
ִחינּו ִוויְנְקל
ַפאְרָוואס ַפאְרָוואס גענומען פונעם קונטרס "אידישקייט איז שיין"

ֶנעְמט ֶער ֶנעְמט ֶער 
ִדי אּוְמֵרייֶנע ַוואֶסער?ִדי אּוְמֵרייֶנע ַוואֶסער?

ֶמען ַדאְרף ֶרעְדן ֵׁשיין צּו ִדי ַּתְלִמידֹות; ֶמען 
ָוואס  ִוויל,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ָוואס ֶדער  ֵזיי  ָזאְגט 
ֶמען  ֶגעֵהייְסן,  אּוְנז  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ָזאְגט ָנאְכַאָמאל ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ַּבאֶׁשעֶפער; 
ֶמער פּון ֶדעם ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט. ָדאס ִאיז ֶדער 

ִעיָקר, ֶרעְדן ַאַסאְך פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

'ְּבֶרְסֶלב'?  ֶגעְּבט  "ָוואס  ְפֶרעְגן:  ֶמעְנְטְׁשן 
אּון  'ְּבֶרְסֶלב'  ְצִוויְׁשן  ִחילּוק  ֶדער  ִאיז  ָוואס 
ָזאְגן,  ֵאייֶנער  ֶוועט  ַחִסידּות'ֶער?"  ַאְנֶדעֶרע 
ְּבֶרְסֶלב ֶלעְרְנט ִמיר אֹויס 'ֶלעְרֶנען' – ָדאס ִאיז 
ָאֶּבער ִניְׁשט ִאיְנַגאְנְצן ָוואר, ַווייל ִאין ַאְנֶדעֶרע 
ְּבֶרְסֶלב  ִניְׁשט?  ֶדען  ֶמען  ֶלעְרְנט  ְּפֶלעֶצער 
ַאְנֶדעֶרע  ִאין   - 'ַדאֶוועֶנען'  אֹויס  ִמיר  ֶלעְרְנט 
ְּבֶרְסֶלב  ִניְׁשט?  ֶדען  ֶמען  ַדאֶוועְנט  ְּפֶלעֶצער 

ִאין   - ָוֵאם'  ָאב  'ִּכיּבּוד  אֹויס  ִמיר  ֶלעְרְנט 
ַאְנֶדעֶרע ְּפֶלעֶצער ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ִּכיּבּוד ָאב 
ָוֵאם? ָוואס ִאיז ַטאֶקע ֶדער ִחילּוק, ִמיט ָוואס 
ִאיז ֶדער ֶרִּבי ַאְנֶדעְרׁש? - ֶדער ִחילּוק ִאיז ַאז 
ֶדער ֶרִּבי ַמאְכט ָדאס ַאֶלעס ִמיט ַא ֶגעְׁשַמאק, 
ֶער ַמאְכט ֶמען ָזאל 'ֶוועְלן' ַדאֶוועֶנען, ֶמען ָזאל 

'ֶוועְלן' ֶלעְרֶנען.

ִאיְך ֶוועל ָאְנַכאְּפן ַא ֵּבייְׁשִּפיל, 'ְצִניעּות'; ִדי 
ֵמייְדֶלעְך ָוואס קּוְקן ָאן ְצִניעּות ִווי ִניְׁשט ַקיין 
ֵׁשייֶנע ַזאְך, ָדאס קּוְמט ַווייל ִזי ָהאט ַּבאקּוֶמען 
ִדי ַזאְך פּון ְצִניעּות ִניְׁשט אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ֶוועג, 
ָדאס ַמאְכט ִזי ָזאל ֶוועְלן ַאֶוועק לֹויְפן ֶדעְרפּון. 
ָוואס ָהאט ַפאר  ַא ֶמעְנְטׁש  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז  ָדאס 
ִזיְך צּו ְטִריְנֶקען ֵפייֶנע ַוואֶסער אּון אּוְמֵרייֶנע 
ַוואֶסער, אּון ֶוועְלט אֹויס ִדי אּוְמֵרייֶנע ַוואֶסער, 
מּוז  ֶעס  אּוְמֵרייֶנע?  ִדי  ֶער  ֶנעְמט  ַפאְרָוואס 
גּוֶטע  ִדי  פּון  ֶגעִליְטן  ֶער  ָהאט  ֶעֶּפעס  ַאז  ַזיין 
ַוואֶסער, ֶמען ָהאט ִאים ֶגעַּפייִניְגט צּו ְטִריְנֶקען 
גּוֶטע ַוואֶסער, ֶדעְרַפאר ִוויל ֶער ֶיעְצט לֹויְפן צּו 

ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן ָוואס ֶזעֶנען ִניְׁשט גּוט.

ִאיְך ַדאְרף ִניְׁשט ַקיין ַגן ֵעֶדןִאיְך ַדאְרף ִניְׁשט ַקיין ַגן ֵעֶדן

ִדי  ַאז  ַווייְזן  צּו  ִאיז  ֶוועג  ֶרִּביְנ'ס  ֶדעם 
ִאיד,  ַא  ַזיין  צּו  גּוט  ִאיז  ֶעס  ֵׁשיין,  ִאיז  ּתֹוָרה 
ֶעס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  ִמיְט'ן  ֶלעְּבן  צּו  גּוט  ִאיז  ֶעס 
ַאז  ִניְׁשט  ָאְנֶגעטּון;  ֵאייְדל  ֵגיין  צּו  ֵׁשיין  ִאיז 
אֹויּב  ַווייל  ְצִניעּות'ִדיג  ָאְנֶגעטּון  ֵגיין  מּוז  ֶמען 
ִניְׁשט ֶוועט ֶמען ְפַלאֶקעְרן ִאין ֵּגיִהֹּנם, ִאיְך ֵגיי 
ָאְנֶגעטּון ֵאייְדל ִניְׁשט ַווייל ִאיְך ַדאְרף ַגן ֵעֶדן, 
ִאיְך ַדאְרף ִניְׁשט ַקיין ַגן ֵעֶדן, ִאיְך ַדאְרף ִניְׁשט 
ַקיין ֵּגיִהֹּנם, ִאיְך ֵגיי ָאְנֶגעטּון ְצִניעּות'ִדיג ַווייל 
ָדאס ִאיז ֵׁשיין, ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאְגט 

- ָדאס ִאיז ֵׁשיין.

ַאזֹוי אֹויְך ַּביי ִאיְנְגֶלעְך; ִאיְך ֵגיי ִמיט ֵּפיאֹות, 
ַווייל ֵּפיאֹות ִאיז ֵׁשיין ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאְגט 
ַגן  ַקיין  ִניְׁשט  ַדאְרף  ִאיְך  ַאזֹוי,  ֵגיין  ָזאל  ֶמען 
ֵעֶדן  ַגן  ַמיין  ִאיז  ָדאס  ֵּפיאֹות,  ַמיין  ַפאר  ֵעֶדן 
- ַאז ִאיְך ֵגיי ִווי ַאזֹוי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל.

ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ָהאט ִמיר ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָהאט ַאָמאל ֶגעְפֶרעְגט פּון 
מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֶווער ֶדער ָרב ִאיז ֶגעֶווען, אּון מֹוֲהָרא"ׁש 
ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ֶדעם ָנאֶמען פּוֶנעם ָרב. ִדי ַמֲעֶׂשה ָהאט ַּפאִסיְרט 
ִמיט ֶדעם ָרְב'ס ֶּבן ָיִחיד, ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט אּון ֶגעַדאֶוועְנט ָאֶּבער 
ָהאט  ַהֵׁשם,  ֲעבֹוַדת  ַזיין  ִאין  ַטַעם  ַקיין  ֶגעְׁשִּפיְרט  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער 
ֶרִּבי  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ִאיְנֶגעַלייט,  ְצֵוויי  ַפאר  ֶדעְרֵצייְלט  ָדאס  ֶער 
ָנָתן אּון ֶרִּבי ַנְפָּתִלי, ַּתְלִמיִדים פּון ֶרִּבי'ן, ָהאְּבן ֵזיי ִאים ֶגעֶגעְּבן ַאן 
ֵעָצה ַאז ֶער ָזאל ַפאְרן צּום ֶרִּבי'ן, ַווייל ֵאייְנָמאל ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט 

ְמקּוָרב צּו ַא ַצִדיק ְׁשִּפיְרט ִאין ַאֶלעס ַא ַטַעם אּון ַא ַחיּות.

ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ָאֶּבער צּוֶגעֵלייְגט: ֶדער ַמֲעֶׂשה 
ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִניְׁשט ֶדעְרֵצייְלט ְסַּתם צּו ֶדעְרֵצייְלן ַא ַמֲעֶׂשה ָוואס 
ַזיין  ְמַחֵזק  צּו  ְּכֵדי  ֶדעְרֵצייְלט  ֶער  ָהאט  ָדאס  אר  נַָ ַּפאִסיְרט,  ָהאט 
ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש ָוואס ִוויל ְמקּוָרב ֶוועְרן צּו ִאים, ַווייל ֶווער ֶעס ִוויל 
ְמִניעֹות אּון ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  ַאִריֶּבער  ֵגייט  ֶרִּבי'ן  ֶוועְרן צּום  ְמקּוָרב 
ֵאייֶנער ֶמער אּון ֵאייֶנער ֵווייִניֶגער, ֵקייֶנער ֶקען ִניְׁשט קּוֶמען צּום 
ֶרִּבי'ן ְגִריְנג, ָאֶּבער ִדי ַאֶלע ְמִניעֹות ֶזעֶנען ַא טֹוָבה ַפאְרן ֶמעְנְטׁש 
ַווייל ִווי ֶמער ְמִניעֹות ֶמען ָהאט ֶווען ֶמען ֶוועְרט ְמקּוָרב, ַאְלץ ֶמער 

ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ְמַקֵּבל ַזיין פּוֶנעם ַצִדיק.

