
ִחינּו ִוויְנְקל
גענומען פונעם קונטרס 'אויפבויען קינדער'

ֶזעְלְּבְסט ִזיֶכעְרֵקייטֶזעְלְּבְסט ִזיֶכעְרֵקייט

ֶמען ַדאְרף אֹויְך ַזיין ְׁשְטֶרעְנג ִאין ְקַלאס, 
ֶעס מּוז ַזיין ִדיְסִציְּפִלין; ִדי ֶלעֶרעִרין ַדאְרף ָזאְגן 
ֶקען  ֶמען  ַאז  אּון  ְקַלאס  ִאין  ִזיְצן  צּו  ַאזֹוי  ִווי 
ִניְׁשט ְׁשֶטעְרן ְוַכדֹוֶמה. אּון אֹויּב ַא ֵמייְדל ִזיְצט 
ִניְׁשט ִווי ַאזֹוי ֶמען ַדאְרף, ָזאְגט ֶמען ִאיר: "ֶמען 
ֶקען ִניְׁשט ַאזֹוי ִזיְצן, ָנאר ֶמען ַדאְרף ַאזֹוי ִזיְצן", 
אּון ַאז ָדאס ֶהעְלְפט ִניְׁשט, ָזאְגט ֶמען ִאיר: "ִאיְך 
ֵגיי ֶרעְדן צּו ִדי ְמַנֶהֶלת, ֶאְפָׁשר ֶקעְנְסטּו ִניְׁשט 
ָנאר  ֶזעֶנען  ְקַלאס  ִדי  ִאין  ְקַלאס,  ִאין  ָדא  ַזיין 
ָדא וואֹויֶלע ֵמייְדֶלעְך, ָנאר גּוֶטע ֵמייְדֶלעְך אּון 
ָנאר ֶדֶרְך ֶאֶרץ'ִדיֶגע ֵמייְדֶלעְך", ָדאס ָאְרֶדענּוְנג 
ֶגעזּוְנט.  ַוואְקְסן  ָזאְלן  ֵזיי  ִקיְנֶדער  ִדי  ֶהעְלְפט 
ֶיעְצט,  ֶזען  ָוואס ֶמען ַדאְרף  ִעיָקר  ָאֶּבער ֶדער 
ִאיז  ָיאר,  פּוֶנעם  ָוואְכן  ָּפאר  ֶלעְצֶטע  ִדי  ִאין 
ֶזעְלְּבְסט  ַאַסאְך  ִקיְנֶדער  ִדי  ִאין  ַאַרייְנצּוֵלייְגן 
ָיא",  ֶקעְנְסט  "דּו  ָזאְגן:  ֵזיי  ְּכֵסֶדר  ִזיֶכעְרֵקייט, 

"ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִדיְך ִליּב", "דּו ֶוועְסט "ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִדיְך ִליּב", "דּו ֶוועְסט 
ַמְצִליַח ַזיין", "ִאיְך ֶוועל ֶּבעְטן ַפאר ִדיר ַאז דּו ַמְצִליַח ַזיין", "ִאיְך ֶוועל ֶּבעְטן ַפאר ִדיר ַאז דּו 
דּו  ַאז  אֹויְך  ֶּבעט  דּו  אּון  ַזיין,  ַמְצִליַח  דּו ָזאְלְסט  ַאז  אֹויְך  ֶּבעט  דּו  אּון  ַזיין,  ַמְצִליַח  ָזאְלְסט 
ָזאְלְסט ַמְצִליַח ַזיין",ָזאְלְסט ַמְצִליַח ַזיין", - ִדי ַאֶלע ֵׁשייֶנע ֶוועְרֶטער 

ֶוועט ַזיין ַּבאְגֵלייְטן ֵזייֶער ַגאְנֶצע ֶלעְּבן.

ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַהאְלְטן ַקיין 'ָׁשלֹום ַּבִית' ַּביי ֵזייֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַהאְלְטן ַקיין 'ָׁשלֹום ַּבִית' ַּביי ֵזיי

ֶצעְּבָראְכן  ֶנעֶּבעְך  ֶוועְרן  ָוואס  ִקיְנֶדער 
ֶנעֶּבעְך  ֶזעֶנען  ְסקּול,  ִאין  אּון  ִאיְנֶדעְרֵהיים 
ֶגעֶׁשעִדיְגט ַפאר ֵזייֶער ֶלעְּבן, ְׁשֶּפעֶטער ֶווען ֵזיי 
ָהאְּבן ֲחתּוָנה ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַהאְלְטן ַקיין 'ָׁשלֹום 
ַּבִית' ַּביי ֵזיי ִוויַּבאְלד ֵזיי ַהאְלְטן ִניְׁשט פּון ִזיְך, 
ַאֶלעס ֵגייט ֵזיי ִמיט ֶחְׁשּבֹונֹות אּון ַקאְמְּפֶלעְק"ס, 
ֵזיי ַהאְלְטן ִאין ֵאיין ְטַראְכְטן: "ִאיְך ִּבין ָיא גּוט 
ָאֶדער ִניְׁשט גּוט?" ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֶיעְצט 
ָוואְכן  ָּפאר  ֶלעְצֶטע  ִדי  ִאין  ַאַרייְנַכאְּפן  ְׁשֶנעל 

פּוֶנעם ָיאר אֹויְפצּוּבֹויֶען ִדי ִקיְנֶדער.

קּוק אֹויף ִמירקּוק אֹויף ִמיר

ַא  ַפאר  ַדאְכְטן  ִזיְך  ֶקען  ָמאל  ַאַסאְך 
ַדאְרף  ִזי  ַאז  ֵמייְדל  ֶגעִוויֶסע  ַא  אֹויף  ֶלעֶרעִרין 

ִזיְך  ַלאְכט  ִזי  ַווייל  ָוואְרט,  גּוט  ַמיין  ִניְׁשט 
ֶוועְרֶטער;  גּוֶטע  ִאיר  ֶגעְּבט  ֶמען  ֶווען  אּוְנֶטער 
ָדאס  ָנאר  ַאזֹוי,  ִניְׁשט  ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ָאֶּבער 
ֵמייְדל ְׁשֵטייט אּון ַוואְרט ַאז ִדי ֶלעֶרעִרין ָזאל 
ֶיעֶדעס  ָזאְגן.  ֶעֶּפעס  ִאיר  אּון  ִאיר  אֹויף  קּוְקן 
ֵמייְדל ִוויל ַאז ִדי ֶלעֶרעִרין ָזאל קּוְקן אֹויף ִאיר, 
אּון ַאז ִדי ֶלעֶרעִרין קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ִאיר ֶוועט 
ַמאְכן  ְקַלאְּפן אּון  ֶוועט  ִזי  ְׁשֶטעְרן,  ָאְנֵהייְּבן  ִזי 
ְגרּוֶדער, ְּכֵדי ִדי ֶלעֶרעִרין ָזאל ִאיר ַארֹויְסִׁשיְקן 
אּון  ִאיר  צּו  ֶרעְדן  ָנאְכֶדעם  אּון  ְקַלאס  פּון 
ַאֶלעס קּוְמט פּון ֶדעם  ְוכּו', ָדאס  ִאיֶּבעְרֶּבעְטן 
ָוואס ָדאס ִקיְנד ִוויל ֵאיין ַזאְך פּון ִדי ֶלעֶרעִרין: 
ֶלעֶרעִרין  ִדי  ַאז  אר  נַָ ִוויל  ִזי  ִמיר",  "קּוק אֹויף 

ָזאל קּוְקן אֹויף ִאיר.

ִדי ֶלעֶרעִרין ְׁשֵמייְכְלט צּו ִמירִדי ֶלעֶרעִרין ְׁשֵמייְכְלט צּו ִמיר

ְּבִריוו,  ַא  ֶגעְׁשִריְּבן  ִמיר  ָהאט  ַּתְלִמיָדה  ַא 
ְׁשַרייְּבְנִדיג, ַאז ִזי ֶקען קֹוים ַוואְרְטן ִדי ֶלעֶרעִרין 
ָזאל קּוְקן אֹויף ִאיר אּון ִאיר ֶגעְּבן ַא ְׁשֵמייְכל, 
ָוואס ַמאְכט  ַזאְך  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ְׁשַרייְּבט: "ִדי  ִזי 
ֶלעֶרעִרין  ִדי  ַאז  ִאיז  ְסקּול  ִאין  קּוֶמען  ִמיר 

ָדאס ִליְגט ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ְיסֹוד ִאין ֶלעְּבן; ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא 
ָצָרה, ֶעס ִאיז ִאים ֵזייֶער ֶעְנג אּון ִּביֶטער, ַדאְרף ֶער ָאֶּבער ִוויְסן ַאז ֶמען 
ֶקען ִניְׁשט ְּבַלייְּבן ְׁשֶטעְקן ִאין ִדי ָצָרה, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ָאְּפְׁשֶטעְלן ִדי 
ֶלעְּבן צּוִליּב ִדי ָצָרה, ָנאר ֶמען מּוז ֵגיין ַווייֶטער, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 
)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן קצח(: "ְּכֶשֶׁאָחד צֹוֵעק ְלַהֵּשׁם ִיְתָּבַרְך, אֹוְמִרים 

לֹו ִלַּסע", ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשֵרייט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָזאְגט ֶמען ִאים: ֶער 
ִיְשָׂרֵאל  ְּבֵני  ַּדֵּבר ֶאל  ֵאָלי,  ִּתְצַעק  ֶשָּׁכתּוב: ַמה  "ְּכמֹו  ִציֶען,  ִזיְך  ָזאל 
ְוִיָּסעּו", ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט ֶווען ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ִזיְך ֶגענּוֶמען 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים  ָהאט  ַים סּוף,  ַּביים  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶּבעְטן צּום 
ֶגעָזאְגט )ְׁשמֹות יד, טו(: "ַפאְרָוואס ְׁשֵרייְסטּו צּו ִמיר? ֶרעד צּו ִדי ִאיִדיֶׁשע 
ָצָרה  ַא  ִאין  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ַווייל  ִציֶען!  ִזיְך  ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ִקיְנֶדער 
ִדי  צּוִליּב  ֶלעְּבן  ַזיין  ָאְּפְׁשֶטעְלן  אּון  ְׁשֶטעְקן  ְּבַלייְּבן  ִניְׁשט  ֶער  ָטאר 
ָצָרה, ָנאר ֶער ַדאְרף - ִּביז ֶער ֶוועְרט ֶגעָהאְלְפן פּון ַזיין ָצָרה - אֹויְך 

ַווייֶטער ָאְנֵגיין.

