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על הפרשה

ביליאן-דאלער  א  פון  הבית  בעל  א  ביזנעס-מאן,  געלונגענער  א  פרעג 
ביזנעס, “וויאזוי ביסטו אנגעקומען צו וואו דו שטייסט היינט צוטאגס?” 
אפשר וועט ער דיר ענטפערן וואס ער האט צו זאגן, אבער איין זאך איז 
קלאר. כדי צו פארענטפערן דיין פראגע, וועט ער נישט צייגן אויף זיין 
פיטשעווקעס.  אלע  מיט  באפוצט  אפיס  פארגעשריטענע  פראכטפולע 
פון  ערטער  די  צייגט  וואס  מאפע  א  ארויסנעמען  נישט  אויך  וועט  ער 
אלע ריזיגע ביזנעס-סענטערס און געשעפטן וועלכע זענען אונטער זיין 
רשות. די סיבה דערצו איז זייער פשוט, דו האסט געפרעגט “וויאזוי ער 

האט דערגרייכט” און נישט “וואס ער האט דערגרייכט”. 

דערויף.  געארבעט  ער  האט  הצלחה,  דערגרייכט  האט  יענער  אויב 
הצלחה איז נישט געקומען צו אים פון זיך אליין, פארקערט, ער אליין 
פארקראכן,  געקראכן,  איז  ער  הצלחה.  פון  שפיץ  צום  אנגעקומען  איז 
צוריקגעקומען אויפן ריכטיגן וועג, נאכאמאל און ווידעראמאל. א פלוני-
אין  פינגער  א  איינגעטונקען  נישט  האט  וועלכער  מזל  בר  א  אלמוני, 
לאטערי(, אדער  די  פאר  א דאלער-צוויי  געצאלט  )נאר  וואסער  קאלט 
נישט קיין  וועלכער איז שוין געבוירן אויפן שפיץ בארג, האט  יורש  א 

פון  זיך  האנדלט  דא  הצלחה.  פון  סודות 
עמיצער וואס האט איינגעהאנדלט א הון רב 
און אויפגעשטעלט א ריזיגע עסק מיט זיינע 
אייגענע פינגערס. אויב ער וועט דיר צייגן די 
נקודה פון זיין התחלה, וועסטו נישט זען קיין 
אים  פרעגסט  דו  דיימאנטן.  בליטשקעדיגע 
וואס איז די שליסל צו הצלחה, און ער ווייזט 
זיך  האט  ער  וואס  טירן  פארשפארטע  דיר 

געמוטשעט אויפצושליסן. דו ווערסט געוואויר אז ער האט זיך געפלאגט 
מיט פראבלעמען און געפארעט מיט פלאנטערס. ער האט געגראבן און 
געגריבלט אין די טיפסטע פלעצער, געטאפט אין די פינסטערניש, זיך 

געדרייעט אין אומבאקאנטע וועגן. אזוי איז ער אנגעקומען צו הצלחה.


זיך  בייג  וואלקן-קראצער,  א  פון  שפיץ  דער  באטראכטן  ווילסטו  אויב 
און קוק פונדערווייטנס.  ווייט מעגליך, אדער שטיי  ווי  צוריקצואוועגס 
אויב ווילסטו באטראכטן יסודות, דאן קום נאנט, און בייג זיך אראפ. ווער 
עס שטייט אויפן שפיץ פון ערפאלג אין סיי וועלכע הינזיכט, האט זיך 
אויך געמוזט אראפבייגן. ער האט זיך אראפגעבויגן טיף, אבער זיך נישט 

אונטערגעבויגן, בשום אופן. אזוי שטעלט מען דער יסוד פון הצלחה.

אזוי שטעלט מען אויך די יסודות צו רוחניות’יגע בנינים. דו פרעגסט וואס 
איז די שליסל צו רוחניות’דיגע הצלחה, און מען ווייזט דיר פארשידענע 
מצבים, פארשפארטע טירן, פינסטערניש, און שפלות. ביי רוחניות איז 
פינגער  א  שטעקן  נישט  דארף  וואס  מזל  בר  א  ווי  מושג  אזא  נישטא 
קיין  נישטא  שמים,  יראת  צו  לאטערי  קיין  נישטא  וואסער.  קאלט  אין 
גמרא.  פון אפגעלערנטע אריינגעבאקענע בלעטער  נכסים  גע’ירש’נטע 
דערויף.  געארבעט  ער  האט  דערגרייכט,  דאס  האט  עמיצער  טאמער 
גליק איז נישט געקומען צו אים פון זיך אליין, פארקערט, ער אליין איז 

אנגעקומען צום גליק.



