
ִחיזּוק ִוויְנְקל

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ָּבָבא ַּבְתָרא ח:(: 
אֹויְפן ָּפסּוק )ָּדִניֵאל יב, ג(: "ּוַמְצִּדיֵקי ָהַרִּבים ַּכּכֹו
ָכִבים" - ֵאלּו ְמַלְּמֵדי ִּתינֹוקֹות, ַא ְמַלֵמד ִאיז 
ִווי  ַאזֹוי  ּפּוְנְקט  ְׁשֶטעְרְנס,  ִדי  צּו  צּוֶגעְגִליְכן 
ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֵצייְלן ִדי ְׁשֶטעְרְנס פּון ִהיְמל, 
ַאזֹוי אֹויְך ֶקען ֶמען ִניְׁשט ֵצייְלן ִדי ְזכּוִתים פּון 
ִניְׁשט  ְמַלֵמד  ַא  ִאיז  ֶוועְלט  ִדי  ַּביי  ְמַלֵמד;  ַא 
ְסַּתם  ַּביי  אר  נַָ ִניְׁשט  ְׁשֶטעֶלע,  ָחׁשּוב'ֶע  ַאַזא 
אר ַּביי  ֶמעְנְטְׁשן ִאיז ַא ְמַלֵמד ַאָראּפ ֶגעקּוְקט, נַָ
ֶדעם ְמַלֵמד ַאֵלייְנס ִאיז ָדאס ַגאְנֶצע ְמִלְמדּות 
קּוֶמען  ְמַלְמִדים  ִדי  ַזאְך.  ַאָראְּפֶגעקּוְקֶטע  ַאן 
ִאין ֵחֶדר ַזייֶעְנִדיג ֵזייֶער ַאָראּפ ֶגעְקַלאְּפט ַּביי 
ִזיְך ַאז ֵזיי ָהאְּבן ַאַזא ַאְרֶּבעט ְוכּו', ָאֶּבער ֶעס 
ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי, ְמִלְמדּות ִאיז ֵזייֶער ַא ֵהייִליֶגע 
ַאְרֶּבעט,  ַאְחַריֹוְת'ִדיֶגע  ַאן  אּון  ַאְרֶּבעט, 
אּון  ִקיְנֶדער  אֹויְפֵהייְּבן  ֶקען  ְמַלֵמד  ַא  ַווייל 
אּון  ֶלעְּבן,  ַגאְנְצן  ֵזייֶער  ַפאר  אֹויְפּבֹויֶען  ֵזיי 

ִקיְנד  ַא  ֶנעֶמען  ֶקען  ֶער   - אֹויְך  ַפאְרֶקעְרט 
ִקיְנד  ֶדער  ַאז  ְקַלאְּפן,  ַאָראּפ  ַאזֹוי  ִאים  אּון 
ַזיין  אֹויף  ְנָׁשָמה  ֶצעְקַלאְּפֶטע  ַא  ְּבַלייְּבן  ָזאל 

ַגאְנץ ֶלעְּבן.

ֵזייֶער  ְפֶלעְגט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַאַסאְך ֶרעְדן פּון ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ְמַלְמִדים, 
ְסָפִרים  ַאַסאְך  ֵזייֶער  ֶגעְׁשִריְּבן  ָהאט  ֶער  אּון 
ַפאר ְמַלְמִדים - ֵסיי ֵזיי ְמַחֵזק צּו ַזיין ֵזיי ָזאְלן 
ַאְרֶּבעט,  ֵזיי ָהאְּבן ָדאס ָחׁשּוב'ְסֶטע  ַאז  ִוויְסן 
ִווי  ִוויְסן  ָזאְלן  ֵזיי  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון  אּון 
ַהאְרּב ֶעס ִאיז צּו ַזיין ַא ְמַלֵמד, אֹויּב ֶמען טּוט 

ִניְׁשט ִדי ַאְרֶּבעט ַאזֹוי ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין.

ֶדעְרַפאר ָזאְלְסטּו ִזיְך ֵזייֶער ְמַחֶּיה ַזיין אּון 
ִזיְך ְפֵרייֶען ַאז דּו ָהאְסט ִדי ְזִכָיה צּו ֶלעְרֶנען 
ּתֹוָרה ִמיט ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער; ִמיר ָהאְּבן ַהייְנט 
ִאיֶנעם ַדף ְגָמָרא )ַסְנֶהְדִרין צב(: "ָאַמר ַרב ֵׁשֶׁשת 
ָּכל ַהְמַלֵּמד ּתֹוָרה ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, זֹוָכה ּוְמַלְּמָדּה 
ָלעֹוָלם ַהָּבא", ֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה צּו ֶלעְרֶנען 
ּתֹוָרה ַפאר ַּתְלִמיִדים אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ֶוועט 

אּון  ַהָּבא,  ָּבעֹוָלם  ֶלעְרֶנען  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  אֹויְך 
יֹוֵסף  ָוואס  ְּבָרכֹות  ַאֶלע  צּו  זֹוֶכה  ִאיז  ֶמען 
ַהַּצִּדיק ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען, ֶׁשֶּנֱאַמר )ִמְׁשֵלי יא, כו(: 

"ּוְבָרָכה ְלֹראׁש ַמְׁשִּביר", ַעֵיין ָׁשם.

ָיאְרַצייט  ִדי  ֶגעֶווען  ִאיז  ַׁשָּבת  מֹוָצֵאי 
ָעֵלינּו;  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמִריְבִניץ  ַהָקדֹוׁש  ָהַרב  פּון 
ָפאְרֶגעֵלייְנט  ִאיְך  ָהאּב  ַמְלָּכה  ְמַלֶּוה  ַּביי 
ְגרֹויְסן  ֶדעם  פּון  ַמֲעִׂשיֹות  וואּוְנֶדעְרִליֶכע 
ַאַריין  ֵזייֶער  ִמיר  ִאיז  ַמֲעֶׂשה  ֵאיין  אּון  ַצִּדיק, 
ִאין ִדי ֵּבייֶנער. ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ִאיד צּום 
ֵהייִליְגן ִריְבִניֶצער ֶרִּבי ַאז ֶמען ָהאט ַאְנֶדעְקט 
ַּביי ִאים ַא ְׁשֶרעְקִליֶכע ַמֲחָלה ֹלא ָעֵלינּו, אּון 
ַזיין  אֹויף  אֹויְפֶגעֶגעְּבן  ָהאְּבן  ָדאְקטֹוִרים  ִדי 
ֶלעְּבן, אּון ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶּבעְטן ַפאר ַא ְּבָרָכה, 
ִוויֶסעְנִדיג  ִניְׁשט  ִזיְך  ָהאט  ַצִּדיק  ֶדער  ָאֶּבער 
ֶגעַמאְכט פּון ִאים. ֶדער ִאיד ִאיז ַארֹויס ְּבַפֵחי 
ֶנֶפׁש, ֶער ָהאט ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ֶעס ִאיז ֶמער 
ִניְׁשט ָדא ָוואס צּו טּון, ִדי ַּגָּבִאים ָהאְּבן ֵזייֶער 
ֵזיי  ָהאְּבן  ִאיד,  ֶדעם  אֹויף  ֶגעַהאט  ַרְחָמנּות 

ֵזייֶער מֹוָרא, ָוואס  ִדי ֵאייֶנע ַזאְך ָהאט ֶער  ִניְׁשט ַקיין מֹוָרא, ָנאר פּון  ֶער 
ָדאס ְׁשֶטעְרט ִאים ֶגעֶפעְרִליְך אּון ָוואְרְנט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִמיט ְׁשֶרעק: "אֹויּב 
ַפאְרָוואס  ֶדעְרֶוועְרְגן!"  ְגַלייְך  ִדיר  ִאיְך  ֶוועל   - טּון  ְׁשֵריי  ֵאיין  ֶוועְסט  דּו 
ָהאט ֶער ַאזֹוי מֹוָרא פּון ֶדעם? ַווייל ֶווען ַא ִאיד ְׁשֵרייט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן - 
ֲאִפילּו ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ַזיין ַפאְרַכאְּפט ֶנעֶּבעְך ַּביי ִדי ִסְטָרא ַאֲחָרא, ֶער 
ִליְגט ִאין ִדי ֶעְרְגְסֶטע ַזאְכן ַרֲחָמָנא ִלְצָלן - ָאֶּבער אֹויּב ֶּבעט ֶער ִזיְך ַּביים 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ָהאּב ַרְחָמנּות אֹויף ִמיר, ִאיְך ִוויל ַזיין 
ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל פּון ַהייְנט ָאן ִזיְך ֶקעֶנען ְׁשַטאְרְקן 
ֶער  וואּו  ְּפַלאץ  ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ֶדעם  ִאים  ֶוועט ָדאס  ִזיְנִדיְגן",  ִניְׁשט צּו 
ִליְגט, אּון ִאים צּוְּבֶרעְנֶגען צּו ִדי ֶׁשעְנְסֶטע ַמְדֵריגֹות ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען 

זֹוֶכה ַזיין, ֶדעְרַפאר ָהאט ֶדער ַסֶמ"ְך ֶמ"ם ֵזייֶער מֹוָרא ֶדעְרפּון.

ִזי  ִאיר. אּון ֶער ָהאט  ִגיַגאְנֶגען פּון ָדאְרט ִמיט  ִאיז ֶער ַארֹויס  ֶדעְרָנאְך 
ָטאט אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִגיַגאְנֶגען אּון ִגיַגאְנֶגען אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִגיקּוֶמען  ִגיִפיְרט ִאין ׁשְ
זּוְכט ֶמען אֹויְך.  ָדאְרט  ַאז  ַטאֶנען  ַפאְרׁשְ ָאְרט. אּון ֶדער רֹוֵצַח ָהאט  ֵאיין  צּו 
אַהאְלְטן. ִאין ַא ִמְקֶוה. אּון ֶדער ָנאְך ִאיז ֶער  ָהאט ֶער ִזיְך ִמיט ִאיר ִוויֶדער ּבַ
פּון ָדאְרט אֹויְך ַארֹויס ִגיַגאְנֶגען אּון ִאיז ִגיקּוֶמען צּו ֵאיין ַאְנֶדער ָאְרט ָהאט ֶער 
ִזיְך ָדאְרט אֹויְך ִמיט ִאיר ּבאַהאְלְטן ִאין ֵאיין ַאְנֶדער ַוואֶסער אּון ַאזֹוי ָהאט ֶער 
יז ֶער ָהאט ִזיְך  אַהאְלְטן ַאֶלע ָמאל ִאין ֵאיין ַאְנֶדער ַוואֶסער. ּבִ ִזיְך ִמיט ִאיר ּבַ
עְרֶגער ָהאט  ן ֶעְרֵליי ַוואֶסעְרן ָוואס ֶדער ּבֶ אַהאְלְטן ִאין ִדי ַאֶלע ִזיּבְ ִמיט ִאיר ּבַ

"ל. ּנַ ן ֵעדּות ּכַ "ל. ָוואס ָדאס ֶזעֶנען ִדי ִזיּבְ ּנַ אַהאְלְטן ִמיט ִאיר מּוֶטער ּכַ ִזיְך ּבַ

ַצד ַהְקדּוָׁשה ָאֶדער ַצד ַהּטּוְמָאה?

