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 דעם רבינ'ס  

ליכט      
ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 

ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן )שיהר"ן ר"ט(

דער  
ריינער קוואל

המשך אויף זייט 16

במדבר-שבועות תשפ"א
גליון 42

ַאזֹוי ֶפעְסט ֶקעְגן ֶדעם ָאֶפעֶנעם מֹויל פּוֶנעם ַס"ם? ָנאר 
ִמיט ְּתִפָּלה אּון ִמיט ִדי וואּוְנֶדעְרִליֶכע ֵעָצה פּון זּוְכן 
ַזיין  ְמַחֶּיה  ִזיְך  ִקיְנד ַדאְרף  ִאיִדיׁש  ַא  ְנקּודֹות טֹובֹות, 
אּון לּוְסִטיג ַזיין ַאז ִמיר ֶזעֶנען אֹויְסֶגעֶוועְלט ֶגעָוואְרן 
צּו ַזיין ֶדער ַּבאִליְּבֶטער ֶּבן ָיִחיד פּון אֹויֶּבעְרשְְׁטן! ִאיְך 

ִּבין ַא ֶּבן ֶמֶלְך, ַא ְקֵלייִניְגַקייט?

ַטאְנְצן  צּו  אּוְנז  ַּביי  ַטאֶקע  ִזיְך  ֶמען  ִפיְרט  ֶדעְרַפאר 
ְצֵווייְטן,  אּון  ִּתיקּון  ֵאיין  ְצִוויְׁשן  ַּבייַנאְכט  ָׁשבּועֹות 
ַזַצ"ל  ֶּבעְנֶדער  ִיְצָחק  ֵלִוי  ֶרִּבי  ֶהָחִסיד  ָהַרב  ִווי  ַאזֹוי 
ַפאְרֵצייְלט ַאז ִאין אּוַמאן ְפֶלעְגט ַא ֵחֶלק עֹוָלם ָזאְגן 
ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ַאְנֶדעֶרער עֹוָלם  ֶדער  ִּתיקּון אּון  ֶדעם 

ִאין ַא ֶטעְנְצל, ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶמען ִזיְך ֶגעִּביְטן!

ֶדעם  ִאין  ְּתִהִּלים  ָזאְגן  צּו  ַפאְרֶגעְסן  ִניְׁשט  ַאַווְדַאי 
ָּדִוד  פּון  ָיאְרַצייט  ִדי  אֹויס  ַפאְלט  ֶעס  ֶווען  ָטאג 
ִאיז  ְּתִהִּלים  ֶדער  ִיְׂשָרֵאל.  ְזִמירֹות  ְנִעים  ֶדער  ַהֶּמֶלְך 
ֶגעְׁשִריְּבן ֶגעָוואְרן פּון ַזייֶנע ִהְתּבֹוְדדּות ֶווען ֶער ָהאט 
ִזיְך ֹאויְסֶגעָגאְסן ַזיין ַהאְרץ צּום אֹויֶּבעְרשְְׁטן, ֶער ָזאל 
ֶקעֶנען ְמַקֵיים ַזיין ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה אּון ִנָּצל ֶוועְרן פּון 
ַאֶלע ַזייֶנע ׂשֹוְנִאים – ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ִמיט ַזייֶנע ֲחָילֹות.

ִאיז  ְּתִהִּלים  ֵסֶפר  ַאז  ְּבֶרעְנְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן ַפאר ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ַפאר ֶיעְדן ֵאייְנִציְגן 
ֻמְלֶחֶמת   ְּפִריַוואֶטע  ַזייֶנע  ִמיט  ֶיעֶדער  ִּבְפָרט,  ִאיד 
ַהֵּיֶצר אּון ַאֶלעס ָוואס ֵגייט אֹויף ִאים ִאיֶּבער, 'ַהֹּכל' - 

ַאֶלעס ִאיז ְמבָֹאר אּון ְמֹפָרׁש ִאין ְּתִהִּלים.

ְמַקֵרב  ִזיְך  ִוויַאזֹוי  ֵעצֹות  ַאֶלע  פּון  ְיסֹוד  ִעיָקר  ֶדער 
ְּתִהִּלים  ָזאְגן  דּוְרְך  ָנאר  ִאיז  ִיְתָּבַרְך  ַהֵּׁשם  צּו  ַזיין  צּו 
אֹויְסֶרעְדן  ִזיְך  ִהְתּבֹוְדדּות,  אּון  ַּבָּקׁשֹות  ַאְנֶדעֶרע  אּון 
ַּביים  ֶּבעְטן  ִזיְך  אּון  ַהאְרץ  ָדאס  אֹויְסְׁשמּוֶעְסן  אּון 
אֹויֶּבעְרשְְׁטן ֶער ָזאל ִמיר ְמַקֵרב ַזיין צּו ִאים, ָנאר ַאזֹוי 
ֶוועט ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶגעִוויֶנען ִדי ִמְלָחָמה, ַאז ֶמען 
ֶוועט ְׁשֶטעְנִדיג ַזיין ְׁשַטאְרק אּון ֶפעְסט ִזיְך צּו ֶּבעְטן 
ַּביים אֹויֶּבעְרשְְׁטן, ֶער ָזאל ִמיר ֶׁשעְנֶקען ַזיין ֶגעַנאד, 

ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ִמיר ְׁשֵטייֶען ׁשֹוין ֵזייֶער ָנאְנט צּום ֵהייִליְגן ְגרֹויְסן ָטאג 
יֹום טֹוב ָׁשבּועֹות, ְזַמן ַמַּתן ּתֹוָרֵתנּו ַהק', ִדי ּתֹוָרה ִאיז 
אּוְנֶזער ֶלעְּבן אּוְנֶזער ִחיּות, ַאזֹוי ִווי ֶמען ָזאְגט ֶיעְדן 
ְּבִדְבֵרי ַּתְלמּוד  "ְוִנְׂשַמח  ַאֲהַבת עֹוָלם  ִּבְרַכת  ִאין  ָטאג 

ּתֹוָרֶתיָך ּוְבִמְצֹוֶתיָך ְלעֹוָלם ָוֶעד, ִּכי ֵהם ַחֵּיינּו.."

ִקיְנֶדער, ֶווען ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל אּוְנז ַהייְנט ֶגעְּבן 
ִדי ּתֹוָרה ָוואְסַפאַרא ְּפַלאץ ָוואְלט ֶגעֶווען ַא ַּפאִסיֶגע 
ֶעֶּפעס  ִאין  ִלְכאֹוָרה  ֶדעְרַפאר?  ָמקֹום  ִריְכִטיֶגע  ַא  אּון 
ִאיז  א.ד.ג.  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ִאין  ְּפַלאץ  ֵהייִליֶגע  ַא  ָגאר 
ַפאְרָוואס ַטאֶקע ָהאט ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעֶגעְּבן ִדי 
ּתֹוָרה ִאין חּוץ ָלָאֶרץ ִאין ַא ּפּוְסֶטער ֵלייִדיֶגער ְּפַלאץ 
ָזאְגט:  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי  ַמִּזיִקים  אּון  ְקִלּפֹות  ִמיט  פּול 

"ָמקֹום ָנָחׁש ָׂשַרף ְוַעְקָרב".

ֶדער ִּתירּוץ ֶעְנְטֶפעְרט אּוְנז ר' ָנָתן ִאין ִלּקּוֵטי ֲהָלכֹות 
ֶיעְדן  ַפאר  ֶעְנְטֶפער  ַא  ִאיז  ָדאס  אּון  ג'(  חֹוב  )גביות 

ֵאייְנִציְגן ִאיד. ַפאר ַא ִאיד ִוויל זֹוֶכה צּו ְמַקֵּבל ַזיין ִדי 
ִאיְנְגל  ַא  ֶווען  ְלָמָׁשל,  ַּדְרָּגה,  ַזיין  ֶיעֶדער לֹויט  ּתֹוָרה, 
ֵגייט ַארֹויף ַא ַנייֶע ִּכָּתה, ָאֶדער ַא ָּבחּור ֶנעְמט ִזיְך צּום 
ֶלעְרֶנען, ֵאייֶנער ְׁשַטאְרְקט ִזיְך ִמיט ֱאמּוָנה, ָאֶדער ֶער 
א.ד.ג  ִמּדֹות  גּוֶטע  ִמיט  ְׁשַטאְרְקן  צּו  ָפאר  ִזיְך  ֶנעְמט 
 – ִמְדָּבר  ַא  ֶמעְנְטׁש  אֹויְפן  ַאִריֶּבער  ֵגייט  ֶדעָמאְלְטס 
אּון  ְמִניעֹות  ָסאְרְטן  ַאֶלע  ִּבְלּבּוִלים,  ִמיט  ְסֵפיקֹות 

ַּתֲאוֹות ִמיט ִטְרדֹות א.א.וו.

ָאֶּבער ֶווען ֶדער ִאיד ַהאְלט ִזיְך ֶפעְסט ָאן ִיאּוׁש אּון 
ֶער  ִאיז  ְקדּוָׁשה,  ִדי  צּו  אּון  אֹויֶּבעְרשְְׁטן  צּום  לֹויְפט 
ֶוועְרט  ָוואס  ַּדְרָגה  ַא  ַארֹויְפֵגיין  צּו  זֹוֶכה  ֶדעָמאְלְטס 
ַאִריֶּבער  ַטאֶקע  ֵגייט  ֶער  ַהּתֹוָרה",  "ַקָּבַלת  ֶגערּוְפן 
ִנְסיֹונֹות ַאזֹוי ִווי ִאין ַא ִמְדָּבר ֶעס ִאיז ּפּוְסט ְטִריְקן ָאן 
ַקיין ָׁשאְטן, ַקיין ְטָראְּפל ַוואֶסער ֶגעִפיְנט ֶמען ִניְׁשט 
ְׁשַטאְרק  ִזיְך  ַהאְלט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ָאֶּבער  ָדאְרט, 

ַּבאקּוְמט ֶער ַא ַנייֶע ּתֹוָרה.

ִוויַאזֹוי ֶקען ֶמען ַטאֶקע ִאין ַאֶזעְלֶכע אּוְמְׁשֶטעְנְדן ְׁשֵטיין 
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ְפֶלעְגט  ָוואס  סֹוֵחר  ְגרֹויֶסער  ַא  ֶגעֶווען  ַאָמאל  ִאיז  ֶעס 
צּום  אַקאְנְטן  ּבַ ַזיין  צּו  ָפאְרט  ֶער  ְסחֹוָרה.  ַפאְרקֹויְפן 
ֶער  ַאייְנקֹויְפן ְסחֹוָרה.  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  וואּו  ֶטעְטל  ׁשְ
ִריַקאְנט וואּו ֶער קֹויְפט  אַקאְנְטן ַפאּבְ ָהאט ָדאְרט ַזיין ּבַ

ֶגעֶוועְנִליְך ֵאיין ַזייֶנע ְסחֹורֹות. 

ִריַקאְנט  ִריַקאְנט אּון ֶדער ַפאּבְ ֶער קּוְמט ַאַריין צּום ַפאּבְ
ָוואס  ָמאְרְגן  גּוט  ַא  ָמאְרְגן,  גּוט  "ַא  ְגַלייךְ:  ִאים  ְגִריְסט 

ֶטעְלן?"  אׁשְ ּבַ צּו  ַהייְנט  ָהאְסטּו 
ֶגעֶוועְנִליְך  ִווי  סֹוֵחר  ֶדער  אּון 
ָמאס  ְגרֹויֶסע  ַא  ֶטעְלט  אׁשְ ּבַ
ָנאְך  אּון  ד  ּבַ  – ֶלען  פּון  ְסחֹוָרה 
ִדי  ַארֹויס  ט  ֶלעּפְ ׁשְ ֶער  ְסחֹורֹות. 
ָאן  ָלאְדְנט  אּון  ָוואְגן  צּום  ְסחֹוָרה 

ִדי ְסחֹוָרה אֹויְפן ָוואְגן.

ֶמער  ָאְנֶגעִפיְלט  ֶוועְרט  ָוואְגן  ִדי 
צּו צּום  ַאֶלעס  יְנד  ּבִ ֶער  אּון ֶמער, 
אֹויְפן  ַארֹויף  ִזיְך  ֶזעְצט  אּון  ָוואְגן 
צּו  ְגֵרייט  ִזיְך  ַמאְכט  אּון  ֶפעְרְדל 
ַא  ט  ֶגעּבְ ֶער  ֶוועג,  אֹויְפן  ָפאְרן 
ֶער  עּו..  ּסָ ַוּיִ ֶפעְרְדל  ֶדעם  ַמייס  ְשׁ

ט ָאן ָפאְרן.. ֵהייּבְ

ִזיְך  ְסטּו  ֶלעּפְ ׁשְ ָוואס  ֶפעְרְדל,  ַהייְנט?  ָפאר  ֵגייט  ָוואס 
ֶווער, ָנא ָוואס ְקַראְצטּו ִזיְך ַאזֹוי? ַאיי... ַאזֹוי ׁשְ

ִאיְך ָהאּב  ׁשּוְלִדיג,  ט  ִאיז ָגאְרִניׁשְ ֵמיין ֶדער ֶפעְרְדל  ִאיְך 
ָאְנֶגעִפיְלט  ְסָתם  ט  ִניׁשְ ָוואְגן,  ֶדעם  אְקט  ָאְנֶגעּפַ ַהייְנט 
ָוואְגן  פּוֶנעם  ַטאְנְצן  ַאָראּפְ ָלאִמיר  ט.  ָטאּפְ ָאְנֶגעׁשְ ָנאר 
ֶגעּב  עֶפער  אׁשֶ ּבַ ֵהייִליֶגער  טּון?  ָדא  ֶקען  ִאיְך  ָוואס  ֶזען 
ִזיְך  ָזאל  ָוואְגן  ֶדער  ַאז  ִאיְך טּון  ֶקען  ָוואס  ֵעָצה  ַאן  ִמיר 

ן ִריְרן, ִדי ֶרעֶדער ִזיְך ְדַרייֶען, פּון ַמייֶנע  ָאְנֵהייּבְ
אְפֵרייֶען. ָצרֹות ּבַ

גּוֶטער  ַא  ן  ֶגעֶגעּבְ ִמיר  ָהאט  ֶטער  עְרׁשְ אֹויּבֶ ֶדער  ָאה, 
ִריַקאְנט  ַפאּבְ ַמיין  צּו  ַאַריין  ֶיעְצט  ֵגיי  ִאיְך  ֶגעַדאְנק! 
ִזיֶכער  ִמיר  ֶוועט  ֶער  ִריק  ַפאּבְ ְגרֹויְסן  ַא  ָדאְך  ָהאט  ֶער 

ֶהעְלְפן.