ן ָיִחיד ָהאט ִגיָטאן ַא ִמְצָוה. ָוואס דֹוְרְך ֶדער ִמְצָוה ִאיז  אּון ֶדער ּבֶ

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש  ת ַוִיְקָרא, שְׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג יע"א; ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכן ַדאֶוועֶנען  יָבה שְׁ ְישִׁ

ֲעִנית' הּוְנֶדעְרט  א' ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ַא 'ִסיּום ַמֶסֶכת תַּ א ַרבָּ ַעת 'ִקיּדּושָׁ שְׁ בִּ
יָבה  יָבה ֵנרוֹ ָיִאיר ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ ְלִמיד ַהְישִׁ אּון ֵאיין ָמאל פּון ַא ָחָתן ַא תַּ

ה ח, ֵמַרב  ה פּון ַמֲעשֶׂ יוֹת, ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעשֶׂ ִליָט"א ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ שְׁ
ן ָיִחיד. ּובֶּ

 ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי:

ה ַאָמאל ִאיז ִגיֶווען ַא ָרב. ֶדער ָרב ָהאט ֵקיין ִקיְנֶדער ִניט ִגיַהאט.  ַמֲעׂשֶ
ן ָיִחיד. אּון ֶער ָהאט ִאים ְמַגֵדל ִגיֶווען. אּון ֶער  ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ִגיַהאט ַא ּבֶ
ער  ן ָיִחיד ְפֶלעְגט צּו ִזיִצין אֹויף ֵאיין ִאיּבֶ ָהאט ִאים ַחתּוָנה ִגיַמאְכט. ֶדער ּבֶ

יי ְגִביִרים. ל אּון ָהאט ִגיֶלעִרְנט. ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵסֶדר ִאיז ּבַ ִטיּבְ ׁשְ

ֲחתּוָנה  ָהאְּבן  ִקיְנֶדער  ֶווען  ֵסֶדר,  ֶדער  ַאָמאל  ֶגעֶווען  ִאיז  ַאזֹוי 
ֶגעַהאט ָהאְּבן ֵזיי ֶגעוואֹויְנט ַּביים ַטאֶטען אֹויְפ'ן ְצֵווייְטן ְׁשָטאק.

יי ִזיְך ִגיִפיְלט  ִמיד. ָנאר ֶער ָהאט ּבַ אּון ְפֶלעְגט ֶלעְרֶנען אּון ַדאִוועֶנען ּתָ
עס ַא ִחָסרֹון. אּון ָהאט ִניט ִגיוואּוְסט ָוואס. אּון ֶער  ַאז ֶסע ֶפעְלט ִאים ֶעּפֶ
ָהאט ִניט ִגיִפיְלט ֵקיין ַטַעם ִאין ֶדעם ֶלעְרֶנען אּון ִאין ֶדעם ַדאִוועֶנען. ָהאט 
ן.  ן ֵזיי ִאים ֵאיין ֵעָצה ִגיִגיּבְ ֶער ָדאס ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ְצֵוויי יּוְנֶגע ַלייט. ָהאּבְ

ַאז ֶער ָזאל ָפאִרין צּו ֶדעם אּון ֶדעם ַצִדיק.

פּון  ֵאייֶנער  ֶרִּבי'ן,  פּון  ַצייְטן  ִדי  ִאין  ַּפאִסיְרט  ָהאט  ַמֲעֶׂשה  ִדי 
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ב

ִחיָנה ָמאֹור ַהָקָטן. ֶער ִגיקּוֶמען צּו ֶדער ּבְ

ָפאֶטער.  ַזיין  ֶדעְרֵצייְלט  ָדאס  ָהאט  אּון  ָיִחיד  ן  ּבֶ ֶדער  ִגיַגאְנֶגען  ִאיז 
לֹוֶמר ִאין ֶדעם ָוואס ֶער  ר ֶער ִפיְלט ִניט ֵקיין ַטַעם ִאין ַזיין ֲעבֹוָדה )ּכְ ֲאׁשֶ ּבַ
ֵגייט  ִמְצֹות( אּון ֶסע  ַאְנֶדעֶרע  ְדַהיינּו ַדאִוויֶנען אּון ֶלעְרֶנען אּון  ִדיְנט ָגאט 
ֵכן. ִוויל ֶער ָפאִרין צּו ֶדעם ַצִדיק )ָוואס  ִאים ָאּפ אּון ֶער ֵווייְסט ִניט ָוואס. ּבְ
"ל( ָהאט ִאים ֶדער ָפאֶטער ִגיֶעְנֶפעְרט. ִווי קּוְמְסטּו  ּנַ ֶמען ָהאט ִאים ִגיָזאְגט ּכַ
פּון  ְמיּוָחס  ֶמער  ִאים. אּון  פּון  ַלְמָדן  ֶמער  ִזיְך  יְסט  ּבִ דּו  ָפאִרין  צּו  ִאים  צּו 
יז  ֵטייט ִדיר ִניט ָאן צּו ִאים צּו ָפאִרין. ֵגיי ַאֶוועק פּון ֶדעם ֶוועג. ּבִ ִאים. ֶסע ׁשְ
ֶדער ָפאֶטער ָהאט ִאים ִניט ֶדעְרָלאְזט צּו ָפאִרין צּום ַצִדיק. ָהאט ִזיְך ֶדער 
"ל.  ּנַ ן ָיִחיד ִוויֶדער ִגיֶזעְצט ֶלעְרֶנען. ָהאט ֶער ִוויֶדער ִגיִפיְלט ֶדעם ִחָסרֹון. ּכַ ּבֶ
ין ֵזיי ִאים ִוויֶדער  ן. ָהאּבִ ָהאט ֶער ִוויֶדער ֵאיין ֵעָצה ִגיַהאְלִטין ִמיט ִדי ֶמעְנׁשְ
ִגיַגאְנֶגען  ִוויֶדער  ִאיז ֶער  ַצִדיק.  ַאז ֶער ָזאל ָפאִרין צּו ֶדעם  ן  ִגיִגיּבְ ֵעָצה  ִדי 
ָלאִגין. אּון ָהאט ִאים  צּוּום ָפאֶטער. ָהאט ִאים ֶדער ָפאֶטער ִוויֶדער ָאּפ ִגיׁשְ
ן ָיִחיד ָהאט  ּבֶ ִגיֶווען ֶעְטִליֶכע ָמאל. אּון ֶדער  ִניט ֶדעְרָלאְזט. אּון ַאזֹוי ִאיז 
עְנְקט ֶער ָזאל  עס ָאּפ. אּון ָהאט ֵזייֶער ִגיּבֶ ַאְלץ ִגיִפיְלט ַאז ֶסע ֵגייט ִאים ֶעּפֶ
עס ַפאֶרעְכְטן ַאז ֶסע ָזאל  לֹוֶמר ֶער ָזאל ִמיט ֶעּפֶ ְמַמָלא ַזיין ֶדעם ִחָסרֹון )ּכְ
"ל.  ּנַ ט ְגוואּוְסט ָוואס ֶדער ִחָסרֹון ִאיז. ּכַ ִאים ִניט ָאּפ ֵגיין( אּון ֶער ָהאט ִניׁשְ
יז  עִטין. ּבִ ִאיז ֶער ָנאְך ַאָמאל ִגיקּוֶמען צּום ָפאֶטער אּון ָהאט ִאים ֵזייֶער ִגיּבֶ
ֶדער ָפאֶטער ָהאט ִגימּוְזט ִמיט ִאים ָפאִרין. ָוואִרין ֶדער ָפאֶטער ָהאט ִאים 

ן ָיִחיד. יי ִאים ַא ּבֶ ִניט ִגיָוואְלט ַאֵליין ָלאִזין ָפאִרין ַמְחַמת ֶער ִאיז ִגיֶווען ּבַ

ֶוועל  ִגיָזאְגט ֶזעה ִאיְך ֶוועל ִמיט ִדיר ָפאִרין.  ָהאט ִאים ֶדער ָפאֶטער 
ט(. לֹוֶמר ַאז ֶדער ַצִדיק ִאיז ִניׁשְ ט )ּכְ ִאיְך ִדיר ַווייִזין ַאז ֶער ִאיז ָגאר ִניׁשְ

ֶיעְצט ָהאט ֶער ׁשֹוין ַטאֶקע ִניְׁשט ַפאְרָוואס צּו ָפאְרן צּום ֶרִּבי'ן, 
אר  ַווייל אֹויּב ָפאְרט ֶמען צּום ַצִדיק ִניְׁשט ִמיט ַאן ֱאֶמת, ֶמען ָפאְרט נַָ
ֶמען  ֶוועט  ֶדעָמאְלט  ֶוועְרד  ָגאְרִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ַאז  אֹויְפצּואַווייְזן  ְּכֵדי 
ַטאֶקע ְטֶרעְפן ַאז ֶער ִאיז ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד, ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ֵגיין  ַאֶוועק  ִוויל  ֶעס  ֶווער  ְלַטֵּמא ּפֹוְתִחין לֹו",  "ַהָּבא  )יּוָמא לח:(:  ָזאְגן 
ַאֶוועק  ָזאל  ֶער  ִהיְמל  פּון  צּו  ִאים  ֶמען  ֶהעְלְפט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ֵגיין, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט )ִמְׁשֵלי ג, לד(: ִאם ַלֵּלִצים הּוא ָיִליץ"; ָנאְך ָזאְגן 
ָּבּה מֹוִליִכין  ֵליֵלְך  ֶׁשָאָדם רֹוֶצה  "ַּבֶּדֶרְך  י:(:  )ַמּכֹות  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע  ִדי 
אֹותֹו", אֹויף ֶדעם ֶוועג ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ִוויל ֵגיין, אֹויף ֶדעם ֶוועג ִפיְרט 
ֶמען ִאים; ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש זּוְכט צּו ְטֶרעְפן ַרֲאיֹות ַאז ֶדער ַצִדיק ִאיז 
ֶוועט  ֶוועג, אּון ֶער  ִפיְרן אֹויף ֶדעם  ֶוועט ֶמען ִאים  ִניְׁשט ַקיין ַצִדיק 

ַטאֶקע ְטֶרעְפן ַרֲאיֹות אֹויף ֶדעם.