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

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

עְרִגיר ְוָעִני. ה י, ְמבֶּ יוֹת', ַמֲעשֶׂ יעּור ִאין ֵסֶפר ַהָקדוֹׁש 'ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ֶדעם שִׁ

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

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

ָראְקן(. רֹוֵצַח ָהאט ִזי ִגיׁשְ

אֹויּב דּו ֶוועְסט ֵאיין ְׁשֵריי טּון...

ֶדער רֹוֵצַח ִאיז ֶדער ַסֶמ"ְך ֶמ"ם ָוואס ִוויל ֶדעְר'ַהְרֶג'עֶנען ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ֶער 
ָלאְזט ִניְׁשט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ְׁשֵרייֶען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, פּון ַקיין ׁשּום ַזאְך ָהאט 
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ִזיְך  ָהאט  ֶמ"ם',  'ַסֶמ"ְך  ֶדער  ִאיז  ָוואס   - 'רֹוֵצַח'  ֶדער  ַאז  ָדא  ֶזעט  ֶמען 
ֶדער  וואּו  ַּבאֶהעְלֶטעִניְׁשן  ִזיְּבן  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ִאין  ֵקיָסר  ַּבת  ִדי  ִמיט  ַּבאַהאְלְטן 
ִדי  ִמיט  ַּבאַהאְלְטן  ֶגעַהאט  ִזיְך  ָהאט  'ַצִדיק',  ֶדער  ִאיז  ָוואס   - 'ֶּבעְרִגיר' 
ֵקיָסְר'ֶטע; ַווייל ִניְׁשט ֵאייִּביג ֶקען ֶמען ָאְנֶזען ַא ִחילּוק פּון ִאיְנְדרֹויְסן ְצִוויְׁשן 

ֶדעם ַצִדיק אּון ֶדעם ַסֶמ"ְך ֶמ"ם, ֵּבייֶדע ֶקעֶנען אֹויְסקּוְקן ִדי ֶזעְלֶּבע.

ֶוועְרט ְׁשֶווער ַא ַקְׁשָיא: אֹויּב ַאזֹוי, ֶווען ֶמען ִוויל ְמקּוָרב ֶוועְרן צּו ַא ְּפַלאץ, 
ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ִוויְסן, ִצי ֶדער 'מֹוֶרה ֶדֶרְך' ִאיז פּון ִדי 'ַצד ַהְקדּוָׁשה' ָאֶדער 
ִאין  ְפֶרעְגן  ְפֶלעְגן ִמיר ֶמעְנְטְׁשן  ַקְׁשָיא  ִדי  'ַצד ַהּטּוְמָאה'?  ִדי  ְוָׁשלֹום פּון  ַחס 
ָאְנֵהייּב ֶווען ִאיְך ִּבין ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּו מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ֵזיי ָהאְּבן 
ִמיר ֶגעְפֶרעְגט: "ֶאְפָׁשר ִאיז מֹוֲהָרא"ׁש פּון ִדי ...?"  ָאֶּבער ַאז ֶמען קּוְקט גּוט 
ִווי  קּוק  ֶדערֹויף,  ְּתׁשּוָבה  ֶדעם  ְקָלאר  ֵזייֶער  ֶמען  ֶזעט  ַמֲעֶׂשה  ִדי  ִאין  ַאַריין 
ַאזֹוי ִדי ֵקיָסְר'ֶטע ָהאט אֹויְסֶגעקּוְקט ִּבְׁשַעְת'ן ַזיין ִמיְט'ן ֶּבעְרִגיר, ִזי ָהאט ָנאר 
ֶגעֶרעְדט פּון גּוֶטע ַזאְכן, פּון ִדי ִמָדה פּון ַהָּכַרת ַהטֹוב, ִוויֶדער ֶדער רֹוֵצַח ָהאט 
ֶגעטּון ִמיט ִאיר ָדאס ַפאְרֶקעְרֶטע, ֶער ָהאט ִאיר ָאְנֶגעָוואְרְנט ַּביים ֶלעְּבן ִזי ָזאל 
ִניְׁשט ְׁשֵרייֶען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון אֹויּב ִזי ֶוועט ִזיְך ַוואְגן ָיא צּו ְׁשֵרייֶען צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועט ֶער ִאיר ֶדעְרֶוועְרְגן, ָדאס ִאיז ֶדער ִחילּוק ְצִוויְׁשן ֶדעם 'ַצד 
ַהְקדּוָׁשה' אּון ֶדעם 'ַצד ַהּטּוְמָאה'; ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ְמקּוָרב צּו ִדי ְקדּוָׁשה 

ֵהייְּבט ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

'ָוואס ַּבאקּום ִאיְך ָדא?

ָדאס ַדאְרף ִזיְך ַא ֶמעְנְטׁש ִאיֶּבעְרקּוְקן ֶווען ֶער ֶוועְרט ְמקּוָרב צּו ַא גּוֶטער 
ִאיד: 'ָוואס ַּבאקּום ִאיְך ָדא ַּביי ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶעֶפעְנט ִמיר אֹויף 
מֹויל אּון ַמאְכט ִמיר ָאְנֵהייְּבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן? ֶער ַמאְכט ִמיר ַדאֶוועֶנען 
ִדי  ֶלעְרֶנען  ִמיר  ַמאְכט  ֶער  ַמֲעִריב?  אּון  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית,  ָטאג,  ַא  ָמאל  ְדֵריי 
ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה?' אֹויּב ָיא - ַדאן ִאיז ֶער פּון ִדי 'ַצד ַהְקדּוָׁשה', אּון אֹויּב ַחס 

ְוָׁשלֹום ִניְׁשט - ַדאן ִאיז ֶער פּון ִדי 'ַצד ַהּטּוְמָאה' ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו.

ֶדער ֶזעְלֶּבער ֵיֶצר ָהָרע...

ָוואס  ִאיְדן,  ֶעְרִליֶכע  ַמאְכן חֹוֶזק פּון  ֶמעְנְטְׁשן  ִווי  ֶהעְרן  ַאָמאל  ֶקען  ֶמען 
ְּבֶרעְנֶגען ַאַריין ִלימּוד ַהּתֹוָרה ִאין ֵזייֶער ַּתְלִמיִדים, ָזאֶגעְנִדיג:  "ֶדער ֶזעְלֶּבער 
ֵיֶצר ָהָרע ָוואס ַמאְכט ִמיר 'ִניְׁשט' ֶלעְרֶנען - ַמאְכט ִאים 'ָיא' ֶלעְרֶנען..." ָאֶּבער 
ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ִליֶגעְנט,  ִאיז  ֶעס  ָוואר,  ִניְׁשט  ִאיז  ָדאס 
ִלימּוד ַהּתֹוָרה ַּביי ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן ֶקען ָדאס ִניְׁשט ַזיין פּון ֶדעם ֵיֶצר ָהָרע. 
ָדאס ִאיז ָנאר ָנאְך ַא ֶוועג פּוֶנעם ֵיֶצר ָהָרע ָוואס ִוויל ַאֶוועק ֶנעֶמען ַא ֶמעְנְטׁש 
פּוֶנעם ַצִדיק, ֶדעְרַפאר ַפאְרְדֵרייְדט ֶער ִאים ַזיין ָקאּפ: 'ֶאְפָׁשר ִאיז ָדאס ִניְׁשט 

ַקיין ַצִדיק ָנאר ָגאר פּון ִדי ִסְטָרא ַאֲחָרא?'...

ֶאְפָׁשר ִאיז ֶדער ֵצייטּוְנג פּון ִדי ִסְטָרא ַאֲחָרא?!

ְיִׁשיָבה,  ִאין  ִׁשיעּור  ַא  ֶהעְרן  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא  ַארֹויְפֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֵאייְנָמאל 
ֶער ָהאט ֵזייֶער ַהָנָאה ֶגעַהאט פּוֶנעם ִׁשיעּור, ָאֶּבער ָנאְכ'ן ִׁשיעּור ִאיז ֶער ִמיר 
ֶגעקּוֶמען ְפֶרעְגן, ַאז ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ֶצעִמיְׁשט, ֶדער ִׁשיעּור ָהאט ֵזייֶער 
אּון  ֶלעְרֶנען  ָאְנֵהייְּבן  ָזאל  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ַהאְרץ  ַזיין  אֹויְפֶגעְפַלאְמט 
ַדאֶוועֶנען אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ְוכּו' ְוכּו', ָאֶּבער ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ְמסּוָּפק 
'ֶאְפָׁשר ִאיז ָדאס ְּפַלאץ פּון ִדי ִסְטָרא ַאֲחָרא'?...; ָדאס ִאיז ַמָמׁש ַא וואּוְנֶדער, 
ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ֵלייֶנען ֵצייטּוְנֶגען, ַפאְרְּבֶרעֶנען ַגאְנֶצעֶטע ָׁשעֹות אּון ֶטעג, אּון 
ִזיְך ְׁשִּפיְלן ִמיְט'ן ֶטעֶלעָפאן, אּון ֶעס ַפאְלט ִאים ִניְׁשט ַאיין ֲאִפילּו ֵאיין ִמינּוט 
ִּבְׁשַעְת'ן ֵלייֶנען ֶדעם ֵצייטּוְנג: 'ֶאְפָׁשר ִאיז ֶדער ֵצייטּוְנג פּון ִדי ִסְטָרא ַאֲחָרא?!' 
ִאיז ֶדער ֶטעֶלעָפאן פּון  'ֶאְפָׁשר  ִמיְט'ן ֶטעֶלעָפאן:  ְׁשִּפיְלן  ִּבְׁשַעְת'ן  ַאזֹוי אֹויְך 
ִדי ִסְטָרא ַאֲחָרא?!' ּפּוְנְקט ֶווען ֶער ֶהעְרט ַא ִׁשיעּור, ֶער ֶהעְרט ִדיּבּוִרים פּון 
ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ָוואס ֶוועְקט אֹויף ַזיין ַהאְרץ צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן - ַדאן ֶוועְרט ֶער 
ָאְנֶגעִפיְלט ִמיט ְסֵפיקֹות אּון ִּבְלּבּוִלים 'ֶאְפָׁשר ִאיז ָדאס פּון ִדי ִסְטָרא ַאֲחָרא'... 
ִווי ֶקען ַזיין ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶקען ִמיר ַמאְכן ָאְנֵהייְּבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִמיר ַמאְכן ֶיעְדן ָטאג ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיְך ִוויל 

ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד",  - ַאז ֶער ָזאל ַזיין פּון ִדי ִסְטָרא ַאֲחָרא?!

