
ין. ָטאְרּבִ ֶער ִמיט גּוְטן. ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶער ִגיׁשְ

ין  ִאיז ִגָוואִרין ַזיין זּון ֶמֶלְך. אּון ֶער ָהאט ָאְנִגיהֹויּבִ
אְרְפֵקייט ַאזֹוי ִווי ַזיין ֵזייֶדע.  ִפיִרין ִדי ְמִדיָנה ִמיט ׁשַ
ִגינּוֶמען ַאַסאְך ְמִדינֹות. אּון ִאיז ִגיַפאְלן  אּון ָהאט ָאּפְ
אֹויף ֵאיין ָחְכָמה. אּון ָהאט ִגיֵהייִסין אֹויס רּוִפין. ַאז 
ֶעס ָזאל ִזיְך ִניט ִגיִפיֶנען ִאין ַזיין ְמִדיָנה ֵקיין אֹוְקס אּון 
ִניֶטען  ֵדי ַזיין ֶזַרע ָזאל ִניט ֶקעֶנען ַפאְרׁשְ אף. ּכְ ֵקיין ׁשָ
ֵקיין  ֶער  ַהייְנט ָהאט  ִגיְטַראְכט  ִזיְך  ֶוועְרן. אּון ָהאט 
ִדי  ִגיִפיְרט  ַזאְך. אּון ָהאט  ֵקיין ׁשּום  ִניט ַפאר  מֹוָרא 
ַא  ֵזייֶער  ִגיָוואִרין  ִאיז  ֶער  אּון  אְרף.  ׁשַ ֵזייֶער  ְמִדיָנה 

ְגרֹויֶסער ָחָכם.

ֶדער ֶמֶלְך ִאיז ִגיַפאִלין אֹויף ַאָחְכָמה ַאז ֶער ָזאל 
ֶנעֶמען ָגאר ִדי ֶוועְלט ָאן ִמְלָחָמה. ָוואִרין  ֶקעֶנען ָאּפְ
ן ְחָלִקים ִאין ֶדער ֶוועְלט. ָוואִרין  ֶסע ַפאר ַהאְנְדן ִזיּבְ
ֶסע  אּון  ְחָלִקים.  ן  ִזיּבְ אֹויף  ִגיֵטייְלט  ִאיז  ֶוועְלט  ִדי 
ֶטעִרין  ן ׁשְ ְבָעה כֹוְכֵבי ֶלֶכת )ְדַהיינּו ִזיּבְ ַפאר ַהאְנְדן ׁשִ
ן ֶטעג פּון ֶדער ָוואְך( אּון  ָוואס ֵזיי ֵגייֶען ַארּום ִדי ִזיּבְ
פּון  ֵחֶלק  ַא  ִאין  ַאַריין  ַלייְכט  ֶטעִרין  ׁשְ ִאיְטִלעֶכער 
ן ְחָלִקים פּון ֶדער ֶוועְלט. אּון ֶסע ַפאר ַהאְנְדן  ִדי ִזיּבְ
ן ִאיְרֵליי ַאייְזן ַוואְרג  ְבָעה ִמיֵני ַמְתכֹות )ְדַהיינּו ִזיּבְ ׁשִ

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ָון,  ית, ְמָבְרִכים חוֶֹדׁש ַמר-ֶחשְׁ ֵראשִׁ ת בְּ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ִליָט"א ֶגעֶווען  יָבה שְׁ ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ שְׁ
ת ִאיְנֶדעְרְפִרי ָהאט  בָּ עְרִטי; שַׁ ֶרְסֶלב' ִליבֶּ ֶטעְטל - 'ִקְרַית בְּ ִאין שְׁ

יוֹת,  יְך ֶגעֶווען ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
ַמד. ַזר שְׁ גָּ ֶלְך שֶׁ ים, ִממֶּ ה ִנסִּ ה ד', ַמֲעשֶׂ ַמֲעשֶׂ

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

ן. ִאיז ִגיָוואִרין ַזיין  ָטאְרּבְ ֶדער ָנאְך ִאיז ֶדער ֶמֶלְך ִגיׁשְ
ין צּו ִפיִרין ִדי ְמִדיָנה  זּון ֶמֶלְך. ֶדער זּון ָהאט ָאְנִגיהֹויּבִ
ִמיט גּוְטן ַמְחַמת ֶער ָהאט ִגיֶזעְהן ִמָהאט ִגיָוואְלט ַזיין 
ִגינּוֶמען  "ל. אּון ֶער ָהאט ַאיין  ּנַ ּכַ ַרייְסן  ָפאֶטער אֹויס 
ַאַסאְך ְמִדינֹות. אּון ִאיז ִגיֶווען ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ָחָכם. 
רּוִפין  אֹויף  צּום  ִמיָזאל  ַאז  ִגיֵהייִסין  ָהאט  ֶמֶלְך  ֶדער 
ַא  פּון  ָזאִגין.  ִאים  ָזאִלין  ֵזיי  ַאז  ֶזעְהר.  ֶטעִרין  ׁשְ ַאֶלע 
ֵדי  ּכְ ֶוועִרין.  ִניִטין  ַפאְרׁשְ ֶזַרע  ַזיין  ָקאן  ַזאְך  ָוואֶסעֶרע 
ֶטעִרין  ִדי ׁשְ ין ִאים  ִזיְך ֶדער ַפאר ִהיִטין. ָהאּבִ ֶער ָזאל 
ִניְטן ֶוועִרין.  ֶזעְהר ִגיָזאְגט. ַאז ַזיין ֶזַרע ֶוועט ִניט ַפאר ׁשְ
ה. )ְדַהיינּו פּון ֵאיין  ָנאר ֶער ָזאל ִזיְך ִהיִטין פּון ַא ׁשֹור ָוׂשֶ
ן  ִריּבְ ָאְקס אּון פּון ֵאיין ֶלעִמיֶלע( ָהאט ֶמען ָדאס ַפאְרׁשְ
ִגיָזאְגט  ָאן  ָהאט  ֶמֶלְך  ֶדער  ַהִזְכרֹונֹות.  ֵסֶפר  ֶדעם  ִאין 
ַזייֶנע ִקיְנֶדער ַאז ֵזיי ָזאִלין אֹויְך ַאזֹוי ִפיִרין ִדי ְמִדיָנה ִווי 
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ת ִטיׁש ּבָ ַא ָווארט ַפאְרן ׁשַ
 ַהְיָלִדים ֲאֶׁשר ָחַנן ֱאֹלִקים ֶאת ַעְבֶּדָך 

ית ל"ג, ה( ֵראׁשִ ִאיְך )ּבְ
ְׁשַטאְרְקן  ִזיְך  ָזאְלְסט  ֵזייֶער  ִדיר  ֶּבעט 
ִמיט ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ֶנעם ִדי 
ֵעָצה פּון ֶרִּבי'ן – ִהְתּבֹוְדדּות אּון ְּתִפָּלה. 
ֵגיי ִאין ַא ִוויְנְקל וואּו ֵקייֶנער ֶהעְרט ִדיר 
ִניְׁשט אּון ֵוויין צּו ִאים ִווי ַא ִקיְנד ֵווייְנט 
צּו ַזיין ַטאֶטע, ֶוועְסטּו ֶזען ְגרֹויֶסע ִנִסים.

ִמיר  ִזיְך  ָהאט  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא 
ֶער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִמיר  אּון  אֹויְסֶגעֶרעְדט 

ֵסיי  ִאיז  ֶער  ִווי  ְׁשטּוּב  ִאין  ִזיְך  ְׁשִּפיְרט 
ִדי  ֵסיי  ַמאֶמע,  ִדי  ֵסיי  ֶדער ַטאֶטע אּון 
ַמאן אּון ֵסיי ִדי ַווייּב; ֶער ַדאְרף ַאֶלעס 
טּון ְוכּו', ַזיין ַווייּב טּוט ָגאְרִניְׁשט. ָהאּב 
ִאיְך ִאים ְמַחֵזק ֶגעֶווען אּון ֶגעָזאְגט "ַאז 
ִדי  ֵסיי  אּון  ַטאֶטע  ֶדער  ֵסיי  ִּביְסט  דּו 
ִדי  ַזיי  ֶּבעִּבי,  ִדי  אֹויְך  ׁשֹוין  ַזיי  ַמאֶמע, 
ִקיְנד ָוואס ֵווייְנט; ֵגיי ִאין ַא ִוויְנְקל אּון 
ֵוויין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, 
ִאיְך ִּבין ֶדער ַטאֶטע, ִדי ַמאֶמע אּון ֶיעְצט 
ִּבין ִאיְך ַא ְקֵליין ִקיְנד, ִאיְך ֵוויין צּו ִדיר, 

ֶהעְלף ִמיר, ָהאּב אֹויף ִמיר ַרֲחָמנּות".

