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    ה"ב

¯ÈÙ�ÈÈ¯‡  

אי� נעכט� מקבל געווע� אז  זי�אי� האב ? פארוואס קע� אי� מי� נישט באהערש�? רוואס גייט מיט מיר פ�'

בי� אי� דע� א קליי� קינד  .או� שוי� בי� אי� ווידער דורכגעפאל�, נישט טו� נאכאמאלדאס בשו� אופ� וועל 

  '?ווי לאנג נא� וועל אי� זיי� פאראליזירט קעג� מיינע אינסטינקט�? וואס קע� זי� נישט קאנטראליר�

ידעלע יכסדר אוי  אונזער אוממא רעג� זי�מיר . נאכאנאנדדאס זענע� מחשבות וואס עגבער� אונזער מוח 

מיר האב� זי� שוי� צוגעזאגט הונדערטער מאל . מיר קענע� זי� נישט ארויס זע� דערפו� אבער, אויפפירונג

מיר האב� זי� שוי� געשוואויר� ביי אלע� הייליג� אז . אבער א� ערפאלג, ר נישט דורכפאל�מיר וועל� מעאז 

מיר וועל� זי� , נסיו� וועל� מיר זי� מער נישט ברעכ�� 'טיי� פארגע מאל ווע� מיר וועל� שדאס קומענדי

אבער למעשה טרעפ�  "האלט� פעלז� פעסט או� נישט פאל� אוי  די קניע� פאר אונזערע תאוות מושחתות 

  .אמאל דורכגעפאל�ווידער מיר זענע� . מיר זי� ווידער שטיי� נא� א פרישע נידערלאגע

אויב מיר האב� שוי� צוגעזאגט או� זי� . וועג ארבעט נישטער 'פשוטדער ז לאר אעס איז שוי� ביי אונז ק

דא� מוז זיי� אז מיר , י� גינסטיגע רעזולטאט�או� עס האט נישט געברענגט קי, אלמקבל געווע� אזויפיל מ

י� אומצוגיאו� צוגאנג וויאזוי זי�  עס מוז זיי� אז מיר האב� נישט די ריכטיגע עצות, פארפעלטהאב� עפעס 

  .מיט דע� פראבלע�

 ,וואס מע� טוטאיז די ערשטע שריט , וויל זי� ארויסלאז� אי� א מלחמה מיט איר שונא מדינהאיידער א 

נישט גענוי ווייסט אויב מע� . וואו דער שונא געפינט זי�או� מע� פרובירט אויסצוגעפינע�  טשפיאנירמע� 

, אזא מלחמה קע� מע� נאר פארליר�. קריג נישט פיר� א� מע� דער שונא איז באהאלט� דעמאלט קע וואו

  .סדער שונא קע� קומע� פו� גאר א� אנדערע ריכטונג או� אטאקיר� פו� הונטערוויילעכ

, נט זי�ווע� מע� ווייסט וואו דער שונא געפי ,די איינציגסטע וועג וויאזוי מע� קע� געווינע� א מלחמה איז

מע� , דערנא� וואס מע� שטעלט קלאר די זאכ�. ס איז זיי� געווערעאו� , נטווי שטארק ער איז באוואפ

דעמאלט קע� מע� זי� , דער פיינט געפינט זי� או� וואס עס זענע� זיינע קרעפט� ויסט פונקטלי� וואיוו

  .נעמע� אי� אנגרייפ� או� פולשטענדיג אומברענגע�

מיר שלאג� זי� כסדר מיט . יי מדינותאונזער מצב איז מיט קיי� האר נישט בעסער ווי א מלחמה פו� צוו

עפעס א מיסטעריעזע שונא וואס שלעפט אונז או� פארדרייט אונז או� מאכט אונז זי� אויפפיר� גאר 

עס מוז זיי� אז מיר האב� פארפעלט  .באמת או� מיר קענע� זי� נישט קיי� עצה געב� אנדערש ווי מיר וויל�

  .אונזער שונא צו זאמלע� די ריכטיגע אינפארמאציע איבער

פונקטלי� מוז� מיר צוערשט וויס�  ,הרע יצר �'קריג מיט ע�א זיגרייכע ענדע אי� ד ז מיר וויל� אנקומע� צוא

זיינע  זענע�וואס עס  או�, ריינגעדרינגע� אי� אונזער גרענע#ווי שטארק ער איז שוי� א, געפינט זי� ערוואו 

דא וועל� מיר זי� באקענע� מיט דע� . ליינט אצינד או� דאס דער ציל פו� דע� בו� וואס איר. וואפ�

פראבלע� או� מיר וועל� געוואויר ווער� פו� וואס עס קומט אונזער שוואכקייט או� וויאזוי מיר קענע� 

  .גענצלי� באפרייע� פו� זיי� נע# או� זי�, באקעמפ� דע� שונא

וועל� מיר געוואויר וואס עס איז דער כח  אי� דע� ערשט� טייל. דער בו� איז איינגעטיילט אי� צוויי טייל�

או� אוי� וועל� מיר באקומע� די פולע , מיט אי� הרע אז מיר קענע� זי� נישט א� עצה געב� יצרפונע� 

דערנא� וואס מיר וועל� ארויסהאב� או� פארשטיי� וואס עס . אינפארמאציע וויאזוי מע� קע� אי� באזיג�

וועל� מיר קענע� , דארפ� אל# וויס� או� געדענק� איבער אונזער פיינט או� וואס מיר, איז אונזער פראבלע�



אי� דע� צווייט� טייל פו� ווערט פארגעלייגט וואס אי� צו באקעמפ� גרינג אויספיר� די עצות או� טאקטיק� 

  .דע� בו�

Ô‡˘˜È„‡ ÔÈ‡ Ô‚ÈÏ ¯ÈÓ  

שפירט מע� ארו�  ,אי� א וואכ� טאגזיי  זי� א� מיט �טרעפ ירמאימער ווע� קענע� מענטש� וואס  אלע מיר

עס איז פארא� מענטש� וואס וועל� זי� אפהאלט� פו� מאכ� וויכטיגע רייזעס . רעטלאגיצ שמעק פו� א דיזיי 

די  .גארטעלעטליכע שעה אפגעזינדערט פונע� צי זיי� דאס וועט זיי צווינגע� צובלויז ווייל  ,� עראפלא�'אויפ

טרא# וואס זיי  ,או� קענע� זי� נישט אפרייס� פו� זייער אדיקשא�, ארעטלגימענשט� זענע� אדיקטעט צו� צ

  .ווייס� די שעדליכע פאלג� פו� רויכער�

נישט אויפהער� צו דאס זעלבע איז פארא� מענטש� וואס זענע� אדיקטעט צו אלקאהאל או� קענע� 

מיליאנע� גוי� פארטייב� . ב�טראצדע� וואס עס רואינירט זייער לע, טרינקע� אפילו אוי  א קורצע וויילע

אדיקשא� ביז צו זייער פריצייטיגע  או� פארבלייב� מיט זייער שעדליכע, ליכע דראגסזי� טעגלי� מיט שעד

  .טויט

ווי געפארפול אז זיי האב� א פראבלע� או� זיי ווייס� אוי� ווייס� וואס לייד� פו� אדיקשא� די אלע מענטש� 

א� א שיעור מאל האב� זיי שוי� . י נישט זי� אפצושייד� דערפו�אבער דאס אלעס העלפט זי, עס איז

פאר זייער פאמיליע אז זיי גיייע� זי� אפרייס� דערפו� או� זיי גייע� , � דאקטאר'פאר, צוגעזאגט פאר זי�

  .נישטעס פאסירט אבער פאקטיש , גענצלי� טויש� זייער מהל� החיי�

  !או� דא ליגט דער שונא באגראב� !אי� אדיקשא�מיר זענע� , יא! גענוי דאס איז אונזער מצב

א ווייל מיר האב� בלויז איז די סיבה פארוואס מיר פאל� כסדר דור� צוגעוואוינט צו טראכט� אז מיר זענע� 

דער אמת איז אבער אז מיר זענע� . תאוה או� נישט גענוג א גוטע רצו� זי� איינצוהאלט�שטארקע 

אונזערע טעג מיט פארברענגע�  צו מיר ליג� אי� א� אדיקשא� וואס דאס שלעפט אונז ,יא ,אדיקטעט

או� מיר קענע� זי� נישט אפריייס� דערפו� פונקט אזויווי די מענטש� וואס זענע�  ,אוממאראלישע מעשי�

  .אדיקטעט צו דראגס אדער אלקאהאל

� אפגעמאכט מיט� בעסט� וויל� אז מער אויב האב� מיר זי� שוי� איבערגעצייגט אז אפילו ווע� מיר האב

או� אוי  יענער מאמענט האב� מיר זי�  ;ייע� מער קיינמאל נישט עובר זיי�מיר ג, וועט דאס נישט פאסיר�

או� למעשה האט זי� ארויסגעשטעלט , נישט געקענט פארשטעל� אז מיר גייע� אמאל זי� אויפפיר� אנדערש

עס איז מער נישט סת� א . קנא אז מיר זענע� אדיקטעטסדא איי� מ דא� איז ,אז מיר זענע� יא דורכגעפאל�

  . ליגט דערונטערעפעס שטערקער  עס מוז זיי� אז, תאוה

מיינט דאס ק זאג� פשט "או� ווי די ספה ,"ומותר האד� מ� הבהמה אי�"מיר זאג� יעד� טאג ביי� דאווענע� 

הרב טווערסקי " !ניי�"באהערש� או� זאג�  ער קע� זי�מיט דע� אז א מענטש איז מער פו� א בהמה  ,אז

די אינטערשייד צוויש� א מענטש או� א בהמה איז נישט בלויז אז דער מענטש איז : "שרייבט אי� זיי� בו�

נאר אז א בהמה האט נישט די מעגליכקייט צו מאכ� דע� אויסוואל וויאזוי , מער אינטעליגענט פו� א בהמה

מענטש האט די מעגליכקייט זי�  דערדאקעג�  ,ידאס וואס זייער גו  דיקטירט זיזיי מוז� טו� , זי� אויפצופיר�

אפילו אויב אויסערלי� , פאר אי� גוטוואס עס איז באמת אי� זעלבסט צו קאנטראליר� או� אויסוועל� 

א� מאכ� אויב א מענטש פארלירט די מעגליכקייט צו . דיגע דראנג'קוקט דאס אויס צו זיי� קעג� זיי� גופניות

  ."ער קע� נישט דאמיניר� זיינע תאוות או� אינסטינקט� דעמאלט ליגט ער אי� אדיקשא� ,אויסוואל



גלייכט צו די ) ז"מצווה שפ" (ולא תתרו אחרי לבבכ� ואחרי עיניכ�"אוי  די מצוה פו� דער ספר החינו� 

אויב דו וועסט זי� , הגעדענק עבירה גוררת עביר: "אדיקשא� פו� א שיכור צו� ביטער� טראפ�תאוה צו די 

 אויב דו וועסטו זי� מתגבר או�; אמאלועסטו ווער� דערצו נאכגעשלפעט נאכנאכגעב� דיי� תאוה איינמאל ו

ווייל די תאוה שלעפט דע�  ,אפהיט� די אויג� איינמאל וועט דאס דיר שוי� זיי� גרינגער קומענדיגע מאל

ווי מער זיי , ס ווער� קיינמאל נישט זאט פו� די וויי�די זויפער. מענטש אזוי ווי וויי� שלעפט דע� שיכור

 �יזיווערט  ,זי� צוא מענטש געוואוינט ווי מער , ביי דע� אזוי אוי�, טרינק� אלס מער דארפ� זיי דערפו�

  ."תאוה שטערקער

ט או� עס איז זייער שווער דערפו� פארכאפאדיקשא� איז א סארט קראנקהייט אי� וואס דער מענטש איז 

ל זענע� "חכמינו ז. או� מיט יעדעס מאל וואס ער האלט זי� נישט איי� ווערט דאס ערגער .יסצוקריכ�ארו

געוועב אי� וואס דער מענטש ווערט "אי� אנהויב איז דער יצר הרע צוגעגליכ� צו שפי�": דאס ממשיל אזוי

פו� וואס עס איז ענטש ארו�� דע� משוי� געגליכ� צו א דיקע שטריק  ראו� צו� סו  איז ע, אריינגעכאפט

  ".ביטער שווער זי� ארויסצובאקומע�

ווי נאר מיר האב� זי� אנגעזע� או� עובר געווע� צענדליגער מאל זענע� מיר אריינגעפאל� אי� די אדיקשא� 

מיר האב� שוי� מער נישט צוטא� בלויז . או� עס וועט מער נישט העלפ� אונזער שטארקער רצו�, שטאפל�

אפילו מיט אונזער בעסטע וויל� קענע� מיר  עס איז א� אדיקשא� וואס ,הרע יצרנליכער � אומגעוועמיט א

אונזער מיר קענע� זי� נישט קאנטראליר� או� באהערש� אוי  עס איז נישט בלויז אז . עס נישט בייקומע�

זי� אפצושייד�  כקייטמעגלידי איינציגע עס איז געוואר� א� איינגעפונדעוועטע נאטור אי� אונז או�  ;תאוה

  .פעקטיווע טעראפי היל עדור� ריכטיגע או� איז דערפו� 

  .עס איז א� אדיקשא�, עס איז נישט בלויז א תאוה: דאס איז דער ערשטער כלל וואס מיר דארפ� וויס�

ËÚË˜È„‡ Ô¯‡ÂÂÚ‚ ¯ÈÓ ÔÚ�ÚÊ ÈÂÊ‡ÈÂÂ  

ווע� א מענטש האט הנאה פו� א  .די מוח פו� א מענטש איז דער פלא# וואו עס שפילט זי� אפ זיינע געפיל�

או� דאס מאכט , געוויסע זא� טוע� זי� אנטוויקל� נוטראנס וועלכע שפאציר� ארו� אי� די מוח קעמערלע�

, ווי דראגס, פו� א געוויסע זא�הנאה  או� ער האטזי� (מוזיר� ווע� א מענטש טוט  .דע� מענטש פארגעניג�

לאזט זיי� מח ארויס א קעמיקאל וואס ווערט , ער זעט אלקאהאל אדער אומממאראלישע סצענעס וואס

או� מיט יעדעס מאל וואס די דאפעמיי� פליסט ארו� אי� די מח ווערט , "דאפעמיי�"גערופע� 

דאס איז וואס שלעפט דע� מענטש נאכאמאל צו אנפיל� די  או�, � אדיקשא� ליניעאויסגעפארעמט א

  .ליניעס

העכערע שטאפל� אי� אדיקשא� ווי סיי וועלכע פיל ברענגט  תאוהגעוויסע שטודיעס צייג� אז די סארט 

או� די סיבה דערצו איז ווייל די הנאה וואס דער מענטש  ,ווי דראגס אדער אלקאהאל אדיקשא�אנדערע 

ברייטער� אויס או� דעריבער טוט דאס, באקומט פו� די זאכ� איז אסא� מער ווי א שטארקע דאזע דראגס

או� דאס טוט כסדר פארלאנג� מיר זאל� עס פיטער� או� מיר זאל� זי� , קשא�ידס מח צו די א'דע� מענטש

  .נאכגעב�

מיט יעדעס מאל וואס מיר געב� זי� נא� ווערט דאס נאכמער אויסגעברייטערט או� אונזער פארלאנג ווערט 

דאס וואס איז געווע� גענוג צו . � ערגער או� ערגעראו� אזוי ווערט אונזער אדיקשא ,או� שטערקער גרעסער

או� אזוי דרייט זי� דער צויבער ראד ביז מיר צעברעכ� . זעטיג� נעכט� איז שוי� מער נישט גענוג אוי  היינט

  .� מזבח פו� די תאוה או� אדיקשא�'לעב� אויפ אונזער גאנצע



� 'טטוויקלט די אדיקשא� צושטאטלע� מיאנב� מיר הא. איבער נאכטגעוואר� נישט געבויר�  איזאדיקשא� די 

או� מיט יעדעס , מיר האב� דאס געטא� טויזנטער מאל. צוגעוויינע� אונזער מח צו הנאה האב� פו� די עבירה

האב� מיר געמאכט די תאוה ליניעס גרעסער או� , יעדע איינציגע מאל, יא, מאל וואס מיר האב� דאס געטא�

  .יז די תאוה אויסגעוואקס� צו טיפע איינגעקריצטע ליניעס אי� אונזער מוחאו� היינט צוטאג א ,ברייטער

נאכגעגעב� מיר האב� זי�  אויב. אדיקשא� האט פארשידענע שטאפלע� עס איז זייער וויכטיג צו וויס� אז די

דראנג  אי� אונזער מח בלויז א קלענערע צאל דעמאלט האט זי� געשאפ�, די תאוה בלויז עטליכע מאל

מיט יעדעס מאל וואס . זיי� אי� א קלענערע פארמאט או� דעריבער וועט די אדיקשא� דעגרי נא�, ליניעס

מיר פאל� דור� ווערט פארמערט די תאוה ליניעס אי� אונזער מח או� די אדיקשא� ווערט ברייטער או� 

  .פארגעשריט�

אלס שטארקער באפעל אז מיר מוז� טו� אלעס דאס איז קריטיש וויכטיג צו פארשטיי� או� דאס דאר  דינע� 

ווייל מיט יעדע איינציגע מאל וואס מיר גייע� . אי� די וועלט צו אפעשטעל� אונזער אויפפירונג זאפארט

עס איז נישט קיי� פראגע  .מאכ� מיר אונזער אדיקשא� ערגער או� שווערע צו הייל�, ווייטער אוי  דע� וועג

, אויב מיר נעמע� נישט די ריכטיגע מאסמיטל� שוי�; ווי ביז יעצט יב� די זעלבעאויסהייל� אדער בלי זי�פו� 

  !עס בלייבט נישט שטיי�, או� ערגערערגער  �עס ווער וועט

 ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ¯ÚÊ�Â‡ Ô‡˘˜È„‡  

רשט� זי� אויסצוגעב� אוי  די תאוה ומיר גליסט� או� ד, איינס. יפאכיגיצוודי סיפטאמע� פו� אדיקשא� איז 

מיר שטרעב� זי� אנצופרעס� מיט די תאוה כדי צו . נא� אלקאהאלדער אלקאהאליק דראנגט  פונקט ווי

אדער פשוט צו אנטלויפ� פו� די רעאליטעט פו� אומעטיגע געפיל� או� דעפרעשא� פארטייב� אונזערע 

  .פארשוועמע� זי� מיט דראגס אדיקטע�" � די סיבות פארוואס דראגאו� גענוי דאס זענע .אונזער לעב�

די די צווייטע אנדייטונג אז מיר האב� א� ערנסטער אדיקשא� איז אז די תאוה טריגערט אונז צו גליסט� 

שטארק סענסעטיוו או� מיר מוז� זי�  זענע�מיר . אסא� מער ווי עס גליסט זי� פאר נארמאלע מענטש�זאכ� 

או� מיר , פני� פני� אלאוה תדי מיר שפיר� זי� הילפסלאז ווע� מיר טרעפ� זי� מיט . שנעל אויסגעב�גאר 

האב� שוי� פיל מאל פעסטגעשטעלט אז די מח פו� שטודיעס פסיכאלאגע� או� . קענע� זי� נישט באהערש�

אסא� שנעלער זיי טריגערט  או� עס הארמאנע�האב� פיל שטערקערע , מצב דע�מענטש� וואס זענע� אי� 

  .או� מיט א גרעסערע אימפעט ווי ביי נארמאלע מענטש�

או� זי� דע� פראבלע� קע� עלימיניר� בלויז דור� פארשטיי�  ע�יקשא� איז נישט א זא� וואס מאד

מיר זענע� געוואר�  ÈÂÊ‡ÈÂÂאו�  Ò‡ÂÂ¯‡Ùהעלפ� דערגיי� אפשר א פסיכאלאג קע� אונז . ארויסנעמע� דערפו�

וועט קיי� , אצינד אז די אדיקשא� איז איינגעקריצט אי� אונזער מוח. אבער דאס איז נישט גענוג, אדיקטעט

די זעלבע ווי פארשטיי� א צובראכענע , בייקומע� דע� אדיקשא� שו� הסברי� אי� די וועלט נישט העלפ�

  .פיס וועט דאס נישט אויסהייל�

מיר וועל� מיר וועל� זי� אריינלייג� או� שטודיר� דע� גאנצ� עני� או� אויב ז אסא� מאל מיינע� מיר א

דער אמת . דערפו� אפגעוואוינע� וועל� מיר זי� קענע�, וואס עס איז אונזער פראבלע� ארויסהאב� קלאר

מיר וועל� זי�  ויבא. �העלפ� שכל וועט נישט קיי� סא� 'דע� עני� מיטשטודיר� אויסאיז אבער אז 

אבער נישט  ,צולייגט דע� פראבלע�עס ווערט  יר� בלויז אי� די ערשטע חלק פו� דע� בו� וואוטרצעקאנ

ל� עויקשא� ודגע עצות וויאזוי צו באקעמפ� די אאוי  די צווייטע טייל וואו עס ווערט געגעב� די פילזייטי

הערש� אוי  אונזער אדיקשא� קענע� זי� באמיר די איינציגע וועג וויאזוי . מיר נישט צופיל געהאלפ� ווער�



איז אז מיר וועל� נעמע� ערנסטע די שריט וואס מיר וועל� שפעטער ליינע� או� מיר וועל� דאס אויספיר� 

  .� סו 'מיט אלע דעטאל� ביז

עס איז וויכטיג צו וויס� אז ווע� א� אדיקשא� קומט א� צו געוויסע שטאפל וועט דאס פארבלייב� אי� דע� 

דאס " .איז אלעמאל א� אדיקט, איינמאל א� אדיקט: "אוי  ענגליש איז פארא� א פראז .גמענטש פאר אייבי

מע� קע� מאכ� טעראפי . וואס מע� קע� נישט ארויסנעמע� פונע� מענטש באדייט אז אדיקשא� איז א זא�

דער מענטש מוז שטיי� אוי  די ווא� יעדע רגע או� יעדע מינוט פו� אבער  ,או� אי� אפגעוואוינע� דערפו�

זי�  טוועק, אפילו בלויז מיט א קליי� ביסל, איינמאל ער פאלט דור�. זיי� לעב� ער זאל נישט צוריקפאל�

  .בעפאר� קראפט אזוי ווי סט� פול'מיטאוי  דער אדיקשא� או� עס איז גליי� דא צוריק 

קע� נישט , ינע� פו� זיי� אדיקשא�ווואס האט גענומע� טעראפי זי� אפצוגעוואווי א דראג אדיקט  אזוי

ער  ווערטז א קליינע דאזע אל ער נעמט איי� אפילו בלויווייל איינמ, טאלעריר� אפילו א קליי� ביסל דערפו�

על� מאכ� אפילו אויב מיר וו, אזוי אוי� איז מיט אונזער אדיקשא�, פונקט ווי בעפאר אדיקטעטצוריק  גליי�

מיר וועל� אויספאלג� אלע אנווייזונגע� או� מיר וועל� זי� איינהאלט� פאר א לענגערע , גרויס פארשריט

מיר וועל� , וועל� מיר צוריקפאל� צו� אנהויב, נאכגעב� א קליי� ביסלאיינמאל אויב וועל� מיר זי� , טערמי�

  .אפצוגעוואוינע� הויב�זי� צוריק טרעפ� די זעלבע אדיקט ווי בעפאר מיר האב� אנגע

א קליי� ביסל זי� נאכגעב� וועט אונז קיינמאל ווייל , מיר מוז� זי� אויסלערנע� צו שטיי� זייער ווייט פו� דע�

איינמאל מיר געב� א . מיר וועל� נישט זאט ווער� או� מיר וועל� מוז� נעמע� גליי� נאכאמאל, נישט זיי� גענוג

מיר וועל� פארזוכ� איינמאל או� , ס אונז שלעפ� נאכאמאל צו פארזוכ�קליינע זופ פו� די תאוה וועט דא

. נאכאמאל ביז מיר וועל� זי� איבערטרונקע� או� דאס וועט אונז ווייטער טריגע� צו די ווייטאגליכע שטאפל�

  .או� מיר האב� אלעס דערלייגט

  :א טעראפיסט האט אמאל געשריב�

איז שוי� , איינמאל עס האט אנגעהויב� פאר�. קאסטער"ווי פאר� אוי  א ראלער די תאוה איז פאר אונז אזוי

אויב וויל� מע� . דעריבער מוז מע� דאס האסטיג אפשטעל� גליי� ביי� אנהויב. אוממעגלי� זי� אפצושטעל�

  .מתחילהזיי� פרייי פו� די אדיקשא� איז די איינציגע עצה נישט אריינגיי� אהי� 
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. איז עס נישט אזוי שלעכט ווי מיר מיינע�וויס� אז  ירדאר  מ, ווי שלעכט עס זאל אויסקוקע� אונזער מצב

. א מענטש וואס ליידט אוי  בלוט דרוק קע� אנגיי� א פיי� לעב� ווי לאנג ער נעמט ערלי� די פיל� דערפאר

 ,� גערופע� ווער� די פיל� פאר אונזער קראנקהייטפאר אונז איז אוי� דא פארשידענע טאקטיק� וואס קענע

  .וועט דאס האלט� אונזער אדיקשא� אי� פלא# על� דאס נעמע� ערלי�או� אז מיר וו

ער האט נישט געגלייבט אז ער קע�  אויב, עס האט נא� קיי� שו� מענטש נישט געהאט הצלחה אי� ביזנעס

טע איידיעס אי� ביזנעס זענע� אי� ערגע# נישט די זעלבע פארקערט מענטש� מיט די בעס. מצליח זיי�

דער שליסל צו הצלחה אי� יעדע . דאס דערגרייכ� אנגעקומע� ווייל זיי האב� נישט געגלייבט אז זיי קענע�

  .פעלד איז גלייב� אי� די מעגליכקיייט�

מע� איז  אז או� מע� שפירט, עס קע� זי� מאכ� אז דערנא� וואס מע� איז שוי� דורכגעפאל� אזויפיל מאל

ווע� איינער קומט צו די . אז מע� זאל גענצלי� אויפגעב�, נישט ביכולת זי� צו שטארק� איבער די תאוה

עס איז זייער , אמת. ער באגראבט זי� בידיי� ,נחה דעמאלט האט ער ארויפגעלייגט אוי  זי� א מציבהה

שווער או� אצינד מיט די ידיעה אז מיר האב� צוטא� מיט א� ערנסטער אדיקשא� קוקט דער מצב אויס נא� 



עס זענע� פארא� טויזנטער מענטש� וואס . אבער פו� די אנדערע זייט איז דא גוטע נייעס אוי�, שווארצער

מיר אלע קענע� מ� הסת� איינער . ס או� האב� זי� אפגעוואוינט דערפו�זענע� געווע� אדיקטעט צו דראג

  .ז� זי� אפצורייס� דערפו�יאדער צוויי וואס זענע� געווע� אדיקטעט צו רויכער� או� האב� יא באוו

מיר דארפ� וויס� אז הונדערטער מענטש� וואס האב� זי� געמוטשעט . די זעלבע איז מיט אונזער אדיקאש�

דור� די עפעקטיווע מיטלע� וואס ווערט , יאר� לאנג מיט דע� פראבלע� זענע� ארויסגעקראכ� דערפו�

שע איד� וואס 'יגער חרדיקענט איר ליינע� וויאזוי צענדלאוי  אונזער וועבזייטל . פרעזענטירט אי� דע� בו�

  .או� האב� זי� עווענטועל ארויסדערזע� דערפו�, זענע� געווע� געפלאגט אי� די נסיונות

תא דשמיא דאס עוועל� מיר האב� די סיי, נע� דערפו�אואז מיר וועל� גלייב� אז מיר קענע� זי� אפגעוו

  .אויסצופירע�

חתונה געהאט אדער זיי האב� נישט די מעגליכקייט געוויסע מענטש� טראכט� אז וויבאלד זיי זענע� נישט 

מיר האב� . דאס איז אויסדרוקלי� פאלש. איז זיי אוממעגלי� זי� צו האלט� הייליג או� ריי�, זי� אויסצוגעב�

ו� פבריוו� אסא� מיר האב� . ע זאכ�'שוי� געהאלפ� אסא� בחורי� זי� גענצלי� אפשייד� פו� די מיאוס

� זי� פאר די עצות או� מעטאד� וואס האב� זיי געהלאפ� אויסצורייס� זייער ווי זיי באדאנקבחורי� 

  .אדיקשא�

� 'עס איז קלאר פעסטגעשטעלט געוואר� דור� דאקטורי� אז עס איז האט נישט קיי� שו� אפעקט אויפ

דער גו  פונע� מענטש איז אויסגעשטעלט אז עס , מענטש אויב ער האלט זי� איי� פאר לענגערע צייט

  . ט ארויס פו� זי� די איבריגע באשטאנדטייל� אפילו א� די פעולות פונע� מענטשלאז

מיר האב� אדיקשא� או�  זענע� געשלאג� מיט א�אז טראצדע� וואס מיר , איי� זא� דארפ� מיר גוט געדענק�

מיר  עס איז אמת. לויפ�גיבט דאס אונז נאכנישט די בארעכטיגונג דאס לאז� , א שוואכקייט צו די עניני�

עס איז דא א . הייל�צוהאב� א קראנקייט אבער מיר זענע� פולשטענדיג פאראנטווארטלי� דאס אויס

מעגליכקייט זי� ארויסצדרייע� פו� די אדיקשא� מיר דארפ� נאר גלייב� דערי� או� זי� נעמע� זאפארט צו די 

  .ארבייט

  .בעל הבית אוי  אונזער אדיקשא�זיי� דער וועל� מיר זי� אויסלערנע� צו י "בעזהש !מיר קענע� ,יא

ËÚË˜È„‡ ÊÈ‡ ÔÚÓ Ê‡ ÔÈÈÊ ‰„ÂÓ  

צוטא� מיט א� ערנסטער  די וואס לייד� פו� דע� פראבלע� האב�דערנא� וואס מיר ווייס� שוי� אז 

מיר מוז� באשליס� או� אפ� ארויסזאג� אז . האב� דע� אדיקשא�" מיר"מוז� מיר מודה זיי� אז . "אדיקשא�"

אויב מיר וועל� נישט קומע� צו די פולשטענדיגע החלטה אז מיר . מיר האב� א פראבלע� או� מיר זוכ� היל 

וועל� מיר דורכליינע� דע� גאנצ� וועבזייטל או� , נויטיגע רפואה אזענע� קראנק או� מיר דארפ� קריטיש 

  .מיר וועל� קומע� צו די מסקנא אז עס רעדט נישט צו אונז או� ,בו�"אוי� די דאזיגע האנט

  :� סייט אט אזוי'איינע פו� די מעמבערס אוי  אונזער פארו� האט אמאל געשריב� צו א נייע באזוכער אויפ

אי� האב שוי� פרובירט יעדע . אי� בי� אנגענומע� ביי די מענטש� אי� מיי� געזעלשאפט אלס א תלמיד חכ�"

אי� האב פרובירט . או� דברי חיזוק, ספרי יראה, אי� האב געלערענט ספרי מוסר, נאר פארא� עצה וואס איז

אי� בי� ממש קראנק געוואר� פו� מיי� סיטואציע או� מיי� ; מי� צו שטראפ� מיט קנס או� אנדערע מיטל�

ל ביי� די איינציגע פארשריט וואס אי� האב געזע� איז זי� דערזע� ווידעראמא. נידריגע צושטאנד

  .קאמפיוטער או� שטאפ� או� פיטער� מיי� שרעקליכע אדיקשא�



. דו ביזט געקומע� צו די ריכטיגע פלא# או� דא וועסטו געהאלפ� ווער�, הער זי� איי� מיי� טייערע פריינד"

או� , או� עס וועט דיר קאסט� פיל ווייניגער וויפיל עס קאסט צו צאל� פאר א ספעציאליסט זי� צו הייל�

  .צו וועסטו נא� היט� דיי� גוטע נאמע�דער

דו וועסט נאר קענע� געראטעוועט ווער� אויב דו ביזט מודה אז דו , זאג אי� דיר, אבער מיט דע� אלע�"

, אי� דער פאטער, יא. אי� בי� א� אדיקט, יא. עס טוט מיר אוי� וויי, אי� ווייס עס טוט וויי! ביזט א� אדקיט

  .ק� אי� מיי� געגענט איז א� אדיקטאו� דער עס, תלמיד חכ�, מא�

אבער אי� זאג דיר נאכאמאל כדי צו ווער� . עס טוט מיר נא� אל# וויי ווע� אי� שרייב די ווערטער"

נפילה /אויב דו ווילסט ווייטער אנהאלט� זי� צו דרייע� אוי  דע� תשובה. געהאלפ� מוז מע� מודה זיי�

אבער וויס� זאלסטו אז דאס וועט פיר� אז . ביז איצטיגע וועג דא� גיי� ווייטער אוי  דיי�, קאסטער" ראלער

דיגע נוטראנס וואס וועט כסדר שטערקער מאכ� דיי� 'דו זאלסט ווייטער פיטער� דיי� מוח מיט פרישע תאוה

  ."אדיקשא� או� עס וועט עווענטועל זיי� שווערער צו הייל�

אבער ווע� עס קומט צו , "אדיקשא�"יי האב� א� אז ז" זאג�"פארא� אסא� מענטש� וואס קענע� באשטיי� צו 

ווע� א מענטש ליידט פו� א� אדיקשא� איז נישט . דארט בלייב� זיי שוי� שטיי�, טא� עפעס למעשה דערוועג�

  .� ברענגע� צו פעולות אוי  למעשהנאר די ידיעה במחשבה דאר  אי, גענוג בלויז אז ער ווייסט דערפו�

י� ארויסגעקומע� א� א א ברייט פארצווייגטע טעמע איבער וואס עס איז שו איז" אדיקשא�"די נושא פו� 

הונדערטער שטודיעס זענע� שוי� דורכגעפירט געוואר� דור� דאקטורי� או� ספעציאליסט� . שיעור ביכעער

אי� א בו� וואס . וועלכע האב� אויסגעארבעט א מהל� וויאזוי אפצוגעוואוינע� א מענטש פו� זיי� אדיקשא�

  :ז ערשינע� איבער די אדיקשא� צו אלקאהאל ליינט זי� אזויאי

אדיקשא� איז א קראנקהייט . � גאנצ� קראפט אז מע� האט א פראבלע� איז דער שליסל'דאס אננעמע� מיט"

או� מע� מוז אננעמע� דע� פראבלע� מיט גאנצ� קלארקייט או� מע� דאר  וויס� אז די ארבעט איז נישט 

אז מיר וועל� אויפהער� לעב� אי� דע� פראבלע� או� . ומע� מיט כוח נאר מיט מוחוואס מע� דאר  איבערק

  ."אנשטאט וועל� מיר לעב� מיט די לעזונג צו� פראבלע� דעמאלט וועט דער פראבלע� אוועק פו� זי� אליי�

ווי עס קע� זי� שפיר� , עס איז זייער שווער צו אננעמע� או� אנערקענע� אז מיר האב� א פראבלע�, אמת

די מעדעצי� קע�  איז דער איינציגער וועג וויאזוי אבער דאס, מע� דאר  אראפשלינגע� א ביטערע פיל

   .אריינדרינגע� אי� אונזער קערפער

 ער, טאנדזיי� אייגענע צוש די פרייהייט או� פריווילגיע צו אנערקענע� דע� אמת איבער יעדער מענטש האט

או� ער , אפשאצונג אוי  זיי� מצבאויפריכטיגע שטארקייט ביי זי� צו קענע� מאכ� א� האב� די    נארדאר

  .� באוואוסטזיי�'זאל נישט פארקריכע� או� לייקענע� דאס וואס ער ווייסט אונטער

 �אי� א יר זענע� ליידער פארכאפטמ ,קרענק ז מיר האב� א� ערנסטעהכרה אע 'מיר מוז� קומע� צו די אמת

או� מיר דארפ� זיי� גרייט  .מיר דאר  היל  פו� אינדרויס� מיר קענע� זי� נישט העלפ� אליי� או�, אדיקשא�

  .צו טא� וואס עס איז וויכטיג אי� אזא פאל

ÚË‡¯ÈÈ‰¯‡ÙÓÂ‡ Âˆ Ë¯‡ÂÂ ‡  

איינס פו� די סיבות פארוואס אסא� מענטש� קענע� נישט נעמע� די שטארקייט או� מודה זיי� אז זיי דארפ� 

זיי לייג� א� זייער פראבלע� אי� א . בעסער ווער� מיט די צייט יווייל זיי האלט� אז עס וועט זיאיז , היל 

  .דער פראבלע� פארשווינד� ווער� געוויסע פאקטאר וואס זיי האפ� אז ווע� דאס וועט זי� בייט� וועט



תונה האב� וועט וואס לויטעט אז ח, עס איז א פארא� א  פאלשע הנחה ביי אינגע אומפארהייראטע מענער

איז דער מציאות נישט  ,לויט ווי הרב טווערסקי זאגט כסדר פאר מענטש�. ביי זיי לייזע� דע� פראבלע�

אויב עפעס מאכט דאס גאר  ,חתונה האב� טוט נישט לייז� דע� פראבלע� פו� אדיקשא� צו די תאוה, אזוי

דע� נסיו� או� ער באהאנדלט נישט  א מענטש וואס איז געשלאג� אי�, נא� מער. שטערקער דע� פראבלע�

  .קע� דאס עווענטועל צעברעכ� זיי� שלו� בית או� פאמיליע לעב�, זיי� אדיקשא� איידער ער האט חתונה

האב� זיי נישט , אז די פרויע� היט� אפ זייערע מענער פו� זינדיג�) ג"יבמות ס(ל האב� אונז געזאגט "ווע� חז

אוי  עבירות וואס ליג� שוי� ביי אונז ; גע� זי� מיט פו� פאר די חתונהגערעדט פו� די זינד וואס מיר ברענ

  .העלפ�קיי� סא� אי� קאפ פו� בעפאר או� זענע� שוי� איינגעווארצלט אי� אונזער מוח קע� די פרוי נישט 

מיר דארפ� וויס� אז עס איז א פאלשער צוגאנג דאס וואס מיר טראכט� אז דער פראבלע� איז אז מיר האב� 

או� דאס ברענגט אונז צו די דורכפעלער איידער די חתונה או� נא� , באדערפעניש וואס מוז ווער� ערפילטא 

ר וועל� מיר שוי� נישט גליטש� זי� אויסצוגעב� די חתונה ווע� מיר וועל� ערפיל� אונזער דורשט בדר� הית

נאטורליכע דורשט וואס מיר האב� או� עס איז נישט א , דאס איז נישט ריכטיג. אופני�פארבאטענע  אוי 

וואס אויב מיר וועל� דאס , עס איז א� אדיקשא� וואס מיר האב� אנטוויקלט אי� זי�, מיר זוכ� צו ערפיל�

  .נישט ריכטיג באהאנדל� וועט דאס נישט פארשווינד� ווער� נא� די חתונה

ענע� ווארצל� צו א פארדרייטער די פאלשע הבטחות אז נא� די חתונה וועט מע� שוי� נישט דורכפאל� ז

עס . וועלכער מיר האב� אנטוויקלט דור� אונזער אדיקשא�, עני� פו� חתונה האב�עצ� צוגאנג לגבי די 

אויב מיר וועל� זי� נישט גענצלי� , נא� די חתונה וועט אונז גארנישט בעסער ווער�, אבער קלאר נישט אזוי

  .אויסהייל� פו� די אדיקשא� בעפאר

תאוה אדיקשא� וואס אפילו חתונה האב� קע� נישט  א� מיט אמיר ווייס� אז מיר האב� דא צוט איינמאל

אצינד זענע� מיר שוי� גרייט אנצונעמע� אז מיר האב� א , דעמאלט האלט� מיר שוי� אוי  א וועג, העלפ�

  .אנהייב� לעב� מיט די לעזונג דערצומיר דארפ� פראבלע� או� 

„ÏÂ�‰ ˙‡ ‰‡Â¯ ‡ ÈÈÊ  

רוב מענטש� נעמע� נישט ערנסט זייערע ? זענט איר געווע� דאס לעצטע מאל ביי� דענטיסט ווע�

מע� גייט נישט צו� . ווע� עס איז שוי� כלו כל הקיצי� או� זיי האב� שוי� נישט קיי� ברירה פראבלעמע� נאר

  ...גאצוויי ט באק� זענע� שוי� אויפגעשוואל� או� מע� קע� שוי� נישט עס� פארדענטיסט נאר ווע� די 

 זיי� צו מודה זיי� אז זיי האב� דע� נישט גרייטקיינמאל לייד� אוי  א געוויסע זא� וועל�  וועלכעמענטש� 

� ביי זי� 'מענטש� קענע� נישט פועל. גאר געפערלי� זיי� שוי� וועטנאר ווע� עס , זוכ� היל  זייפראבלע� או� 

� 'צו מאכ� דראסטישע ענדערונגע� אי� זייער לעב� נאר ווע� זיי זעע� אז זיי האב� שוי� געגרייכט ביז

  .או� קענע� מער נישט אנגיי� ווי נארמאל, אפגרונד

זענע� געשלאג� מודה זיי� אז זיי געווענלי� וועל� מענטש� נישט . די מציאות אזויאי� אונזער פאל איז אוי� 

גרונד  האלט� ביי�. גרונד האלט� שוי� ביי�נאר ווע� זיי  ,יי מוז� דרינגנד האב� היל או� ז אי� די עניני�

או� דער פראבלע� ברענגט , מער נישט קאנטראליר�שוי�  זי� קע� ווע� מע� קומט צו מצב אז מע�מיינט 

   .שוי� רעזולטאט� אי� די עפענטליכקייט

אבער ווילאנג עס קומט נישט צו א פוינט אז די , די סדר פו� די תאוה איז אז עס ווערט ערגער או� ערגער

נעמע� ערנסט וועל� מענטש� נישט  ,או� מע� קע� דאס מער נישט איגנאריר� גאנצע לעב� ווערט רואינירט

אט אט פארלירע� זייער נארמאלע  גייע�זיי נישט אז  רעאליזיר�ביז ווילאנג זיי . פו�דערזי� אויסצוהייל� 



זייער  אי�ר זעלבסט ווירדע או� רעספעקט זייעדערלייג� זייער דזשאב או�  �רליפאר; פאמיליע לעב�

  .היל ערנסטע  וועל� זיי נישט זוכ� קיי�, געזעלשאפט

זיי  ,מצב עאלקאטאסטראפ אוואס האלט� נאכנישט ביי מענטש�  פאר געצילט אונזער ארגאניזאציע איז

 איז דור� עפענע� די אויג� או� קלאר אילוסטריר�איינס פו� אונזערע מעטאד� . קומע� אהי�צונישט אנהעלפ� 

 מיר וועל� אויסקוקע�דורכדע� וואס מיר וועל� האב� א קלארע בילד וויאזוי . די זאכ� ענדיג� זי�וויאזוי 

 עביטערע ענד מיר וועל� שפיר� דיאז  .צייט לענגערעזי� נאכגעב� די תאוה פאר א מיר וועל�  אויב, צו� סו 

וועל� מיר גרייט זיי� צו נעמע� די נויטיגע שריט או� זי� אפשטעל�  ,קומע� נאנט דערצוידער מיר ינא� א

  .כדי צו אויסמייד� די ביטערע ענדע, באלד אי� אנהויב

ויב מיר שטעל� דאס א ,געדענק� אז אונזער תאוה וועט זי� דערקייקל� אי� א מאנסטער אדיקשא�מיר מוז� 

גאנצע לעב�  וועט קומע� א טאג וואס אונזער, אויב מיר גייע� מיר ווייטער אוי  דע� וועג. נישט אפ שוי�

מיר וועל� פארליר� אונזער ווייב או� , ווירדעזעלבסט פארליר� אונזער וועל� מיר  ,ווער�רואינירט ו "וועט ח

וועט קומע� א טאג וואס די גאנצע גאס וועט שמועס� פו�  עס. מיר וועל� פארליר� אונזער פרנסה, קינדער

  .אונז או� מיר וועל� זי� שעמע� ארויסצוגיי� אי� די עפענטליכקייט

דאס איז א מציאות צו וואס הונדערטער מענטש� זענע� ליידער לעבעדיגע , איז נישט בלויז א משלדאס 

או� קינדער או� דערלייגט זייער פרנסה צוליב דע� די אלע מענטש� וואס האב� פארלויר� זייער ווייב . עדות

דער רעדל . האב� אנגעפאנגע� אזוי ווי מיר האלט� יעצט, וואס זיי זענע� געוואר� איינגעזינק� אי� שמו#

  .דרייט זי� זייער שנעל או� פו� דא ביז� שאול תחתית איז א שפא�

אפילו עס האלט נא� אוי  , אב� א� אדיקשא�געקומע� צו די החלטה אז מיר האצינד אז מיר זענע� דעריבער 

או� . ס אנטוויקלטשנעל ע באגרייפ� וויזי� צו שטארק� אז מיר זיי� גרינג  פאר אונזוועט , א שוואכע דעגרי

  .סטאפ"שארט א מעכטיגעמאכ� שוי�  דאס וועט אונז העלפ�

ארפ� זי� מיר ד, ר לעבנס שטייגערמיר זענע� מענטש� וואס מיר האלט� נאכנישט ביי� פארליר� אונזע

וועט אונז טראג� ווייטער או� אונז פיר� ביז עס  ,ארייננעמע� אי� קאפ אז די אדיקשא� בלייבט נישט שטיי�

האט נאכנישט קאסטער " ווי לאנג דער ראלער. אי� שאול תחתית אריי� או� מיר וועל� אלעס פארליר�

יר זענע� נא� אי� די שטאפל� וואס מיט די ריכטיגע עצות מ .קע� מע� נא� אראפ טאנצ�, אנגעהויב� פאר�

מיט א שנעלע ר� ריא� צו  אבער איינמאל עס הייבט זי�. יקשא�קענע� מיר זי� נא� ארויסדערזע� פו� די אד

  .נא� א שטיק צייט וועל� מיר זי� טרעפ� דארט ביי די ענדע ,איז שוי� אלעס דערנא�, אימפעט

הייראטע וועלכע קלער� אז זיי שטייע� אויס צו פארליר� פיל וויניגער ווייל בחורי� או� אומפארספעציעל 

או� דעריבער נעמע� זיי נישט דער עני� אזוי ערנסט או� עס , זיי האב� נאכנישט קיי� פאמיליע אדער פרנסה

וועל� אבער אז מיר , איז פאר זיי שווערער צו מאכ� דע� באשלוס אז זיי מוז� זוכ� היל  פאר דע� פראבלע�

יס ווע� מע� ליגט אי� די זי� קלאר איבערצייג� די שוידערליכע נאכפאלג� או� צו וואס עס לאזט זי� או

  .מעשי� צופיר� די עצות או� אפשטעל� אונזערעמאכ� לייכטער אויס דאס אונז וועט ,שמו#

  אונטער די   "Hitting bottom while still on top"אוי  אונזער וועבזייטל איז פארא� א� אפטיילונג 

‘Attitude’ האט אדיקשא� צו וואס דער  איר ליינע� די שאקירנדע מעשיות דארט קענט , אפטיילונג

לעב� איז גענצלי� רואינירט  ערוואס זיי לייטשע אינגע'חרדיעס איז פארא� דארט מעשיות פו� . געפירט

יז אריינגשליידערט געוואר� � וואס אש איי� אינגערמא"צב. או� עס האט זי� געענדיגט גאר פאטאלגעוואר� 

אדער די פאסירונג פו� א געפערליכער . נגע קינדערואי� תפיסה פאר� שמועס� אומאיידעלע זאכ� מיט י



ווי אוי� די אלע פאסירונגע� וואס , מערדער וואס הענגט א� זיינע פראבלעמע� אי� זיי אדיקשא� צו די תאוה

  .י� רעזולטאט פו� זיי� איינגעטינק� אי� דע� פראבלע�� א'גט געמוזטז זיי האב� זי� מענטש� פארצייל� א

וואס ווערט  קראנקהייטאנערקענע� אז דאס איז א זע� או� " רואה את הנולד"וועל� זיי� מיר  זא

דעמאלט וועל� מיר , עווענטועל פיר� צו א קאטאסטראפעפארשטערקערט או� פארערגערט או� וועט אונז 

או� נאר , עס וועט ווער� אונזער ערשטע פריאריטעט אי� לעב�, נג מיסיע גאר ערענסטנעמע� אונזער היילו

  .ל� מיר מצליח זיי�עוו אזוי

ÔÈÈÏ‡ Ë˘È� ËÊÈ· Â„  

 ווע� ער ווייסט אז נא�וועט אי� זיי� פיל גרינגער זי� צו שטארק� , ווע� א מענטש געפינט זי� אי� א צרה

גיבט שוי� , ווייסט אז מע� איז נישט אליי� אוי  דער וועלט דאס אז מע�. מענשט� זענע� אי� דע� פעקל

נזער דאס זעלבע איז מיט או. אריי� גייסט או� מוט זי� צו קענע� שטארק� או� בייקומע� יעד� פראבלע�

בראכ� אז מיר זענע� ליידער געפלאגט אי� די נסיונות או� מיר זענע� די מיר קענע� ווער� צע, פראבלע�

  .ישראלא+פאל פו� כלל 

פארשטייט זי� , תאוה נסיונות פו� דיראנגעלט זי� מיט איד כמעט יעדער דערפאר דארפ� מיר וויס� אז 

פאל� אי� די אריינגעאיד� אסא� ליידער זענע� שוי� זייער  אבער, פלשטא זיי� אייגנארטיג�אוי   יעדער

 גרויסע צדיקי� פו� פריערדיגע, אד� אי� צדיק באר# אשר יעשה טוב ולא יחטא .פו� עדיקשא� שטאפל

 זייערעלויט ווי אזוי זיי ערווענע� (האט שוועריגקייט� אי� די עניני� געראנגלט או� געאוי� דורות האב� זי� 

 פילאונז  איז, פאר גרויסע צדיקי�אוי� ת האט געגעב� דע� נסיו� "אז מיר ווייס� אז השי. )חטאת נערי�

גרעסטע  ס'ת"השי וויסנדיג אז מיר זענע�, � או� איבערקומע� די תאוה� נסיו'שטארק� אויפצו גרינגער זי� 