יז ֶער ִאיז ִגיקּוֶמען ִמיט ִאיר אֹויף ֶדעם ַים. ָהאט ֶדער רֹוֵצַח ָדאְרט ִגיזּוְכט  ּבִ
ער.  ֵדי ֶער ָזאל ִמיט ִאיר ַאִריּבֶ ּכְ ן ִפיׁש  יְפל פּון ִדי ָוואס ַחאּפְ ע ַא ְקֵליין ׁשִ ָכאְטׁשֶ
ִניט  ִזי  ָהאט  ֶער  אּון  ֵקיֶסר.  ת  ּבַ ִדי  ִגינּוֶמען  ֶער  ָהאט  יף.  ׁשִ ַא  ִגיפּוֶנען  ֶער  ָהאט 
"ל. ָנאר ֶער ָהאט ִגיָוואְלט ִזי ַפאְרקֹויְפן  ּנַ ִגיַדאְרְפט ָוואְרן ֶער ִאיז ִגיֶווען ַא ָסִריס ּכַ
יי  ן ּבַ צּו ֵאיין ֶמֶלְך. אּון ֶער ָהאט מֹוָרא ִגיַהאט ָטאֶמער ֶוועט ֶמען ִזי ַאֶוועק ַחאּפְ
ִאים. ִאיז ֶער ִגיגַאְנֶגען אּון ָהאט ִזי ָאְנִגיָטאן ִאין ְקֵלייֶדער פּון ַא ַמאְטָראס. ָהאט 
ַים  ִגיָפאְרן אֹויף ֶדעם  ִאים  ִמיט  ִאיז  ָזָכר. אּון ֶדער רֹוֵצַח  ַא  ִווי  ִגיַהאט  ִנים  ַאּפָ ִזי 

ַמְחַמת ֶדער רֹוֵצַח  ָזָכר  ָלׁשֹון  ּבְ ָאן  ִזי  ִמיר רּוְפן  ָוואס  ֵקיֶסר  ת  ּבַ ִמיט ֶדער  )ְדַהיינּו 
ָטאֶרעם ִוויְנט אּון ָהאט ַאֶוועק  "ל( ִאיז ִגיקּוֶמען ַא ׁשְ ּנַ ֶטעְלט ּכַ ָהאט ִזי ַאזֹוי ַפאְרׁשְ
ָראְכן ִגיָוואְרן אּון ֵזיי ֶזעֶנען  יף ִאיז צּו ּבְ אְרְטן אּון ִדי ׁשִ יף צּו ֵאיין ּבָ ִגיְטָראְגן ִדי ׁשִ
ר ָוואס ָדאְרט ִאיז ִגיֶזעְסן  אְרְטן ָוואס ָדאְרט ִאיז ִגיֶווען ִדי ִמְדּבָ ִגיקּוֶמען צּו ֶדעם ּבָ

"ל. חּור ַהּנַ ֶדער ּבָ

ַגְזָלן ִאיז ִגיִניט ִגיֶווען ִאין ֶוועְגן ַאזֹוי  ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ַאִהין ִגיקּוֶמען. אּון ֶדער 
ר. ָוואס ֵקיין  ִווי ֵזייֶער ֵסֶדר ִאיז ָהאט ֶער ִגיוואּוְסט. ַאז ָדא ִאיז ֵאיין ָאְרט פּון ִמְדּבָ
ִגיַהאט  ִניט  ֵקיין מֹוָרא  ׁשֹוין  ָדא  ֶער  ָהאט  ֶדעם  ער  ִאיּבֶ ִניט.  ַאֶהער  קּוֶמען  יְפן  ׁשִ
ן ָהאט ֶער ִזי ִגיָלאְזט. ֶזעֶנען ֵזיי ִגיַגאְנֶגען )ְדַהיינּו ֶדער רֹוֵצַח  ַפאר ֵקיין ׁשּום ֶמעְנׁשְ
עס ֶעְסן. ָהאט  ת ֵקיֶסר( ֶדער ַאֶהער אּון ֶדער ַאֶהער ֵזיי ָזאְלן ִזיְך זּוְכן ֶעּפֶ אּון ִדי ּבַ
ִזי ִזיְך ֶדעְרַווייֶטעְרט פּון ֶדעם ַגְזָלן. אּון ֶדער ַגְזָלן ִאיז ִגיַגאְנֶגען ִאין ַזיין ֶוועג. אּון 
ַרייֶען  ן צּו ׁשְ ן ִאים. ָהאט ֶער ָאְנִגיהֹויּבְ ִזי ִאיז ִניט ָדא ֶלעּבְ ֶער ָהאט ֶדעְרֶזעְהן ַאז 
ב ִגיֶווען. אּון ָהאט ִאים ָגאְרִניט ִגיֶעְנֶפעְרט. ָוואְרן  צּו ִאיר. אּון ִזי ָהאט ִזיְך ְמַייׁשֵ
ִזי ָהאט ִזיְך ִגיְטַראְכט. ַמיין סֹוף ִאיז ִזיְך ֶער ֶוועט ִמיר ַפאְרקֹויְפן. ָנאְך ָוואס ָזאל 
ִאיְך ִאים ֶעְנֶפעְרן אֹויּב ֶער ֶוועט ִוויֶדער ָאְנקּוֶמען צּו ִמיר. ֶוועל ִאיְך ִאים ֶעְנֶפעְרן. 

ִאיְך ָהאּב ִניט ִגיֶהעְרט.

ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ֶגעֶהעְרט...

ָדאס ִאיז ַא ִוויְכִטיֶגע ִלימּוד ִאין ֶלעְּבן ִווי ַאזֹוי ִזיְך ֶקעֶנען ַארֹויְסְדֵרייֶען פּון 
ַזאְכן ָוואס ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט ַזיין ַפאְרִמיְׁשט, צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ֶמען ְׁשמּוֶעְסט ָאּפ 
ֵגיי ִניְׁשט ַאִהין, ָנאר  ְוַכדֹוֶמה,  ֶמען ֵגייט ִזיְך ַצאְמקּוֶמען ֶרעְדן ֶקעְגן ֶעְלֶטעְרן 
ְׁשֶּפעֶטער ָזאְלְסטּו ֵזיי ֶעְנְטֶפעְרן ֵאייֶנע פּון ִדי ֵּתירּוִצים: "ִאיְך ָהאּב ַפאְרֶגעְסן 
ֶדעְרפּון", "ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט", "ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ֶגעֶהעְרט ַאז ֶמען ָדאס 

ֶגעַהאט ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסט", ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ַטֲענֹות אֹויף ִדיר.

ַפאְרקֹויְפן.  ִמיְך  ִזיְך  ִוויל  ֶער  ָוואְרן  ִניט.  ִמיְך  ִזיְך  ֶער  ִוויל  ַהְרֶגעֶנען  ְפַרט  ּבִ
ִזי  ַגְזָלן ָהאט  ִגיַגאְנֶגען. אּון ֶדער  ַווייֶטער  ִאיז  ִזי  ִגיֶעְנֶפְרט. אּון  ִניט  ִזי ִאים  ָהאט 
ִגיזּוְכט ַאִהין אּון ַאֶהער אּון ֶער ָהאט ִזי ִניט ִגיָקאְנט ִגיִפיֶנען. אּון ֶער ִאיז ַווייֶטער 
ן ִאים  ם ָהאּבְ ט ִגיָקאְנט ִגיִפיֶנען. אּון ִמן ַהְסּתַ ִזי ַאְלץ ִניׁשְ ִגיַגאְנֶגען אּון ֶער ָהאט 

ַחיֹות ָרעֹות אֹויף ִגיֶגעְסן.

