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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ְסִפיַרת  פּון  ֶטעג  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִאין  ְׁשֵטייֶען  ִמיר 
ָהֹעֶמר ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ַא ֲהָכָנה ִמיט ֶּבעְנְקַׁשאְפט צּו 
ַּבאקּוֶמען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה פּון ָדאְסֵניי. ִמיר ַהאְלְטן 
ֵזייֶער  ְׁשֵטייֶען ׁשֹוין  ִמיר  ֵׁשִני אּון  ֶּפַסח  אֹויְך ַפאר 
ָנאְנט צּום ָטאג ֹל"ג ָּבֹעֶמר. ִמיר ֶוועְלן ְּפָראִּביְרן צּו 
ְמַקֵּׁשר ַזיין ָדאס ַאֶלעס צּו ִדי ֶסְדָרה פּון ֶדער ָוואְך.

ַּפְרַׁשת  ִאין  ָאן  ִזיְך  ֵהייְּבט  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי   
ָּכל  ֶאל  ַּדֵּבר  ֵלאֹמר  ֹמֶׁשה  ֶאל  ה'  "ַוְיַדֵּבר  ְקדֹוִׁשים 
ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל" ָזאְגט ִדי ֵהייִליֶגע ַרִׁש"י ַאז פּון ֶדעם 
ָוואְרט ֶאל ָּכל ְּבֵנ"י ֶלעְרְנט ֶמען ַארֹויס ַאז ִדי ַּפְרֶׁשה 
ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן ֶווען ַגאְנץ ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ָהאט 
ִזיְך צּוַזאֶמען ֶגענּוֶמען ִאין ֵאייֶנעם ַווייל "רֹוב ּגּוֵפי 
רֹוב  ְׁשֶטעְקט  ַּפְרֶׁשה  ִדי  ִאין   - ָּבּה"  ְּתלּוִיין  ּתֹוָרה 
ִמְצוֹות פּון ִדי ּתֹוָרה אּון ְגַלייְך ֵהייְּבט ָאן ִדי ּתֹוָרה 
ַטאֶטע  ַא  פּון  ָהאְּבן  "מֹוָרא  ִּתְהיּו"  "ְקדֹוִׁשים  ָזאְגן 
ַמאֶמע", ִהיְטן ַׁשָּבת; ִניְׁשט ִדיֶנען ֲעבֹוָדה ָזָרה א.אוו. 
ֶדעְרָנאְך ָזאְגט ָאן ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ִדי ִמְצוֹות ֶׁשֵּבין 
ָאָדם ַלֲחֵברֹו, ֹלא ִּתְגנֹובּו, ְוֹלא ְתַכֲחׁשּו ְוֹלא ְתַׁשְּקרּו 
ְתַקֵּלל,  ֹלא  ִּתְגֹזל,  ְוֹלא  ַתֲעֹׁשק,  ֹלא  ַּבֲעִמיתֹו,  ִאיׁש 
ֶאת  ִתְׂשָנא  ֹלא  ְּבַעֶּמָך.  ָרִכיל  ֵתֵלְך  ֹלא  ִעֵּור,  ִלְפֵני 
ְלֵרֲעָך  ְוָאַהְבָּת  ִתֹּטר,  ְוֹלא  ִתֹּקם  ִּבְלָבְבָך, ֹלא  ָאִחיָך 

ָכמֹוָך ֲאִני ה'.

ַטייֶעֶרע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער, ִמיר ַאֶלע ֵווייְסן ַאז ִאין 
ִדי ֶטעג פּון ְסִפיַרת ָהֹעֶמר ִאיז ֶמען ִזיְך נֹוֵהג ֲאֵבלּות 
פּון  ַּתְלִמיִדים  טֹויְזְנט  ְצָוואְנִציג  אּון  ִפיר  ִדי  אֹויף 
ַרִּבי ֲעִקיָבא. ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶגעַוואְלִדיֶגע ְגרֹויֶסע 
ַצִּדיִקים ָאֶּבער ֵזייֶער ְּפַגם ִאיז ֶגעֶווען ַאז ֵזיי ָהאְּבן 
ְצֵווייְטן אּון  ֵאייֶנער צּום  ֶגעֶווען  ִניְׁשט נֹוֵהג ָּכבֹוד 
ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶזעְהן ֵאייֶנער אֹויְפן ַאְנֶדעְרן ִדי 
ֶגעָוואְרן  ְס'ִאיז  ִּביז  ַזאְכן,  גּוֶטע  ַזייֶנע  אּון  ַמֲעלֹות 
ְצִוויְׁשן ֵזיי ַא ִׂשְנָאה אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִנְסַּתֵּלק ֶגעָוואְרן 

ִאין ִדי ֶטעג פּון ֹעֶמר.

ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 
ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן )שיהר"ן ר"ט(

אחרי קדושים תשפ"א
גליון 39

דער  
ריינער קוואל

המשך אויף זייט 8

ִדי ֶוועְלט ִאיז ַדאן ֶגעָוואְרן ִאיְנַגאְנְצן ִפיְנְסֶטער אּון 
טּוְנְקל ִּביז ַרִּבי ֲעִקיָבא ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו ַרּבֹוֵתינּו 
ַּתְלִמיִדים,  ַנייֶע  ִפיְנף  ֶׁשַּבָּדרֹום אּון ָהאט ֶגעַמאְכט 
ֵאייֶנע פּון ֵזיי ִאיז ֶגעֶווען ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי. ֶער 
ָהאט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ָאְנֶגעָזאְגט ִדי ַּתְלִמיִדים אֹויף 
ֵמייְנט  ָדאס  ַחֶבר,  ַא  ָהאְּבן  ִליּב   - ֲחֵבִרים  ַאֲהַבת 
קּוְקן ָנאר אֹויף ִדי גּוְטס פּון ַמיין ַחֶבר אּון ָחִליָלה 
ְס'ַדאְכט  ֲאִפילּו  ֶחְסרֹונֹות.  ַזייֶנע  אֹויף  קּוְקן  ִניְׁשט 
ִזיְך ִמיר ַאז ֶער ִפיְרט ִזיְך ִניְׁשט ֶעְרִליְך, ַמיין ַזאְך 
ִווי  ַאזֹוי  טֹובֹות,  ְנקּודֹות  ָנאר  ִאים  ִאין  זּוְכן  ִאיז 
ר' ִׁשְמעֹון ָזאְגט ִאין ֹּזַהר ַהָּקדֹוׁש: "ֲאַנן ַּבֲחִביבּוָתא 
ַּתְלָיא ִמיְּלָתא" - אּוְנז ַדאְרְפן ִזיְך ִליּב ָהאְּבן ִמיט ִדי 
ֲחֵבִרים ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ְצִוויְׁשן אּוְנז ַאֲהַבת ֲחֵבִרים. 

ִדי  ָאְּפֶגעְׁשֶטעְלט  ָּבֹעֶמר  ֹל"ג  ִזיְך  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ַמֵּגָפה אּון ְס'ִאיז ֶמער ִניְׁשט ִנְפַטר ֶגעָוואְרן פּון ִדי 
ְגרֹויֶסע סֹודֹות  ִדי  ֵאייֶנע פּון  ִאיז  ָדאס  ַּתְלִמיִדים. 
פּון ִדי ִׂשְמָחה פּון ֵהייִליְגן ָטאג ֹל"ג ָּבֹעֶמר. ִאיֶּבער 
ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ְּפַראֶוועט ֶמען  ְגרֹויֶסע ִהּלּולֹות 
)ִהּלּוָלא אֹויף ַאַראִמיׁש ֵמייְנט ַא ֲחתּוָנה. ַווייל ִאין 
ֶדער ָטאג ֶווען ר' ִׁשְמעֹון ִאיז ִנְסַּתֵּלק ֶגעָוואְרן ָהאט 
ְפֵרייֶען  ִמיט  ִזיְך  ָזאְלן  "ַאֶלע  אֹויְסֶגערּוְפן:  ֶמען 
ִאיז  ָוואס  ִׁשְמעֹון  ר'  פּון  ִׂשְמָחה  ְגרֹויֶסע  ִדי  ִמיט 
ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַאֶזעְלֶכע ַמְדֵריגֹות"( ַווייל ִדי ִׂשְמָחה 
ִאיז ַאז ר' ִׁשְמעֹון ָהאט אּוְנז ִאיֶּבער ֶגעָלאְזט ַאַזא 
ְגרֹויֶסע ֵהייִליֶגע ֵסֶפר, ֶדער ֵסֶפר ַהֹּזַהר, ָדאְרְטן ִאיז 
ִדיֶנען  צּו  ַאזֹוי  ִווי  סֹודֹות  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַּבאַהאְלְטן 
ִפיְנְסֶטעְרן  ִּביֶטעְרן  ֶדעם  ִאין  אֹויֶּבעְרְׁשֶטן  ֶדעם 

ָגלּות.

ָגלּוָתא  ִמן  ִיְפקּון  ָדא  "ְּבֹזַהר  ֹּזַהר:  ִאין  ְׁשֵטייט  ֶעס 
ֶוועְלן  ַהֹּזַהר  ֵסֶפר  ֵהייִליֶגער   ִמיט ֶדער  ְּבַרֲחֵמי  - 
ִמיר ַארֹויס ֵגיין פּון ֶדעם ָגלּות, ִמיט ְגרֹויס ַרֲחִמים".

ָאְנֶגעָזאְגט  אֹויְך  ָהאט  ַהק'  ֲאִר"י  ֵהייִליֶגער  ֶדער 



 די מערה פון דער ינוקא

ָרֵאל,  ִליל ֶאֶרץ ִיׂשְ עְרג אּון ֶוועְלֶדער ִאין ּגָ ן ִדי ּבֶ ְצִוויׁשְ
יִקים,  ֶגעִפיֶנען ִזיְך ַאַסאְך ַאְלֶטע ְמָערֹות פּון ִקְבֵרי ַצּדִ
אֶעְרִדיְגט  ָנִאים אּון ֲאמֹוָרִאים ִליְגן ָדאְרט ּבַ ֵהייִליֶגע ּתְ
ֵטייֶגער ִאיז ֶגעֶווען ִאין  ִווי ֶדער ׁשְ ִאין ְמָערֹות, ַאזֹוי 
אַקאְנֶטע ְמָערֹות ִאיז ָדא ָוואס  ֶיעֶנע ַצייְטן. ַאַסאְך ּבַ
א  ּנָ אוואּוְסט, ַאזֹוי ִווי ֶדער ִצּיֹון פּון ֶדעם ּתַ ִאיז ֵזייֶער ּבַ
ר יֹוַחאי, ָוואס ִאין ֱאֶמֶת'ן ִליְגט  ְמעֹון ּבַ דֹוׁש ר' ׁשִ ַהּקָ
אֶעְרִדיְגט ִאין ַא ְמָעָרה, ָנאר ִמיט ִדי ָיאְרן ָהאט  ֶער ּבַ
ער ֶדעם  ֶמען ַפאְרַמאְכט ִדי ְמָעָרה אּון ֶגעּבֹויֶעט ִאיּבֶ
ַהייְנט.  ָדאס  ֶקעֶנען  ִמיר  ִווי  ַאזֹוי  ִצּיֹון  ִמיְטן  ְנָין  ּבִ ַא 
ֵקן אּון  ל ַהּזָ ַאזֹוי אֹויְך ִאיז ַפאְרַהאן ִדי ְמָעָרה פּון ִהּלֵ
ְפֶלעְגן  ִאיְדן  ַאַסאְך  וואּו  ְקָבִרים,  ֵהייִליֶגע  ִפיל  ָנאְך 

ל ַזיין אּון ּפֹוֶעְל'ן ְיׁשּועֹות. ּלֵ קּוֶמען ָדאְרט ִמְתּפַ

ּבֹוים  ְגרֹויֶסע  ַא  ָוואס  ֶגעֶווען,  ִאיז  ְמָעָרה  ֵאיין        
ט  ִניׁשְ ִזיְך  ָהאט  ֵקייֶנער  ִאיר,  ער  ִאיּבֶ ֶגעַוואְקְסן  ִאיז 
ֶגעֶווען  ִאיז  ְמָעָרה  ִאין  ֶגעַוואְגט ָדאְרט צּוצּוְטֶרעְטן. 
ָנאְך  ִקיְנד(,  יּוְנֶגער  ַא  )ד.מ.  "ְינּוָקא"  ַא  אֶעְרִדיְגט  ּבַ
ֶוועְרט  ֶעס  יֹוַחאי.  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ ר'  פּון  ַצייְטן  ִדי  פּון 
ּיֹות  דֹוׁש וואּוְנֶדעְרִליֶכע ַמֲעׂשִ ֶרעְנְגט ִאין זַֹהר ַהּקָ ֶגעּבְ
ָהאט  דֹוׁש  ַהּקָ ים  ַהַחּיִ אֹור  ֶדער  ְינּוָקא,  ֶדער  אֹויף 
ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ְינּוָקא ִאיז ֶגעֶווען ָדאס ִקיְנד פּון ר' 
ַהְמנּוָנא ָסָבא, ַאַווְדַאי ָוואְלט ֶגעֶווען ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 
יי ַאַזא ֵהייִליֶגער  ַזאְך ִזיְך אֹויְסצּוִגיְסן ָדאס ַהאְרץ ּבַ
ן ִזיְך ִדי  עֶפער, ָדאְך ָהאּבְ אׁשֶ ה טּון צּום ּבַ ִפּלָ ִצּיּון צּו ּתְ
ט ַאַרייְנצּוֵגיין  ִאיְדן ִאין ֶיעֶנע ַצייט ֵזייֶער ֶגעִהיט ִניׁשְ
פּון  ִווי  ְמָעָרה  ִדי  פּון  ֶדעְרַווייֶטעְרט  ִזיְך  אּון  ָדאְרט, 
ַא  ַאז  ֶרעְדן  ְפֶלעְגן  ן  ֶמעְנְטׁשְ ֶגעַפאר,  ֶרעְקִליְכן  ׁשְ ַא 
ַלאְנג ְדֵרייט ִזיְך ִאין ִדי ְמָעָרה, אּון ֶווער  ִגיְפִטיֶגער ׁשְ
ֶעס ֵגייט ָדאְרט ַאַריין, ֶוועְרט ֶער ְגַלייְך ַפאְרִגיְפֶטעט 

ל"ע,  טֹויט  צּום 
ָהאט  ער  ֶדעִריּבֶ
ַעת,  ר ּדַ ֶיעֶדער ּבַ
ֶגעִהיְטן  ִזיך 
צּוצּוֵגיין  ט  ִניׁשְ
ִדי  צּו  ְכַלל  ּבִ

ְמָעָרה. 