  .שוואכע דור אונזערמיסיע אי� שווערע די  אט טפארטרויוועלכע ער האט  סאלדאט�

ריכטיגע פלא#  די איזאונזער פארו� . 'וישמע ויכתב בספר זכרו� לפני ה' אז נדברו איש אל רעהו ויקשב ה

דור� זי� או� , זעלב� פראבלע� מוטשענע� זי� מיט דע� וועלכעאנדערע איד� ט� א קשר מיט לוואו אנצוהא

ת העלפ� אז איינאיינע� וועל� מיר זי� קענע� שטארק� או� "העלפ� איינער דע� צווייט� וועט השי

  .פלאנטערארויסקריכ� פו� דע� 

„ÏÂ˘ ÔÈÈ„ Ë˘È� ÊÈ‡ ÒÚ  

מיר  אז ,איינמאל או� נאכאמאל איז כפאל�דורזאל� מיר  אונזכ� וואס ברענגע� גרעסטע אורזאאיינס פו� די 

שטענדיג נאכדע� וואס מיר זענע� דורכגעפאל� וועל� מיר זי� טרעפ� רעג� אוי  . אוי  צוריקכסדר טראכט� 

אבער דער פאקט איז אז קלאג�  .זי� אליי� או� זי� עס� דאס געזונט וויאזוי דאס האט געקענט פאסיר�

   . העלפט גארנישט אוי  ווייטערשוי� פאריבער וואס איז � דורכפאל 'אויפ

אבער ווי פריער געשמועסט קענע� מיר זי� נישט נעמע� צו די , איז טאקע א חלק פו� תשובה "חרטה"

עזיבת "א�  "חרטה". תשובה איידער מיר זענע� גענצלי� ארויס פו� אונזער אדיקשא�דרכי הגעווענליכע 

זי� ווער� אנגעזעצט או� . אנצוקומע� צו תשובה שלימהאו� עס שטערט , איז נישט קיי� תשובה "החטא

קומענדיגע מאל ווע� מיר אז קיי� האר נישט העלפ�  עס וועט מיט, באשולדיג� וועט צו גארנישט ברענגע�

עס וועט נאר ברענגע� אז מיר זאל� ווער� . זאל� מיר זי� יא קענע� מתגבר זיי� וועל� שטיי� פאר א נסיו�

פריש�  צו א �פירוועט אונז שנעל או� דאס  ,מיר קענע� זי� נישט באהערש� פונע� פאקט אזעקלאפט אראפג

  .ו"ח דורכפאל



מיר ווייס� די הארבקייט פו� די עבירה או� די געפערליכע פגמי� וואס די עבירה טוט צו אונזער נשמה או� 

מיר דארפ� דאס געדענק� או� , טראכט� דערפו� נא� א דורכפאל וועט אונז גארנישט העלפ� אבער צו, גו 

דעמאלט קע� דאס אפשר העלפ� מיר זאל� נישט , שטייע� בעפאר דע� נסיו�האלט� פאר די אויג� ווע� מיר 

� צו זישו� האט נישט קיי� , אבער דערנא� וואס עס האט שוי� ליידער פאסירט ,אינע� נע# אל�אריינפ

  .ווי זינדיג מיר זענע�� טראכט� באדויער� דע� פאקט אז מיר זענע� דורכגעפאל� או

ער , זיי זאל� קיינמאל נישט קוק� אוי  צוריק אז פאר זיינע חסידי�שרייבט � "דער הייליגער חידושי הרי

או� , יגע וועשיעדער איינער האט שמוצ. בלאטעדי אוי  צוריק בלייבט מע� אי�  טקוק מע�ט אז ווע� 'טענה

  .עס אנהויפענע� או� מע� וואשט דאס נישט אויס טלאז מע�סייד� אויב , עס איז נישט קיי� בושה

ת איז דער וואס האט אונז באשערט "דארפ� מיר בלויז טראכט� אז השי, ווע� מיר האלט� נא� א דורכפאל

וואס מיר אלע עס איז דא א באקאנטע מאמר . דע� נסיו� או� ער האט דערפירט אז מיר זאל� דורכפאל�

 ."שטיי�צודי כוחות דאס ביי האט ערמוז זיי� אז , פאר א מענטש ת שיקט א נסיו�"אויב השי: "קענע� גוט

או� מיר נוצ� דאס אלס טייל , נא� אונזער דורכפאלדער פראבלע� איז אבער אז מיר געדענק� דאס בלויז 

מיר  בשעת. זיכער אז מיר האב� געהאט די כוחות זי� צו מתגבר זיי� פו� אונזער פארביטערונג אז עס איז

דא� האב� מיר נישט געטראכט , � געדאנק'אויפאיז דאס נישט געקומע� דע� נסיו�  זענע� געשטאנע� פאר

! שטיי�ביידא� קענע� מיר דאס , ת אונז אריינגעלייגט אי� אזא נסיו�"מיט א זיכערקייט אז אויב האט השי

  .ער לאזט אונז נישט ארויפברענגע� די געדאנק� אי� די ריכטיגע צייט, יצראיז דער דר� האו� דאס 

ער עני� אז א מענטש האט אז דשרייבט אי� זיי� ספר צדקת הצדיק ע "זיה� צדוק הכ' רדער הייליגער רבי 

ווי עס  שוטאיז נישט אזוי פ ,די כוחות צו בייקומע� יעדע נסיו� צו וואס ער איז אויסגעשטעלטאלעמאל 

, � דע� רצו� הש�אויסוועל� צו טאאלעמאל עס איז אמת אז מיר האב� א בחירה או� מיר קענע� . הערט זי�

עס  .אונסא� מענטש ווערט פאררעכענט אלס  פארא� פעלער וואס דערוויס� אז עס זענע�  אבער מיר דארפ�

� בעסט� רצו� נישט 'מיט וואס ער קע�פאר א מענטש פו� הימל פירט מע� צו א נסיו� מאכט זי� אמאל אז 

אבער דאס איז דער , ת"חשבונות פו� השימיר פארשטייע� נישט די , מאוד עמקו מחשבותיו. בייקומע�

  .מציאות

� חטא העגל זאגט דער מדרש אז משה רבינו האט געזאגט צו 'נאכדע� וואס די איד� האב� עובר געווע� אויפ

נו מה יעשה הב� , ר פו� בית זונותטי די ו האסט זיי אוועקגעזעצט בייד ,דו האסט זיי געגעב� גאלד" :ת"השי

ל "או� אנדערע ווערטער מיר טרעפ� אי� חז. "מענטש טו� ער זאל נישט זינדיג� דע� אוואס קע� , שלא יחטא

  .נישט זינדיג�מתגבר זיי� או� צו זי� אז עס איז פארא� פעלער וואס א מענטש האט בכלל נישט די בחירה 

הרע  יצרדער  –" לרצות אותה כופה וטבעו האד� שיצר" :שרייבט )ט"א ה"רי ביאה פוסאי 'הל(� "ער רמבד

אזוי אוי� . 'אי� ער זאל וועל� עובר זיי� דע� רצו� ה" צווינגט"שלעכטע טבע  זיי�פונע� מענטש או� 

אוי  די הארבע עבירה פו� איינער האט עובר געווע� ווע� איז מסביר פארוואס  )כוד  (סנהדרי� אי� תוספות 

וויבאלד ער האט זי� נישט געקענט אפהאלט� דערפו� ', זאגט תוס. ער נא� אל# כשר פאר עדותזנות איז 

דעריבער איז ער נא� אל# באגלייבט עדות צו זאג� ווייל ער האט , איז זייער גרויספו� זנות הרע  יצרווייל די 

  .תאוה איז אי� בייגעקומע�שטארקע  די וויבאלדנאר עובר געווע� אוי  די עבירה 

ת אז ער האט "פארציילט אז אליהו הנביא האט כביכול פארגעהאלט� השי )ד  ל(די גמרא אי� ברכות 

או� די גמרא זאגט דארט אז . פארקרומט די הערצער פו� כלל ישראל אז זיי זאל� חוטא זיי� קעג� אי�

ת האט כביכול "או� השי, פירט אז די איד� זאל� זינדיג�אז ער האט צוגע, האט מודה געווע� צו אליהות "השי

 .הרע יצר� באשאפ� דע� 'חרטה געהאט פאר



נישט קיי� מער ער איז : "אסא� געזינדיגטוואס האט  דיא א אי� א בריוו איבערדער סטייפלער גאו� שרייבט 

או� עצות איז תיקוני�  ,טו� או� ער זאל, יגע זא� וואס ער קע�או� די איינצ, אי� דע� הינזיכט" בעל בחירה"

  ."אי� די צוקונפט דורכפאל� מער נישטער זאל וועל� אי� העלפ�  וואס

עס זענע� געווע� , איינמאל מיר פארשטייע� אז אי� די פארגאנגענהייט זענע� מיר נישט אלעמאל געווע� פריי

נישט מיר האב� באמת  או�, צו די עבירהנגע� געצוואו האט אונז ממש הרע יצרוואס דער  פעלעראסא� 

אונז נישט שלעפ� ווייטער אראפ אפהאלט� אונזערע שולד געפיל� זיי זאל� וועט דאס , עובר זיי� געוואלט

  .דורכפאל צו נא� אאי� גאלאפ 

עס שלעפט . קע� צומאל זיי� ערגער ווי די דורכפאל זעלבסט� עובר זיי� א� עבירה 'נאכדי שולד געפיל� 

כח גאנצע עפרעסיע או� זעלבסט באשולדיגונג או� עס קלאפט ביי אי� אוועק די אי� דאררי� דע� מענטש 

  .צו קענע� זי� שטארק� ביי דע� קומענדיג� נסיו�

ווע� א מענטש איז אוי  א . מעיד זיי�קענע� וואס אסא� מעטש� וועל� דערוי   זא�עס איז א באקאנטע 

טרעפט זי� עס� א שטיקל  ער א דורכפאל או�עס מאכט זי� או� , עט נישט צו עס� מזונותישטרענגע די

או� פאר גרויס צער , די גרעסטע פראבלע� דערפו� איז אז מע� הייבט זי� א� רעג� אוי  זי� אליי�. קיעק

די ערשטע שטיקל אליינס וואלט נישט . � גאנצ� דייעט או� מע� נעמט נא� א שטיקל'גיבט מע� אוי  אויפ

נאר די האר# עסעניש אז מע� איז , נאכנישט צעבראכ� די גאנצע דיעטעעס וואלט , געווע� אזוי געפערלי�

   .� דייעט'פירט אז מע� זאל נאכאמאל דורכפאל� או� עווענטועל אויפהער� מיטדערדאס , דורכגעפאל�

האט , מיר מוז� זי� האלט� שטארק אז א נסיו� וואס איז פארגעקומע� בעבר, דאס זעלבע איז מיט אונז

דאס זיי� אז קע� , בחירהא  טאגעהאפילו אויב מיר האב� יא . דיגער וויל�'ט צוטא� מיט אונזער אמתשינגאר

או� מיט אונזער שוואכע כוחות איז נישט געווע� מעגלי� דאס  א קליינע בחירה איז געווע� גאר

  .איבערצוקומע�

יסט פונקטלי� די מצב פו� א ת איז דער איינציגער וואס ווי"השי –היוצר יחד לב� המבי� אל כל מעשיה� 

ת איז ד� "השי. דער מענטש איז געווע� ביכולת זי� צו שטארק� טש או� נאר ער ווייסט אפצושאצ� צימענ

מיר , אי� יענע מינוטזיי� בחירה או� לויט ווי שטארק עס איז געווע� יעד� מענטש לויט זיינע אומשטענד� 

ישט לאז� אז די שולד געפיל� זאל� אונז טרייב� ווייטער צו קענע� דאס נישט אליי� אפשאצ� או� מיר טאר� נ

  .ווייל אוי  דע� האב� מיר שוי� יא די בחירה, זינדיג�

Ê�Â‡ ÔÈ‡ ÍÈÊ Ë„�ÚÂÂ ÒÂÏ˘‡· ¯Ú„  

אונז  דאר , זיי� נסיו�דאס אז נישט אלעמאל האט דער מענטש די פולשטענדיגע בחירה צו קענע� בייקומע� 

אז מיר זענע� שוי�  � דע� ראדאריינשלעפ� אילאז� נישט זי� אז מיר זאל� , נא� א דורכפאלדינע� אל# חיזוק 

אבער דאס טאר בשו� אופ� נישט דינע� אל# היתר זי� נאכצולאז� או� אויפגעב� דע� . סיי ווי פארפאלענע

  .קאמפ ווע� מע� שטייט פאר א נסיו�

קענע� מיר נישט וויס� ווי שטארק מיר זענע� פריי  דעמאלט ,ווע� מיר דערזעע� זי� קעג� א שווערע נסיו�

וועט אונז זיי� דער גרעסטער עס  .או� צי מיר האב� א בחירה או� מיר מוז� אלעמאל פרוביר� דאס בעסטע

או� מיר האב� נישט קיי� , זי� מתגבר זיי�קלער� אז עס איז אונז נישט מעגלי� דעמאלט חטא אז מיר וועל� 

  .בחירה

, או� אפילו וואס ער שפירט אז ער וויל, אז דאס וואס א מענטש זאגט אז ער וויל, או� זאגטדער ווילנער ג

דער יצר הרע האט באקומע� רשות צו מאכ� א מענטש . האט גארנישט צוטא� מיט וואס ער וויל באמת



ואס א דאס זעלבע איז לגבי ו. טראצדע� וואס באמת וויל ער דאס נישט, שפיר� אז ער וויל געוויסע זאכ�

דער שט� האט א כח אונז צו מאכ� שפיר� . מענטש טראכט או� שפירט אז ער קע� אדער ער קע� נישט טא�

  .אי� פאקט איז דאס נישט אמת אפילו ווע�, אז עס איז אונז אוממעגלי� זי� צו שטארק� אוי  דע� נסיו�

מע� טאר נישט ווער� צוקלאפט אז  ק"ספהאצינד אז מיר ווייס� די דברי חיזוק וואס ווערט געברענגט אי� 

, בחירה אי� יענער מאמענטהאב� נישט געהאט די ווייל עס קע� זיי� אז מיר  ,מע� איז דורכגעפאל� ווע�

או� ביי� קומענדיג� נסיו� וועט ער אונז שנעל , דער שט� א פרישער געווער אי� זיי� האנטשוי� אצינד האט 

די פעלער  אז יעצט איז פו� איבערצייג�וועט אונז קלאר  דערמאנע� די דערמאנטע מראי מקומות או� ער

  .ט פו� הימל א נסיו� וואס מיר קענע� נישט בייקומע�יקשוואס מע� האט אונז גע

דע� וועלכע האב� אונז מגלה געווע�  ,גרויסע צדיקי� דימיר טאר� נישט לאז� אז די דברי אהבה וחיזוק פו� 

דע� אז דאס זאל דינע� , ו� נישט ווער� צוקלאפט או� פארביטערטזי� קענע� שטארק� אכדי מיר זאל� סוד 

מיר דארפ� וויס� אז ווע� . לעגעטימיר� אונזער קומענדיגע נסיו�ער זאל דערמיט קענע� , ס אינטערעס�'שט�

הרע מאכט אונז שפיר� אז מיר זענע� אומבאהאלפ� או� מיר קענע� זי� נישט שטארק� האט דאס  יצרדער 

ת האט אונז געשאנק� געוואלדיגע כוחות צו קענע� ביישטיי� די "השי. ווירקליכקייט די� מיט גארנישט צוטא

  .נסיונות או� מיר טאר� זי� נישט לאז� פארפיר�

דאר   גענוי ווי א מענטש): "ת הצדיק קנדצדק(שרייבט ע "זיצדוק הכה� פו� לובלי�  ביר צדיק דער הייליגער

דער באשעפער וויל מיר זאל� גלייב� אי� אונזער כוחות !" דאר  ער גלייב� אי� זי� אליי� ,ת"גלייב� אי� השי

מיר האב� די מעגליכקייט� צו אויסוועל� צו לעב� א . אונזערע קוואליפיקאציעסמיר זאל� אנערקענע� , הנפש

מיר דארפ� נאר  ,אוי  דער וועלט או� לעול� הבא גוטאלעס  ערריייכ�  גוט או� ערלי� לעב� או� דאדור�

  .גלייב� דערי�

, אני מאמי� 13די מיר גלייבט אי� גענוי ווי , גלייב� או� געדענק�ע איז אונזער פליכט צו "לויט רבי צדוק זי

או� טראצדע� וואס מיר זענע� שוי� אזויפיל מאל , אדיקשא�געפערליכע מיר האב� א  וואס אז טרא#

או� מיר האב� באמת די כוחות זי�  אי� אונזערע הענטדיג פולשטענל# די החלטה איז נא� אדורכגעפאל� 

  .איינצוהאלט�

ÔÏÚÂÂ ¯‡� ÔÙ¯‡„ ¯ÈÓ  

  !וויל� גענוג שטארק: סוקסעס איז בלויזגעוואונטשענע� די חכמה וויאזוי אנצוקומע� צו� 

דא� , אויב אונזער פראבלע� איז אז מיר וויל� נאכנישט גענוג שטארק זי� אפלאז� פו� די שרעקליכע תאוה

  .מוז� מיר זי� אליי� אויפקלער� אז מיר זאל� באמת וועל�

וואס ? אמת האב�דאס ב דארפ� מיר? פארוואס נישט: לאמיר זי� פרעג�, דיג מיט זי� אליי�'אמיר זיי� אמתל

ווי לאמיר זי� פארשטעל� ! ר וויכטיגערע זאכ� אי� לעב�עפארא� אזויפיל מדא� עס איז ? דאס ברענגט אונז

ווע� אונזער קליי� קינד נעמט א קליי� קאלירפולע מעדעצי� מיינענדיג אז עס איז א אזוי עס קוקט אויס 

דאס קינד וועט שטויס� או� . או� מיר אלס געטרייע טאטע שלאג� זי� מיט אי� דאס אוועקצונעמע�, קענדי

  .וי אזוי קוקע� מיר אויסגענ .וויל פו� אי� אוועקנעמע� אזא גוטע זא� דער טאטעשרייע� פארוואס 

מיט די היל  פו� דע� בו� האב� מיר אצינד ! עס קוקט בלויז אויס צו זיי� געשמאק, אונזער תאוה איז פויז�

אז מיר שטעל� נישט אוועק אונזער גרייטקייט או� אבער . אפצושייד� דערפו�גענצלי� די מעגליכקייט זי� 

 � קינדקליי דאספיר� מיר זי� אוי  ווי  דא� ,פארגעשטעלט אדרצו� אויסצופיר� אלעס וואס ווערט  פולסט�

 וועל� ווייטער אנגיי�אויב מיר  .א ציקערלאלס  �מעדעצי� פילדארפ� די  ט אז עראו� שריי טשטויס וועלכע



וועט דאס  ,עס� מיט די שעדליכע ס�נזי� ווייטער אמיר וועל� או�  ,ווי ביז יעצטמיט אונזער אויפפירונג 

„ÚÊ�Â‡  ÔÚÓÚ�˜ÚÂÂ‡ ÏÈÂÂ ÚË‡Ë ÚÈÈ¯ËÚ‚ È¯. לעב�גאנצע צוברעכ� או� פאראומגליקליכ� אונזער עווענטועל 

 ÌÒÂÙÊ�Â‡ Ô ,„�‡Ë˘¯Ú„ÈÂÂ ÔÈÈ˜ ÔÏÚË˘ Ë˘È� ¯ÈÓ‡Ï.  

ËÚËÈ¯‡È¯Ù ÚËÒÎÚ‰ ¯ÚÊ�Â‡  

טע שטרוכלונגע� גרעספו� די  נסאיי. א� שווערע ארבייטעררייכ� נישט  ע� מע�קיי� שו� ווערדפולע זא� ק

די , או� נעמע� ערנסטע שריט צו פארבעסער� זיי� לעב� איז אפ א מענטש פו� זי� טויש� טשטעלוואס 

דאס נעמט אוועק פו� אסא�  .א� קיי� גרויסע אינוועסטמענטערייכ� אוי� איינרעדעניש אז מע� קע� עס 

  .זיי צוגרונדמענטש� די וויליגקייט צו אינוועסט� כוחות או� צייט אי� וויכטיגע זאכ� או� דאס לייגט 

מוז זע�  מירארבעט אויטאמאטיש או� מיר זענע� צוגעוואוינט אז מיר לעב� אי� א דור ווע� אלעס 

זאפארט  פאסיר�מיר קוק� ארויס אז אלעס וואס דאר  געשע� זאל  .זייער שנעלפו� יעדע זא� רעזולטאט� 

דעריבער אז מיר זעע� נישט קיי� פארשריט באלד . מיר האב� נישט קיי� צייט צו ווארט� אביסל; או� שנעל

  .אוי  גליי�אי� אנהויב געב� מיר 

דער פראבלע� איז אז מיר פארגעס� . יעדער איד ווייסט אז ער איז געקומע� אוי  דער וועלט פאר א תפקיד

מיר קוק� א� א נסיו� . זי� צו טויש� או� בעסער ווער� ,וועלט איז כסדר אז אונזער גאנצער ציל אוי  דער

דער אמת . אדער א שוועריגקייט אי� לעב� ווי א שטיי� אי� וועג וואס מע� דאר  עלימיניר� אדער איגנאריר�

ת וואס מעלדט אונז איי� וואס מיר האב� צו טא� "איז אבער אז דאס איז א פערזענליכע מעסעדזש פו� השי

   .דער וועלטאוי  זייענדיג 

מיר אלע . יעדער מענטש איז אראפגעקומע� פאר זיי� תפקיד או� ער האט א מיסיע וואס ער דאר  ערפיל�

אזוי ווי עס . כדי צו מתק� זיי� די עניני� פו� די שרעקליכע תאוה, זענע� אראפגעקומע� אי� דע� שוואכ� דור

סימ� וואס ער יעדער מענטש קע� האב� א אז  ,)מט או� קפאאות (ק צדקת הצדיק "ספה ווערט מבואר אי�

זי� די  טראנגלנסיונות או� ער  שווערסטעהאט די ר אוי  וואס עדי זאכ�  ,דאר  מתק� זיי� אוי  דער וועלט

  .או� די זא� דאר  ער מתק� זיי� אי� זיי� לעב�, דאס איז זיי� מיסיע אוי  דער וועלט ,דערמיט מערסטע

צו או� ער ערקלערט אז יעדע נשמה האט א תפקיד , פלא# איבער גילגולי� שרייבט אוי  א דער ווילנא גאו�

 :גאו� פרעגט רדעאו� . מתק� זיי� די זאכ� וואס ער האט די מערסטע פארפאטשקעט אי� פאריג� גילגול

אז מיר קענע� דאס  ,דערוי  ער ענטפערטאו� ? וואס ער דאר  מתק� זיי�וויאזוי קע� דער מענטש וויס� 

או� מיר  עבירה מיר האב� די גרעסטע תאוה צו טא�פארא קוקע� אוי  וואס אז מיר וועל�, ע�אויסגעפינ

דאס איז וואס מיר האב� פוג� געווע� אי� פאריג� גילגול או� אוי  דע� דארפ�  .פאל� דאס מערסטע דור�

  .מיר זי� שטארק� אי� איצטיג� גילגול כדי אונזער נשמה זאל קריג� איר ריכטיג� תיקו�

איז העכסט וויכטיג מיר זאל� , וועלט אס מיר זענע� אראפגעקומע� אוי  דעראויב איז דאס די סיבה פארוו

  .וויכטיגסטע זא� אי� אונזער לעב�דע� עני� מאכ� אלס אונזער ערשטע פריאריטעט או� די 

¯ÚÊ�Â‡ „ÂÒÈ  ÔÂ‡ „ÂÒÈ È„„ ÔÂÙ¯Ú ËÏÚÂÂ  

הרע  יצרקבלה פו� אונזערע עלטער� אז דער בב� מיר הא": דער בני יששכר שרייבט אי� דר� פקודי�

אוי�  ווייל אי� די עבירה איז, נותמענטש מיט די עבירה פו� ז אפארלייגט זי� דאס מערסטע צו מחטיא זיי� 

איז פו� זנות שרייבט אוי� אז די נסיונות ע "פו� ברעסלאוו זינחמ� רבי ק "הרה ".נכלל אלע אנדערע עבירות

  .אי� וואס מע� פרובירט אונז אויס אי� לעב� די וויכטיגסטע בחינה



וואס איר זאלט  דאס איז די פייער –" 'זה האשה אשר תקרובו לפני ה" :מיר זאג� יעד� טאג ביי קרבנות

די גרעסטע קרב� וואס א , "א פרוי"ש� טאו� קע� אוי� טיי, מיינט א פייער 'אשה'. ת"ישמקריב זיי� פאר ה

  .זנותצו צו א פרוי או�  וואס ער האטדי תאוה  "זה האשה"איז  ת"מענשט קע� ברענגע� פאר השי

פאר ווע� מיר ארבעט� זי� אויס אי� די עניני� לערנע� מיר זי� אויס איבערצוגעב� אונזער גאנצע האר# 

דו זאלסט  –" בשני יצרי�"� 'דרשל "או� ווי חז ,"ל לבב�ולעבדו בכ"ווי עס שטייט אי� פסוק  אזוי, ת"השי

או� אוי� מיט דיי� שלעכטע , דיי� גוטער רצו�, ביידע רצונותדיי� מיט  ,ת מיט דיי� גאנצע האר#"דינע� השי

או� דאס גענצלי� איבערגעב� פאר  דאס מיינט אז מע� זאל זי� שטארק� אוי  די שלעכטע רצונות .רצו�

  . עבודת הש�

 פונע�ווע� א מענטש שטארקט זי� אוי  דער נסיו� האט ער זי� אויסגעארבעט אי� די טיפסטע יסודות 

או� דעריבער וועט דאס פאררעכענט אלס  .ווייל די נאטור פונע� מענטש איז צו גליסט� די זאכ� ,מענטש

ע� אוועקגעב� ווייל עס איז נישט פארא� קיי� שטערקערע זא� וואס א מענטש ק, עבודהדער גרעסטער 

ווייל עס " יסוד"אנגערופע�  נסיו� דערווערט  ק"אי� ספה. ע ווי די גליסטעניש� פו� זיי� האר#"� רבוש'פאר

רט דער מענטש וואס איז וועאו� דערפאר . טיפסטע מענטשליכע נאטור� או� געפיל� די �יא נסיו�איז א 

  ".צדיק יסוד עול�"עומד אי� דע� נסיו� באטיטולט אלס 

צו נישט בלויז נישט  האט אונז באפויל�ת "השי. עני� איז דער יסוד או� דער פונדאמענט פו� אידישקייטדער 

 דע�אוי  פו� תורה ומצוות ער האט אונז באאויפטארגט זי� אויפצובויע� א הויעכער בני� , ליג� אי� שמו#

   .ער פונדאמענט קוקט אויסנזאוווענדט זי� וויאזוי  דיגער וועז�'אונזער גאנצער רוחניות. יסוד �ריינע

אבער דאס איז וואס , אונטער די ערד או� קיינער זעט דאס נישטטאקע  ליגטדי פונדאמענט פו� א בני� 

. אויב די יסוד איז שווא� קע� די גאנצע בני� איינפאל� אי� יעדער איז אי� א סכנה. האלט די גאנצע בני�

ער נסיו� איז אוי  וואס מע� מעסט אונזער חלק ד או� ,שמירת הברית איז די באהאלטענע חלק פו� א איד

  .וויפיל מיר האב� געצאלט פאר א� אתרוג לויטנישט , אי� אידישקייט

זענע� עוסק בקיומו נאר מיר , דע� נסיו� דור� ביישטיי� אויפבויע� אונז זעלבסט טוע� מיראו� נישט בלויז 

האט זי� זיי� ווערט מבואר אז יעדער דור  ק"ספהאי� . רעכט� די גאנצע וועלטפארמיר , של עול�

מאל אי� די נקייעס איז נא� . נסיו� פו� אונזער דוראיז ווארשיינלי� די  דער נסיו�או�  ,אייגנארטיג� נסיו�

או� קל נאויסגעשפרייט אי� יעדע וויזאל זיי� ניאו  או� זנות  ,היסטאריע נישט געווע� א צייט ווע� תאוה

  .ווי עס איז אי� אונזער דור טאפלשהויעכע אוי  אזא 

או� מיר זענע� אוי� די , מיינט די אונטערשטע חלק' עקב', "עיקבתא דמשיחא"פו� מיר לעב� אי� די צייט� 

מיר . פאס פו� אונט� פונע� מיר רייניג� אוי  די שמו#או� , דור פאר ביאת המשיח אונטערשטע או� לעצטע

נאר גרויסע נשמות מיט אומשאצבארע  .� אט אטעוואס קוממאכ� די לעצטע ארבייט פאר די גרויסע טעג 

לאמיר דאס אויספיר� מיט , פאטענציעלע מעגליכקייט� ווער� געשטעלט אוי  אזא וויכטיגע אויפגאבע

  .שמחה או� שטאל#

דער פאקט אליי� אז מע� האט אונז אויסגעוועלט צו טא� די שווערע ארבייט צוצוגרייט� די וועלט צו ביאת 

יל� פולקא� גרייטקייט צו איינלייג� אונזער גרעסטע כוחות צו אויספדאר  אונז ברענג� שמחה או�  ,המשיח

ביישטיי� אונזער נסיו� וועל�  או� מיר, עס איז זיכער אז אויב מיר וועל� מצליח זיי�. פליכטאונזער הייליגע 

  . ר זיי� אי� די פראנט ליניעס צו באגריס� משיח צדקינוימוועל� 

 Ì�‰È‚ ¯‡Ù ‡¯ÂÓÙÈË˘ ÌÚ„ Ô·Ú‚ ÊÈÂÏ· Ê�Â‡ ÔÚ˜  



דערוי   ע�גיי מירגט אז אונזערע עבירות זענע� געפערלי� ביטער או� איבערציימיר אפטמאל זענע� 

אבער ווי פריער דערמאנט וועט דאס נישט צופיל העלפ� מיר זאל� קענע� , באקומע� שרעקליכע עונשי�

שטארק אונז צו העלפ� זי� נישט גענוג  איזמורא פו� א� עונש  .קשא�יסוקסעספול בייקומע� אונזער אד

  .אדיקשא� פונדעוועטערספראוו� מיט אונזער איינגע

רצו� ער סטרקאז אונזער שטע, נאר דער פאקט איז, ת"ב� נישט מורא פו� השינישט אז מיר הא מיינטעס 

ילו די גרעסטע צדיקי� וואס האב� אפ. דיקשא�א� ווע� עס האנדלט זי� מיט א ,איז אוי� נישט גענוג שטארק

האב� זי� געשפירט , געהאט גרויס יראת שמי�האב� � באשעפער מיט� גאנצ� האר# או� 'געציטערט פאר

  .אזא נסיו� געגנווארט מיט הילפסלאז ווע� זיי האב� זי� געפינע� אי�

  :חרשוואס האט פאסירט מיט רבי מסיא ב� פארציילט ) ויחי' פ(דער מדרש ילקוט שמעוני 

זיי� פני� האט געלויכט� ווי די זו� או� זיי� ; מתיא ב� חרש איז געזיצ� או� געלערנט טאג או� נאכט' ר

איינמאל . ווייל ער האט קיינמאל נישט געקוקט אוי  א פרוי, געשטאלט האט אויסגעקוקט ווי א מלא�

געענטפערט אז ער איז א ת "האט השי? ע וואס איז דער מתיא ב� חרש"האט דער שט� געפרעגט דע� רבוש

דו : ת געזאגט"האט אי� השי. האט דער שט� געבעט� רשות ער זאל אי� קענע� אויספרוביר�. צדיק גמור

  .גיי, אבער מיט דע� אלע�, וועסט אי� נישט קענע� באזיג�

או�  ,נישט געזע�כהרע געגאנגע� או� זי� פארשטעלט ווי א שיינע פרוי וואס די וועלט האט נא יצראיז דער 

או� דער שט� איז , מתיא האט אוועקגעדרייט זיי� פני�' ר, מתיא ב� חרש' ער האט זי� געשטעלט פאר ר

ביסל או� ער וועט חלילה מתיא ב� חרש האט געזע� אז נא� א 'ביז ר, אי� נאכגעלאפ� אוי  די אנדערע זייט

או� ער האט דאס � א נאדל תלמיד או� אי� געבעט� צו ברענגע זיי�מתיא גערופע� ' האט ר ,דורכפאל�

ווע� דער שט� האט דאס . אנגעהיצט מיט פייער או� דערנא� האט ער דערמיט אויסגעשטאכ� זיינע אויג�

  .אוועקגעפאל�באמערקט איז ער 

מתיא ב� ' ע האט דאס צוגעזע� או� ער האט גערופע� מלא� מיכאל ער זאל גיי� אויסהייל� ר"דער רבוש

מתיא ב� חרש האט זי� נישט געלאזט אויסהייל� ביז ' געקומע� צו אי� או� רמלא� רפאל דער איז . חרש

הרע וועט מער נישט האב�  יצראז דער  ע"רבושהבטחה פונע�  �ענגט ארדער מלא� רפאל האט אי� געב

או� דער מדרש פירט אויס אז פו� דא זעע� מיר אז דער וואס קוקט נישט אוי  . קיי� שליטה אוי  אי�

  .הרע נישט קייי� שליטה אוי  אי� יצרע� האט דער פרעמדע פרוי

  :מיט רב עמר� חסידא מעשהפארציילט א  )א"ד  פא ע(י� קידושי� די גמרא א

עמר� ר געהאלט� אי� די בוידע� פו� רב או� מע� האט אי, קיי� נהרדעאאיז אנגעקומע� א געפאנגענע פרוי 

וואס פירט מע� אוועקגענומע� דע� לייטער אט כדי קיינער זאל נישט קענע� צוקומע� צו איר ה .חסידא

ביינאכט האט אריינגעשיינט א לעכטיגקייט אינע� בוידע� או� עס האט רעפלעקטירט  .ארוי  צו� בוידע�

  .פו� די פרוי שיינקייטדי ע� זעמר� האט גע או� רב, אוי  די צורה פו� די פרוי

או� , או� ער איז געלאפ� ברענגע� א לייטער, סיו�עמר� איז אריינגעפאל� אי� א נ ברפארציילט די גמרא אז 

ווע� ער איז . שלעפ� צע� מענטש� געדארפטדאס ס נארמאל האב� וואלייטער  אליי� דע�ער האט געשלעפט 

: שרייע� זי� גענומע� או�, עבע� א האסטיג� שטעל אפגהאט ער זי� גע, צו די פרוי שוי� געווע� האלב אויב�

" ÔÈ‡ ¯ÚÈÈÙ ‡ Ë�Ú¯· ÒÚÌ¯ÓÚ ·¯ ÔÂÙ ÊÈÂ‰ È„"!  זי� צוזאמגעלאפ�זענע� או� אלע מענטש� פו� שטאט.  

אז עס ברענט , וואס דא האט פאסירטרבנ� האב� געזע� ווע� די גאנצע שטאט איז אהי� אנגעקומע� או� די 

זיי האב� , נסיו� דע�נאר רב עמר� האט דאס געטא� כדי זי� צו ראטעווע� פו� הויז  דינישט קיי� פייער אי� 



זיי צוריק האט רב עמר� !" די רבנ�פארשעמט  והאסטמיט דיי� אויפפירונג  : "פאר רב עמר� געזאגט

  ".וועלט ווי איידער אוי  יענע וועלט עראוי  דווער� עס איז בעסער צו פארשעמט : "געענטפערט

� גאנצ� 'טערט מיטוועלכע האב� געציאוי� די דערמאנטע גרויסע צדיקי� אז מיר זעע� פו� די צוויי מעשות 

וועט נישט זיי� גענוג זי� צו קענע� שטארק� יראת שמי� האב� געוואוסט אז זייער , האר# פאר א� עבירה

די אויפפאלנדע שריט או�  טו�געטריב� צו האט זיי בלויז יראת שמי�  עיער גרויסזי. פו� זנות אוי  די תאוה

  .אזוי האב� זיי זי� געקענט ראטעווע�

מיר , זענע� נישט אי� די מדריגה פו� די אמוראי� או� מיר מוז� כסדר אויפבויע� אונזער יראת שמי�מיר 

זאפ� מיט צואנ כדי זי�, איבער די הארבקייט פו� די הארבע עבירותוספרי יראה מוז� לערנע� דברי מוסר 

נוג פאר אונזער טרא# וואס ווי געשמועסט איז דאס נישט גע. או� מורא האב� פאר עבירהיראת שמי� 

אויספיר� למעשה די או� קענע�  וועל�מיר זאל� אז  אונז העלפ�וועט דאס  אבער, געפערליכע אדיקשא�

  .אי� דע� ביכל געברענגט שפעטערעצות וואס ווער� 

  :זאגט )א"ע ג"ד  י(נדה מסכת די גמרא אי� 

 .אותו ג� וימת עשה אשר' ה בעיני וירע שנאמר מיתה חייב לבטלה זרע שכבת המוציא כל יוחנ� רבי אמר

 הילדי� שוחטי רענ� ע# כל תחת באלי� הנחמי� שנאמר דמי� שופ� כאילו אמרי אמי ורבי יצחק רבי

 כתיב כוכבי� עבודת עובד כאילו אמר אסי רב .סוחטי אלא שוחטי תקרי אל הסלעי� סעיפי תחת בנחלי�

איינער  געגליכ� וויל איז "מוז " . רענ� ע# כל ותחת הרמי� ההרי� על הת� וכתיב רענ� ע# כל תחת הכא

או� די וואס טוע� דאס זענע� חייב , אדער ווי ער דינט עבודה זרהט א מענטש 'או� הרגפארגיסט בלוט 

  .מיתה בידי שמי�

אי� . רגסטע עבירה אי� די תורהאאיז די  די דאזיגע עבירהאו� זאגט אז , דער זוהר הקדוש גייט ווייטער

� 'וואס א איד האט מיט קשר� ווערט געברענגט אז די עבירה איז מבטל די הרגשה או� ספרי� הקדושי

  .מקור הקדושה דע�פו�  דערווייטערטמער ווערט ער  אל# ,י מער א איד זינדיגט אי� די עניני�וו. ע"רבוש

, נשמההאט אי� זי� די כח צו באשאפ� א פונע� מענטש אז יעדע טיפה ווערט מבואר קבלה הספרי די אי� 

שלעכטע פארוואנדלט אי� ווער�  ס מעשי�'דע� מענטשווער� ליידער פארלויר� דור� או� די נשמות וואס 

די מלאכי� גייע� ארוי  אי� זענע�  .טש וואס האט זיי באשאפ�נדע� מעאו� פייניג� וואס לויפ� נא� , מלאכי�

אויב מע� איז נישט . ל"זיי באקומע� די מעגליכקייט צו שעדיג� דע� מענטש רח, מקטרג אוי  דע� מענטש

. מתק� די נשמות נעמע� זיי אוועק די פרנסה פונע� מענטש ווייל זיי דארפ� האב� פו� וואו זי� צו שפייז�

זיי� וועלט באגלייט� זיי אי� או� לאז� אי� נישט קומע� צו  אוי� דערנא� וואס דער מעטש פארלאזט די

  . מנוחה נכונה

אבער לאמיר נישט לאז� די אלע דראמאטישע רעזולטאט� מאכ� אוי  אונז דע� רוש� אז מיר זענע� שוי� 

 .עבירותדאס וועט אונז דערפיר� אז מיר זאל� אויפגעב� או� נא� מער זינקע� אי� די תאוות או� , פארפאל�

איז באשאפ�  די וועלט איידערתשובה נא� ת האט מתק� געווע� "השימיר דארפ� אלעמאל געדענק� אז 

וועט נכשל ווער� אי� די  �ת האט געוואוסט אז מענטש"השיווייל , דער סיבה דערצו איזאו� , געוואר�

  .יו�נישט קענע� תשובה טא� דעמאלט האט דער וועלט נישט קיי� ק מע�או� אויב זאל , עניני�

ווי מיר פארשטייע� זי�  ראסא� בעסעער פארשטייט אונז  ,י� או� א מארי� א מת איז א בעל הרח"השי

, האט צוגעברענגט פאר דוד המל� ער זאל נכשל ווער� מיט די חטא פו� בת שבע ת"ל זאג� אז השי"חז. אליי�

די גרויסקייט פו� תשובה אז ענגט ווערט געברק "אי� ספה .כח פו� תשובהגרויסע צו ווייז� די אונז כדי נאר 



ווער�  או�� דערהויב� רווע ,עבירותדור� די זענע� באשאפ� געוואר�  עלכעדי אלע נשמות או� מלאכי� וו

  .� מענטש'גוטע מלאכי� וואס זענע� ממלי# טוב פאר פאר איבערגעדרייט

מיר דערזע� זי� אפטמאל אז טראצדע� וואס מיר האב� טראצדע� וואס  ,צובראכ�ווער� טאר� נישט מיר 

ווי געשמועסט איז דאס ווייל . זענע� מיר ווידער דורכגעפאל�, טו� פאר א שטיק צייטתשובה צו פרובירט 

, � אונזער פאלהעלפט שוי� נישט איתשובה דרכי הגעווענליכע די מיר האב� צוטו� מיט א� אדיקשא� או� 

  .אונזער תשובה עררייכ�י "היל  פו� דע� ביכל וועל� מיר בעזהש� 'מיט ו�א ,פימיר דארפ� ספעציעלע טערא

Ô‡˘˜È„‡ ÔÂÙ Ï„Ú¯ È„  

עי� : אזוי ווי דער מדרש זאגט, לאפירט א בארג אראפאדיקשא� איז ווי א רעדל וואס דרייט זי� או� גא

מאכט דאס שווערער זי� יעדעס מאל וואס מיר זענע� עובר במעשה . י�רמהלב חומד וכלי מעשה גו, רואה

אז די אדיקשא� ווערט שטערקער ווער� . תאוה ווערט גרעסער או� שטערקער/אויסצוהייל� או� די אדיקשא�

 דור� די איינציגע וועג דאס אפצושטעל� איז. מיר מער אומבאהאלפ� או� מיר פאל� ליידער ווידער דור�

מעטאד וואס איז פארא� דאס אפצושטעל� עצה או� מיר מוז� טו� יעדע . האסטיג אפשטעל� דע� רעדל

או� ווי טיפער אלס שווערער , ווייל ווי מער די רעדל דרייט זי� אלס טיפער אי� גרוב קומע� מיר א�. זאפארט

  .איז זי� ארויסצוזע� פו� דארט

מיר אז מיר רעד� זי� איי� אז אויב , איינס פו� די זאכ� וואס שטיפט אונזער אדיקשא� רעדל גאר שטארק איז

אונזער אדיקשא�  .נישט גליסט� דערנא�מער וועל� זי� יעצט איינמאל נאכגעב� די תאוה וועל� מיר שוי� 

האט אזא שטארקע כח אז ער איז בכח אונז איינצורעד� אז בלויז דאס איי� מאל איז וואס ער דאר  או� 

מיט יעדע איינציגע  ,טקערראבער אי� פאקט איז דאס פונקט פא. דערנא� לאזט ער אונז אפ לעול� ועד

  .מאל וואס מיר געב� זי� נא� ווערט נאר די תאוה שטערקער

אבר קט� יש " :צוגאנג פו� די תאוהדי מענטש או� זיי ערקלער�  ל האב� פארשטאנע� די נאטור פו� א"חז

� אויב פיטערט מע� עס א, עס איז פארא� א קליי� אבר אי� דע� מענטש "" באד� משביעו רעב מרעיבו שבה

ווי . בלייבט ער זאט או� צופריד�אויב לאזט מע� אי� אויסהינגער� ; דא� ווערט ער מער הונגעריג –

  .ווייניגער מע� גיבט זי� נא� אלס שוואכער ווערט די תאוה

ער  ;מיר זאל� הנאה האב�אז הרע איז נישט  יצראז דער ציל פונע�  קומע� צו דער אנערקענונגמיר מוז� 

מיר דארפ� וויס� אז מיט א� . מיר טאר� זי� נישט לאז� פו� זיינע פארפירונגע� או� ,דאר  אונזער נשמה

אז מיר וועל� אי� געב� . ער וועט קיינמאל נישט זיי� צופריד�, אדיקשא� קע� מע� נישט פארהאנדל�

� זי� איינהאלט� איינמאל יא או� איינמאל נישט איז אוי� נישט קיי. איינמאל וועט ער קומע� נאכאמאל

  !‡ÍÈÏˆ�Ú‚ Ô¯Ú‰ÙÈÂ: ע עצה איזסטינציגידי א, איז דער אדיקשא� ראד אי� גאנג גיב� אי� נא�ווילאנג , וועג

איי� איז פשוט זי� אפשטעל� , אדיקשא� ראדדע� דערזע� פו�  ע וועג מיר זאל� זי� קענע� ארויסגדי איינצי

אוי  די תאוה או� אוודאי ת וחושטארק� מיט אלע כ זי�, מיינט אויפהער� גענצלי�! מאל פאר אלעמאל

, אי� אנהויב וועט דאס זיי� זייער שווער, אמת. צוברענגע� א נסיו� מיט די אייגענע האנט נישט בשו� אופ�

אבער מיר טאר�  ,או� עס איז מעגלי� אז מיר וועל� אי� די ערשטע צייט� זע� פארקערטע אויסווירקונגע�

, זי� שטארק� מיט אייזערנע כוחות נישט דורכצופאל�, אויסוועג נציגעידאס איז די אי, נישט קוק� דערוי 

  .נישט קיי� חילוק וואס דאס קאסט

˙Ó‡'ËÈÈ‰�„È¯ÙÂˆ Ú˘Ï‡Ù Ô‚Ú˜ ˜ÂÙÈÒ Ú  



או� די איינציגע וועג וויאזוי , הרע אונז צו פרוביר� מאכ� זינדיג� יצר� 'ע האט געגעב� א כח פאר"דער רבוש

א� דע� וואלט מיר דאס קיינמאל נישט , ער קע� דאס באווייז� איז דור� אונז געב� סיפוק פו� די עבירה

כדי אונז , פו� הימל האט מע� אי� געגעב� די רשות צו פאפ� דע� מענטש מיט פאלשע צופרידנהייט. געטא�

דער אמת איז אבער אז דאס איז בלויז פאלשע סיפוק אוי  די . ע� דערמיט אריינדרייע� אי� זיי� זאקצו קענ

  .ע סיפוק באדייט דאס וואס האלט א� פאר א לענגערע צייט'אמת, מינוט

הנאות וואס איז , האט א קיו� או� האלט א�מקור  ע'� אמתפו� אבלויז הנאה או� סיפוק וואס קומט 

או� דאס גיבט אונז צו פארשטיי� פארוואס דערנא� וואס די , קר האט נישט קיי� קיו�צוגעבינדע� צו ש

מיר , מיר שפיר� זי� נישט גליקלי� דערנא�. דערי� ט קיי� שו� סיפוקניששפיר� מיר , הנאה איז פארגאנגע�

� פאלשע ווייל מיר ווייס� אז די תאוה או, רעד� נישט דערפו� מיט אונזער באליבטע או� נאנטע פריינט

  .שאד� צו מאכ�אונז הנאה איז נאר געווע� 

טראצדע� מיר האב� דאס נישט לאנג , דאס איז אוי� די סיבה פארוואס מיר וויל� דאס גליי� נאכאמאל

 ,ע הנאה פארוואס איז דאס אזוי שנעל פארלויר� געגאנגע�'אויב וואלט עס געווע� א� אמת ,צוריק געהאט

י� דער תירו# דערוי  איז ווייל מיר שפיר� ז ?פאר א שטיק צייטכאטש זאט אס האלט דאס אונז נישט ופארו

  .אנצופיל� די שולד געפיל� מיט נא� א פאלשע סיפוק או� הנאהליידיג או� שולדיג או� מיר זוכ� 

וועט זי� , א גוט שטיקל קעיקאו� ער איז אונז מכבד מיט א מערדערליכער טעראריסט  אז מיר באגעגענע�

עס איז זיכער אז עפעס א שלעכטע כוונה האט ער , ט דאכט� אז ער מיינט דערמיט זיי� טובהקיינע� ניש

די זעלבע איז מיט דע� אדיקשא� דער שט� מיינט נישט אונזער הנאה ער מיינט אונז צו פארכאפ� . דערמיט

  .נע#אי� זיי� 

Ï‡Ó‡ ÛÈÂ‡ ‚‡Ë ÔÈÈ‡  

אראפ לייג� א פוס או� ברענגע� אונזערע מעשי� צו א אז עס איז אונז שוי� קלאר אז די איינציגע וועג איז 

מיר  איזוויאזוי , 'קומט גליי� ארוי  אי� געדאנק די וואקעלדיגע מחשבה, האסטיג� אפשטעל אוי  אייביג

דער תירו# דערוי  איז  '.עס איז דא� אוממעגלי�, נעמע� מער קיינמאל נישט עובר צו זיי�צומעגלי� זי� פאר

דער , ארבעט� בלויז אוי  איי� טאגאצינד מיר דארפ� , ארבעט� אוי  אייביגצט יעמיר דארפ� נישט 

דע� לייג�  אבער אצינד בלויז דארפ מע� נישט, מיר דארפ� זי� בלויז מקבל זיי� אוי  אייביג. היינטיגער טאג

  .מיר מוז� לעב� בלויז מיט דע� איצטיג� מאמענט, געוויכט אוי  דער ווייטער צוקונפטעיקר 

פאר היינט וועל  בלויז"זאג� צו זי� לאמיר  ,מיר שפיר� זי� שווא�או�  עס קומט אונז אונטער א נסיו� �ווע

אי� , 'מע� דאר  טראכט� צו זי� ".איינהאלט�וויל אי� מי�  ËÂ�ÈÓ Ú‚ÈËˆÚÈבלויז אוי  די  ,אי� בלייב� ריי�

ער קע� מי� נישט צווינגע� אז עס קיינ, האב די רעכט צו באשלוס� זי� נאכצוגעב� די תאוה הערשט מארג�

עס באלאנגט בלויז צו , וואס איז געווע� או� וואס עס וועט זיי� איז נישט אי� אונזער הענט' .מוז זיי� היינט

אז מע� טראכט . מיר מוז� זי� קאנצעטריר� צו בלייב� ריי� או� הייליג בלויז אוי  דע� היינטיג� טאג. ת"השי

  .נג דורכפאל�קע� מע� גרי, אוי  ווייטער

פלה צו א תבעט אי� , � מודה אני� זאג'אינדערפרי נאכיעד� : אוי  אונזער פארו� שרייבט א מעמבער