ִמיר  ֶקעְנְסטּו  ָוואס  ָנאר  ָזאג  ַאַריין...  אִציְרט  ּפַ ׁשְ ֶער 
ִמיְט'ן  ִדיר  ֶוועל  ִאיְך  ָיא,  ֶלעם?  ָראּבְ ּפְ ַמיין  ִאין  ֶהעְלְפן 
ֵגייט  ָוואס  ֶהעְרן  ָלאִמיך  ֶהעְלְפן,  ִהיְלף  ְטְנס  עְרׁשְ אֹויּבֶ
ן 'ְסָמאֶלע' ִדי ֵווייְסט ָוואס ָדאס  ָפאר? ִאיְך ַדאְרף ָהאּבְ
ִמיְרן אֹויף ִדי ֶרעֶדער פּון ַמיין  ִאיז? 'אֹויל', ֶנעְפט צּו ְשׁ
דּו  ִוויִפיל  ָהאְסטּו  ָדא  ֶלעם,  ָראּבְ ּפְ ַקיין  ט  ִניׁשְ ָוואְגן..  
ִמיְרט ִדי  דֹול! ֶער ָהאט ַטאֶקע ָאְנֶגעׁשְ ַפע ּגָ ׁשֶ ִוויְלְסט! ּבְ
ִמיְרט  ן ָפאְרן ֶגעׁשְ ָאְנֶגעהֹויּבְ ָוואְגן ָהאט  ִדי  ֶרעֶדער אּון 

ה. ָאַהא, ֶעס ָפאְרט ַא ְמַחּיֶ

ַמאְכן  ֶרעֶדער  ִדי  אְקֶוועם,  ּבַ ַאזֹוי  ֶוועג  אֹויְפן  ָפאְרְנִדיג 
אֶגעְגְנט ֶער ַזיין ַחֶבר ָפאְרְנִדיג ִאין  ט ַקיין ֶגערּוֶדער, ּבַ ִניׁשְ
ַחֶבר  ֶדער  ִאים,  ַאְנְטֶקעְגן  ָוואְגן  ַא 
ָפאְרט  ָוואְגן  ַזיין  ִווי  ֶזעט  ַזייֶנער 
ְפִליט..  ֶעס  ׁש  ַמּמָ ִמיְרט  ֶגעׁשְ ַאזֹוי 
יט ֶער ִאים ַא ְפֶרעג: "ָזאג ִוויַאזֹוי  ִגִ
ַמאק  ֶגעׁשְ ַא  ָדאס?"  ַמאְכְסטּו 
ִזיְך  ט  ְגִליְטׁשְ ָוואְגן  ַדיין  ִווי  צּוֶזען 
ַמיין  ֶוועְגן,  ִדי  אֹויְפן  יין  ׁשֵ ַאזֹוי 

ט! ֶלעּפְ ט אּון ׁשְ ֶלעּפְ ֶוועֶגעֶלע ׁשְ

ֶדעם  ַפאְרַצייְלן  ִדיר  ֶוועל  ִאיְך  ָיא, 
ִדי  סֹוֵחר.  ֶדער  ִאים  ָזאְגט  סֹוד, 
ִריק?  ַפאּבְ ֶדעם  ָדאְרט  ֶזעְסט 
ַחֶבר  ָנאְנֶטער  ַא  ִאיְך  ָהאּב  ָדאְרט 
ִמיר  ָהאט  ֶער  ִריַקאְנט,  ַפאּבְ ֶדער 
ִמיְרן אֹויף ַמייֶנע  ן אֹויל צּו ְשׁ ֶגעֶגעּבְ
ִוויְנד, ֵגיי  ֶנעל אּון ֶגעׁשְ ֶרעֶדער, ֶדעְרַפאר ָפאר ִאיְך ַאזֹוי ׁשְ

ָנאר צּו ִאים ֶער ָהאט ִדי אֹויל!

עך  ֶנעֶבּ ֵמייְנט  ֶער  ִריק,  ַפאּבְ צּום  צּו  ַטאֶקע  ָפאְרט  ֶער 
ֶנעְפט ַפאר  ִריַקאְנט ַפאְרקֹויְפט אֹויל אּון  ַפאּבְ ֶדער  ַאז 
יֶנען אּון ֶרעְדֶלעך... ֶער קּוְמט ַאַריין אּון רּוְפט ִזיְך  ַמאׁשִ
ָאן: "ָזאג ָנאר ִדי ֶקעְנְסט ִמיר ַפאְרקֹויְפן ַא ְפַלאׁש ֶנעְפט 
'ְסָמאֶלע'?" ָוואֶסעֶרע ְסָמאֶלע ֶוועְלֶכע אֹויל ֶרעְדְסטּו? 

ָוואס ִוויְלְסטּו? 

אפאר מינוט צייט
א מעשה'לע פון רבי'נס לייט

ליין די מעשה אדער קענסטו דאס הערן אויף די טעל-ליין
צו הערן: קלינג אין טעל-ליין און דריקט נומער 2 2

אויב דו האסט פארציילט די מעשה ביים שבת טיש, אדער  
אז די זאגסט אריין דער נמשל )קנעפל 2-3(

 קענסטו אריין גיין אין גורל דורך דריקן 2-3

המשך אויף קומענדיגן עמוד
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ַמיין 

 ַמֲעשֶׂה'ֶלע

ְירּוָׁשַלִים,  ִאין  ֶגעֶווען  ִאיְך  ִּבין  ָוואְך  ָפאִריֶגע 
ַזייֶעְנִדיג ַּביי ַא ַחּבּוָרה פּון ַּבחּוֵרי ֲאַנ"ׁש, ִאיְך ָהאּב 
ֶגעַדאְרְפט צּוִריְקָפאְרן ַקיין ֵּבית ֶׁשֶמׁש, ָאֶּבער ִאיְך 
ִּבין ֶגעֶווען ַגאְנץ ַווייט פּוֶנעם ָּבאס ְסַטאְנִצֶיע, ֶעס 
ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ִדי ֶלעְצֶטע ָּבאס ַאֵהיים צּוָפאְרן. 
ַפאר  ָנאר  ְׁשֶנעל  ֵזייֶער  ֵגיין  ְּפרּוִּביְרט  ָהאּב  ִאיְך 
ִאיְך  ָהאּב  ֵגיין  ְּבַׁשַעְת'ן  ָאן,  קּוְמט  אֹוטָא-ָּבאס  ִדי 
ִמְתַּפֵּלל ֶגעֶווען צּום אֹויֶּבעְרְשְׁטן ַאז ִאיְך ָזאל ָנאְך 

ָאְנָיאְגן ֶדעם ָּבאס.

ַמייֶנער  ַקאר  ַא  ֶעֶּפעס  פּון  ִאיְך  ֶזע  לֹויְפְנִדיג  ַאזֹוי 
ָהאט  ֶער  ָאּפ,  ִזיְך  ְׁשֶטעְטל  ֶער  אּון  ַּבאַקאְנֶטער  ַא 
צּום  ְׁשֶנעל  צּוֶגעִפיְרט  אּון  ַארֹויְפֶגערּוְפן  ִמיר 
ְסַטאְנִצֶיע ַאזֹוי ְׁשמּועְס'ְנִדיג אֹויְפן ֶוועג ָזאְגט ֶער 
ֶגעַדאְרְפט  ִניְׁשט  ֶיעְצט  ִאיְך  ָוואְלט  "ֶּבֱאֶמת  ִמיר: 
ִּבין ִאיְך ׁשֹוין  ְפִריֶער  ַזיין ָדא אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס, ָנאר 
ָדא ַאדּוְרך ֶגעָפאְרן אּון ֶעֶּפעס ִאיז ַארֹויְסֶגעְפלֹויְגן 
ַאִריֶּבער  ָנאְכַאָמאל  ֶיעְצט  ִאיְך  ִּבין  ַקאר,  ַמיין  פּון 
ּפּוְנְקט  אּון  אֹויְפזּוְכן  ֶעס  ֶגעְסל  ֶדעם  ֶגעָפאְרן 

בעז"ה ִדיר ָאְּפֶנעֶמען.

ֶער ָהאט  ִליּב –  ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז  ָיא 
ְּכֵדי  ָנאר  ַמֲעֶׂשה  ַגאְנֶצע  ַאַזא  צּוֶגעִׁשיְקט  ִמיר 
ִאיְך  ָנאְכֶמער  אּון  ָּבאס,  ֶדעם  ָאְנָיאְגן  ָזאל  ִאיְך 
ֶקעֶנען  ִאים  אּון  ְגרֹויְסֵקייט  ַזיין  ִאין  ַאייְנֶזען  ָזאל 

ַדאְנֶקען ְּבַרִּבים!

ַא ְגרֹויְסן ִייַׁשר ֹּכַח ַפאר ֶדעם ֶהעְרִליְכן ִּגְליֹון ָוואס 
ִאיר ֶגעְּבט ַארֹויס ֶיעֶדע ָוואְך.

אברמי

ע אֹויל ָוואס דּו ָהאְסט ַפאְרקֹויְפט  ִאיְך ִוויל ִדי ֶזעְלּבֶ
ַפאר ַמיין ַחֶבר ֶדער סֹוֵחר פּון ֶלען!

ִדיר  ָלאִמיר  ִריַקאְנט:  ַפאּבְ ֶדער  ִאים  ֶעְנְטֶפעְרט 
ְרָנָסה ִאיז ַאז ִאיְך ַפאְרקֹויף ֶלען  יר ַזיין, ַמיין ּפַ ַמְסּבִ
ִמיר  יי  ּבַ קֹויְפט  ַחֶבר  ַדיין  ְסחֹורֹות,  ָסאְרְטן  ַאֶלע 
ֵסֶדר ְגרֹויֶסע ְקַוואְנטּוְמס ְסחֹוָרה, ִאיְך ָהאּב  ֵאיין ּכְ
ֶוועֶרע  ׁשְ ִדי  ט  ִניׁשְ ט  ֶלעּפְ ׁשְ ָוואְגן  ַזיין  ַאז  ֶגעֶזען 
ַארֹויף  ַארֹויף  עְרֶגעָלאְדְנט,  ִאיּבֶ ָהאט  ֶער  ְסחֹוָרה, 
אְפט אּון  ָנאְך ְסחֹוָרה אּון ָנאךְ, ָהאּב ִאיְך ִאים ֶגעׁשַ
ִדיר  ָזאל  ִאיְך  ִוויְלְסט  דּו  ער  ָאּבֶ אֹויל,  ִדי  ן  ֶגעֶגעּבְ
ט ַקיין סֹוֵחר פּון  ין ִניׁשְ ן ָנאר ְסָמאֶלע? ִאיְך ּבִ ֶגעּבְ
ט  ט פּון ְסָמאֶלע, ִאיְך ַפאְרקֹויף ִניׁשְ אֹויל אּון ִניׁשְ

ֵטייְסט? ַקיין אֹויל! ַפאְרְשׁ

ֶדער  ָוואס  ִנְמָׁשל  ִדי  ַאַריין  ָזאְגט  ִקיְנֶדער  ַטייֶעֶרע 

ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ֶדעם ִאיד ָוואס ִאיז 

ֶגעקּוֶמען ִאים ֶּבעְטן ַא ְּבָרָכה אֹויף ַּפְרָנָסה?

די געווינער פון די לעצטע פאר וואכן
מען קען הערן די געווינער אויף קנעפל 4

הגרלה פסח חיים ברוך וויצהנדלר, בית שמש
הגרלה חו"ל משה נתן סאנדער, קרית יואל

הגרלה מעשה שבת טיש נתן הורביץ, בית שמש
 אח"ק יעקב יוסף אנשין, בית שמש
אמור ישראל יאראוויטש, בית שמש

הגרלה מעשה שבת טיש שלמה אנשין, בית שמש
תפלה ל"ג בעומר נתן רוזנבלאט

בה"ב מנדליאל, בית שמש
בה"ב מאיר ירוחם, ירושלים

מעשה שבת טיש, נתן ויצהנדלר, ב"ש
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אין קורצן פון פריער:

ישראל.  ארץ  פון  צוריק  וועג  אויפ'ן  איז  רבי  דער 
איז  רבי  דער  און  מלחמה  א  דאן  געווען  איז  עס 
אריינגעפאלן אין א מלחמה שיף ארומגענומען מיט 
אויסצושטיין  געהאט  האט  ער  אראבער.  ווילדע 
פול מיט סכנות וואס דער אויבערשטער האט אים 
שיף  דער  איז  ניסים  פול  נאך  געראטעוועט.  כסדר 

אנגעקומען קיין ראדיש ערב פסח.
יעצט ליינט ווייטער:

די  צו  אנגעקומען  איז  באגלייטער  דער  ווען      
אידישע קהילה אין ראדיש, האט מען אים באלד 
אריינגעפירט צום חכם הכולל, און ער האט אים 
זיי געשעהן, אז  וואס איז מיט  דערציילט אלעס 
זיי זענען פארכאפט אין א קריג'ס שיף. ער האט 
ווייל  זאגן,  צו  וואס  קלאר  אזוי  געוואוסט  נישט 
כוונה  פונקטליכע  די  געוואוסט  נישט  האבן  זיי 
זיי,  מיט  טוהן  וויל  ער  וואס  קאפיטאן,  דעם  פון 
דעריבער האט ער דערציילט נאר בכלליות אז זיי 
זענען כמעט געפאנגען חס ושלום, און זיי זענען 

אין א גרויסן געפאר. 
    וויבאלד עס איז געווען ערב יו"ט פסח, און ער 
איז  שיף,  אויפן  אים  ווארט  רבי  דער  אז  ווייסט 
איז  ער  וואס  שעה  די  צייט,  אין  ענג  געווען  ער 
געווען ביי דעם חכם הכולל האט אים אויסגעזען 
ווייל דער חכם האט  ווי א פאר שעה,  לאנג אזוי 
זיך אין  וואס טוט  נייעס  די  זייער געוואלט הערן 
פון  די מלחמה, און אלע דראמאטישע מעשיות 
די קריג, און איז נישט געווען פארנומען צו אים 

נאר  אים  האט  ער  נויט.  זיין  אין  העלפן 

איבערגע'חזר'ט:  כסדר 
קיין  נישט  "האב 
מורא", כדי ער זאל אים 
זאכן.  נאך  דערציילן 
האט  באגלייטער  דער 
גרויס  דעם  פון  געהאט 
שוין  האט  ער  ביז  צער, 
צו  זיך,  ביי  געטראכט 
גיין  צוריק  און  וויין  מיט  מצות  קויפן  ארויסגיין 
מען  אז  נישט  ער  זעט  דא  ווייל  שיף,  צום  אליין 

קען אים העלפן.
אים  האט  באשעפער  הייליגער  דער  אבער      
האט  ער  געדאנק,  גוטער  א  אריינגעשיקט 
זענען  זיי  ווען  אז  דערמאנט  פלוצלינג  זיך 
איינגעשטאנען אין טבריה ביי רבי צבי הארקער 
אין הויז, האבן זיי געהערט אז זיין פרוי קומט פון 
א ספרד'ישע משפחה, וואס זענען זייער מיוחס, 
איז  וואס  ראדיש  אין  ברודער  א  האט  זי  און 
באוואוסט אלץ א צדיק און א גרויסער חכם, איז  
אים איינגעפאלן אן עצה צו גיין צו דעם ברודער 
דער צדיק, אפשר וועט ער קענען העלפן, אבער 
די  נאר  נאמען,  זיין  געוואוסט  נישט  האט  ער 
נאמען פון די פרוי פון דעם אויבנדערמאנטער ר' 
צבי האט ער געדענקט, האט ער פראבירט פרעגן 
וואס  חכם  א  דארט  מענטשן  די  קענען  אפשר 
האט א שוועסטער אין טבריה? צו זיין פרייד האט 
חכם  דעם  צו  אריבערגעשיקט  גלייך  אים  מען 
האבן  ארום  מענטשן  די  געזוכט.  האט  ער  וואס 
שוין אלעס דערציילט פארן צווייטן חכם וואס זיי 
האבן געהערט פון אים ביים ערשטן חכם, אזוי אז 
ווי נאר דער מענטש פון רבי'ן איז אריינגעקומען  
צום חכם האט ער אים גלייך געזאגט: "בארוהיג 
און  און מורא!  קיין שום שרעק  נישט  דיך, האב 
אלע סיפורי מעשיות וועלן מיר שוין הערן פון דיר 

אם ירצה ה' ביים סדר נאכט".
    דער באגלייטער פון רבי'ן איז געבליבן שטיין 
געחלומ'ט  נישט  האט  ער  איבעראשט, 

