
ִחינּו ִוויְנְקל
גענומען פונעם קונטרס "אידישקייט איז שיין"

ִזיְך ִזיְך 
ָאְנְגֵרייְטן ָוואס ֶמען ֵגייט ֶרעְדן ִאין ִּכָּתהָאְנְגֵרייְטן ָוואס ֶמען ֵגייט ֶרעְדן ִאין ִּכָּתה

ִדי  ָאן  ְגֵרייְטס  ֵזייֶער,  ֶעְנק  ֶּבעט  ִאיְך 
מּוז  ֶלעֶרעִרין  ַא  ָפאְראֹויס,  פּון  ִלימּוִדים 
ֵגייט  ִזי  ָוואס  ָוואְך  ָאְנֵהייּב  ָאְנֶגעְגֵרייט  ַזיין 
צּום  ִקיְנֶדער;  ִדי  ִמיט  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען 
אֹויס  ֶלעְרְנט  ָוואס  ֶלעֶרעִרין  ִדי  ֵּבייְׁשִּפיל 
ִעְבִרי  ִוויִפיל  ָאְנֶגעְגֵרייט  ַזיין  ַדאְרף  ִעְבִרי 
ֶלעֶרעִרין  ִדי  ָוואְך,  ִדי  ָאְנקּוֶמען  ֵגייט  ֶמען 
ָוואס ֶלעְרְנט ַּפְרָׁשה ַדאְרף ִזיְך ָאְנְגֵרייְטן פּון 
ָוואס ִזי ֵגייט ֶרעְדן ִדי ָוואְך, ֶמען ֶקען ִניְׁשט 
ֶלעְרֶנען ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ֶווען ֶמען ִאיז ִניְׁשט 

ָאְנֶגעְגֵרייט.

ַהייְנט ִאיז ֵזייֶער ְגִריְנג ִזיְך ָפאְרצּוקּוְקן 
ִדי ַּפְרָׁשה; ֶעס ִאיז ָדא ֶטעיְּפס פּון ְמַלְמִדים 
ֶהעְרִליְך  ַּפְרָׁשה  ִדי  ַאָראּפ  ֵלייְגן  ָוואס 

ָדאס  ֶקען  ֶמען  ֶמְדָרִׁשים.  ַאֶלע  ִמיט  ֵׁשיין 
ָוואס  ֶדעְרפּון  ַארֹויְסֶנעֶמען  אּון  אֹויְסֶהעְרן 
ַּפְרָׁשה  ִדי  ֶצעֵטייְלן  אּון  ֶרעְדן,  ֵגייט  ֶמען 

ַפאר ִדי ָוואְך.

ִמיר  ָהאְּבן  ַוֵיָרא,  ַּפְרַׁשת  ִאיז  ָוואְך  ִדי 
ֵׁשייֶנע  ֶהעְרִליֶכע  ִמיט  ַּפְרָׁשה  ֵׁשייֶנע  ַא 
ַמֲעִׂשיֹות; ִדי ַמֲעֶׂשה פּון ְסדֹום, ִדי ֲעֵקָדה אּון 
ַאזֹוי ַווייֶטער. ֶמען ֶקען ָדאס ַאייְנֵטייְלן ִאין 
ַאְכטּוְנג  ֶרעְדט ֶמען פּון  ֵאיין ָטאג  ֵסֶדר,  ַא 
ֶגעְּבן אֹויף ַא ְצֵווייְטן; ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ָוואס 
ָהאט  ֶמען  ְסדֹום,  ִאין  ֶגעטּון  ָהאט  ֶמען 
ִזיְך  ָהאט  ֶמען  ְצָדָקה,  ֶגעְּבן  ֶגעָלאְזט  ִניְׁשט 
ִריֶסעס,  ִדי  ִמיט  ַאייְנֵטייְלן  ֶגעֶמעְגט  ִניְׁשט 
ַא  ַפאר  ֶגעְּבן  ֶגעֶמעְגט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען 
ְצֵווייְטן, ֶווער ֶעס ָהאט ֶעֶּפעס ֶגעֶגעְּבן ַפאר 
פּון  ֶגעָוואְרְפן  ַארֹויס  ֶמען  ָהאט  ְצֵווייְטן  ַא 
ֲאִביֶמֶלְך;  פּון  ַמֲעֶׂשה  ִדי  ֶדעְרָנאְך  ְׁשָטאט; 
פּון  ַמֲעֶׂשה  ִדי  ֲעֵקָדה;  ִדי  פּון  ַמֲעֶׂשה  ִדי 
ִיְצָחְק'ס ֶגעּבּוְרט; ַאֶזעְלֶכע ֵׁשייֶנע ַמֲעִׂשיֹות, 

ַדאְרף  ִאיֶּבעְרֶגעְּבן  ֶקעֶנען  צּו  ָדאס  ָאֶּבער 
ֶמען ַזיין ָאְנֶגעְגֵרייט פּון ָאְנֵהייּב ָוואְך, ֶמען 
ֶקען ִניְׁשט ְסַּתם ַאַרייְנקּוֶמען ִאין ְקַלאס ָאן 
ֵגייט  ֶמען  ָוואס  ָפאְראֹויס  פּון  ְקָלאר  ִוויְסן 

ֶלעְרֶנען ֶיעֶנעם ָטאג.

ַראֶטעֶווען ַא ֶמעְנְטׁשַראֶטעֶווען ַא ֶמעְנְטׁש

ֶווען ַא ֶלעֶרעִרין ֶזעט ַא ִקיְנד ִאיז ִניְׁשט 
ְפֵרייִליְך, ָדאס ֵגייט ַאזֹוי ָאן ֵאיין ָטאג, ְצֵוויי 
ֶטעג, ְדֵריי ֶטעג, - ֶקען ִזי ִניְׁשט ַאֵהיים ֵגיין 
ָאן ִזיְך וואּוְסְנִדיג ַמאְכן ֶדעְרפּון, ִּבְפַרט ַּביי 
ִדי ֶעְלֶטעֶרע ֵמייְדֶלעְך; ַאז ֶמען ֶזעט ַא ִקיְנד 
ִאיז ִניְׁשט צּוְפִריְדן, ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ֶעֶּפעס 
ֵגייט ָדא ָפאר. ִדי ֶלעֶרעִרין ַדאְרף ִאיר רּוְפן 
ִאין ַא ַזייט, ֶאְפָׁשר ֶוועט ִזי ִזיְך ֶעֶפעֶנען ַפאר 
ִזי  ַאז  ֶדעְרֵצייְלן  ִאיר  ִזי  ֶוועט  ֶאְפָׁשר  ִאיר, 
ֶקען  ֶמען  ְׁשֶוועִריֵקייט;  ַא  ַאִריֶּבער  ֵגייט 
ֶמעְנְטׁש,  ַא  ַראֶטעֶווען  ַאָמאל  ֶדעם  דּוְרְך 

ָּפׁשּוט ַראֶטעֶווען ַא ֶמעְנְטְׁשן'ס ֶלעְּבן.

פּון ִדי ָוואס קּוֶמען צּו ִאים. ַא ְקלּוֶגער ֶמעְנְטׁש ַמאְכט ִזיְך ָאֶּבער ֶדעם 
ֶחְׁשּבֹון: 'ָוואס ֵגייט ִמיר ָאן ָוואס ֶדער ֶרעְדט אּון ָוואס ֶדער ְקִריְמט ִמיט 
ִדי ָנאז, ִאיְך ַּבאקּום ַחיּות פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ַמיין ַגאְנֶצע ֶלעְּבן ָהאט ִזיְך 
ֶגעטֹויְׁשט צּום גּוְטן, ִאיְך ָהאּב ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶלעְרֶנען, ִאיְך ָהאּב ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ַדאֶוועֶנען, ִאיְך ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִאיְך ִּבין ֶגעָוואְרן צּוֶגעְקֶלעְּבט 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִאיְך ָהאּב ַּבאקּוֶמען ַא ֶוועג ִאין ָׁשלֹום ַּבִית, ֶדער ֶרִּבי 
ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ִאיְך  ֶוועל  ֶרִּבי'ן  ַאַזא  פּון  ַזאְך,  ֶיעֶדע  ִאין  ִמיר  ֶהעְלְפט 

ַאֶוועְקֵגיין.

ן ֶער ָהאט ִגיֶזעְהן )ְדַהיינוּו ֶדער ֶמֶלְך( ָוואס ִמיט ִאים ָהאט ִזיְך ִאי אוּו
ִחיָלה ְוַעד סֹוף. ער ִגיָטאן ִמ�ּוְ �ּוֶ

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן שכב(: ִאיְך ָהאּב ִמיְך 
ֶרִּבי  ֶדער  ַּבאזּוְנֶדער",  ִאיְטִליְכן  אֹויף  ִגיקּוְקט  אֹויס  אֹויְגן  ַמייֶנע  ׁשֹוין 
ָהאט ׁשֹוין ֶגעקּוְקט אֹויף ֶיעְדן ֵאייֶנעם ָוואס ֶוועט ֶוועְרן ְמקּוָרב צּו ִאים.

ן ִדי ִמְלָחמֹו� ָוואס ֶער ָהאט ִגיַהאט  ן ִווי ֶער ִאיז ִגיָוואִרין ַא ֶמֶלְך. אוּו אוּו
.' ְוכוּו

ֶיעֶדער  ָוואס  ְמִניעֹות  אּון  ַמֲחֹלֶקת  ִדי  ֶזעֶנען  ָדאס  ִמְלָחמֹות  ִדי 
ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶוועְרט ְמקּוָרב צּום ֶרִּבי'ן ַדאְרף דּוְרְכֵגיין.

