבָרה  ֶהעְרְטס: ִאיְדן ִדי ַפאר ָזאְגט ַרֵּבינּו מֹׁשֶ

 ִהיְמל ִדי ֶנעם ִאי, ָזאְגן ֶיעְצט ֶעְנק ֵגיי ִאי ָוואס אֹויס

 ִאיר ֶוועט אֹויּב ַאז, ֵעדּות ְצֵוויי ַפאר ֶעְרד ִדי ִמיט

 ַאֶלע אּון, ֶׁשַפע ַזיין ֶוועט, ַּבאֶׁשעֶפער ֶדעם ָפאְלְגן

 ִאיר ֶוועט אֹויּב ָאֶּבער, ֶעְנק אֹויף קּוֶמען ֶוועט ְּבָרכֹות
 ִזי ֶוועט, ִלְצָלן ַרְחָמָנא ֶדעָמאְלְטס, ָפאְלְגן ִניְׁשט

, ֶדעָמאְלְטס ֲאִפילּו ָנאר, ַזאְכן ְׁשֶוועֶרע ַאֶלע ִדי ָאְנֵהייְּבן

ב "ְדָבִרים ל( ִוויְסן ָנאר, צּוְּבָראְכן ֶוועְרן ִניְׁשט ֶעְטץ ָזאְלט

 ֱאמּוָנה ֵאל, ִמְׁשָּפט ְּדָרָכיו ָכל ִּכי ָּפֳעלֹו ָּתִמים ַהצּור' ):ד

 טּוט ַּבאֶׁשעֶפער ֶדער ָוואס, הּוא ְוָיָׁשר ַצִּדיק ָעֶול ְוֵאין

 .ַזיין צּו ַאזֹוי ַדאְרף ֶעס אּון, ִריְכִטיג ִאיז

 ִדיֶגער'מֹוָרא ַא : )א, לב ְדָבִרים( ַהָקדֹוׁש י"ַרִׁש  ָזאְגט

ה: ִדיּבּור  ַא  ִווי ֶמער ִניְׁשט ִּבין ִאי: ֶגעָזאְגט ָהאט מֹׁשֶ

ר'  אּון, ֶוועְלט ֶדער פּון ַאֶוועק ִאי ֵגיי ָמאְרְגן', ָוָדם ָּבשָֹ



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קצה

 ִניְׁשט ׁשֹוין ֶגעֶדעְנְקן ִמיר: ָזאְגן ִאיְדן ִדי ֶוועְלן אֹויּב

ה ָוואס  ֶוועְלן ֵזיי אּון, ֶגעָזאְגט אּוְנז ָהאט ַרֵּבינּו מֹׁשֶ
 ִדי ֵעדּות ַפאר ִאי ֶנעם ֶדעם ֶוועְגן, ָאְּפֵלייֶקעֶנען ָדאס

 ֶדער ִוויַלאְנג ְּבַלייְּבט ָדאס ָוואס, ֶעְרד ִדי ִמיט ִהיְמל

, ֵהייְסט ָדאס; ֶוועְלט ִדי ָאְנַהאְלְטן ֶוועט ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער

ה , ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען אּוְנז ִאין ֶגעָוואְלט ָהאט ַרֵּבינּו מֹׁשֶ

 ֶמען ָוואס, ָטאג ֵאיין קּוֶמען ֶוועט ֶעס: ִוויְסן ָזאל ֶמען
 רֹוב ָאֶּבער. ֶוועְלט ֶדער פּון ֵגיין ַאֶוועק מּוְזן ֶוועט

 ַמאְכט ֶעס ַווייל, ֶדעם פּון ֶהעְרן ִניְׁשט ִוויְלן ֶמעְנְטְׁשן

 ַדאְרף ָדאס ַאז ִאיז ֱאֶמת ֶדער ָאֶּבער, ְׁשחֹוָרה ָמָרה ֵזיי

ְמָחה ִדיֶגע'מֹוָרא ַא  ֶמעְנְטׁש ַא  ִאין ַאַרייְנֶגעְּבן  .שִֹ

 ַטייְטְׁשט ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ָנָתן ֶרִּבי ֵהייִליֶגער ֶדער

 ַפאְרֵצייְלן ל"ַחזַ  ָוואס ָדאס: )ט, ֶּפַסח ִהְלכֹות, ֲהָלכֹות ִלּקּוֵטי(

 ִדי ָהאְּבן, ֲחתּוָנה ַא  ֶגעֶווען ִאיז ֶעס: )א"ע לא ְּבָרכֹות(

 אּוְנז ִזיְנג: זּוָטא ַהְמנּוָנא ַרב ַפאר ֶגעָזאְגט ֲחָכִמים

 ןלָ  ויוַ ': ִניגּון ַא  ֶגעַמאְכט ֶער ָהאט! ִניגּון ַא  ֶעֶּפעס

 ֵגייֶען ִמיר, אּוְנז ִאיז ֵוויי, 'ְדִמיְתָנן ןלָ  ויוַ , ְדִמיְתָנן

 ֵהייְסט ָדאס, ִלְבָרָכה ִזְכרֹונֹו ָנָתן ֶרִּבי ְפֶרעְגט; ְׁשַטאְרְּבן

, ֵווייְסט ֶמעְנְטׁש ַא  ַאז: ַמְסִּביר ָדאס ֶער ִאיז? ִניגּון ַא 



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קצו

 קּוְרֶצע ַא  אֹויף ָנאר ֶוועְלט ֶדער אֹויף ָדא ִאיז ֶמען ַאז

ְמָחה ָוואֶסעֶרע אּון, ַצייט  ָנא ֶקען ֶמען ַאז ִאיז ָדאס שִֹ
 ַאזֹויִפיל ַאַרייְנַכאְּפן, ֶוועְלט ִניֶדעִריְגן ֶדעם אֹויף ָדא

 ְפֵרייְדט ַהִּמיָתה יֹום פּון ְטַראְכט ֶער ֶווען ְמֵמיָלא, גּוְטס

. ייטִאיִדיְׁשֵק  ַזיין פּון ְנקּוָדה ְקֵלייֶנע ֶיעֶדע ִמיט, ִזי ֶער

, ֵּפיאֹות אּון ָּבאְרד ַא  ָהאט ֶער, ִציִצית ִמיט ֵגייט ֶער ַאז

- ְיֵהא ָאֵמן ָזאְגט ֶער, ַהִמְדָרׁש ֵּבית ִאין קּוְמט ֶער, ְמזּוָזה
 ַזאְכן ַאֶלע ִדי ָוואס, ָּבְרכּו אּון ְקדּוָׁשה ִמיט ַרָּבה-ְׁשֵמיּה

 פּון ֶוועְרט ֶעס אּון, ַפאְרֶמעְגְנס ְגרֹויֶסע ָדא ֶזעֶנען

 ֶדער ָנאר, ַמְלָאִכים ִמיְלָיאֶנען ִמיֵלי ַּבאַׁשאְפן ֶדעם

 ַא  פּון אֹויְגן ִדי ְׁשַטאְרק ֵזייֶער ַפאְרְּבֶלעְנד ם" ֶמ "ֶמ ַס 

 ְּפַגם ִמיט ֶגעָוואְרן ִנְכָׁשל ֶמען ַאז ִּבְפַרט, ֶמעְנְטׁש

 אּון, מַֹח  ֶדעם ִאים ָדאס צּוִמיְׁשט, ִלְצָלן ַרְחָמָנא ַהְּבִרית
 ִאיז ֶמעְנְטׁש ַא  ַאז ָאֶּבער, ַעְצבּות ִאין ַאַריין ַפאְלט ֶער

 ַאֶלע ֶער ַפאְרְּבֶרעְנט, ִמְצוֹות ַזייֶנע ִמיט ְפֵרייֶלע

 ֲעֵבירֹות ַזייֶנע דּוְר  ַּבאַׁשאְפן ָהאט ֶער ָוואס ְקִליּפֹות

 .)צ; ט"קס ִסיָמן א ֵחֶלק ן"מֹוֲהַר  ִלּקּוֵטי ַעֵיין(

 ָוואס סּוּכֹות טֹוב יֹום ִדי קּוְמט ֶעס ֶווען ֶיעְצט ִּבְפַרט

ַמְחָּת ': )יד, טז ְדָבִרים( ְּבֵפירּוׁש ָזאְגט ָּפסּוק ֶדער  ְושָֹ



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קצז

ִזי ִמיר ַדאְרְפן, 'ְּבַחֶג ָוואס ֶדעם ִמיט ְפֵרייֶען ֵזייֶער 

 ָהאְּבן ִקיםִדיַצ  ִווי ַאזֹוי. סּוָּכה ִדי ִאין ַאַריין ֵגייֶען ִמיר
 ַא  ָוואס ִמְצָוה ֵאייְנִציְגְסֶטע ִדי ִאיז סּוָּכה: ֶגעָזאְגט

 ִדי ִמיט, ֶדעם ִאין ַאַריין ִאיְנַגאְנְצן ֵגייט ֶמעְנְטׁש

 ֶמעְנְטׁש ֶדער ֵגייט, ִמְקָוה ַא  ִאין ָכאְטִׁשיג. [ְׁשִטיְוול

 ִאיֶּבעְרֶגעֶדעְקט ֶוועְרט ֶער ִּביז, ַאַריין ִאיְנַגאְנְצן אֹוי

 ִאין ָאֶּבער ָדא, ָרהַטַה  ִדי ִאיז ָדאס ָוואס, ַוואֶסער ִמיט
 סּוָּכה ִדי ִאין ָאֶּבער, אֹויְסטּוֶען ִזי ֶמען ַדאְרף ִמְקָוה

 קּוְמט ֶער ֶווען אּון.] ְׁשִטיְוול ִדי ִמיט ַאַריין ֶמען ֵגייט

 ַארּוְמֶגענּוֶמען ִאיְנַגאְנְצן ֶער ִאיז, סּוָּכה ִדי ִאין ַאַריין

 ְׁשמֹות( ָאְנֶגערּוְפן ֶוועְרט סּוּכֹות ַווייל, ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיְטן

 ֶנעְמט ֶדעָמאְלְטס ָוואס, 'ָהָאִסיף ַחג': )כב, לד; טז, כג

 ְנקּודֹות גּוֶטע ַאֶלע ַאַריין ְּבֶרעְנְגט ֶמען אּון ַצאם ֶמען
 ִזי ְפֵרייְדט ֶמען אּון, סּוָּכה ִדי ִאין, ָהאט ֶמען ָוואס

 ֶוועְגן, ַּתֲענּוג ְגֶרעְסֶטער ֶדער ִאיז ָדאס ָוואס, ֶדעְרִמיט

 ַאן ֶמען ְׁשִּפיְרט סּוָּכה ִדי ִאין ִזיְצט ֶמען ֶווען ֶדעם

 ִזי ִאיז ֶמעְנְטׁש ַא  אֹויּב ִּבְפַרט אּון, ַטַעם ַאְנֶדעְרן

, סּוָּכה ִדי ִאין ֵאייֶּבעְרְׁשְטן צּום ֶרעְדט ֶער אּון, ִמְתּבֹוֵדד
 .ֶלעְכִטיְגֵקייט ְגרֹויֶסער ַא  ֵזייֶער ֶער ְׁשִּפיְרט



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קצח

 אֹוי ֶמען ַדאְרף ֶלעְכִטיְגֵקייט ֶדעם ָאֶּבער

 צּו ְׁשֶטעְנִדיג ִזי, ָיאר ַגאְנץ ַא  אֹויף ִמיְטֶנעֶמען
, ֱאקּות ִמיט ַארּוְמֶגענּוֶמען ִאיז ֶמען ַאז ֶדעְרַמאֶנען

 ֶדעם אֹויֶסער אּון, ָדא ִאיז ַּבאֶׁשעֶפער ֶדער ַאז אּון

 ַא  ֶווען אּון, ַפאְרַהאֶנען ָגאְרִניְׁשט ִאיז ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

 ַאְנֶדעְרן ַאן ָגאר ֶער ָהאט, ֶדעם ִמיט ֶלעְּבט ֶמעְנְטׁש

 ִדי ִאין ִווי ַאזֹוי ָיאר ַגאְנץ ַא  ֶלעְּבט ֶער אּון, ֶלעְּבן
 ַארּוְמֶגענּוֶמען ְׁשֶטעְנִדיג ִאיז ֶער ֵהייְסט ָדאס, סּוָּכה

 .ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיְטן

 ָּכל': )ב"ע י ְּבָרכֹות( ַהָנִביא ְׁשמּוֵאל ַּביי ְׁשֵטייט ֶעס

 ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִאיז ֶער ִווי, 'ִעּמֹו ֵּביתֹו ֶׁשָהלַ  ָמקֹום
 ִניְׁשט ָהאט ֶער ֵהייְסט ָדאס; ִאים ִמיט הֹויז ַזיין ֶגעֶווען

 ָהאט ֶער ַווייל, ֵקייֶנעם צּו ָאְנקּוֶמען ֶגעַדאְרְפט

 ִדי ִאיז ָדאס אּון, ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיְטן ֶגעֶלעְּבט ְׁשֶטעְנִדיג