      

 
ַזיין דעם רבי'נס לייט ִאין  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ֶווען  י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער 

ַזיין  ִמיט  ֶער  ָהאט  ָרֵאל,  ִיׂשְ ֶאֶרץ  ַקיין  ְנִסיָעה  ֵהייִליֶגע 
אֹויף  ֶגעָפאְרן  ִאיז  אּון  ֵאייְזֶלען  ֶגעדּוְנֶגען  אְגֵלייֶטער  ּבַ
ִליל. ֶווען ֵזיי ֶזעֶנען  ַאֶלע ֵהייִליֶגע ְקָבִרים אּון ְמָערֹות ִאין ּגְ
ְמעֹון ִאין ִמירֹון ָהאט  ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִדי ְמָעָרה פּון ר' ׁשִ
אּון  ה  ִפּלָ ּתְ ִמיט  ַזיין  עֹוֵסק  ִאיְנֶגעַלייט  ִדי  ֶגעֵהייְסן  ֶער 
י  ֶרּבִ ֶדער  ִאיז  ַצייט  ִטיְקל  ׁשְ ֶיעְדן  דֹוׁש,  ַהּקָ ַהּזֹוֵהר  ִלּמּוד 
ֶגעָזאְגט:  ִאים  ָהאט  אּון  אְגֵלייֶטער  ּבַ ַזיין  צּו  ֶגעקּוֶמען 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִאיז  ייַנאְכט  ּבַ ִדיר..",  ִאיז  וואֹויל  ֶריָך  "ַאׁשְ
ֵזיי ָזאְלן ֶלעְרֶנען  אפֹויְלן  י ַארּום ִאין ִדי ִציֶמעְרן אּון ּבַ ֶרּבִ
ט  י ַאֵליין ָהאט ָגאְרִניׁשְ ּזַֹהר א.ד.ג. ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרּבִ
ֶגעזּוְנֶגען  ַארּוְמֶגעְדֵרייט אּון  ָנאר  ִזיְך  ֶער ָהאט  ֶגעָזאְגט, 

ייְנט. יז ֶדער ָטאג ָהאט אֹויְפֶגעׁשַ ְמָחה ּבִ ִמיט ְגרֹויס ׂשִ

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִזיְך  ָהאט  ָטאג  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֶעס  ֶווען 
ֶעְטִליֶכע  ֶגעַדאְווְנט  אּון  ין  ִפּלִ ּתְ אּון  ית  ַטּלִ ָאְנֶגטּון  י  ֶרּבִ
ְמָעָרה  ִדי  צּו  ֶגעַגאְנֶגען  י  ֶרּבִ ֶדער  ִאיז  ָדאְרט  פּון  ָעה.  ׁשָ
ִאיז  ָדאְרט  לֹ"ג אּון ל"ד,  יְטל  ַקאּפִ ֶגעָזאְגט  אּון  ל  ִהּלֵ פּון 
ֶדער  ִאיז  ֶדעְרָנאְך  ְפֵרייִליךְ,  ָגאר  ֶגעֶווען  אֹויְך  י  ֶרּבִ ֶדער 
אי,  ּמַ ׁשַ פּון  ֶקֶבר  צּום  אְרג  ּבַ אֹויְפן  ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען  י  ֶרּבִ
י  א ַרּבִ ּנָ אּון פּון ָדאְרט צּו ָנאְך ְקָבִרים. ִדי ְמָעָרה פּוֶנעם ּתַ
ֵאייְזל  ִדי  אְרג,  ּבַ הֹויְכן  ַא  אֹויף  ִזיְך  ֶגעִפיְנט  ָדִאי  רּוְסּפָ ּכְ
ֶגעֶקעְנט  ט  ִניׁשְ ֶגעִריְטן ָהאט  י ָהאט  ֶרּבִ ֶדער  ָוואס  אֹויף 
י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִאיז  אְרג,  ּבַ ֶוועֶרע  ׁשְ ַאַזא  ַארֹויְפֵגיין 
ַאֵליין  ִזיְך  ָהאט  אּון  ֵאייְזל,  פּוֶנעם  ִריְנֶגען  ּפְ ֶגעׁשְ ַאָראּפְ
אְרג  ֶוועְרן ּבַ עט ִמיט ִדי ֶהעְנט אּון ִפיס אֹויְפן ׁשְ ֶגעְדַראּפֶ
צּום  ָאְנקּוֶמען  צּו  ֵדי  ּכְ אְגֵלייֶטער,  ּבַ ַזיין  ִמיט  צּוַזאֶמען 
יְסל  ֵהייִליְגן ְמָעָרה, ָדאְרט ָהאט ֶער ֶגעַדאְווְנט אּון ִזיְך ַאּבִ
עֶטער ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען צּו ָנאְך ַא  ּפֶ אֹויְפֶגעַהאְלְטן ׁשְ

ְמָעָרה. 

ן ֶזעֶנען  י ִמיט ַזייֶנע ֶמעְנְטׁשְ ֶרּבִ       ֶווען ֶדער ֵהייִליֶגער 
ַאֶלע  ֶזעֶנען  "ְינּוָקא"  ְמָעָרה פּון ֶדעם  ִדי  ָאְנֶגעקּוֶמען צּו 
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ן ֶדעְרֵצייְלט ֶדעם  ֵטיין, ֵזיי ָהאּבְ ן ׁשְ ִליּבְ ן ֶגעּבְ ֶמעְנְטׁשְ
ער ֶדעם  מּוָעה ָוואס ְדֵרייט ִזיְך ִאיּבֶ י'ן ֶוועְגן ִדי ׁשְ ֶרּבִ
ַלאְנג ָוואס ֶגעִפיְנט ִזיְך ִאיֶנעם ְמָעָרה, ֶדער  ִגיְפִטיְגן ׁשְ
ער ֶער ָהאט  י ָהאט צּוֶגעֶהעְרט ָוואס ֵזיי ָזאְגן ָאּבֶ ֶרּבִ
י  ֶרּבִ ֶדער  ְמָעָרה!  ִדי  ִאין  ַאַרייְנֵגיין  ָיא  ֶגעָוואְלט  ָדאְך 
ֶטער ַאַרייְנצּוֵגיין ִאין ִדי ְמָעָרה,  ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֶעְרׁשְ
ט  ֶער ָהאט אֹויְפֶגעִוויְזן ַפאר ַאֶלעֶמען ַאז ֶעס ִאיז ִניׁשְ

דער געווינער אויף די 
ענטפערס פון די קארטלעך 

אינעם 'פסח ליכט' איז
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ַמיין 

 ַמֲעשֶׂה'ֶלע

    ָפאִריֶגע ָוואְך ָהאּב ִאיְך ַפאְרֵצייְלט ַאז ָנאְך ְדֵריי ָיאר 
פּון ְרצֹונֹות צּו ָפאְרן צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ְנס ִצּיּון ָהאּב ִאיְך 
ָוואְך  ָפאִריֶגע  ָאְנצּוקּוֶמען  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ַטאֶקע  ׁשֹוין 
ֶעֶרב ַׁשָּבת צּום ִצּיֹון פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן. ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך 
ָנאְכן ַאָראְּפֵלייְגן ִדי ֶּפעְקֶלעְך ֶזעֶנען ִמיר ֶגעָלאְפן צּום 

ִצּיּון ָזאְגן ֶדעם ִּתיקּון ַהְּכָלִלי.

ַמיין ַטאֶטע ָהאט ִניְׁשט ִמיְטֶגענּוֶמען ַקיין ֶעְסן ַפאר ִדי 
ָדאְרט  ֶוועט קֹויְפן  ֶער  ַאז  ֶחְׁשּבֹון  ִמיְטן  ַׁשָּבת  ְסעּוַדת 
ַא גּוֶטער  ִמיט  ִדי ָהאֶטעְלן  ֵאייֶנע פּון  ַּביי  ִאין אּוַמאן 
ֶהְכֵׁשר. ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ַזיין ַפאְרנּוֶמען ִאין ִדי 
ְּכֵדי ֶער ָזאל ָהאְּבן ֶגענּוג  ֶעְסן,  קּוְרֶצע ַצייט צּו ָקאְכן 
ַצייט צּו ִמְתַּפֵּלל ַזיין ַּביים ִצּיּון. ְלַמֲעֶׂשה ָאְנקּוֶמעְנִדיג 
ָדאְרט ָהאְּבן ֵזיי ּפּוְנְקט ִדי ָוואְך ִניְׁשט ֶגעֶווען ֶגעָוואְלט 

ַארֹויְסֶגעְּבן ַקיין ֶעְסן.

ְנִסיָעה  ִדי  פּון  ִאיֶּבעְרֶגעְּבִליְּבן  ֶגעַהאט  ָהאְּבן  ִמיר 
פּון  ְפֵלייׁש  ְׁשִטיְקל  ַא  ִמיט  ֶסעְנְדִוויְטׁש  ָטאַנא  ַא 
"ׁשֹוין,  אֹויְסֶגערּוְפן:  ַטאֶטע  ַמיין  ָהאט  ַנאְכְטָמאל, 

ִפיׁש אּון ְפֵלייׁש ָהאְּבן ִמיר ׁשֹוין אֹויף ַׁשָּבת..."

ַזיין  ִמְתַּפֵּלל  ִצּיּון  ֵהייִליְגן  צּום  ֶגעַגאְנֶגען  ֶזעֶנען  ִמיר 
ַהַּדַעת אּון ֱאמּוָנה  ִיּׁשּוב  ִדי  ְּבַלייְּבן ִמיט  ָזאְלן  ַאז ִמיר 
ַאז ִמיר ֶוועְלן ְּבעז"ה ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנע ַׁשָּבת ִמיט ֶׁשַפע, 
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טּוְהן,  ֶלעְכְט'ס  ׁשְ ֶקען  ָוואס  ַלאְנג  ׁשְ ׁשּום  ַקיין  ָדא 
ן  עֶטער ֶזעֶנען ַאַריין אֹויְך ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטׁשְ ּפֶ ׁשְ
ִזיְך  ִאין ְמָעָרה, ָנאְך ַלאְנֶגע ָיאְרן ָוואס ֵקייֶנער ָהאט 
ׁשֹוין  ן  ָהאּבְ ְמָעָרה,  ִדי  צּו  צּוצּוֵגיין  ֶגעַוואְגט  ט  ִניׁשְ
פּון  ְמָעָרה  ִדי  ִאין  ַדאֶוועֶנען  קּוֶמען  ֶגעֶקעְנט  ִאיְדן 

ֶרעק.     ֶדעם ְינּוָקא ָאן ַקיין ׁשּום ׁשְ

ְבֵחי ָהַר'ן ֵסֶדר ְנִסיָעתֹו לא"י( )ׁשִ

        

"אֹויף ַׁשָּבת ֶוועט ַזיין ָאֶּבער ִווי ֶנעְמט ֶמען ֶדעם ַׁשָּבת 
ַאֵליין - ֶדעם ַצִּדיק ַאֵליין...?"

ַמיין ַטאֶטע ֵגייט ַארֹויס פּון ִצּיֹון אֹויְפן ֶוועְגן ַאֵהיים צּו 
ִדי ַאְכַסְנָיא, ְטֶרעְפט ֶער ַזיין ַחֶבר ָוואס ְׁשֵטייט ֵאיין ְצֵוויי 
יט ִאים ַא ְפֶרעג וואּו  ְׁשָטאק ֶהעֶכער אּוְנז, ַמיין ַטאֶטע גִִ
ֶער ֶעְסט, ָזאְגט ֶער ַאז ֶער ָהאט ִמיְטֶגעְּבֶרעְנְגט ַא ֶׁשַפע 
ַׁשָּבת  ֶדעם  צּוְׁשֶטעְלן  ֶקעֶנען  צּו  צּוֶגעֶהער,  רֹוֶיע  פּון 
אּון ִזיֶכער ָהאט ֶער ֶגענּוג ַפאר אּוְנז אֹויְך. ַמיין ַטאֶטע 
ִאיז ִמיט ִאים ַאִריֶּבער ַאייְנקֹויְפן ִדי ֶלעְצֶטע ַזאְכן ָוואס 
ֶדעם  צּוְׁשֶטעְלן  ֶקעֶנען  צּו  אֹויְסֶגעֶפעְלט  ָנאְך  ָהאט 

ַׁשָּבת. 

ָאְנֶגעהֹויְּבן פּון ְפַרייָטאג טֹוֲעֶמיָה ִּביז ָנאְך ְמַלֶּוה ַמְלָּכּה 
ֶווען  ְקַלאְּפן  צּו  אֹויְפֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ִטיר  ִדי  ָהאט 
ַּביים ִטיר ְׁשֵטייט ֶדער גּוְטַהאְרִציֶגער ַחֶבר ִמיט פּוֶלע 
ֵהייֶסע  ִמיט  ָאְנֶגעִפיְלט  ֶטעּפ  אּון  ֶטעֶלעְרס  ִׁשיְסֶלעך, 
/ ַקאְלֶטע ֵהייִמיֶׁשע ַמֲאָכִלים ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ַאֶלע 
ִמיר  ֶגעֶפעְלט  ָגאְרִניְׁשט  ב"ה  אּוְנז  ָהאט  ֶעס  ַטֲעִמים. 
"ַׁשָּבת- ֶדעם  אֹויְך  אּון  "ַׁשָּבת"  ֶדעם  ֶגעַהאט  ָהאְּבן 

ַאֵליין"!