ַאַווַדאי ִאיז ִדי ֵעָצה - ֶווען ֶמען ָהאט ַא ָצָרה, צּו ְׁשֵרייֶען אּון ֵווייֶנען 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ָזאל ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן פּון ִדי ָצָרה, ָאֶּבער ִמיט 
ָדאס ֶּבעְטן ַדאְרף ֶמען ִזיְך אֹויְך ְׁשַטאְרְקן ִמיט כַֹּח ָאְנצּוֵגיין ִוויִפיל ֶמען 

ֶקען אֹויף ִּביז ֶדעְרַווייל.

אּון ָוואס ֶסע ֶוועט ִזיְך ׁשֹוין ִמיט ִאים ָטאן ָלאז ִזיְך ָטאן. ֵגיין ַאֶוועק 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן,  ת ְרֵאה, ְמָבְרִכים חוֶֹדׁש ֶאלּול, שְׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
עְרִטי  ֶרְסֶלב - ִליבֶּ ֶטעְטל, ִקְרַית בְּ ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין שְׁ יָבה שְׁ ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
יָבה  א' ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ א ַרבָּ יים 'ִקיּדּושָׁ יע"א. ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען בַּ

יוֹת',  יעּור ִאין ֵסֶפר ַהָקדוֹׁש 'ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ יְך ֶגעֶווען ֶדעם שִׁ ִליָט"א ַמְמשִׁ שְׁ
עְרִגיר ְוָעִני. ה י, ְמבֶּ ַמֲעשֶׂ

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

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

ב ִגיֶווען ֶער מּוז ַאֶוועק ֵגיין ַווייֶטער. ָהאט ִגיַהאט. ָהאט ֶער ִזיְך ְמַייׁשֵ

ִניְׁשט ְּבַלייְּבן ְׁשֶטעְקן ִאין ִדי ָצָרה
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ַצַער.  ְגרֹויס  ַמְחַמת  ֵזייֶער  ן  ְמסּוּכָ לֹויז  ּבְ ׁשֹוין  ִזיְך  ִאיז  ֶער  ָוואְרן  ֶער.  מּוז 
ירֹות ִאין ַא ַזאק ַאַריין. אּון ֶער ִאיז  אּון ֶער ָהאט ִזיְך ִגינּוֶמען ְפֵלייׁש אּון ּפֵ
ִגיגאְנֶגען ִווי ִהין ֶער ֶוועט ֵגיין. אּון ֶער ָהאט ִזיְך ִגיַמאְכט ִסיָמִנים ִאין ֶדעם 

ָאְרט ָוואס ֶער ִאיז פּון ָדאְרט ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען.

ֶער  ָהאט  ִיׁשּוב.  ֵאיין  צּו  ִגיקּוֶמען  ִאיז  ֶער  יז  ּבִ ִגיַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  אּון 
ִגיְפרעְגט ָוואס ַפאר ַא ְמִדיָנה ִאיז ָדאס. ָהאט ֶמען ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט. ָהאט 
"ל(. ָהאט ֶמען ִאים  ֶער ִגיְפֶרעְגט. אֹויּב ֶמע ֶהעְרט ָדא פּון ֶדעם ֵקיֶסר. )ַהּנַ
ִגיֶעְנֶפעְרט. יֹוא. ָהאט ֶער ִגיְפֶרעְגט. אֹויּב ֶמע ֶהעְרט ָדא פּון ַזיין ָטאְכֶטער 
ִמיר ֶסע ָקאן ִזיְך ֵקייֶנער  ִדי ְיַפת ּתֹוַאר. ָהאט ֶמען ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט. יֹוא. לּוׁשְ
ב  "ל( ָהאט ֶער ִזיְך ְמַייׁשֵ ּנַ "ל ָוואְרן ִזי ִוויל ִניט ּכַ ּנַ ֵדְך ַזיין )ּכַ ִמיט ִאיר ִניט ְמׁשַ
ט קּוֶמען. אּון ִאיז ִגיַגאְנֶגען צּום ֶמֶלְך  ִגיֶווען. ַמְחַמת ֶער ָקאן ׁשֹוין ַאִהין ִניׁשְ
ַאז  ַזיין ַהאְרץ. אּון  ְמִדיָנה. אּון ָהאט ִאים אֹויס ֶדעְרֵצייְלט ָגאר  פּון ֶדער 
אּון  ִניט.  ידּוְך  ׁשִ ַאְנֶדעְרן  ֵקיין  ִזי  ִוויל  ִאים  ער  ִאיּבֶ אּון  ָחְתן  ִאיר  ִאיז  ֶער 
ט קּוֶמען. ְדרּום ִגיט ֶער ָאּפ ַאֶלע ִסיָמִנים ָוואס ֶער  ַמְחַמת ֶער ָקאן ַאִהין ִניׁשְ
"ל. אּון ֶדער ֶמֶלְך ָזאל ִזיְך  ן ַוואֶסעִרין ַהּנַ ָהאט צּו ֶדעם ֶמֶלְך ְדַהיינּו ִדי ִזיּבְ
ן ֶגעְלט  ֵדְך ַזיין ִמיט ִאיר. אּון ִאים ָזאל ֶער ִגיּבְ ֵגיין ַאִהין ֶוועט ֶער ִזיְך ְמׁשַ

ֶדעְרַפאר.

ִמיר ֵווייְסן ִדי ִסיָמִנים

ֶווען ֶדער ָּבחּור ָהאט ֶגעֶזען ַאז ֶער ֶקען ִניְׁשט ֶנעֶמען ִדי ַּבת ֵקיָסר ָהאט 
ֶער ַּבאְׁשָלאְסן ִאיֶּבעְרצּוֶגעְּבן ַזייֶנע ִסיָמִנים ַפאר ַא ְצֵווייְטן, ַאז אֹויּב ֶער 
ֶקען ִניְׁשט ֲחתּוָנה ָהאְּבן ִמיט ִאיר ָזאל ָכאְטׁש ַא ְצֵווייֶטער ֶקעֶנען ֲחתּוָנה 
ָהאְּבן ִמיר ִאיר. ָדא ִאיז ְמרּוָמז ִדי ַזאְך פּון 'ֲהָפָצה'; ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶרִּבי'ן,  ֵהייִליְגן  ֶגעָוואְרן צּום  ֶזעֶנען ְמקּוָרב  ִמיר  ַאז  ֶגעָהאְלְפן  ָהאט אּוְנז 
צּו  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג  ֶדעם  אּוְנז  ֶלעְרְנט  ֶרִּבי  ֶדער  'ִסיָמִנים',  ִדי  ֵווייְסן  ִמיר 
ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִוויַאזֹוי ָנאְנט צּו ֶוועְרן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַדאְרף 
אֹויס,  ֶזע  ִאיְך  ַאזֹוי  ִווי  אֹויס  ֶזע  ִאיְך  'ֲאִפילּו  ִזיְך:  צּו  ָזאְגן  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ַאֶוועק  ִאיְך  ֶוועל  ָדאְך  ְוכּו',  ְוכּו'  ֵווייְסט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָנאר  ָוואס 
ַאזֹוי  ִווי  'ִסיָמִנים'  ִדי  אֹויְסָזאְגן  ֵזיי  ִאיְדן  ַאְנֶדעֶרע  ַפאר  ֶלעְּבן  ַמיין  ֶגעְּבן 
ֶמען ֶקען ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכע ִאיד, ִאיְך ֶוועל ִאים אֹויְסֶלעְרֶנען ִדי ֵעצֹות אּון 
ִלימּוִדים פּון ֶרִּבי'ן ָזאל ָכאְטׁש ַא ְצֵווייֶטער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד', ַאזֹוי 
ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן קיט(: "ֶעס ִאיז ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ַמְדֵריָגה 
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶזעט ַאז ֶער ִאיז ִניְׁשט ַמְצִליַח ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם ֶער ָזאל 
ַא  ָכאְטׁש  ָזאל  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  ִניְׁשט  ֶקען  ִאיְך  'ַאז  ְטַראְכְטן: 

ְצֵווייֶטער ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד'".

ֶדעְרַפאר ֶזעט ֶמען ַאז ֶדער ָּבחּור ָהאט ֶגעֶּבעְטן פּוֶנעם ֶקעִניג ֶער ָזאל 
ִאים ַּבאָצאְלן ֶגעְלט ַפאְר'ן אֹויְסָזאְגן ִדי ִסיָמִנים, ָוואס ָדאס ִאיז ִדי ֶוועג 
פּון ֲהָפָצה, ֶמען ֶגעְּבט ֶיעֶנעם ִחיזּוק פּון ֶרִּבי'ן אּון ֶמען ֶּבעט ִאים ֶגעְלט 

ַפאר ְצָדָקה.

