
ִחינּו ִוויְנְקל
גענומען פונעם קונטרס 'אויפבויען קינדער'

ִווי ַאזֹוי ֵגייְסטּו ַזיין ַא ַמאֶמע?ִווי ַאזֹוי ֵגייְסטּו ַזיין ַא ַמאֶמע?

ֶּפעְרֶזעְנִליְך?  ֶעס  ֶנעְמְסטּו  ַפאְרָוואס 
ַאזֹוי  ִווי  ָהאְּבן  ֲחתּוָנה  ֵגייְסט  דּו  ֶווען 
ֵגייְסטּו ַזיין ַא ַמאֶמע? דּו ֶוועְסט ַא ַגאְנְצן 
ָטאג ָקאְכן ַנאְכְטָמאל ַפאר ַדייֶנע ִקיְנֶדער, 
ֶוועְלן  ִקיְנֶדער  ַדייֶנע  ֶווען  ָנאְכִמיָטאג  אּון 
ְפֶרעְגְנִדיג:  ָּבאס  ִדי  פּון  ְׁשְּפִריְנֶגען  ַאָראּפ 
"ָוואס ִאיז ַהייְנט ָדא ַפאר ַנאְכְטָמאל?" אּון 
דּו ֶוועְסט ֵזיי ֶעְנְטֶפעְרן, אּון ֵזיי ֶוועְלן ָזאְגן: 
"ָדאס?! ֶפעְך! ִאיְך ָהאּב ָדאס ִניְׁשט ִליּב!" 
ֵווייֶנען?  ֵגייְסט  טּון?  ֶיעְצט  ֵגייְסטּו  ָוואס 
צּו  ָחְכָמה  ִמיט  ְּפרּוִּביְרן  ֶוועְסט  דּו  ֵניין, 
ְטַראְכְטן ַאן ֵעָצה ִווי ַאזֹוי ָדאס ִקיְנד ָוואס 
ָזאל  "ֶפעְך!"  ֶעְסן  ִדי  אֹויף  ֶגעְׁשִריְגן  ָהאט 

ִזיְך ֶיעְצט ַּבאֶלעְקן ֶדעְרִמיט.

ֵזיי ֵגייֶען ְׁשֶּפעֶטער ֶוועְרן ֶלעֶרעִריְנסֵזיי ֵגייֶען ְׁשֶּפעֶטער ֶוועְרן ֶלעֶרעִריְנס

ִקיְנֶדער  ְׁשֶוועֶרע  ִדי  ַאז  ֶגעֶדעְנְקט 
ֵזיי  ֶלעֶרעִריְנס,  ֶוועְרן  ְׁשֶּפעֶטער  ֵגייֶען 
ַאייֶעֶרע  ִמיט  ָאְּפֶגעְּבן  ַּבאְלד  ִזיְך  ֵגייֶען 
ִקיְנֶדער, ָוואס ֶוועט ִאיר טּון ַאז ֵזיי ֶוועְלן 
ִזיְך מּוְטֶׁשען ִמיט ַאייֶעֶרע ִקיְנֶדער?! ִאיְך 
ֶלעֶרעִריְנס:  ִדי  פּון  ֵאייֶנע  ֶגעְפֶרעְגט  ָהאּב 
"ֶווען ִאיר ֶזעְנט ֶגעֶווען ַא ִקיְנד ָהאט ִאיר 
'ֶפעְך!'?"  ַזאְך:  ֶיעֶדע  אֹויף  ֶגעָזאְגט  ִניְׁשט 
ַאַווַדאי ָהאט ִאיר ַאזֹוי ֶגעָזאְגט, ַווייל ָדאס 
ְׁשְּפַראְך,  ֵזייֶער  ִאיז  ָדאס  ִקיְנֶדער,  ֶזעֶנען 

ַאֶוועְקצּוַמאְכן ֶיעֶדע ַזאְך.

ִדי ִקיְנֶדער ָהאְּבן ִזיְך ִניְׁשט ִדי ִקיְנֶדער ָהאְּבן ִזיְך ִניְׁשט 
ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסטָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסט

ִדי ֶלעֶרעִרין ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן ַאז ֶווען ַא 
ִקיְנד ְּבָלאְזט אֹויף ִאיר, ִאיז ָדאס ִניְׁשט ַקיין 
ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסֶטע ַזאְך, ִדי ִקיְנֶדער ָהאְּבן ִזיְך 

ִניְׁשט ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסט 'ָמאְרְגן ַניין ַאֵזייֶגער 
ֶוועט ֶמען ְּבָלאְזן אֹויף ִדי ֶלעֶרעִרין'... ָדאס 
ִקיְנד ָהאט ַווייֶטער ִליּב ִדי ֶלעֶרעִרין, אּון 
אּון  ְׁשֵמייְכל  ִאיר  אֹויף  ַווייֶטער  ַוואְרט  ִזי 

גּוט ָוואְרט.

א ְגרֹויְסן ְיַיֶׁשר כַֹּח ַפאר ִדי ֵׁשייֶנע ָיאר 
ָוואס ִאיר ָהאט ַאֶהער ֶגעְׁשֶטעְלט ַפאר ִדי 
ַּתְלִמידֹות. ִאיְך ֶּבעט ַאייְך, ִאיר ָזאְלט ַמאְכן 
ִדי ְּפֶלעֶנער אֹויְפ'ן קּוֶמעְנִדיְגן ָיאר, ִצי ִאיר 
ִמיט  ֶלעְרֶנען  ַווייֶטער  אֹויף  ַזיין  ַמְמִׁשיְך 
ִדי ַּתְלִמידֹות. אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל 

ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן ָהאְּבן ַהְצָלָחה.

ֶגעְּבן  ַאייְך  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַאייֶער  ִמיט  ָאְנֵגיין  ֶקעֶנען  ָזאְלט  ִאיר  כַֹּח 
ְזכּות  ֶדעם  ִאין  אּון  ַאְרֶּבעט,  ֵהייִליֶגע 
ִקיְנֶדער  ַאייֶעֶרע  ַּביי  ַנַחת  ֶזען  ִאיר  ָזאְלט 

ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט.

ין ַזייֶנע ָיאִרין אּון ֶער ִאיז  ער צּו ֶלעּבִ ר ִאיּבֶ ִאיז גּוט ָדא ִאין ֶדער ִמְדּבָ
"ל. ּנַ ירֹות ְו�ּו' ּ�ַ ָדאְרט ִגיֶזעִסין אּון ָהאט ִגיֶגעִסין פּון ִדי ּפֵ

ָהאט  רֹוֵצַח  ֶדער  אּון  רֹוֵצַח.  ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ַים  ֶדעם  אֹויף  אּון 
ִגיֶהעְרט ַאז ֶסע ִגיִפיְנט ִזיְך ַאזֹוי ַא ְיַפת ּתֹוַאר אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָהאט 

ין. ֶער ִגיָוואְלט ִזי אֹויף ַחאּפִ

ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ִוויל ַהְרְג'ֶעֶנען ֶדעם ֶמעְנְטׁש

ִדי ֶוועְלט ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ַוואֶסער אּון אֹויְפ'ן ַוואֶסער ֶגעפּוְנט 
ִזיְך ַא רֹוֵצַח, ָדאס ִאיז ֶדער ַסַמ"ְך ֵמ"ם, ֶדער ֵיֶצר ָהָרע, ָוואס ִוויל 

ַהְרְג'ֶעֶנען ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ִאים ַאֶוועק ַרייְסן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ֶער  ָוואִרין  ִגיַדאְרְפט.  ִניט  ִזי  ָהאט  ֶער  ע  ָ�אְטׁשֶ
ֵדי ֶער ָזאל ִזי ַפאְרקֹויִפין  ְ�ּ ין  ָסִריס. ָנאר ֶער ָהאט ִגיָוואְלט ִזי ַחאּפִ
צּו ֵאיין ֶמֶלְך ֶוועט ֶער ַפאר ִאיר ֶנעֶמען ֵזייֶער ַאַסאְך ֶגעְלט אּון ֶדער 
אֶרען ִאין ֶדער ַזאְך )ְדַהיינּו ֶער ָזאל  ין ִזיְך צּו ּפָ רֹוֵצַח ָהאט ָאְנִגיהֹוּבִ