אי� , מי� נישט אליי� קאנטראליר�אי� קע� , הייליגער באשעפער" :אזוי בער� ,ת אי� מיי� אייגענע לשו�"השי

העל  מיר , אי� נישט צו זאג� אוי  מארג� קע�, אי� בי� גרייט נישט עובר צו זיי� היינט. דאר  דיי� היל 

  ".אוי  היינטכאטש  ת אי� זאל מצליח זיי�"השי



ל "ווי חז או� –� היו� על לבב �הדברי� האלה אשר אנכי מצו והיו"מיר זאג� יעד� טאג ביי קריאת שמע 

דער מענטש טראכט� כאילו היינט איז אז יעד� טאג דאר  , "היו�"באדייט פו� דער ווארט  דיאיז  ערקלער�

‡ÔÈÈ ת זאגט אונז מיר זאל� לעב� "השי. די מצוות מיטגעוואר� די איינציגסטע טאג וואס ער איז באפויל� 

Ï‡Ó‡ ÛÈÂ‡ ‚‡Ë.  ת קוקט אויפ"אז השי, קריאת שמעפו� יעד� טאג  דארפ� ארויסנעמע�דאס איז וואס מיר' �

  .�נישט נעכט� אדער מארג; היינטיג� טאג

בלויז איי� ? פארוואס זאל� מיר טראכט� פו� מער " ת בעט פו� אונז בלויז איי� טאג אוי  אמאל "אויב השי

דאס איז די אייניציגסטע וועג , מארג� וועט מע� זע� ווייטער, טאג איז נישט אזוי שווער זי� צו מתגבר זיי�

  .ווי אזוי מיר קענע� זי� העלפ� או� זי�שטארק� אוי  די תאוה

 טא לאמיר טו� דאס בעסטע! ‡Ë�ÈÈ‰ Ô·ÚÏ ÔÈÈ„ ÔÂÙ ÏÈÈË Ú‚È¯Ú·È‡ È„ ÔÂÙ ‚‡Ë ¯ÚË˘¯Ú ¯Ú„ ÊÈ: דענקגע

  !היינטאוי   הייליגוואס מיר קענע� או� בלייב� 

È¯ÚÂÂ˘ Ô‡‚‰ÁÏˆ‰ ÔÈÈ˜ Ë˘È� ÔÚÓ Ë‡‰ ÔËÈÈ˜  

. או� אומבאקוועמליכקייט� זוכט א מענטש אויסצומייד� זאכ� וואס קע� אי� שאפ� ווייטאגפו� נאטור אויס 

טא� זאכ� ענדערש אלע בהמות או� חיות האב� די נאטור אז זיי וועל� , נישט בלויז דער מענטש איז אזוי

  .שוועריגקייט�גרינג ווי איידער זאכ� וואס קע� זי� אנשטויס� אי�  זיי איזוואס 

אל מסכי� זיי� צו לייד� עטוואס אז דער מענטש קע� צומ, דער חילוק פו� א מענטש ביז א בהמה איזאבער 

. נישט פארשטיי�דאס � א בהמה קע דאקעג�; ועט דאס אי� ברענגע� גוטסווע� ער ווייסט אז לבסו  ו

נטועל אויסלאז� מיט עוועאנג קע� זי� אז א פיינפולע דורכג קענע� נישט באגרייפ�באשעפעניש� א� שכל 

  .אפעראציעפרוביר צו ערקלער� פאר א קו א� . בענעפיט�

אבער מיר קענע� אויסוועל� וועלכע הנאות  ,אונזער לעב�פו�  �הנאה או� צער זענע� ביידע אינטגראלע טייל

די אויסוואל איז אדער פאלשע הנאות  .מיטמאכ� קענע� באשטיי� צווועלכע פיי� מיר  מיר וויל� האב� או�

ריכטיגע  א הנאות או�ע 'אמתאדער , צואונז או� איינגערעדטע צופרידנהייט וואס דער אדיקשא� שטעלט 

די צי מיר וויל� אויסוועל� מיר קענע� זי� , איז אי� אונזערע הענט די אויסוואל. געשמאקייט אי� לעב�

די  איז אונז ליבערשט צו האב� די הנאות פו�דורכברעכ� די תאוה אדער  פו� שוועריגקיייט או�ווייטאג 

  .ל"ות נפש אוי  אנדערע אופני� רחאו� אפנעמע� די צער או� עגמאדיקשא� 

אז יעדער איינער וואס האלט זי� צוריק פו� די ) א"חקריינא דאיגרתא (דער סטייפלער גאו� שרייבט 

 זיי�גרויסע הנאות או� תענוג אי� אנשטאט דע� פארבאטענע הנאות איז פארזיכערט אז ער וועט באקומע� 

פארשפאר� פיל  וועט ער, זי� ארויסצורייס� פו� די תאוה � לייד� כדי'או� מיט. לעב� פו� אנדערע פלעצער

  . עגמות נפש פו� זייער לעב�צער או� אנדערע 

וועל� מיר זיי�  וועט אונזעס או� שווער באשלוס� אז נישט קיי� חילוק ווי שטארק ווייטאגלי� וועל� מיר  אז

עס וועט ווער�  אוועקנעמע� די ווייטאג פו� אונז או� ת עווענטועל"וועט השי, בשו� אופ� נישט אויפגעב�

  .פיל גרינגער

 ‰ÓÁÏÓ ÍÏ ‰˘Ú˙ ˙ÂÏÂ·Á˙·)„Î ÈÏ˘Ó(  

אדיקשא� פני� אל /עס איז אוממעגלי� צו האב� הצלחה אויב מיר פרוביר� זי� צו שלאג� מיט דע� יצר הרע

איבערהויפט אז מיר האב� או� י� לויפ� שו אונזערע מחשבות ווע�. � נסיו�'ווע� מיר שטייע� שוי� פאר פני�

דער אור החיי� זאגט  .קענע� קאנטראליר�צו אפטמאל צו שפעט זי� איז שוי�  שוי� דע� נסיו� פאר די אויג�



הרע איז זי� היט�  יצראחרי אז די איינציגע וועג וויאזוי מע� קע� מצליח זיי� אי� די מלחמה מיט דע� ' אי� פ

, ווייל איינמאל די מחשבות או� די אויג� האלט� שוי� דארט, שטארקייטדי אויג� מיט די מחשבות מיט א 

  .זענע� מיר שוי� מיט איי� פיס אינע� נע#

 יצרבייקומע� דע�  �� וואס האב� געמיינט אז זיי וועל� קענעאיבער תנאיפארציילט די גמרא אי� קידושי� 

פ� ווייל זיי האב� פרובירט זי� צו ראנגל� האט פארלייגט זיי אריינצוכא או� וואספארא כוחות דער שט�, הרע

  .אי� פני� אל פני� מיט

וויל מיר קענע� זי� , נסיו�ע דירעקט איד� ימסצויאו ווי ווייט מעגלי� כדי צו מצליח זיי� דארפ� מיר פרוביר�

קאמפ או� אטאקיר� דע� שונא נא� איידער  ארילפיר� א גומיר מוז� . � פראנט'נישט שלאג� מיט אי� אויפ

גענוי ווי , רעצעפט פאר א דורכפאל אזי� שלאג� מיט אי� אי� פני� אריי� איז  .מיר טרעפ� זי� מיט אי�

גדרי�  שטרענגעאנשטאט מוז� מיר מאכ� . טעראריסט� פרוביר� נישט צו באקעמפ� א� ארמיי פני� אל פני�

דע� שט� צו קומע� ד� יפארמיאונז האלט� ווייט אפגערוקט מיט א פעסטע בלאקאדע וואס זאל וואס זאל 

  . נאנט צו אונז

מיר מאכ� א חשבו� הנפש או� זי� דאר  , מיר דארפ� מאכ�גדרי� וסייגי� פארא אז מיר וויל� וויס� וואס

וויאזוי איז דער אידקשא� געווע� אזוי  ?וואו ליגט דער פראבלע�: או� קלארשטעל� זעלבסט פרעג�

ארבעט� אונזערע מחשבות אי� די  וויאזוי? דורכפאל� וויאזוי מאכט ער אונז? סוקסעספול ביז היינט

? וויאזוי איז אונזער מוח געוואוינט צו טראכט�? טרעפ� זי� פארשידענע סיטואציע אי� וואס מיר

מצב רוח געפינע� מיר זי� ווע� /מוטוועלכע  אי�? אונזער תאוה פארא אומשטענד� או� בילדער טרייב�וואס

  ?מיר זאל� גליטש� טארא סיטואציעס ברענגוואספ? די תאוה באהערשט אונז

או� , אז מיר וועל� אויסקלאר� דע� בילד או� מיר וועל� וויס� גענוי וואס עס טרייבט אונז צו די תאוה

וועל� מיר זי� אויסלערנע� וויאזוי די , וואספארא אומשטענד� דרייע� אונז א� זי� אריינצולאז� אי� די שמו#

מיר וועל� וויס� וואו מיר דארפ� אוועקשטעל� די גדרי� או� ווע� מיר דארפ�  תאוה ארבייט אוי  אונז או�

או� עווענטועל זי� אויסלערנע� בכלל נישט נאנט . זי� שטארק� אוי  די געפיל� וואס באהערש� אונז

, הרע יצר� 'אנשטאט זי� שלאג� דירעקט מיט, דור� דע� האב� מיר פארדינט אז. צוקומע� צו� עצ� נסיו�

  . מיר אי� אויסגעקרויזט האב�

ÒÚÈÊ‡Ë�‡Ù ÔÂ‡ ˙Â·˘ÁÓ ËÈÓ ÔÚÂÂ‡¯ÙÒ ÍÈÊ  

דער שורש איז א , פו� דער נסיו� הייבט זי� א� אי� די מחשבה די ערשטע קערנדלאז עס איז א דבר ידוע 

עס קומט אריי� אי� קאפ א שלעכטע מחשבה או� עס הייבט א� צו פארפיר� דע� , קליינע פאנטאזיע

די עצה צו דע� איז זי� צו באהערש� תיכ  אי� אנהויב ווע� די ערשטע מחשבה . ביז ער פאלט דור�, מענטש

איז דעמאלט , מע� דאס דעמאלט אי� די ערשטע מינוט� טאויב דערשטיק .פאזעטע איז נא� אי� די קלענס

שלעכטע  דידער פראבלע� אז ווע� מיר באקומע� רוב מאל איז . או� מע� האט אי� באזיגט מע� פארזיכערט

מיט דע� זייער צעקלאפט דערפו� או� דאס צעברעכט אונזער גייסט זי� צו שלאג� גליי� מחשבה ווער� מיר 

  .סיו�נ

אבער הצד השווה שבה� , נער ווייניגערייא מער יינערא ,פאנטאזיעס מחשבות או� האט דימענטש יעדער 

� מאכט מיט דער נסיו� כמעט נישט קיי� מלאאיז � בלוט או� פלייש או� יעדער מענטש וואס איז באשאפ� פו

באשאפע� די וועלט אוי   ע האט"דער רבוש. מע� טאר נישט צעקלאפט ווער� פו� א מחשבה, טאג טעגלי�

או� אזוי האב� מענטש� חתונה , אז א מא� או� א פרוי ווער� צוגעצויג� איינער צו� צווייט�, דע� פארנע�



מיר דארפ� נאר אכטונג געב� , י פאפולאציע פו� דער וועלטאו� אזוי אנטוויקלט זי� ד, או� געבויר� קינדער

 .� או� צוברענגע� לידי מעשהאז די מחשבה זאל זי� נישט ווייטער אנטוויקל

ניאו   זנות או� ת פו�ורעדט ארו� איבער די מחשבוואו ער  )פרק כז( ליקוטי אמרי� דער בעל התניא אי�

וואו דער זוהר איז מפליג די ) ח"תרומה ד  קכ' פ(צו דע� זוהר הקדש  ער ברענגט, מענטשא  �וואס פלאג

ת האט פו� די מענטש� וואס זענע� זי� מתגבר אוי  זייערע שלעכטע "געוואלדיגע נחת רוח וואס השי

ווייל דור� זי� , פו� א מענטש אוי  דער וועלט האטת "עס איז די גרעסטע נחת רוח וואס השי. מחשבות

או� דער תניא פירט אויס אז א . אונטער די כח פו� די סיטרא אחרא ערי  די מחשבות דרוק� מתגבר זיי� או

ווייל עס קע� , אז ער דאר  זי� כסדר ספראווע� מיט די מחשבות פו� דע�מענטש זאל נישט ווער� צובראכ� 

דור� צוברעכ�  ת"זיי� אז בלויז פאר דע� איז ער באשאפ� געוואר� כדי צו ברענגע� דע� נחת רוח פאר השי

  .די כח פו� די סיטרא אחרא

� או� זי� 'עס איז באקאנט א מעשה וואס מע� דערציילט אוי  א בעל תשובה וואס איז געקומע� צו זיי� רבי

ווערט ער נא� כסדר , אפגערעדט אז טראצדע� וואס ער האט שוי� לאנג תשובה געטא� אוי  זיינע עבירות

  .אי� די געדאנק� אס פארפיר� אי� כסדרמיט די שלעכטע מחשבות וו געפלאגט

  :דער רבי האט אי� מסביר געווע� דע� עני� מיט א משל

עס איז אמאל געווע� א מאשקע וואס האט פארמאגט א� ארענדער או� ער האט פארקויפט וויי� פאר די 

� פארבינדונג מיט נא� א שטיק צייט האט ער פארלויר� די געדולד או� כח צו זיי� אי. פויער� אי� זיי� געגענט

או� זי� אריינגעלאזט אי� א� אנדערע , או� ער האט אויפגעגעב� זיי� קרעטשמע, די שיכורי� א גאנצ� טאג

, יענע� אויפדערנאכט האט זי� דער איד אויפגעוועקט פו� געפערליכע האקערייע� פו� די ערלי�. געשעפט

האט דער איד , "אנטשולדיגט!" "ינק�מיר דארפ� וויי� צו טר! מא� אוי  די טיר, מאשקע, משאקע"

די שיכורי� האב� נישט געהאט ." איז די קרעטשמע פארמאכט, פו� היינט או� ווייטער", צוריקגעענטפערט

  .אנטוישטאו� זענע� אהיי� קיי� ברירה

, בעט� פאר וויי�פויער� או� , פאר טעג או� וואכ� דערנא� האט דער איד כסדר געהערט קלאפ� אי� די טיר

או� די , האט פארשלאס� זיי� ארענדערמאשקע ער דער צוביסלע� האט זי� די שמועה פארשפרייט אז אב

  .די שיכורי� האב� אויפגעהערט צו קומע� צו אי�. קלאפערייע� זענע� געוואר� ווייניגער או� ווייניגער

נאכדע� וואס א  ,האט דער רבי מסביר געווע� פאר דע� בעל תשובה, די זעלבע איז מיט אונזערע מחשבות

. וועל� די מחשבות פרוביר� ווידער צו קומע� צו אי� ווייל זיי זענע� געוואוינט דערצו, מענטש טוט תשובה

 ל�ווע, מחל� האלט� די טיר פארמאכט או� נאכאנאנד פארשיק� די געדאנקע� פו� אונזער אויב מיר וועאבער 

  .נאכלויפ�אונז מער נישט די מחשבות 

, מע� קע� זי� נישט שלאג� מיט א שלעכטע מחשבה ,אמת. טראליר� זיינע מחשבותא מענטש קע� קאנ

. י� פו� זי�או� די אומווירדיגע וועל� פארלויר� גי, אבער מע� קע� דאס אויפטויש� מיט א גוטע מחשבה

טראכט� פו� א שיינע פלא# וואס דו  צו. געהאלפ� פארא� מענטש� וואס זאג� אז די פאלגנדע עצה האט זיי

מא� , אי� דע� בילד פאר א שטיק צייט �קאנצעטריר או�, געהאט ווע� דו ביזט דארט געווע� האסט הנאה

או� אצינד ווע� . די גערויש ארו� דיר הער, שפיר מיט די געפיל פו� יענע מאמענט. אוי  או� צו דיינע אויג�

י מחשבה או� יענע מחשבה מיט דטויש איי� , עס וועט דיר קומע� אי� געדאנק א פאנטאזיע פו� א� עבירה

  .� יענער מאמענטגעפיל פו� דע� בילד אי

  :אזוישרייבט איינע אוי  אונזער פארו� 



 ,נע� זיי א� –ווע� די מחשבות קומע� . דו קענסט נישט זי� שלאג� מיט א דבר אחר או� נישט ווער� שמוציג

, ר דו וועסט פרוביר� זי� צו שלאג� דערמיטאז דו וועסט זי� זארג� וועג� זיי אדע. עס מיינט נישט גארנישט

  .דו שלאגסט זי� מיט א חזיר –וועט גארנישט העלפ� 

, מע� פארציילט א ווערטל אז עמיצער האט אמאל געוואלט מאכ� שפאס פו� א איד נישט קיי� גרויסער חכ�

יסע שי� פאר גאנצע האט ער אי� מבטיח געווע� אז אויב ער וועט זי� איינהאלט� או� נישט טראכט� פו� ווי

דער אידל האט געקלערט אז דריי טעג נישט טראכט� פו� ווייסע . דעמאלט וועט משיח קומע�, דריי טעג

  .או� ער האט זי� פארגענומע� דאס צו טו�, שי� איז נישט אזא שווערע זא�

, וועט קומע�דער אידל א� מיט דע� איד וואס האט אי� מבטיח געווע� אז משיח זי� נא� דריי טעג טרעפט 

ווע� ער האט זי� איינגעהאלט� דריי טאג פו� טראכט� , היתכ� משיח איז נישט געקומע�אי� או� ער פרעגט 

ענטפערט ער ? פו� וואס האסטו געטראכט די דריי טעג, זאג נאר, פרעגט אי� יענער אידל? פו� ווייסע שי�

  ....'ישט ווייסע שי�נ', 'נישט ווייסע שי�, 'אי� האב א גאנצע צייט געטראכט, אי�

דור� אי� צווינגע� נישט צו טראכט� , וויל פארטרייב� א מחשבה די געדאנק פו� די מעשה איז אז ווע� מע�

ינציגע וועג ווי אזוי מע� באקעמפט א מחשבה איז דור� ידי א. פו� די זא� וועט דאס קיינמאל נישט ארבייט�

טראכט בלויז אז זיי האב� אריינגעוואנדערט , צו דיר ווע� די מחשבות קומע�. טראכט� פו� עפעס אנדערש

טראכט פו� עפעס , או� גיי ווייטער א� צו די קומענדיגע זא�, וואונטש זיי א שלו� עליכ�, ביי דיר אי� מוח

  .אנדערש

ווערט געברענגט אז שלעכטע מחשבות וואס קומע� צו� מענטש ) �"ליקוטי מוהר' עי(ישע ספרי� 'אי� חסיד

זענע� מסביר אז די מחשבות קומע� צו מענטש או� גיב� אי� די  זיי. � מענטש'נטלי� א זכות פארעגזענע� איי

אויב פארטרייבט ער די מחשבה איז או�  פו� וואס ער טראכט מעגליכקייט צו תשובה טא� אוי  די עבירה

זיי באקומע� די  פט ווע�אלזייער אסא� מענטש ווער� צוק. אכטזרמתק� די פגמי� וואס דאס האט פאראוער 

דער אמת איז אבער אז די מחשבות קומע� צו� מענטש כדי ער  ,מחשבות או� שפיר� זי� שלעכט מיט זי�

  .זאל זיי מעלה זיי� דור� אוועקדרייע� זיי� מחשבה או� זי� נישט פארטיפע� דערי�

לאמיר , אבלעמע�פרזיינע אלע געהאלפ� ווער� אוי  מענטש קע� א תפלה דור� . די בעסטע עצה איז תפלה

לאמיר , ווע� מיר שפיר� אז מיר ווער� אטאקירט פו� אומריינע מחשבות. עס נוצ� אוי� אי� אונזער פאל

אי� ! ראטעווע מי� פו� דע� נסיו�, היייליגער באשעפער אי� בעט דיר: "ע"מתפלל זיי� או� רעד� צו רבוש

אי� ווייס עס איז מיי� שולד , רבונו של עול�: "אדער זאג." נישט קיי� פלייש או� בלוט, ליב האב� „ÍÈוויל 

או� העל  מי� אי� זאל זי� קענע� אוועקדרייע� , נישט האב� זייאבער אי� וויל  ,אז אי� האב די מחשבות

אי� דאס נישט , באשעפער העל  מיר"אפילו גאר  קורצע תפלות ווי ". טראכט� פו� עפעס אנדערש

  .קענע� אוי� שטארק ארויסהעלפ� אי� דע� מצב ."בייקומע� אליי�
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וחות בלויז זי� צו מיר די כפארלייג� , געווענלי� ווע� מיר פרוביר� זי� אויסהייל� פו� אונזער פראבלע�

 זי� צו שלאג� מיט די יר פרוביר�מ, � מיט געלט'מיר פרוביר� זי� צו קנס, שלאג� מיט דע� פראבלע�

האב� אזעלכע נישט בכלל  �זאל מיראבער גאר וווייניג ווערט געטא� זי� אליי� צו שטארק� אז , מחשבות

. ארמיי� אויפבויע� אונזער 'מיטווי  � שונא'שלאג� מיטצו מיר פארלייג� מער כוחות זי� . שווערע מלחמות

אונזער מהל� המחשבה טויש� איז דור� , ריינקייט פו�ער סוד פו� אנהאלט� א לענגערע טערמי� 'דער אמת

באמת עט דאס וואו� , דיגע סטראקטשור'גאנצער רוחניותמיר מוז� איבערבויע� אונזערע  .רוחניות עניניאו� 

  .משורשו אונזער פראבלע�אויסהייל� 



לסט פיר� דיי� קריג טאקטיק� זאכיטרע מיט  "  "תעשה ל� מלחמהבתחבילות "דער פסוק זאגט אי� משלי 

" א� עשית חבילות עבירות עשה חבילות מצוות כנגד�": איז דאס מסביר אזוידער מדרש או�  ,הרע יצרמיט 

דער מדרש איז מסביר אז דער וועג . אויב האסט געטא� אסא� עבירות זאלסטו טו� אסא� מצוות דערקעג� "

טו� אסא� מצוות אקגע� די עבירות וואס מע� הרע איז דור�  יצר� 'א גלונגענע מלחמה מיט וויאזוי צו פיר�

  .האט געטא�

אזוי  ,צוגעבינדנקייט – איז טייטש התקשרות "חבילות"אז די ווארט  דער בית אהר� פו� קארלי� איז מסביר

צו די  זיי� צוגעבינד�פו�  צורייס�ז כדי זי� ארויסאו� ער איז מסביר א, יעקב חבל נחלתו –ק יווי שטר

די זעלבע . צו מצוות דאר  מע� ניצ� די זעלבע חבילות די זעלבע התקשרות, שרעקליכע עבירות

די , וואס האט אנגעפילט אונזער מוח או� האר# בשעת מיר האב� געזינדיגט� וזיאזווארעמקייט או� ענט

א ווארעמקייט או� מעשי� טובי� מיט מע� דאר  טו� מצוות  .דאר  מע� נוצ� צו מצוות התלהבותזעלבע 

  .ביי די עבירות או� דאס וועט טויש� אונזער מהות או� מיט חשק  גענוי ווי

די עניני� האב� אי� זי� מיט ענע� זי� טשוואס מומענטש� געווענלי� די ק ווערט געברענגט אז "אי� אלע ספה

צו דינע� מענטש וואס האב� די מעגליכקייט  זיי זענע� אייגענטלי� די. ענערגיע זעלישעאסא� געפילישע או� 

באשעפער דור� זייערע  �'מיטהתקשרת או� נאנטקייט ע מיט א אייפער או� האב� א שטארקע "דע� רבוש

מאנאוויר� אז אויסלערנע� ווי אזוי צו דיקטיר� אונזערע געפיל� או� זי� מיר דארפ� . געפיל�נשמה ווארעמע 

  .אוי  די ריכטיגע וועגזאל� גענוצט ווער� נשמה ענערגיע פו� אונזער די ווארימע 

הרע  יצרטוב או� דער  יצרדער . כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו: זאג� )א"נב ע(ל אי� מסכת סוכה "חז

אלס מער וויל זיי� , ווי גרעסער דער מענטש איז. מענטש אינע�די זעלבע אינערליכע כוחות ביידע האב� 

וועט עווענטועל ארויסקומע�  או� עס, שטארקייט געפיל� או� התרגשות מיט ארע נשמה ארויסגעב� אי

� דר� האמת 'די ארבייט פו� דע� מענטש איז דאס צו פיר� אויפ. אדער אוי  א פאזעטיווע אדער נעגעטיוו

  .ה"לעבודת הבורא ב

יט� אי� יערגיקאז אויב א מענטש האט געפערליכע שוו ,שרייבט )צדקת הצדיק מד(צדוק הכה�  בירק "הרה

ער זאל וויס� אז זיי� נשמה , אז עפעס טויגט נישט מיט זיי� נשמה די הינזיכט� זאל ער נישט ווער� צוקלאפט

. � ריכטיגע וועג'ער דאר  נאר זע� דאס צו פיר� אויפ, הנפש איז גאר הויע� או� ער האט געוואלדיגע כוחות

  ."ירו יצרו גדול הימנוכל הגדול מחב"ל "חז או� דאס מיינט די ווערטער אי�

האב� געהאט די זעלבע נשמות פו� די דור המבול  די מענטש� פו�ק אז "זוה פו�צדוק ' ר ברענגטשפעטער 

איז געבויט  דאסאו� ער איז מסביר אז  .י תורה הקדושהמקבל געווע� דהאב�  המדבר וועלכע � דוריאאיד� 

, ק"ל ווי עס ווערט מבואר אי� ספה"מוזאיז געווע�  פו� דור המבול אז די עבירה, הנחהדערמאנטע אוי  די 

זיי האב� וועלכע האב� געהאט די זעלבע כוחות הנפש פו� דע� דור המבול או� דערפאר או� דער דור המדבר 

  .'הק צו באקומע� די תורה' געהאט די זכי

תורה חשק הצו זנות איז די אנדערע זייט פו� די מטבע פו�  ענישצדוק איז מסביר אז די פאלשע גליסט' ר

דור וועט אוי� אראפקומע�  רזעלבעער איז מסביר אז דער . צו מצוות או� מעשי� טובי� או� ווארימקייט

די נשמות וועל� אט ווע� די געוואלדיגע כח הקדושה פו� , פאר משיח וועט קומע�בענאכאמאל אי� די טעג 

  .זנותאו� כוחות פו� תאוה קליכע שרעאיבערקומע� די 

מיר וועל� ווער�  או�, תפילה אוי  תורה או�או� ענערגיע  ווארימקייטדעריבער לאמיר אויסדרייע� אונזער 

די לאמיר אנהייב� טו� מצוות או� לערנע� תורה מיט . אונז אויפהייב� וועטאיבערראשט ווי שטארק דאס 

א  מיר האב� אי� אונזער באזי#. געהאט צו אונזערע תאוותזעלבע אייפער או� געפיל וואס מיר האב� 



אבער לאמיר דאס אויסנוצ� , דאס טאקע באמערקט ביי דע� נסיו�מיר האב� , ת"מתנה פו� השיגעוואלדיגע 

או�  או� נאנט ווער� מיט באשעפערדי כוחות � אויסצוגעב� לאמרי זי, ע צוועק�'אוי  די ריכטיגע או� אמת

  .� גאנצ� האר#'אי� ליב האב� מיט

איז נאר אז מיר זאל� כאפ� או� איינזע� די , ת האט אונז געגעב� דע� נסיו�"דער ציל פארוואס השי

, � ריכטיג� צוועק'או� אז מיר וועל� אויסנוצ� דע� נסיו� או� אונזערע דורכפעלער פאר, געוואלדיגע כוחות

דיגע פארשריט פיל שנעלער ווי 'אכ� רוחניותמיר וועל� מ. וועל� מיר דורכדע� קענע� אנקומע� זייער ווייט

חו# פו� דע� וואס דערמיט טוע� מיר אויפהייב� או� מתק� זיי� אלעס וואס מיר . עס נעמט אי� אלגעמיי�

ווייל סו  כל סו  איז דא� ארויסגעקומע� דערפו� א געוואלדיגע טובה פאר , האב� אפגעטו� ביז איצט

  .אונזער נשמה

דערפו� באקומע� או� , ת"זוכ� נא� אופני� וויאזוי זי� צו באהעפט� מיט השיאוי� כדאי צו  עס קע�

אנפיר� , פאר אנדערע איד�דור� טו� חסד  געפינע�מיר קענע� דאס . זעלישע הנאהליכע סיפוק או� אינער

אונזער נשמה . אידישקייטנייע עניני� פו� יהדות או� אדער לערנע� או� אויסארבעט� , יעקט�תורה פרא

ווייל דאס איז דער תפקיד פארוואס זי איז ע "� רבוש'מיט קשרע 'אמתא�  צו האב� ציעט  ט או�גליס

דיגע סיפוק וועל� מיר 'אז מיר וועל� געב� פאר אונזער נשמה איר רוחניות, אראפגעקומע� אוי  דער וועלט

  .זי� נישט זוכ� די פאלשע או� אוממאראלישע הנאות

ט אז עס איז פיל מער ווירקזא� זי� מתגבר צו זיי� אוי  די עבירות ק ווערט אסא� ארומגערעד"אי� ספה

� 'דור� מצוות או� מעשי� טובי� או� אהבת הש� קע� מע� פיל מער אנקומע� ווי מיט. דור� דע� עשה טוב

  !דור� ועשה טוב "?וויאזוי, סור מרע: �טייטשספרי� ווי די , עוסק זיי� אי� זי� אויסוואש� פו� די עבירות
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מיר האב� שוי� אריינגעלייגט כוחות או� הארעוואניע , אויב מיר האב� שוי� פרובירט דאס צו טא�

, או� טראצדע� האלט� ווייטער א� די דורכפעלער, או� אהבת הש�חניות ואויפצופלאמע� אונזר נשמה צו ר

  .אקטאר איז נישט אי� ארדענונגדא� מוז זיי� אז עפעס מער פונדאמענטאל אי� אונזער כאר

מיינט א  דאסדיגע פרינציפ� אי� וואס 'אדיקשא� איז א סימ� אז עס פעלט אונז עפעס אי� די יסודות אונזער

איז אבער , זיי� מיר וועל� דאס שווער מודהטראצדע� וואס . צל� אלוקי�� 'באשאפע� מיטאיז וואס איד 

ווע� מיר באקומע� נישט . זעלב� שטאפל ווי א צוויי יעריג קינד� 'דער פאקט אז אונזער כאראקטער איז אויפ

  .אוי  די גאנצע וועלט או� זי� רעג�, שטויס�, פיל� מיר ווי מיר וויל� שרייע�, וואס מיר וויל�

האר# , שביטערני, מיר האב� זי� קיינמאל נישט אויסגעלערנט וויאזוי זי� צו באגיי� ריכטיג מיט ווייטאג

ווע� מיר האב� א . גערעגטוויאזוי זי� אויפצופיר� ווע� מיר ווער� אדער , ססטרע, עטיענקזיי, עסעניש

אונזער נוצ� מיר . פראבלע� זוכ� מיר זי� ארויסצודדרייע� דערפו� דור� זי� אנשטאפ� מיט אונזער אדיקשא�

אי� . אלע מענטש�טו� זי� נישט אנטוויקל� ווי ערואקסענע נארמאו� מיר , אדיקשא� זי� צו באהאלט� אי� זי�

געלערנט זאכ� אויסגעוואקס� או� האב� זי� אויפדי צייט וואס אנדערע מענטש� אי� אונזער יארגאנג זענע� 

זי� פאנטאזיע פו�  אונזערפארשלאס� אי�  געבליב�זענע� מיר  ,וואס עס פאסירט ארו� זייאי� לעב� פו� 

  .קליכקייטרידער וואנטלויפ� פו� דאדור� ו� נאכגעב� אונזער תאוה א

 או� יסודות' ב"די אמוז� זי� אויסלערנע� מיר , שורשדארפ� מיר פאררעכט� דע� הייל� צוויסאכדי זי� 

 דיגע'צו האב� אמתפונדאמענטאלע יסודות  מיר מוז� זי� לערנע� די .מאראלישע פרינציפ� פו� א מענטש

או� מיר מוז� וויס� וויאזוי צו רעאגיר� ווע� מיר ווער� פארכאפט  .מיט אונזערע ארומיגע נאנטע באציאונגע�



 ,ת"בטחו� אי� השי מיר דארפ� האב� די ריכטיגע אמונה או� .אי� א שווערע או� אומאנגענעמע סיטואציע

  .ת"השי �ע רצו� צו פיר� א קאמפ מיט די זאכ� וואס מאכ� אונז שלעכט או� רייס� אונז אפ פו'או� א אמת

אז אפילו נישט איד� וואס זענע� געווע� פארכאפט אי� אדיקשא� פו� דראגס , ת זענע� אזוי פשוטדי יסודו

אז כדי זי� אויסצוהייל� פו� אדיקשא� מוז מע� פאררעכט� פארשטיי� אוי� צוזאמצושטעל� , אדער סיי וואס

ייל� פו� א� אדיקשא� כדי זי� אויסצוה סטעפס 12דור� ארבעט� אוי  דע� פראגרא� פו� די . אט די פרינציפ�

אויסער די . גלויביגע זענע� געוואר�זייער לעב� או�  זענע� שוי� טוינזטער אטעאיסטישע גוי� געטוישט

 דיקשא�זי� איבער די אוואס רעדט שו� זא� פראגרא� איז נישט פארא� קיי�  סטעפ אי� דע�ערשטע 

או� לעב�  אוי  די וועלט דיג'כט� אמתאלע סטעפס זענע� עצות וויאזוי זי� אויסצולערנע� טרא, זעלבסט

  .ריכטיגאויפ

הרב טווערסקי שרייבט ווי פאלגנד איבער איינע� וואס איז געווע� זיכער ביי זי� אז ער קע� נישט 

  :איבערקומע� זיי� אדיקשא� אויפפירונג

. רעדט צו אי�זיי� איבערצייגונג אז ער קע� נישט בייקומע� זיי� אדיקשא� איז דער אדיקשא� זעלבסט וואס "

טא , וועסט קיינמאל נישט מצליח זיי� דו, א שאד זיעס א, געב אוי  די קאמפ", זיי� אדיקשא� זאגט אי�

אויסער פרוביר� צו אויפהער� או� דאווענע� וואס האט . ועריגקייט�פארוואס זאלסטו זי� אריינליייג� אי� שו

  .דארט איז וואו די זא� הייבט זי� א�? ראקטערנגע� אי� זיי� כאודער מענטש געטו� צו מאכ� ערנסטע טויש

אי� בי� אמאל געווע� ביי א  צוזאמקו� וואו מע� האט געפייערט די צוואנציגסטע יאר פו� איינע� וואס "

די מענטש וואס אי� בי� אמאל : "האט ער אנגעהויב� זיי� דרשה. "איז געווע� א שטארקע דראג אדיקט

אבער די " (וועט ווייטער טרונקע�, מענטש וואס אי� בי� אמאל געווע�או� דער . האט געטרונק�, געווע�

  ").וועט נישט, מענטש וואס אי� בי� היינט צוטאג

 עראבער האב� נישט אויסגעהיילט זיי, וואס האב� נישט געטרונק� פאר עטליכע יאר עראלקאהאליק"

די זעלבע איז . וריק נעמע� טרינקע�צ או� וועל� זייער שנעל, ינקערסזענע� אויסגעטרוקענע טר, כאראקטער

וועל� , אויב מיר וועל� זי� בלויז איינהאלט� או� נישט אויסהייל� אונזער כאראקטער, מיט אונזער אדיקשא�

  .ו"מיר זייער שנעל צוריקפאל� ח

ר� די עדיגקייט זי� צו פארבעס'דור� ארבעט� מיט א� אמת? וויאזוי ווערט א מענשט א� אנדערע מענטש"

וויאזוי , או� ביטערניש שוועריגקייט�זי� אויסלערנע� וויאזוי צו האנדל� מיט . או� אויפפירונג מידות

אי� קורצ� דער . דיגקייט לגבי א צווייט�'צו האב� אמת, דיג מיט זי�'צו זיי� אמת, קומע� פיינטשאפטצואיבער

 אט אויס די מידות פו� ווי ער רעכנמענטש זאל נעמע� דע� אורחות צדיקי� או� אדורכגיי� די ליסטע 

  .גוטע חלקי� או� עלימיניר� די שלעכטעאו� ער זאל זע� צו אויפארבעט� זיינע מענטש 

גאנצע וע� איינער האט איבערגעמאכט זיי� ו אבער, מינוט אוי  דער אנדערעגייט טאקע נישט פו� איי�  עס

ר עדעמאלט קע� , נליכקייטאי� זיינע מידות או� פערזע א� אנדערע מענטשער ווערט כאראקטער או� 

האט בעפאר מענטש  איבערקומע� אלע שווערע אדיקשאנס או� ער קע� באווייז� זאכ� וואס זייענדיג דער

  .באווייז� קיינמאל נישט געקענטער דאס 
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, או� מע� קע� אלעס אויסהייל� מיט די כוח התורה, טראצדע� וואס אלעס קע� מע� געפונע� אי� די תורה

מיר האב� צעבראכענע אויג� . מיר האב� פארלויר� אונזער זע קראפט אונזער פראבלע� אז אבעראיז 

דעריבער . לערנע� תורה או� מוסר זעע� מיר נישט ריכטיג וואס דארט שטייטטרא# וואס מיר גלעזער או� 



, ויראת שמי� הדרכה האלט� אוי  די כוח התורה או� שעפ� פו� אירכדי מיר זאל� קענע� צוריק זי� דער

נישט לערנע� קע� מע� . ווי פריער דערמאנט, דארפ� מיר זי� קוד� אויסלערנע� צו זיי� א געזונטער מענטש

  .אל  ביתדי קע�  מוסר פאר מע�

ש� וואס האב� אמונה ביגע מענטיפארוואס אפילו גלו ווערט פארשטיי� געגעב� פראגרא�סטעפס  12די אי� 

זיי זענע� . פארבלייב� נא� אל# געבינד� צו זייער אדיקשא�, ר זאל זיי העלפ�ע בעט� אי�ת או� "אי� השי

 .מסביר אז עס האט צוטא� מיט די קוואליטעט פו� די אמונה וואס דער מענטש האט

רעד� זי� איי� אז מיר זענע� מיר , � או� מיר האב� די ריכטיגע אמונהערליבאמת  �עזענמיר מיינע� אז מיר 

וועל� מיר , סטע באטראכטונגרנאי� די צייט וואס נא� א� ע, רוחניותאי� עניני אידישקייט או�  אי�ערנסט 

מאל קע� זיי� אז מיר זענע� אדער צו. אויסערלי�פארמאל או� טרעפ� אז מיר זענע� אידישלי� בלויז זי� 

ע געפיל� או� מיר פארטויש� עמאציאנאל פו�ענע� פארשוועמט מיר ז, עקסטרע� גענויגט צו די אנדערע זייט

  .דיגע געפיל�'דאס אלס רוחניות

ע 'צו שפיר� אמת' אי� פאקט אבער ווילאנג מיר זענע� נישט הייליג או� ריי� קענע� מיר נישט האב� די זכי

ט אוי  די ביטערע מיר האב� זי� נא� קיינמאל נישט ערנסט געשטראפ. דיגע געפיל� פו� אהב� הש�'רוחניות

או� מיר האב� נאכנישט געטא� גוטס מיט אנדערע מענטש� א� טראכט� אז , עבירות וואס מיר האב� געטא�

מיר בעט� אלעמאל . מיר דאווענע� נישט ווי עס דאר  צו זיי�. מיר וויל� עפעס צוריק באקומע� דערפאר

מיר האב� . נישט גרייט צו טו� זיי� וואונטשאבער מיר זענע� , ת ער זאל אונז ערפיל� אונזער וואונטש"השי

; וואס וויל דער באשעפער אי� זאל טו� פאר אי�, זי� נא� קיינמאל נישט געפרעגט די אויפריכטיגע פראגע

  .אנשטאט זענע� מיר אלעמאל פארנומע� וואס ער איז אונז שולדיג

או� , ע או� דע� מענטש"רבושמיר פארשטייע� בכלל נישט וואס דאס באדייט די ליבשאפט צוויש� דער 

גלייב� אי� באשעפער מיינט זי� פארלאז� אוי  אי� או� אי� . דערפאר זענע� מיר אזוי ווייט פו� אהבת הש�

ת זענע� שוי� הונדערטער מענער "דור� האב� די ריכטיגע בטחו� או� אמונה אי� השי. פולשטענדיג טראסט�

די ריכטיגע אמונה העלפט אי� . יכע אדיקשא� קאטאסטראפעסאו� פרויע� אויסגעהיילט געוואר� פו� געפערל

  .אלע אומשטענד�

  :איינער וואס איז געווע� שרעקלי� אדיקטעט שריבט אוי  אונזער פארו� אזוי

עס איז וויכטיג צו אנערקענע� אז אונזער הויפט פראבלע� איז די ווייטאג� או� שוועריגקייט� אי� אונזער 

אדיקשא� איז די מעדיקעשא� פאר אונזערע . שווא� קעג� אונזער אדיקשא�לעב� וואס דאס מאכט אונז 

די ווייטאג וואס מיר האב� פו� אונזערע פראבלעמע� זענע� א . פראבלעמע� נישט דער פראבלע� זעלבסט

  .ע"רעזולטאט פו� אונזער ווייטקייט צו� רבוש

דער וואנט איז , געטרייער באשעפערמיר האב� א וואנט וואס טיילט אפ צוויש� אונז או� אונזער 

מיט אונזער אויפפירונג האב� מיר זי� , פו� אונזער שלעכטע מידות או� עבירות, אויפגעבויעט געוואר�

ת או� דערפאר זענע� מיר אומבאהאלפ� ווע� מיר האב� שוועריגקייט� אי� אונזער "דערווייטער פו� השי

ת ער זאל "באטראכט� אונזער מעשי� או� בעט� השי מיר דארפ� מאכ� א חשבו� הנפש או� זי�. לעב�

  .או� מיר זאל� צוריק נאנט ווער� מיט אי�, אוועקנעמע� די מס� המבדיל וואס טיילט אונז אפ
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ווי , אדיקשא� מיר זאל� קענע� זי� מתגבר זיי� אוי  אונזערבאשעפער קע� אונז העלפ� איינציגער בלויז דער 

הרע  יצרדער  "" ה עזרו לא יוכל לו"אלמלא הקביצרו של אד� מתגבר עליו בכל יו� ו" :די גמרא זאגט



אבער . קומע�צואי� ביי ת איז אוממעגלי�"די היל  פו� השיאו� א� , יעד� טאג� מענטש 'אויפשטארק זי� 

ישט נאז מיר קענע� קוד� אנערקענע� קלאר דארפ� מיר  ,כדי דער באשעפער זאל זי� שלאג� פאר אונז

 ת"השיאוי  או� זי� ארויפווארפ� , שפיר� ביי זי� מיט א� אמת אז מיר זענע� אומבאהאלפ�ארפ� דמיר , אליי�

  .אוי  די מאמע פארלאזט זי�ווי א קליי� קינד  אזוי, או� זי� גענצלי� פארלאז� נאר אוי  אי�

אמעריקאנער איינער פו� די  .אלצו� דורכפ איז דער גרעסטער שטיפפאר א דורכפאל האב� מורא 

. "די איינציגע זא� פו� וואס מיר דארפ� מורא האב� איז די מורא זעלבסט" :געזאגטאמאל האט  �פרעזידענט

ווער� מיר כסדר  ,צו קאנטראליר� אונזערע אדיקשא� אוי  די אייגענע הענטפרוביר� ווע� מיר 

קע� אי� דאס טאקע : "אגעפר די זי� מיר פרעג�. זיג�צי מיר וועל� , איבערגענומע� פו� פחד או� מורא

מיר ווער� אפגעשוואכט פו� טראכט� אז עווענטועל " ?באווייז� זי� צו האלט� ריי� פאר א לענגערע צייט

  .מיר זאל� טאקע דורכפאל� אזדאס ברענגט או�  ,וועל� מיר דורכפאל�

דער עיקר איז מע� זאל בכלל נישט  " " ללוהעיקר של לפחד כ: "ע זאגט"ק רבי נחמ� מברעסלאוו זי"הרה

וויבאלד אי� די ערשטע , ווע� א מענטש האט פחד דעמאלט איז ער זיכער א פארלוירענער. מורא האב�

צו� סו  וועט או�  אי�עס איז צו שווער פאר שוי� דע� מורא געפיל אז  ערשטאפל� פונע� נסיו� באקומע� 

שטרענג� ער זאל זי� נישט גענוג שטארק אנדערפירט אז ליי� אדאס או� , ער דאס נישט קענע� דורכמאכ�

  .או� ער פאלט טאקע א דור�

צי מיר זענע� ביכולת מיט די אייגענע טראכט� צו אנשטאט  אז, די וועג וויאזוי מיר קענע� מצליח זיי� איז

מיר , ת"השיו� פאר די אומבאגרעניצטע כוחות פ וועל� מיר דאס לאז�, בייצוקומע� אונזער אדיקשא� כוחות

ת וועט "השי – "הש� ילח� לכ� ואת� תחרושי�": זאגט פסוק דערווי  וועל� אי� לאז� פיר� דע� קאמפ

, פיר� די מלחמהפאר אונז ת זאל "כדי השי אבער .איר זאלט זי� האלט� שטילאו� , פאר איי� מלחמה האלט�

מיר מוז� האב� . ת"דארפ� מיר אויפבויע� אי� זי� א פולשטענדיגע טראסט או� פארזיכערונג אי� השי

ת אז ער וועט אונז באגלייט� אוי  טריט או� שריט או� אונז העלפ� זי� מתגבר "דיגע בטחו� אי� השי'אמת

  . זיי�

אב� זי� א שיעור מענטש� וואס ה עס היינט שוי� א באקאנטע מעטאד איבער די וועלט או� א�

צו געוואר� זענע� ערשטוינד   ,"גאנצער געראנגל אי� די הענט פו� השי אויסגעלערנט צו איבערגעב� זייער

זיי , עס האט זי� פאר זיי געעפענט א נייער וועלט. די אומגלויבליכע הצלחה אי� זייער פערזענליכע לעב�זע� 

גיבט זיי די גייסטישע ר באשעפער נעמט אוועק פו� זיי די תאוה או� דע וויהאב� באשיינפערלי� געשפירט 

עס קוקט אויס ווי א נס אבער דאס איז דער פאקט וואס . הייליג או� ריי�כוחות זי� צו קענע� האלט� 

 .הונדערטער מענטש� זענע� עדות דערצו

אחרי ' גער אור החיי� אי� פרדער היילי. שטוינענדער נס ווערט שוי� געברענגט אי� אור החיי� הקדושדער 

קע� , ת האט באפויל� כלל ישראל"מצוות וואס השי 613אלע , פרעגט א הארבע קשיא) ויקרא יח ג(מות 

, חו# די מצוה פו� זי� אפצושייד� פו� עריות, דער מענטש ארבייט� אז זיי האר# זאל וועל� זיי מקיי� זיי�

די . דיג שטארק או� עס צווינגט אי� עובר צו זיי�'ט מוראדאס איז א זא� וואס די האר# פו� א מענטש גליס

זע� מיט די אויג� או� דער ו אוועקנעמע� די חוש פו� "� חאינציגע עצה איז לכאורה נאר אויב מע� זאל אי

או� ער איז זאגט אז אויב האט דער מענטש די צוויי פעאיגקייט� ' ח הק"דער אוה. געפיל פונע� האר#

ז אי� ממש יא, � טוע� געווע� די טע� פו� די עבירה דור� זיי� ראיה אדער מחשבהאו אמאל דורכגעפאל�

ת באפויל� א זא� וואס דער "או� ער פרעגט וויאזוי האט השי, לי� זי� איינצוהאלט� פו� זינדיג�אוממעג

  ?מענטש קע� נישט איינהאלט�



דבר אל בני ישראל ": אחרי' � פראיאז די תירו# אוי  די פראגע שטייט אי� דע� פסוק ' ח הק"זאגט דער אוה

 אז מסביראיז דער אור החיי� או�  ".כמעשי אר# מצרי� אשר הוצאתי אתכ� לא תעשו' אני ה, אמור לה�

הג� ענק האב� געוואוינט צוויש� די מצריי� וועלכע זענע� געווע� , זאגט צו� מענטש' הקדי תורה 

או� אצינד , נק אוממעגלי� געווע� זי� אפצוהיט� די מחשבהאו� עס איז ע, אינגעטינק� אי� די עבירה פו� זנות

מיט דע� אלע� טו אי� ענק באפעל� נישט צו טו� די , זענט איר שוי� צוגעוואוינט צו גליסט� צו די עבירה

א� זאגט דער פסוק  אוי  דע�, או� אוי  די פראגע וויאזוי וועט איי� מעגלי� זיי� זי� אפצוהיט�. עבירות

אמת מיט מענטשליכע כוחות איז אוממעגלי� דאס אויסצופיר�  –" 'אני ה לאל בני ישראדבר ", הקדמה

ע האב� איבערמענטשליכע כוחות צו קענע� בייקומע� די "אבער כלל ישראל וועלכע זענע� נאנט צו� רבוש

  .דיגע טבע פונע� מענטש'גשמיות

ר זיי� אוי  זיי� גו  אויב דער מענטש ח פירט אויס אז דער נשמה פונע� מענטש קע� זי� מתגב"או� דער אוה

� באשעפער באקומעט ער די אומנאטורליכע 'ווע� א מענטש ווערט נאנט מיט. ע"איז זי� מדבק צו� רבוש

  .כוחות צו קענע� בייקומע� די אדיקשא� וואס איז על פי דר� הטבע אוממעגלי� צו טויש�

מיר בעט� , וגאלינו גאולה שלימה נינו וריבה ריבינוראה נא בע: דריי מאלנע� עיר זאג� יעד� טאג ביי� דאוומ

ווייל מיר קענע� , ע ער זאל פאר אונז פיר� דע� קריג"מיר בעט� זי� ביי� רבוש, דיגע גאולה'דא א פרטיות

אונזער  .ת"מיר דארפ� נאר זאג� די תפלה מיט א� אמת או� זי� פולשטענדיג פארלאז� אוי  השי. נישט אליי�

א גאנצ�  ע"� רבוש'ע או� לעב� או� אטעמע� מיט"� רבוש'קשר מיט שטארק�יז אנהאלט� א אויפגאבע איז בלו

  . ת וועט דאס טו� פאר אונז"השי, או� דא� דארפ� מיר שוי� נישט קעמפ� אליי�, טאג

יכער מאכ� או� ז, דארפ� טו� וואס מיר קענע� מיר, זעלבסטפארשטענדלי� אז מיר טאר� זי� נישט נאכלאז�

אבער עס איז זיכער אז אוי  דע� אופ� וועט  .מיט די אייגענע הענט אונזער אדיקשא�שטאפ� נישט אז מיר 

 טהעלפס וואת "השיוויבאלד מיר האב� די אומבאגרעניצטע כוחות פו� , אונז דער נסיו� זיי� פיל גרינגער

די וואס האפ� צו�  " " חכ יחליפו' וקוי ה) "ישעיהו מ(ווי דער פסוק זאגט , או� שלאגט זי� פאר אונז אונז

ת גיבט אונז די "מיר געב� אונזער האפענונג או� השי, אלס אויסטוישת צוריק געב� כח "השי וועט, ת"השי

  .כח

דיגע בטחו� אי� 'מע� מוז אריינלייג� הארעוואניע צו צוקומע� צו האב� אמת, עס זאגט זי� גרינגער ווי געטא�

יטהאלט� זי� אויסצולערנע� פעלט זי� אויס מע� זאל מדאס . ו�ת או� אי� איבערגעב� דע� גאנצ� נסי"השי

 �הויבצואבער אנ. וואס גיבט די ריכטיגע עצות וויאזוי דאס אויסצופירע� למעשה, פראגרא�סטעפ 12דע� 

די נסיונות  ע יעד� טאג בשעת"רבוש �קורצע תפילות צו מתפלל זיי�איז גוט זי� איינצוגעוואוינע� צו 

: ש"צב, ע אוי  מאמע לשו� ווי צו א נאנטע חבר"מע� רעדט זי� אויס צו� רבוש. אנק� געד'קומע� אויפ

אי� פארלאז מיר אינגאנצ� "אדער  "נאר דו קענסט עס טו� פאר מיר באשעפער"אדער  !"!טאטע העל  מי�"

  !"טאטעאוי  דיר 

נסיונות אז עס איז פארא� מענטש� וואס דארפ� שווערע דער סטייפלער גאו� האט אמאל געזאגט לגבי די 

  .או� נישט אריינפאל� אי� די עבירות אפגעהיט� ווער�מאל א טאג כדי צו  50 מתפלל זיי�

י איז מסביר אז אי� "רש. א צדיק וועט לעב� מיט זיי� אמונה – "צדיק באמונתו יחיה" :חבקוק הנביא זאגט

 דיגעדי שפעטער; מצוות 613דורות האב� מענטש� געהאט די כוח צו קענע� איינהאלט� אלע  פריערדיגעדי 

א� געגעב� הנביא דעריבער האט חבקוק , האב� שוי� נישט די כוחות צו קענע� איינהאלט� אלע מצוותדורות 

כוחות הנפש זי� אפילו אי� די לעצטע דורות ווע� מע� האט שוי� נישט קיי� שו� . אמונה :או� דאס איז, עצה

ע אמונה או� מע� גיאז מע� וועט האב� די ריכטאבער , הרע יצרצו קענע� מתגבר זיי� אוי  דע� שרעקליכ� 



העלפ� אז מע� זאל קענע� איינהאלט� אלע ת "וועט השי, ת"ווע� זי� ארויפווארפ� אוי  די חסדי� פו� השי

  .מצוות התורה

‰ ˙·‰‡ Ô·‡‰ '˙Ú˘·'Ô ÔÂÈÒ�  

מאל � מיר נא� אמיר זאל� זי� אויסארבעט� או� האפענטלי� וועל כדידער נסיו� געגעב�  ת האט אונז"השי

ר האב� אסא� קונה געווע� דור� מי וויבאלד, קענע� צוריקוקע� או� זאג� אז דער נסיו� איז ווערד געווע�

אויב נישט זי� אויסלערנע� צו , נא� אלע� פארוואס זענע� מיר אראפגעקומע� אוי  דער וועלט. דע�

דער באשעפער בעט  " " תנה בני לב� לי"אזויווי דער פסוק זאגט . � באשעפער'איבערגעב� אונזער האר# פאר

יר זי� אויסלערנע� דורכאויס דע� נסיו� קענע� מ .געב מיר דיי� האר#, טייערע זו� מיי� ,מענטשצו� זי� 

  .ע"אי� די הענט פו� רבושאונזער גאנצער רצו� פו� האר# � בוויאזוי צו איבערגע

יאר או� זי� קיינמאל נישט אויסלערנע� וויאזוי איבערצוגעב� די  120פיל מענטש� קענע� אפלעב� די גאנצע 

ר� זי� מתגבר זיי� אוי  דע� מיר האב� די מעגליכקייט דאס צו מקיי� זיי� דו. � באשעפער'גאנצע האר# פאר

אונזערע רצונות או� אונזער גאנצע לעב� אלע מיר איבער געב� דור� זי� שטארק� אוי  אונזער תאוה . נסיו�

  .אופ�או� באדייטנדע � גאר א טיפת אוי  "אר השיפ

. ת"ישפו� ה יז אונז גאר א מתנה טובהאז דער נסיו� אקומע� מיר צו דורכדרינגליכער בליק  מיט אט דע�

פארשטייט זי� אויב מיר נוצ� דאס  – האט צו אונז ת"השי וואסליבשאפט  די גרויסע ייכ� פו�עס איז א צ

  .אויס ווי עס באדאר  צו זיי�

ת האט זי� "האלט�� אז השיטאר� מיר נישט , נישט קיי� חילוק ווי ס� מיר זענע� שוי� דורכגעפאל�

ת איז "טראכט� אז השי מיר טאר� נישט. ט זיי� נאנט מיט אונזט פו� אונז או� ער וויל שו�י ניש'מיאוס'פאר

ת האט אונז געגעב� דע� נסיו� כדי מיר זאל� "טראכט� אז השיאנטשאט דארפ� מיר . אויפגערעגט אוי  אונז

אי� טראסט� אז ער וועט מיר דארפ�  .ע"רבוש �איבערצוגעב� אונזער אדיקשא� צו זי� אויסלערנע� וויאזוי

מיר וועל� אנהויב� שפיר� א געוואלדיגע נאנטשפאט , מער או� מערצוביסלע� דאס אוועקנעמע� פו� אונז 

  .ת איז אונזער נאנטסטע זא� אוי  דער וועלט"השי או� עס ועט אונז זיי� קלאר אז, ע"צו� רבוש

מיר  .ת האט צו אונז"וואס השינאנטשפאט די זע�  וועל� אנהייב� מאכ� פארשריט וועל� מיר גליי�ווע� מיר 

די תאוה וויל זי� . ת"אונז מער או� מער אפגעזונדערט פו� השי אז די תאוה מאכט שפיר�הייב� וועל� אנ

  .וועלט דער  ס איז דא אויואת או� אפשייד� די גרעסטע אהבה ו"אריינשטעק� צווייש� אונז או� השי

ווע� אונזער האר# . דא איי� צוגאנגאיז  ,ת"יע� אונזער אהבה צו� השיאויסצודריצולערנע� וויאזוי זי� אויס

אויב דאס איז באמת גוט או� אי� גליסט דאס אזוי ", דארפ� מיר זאג� צו זי�, הייבט א� צו ציע� צו די תאוות

ווי שטארק מער דאר  זיי� די גליסטעניש צו זיי� נאנט או� מקושר צו� באשעפער וואס איז דער , שטארק

ווע� מיר טוע� דאס דעמאלט הייב� מיר  ".גוטסקייט או� הנאה אוי  דער וועלט, קור פו� יעדע שיינקייטמ

  !ליבשאפט צו� באשעפער טעניש או� מיר דרייע� דאס איבער צורקע תאווות או� גליסאונזער שטא

זי� ער האט  געטא� ווע�יעקב אבינו האט  אזוי ווי, אי� עבודת הש�דאס איז זייער א גרויסער שטאפל 

עס איז זעלבסטפארשטענדלי� די , יאר 22פו� אי� פאר זיי� אפגעזונדערט  �'כנאהצדיק געטראפ� מיט יוס  

ל "או� ווי חז, אהבה וואס האט דעמאלט געברענט אי� די האר# פו� יעקב אבינו צו זיי� באליבסטער זו� יוס 

ש "ל זאג� אז יעקב אבינו האט געליינט קרי"חז. ע"רבושאהבה צו� אוועקגעגעב� די שטארקע זאג� האט ער 

  .ת"כדי צו איבערגעב� די אהבה בלויז פאר השי, ווע� ער האט זי� געטראפ� מיט יוס�



יעדעס מאל ווע� מיר האב� א נסיו� או� מיר ,   דע� אופ�האב� די מעגליכקייט אוי� צו שטייג� אוימיר 

� גאנצ� האר# 'דאס איבערגעב� מיט לאמיר, ינע זאכ�צו אומריגליסט�  באקומע� א� אהבה אסורה או� מיר

אי� בעט דיר העל  מיר אי� זאל טרעפ� אי� דיר דאס וואס אי� גליסט , ע"רבוש: "הש� או� זאג�פאר אהבת 

  ."צו טרעפ� אי� די תאוה

 Ô·ÈÈ‰�‡ ÌÈÈ· ÔÙ‡Î ÍÈÊÔÏ‡Ù  

אי� די ערשטע פאזעס פו� עובר זיי� אוי  די עבירות או� מיר שפיר� אז מיר � ישו לט�אפילו ווע� מיר הא

. דארפ� מיר וויס� אז דעמאלט קע� מע� נא� אוי� דערגרייכ� די העכסטע דרגה פו� קדושה, א� גליטש�הייב� 

לט� דער עיקר איז זי� איינהא, נישט קיי� חילוק וואס מע� האט שוי� געטא�, יי �7 זי� אפשטעל� שט'דורכ

דאס איז דער גרעסטע נסיו� או� אויב וועל� מיר דאס בייישטיי� האב� מיר , פו� יעצט או� ווייטער

שטארק� זי� אוי  די ר ת האט ווע� מי"שרייב� אז דער נחת רוח וואס השיק "די ספה. דערגריייכט גאר אסא�

פיל גרעסער ווי ווע� מיר האלט�  איז, כאטש מיר שפיר� אז מיר זענע� שוי� מיט איי� פוס אינעווייניג, תאוה

  . זי� איי� בכלל נישט אריינצוטרעט� דערי�

ואל תבאינו "ת "או� מיר בעט� יעד� טאג פו� השי, א מענטש טאר זי� נישט אריינלייג� אי� א נסיו�, אמת

די או� ער האט זי� נישט אפגעשטעלט אי� , ת באשערט פאר א מענטש א נסיו�"אבער ווע� השי, "לידי נסיו�

דאס , או� דא� גיבט ער זי�א האסטיג� שטעל אפ, נאר שוי� אנגעהויב� זי� אריינלאז� דערי�, ערשטע מינוט

  .אב� פו� א מענטש אוי  דער וועלטת קע� ה"איז דער גרעסטער נחת רוח וואס השי

סוטה ד  ( פארציילטדי גמרא . אזא אופ�צוגעקומע� צו די שפי# פו� זיי� קדושה נאר דור� יוס  הצדיק איז 

או� די גמרא  ,די שרעקליכע עבירהס הויז כדי צו עובר זיי� 'ז יוס  הצדיק איז געקומע� צו פוטיפרא )לו

שבטי� וואס האב�  10או� דערביי האט ער פארלויר� , ל געווע� דארט"זואז ער האט שוי� מ, זאגט נא� מער

� נסיו� או� ער איז 'געשטארקט אויפ יוס אלע� האט זי�  מיט דע�או�  ,געדארפט ארויסקומע� פו� אי�

  !דער גרויסער יוס  הצדיק או� אזוי איז געוואר�, נישט געגאנגע� ווייטער

דו זעסט : "ער שט� האט געזאגט פאר יוס ד אז, איז געווע� נסיו� אז די גרויסעאיז מסביר ע "זיצדוק ' ר

דיינע ברידער ! דו ביזט שוי� דערנא� ,דו ביזט שוי� דורכגעפאל� ?סט שוי� אלעס דערלייגטאנישט אז דו ה

, ינער קימערט זי� נישט מיט דיר אוי  דער וועלטקי, זיי האב� דיר פארקויפט קיי� מצרי� ,האב� דיר פיינט

דו ביזט . יענע וועלטפו� פארלויר� אוי� או� אצינד ביזטו שוי� , דו ביזט אויסגעשלאס� פו� די גאנצע וועלט

  ."יעצט קענסטו שוי� גיי� ווייטער עובר זיי�, דו ביזט דערנא�, דורכגעפאל� אזוי ביטערלי�

עס גייט מיר גארנישט א� וואס איז געווע� או� ! ניי�" :געזאגט זי� געשטארקט או� אבער יוס  הצדיק האט

די איינציגע זא� וואס אי� נע� אצינד אי�  ,צדיק יי�אי� בי� מער נישט קאפילו  ,וואס עס גייט זיי�

וואס וויל מיי� טאטע אי� הימל אי� זאל  ?וואס דאר  אי� טו� אי� דע� יעצטיג� מאמענט ,יזבאטראכט א

יוס  "או� אי� דע� זכות איז ער געשטיג� או� געוואר� , אזוי איז בייגעשטאנע� דע� נסיו�או�  "?יעצט טו�

  . קריאת י� סו � זיי� זכות איז פארגעקומע� דיל זאג� אז אי"חזאוי  וועמע� , "הצדיק

, דארפ� מיר האלט� אי� קאפ דע� יסוד, או� אז מיר וויל� דאס שפאלט� � אונזער אייגענער י� סו האבמיר 

קע� מע� צוקומע� צו דע� גרויס� , אויב שטעלט מע� זי� אפ, אז אפילו ווע� מע� האלט שוי� אינדערמיט

  .שכר ואס קיי� שו� מלא� קע� נישט דערגרייכ�
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מיר טאר�  .גערעכנט פאר אונז לזכותווערט  ,וואס מיר מאכ� פארשריט יעדעס ביסלמיר מוז� גלייב� אז 

 ,או� אפגעהיט�י� ימחשבות אונז טרייב� אז וויבאלד מיר זענע� נישט הונדערט פראצענט ר דינישט לאז� 

, אדיקשא�/הרע יצרצו� " ניי�"מיר זאג� וואס יעדעס מאל . עבודההאלבע איז שוי� גארנישט ווערד אונזער 

. ווערט דאס גערעכנט פאר גאר א גרויסער זכות, דער נסיו� קוקט אונז אויס קליי�נישט קיי� חילוק ווי 

ער זעט קלאר אז צו� סו  וועט ער נישט , דורכפאל�אט אט אפילו ווע� איינער איז זיכער אז ער גייט 

מיט יעדע מינוט , האלט זי� איי� ערוויס� אז יעדע סקונדע ואס  ערדאר  , קענע� ביישטיי� דע� נסיו�

  .וי שפעטער וועט ער באקומע� שכר דער

וערט דערפו� ומיט יעדעס מאל וואס א מענטש האלט זי� איי� או� ער איז זי� מתגבר אוי  זיי� נסיו� 

או� ווע� דער , ע� נסיו�באשאפ� א מלא� וואס העלפט אי� אוי  ווייטער צו קענע� ביישטיי� דע� קומענדיג

כוח זי� גענצלי� ארויסצודרייע� פו�  עמאלט געב� זיי אי� דיצאל מלאכי� ד עמענטש האט שוי� א גרויס

וואס וועט עווענטועל  יעדעס מאל וואס מיר האלט� זי� איי� איז נא� א שטיקל שטרוי. אדיקשא� דע�

 קענע� ערפאלגריי� דערקלער� זיג קעג� אונזער נאר אזוי וועל� מיראו� . צעברעכ� דע� רוק� פונע� אייזל

  .מחלה אדיקשא�

זי� רייניג� העלפט מע� או� וויל ווער עס קומט  – "הבא לטהר מסעיי� אותו") שבת ד  קד(די גמרא זאגט 

דע� אויפ�  – "בדר� שאד� רוצה ליל� מוליכי� אותו") מכות ד  י' מס(ל זאג� אוי� "או� חז. פו� הימל אי�

פארוואס רעדט די גמרא בלשו� א "פרעגט דער מהרש. וועג וואס דער מענטש וויל גיי� דארט פירט מע� אי�

פעולה לטובה או� א מסביר אז יעדע "דער מהרשאיז " ?פירט מע� אי�" אדער, "העלפט מע� אי�", רבי�

, אי� אוי  דע� וועג זיי פיר�באשאפ� א מלא� או� דערפו� ווערט יעדע אנשטרענגונג וואס א מענטש מאכט 

 די כח איבערצוקומע� דער מענטשדעמאלט האט , גענוג גרויסשוי� ארמיי פו� מלאכי� איז  יווע� דאו� 

  .כלונגע� אי� רוחניותיזיינע שטרו גענצלי�
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או� קיינמאל נישט דורכפאל� אפילו מיט גאר  אפגעהיט�זיי� גוט או� מיר וויל� זיי� פולקא� אלע מיר וויל� 

פאר זיינע וויל� גוטער צט אויס אונזער הרע ני יצרדער דער פראבלע� אבער איז אז , א קליינע נסיו�

מיר זענע� נישט פולקא� אויסגעהאלט� או� דאס  אזער מאכט מיר זאל� זי� שלעכט שפיר� . אינטערעס�

ער מאכט אונז שפיר�  .אביסלזי� צו פארבעסער� כאטש אפילו מיר זאל� זי� נישט שטארק�  אזברענגט 

� ריכטיג� 'נישט קענע� צוריק אויפהייב� או� גיי� ווייטער אויפ שלעכט ווע� מיר פאל� דור� כדי מיר זאל� זי�

  .וועג

או� מע� נעמט  הייליג או� טייער יזביסל אקליי� ר אלעמאל געדענק� אז יעדע אי� אונזער נסיו� דארפ� מי

עמט א� אונזער עבודה מע� נ. נישט זיי� הונדערט פראצענט עס מוז, דאס אוי  אי� הימל מיט ביידע הענט

אי אוי� נישט ווע� א� ארמיי גייט ארויס אי� א מלחמה .אויסגערייניגטנישט אינגאנצ�  אוי� ווע� מיר זענע�

, ו� סאלדאט� ווער� געשעדיגטאייביג מאכט זי� פאטאליטעט� א, מעגלי� אז זיי זאל� האב� נאר נצחונות

  .מע� שלאגט או� מע� כאפט, אבער דאס איז דער צוגאנג פו� א קריג

עס איז נישט פארא� א צדיק  "" צדיק באר# אשר יעשה טוב ולא יחטאאי� " )קהלת ז כ(דער פסוק זאגט 

ורכפעלער או� ער יעדער צדיק וקדוש האט געהאט זיינע ד, דורכגעפאל� מיט א זינד קיינמאל נישטוואס איז 

געשטיג� אלס צדיק ווייל ער האט זי� נישט אפגעשטעלט נא� זיינע דורכפעלער נאר געשפאנט אויסאיז נאר 

  .או� מיט א שטארקייט זי� אפגעהיט� פו� יעצט או� ווייטער ווייטער



 מערגעשאנק� איר  וועמע� וואלט, נגל פו� א לייב מיט א מענטשאא גער זאל� מיט האלט�מיר  ווע�

אדער דער , בייגעקומע� דע� לייב מיט איי� שאס פו� זיי� רעוואלוועראיז  סווא ענטשסימפאטיע דער מ

ער איז שוי� געווע� או� נא� עטליכע מאל וואס , � לייב מיט די בלויזע הענט'וואס האט זי� געראנגלט מיט

עס איז ? ומגעברענגט דע� לייבא� ווידער געשטארקט או� ענדגילטיג לייב האט ער זי כמעט באזיגט פונע�

אבער דער , עניני�ת וואלט אונז געקענט באשאפ� ווי מלאכי� א� קיי� שו� נסיו� אי� די "זיכער אז השי

ווי דער וואס האט בכלל נישט  שכר או� גרויסקייט פו� איינע� וואס האט יא א נסיו� איז פילפאכיג מער

  .קיי� שוועריגקייט� דאס בייצוקומע�

ר האט אמאל געשריב� א בריוו צו א בחור וואס האט זי� צו אי� אפגערעדט איבער זיינע שווערע רב הוטנע

זיב� מאל פאלט דער צדיק ביז ער  – "שבע יפול צדיק וק�") כד טז(שלמה המל� זאגט אי� משלי  :נסיונות

ר איז שוי� געפאל� ס עאאיז רב הוטנער מסביר עס מיינט נישט צוזאג� אז א צדיק טרא# וו. הייבט זי� אוי 

� זי� אויפהייב� זיב� מאל פו� א דורכפאל 'דורכעס מיינט צו זאג� אז , זיב� מאל הייבט ער זי� נא� אל# אוי 

ע שאנס� צו אנקומע� סדי וואס זענע� דורכגעפאל� עטליכע מאל האב� פיל גערע. אזוי ווערט מע� א צדיק

זאל� דאמיניר�  או� מע� דערלאזט נישט אז די נסיונות או� דוכפעלער זי�מע� שטארק  אויב, גאר הויע�

  .ווייטער דע� עתיד
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ער קוקט , רעזולטאט� דור� אונזער עבודהת קוקט נישט ארויס אז מיר זאל� דערגרייכע� גאר גרויסע "השי

איז שוי� אי�  עבודהוואס מיר עררייכ� דור� אונזער ; קענע� בלויז מיר זאל� טא� דאס בעסטע וואס מיר

� יעד� אאו� מיר זאל� ט, פו� אונז בעט ער בלויז אז מיר זאל� פרוביר� יעד� טאג אביסל מער. זיינע הענט

 יצר� 'ת האט מער הנאה פו� אונזער געראנגל מיט"השי .מינוט יענעטאג די מערסטע וואס מיר קענע� אוי  

ת האט א� א "ישה. דערזע� פו� דע� נסיו� בכללזי� ארויס �'נאכ נזער ענדגילטיגער סוקסעסהרע ווי או

ער האט אונז באשאפ� מיר זאל� אי� ברענגע�  ;או� נישט פארדע� האט ער אונז באשאפ�, ר מלאכי�ושיע

  .א נחת רוח דור� זי� שטארק� אוי  די מענטשליכע נסיונות

א מענטש וואס טוט  אפילואז  ,יבט אי� זיי� ספר מנוחה וקדושהישרחיי� וואלאזישנער ' א תלמיד פו� ר

� יצר הרע 'מיטווילאנג ער האלט מלחמה , קע� אוי� פאררעכענט ווער� אלס צדיק, עבירות זיי� גאנ# לעב�

אונזער  יר זענע� צוגעוואוינט צו טראכט� אזמ. אפילו ער פאלט דור� נאכאנאנד, או� ער גיבט נישט אוי 

לויט די הארעוואניע  ת רעכנט אונז"השידער אמת איז אז אבער , לויט די רעזולטאט� איז געוואנד� הצלחה 

 .נישט אוי  וואס מיר עררייכ�, ג� אריי�ליי ירוואס מ
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ת ווער� בעצבו. טאר� מיר נישט לאז� דאס זאל אונז אראפקלאפ�, אויב מיר האב� מיטגעמאכט א דורכפאל

דאס ברענגט אונז צו א פרישע כוואליע פו�  ווייל, הרע וויל יצראו� דערשלאג� איז פונקטלי� וואס דער 

דער יצר הרע האט מער הנאה פו� די עצבות דערנא� ווי פו� די  .אזוי ווי א דרייענדיג� רעדל דורכפעלער

  .עבירה זעלבסט

פו� אי� אלע כוחות זי� צו ת נעמט אוועק "דיגע בחינה פו� א� עובד הש� איז דווקא ווע� השי'די אמת

קיי� ער האט נישט ; גארנישט ווערד מער למשל ווע� ער פאלט דור� או� ער שפירט אז ער איז, שטארק�

דער באשעפער פרובירט אויס . צו אנגיי� ווייטער אוי  ריכטיג� וועג שו� הרגשה או� קיי� שו� התלהבות

אוי  אזא מצב קע� מע� דאס בעסטע זע� צי דער מענטש איז באמת מענטש אוי  אזא אופ� ווייל  דע�

  .ע"ריישאפט פונע� מענטש צו� רבושדי געט אנצייכענע�קלאר מע� צושטאנד קע� בלויז אי� אזא , ערלי�



ווייל דאס איז דער  באמת א� עובד הש�ער איז צי דאס איז די שטערקסטע בחינה וואו א מענטש קע� זע� 

פו� יי� נאטור פירט זי� בלויז אידישלע� ווייל אזוי איז זיי� געזעלשאפט או� דאס איז ז אדער ער, רצו� הש�

   .צופריד� אי�האלט או� דאס , יונגווייז א�

, אידט א צווייט� 'הרג'אז ווע� א מענטש האט חלילה גע" :האט אמאל געזאגט ע"זי ויטשער רביודער לעכ

או� ער שפירט אז ער קע� זי� , דערפו� בלוטנא� עס טראפט  או�, י מעסער ליגט אי� נא� אי� די האנטאו� ד

, � גאנצ� האר#'מיט� באשעפער 'פארשטעל� דאווענע� מנחה צו זי� או� נעמע� די מוט נישט אויפהייב� 

  .דעמאלט האט ער נאכנישט טוע� געווע� די טע� פו� חסידות

יז געאייגנט צו זיי� א אז אי� א� ארמיי ווע� מע� וויל אויספרוביר� ווער עס א ,זאגט ע"זידער באר מי� חיי� 

אוי  א ווילד� פערד וואס איז אוממעגלי�   אי� ארוימע� לייגט א גוט� סאלדאט או�  נעמט מע�, גענעראל

� שו� טראצדע� וואס קיי .או� מע� הייסט אי� רייט� דערוי , צו רייט� דערוי  גליי� או� נישט אוממפאל�

או� זע� ווי מיט דע� אלע� וויל מע� אויספרוביר� , קע� נישט בלייב� שטיי� גראד אוי  דע� פערד מענטש

� זעלנער וועט זי� אויפהייב� דערנא� וואס ער איז ברוטאל אומגעווארפ� געוואר� או� זי� רדעשנעל 

  .געשעדיגטשטארק 

די חילוק צוויש� , יעדער מענטש פאלט אמאל דור�. ק דער מענטשדאס איז דער גרעסטער מבח� ווי שטאר

  .דער שטארקער מענטש או� דער שוואכער איז ווי שנעל זיי הייב� זי� אוי 

˘Â‡È ¯Ú„‡ ‰Ë¯Á  

 עס איז וויכטיג צו פארשטיי� די חילוק צוויש� חרטה וואס דאס איז ריכטיגע שולד געפיל� או� באדויער

  .פארשעמונג או� עצבות ,יאוש קעג�, די אויפפירונג אוי 

  :רב טווערסקי שרייבט אי� זיי� בו�ה

ע� זי� אי� ש"א מענטש קע� זי� אויסדרוק� . �סינאנימיר נוצ� כסדר די ווערטער פארשעמונג או� שולד 

. "אי� שפיר מי� שולדיג אוי  וואס אי� האב געטא�"או� ער מיינט צו זאג� " ט וואס אי� האב געטא�ימ

, שולד געפיל� איז לגבי דאס וואס דער מענטש האט געטא� .טערמינע� גאר אנדערש ע� די צווייטעכניש זענ

דאס  נעמע� ערנסטע שריטעס מאכט אי� או� עס קע� ברענגע� דע� מענטש צו טא� וואס איז ריכטיג או� 

א  עלבסט איזדאקעג� יאוש או� פארשעמונג איז וואס א מענטש שפירט אז ער ז. �'חזר'זאל זי� נישט איבער

או� , "או� געהאט א דורכפאל אי� האב געמאכט א טעות"שולד איז , אי� אנדערע ווערטער. דורכפאל

  ."אי� בי� א דורכפאל"שעמונג איז 

מיט וואס מע�  או� ער איז געמאכט פו� שלעכטע שטא שפירט ביי זי� אז ער איז א דורכפאל  איינער ווע�

אבער דער מענטש . פאר בעסער� צוזי� גארנישט טו� וועט ער מער � אד, קע� שוי� גארנישט אויסארבעט�

  .זי� נעמע� אי� די הענטוועט  רהאפענונג אז עאיז נא� דא , אוי  זיי� אויפפירונגשולד געפיל� וואס האט 

ת באשאפט נישט קיי� "השי ;ע מיט א הייליגע נשמה"יעדער מענטש דאר  זי� שפיר� ווי א קינד פו� רבוש

ע 'אמת. עס איז קיינמאל נישט פארא� קיי� ארט פאר שעמונג או� פארלומדונג. נגענע באשעפעניש�אומגעלו

או� דאס וועט אונז העלפ� שטייג� אבער נישט זעלבסט פארשעמונג או�  גישולד געפיל� איז וויכט חרטה או�

  . � אייגענע� מצב'פארביטערונג אויפ

גוטע נאטור איז א  א מענטש האטד געפיל� או� חרטה וואס אז שול, נח' דער נתיבות שלו� שרייבט אי� פר

ת האט אונז דאס געגעב� כדי מיר זאל� זי� כאפ� ווע� מיר "השי. פאר א איד ת"מתנה פו� השיאו� עס איז א 



וואס האט מער נישט די חרטה געפיל� דער האט שוי� נישט  מענטשא . גייע� אוי  נישט ריכטיגע וועג�

  .�קיי� אויסזיכטכמעט 

� או� ער האט ענגאוהרע האט אי� באצוו יצרהרע בלויז ווייל דער  יצרא מענטש וואס האט געפאלגט דע� 

ער אזי בס� הכל  .ווערט נאכנישט פארדע� א שלעכטע נשמה, זי� מתגבר צו זיי�נישט געהאט די כוחות 

די  מיט אבער זיי� נשמה איז געבליב� הייליג או�, דורכגעפאל� צוליב די אומגעהויערע דרוק פונע� שט�

שלעכטע נישט שולדיג אוי  זיינע וואס שפירט זי� איינער  .ת אי� פארגעב�"שיהריכטיגע תשובה וועט 

  .נדיג איבערגענומע�פולשטעשוי� האט אי�  סשלעכט דעמאלט באדייט דאס אז די, מעשי�

 אתיקו� פאר  דעראיז אייגענטלי� געפיל� דער נתיבות שלו� פארענדיגט זיינע ווערטער זאגנדיג אז שולד 

דאר  ער זיכער מאכ� , אפילו ווע� איינער איז דורכגעפאל�. הרע יצרדרייע� פונע� איד זי� צו קענע� ארויס

דור� חרטה האב� אוי  די מעשי� פארבלייבט זיי� נשמה # אז זיי� דורכפאל ווערט נישט א טייל פו� זיי� האר

ער שפירט אז ער  טרא# וואסע "האלט� נאנט צו� רבושצו מענטש וועט ווייטער פרוביר� זי�  ז דערא. ריי�

די ערגסטע עבירות וואס ער האט עובר געווע� אוי  דעמאלט אפילו אי� פאל , איז ווייט אפגערוקט פו� אי�

  .ת וועט אי� מוחל זיי�"האפעונוג אז השי דא איז נא� אל# ,ו"ח

ר ווער� געטריב� פו� ריכטיגע מיזי� אויספרוביר� צי  עס איז פארא� א גרינגע בחינה מיט וואס מיר קענע�

דיגע יאוש או� זעלבסט 'פו� מרה שחורה אדער, ע חרטה וואס האט גוטע רעזולטאט�'שולד געפיל� או� אמת

 זיא, או� טרעפ� וועג� וויאזוי זי� אויסצוגראד� שטארק�אז מיר וויל� זי� גליי�  אויב מיר זעע�. באשולדיגונג

. פו� א גוטע מקור או� עס איז פאזיטיווע חרטה געפיל� דאס א באווייז אז די געפיל� וואס מיר האב� קומט

 עזיכער דא� איז דאס א, או� מיר געב� אוי  אויב אבער מיר שפיר� אז מיר וויל� בלויז אויפגעב� אוי  אלעס

או� מיר מוז� גאר שנעל . סימ� אז מיר האב� דא צוטא� מיט פאלשע יאוש געפיל� או� זעלבסט באשולדיגונג

פו�  לרעד ע� געפערליכ�טרעפ� א וועג ארויס פו� די געפארפולע געפיל� בעפאר זיי פיר� אונז צו ד

  .נאכאנאנדע דורכפעלער

  ...ליינט ווייטער? נא� א דורכפאל מעגלי� נישט אריינצופאל� אי� יאוש איז וויאזוי

‰ÂˆÓ ‰·ÎÓ ‰¯È·Ú ÔÈ‡  

ט כיעררימיר האב�  אפילו ווע� מיר זענע� דורכגעפאל� האב� מיר נישט פארלויר� וואס מע� דאר  וויס� אז

זי� האלט� ריי� או� עס  אויב מיר פרוביר� צו. מתגבר געווע� יא י�זמיר האב�  ע�וו אי� די פארגאנגענהייט

דאס נעמט גארנישט אוועק פו� ז קלאר געדענק� אדארפ� מיר וויס� או� , האט זי� יא געמאכט א דורכפאל

ווי מיט אונזער מהל� אנגיי� ווייטער מיר דארפ� בלויז זי� אויפהייב� או�  .אונזערע דערגרייכונגע� פו� פריער

  .מיר האב� געהאלט�

האט אמאל געזאגט פאר איינע� וואס האט זי� אפגערעדט אז עס איז אי� זייער ל "זדער סטייפלער גאו� 

אונזערע דערגרייכונגע� ווע� מיר קע� מע� אויסמעק� אבער  אונזערע דורכפעלעראז  ,נותשווער די נסיו

. ער�איז פאר אונז א קני� לעול� ועד או� עס קע� נישט פארלויר� וודאס , נסיו�יא בייגעשטאנע� א  זענע�

אס וועט ד, אפילו אויב מיר האב� מצליח געווע� זי� צו מתגבר זיי� בלויז איי� מאל אי� א שטיק צייט

  .דרייע� גענצלי� פו� דע� נסיו�צוארויסבורת אונז העלפ� עווענטועל זי� התגאיינצעלנע 

  :זאגט א הערליכער משל אוי  דע� עני�ל "זדער בעל הסול� 

וועמע� ער האט נישט געזע� פאר לאנגע  א שרעקליכער ארימא� גוט� חברא קעניג האט אמאל געהאט א 

או� אי� צו זע�  איז דער קעניג געווע� זייער פריילי�, געקומע� אי� שטאטענדלי�  איזווע� דער חבר . יאר�



פאר א שעה צייט או� זיי� גוטער פריינט זאל נעמע� אוצרות המל� באפויל� אז מע� זאל עפענע� די ער האט 

זאק אי� ט אי� אוצר או� אי� געגעב� א ענגרדע� פריינט געבמע� האט  .גאלד או� געלט וויפיל ער עספיעט

ביז דער  ענע מטבעוותמיט גאלדזיי� זאק דער ארימא� האט אנגעפילט  .וואס ער זאל אריינלייג� דאס געלט

  .מער זאק האט נישט געקענט דערהאלט�

אבער ווע� ער איז אנגעקומע� , אוצרב� פארלאז� דע� ויא� אנגעהפול מיט שמחה או� גליק האט דער ארימ

צו� טויער האב� די וועכטער א שטויס געטא� דע� זאק או� אלע מטבעות האב� זי� צעשפרייט אוי� דער 

אבער קוקענדיג אויפ� זייגער האט ער באמערקט אז ער האט , אנטוישט אביסלדער מא� איז געוואר� . ערד

שנעל צוריק געלאפ� צו� אוצר או� אנגעהויב� ר עאיז נאכנישט אויסגעלאפ� איז  די שעה ,נא� צייט

פרובירט ארויסצוגיי� ער ווידער � האט רגעוואפארטיג איז  ווע� ער .ל אנפיל� די זאק מיט מטבעותאנאכאמ

   .זאק או� אלע מטבעות האב� זי� אויסגעגאס� ע�ד �ווידער געשטויסהאב� וועכטער או� די , � זאק'מיט

ער האט נא� געהאט אביסל צייט איז ער שנעל צוריק געלאפ� או�  ,דער מענטש האט זי� נישט פארלויר�

די , אזוי האט זי� דאס איבערגעשפילט עטליכע מאל. או� ווידער פרובירט זיי� מזל, אנגעפילט דע� זאק

א ביז  .אנגעפילט ס ווידערוואס ער האט אנגעזאמלט או� ער האט עויסגעגאס� כסדר אוועכטער האב� 

� זאק האלב 'אוצר מיט פו� ירטארויסגעפאי� או� די וועכטער האב�  ,דורכגעלאפ�איז שעה  גאנצע

  .אנגעפילט

שטייענדיג דארט . לט מיט גאלדענע מטבעותאיז אנגעפוואג� וא באמערקט ער אנקומענדיג אינדרויס� 

 :זאגט אי� או� קעג� מיט א ברייט� שמייכלווי דער קעניג אליי� קומט אי� אבאמערקט ער , פארוואונדערט

אז ער האט  או� דער קעניג האט אי� ערקלערט .דאס איז דיי�דער וואג� פול מיט גאלדענע מטבעות 

קענע� באווייז� צו זאל דער ארימא�  זאזוי א, � זאקדענאכאנאנד אויסליידיג� זיי זאל�  באפויל� די וועכטער

  .איינע שעהצוזאמקלויב� אסא� מטבעות אי� די 

זי� ווי מיר האב� אלעס פארלויר� או� מיר  שפירטל� דור� או� עס אאפילו אויב מיר פ. דער נמשל איז קלאר

רע אויסגעליידיגט אונזעת האט "דארפ� מיר וויס� אז השי, דארפ� ווידעראמאל אנהויב� פו� אנהויב

אבער אונזער פארדינסט�  ;ררייכונגמיט מער או� גרעסערע ע מיר זאל� דאס נאכאמאל אנפיל� כדיבאגאזש� 

געלייגט אי� אונזער קאנטע או� עס בלייבט פאר אוועק עס איז ,איז נישט פארלויר� געגאנגע� ביז איצטפו� 

  .אונז לעתיד לבא

ווער , פאר א שטיק צייט או� דערנא� האט זי� געמאכט א דורכפאלאפגעהיט� דו האסט זי� דעריבער אויב 

או� אצינד וויל ער דיר זע� , ת האט געהאט א גרויס� נחת רוח פו� דיי� הצלחה"אז השי גלייב, צובראכ� נישט

 ונסיו� אפילו ער האט געוואוסט אז ד או� דערפאר האט ער דיר געגעב� דע� ,שטייג� אוי  א העכערע דרגה

ויפהייב� או� או� דוקא דור� זי� א. ווייל ער וויל זע� וויאזוי דו שטארקסט זי� דערנא�, גייסט דורכפאל�

ווי ביז  שטערקער או� נענטער ת"השיצו  אונזער קשרהתגברות פו� אנהייב דאס וועט אונז  דיבאנייע� 

  .איצט

לאמיר צוריק קוקע� וויפיל מאל מיר האב� יא זי� מתגבר , אנשטאט ווער� געפאל� ביי זי� נא� א דורכפאל

אונז צו איינמאל  באוויז�הרע בעפאר ער האט  צרי� 'פאר" ניי�"געזאגט דע�  וויפיל מאל מיר האב�געווע� 

 צייטלאפענע פארדורכאויס די  ,אויב נישט הונדערטער מאל ,לאמיר איבערצייל� די צענדליגער. געווינע�

מיר האב� זיכער די ! נע�ומיר האב� אי� נישט געלאזט געוואאו� , זי� געהאלט� ריי� וואס מיר האב�

  .האב� אי� באזיגט פיל מער ווי ער האט אונזמיר , אויבערהאנט אי� די מלחמה



לאמיר זי� ; פאל� נא� מערעכט ווייל ער וויל מיר זאל� ווייטער בלויז מאכ� שפיר� שלוויל אונז שט� ער ד

. וואס איז אזוי שיי� פו� אונזערע נצחונות קאנצערטיר� אוי  דע� גאנצ� בילדנישט לאז� פו� אי� או� זי� 

או�  נע� דע� קריגוגעוואהאב� מיר אבער אלעס אינאיינע� , ארלויר� דע� געפעכטאפילו מיר האב� אצינד פ

לאמיר אויסדרוק� עקסטאז אוי  די אלע הצלחות וואס מיר האב� . מיר שטארק� זי� ווייטער אוי  אי�

 וואסקומענדיגע נסיו� מיט א פעסטקייט קעג� דע�  שטיי� גרייטב� או� יגעהאט או� זי� תיכ  צוריק אויפהי

  .מיר וועל� בעזרת הש� ווידער מנצח זיי�

¯ÚÏÚÙÎ¯Â„ ÛÈÂ‡ ËÈÂ·Ú‚ Ë¯ÚÂÂ Ò�ÚÈ¯ÈÙÒ˜Ú  

האט נא�  ,מאכט א טעותדער מענטש וואס האט נא� קיינמאל נישט גע: "עס איז באקאנט א ווערטל

 דיאיז  פולסוקסעס �מענטש מאכטעקספיריענס וואס גרעסטע די ." פרובירט עפעס נייישט נקיינמאל 

 זיי זענע� וויפיל מאל צאלשט די איז ני, די פארקערטעדי אינטערשייד פו� א איש מוצלח או� . דורכפעלער

  .א דורפאל וויפיל מאל זיי האב� זי� צוריק אויפגעהויב� פו� די צאלנאר ענדערש , דורכגעפאל�

אד� אי� : "זאג� ל"חז. לא יוצלחדער  שטארקט זי� פונקט איי� מאל מער ווידער סוקסעספולער מענטש 

א מענטש קע� שטייג� אי� תורה בלויז דערנא� וואס ער איז  – "נכשל בה כ"אדברי תורה אלא עומד על 

צו מאכ� גדרי� מיר זי� דור� זיי לערנע�  ,די דורכפעלער זענע� די טרעפ אוי  אונזער לייטער. דורכגעפאל�

� צו די העכסטע דרגה וואס ברענגעוענטועל צועודאס וועט אונז סטראטעגיעס או�  מיר נעמע� וסייגי� או�

  .א מענטש קע� דערגרייכ�

‚�Â�ÚÙ‡‰ ‡„ Ï‡ÓÚÏ‡ ÊÈ‡ ÒÚ  

או� רבי נחמ� ". ווילאנג די ליכט ברענט קע� מע� דאס נא� פאררעכט�: "ל זאגט"רבי ישראל סאלאנטער ז

, עס איז אלעמאל דא האפענונג ,קיינמאל נישט אויפגעב� טארמע� " יאוש בעול� כללאי� שו� : "זאגטע "זי

א� " :ע"זי חמ�נ' עס איז דא א באקאנטער מאמר פו� ר. ערגסטע עבירותדי ווי עס קוקט אויס ווע� אפילו 

דעמאלט , אויב גלייבסטו אז דו קענסט מקלקל זיי�  ".אתה מאמי� שאפשר לקלקל תאמי� שאפשר לתק�

אדער א  ,עבירה וואס מע� ע� נישט מתק� זיי� �עס איז נישטא א. גלייב אז דו קענסט אוי  פאררעכט�

  .העלפ�זי� מער נישט סיטואציע וואס מע� קע� 

דערקענט זי� נישט די ליכטיגקייט בלויז עס  "" חשיכה ת נהורא דנפיק אלא מגולי" :אי� זוהר הקדוש שטייט

או�  ת איז מיט אונז"מיר אנערקענע� אז השי אפילו אי� די טונקלסטע שטאפל� דארפ�. אי� די פינסטערניש

האט אונז ליב או� ער באהאלט זי� פו� אונז בלויז אז מיר זאל� ת "השי. מיר קענע� נא� שיינע� או� לייכט�

ווי נאר מיר , אלעמאל גרייט צו העלפ�אונז ת איז "השי. � ליכטיקגייטאי� אויפזוכ� או� הנאה הב� פו� זיי

  .שטעל� נישט קיי� ווידערשטאנד
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 אריינפיר צום צווייטן טייל

זיי ווערן זייער מאכט זיך אפט אז , צום ערשטן מאל כער קומען אן צו אונזער וועבסייטווען נייע באזו

ון גאר א גרויסער אויסוואל און זייער אסאך אפציעס פפארמאגט  אונזער וועבסייט. ט און פארלוירןמישוצ

די וואס האלטן נאך פאר  עצותאנגעהויבן פון גרינגע און לייכטע , רייכע און אינהאלטסרייכע אפטיילונגען

פאר די וואס אין לעבן ביז גאר גרויסע און דראסטישע ענדערונגען , אין די פריע שטאפלן פון דעם נסיון

איז אים שווער צו ווען איינער קומט אן צום ערשטן מאל , דעריבער. ווייט פארזינקן ליידער זענען שוין

  .נישט גענוי ווי זיך ערשט צו דרייען טווייסצירן זיין זאנע און ער נטיפיעאיד

 אין און וואספארא סארט שריט ער דארף נעמען, קיינער ווייסט נישט גענוי ווי שטארק ער איז אדיקטעט

עס איז פארשטענדליך אז אויב איז די אידקשאן נאך אין די גאר  .זיין לעבן צו ראטעוועןזיין סיטואציע כדי 

האט נישט קיין זין זיך צו נעמען צו די מאסיווע , ריע שטאפלן און איז נאכנישט צו שטארק פארגעשריטןפ

גענוי ווי איינער וואס האט א רעגולערע פלו וועט דאס נישט באקעמפן מיט קימא . הילפס מאסנאמען

 .סטעפ גרויפע 12אזוי איז נישט נייטיג אז א גאר קליינער אדיקט זאל גלייך לויפן צו א , טעראפי

 אין דעם טייל האבן מיר צוזאמגענומען. דאס איז דער ציל פון דער צווייטער טייל פון די דאזיגע האנט בוך

יר האבן געפינען דורכאויס די ארבעט פון וואס מאון טאקטיקן אלע עצות און אראפגעשריבן אין קורצן 

טשן ואס האבן זיך געמוטשעט מיט די פאר מענ אז עס האט עפעקטיוו געהאלפן ,גאניזאציעאונזער אר

אנגעהויבן פון די , ון סדרויויף א פראגרעסדאס אראפצושטעלט א טפרובירהאבן מיר . פראבלעמען

ביז צו  ,און אזוי ווייטער, וואס מוז געטאן ווערן אלס די ערשטע שריט פונדאמענטאלע טאקטיקן

מוז אונטערגענומען ווערן אוייב די ערשטע וואס , נגען אין לעבןורעקאמענדאציעס צו דראסטישע טויש

 .עצות העלפן נישט

בלויז רעקאמענדאציעס און הצעות זענען  ,די עצות און טאקטיקן וואס מיר פרעזענטירן דא אין דעם בוך

מענטשן וועלכע אסאך דערנאך וואס מיר האבן צוריק געהערט פון , ןעוואס מיר טוען מיט אייך מיטטייל

דו . זיך ספראווען מיט דעם פראלבעם אז עס האט זיי געהאלפן, אין אונזער וועבסייט זענען איינגעשירבן

אין  עס קוקט אויס לויט ווי ,צולייגן לויט דיין געפיל און וויסענשאפט אדערקענסט פרובירן אראפנעמען 

ך עצות אדער אנדערע ועלן זיין פרייליך און צופרידן צו הערן פון דיר נאמיר ו. דיינע אויגן ריכטיג און נייטיג

ה צולייגן ביי די קומענדיגע "און מיר וועלן דאס אי ,י זיך אומצוגיין מיט דעם פראבלעםוויאזו טאקטיקן

 .פון דעם בוך אויפלאגע

עט יעדער וואס ראנגלט זיך וו, פון דעם האנט בוך און טאקטיקןעס איז אונזער האפענונג אז מיט די עצות 

וועט געפונען , אדיקשאן האלט חילוק ווי שטארק אדער שוואך זיין נישט קיין, מיט די תאוה און אדיקשאן

פון זיין  יזונגען וועלכע וועלן אים פירן צום ענדגילטיגן באפרייאונגידא ריכטיגע און עפעקטיווע אנוו

 יעדע עצה וואס ווערט אויספאלגןן פון אנהויב און עאלעס וואס מיר דארף צו טון איז אנפאנג. אדיקשאן

ת וועלן מיר זיך ארויסדערזען גאר שנעל פון דעם זומפ אין "ן הילף פון השי'און מיט, דא פארגעשטעלט

דורך די י "בעזהשדאס באווייזן וועלן מיר  ,ע עצותדי קלענערדורך אויב נישט , וואס מיר זענען איינגעזינקן

 .עצות גרעסערע

דערקלערן און פעסטשטעלן דאס וואס איז שוין נאכאמאל קלאר איידער מיר גייען ווייטער דארפ מיר 

ערנסט צו אז אויב טוט מען נישט עפעס  ,פון דעם בוך ינעם ערשטן טיילקלאר אויסגעשמועסט געווארן א

שטערן אונזער חלילה עווענטועל צוארגער און שווערער און עס וועט וועט דאס נאר ווערן , אדיקשאןדעם 

 .דער פראבלעם ווערט נישט בעסער פון זיך אליין מיר מוזן געדענקן אז .לעבןגאצער 



 
 

 לייזען דעם וועט גארנישט טון צו, אז ליינען דעם בוך אפילו צענדליגער מאל, אויך איז וויכטיג צו באטאנען

, אויספאלגן וואס מען ליינט דא פולקאם מיר מוזן נעמען שריט און טון זאכליכע מעשים און, פראבלעם

פון מענטשן אז זיי האבן דורכגעליינט  הערן מיר טענותאפטמאל . ן אונזער נסיוןכדי צו זען פארשריט אי

מען דארף וויסן . ךדוראנאך אלץ  פאלןאבער זיי , ל אדער צוויי מאלאאיינמ ,ךובפונעם יטן טייל ידעם צוו

ן 'נען און עס קען מאכן א גוטן רושם אויפבוך קען זיין אינטערעסאנט צו לייטראצדעם וואס דער  אז

רעאליזירן אין נאר עס , נישט צו לאזן בלויז אין געדאנקציל דערפון דאס עיקר ער דאיז אבער , מענטש

 .אינעם טאג טעגליכן לעבן פאקטישע מעשים

עצות זענען  16די ערשטע . 18ביז  1די עצות און טאקטיקן פון דעם בוך זענען איינגעטיילט אין נומערן פון 

טרייבט זיי שוין צו טון זאכן וואס זענען נישט געזעצליך אדער יער אויפפירונג נישט געצילט צו די וואס זי