עס ֶעְסן.  אּון ִזי ִאיז ִגיַגאְנֶגען ַווייֶטער ַווייֶטער. אּון ִזי ָהאט ִזיְך ִגיפּוֶנען ֶעּפֶ
יז ִזי ִאיז ִגיקּוֶמען צּו ֶדעם ָאְרט ָוואס ָדאְרט ִאיז ִגיֶזעְסן ֶדער  אּון ִאיז ַאזֹוי ִגיַגאְנֶגען ּבִ
"ל( אּון ִזי ִאיז ׁשֹוין ֶדעְרַווייל ַפאְרַואְקְסן  עְרֶגעְרס זּון ַהּנַ "ל )ְדַהיינּו ֶדעם ּבֶ ָבחּור ַהּנַ
ְקֵליֶדער  ִדי  ִאין  ָזָכר  ַא  ִווי  ָאְנִגיָטאן  ִגיֶווען  ִזי  ִאיז  ֶדעְרצּו  אּון  ָהאר  ִמיט  ִגיָוואְרן 
י ּתֵ ִזיְך ִניט ֶדעְרֶקעְנט ֵאייְנס ָדאס ַאְנֶדעֶרע. אּון  ֵזיי  ן  "ל ָהאּבְ ּנַ ּכַ פּון ַא ַמאְטָראס 
ף ִווי ִזי ִאיז ִגיקּוֶמען. ִאיז ֶער ְפֵרייֶלעְך ִגיָוואְרן ָוואס ֶסע ִאיז ָדא ִגיקּוֶמען ָנאְך  ּכֶ
ַא ֶמעְנׁש. ָהאט ֶער ִזי ִגיְפֶרעְגט. פּון ַוואֶנען קּוְמְסטּו ַאֶהער. ָהאט ִזי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט 
ין ֶגעֶווען ִמיט ַא סֹוֵחר אֹויף ֶדעם ַים ְוכּו'. ָהאט ִזי ִאים ֶגעְפֶרעְגט פּון ַוואֶנען  ִאיְך ּבִ
קּוְמְסטּו ַאֶהער. ָהאט ֶער ִאיר אֹויְך ִגיֶעְנֶפעְרט. ָדאְרְך ַא סֹוֵחר. ֶזעֶנען ֵזיי ָדאְרט 

ייֶדע ִגיֶזעְסן. ּבֵ

ֵקיֶסר  ֶדעם  ִגיָוואְרן פּון  ט  ִגיַחאּפְ ַאֶוועק  ִאיז  ֵקיֶסר  ת  ּבַ ִדי  ִווי  ָנאְך  ֶדער  אּון 
ָלאְגן ָקאּפ ִאין ֶדער  "ל. ָהאט ִדי ֵקיֶסְר'ֶטע ֵזייֶער ִגיְקָלאְגט אּון ִזי ָהאט ִזיְך ִגיׁשְ ּנַ ּכַ
ִזי ָהאט ֶדעם  ִגיָוואְרן. אּון  ַוואְנט. אֹויף ֶדעם ָוואס ִאיר ָטאְכֶטער ִאיז ַפאְרַפאְלן 
ער ַדיין ַגְדלּות. ָהאְסטּו  ֵקיֶסר ֵזייֶער ִגיֶגעְסן ִמיט ֵרייד. ִזי ָהאט צּו ִאים ִגיָזאְגט. ִאיּבֶ
ִגיָוואְרן.  ַראְכט. אּון ַהייְנט ִאיז אּוְנֶזער ָטאְכֶטער ַפאְרָלאְרן  ִגיּבְ חּור אֹויס  ּבָ ֶדעם 
אּון ִזי ָהאט ִגיָזאְגט. ִזי ִאיז ִזיְך ִגיֶווען ָגאר אּוְנֶזער ַמְזל אּון ָגאר אּוְנֶזער ַהְצָלָחה. 
ן ַהייְנט. אּון ִזי ָהאט ִאים  ִליּבְ ן ִמיר ִזי ַפאְרָלאְרן. ָוואס ִאיז ִמיר ׁשֹוין ִגיּבְ ַהייְנט ָהאּבְ
יֶטער ִגיֶווען ָדאס ָוואס  ַווְדַאי אֹויְך ֵזייֶער ּבִ ֵזיֶער ִגיֶגעְסן. אּון ִאים ַאֵליין ִאיז ִזיְך ּבְ
ִדי ָטאְכֶטער ִאיז ַפאְרַפאְלן ִגיָוואְרן ֶדעְרצּו ָהאט ִדי ֵקיֶסְר'ֶטע ִאים ֵזייֶער ִגיֶגעְסן 
ן ֵזיי. אּון  אּון ֵזייֶער ֶדעְרֶצעְרְנט. אּון ֶסע ִגיָוואְרן ְגרֹויֶסע ְקִריג אּון ֶעִסיִניׁש ְצִוויׁשְ
יז ֶער ָהאט  יז ִזי ָהאט ִאים ֵזייֶער ֶדעְרֶצעְרְנט. ּבִ ִזי ְפֶלעְגט ִאים ֵרייְדן ְדָבִרים ָרִעים ּבִ
ְסֶק'ט ַאז  ן ֵזיי ִגיּפַ יְקן. אּון ֶער ָהאט ִגיֶזעְצט ַדָייִנים אֹויף ִאיר. ָהאּבְ ִזי ִגיֵהייְסן ַפאְרׁשִ

יְקט. יְקן. ָהאט ֶמען ִזי ַפאְרׁשִ ֶמען ָזאל ִזי ַפאְרׁשִ

ָהאט  ֶער  אּון  ַאַריין.  ִמְלָחָמה  ֶדער  ִאין  יְקט  ִגיׁשִ ֵקיֶסר  ֶדער  ָהאט  ֶדעְרָנאְך 
ִניט ַמְצִליַח ִגיֶווען. ָהאט ֶער ָדאס ָאְנִגיָהאְנֶגען ִאין ַא ֶיעְדִניַראל. ַווייל דּו ָהאְסט 
ֶיעְדִניַראל  ֶדעם  ֶער  ָהאט  ִמְלָחָמה.  ִדי  ָאְנִגיָוואְרן  ָהאְסטּו  ער  ְדִריּבֶ ִגיָטאן  ַאזֹוי 
יְקט ִאין ֶדער ִמְלָחָמה ַאַריין. אּון ָהאט  יְקט. ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ִוויֶדער ִגיׁשִ ַפאְרׁשִ
יְקט ֶיעְדִניַראְלן אּון ַאזֹוי ָהאט  ִוויֶדער ִניט ַמְצִליַח ִגיֶווען ָהאט ֶער ִוויֶדער ַפאְרׁשִ

ָמה ֶיעְדִניַראְלן. יְקט ּכַ ֶער ַפאְרׁשִ

ֶער ָהאט ָאְּפֶגעָלאְזט ַזיין ַווייּב

ָדא ֶזעט ֶמען ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ַזאְך, ֶדער ֵקיָסר ִאיז ָדאְך ֶגעֶווען ְּברּום ַהַּמֲעֶלה, 
ִאין ָאְנֵהייּב ִאיז ֶער ֶגעֶווען ַא ָּפׁשּוְט'ֶער ָאֶרעַמאן אּון ַהייְנט ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן 
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ָאְּפֶגעָלאְזט  ָהאט  ֶער  ָנאר  ִווי  ָאֶּבער  ֶוועְלט!  ַגאְנֶצע  ִדי  ִאיֶּבער  'ֵקיָסר'  ֶדער 
ַזיין ַווייּב, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגע'ֶגט פּון ַזיין ַווייּב, ָהאט ִאים ַאֶלעס ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵגיין 
ְׁשֶלעְכט. ַווייל ִדי ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה פּון ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ָנאר דּוְרְך ַזיין ַווייּב, ִווי 
ִּבְכבֹוד  ָזִהיר  ְיֵהא ָאָדם  "ְלעֹוָלם  ְמִציָעא נט.(:  )ָּבָבא  ָזאְגן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ַא  ִאְׁשּתֹו",  ִּבְׁשִביל  ֶאָלא  ָאָדם  ֶׁשל  ֵּביתֹו  ְּבתֹוְך  ְמצּוָיה  ְּבָרָכה  ֶׁשֵאין  ִאְׁשּתֹו, 
ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ַזיין ֶגעָוואְרְנט צּו ְמַכֵּבד ַזיין ַזיין ַווייּב, ַווייל ִדי ַגאְנֶצע ְּבָרָכה 
ִאין ְׁשטּוּב קּוְמט צּוִליּב ִדי ַווייּב, אּון ַאזֹוי ָזאְגט אֹויְך ֶדער ֶרִּבי )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 

א', ִסיָמן סט( ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֲעִׁשירּות קּוְמט פּון ִדי ַווייּב.

ֶדער ִאיז ׁשּוְלִדיג, ֶיעֶנער ִאיז ׁשּוְלִדיג

ִאיז  'ֶיעֶנער  ׁשּוְלִדיג',  ִאיז  'ֶדער  ֶגעֵמייְנט  ָמאל  ֶיעֶדעס  ָהאט  ֵקיָסר  ֶדער 
ֶעס  ֶער  ָהאט  ִמְלָחָמה  ִדי  ַפאְרלֹויְרן  ָהאט  ֶער  ֶווען  ָמאל  ֶיעֶדעס  ׁשּוְלִדיג', 
ָאְנֶגעָהאְנֶגען ִאין ַאן ַאְנֶדעֶרער ֶגעֶנעַראל ַאז צּוִליּב ִאים ָהאט ֶער ֶעס ַפאְרלֹויְרן, 
ִדי  ִּביז  ְצֵווייְטן,  ָנאְכ'ן  ֵאייֶנער  ֶגעֶנעַראְלן  ֶעְטִליֶכע  ַפאְרִׁשיְקט  ֶער  ָהאט  ַאזֹוי 
ְׁשָטאְטס-ַלייט ָהאְּבן ַאייְנֶגעֶזען ַאז ִניְׁשט ִדי 'ֶגעֶנעַראְלן' ֶזעֶנען ִדי ְּפָראְּבֶלעם, 
ִדי  פּון  ַפאְרִׁשיְקט  ִאים  ָהאט  ֶמען  אּון  ְּפָראְּבֶלעם  ֶדער  ִאיז  'ֵקיָסר'  ֶדער  ָנאר 

ְמִדיָנה.

יְקט  ִוויְלֶדע ַזאְכן ְפִריר ָהאט ֶער ַפאְרׁשִ ָהאט ִדי ְמִדיָנה ִגיֶזעְהן ַאז ֶער טּוט 
ב ִגיֶווען )ְדַהיינּו ִדי ְמִדיָנה(  ן ֵזיי ִזיְך ְמַייׁשֵ ִדי ֵקיֶסְר'ֶטע. ֶדעְרָנאְך ֶיעְדִניַראְלן. ָהאּבְ
ֶמען  ָזאל  ִאים  אּון  ֵקיֶסְר'ִטי.  ֶדער  ָנאְך  יְקן  ׁשִ ָזאל  ֶמען  ַפאְרֶקעְרט.  ָטאֶמער 
ן  ן ֵזיי ַאזֹוי ִגיָטאן. אּון ָהאּבְ יְקן. אּון ִדי ֵקיֶסְר'ֶטע ָזאל ִפיְרן ִדי ְמִדיָנה. ָהאּבְ ַפאְרׁשִ
ָהאט  ִזי  אּון  ִגינּוֶמען.  צּוִריק  ֵזיי  ן  ָהאּבְ ֵקיֶסְר'ֶטע  ִדי  אּון  יְקט.  ַפאְרׁשִ ֵקיֶסר  ֶדעם 

ִגיִפיְרט ִדי ְמִדיָנה.