, ֶמעְנְטׁש ַא  ַפאר ַזיין ָנאר ֶקען ֶעס ָוואס ְּבָרָכה ְגֶרעְסֶטע

 ִווי ַאזֹוי, ְצֵווייְטן ַא  צּו ָאְנקּוֶמען ִניְׁשט ַדאְרף ֶער ַאז
 ָוואס: )מּוָסף, ִּכיּפּור יֹום ְּתִפילֹות( ְּתִפָלה ִדי ַּביי ֶזעְהן ִמיר

 ַאַריין ִאיז ֶער ֶווען ֶגעֶּבעְטן ָהאט ָגדֹול ּכֵֹהן ֶדער

 ָמאל ןייֵא , ַהָקָדִׁשים קֹוֶדׁש ִאין, ְוִלְפִנים יִלְפנֵ  ֶגעַגאְנֶגען



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       קצט

 ַא  ָגאר ֶגעֶּבעְטן ֶדעָמאְלְטס ָהאט ֶער ָוואס[, ָיאר ַא 

 אֹויּב ִאיְדן ִדי ֶדעְרְׁשֶרעְקן ִניְׁשט ָזאל ֶער, ְּתִפָלה קּוְרֶצע
 ְדֵריי ֶגעֶּבעְטן ֶער ָהאט] ,ַלאְנג צּו ַזיין ָדאְרט ֶוועט ֶער

 ֵּבית ַעְּמ  ִיְצָטְרכּו אְוֶׁש ': ֶדעם פּון ֵאייְנס אּון, ַזאְכן

 ַדאְרְפן ִניְׁשט ָזאְלן ִאיְדן ַאז', ְוכּו, ָלֶזה ֶזה ִיְׂשָרֵאל

 ֶעְרְגְסֶטער ִדי ַווייל; ַאְנֶדעְרן צּום ֵאייֶנער צּוקּוֶמען

 ֶמעְנְטׁש ַא  ָוואס ָדאס ִאיז, ַזיין ָנאר ֶקען ָוואס ְקָלָלה
 ֶרִּבי ֵהייִליֶגער ֶדער אּון, ְצֵווייְטן ַא  צּו ָאְנקּוֶמען ַדאְרף

 ַא  צּו ָאְנקּוֶמען: )ו"ס ִסיָמן' א ֵחֶלק ן"מֹוֲהַר  ִלּקּוֵטי( ָזאְגט

 צּו ָאְנקּוֶמען ַדאְרף ִאי ַאז ָנאר ִניְׁשט ֵמייְנט ְצֵווייְטן

 ָּכבֹוד ָהאְּבן ַדאְרף ִאי אֹויּב ָנאר, ֶגעְלט ֶיעֶנעְמס

 ַמאְכן ָזאְלן ַאְנֶדעֶרע ַאז אּון, ֶיעֶנעם פּון) ן"ֶעֶטעְנָׁשא(

 .ְקָלָלה ִּביֶטעֶרע ַא  אֹוי ִאיז ָדאס, ֵעֶסק ַאן ִמיר פּון

 ִדי ָזאְגט ֶמען ַפאְרָוואס ַטַעם ֶדער ִאיז ָדאס אּון

 ַחס ִניְׁשט, 'ִאָׁשה ָעַׂשִני אֶׁש ' :)ֵסֶדר ִּבְרכֹות ַהַׁשַחר( ְּבָרָכה

 ָגאְרִניְׁשט ִאיז ִזי ַאז, ְפרֹוי ַא  ִאין ְגִריְנְגצּוֶׁשעְצן ְוָׁשלֹום
 ַא  ַאַסא ַמאְכט ְפרֹוי ַא , ַפאְרֶקעְרט ּפּוְנְקט, ֶוועְרד

 ִזי ֶגעט ִזי, 'ִּכְרצֹונֹו ֶׁשָעַׂשִני': ְּבָרָכה ְגֶרעֶסעֶרע

 ָהאט ֶער ָוואס ַאז, ַּבאֶׁשעֶפער צּום ִאיֶּבער ִאיְנַגאְנְצן



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       ר

 ַאזֹוי אֹויּב, צּוְפִריְדן ִאי ִּבין, ִמיר ִמיט ֶגעטּוֶען

 ַא  ָנאר? ִאָׁשה ָעַׂשִני אֶׁש  ַטאֶקע ֶמען ָזאְגט ַפאְרָוואס
 ֶמען ַדאְרף ְפרֹוי ַא , ֵהייְסט ָדאס; 'ְמַקֶּבֶלת' ַא  ִאיז ְפרֹוי

 ַאז ַארֹויס ְׁשֶטעְנִדיג קּוְקט אּון, ַזיין ְמַחֵזק ִאיר ָזאל

 ֶגעְּבן ִאיר אּון, ָוואְרט גּוט ַא  ָזאְגן ִאיר ָזאל ֶמען

, ְּבָרָכה' ִדי' ִמיר ַמאְכן ֶדעם ֶוועְגן, ייטאֹויְפֶמעְרְקַזאְמֵק 

 ִאי ַאז, ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶדעם לֹויְּבן אּון ַדאְנֶקען צּו ְּכַדי
, ן"ֶעֶטעְנָׁשא ְצֵווייְטְנס ַא  צּו צּוקּוֶמען ִניְׁשט ַדאְרף

 אֹוי ָזאל ְפרֹוי ַא , ַפאְרֶקעְרט ַזיין ָזאל ֶעס אֹויּב ָאֶּבער

 ִזי ַאז) ץ"ַקאְנִפיֶדעְנְט  ֶסעְלף( ייטְׁשַטאְרֵק  ִדי ָהאְּבן

 ַמאן ַא  אֹויּב אּון, ְצֵווייְטן ַא  צּו ָאְנקּוֶמען ִניְׁשט ַדאְרף

 ֶגעְּבן ִאים ָזאל ַווייּב ַזיין ַאז ָהאְּבן ָיא ַדאְרף

 אּון, ְפרֹוי ַא  פּון ֶּבעֶסער ָגאְרִניְׁשט ֶער ִאיז, ן"ֶעֶטעְנָׁשא
 .ַמאן ַא  פּון ֶעְרֶגער ִניְׁשט ִאיז ִזי

 צּוקּוֶמען ָדאְרף ִאיד ַא  ָוואס צּו ְׁשֵלימּות ֶדער ַווייל

 ֶמען צּו ִחילּוק ַקיין ַזיין ִניְׁשט ִאים ָזאל ֶעס ַאז, ִאיז
 ָדאס ָוואס, ִניְׁשט ָאֶדער, ָּכבֹוד ֶגעֶגעְּבן ָיא ִאים ָהאט

 ַא  פּון ֶטַבע ִדי ִאיז ָדאס ָאֶּבער, ֵׂשֶכל ֵווייִניג פּון קּוְמט

 ֶעס ֶווער ַסיי, ָוואְרט גּוט ַא  ַדאְרף ֶער ַאז, ֶמעְנְטׁש



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       רא

 אּון, ַאְרֶּבעט גּוְטן ַא  טּוט ֶער ַאז ֶהעְרן ִוויל ַאְרֶּבעט

 גּוֶטע ֶגעְּבן ִאים ָזאל ֶמען ַאז ִוויל ֶמעְנְטׁש ֶיעֶדער ַאזֹוי
 ֶדער ָוואס ְּתִפָלה ִדיֶגע'מֹוָרא ֶדער ִאיז ָדאס, ֶוועְרֶטער

 ֵּבית ַעְמ  ִיְצָטְרכּו אְוֶׁש ': ֶגעֶּבעְטן ָהאט ָגדֹול ּכֵֹהן

 ַדאְרְפן ִניְׁשט ָזאל ֶמעְנְטׁש ַא  ַאז, 'ָלֶזה ֶזה ִיְׂשָרֵאל

 ַא  ֶגעְּבן ִאים ָזאל ְצֵווייֶטער ַא  ַאז ָאְנקּוֶמען

 ָזאל ֶער, ַפאְרֶקעְרט, ַזיין ְמַחֵזק אּון ט"ַקאְמְּפִליֶמענְ 
 ֶדעם ָהאט ִאיד ֶיעֶדער ַווייל, ַאְנֶדעֶרע ַפאר ַזיין ַמְׁשִּפיעַ 

 ִדי ִאיז ָדאס אּון, ַאְנֶדעֶרע אֹויף ַזיין צּו ַמְׁשִּפיעַ  ּכַֹח 

 .ְּבָרָכה ְגֶרעְסֶטע

 .ה

 פּון ֵׁשם ֶזעְלֶּבער ֶדער ַאז, ִקיםִדיַצ  פּון ְׁשֵטייט ֶעס

 ֵּתיבֹות סֹוֵפי ִדי פּון ַארֹויס קּוְמט ָוואס, "ָּת ַח  -  ַּפְרָנָסה

 קּוְמט, 'ָיֶד  ת'ֶא  ַח 'ּפֹוֵת : )טז, קמה ְּתִהִלים( ָּפסּוק ֶדעם פּון

 ְדָבִרים( ָּפסּוק ֶדעם פּון ֵּתיבֹות סֹוֵפי ִדי פּון ַארֹויס אֹוי

 ִאיז ֶמעְנְטׁש ֶדער ַאז ַווייל; ַח 'ָׂשֵמ  'ַא  ָת 'ְוָהִיי: )טו, טז

 ָהאט ֶמען ַאז אּון, ַהַדַעת ּובִיּׁש  ֶער ָהאט, ְפֵרייֶלע

 ָהאט ֶמעְנְטׁש ַא  ַאז אּון, ַּפְרָנָסה ֶמען ָהאט, ַהַדַעת ִיּׁשּוב



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       רב

 ֵגיין אּון, ֶׁשעֶמען ִניְׁשט ִזי ֶער ָזאל, ַּפְרָנָסה ַקיין ִניְׁשט

 ֻׁשְלָחן ִאין ְנט'ֶק ַּפְס 'ֶגע ֶוועְרט ֶעס ִווי ַאזֹוי, ְצָדָקה ָנא
 ְמַזֶּכה ָכאְטׁש ֶער ֶוועט ַאזֹוי .)ג"רנ ִסיָמן ֵדָעה יֹוֶרה( ָערּו

 ַּפאְסט ֶעס ַאז, ִאיז ְּפָראְּבֶלעם ֶדער, ִאיְדן ַאְנֶדעֶרע ַזיין

 ַא ': ָזאְגט ֶוועְלט ִדי. ְצָדָקה ָנא ֵגיין צּו ִניְׁשט ִאים

 ַפאר ָנאר, הּוְנֶגער ַפאר ִניְׁשט ְׁשַטאְרְּבט ֶמעְנְטׁש

 ָּפסּוק ֶדעם ֶגעַטייְטְׁשט ִאי ָהאּב ֶדעם ִמיט'; ֵגיאּות
 ַא  ִאיז ָוואס ֶדער, 'ְוִיְׂשָּבעּו ֲעָנִוים יֹאְכלּו': )כז, כב ְּתִהִלים(

 ַא  ִזי ְׁשֶטעְלט; ֶוועְרן ַזאט ֶוועט ֶער אּון, ֶעְסן ָזאל ָעָניו

 ַזאט אּון ֶעְסן ִניְׁשט ַדאְרף ַגֲאָוה ַּבַעל ַא , ְׁשֵאָלה

 ֵגייט ֶער ַווייל, ַזאט ְׁשֶטעְנִדיג ִאיז ָעָניו ַא  ָנאר! ?ֶוועְרן

 ִוויל ֶער צּו ִאים ְפֶרעְגט ֶמען אֹויּב אּון, ְצָדָקה ָנא

 ַאז אּון! ָיא: ֱאֶמת ֶדעם ֶער ֶעְנְטֶפעְרט, ְטִריְנֶקען ֶעֶּפעס
, אֹויֶכעט ַוואְׁשן ִזי ִוויל ֶער צּו ִאים ְפֶרעְגט ֶמען

 ַארּום ַאזֹוי! ?ִניְׁשט ַפאְרָוואס, ָיא: אֹוי ֶער ֶעְנְטֶפעְרט

 ֵגייט ֶער אּון, ֶּבעְנְטְׁשט אּון ְסעּוָדה ַפייֶנע ַא  ֶער ֶעְסט

 צּו ִניְׁשט ִאים ַּפאְסט, ַגֲאָוה ַּבַעל ַא  ָאֶּבער. ַווייֶטער

 ַווייל, הּוְנֶגעִריג ָאֶדער, ָדאְרְׁשֶטעִריג ִּבין ִאי: ָזאְגן



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       רג

 ֶער ְּבַלייְּבט ְמֵמיָלא, ְצָדָקה ֶּבעְטן ֶקען ֶער ָוואס קֹוים

 .הּוְנֶגעִריג

, א ֵחֶלק ן"מֹוֲהַר  ִלּקּוֵטי( ַמְסִּביר ִאיז ֶרִּבי ֵהייִליֶגער ֶדער

: )כ, ג ַמְלֲאֵכי( ָזאְגט ָּפסּוק ֶדער ָוואס ָדאס: )א"רנ ִסיָמן

; זּון ִדי צּו ֶגעְגִליְכן ִאיז ְצָדָקה, 'ּוַמְרֵּפא ְצָדָקה ֶׁשֶמׁש'

 זּון ִדי ִווי ּפּוְנְקט ָנאר! ?ַאְנֶדעְרן צּום ֵאייְנס קּוְמט ִווי
, ַזא ַווייֶסע ַא , ּכֹוחֹות ִאיְנְטֶרעַסאְנֶטע ִזי ִאין ָהאט