ֶעס ִאיז ָדא ַא ַּבאַקאְנֶטע ְּבִריוו ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ַמְרֶאה ְיֶחְזֵקאל 
ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה ָהאט ֶגעְׁשִריְּבן ִאיֶּבער ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ַזיין ֶרִּבי'ן 
ָהַרב ַהָקדֹוׁש ֶרִּבי ְמַנֵחם ֶמעְנְדל ְמִריְמנּוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו )ֶעס ִאיז ֶגעְדרּוְקט 
ִאין ְׁשֵאלֹות ּוְּתׁשּובֹות 'ַמְרֶאה ְיֶחְזֵקאל' ִסיָמן קד(; ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ֵהייִליֶגע ְּבִריוו, 

ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶז'ער ָרב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְפֶלעְגט ָדאס ֶלעְרֶנען ל"ד 
ָּבֹעֶמר, ְּביֹוָמא ְדִהילּוָלא פּון ֶרִּבי ֶמעְנְדֶל'ע ְמִריְמנּוב ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה, 
ִּבְׁשַעת ֶער ָהאט ֶעס ֶגעֶלעְרְנט ָהאט ֶגעִריֶנען ְטֶרעְרן פּון ַזייֶנע אֹויְגן; 
ִאיְך ְפֶלעג ַאַסאְך ֶלעְרֶנען ֶדעם ְּבִריוו ֵאייֶדער ִאיְך ִּבין ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן 
צּום ֶרִּבי'ן. ֶעס ִאיז ֵזייֶער ַא ֵׁשייֶנע ְּבִריוו, ֶער ְׁשַרייְּבט ָדאְרט ִווי ַאזֹוי 
ֶעס ָהאט אֹויְסֶגעקּוְקט ַא ֵסֶדר ַּביים ַזיין ֶרִּבי'ן, ַאֶלע ַּתְלִמיִדים ֶזעֶנען 
ֶגעִזיְצן ִמיט ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ִיְרָאה, ֶער ֶרעְכְנט אֹויס ֶעְטִליֶכע ַּתְלִמיִדים 
ָוואס ֶזעֶנען ָדאְרט ֶגעֶווען, ְצִוויְׁשן ֵזיי ֶדער ֵהייִליֶגער ָמאֹור ָוָׁשֶמׁש ֵזֶכר 
ַצִדיק ִלְבָרָכה, ֵקייֶנער פּון ֵזיי ָהאט ִזיְך ִניְׁשט ָאְנֶגעַלאְנט ְּבֶמֶׁשְך ֶדעם 

ַגאְנְצן ֵסֶדר.

ֵהייִליְגן  ַזיין  ַאֵליין קּוֶמען צּו  ָזאְלן  ֵזיי  ֵזיי,  ֶער  ְׁשַרייְּבט  ֶדעְרָנאְך 
ֶרִּבי'ן, ָאֶּבער ֶער ֵלייְגט צּו: "ְוֹלא ְּתֵהא ִּביָאתֹו ֵריָקִנית ַּבֲעבּור ְלַנּסֹות 
ֶאת ַרֵּבינּו ֲהֵיׁש ה' ְּבִקְרּבֹו, ֶׁשָאז ִּתְהֶיה ְיִציָאה ְּכִביָאה", ֶמען ָזאל ִניְׁשט 
ַצִדיק  ַא  ַטאֶקע  ִאיז  ֶער  ִצי  אֹויְסְּפרּוִּביְרן  ִאים  ֶחְׁשּבֹון  ִמיְט'ן  קּוֶמען 
ָּכל  "ַרק  אֹויְפטּון,  ָגאְרִניְׁשט  ֵזיי  ֶוועְלן  ֶדעָמאְלט  ַווייל  ִניְׁשט,  ָאֶדער 
ַהּׁשֹוֵכן  ְצָבאֹות  ה'  ָהָאדֹון  ְּפֵני  ֶאת  ְוֵלָראֹות  ַלֲעלֹות  ִיְהֶיה  ָּפָניו  ְמַגַּמת 
ּוְבִמידֹוֵתיֶהם",  ְּבַדְרֵכיֶהם  ּוְלִהַּדֵּבק  ִמַּמֲעֵׂשיֶהם  ִלְלֹמד  ֲחִסיָדיו  ְּבֶקֶרב 

אר ִזיְך צּו ֶלעְרֶנען פּון ִאים ַא  ֵזייֶער ַגאְנֶצע ִציל ִמיְט'ן קּוֶמען ָזאל ַזיין נַָ
ֶוועג ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם, ַעֵיין ָׁשם, ַווייל אֹויּב ֶמען קּוְמט צּום ַצִדיק ְּכֵדי 
ִאים אֹויְסְּפרּוִּביְרן ֶדעָמאְלט ִאיז ָׁשאד ָדאס ַגאְנֶצע קּוֶמען ַווייל ֶדער 

ַסֶמ"ְך ֶמ"ם ֶוועט ִזיֶכער ַמאְכן ֶמען ָזאל ֶזען ָדאס ַפאְרֶקעְרֶטע.

ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֲאִפילּו ֶעס ֵגייט ִאים 
ִניְׁשט, ֶער טּוט ָנאְך ָוואס ֶער טּוט ִניְׁשט ַקיין גּוֶטע ַזאְכן ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן, 
ָאֶּבער ֶער ְׁשֵרייט ֶיעְדן ָטאג צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער 
ֶהעְלף ִמיְך ִאיְך ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד" ֶוועט ֶער צּום סֹוף זֹוֶכה 
ַזיין ַארֹויס צּו ֵגיין פּון ַזייֶנע ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן אּון ֶער ֶוועט ָנאְך זֹוֶכה ַזיין 
צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ַפאְרֶקעְרט, ֵאייֶנער ָוואס 
ַרֲחָמָנא  ַצִדיִקים  ֶקעְגן  ַקְשׁיּות  ַרֲאיֹות אּון  ְטֶרעְפן  ֶקען  ֶער  וואּו  זּוְכט 
ַרֲחָמָנא  ֱאמּוָנה  ִדי  אֹויף  ַקְשׁיּות  ְטֶרעְפן  ֶקען  ֶער  וואּו  ָאֶדער  ִלְצָלן, 

ִלְצָלן, ֶוועט ֶמען ִאים ֶהעְלְפן פּון ִהיְמל ֶער ָזאל ָדאס ְטֶרעְפן.

ֶדער  ָהאט  ִגיָפאִרין.  ֶזעֶנען  ָאּון  ִריֶקע  ּבְ ִדי  אְנט  ּפַ ִגיׁשְ ַאיין  ֵזיי  ין  ָהאּבִ
ִפיִרין  ַאְנֶדעְרׁש  ִזיְך  ֶוועט  רּוְבן.  ּפְ ִאיְך  ֶוועל  ָדא  ִגיָזאְגט.  זּון  ָצּום  ָפאֶטער 
ַמִים ַאז ִמיר ָזאִלין  ַמִים. אּון ַאז ִניט. ִאיז ִניט ִמן ַהׁשָ ֵסֶדר. ִאיז ֶעס ִמן ַהׁשָ ּכְ

ָפאִרין. ֶוועִלין ִמיר ִזיְך אּוְמֶקעִרין.