דעם רבי'נס  
נסיעה צוריק פון 
ארץ ישראל

אינגאנצן  זיך  מוז  איך 
אמונה  אין  נאר  אנהאלטן 

אין באשעפער...
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אז די ישועה וועט קומען אזוי שנעל, אז ער וועט 
זיין אויפן סדר.  וואו צו  זיין צו האבן  זוכה  אפילו 
"זאלסט  געזאגט:  ווייטער  אים  האט  חכם  דער 
שוין  מיר  האבן  קאפיטאן  דער  מיט  אז  וויסן 
געווען(  )מעקל  קאנסיפיקירט  און  אפגעהאלטן 
פריי,  גיין  לאזן  אייך  וועט  ער  ווען  ביז  שיף  זיין 
און געלט וועט מען אים געבן וויפל ער וועט נאר 
וועלן. מען דארף דאנקען דעם באשעפער אז ער 
פארשוין,  דעם  אט  פון  געראטעוועט  אייך  האט 
ווייל  ונפלאות,  ניסים  געוואלדיגע  אזעלכע  מיט 
און איז  גזלן  דער קאפיטאן איז א באוואוסטער 
רשעות'דיגער  זיין  אין  איינגעוואוינט  יארן  שוין 
פינעף סרני פלישתים,  די  פון  וועג. ער שטאמט 
אזא  אז  דאס  אונטער.  זיך  ער  חתמ'ט  אזוי  און 
רשע זאל לאזן אראפנעמען איינעם צום שטאט 
דער  האט  יעצט  אבער  נס!  געוואלדיגער  א  איז 
חכם געזאגט, איז נישט דא קיין צייט צו די אלע 
ער  דאקטער  צום  גלייך  מיר  מיט  קום  מעשיות, 

זאל דיר שנעל אפשערן לכבוד יום טוב. 
זיך  פון רבי'ן  זיי האבן גענומען דעם באגלייטער 
אפשערן לכבוד יו"ט און האבן אים מכבד געווען 
צוזאמען  זיצנדיג  אזוי  טרינקען.  צו  קאווע  מיט 
ווער  ווייטער אינטערסירט ביי אים  זיך  זיי  האבן 
איז דער צווייטער איד וואס געפינט זיך נאך אויפן 
שיף? האט זיי  דער באגלייטער פארגעשטעלט 
פון  געהערט  אמאל  שוין  איר  "האט  רבי'ן:  דעם 

דעם הייליגן בעל שם טוב?" 
"יא!" האט אים דער חכם געענטפערט. דער ספר 
באוואוסט  פולנאה,  פון  יוסף"  יעקב  "תולדות 
איז  וועלכער  התולדות",  "בעל  דער  אלס 

דארט  געווען  איז  בעש"ט,  פון  תלמיד  א  געווען 
פארשפרייט, דעריבער האבן זיי געוואוסט פון די 

גרויסקייט פון בעש"ט. 
    דער באגלייטער האט אים ווייטער דערציילט 
וואס געפינט זיך אויפן שיף איז אן  אז דער איד 
פון  אייניקל  אן  אויך  אזוי  שם,  בעל  פון  אייניקל 
רבי נחמן האראדנקער, און ער אליין פאר זיך איז 
אויך א גרויסער חכם אזוי ווי איר וועט שוין אליין 
זעהן ווען איר וועט זיך טרעפן מיט אים. דער חכם 
צו הערן,  זייער שטארק געפרייט דאס  זיך  האט 
דאפלטע  א  האט  ער  אז  צוגעזאגט  האט  און 
פשוט'ער  א  אויסלייזן  צו  נאר  ווייל  שמחה, 
כל שכן אז דער  גרויסע מצוה,  זייער  א  איז  איד 
א  אויסלייזן  צו  זיין  מזכה  אים  האט  באשעפער 
אדם גדול וואס איז נאך אויך מיוחס צו אזעלכע 
ער  זכי'.  גרויסע  א  זיכער  איז  צדיקים  גרויסע 
האט זיך שנעל צוגעאיילט מיט נאך מענטשן צו 

ארויספארן צום רבי'ן.
    אזוי ווי זיי פארן אויפן וועג, האבן זיי געזעהן 
אז עס טוט זיך א בהלה אויפן גאס, עס האט זיך 
געמאכט אין מארק אז צוויי ישמעאלים האבן זיך 
געקריגט איינער מיט זיין חבר, ביז סאיז געווארן א 
גאנצע קריג דארט און עס איז געהרג'עט געווארן 
צווישן זיי עטליכע ישמעאלים. ווי נאר זיי האבן 
דאס געהערט איז דער חכם שנעל אנטלאפן מיט 
זיין חצר מיט שרעק, און אויך  צו  אלע מענטשן 
מיטגענומען  זיי  האבן  באגלייטער  רבינ'ס  דעם 
מיט זיך און האבן זיך צוגעשפארט און פארמאכט 
אויף  ארויסגעגאנגען   נישט  און  חצר,  אינעם 
אין  סכנה  גרויסע  א  איז  עס  ווייל  שעה,  אפאר 
אזעלכע צייטן פאר די אידן צו גיין אויפן גאס, זיי 

האבן זיך דארט באהאלטן.
האבן  זיי  און  בארוהיגט  זיך  האט  מצב  דער  ווען 
שוין געוואלט צוריקגיין צום שיף איז שוין געווען 
און  איז שוין אונטערגעגאנגען  זון  די  צו שפעט, 

סאיז שוין געווארן ליל סדר.

פארזעצונג וועט קומען אי"ה
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 דער הייליגער

בעל שם
טוב 

ַא  אוֹיְך  ִאיז  ּתוָֹרֵתנּו,  ן  ַמתָּ ְזַמן  בּועוֹת  שָׁ טוֹב  יוֹם 
ָרֵאל, ִדי ָיאְרַצייט  ַלל ִישְׂ יי כְּ ְגרוֹיֶסע יוָֹמא ְדִהילּוָלא בַּ
ְבַעת  שִׁ אוֹר  ְזצּוַק"ל  טוֹב  ם   שֵׁ ַעל  בַּ ֵהייִליְגן  פּוֶנעם 
ם טוֹב ִאיז ֶגעֶווען ֶדער  ַעל שֵׁ ַהיִָּמים. ֶדער ֵהייִליֶגער בַּ
ֶרעְנְגט  ַאַרייְנֶגעבְּ ָהאט  ֶער  ֲחִסידּות,  פּון  ְגִריְנֶדער 
ֵהייִליְגן  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ַאזוֹי  ִווי  ִליְכִטיְגַקייט  ַנייֶע  ַא 
ְגרוֹיֶסע  ִדי  ָנאר  ט  ִנישְׁ ַאז  ְמָחה,  שִׂ ִמיט  עֶפער  אשֶׁ בַּ
ָנאר  עֶפער,  אשֶׁ בַּ ֶדעם  ִדיֶנען  ֶקעֶנען  ָזאְלן  לוְֹמִדים 
ׁשּוֶט'ע  פָּ ע  ָדאְרִפישֶׁ ִדי  ׁשּוִטים,  פְּ בַּ ׁשּוט שֶׁ ַהפָּ ֲאִפילּו 
ן ַא ֶוועג ִווי ַאזוֹי צּו ִדיֶנען ֶדעם  ִאיְדן ָזאְלן אוֹיְך ָהאבְּ
ְטן. ֶער ָהאט ֶגעִוויְזן ַפאר ַאֶלעֶמען, ִווי ַאזוֹי  עְרשְׁ אוֹיבֶּ
ֶטער ָהאט  עְרשְׁ ט ַזיין, ַאז ֶדער אוֹיבֶּ ֶער ָזאל ָנאר ִנישְׁ
ָרִטית.  ָחה פְּ גָּ ַהשְׁ ִליּב ֶיעְדן ִאיד אּון ִהיט אוֹיף ִאים בְּ
טוֹב  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ֶדער  ָהאט  ׁשּוָטה  פְּ ֱאמּוָנה  ַאַסאְך 
עֶפער  אשֶׁ בַּ ִאין  ָרֵאל,  ִישְׂ ַלל  כְּ ִאין  ֶרעְנְגט  ַאַרייְנֶגעבְּ
ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  יִקים, אּון ַפאר ִדי ְגרוֹיֶסע תַּ אּון ִאין ַצדִּ
ִאין  ה',  ֲעבוַֹדת  ִאין  ֶוועג  ַנייֶע  ַא  ֶגעִוויְזן  ֶער  ָהאט 
ה, ָוואס ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ַרַעׁש ִאין  ִפלָּ ֱאמּוָנה, ִאין תְּ

ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.

ם טוֹב ָהאט  ַעל שֵׁ אוואּוְסט ַאז ֶדער בַּ      ֶעס ִאיז בַּ
לוֹם,  ַהשָּׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  דָּ יז  בִּ ִיחּוס  ַזיין  ֶגעצוֹיְגן 
ִוד  דָּ אוֹיְך  ַאז  ַזאְך  וואּוְנֶדעְרִליֶכע  ַא  ַטאֶקע  ִאיז  ֶעס 
ָיאְרן  בּועוֹת,  שָׁ טוֹב  יוֹם  ֶגעָוואְרן  ִנְפַטר  ִאיז  ֶלְך  ַהמֶּ
ַעל  בַּ ֶדער  ֶווען  אוואּוְסט.  בַּ ֶגעֶווען  ט  ִנישְׁ ָדאס  ִאיז 
ַזיין  פּון  ידּוְך  שִׁ ֶדעם  אוֹיְסֶגעִפיְרט  ָהאט  טוֹב  ם  שֵׁ
ֶדער  ִאים  ָהאט  ַזַצ"ל  ָהאָרַדאְנֶקער  ַנְחָמן  ר'  ְלִמיד  תַּ
ן ַפאר  ֶגעבְּ ִמיר  ִאיר  ֶוועט  ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט  ם  ַעל שֵׁ בַּ

ָהאָרַדאְנֶקער  ַנְחָמן  ר'  ֶגעְלט?  ְדָכנּות  שַׁ

ַעל  בַּ ֶדער  ִאים  ָהאט  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט.  ט  ָגאְרִנישְׁ ָהאט 
ַא  ַזיין  ֶוועט  ִמיר  יי  בַּ אוֹיּב  ֶגעָזאְגט  דוֹׁש  ַהקָּ ם  שֵׁ
ידּוְך  שִׁ ַא  ִמיר  ֶוועְלן  זּוְהן  א  ִדיר  יי  בַּ אּון  ָטאְכֶטער 
ים  ט ַמְסכִּ ער ר' ַנְחָמן ָהאָרַדאְנֶקער ָהאט ִנישְׁ טּון, ָאבֶּ
ם  ַעל שֵׁ ֶגעֶווען ֶדערוֹיף, ֶער ָהאט ֶגעַטֲעֶנה'ט ַפאְרן בַּ
לוֹם  ַהשָּׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהמֶּ ִוד  דָּ צּו  יז  בִּ ְמיּוָחס  ִאיז  ֶער  ַאז 
ְמיּוָחס,  ַא  ִמיט  אוֹיְך  ַמאְכן  ֶער  ִוויל  ידּוְך  שִׁ ַא  אּון 
ַארוֹיְסֶגענּוֶמען  ַדאן  ָהאט  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַנְחָמן  ר'  ַפאר  ֶגעִוויְזן  ָהאט  אּון  ַהּיוֲֹחִסין,  ת  ְמִגלַּ ַזיין 
ְמִליֵאל  גַּ ר'  צּו  יז  בִּ ְמיּוָחס  ִאיז  ֶער  ַאז  ָהאָרַדאְנֶקער 
יז  בִּ ְמיּוָחס  ִאיז  ֶער  ַאז  אוואּוְסט  בַּ ִאיז  ָוואס  ֵקן  ַהזָּ
ים  ַנְחָמן ַמְסכִּ לוֹם, ַדאן ָהאט ר'  ֶלְך ָעָליו ַהשָּׁ ִוד ַהמֶּ דָּ
ֶגעָוואְרן  ה  לָּ ִנְתגַּ ִאיז  אוֹיְך  ַאזוֹי  ידּוְך,  שִׁ צּום  ֶגעֶווען 

ם טוֹב. ַעל שֵׁ ֶדעם ִיחּוס פּון ֶדעם בַּ

ָוואס  זּוְהן  ַנְחָמן ָהאָרַדאְנֶקער ָהאט ֶגעַהאט א     ר' 
ְמָחה ִאיז ֶגעֶווען ַא ָיתוֹם, ַזיין  ְמָחה, שִׂ ָהאט ֶגעֵהייְסן שִׂ
ַמאֶמע ִאיז ִנְפַטר ֶגעָוואְרן ֶווען ֶער ִאיז ַאְלט ֶגעֶווען 
ַא חֶֹדׁש, ֶער ָהאט ִזיְך ַאֶלע ָיאְרן ֶגעָהאֶדעֶוועט ִאין ִדי 
ם ָהאט ֶגעָזאְגט  ַעל שֵׁ ם טוֹב, ֶדער בַּ ַעל שֵׁ טּוּב פּון בַּ שְׁ
ַפאר ַזיין ָטאְכֶטער ָאְדל ַאז ָדאס ִאיז ַא וואוֹיל ִקיְנד, 
ָווָנה ִאין ֶדעם  ַטאֶנען ִדי ִטיֶפעֶרע כַּ ָאְדל ָהאט ַפאְרשְׁ
ּבּור פּון ִאיר ַטאֶטע, אּון ֶווען ִאיר ָטאְכֶטער ֵפְייָגא  דִּ
וואוֹיְל'ן  ֶדעם  ֶגענּוֶמען  ִזי  ָהאט  ֶגעָוואְרן  ְגרוֹיס  ִאיז 
ָהאט  אְרָפאְלק  פָּ יּוְנֶגער  ֶדער  ָחָתן,  ַא  ַפאר  ְמָחה  שִׂ
ַנְדן, אּון  ַאְלץ  ם טוֹב  ַעל שֵׁ יָרה פּון בַּ ִדי דִּ אקּוֶמען  בַּ
ן ָדאְרט ֶגעוואוֹיְנט, ָדאס ֶזעֶנען ִדי ֶעְלֶטעְרן פּון  ָהאבְּ
ְזצּוַק"ל,  ֵפְייָגא  ן  בֶּ ַנְחָמן  ינּו  ַרבֵּ י'ן  ֶרבִּ ֵהייִליְגן  ֶדעם 

ִדי  פּון  חּוץ 
ְגרוֹיְסֵקייט 

ַאֵליין  ִאים  פּון 
ַעְצמוֹ,  ד  ִמצַּ
אוֹיְך  ֶער  ִאיז 
ְמיּוָחס  ֶגעֶווען 
ייֶדע  בֵּ פּון 
צּום  ַזייְטן 
ְזִמירוֹת  ְנִעים 

ָרֵאל ַחי ְוַקיָּם.   ִוד ֶמֶלְך ִישְׂ ָרֵאל, דָּ ִישְׂ

ָהאט  טוֹב  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ֵהייִליֶגער  ֶדער      
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דער קלויז אין בראדי

ּיוֹת ָוואס  אר ַמֲעשִׂ ֶרעְנֶגען ַאפָּ בְּ ֶוועְלן ִמיר ָדא ַאָראפְּ
ָמאל  רוֹב  ם,  שֵׁ ַעל  בַּ פּון  ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט  י  ֶרבִּ ֶדער 
ֶגעִוויֶסע  ַא  צּו  יְנדּוְנג  ַפאְרבִּ ַא  ֶגעַהאט  ָדאס  ָהאט 
ּתוָֹרה  ַא  ָאֶדער  ֶגעֶווען,  ֶדעָמאְלס  ִאיז  ָוואס  א  נוֹשֵׂ

