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קּוְקן גּוט אֹויף ַא ְצֵווייְטןקּוְקן גּוט אֹויף ַא ְצֵווייְטן

ִדי  ַּביי  ַאז  ְגָמָרא  ִדי  ִאין  ָדא  ֶזעט  ֶמען 
ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְצֵווייֶטע 
ָחׁשּוב'ֶע ִאיְדן ָאֶּבער ֶעס ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶהעְרְשׁט 
ָדאס  ֶמען  ַדאְרף  ִזיְך,  ְצִוויְׁשן  ִליְּבַׁשאְפט  ַקיין 
ֶקען  ָוואס  ֶזען  ַדאְרף  ֶמען  ַפאְרֶרעְכְטן,  צּו  ֶזען 
ִאיְך טּון ַפאר ַא ְצֵווייְטן, ָוואס ֶקען ִאיְך ֶהעְלְפן 
ֶדעם ְצֵווייְטן, ָוואס ֶקען ִאיְך קּוְקן גּוט אֹויף ַא 

ְצֵווייְטן.

ִמיט  טּוֶען  ָוואס  ִדי  הֹויְּפְטן,  ִדי  ִּבְפָרט 
ַאְנֶדעֶרע, ַדאְרְפן ָנאְך ֶמער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן, ִווי ִדי 
ְגָמָרא ָזאְגט ָדא ַאז ַּביי ִדי ֶעְרְׁשֶטע ֵּבית ַהֻּמְקָדׁש 
ִאיְך  ִחָנם';  'ִׂשְנַאת  ְנִׂשיִאים  ִדי  ַּביי  ֶגעֶווען  ִאיז 
אר  נַָ ֶקעְנְסט  "דּו  ָּבחּור:  ַא  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאּב 
ַאְנֶדעֶרע?!"  אֹויף  ְטֶרעְטְסט  דּו  אֹויּב  ֶהעְלְפן 
ֶיעֶדער ֵאייֶנער ֶקען ֶהעְלְפן, אּון ַאז ֶיעֶדער ֶוועט 
ֶעס  ֶהעְלְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט  ֶהעְלְפן 

ֶוועט ַזיין ָדא ֵׁשייֶנע ַזאְכן.

ֶווער ִניְׁשט ַקיין ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאלֶווער ִניְׁשט ַקיין ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל

ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ִהיְלף ִוויל קּוֶמען ָדא 
אֹויף ֶדעם יֹום טֹוב ָׁשבּועֹות ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, 
ַאֶלע  ֶּבעְטן  ִאיְך  ִוויל  ֶמעְגִליְך  ִאיז  ֶעס  אֹויּב 
ַפאר  ִטיְרן  ִדי  ֶעֶפעֶנען  ָזאל  ֶמען  ַאייְנוואֹויֶנער 
ַאֶלע ֶגעְסט ָוואס ִוויְלן קּוֶמען ִמיְטַהאְלְטן ֶדעם 
ִאיְך  ֶווען  ַׁשָּבת  ַא  ְסַּתם  ִאיְנֵאייֶנעם,  טֹוב  יֹום 
קּום - ֶקען ֶמען ִניְׁשט ֶצעְדרּוְקן ַא ִמְׁשָּפָחה, ֶמען 
ֶגעְסט,  ַקיין  ֶנעֶמען  ַאַריין צּו  ִניְׁשט ְמחּוָיב  ִאיז 
אֹויף  ָאֶּבער  ֶגעְׁשְטֶרעְנְגט,  ִאיֶּבער  ִאיז  ֶמען 
ָׁשבּועֹות ִוויל ִאיְך ֶּבעְטן ֶמען ָזאל ַאַרייְנֶנעֶמען 
ַאֶלע ֶגעְסט ָוואס קּוֶמען. אֹויְך ָהאּב ִאיְך ַהייְנט 
ֶגעָזאְגט ַפאר ... ֵנרֹו ָיִאיר, ָנאְך ַאִּביְסל קּוְמט ִדי 
ַגאְנֶצע ְׁשָטאט ַארֹויס צּו ִדי ֶּבעְרג, ְׁשֵריי ִניְׁשט: 
ַקיין  צּוִריק  "ֵגיי  ְּברּוְקִלין!"  ַקיין  צּוִריק  "ֵגיי 

ְּברּוְקִלין!" ֶווער ִניְׁשט ַקיין ׂשֹוֵנא ִיְׂשָרֵאל.

ִקיַאְסקִקיַאְסק

ֵנייֶע ְּפַלאץ וואּו צּו  אֹויְך זּוְך ִאיז ֶיעְצט ַא 

ְּפַלאִציְרן ִדי ִקיַאְסק; ֶווען ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ֶרעְדן פּון ַא ְׁשֶטעְטל, ָהאּב ִאיְך ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך 
ֶגעָזאְגט ַפאר ... ֵנרֹו ָיִאיר ִאיז ֶגעֶווען ַאז ִאיְך ִוויל 
ַא ִקיַאְסק, ִאיְך ִוויל ַאז ֵאיין ִמְׁשָּפָחה ֵווייִניֶגער 

ָזאל ָהאְּבן ַא ֶטעֶלעָפאֹון.

ָאְנֵליין ִאיז ִניְׁשט ֶעְרֶגער ִדי ְרִאַּית ֲאסּורֹותָאְנֵליין ִאיז ִניְׁשט ֶעְרֶגער ִדי ְרִאַּית ֲאסּורֹות

ִניְׁשט  ָזאל  ֶמען  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ִוויל  ִאיְך 
ַקיין  ָקאְמְּפיּוֶטער,  ַקיין  ִאיְנֶדעְרֵהיים  ָהאְּבן 
ִוויל  ִאיְך  אּון  ִאיְנֶטעְרֶנעט,  ַקיין  ֶטעֶלעָפאן, 
ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ֶלעְּבן, ֶמען ָזאל ָהאְּבן וואּו צּו 
"ֶמען  ְפֶרעְגן:  ֶמעְנְטְׁשן  ָאְנֵליין.  ַאייְנקֹויְפן  ֵגיין 
ַארֹויף  ָדאְך  ֶעס קּוְמט  ָאְנֵליין,  ַאייְנקֹויְפן  ֶמעג 
ִּביְלֶדער?" ֶדער ְּתׁשּוָבה אֹויף ֶדעם ִאיז: ָאְנֵליין 
ַווייל  ֲאסּורֹות,  ְרִאַּית  ִדי  ֶעְרֶגער  ִניְׁשט  ִאיז 
גֹוי'ִאיֶׁשע  ְגרֹויֶסע  ַא  ִאין  ַאַריין  ֵגייְסט  דּו  ֶווען 
אר  נַָ ִּביְלֶדער,  ִדי  ַארֹויף  אֹויְך  ֶגעֶׁשעְפט קּוְמט 
ָקאְמְּפיּוֶטער  ֵאייֶגעֶנע  ַא  ָהאְּבן  ֶוועְסט  דּו  ַאז 
ֶדעם,  ִאין  ַאַרייְנַפאְלן  ֶוועְסטּו  ִאיְנֶדעְרֵהיים 
ָאֶּבער ַאז דּו ֶוועְסט ֵגיין צּו ַא ִקיַאְסק ֶוועְסטּו 

ִניְׁשט ַאַרייְנַפאְלן ִאין ֶדעם.

ָהאט ִדי ָטאְכֶטער צּו ִגינּוֶמען ֶדער מּוֶטעְרס ֵרייד. ָוואְרן ִזי ִאיז אֹויְך 
ֶוועט  ִזי  ַאז  מּוֶטער.  ֶדער  ִגיֶעְנֶפעְרט  ָהאט  ִזי  אּון  ַמִים.  ׁשָ ִיְרַאת  ַא  ִגיֶווען 
יְקט ַא  ַווְדַאי ַהאְלִטן ִאיֶרע ֵרייד. ִאיז ִגיַגאְנֶגען ִדי ָטאְכֶטער. אּון ָהאט ִגיׁשִ ּבְ
ִפיָסה ַאַריין. ַאז ִזי ַהאְלט ִזיְך ִאין  עְרֶגעְרס זּון ִאין ֶדער ּתְ ַתב צּום ֶדעם ּבֶ ּכְ
ִטיק ַלאְנד  יְקט ַאזֹוי ִווי ַא ׁשְ ִאים. אּון ֶער ִאיז ִאיר ָחְתן. אּון ִזי ָהאט ִאים ִגיׁשִ
מּוֶטער  ִדי  ָוואס  ֶעְרֶטער  ַאֶלע  ִגיָמאְלט  אֹויס  ְדרֹויף  ָהאט  ִזי  אּון  ַקאְרט. 
ין ֵעדּות.  אַהאְלִטין ִמיט ַזיין ָפאֶטער. ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ִדי ִזיּבִ ִאיֶרע ָהאט ִזיְך ּבַ
"ל. ְדַהיינּו ִזי ָהאט ְדרֹויף  ּנַ ִריֶקע ּכַ ְדַהיינּו ֶדער ְגרּוּב אּון ִדי ִמְקֶוה אּון ִדי ִאיּבְ
ִריֶקע  ִווי ַא ִמְקֶוה אּון ַאזֹוי ִדי ִאיּבְ ִווי ַא ְגרּוּב אּון ַאזֹוי  אֹויס ִגיָמאְלט ַאזֹוי 
ין ִאיְרֵליי ַוואֶסעְרן. אּון ִזי ָהאט ִאים ֵזייֶער ֵזייֶער ָאְנִגיָזאְגט. ַאז ֶער ָזאל  ִזיּבִ

ַתב ֵזייֶער ֵזייֶער ִהיִטין. אּון ִזי ָהאט ִזיְך אּוְנְטן אּוְנֶטער ִגַחְתֶמ'ט. ָדאס ּכְ