ן(. ִזי ֶקעֶנען אֹויְפַחאּפְ

ֶדער ֶמעְנְטׁש ַכאְּפט ִניְׁשט

ֵאיין  ִאין  ֶמעְנְטׁש  ַאָראּפ ֶדעם  ִניְׁשט  ַוואְרְפט  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

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

א' ָהאט ֶדער רֹאׁש  א ַרבָּ יים 'ִקיּדּושָׁ יע"א. ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען בַּ
יעּור ִאין ֵסֶפר ַהָקדוֹׁש 'ִסּפּוֵרי  יְך ֶגעֶווען ֶדעם שִׁ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ְישִׁ

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

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער רבי ַווייֶטער:

ב ִגיֶווען.  עְרִגיְרס זּון( ָהאט ִזיְך ְמַייׁשֵ חּור )ְדַהיינּו ֶדעם ּבֶ אּון ֶדער ּבָ
לֹוֶמר ֶער ָקאן ָדא ִניט ָזאֶמען.  ָהיֹות ִניט ַמאִ�ין )ּ�ְ ֶער ָקאן ָדא ֵקיין ׁשְ
ָוואִרין ָטאֶמער ֶוועְרט ֶמען ִגיָוואר ַאז ֶער ִאיז ָדא ֶוועט ִאים ֶדער ֵקיֶסר 
ִוויֶדער אּום  ִזיְך  ִגיֶווען ֶער ֶוועט  ב  ְמַייׁשֵ ִזיְך  "ל( ָהאט ֶער  ּנַ ַ�ּ ַהְרִגיֶנען 
ְפִריר ָדאְרט  ִאיז  ָוואס ֶער  ַאַריין  ר  ִמְדּבָ ַזיין ָאְרט ִאין ֶדער  ֶקעִרין צּו 
ִאיז  ֶער  אּון  ָיאִרין.  ַזייֶנע  ין  ֶלעּבִ ער  ִאיּבֶ ֶער  ֶוועט  ָדאְרט  אּון  ִגיֶווען. 
ר. אּון ֶער ִאיז  ֵדי ֶער ָזאל קּוֶמען צּו ֶדער ִמְדּבָ ִגיַגאְנֶגען אּון ִגיַגאְנֶגען ּ�ְ
"ל. ֶדעְרַווייל ִווי ָדאס ָהאט ִזיְך ַאְלץ  ר ַהּנַ ַאִהין ִגיקּוֶמען צּו ֶדער ִמְדּבָ
יי  ּבַ אּון  ָיאִרין  ַאַסאְך  ֵזייֶער  ִגיַגאְנֶגען  ַאֶוועק  ֶזעֶנען  ֶדעְרַווייל  ִגיָטאן 
ן ִאין ֶדער ֵדיָעה ַאז ֶער ָזאל ָדאְרט ַאֶוועק ִזיִצין  ִליּבְ חּור ִאיז ִגיּבְ ֶדעם ּבָ
ין ַזייֶנע ָיאִרין. ֶוועְדִליג  ער ֶלעּבִ ר אּון ֶער ָזאל ָדאְרט ִאיּבֶ ִאין ֶדער ִמְדּבָ
ן אֹויף  ֶמעְנׁשְ ין פּון ֶדעם  ֶלעּבִ ַגאְנֶצע  אְצט ָדאס  ִגיׁשַ ָאּפ  ֶער ָהאט  ִווי 
יי ִאים ָאּפ ִגיְקֶלעְרט ִגיָוואִרין ִאין ַזיין ֵדָעה. ַאז ֶסע  ֶדער ֶוועְלט. ִאיז ּבַ
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אר קֹוֶדם ְׁשִּפיְלט ֶער ִמיְט'ן ֶמעְנְטׁש אֹויף ַאֶלע ֶעְרֵליי ֶוועְגן  ִמינּוט, נַָ
ִּביז ֶדער ֶמעְנְטׁש ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ִוויל ֶעֶּפעס ָדא, אּון 
ַדאן ַכאְּפט ֶער ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון ֶדעְר'ַהְרְג'ֶעט ִאים, ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו.

אּון ַא רֹוֵצַח ִאיז ִזיְך ַא מּוְפָקר. ָהאט ֶער ִזיְך ַמְפִקיר ִגיֶווען ֶוועט ֶער 
ֶטעִלין. ָוואִרין ֶער  ּפֹוֶעִלין ּפֹוֶעִלין. אּון ִניט. ָוואס ֶוועט ֶער ָדא ַאייְנׁשְ
ֵטייֶגער ִאיז פּון ַא רֹוֵצַח. אּון ֶדער רֹוֵצַח  ִאיז ִזיְך ַא מּוְפָקר ַאזֹוי ִווי ֶדער ׁשְ
ִאיז ִגיַגאְנֶגען. אּון ָהאט ָאְנִגיקֹויְפט ֵזייֶער ַאַסאְך ְסחֹורֹות. ְמׁשּוָנה ִפיל. 
אּון ֶער ָהאט ִגיַמאְ�ט ִגיְלִדיֶנע ֵפייְגִליְך. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִגיַמאְ�ט ִגיָוואִרין 
ין ֵזיי ֶזעֶנען ִגיֶווען ַנאִטיְרִליְך  ִמיט ְמָלא�ֹות ַאז ִמָהאט ִגיֵמייְנט ֵזיי ֶלעּבִ
ִגיְלִדיֶנע  ִגיַמאְ�ט  ִוויֶדער ָהאט ֶער  ֵפייְגִליְך.  עִדיֶגע  ֶלּבֶ ִווי  ַאזֹוי  ּפּוְנְקט 
ַטאֶנען אֹויף ִדי ַזאְנֶגען אּון ָדאס ַאֵליין  ַזאְנֶגען. אּון ִדי ֵפייִגיל ֶזעֶנען ִגיׁשְ
ִדי  ַזאְנֶגען אּון  ִדי  ֵטייֶען אֹויף  ׁשְ ֵפייִגיל  ִדי  ָוואס  ַא ִחידּוׁש.  ִגיֶווען  ִאיז 
ָראִ�ין. ָוואִרין ֶסע ִגיֶווען ְגרֹויֶסע ֵפייִגיל. אּון ֶער  ַזאְנֶגען ֶוועִרין ִניט צּוּבְ
ָהאט ִוויֶדער ִגיַמאְ�ט ְמָלא�ֹות ַאז ֶסע ָהאט ִזיְך ִגיַדאְ�ט ַאז ִדי ֵפייִגיל 
יט. אּון  ְטׁשִ ִוויׁשְ יִלין אּון ֵאייֶנע ָהאט ִגיְקַנאְקט אּון ֵאייֶנע ָהאט ִגיׁשְ ּפִ ׁשְ
ְחּבּולֹות. ָוואִרין  ֵאייֶנע ָהאט ִגיזּוְנֶגען. אּון ָדאס ִאיז ַאְלץ ִגיֶווען ִמיט ּתַ
ַטאֶנען ִאין ַא ֵחֶדר ָוואס ֶסע ִאיז ִגיֶווען אֹויף  ן ֶזעֶנען ָדאְרְטן ִגיׁשְ ֶמעְנׁשְ
ַטאֶנען אּוְנֶטער ִדי ֵפייִגיל אּון  ן ֶזעֶנען ָדאְרט ִגיׁשְ יף אּון ִדי ֶמעְנׁשְ ֶדער ׁשִ
ין ָדאס ַאְלץ ִגיָטאן. אּון ֶסע ָהאט ִזיְך ִגיַדאְ�ט ַאז ִדי  ן ָהאּבִ ִדי ֶמעְנְטׁשְ
יִלין. ָוואִרין ֵזיי ֶזעֶנען ִגיַמאְ�ט ִגיוָוואִרין ִמיט ְדָראְטן  ּפִ ֵפייִגיל ַאֵליין ׁשְ

ִמיט ְמָלא�ֹות ָהאט ִזיְך ִגיַדאְ�ט ַאז ִדי ֵפייִגיל ַאֵליין טּוֶען ָדאס ַאְלץ.