ָהאט  ַטאֶטע  ַמיין  ַאז  ִאיְנֶטעְרַסאְנט  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס 
וואּו  ִּדיָרה  ַאְנֶדעֶרע  ַאן  ִאין  ַאייְנְׁשֵטיין  צּו  ֶגעְּפַלאְנט 
ָהאט  ֶער  ַאייְנֶגעְׁשַטאֶנען,  ֵאייְנָמאל  ׁשֹוין  ִאיז  ֶער 
ָנאְכַאָמאל,  אּון  ֵאייְנָמאל  ַהַּבִית  ַּבַעל  ֶדעם  ֶגעְקִליְנֶגען 
ָאֶּבער ֶער ָהאט ִניְׁשט אֹויְפֶגעהֹויְּבן. ְּבֵלית ְּבֵריָרה ָהאט 
ַמיין ַטאֶטע ֶגענּוֶמען ַאן ַאְנֶדעֶרע ִּדיָרה ָוואס ִאיז ּפּוְנְקט 

אֹויְסֶגעקּוֶמען צּוַזאֶמען ִמיט ֶדעם ַחֶבר.
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ִעיָלָאה,  ּבֹוִציָנא  א,  יׁשָ ַקּדִ ּבֹוִציָנא  ָנִחית.  א  ַמּיָ ׁשְ ִמן  יׁש  ְוַקּדִ ִעיר  יֹוָחִאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ִליְכט,  ְגרֹויֶסע  ִליְכט,  ֵהייִליֶגע  ַיִקיָרא.  ּבֹוִציָנא  א,  ַרּבָ ּבֹוִציָנא 

ַאְייְך  דֹוְרְך  ַאז  ִאיְדן,  אּוְנז  ַפאר  צּוֶגעָזאְגט  הָאט  י  ַרּבִ ֵהייִליֶגער  ִאיר  ִליְכט.  ֶטע  עְרׁשְ אֹויּבֶ

ַאייֶער  דֹוְרְך  ]ַווְייל[  ָווארּום  ֶוועְרן,  ַפאְרֶגעְסן  ט  ִניׁשְ ִאיְדן  אּוְנז  פּון  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  י  ּדִ ֶוועט 

ִאין  ֲאִפילּו  אּון  לּות,  ּגָ פּון  ֶוועְרן  אֹויְסֶגעֵלייְזט  ִאיְדן  ִמיר  ֶוועְלן  ַהָקדֹוׁש'  'זַֹהר  ֵהייִליֶגער 

ֶלעְצֶטע  י  ּדִ ִאין  ָגאר  אְרֶגעִניׁש,  ַפאְרּבָ אּון  ַפאְרהֹויֶלעִניׁש  ד.ה.  ָרה',  'ַהְסּתָ ַטאְרֶקער  ְשׁ ֶדער 

פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן  ַאז  צּוֶגעָזאְגט  ִאיר  ָהאט  ַצייְטן,  יַח'ס  ָמׁשִ ִאין  יָחא'  ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  'ּבְ ֶטעג 

ֵטייט  ׁשְ ֶעס  ִווי  ַאזֹוי  ֶוועְרן,  ַפאְרֶגעְסן  ט  ִניׁשְ ִקיְנֶדער  אּוְנֶזעֶרע  פּון  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶוועט 

יָרה  ִ ַהּשׁ ְוָעְנָתה  ה,  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ַעל  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ַני  ּפָ יר  ַאְסּתִ ר  ַהְסּתֵ 'ְוָאנִֹכי  סּוק  ּפָ ִאין 

ַזְרעֹו'. י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  י  ּכִ ְלֵעד,  ְלָפָניו  ַהּזֹאת 

ן  ָהאּבְ ִמיר  ָוואס  ֶטעג,  ֶלעְצֶטע  י  ּדִ ַצייְטן,  יֶטעֶרע  ּבִ י  ּדִ ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ַאִציְנד  ָאט  אּון 
ֶדער  אּון  לּות  ּגָ יֶטעֶרער  ּבִ ֶדער  ]ַווייל[  ָווארּום  ִוויְלן,  ֵקיין  ט  ִניׁשְ ַזיי  ִאין 

אּון  ַפאְרֶלעְנֶגעְרט  ַזייֶער  ִזיְך  אּון  ַארֹויְפֶגעצֹויְגן,  אּוְנז  אֹויף  ִזיְך  ָהאט  ְעּבּוד  ׁשִ ְגרֹויֶסער 

ִמיר  אּון  ָאִריֶמער,  אּון  ַוואֶכער  ׁשְ ַאְלץ  ִמיר  ֶוועְרן  ָטאג  צּו  ָטאג  פּון  אּון  ַטאְרְקט,  ַפאְרׁשְ

ֵקיין  ָטא  ִניׁשְ ִאיז  ֶעס  אּון  ְקַראְפט,  ׁשּום  ֵקיין  ט  ִניׁשְ ן  ָהאּבְ ִמיר  ִניְדִריֶגער,  ָוואס  ַאְלס  ֵגייֶען 

ן ַאזֹוי ִווי ְיתֹוִמים ָאן ַא ָפאֶטער,  ִליּבְ עְרֶגעּבְ ַטאְרֶקער אּון ֵקיין ִמיְטֶהעְלֶפער, ִמיר ֶזעֶנען ִאיּבֶ ְשׁ

אּוְנז. ַפאר  ֶטעְלן  ׁשְ ִזיְך  ָזאל  ֶעס  ֶווער  ט  ִניׁשְ ן  ָהאּבְ ִמיר  אּון 

ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ ׁשֹוין  ָהאט  ֶעס  אּון  לּות,  ּגָ יֶטעְרן  ּבִ ַטאְרְקן  ׁשְ ]פּוֶנעם[  ֶעְנֶדע  עם  ּדֶ ִאין  ֶיעְצט  אּון 
דֹוׁש  עם ֶגעְטִליְכן ֵהייִליְגן ָהֲאִר"י ַהּקָ יַח' פּון ּדֶ אס 'ִהְתנֹוְצצּות ָמׁשִ ייֶנען ּדָ צּו ׁשַ

ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ צּו  ַזייֶער  ַזייֶער  עְנֶקען  ּבֶ אּון  ְגלּוְסְטן  ָפאְלק  ַדיין  ִמיר  אּון  ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ֵזֶכר 

אְפט  עְנְקׁשַ ַטאְרֶקע ּבֶ ל עֹוָלם, ִמיט ַזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ׁשְ ַאֶלע ַגאְרן אּון ִוויְלן ִדיְך ִדיֶנען ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִאין  ָגאר  ֲאִפילּו  עֶווען  ּגֶ ט  ִניׁשְ ָנאְך  ִאיז  ַאֶזעֶלעְכס  ָוואס  ְגלּוְסִטיְגַקייט,  ֶרעְקִליְך  ׁשְ ַא  אּון 

יים ֶעק פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן  ין ׁשֹוין ָגאר ּבַ ְך', ָכאְטׁש ִאיְך ּבִ ְפִריֶעְרִדיֶגע ַצייְטן, 'ֱהִקיצֹוִתי ְועֹוִדי ִעּמָ

אּון  ּדֹורֹות  ַאֶלע  פּון  סֹוף  יְזן  ּבִ צּוֶגעקּוֶמען  ׁשֹוין  ין  ּבִ ִאיְך  יר,  ּדִ ִאין  ָנאר  ִמיר  ִאיְך  ַהאְלט 

יר,  ּדִ ִאין  ט  ָאְנֶגעְקֶלעּפְ אּון  ָאְנֶגעַהאְלְטן  ָנאְך  ֶזעֶנען  ִמיר  אּון  יר,  ּדִ ִמיט  ָנאְך  ֶזעֶנען  ִמיר 

ַמָמׁש. ַהֶנֶפׁש'  לֹות  'ּכְ יז  ּבִ ִחיּות,  ֶלעְצְטן  עם  ּדֶ יז  ּבִ ִדיֶנען  צּו  יר  ּדִ ָנאר  ְגלּוְסְטן  ִמיר 

יעּור,  ׁשִ ַא  ָאן  אֹויְך  ִאיז  ַצייְטן  ִדי  ִאין  ִדיר  פּון  ֶדעְרַווייֶטעְרְטַקייט  ְגרֹויס  אּוְנֶזער  ער  ָאּבֶ
ֵקיין  ט  ִניׁשְ ָהאט  ֶמען  אּון  ַאייְנֶגעִזיְנֶקען,  ָלאֶטע  ּבְ ִטיֶפע  ַא  ִאין  ִווי  ַאזֹוי  ֶזעֶנען  ִמיר 

א פארכטיגע תפילה אויף ל"ג בעומר
זיע"א מתוך ספר לקוטי תפלות ח"ב תפלה מ"ז נתן מברסלב  תפילה נוראה ממורינו הרב הקדוש רבי 

זצ"ל הורוויץ  שמואל  ר'  הרה"ח  ע"י  תרפ"ז  בשנת  אידיש  לשפת  מתורגם 

בעזהשי"ת

תפלה זאת מיוסדת על פי סוד הנורא שגילה רבינו ז"ל, על גדולת רשב"י ז"ל, שהבטיח לישראל שלא תשתכח התורה על ידו, כי 
בזוהר דא יפקון מן גלותא, ומה טוב לאומרה על קברו הקדוש של רשב"י ז"ל, מי שזוכה לבא לשם, אך גם האומרה בכל מקום 

לא הפסיד, כי התפשטות נשמות הצדיק הוא בכל העולם כמובא בזוהר הקדוש:

אּון  ֶוועְרן,  ַפאְרֶגעְסן  ט  ִניׁשְ ֵזיי  פּון  ֶוועט  ּתֹוָרה  ִדי  ַאז  ִאיְדן,  ִדי[  ]ַפאר  עֶווען  ּגֶ ַמְבִטיַח  ָהאט 

ִאין  ֶגעָזאְגט  ְנִביאּות  עם  ּדֶ אֹויף  ְפִריֶער  ָנאְך  ָהאט  לֹום  ַהׁשָ ָעָליו  ינּו  ַרּבֵ ה  מׁשֶ ַטאֶקע  ִווי 

ּתֹוָרה. ֵהייִליֶגער  ֶדער 

ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ַרּבֹוַתי  י,  ַרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדעְרַמאֶנען,  ָדא  ִדיר  ֶגעקּוֶמען  ֶיעְצט  ִאיְך  ין  ּבִ ן  ּכֵ ַעל 
ִדי  ָגאר  אֹויף  ט  ִניׁשְ קּוְקט  אּון  ִמיר,  אֹויף  ִזיְך  אֶרעְמט  ֶדעְרּבַ יִקים,  ַצּדִ ֵהייִליֶגע 

ִאיְצט,  יז  ּבִ ֶגעּבֹויְרן  ין  ּבִ ִאיְך  ַזייט  פּון  עטּוְהן  ּגֶ ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע  אּון  ֶלעְכְטץ  ׁשְ

ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ה',  ַמֲעׂשֶ 'ּבְ ַסיי  ִדּבּור',  'ּבְ ַסיי  ֶגעַדאְנֶקען,  ִדי  ִאין  ָבה'  ַמְחׁשָ 'ּבְ ַסיי 

אֹויף  קּוְקן  ט  ִניׁשְ ָזאְלט  ִאיר  ּתֹוָרה.  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִאין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ ֶקעְגן  עִניְגט  ּפֶ ִוויֶדעְרֶגעׁשְ

ַמייֶנע  ]לֹויט[  ֶוועְדִליג  ִמיר  ִמיט  אֵגיין  ּבַ ט  ִניׁשְ ִזיְך  ָזאְלט  ִאיר  אּון  ים,  ַמֲעׂשִ ֶלעְכֶטע  ׁשְ ַמייֶנע 

ֶוועְקט  ֶמען  ַפאְרָוואס  ֶוועְרן  ַפאר'ִמיאּוס'ט  ט  ִניׁשְ אֹויְגן  ַאייֶעֶרע  ִאין  ָזאל  ִאיְך  אּון  ִזיְנד, 

ִריְכִטיֶגע  ִמיֵני  ה  ּמָ ּכַ ִמיט  אּון  ִהְתעֹוְררּות,  אּון  ְרָמִזים  ֶצעהן-טֹויְזְנֶטער  טֹויְזְנֶטער  ִמיט  ִמיר 

אּון  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ צּו  ַזיין  ְמַקֵרב  ִמיר  ָזאל  ִאיְך  ַאז  ַווייֶלע,  ַאֶלע  אּון  ָטאג  ַאֶלע  ֵעצֹות, 

ַקאְלֶיע  אּון  עֶווען  ּגֶ ּפֹוֵגם  ַאֶלעס  אס  ּדָ ִאיְך  ָהאּב  ֶגעַנאק  אּון  ַהאְלז  ַטאְרְקן  ׁשְ ַמיין  ִמיט  ִאיְך 

ַאֶלעֶמען. עם  ּדֶ צּו  צּוֶגעֶהעְרט  ט  ִניׁשְ ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך  אּון  ֶגעַמאְכט, 

ַאֶלע  צּו  ַאֶלעס,  אס  ּדָ צּו  ֶוועְנְדן  ט  ִניׁשְ ִזיְך  ָזאְלט  ִאיר  אּון  ִמיר,  אֹויף  ַרְחָמנּות  ָהאט 
ָנאר  ַפאְרְדִריְסן,  ט  ִניׁשְ ִמיר  אֹויף  ַאייְך  ָזאל  ֶעס  אּון  ְוִקְלקּוִלים,  ָגִמים  ּפְ

ֶוועְרן  ט  ִניׁשְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָזאל  ִאיְך  ַאז  ָאן,  ֶיעְצט  פּון  ֵעצֹות  אּון  בֹות  ַמֲחׁשָ ְקֶלעְרן  ָזאְלט  ִאיר 

