
ִחינּו ִוויְנְקל
גענומען פונעם קונטרס 'אויפבויען קינדער'

וואֹויל ִאיז ֶעְנקוואֹויל ִאיז ֶעְנק

ִאין ַּפְרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְתָך ֶזעט ֶמען ִאין ַרִׁש"י 
ְמַחְנכֹות.  ְמַחְּנִכים אּון  ִחיזּוק ַפאר  מֹוָרא'ִדיֶגע 
ַהְלִוִּים  ו(: "ַקח ֶאת  )ַּבִּמְדָּבר ח,  ָזאְגט  ֶדער ָּפסּוק 
ָזאְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִיְׂשָרֵאל",  ְּבֵני  ִמּתֹוְך 
ְצִוויְׁשן  פּון  ְלִוִּים  ִדי  "ֶנעם  ַרֵּבינּו:  ֹמֶׁשה  ַפאר 
"ָקֶחם  ַרִׁש"י:  ָזאְגט  ִקיְנֶדער".  ִאיִדיֶׁשע  ִדי 
ִּבְדָבִרים", ָדאס ֵמייְנט, דּו ָזאְלְסט ֵזיי צּוִציְהֶען 
ֵזייֶער  ַארֹויְסְבֶּרעְנֶגעְנִדיג  ֵרייד,  ֵווייֶכע  דּוְרְך 
ֶׁשִּתְזּכּו  "ַאְׁשֵריֶכם  ֵזיי:  צּו  ָזאֶגעְנִדיג  ֲחִׁשיבּות, 
ַאז  ֶעְנק  ִאיז  וואֹויל  ַלָּמקֹום",  ַׁשָּמִׁשים  ִלְהיֹות 
ַּבִאדיֶנעְרס  ַזיין  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאְטס  ֶעְטץ 

ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

 ְׁשֶּפעֶטער ִאין ַּפְרָׁשה ָזאְגט ַרִׁש"י ָנאְכַאָמאל 
ִדי ֶזעְלֶּבע ַזאְך. ֶווען ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ֶגעָזאְגט 
ַאֵליין  ִניְׁשט  ֶקען  ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְר'ן 

ְטָראְגן ִדי ַגאְנֶצע ַלאְסט פּון ִדי ִאיְדן, ַווייל ֵזיי 
ִאים  ָהאט  ָאְּפצּוֶרעְדן,  אֹויף  ִניְׁשט  ִזיְך  ֶהעְרן 
קּוֶמעְנִדיֶגע  ִדי  ֶגעֶגעְּבן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ָפאְרְׁשַלאג פּון אֹויְפֶנעֶמען ַסְנֶהְדִרין ָוואס ָזאְלן 
ָזאְגט  ִאים,  ִמיט  צּוַזאֶמען  ַלאְסט  ִדי  ְטָראְגן 
ֶדער ָּפסּוק )ַּבִּמְדָּבר יא, טז(: "ַוֹּיאֶמר ה' ֶאל ֹמֶׁשה", 
ֹמֶׁשה,  צּו  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
"ֶאְסָפה ִּלי ִׁשְבִעים ִאיׁש", ַזאֶמעל ַאיין ַפאר ִמיר 
ִזיֶּבעִציג ַמאן, "ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל", פּון ִדי ָחׁשּוב'ֶע 
ֹאֶהל  ֶאל  ֹאָתם  "ְוָלַקְחָּת   ... ִאיְדן,  ִדי  ַלייט פּון 
מֹוֵעד", אּון דּו ָזאְלְסט ֵזיי ֶנעֶמען צּו ֶדעם ֹאֶהל 
מֹוֵעד, "ְוִהְתַיְּצבּו ָׁשם ִעָּמְך", ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ָדאְרט 
ְׁשֶטעְלן ִמיט ִדיר. ָזאְגט ַרִׁש"י: "ָקֶחם ִּבְדָבִרים", 
דּוְרְך  צּוִציְהֶען  ֵזיי  ָזאְלְסט  דּו  ֵמייְנט,  ָדאס 
ֵווייֶכע ֵרייד, ַארֹויְסְבֶּרעְנֶגעְנִדיג ֵזייֶער ֲחִׁשיבּות, 
ָזאֶגעְנִדיג צּו ֵזיי: "ַאְׁשֵריֶכם ֶׁשִּנְתַמִּניֶתם ַּפְרָנִסים 
ַעל ָּבָניו ֶׁשל ָמקֹום", וואֹויל ִאיז ֶעְנק ַאז ֶעְטץ 
ָהאְטס זֹוֶכה ֶגעֶווען אֹויְפֶגענּוֶמען צּו ֶוועְרן ַאְלס 
ִפיֶרעְרס אֹויף ִדי ִקיְנֶדער פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶדער  ַאז  יז(  ָּפסּוק  )ָשׁם  ַרִׁש"י  ָזאְגט  ָנאְך 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגענּוֶמען ִמיט ֵזיי 
ַאז ֵזיי ָזאְלן ַפאְרְטָראְגן ִדי ְׁשֶוועִריֵקייט פּון ִדי 
אר  נַָ ָהאְּבן  צּוִריק אּון  ְׁשֵּפייֶען  ֵזיי  ָוואס  ִאיְדן, 
ֵזיי,  ִמיט  טּוט  ֶמען  ָוואס  ַאֶלעס  אֹויף  ַטֲענֹות 
אּון ֵזיי ֶגעָלאְזט ִוויְסן ִדי ְגרֹויֶסע ְׂשַכר ָוואס ִדי 
ַהָּבא  עֹוָלם  ִאין  ַּבאקּוֶמען  ִאיְדן  ֶהעְלְפן  ָוואס 

)ַרִׁש"י ְלַהָּלן כז, כב(.

ַפאר  ִוויְסן,  צּו  ִוויְכִטיג  ֵזייֶער  ִאיז  ָדאס   
ְמַלְמִדים,  'ִחינּוְך';  ִאין  ַאְרֶּבעְטן  ָוואס  ַאֶלע 
ַאֶלע  אּון  ְמַנֲהלֹות,  אּון  ְמַנֲהִלים  ֶלעֶרעִריְנס, 
ִחינּוְך,  ִמיט  ַׁשְייכּות  ַא  ָהאְּבן  ָוואס  ַאְנֶדעֶרע 
ַדאְרְפן ִוויְסן ָדאס ֲחִׁשיבּות פּון ֵזייֶער ָּפאְסְטן, 

ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ַא ַּבאִדיֶנער ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶיעֶדעס ָוואְרט ֵגייט ַאַריין ִאין ֵזייֶיעֶדעס ָוואְרט ֵגייט ַאַריין ִאין ֵזיי

ִמיט  ַאְרֶּבעְטן  צּו  ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס 
ַא  ַזיין  צּו  ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ִקיְנֶדער, 
ֶמען  ְׁשִּפיְרט  ָמאל  ַאַסאְך  ֵזייֶער  ֶלעֶרעִרין, 
אּון  ֵאייְנָמאל  ִקיְנֶדער  ִדי  צּו  ֶרעְדט  ֶמען  ִווי 
ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, אּון ֶמען ֶזעט ִניְׁשט 

ַא ִׁשידּוְך ְצִוויְׁשן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ִׁשידּוְך  אֹויְפ'ן  ַארֹויף  ֵגייט  ָדא  ֶרעְדט  ֶרִּבי  ֶדער  ָוואס  ִׁשידּוְך  ֶדער 
ְצִוויְׁשן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָוואס ָדאס ִאיז ַאזֹוי ִווי 'ִׁשידּוְך' 
ַזיין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון  ִזיְך צּוְקֶלעְּבן צּום  ִאיז זֹוֶכה  ַווייל ֶדער ֶמעְנְטׁש   -

ָנאְנט ִמיט ִאים.

ידּוִכים. ִמיט ֶדעם ֶמֶלְך אּון ִמיט  ן צּו ֵרייְדן ׁשִ ָהאט ֶמען ִאיר ָאְנִגיהויּבְ
ֶדעם ֶמֶלְך. אּון ֶער ָהאט ִאיר ִגימאְכט ַא הֹויף ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵסֶדר ִאיז. אּון 
ָררֹות ֶטעְכֶטער ֵזיי  אֶנעס ׂשְ ִזי ִאיז ָדאְרט ִגיֶזעְסן. אּון ִזי ָהאט ִזיְך ִגינּוֶמען ּפַ
יְלן אֹויף  ּפִ ׁשְ ִזי ְפֶלעְגט  ִגיֶזעְסן. אּון  ִזי ִאיז ָדאְרט  ַזיין. אּון  ָזאְלן ִמיט ִאיר 
ידּוִכים.  יר ַאזֹוי ִווי ֵזייֶער ֵסֶדר ִאיז. אּון ָוואס ֶמע ָהאט ִאיר ִגיֶרעט ׁשִ ֵלי ׁשִ ּכְ
ָהאט ִזי ַאְלץ ִגיֶעְנֶפעְרט. ַאז ִזי ִוויל ִניט ֵקיין ֵרייד ְדַהיינּו ֶמע ָזאל ֵרייְדן ֶדעם 
ידּוְך. ָנאר ֶער ָזאל ַאֵליין קּוֶמען )ְדַהיינּו ֶדער ָוואס ֶער ִוויל ִזי ֶנעֶמען( אּון  ׁשִ
יר )ְדַהיינּו ִדי ָחְכָמה ֶמע ָזאל ֵרייְדן  ִזי ָהאט ֵזייֶער וואֹויל ִגיָקאְנט ָחְכַמת ַהׁשִ
ייֶנע ִליֶדער ִמיט ְגרֹויס ָחְכָמה(. אּון ִזי ָהאט ִגיַמאְכט ִמיט ְמָלאכֹות  ֵזייֶער ׁשֵ
ֵאיין ָאְרט. ָוואס ֶער ָזאל ַארֹויף קּוֶמען אֹויף ֶדעם ָאְרט )ְדַהיינּו ֶדער ָוואס 
ֶטעְלן ַא ֶקעְגן ִאיר. אּון ֶער ָזאל ֵרייְדן  ֶער ִוויל ִזי ֶנעֶמען( אּון ֶער ָזאל ִזיְך ׁשְ
ק ַאזֹוי ִווי ַא ָחׁשּוק ֶרעט צּו ַזיין ְחׁשּוָקה )ְדַהיינּו  ל ֵחׁשֶ יר ׁשֶ יר. ְדַהיינּו ַא ׁשִ ַא ׁשִ