ִדי  ֲחנּוָּכה;  ׁשֹוין  קּוְמט  ֶיעְצט 
ֶׁשעְנְסֶטע ֲחנּוָּכה ַמָּתָנה ָוואס דּו ֶקעְנְסט 
ֶעס  ַאז  ִאיז  ִקיְנֶדער  ַדייֶנע  ַפאר  ֶגעְּבן 
אּון  ִדיר  ְצִוויְׁשן  ִליְּבַׁשאְפט  ַזיין  ָזאל 
ִניְׁשט ֶמער,  ַווייּב; ִקיְנֶדער ַדאְרְפן  ַדיין 
ָוואס  ַמאֶמע  ַטאֶטע  ַא  ַדאְרְפן  ִקיְנֶדער 

ִליְּבן ִזיְך. ַא גּוט ַׁשָּבת.
)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ַּפְרַׁשת ַוִּיְׁשַלח תש"פ ִלְפָרט 
ָקָטן(

פרשת וישלח

י"ט כסלו שנת תשפ"א 
לפ"ק
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ער אּון ִצין ְוכּו'( אּון  ער אּון קּוּפֶ ְדַהיינּו ָגאְלד אּון ִזיְלּבֶ
ֶטעִרין ַלייְכט ַאַריין  ׁשְ ן  ִזיּבְ ִדי  ֶטעִרין פּון  ׁשְ ִאיְטִליֶכער 
אזּוְנֶדער ִמין ַאייְזן ַוואְרג. ִאיז ֶדער ֶמֶלְך ִגיַגאְנֶגען  ִאין ַא ּבֶ
ן ֶעְרֵליי ַאייִזין  אּון ָהאט צּום אֹויף ִגינּוֶמען ִדי ַאֶלע ִזיּבְ
ַאֶלע  ֶרעְנֶגען  ּבְ ִאים  ִמיָזאל  ִגיֵהייְסן  ָהאט  אּון  ַוואְרג. 
ִגיְלֶדעֶנע ַפאְטֶרעִטין פּון ַאֶלע ְמָלִכים ָוואס ֵזיי ֶהעְנֶגען 
ִגיַמאְכט ֶדער פּון  ֵזייֶעֶרע ַפאַלאִצין. אּון ֶער ָהאט  ִאין 
ַא ֶמעְנׁש. ֶדער ָקאּפ ִאיז ִגיֶווען פּון ָגאְלד, ֶדער גּוף פּון 
ִריֶקע ֵאָבִרים ֶזעֶנען ִגיֶווען פּון  ער. אּון ַאזֹוי ִדי ִאיּבְ ִזיְלּבֶ
ן  ֶמעְנְטׁשְ ֶדעם  ִאין  ִגיֶווען  ֶסע  ַוואְרג.  ַאייִזין  ַאְנֶדעֶרע 
ן ִאיְרֵליי ַאייְזן ַוואְרג. אּון ֶער ָהאט ֶדעם ֶמעְנׁש  ַאֶלע ִזיּבְ
ּכ ְבָעה  ׁשִ ַאֶלע  ן  ָהאּבְ אְרג.  ּבַ הֹויְכן  ַא  אֹויף  ֶטעְלט  ִגיׁשְ

ִגיַלייְכט  ַאַריין  ֶטעִרין(  ׁשְ ן  ִזיּבְ ַאֶלע  )ְדַהיינּו  ֶלֶכת  ֹוְכֵבי 
עס  ן. אּון ַאז ַא ֶמעְנׁש ָהאט ִגיַדאְרְפט ֶעּפֶ ִאין ֶדעם ֶמעְנׁשְ
ן. אּון ָהאט ִניט ִגיוואּוְסט  א ּוַמּתָ ֵאיין ֵעָצה ָאֶדער ַא ַמׂשָ
ֶטעִלין  אֹויּב ֶער ָזאל יֹוא ָטאן אֹויּב ֵניין. ְפֶלעְגט ֶער ִזיְך ׁשְ
ַא ֶקעִגין ֶדעם ֵאָבר פּון ֶדעם ַאייִזין ַוואְרג ָוואס ֶסע ֶקער 
צּו ֶדעם ֵחֶלק פּון ֶדער ֶוועְלט. ָוואס ֶדער ֶמעְנׁש ִאיז פּון 
ָדאְרט ִגיֶווען. אּון ֶדער ֶמעְנׁש ָהאט ִאין ִזין ִגיַהאט אֹויּב 
אֹויּב  אַדאְרְפט  ּבַ ָהאט  ֶער  ָוואס  ַזאְך  ִדי  ָטאן  ָזאל  ֶער 
ְפֶלעְגט  ָטאן.  צּו  יֹוא  אַדאְרְפט  ּבַ ָהאט  ֶער  ַאז  ֵניין, אּון 
ייֶנען ָדאס ֵאָבר. אּון ַאז ִניט ִאיז ִפיְנְצֶטער  ַלייְכְטן אּון ׁשַ
ִגיָוואִרין ָדאס ֵאָבר. )ָדאס ָהאט ַאְלץ ֶדער ֶמֶלְך ִגיָטאן( 
ִגינּוֶמען ָגאר ִדי ֶוועְלט. אּון  אּון דֹוְרְך ֶדעם ָהאט ֶער ָאּפְ

ָהאט ַאיין ִגיַזאִמיְלט ֵזייֶער ַאַסאְך ֶגעְלט.

ן  ָנאר ֶדער ֶמעְנׁש ָוואס ֶער ָהאט ִגיַמאְכט פּון ִדי ִזיּבְ
איְרֵליי ַאייְזן ַוואְרג. ִאיז ִניט ְמסּוְגל ִגיֶווען צּו ֶדער ַזאְך. 
יל ֵגִאים ַזיין אּון ָזאל  ּפִ אֹוָפן ַאז ֶדער ֶמֶלְך ָזאל ַמׁשְ ָנאר ּבְ
ָפִלים ַזיין )ְדַהיינּו ְגרֹויֶסע ַלייט ָזאל ֶער ַאָראּפ  יַה ׁשְ ַמְגּבִ
ֶער  ָזאל  ַלייט  ְקֵלייֶנע  אּון  ְגדּוָלה  ֵזייֶער  פּון  ַוואְרִפין 
יְקט  ן( ִאיז ִגיַגאְנֶגען ֶדער ֶמֶלְך אּון ָהאט ִגיׁשְ אֹויף ֵהייּבְ
ַאְנֶדעֶרע  ָנאְך  אּון  ֶיעְדִניַראִלין  ַאֶלע  ָנאְך  אֹוַקאִזין 
ָרָרה  יִניס )ְדַהיינּו ׂשְ ן ִגיַהאט ְטׁשִ ֵזיי ָהאּבְ ָררֹות. ָוואס  ׂשְ
ָהאט  ִגיקּוֶמען.  ַאֶלע  ֵזיי  ֶזעֶנען  אֹוְרִדיְרס.  אּון  אְפט(  ׁשַ
יי ֵזיי ַאֶוועק ִגינּוֶמען  יל ִגיֶווען. אּון ָהאט ּבַ ּפִ ֶער ֵזיי ַמׁשְ
יִניס  ן ִגיַהאט ְטׁשִ יִניס. ַאִפילּו ִדי ָוואס ָהאּבְ ֵזייֶעֶרע ְטׁשִ
יי  ּבַ ָנאְך  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ָוואס  ֵזייְדן  ֶעְלֶטער  ַזיין  פּון  ָנאְך 
ִגינּוֶמען.  ַאֶוועק  ַאֶלע  ֵזיי  יי  ּבַ ֶער  ָהאט  ַפאְרִדיְנט.  ִאים 
ֵזיי  ין אּון ָהאט  ִגיהֹויּבִ ְקֵלייֶנע ַלייט ָהאט ֶער אֹויף  אּון 
ן  ִגיַמאְכט אֹויף ֵזייֶער אֹוְרט )פּון ִדי ְגרֹויֶסע ַלייט( ְצִוויׁשְ
ִאיז  ִגיָוואְרִפין.  ַאָראּפְ ָהאט  ֶמֶלְך  ֶדער  ָוואס  ִרים  ׂשָ ִדי 
"ל( ָהאט ִאים ֶדער ֶמֶלְך ִגיְפֶרעְגט  ִגיֶווען ֶדער אֹוֵנס )ַהּנַ
אְפט. ָהאט ֶער ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט  ָרָרה ׁשַ ָוואס ִאיז ַדיין ׂשְ

אְפט ִאיז ָנאר ַאז ִאיְך ָזאל ֶמעִגין ַזיין ֵאיין  ָרָרה ׁשַ ַמיין ׂשְ
ֶפְרֶהְסָיא ַפאר ֶדער טֹוָבה ָוואס ִאיְך ָהאּב ִגיָטאן  ְיהּוִדי ּבְ
יי ִאים ָדאס ַאֶוועק ִגינּוֶמען.  ַדיין ֵזייְדן. ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ּבַ

ִאיז ֶער ִוויֶדער ִגיָוואִרין ֵאיין אֹוֵנס.