אֹויְך  ִאיְצט  ִאיז  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ פּון  ָווארּום  ַאייְך,  פּון  אּון  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ פּון  טֹויְסן  ֶגעׁשְ ָאּפְ

ַצייט. ִדי  ִאין  ֲאִפילּו  ֶהעְלְפן,  צּו  ִמיר  ַהאְלט  ָאּפְ ֵקיין  ט  ִניׁשְ

ם  אס ִאיז אֹויְך ָנאר פּון ַהׁשֵ ּדָ ַאֵליין, אּון  ּכַֹח ָנאר ִמיְט'ן מֹויל  ֵקיין  ט  ִניׁשְ ִאיְך ָהאּב  ָווארּום 
ִמיר  ָהאט  אּון  ַפאְרָלאְזט,  ט  ִניׁשְ ִמיר  פּון  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ַזיין  ָהאט  ֶער  ָוואס  ַרְך,  ִיְתּבָ

ַאז  ִזיְך,  ִאיְך  ַפאְרָלאז  עם  ּדֶ אֹויף  ַטאֶקע  אּון  ֶוועְרֶטער.  ֶעְטִליֶכע  ִדי  ֶרעְדן  צּו  ּכַֹח  ן  ֶגעֶגעּבְ

ן, ִאיר ֶוועט ַאֶזעֶלעְכס ְטהּון ִאיְך ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּוִריְקֶקעְרן  ִאיר ֶוועט אֹויף ִמיר ַרְחָמנּות ָהאּבְ

אס ַאֶלעס  לֹום, אּון ּדָ ׁשָ ָרֵאל ִאיְנִגיְכן ּבְ ִיׂשְ ַרְך, )אּון קּוֶמען ֵקיין ֶאֶרץ  ִיְתּבָ ם  ֱאֶמת צּו ַהׁשֵ ִזיְך ּבֶ

ִציּון(. ֵהייִליְגן  ַאייֶער  אֹויף  ַהאְרץ  אס  ּדָ אֹויְסֶרעְדן  ִזיְך  ֶמער  ָנאְך  אּון 

ְזכּות  ַאייֶער  ִאין  אּון  אֹויְסֶהעְרן,  ה  ִפּלָ ּתְ ַאייֶער  ֶוועט  ַרְחָמנּות  ַזיין  ִמיט  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ אּון 
ִזיְך  צּו  אּוְנז  ֶוועט  אּון  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִמיט  ִמיר  ִמיְטֶהעְלְפן  ֶער  ֶוועט 

ט  ִניׁשְ ֵקייְנָמאל  אּון  ַהאְלְטן,  ִזיְך  ן  ֶנעּבְ אּוְנז  ֶוועט  אּון  ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ִאיְנִגיְכן  צּוִריְקֶקעְרן 

אּון  ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ צּו  ִזיְך  צּוִריְקֶקעְרן  ַזיין  זֹוֶכה  ֶוועל  ִאיְך  יז  ּבִ אֹוֶפן,  ׁשּום  ּבְ ָלאְזן  ָאּפְ

ָוואס  ַאֶלעס  ַפאְרֶרעְכְטן  ן  ֶלעּבְ ַמיין  יי  ּבַ אּון  יג,  ֵאייּבִ יז  ּבִ ִאיְצט  פּון  ִוויְלן,  גּוֶטער  ַזיין  ִווי  ַזיין 

ָוואס  יִקים,  ַצּדִ ֱאֶמת'ֶע  ַאֶלע  פּון  ְזכּות  ִאין  אּון  ּכַֹח  עם  ּדֶ ִמיט  עֶווען,  ּגֶ ּפֹוֵגם  ָהאּב  ִאיְך 

ם  ַהׁשֵ ַפאר  אּון  ֵזיי  ַפאר  ֶוועְרֶטער  ִדי  ֶרעְדן  צּו  סֹוֵמְך  ִזיְך  ִאיְך  ין  ּבִ ַאֵליין  ַזיי  אֹויף  ָנאר 

ם  ַהׁשֵ ֲעִדי,  ּבַ ִיְגמֹור  ם  "ַהׁשֵ ן,  אֶהעְלֶטעִניׁשְ ּבַ ַאֶלע  ֵווייְסט  ֶער  ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ ֶדער  ַרְך.  ִיְתּבָ

ירּו  ַיְכּתִ י  ּבִ ֶמָך,  ׁשְ ֶאת  ְלהֹודֹות  י  ַנְפׁשִ ר  ְסּגֵ ִמּמַ הֹוִציָאה  ֶרף.  ּתֶ ַאל  ָיֶדיָך  י  ַמֲעׂשֵ ְלעֹוָלם  ָך  ַחְסּדְ

ָעָלי". ִתְגֹמל  י  ּכִ יִקים  ַצּדִ

יצא לאור מחדש מגנזי הר"ר שמואל אברהם תפילינסקי שליט"א, בהשתדלות הר"ר יוסף מענדל האס ני"ו, ותשוחח"ל.
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ְטָראֶמען  ׁשְ ִדי  אּון  ַוואֶסעְרן  ִטיֶפע  י  ּדִ ִאין  ַאַריין  ֶזעֶנען  ִמיר  ֵטיין,  ׁשְ ן  ַלייּבְ ּבְ צּו  ִווי  ָאְרט 

אּון  צּו'ַהְרֶג'עט  ָלאְגן  צּוׁשְ ִווי  ִאיְדן  ָפאְלק  ַדיין  ֶזעה  אּון  קּוק  אּון  ַפאְרְפֵלייְצט.  אּוְנז  ן  ָהאּבְ

ַווייט  ִווי  ֶדעְרֵצייְלן  ַארֹויס  אּון  ן  ַארֹויְסצּוֶגעּבְ אּוֶמעְגִליְך  ִאיז  ָוואס  ֶזעֶנען,  ֵזיי  ֶגעְדרּוְקט  ִווי 

ַזייֶער  אּוְנז  ָהאט  ֶער  יז  ּבִ אּוְנז,  ִאין  ָאְנֶגעֵרייְצט  ִזיְך  ָהאט  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ָטן  ׂשָ ֶדער 

ְגרֹויס  ִמיט  ָאֶרעְמַקייט  ְגרֹויס  ַמיין  ִמיט  ִאיְך  ַטאֶקע,  ֱאֶמת'ן  צּום  אּון  ֶגעָוואְרְפן.  ַאָראּפְ

ַאֵליין  ִאיר  ָנאר  ַטאֶקע  ָרֵאל,  ִיְשׂ ָצרֹות  ֶדעְרֵצייְלן  ָזאל  ָוואס  ִאיְך  ין  ּבִ ֶווער  ִניֶדעִריְגַקייט, 

ָנאר  יָחא.  ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ִאין  ַצייְטן  ֶלעְצֶטע  י  ּדִ ִאין  ב  ַמּצָ ן  ִאיִדיׁשְ ַגאְנְצן  עם  ּדֶ גּוט  ֵווייְסט 

ַטאְרֶקע  ׁשְ ַמייֶנע  אֹויף  ַהאְרץ  ַמיין  אֹויְסֶרעְדן  אּון  ַרייֶען  ׁשְ ִמיר  ַפאר  ֶגעקּוֶמען  ין  ּבִ ִאיְך 

ֲעֹונֹות  ִפיל  ַמייֶנע  אּון  ָגִמים,  ּפְ ַטאְרֶקע  ׁשְ ַמייֶנע  אֹויף  אּון  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ פּון  ַווייְטַקייט 

ם  ַהׁשֵ ַפאר  ֶגעִזיְנִדיְגט  אּון  עֶווען  ּגֶ ּפֹוֵגם  ַאַסאְך  עְך  ֶנעּבֶ ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ִעים,  ׁשָ ּוּפְ ַחָטִאים 

ַווייס  ִאיְך  ָווארּום  ְטֶרעְרן.  ִגיְסן  אֹויְגן  ַמייֶנע  אּון  ִאיְך,  ֵוויין  ַאֶלעס  אס  ּדָ אֹויף  אּון  ַרְך,  ִיְתּבָ

ָזאל  ִאיְך  ַאזֹוי  ִווי  אּון  ה,  ְקֻדׁשָ ֶדער  פּון  ּכַֹח  עם  ּדֶ אּוְמצּוֶקעְרן  צּוִריק  ִזיְך  ֶוועג  ֵקיין  ט  ִניׁשְ

ן  ָאְנֵהייּבְ ִאיְך  ָזאל  ֹאֶפן,  ַאן  ַפאר  ָוואס  ִמיט  ַאזֹוי,  ִווי  אּון  ֵלָמה,  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ טּוהן  צּו  ַזיין  זֹוֶכה 

ַזיין  זֹוֶכה  ִאיְך  ָזאל  ַאזֹוי  ִווי  אּון  ֶגעַדאְנֶקען,  ִמיאּוֶס'ע  ַמייֶנע  אּון  ֶלעְכֶטע  ׁשְ ַמייֶנע  ַפאְרָלאְזן 

וואּוִהין צּו קּוֶמען,  ט  ִניׁשְ ׁש  ַמּמָ ַווייס  ִאיְך  ּוְפָגִמים,  ִקְלקּוִלים  ֶרעְכן  ַפאְרּבְ ַאֶזעְלֶכע  ַפאֶרעְכְטן 

אַהאְלְטן  ּבַ ִזיְך  וואּו  ַאְנְטלֹויְפן,  וואּוִהין  אְנֶדע,  ׁשַ ֶרעְקִליֶכע  ׁשְ ַמיין  ]ַאֶוועְקִפיְרן[  ַפאְרִפיְרן  וואּוִהין 

עהן. ֶגעׁשֶ ַאֶזעֶלעְכס  ִמיר  ִאיז  ָוואס  אֹוי,  ה.  ֶחְרּפָ אּון  ה  ּבּוׁשָ ְגרֹויס  ַמיין  ַפאר 

אּוַלי  אֹויְסֶרעְדן,  ֶגעֵוויין  ִמיט  ַהאְרץ  יֶטער  ּבִ ַמיין  ֶוועל  ִאיְך  ִמיר,  ִאיְך  ְטַראְכט  ֶדעְרַפאר 
ַפאר  ָוואְרן  ן,  ָהאּבְ ַרְחָמנּות  ָפאְרט  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ ֶוועט  ר  ֶאְפׁשַ ְיַרֵחם,  אּוַלי  ָיחֹוס 

ִפיל  ָווארּום  ַצייט,  ֶדער  ִאין  ִמיר  ֲאִפילּו  ֶהעְלְפן  צּו  ַהאְלט  ָאּפְ ֵקיין  ט  ִניׁשְ ִאיז  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ

ּכֹל  'ֵהן  ט  ַרייּבְ ׁשְ סּוק  ּפָ ֶדער  ִווי  ֶהעְלְפן,  צּו  ִאים  יי  ּבַ ]ַפאְרַהאֶנען[  ִאיז  ַהָצלֹות  אּון  ְיׁשּועֹות 

יר  ּדִ ֶקען  ֶווער  אּון  ה',  ְמִזּמָ ִמְמָך  ֵצר  ִיּבָ 'ְולֹא  ַאֶלעס,  ֶקעְנְסט  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  דּו  ּתּוָכל', 

טּוהן. ִוויְלְסט  דּו  ָוואס  ָזאְגן  ָעה  ּדֵ ַא 

ִווי  ִטיר,  ֶדער  יי  ּבַ ָאֶרעַמאן  ֶדער  ִווי  ַאייְך  ַפאר  ֶגעקּוֶמען  ִאיְך  ין  ּבִ ַטאֶקע  ֶדעְרַפאר  אּון 
עט,  ֶגעמּוְטׁשֶ ייִניְגט,  ֶגעּפַ ָלאְגט,  ֶגעּפְ ָאֶרעם,  ְוֶאְביֹון.  ל  ּדַ ְגֶרעְסֶטער  ֶדער 

ייֶנע ֵהייִליְגַקייט. ַרייֶען ַפאר ַאייֶער ׁשֵ ַרייֶען אּון ׁשְ ין ֶגעקּוֶמען ׁשְ ט, אּון ַפאְרֵווייָטאְגט, ּבִ צּוִמיׁשְ

ִאיְדן,  פּון  יֶצער  אׁשִ ּבַ יֹוָחִאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ר'  י,  ַרּבִ ֵהייִליֶגע  ָפאֶטער,  ָפאֶטער  י,  ַרּבִ י  ַרּבִ י  ַרּבִ
ֶגעַוואְלד,  י,  ַרּבִ ֵהייִליֶגער  ּתֹוָרה.  ֵהייִליֶגער  ֶדער  פּון  ִליְכט  ִדי  יין,  ׁשַ ִדי 

ַווייְגט ִאיר, ֶדעְרֶוועְקט ַאייְך. ֶגעַוואְלד, ִווי ֶקעְנט ִאיר ַאזֹוי ִפיל ַלייְדן אּון ַפאְרְטָראְגן  ָוואס ׁשְ

ֱאֶמֶת'ע  ַאֶלע  ִמיט  אֹויף  ִזיְך  ֶוועְקט  אּון  אֹויף,  ֵטייט  ׁשְ ָצרֹות.  ע  ִאיִדיׁשֶ ָרֵאל'  ִיְשׂ 'ָצרֹות 

ָעָפר',  'ׁשֹוְכֵני  ִאיר  נּו'.  ַנְפׁשֵ 'ָצרֹות  פּון  יֶטעְרַקייט  ּבִ ַטאְרְקן  ׁשְ ִאין  ֶזעהן  אּון  קּוְקן  צּו  יִקים,  ַצּדִ

אּוְנז  אֹויף  ֵטייט  ׁשְ ָלה,  ְכּפֵ ַהּמַ ְמָעַרת  פּון  ים'  דֹוׁשִ ַהּקְ 'ָאבֹות  ֵהייִליֶגע  ִאיר  אֹויף,  ִזיְך  ַוואְכט 