ִים. �וּו ֶמען ׁשְ ן ֶער ָהאט ִגינוּו אוּו

ִדי 'ְׁשבּוִים' ֶזעֶנען ִמיר, ֵאייֶדער ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט ְמקּוָרב צּום ַצִדיק 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז  ָרה, שְׁ ת פָּ בָּ א, שַׁ ת ִתשָׂ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג יע"א; ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען  יָבה שְׁ ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

יוֹת אּון  יְך ֶגעֶווען ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
ה ז, ְמְזבּוב ְוַעְכִביׁש ]ֵחֶלק ו[. צּוֶגעֶעְנִדיְגט ַמֲעשֶׂ

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

ֹויִגיֶנעם.  ַאייְנֶגע�ּו ֵאיין  ִקין  ַאְלִטיְטׁשְ ֵאיין  ַראְכט  ִגי�ּוְ ִזיְך  ִמיט  ָהאט  ן  אוּו
ַעל ָדָ�ר ָהאט ִזיְך  ן ַלאְנג )ְדַהיינוּו ֶדער �ּוַ ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ִגיָקאְנט ִמיט ִאים פוּו
ן ָהאט ִגיָזאְגט.  ן ֶער ָהאט ִגיַלאְכט. אוּו ן ַלאְנג( אוּו ִמיט ֶדעם ַאְלְטן ִגיָקאְנט פוּו
ָמה ֶמעג ׁשֹוין ַאָראפּו ֵגיין אֹויף ֶדער  ן. ִדי ְנׁשָ ִאיְך ָהא�ּו ִמיר ׁשֹוין ֵאיין ֵעָצה ִגיִגי�ּוְ
ָמה ִאיז ִזי ַאָראפּו ִגיַגאְנֶגען אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ֶוועְלט. ָהאט ֶמען ִגיָלאְזט ִדי ְנׁשָ

מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשַרייְּבט )ֵסֶפר ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון(: ָוואס ִאיז ֵזייֶער ֵעָצה ָוואס ֵזיי 
ָהאְּבן ִזיְך ֶגעְטָראְפן? 'ַלאְכן', ֶמען ַלאְכט פּוֶנעם ֶרִּבי'ן אּון ֶמען ְׁשֶּפעט ָאּפ 
ִווי ַאזֹוי ֶער  פּון ִדי ְסָפִרים. ָדאס ִאיז ֵלייֶדער ִדי ֶוועג פּוֶנעם ַסֶמ"ְך ֶמ"ם 
ֵהייִליְגן  ִאיז פּון  ַחיּות  ַזיין  ֶמעְנְטׁש -ָוואס  ַאֶוועְקצּוֶנעֶמען ֶדעם  ְּפרּוִּביְרט 

ֶרִּבי'ן אּון ַזיין ַגאְנֶצע ֶלעְּבן טֹויְׁשט ִזיְך צּום גּוְטן - פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן.

ֵקייֶנער  ִניְׁשט,  ֵקייֶנער  ִוויל  ַזאְך  ֵאיין  ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ֶער?  ָוואס טּוט 
ִוויל ִניְׁשט ַזיין ֶדער חֹוֶזק ִאין ִדי אֹויְגן פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ֵקייֶנער ִוויל 
ִניְׁשט ֶמען ָזאל ִזיְך אּוְנֶטעְרְׁשֵמייְכֶלען אּוְנֶטער ִאים, ֶדעְרַפאר ְּבֶרעְנְגט ֶער 
ָאְּפְׁשֶּפעְטן  ַלאְכן אּון  ָזאְלן  ַאֶלע  ְּכֵדי  ֶרִּבי'ן  ָהָרע אֹויְפ'ן  ֵלָצנּות אּון ָלׁשֹון 
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ִאיז ֶער ֶגעַפאְנֶגען ִאין ִדי ֶהעְנט פּוֶנעם ַסֶמ"ְך ֶמ"ם.

ִגיַהאט  ָהאט  ִזי  ָוואס  ֹוַאר.  �ּו ְיַפ�  ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ִים  �וּו ׁשְ ִדי  ן  ְצִוויׁשְ ן  אוּו
ן ִאיר ַאֵליין. ָנאר  ן ֶדער ֶוועְלט. ָנאר ֶדער ֵחן ִאיז ִניט ִגיֶווען פוּו ַאִליְרֵליי ֵחן פוּו
ִמיט ָהאט ִגיַהאט ַאִליְרֵליי  ן ֶדער דוּו ִמיט. אוּו ֶסע ָהאט אֹויף ִאיר ִגיָהאְנֶגען ַא דוּו

ֵחן.

ֶדער ֵדייַמאְנט ְׁשֵטיין ָדאס ִאיז ִדי ֵרייֶנע 'ֱאמּוָנה'; ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים 
ָזאְגן )ָּבָבא ַּבְתָרא טז:(: "ֶאֶבן טֹוָבה ָהְיָתה ְּתלּוָיה ְּבַצָּוארֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו, 
ֶגעָהאְנֶגען  ִאיז  ְׁשֵטיין  ֵטייֶעֶרע  ַא  ִמְתַרֵּפא",  ִמַיד  ָהרֹוֶאה אֹותֹו  ֶׁשָּכל חֹוֶלה 
ָהאט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ְקַראְנֶקער  ֶיעֶדער  אּון  ַהאְלז,  ָאִבינּו'ס  ַאְבָרָהם  אֹויף 
ִאיז  ָוואס  ְקֶרעְנק,  ַזיין  פּון  אֹויְסֶגעֵהייְלט  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֶדערֹויף  ֶגעקּוְקט 
ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ָוואס  ֱאמּוָנה  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִאיז  ָדאס   - ְׁשֵטיין?  ֶדער  ֶגעֶווען 
ָהאט ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפׁש ֶגעֶווען צּו ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, ָוואס 
ָדאס ֵהייְלט פּון ַאֶלע ְקֶרעְנק, אּון ָדאס ִאיז ִדי ֵחן ָוואס ִדי ְיַפת ֹּתַאר ָהאט 

ֶגעַהאט אֹויף ִזיְך.

ן אֹויף ֶדעם  ן ַמְחַמ� ֶדעם ָהאט ִזיְך ִגיַדאְכט ַאז ִזי ָהאט ַאִליְרֵליי ֵחן. אוּו אוּו
ַווייֶטער  ן  )אוּו  .' ְוכוּו יִרים  ַעׁשִ ן  ַחָכִמים אוּו ָנאר  ֶמען.  ִניט קוּו אְרג ָקאֶנען ֶמער  �ּוַ
ן ֶסע ָנאְך ָדא ֵזייֶער ַאַסאְך ְדִריֶנען. )ָדאס ָוואס  ט ֶדעְרֵצייְלט( אוּו ָהאט ֶער ִניׁשְ
ט ַאזֹוי ִווי  ן ִגיָוואִרין ֶגוּו ִרי�ּוְ ִים ָדאס ִאיז ִניט אֹויף ִגיׁשְ �וּו ֵטייט ִמיט ִדי ׁשְ ָדא ׁשְ

ֶער ָהאט ֶעס ֶדעְרֵצייְלט(.

ָמֵגן  ה'  ה  ְוַא�ּוָ ָעַלי.  ָקִמים  ים  ַר�ּוִ ָצָרי  וּו  ַר�ּו ָמה   .' ְוכוּו ָ�ְרחֹו  �ּוְ ְלָדִוד  ִמְזמֹור 
ן  אוּו יְטל  ִ ַקאפּו ַגאְנֶצע  ָדאס  ט  גוּו ַטייְטׁש  ַפאר   .' ְוכוּו י  רֹאׁשִ ֵמִרים  וּו �ֹוִדי  כּוְ ֲעִדי  �ּוַ

ה. ָמז ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעׂשֶ ט. ֶוועְסטוּו ֶזעְהן ִווי ַאזֹוי ָדאְרט ִאיז ְמרוּו ֵטיי גוּו ַפאְרׁשְ

ִמיר ְׁשֵטייֶען ֶיעְצט ִאין ַא ֵהייִליֶגע ַׁשָּבת, ַׁשָּבת ָפָּרה, ַרִׁש"י ָזאְגט )ַּבִּמְדָּבר 
יט, ב( ַאז ִמְצַות ָפָּרה ֲאדּוָמה ִאיז ַא ֹחק, ַא ִמְצָוה ָוואס ִמיר ֵווייְסן ִניְׁשט ֶדעם 

ְּבֶרעְנְגט  ַאֵליין  ַרִׁש"י  ֶדערֹויף,  ִזיְך  ְׁשֶטעְלן  ְמָפְרִׁשים  ַאֶלע  ֶדערֹויף,  ַטַעם 
ָדאְך ְׁשֶּפעֶטער )ָׁשם ָּפסּוק כב( ְּבֵׁשם ֶרִּבי ֹמֶׁשה ַהַּדְרָׁשן ֶדעם ַטַעם: "ָמָׁשל ְלֶבן 
ִׁשְפָחה", ֶעס ִאיז ַא ָמָׁשל צּו ַא ִקיְנד, ַא זּון פּוֶנעם ִדיְנְסט, "ֶׁשִטַנף ַּפְלִטין 
ֶׁשל ֶמֶלְך", ָוואס ָהאט ַפאְרְׁשִמיְרט ֶדעם ַּפאַלאץ פּוֶנעם ֶקעִניג, "ָאְמרּו ָּתֹבא 
ִאּמֹו ּוְתַקַּנח ַהּצֹוָאה", ָהאט ֶמען ֶגעָזאְגט ֶמען ָזאל רּוְפן ַזיין ַמאֶמע ָזאל ֶעס 
קּוֶמען ָאְּפֵרייִניְגן, "ַּכְך ָּתֹבא ָפָּרה ּוְתַכֵּפר ַעל ָהֵעֶגל", ֶוועְגן ֶדעם ְּבֶרעְנְגט 
ָפָּרה ֲאדּוָמה צּו ַפאְרֵצייֶען אֹויף ִדי ֲעֵביָרה פּון ִאיר ִקיְנד ִדי ֵעֶגל;  ֶמען ַא 
ָפָּרה ֲאדּוָמה, ַאז ֶעס ִאיז  אר מֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט ַאז ָדאס ִאיז ֶדער חֹוק פּון  נַָ
"ְמַטֵהר ְטֵמִאים ּוְמַטֵּמא ְטהֹוִרים", ֶדער ֹּכֵהן ָוואס ְׁשְּפִריְצט ֶדעם ֵמי ַחָּטאת 
ֶמעְנְטׁש  ָטֵמא'ֶנער  ֶדער  אּון  ָטֵמא  ֶוועְרט  ֶער   - ֶמעְנְטׁש  ָטֵמא'ֶנעם  אֹויְפ'ן 
ֶוועְרט ֵריין, ָדאס ִאיז ַא ַזאְך ָוואס ִאיז אּוְמַפאְרְׁשֶטעְנְדִליְך, ָדאס ִאיז ַא חֹוק 

ָאן ַא ַטַעם.