אְפט(. ׁשַ ֵרייד פּון ִליּבְ

ֵדְך ַזיין. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַארֹויף ִגיקּוֶמען  ֶזעֶנען ִגיקּוֶמען ְמָלִכים ִזיְך ְמׁשַ
יר. ָהאט ִזי ַא ֵטייל  ן ִגיֶרעט ִאיְטִליֶכער ַזיין ׁשִ אֹויף ֶדעם ָאְרט. אּון ֵזיי ָהאּבְ
יר אּון ִמיט  אֶנעס. אֹויְך ִמיט ַא ׁשִ ׁשּוָבה ָדאְרְך ִאיֶרע ּפַ יְקט ַא ּתְ ַארֹויס ִגיׁשִ

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

יָבה  ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ ת ֵעֶקב, שְׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
עְרִטי יע"א. ִאיְנֶדעְרְפִרי  ֶרְסֶלב - ִליבֶּ ֶטעְטל, ִקְרַית בְּ ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין שְׁ שְׁ

א' ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ַא ִסיּום "הּוְנֶדעְרט אּון  א ַרבָּ יים 'ִקיּדּושָׁ ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען בַּ
יָבה ... ֵנרוֹ ָיִאיר, ָהאט  ְלִמיד ַהְישִׁ חּור ַא תַּ ֲעִנית" פּון ַא בָּ ֵאיין ָמאל ַמֶסֶכת תַּ
יעּור ִאין ֵסֶפר ַהָקדוֹׁש  יְך ֶגעֶווען ֶדעם שִׁ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

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

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

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

ן ַזייֶנע ָיאְרן. ער ֶלעּבְ ָזאל ָדאְרט ִאיּבֶ

ט ִאין  ּפָ אּון ֶדער ֵקיֶסר. ָנאְך ֶדעם ַאז ֶסע ִאיז ׁשֹוין ִגיָטאן ִגיָוואְרן ֶדער ִמׁשְ
טּור ִגיָוואְרן )ָוואְרן ֶדער ֵקיֶסר ָהאט  עְרֶגעְרס זּון אּון ֶער ִאיז ִאים ׁשֹוין ּפָ ֶדעם ּבֶ
חּור  ט ִאין ֶדעם ּבָ ּפָ ֱאֶמת ַאזֹוי ִגיָטאן ֶדעם ִמׁשְ ּבְ ִגיֵמייְנט ַאז ֶמען ָהאט ַטאֶקע 
ידּוְך ָטאן  אּון ֶער ִאיז ׁשֹוין אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִניט ָדא( ַהייְנט ָקאן ֶער ׁשֹוין ַא ׁשִ

ִמיט ַזיין ָטאְכֶטער.

פאר'ן שבת טיש

גליון
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ב

ַאֵליין  ֵזיי  ִזי  ָהאט  ִגיֶפעְלן.  ֶמער  ִאיר  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס  ֵטייל  ַא  אְפט. אּון  ׁשַ ִליּבְ
ִאים  ִזי ָהאט  יר. אּון  ׁשִ ַא  ין ִאיר קֹול ִמיט  ִזי ָהאט אֹויְפִגיהֹוּבִ ִגיֶעְנֶפעְרט. אּון 
אְפט. אּון צּו ַא ֵטייל ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ִאיר ָנאְך  ׁשַ ִגיֶעְנֶפעְרט אֹויְך ֵרייד פּון ִליּבְ
ִזי ָהאט  ִנים. אּון  ּפָ ִנים ֶאל  ּפָ ִגיִוויְזן  ַאֵליין ַארֹויס  ִזיְך  ִזי  ִגיֶפעְלן ָהאט  עֶסער  ּבֶ
אְפט.  ׁשַ יר ִמיט ִליּבְ ִנים. אּון ִזי ָהאט ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט ַא ׁשִ ַארֹויס ִגיִוויְזן ִאיר ּפָ
ער  ָאּבֶ ֶזעֶנען  ַוואֶסעְרן  ִדי  סֹוף.  צּום  ִגיָלאְזט  אֹויס  ַאְלץ  ִזי  ָהאט  ַאֶלע  צּו  אּון 
ַטאֶנען  ַפאְרׁשְ ִניט  ֵקייֶנער  ָהאט  ֶסע  אּון  ִגיַגאְנֶגען.  ער  ַאִריּבֶ ִניט  ִדיר  ער  ִאיּבֶ

ָוואס ִזי ֵמייְנט.

ִדי ִזיְּבן ַוואֶסעְרן

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער  ִמיְט'ן  ַזיין  ִזיְך ְמַׁשֵדְך  ַזיין  ִוויל זֹוֶכה  ָוואס  ַא ֶמעְנְטׁש 
ִוויל ִנְכָלל ֶוועְרן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ִוויל ָנאְנט ֶוועְרן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
צּום  ַּבאֶהעְפְטן  ִזיְך  ָזאל  ֶער  ְׁשַטאְרֵקייט  ִמיט  ָאְנַגאְרְטְלן  ִזיְך  ֶער  ַדאְרף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאין ַאֶלע ַזייֶנע ַצייְטן, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ְּפרּוִּביְרט ִאים אֹויס פּון 
ַאִריֶּבער  ֵגייט  ֶער  ְּבַגְׁשִמיּות,  אּון  ְּברּוָחִנּיּות  ִנְסיֹונֹות,  ְׁשֶוועֶרע  ִמיט  ִהיְמל 
ֶדעְסט  פּון  ַווייֶטער,  ַאזֹוי  אּון  ְצֵווייְטן  צּום  ִנָסיֹון  ֵאיין  פּון  ַוואֶסעְרן,  ִזיְּבן 
ֶוועְגן ָדאְך ֶוועט ֶער ִזיְך ַווייֶטער ְׁשַטאְרק ָאְנַכאְּפן ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִניְׁשט 
ַפאְרִליְרן ַזיין ֱאמּוָנה אּון ַפאְרִזיֶכערּוְנג ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן - ַאַזא ֵאייֶנער 
ֶוועט זֹוֶכה ַזיין ֶעס ָזאל ֶוועְרן ַא ִׁשידּוְך ְצִוויְׁשן ִאים אּון ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶער ֶוועט ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ָדאס ָהאט ִדי ַּבת ֶמֶלְך ֶגעָזאְגט ַפאר 
ֶזעֶנען  ַוואֶסעְרן  ִאיר: "ִדי  ִמיט  ַזיין  ְמַׁשֵדְך  ֶגעָוואְלט  ִזיְך  ָהאְּבן  ָוואס  ַאֶלע 
ָאֶּבער ִאיֶּבער ִדיר ִניְׁשט ַאִריֶּבער ֶגעַגאְנֶגען", ַווייל ִוויַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטׁש 
 - ִנְסיֹונֹות  ַזייֶנע  ֶזעֶנען  ָדאס  ָוואס   - ַוואֶסעְרן  ַזייֶנע  ַאִריֶּבער  ִניְׁשט  ֵגייט 
זֹוֶכה  ֶוועט  ֶער  ִצי  ִוויְסן  ָנאְכִניְׁשט  ֶמען  ֶקען  ֶדערֹויף,  ִזיְך  ְׁשַטאְרְקט  אּון 
ַזיין צּום ִׁשידּוְך, צּו ִדי ֱאֶמְת'ֶע ְדֵביקּות ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָנאר ֶווען ֶדער 
ֶמעְנְטׁש ֵגייט ַאִריֶּבער ְׁשֶוועִריֵקייְטן ָצרֹות אּון ְיסּוִרים, אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן 
ָהאֶפענּוְנג  ַזיין  ִניְׁשט  ַפאְרִליְרט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ִזיְך  ֶער  ֶדעְרַהאְלט 
ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן - ַדאן ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין ֶעס ָזאל ֶוועְרן ַא ִׁשידּוְך ְצִוויְׁשן 

ִאים ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאז ֶער ֶוועט ֶוועְרן ָנאְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ִמיר ָהאְּבן ִדיר ֵזייֶער ִליּב...