ֶעס ְגַלאְנְצט אּון מֹוָרא'ִדיג ִציֶעְנד

ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט ָוואס ֶמען ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאָמאִליֶגע ַצייְטן ִאין ִדי 
ֶוועְרֶטער, ָאֶּבער ַהייְנט ֶזעט ֶמען ִווי ָדאס ִאיז ַא רּוַח ַהקֹוֶדׁש פּון 
ִדי  ֶטעג;  אּוְנֶזעֶרע  ִאין  ַזיין  ֵגייט  ָוואס  ֶגעוואּוְסט  ָהאט  ֶער  ֶרִּבי'ן, 
ָמאִוויס  ֶטעְכֶנעָלאְגֶיע,  ַהייְנִטיֶגע  ִדי  אֹויף  ְמַרֵּמז  ֶזעֶנען  ַזאְכן  ַאֶלע 
אּון ְקִליְּפס ְוַכּדֹוֶמה, ָוואס קּוְקט אֹויס ִווי ֶעְכט, ַזאְכן ִריְקן ִזיְך, ֶעס 
ַזאְכן,  ַפאְלֶׁשע  ִאיז  ֶעס  ָאֶּבער  ִציֶעְנד,  מֹוָרא'ִדיג  ִאיז  אּון  ְגַלאְנְצט 
הֹויֶלע ִדְמיֹונֹות, ָדאס ִאיז ֶדער ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ַכאְּפט 

ַאַריין ֶמעְנְטְׁשן ִאין ַזיין ֶנעץ, ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו.

ְמִדיָנה  ֶדער  צּו  ַאִליֶמען  ֶדעם  ִמיט  ִגיַגאְנֶגען  ִאיז  רֹוֵצַח  ֶדער  אּון 
"ל ִאיז ָדאְרט ִגיֶווען. אּון ֶער ִאיז ִגיקּוֶמען צּו ֶדער  ת ֵקיֶסר ַהּנַ ָוואס ִדי ּבַ
ֶטעְלט  ָטאט ָוואס ִזי ִאיז ָדאְרט ִגיֶווען. אּון ֶער ָהאט ִזיְך ַאִניֶדער ִגיׁשְ ׁשְ
ִזיְך  ִגיַאְנֶקעְרט. אּון ֶער ָהאט  יף  ׁשִ ִדי  יף ִאין ַים אּון ָהאט  ׁשִ ַזיין  ִמיט 

ִגיַמאְ�ט ַפאר ֵאיין ְגרֹויְסן סֹוֵחר.

ַפאְרֶגעְסן פּון ֶאֶמת'ֶע ַּתְכִלית

ַא  ַפאְרִפיְרט  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג  ַא  ָנאְך  ִאיז  ָדאס 
ֶמעְנְטׁש, ֶער ַפאְרְדֵרייְדט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִמיט 'ְסחֹוָרה'; ֶער ָזאל ַזיין 
ַפאְרנּוֶמען ִמיט ַזיין ִּביְזֶנעס ְּכֵדי ֶער ָזאל ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרֶגעְסן פּוֶנעם 
ַזיין ֶאֶמת'ֶע ַּתְכִלית ַפאְרָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ָזאל ַפאְרֶגעְסן פּון 

ֶער ֶלעְּבט אֹויף ִדי ֶוועְלט.

ְסחֹורֹות  קֹויִפין  ִאים  יי  ּבַ ִמָזאל  ִאים  צּו  ֵגיין  ַאַריין  ֶמען  ְפֶלעְגט 
אּון  ָיאר  ֶפעְרְטל  ַא  ַצייט  ַא  ַטאֶנען  ִגיׁשְ ָדאְרט  ִאיז  ֶער  אּון  ַטייֶעֶרע. 
ייֶנע ְסחֹורֹות ָוואס ִמָהאט  ַווייֶטער. אּון ִמָהאט ַאְלץ ִגיְטָראִגין ֵזייֶער ׁשֵ
צּו  ִאים  יי  ּבַ ִגיַהאט  ק  ֵחׁשֶ אֹויְך  ֵקיֶסר  ת  ּבַ ִדי  ָהאט  ִגיקֹויְפט.  ִאים  יי  ּבַ
ְטָראִגין  ִאיר  צּו  ָזאל  ֶער  ַאז  יְקט.  ִגיׁשִ ִאים  צּו  ִזי  ָהאט  ְסחֹוָרה.  קֹויִפין 
אַדאְרף ָדאס ִניט ַאז ֶער ָזאל  יְקט. ֶער ּבַ ִגיׁשִ ְסחֹוָרה. ָהאט ֶער צּו ִאיר ָאּפְ
ִזי ִאיז ַא ֵקיֶסר'ס  ע  טּוּב ַאַריין. ָ�אְטׁשֶ ְטָראְגן ְסחֹוָרה צּום קֹוֶנה ִאין ׁשְ
אַדאְרף ְסחֹוָרה ָזאל צּו ִאים קּוֶמען. אּון ַא סֹוֵחר  ָטאְ�ֶטער. ֶווער ֶסע ּבַ

ֶקען ֵקייֶנער ִניט ֵנייִטין ְדרֹויף.

ב ִגיֶווען ִזי ֶוועט צּו ִאים ֵגיין. אּון ִאיר  ת ֵקיֶסר ְמַייׁשֵ ָהאט ִזיְך ִדי ּבַ

ַפאר  ִזיְך  ִזי  ְפֶלעְגט  ַמאְרק.  ִאין  ֵגיין  ְפֶלעְגט  ִזי  ֶווען  ִגיֶווען  ִאיז  ֵסֶדר 
ן  ֶמעְנׁשְ ָוואִרין  קּוִקין.  ִניט  ִאיר  אֹויף  ִמָזאל  ֵדי  ְ�ּ ִנים.  ּפָ ָדאס  ֶהעְנֶגען 
ִאיר  ַמְחַמת  ְו�ּו'  ן  ַלייּבְ ּבְ ַחָלׁשֹות  אּון  ַפאִלין  ַאִניֶדער  ֶקעֶנען  ֶוועְלן 
ִנים  ּפָ ָדאס  ִזיְך  ָהאט  אּון  ִגיַגאְנֶגען.  ֵקיֶסר  ת  ּבַ ִדי  ִאיז  "ל.  ּנַ ַ�ּ ייְנֵקייט  ׁשֵ
אֶנעס. אּון ַא ַוואְך  ַפאְרָהאְנֶגען. אּון ִזי ָהאט ִמיט ִזיְך ִגינּוֶמען ִאיֶרע ּפַ
ִאיז ִאיר ָנאְך ִגיַגאְנֶגען. אּון ִזי ִאיז ִגיקּוֶמען צּום ֶדעם סֹוֵחר )ְדַהיינּו צּו 
ֶטעְלט ַפאר ַא סֹוֵחר( אּון ִזי ָהאט  ֶדעם רֹוֵצַח ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ַפאְרׁשְ
יי ִאים ִגיקֹויְפט ְסחֹורֹות. אּון ִזי ִאיז ִזיְך ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען. ָהאט ֶער ִאיר  ּבַ
ִגיָזאְגט )ְדַהיינּו ֶדער רֹוֵצַח ֶדער סֹוֵחר( ַאז דּו ֶוועְסט ָנאְך ַאָמאל קּוֶמען 
עֶנעֶרע ַזאִ�ין ֶדעְרפּון ֵזייֶער וואֹויֶלע ַזאִ�ין  ֶוועל ִאיְך ִדיר ַווייִזין ָנאְך ׁשֶ
ַאָמאל  ִוויֶדער  ִזי  ִאיז  ֶדעְרָנאְך  ַאֵהיים.  אּוְמִגיֶקעְרט  ִזיְך  ָהאט  ִזי  אּון 
ַאֵהיים  ִוויֶדער  ִאיז  אּון  ְסחֹוָרה  ִאים  יי  ּבַ ִגיקֹויְפט  ָהאט  אּון  ִגיקּוֶמען 
ַטאֶנען ַא ַצייט. ֶדעְרַווייל ִאיז  ִגיַגאְנֶגען. אּון ֶדער רֹוֵצַח ִאיז ָדאְרט ִגיׁשְ
יי ִאים צּו ַזיין. ִזי ְפֶלעְגט אֹוְפט  ת ֵקיֶסר ׁשֹוין ִגיוואֹויְנט ִגיָוואִרין ּבַ ִדי ּבַ

צּו ִאים ַאַריין צּו ֵגיין.