ָטֵמא'ֶנער  ַא  קּוְמט  ֶעס  ְּבחּוׁש,  ֶזען  ָדאס  ֶקען  ֶמען  ָזאְגט  מֹוֲהָרא"ׁש 
רמב(:  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ֵמת;  ָטֵמא  ַא  ֶמעְנְטׁש, 
"ִהְרהּוִרים ֶשׁל ִנאּוף ֵהם ְבִּחיַנת ֲאִבי ָאבֹות ַהֻטְּמָאה", ְטַראְכְטן ַמֲחָׁשבֹות פּון 
ִניאּוף ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע טּוְמָאה, "ְבִּחינֹות ֵמת", ֶמען ֶוועְרט ָטֵמא ְּבֻטְמַאת 
ֵמת, ֶווער ֶרעְדט ָנאְך ֶווען ֶמען ִאיז ּפֹוֵגם ִּבְבִרית - ַדאן ִאיז ָגאר ִּביֶטער, 
ֶווען ַאַזא ֵאייֶנער קּוְמט צּום ַצִדיק אּון ֶדער ַצִדיק ָּפאֶרעט ִזיְך ִמיט ִאים, ֶער 
ָלאְזט ִזיְך ַאָראּפ, ֶער ֶרעְדט ַזיין ְׁשְּפַראְך, ֶער ְדֵרייְדט ַארּום ַאזֹוי ְׁשַטאְרק 
ִמיט ִאים ִּביז ֶער ּפֹוֵעְל'ט ַּביי ִאים ֶער ָזאל ִזיְך צּוִריק ֶקעְרן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶיעֶנעם  ַווייְזט  ֶער  ַמִים ְטהֹוִרים,  ִדי  ֵמי ַחַּטאת,  ִדי  ִאים  ְׁשְּפִריְצט אֹויף  ֶער 
ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶלעְרְנט אּון ִווי ַאזֹוי ֶמען ַדאֶוועְנט, ֶער ַווייְזט ִאים ִדי 
ָאן  ֵהייְּבט  ֶיעֶנער  ָנאְכֶדעם?  ַּפאִסיְרט  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ַרְחָמנּות 
ַאזֹוי?'  ֶער  ֶרעְדט  'ַפאְרָוואס  ְׁשִטיְנְקט,  ַצִדיק  ֶדער  ַאז  ַצִדיק  אֹויְפ'ן  ָזאְגן 

'ַפאְרָוואס ְׁשַרייְּבט ֶער ַאזֹוי?' אּון 'ַפאְרָוואס ִפיְרט ֶער ִזיְך ַאזֹוי?'

ֶווער ְׁשִטיְנְקט?!

מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעְּבן ֶדעם ָמָׁשל, ֶווען ַא ֵּבית ַהִּכֵסא ֶוועְרט 
ַפאְרְׁשָטאְּפט ַווייל ֶעס ִאיז ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאיֶנעם ָלאְך ַא ְקֵלייֶנע ְׁשִּפיְלֵצייג 
ָוואס ֶקען אֹויְפְׁשָטאְּפן ֵּבית  ְוַכדֹוֶמה, רּוְפט ֶמען ַא ָקאְמֶפּעִני  ִקיְנד  ַא  פּון 
ַהִּכֵסא'ס, ֵזיי טּוֶען ִזיְך ָאן ְסֶּפעִציֶעֶלע ְקֵלייֶדער פּוֶנעם ָקאּפ ִּביְז'ן ִפיס, אּון 
ֵזיי ֵגייֶען ַאַריין ִאין ִדי סּוֶער ָלאְך אּון ְׁשָטאְּפן אֹויף ִדי ֵּפייְּפס )ֶרעְרן(, ֶווען 
ֵזיי קּוֶמען ַארֹויף פּוֶנעם ָלאְך ַפאְרְׁשָטאְּפן ִזיְך ַאֶלע ִדי ָנאז אּון ָזאְגן: "ֵגייְטס 

ַאֶוועק פּון ָדא, ֶעְטס ְׁשִטיְנְקְטס!" ֵאיי ְׁשִטיְנק ִאיְך ֶדען ִּבְכַלל, ַּבאְלד ֵגיי ִאיְך 
ַאֵהיים ִאיְך ֶנעם ַא גּוֶטע ַׁשאּוֶער ִאיְך ַוואׁש ִזיְך ַארּום אּון ִאיְך ְׁשֶמעק ֵזייֶער 

גּוט, פּון ָוואס ֶדען ְׁשִטיְנק ִאיְך? ִאיְך ְׁשִטיְנק פּון ַדייֶנע ְׁשמּוץ...!!

ִניְׁשט  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ֶקעְמּפ,  ִאין  זּוֶמער  ָיאר  ֶיעֶדע  ִאיְך  ֶזע  ַאזֹוי 
ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאְרְׁשָטאְּפט  ָדאס  אּון  ֵווייְּפס  ְפֶרעׁש  ִניְצן  ֵזיי  אּון  ָפאְרִזיְכִטיג 
סּוֶער ִסיְסֶטעם, ַדאְרף ֶמען רּוְפן ַא ָקאְמֶפּעִני ָזאל ֶעס קּוֶמען אֹויְפְׁשָטאְּפן, 
אּון  ַאֶוועק  ִקיְנֶדער  ַאֶלע  לֹויְפן  ְטָראְקס  ֵזייֶעֶרע  ִמיט  ָאן  קּוֶמען  ֵזיי  ֶווען 
ֵאיי  ְׁשִטיְנֶקען..."  ַאְרֶּבעֶטעְרס  ִדי  ְׁשִטיְנְקט,  ְטָראק  ֶדער  "ֶפעְך,  ָזאְגן: 
ַפאְרָוואס ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעקּוֶמען? ַווייל דּו ָהאְסט ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל, דּו ָהאְסט 
ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ִאיֶנעם ֵּבית ַהִּכֵסא ְפֶרעׁש ֵווייְּפס, ַדאְרְפן ֵזיי ִזיְך ֶיעְצט ָּפאֶרען 

ִמיט ַדייֶנע ַזאְכן ָוואס ְׁשִטיְנְקן, ֶעס ָהאט ָגאְרִניְׁשט ִמיט ֵזיי...

ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ָיאר  ָּפאר  ִדי  מֹוֲהָרא"ׁש  ַּביי  צּוֶגעֶזען  ִאיְך  ָהאּב  ָדאס 
זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ַּביי ִאים, מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ְׁשמּוֶעְסן ִמיט ֶמעְנְטְׁשן פּון 
ַאֶלע ֶעְרֵליי ַזאְכן, ַווייל ַאזֹוי ִאיז ֶעס, ַאז ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶנעֶמען ַא ֶמעְנְטׁש 
ְפֶלעְגט  ִאיד, מֹוֲהָרא"ׁש  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַפאר  ַמאְכן  ִאים  ֵאייְנָמאל  אּון אֹויף 
ַארּוְמְׁשִּפיְלן ִמיט ֵזייֶער ֹמַח אֹויף ַאֶלע ֶוועְגן ִּביז ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעַמאְכט ָאְנטּון 
אּון  ִמְנָחה  ַׁשְחִרית,  ַדאֶוועֶנען  ֶגעַמאְכט  ֵזיי  ָהאט  ֶער  ָטאג,  ֶיעְדן  ְּתִפיִלין 
ַמֲעִריב, ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעַמאְכט ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות, חּוָמׁש אּון ְגָמָרא, ֶער ָהאט 
ֶזעֶנען  ַזאְכן  ַאֶלע  ִדי  ִּביז  ְוכּו',  ְוכּו'  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֶרעְדן  ֶגעַמאְכט  ֵזיי 
ֵלייְגן  ָטאג  ֶיעְדן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאְּבן  ֵזיי  ֶלעְּבן,  ֵזייֶער  פּון  ֵחֶלק  ַא  ֶגעָוואְרן 
ְּתִפיִלין, ַדאֶוועֶנען ַאֶלע ְּתִפילֹות, ֵזיי ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶלעְרֶנען ְפַלייִסיג אּון 
ִאיְדן,  ֶעְרִליֶכע  ֶגעָוואְרן  ֶזעֶנען  ֵזיי  ִּביז  ְוכּו',  ְוכּו'  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֶרעְדן 
ְּפלּוְצִליְנג ֵהייְּבט ֶדער ַּבַעל ְּתׁשּוָבה ָאן ְׁשֵרייֶען: "ֶדער ַצִדיק ְׁשֶמעְקט ִניְׁשט 
גּוט, ַפאְרָוואס ַדאְרף ֶער ַאזֹוי ֶרעְדן? ַפאְרָוואס ַדאְרף ֶער ַאזֹוי ְׁשַרייְּבן?" 
ֶער ֶהעְרט ִווי ֶדער ַצִדיק ֶרעְדט צּו ִדי ֵנייֶע ְמקּוָרִבים פּון ָּפׁשּוְט'ֶע ַזאְכן ִאין 
ִאיִדיְׁשֵקייט, וואּוְנֶדעְרט ֶער ִזיְך: "ַפאְרָוואס ַדאְרף ֶמען ֶרעְדן פּון ִדי ַאֶלע 
ָּפׁשּוְט'ֶע ַזאְכן?" ִּביז ֶער ַמאְכט ָאּפ ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ִזיֶכער ִניְׁשט ַקיין 

ַצִדיק...