ֶמען  ָוואְרן  ֶאֶמת.  ֶזעֶנען  ֵרייד  ַזייֶנע  ַאז  ֶדעְרֶקעְנט.  ֶמֶלְך  ֶדער  ָהאט 
ָקאן ִזיְך ַאזֹויְנס ִניט אֹויְסְטַראְכְטן פּון ֶדעם ַהאְרץ. ִאיז ִדי ַזאְך ֶדעם ֶמֶלְך 

ִגיֶפעְלן.

ֶרעְנֶגען  ּבְ ָדא  ִזי  ֶוועט  ֶער  ַאז  ִגיֶווען  ב  ְמַייׁשֵ ִזיְך  ָהאט  ֶמֶלְך  ֶדער  ָנאר 
חּור ֶוועט ָדא ַזיין. ִאיז ִזיְך ַפאר ִאים ִניט גּוט. ָזאל ֶער ִאים  ַאֶהער. אּון ֶדער ּבָ
ַהאְרֶגעֶנען ָהאט ֶער ִניט ִגיָוואְלט ָטאן ַאזֹוי ַאַזאְך ָוואְרן ַפאְרָוואס ָזאל ֶמען 
ֵכן ָהאט  ִאים ָנאְך ַהאְרֶגעֶנען ַפאר ֶדער טֹוָבה ָוואס ֶער ָהאט ִאים ִגיָטאן. ּבְ
יְקן אֹויף ְצֵוויי הּוְנֶדעְרט  ב ִגיֶווען ֶער ֶוועט ִאים ַפאְרׁשִ ִזיְך ֶדער ֶמֶלְך ְמַייׁשֵ
יְקט ִאים  ַמייל ַווייט. ָהאט ֶעס ִאים ֵזייֶער ַפאְרְדָראְסן ָנאְך ָוואס ֶער ַפאְרׁשִ

ַפאר ַאזֹוי ַא טֹוָבה ִווי ֶער ָהאט ִאים ִגיָטאן.

ִאים  ָהאט  אּון  ֶמֶלְך.  ַאְנֶדעְרן  ֵאיין  צּו  אֹויְך  ָדאְרט  ִגיַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז 
עְרֶגעְרס זּון ַווייל ֶסע  חּור ֶדעם ּבֶ "ל )ְדַהיינּו ֶדער ּבָ ּנַ אֹויְך ַאזֹוי ֶדעְרֵצייְלט ּכַ
יְקט ִאיז  ֶטער ֶמֶלְך ָהאט ִאים ַפאְרׁשִ ָהאט ִאים ַפאְרְדָראְסן ָוואס ֶדער ֶעְרׁשְ
ִדי  ֶדעְרֵצייְלט  אֹויְך  ֶיעֶנעם  ָהאט  אּון  ֶמֶלְך  ַאְנֶדעְרן  ֵאיין  צּו  ִגיַגאְנֶגען  ֶער 
ֵדי ֶדער ַאְנֶדעֶרער ָזאל ִגיְך לֹויְפן ֶנעֶמען  ה ִמיט ַאֶלע ִסיָמִנים ּכְ ַגאְנֶצע ַמֲעׂשֶ
ִדי ְיַפת ּתֹוַאר( אּון ָהאט ִאים מֹוֵסר ִגיֶווען ַאֶלע ִסיָמִנים אּון צּו ֶדעם ַאְנֶדעְרן 
ָהאט ֶער ָנאְך מֹוִסיף ִגיֶווען ֶמער ַא ִסיָמן. אּון ֶער ָהאט ִאים ִגיֵהייְסן אּון 

ֶוועט ֶער ֶקעֶנען  ף ָפאְרן. ָטאֶמער  יּכֶ ּתֵ ַאז ֶער ָזאל  ִגיֶווען  ְמַזֵרז  ָהאט ִאים 
ֵדי ֶער ָזאל ְפִריר קּוֶמען ַאִהין. אּון ַאִפילּו ַאז ֶער  ער ָיאְגן. ּכְ ֶיעְנעם ֶמֶלְך ִאיּבֶ
ְטן. ער ַא ִסיָמן ֶמער פּון ֶדעם ֶעְרׁשְ ֶוועט ִניט ְפִריר קּוֶמען. ָהאט ֶער ִזיְך ָאּבֶ

ֶדער  ִווי  ִגיֶווען  ב  ְמַייׁשֵ ַאזֹוי  אֹויְך  ִזיְך  ָהאט  ַאְנֶדעֶרער  ֶדער  אּון 
חּור ָזאל ָדא ַזיין( ָהאט  ֶטער )ַאז ֶסע ִאיז ַפאר ִאים ִניט גּוט ַאז ֶדער ּבָ ֶעְרׁשְ
ַמייל  הּוְנֶדעְרט  ְצֵוויי  אֹויף  יְקט  ַפאְרׁשִ אֹויְך  ִאים  ֶמֶלְך  ַאְנֶדעֶרער  ֶדער 
ַווייֶטער. ָהאט ֶעס ִאים ִוויֶדער ֵזייֶער ַפאְרְדָראְסן. ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען ִוויֶדער 
עְרֶגעְרס זּון ִאיז ִוויֶדער ִגיַגאְנֶגען צּו  חּור ֶדעם ּבֶ צּום ְדִריְטן )ְדַהיינּו ֶדער ּבָ
ַאזֹוי  אֹויְך  ִאים  ָהאט  אּון  ְדִריֶטער.  ֶדער  ִגיֶווען  ׁשֹוין  ִאיז  ָדאס  ֶמֶלְך  ֵאיין 
ֶמער  ָנאְך  ֶער  ָהאט  ְדִריְטן  ֶדעם  צּו  אּון  ה(  ַמֲעׂשֶ ַגאְנֶצע  ִדי  "ל  ּנַ ּכַ ִגיָזאְגט 

ִסיָמִנים ִגיָזאְגט ֵזייֶער גּוֶטע ִסיָמִנים.

ִזיְך ִניְׁשט ֶדעְרְׁשֶרעְקן פּון ִפיֶלע דּוְרְכֶפעֶלער

ִניְׁשט  ִזיְך  ָהאט  ָּבחּור  ֶדער  ִהְתַחְזקּות,  מֹוָרא'ִדיֶגע  ָדא  ֶמען  ֶזעט 
ֶדעְרְׁשָראְקן פּון ַזייֶנע ִפיֶלע דּוְרְכֶפעֶלער, ֲאִפילּו ֶער ִאיז ַאֶוועק ֶגעַפאְלן 
ְצֵווייְטן  צּום  ֶגעַגאְנֶגען  ַווייֶטער  ֶער  ִאיז  ַאֶוועק,  ַמייל  הּוְנֶדעְרט  ְצֵוויי 
ֶקעִניג, ֶגעְּבן ַפאר ִאים ִדי ִסיָמִנים, אּון ֶווען ֶער ִאיז ַא ְצֵווייֶטע ָמאל ַאֶוועק 
אּון  ֶגעְׁשַטאְרְקט  ִזיְך  ַווייֶטער  ֶער  ָהאט  ַמייל  הּוְנֶדעְרט  ְצֵוויי  ֶגעַפאְלן 
ֶגעַגאְנֶגען צּום ְדִריְטן ֶקעִניג, ֶגעְּבן ַפאר ִאים ִדי ִסיָמִנים, אּון וואּו ַווייֶטער 
ֶער ִאיז ַאֶוועְקֶגעַפאְלן - ַאְלץ ֶמער ִסיָמִנים ָהאט ֶער ַפאְרֶמעְרט צּו ֶגעְּבן.

הּוְנֶדעְרֶטער ַמייְלן ַווייט, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ָדאס ִאיז ַא ְיסֹוד ִאין ֲהָפָצה, ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט אֹויְסֶגעְקִליְּבן ַזיין 
ַארּום  ֵגייט  ֶער  'ֲהָפָצה',  פּון  ִמְצָוה  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִאין  ַזיין  עֹוֵסק  צּו  ֶוועג 
ֶדעְרֵצייְלן ִדי 'ִסיָמִנים' פּוֶנעם ֶרִּבי'ן, ֶער ַפאְרְׁשְּפֵרייט ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ֵהייִליֶגע 
ַקיין  ִאין  ַאַרייְנַפאְלן  ִניְׁשט  ֶער  ָטאר  ֶוועְלט,  ִדי  ַפאר  ֵׂשֶכל  ִדיּבּוִרים אּון 
ַאַרייְנצּוַׁשייֶנען  ֶנֶפׁש  ַאזֹוי ְׁשַטאְרק מֹוֵסר  ִזיְך  ִאיז  ֶער  ִווי  ֶזעֶעְנִדיג  ֵיאּוׁש, 
ִזיְך  ַּביי  ִניְׁשט  ֶער  ֶזעט  ַצייט  ִדי  ִאין  ִאיְדן אּון  ַאְנֶדעֶרע  ִאין  ִליְכִטיְגֵקייט 
ִזיְך  מּוְטֶׁשעט  ֶער  ַהֵׁשם,  ֲעבֹוַדת  ִאין  ִריְקן  ֶעֶּפעס  ִאים  ִזיְך  ָזאל  ֶעס  ַאז 
ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ִיְׁשְמֵרינּו,  ַהֵׁשם  ִנְסיֹונֹות,  ִּביֶטעֶרע  ַזייֶנע  ִמיט  ַווייֶטער 
ַוואְרְפט ִאים ַאָראּפ ִאין ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֶער ַפאְלט ַאָראּפ ָנאְך ְצֵוויי 
ַפאְלט  ֶער  ִלְּצָלן,  ַרֲחָמָנא  ָמאל  הּוְנֶדעְרט  ְצֵוויי  ָנאְך  אּון  ָמאל  הּוְנֶדעְרט 
הּוְנֶדעְרֶטער ַמייְלן ַווייט ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ְוכּו' ְוכּו', - ָטאר ָדאס ִאים ִניְׁשט 
ָאְּפְׁשֶטעְלן ַזיין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם, ָנאר ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ַאז ֶער ֶזעט ִווי ֶדער 
ֵיֶצר ָהָרע ָהאט ִזיְך ַפאְרֵלייְגט אֹויף ִאים, ֶער ִוויל ִאים ָנאר ֶדעְרַווייֶטעְרן 
ַזיין ִאין ֲהָפָצה, ָנאְך ֶמער  פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָזאל ֶער ָנאְך ֶמער עֹוֵסק 

ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ִליְכִטיְגֵקייט אֹויף ֶדער ֶוועְלט.

ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ֵסֶפר ַהִמידֹות, אֹות ִניאּוף, ִסיָמן מא(: "ִּתּקּון ְלהֹוָצַאת 
ֶזַרע ְלַבָּטָלה - ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל ְלַהֲחִזיר ְּבֵני ָאָדם ִּבְתׁשּוָבה", ֶווער ֶעס ִוויל ַא 
ִּתיקּון אֹויף ְּפַגם ַהְּבִרית ָזאל צּוִריק ְּבֶרעְנֶגען ֶמעְנְטְׁשן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ַא  ָוואס  ַזאְך  ְגֶרעֶסעֶרע  ַקיין  ָדא  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ַווייל  ּתֹוָרה.  ִדי  צּו  אּון 
ֶמעְנְטׁש ֶקען טּון צּו ַפאְרֶרעְכְטן ָוואס ֶער ָהאט ּפֹוֵגם ֶגעֶווען, ִווי ֶער ָזאל 

עֹוֵסק ַזיין ִאין צּוִריק ְּבֶרעְנֶגען ֶמעְנְטְׁשן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִגיָפאִרין  ִאיז  אּון  "ל  ַהּנַ ֶמֶלְך  ֶטער  ֶעְרׁשְ ֶדער  ן  ִגיהֹויּבְ אֹויף  ִזיְך  ָהאט 
"ל  ת ֵקיֶסר ַהּנַ ף אּון ִאיז ַאִהין ִגיקּוֶמען צּו ֶדעם ָאְרט פּון ֶדער ּבַ יּכֶ ַאִהין ּתֵ
יר. אּון ָהאט ַאיין  ְדַהיינּו ִדי ְיַפת ּתֹוַאר אּון ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִזיְך ִגיַמאְכט ַא ׁשִ
ֵעדּות  ן  ִזיּבְ ִדי  ְדַהיינּו  ֶעְרֶטער  ַאֶלע  ִדי  ָחְכָמה  ִמיט  יר  ׁשִ ֶדער  ִאין  ִגיֶזעְצט 
ִעיָקר  ֶדער  ִגיֶווען  ִאיז  ָדאס  ָוואס  ַוואֶסעְרן  ִאיְרֵליי  ן  ִזיּבְ ִדי  )ְדַהיינּו  "ל  ַהּנַ
ֶדער  ֶוועְדִליק  ִמיר  לּוׁשְ "ל(  ּנַ ּכַ ָחְתן  ִאיר  ִאין  ִגיַהאט  ָהאט  ִזי  ָוואס  ִסיָמִנים 
ֵסֶדר  ּכְ ִניט  ֶעְרֶטער  ן  ִזיּבְ ִדי  ִגיקּוֶמען  ִאים אֹויס  ִאיז  יר.  ׁשִ ֶדעם  פּון  ָחְכָמה 
אַדאְרְפט צּו ָזאְגן ְפִריר ֶדעם ְגרּוּב אּון ֶדער ָנאְך  ל ֶער ָהאט ּבַ )ְדַהיינּו ְלָמׁשָ
ַאזֹוי  ִאים  ִאיז  ֶסע  ָוואְרן  ִגיָזאְגט(  ַפאְרֶקעְרט  ָהאט  ֶער  אּון  ְוכּו'  ִמְקֶוה  ִדי 
יר. אּון ֶדער ֶמֶלְך ִאיז ַארֹויף ִגיקּוֶמען אֹויף  י ָחְכַמת ַהׁשִ אֹויְסִגיקּוֶמען ַעל ּפִ
ֵדְך  ֶדעם ָאְרט )ְדַהיינּו אֹויף ֶדעם ָאְרט ָוואס ֶווער ֶסע ָהאט ִזיְך ִגיָוואְלט ְמׁשַ
יר  ַזיין ִמיט ִאיר ָהאט ִגימּוְזט אֹויף ֶדעם ָאְרט ַארֹויף קּוֶמען אּון ָזאְגן ַא ׁשִ
ֶדעְרֶהעְרט  ָהאט  ִזי  ִווי  יר.  ׁשִ ַזיין  ִגיָזאְגט  ָהאט  ֶער  אּון  "ל(  ּנַ ּכַ ָחְכָמה  ִמיט 
ִוויְלד ִחידּוׁש  יי ִאיר ַא  ּבַ ן ִאיְרֵליי ַוואֶסעְרן( ִאיז  ִזיּבְ ִדי ֶעְרֶטער )ְדַהיינּו ִדי 
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ה  ַווְדַאי ִאיר ָחְתן ָנאר ֶסע ִאיז ִאיר ָקׁשֶ ִגיֶווען. ִאיז ִאיר ִגיֶפעְלן ַאז ָדאס ִאיז ּבְ
ִמיר פּון ֶדעְסט ֶוועִגין ָפאְרט.  ֵסֶדר לּוׁשְ ִגיֶווען ַפאר ָוואס ֶער ָזאְגט ֵזיי ִניט ּכְ
ִאים  ִאיז  יר  ׁשִ ֶדעם  פּון  ָחְכָמה  ֶדער  ַמְחַמת  ר  ֶאְפׁשֶ ִגיְטַראְכט  ִזיְך  ִזי  ָהאט 
ן ִאין ַהאְרץ ַאז ָדאס ִאיז ֶער  ִליּבְ יי ִאיר ִגיּבְ אֹויס ִגיקּוֶמען ֶדער ֵסֶדר. ִאיז ּבַ
ֵדְך ִמיט ִאים. ִאיז ִגיָוואִרין  ן ַאז ִזי ִאיז ִזיְך ְמׁשַ ִריּבְ ִגיׁשְ ַאֵליין. ָהאט ִזי ִאים ָאּפְ
ר ִדי ְיַפת ּתֹוַאר ָהאט ִזיְך ׁשֹוין ִגיפּוֶנען  ֲאׁשֶ ְמָחה אּון ַא ַרַעׁש. ּבַ ַא ְגרֹויֶסע ׂשִ