ַאָמאל ִאיז ִזי צּו ִאים ִגיקּוֶמען. ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ִאיר אֹויף 
ֵפייִגיל  ִגיְלִדיֶנע  ִדי  ַטאֶנען  ִגיׁשְ ֶזעֶנען  ָדאְרט  ָוואס  ֵחֶדר  ָדאס  ִגיֶעִפיְנט 
ִריֶקע  ִאיּבְ ִדי  אּון  ִחידּוׁש.  ִוויְלד  ַא  ֵזייֶער  ִאיז  ֶסע  ִגיֶזעְהן  ִזי  ָהאט  ְו�ּו' 
ין אֹויְך  ן ָוואס ֶזעֶנען ִמיט ִאיר ִגיֶווען )ְדַהיינּו ִדי ַוואְך ְו�ּו'( ָהאּבִ ֶמעְנׁשְ
ָדאס  ֵניין.  ֵניין  ִגיָזאְגט.  ֶער  ָהאט  ֵחֶדר.  ֶדעם  ִאין  ֵגיין  ַאַריין  ִגיָוואְלט 
יְסט ֶדעם ֵקיֶסְר'ס  ן ָנאר ִדיר. ַווייל דּו ּבִ ַווייז ִאיְך ִניט ֵקיין ׁשּום ֶמעְנׁשְ
ער ַפאר ַאְנֶדעֶרע ִוויל ִאיְך ָדאס ָגאר ִניט ַווייִזין. ִאיז ִזי  ָטאְ�ֶטער. ָאּבֶ

ַאֵליין ַאִהין ַאַריין ִגיַגאְנֶגען.

ִאיסּור ִיחּוד

ָדא ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶדעם ֵיֶצר ָהָרע'ס ַהְצָלָחה ַווייל ִזי ָהאט 
עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף 'ִאיסּור ִיחּוד', ָוואס ָדאס ִאיז ֵזייֶער ִּביֶטער, ִזי 
ַאזֹוי  ִיחּוד'  'ִאיסּור  ַזיין אֹויף  ִאים צּו עֹוֵבר  ֶגעָלאְזט פּון  ִזיְך  ָהאט 

ָהאט ֶער ִאיר ֶגעֶקעְנט ֵּבייקּוֶמען.

ִגיַגאְנֶגען ִאין ֶדעם ֵחֶדר ַאַריין. אּון ֶער ָהאט  ִאיז ֶער אֹויְך ַאַריין 
ָראְסִטי אּון ָהאט ִגינּוֶמען  ָלאִסין ִדי ִטיר. אּון ֶער ָהאט ִגיָטאן ּפְ ַפאְרׁשְ
אּון  ַאַריין.  ַזאק  ִאין  ִגיֵלייְגט  ַאַריין  ִגיַוואְלד  ִמיט  ִזי  ָהאט  אּון  ַזאק  ַא 
ְקֵלייֶדער. אּון ֶער ָהאט  ִגינּוֶמען ַאֶלע ִאיֶרע  ֶער ָהאט פּון ִאיר ַאָראּפ 
ָאְנִגיָטאן ִדי ְקֵלייֶדער ַא ַמאְטָראס אּון ֶער ָהאט ִאים ַפאְרָהאְנֶגען ָדאס 
ט אּון ֶער ָהאט צּו ִאים ִגיָזאְגט. ֵגיי.  טּוּפְ ִנים אּון ָהאט ִאים ַארֹויס ִגיׁשְ ּפָ
ִזיְך. אּון  ָוואס ִמיט ִאים טּוט  ִניט  ֵווייְסט ָגאר  אּון ֶדער ַמאְטָראס ֶער 
ִנים ִאיז ִאים ִגיֶווען ַפאר  ף ִווי ֶער ִאיז ַארֹויס ִגיַגאְנֶגען אּון ָדאס ּפָ יּ�ֶ ּתֵ
ין  ְגוואּוְסט. ָהאּבִ ט  ִניׁשְ ַוואְך( ָהאט  ִדי  )ְדַהיינּו  ַחִיל  ָהאְנֶגען. אּון ָדאס 
ן ִגיֵמייְנט ַאז ָדאס ִאיז  ף. ֵזיי ָהאּבְ יּ�ֶ ין ִמיט ִאים צּו ֵגיין ּתֵ ֵזיי ָאְנִגיהֹויּבִ
ת ֵקיֶסר. אּון ֶדער ַמאְטָראס ִאיז ִגיַגאְנֶגען ִמיט ֶדעם ַחִיל וואּו ֵזיי  ִדי ּבַ
ן ִאים ִגיִפיְרט. אּון ֶער ָהאט ָגאר ִניט ְגוואּוְסט ִווי ֶער ִאיז ִאין ֶדער  ָהאּבְ
ֵקיֶסר  ת  ּבַ ִדי  ָוואס  ַאַריין  ֵחֶדר  ֶדעם  ִאין  ִגיקּוֶמען  ִאיז  ֶער  יז  ּבִ ֶוועְלט. 
ִנים. ָהאט ֶמען  ִאיז ָדאְרט ִגיֶזעִסין. ָהאט ֶמען ִאים ָאּפ ִגיֶדעְקט ָדאס ּפָ
ֶדעְרֶזעְהן. ַאז ָדאס ִאיז ָגאר ַא ַמאְטָראס. ִאיז ִגיָוואִרין ָדאְרט ֵזייֶער ַא 
גּוט  ַגאְנץ  ט  ְטׁשְ ָאְנִגיּפַ ֶמען  ָהאט  ַמאְטָראס  ֶדעם  )אּון  ַרַעׁש.  ִוויְלֶדער 
טּוְפט ָוואִרין ֶער ִאיז ִזיְך ֵקיין  ִנים אּון ֶמען ָהאט ִאים ַארֹויס ִגיׁשְ ִאין ּפָ

ַחֵייב ִניט ָוואִרין ֶער ָהאט ָגאר ִניט ְגוואּוְסט(.

ת ֵקיֶסר. אּון ֶער ָהאט ְגוואּוְסט  אּון ֶדער רֹוֵצַח ָהאט ִגינּוֶמען ִדי ּבַ
ַווְדַאי ָנאְך ָיאִגין. ִאיז ֶער ַארֹויס ִגיַגאְנֶגען פּון ֶדער  ַאז ֶמען ֶוועט ִאים ּבְ
אַהאְלִטין ִאין ַא ְגרּוּב ָוואס ָדאְרט ִאיז  יף אּון ֶער ָהאט ִזיְך ִמיט ִאיר ּבַ ׁשִ
ער ֵגיין. אּון ִדי ַמאְטָראִסין  יז ֶדער ַרַעׁש ֶוועט ִאיּבֶ ִגיֶווען ֶרעְגן ַוואֶסער ּבִ
ִדי  ַנייִדין  ׁשְ ָאּפ  ף  יּ�ֶ ּתֵ ָזאִלין  ֵזיי  ַאז  ָאְנִגיָזאְגט  ֶער  ָהאט  יף  ׁשִ ֶדער  פּון 
ַווְדַאי  ּבְ ֵזיי  ף ַאְנְטלֹויְפן. ָוואִרין ֶמען ֶוועט  יּ�ֶ ַאְנֶקעְרס אּון ֵזיי ָזאִלין ּתֵ
יף. ַמְחַמת  ַווְדַאי ִניט צּו ֶדער ׁשִ יִסין ֶוועט ֶמען ּבְ ף ָנאְך ָיאִגין. אּון ׁשִ יּ�ֶ ּתֵ
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ת ֵקיֶסר. ָוואִרין ֵזיי ֶוועִלין ִזיְך ֵמייֶנען ַאז ִזי ִאיז ָדאְרט ִאין ֶדער  ֶדער ּבַ
ער ֶדעם ָזאְלט ִאיר ַאְנְטלֹוִפין  יף. ָנאר ֵזיי ֶוועִלין ַאייְך ָנאְך ָיאִגין. ִאיּבֶ ׁשִ
ֵטייֶגער ִאיז פּון  ין ָוואס ִאיז. ַאזֹוי ִווי ֶדער ׁשְ ף. ֶוועט ֶמען ַאייְך ַחאּפִ יּ�ֶ ּתֵ
לֹוֶמר ֵזיי ֶזעֶנען ִזיְך ַמְפִקיר( אּון  רֹוְצִחים. ֵזיי קּוִקין אֹויף ִזיְך ָגאר ִניט )ּ�ְ
ף  יּ�ֶ ַאזֹוי ִאיז ִגיֶווען. ֶסע ִגיָוואִרין ַא ְגרֹויֶסער ַרַעׁש. אּון ֶמען ָהאט ֵזיי ּתֵ

ָנאְך ִגָייאְגט. ָנאר ִמָהאט ִזי ָדאְרט ִניט ִגיפּוֶנען.