זאלן , די וואס האלטן שוין אין די סיטואציע. עס פאראורזאכט ערנסטעע שאדנס פאר אנדערע מענטשן

און זוכט געשווינד א , 18און  17עצות און זיך גלייך נעמען צו נומער  16ן די ערשטע היפביטע איבער

 .איידער דער קומענדיגער קרבן ווערט דערקלערט, פעסיאנאל פאר הילףפרא

 1#עצה  

 צוגאנג און פרעספעקטיוו

ווען א מענטש האט . אינעם ערשטן טייל פון דעם האנטבוך ווערט בעיקר אויסגעשמוסט די דאזיגע עצה

האבן דאס ערקלערט אזוי ווי מיר , קלאר ארויס דעם נסיון און ער האט די ריכטיגע בליק איבער דעם

מיר זאלן זיך קענען מתגבר זיין און נישט בלייבן , קען דאס זייער שטארק ארויסהעלפן, אינעם ערשטן טייל

אז ווען זיי וואלטן  ,מיר האבן שויין אסאך מאל צוריקגעהערט פון מענטשן. פארקנעכט צו דעם אדיקשאן

וואלטן זיי קיינמאל  ,איבער די נושארעספעקטיוו פ ןריכטיגאלע ידיעות און געהאט דעם ווען געוואוסט די 

 !נישט אריינגעפאלן אין דעם אדיקשאן פון אנהויב

נען צו זיין די וויכטיגסטע האבן געפודער ערשטער טייל פון דעם האנט בוך איז א קאלעקציע וואס מיר 

ונז שטאף פאר אונזער און דאס גיבט א דארפן האלטן אין קאפ דורכאויס אונזער נסיון רוואס מיפרינציפן 

פון דם בוך קען זיין טייל  ערשטער ערד. מח צו קענען באהערשן די אדיקשאן געפילן וואס באנעמען אונז

און עס איז כדאי צו מאכן א שיעור צו , צו אויסהיילן אונזער אדיקשאןצענטערפונקט גאר א שטארקער 

זאלן שטענדיג געדענקן די אויפריכטיגע  כדי מיר, לערנען יעדן טאג עטליכע פאראגראפן פון דעם בוך

 .געדאנקן

נאר זייער אסאך  ,גער בליק העלפט נישט בלויז אז מיר זאלן זיך קענען שטארקן אין אונזער נסיוןא ריכטי

, אס וואס מיר וויייסן נישט די אלע געדאנקען און מיר פארמאגן פאלשע אינפארמאציעמאל קען זיין אז ד

בחור  א, צום ביישפיל .ן אז מיר זאלן עובר זיין און אריינפאלן אין אדיקשאןקען דאס זעלסט צוברענגע

נאך עטליכע טעג זיך פארבינדן האט  ,וואס האט זיך אנגעשטרענגט צו מאכן פארשריט און זיך האלטן ריין

 :ענדדאס פאלגגעטיילט טמיאונז און  ,מיט אונז

זאגט וועפט צוביסלעך אויס און מיין ייצר הרע זיך צו שטארק און האלטן ריין זיאזם מיין ארגינעלער ענטו"

איך קען נישט אנהאלטן מיין . און איך זאל מיך נאכלאזן אז עס איז נישט אזוי געפערליך צו מיר נאכאנאנד

ן פאר א און איך קען נישט זען וויאזוי איך זאל מיך קענען איינהאלט, דיגע התלהבות פאר צו לאנג'רוחניות

 ".לענגערע צייט

אין דעם און  ,מיר האבן אים צוריקגעשריבן עטליכע חלקים פון דעם ערשטן טייל פון דעם האנטבוך

 :אזוי צוריקגעשריבןקומענדיגן טאג האט ער אונז 



 
 

! און ווי עס שיינט האב איך געכאפט דעם טריק ,געהאלפן אומגלויבליך מיר עס האט! א גרויסן יישר כח"

אר אן עס ווארפט ג, מיט גאר אן אנדערע בליקדעם גאנצן ענין אויף עס האט מיר באוויזן צו קוקען 

געפערליך און קאנצעטרירן אויף ווי שטארק איך זאל מיך אנשטאט . ליכט אויף די גאנצע נושא עאנדער

צו זיין פון  'אויסגעלערנט צו זיין פרייליך אז איך האב די זכיהאב איך זיך , איזדער נסיון שעדליך 

 .איך האב די מעגליכקייט צו וואקסן אזוי הויעך אין רוחניות ס מיליטער און'באשעפער

 עס איז מעגליך אז דאס איז אז , באזונדער האט מיר שטארק איבערגענומען דאס וואס איר האט דערמאנט

נישט יעדער איז אזוי אז און  ,בין בכלל אראפגעקומען אויף דער וועלטוואס איך  מיין אויפגאבע אויף

פאקט אז יעדע קליין ביסל ווערט  דער אויך. עס איז זיין פערזענליכע עבודהגליקליך צו וויסן וואס 

און אויך אז מיר זאלן נישט זיך , צום סוף דורכגעפאלןמיר זענען אויב אפילו  ,אין הימל גערעכנט

". איין טאג אויף א מאל" זיך פארלייגן אויף ויף צו בלייבן ריין אויף אייביג נאר ענדערש בלויזקאנצעטרירן א

אין אז פאר די ערשטע מאל אין לאנגע יארן וואס איך שפיר אז עס איז פאראן האפענונג , זאגןאייך איך מוז 

 ".און איך קוק באמת ארויס זיך צו טוישן פולשטענדיג, מיין מצב

קען מאכן אזא , פון א מענטשע טויש אין די געדאנקנגאנג 'וויאזוי א פשוט, דאס איז בלויז איין סעמפל

 .אין די אויפפירונג פון דעם מענטש גרויסע ענדערונג

צום אלעם ערשט זאל מען דורכליינען גרינטליך דעם ערשטן טייל פון איז קריטיש וויכטיג אז , דערפאר

ידיעה אין די קלארע ריכטיגער צוגאנג און זיך אנטוויקלן אין אונזער מח א  אזוי אז עס זאל, דעם בוך

פון אונזער  זיך אויסהיילןאון וועט אונז העלפן אונזער וועג דורכאויס אונז באגלייטן  און דאס וועט, ענינים

 .אדיקשן אין א קורצע צייט מיט גרינגע מעטאדן

קען , פונעם בוך פארגעשטעלט אין דעם ערשטען טייל ווערןענינים וואס חוץ פון די פילצאליגע וויכטיגע 

כסדר  אזוי ארום וועלן מיר, מעיל-צו באקומען טעגליך חיזוק אי, אויף אונזער וועבסייטמען זיך אויפסיינען 

עלפן מיר דארפן געדענקן און וויסן און עס וועט הוואס וויכטיגע יסודות אנדערע  פילן די און נאך 'חזר

 .יעדן טאג אויפפירונגאונזער פארבעסערן 

 2#עצה 

 היט דיינע אויגן

ך איז פארשטענדלי, אויסער וואס מען דארף האבן דעם ריכטיגן בליק אויף דעם נסיון ווי געשמועסט פריער

איז זיך , אז דער ערשטער שריט וואס מען דארף טון זיך צו האלטן ריין און צו פארקלענערן דעם אדיקשאן

אונז וואס וועט  דער וויכטיגסטער מעטאדהויפט פונקט און  ערדאס איז ד. ן די אויגןלערנען צו היטאויס

 .נסיוןבייקומען דעם העלפן זיך ארויסרייסען פון די תאוה און 

קיין תאוה אויף א נישט מיר האבן  ,"רואות שעיניו במה אלא שולט הרע יצר אין) "סוטה ח(די גמרא זאגט 

דער ייצר  סנעץ ווא טוען מיר אויסמיידן דעם, ווען מיר היטן זיך אויגן .געזעןזאך וואס מיר האבן נישט 

בכלל נישט נאנט דערצו קען ער אונז  גייען אויב מיר. דעריןהאט אויסגעשפרייט אונז אריינצוכאפן הרע 

 .נישט פארכאפן און שעדיגן

ווערן כסדר יקשאן אויב ונזער אדהיילן פון אאיז אוממעגליך אפילו אנצוהויבן זיך , פון די אנדערע זייט

אויב מיט יעדן רייר וואס מיר געבן זיך ווערן מיר ווידער ; מינוטרגע און יעדע יעדע פריש אטאקירט 

באגאסן מיט נסיונות און תאוות איז נישט פאראן קיין שום וועג וויאזוי מיר זאלן זיך קענען ארויסדערזען 

 .פון דעם נסיון



 
 

די נאך אויסגעהונגערג צו זיין ינט וגעוואאיינזענען אונזערע מוחות געווארן , תאוה זייענדיג אדיקטעט צו די

קען אויף קועס איז אונז נישט מעגליך אז מיר זאלן . ברענט אין אונז נאכאנאנד נסיוןדער תאוה און 

 מיר זאלן נישט ווערן אנגערייצט און געטריגערט וואס פירטאון אומאיידעלע בילדער אדער סצענעס 

מיר קענען נישט האבן אלעס אונטער די האנט און זיין זיכער אז מיר וועלן . עווענטועל צו אונזער דורכפאל

ווייל מיר זענען אין , זיין גענוג שטארק זיך צו דערווייטערן גענוג ווייט דערפון און נישט דורכפאלן

 .ןאדיקשאן און מיר זענען בכלל נישט בעל הבית אוייף אונזערע אינסטינקט

דאס , אוועק פון אונזערע אויגןדי איינציגסטע עצה וואס איז פאר אונז פאראן איז צו האלטן די תאוה 

מיר מוזן זיין ווייט אפגעריקט פון זיך קענען אנטרעפן מיט סיי וואספארא זאך . ווייטסטע וואס איז שייך

כדי , וז זיין אונזער ערשטע שריטדאס מ .וואס קען אונז אויף אן אופן אנרייצן און צוברענגען א דורכפאל

 .מיר זאלן קענען נעמען ווייטערדיגע מיטלען גענצליך צו עלימינירן דעם אדיקשאן פון אונזער מח

נגע אינטערנעט עאינסטאלירן שטר, איז די ערשטע זאך וואס מיר דארפן טון כדי צו היטן אונזערע אויגן

 .ס אויף אונזערע קאמפיוטערספילטער

 לטערסאינטערנעט פי

פאר  אפציעס אינפארמאציע איבער די פארשידענעוועבסייט האט א גאנצע אפטיילונג מיט  GYEדי 

אלעס ווערט דארט קלאר , אידישע-אידישע אדער נישט ,באצאלטעאומזיסטע און , אינטערנעט פילטערס

ני פילטערס ארבעטן אויף אונזער וועבסייט קען מען זיך אויך לערנען וויאזוי די פארשידענע מי. אנגעוויזן

, "סערווער בעיסד"ווי , אין די פראגראמען און וואס עס זענען די טערמינען וועלכע ווערן דערמאנט

 .ג.ד.א" שווארצע ליסט", "ווייט ליסט", "קליייענט בעיסד"

אייך מיר  וואלטן, וואס איז אויך גרינג צו ניצן ,ילטערפאון שטארקע  אומזיסטעאויב זוכט איר א 

אויף אונזער וועבסייט קענט איר . )Uwww.k9webprotection.comU( וועב פראטעקשאן K9 ענדירטרעקאמ

 .גרינג און עפעקטיוודעם פראגראם סטאלירן פונקטליכע אינסטרוקציעס וויאזוי צו אינגעפינען 

ווען איר אדרעס  יטנס אימעיליא צוו ןנוצט זאל אז איראיז וויכטיג , אויב נעמט איר דעם פילטער

וויבאלד די פירמע שיקט א פעסווארד מיט וואס מען קען עפענען דעם , ט דעם פראגראםינסטאלירא

ער זאל באקומען אייער פעסווארד , איר קענט ניצןוואס " פילטער גבאי"האט א ספעציעלע  GYE. פילטער

אייער פילטער  וועט דארפן מאכן סיי וואספארא טשענדזעשס אויףאויב איר און , און ער וועט דאס האלטן

אויף דעם וועג דארפן מיר נישט . עקסעס צו אייער קאמפיוטער-דורך רעמאוט, ט ער דאס טון פאר אייךווע

 ! האלטן אליין אונזער פעסווארד און מיר וועלן זיין באמת פריי

פרעגן  ויך קענט איר איםא ,Ufilter.gye@gmail.comUמיט דעם פילטער גבאי אויף  ןפארבינדאיר קענט זיך 

אלע אייערע פראגעס איבער קאמפיוטער און בלעקבערי פילטערס און ער וועט אייך העלפן מיט וואס 

 .מעגליך

איז אויך פאראן אן עצה וואס , ביזנעס צוועקן צוליבאינטערנעט גאנצן ן דעם אפהאבן " מוזן"אויב מיר 

נטעביליטי אואק"דאונלאודן מען קען . ן אינטערנעט'קען אונז ארויסהעלפן זיך היטן די אויגן אויפ

פון אלע דיינע אימעיל רעפארט  ןאצו א צווייטן מען קען אנשטעלן אז עס זאל אנקומען וואס , "סאפטוועיר

מיר קענען אפשמועסן מיט א חבר אז ער וועט זיין  .סייטס וואס דו האסט באזוכט פון דיין קאמפיוטער

און ער , און צו אים וועט אנקומען דעם רעפארט פון די פלעצער וואס מיר האבן באזוכט, אונזער שומר

וועט דאס גרינטליך איבערגיין און זען צי מיר זענען נישט חלילה נכשל געווארן מיט באקוקען אומאיידעלע 

http://www.k9webprotection.com/�
mailto:filter.gye@gmail.com�


 
 

דארט ווערט פארגעשטעלט די  www.webchaver.orgוועבסייט דעם אויף  כאפט א בליק. וועבסיייטס

  .סאפטוועיר

וויכטיג צו האבן אויך קאמפיוטער איז  מיר האבן שוין אינסטאלירט א פילטער אויף אונזעראפילו אויב 

וען די תאוה אטאקירט דעם מענטש איז ודער פאקט שטעלט זיך ארויס אז וויבאלד , רידעם סאפטווע

און אויסשפילן דעם סיסטעם און אוייף עפעס אן  מעגליך ער זאל טרעפן וועגן אויסצוקרויזן דעם פילטער

די  חבר וועט האבן אונזעראז  מיר ווייסןאבער אויב  .אופן יא האבן צוטריט צו אומריינע מקומות

 א שטארקע וועט דאס זיין, פרובירט אריינצוגייןהאבן ר מיו מעגליכקייט צו זען פונקטליך אלע סייטס ווא

 .צוריקהאלט

זענען אונז  לעמאטישע סייטסבנישט אלע פראאון , אויב מיר האבן א פילטער וואס בלאקירט נאר עטוואס

מיר מוזן זייער טיף דורכטראכטן איידער מיר גיען צו יעדע , כטיגפארזיזיין זייער מוזן מיר , פארשפארט

מיר מוזן אנהייבן ? וואס שטיפט אונז יעצט צו גיין צו דעם סייטאיבערקלערן און מיר דארפן , סייט

ווען ער רעדט אונז איין פארשידענע תירוצים פארוואס , דעם כיטרען קול פון אונזער אדיקשאן דערהערן

 .אבער באמת האט ער גאר אן אנדערע מטרה, מיר דארפן יעצט גיין צו יענעם סייט

איבערטראכטן פארוואס מיר גרינטליך דארפן מיר  ,יר ווילן באזוכן א וועבסייט וואס באריכט נייעסווען מ

סייט אויב עס איז צוליב דעם ווייל דער וועב. דוקא אויף דעם וועבסייט ווילן ליינען די סארט ארטיקלן

אדער נייעס  ,סעלעבעטריס, פעשאן: ש"צב( אומאיידעלע טעמעסדיסקוטירן טוען אדער די ארטיקלן 

פאראן א אדער אפילו אויב עס איז בלויז , )אין די געגענט ארטיקלן פון אוממאראלישע אויפפירונג

) אדיקשאן: לייען(ייצר הרע און אונזער , די סארט זאכןאז אפשר ווערט דארט דיסקוטירט  כקייטמעגלי

מוזן מיר זיך , עדט פון די זאכןזאגט אונז מיר זאלן בלוייז אויסטשעקן צי עס ווערט דארט טאקע ארומגער

 .אויף די לינקסאון נישט דרוקן  אויסלערנען זיך צוריקצוהאלטן

 עא קליינע ליסט און מיר דארפן מאכן, איז וויכטיג צו איינצוימען די צאל סייט וואס מיר באזוכןבכלל 

דארפן מיר , אנדערע סייטאיידער מיר דארפן אמאל באזוכן אן  און, וואס בלויז די סייטס וועלן מיר באזוכן

 .צי עס איז אויסגעהאלטן און צי מיר דארפן דאס טאקע אזוי וויכטיג טון, שטרענג אויספרעגן יךז

דארפן מיר זיין זייער ערנסט , אדיקשאן אונזער זיך אויסצוהיילן פוןמיר דארפן געדענקן אז אויב מיר ווילן 

און מיר קענען זיך נישט , זיך נישט קאנטראלירן אויב מיר טרעפן זיך אז מיר קענען. מיט זיך אליין

, גדרים זיך מאכן שטרענגעדארפן מיר דאס מודה זיין און , איינהאלטן פון קוקען אויף שמוציגע וועבסייטס

נעמען שטערקערע פילטערס  אדער, ווי צו איינצוימען די צייט וואס מיר זענען צוגעבינדן צום אינטערנעט

גן פילטער אויף א העכערן פראטעקשאן אדער אנשטעלן דעם איצטי, וועירסאפטנטעביליטי ואאון די אק

 .שטאפל

 וואס בלאקירטאינטערנעט פילטער פולקאמע א געהעריגע דאס בעסטע איז אז מען זאל נעמען 

סארט פילטערס זענען די אידישע פון די די בעסטע . סייטסוועבאוממאראלישע  שמוציגע אוןאלע

 .Internet Rimonאון אין ארץ ישראל  Jnet, Koshernet, Yeshivanetרס ווי בעיסד פילטע-סערווער

וואס מיינט אז אלע סייטס , "ווייסע ליסט"די צו זיין דאס מערסטע פארזיכערט איז געאייגענט צו נעמען 

פענען חוץ די ספעציפישע סייטס וואס מיר בעטן פון די פירמע זיי זאלן דאס ע, צו באזוכן זענען געבלאקט

צוליב  "ווייסע ליסטע"די עס איז אונז אוממעגליך צו נעמען  אויב. מיר זאלן דארט באזוכן רלויבןאון ע

עס וואס  שטאפלאנגעשלטעט אויף די העכסטע זאל זיין געהעריגע פילטער  אז דידארפן מיר זען  ,פרנסה

 .ן אינטערטענמענטהאלטונג אואפילו אויב דאס באדייט ווייניגער אינטער ,ונז מעגליךאאיז 
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די תאוות ווייט פון ציל פון א פילטער איז בלויז צו האלטן  אז מיר זאלן אנערקענען אז דער כטיגיעס איז וו

אז  די מעגליכקייטאוועקנעמען נישט גענצליך אבער ט עס ווע. אונזער מוחאינדרויסן פון אונזער אויג און 

כיטרע און קלוג אויב א מענטש איז גענוג  .זאכן י סארטדאין בארירונג מיט  מיר זאלן נישט קענען קומען

 און אפילו אויב נישט וועט ער, פילטעריסצושפילן דעם יאזוי אווועג וואויס אלעמאל טרעפן אוועט ער 

אייגענטליך . אלירצו אוממאראלישע און שעדליכע מאט צוקומעןאנ אנדערע פלעצער וואואלעמאל טרעפן 

ערשטן זע אין דעם . (אן אינערליכע רצון פון דער טיפעניש פון אונזער הארץ קומען פון שטויער עיקר מוז ד

רצון צו זיין  פולשטענדיגא  טייל פון דעם האנטבוך פאר מער אינפארמאציע און עצות וויאזוי צו עררייכן

 ).ריין און ערליך

 .ונז ווען מיר הייבן אן צו גליטשןט אוואס דערמאנ "היכר" ן קאמפיוטער דינט בלויז אלס'אויפ דער פילטער

ט איבערגעגעבן דוד פאר וועמען שאול המלך הא( ,פלתי בן לייש מיטמעשה אזוי ווי די גמרא פארציילט א 

ל זאגן אז זי איז "וואס חז(די פרוי פון דוד המלך אליין מיכל יעדע נאכט פלתי איז געווען  אז, )ס ווייב'המלך

ער האט  ווייל, און ער איז קיינמאל נישט דורכגעפאלן ,)וועלט אויף דערעווען פון די שענסטע פרויען ג

 און ער האט געזאגט אז ווער עס גייט דורך דעם שווערד זאל ווערן, געלייגט א שווערד צווישן זיי ביידע

 .ט דערמיט'הרג'גע

 ,נז אפ פון די נסיונותאון טיילט או "היכר"עס איז אונזער , ערדדער שוואזוי ווי פאר אונז דער פילטער איז 

אליין מיט א לן נישט יאויב מיר וו, אפצושטעלןגענצליך האבן דעם כח אונז  אבער עס וועט אונז נישט

נעמען א שטיק צייט ביז מיר לערנען זיך אויס גענצליך אונז באלד עס קען און ווי .שטארקע רצון

 שטארקע פילטער  האבן אאלעמאל מוזן מיר דעריבער , ת"נט פון השיי העד ונזער נסיון איןאיבערצוגעבן א

 .צו פארזיכערן אז מיר פאלן נישט דורך

איז  ,ן אינטערנעט'זיכער מאכן אז מיר היטן זיך די אויגן אויפמיר קענען עצה וויאזוי  ןנאך אעס איז פאראן 

און . ג.ד.אליווינג רום אין ווי , עפענטליך פלאץ אינדערהייםאז מיר זאלן לייגן דעם קאמפיוטער אויף אן 

 .ווען מיר זענען אינדערהיים אלייןאינטערנעט  דיקיינמאל נישט אז מיר ניצן אויך זיכער מאכן 

ן 'מענט אויפל אויסמיידן נישט אידישע אינטערטענבעסטע אז מיר זאלן בכל עס איז פאר אונז דאס

טע פון ליסגאנצע א  קענט איר געפינעןדארט , "כשר אייל" אויף אונזער וועבסייט האבן מיר א. אינטערנעט

 .ייעס און פארוויילונגפאר נ מיר קענען באקוקעןוואס  ,סנמענט סייטע נייעס און אינטערטע'כשר

 אויף די גאסן שמירת עינים

 עס איז גוט. גאס עראויף ד מיר גייען ווען פארזיכטיג זייערמוזן מיר זיין , זייענדיג אדיקטעט צו די תאוה

 וואו מיר ,אנדערע פובליק פלעצער אין לס אוןמָאשאפינג פארמיידן פון גיין אפט אין גרויסע  מיר זאלן זיך

עס מאכט זיך אז מיר מוזן גיין אויב  זענען מער אויסגעשטעלט צו זען זאכן וואס קען אונז איבערנעמען

 דארפן מיר זען צו, יט שמירת עיניםווי מיר ווייסן אז מיר וועלן דארט האבן שוועריגקייטן מ פלעצער אויף

 .י ווייניגסטע צייט וואס מעגליךזיין דארט ד

 דארפן מיר , פאר אונז זייער פראבלעמאטישן קען זיין מעשמחות און פאמיליע צוזאמקו, נותביי חתואפילו 

. קען אויף פרויעןשטארק ביי זיך נישט צו ווערן צוגעצויגן צו קודיג 'רוחניותפון בעפאר צו זיין צוגרייטן  זיך

פלעצער וואו עס זענען פאראן מענער אויסמיידן דאס מערסטע וואס איז מעגליך צו פרובירן  דארפןמיר 

דירעקט פארקערט פון די וואס איז פלאץ  זיך צו אראפזעצן אויף אאדער פרובירן  ,אויסגעמישטאון פרויען 

 .רןטריגעפלעצער וואס קענען אונז 



 
 

, א נסיוןאויסגעשטעלט צו דארט  זענעןוועלן זיין אויף א פלאץ וואו מיר אז מיר  וויסען בעפאראויב מיר 

איך : "הייםאונזער ר מיר גייען ארויס פון איידעזאגן א קורצע תפלה איז שטארק געאייגענט אז מיר זאלן 

 ,ונדעסעק יין קליינעאפאר אפילו  ,א בליק העלף מיך איך זאל נישט געבן, באשעפערהייליגער בעט דיר 

דארפן , געכאפט א בליק פאר א סקונדעיא מיר האבן האט זיך געמאכט אז און אויב ". וואו מען דארף נישט

: ע"צום רבוש נאך א קליין תפלהשעפשען שנעל מיר געדענקן אז מיר קענען זיך נאך צוריקכאפן און 

 ."איך בעט דיר נעם עס אוועק פון מיר! איך גיב איבער מיין תאוה צו דיר ,ייליגער באשעפערה"

 שמירת עינים אן אינטערנעט

דארפן , אויסרייסן אונזער אדיקשאן צו די תאוה און מיר ווילן זייער שטארק אויב מיר זענען ערנסט דערביי

אידישע מאגאזינען און -נישטליינען נישט און , מאוויעס, טעלעוויזיע זיכער מאכן נישט צו קוקעןמיר 

אפילו . וואס טרייבט אויף אונזער תאוה זענען פול מיט שמוץ און זוהמה אלע פון זיי ווייל, צייטונגען

און אנגעפולט מיט בילדער  צוטאג זענען היינט ,קינדערישע מאוויעס וואס קוקען אויס אומשולדיג

 .ר זאלן זיך נישט קענען באהערשןאריינשלעפן אין די תאוה אז מיוואס קען אונז סצענעס 

ווידעאוס שלעפן אונז ארין טיפער , אונזער גרעסטע שטער צו אויסהיילן אונזער אדיקשאן איז ווידעאוס

אבער מיר מוזן , און טיפער אינעם פראבלעם עס קען זיין אז דאס וועט אונז זיין זייער שווער אויפצוגעבן

און אויב ווען מיר , קטאר וואס האט געבויעט אונזער אדיקשאןזיך איבערצייגן אז דאס איז א גרויסע פא

 .דאס נישט אויפהערן צו ניצן וועלן מיר זיכער פארבלייבן מיט דעם אדיקשאן

אפילו . אידישע קליפס זענען אנגעפולט מיט שמוץ און עס איז פאר אונז ממש ווי סם-ווידעאוס און נישט

ע 'ווידעאו וואס איז אבסאלוט ריין פון מיאוס ו טרעפן אמצליח געווען צ שוין יא ינער האטיאויב א

איז ער דען זיכער אז עס וועט נישט זיין , א זאך וואס איז כמעט אוממעגליך היינטיגע צייטן, סצענעס

 ? ן שום ציענדע פרוייקידערויף 

וויאזוי קענען מיר זיך ערלויבן צו  ,גאסן ידי אויגן אויף דהיטן זיך  פארשטייען אז מיר מוזןאויב מיר 

איז אונז , אדיקטעט וויבאלד מיר זענען? שעה נאכאנאנד 2א מאווי פאר בערך  אויף באטראכטן א פרוי

ווערן און נישט  –און איידל אפילו זי איז אנגעטון נארמאל  –קען אויף א פרוי נישט מעגליך צו קו

אז עס נעמט אוועק פון אונז , איזדי נאטור פון די אדיקשאן . רייץ צו די תאוה א שפירןאיבערגענומען און 

 .אונזער אדיקשאןווייטער און מיר פיטערן  ,זיך צו באהערשןדי מעגליכקייט 

קייטן פון רעכן פון די בארויסאון מיר ווילן באמת זייער שטארק זיך דיג ערנסט 'אויב מיר זענען אמת

טן באשלוס אז מיר וועלן מער קיינמאל נישט קוקען קיין מאכן א פעסמוזן מיר , תאוה/אונזער אדיקשאן

און , ת"פאר השין גאנצן הארץ אונזער הנאה 'מיטמקריב מיר זענען . אידישע מאווי אדער ווידעאוס-נישט

 .ווערן אין הימל פאר גאר א גרויסע זכותגערעכנט  פאר אונזעס איז זיכער אז דאס וועט 

 הויעכפונקטדער  -שמירת עינים 

צו א פולקאמע  פון די עצות 2איז נישט בלויז נומער  "שמירת עינים"אז  באטאנעןאיז וויכטיג צו עס 

און דאס איז דער יסוד פון אלע , פון אלע עצותאון הויעכפונקט שפיץ  דיליבערשט עס איז , ערהוילונג

היטן זיך נישט די אויגן אויב מיר . טאקטיקן וואס מיר קענען טון כדי צו אויפהערן מיט אונזער אויפפירונג

נישט קיין חילוק  ,וועלן מיר ווייטער גרעסער מאכן אונזער תואה און אנפיטערן אונזער אדיקשאן

  .וועלן מיר נאך אלץ בלייבן די זעלבע אדיקטעט, וואספארא עצות און סטעפס מיר וועלן טון

, זיך אויפצוהייטערןברוינפן פן אלקאהאליק וואס נעמט כסדר קליינע זו אזוי ווי מיר פארשטייען אז אן

אזא זאך אז איינער וואס עס איז נישטא . וועט קיינמאל נישט קענען זיך ענדגילטיג אפגעוויינען פון זויפן



 
 

איינמאל מיר , דאס זעלבע איז מיט אונז ,"למאןעווי א דזשענט טרונקן"איז אדיקטעט צו אלקאהאל זאל 

און מיר וועלן זאפארט זיך , שנעל פארלירן קאנטראליר זייער מ ןוועל, פון די תאוה טועם עטוואס זענען

 ".ערשטן טרונק"מיר טארן נישט צולאזן דעם  .טרעפן דערטרונקען אין א פרישע דורכפאל

ב פון דעם צווייטן טייל גאנץ אנהוי" שמירת עינים"פון טראצדעם וואס מיר האבן געשטעלט די עצה 

עצות און אנדערע אקטיוו דורכאויס אלע אויך  ,אויגןיך היטן די פון זדער טאקטיק איז אבער , בוךהאנט

 .און אן דעם וועט גארנישט אנדערש העלפן, וואס ווערן נאכגעפאלגט קטיקןאט

אפילו ער האט שוין באוויזן זיך צו , אויף זיךהאבן קאנטראל קען ער נישט  דאדיקטע ווען א מענטש איז

זיין  ט ערווע, א נסיון פאר די אויגן וועט ער זיך טרעפן מיטויב א, הלאטן רין פאר א לענגערע צייט

 , צו די תאוה קאלערדזשי זענעןמיר  .אויף זיין תאוה זיך נישט קענען שטארקןער וועט לפן און אאומבאה

און מיר , עד וועלן די צייכענעס פארבלייבן ביי אונז אויף אייביגאדיקטמיר זענען געווארן איינמאל און 

 .אלעמאל מוזן שטיין וואכזאם און זיך היטן די אוייגן כדי נישט צו פאלן אויף צוריקוועלן 

אזוי ווי  .נישט אזוי געפערליך איז איז עס, דארף מען אבער וויסן, קוקט אויסאונזער מצב עדיג ווי שרעק

אויב זיי , אבער זיי קענען לעבן פאר לאנגע יארן געזונט פראבלעם מיר אלע קענען מענטשן וואס האבן א

אויב מיר וועלן אויספאלגן די אנווייזונגען , דאס זעלבע איז מיט אונז. נעמען ערליך די פארגעשריבענע פילן

י קענען אנגיין אונזער גאנצן לעבן הייליג און "וועלן מיר בעזהש, און מיר וועלן זיך האלטן פעלזן פעסט

 .ערליך

וואס איז  סטעפס 12באקאנטע  ברייט אויסגעשמוסט דיאון ווייטער ווערט  14אין די עצות פון נומער 

וועלן מיר  ,סטעפס 12מיט די הילף פון די ; אנגענומען צו העלפן א מענטש ארויסקריכן פון זיין אדיקשאן

נגיין מיט א י קענען"און מיר וועלן בעזהש, אונטער קאנטראל אדיקשאן זיך אויסלערנען צו האלטן אונזער

מיר ', פילן'פארגעסן צו נעמען די אבער מיר טארן נישט  .יט סיפוק און שמחת החייםא פרייליך לעבן פול מ

 .קען דאס זיין זייער פאטאל, אויב פארגעסן מיר פון דעם, מוזן געדענקן אייביג צו היטן די אויגן

 עס איז א פראצעדור

זאלן זיין גענצליך פריי פון וואס איר ענד ציל איז אז מיר , איידער מיר לאזן זיך ארויס אויף אונזער וועג

עס איז א לאנגער , דארפן מיר וויסן און געדענקן אז עס נעמט נישט איבערנאכט, דעם שעדליכן אדיקשאן

 . פראצעדור און מיר מוזן האבן געדולט און מיטארבעטן ביז צום סוף

די מער נישט אויסצופירן קאנטראלירן לטן שוין ביי א מצב אז מיר קענען זיך שוין אפילו ווען מיר הא

ביז מיר וועלן עטליכע יאר נעמען אלץ עס אונז נאך ן קע, מעשיםארגסטע און שעדליכסטע אדיקטיווע 

און עררייכן א פולשטענדיגע קאנטראל אויף  ,ע"נסיון און תאוה צום רבוש פולשטענדיג איבערגעבן אונזער

ווען מיר האלטן זיך שוין צוריק , צובראכן ןווערטארן מיר נישט דעריבער . און אונזער הארץ אונזערע אויגן

אלץ פראבלעמען זיך אפצוהיטן די אויגן  אבער מיר האבן נאך, פאר א לענגערע צייט נישט עובר צו זיין

י אנקומען צום פונקט "און סוף כל סוף וועלן מיר בעזהש פראצעדור חלק פון דער עס איז א. יף די גאסןוא

 .לן שוין בכלל נישט האבן קיין נסיון אויף שמירת עיניםאז מיר ווע

 פאר שמירת עינים עצות עטליכע

". די צווייטע איז אויף אונז, ס חשבון'ן באשעפער'די ערשטע בליק איז אויפ", עס איז פאראן א ווערטל

פערצופאל אדער , האבן געזען עפעס וואס טריגערטמיר קענען זיך נישט העלפן אויב מיר , אמת

דאס איז , די צווייטע בליקאבער . עס איז נישט געווען אין אונזערע הענט דאס צו פארמיידן, אומגעראכטן



 
 

דאן האבן מיר מיט אייגענע , אין יענע ריכטונג בליק נאכאמאל אאויב מיר געבן . שוין יא אונזער אחריות

 . שעדליכעראון עס איז דאדורך געווארן גרעסער און  אונזער אדיקשאןהענט געפיטערט 

 .אויף דער גאסווען מיר גייען עטליכע עצות וואס קען אונז העלפן צו היטן די אויגן פאלגנד זענען 

. אסורה' אויב מיר פאלן דורך מיט א ראינעמען קנסות זיך פארצו מיר קענען פרובירן :מאך עס וויי טון

 :וועלן מיר, יעדעס מאל וואס מיר וועלן געבן דעם צווייטן בליק

 ,ציפ וואס טוט וויישטארקן זיך געבן א 

 ,האנט ארום אונזערבענד -ארומבינדען א ראבער

 ,צענט פאר צדקה 25געבן 

 .סעקונדן 6 פארדורך צומאכן די אויגן  ,א קנס פאר אונזערע אויגןגעבן 

אויך איז ווי . בלויז אויף א שטיק צייט, עס איז ראטזאם אז די קנסות זאל נישט זיין א קבלה אויף אייביג

 .וויכטיג כסדר ארומצוטוישן די קנסות כדי זיי זאלן האבן דעם ריכטיגן עפעקט

ן 'וואלדיגע עצה וואס קען אונז העלפן ווען מיר האלטן שוין נאכגעא עס איז פאראן  :סטעפסדי דריי 

ן זיך גלייך ווען מיר כאפ. אז מיר זאלן האבן די שטארקקייט נישט צו געבן דעם צווייטן בליק, ערשטן בליק

 .און דערקלערן, אויסמיידן, אלערט: זאלן מיר טון די דריי סטעפס, נאך וואס מיר האבן עפעס געזען

עפעס שלעכט און האבן געקוקט אויף רעאליזירן און איינזען אז מיר  אז מיר זאלןדי ערשטע סטעפ איז 

עסעדזש פאר אונזער מח אז מיר דארפן שיקן אן אלערט מ, סטעפ' אלערט'דאס איז דער . אוממאראליש

אבער מיר מוזן דאס , עס קען נעמען א סעקונדע אדער צוויי. מיר האבן דא צו טון מיט א שעדליכע סצענע

 .דאס איז א זאך אויף וואס מען טאר נישט קוקען, ארייננעמען אין קאפ קליפ און קלאר

כדי צו פארמיידן דעם , די אנדערע זייטצו  קוקעןפארמאכן די אויגן אדער אוועק צו  ,די צווייטע סטעפ איז

 .מען בערך דריי סעקונדעןענס זאל די צוויי סטעפ. צווייטן בליק אהין

דורך טראכטן צו , קלאפ אויף די פלייצע עלאזיך אליין א מענטווי מיר געבן , די דריטע סטעפ דערנאך קומט

איך בין נאך אלץ ריין . און איך האב שנעל אוועקגעקוקט, געזען בטעותדאס  איך האב' :זיך אליין בערך אזוי

אז מיר זענען , ן זיך איין'און מיר חזר, דערמיט טוען מיר דערקלערן. איך וועלן זיך ווייטער האלטן רייןאון 

ין און מיר זענען נאך אלץ הייליג און רי, וואס מיר האבן געהאט' גארנישט שולדיג אויף די ערשטעע ראי

 . אויב מיר וועלן זיך האלטן פעסט און נישט נאכאמאל אהין קוקען

 רערשטע עראפטמאל דקען , עדלד זייענדיג אדיקטאוויב, פאר אונז ויכטיגסטעפס זענען זייער ודאזיגע די 

האלטן  רן ערשטן בליק און מי'זיך אפ נאכ אויב מיר שטעלן. אין גרוב ןווארפאריינ אונז בליק רצופאלדיגע

און אויב מיר וועלן , אז די ערשטע בליק איז נישט געווען אונזער אויסוואל מיט דעם געדאנק פעסט זיך

קען דאס אסאך , זענען מיר גענצליך ריין, באווייזן זיך צו האלטן שטארק און נישט קוקען נאכאמאל

 . פארגרינגערן אונזער נסיון

אבער אפשר האב איך , אוועקגעקוקטטאקע  איך האב' ,מאל עגבערט אונז דער געדאנק אזזייער אסאך 

און דעמאלט הייבט דער ייצר הרע אן אונז צו מאכן שפירן . 'געווארט אביסל לענגער ווי איך האב געדארפט

און דער שלעכטער געפיל שטופטט אונז מיר זאלן , שלעכט געטאןווען באמת האבן מיר גארנישט  ,שולדיג

צו  ןסעקונד איין אדער צווייאנערקענען אז עס מעג נעמען  עלפט אונזה סדי דריי סטעפ. ווייטער דורכפאלן



 
 

רנאך וואס מיר האבן דאס און נאר דע, מיט וואס מיר האבן זיך באגעגענט רעאליזירן אז עפעס איז שלעכט

 .און דאס נישט באטראכטן עק קוקעןאז מיר זאלן אוואיז צו ערווארטן  ,אריינגענומען אין קאפ

 מיר קענען, צום ביישפיל. שמירת עינים"ן אין קליינע ציל זייער אין אנהויב דארפן מיר מאכן :צילן קליינע

וועלן מיר נישט קוקען אויף קיין , שול און צוריקצום ביז  אונזער הייםפון  ן וועג'זיך מקבל זיין אז אויפ

אבער , אנהויבין שווער אין עס קען זי .זאל פאסירן נישט קיין חילוק וואס, אויסער אויף דער ערד, שום זאך

 צו פארגרעסערן אונזערע צילןוועלן מיר האבן די מעגליכקייט , מיר וועלן דאס טון סנאך עטליכע מאל ווא

 .אויף לענגערע שטרעקעס

 :שמירת עינים אונזערע געדאנקן צואנטוויקלן  

איז זיך איינצוהאלטן שווער עס  נישט קיין חילוק ווי, ן און רעדן צו אונזער מח אז'חזר'יך איינמיר דארפן ז

 . מער פיינפול יא צו קוקעןשווערער און אייביג זיין  אונזוועט , פון קוקען אויף וואס מען טאר נישט

שפירן ווייט  מיר וועלן זיך, איינס: וועלן מיר ליידן פון צוויי געוויסן פייניגונגען, אז מיר וועלן יא קוקען

מיר ווייל , וועלן מיר ליידן, און צווייטנס; דיגע עררייכונגען'רוחניותנזערע ת און פון או"אפגערוקט פון השי

מיט אונזער בליק מיט אויגן . נישט צוקומען צו די זאך וואס מיר זעען יי וויסענען דאך אז מיר קווייסן 

אבער מיר וועלן דאס סיי ווי נישט , שטרעבןוועלן דאס און מיר וועט זיך אנטוויקלן אין אונזא גליסטעניש 

 .וויישטארק און דאס טוט , קענען באקומען

און גרינגער איז פיל בעסער  ,צו קוקעןווען מיר האלטן זיך צוריק נישט די ווייטאג וואס מיר שפירן נישט 

 !וואס מיר וועלן האבן פון יא קוקען פון די ווייטאג

דאס איז אזוי ווי פיין פון , האלטן זיך צוריק און מיר קוקען נישט פיין וואס מיר שפירן ווען מירצער און די 

, קוקען דיגע פיין פון יא'רוחניותדאקעגן די , אויס די ווייטאג היילט אונז .א וויכטיגע היילונג אפעראציע

פיין טוען מיר וועלכע ווייטאג און , נו. דאס מאכט אונז קראנק, אונזער מחלהאיז פיין פון דאס 

 ?ייבןקלאויס

מוטשענען זיך צו האלטן אונזערע אויגן פיין וואס מיר שפירן ווען דארפן געדענקן אז די ווייטאג און  רמי

און שמערצן עס איז די ווייטאג . נישט אונזער ווייטאג בכלל איז, נישט צו קוקען וואו מען טאר נישט

, און שיקט אונז פיין סיגנאלן רייטער ש ,טויט ער שפירט ווי מען דערטרענקט אים צום, פונעם ייצר הרע

הנאה האבן פון די  דעריבער קענען מיר באמת זיין פרייליך און. טארקזייער ש םמיר שלאגן איווייל 

 !מיר שפירן די פיין פון אונזער שונא ווען ער ווערט שוואכער! און ווייטאג שמערצן

געבויט אויף וואס מיר זעען  עס איז ,ופטלאזענע באבל פון הייסע לבדי גאנצע גליסטעניש איז אן אויפגע

מיר האבן . עס האט אבער גארנישט מיט דער ווירקליכקייט, פאנטאזיעאונזער אין  וואס מיר טראכטן און

נאכדעם וואס מיר האבן זיך שוין נאכגעגעבן און מיר האבן שוין , שוין אזויפיל מאל זיך איבערצייגט אז

און , פארגעשטעלט אז דאס גייט זיין עפעס אוייסטערלישע הנאהגעהאט די תאוה וואס מיר האבן זיך 

 -? דאס איז דאס גאנעצע': און עס לאזט אונז איבער פארוואונדערט, אחרי ככלות הכל קראכט דער באלון

עס לאזט זיך אונז נישט גלייבן אז פאר אזא נארישע תאוה האבן ?' פארדעם זענען מיר אזוי משוגע געווארן

  .ט פארקוייפן אונזער נשמהמיר זיך געלאז

זיכער נישט געהאט דעם וואלטן מיר , ו"ח אויב מיר וואלטן געווען בלינד. טראכטןאריינא רגע לאמיר 

אויב מיר וואלטן חלילה נישט געהאט די געוואלדיגע . די תאוה וואלט אונז קיינמאל נישט געצויגן, נסיון

וויאזוי קענען מיר נעמען די  ,נו, יסט מיט די אויגןגעקענט גלניטאמאל וואלטן מיר , ת"מתנה פון השי

 ?רצוןזיין ת און עס אויסניצן אקעגן "געוואלדיגע און אומגלויבליכע מתנה פון השי



 
 

אויף יעדע טריט און שריט קענען  סז פול מיט אטראקציעדי וועלט אי :זיך אפלאזן גענצליך פון די תאוה

פארבלייבן מיט לן אויב מיר ווע. ען אונז פארשלעפן אין אפגרונדציענדע זאכן וואס ק מיר זיך אנטרעפן מיט

מיר וועלן כסדר טרעפן פרישע , קאמפענדלאזע אן וועלן מיר האבן , אין אונזער הארץ די תאוה

זיך ארומדרייען נאכאנאנד מיט שווערע  אנשטאט. וואו צו אנפיטערן אונזער אדיקשאןגעלעגענהייטן 

זיך אויסצולערנען וויאזוי זיך  ,הצלחההאבן צו  טאקטיקיז די ריכטיגע א, מלחמות אין שמירת עינים

 .עס זאל בכלל נישט עקזיסטטירן ביי אונז אזא מושג, אוהפון די תלאזן גענצליך צו אפ

 :סטעפ גרופע האט אמאל געשריבן 12אזוי ווי איינער וואס ארבעט אויף די 

איך מודה אז איך בין  בין, תאוה דיווען איך האב . היינט צו טאג איז די מלחמה פיל גרינגער פאר מיר"

און איך בעט , מיר העלפן -און וועט  -איינציגער וואס קען ר ת איז דע"איך אנערקען אז השי ,אומבאהאלפן

אזוי דע רוועג איבערראשט ווי איך בין אפטמאל זייער  .ת ער זאל אוועקנעמען פון מיר די תאוה"פון שהי

  ".סאך בעסער ווי זיך שלאגן מיט די תאוה אין פנים ארייןארבעט א

פאנטאזיעס די זיך אויסלערענען וויאזוי צו רעאגירן צו דארפן מיר , פון די תאוהגענצליך לאזן צוזיך אפ כדי

פון דעם האנטבוך איז ערשטע טייל  אינעם. פון די תאוהוואס בוזשעווען אין אונזער מח אין רעזולטאט 

 .עטליכע גוטע עצות וויאזוי ארויסצונעמען די תאוה פון אונזער מחשבהפאראן 

וועט , ן און לערנען דברי חיזוק איבער שמירת עינים'דורך כסדר חזר :GYEבאקומען טעגליכע חיזוק פון ) 6

שרייבט אייך . די אויגן ווי עס דארף צו זיין פאר אונז זיין פיל גרינגער זיך צו מתגבר זיין און קענען היטן

 .שמירת עינים בענינימעילס פון חיזוק -צו באקומען טעגליכע איאיין אויף אונזער וועבסייט 

ע פארשריט 'און אויב מיר ווילן מאכן אמת, די פענסטער פון אונזער נשמהאויגן זענען  אונזערע: געדענקט

. און פארזיכטיג שטרענגמוזן זיי ווערן באוואכט גאר , שטאנדפונקטדיגע 'און אויפבויען אונזער רוחניות

די בוך  ,"פענסטער פון אונזער נשמה"ן נאמען 'דאונלאודן א בוך פון אונזער וועבזייט מיט ן קעןמע

 .זיך אויסצולערנען וויאזוי צו היטן די אויגן ריכטיג, טאג 30פאר א חיזוק פראגראם  אנטהאלט

 3#עצה 

 מאכן גדרים

וועט , פרובירן זיך צו שלאגן מיט איםוועלן אויב מיר און , אסאך שטערקער פון אונזאדיקשאן איז  אונזער

וועלן מיר כמעט אלעמאל , אין פנים אריין אויב דארפן מיר אים קאנפראנטן. ער על פי רוב זיין דער זיגער

עס , א גרובשפיץ פון  אדער ביים, ןעס איז געגליכן ווי מיר זאלן שפאצירן ביים עק פונעם בארט. דורכפאלן

די איינציגסטע עצה איז צו שטיין ווייט . און זיך דערטרענקן אריינפאלן מיר וועלןיכער אז זכמעט איז 

זיך אויסלערנען צו מוזן מיר  ,מיר זאלן פרובירן זיך ספראווען מיט אונזער אדיקשאן אנשטאט. פונעם עק

 .פון דעם נסיוןשטיין ווייט אוועק 

 סחור נזירא אמרי"די גמרא זאגט  ווי, ווערט דאס באריכות אויסגעשמועסט נעם ערשטן טייל פונעם בוךאי

גיי ארום א לענגערע וועג און זע נישט צו קומען נאנט , מען זאגט פאר א נזיר, "תקרב לא לכרמא סחור

מיר דארפן , קומען צו א נסיוןמיר דארפן זיך אויסלערנען אז מיר זאלן אפילו נישט נאנט . צום וויינגארטן

זיך מאכן שטארקע גדרים וסייגים וואס זאל אונז האלטן ווייט אפגערוקט פון א נסיון וואס קען אנרייצן 

 .אונזער אדיקשאן

וואס זאל אונז צוריקהאלטן פון אריינפאלן  גדר שטארקע מאכן א מיר קענעןוועג וויאזוי  עס איז פאראן א

ווען מיר שפירן א טאן  מוזןזאכן וואס מיר עטליכע  מאכן א ליסטע פון יךמיר זאלן ז. אין א נסיון



 
 

קען  עדי ליסט .ו"ח, עובר צו זייןשוואכקייט און עס קוקט אונז אויס ווי דער אדיקשאן גייט אונז פירן 

נעמען א  ;זאגן א קאפיטל תהלים; אנרופען די מוטער, צום ביישפיל, ווערן געמאכט פון פארשידענע זאכן
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זאלן , אז אין די צייט וואס מיר שפירן אז מיר ווערן באהערשט פונעם אדיקשאן, דער געדאנק דערפון איז

ענדערש זאלן מיר פרובירן , ווייל ער איז שטערקער פון אונז, מיר נישט פרובירן זיך צו שלאגן דערמיט

צומאל . און אנהויבן טראכטן פון אנזערע זאכן, גאנצן פראבלעםאוועקצושלעפן אונזער מחשבה פון דעם 

קען שוין זיין גענוג אונז אפצוהאלטן פון  דאס אלין, ע און דאס בטראכטןליסט נעמען דיבלויז ארויסקען 

 !עובר זיין

 א שבועה

קענען , מיר וועלן זיי נישט ברעכןבאפעסטיגט און שטארק ענען זאז אונזערע גדרים  מאכן זיכערכדי צו 

על פי אין אלגעמיין איז  .ק וואס וועט אונז העלפן האלטן די גדריםטאקטי מיט א שטארקע נוצןזיך באמיר 