ין ִגינּוֶמען ֵאיין ַאְנֶדעִרין  "ל. ִדי ְממּוִנים ָהאּבִ ּנַ ֶדעְרָנאְך ִאיז ַאזֹוי ִגיֶווען ּכַ
ן ֵזיי ִגיָלאְזט. ִאיז ֶער ִזיְך ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען. אּון ֶער  ן. אּון ִאים ָהאּבְ ֶמעְנְטׁשְ
יז ֶער ִאיז ִגיקּוֶמען צּום ַים. ָהאט ֶער ִזיְך ִגיֶזעְצט  ִאיז ִגיַגאְנֶגען אּון ִגיַגאְנֶגען ּבִ
ְגרֹויֶסער  ַא  ָאְנִגיקּוֶמען  ִאיז  ַים.  ַאֶוועק אֹויף ֶדעם  ִאיז  יף אּון  ׁשִ ֵאיין  אֹויף 
אְרִטין ָוואס  ּבָ יף צּו ֵאיין  ִגיְטָראִגין ִדי ׁשִ ִוויְנט. אּון ָהאט ַאֶוועק  טֹוֶרעם  ׁשְ
עט  ר )ְדַהיינּו ִוויְסט( אּון ַמְחַמת ֶדעם ְגרֹויִסין ִאיְמּפֶ ִגיֶווען ִמְדּבָ ָדאְרט ִאיז 
יף ֶזעֶנען ִניצּול  ן פּון ֶדער ׁשִ ָראִכין ִגיָוואִרין ָנאר ִדי ֶמעְנׁשְ יף צּו ּבְ ִאיז ִדי ׁשִ

ה. ׁשָ ִגיָוואִרין אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַארֹויס אֹויף ֶדער ַיּבָ

יף ִגיַגאְנֶגען  ין פּון ֶדער ׁשִ ר ֶזעֶנען ִדי ֶמעְנׁשִ אּון ָדאְרט ִאיז ִגיֶווען ִמְדּבָ
ָוואִרין  ֶעִסין.  עס  ֶעּפֶ ִגיזּוְכט  ִזיְך  ָהאט  ִאיְטִליֶכער  ֶעִסין.  עס  ֶעּפֶ זּוִכין  ִזיְך 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת  ת ַנֲחמּו, שְׁ בָּ ת ָוֶאְתַחנַּן, שַׁ ְרשַׁ ָאב[ פַּ ר בְּ ה ָעשָׂ ת קוֶֹדׁש ]יוֹם ֲחִמשָׁ בָּ שַׁ
ֶטעְטל,  ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין שְׁ יָבה שְׁ תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

א  יים 'ִקיּדּושָׁ עְרִטי יע"א; ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען בַּ ֶרְסֶלב - ִליבֶּ ִקְרַית בְּ
יעּור ִאין ֵסֶפר  יְך ֶגעֶווען ֶדעם שִׁ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ א' ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ ַרבָּ

עְרִגיר ְוָעִני. ה י, ְמבֶּ יוֹת', ַמֲעשֶׂ ַהָקדוֹׁש 'ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

ִדי  ִגיַגאְנֶגען  ְדַהיינּו ְפִריר ֵאיי ֶדער ָבחּור ִאיז ַאֶוועק ִאיז  אּון ַפאר ֶדעם 
ִגיָזאְגט.  ַאזֹוי  ִאיר  צּו  ָהאט  ִזי  אּון  ָטאְכֶטער  ִאיר  ִגירּוְפן  ָהאט  אּון  ֵקיֶסְרֶטע. 
אּון  ָחְתן.  ַדיין  ִאיז  ֶער  זּון  עְרֶגעְרס  ּבֶ ֶדעם  ַאז  ִוויִסין  ָזאְלְסט  ָטאְכֶטער.  ַמיין 
ה ָוואס ִמיט ִאיר ָהאט ִזיְך ִגיָטאן. אּון ִווי  ָהאט ִאיר ֶדעְרֵצייְלט ָגאר ִדי ַמֲעׂשֶ
עְרֶגער ָהאט ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפׁש ִגיֶווען פּון ַמייֶנעט ֶוועִגין. אּון ֶער ִאיז ִמיט  ֶדער ּבֶ
ין ֶעְרֵליי ַוואֶסעִרין( אּון ִאיְך  ין ֶעְרֶטער )ְדַהיינּו ִאין ִדי ִזיּבִ ִמיר ִגיֶווען ִאין ִדי ִזיּבִ
יי ָגאט ַאז ָגאר ַמיין גּוְטץ ָזאל פּון ִאים ִניט  וואֹויִרין ּבַ ָהאּב ִאים ַאֶלע ָמאל ִגיׁשְ
ין ֶעְרֶטער צּו ֵעדּות )ְדַהיינּו ֶדעם  ַזיין ַפאְרִמיִטין. אּון ִאיְך ָהאּב ִגינּוֶמען ִדי ִזיּבִ
ֵכן ַהייְנט.  ין ִאיְרֵליי ַוואֶסעִרין( ּבְ ִריֶקע ִזיּבִ ְגרּוּב אּון ִדי ִמְקֶוה אּון ִדי ַאֶלע ִאיּבְ
ַווְדַאי  ּבְ יְסטּו  ּבִ ְגִליק.  ַמיין  ַמְזל אּון  ַמיין  ָגאר  גּוְטץ אּון  ַמיין  ָגאר  ִזיְך  יְסטּו  ּבִ
ַזיין. אּון ַזיין זּון ֶער ִאיז ַדיין ָחְתן. אּון ַדיין ַטאֶטע ַמְחַמת ַזיין ַגְדלּות ִוויל ֶער 
ֵדל ִגיֶווען ִאים ַמִציל צּו  ּתַ ִאים ַהְרֶגעֶנען אּוְמִזיְסט. אּון ִאיְך ָהאּב ִמיְך ׁשֹוין ִמׁשְ
ן. ָזאְלְסטּו ִוויִסין ַאז ֶער  ַזיין. אּון ִאיְך ָהאּב ִגיּפֹוֶעְלט ַאז ִמָזאל ִאים ָלאִזין. ַעל ּכֵ
עְרֶגעְרס זּון( אּון דּו ָזאְלְסט ִניט ֶוועִלין ֵקיין ׁשּום  ִאיז ַדיין ָחְתן )ְדַהיינּו ֶדעם ּבֶ

ַאְנֶדעִרין ָחְתן ִאין ֶדער ֶוועְלט.
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יִפין ָזאִלין ַאִהין ָאְנקּוֶמען.  אֹויף ֶדעם ָאְרט ִאיז ִניט ִגיֶווען ֶדער ֵסֶדר ַאז ִדי ׁשִ
ָדאְרט  ִגיֶרעְכט  ִניט  ִזיְך  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ֶדעם  ער  ִאיּבֶ ר.  ִמְדּבָ ִגיֶווען  ִאיז  ֶסע  ָוואִרין 
יף ָאְנקּוֶמען ַאז ֵזיי ָזאִלין ִזיְך אּוְמֶקעִרין ַאֵהיים. ֶזעֶנען  עס ַא ׁשִ ַאז ֶסע ָזאל ֶעּפֶ
ֵרייט  ּפְ ֵזיי ֶזעֶנען צּוׁשְ זּוִכין ֶעִסין. אּון  ִזיְך  ר  ִגיגאְנֶגען ִאין ֶדער ִמְדּבָ ֵזיי ָדאְרט 

אזּוְנֶדער. ִגיָוואִרין ַאִהין אּון ַאֶהער ִאיְטִליֶכער ּבַ

אּון  ִגיַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  אּון  ר.  ִמְדּבָ ֶדער  ִאין  ִגיַגאְנֶגען  חּור  ּבָ ֶדער  ִאיז 
ִזיְך  ָהאט  ֶער  אּון  אְרְטן  ּבָ ֶדעם  פּון  ֶדעְרַווייֶטעְרט  ִזיְך  ָהאט  ֶער  יז  ּבִ ִגיַגאְנֶגען 
ִזיְך  ָהאט  ֶער  ָוואס  אּון  ִגיֶקעְנט.  ִניט  ׁשֹוין  ָהאט  ֶער  אּון  אּוְמֶקעְרן.  ִגיָוואְלט 

ִגיָוואְלט אּום ֶקעִרין ִאיז ֶער ַאְלץ ֶמער ֶדעְרַווייֶטעְרט ִגיָוואִרין.

ְּברּוֶדער ְׁשַטאְרק ִזיְך אּון ֶדעְרַהאְלט ִזיְך!

ָדא ִאיז ֶדער ֶרִּבי ְמַרֵּמז ַאז ֶיעֶדעס ָמאל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִוויל ָאְנֵהייְּבן ִדיֶנען 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְׁשִּפיְרט ֶער ְּכִאילּו ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִאים ִניְׁשט, אּון 
ִווי ֶמער ֶער ִוויל ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאְלץ ַא ְגֶרעֶסעֶרע ֶדעְרַווייֶטערּוְנג 
ְׁשִּפיְרט ֶער פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶּבער ַא ֶמעְנְטׁש ָטאר ִניְׁשט ֶוועְרן ֶצעְּבָראְכן 
ִוויְסן ַאז ַאזֹוי ֵגייט ֶעס ַּביי ֶיעְדן, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדעְרפּון, ָנאר ֶער ַדאְרף 
ִוויל ֶזען ִצי ֶער ֶוועט ִזיְך ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן, אּון אֹויּב ֶוועט ֶער ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן 

ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן מח(: "ְּכֶשָׁאָדם ִנְכָנס ַּבֲעבֹוַדת 
אֹותֹו  ֶשַּׁמרִחיִקין  לֹו  ְוִנְדֶמה  ִהְתַרֲחקּות,  לֹו  ֶשַּׁמְרִאין   - ַהֶּדֶרְך  ֲאַזי  ַהֵּשׁם, 
ִמְלַמְעָלה, ְוֵאין ַמִּניִחין אֹותֹו ְּכָלל ִלָּכֵנס ַלֲעבֹוַדת ַהֵּשׁם", ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִוויל 
ִניְׁשט,  ִאים  ַדאְרף  ֶמען  ְּכִאילּו  ְׁשִּפיְרן  ָאן  ֶער  ֵהייְּבט  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ֶוועְרן 
ָּכל  "ּוֶבֱאֶמת  ְוכּו',  ְוכּו'  ִהיְמל  פּון  ַאֶוועק  ִאים  ְׁשטּוְּפט  ֶמען  ִווי  ְׁשִּפיְרט  ֶער 
ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג  ַא  ָנאר  ִאיז  ָדאס  ָאֶּבער  ִהְתָקְרבּות",  ֻּכּלֹו  ַרק  ַהִהְתַרֲחקּות הּוא 
ֶער  ִווי  ֶזען  ִוויל  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן  ִוויל  ֶמען 
ְׁשַטאְרְקט ִזיְך אּון ֶער קּוְמט צּוִריק צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון אֹויּב ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז 
ְׁשַטאְרק ַּביי ִזיְך אּון ֶער ֶדעְרַהאְלט ִזיְך, ַדאן ֶוועט ֶער ַאֶלעס ַאִריֶּבער ֵגיין אּון 
ֶער ֶוועט זֹוֶכה ַזיין צּו ַאֶלע ַמְדֵריגֹות ָוואס ֶזעֶנען ָנאר ַפאְרַהאן; ... "ְוָכל ַהַּנ"ל 
ָסאְרט  ַאֶלע  ִדי  ְּבֵפרּוׁש", אּון  ִמִּפיֶהם  ָשַׁמְענּו  ַּכֲאֶשׁר  ַהַּצִּדיִקים,  ָּכל  ַעל  ָעַבר 
ִּבְלּבּוִלים אּון ַמֲחָׁשבֹות ֵגייט ִאיֶּבער אֹויף ַאֶלע ַצִדיִקים, ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָהאּב ָדאס 
ּופֹוֶנה  ִמְסַּתֵּכל  ֵאין  ִיְתָּבַרְך  ֶשַׁהֵּשׁם  ָלֶהם  "ֶשִּׁנְדֶמה  ַאֵלייְנס,  ֵזיי  פּון  ֶגעֶהעְרט 
ִּבְכַלל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער קּוְקט  ִווי ֶדער  ֵזיי אֹויס  ֶזעט  ָאְנֵהייּב  ִאין  ְּכָלל",  ֲאֵליֶהם 

ִניְׁשט אֹויף ֵזיי.