ֵטייט  ׁשְ ְזכּות,  ַאייֶער  ִאין  ֵטייט  ׁשְ ֶוועְלט  אְנֶצע  ּגַ ִדי  ָוואס  עֹוָלם',  ְיסֹוֵדי  יֵקי  'ַצּדִ ֶהעְלְפן.  צּו 

אּוְנז  אֹויף  ִזיְך  אֶרעְמט  ֶדעְרּבַ אּון  ַרְחָמנּות  ָהאט  ָצָרה,  ֵעת  ֶדער  ִאין  ִהיְלף  צּו  אּוְנז  אֹויף 

ָוואס  גּום,  ּוּפָ חֹוֵטא  ִזיְנִדיֶגער  ִמיר  אֹויף  ֵזיי  ן  ְצִוויׁשְ אּון  ָרֵאל,  ִיְשׂ ַלל  ּכְ ַגאְנְצן  עם  ּדֶ אֹויף  אּון 

ִפיס. ִדי  צּו  יז  ּבִ ָקאּפ  פּון  ִזיְנד  ִמיט  פּול  ִאיז 

עְרֶגעַגאְנֶגען  ִאיּבֶ אּוְנז  אֹויף  ִאיז  ָוואס  ָצרֹות  ַאֶלע  ִדי  ִיּסּוִרים,  ַאֶלע  ִדי  גּוט  ֵווייְסט  ִאיר 
עְרֶגעַגאְנֶגען  יז ִאיְצט, ַאֶלעס ָוואס ִאיז ִאיּבֶ לּות ּבִ פּון ַזייט ִמיר ֶזעֶנען ִאין ּגָ

ִאיז  ָוואס  ּוִבְפָרט  אזּוְנֶדער,  ּבַ ֶיעֶדעם  אֹויף  אֹויְך  אּון  ָרֵאל,  ִיְשׂ ַלל  ּכְ ַגאְנְצן  עם  ּדֶ אֹויף 

י  ְוַנְפׁשִ ְורּוִחי  ָמִתי  ִנׁשְ ְוַנֲעׂשּו  ְונֹוְצרּו  ְוִנְבְראּו  ֶאְצלּו  ּנֶ ׁשֶ 'ִמּיֹום  ִמיר,  אֹויף  עְרֶגעַגאְנֶגען  ִאיּבֶ

ִאיז  ִמיר  אֹויף  ָוואס  ַאֶלעס  אּון  עָוואְרן,  ּגֶ אְפן  אׁשַ ּבַ ִאיז  ָמה  ְנׁשָ ַמיין  ָאן  ֶווען  פּון  ְוגּוִפי', 

ִאין  עְרֶגעַגאְנֶגען  ִאיּבֶ ִאיז  ִמיר  אֹויף  ָוואס  ּוִבְפָרט  ְלּגּול,  ְוּגִ ְלּגּול  ּגִ ֶיעְדן  ִאין  עְרֶגעַגאְנֶגען  ִאיּבֶ

ַזייט  פּון  עֶווען  ּגֶ עֹוֵבר  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ֲעֵבירֹות  ַמייֶנע  ַאֶלע  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  עֹוָלם,  עם  ּדֶ

ִמיר  פּון  ׁשֹוין  ִאיז  ֶעס  ָוואס  אּון  ֶגעֶדעְנק  ִאיְך  ָוואס  ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  יְזן  ּבִ ֶגעּבֹויְרן  ין  ּבִ ִאיְך 

עָוואְרן. ּגֶ ַפאְרֶגעְסן 

פּון  ֲעֵברֹות,   ִדי  פּון  עס-ָוואס  ֶעּפֶ ֶדעְרֵצייְלן  ַארֹויס  אּון  ן  ַארֹויְסצּוֶגעּבְ ֶמעְגִליְך  ֶדען  ִאיז 
ִדי  וואּו  ָטאג,  ֵאיין  ִאין  ָנאר  עֶווען  ּגֶ ּפֹוֵגם  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ָגִמים  ּפְ ִדי 

אּון  ָמה,  ְנׁשָ ׁשֹוֶרׁש  ַמיין  ִאין  ָאן  ִריְרן  ֵזיי  וואּו  ָאן,  ִריְרן  אּון  ְגֵרייְכן  ָגִמים  ּפְ ִדי  פּון  ֲעֵבירֹות 

ִאין  ֶגעִזיְנִדיְגט  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ָגִמים  ּפְ ַאֶלע  ִדי  ִאין  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע  ִדי  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ

ִדי  ְפַרט  )ּוִבּ ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  יְזן  ּבִ ֶלעּב  ִאיְך  ַזייט  ער  ַאִריּבֶ ִמיר  אֹויף  ֶזעֶנען  ָוואס  ָטאג  ַאֶלע 

ָוואס  ַזיין,  ֵער  ְמׁשַ ֶקען  ֶווער  אֹויְסֶדעְרֵצייְלן,  ֶקען  ֶווער  ְוכּו'(.  ְוכּו'  ְוכּו'  ֲעֵבירֹות  ְגרֹויֶסע 

ַמאְכן. ֶגעֶרעְכט  ִמיְך  ִאיְך  ָזאל  ַאזֹוי  ִווי  אּון  אְקָלאְגן,  ּבַ ִמיְך  ִאיְך  ָזאל 

ֶער  )ָוואס  יק  ַצּדִ ָפאְרְכִטיְגן  ֵהייִליְגן  עם  ּדֶ פּון  ַהאְרץ  ִאין  ַאַריין  ֶגעּב  עֹוָלם!  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ט  ִניׁשְ ָזאְלן  ֵזיי  יִקים,  ַצּדִ ֱאֶמת'ֶע  ַאֶלע  פּון  ַהאְרְצן  ִאין  אּון  ָדא(,  רּוהט 

]ֵזיי[  ר,  יֹוׁשֶ ְמִליֵצי  ַפאר  ִמיר  ַפאר  ֶטעְלן  ׁשְ ִזיְך  ָזאְלן  אּון  ִמיר,  פּון  ִנים  ּפָ ַזייֶער  אְרְגן  ַפאְרּבָ

ָזאְלן  אּון  ְזכּוִתים,  גּוֶטע  ִמיר  ִאין  ֶגעפּוֶנען  אּון  זּוְכן  אּון  ְזכּות,  ַמיין  ִאין  ֶקעְרן  ִזיְך  ָזאְלן 

ְגרֹויס  ִמיט  ַזיין  ְמַקֵרב  ַרְחָמנּות  ַדיין  ִמיט  ִמיר  ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ִמיר,  ַפאר  גּוְטס  ַזיין  ַמְמִליץ 

ַנייֶעם  ַא  אּון  ַהאְרץ  גּוֶטע  ַנייֶע  ַא  ן  ַאַרייְנֶגעּבְ ִמיר  ָזאְלְסט  אּון  ִדיר,  צּו  אֶרעְמַקייט  ֶדעְרּבַ

ֱאֶמת  ּבֶ אֹויְפֶוועְקן  ִזיְך  ָאן  ֶיעְצט  פּון  ַזיין  זֹוֶכה  ָזאל  ִאיְך  ִדיֶנען,  צּו  ִדיר  ַטאְרְקן  ׁשְ ַא  ָרצֹון 

ַהאְרץ.  ַגאְנְצן  עם  ּדֶ ִמיט  ֱאֶמת  ּבֶ ִדיר  צּו  אּוְמֶקעְרן  ִמיְך  ָזאל  ִאיְך  אּון  טּוהן,  צּו  ׁשּוָבה  ּתְ

ַרֲחִמים'  ֲעֵלי  'ּבַ ַאֶלע  ִמיר,  ַפאר  עהט  ּבֶ אּון  ֵרייֶעט  ׁשְ ִהיְמל,  ִאין  ]ֶזעֶנען[  ָוואס  ַאֶלע  ֶגעַוואְלד, 
ַאן  ָאן  ָלאֶטע  ּבְ ִטיֶפע  ִאין  ַאייְנֶגעזּוְנֶקעֶנעם  עם  ּדֶ ִמיר  אֹויף  ִזיְך  אֶרעְמט  ֶדעְרּבַ

ָאְנַהאְלט.

ִאין  ַטאֶקע  ָוואס  ַאייְך,  ֶדעְרַמאְנט  אּון  גּוט  אס  ּדָ ֶגעֶדעְנְקט  יֹוָחִאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ר'  י,  ַרּבִ
ַאייֶער  ֶהעְרן  צּו  עֶווען  ּגֶ זֹוֶכה  ִמיר  ן  ָהאּבְ ּדֹורֹות  ִדי 

ֶדער  ִאין  ָאְנֶגעוואּוְנֶקען  אּון  ז  ְמֻרּמָ ִאיז  ֶעס  ַאזֹוי  ִווי  ְגרֹויְסַקייט,  ָפאְרְכִטיֶגע  וואּוְנֶדעְרִליֶכע 

פּון  ַטאֶקע  אּון  ֶוועְרן,  ַפאְרֶגעְסן  ט  ִניׁשְ ּתֹוָרה  ִדי  ֶוועט  ַאייְך  דֹוְרְך  ַאז  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגער 

סֹוף  ִדי  ַזְרעֹו',  י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  י  'ּכִ סּוק  ּפָ ֶדער  ַרֲאָיה,  ַא  ֶרעְנְגט  ּבְ ִאיר  ָוואס  סּוק  ּפָ עם  ּדֶ

ָנאֶמען  ֵהייִליֶגער  ַאייֶער  אּון  ָנאֶמען.  ָפאֶטעְרס  ַאייֶער  'יֹוָחִאי',  אֹוִתּיֹות  ֶזעֶנען  ֶוועְרֶטער 

עם  ּדֶ ֵווייְסט  ַאֵליין  ִאיר  ָנאר  ָוואס  ָנִחית',  א  ַמּיָ ׁשְ ִמן  יׁש  ְוַקּדִ 'ִעיר  סּוק  ּפָ ִאין  ז  ְמֻרּמָ ִאיז 

ִאיר  ָוואס  ַהְבָטָחה  ֶדער  פּון  ְגרֹויְסַקייט  אס  ּדָ ֵווייְסט  ַאֵליין  ִאיר  ֶוועְרֶטער,  ִדי  פּון  סֹוד 

גב
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ְטָראֶמען  ׁשְ ִדי  אּון  ַוואֶסעְרן  ִטיֶפע  י  ּדִ ִאין  ַאַריין  ֶזעֶנען  ִמיר  ֵטיין,  ׁשְ ן  ַלייּבְ ּבְ צּו  ִווי  ָאְרט 

אּון  צּו'ַהְרֶג'עט  ָלאְגן  צּוׁשְ ִווי  ִאיְדן  ָפאְלק  ַדיין  ֶזעה  אּון  קּוק  אּון  ַפאְרְפֵלייְצט.  אּוְנז  ן  ָהאּבְ

ַווייט  ִווי  ֶדעְרֵצייְלן  ַארֹויס  אּון  ן  ַארֹויְסצּוֶגעּבְ אּוֶמעְגִליְך  ִאיז  ָוואס  ֶזעֶנען,  ֵזיי  ֶגעְדרּוְקט  ִווי 

ַזייֶער  אּוְנז  ָהאט  ֶער  יז  ּבִ אּוְנז,  ִאין  ָאְנֶגעֵרייְצט  ִזיְך  ָהאט  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ָטן  ׂשָ ֶדער 

ְגרֹויס  ִמיט  ָאֶרעְמַקייט  ְגרֹויס  ַמיין  ִמיט  ִאיְך  ַטאֶקע,  ֱאֶמת'ן  צּום  אּון  ֶגעָוואְרְפן.  ַאָראּפְ

ַאֵליין  ִאיר  ָנאר  ַטאֶקע  ָרֵאל,  ִיְשׂ ָצרֹות  ֶדעְרֵצייְלן  ָזאל  ָוואס  ִאיְך  ין  ּבִ ֶווער  ִניֶדעִריְגַקייט, 

ָנאר  יָחא.  ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  ִאין  ַצייְטן  ֶלעְצֶטע  י  ּדִ ִאין  ב  ַמּצָ ן  ִאיִדיׁשְ ַגאְנְצן  עם  ּדֶ גּוט  ֵווייְסט 

ַטאְרֶקע  ׁשְ ַמייֶנע  אֹויף  ַהאְרץ  ַמיין  אֹויְסֶרעְדן  אּון  ַרייֶען  ׁשְ ִמיר  ַפאר  ֶגעקּוֶמען  ין  ּבִ ִאיְך 

ֲעֹונֹות  ִפיל  ַמייֶנע  אּון  ָגִמים,  ּפְ ַטאְרֶקע  ׁשְ ַמייֶנע  אֹויף  אּון  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ פּון  ַווייְטַקייט 

ם  ַהׁשֵ ַפאר  ֶגעִזיְנִדיְגט  אּון  עֶווען  ּגֶ ּפֹוֵגם  ַאַסאְך  עְך  ֶנעּבֶ ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ִעים,  ׁשָ ּוּפְ ַחָטִאים 

ַווייס  ִאיְך  ָווארּום  ְטֶרעְרן.  ִגיְסן  אֹויְגן  ַמייֶנע  אּון  ִאיְך,  ֵוויין  ַאֶלעס  אס  ּדָ אֹויף  אּון  ַרְך,  ִיְתּבָ

ָזאל  ִאיְך  ַאזֹוי  ִווי  אּון  ה,  ְקֻדׁשָ ֶדער  פּון  ּכַֹח  עם  ּדֶ אּוְמצּוֶקעְרן  צּוִריק  ִזיְך  ֶוועג  ֵקיין  ט  ִניׁשְ

ן  ָאְנֵהייּבְ ִאיְך  ָזאל  ֹאֶפן,  ַאן  ַפאר  ָוואס  ִמיט  ַאזֹוי,  ִווי  אּון  ֵלָמה,  ׁשְ ׁשּוָבה  ּתְ טּוהן  צּו  ַזיין  זֹוֶכה 