און ערליכע אידן האבן זיך זייער  שפיל מיט פייער א וויעס איז , שבועהא  כןאל פארבאטן צו מ"חז

 כדי נישט עובר ן עאבער ווען עס קומט זיך צו באצוימ .אפגעהאלטן פון מאכן שבועות אפילו באופן ההיתר

 .ל אז עס איז מותר צו מאכן א שבועה"געפונען מיר אין די תורה און אין חז, זיין אויף הארבע עבירותצו 

וירן און איך וועל וואאיך האב געש - "לשמור משפטי צדקיך, נשבעתי ואקיימה: "אין תהלים זאגט דוד המלך

עושה אלה לא , נשבע להרע ולא ימיר"אין פסוק אויך שטייט  .ע געזעצןנכדי אפצוהיטן דיי, דאס איינהאלטן

 וועט ,צושטערט נישט זיין שבועהווער עס שווערט זיך צו פארמיידן פון טון שלעכט און ער  -" ימוט לעולם

ווען ט דורכפאלן אז ער וועט נישואוירן ל זאגן אז בועז האט זיך געשו"חז. קיינמאל נישט אויסגליטשן זיך

 ."שכבו עד הבקר' חי ה": ווי עס שטייט אין פסוק, רות איז געקומען צו אים אינמיטן די נאכט

אויך זיין קען אבער עס , באקעמפן אונזער אדיקשאן צו העלפןאונז טאקע שטארק ארויסא שבועה קען 

דערפאר איז . שבועה פון א אויך שטארקעראסאך קשאן איז זייער אסאך מאל יאד אונזער .געפארפול

א וועג אז עס זאל אונז העלפן מיר  בועות אויףוויכטיג אז מיר זאלן זיך אויסלערנען וויאזוי צו מאכן די ש

 .און נישט מיר זאלן חלילה עובר זיין אויף א שבועה זאלן זיין פארזיכערט

וועט דאס געווענליך , אז מיר וועלן נישט עובר זיין, אויב מיר זאלן מאכן א שבועה גלייך דירעקט אין ציל

און מיר קענען זיך נישט שלאגן מיט אים , אונזער אדיקשאן איז שטערקער פון דעם. קיין סך נישט העלפן

אונזער קרויזן ויסן מיר זאלן אאל אונז העלפז ואסמאכן א שבועה ו, וואס מיר קענען יא טון איז. דירעקט

 זיךמיר קענען  .דורך די שבועה וועלן מיר זיך קענען צוריקהאלטן פון קומען נאנט צו א נסיון, אדיקשאן

צום , שרייבן זיך פארטון די זאכן וואס מיר  וועלן מיר קודם פאלן דורךאז איידער מיר , מאכן א שבועה

 :ביישפיל

 .מינוטיגע שפאציר 10נעמען 

 ,יין אין מקוהג

 ,נעמען א שפאציר פון א האלבע שעה

 נדבה פאר צדקהבאדייטנדע געבן א 

 .pushups 100מאכן 

 גאר שטארקע גדרים



 
 

וועלן מיר מוזן , אויב מיר זענען שוין שטארק געפאלן און אונזער אדיקשאן איז שוין אויף ערנסטע שטאפלן

אויף , צום ביישפיל. די כוחות זיך איינצוהאלטן מאכן גאר שווערע גדרים און שבועות אז מיר זאל האבן

אויב ער פאלט , פאר צדקה$ 200שוואוירן צו געבן זיך באער האט  אונזער פארום האט איינער געשריבן אז

איז ער  ,געפאלןדורכמאל וואס ער איז  4נאך  אז, און ער פארציילט די גוטע נייעס. ו"ח, אמאל דורך

 .פון זיין אדיקשאן יארן גענצליך פריגעווי "בעזהש

נעבן זיין בעט און ער האט זיך א באקסל שוועבלעך א צווייטער האט געשריבן אז ער האט געהאלטן 

און א דריטער . די תאוה ועט זיך נאכגעבןוזיך אפברענען זיינע פינגערס בעפאר ער וועט  ערשוואוירן אז בא

האט געשריבן אז ער האט מצליח געווען זיך ארויסצודרייען פון זיין אדיקשאן דורך מאכן א ) י"פון אר(

באס צום כותל  אוועט ער מוזן נעמען , אז יעדעס מאל וואס ער וועט דורכפאלן ,צייט פאר איין יארשבועה 

 דליבאוו ,אוויזן אים צו באזיגן זיין אדיקשאןעווענטועל ב דאס האט. מינוט 90זיין פאר מתפלל און דארט 

האט ער זיך דערמאנט וואס ער וועט , יעדעס מאל וואס ער האט געשפירט אז ער האלט ביים דורכפאלן

 .און עס איז אים זייער שווער אנגעקומען דאס צו טאן, מוזן טון דערנאך

, באדייט אויף לשון קודש -תפסיק( ”TaPhSiC method“ האבן מיר אן אפטיילונגייט סוועב אויף אונזער

עצות וויאזוי מיר קענען זיך צווינגען אפצושטעלן פארשידענע פון דער אפטיילונג באשטייט  ,)שטעל זיך אפ

פאר פרומע מענטשן וואס העלפן איז איינס פון די שטערקסטע מעטאדן דער מהלך . אונזער אויפפירונג

פאר די וואס  עס קען זיין אז. מענטשןפן זייער אסאך ליסגעהאאון עס האט שוין ארו, וואס זענען אדיקטעט

ן צו קומען צו די זיי דארפ(, וועט דאס נישט העלפןשטאפל  ויעכןה זייער אדיקשאן איז שוין אויף זייער

 .אבער פאר רוב פרומע מענטשן האט דער מעטאד געהאלפן וואונדערליך) אנדערע עצות אין דעם בוך

אז דערנאך וואס מען איז שוין ליידער , דער פאקט איז דאך: מעטאד אזוידער אין קורצן ארבעט 

זענען מיר וויליג צו טאן אלעס אויף דער וועלט  ,דורכגעפאלן און אונזער תאוה איז שוין ערפילט געווארן

נאכדעם וואס אונזער גליסטעניש האט זיך שוין בארואיגט זענען מיר . אז עס זאל מער נישט פאסירן

ווי אויך איז פאר אונז . ן דורכפאל'צו ארבעטן אויף זיך שטערקער ווי ווען מיר שטייען נאך פארביכולת 

קלאר אז טראצדעם וואס אונזער תאוה ברענט גאר שטארק וועט דאס אונז נישט קענען ברענגען אז מיר 

 .זאלן אויך מחלל שבת זיין כדי אנצוקומען דערצו

און (ת "בועה אין נאמען פון השימאכן א ש און, שווערע זאכן דעריבער דארפן מיר נעמען עטליכע גאר

) ארגסטע אויפפירונג מיט אונזער( ןדורכפאלו "מיר וועלן ח סאוונאך דעראז ) ן דעם שםגאועל ארויסזבפ

 .אט די זאכןן מיר טון לווע

ין אפגעטאן עס איז דערנאך וואס מען האט שו, נאך אלעם. שבועה פרומע מענטשן וועלן איינהאלטן ארוב 

אצינד . און די תאוה איז שוין געשטילט און מיר שפירן זיך שלעכט, געטאןליידער אס מען האט ודאס ו

מיר וועלן נישט . אידישקייטאיבעריגער חלק פון אוועקווארפן אונזער וועלן אינגאנצן לן מיר שוין נישט עוו

 ".א לשוא"'לא תשא את ה"רת הדיברות אויף איינס פון די עשזיך נישט קענען ברענגען עובר צו זיין 

אבער אויך נישט צו , און פיינפול פאר אונז שווער אז די שבועה איז גענוג, זיכער מאכןדארפן  אבער מיר

כדי , עס מוז זיין א זאך וואס זאל אונז צווינגען נישט עובר צו זיין .ו ברעכן די שבועה"שווער אז מיר זאל ח

ווי אויך זאל די . י קאנסעקווענצן וואס מיר האבן זיך מקבל געווען בשבועהמיר זאלן קענען אויסמיידן ד

 .שבועה זיין געבויעט אויף א קורצע טערמין

 :ןעטליכע ביישפיל

 :וועל איך אין די נאכפאלגנדע פיר און צוואנציג שעה ,בידיםזיין עובר  וועלאויב איך , א שבועה בשם



 
 

 ,פאר מיין רבי דערציילן

 ,ווייבזאגן פאר מיין 

 .ן אהיים קומען'שעה ביז 2און זיין דארט פאר  קנעמען א באס צו א קבר פון א צדי

 ,שעה 24פאסטן 

 .בן א פיינפולע סומע געלט פאר צדקהעג

אויב מיר זעען אז עס . איין וואך פארלמשל , אין אנהויב זאלן די שבועות זיין פאר א קורצע צייט אפשניט

אויב מיר זעען אז עס . ר פארברייטערן די שבועה פאר לענגערע פעריאדןקענען מי, אויסגוט ארבעט זיך 

און פיינפולער ווי  רדעמאלט דארפן מיר זוכן עפעס מער שווערע, שטארק אונז אפצוהאלטן איז נישט גענוג

 .און דערויף בויען אונזער שבועה, דאס

וואס זענען פארכאפט אין די טשן מענ קענען רוב פרומע, א דשמיאסייעתמיט מיט די ריכטיגע מחשבה און 

און . וואס זאל זיי אפגעוואוינען פון די זאכן, צו מאכן די שבועהגע פארמולע טרעפן א פאסי, אדיקשאן

ע 'זיך אנטפלעקן פאר אונז א נייע וועלט פון פרייהייט און אמתאיינמאל מען האט דאס געטראפן וועט 

פון דער תפיסה וואו מיר האבן געווארן באפרייט אויפאמאל  מיר וועלן שפירן ווי מיר זענען .צופרידנהייט

 !אוינט אזויפיל יארןומיר האבן געו ין וואוא ,זיך אליין אריינגעלייגט

נאנט דערצו מען אויב קומט  ,עקטראנישער צוים ביים ענד פון יםדער מעטאד איז אזוי ווי מען לייגט אן על

, גארנישט זאגןקטערישען צוים דארף מען אים מער אן עלע ווען א מענטש זעט. עלעקטעריזירט מען רטווע

אבער עס קען זיך מאכן אז דער מענטש זאל אויסלעשן די . ער ציעט זיך צוריק פון זיך אליין

דעם צוים און אריינשפרינגען אין איבערשפרינגן אדער אז דער מענטש זאל , עלעקטעריציטעט פונעם צוים

עס קען זיך מאכן אז אונזער אדיקשאן זאל אונז צוברענגען , דעם מעטאדדאס זעלבע קען פאסירן מיט . ים

 .מיר זאלן איבערשפרינגען דעם צוים

 .מאכן אנדערע גדרים וסייגים אויךזאלן מיר , אז אין צוגאב צו אונזער שבועה ז קריטיש וויכטיגדערפאר אי

און צוגאב דערצו דארף מען  ,מועסטאויסגעש פריער ווי, אינסטאלירן א גוטן פילטערמיר מוזן דאס מיינט 

פאר א רעפארט פון אונזער אינטערנעט  טוואס שיק ,"אקאונטעבילטי סיסטעם"אן אויך אינסטאלירן 

 .ן אינטערנעט'ער זאל זען וואס מיר האבן געקוקט אויפאיינעם וואס מיר וועלן זיך שעמען 

אכט זייער פארזיכטיג און בלויז אויף א געמ דאס ווערןה און צוזאג מיר מאכן דארף סיי וואספארא שבוע

דעמאלט  ,ארבעט פאר אונזהאבן זיך שוין אויסגעלערנט וואס עס ווען מיר  מיט די צייט .קורצע טערמין

 .קענען מיר מאכן די שבועות פאר לענגערע טערמינען

דאס י מיר זאלן כד ,וואס מיר האבן געמאכטויכטיג זיך אראפצושרייבן א ליסטע פון די שבועות ואיז  אויך

דאס דורך האבן א ליסטע פון אלע שבועות וועט  .מיר דארפן דאס טוןקענען איבערגיין פארזיכטיג איידער 

אויף און . צו קענען קלאר אפמאכן וועלכע עס האבן געארבעט בעסער און וועלכע נישטהעלפן אויך אונז 

עס איז וויכטיג צו . גערע טערמינעןפאר לענ אונזער שבועותאיבערמאכן מיר כסדר קענען דעם אופן 

וועלן , ווויבאלד איינמאל עס לויםט אויס, איבערמאכן די שבועות נאך איידער עס לויפט אויס די טערמין

 .מיר ווערן מוטלאז דאס איבערצומאכן און מיר וועלן זיין אויסגעשטעלט דורכצופאלן

 בין הזמנים



 
 

 אסאךעס זענען פאראן , נסיונותדי גרעסטע  עס קומען פארווען  צייטןוואקאציע און בין הזמנים זענען 

און דאס ברענגט צו מיר זאלן גרינגער קענען , און ארגאניזירט מען איז ווייניגער צוגעבינדןפרייע צייט און 

און שבועות כדי צו פארמיידן גדרים מיר זאל שטעלן שטערקערע זיך  טפארלאנג צייטןדי אין . דורכפאלן

 .דורכפעלער

וואס זאל אונז האלטן פארנומען , א סדר היום פאר די טעג ס איז כדאי מיר זאלן זיך אויסשטעלןע

זיך אנגרייטן ספעציפישע צייטן פאר דארף ן מע. איז מעגליך דאס מערסטע וואסדורכאויס דעם טאג 

 ןאלטהוועט אונז אנדערע זאכן וואס טאן ווי לערנען מיט א חברותא אדער , ספעציעלע אקטיוויטעטן

אקטיוויטעטן וואס מיר  ענעפון פארשיד 'זשענסי פלענערדעמער'אויך אנגרייטן מיר קענען . פארנומען

 , לאנגווייליג און עס קען אונז צוברענגען צו דורכפאלןואס מיר שפירן אז מיר זענען וצייטן די ן טון אין וועל

 .)ג"אד... פארן מיט א ביציקל, ש ליינען א בוך"צב(

אונז וואס זאל  וסייגיםגדרים  פון ,עליסט" בין הזמנים" פון פאראויס א ספעציעלעאויך מאכן מיר קענען 

ן ייצר הרע אין 'אויסמיידן א קריג מיטכדי מיר זאלן , פון אונזער תאוה און אדיקשאןהעלפן שטיין ווייט 

 .אריין פנים

 :ביישפילןעטליכע 

 ,ן היים קאמפיוטער'אנשטעלן א פילטער אויפ

ווען קיינער איז נישט פ "אדער לכה(, נישט נוצן דעם קאמפיוטער ווען מען איז אליין אין די שטוב

 ,)אינדערהיים

 ,אמפיוטערספעציעלע צייטן וואס נאר דעמאלט וועלן מיר זיים ביים קמאכן זיך 

 ,צו באזוכן ערלויבטמיר זענען בלויז די וואס זענען אויף די ליסטע פון וועבסייטס וואס  עמאכן א ליסט

 ,)אין שטוב אליין פ ווען מיר זענען"לכה(

 ,וואס קענען אנרייצן אונזער תאוהאויסמיידן געוויסע פלעצער 

 .מאוויס נישט קוקען קיין

אנגרייטן זיך ן או, נען אין וועלכע צייטן מיר זענען שוואךצו לערזיך , די סוד פון הצלחה אין די הינזיכטן איז

ווי , אונזער ייצר הרע צו קענען מיר דארפן זיך אויסלערנען. פון בעפארנע מצבים אויף יעגדרים וסייגים 

 .די נאטור פון זיין בהמיות א צדק קען – "יודע צדיק נפש בהמתו") ב י"י(עס שטייט אין משלי 

 4#עצה 

 טעגליכע חיזוק

זייער וויכטיג כסדר זיך אויפצופרישן אונזער מחשבה מיט איז , דעם נסיוןבייקומען צו האבן הצלחה אין 

יעדן טאג , ל זאגן אונז אז דער ייצר הרע ווערט פריש באנייט יעדן טאג"חז. חיזוק יעדן טאגפרישע דברי 

זיך אויך דארפן מיר , אטאקירן-קאנטארכדי אים צו קענען . עס קעגן אונזקאקומט ער אויף מיט פרישע אט

 .חיזוקעצות און דברי פרישע ג מיט דערפרישן יעדן טא

 ,וואס קען אונז שטארקן און מחזק יעדן טאג מאטריאלאויף אונזער וועבסייט איז פאראן זייער אסאך 

דעריבער האבן מיר . ן וועבסייט'יעדן טאג צו גיין אפיר זוכען אויפשווער  אביסלאבער עס איז 



 
 

מיט דברי חיזוק און עצות און טאקטיקן מעילס -ידן טאג אאיינגעשטעלט א סיסטעם וואס שיקט ארויס יע

ס זענען שוין איינגעשריבן אין טויזנטער מעמבער .וויאזויי מיר קענען זיך שטארקן מער און מער יעדן טאג

און עס איז ממש וואנדערליך וויאזוי מען זעט זייער שנעל א שינוי לטובה ווען מען ליינט , דעם פראגראם

 .יךמעילס טעגל-דורך די אי

עס . יעדן טאגמעילס -די איאון מאכט זיכער צו ליינען  ,אויף דעם סיסטעםאיין שוין דעריבער שרייבט זיך 

, מעילס נאך א שטיק צייט-איגנארירן די איוואס אימער אז מיר זאלן דער ייצר הרע וועט טון איז זיכער אז 

מאכן א קבלה גמורה אז מוזן מיר , אדיקשאןאבער אויב מיר זענען אנשטלאסן זיך ארויסצוזען פון דעם 

ן 'די טראפנס וואסער אויפ יוו אזוי .פארטיפען אין די מעסעדזשעס יעדן טאגזיך ליינען און וועלן מיר 

מאכן א גרויסע און מעילס צוביסלעך -וועלן די נאכאנאנדע אי, האט געזען עקיבא שטיין וואס דער תנא רבי

 . אויף אונזשטארקן איינפלוס 

, מעשיות, ווי טיפס, נע קאטעגאריעסידעפארשאון ליינען  די וועבסייט אזוי אויך קענט איר באזוכן אונזער 

אונזער . פדעיטעט כמעט יעדן טאגרן אועווואס , תורה געדאנקן און נאך, איבערלעבענישןפערזענליכע 

ייערע נסיונות און זארויף  לייגן סהונדערטער מעמבער. לאץ פאר טעגליכע חיזוקא גוטע פ ךפארום איז אוי

 .ן אנדערן'פארהאפענונג איינער ברענגען ן מיט זייער חיזוק און השקפה און לאון זיי טיי, זייערע הצלחות

מעיל וואס -אלטע חיזוק איאון  ,אויף אונזער וועבסייט ארכיוון פון טויזנטער ארטיקלןעס איז אויך דא 

ירן צו כאפן צו סאך אויף אבער לאמיר נישט פרוב. נגענהייטאין דער פארגא זענען ארויסגעשיקט געווארן

ווי איידער צו ליינען אסאך , עס איז בעסער צו ליינען ווייניגער און דאס גרינטליך אנאנליזירען ;איינמאל

 .פארגעסןשנעל דאס און 
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 נוצן די געצייג אויף אונזער וועבסייט

  ז פאראן אן אייטעם וואס רופט זיךאי Uwww.guardyoureyes.orgUאויף די מעניו פון אונזער וועבסייט 

Tools" .אסאך האבן און , קומען א מעניו פון אסאך נוצליכע געצייגןדו גייסט אריבער דארט וועט אראפ ווען

 .מעניוס-אונטער זיך אויך עטליכע סוב

 :עטליכע פון זיימיר וועלן דא אויסרעכענען 

וואו מיר קענען געפינען פארשידענע תירוצים אויף , עס איז פאראן דארט א שאלות ותשובות אפטיילונג

אספעקטן ליק אויף פארשידענע א דורכדרינגליכער באדער פשוט באקומען , אונזפלאגן אסאך קשיות וואס 

 .אונזער אדיקשאןפון 

איז גוט צו געדענקן אז אויף , באארדנען לאנגווייליג אדער מיר האבן ליידיגע צייט אדער מיר זעווען 

אדער , ע אינטערטענמענט סייטס'כשר ע אפטיילונג פון לינקס צו'אונזער וועבסייט איז פאראן א כשר

וואס מיר קענען טון אין די ליידיגע צייט כדי נישט צו , און ווידיעאו שיעורים ותויטעטן און דרשואקטי

 .ן נסיונותווערן פארשלעפט אי

, אנדערע מעמבערסקאווערי מעשיות פון ער עס איז אינטערעסאנט צו ליינען אויף אונזער וועבסייט די

וואו זיי פארציילן זייערע מיטמאכענישן און וויאזוי זיי האבן סוקסעספול זיך ארויסדערזען פון דעם 

קען דאס אונז זיין א שטארקע  ווען מיר ליינען די פערזענליכע מעשיות פון אנדערע מענטשן. אדיקשאן

http://www.guardyoureyes.org/�


 
 

און אז עס זענען פאראן אנדערע וואס זענען אפילו געווען אין ערגערע , חיזוק אז מיר זענען נישט אליין

 .און דאך האבן זיי באוויזן זיך אויסצוהיילן, סיטואציעס ווי מיר זענען

און , וואס טוען אויך אין די זאכןוואו עס איז פאראן לינקס צו אנדערע וועבסיייטס אפטיילונג האבן א מיר 

צו  נוצן די טיפס אפטיילונגמיר קענען  אויך. מיר קענען דארט זוכען הילף פאר אונזערע פראבלעמען

 .וויאזוי צו מצליח זיין געדאנקןבאקומען נייע 

קען נישט  ווי מיר פארשטייען אז מען ויזאון א, "קליינע אפעראציע"געגליכן ווי א ברעכן אן אדיקשאן איז 

מוזן מיר אזוי אויך ; ן שטודירן א לענגערע צייט'נאר נאכ, אציעאפערמאכן אן דאקטאר צו  רווערן א גוטע

 .פאר אונזער נשמהפאר א לענגערע צייט וויאזוי צו מאכן די אפעראציע ן 'זיך לערנען און חזר
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 געפינען אנדערע סיפוק

ידן ידורך אויסמ ,איז ברעכן דעם אדיקשאן וויאזוי מיר קענעןע וועג וואס מיר טראכטן אלעמאל 'די פשוט

מען דארף דאס פרובירן צו , אמת .א נסיוןלויפן פון פרובירן צו אנטאון טרייבן אונזער תאוה זאכן וואס 

אבער צו די זעלבע צייט דארף מען אויפזוכען די אורזאכן וואס ליגן אונטער , טאן מיט אלע מעגליכקייטן

  .ו"ח, רפן דערגיין וואס איז די זאך וואס טרייבט אונז מיר זאלן וועלן עובר זייןמיר דא; דעם

פון סיפוק וואס האט און ערזעצן א געפיל ילן אונזער אדיקשאן האט זיך אנטוויקלט אין אונז כדי צו ערפ

ך מיטל זיגענומען אלץ א וואס מיר האבן זיך , פלאץ א פסיכאלאגישע אנטלויף איז אדיקשאן .אונז געפעלט

 פארנומען מיט געזונטע  זיך צו האלטןיזן יאויב קענען מיר באוו. רעאליטעט פון לעבן נעםצודרייען פווועקא

 .ער אדיקשאן אוועק גיין פון זיך אלייןאונזוועט , אקטיוויטעטן וואס מיר האבן הנאה דערפוןפולע 'און תוכנ

די מעגליכקייט ארויסצוגעבן  געבט אונזאס מיר דארפן פרובירן צו טרעפן ארבייט אדער פראיעקטן וו

צוריק באהאפטן  וועלן מיראון , הנאה און סיפוקדאס וועט אונז געבן , פעאיגקייטןטאלאנטן און אונזערע 

 ליידיגקייט אונזערלן אז מיר וועלן אנפו. וועלט ארום אונז ערע לעבן און מיט ד'מיט אונזער אמתווערן 

אויף אונזער  .וועלן מיר מער נישט גליסטן צו אנדערע אומווערדיגע זאכן וואס זאל אונז געבן סיפוק

געדאנקן פון אקטיוויטעטן וואס זיך צו באשעפטיגן און שעפן פארשידענע וועבסייט קענט איר טרעפן 

 .סיפוק און הנאה

 ביסלעך טוען מיר גענצליךן און צופארשפארן אין זיך אלייפירט אונז אז מיר זאלן זיך פאלשע סיפוק 

 ערזיך עפענען צו דמיר זאלן ע סיפוק העלפט אונז 'אמת, דאקעגן. צעשטערן אונזער לעבן און אונזער נשמה

 א, קי ממעלוד האט א חלק אליעדער אי. אהעפטן מיט אונזער נשמהוועלט ארום אונז און זיך צוריק ב

 און זי , דיגע הנאה'וואס שעפט חיות נאר פון רוחניות, נשמה פארבארגענער פלאץ אין די טיפעניש פון זיין

 .תורה ומצוותעס ווערט נישט אנגעפילט מיט  און פוסט אויבשפירט זיך ליידיג 

די בעסטע וועג צו אנפילן די הייליגע נשמה אין ערייכן סיפוק און הנאה קומט בלויז פון זיך באהעפטן מיט 

 ,איז גוט' אז האיר וועט זען  פארזיכט עס און –" 'וראו כי טוב הטעמו "ווי דער פסוק זאגט . ת"השי

אויפגעבויעט דורך מוסיף הנאה און סיפוק קען נאר ווערן דאס . ת"געפינט הנאה אין השי  -" 'והתענג על ה"

 .ת און אידישקייט"ע קשר מיט השי'ן אמתזוכן א און קדושהעניני זיין אין 

דיגע סיפוק און עס וועט אונז העלפן 'ווערן מיר אנגעפילט מיט רוחניות לערנען תורה מיט שמחהדורך  אויך

וואסער אן , די תורה איז געגליכן צו וואסעראונזער תאוה איז געגליכן צו א פייער און . פארלעשן די תאוה



 
 

ה אז מיר וועלן מוסיף זיין אין תורה בקדושה ובטהרה וועט דער תאו. קען מען נישט אויסלעשן קיין פייער

 . פארלאשן ווערן און עס וועט אונז מער נישט פארפירן

זיך , ט"שבת און יוע עונג 'למשל האבן אן אמתווי , צו טרעפן תענוג ושמחה פון מצוותזוכן אויך דארפן מיר 

אלע די . זמירות און פארברענגען מיט אונזערע קינדערשיינע ן עוטע מאכלים און זינגדערקוויקן פון די ג

און דאס וועט ערפילן אונזער דראנג נאך תענוג און מיר " 'ענג על הוהת"זאכן זענען אריינגערעכנט אין 

 .וועלן זיך נישט זוכן קיין פאלשע תעניגים

אזוי אויך דארפן מירפרובירן מיט אלע כוחות צו אנהייבן א נייע לעבן און זיך מער אויסמישן אין די 

 סיפוקדורך טון פארשידענע אקטיוויטעטן אין אונזער קהלה אדער שכונה וועט אונז ברענגען . געזעלשאפט

 ןאוקהלה ענינים אנדערע  חסד פראיעקטן אדערמיר קענען זיך אונטערנעמען  .און מיר וועלן זיין צופרידן

 .דערין אריינלייגן אונזער כוחות און שעפערישקייט

 אוצר הספרים שטעלע אנצופירן דעם ארבייט ןפרוביר צו באקומען א, אויב דו ביסט א בחור אין ישיבה

ך שט און דו האסט אויידו לערנסט נאויב . ג.ד.צושטעלן קלינערס אדער שערן האר א, אדער די גראסערי

 און לטן פארנומעןאזיך צו ה ,עיקר איז דער! וואס שנעלער עפן א דזשאבפרוביר צו טר, קיין פרנסה נישט

עווענטועל סיפוק וואס וועט ע 'אמתגעפינען אזוי וועלט ארום אונז און ער זיך צוריק באהעפטן מיט ד

 .געבןצו אונז שטיפן די פאלשע סיפוק וואס אונזער אדיקשאן פרובירט אוועק
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 אראפשניידן

ן אין דעם זיך נאך אלץ פארזינק ןטרעפ מיראויבנדערמאנטע עצות און  אויב מיר האבן שוין פרובירט די

, צו פרישע דורפעלעראונז דערפירט נאך אונזער לעבן און אדיקשאן קאנטראלירט אונזער , אדיקשאן

זאך אויף א קאנצעטרירן אויף איין דעמאלט דארפן מיר נעמען א פרישן טאקטיק וואס באשטייט פון זיך 

 .צו די זעלבע צייטאנשאטאט זיך פארלייגן אויף אלעס , מאל

אויב מאכט , א מענטש האט א קליינע אבר – "ו רעביעמשב שבא רעיבומ, אבר קטן יש באדם"ל זאגן "חז

עס איז . טאויב האלט מען דאס הונגעריג ווערט ער זא, וועט דאס זיין נאכמער הונגעריג, ער דאס זאט

בן פארשטאנען די נאטור פון און עס ווייזט ווי שטארק אונזערע חכמים הא, דעם יסוד געדענקןוויכטיג צו 

אלס , פון דעם אדיקשאןאוועק און ווי ווייטער מיר האלטן זיך , וואס מער מיר האלטן זיך איין. יקשאןדי אד

 .גרינגער ווערט דער נסיון און שוואכער די גליסטעניש

, צום ביישפיל. וואס מעגליךדאס מערסטע און פרובירן אראפצושניידן , א רויטע ליניעדארפן זיך מאכן  מיר

לאמיר פרובירן זיך איינצוהאלטן פאר א שטיק , יעדן טאגזיין עובר מיר זענען געוואוינט ביז היינט צו אויב 

מיר לא, ביז היינט צוויי מאל א וואךאויב איז עס געווען . איינמאל אין צוויי טעגצייט און עס בלויז טון 

פרובירן צו מאכן א שטרענגע  אדער קענען מיר. מאל א וואךנאויף בלויז אייזיך איינצוהאלטן רובירן פ

ו נישט טראכטן פון וועלן מיר אפיל, איין ספעציפישע טאג פון די וואךאז אויסער , קבלה פאר א שטיק צייט

 .זיך אויסגעבן

אז וואס , ל זאגן"ווי חזאון , מער און מערצוביסלעך אויסלערנען אראפצושניידן  דער צוגאנג וועט אונז

יר מיט די ת וועלן מ"און מיט די הילף פון השי, ווייניגער מען געבט זיך נאך אלס שוואכער ווערט די תאוה

 .איינזען אז אויב האלטן מיר זיך איין גענצליך האבן מיר בכלל מער נישט קיין תאוה טציי



 
 

פון אונזערע  פןאנטלוי צומער נישט ניצן דעם אדיקשאן אז מיר זאלן דער טאקטיק לערנט אונז אויך 

 ווייל מיר האבן ,ן אדיקטעט אין אנהויברדי סיבה פארוואס מיר זענען געווא איז זייער אפט. פראבלעמען

דורך די תאוה האבן מיר . נקייטגענוצט דעם אדיקשאן צו אנטלויפן פון שווערע מאמענטן און אנגעצויג

 ו מאכן רויטע ליניעאבער איינמאל מיר הייבן אן צ. אונזערע הרגשים און דעפרעסיעצו פארטייבן פרובירט 

מיר האבן בלויז , אונזער געוואוינהייט אז מיר קענען דאס נישט טאן ווען אימערון אראפ פניידן מיר שאון 

ן נישט צו נוצן די תאוה זיך צו אוועקדרייען פון דאס וועט אונז אויסלערנע, דעזיגנירטע טעג דערפאר

 . רעאליטעט

, און מיר פרובירן זיך איינצוהאלטן אפילו בלויז א קליין ביסלארבעטן ווען מיר ז א, ויך דארפן מיר וויסןא

מיט יעדן מאל וואס מיר . ווערן מיר שוין דערהויבן אויבן אין הימל און מיר באקומען סייעתא דשמיא

 ץ זיך צו קענען עווענטועל גענצליך"איין באקומען מיר פרישע השגחה פרטית פון השי האלטן זיך

 .קשאןיארויסדרייען פריי פון דעם אד

יף אן או. העלפט מען אים, איינער וואס קומט זיך רייניגן – "הבא לטהר מסעיין אותו: די גמרא זאגט

אויף די וועג וואס א מענטש וויל  -" ין אותובדרך שאדם רוצה לילך מוליכ": ל"חז אנדערע פלאץ שטייט אין

מען  העלפט": פארוואס רעדט די גמרא אייביג בלשון רביםא "פרעגט דער מהרש. דארט פירט מען אים ,גיין

אז דער לשון רבים איז צוליב דעם ווייל דורך די רצון און , א מסביר"דער מהרשאיז , "זיי פירן אים ;אים

האט מענטש ער דווערט באשאפן א מלאך און ווען זיך איין פון אן עבירה  התגברות וואס א מענטש האלט

ער קען און זיין ייצר הרע איבערצוקומען גענצליך דאן האט ער די כח , שוין א גרויסע ארמיי פון מלאכים

 !שוין גיין אויף דעם וועג וואס ער וויל באמת אן קיין שום שטערונגען

מיר אויב אפילו , באשאפן א פרישע מלאךווערט , קשאןיאד צו אונזעראל וואס מיר זאגן ניין יעדעס מ

און ווען , פארלירן מיר נישט דעם זכות פון ווען מיר האבן זיך איינגעהאלטן, זענען צום סוף דורכגעפאלן

זע אין ערשטן . (דעם אדיקשאןמער נישט ליידן פון ת מיר זאלן "העלפט השי ,מיר האבן שוין גענוג מלאכים

 ).מער איבער דעם ענין פון דעם בוך טייל

מיר ווילן זייער שטארק אויפהערן מיט עס איז וויכטיג באטאנען אז די טאקטיקן וועט נאר העלפן אויב 

אויב אבער מיר . כסדר אראפשניידן מער און מערדעמאלט קען העלפן די עצה פון זיך , אונזער אויפפירונג

, פארלבייבן אדיקטעט שטענדיג ריוועלן מ, ן אונטער קאנטראלמיר האבן דעם אדיקשארעדן זיך איין אז 

 .אויף די שווערע וועגאון מיר וועלן זיך מוזן אויסהיילן 
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 צעברעכן די רעדל פון אדיקשאן

 און מיר געפינען  ,פאר אונז אויב שטייטלעך אראפשניידן קוקט נישט אויס צו זיין דער טריק

אדיקטיווע  אונזעראז נאך א שטיק צייט האט עס נאכנישט געברענגט צו א קאמפלעטע אפשטעל פון 

צו ארויסשניידן  דער קומענדיגער שריט וועט זיין .דארפן מיר נעמען מער דראסטישע שריט, אויפפירונגען

 .ער לעבןגענצליך די אויפפירונגען פון אונז

האבן וואס איינגעפונדעוועטע ליניעס טאג צו טוישן די  90ארויסגעקומען א שטודיע אז עס נעמט עס איז 

עס איז באוויזן געווארן אז אויב אן אדיקט . אנטוויקלט אין די מוח פון א מענטש דורך זיין אדיקשאןזיך 

ך גענצליך אפצושייידן פון זיין זייער גרינג זיוועט דערנאך , טאג 90פאר האלט זיך איין פון זיין אדיקשאן 

 . דעם אדיקשאן



 
 

אז אויב , די הלכה איז. טאג האט א שטארקן אפעקט 90אז  ל"חז אויך דער מושג אין דברימיר געפונען 

דארף ער זיכער נאכאמאל דאווענען שמונה , "תן טל ומטרו"איינער איז נישט זיכער צי ער האט געזאגט 

ווייל מען שטעלט זיך פאר אז זיין מח איז , נישט איבערדאווענעןטעג דארף מען מער  30אבער נאך  ,עשרה

ל האבן געוואוסט אז עס נעמט "חז! ס'שמונה עשרה 90טעג איז  30. ינט צו זאגן ותן טל ומטרושוין צוגעווא

וואס סימבאליזירט א צדיק וואס  –' די אות צ. (ינט דערצוומאל צו טון א זאך אז די מח זאל ווערן געווא 90

 ).90איז אויך בגמטריא , הייליג און ריין איז

מיר . טאג וועלן מיר בשום אופן שבעולם נישט דורכפאלן 90מיר דארפן זיך מקבל זיין אז די קומענדיגע 

כמעט אלעמאל זיך אן אדיקט וועט . טעג וועט נישט זיין גרינג 90דארפן נעמען אין באטראכט אז די 

וועלן דארפן  עס קען זיין אז מיר, דעפרעסטישט ווערן צובראכן און טארן נמיר , ן דורכפעלעריאאנשטויסן 

 .י וועלן מיר דאס דורכמאכן"אבער בעזהש, ווייל אין אנהויב וועלן מיר דורכפאלן, מער צייט

דארפן מיר , געפערליך מיר האלטן דאס נישט אויסשפירן אז די געראנגל איז  וועלןעס קען זיך מאכן מיר 

, כונגען קענען נישט קומען אן מסירות נפשיקיין שום גרויסע עררי. לט נישט אן צו לאנגגעדענקן אז עס הא

 .י זיין באפרייט"טאג און דערנאך וועלן מיר בעזהש 90מיר דארפן זיך מקבל זיין צו האבן מסירות נפש פאר 

, וערע מאמענטןאז עס איז מעגליך אז מיר וועלן זיך אנשטויסן מיט גאר שועפאר אויב מיר ווייסן פון ב

דאס וואס אזויפיל , בןאויב מיר גליי. גרינגער דאס צו באהאנדלען ווען עס קומט דערצושוין זיין ט אונז ווע

פריי זיין טאג וועלן מיר  90נאך  און, וינט אז עס ארבעט הונדערט פראצענטאבן שוין בייגעוואפון אונז ה

 .טאג 90פאר די האלטן שטארק זיך מחזק זיין און דאן קענען מיר , פון די אדיקשאן

מיר קענען נישט ". איין טאג אויף א מאל" אויף אן אופן פון טעג 90די כדי צו מצליח זיין מוזן מיר נעמען 

אויב מיר . האלטן ריין היינט פאר מארגןנישט זיך און מיר קענען , עסן אדער שלאפן היינט פאר מארגן

וועלן מיר דאס קענען באווייזן ביז צום סוף , בלויז יעדן טאג אויף דעם היינטיגן טאגוועלן זיך קאנצעטרירן 

 .טעג 90פון די 

האלטן העלפן וואס קען אונז צו, וועבסייטאונזער טשארט אויף  ספעציעלעאויסגעשטעלט א מיר האבן 

הייבן טאג וואס מיר  ןערשט אין דעםמען שרייבט זיך איין . טאג טעגליך אונזער פארבעסערונג חשבון אויף

אויב נישט  –פ איין מאל א וואך "סטאטוס לכה און דערנאך דארפן מיר אפדעיטן אונזער ,םאראן דעם פראג

ארויס מיר פאלט , אויב מיר אפדעיטן נישט פאר צוויי וואכן. ווערט אונזער נאמען רויט אויף דעם טשארט

ווערן מיר געהעכערט אין ראנג און מיר , טאג 90 ווען מיר מאכן פארשריט דורכאויס די. פארמעסטפונעם 

מעילס וואס געבען אונז אנערקענונג און חיזוק פאר -און מיר ערהאלטן אי" ווירטואלע ריווארדס"באקומען 

 .די גוטע ארבייט

מיר האבן געמאכט  עס ווייזט אונז אן אז, העלפט שטארק ארויסמאטאווירן און דער סיסטעם טוט 

טאג טשארט אויף אונזער  90גיבט א קוק אויף די ! קענען יא לעבן אן די תאוהמיר פארשריט און אז 

סוקסעס פון האלט מיט די . טעג 90און קוקט וויפיל מענטשן זענען אצינד אויף זייער וועג פון  ,וועבסייט

  .נאך היינטאון שרייבט אייך איין  אזויפיל מענטשן

 .ון האלטן אייער חשבון פריוואט פאר זיךא, איר קענט אויך ארויספרינטן דעם טשארט

דארט ווערט , "ס כבוד'ת"דער וואנט פון השי"מיר האבן אויך א ספעציעלע טשארט וואס ווערט גערופען 

די ליסטע ת "געלויבט השי .פון ריינקייט טעג 90די וואס זענען שוין אנגעקומען צו די  כסדר געמאלדן

 . וואקסט כסדר מער און מער



 
 

טאגיקע פראגראם פאר א גאנצע  90ויף אונזער וועבסייט אן אפציע צו נעמען דעם פאראן א אויךעס איז 

 ).ונטאמען דארף נוצן א ספעציעלע גרופע אק(. גרופע אינאיינעם

וועט אונז דאס ברענגען זייער , טאג פראגראם אויף אונזער וועבסייט 90ווען מיר נעמען אנטייל אין דעם 

ווערן מיר , טאג ריינקייט 90י באוויזן צו דערגרייכן די "האבן בעזהשוואס מיר דערנאך . אסאך חיזוק

ווי  .מעמבערס און אלע טוען אונז קאנגראטולירן אויף אונזער שווערע ארבייטאלע אנדערע  בייגעשעצט 

ו אויך העלפט דאס שטארק ארויס צו וויסן דער צאל פון וויפיל מעמבערס זענען שוין גרייט און פאסיג צ

 .ארויסהעלפן אנדערע חברים
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 דין וחשבון פאר אנדערע

וויאזוי מיר קענען זיך  זענען בעיקר באזירט, וואס מיר האבן דערמאנט ביז אהערדי ערשטע אכט עצות 

איז , עצותפריערדערמאנטע נאכנישט מצליח מיט די  האבןאויב מיר . אדיקשאן אונזערמיט אליין העלפן 

קענען דאס נישט באקעמפן מיר . אנדערע מענטשן אין דעם בילדמיר מוזן ארייננעמען  אזצייט געקומען די 

 .זוכן הילף פון אינדרויסןמיר מוזן אנהיייבן . אליין

זיין אפגעזונדערט . איזולאציע קומט פוןדי תאוה  –לתאוה יבקש נפרד ) י א"ח(דער פסוק זאגט אין משלי 

רן פון מיר זאלן זיך אויסשאלטע טרייבט אונז אזאדיקשאן  אונזער. די תאוה ברענגט אז מיר זאלן נאכלויפן

נסיון  איבער אונזערשמועסן מיט אנדערע מענטשן . לעבןדער וועלט און פון דער רעאליטעט פון אונזער 

אונז ארויסנעמען מענטשן און וועט צוריק באהעפטן מיט עס וועט אונז , ארויסהעלפןאונז גאר אסאך קען 

 .ן אונזער איינזאמקייטפו

האט געוואלדיגע כח , וואס פלאגן אונזמחשבות און  בלויז איבערזאגן פאר א חבר אדער רבי די הרגשים

ווי דער הייליגער רבי אלימלך פון ליזענסק . דורכברעכן די אומגעהויערע כח פון אדיקשאןצו העלפן אונז 

 :ג"אות י ע שרייבט אין צעטיל קטן"זי

 הם אשר רעים והרהורים המחשבות כל נאמן חבר לפני' ואפי השם דרך לו המורה לפני פעם בכל לספר"

 באמצע והן מטתו על בשכבו הן ותפלה תורה בשעת הן ולבו מוחו על אותן מעלה ר"היצה אשר ק"תוה נגד

 כח את משבר הפועל אל מכח שמוציא הדברים סיפור י"ע ונמצא ,הבושה מחמת דבר שום יעלים ולא היום

 דרך שהוא מחבירו לקבל יוכל אשר הטובה עצה חוץ ,אחרת בפעם כ"כ עליו להתגבר יוכל שלא ר"היצה

 .ק"עכלה ."נפלאה סגולה והוא השם

אלע זיינע מחשבות און הרהורים רעים  מורה דרךפאר זיין זאל פארציילן פאר זיין חבר און א מענטש "

און דורך דעם וואס ער וועט דאס ארויסזאגן מיט . קן געדאנ'וואס דער ייצר הרע ברענגט אים ארויף אויפ

. צוברעכט ער דעם כח פונעם ייצר הרע אז ער וועט זיך מער נישט קענען שטארקן איבער אים, זיין מויל

 ."דאס איז א געוואלדיגע סגולה .קען אים זיין חבר ארויסהעלפן מיט אן עצה טובה, חוץ מזה

אונזער און פארציילן נעמען די שטארקייט ן ביי זיך צו 'ועלקענען פקט אליין אז מיר אפגעזען פון דעם פא

, ברענגט אונז צו די מחשבה אז אויב שעמען מיר זיך פון אונזער חבראס אליין ד, פאר אנדערע פראבלעם

יינע זאגט פאר זגע האט  ווי רבי יוחנן בן זכאי. ע"ן רבוש'דארפן מיר זיכער האבן גרויס בושה פאר

 :און די תלמידים האבן אים געפרעגט". בשר ודם כמורא עליכם שמים מורא שתהא רצון יהי": תלמידים

 !"הלאוי" :געענטפערט זיי צוריקער  האט "?רבי עד כאן"



 
 

עמרם ' מיט די מעשה פון רווערט גוט פארשטאנען , ייוחנן בן זכא' רדי תפלה פון פון  טיפער באדייטדי 

' אויב ר עס שטעלט זיך די פראגע. שטן טייל פון דעם בוךרעגט אינעם אראפגעברענ מיר האבןוואס  ,חסידא

עס ברענט "ברענגען צו שרייען זיך געקענט ת אז ער האט "פון השיגעהאט עמרם האט אזוי שטארק מורא 

תירוץ  ערד. פארוואס האט דאס אליין נישט געקענט אים אפהאלטן פון עובר זיין די עבירה ,"א פייער

מענטשן וועט ער נישט קענען  נאךזיין דא  עמרם האט געוואוסט אז אויב עס וועלן נישט' ז רא ,איזדערויף 

ווייל א מענטש שעמט זיך מער פון אנדערע מענטשן ווי , טראץ זיין גרויס יראת שמים, ביישטיין דעם נסיון

 נען האבן ווען מירהילף וואס מיר קע אונז די שטארקעדיגע מעשה ווייזט 'די מורא. ע"כביכול פונעם רבוש

 .חברים פאר וועמען מיר טיילן מיט אונזער נסיונותהאבן 

זענען מיר ? זאגן אז ער איז שטערקער פון רב עמרםאן צווישן אונז אייינער וואס קען פאר ןאיז דע

קענען מיר אנקומען צו , מייזל-קאמפיוטערקליינעם ריק פון  ייןמיט א ,נסיונות יעדן טאג צוגעשטעלט אויס

עמרם פארשטאנען אז נאר דורך די הילף פון אנדערע מענטשן וועט ער ' אויב האט ר! די גרעסטע נסיונות

 צו קענען מצליח זיין אין זיך ארויסברעכן פון דארפן מיר דאס זיכער האבן כדי, קענען ביייקומען דעם נסיון

ווען מיר  !"פייער"ערן שרייען אונז הזאל וואס , איינעם ארום אונז מוזן אויך האבןמיר . דעם אדיקשאן

מיר מוזן האבן איינעם פאר וועמען מיר זאלן אלעמאל פארציילן אונזערע דורכפעלער  ,שפירן זיך שוואך

 .כקייטפאראנטווארטליאון דאס וועט אונז ברענגען צו 

יר זאלן און מ, מיר האבן רעספעקטפאר וועמען , אדער א רבי מיר קענען פרובירן צו טרעפן א נאנטער חבר

און אים , קשר מיט איםשטענדיגע האלטן א מיר דארפן זיכער מאכן צו . מיטטיילן אונזער נסיונותאים 

  .כסדר איינמעלדן וואו מיר האלטן און צי מיר האבן שוין געמאכט עפעס פארשריט זיך צו פארבעסערן

מיר מוזן דיג און 'ט פראצענט אמתרעמוזן מיר זיין הונד, כדי די עצה זאל האבן א גוטע ווירקונג אויף אונז

די און אט  ,מיר מוזן אים אלעמאל פארציילן ווען מיר זענען דורכגעפאלן .שותףאפן מיט אונזער זיין זייער 

 העלפןאון עס וועט אונז , עונש ןאדאס צו פארציילן דאס וועט זיין פאר אונז בושה וואס מיר וועלן שפירן 

 .וואס מיר שטייען פאר א נסיון מאל זיך צו האלטן ריין די קומענדיגע

 איינערחזוק און עצות און זיך געבן , דער נסיון אויך וואס האט יינעםמיט א מאכן א קשרמיר קענען אויך 

וואלט זיייער גוט געווען ווען מיר זאלן האבן א שמועס מיט אונזער שותף איינמאל א עס . וויייטןן צ'פאר

מיט די צייט ווען מיר וועלן שוין האלטן פאראויס און מיר . מעיל-טעלעפאן אדער דורך אי ן'דורכ, טאג

מיר זיך קענען ערלויבן צו איבערגעבן אונזער באריכט וועלן  ,וועלן שוין זיין ריין פאר א לענגערע צייט

 .בלויז פון צייט צו צייט

מיר זאלן דארפן , ר בעסטע שותףאונזעזיי זיין  קענען, נותנסיו אונזערענזער פרויען ווייסן איבער ואויב א

מיר ווייל ווען , דאס האט אויך א געוולאדיגע מעלה. פאר זיי געבן א דין וחשבון איבער אונזערע מעשים

זיך צו  דרוקא שטארקע  דאס לייגן אויף אונזוועט , פאלןזענען דורכגעמיר  אזזייער ווייטאג  זעןוועלן 

 .האלטן ריין

געפינען  וועלן זיי אויסאויב מיט דער צייט  וועט פאר אונז זיין גוט, פרויען ווייסן נישט דערפון אויב אונזער

,  טראצדעם וואס עס איז זייער פיינפול פאר א פרוי אויסצוגעפינען איבער די נסיונות פון איר מאן. דערפון

ץ וואס דאס וועט אונז חו. וועט דאס אבער למעשה זייער אסאך ארויסהעלפן צו לייזן דעם פראבלעם

ווען עס איז נישט פאראן קיין שום סודות איז אלץ בעסער , ברענגען צו א שטארקע פאראנטווארטליכקייט

 .מאן און פרויצווישן 

ריט זיך ערנסטע שגענומען שוין האבן מיר  בלויז דערנאך וואסזאל ווערן געטון  דאס ,אלנפאלס

זאל געטון ווערן  אז דאסאיז בעסער  יךאו. פארשריטהיבש  עמאכטשוין ג אויסצוהיילן און מיר האבן



 
 

א  דאס ווערט געטאן צוזאמען מיט דאס בעסטע ווואלט געווען אויבאון , פארזיכטיג און גוט צוגעגרייט

וועט קענען קלאר פארשטיין געעבן פאר די פרוי אונזער אדיקשאן און וועט וואס  ,טעראפיסט אדער רב