ה ֶגעֶווען.  ָוואס ֶער ָהאט ֶדעָמאְלס ְמַגלֶּ

יִכין  יִקים ַמְמשִׁ ל ַצדִּ ּיוֹת שֶׁ       ַעל-ְיֵדי ִסּפּוֵרי-ַמֲעשִׂ
ְוָצרוֹת  ְך  ה חֹשֶׁ ַהְרבֵּ ְודוֶֹחה  עוָֹלם,  יַח בָּ ל ְמשִׁ אוֹרוֹ שֶׁ

ִמן ָהעוָֹלם

ֶדער ַּבַעל ַּדְרָׁשן

ם טוֹב ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַאָמאל  ַעל שֵׁ ֶדער ֵהייִליֶגער בַּ
ִאיז  ָדאְרט  ָראד,  בְּ ָטאט  ִדי שְׁ ִאין  ת קוֶֹדׁש  בָּ אוֹיף שַׁ
ָוואס  ֲחִסיִדים  ה פּון  ְקִהלָּ ֵהייִליֶגע  ְגרוֹיֶסע  ַא  ֶגעֶווען 
ם, ֶער  ַעל שֵׁ ָכבוֹד ֶדעם ֵהייִליְגן בַּ ן אוֹיְפֶגענּוֶמען בְּ ָהאבְּ
ָטאט,  יי ֵאייֶנער ַא ְגִביר פּון שְׁ ַטאֶנען בַּ ִאיז ַאייְנֶגעשְׁ
ֶטעְלט ַא ְגרוֹיֶסע ִטיׁש, אּון ֶעס  ֶדער ְגִביר ָהאט צּוֶגעשְׁ

ֶגעֶזעְצן  ֶזעֶנען 
ת  בָּ יים ִטיׁש שַׁ בַּ
ָחׁשּו'ֶבע  ַאַסאְך 
ֶוועְלֶכע  ִאיְדן, 
ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען 
ֶדער  ִווי  ַאזוֹי 
ֶווען  ֵטייֶגער  שְׁ
קּוְמט  ֶעס 
ִאין  יק  ַצדִּ ַא 
ִדי  ֶטעְטל,  שְׁ

יים ִטיׁש, אּוְנְטן פּון  ֲחׁשּוִבים ֶזעֶנען ֶגעֶזעְצן אוֹיְבן בַּ
ֶזעֶנען  ָוואס  ִאיְדן  ׁשּוֶט'ע  פָּ ִדי  ֶגעֶזעְצן  ֶזעֶנען  ִטיׁש 

אוֹיְך ֶגעקּוֶמען צּום ִטיׁש. 

ֶגעֶזעְצן  ֶזעֶנען  ֶוועְלֶכע  ן  ֶמעְנְטשְׁ ִדי  ן  ְצִווישְׁ     
ַעל  בַּ ַא  ֵאייֶנער  ֶגעֶזעְצן  אוֹיְך  ִאיז  ִטיׁש  יים  בַּ אּוְנְטן 
ִצּבּור(   ַפאְר'ן  ָרׁשוֹת  דְּ ֶרעְדט  ָוואס  )ֵאייֶנער  ן,  ְרשָׁ דַּ
ֶעס  ָוואס  פּון  ִפיל,  ֵזייֶער  ֶגעֶגעְסן  ָהאט  ן  ְרשָׁ דַּ ֶדער 
ָהאט  ִטיׁש  אוֹיְפן  ֶעְסן  צּו  ֶטעְלט  צּוֶגעשְׁ ֶגעֶווען  ִאיז 
ן  ָהאבְּ ַארּום  ֲחִסיִדים  ִדי  ָנאְך,  אּון  ָנאְך  ֶגעֶגעְסן  ֶער 
ַדאְרף  ִוויִפיל  ִאיְנֶטעֶרעס,  ִמיט  ִאים  אוֹיף  ֶגעקּוְקט 
ן,  ן צּו ֶגעבְּ ֶער ֶעְסן? ֶדער עוָֹלם ָהאט ִאים ָאְנֶגעהוֹיבְּ

ִווי  עוָֹלם,  דוֵֹלי  גְּ יִקים,  ַצדִּ ְלִמיִדים  תַּ עְרֶגעָלאְזט  ִאיבֶּ
יד, אּון ר' ַאֲהרֹן  'ער ַמגִּ ֶדער "ּתוְֹלדוֹת" ֶדער ֶמעְזִריְטשֶׁ
דוֹל ְמַקאְרִלין, ר' ַנְחָמן ָהאָרַדאְנֶקער, אּון ָנאְך ִפיל  ַהגָּ
ן אֹויְפֶגעלֹויְכְטן  יִקים, ָוואס ָהאבְּ ְגרוֹיֶסע ֵהייִליֶגע ַצדִּ
ַאַסאְך  ֶוועְלט  ִדי  ִאין  אוואּוְסט  בַּ ִאיז  ֶעס  ֶוועְלט,  ִדי 
ֶדעְרֵצייְלט  ֶמען  ָוואס  ּיוֹת  ַמֲעשִׂ ייֶנע  שֵׁ ֶגעַוואְלִדיֶגע 
ער  ם, ָוואס ֶמען ָזאְגט ִאיבֶּ ַעל שֵׁ אוֹיף ֶדעם ֵהייִליְגן בַּ
ה פּון ֶדעם  יִקים ַאז ָנאר צּו ֶדעְרֵצייְלן ַא ַמֲעשֶׂ פּון ַצדִּ
יְך  ַמְמשִׁ ִאיז  אּון  ְסגּוָלה,  ְגרוֹיֶסע  ִאיז  טוֹב  ם  שֵׁ ַעל  בַּ
ִזיְך  ֶמען  ָהאט  ִאיְדן  ַאַסאְך  יי  בַּ עוֹת,  פָּ ַהשְׁ גּוֶטע 
יי  בַּ ם  שֵׁ ַעל  בַּ פּון  ה  ַמֲעשֶׂ ַא  ֶדעְרֵצייְלן  צּו  ֶגעִפיְרט 

ת. בָּ ה מוָֹצֵאי שַׁ ְסעּוַדת ְמַלוֶּה ַמְלכָּ

י ָהאט אּוְנז ֶדעְרֵצייְלט ֶעְטִליֶכע      ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרבִּ
ם טוֹב, ָוואס ָהאט  ַעל שֵׁ ּיוֹת פּון ַזיין ֵזייְדן ֶדער בַּ ַמֲעשִׂ
אוואּוְסט  יבּות, ַווייל ֶעס ִאיז בַּ יי אּוְנז ַא ְגרוֹיס ֲחשִׁ בַּ
מּוָעה,  ַהשְּׁ י  ִמפִּ ער  ַאִריבֶּ ֵגייט  ָוואס  ה  ַמֲעשֶׂ ַא  ַאז 
ַאָמאל  ָרִטים  פְּ ֶפעְלט  ַאָמאל  ְקָלאר  ַאזוֹי  ט  ִנישְׁ ִאיז 
ִאיז  אוֹיְך  ְוכּו'...  צּוֶגעֵלייְגט  ר  ִמְספַּ ַעל  בַּ ֶדער  ָהאט 
ּיוֹת  ִדי ַמֲעשִׂ ער  ֵסֶדר, ָאבֶּ ט ֶדער  ַאַסאְך ָמאל צּוִמישְׁ
לוֹיֶטעֶרע  ַזיין  פּון  ֶדעְרֵצייְלט,  ָהאט  י  ֶרבִּ ֶדער  ָוואס 
ָנָתן  ר'  -אּון  יֹאַמר  יו  ִמפִּ ּוְבָטֳהָרה,  ה  ְקֻדשָּׁ בִּ מוֹיל 
רּור,  ַתְכִלית ַהבֵּ ן - ִאיז ְמבָֹרר בְּ ִריבְּ ָהאט ָדאס ַפאְרשְׁ

ט אּון ְקָלאר ָאן ַקיין ָסֵפק.  עְרֶגעִזיפְּ ִאיבֶּ

ִסּפּוֵרי  ֶדעְרֵצייְלן  צּו  ַזאְך  ְגרוֹיֶסע  ַא  ִאיז  "ֶעס      
י  ֶרבִּ ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָהאט  יִקים"  ַצדִּ פּון  ּיוֹת  ַמֲעשִׂ
בוֹת,  ַמֲחשָׁ לוֹיֶטעֶרע  צּו  ֶרעְנְגט  בְּ ֶעס  ֶגעָזאְגט: 
ִוויְסן  ַדאְרף  ֶמען  ער  ָאבֶּ יִנים,  דִּ יק  ַמְמתִּ ִאיז  אּון 
נֶּה ֶווער  ּיוֹת צּו ֶדעְרֵצייְלן, ֶעס ִאיז ְמשַׁ ֶוועְלֶכע ַמֲעשִׂ
ט ֶיעֶדער ֶקען ֶדעְרֵצייְלן, ָנאר ֵאייֶנער  ֶדעְרֵצייְלט, ִנישְׁ
ן  ְצִווישְׁ ְקָלאְרֵקייט  ַא  ִמיט  ייְדן  אּוְנֶטעְרשֵׁ ֶקען  ָוואס 
ַא  ִריְכִטיג  ֶדעְרֵצייְלן  ֶקען  ֶער  ָנאר  ֶקר,  שֶׁ אּון  ֱאֶמת 
ן ֶדעם ּכַֹח צּו ִדי  יִקים ָוואס ֶוועט ָהאבְּ ה פּון ַצדִּ ַמֲעשֶׂ
ִדי  ִוויְסן  ֶווער פּון אּוְנז ֶקען  עוֹת,  פָּ ְגרוֹיֶסע ַהשְׁ ַאֶלע 
אּון  ֶדעְרֵצייְלן?  צּו  ִריְכִטיג  ִאיז  ה  ַמֲעשֶׂ ֶוועְלֶכע  סוֹד 
ַעל  בַּ פּון  ִסּפּוִרים  ִדי  ֶדעְרֵצייְלן?  צּו  ָדאס  ַאזוֹי  ִווי 
י ָהאט אּוְנז ֶדעְרֵצייְלט ָדאס  ם טוֹב ָוואס ֶדער ֶרבִּ שֵׁ
י ָהאט ֶגעֵמייְנט.  ָהאט ַאַווְדַאי ִדי ְסגּוָלה ָוואס ֶדער ֶרבִּ
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צּו  ֶעְסן  ִמיט  ֶטעֶלעְר'ס  ַאַסאְך  ְטֶרעְקן  אוֹיְסשְׁ אּון 
ַווייל  ִאים,  פּון  ַמאְכן  חֶֹזק  ֵליָצנּות,  ִאים  פּון  ן  ְטֵרייבְּ
ֶגעטּון  ָהאט  ן  ְרשָׁ דַּ ֶדער  ער  ָאבֶּ ַאזוֹיִפיל,  ֶעְסט  ֶער 
ֵזיי,  ִוויְסְנִדיג ֶגעַמאְכט פּון  ט  ָגאְרִנישְׁ ִזיְך  ַזייְנס, אּון 
ן  ָהאבְּ ֵזיי  ָוואס  ַאֶלעס  ֶעְסן  צּו  ֶגעֶווען  יְך  ַמְמשִׁ ָנאר 
יְקט, ַאַסאְך ֶמער ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ֶעְסן  ִאים צּוֶגעשִׁ
ִאיז  ָהעוָֹלם  ֶרְך  דֶּ ֶדער  ָוואס  ִפיׁש  ל  ְלָמשָׁ ָנאְרַמאל. 
ִטיְקל, ָהאט ֶער ַאֵליין  ן ֶעְסן ֵאיין שְׁ ַאז ְצֵוויי ֶמעְנְטשְׁ
ִטיְקֶלעְך ִפיׁש! ַאזוֹי אוֹיְך ִדי  ֶגעֶגעְסן ְצֵוויי ַגאְנֶצע שְׁ
יְסל ַפאר ִזיְך, א.  ַזאְפט ָהאט ֶער ֶגעֶגעְסן ַא ַגאְנֶצע שִׁ
ן ֵזיי ֶגעַלאְכט פּון ִאים אּון צּוֶגערּוְקט  א. וו.  ַאזוֹי ָהאבְּ
אוֹיְפן  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס  ֶעְסן  יְסֶלעך  ַאֶלע שִׁ ִאים  צּו 
ִטיׁש, צּו ֵליָצנּות ַמאְכן פּון ִאים ַאז ֶער ֶעְסט ַאזוֹיִפיל.

עְטן פּון ִאים  ן צּו בֶּ ן ֵזיי ָאְנֶגעהוֹיבְּ עֶטער ָהאבְּ פֶּ      שְׁ
ֱאֶמת ִאיז ֵזייֶער  יים ִטיׁש, בֶּ ֶער ָזאל ֵזיי ָזאְגן ּתוָֹרה בַּ
ָזאל  ֶער  ִאים,  פּון  ַמאְכן  חֶֹזק  צּו  ָנאר  ֶגעֶווען  ָווָנה  כַּ
ם  ַעל שֵׁ יים ִטיׁש ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער בַּ ָזאְגן ּתוָֹרה בַּ
ִאיז  ן  ְרשָׁ דַּ ֶדער  ער  ָאבֶּ ָאן,  אוֹיְבן  ִזיְצט  ַזַצ"ל  טוֹב 
ן ָזאְגן ּתוָֹרה  ְתִמימּות אּון ָהאט ָאְנֶגעהוֹיבְּ ֶגעַגאְנֶגען בִּ
ן ֶגעֵלייְגט ִדי  ן ַארּום ָהאבְּ ער ִדי ֶמעְנְטשְׁ ַפאר ֵזיי, ָאבֶּ
ַהאְנט אוֹיְפן מוֹיל אּון ִזיְך אּוְנֶטעְרֶגעַלאְכט פּון ִאים,  
ֶער ִאיז ֶגעֶווען ִאין ֵזייֶער אוֹיְגן ָמאְדֶנע אּון ַלאֶכעִדיג 
ן ֶגעַמאְכט פּון ִאים ַא ַגאְנֶצע ֶגעֶלעְכֶטער. אּון ֵזיי ָהאבְּ

ַטאֶנען ַאז ֵזיי ַלאְכן  ן ָהאט ַפאְרשְׁ ְרשָׁ ַעל דַּ     ֶדער בַּ
פּון ִאים ַווייל ֶער ָהאט ֶגעֶגעְסן ַאַסאְך, ָהאט ֶער ִזיְך 
ט ָזאְגן  ָאְנֶגערּוְפן אּון ֶגעָזאְגט: "אוֹיּב ֶמען ֶקען ִנישְׁ
ִטיְקל ִפיׁש?"  ט ֶעְסן ַא שְׁ ּתוָֹרה, ָטאר ֶמען ׁשוֹין ִנישְׁ
ִדי  אֶמעְרְקט  בַּ טוֹב  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ֶדער  ָהאט  ַארּום  ַאזוֹי 
ֶער  ִטיׁש,  יים  בַּ ֶגעטּון  ִזיְך  ָהאט  ָוואס  ַזאְך  ַגאְנֶצע 

ִליק ֶדעם ַגאְנְצן  ָהאט ֶגעֶזעְהן ִמיט ַזייֶנע לוֹיֶטערן בְּ
ָהאט  ֶער  אֶדעְרט,  ֶגעבַּ ֵזייֶער  ִאים  ָהאט  ֶעס  ִעְנָין, 
ן  ָהאבְּ ָוואס  ֲחִסיִדים  ִדי  אוֹיף  ֶגעֶווען  יד  ַמְקפִּ ֵזייֶער 
ִזיְך  ם טוֹב ָהאט  ַעל שֵׁ ֵהייִליֶגער בַּ ָדאס ֶגעטּון, ֶדער 
ֶעס  ן,  ְרשָׁ דַּ ַעל  בַּ ֶדעם  פּון  ּתוָֹרה  ִדי  צּו  צּוֶגעֶהעְרט 
ָהאט  עֶטער  פֶּ שְׁ ֶגעָפאְלן,  ַטאְרק  שְׁ ֵזייֶער  ִאים  ָהאט 
ָזאְגט  ן  ְרשָׁ דַּ ֶדער  ַאז  ֶגעָזאְגט  טוֹב  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ֶדער 
ִביא ַז"ל )ד.מ. ַאז ֶער ִאיז  י ֵאִליָּהּו ַהנָּ ער ּתוָֹרה ִמפִּ ִאיבֶּ
ֶגעֶווען ַא ְגרוֹיֶסער ֶמעְנְטׁש, ָוואס ָהאט זוֶֹכה ֶגעֶווען 

צּו ֶהעְרן ּתוָֹרה פּון ֵאִליָּהּו ַהנִָּביא ָזכוֹר ַלּטוֹב(.