אריבער,  קוים  זענען  סיני  הר  מעמד  פון  בליצן  און  דינערן,  רויך,  די 
ווער עס  דינים פון פרשת משפטים.  די  און אט האלטן מיר אינצווישן 
זיך אוודאי. פון די  וואונדערט  פרובירט צו פארבינדן די צוויי פרשיות 
סאמע העכסטע מדרגות מישט מען גלייך אריבער צו משפטים אין דינים 
וועלכע זענען נוגע צו געלטליכע ענינים. פון מתן תורה וואס איז העכער 
נידריגע  די  צו  אראפ  )לכאורה(  מען  נידערט  וועלט,  די  פון  די השגות 
וועלט, און נאך ווי, צו די אונטערוועלט פון אן עבד עברי! דאס איז די 
אונטערשטע ארט צו וואו א אידיש קינד דערקייקלט זיך. )אן עבד עברי 
מעג אפילו חתונה האבן מיט א שפחה.( היתכן, ווי קען זיין אז בשעת 
די אויערן קלינגען נאך פון די קולות וברקים ביי מתן תורה, לערנט מען 
זיינע אויערן האבן פארגעסן דעם  וואס  ווייטער פון אזא איינער  גלייך 

באפעל “לא תגנוב”?

צו  פרובירן  און  זוכן  מיר  וואס  עפעס  ווייזן,  עפעס  אונז  וויל  תורה  די 
דערטאפן. וואס איז די שליסל צו קבלת התורה? “מתן תורה” איז געווען 
פון  אונטן  געשעט  התורה”  “קבלת  אבער  רוממות,  מתוך  בארג,  אויפן 
בארג, מתוך שפלות און דורכאויס די פשוט’ע געווענליכע שוואונג פונעם 
לעבן. מיר מוזן אנקומען צו נידריגע, “ביליגע” 
און  מיר דארפן האנדלען  ענינים.  געלטליכע 
אומ- מיט  )און  מענטשן  מיט  פארהאנדלען 

פארשידענע  באהאנדלען  און  מענטשן(, 
גלוסטיגע  די  צו  אן  מען  קומט  אזוי  מצבים. 

גלאררייכע גליק פון רוחניות’דיגע הצלחה.

יעדער פון אונז האט מאמענטן פון התעלות 
שייך  איז  אלקיך”  ה’  “אנכי  באפעל  דער  דורכפעלער.  פון  צייטן  און 
אלעמאל. אמאל שטייט מען אויפן שפיץ בארג, און מען שפירט א שמחה 
כמקבל מתן נחליאל. אין אנדערע צייטן שפירט מען ווי מען דארף זיך 
מוטשן, מען האלט ביים גלוטשן, מען פאלט, מען איז פארפאלן. דארט 
היצר,  מלחמת  און  טרדות,  הדעת,  חלישת  צווישן  בארג,  פון  אונטן 
ברענגט מען אריין די תורה. מען קען אנקומען צו רוממות דורך דורכגיין 
שפלות. דער סוד איז דורך מקבל זיין די תורה דארט וואו מען שטייט 

)און אפילו וואו מען פאלט(. 

זענען  התעלות  פון  מאמענטן  די  בלויז  אז  קלערן  צו  טעות  א  איז  עס 
השי”ת  שטארק  ווי  ווייסטו  איד,  טייערער  הצלחה.  אלס  פאררעכנט 
בארומט זיך מיט דיר ווען דו כאפסט זיך אן אין די תורה בשעת א ירידה?! 
אויף דעם ביסטו אהערגעקומען אויפן וועלט, אויפצוהויבן נידריגע חומר 
פונעם עולם הזה און עס ברענגען אלס א קרבן פאר השי”ת. פון יעדע 
רויך פון א  זיך א  יעדע שוואכע מאמענט הייבט  יעדע טרדה,  שפלות, 
קבלת התורה פונדאסניי. דו זעסט טאקע נישט קיין עשן, קולות וברקים, 
און דו מוזט עס נישט זען ווייל דו האסט אמונה. אויב דו טרעפסט זיך 
אין א שווערע פלאץ, באטראכט עס אלס א זכיה! דערמאן זיך אז גלייך 
נאך מתן תורה רעדט מען פונעם עבד עברי. אויך דער עבד איז מקבל 
אונזערע  אין  תורה  די  זיין  מקבל  קענען  מיר  אויך  זיך.  אויף  תורה  די 
פארשידענע סארט עבודות. נישטא נאך א גרעסערע עליה ווי תורה וואס 

קומט דורך יגיעה.

בארג,  אויפן  געווען  איז  תורה”  “מתן 

מתוך רוממות, אבער “קבלת התורה” 

געשעט אונטן פון בארג, מתוך שפלות

וויאזוי זעט אויס א טאג נאך מתן תורה?
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סימן ג':

"החברים המקורבים לצדיקי אמת ואוחזים את עצמו בהם, ראוי שיחזקו זה את זה ויעוררו זה את זה. 

־ועיקר ההתחזקות הוא בגודל כח הצדיק האמת שהוא גדול כל כך, עד שיכול להעלות גם נפשו הפ
גומה ביותר שלא יצאה עדיין מחול אל הקודש אפילו כחוט השערה, שגם אותו יכול הצדיק להעלות 

ולחדשו לטובה בגודל כוחו. 