ֶער ֶקען ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ַהְצָלָחה

ֶזעט ֶמען ָדא ָוואס ָהאט ַּפאִסיְרט ִמיְט'ן ֵקיָסר צּוִליּב ֶדעם ָוואס ֶער ָהאט 
ָאְּפֶגעָלאְזט ַזיין ַווייּב, ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ָאן ַא ַווייּב ֶוועְרט ַא דּוְרְכַפאל, ֶער ֶקען 

ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ַהְצָלָחה.

ִדי ִמְצָוה פּון ֶהעְלְפן ִדי ֵאייֶגעֶנע ַווייּב

ַאָּפאר  ְׁשֶטעְטל  ִאין  ׁשֹוין  ָהאְּבן  ִמיר  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶגעלֹויְּבט 
ֶחְבָרה  ְדַרייִסיג  ֶזעְקס אּון  ִאיְך ָהאף צּו ָהאְּבן  ַהָצָלה',  'ֶחְבָרה  ִאיְנֶגעַלייט פּון 
אּון  ֶזעְקס  ָהאט  ֶער  ָזאְגן  ְפֶלעְגט  מֹוֲהָרא"ׁש  ל"ו;  ְּכִמְנָין  ִאיְנֶגעַלייט,  ַהָצָלה 
ְדַרייִסיג ַהָצָלה ַלייט ִאין ַיְבְנֵאל, ֶער רּוְפט ֵזיי ִדי ל"ו ַצִדיִקים ָוואס לֹויְפן ִאין 
ִוויְסן,  ָאֶּבער  ֵזיי  ַדאְרְפן  ֶנֶפׁש,  ְמִסירּות  ִמיט  ַאְנֶדעֶרע  ַראֶטעֶווען  ַצייְטן  ַאֶלע 
ֲחָכֵמינּו  ִווי  ְזכּות,  ְגרֹויֶסע  ַא  ֵזייֶער  ִאיז  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ַראֶטעֶווען  ַאז  ֱאֶמת 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ַסְנֶהְדִרין לז.(: "ָּכל ַהְמַקֵּים ֶנֶפׁש ַאַחת ִמִּיְׂשָרֵאל", ֶדער ָוואס 
ַראֶטעֶוועט ֵאיין ִאיד, "ַמֲעֶלה ָעָליו ַהָּכתּוב ְּכִאילּו ִקֵיים עֹוָלם ָמֵלא", ִאיז ַאזֹוי 
ִווי ֶער ָהאט ֶגעַראֶטעֶוועט ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, ָאֶּבער ִאין ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט ַדאְרף 
ֶמען ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶמען ַדאְרף אֹויְך ֶהעְלְפן ִדי ֵאייֶגעֶנע ַווייּב אּון ִקיְנֶדער; ֶמען 
ֶקען ִניְׁשט ַאֶוועק לֹויְפן פּון ְׁשטּוּב ֶווען ִדי ַווייּב ִאיז ָאְנֶגעִוויְזן אֹויְפ'ן ַמאן ִמיְט'ן 
ַאְנֶדעֶרע  ֶהעְלְפן  ֵגיין  ַצייט פּון  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ִאין  ַאְנֶדעֶרע".  "ֶהעְלְפן  אֹויְסֵרייד: 
אּון  ַווייּב  ִדי  ִקיְנֶדער.  אּון  ַווייּב  ֵאייֶגעֶנע  ִדי  ֶהעְלְפן  פּון  ִמְצָוה  ִדי  ֶמען  ָהאט 
ִקיְנֶדער קּוֶמען ַפאר ַאֶלעס אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ַפאר ֶהעְלְפן ַאְנֶדעֶרע אּון ִזיֶכער 

ַפאר ְסַּתם ַארּוְמְׁשמּוֶעְסן ִמיט ֲחֵבִרים.

ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ָלאֶקעְרט

ִדי  ַזיין  ְמַכֵּבד  ָזאְלן  ִמיר  ֶגעָוואְרְנט  ֵזייֶער  אּוְנז  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ַווייּב, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רסד(: "ֲהֹלא ַהָּנִׁשים ֵהם סֹוְבִלים 
ַאַסאְך  ָגאר  ַלייְדן  ְפרֹויֶען  ִדי  ִמַּיְלֵדיֶהם",  ְמֹאד  ְמֹאד  ְּגדֹוִלים  ְוִיּסּוִרים  ַצַער 
ַצַער אּון ֵווייָטאג פּון ִדי ִקיְנֶדער, "ַצַער ָהִעּבּור", ֵזיי ַלייְדן ִּבְׁשַעְת'ן ְטָראְגן, 
"ְוַהֵּלָדה", ָנאְכֶדעם ִדי ַצַער פּון ֶגעּבֹויְרן, "ְוַהִּגּדּול", אּון ַצַער פּון אֹויְפִציֶען 
ִדי ִקיְנֶדער, "ַּכֲאֶׁשר ָידּוַע ַלֹּכל ֹעֶצם ַמְכאֹוָבם ְוַצֲעָרם ְוִיּסּוֵריֶהם", ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ִאיז ַפאר ֶיעְדן ַּבאַקאְנט ִווי ְׁשֶווער ֶעס ִאיז ַאִריֶּבער צּו ֵגיין ִדי ַזאְכן. אּון ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ָזאְגט )ָׁשם, ִסיָמן רסג( ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא ְׁשמּוֶעס ִמיְט'ן ֶרִּבי'ן 
ִאיֶּבער ֶדעם ָוואס ֶמען ֶזעט ַּביי ִאיְנֶגעַלייט ַאז ֵזיי ֶצעֵטייְלן ִזיְך ַפאר ַא ְׁשִטיק 
ַצייט אּון ַאַסאְך ָמאל ֶעְנִדיְגט ִזיְך ָדאס ִמיט ַא ֶגט ַחס ְוָׁשלֹום, ָהאט ֶדער ֶרִּבי 
ְלַקְלֵקל  ְמֹאד,  ֶזה  ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  ֶׁשַּמִּניַח  ָּדָבר,  ַּבַעל  ַמֲעֶׂשה  "ֶׁשֶּזה  ֶגעָזאְגט: 
ְיֵדי ֶזה",  ְּכֵדי ֶׁשִּיָּתְפסּו ִּבְמצּוָדתֹו ַחס ְוָׁשלֹום ַעל  ְּבֵני ַהְּנעּוִרים,  ַהָּׁשלֹום ֶׁשל 
ָדאס ִאיז ַמֲעֶׂשה ָׂשָטן, ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ַמאְכט ֶמען ָזאל ִזיְך ֶצעֵטייְלן, ַווייל ַאז 
ֶמען ִאיז ָאן ַא ַווייּב ַוואְרְפט ֶער ַאָראּפ ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִאין ִּביֶטעֶרע ֲעֵבירֹות, ֶדער 

ֵיֶצר ָהָרע ָלאֶקעְרט אֹויף יּוְנֶגע ָּפאְרֶפעְלֶקער ֵזיי צּו ֶצעֵטייְלן אּון ַאזֹוי ַכאְּפט ֶער 
ֵזיי ַאַריין ִאין ַזיין ֶנעץ ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו.

ֶער ִאיז ׁשֹוין ַזאט

ִליְּבַׁשאְפט  ָדא  ִאיז  ֶעס  ֶווען  ַווייל  ְקדּוָׁשה,  פּון  ְיסֹוד  ִדי  ִאיז  ַּבִית  ָׁשלֹום 
ְצִוויְׁשן ַמאן אּון ַווייּב - ֶדעָמאְלט ֶהעְרְׁשט ַא ֵהייִליְגֵקייט, ֶמען ָהאט ַא ֵרייֶנע 
ֹמַח - ַמֲחָשָׁבה, ֶמען זּוְכט ִניְׁשט ְפֶרעְמֶדע ַזאְכן, ֶמען ִאיז צּוְפִריְדן ִמיט ָוואס 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֶגעְּבן.

ָדאס ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ַהאְלט ָנאְך ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה אּון ָהאט 
ִדי ֶּבעְסֶטע אּון ַּבא'ַטֲעְמ'ְסֶטע  ְּבֶרעְנֶגען  ָאְנֶגעֶזעִטיְגט - ֶקעְנְסט ִאים  ִזיְך גּוט 
ֶעְסן, ָאֶּבער ֶער ֶקען ֶעס ֲאִפילּו ִניְׁשט ָאְנקּוְקן, ַווייל ֶער ִאיז ׁשֹוין ַזאט, ִוויֶדער 
ֵאייֶנער ָוואס ִאיז הּוְנֶגעִריג אּון ֶזעט ֶעְסן, טּוט ִאים ָדאס ֶעְסן ְׁשֶטעְכן ִאין ִדי 
'ַהְלַואי ָזאל ִאיְך ֶעס ֶקעֶנען ֶנעֶמען ַפאר  אֹויְגן, ֶער ְטַראְכט ָנאר פּון ִדי ֶעְסן 
ַא ֶמעְנְטׁש  ָהָרע,  ֵיֶצר  ִהיְטן פּוֶנעם  ִזיְך צּו  ֶווען ֶעס קּוְמט  ֶעס  ִאיז  ַאזֹוי  ִמיר'; 
ָוואס ֶלעְּבט ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ַזיין ַווייּב, ֶער ִאיז ִאיר ְמַכֵּבד אּון ֶלעְּבט ִמיט ִאיר 
ְּבָׁשלֹום - ֶדער ֶקען ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ְפֶרעְמֶדע, ֶער ִאיז ַזאט ִמיט ָוואס ֶדער 
ִניְׁשט  ֶלעְּבט  ָוואס  ַאְנֶדעֶרער  ֶדער  ִוויֶדער  ֶגעֶגעְּבן,  ִאים  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִמיט ַזיין ַווייּב, ֶדער ִאיז ֶנעֶּבעְך ִניְׁשט ַזאט - ֶדעִריֶּבער זּוְכט ֶער אּון ְטַראְכט 
ָנאר פּון ַאְנֶדעֶרע ְוכּו', ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֶדעְרַפאר ָהאט ֶדער ֶרִּבי ַאזֹויִפיל ֶגעֶרעְדט 
ֶקעֶנען  ִזיְך  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ְיסֹוד  ֶדער  ִאיז  ָדאס  ַווייל  ַּבִית,  ָׁשלֹום  פּון 

ָאְּפִהיְטן פּון ִנְסיֹונֹות.