ֶעס ִאיז ָדא ַא ֵׁשייֶנע ִניגּון ָוואס ֶמען ִזיְנְגט: "ֵהייִליֶגער ַבּאֶׁשעֶפער ִמיר 
ָהאְּבן ִדיר ֵזייֶער ִליּב..." ֶעס ִאיז ָגאר ַא ֵׁשייֶנע ִניגּון, ָאֶּבער ָדאס צּו ִזיְנֶגען 
ָפאְראֹויס,  פּון  ֶגעְּפַלאְנט  ַאזֹוי  ִווי  ֵגייט  ַאֶלעס  ֶווען  ַצייט,  רּוִאיֶגע  ַא  ִאין 
ֶיעְצט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִליּב  ַטאֶקע  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ִניְׁשט  ַווייְזט 
ִזיְנְגט ִזיְך ָדאס, ַווייל ַאֶלעס ֵגייט ִאים ִווי ַאזֹוי ֶער ִוויל. ֶדער ִעיָקר ֵׁשייְנֵקייט 
ַזיין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִמיט  ַּביים  ָאן ְׁשַטאְרק  ִזיְך  ַאז ֶער ַהאְלט  ִאיז  ִאיד  ַא  פּון 
ֱאמּוָנה אּון ִּבָּטחֹון, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ֵגייט ַאִריֶּבער ְׁשֶוועֶרע ַצייְטן, ֶער ָהאט 
ַאֵליין  ֵאייֶנער  ִזיְך  ִפיְלט  ֶער  צּוֶגענּוֶמען,  ַאֶלעס  ִאים  ָהאט  ֶמען  ָגאְרִניְׁשט, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער  ִניגּון צּום  ִזיְנְגט ֶער ֶדעם  ָנאְכַאְלץ  ְוכּו', אּון  ְוכּו' 
ַבּאֶׁשעֶפער ִמיר ָהאְּבן ִדיר ֵזייֶער ִליּב..." ֶער ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַקְשׁיּות אֹויְפ'ן 
ֶוועְלט אּון  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ַאז ֶדער  ֵווייְסט  ַווייל ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִאיז גּוט - ָדאס ִאיז ָדאס ְגֶרעְסֶטע ֵׁשייְנֵקייט 

פּון ַא ִאיד, צּו ֶזען ִוויַאזֹוי ֶער ֶדעְרַהאְלט ִזיְך ַאזֹוי ְׁשַטאְרק אּון ֶפעְסט.

ַא ֶגעְּפֶרעְגְלְטן ִאיד

ִסיָמן  )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן,  ָנָתן  ֶרִּבי  ֶגעָזאְגט ַפאר  ֶרִּבי ָהאט  ֵהייִליֶגער  ִווי ֶדער  ַאזֹוי 
תקנה(: "דּו ֵווייְסט ֶוועם ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִליּב? ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

אֹויף  ַאִריֶּבער  ֵגייט  ֶעס  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִאיד";  ֶגעְּפֶרעְגְלְטן  ַא  ִליּב  ָהאט 
ִאים ִּביֶטעֶרע ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות, ֶער ִפיְלט ִווי ֶער ֶדעְרְטֶרעְנְקט ִזיְך ִאין ַזייֶנע 
ִאיֶּבעְרֵגייֶעְכץ, ָאֶּבער ֶער ֶדעְרַהאְלט ִזיְך, ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף ִאים ַאִריֶּבער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  אֹויְפ'ן  ַקְשׁיּות  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  אּון  ְּבַאֲהָבה  ְמַקֵּבל  ֶער  ִאיז 
ֶער ֵגייט ִניְׁשט ַאֶוועק פּון ִדי ֱאמּוָנה, ַאַזא ֵאייֶנער ִאיז ַּבאִליְּבט אֹויְבן ִאין 
זֹוֶכה  ֶער  ִאיז  ַדאן  אּון  ִאים,  ִמיט  ִזיְך  ְפֵרייְדט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִהיְמל, 
צּום 'ִׁשידּוְך', ַאז ֶער ִאיז זֹוֶכה צּו ְׁשִּפיְרן ָדאס ָנאְנְטֵקייט אּון ְדֵביקּות צּום 

ִדי ִדיּבּוִרים ָזאְלן ֶעֶּפעס אֹויְפטּון, ֶמען ְטַראְכט 
ֶווען  ִאיֶּבעְרָזאְגן?  ֶעס  ִאיְך  ַדאְרף  ָמאל  'ִוויִפיל 
ֵגייֶען ִדי ִקיְנֶדער ׁשֹוין ֶהעְרן ָוואס ִאיְך ֶרעד?!' 
ִאיְך  ִּבין  'ֶאְפָׁשר  ֶמען  ְטַראְכט  ָמאל  ַאַסאְך  אּון 
ִניְׁשט ַא גּוֶטער ְמַחֵנְך?' 'ֶאְפָׁשר ִּבין ִאיְך ִניְׁשט ַא 

גּוֶטע ֶלעֶרעִרין?'

אֹויף  ִחיזּוק  ַאַסאְך  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר 
ֶמען  ָוואס  ָוואְרט  ֶיעֶדעס  ַאז  ִוויְסן  צּו  ֶדעם, 
ִדי  ֵזיי,  ִאין  ַאַריין  ֵגייט  ִקיְנֶדער  ִדי  צּו  ֶרעְדט 
ִקיְנֶדער ֶוועְלן ֶעס ָאְנֶנעֶמען, ַאַסאְך ָמאל ֶנעֶמען 
ֵזיי ֶעס ָאן ְגַלייְך אּון ַאַסאְך ָמאל ֶנעֶמען ֵזיי ֶעס 

ָאן ְׁשֶּפעֶטער.

ַאן ַהְבָטָחה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטןַאן ַהְבָטָחה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶווען ֶמען ֶרעְדט צּו ִקיְנֶדער ֶהעְרן ֵזיי אֹויס, 
ָדאס ִאיז ָאן ַהְבָטָחה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ֶווען 
ֹמֶׁשה  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  אֹויֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִדי  צּו  ֶרעד  ֵגיי  ִיְׂשָרֵאל",  ְּבֵני  ֶאל  "ַּדֵּבר  ַרֵּבינּו: 
ִאיְדן, ִליְגט ִאין ֶדעם ַא ַהְבָטָחה, ַאז ֶיעֶדעס ָמאל 
ְמַחֵנְך,  ַא  ֶלעֶרעִרין,  ַא  ְמַלֵמד,  ַא  ֶרִּבי,  ַא  ָוואס 
ֵסיי  ֶמעְנְטְׁשן,  צּו  ֶרעְדט  ְוַכּדֹוֶמה,  ְמַחֶּנֶכת  ַא 
ָאן,  ֶעס  ֵזיי  ֶנעֶמען  יּוְנֶגעֶרע,  ֵסיי  אּון  ֶעְלֶטעֶרע 
ֲאִפילּו ֶמען ֶזעט ִניְׁשט ְגַלייְך ָאן ִווי ֶמען ֶנעְמט 

ֶעס ָאן.

ֶרעְדן ִמיט ֵׂשֶכל אּון ַדַעתֶרעְדן ִמיט ֵׂשֶכל אּון ַדַעת

ָאֶּבער ֶעס ִאיז ָדא ַצייְטן ָוואס ִדי ִקיְנֶדער 
ֶרעְדט  ֶמען  ָוואס  ָאְנֶנעֶמען  ִניְׁשט  ִזיֶכער  ֶוועְלן 

צּו ֵזיי, ֲאִפילּו אֹויְך ִניְׁשט אֹויף ְׁשֶּפעֶטער, ֶווען? 
ִריְכִטיֶגע  ִדי  אֹויף  ִניְׁשט  ֶעס  ֶרעְדט  ֶמען  אֹויּב 
ֶוועג, ֶמען ֶרעְדט ֶעס ִניְׁשט ַארֹויס ִמיט ֵׂשֶכל, ַדאן 
ֶקען ַזיין ַאז ִדי ַגאְנֶצע ְדָרָׁשה ִאיז ֶגעֶווען ְסַּתם 
ַארֹויְסֶגעָוואְרְפן ַצייט אּוְמִזיְסט, ִדי ַגאְנֶצע ִּפְרֵקי 
ִזיְך  ָהאְסט  דּו  ָוואס  ִׁשיעּור  ַגאְנֶצע  ִדי  ָאבֹות, 
ָפאְרֶגעקּוְקט, ִאיז ְסַּתם ֶגעֶווען ַארֹויְסֶגעָוואְרְפן 
ִמיט  ֶרעְדן  ַדאְרף  ֶמען  ַווייל  אּוְמִזיְסט,  ַצייט 

ֵׂשֶכל אּון ַדַעת )ַעֵיין ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן כט(.

ַדַעת?  אּון  ֵׂשֶכל  ִמיט  ֶרעְדן  ֵהייְסט  ָוואס 
ֶמען ָזאל ֶרעְדן ַּפאֶזעִטיוו; ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ֶגעְּבט 
ִווי  מּוַסר, ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ָזאְגט ַפאר ִקיְנֶדער 
ַאזֹוי ֶמען ַדאְרף ִזיְך ִפיְרן, ַדאְרף ֶעס אֹויְך צּוֵגיין 
ִדי  ֶעס  ֶוועְלן  ַדאן  אּון  ַּפאֶזעִטיְווֵקייט,  ַא  ִמיט 
ֶעס  ֶזעט  ֶמען  ֲאִפילּו  ָאְנֶנעֶמען,  ִזיֶכער  ִקיְנֶדער 

ִניְׁשט ְגַלייְך ִווי ֵזיי ֶנעֶמען ֶעס ָאן.