ידּוְך אּון ְמָהאט ִזיְך ׁשֹוין ִגיֶרעְכט אֹויף ֶדער ַחתּוָנה. ַא ׁשִ

ֶדעְרַווייל קּוְמט ָאן ֶדער ַאְנְדֶרער )ְדַהיינּו ֶדער ַאְנֶדער ֶמֶלְך ָוואס ִאים 
ִסיָמן  ַא  ֶמער  ָנאְך  אּון  ִסיָמִנים  ַאֶלע  ִגיָזאְגט  אֹויס  חּור  ּבָ ֶדער  אֹויְך  ָהאט 
"ל( אּון ֶדער ַאְנְדֶרער ִאיז אֹויְך ִגיָלאִפין ַאִהין. ָהאט ֶמען ִאים ִגיָזאְגט ַאז  ּנַ ּכַ
ידּוְך ִגיָטאן. אּון ֶער ָהאט ְדרֹויף ִניט ִגיקּוְקט. אּון ֶער ָהאט  ִזי ָהאט ׁשֹוין ַא ׁשִ
ער ַאַזאְך ָוואס ֶער ֶוועט ִאיר  ִגיָזאְגט. פּון ֶדעְסט ֶוועִגין ָפאְרט. ָהאט ֶער ָאּבֶ
ַווְדַאי ּפֹוְעִלין. ִאיז ֶער ִגיקּוֶמען )ְדַהיינּו ֶדער ַאְנְדֶרער  ָזאִגין. ָוואס ֶער ֶוועט ּבְ
יר. אּון ֶדער ַאְנְדֶרער ָהאט ׁשֹוין ְמַסֵדר ִגיֶווען  ֶמֶלְך( אּון ָהאט ִגיָזאְגט ַזיין ׁשִ
ן ָנאְך ֶמער ַא ִסיָמן. ָהא  ֵסֶדר. אּון ֶדעְרצּו ָהאט ֶער ִגיִגיּבְ ִדי ַאֶלע ֶעְרֶטער ּכְ
ֶדעם  ָזאִגין  ֶער  ָזאל  ֶטער.  ֶעְרׁשְ ֶדער  ֵווייְסט  ַוואֶנעט  פּון  ִגיְפֶרעְגט  ִאים  ִזי 
ֶאֶמת ִאיז ִזיְך ַפאר ִאים ִניט גּוט )ְדַהיינּו. ֶדער ַאְנְדֶרער ָהאט ִזיְך ִגיְטַראְכט. 
ְטן  ֶעְרׁשְ ֶדעם  ָהאט  חּור  ּבָ ֶדער  ַאז  ֶאֶמת  ֶדעם  אֹויְסָזאְגן  ִניט  ִאיר  ָקאן  ֶער 
ט ַאז ִזי ָזאל ָדאס ִוויְסן( ָהאט ֶער  אֹויְסִגיָזאְגט. ָוואְרן ָדאס טֹויג ִזיְך ִאים ִניׁשְ
ֶטער ָהאט ִגיוואּוְסט  ִאיר ִגיֶעְנֶפעְרט. ֶער ֵוויְסט ִניט. )פּון ַוואֶנעט ֶדער ֶעְרׁשְ
ן  ִליּבְ ִגיּבְ ִאיז  ִזי  אּון  ִגיֶווען.  ִחידּוׁש  ִוויְלד  ַא  ָדאס  ִאיר  יי  ּבַ ִאיז  ִסיָמִנים(  ִדי 
ֶטער ָהאט ִזיְך אֹויְך אֹויס ֶדעְרֵצייְלט  ֵטיין ַפאְרטּוִמיְלט. ָוואִרין ֶדער ֶעְרׁשְ ׁשְ
ִמיר  ִדי ַאֶלע ֶעְרֶטער. אּון פּון ַוואֶנעט ָזאל ַא ֶמעְנְטׁש ִוויִסין ִדי ִסיָמִנים. לּוׁשְ
פּון ֶדעְסט ֶוועִגין ָפאְרט ִאיז ִאיר ִגיֶפעִלין ַאז ֶדער ַאְנֶדעֶרער ֶער ִאיז ִאיר 
ֵסֶדר. אּון ֶדעְרצּו ָנאְך  ָחְתן. ָוואִרין ִזי ָהאט ִגיֶזעְהן ַאז ֶער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ּכְ
ר ִאיז ָדאס ִאים אֹויס ִגיקּוֶמען ָדאְרְך  ֶטער ֶאְפׁשֶ ַא ִסיָמן ֶמער אּון ֶדער ֶעְרׁשְ
יר ָוואס ֶער ָהאט ֶדעְרַמאְנט ִדי ֶעְרֶטער. ָנאר ִזי ִאיז  ֶדער ָחְכָמה פּון ֶדעם ׁשִ
ין  לֹוֶמר ִזי ָהאט ִזיְך ׁשֹוין ֵקיין ֵעָצה ִניט ִגיָקאְנט ִגיּבִ ֵטיין )ּכְ ן ׁשְ ִליּבְ ׁשֹוין ִגיּבְ
ֵדְך  ֵטיין אּון ָהאט ׁשֹוין ִמיט ֵקייֶנעם ִניט ִגיָוואְלט ִזיְך ְמׁשַ ן ׁשְ ִליּבְ ִאיז ִזי ִגיּבְ

ַזיין(.

עְרִגיְרס זּון. ִווי ֶדער ַאְנְדֶרער ֶמֶלְך ָהאט  חּור ְדַהיינּו ֶדעם ּבֶ אּון ֶדער ּבָ
יְקט. ָהאט ֶעס ִאים ִוויֶדער ֵזיֶער ַפאְרְדָראִסין. ִאיז ֶער ִגיַאְנֶגען  ִאים ַפאְרׁשִ
"ל אּון  ּנַ ה ּכַ צּום ְדִריִטין אּון ָהאט ִאים אֹויְך ֶדעְרֵצייְלט ָגאר ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעׂשֶ
ֶער ָהאט ִאים ָנאְך ֶמער ִסיָמִנים ִגיָזאְגט ֵזייֶער גּוֶטע ִסיָמִנים. אּון ַפאר ֶדעם 
ִגיַהאט ַא  ר ֶער ָהאט  ּבֲאׁשֶ ַזיין ַהאְרץ.  ִגיֶרעט ָגאר  ְדִריִטין ָהאט ֶער אֹויס 
ַתב ִאיז ִגיֶווען אֹויס ִגיָמאְלט ִדי ַאֶלע ֶעְרֶטער )ְדַהיינּו  ַתב ָוואס אֹויף ֶדעם ּכְ ּכְ
יר ִדי  אּפִ ֵכן ָזאל ֶער ִזיְך אֹויס ָמאִלין אֹויף ַא ּפַ ין ִאיְרֵליי ַוואֶסעִרין( ּבְ ִדי ִזיּבִ
אֹויְך  ָהאט  ֶמֶלְך  ְדִריֶטער  ֶדער  אּון  ֶרעְנֶגען.  ּבְ ִאיר  ָזאל  אּון  ֶעְרֶטער  ַאֶלע 

חּור ָנאְך ַווייֶטער ְצֵוויי הּוְנֶדעְרט ַמייל. יְקט ֶדעם ּבָ ַפאְרׁשִ

ִגיקּוֶמען.  ַאִהין  ִאיז  אּון  ַאִהין.  ִגיָלאִפין  אֹויְך  ִאיז  ְדִריֶטער  ֶדער  אּון 
ְצֵוויי  ִדי  )ְדַהיינּו  ְצֵוויי  ִדי  ָדא  ָדא  ׁשֹוין  ִאיז  ֶסע  ַאז  ִגיָזאְגט  ִאים  ֶמען  ָהאט 
ֶער  ָוואִרין  ָפאְרט.  ֶוועִגין  ֶדעְסט  פּון  ִגיֶעְנֶפעְרט.  ֶער  ָהאט  "ל(  ַהּנַ ְמָלִכים 
ַווְדַאי ּפֹוְעִלין. אּון ִדי ֶוועְלט ָהאט ָגאר ִניט  ָהאט ַאזֹוי ַאַזאְך ָוואס ֶער ֶוועט ּבְ
עֶסער ֵאייֶדער ַאְנֶדעֶרע. אּון ֶדער  ִגיוואּוְסט. ַפאְרָוואס ִזי ִוויל ִדי ָדאִזיֶגע ּבֶ
יר ִמיט ֵזייֶער וואֹויֶלע  ְדִריֶטער ִאיז אֹויְך ָאְנִגיקּוֶמען אּון ָהאט ִגיָזאְגט ַזיין ׁשִ
ַתב  ֶטע. אּון ֶער ָהאט ִגיִוויִזין ָדאס ּכְ עֶסעֶרע ִסיָמִנים פּון ִדי ֶעְרׁשְ ִסיָמִנים ּבֶ
ַאֶלע  ִדי  ִמיט  ֶעְרֶטער(  ִדי  ִגיָמאְלט  ָנאְך  ַאֵליין  ִזיְך  ָהאט  ֶער  ָוואס  )ְדַהיינּו 
ָראְקן אּון  לֹוֶמר ֶדעְרׁשְ ֶעְרֶטער אֹויס ִגיָמאְלט. ִאיז ִזי ֵזייֶער ִנְבָהל ִגיָוואִרין )ּכְ
ט ִגיֶקעְנט ָטאן ֵקיין ׁשּום ַזאְך. ַמְחַמת  ַפאְרטּוְמְלט( ָנאר ִזי ָהאט ׁשֹוין ִניׁשְ
ִטין ָהאט ִזי ִזיְך אֹויְך ִגיֵמייְנט. ַאז ָדאס ִאיז ֶער ַאֵליין. אּון  אֹויף ֶדעם ֶעְרׁשְ
ער ֶדעם ָהאט ִזי ִגיָזאְגט ַאז ִזי ֶוועט ׁשֹוין  ָנאְך ֶדעם אֹויף ֶדעם ַאְנֶדעִרין ִאיּבֶ

ַתב ַאֵליין. ֶרעְנֶגען ִאיר ֵאייִגין ּכְ יז ֶמע ֶוועט ִאיר ּבְ ין ּבִ ִניט ְגֵלייּבִ

עְרֶגעְרס  ּבֶ ֶדעם  )ְדַהיינּו  חּור  ּבָ ֶדער  ִגיֶווען  ב  ְמַייׁשֵ ִזיְך  ָהאט  ֶדעְרָנאְך 
יְקן ַווייֶטער. ָהאט ֶער ִזיְך  יז ִווי ַלאְנג ֶוועט ֶמען ֶעס ִאים ַאְלץ ַפאְרׁשִ זּון( ּבִ
ֵקיֶסר(  ת  ּבַ ֶדער  )ְדַהיינּו צּו  ַאִהין.  ָלאְזן  ִזיְך  ֶוועט  ַאֵליין  ֶער  ִגיֶווען  ב  ְמַייׁשֵ
ִאיז  יז ֶער  ּבִ ִגיַגאְנֶגען  ִגיַגאְנֶגען אּון  ִאיז  ּפֹוְעְלן. אּון ֶער  ֶוועט ֶער  ָטאֶמער 
ַווְדַאי  ַאִהין ִגיקּוֶמען. אּון ֶער ָהאט ִגיָזאְגט ֶער ָהאט ַאַזאְך. ָוואס ֶער ֶוועט ּבְ