ָהאט  ָלאִפין.  ׁשְ ִגיֵלייְגט  ֶמֶלְך  ֶדער  ִזיְך  ָהאט  ַאָמאל 
אּון  לֹויֶטער.  ִאיז  ִהיְמל  ֶדער  ִווי  ָחלֹום  ִאין  ִגיֶזעְהן  ֶער 
ֶטעִרין  ָהאט ִגיֶזעְהן ַאֶלע ְצֶוועֶלעף ַמָזלֹות. )ְדַהיינּו ִדי ׁשְ
ִאין ִהיְמל ֶזעֶנען ִגיֵטייְלט אֹויף ְצֶוועֶלעף ְחָלִקים ַא ֶקעְגן 
ַא  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז  ֶטעִרין  ׁשְ ֵחֶלק  ֵאיין  ים.  ָחָדׁשִ ְצֶוועֶלעף 
ֶלעֶמעֶלע ָדאס ִאיז ָדאס ַמָזל פּון ִניְסן. אּון ָדאס ַמָזל פּון 
ִאייר ֶוועְרט ָאְנִגירּוְפן ׁשֹור ְדַהיינּו ֵאיין ָאְקס. אּון ַאזֹוי 
ִגיֶזעְהן  ָהאט  ֶער  ַמָזל( אּון  ַזיין  ָהאט  חֹוֶדׁש  ִאיְטִליֶכער 
ה )ְדַהיינּו ֵאיין ָאְקס אּון ֵאיין ֶלעֶמעֶלע( ָוואס  ַאז ׁשֹור ָוׂשֶ
ן ִדי ַמָזלֹות, ַלאִכין ֵזיי אֹויס ִאים.  ֶסע ַפאר ַהאְנִדין ְצִוויׁשְ
ִאיז  אּון  ַעס.  ּכַ ְגרֹויס  ִמיט  ט  ִגיַחאּפְ אֹויף  ִזיְך  ֶער  ָהאט 
ָראִקין ִגיָוואִרין. ָהאט ֶער ִגיֵהייְסן ְבֶרעְנֶגען  ֵזייֶער ֶדעְרׁשְ
ֶדעם ֵסֶפר ַהִזְכרֹונֹות )ְדַהיינּו ָדאס ֵסֶפר ָוואס ָדאְרט ִאיז 
ֵטייט ָדאְרט  ן( ָהאט ֶער ִגיֶזעְהן ַאז ֶסע ׁשְ ִריּבְ ַאְלץ ַפאְרׁשְ
ִניְטן  ה ֶוועט ַזיין ֶזַרע ַפאְרׁשְ ן. ַאז דֹוְרְך ׁשֹור ָוׂשֶ ִריּבְ ַפאְרׁשְ
ַחד.  ֶוועִרין. ִאיז אֹויף ִאים ִגיַפאִלין ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ּפַ
ה. ִאיז אֹויף ִאיר  אּון ֶער ָהאט ָדאס ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ַמְלּכָ
ַחד.  אּון אֹויף ִדי ִקיְנֶדער אֹויְך ִגיַפאִלין ֵאיין ְגרֹויֶסער ּפַ
עְרט ָדאס ַהאְרץ. אּון  אּון ֶסע ָהאט ִאים ֵזייֶער ִגיְקַלאּפֶ
ֶער ָהאט ִגירּוְפן ַאֶלע ּפֹוְתֵרי ַחלֹומֹות. )ְדַהיינּו ִדי ָוואס 
ייְדן ָחלֹום( אּון ִאיְטִליֶכער ָהאט ִזיְך ּפֹוֵתר  אׁשֵ ֶקעֶנען ּבַ
ער ָגאר ִניט ַאַריין ִגיַגאְנֶגען  ִגיֶווען. אּון ֶעס ִאיז ִאים ָאּבֶ
ִאין ִדי אֹויֶעִרין. אּון ֶעס ִאיז אֹויף ִאים ִגיַפאִלין ֵזייֶער ַא 
ַחד. ִאיז ִגיקּוֶמען צּו ִאים ַא ָחָכם. אּון ָהאט  ּפַ ְגרֹויֶסער 
ָפאֶטער.  ַזיין  פּון  ָלה  ַקּבָ ָהאט  ֶער  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ִגיָזאְגט.  ִאים 
ֶמׁש  ַהׁשֶ ֲהלּוֹכת  ּתַ ִמיֵני  "ה  ּסָ ׁשִ ַהאְנִדין  ַפאר  ֶסע  ר  ֲאׁשֶ ּבַ
ֶגעְנג  ֶזעְכִציג  אּון  ִפיֶנעף  ִמיט  הּוְנֶדעְרט  ְדַריי  )ְדַהיינּו 
ָהאט ִדי זּון( אּון ֶסע ַפאר ַהאְנְדן ֵאיין ָאְרט ָוואס ַאֶלע 
ֶדער  פּון  ֶגעְנג  ֶזעְכִציג  אּון  ִפיֶנעף  אּון  הּוְנֶדעְרט  ְדַריי 
ֵאיין  ַוואְקְסט  ָדאְרט  אּון  ָאְרט.  ֶדעם  אֹויף  ַלייְכְטן  זּון 
ַחד. ַאז ֶער קּוְמט  ַאייֶזעְרֶנע רּוט. אּון ֶווער ֶעס ָהאט ַא ּפַ
ַחד )אּון ַאזֹוי  צּו ֶדער רּוט. ֶוועְרט ֶער ִניצּול פּון ֶדעם ּפַ
ָהאט ֶדער ָחָכם ִגיָזאְגט ֶדעם ֶמֶלְך( ִאיז ָדאס ֶדעם ֶמֶלְך 

וואֹויל ִגיֶפעִלין.