ְׁשִּפיְרן ִאין ְׁשטּוּב ַא ַטַעם ַגן ֵעֶדן

ִאיז  ]ֶעס  ְּבִריוו  ַא  ֶגעְׁשִריְּבן  ִמיר  ָהאט  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  פּון  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא 
ִאיְך  ָאֶּבער  ֱאמּוָנה",  "ֲעָצתֹו  ִאיֶנעם קּוְנְטֵרס  )ַּפְרַׁשת ׁשֹוְפִטים(  ָוואְך  ִדי  ֶגעְדרּוְקט 
ְּבתֹוְך  ְוכּו'[,  ְׁשֵאָלה  ַזיין  פּון  ִאיְנַהאְלט  ַגאְנֶצע  ִדי  ַארֹויְסֶגעְׁשִריְּבן  ִניְׁשט  ָהאּב 
ִאיְך  ֶגעַהאט,  ֲחתּוָנה  ֵפיין  ַהֵׁשם  ָּברּוְך  ָהאּב  "ִאיְך  ַאזֹוי:  ֶער  ְׁשַרייְּבט  ַהְּדָבִרים 
ִזי  ִמְׁשָּפחֹות,  ְפרּוֶמע  ִמיר קּוֶמען פּון  ָאֶּבער  ַווייּב,  וואֹויֶלע  ַא גּוֶטע אּון  ָהאּב 
ֵגייט ָאְנֶגעטּון ֵזייֶער ְצִניעּות'ִדיג ... אּון ֶעס ְׁשֶטעְרט ִמיר ֵזייֶער ַאז ִאיְך ָהאּב 
ְוכּו',  ְוכּו'  ְפֶרעְמֶדע  ִמיר צּו קּוְקן אֹויף  ִציט  ֶעס  ֵעיַנִים,  ְׁשִמיַרת  ִאין  ִנְסיֹונֹות 
ָוואס ִאיז ִדי ֵעָצה ַאז ִאיְך ָזאל ֶוועְרן צּוְפִריְדן פּון ִאיר אּון ִניְׁשט זּוְכן ַקיין ְגִליְקן 
פּון ִאיְנְדרֹויְסן?" ָוואס ִאיז ַׁשָייְך צּו ֶעְנְטֶפעְרן ֶדערֹויף? ִאיְך ָהאּב ִאים צּוִריק 
ֶגעְׁשִריְּבן ֶער ָזאל ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער, ֶהעְלף ִמיר 
ִאיְך ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען ִהיְטן ַמייֶנע אֹויְגן; ִאיְך ִּבין ַאזֹוי ַפאְרִזיְנֶקען ִאין טּוְמָאה, 
ִאיְך ָהאּב ַמְפִקיר ֶגעֶווען ַמייֶנע אֹויְגן, ִאיְך קּוק אֹויף ְפֶרעְמֶדע ְפרֹויֶען; ָדאס 
ַמאְכט ִאיְך ָזאל ִניְׁשט ִליּב ָהאְּבן ַמיין ַווייּב. ִאיְך ִּבין ַאזֹוי ְמׁשּוָגע ֶגעָוואְרן 
פּון קּוְקן ַאזֹויִפיל ְׁשמּוץ, ֶעס ִאיז ַּביי ִמיר ְמקּוָים ֶגעָוואְרן ֶדער ָּפסּוק פּון ִדי 
ּתֹוֵכָחה )ְדָבִרים כח, לד(: "ְוָהִייָת ְמֻשָּׁגע ִמַּמְרֵאה ֵעיֶניָך ֲאֶשׁר ִּתְרֶאה", ִאיְך ָהאּב 
ַפאְרְדֵרייְדט  ַאזֹוי  ַזיין  ָזאל  ִאיְך  ַמאְכן  ֲעֵבירֹות  ִדי  ָאֶּבער  ַווייּב,  וואֹויֶלע  ַא 
ַאז ִאיְך ְטַראְכט ַנאִריֶׁשע ַמֲחָׁשבֹות פּון ִזיְך ֶגְט'ן ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו; ֶהעְלף ִמיר 
ַטאֶטע, ִאיְך ִוויל ַזיין גּוט, ִאיְך ִוויל ִזיְך צּוִריְקֶקעְרן צּו ִדיר, ִאיְך ִוויל ִהיְטן 
ָהאְּבן  ִליּב  ֶוועל  ִאיְך  ְׁשטּוּב,  ַמיין  ָהאְּבן  ִליּב  ִאיְך  ֶוועל  ַאזֹוי  אֹויְגן,  ַמייֶנע 
צּו ַזיין ִאיְנֶדעְרֵהיים ִמיט ַמיין ִמְׁשָּפָחה, ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ַזיין צּוְפִריְדן, 
ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט ַפאְרָוואס ִאיְך ִוויל ַאְלץ ַארֹויְסלֹויְפן, ִאיְך זּוְך ַאְלץ ְגִליְקן, 
ְגִליק ִאיז ָדא ִאיְנְדרֹויְסן"; ַאז ֶמען ֶּבעט ֶדעם  ִזיְך ֵאיין ַאז ֶעֶּפעס  ִאיְך ֶרעד 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ְׁשִמיַרת ֵעיַנִים, ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ְׁשִּפיְרן ִאין ְׁשטּוּב ַא ַטַעם ַגן 
ֵעֶדן, ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֶוועְלן ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרׁש ִווי ִדי ַווייּב אּון ִקיְנֶדער, אּון ֶעס 

ָזאל ֶמער ִניְׁשט ִאיְנֶטעֶרעִסיְרן ִדי ַגאס.

אֹויְסקּוֶמען ִמיט ֲחֵבִרים

אֹויְך ִוויל ִאיְך ְמַחֵזק ִזין ֶדער ִעְנָין פּון ָׁשלֹום ְצִוויְׁשן ֲחֵבִרים ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו. 
ָדאס ִּביְסל ַצייט ָוואס ֶדער ְׁשֶטעְטל ְׁשֵטייט ֶזע ִאיְך ַאז וואֹויֶנען ִאין ְׁשֶטעְטל 
ִהיְּבׁש  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון  אּון  ַזאְך  ֶגעְׁשַמאֶקע  ַא  ֵזייֶער  ַזייט  ֵאיין  פּון  ִאיז 
ְׁשֶווער; פּון ֵאיין ַזייט ָהאְּבן ִמיר ַא ְּפַלאץ וואּו ֶמען ֶקען אֹויְפִציֶען ִדי ִקיְנֶדער 
ֵזיי ָזאְלן ָהאְּבן ִדי ֶלעְּבן פּון ֶרִּבי'ן, ִדי ֵחֶדר אּון ְסקּול ֶזעֶנען ֶעֶּפעס ָוואס ֶמען 
ָהאט ִניְׁשט ֶעְרֶגעץ ַאְנֶדעְרׁש, ָאֶּבער פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ֲעבֹוָדה 
ִזיְך צּו ֶקעֶנען אֹויְסקּוֶמען ִמיט ֲחֵבִרים, ִמיט ְׁשֵכִנים, ִמיט ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו. אֹויּב 
"ִרּבֹונֹו ֶׁשל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶיעְדן ָטאג ְׁשֵרייֶען צּום  ִניְׁשט ִהְתּבֹוְדדּות  ֵגייט  ֶמען 
עֹוָלם, ֶווען ֶוועל ִאיְך ׁשֹוין ְּתׁשּוָבה טּון? ֶווען ֶוועל ִאיְך ֶקעֶנען ֶדעְרַלייְדן ַא 
ְצֵווייְטן? ֶווען ֶוועל ִאיְך ׁשֹוין ִליּב ָהאְּבן ֶיעְדן ִאיד?" - ֶקען ֶמען ֶוועְרן גּוט 

ָאְנֶגעֶגעְסן ֵאייֶנער אֹויְפ'ן ְצֵווייְטן.



ד

ַאֶלע ֶזעֶנען ֵאיין ִמְׁשָּפָחה

צּוטּון  ָהאט  ֶמען  ֶווען  ֶדעָמאְלט  ְׁשֶטעְטל,  ִאין  ִניְׁשט  וואֹויְנט  ֶמען  ֶווען 
ִמיט ְׁשֵכִנים - ְטַראְכט ֶמען: 'ִדי ָסאְרט ֲחִסיִדים ֶזעֶנען ִניְׁשט גּוט, ִדי ֶמעְנְטְׁשן 
ֶזעֶנען ִניְׁשט ָנאְרַמאל', ָאֶּבער ֶווען ַאֶלע ֶזעֶנען ֵאיין ִמְׁשָּפָחה, ַאֶלע ֶזעֶנען ַאְנֵׁשי 
ְׁשלֹוֵמינּו, ֵהייְּבט ֶמען ִזיְך ָאן ֶעְסן אֹויף ִדי ְּפַלאץ, ֶמען ָהאט ֲחִליׁשּות ַהַדַעת; 
ַאִּביְסל  ִזיְך  ִאיְך  ֶוועל  ֶווען  ַאֵלייְנס?  ִמיר  ִמיט  ִאיז  'ָוואס  ְטַראְכְטן:  ַאְנְׁשָטאט 
אֹויְסַאְרֶּבעְטן צּו ֶקעֶנען ַלייְדן ַאְנֶדעֶרע? ֶווען ֶוועל ִאיְך ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט ֶוועְלן?' 

- ִגיְסט ֶמען ֶדעם ְּפָראְּבֶלעם אֹויף ַאְנֶדעֶרע, ָאֶדער אֹויף ִדי ְּפַלאץ.

ֵמיָלא ַדיין ַווייּב ָאֶּבער ָוואס ִאיז ִמיט ִדיר?!