יר. אּון ֶער ָהאט ִגיָזאְגט  ּפֹוְעְלן. אּון ֶער ִאיז ִגיקּוֶמען אּון ָהאט ִגיָזאְגט ַזיין ׁשִ
ָנאְך ֶמער ִסיָמִנים ֵזייֶער גּוֶטע ִסיָמִנים. אּון ֶער ָהאט ִזי ֶדעְרַמאְנט ַאז ֶער 
ָהאט ִמיט ִאיר ִאין ֵאיין ֵחֶדר ִגיֶלעְרְנט. אּון ָנאְך ַאְנֶדעֶרע ִסיָמִנים. אּון ָהאט 
"ל אּון ַאז ֶער  יְקט ִדי ְמָלִכים ַהּנַ ִאיר ַאְלץ אֹויס ֶדעְרֵצייְלט. ַאז ֶער ָהאט ִגיׁשִ
ַתב ִאין ַא ּבֹוים. אּון ַאְלִדיְנג ָוואס ִמיט ִאים ָהאט ִזיְך  אַהאְלְטן ָדאס ּכְ ָהאט ּבַ
ֶטע ְדַריי  ער ִזי ָהאט ְדרֹויף ָגאר ִניט ִגיקּוְקט. )אּון ִדי ֶעְרׁשְ ער ִגיָטאן. ָאּבֶ ִאיּבֶ
ן  עס ַטְעִמים ַפאר ָוואס ֵזיי ָהאּבְ ַווְדַאי אֹויְך ִגימּוְזט ָזאְגן ֶעּפֶ ן ּבְ ְמָלִכים ָהאּבְ
ַווְדַאי ִניט ֶמעְגֶלעְך. ָוואְרן ֶעס  ַתב( אּון צּו ֶדעְרֶקעֶנען ִאים. ִאיז ּבְ ִניט ָדאס ּכְ
ִגיָוואְלט  ִניט  ׁשֹוין  ִזי ָהאט  ַצייט. אּון  ַא ַלאְנֶגע  ִגיַגאְנֶגען  ַאֶוועק  ׁשֹוין  ִאיז 
ַתב פּון ִאיר  ֶרעְנֶגען ָדאס ּכְ יז ֶמע ֶוועט ִאיר ּבְ קּוְקן אֹויף ֵקיין ׁשּום ִסיָמִנים. ּבִ
ִטין ָהאט ִזי ִזיְך אֹויְך ִגיֵמייְנט ַאז ָדאס  ַהאְנט ַאֵליין. ָוואִרין אֹויף ֶדעם ֶעְרׁשְ
ער ֶדעם ָהאט ִזי ׁשֹוין  ַווְדַאי. אּון ַאזֹוי אֹויף ֶדעם ַאְנֶדעִרין ְוכּו' ִאיּבֶ ִאיז ֶער ּבְ

"ל. ּנַ ִניט ִגיָוואְלט ֵקיין ׁשּום ִסיָמִנים ְוכּו' ּכַ

ב ִגיֶווען. ֶער  עְרִגיְרס זּון( ָהאט ִזיְך ְמַייׁשֵ חּור )ְדַהיינּו ֶדעם ּבֶ אּון ֶדער ּבָ
ָוואִרין  ָזאֶמען.  ִניט  ָדא  ֶער ָקאן  לֹוֶמר  )ּכְ ִניט ַמאִכין  ָהיֹות  ׁשְ ֵקיין  ָדא  ָקאן 
ָטאֶמער ֶוועְרט ֶמען ִגיָוואר ַאז ֶער ִאיז ָדא ֶוועט ִאים ֶדער ֵקיֶסר ַהְרִגיֶנען 

"ל(. ּנַ ּכַ

ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ִאין ֲהָפָצה

ַדאְרְפן ִמיר ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ֶדעם ֵחֶלק פּון ִדי ַמֲעֶׂשה ִזיך צּו ְׁשַטאְרְקן 
ַאזֹוי,  ָיא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶחְׁשּבֹון:  ַא  ַמאְכן  ִזיְך  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  'ֲהָפָצה',  ִאין 
ִמיר  ָהאט  ֶער  וואּו  ַוואְרְפן  ַאָראּפ  ֶגעֶקעְנט  ִמיר  ָהאט  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער 
ֶדעם  ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען  ְּפרּוִּביְרן  ֶמער  ֶיעְצט  ִאיְך  ֶוועל  ַאָראְּפֶגעָוואְרְפן, 
ֶרִּבי'ְנס ַזאְך ִאין ִדי ֶוועְלט, ָזאל ָנאְך ַא ִאיד ִוויְסן ַאז ֶער ֶקען ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָזאל ָנאְך ַא ִאיד ִוויְסן ַאז ֶער ֶקען ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ָזאל ָנאְך 

ַא ִאיד ִוויְסן ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַפאר ִאים ַא ֶוועג צּו ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ִניְׁשט ַאַרייְנְׁשִטיְּפן

ַאז ֶמען ֶרעְדט פּון ֲהָפָצה, ֶזע ִאיְך ַאז ִניְׁשט ַאֶלע ֵווייְסן ִדי ִריְכִטיֶגע 
ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  ַאז  ִוויְסן  ַדאְרף  ֶמען  ָדאס,  טּוט  ֶמען  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג 
ַאַרייְנְׁשִטיְּפן ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ֶעֶּפעס ָוואס ֶער ִוויל ִניְׁשט, צּום ֵּבייְׁשִּפיל, 
ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ַפאְרְׁשֵטייט ָנאְכִניְׁשט ִדי ַזאְך פּוֶנעם 'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד', 
ַּביי ִאים ִאין ֹמַח ֵהייְסט ָדאס 'ִניְׁשט ֶגעֶלעְרְנט'... - ְׁשִטיּפ ִאים ָדאס ִניְׁשט 
ַאַריין ֶגעְצִוויְנֶגעֶנעְרֵהייט, ַווייל ֶמען ֶקען ָנאר ֶגעְּבן ַא ַזאְך ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש 
ָלׁשֹון  ֶדעם  ַהָּקדֹוׁש  ֹזַהר  ִאין  ֶגעפּוְנט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  ֶהעְרן.  ִוויל  ֶער  ָוואס 
)ַּפְרַׁשת ְּתַצֶּוה, ַדף קפו:(: "ַזָּכָאה ַמאן ְּדַמִּליל ַעל אּוְדִנין ְּדַׁשְמִעין", וואֹויל ִאיז 

ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶרעְדן צּו אֹויֶעְרן ָוואס ֶהעְרן. ִאיְך ֶוועל ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 
ֶרעְדן צּו ַא ֶמעְנְטׁש ֶמער ָוואס ֶער ִוויל ֶהעְרן, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ֶּבעְטן 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶמען ָזאל ָהאְּבן ִדי ֵׂשֶכל צּו ִוויְסן ָוואס צּו ֶרעְדן אּון ִמיט 

ֶוועֶמען צּו ֶרעְדן.

ִאיְך ָהאּב ֶגעְׁשִּפיְלט ִמיר ִדיר ַא ַׁשאְך ֶגעים

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן צּו ַא ִאיְנֶגעְרַמאן: 
ֶגעֶדעְנְקְסט ָנאְך ִווי ַאזֹוי ִאיְך ָהאּב ִדיר ְמַקֵרב ֶגעֶווען? ַאְלס ָּבחּור ָהאְסטּו 
ַגאְסן,  ִדי  ִאין  ֵּבייק  ַא  ִמיט  ַארּוְמֶגעָפאְרן  ִּביְסט  דּו   ,... ִאין  ֶגעוואֹויְנט 
ָהאְסט ֶגעַלאְכט פּון ִמיר ַאז ִאיְך ִּבין ַא ְּבֶרְסֶלְב'ֶער... ָהאְסט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט 
ֶהעְרן פּון ֶרִּבי'ן, ָוואס ָהאּב ִאיְך ֶגעטּון? ִאיְך ָהאּב ֶגעְׁשִּפיְלט ִמיר ִדיר ַא 
ַׁשאְך ֶגעים, ִאיְך ָהאּב ֶגעַמאְכט ַאז דּו ָזאְלְסט ֶגעוואּוֶנען... אּון ִאיְך ָהאּב 
ֶגעֶרעְדט ִמיט ִדיר פּון ָדאס אּון ֶיעְנץ - ִּביז דּו ִּביְסט ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן! אּון 
ַאזֹוי ָהאּב ִאיְך ֶגעטּון ִמיט ַאַסאְך ָּבחּוִרים אּון ִאיְנֶגעַלייט, ֶמען ֶרעְדט ִמיט 
ֵזיי ַאֶלע ֵנייֶעס, ַאֶלע ְׁשטּוִתים ְוכּו', אּון ִמיט ָחְכָמה ְפֶלעְכט ֶמען ֶדעְרֵּביי 

ַאַריין ֵׁשייֶנע ִדיּבּוִרים, ַאזֹוי ִאיז ֶמען ְמַקֵרב ֶמעְנְטְׁשן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַעד ַהיֹום ֶגעֶדעְנק ִאיְך ָנאְך ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ַטַעם...

ִאיז  ֶעס  מֹוֲהָרא"ׁש,  צּו  ֶגעָוואְרן  ְמקּוָרב  ִּבין  ִאיְך  ֶווען  ֶגעֶדעְנק  ִאיְך 
ֶגעֶווען זּוֶמער ַצייט ְׁשַנת תשס"ד ִלְפָרט ָקָטן, ָהאּב ִאיְך ָאְנֶגעהֹויְּבן קּוֶמען 
ַדאֶוועֶנען ִאין ִדי ְׁשִטיְּבל פּון 'ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ְּבֶרְסֶלב' ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג, 



ד

ֹראׁש  אֹויף  אּוַמאן  ַקיין  ֶגעָפאְרן  ָנאְכִניְׁשט  ִאיְך  ִּבין  ָיאר  ֶיעֶנעם  ָאֶּבער 
ַהָׁשָנה, ִאיְך ָהאּב ָנאְכִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֵגיין ֶדעָמאְלט, ]ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ֵנס 
ַאז ִאיְך ִּבין ִניְׁשט ֶגעָפאְרן ֶיעֶנעם ָיאר ַקיין אּוַמאן, ֶעס ִאיז ַא ַגאְנֶצע ִסיּפּור 
ָוואס ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶדעְרֵצייְלן ְוכּו'[ ָהאט ִמיר ֵאייֶנער ֶגעמּוְטֶׁשעט: "ַמאְך 
ַא ִטיֶקעט אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה..." "ַמאְך ַא ִטיֶקעט אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה..." ַעד 
ַהיֹום ֶגעֶדעְנק ִאיְך ָנאְך ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ַטַעם ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶגעְׁשִּפיְרט ֶווען 

ֶער ָהאט ִמיר ֶגעמּוְטֶׁשעט ֶדערֹויף.