אַהאְלִטין ִמיט ִאיר ִאין ַא ְגרּוּב פּון ֶרעִגין  אּון ֶדער רֹוֵצַח ָהאט ִזיְך ּבַ
ָראִקין. ַאז  ַוואֶסער. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ָדאְרִטין ִגיֶלעִגין אּון ֶער ָהאט ִזי ִגיׁשְ
ן ָזאִלין ִניט ֶדעְרֶהעִרין. אּון ֶער ָהאט צּו  ֵדי ֶמעְנׁשְ ַרייֶען. ּ�ְ ִזי ָזאל ִניט ׁשְ
ִאיר ַאזֹוי ִגיָזאְגט. ִאיְך ָהאּב ִמיְך מֹוֵסר ֶנֶפׁש ִגיֶווען פּון ַדייֶנעט ֶוועִגין 
ין. אּון ַאז ִאיְך ָזאל ִדיר ִוויֶדער ָאן ֶוועִרין. ִאיז  ֵדי ִאיְך ָזאל ִדיְך ַחאּפִ ְ�ּ
יי  ּבַ ׁשֹוין  יְסט  ּבִ דּו  ַווייל  ָוואִרין  ֶוועְרט.  ִניט  ָגאר  ִמיר  יי  ּבַ ין  ֶלעּבִ ַמיין 
ָזאל  ֶמע  אּון  ֶוועִרין.  ָאן  ִוויֶדער  ִדיְך  ָזאל  ִאיְך  ַאז  ֶהעְנט.  ִדי  ִאין  ִמיר 
יי ִמיר ָגאר ִניט ֶוועְרט.  ין ּבַ ֶנעֶמען פּון ִמיר. ִאיז ׁשֹוין ַמיין ֶלעּבִ ִדיר ָאּפְ
ף  יּ�ֶ ּתֵ ִדיְך  ִאיְך  ֶוועל  ָטאן.  ֵריי  ִגיׁשְ ַא  ָנאר  ֶוועְסט  דּו  אְלד  ּבַ ִווי  ְדרּום 
ֶדעְרַוואְרְגן. אּון ָלאז ִזיְך ׁשֹוין ִמיט ִמיר ָטאן ָוואס ֶסע ֶוועט ִזיְך ָטאן. 
יי ִמיר ָגאר ִניט ֶוועְרט. ָהאט ִזי מֹוָרא ִגיַהאט ַפאר  ין ׁשֹוין ּבַ ָוואְרן ִאיְך ּבִ
ת ֵקיֶסר ָוואס ִזי ִאיז ִגיֶלעְגן ִאין ֶדעם ְגרּוּב ִמיט ֶדעם  לֹוֶמר ִדי ּבַ ִאים )ּ�ְ
ָראְקן(. ַרייֶען ַווייל ֶדער רֹוֵצַח ָהאט ִזי ִגיׁשְ רֹוֵצַח ָהאט מֹוָרא ִגיַהאט צּו ׁשְ

ְׁשֵריי ִניְׁשט! ַאז דּו ֶוועְסט ְׁשֵרייֶען ֶוועל ִאיְך ִדיר ֶדעְרֶוועְרְגן!

ָהָרע, ֶער ַפאְרִפיְרט ֶדעם  ֵיֶצר  ַגאְנֶצע ַזאְך פּוֶנעם  ִדי  ִאיז  ָדאס 
ֶמעְנְטׁש ִאין ַזייֶנע ַּתֲאוֹות, ֶער ֶרעְדט ִאים ִאיֶּבער צּו קּוְקן ָמאִוויס אּון 
ְקִליְּפס ְוַכּדֹוֶמה, ָאֶדער ַפאְרְדֵרייְדט ֶער ַזיין ָקאּפ ִמיט ִּביְזֶנעס ְוכּו' 
ְוכּו', ֶדעְרָנאְך ָזאְגט ֶער צּום ֶמעְנְטׁש: "ְׁשֵריי ִניְׁשט! ַאז דּו ֶוועְסט 
מֹוָרא'ִדיֶגע  ַא  ָדא  ֶמען  ֶזעט  ֶדעְרֶוועְרְגן!";  ִדיר  ִאיְך  ֶוועל  ְׁשֵרייֶען 
ַזאְך, ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ָדאְך ֶגעֶגעְּבן ַאַסאְך ֵעצֹות, צּום ֵּבייְׁשִּפיל, 
ֶדעם 'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד' )ַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן עו( אּון ָנאְך, פּון ַקיין ׁשּום 
ַזאְך ָהאט ֶער ִניְׁשט ַאזֹוי מֹוָרא ִווי פּון ָדאס ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ַמאְכט 
'ִהְתּבֹוְדדּות', ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש הֹויְּבט ָאן ְׁשֵרייֶען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן - 
פּון ֶדעם ָהאט ֶער ֵזייֶער מֹוָרא, אֹויף ֶדעם ַפאְרֵלייְגט ֶער ִזיְך ֵזייֶער, 
אֹויף ֶדעם ִאיז ֶער ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפׁש, ֶער ָוואְרְנט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ַאז ִדי 

ֶגעְּבְסט ֵאיין ְׁשֵריי ֶוועל ִאיְך ִדיר ֶדעְרֶוועְרְגן.

ַפאר ֶוועֶמען ֶוועְסטּו ֶדעְרֵצייְלן ַדייֶנע ִנְסיֹונֹות?

ִהְתּבֹוְדדּות?  אֹויף  ְׁשַטאְרק  ַאזֹוי  ִזיְך  ֶער  ַפאְרֵלייְגט  ַפאְרָוואס 
צּוִריק  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶוועט  ִהְתּבֹוְדדּות  דּוְרְך  ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ַווייל 
ַפאְלן  אר  נַָ ֶוועט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייט  וואּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן!  צּום  קּוֶמען 
אר טּון, אֹויּב ֶוועט ֶער ֵגיין ִאין  ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן, ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל נַָ
ַא ַזייט אּון ִזיְך אֹויְסֶרעְדן ָדאס ַהאְרץ צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעְרֵצייְלן 
ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון אּון ֶּבעְטן ְמִחיָלה ֶדערֹויף 
צּוִריק  ֶוועט  ֶער  ֶנעֶמען,  צּוִריק  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים  ֶוועט   -
ֵזייֶער  ִזיְך  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט  ֶוועְרן 

ְׁשַטאְרְקן ְסֶּפעִציֶעל ִאין ִדי ַזאְך פּון ִהְתּבֹוְדדּות.

ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶזעט ִווי ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ָהאט ִזיְך ֶגענּוֶמען אֹויף 
ִאים, ֶער ִאיז ִאים ַמְכִׁשיל ִאין ִמיאּוס'ֶע ֲעֵבירֹות, ֶער ֶקען ִזיְך ִניְׁשט 
ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַהְּבִרית  ְּפַגם  ִאין  ִדי אֹויְגן, אּון ַפאְלט ַאָראּפ  ִהיְטן 
ֶנעם  ַּבאֶׁשעֶפער  "ֵהייִליֶגער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  צּום  ְׁשֵרייֶען  ֶער  ָזאל 
ִמיר ַארֹויס פּון ַמיין ָצָרה, ִאיְך ִזיְנק ִאין טּוְמָאה, ֶדער ֵיֶצר ָהָרע 
ַוואְרְפט ִמיר ַאָראּפ ִאין ֲעֵבירֹות, ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען 

ְׁשַטאְרְקן ִזיְך ָאְּפצּוִהיְטן ִּבְקדּוָׁשה".