ַהֵּׁשם  ַּבֲעבֹוַדת  ָּגדֹול  ַעְקָׁשן  ִלְהיֹות  "ְוָצִריְך  ַווייֶטער:  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון 
ִלְבִלי ְלָהִניַח ֶאת ְמקֹומֹו, ְּדַהְינּו ְמַעט ִמְקָצת ֲעבֹוָדתֹו ֶׁשִהְתִחיל - ַאף ִאם ַיֲעֹבר 
ָאְּפצּוָלאְזן  ִניְׁשט  ַעְקָׁשן  ְגרֹויֶסער  ַא  ֵזייֶער  ַזיין  ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָמה",  ָעָליו 
ִּכי  ֵהיֵטב,  ֶזה  ָּדָבר  "ּוְזֹכר  ְּתִפָלה,  ִאין  ֵסיי  ּתֹוָרה  ִאין  ֵסיי   - ַהֵׁשם  ֲעבֹוַדת  ַזיין 
ִּתְצָטֵרְך ָלֶזה ְמֹאד ְּכֶׁשַּתְתִחיל ְקָצת ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם", ֶגעֶדעְנק גּוט ָוואס ִאיְך ָזאג 
ִדיר - ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי - ַווייל ֶווען דּו ֶוועְסט ָאְנֵהייְּבן ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִלְהיֹות  ְמֹאד  ְמֹאד  ָּגדֹול  ַעְקָׁשנּות  ָצִריְך  "ִּכי  ִוויְסן,  גּוט  ַדאְרְפן  ָדאס  ֶוועְסטּו 
ָחָזק ְוַאִּמיץ, ֶלֱאֹחז ַעְצמֹו ַלֲעֹמד ַעל ָעְמדֹו, ַאף ִאם ַמִּפיִלין אֹותֹו, ַחס ְוָׁשלֹום, 
ְּבָכל ַּפַעם", ַווייל ֶמען ַדאְרף ַזיין ַא ְגרֹויֶסער ַעְקָׁשן ִניְׁשט אֹויְפצּוֶהעְרן ִדיֶנען 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶווען ֶמען ֶזעט ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ַוואְרְפט ַאָראּפ ִאין ֲעֵבירֹות 
ַחס ְוָׁשלֹום, "ִּכי ִלְפָעִמים ֵיׁש ֶׁשַּמִּפיִלין ֶאָחד ֵמֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם, ַּכָּידּוַע, ַאף ַעל ִּפי 
ֵכן ָעָליו ַלֲעׂשֹות ֶאת ֶׁשּלֹו, ַלֲעׂשֹות ַמה ֶׁשּיּוַכל ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ְוַאל ָיִניַח ַעְצמֹו 
ֵאיין  ִאין  ַהאְלט  ֶמען  ִווי  ְׁשִּפיְרט  ֶמען  ֲאִפילּו  ַווייל  ְוָׁשלֹום",  ַחס  ְלַגְמֵרי,  ִלֹּפל 
ָאְּפָלאְזן  פּון  ְטַראְכְטן  ִניְׁשט  ֶמען  ָטאר  ָנאְכַאָמאל  אּון  ָנאְכַאָמאל  ַאָראְּפַפאְלן 
ְוכּו', ָנאר ֶמען ַדאְרף ַווייֶטער ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ָוואס ֶמען ֶקען ָנאר, 
ְּבֶהְכֵרַח  ְצִריִכים  ָּבֶזה,  ְוַכּיֹוֵצא  ְוַהִּבְלּבּוִלים  ְוַהְיִרידֹות  ַהְּנִפילֹות  ֵאּלּו  ָכל  "ִּכי 
ַפאְלט  ֶמען  ָוואס  ָדאס  ַווייל  ַהְּקֻדָּׁשה",  ְּבַׁשֲעֵרי  ֶׁשִּנְכָנִסין  ֹקֶדם  ָּבֶהם  ַלֲעֹבר 
ַאַריין צּו  זֹוֶכה  ִאיז  ֶמען  ַפאר  ֵאייֶנעם  ֶיעְדן  ַאִריֶּבער אֹויף  ֵגייט  ָדאס   - ַאָראּפ 
ַאֶלע  אּון  ֶזה",  ְּבָכל  ָעְברּו  ָהֲאִמִּתִּיים  ַהַּצִּדיִקים  "ְוַגם  ְקדּוָׁשה,  ִדי  צּו  קּוֶמען 

ֱאֶמְת'ֶע ַצִדיִקים ֶזעֶנען ָדאס ַאִריֶּבער.

ְקדּוָׁשה  ִדי טֹויֶעְרן פּון  ַפאר  ְׁשֵטייט ׁשֹוין  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען  ַווייל ּפּוְנְקט 
ֶדעָמאְלט טּוט ִזיְך ֶדער ַסֶמ"ְך ֶמ"ם ַפאְרֵלייְגן אֹויף ִאים ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶקעֶנען 
ַאַרייְנקּוֶמען ִאין ִדי ְקדּוָׁשה, אּון אֹויף ֶדעם ַדאְרף ֶמען ָגאר ַאַסאְך ִהְתַחְזקּות 
ִזיְך צּו ֶקעֶנען ְׁשַטאְרְקן אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ִנְסיֹונֹות, אּון ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט: "ְוָשַׁמְענּו 
ִמַּצִּדיק ֲאִמִּתי ֶשָׁאַמר", ָהאּב ֶגעֶהעְרט פּון ַאן ֶאֶמת'ן ַצִדיק ָוואס ָהאט ֶגעָזאְגט, 
ַהֵּשׁם  ַּבֲעבֹוַדת  ֶשָׁעַסק  ְּבֵעת  ֶשִּׁיְהֶיה,  ִמי  ִיְהֶיה  ֶאָחד,  לֹו  אֹוֵמר  ָהָיה  "ֶשִׁאּלּו 
ִּבְתִחָּלתֹו", ַאז אֹויּב ָוואְלט ִאיְך ֶגעַהאט ֵאייֶנעם ָוואס ָזאל ִמיר ָזאְגן ִאין ַמייֶנע 

יּוְנֶגע ָיאְרן ֶווען ִאיְך ָהאּב ָאְנֶגעהֹויְּבן ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ָאִחי, ֲחַזק ֶוֱאֹחז 
ַעְצְמָך", "ְּברּוֶדער ְׁשַטאְרק ִזיְך אּון ֶדעְרַהאְלט ִזיְך", "ָהִייִתי ָרץ ּוִמְזָּדֵרז ְמֹאד 
ֲעבֹוַדת  ִאין  ֶמער  ַאַסאְך  טּון  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ִאיְך  ָוואְלט  ִיְתָּבַרְך",  ַּבֲעבֹוָדתֹו 
ַהֵׁשם"; "ִּכי ַּגם ָעָליו ָעַבר ָּכל ַהַּנ"ל", ַווייל אֹויף ִאים ִאיז אֹויְך ַאִריֶּבער ִדי ַאֶלע 
ְׁשֶוועֶרע ִּביֶטעֶרע ִנְסיֹונֹות, "ְוֹלא ָהָיה ׁשֹוֵמַע ׁשּום ִהְתַחְזּקּות ִמּׁשּום ָאָדם", אּון 
ֵקייֶנער ָהאט ִאים ִניְׁשט ֶגעֶגעְּבן ַקיין ׁשּום ִחיזּוק ֶוועְרֶטער. ]ֶעס ִאיז ַּבאוואּוְסט 

ַאז ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעֵמייְנט ִמיט ֶדעם ִזיְך ַאֵלייְנס[.

ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ַאזֹויִפיל ָמאל ְּפרּוִּביְרט...

ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ַּבאקּוְמט ִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה, ֶער ָהאט ָדאְך ַא ֵהייִליֶגע ְנָׁשָמה, 
ָוואס ִאיז ַא ֵחֶלק ֱאלֹוַקי ִמַּמַעל, ַא ֵחֶלק פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ִוויל ַזיין גּוט 
אּון ֶעְרִליְך, אּון ְּתׁשּוָבה טּון אֹויף ַזייֶנע ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲעִׂשים, ֶדער ְּפָראְּבֶלעם ִאיז 
ָנאר ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ְטַראְכט: 'ִאיְך ֶוועל ׁשֹוין ִניְׁשט ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ַווייל 
ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ֶלעְרֶנען אּון  ָאְנצּוֵהייְּבן  ְּפרּוִּביְרט  ָמאל  ַאזֹויִפיל  ָהאּב ׁשֹוין  ִאיְך 
ֶגעַגאְנֶגען, ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ַאזֹויִפיל ָמאל ְּפרּוִּביְרט ָאְנצּוֵהייְּבן ַדאֶוועֶנען אּון ֶעס 
ִאיז ִניְׁשט ֶגעַגאְנֶגען, ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ַאזֹויִפיל ָמאל ְּפרּוִּביְרט ָאְנצּוֵהייְּבן צּו ִהיְטן 
דּוְרְכֶגעַפאְלן;  ָנאְכַאָמאל  ִּבין  ִאיְך  ֶגעַגאְנֶגען,  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  אּון  אֹויְגן  ַמייֶנע 
ַאז  ְקָלאר  ָדאְך  ֶזע  ִאיְך  ָנאְכַאָמאל?!  ְּפרּוִּביְרן  ִּבְכַלל  ָנאְך  ִאיְך  ָזאל  ַפאְרָוואס 
ַזיין גּוט  ִוויִפיל ָמאל ִאיְך ֶנעם ִזיְך ָפאר צּו  ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם ִאיז ִניְׁשט ַפאר ִמיר, 
אּון ֶעְרִליְך ַאְלץ ֶמער ַפאל ִאיְך ַאָראּפ ַרֲחָמָנא ִלְצָלן', ַדאְרף ֶדער ֶמעְנְטׁש ִוויְסן 
ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי, ִדי ַאֶלע 'ְנִפילֹות' ָוואס ֶער ֵגייט ַאִריֶּבער, ֶזעֶנען ִניְׁשט 
ְסֶּפעִציֶעל  ֶזעֶנען  ָדאס  ָנאר  ַאָראְּפֶגעַפאְלן,  ִניְׁשט  ֵהייְסט  ָדאס  'ְנִפילֹות',  ַקיין 
ֶגעְׁשֶטעְלט פּון ִהיְמל צּו אֹויְסְּפרּוִּביְרן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִצי ֶזען אֹויּב ֶער ֶוועט ִזיְך 
ִאיז  ֶער  ֲאִפילּו  ְפִריׁש,  פּון  ָאְנֵהייְּבן  ָנאְכַאָמאל  אּון  ְׁשַטאְרְקן  ָנאְכֶדעם  ֶקעֶנען 

ַאָראְּפֶגעַפאְלן ֵאייְנָמאל אּון ָנאְכַאָמאל.

ִאיְך ִּבין ָחׁשּוב ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?

עֹוד  ְוַעֵּין  א  ִסיָמן  ְבֵּראִשׁית,  ַּפְרַׁשת  ַּתְנחּוָמא  )ֶמְדָרׁש  ֶדעְרֵצייְלן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ִּבירּוַׁשְלִמי, ֲעבֹוָדה ָזָרה, ֵּפֶרק ג, ַהָלָכה א(: ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ַמֲעֶׂשה ִמיט ֶרִּבי ַאִבהּו, "ְּכֶׁשָהָיה 

ִמְסַּתֵּלק ִמן ָהעֹוָלם, ֶהְרָאה לֹו ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ְׁשֹלש ֶעְׂשֵרה ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון", 
ֵאייֶדער ֶער ִאיז ַאֶוועק פּון ִדי ֶוועְלט ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעִוויְזן ַזיין 
ְׂשַכר ָוואס ֶער ֶוועט ַּבאקּוֶמען ִאין ַגן ֵעֶדן, ְדַרייְצן ַטייְכן פּון ֲאַפְרְסמֹון. "ִהְתִחיל 
ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט  ַהּתֹוָרה",  ַאְׁשֵריֶכם עֹוְסֵקי  ְלַתְלִמיָדיו,  ִמיָתה  ִּבְׁשַעת  לֹוַמר 
"ָאְמרּו לֹו:  ֶעְטץ ֶלעְרְנְטס ּתֹוָרה".  ַאז  ֶעְנק  ִאיז  ַּתְלִמיִדים: "וואֹויל  ַזייֶנע  ַפאר 
ַרֵּבנּו, ָמה ָרִאיָת?" ָהאְּבן ֵזיי ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ֶרִּבי, ָוואס ָהאְסטּו ֶגעֶזען?" "ָאַמר 
ָלֶהם: ְׁשֹלש ֶעְׂשֵרה ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון ָנַתן ִלי ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ִּבְׂשַכר ּתֹוָרִתי", 
ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ְדַרייְצן ַטייְכן פּון ֲאַפְרְסמֹון ָהאט ִמיר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶגעֶגעְּבן ַאְלס ְׂשַכר פּון ַמיין ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה. "ִהְתִחיל לֹוַמר: "ַוֲאִני ָאַמְרִּתי ְלִריק 
ָיַגְעִּתי ְלֹתהּו ְוֶהֶבל ּכִֹחי ִכֵּליִתי ָאֵכן ִמְׁשָּפִטי ֶאת ה' ּוְפֻעָּלִתי ֶאת ֱאֹלָקי" )ְיַׁשְעָיה 
מט, ד(", ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ָהאּב ֶגעֵמייְנט ִאיְך ָהאּב ִזיְך ֶגעְּפָלאְגט אונזיסט, 

אּון ֶיעְצט ֶזע ִאיְך ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַּבאָצאְלט ִמיר ַפאר ַמיין ֶלעְרֶנען".

ַא  ַאז  ֶדעם  פּון  ָנאר  ֶמען  ְטַראְכט  ֶמְדָרׁש  ִדי  ֶלעְרְנט  ֶמען  ֶווען  ַאזֹוי  ְסַּתם 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  ָאֶּבער  ֵעֶדן,  ַגן  ִאין  ְׂשַכר  ְגרֹויֶסע  ַא  ַּבאקּוְמט  ַצִדיק 
ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט צּו ְטֶרעְפן ִדי ִהְתַחְזקּות ָוואס ֶמען ֶזעט פּון ֶדעם. ָלאִמיר 
ַאַרייְנְטַראְכְטן ִאין ִדי ַמֲעֶׂשה; פּון ֶוועֶמען ֶרעְדט ֶמען ָדא? פּון ֶדער ֵהייִליֶגער 
ִאיז  ַאָּבהּו...'  ֶרִּבי  'ָאַמר  ִמיט  ִפיל  ָדאְך  ִאיז  ַׁש"ס  ַגאְנץ  ַאָּבהּו'!  'ֶרִּבי  ֲאמֹוָרא 
ַזיין ַגאְנץ ֶלעְּבן ַאז ֶער ְּפָלאְגט  ַזיין ַאז ֶער ָהאט ֶגעֵמייְנט  ִווי ַאזֹוי ֶקען  ְׁשֶווער 
ִזיְך אּוְמִזיְסט אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ָגאְרִניְׁשט ַּבאָצאְלן ַאְלס ְׂשַכר 
פּון ַזיין ִלימּוד ַהּתֹוָרה? ָנאר ָדא ֶזעט ֶמען ַאז ֲאִפילּו ַאַזא ְגרֹויֶסער ַצִדיק ִווי ֶרִּבי 
ַאִבהּו ָהאט אֹויְך ֶגעֵמייְנט ֶער טּוט ָגאְרִניְׁשט אֹויף ִמיט ַזיין ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, אּון 
ִּבין  'ִאיְך  ֶגעְטַראְכט:  ָהאט  ֶער  ֶלעְרֶנען,  ַזיין  ִניְׁשט  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֲעבֹוַדת  ַמיין  פּון  ַהָנָאה  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  'ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?'  ַּביים  ָחׁשּוב 
ַהֵׁשם?' ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ִזיְך ָפאְרֶגעְׁשֶטעְלט ַאז ֶער ֶוועט ָגאְרִניְׁשט ַּבאקּוֶמען 

ַקיין ְׂשַכר אֹויף ַזייֶנע ִמְצֹות ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון.

אּון ָדאס ִאיז ֶדער ִנָסיֹון פּוֶנעם ֵיֶצר ָהָרע ַאז ֶער ַמאְכט ְׁשִּפיְרן ֶדעם ֶמעְנְטׁש 
ִאיז  טּוט  ֶער  ָוואס  ַהֵׁשם  ֲעבֹוַדת  ַזיין  אּון  ִניְׁשט,  ִאים  ַדאְרף  ֵקייֶנער  ְּכִאילּו 
ִדי  ַאֶוועק פּון  ֵגייט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֵאייֶדער  ַּביים סֹוף,  ָאֶּבער  ֶוועְרד,  ָגאְרִניְׁשט 
ֶוועְלט, ַווייְזט ֶמען ִאים ִווי אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון גּוְטס - ֶוועט 
ֶער ֶוועְרן ַּבאלֹויְנט ְלעֹוָלם ַהָּבא, ַווייל ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ָיא ַהָנָאה אּון ַא 

ַנַחת רּוַח פּון ֶיעֶדעְמס ִמְצֹות אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים.

יז ֶער ָהאט ִגיֶזעְהן ַאז ֶער ָקאן ִזיְך ׁשֹוין ִניט אּוְמֶקעִרין. ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען  ּבִ
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ר. אּון ֶער ָהאט ִגיַהאט ִאין ֶדער ַהאְנט ַא ּבֹויִגין  אּון ִגיַגאְנֶגען. ִאין ֶדער ִמְדּבָ
ר. ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ַמִציל ִגיֶווען ַא ֶקעִגין ִדי ַחיֹות ָרעֹות פּון ֶדער ִמְדּבָ

'ְּתִפָלה' ִאיז ַאזֹוי ִווי ַפייְלן פּוֶנעם ּבֹויְגן

ַאזֹוי  'ְּתִפָלה'!  ָוואס ַראֶטעֶוועט פּון ְׁשֶלעְכֶטע ַחיֹות?  ִאיז ֶדער ּבֹויְגן  ָוואס 
ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן פג( ַאז 'ְּתִפָלה' ִאיז ַאזֹוי ִווי ִדי ַפייְלן 
ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶוועְרן  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ֵעָצה  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ַווייל  ּבֹויְגן;  פּוֶנעם 
פּון ְׁשֶרעֶקעִדיֶגע ַחיֹות ָנאר דּוְרְך ְּתִפָלה, ָוואס ָדאס ִהיט אּון ַראֶטעֶוועט ֶדעם 

ֶמעְנְטׁש פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס.

ְּתִפָלה ִאיז ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ַאז ָדאס ֶקען טֹויְׁשן ִדי ֶטַבע, 'ְּתִפָלה' ִאיז ֶהעֶכער 
פּון ִדי ֶטַבע, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן רנ(: "ַהֶּטַבע ְמַחֵּיב 
ָּכְך, ּוְתִפָּלה ְמַשָּׁנה ַהֶּטַבע", ְּתִפָלה ִאיז ְמַׁשֶנה ִדי ֶטַבע. ַאז ֶמען ֶּבעט ַאַסאְך ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶקען ֶמען ּפֹוֵעְל'ן ֲאִפילּו ַאֶזעְלֶכע ַזאְכן ָוואס ֶזעֶנען ַפאְרֶקעְרט פּון 

ִדי ֶדֶרְך ַהֶטַבע.