מֹוַהָרא"ְׁש'ס  צּו  ֵגיין  ַּביים  ֶגעַהאְלְטן  ָנאְכִניְׁשט  ִאיְך  ָהאּב  אֹויְך  ַאזֹוי 
מֹוֲהָרא"ׁש..."   צּו  "קּום  ֶגעמּוְטֶׁשעט:  ֵאייֶנער  ִמיר  ָהאט  ְוכּו',  ִׁשיעּוִרים 
קּוֶמען  צּו  ַׁשָייְך  ֶגעֶווען  ָנאְכִניְׁשט  ִאיז  ִמיר  ַּביי  מֹוֲהָרא"ׁש..."  צּו  "קּום 
ָזאל קּוֶמען, ָהאט  ִאיְך  ֶגעמּוְטֶׁשעט  ִמיר  ֶיעֶנער ָהאט  צּו מֹוֲהָרא"ׁש, אּון 
ֶגעֶזען  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ָמאל  ֶעְרְׁשֶטע  ]ָדאס  ֶגעטּון.  ֵוויי  ֵזייֶער  ָדאס  ִמיר 
ִמיר  ִאיז  ָדאס  ַמְלָּכה,  ְמַלֶּוה  ַא  ַּביי  ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי  ֶגעֶווען  ִאיז  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶגעֶווען ֵזייֶער ְׁשֶווער, ִוויל ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען: "וואּו ִאיז ֶדער 
'ַצִּדיק'? מֹוֲהָרא"ׁש ִזיְצט ִמיט ִדי ְׁשִליְסֶלעך, ִמיט ִדי ַהאְנט ֵזייֶגער, ַמאְכט 
ִזיְך ְמסּוָדר ִדי ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות..." ִאיְך ָהאּב ָנאְכִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס 
ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב, ִסיָמן קטז( ַאז ֶדעם ַצִּדיק ֶקען ֶמען ִניְׁשט 

ֶדעְרֶקעֶנען פּוְנְדרֹויְסן[.

ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ִוויְכִטיֶגע ְּכַלל צּו ִוויְסן, ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַארֹויְפְצִוויְנֶגען 
ָאֶדער מּוְטֶׁשען ַא ֶמעְנְטׁש ַא ַזאְך ָוואס ֶער ַהאְלט ָנאְכִניְׁשט ֶדעְרֵּביי, ֶמען 
ַדאְרף ִוויְסן ֶדעם ִריְכִטיְגן ֶוועג ִמיט ָחְכָמה אּון ֵׂשֶכל ִווי ַאזֹוי צּו ֶרעְדן ִמיט 

ֶמעְנְטְׁשן ִאים ְמַקֵרב ַזיין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִאיְך ַדאְרף ָדאס ִניְׁשט!

ֶגעִזיְצן  ֶגענּוג  ֲהָפָצה;  ִאין  ַזיין  עֹוֵסק  ַּבאְפַלייְסן,  ֶיעְצט  ִזיְך  מּוז  ֶמען 
ַמֲעִׂשיֹות פּון  ִליּב צּו ֶהעְרן  ֵזייֶער  ִאיְך ָהאּב  ַהָפָצה!  ֵגיין  ָדא, ֶמען ַדאְרף 
ַהָפָצה, ... ֵנרֹו ָיִאיר ֶדעְרֵצייְלט ִמיר ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַהָפָצה ִאין ַא ְגרֹויֶסע 
ִדי  ַא ְפרֹוי ֶּבעט ִאיר ַמאן: "ֶהעְלף ִמיר ְׁשֶלעְּפן  ִווי  ֶגעֶׁשעְפט אּון ֶהעְרט 
ַזאְכן", ָזאְגט ֶער ִאיר: "ָלאז ִמיר ָאּפ, ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ִניְׁשט ַקיין ֹּכַח, רּוף 
ִמיר ִניְׁשט!" ָנאְכֶדעם ֵגייט ֶער צּו צּו ִאים אּון ְפֶרעְגט ִאים ִצי ֶער ַדאְרף ַא 
ֵׁשייֶנע קּוְנְטֵרס 'ַא ִריְכִטיֶגע ָׁשלֹום ַּבִית', 'ַא ֵׁשייֶנע ָׁשלֹום ַּבִית', ָזאְגט ֶדער 
ַמאן: "ִאיְך ַדאְרף ָדאס ִניְׁשט!" ָהאט ִזיְך ֶדער ֵמִפיץ ֶגעֶּבעְטן ַּביי ֶיעֶנעם 
ֶער ָזאל ֶעס ֶנעֶמען ָזאֶגעְנִדיג: דּו ֶוועְסט ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, ְלַמֲעֶׂשה 
ָהאט ֶיעֶנער ֶעס ֶגענּוֶמען אּון ָהאט ִזיְך ַפאְרִטיְפט ֶדעִרין... ֶזעט ֶמען ִווי 

ֶמען ֶקען ָּפׁשּוט ֶגעְּבן ֶלעְּבן ַפאר ֶמעְנְטְׁשן.

ָדאס ֶקען ָדאְך ֶיעֶדער טּון

ִאיז  טּון,  צּו  ְּתׁשּוָבה  ֶוועג  ִדי  זּוְכן  ֶמעְנְטְׁשן  ֶווען  ֶטעג,  ֶאלּול  ִדי  ִאין 
ֶעְטץ  ֵעצֹות,  ֶרִּבי'ְנס  ֶדעם  ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן  צּו  ִוויְכִטיֶגער  ֶמער  ָנאְך  ֶעס 
ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ֵגייֶען דּוְרְך ִאין ִדי ֶטעג פּון ִדי ְיֵמי ַהְּתׁשּוָבה, 
ֲעבֹודֹות  ְׁשֶוועֶרע  ֶמען  זּוְכט  ָאֶדער  טּון,  צּו  ָוואס  ִניְׁשט  ֵווייְסן  ֶמעְנְטְׁשן 
ָאֶדער  ֶטעג,  ֶעְטִליֶכע  פּון  ֶמער  ָאְנַהאְלְטן  ִניְׁשט  ִּכְמַעט  ֶקען  ֶעס  ָוואס 
ַוואְרט ֶעס ָזאל  ְצֵוויי ֲחָדִׁשים, אּון ֶמען  ִדי  ַאְנְטלֹויְפן ַפאר  זּוְכט ֶמען צּו 
דּוְרְכֵגיין, אּון ֶעס ָזאל צּוִריק ֶוועְרן ִדי ֶגעֶהעִריֶגע ִוויְנֶטעְר'ִדיֶגע ֲחָדִׁשים... 
ַא ֶמעְנְטׁש ָאן ַא ַצִדיק ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס ֶער ָהאט צּו טּון, ַווייז ִאים ָוואס 
עג(:  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ָזאְגט;  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ֲאִמיַרת  ִּכי  ְּתִהִּלים,  ַּבֲאִמיַרת  ָרִגיל  ִיְהֶיה  ִלְתׁשּוָבה,  ִלְזּכֹות  ֶשׁרֹוֶצה  "ִמי 
ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה", ֶווער ֶעס ִוויל ִזיְך צּוִריְקֶקעְרן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ָזאל ָזאְגן ְּתִהִלים, ַווייל ְּתִהִלים ִאיז ְמסּוָגל צּו ְּתׁשּוָבה; "ֶזה ֶשָׁאנּו רֹוִאין, 
ֶשִּׁביֵמי ְּתׁשּוָבה - ְּדַהְינּו ֶּבֱאלּול ַוֲעֶשֶׂרת ְיֵמי ְתׁשּוָבה, ָּכל ִיְשָׂרֵאל עֹוְסִקין 
ָאז ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים, ִּכי ֲאִמיַרת ְּתִהִּלים ְמֻסָּגל ִלְתׁשּוָבה ַּכַּנ"ל", ַאזֹוי ִווי 
ֶמען ֶזעט ִאין ִדי ֶטעג פּון ֶאלּול אּון ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה ֶזעֶנען ַאֶלע עֹוֵסק 
ִאין ָזאְגן ְּתִהִלים, ַווייל ָדאס ִאיז ְמסּוָגל צּו ְּתׁשּוָבה, "ְוַעל ֵּכן, הּוא ָּדָבר 
ִהְתעֹוְררּות  ְּתִהִּלים הּוא  ִּכי  ְּתִהִּלים,  ַּבֲאִמיַרת  ָּתִמיד  ַלֲעֹסק  ְמֹאד  ָּגדֹול 
ַא  ִאיז  ֶדעְרַפאר  ּבֹו",  ֶשֹּׁיאַחז  ַאְשֵׁרי  ִיְתָּבַרְך,  ְלַהֵּשׁם  ְמֹאד  ְמֹאד  ָּגדֹול 

ְגרֹויֶסע ַזאְך ְׁשֶטעְנִדיג עֹוֵסק ַזיין ִאין ָזאְגן ְּתִהִלים.