אּון  ִקיְנֶדער  אּון  ַווייּב  ַזיין  ִמיט  ִגיַגאְנֶגען  ִאיז  אּון 
ִאיז  ָחָכם  ֶדער  אּון  ָאְרט.  ֶדעם  צּו  ֶזַרע  ַזיין  ָגאר  ִמיט 
ֵטייט ֵאיין  אֹויְך ִמיט ֵזיי ִגיַגאְנֶגען. אּון ִאין ִמיְטן ֶוועג ׁשְ
ַעס. ָוואִרין ד ַמְלַאְך. ֶדער ַמְלַאְך ִאיז ֵאיין ְממּוָנה אֹויף ּכַ
ִחית )ְדַהיינּו ֵאיין  אְפט ֶמען ַא ַמְלַאְך ַהַמׁשְ אׁשַ ַעס ּבַ ֹוְרְך ּכַ
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ֶדער  אּון  ט(  ַפאְרַדאְרּבְ אּון  ַמִזיק  ִאיז  ֶער  ָוואס  ַמְלַאְך 
ִחיִתים. אּון ֶדעם  ער ַאֶלע ַמׁשְ ַמְלַאְך ִאיז ֵאיין ְממּוָנה ִאיּבֶ
ַמְלַאְך ְפֶרעְגט ֶמען ֶדעם ֶוועג. ָוואִרין ֶסע ַפאר ַהאְנְדן ַא 
ן. אּון ֶסע ַפאר ַהאְנְדן ַא ֶוועג  גּוֶטער ֶוועג ַפאר ַא ֶמעְנׁשְ
ָוואס ֶער ִאיז פּול ִמיט ֵליים. אּון ֶסע ַפאְרַהאְנְדן ַא ֶוועג 
ער. אּון ַאזֹוי ִאיז ַפאְרַהאְנִדין  ָוואס ֶער ִאיז פּול ִמיט ְגִריּבֶ
ָדאְרט  ָוואס  ֶוועג.  ַא  ַפאְרַהאְנְדן  ֶסע  אּון  ֶוועִגין.  ָמה  ּכַ
ִאיז ַפאְרַהאְנְדן ַא ַפייֶער ָוואס ִפיר ַמייל פּון ֶדעם ַפייֶער 
ן ֵזיי ִגיְפֶרעְגט ֶדעם ֶוועג  ֶרעְנט. )ָהאּבְ ֶוועְרט ֶמען ַפאְרּבְ
ֶדעם ַמְלַאְך. ָהאט ֶער ֵזיי ִגיָזאְגט ֶדעם ֶוועג ָוואס ָדאְרט 
ִאיז ָדאס ַפייֶער( ֶזעֶנען ֵזיי ִגיַגאְנֶגען )ְדַהיינּו ֶדער ֶמֶלְך 
ִמיט ַאֶלע ַזיין ֶזַרע ִמיט ֶדעם ָחָכם( אּון ֶדער ָחָכם ָהאט 
ָדא  ַאֶלע ָמאל. אֹויּב ֶסע ָדאְרט  ִזיְך  ִגיקּוְקט ַפאר  ַאְלץ 
ַזיין  פּון  ָלה  ַקּבָ ַא  ִגיַהאט  ָהאט  ֶער  ָוואְרן  ַפייֶער.  ָדאס 

ָפאֶטער ַאז ֶסע ִאיז ָדאְרט ַפאְרַהאְנְדן ָדאס ַפייֶער.

ֶדעְרַווייל ָהאט ֶער ֶדעְרֶזעְהן ָדאס ַפייֶער אּון ָהאט 
ִגיֶזעְהן ַא ֶסע ִאיז ָדאְרט אּום ִגיַגאְנֶגען ִאין ֶדעם ַפייֶער 
ִפיִלין. ָהאט  ְמָלִכים אּון ְיהּוִדים ָאְנִגיָטאן ִאין ַטִלית אּון ּתְ
ָלה. ַאז ִפיר  ֶדער ָחָכם ִגיָזאְגט צּום ֶמֶלְך. ִאיְך ָהאּב ַא ַקּבָ
ער  ִאיּבֶ ֶרעְנט  ַפאְרּבְ ֶמען  ֶוועְרט  ַפייֶער  ֶדעם  פּון  ַמייל 
ֵגיי.  ִוויְלְסט  ַאז דּו  ַווייֶטער. דּו  ֵגיין  ִניט  ִאיְך  ִוויל  ֶדעם 
אּון ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִזיְך ִגיְטַראְכט. ַווייל ֶער ָהאט ִגיֶזעְהן 
ַפייֶער  ֶדעם  ִאין  אּום  ָדאְרט  ֵגייֶען  ְמָלִכים  ַאְנֶדעֶרע  ַאז 
ָחָכם  ֶדער  ִזיְך  ָדאְרט. ָהאט  ֵגיין  ֶקעֶנען  ֶער אֹויְך  ֶוועט 
ער  ִאיּבֶ ַטאִטין.  ַמיין  פּון  ָלה  ַקּבָ ַא  ָהאּב  ִאיְך  ָאְנִגירּוְפן 
ֶדעם ִוויל ִאיְך ִניט ֵגיין. דּו ַאז דּו ִוויְלְסט ֵגיי ִדיר ִאיז ֶדער 
ט ָדאס  ֶמֶלְך ִגיַגאְנֶגען ִמיט ָגאר ַזיין ֶזַרע. ָהאט ֵזיי ִגיַחאּפְ
ֶרעְנט ִגיָוואִרין ִמיט ָגאר ַזיין  ַפייֶער. אּון ֶער ִאיז ַפאְרּבְ

ֶזַרע. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶלע אֹויְסִגיִרְסן ִגיָוואִרין.

ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ַאֵהיים  ִגיקּוֶמען  ִאיז  ָחָכם  ֶדער  ִווי 
ִניְטן  ִרים. ָוואס ֶדער ֶמֶלְך ִאיז ַפאְרׁשְ יי ִדי ׂשָ וואּוְנֶדער ּבַ
פּון  ִגיִהיט  ִזיְך  ָדאְך  ָהאט  ֶער  ֶזַרע.  ַזיין  ִמיט  ִגיָוואִרין 
ַזיין  ָוואס  ִגיקּוֶמען  ָדאס  ִאיז  ַוואֶנען  פּון  ה  ָוׂשֶ ׁשֹור  ַא 
ִזיְך ֶדער  ִגיָוואִרין ִמיט ִאים. ָהאט  ִניְטן  ִאיז ַפאְרׁשְ ֶזַרע 
ִניְטן ִגיָוואְרן.  אֹוֵנס ָאְנִגירּוְפן. ָדאְרְך ִמיר ִאיז ֶער ַפאְרׁשְ
ֵאיין  דֹוְרְך  )ַאז  ִגיֶזעְהן  ן  ָהאּבְ ֶזעְהר  ֶטעִרין  ׁשְ ִדי  ָוואִרין 
ִגיִריְסן  אֹויס  ֶזַרע  ַזיין  ֶוועט  ֶלעֶמעֶלע  ֵאיין  אּון  ָאְקס 
ין ִניט ְגוואּוְסט ָוואס ֵזיי ֶזעְהן. ָוואִרין  ֶוועִרין( אּון ָהאּבִ
ֵאיין  אּון  ִפיִלין.  ּתְ ֶפעל  ַזיין  פּון  ֶמען  ַמאְכט  ָאְקס  ֵאיין 
ֶלעֶמעֶלע ַמאְכט ֶמען פּון ֶדער ָוואל ִציִצית צּום ַטִלית. 
ִגיָוואִרין ִמיט  ֵזיי ִאיז ֶדער ֶמֶלְך אֹויְסִגיִריְסן  אּון ָדאְרְך 
ִאין  ין  ָהאּבִ ְיהּוִדים  ָוואס  ְמָלִכים  ִדי  ָוואִרין  ֶזַרע.  ַזיין 
ֵזייֶער ְמִדיָנה יֹוא ִגיוואֹויְנט. ָוואס ֵזיי ֵגייֶען ָאְנִגיָטאן ִאין 

יֹוא  ְמָלִכים  ִדי  ין  ָהאּבִ ֶדעם  ער  ִאיּבֶ ִפיִלין.  ּתְ אּון  ַטִלית 
ִגיֶקעְנט ֵגייֶען ִאין ֶדעם ַפייֶער אּון ֶסע ָהאט ֵזיי ָגאר ִניט 
ער ֶדער ֶמֶלְך. ַווייל ֵקיין ְיהּוִדים ָוואס ֵגייֶען  אט. ָאּבֶ ִגיׁשַ
ין ִניט ִגיָטאְרט ִזיִצין ִאין ַזיין  ִפיִלין ָהאּבִ ִאין ַטִלית אּון ּתְ
ער ֶדעם ִאיז ֶער אֹויס ִגיִריְסן ִגיָוואִרין ִמיט  ְמִדיָנה. ִאיּבֶ
ַמָזלֹות  ִדי  פּון  ה  ָוׂשֶ ׁשֹור  ִדי  ין  ָהאּבִ ָדאס  אּון  ֶזַרע.  ַזיין 
ין  ָהאּבִ ֶזעְהר  ֶטעִרין  ׁשְ ִדי  ָוואִרין  ִאים.  אֹויס  ִגיַלאְכט 
ִניְטן  ַפאְרׁשְ ֶזַרע  ַזיין  ֶוועט  ה  ָוׂשֶ ׁשֹור  ָדאְרְך  ַאז  ִגיֶזעְהן 
ין  ֵזיי ָהאּבִ ָוואס  ִגיוואּוְסט  ִניט  ער  ָאּבֶ ין  ֵזיי ָהאּבִ ֶוועִרין 
ִניְטן ִגיָוואִרין ִמיט ַזיין ֶזַרע.  ִגיֶזעְהן ִאיז ֶדער ֶמֶלְך ַפאְרׁשְ

ן יֹאְבדּו ָכל אֹויֶביָך ה'. ָאֵמן ּכֵ

ַא  ִאין  ַאַריין  ִאיז  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער 
ֶהעְרִליֶכע ְׁשמּוֶעס ִאיֶּבער ִדי ֶׁשעְדִליְכֵקייט פּון ַזיין ִאין 
ַּכַעס, ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ֶגעָזאְגט: ֶמען 
ֶקען ָגאר ַאַסאְך ֶרעְדן ָוואס ִמיר ֶקעֶנען ַארֹויס ֶנעֶמען 
ַפאְר'ן  ְּבַלייְּבן  ִאיֶּבער  ָנאְך  ֶוועט  ֶעס  ַמֲעֶׂשה,  ִדי  פּון 
ַּגָּבֵאי ַהַּבִית ַהֶמְדָרׁש ֵנרֹו ָיִאיר צּו ֶרעְדן ֶדעְרפּון ִאין ִדי 

קּוֶמעְנִדיֶגע ָוואְכן.