 ַזא ְׁשַוואְרֶצע ַא , ַפאְרֶקעְרט אּון. ְׁשַוואְרץ ָדאס ַמאְכט

 ַא . ַווייס ָדאס ֶוועְרט, זּון ִדי אֹויף ִליְגט ֶעס ַאז

 ֶמען ַאז, ַוואְקס ְׁשִטיְקל ַא  ְלָמָׁשל ִווי, ַזא ְטִריֶקעֶנע

 אּון. צּוָלאְזט ָדאס ֶוועְרט זּון ִדי אֹויף ָדאס ֵלייְגט
. ַהאְרט זּון ִדי ָדאס ַמאְכט ְּבָלאֶטע ַפייְכֶטע, ַפאְרֶקעְרט

 ָדא ִאיז ֶעס, ְצָדָקה ַּביי אֹוי ֶמען ֶזעְהט ַזא ֶזעְלֶּבע ִדי

ְמָחה ָמֵלא ִאיז ֶער ָוואס ֶמעְנְטׁש ַא   ָנא ֵגייט ֶער ֶווען שִֹ

 ָגאְרִניְׁשט ָהאּב ִאי: ֶחְׁשּבֹון ַא  ִזי ַמאְכט ֶער, ְצָדָקה

 ֶמען אּון, ַהאְנט ַמיין אֹויְסֶגעְׁשְטֶרעְקט ָנאר, ֶגעטּוֶען
 ַא  ָדא ִאיז ִוויֶדער, ֶגעְלט ֶגעֵלייְגט ַאַריין ִמיר ָהאט

 פּון ֶּבעְטן ַדאְרף ֶער ַאז, רֹויט ֶוועְרט ָוואס ֶמעְנְטׁש

 ָדא ִאיז ִוויֶדעְראּום אּון. אֹויף ִזי ֶעְסט ֶער אּון, ֶיעֶנעם



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       רד

 ֶגעֶגעְּבן ִאים ָהאט ֶמען ַאז ְּברֹוֶגז ִאיז ָוואס ֶמעְנְטׁש ַא 

 ֵׂשֶכל ַאִּביְסל ָהאט ֶעס ֶווער ָאֶּבער. ְסכּום ְקֵלייֶנעם ַאַזא
 .ַּפְרָנָסה ָהאְּבן ֶער ֶקען

 פּון ֶגעְּבן ַאְכטּוְנג ֵזייֶער ִזי ֶמען ָזאל ִעיָקר ֶדער

 ָּפסּוק ֶדער ִווי ַאזֹוי, ְקָלָלה ַא  ִאיז ָדאס ָוואס, חֹובֹות

 ֵאייֶנער ַאז, ַמְלֶוה ְלִאיׁש ֶוה ֶעֶבד: )ז, כב ִמְׁשֵלי( ָזאְגט
 ַווייל; ַמְלֶוה ַפאְרן ְקֶנעְכט ַא  ָּפׁשּוט ֶער ֶוועְרט, ָּבאְרְגט

 ֵזייֶער ֶער ִאיז, ֶגעְלד ֶיעֶנעם ׁשּוְלִדיג ִאיז ֵאייֶנער ַאז

 ְׁשֶטעְנִדיג ֶער ָהאט ֵגייט ֶער וואּו אּון, ַאייְנֶגעצֹויְמט

 ִאים ָהאט ָוואס ֶדער ְטֶרעְפן ֶוועט ֶער ַאז מֹוָרא

 .ֶלעְּבן ַקיין ִניְׁשט ִאיז ֶלעְּבן ַזיין אּון, ֶגעָּבאְרְגט

 ְוא ָרָׁשע ֶוה': )כא, לז ְּתִהִלים( ָזאְגט ָּפסּוק ֶדער

 ֶמען ַדאְרף, ֶגעְלד ׁשּוְלִדיג ִאיז ֶמען ַאז; 'ְיַׁשֵלם

 ִמיֵני ַאֶלע ִמיט ַארֹויְסְדֵרייֶען ִזי ִניְׁשט אּון, ַּבאָצאְלן

 ַאז ייֶעןְׁשֵר  אּון, שֹוֵנא ֶיעֶנעְמס ֶוועְרן אּון, ֵּתירּוִצים
 ָהאט ֶמען ַאז ֲאִפילּו ַווייל, ַגָנב ֶדער ָנא ִאיז ֶיעֶנער

 ִאי: ָזאְגן צּו ּבּוָׁשה ַקיין ִניְׁשט ִאיז, ַּבאָצאְלן צּו ִניְׁשט

 ִמיְטן ִדיר ֶוועל ִאי ָאֶּבער, ֶיעְצט ִניְׁשט ָהאב



 ַא ְפֵרייִליֶכער ִאיד                       רה

 ַגאְנְצן ֶדעם ַּבאָצאְלן צּוִּביְסֶלע ִהיְלף ֵאייֶּבעְרְׁשֶטְנס

', ְוכּו ֵלייֶקעֶנען אּון, ַארֹויְסצּוְדֵרייֶען ִזי ָאֶּבער. חֹוב
 . ּבּוָׁשה ְגרֹויֶסע ַא  ִאיז ָדאס

 אּון, ַּפְרָנָסה ַקיין ִניְׁשט ָהאט ִאיד ַא  ַאז ֶדעם ֶוועְגן

 ֶדעם ֶּבעְטן ֶער ָזאל, ִלְצָלן ַרְחָמָנא חֹובֹות ָהאט ֶער

 ַאַווַדאי ִאים ֶוועט ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדער אּון, ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
 ֶמען ַאז: ֶגעֶדעְנֶקען ֶמען ַדאְרף ָדאס ָאֶּבער, ֶהעְלְפן

 .ַּבאָצאְלן ֶמען ַדאְרף ֶגעָּבאְרְגט ָהאט

ְמָחה ִדי ַאז, ֶהעְלְפן ָזאל ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶדער  פּון שִֹ
 ַאֶלע ַפאר ֶׁשַפע ַזיין ַמְׁשִּפיעַ  ָזאל, טֹוב יֹום ֶדעם

 ַזיין ְמַקֵּבל ַזיין זֹוֶכה ָזאל ֶמען אּון, ִקיְנֶדער ִאיִדיֶׁשע

ְמָחה ִדיֶגע'מֹוָרא ַא  ִמיט סּוּכֹות טֹוב יֹום ֶדעם  .שִֹ

 ~עֹוָלם ּבֹוֵרא ְלֵאל ֶׁשַבח ְוִנְׁשַלם ַּתם~



 
 

 

 ִפָלהְת  ּוְנֶדעְרִליֶכעווא ייֶנעש  ַא 

 (ו"קפמכתב  באשר בנחל חלק )
 



בעזהשי"ת

קּוְנְטֵרס

ַצִדיק                                               ֶדעם  ִאין  ְגֵלייּב 
ִּבְּתִמימּות             

 ָוואס ָדאס ִאיז  ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ִׁשיעּור, ֶגעָזאְגט ָגעָוואְרן  דּוְרְך

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

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

ִהילּוַלת ַרֵּבינּו ַז"ל חֹול ַהמֹוֵעד סּוּכֹות תשע"ג 

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

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

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

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

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

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



 

 
 

 



 
  

ַבח ְוהֹוָדָאה ַפאר ֶדעם ּבֹוֵרא ִאי ִוויל ָאְּפֶגעְּבן ַא ֶׁש 

אֹויְפן ֶחֶסד ָוואס ֶער ָהאט ִמיט ִמיר , ָּכל עֹוָלִמים

ַאז ִאי ָהאּב זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶדעְרֶלעְּבן אּון , ֶגעטּוֶען

 -ֶדעם ָיאר רֹאׁש ַהָׁשָנה  ס ִציּוןנְ 'ַזיין ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּבי

ַא ַדאְנק ִדי ִפיל ְּתִפלֹות ָוואס ִאי ָהאּב , ג"תשע

אּון ְגַליי , ֶגעַהאְלְטן ִאין ֵאיין ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶווען ֶמען ָהאט ַאָראּפ ֶגענּוֶמען פּון , עַראִצֶיעָנא ִדי ַאּפֶ 

ְנֵהייְּבן אּון ִאי ָהאּב ׁשֹוין ֶגעֶקעְנט ָא , ִמיר ִדי ַמְכִׁשיִרים

ִאי ָזאל ': ִאיז ַמיין ֶעְרְׁשֶטע ַּבָקָׁשה ֶגעֶווען, צּו ֶרעְדן

צּו ֶקעֶנען ַזיין ִאין , זֹוֶכה ַזיין ָכאְטׁש אֹויף רֹאׁש ַהָׁשָנה

 ִּבְּתִמימּות עם ַצִדיקן ֶד ְגֵלייּב ִאי                
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אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִמיר ֶגעָהאְלְפן . 'אּוַמאן

אּון ֶיעְצט ָהאְּבן ִמיר , ַאז ִאי ָהאּב זֹוֶכה ֶגעֶווען ֶדעְרצּו

ֶלעְּבט ַאז ִמיר ֶזעֶנען ִזי ָדא ַצאְמֶגעקּוֶמען ַּביים ֶדעְר 

 .ן'ִהילּוָלא פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי

ַאז ַא ָטאג ָוואס ֶעס : )ב"ַּתֲעִנית ז ע(ִדי ְגָמָרא ָזאְגט 

ֶרעְגְנט ִאיז ַאזֹוי ְגרֹויס ַאזֹוי ִווי ֶדער ָטאג ָוואס ֶעס ִאיז 

אֹוי . דַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ֶדער ִהיְמל אּון ֶדער ֶעְר 

ֶרעְכְנט ִדי ְגָמָרא אֹויס ָנא ֶעְטִליֶכע ַזאְכן פּון ָדאס 
ִדיֶגע ֵעת ָרצֹון ָוואס ֶעס ִאיז 'ייט אּון ִדי מֹוָראְגרֹויְסֵק 

אּון ַאז ֶדער . )םָׁש ן ייֵ עַ (ַפאְרַהאן ֶווען ֶעס ֶרעְגְנט 

ַאז ֶיעְצט ִאין ִדי ָטאג , ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן

ָוואס ִאיז אֹוי ִדי , ס ִהילּוָלא'ן ֶרִּבינְ פּון ֵהייִליגְ 

ָזאל , ָהאְּבן ִמיר ַא ֶרעְגן, אּוְׁשִּפיָזא פּון מֶׁשה ַרֵּבינּו
י ֶהעְלְפן ַאז ִדי ְזכּות ָזאל ַא ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ַאַווְד 

ַּבייְׁשֵטיין ַפאר ַגאְנץ ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל אּון ֶמען ָזאל ׁשֹוין 

 .אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶוועְרן
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 .א

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

ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק : )יח, ְׁשמֹות כ(אֹויְפן ָּפסּוק : )ו"קט

ה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱא ַאז ִדי . יםִק ּומֹׁשֶ

ן ַא ֶווען ֵזיי ֶזעְה , ְׁשֵטייֶען ַווייט 'ע ֶמעְנְטְׁשן'ָּפׁשּוֶט '

ן ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ָדאס ֵהייְסט ֵזיי ֶזעְה ', ֶנעְּפל'

אּון ֶעס ִאיז ָדא , ַארּוְמֶגענּוֶמען ִמיט ַא ִפיְנְסֶטעְרִניְׁשט

אּון ֵזיי ֵמייֶנען ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער , ְׁשֶוועֶרעֵקייְטן
אּון ֶער ַּבאַווייְזט ִזי ׁשֹוין ִניְׁשט , ָהאט ִזי ַּבאַהאְלְטן

ָוואס פּון , 'ר ָּפִניםֵּת ְס ֶה 'אּון ֶעס ִאיז ַא , ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן

, ַאז ַאזֹויִפיל ֶמעְנְטְׁשן ַפאְלן ֶנעֶּבע ַאֶוועק, ֶדעם קּוְמט

ַווייל ֶעס קּוְמט ֵזיי ַאַריין ַקְׁשיֹות ֶווען ֶעס ֵגייט ֵזיי 

 'מֶׁשה ַרֵּבינּו'ָאֶּבער  ,ִניְׁשט ַאזֹויִווי ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָוואְלט
ז ִאין ִדי ִפיְנְסֶטער אּון ִאין ִדי ַא : ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט

אּון . ִאיז ָדאְרְטן אֹויֶכעט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ְמִניעֹות

ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶווען ָאְנַפאְנֶגען צּו קּוְקן אֹויף ִדי 

ָוואְלט , ֲחָסִדים ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִמיט ִאים
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 'ָחה ְּפָרִטיֹותַהְׁשגָ 'ִדיֶגע 'ֶער ַּבאוואּוְנֶדעְרט ִדי מֹוָרא