 . דרכה אויף ווייטעראונז געבן די ריכטיגע ה

און מיר  מיר קענעןעמען וו םאיינעמיר טיילן מיט אונזער סודות פאר אויב איז דאס מערסטע עפעקטיוו 

 שטארק און וועט אונזכקייט מער פאראנטווארטלי עבןג דאס וועט אונז. האבן רעספעקט פאר אים

אבער עס איז אונז נישט אויב . אין זיינע אויגן ן איינדרוקגוט האלטן ריין כדי צו מאכן אמאטאווירן זיך 

קענט איר געפינען אן אנאנימער חבר אויף דאן  ,מעגליך דאס צו טאן מיט איינעם וועמען ממיר קענען

 .אונזער וועבסייט מיט וועמען צו האלטן קאנטאקט

ון שיקט דאס אינפארמאציע אשרייבט אריין אייער  ,םפאראונלאודן א אויף אונזער וועבסייט קענט איר ד

וועט אייך " גבאי-פארטנער"דער . Upartner.gye@gmail.comU אויף "גבאי-פארטנער" ריק צוםצו

אריינלייגן אייער אינפארמאציע אינעם קאמפיוטער און וועט פרובירן צו זוכן פאר א חבר וואס איז דאס 

 .נט פאר אייער מצבבעסטע געאייגע

-אי, פארטנער קשר מיט אייערדעם אויסקלייבן וויאזוי איר ווילט האלטן איר זיך קענט אויף דעם פארם 

ן ן אנאנימער טעלעפאאקומען אר בקענט אי "וואויס-גוגל"דורך . ןאדער אויפן טעלעפא, טשעט, מעיל

אויף זעט . אלס פון אייער פארטנערנומער און איר קענט דאס ניצן צו רופן אדער באקומען טעלעפאן ק

 .וועבסיייט מער אינפארמאציע איבער דעם פראגראם אונזער

א א פארטנער אדער  דורך זייןאנדערע  נעטווארק זוכט נאך וואלונטירן וואס קענען ארויסהעלפן GYEדי 

זיין א פארטנער פון דעם ערשטן טאג וואס מיר גייען אריין אין דעם פראגאם קענען מיר שוין . ספאנסאר

אבער כדי . ן אנדערן חיזוק און האפענונג אין דעם נסיון'און צוזמאען מיטטיילן איינער פאר, פאר א צווייטן

 .טאג פון ריינקייט 90צו זיין א ספאנסער מוזן מיר שוין האבן דורכגעגאנגען 

 זיך אליין אויסצוהיילן וויוועג  בעסערעאיז נישט פאראן קיין  ,12אין עצה נומער  מיר שריבן שפעטערווי 

ביטע לאזט וויסן דעם , אויב איר זענען גרייט צו העלפן אנדערע. אנדערע צו העלפןזיך אוועקגעבן 

און די צייטן , מצב פון אייער ריינקייטער ד, ן נומערמעיל אדרעס אדער טעלעפא-אייער אי "גבאי-פארטנער"

לאזט . (רעדן מיט אנדערע וואס האבן אויך דעם נסיוןמעילס אדער -ן אירעוואס איר זענט גרייט צו ענטפ

 .)אויף א מאל ערזאןמער פון איין פמיט אויך וויסן אויב איר שפירט אז איר קענט האנדלן  אים

ט צו טרעפן א האבן די מעגליכקיי) און ווייטער# 15עצה (גרופע  SAסטעפ  12לטן מיט א אדי וואס ה

פראבלעמען און צו די  יינעם קענען זיי צווישן זיך אויסשמועסן זייערעאון אינא, פעפארטנער פון זייער גרו

 .סטעפס 12ין דעם דורכגאנג פון די זעלבע צייט זיך באגלייטן א

 10#עצה 

 גרופע הילף

און  איזולאציעצו פארמיידן אדיקשאן איז  אונזערצעברעכן  צורקסטע עצות זינט איינס פון די שטע

דארפן מיר זען צו פארמערן אונזער שייכות מיט אנדערע מענשטן דאס מערסטע וואס איז , איינזאמקייט

, עובר זייןגענצליך  צו אויפהערןאויב אן איינצעלנע פארטנער גיבט אונז נישט גענוג שטארקייט . מעגליך

 .מענטשן א גרופעהילף פון נעמען  דארפן מיר פרובירן צו דאן
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קענען מיר זיך , צום ערשט. "סעפארט-גרופ"אפציעס פאר פאראן עטליכע איז  אונזער וועבסיייטאויף 

אויף דעם פארום וועלן  שרייבן און שמועסן אפטדורך . אויף אונזער וועבסייטאנשליסן אין דעם פארום 

וועט זיין דאס . מיר שנעל באקומען פרישע פרינט און זיך אויסמישן מיט אנדערע אויף א ווירטואלע אופן

און  ,נסיון דעםשפירן אליין אין וועלן זיך מער נישט מיר  ,שטארקע הילף זיך צו ערהוילן זייער א

 .פארשריטה באווייזן צו מאכן גרויסע "איינאיינעם מיט אנדערע וועלן מיר אי

וואו מען קען מיטהאלטן דעם פראגראם , צןן קאנפרענסטעפ טעלעפא 12אויך שטעלן מיר צו אומזיסטע 

זע אונזער וועבסייט פאר מער אינפארמאציע איבער די טעלעפאן . אנדערע אידןופע פון מיט א גר אנאנים

 .גרופעס

א ביזנעס  געפארן אויףאמאל ס האט געהאט א חסיד וואס איז 'איינער פון די פריערדיגע סלונימער רבי

נסיון פון  םצו גלייךממש , אים אונטער געקומען א שווערער נסיוןאיז  היים ןיזיזייענדיג אוועק פון . רייזע

ווען ': האט זיך דער חסיד געמאכט א שטיקל חשבון און געטראכט צו זיךמאמענט יענע אין . יוסף הצדיק

אבער דערנאך האט ער . 'מיין רבי זען אז איך האב געזינדיגטדאך וועט , איך וועל צוריק אהיים קומען

ן עובר 'און ער האט שוין געהאלטן ממש פאר. 'בימיין רזיך צו טרעפן מיט איך וועל אויסמיידן ': געטראכט

כאפן  פריינט וועלןגוטע מיינע  וואס וועל איך טון אז': ן געדאנק'זיין ווען עס איז אים ארויפגעקומען אויפ

איך מוז האבן מיינע , ייןנ ?קען איך דען לעבן אן פריינט, ך האב געזינדיגטאויף מיין אויפפירונג אז אי

האט אים , ווען ער איז אהיימגעקומען. אט אים געהאלפן איבערקומען זיין ייצר הרעה און דאס' !פריינט

 ".ערלעדיגן גוטע פריינטקענען , ארויסהעלפןא רבי קען נישט וואס אפילו : "זיין רבי געזאגט

ין איז רי רוועלכע(דורך אן עלטערע בחור געווארן עס איז כדאי צו ציטירן פון א בריוו וואס איז געשריבן 

 ):שוין איבער א יאר

און איך וועלן אייך . סיי בעפאר די חתונה און סיי דערנאך, עס איז מעגליך צו זיין א שומר הברית, יא"

און מיר האבן , חברים אין ישיבהעטליכע געווען  מיר זענען ,ה"ב. האב דאס באוויזןאיך  וויאזויפארציילן 

האבן מיר . בקדושה ובטהרה איז קריטיש וויכטיג פאר אונזער לעבןאלע איינגעזען אז דער ענין זיך צו פירן 

און מיר האבן זיך מקבל געווען צו ארבעטן אינאיינעם אויף די , זיך צוזאמגענומען א פארמירט א חבורה

 .ענינים

און זיך מקבל געווען עטליכע קבלות און מיר האבן מען איינמאל א חודש עקוזיך צוזאמג זענעןמיר "

די ערשטע תקנה אין די חבורה איז געווען . פון זיך האלטן ריין און ערליך די וויכטיגקייטאויסגעשמועסט 

די  פוןדאס איינמעלדן פאר אלע אנדערע חברים  ער דארף, דורךו "חפאלט פון די חבורה אויב איינער אז 

עס איז טאקע א גרויסער  .דאללאר פאר צדקה 200דארף באצאלן א קנס פון ער יעדער איינאון , חבורה

ה געארבעט "און די תקנה האט ב, אבער עס איז אויך מעגליך פאר א בחור דאס צו פארשאפן, סכום

היינט  צום ביזזענען מיר אלע געווען ריין און מיר האלטן דאס אן , ביז זעקס חדשיםפון איין . דיג'מורא

 ."ה"צוטאג ב

מיר אליין  קענען, מוטשענען זיך מיט דעם נסיוןס מענטשן וואפון נאך איינער אדער צוויי  ןיר ווייסאויב מ

יעדע שטיק צייט און דורכשמועסן די וויכטיגקייט פון די  און זיך צוזאמקומען, גרופעאנהויבן אן אייגענע 

 יזוק און סיי מיט די קענען אונז גאר שטארק ארויסהעלפן סיי מיט חאון עס , ענינים

 .ןאיינער פארן אנדערוואס מיר וועלן האבן ארטליכקייט ופאראנטו

 90צו איינשטעלן א באזונדערע , עס וואלט אויך געווען א גוטע עצה ווען מיר מאכן זיך אן אייגענע גרופע

ב איינער פון די אוי .אויסער די פריוואטע ציילונג וואס מיר האלטן פאר זיך, טאג ציילונג פאר די גרופע

יעדער און  ,פעדארף מען פריש אנהייבן די ציילונג פון די גרו, געהאט א דורכפאל גרופע האטפון די  חברים



 
 

זיך צו פע שטארק ארויסהעלפן פאר יעדן אין די גרודאס וועט . איינער דארף געבן א סכום פאר צדקה

י ואז. זינד זאל מען דארפן ווידער אנהויבן ציילןנישט צו זיין דער איינער וואס צוליב זיינע כדי , שטארקן

ן ן מיט זיינע חברים וואספארא מיטלשמועסויסוועט ער מוזן א, דורך יעדעס מאל וואס איינער פאלט, אויך

 .ט זיך נישט איבער'דאס חזרצו פארזיכערן אז נעמט זיך אונטער ער 

 יעדער איינער אין די גרויפערקזאם בלויז אויב אז אזא סארט גרופע קען זיין ווי, איז וויכטיג צו וויסןעס 

 רט פראצענט גרייט זיך צו היילןעבט זיין פארזיכערונג אז ער איז הונדעג איז פולשטענדיג דערביי און ער

ען ווערן אנגענומען אין די י ערשטע תנאי צו קענדארף זיין דאון דאס  .און מיהאלטן דעם פראצעדור

אויף אונזער וועבסייט קענסטו אויך ( .אג אז מען איז פולשטענדיג ערנסטא צוז מען דארף געבן, חבורה

 .)טרעפן מער הילף איבער אזוינע סארט גרופעס

קענסטו אנהויבן א רעוואלוציע און גרינדן אזא סארט גרופע אין ישיבה , בהאין ישידו ביזט א בחור אויב 

דער וועלט זכותים אויף  זיין אומשאצבארע קונה דו קענסט זיך .)פארשטייט זיך אויף א שטילן פארנעם(

א און אנהויבן , ייט איבערצוקומען די בושהשטארקקוראזש און  זיך שאפן דיאויב דו , יענע וועלטאון אויף 

האלטן דערביי אוןווילן זיך העלפן אינאיינעם צו זיין ערליך און פון ערנסטע בחורים וואס חבורה 

 .אפגעהיטן

דורכדעם וואס  ,און מיט די צייט וועט זיך דאס פארמערן, צוויי בחורים מיטויבן די גרויפע קען זיך אנה

יט קיין עפענטליכע פארשטייט זיך נישט מ( יעדער וועט אריינברענגען נאך א חבר אויף א שטילן אופן

נאר עס וועט אויך העלפן , אין דיין אייגענער נסיוןדיר  ויז וועט דאס העלפן פארלנישט ב). מודעות

דיי זכות וועט זיין . ישיבה בחורים וואס ראנגלן זיך כסדר מיט דעם פראבלעם צאליגע אנדערעילפ

נהאלטן אין די ישיבה אויך נאך וואס די פארלאזט די יבערהויפט אויב דער געדאנק וועט אא, אומשאצבאר

טן אין אנדערע און עס קען גאר זיין אז דער געדאנק וועט זיך אויך אריבערכאפן און פארשפריי, ישיבה

 !און אלעס וועט זיין גערעכנט פאר דיין זכות, ישיבות

 11#עצה 

 רעד זיך דורך מיט עקספערטן

האבן נאך אלץ נישט באוויזן  ירן אז די אלע שריט וואס מיר האבן אונטערגענומען ביז היינטמיר שפאויב 

וואלטן מיר געראטן , און מיר ווייסן נישט וואס צו טאן ווייטער, צו זיין דער ריכטיגער טעכניק פאר אונז

מיט אן עקספערט איבערשמועסן און האטליין  GYEאויפהייבן א טעלעפאן און אנרופן דעם איר זאלט 

ער אונז די האטליין ווערט געענטפערט דורך ספעציעלע מענטשן וואס פארשטייען. פראבלעםאונזער 

זייענדיג איינער וואס האט זיך , אין די הינזיכטן פרעזענליכע עקספיריענס וואס האטאיינער  ,פראבלעם

, ןלאנגע טערמי ה באוויזן זיך צו האלטן ריין פאר א"אללין געמוטשעט מיט דעם אדיקשאן און האט שוין ב

 .קען אונז געבן עצות און הילף וויאזוי ווייטער צו גייןאון ער 

זע אויף אונזער וועבסייט פאר . אין אמעריקע און סיי אין ארץ ישראל סיי נומערן פרייע האטלייןמיר האבן 

געווענליך זענען די מענשטן וואס ענטפערן די קאלס אויף . איבער אונזער האטליין מער אינפארמאציע

און זיי , אן עפענטליכע סעסיעם אין ארסטעפ פראג 12אזוינע וואס זענען שוין א דורך די , אונזער האטליין

זיי וועלן אונז מיטטיילן וואס . וועג ארויסזייער גוט געאייגנט אונז צו העלפן געפינען דעם ריכטיגן  זענען

דאס רעדן . און איינאיינעם וועלן מיר טרעפן עפעס אן עצה, נישטגעהאלפן פאר זיי און וואס  האט

געבן ספעציפיש עג ערטדי הילף וו וויבאלד, בענעפיט פערזענליך מיט א צווייטן האט גאר א שטארקע

 . צו אונזער סיטואציעגעצילט 



 
 

GYE פראפעסיאנאלן צו  עאנגעפירט דורך געלערנט. האט אויך לעצטענס איינגעשטעלט א חיזוק האטליין

מחנכים און עלטערן וואס זוכן עצות און הדרכה וויאזוי זיך אומצוגיין אין פעלער וואס מען האט סערווירן 

 .טשענען זיך מיט דעם אדיקשאןקינדער אדער תלמידים וואס מו

 646-660-8100: דער נומער איז
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 העלפן אנדערע

פראגראם וואס העלפט סטעפס  12און די לעצטע פון די , תשובה פון רבינו יונהתנאי ה 12די לעצטע פון די 

אין דעם זעלבן פון העלפן אנדערע וואס מוטשענען זיך זיך ביידע רעדן , אדיקשאן ארויס מענטשן מיט זייער

דער באקאנטער קאפיטל פון תשובה נאך די מעשה פון (א "ווי דוד המלך זאגט אין תהלים קאפיטל נ .נסיון

און , זינדיגע דיינע וועגןאיך וועל לערנען פאר  – "וחטאים אליך ישובו, רכיךדאלמדה פושעים ): "בת שבע

 .וועלן זיך צוריקקערן צו דיר זיי

אז מיר געבן זיך אוועק צו העלפן און עס איז נשט בלויז , תשובהחלק פון אונזער א דאס איז נישט בלויז 

עס איז נישט פאראן קיין בעסערע וועג . ערהוילונגשטארקע הילף פאר אונזער אייגענע  עס איז א ,אנדערע

 טענדיגעא שאין  ווי דאס אז מיר זענען, טערמיןע לאנג אז מיר זאלן זיך האלטן ריין פאר אצו פארזיכערן 

עס  .מיר העלפן ארויס אנדערע אין זייער נסיוןקאמיוניטי און  GYE ידאנדערע חברים פון  קאנטאקט מיט

א  ספאנסאר פארזיין א פארטנער אדער עס קיין זיין דורך נעמען א , קען זיין אויף פארשידענע אופנים

 .כסדר שרייבן אויף דעם פארוםאדער דורך  ,צווייטן איד

מיר האבן שוין פיל מאל צוריק געהערט פון מענטשן וואס זענען רסאנט ארויסצוברענגען אז עס איז אינטע

צו העלפן אנדערע , ווילאנג זיי האבן נישט געמאכט א שטארקע ציל אין זייער היילונגאז , געווען אדיקטעט

סטעפ  12אלע עצות פון די  עס האט נישט נישט געהאלפן. זענען זיי אייביג צום סוף דורכגעפאלן, מענטשן

. ביז זיי האבן ערנסט גענומען צו העלפן אנדערע, נאך שטיק צייט זענען זיין אייביג צוריקגעפאלן, פראגראם

ווייל ווילאנג אונזער גאנצע ארבעט זיך צו היילן איז בלויז געשטעלט אויף  , די סיבה אונטער דעם איז

על פארלוירן ווערן ווען מיר שפירן אונזערע אינטערעסן ציען קענען מיר שנ, אונזער פריוואטע אינטערעסן

אבער אז מיר זענען כסדר פארנומען צו העלפן אנדערע זיך ארויסדרייען פון דעם , אויף דאס פארקערטע

 .פראבלעם וועט דאס האלטן אונזער מחשבה אויף די ריכטיגע רעלסן

רבי עקיבא רופט וואס , "עך כמוךואהבת לר"פון  פארשטיין די וויכטיגקייט פון די מצוההעלפט אונז דאס 

וען מיר לעבן נישט בלויז פאר ו. עס איז א שטארקע יסוד אין די גאנצע תורה –" כלל גדול בתורה"אן עס 

וויסן קלאר וואס עס קענען מיר דעמאלט , מיר האבן אינזין אויך די וואוילזיין פון אנדערע מענטשןנאר , זיך

אז דער , האט געזאגטל "זצרבי חיים וואלאזינער  .ן מיר וועלן שטרעבן דאס צו טאןאיז דער רצון השם או

 .נדערעגאנצער ציל פארוואס א מענטש איז אראפגעקומען אויף דער וועלט איז ארויסצוהעלפן א

איז פאראן איין , מיר קענען העלפן אנדערע זויאיפארשידענע וועגן וו שמועסןצואויסהייבן אן  מיר רבעפא

וואס מיר האבן אויף דעם זעלבן וועג . צו העלפן אנדערע אידןטון שוין רקע זאך וואס מיר קענען שטא

איז מן הסתם פאראן , וועבסייט און צו דעם האנטבוך GYEגעקלעטערט ביז מיר זענען אנגעקומען צו די 

ען נישט טרעפן קיין קענ און, טויזנטער אנדערע אידן ארום דער וועלט וואס מוטשענען זיך מיט די נסיונות



 
 

וועט אונז זיין א גרויסער זכות אוייב עס  .זיי ווייסן נישט אז עס עקזיסטירט בכלל אזא ארגאניזאציע. הילף

 .מיר וועלן פרובירן צו פארשפרייטן דעם בוך און די אדרעס פון אונזער וועבסייט

קאנטעקס  דו האסט אין דיינעוואס מעיל פאר אלע דיינע פריינד און פאמיליע -שיק ארויס א מאסן אי 

אויב מיר ( .ווייטער פארשפרייטןזאלן דאס זיי אז און בעט , ארגאניזאציע GYE געוואלדיגע פון דיאיבער די 

קענען מיר דאס , זענען באזארגט אז אנדערע וועלן טראכטן אז מיר האבן פראבלעמען אין די הינזיכטן

און מיר שיקן דאס בלויז  ,"מעיל-טשעין אי"א האבן ערהאלטן דעם מעסעדזש פון מיר גלייך מאכן ווי 

 ).ווייטער

 ?וואס נאך קענען מיר טון צו העלפן אנדערע

קענען מיר , האלטן נאך אין די ערשטע שטאפלן זיך צו ערהוילן פון אונזער אדיקשאןאפילו אויב מיר 

און אויסטוישן דברי מיטארבעטן ן צוזאמען מיט אים אין אונזער מצב אופרובירן צו טרעפן נאך איינעם 

דאן זענען , טאג 90מער ווי  ריין פארשוין אז אויב מיר זענען  ,איז GYEכלל אין  ראנגענומענע דער. חיזוק

, טאג 90אבער אפילו אויב מיר האלטן נאכנישט ביי  ;צווייטן א ספאנסאר פאר אמיר שוין ראוי צו זיין 

ארטנער און זיין פארבינדן מיט א צווייטן אין אונזער מצב און זיך מיטטיילן קענען מיר זיין א פ

 .האפענונג חיזוק און, עקספיריענס

וואו הונדערטער אידן , אויף אונזער פארוםצו שרייבן איינס פון די בעסטע וועגן צו שטארקן אנדערע איז 

און מיר קענען דארט שמועסן מיט , הצלחותנסיונות און , און געבן זיך אויס זייערע שווערע מצביםשרייבן 

קענען מיר זיך , 9#עצה אין  פריערווי געשריבן , אויך . אנדערע און זיי ארויסהעלפן און מחזק זיין

 .ספאנסער/פארטנערפריוואטער צו זיין א אויף אונזער וועבסייט איינשרייבן 

וועט א דאנק אונזער הילף , כנגד מידה ן מענטש מידה'ת וואס פירט זיך אויף מיט"עס איז זיכער אז השי

אונז העלפן מיר זאלן קענען שנעל דערקלערן זיג איבער אונזער מאנסטארישע נסיון און מיר , פאר אנדערע

 .וועלן מער נישט האבן קיין תאוה צו די שמוציגע ענינים
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 פסיכיאטעראפי

נידריגע , שווערע יוגנט, ווי, אגישע אורזאכןט פון פסיכאלאדיקשאן שטאמקען זיין אז אונזער זייער אפט 

עוואוינט צו נוצן מיר גאין די פעלער זענען . נדערע פראבלעמעןאון א, דעפרעסיע, עקזייעטי, ווירדעזעלבסט

עס קען אויך זיין . דעם אדיקשאן צו אנטלויפן און זיך אוועקדרייען פון די שווערע געפילן וואס פלאגן אונז

איינמאל ווען מיר האבן געהאט א שווערע דורכגאנג און זינט מיר האבן איינמאל עס האט פאסירט , אז

 .דערפון נישט אפשיידןמער קענען מיר זיך , געשפירט דעם טעם

מיר זענען שוין . יארן עאפטמאל זענען די פראבלעמען טיף איינגעווארצלט אין אונזער מוח פון לאנג

ס קען ע. הרגשים וועלכע פלאגן אונזצו פארטייבן אונזערע  זירן כדיַאמוזיך צו געוואוינט פון יונגווייז אן 

אין די  נישט אנגענומען אז מיר זענען, סאשעל איזולאציע אדער פון, אביוז, דורכגאנג טראומעקומען פון א 

 ".געזעלשאפט

צו העלפן ארויסקען פיל , אונזער אדיקשאןפאר  ספעציפישגליך אן אדיקשאן טעראפיסט און אויב מע

אז מיר וועלן אויפדעקן דעקן די אונטערליגנדע אורזאך וואס האט צוגעברענגט אונזער אדיקשאן און טאנ

עס איז בכלל וויכטיג צו  .דעם שורש פונעם פראבלעם וועט דאס גרינגער מאכן צו לייזן דעם פראבלעם



 
 

ווייל אפילו אויב מיר , דערגיין דער פונקטליכער אורזאך וואס האט אונז אריינגעשלעפט אין דעם אדיקשאן

דעם פראבלעם האנדלן באמיר נישט וועלן אויב , שלאגן מיט דעם אדיקשאןזענען שוין געלערנט זיך צו 

 .קומען שפעטער וועט עס אפטמאל צוריק, פונעם שורש

איז וויכטיג מיר זאלן זיכער מאכן אז ער האט שוין באוויזן צו העלפן איינעם טעראפיסט וען מיר זוכן א ו

דעריבער איז , טאקטיקן צו היילן אדיקשאן איז ענליך ביי אלע אדיקשאנסדי . פריי ווערן פון אדיקשאן

אבער ער זאל שוין האבן א , נישט וויכטיג ער זאל שוין האבן אויסגעהיילט ספעציפיש אין אונזער אדיקשאן

 .רעפוטאציע פון היילן אדיקשאנס

אונזער פון  די נאטור ןפארשטיי קען נישטא טעראפיסט וואס איז נישט געלערנט פאר אדיקשאנס 

און עס איז א שאד די צייט און , צער און עגמות נפשפאראורזאכן בלויז וועט אפטמאל און ער , אדיקשאן

נישט אנקומען צו  וועלן קיינמאלאבער זיי  ,דערגיין דעם פראבלעםבירן צו זיי קענען פרו. דאס געלט

וויסנשאפט און חקירות . און וואס מען דארף טאן דאס צו היילןאדיקשאן ארבעט אן פארשטיין וויאזוי 

מען דארף זיין ספעציעל געלערנט , דעם פראבלעםקען נישט אוועקנעמען איבער די נושא פון אדיקשאן 

 .אקעמפןדאס צו ב

אריבערצוגיין אונזער מחשבה און  ווייסט וויאזוי, וואס איז געלערנט פאר אדיקשאן פעלערטעראפיסט א 

ן אונז אויסלערנען וויאזוי א אדיקשאן טעראפיסט קע. עובר צו זיין וואס ברענגט אונזגעפינען די אורזאכן 

י זיך צוריק באהעפטן מיט דער וועלט וויאזו; ס און פוסטע מחשבותלעבן אן פאנטאזיעא נייע אנצוהויבן 

פון די שמוץ און איבערקליגן דעם אדיקשאן און  קאפ עמען אונזערנארויסצווויאזוי ; ארום אונז

 .)סטעפ 12רוב מאל נוצענדיג די ( רנעמען קאנטראל אויף אונזער תאוהאיבע

א נייע טראכטן אויף אונזער מח צו מאנאווירן צו  יסט וועט אויך וויסן וויאזויא גוטער אדיקשאן טעראפ

טעכניק א עס איז אויך פאראן . אונזער מח זאל דאס אויפכאפן אפילו אנדעם וואסאפטמאל , וועג

וואס אסאך  "פעטריק קארנעס"טעכניקן פון  און די) יטיוו ביהעיווארעל טעראפיקאגנ( CBTאנגערופען 

און אזוי איז פאראן נאך פארשידענע אופנים און , הינזיכט זענען געלערנט צו נוצן טעראפיסטן פאר דעם

 .טאקטיקן וואס ווערן גענוצט דורך די געשולטע טעראפיסטן

גענוי , א רעליגיעזע טעראפיסטזוכן דוקא איז נישט וויכטיג צו , שע אידן'חרדיטראצדעם וואס מיר זענען 

די עיקר וואס מאכט אויס . היילן צו קענען אונז, דוקא א אידזיין מוז נישט דאקטאר  ן אלגעמיינערווי א

ענירט צו רטזאל זיין און ער , די נאטור פון אדיקשאן זאל גרונטליך פארשטייןאז דער טעראפיסט  ,איז

 .האנדלן דערמיט

אס אבער ד, פאר עטליכע סארט טעראפיסטן אפציעסאפטיילונג " טעראפי"י דאויף אונזער וועבסייט זע 

פאר ליסטעס פון אדיקשאן  ,ן אונזער טעראפיסט רעפערל סעקשאןוויכטיג אויסצוטשעקאיז מערסטע 

 .אין אמעריקע און אין ארץ ישראל, טעראפיסטן

יהילפיג צו טרעפן א קאמפטענטע אדיקשאן יזענען עטליכע וועבסייטס וואס קענען זיין ב פאלגנד

 .געגענט אייערטעראפיסט אין 

Uwww.nefesh.org  

Uwww.iitap.com  

Uwww.sash.net  
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 סטעפס 12די 

  ווילאנג נאך וועל איך זוכן עצות – "עד אנה אשית עצות בנפשי) "יגקאפיטל (דוד המלך זאגט אין תהלים 

זיך דערהייבן וועלן מיינע פיינט  נאך ווילאנג – "עד אנה ירום אויבי עלי"? ניצול צו ווערן פון עבירות

, ת"מיין פיין און ענטפער מיר השיזע  – "אישן המות האירה עיני פן, אלקי' ננו ההביטה ע. "איבער מיר

וועט ער מאכן פארלירן מיין טאמער ווייל , מיט גוטע עצות וויאזוי ניצול צו ווערןלייכט מיינע אויגן דער

 .און איך אנטשלאפן ווערן צום טויט, נשמה

מיר האבן שוין ווייל , זיך גענוי אין דער מצב וואס ווערט געשילדערט אין די פסוקיםאויב מיר שפירן 

מיר זעען ; אזויווי ביז היינטפאלן דורכאון מיר האלטן נאך אלץ אין איין , ביז אהערעצה פרובירט יעדע 

 וועלן חלילה מיר שפירן אז מיר  ,און צום לעצט; זיך נישט העלפן אלייןאז מיר קענען שוין איין 

דעמאלט , זיך אויסצוהיילן אויב מיר זענען נישט מצליח - ווי דוד המלך זאגט -" איינשלאפן צום טויט"

וואס , סטעפס 12ן סטעפ פון די טשהאלטן שוין ביים עראון מיר  דערגרייכט דעם קלימאקסהאבן מיר 

 :ליינט זיך אזוי

צו בייקומען אונזער  ותכוחהאבן נישט די אייגענע באשטעטיגן אז מיר זענען מיר מיר זענען מודה און "

 ".קאנטראלאונזער לעבן איז מער נישט אונטער אונזער  ;אדיקשאן

איז דאס די שטערקסטע צוגאנג , ן ריכטיגן אופן'ווערט אויסגעפירט אויפאויב עס , סטעפ פראגראם 12די 

האט שוין און , יארן' 930עקזיסטירט שוין זינט די דער פראגראם . צו אויסהיילן א מענטש פון אדיקשאן

ס איז פאראן ע. זנטער מענטשן איבער דער וועלט זיך צו באפרייען פון זייער אדיקאשןהעלפן טויבאוויזן צו 

וואס איז געשטעלט אויף אלקאהאל  AAאון אזוי ווי  SA ן נאמען'מיט וועלטליכע ארגאניזאציע א

און  ,סטעפס זענען ביי אלע אדיקשאנס אייניג 12די . דיקשאןספעציעל אויף אונזער א SAאיז , אדיקשאן

 .אנדערע העלפן. 3, זיך אויסרייניגן. 2, גלייבן אין באשעפער. 1: פרינציפןהויפט  בויעט אויף דרייאיז גע עס

עס . סטעפס זענען געבויעט אויף רעליגיעזע פרינציפן וואס זענען פונדאמענטאל פאר אלע רעליגיעס 12די 

צו טוישן זיין וויאזוי האבן א פראבלעם זיך צו גיין לערנען פון א גוי רעליגיעזע אידן מאכט זיך אפט אז 

אשר עשה האלקים : ")ז כט(קהלת  איןזאג אבער דער פסוק . ת"פאר השיגעבן זיין תאוה איבערלעבן און 

און זיי , און ערליך ת האט באשאפן דעם מענטש גראד"השי –" רבים תוהמה בקשו חשבונו, את האדם ישר

א  .בכלל פון זיין א מענטשיסודות ' ב' סטעפס זענען די א 12די  .פארדרייט מיט פאלשע חשבונותהאבן זיך 

געווארן מיט דעם צלם אלוקים און איז אינטערעסירט צו לעבן אויף א העכערע באשאפן מענטש וואס איז 

 רכע רעליגיע עצו וועלאפגעזען , ת"האט א פליכט צו זיין אונטערטעניגט פאר השי, מדריגה פון א בהמה

 .טוט געהערן

זייער " :פראגראם האט אמאל געזאגט סטעפ 12 אין אלאנג איד וואס איז געווען יארן  שער'חרדיאיין 

ות עובר אויף די עבירזענען , פרומע אידן וואס האלטן תורה און מצוותמאכט זיך ליידער אז  אסאך מאל

געגליכן צו איינעם וואס פארט אויף גרויסן טראק  זענעןדי מענטשן . בשעת ווען זיי זענען עוסק במצוות

עס וואלט פיל בעסער געווען ווען ער קריכט אראפ ! אבער ער פארט ארויס פון קאנטראלרעדער  18מיט 

איינפאך און ער פארט און  ,בציקל עא צוויי רעדלדיג הויבט צוריק אן פארן מיטאון  פונעם טרעילאר

ל און פון "מיר זוכען גרויסע השגות און מנהגים פון אריז, דאס זעלבע איז מיט אידישקייט ...פארזיכטיג



 
 

ליבערשט זאלן מיר אפלאזן די גרויסע מושגים און זיך ; אבער מיר פארן ארויס פון קנטראל, זוהר הקדוש

 .אידישקייט און פון די מענטשהייט בכלל, ע יסודות פון אמונה'נעמען צו די פשוט

דער . זיי בויען נישט קיין רעליגיע ע ענינים אבערגייסטישסטעפס זענען טאקע געבויעט אויף  12די 

עס לערנט אונז  .עס לערנט אונז איבער אונז אלייןנאר  ,פראגראם לערנט נישט איבער דעם באשעפער

אין אונזער  רמיר זאלן אריינלאזן דעם באשעפעאז  ,אונז עסהעלפט גלייכצייטיג און , וויאזוי זיך צו פירן

 .טאג טעגליכן לעבן

סטעפ  12טווערסקי גערעדט איבער די  הרב האט, ט"וענשאן אין ניו יארק אין יאר תשסוביי די אגודה קאנ

ביי זיין דרשה האט ער . ארויסגעברענגט די וואונדערליכע תועלת דערפון און ער האט, פראגראם

ט צוגעלייגט אז יעדע ער הא .אופן ן קריסטליכן'אויפ די באהויפטונגען פון מענטשן אז עס איזאפגעווארפן 

 .ל"אין חזווערט שוין געברענגט ענומען אונטערגוערט סטעפ וואס ו

ו ער ווא ”Self Improvement? I’m Jewish“ן נאמען 'הרב טווערסקי האט אויך געשריבן א בוך מיט

עס . אלץ עצות צו בייקומען א נסיון ל"חזדברי  ווערן שוין געברענגט איןסטעפס  12וואו די  צייגט אן קלאר

 ”Addiction & Recovery Through Jewish Eyes“ן נאמען 'איז אויך דא א גוטער ארטיקל מיט

 ראגראם צו די תשובה פארשריפטן פונעםסטעפ פ 12וואס פארגלייכט די , געשריבן דורך קארל גלאסס

 .צווישן זיי פארגלייכונגען ם און רבינו יונה און ער טרעפט דארט געוואלדיגע"רמב

וויאזוי , פארציילן מיט וואונדער האבן שוין מיטגעהאלטן דעם פראגראם וועלכע אסאך רעליגיעזע אידן

דיג דערהויבן 'עס האט זיי מורא נאר, פון זייער אדיקשאןדער פראגראם האט זיי נישט בלוייז געהאלפן פאר 

 .הצלחה אין אלע זייערע הינזיכטן אין זייער לעבןעס האט זיי געברענגט , אין רוחניות בכלל

ישע אידן 'שיעורים פאר חסיד וואס באשטייט פון אנליין, ילונגאפטי SAנעטווארק האט א גאנצע  GYEדי 

וואס גייט נאך  GYEפון שטענדיגע פראגראם יז א זעלבסטעס א. סטעפ גרופע 12מיטהאלטן א וואס ווילן 

פעס פאן גרוטעלעאון אויך , דיסקוסיעס SAא פארום פאר מיר האבן אויך . פארשריפטן SAדי אלגעמיינע 

 .מעיל גרופעס פאר חסידישע אידן-און אי

GYE 12 סטעפ אנאנימע טעלעפאן קאנפרענצן 

סטע און שטערקסטע עספאנסאר אדער אדיקשאן טעראפיסט וועט אייך זאגן אז די צוויי ב SAיעדע 

 :ן איזקשאיאדבאפרייען פון מעטאדן זיך צו 

וואס מענטשן און ווערט אנגעבונדען מיט אנדערע , און איינזאמקייט ארויסגיין פון איזולאציע: פע הילףגרו

 .האבן דעם זעלבן פראבלעם און זוכן זיך צו היילןגייען 

וואס העלפט שוין מיליאנען מעטשן פאר לאנגע  וועלטשטערקסטע מעטאד אויף דער די  אנטייל נעמען אין

 .פראגראם סטעפ 12: יארן

GYE מאכן א קשר מיט שע אידן י'פעס צו העלפן חסידרשידענע אנאנימע טעלעפאן גרושטעלט צו פא

ינאיינעם און אזוי ארבעטן א ,)זייער נאמעןארויסגעבן  אן(, מענטשן וואס ליידן פון דעם אדיקשאןאנדערע 

אלעמאל פאר  קאמענדירטרעהרב אברהם טווערסקי . אדיקשאן שעדליכע זיך ארויסצוברעכן פון די

פאן טעלע GYEפרובירן די קודם זאל  אז מען, סטעפ גרופעס 12מענטשן וואס פרעגן אים אן איבער די 

 .פעגרו SAאנטייל צו נעמען אין אן עפענטליכע  מען באשלוסטגרופעס איידער 



 
 

ער די פאר מער אינפארמאציע איבער די טעלעפאן קאנפרענצן קוקט אויף אונזער וועבסייט אונט

   "Tools > Phone Conferences":אפטיילונג

 סטעפס 12לערנען איבער די 

וואס ליגט אין כח  און צו באגרייפן דעם שטארקןסטעפס  12כדי צו האבן נאך אינפארמאציע איבער די 

איבערהויפט  .סטעפס 12פון די איז גוט צו ליינען די מאטריאל אויף אונזער וועבסייט ביי די סעקשאן , דעם

. "The 12 Steps and 12 Traditions"די בוך און  AAפון  "Big book"צו ליינען די איז רעקאמענדירט 

עס ) צוליב איר ווייסע דעקל "White Book"די  ץבאוויסט אל(בוך  SAצו ליינען די  אויך וואלט גוט געווען

אדער  , מאטן קען דאס קויפן אין א בוך פארמע. אס ליידן פון דעם אדיקשאןאיז זייער גוט פאר מענטשן וו

 .פארמאט. עף.די.דאס אראפלאדירן פון אונזער וועבסייט אין א פי

די מיט סטעפס און  12מיט די זיך באקענען  דאס אונז העלפן ראטור וועטליטביכער און ליינענדיג די 

ון מענטשן וואס זענען געהאלפן פע מעשיות 'דורך ליינען די הונדערטער אמת. וואס ליגט דעריןזאפיע אפיל

און עס האט זיי באוואויגן צו טוישן זייער גאנצע לעבן און אנהויבן זיין נאנט , סטעפס 12געווארן דורך די 

וועט דאס אונז שטארק ארויסהעלפן און געבן חיזוק זיך אנצושליסן אין דעם םראגראם , צום באשעפער

 .י"בעזהש, און זיך אויסהיילן גענצליך

 .דורכגאנג עטליכע חדשיםסטעפ  12דויערט א אלגעמיין  אין

 סטעפס 12פארשטיין די כח פון די 

 פון און, סטעפס 12די  אויסשמועסן עטליכע נקודות וואס עס זענען די הויפט יסודות פוןמיר וועלן דא 

איבער פראגראם וואס האט שוין ערמעגליכט מיליאנען מענטשן באשטייט דער וואונדערליכער וואס עס 

 .דער גארער וועלט זיך ארויסצודרייען פון די ערגסטע פעלער פון אדיקשאן

 :פון דעם פראגראם ותיסודהויפט די ערשטע דריי סטעפס זענען די 

מיר זענען מודה און מיר באשטעטיגן אז מיר זענען האבן נישט די אייגענע כוחות צו בייקומען  .1סטעפ 

געשטעלט אז  דער סטעפ איז. אונזער לעבן איז מער נישט אונטער אונזער קאנטראל; אונזער אדיקשאן

מיר  .קשאןאדיפון זיין רדרוקט עאון אונטער איז באזיגט און מודה זיין אז  אנערקענעןאל דער מענטש ז

קענען ספראווען כוחות זיך צו אייגענע  לאז און מיר האבן נישט דיסאז מיר זענען הילפזיין מודה  מוזן

און דער תאוה קען , סטאביליטעטמענטאלע נישט די מיר האבן  מיר מוזן איינזען און מודה זיין אז .דערמיט

זיך נישט קיין עצה טראל און מיר קענען קאנארויס פון אונזער לעבן איז . אונז באהערשן צו יעדע צייט

 .געבן אליין

העלפן און קען אונז בלויז א העכערע כח פון הימל מיר זענען געקומען צו די הכרה איז  .2סטעפ 

פאר אונז אידן . זיך אפצוגעוואוינען פון אונזער אדיקשאןאון ישוב הדעת אריינשיינען דעם ריכטיגן שכל 

אבער . ת"דעם געוואלדיגן כח פון השיזינט מיר גלייבן שוין פון לאנג אין , יןצו פארשטי איז דאס גרינגער

 . אונזער טאג טעגליכע געדאנקנגאנגאמונה און עס מאכן  מחזק זיין אונזעריר דארפן מ

אין דעם סטעפ לערנען מיר זיך אויס וויאזוי  .דעם פראגראם הויעכפונקט פוןאיז דער  .3סטעפ 

אז מיר זיין אנערקענען און מודה מוזן מיר . ע"רצון צום רבושאונזער גאנצע געבן אונזער לעבן און צואיבער

 דיקינד וואס איז אנגעהאנגן אין  קליין געבוירןא אזויווי  ,ת"אויף השיבלויז זענען גענצליך אנגעהאנגן 

אינגאנצן ז ער וועט אאון מיר טראסטן אים , ע"ן רבוש'רצון פארמיר געבן איבער אונזער . מוטער



 
 

גענצליך אויסהיילן פון אונזער עט זיכער מאכן אז מיר זאלן זיך וער ו ,אוועקנעמען דעם אדיקשאן פון אונז

 .מחלה

דעם  פולקאם אטוויאזוי צו אויספירן  פארשידענע עצות און מיטלןסטעפס זענען  12די איבעריגע פון די 

אבער , ת"נצליך איבערצוגעבן זיין לעבן אין די הענט פון השיקיינער האט נאכנישט באוויזן גע. דריטן סטעפ

 דירעקציע יאין דלערנען מיר זיך אוייס וויאזוי צו וואקסן און שטייגן , דורך די סטעפס פון דעם פראגראם

 .ה און אזוי פטור ווערן פון אדיקשאן"פון לעבן און אטעמען בלוייז מיט הקב

 נייע לעבן מיר הייבן א ,טעפין דעם דריטן סהייבן אן צו שטייגן א רך פאסירט בעת מיא וואונדערליכע זא

קיינער פארשטייט . אמת צו אלע אונזער אנגעלעגנהייטלעבן מיט אן און ריינקייט און  כקייטורליטנאפון 

איבערנאטורליך טרעפן מיר אבער , קען דאס נישט מסביר זיין מעןנישט פונקטליך וויאזוי עס ארבעט און 

 .אדיקשאן א מצב אז מיר דארפן זיך מער נישט שלאגן מיט אונזער זיך אין

און עטס , ת וועט מלחמה האלטן פאר ענק"יהש – "השם ילחם לכם ואתם תחרושין" :דער פסוק זאגט

ת "מיר שפירן ווי השי, אט דאס שפילט זיך אפ ווען מיר ארבעטן אויף דעם פראגראם. זאלטס זיין שטיל

אין דעם . מיר ההאבן מער נישט קיין נסיון, האט איבערגענומען דעם קאמפ און ער שלאגט זיך פאר אונז

 אונזער איןצעטרירן און נאר זיך קאנ, גאנצן פראבלעםפארגעסן פון דעם צו מיר זיך לערנען פראגראם 

 .דאס מערסטע וואס איז אונז מעגליךת "עבד פאר השיצו זיין א געטרייע , אייגענער לעבן

אויף . טויזנטער פעלער און עס איז דאקומענטירט אין, אבער עס איז א פאקט, עס הערט זיך אוממעגליך

ענטשן וויאזוי ממעשיות הונדערטער ליינען אונזער וועבסייט און אין די דערמאנטע ביכער קענט איר 

די שווערסטע און מיר קענען זיך איבערצייגן ווי , סטעפס 12אטן פון די טשלידערן די אומגלויבליכע רעזול

 .זיך צו באפרייען פולשטענדיגאדיקטס האבן באוויזן 

 :איין אדיקט שרייבט אין דעם בוך

ן אויפגעגעבן אויף דאקטורים האבן שוי, וואס איז שוין געווען זייער פארזינקןחבר  איך האב געהאט א"

און , איז געקומען צו דעם פראגראםאון ער  ,ער איז געווען אויסגעשלאסן פון זיין געזעלשאפט, אים

ה געווען אז ער איז אין נאר דער באשעפער קען אים העלפן און ער האט מוד דעקלעראציע אז יגעמאכט ד

א ער האט אנגעהויבן , טויט נעםנען פוויפגעשטאן פארענדיגן אלע סטעפס איז ער ממש ווי א'נאכ. געפאר

 .פרישע בלוט האבן אנגעהויבן פליסן אין זיינע אדערן. ממש נישט צום דערקענען, לעבן פונדאסניי

גארנישט , דער מענטש האט שוין פרובירט מיט אלע כוחות און אלע מיטלן, איך האב זיך געוואונדערט"

דערנאך וואס ער האט מיר ? אים ן פארארבעט אנגעהויבןוועלכע כח האט אצינד , האט אים געהאלפן

אויסגעקוקט ווי רעליגעזע מיר עס האט  .סטעפס האט עס מיך זייער איבערגענומען 12פארציילט איבער די 

 !האבן בכלל נישט דעם פראבלעםמענטשן 

איך האב אנערקענט אז דער . ת"דעמאלט האב איך איינגעזען אז מען דארף בלויז גלייבן אין השי"

ער איז . צואון ער האט א לעזונג דער ענטשאון נאטורן פון א מאיז באקאנט מיט די נסיונות  באשעפער 

וקומען צום אים גרייט אונז צו העלפן ווען מיר פארשטייען און אנערקענען גענוג שטארק אז מיר דארפן צ

א נייע וועלט האט זיך געעפענט  –פון מיינע אויגן רינען טרערן האבן גע .און אז בלוייז ער קען אונז העלפן

 .מירפאר 

פונדעוועטע דורכאויס די אלע סטעפס לערנען מיר זיך אויס וויאזוי זיך אפצולאזן פון אונזערע אנגע

ווען רעאקציעס טאן די ריכטיגע און צו נסיונות צוגאנג נזער מיר לערנען זיך צו טוישן אואויפפירונגען און 



 
 

און ת "השימיט די צייט לערנען מיר זיך אויס צו ווערן נאנטער מיט . מיר שפירן אז אונזער הארץ גליסט

 .וועט אונז ברענגען צו א גענצליכע ערהוילונגדאס  און, ווערט שטערקער מער און מערסט אונזער גיי

ווי לאנג מיר פארבלייבן די זעלבע . ן אונזער לעבן און מאכן אונז פאר נייע מענטשןסטעפ טויש 12די 

העלפן , אלע סטעפסמיט די . ך אליינסזיאלעמאל דארפן שלאגן מיט  זיך וועלן מיר, ווי ביז היינט מענטש

און דאס וועט דיגער גייסט און זיך פארלייגן אויף טון דעם רצון השם 'אונז צו  פאררעכטן אונזער רוחניות

 .קלארע שכלגן ישוב הדעת און יעם ריכטת וועט אונז שענקן ד"אונז העלפן אז השי

 :שרייבט) זע זיין מעשה שפעטער(יאר  13דוב וואס איז שוין ריין פאר 

נישט שלאגן מיט די זיך און מיר קענען  סטעפ פראגראם העלפט אונז איינזען אז מיר זענען קראנק 12די "

ן אט בלוייזצו מיט אונזער אדיקשאן טוישן אונזער קאנצעטראציע פון זיך שלאגן ט אונז צו נלער עס. תאוה

באטראכטן עס לערנט אונז צו  .און מיר זאלן ארבעטן אויף עשה טוב יעדן טאג באזונדער, דעם רצון השם

דאס  .יגע זאכןאויף וויכטקאנצטראציע זיך פרובירט אונז צו שטערן פון יינער וואס די תאוה בלויז ווי א

 ".אלעס

 נאך איבער דעם פראגראם

 דארפן מיר צוערשט אנקומען צום, כדי צו אויספירן דעם ערשטן סטעפער דערמאנט אז מיר האבן פרי

ז מיר האלטן שוין יאז מיר דארפן ווארטן ב ,צו זאגן עס מיינט נישט .לאמיר דאס אויסקלארן. גרונדאפ

מיר דארפן בלויז האלטן ביי א . טירן אוונזער ביזנעסנקראבאן אדער 'זיך גט, י זעלבסטמארדביממש 

שטאפל אז מיר פארטייען שוין צו וואס דער אידקשאן וועט אונז צוברענגען אויב מיר וועלן נישט פרובירן 

 .מיט אלע כוחות פטור צו ווערן דערפון

קאטעגאריע פון  "Attitude"אונטער דעם  "Hitting bottom while still on top"זע דעם אפטיילונג 

דורך די נען ליידער אנגעקומען מענטשן זעשרעקליכע מעשיות וואו די צו ליינען  ,אונזער וועבסייט

ווי מענטשן באקלאגן זיך אז זיי האבן געמארדעט אדער , געווארןארעסטירט זענען מענטשן  ווי. אדיקשאן

וואס רויען פמעשיות פון די  שרעליכעפארשידענע  נאך און, איינפלוס פון די תאוהאנדערע אונטערן 

 .זייערע מענער זענען אדיקטעט

ון אקרענק וואס ווערט ערגער שעדליכע הכרה אז דאס איז א פולשטענדיגע ינמאל מיר קומען צו די יא

ברענגען אז מיר זאלן צו אונזעס וועט , נישט בלייבן שטיין ביי דעם איצטיגן שטאפלערגער און עס וועט 

און צואמל  קען דאס אויך צוברענגען צו , פרנסה אונזעראון  ונזער שלום ביתנען אנהאלטן אמער נישט קע

 .אז מיר זאלן דאס שפירן אויף די איייגענע הויט אויס שוין נישטפעלט ט לדעמא, ו"ח מארדפיסה אדער ת