ַראֶטעֶווען ֵזייֶער ַגאְנֶצע ֶלעְּבןַראֶטעֶווען ֵזייֶער ַגאְנֶצע ֶלעְּבן

ְמַחֵזק  ֶגעקּוֶמען  ֶעְנק  ִאיְך  ִּבין  ֶדעם  אֹויף 
ָנאְך  ִאיז  )ֶעס  ָיאר,  סֹוף  ׁשֹוין  ַהאְלט  ֶמען  ַזיין, 
ֶגעְּבִליְּבן ֶגעֵצייְלֶטע ָוואְכן צּו ֶעְנִדיְגן ָדאס ָיאר( 
ֶיעְצט  ַפאְרֶרעְכְטן,  ַאַסאְך  ָנאְך  ֶיעְצט ֶקען ֶמען 
ֶקען ֶמען ָנאְך ַאַסאְך ָאְנְגֵרייְטן ִדי ִקיְנֶדער ַפאר 
ִדי ֶלעְּבן; ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט ֶוועְלֶכע ִקיְנֶדער ֵגייֶען 
צּוִריק קּוֶמען קּוֶמעְנִדיֶגע ָיאר, ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט 
ִדי  ַאז  ַּבאְׁשִליְסן  ֵגייֶען  ֶעְלֶטעְרן  ִדי  פּון  ֶווער 
ְסקּול ִאיז צּו ְפרּום ַפאר ֵזיי... אּון ֵזיי ֶוועְלן ִניְׁשט 

צּוִריק ִׁשיְקן ַאֶהער ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער קּוֶמעְנִדיֶגע 
אר ַא ַמְעָלה, ֶעס ִאיז  ָיאר, ]ַפאר אּוְנז ִאיז ֶעס נַָ
ְגִריְנֶגער ִזיְך ָאְּפצּוֶגעְּבן ִמיט ַא ְקֶלעֶנעֶרע ָצאל 
ִקיְנֶדער. ִדי ַרְחָמנּות ֶזעֶנען ָאֶּבער ִדי ִקיְנֶדער...[ 
ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט וואּו ִדי ִקיְנֶדער ֵגייֶען ָאְנקּוֶמען, 
ָדאְרט  ֵגייט  ֶמען  ַזיין  ֶקען  ְסקּול,  ֶוועְלֶכע  צּו 
ִניְׁשט ֶרעְדן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶדער ֶקען ַחס 
ֶלעְּבן  ִאין  ָאּפ  ֵזיי  ַוואְרט  ֶעֶּפעס  ַאז  ַזיין  ְוָׁשלֹום 
ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו, ַדאְרְפן ִדי ֶלעֶרעִריְנס ְטַראְכְטן 
צּו  ַאַריין  ָנאְך  קּום  ִאיְך  ָוואס  ָמאל  ָּפאר  'ִדי 
ָנאְך  ֵגיי  ִאיְך  ָוואס  ֶוועְרֶטער  ָּפאר  ִדי  אּון  ֵזיי, 
ֵזיי ְׁשֶּפעֶטער  ֵזיי - ֶאְפָׁשר ֶוועט ָדאס  ֶרעְדן צּו 

ַראֶטעֶווען ֵזייֶער ַגאְנֶצע ֶלעְּבן'.

ַאַרייְנֵלייְגן ִאין ִדי ִקיְנֶדער 'ֱאמּוָנה'ַאַרייְנֵלייְגן ִאין ִדי ִקיְנֶדער 'ֱאמּוָנה'

ַדאְרף  ָוואס  ִאין  ִמיר,  ְפֶרעְגט  ְמַנֶהֶלת  ִדי 
ָוואְכן  ְדֵריי  ֶלעְצֶטע  ִדי  ִאין   - ֶיעְצט  ִזיְך  ֶמען 
פּון ְסקּול - ָקאְנֶצעְטִריְרן, ָוואס ִאיז ֶדער ִעיָקר 
ֶדער  ַפאְרֵלייְגן?  ִזיְך  ַדאְרף  ֶמען  ָוואס  אֹויף 
ֶמען  ַדאְרף  ִעיָקר  ֶדער  ִאיז,  ֶדערֹויף  ְּתׁשּוָבה 
ֶיעְצט ֶזען ַאַרייְנצּוֵלייְגן ִאין ִדי ִקיְנֶדער 'ֱאמּוָנה', 

ְגֵלייְּבן ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

אֹויְפּבֹויֶען ִדי ִקיְנֶדער

אֹויְפצּוּבֹויֶען  ֶיעְצט  ֶזען  ֶמען  ַדאְרף  אֹויְך 
ָוואס  ִלימּוד  ֶדעם  ֶלעְרְנט  ֶמען  ִקיְנֶדער;  ִדי 
ֶרעֶכעֶנען,  ִעְבִרי,  ֶעס  ִאיז  ִצי  ֶלעְרְנט,  ֶמען 
ְוַכּדֹוֶמה,  ֵנייֶען  ָאֶדער  ְׁשַרייְּבן  אֹויְסֶלעְרֶנען 
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ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִנים ְפֶלעְגט ֶמען ַאִניֶדער ַפאְלן ַמְחַמת  אּון ַאז ִזי ָהאט ַארֹויס ִגיִוויְזן ִאיר ּפָ
ן ַחָלׁשֹות אּון ַא ֵטייל ֶזעֶנען ְמׁשּוָגע  ִליּבְ ייְנֵקייט. אּון ַא ֵטייל ֶזעֶנען ִגיּבְ ְגרֹויס ׁשֵ
ֵזייֶער  ִאיז  ָוואס ֶסע  ייְנֵקייט  ׁשֵ ְגרֹויס  ַאֲהָבה ַמְחַמת ִאיר  ִגיָוואְרן ַמְחַמת חֹוַלת 
ְמׁשּוָגע  ֶזעֶנען  ֵזיי  ע  ָחאְטׁשֶ ָפאְרט  ֶדעְסְטֶוועְגן  פּון  אּון  ִגיֶווען.  ִוויְלד  ֵזייֶער 
ְמָלִכים  ְפֶלעְגן  ָפאְרט  פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן  ַחָלׁשֹות.  ן  ִליּבְ ֶגעּבְ ֶזעֶנען  אּון  ֶגעָוואְרן 
ָאּפ  ַאזֹוי  ַאֶלע  ֵזיי  ָהאט  ִזי  אּון  ִאיר.  ִמיט  ַזיין  ֵדְך  ְמׁשַ ִזיְך  ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  קּוֶמען 

"ל. ּנַ ִגיֶעְנֶפעְרט ּכַ

ֶדעם  אֹויף  ִגיֶזעְסן  ָדאְרט  ִזיְך  ִאיז  "ל.  ַהּנַ עְרֶגער  ּבֶ ֶדעם  פּון  זּון  ֶדער  אּון 
"ל( אּון ֶער ָהאט ִזיְך ָדאְרט ִגיַמאְכט ֵאיין ָאְרט צּו ִזיְצן ְדִריֶנען. אּון ֶער  ָאְרט )ַהּנַ
יְלן אּון ֶער ָהאט ִגיֶקעְנט  ּפִ ִאיז ִזיְך ָדאְרט ִגיֶזעְסן. אּון ֶער ָהאט אֹויְך ִגיֶקאְנט ׁשְ
ֵלי  ן ָהאְלץ ָוואס ֶמע ָקאן ְדרֹויס ַמאִכין ּכְ יר. ָהאט ֶער ִזיְך אֹויְסִגיְקִליּבְ ָחְכַמת ַהׁשִ
ֵלי  ּכְ ִזיְך ִגיַמאְכט  יְלט אֹויף ֵזיי( אּון ֶער ָהאט  ּפִ ִלים ָוואס ֶמע ׁשְ ּכֵ יר )ְדַהיינּו  ׁשִ
יר. אּון פּון ִדי ָאֶדעְרן פּון ִדי ַחיֹות ָהאט ֶער ִזיְך ִגיַמאְכט ְסְטִריֶנעס. אּון ֶער  ׁשִ

יְלן. ּפִ ְפֶלעְגט ִזיְך צּו ׁשְ

מּוִזיק ָאֶדער ִווי ַמאן אּון ַווייּב ְקִריְגן ִזיְך?...