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶמְדָרׁש )ַרָּבא, ַּפְרָׁשה ו, ִסיָמן יא( ִאיז ַמְסִּביר ֶדעם ָּפסּוק )ַּבִּמְדָּבר יב, 
א(: ַוְּתַדֵּבר ִמְרָים ְוַאֲהֹרן ְּבֹמֶׁשה וגו', ִמיט ַא ָמָׁשל, צּו ַא ְׁשַלאְנג ָוואס ִאיז ֶגעֶזעְצן 

אֹויְפ'ן ֶוועג אּון ֶווער ֶעס ִאיז ָדאְרט ַאִריֶּבער ָהאט ָדאס ְׁשַלאְנג ִאים ֶגעִּביְסן, 
ִזיְך  ָהאט  ִניְׁשט, אּון  ַּבייְסט  ָוואס   - 'ַּדְרּכֹון'  ַא  ְׁשַלאְנג,  ַא  ָנאְך  ֶגעקּוֶמען  ִאיז 
ֶגעֶזעְצט ֶנעְּבן ֶדעם ְׁשַלאְנג, ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ְמַכֵּׁשף אּון ֶגעֶזען ִדי ְצֵוויי ְׁשֶלעְנג 
ִזיְצן ִאיְנֵאייֶנעם, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ֶדער ְׁשַלאְנג ִאיז ָדאְך ַזיין ֵסֶדר צּו ַּבייְסן, 
וואּוְנֶדעְרט ִמיר ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער ַּדְרּכֹון - ָוואס ַזיין ֵסֶדר ִאיז ִניְׁשט צּו ַּבייְסן 
- ִזיְך ַּבאָהאְפְטן ִמיט ֶדעם ְׁשַלאְנג?!" ַאזֹוי ָהאט ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ֶגעָזאְגט: "ַוְּתַדֵּבר 
ִמְרָים" - ָדאס ַפאְרְׁשֵטיי ִאיְך ָנאְך ַאז 'ִמְרָים' ָהאט ֶגעֶרעְדט אֹויף ִמיר, ָדאְך ִאיז 
ִדי ֶטַבע פּון ְפרֹויֶען, ֵזיי ֶזעֶנען 'ַּדְּבָרִנּיֹות', ֵזיי ֶרעְדן ַאַסאְך, ָאֶּבער: "ְוַאֲהֹרן?!" 

- ָוואס ֵגייט ָפאר ִמיט 'ַאֲהֹרן', ַפאְרָוואס ָהאט ֶער ֶגעֶרעְדט ֶקעְגן ִמיר?!

ֶגעָוואְלט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶווען  )ָׁשם,(,  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ָזאְגט  ָנאְך 
ַּבאַׁשאְפן ַחָּוה, ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט פּון וואּו ֶעס ִאיז גּוט ִאיר צּו ַּבאַׁשאְפן, ֶדער 
ִדי אֹויְגן פּון  ִאיר ַּבאַׁשאְפן פּון  ִאיְך  ֶוועל  ֶגעָזאְגט: אֹויּב  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶוועט ִזי ַזיין ַא ְׁשִטיק אֹויג, ִזי ֶוועט ָנאר ֶוועְלן קּוְקן ָוואס טּוט 
ִזיְך ַּביי ֶיעֶנעם אּון ְגִליְסְטן ָוואס ֶיעֶנער ָהאט; אֹויּב ֶוועל ִאיְך ִאיר ַּבאַׁשאְפן פּון 
ִדי אֹויֶעְרן פּון ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶוועט ִזי ַזיין ַא ְׁשִטיק אֹויֶער, ִזי ֶוועט ָנאר ֶוועְלן 
ָהִראׁשֹון,  ָאָדם  פּון  מֹויל  ִדי  פּון  ַּבאַׁשאְפן  ִאיר  ִאיְך  ֶוועל  אֹויּב  ֶהעְרן;  ַאֶלעס 
ֶוועט ִזי ַזיין ַא ְׁשִטיק מֹויל, ִזי ֶוועט ַא ַגאְנְצן ָטאג ֶרעְדן; אֹויּב ֶוועל ִאיְך ִאיר 
ַּבאַׁשאְפן פּון ִדי ֶהעְנט פּון ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶוועט ִזי ַזיין ַא ְׁשִטיק ַהאְנט, ִזי ֶוועט 
ַגְנְב'ֶעֶנען; אֹויּב ֶוועל ִאיְך ִאיר ַּבאַׁשאְפן פּון ִדי ִפיס פּון ָאָדם ָהִראׁשֹון, ֶוועט ִזי 
ַזיין ַא ְׁשִטיק ִפיס, ִזי ֶוועט ַא ַגאְנְצן ָטאג ַארּוְמלֹויְפן, ֶדעְרַפאר ֶוועל ִאיְך ִאיר 
ַּבאַׁשאְפן פּון ַא ֵאָבר ַהָּצנּוַע, פּון ַא ַּבאַהאְלֶטעֶנע ְּפַלאץ", ִפיְרט ֶדער ֶמְדָרׁש 
אֹויס: "ְוַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא הֹוִעיל ְּכלּום", אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ָהאט ָדאס ַאֶלעס 
ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן, "ְוָכל ַמה ֶּׁשִּנְתַּכֵּון ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשֹלא ְיֵהא ָבּה ֻּכְּלהֹון ֵהן 
ַּבְּכֵׁשרֹות", ַאֶלעס ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָוואְלט ֶעס ָזאל ִניְׁשט ַזיין 

ַּביי ִדי ְפרֹויֶען ִאיז ָיא ֶגעָוואְרן ַּביי ֵזיי, ֲאִפילּו ַּביי ִדי ֶעְרִליֶכע.

ַפאְרָוואס ִּביְסטּו ַאזֹוי ְּברֹוֶגז?!

ָדאס ִאיז ַא ַקְׁשָיא אֹויף ַא ִאיְנֶגעְרַמאן, ֵמיָלא ַדיין ַווייּב ִאיז ְּברֹוֶגז אֹויְפ'ן 
ִאיז  ָוואס  ָאֶּבער  ְוכּו',  ֶרעְדן  ֶטַבע פּון  ִדי  ָהאט  ְפרֹוי  ַא  ַזאְך,  ֵאיין  ִאיז   - ָׁשֵכן 
ִמיְסט  ִדי  ֶגעֵלייְגט  ָׁשֵכן ָהאט  ַדיין  ַאז  ְּברֹוֶגז  ַאזֹוי  ִּביְסטּו  ִדיר? ַפאְרָוואס  ִמיט 
ַדיין ָׁשֵכן ָהאט  ֶווען  ִוויְלְסט?! ַפאְרָוואס ִּביְסטּו ַאזֹוי ְּברֹוֶגז  ִווי ַאזֹוי דּו  ִניְׁשט 
ֶגעְטֶרעְטן אֹויף ַדייֶנע ְגָראז?! ָוואס ֵגייט ָפאר ִמיט ִדיר?! ַפאְרָוואס ֶקעְנְסטּו 

ִניְׁשט ֶדעְרַלייְדן ַאְנֶדעֶרע?!

אּון  אֹויְסֶהעְרן  ִאיר  ֶמען  ַדאְרף  ָׁשֵכן,  אֹויְפ'ן  ַטֲענֹות  ָהאט  ְפרֹוי  ִדי  ַאז 
ַּבארּוִאיְגן; ֶעס ֶקען ִאין ֵאיין ִמינּוט ַחס ְוָׁשלֹום אֹויְסְּבֶרעְכן ַא ֵפייֶער, ַא ַגאְנֶצע 
ְפרֹוי  ְצֵווייֶטע  ַא  צּו  ָנאר אֹויס  ִזיְך  ֶרעְדט  ְפרֹוי  ֵאיין  ְׁשֶטעְטל,  ִאין  ָּפאִליִטיק, 
ֶדעְרַפאר  ַמֲחֹלֶקת,  פּון  ֵפייֶער  ַא  ׁשֹוין  ְפַלאֶקעְרט  ֶעס  אּון  ָׁשֵכן,  ִאיר  ִאיֶּבער 
ַזיין ָׁשלֹום ְצִוויְׁשן  ַדאְרף ֶדער ַמאן ֶזען ָאְנצּוַהאְלְטן ִמיט ַאֶלע ֹּכחֹות ֶעס ָזאל 
ְׁשֵכִנים, ֲחֵבִרים אּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו. ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ַדאְרף ָדאס ִוויְסן, ַא ְפרֹוי 
ֶוועְרט ְׁשֶנעל ֵוויי ֶגעטּון ֶווען ִאיר ָׁשֵכְנ'ֶטע ָזאְגט ִאיר ֶעֶּפעס, ַדאְרף ֶדער ַמאן 

ֶזען צּו ַמאְכן ָׁשלֹום ִאיר ַּבארּוִאיְגן ַאז ִזי ָהאט ֶעס ִניְׁשט ֶגעֵמייְנט.