וזה עיקר ההתחזקות של כל אחד. כי אפילו הגרוע שבגרועים יהיה מי שיהיה, אפילו אם עכשיו עובר 
עליו מה שעובר, כל זמן שאוחז את עצמו בצדיק האמת יש לו תקווה טובה ונפלאה לנצח. 

גם צריכין שכל אחד יחזק את חבירו ויעוררו זה את זה ויחזקו זה את זה בעבודתו יתברך, ויזכיר כל 
אחד את חבירו כל העצות טובות שיודעים ומבינים כל אחד כפי מה שקבלו מרבם" )עפ"י תורה י"ג(.

מיר האבן דא צוויי וואונדערליכע יסודות בעניין התחזקות: 

11 מען1זאל1רעדן1צו1א1חבר1און1אים1מחזק1זיין1מיט1דיבורי1אמונה1און1מיט1די1געוואלדיגע1עצות1פונעם1רבי'ן,1)לויט1די1השגה1וויאזוי1מען1.
האט1פארשטאנען(1און1העלפן1צוקומען1לידי1מעשה.1דאס1איז1א1וואונדערליכע1הנהגה1וואס1דער1רבי1האט1אונז1איבערגעגעבן,1אז1
מען1קען1רעדן1צו1א1חבר1וועגן1יראת1שמים,1אפילו1דער1מענטש1אליין1האלט1נאכנישט1ביים1דעם1דרגא.1דאס1איז1שייך1כל1זמן1ער1האט1

אן1אמת’ער1רצון1צו1העלפן1זיין1חבר1אין1עבודת1השם,1אן1קיין1מאטיוו1פון1געווינען1אדער1אויפווייזן1זיין1צדקות.

21 דער1. אפילו1 נפש1 יעדער1 זיין1 מחדש1 און1 זיין1 מעלה1 קען1 וואס1 כח1 צדיק’ס1 דער1 וועגן1 חבר1 צום1 רעדן1 צו1 איז1 התחזקות1 עיקר1 דער1
נידריגסטער1און1ערגסטער.1כל1זמן1דער1מענטש1האלט1אן1זיין1התקרבות1צום1צדיק1האט1ער1אן1אייביגע1האפענונג.

די טיפקייט וואס ליגט אין די עצה:

עס1איז1כדאי1צו1פארשטיין1דער1ענין1פון1די1צווייטע1עצה,1התחזקות1
צו1 כח1 צדיק’ס1 פונעם1 שייכות1 דער1 איז1 וואס1 הצדיק.1 כח1 אינעם1
וואס1 הנהגה1 די1ערשטע1 צו1 נשמות,1 אוועקגעפאלענע1 זיין1 מחדש1
ער1האט1אונז1געלערנט1–1רעדן1מיטן1חבר1וועגן1דרכים1און1עצות1אין1

עבודת1השם1וואס1מען1האט1מקבל1געווען1פונעם1צדיק.

געלערנט1 אונז1 האט1 ז”ל1 רבי1 דער1 וואס1 אויף1 באזירט1 איז1 דאס1
)ליקוטי1מוהר"ן1סי'1י"ג(,1עבודת1הצדיק1וואס1איז1מעלה1נפשות1און1
איז1 דורכדעם1 און1 המרכבה,1 קשר1 דער1 משלים1 ער1 איז1 דורכדעם1
ער1ממשיך1תורה1וואס1איז1בחינת1בנין1בית1המקדש,1די1תורה1איז1

ממשיך1השגחה1שלימה,1ע"ש.

צו1 נתעלה1 נפש1 דער1 ווערט1 התורה1 אור1 פון1 התגלות1 דער1 דורך1
מדבק1 זיך1 קען1 עס1 ביז1 תורה1 די1 אין1 ליגט1 וואס1 הפנימית1 קדושה1
דער1 השגחה.1 זיין1 אין1 און1 השי”ת1 אין1 זכרון1 שטענדיגע1 א1 אין1 זיין1
בית1המקדש1איז1געווען1דער1מקור1פון1השפעת1אור1התורה1והדעת.1
בעוונותינו1הרבים1איז1דער1בית1המקדש1חרוב1געווארן,1און1עס1איז1
שווער1מקבל1צו1זיין1די1שפע1פון1תורה1וואס1האט1דער1כח1אונז1צו1
דערפאר1 און1 בריאה,1 די1 אין1 איבעראל1 השגחה1 זען1 צו1 דערהייבן1
אנדערע1 מיט1 און1 פרנסה1 פון1 טרדה1 מיטן1 טרוד1 זיך1 מיר1 טרעפן1
ענינים1פון1טבע.1מיר1זענען1פול1מיט1צער1און1עגמת1נפש,1און1מיר1
צו1 און1 זיין1 מחדש1 צו1 זיך1 שייך1 בכלל1 איז1 עס1 וויאזוי1 נישט1 ווייסן1
ווערן1אינעם1אור1 דערהייבן1דעם1נפש1העכער1פון1טבע,1און1נכלל1
איז1 דאס1 וואס1 הקדושה,1 התורה1 קדושת1 אין1 נתגלה1 ווערט1 וואס1
דביקות1אינעם1זכרון1ההשגחה.1דורך1דעם1זכרון1קען1מען1אינגאנצן1

ארויסגיין1פון1דאגות1הפרנסה1און1לעבן1א1לעבן1כגמול1עלי1אמו.