י  ֶרבִּ ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָהאט  ה  ַמֲעשֶׂ ַגאְנֶצע  ִדי      
עֶטער ֶגעָזאְגט: ַאז ִדי ַזאְך  פֶּ ֶדעְרֵצייְלט, אּון ָהאט שְׁ
ן ָהאט ֶגעָזאְגט: "אוֹיּב ֶמען ֶקען  ְרשָׁ ַעל דַּ ָוואס ֶדער בַּ
ִטיְקל  ט ֶעְסן ַא שְׁ ט ָזאְגן ַקיין ּתוָֹרה ָטאר ֶמען ִנישְׁ ִנישְׁ
ָנאְכֶדעם  ֶגעָפאְלן.  ֵזייֶער  ִאים  ָהאט  ָדאס  ִפיׁש?", 
ֵטייט  ָוואס שְׁ ּתוָֹרה  ִדי  ֶגעֶווען  ה  ְמַגלֶּ י  ֶרבִּ ֶדער  ָהאט 
"ֵיׁש  ל"ב:  ִסיָמן  ְנָיָנא  תִּ מוֲֹהַר'ן  ִלּקּוֵטי  ִאין  ן  ִריבְּ ֶגעשְׁ
נּוִזים  גְּ ְוֵהם  ִנְפָלָאה  ּתוָֹרה  ּיוְֹדִעים  נּוִזים שֶׁ גְּ יִקים  ַצדִּ
יִקים ָוואס  אַהאְלֶטעֶנע ַצדִּ ִמן ָהעוָֹלם", ֶעס ִאיז ָדא בַּ
ֵזיי  ער  ָאבֶּ ּתוָֹרה,  וואּוְנֶדעְרִליֶכע  ַא  ָזאְגן  צּו  ֵווייְסן 
ן  ְרשָׁ ִווי ֶדער דַּ ֶוועְלט, ַאזוֹי  ִדי  אַהאְלְטן פּון  ֶזעֶנען בַּ
ער ֶער  ָוואס ָהאט ֶגעָזאְגט ַא וואּוְנֶדעְרִליֶכע ּתוָֹרה ָאבֶּ
ן ֶגעַלאְכט פּון  ן ָהאבְּ אַהאְלְטן ַווייל ִדי ֶמעְנְטשְׁ ִאיז בַּ

ִאים.

מּוָסר   ַא  ִזיְך  ַפאר  ֶנעֶמען  ֶיעֶדער  ֶקען  ֶדעם  פּון      
ִאיד  ׁשּום  ַקיין  פּון  ַלאְכן  ָאפְּ ט  ִנישְׁ ַקייְנָמאל  ל  כֵּ ַהשְׂ
ֲאִפילּו ֶער ֶזעְהט אוֹיס ָמאְדֶנע ָאֶדער ִאיְנֶטעְרַסאְנט, 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווער  ִוויְסן  ט  ִנישְׁ ַקייְנָמאל  ֶמען  ַווייל 

ֱאֶמת. ִאיז בֶּ
)ַחיַּי מוֲֹהַרן נ"ב(

ִדי ִליְכט פּון ֵחֶלב

ַטאֶנען  ם טוֹב ִאיז ַאָמאל ֶגעשְׁ ַעל שֵׁ ֶדער ֵהייִליֶגער בַּ
ט ֶגעֶקעְנט  ִנישְׁ ער ֶער ָהאט  ְגֵרייט צּו ַדאֶוועֶנען, ָאבֶּ
ְלּבּול  ַא בִּ ִאין ֶגעַדאְנק  ְסִאיז ִאים ֶגעַפאְלן  ן,  ָאְנהוֹיבְּ
ָוואס ָהאט ִאים צּוטּוְמְלט ָדאס ַדאֶוועֶנען, ֶער ָהאט 
ֶגעְטַראְכט ַאז ַאזוֹי ִווי ֶער ֵרייֶכעְרט ַא לּוְלֶקע )ַאְלֶטע 
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ר  ֶאְפשָׁ ֶער  ִאיז  ִליְכט,  ֵחֶלב  ִדי  יי  בַּ ִסיַגאר(  ָסאְרט 
ֱאֶמת ִאיז ָדאס  ל ֶגעָוואְרן ִמיט ַא ִאּסּור ֵחֶלב, )בֶּ ִנְכשָׁ
ָבר ָהאט  ַעל דָּ ט ַקיין ׁשּום ִאּסּור, ָנאר ֶדער בַּ ָגאְרִנישְׁ
ה( ִוויִפיל  ִפלָּ ן ַזיין ֵהייִליֶגע תְּ ִאים ֶגעָוואְלט ַפאְרִמישְׁ
ִדי  ַאֶוועְקֶנעֶמען  ֶגעָוואְלט  ָהאט  טוֹב  ם  ַעל שֵׁ בַּ ֶדער 
ן ַדאֶוועֶנען, ִאיז ִאים ֶעס  ָבה פּון ִזיְך אּון ָאְנהוֹיבְּ ַמֲחשָׁ
ָראְקן,  ֶדעְרשְׁ ַטאֶנען  ֶגעשְׁ ִאיז  ֶער  ֶגעַגאְנֶגען,  ט  ִנישְׁ
ִאּסּור  ְגרוֹיֶסע  ַא  עוֵֹבר  ֶער  ִאיז  ר  ֶאְפשָׁ ט  צּוִמישְׁ אּון 

פּון ִדי ּתוָֹרה,?!

ַא  ַטאֶנען  ֶגעשְׁ טוֹב  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ֶדער  ִאיז  ַאזוֹי      
מוֹיל  ַזיין  ֶעֶפעֶנען  ֶגעֶקעְנט  ט  ִנישְׁ אּון  ַצייט  ַלאְנֶגע 
ֶגעקּוֶמען  ִאים  ִאיז  ָמאל  ֶיעֶדעס  עֶפער,  אשֶׁ בַּ צּום 
עוֵֹבר  ִאיְך  ין  בִּ ר  "ֶאְפשָׁ צּוטּוְמְלט  אּון  ָבה  ַמֲחשָׁ ִדי 
ִאיז  טוֹב  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ֶדער  יז  בִּ ֵחֶלב?"  ִאּסּור  ַא  אוֹיף 
וואוֹיְרן, ַאז  אשְׁ ִריְנֶגען פּון ָאְרט, אּון ִזיְך בַּ פְּ אוֹיְפֶגעשְׁ
יי ִדי ֵחֶלב ִליְכט!   יג ֵרייֶכעְרן ִדי לּוְלֶקע בַּ ֶער ֵגייט ֵאייבִּ
ם  ַעל שֵׁ ָבה ַאֶוועק, אּון ֶדער בַּ ֶדעָמאְלס ִאיז ִדי ַמֲחשָׁ

ן צּו ַדאֶוועֶנען. טוֹב ָהאט ֶגעֶקעְנט ָאְנהוֹיבְּ

ן צּו  ֵדי צּו ֶגעבְּ י ָהאט ָדאס ֶדעְרֵצייְלט כְּ     ֶדער ֶרבִּ
ָבר קּוְמט אוֹיף ֶיעְדן ִאיד  ַעל דָּ ֵטיין ַאז ֶדער בַּ ַפאְרשְׁ
ֶטעְרן ַזיין  ַעת ֶער ֵגייט ַדאֶוועֶנען, אּון ִוויל ִאים שְׁ שְׁ בִּ
בוֹת, ַאָמאל  ה, ִמיט ַאֶלע ָסאְרט ְפֶרעְמֶדע ַמֲחשָׁ ִפלָּ תְּ
ר ָהאּב ִאיְך  קּוְמט ֶער אוֹיְך ִמיט ַא ְפרּוְמֵקייט ַאז ֶאְפשָׁ
אן  ִאין  ֶגעָוואְרן  ל  ִנְכשָׁ ָאֶדער  ִריְכִטיג,  ֶגעטּון  ט  ִנישְׁ
צּו  פּון  ַזיין  מוֵֹנַע  ָנאר  ִאים  ִוויל  ֶער  א.ד.ג....  ֲעֵביָרה 
ִזיְך  ַדאְרף  ֶמען  ער  ָאבֶּ עֶפער,  אשֶׁ בַּ צּום  ַדאֶוועֶנען 
ָזאל  ַמאְכן  ִוויְסְנִדיג  ט  ִנישְׁ ִזיְך  ִאים,  ֶקעְגן  ַטאְרְקן  שְׁ

ַזיין ָוואס ָזאל ַזיין, ִאיְך ֵגיי ַדאֶוועֶנען...
)ַחיַּי מוֲֹהַרן תקנב(

א ַמֲחָׁשָבה פּון ֵּגאּות

ָהאט  ִלְבָרָכה  ִזְכרוֹנוֹ  טוֹב  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ֵהייִליֶגע  ַזיין  ִמיט  ִאיְנֵאייֶנעם  ֶגעַדאְווְנט  ַאָמאל 
ְגרוֹיס  ֵזייֶער  ִמיט  כַֹח,  בְּ ֶגעַדאְווְנט  ן  ָהאבְּ ֵזיי  ֶחְבַריָּה, 
ֶגעֶווען,  ִאיז  ֵטייֶגער  שְׁ ֵזייֶער  ִווי  ַאזוֹי  ִהְתַלֲהבּות 
ן  ָהאבְּ ַדאֶוועֶנען  ָנאְכן  ֶרען.  בְּ ַא  ִמיט  ַדאֶוועֶנען  צּו 
טוֹב  ם  שֵׁ ַעל  בַּ ֶדער  י  ֶרבִּ ֵזייֶער  ַאז  אֶמעְרְקט  בַּ ֵזיי 
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ֶגעֶווען  ִאיז  ִנים  פָּ ַזיין  צּוְפִריְדן,  ט  ִנישְׁ עס  ֶעפֶּ ִאיז 
ם טוֹב ִזיְך  ַעל שֵׁ עֶטער ָהאט ֶדער בַּ פֶּ ייז, שְׁ יְסל בֵּ ַאבִּ

ָאְנֶגערּוְפן צּו ֵזיי אּון ֶגעָזאְגט:

ַאזוֹי  ֶגעַדאְווְנט  ן  ָהאבְּ ַאייְך  ָוואס  ַצייט  ִדי  "ִאין      
ִאין  ֶרעְנְגט  ַאַרייְנֶגעבְּ ָבר  דָּ ַעל  בַּ ֶדער  ָהאט  יין,  שֵׁ
ֶעְנק  ַאז  ַגֲאָוה,  בוֹת פּון  ַאייְך ַמֲחשָׁ ֵאייֶנעם פּון  ֶיעְדן 
צּום  ִהְתַלֲהבּות  אּון  ֵביקּות  דְּ ַא  ִמיט  ל  לֵּ ִמְתפַּ ֶזעֶנען 
עֶפער, אּון ֶעס ִאיז ִנְתעוֵֹרר ֶגעָוואְרן ִאין ִהיְמל  אשֶׁ בַּ
ִאיְך  אּון  ֶדעם,  ֶוועְגן  ֶעְנק  אוֹיף  ִקְטרּוג  ְגרוֹיֶסער  א 

יק ַזיין."  ָלאְגט ָדאס צּו ַמְמתִּ ָהאּב ִמיר ַאַסאְך ֶגעפְּ

ֵדי צּו  י ָהאט ָדאס ֶדעְרֵצייְלט כְּ     ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרבִּ
ֵרייֶען  שְׁ אּון  עְטן  בֶּ ַדאְרף  ֶמען  ִוויִפיל  אוֹיְפְקֶלעְרן 
ָוואס  אּות  גֵּ פּון  ֶוועְרן  צּו  ל  ִנצָּ עֶפער  אשֶׁ בַּ צּום 
ִווי  ַאזוֹי  ְטן,  עְרשְׁ אוֹיבֶּ פּון  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶדעְרַווייֶטעְרט 
ַבּה ֵלב" ַווייל ְס'ֶקען ַזיין  ל גְּ ֵטייט "תוֲֹעַבת ה' כָּ ֶעס שְׁ
ֶלעְכֶטע  ֲאווֹת אּון שְׁ ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ׁשוֹין ֵריין פּון תַּ
אַהאְלֶטעֶנע  בַּ ַא  ִאים  ִאין  ט  ַלייבְּ בְּ ֶעס  ער  ָאבֶּ ִמּדוֹת, 
ֶדער  ָהאט  ער  ֶדעִריבֶּ לוֹם.  ְושָׁ ַחס  ַהאְרץ  ִאין  ֲאָוה  גַּ
ִוויִפיל  ִוויְסן  ָזאל  ֶמען  ֵדי  כְּ ֶדעְרֵצייְלט  ָדאס  י  ֶרבִּ
יז ֶדער  ֲחנּוִנים בִּ ה אּון תַּ ִפלָּ ה ַזיין תְּ ֶמען ַדאְרף ַמְרבֶּ
ל  ן אוֹיף ִאים, אּון ְמַבטֵּ עֶפער ֶוועט ַרֲחָמנּות ָהאבְּ אשֶׁ בַּ
ֲאָוה פּון ַהאְרץ אּון ֶוועט זוֶֹכה ַזיין צּו ֲעָנָוה  ַזיין ִדי גַּ

ֱאֶמת. בֶּ
)שיחות הר'ן שח(

ווידוי דברים פארן צדיק

זייער  געלעגן  איז  טוב  שם  בעל  פון  תלמיד  א 
זעענדיג  ל"ע,  בעט  אין  אפגעשוואכט  און  קראנק 
זיין  פון  געבעטן  ער  האט  צושטאנד  שווערן  זיין 
בעש"ט  פון  תלמיד  א  געווען  אויך  איז  וואס  ידיד 
און  טוב  רבי'ן דער בעל שם  צום  זאל צופארן  ער 
בעטן פון אים ער זאל קומען צו אים, וועגן ער ליגט 

זייער קראנק.

און  ארויסגעפארן  באלד  איז  שליח  דער      
דער  בעש"ט,  פארן  ווערטער  די  איבערגעגעבן 
בעש"ט האט צוגעשטימט, און זיי האבן זיך באלד 
צום  פארן  צו  וועג,  אויפן  צוזאמען  ארויסגעלאזט 



ַא  ַכאְּפן  ָלאִמיר  ָׁשבּועֹות  טֹוב  יֹום  ֵהייִליְגן  ֶדעם  ְלָכבֹוד 

פּוֶנעם  ִׂשיחֹות  ִליְכִטיֶגע  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִאין  ְׁשַּפאִציר  ְׁשִטיְקל 

ֶרִּבי'ן אּון ֶזען ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶלעְרְנט אּוְנז אּון ִאיז 

אּוְנז ְמַחֵּנְך צּו עֹוֵסק ַזיין ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, אּון ִדי אֹוָפן 

ִווי ַאזֹוי אּון ָוואס צּו ֶלעְרֶנען.