ַדיין ִקיְנד ָהאט ֶגעִּביְסן אּוְנֶזער ֶּבעִּבי

ִאיְך ֵווייס גּוט ִוויַאזֹוי ֶמען ְׁשִּפיְרט ִמיט גּוֶטע ְׁשֵכִנים אּון ַפאְרֶקעְרט, ִאיְך 
ָהאּב ֶגעַהאט ְּבֶמֶׁשְך ַאֶלע ָיאְרן ַאַסאְך ָסאְרט ְׁשֵכִנים; ִמיר וואֹויֶנען ִאין ַא ִּבְנָין 
ִזיְך  ָהאְּבן  ִמיר  ָוואס  ַצייְטן  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ִמְׁשָּפחֹות,  ְדַרייִסיג  צּו  ָקרֹוב  ִמיט 
ַמָמׁש ְמַחֶי' ֶגעֶווען, ִמיר ָהאְּבן ֶגעַהאט ֶגעֶּבעְנְטְׁשֶטע ְׁשֵכִנים, וואֹויֶלע ֶמעְנְטְׁשן, 
ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַהאט  ִקיְנֶדער,  ַזיין אּוְנֶזער  ְמַחֵנְך  ַאזֹוי צּו  ִווי  ֶגעִמיְׁשט  ִניְׁשט  ִזיְך 
ֵזיי ָהאְּבן אּוְנז ֶגעָלאְזט ָהאְּבן אּוְנֶזער ֶוועג, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא  ֵזייֶער ֶוועג אּון 
ֵווייֶנען  ַווייּב  ַמיין  ְטֶרעְפן  ְפֶלעג  ִאיְך  ָוואס  ַצייְטן  ֶגעֶווען  ִאיז  ָנאְכֶדעם  ְמַחֶיה. 
ָׁשֵכְנ'ֶטע  ִדי  ִאיר  ָהאט  ַהייְנט  ַמֲעֶׂשה,  ַאְנֶדעֶרע  ַא  ִמיט  ָטאג  ֶיעְדן  ְׁשטּוּב,  ִאין 
ֶגעָזאְגט ַאז ִזי ִאיז ִניְׁשט ַקיין ָנאְרַמאֶלע ַמאֶמע ַווייל ִזי ָלאְזט ִדי ִקיְנֶדער ֶעְסן 
ָפאְרֶגעַהאְלְטן  ָׁשֵכְנ'ֶטע  ַא  ִאיר  ָהאט  ֶנעְכְטן  ֶגעזּוְנט,  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  אּון  ַנאׁש 
ַנאט  "ִּביְסט  ַטֲעָנה'ֶעט:  ָׁשֵכְנ'ֶטע  ִדי  ֶּפַסח'ִדיג,  ָנאְכִניְׁשט  ַמאְכט  ִזי  ַפאְרָוואס 
ָנאְרַמאל", ַא ְדִריֶטע ָׁשֵכְנ'ֶטע ֶהעְרט ִניְׁשט אֹויף ֶסעִקיְרן: "ַפאְרָוואס קֹויְפְסטּו 
ָׁשֵכְנ'ֶטע  ַא  ָהאט  ָוואְך  ָפאִריֶגע  ִקיְנֶדער?!"  ַדייֶנע  ַפאר  ְוכּו'  ְקֵלייד  ִדי  ִניְׁשט 
ַאַרייְנֶגעְקַלאְּפט ִמיט ֵאיין ֶּבָהָלה ַאז ֵאייֶנער פּון אּוְנֶזעֶרע ִקיְנֶדער ָהאְּבן ֶגעִּביְסן 
ִאיר ִקיְנד אּון ֶגעְׁשִריְגן אּון ָפאְרֶגעַהאְלְטן: "ֲהִיָּתֵכן ִאיר טּוט ָגאְרִניְׁשט?" ֵאיי 
ָוואס  ִוויְלְסטּו?  ָוואס  ֶּבעִּבי;  אּוְנֶזער  ֶגעִּביְסן  ָוואְך  ָפאִריֶגע  ָהאט  ִקיְנד  ַדיין 
ְׁשֵרייְסטּו? דּו ֵווייְסט ִניְׁשט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ִקיְנֶדער ְוכּו'?! ַאזֹוי ָהאְּבן ִמיר ֶגעַהאט 

ַאֶזעְלֶכע ְׁשֵכִנים אּון ַאֶזעְלֶכע ְׁשֵכִנים.

ּפּוְנְקט ֶדעָמאְלט ֶגעַדאְרְפט ִאיר ֶּבעֶזעם...

ַאָמאל  ָהאּב  ִאיְך  ְׁשֵכִנים,  פּון  ַמֲעִׂשיֹות  פּון  ִּביֶכער  ְׁשַרייְּבן  ֶקעֶנען  ִמיר 
ֶגעַהאט ַא ְׁשֵכָנה ָוואס ָהאט ַאְלץ ֶגעָוואְלט ִמיְטַהאְלְטן ָוואס טּוט ִזיְך ַּביי אּוְנז 
ִזי  ֵגייט ְוכּו',  ִוויְסן ֶווער ֶעס קּוְמט, ֶווער ֶעס  ִזי ָהאט ֶגעָוואְלט  ִאיְנֶדעְרֵהיים, 
ָהאט ֶגעַהאְלְטן ִאיר ֶּבעֶזעם ִאיְנְדרֹויְסן פּון ְׁשטּוּב, אּון ֶווען ִזי ָהאט ֶגעֶהעְרט 
ִאיר ֶּבעֶזעם...  ֶגעַדאְרְפט  ִזי ּפּוְנְקט ֶדעָמאְלט  ַמיין ְׁשטּוּב, ָהאט  ְקַלאְּפן אֹויף 
ַאזֹוי ְפֶלעְגט ִזי ַאַרייְנקּוְקן ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס טּוט ִזיְך ַּביי ִמיר ִאין ְׁשטּוּב, ַמיין 
ַווייּב ָהאט ֶעס ַמָמׁש ִניְׁשט ֶדעְרְטָראְגן, 'ָוואס ִוויל ִדי ְׁשֵכָנה פּון אּוְנז?! ָוואס 
ִמיְׁשט ִזיְך ִזיְך ַאַריין ִאין אּוְנֶזער ֶלעְּבן?!' ַאזֹוי ָוואְלְטן ִמיר ֶגעֶווען ֶצעְקִריְגט 
ִמיט ֶיעְדן ָׁשֵכן ֶווען ִניְׁשט ֶדעם ֶרִּבי'ן; ָאֶּבער ִדי ֵׂשֶכל פּון ֶרִּבי'ן, ִדי אֹויְגן פּון 
ֶרִּבי'ן, ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶדער ֶרִּבי ֶלעְרְנט אּוְנז ִווי ַאזֹוי צּו קּוְקן אֹויף ַאְנֶדעֶרע 
- ָדאס ָהאט אּוְנז ֶגעַראֶטעֶוועט אּון ָדאס ַראֶטעֶוועט אּוְנז ֶיעְדן ָטאג ִמיר ָזאְלן 

ִליּב ָהאְּבן ֶיעְדן ֵאייֶנעם.

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

ָזאל  ֶער  ַצִּדיק  ֶדעם  מּוְטֶׁשען  ָאְנֶגעַפאְנֶגען 
ִאים  ֵזיי ָהאְּבן  ִאיד,  ְּבָרָכה ַפאר ֶדעם  ַא  ֶגעְּבן 
ַפאר  ְמַלֵמד  ַא  ִאיז  ִאיד  ֶדער  "ֶרִּבי,  ֶגעָזאְגט: 
ִקיְנֶדער ׁשֹוין ְצָוואְנִציג ָיאר", ָהאט ֶדער ַצִּדיק 
ַא  ִאיז  "ֶער  ֶגעְפֶרעְגט:  אּון  אֹויְסֶגעְדֵרייט  ִזיְך 
"ָיא,  ַצִּדיק:  ַפאְרן  ֶגעָזאְגט  ֵזיי  ָהאְּבן  ְמַלֵמד?" 
ְרפּוָאה".  ַא  ַדאְרף  ֶער  אּון  ְמַלֵמד,  ַא  ִאיז  ֶער 
ֶדער ִריְבִניֶצער ֶרִּבי ִאיז ַארֹויס ֶגעָלאְפן אֹויְפן 
לֹויְפן  ָנאְך  ָאְנֶגעַפאְנֶגען  ָהאט  ֶער  אּון  ַגאס, 
ֶדעם ִאיד, ִּביז ֶער ָהאט ִאים ֶגעְטָראְפן, אּון ֶער 
ְפֶרעְגט ִאים: "ִאיר ֶזעְנט ַא ְמַלֵמד ׁשֹוין ְצָוואְנִציג 
ָיאר?" ָזאְגט ֶדער ִאיד: "ָיא", ְפֶרעְגט ִאים ֶדער 

ַצִּדיק: "אֹויּב דּו ֶוועְסט ֶוועְרן ֶגעזּוְנט, ֶוועְסטּו 
ָיאר  ְצָוואְנִציג  ָנאְך  ַפאר  ַזיין  ַמְמִׁשיְך  ַווייֶטער 
ִקיְנֶדער?"  ִאיִדיֶׁשע  ִמיט  ּתֹוָרה  ֶלעְרֶנען  צּו 
ִאיְך  אֹויּב  צּו,  ָזאג  ִאיְך  "ָיא;  ִאיד:  ֶדער  ָזאְגט 
ֶווער ֶגעזּוְנט ֵגיי ִאיְך צּוִריק ִאין ֵחֶדר ַפאר ָנאְך 
ְצָוואְנִציג ָיאר", ֶהעְרְנִדיג ָדאס ָהאט ִאים ֶדער 
ִריְבִניֶצער ֶרִּבי ֶגעֶגעְּבן ַא ְּבָרָכה, אּון ֶדער ִאיד 
ִאיז אֹויְסֶגעֵהייְלט ֶגעָוואְרן, אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען 
ַא ְמַלֵמד ַפאר ָנאְך ְצָוואְנִציג ָיאר; ֶזעט ֶמען פּון 

ֶדעם ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ַזיין ַא ְמַלֵמד.

ַא  ִּביְסט  דּו  ַאז  ֶחְלְקָך  ְוַאְׁשֵרי  ַאְׁשֶריָך 
ְמַלֵמד ַפאר ִּתינֹוֶקת ֶׁשל ֵּבית ַרָּבן ֶׁשֹּלא ָטֲעמּו 

ַטַעם ֵחְטא; פּון ֵאיין ַזייט ִאיז ֵזייֶער ֵהייִליג אּון 
ָחׁשּוב צּו ַזיין ַא ְמַלֵמד, ָאֶּבער פּון ֶדער ַאְנֶדעֶרע 
ִניְׁשט  ֶגעְּבן  ַאְכטּוְנג  ֵזייֶער  ֶמען  ַדאְרף  ַזייט 
ַאְכטּוְנג  ֵזייֶער  ֶגעּב  ִקיְנֶדער.  ִדי  ְטֶׁשעֶּפען  צּו 
ִּבְפָרט  ִקיְנד,  ַקיין ׁשּום  ַפאְרֶׁשעֶמען  צּו  ִניְׁשט 
ֶצעְּבָראֶכעֶנע  פּון  קּוֶמען  ָוואס  ִקיְנֶדער  ִדי 
ְׁשטּוֶּבער, ָוואס ְּבֶדֶרְך ְּכַלל ְטֶׁשעֶּפעט ֶמען ֵזיי 
אּון ֶמען ַפאְרֶׁשעְמט ֵזיי - ַווייל ֶמען ֵווייְסט ַאז 
ֵקייֶנער ֶוועט ִניְׁשט ָפאְרַהאְלְטן ְוכּו', ֵזיי ַדאְרף 
ֶמען ְמַחֵזק ַזיין אּון ֶגעְּבן גּוֶטע ֶוועְרֶטער ֶיעְדן 

ָטאג ָאן ַא ִׁשיעּור.

)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ַּפְרַׁשת ֹנַח, ְׁשַנת תשע"ח ִלְפָרט ָקָטן(