א1מענטש1איז1אזוי1אריינגעטוהן1אין1זיך1אליין1און1אין1זיין1הצלחה,1
אז1ער1קען1נישט1פארשטיין1און1שפירן1די1אמת’ע1אור1פון1תורה1און1
זיך1דערלעבן1מיט1די1ידיעה1אז1השי”ת1בארומט1זיך1מיט1אים,1ער1
האט1אים1ליב,1און1ער1זעט1זיין1גוטס.1דאס1געשעט1ווייל1ער1לייגט1
נישט1צו1קאפ1און1הארץ1צו1זוכן1חיזוק1הנפש,1אדער1איז1ער1שוין1מיד1

פון1הערן1דברי1חיזוק.

אויב1אזוי,1וויאזוי1הייבט1מען1אן1צו1האפן1צו1בויען1אונזער1אייגענע1
בית1המקדש1און1צו1מתקן1זיין1דער1שורש1פון1אונזערע1צרות1–1חורבן1
הדעת?1וויאזוי1קענען1מיר1מקבל1זיין1אן1אמת’ע1שפע1פון1תורה1וואס1
וועט1מחזק1זיין1אונזערע1נפשות1און1אריינדרונגען1דביקות1באמונה1

והשגחה1אין1אונזערע1הערצער?

מיר1מוזן1בהכרח1אנקומען1צו1א1כח1עליון1פון1א1מופת1כדי1צו1מחדש1
זיין1אונזער1נפש,1צו1מקבל1זיין1אור1קדושת1הדעת.1אן1דעם1קענען1
פון1מציאות1 ידיעה1 קיין1שום1 און1 חיזוק1 קיין1שום1 נישט1הערן1 מיר1
ההשגחה.1דער1כח1איז1דער1צדיק’ס1גבורה1וואס1איז1מעלה1נפשות1
און1ער1נעמט1זיי1אריין1אין1קדושה,1און1אין1אור1התורה1וואס1ווערט1

נתגלה1דורכדעם.

זיין1 די1דרכי1התיקונים1אין1וועלכע1דער1צדיק1איז1עוסק1צו1מעלה1
ווער1עס1קומט1צו1אים,1זענען1טיפע1ענינים1וואס1מיר1דארפן1גלייבן1
דערין.1התקרבות1צום1צדיק1און1לערנען1ספרי1צדיקים1זענען1נישט1
וואס1דורכדעם1איז1מען1 קיין1פשוט’ע1זאכן,1נאר1א1גרויסע1עבודה1
זוכה1צו1נכלל1ווערן1אינעם1התחדשות1הנפש1וכו’.1א1כלל1יסוד1אין1
זיך1דערמאנען1 און1 געדענקען1 צו1 איז1שטענדיג1 לימודי1התחזקות1
זענען1 מיר1 אז1 אויס1 אונז1 זעט1 אז1אפילו1עס1 איינער1דעם1אנדערן1
בכלל1נישט1ארויס1מחול1אל1הקודש,1און1מען1וואונדערט1זיך1וויאזוי1
זיין1און1גענצליך1פארגעסן1פונעם1עבר,1 זיך1צו1מחדש1 ס’איז1שייך1
אונזערע1 מעלה1 איז1 וועלכער1 הצדיק1 כח1 עוצם1 דער1 דורך1 אבער1

נפש,1האבן1מיר1די1מעגליכקייט1זיך1צו1באנייען1אינגאנצן.

ווי1מער1מען1איז1זיך1מחזק1אין1אמונה1אינעם1צדיק’ס1כח1וועלכער1
מער1 אלס1 מען1 ווערט1 תיקון,1 אונזער1 אין1 עוסק1 שטענדיג1 איז1
נתעורר1צו1פארשטיין1דער1ריזיגער1כח1הקדושה1וואס1ליגט1אינעם1
צדיק’ס1תורות.1די1לימודים1זענען1נישט1קיין1אלטע1תורות,1נאר1נייע1
אור1 א1פרישע1 יעדע1מאל1מיט1 נמשך1מלמעלה,1 זענען1 זיי1 אורות.1
דורכדעם1וואס1דער1צדיק1דערהייבט1אונזער1נפש1העכער,1און1ווען1
מען1ווייסט1דאס1קען1מען1מקבל1זיין1מער1און1מער1פונעם1צדיק’ס1

וואונדערליכע1עצות.