ָוואס ֶזעט ֶמען ָדא? - ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט ִאין ַּכַעס, 
ְׁשֶלעְכֶטע  ֶדעם  דּוְרְך  ֶער  ַּבאַׁשאְפט  ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא 
ִווי ֶמען ֶזעט ָדא ַאז  ַמְלָאִכים ָוואס ֶזעֶנען ִאים ַמִּזיק, 
ֶדער ַמְלָאְך ָוואס ִאיז ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן פּון ַּכַעס ָהאט 
ֶגעִוויְזן ַפאְר'ן ֶקעִניג ֶדעם ֶוועג פּון ֵפייֶער אּון ַאזֹוי ִאיז 
ַזייֶנע ִקיְנֶדער ַפאְרְּבֶרעְנט ֶגעָוואְרן.  ֶדער ֶקעִניג ִמיט 
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ַאַסאְך ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 
ִניְׁשט  ָזאל  ִאיְך  ִמיר  ֶהעְלף  ַּבאֶׁשעֶפער  "ֵהייִליֶגער 
צּוקּוֶמען צּו ַּכַעס, ִאיְך ִוויל ִזיְך ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן אֹויף 
ָגאְרִניְׁשט  ִמיר  ָזאל  ֶעס  ִמיר  ֶהעְלף  ַזאְך,  ׁשּום  ַקיין 

ָאְנֵגיין".

ֶדער  ֶדעְרֵצייְלט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ֶגעַהאט 
ַא ַּתְלִמיד ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ַא ְקֶרעְטְׁשֶמע, ֵאייְנָמאל 
ֶדעם  צּו  ְׁשִליַח  ַא  ֶגעִׁשיְקט  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל  ֶדער  ָהאט 
ַּתְלִמיד: 'ִאיְך ֵגיי ַּבאְלד ַאִריֶּבער ָפאְרן ַדיין הֹויז, ִוויל 
ֶגעָוואְרן  ִאיז  ַּתְלִמיד  ֶדער  ַאייְנְׁשֵטיין.  ִדיר  ַּביי  ִאיְך  
צּו  קּוֶמען  ֶוועט  ֶרִּבי  ֶדער  ְזִכָיה  ַאַזא  ְפֵרייִליְך,  ֵזייֶער 
ֶעס  ִווי  הֹויז  ֶדעם  ֵרייִניְגן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ֶמען  ִמיר, 
ַּפאְסט ַפאר ַאַזא ָחׁשּוב'ֶער ַגאְסט, ֶמען ָהאט ֶעס ַמָמׁש 
ֶפַסח'ִדיג ֶגעַמאְכט, ֶמען ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעטּון ַׁשָּבְת'ִדיֶגע 

ְקֵלייֶדער, 'ֶדער ֶרִּבי קּוְמט!'

ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט  ַאַגב  ]ֶדֶרְך 



ד

ֶדעְרֵצייְלט: ַמיין ַמאֶמע ִּתְחֶי' ָהאט ִמיר ֶדעְרֵצייְלט ַאז 
ֶווען ִזי ִאיז ֶגעֶווען ַא ְקֵליין ֵמייְדל פּון ִפיְנף ָיאר ַאְלט, 
ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער ַסאְטַמאֶר'ער ֶרִּבי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 
ַא  צּו  ְׁשֵכִנים  ִדי  פּון  ֵאייֶנע  פּון  ְׁשטּוּב  ִאין  ֶגעקּוֶמען 
ַחִיים  ֶאְלָחָנן  ֶרִּבי  ָהַרב  ַטאֶטע  ִאיר  ִאיז  ִמיָלה,  ְּבִרית 
ִזיְך  ֶרִּבי'ן  צּום  ֶגעַגאְנֶגען  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֵטייְטְלּבֹוים 
ֵזיי  צּו  ַאִריֶּבער קּוֶמען  אֹויְך  ָזאל  ֶרִּבי  ֶדער  ַאז  ֶּבעְטן 
ִאיְנֶדעְרֵהיים אֹויף ַא ַּבאזּוך, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאְר'ן 
ֶרִּבי'ן ַאז ַזיין ַווייּב ֶוועט ִזיְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען אֹויּב ֶדער 
ֶרִּבי ֶוועט קּוֶמען, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ַמְסִּכים ֶגעֶווען צּו ֶדעם 
ֶוועל  "ַּבאְלד  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  אּון  ָפאְרְׁשַלאג 
אר ַמיין ַּבאֶּבע ָהאט ָדאס  ִאיְך ַאִריֶּבער קּוֶמען", ִווי נַָ
ֶגעֶהעְרט ִאיז ַמָמׁש ֶגעָוואְרן ַא יֹום טֹוב ִאין ְׁשטּוּב, ַאַזא 
ִאיְנֶדעְרֵהיים,  אּוְנז  צּו  קּוֶמען  ֶוועט  ֶרִּבי  ֶדער  ִׂשְמָחה 
ִאין  ֶגעַגאְנֶגען  ִניְׁשט  ָטאג  ֶיעֶנע  ֶזעֶנען  ִקיְנֶדער  ִדי 
ֶדער  ֶווען  ַׁשָּבת'ִדיג,  ָאְנֶגעטּון  ִזיְך  ָהאְּבן  ַאֶלע  ֵחֶדר, 
ֶרִּבי ִאיז ֶגעקּוֶמען ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן ִמיט 
ַא ֶוועְרְטל: "ֶגעֶוועְנִליְך ֶווען ִאיְך ֵגיי ֶעְרֶגעץ ִאיז ָדאס 
ְוַכּדֹו'(,  ִאיִדיְׁשֵקייט  )אֹויְפְׁשֶטעְלן  'אֹויְפצּוטּון'  ְּכֵדי 
ֶיעְצט ִּבין ִאיְך ֶגעקּוֶמען ְּכֵדי 'צּוִליּב טּון' )טּון ַא טֹוָבה 

ַפאר ַמיין ַּבאֶּבע(..."[

ִאיְנִמיְטן ִדי ֶהעְפִטיֶגע ֲהָכנֹות, ָהאט ֶדער ַּתְלִמיד, 
ָהאט  ְמָׁשֵרת  ַזיין  ַאז  ַּבאֶמעְרְקט  אֹוַרח,  ַמְכִניס  ֶדער 
ִניְׁשט ָאְנֶגעְגֵרייט ִדי ַוויין ָוואס ֶער ָהאט ִאים ֶגעֵהייְסן 
ָאְנְגֵרייְטן, ָהאט ֶער ִזיְך ַפאְרלֹויְרן אּון ֶגעָוואְרן ֵזייֶער 
ִאין ַּכַעס, אּון ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ְׁשֵרייֶען אֹויְפ'ן ְמָׁשֵרת: 
"ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ִניְׁשט ָאְנֶגעְגֵרייט ִדי ַוויין, ַפאְרָוואס 
ֵׁשם  ַּבַעל  ֶדער  ִאיז  ֶדעְרָנאְך  ַפאְרֶגעְסן...?!"  ָהאְסטּו 
טֹוב ָאְנֶגעקּוֶמען, ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֵהייְּבט ָאן ַארּום 
ֶדער  ִאיז  "וואּו  ְפֶרעְגט:  אּון  ַזייְטן  ַאֶלע  אֹויף  קּוְקן 
ָהאט  ֶער',  ִאיז  'ָדא  ֶגעִוויְזן  ִאים  ֶמען  ָהאט  ַּתְלִמיד?" 
ֶמען  ֶווען  ֶער?"  ִאיז  "וואּו  ֶגעְפֶרעְגט:  ָנאְכַאָמאל  ֶער 
ָהאט ִאים ָנאְכַאָמאל ָאְנֶגעִוויְזן אֹויְפ'ן ַּתְלִמיד ָהאט ֶער 
ֶגעָזאְגט: "ִאיְך זּוְך ִניְׁשט ִאים, ִאיְך זּוְך ֶדעם ַּבַעל ַהַּבִית, 
וואּו ִאיז ֶער?" ָהאט ֶמען ִאים ָנאְכַאָמאל ֶגעִוויְזן, ַאזֹוי 
ִאיז ֶגעֶווען ֶעְטִליֶכע ָמאל, ִּביז ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט 
ַרֲחָמָנא  ְּבַּכַעס,  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  "ֶווען  ָאְנֶגערּוְפן:  ִזיְך 
ִליְצָלן, ֵגייט ַאַריין ִאין ִאים ַאַריין ַא ַאְנֶדעֶרע ְנָׁשָמה, 
ֶער ִאיז ׁשֹוין ִניְׁשט ֶדער ֶזעְלֶּבער ֶמעְנְטׁש, ֶער ִאיז ַאן 
ַאְנֶדעֶרער ֶמעְנְטׁש, ֶדעְרַפאר ֶדעְרֶקען ִאיְך ִאים ִניְׁשט 