ֵאיי ֶאְפָׁשר ִאיז ֶעס ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, אֹויּב ֵגייט ַאֶלעס ְּכֵסֶדר ָאן 
ַקיין ׁשּום ְׁשֶוועִריֵקייְטן ֶדעָמאְלט ַדאְרף ֶמען ִאיֶּבעְרְטַראְכְטן ִצי ָדאס 
ִאיז ַא גּוֶטע ַזאְך, ַווייל ַא גּוֶטע ַזאְך ַדאְרף קּוֶמען ִמיט ְמִניעֹות, ַאזֹוי 
ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן כב(: ֶווען ֶעס ִאיז ָדא ַא קֹול 
ִּדְקֻדָּׁשה ֶוועְקט ִזיְך אֹויף ַא קֹול ֲהָבָרה, ֶעס קּוְמט ִהְתַנְּגדּות. ֶווען ִאיְך 
ָהאּב ֶגעֶעֶפעְנט ִדי ְיִׁשיָבה ִאיז ֶגעֶווען ְּפָראֶטעְסְטן אּון ַּפאְׁשֶקעִוויְלן ִאין 
ַאֶלע ַגאְסן ְוכּו', ֶווען ִאיְך ְפֶלעג ַאַרייְנֵגיין צּו מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ֶער ִמיר 
ְפֶרעְגן ָוואס ִאיז ֶדער קֹול ֲהָבָרה, ָוואס טּוט ִזיְך ִאין ַגאס, ַווייל אֹויּב 
ֶעס ִריֶדעְרט ִזיְך ְוכּו' ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ֶעס ִאיז ַא קֹול ִּדְקֻדָּׁשה. מֹוֲהָרא"ׁש 
ַהְּנעּוִרים ֶער  ְּבֵני  ָוואס טּוט אֹויף ִמיט  ֵאייֶנער  ָזאְגט:  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 
ֶקען ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ִאין ֵזיי ִיְרַאת ָׁשַמִים, ֶער ֶקען ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ִאין ֵזיי 
ּתֹוָרה אּון ְּתִפָלה ַדאְרף ֶמען חֹוֵׁשׁש ַזיין אֹויף ִאים 'ֶאְפָׁשר ִאיז ֶער פּון 
ִדי ִסְטָרא ַאֲחָרא ַרֲחָמָנא ִלְצָלן', ָאֶּבער אֹויּב ֵגייט ֶער ַאִריֶּבער ְמִניעֹות 
פּון ַגאס ָאֶדער פּון ַאְנֶדעֶרע, ֶדעָמאְלט ֶקען ֶמען ַזיין רּוִאיג ַאז ֶער ִאיז 
פּון ִדי ַצד ַהְקדּוָׁשה, ַווייל ִדי ְמִניעֹות ַווייְזט ִאיֶּבער ַאז ָדאס ָוואס ֶער 

טּוט ִאיז גּוט, ֶווען ִניְׁשט ָוואְלט ִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין ְמִניעֹות.

ֶמען ֶזעט ִאין ֵסֶפר ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ִאיֶּבעָראל וואּו ֶדער ֶרִּבי ִוויל 
ֶגעְּבן ַא ֵּבייְׁשִּפיל פּון טּון ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ַזאְך ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם ֶגעְּבט 
ִאין  ַאַריין  ָהֱאֶמת; קּוק  ַצִדיק  ָפאְרן צּום  ֵּבייְׁשִּפיל פּון  ַאְלץ ֶדעם  ֶער 
ְּכֶשִׁאיׁש  "ִּכי  ֶרִּבי:  ֶדער  ָדאְרט  ָזאְגט  ִסיָמן סו(,  )ֵחֶלק א,  ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 
לֹו  ְּכֶשָּׁצִריְך  ִּבְפָרט  ְלַיֲהדּותֹו,  לֹו  ַהָּצִריְך  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  ָצִריְך  ִיְשְׂרֵאִלי 
ְּכגֹון   - ָּבֶזה  ָּתלּוי  ַיֲהדּותֹו  ֶשָּׁכל  ְלַיֲהדּותֹו,  ַהָּצִריְך  ָּגדֹול  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות 
ַזיין  ָוואס  ַזאְך  ַא  ַדאְרף טּון  ִאיד  ַא  ֶווען  ַווייל  ֲאִמִּתי",  ְלַצִּדיק  ִלְנֹסַע 
ֶער  ֵּבייְׁשִּפיל  ִווי צּום  ֶדעם,  ִאין  ָאְנֶגעָהאְנֶגען  ִאיז  ִאיִדיְׁשֵקייט  ַגאְנֶצע 
ַדאְרף ֵגיין צּו ַאן ֶאֶמת'ן ַצִדיק; ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ָדאס ֶמעְרְסֶטע 
ַצִדיק,  צּום  קּוֶמען  ִוויל  ֶמען  ֶווען  ֶמ"ם  ַסֶמ"ְך  ֶדער  ִזיְך  ַפאְרֵלייְגט 

ֶדעָמאְלט ַפאְרֵלייְגט ֶער ִזיְך ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶמען ָזאל ָדאס ִניְׁשט טּון.

ֵאיין  ִגיקּוֶמען צּו  ֵזיי  ֶזעֶנען  ִגיָפאִרין  ֶזעֶנען  ֵזיי  ִווי  ִגיָפאִרין.  ֵזיי  ֶזעֶנען 
ער  ִריֶקע ָהאט ִזיְך ִאיּבֶ ִריִקיל. ִאיז ַאָראּפ ִגיַפאִלין ַא ֶפעְרד אּון ִדי ּבְ ְקֵליין ּבְ
יר ֶדעְרְטרּוְנֶקען ִגיָוואִרין. ָהאט ִאים ֶדער ָפאֶטער  ִגיֶקעְרט. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ׁשִ
ִמן  ִניט  ִאיז  ְנִסיָעה  ִדי  אּון  ֵסֶדר.  ּכְ ִניט  ִזיְך  ִפיְרט  ֶסע  ַאז  ֶזעְהְסטּו  ִגיָזאְגט 

ן ֵזיי ִזיְך אּום ִגיֶקעְרט. ַמִים. ָהאּבְ ַהׁשָ

ן ָיִחיד ִגיֶזעְצט ֶלעְרֶנען אּון ָהאט ִוויֶדער ִגיֶזעְהן  ָהאט ִזיְך ִוויֶדער ֶדער ּבֶ
ִוויֶדער  ֶער  ָהאט  ָוואס.  ִניט  ֵווייְסט  ֶער  אּון  ָאּפ.  עס  ֶעּפֶ ִאים  ֵגייט  ֶסע  ַאז 
ַמְפִציר ִגיֶווען ֶדעם ָפאֶטער. ָהאט ֶדער ָפאֶטער ִגימּוְזט ִמיט ִאים ָנאְך ַאָמאל 
ֶטעְלט אֹויף  ִגיׁשְ ִוויֶדער  ִגיָפאִרין. ָהאט ֶדער ָפאֶטער  ֶזעֶנען  ֵזיי  ִווי  ָפאִרין. 
"ל(. ִווי ֵזיי  ּנַ ֵסֶדר )ְוכּו' ּכַ רּוב ַאזֹוי ִווי ְפִריֶער אֹויּב ֶסע ֶוועט ִזיְך ִפיִרין ּכְ ַא ּפְ
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ייֶדע ַאְקִסין. ָראִכין ִגיָוואִרין ּבֵ ֶזעֶנען ִגיָפאִרין ֶזעֶנען צּוּבְ

צּום  ֶפעְרד  ֶדעם  ַּבאֶהעְפט  ָוואס  ָהאְלץ  ִדי  ִאיז  ָדאס   - 'ַאְקִסין' 
ָוואְגן.

ָהאט ִאים ֶדער ָפאֶטער ִגיָזאְגט. ֶזעה ַאז ֶסע ִפיְרט ִזיְך ִניט אּוְנז ַאז ִמיר 
ייֶדע ַאְקִסין ָזאִלין  ּבֵ ֶדֶרְך ַהֶטַבע. ַאז  ָוואִרין ִאיז ָדאס ֶדען ַא  ָזאִלין ָפאִרין. 
ִריֶקע. ָאּון ֶסע ָהאט  ָראִכין ֶוועִרין. ִוויִפל ָמאל ְמִאיז ִגיָפאִרין ִמיט ֶדער ּבְ צּוּבְ

ן ֵזיי ִזיְך ִוויֶדער אּום ִגיֶקעְרט. ִזיְך ַאזֹויְנס ִניט ִגיְטָראִפין. ָהאּבְ

אּון  "ל.  ּנַ ּכַ כּו'  ֶלעְרֶנען  צּום  ִגינּוֶמען  ִוויֶדער  ָיִחיד  ן  ּבֶ ֶדער  ִזיְך  ָהאט 
ין ִאים ַאְלץ  "ל אּון ִדי יּוְנֶגע ַלייט ָהאּבִ ּנַ ָהאט ִוויֶדער ִגיִפיְלט ֶדעם ִחָסרֹון ּכַ
ן ָיִחיד ִוויֶדער ִגיַגאְנֶגען צּום ָפאֶטער.  ָאְנִגיֶרעט ַאז ֶער ָזאל ָפאִרין. ִאיז ֶדער ּבֶ
אּון ָהאט ִאים ִוויֶדער ַמְפִציר ִגיֶווען. ָהאט ֶער ִגימּוְזט ָנאְך ַאָמאל ִמיט ִאים 
ִניט  ׁשֹוין  ָזאל  ֶמען  ַאז  ִגיָזאְגט.  ָפאֶטער  צּום  ָיִחיד  ן  ּבֶ ֶדער  ָהאט  ָפאִרין. 
ֶטעִלין אֹויף ַאזֹוי ַא ּפרּוב. ָוואִרין ָדאס ִאיז ַא ֶדֶרְך ַהֶטַבע. ַאז ֶסע ַפאְלט  ׁשְ
ָראִכין. ַסייִדין ֶסע ֶוועט  ַאָמאל ַא ֶפעְרד ַאָראּפ. ָאֶדער ֶסע ֶוועִרין ַאְקִסין צּו ּבְ