ֶעְסן. אּון  עס  ֶעּפֶ ִגיפּוֶנען  ָדאְרט  ִזיְך  ֶער  ִגיַגאְנֶגען. ָהאט  ִאיז  ֶער  ִווי  אּון 
ר. אּון ֶער  יז ֶער ִאיז ַארֹויס פּון ֶדער ִמְדּבָ ֶער ִאיז ַאזֹוי ִגיַגאְנֶגען אּון ִגיַגאְנֶגען ּבִ
ִאיז ִגיקּוֶמען צּו ֵאיין ָאְרט. ָוואס ָדאְרט ִאיז ִגיֶווען ַא ֵלייִדיק ָאְרט. אּון ֶסע ִאיז 
ירֹות. אּון ֶער ָהאט ִגיֶגעְסן פּון  ייֶמער ַארּום פּון ּפֵ ָדאְרט ִגיֶווען ַוואֶסער אּון ּבֵ

ירֹות אּון ָהאט ִגיְטרּוְנֶקען פּון ֶדעם ַוואֶסער. ִדי ּפֵ

ב ִגיֶווען ִאין ֶדער ֵדיָעה. ַאז ֶער ָזאל ָדאְרט ַאֶוועק  אּון ֶער ָהאט ִזיְך ְמַייׁשֵ
ֶווער אּום צּו ֶקעְרן  לֹויז ִאיז ִזיְך ִאים ׁשֹוין ׁשְ ן. ָווארן ּבְ ִזיְצן ַווייל ֶער ֶוועט ֶלעּבְ
ֵאיין  ַאזֹוי  צּו  קּוֶמען  ָנאְך  ֶוועט  ֶער  צּו  ַווייְסט  ֶווער  אּון  ַאַריין.  ִיׁשּוב  ִאין  ִזיְך 

ָאְרט. ַאז ֶער ֶוועט ָדאס ָאְרט ַאֶוועק ָלאְזן. אּון ֶוועט פּון ַדאֶנעט ַאֶוועק ֵגיין.

ִניְׁשט ַאֶוועק ֵגיין פּון ֶדעם ַצִדיק

ֶזעט ֶמען פּון ָדא ֵזייֶער ַא ִוויְכִטיֶגע ֵׂשֶכל ִאין ֶלעְּבן; ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה 
צּו קּוֶמען צּו ַא ַצִדיק אּון ֶדער ַצִדיק ְׁשֶטעְלט ִאים אֹויף ִדי ִפיס, ֶער ֶלעְרְנט ִאים 
ַא ֶוועג ִאין ַאֶלע ָסאְרְטן ַמָצִבים ִאין ֶלעְּבן - ָזאל ֶער ַחס ְוָׁשלֹום ִניְׁשט ַאֶוועק ֵגיין 
פּון ֶדעם ַצִדיק, ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּבחּור ָזאְגט ָדא, ַאז ֶער ִוויל ָדא ְּבַלייְּבן, ֶער ִוויל 
ֶוועט ָנאְך ְטֶרעְפן  ֵווייְסט צּו ֶער  ֶווער  ַווייל  ַאֶוועְקֵגיין פּון ֶדעם ְּפַלאץ,  ִניְׁשט 
ַאַזא גּוֶטע ְּפַלאץ ִווי ֶער ָהאט ָדא ֶגעְטָראְפן; ַאז דּו ָהאְסט זֹוֶכה ֶגעֶווען ִזיְך צּו 
ֶדעְרִוויְסן פּון ִדי ֵהייִליֶגע ֵעצֹות אּון ִלימּוִדים פּוֶנעם ֶרִּבי'ן, ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו 
זּוְכן ַאֶוועְקצּוֵגיין פּון ַאַזא ֶרִּבי?! וואּו ֶוועְסטּו ְטֶרעְפן ַא ַאְנֶדעֶרע ְּפַלאץ ָוואס 

ֶוועט ִדיר ַזיין ֶּבעֶסער פּון ָדא?!

ִמיט ַא הּוְנט )ָּפאִּפי ְּבַלַע"ז( ִאיְנֶדעְרֵהיים...

ָוואס ִאיז ַא 'ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ָחִסיד'? ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן ַאזֹוי מֹוָרא פּון ֶדעם ָוואְרט 
'ְּבֶרְסֶלב', ַּביי ֶמעְנְטְׁשן ִאיז ַאֶלעס ַּבאֶרעְכִטיְגט אֹויֶסער 'ְּבֶרְסֶלב'; ֵאיין זּון ִאיז 
ֶגעָוואְרן ַא ָחִסיד פּון ֶיעֶנעם ֶרִּבי'ן, ֵאיין זּון ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ְׁשַנייְדן ִדי ָּבאְרד, 
ִאיז  זּון  ֵאיין  אּון  ִאיְנֶדעְרֵהיים,  ְּבַלַע"ז(  )ָּפאִּפי  הּוְנט  ַא  ִמיט  וואֹויְנט  זּון  ֵאיין 
ֶנעֶמען:  ִזיְך  ֶמען  ַדאְרף  ֵּבייֶנער  ַזייֶנע  אֹויף  אר  נַָ ֶרִּבי'ן,  צּום  ֶגעָוואְרן  ְמקּוָרב 

"ֶווער ִמיר ִניְׁשט ַקיין ְּבֶרְסֶלְב'ֶער...!"

ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד ֲאִפילּו ִאין ָיאר 2021 )ְלִמְסָּפָרם(!

ֶהעְרן  ַהֹּכל  ַסְך  ִוויל  ֶער  ֶרִּבי?  ֶדער  ֶער  ִוויל  ַפאְרָוואס  ְּבֶרְסֶלב?  ִאיז  ָוואס 
ֶדער  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  צּו  ֶוועג  ִאים  ַפאר  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶרִּבי'ן  פּוֶנעם 
ָיאר  ִאין  ֲאִפילּו  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  ָנאְך  ֶקען  ֶמען  ַאז  ְמַחֵזק  ִאים  ִאיז  ֶרִּבי 
ִהְתּבֹוְדדּות אּון ֶּבעט ֶדעם  ַאִּביְסל  ֵגיי  ִמיר:  ָזאְגט  ֶרִּבי  )ְלִמְסָּפָרם(! ֶדער   2021
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָוואס דּו ַדאְרְפְסט; ֶדער ֶרִּבי ִאיז ִמיר ְמַחֵזק צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג 
ַאִּביְסל ְגָמָרא; ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ִמיר )ַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן עו(: דּו ַדאְרְפְסט ִניְׁשט ַפאר 
ְגָמָרא ַקיין גּוֶטע ָקאּפ, ַקיין ַחְברּוָתא, ַקיין ִמְסֶּגֶרת, ַקיין ַחּבּוָרה, ָנאר ֶעְפן ִדי 

ְגָמָרא אּון ֵהייּב ָאן ָזאְגן ִדי ֵהייִליֶגע ֶוועְרֶטער.

ִאיְך ֶלעְרן ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶווען ֶעס  ָאֶּבער  ְגָמָרא?!"  ָזאְגְסט  ֶגעְׁשֶּפעט "דּו  ַא  ִאיז ָדאס  ֶוועְלט  ִדי  ִאין 
ֵגייט ַאִריֶּבער ֶעְטִליֶכע ָיאר, ֶגעּב ַא קּוק ִווי ַאזֹוי ַמיין ִאיִדיְׁשֵקייט קּוְקט אֹויס 
אּון ִווי ַאזֹוי ַדיין ִאיִדיְׁשֵקייט קּוְקט אֹויס, ִווי ַאזֹוי ַמיין ְׁשטּוּב קּוְקט אֹויס אּון 
ִווי ַאזֹוי ַדיין ְׁשטּוּב קּוְקט אֹויס. ֶעס ִאיז ָדא ַאֶלע ִמיֵני ֵליָצנּות אֹויְפ'ן ֵהייִליְגן 
ֶלעְרְנט  ֶמען  ַאז  ַדָיין  ַקיין  אֹויְסַוואְקְסן  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  ָזאְגן:  ֶמעְנְטְׁשן  ֶרִּבי'ן, 
אֹויְפ'ן 'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד'... ִאיְך ֶלעְרן ִניְׁשט צּו ֶוועְרן ַא ַדָיין, ִאיְך ֶלעְרן ַפאְר'ן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל ִמיר ָזאְלן ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

ִאיְך ָהאּב ֶגעַהאט ָדא ִאין ְיִׁשיָבה ַּתְלִמיִדים )ָוואס ִאיְך ֶקען ִניְׁשט ֶדעְרַמאֶנען 
ֶגעַדאְרְפט  ֵזיי  ָהאְּבן  ְיִׁשיָבה  ִאין  ַאַרייְנֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֵזיי  ֶווען  ֶנעֶמען(,  ַקיין 
ֶנעֶּבעְך  ֶזעֶנען  ֵזיי  וואּו  פּון  קּוֶמען  צּוִריק  ֶקעֶנען  ָזאְלן  ֵזיי  ָׁשַמִים  ַרֲחֵמי  ְגרֹויס 
ֶגענּוֶמען  ָהאְּבן  ֵזיי  ָאֶּבער  ִלְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַזאְכן  ֶעְרְגְסֶטע  ִדי  ִאין  ַאַרייְנֶגעַפאְלן, 
ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ֶדֶרְך ַהִלימּוד ִּבְּתִמימּות ּוִּבְּפִׁשיטּות, ֵזיי ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶלעְרֶנען 
ַאַסאְך ְּפָרִקים ִמְׁשַניֹות אּון ַאַסאְך ַדִפים ְגָמָרא - ָהאט ָדאס ֵזיי אֹויְסֶגעַוואְׁשן אּון 

אֹויְסֶגעֵרייִניְגט, ַהייְנט ֶזעֶנען ֵזיי ֵטייֶעֶרע ָחׁשּוְב'ֶע ִאיְנֶגעַלייט.

ָדאס ִאיז ָנאר ַא ִמְנָהג?!