ַזיין  זֹוֶכה  ִאיְך  ָזאל  ַאזֹוי  ִווי  אּון  ֶגעַדאְנֶקען,  ִמיאּוֶס'ע  ַמייֶנע  אּון  ֶלעְכֶטע  ׁשְ ַמייֶנע  ַפאְרָלאְזן 

וואּוִהין צּו קּוֶמען,  ט  ִניׁשְ ׁש  ַמּמָ ַווייס  ִאיְך  ּוְפָגִמים,  ִקְלקּוִלים  ֶרעְכן  ַפאְרּבְ ַאֶזעְלֶכע  ַפאֶרעְכְטן 

אַהאְלְטן  ּבַ ִזיְך  וואּו  ַאְנְטלֹויְפן,  וואּוִהין  אְנֶדע,  ׁשַ ֶרעְקִליֶכע  ׁשְ ַמיין  ]ַאֶוועְקִפיְרן[  ַפאְרִפיְרן  וואּוִהין 

עהן. ֶגעׁשֶ ַאֶזעֶלעְכס  ִמיר  ִאיז  ָוואס  אֹוי,  ה.  ֶחְרּפָ אּון  ה  ּבּוׁשָ ְגרֹויס  ַמיין  ַפאר 

אּוַלי  אֹויְסֶרעְדן,  ֶגעֵוויין  ִמיט  ַהאְרץ  יֶטער  ּבִ ַמיין  ֶוועל  ִאיְך  ִמיר,  ִאיְך  ְטַראְכט  ֶדעְרַפאר 
ַפאר  ָוואְרן  ן,  ָהאּבְ ַרְחָמנּות  ָפאְרט  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ ֶוועט  ר  ֶאְפׁשַ ְיַרֵחם,  אּוַלי  ָיחֹוס 

ִפיל  ָווארּום  ַצייט,  ֶדער  ִאין  ִמיר  ֲאִפילּו  ֶהעְלְפן  צּו  ַהאְלט  ָאּפְ ֵקיין  ט  ִניׁשְ ִאיז  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ

ּכֹל  'ֵהן  ט  ַרייּבְ ׁשְ סּוק  ּפָ ֶדער  ִווי  ֶהעְלְפן,  צּו  ִאים  יי  ּבַ ]ַפאְרַהאֶנען[  ִאיז  ַהָצלֹות  אּון  ְיׁשּועֹות 

יר  ּדִ ֶקען  ֶווער  אּון  ה',  ְמִזּמָ ִמְמָך  ֵצר  ִיּבָ 'ְולֹא  ַאֶלעס,  ֶקעְנְסט  עֹוָלם  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו  דּו  ּתּוָכל', 

טּוהן. ִוויְלְסט  דּו  ָוואס  ָזאְגן  ָעה  ּדֵ ַא 

ִווי  ִטיר,  ֶדער  יי  ּבַ ָאֶרעַמאן  ֶדער  ִווי  ַאייְך  ַפאר  ֶגעקּוֶמען  ִאיְך  ין  ּבִ ַטאֶקע  ֶדעְרַפאר  אּון 
עט,  ֶגעמּוְטׁשֶ ייִניְגט,  ֶגעּפַ ָלאְגט,  ֶגעּפְ ָאֶרעם,  ְוֶאְביֹון.  ל  ּדַ ְגֶרעְסֶטער  ֶדער 

ייֶנע ֵהייִליְגַקייט. ַרייֶען ַפאר ַאייֶער ׁשֵ ַרייֶען אּון ׁשְ ין ֶגעקּוֶמען ׁשְ ט, אּון ַפאְרֵווייָטאְגט, ּבִ צּוִמיׁשְ

ִאיְדן,  פּון  יֶצער  אׁשִ ּבַ יֹוָחִאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ר'  י,  ַרּבִ ֵהייִליֶגע  ָפאֶטער,  ָפאֶטער  י,  ַרּבִ י  ַרּבִ י  ַרּבִ
ֶגעַוואְלד,  י,  ַרּבִ ֵהייִליֶגער  ּתֹוָרה.  ֵהייִליֶגער  ֶדער  פּון  ִליְכט  ִדי  יין,  ׁשַ ִדי 

ַווייְגט ִאיר, ֶדעְרֶוועְקט ַאייְך. ֶגעַוואְלד, ִווי ֶקעְנט ִאיר ַאזֹוי ִפיל ַלייְדן אּון ַפאְרְטָראְגן  ָוואס ׁשְ

ֱאֶמֶת'ע  ַאֶלע  ִמיט  אֹויף  ִזיְך  ֶוועְקט  אּון  אֹויף,  ֵטייט  ׁשְ ָצרֹות.  ע  ִאיִדיׁשֶ ָרֵאל'  ִיְשׂ 'ָצרֹות 

ָעָפר',  'ׁשֹוְכֵני  ִאיר  נּו'.  ַנְפׁשֵ 'ָצרֹות  פּון  יֶטעְרַקייט  ּבִ ַטאְרְקן  ׁשְ ִאין  ֶזעהן  אּון  קּוְקן  צּו  יִקים,  ַצּדִ

אּוְנז  אֹויף  ֵטייט  ׁשְ ָלה,  ְכּפֵ ַהּמַ ְמָעַרת  פּון  ים'  דֹוׁשִ ַהּקְ 'ָאבֹות  ֵהייִליֶגע  ִאיר  אֹויף,  ִזיְך  ַוואְכט 

ֵטייט  ׁשְ ְזכּות,  ַאייֶער  ִאין  ֵטייט  ׁשְ ֶוועְלט  אְנֶצע  ּגַ ִדי  ָוואס  עֹוָלם',  ְיסֹוֵדי  יֵקי  'ַצּדִ ֶהעְלְפן.  צּו 

אּוְנז  אֹויף  ִזיְך  אֶרעְמט  ֶדעְרּבַ אּון  ַרְחָמנּות  ָהאט  ָצָרה,  ֵעת  ֶדער  ִאין  ִהיְלף  צּו  אּוְנז  אֹויף 

ָוואס  גּום,  ּוּפָ חֹוֵטא  ִזיְנִדיֶגער  ִמיר  אֹויף  ֵזיי  ן  ְצִוויׁשְ אּון  ָרֵאל,  ִיְשׂ ַלל  ּכְ ַגאְנְצן  עם  ּדֶ אֹויף  אּון 

ִפיס. ִדי  צּו  יז  ּבִ ָקאּפ  פּון  ִזיְנד  ִמיט  פּול  ִאיז 

עְרֶגעַגאְנֶגען  ִאיּבֶ אּוְנז  אֹויף  ִאיז  ָוואס  ָצרֹות  ַאֶלע  ִדי  ִיּסּוִרים,  ַאֶלע  ִדי  גּוט  ֵווייְסט  ִאיר 
עְרֶגעַגאְנֶגען  יז ִאיְצט, ַאֶלעס ָוואס ִאיז ִאיּבֶ לּות ּבִ פּון ַזייט ִמיר ֶזעֶנען ִאין ּגָ

ִאיז  ָוואס  ּוִבְפָרט  אזּוְנֶדער,  ּבַ ֶיעֶדעם  אֹויף  אֹויְך  אּון  ָרֵאל,  ִיְשׂ ַלל  ּכְ ַגאְנְצן  עם  ּדֶ אֹויף 

י  ְוַנְפׁשִ ְורּוִחי  ָמִתי  ִנׁשְ ְוַנֲעׂשּו  ְונֹוְצרּו  ְוִנְבְראּו  ֶאְצלּו  ּנֶ ׁשֶ 'ִמּיֹום  ִמיר,  אֹויף  עְרֶגעַגאְנֶגען  ִאיּבֶ

ִאיז  ִמיר  אֹויף  ָוואס  ַאֶלעס  אּון  עָוואְרן,  ּגֶ אְפן  אׁשַ ּבַ ִאיז  ָמה  ְנׁשָ ַמיין  ָאן  ֶווען  פּון  ְוגּוִפי', 

ִאין  עְרֶגעַגאְנֶגען  ִאיּבֶ ִאיז  ִמיר  אֹויף  ָוואס  ּוִבְפָרט  ְלּגּול,  ְוּגִ ְלּגּול  ּגִ ֶיעְדן  ִאין  עְרֶגעַגאְנֶגען  ִאיּבֶ

ַזייט  פּון  עֶווען  ּגֶ עֹוֵבר  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ֲעֵבירֹות  ַמייֶנע  ַאֶלע  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  עֹוָלם,  עם  ּדֶ

ִמיר  פּון  ׁשֹוין  ִאיז  ֶעס  ָוואס  אּון  ֶגעֶדעְנק  ִאיְך  ָוואס  ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  יְזן  ּבִ ֶגעּבֹויְרן  ין  ּבִ ִאיְך 

עָוואְרן. ּגֶ ַפאְרֶגעְסן 

פּון  ֲעֵברֹות,   ִדי  פּון  עס-ָוואס  ֶעּפֶ ֶדעְרֵצייְלן  ַארֹויס  אּון  ן  ַארֹויְסצּוֶגעּבְ ֶמעְגִליְך  ֶדען  ִאיז 
ִדי  וואּו  ָטאג,  ֵאיין  ִאין  ָנאר  עֶווען  ּגֶ ּפֹוֵגם  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ָגִמים  ּפְ ִדי 

אּון  ָמה,  ְנׁשָ ׁשֹוֶרׁש  ַמיין  ִאין  ָאן  ִריְרן  ֵזיי  וואּו  ָאן,  ִריְרן  אּון  ְגֵרייְכן  ָגִמים  ּפְ ִדי  פּון  ֲעֵבירֹות 

ִאין  ֶגעִזיְנִדיְגט  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ָגִמים  ּפְ ַאֶלע  ִדי  ִאין  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע  ִדי  ן  ּכֵ ׁשֶ ְוָכל  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ

ִדי  ְפַרט  )ּוִבּ ָטאג,  ַהייְנִטיְגן  יְזן  ּבִ ֶלעּב  ִאיְך  ַזייט  ער  ַאִריּבֶ ִמיר  אֹויף  ֶזעֶנען  ָוואס  ָטאג  ַאֶלע 

ָוואס  ַזיין,  ֵער  ְמׁשַ ֶקען  ֶווער  אֹויְסֶדעְרֵצייְלן,  ֶקען  ֶווער  ְוכּו'(.  ְוכּו'  ְוכּו'  ֲעֵבירֹות  ְגרֹויֶסע 

ַמאְכן. ֶגעֶרעְכט  ִמיְך  ִאיְך  ָזאל  ַאזֹוי  ִווי  אּון  אְקָלאְגן,  ּבַ ִמיְך  ִאיְך  ָזאל 

ֶער  )ָוואס  יק  ַצּדִ ָפאְרְכִטיְגן  ֵהייִליְגן  עם  ּדֶ פּון  ַהאְרץ  ִאין  ַאַריין  ֶגעּב  עֹוָלם!  ל  ׁשֶ ִרּבֹונֹו 
ט  ִניׁשְ ָזאְלן  ֵזיי  יִקים,  ַצּדִ ֱאֶמת'ֶע  ַאֶלע  פּון  ַהאְרְצן  ִאין  אּון  ָדא(,  רּוהט 

]ֵזיי[  ר,  יֹוׁשֶ ְמִליֵצי  ַפאר  ִמיר  ַפאר  ֶטעְלן  ׁשְ ִזיְך  ָזאְלן  אּון  ִמיר,  פּון  ִנים  ּפָ ַזייֶער  אְרְגן  ַפאְרּבָ

ָזאְלן  אּון  ְזכּוִתים,  גּוֶטע  ִמיר  ִאין  ֶגעפּוֶנען  אּון  זּוְכן  אּון  ְזכּות,  ַמיין  ִאין  ֶקעְרן  ִזיְך  ָזאְלן 

ְגרֹויס  ִמיט  ַזיין  ְמַקֵרב  ַרְחָמנּות  ַדיין  ִמיט  ִמיר  ָזאְלְסט  דּו  ַאז  ִמיר,  ַפאר  גּוְטס  ַזיין  ַמְמִליץ 

ַנייֶעם  ַא  אּון  ַהאְרץ  גּוֶטע  ַנייֶע  ַא  ן  ַאַרייְנֶגעּבְ ִמיר  ָזאְלְסט  אּון  ִדיר,  צּו  אֶרעְמַקייט  ֶדעְרּבַ

ֱאֶמת  ּבֶ אֹויְפֶוועְקן  ִזיְך  ָאן  ֶיעְצט  פּון  ַזיין  זֹוֶכה  ָזאל  ִאיְך  ִדיֶנען,  צּו  ִדיר  ַטאְרְקן  ׁשְ ַא  ָרצֹון 

ַהאְרץ.  ַגאְנְצן  עם  ּדֶ ִמיט  ֱאֶמת  ּבֶ ִדיר  צּו  אּוְמֶקעְרן  ִמיְך  ָזאל  ִאיְך  אּון  טּוהן,  צּו  ׁשּוָבה  ּתְ

ַרֲחִמים'  ֲעֵלי  'ּבַ ַאֶלע  ִמיר,  ַפאר  עהט  ּבֶ אּון  ֵרייֶעט  ׁשְ ִהיְמל,  ִאין  ]ֶזעֶנען[  ָוואס  ַאֶלע  ֶגעַוואְלד, 
ַאן  ָאן  ָלאֶטע  ּבְ ִטיֶפע  ִאין  ַאייְנֶגעזּוְנֶקעֶנעם  עם  ּדֶ ִמיר  אֹויף  ִזיְך  אֶרעְמט  ֶדעְרּבַ

ָאְנַהאְלט.