ַאְלס ֶדער ֶזעְלֶּבער ֶמעְנְטׁש".

ַּכַעס  ַווייֶטער:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט 
ִאיז ֵזייֶער ֵזייֶער ַא ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה; ֶמען ַדאְרף ָאֶּבער 
ַּכַעס  ַאְרֶּבעְטן אֹויְסצּוַרייְסן  ִניְׁשט  ַאז ֶמען ֶקען  ִוויְסן 
ֶווען ֶמען ִאיז ׁשֹוין ִאין ַּכַעס, ֶדעָמאְלט - ֶווען ֶמען ִאיז 
ׁשֹוין ִאין ַּכַעס - ִאיז ֶמען ָדאְך ׁשֹוין ִאין ַּכַעס, ִאיז ׁשֹוין 
ֵזייֶער ְׁשֶווער צּוִריק צּו ְדֵרייֶען אּון ִזיְך ַּבארּוִאיְגן, ֶמען 
ַדאְרף ַאְרֶּבעְטן ֶדערֹויף ָנאְך ֵאייֶדער ֶמען ֶוועְרט ִאין 

ַּכַעס.

ִניְׁשט  ֵעָצה  ִדי  ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט 
ֶווען  ִאיְנֶדעְרְפִרי  ְגַלייְך  ַאזֹוי,  ִאיז  ַּכַעס  ִאין  ֶוועְרן  צּו 
דּו ְׁשֵטייְסט אֹויף, ֶווען ַאֶלעס ֵגייט ָנאְך גּוט, ֵקייֶנער 
ֶרעְגט ִדיְך ָנאְכִניְׁשט אֹויף, ַחֶזר ִזיְך גּוט ַאיין: 'ַאֶלעס 
ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ָגאְרִניְׁשט ִאיז פּון ִמיר', ָדאס 

ֶוועט ִדיר ֶהעְלְפן דּו ָזאְלְסט ִזיְך ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן.

ֶוועְגן ֶדעם ִאיז ֵזייֶער ִוויְכִטיג צּו ַהאְלְטן ִאין ֵאיין 
'ִאיְך  ְּתִפָּלה',  פּון  'ַמֲעִׂשיֹות  ֶדעְרֵצייְלן  ֱאמּוָנה,  ַחֶזְר'ן 
ָהאּב ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִמיְך  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  'ֶדער  ֶגעָהאְלְפן',  ִמיְך  ָהאט 
ָדאס  ְוכּו'',  ְוכּו'  ֶיעְנץ  ִמיט  אּון  ֶדעם  ִמיט  ֶגעָהאְלְפן 
 - ֹמַח  ַזיין  צּוְקֶלעְּבן  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ְּבֶרעְנְגט 
ַמֲחָׁשָבה צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶעס ָזאל ַאַריין ֵגיין ִאין ִאים 
ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, אּון ַדאן ֶוועט ֶער 

ִזיְך ׁשֹוין ִניְׁשט ַאזֹוי ְׁשֶנעל אֹויְפֶרעְגן.

'ֱאמּוָנה',  ֵרייֶנע  ִדי  ַאַסאְך  ַחֶזְר'ט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז 
ִדיּבּוִרים  ֶרעְדְטְסטּו   - ַחֶבר  ַדיין  ִמיט  ְׁשמּוֶעסֶעְנִדיג 
פּון ֱאמּוָנה: 'ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער', 'ֵקייֶנער 
ִמיר  ֶקען  ֵקייֶנער  אּון  טּון  גּוְטס  ָגאְרִניְׁשט  ִמיר  ֶקען 
ֶיעְצט  ִאיז  ָוואס  'ָדאס  טּון';  ְׁשֶלעְכְטס  ָגאְרִניְׁשט 
ְטֶרעִפיק  'ִדי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן',  פּוֶנעם  אֹויְך  ִאיז  ֶגעֶׁשען 
- ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער', 'ִדי ֶעְקִסיֶדעְנט - ִאיז ֶדער 
ִזיְך  ֶגעַפאְלן,  ַאָראּפ  ִאיז  ִקיְנד  'ָדאס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער', 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער';  ֶדער  אֹויְך  ִאיז   - ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייְדט 
ַאז  ַחֶזְר'ן  ֵאיין  ִאין  ַהאְלט  ֶמען  ַאזֹוי  ֶלעְּבט  ֶמען  ַאז 
ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶיעְצט ֶקען ֵקייֶנער ִמיְך 
ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן ַווייל ִאיְך ֵווייס ַאז ַאֶלעס ִאיז פּוֶנעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִווי ֶמער ַא ֶמעְנְטׁש ַחֶזְר'ט ֱאמּוָנה - ַאְלץ רּוִאיֶגער 
ִניְׁשט  ִמיר  ֶקען  'ֵקייֶנער  ֵווייְסט:  ֶער  ֶער,  ֶוועְרט 
'ַמיין  ַאזֹוי ֶגעטּון...'  ְׁשֶלעְכְטס טּון', 'ֶדער ָׁשֵכן ָהאט 
ַאז  ֵווייס  ִאיְך  ָאֶּבער   - ֶגעטּון...'  ַאזֹוי  ָהאט  ְׁשֶווער 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶיעֶנער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַאֶלעס קּוְמט פּוֶנעם 



ה

ֶדער ְׁשִליַח ֶעס צּו ְּבֶרעְנֶגען אֹויף ִמיר, ָאֶּבער קּוֶמען 
קּוְמט ֶעס פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָדאס ֵמייְנט ֶמען ִניְׁשט צּו ָזאְגן ַאז ֶמען ֶמעג ֶיעֶנעם 
ְטֶׁשעֶּפען: "ַאֶלעס קּוְמט ָדאְך פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן..." 
ִניְׁשט  ָטאר  ֶמען  ַאז  ָזאְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַווייל 
ְצֵווייְטן  ַא  ְמ'ֶטֶׁשעֶּפעט  ַאז  אּון  ְצֵווייְטן  ַא  ְטֶׁשעֶּפען 
ַדאְרף  ֶמען  ָאֶּבער  ֶוועְרן,  ֶגעְׁשְטָראְפט  ֶמען  ֶוועט 
ַאֶלעָמאל ֶגעֶדעְנְקן ֶווער ֶעס ִפיְרט ַאֶלעס אּון ֶווער ֶעס 
טּוט ַאֶלעס, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶׁשען ֶוועְגן ִאים... ֶוועְגן 
ֶיעֶנעם... - ַווייל ֶווען ִניְׁשט ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
טּון.  ֶגעֶקעְנט  ָגאְרִניְׁשט  ִדיר  ֶיעֶנער  ָוואְלט  ֶעס  טּוט 
ַדאְרף  ִאיְך  ַאז  ָזאְגן  צּו  ִניְׁשט  ָדאס  ֵמייְנט  אֹויְך  ַאזֹוי 
ִזיְך ֶיעְצט ָלאְזן פּון ֶיעֶנעם, ֶיעֶנער ָזאל ִמיר ַּבא'ַעְוָלה'ן 
ָאֶדער ַּבא'ַגְנב'ֶעֶנען; ַאז ֵאייֶנער ַּבאַעְוָלה'ט ִדיְך ָאֶדער 
ִאיְך  ָאֶּבער  ּתֹוָרה,  ִדין  צּו  ִאים  רּוף  ִדיְך  ַּבא'ַגְנב'ֶעט 
ֵווייס ַאז ִניְׁשט ֶער ִאיז ֶדער ָוואס ָהאט ֶעס ֶגעַמאְכט, 