משיבת נפש
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סעריעמעלת ההתבודדות

שאלה:

לעצטע וואך איז פארענטפערט געווארן וויאזוי התבודדות איז אן 
עצה צו לעזן שוועריקייט און פראבלעמען אין פארשידענע מצבים. 
עצה  די  ווייסט  מען  וואס  פאל  אין  העלפן,  התבודדות  קען  וויאזוי 
וואס מען דארף טוהן צו לעזן די פראבלעם, אבער עס איז שווער 

עס צו מקיים זיין?

תשובה:

זיין1 נישט1מייאש1 זיך1 יעדע1דבר1שבקדושה,1דארף1מען1 ביי1 ווי1 אזוי1
ווען1מען1שפירט1אז1מען1קען1נישט1מקיים1זיין1עפעס1למעשה.1מען1
קען1בעטן1השי"ת1אז1ער1זאל1אריינשיינען1אן1עצה1אויף1אן1עצה...1
דאס1הייסט,1אז1צומאל1דארף1מען1אן1עצה1וויאזוי1אויספירן1אן1עצה1
וואס1מען1ווייסט1אז1מען1דארף1טוהן.1בשעת1התבודדות1אויף1דעם1
נושא,1באלייכט1השי"ת1דעם1דעת1אז1דער1מענטש1זאל1פארשטיין1
דער1שורש1פון1זיין1נסיון,1און1וואו1זיין1עיקר1שוועריקייט1שטעקט.1עס1
איז1זייער1מעגליך1אז1די1זאך1וואס1שטערט1אים1איז1בלויז1א1נארישע1
שטות1און1ער1אנערקענט1נישט1אז1דאס1איז1זיין1אפהאלט.1ווען1ער1
רעדט1וועגן1דעם1צו1השי"ת,1דעמאלט1באקומט1ער1אן1הארת1הדעת1
צו1פארשטיין1וויאזוי1ארויסצוגיין1פון1דעם1שטות,1אדער1באקומט1ער1

כוחות1הנפש1בייצוקומען1די1זאך1וואס1האלט1אים1אפ.

דאס1איז1וואס1משיח1וועט1אונז1געבן,1די1כלי1זיין1פון1תפילה1ובקשה,1
י"1און1רש"י1איז1 ּתִֽ ְ אזוי1ווי1עס1שטייט1)בראשית1מח,1כב(,1"ּבְחַרְּבִי1ּובְקַשׁ
ָתִי".1)יעקב1אבינו1האט1געזאגט1פאר1יוסף1אז1 מפרש1"בחכמתי1ּובַּקָשׁ
ער1געבט1אים1די1שטאט1שכם1וואס1ער1האט1גע'ירש'נט1דורך1זיינע1

כלי1זיין1פון1חכמה1און1בקשות1פון1השי"ת.(

שאלה:

עס זענען דא מענטשן וואס זאגן, "קום, לאמיר זיך נישט נארן. איך 
וואו מיין הארץ ציעט מיר, איך האב ליב צו פארברענגען, צו  ווייס 
שמועסן מיט חברים, צו עסן... איך האב נישט קיין כח צו לערנען 
און דינען השי"ת. איך בין 'המכיר את מקומי', און איך ווייס אז מיין 
פלאץ איז נישט אין פעלד... וויאזוי קען איך בעטן אז השי"ת זאל 
גערעדט,  ערנסט  ווען  רצונות,  גוטע  מיינע  זיין  מקיים  העלפן  מיר 

טרעף איך עס נישט אין הארץ?"

אייגענע  די  אז  ווייסט  מען  ווען  אויפטוהן  התבודדות  קען  וואס 
רצונות שטימען נישט מיטן רצון השם?

תשובה:

אז1 געווען1 גורם1 האט1 וואס1 שאלה,1 א1 מיט1 ענטפערן1 וועלן1 מיר1
גוטע1 אמת'ע1 קיין1 נישט1 האט1 ער1 אז1 זיין1 מחליט1 זאל1 מענטש1 א1
פארן1 רוח1 נחת1 געבן1 וויל1 יעדער1 און1 גוט,1 זיין1 וויל1 יעדער1 רצונות?1
צו1 רצון1 איין1 פון1 שפרונגען1 מיר1 אז1 איז1 מציאות1 דער1 אבער1 בורא,1
די1אנדערע.1אין1אונזער1טאג-טעגליכע1לעבן1קענען1מיר1זיך1נישט1
ווער1 נישט1 ווייסן1 מיר1 און1 מבולבל1 זענען1 מיר1 פלאץ.1 דאס1 טרעפן1
מיר1זענען1באמת.1איין1רגע1שפירט1מען1א1תשוקה1צו1השי"ת1אבער1
עס1האלט1אן1בלויז1א1רגע,1און1אין1די1קומענדיגע1סעקונדע1ברענט1
איין1 אין1 תאוות.1 נידריגסטע1 די1 נאכצוגיין1 תשוקה1 א1 מיט1 הארץ1 די1
מינוט1באשליסט1מען1צו1ענדיגן1גאנץ1ש"ס,1און1א1מינוט1שפעטער1
אדער1 נייעס1 פאליטישע1 וועגן1 שמועסן1 אינמיטן1 שוין1 מען1 האלט1