עס ַזיין ַא ִוויְלֶדע ַזאְך. ֶעּפֶ

ָדא ָהאט ֶדער זּון ֶגעַמאְכט ַא ָטעּות, אּון ָדאס ָהאט גֹוֶרם ֶגעֶווען 
ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט ָאְנקּוֶמען צּום ַצִדיק, ַווייל ֵאייֶנער ָוואס ִוויל ֶּבֱאֶמת 
אר  קּוֶמען צּום ַצִדיק ָטאר ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ָגאְרִניְׁשט, ָוואס ֶעס ָזאל נַָ
אּוְנֶטעְרקּוֶמען ֵסיי ֶוועְלֶכע ְמִניָעה, ֲאִפילּו חּוץ ְלֶדֶרְך ַהֶּטַבע, ָטאר ֶער 
ִווי  ַצִדיק.  צּום  ָאְנצּוקּוֶמען  ְּפרּוִּביְרן  ַווייֶטער  אר  נַָ ֶדעְרפּון  ָלאְזן  ִזיְך 
ִדי  ֶדעְרֵצייְלט  ִסיָמן כב(  ַוֵיָרא,  ַּפְרַׁשת  ַּתְנחּוָמא  )ֶמְדָרׁש  ֶמְדָרׁש  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִאיז  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶווען  ָאְּפֶגעְׁשִּפיְלט  ִזיְך  ָהאט  ָוואס  ַמֲעֶׂשה  ַגאְנֶצע 
ֶגעַגאְנֶגען אֹויְפ'ן ֶוועג ִמיט ִיְצָחק צּו ִדי ֲעֵקָדה; קֹוֶדם ָהאט ִזיְך ֶדער 
ָׂשָטן ַפאְרְׁשֶטעְלט ִווי ַאן ַאְלֶטער ֶמעְנְטׁש אּון ְּפרּוִּביְרט ִאיֶּבער צּו ֶרעְדן 
ַאז  ֶגעֶזען  ֶער ָהאט  ֶווען  ִיְצָחק,  ֶׁשְחְט'ן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶהעְרט ִאים ִניְׁשט אֹויס, ָהאט ֶער ִזיְך ַפאְרְׁשֶטעְלט ִווי ַא 
יּוְנֶגער ֶמעְנְטׁש אּון ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו ִיְצָחק ְּפרּוִּביְרְנִדיג ִאים ִאיֶּבער צּו 
ֶרעְדן, ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַאז ִיְצָחק ֶהעְרט ִאים אֹויְך ִניְׁשט אֹויס, ָהאט 
ֶער ֶגעַמאְכט ֶעס ָזאל ֶוועְרן ַא ְגרֹויֶסע ַטייְך ַפאר ֵזיי, ַאז ֵזיי ָזאְלן ִניְׁשט 
ֶקעֶנען ַווייֶטער ֵגיין, ָאֶּבער ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ִניְׁשט ֶדעְרְׁשָראְקן פּון ֶדעם 
אר ֵזיי ֶזעֶנען ַאַריין ִטיף ִאיֶנעם ַטייְך ִּביז ִדי ַוואֶסער ָהאט ֶדעְרְגַרייְכט  נַָ
ִּביְז'ן ַהאְלז, אּון ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
ֶדעְרְגַרייְכט  ַוואֶסער  ִדי  ַּבאֶׁשעֶפער  "ֵהייִליֶגער  ָנֶפׁש",  ַעד  ַמִים  ָּבאּו 
ֶדעם  אֹויְסֶגעְטִריֶקעְנט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט  ַהאְלז"  ִּביְז'ן  ׁשֹוין 
ַטייְך. ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֶמען ָטאר ִזיְך ִניְׁשט ֶדעְרְׁשֶרעְקן פּון ַקיין 
ֶוועט טּון  ֶמ"ם  ַסֶמ"ְך  ַווייל ֶדער  ַזאְכן,  ִוויְלֶדע  ֲאִפילּו פּון  ַזאְך,  ׁשּום 
ַאֶלעס ִאין ִדי ֶוועְלט, ֶער ֶוועט ַּבאַׁשאְפן ֵנייֶע ַוואֶסעְרן ְוַכדֹוֶמה, ַאִּבי 
ִאיְך ָזאל ִניְׁשט קּוֶמען צּום ֶרִּבי'ן, ָאֶּבער ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ְׁשַטאְרק, 
ֶער ַפאְרִליְרט ִזיְך ִניְׁשט פּון ִדי ַאֶלע ְמִניעֹות, ֶער ְּבֶרעְכט ָדאס ַאֶלעס 

דּוְרְך, ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ָגאר ֵׁשייֶנע ַזאְכן ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם.

ין  ֶמע ָהאּבִ ֶזעֶנען ֵזי ִגיָפאִרין. אּון ֶזעֶנען ִגיקּוֶמען ֶנעְכִטיְגן ִאין ַא ְקֶרעְטׁשְ
מּוִסין. ַאזֹוי  ין צּו ׁשְ ין ֵזיי ִמיט ִאים ָאְנִגיהֹויּבִ ֵזיי ָדאְרט ִגיפּוֶנען ַא סֹוֵחר. ָהאּבִ
ָפאִרין  ֵזי  ַאז  ִגיָזאְגט  ט  ִניׁשְ ִאים  ין  ָהאּבִ ִאיז פּון סֹוְחִרים. אּון  ֵסֶדר  ֶדער  ִווי 
עְמט צּו ָזאִגין ַאז  ַאִהין )צּו ֵאיין גּוִטין ְיהּוִדי( ָוואִרין ֶדער ָרב ָהאט ִזיְך ִגיׁשֶ
יז  מּוְסט ֶוועְלט ַזאִכין. ּבִ ין ִגיׁשְ ֶער ָפאְרט צּו ֶדעם גּוִטין ְיהּוִדי. אּון ֵזיי ָהאּבִ
מּוִסין פּון גּוֶטע יּוִדין. ִווי ֶסע ִגיִפיֶנען  ן צּו ׁשְ ין ֵזיי ָאן ִגיהֹויּבְ ִאין ִדי ֵרייד ָהאּבִ
ִזיְך גּוֶטע יּוִדין. ָהאט ֶער ֵזיי ֶדעְרֵצייְלט )ְדַהיינּו ֶדער סֹוֵחר( ַאז ָדאְרט ִגיִפיְנט 
מּוִסין  ין צּו ׁשְ ין ֵזיי ָאְנִגיהֹויּבִ ִזיְך ַא גּוֶטער ְיהּוִדי אּון ָדאְרט אּון ָדאְרט. ָהאּבִ
פּון ֶדעם גּוִטין ְיהּוִדי ָוואס ֵזיי ָפאִרין צּו ִאים. ָהאט ֶדער סֹוֵחר ֵזיי ִגיֶעְנֶפעְרט. 
לֹוֶמר ִניט ֵקיין  ֶדער )ִמיט ַא ָלׁשֹון ִווי ְמַפאְרִוויְנֶדעְרט ִזיְך( ֶער ִאיז ִזיְך ַא ַקל )ּכְ
יי ִגיֶווען אּון ֶער ָהאט  ין ִאיְך ֶדעְרּבַ ֶעְרִליֶכער ְיהּוִדי( ָאט ָפאר ִאיְך פּון ִאים. ּבִ
ן ָיִחיד( ֶזעְהְסטּו  ִגיָטאן ֵאיין ֲעֵביָרה. ָהאט ִזיְך ֶדער ָפאֶטער ָאְנִגירּוִפין )צּום ּבֶ
ִניט  ִזיְך  ִאיז  ֶער  לֹוֶמר  )ּכְ ּתּומֹו  ְלִפי  ֶדעְרֵצייְלט  סֹוֵחר  ֶדער  ָוואס  ִקיְנד  ַמיין 
ֶלעְכץ פּון ֶדעם גּוִטין ְיהּוִדי ָנאר דֹוְרְך ִדי  ְמַכֵוין ִאין ִמיְסְטֶנע צּו ֶדעְרֵצייִלין ׁשְ
ין ֵזיי ִזיְך  ֵרייד ָהאט ֶער ֶעס ֶדעְרֵצייְלט( ָאט ָפאְרט ֶער ָדאְך פּון ָדאְרט. ָהאּבִ

ן ָיִחיד(. אּוְמִגיֶקעְרט ַאֵהיים )ְדַהיינּו ֶדער ָרב ִמיט ֶדעם ּבֶ

ָדאס ִאיז אֹויְך ַא ָטעּות פּוֶנעם זּון, ָוואס ִאיז ַא ִחילּוק ָוואס ֶמען 
ָזאְגט אֹויף ֶדעם ֶרִּבי'ן, ָוואס ֵגייט ִמיר ַאן ַאז דּו ָזאְגְסט ַאז ֶער ִאיז ַא 

ַקל? ֶער ְּבֶרעְנְגט ִמיר ָדאְך צּו צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן!