אר ֶגעֶווען ֶדער ָׁשִליַח פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶער ִאיז נַָ

מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְפֶלעְגט ַאְלץ ַחֶזְר'ן ַּביי ִדי 
ִׁשיעּוִרים ָדאס ָוואס ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאְגן )חּוִלין ז:(: 
"ֵאין ָאָדם נֹוֵקף ֶאְצָּבעֹו ִמְּלַמָּטה ֶאָּלא ִאם ֵּכן ַמְכִריִזין 
ָעָליו ִמְלַמְעָלה", ַא ֶמעְנְטׁש ֶצעְקַלאְּפט ִזיְך ִניְׁשט ַזיין 
ִאין  אֹויְבן  אֹויְסֶגערּוְפן  ָהאט  ֶמען  ֵאייֶדער  ִפיְנֶגער 
ִהיְמל ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵגייט ִזיְך ֶיעְצט ֶצעְקַלאְּפן; ִאין 
ִהיְמל רּוְפט ֶמען אֹויס: "ַיֲעמֹוד ַיֲעמֹוד ַיֲעמֹוד... ְּפלֹוִני 
קּוְמט  ְּפלּוְצִליְנג  ְקֶלעם..."  ַא  ַכאְּפן  ֵגייט  ְּפלֹוִני  ֶּבן 
ִדי  ִריק  ַא  ְּבָטעּות  ֶגעְּבט  אּון  ִאין ׁשּול  ַאַריין  ֵאייֶנער 
ְקֶלעם...  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ַכאְּפט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אּון  ִטיׁש 
ְׁשֵרייֶען:  ָאן  ֵהייְּבט  אּון  ִזיְך  ַפאְרִליְרט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
"ָוואס ֵגייט ָפאר ִמיט ִדיר, דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט ַאְכטּוְנג 
ְוכּו'...;  ְׁשֵרייֶען  אּון  ְׁשָלאְגן  ָאן  ֵהייְּבט  ֶער  ֶגעְּבן?!" 
ֶגעָוואְרן  ִּביְסטּו  ָוואס  ֶיעֶנעם?  אֹויף  ְׁשֵרייְסטּו  ָוואס 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִזיְך?  אֹויֶסער  ִאיְנַגאְנְצן 

אֹויְסֶגערּוְפן ַאז דּו ֵגייְסט ַּבאקּוֶמען ַא ְקֶלעם!

צּוֶגעֵלייְגט  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער 
ֶעְטִליֶכע ֵּבייְׁשִּפיְלן: ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ֵגיין צּו ַא ָאִפיס 
ָאֶדער  ַאּפֹויְנְטֶמעְנט,  ִוויְכִטיֶגע  ַא  ָדאְרט  ָהאט  ֶער 
ַדאְרף ֶער ֵגיין ִאין ַּבאְנק ַארֹויס ֶנעֶמען ֶגעְלט, ָאֶדער 
ַדאְרף ֶער ִוויְכִטיג ַארֹויס ִׁשיְקן ֶעֶּפעס ִאין ִדי ָּפאְסט, 
אּון ֶער ָהאט ִזיְך ַפאְרְׁשֶפּעִטיְגט, ִדי ָאִפיס ֶנעְמט ִאים 
ִדי  ַפאְרְׁשַּפאְרט,  ׁשֹוין  ִאיז  ַּבאְנק  ִדי  ָאן,  ִניְׁשט  ׁשֹוין 
ָּפאְסט ָאִפיס ָהאט ִזיְך ּפּוְנְקט ַפאְרַמאְכט - ַדאְרף ֶמען 

ִאיז  ֶעס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיז פּוֶנעם  ַאֶלעס  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 
פּוֶנעם  ּפּוְנְקְטִליְכֵקייט  ַא  ִמיט  אֹויְסֶגעֶרעְכְנט  ַאֶלעס 
ֶעס  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶמען  ֲאִפילּו  גּוְטן,  צּום  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ִניְׁשט.

ִאין  ִּבְפָרט  ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָזאְגט:  אּון ֶדער ֹראׁש 
ְׁשטּוּב ַדאְרף ֶמען ֶזען ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִמיט ַאֶלע ֹּכחֹות 
ִזיְך ִניְׁשט אֹויְפצּוֶרעְגן, ַווייל ַאז ֶמען ַפאְלט ַאַריין ִאין 
ַּכַעס ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ְׁשטּוּב אֹויס, ְס'ִאיז ׁשֹוין ִניְׁשט ִדי 
ֶזעְלֶּבער ֶמעְנְטׁש, ֶעס ִאיז ׁשֹוין ִניְׁשט ִדי ֶזעְלֶּבע ַווייּב 

אּון ִקיְנֶדער, ֶעס ִאיז ׁשֹוין ִניְׁשט ִדי ֶזעְלֶּבע ְׁשטּוּב.

ֶדער  ָהאט  טֹוב  יֹום  ֶעֶרב  אּון  ַׁשָּבת  ֶעֶרב  ִּבְפָרט 
ִזיְך  ָזאְלן  ַווייּב  אּון  ַמאן  ַאז  מֹוָרא  ֵזייֶער  ֶמ"ם  ַסֶמ"ְך 
ֲעבֹוַדת  )ֵסֶפר  ָזאְגט  ִחיָד"א  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ַפאְרְטָראְגן, 
ֶעֶרב ַׁשָּבת קּוְמט ֶדער  ִסיָמן ד, אֹות קמ(:  ְּבֶאְצַּבע  ַהקֹוֶדׁש, מֹוֶרה 

ָזאל  ֶעס  ַמאְכט  אּון  ְׁשטּוּב  ִאיִדיֶׁשע  ֶיעֶדע  ִאין  ָׂשָטן 
ֶוועְרן ַא ַמֲחלֹוָקה ְצִוויְׁשן ַמאן אּון ַווייּב.

ֶדעם  ֶּבעְטן  ַאַסאְך  ֵזייֶער  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶמען ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ְקִריְגן אּון ֶמען ָזאל ִזיְך 
ִניְׁשט ֵּבייֶזעְרן אֹויף ֶיעֶדע ְקֵלייִניֵקייט ָוואס ַּפאִסיְרט, 

ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ִניצֹול ֶוועְרן פּוֶנעם ָׂשָטן.

ַא  פּון  ַצייט  ַא  צּו  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ֶמ"ם  ַסֶמ"ְך  ֶדער  ִזיְך  ַפאְרֵלייְגט  ֶדעָמאְלט  ִׂשְמָחה, 
ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶמען ָזאל ִזיְך אֹויְפֶרעְגן ֵאייֶנער אֹויְפן 
ַאְנֶדעְרן: "ִוויִפיל ָמאל ַדאְרף ִאיְך ִדיר ָזאְגן דּו ָזאְלְסט 
 - אֹויף..."  ִמיר  ַהאְלְסט  דּו  ַצייְטִליְך?!  ְגֵרייט  ַזיין 
ֶגעָוואְרן  ִּביְסט  דּו  ַפאְרלֹויְרן,  ַאֶלעס  ָהאְסטּו  ֶיעְצט 
פּון  ֶגעָוואְרן  ַּבאַׁשאְפן  ׁשֹוין  ִאיז  ַמְלָאְך  ֶדער  ְּבַּכַעס, 
ַדיין ַּכַעס, ֶיעְצט ֶוועט ֶער ִדיר ׁשֹוין ִפיְרן וואּו ֶער ִוויל, 

ִאין ְּבָלאֶטע, ִאין ֵפייֶער, ִאין ְגִריֶּבער ְוכּו'.