ָלאְקְׁשן ִמיט ֶקעז

צּו  אֹויף  ִזיְך  ִפיְרט  ֶער  ַווייל  ַצִדיק,  ַקיין  ִניְׁשט  ֶער  ִאיז  ַפאְרָוואס 
ִניְׁשט  ַהאְלְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ְדֵריי  ָזאְגן,  ְׁשֶטעְנִדיג  ְפֶלעְגט  מֹוֲהָרא"ׁש  ָּפׁשּוט?! 
פּוֶנעם ַצִדיק, ַזיין ַווייּב, ַזייֶנע ִקיְנֶדער אּון ַזיין ַגְּבַאי; ַווייל ֵזיי ֶזעֶען ִווי ֶדער 
ַצִדיק ִאיז ַא ְסַּתם ַא ֶמעְנְטׁש ּפּוְנְקט ִווי ַאְנֶדעֶרע, ֶער ֶעְסט, ֶער ְׁשָלאְפט, ֶער 
ִאיז ַּבאֶׁשעְפִטיְגט ִמיט ָּפׁשּוְט'ֶע ַזאְכן. ָאֶּבער ִדי ֶמעְנְטְׁשן ֶלעְּבן ִאין ַא ָטעּות, 
ֵזיי ֵמייֶנען ַאז ַא ַצִדיק ְׁשָלאְפט ִניְׁשט.  ִניְׁשט,  ֵזיי ֵמייֶנען ַאז ַא ַצִדיק ֶעְסט 
ָלאְקְׁשן  ֶעְסן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָנָתן  ֶרִּבי  ֶגעַכאְּפט  ַאָמאל  ָהאְּבן  ִמְתַנְגִדים  ִדי 
ֶער  ַאז  ָנָתן  ֶרִּבי  פּון  ַמאְכן  חֹוֶזק  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ֵזיי  ָהאְּבן  )ֶקעז(,  ְטִׁשיז  ִמיט 
ִאיז ִניְׁשט ַקיין ַצִדיק, ֶער ִאיז ְסַּתם ַא ָפאֶּפער, ֶער ֶעְסט ָלאְקְׁשן ִמיט ְטִׁשיז 
)ֶקעז(... ֶמען ָהאט ָדאס ָנאְכֶגעָזאְגט ַפאר ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעְפֶרעְגט: 
ָהאט  ַרֵּבינּו  ֹמֶׁשה  ֶגעֶגעְסן?  ַרֵּבינּו  ֹמֶׁשה  ָהאט  ָוואס  ֶעְטץ,  ְטַראְכט  "ָוואס 
ִניְׁשט ֶגעֶגעְסן ַקיין ָלאְקְׁשן ִמיט ְטִׁשיז )ֶקעז(? ָוואס ֶדען ָהאט ֶער ֶגעֶגעְסן, 
ִאיז  ַצִדיק  ַא  ֵמייֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ֶמעְנְטְׁשן,  פּון  ָטעּות  ִדי  ִאיז  ָדאס  ַזאְמד?!" 
ֵאייֶנער ָוואס ֶעְסט ִניְׁשט, ֶער ְׁשָלאְפט ִניְׁשט, ֶער ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעטּון פּון 
ֶוועְלט, אּון ַאזֹוי ֶזעט ֶמען ַּביי ַאֶלע ַחִסידּות'ֶער, ֶווער ֶזעֶנען ִדי ְגֶרעְסֶטע 
ַזיין  אר  נַָ ֶזעט  ֶער  ַווייל  ֶרִּבי'ן,  ַווייט פּוֶנעם  וואֹויֶנען  ָוואס  ִדי  ֲחִסיִדים? - 
ֶרִּבי'ן ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג ִמיט ִדי ַווייֶסע ֶּבעִקיְטֶׁשע ְוכּו', ִדי ָוואס וואֹויֶנען 
ַא ַגאְנץ ָיאר ֶנעְּבן ֶדעם ֶרִּבי'ן ֵזיי ֶזעֶען ַזיין ֶלעְּבְנְסְׁשֵטייֶגער ִווי ַא ָּפׁשּוְט'ֶער 
ִאיד, ְטַראְכְטן ֵזיי ַאז ֶער ִאיז ְסַּתם ַא ָּפׁשּוְט'ֶער ֶמעְנְטׁש, ֶער ִאיז ִניְׁשט ַקיין 

ַצִדיק.

ִאין  ֶגעִליְגן  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶנער  ַזיין  ְמַקֵרב  ְּפרּוִּביְרט  ַאָמאל  ָהאּב  ִאיְך 
ִניְׁשט גּוֶטע ַזאְכן ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ֶער ָזאל קּוֶמען צּו מֹוֲהָרא"ׁש, ָהאט ֶער ִמיר 
ֶגעָזאְגט: "ִאיְך זּוְך ֵאייֶנעם ָוואס ִאיז ַאִּביְסל ֶהעֶכער פּון ִאים, מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז 

צּו ָּפׁשּוט ַפאר ִמיר...".

ָנאְך  ִמיט  ִאין אּוַמאן  ְׁשֵטייט  ִווי מֹוֲהָרא"ׁש  ִּביְלד  ַא  ֶגעֶזען  ָהאּב  ִאיְך 
ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶזעֶנען ַמְׁשִּפיִעים ִאין ְּבֶרְסֶלב, ַאז ֶמען קּוְקט אֹויף ֶדעם 
ִּביְלד קּוְקט אֹויס ִווי ִדי ְצֵוויי ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן ֵזיי ֶלעְּבן ִמיט ַא ְדֵביקּות 
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ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶעס קּוְקט אֹויס ִווי ֵזיי ְפִליֶען ִאין ִדי ִהיְמֶלען... ָאֶּבער 
ַרֲחָמָנא  ֶגעֶגעְסן יֹום ִּכּפּור  ֵזיי ָנאְך  ֶנעְכְטן ָהאְּבן  ֵזיי?  ֶזעֶנען  ֶווער  ְלַמֲעֶׂשה 
אר ֶנעְכְטן  אר ֶגעֶגעְסן ָּבָׂשר ְוָחָלב, ְפֵלייׁש ִמיט ֶקעז, נַָ ִלְצָלן, ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט נַָ
ִאיְנְדרֹויְסן  פּון  ָאֶּבער  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְפֵלייׁש  ָהאְזן  ֶגעֶגעְסן  ָנאְך  ֵזיי  ָהאְּבן 
קּוְקן ֵזיי אֹויס מֹוָרא'ִדיג עֹוֵבִד'יׁש אּון מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז ֶדער ָּפׁשּוְט'ֶער ִאיד...

ִווי  ֶגעֶזען  ָוואס ִאיְך ָהאּב  ִאין ֶדעם  ַאַרייְנֶגעְקֶלעְרט  ִאיְך ָהאּב ַאַסאְך 
ִחיזּוק אּון  ֶגענּוֶמען  ָהאְּבן  ֵזיי  ַּביי מֹוֲהָרא"ׁש  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן 
מֹוֲהָרא"ׁש,  פּון  ֶגעַגאְנֶגען  ַאֶוועק  ֵזיי  ֶזעֶנען  ָנאְכֶדעם  אּון  ִאים  פּון  ֵׂשֶכל 
ָוואס ִאיז ֶדער ִסיָּבה ֶדעְרפּון? ִדי ִסיָּבה ִאיז ָּפׁשּוט, ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ִליּב צּו 
ַזיין ֶעֶּפעס ֶמער ִווי ַא ְצֵווייְטן, ַּפְׁשטּות ַיֲהדּות ִאיז ִניְׁשט ֶגענּוג ַפאר ִאים, 
ַּפְׁשטּות  ֶדעם  ֶגענּוֶמען  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש  אּון  ֶהעֶכעְרס...  ֶעֶּפעס  זּוְכט  ֶער 
ַיֲהדּות ַפאר ַאן ִעיָקר, ִזיְך ְמַחֶיה ִמיט ֶיעֶדע ִמְצָוה ָוואס ֶמען טּוט - ֶדעְרַפאר 
ִּבין  ִאיְך  ֶווען  ָאְנֵהייּב  ִאין  ֶגעֶדעְנק  ִאיְך  ֵזיי;  ֶגעֶרעְדט צּו  ִניְׁשט  ָהאט ָדאס 
ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּו מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגן ִמיר ֶמעְנְטְׁשן ַהאְלְטן ִאין ֵאיין ָזאְגן: 
"ָנאְך ַאִּביְסל ֵגייְסטּו אֹויְך ַאֶוועק ֵגיין פּון מֹוֲהָרא"ׁש", ָאֶּבער ִאיְך ְפֶלעג ֵזיי 
ֶעְנְטֶפעְרן )ִמיְט'ן ָלׁשֹון פּון ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה ט, ֵמָחָכם ְוַּתם(: "ַאז ָגאט ָזאל ַּביי 
ֶוועְרן  ְקַראְנק  ְוָׁשלֹום  ַחס  ָזאל  ִאיְך  ָאֶדער  ֶנעֶמען,  ַאֶוועק  ֵׂשֶכל  ֶדעם  ִמיר 
צּו  ֶגעקּוֶמען  ִּבין  ִאיְך  מֹוֲהָרא"ׁש!"  ָאְּפָלאְזן  אֹויְך  ֶוועל  ִאיְך  ַאז  ַזיין  ֶקען 
אר ַפאר ֶדעם ֵאיין ִסיָּבה, ִאיְך ָהאּב ֶגעזּוְכט ַא ְּפַלאץ וואּו ֶמען  מֹוֲהָרא"ׁש נַָ
ִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָּפׁשּוט, ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען ַּביי ַאֶלע הֹויֶכע ְּפֶלעֶצער פּון 
ַקָּבָלה ְוכּו', ִאיְך זּוְך ִווי ָּפׁשּוְט'ֶער ֶעס ִאיז ָדא. אּון ַאַגב ָהאט ִמיר מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶגעְׁשִריְּבן ִאין ַא ְּבִריוו ִאיְך ָזאל ֶיעְדן ָטאג ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ִאיְך 
ָזאל ִניְׁשט ָאְּפָלאְזן ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, אּון ַאזֹוי טו ִאיְך, ֶיעְדן ָטאג ֶּבעט 
ִאיְך ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיְך ָזאל ְּבַלייְּבן ִמיט ַמיין ֵׂשֶכל, ִאיְך ָזאל ֵקייְנָמאל 

ִניְׁשט ָאְּפָלאְזן ֶדעם ֶרִּבי'ן.