ָדאס ִאיז ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ַזאְך, ֶדער זּון פּוֶנעם ֶּבעְרֶגער ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי 
ֶגעָוואְרן  ַפאְרְטִריְּבן  ִאיז  ֶער  ִווי  ַאִריֶּבער,  ֵגייט  ֶער  ָוואס  פּון  ֶצעְּבָראְכן 
ִמְדָּבר אּון ֶזעט  ִוויְסֶטע  ַא  ִמְׁשָּפָחה, קּוֶמעְנִדיג צּו  ַזיין  ַאֵלייְנס פּון  ֵאייֶנער 
ִׁשידּוְך  ַזיין  ְטֶרעְפן  ַזיין צּו  זֹוֶכה  ַאָמאל  ָנאְך  ָזאל  ֶער  ַקיין אֹויְסֶוועג  ִניְׁשט 
ְוכּו', ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן ְׁשִּפיְלן אּון ִזיְנֶגען! ַווייל ָדאס ְׁשִּפיְלן אּון ִזיְנֶגען 
ִמיט ְּכֵלי ִׁשיר - ֶלעְּבט אֹויף ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ֶעס ֶגעְּבט ִאים כַֹּח ֶער ָזאל ִזיְך 
)ִׂשיחֹות  ֶרִּבי ָזאְגט  ִווי ֶדער  ַזייֶנע ְׁשֶוועִריֵקייְטן, ַאזֹוי  ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן ִאין 
ָהַר"ן, ִסיָמן רעג(: "טֹוב ְלָהָאָדם ְלַהְרִּגיל ֶאת ַעְצמֹו, ֶׁשּיּוַכל ְלַהֲחיֹות ֶאת ַעְצמ

ֹו ִעם ֵאיֶזה ִנּגּון, ִּכי ִנּגּון הּוא ָּדָבר ָּגדֹול ְוָגבֹוַּה ְמֹאד ְמֹאד, ְוֵיׁש לֹו ֹּכַח ָּגד
ֹול ְלעֹוֵרר ּוְלַהְמִׁשיך ֶאת ֵלב ָהָאָדם ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרך", ֶעס ִאיז גּוט ַפאר ַא 

ֶמעְנְטׁש ֶער ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען ִזיְך ְמַחָיה ַזיין ִמיט ַא ִניגּון, ַווייל ַא ִניגּון 
ִאיז ֵזייֶער ַא הֹויֶכע ַזאְך, אּון ִמיט ַא ִניגּון ֶקען ֶמען ִזיְך ֶעֶפעֶנען ָדאס ַהאְרץ 
ִזיְנֶגען ִניגּוִנים ָוואס ֶזעֶנען ְמעֹוֵרר  צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעְרַפאר ִאיז גּוט צּו 

ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶדעְרַפאר ִאיז ֵזייֶער ִוויְכִטיג ִאין ַא ִאיִדיֶׁשע ְׁשטּוּב, ֶמען ָזאל ָהאְּבן גּוֶטע 
ִקיְנֶדער.  ִדי  ִמיט  ַטאְנְצן  אּון  ִזיְנֶגען  ָזאל  ֶמען  אּון  ְסִּפיֶקעְרס  אּון  מּוִזיק 
ְסִּפיֶקעְרס  ָהאְּבן  פּון  ֶרעְדן  ָזאל  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ַא  ַאז  ִניְׁשט  ַּפאְסט  ֶאְפָׁשר 
ְׁשטּוֶּבער,  ִאיִדיֶׁשע  ַפאר  ִוויְכִטיג  ֵזייֶער  ִאיז  ָדאס  ָאֶּבער   - ִאיְנֶדעְרֵהיים... 
ַווייל ָדאס ַמאְכט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש אּון ִדי ַגאְנֶצע ִמְׁשָּפָחה ָזאְלן ַזיין ֶלעֶּבעִדיג 

אּון ְפֵרייִליְך.

ִזיְך  ָהאט  ֶער  ֶּבעָפאר  ֶדעְרֵצייְלט,  ִמיר  ָהאְּבן  ַּתְלִמיִדים  ִדי  פּון  ֵאייֶנער 
ַארֹויְסֶגעצֹויְגן פּון ַזיין ִדיָרה ָהאט ֶער ֶגעֶּבעְטן ַזיין ֶלעְנְדָלאְרד ֶער ָזאל ַאַריין 
ֶנעֶמען ַאְנְׁשָטאט ִאים ֵאייֶנער פּון ַזייֶנע ֲחֵבִרים, אֹויְך ַא ַּתְלִמיד פּון ְיִׁשיָבה, 
ַקיין  ַאַריין  ִניְׁשט  ִאיְך  ֶנעם  "ֶמער  ֶגעָזאְגט:  ֶלעְנְדָלאְרד  ֶדער  ִאים  ָהאט 
ְּבֶרְסֶלְב'ֶע ִמְׁשָּפחֹות ִאין ַמייֶנע ִדירֹות, ֵזיי ֶהעְרן ִניְׁשט אֹויף צּו ַטאְנְצן אּון 
ִזיְך ְפֵרייֶען, ְׁשֶטעְנִדיג ֶהעְרט ֶמען ַארֹויס פּון ֵזייֶער ִדיָרה הֹויֶכע מּוִזיק אּון 
ָדאס ְׁשֶטעְרט ֵזייֶער..." ָהאט ֶער ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָוואס ִאיז ֶעְנֶדעְרׁש ֶמען 
ָזאל ַארֹויְסֶהעְרן פּון ַא ִדיָרה, מּוִזיק ָאֶדער ִווי ַמאן אּון ַווייּב ְקִריְגן ִזיְך?..." 
ָהאט ֶדער ֶלעְנְדָלאְרד ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: "ִּביְסט ֶגעֶרעְכט", אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער 
ְׁשטּוּב  ַא  ַווייל  ַחֶבר;  ֶיעֶנעם  ַפאר  ַפאְרִדיְנֶגען  ֶעְנֶדעְרׁש  ֶעס  ֶגעטּון,  ַטאֶקע 
ָוואס ֶמען ֶהעְרט ָדאְרט ְׁשֶטעְנִדיג מּוִזיק - ָדאְרט ֶהעְרׁש ְפֵרייִליְכֵקייט, ָדאס 

ֶלעְּבט אֹויף ִדי ַאְטָמאְסֶפער ִאין ְׁשטּוּב.

ָהאט  ִזי  ָוואס  ִגיַהאט  ָהאט  ֶער  ָוואס  ַתב  ּכְ ָדאס  ֶנעֶמען  ְפֶלעְגט  ֶער  אּון 
ִזיְך  ָהאט  ֶער  אּון  ְבָיה(  ׁשִ ֶדער  ִאין  ִגיֶווען  ִאיז  ֶער  ַאז  )ֶדעָמאְלט  יְקט  ִגיׁשִ ִאים 
ִזיְך  ָהאט  ִאים  ִמיט  ָוואס  ֶדעְרַמאְנט  ִזיְך  ָהאט  ֶער  אּון  יְלט  ּפִ ִגיׁשְ אּון  ִגיזּוְנֶגען 
עְרֶגער ְוכּו' אּון ַהייְנט ִאיז  ער ִגיָטאן. אּון ִווי ֶדער ָפאֶטער ִאיז ִגיֶווען ַא ּבֶ ִאיּבֶ

ֶמען  ַדאְרף  אּוְמִדיֶרעְקט  אּון  ִדיֶרעְקט  ָאֶּבער 
"ֶדער  ִקיְנֶדער:  ִדי  ַפאר  ֶוועְרֶטער  גּוֶטע  ֶגעְּבן 
ֶוועט ִדיר ֶהעְלְפן!" "דּו ֶקעְנְסט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַאזֹוי  ִּביְסט  "דּו  ַזיין!"  ַמְצִליַח  ֶוועְסט  "דּו  ָיא!" 
ָפאִריֶגע  ְׁשַרייְּבְסט ׁשֹוין ֶׁשעֶנער פּון  גּוט!" "דּו 

ָמאל אּון דּו ֵגייְסט ֶקעֶנען ָנאְך ֶּבעֶסער!"

ֶעס ִאיז ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ִמְצָוה אֹויְפצּוּבֹויֶען 
ָוואס  ִקיְנֶדער  ָדא  ֶזעֶנען  ֵלייֶדער  ִקיְנֶדער;  ִדי 
קּוֶמען פּון ְׁשטּוֶּבער וואּו ִדי ֶעְלֶטעְרן ַהְרְג'ֶעֶנען 
ִדי ִקיְנֶדער, ַזיי ַהְרְג'ֶעֶנען ִניְׁשט ִמיט ִדי ֶהעְנט, 
ַווייל  ֶגעֶווען,  גּוט  ָנאְך  ָוואְלט  ֶהעְנט  ִדי  ִמיט 
ֶגעֶעְנִדיְגט,  אּון  ַּפאְטׁש  ַא  ַכאְּפט  ִקיְנד  ָדאס 
ָדאס ַׁשאְדט ִניְׁשט ַאזֹוי ְׁשַטאְרק, ָאֶּבער ָדאס ַאז 
"ְמׁשּוֶגע'ֶנע!"...  ִקיְנֶדער:  אֹויף  ְׁשֵרייֶען  ֶעְלֶטעְרן 
"ֶצעְדֵרייֶטע!"...  "ְמׁשּוֶגע'ֶנע!"...  "ְמׁשּוֶגע'ֶנע!"... 
"ֶצעְדֵרייֶטע!"... "ֶצעְדֵרייֶטע!"... - ָדאס ֶשׁעִדיְגט 

ִדי ִקיְנֶדער אֹויף ֵאייִּביג ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן.