ִׂשיָחה י"ז: ֶדער ֶרִּבי ָהאט ַאָמאל ֶגעָזאְגט ַפאר ֵאייֶנעם: 
ֶוועְסטּו  ָוואס  ֶלעְרֶנען?  ִניְׁשט  ָזאְלְסטּו  "ַפאְרָוואס 
ַפאְרן  ַהָּבא  עֹוָלם  ַּבאקּוֶמען  ָדאְך  ֶוועְסט  דּו  ֶדעְרֵלייְגן? 
ִדי  ַאז אֹויּב  ָזאְגן  ִניְׁשט  ָדאְך  ֶמען  ַדאְרף  ָדאס  ֶלעְרֶנען! 
ּתֹוָרה ַווייְזט ַארֹויס ִאיר ַאֲהָבה ַפאר ֵאייֶנעם ַדאְרף ֶמען 

ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֲאִפילּו 
ִניְׁשט עֹוָלם ַהָּבא ָנאר ִדי ּתֹוָרה ַאֵליין!

ִׂשיָחה י"ט: ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: ִאיְך 
ִדי  ַזיין  ַמְמִׁשיְך  צּו  ֵחֶׁשק  ֶגעַהאט  ָהאּב 
ֶוועְלט צּו ֲעִׂשָּיה, ָדאס ֵמייְנט ַאז ֶיעֶדער 
ָזאל ִזיְך ַמאְכן ַא ִחּיּוב  צּו ֶלעְרֶנען ָּכְך 
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ֲאִפילּו  ָטאג.  ֶיעְדן  ְוָכְך 
ֵזייֶעֶרע  ִאין  ַפאְרִזיְנֶקען  ֶנעֶבּעך  ִליְגן 
ַזיין  קֹוֵבַע  ִזיְך  ֶוועְלן  ֵזיי  אֹויּב  ֲעֵבירֹות 

ַא ִחּיּוב צּו ֶלעְרֶנען ַאזֹויִפיל ּתֹוָרה ֶיעְדן ָטאג, ֶוועְלן ֵזיי 
ִזיֶכער זֹוֶכה ַזיין ַארֹויְסצּוֵגיין פּון ַאֶלע ֵזייֶעֶרע ְׁשֶלעְכְט'ס 
מֹוָרא'ִדיג  ִאיז  ּתֹוָרה  פּון  ֹּכַח  ִדי  ַווייל  ּתֹוָרה,  ִדי  דּוְרְך 

ְגרֹויס.

ִׂשיָחה כ"ו: ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ְמַחֵּזק ֶגעֶווען צּו ֶלעְרֶנען 
ֲאִפילּו ְמ'ְׁשִּפיְרט ַאז ֶמען ַפאְרֶגעְסט ָוואס ְמ'ֶלעְרְנט. ַווייל 
ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ַבּאָצאְלט אֹויף ֶיעְדן ָטאג ָוואס ֶמען 
ֶלעְרְנט ֲאִפילּו ְמ'ַפאְרֶגעְסט. ֶלָעִתיד ֶוועט ֶמען ֶדעְרַמאֶנען 
ִדי  ֶגעֶלעְרְנט, אֹויְך  ָהאט  ֶער  ָוואס  ַאֶלעס  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 
ִניְׁשט  אּון  ַצִּדיק  פּוֶנעם  ֶגעֶהעְרט  ְמ'ָהאט  ָוואס  ּתֹוָרה 
ַפאְרְׁשַטאֶנען ָדא, ֶוועט ֶמען ִאין עֹוָלם ַהָּבא זֹוֶכה ַזיין צּו 
ַזייֶנע  ַפאְרְּבֶרעְנְגט  ָוואס  ֶדער  ַפאר  וואֹויל  ַפאְרְׁשֵטיין! 

ֶטעג ִמיט ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה!

ְס'ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַרֲחָמנּות אֹויף ִדי ֶמעְנְטְׁשן  ִׂשיָחה כ"ג: 
ׁשּום  ַקיין  ָאן  ֶוועְלט  ֶיעֶנע  אֹויף  ַארֹויף  קּוֶמען  ֶוועְלֶכע 
ְלבּוׁש, ַא ֶּבֶגד פּון ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, ַווייל ָנאר דּוְרְך ּתֹוָרה 

ּוִמְצוֹות ָהאט ֶמען ְקֵליידּוְנג אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ֶדער  ַפאר  "וואֹויל  ָאְנֶגערּוְפן:  ַדאן  ִזיְך  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 
אּון  ִמְׁשָניֹות  ְּפָרִקים  ַאָּפאר  ֶעְסן  צּו  זֹוֶכה  ִאיז  ָוואס 
ְטִריְנֶקען ַאָּפאר ַקאִּפיְטֶלעך ְּתִהִּלים אּון ִזיְך ָאְנטּון ִמיט 

ַאָּפאר ִמְצוֹות!

ִׂשיָחה כ"ח: ְס'ִאיז ָראּוי ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִוויַלאְנג ֶער ֶלעְּבט 

ֶער  ְּכֵדי  ְסָפִרים,  ֵהייִליֶגע  ַאֶלע  אֹויף  ֵגיין  ַאִריֶּבער  ָזאל 
ָזאל אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט ֶקעֶנען ָזאְגן ַאז ֶער ִאיז ֶגעֶווען ִאין 

ִדי ַאֶלע ְּפֶלעֶצער ִאין ִדי ַאֶלע ְסָפִרים

ָזאל  ֶמען  ֶגעָוואְרְנט  ֵזייֶער  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  כ"ט:  ִׂשיָחה 
פּון  ֲחָלִקים  ִפיר  ַאֶלע  ֶלעְרֶנען  צּו  "ּפֹוְסִקים"  ֶלעְרֶנען 
ֻׁשְלַחן ֱערּוְך אֹויְפן ֵסֶדר, אֹויּב ֶמען ֶקען ִאיז ֶּבעֶסער ִמיט 
ִניְׁשט ָזאל ֶמען ְלָכל ַהָּפחּות ֶלעְרֶנען  ִדי ְמָפְרִׁשים אֹויּב 

ִמיט ְּבֵאר ֵהיֵטב.

ַהָּפחּות  ְלָכל  ֶמען  ָזאל  ַצייט  ַקיין  ִניְׁשט  ֶמען ָהאט  אֹויּב 
ֶלעְרֶנען ֵאיין ְסִעיף ֻׁשְלַחן ֱערּוְך ֲאִפילּו ִניְׁשט אֹויְפן ֵסֶדר, 
ֶווען ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַצייט ָזאל ֶער ֶלעְרֶנען 

ַווייֶטער אֹויְפן ֵסֶדר ִווי ְמ'ַהאְלט.

ִזיְך  ִאיז  ַמֲחָׁשָבה  ִדי  אֹויּב  ֹס"ב:  ִׂשיָחה 
ָהאט  ַזאְך  ֵאיין  פּון  ְטַראְכְטן  צּו  ְמַצְמֵצם 
ָזאל  ֶעס  ּפֹוֶעְל'ן  צּו  ֹּכַח  ְגרֹויֶסע  ַא  ֶעס 
ַּביים  אֹויְך  ַאזֹוי   – ֶגעֶׁשען  ַאזֹוי  ַטאֶקע 
ֶוועט  ֶמעְנְטׁש  ַא  אֹויּב  ּתֹוָרה,  ֶלעְרֶנען 
ִזיְך ַמאְכן ַא ֵסֶדר ִאין ֹמַח ִוויִפיל ֶער ִוויל 
ָאְנָיאְגן אּון ֶער ֶוועט ְגלּוְסְטן צּו ֶדעם אּון 
ַאַסאְך ְטַראְכְטן פּון ֶדעם, ֶוועט ֶער ַטאֶקע זֹוֶכה ַזיין ֶעס 

ָזאל ַזיין ַאזֹוי!

ְיסֹוד  מֹוָרא'ִדיֶגע  ַא  ִאיז  ִׂשיָחה  ֵהייִליֶגע  ִדי  ע"ו:  ִׂשיָחה 
אּוְנז  ֶלעְרְנט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגע  ֶדער  ָוואס  ַהִּלּמּוד  ֶּדֶרְך  ִאין 
ִוויַאזֹוי ַא ִאיד ֶקען ֶלעְרֶנען ִמיט ַא ֵחֶׁשק אּון ְזִריזּות אּון 
ִניְׁשט ֶוועְרן ְמֻבְלָּבל ְּבַׁשַעְת'ן ֶלעְרֶנען פּון ֵאיין ִעְנַין צּום 
ֶמען  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  צּו  ֶזען  ִּבְפִׁשיטּות  ָנאר  ְצֵווייְטן, 
ֶלעְרְנט אֹויְפן ְּפַלאץ אּון אֹויּב ַמאְכט ִזיְך צּוָמאל ַאז ֶמען 
ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָזאל ֶמען ִניְׁשט ְּבַלייְּבן ְׁשֵטיין צּו ַלאְנג 
ָנאר ֶלעְרֶנען ַווייֶטער, ַווייל ֶגעֶוועְנִליְך ֶוועט ֶעס ְקָלאר 
ִּבְזִריזּות.   ַווייֶטער  ֶלעְרְנט  ֶמען  אֹויּב  ְׁשֶּפעֶטער  ֶוועְרן 
ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ָדאְרט ַאז ֶמען ָזאל ָזאְגן ִדי ִּדּבּוֵרי ַהּתֹוָרה 
ְּכֵסֶדר אּון ֶמען ֶוועט ִמֵּמיָלא ַפאְרְׁשֵטיין. ֶדער ִעיָקר ִאיז 
ֶלעְרֶנען  ָאְנֵהייְּבן  ַּביים  ֹמַח  ֶדעם  ַזיין  ְמַבְלֵּבל  צּו  ִניְׁשט 
צּו ֶוועְלן ֵּתיֶכף ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ָדאס ִאיז ּגֹוֵרם ַאז ֶמען 
ְׁשֶטעְלט ִזיְך ָאּפ אּון ְמ'ַפאְרְׁשֵטייט ָגאְרִניְׁשט, ֶמען ַדאְרף 
ָנאר ַאַרייְנֵלייְגן ִדי ֹמַח ִאיֶנעם ֶלעְרֶנען אּון ַווייֶטער ֵגיין 

ִּבְזִריזּות ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ִמֵּמיָלא ַפאְרְׁשֵטיין!

ַאזֹוי ֶקען ֶיעֶדער ִאיד ַאִריֶּבעְרֵגיין ִדי ַגאְנֶצע ּתֹוָרה. ֶעס 
ִאיז ְּכַדאי צּו ֶלעְרֶנען גּוט ִדי ִׂשיָחה אּון ֶזען ִוויַאזֹוי ִאיְך 
ֶקען ָפאְלְגן ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ִזיְך ָאְנֵהייְּבן ַּבאֵנייֶען ִמיט 

ֵחֶׁשק ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

  
מיין נקודה'לע 

המשך קומענדיגן עמוד10
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 בס"ד

 קעסטל רעטעניש
 וואס דער אר"י הקדוש האט צאם געשטעלט פון אלע חלקי התורה –שבועות ביינאכט זאגן מיר דעם תיקון ליל שבועות 

 קרום  -אראפ  -גלייך  -מ'קען עס טרעפן  –אין דעם קעסטל איז צו שפרייט אסאך נעמען פון די הייליגע תורה 

 מ י נ ו א ג א ת י י ר ב מ א
 ו נ ה ת א ת ו ד י מ ה ר פ ס
 ל ת ו ל י ג מ ה ד ג א נ ת י

 ק ל כ י ל כ ו ר ע נ ח ל ש פ
 ו ז מ י נ ו ש א ר ו ף ס כ ו
 ט ב א ו ב ה ג ל א ר ק י ו ר
 י ת ו י נ ש מ ק ר ב ד מ ב י

 ת ו מ י נ ה ר ו ת ה ל ב ק מ
 פ ס ש מ ו ח א ט ו ט ק ר ד ע
 י פ ב א ת ו ד י ס ח ו א ב ש
 ל ת ר ח מ ו ת מ ו ז ט ש ר י
 ו א ו ר מ י ל ו ו ג י י י ו

 ת מ ל ו ו ע ב ה ש ת ה ת מ ת
 ה ד ס נ י נ ר ר י י ל ב ב א
 ל ר מ י א י ב נ ב א כ ל א ר
 י ת מ מ ו ק י מ ל ש ו ר י מ
 מ י נ ו ק ת ת ו מ ש ת ה ר ו

 

 טרעף די ווערטער

 מוהר"ןלקוטי  שלחן ערוך תקונים בבלי מגילות תורה בראשית
 ספר המידות אחרונים קבלה ירושלמי משניות חומש שמות
 ספורי מעשיות חסידות מדרש אגדה ברייתא נביאים ויקרא

 לקוטי הלכות מוסר גאונים זוהר תוספתא תהילים במדבר
 לקוטי תפילות  ראשונים  גמרא  דברים

 

  ?געקומעןפון אלע איבעריגע אותיות וואס איז דיר ארויס 

__________________________________________________________________________ 

 ____________________? וועמען ____________ און ווער האט דאס געזאגט פאר ?וואו שטייט דאס

ָאה! ַאְׁשֵרינּו ַאז ִמיר ָהאְּבן ַאַזא ֶרִּבי'ן, ַאזֹוי ִווי ר' ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִדי ּתֹוָרה ָהאְּבן ִמיר ְמַקֵּבל ֶגעֶווען פּון ֹמֶׁשה 
ַרֵּבינּו, ָאֶּבער ִדי אֹויְפן פּון ִקּיּום ַהּתֹוָרה ָהאְּבן ִמיר ַּבאקּוֶמען פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן!!

"וואֹויל ִאיז ֶדער ָוואס ִאיז זֹוֶכה צּו ְׁשִּפיְרן ַא ִזיְסֵקייט ִאין ִדי ּתֹוָרה, ַווייל ֶעס ִאיז ָדא ַא ִזיְסֵקייט ִאין ִדי ּתֹוָרה,

 ֶדער ִעיָקר ִאיז צּו זֹוֶכה ַזיין צּו ְׁשִּפיְרן ִדי ְנִעימֹות ָוואס ִליְגט ִאין ִדי ּתֹוָרה" )סֹוף ּתֹוָרה ע"א ח"ב(.
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המשך פון  עמוד 9
תלמיד וואס ליגט קראנק.

דער  האט  געפארן,  זענען  זיי  ווען  וועג  אויפן      
תלמיד דער שליח געפרעגט זיין רבי'ן: אזוי ווי איך 
האב געהערט פון אייך תורה, אז אויב איינער האט 
אמת'דיג תשובה געטון אויף זיינע עוונות, גייט ער 
נישט אוועק פון די וועלט פאר די צייט, און יעצט 
דריקט מיר אויפן הארצן א שאלה וועגן דעם, ווייל 
דער חסיד וואס ליגט יעצט קראנק, און מיר פארן 
צו אים, איז באוואוסט פאר א צדיק און א ערליכע 
איד, וויפל איך ווייס האט ער באמת תשובה געטוהן 
אזוי  ער  ליגט  יעצט  און  עבירות,  אלע  זיינע  אויף 
קראנק, און עס זעהט נישט אויס אז ער דרייט זיך 
אזוי  אלט,  אזוי  נאכנישט  איז  ער  דעם,  פון  ארויס 
אז עס זעהט נישט אויס אז עס איז שוין געקומען 
זיין צייט צו גיין פון דער וועלט, שטעלט זיך מיר די 
פראגע ווי אזוי קען דאס זיין? פארוואס ווערט ער 

נישט אויסגעהיילט?!