ְמֻצָּיִנים פּון  ִדי  ֶגעֶווען  ֵזיי  ֶזעֶנען  ָּבחּור  ַאְלס  ָוואס  ִאיְנֶגעַלייט  ָדא  ִאיז  ֶעס 
ָהאְּבן  ֵזיי  ָאֶּבער  ֵזיי,  ִמיט  ֶגע'ַרֲעְׁש'ט  ָהאט  ְיִׁשיָבה  ַגאְנֶצע  ִדי  ַמָמׁש  ְיִׁשיָבה,  ִדי 
ִאיז  ֶלעְרֶנען  ַגאְנֶצע  ֵזייֶער  ֱאמּוָנה,  ִדיּבּוֵרי  ָּפׁשּוְט'ֶע  ֶגעֶהעְרט  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל 
ִהיְטן  צּו  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶלעְרֶנען  ַגאְנֶצע  ֵזייֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְר'ן  ֶגעֶווען  ִניְׁשט 
ֶער  ִווי  ֶמען  ֶזעט  ֲחתּוָנה  ָהאט  ֶער  ֶווען  ְּפלּוְצִליְנג  ָנאֶמען,  גּוֶטער  ֵזייֶער  אֹויף 
ַא  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִאים  ָהאט  ֵאייֶנער  ִיְׁשְמֵרינּו,  ַהֵׁשם  ָּבאְרד  ִדי  ְׁשַנייְדן  ָאן  ֵהייְּבט 
ָּבאְרד ִאיז ָנאר ַא 'ִמְנָהג'... אּון ֵהייְסט ַזיין ַווייּב ִאיר ְקֵלייד ָזאל ַזיין ֶקעְרֶצער 
ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו, אּון ִזי ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ֶׁשעְרן ִדי ָהאר ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַווייל ֵאייֶנער 
ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ֶזעֶנען אֹויְך ָנאר 'ִמְנָהִגים'... ]אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה 
ְׁשִליָט"א ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶרעְדן ִמיט ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ְּבֶרען אּון ֵפייֶער[: ָדאס ִאיז 
ָנאר ַא ִמְנָהג?! קּוק ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ַּתָנא ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי ָזאְגט )ָנֹׂשא 
קכה:( ָוואס ַּפאִסיְרט ֶווען ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ָלאְזט ַזיין ַווייּב ֵגיין ִמיט ֵאייֶגעֶנע ָהאר: 

'ּתּוְנָבא ֵליֵתי', ַא ְקָלָלה ָזאל קּוֶמען, 'ַעל ַההּוא ַּבר ָנׁש', אֹויף ֶדעם ֶמעְנְטׁש, 
'ְּדָׁשַבק ְלִאְנְּתֵתיּה', ָוואס ָלאְזט ַזיין ַווייּב, 'ְּדִתְתַחֵזי ִמַׂשֲעָרא ְּדֵריָׁשה ְלַבר', ַאז 
ִאיר ָהאר פּון ָקאּפ ָזאל ִזיְך ַארֹויְסֶזען. 'ְוָדא הּוא ַחד ֵמִאיּנּון ְצִניעּוָתא ְּדֵביָתה', 
אּון ָדאס ִאיז פּון ִדי ְיסֹודֹות פּון ַא ִאיִדיֶׁשע ְׁשטּוּב, ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֶזען ִדי ָהאר 
ַּדֲאִּפיַקת ִמַׂשֲעָרא  'ְוִאְּתָתא  ֵהייִליֶגער זֹוַהר:  ַווייֶטער ֶדער  ָזאְגט  ִדי ְפרֹוי;  פּון 
'ְלִאְתַּתְּקָנא  ָהאר,  אֹויְפֶגעֶדעְקֶטע  ִמיט  ֵגייט  ָוואס  ְפרֹוי  ַא  אּון  ְלַבר',  ְּדֵריָׁשה 
ֵּביּה', ִזיְך ֵׁשיין צּו ַמאְכן, 'ָּגִרים ִמְסְּכנּוָתא ְלֵביָתא', ִאיז ִזי גֹוֶרם ַאז ֶעס ָזאל ַזיין 
ָאֶרעְמֵקייט ִאין ְׁשטּוּב, 'ְוָגִרים ִלְבָנָהא ְּדָלא ִיְתַחְּׁשבּון ְּבָדָרא', אּון ִזי ִאיז גֹוֶרם 
ַאז ִאיֶרע ִקיְנֶדער ֶוועְלן ִניְׁשט ַמְצִליַח ַזיין אּון ֵזיי ֶוועְלן ִניְׁשט ַזיין ָחׁשּוב, 'ְוָגִרים 
ִמָּלה ַאֲחָרא ְּדַׁשְרָיא ְּבֵביָתא', אּון ִזי ִאיז גֹוֶרם ַאז ֶדער ַסֶמ"ְך ֶמ"ם אּון ִדי ִניְׁשט 
גּוֶטע ָזאְלן ַזיין ִאין ִאיר ְׁשטּוּב. 'ַמאן ָּגִרים ָּדא', ֶווער ִאיז ָדאס ַאֶלעס גֹוֶרם? 
'ַההּוא ַׂשֲעָרא ְּדִאְתֲחֵזי ֵמֵריָׁשּה ְלַבר', ִדי ְפרֹוי ָוואס ִאיר ָהאר ֶזעט ִזיְך ַארֹויס. 
ָדאס ַאֶלעס קּוְמט ַווייל ֶמען ָהאט ִניְׁשט אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר ֶדעם ִאיְנֶגעְרַמאן 
ָהאט  ֶער  ַיֲהדּות,  ַּפְׁשטּות  פּון  ֲחִׁשיבּות  ָדאס  ִאיִדיְׁשֵקייט,  פּון  ֲחִׁשיבּות  ָדאס 

ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעֶהעְרט ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ִדי ַאֶלע ַזאְכן.

ִדי ַגאְנֶצע ְׁשטּוּב ֶצעַפאְלט ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ִדי  פּון  ֵאייֶנער  צּו  ָאְנֶגערּוְפן  ִזיְך  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ַּתְלִמיִדים: ָדאְרט וואּו דּו ָהאְסטּו ֶגעֶלעְרְנט ַאְלס ָּבחּור ָטאר ֶמען ִניְׁשט ֶהעְרן 
ִדי ִׁשיעּוִרים פּון ֶרִּבי'ן, ַאז דּו ֶוועְסט ְּפרּוִּביְרן צּו ֵגיין ֲהָפָצה ִאין ֶיעֶנע ְיִׁשיָבה 
ִמִּצּיֹון,  ִמִּצּיֹון,  ְיִׁשיָבה,  ֶּבעְסֶטע  ִדי  ֶזעֶנען  "ִמיר  ַארֹויְסְטָראְגן,  ִדיר  ֶמען  ֶוועט 
ִמִּצּיֹון..." ]ִאין ָאְנֵהייּב ֶווען ִאיְך ָהאּב ֶגעֶעֶפעְנט ִדי ְיִׁשיָבה ִּבין ִאיְך ֶגעֶווען ַּביי 
ֶמען ָהאט  ְיִׁשיָבה, אּון  ֶיעֶנעם  ִאין  ֶגעֶלעְרְנט  ָוואס ָהאט  ָחָתן  ַא  ַא ֲחתּוָנה פּון 
ַאזֹוי, ֶמען  ִאיז ַטאֶקע  ִפיס...[ ֶעס  ַמייֶנע  ִּכְמַעט ֶצעְּבָראְכן  ִמיר ֶגעְׁשטֹויְסן אּון 
ֱאמּוָנה  ַאַרייְנֵלייְגן  ָדאְך  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ָאֶּבער  ְפַלייִסיג,  ֵזייֶער  ָדאְרט  ֶלעְרְנט 
ַאַסאְך  ִאים  צּו  ִניְׁשט  ֶרעְדט  ֶמען  ָוואס  ָּבחּור  ַא  ָּבחּוִרים,  ִדי  ִאין  ְּתִמימּות  אּון 
ִדיּבּוֵרי ֱאמּוָנה ַאְלס ָּבחּור, ֶקען ֶער ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען, ָאֶּבער ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה 
ְטֶרעְפט ֶער ְׁשֶלעְכֶטע ֲחֵבִרים ָוואס ָזאְגן ִאים: ִדי ָּבאְרד ִאיז ָנאר ַא 'ֲחִסידּות', 
ֵּפיאֹות ִאיז ָנאר ַא 'ִמְנָהג', ִמְקֶוה ִאיז ָנאר ַא 'ַאייְנֶרעֶדעִניׁש', ֶנעְגל ַוואֶסער ִאיז 
ַגאְנֶצע  ִדי  אֹויס,  ְׁשטּוּב  ַגאְנֶצע  ִדי  ֶוועְרט  ַאזֹוי  אּון  'ַפאַנאִטיְׁשֵקייט'...  ַא  ָנאר 
ְׁשטּוּב ֶצעַפאְלט ַרֲחָמָנא ִלְצָלן. ֶנעְכְטן ָהאט ִאים ִניְׁשט ֶגעַפּאְסט צּו ֶרעְדן ִמיט 
ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ֲחִסיִדים, ַווייל ֶער ִאיז ִפיל ָחׁשּוְב'ֶער פּון ֵזיי... אּון ִווי ַאזֹוי קּוְקט 
ֶער ַהייְנט אֹויס?! ִווי ַאזֹוי קּוְקט אֹויס ַזיין ִאיִדיְׁשֵקייט?! ֶעס ִאיז ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט 

ִאיֶּבער ֶגעְּבִליְּבן פּון ִאים אּון ַזיין ַגאְנֶצע ְׁשטּוּב ֹלא ָעֵלינּו.

ַדייֶנע ִקיְנֶדער ֶוועְלן ְּבַלייְּבן ִאיְדן!

וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס ֵגייט ָנאְך ֶדעם ֶוועג ָוואס ַצִדיִקים ֶלעְרֶנען, ֵזיי 
ָהאְּבן אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט ִדי ְיסֹודֹות ִווי ַאזֹוי צּו ִפיְרן ַא ְׁשטּוּב ֶעס ָזאל ַארֹויְסקּוֶמען 

ֶדעְרפּון ֶעְרִליֶכע דֹורֹות.