 .אֹויף ֶיעֶדע ְטִריט אּון ְׁשִריט

ל ָהאְּבן ְמַתֵקן ֶגעֶווען צּו ָזאְגן הּוְנֶדעְרט ְּבָרכֹות "ַחזַ 

ְּבָרכֹות ֵּפֶרק (אּון ֶדער ְירּוַׁשְלִמי . )ב"ְמָנחֹות מג ע(ֶיעְדן ָטאג 

ָוואס ', ִמְצוֹות'רּוְפט ָדאס ָאן הּוְנֶדעְרט : )ֲהָלָכה ה, ט

ָוואס ֶער לֹויְּבט אּון  ,ֶיעְדן ָטאגֶיעֶדער ִאיד ָהאט 

ָנאר ִמיר  .עם ַּבאֶׁשעֶפער אֹויף ֶיעְדן ְּפַרטַדאְנְקט ֶד 

אּון ַא ֶמעְנְטׁש , צּו ָוואס ִמיר ָזאְגן, ֶהעְרן ִזי ִניְׁשט צּו
אּון ַאז ֶעס ַדאְרף ַאזֹוי , ֵמייְנט ַאז ָדאס ִאיז ַנאטּוְרִלי

' ן ֵחֶלק א"ּוֵטי מֹוֲהַר ִליק(ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי , צּו ַזיין

ַאז ַאֶלע ּכֹוְפִרים ִוויְלן ַאַריין ֵלייְגן ִאין ֶיעֶדע : )ִסיָמן ז

אּון ֶווען ָדאס ', ַמָזל, הִמְקֶר , ֶטַבע'ַזא ַאז ָדאס ִאיז ַא 

ַווייל ֶדער ִעיָקר , ֶוועט ַזיין ִדי ְגאּוָלה, ֶוועט ָּבֵטל ֶוועְרן
ָאֶּבער ַאז ַא , הָגלּות ִאיז ָנאר ַווייל ֶעס ֶפעְלט ֱאמּונָ 

ַאז ֶדער , ֶמעְנְטׁש ֶנעְמט ִאין ִזי ַאַריין ִדי ֱאמּוָנה

אּון ֶלעְּבן , ַּביי ִאים, ִמיט ִאים, ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ָדא

ִאיז , אּון ֶיעֶדע ַזא ָוואס ֶעס ִפיְרט ִזי ִמיט ִאים, ִאים

 .ִאיז ָדאס ַזיין ְגאּוָלה, תֹוַאֶלעס ְּבַהְׁשָגָחה ְּפָרִטי
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, ּתֹוְלדֹות ַיֲעקֹב יֹוֵסף(ם טֹוב ַהָקדֹוׁש ָזאְגט ַּבַעל ֵׁש  ֶדער

ָקְרָבה ֶאל  :)יט, ְּתִהִלים סט(אֹויְפן ָּפסּוק : )ַּפְרַׁשת ְׁשִמיִני

 'תֹוְגאּוָלה ְּכָלִלי'ַאז ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז ָדא ַא , ַנְפִׁשי ְגָאָלּה

ָוואס ִמיר ָהאְפן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ֶוועט אּוְנז 
אּון ֶער ֶוועט אּוְנז אֹויְסֵלייְזן פּון ֶדעם , י ֶהעְלְפןַא ַאַווְד 

, 'ְגאּוָלה ְּפָרִטיֹות'ַאזֹוי אֹוי ִאיז ָדא ַא , ִּביֶטעְרן ָגלּות

, ֶיעֶדער ִאיד ַפאר ִזי ֶקען ִזי אֹויְסֵלייְזן, ָדאס ֵהייְסט

אּון ֶער מּוז ִניְׁשט ַזיין אּוְנֶטער ַאַזא ִמין ַעְצבּות אּון 

ָנאר ַאז ֶמען , ער ָדאס ִאיז ֶמען זֹוֶכהָאּבֶ , ָמָרה ְׁשחֹוָרה

 .ִאיז ְׁשַטאְרק ִאין ֱאמּוָנה

ֶדער , ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק )ָׁשם(ָדאס ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק 

ָדאס ֵהייְסט ֶעס ַדאְכט ִזי ֵזיי , ן ַעם ְׁשֵטייט ַווייטמֹוַה 

: ָאֶּבער, ַאז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ֵזייֶער ַווייט פּון אּוְנז
מֶׁשה ַרֵּבינּו ֵגייט ַאַריין ִאין ִדי , ה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפלּומֹׁשֶ 

ַאז ָדאְרְטן ִאיז , יםִק ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱאל אּון ֶער ַווייְזט פֶ ָר ֲע 

', ה ַמָזלֶטַבע ִמְקֶר 'אּון ֲאִפילּו ִאין ִדי , ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי . ִאיז אֹויֶכעט ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים

ִמיר ֵווייְסן ִניְׁשט : )ִסיָמן יז' ן ֵחֶלק ב"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ָזאְגט 
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ַאֶלעס , 'ַהְׁשָגָחה'אּון ָוואס ֵהייְסט  'ֶטַבע'ָוואס ֵהייְסט 

ר אּון ִדי ַגאְנֶצע ְּבִריָאה ִאיז ָנאר ֶדע, ִאיז ֵאיין ַזא

, ַווייל ִדי ַהְׁשָגָחה ִאיז ְמלּוָבׁש ִאין ִדי ֶטַבע, ַּבאֶׁשעֶפער

 .אּון ִדי ַגאְנֶצע ֶטַבע ִאיז ֵאיין ְׁשִטיק ַהְׁשָגָחה

ּתֶֹלה ֶאֶרץ ַעל ְּבִלי : )ז, ִאיֹוב כו(ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק 

ָנאר , ֶדער ַגאְנֶצע ֶוועְלט ְׁשֵטייט אֹויף ָגאְרִניְׁשט, ָמה

ט ֶעס ֶיעֶדע ִמינּוט אּון ֶיעֶדע ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ַהאלְ 

ֶווען ֶמען ְפִליֶעט , ןַהייְנט ֶקען ֶמען ָדאס ֶזעְה . ֶסקּוְנֶדע
ִאיז  'ַּכדּור ָהָאֶרץ'ַאז ֶדער ַגאְנֶצער , ס"ַארֹויף ִאין ְסֶּפעי

ל ִאיז "ָוואס רֹוב פּון ֶדעם ָּבא, ל"ַאזֹוי ִווי ַא ָּבא

ָנאר אּון ָדאס ַהאְלט ִזי אֹויף ָגאְרִניְׁשט , ַוואֶסער

 .דּוֶרעְכן ַּבאֶׁשעֶפער

 .ב

, ֶיעְצט ֶווען ִמיר ְׁשֵטייֶען ִאיֶנעם יֹום טֹוב סּוּכֹות

ַאז ַא ִאיד ַדאְרף ִזי , ֶנעֶמען ִאין ִזינְ ַדאְרף ֶמען ַאַריי
; ֶדעְרַהאְלְטן ִאין ִדי ְׁשֶוועְרְסֶטע אּון ִּביֶטעְרְסֶטע ַצייְטן

 ִצָלא'ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ִדי סּוָּכה ָאְנֶגערּוְפן 

אּון ֶווען ֶמען ֵגייט . ִדי ָׁשאְטן פּון ֱאמּוָנה, 'ִדְמֵהיְמנּוָתא
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ֶוועְרט ֶמען ִניצּול פּון ַאֶלעם , ַאַריין ִאין ִדי סּוָּכה

ָאֶּבער ָדאס ִאיז ִניְׁשט . )קג, ֶאמֹור, זֹוַהר ַהָקדֹוׁש(ְׁשֶלעְכְטס 

ָוואס ֶדעָמאְלְטס ִאיז ַא ִמְצוֹות ַעֵׂשה , ָנאר ִדי ִזיְּבן ֶטעג

ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק , ף ַזיין ִאין ִדי סּוָּכהַאז ֶמען ַדאְר 
ֶמען , ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים: )מב, ַוִיְקָרא כג(ָזאְגט 

אּון ֶמען ַדאְרף ְמַקֵיים . ָזאל ִזיְצן ִאין סּוָּכה ִזיְּבן ֶטעג

ַאזֹויִווי ֶדער ּבֹוֵרא , ַזיין ִדי ִמְצָוה ִּבְּתִמימּות ּוְּפִׁשיטּות

ָנאר ֶמען ַדאְרף ָדאס , ֶגעֵהייְסן ָּכל עֹוָלִמים ָהאט

ַווייל סּוָּכה ִאיז ַא , ִמיְטֶנעֶמען אֹוי אֹויף ַא ַגאְנץ ָיאר

ָוואס ָדאס ָהאט . )ב"סּוָּכה יא ע( 'ַעַנֵני ָּכבֹוד'ֵזֶכר צּו ִדי 
ַּבאִׁשיְצט אּון ַארּוְמֶגענּוֶמען ִדי ִאיְדן ֶפעְרִציג ָיאר ִאין 

ֶגעֶקעְנט ְׁשֶלעְכְטס  אּון ֵקייֶנער ָהאט ֵזיי ִניְׁשט, ִמְדָּבר

ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַארּוְמֶגענּוֶמען , טּוֶען

ֶער ְגֵלייְּבט ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט , ִמיט ֱאמּוָנה

אּון ֶער ִאיז , אּון ֶער ִאיז ִזי ְמַחֵזק, י ֶהעְלְפןַא ִאים ַאַווְד 
ְמַחֵזק ַאְנֶדעֶרע אֹוי ֶוועט ֶער סֹוף ָּכל ֶדעָמאְלְטס , ָנא

 .ִדיֶגע ְיׁשּועֹות'ן מֹוָראסֹוף ֶזעְה 
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ִסיָמן ' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

ִמיט ֶדעם ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ִמיט ַא : )ד"קפ

אּון ֶווען ִדי ֶוועְרֶטער  'אֹור ָיָׁשר'ֶוועְרט ַא , ַאְנֶדעְרן

ָדאס , 'אֹור חֹוֵזר'ט ַא ֶוועְר , ְקַלאְּפט צּוִריק צּו ִאים
ט ִניְׁשט ַּביי 'ַאז ֲאִפילּו ִדי ֶוועְרֶטער ּפֹוֵעלְ , ֵהייְסט

ֶדעְרַפאר , ן ַּביי ִאים'ֶוועט ָדאס ָכאְטׁש ּפֹוֵעלְ , ֶיעֶנעם

 .ן צּו ְמַחֵזק ַזיין ַא ַאְנֶדעְרן ִאידַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעְה 

ִסיָמן ' אן ֵחֶלק "ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

, ַאְׁשֵרי ַמְׂשִּכיל ֶאל ָּדל: )ב, ְּתִהִלים מא(אֹויְפן ָּפסּוק : )ו"ק

וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער ֶגעט ַאַריין ֵׂשֶכל 

ָוואס ֵהייְסט ֶגעְּבן ֵׂשֶכל ַפאר ַאן . ַפאר ַאן ָאִריַמאן

ין ָעִני ֶאָלא ֵא : )א"ְנָדִרים מא ע(ל ָזאְגן "ָנאר ַחזַ ? ָאִריַמאן

ְדָדא ֵּביה ּכּוָלא : אֹוי ָזאְגט ָדאְרט ִדי ְגָמָרא. ַדַעתִמ 

ָדאס . ַדַעת ָקִניָת ַמה ָחַסְרָּת . ְדא ָדא ֵּביה ַמה ֵּביה, ֵּביה

, ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֵׂשֶכל ֶפעְלט ִאים ָגאְרִניְׁשט, ֵהייְסט

אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ִניְׁשט ַקיין , אּון ֶער ָהאט ַאֶלעס

ַאז ֶדער ? ָוואס ִאיז ֵׂשֶכל. ָגאְרִניְׁשט ָהאט ֶער, ֵׂשֶכל

ַאזֹוי ִווי ֶדער , ֶטעְנִדיג ָדא ִמיט ִאיםַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ְׁש 
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ה "ִּכי ַהַויָ ' ַדַעת'לָ  ָת ֵא ְר ה ָה ַאָּת : )הל, ְדָבִרים ד(ָּפסּוק ָזאְגט 

ָדאס ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש , דֹובַ לְ ין עֹוד ִמ ֱאִקים ֵא ָה הּוא 

  .ִאין ִזי ַאַריין ֶנעֶמען

 .ג

, בקֲֹע יַ יו לְ ָר בָ ַמִגיד ְד (ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ְסָפִרים 

ַאז ֶווען : )ְועֹוד; מֹוַעִדים )ַראָדאְמְסק(ם ָה ָר בְ ַא ֶחֶסד לְ ; ט"אֹות רנ
ִדיג ְמסּוָגל צּו ֶּבעְטן 'ֶמען ִזיְצט ִאין ִדי סּוָּכה ִאיז מֹוָרא

ַווייל , ָוואס ֶמען ִוויל -ן 'אּון  ּפֹוֵעלְ  - ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער 

ֶדעְרַפאר ֲאִפילּו ַא . ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיז ָדאְרְטן

ְׁשִּפיְרט , ע ֶמעְנְטׁש ֶווען ֶער ִזיְצט ִאין ִדי סּוָּכה'ָּפׁשּוֶט 

 .ייטִדיֶגע ִזיְסֵק 'אּון ַא מֹוָרא, ייטֶער ַא ֶדעְרהֹויְּבְנֵק 

ֶוועְגן ֶדעם ָנאְכֶדעם ָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶווען רֹאׁש 

ָהאט ֶמען ַפאְרְׁשִריְּבן ַאֶלעס ָוואס ֶדעָמאְלְטס , ַהָׁשָנה

ַווייל ֲאִפילּו , ָוואס ֶעס ֶוועט ַזיין ִמיט ִאים ַא ַגאְנץ ָיאר

ֶוועְרט אֹויֶכעט , ָוואס ֶוועט ַזיין ִמיט ֶיעֶדע ְׁשִטיְקל ֶעְרד
ָכאְטׁש ָדאס ִאיז ְׁשֶווער צּו , ָאְּפֶגעְׁשִריְּבן ִאין ִהיְמל