צוגעהערט  האט  טוב  שם  בעל  הייליגער  דער      
באלד  אים  האט  און  תלמיד,  פון  ווערטער  די 
געענטפערט: אמת אזוי האב איך טאקע געזאגט, 
און באמת אזוי איז דאס, עס איז אויך אמת אז דער 
געטון באמת אויף  תלמיד האט אינגאנצן תשובה 
איז  ער  אז  זעהסט  דו  וואס  דאס  זינד,  זיינע  אלע 
נישט אויסגעהיילט געווארן, איז נאר ווייל ער האט 
זיך נאכנישט מתוודה געווען פאר א אמת'ער צדיק! 
זיין מיינט אז מען דערציילט פארן צדיק  )מתודה 
וואס מען האט  גוטע זאכן און עבירות  נישט  אלע 
וואס איך פאר צו אים  געטון ביז היינט( און דאס 
איז נאר כדי ער זאל זיך מתודה זיין פאר מיר, און 
געווען,  זעהן, האט דער בעש"ט ממשיך  וועסט  דו 
אויב וועט ער זיך מתודה זיין פאר מיר זיינע זינד, 
וועט ער באלד געזונט ווערן אינגאנצן, אבער אויב 
וועט ער נישט וועלן זיך אויסרעדן פאר מיר זיינע 
און  שטארקן,  תיכף  זיך  קרענק  די  וועט  חטאים, 
זיינע אלע  אויף  וויי  אוי  וועט אנהויבן שרייען  ער 
גלידער, ביז ער וועט רח"ל אוועקגיין פון די וועלט.

   ווייל באמת האט דער בעל שם טוב מסביר געווען 

פארן שליח, אין בית דין של מעלה איז נישט דא 
אויף אים קיין שום דין אויף קיין שום שלעכט'ס, 
ווייל ער האט באמת גענצליך תשובה געטוהן אזוי 
זיין פטירה וועלן די  זיין, אויך נאך  ווי ס'דארף צו 
אים,  אויף  שליטה  שום  קיין  האבן  נישט  חיצונים 
איז  עס  פאראכטן,  אמת'דיג  אלעס  האט  ער  ווייל 
פאר  זאגן  דארף  ער  וואס  וידוי  די  געבליבן  נאר 
מיר, אויב וועט ער דאס טוהן וועט ער אויסגעהיילט 
ווערן, און אויב נישט, האבן נאך די חיצונים א כח 
אים צו שלעכט'ס טוהן אביסל נאר אויף די וועלט, 

ביז זיין פטירה.

טוב  שם  בעל  דער  געווען,  איז  אזוי  הווה  וכך      
תלמיד,  קראנקן  צום  געקומען  איז  לברכה  זכרונו 
מיר  זאג  לשון:  דעם  מיט  געזאגט  אים  האט  און 
און  ווייסט,  הוא  און הקדוש ברוך  ווייסט,  דו  וואס 
איך ווייס אויך" ד.מ. ער זאל זיך מתודה זיין אויף 
זיינע חטאים, אזוי האט ער אים געזאגט דריי מאל, 
אבער דער תלמיד האט נישט געוואלט זאגן, אזוי 
דעם  אויף  קרענק  די  געווארן  שווער  איז  ארום 
חולה, און ער האט אנגעהויבן צו שרייען און וויינען 
אוי וויי... אזוי ווי דער בעש"ט האט געזאגט ביז ער 

איז נסתלק געווארן.

   די מעשה האט דער רבי דערציילט פארן מגלה 
זיין די תורה "אנוכי" )ליקוטי מוהר"ן חלק א' סימן 
ד'(, וואס דארט רעדט ער ארום וועגן די גרויסקייט 
איז  וואס  צדיק,  אמת'ער  א  פאר  דברים  וידוי  פון 
א געוואלדיגע תיקון פארן מענטש, אויסרעדן און 
קעגן  געטוהן  גוט  נישט  האט  מען  וואס  דערציילן 
איז  ווידוי  די  זיך  פארשטייט  באשעפער,  דעם 

גרויסן  פארן  דווקא 
צדיק האמת.

פירן  היינט  ביז      
שלומינו  אנשי  זיך 
צו מאכן וידוי דברים 
יעדעס מאל ווען מען 
רבינ'ס  צום  קומט 
ציון, בפרט ערב ראש 

השנה.
)חיי מוהרן נח(                                              

זכותו יגן עלינו
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טֹוב  יֹום  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִקיְנֶדעְרֶלעְך,  ַטייֶעֶרע 
ֶוועְלן  ִמיר  צּוֵגיין  ָאט  ָאט  ׁשֹוין  קּוְמט  בּועֹות  ׁשָ
פּון  עֶלע  ְטָראּפֶ ְקֵליין  ַא  ִווי  ַארּוְמֶרעְדן  יְסל  ַאּבִ
יי אּוְנֶזער  ּבַ ֶגעטּון  ָאּפְ ִזיְך  ָוואס ָהאט  ַים  ְגרֹויְסן 

בּועֹות. י ִאין יֹום טֹוב ׁשָ ֵהייִליֶגער ֶלעְכִטיֶגער ֶרּבִ

ָטאט ַזאְסַלאב,  ית ִמְדָרְש'ל ִאין ׁשְ ִאיֶנעם ְקֵלייֶנעם ּבֵ
ִדי  ַדאֶוועֶנען  ָדאְרט  ְפֶלעְגן  ֶעס  וואּו  ׁשּוְל'ְכל  ָדאס 
ָטאט, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְפֶלעְגט ַזיין  ַנייֶדעְר'ס פּון ִדי ׁשְ ׁשְ
ֶגעצֹויְגן  ַאזֹוי  ָנאְך  ִזיְך  ָהאט  ֶעס   – ַצייְטן  ֶיעֶנע  ִאין 
ָטאט  ׁשְ ִאין  ִמְלָחָמה  ֶוועְלט  ְצֵווייֶטע  ִדי  ַפאר  יז  ּבִ
ַזיין  ְפֶלעְגט  ֶטעְטֶלעך  ׁשְ ִדי  ִאין  ַאז   - אֹויְך  אּוַמאן 
ׁשּוְסֶטעְרס,  ַנייֶדעְרס,  ׁשְ ַפאר  ׁשּול  ֶעְקְסֶטעְרן  ַאן 

ְטֶרעֶגעְרס א.ד.ג.
ִאין  בּועֹות, ֶעס ַהאְלְטן  ׁשָ אר ֶטעג ַפאר  ַאּפָ ֶעס ִאיז 
י'ן  ֶרּבִ פּוֶנעם  ֲחִסיִדים  ָנאְך  אּון  ָנאְך  צּוקּוֶמען  ֵאיין 
ֵהייִליְגן  ִמיְטן  אְטן  ׁשָ ֵאיין  ִאין  ַזיין  ִוויְלן  ֶוועְלֶכע 
ֶיעֶנעם  ְגַראֶדע  ָהאט  י  ֶרּבִ ֶדער  טֹוב.  יֹום  אֹויף  י'ן  ֶרּבִ
ָזאל  ֵקייֶנער  ֲחִסיִדים: "ַאז  ַזייֶנע  אפֹויְלן ַפאר  ּבַ ָיאר 
ֶמען  ִווי  ַאזֹוי   - ִאים  צּו  קּוֶמען  צּו  ַוואְגן  ט  ִניׁשְ ִזיְך 
ער  ָאּבֶ ַזאְסַלאב".  ַקיין   - קּוֶמען  ָיאְרן  ַאֶלע  ְפֶלעְגט 
ֶגעוואּוְסט  ָהאט  ִלי  ַנְפּתָ י  ֶרּבִ ְלִמיד  ּתַ ֵהייִליֶגער  ֶדער 

ַאז  ִוויְלן  י'ְנס  ֶרּבִ ֶדעם  ָיא  ִאיז  ֱאֶמת  ּבֶ ַאז 
ָהאט  ִאים,  צּו  קּוֶמען  ָזאל  ֶמען 

ַאֶלע  צּו  ִריוו  ּבְ ן  ִריּבְ ֶגעׁשְ ֶער 
ן  ָהאּבְ ֶעס  וואּו  ֶגעְגְנֶטער 

ט ַאז  ִטיּפְ לֹוֵמנּו אּון צּוֶגעׁשְ י ׁשְ ִזיְך ָנאר ֶגעִפיֶנען ַאְנׁשֵ
ִמיט ֶדעם ַאֶלעם ָזאל ֶמען ָיא קּוֶמען ַקיין ַזאְסַלאב.

צּוַזאם  ִזיְך  קּוֶמען  ֱאָנ"ׁש  ֶווען  ַאז  ִזיְך  ֵטייט  ַפאְרׁשְ
ַמֲעִריב  ַא  ַדאֶוועֶנען  ֶמען  ֶקען  וואּו  בּועֹות,  ׁשָ ֶעֶרב 
ַאֶלע  ַטאֶקע  ִזיְך  ן  ָהאּבְ ָהעֶֹמר?  ְסִפיַרת  ַא  ִמיט 
ֶדער  וואּו  ׁשּול  ֶדעם  ִאין  ַדאֶוועֶנען  צּו  צּוֶגעֵאייְלט 

י ָהאט ִזיְך ֶגעִפיֶנען. ֶרּבִ
ֵזיי  ן  ָהאּבְ ֲחִסיִדים  ְרְסֶלֶבע  ּבְ פּון  ֵסֶדר  ֶדער  ִווי 
ַא  ִמיט  ְטן  עְרְשׁ אֹויּבֶ צּום  ִריְגן  ֶגעׁשְ אּון  ֶגעַדאְווְנט 
יי  ּבַ ְפָרט  ּבִ ֶרען  ּבְ ַא  אּון  ִהְתעֹוְררּות  ֶגעַוואְלִדיֶגער 
יֹום טֹוב  ֶנעְנֶטער צּום  ָטאג  ַא  ָוואס  ָהעֶֹמר.  ְסִפיַרת 
ֶזעֶנען צּוֶגעקּוֶמען ֶמער אּון ֶמער ֲחִסיִדים אּון ַאֶלע 

יים ַדאֶוועֶנען. ֵרייֶען צּוַזאֶמען ּבַ קּוֶמען ׁשְ
אֹויְך  ָהאט  ָוואס  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ּבֵ פּון  ׁש  ּמָ ׁשַ ֶדער 
ט  ִניׁשְ ָגאר  ָהאט  י'ן  ֶרּבִ ֶדעם  ָדאְרט  אִדיְנט  ּבַ
פּוֶנעם  ֲחִסיִדים  ֶזעֶנען  ן  ֶמעְנְטׁשְ ִדי  ַאז  ֶגעוואּוְסט 
ֶדער  אֹויף  י'ן  ֶרּבִ ַפאְרן  ֶגעֶרעְדט  ָאּפְ ִזיְך  ָהאט  י'ן,  ֶרּבִ
ִעים' )ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעֵמייְנט!(  ּגָ ָאְנקּום פּון ִדי 'ְמׁשֻ
יים  ּבַ קֹולֹות  אנּוֶמעֶנע  ּבַ ַמאְכן  אּון  ֵרייֶען  ׁשְ ָוואס 
ֶקען  ֶער  ַאז  ְסִפיָרה  ַלאְנג  ַאזֹוי  ָזאְגן  אּון  ַדאֶוועֶנען 

אְרן ֶדעם ׁשּול ִווי ֶגעֶוועְנִליְך.  ּפַ ט ַפאְרׁשְ ִניׁשְ
ער  ָאּבֶ ט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט.  י ָהאט ִאים ָגאְרִניׁשְ ֶרּבִ ֶדער 
ִווי ַא ָטאג ֶנעְנעֶטער ֶזעֶנען צּוֶגעקּוֶמען ָנאְך אּון ָנאְך 
ֶטעְרט, ֶער  ן אּון ִאים ָהאט ָדאס ֵזייֶער ֶגעׁשְ ֶמעְנְטׁשְ
ִדי  צּוֶרעְדן אֹויף  ָאּפְ ִזיְך  י'ן  ֶרּבִ ִוויֶדער צּו צּום  קּוְמט 
ע,  ֶזעְלּבֶ ָדאס  ער  ִאיּבֶ ִזיְך  יְלט  ּפִ ׁשְ ֶעס  ִעים',  ּגָ 'ְמׁשֻ

ט..  י ֶעְנְטֶפעְרט ִאים ָגאְרִניׁשְ ֶדער ֶרּבִ
ְך  ִדי ֲחִסיִדים ָהאּב ַטאֶקע ָגאר ַאַסאְך ַפאְרִדיְנט ֶמׁשֶ
י ָהאט ֶדעָמאְלְטס  ֶדעם ֵהייִליְגן יֹום טֹוב ֶווען ֶדער ֶרּבִ
ִאיְנֶטעְרַסאְנֶטע  א',  ֵחֶלק  ס"ז  ּתֹוָרה  ֶגעֶווען  ה  ְמַגּלֶ
אקּוֶמען  ּבַ ֶדעָמאְלְטס  ֵזיי  ן  ָהאּבְ לּוִיים  ּגְ אּון  ִעְנָיִנים 
ָוואס  ִסּפּוִרים  אּון  יחֹות  ׂשִ י'ן,  ֶרּבִ פּון 
ּתֹוָרה,  ֶדער  צּו  ייכּות  ׁשֵ ָהאט 
פּון  ְרפּוָאה  ִדי  צּו  אּון 

המשך
קומענדיגן עמוד 

 שבועות
ביים הייליגן רבי'ן
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ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַא ַמֲעֶׂשה:

ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְצֵוויי ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער ֶוועְלֶכע ָהאְּבן 
ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  ִּביז  ֶגעַהאט,  ִליּב  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ִזיְך 

ֶגעֶקעְנט ֶלעְּבן ֵאייֶנער ָאן ֶדעם ְצֵווייְטן.

אּון  ל"ע,  ְקַראְנק  ֶגעָוואְרן  ִאיְנְגל  ֵאיין  ִאיז  ֵאייְנָמאל 
ָהאט  ַפאְרֵווייָטאְגט.  ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ַחֶבר  ַזיין 
ָזאל  ַחֶבר  ַמיין  טּון  ִאיְך  ֶקען  "ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט:  ֶער 
ֶוועְרן ֶגעזּוְנט?", ָהאט ֶמען ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָזאג 

ְּתִהִּלים"!

ִמיט  ְּתִהִּלים  ָזאְגן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ַטאֶקע  ָהאט  ֶער 
ֶגעָזאְגט  ׁשֹוין  ָהאט  ֶער  ֶווען  ָמאל  ֶיעֶדעס  ְּתִמימֹות, 
ַאָּפאר ַקאִּפיְטֶלעך, ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט פּון ַזיין ַחֶבר: 
ֶגעטּון  ֶער  ָהאט  ַאזֹוי  ֶּבעֶסער?"  ׁשֹוין  ִפיְלְסט  "דּו 

ַאָּפאר ָמאל.

ִאיז  ַחֶבר  ֶדער  ַאז  ֶגעָזאְגט:  ִאים  ָהאט  ֶמען  ֶווען 
ְּתִהִּלים,  ֶגעָזאְגט  ִוויֶדער  ֶער  ָהאט  ְקַראְנק.  ָנאְכַאְלץ 

ִּביז ֶדער ַחֶבר ָהאט ֶגעַהאט ַא ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה.

ִדי  ֶלעְרֶנען  צּו  אּוְנז  ֶדעְרֵצייְלט,  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ָדאס 
ֶוועג פּון ַדאֶוועֶנען ִּבְתִמימּות. ִמיר ַדאְרְפן ַדאֶוועֶנען 
ֶיעֶדע  ַאז  ְגֵלייְּבן  אּון  ִּבְתִמימּות,  ַזיין  ִמְתַּפֵּלל  אּון 
ֶוועְלן  ִּדיִנים  ַאֶלע  ִּביז  ִּדיִנים,  ִדי  ַמְמִּתיק  ִאיז  ְּתִפָּלה 

ֶוועְרן ִנְמָּתק ִּבְׁשֵלמּות.