ַפאְרָוואס ַאזֹויִפיל ִחיזּוק?

ִמיר ַהאְלְטן ֶיעְצט ְדֵריי ָוואְכן ַפאר ֶּפַסח, ֶּבעָפאר ֶּפַסח ֵגייֶען ִמיר ִמיְט'ן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ִהיְלף ֶעְנִדיְגן 'ַמֶסֶכת ְּפָסִחים' אּון ָאְנֵהייְּבן ַא ֵנייֶע ַמֶסְכָּתא, 
ְּבַלאט  ֶדעם  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  ַזיין צּו  ְמַקֵּבל  ִזיְך  ָלאִמיר  ְׁשָקִלים,  ַמֶסֶכת 

ְגָמָרא.

ֶמען  ַדאְרף  "ַפאְרָוואס  ַהקֹוֶדׁש,  ֵהיַכל  אֹויף  ִזיְך  וואּוְנֶדעְרן  ֶמעְנְטְׁשן 
ַגאְנֶצע  ִדי  ְגָמָרא,  ְּבַלאט  ֶדעם  ֶלעְרֶנען  ָדאס  אֹויף  ִחיזּוק  ַאזֹויִפיל  ֶרעְדן 
ֶרעְדן  ַגאְנְצן ָטאג  ַא  ִווי?" "ַפאְרָוואס ַדאְרף ֶמען  ֵסיי  ֶלעְרְנט ָדאס  ֶוועְלט 
פּון 'ִהְתּבֹוְדדּות', ַאז ֶמען ָזאל ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶיעֶדער ֶרעְדט ָדאְך 
ַּבִית,  ָׁשלֹום  פּון  ֶרעְדן  ַאזֹויִפיל  ֶמען  ַדאְרף  ַפאְרָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?"  צּום 
ֶיעֶדער ָהאט ָׁשלֹום ַּבִית?" - ָאֶּבער ֶעס ִאיז ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט צּו ֶזען ַאז ָנאְכן 
ֶהעְרן ַאזֹויִפיל ִחיזּוק אֹויף ִדי ַאֶלע ַזאְכן ְּבַלייְּבט ֶעס ָנאְך ַאְלץ ַאזֹוי ְׁשֶווער 
ֶגעֶווען  ֶעס  ָוואְלט  ִחיזּוק  ַאֶלע  ִדי  ָאן  ַאז  ַזיין  ֶקען  ַאזֹוי  ִווי  ַזיין,  ְמַקֵיים  צּו 

ְגִריְנֶגער?!

ֲאִפילּו אּוְנז ָוואס ִמיר ֶהעְרן ַאזֹויִפיל ִחיזּוק אֹויְפ'ן ֶלעְרֶנען ֶדעם 'ְּבַלאט 
ְגָמָרא' קּוְמט ָנאְכַאְלץ ָאן ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפׁש צּו ֶעֶפעֶנען ִדי ְגָמָרא, אּון ָנאְכן 
ֶהעְרן ַאזֹויִפיל ִחיזּוק אֹויף 'ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן' ִאיז ֶעס ָנאְכַאְלץ ַאזֹוי 
ְׁשֶווער צּו טּון, אּון ָנאְכן ֶהעְרן ַאזֹויִפיל ִחיזּוק אֹויף 'ָׁשלֹום ַּבִית', ֶרעְדן ֵׁשיין 
צּו ִדי ַווייּב, ִאיז ָנאְכַאְלץ ָדא ַאַזא ְגרֹויֶסער ֵיֶצר ָהָרע ִזיְך ָיא צּו ְקִריְגן ִאין 

ְׁשטּוּב, ָאֶּבער ֵקייֶנער ַדאְרף ִניְׁשט ַקיין ִחיזּוק?!...

ִהְתּבֹוְדדּות

ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִאיז ַאַריין ִאין ַא ְׁשמּוֶעס פּון ֶעְטִליֶכע ְנקּודֹות 
ָוואס ֶדער ֶרִּבי ֶלעְרְנט אּוְנז, אּון ֶגעָזאְגט: ָלאִמיר ֶרעְדן פּון 'ִהְתּבֹוְדדּות'. 
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָוואְלט ִמיר ָזאְלן ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַא ָטאג 
ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועט ַזיין ַא מּוְצָלְח'ִדיֶגע ָטאג; ַא ֶמעְנְטׁש 

ָוואס ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועְרט ַא ֶגעֶּבעְנְטְׁשֶטער ֶמעְנְטׁש.

ְׁשֶוועֶרע  ֵזייֶער  ַאִריֶּבער  ִאיז  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָנָתן  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַצייְטן, ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא ַצייט ָוואס ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַזיין ִאין ַּביי 
ִזיְך ִאין ְׁשָטאט צּוִליּב ְמִסירּות, ָאֶּבער ֶמען ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶדעְרֶקעֶנען 
אֹויף ִאים ַקיין ִחילּוק ְצִוויְׁשן ֶווען ֶעס ִאיז ָנאְך ֶגעֶווען ִדי ָצָרה אּון ֶווען ֶער 

ִזיְך ָאְנֶגעֶזען אֹויף  ִאיז ׁשֹוין ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן ֶדעְרפּון, ֵאיין ִחילּוק ָהאט 
ִאיז  ֶער  ַפאר  ִניְׁשט,  ָאֶדער  'ִהְתּבֹוְדדּות'  ֶגעַמאְכט  ָהאט ׁשֹוין  ֶער  ִצי  ִאים, 
ֶגעַגאְנֶגען ִהְתּבֹוְדדּות ִאיז ֶער ָנאְך ֶגעֶווען ִאין ִדי ָצָרה, ָאֶּבער ֵאייְנָמאל ֶער 
ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעְׁשמּוֶעְסט ַזיין ַהאְרץ ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ֶער ֶגעֶווען ַאזֹוי 

רּוִאיג ִווי ְגַלייְך ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ַּביי ִאים ַקיין ָצָרה.

ָוואס ֵמייְנט 'ִהְתּבֹוְדדּות'? ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן 
ְגרֹויֶסע,  ַא  ֵסיי  אּון  ַזאְך  ְקֵלייֶנע  ַא  ֵסיי  ַזאְך,  ֶיעֶדע  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִמיְט'ן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט  ִמיְט'ן  ִזיְך אֹויְסְׁשמּוֶעְסן  ֶער  ָזאל  ַזאְך  ֶיעֶדע 
ִזְכרֹונֹו  ֶּבעְנֶדער  ִיְצָחק  ֵלִוי  ֶרִּבי  פּון  ֶגעֶהעְרט  ָהאט  ֶער  ָוואס  ֶדעְרֵצייְלט 
ַא  ַפאר  אּוַמאן  ִאין  ֶגעְלט  ָנאְך  ַארּוְמֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ֵאייְנָמאל  ִלְבָרָכה, 
ְצָדָקה,  ַא ִאיד אּון ִאים ֶגעֶּבעְטן  ָאְנֶגעקּוֶמען צּו  ִאיז  ְצֶוועק, ֶער  ִוויְכִטיֶגע 
ָהאט ִאים ֶיעֶנער ֶגעֶגעְּבן ַא ְסכּום ֶגעְלט, ָהאט ִאים ֶרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ֶגעֶּבעְטן 
ֶער ָזאל מֹוִסיף ַזיין ָנאְך ֶגעְלט, ָהאט ֶיעֶנער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֵפיין, ִאיְך ֶהער 
ָוואס ִאיר ֶּבעט ִמיר, ִאיְך ֶוועל ֶעס ֵגיין דּוְרְכְׁשמּוֶעְסן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן", 
ָהאט ִאים ֶרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ֶגעְפֶרעְגט ִמיט וואּוְנֶדער: "ָוואס ִאיז ָדאס ָוואס ִאיר 
ַדאְרְפט ֵגיין ֶיעְצט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?" ָהאט ֶיעֶנער ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך 
ָהאּב ׁשֹוין ֶגעוואּוְסט ַהייְנט ִאיְנֶדעְרְפִרי ַאז ִאיר ֵגייט ָנאְך ֶגעְלט ַפאר ְצָדָקה, 
ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט אֹויף ִזיֶכער ִוויִפיל ֶגעְלט ַאייְך צּו ֶגעְּבן, ִּבין ִאיְך 
ֶגעַגאְנֶגען 'ִהְתּבֹוְדדּות' ְפֶרעְגן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִוויִפיל ֶגעְלט ִאיְך ָזאל ַאייְך 
ֶגעְּבן אּון ֶעס ִאיז ִמיר ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ִאין ָקאּפ צּו ֶגעְּבן ֶדעם ְסכּום ָוואס 
ִאיְך ָהאּב ַאייְך ֶיעְצט ֶגעֶגעְּבן, ֶדעְרַווייל ַאז ִאיר ֶּבעט ִמיר צּו מֹוִסיף ַזיין ָנאְך 
ֶגעְלט ַדאְרף ִאיְך ֶעס ֵגיין ָנאְכַאָמאל דּוְרְכְׁשמּוֶעְסן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן", ֶרִּבי 
ֵלִוי ִיְצָחק ִאיז ַמָמׁש ַארֹויס פּון ִהְתַּפֲעלּות, צּו ֶזען ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְּבט ִמיט 
ַאַזא ְּתִמימּות ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ָהאט ִזיְך צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֶרעְדן ֶיעֶדע 