דיבור בויעט א קשר
דער רבי ז"ל האט אונז געלערנט זיך צו מתבודד זיין יעדן 
וואס  צייטן  אין  אפילו  מער.  אדער  שעה  א  במשך  טאג, 
איז  הארץ  די  ווייל  רעדן  נישט  קען  מען  אז  שפירן  מיר 
פארשטאפט, אמונה איז פארשטעלט, און עס איז שווער 
צו עפענען די מויל צו רעדן צו השי"ת, זאל מען בכל אופן 
נישט נאכלאזן פון די טעגליכע קביעות. אפילו אויב מען 
רעדט בלויז איין דיבור איז דאס אויך זייער גוט, און מען 
כמה  דיבור  דעם  איבערזאגן  און  אנטשלאסן  זיין  דארף 
וכמה פעמים, אן קיין שיעור. אפילו מען זאגט איבער דעם 
זעלבן דיבור און גארנישט מער במשך עטליכע טעג, איז 
זיך דערבארעמען  וועט  גוט, ביז השי"ת  זייער  דאס אויך 
אויף אים, ער וועט עפענען זיין מויל, און ער וועט קענען 

אויסדרוקן וואס ליגט אין זיין הארץ. )ליקו"מ תנינא סי' צו(

צו  זיין  מחזק  צו  זיך  שטענדיג  זוכט  קינד  אידיש  יעדע 
גלייבן אין השגחה פרטית אז אלעס איז לטובה. פארהאן 
אזעלכע וועלכע זענען גרעסערע מבקשים, און זיי לערנען 
אמונה  זייער  פארגרעסערן  צו  כדי  בעיון  חסידות  ספרי 
נעמען  ביים  בלאנדזשען  מענטשן  רוב  אבער  ובטחון, 
זייערע ידיעה אין מח און עס מקיים זיין למעשה. זיי האבן 
דעת,  דעם  דערהייבן  צו  אמונה  וועגן  געלערנט  אסאך 
אבער אלעס איז געבליבן "ידיעה". וואס איז די עצה און 
דער סוד וויאזוי צו פארוואנדלען אמונה און דעת אלס אן 
אמת'ער קנין, וואס מיט דעם קען מען מקיים זיין "וידעת 

היום והשבת אל לבבך"? 

זיי  אבער  שכנים,  נאנטע  זענען  הארץ  דער  און  מח  דער 
פירן זיך אויף ווי צוויי באזונדערע בעלי בתים. "הרב קאפ" 
אבער  לב",  "מיסטער  בארואיגן  צו  מעסעדזש  א  שיקט 
"לב" איז אלארמירט און ער פייפט, במילא פייפט ער אן 
"קאפ". פארוואס קענען זיי זיך נישט צונויפרעדן? עס איז 
נאנט  זייער  וואוינען  וועלכע  מענטשן  צוויי  צו  געגליכן 
אפילו  ווייסן  זיי  טאג.  יעדן  זיך  טרעפן  זיי  און  בשכנות, 
עטליכע סודות איינער וועגן דעם אנדערן. אבער אפילו זיי 
זעען זיך אזוי אפט, זענען זיי נאכנישט קיין אמת'ע חברים 
כל זמן זיי הייבן נישט אן צו שמועסן צווישן זיך. נאך מער, 
א זוהן וועלכער ווייסט גארנישט וועגן זיין טאטן'ס יונגע 
יארן, וועגן זיין עלטער, און מיט וואס ער באשעפטיגט זיך 
רוב שעות פון טאג, האט זיך אסאך בעסער באקענט מיט 
יא אלע  ווייסט  וועלכער  א שכן  ווי  אייגענעם טאטן  זיין 
גוט  איז  אינפארמאציע  אינפארמאציע.  אויבנדערמאנטע 
אויף אנצוטראגן א שידוך, אבער א חיבור און א קשר קען 
זיך נאר בויען מיט שיחה ודיבור. מיר רעדן נישט דא וועגן 
א טעכנישע סארט געשפרעך. מיר רעדן וועגן רעדן טיפע 

באדייטפולע שמועסן. דאס איז התבודדות. 