דּו  ַאז  ָׁשָעה;  ַהאְלֶּבע  ַא  ְּתִהִלים?  יֹום  ֶדעם  ָזאְגן  צּו  ֶנעְמט  ִוויַלאְנג 
ִוויִפיל  ָזאְגן  צּו  ָכאְטׁש  ֶזע  ְּתִהִלים'  'יֹום  ַגאְנְצן  ֶדעם  ָזאְגן  ִניְׁשט  ֶקעְנְסט 
דּו ֶקעְנְסט ָיא, ָזאג ֶיעְדן ָטאג ַאָּפאר ַקאִּפיְטֶלעְך ְּתִהִלים, ָדאס ֶוועט ִדיר 

ַווייְזן ִדי ֶוועג צּו ְּתׁשּוָבה, אּון ָדאס ִאיז ְמסּוָגל צּו ְּתׁשּוָבה.

ְׁשֶוועֶרע ֲעבֹודֹות ִאיז ְׁשֶווער צּו טּון, ָאֶּבער ָזאְגן ְּתִהִלים - ָדאס ֶקען 
ָדאְך ֶיעֶדער טּון, ֶנעם ַא ְּתִהִלים אּון ָזאג ַאָּפאר ַקאִּפיְטֶלעְך ְּתִהִלים ֶוועט 
ָדאס ִדיר ָאְּפַוואְׁשן פּון ַאֶלע ַדייֶנע ֲעֵבירֹות אּון ִדיר צּוִריְקְּבֶרעְנֶגען צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

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

ַאֶזעְלֶכע  ִמיר  ֶגעְּבט  אּון  ִמיר  צּו  ְׁשֵמייְכְלט 
ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס  ֶוועְרֶטער",  גּוֶטע  ֵׁשייֶנע 
ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט, ַווייל ּפּוְנְקט ָנאְכֶדעם ָהאּב ִאיְך 
ִזי  וואּו  ֶלעֶרעִרין,  ִאיר  פּון  ְּבִריוו  ַא  ַּבאקּוֶמען 
ְׁשַרייְּבט ִמיר ַאז ִזי ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַקיין ֵעָצה ֶגעְּבן 
ִמיט ִדי ַּתְלִמיָדה, ִדי ַּתְלִמיָדה ֶגעְּבט ִאיר ֵזייֶער 
ַא אּוְמַּבא'ַטֲעְמ'ֶטע ַּבאֶנעמּוְנג, ָדאס ַמאְכט ִאיר 
ְׁשִּפיְרן ִווי ִדי ַּתְלִמיָדה ִאיז ִניְׁשט ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט 
ִאין ִאיֶרע גּוֶטע ֶוועְרֶטער; ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִווי 
ֲאִפילּו ַאָמאל ַדאְכט ִזיְך ַפאר ַא ֶלעֶרעִרין אֹויף ַא 
ֶגעִוויֶסע ַּתְלִמיָדה ַאז ִזי ִאיז ִניְׁשט ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט 
ִאין ִאיר, ִאיז ָדאס ָאֶּבער ִניְׁשט ֱאֶמת, ַווייל ַאֶלע 
ֵמייְדֶלעְך ַדאְרְפן ִדי ֶלעֶרעִרין אּון ַוואְרְטן אֹויף 

ִאיר ְׁשֵמייְכל.

ֶווער ִאיז ִדי 'ִקיְנד' אּון ֶווער ִאיז ִדי 'ֶלעֶרעִרין'?!ֶווער ִאיז ִדי 'ִקיְנד' אּון ֶווער ִאיז ִדי 'ֶלעֶרעִרין'?!

ַא ֶלעֶרעִרין ְׁשַרייְּבט ִמיר, ַפאר ֵאיין ַּתְלִמיָדה 
ֶדער  ַווייל  ָנאר  ְׁשֵמייְכל,  ַפאְלֶׁשע  ַא  ִאיְך  ַווייז 
צּו  ְׁשֵמייְכְלן  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ָזאְגט  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש 
ַּתְלִמידֹות, ַווייל ֶעְכט ַדאְרף ִזי ִניְׁשט ִמיְך ִניְׁשט, 

ִאיְך  ָהאּב  ִמיר...;  ִמיט  ְקִריְגן  צּו  ִזיְך  ָדא  ִאיז  ִזי 
ֶגעְטַראְכט צּו ִמיר: "ִאיְך ֵווייס ׁשֹוין ִניְׁשט ֶווער 
'ֶלעֶרעִרין'?!  ִדי  ִאיז  ֶווער  אּון  'ִקיְנד'  ָדאס  ִאיז 
ֶלעֶרעִרין  ִדי  אֹויְפטֹויְׁשן,  ֶעס  ֶמען  ָזאל  ֶאְפָׁשר 
ָזאל ֶוועְרן ִדי ִקיְנד אּון ָדאס ִקיְנד ָזאל ֶוועְרן ִדי 
ֶלעֶרעִרין... ַא ֶלעֶרעִרין ַדאְרף ִוויְסן ַאז ִקיְנֶדער 
ִזיְך  ְסקּול  ִאין  ִניְׁשט  ֵזיי קּוֶמען  ִקיְנֶדער,  ֶזעֶנען 
ְקִריְגן ִמיט ִאיר, ֵזיי ֵמייֶנען ָגאְרִניְׁשט ֶּפעְרֶזעְנִליְך 
ֶקעְגן ִדי ֶלעֶרעִרין, ָנאר ָדאס ָוואס ֵזיי ִפיְרן ִזיְך 
צּוִליּב  ִאיז   - ַזיין  צּו  ַדאְרף  ֶעס  ִווי  אֹויף  ִניְׁשט 
ֶדעם ָוואס ֵזיי ַוואְרְטן ַאז ִדי ֶלעֶרעִרין ָזאל קּוְקן 

אֹויף ֵזיי.

ִקיְנֶדער ְטַראְכְטן ִניְׁשט ָוואס ֵזיי טּוֶען; ִדי 
ֶלעֶרעִרין ַדאְרף ַזיין ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ִמיט ִזיְך, ִזי 
ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן, ַאז ִזי ִאיז ִדי 'ֶלעֶרעִרין' ִזי ֶקען 
ִזיְך ִניְׁשט צּוטּון ַמאְכן ֶווען ַא ֵמייְדל ַלאְכט ִזיְך 
ַאז  ִאיר,  אֹויף  ְּבָלאְזט  ֵמייְדל  ַא  ָאֶדער  אּוְנֶטער 
ֵמייְדל  ַא  ָאֶדער  אּוְנֶטער  ִזיְך  ַלאְכט  ֵמייְדל  ַא 
ִמיְט'ן  ָאן  ַווייֶטער  ֶמען  ֵגייט  ְוַכדֹוֶמה,  ְּבָלאְזט 
ָטאג, ֶמען ַמאְכט ַווייֶטער ְפֵרייִליְך ִדי ַּתְלִמידֹות.

ִקיְנֶדער זּוְכן ִניְׁשט צּו ַּבאִזיְגן ַא ֶלעֶרעִריןִקיְנֶדער זּוְכן ִניְׁשט צּו ַּבאִזיְגן ַא ֶלעֶרעִרין

ֶיעְדן  ִמיר  רּוְפט  ֶלעֶרעִריְנס  ִדי  פּון  ֵאייֶנע 
ָטאג ִמיט ֶגעֵוויין, ִזי ַפאְלט ׁשֹוין פּון ִאיֶרע ֹּכחֹות, 
ִוויל  ִזי  ִווי  ֵמייְדל  ֶגעִוויֶסע  ַא  אֹויף  ְׁשִּפיְרט  ִזי 
ִאיר ַּבאִזיְגן, צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ֶיעֶדע ְׁשִּפיל ָוואס ִזי 
ִוויל ְׁשִּפיְלן ִמיט ִדי ֵמייְדֶלעְך, ַמאְכט ֶעס ֶיעֶנע 
ֶיעְצט  ֵגייט  "ֶמען  ָזאְגט:  ִזי  ֶווען  ַאֶוועק,  ֵמייְדל 
ַטאְנְצן" רּוְפט ִזי ִזיְך ָאן: "ִאיְך ַטאְנץ ִניְׁשט", ֶווען 
ִזיְך  ִזי  ִזיְנֶגען", רּוְפט  ֵגייט ֶיעְצט  ָזאְגט: "ֶמען  ִזי 
ָאן: "ִאיְך ִזיְנג ִניְׁשט ִמיט" ְוכּו', ָדאס ִאיז ָאֶּבער 
ַא ַפאְלֶׁשע ַמֲחָשָׁבה, ַווייל ִקיְנֶדער זּוְכן ִניְׁשט צּו 
ֵאיין  ָהאט  ָטאְכֶטער  ַמיין  ֶלעֶרעִרין,  ַא  ַּבאִזיְגן 
ִמיר  ִזי  ָזאְגט  ְקַלאס,  ֶיעֶנע  ִאיֶּבעְרֶגענּוֶמען  ָטאג 
ֵטייֶעֶרע  ַאֶזעְלֶכע  ֶגעֶזען  ָנאְכִניְׁשט  ָהאט  ִזי  ַאז 
ַדאְרף  ֶמען  ָנאר  וואֹויל,  ֶזעֶנען  ַאֶלע  ַּתְלִמידֹות, 
אֹויְפֶמעְרְקַזאְמֵקייט  ֶמער  זּוְכט  ִזי  ַאז  ִוויְסן 
ִווי  ַנאטּוְרן  ְׁשֶוועֶרעֶרע  ָהאט  ִזי  ַאְנֶדעֶרע,  ִווי 
ַאְנֶדעֶרע; ִאיר ֶעִדיטּוד, ִאיר ְׁשֶלעְכֶטע ַּבאֶנעמּוְנג, 

ִאיז ִניְׁשט ֶגעִציְלט ֶקעְגן ִדי ֶלעֶרעִרין.    