ַזאְך ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָׁשלֹום ַּבִית

ֶיעְצט ָלאִמיר ֶרעְדן ַאִּביְסל פּון 'ָׁשלֹום ַּבִית'. ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט 
ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט אּון אֹויְפֶגעָפאֶדעְרט ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן צּו ָהאְּבן ָׁשלֹום ַּבִית, 
אּוְנז  ָזאל  ֶער  ֶרִּבי'ן  ֶדעם  ָהאְּבן  ַדאְרְפן  ִמיר  ַווייּב;  ִדי  ִמיט  ְּבָׁשלֹום  ֶלעְּבן 
ִניְׁשט  ָטאר  ֶמען  ַווייּב,  ִדי  צּו  רּוִאיג  אּון  ֵׁשיין  ֶרעְדן  צּו  ַזיין  ְמַחֵזק  ְּכֵסֶדר 
ְׁשֵרייֶען אֹויף ַא ַווייּב: "ַפאְרָוואס ִאיז ִדי ֶעְסן ָנאְכִניְׁשט ְגֵרייט?!" "ַפאְרָוואס 

ְּבָלאְזטּו אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך?!"

אֹויְך ַדאְרף ֶמען ֶרעְדן ֵׁשיין צּו ִדי ִקיְנֶדער, ִזיְך ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן אֹויף 
ֵזיי; דּו ֵמייְנְסט ַאז ִקיְנֶדער ַמאְכן ֶנעְרֶוועז? - ָאן ִקיְנֶדער ִאיז ֶמען ֶנעְרֶוועז! 

אר ַא ְּבָרָכה ִאין ְׁשטּוּב. ִקיְנֶדער ִאיז נַָ

ָפאְרן  ַאֶוועק  ִקיְנֶדער אּון  ִדי  ֶצעֵטייְלן  ֶוועְלן  ֵזיי  ַאז  ֵמייֶנען  ֶמעְנְטְׁשן 
אֹויף ַׁשָּבת, ֶוועְלן ֵזיי ָהאְּבן ַאִּביְסל ְמנּוָחה פּון ִדי ִקיְנֶדער, דּו ַכאְּפְסט ָאֶּבער 
ִניְׁשט ַאז 'דּו' ָפאְרְסט ִמיט ִמיר ִדיר... ִניְׁשט ַדיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ִדי 
ְּפָראְּבֶלעם, דּו ִּביְסט ֶדער ְּפָראְּבֶלעם, דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט ַאֶוועְקֵגיין פּון ִדיר 
ַאֵלייְנס, דּו ָהאְסט ֵאיין ֵעָצה צּו ַּבאקּוֶמען ְמנּוָחה, ֵגיי ִאין ַא ַזייט אּון ֵוויין 

ִזיְך אֹויס צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, טּו ְּתׁשּוָבה, ֶוועט ַאֶלעס ֶוועְרן ְמסּוָדר.

ַפאְרָוואס ַדאְרְפְסטּו ֶדעם ֶרִּבי'ן?!

ִצי  ֶרִּבי'ן,  ֶדעם  ַדאְרְפְסטּו  ַפאְרָוואס  ְׁשֶטעְנִדיג  ִמיר  ְפֶרעְגן  ֶמעְנְטְׁשן 
ֶקען ֶמען ִניְׁשט ַזיין ַקיין ֶעְרִליֶכער ִאיד ָאֶנעם ֶרִּבי'ן? ֶעס ֶזעֶנען ָדאְך ֶגעֶווען 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֵּבייְׁשִּפיל  צּום  ֶוועְלט,  ִדי  אֹויף  ַצִדיִקים  ְגרֹויֶסע  ַאזֹויִפיל 
פּון  ְּגדֹוִלים  ַאֶלע  ִדי  אּון  ָרב,  ָגאְרִליֶצער  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָרב,  ִׁשיָנאֶווע'ר 
ִליָטא, ֶדער ֲחזֹון ִאיׁש, ֶרִּבי ַחִיים ְּבִריְסֶקער, ֶדער ְסֵטייְּפֶלער ָגאֹון ְוכּו' ְוכּו', 
ַפאְרָוואס ַדאְרְפְסטּו ָהאְּבן ֶדעם ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ֶרִּבי? - ִמיר ַדאְרְפן ָאֶּבער ִזיְך 
ֶדעְרַמאֶנען ִווי ַאזֹוי ִמיר ָהאְּבן אֹויְסֶגעקּוְקט ַפאְר'ן ֶרִּבי'ן אּון ָוואס ֶדער ֶרִּבי 

ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן.

ֵהייְּבט ָמאְרְגן ָאן  ַזיין; ֶמען  ֶסְדָרה  ַמֲעִביר  ֵּבייְׁשִּפיל  ַא  ָלאִמיר ֶנעֶמען 
ִאיְך ׁשֹוין  'ָהאּב  ַאֵליין  ִזיְך  ְפֶרעג  ְּפקּוֵדי,  ַוַּיְקֵהל אּון  ַּפְרַׁשת  ֶסְדרֹות,  ְצֵוויי 
ֶגעֶעְנִדיְגט ַּפְרַׁשת ִּכי ִתָׂשא? דּו ֵווייְסט ַאז ֶעס ֶוועְרט ֶגע'ַּפְסְק'ֶעט ִאין ֻׁשְלָחן 
ָערּוְך )אֹוַרח ַחִיים ִסיָמן רפה, ְסִעיף ד( ַאז ַעל ִּפי ַהָלָכה ָטאר ֶמען ִזיְך ִניְׁשט ַוואְׁשן 
ַׁשָּבת ִאיְנֶדעְרְפִרי צּו ִדי ְסעּוָדה ֵאייֶדער ֶמען ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ַמֲעִביר ֶסְדָרה 
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ְבֵּראִשׁית ִאיז ָכאְטׁש  ַזיין ִדי ֶסְדָרה. וואּו ַהאְלְסטּו ִמיט ֵסֶפר ְׁשמֹות? ֵסֶפר 
ַאזֹוי  דּוְרְכֶגעָלאְפן  ָדאְך  ִאיז  ְׁשמֹות  ֵסֶפר  ָאֶּבער  ֵסֶפר,  ֶלעְנֶגעֶרע  ַא  ֶגעֶווען 
ְׁשֶנעל, ֶעס ָהאט ִזיְך קֹוים ָאְנֶגעהֹויְּבן אּון ֶמען ִאיז ֶעס ׁשֹוין ִּכְמַעט ַאדּוְרְך; 
ֶסְדָרה  ִדי  ֶעְנִדיְגט  ֶמען  ַאזֹוי  ִווי  ֵעָצה  ַאן  אּוְנז  ַפאר  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ָאֶּבער 
ַזיין ֶיעְדן ָטאג צּוִּביְסֶלעְך, ֶיעְדן ָטאג  ֶיעֶדע ָוואְך, ֶמען ָזאל ַמֲעִביר ֶסְדָרה 
ַאִּביְסל, זּוְנָטאג ִּביז ֵׁשִני, ָמאְנָטאג ִּביז ְׁשִליִׁשי, ִדיְנְסָטאג ִּביז ְרִביִעי אּון ַאזֹוי 

ַווייֶטער.

ִווי ַאזֹוי ָהאט אֹויְסֶגעקּוְקט ַא ַׁשָּבת ַּביי אּוְנז ָאֶנעם ֶרִּבי'ן? ָוואס ִאיז 
ֶגעֶווען אּוְנֶזער 'ַחיּות' אּום ַׁשָּבת? ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֵזייֶער ַגאְנֶצע 
ַחיּות אּום ַׁשָּבת ִאיז ָדאס ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ַזיין ַאְנֶדעְרׁש פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, 
ָאֶדער  ַדאֶוועֶנען,  ָנאְכ'ן  ָׁשָעה  ֶזעְקס  ִפיְנף  ִקידּוׁש  ַמאְכן  ֵּבייְׁשִּפיל,  צּום 
ְּבַלייְּבן אֹויף ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט ְוַכדֹוֶמה, ָאֶּבער מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ִמיר ֶגעֶגעְּבן 
ַא ֶגעְׁשַמאק ִאיֶנעם ַׁשָּבת ַאֵליין. ָדאס ַאֵלייְנס ַאז ִאיְך ִהיט ַׁשָּבת - ִאיז ַמיין 
ַחיּות, ִדי ִאיְּבִריֶגע ַזאְכן ַמאְכן ִמיר ׁשֹוין ִניְׁשט אֹויס, ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז ָּברּוְך 

ַהֵׁשם ִאיְך ִהיט ַׁשָּבת!