ן. אּון ִאיז ִגיקּוֶמען צּו ָחלֹום צּום ָפאֶטער. ָהאט  ָטאְרּבְ ִאיז ֶדער זּון ִגיׁשְ
ַעס ָהאט ֶדער ָפאֶטער ִאים  ֵטייט ִאין ְגרֹויס ּכַ ֶדער ָפאֶטער ִגיֶזעְהן ַאז ֶער ׁשְ
ַעס. ָהאט ֶער ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט )ְדַהיינּו  ִגיְפֶרעְגט: ַפאר ָוואס ִביְסטּו ַאזֹוי ִאין ּכַ
ִגיֶעְנֶפעְרט ִאין ָחלֹום ֶדעם ָפאֶטער( ַאז  ן ָהאט  ָטאְרּבֶ ִגיׁשְ ֶדער זּון ָוואס ֶסע 
ין ִגיָוואְלט ְפִריר ָפאִרין  ֶער ָזאל ָפאִרין צּו ֶדעם גּוִטין ְיהּוִדי )ָוואס ֵזיי ָהאּבִ
ַעס. ָהאט ֶער ִזיְך אֹויף  ין ִאין ּכַ צּו ִאים( ֶוועט ֶער ִדיר ָזאִגין ַפאר ָוואס ִאיְך ּבִ
לֹוֶמר ֶסע ָנאר ַא  ט. אּון ֶער ָהאט ִזיְך ִגיְטַראְכט ֶסע ִאיז ֵאיין ִמְקֶרה )ּכְ ִגיַחאּפְ
ָחלֹום ִניט ֵקיין ֶאֶמת( ָנאְך ֶדעם ָהאט ִזיְך ִאים ִוויֶדער ַאזֹוי ִגָחִליְמט. ָהאט ֶער 
יר ָחלֹום. אּון ַאזֹוי ִאיז ִגיֶווען ְדַריי ָמאל.  ִוויֶדער ִגיֵמייְנט ֶסע ִאיז ַא ַפאְלְטׁשִ
ִגיָפאִרין  ִאיז ֶער  ַזאְך  ֵקיין ֶלעֶרע  ִניט  ִאיז  ַאז ָדאס  ַטאֶנען.  ָהאט ֶער ַפאְרׁשְ
ַאִהין )ְדַהיינּו ֶדער ָרב ִאיז ִגיָפאִרין צּום ֶדעם גּוִטין ְיהּוִדי ָוואס ֶער ִאיז ְפִריר 

ִגיָפאִרין ִמיט ַזיין זּון ַאִהין(.

אֶגעִגיְנט ֶדעם סֹוֵחר ָוואס ֶער ָהאט  אֹויף ֶדעם ֶוועג ָהאט ֶער ִוויֶדער ּבַ
זּון. אּון ֶדער ָרב ָהאט ִאים  ַזיין  ִגיָפאִרין ִמיט  אֶגעִגיְנט. ַאז ֶער ִאיז  ּבַ ְפִריר 
יְסט ִזיְך ֶדער ָוואס ִאיְך  ֶדעְרֶקעְנט. אּון ֶדער ָרב ָהאט ִגיָזאְגט צּום סֹוֵחר. דּו ּבִ
ֶמע. ֶעְנֶפעְרט ֶער ִאים ַאַווְדַאי ָהאְסטּו ִמיְך  ָהאּב ִדיְך ִגיֶזעְהן ִאין ֶדער ְקֶרעְטׁשְ
ִגיֶזעְהן אּון ֶעִפעְנט אֹויף ָדאס מֹויל. אּון ָזאְגט צּו ִאים. ַאז דּו ִוויְלְסט ָהאט 
ָוואס  סֹוֵחר(  צּום  ָרב  ֶדער  )ְדַהיינּו  ִאים  צּו  ֶער  ָזאְגט  ַאיין.  ִדיְך  ִאיְך  ִליְנג  ׁשְ
ִמיט  ִגיָפאִרין  יְסט  ּבִ דּו  ַאז  ִגיֶדעְנְקְסטּו  ִגיֶעְנֶפעְרט  ִאים  ֶער  ֶרעְטְסטּו. ָהאט 
ִריק ָהאְסטּו ִזיְך  ַדיין זּון. אּון ְפִריר ִאיז ַא ֶפעְרד ַאָראּפ ִגיַפאִלין אֹויף ֶדער ּבְ
ָראְכן ִגיָוואְרן ֶדער ָנאְך ָהאְסטּו  אּום ִגיֶקעְרט. ֶדעְרָנאְך ֶזעֶנען ִדי ַאְקִסין צּוּבְ
אֶגעִגיְנט. ָהאּב ִאיְך ִדיר ִגיָזאְגט ַאז ֶער ִאיז ַא ַקל. ַהייְנט ַאז ִאיְך ָהאּב  ִמיְך ּבַ
ִאיז  זּון  ֶדער  ָוואִרין  ָפאִרין.  ׁשֹוין  ֶמעְגְסטּו  ַהייְנט  ִטיְר'ט.  ִגיּפַ זּון  ַדיין  ׁשֹוין 
ָטן אּון ֶדער ַצִדיק ָוואס ֶער ָהאט ִגיָוואְלט צּו ִאים  ִחיַנת ָמאֹור ַהּקָ ִגיֶווען ַא ּבְ
ייֶדע ָזאִלין ִזיְך ִגיֶווען ִאין  ִחיַנת ָמאֹור ַהָגדֹול. אּון ַאז ֵזיי ּבֵ ָפאִרין ֶער ִאיז ַא ּבְ

יַח ִגיקּוֶמען. ֵאייֶנעם צּום אֹויף קּוֶמען ָוואְלט ָמׁשִ

ֶיעֶדער ֵאייֶנער ַוואְרט אֹויף ָמִׁשיַח, ַפאְרָוואס ַדאְרף ֶמען ָמִׁשיַח? 
ָוואס ֶוועט ָמִׁשיַח ָזאְגן? ָמִׁשיַח ֶוועט אּוְנז ְּבֶרעְנֶגען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
צּום  ֶרעְדן  ָזאל  ֶמען  ֶוועְלט  ִדי  ִאין  ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען  ֶוועט  ָמִׁשיַח 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ָדאס ֶלעְרְנט אּוְנז ׁשֹוין ֶדער ֶרִּבי אֹויס ַהייְנט.

ַהייְנט ִאיְנֶדעְרְפִרי ָהאּב ִאיְך ַאַרייְנֶגעְטַראְכט, אֹויּב ָמִׁשיַח ָוואְלט 
ׁשֹוין ָדא ֶגעֶווען, אּון ִאיְך ָוואְלט ֶגעַגאְנֶגען צּו ִאים אּון ֶדעְרֵצייְלט ָוואס 
ִזיֶכער  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט?  ִמיר  ֶער  ָוואְלט  ָוואס  ִמיר,  אֹויף  ַאִריֶּבער  ֵגייט 
ָוואְלט ֶער ִמיר ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֵגיי ִאין ַא ַזייט אּון ֶדעְרֵצייל ֶעס ַפאְר'ן 
ִאיְך  אֹויּב  אּון  ֶהעְלְפן".  ִדיר  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָוואְלט ִאים ֶגעָפאְלְגט אּון ֶגעַגאְנֶגען ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ִאיְך 
ֶגעַגאְנֶגען  צּוִריק  ָדאְך  ִאיְך  ָוואְלט  ֶגעָוואְרן,  ֶגעָהאְלְפן  ִניְׁשט  ָוואְלט 
צּו ִאים ָזאְגן ַאז ֶעס ָהאט ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן, ָוואס ָוואְלט ֶער ִמיר ֶיעְצט 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט? ִזיֶכער ָוואְלט ֶער ִמיר ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ְׁשַטאְרק ִזיְך אּון 
ֵגיי ָנאְכַאָמאל צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶגעּב ִניְׁשט אֹויף, ֶּבעט ַאזֹויִפיל ָמאל 
ַאז  ֶוועט ִדיר ֶהעְלְפן", - קּוְמט ָדאְך אֹויס  ִּביז ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
ָמִׁשיַח'ס ֵעצֹות ַּבאקּוֶמען ִמיר ֶיעְצט פּוֶנעם ֶרִּבי'ן, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ֶלעְרְנט אּוְנז אֹויס ִדי ֵעָצה פּון ָמִׁשיַח, ִדי ֵעָצה פּון 'ִהְתּבֹוְדדּות', ַאֶלעס 

ֵגיין ַפאְרֵצייְלן ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָפאִרין.  ׁשֹוין  ֶמעְגְסטּו  ִטיְרט.  ִגּפַ ׁשֹוין  ִאים  ָהאּב  ִאיְך  ַאז  ַהייְנט  ָאּון 
ִאיז  סֹוֵחר  ֶדער  לֹוֶמר  )ּכְ ֵרייד.  ִדי  ִאין  ִגיָוואִרין  ֶנֶעָלם  ֶער  ִאיז  ֶדעְרַווייל 
וואּוְנְדן ִגיָוואִרין ּפלּוִצים ִאין ִדי ֵרייד( ָאּון ֶער ָהאט ִניט ִגיַהאט ִמיט  ַפאְרׁשְ
ִריְגן  ִגיׁשְ ִגיָפאִרין צּו ֶדעם ַצִדיק. אּון ָהאט  ֶוועֶמען צּו ֶרעִדין. ִאיז ֶדער ָרב 
ִחין )ֵוויי אֹויף ֶדעם ָוואס ֶסע  ּכְ ּתַ ִגיַוואְלד. ִגיַוואְלד. ַחַבל ַעל ְדַאְבִדין ְולֹא ִמׁשְ

ַפאְרלֹויִרין ִגיָוואִרין אּון ֶמע ֶקען ִניט ִגיִפיֶנען(.