ֶעס ִאיז ָדא ַזאְכן ָוואס ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶדעְרֵצייְלן ַפאר ֵקייֶנעם, 
ֶמען  ֶקען  ָדאס  ִנְסיֹונֹות?  ַדייֶנע  ֶדעְרֵצייְלן  ֶוועְסטּו  ֶוועֶמען  ַפאר 

אר ָדא ֵאיין ֵעָצה, ֶעס ִאיז  ִניְׁשט ֶדעְרֵצייְלן ַפאר ֵקייֶנעם, ֶעס ִאיז נַָ
אר ָדא ֵאייֶנער צּו  אר ָדא ֵאיין ְּפַלאץ וואּו דּו ֶקעְנְסט ֵגיין, ֶעס ִאיז נַָ נַָ
ֶוועֶמען דּו ֶקעְנְסט ִזיְך ֶוועְנְדן, צּום ֵהייִליְגן ַּבאֶׁשעֶפער; ֵגיי ִאין ַא 
ַזייט אּון ֶדעְרֵצייל ַפאְר'ן ַּבאֶׁשעֶפער ַאֶלעס ָוואס דּו ֵגייְסט ַאִריֶּבער 

ִמיט ַדיין ֵיֶצר ָהָרע - ֶוועְסטּו ַארֹויְסֵגיין פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן.

ֶיעֶדער טּוט ֲעֵבירֹות...

ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ֶוועט ָאֶּבער ַפאְרְדֵרייֶען ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִמיט ַזייֶנע 
ִּתירּוִצים, 'ָוואס ִאיז ַאזֹוי ֶגעֶפעְרִליְך? ַאזֹוי ֵגייט ִדי ֶוועְלט, ֶיעֶדער 
ַחס  ְוכּו'',  ֲעֵבירֹות  טּוט  ֶיעֶדער  ַאָראּפ,  ַפאְלט  ֶיעֶדער  ִזיְנִדיְגט, 
ְוָׁשלֹום ִזיְך ָלאְזן פּון ִאים, ֵניין! ֵניין! ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ָאְּפַמאְכן ַּביי 
אר  ִזיְך ְׁשַטאְרק אּון ֶפעְסט: ִאיְך ֶוועל ִניְׁשט ְּבַלייְּבן ִאין ִדי טּוְמָאה, נַָ
ִאיְך ֶוועל ְׁשֵרייֶען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף 
ִמיר ִאיְך ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען ָאְּפִהיְטן ַמייֶנע אֹויְגן אּון ַמייֶנע ַמֲעִׂשים", 
ָאְּפָלאְזן  ֶקעֶנען  ִזיְך  ֶער  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  צּוְּבֶרעְנֶגען  ֶוועט  ָדאס  אּון 

פּוֶנעם ֵיֶצר ָהָרע, אּון ִזיְך ַארֹויְסֶדעְרֶזען פּון ַזיין ָצָרה.

ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ָלאֶקעְרט

ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַא ֵעָצה צּו ַזיין ָאְּפֶגעִהיְטן, ַאז ֶמען 
ִסיָמן  ָהַר"ן  )ִׂשיחֹות  ְׁשַרייְּבט  ָנָתן  ֶרִּבי  ִווי  ְּבָׁשלֹום;  ַווייּב  ִדי  ִמיט  ֶלעְּבט 
רסג(: "ִסֵּפר ִלי ֶאָחד ֶׁשָהָיה ֵמִׂשיַח ִעּמֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ֵמִעְנַין ְּבֵני 

ַהְּנעּוִרים, ֶׁשָּׁשִכיַח ְמֹאד ֶׁשַּנֲעֶׂשה ִקְלקּול ֵּביֵניֶהם ּוֵבין ְנׁשֹוֵתיֶהם, 
ְלַגְמֵרי  ֵּפרּוד  ִמֶּזה  ַנֲעֶׂשה  ְוִלְפָעִמים  ְזַמן,  ֵאיֶזה  ִמֶּזה  ֶזה  ְוִנְפָרִדים 
ַחס ְוָׁשלֹום", ֵאייֶנער ָהאט ִמיר ַפאְרֵצייְלט ַאז ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא 
ְׁשמּוֶעס ִמיְטן ֶרִּבי'ן ִאיֶּבער ֶדעם ָוואס ֶמען ֶזעט ִאיְנֶגעַלייט ֶצעֵטייְלן 
ִזיְך ַפאר ַא ְׁשִטיק ַצייט אּון ַאַסאְך ָמאל ֶוועְרט ָנאְכֶדעם ַא ֶגט ַחס 
ְוָׁשלֹום, "ָאַמר, ֶׁשֶּזה ַמֲעֶׂשה ַּבַעל ָּדָבר, ֶׁשַּמִּניַח ֶאת ַעְצמֹו ַעל ֶזה 
ְמֹאד, ְלַקְלֵקל ַהָּׁשלֹום ֶׁשל ְּבֵני ַהְּנעּוִרים, ְּכֵדי ֶׁשִּיָּתְפסּו ִּבְמצּוָדתֹו 
ַחס ְוָׁשלֹום ַעל ְיֵדי ֶזה", ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ָדאס ִאיז ַמֲעֵׂשה 
ַאז  ַווייל  ִזיְך ֶצעֵטייְלן,  ָזאל  ָהָרע ַמאְכט ֶמען  ֵיֶצר  ָדָבר. ֶדער  ַּבַעל 
ִאין  ִאים  ַּביי  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַאַריין  ֶער  ַכאְּפט  ַווייּב  ַא  ָאן  ִאיז  ֶמען 
ַזאק ַאַריין, "ִּכי הּוא אֹוֵרב ַעל ֶזה ְמֹאד - ְלָתְפָסם ִּבְנעּוֵריֶהם ַעל 
ְיֵדי ִקְלקּול ַהְּׁשלֹום ַּבִית ַחס ְוָׁשלֹום, ֶׁשּגֹוֵרם ְּבַעְרמּוִמּיּותֹו ְלַקְלֵקל 
יּוְנֶגע  אֹויף  ָלאֶקעְרט  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ַווייל  ֶׁשֵּביֵניֶהם",  ַהָּׁשלֹום 
ִאין  ַאַריין  ֵזיי  ֶער  ַכאְּפט  ַאזֹוי  אּון  ֶצעֵטייְלן  צּו  ֵזיי  ָּפאְרֶפעְלֶקער 

ְׁשמּוִציֶגע ֲעֵבירֹות.

ֶיעֶנער ָהאט ַא ֶּבעֶסעֶרע ַווייּב...

ֶער  ַּבִית,  ָׁשלֹום  ָהאט  ָוואס  ֵאייֶנער  ֶגעָזאְגט,  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 
ְׁשמּוֶעְסט  ֶער  ִאיר,  ִמיט  ַּבאְקֶוועם  ִאיז  ֶער  ַווייּב,  ַזיין  ִמיט  ֶלעְּבט 
ַאַזא  ֶמעְנְטׁש.  ָאְּפֶגעִהיֶטעֶנער  ַאן  ִאיז  ִאיר,  ִמיט  ַפאְרְּבֶרעְנְגט  אּון 
אֹויף  ִפיְלֶטער  ַקיין  ָהאְּבן  ֶגעַדאְרְפט  ִניְׁשט  ֲאִפילּו  ָוואְלט  ֶמעְנְטׁש 
ֶוועט  ֶער  ַווייּב,  ַא  ָהאט  ֶער  ַווייל  ְמסּוָדר  ִאיז  ֶער  ֶטעֶלעָפאן,  ַזיין 
ֵיֶצר  אר ֶדער  ַווייּב! נַָ ִניְׁשט ֵגיין זּוְכן ַקיין ִמיְסט, ֶער ָהאט ָדאְך ַא 
ָהאט  ֶיעֶנער  ְּכִאילּו  ִדְמיֹונֹות  ֶמעְנְטׁש  ִאיֶנעם  ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט  ָהָרע 
ֶדער  ִּביז  ְוכּו',  ֶלעְּבן  ֶּבעֶסעֶרע  ַא  ָהאט  ֶיעֶנער  ַווייּב,  ֶּבעֶסעֶרע  ַא 
ֶמעְנְטׁש ַפאְרִליְרט ַזיין ֵחֶשׁק ַאֵהייְמצּוקּוֶמען צּו ַזיין ַווייּב אּון ָדאס 

ְּבֶרעְנְגט ַאֶלע ָצרֹות אֹויְפ'ן ֶמעְנְטׁש.