ִווי ַאזֹוי ָהאט אֹויְסֶגעקּוְקט ַא יֹום טֹוב ַפאר ִמיר ֶזעֶנען ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן 
צּום ֶרִּבי'ן? ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ִעיָקר ַדֲאָגה פּוֶנעם יֹום טֹוב: 'ֶווען ָהאְסטּו 
ֶגעֶעְנִדיְגט ֶדעם ֵסֶדר אּון ֶווען ָהאּב ִאיְך ֶגעֶעְנִדיְגט ֶדעם ֵסֶדר? ָאֶדער זּוְכט 
ְצֵווייֶטער  ַא  ָוואס  חּוְמָרא  ַאְנֶדעֶרע  ַא  ִמיט  אֹויְפצּוקּוֶמען  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער 
ִזיֶסע  ִדי  ָהאְּבן  ִמיר  ֶרִּבי'ן,  ֶדעם  ָהאְּבן  ִמיר  ַאז  ַהייְנט  ָאֶּבער  ִניְׁשט,  ָהאט 
ֶוועג ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ֶלעְרְנט ִמיט אּוְנז, ָוואס ִאיז ַא ִחילּוק ֶווען ִאיְך ָהאּב 
ִקיֶׁשעֶנעס  ִוויִפיל  ִוויְסן אֹויף  ִוויְלְסטּו אֹויְך  ֶאְפָׁשר  ֵסֶדר?  ֶדעם  ֶגעֶעְנִדיְגט 
ִאיְך ְׁשָלאף ַּבייַנאְכט?! ָוואס ִאיז ִדיר נֹוֵגַע ִדי ַאֶלע ַזאְכן?! ָּברּוְך ַהֵׁשם ַאז 
ִאיְך ָהאּב ְמַקֵיים ֶגעֶווען ִדי ִמְצֹות ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן, 
ִאיְך ָהאּב ֶגעֶגעְסן ַמָּצה, ִאיְך ָהאּב ֶגעְטִריְנֶקען ִפיר ּכֹוסֹות ַוויין - ָדאס ִאיז 

ַהייְנט ַמיין ַחיּות פּוֶנעם יֹום טֹוב.

ֶעְטץ ֵווייְסט ֶווען מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ַזיין ֵסֶדר ֶּפַסח ַּבייַנאְכט? 
ָהַרב ֶרִּבי ִיְצָחק ְׁשִליָט"א ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ַּביי מֹוֲהָרא"ׁש ַּביים ֵסֶדר, 
ֶדעְרֵצייְלט ֶער ַאז ֶווען מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ָנאְכִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ְגרֹויֶסע ְׁשטּוּב 
ֲחצֹות  ַפאר  'ֲאִפיקֹוָמן'  ֶדעם  אר  נַָ ִניְׁשט  ֶגעֶעְנִדיְגט  ֶער  ָהאט  ִקיְנֶדער  ִמיט 
אר ֶער ָהאט ׁשֹוין אֹויְך ֶגעַהאט ֶגעֶעְנִדיְגט 'ְקִריַאת ְׁשַמע ֶׁשַעל ַהִּמָּטה' ַפאר  נַָ
ָנאְכַמאְכן  ִוויְלן  ֶיעְצט ָדאס  ָזאְלְסט  ְּכֵדי דּו  ִניְׁשט  ָזאג ָדאס  ִאיְך  ֲחצֹות! - 
אּון ָזאְגן ַאז ֶדער ִמְנָהג ִאין ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ִאיז צּו ַמאְכן ַא ְׁשֶנעֶלע ֵסֶדר, דּו 
ָזאְלְסט ַווייֶטער ַמאְכן ַדיין ֵסֶדר ִוויַלאְנג ֶעס ֶנעְמט ִדיר, ָאֶּבער ַמאְך ִניְׁשט 
ֹראׁש  ]ֶדער  טֹוב.  יֹום  ֶדער  ִאיז  ָדאס  ִניְׁשט  ְׁשטּוִתים,  ַקיין  פּון  ֵעֶסק  ַקיין 
ֶלעְּבן  ַדאְרף  ֶמען  ְּכַלל,  ַא  ִאיז  ָדאס  ַאז  צּוֶגעֵלייְגט  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה 
ָוואס  ֶהעְרט  ֶמען  ָוואס  ַזאְך  ֶיעֶדע  ָנאְכַמאְכן  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  ַנאטּוְרִליך, 

מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶגעטּון[.

צּום  קּוֶמען  צּו  צּוִריק  ָטאג  ֶיעְדן  'ִחיזּוק'  אּוְנז  ֶגעְּבט  ֶרִּבי  ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ֶווער ִאיְך ִּבין, ִניְׁשט ַקיין ִווי ַאזֹוי ִאיְך ִּבין, 
ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶגעטּון - ָזאל ִאיְך ָנאְכַאְלץ קּוֶמען צּום  ַקיין ִחילּוק  ִניְׁשט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ִּתְפֶאֶרת ְׁשֹלֹמה ְׁשַרייְּבט )ָאְנֵהייּב ַּפְרַׁשת ַוֵיָרא( 
אֹויף ִדי ִמְׁשָנה )ְּבָרכֹות ל:(: "ֲאִפּלּו ַהֶּמֶלְך ׁשֹוֵאל ִּבְׁשלֹומֹו, ֹלא ְיִׁשיֶבּנּו, ַוֲאִפּלּו 
ָנָחׁש ָּכרּוְך ַעל ֲעֵקבֹו, ֹלא ַיְפִסיק", ֶמען ָטאר ִזיְך ִניְׁשט ָאְּפְׁשֶטעְלן ִאיְנִמיְטן 
ַדאֶוועֶנען ֵסיי אֹויּב ֶדער ֶקעִניג ַּבאְגִריְסט ִדיר אּון ֵסיי אֹויּב ַא ְׁשַלאְנג ֶנעְמט 
ִדיר ַארּום; ִלְכאֹוָרה ָוואס ִאיז ִדי צּוַזאְמְשֶׁטעל פּון ִדי ְצֵוויי ַזאְכן ַא ֶקעִניג 
אר - ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער  אּון ַא ְׁשַלאְנג, ָדאס ֶזעֶנען ָדאְך ְצֵוויי ַווייֶטע ַזאְכן? נַָ
ֵהייִליֶגער ִּתְפֶאֶרת ְׁשֹלֹמה - ָדאס ִאיז ְמַרֵמז אֹויף ְצֵוויי ַזאְכן ָוואס ִקיְלן ָאּפ 
ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון צּו ַדאֶוועֶנען; "ַהֶּמֶלְך ׁשֹוֵאל ִּבְׁשלֹומֹו" - ֵמייְנט ֶמען ַאז 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ִפיְלט ִזיְך ַאזֹוי ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ִפיְלט ׁשֹוין ִווי 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַּבאְגִריְסט ִאים, ָזאְגט ִאים ִדי ִמְׁשָנה: "ֹלא ְיִׁשיֶבּנּו", ֶער 
ָזאל ִניְׁשט אֹויְפֶהעְרן ָדאס ַדאֶוועֶנען, אּון "ָנָחׁש ָּכרּוְך ַעל ֲעֵקבֹו" - ֵמייְנט 
ֶמען ֶדעם ֵיֶצר ָהָרע ָוואס ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן 'ָנָחׁש', ַא ְׁשַלאְנג, ַאז ֲאִפילּו ֶדער 
ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ֵיֶצר ָהָרע ָהאט ַאָראּפ ֶגעָוואְרְפן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִאין ֲעֵבירֹות 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַווייֶטער קּוֶמען צּום  ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטׁש ְׁשַטאְרְקן  ָדאְך ַדאְרף 
ַווייֶטער קּוֶמען ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען אּון ִזיְך ִניְׁשט ָלאְזן פּון ִדי ַאֶלע ַמֲחָׁשבֹות 
ָוואס ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ֶלעְרְנט אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער ִאיז ׁשֹוין ַאזֹוי ָּפגּום 
ִמיט ֲעֵבירֹות אּון ַזיין ַדאֶוועֶנען ִאיז ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד, ֶדעְרַפאר ָזאְגט 
ִמיר  ַדאֶוועֶנען.  פּון  ַזיין  ַמְפִסיק  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ַיְפִסיק",  "ֹלא  ִמְׁשָנה:  ִדי 
אּוְנז  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  קּוְמט  אּוְנז  צּו  ְּבִחיָנה,  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי  ַּביי  ָנאְך  ַהאְלְטן 
ֶגעָוואְרן  ִנְכָׁשל  ֶזעֶנען  ִמיר  ָוואס  ַפאְרַגאְנֶגעְנֵהייט  אּוְנֶזער  ִמיט  ֶצעְּבֶרעְכן 
ִאין ֲעֵבירֹות, ַדאְרְפן ִמיר ִוויְסן ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ַא ַחּנּון ַהַּמְרֶּבה 

ִלְסלֹוַח, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז מֹוֵחל ֶווען ֶמען טּוט ְּתׁשּוָבה.

ֶווען ִניְׁשט ֶדעם ֶרִּבי'ן ִאיז ֶיעֶדע ַזאְך ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם ָאן ַקיין ַחיּות, 
ַא  ַצִדיק  ְמקּוָרב  ִניְׁשט  ִאיז  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֵּבייְׁשִּפיל,  ַטַעם; צּום  ַקיין  ָאן 
ַצִדיק ִאיז ָדאס ָאְנטּון ִדי ְּתִפיִלין ֶיעְדן ִאיְנֶדעְרְפִרי - ַא ַגאְנֶצע ָיאך, ָאֶּבער 
ֶדער ֶרִּבי ֵלייְגט ַאַריין ִזיֶסע ְטָראְּפן ִאין ִדי ִמְצֹות, ִדי ְּתִפיִלין ָהאט ַּבאקּוֶמען 
ַא ַחיּות, ִאיְך ֵווייס ַאז ִאיְך טּו ֶיעְצט ַא ִמְצָוה, ֶדער ֶרִּבי ְדֵרייְדט אּוְנז ַארֹויף 

ִדי ְרִציעֹות ִמיט ַאַזא ִזיְסֵקייט אּון ֶגעְׁשַמאק.

אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ָדאס ַאז ִאיְך ָזאל ֶיעְדן ָטאג ֶקעֶנען ָנאְכַאָמאל ֶּבעְטן 
ֶעְׂשֵרה: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם  ָאן ְׁשמֹוֶנה  ֵהייּב  ִאיְך  ֶּבעָפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ֶהעְלף ִמיר ַאז ִאיְך ָזאל ֶקעֶנען ִאיְנִזיֶנען ָהאְּבן ִדי ֵּפירּוׁש ַהִּמילֹות פּון ְׁשמֹוֶנה 
ֵאיין  ִאין  ָדאְך  ַהאְלט  ִאיְך  ֶרִּבי'ן,  פּוֶנעם  אר  נַָ ִאיְך  ַּבאקּום  ָדאס  ֶעְׂשֵרה", 
ַפאְרֶגעְסן ִאיְנִזיֶנען ָהאְּבן, ָאֶּבער ִאיְך ֶגעּב ִניְׁשט אֹויף ֶדעם ָרצֹון, צּו ֶּבעְטן 

ֶדערֹויף ֶיעְדן ָטאג ְפִריׁש.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן ִזיְך ַהאְלְטן ַּביים ֶרִּבי'ן, אּון 
ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן ֶוועְלן ִמיר ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, ָאֵמן.

ָנאְכ'ן ִׁשיעּור ִאיז ֶגעֶווען ֶעְטִליֶכע ֵׁשייֶנע ִׂשיחֹות פּון רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א

ֶווען  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶדער 
ַאז  ֶזען  ֶמען  ַדאְרף  ִקיְנֶדער  ְקֵלייֶנע  ִמיט  ֵסֶדר  ַא  ַמאְכט  ֶמען 
ִקיְנֶדער  ִדי  וואּו  ְּפֶלעֶצער  ַּביי  ַזיין  ַמֲאִריְך  ִניְׁשט  ָזאל  ֶמען 
ַפאְרְׁשֵטייֶען ִניְׁשט ָוואס ֶמען ֶרעְדט, ַווייל ַדאן ֶקען ֶגעֶׁשען ַאז 
ַח ִמיט צּו ַהאְלְטן אּון ֵזיי  ִדי ִקיְנֶדער ֶוועְלן ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין כֹּ
ֶוועְלן ַאֶוועק לֹויְפן פּון ִטיׁש, ִווי ֶעס ִאיז ִדי ֵסֶדר פּון ְקֵלייֶנע 
פּוֶנעם  ֶגעֶּבעְטן  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי  פּון  ֵאייֶנער  ָהאט  ִקיְנֶדער. 
רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶער ָזאל ֶעס ְקָלאֶרער ַמְסִּביר וואּו ֶמען 
ָזאל ְסַּתם ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער אּון וואּו ֶמען ָזאל ִזיְך ָאְּפְׁשֶטעְלן 
ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶדער  ָהאט  ַהָּגָדה,  ִדי  ַטייְטְׁשן  אּון 
ַמְסִּביר ֶגעֶווען ַאזֹוי: ַּביי ִדי ַגאְנֶצע ַהָּגָדה ִאיֶּבעָראל וואּו ֶעס 
ְׁשֵטייט ְּפסּוִקים ָדאְרט ָזאְגט ֶמען ֶעס ְסַּתם ֶגעְׁשַמאֶקעְרֵהייט 
ְׁשִטיְקֶלעְך וואּו ֶמען ֶקען  ֶגעִוויֶסע  ַּביי  ָאֶּבער  ַטייְטׁש,  ִדי  ָאן 
ָיא  ִזיְך  ֶמען  ַדאְרף  ָדאְרט  ִקיְנֶדער  ִדי  ִאין  ֱאמּוָנה  ַאַרייְנֵלייְגן 
ָאְּפְׁשֶטעְלן אּון ֶעס ַטייְטְׁשן ַפאר ֵזיי, צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ַּביי ֶדעם 
ִזיְך  ְׁשִטיְקל "ַוִּנְצַעק ֶאל ה' ֱאֹלֵקי ֲאבֹוֵתינּו ְוגֹו'", ַדאְרף ֶמען 
ִאין  ִאיְדן  ִדי  ָהאְּבן  ָוואס  ִקיְנֶדער:  ִדי  ְפֶרעְגן  אּון  ָאְּפְׁשֶטעְלן 

ִמְצַרִים ֶגעטּון ֶווען ִדי ִמְצִרִּיים ָהאְּבן ֵזיי ֶגעַּפייִניְגט? ֵזיי ָהאְּבן 
אֶׁשעֶפער ַראֶטעֶווע  ֶגעְׁשִריְגן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער ַבּ
אּוְנז פּון ִדי ִמְצִרִּיים" ֶוועְגן ֶדעם ָהאט ֵזיי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶגעָהאְלְפן אּון ַארֹויְסֶגעצֹויְגן פּון ִמְצַרִים. ַאזֹוי אֹויְך ַּביי ֶדעם 
ַעל  ְוֹלא  ַמְלָאְך  ְיֵדי  ַעל  ֹלא  ִמִּמְצַרִים,  ה'  "ַוּיֹוִצֵאנּו  ְׁשִטיְקל: 
ָרף ְוֹלא ַעל ְיֵדי ָׁשִליַח. ֶאָּלא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְכבֹודֹו  ְיֵדי שָֹ
ִדי  ְפֶרעְגן  אּון  ָאְּפְׁשֶטעְלן  אֹויְך  ִזיְך  ֶמען  ַדאְרף  ּוְבַעְצמֹו", 
ִקיְנֶדער: ֶווער ָהאט ַארֹויְסֶגעצֹויְגן ִדי ִאיְדן פּון ִמְצַרִים? ִניְׁשט 
ַאֵליין,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  אר ֶדער  ַנָ ַקיין ָׂשָרף  ִניְׁשט  ַמְלָאְך,  ַקיין 
אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ַאֶלע ֶעְנִליֶכע ְׁשִטיְקֶלעְך. ָדאס ִאיז ַאזֹוי ִווי 
ִדי  אֹויְפַהאְלְטן  ְסַּתם  ִניְׁשט  ִוויל  ָוואס  ְּתִפָלה  ַּבַעל  ֵׁשייֶנע  ַא 
ַּביי  ְסַּתם אֹויְסִציֶען  ִניְׁשט  ֶקען  ֶער  ַאז  ֶער  ַפאְרְׁשֵטייט  עֹוָלם, 
'ַקִּדיׁש' ְוַכדֹוֶמה, זּוְכט ֶער אֹויף ִדי גּוֶטע ְׁשִטיְקֶלעְך וואּו ֶדער 
עֹוָלם ָהאט ֵסיי ִווי ַא ֶגעְׁשַמאק ֶדעִרין אּון ָדאְרט ִציט ֶער ֶעס 
ְּתִפָלה  ַּבַעל  ֶדער  ַאז  ִניְׁשט  ֲאִפילּו  ַכאְּפט  עֹוָלם  ִדי  אּון  אֹויס 

ִציט אֹויס.

אּון ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ַווייֶטער ֶגעָזאְגט: 
ַקיין  אּון  ּתֹורֹות  ַקיין  פּון  ַצייט  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ֵסֶדר  ִדי  ַּביי 
ַלאְנֶגע ַמֲעִׂשיֹות, ַּביים ֵסֶדר ֶרעְדט ֶמען צּו ִדי ִקיְנֶדער ָּפׁשּוְט'ֶע 
ֵזיי  ֶווען  טּוֶען  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ָוואס  ֱאמּוָנה,  פּון  ִדיּבּוִרים 
ָהאְּבן ַא ָצָרה אּון ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֵזיי ֶגעִׁשיְקט ֶדעם 
ה ַרֵּבינּו ֶער ָזאל ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין; יֹום טֹוב ִאיְנֶדעְרְפִרי  ֶ ַצִדיק מֹשׁש
ֶלעְנֶגעֶרע  ֶדעְרֵצייְלן  ֶמען  ֶקען  ֶדעָמאְלט  ְסעּוָדה  ִדי  ַּביי 
ִדי  ֶווען  ְסעּוָדה  ָאְנֵהייּב  ַאז  אֹויְך  ִזיְך  ַפאְרְׁשֵטייט  ַמֲעִׂשיֹות, 
אֹויְפצּוַהאְלְטן,  ֵזיי  גּוט  ִניְׁשט  ִאיז  הּוְנֶגעִריג  ֶזעֶנען  ִקיְנֶדער 
אר ֶווען ֶמען ַהאְלט ׁשֹוין ַּביי ִדי ִפיׁש ֶדעָמאְלט ֶקען ֶמען ֵזיי  ַנָ

ֶדעְרֵצייְלן ֵׁשייֶנע ַמֲעִׂשיֹות.

אֹויְך ַדאְרְפן ִאיְנֶגעַלייט ִוויְסן ַאז ֶמען ַדאְרף ֶרעְדן אֹויף 
ַאַזא ְׁשַטאְּפל ֶעס ָזאל ַזיין ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט ַפאר ַאֶלע ִקיְנֶדער 
ַווייל אֹויּב דּו  ְסעּוָדה,  ִדי  ַּביי  ִזיְצן  ָוואס  ָיאְרַגאְנג  ֶיעֶדע  פּון 
ֶוועְסט ִזיְך ִניְׁשט ַאָראְּפָלאְזן צּו ִדי ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער ֶוועְלן ֵזיי 

ִזיְך אֹויְפֵהייְּבן אּון ַאְנְטלֹויְפן צּו ֵזייֶעֶרע ְׁשִּפיְלֵצייג.