ַאז ַא ֵמייְדל ָזאְגט: "ִאיְך ֶקען ִניְׁשט ֵנייֶען", 
ָזאְלט ִאיר ֶעְנְטֶפעְרן: "ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן - 
ֶוועְסטּו ֶקעֶנען!" ֶמען ֶלעְרְנט אֹויס ִדי ִקיְנֶדער 
ָיֵגן  ְזכּותֹו  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָוואס 
ָעֵלינּו ָהאט ֶגעָזאְגט: "ָזאג ִניְׁשט 'ִאיְך ֶקען ִניְׁשט' 
ָאז ֶמען ֶקען  ַזאְך  ַאַזא  ִניְׁשט ָדא  ִאיז  ַווייל ֶעס 
ִניְׁשט, ָזאג 'ִאיְך ִוויל ִניְׁשט'; ַווייל ַאז ֶמען ִוויל 

ֶקען ֶמען".

ִניְׁשט  ֶקען  "ִאיְך  ָזאְגט:  ֵמייְדל  ַא  ַאז 

ֶרעֶכעֶנען, ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ַאזֹויִפיל ָמאל ְּפרּוִּביְרט 
ֶעְנְטֶפעְרן:  ִאיר  ָזאְלט  ִניְׁשט",  ֵגייט  ֶעס  אּון 
"ְּפרּוִּביר ָנאְכַאָמאל, ְּפרּוִּביר ֶאְפָׁשר אֹויף ֶדעם 

ֶוועג, ָאֶדער ֶאְפָׁשר אֹויף ַא ַאְנֶדעֶרע ֶוועג".

ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ְפֶרעְגט ִמיר: "ָוואס ָזאל ִאיְך 
אֹויף  ְׁשֵרייֶען  ֵאיין  ִאין  ַהאְלט  ַווייּב  ַמיין  טּון, 
ִדי  "ֶצעְדֵרייֶטע!"...  "ְמׁשּוֶגע'ֶנע!"...  ִקיְנֶדער  ִדי 
ִקיְנֶדער ֶוועְרן ֶגעֶׁשעִדיְגט ֶדעְרפּון, ָזאל ִאיְך ִזיְך 
ֶגט  ֶמען  ֵניין;  ִאים:  ִאיְך  ָזאג  ֶגְט'ן?!"  ֶדעְרַפאר 
ִזיְך ִניְׁשט צּוִליּב ֶדעם, ָוואס ֶדען ָזאל ֶמען טּון, 
ָזאל ֶמען ַאייְנְׁשַּפאְרן ִדי ַמאֶמע ִאין ַא ְמׁשּוָגִעים 
הֹויז? ֵאיין ַזאְך ֶקען ֶמען טּון, ַאז ִאין ֵחֶדר אּון 
ֵזיי  ֶוועט  ֶהעְלְפן, ֶמען  ֵזיי  ֶוועט ֶמען  ִאין ְסקּול 
דּו  גּוט",  ַאזֹוי  ִּביְסט  "דּו  ָזאְגן:  ָמאל  ַאזֹויִפיל 
ִּביְסט ַאזֹוי ִזיס", "דּו ִּביְסט ַאזֹוי ֶגעלּוְנֶגען", "דּו 
ִניְׁשט  ׁשֹוין  ֵזיי  ֶוועט  ַדאן  וואֹויל",  ַאזֹוי  ִּביְסט 
ִאיְנֶדעְרֵהיים:  ֶהעְרן  ֵזיי  ָוואס  ָדאס  ְׁשֶטעְרן 

"ְמׁשּוֶגע'ֶנע!"... "ֶצעְדֵרייֶטע!"...

וואּו  ְׁשִטיֶּבער  פּון  קּוֶמען  ָוואס  ִקיְנֶדער 
ֶמען ָלאְזט ֵזיי ִניְׁשט ֶלעְּבן, וואּו ֶמען ָלאְזט ֵזיי 
ִניְׁשט ָאֶטעֶמען, ֶמען ָזאְגט ֵזיי: "דּו ֶוועְסט ִניְׁשט 
ֶוועְרן  ְוַכּדֹוֶמה,  "ְמׁשּוֶגע'ֶנע"...  ָהאְּבן"...  ֲחתּוָנה 
ָוואס  ִקיְנד  ַא  אּון  ִזיְך,  ַּביי  ֶצעְּבָראְכן  ֵזייֶער 
ַאַזא ִקיְנד ֶקען  ִאיֶנעֵווייִניג ֶצעְּבָראְכן ִמיט  ִאיז 
אר זּוְכן ִזיְך  ֶמען ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט טּון, ִזי ֶוועט נַָ
אֹויְפַפאְלְנד.  ֶמער  אּון  ְּפָראְסט  ֶמער  ָאְנצּוטּון 
זּוְכן  ִקיְנֶדער  ֵלייֶדער  ֶזעט  ֶמען  ָוואס  ָדאס 

ַאֶוועְקצּולֹויְפן פּון ִדי ִאיִדיֶׁשע ֶוועג, ָדאס קּוְמט 
פּון ֶדעם ָוואס ֶמען ָהאט ֵזיי ֶצעְּבָראְכן.

ַא  מֹוָסד  ִדי  ִאין  ִקיְנד  ַא  ָדא  ָהאּב  ִאיְך 
ֶעְלֶטעֶרע ַּתְלִמיָדה, ִזי ָזאְגט ִמיר ְׁשִטיֶלעְרֵהייט: 
ִזיְך  ֵגיי  ִאיְך  ִאיִדיְׁשֵקייט,  ָאְּפָלאְזן  ֵגיי  "ִאיְך 
ַרְחָמנּות,  ַאַזא  ִאיז  ֶעס  ְצִניעּות";  ַמיין  אֹויְסטּון 
ָטאג  ֶיעְדן  ֶזעט  ִזי  אר  נַָ ִקיְנד,  ֵטייֶער  ַא  ִאיז  ִזי 
ִווי ַטאֶטע ַמאֶמע ְׁשָלאְגן ִזיְך ֶהעְנט אּון ִפיס, ִדי 
ַמאֶמע ְׁשֵרייט: "ִאיְך ֵגיי ִזיְך ֶגְט'ן", ָדאס ִאיז ִאיר 
ַגאְנֶצע ֶלעְּבן, ִזי ֶהעְרט ִאיֶרע ֶעְלֶטעְרן ֶרעְדן פּון 
ִזיְך ֶגְט'ן, "וואּו ֵגייְסטּו ֵגיין, וואּו ֵגיי ִאיְך ֵגיין אּון 
ִוויל  ִקיְנד  ַאַזא  ֵגיין?"  ִקיְנֶדער  ִדי  ֵגייֶען  וואּו 

ׁשֹוין פּון ָגאְרִניְׁשט ֶהעְרן, ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן.

ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַאַזא ַזאְך ִווי ַא ְׁשֶלעְכט 
ַקיין  ִניְׁשט  ֶמען  ֶגעְּבט  ּתֹוָרה  ִּפי  ַעל  ִקיְנד, 
עֹוֵנׁש ַפאר ַא ִקיְנד, ֲאִפילּו ַא ִקיְנד ָזאל טּון ִדי 
ֶעְרְגְסֶטע ַזאְך ֶקען ֶמען ִאים ָגאְרִניְׁשט טּון, ַווייל 
אר  נַָ ִאים  ַדאְרף  ֶמען  ְׁשֶלעְכט,  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער 
ְמַחֵנְך ַזיין. אּון ֲאִפילּו פּון ִדי ְדַרייְצן ָיאר, ֶגעְּבט 
ֶמען  ַאז  אר  נַָ עֹוֵנׁש  ַקיין  ָנאְכִניְׁשט  אֹויְך  ֶמען 
ִאיז  ִקיְנד  ַא  ֵעִדים;  ְצֵוויי  ִמיט  ֶגעָוואְרְנט  ָהאט 
ִניְׁשט ְׁשֶלעְכט, ַא ִקיְנד ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל, 
ָנאְכַאָמאל  ֵׂשֶכל,  ַזיין  אֹויְפּבֹויֶען  ַדאְרף  ֶמען 
טּון",  ֶמען  ַדאְרף  "ַאזֹוי  ֶמען",  "ַאזֹוי טּוט  ָזאְגן: 

"ָדאס טּוט ֶמען ִניְׁשט".



ד

ֶער ַאֶהער ַפאְרָוואְרְפן ִגיָוואְרן. אּון ֶער ִאיז ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ִגינּוֶמען ָדאס 
ַתב אּון ָהאט ִזיְך ִגיַמאְכט ַא ִסיָמן ִאין ַא ּבֹוים. אּון ֶער ָהאט ָדאְרט ִאין ֶדעם  ּכְ
ִאיז  אַהאְלְטן. אּון ֶער  ּבַ ַתב  ּכְ ָאְרט. אּון ָהאט ָדאְרט ָדאס  ֵאיין  ִגיַמאְכט  ּבֹוים 

ָדאְרט ִגיֶזעְסן ַא ַצייט.