ִאין  ַטאֶקע  ָוואס  ַאייְך,  ֶדעְרַמאְנט  אּון  גּוט  אס  ּדָ ֶגעֶדעְנְקט  יֹוָחִאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ ר'  י,  ַרּבִ
ַאייֶער  ֶהעְרן  צּו  עֶווען  ּגֶ זֹוֶכה  ִמיר  ן  ָהאּבְ ּדֹורֹות  ִדי 

ֶדער  ִאין  ָאְנֶגעוואּוְנֶקען  אּון  ז  ְמֻרּמָ ִאיז  ֶעס  ַאזֹוי  ִווי  ְגרֹויְסַקייט,  ָפאְרְכִטיֶגע  וואּוְנֶדעְרִליֶכע 

פּון  ַטאֶקע  אּון  ֶוועְרן,  ַפאְרֶגעְסן  ט  ִניׁשְ ּתֹוָרה  ִדי  ֶוועט  ַאייְך  דֹוְרְך  ַאז  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגער 

סֹוף  ִדי  ַזְרעֹו',  י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  י  'ּכִ סּוק  ּפָ ֶדער  ַרֲאָיה,  ַא  ֶרעְנְגט  ּבְ ִאיר  ָוואס  סּוק  ּפָ עם  ּדֶ

ָנאֶמען  ֵהייִליֶגער  ַאייֶער  אּון  ָנאֶמען.  ָפאֶטעְרס  ַאייֶער  'יֹוָחִאי',  אֹוִתּיֹות  ֶזעֶנען  ֶוועְרֶטער 

עם  ּדֶ ֵווייְסט  ַאֵליין  ִאיר  ָנאר  ָוואס  ָנִחית',  א  ַמּיָ ׁשְ ִמן  יׁש  ְוַקּדִ 'ִעיר  סּוק  ּפָ ִאין  ז  ְמֻרּמָ ִאיז 

ִאיר  ָוואס  ַהְבָטָחה  ֶדער  פּון  ְגרֹויְסַקייט  אס  ּדָ ֵווייְסט  ַאֵליין  ִאיר  ֶוועְרֶטער,  ִדי  פּון  סֹוד 

גב
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ִעיָלָאה,  ּבֹוִציָנא  א,  יׁשָ ַקּדִ ּבֹוִציָנא  ָנִחית.  א  ַמּיָ ׁשְ ִמן  יׁש  ְוַקּדִ ִעיר  יֹוָחִאי,  ן  ּבֶ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ
ִליְכט,  ְגרֹויֶסע  ִליְכט,  ֵהייִליֶגע  ַיִקיָרא.  ּבֹוִציָנא  א,  ַרּבָ ּבֹוִציָנא 

ַאְייְך  דֹוְרְך  ַאז  ִאיְדן,  אּוְנז  ַפאר  צּוֶגעָזאְגט  הָאט  י  ַרּבִ ֵהייִליֶגער  ִאיר  ִליְכט.  ֶטע  עְרׁשְ אֹויּבֶ

ַאייֶער  דֹוְרְך  ]ַווְייל[  ָווארּום  ֶוועְרן,  ַפאְרֶגעְסן  ט  ִניׁשְ ִאיְדן  אּוְנז  פּון  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  י  ּדִ ֶוועט 

ִאין  ֲאִפילּו  אּון  לּות,  ּגָ פּון  ֶוועְרן  אֹויְסֶגעֵלייְזט  ִאיְדן  ִמיר  ֶוועְלן  ַהָקדֹוׁש'  'זַֹהר  ֵהייִליֶגער 

ֶלעְצֶטע  י  ּדִ ִאין  ָגאר  אְרֶגעִניׁש,  ַפאְרּבָ אּון  ַפאְרהֹויֶלעִניׁש  ד.ה.  ָרה',  'ַהְסּתָ ַטאְרֶקער  ְשׁ ֶדער 

פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן  ַאז  צּוֶגעָזאְגט  ִאיר  ָהאט  ַצייְטן,  יַח'ס  ָמׁשִ ִאין  יָחא'  ְמׁשִ ּדִ ִעְקְבָתא  'ּבְ ֶטעג 

ֵטייט  ׁשְ ֶעס  ִווי  ַאזֹוי  ֶוועְרן,  ַפאְרֶגעְסן  ט  ִניׁשְ ִקיְנֶדער  אּוְנֶזעֶרע  פּון  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶוועט 

יָרה  ִ ַהּשׁ ְוָעְנָתה  ה,  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ל  ּכָ ַעל  ַההּוא  ּיֹום  ּבַ ַני  ּפָ יר  ַאְסּתִ ר  ַהְסּתֵ 'ְוָאנִֹכי  סּוק  ּפָ ִאין 

ַזְרעֹו'. י  ִמּפִ ַכח  ָ ִתּשׁ לֹא  י  ּכִ ְלֵעד,  ְלָפָניו  ַהּזֹאת 

ן  ָהאּבְ ִמיר  ָוואס  ֶטעג,  ֶלעְצֶטע  י  ּדִ ַצייְטן,  יֶטעֶרע  ּבִ י  ּדִ ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ַאִציְנד  ָאט  אּון 
ֶדער  אּון  לּות  ּגָ יֶטעֶרער  ּבִ ֶדער  ]ַווייל[  ָווארּום  ִוויְלן,  ֵקיין  ט  ִניׁשְ ַזיי  ִאין 

אּון  ַפאְרֶלעְנֶגעְרט  ַזייֶער  ִזיְך  אּון  ַארֹויְפֶגעצֹויְגן,  אּוְנז  אֹויף  ִזיְך  ָהאט  ְעּבּוד  ׁשִ ְגרֹויֶסער 

ִמיר  אּון  ָאִריֶמער,  אּון  ַוואֶכער  ׁשְ ַאְלץ  ִמיר  ֶוועְרן  ָטאג  צּו  ָטאג  פּון  אּון  ַטאְרְקט,  ַפאְרׁשְ

ֵקיין  ָטא  ִניׁשְ ִאיז  ֶעס  אּון  ְקַראְפט,  ׁשּום  ֵקיין  ט  ִניׁשְ ן  ָהאּבְ ִמיר  ִניְדִריֶגער,  ָוואס  ַאְלס  ֵגייֶען 

ן ַאזֹוי ִווי ְיתֹוִמים ָאן ַא ָפאֶטער,  ִליּבְ עְרֶגעּבְ ַטאְרֶקער אּון ֵקיין ִמיְטֶהעְלֶפער, ִמיר ֶזעֶנען ִאיּבֶ ְשׁ

אּוְנז. ַפאר  ֶטעְלן  ׁשְ ִזיְך  ָזאל  ֶעס  ֶווער  ט  ִניׁשְ ן  ָהאּבְ ִמיר  אּון 

ן  ָאְנֶגעהֹויּבְ ׁשֹוין  ָהאט  ֶעס  אּון  לּות,  ּגָ יֶטעְרן  ּבִ ַטאְרְקן  ׁשְ ]פּוֶנעם[  ֶעְנֶדע  עם  ּדֶ ִאין  ֶיעְצט  אּון 
דֹוׁש  עם ֶגעְטִליְכן ֵהייִליְגן ָהֲאִר"י ַהּקָ יַח' פּון ּדֶ אס 'ִהְתנֹוְצצּות ָמׁשִ ייֶנען ּדָ צּו ׁשַ

ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ צּו  ַזייֶער  ַזייֶער  עְנֶקען  ּבֶ אּון  ְגלּוְסְטן  ָפאְלק  ַדיין  ִמיר  אּון  ִלְבָרָכה,  יק  ַצּדִ ֵזֶכר 

אְפט  עְנְקׁשַ ַטאְרֶקע ּבֶ ל עֹוָלם, ִמיט ַזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ׁשְ ַאֶלע ַגאְרן אּון ִוויְלן ִדיְך ִדיֶנען ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ִאין  ָגאר  ֲאִפילּו  עֶווען  ּגֶ ט  ִניׁשְ ָנאְך  ִאיז  ַאֶזעֶלעְכס  ָוואס  ְגלּוְסִטיְגַקייט,  ֶרעְקִליְך  ׁשְ ַא  אּון 

יים ֶעק פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן  ין ׁשֹוין ָגאר ּבַ ְך', ָכאְטׁש ִאיְך ּבִ ְפִריֶעְרִדיֶגע ַצייְטן, 'ֱהִקיצֹוִתי ְועֹוִדי ִעּמָ

אּון  ּדֹורֹות  ַאֶלע  פּון  סֹוף  יְזן  ּבִ צּוֶגעקּוֶמען  ׁשֹוין  ין  ּבִ ִאיְך  יר,  ּדִ ִאין  ָנאר  ִמיר  ִאיְך  ַהאְלט 

יר,  ּדִ ִאין  ט  ָאְנֶגעְקֶלעּפְ אּון  ָאְנֶגעַהאְלְטן  ָנאְך  ֶזעֶנען  ִמיר  אּון  יר,  ּדִ ִמיט  ָנאְך  ֶזעֶנען  ִמיר 

ַמָמׁש. ַהֶנֶפׁש'  לֹות  'ּכְ יז  ּבִ ִחיּות,  ֶלעְצְטן  עם  ּדֶ יז  ּבִ ִדיֶנען  צּו  יר  ּדִ ָנאר  ְגלּוְסְטן  ִמיר 

יעּור,  ׁשִ ַא  ָאן  אֹויְך  ִאיז  ַצייְטן  ִדי  ִאין  ִדיר  פּון  ֶדעְרַווייֶטעְרְטַקייט  ְגרֹויס  אּוְנֶזער  ער  ָאּבֶ
ֵקיין  ט  ִניׁשְ ָהאט  ֶמען  אּון  ַאייְנֶגעִזיְנֶקען,  ָלאֶטע  ּבְ ִטיֶפע  ַא  ִאין  ִווי  ַאזֹוי  ֶזעֶנען  ִמיר 

א פארכטיגע תפילה אויף ל"ג בעומר
זיע"א מתוך ספר לקוטי תפלות ח"ב תפלה מ"ז נתן מברסלב  תפילה נוראה ממורינו הרב הקדוש רבי 

זצ"ל הורוויץ  שמואל  ר'  הרה"ח  ע"י  תרפ"ז  בשנת  אידיש  לשפת  מתורגם 

בעזהשי"ת

תפלה זאת מיוסדת על פי סוד הנורא שגילה רבינו ז"ל, על גדולת רשב"י ז"ל, שהבטיח לישראל שלא תשתכח התורה על ידו, כי 
בזוהר דא יפקון מן גלותא, ומה טוב לאומרה על קברו הקדוש של רשב"י ז"ל, מי שזוכה לבא לשם, אך גם האומרה בכל מקום 

לא הפסיד, כי התפשטות נשמות הצדיק הוא בכל העולם כמובא בזוהר הקדוש:

אּון  ֶוועְרן,  ַפאְרֶגעְסן  ט  ִניׁשְ ֵזיי  פּון  ֶוועט  ּתֹוָרה  ִדי  ַאז  ִאיְדן,  ִדי[  ]ַפאר  עֶווען  ּגֶ ַמְבִטיַח  ָהאט 

ִאין  ֶגעָזאְגט  ְנִביאּות  עם  ּדֶ אֹויף  ְפִריֶער  ָנאְך  ָהאט  לֹום  ַהׁשָ ָעָליו  ינּו  ַרּבֵ ה  מׁשֶ ַטאֶקע  ִווי 

ּתֹוָרה. ֵהייִליֶגער  ֶדער 

ים,  דֹוׁשִ ַהּקְ ַרּבֹוַתי  י,  ַרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדעְרַמאֶנען,  ָדא  ִדיר  ֶגעקּוֶמען  ֶיעְצט  ִאיְך  ין  ּבִ ן  ּכֵ ַעל 
ִדי  ָגאר  אֹויף  ט  ִניׁשְ קּוְקט  אּון  ִמיר,  אֹויף  ִזיְך  אֶרעְמט  ֶדעְרּבַ יִקים,  ַצּדִ ֵהייִליֶגע 

ִאיְצט,  יז  ּבִ ֶגעּבֹויְרן  ין  ּבִ ִאיְך  ַזייט  פּון  עטּוְהן  ּגֶ ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע  אּון  ֶלעְכְטץ  ׁשְ

ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ה',  ַמֲעׂשֶ 'ּבְ ַסיי  ִדּבּור',  'ּבְ ַסיי  ֶגעַדאְנֶקען,  ִדי  ִאין  ָבה'  ַמְחׁשָ 'ּבְ ַסיי 

אֹויף  קּוְקן  ט  ִניׁשְ ָזאְלט  ִאיר  ּתֹוָרה.  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִאין  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ ֶקעְגן  עִניְגט  ּפֶ ִוויֶדעְרֶגעׁשְ

ַמייֶנע  ]לֹויט[  ֶוועְדִליג  ִמיר  ִמיט  אֵגיין  ּבַ ט  ִניׁשְ ִזיְך  ָזאְלט  ִאיר  אּון  ים,  ַמֲעׂשִ ֶלעְכֶטע  ׁשְ ַמייֶנע 

ֶוועְקט  ֶמען  ַפאְרָוואס  ֶוועְרן  ַפאר'ִמיאּוס'ט  ט  ִניׁשְ אֹויְגן  ַאייֶעֶרע  ִאין  ָזאל  ִאיְך  אּון  ִזיְנד, 

ִריְכִטיֶגע  ִמיֵני  ה  ּמָ ּכַ ִמיט  אּון  ִהְתעֹוְררּות,  אּון  ְרָמִזים  ֶצעהן-טֹויְזְנֶטער  טֹויְזְנֶטער  ִמיט  ִמיר 

אּון  ַרְך,  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ צּו  ַזיין  ְמַקֵרב  ִמיר  ָזאל  ִאיְך  ַאז  ַווייֶלע,  ַאֶלע  אּון  ָטאג  ַאֶלע  ֵעצֹות, 

ַקאְלֶיע  אּון  עֶווען  ּגֶ ּפֹוֵגם  ַאֶלעס  אס  ּדָ ִאיְך  ָהאּב  ֶגעַנאק  אּון  ַהאְלז  ַטאְרְקן  ׁשְ ַמיין  ִמיט  ִאיְך 

ַאֶלעֶמען. עם  ּדֶ צּו  צּוֶגעֶהעְרט  ט  ִניׁשְ ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך  אּון  ֶגעַמאְכט, 