ַוואְרט ָאּפ ַדיין ַמאן

ִאיְך ֶדעְרֵצייל ְׁשֶטעְנִדיג ִדי ַמֲעֵׂשה פּון ֶמְדָרׁש ַרָּבה ַּפְרַׁשת ָנֹׂשא 
)ַּפְרָׁשה ט, ִסיָמן ג(, ַווייל ֵזייֶער ַאַסאְך ִאיְנֶגעַלייט ָזאְגן ִמיר ַאז ִדי ַמֲעֵׂשה 

ִאיז ֵזיי ְמַחֵזק )ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ֶדעְרֵּביי צּוֶגעֵלייְגט: 



ד

אר ִאיְך  ֵמיין ִניְׁשט ַאז ִאיְך ֶרעד ָדא פּון ִדי ְׁשַוואֶכע ִאיְנֶגעַלייט... נַָ
ְפרּום  ֵזייֶער  אֹויס  ֵזיי  ֶזעֶען  ִאיְנְדרֹויְסן  ָוואס  ִאיְנֶגעַלייט  פּון  ֶרעד 
ְוכּו' - ָאֶּבער ֵזיי ָזאְגן ִמיר ַאז ִדי ַמֲעֶׂשה ִאיז ֵזיי ֵזייֶער ְמַחֵזק(, ֶדער 
ִזיְך  ָוואס ָהאט  ַא ֶמעְנְטׁש  ֶגעֶווען  ִאיז  ַאזֹוי, ֶעס  ֶמְדָרׁש ֶדעְרֵצייְלט 
ֶנעֶּבעְך ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסט ִמיט ַאן ֵאֶׁשת ִאיׁש צּו טּון ַאן ֲעֵביָרה ַרֲחָמָנא 
ִלְּצָלן, ִאיז ִזי ֶגעַגאְנֶגען צּו ַזיין ַווייּב אּון ֶגעָזאְגט: "ַדיין ַמאן ָהאט 
ֶיעֶנעם  ַּביי  ָדאְרט  ֲעֵביָרה  ַאן  ִמיר צּו טּון  ִמיט  ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסט  ִזיְך 
)ַמֶסֶכת ְּבָרכֹות ג.( ֵאייֶנע פּון  חֹוֵרָבה, ]ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן 
ִדי ַטֲעִמים ַפאְרָוואס ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֵגיין ִאין ַא חֹוְרָבה ִאיז צּוִליּב 
'ֲחָׁשד', ַווייל ֶמעְנְטְׁשן ְפֶלעְגן ִזיְך ָאְּפְׁשמּוֶעְסן צּו טּון ֲעֵבירֹות ִאין ִדי 

חֹוְרבֹות[, ֵגיי ַאִהין אּון ַוואְרט ָאּפ ַדיין ַמאן".

ַא ְקלּוֶגע ְפרֹוי

קֹוֶדם ֶזעט ֶמען ַאז ִזי ִאיז ֶגעֶווען ַא ְקלּוֶגע ְפרֹוי, ִזי ָהאט ִניְׁשט 
אר ִאיר ֶגעֶגעְּבן ַאן ֵעָצה ִווי  ֶגעָזאְגט "ֶגעּב ַא ֶגט ַפאר ַדיין ַמאן" נַָ
ַאזֹוי ִאים צּו ַראֶטעֶווען פּון ִדי ֲעֵביָרה, ַאז ַא ְפרֹוי ָהאט ֵׂשֶכל ֶקען ִזי 

ַראֶטעֶווען ִאיר ַמאן ֶער ָזאל ַזיין ֶעְרִליְך אּון וואֹויל.

ִמיט ִדיר ִאיז ִדי ֶזעְלֶּבע!

ִאיז ִזי ֶגעַגאְנֶגען צּו ֶיעֶנע חֹוְרָבה אּון ָאְּפֶגעַוואְרט ִאיר ַמאן, ֶדער 
ַמאן קּוְמט אֹויְך ַאִהין, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען טּוְנְקל, ִאיְנִמיְטן ִדי ַנאְכט, 
אּון ֶזעט ָדאְרט ַא ְפרֹוי, ֵגייט ֶער ַאַריין ִמיט ִאיר ִאיֶנעם חֹוְרָבה אּון 
וואֹויְנט ִמיט ִאיר ֵמייֶנעְנִדיג ַאז ָדאס ִאיז ַאן ֵאֶׁשת ִאיׁש, ֶדעְרָנאְך 
רּוְפט ֶער ִזיְך ָאן צּו ִאיר: "ִאיְך ָהאּב ִמיְטֶגעְּבֶרעְנְגט ַא ֶמעֶסער, ִאיְך 
ֶקען ִזיְך ִניְׁשט מֹוֵחל ַזיין אֹויף ִדי ֲעֵביָרה ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶגעטּון, ִאיְך 
ִוויל ִזיְך ֶנעֶמען ָדאס ֶלעְּבן, ְׁשֶטעך ִמיר ִמיט ֶדעם ֶמעֶסער". ָהאט 
ִזי ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "דּו ָהאְסט ִניְׁשט ֶגעטּון ַקיין ֲעֵביָרה, ִאיְך ִּבין 
ַדיין ַווייּב!" ְפֶרעְגט ֶער ִמיט וואּוְנֶדער: "ָדאס ִאיז ֶעס? ִאיְך ָהאּב 
ֶגעֵמייְנט ִאיְך ֶוועל ֵגיין ִמיט ְפֶרעְמֶדע ֶוועט ִמיר ַזיין ֶּבעֶסער )ַהֵׁשם 

ִיְׁשְמֵרינּו(, ִאיְך ֶזע ַאז ִמיט ִדיר ִאיז ִדי ֶזעְלֶּבע!"

זֹויֶּבעֶרע ְקַוואל ַוואֶסער

ֶזעט ֶמען פּון ִדי ַמֲעֶׂשה מֹוָרא'ִדיֶגע ֵׂשֶכל, דּו ֶקעְנְסט ָדאְך ַזיין 
ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז  ֲעֵבירֹות?!  זּוְכְסטּו  ַפאְרָוואס  ַווייּב,  ַדיין  ִמיט 
ֵגיין  ֶער  ָזאל  ַפאְרָוואס  ַוואֶסער,  ְקַוואל  זֹויֶּבעֶרע  ְפִריֶׁשע  ֵפייֶנע 
ְטִריְנְקן?!  ָדאס  ַוואֶסער  ְׁשמּוִציֶגע  ַארֹויְסצּוֶׁשעְּפן  ַהִּכֵּסא  ֵּבית  ִאין 
דּו ָהאְסט ָדאְך ֵרייֶנע ַוואֶסער! ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶגעֵמייְנט ַאז ֶער 
ֶוועט ָהאְּבן ֶיעֶנעְמ'ס ַווייּב ֶוועט ִאים ַזיין ֶּבעֶסער, ַּביים סֹוף ָהאט 

ֶער ֶגעֶזען ַאז ֶער ֶקען ָדאס אֹויְך ָהאְּבן ִמיט ַזיין ַווייּב.

ֶער ְטַראְכט ִדי ֶזעְלֶּבע אֹויף ִדיר

ִווי  ַאֶלעס ִאיז ֵאיין ְׁשִטיק ִדְמיֹון, ֶעס ַדאְכט ִזיְך ַפאְרן ֶמעְנְטׁש 
ָהאְּבן  ֶוועל  ִאיְך  'ַאז  ִזיְך:  צּו  ְטַראְכט  ֶער  ֶּבעֶסער,  ִאיז  ֶיעֶנעם  ַּביי 
ֶיעֶנעְמ'ס ַווייּב ֶוועל ִאיְך ַזיין ְפֵרייִליְך', 'ַאז ִאיְך ֶוועל ָהאְּבן ֶיעֶנעְמ'ס 
ֶפעְלד ֶוועל ִאיְך ַזיין ְפֵרייִליְך', אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ִמיט ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע 
ַזאְכן, ָאֶּבער קּוק ָאן ֶיעֶנעם, ֶיעֶנער ָהאט ָדאְך ִדי ַווייּב אּון ִדי ֶפעְלד 
ֶזעְלֶּבע אֹויף  ִדי  ְטַראְכט  ֶער  ַווייל  ְפֵרייִליְך,  ִניְׁשט  ִאיז  - אּון  ְוכּו' 

ִדיר, ַאז ֶער ֶוועט ָהאְּבן ַדיין ֶלעְּבן ֶוועט ִאים ַזיין ֶּבעֶסער...