ָנאְנט ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָזאְגט )ֵסֶפר ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון(: ֶדער 'ְּכַתב' ֵגייט ַארֹויף 
אֹויף ִדי 'ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה', ָוואס ִמיר ָהאְּבן ַּבאקּוֶמען פּוֶנעם ַּבת ֶמֶלְך, פּון 
ַהאְלט  ֶמען  ַאז  ְדַמְלָּכה'.  'ְּבַרָתּא  ָאְנֶגערּוְפן  ֶוועְרט  ָוואס   - ַרֵּבינּו  ֹמֶׁשה 
ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרְנט  ֶמען  אּון  ּתֹוָרה,  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִאין   - ְּכַתב  ִאיֶנעם  ָאן  ִזיְך 
ַאִּביְסל ּתֹוָרה, ֶדעָמאְלט ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּום 'ִׁשידּוְך', צּו ֶוועְרן ָנאְנט ִמיְט'ן 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַא רּוִאיְגֵקייט ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש

ֶדער  ַווייל  ֶמעְנְטׁש,  ַפאְר'ן  רּוִאיְגֵקייט  ַא  ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  ֶגעְּבט  אֹויְך 
ָהאט  ֶעְרד  ֶדער  און  ָהָאֶרץ",  "ַוִּתְׁשֹקט  לא(  ה,  )ׁשֹוְפִטים  ָּפסּוק  פּוֶנעם  ַּתְרגּום 
ִזיְך ַּבארּוִאיְגט, ִאיז: "ּוְׁשִדיַכת ַאְרָעא", ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ָדאס ָוואְרט 
'ִׁשידּוְך' ִאיז ַא ָלׁשֹון פּון רּוִאיְגֵקייט, ַווייל ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ְּבֶרעְנְגט ַא 'ִיׁשּוב 

ַהַדַעת' אּון ַא רּוִאיְגֵקייט ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש.

ֶדעם ָּפׁשּוְט'ן ְּפַׁשט פּון 'ִׁשידּוְך'

אֹויְך ֶגעְּבט ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ֶדעם ָּפׁשּוְט'ן ְּפַׁשט פּון 'ִׁשידּוְך'; ַא ָּבחּור ָוואס 
ִאיז ִזיְך קֹוֵבַע צּו ֶלעְרֶנען ְפַלייִסיג, ֶוועט ִאים ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ְּבֶרעְנֶגען ַזיין 
ִׁשידּוְך, ַזיין ִריְכִטיֶגע ִזּוּוג; אּון ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ָוואס ָהאט ׁשֹוין ֲחתּוָנה ֶגעַהאט 
ֶוועט ִאים ִדי ּתֹוָרה ֶגעְּבן ָׁשלֹום ַּבִית, ֶער ָזאל ֶקעֶנען ֶלעְּבן ִמיט ַזיין ַווייּב. צּו 

ָדאס ַאֶלעס ִאיז ֶמען זֹוֶכה דּוְרְך ִלימּוד ַהּתֹוָרה.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַאַזא ֵׁשייֶנע ִזיֶסע ֶוועג צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ֶדער 
ֶרִּבי ָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עו(: ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין 
ָוואס ֶמען ֶלעְרֶנען, ָנאר ֶמען ָזאל ְסַּתם ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער אּון ִמיט ִדי ַצייט 

ֶוועט ֶמען ִמֵּמיָלא ַפאְרְׁשֵטיין ַאֶלעס ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶלעְרְנט.

ַזיי ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל ַמֲעִביר ֶסְדָרה פּון ִדי ַּפְרַׁשת ַהָּׁשבּוַע, ַוואְרט ִניְׁשט 
אֹויף ְפַרייָטאג, ָנאר הֹויּב ׁשֹוין ָאן ָאְנֵהייּב ָוואְך; זּוְנָטאג ִּביז ֵׁשִני, ָמאְנָטאג 
ֶמען  ַדאְרף  ְלַּכְּתִחיָלה  ַווייֶטער.  ַאזֹוי  ְרִביִעי אּון  ִּביז  ִדיְנְסָטאג  ְׁשִליִׁשי,  ִּביז 
ֶעְנִדיְגן ִדי ֶסְדָרה ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּום ַפאר ֶמען ֵגייט ֶעְסן ִדי ְסעּוָדה 
ַׁשָּבת צּוְפִרי, ַווייל ִמיר ֶגעִפיֶנען ִאין ֲחַז"ל ַאז ַרֵּבינּו ַהָקדֹוׁש ָהאט ֶגעָלאְזט 
ַצָווָאה ַפאר ַזייֶנע ִקיְנֶדער ֵזיי ָזאְלן ֶעְנִדיְגן ִדי ֶסְדָרה ֶּבעָפאר ֵזיי ֵגייֶען ֶעְסן 

ִדי ְסעּוָדה ַׁשָּבת צּוְפִרי )ַעֵיין ּתֹוְספֹות ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל 'ַיְׁשִלים', ְּבָרכֹות ח.(.

ַאז ֶמען ַפאְרָלאְזט ִזיְך אֹויף ִדי ֶלעְצֶטע ִמינּוט ֶקען ָחִליָלה ֶגעֶׁשען ֶמען 
ִאיז  'ֶעס  ִזיְך  ֶמען  ֶדעְרֶזעט  ְּפלּוְצִליְנג  ַזיין,  ֶסְדָרה  ַמֲעִביר  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ָזאל 
ֹראׁש ַהָׁשָנה'! ֶעס ִאיז דּוְרְך ַא ַגאְנֶצע ָיאר אּון ֶמען ָהאט ָגאְרִניְׁשט ַמֲעִביר 

ֶסְדָרה ֶגעֶווען ַרֲחָמָנא ִלְצָלן!

ָראְכן  ּבְ צּו  ֶער ָהאט  ִוויְנט. אּון  טֹויֶרעם  ׁשְ ְגרֹויֶסער  ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ַאָמאל 
ִגיָקאְנט  ט  ִניׁשְ ֶער  ָהאט  ַטאֶנען.  ִגיׁשְ ָדאְרט  ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס  ייֶמער  ּבֵ ַאֶלע 
ַתב. ָוואְרן ַאז ִדי  אַהאְלְטן ָדאס ּכְ ֶדעְרֶקעֶנען ֶדעם ּבֹוים ָוואס ֶער ָהאט ָדאְרט ּבַ
ַטאֶנען אֹויף ֵזייֶער ָאְרט. ָהאט ֶער ִגיַהאט ַא ִסיָמן צּו  ייֶמער ֶזעֶנען ָדאְרט ִגיׁשְ ּבֵ
ט  ער ַהייְנט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ַאיין ִגיַפאְלן. ִאיז ֶדער ּבֹוים ַפאְרִמיׁשְ ֶדעְרֶקעֶנען. ָאּבֶ
ִפיל  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ָדאְרט  ִאיז  ֶסע  ָוואס  ייֶמער  ּבֵ ִריֶקע  ִאיּבְ ִדי  ן  ְצִוויׁשְ ִגיָוואְרן 
ִגיָמאְלט  ִניט  ּבֹוים אּון ָדאס ִאיז  ָהאט ֶער ׁשֹוין ִניט ֶגעֶקעְנט ֶדעְרֶקעֶנען ֶדעם 
ָוואְרן  ַתב  ּכְ ָדאס  זּוְכן  ָזאל  ֶמע  אּון  ייֶמער  ּבֵ ַאֶלע  אְלְטן  ּפַ ׁשְ אֹויף  ָזאל  ֶמע  ַאז 
ייֶמער. ָהאט ֶער ֵזייֶער ִגיֵווייְנט אּון ֶער ָהאט ִזיְך ֵזייֶער  ֶסע ִגיֶווען ֵזייֶער ִפיל ּבֵ

ְמַצֵער ִגיֶווען.

ֵוויין ָכאְטׁש צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶער  ָהאט  ְּכַתב  ֶדעם  ַפאְרלֹויְרן  ָהאט  ֶּבעְרִגיר  פּוֶנעם  זּון  ֶדער  ֶווען 
ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵזייֶער ֵווייֶנען. ִאיְנֶגעַלייט ֵווייֶנען צּו ִמיר ֵזיי קּוֶמען ִניְׁשט ָאן צּו 
ֶלעְרֶנען ֶעֶּפעס ְּבֶמֶׁשְך ֶדעם ָטאג, ֵזיי ֶזעֶנען ַאזֹוי ַפאְרנּוֶמען ַא ַגאְנְצן ָטאג, 
ַאז ֶמען ַכאְּפט ִזיְך סֹוף ָטאג ַאז ֶדער ָטאג ִאיז ׁשֹוין ַאִריֶּבער ָאן ַקיין ֵאיין 
ָוואְרט ִלימּוד ַהּתֹוָרה... ָוואס ִאיז ִדי ֵעָצה? ֵוויין ָכאְטׁש צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 

ְפִליט  ָטאג  ַגאְנֶצע  ַמיין  ַּבאֶׁשעֶפער,  "ֵהייִליֶגער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ַפאְר'ן  ָזאג 
ִמיר ַאֶוועק ָאן ִלימּוד ַהּתֹוָרה, ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַאז ֶמען ֶּבעט ֶדעם  ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה", אּון  ָטאג ַאִּביְסל פּון 
- ֶהעְלְפט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, אּון ֵאיין ָטאג ֶוועט ֶמען ָנאְך זֹוֶכה ַזיין ִזיְך 

ַּבאֶהעְפְטן צּו ִדי ּתֹוָרה.