ד

ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ּבֹויֶען ַא ְׁשטּוּב? ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ִניְׁשט ַקיין כַֹּח ַאְכטּוְנג צּו 
ֶגעְּבן ַאז ַזיין ְׁשטּוּב ָזאל ִזיְך ִפיְרן אֹויף ִדי גּוֶטע ֶוועג, ָנאר ִדי כַֹּח פּון ִדי ֵהייִליֶגע 
ְגָמָרא, פּון ִדי ֵהייִליֶגע ִמְׁשַניֹות - ָדאס ֶגעְּבט ְׁשַטאְרֵקייט ַאז ֶמען ָזאל ֶקעֶנען 
ְּבַלייְּבן ַא ִאיד; ַאז דּו ֶוועְסט ֶיעְדן ָטאג ֶעֶפעֶנען ִדי ְגָמָרא אּון ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער 
פּון ִדי ֵהייִליֶגע ְגָמָרא, ֶוועְסטּו ְּבַלייְּבן ַא ִאיד אּון ַדייֶנע ִקיְנֶדער ֶוועְלן ְּבַלייְּבן 

ִאיְדן!

ִאיְך ִּבין ְגֵרייט צּו ֶגעְּבן ִוויִפיל ֶגעְלט ִאיר ִוויְלט

ֶנעם ַא חּוָמׁש אּון ֵהייּב ָאן ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין. זּוְנָטאג ִּביז ֵׁשִני, ָמאְנָטאג ִּביז 
ֶוועג,  ֵגייט אֹויף ֶדעם  ַווייֶטער. ַאז ֶמען  ְׁשִליִׁשי, ִדיְנְסָטאג ִּביז ְרִביִעי אּון ַאזֹוי 
ֶדעָמאְלט ֶקען ֶמען ַזיין ִזיֶכער ַאז ֶמען ֶוועט ֶעְנִדיְגן ֶיעֶדע ָוואְך ִדי ַּפְרָׁשה. ֶווען 
מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז ֶגעקּוֶמען ָדאס ֶעְרְׁשֶטע ָמאל ִאין ְיִׁשיָבה ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר 
ִדי ָּבחּוִרים: "ֵגייט ַארֹויס ִאיְנְדרֹויְסן אּון ְׁשֶטעְלט ָאּפ ֵסיי ֶוועְלֶכע ָּבחּור, אּון 
ְפֶרעג ִאים ִצי ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגעֶעְנִדיְגט ֵאיין ֵסֶפר פּון ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה, 
ֵאייֶנעם",  ַאז ִאיר ְטֶרעְפט  ִוויְלט  ִוויִפיל ֶגעְלט ִאיר  ֶגעְּבן  ְגֵרייט צּו  ִּבין  ִאיְך 
ַווייל ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ָנאר ַפאר ִדי ֵאייֶגעֶנע ָּכבֹוד, ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ִוויְסן פּון ִמיר 
ְוכּו', ֶדעָמאְלט ִאיז ֶמען ִניְׁשט ַמֲעִביר ֶסְדָרה, ֶמען ִדיְנט ִניְׁשט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ֶמען ִדיְנט ִזיְך...

ָדאְרט  ָזאל  ֶער  אּון  ִזיְצן.  ַאֶוועק  ָדאְרט  ִגעָוואְלט  ֶער  ָהאט  ֶדעם  ער  ִאיּבֶ
ן ִדי ֶוועְלט. ָוואְרן ֶסע ִאיז ִאים ָדאְרט גּוט ִגיֶווען. ָוואְרן ֶער ָהאט  ער ֶלעּבְ ִאיּבֶ
ירֹות צּו ֶעְסן. אּון ַוואֶסער צּו ְטִריְנֶקען. אּון ַאָמאל ְפֶלעְגט ֶער  ִזיְך ִגיַהאט ִדי ּפֵ
יְסן ִמיט ַזיין ּבֹויְגן ַא ָהאז ָאֶדער ַא ֶהעְרׁש ָהאט  ִזיְך ַארֹויס ֵגיין אּון ְפֶלעְגט ִזיְך ׁשִ
ן ִפיׁש ָוואְרן ָדאְרט  ֶער ִגיַהאט ְפֵלייׁש צּו ֶעְסן. אּון ֶער ְפֶלעְגט ִזיְך ָדאְרט ַחאּפְ
ָזאל  ֶער  ַאז  ִגיֶפעְלן  ִאים  ִאיז  ַוואֶסער.  ֶדעם  ִאין  ִפיׁש  גּוֶטע  ֵזייֶער  ִגיֶווען  ִאיז 

ן ַזייֶנע ָיאְרן. ער ֶלעּבְ ָדאְרט ִאיּבֶ

ֲחִמָׁשה ָעָׂשר באב

ַהייְנט ִאיז ַא ְגרֹויֶסער ָטאג, ִאיֶנעם ַהייְנִטיְגן ָטאג ֶקען ֶמען ּפֹוֵעְל'ן ְיׁשּועֹות, 
ַווייל ֶעס ִאיז 'ֲחִמָׁשה ָעָׂשר ְּבָאב', ָוואס ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן אֹויף ֶדעם 
ּוְכיֹום  ְּבָאב  ָעָׂשר  ַּכֲחִמָּׁשה  ְלִיְׂשָרֵאל  טֹוִבים  ָיִמים  ָהיּו  "ֹלא  כו:(:  )ַּתֲעִנית  ָטאג 
ַהִּכּפּוִרים", ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ַאֶזעְלֶכע ֵׁשייֶנע ֶטעג ַּביי ִאיְדן ִווי 'יֹום ִּכיּפּור' 

אּון 'ֲחִמָׁשה ָעָׂשר ְּבָאב'.

ַהייְנט ִאיז ַא גּוֶטע ַצייט ִזיְך ַּבאֵנייֶען ִמיט ַא ְפִריֶׁשע ַהְתָחָלה צּו ֶלעְרֶנען ִדי 
ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ָׁשם לא.(: "ִמַּכאן ְוֵאיָלְך ְּדמֹוִסיף יֹו
ִסיף", ֶדער ָוואס ֶנעְמט ִזיְך ַפאר ְפִריֶׁשע ַקָּבלֹות טֹובֹות פּון ֲחִמָׁשה ָעָׂשר ְּבָאב 

- ֶוועט ֶלעְּבן ַלאְנג.

מֹוִסיף ַזיין ִמיט ֶלעְרֶנען

ַזיין? ִדי ָּבחּוִרים ֶזעֶנען מֹוִסיף ִמיְט'ן ֶלעְרֶנען; ֶמען  ָוואס ָזאל ֶמען מֹוִסיף 
ֶעְנִדיְגט ֶיעְדן ָטאג 'ַמֶסֶכת ַּתֲעִנית' - ֶפעְרִציג ֶטעג ִאין ֵאיין ִצי, פּון ֲחִמָׁשה ָעָׂשר 
ְּבָאב ִּביז ֹראׁש ַהָׁשָנה ַהָּבא ָעֵלינּו ְלטֹוָבה, ַאֶלע טּוֶען ִדי ְסגּוָלה פּון מֹוֲהָרא"ׁש 

ִּבְּתִמימּות ּוִּבְּפִׁשיטּות.

ֶגעֶווען ִאיז ָדאס זּוֶמער ְׁשַנת תשע"א, ִמיר ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִאין ֶקעְמּפ "ַמֲחֶנה 
ֶווען ִמיר  ְדִריֶטע ָיאר פּון  ִדי  ְניּו ָיאְרק,  ְּבֶרְסֶלב" - ֶעֶלעְנִוויל  ִּתְפֶאֶרת ַהּתֹוָרה 
ָהאְּבן ֶגעֶעֶפעְנט ִדי ְיִׁשיָבה. ֶדעָמאְלט ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין ֵאיין ָחָתן ִאין ְיִׁשיָבה, 
ַווייל ֶמען ָהאט ֵזייֶער ְמַבֶזה ֶגעֶווען ִדי ְיִׁשיָבה, אּון ֶמען ָהאט ַארֹויְסֶגעָלאְזט ַא 
ְׁשֶלעְכֶטע ָנאֶמען אֹויף ִמיר אּון אֹויף ִדי ְיִׁשיָבה ְוכּו', ָוואס ָדאס ָהאט ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ַאז ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן מֹוָרא ֶגעַהאט צּו ֶנעֶמען ַא ָּבחּור פּון ְיִׁשיָבה ַפאר ַאן ֵאייֶדעם. 
ָהאט  ֶיעֶנער  אּון  ֵאייֶנעם,  ַפאר  ִׁשידּוְך  ַא  ָאְנֶגעְטָראְגן  ָהאט  ֶמען  ָמאל  ֶיעֶדעס 
ֶגעֶהעְרט ַאז ֶדער ָּבחּור ֶלעְרְנט ִאין ְּבֶרְסֶלב, ָהאט ֶיעֶנער ְגַלייְך ַאָראְּפֶגעַהאְקט 

ֶדעם ֶטעֶלעָפאן.

ִאיְך ָהאּב ֶדעָמאְלט ֶגעְׁשִריְּבן ְּבִריְוון ַפאר מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַאז ִדי 
ָּבחּוִרים ֵווייֶנען צּו ִמיר, ֵזיי ִוויְלן ֲחתּוָנה ָהאְּבן ְוכּו', אּון מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ִמיר 
ְסעּוָדה,  ַא  ַמאְכן  ֶקעְמּפ  ִאין  ְּבָאב  ָעָׂשר  ֲחִמָׁשה  קּוֶמען  ֵגייט  ֶער  ַאז  ֶגעְׁשִריְּבן 
אּון ֶער ֵגייט ְּבֶרעְנֶגען ִׁשידּוִכים. ַאזֹוי ִאיז ֶגעֶווען, מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז ֶגעקּוֶמען ִאין 
ִדי  ַּביי  ְּבָאב,  ָעָׂשר  ֲחִמָׁשה  ְלָכבֹוד  ְסעּוָדה  ַא  ֶגעַמאְכט  ָהאט  ֶמען  אּון  ֶקעְמּפ, 
ָוואס  ָּבחּוִרים  ַאֶלע  ַפאר  צּו  ָזאג  "ִאיְך  ַאזֹוי:  ֶגעָזאְגט  ָהאט מֹוֲהָרא"ׁש  ְּדָרָׁשה 
ֶזעֶנען ִזיֶּבעְצן ָיאר אּון ֶהעֶכער, ֶיעֶדער ָּבחּור ָוואס ֶוועט ֶיעְדן ָטאג ֶלעְרֶנען 
ַגאְנץ ַמֶסֶכת ַּתֲעִנית - פּון ֲחִמָׁשה ָעָׂשר ְּבָאב ִּביז ֹראׁש ַהָׁשָנה, ָזאג ִאיְך צּו ַאז 
ָהָיה,  ֵּכן  ְגַלייְך ָנאְך ֹראׁש ַהָׁשָנה"; ַּכֲאֶׁשר ָאַמר  ַזיין ִׁשידּוְך  ֶוועט ְטֶרעְפן  ֶער 

ֶעס ָהאט ִזיְך ְגַלייְך ָאְנֶגעַפאְנֶגען ִׁשידּוִכים ֵאייְנס ָנאְכן ְצֵווייְטן, אּון ַאֶלע ֶזעֶנען 
ֶמען  ָיאר,  ֶיעֶדעס  ָּבחּוִרים  ִדי  ַאזֹוי טּוֶען  ֶגעַהאט;  ֲחתּוָנה  ֶגעָוואְרן אּון  ַחַתִנים 

ָפאְלְגט ַא ַצִדיק, ֶמען טּוט ִדי ְסגּוָלה אּון ֶמען ֶזעט ְגרֹויֶסע ִניִסים.