אּון ָנאר ֶדער , ַפאְרְׁשֵטיין ִמיְטן ֶמעְנְטְׁשִליְכן ֵׂשֶכל

ַאזֹויִווי ִמיר , ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ֶקען ָדאס ַּבאַווייְזן
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מֹוֶנה ִמְסָּפר : )ד, ְּתִהִלים קמז(ֶגעפּוֶנען ִאין ָּפסּוק 

ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ֶגעט , ַלּכֹוָכִבים ְלֻכָּלם ֵׁשמֹות ִיְקָרא

ָוואס , ְׁשֶטעְרן' ֶנעֶמען ַפאר ַאֶלע ִּביֵלי ִּביְלַיאְרְדן ְוכּו

אּון ֶיעֶדע ְׁשֶטעְרן , ןעֶנען ֲאִפילּו ִניְׁשט ֶזעְה ִמיר ֶק 
אּון ַּכְבָיכֹול ֶדער , ֵצייְלט ֶער ִמיט ַא נּוֶמער

, דֹוֵמםקּוְמט אֹויס ַאז , ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַהאְלט ָדאס ָאן

ַעל , ִדיֶגע ַהְׁשָגָחה'ִאיז מּוְׁשָגח ִמיט ַא מֹוָרא, ַחי, צֹוֵמַח 

ִאיז , רּבֵ ַד ְמ ַא  ָוואס ִאיז, ַאַחת ַּכָמה ְוַּכָמה ַא ֶמעְנְטׁש

אּון ַאֶלעס ָוואס ִמיט ִאים , מּוְׁשָגח פּון ַּבאֶׁשעֶפער

, ִוויִפיל ֶגעְלט ֶער ֶוועט ָהאְּבן, ֶוועט ַזיין ַא ַגאְנץ ָיאר
ַאֶלעס ֶוועְרט , ִוויִפיל ַּפְרָנָסה ֶער ֶוועט ָהאְּבן

ָנאְכֶדעם ֶגעט ֶמען אּוְנז . 'רֹאׁש ַהָׁשָנה'ָאְּפֶגעְׁשִריְּבן 

ָוואס , ֶטעג ְצִוויְׁשן רֹאׁש ַהָׁשָנה אּון יֹום ִּכּפּורָנא ִזיְּבן 

ִרּבֹונֹו ֶׁשל : ען'נֶ ִאין ִדי ִזיְּבן ֶטעג ֶקען ֶמען ִזי ַעְקְׁש 

 'יֹום ַהָקדֹוׁש'אּון . עֹוָלם ִאי ִוויל ָהאְּבן ֶּבעֶסעְרס
ֵגייט ֶמען , 'ֲחִתיָמה'ָאֶּבער ֲאִפילּו ָנא ִדי , ט ֶמען'ַחְתֶמ 

ֶדעָמאְלְטס ַּבאַהאְלט ֶמען ִזי  ָוואס, ַאַריין ִאין ִדי סּוָּכה

אּון ִאין ִדי ֶלעְצֶטע , ִאין ֶדעם ָׁשאְטן פּון ַּבאֶׁשעֶפער

ָוואס ֶדעָמאְלְטס ֶגעט , 'ָנה ַרָּבההֹוַׁשֲע 'ָהאְּבן ִמיר , ָטאג
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, .)ב"לא ע, וצ, זֹוַהר ַהָקדֹוׁש( 'ְקִוויְטֶלע'ֶמען ַארֹויס ִדי 

ן ַּביים 'ֵעלְ קּוְמט אֹויס ַאז סּוּכֹות ֶקען ֶמען ָנא ַאְלץ ּפֹו

ִאי ִּבין ִניְׁשט , ַּבאֶׁשעֶפער: ַּבאֶׁשעֶפער אּון ָזאְגן

ִאי ִוויל ָהאְּבן ! ִאי ִוויל ַא ַאְנֶדעֶרע ֶצעְטל, ַמְסִּכים
 .'ְוכּו! ּוְמזֹוֵני, ַחֵיי, ֵניּבָ 

 .ד

ְּבֵני (ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ְסָפִרים 

סּוָּכה (אֹויף ִדי ְגָמָרא : )ְועֹוד; אֹות כב, ַמֲאַמר י, ִּתְׁשֵרי, ִיָׂשְׂשָכר

ַאז ִדי ְסַכ פּון ִדי סּוָּכה ַדאְרף ַדְווָקא ַזיין פּון : )א"יב ע

ָוואס ָדאס קּוְמט צּו ַווייְזן ַאז פּון ִדי , ְּפסֹוֶלת גֹוֶרן ְוֶיֶקב

ָוואס ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגעטּוֶען ַא ַגאְנץ  'ְּפסֹוֶלת'ַאֶלע 
ְּתׁשּוָבה ֶגעטּוֶען רֹאׁש  אּון ָנאְכֶדעם ָהאט ֶער, ָיאר

ֶוועְרט ֶיעְצט ַא , פּון ֶדעם ַדְייָקא, ַהָׁשָנה אּון יֹום ִּכיּפּור

ִדיֶגע ִהְתַחְזקּות ַפאר ַא 'אּון ָדאס ִאיז ַא מֹוָרא. סּוָּכה

ָכאְטִׁשיג ֶער , ִזי ִניְׁשט ְמַייֵאׁש צּו ַזיין, ֶמעְנְטׁש

ִּבין ָד : ְטַראְכט ַּביי ִזי ַאזֹוי ַפאְרְׁשִמיְרטִאי אּון , א

אּון ִאי ָהאּב ׁשֹוין ֶגעטּוֶען ָוואס ִאי , ַאזֹוי ִניֶדעִריג
ַאז ִוויַּבאְלד ֶער , ַדאְרף ֶער ָאֶּבער ִוויְסן. ָהאּב ֶגעטּוֶען
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ַעֵיין (. ְזכּוִתים, ֶוועְרט פּון ַאֶלע ֲעֵבירֹות' ְּתׁשּוָבה'טּוט 

  .)ִסיָמן כב' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר 

רּוְפט ָאן : )א"ַדף כט ע, ִּתקּוֵני זֹוַהר(ַהר ַהָקדֹוׁש ֶדער זֹו

. ֶגעֶווער פּון ַא ִמְלָחָמה, 'אבָ ָר י ְק אנֵ ָמ 'ִמיִנים ' ִדי ד

אּון ֶער ֶנעְמט ִדי , ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה, ָדאס ֵהייְסט

לּוָלב ִמיְטן ֶאְתרֹוג אּון ִדי ַעָרבֹות ִמיט ִדי ַהַדִסים ִאין 

אּון , ִאין ַזייֶנע ֶהעְנט' ַזִין-יְּכלֵ 'י ַהאְלט ֶער ִד , ִדי ֶהעְנט

ֶווען ֶער ָׁשאְקְלט ִמיט ֵזיי אֹויף ַאֶלע ִפיר ַזייְטן אּון 
ִאיז ֶער ְמַגֶלה ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער , אֹויְבן אּון אּוְנְטן

: )מ, ַוִיְקָרא כד(אּון ָדאס ָזאְגט ֶדער ָּפסּוק , ַּבאֶׁשעֶפער

' ץ ָהָדר ְוכּוַּביֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי עֵ ' ָלֶכם'ּוְלַקְחֶּתם 

ַאז ָדאס . ִׁשְבַעת ָיִמים' ה ֶאֵקיֶכם"ִלְפֵני ַהַויָ 'ּוְׂשַמְחֶּתם 

ֶנעְמט ֶמען ִאין ִזי , ִמיִנים' ָוואס ִמיר ֶנעֶמען ִדי ד
צּו ִוויְסן ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער , ַאַריין אֹויף ַא ַגאְנץ ָיאר

. )יט, ה, ּוְּפָרִטיֹותה יָ ִא ְר ִּבְרַכת ָה , ִליקּוֵטי ֲהָלכֹות(ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ֶוועט ֶמען , אּון ַאז ֶמען ֶוועט ֶלעְּבן ִמיט ֶדעם

 .אֹויְסֶגעֵלייְזט ֶוועְרן
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ַאז : )אֹות ה, אינָ יָ נְ ִטיּול ְּבַּפְרֵדס ִּת (ֶעס ֶוועְרט ֶגעְּבֶרעְנְגט 

 ְוָעלּו מֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון :)כא, עֹוַבְדָיה א(ִאין ֶדעם ָּפסּוק 

ב לָ ּו'לִמיִנים ' ִאיז ְמרּוָמז ִדי ד, וָׂש 'ר עֵ 'ת ַה 'ט ֶא ֹוּפְׁש 'לִ 

ִמיִנים ֶוועְלן ִמיר ' ִדי ד ַאז דּוֶרע. הבָ ָר 'עַ ָדס 'ָה ְתרֹוג 'ֶא 
ַאז ִדי ְמלּוָכה , הכָ לּוְּמ ַה ' הה לַ ָת יְ ָה וְ : )ָׁשם(זֹוֶכה ַזיין צּו 

אּון ַאֶלע ֶוועְלן , ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ָנאר ַפאְרן ַּבאֶׁשעֶפער

אּון , ִאיז ָנאר ָדא ֵאיין ַּבאֶׁשעֶפער ַאֶנעְרֶקעֶנען ַאז ֶעס

ָדאס ֶוועט ַזיין ֶדער ָׁשלֹום אֹויף ָוואס ִמיר ַוואְרְטן 

ָאֶּבער צּוקּוֶמען צּו ֶדעם ֶקען ֶמען ָנאר דּוֶרעְכן , ַארֹויס

 .ַצִדיק

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

ָוואס ַאֶלעס ִאיז ֶדער ִעיָקר אּון ֶדער ְיסֹוד : )ג"קכ

ַאז ֶמען ָזאל ִזי צּוִּביְנְדן צּום ; ֶגעָוואְנְדן ִאין ֶדעם
ּפּוְנְקְטִלי , אּון ָאְנֶנעֶמען ַזייֶנע ֶוועְרֶטער, ן ַצִדיק'ֱאֶמְת 

ֵסיי ַא ְקֵלייֶנע ַזא אּון ֵסיי ַא ְגרֹויֶסע , ַאזֹוי ִווי ֶער ָזאְגט

פּון ַזייֶנע  אּון ִניְׁשט ַאֶוועְקֵגיין ַקיין ְטָראּפ, ַזא

אּון ַאֶוועְקַוואְרְפן פּון ִזי ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע , ֶוועְרֶטער

אּון ִוויַלאְנג ֶער ָהאט ָנא , ָחְכמֹות אּון ֵמיינּוְנֶגען
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ָהאט ֶער ִניְׁשט ַקיין , ֲאִפילּו ַא ְטָראּפ ֵאייֶגעֶנע ֵׂשֶכל

אֹוי . אּון ֶער ִאיז ִניְׁשט צּוֶגעִּביְנְדן צּום ַצִדיק, ְׁשֵלימּות

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

אּון ֶער נּוְצט , ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ָנא ַזיין ֵׂשֶכל
, ֶקען ֶער ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ַפאְרְקִריְכן, ֵאייֶגעֶנע ָחְכמֹות

אּון ִדי ַאֶלע ָוואס ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ָחְכמֹות ֶזעֶנען 

אּון ָהאְּבן ָנא ַקאְלֶיע , ְרק ַפאְרְקָראְכןֵזייֶער ְׁשַטא

אּון ֶדער ִעיָקר . ֶגעַמאְכט ַפאר ִדי ֶוועְלט אֹוי

ָנאר ָפאְלְגן , ייט ִאיז ִניְׁשט צּו נּוְצן ֶדעם ֵׂשֶכלִאיִדיְׁשֵק 

אּון ָוואס ֶעס ְׁשֵטייט , ָוואס ֶמען ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט
ְמִצית פּון ָוואס ָדאס ִאיז ֶדער ַּת , ִאין ׁשּוְלָחן ָערּו

  .ּתֹוָרה ֶׁשַּבַעל ֶּפה

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

ֵקיָסר ָירּום (= 'ה"ַאְנֵׁשי ִקיָר 'ִדי ִסיָּבה ַפאְרָוואס ִדי : )ו"קפ

ָוואס ָדאס ֵגייט אֹוי ַארֹויף אֹויף ִדי אּוְנַגאִריֶׁשע [ )הֹודּו

ַווייל ַּביי ֵזיי ? יל מֹוְפִתיםן ַאזֹויפִ ָהאְּבן ֶגעֶזעְה ] ,ִאיְדן

אּון ֶווען ֵזיי , ייט ֶגעֶווען ָאן ָחְכמֹותִאיז ָדאס ִאיִדיְׁשֵק 

ַאז , ָהאְּבן ֵזיי ֶגעְגֵלייְּבט, ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו ַא ַצִדיק
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אּון , ִאין ֶיעֶדע ִריר פּוֶנעם ַצִדיק ִליְגט ִאין ֶדעם ַא ַּכָווָנה

ה ָהאְּבן ֵזיי נִ  יְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ִדי ֲאִפילּו ִּבְׁשַעת ַמֲעשֶֹ

, פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען, ַּכָווָנה

ן אּון צּו ָאְנֶגעַפאְנֶגען צּו ֶזעְה  ָהאְּבן ֵזיי צּוִּביְסִלי
אּון , ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ֶדער ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעֵמייְנט

וען ִאי ִּבין וֶ , ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִמיר ְמַרֵמז ֶגעֶווען

ן אּון ֶוועְגן ֶדעם ָהאְּבן ֵזיי ֶגעֶזעְה , ָדאְרט ֶגעֶווען

ִדי ַאֶלע ָוואס , ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא ִאין ַאֶלע דֹורֹות. מֹוְפִתים

אּון ֶגעָפאְלְגט ֶיעֶדע , ָהאְּבן ַאֶוועק ֶגעֵלייְגט ֶדעם ֵׂשֶכל

ָהאְּבן ֶגעַהאט ְגרֹויס , תּוַזא ִּבְּתִמימּות אּון ְּפִׁשיט
, ָאֶּבער ִדי ַאֶלע ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֲחָכִמים, ָחהַהְצלָ 

אּון , ַפאְרֶווען, אּון ָהאְּבן ֶגעְפֶרעְגט ַפאְרָוואס

 .ֶזעֶנען ַפאְרְקָראְכן, ַפאְרוואּו

ֶעס ִאיז ַּבאוואּוְסט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ְמַנֶחם 

ע ָהאט ֶגעַהאט ַא ְמָׁשֵרת ָוואס "ֶמעְנְדל ְמִריֶמעָנאוו זי

אּון ְצִוויְׁשן ַאֶלע , ָהאט ֶגעֵהייְסן ֶהעְרׁש ְמָׁשֵרת ֶער

אְלן ָנאר ַגָּבִאים ִאיז ַפאְרן ֵהייִליְגן ַצִדיק ִניְׁשט ֶגעפָ 

אּון , אּון ֶער ָהאט ִאים ַאֶלעס צּוֶגעְׁשֶטעְלט, ִאים
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אּון ָאְנֶגעְגֵרייט , ייַׁשאְפטַּבאִדיְנט ִמיְטן ְגֶרעְסְטן ֶגעְטֵר 

ט ֶיעֶדע ַזא ָנאְכֶגעקּוְקט אּון ֶער ָהא', ֶדעם ֶּבעט ְוכּו

אּון ִדי ֶוועְלט ָהאט ִאים ָאְנֶגעקּוְקט ִווי ַא , ן'ַזיין ֶרִּבי

, אּון ַאזֹוי ָהאט ֶמען ִאים ֶגערּוְפן, ער ְמָׁשֵרת'ָּפׁשּוֶט 
ָאֶּבער ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ִריֶמעָנאֶווער , ֶהעְרׁש ְמָׁשֵרת

אְנֶגען ָהאט ֶמען ָאְנֶגעפַ , ע ִאיז ִנְסַּתֵלק ֶגעָוואְרן"זי

אּון ֵזייֶער ַאַסא ֲחִסיִדים , ייטצּוֶזעְהן ַזיין ְגרֹויְסֵק נְ ייַא 

ִאיז ֶער , ָהאְּבן ִאים ֶגעָוואְלט אֹויף ֶנעֶמען ַאְלס ַא ֶרִּבי

ַווייל ֶער , ע"ב זיַאְנְטָלאְפן צּום ֵהייִליְגן ָראְּפִׁשיֶצער ָר 

: ֶגעָזאְגטֶער ָהאט , ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֶוועְרן ַא ֶרִּבי
 .ִאי ִּבין ָנאר ַא ְמָׁשֵרת

ַאז ֶווען ֶעס ִאיז , ֶדער ֵסֶדר ִאין ָראְּפִׁשיץ ִאיז ֶגעֶווען

ֶגעקּוֶמען ַפאר סּוּכֹות ָהאט ֶמען ֶגעְּבֶרעְנְגט ֶעְטִליֶכע 
אּון ֶדער ֵהייִליֶגער ָראְּפִׁשיֶצער , ֶאְתרֹוִגים ֶקעְסְטֶלע

אּון , י ֶאְתרֹוִגיםע ָהאט ַאֵלייְנס אֹויְסֶגעְקִליְּבן ִד "ב זיָר 

, אּון ַנאטּוְרִלי, ָהאט ֶגעֶגעְּבן ַפאר ֶיעְדן ִקיְנד ַא ֶאְתרֹוג

ָהאט ֶער ֶגעֶגעְּבן ֶדעם ֶׁשעְנְסְטן ' ֶהעְרׁש ְמָׁשֵרת'ַפאר 

ע "ב זיַפאר ִדי ִקיְנֶדער פּוֶנעם ָראְּפִׁשיֶצער ָר , ֶאְתרֹוג



         תימּוִמ ְּת יק ּבִ ִד עם צַ ין ֶד ִא  ייּבלֵ גְ          רכה
 

: ָהאְּבן ֵזיי ֶגעָזאְגט, ָהאט ָדאס ֵזייֶער ֶגעַּבאֶדעְרט

ָוואְלְסטּו ֶעְנֶדעְרׁש ' ֶהעְרׁש ְמָׁשֵרת'ַפאר , עַטאֶט 

ָוואס ֵווייְסט ֶער ָוואס , ֶגעַדאְרְפט ֶגעְּבן ַא ַקאְרָטאְפל

ִווי ַּבאוואּוְסט ִאיז ֶדער ! [?ִאיז ַא ֵׁשייֶנע ֶאְתרֹוג
ע ִמיט ַזייֶנע ִקיְנֶדער "ב זיֵהייִליֶגער ָראְּפִׁשיֶצער ָר 

ער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִוויֶדעְראּום ֶד , ֶגעֶווען ֵזייֶער ְקלּוג

ָנא ] ָהאט ִזי ֵזייֶער אֹויְסַּבאַהאְלְטן, ע"ֶהעְרׁש זי

ב ִזי סּוּכֹות ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ָראְּפִׁשיֶצער ָר 

ִאיר ָהאט : ָאְנֶגערּוְפן צּו ַזייֶנע ִקיְנֶדער אּון ֶגעָזאְגט

ֶוועט ָנא ַזיין ' ֶהעְרְׁשל'ֶדער ! ֶגעַהאט ַקאְרָטאְפל
ָנאְכן ִהְסַּתְלקּות פּון , ַהָוה ְוּכַ . ר ְגרֹויסֵזייֶער ֵזייעֶ 

ִאיז ֶער ַטאֶקע ֶגעָוואְרן ַא , ע"ב זיֵהייִליְגן ָראְּפִׁשיֶצער ָר 

ָאֶּבער פּון וואּו ִאיז . אּון ַא ּפֹוֵעל ְיׁשּועֹות, ְגרֹויֶסער ֶרִּבי

ַווייל ֶער ִאיז ֶגעֶווען ? ֶער ֶגעקּוֶמען צּו ַאַזא ַמְדֵריָגה

אּון ֶיעֶדע ַזא ָהאט ֶער , ם ַצִדיקַאזֹוי ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן צּו
ן ִסיָמן "ַעֵיין ַחֵיי מֹוֲהַר (ָנאר ֶגעטּוֶען ַאזֹויִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 

 .)ד"תקמ
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ייט פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי ָנָתן ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ְגרֹויְסֵק 

: ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט ֶגעָזאְגט, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה

אּון , ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועק ֶגעֵלייְגט ַמיין ֵׂשֶכל ִאי ָהאּב

ן ִמיט 'ַאזֹוי ָהאּב ִאי ְמַקֵּבל ֶגעֶווען פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי
-אּוְקֵרייִניׁש ִאיִדיֶׁשער אֹויס[, ֶׁשעְּפל אּון ֶלעְפל

ָדאס ֵהייְסט ֶגענּוֶמען ָדאס ֶמעְרְסֶטע ָוואס , ]ְׁשְּפַרא

ָוואס , ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ִדי ֶזעְלֶּבע ַזא, ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט

ִאי ֵווייס ': ֵלייְגט ַאֶוועק ַזיין ֵׂשֶכל אּון ֶער ֵווייְסט

 .ֶוועט ֶער ֶיעֶדעס ָמאל ְמַקֵּבל ַזיין ֶמער אּון ֶמער' ִניְׁשט

ָאֶּבער ֶדער ֶטַבע פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַאז ָּכל ְזַמן ֶער 

יְרט ְׁשּפִ , אּון ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים ִאיֶּבער, ִאיז צּוְּבָראְכן

אּון ֶער , ִדיֶגע ַחיֹות ִאין ָדאס ִהְתַקְרבּות'ֶער ַא מֹוָרא

ְׁשִּפיְרט ִווי ֶיעֶדעס ָוואְרט פּון ִדי ֵהייִליֶגע ְסָפִרים ֶרעְדט 
ָאֶּבער ַאז ֶדער , אּון ֶעס ִאיז ִאים ְמַחֵזק, צּו ִאים

אּון ֶער , ֶער קּוְמט ׁשֹוין צּו ִזי, ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפט

ֵהייְּבט ָאן צּו ֶוועְרן ַּביי ִאים ִּביִליג ', ּוֶלעְרְנט ׁשֹוין ְוכ

אּון ֵהייְּבט ָאן צּו ְמַזְלֵזל ַזיין , ס ְסָפִרים'ֶדעם ֶרִּבינְ 

 .ן'ִאיֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי
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', ִסיָמן ו' ן ֵחֶלק א"ִליקּוֵטי מֹוֲהַר (ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 

קּוֶמען ִזי  ִאיֶּבעָראל וואּו ֶעס: )ן ִסיָמן ב"ְוַעֵיין ַחֵיי מֹוֲהַר 

ִאיז ָדאס מֶׁשה אּון , צּוַזאם ַא ֶרִּבי ִמיט ַא ַּתְלִמיד

? עַ ייט פּון ְיהֹוֻׁש ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ְגרֹויְסֵק . עַ ְיהֹוֻׁש 
ַאז ֶער ָהאט ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועק ֶגעֵלייְגט ַזיין ֵׂשֶכל ַפאר 

 ,ְׁשמֹות(ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט , ֶׁשה ַרֵּבינּומ ן 'ַזיין ֶרִּבי

ֶער ָהאט , ָהאֶֹהל ׁש ִמּתֹוין נּון א ָיִמ ַע ּבִ ְיהֹוֻׁש  :)יא, לג

ֶדעְרַפאר . ִזי ִניְׁשט ַאֶוועק ֶגעִריְרט פּון מֶׁשה ַרֵּבינּו

, ְּפֵני מֶׁשה ִּכְּפֵני ַחָמה': )א"ָּבָבא ַּבְתָרא עה ע(ל "ָזאְגן ַחזַ 

ִדי ָּפִנים פּון מֶׁשה ָהאט , 'ַע ִּכְּפֵני ְלָבָנהְּפֵני ְיהֹוֻׁש 

ַע ָהאט אּון ִדי ָּפִנים פּון ְיהֹוֻׁש , ַאזֹוי ִווי ִדי זּוןֶגעַׁשייְנט 

ָוואס ָדאס ֵמייְנט צּו ָזאְגן . ֶגעַׁשייְנט ַאזֹוי ִווי ִדי ְלָבָנה
ַאז ּפּוְנְקט ַאזֹוי ִווי ִדי ְלָבָנה ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵאייֶגעֶנע 

ייט פּון ָנאר ֶעס ְׁשִּפיְגְלט ָאּפ ִדי ִליְכִטיְגֵק , ייטִליְכִטיְגֵק 

' ִזי'ַאז ֶער ָהאט , עַ זֹוי ִאיז אֹוי ֶגעֶווען ְיהֹוֻׁש ַא , ִדי זּון

אּון ֶער ָהאט ָנאר ְמַקֵּבל , ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועק ֶגעֵלייְגט

 .ֶגעֶווען פּון מֶׁשה
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ָדאס ָוואס ֶדער , ִמיט ֶדעם ָהאּב ִאי ֶגעַטייְטְׁשט

ַּבִמְדָּבר (ַּתְרגּום יֹוָנָתן ָזאְגט ַּביי ִדי ַּפְרָׁשה פּון ִדי ְמַרְגִלים 

ן ִדי ֲעִניוּות פּון ֶווען מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ֶגעֶזעְה : )טז, יג

 ָיּה יֹוִׁשיעַ ': ָהאט ֶער ִאים ָאְנֶגעוואּוְנְטְׁשן, עַ ְיהֹוֻׁש 

ט ֶוועְרן ִמיט ִדי ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶגעַכאּפְ , 'ֵמַעַצת ְמַרְגִלים

ַווייל ? ָוואס ָהאט ָדאס ַא ַׁשְייכּות, ִאיז ְׁשֶווער. ְמַרְגִלים

ן ַזיין ֲעִניוּות ָהאט ֶער ִאים ֶגעֶזעְה ֶער ָהאט 

ט ֶוועְרן ִמיט ִדי ֶגעוואּוְנְטְׁשן ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶגעַכאּפְ 

: )א"קנח ע, ְׁשַלח(ָנאר ֶדער זַֹהר ַהָקדֹוׁש ָזאְגט ! ?ְמַרְגִלים

ַאז ִדי ִסָּבה ַפאְרָוואס ִדי ְמַרְגִלים ָהאְּבן ֶגעֶרעְדט 
ן ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶזעְה  ַווייל? ְׁשֶלעְכְטס אֹויף ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