שו"ת לבני הנעורים

#2 
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זיך1קאנצענטרירן1 וויל1 לשון1הרע.1מען1קומט1דאווענען1און1מען1
די1 פליען1 אן,1 הייבט1 מען1 ווי1 באלד1 און1 המילות,1 פירוש1 די1 אויף1
מחשבות1צו1אנדערע1פלעצער,1צו1עסן1און1נארישקייטן.1אזוי1אויך1
זענען1אונזערע1גיסטעס1אומשטאנד1צו1טאנצן1פון1איין1רגש1צו1די1
פארקערטע.1איין1מינוט1איז1מען1גליקליך1און1מען1שוועבט1אין1די1
הויכע1ספערן,1מען1איז1ממש1מקיים1'מצוה1גדולה1להיות1בשמחה',1
אבער1'תמיד'1לאנדעט1מען1ערגעץ1אנדערש.1פלוצלינג1געשעט1
עפעס1)אדער1אפילו1ווען1גארנישט1געשעט(1און1מען1פאקט1זיך1
אריין1אין1בעט1מיט1די1פנים1אויסגעדרייט1צו1די1וואנט,1אינגאנצן1
נישט1 זיך1 קען1 מען1 און1 כעס1 פון1 מען1 שוימט1 אדער1 בעצבות,1
בארואיגן.1דער1רבי1ז"ל1האט1גערעדט1וועגן1דעם1און1געזאגט,1"אט1

א1מלאך,1אט1א1גלח".

אזוי1קומט1מען1געשווינד1אן1צו1די1מסקנא1אז1"איך1האב1נישט1קיין1
שייכות1מיט1קדושה.1איך1ווייס1וואו1איך1האלט1אויפן1וועלט,1איך1
גשמיות'דיגע1 צווישן1 איז1 פלאץ1 מיין1 און1 את1מקומי',1 'המכיר1 בין1

און1 שמועסן,1 עסן,1 פון1 שוואוילטאג1
שלאפן1)און1די1געציילטע1דערהויבענע1
מאמענטן1זענען1בלויז1הרגשים1אבער1

עס1האט1נישט1קיין1ממשות(."1

וויל1 מען1 ווייל1 נישט1 געשעט1 דאס1
נישט1דינען1השי"ת.1מיר1האבן1אלע1א1
רצון1צו1זיין1אן1עובד1ה'.1די1שאלה1איז1
וויאזוי1 ווייסט1 מענטש1 דער1 אויב1 נאר1
השם1 עבודת1 איז1 "וואס1 זיין1 צו1 מגדיר1
אויב1 מיר?"1 פאר1 עס1 מיינט1 וואס1 און1
זיין1צו1די1שאלה,1 וועלן1משים1לב1 מיר1

וועלן1מיר1געוואויר1ווערן1אז1א1חלק1פון1די1סיבה1פארוואס1אונזער1
האבן1 מיר1 ווייל1 איז1 בלבולים,1 אזעלכע1 מיט1 אריבער1 גייט1 טאג1
מחשבה1 תכלית'דיגע1 קלארע1 א1 מיט1 געווען1 מצמם1 נישט1 זיך1
היינט1 אויפגעשטאנען1 איך1 בין1 וואס1 "צו1 פארענטפערט1 וואס1
מיין1 אין1 ליגט1 וואס1 טוהן?1 היינט1 איך1 דארף1 וואס1 אינדערפרי?1

יכולת1צו1טוהן?"

כדי1צו1וויסן1ווער1מיר1זענען1באמת1און1עס1זען1למעשה,1דארף1מען1
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זיך1 איז1 מען1 "איך".1 אמת'ער1 דער1 אליין,1 זיך1 מיט1 טרעפן1 צו1 זיך1
מתבונן1צו1פארשטיין1די1נעגאטיווע1מחשבות1וועלכע1באהאלטן1
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יצר1הרע1 נאר1דער1 "איך",1 נישט1דער1אמת'ער1 זענען1 און1תאוות1

צו1 רעדט1 מען1 ווען1 נעץ.1 זיין1 אין1 פאנגען1 צו1 אונז1 פרובירט1 וואס1
אונזער1 אין1 ליגט1 וואס1 האמת1 נקודת1 די1 פון1 מען1 רעדט1 השי"ת,1
הארץ,1און1דאס1איז1אונזער1אמת'ע1רצון1צו1תורה,1תפילה,1שמחה,1

זריזות,1חיות,1חשק1צו1דינען1השי"ת,1וכו'.