ִזיְך  ָהאט  ֶער  ָוואס  ַאֵליין.  ס"מ  ֶדער  ִגיֶווען  ִאיז  סֹוֵחר  ֶדער  אּון 



ד

ִגיַנאְרט אּון ֶדער ָנאְך ַאז ֶער  ֶטעְלט ַפאר ֵאיין סֹוֵחר אּון ָהאט ֵזיי ָאּפְ ַפאְרׁשְ
ִמיט  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ָרב.  ֶדעם  ִמיט  אֶגעִגיְנט  ּבַ ָמאל  ַאְנֶדעֶרע  ָדאס  ִזיְך  ָהאט 
ִאים ַאֵליין ִגיֵרייְצט. ָנאְך ָוואס ֶער ָהאט ִאים ִגיָפאְלְגט. ָוואִרין ַאזֹוי ִאיז ֶדער 
ן. אּון ַאז ֶדער ֶמעְנׁש  ֵסֶדר פּון ֶדעם ֵיֶצר ָהָרע. ְפִריר ֶרעט ֶער ָאן ֶדעם ֶמעְנׁשְ
ן  ָפאְלְגט ִאים ַחס ְוָשלֹום. ֵרייְצט ֶער ַאֵליין ִזיְך ֶדער ָנאְך ִמיט ֶדעם ֶמעְנְטׁשְ
אּון ִאיז ִזיְך ִאין ִאים ַאֵליין נֹוֵקם. ָנאְך ָוואס ֶער ָהאט ִאים ִגיָפאְלְגט. ַהּׁשֵם 
יל ַזיין פּון ִאים. אּון ָזאל אּוְנז אּום ֶקעִרין צּום ֶרעְכִטין  ַרְך ָזאל אּוְנז ַמּצִ ִיְתּבָ

ֶאֶמת ָאֵמן.

ִדי ַמֲעֶׂשה ֶלעְרְנט אּוְנז ִמיר ָזאְלן ִזיְך ִניְׁשט ֶדעְרְׁשֶרעְקן פּון ַקיין 
'ֵליָצנּות',  ִאיז  ְמִניָעה  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ַאז  ִוויְסן  ַדאְרף  ֶמען  ְמִניָעה;  ׁשּום 
ִמיט ַאִּביְסל ֵליָצנּות ֶקען ֶמען ַפאְרִליְרן ֶדעם ַגאְנְצן ֶרִּבי'ן, ֶדעם ַגאְנְצן 
ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  ִאים,  ִאין  ַאַרייְנֶגעַׁשייְנט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ָוואס  ַחיּות 
ֶמען ֶזען אֹויְסצּוְׁשֵּפייֶען ַאֶלע ֵליָצנּות ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶהעְרט אֹויְפ'ן 
ֶרִּבי'ְנס  ֶדעם  ֶלעְרֶנען  ְּתִמימּות,  ַא  ִמיט  ֶרִּבי'ן  צּום  קּוֶמען  אּון  ֶרִּבי'ן 
ֶוועט  ָמִׁשיַח  ַאז  ַזיין  זֹוֶכה  ִמיר  ֶוועְלן  ֵעצֹות,  ַזייֶנע  ָפאְלְגן  ְסָפִרים אּון 

קּוֶמען.

אר ּתֹוָרה ַמאְכט ְפֵרייִליְך ֶדעם ֶמעְנְטׁש נַָ

ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ָהאְּבן  ַאֶלע  אֹויּב  ִניְׁשט  ֵווייס  ִאיְך 
ָהאּב  ִאיְך  ִׁשיִׁשי,  ֵליל  ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם  ֶדעם  ִׁשיעּור  ַּביים  ֶגעֶרעְדט 
ֶעְטִליֶכע  ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֶעס  ֶעְנְגִליׁש,  ִאין  ַאִּביְסל  ֶרעְדן  ֶגעַדאְרְפט 
ִאיֶּבעְרָזאְגן  ִאיְך  ִוויל  ִאיִדיׁש,  ַקיין  ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייֶען  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן 

ָדאס ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט.

ַאז ֶמען קּוְקט גּוט ֶזעט ֶמען ַאז ַאֶלעס ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש טּוט ִאיז 
אר ַווייל ֶער ִוויל ֶוועְרן ְפֵרייִליְך; ַא ֶמעְנְטׁש ִוויל ַא ַקאר, ַא ִׁשיף, ַא  נַָ
אר ַאִּבי  הֹויז, ֶגעְלט, ֶער ָפאְרט ַאֶוועק צּו ָהאֶטעְל'ן - ַאֶלעס טּוט ֶער נַָ
ַזאְכן  ַאזֹויִפיל  ַאז ֶער טּוט  ַא ָׁשאד  ִאיז  ְפֵרייִליְך, ָאֶּבער ֶעס  ֶוועְרן  צּו 
צּו ֶוועְרן ְפֵרייִליְך ָאֶּבער ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ַאז ָאן ּתֹוָרה ֶוועט ָגאְרִניְׁשט 
ָדאס  ְּתִפָלה  אּון  ּתֹוָרה  אר  נַָ ְפֵרייִליְך,  ֶוועְרן  ִניְׁשט  ֶוועט  ֶער  ֶהעְלְפן, 
ַמאְכט ְפֵרייִליְך אּון צּוְפִריְדן ֶדעם ֶמעְנְטׁש. אּון ֵאייְנָמאל ֶמען ֶלעְרְנט 
ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ֶמען ַדאֶוועְנט, ֶדעָמאְלט ֶקען ֶמען ׁשֹוין ַאֶלעס ָהאְּבן 
אּון ַזיין ְפֵרייִליְך, ָאֶּבער ָאן ּתֹוָרה ֶוועט ַקיין ׁשּום ַזאְך ִניְׁשט ְפֵרייִליְך 

ַמאְכן ֶדעם ֶמעְנְטׁש.

ַא ִאיִדיֶׁשע ְנָׁשָמה ַדאְרף ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ִוויַלאְנג ֶער ֶלעְרְנט ִניְׁשט 
ַקיין ּתֹוָרה ֶקען ֶער ִניְׁשט ַזיין ֶּבֱאֶמת ְפֵרייִליְך, ֶקען ַזיין ַאז גֹוִים ֶקעֶנען 
ַזיין ְפֵרייִליְך ִמיט ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן, ָדאס ֵווייס ִאיְך ִניְׁשט ַווייל ָּברּוְך ַהֵׁשם 
ִאיְך ִּבין ִניְׁשט ַקיין גֹוי, ָאֶּבער ַא ִאיִדיֶׁשע ְנָׁשָמה ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִליְך צּו 

ֶוועְרן ְפֵרייִליְך ָאן ּתֹוָרה.

צּו  ֹּכַח  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאּב  ִאיְך  ֶלעְרֶנען?  ִאיְך  ֶקען  ַאזֹוי  ִווי  ָאֶּבער 
ֶלעְרֶנען, ִאיְך ַפאְרְׁשֵטיי ִניְׁשט ַקיין ֶלעְרֶנען; ֶדער ֶרִּבי ֶגעְּבט אּוְנז ַאן 
ֵעָצה אֹויף ֶדעם, ֵהייּב ָאן ֶלעְרֶנען ָאן ַפאְרְׁשֵטיין, ִמיט ִדי ַצייט ֶוועט 
ִזיְך ַדיין ָקאּפ ֶעֶפעֶנען אּון דּו ֶוועְסט ָאְנֵהייְּבן ַפאְרְׁשֵטיין, ַאזֹוי ִווי ֶדער 
ֶרִּבי ָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עו(: "ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד, 
ַפאְרְׁשֵטיין  ִניְׁשט  ַדאְרף  ֶמען  ָיִבין",  ּוִמֵּמיָלא  ְּכֵסֶדר,  ַהְּדָבִרים  לֹוַמר 
אר ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער פּון ִדי ֵהייִליֶגע  ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט, ֶמען ַדאְרף נַָ
ּתֹוָרה אּון צּום סֹוף ֶוועט ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין. ַהְלַוואי ָזאְלְסטּו ָאְנֶנעֶמען 
ָהעֹוָלם,  ָּבֶזה  ַנאְרן  ָנאְך  ִזיְך  ֵגייְסטּו  ִוויַלאְנג  ֶרִּבי'ן,  פּון  ֶוועְרֶטער  ִדי 
ֵאיין  ִאין  ָנאְך  ַהאְלְסט  דּו  אּון  ָיאְרן  ַאזֹויִפיל  ַאִריֶּבער  ׁשֹוין  ִאיז  ֶעס 
ָנאְכִניְׁשט  ָהאְסט  ַחְברּוָתא"  ַא  זּוְך  "ִאיְך  ִׁשיעּור",  ַא  זּוְך  "ִאיְך   ָזאְגן 
ֶרִּבי'ן אּון  ֶדעם  ָפאְלְגן  ִניְׁשט  ָזאְלְסטּו  ַפאְרָוואס  ֶלעְרֶנען,  ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ָאְנֵהייְּבן ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה?! ִמיר ֵגייֶען ְּבָקרֹוב ֶעְנִדיְגן 'ַמֶסֶכת 
ְּפָסִחים' אּון ִמיר ֵהייְּבן ָאן ַא ֵנייֶע ַמֶסְכָּתא, 'ַמֶסֶכת ְׁשָקִלים', ַפאְרָוואס 
ָזאְלְסטּו ִניְׁשט ִמיְטַהאְלְטן ֶדעם ֵסֶדר? ֶנעם ַא ְגָמָרא אּון ָזאג ֶיעְדן ָטאג 

ֶדעם ְּבַלאט ְגָמָרא.

ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש  ְּכִסְדָרן,  ַׁש"ס  ִאין  ִׁשיעּור  ַא  ָאן  ֵהייּב  ָנאְכֶדעם 
ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט פּון ֶלעְרֶנען הּוְנֶדעְרט אּון ֵאיין ָמאל ַׁש"ס, מֹוֲהָרא"ׁש 
ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶרעְדט ְסַּתם, ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶגעָזאְגט ֶקען ֶיעֶדער 
ֵאייְנָמאל  ָוואס ָהאט ׁשֹוין  ָחָתן,  ַא  ַא ָּבחּור,  ִמיר  טּון. קּוק ָדא ָהאְּבן 
ֶגעֶעְנִדיְגט ַגאְנץ ַׁש"ס אּון ֶיעְצט ָהאט ֶער ְמַסֵיים ֶגעֶווען 'ַמֶסֶכת ַּתֲעִנית' 
הּוְנֶדעְרט אּון ֵאיין ָמאל! ָדאס ִאיז ֶמער ְּבֶלעֶטער ִווי ַגאְנץ ַׁש"ס! ַווייל 
הּוְנֶדעְרט אּון ֵאיין ָמאל ַמֶסֶכת ַּתֲעִנית ִאיז ְדֵריי טֹויְזְנט אּון ְדַרייִסיג 
ְּבַלאט! ]ַמֶסֶכת ַּתֲעִנית ָהאט ְדַרייִסיג ְּבַלאט, הּוְנֶדעְרט אּון ֵאיין ָמאל 
ַגאְנץ ַׁש"ס  ִוויֶדער  ְּבַלאט[,  ְדַרייִסיג  ְדֵריי טֹויְזְנט אּון  ִאיז  ְדַרייִסיג - 

אר ְצֵוויי טֹויְזְנט ִזיְּבן הּוְנֶדעְרט אּון ַנייְנְצן ְּבַלאט. ָהאט נַָ

אֹויְך  ׁשֹוין  ָהאט  ָוואס  ָּבחּור  ֵטייֶעֶרער  ַא  ָנאְך  ָדא  ִזיְצט  אֹויְך 
ֶגעֶעְנִדיְגט ַגאְנץ ַׁש"ס, אּון ַמֶסֶכת 'ַּתֲעִנית' אּון ַמֶסֶכת 'ֹראׁש ַהָׁשָנה' - 
הּוְנֶדעְרט אּון ֵאיין ָמאל, ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ִהיְלף ָנאְך ֶּפַסח ִאיֶנעם 
ָטאג ָוואס ֶער ִאיז ַאַריין ֶגעקּוֶמען ִאין ְיִׁשיָבה ]י' ִאָייר[ ֵגייט ֶער ַמאְכן 

ָנאְך ַא ִסיּום אֹויף הּוְנֶדעְרט אּון ֵאיין ָמאל ַמֶסֶכת 'ֲחִגיָגה'!

]ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ֶדֶרְך ַאַגב ֶדעְרֵצייְלט ָוואס ָהאט 
ִזיְך ָאְּפֶגעטּון ֶווען ֶדער ָּבחּור ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ִאין ְיִׁשיָבה, ֶעס ֶזעֶנען 
ֶגעקּוֶמען ֶמעְנְטְׁשן ִמיט ַטֲענֹות ַפאְרָוואס ִאיְך ָהאּב ִאים 'ַפאְרַכאְּפט'... 
ֵמיָלא ַזייֶנע ְּברּוֶדעְר'ס, ָאֶּבער ֶער ִאיז ָדאְך ַא ַּבַעל ִּכָּׁשרֹון...; ִוויל ִאיְך 
ִדיר ְפֶרעְגן, ִאיְך ָהאּב ִאים ֶגע'ַגֶנְב'ֶעט ָאֶדער ֶער ָהאט ִמיר ַּבא'ַגֶנב'ֶעט... 
ֶער ָהאט ִמיר ַּבא'ַגֶנב'ֶעט ַמיין ַצייט, ַמיין ִמְׁשָּפָחה; ִוויִפיל ַצייט ֵגייט 
ַאֶוועק פּון ַמיין ִמְׁשָּפָחה ַפאר ִדי ָּבחּוִרים? ֶמען ַדאְרף ֶרעְדן ִמיט ֵזיי, 
ֶמען ַדאְרף ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין, ִאיְך ָהאּב ֶגע'ַגֶנְב'ֶעט? ֶער ָהאט ֶגע'ַגֶנְב'ֶעט 
פּון ַמיין ִמְׁשָּפָחה - ֵזייֶער ַטאֶטע. ֶער ִאיז ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּו ִמיר ַווייל 
ֶער  ָהאט  ַאַרייְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ֶווען  ְיִׁשיָבה.  ִאין  ֶלעְרֶנען  ִוויל  ֶער 
ִמיר ֶגעְפֶרעְגט ִצי ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט מֹוָרא פּון ַקיין ָּפאִליֵציי? ָהאּב ִאיְך 
ִאים ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט מֹוָרא פּון ַקיין ָּפאִליֵציי, ִדי ְׁשֵאָלה ִאיז 
אר, ִצי דּו ָהאְסט ִניְׁשט מֹוָרא אֹויּב ֶעס ֶוועְלן קּוֶמען ִדי ָּפאִליֵציי..."  נַָ
אּון ָּברּוְך ַהֵׁשם ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ַאַרייְנֶגעַכאְּפט ָגאר ֵׁשייֶנע ַזאְכן ִאין 

ְיִׁשיָבה[.

ֶיעְצט קּוְמט ַא ְׁשֶוועֶרע ָוואְך ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶעס ִאיז ַפאר יֹום טֹוב 
ֶּפַסח, אּון ִדי ְפרֹויֶען ַמאְכן ֶּפַסח'ִדיג, ֶמען ְׁשֵרייט: "ֵגיי ַארֹויס פּון ָדא, 
ַאַרייְנֵגיין, ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶּפַסח'ִדיג..." ַדאְרף  ִניְׁשט  ֶמען ֶקען ָדא ׁשֹוין 
אֹויְפצּוֶרעְגן,  ִניְׁשט  ִזיְך  ַסְבָלנּות,  ַאַסאְך  ִמיט  רּוִאיג  ַהאְלְטן  ִזיְך  ֶמען 
)ְׁשֵאלֹות  ַא ְּתׁשּוָבה  ִאין  ְׁשַרייְּבט ָדאס ׁשֹוין  ֵהייִליֶגער ֲחַתם סֹוֵפר  ֶדער 
ִּכי  ִלּמּוִדי,  ְלֶחֶדר  חּוץ  "ְוָהיּוִתי  קלו(:  ִסיָמן  ַחִיים,  אֹוַרח  סֹוֵפר,  ֲחַתם  ּוְּתׁשּובֹות 

ֵגְרׁשּוִני ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ַהְּמַכְּבִדים ַלּיֹום טֹוב ֶׁשל ֶּפַסח, ַעל ֵּכן ֹלא ָיֹכְלִּתי 
ְלַהֲאִריְך ְּכָכל ַהּצֹוֵרְך", ִדי ָנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ָהאְּבן ִמיר ַפאְרְטִריְּבן פּון ַמיין 
ְׁשטּוּב וואּו ִאיְך ֶלעְרן ְׁשֶטעְנִדיג ַווייל ֶמען ָהאט ָדאס אֹויְסֶגעֵרייִניְגט 

ְלָכבֹוד ֶדעם יֹום טֹוב ֶּפַסח.

]ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן צּו ַא ִאיְנֶגעְרַמאן: 
"דּו ָהאְסט ַאַווַדאי ֶגעֵמייְנט ַאז ִאיְך ָזאג 'ֶעס קּוְמט ַא ְׁשֶוועֶרע ָוואְך' 
ֶדעם  ַאייְנֶזעְצן  ֵגייט  ֶמען  ַאז  ַגאס  ִאין  ֶרעְדט  ֶמען  ִזיְך  ֶעס טּוט  ַווייל 
ֹראׁש ְיִׁשיָבה ִאין ְּתִפיָסה ַווייל ֶמען ַמאְכט ֲחתּוָנה יּוְנג ְוכּו'... - ִניְׁשט 
ֵגייט  ָוואס  ָוואְך,  ִניְׁשט ְׁשֶווער ֶדעם  פּון ֶדעם ֶרעד ִאיְך, ָדאס ַמאְכט 
ִמיר ָאן ָוואס טּוט ִזיְך אֹויְפ'ן ַגאס, ֶדער ִעיָקר ָוואס ַדאְרף ָאְנֵגיין ַפאר 
ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַאז ֶעס ָזאל ַזיין רּוִאיג ַּביי ִאים ִאיְנֶדעְרֵהיים, אֹויּב ֶמען 
ֶלעְּבט ְּבָׁשלֹום ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶמען ָהאט ַסְבָלנּות ֶדעָמאְלט ֵגייט ִניְׁשט 

ָאן ָוואס ַאְנֶדעֶרע ֶרעְדן אּון ְׁשמּוֶעְסן...[

ָלאִמיר ַאֵהיים ֵגיין ַמאְכן ַא ֵׁשייֶנע ְסעּוָדה, ַפאְרְּבֶרעְנֶגען ִמיט ִדי 
ַווייּב אּון ִקיְנֶדער.

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