ֵהייִליֶגע ֶגעַדאְנֶקען אּון ֵרייֶנע ַמֲחָׁשבֹות

ֶעס  ֶדעם,  ִניְׁשט פּון  ַטאֶקע  ֶמען  ֶרעְדט  ְּפֶלעֶצער  ַאְנֶדעֶרע  ִאין 
ַּפאְסט ִניְׁשט צּו ֶרעְדן פּון ָׁשלֹום ַּבִית, ָאֶּבער ַּביים ֶרִּבי'ן ִאיז ָדאס 

ֶגעֶווען ֶדער ְיסֹוד, ַווייל ַאז ֶמען ָהאט ָׁשלֹום ַּבִית, ָהאט ֶמען ֵהייִליֶגע 
ֶגעַדאְנֶקען, ֶמען ָהאט ֵרייֶנע ַמֲחָׁשבֹות.

ַהְלַואי ָזאל ִאיְך ָהאְּבן ַאַזא הֹויז...

ָדא ִאין ְׁשֶטעְטל ִאיז ָדאְך ַמָמׁש ַאזֹוי, ַאז ֶמען קּוְקט ַּביי ֶיעֶנעם 
ֶמען  אּון  ַארּום  ָפאְרט  ֶמען  ִקְנָאה,  ַפאר  ַפאְרְּבֶרעְנט  ֶמען  ֶוועְרט 
ַאַזא  ָהאְּבן  ִאיְך  ָזאל  'ַהְלַואי  ִזיְך:  צּו  ֶמען  ְטַראְכט  הֹויז,  ֵאיין  ֶזעט 
הֹויז, ֶעס ִאיז ַאזֹוי ֵׁשיין', ֶמען ָפאְרט ַווייֶטער ֶזעט ֶמען ַא ַאְנֶדעֶרע 
הֹויז, ְטַראְכט ֶמען ַווייֶטער: 'ָאה, ֶדעם הֹויז ִוויל ִאיְך ָהאְּבן, ָדאס 
ִאיז מֹוָרא'ִדיג ֵׁשיין', ַאזֹוי ִאיז ֶעס ֶווען ֶמען קּוְקט ַּביי ֶיעֶנעם, ַאְלץ 
ַזיין  ֶוועט ִמיר  ֶיעֶנעְמ'ס  ֶוועל ָהאְּבן  'ַאז ִאיְך  ְּכִאילּו:  ִדְמיֹוְנ'ט ֶמען 

ֶגעְׁשַמאֶקער'.

אֹויף ֶדעם ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן ֶדעם ִדיּבּור פּון ֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות 
)ְׁשמֹות כ, יד(: "ֹלא ַתְחֹמד ֵּבית ֵרֶעָך", דּו ָזאְלְסט ִניְׁשט ְגִליְסְטן ִדי הֹויז 

פּון ַדיין ַחֶבר, "ֹֽלא ַתְחֹמד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך", דּו ָזאְלְסט ִניְׁשט ְגִליְסְטן ִדי 
ֲחֹמרֹו", אֹויְך ִניְׁשט ַזיין  ֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו וַֽ ַווייּב פּון ַדיין ַחֶבר, "ְוַעְבּדֹו וַֽ
ָך",  ַזיין ָאְקס אּון ֵאייְזל, "ְוֹכל ֲאֶׁשר ְלֵרעֶֽ ְקֶנעְכט אּון ִדיְנְסט, אּון 

אּון ַאֶלעס ָוואס ֶגעֶהער ַפאר ַדיין ַחֶבר.

ֶער ֵגייט ִניְׁשט ְטִריְנֶקען ַקיין ַקאֶווע

ט,  ֵּפֶרק  )ְנָדִרים  ְירּוַׁשְלִמי  ַּתְלמּוד  ִאין  ֶגעַהאט  ָוואְך  ִדי  ָהאְּבן  ִמיר 
ֲהָלָכה א( ַא ֶהעְרִליֶכע ְגָמָרא ָוואס ֶמען ֶזעט פּון ֶדעם ִווי ַגאְנֶצע ֵיֶצר 

אר ִאיֶּבער צּו ֶרעְדן ַא ֶמעְנְטׁש צּו ַמאְכן ַּבא'ַטעְמ'ט אּון  ָהָרע ִאיז נַָ
ַאייְנֶגעֶנעם ַא ַזאְך ָוואס ֶער ָטאר ִניְׁשט, ִדי ְגָמָרא ֶדעְרֵצייְלט: "ֶרִּבי 
ַא  ֶגעַמאְכט  ָהאט  ִיְרְמָיה  ֶרִּבי  ֵליּה",  ּוְמַקֵיים  ִנְדָרא,  ְׁשִרי  ִיְרִמָיה 
ִניְׁשט  ֵגייט  ֶער  ִזיְך  ֶגע'ַאסּוְר'ט אֹויף  ֶער ָהאט  ֵּבייְׁשִּפיל  ֶנֶדר, צּום 
ְטִריְנֶקען ַקיין ַקאֶווע, ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ֶעס ַמִּתיר ֶנֶדר ֶגעֶווען ַּביי 
ַא ָחָכם, ָאֶּבער ֶער ָהאט ַווייֶטער ַאייְנֶגעַהאְלְטן ַזיין ֶנֶדר, ֶער ָהאט 
ַזיין  ֶקען  ֶעס  ְגָמָרא,  ִדי  ָזאְגט  ַקאֶווע,  ֶגעְטִריְנֶקען  ִניְׁשט  ַווייֶטער 
ֶנֶדר:  ַזיין  ַאייְנֶגעַהאְלְטן  ַווייֶטער  ְצֵוויי ְטָעִמים ַפאְרָוואס ֶער ָהאט 
"ִאין ִמּׁשּום ְּדהּוא ָחַׁשׁש ְלהּוא ְּדָׁשֵרי ֵליּה ָלא ָיְדִעין", ָאֶדער ַווייל 
ֶער ָהאט מֹוָרא ֶגעַהאט ַאז ֶדער ָוואס ָהאט ִאים ַמִּתיר ֶגעֶווען ֶקען 
ָּדָבר  ֶאָּלא  ָּתֵאב  ַהֵּיֶצר  ֶׁשֵאין  ִמּׁשּום  "ִאין  ֲהָלכֹות,  ִדי  גּוט  ִניְׁשט 
ֶׁשָאסּור לֹו", ָאֶדער ַווייל ִוויַלאְנג ֶער ָהאט ָנאְך ֶגעַהאט ִדי ֶנֶדר ִאיז 
ִאים ֶגעֶווען ְׁשֶווער ֶעס ַאייְנצּוַהאְלְטן, ֶעס ָהאט ִאים ֶגעַּפייִניְגט, ֶער 
ָהאט ֶעס ֶגעָוואְלט ְטִריְנֶקען, ַווייל ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ַמאְכט ְגִליְסְטן ַא 
ַזאְך ָוואס ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶמעג ִניְׁשט, ָאֶּבער ֵאייְנָמאל ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן 

ֻמָּתר ָהאט ֶער ֶעס ֶמער ִניְׁשט ֶגעַדאְרְפט.

ִאיְך ָהאּב ִדי ֶּבעְסֶטע

ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ִדי ַגאְנֶצע ַזאְך ָוואס קּוְקט אֹויס ִאין ִדי 
אר ַא ִנָסיֹון פּוֶנעם ֵיֶצר  אֹויְגן ַאז ַּביי ֶיעֶנעם ִאיז ֶּבעֶסער ְוכּו' ִאיז נַָ
ָהָרע, ָוואס ַמאְכט ְטַראְכְטן אֹויף ָדאס ָוואס ֶמען ֶמעג ִניְׁשט ְּכִאילּו 
ֶוועְרן  ִאיְך  ֶוועל  ָהאְּבן  ֶיעְנץ  ֶוועל  ִאיְך  ַאז  אּון  ֶּבעֶסער,  ִאיז  ֶיעְנץ 
ְפֵרייִליְך, ַדאְרף ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאְּבן ֵׂשֶכל צּו ִוויְסן ַאז ִאיְך ָהאּב ִדי 
ַאזֹוי  ַאְנֶדעֶרע,  ַזיין  ְמַקֵנא  ָוואס צּו  ָדא  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ֶּבעְסֶטע אּון 

ָהאט ֶדער ֶמעְנְטׁש ַא ְגִליְקִליְך ֶלעְּבן, אּון ַא ֶעְרִליֶכע ֶלעְּבן.

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