האלט1 מען1 רצון:1 געוויסע1 א1 וועגן1 התבודדות1 פון1 ביישפיל1 א1
איך1 וואלט1 וואס1 פסח?1 איז1 "וואס1 קלערט,1 מען1 און1 פסח1 פאר1
זיך1 איך1 וויאזוי1קען1 הייליגע1טעג?1 אין1אזעלכע1 געדארפט1טוהן1
גרייטן1דערצו?1איך1וויל1זוכה1זיין1צו1די1קדושה1פון1די1ימי1הפסח,1

וויאזוי1קען1איך1דאס1שפירן?"1

מיט1אזעלכע1געדאנקען1אין1מח1עפנט1מען1די1מויל1צו1רעדן1צו1
דער1 וואס1 געלערנט1 האב1 איך1 אזוי...1 און1 אזוי1 וויל1 "איך1 השי"ת:1
די1 ווערט1 חודש1 דעם1 אין1 אז1 ניסן,1 חודש1 וועגן1 זאגט1 ז"ל1 רבי1
הארץ1נתעורר1און1עס1גלוסט1צו1השי"ת1)לקו"מ1ח"ב1סי'1ה'(.1זיי1
און1 נקודה,1 די1 אין1 שטארקן1 קענען1 זיך1 זאל1 איך1 אז1 מזכה1 מיר1
ווערן1 נאכגעשלעפט1 נישט1 זאל1 איך1
אויך1 האב1 איך1 רצונות.1 אנדערע1 נאך1
געלערנט1)לקו"מ1סי'1ה'(1אז1חמץ1איז1
מחשבות1זרות.1רבוש"ע,1איך1וויל1האבן1
איך1 וויל1 דיר1 פון1 נאר1 מחשבות.1 ריינע1
מורא1האבן,1און1נאר1דיר1וויל1איך1ליב1
האבן.1זע1וואס1גייט1אריבער1אויף1מיר.1
גייט1 עסן,1 צו1 אראפ1 זיך1 זעץ1 איך1 ווען1
זע1 אריין.1 דארט1 תשוקה1 גאנצע1 מיין1
ווי1מיין1מח1ווערט1נחמץ1דורך1פוסטע1
שמועסן1מיט1חברים."1אזוי1רעדט1מען1
און1 שוועריקייטן1 די1 וועגן1 השי"ת1 צו1

וועגן1רצונות,1בפרטיות,1ווי1ווייט1מעגליך.1

ווייל1מיר1 מיר1פארמאגן1רצונות1וועלכע1מיר1קענען1קוים1שפירן,1
ווען1מען1 נישט1געשאנקען1גענוג1אויפמערקזאמקייט.1 האבן1עס1
השי"ת1 צו1 רעדן1 צו1 קביעות1 טעגליכע1 א1 מיט1 צו1 זיך1 געוואוינט1
די1 און1 יאוש1 פון1דער1 צוביסלעך1ארויס1 גייט1מען1 דערוועגן,1דאן1
ווערט1אונז1 וואס1פרובירט1אונז1איבערצונעמען.1עס1 קאלטקייט1
שטארקן1 זיך1 וועלן1 מיר1 אויב1 און1 באמת,1 ווילן1 מיר1 וואס1 קלאר1
במשך1דעם1טאג,1וועלן1מיר1צום1סוף1זוכה1זיין1עס1ארויסצוברענגען1

מכח1אל1הפועל.

זיין1 מעורר1 קען1 מען1 1– אָשִׂיחָה"1 לְבָבִי1 עִם1 ּבַּלָיְלָה1 נְגִינָתִי1 "אֶזְּכְרָה1
דעם1ניגון1און1דעם1אמת'ן1חיות1וואס1מיר1האבן1שוין1אין1אונזער1
נפש,1דורך1אויסדרוקן1פאר1השי"ת1דאס1וואס1ליגט1טיף1אין1הארץ.

הר"ר דניאל בערגשטיין הי"ו
לרגל שמחת נשואי בתו

בזכות רביה"ק יזכו לדורות ישרים מברכים 

הרה"צ ר' שלום פאללאק שליט"א
לרגל הולדת הנכדה

אצל בנו הר"ר אהרן הי"ו
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

ההפצה בשבוע זו נתנדב ע"י

הר"ר ישכר דוב ליכטער הי"ו
מאנסי

לרגל הולדת בנו

 בזכות מסירת נפשו ולבו בכל ענייני 
רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

גייט  טאג  אונזער  פארוואס  סיבה  די 

איז  בלבולים,  אזעלכע  מיט  אריבער 

ווייל מיר האבן זיך נישט מצמם געווען 

מחשבה  תכלית'דיגע  קלארע  א  מיט 

וואס פארענטפערט "צו וואס בין איך 

אויפגעשטאנען היינט אינדערפרי?

idishkind@gmail.com :כדי צו באקומען דעם גיליון יעדע וואך, צו שיקן הערות, אדער צו תורם זיין קען מען זיך פארבינדן
ווער עס קען זיך משתתף זיין אין דעם זיכוי הרבים פון מפיץ זיין דעם גליון אין בתי מדרשים ביטע זיך פארבינדן: 

347-451-5857  917-909-8851 :א"י: 052-7688-609  | חו"ל

צו1ארגאנאזירן1א1שיעור1און1צו1

באקומען1אלע1ספרי1ברסלב1רופט:

347-451-58571

הר"ר שלמה דוב לעפקאוויטש הי"ו

לרגל שמחת הולדת הבן
בזכות רביה"ק יזכה לרוב נחת דקדושה

עלהו לא יבול