ַווְדַאי ְמׁשּוָגע  ַטאֶנען ַאז ֶער ֶוועט ָדא ִזיְצן ֶוועט ֶער ּבְ אּון ֶער ָהאט ַפאְרׁשְ
ב ִגיֶווען ֶער  ֶוועְרן ַמְחַמת ְגרֹויס ַצַער ָוואס ֶער ָהאט ִגיַהאט. ָהאט ֶער ִזיְך ְמַייׁשֵ
מּוז ַאֶוועק ֵגיין ַווייֶטער. אּון ָוואס ֶסע ֶוועט ִזיְך ׁשֹוין ִמיט ִאים ָטאן ָלאז ִזיְך 
ַמְחַמת  ֵזייֶער  ן  ְמסּוּכָ לֹויז  ּבְ ׁשֹוין  ִזיְך  ִאיז  ֶער  ָוואְרן  ֶער.  ַאֶוועק מּוז  ֵגיין  ָטאן. 
ירֹות ִאין ַא ַזאק ַאַריין. אּון  ְגרֹויס ַצַער. אּון ֶער ָהאט ִזיְך ִגינּוֶמען ְפֵלייׁש אּון ּפֵ
ֶער ִאיז ִגיגאְנֶגען ִווי ִהין ֶער ֶוועט ֵגיין. אּון ֶער ָהאט ִזיְך ִגיַמאְכט ִסיָמִנים ִאין 

ֶדעם ָאְרט ָוואס ֶער ִאיז פּון ָדאְרט ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען.

ַמֶסֶכת ַּתֲעִנית הּוְנֶדעְרט אּון ֵאיין ָמאל!

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: קּוְקט צּו ָוואס ֶמען 
ֶקען זֹוֶכה ַזיין ַאז ֶמען ָפאְלְגט ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ִמיר ָהאְּבן ָדא ַהייְנט ַא 
ִסיּום פּון ַהָּבחּור ַהָחׁשּוב ... ֵנרֹו ָיִאיר, ָוואס ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ַמֶסֶכת ַּתֲעִנית 
ֶער  ָיאר.  ָּבחּור פּון פּוְפְצן  ַא  ִאיְנַגאְנְצן  ַזייֶעְנִדיג  ָמאל,  ֵאיין  הּוְנֶדעְרט אּון 
ַא  ַמאְכן  ֶגעָוואְלט  ָהאט  ֶער  ָנאר  ַׁשָּבת,  ַפאר  ֶגעֶעְנִדיְגט  ׁשֹוין  ָדאס  ָהאט 
ְקֵלייֶנע ִסיּום, ֶמען ָזאל ָדאס ִניְׁשט ֶקעֶנען ָאְּפַכאְּפן... ָאֶּבער ֶווען ִמיר ַמאְכן 
ְמַסֵיים  ָהאט  ָוואס  ָּבחּור  ֶדעם  ְלָכבֹוד  ִניְׁשט  ָדאס  ִאיז  ִסיּוִמים  ְגרֹויֶסע  ִדי 
ִזיְך  ָזאְלן  ִאיְנֶגעַלייט  אּון  ָּבחּוִרים  ָנאְך  ַאז  ִציל  ַגאְנֶצע  ִדי  ָנאר  ֶגעֶווען, 
ָאְּפֶלעְרֶנען ֶדעְרפּון, ַאז ֶמען ֶקען ֶעְנִדיְגן ַאזֹויִפיל ְּבֶלעֶטער ְגָמָרא; אּון ָדאס 
ַאֶלעס ִאיז אֹויֶסער ָוואס ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגעֶעְנִדיְגט ַגאְנץ ַׁש"ס, אּון ֶיעְצט ִאיז 
ֶער ָנאְכִניְׁשט ַפאְרִטיג, ֶיעְצט ֵהייְּבט ֶער ָאן ַא ַאְנֶדעֶרע ַמֶסְכָּתא הּוְנֶדעְרט 

אּון ֵאיין ָמאל, ֶער ֵהייְּבט ָאן ַמֶסֶכת ֹראׁש ַהָׁשָנה.

ִסיּום  ַא  ָנאְך  ָפאְרֶגעקּוֶמען  ִאיז  ִׁשיִׁשי  ֵליל  ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם  ֶדעם  אּון 
ִמיט  ֶלעְרְנט  אּון  ִזיְצט  ָוואס  ָיִאיר,  ֵנרֹו   ... ַהָחׁשּוב  ַהָּבחּור  ַא  פּון  ַהַּׁש"ס, 
ִדי ִמְׁשָּפָחה  ִניְׁשט ַקיין ִמְׁשָּפָחה,  ָוואס ֶער ָהאט  ְגרֹויס ַהְתָמָדה, ִמיט ֶדעם 
ַזייֶנע ִאיז ֶצעַפאְלן ְוכּו' ְוכּו', ָדאְך ָהאט ֶער דּוְרְכֶגעֶלעְרְנט ַגאְנץ ַׁש"ס - ֶזעט 
ֶמען פּון ֶדעם צּו ָוואס ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען ָאְנָיאְגן אֹויּב ֶמען ִניְצט אֹויס ִדי 

ַצייט אּון ֶמען ָפאְלְגט ַא ַצִדיק.

ִאיז  ֶער  ָוואס  ָטאג  ִאיֶנעם  ֶגעְׁשִריְּבן  ָהאט  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִדי  ַפאר  ְּבִריוו  ַא  ִהְסַּתְלקּות,  ַפאְר'ן  ָׁשָעה  ֶעְטִליֶכע  ֶוועְלט,  ִדי  פּון  ַאֶוועק 
ָּבחּוִרים, אּון ְׁשַרייְּבט ָדאְרט ָּבֶזה ַהָּלׁשֹון: "ִאיְך ֶּבעט ֶעְנק ֵזייֶער ַאז אֹויּב 
ֶוועְלֶכע  ֵסיי  ֶנעֶמען  ִאיר  ָזאְלט  ְזכּות,  ַמיין  ַפאר  טּון  ֶעֶּפעס  ִוויְלט  ִאיר 
ַמֶסְכָּתא ְגָמָרא ִאיר ִוויְלט, אּון ִאיר ָזאְלט ָדאס ִאיֶּבעְר'ַחְזְר'ן הּוְנֶדעְרט אּון 
ֵאיין ָמאל. ִאיר ָזאְלט ַמְזִּכיר ַזיין ַמיין ָנאֶמען ֶווען ִאיר ֶלעְרְנט ִדי ַמֶסְכָּתא, 
אּון ִאיר ֶקעְנט ַאייְך ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ִווי הֹויְך ִאיר ֶוועט ִמיר אֹויְפֵהייְּבן 
ִמיט ֶדעם", צּום סֹוף ִפיְרט מֹוֲהָרא"ׁש אֹויס ֶדעם ְּבִריוו: "ִאיְך ֶוועל ֶּבעְטן 

ַפאר ַאייְך אֹויְבן ִאין ִהיְמל; ִאיְך וואּוְנְטׁש ַאייְך ְּבָרָכה אּון ַהְצָלָחה".

ִמיט ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות!

מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶגעֶלעְּבט ִמיט ַאַזא 'ִיׁשּוב ַהַדַעת', ִמיט ַאַזא רּוִאיְגֵקייט, 
ֶהעְרִליֶכע  ַאֶזעְלֶכע  ְּפִטיָרה  ַזיין  ַפאר  ָאְּפְׁשַרייְּבן  ֶגעֶקעְנט  ָהאט  ֶער  ַאז 
ְּבִריוו, וואּוֶסעְנִדיג ַאז ֶער ְגֵרייט ִזיְך ׁשֹוין ַגאְנץ ְּבָקרֹוב צּוִריק צּו ֵגיין צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. אֹויְך ָהאט ֶמען ֶגעֶזען ַזיין ֶגעַוואְלִדיֶגע 'ִיּׁשּוב ַהַדַעת' ֶווען עׁר 
ִאיז ְקַראְנק ֶגעָוואְרן, ַאז ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ֶער ִוויל ִניְׁשט ֶנעֶמען ִדי ְרפּואֹות 
ָוואס ֶמען ֶגעְּבט ַפאר ֶיעֶנע ַמֲחָלה ֹלא ָעֵלינּו, ָזאֶגעְנִדיג: "ִאיְך ִוויל ַאֶוועְקֵגיין 
פּון ֶדער ֶוועְלט ִמיט ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות!" ָדאס ִאיז ַא ַצִּדיק, ַזיין ַגאְנֶצע ֹמַח 

אר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ּתֹוָרה אּון ִמְצוֹות. - ַמֲחָׁשָבה ִאיז נַָ

ָלאִמיר ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן, ִזיְך ָאְנַכאְּפן ִאיֶנעם 'ְּכַתב' אּון ֶלעְרֶנען ֶיעְדן 
ָטאג ַאִּביְסל ּתֹוָרה, ֶוועְלן ִמיר אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּו ַּבאקּוֶמען ֶדעם 'ִׁשידּוְך', 
ֶוועְרן ָנאְנט ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶעס ֶוועט ַזיין ִׁשידּוִכים ִמיט ָׁשלֹום ֵּבית, 

אּון זֹוֶכה ַזיין צּו 'ִיּׁשּוב ַהַדַעת', ֶלעְּבן ַא רּוִאיֶגע ֶלעְּבן אֹויף ֶדער ֶוועְלט.

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