דּו ָזאג ֶצען ׁשּורֹות ְגָמָרא

ֶדעָמאְלט ִאיז ֶגעֶווען ַא ָּבחּור ָהאט ֶגעָזאְגט ֵזייֶער ְׁשֵטייט ִעְבִרי, ִאים ָהאט 
ֶגעדֹויֶעְרט צּו ָזאְגן ֶדעם 'ִּתיקּון ַהְּכָלִלי' ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ַא ְדֵריי ֶפעְרְטל ָׁשָעה; 
ִווי מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט  ְגַלייְך ָנאְכן ַדאֶוועֶנען, ַאזֹוי  ַאֶלע ָּבחּוִרים ְפֶלעְגן ֶעס ָזאְגן 
ִדי  ִמיט  ַהְּכָלִלי'  'ִּתיקּון  ֶדעם  ָזאְגט  ֶמען  ַאז  ַהקֹוֶדׁש,  ֵהיַכל  ִאין  ַאייְנֶגעִפיְרט 
ֵזייֶער  ֶגעדֹויֶעְרן  ֶעס  ְפֶלעְגט  ָּבחּור  ֶדעם  ַפאר  ָאֶּבער  ַדאֶוועֶנען,  ָנאְכ'ן  ְּתִפיִלין 
ַלאְנג, ְפֶלעְגט ֶער קֹוֶדם ַארֹויְסֵגיין ֶעְסן ְפִריְׁשָטאג אּון ָנאְכֶדעם צּוִריק קּוֶמען 
ֶעס ָזאְגן, ִאיז ֶער ִמיר ֶגעקּוֶמען ְפֶרעְגן ָוואס ָזאל ֶער טּון, ֶער ֶקען ִניְׁשט ֶעְנִדיְגן 
ֶיעְדן ָטאג ַגאְנץ ַמֶסֶכת ַּתֲעִנית, ֶוועט ֶער ִניְׁשט ֶקעֶנען ְטֶרעְפן ַא ִׁשידּוְך? ָהאּב 
ַּתֲעִנית",  ַמֶסֶכת  ְגָמָרא פּון  ֶיעְדן ָטאג ֶצען ׁשּורֹות  ָזאג  ֶגעָזאְגט: "דּו  ִאים  ִאיְך 
ֶדער ָּבחּור ָהאט ַאזֹוי ֶגעטּון, ְּבֶמֶׁשְך ִדי ַגאְנֶצע ֶפעְרִציג ֶטעג ָהאט ֶער ֶגעֶעְנִדיְגט 
אּון  ִׁשידּוְך  ַא  ֶגעְטָראְפן  ַהֵׁשם  ָּברּוְך  אֹויְך  ָהאט  אּון  ַּתֲעִנית  ַמֶסֶכת  ָמאל  ֵאיין 

ֲחתּוָנה ֶגעַהאט.

מֹוִסיף ַזיין ִמיט ְּתִהִלים

ָאֶּבער ַאז דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט ָזאְגן ַמֶסֶכת ַּתֲעִנית, ָאֶדער ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ָוואס 
ָהאט ׁשֹוין ֲחתּוָנה ֶגעַהאט אּון ַאזֹוי אֹויְך ְפרֹויֶען ָוואס ַּביי ֵזיי ִאיז ִניְׁשט ַׁשָייְך 
ַקיין ִלימּוד ַהּתֹוָרה, ָוואס ָזאְלן ֵזיי מֹוִסיף ַזיין? ִמיְט'ן ָזאְגן ְּתִהִלים! ַאז ֶמען ֶקען 
ָזאְגן ֶיעְדן ָטאג ֶדעם 'יֹום ְּתִהִלים' - ִאיז ָגאר גּוט, ָאֶּבער אֹויּב ֶמען ֶקען ִניְׁשט 

ָזאְגן ֶדעם ַגאְנְצן 'יֹום ְּתִהִלים' - ָזאְגט ֶמען ִוויִפיל ֶמען קּוְמט ָאן.

ַווְּתָרן ִאין ְׁשטּוּב

ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ֶדעְרֵצייְלט ִמיר, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַּביים ִׁשיעּור ֶווען מֹוֲהָרא"ׁש 
ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ִדי ָּבחּוִרים ִדי ְסגּוָלה פּון ַמֶסֶכת ַּתֲעִנית, ִאיז ֶער צּוֶגעַגאְנֶגען 
ְפֶרעְגן מֹוֲהָרא"ׁש אֹויּב ֶער ֶוועט ָזאְגן ֶפעְרִציג ֶטעג ַמֶסֶכת ַּתֲעִנית ִצי ֶער ֶוועט 
ַא ְׁשֵמייְכל:  ֶגעָזאְגט ִמיט  ַּבִית? ָהאט ִאים מֹוֲהָרא"ׁש  ַא ֶּבעֶסעֶרע ָׁשלֹום  ָהאְּבן 
"ֶמעְנְדל ֶמעְנְדל, ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ָוואס ִוויל ָהאְּבן ַא גּוֶטע ָׁשלֹום ַּבִית ַדאְרף ַזיין 

ַא ַווְּתָרן ִאין ְׁשטּוּב".

ַא ְׁשַמאֶטע

ָדאס ֵמייְנט ֶמען ִניְׁשט צּו ָזאְגן ַאז ֶדער ַמאן ַדאְרף ֶוועְרן ַא ְׁשַמאֶטע ַפאר 
ַזיין ַווייּב, ִדי ְפרֹוי ָזאל אֹויְסִניְצן ָדאס ִאיז ֶדער ַמאן ִאיז ִאין ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש, ִווי 
ִזי ׁשֹוין ְטֶׁשעֶּפען אּון  ַווייּב - ֶקען  ִדי  ַזיין  ְמַכֵּבד  ְמַחֵזק צּו  ִאיז אּוְנז  ֶרִּבי  ֶדער 
ִאיר  צּו  ֶרעְדן  ִניְׁשט  ֶקען  ְפרֹוי  ַא  ַאז  ִזיְך  ַפאְרְׁשֵטייט  ַמאן,  ֶדעם  ֶדעְרִניֶדעְרן 
ַמאן ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶרעְדט צּו ַא הּוְנט... ַאז ִזי ֶרעְדט ִניְׁשט ֵׁשיין, ָזאְגט ֶמען ִאיר 
ֵׁשייֶנעְרֵהייט: "ַפאְרָוואס ֶרעְדְסטּו צּו ִמיר ַאזֹוי ִניְׁשט ֵׁשיין, ָדאס טּוט ִמיר ֵוויי". 
צּום  ֵאייֶנער  ֵׁשיין  ֶרעְדן  ִאיז  ַּבִית  ָׁשלֹום  ִאין  ֶזען  ַדאְרף  ֶמען  ָוואס  ִעיָקר  ֶדער 

ְצֵווייְטן, ִזיְך ִניְׁשט ֵוויי טּון ָאֶדער ְטֶׁשעֶּפען ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן.

אּוַמאן - ֹראׁש ַהָׁשָנה

ֶגעלֹויְּבט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ִמיר ְגֵרייְטן ִזיְך ׁשֹוין צּו ָפאְר'ן צּום ֵהייִליְגן 
ֶרִּבי'ְנס ֹראׁש ַהָׁשָנה; ַפאְרָיאר ָהאְּבן ִמיר ִניְׁשט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ִאין אּוַמאן, 
ֶמען ָהאט ַפאְרְׁשַּפאְרט ִדי ְגֶרעִניץ צּוִליּב ָקאָראֶנע, ִמיר ֶּבעְטן אּון ִמיר ָהאְפן 
ַּביים  ִאין אּוַמאן  ַזיין  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ָיא  ִמיר  ֶוועְלן  ָיאר  ִדי  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
אֹויף  ַזיין  ָדאְרט  ֶקעֶנען  ָזאְלן  ִמיר  ַאז  ְּתִפילֹות  ַאַסאְך  ָנאְך  ַדאְרף  ֶמען  ֶרִּבי'ן, 

ֹראׁש ַהָׁשָנה.

ָדאס ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ָפאְרן ׁשֹוין ֶיעְצט ַקיין אּוַמאן ַאְלס מֹוָרא ֶאְפָׁשר ֶוועט 
ִאיְך  ַאז  ֶגעָזאְגט,  ָמאל  ֶעְטִליֶכע  ׁשֹוין  ָהאּב  ִאיְך  ְגֶרעִניץ;  ִדי  ַפאְרְׁשַּפאְרן  ֶמען 
ִּבין ִזיֶכער ַאז מֹוֲהָרא"ׁש ָוואְלט ִניְׁשט ֶגעָפאְרן ַאזֹוי ְפִרי, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִניְׁשט 
ַקיין  קּוֶמען  ָזאְלן  ִמיר  ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּוַמאן,  ִאין  וואֹויֶנען  ֶגעֵהייְסן 
אּוַמאן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ִניְׁשט ַפאר ֶעְטִליֶכע ֲחָדִׁשים ִאין ָיאר. ֵאייֶנער ָוואס 
ָפאְרן,  ֶקען  ָפאְרן  ִוויל ׁשֹוין  ֶעס  ֶווער  ִמְתַנֵגד,  ַמיין  ִניְׁשט  ֶוועְרט  ֶיעְצט  ָפאְרט 

ָאֶּבער ִאיְך ָזאג ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ָוואְלט ֶגעָזאְגט ֶדערֹויף.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאין 
אּוַמאן, אּון ַאז ִמיר ֶוועְלן ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן ֶוועְלן ִמיר ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, 

ָאֵמן.