, ס'ַאז ִאין חּוץ ָלֶאֶרץ ֶזעֶנען ֵזיי ַטאֶקע ֶגעֶווען ֶרִּבי

ָאֶּבער ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ֶוועְלן ֵזיי ִניְׁשט ֶקעֶנען ַזיין ֶמער 

, אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָוואְלט ַזיין ַמְנִהיִגים, ַקיין ַמְנִהיִגים

ֵזיי ֶוועְלן ֶרעְדן ַאז , ָהאְּבן ֵזיי ִזי ְמַייֵׁשב ֶגעֶווען
א ֶוועְלן ֵזיי ִניְׁשט ַאַרייְנקּוֶמען ִאין ְּבֵמילָ , ְׁשֶלעְכְטס

אּון ִמיר . 'ֶעֶּפעס'ֶוועְלן ֵזיי אֹוי ְּבַלייְּבן , ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

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

 'ַע ַמְכִניסֻׁש מֶׁשה ֵמת ִוְיהֹו'; ָהאְּבן ְנִביאֹות ֶגעָזאְגט
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ַע ֵגייט ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען אּון ְיהֹוֻׁש , מֶׁשה ֵגייט ְׁשַטאְרְּבן

ַע ֶגעקּוֶמען צּו ִאיז ְיהֹוֻׁש . ִדי ִאיְדן ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל

ַאדִֹני מֶׁשה ': לֹויְפן אּון ֶגעָזאְגט ַפאר מֶׁשה ַרֵּבינּו

ַהְלַוואי ָזאְלן ַאֶלע : ָהאט מֶׁשה ַרֵּבינּו ֶגעָזאְגט. 'ְּכָלֵאם
ן קּוְמט אֹויס ַאז מֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ֶגעֶזעְה . ס'יין ֶרִּביזַ 

ָנאר ֶער ִוויל ַאז , ַע ִוויל ִניְׁשט ַזיין ַקיין ַמְנִהיגַאז ְיהֹוֻׁש 

ָהאט ֶיעְצט מֶׁשה , מֶׁשה ַרֵּבינּו ָזאל ְּבַלייְּבן ֶדער ֶרִּבי

ַע ֶוועט ִזי צּו ְׁשֶטעְלן ַאז ְיהֹוֻׁש , ַרֵּבינּו מֹוָרא ֶגעַהאט

ָכאְטׁש , יֶכעט ֶרעְדן אֹויף ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאלאּון אֹו, צּו ֵזיי

ֶער ִוויל ִניְׁשט ַאז מֶׁשה , 'ַזיין ַּכָווָנה ִאיז ֶוועְגן ֲעִניוּות
ֶוועְגן ֶדעם ָהאט ֶער ִאים ', ַרֵּבינּו ָזאל ְׁשַטאְרְּבן

ֶער ָזאל ִזי ִניְׁשט צּוְׁשֶטעְלן צּו ִדי , ָאְנֶגעוואּוְנְטְׁשן

ְנַגאְנְצן ִאיֶּבעְרֶגעְּבן ַפאְרן ָנאר ֶער ָזאל ִזי ִאי, ְמַרְגִלים

 .ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ַאזֹוי ִווי ִמיר ְׁשֵטייֶען ֶיעְצט ִאין ִדי ִהילּוָלא פּון 

אּון ִמיר ֶזעֶנען ְמקּוָרב צּום ֵהייִליְגן , ן'ֵהייִליְגן ֶרִּבי

ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ִמיר ֶזעֶנען ַאֶלע ַּתְלִמיִדים , ן'ֶרִּבי

ען ְמַקֵּבל ִדי ֵעצֹות פּון אּון ִמיר ֶזענֶ , אּון ֲחִסיִדים



 תימּוִמ ְּת יק ּבִ ִד עם צַ ין ֶד ִא  ייּבלֵ גְ             רל

 

ָיי צּו ָזאְגן ַאז אּון ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַׁש , ן'ֵהייִליְגן ֶרִּבי

ַאזֹויִווי ֶדער , ֵאייֶנער ִאיז ֶמער ִווי ֶדעם ַאְנֶדעְרן

ַאז : )ז"ן ִסיָמן קפ"ַחֵיי מֹוֲהַר (ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט 

ִאיר ִמיר ַמְמִׁשי ִאיר ֶוועט ִזי ַהאְלְטן צּוַזאֶמען ֶוועט 
ַזיין צּו ִזי.  

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ִמיר ָזאְלן זֹוֶכה 

אּון ֶלעְרֶנען , ן'ַזיין ִזי צּו ַהאְלְטן ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּבי

אּון צּוַזאֶמען ָזאְלן ִמיר ׁשֹוין , ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ְסָפִרים
ֶעס ָזאל ְמקּוָיים  אּון, ן ִדי ְגאּוָלהזֹוֶכה ַזיין צּו ֶזעְה 

ים ְּבַהר עִ ִׁש מֹו לּועָ וְ : )כא, עֹוַבְדָיה א(ֶוועְרן ֶדעם ָּפסּוק 

' ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ד, וָׂש 'ר עֵ 'ת ַה 'ט ֶא ּפְֹׁש 'ן לִ ֹוִצּי

ָוואס דּוְר ֶדעם , תבֹוָר 'ַדִסים עַ 'ְתרֹוג ַה 'לב ֶא ּו'ִמיִנים ל

ְקִליּפֹות פּון ֶוועט ֶמען ַמְכִניַע ַזיין ִדי ַפאְרָׁשאְלֶטעֶנע 
ַרֵּבינּו ְּבַחֵיי ְּבֵׁשם (, ֶאדֹום, ָיָון, יַד ָמ , ָּבֶבל: תיֹולִ גָ ' ִדי ד

אּון ִמיר ָזאְלן ׁשֹוין . )ּוְּבַּפְרַׁשת ֶאמֹור; אֹות ל, ַּכד ַהֶקַמח, ַהִמְדָרׁש

 .ָאֵמן, זֹוֶכה ַזיין צּו ִזיְצן ְּבסּוַּכת עֹורֹו ֶׁשל ִלְוָיָתן

 ~ַבח ָלֵאל ּבֹוֵרא עֹוָלםַּתם ְוִנְׁשַלם ֶׁש  ~



     א          םיִר פָ ְס ים ּוִׁש נָ ַא ַמְפֵּתַח ְׁשמֹות      

 אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש
  ע"זי

   טיק........................דף

  טמק ......................דף
  

  ע "זי י ַהָקדֹוׁש"ֲאִר 
   קס.........................דף 

  קפב....................... דף
  

  ע"זי ֵּבית יֹוֵסף
 בקנ ........................דף

  

 ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַהָקדֹוׁש
  ע"זי

  טכק ...................... דף

  

  ע"ַּבַעל ַהַּתְנָיא זי
  אקנ....................... דף

  

ּוז ֶמעִזיּבִמ  ֶרִּבי ָּברּו

  ע"זי
  קעט ...................... דף

  

  ע"א זי"ְגָר הַ 
  קצ ........................ דף

 ֶלעס'ֶרִּבי דֹוב ַחָיה
  ע"זי

  וקנ ....................... דף
  

 ֶלעלּוֶבערִמ  ֶרִּבי ָדִוד
  ע"זי

  אקכ ...................... דף
  

  ע"זי א"ִחידָ 
  וק......................... דף

  

  ע"לּוְּבִלין זיְמ חֹוֶזה הַ 
  עו ..........................דף 

  אקכ .......................דף
  

  ע"ר זיַחַתם סֹופָ 
   אקמ...................... דף

  קצב....................... דף
  

  ע"זי ָחֵפץ ַחִיים
  נב ......................... דף

  

  ל"יֹוֵאל ַאְׁשְּכַנִזי ז יּבִ ֶר 
  גקל........................דף

  



 םיִר פָ ְס ים ּוִׁש נָ ַא ַמְפֵּתַח ְׁשמֹות           ב 

  ע"ֶרִּבי יֹוֵסף ֶעְנְגל זי
  וקמ  ......................דף

  

ַמח ֹמֶׁשה   ע"זי ִיֹשְ
  עו  .......................... דף

  קכט....................... דף
  

ִיְׂשָרֵאל ֶּבער  יּבִ ֶר 
  ל"ז אֹוֶדעֶסער

  קלג........................ דף
  

ִיְׂשָרֵאל ַקאְרדּוֶנער  יּבִ ֶר 
  ע"זי

  בקל....................... דף

  

 ַאייִזיקק חָ צְ יִ ֶרִּבי 
  ע"זי ִזיִדיְטׁשֹוביִמ 

  בק .........................דף
  

 קַאייִזיק חָ צְ יִ ֶרִּבי 
  ע"זי ַקאלּובִמ 

  אקס.......................דף
  
  

ִיְצָחק ְּבֵרייֶטער  יּבִ ֶר 
  ד"הי

  כג.........................  דף
  

 ִזיהן פּון(ֶרִּבי ִיְצָחק 
  ל"זַ ) ֶרִּבי ָנָתן

  קכ ........................ דף
  

  ע"זי ּכֹוָכב ִמַּיֲעֹקב
  בק ........................ דף

  

ק חָ צְ י יִ וִ י לֵ ּבִ ֶר 
  ע"זי  ַּבאְרִדיְטׁשּובִמ 
  כט  ........................ דף

  קצא ...................... דף

  
  

ֶרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ֶּבעְנֶדער 
  ע"זי

  דכ ..........................דף
  

ַמאְכנּוְבָקא ִמ  יּבִ ֶר הַ 
  ע"זי

  יז........................... דף
  



             ג            םיִר פָ ְס ים ּוִׁש נָ ַא ַמְפֵּתַח ְׁשמֹות 

ֶרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל 
  ע"ְמִריֶמעָנאוו זי

  רכג ....................... דף
ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ ֹ  

 ֶמעְזִריְטׁשִמ  ַמִגידהַ 
  ע"זי

  אקנ .......................דף

  

ֶרִּבי ַנְחָמן טּוְלטּוִׁשיֶנער 
  ע"זי

  הקל .......................דף

  

י בִ י צְ לִ ָּת פְ נַ  יּבִ ֶר 
  ע"זי ץָראְּפִׁשימ

  בקס........................דף

  קעז .........................דף

  דרכ........................דף
  

  ל"ז ָנֶטע גּוֶרעִליק' ר
  יט.......................... דף

  

  ע"זיַסאְטַמאר ִמ  יּבִ ֶר הַ 
  חקכ......................  דף

  זקל........................ דף

 ֶהעְרׁשי בִ צְ  ֶרִּבי 
   ע"זי ׁשֹובִזיִדיְט יִמ 

  קצ........................  דף

  

 ֶהעְרׁש יבִ צְ ֶרִּבי 
  ע"ְמִריֶמעָנאוו זי

  רכג ....................... דף

  
ֶצַמח ֶצֶדק 

  ע"יּוַּבאִוויְטׁש זיְמלִ 
  טכ..........................דף

  

יּוַּבאִוויְטׁש ּב ְמלִ "ָהְרַׁש 
  ע"זי

  ו ........................... דף

  
  ע"זי ֶרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵפר

  קצג........................ דף

  

 



הספר הקדוש הזה נדפס לזכות

כ"ק מרן רבינו 

אליעזר שלמה בן מלכה 
שליט"א

לרפואה שלימה לכל רמ"ח 
אבריו ולכל שס"ה גידיו ולכל 

טיפי דמיו.



הספר הקדוש הזה
 נדפס לזכות

יואל בן ריצא רעכיל נ"י
 וזוגתו

 אסתר גיטל בת חיי שרה האדיא תחי'

וילדיהם 

שלמה, אלחנן חיים, מרים העניא זיסל, 

שמעון, נחמן נתן.

הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות לבם 

לטובה, ויתברכו מפי אל עליון בבני חיי ומזוני 

רוויחא, ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי 

חלציהם, אמן כן יהי רצון.



הספר הקדוש הזה נדפס לזכות

מרדכי שאול יעקב בן צביה פערל אינדיג נ"י
וזוגתו

 מלכה רחל בת לאה נעמי תחי'

וילדיהם

 נחמה אסתר, חנה פראדל, דבורה גיטל, בלומא.  

הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות לבם לטובה, 

ויתברך מפי אל אליון בבני חיי ומזוני רוויחא, ויזכו 

לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, אמן 

כן יהי רצון.



אלה יעמדו על הברכה
האנשים גבורי החיל שהושיטו לנו יד עזרה

לנדב סכום הגון מדי חודש בחדשו
למען הדפסת ספרי רבינו ולהפיצם על פני תבל

הלא הם

 

 

ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה', זכות הדפסת ספר הקדוש יעמוד להם 
שיתברכו מפי א-ל עליון בבני חיי ומזוני רוויחא בשפע ובניקל, ובכל אשר יפנו יצליחו, 
ויזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, וימלא ה' כל משאלותם לטובה, אמן.