שפירן אנערקענען און צו העלפן מענטשן : נעטווארק GYEפון די  ןצילאיינס פון די הויפט און דאס איז 

נאך איידער זייער הילף ערנסטע נעמען זיי העלפן און  ,ם אנהויבנאך ביי ןהאלטזיי סוף ווען ם גרויליגן דע

 .לעבן ווערט רואיניט

פאר יעדן וויכטיג  וואס איז, פון פונדאמענטאלע מאראלישע פרינציפן סעריעסטעפס זענען א  12די 

און וואס ער איז , פון וואס עס מיינט א מענטש אויף דער וועלט 'ב-'ס איז די אע. נארמאלע מענטש

אסאך קומט פאר די יסוד פון אידישקייט און עס עס . ן בהמות וואס האבן נישט קיין בחירהאנדערש פו

ל זאגן דרך ארץ קדמה "ווי חז, פאר תורה און פאר מוסר, פאר אידישקייט, דיגע זאכן'יסודותאנדערע 

 .מען זיין א נארמאלער מענטשקודם דארף . לתורה



 
 

און , מענטשן נישט קיין אנונג פון די עניניםאסאך האבן זייער זאכן  יד ט פוןידי וויכטיגקיטראץ , ליידער

און ער זוכט הילף אויף זיין  דרוקטאז בלויז ווען דער מענטש איז שוין געפערליך געעס איז איראניש 

און אזוי האבן זיי די , אלף בית פון זיין א מענטשערנען די קומען זיי צו זיך צו ל געפערליכע אדיקשאן

די סיבה און פילייכט איז דאס . מעגליכקייט צו שטייגן און וואקסן פיל העכער ווי אלגעמיינע מענטשן

נהייט צו שטייגן און וואקסן כדי מיר זאל האבן די געלעג, דעם נסיוןעבן גהאט אונז געת "השיפארוואס 

 .דעם מהלך אויסטערליש דורך

רעדט בכלל נישט פון  12צו נומער ביז  2פון סטעפ אנגעהויבן אז באמערקן עס איז אינטערעסאנט צו 

מיר ווי אזוי דער עיקר רעדע פון דעם פראגראם איז איבער . צוליב דעם אדיקשאן ן אדער עובר זייןטרונק

מיר  און דאס העלפט אונז אז, ריכטיגאויפלערנען צו לעבן א נארמאלען לעבן און צו טראכן קענען זיך אויס

 זיך נישט דארפן אויסגעבן מיט אונזער אדיקשאן ווען מיר האבן א פראבלעם אדער ווען ווילן זאלן

 ת און"השי ויףסטעפ לערנט אונז וויאזוי צו גלייבן און זיך פארלאזן א 12די . פארטייבן אונזערע געפילן

 .ה קען אונז העלפן"כוחות זאלן מיר אייביג געדענקן אז נאר הקבאנשטאט זיך צו פארלאזן אויף די אייגענע 

פון דעם די פילאזאפיע  ;פעסטעפ גרו 12גיין אין א צו ט מען נישט קיינעם אויף אונזער וועבסייט שטיפ

 קען נישט מען. פראגראם איז געבויעט אז דער מענטש זאל זיך אליין אנטראגן צו נעמען דעם פראגראם

דראנג פון די טיפעניש פון אונזער הארץ אינערליכע  ןעס מוז זיין א ,ן זיין לעבןוישטן צו צווינגעקיינעם 

 .טוישן זיין לעבן וואס זאל אים ברענגען צו

מיר וועלן  ;פון דער וועלטלויפן אנטגעצווינגן צו זיין נישט  מערוועלן מיר , סטעפ 12ארבעטנדיג אויף די 

גאס אדער  ערמיר גייען אויף ד אסומאל ו עסיעד דינע שטריקיף א שפאצירן אופירן ווי מיר מער נישט ש

און  און זיך דרייען אויף דער גאסמיר וועלן קענען לעבן א נארמאלע לעבן . מאלס שאפינגאין עפענטליכע 

 .נאך אלץ זיין ריין און ערליך

זיך אויסהיילן נאך  זיך שירטאיבער וויאזוי ער  AAאין  1939ן אלקאהאליק האט געשריבן אין יארע ייווי א

 :סטעפ 12ורך די פון זיין אדיקשאן ד

מיר מענטשן האבן  .טשינ קענעןטון זאכן וואס אלקאהאליקס  איך קען שוין, געזונטגייסטיש איך בין "

קיין  טאר נישט האבן איך; אויף א פאלץ וואו מען סערווירט ליקערטאר נישט גיין  זאגט אז איךעאלעמאל ג

איך טאר אפילו נישט ; ן פון חברים וואס טרונקןשיידמוז זיך אפ איך; אינדערהיים שום אלקאהאל ביי מיר

מיר טארן זיך ; באר אנישט אריינגיין אין  איך טאר; דערויף אלקאהאלקוקען אויף בילדער וואס מען זעט 

 .ן אלקאהאלטרונקארויפברענגען אויף געדאנק אזא מושג פון בכלל נישט 

יינער וואס איז אדיקטעט א. די זאכן יעדן טאגזיך אן מיט עפן רמיר ט. עס איז נישט מעגליך אזוי אנצוגיין"

איז ער מיט גארנישט , טרעפן מיט זייצו זיך נישט און די איינציגסטע עצה פאר אים איז אלקאהאליק  צו

און ער איז נאכנישט באפרייט פון זיין  האט נאך אלקאהאל אין זיין מיינדעס מיינט אז ער , געהאלפן

 ".ן אלקאהאל וועט ער ווידער דורכפאלן'ווייל ווי נאר ער וועט זיך אנטרעפן מיט, אדיקשאן

און , סטעפ וועלן מיר קענען באווייזן צו טוישן אונזער מח און אוועקנעמען אונזער תאוה 12בלויז דורך די 

 .אלע לעבנס שטייגער און נישט אומפאלן פאר יעדע קליינע נסיוןמיר וועלן קענען אנגיין מיט אונזער נארמ

 15#עצה 
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דעריבער קען דאס , ווי פירער דערמאנט ,טוישן דאס לעבן פון א מענטשדארפן סטעפס  12וויבאלד די 

שווער צו טוישן עס איז זייער . מען האלט מיט דעם פראגראם לייוובלויז ווען  אסאך מאל זיין עפעקטיוו

אבער ווען מיר נעמען אנטייל אין א  ,ת"ער ווילן פאר השייבערצוגעבן אונזאונזער מח און אונזער הארץ א

עפענטליכע גרופע און מיר טיילן מיט פאר אלע באטייליגטע אונזער נסיון און מיר פרובירן צו ארבעטן 

אויך פאר ערנען איבערצוגעבן אונזער נסיון קען דאס שטארק ארויסהעלפן מיר זאלן זיך אויסל, אינאיינעם

 .ת"השי

טאג  לערנען מיר זיך אויס וויאזוי אריינצוברענגען די סטעפס אין אונזער, פעדורך אנטייל נעמען אין די גרו

און זיך לערענען פון זייער  ןעלעבן און מיר האבן די מעגליכקייט צו זען וואס אנדערע טוטעגליכן רוטין פון 

די  ות פוןדורכאויס די סעסיעס וועלן מיר האבן די געלעגנהייט צו הערן די פערזענליכע מעשי. עקספיריענס

מיטגלידער פון די גרופע און צומאל וועלן מיר זיך איבערצייגן אז אפילו די וואס זענען שוין אויף ערגערע 

חיזוק און , מיט האפענונגפן וועלן זיך אנזאמיר . שטאפלן ווי אונז האבן באוויזן גאר גרויסע דערגריכונגען

און אזוי אויך וועלן מיר מיטטיילן פאר די אנדערע מיטגלידער אונזערע פאסירונגען און עקספיריענס 

 .אונזערע דערגרייכונגען

 :האט געשריבןיין פאר עטליכע יאר יז שוין רא סא געוועזענער אדיקט ווא

 אוןמיט מיינע מעשים ו אויפהערן דעספרעט צרליך עבין געווארן געפ ן ביז איךריי ןראיך בין נישט געווא"

הילף פאר רופן צו הערט נישט אויף מענטש וואס דערטרענקט זיך א . כן הילףדעמאלט בין איך געגאנגען זו

באמת געשפירט אז איך גיי  איך האב ,עס איז נישט בלויז א משל. מיט זיין לעבן ביז ער שפירט זיך זיכער

 ".ביז איך בין געווארן געראטעוועט און איך האב נישט אויפגעגעבן ןשטארב

, גלייך געהאלפןווערן נישט וויבאלד זיי מיטינגען און סטעפ  12עס זענען פאראן מענטשן וואס קומען צו די 

דער אמת איז אבער אז מען מוז האבן געדולט און . פע נאך צוויי אדער דריי מיטינגעןפארלאזן זיי די גרו

גארנישט אנדערש  וויבאלד, אויף די סטעפסהאפענונג איך האב געלייגט גרויס . אויסווארטן ביז צום סוף

געשפירט אז איך האב  .רהיבראנדערע  ןדעריבער האב איך נישט געהאט קיי, אויף מירגעארבעט נישט האט 

היינט בין איך שוין און וואונדערליך האט עס טאקע געהאלפן און , דערלייגןצו  נישט וואסאיך האב 

 12אן די עפענטליכע אן אנדערע וועג וויאזוי זיך צו היילן  ןאיך זע נישט אז איך זאל האב. גענצליך ריין

 .מיטינגס מיט אנדערע מענטשןסטעפ 

א מח אפעראציע צו מאכן זיך לערנען ווי איינער זאל איז געגליכן  ,סטעפס אן א גרופע 12די  ארבעטן אויף

 מוז, צו קענען דורכפירן אפעראציעסדאקטאר  יל ווערן א פראפעסיאנאלעאיינער וואס וו. בוךפון א בלוי 

איידער ער קען זיך , פון אנדערע דאקטוריםמיטהאלטן לעבעדיגע אפעראציעס  זיך לערנען לייוו און

 .אפעראציע ןין איאלאונטערנעמען 

און ער איז א וועלט בארימטער  ,קבט אסאך עצות פאר אונזער נעטווארהרב טווערסקי וועלכער גע

אז , ואס רופן אים פאר הילף אין די עניניםמענטשן ופאר  זאגט אייביג, פאר אדיקשאנסעקספערט 

די סעסיעס . דעם אדיקשאן סטעפ גרופעס זענען די זיכערסטע וועג זיך ארויסצוברעכן פון 12עפענטליכע 

 .גסטע פעלער וואס מען האט שוין אויפגעגעבןאפילו מיט די אר, זייער א הויכע סוקסעס ראטעהאבן 

יט דעם אדיקשאן פאר איבער ט מעהאט זיך געמוטש וואסהאט אמאל געשריבן פאר א איד  הרב טווערסקי

 :יאר 20

איך זאג דאס ווייל איך קען דיר זאגן וואס ארבעט יא און וואס . דיין פאל איז נישט אויסערגעווענליך"

איז אז דער  פאקטאראבער דער הויפט , ה קען קומען פון פארשידענע וועגןדי דראנג פאר די תאו. נישט



 
 

אזוי ווי דו (ער פרובירט אלע וועגן . מענטש האט א פרעשור מיט וואס ער קען זיך נישט אן עצה געבן

רבעט איז די איינציגע זאך וואס א. אריינגערעכנט חתונה האבן ,אבער גארנישט ארבעט) האסט געטאן

די אלקאהאל אדיקשאן ליך צו דענעס איז זייער  ,SAעס ווערט גערופן , פעסטעפ גרו 12מיטהאלטן א 

נעבן און איר וועט זיכער קענען געפונען איינס , מיטינגען אין אלע געגנטער עס זענען פאראן .גרופעס

 .www.sa.orgנטערנעט ן אי'אויפ, אייער וואוינארט

 :איבער די נושא וויכטיגע ביכער צו ליינען 2פאראן עס איז "

 The SA Book (known as the White Book) 

Cybersex Unhooked  

האנדלט זיך דאס איין און . www.hazelden.org/bookplace דע פון זיי קען מען באקומען אויףביי"

 .אדיקשאןטרעפן פריי פון דעם אסאך הילף זיך צו דארט וועט איר געפינען 

גענוי ווי דער אלקאהאליק איז נישט קיין חילוק צי , נישט קיין חילוק וואספארא אופן דער אדיקשאן איז"

אז דער מענטש קען זיך פון אדיקשאן איז בלעם אדער עיקר פר. אדער אן אנדערע סארט וויסקי טער טרונק

ער האט נישט די כוחות  און, צו טאןייסט אז ער דארף נישט נישט אפהאלטן פון א זאך וואס ער אליין וו

 .אויף זיינע הרגשים זיך צו מתגבר זיין

דורך  טוואס זיי האבן דערגרייכ אסאך ווייטער פוןסטעפס  12זייער אסאך אידן זענען אנגעקומען דורך די "

און איבער אלעם האט זיי געהאלפן די חיזוק און עצות וואס ווערט אויסגעפירט אין די , מוסרספרי 

מען לערנט  אויבאון אפילו , אוודאי דארף מען אויך לערנען מוסר. פענטליכקייט צווישן א גאנצע גרופעע

טוט אין  און דאס איז וואס מען, נישט פראקטעצירן מיט א חברנאך אלץ טוט מען דאס  ,מוסר מיט א חבר

 .סטעפ פראגראם 12די 

 12וואס מאלט אראפ די   "The 12 steps and 12 traditions"עס איז אויך פאראן א בוך מיטן נאמען "

טראצדעם וואס עס רעדט זיך איבער די , עס איז כדאי צו ליינען. אויף גאר א קלארע אופן סטעפס

 ".אדיקשאן פון אלקאהאל

געשריבן פאר נאך טווערסקי האט קענט איר טרעפן נאך אסאך בריוון וואס הרב אויף אונזער וועבסיייט 

 .גרופעססטעפ  12וואס האבן אים אנגעפרעגט איבער די הונדערטער מענטשן 

זייער שטארק דעם כבוד פון אלע מעמבערס און קאנפידענשאל און מען היט העכסט פעס זענען די גרו

פארשטייט זיך אז פאר . דיין סוד איז יעדנס סוד. קיינער גיבט נישט ארויס די נעמען פון די באטייליגטע

וואו  ,טעלעפאן ן'דורכ גרופע סטעפ 12ין א נעמען אאנטיילצו  ס בעסטעאונז אידן איז צום ערשט דא

עס  .פעוועלן מוזן נעמען די לייוו גרו, אויף דעם אופןנישט  העלפטאון פאר די וואס עס . פריער דערמאנט

 .Uwww.sa.orgUוועבסייט  זוכט אויף דעם, סגרופעלייוו  SAאיז אויך פאראן אידישע 

און הרב  .(SA, SAA,SLAA, SCA, SRA)פעס סטעפ גרו 12אראן פארשידענע סארט עס איז פ

 SA. זייענדיג דאס מערסטע פאסיג פאר אונז SAטווערסקי רעקאמענדיט פאר חסידישע אידן צו נעמען די 

אר ריינקייט איז און זייער דעפעניציע פ, קשאן פון אונזער תאוה און גארנישט מעריארבעט אויף די אד

, פאר מענער בלויזדאס  איזאון אויך . ל"חזע און "שואידישע הלכות פון  דידאס מערסטע געגליכן צו 

 .אנדערע קענען זיין אויך פאר פרויען דאקעגן די

http://www.sa.org/�
http://www.sa.org/�


 
 

, כעין א זייטיגע שטיבל פון א קיראט אפגעהאלטן ראפילו אויב די מיטינג וועאז , עס איז וויכטיג צו וויסן

מען טאר זיך נישט אפהאלטן פון אריינגיין זיך צו היילן פון ט אז 'סקפ'ב שמואל קאמינעצקי געהאט הר

און מיר מוזן טאן וואס אימער זיך , אונזערע פראבלעמען גרעניצן זיך מיט ארגערע עבירות. דעם אדיקשאן

 .צו באפרייען פון דעם אדיקשאן

 ס מעשה'דוב

ער איז שוין ריין אין , GYEגרופע פאר  SAדוב איז היינט אונזער אנפירער פון דעם פארום און ער פירט א 

SA  האט ער ארויפגעשריבן זיין , ווען דוב האט צום ערשטן מאל געפינען אונזער נעטווארק. יאר 13פאר

ערנען פון וואס ער האט אסאך זיך למיר אלע קענען . מעשה און ער האט מיטגעטיילט זיין עקספיריענס

 :געשריבן

רחמנות און צום גרויסער צום בעסטן א , פשוט שלעכטבין האב איך געקלערט אז איך , פאר יארן לאנג

 געווען זייער ווייט פון אןאון  געווען פארזינקן אין עבירותבין איך  .ע"ם רבושערגסטן פארפיינטעט ביי

מיין לעבן דארף נישט צו זיין אויף דעם נישט ריכטיג און אז  איך פיר זיךסט אז ואיך האב געווא. 'עובד ה

אין רעזולטאט איז  .ותע עבירסטגעווען אויף די הארב אבער איך בין אלעמאל דורכגעפאלן און עובר, וועג

דאס האט אנגעהאלטן פאר . געווארן זייער שוואך, פאר מיראויך מיין אמונה אז עבודת השם איז מעגליך 

 .יאר 10איבער 

און אזוי האט דאס אנגעהלאטן פאר נאך , דערנאך האב איך חתונה געעהאט און עס איז געווארן פיל ארגער

, איך בין געגאנגען צו עטליכע סארט טעראפיסטן און איך האב גערעדט מיט עטליכע רבנים. יאר 10

אבער בלעם איז ער פרא'דער אמת. פראבלעמען שלום ביתגעווענליך אונטער דעם אויסרייד אז איך האב 

 .און פארפירט און עס האט מיך שרעקליך פארדרייט, אז איך האב געפירט א טאפלט לעבן, געווען

איך . און עטליכע גאר פארקערט, מיר אין א שטיקל האפענונג וואס אריינגעשיינטמענטשן  עס זענען געווען

דאס וואס איר  גענוימיר געזאגט און ער האט ) 92 – 1991אין יאר (האב אפילו גערופען הרב טווערסקי 

כט אז איך קען געטרא דעמאלט איך. סטעפ גרויפ 12אז איך דארף גיין צו א : ן וועבסייט'שרייבט דא אויפ

 . דערפון און עס וועט נישט טויגן ווערן רווייל מיין פרוי וועט געוואוי, דאס נישט באווייזן

. סטיללעבנס יען מיין ישטארק פרדר דורכגאנג וועטצירטע ויך געשפירט אז די גאנצע קאמפליהאב א איך

 איך וועל, וועט מיין שיקזאל זיין אז, אין בעסטן פאלאון געטראכט אז , איך האב אויפגעגעבן און רעזיגנירט

 .שטארבן אויף דער עלטער מיט א גרויסן סוד אין מיין לעבן וואס קיינער ווייסט נישט

מיר קלאר געווארן עס איז . ערשטן שטאפלליך אנגעקומען צום אונטבין איך ענד, רך זעקס יאר שפעטערבע

אויב איך וועל  איך האב אייננגעזען אז. און קיינמאל נישט בעסער, אז איך ווער נאר ערגער און ערגער

 –האלט דאס אט אט ביים טון וואס איך האב געשפירט אז איך  –נעמען נאך איין טריט ווייטער אראפ 

די תורה ; מיין קהלה; מיין זעלבסט רעספעקט; מיין פאמיליע; אלעס אונטער מיר ןלאזיבערמוזן אל איך ווע

אין קורצן אלעס וואס איך האב געהאט מיט מיר , און אפילו אויפגעבן דאס גאנצע אידישקייט, און מצות

 .פון אפגרונד אין מיין לעבן איז געווען ביים שוועל

איך בין שוין געווען אסאך מאל . דערשראקןזייער און איך בין געווען  ,איך האב נישט געזען קיין וועג ארויס

אבער  ,)געווענליך ווען איך האב מורא געהאט אז מען וועט מיר כאפן עובר זיין(דערשראקן ביז היינט 

מורא אז האט גארנישט צוטאן מיט דער פחד איך האב געוואוסט אז . אר אנדערשגאצינד איז דאס געווען 

 .עס איז עפעס אן אינערליכע שרעק, געכאפט ווערן איך וועל



 
 

זי האט מיר  און, מעשה איר פארציילט דיאיך האב צו א טעראפיסט און בין איך געגאנגען וואך  די אנדערע

נישט האבנדיג קיין אנדערע ברירה האב איך אנגענומען איר . מיטינג SAא  צוגערעדט צו אנטייל נעמען אין

דערנאך און ) שוואכקייטאין די אייגענע מודה זיין (סטעפס  12ן טון די ערשטע פון די און נאך גיין או, עצה

איז מיר קלאר געווארן אז איך בין , מיטגלידער אנדערעפאר די  געשיכטעמיין וואס איך האב מיטגעטיילט 

 . און אז איך קען געהאלפן ווערן באמת זייער קראנק

 –ת "ט און אוממדירעקט דורך השיקאיך בין געהאלפן געווארן דירע נגען אוןאיך בין געגאנגען צו די מיטו

ה הייליג און ערליך און איך בין "זינט דאן בין איך ב. ען היינט אלס מיין בעסטער פריינטוועמען איך ק

מיין און איך בין צופרידן מיט , ליעב מיין לעבן און מיין פאמיליע איך האב. באפרייט פון מיין אדיקשאן

מיך באקוועם שפיר איך . בעסער ווי איך האב זיך געקענט פארשטעלןדער מצב איז , דאווענען און לערנען

 .ת"צו זיין נאנט מיט השי

און איך קען  פראבלעם וין נישט אזא גרויסעראבער עס איז ש, עליות און ירידות אלץ אוודאי האב איך נאך

 .אז איך וועל דאס קענען בייקומעןן אויז דא האפענונג א ז עסאלעמאל אאון איך ווייס , האנדלן דעם נסיון

איך האב אנערקענט . צוגאנג האט געראטעוועט מיין לעבן AAדי טראדיציאנאלע : און דאס איז מיין נקודה

ע "צווישן מיר און דעם רבושא גייסטישע הפסק וואס איז , איך האב א מענטאלע קרענק פון אדיקשאןאז 

 .נען'וועט מיך עווענטועל הרג און דער שרעקליכער קרענק, פון די מענטשן ארום מיר און עס טיילט מיך אפ

סטעפס און אזוי זיך צו באפרייען פון דעם  12דאס האט מיר געברענגט צו טון די ריכטיגע שריט פון די 

 .אדיקשאן

ב איך ייצר הרע הא זיך צו פארלייגן אויף דעם נסיון און זיך שלאגן מיטןאלעמאל ווען איך האב פרובירט 

ל אננעמען דעם אז איך זאהאט מיר געהאלפן סטעפס  AA 12אבער די . דורכפאלפרישע א  דערגריייכט

אננעמען און . שן וואס זענען נישט אדיקטעטמענטאנדערע פאקט אז איך בין פונדאמענטאל אנדערש פון 

ענדערש א קראנקע מענטש וואס  נאר, א שלעכטער מענטש וואס וויל ווערן גוטבעצם אז איך בין נישט 

 .'מיט די הילף פון ה – ן היילפרובירט זיך צו 

אזויווי קענסער און , האט מיר פולשטענדיג איבערגענומעןאב געמוזט אננעמען אז דער קרענק איך ה

אסאך מענטשן שטארבן . טמענטסינעמען טר מען דארף, נקעקר עבן מיט דימען קען נישט ל. עביטיסידי

 תשובהאלגעמיינע די . טריטמענטס און איך מוז דאס זען צו נעמען וואס פריערווייל זיי נעמען נישט די 

וואס עס איז נישט בלויז א רוח שטות . ווייל עס העלפט נישט פאר משוגעים, נישט פאר מיר ןעלפמיטלן ה

 .רט פון מיין לעבןן די סטאנדארעס איז געוואאיז מיר בייגעלאפן 

אויף ן און ן טעלעפא'אויפפראגראם ר גענומען איבער א האלבע יאר מיטצוהאלטן דעם עס האט מי

געווען און מיין ערהוילונג איז נאך אלץ  ,ווי אויך מיטצוארבעטן מיט א ספאנסאר, נגעןלייוו מיטירעגולערע 

און אנדערע קרענק ווען דער מענטש נעמט  היילט אויס מענטשן מיט קענסער ע"אזווי ווי דער רבוש. א נס

ת האט מיר אויסגעהיילט דערנאך "איך שפיר אז השי, אזוי איז געווען מיט מיר, די ריכטיגע טריטמענטס

 .וואס איך האב געטאן די נויטיגע השתדלות

טראכטן אדער די וואס , שםדוש הן ייצר הרע איז א קי'ן אז זייער מלחמה מיטאידן וואס שפירדי  און פאר

ענק רפאר אן אנדערע קזיכער אז וויל איך זאגן אז איך  ,תורהדורך די מוז זיין אז די איינציגע היילונג 

אונזער קרענק איז . זיי וואלטן שנעל געלאפן צו א גרויסע דאקטאר, גענוצט דעם צוגאנגנישט וואלטן זיי 

 .לןגארנישט אנדערש און מען דארף טון די ריכטיגע שריט זיך צו היי



 
 

ווייל דאס איז פארבינדן מיט עבירות , פראצענט גלייך צו אלקאהאל 100איך ווייס אז די תאוה איז נישט 

אן  מוסר מיט לויז בגיין ווען איך זאל ווען , מיט דעם אלעםאבער . אלקאהאל איז מותרטרונקן חמורת און 

ביטע  .צוריק יאר 20עווען פאר קיין ספעציעלע הילף וואלט איך היינט געשטאנען דארט ווי איך בין ג

איך טייל נאר מיט וואס עס . איך זאג נישט אז אנדערע וועגן זענען נישט גוט. פארשטייט מיך נישט שלעכט

 .האט געארבעט פאר מיר

מיינע אויגן און עס היילט אויס פאררעכט מיין גוף און  אז עס, איז סטעפ 12י לערן אפ דדי וועג וויאזוי איך 

איך זאל זיך מער כדי אז איך זאל פרובירן צו ווערן פרונישט  .און ערליכער איך ווערן פרומער דערנאך קען

אויך פאר איך האב  ן זייער פרוםראין פאקט בין איך געווא. די געמיינע זאכןמיט ן רצו אויפעהברענגען 

אדיקשאן  מייןאיז  ערגעראלס , פרומער איך בין געווארןוואס מער אבער , סטעפס 12אנגעהויבן די 

 .ןרגעווא

און , אויפגעהערט מיט מיינע אויפפירונגעןגענצליך ך האב יאבין איך דערנאך וואס , ווייל איך בין א איד

ת איז אנגעקומען צו "מיין אמונה אין השיאין רוחניות און זייער הויעך וואקסן גע, רעיםהרהורים עבירות ו

 .איד ער זאל זייןת פארלאנגט פון א יעדן "דעם שטאפל וואס השי
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 מעדעצין

ווי  ,אנדערע אורזאכןפארבינדן מיט טוט פעסטשטעלן אז אונזער אדיקשאן איז אויב אונזער טעראפיסט 

 וועט ער צומאל אונז, גיסטישע עמאציאנאלע פראבלעמעןאדער אנדערע , .יד.סי.או ,ענקזייעטי, דעפערסיע

שטארק ארויסהעלפן  אונז וועטוואס , הילף עצינישעעדשיקן צו אן עקספיריענסד פסיכיאטריסט פאר מ

 .מיט אונזערע פראבלעמען

מיליאנען מענטשן ארום  עס זענען פאראן, ישטא פארוואס זיך צו שעמען אדער מורא צו האבןעס איז נ

די מעדיקעישאנס . אזעלכע פראבלעמעןפאר און מעדעצינען וועלכע נעמען טעגליך פילן  דער גארער וועלט

און מיט די היינטיגע , וואס מען נעמט דאס צייט שטיקבעסער נאך א עפעקטיוו און מאכן שטארק זענען 

 .מעדיקל פארשריט זענען די סייד אפעקטס זייער מינימאלע

 :איינעם פארהרב טווערסקי האט אמאל געשריבן 

 ון פונקטליכע סובסטאנצןדארף מיר צו האבן די ריכטיגע א, עמאציאנאלפיזישע און זיין געזונט כדי צו "

וועט זיך ביי אונז , אויב עס פעלט אונז געוויסע וויטאמינען און מינראלען. אין אונזער קערפער

צום ביישפיל אויב פעלט אונז אייראן און וויטאמין בי קען דאס . דעוועלאפען פארשידענע סינדראמען

 .פאראורזאכן דעפרעסיע

דעם וואס זיי האבן פון חוץ , רן וועלכע האבן אים אביוזדביי עלטערן געוואעצויגן גאויב א קינד איז אויפ"

און עס איז , ריכטיגע סובסטאנצןדי פארמיטן פון אים האבן זיי , אויפגעפירט צום קינדגוט זיך נישט 

 .ווערן וען ער וועט עלטערוערע דעפרעסיע וושטארק מעגליך אז דאס קינד וועט ליידן פון ש

אין א מינדערהייט פון נוטראלע קען ער אים דאיאגנאזירן , טערזוכט א פאציענטאונווען א דאקטאר "

דער מענטש . סובסטאנצן און ער וועט אים צושרייבן א רעצעפט פאר די פעלנדע וויטאמינען און מינעראלן

אט אין וויאזוי וועלן די וויטאמינען אוועקנעמען פון מיר די פיין און ליידן וואס איך האב געה"קען פרעגן 

אז די וויטאמינען און מינעראלן וועלן ערזאצן און אנפילן די וויכטיגע , דער תירוץ דערויף איז" ?די יוגנט



 
 

און דאס ועט אים מאכן זיך , סובסטאנצן וואס פעלן פון אים אין רעזולטאט פון די אויפפירונג צו אים

 ".טעראפיהאבן די נויטיגע זעלבסטפארשטענדליך אז אין צוגאב דארף מען אויך . בעסער שפירן

אונזער וועבסייט וואס שטעלט צו פארשידענע מעדיקל  אויףעס איז פאראן א ספעציעלע אפטיילונג 

אנגעהויבן פון אלטערנאטיווע מעדיקעישאנס וואס , וואס קען אונז זיין בייהילפיג אין דעם נסיון געדאנקן

טענע מעדעצינען רישצו פארגעביז , פאד געשעפטן-קאונטער אדער אין העלט-די-מען קען באקומען אווער

 . מען דארף האבן א רעצעפט פון א דאקטאר צו וואס

SSRI  וויבאלד אונזער אדיקשאן איז אפטמאל , אונזער פאלזיין זייער בייהליפיג אין מעדיקעישאנס קענען

אפילו אויב מיר האבן זיך נישט באגעגענט (נגען אדער אנדערע קאמפולסיווע אויפפירו OCDצוגעבינדען צו 

ן די דעפרעסיע וואס קענען באהערש די סארט דראגס קען העלפן מיר זאלן ).דערמיט אין אונזער לעבן

 .באנעמט אונז און נישט זוכן זיך אויסצוגעבן אוייף שמוציגע פלעצער

ערנסטע מעדיקעישאנס ווען מיר מאכן  אין פיל פעלער קענען מיר מיט די צייט צוביסלעך אראפגיין פון די

א צייט אפשניט פון אכט חדשים ביז א יאר זייענדיג אויף די מעדיקעישאנס קען זיין גענוג אונז . פארשריט

אויך אן טער אנהאלטן אונזער ריינקייט יקשאן אז מיר זאלן קענען ווייהעלפן זיך ארויסברעכן פון דעם אד

 . די פילן
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 ריהעב

ץ נישט געקענט מיר האבן שוין אלעס פרובירט און מיט דעם אלעם האבן מיר זיך נאכאלאויב 

נוצן די עצה פון זיך אויסשליסן פון דער דעמאלט מוזן מיר , אדיקשאן ארויסדערזען פון דעם ביטערן

און וויילן אויף אין א ריהעב סענטער פאר א שטיק , געזעלשאפט גאנצער וועלט און אוועקגיין פון אונזער

 .היילונג פון די אדיקשאןאונזער און דארט וועלן מיר זיך קאנצעטרירן בלויז אויף , צייט

אז מיר וועלן זיין , אבער דאס איז די איינציגע וועג וואס קען אונז נאך העלפן, זייער  פיינפולעס קען זיין 

ן שטענדיג אונטער די אויפזיכט פון טעראפיסטן און מיר וועלן נישט האבן די אויף א פלאץ וואו מיר זענע

און מיט די הילף פון די טעראפיסטן וועלן מיר זיך קענען ערהוילן , מעגליכקייט זיך צו נאכגעבן די תאוה

 .נאך א שטיק צייט

 :ציע איבער זייהאט צוזאמגעקליבן אינפארמא GYEוואס  צענטערןעטליכע פאלגנד איז א ליסטע פון  

איז א גרויסע פאסיליטי פאר טריטמענט און ספעציעליזירן זיך  (www.themeadows.org)די מידוואוס 

 .אין אדיקשאן וועלכע זענען אויף א מאסשטאבליכן פארנעם

שטעלט צו טעראפי פאר  )Uwww.ehcmemphis.comU(די עקספיריענס היילונג צענטער פון טענעסי 

 .גרופעס

און עס , אין פלארידא צענטער איז א ריהעב )Uwww.torahtwelvesteps.orgU(סטעפס  12תורה און די 

 זיך ,מהלךדיגע 'תורהסטעפ צוגאנג אויף א  12ערפינדן א ווערט געפירט דורך א רעליגיעזע איד וואס האט 

 . קשאןידאונזער אפון  וילןצו ערה

http://www.ehcmemphis.com/�
http://www.torahtwelvesteps.org/�


 
 

www.sexualrecovery.com  איןLA זיי שטעלן צו , היילט קליענטן פון איבער דער גאנצער וועלט וואס

טאגיקע  10טאגיקע און א  5זיי האבן א . אינטענסיווע פראגראמען וואס העלפט אוועקנעמען די אדיקשאן

פאר די וואס קענען , און אויך סאשעל און אנדערע טעראפי, פראגראם וועלכע ווערט באגלייט מיט טעראפי

 .וואכעדיגע טעראפי צוליב געלט און צייט 4-5 נישט מיטהאלטן א

 .אין אמעריקע צענטערןצו טרעפן נאך אנדערע ריהעב  Uwww.GentlePath.comUזע 

עס ווערט . נסאדיקשפאר טריטמענט פאר א אין ארץ ישראל איז א צענטער Uwww.retorno.orgU רתרנה

שע 'שיעור סוקסעס ביים העלפן די חרדי געפירט דורך אן אידישע סטעף און האט שוין געזען אן א

 .קאמיוניטי
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 דאס לעצטע פלאץ

צושטערן אונזער און עס , ווייטער אןנאך אידקשאן האלט  אונזעראון , ו אלעס איז דורכגעפאלן"אויב ח

 :צום ביישפיל, לעבן

און קיין , מיר זענען געפלאגט מיט פאנטאזיעס טאג און נאכט און מיר קענען נישט געפינען קיין רוהאויב 

 .איין פון די דערמאנטע עצות האבן אונז נישט געהאלפן

און מיר קענען מער נישט אנהאלטן , אויב אונזער דראנג צו די תאוה גייט ארויס פון די גדרים פון די תורה

אס מיר וטראצדעם וואס מיר האבן פרובירט טעראפי און טראץ די ארבעט ו, לעבןא נארמאלע פאמיליע 

  www.Narth.com און  www.jonahweb.orgהאבן פרובירט מיט די הילף פון אנדערע ארגאניזאציעס ווי 

אדער עס מאכט אונז ארום אונז ס לעבן פון אנדערע אאון איבערהויפט אויב די אדיקשאן טוט שעדיגן ד

 .יין אויף אומלעגאלע אדער שעדליכע אופניםעובר ז

ג פארמינערן אונזער דראנ טוטוואס  איינשפריצונגעןאיז פאראן מעדיקעישאנס אדער , אין אזעלכע פעלער

וערן ודארף דאס געטאן , צושטערט אונזער לעבן און די לעבן פון אנדערע אויב דער אדיקשאן. צו די ענינים

דורך  אונטערזיכטמיר וועלן דארפן ווערן . קרבן עס פאלט נאך אאיידער , דאס שנעלסטע וואס איז מעגליך

געווענליך קען דער . ן עקספערט אין די הינזיכטן איידער דער פראצעדור ווערט דורכגעפירטדאקטאר א א

רך נעמען א געוויסע דראנג ווערן רעדוצירט צו נול אין א צייט אפשניט פון עטליכע חדשים דו

 .ל א חודשאאיינמ איינשפריצונג

. בן זיך אפ מיט די זאכןייט איבער פראפעסיאנאלן וועלכע געמיר האבן אינפארמאציע אויף אונזער וועבס

לעמענטן ט דורך די געזעץ פאר פארשידענע עאינפארסירבאנוצט און ווערן געווענליך  איינשפריצונגעןדי 

 .און נאר בתנאי זה לאזט מען זיי ארויס פון תפיסה, ר די מענטשן ארום זייוואס זענען געפארפול פא

שפירן אלעמאל אז זיי  און  עטאדיקטמענטשן וואס זענען געפערליך זיין בייהילפיג פאר קען דער מעטאד 

ם רעדוצירן די דראנג אינעדי איינשפריצונגען טוען . בן נישט קיין אנדערע אויסוועג נאר עובר צו זייןאה

וואס מען דאס אויסצופירן  פרובירןאים העלפן ער זאל זיך קענען באהערשן און און דאס וועט  מענטש

און , צום ביישפיל אנרופען זיין ספאנסאר איידער ער איז עובר, סטעפס 12האט אים געלערנט ביי די 

 .האפענטליך וועט ער זיך אפהאלטן אין צייט

http://www.sexualrecovery.com/�
http://www.gentlepath.com/�
http://www.retorno.org/�


 
 

חוץ  ,נישט רעקאמענדירןדאס שט שעדליך פאר אנדערע טוען מיר קשאן איז נאכנייאד אויב די, אלנפאלס

 .זאל אים העלפןוואס אויב ער האט באמת פרובירט אלעס און ער זעט נישט קיין שום אנדערע עצה 

דעם  מען נעמט אוועק לעזונג נאראנדערש ווי אלע אנדערע עצות אין דעם האנטבוך איז די עצה נישט קיין 

ען די טיר פון א שטוב וואס מען זאל צומאכ עס איז געגליכן ווי. פראבלעם דורך דאס גענצליך עלימינירן

מיסט  איינמאל מען נעמט אוועק די טיר איז די. ל מיט מיסט אבער מען לאזט די מיסט אינעווייניגאיז פו

 .ן פולסטן קראפט'דא מיט

און זיך שלאגן מיט אונזערע עלט מיר זאלן ארבעטן אויף זיך אויף דער ווגעווארן מיר זענען אראפגעשיקט 

פארשטייט זיך . (אז מיר זאלן אוועקנעמען דעם ייצר הרע מעכאנישאון נישט , און אזוי וואקסןנסיונות 

וארשיינליך דאס דער ואין אזא פאל איז , ס איז נישט פאראן קיין אנדערע ברירה מוז מען דאס טוןעאויב 

 .)רצון השם

און , קינדער קייןנישט האבן מען קען די איינשפריצונגען  בשעת ווען מען נעמטאז  ט ווערןמוז באטאנ עס

 .שיפ צווישן מאן און פרויאפעקטירן די רילעשאנקען ס ע

 סך הכל

כלל ישראל שענסטע און בעסטע פון  דאס. ביים היימישן ציבורפראבלעם  גרויסערדער פראבלעם איז א 

צוטריט און באהאלטענע די שנעלע . פאמיליעס ווערן צובראכן. אין די נסיונות אפטפארכווערט ליידער 

ווי הרב יוסף  .נסיון פון אונזער דוראון שווערסטער דער גרעסטער אלס צום אינטערנעט מאכט דאס 

 :ווינער פון אגודת ישראל אין מאנסי האט לעצטענס געזאגט אין א דרשה

איך האב נישט געהאנדלט מיט א שלום בית פראבלעם אדער א  עס גייט נישט דורך א וואך וואס"

אדער איינער וואס איז  – פייינער בחור רופט מיך אן ז אאדער א ,תראבלעם פון חינוך הבנים אדער בנופ

 .פאר הילף און בעט זיךאון ער וויינט  –געווען א פיינער בחור 

א פאמיליע זיינס דער א, פארכאפטנישט  אז ער איז עס איז נישטא א מענטש וואס זאל קענען זאגן"

אין בית "עס איז ממש אין א בחינה פון , אדער א שכן אדער א חבר וואס זיצט נעבן אים אין שול, מיטגליד

, גאנץ כלל ישראל פוןיחיד יעדן  טאזא פראבלעם וואס פלאג עס איז נישט פאראן נאך. "אשר אין שם מת

עס איז א חוב קדוש צו טון עפעס אצינד בעפאר עס . ם ווי דעםעס איז נישט פאראן א גרעסערע פראבלע

 .פארבלייבט נישט קיין סימבאל פון קדושה ביי כלל ישראל

 מענטשן וואס, מענטשן וואס קומען צו מיר אלע די איך האב אין געדאנק, נישט לייכטזיניג איך זאג דאס"

האלטן שוין ביי א מצב אז זיי און זיי , ויפפירונגבאמת נישט צופרידן מיט זייער אזענען פרום און זיי זענען 

אס האלטן נאכנישט וואידן אראן נאך טויזנטער פדאס מיינט אז עס זענען , ו זייער רבווילן זיך אויסרעדן צ

 .אבער זענען שוין זייער טיעף פארפארן ם רעדן צו זייער רבביי

ביי אייך  טשלאסענע אינטערנעפאראומאן אבער אויב האט איר  ,ב צו זיין פעסעמיטישאיך האב נישט לי

שאנס אז מענטשן זענען שוין נכשל  פראצענט 90 ן איבער אאעס איז פאר ל איך זאגן אזווי, אין שטוב

 90דאן איז פאראן מער ווי , און אויב האט דאס נאכנישט פאסירט ביז איצט. געווארן אין אייער הויז

 .דאס זעלבע איז אין אפיסאון . נאנטער צוקונפטאין דער  פראצענט שאנס אז עס גייט פאסירן

 עס, הרב טווערסקי ברענגט דאס ארויס אין איינע פון זיינע שמועסן ווי גרינג עס איז צו ווערן אן אדיקט

ער קוקט  אפילו אויב און, וען דער מענטש האט דאס נישט געזוכטואפילו  .עוייניגער ווי א סעקונדנעמט ו



 
 

אבער אויך די מענטשן קענען זייער גרינג פארכאפט , פאלן דורך ביי די זאכן אסוו אראפ אויף מענטשן

 .אט דאאט עס מוז זיין אז משיח איז ממש . ווערן

GYE  זיי העלפן . מענטשןטויזנטער ראטעווען דאס לעבן און הייראט פון יעדן טאג צו העלפט ארויס

קשר מיט דיגע 'אנהאלטן א רוחניותזינען און מענטשן אנהאלטן זייער סעלף רעספעקט און זיך האלטן ביים 

ענדליך אז טרעפט ער , ווען א מענטש קומט אן צו דעם וועבסייט. אנדערע מענטשן אויף זייער וועבסייט

עס זענען פאראן נאך טויזנטער מענטשן וואס מוטשענען זיך מיט , ער איז נישט אליין מיט דעם פראבלעם

ך ארויסצודערזען פון דעם פלאנטער און איבערקומען דעם האפענונג זי עס איז פאראן אסאךדעם נסיון און 

 .ןאשאדיק

וואכונג פון ן אזא אויפטרעפקען  א מענטשדער וועלט וואו  אויףעס איז מן הסתם נישטא נאך א פלאץ 

אויף אונזער וועבסייט קענט איר ליינען . ת ביי ערליכע און פרומע מענטשן"ה און התקשרות צו השיבושת

נאכדעם וואס זיי האבן ונדערטער טעסטימאניעלס פון מענטשן וועלכע האבן אויסגעבראכן אין א געוויין ה

 .פאר זייאויך אז עס איז פאראן האפענונג  ןזעגעאיינזיי האבן און אנגעטראפן אונזער וועבסייט 

ט דעם פראבלעם וועלט וואס האנדלט מי דערנעטווארק איז די איינציגע אידישע נעטווארק אין  GYEדי 

בלעטער פול מיט  300פארמאגט איבער וועבסייט אונזער . חיזוק און הדרכה, עצות פילאון שטעלט צו אזוי

, וואו הונדערטער מענטשן שמועסן און העלפן זיך איינער דעם אנדערןפארום לעבעדיגע א , אינפארמאציע

דאזיגע  און די, סעפסטעפ גרו 12, ליינס האט, טעלעפאון קאנפרענצן, עסמעיל ליסט-דריי טעגליכע אי

 . בוךגעוואלדיגע האנט

ה אויפגעטון "און מיר האבן שוין ב, פרובירן צו טון דאס מערסטעוואס איז שייךטראצדעם וואס מיר 

ליידער  זענען ישע נשמותלויז א טיפה מן הים פון וויפיל טויזנטער אידאיז דאס נאך אלץ ב, גדולות ונצורות

 .תודי נסיונ טיאין די עבירות און מוטשענען זיך מנעבעך פארשוועמט  רכאפט און זיי ווערןנאך אלץ פא

, אקטיוויטעטן אין די נאנטע צוקונפט אויף פארשידענע אופניםצו פארברייטערן אונזערע ה "איהאפן  רמי

מענטשן פון סיי ארויסצוהעלפן די מענטשן וואס ליגן שוין אין דעם פלאנטער און סיי דורך פארמיידן 

ציבור מיר פלאנירן ארויסצוקומען מיט א העפטיגע קאמפיין צום ברייטן  .אריינצופאלן אין די נסיונות

 .אינטערנעט עםפון ד ע געפארי שעדליכצו זיין וואך איבער דאון מחנכים , רבנים, עלטערן, שע אידן'חרדי

מענטשן צו ארויפלייגן פילטערס אויף א קאמפיין צו אנשליסן וואס מער אויך ווילן מיר אויסברייטערן 

 .בלעקבעריסזייערע קאמפיוטערס און 

מחנכים און  ,פאר רבנים אונזערע אקטיוויטעטן ביטע העלפט אונז פארשפרייטן! מיר דארפן אייער הילף

אידישע  קלן אין מאגאזינען אדעראפשר קענט איר העלפן פארשפרייטן ארטי. עסקנים אין אייער געגנט

איר א וועבסייט לייגט ארויף א לינק צו אונזער וועבסייט האט אויב . און אידישע וועבסייטס צייטונגען

 .יפצוהענגן אין בתי מדרשים און שטובלעךאואדער פרינט פלייערס 

וויאזוי ער האט באוויזן צו , ל ראש ישיבה אש התורה"בערג זינהרב נח וויאיינער האט אמאל געפרעגט 

האט ער געענטפערט אז ער האט . אויפצושטעלן אזא קאלאסאלע וועלטליכע קירוב באוועגונגמצליח זיין 

דאך האבן ן 'און די ארבעטער אויפ, טאן 10 אמאל געזען א קרעין הייבט אויף א בלאק פון צעמענט פון

ער משיח אונזערע נביאים האבן געזאגט אז אייד, האט ער געזאגט אז. אנגעוויזן וואו מען זאל דאס לייגן

 10ת האלט שוין די "אים אויס ווי השי קוקטעס , ת"וועט קומען וועלן זיך די אידן צוריקקערן צו השי

 .דאס לייגן צואווייזן וואו מען זאלאלעס וואס איז געבליבן פאר אונז צו טון איז אנ, טאניגע בלאק



 
 

זיי האבן  ווען און. וועלט ערד טוישןנח פלעגט אויך פרעגן מענטשן אויב זיי טראכטן אז זייי קענען ' ר

ת "און וואס איז אויב השי" :געפרעגטזיי צוריק ער  האט, "דען אויפטון אלייןוואס קען איך "געענטפערט 

ת "מודה געווען אז מיט השי זיי שוין האבןדעמאלט  "?ן די וועלטשטוייא דעמאלט קענסטו , ירדהעלפט 

ת העלפט פאר יעדן איינעם וואס פרובירט נאר "השי: רטנח אויסגעפי' האט ר. הילף איז אלעס מעגליך

 !אויפצוטוען למען כבוד שמו יתרבך

ת וויל "ך וואס השיזא ער האט געוואוסט אז אויב איז דאס א. הצלחה ס'נח' ר דער סוד פון דאס איז געווען

 .דאן דארף ער נאר דארט זיין צו ווייזן וואו מען זאל דאס לייגן, עס זאל פאסירן

וועט כלל ישראל זיין , שרייבט אז איידער משיח וועט קומען) ח ,ג(אין פרשת שמות ' אור החיים הקדער 

, אויסלייזן די אידןקומען וועט  שיחאבער ער שרייבט אויך אז איידער מ. שערי טומאה 'די נאין  פארזינקן

 GYE און דאס איז וואס ,)להוציא בולעו מפיו(פונעם מויל פונעם שטן ת ארויסציען יעדן איד "וועט השי

מיר . י היינטיגע מציאותן ד'משל'אויסבעסער האט נישט געקענט ' חיים הקדער אור ה. טוט היינט צוטאג

צווישן די ציין און  ,אלע טעכנאלאגיעווירטואין די , ן אינטערנעט'אויפ, גייען אריין אין די מויל פונעם לייב

 די הייליגע נשמות וועלכע, ארויס די נצוצות הקדושהמיר שלעפן פון דארט און  ,ייצר הרע נעגל פונעם

 !שערי טומאה' אין די נליידער פארזינקן זענען 

 ביטע העלפט אונז. מיר לעבן אויף נדבות. אונזער נעטווארק איז פריי פון אפצאל אויף סערוויסיעדע 

אדער  Ueyes.guard@gmail.comUפארבינדט זיך מיט אונז אויף . נזער ארבייטואון שטיצט א ארויס

 .יאזוי צו מאכן א דאנעישאןופאר אינפארמאציע ו Uwww.guardyoureyes.orgUאויף אונזער וועבסייט 

 .אז נאך אידן זאלן קענען געהאלפן ווערן בוךביטע שיקט ווייטער דעם האנט

ווען ער העלפט , אז די גרעסטע זכות פאר א מענטש איז :שרייבט) 'שער עבודת ה(חובת הלבבות  ערד

 !ן ריכטיגן וועג און שטייגן אין עבודת השם יתברך'ארויס א צווייטן איד צו גיין אויפ

וערן דורך אויב אנדערע וועלן געהאלפן ו, טראכט אריין אין די געוואלדיגע זכותים וואס די וועסט זוכה זיין

 .דיר
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