ַאֶלע  צּו  ַאֶלעס,  אס  ּדָ צּו  ֶוועְנְדן  ט  ִניׁשְ ִזיְך  ָזאְלט  ִאיר  אּון  ִמיר,  אֹויף  ַרְחָמנּות  ָהאט 
ָנאר  ַפאְרְדִריְסן,  ט  ִניׁשְ ִמיר  אֹויף  ַאייְך  ָזאל  ֶעס  אּון  ְוִקְלקּוִלים,  ָגִמים  ּפְ

ֶוועְרן  ט  ִניׁשְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָזאל  ִאיְך  ַאז  ָאן,  ֶיעְצט  פּון  ֵעצֹות  אּון  בֹות  ַמֲחׁשָ ְקֶלעְרן  ָזאְלט  ִאיר 

אֹויְך  ִאיְצט  ִאיז  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ פּון  ָווארּום  ַאייְך,  פּון  אּון  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ פּון  טֹויְסן  ֶגעׁשְ ָאּפְ

ַצייט. ִדי  ִאין  ֲאִפילּו  ֶהעְלְפן,  צּו  ִמיר  ַהאְלט  ָאּפְ ֵקיין  ט  ִניׁשְ

ם  אס ִאיז אֹויְך ָנאר פּון ַהׁשֵ ּדָ ַאֵליין, אּון  ּכַֹח ָנאר ִמיְט'ן מֹויל  ֵקיין  ט  ִניׁשְ ִאיְך ָהאּב  ָווארּום 
ִמיר  ָהאט  אּון  ַפאְרָלאְזט,  ט  ִניׁשְ ִמיר  פּון  ֶוֱאֶמת  ֶחֶסד  ַזיין  ָהאט  ֶער  ָוואס  ַרְך,  ִיְתּבָ

ַאז  ִזיְך,  ִאיְך  ַפאְרָלאז  עם  ּדֶ אֹויף  ַטאֶקע  אּון  ֶוועְרֶטער.  ֶעְטִליֶכע  ִדי  ֶרעְדן  צּו  ּכַֹח  ן  ֶגעֶגעּבְ

ן, ִאיר ֶוועט ַאֶזעֶלעְכס ְטהּון ִאיְך ָזאל זֹוֶכה ַזיין צּוִריְקֶקעְרן  ִאיר ֶוועט אֹויף ִמיר ַרְחָמנּות ָהאּבְ

אס ַאֶלעס  לֹום, אּון ּדָ ׁשָ ָרֵאל ִאיְנִגיְכן ּבְ ִיׂשְ ַרְך, )אּון קּוֶמען ֵקיין ֶאֶרץ  ִיְתּבָ ם  ֱאֶמת צּו ַהׁשֵ ִזיְך ּבֶ

ִציּון(. ֵהייִליְגן  ַאייֶער  אֹויף  ַהאְרץ  אס  ּדָ אֹויְסֶרעְדן  ִזיְך  ֶמער  ָנאְך  אּון 

ְזכּות  ַאייֶער  ִאין  אּון  אֹויְסֶהעְרן,  ה  ִפּלָ ּתְ ַאייֶער  ֶוועט  ַרְחָמנּות  ַזיין  ִמיט  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ אּון 
ִזיְך  צּו  אּוְנז  ֶוועט  אּון  ָרֵאל,  ִיׂשְ ל  ּכָ ִמיט  ִמיר  ִמיְטֶהעְלְפן  ֶער  ֶוועט 

ט  ִניׁשְ ֵקייְנָמאל  אּון  ַהאְלְטן,  ִזיְך  ן  ֶנעּבְ אּוְנז  ֶוועט  אּון  ֵלָמה,  ׁשְ ְתׁשּוָבה  ּבִ ִאיְנִגיְכן  צּוִריְקֶקעְרן 

אּון  ֱאֶמת,  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ַהׁשֵ צּו  ִזיְך  צּוִריְקֶקעְרן  ַזיין  זֹוֶכה  ֶוועל  ִאיְך  יז  ּבִ אֹוֶפן,  ׁשּום  ּבְ ָלאְזן  ָאּפְ

ָוואס  ַאֶלעס  ַפאְרֶרעְכְטן  ן  ֶלעּבְ ַמיין  יי  ּבַ אּון  יג,  ֵאייּבִ יז  ּבִ ִאיְצט  פּון  ִוויְלן,  גּוֶטער  ַזיין  ִווי  ַזיין 

ָוואס  יִקים,  ַצּדִ ֱאֶמת'ֶע  ַאֶלע  פּון  ְזכּות  ִאין  אּון  ּכַֹח  עם  ּדֶ ִמיט  עֶווען,  ּגֶ ּפֹוֵגם  ָהאּב  ִאיְך 

ם  ַהׁשֵ ַפאר  אּון  ֵזיי  ַפאר  ֶוועְרֶטער  ִדי  ֶרעְדן  צּו  סֹוֵמְך  ִזיְך  ִאיְך  ין  ּבִ ַאֵליין  ַזיי  אֹויף  ָנאר 

ם  ַהׁשֵ ֲעִדי,  ּבַ ִיְגמֹור  ם  "ַהׁשֵ ן,  אֶהעְלֶטעִניׁשְ ּבַ ַאֶלע  ֵווייְסט  ֶער  ָהַרֲחִמים  ַעל  ּבַ ֶדער  ַרְך.  ִיְתּבָ

ירּו  ַיְכּתִ י  ּבִ ֶמָך,  ׁשְ ֶאת  ְלהֹודֹות  י  ַנְפׁשִ ר  ְסּגֵ ִמּמַ הֹוִציָאה  ֶרף.  ּתֶ ַאל  ָיֶדיָך  י  ַמֲעׂשֵ ְלעֹוָלם  ָך  ַחְסּדְ

ָעָלי". ִתְגֹמל  י  ּכִ יִקים  ַצּדִ

יצא לאור מחדש מגנזי הר"ר שמואל אברהם תפילינסקי שליט"א, בהשתדלות הר"ר יוסף מענדל האס ני"ו, ותשוחח"ל.

ד
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 אויף סיפורי מעשיות בחינה

(2) -די שיחות פון נאך סיפורי מעשיות 

צדיק א וואס דערציילט אונז דער רבי? אז ס'איז געווען  .א

 וואס ס'איז געפאלן אויף אים?

  טרויער -עצבות 

  שווערקייט -כבדות 

  א גרויסע טרויער און  -עצבות וכבידות גדול

 שווערקייט

אים דער בעל דבר געטראפן אין יעדע וואס האט  .ב

 שמחה?

 עצבות 

 גאווה 

 שקר 

וואספארא שמחה האט ער ביים סוף געטראפן וואס  .ג

 איז נישט געלונגען פאר'ן בעל דבר עס צוצושטערן?

 אז ער האט געטוהן א גרויסע מצווה 

 אז ער האט געלערנט אסאך שעות 

  אז דער בעשעפער האט אים נישט געמאכט א גוי– 

 גוישלא עשני 

 צו וועלכע שמחה איז דער צדיק אנגעקומען דורך דעם? .ד

 צו די שמחה פון א חתונה 

  צו די שמחה וואס משה רבינו האט געהאט ביי

 מתן תורה

  צו די שמחה וואס משה רבינו האט געהאט ווען ער

 האט מקבל געווען די לוחות

וואו ווייט איז דער צדיק געפלויגן אין די הויכע וועלטן  .ה

 ז געווען פרייליך?בשעת ער אי

 ווי איין האר 

  ער האט זיך בכלל נישט גערירט 

 מייל עראפאר טויזענט 

 איז דער צדיק אראפ די זעלבע וועג וואו ער איז ארויף? .ו

  יא 

 ניין 

 דער רבי רעדט נישט דערפון 

צו וואו איז דער צדיק אנגעקומען ווען ער איז אראפ דא  .ז

 אויף דער וועלט?

 ו ער איז פריער געוועןפונקט צו די זעלבע פלאץ ווא 

  מיט אפשר א האר געריקט פון דער פלאץ וואס ער

 איז פריער געווען

  אפאר טויזענט מייל ווייט פון וואו ער איז פריער

 געווען

מיט  וואוזןעגוואס זאגט אונז דער רבי האט מען אים  .ח

 דעם?

 אז א צדיק קען אנקומען צו הויכע וועלטן 

 דע ריר וואס א מענטש אז עס איז זייער טייער יע

 רירט זיך אויף דער וועלט פארן אויבערשטן

  עס איז זייער טייער דאס וואס דער צדיק גייט אין

 די הויכע וועלטן

 ווער וואוינט אין די צוויי פאלאצן? .ט

 אין ביידע וואוינען קנעכט 

 אין ביידע וואוינען קעניגן 

 אין איינע וואוינט א קעניג אין איינע א קנעכט 

 חילוק צווישן די צוויי פאלאצן?א איז דא  .י

  זיי זעען אויס די זעלבע 

 באמת איז דא גרויסע חילוק צווישן זיי ביידע 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

איז מען  ,דורך וועלכע מצווה זאגט אונז דא דער רבי .יא

 זוכה צו וויסן די חילוק צווישן זיי?

 ציצית 

 תפילין 

 פדיון שבויים 

 דער רבי אויף פאקין ר"ל? וואספארא סגולה זאגט .יב

  מ'מאכט א באד פאר די קינד מיט קרייד און דריי

 מאל אזויפיל זייף 

  מ'מאכט א באד פאר די קינד מיט זייף און דריי

 מאל אזויפיל קרייד 

 רייד און צוויי מ'מאכט א באד פאר די קינד מיט ק

 מאל אזויפיל זייף

 ?פון וואס איז געקומען די קרענק ביז א סכנה ר"ל .יג

 פון נישט א קלארע לופט 

  פון געוויסע עסן 

 פון חטא העגל 

וואס זענען די צעהן קאפיטלאך תהלים וואס ווערן  .יד

 אנגערופן תיקון הכללי?

  ,ל"ב, מ"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ט"ז

 ק"נ.

 .י"ג, ל"ב, מ"א, נ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק"ה, קל"ז, ק"נ 

 "ה, קל"ז, ט"ז, כ"ג, ל"א, מ"ב, נ"ט, ע"ז, צ', ק

 ק"נ.

פארוואס איז נישט גוט אראפגעשריבן די מעשה וואס  .טו

 דער רבי האט דערציילט שבת חנוכה?

  ווייל דער רבי האט עס דערציילט נאר מיט רמזים 

 ווייל מ'האט עס נישט גלייך אראפגשריבן 

  ווייל מ'האט עס לכתחלה נישט קלאר

 ארפגעשריבן

ייט יא וואס לערנסטו זיך פון די ביסל וואס עס שט .טז

 אראפגעשריבן?

  ווי שטארק מ'קען זיך מחיה זיין מיט א ספר )כתב

 פון מלך(

 ___________________________________ 
 

 מיט פיל הצלחה - ברוך הנותן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה

צו מנדב זיין פאר דער 
גליון 

לכבוד א שמחה / לע"נ 
ביטע זיך פארבינדן 
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058-323-3287

L3233287@gmail.com

צו מנדב זיין פאר 
דעם ל"ג בעומר גליון 

לכבוד די חאלאקע פון 
אייער קינד, ביטע זיך 
פארבינדן צום מערכת

דער  
ריינער קוואל

המשך פון זייט 1

בחינה אויף ספורי מעשיות 
"שיחות נאך סיפורי מעשיות"

ַאֲהַבת  ֵזיי  ְצִוויְׁשן  ַזיין  ָזאל  ֶעס  ַּתְלִמיִדים  ַזייֶנע 
"ַוִּיַחן  ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ַּביי ַמָּתן ּתֹוָרה  ֲחֵבִרים, ַאזֹוי 
ְּכִאיׁש  ֻכָּלם  ַרִׁש"י  ֵהייִליֶגע  ִדי  ָזאְגט  ִיְׂשָרֵאל"  ָׁשם 

ֶאָחד ְּבֶלב ֶאָחד.

ְס'ִאיז  ֶווען  ֵׁשִני  ֶּפַסח  פּון  ִעְנַין  ֶדער  ִאיז  ָדאס 
אּון  ָטֵמא  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֶוועְלֶכע  ֶמעְנְטְׁשן  ֶגעֶווען 
ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַמְקִריב ַזיין ֶדעם ָקְרָּבן ֶּפַסח, 
ַהָּׁשלֹום  ָעָליו  ַרֵּבינּו  ֹמֶׁשה  צּו  ֶגעקּוֶמען  ֵזיי  ֶזעֶנען 
אּון ֶגעְפֶרעְגט ָלָּמה ִנָּגַרע? ִמיר ִוויְלן אֹויְך ַמְקִריב 
ַזיין ֶדער ֶּפַסח? ֶר' ָנָתן ִאיז ַמְסִּביר ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע 

ִלּמּוד פּון ֶדעם.

ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ְּפָראִּביְרט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז 
אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָאֶּבער ְס'ֵגייט ִאים ִניְׁשט, ֶער ַפאְלט 
דּוְרְך ִאין ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ִנְסיֹונֹות, אֹויּב ִאיז ֶער ִזיְך 
אּון  ַצִּדיק  צּום  קּוְמט  ֶער  ָנאר  ח"ּו  ְמַייֵאׁש  ִניְׁשט 
ֶּבעט ִאים ַא ִּתיקּון ַדאן ִאיז ֶמען ְמַגֶּלה ַפאְרן ַצִּדיק 
ִמן ַהָּׁשַמִים ַאז ְס'ִאיז ָדא ֶדער ִעְנַין פּון ֶּפַסח ֵׁשִני, 
ַאז ַאֶלעָמאל ֶקען ֶמען ַפאֶרעְכְטן אּון ִזיְך אּוְמֶקעְרן 

צּום ַּבאֶׁשעֶפער.

ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ָזאל ׁשֹוין ֶהעְלְפן ִּבְזכּות 
ַהַּתָּנא ַרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוַחאי ָזאְלן ִמיר ַארֹויס ֵגיין 

פּון ָגלּות ְּבַרֲחִמים ַוֲחָסִדים.