ֶווען  י'ן.  ֶרּבִ ֵהייִליְגן  פּון  עִצין  ֶרעֶבּ ָחׁשּוֶבע  ִדי 
ֶמען  ָוואְלט  ֶגעקּוֶמען  ט  ִניׁשְ ֶווען  ָוואְלְטן  ֵזיי 
ַאֶזעְלֶכע  ַפאְרִליְרן  צּו  ֶגעַהאט,  אְדן  ׁשָ ַאַסאְך 
ן  ָהאּבְ ֵזיי  ַווייל  ַטאֶקע  אּון  ַמֲאָמִרים.  ֶהעְרִליֶכע 
ִזיְך  ָהאט  ְמִניעֹות  ִדי  אֹויף  ַטאְרְקט  ֶגעׁשְ ִזיְך 
ָהאט  ֶוועְלט  ִדי  אּון  ק  ֵחׁשֶ ָדאס  ַטאְרְקט  ֶגעׁשְ

נֹות. אקּוֶמען ַאֶזעְלֶכע ַמּתָ ּבַ
ער,  ַאִריּבֶ ִאיז  טֹוב  יֹום  עֶנער  ֶדעְרהֹויּבֶ ֶדער  ֶווען 
י  ֶרּבִ ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ֶגעֶזען  ׁש  ּמָ ׁשַ ֶדער  ָהאט 
ִאיז ֵזייֶער ְמַקֵרב ִדי ַאֶלע ִאיְדן, ָהאט ֶער ׁשֹוין גּוט 
י'ן,  ַטאֶנען ַאז ָדאס ֶזעֶנען ֲחִסיִדים פּון ֶרּבִ ַפאְרׁשְ
י'ְנס ַלייט, ָהאט ֶער ִזיְך ֵזייֶער  ֵזיי ֶזעֶנען פּוֶנעם ֶרּבִ

עְמט. ַפאְרׁשֶ
בּועֹות ִאיז ַטאֶקע ַא  ָדאס ֶלעְצֶטע ַנאְכט ַפאר ׁשָ
ְרְסֶלֶבע ֲחִסיִדים  יי ּבְ עִציֶעֶלע ְסִפיַרת ָהעֶֹמר ּבַ ְסּפֶ
ָנאְכן  ָיאְרן  ִדי  ִאין  ּסּוִפין.  ּכִ אּון  ן  עְנֶקעִניׁשְ ּבֶ ִמיט 
ָפאְרן  ְפֶלעְגן  לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ֶווען  ִטיָרה  ּפְ י'ְנס  ֶרּבִ
ָנָתן,  ר'  ִמיט  ִאיְנֵאייֶנעם  ַווייְלן  צּו  ֶרְסֶלב  ּבְ ַקיין 
עָפאר יֹום טֹוב ַאז  ּבֶ ֵזיי קּוֶמען ֵאיין ָטאג  ְפֶלעְגן 
ְסִפיָרה  ֶלעְצֶטע  ִדי  ַזיין  ֶקעֶנען  ַטאֶקע  ָזאל  ֶמען 
ַגאְנְצן  ִאיֶנעם  ה'  ַחד  ּפַ ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ַנאְכט, 
ְסִפיָרה  פּון  ְצָעקֹות  אּון  קֹולֹות  ִדי  פּון  ֶטעְטל  ׁשְ

בּועֹות. ָ אּון ֵהייִליֶגער ֲהָכָנה צּום ַחג ַהּשׁ
פּון  ֶגעֶהעְרט  ָהאט  ַזַצ"ל  עְנֶדער  ּבֶ ִיְצָחק  ֵלִוי  ר' 
ָנאְך  ן  ָהאּבְ ָוואס  ֶרְסַלב  ּבְ ָטאט  ׁשְ פּון  ְזֵקִנים 
ֶגעֶדעְנְקט ֶדעם ֶגעַוואְלִדיְגן ַמֲעָמד ֶווען ֵזיי ְדִריְקן 
ַגאְנֶצע  "ָדאס  ֶוועְרֶטער:  ִדי  ָאט  ִמיט  אֹויס  ִזיְך 
ְס'ִאיז  ה',  ַחד  ּפַ ִמיט  פּול  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶטעְטל  ׁשְ
ֶטעְטל" אֹויף  ׁשְ ַגאְנֶצע  ִדי  ִאין  ֶגעַגאְנֶגען קֹולֹות 
ן ְפֶלעְגן  עְפְטן אּון ֶגעֶוועְלּבְ ַאזֹוי ַווייט ַאז ִדי ֶגעׁשֶ
צּוצּוְגֵרייְטן  ַפאְרַמאְכן  ִזיְך  ָנאְכִמיָטאג  ׁשֹוין 

ֶדעם  צּו  ִזיְך  
ַמֲעִריב.  

)שיש"ק(

המשך פון פאריגע עמוד

)שיש"ק( מכתבי ר' נתן בר"י
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יְסל מֹוָרא,  ִאיְך ָהאּב ַאבִּ
ֶטע  ְס'ִאיז ַמיין ֶעְרשְׁ

ָמאל ַארוֹיְסצּוָפאְרן פּון 
ֶטעְטל, ַאַזא ַלאְנֶגע  שְׁ

ֶוועג ַאֵליין...

ִליַח ִמְצָוה"  יְסט ַא "שָׁ בִּ
ֶרעְנְגְס'ט ָדאְך  יֶרך!, בְּ בֵּ
ֶגעְלט צּו ְדרּוְקן ְסָפִרים, 

ַטאְרק ִזיְך! ֶדער  שְׁ
יג  ֶטער ִאיז ֵאייבִּ עְרשְׁ אוֹיבֶּ

ִמיט ִדיר!...

ְדִריֶטער ַקאִּפיְטל

ִאיְך ְטַראְכט ָיא צּו 
ָפאְרן אי"ה, ְטָראץ ִדי 
ֶוועִריְגֵקייְטן, ֶמען  שְׁ
ַדאְרף ָדאְך ְמִניעֹות 
ַפאר ַא גּוֶטע ַזאְך...

לֹום ֲעֵליֶכם!  שָׁ
פּון וואּו קּוְמט א 

ִאיד?
אֹוְסְטרֹוְבֶצא?! הּו 
ַהא ַאַזא ַלאְנֶגע 
ֶוועג.. קּום ַאַריין!

לֹום!  ֲעֵליֶכם ַהשָּׁ
פּון אֹוְסְטרֹוְבֶצא 

קּום ִאיְך!

ִמיד..... ְמָחה תָּ שִׂ ְמָחה.. בְּ שִׂ דוָֹלה ִלְהיֹות בְּ ִמְצָוה גְּ

)שיש"ק( מכתבי ר' נתן בר"י



16

לאמיר זיך
פארהערן

 

                    

[ 

 
 אויף סיפורי מעשיות בחינה

)אויף לשה"ק(די צווייטע הקדמה פון מוהרנ"ת 

אויף וואס איז מרמז די בת מלך לויט ווי  .א
 ר' נתן שרייבט אין די הקדמה?

 די שכינה און כנסת ישראל 
 תורה ומצות 
 תפלה און תשובה 

 ווער נעמט ארויס די שכינה פון גלות? .ב
  צדיקיםנאר די גרויסע 
 נאר די תלמידי חכמים 
 יעדער איד מיט זיין עבודת השי"ת 

מיט וואס נעמט מען ארויס די שכינה פון  .ג
 גלות?
 מיט סור מרע 
 מיט עשה טוב 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וויאזוי איז דער סדר פון בעל דבר  .ד
 איבערצורעדן א מענטש?

  ער נארט אים, צוביסלעך צוביסלעך
 ביז ער פאלט דורך

 עדט אים גלייך איין צו טוהן קעגן ער ר
 רצון השם ח"ו

 'ער צווינגט אים צו טוהן קעגן רצון ה 
וואס איז די עצה צו געראטעוועט ווערן פון  .ה

 דעם בע"ד?
  נישט זיך צו טענה'ן מיט אים 
  זיך פארנעמען די קאפ מיט תורה

 אדער משא ומתן אדער שיחת חברים 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

ען זיין כדי צו מנצח זיין דעם וואס דארף מ .ו
 בע"ד?
 א גרויסע עושר 
 א גרויסע וותרן 
 אגרויסע עקשן אהן א שיעור  

וואס געשעהט ווען מען איז זיך נישט  .ז
 מייאש און מען זוכט און מען זוכט?

 מניעות ווערן גרינגער אז די 
 אז די מניעות ווערן בטל 
  אז די מניעות ווערן איבער געדרייט צו

 א הילף
וואס קען זיך יעדער איד ארויסנעמען פון  .ח

 די מעשה?
  רמזים 
 התעוררות נפלא 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס קען מען זיך לערנען פון די מעשה  .ט
 פון חכם ותם?

  אז דער עיקר תכלית איז צו גיין
 בתמימות

  וואונדערליכע רמזים זיך צו שטארקן
 אין די וועגן פון תמימות

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
ווער קען זיך ארויס נעמען  מוסר פון די  .י

 )הקדמה אויף אידיש(מעשיות?           
 נאר גרויסע צדיקים 
 נאר תלמידי חכמים 
 אפי' פראסטע מענטשן 

ווען האט דער רבי געזאגט היינט האב  .יא
איך געזאגט דריי זאכן אנדערשט פון דער 

 כ"ה()עין חיי מוהר"ן אות וועלט?    
 'פאר דער רבי האט געזאגט תורה ס 
 'נאך דער רבי האט געזאגט תורה ס 
 נאך דער רבי האט געזאגט תורה רפ"ב 

וואס איז די ערשטע זאך וואס דער רבי  .יב
 האט געזאגט אנדערש פון דער וועלט?  

 )עין חיי מוהר"ן כ"ה(
  די וועלט זאגט אז מעשיות העלפט

איינשלאפן און איך זאג אז ס'וועקט 
 יףאו
  די וועלט זאגט אז מעשיות וועקט

אויף און איך זאג אז ס'העלפט 
 איינשלאפן 

  די וועלט זאגט אז מעשיות העלפט
 איינשלאפן און איך זאג אז נישט

וואס איז די דריטע זאך וואס דער רבי  .יג
   האט געזאגט אנדערש פון דער וועלט?

 )עין חיי מוהר"ן כ"ה(
 די וועלט זאגט אז א גרויסער אמת'ער 

צדיק דארף נישט האבן אסאך געלד און 
איך זאג אז ער דארף האבן כל הון 

 דעלמא
  די וועלט זאגט אז א גרויסער אמת'ער

צדיק דארף האבן אסאך געלד און איך 
 זאג אז ער דארף האבן כל הון דעלמא

  די וועלט זאגט אז א גרויסער אמת'ער
צדיק דארף האבן כל הון דעלמא און 

ף נישט האבן איך זאג אז ער  דאר
 אסאך געלד 

 

ווייל די מעשיות האבן א גרויסן כח אויף צו וועקן אלע מענטשן פון דעם שלאף אז 
 מיט פיל הצלחה - מ'זאל ח"ו נישט פארשלאפן זיינע יארן אומזיסט

בחינה אויף ספורי מעשיות 
"הקדמה"

ָזאל ַזיין ָוואס ָזאל ָנאר ַזיין ֶוועט ֶמען ִזיֶכער ֶגעִוויֶנען 
ִדי ִמְלָחָמה, ַאְׁשֵרי לֹו! ַאזֹוי ָהאְּבן ִמיר ַפאְרְׁשַטאֶנען פּון 

ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ְנס ֵרייד.

ֶעס ֶזעֶנען ַטאֶקע ָדא ַאַסאְך גּוֶטע ֵעצֹות ִאין ֶרִּבי'ְנס 
ְסָפִרים ִוויַאזֹוי ָנאְנט צּו ֶוועְרן צּום אֹויֶּבעְרשְְׁטן, ָאֶּבער 
רֹוב ָמאל ֶזעֶנען ִדי ֵעצֹות ַאֵליין ֵזייֶער ְׁשֶווער ְמַקֵיים צּו 
ַזיין, ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער ִעיָקר ִדי ְּתִפּלֹות אּון ַּבָּקׁשֹות 
צּו ֶרעְדן צּום אֹויֶּבעְרשְְׁטן ָוואֶסעֶרע ִּדּבּור ֶעס קּוְמט 
ָנאר ַארֹויס, ֲאִפילּו ִאיְך ִּבין ָנאְך ֵזייֶער ַווייט ֶוועל ִאיְך 
צּום  אּון  ִאים,  ַּביים  ֶּבעְטן  ִזיְך  אּון  ְׁשֵרייֶען  ַווייֶטער 

סֹוף ֶוועט ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער ִזיֶכער ֶעְנְטֶפעְרן אּון ִמיר 
ְּבֶרעְנֶגען צּום ֱאֶמת ְּבִלי ָסֵפק, 

דער  
ריינער קוואל

המשך פון זייט 1

צו ענטפערן די 
בחינות און אריינגיין 

אינעם גורל, 

02-5-3333-72 
646-518-1095

צו הערן דער געווינער 
דריק נומער 4

 

צו מנדב זיין פארן גליון
058-323-3287

L3233287@gmail.com

נתנדב לע"נ הרה"ח ר' מרדכי 
ב"ר מנחם הירש ע"ה. 

לאה בת ר' אפרים פישל

ָאֶּבער ְּברּוֶדער ֲחַזק ֶוֱאַמץ! 
ָהאף  ָזאְגן  ֲחַז"ל  ִווי  ַאזֹוי 
אֹויּב  ַּבאֶׁשעֶפער,  צּום 
ְּתִפָּלה  ַדיין  ְוָחִליָלה  ַחס 
ִאיז ָנאְכִניְׁשט ָאְנֶגענּוֶמען, 
 - ְלעֹוָלם  ְוֵכן  ְוַקֵּוה  ֲחזֹור 
ָהאף אּון ֶּבעְנק ָנאְכַאָמאל, 
אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִּביז 

ֶוועט ַאָראְּפקּוְקן אּון ִדיר ֶהעְלְפן.

טֹויְזְנֶטער  ֲחֶזְר'ן  ֶמען  ַדאְרף  ֶרִּבי  ֶדער  ָזאְגט  ַזאְך  ִדי 
ָמאל ִזיְך צּו ַהאְלְטן ֶפעְלְזן ֶפעְסט, ִּכי ֹלא ִיֹּטׁש ה' ֶאת 

ַעּמֹו ְוַנֲחָלתֹו ֹלא ַיֲעזֹוב! )ִמּתֹוָרה ק"א ִּתְנָיָנא(

ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ִמיר ָזאְלן ַּבאקּוֶמען 
ְפִריְׁשֵקייט  אּון  ֵחֶׁשק  ַא  ִמיט  ָדאְסֵניי,  פּון  ּתֹוָרה  ִדי 
ִדי ִׁשעּוִרים אּון ֶלעְרֶנען ִדי ּתֹוָרה  ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִמיט 
ִמיט ִדי ֵעצֹות ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ִמיט 
ַזיין ְגרֹויס ַרֲחָמנּות, ַאזֹוי אֹויְך ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִמיט ָזאְגן 
ְּגאּוָלה  ִדי  ַזיין צּו  זֹוֶכה  ָזאְלן ׁשֹוין  ִמיר  ְּתִהִּלים אּון 

ַהְּׁשֵלָמה בב"א.

"די וואך אין די הקדמה 
וועסטו בעז"ה טרעפן 
וואו רבי נתן רעדט 

זייער אסאך פון קבלת 
התורה!"