מו"ה
בנימין איינהוירן

הי"ו

מו"ה
מנשה איצקאוויטש

הי"ו

מו"ה
אייזיק אפפעל

הי"ו

מו"ה
 אשר דוב אינדורסקי

הי"ו

מו"ה
יואל גאלדשטיין

הי"ו

מו"ה
שמואל חיים איינהוירן

הי"ו

מו"ה
יוסף אירגאס

הי"ו

מו"ה
יחיאל אריה

הי"ו

מו"ה
העניך אינדיג

הי"ו

מו"ה
 יוסף בארדאגה  

הי"ו

מו"ה
מרדכי אהרן היילפרין

הי"ו

מו"ה
יעקב היילפרין

הי"ו

מו"ה
מיכאל דניאל בוים  

הי"ו



אלה יעמדו על הברכה
האנשים גבורי החיל שהושיטו לנו יד עזרה

לנדב סכום הגון מדי חודש בחדשו
למען הדפסת ספרי רבינו ולהפיצם על פני תבל

הלא הם

 

 

ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה', זכות הדפסת ספר הקדוש יעמוד להם 
שיתברכו מפי א-ל עליון בבני חיי ומזוני רוויחא בשפע ובניקל, ובכל אשר יפנו יצליחו, 
ויזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, וימלא ה' כל משאלותם לטובה, אמן.

מו"ה
אליעזר הירשפעלד

הי"ו

מו"ה
אהרן וועבערמאן

הי"ו

מו"ה
אברהם צבי וועבערמאן

הי"ו

מו"ה
פנחס מרדכי טייטלבוים

הי"ו

מו"ה
יעקב יהודה לעבעוויטש

הי"ו

מו"ה
יצחק אהרן וויינבערג

הי"ו

מו"ה
יואל וועבערמאן

הי"ו

מו"ה
 יוסף וויזנער

הי"ו

מו"ה
יצחק יונה זאבעל

הי"ו

מו"ה
שלמה ברוך טייטלבוים

הי"ו

מו"ה
יואל טייטלבוים

הי"ו

מו"ה
בנציון לאנדא

הי"ו

מו"ה
דוב מאנדל

הי"ו



אלה יעמדו על הברכה
האנשים גבורי החיל שהושיטו לנו יד עזרה

לנדב סכום הגון מדי חודש בחדשו
למען הדפסת ספרי רבינו ולהפיצם על פני תבל

הלא הם

 

 

ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה', זכות הדפסת ספר הקדוש יעמוד להם 
שיתברכו מפי א-ל עליון בבני חיי ומזוני רוויחא בשפע ובניקל, ובכל אשר יפנו יצליחו, 
ויזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, וימלא ה' כל משאלותם לטובה, אמן.

מו"ה
שבתי מזרחי

הי"ו

מו"ה
יחזקאל סאמעט

הי"ו

מו"ה
נתן פריעדמאן

הי"ו

מו"ה
מאיר דוד פארקאש

הי"ו

מו"ה
יצחק אהרן רייך

הי"ו

מו"ה
יואל מענדלאוויטש

הי"ו

מו"ה
יצחק סאלאמאן

הי"ו

מו"ה
יעקב פיש

הי"ו

מו"ה
אלימלך פריעדמאן

הי"ו

מו"ה
 יואל פארקאש

הי"ו

 מו"ה
 אלי קנויל

הי"ו

מו"ה
  יואל ראטה

הי"ו

מו"ה
חיים דוד ראזענבערג

הי"ו



אלה יעמדו על הברכה
האנשים גבורי החיל שהושיטו לנו יד עזרה

לנדב סכום הגון מדי חודש בחדשו
למען הדפסת ספרי רבינו ולהפיצם על פני תבל

הלא הם

 

 

ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה', זכות הדפסת ספר הקדוש יעמוד להם 
שיתברכו מפי א-ל עליון בבני חיי ומזוני רוויחא בשפע ובניקל, ובכל אשר יפנו יצליחו, 
ויזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם, וימלא ה' כל משאלותם לטובה, אמן.

מו"ה
יצחק ראזענבערג

הי"ו

מו"ה
אלימלך שארף

הי"ו

מו"ה
יואל שניטצער

הי"ו

מו"ה
 שם הנדבן

הי"ו

מו"ה
יואל ראזענבערג

הי"ו

מו"ה
אברהם משה שטראסער

הי"ו

מו"ה
יואל מנחם גרשון שניטצלער

הי"ו

מו"ה
שלום שניטצלער

הי"ו

מו"ה
 שם הנדבן

הי"ו

לזכות
שמעון מרדכי בן זעלדא רחל

לגדלו לתויר"ש כרצון רביז"ל 

לזכות

 מאיר בן לאה
לזיווג הגון

מו"ה
 שם הנדבן

הי"ו

מו"ה
 שם הנדבן

הי"ו



ַמִים  ׁשָ ּבַ ן ִדי ֶזעְלֶטעֶנע ְזכּות צּו ְמַקֵרב ַזיין ִאיְדן ְלָאִבינּו ׁשֶ ִאיר ֶקעְנט ֶיעְצט ָהאּבְ
פּוס". ית ַהּדְ אֹויף ַא ְגִריְנֶגע ֶוועג, דּוְרְך ְמַנֵדב ַזיין צּו ְדרּוְקן ַא ֵסֶפר ִאיֶנעם "ּבֵ

צּו ֵווייְסט ִאיר???

ַזאְך  ָחׁשּוב'ְסֶטע  ִדי  ...ַאז 
ִאיז  ְטן  עְרׁשְ ֵאייּבֶ יים  ּבַ
צּום  ִאיְדן  ַזיין  ְמַקֵרב  צּו 
ַהָקדֹוׁש  )זֹוַהר  ְטן  עְרׁשְ ֵאייּבֶ

רּוָמה קכ"ח:(? ּתְ

ט ַארֹויס ִדי ֶגעַוואְלִדיֶגע ֶגעֶלעְגְנַהייט, ָלאְזט ִניׁשְ
ייֶנע ְנָדָבה, אּון ָהאט ֶדעם ְגרֹויְסן ְזכּות צּו ְמַקֵרב ַזיין  רּוְפט ׁשֹוין ַאַריין ִאין ָאִפיס, ִמיט ַא ׁשֵ

ְטן, אּון ְגַלייְכַצייִטיג ֶוועט ִאיר ִאין ֶדעם ְזכּות ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט עְרׁשְ ִאיְדן צּום ֵאייּבֶ

ידּוִכים, אּון ָנאְך. ְיׁשּועֹות ּוְרפּואֹות, ַנַחת פּון ִקיְנֶדער, ׁשִ

רּוְפט ׁשֹוין  845-481-3321

ְסָפִרים  י'ְנס  ֶרּבִ ...ַאז ֶדעם 
ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  ֶזעֶנען 
ֶדעם  ֵטייֶען  ַפאְרׁשְ ָוואס 
ַחל  ּנַ ּבַ ר  )ַאׁשֶ דֹור  ַהייְנִטיְגן 

ב שנ"ב(? ִאיִדיׁש ֵחֶלק ג' ִמְכּתָ ּבְ

טֹויְזְנֶטער  הּוְנֶדעְרֶטער  ...ַאז 
צּוִריק  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ִאיְדן 
ְטן  עְרׁשְ ֵאייּבֶ צּום  ֶגעקּוֶמען 
ְסָפִרים  י'נס  ֶרּבִ ֶדעם  דּוְרְך 
ב נ'(? ִאיִדיׁש ֵחֶלק א' ִמְכּתָ ַחל ּבְ ּנַ ר ּבַ )ַאׁשֶ

ִאיר  ָוואס  ָדאֶלער  ֶיעֶדע  ...ַאז 
פּוס,  ַהּדְ ית  ּבֵ ַפאְרן  ט  ֶגעּבְ
ֶדעם  ִמיט  ְמַקֵרב  ִאיר  ֶזעְנט 
ְטן  עְרׁשְ ֵאייּבֶ צּום  ִאיד  ַא  ָנאְך 
ב נ'(? ִאיִדיׁש ֵחֶלק א' ִמְכּתָ ַחל ּבְ ּנַ ר ּבַ )ַאׁשֶ

ַמאְכט  ֵאייֶנער  ֶווען  ...ַאז 
ָזאל  ִאיד  ְצֵווייֶטער  ַא  ַאז 
ֶדער  ִאים  ִאיז  טּוהן,  ׁשּוָבה  ּתְ
ַאֶלע  ַזיין  מֹוֵחל  ֶטער  עְרׁשְ ֵאייּבֶ
ַזייֶנע ֲעֵבירֹות )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן תמ"ז(?

צּו  ָזאְגט  ִליָט"א  ׁשְ מֹוַהָרא"ׁש  ...ַאז 
ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ְמַנֵדב ַזיין צּו ְדרּוְקן 
ַחל", ֶוועט ִזיֶכער  ּנַ ר ּבַ ֶדעם ֵסֶפר "ַאׁשֶ
ֶזעהן ַא ְגרֹויֶסע ְיׁשּוָעה ִמיט ָוואס ֶער 
ב כ"ב(? ִאיִדיׁש ֵחֶלק א' ִמְכּתָ ַחל ּבְ ּנַ ר ּבַ ַדאְרף )ַאׁשֶ

ָזאְגן  ִאיְדן  הּוְנֶדעְרֶטער  ...ַאז 
ֵעדּות אֹויף ָגאר ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות 
ֵזיי  ָוואס  ְלַמֲעָלה ִמֶדֶרְך ַהֶטַבע 
ן ֶגעֶזעהן דּוְרְכ'ן ְמַנֵדב ַזיין  ָהאּבְ

ַחל"? ּנַ ר ּבַ צּו ְדרּוְקן "ַאׁשֶ



התודה והברכה
/.

 יעצט ווען עס איז שוין פארענדיגט געווארן
די ערשטע חלק פון די סעריע

דער קוואל פון אמונה
 כשמו כן הוא, א קוואל וואס טרינקט אן אידישע קינדער מיט אמונה,

 דרשות וואס מיר האבן זוכה געווען צו הערן יעדן דאנערשטאג נאכט פון

כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
איז יעצט די ריכטיגע צייט צו אפגעבן אן הכרת הטוב פאר די עוסקים במלאכת הקודש וואס האבן 
אריינגעלייגט געוואלדיגע שווערע כוחות און ארבעט צו קענען ארויסגעבן דעם ספר כליל בהדרו אז 
אידן זאלן זיך קענען מחי' זיין מיט די דברי התחזקות והתעוררות וואס פליסט פונעם נחל נובע מקור 
חכמה אראפגעברענגט צו אונזערע מוחות אז מיר זאלן אויך קענען זיך דערנענטערן צום אייבערשטן

בראש וראשון פאר די עוסקים במלאכת הקודש הלא הם

מו"ה יואל פארקאש הי"ו

ומשנהו בדומה לו

מו"ה יואל מנחם גרשון שניטצלער הי"ו
וואס האבן אריינגעלייגט געוואלדיגע כוחות מיט מסירת נפש צו איבערארבעטן די דרשות בשיפור 
הלשון אז עס זאל זיין שוה לכל נפש און געשמאק צו לערנען, און נאר דורך זיי האבן מיר זוכה געווען 

לברך על המוגמר צו קענען ארויסגעבן דעם ספר

און באזונדער א גרויסן דאנק פאר

מו"ה חיים בנציון גראס הי"ו
פארן זיך גאר שטארק אנשטרענגען אראפצושרייבן יעדע וואך דעם שיעור

און אן הארציגן יישר כח פאר

מו"ה אברהם הערש וועבערמאן הי"ו
פארן אויסשטעלן דעם ספר כליל בהדרו אויף א הערליכע פארנעם

ואתם עמם די אלע אנדערע וואס האבן צוגעהאלפן צו די הצלחה פונעם ספר

דער אייבערשטער זאל העלפן אז די זכות הרבים פון די אלע חיזוק און 
אמונה וואס אידישע קינדער וועלן האבן פון דעם ספר זאל ביישטיין פאר 

די אלע וואס האבן צוגעהאלפן צו די הצלחה פונעם ספר, 
אז זיי זאלן זוכה זיין צו בני ברוכי, חיי ארוכי, ומזוני רוויחא, 

מיט סייעתא דשמיא און אלעס גוט'ס ביז אייביג, אמן



יקּון ּתִ
ָלִלי ַהְכּ

ָרֵאל ה ְלַפְרְסמֹו ְלָכל ִיׂשְ ְקנֹו, ִגּלֹו ְוִצּוָ דֹו, ּתִ  ִיְסּ
פּון נּוז ְוַהּצָ נּו ַהָקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא אֹור ַהָגּ  ַרּבֵ

ינּו א ִעָלָאה, ֲאדֹוֵננּו, מֹוֵרנּו ְוַרּבֵ יׁשָ ּבּוִציָנא ַקִדּ

ֶרְסֶלב, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו י ַנְחָמן ִמּבְ ֶרּבִ
הּוָבא ִלְדפּוס ַעל-ְיֵדי

ֶרְסֶלב  ֲחִסיֵדי ְבּ
ַלים תובב"א עיה"ק ְירּוׁשָ

ּקּון נֹוָרא ְוִנְפָלא ְמאֹד ְמאֹד  ּתִ
ִלְכָלִלּיּות ַהֲחָטִאים 

ִרית, ַרֲחָמָנה ִלְצָלן ְוהּוא ְפַגם ַהְבּ

ל ְמאֹד ַגם ְלַפרָנָסה ּוְלַהְצָלָחה ּוְמסּגָ
ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות   ַגׁשְ ָכל ָהִעְנָיִנים ְבּ ְבּ

ָכל יֹום ּיֹאְמֵרם ּבְ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
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