 ִּבְכַלל ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶרעְדט צּו ַא 
ַווייּב, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶרעְדן ִמיט ַא ֶוועג פּון ְׁשֶטעְכן 
ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן, ֵמיָלא ַאז דּו ֶרעְדְטְסט ַאזֹוי צּו 
ַדיין ַחֶבר - ֶמעג ֶמען אֹויְך ִניְׁשט, ָאֶּבער ַּביי ֶמעְנְטְׁשן 
ִאיז ֵלייֶדער ַאזֹוי, ֶדער ָוואס ֶקען ֶּבעֶסער ְפִליְקן, ֶווער 
ְצֵווייְטְנס  אֹויְפ'ן  ָדזׁשֹויק  ַא  ַמאְכן  ֶּבעֶסער  ֶקען  ֶעס 
ֶחְׁשּבֹון ֶדער ִאיז ֶמער ֶגעלּוְנֶגען, צּוָמאל ְׁשֶּפעט ֶמען פּון 
ֶיעֶנעְמס ְּפִריַוואֶטע ַזאְכן אּון ַאֶלע ַלאְכן... ַפאְרְׁשֵטייט 
ִזיְך ַאז ֶיעֶנער ַלאְכט אֹויְך ִמיט, ֶער ִוויל ָדאְך ִניְׁשט ַזיין 
ֶדער ַנאר... ָאֶּבער ֶרעְדן ַאזֹוי צּו ַא ַווייּב?!; ֶמ'ַדאְרף 
ָדאְך ַאזֹוי ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִאין ְׁשטּוּב ִניְׁשט צּו ְטֶׁשעֶּפען, 
ֶמען  ַדאְרף  ַחֶבר  ַא  צּו  ֲאִפילּו  אּון  ְפִליְקן;  צּו  ִניְׁשט 



ו

אֹויְך ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶרעְדט, ִּבְפָרט ָדא ִאין 
ֶמען  ִווי  ֶדעְרֵצייְלן  ְפֶלעְגט  מֹוֲהָרא"ׁש  ַהקֹוֶדׁש,  ֵהיַכל 
ְפֶלעְגט ֶהעְרן ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ֶרעְדן ְצִוויְׁשן ִזיְך ְּבֶדֶרְך 
ָּכבֹוד, ִמיְט'ן ָזאְגן: "ֶרִּבי", ֶּבעָפאר ֶדעם ָנאֶמען, צּום 

ֵּבייְׁשִּפיל: ֶרִּבי ֵלִוי, ֶרִּבי ַחִיים, ֶרִּבי ְראּוֵבן ְוכּו'.

ַאז ֶמען ֶרעְדט ֵׁשיין, ֶמען ֶלעְּבט ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאין ַּכַעס, ֶדעָמאְלט ֶקען ִדיר ֶדער  ִניְׁשט  ֶוועְרט  ֶמען 
ְׁשֶלעְכֶטע  אֹויף  ַפאְרִפיְרן  ִניְׁשט  ַמְלָאְך  ְׁשֶלעְכֶטער 
אר דּו ֶוועְסט ֵגיין אֹויְפ'ן ִריְכִטיְגן ֶוועג, אּון דּו  ֶוועְגן, נַָ

ֶוועְסט ַמְצִליַח ַזיין.

ַאז ֶמען ִפיְרט ִזיְך אֹויף ֵׁשיין, ֶמען ֶלעְּבט ְּבָׁשלֹום 
ֶמעְנְטְׁשן  'ַהָפָצה'.  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ָדאס   - ַאְנֶדעֶרע  ִמיט 
ֶרעְדט  ֶמען  ִווי  ֶהעְרן  ֵזיי  ֶווען  ֶצעְּבָראְכן  ֵזייֶער  ֶוועְרן 
ִמיט  ֵגיין  ִניְׁשט  ֶקען  'ִאיְך  ְטַראְכְטְנִדיג:  'ַהָפָצה',  פּון 
קּוְנְטֵרִסים ַּביי ִדי ַהייֶזער' - ָזאְגט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה 
ִדי  ַּביי  ְקַלאְּפן  אר  נַָ ִניְׁשט  ֵמייְנט  'ַהָפָצה'  ְׁשִליָט"א: 
ִדי  ִאיז  ֶגעְלט  ָהאְּבן  ִוויל  ֵאייֶנער  ַאז  ַאַווַדאי  ַהייֶזער; 
ִדי  ִאין  ַהייֶזער אּון  ִדי  ַּביי  'ַהָפָצה'  ֵגיין  ָזאל  ֶער  ֵעָצה 
ׁשּוְלן, ַאזֹוי ִווי מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשַרייְּבט ָאן ַא ִׁשעּור ָמאל ִאין 
ֲאֶׁשר ַּבָּנַחל: "ִאיְך ֶגעּב ַא ְּבָרָכה, ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ֵגיין 
ִאין ַטאׁש", אּון  ֶגעְלט  ֶוועט ְׁשֶטעְנִדיג ָהאְּבן  'ַהָפָצה' 
'ַהָפָצה'  ֵגייֶען  ָוואס  ִדי ַאֶלע  ִאיז ָּבדּוק ּוְמנּוָסה,  ָדאס 
דּו  חֹובֹות,  ָהאְסט  דּו  ַאז  ֶׁשַפע;  ְגרֹויס  ֵאייִּביג  ָהאְּבן 
ִּביְסט ׁשּוְלִדיג ֶגעְלט ַפאר ֶמעְנְטְׁשן ֵגיי 'ַהָפָצה'; ָאֶּבער 
ֵׁשיין  אֹויף  ִזיְך  ִפיְרט  ֶמען  ֶווען  אֹויְך  ֵמייְנט  'ַהָפָצה' 
ַמאְכט ֶמען ַאז ַאְנֶדעֶרע ָזאְלן ֶזען ָוואס ֶדער ֶרִּבי ֶגעְּבט 
ַפאר ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים, ֵזיי ִפיְרן ִזיְך אֹויף ִמיט ַאַזא ֶדֶרְך 

ֶאֶרץ.

ִדי  וואּו  ֵווייְסן  ַאֶלע  ְׁשֶטעְטל,  ִאין  וואֹויְנְסט  דּו 
וואֹויְנְסט, ַאֶלע ֵווייְסן וואּו דּו ְדֵרייְסט ִזיְך, ַאֶלע קּוְקן 
ִדיר ָנאְך ִווי ַאזֹוי ִפיְרן ִזיְך אֹויף ִדי ְּבֶרְסֶלב'ֶע, ֲאִפילּו 
ְׁשֶלעְכט  ַא  ִדיר  ָזאְגט  ִמְׁשָּפָחה  ַדיין  פּון  ֵאייֶנער  ֶווען 
ַאז  ִוויְסן  ָזאְלְסטּו  ִדיר,  פּון  חֹוֶזק  ַמאְכט  ֶער  ָוואְרט, 
ָדאס ֵמייְנט ָגאְרִניְׁשט, ְׁשֶּפעֶטער ֶווען ֶער ֵגייט ַאֵהיים 
ְדֵרייְדט ֶער ִזיְך ִאין ֶּבעט ֶעס ַּפייִניְגן ִאים ַזייֶנע ַמֲחָׁשבֹות 
'ְּבֶרְסֶלב'  ִאין  ִזיְך  ְדֵרייְדט  ָוואס  ָקאֶזען  ַא  ָהאּב  'ִאיְך 
אּון ָהאט ָׁשלֹום ַּבִית, ֶמען ֶקען ִאים ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן, 
ֶער ָהאט ְׁשֶטעְנִדיג ַא ְׁשֵמייְכל אֹויְפ'ן ָּפִנים, ֶער ֶרעְדט 
'ַהָפָצה',  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִאיז  ָדאס   - ֶמעְנְטְׁשן'  צּו  ֵׁשיין 
ְּבֶרְסֶלב'ֶער  ֶדער  ֶזען  ֶוועְלן  ַאֶלע  אֹויְפִפירּוְנג,  ַדיין 

ִאיְנֶגעְרַמאן ִאיז ַא וואֹויֶלער ֶמעְנְטׁש.

אּון  ָאּפ  ֶמעְנְטְׁשן  ִמיר  ְׁשֶטעְלן  ָמאל  ַאַסאְך  ֵזייֶער 
ָזאְגן: ֵאייֶנער פּון ַדייֶנע ִאיְנֶגעַלייט ַאְרֶּבעְטן ַּביי ִמיר, 
ֶער ִאיז ֵזייֶער ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיְנֶגעְרַמאן, ֶמען ֶקען ִאים 
ִניְׁשט ִריְקן פּון ַזייֶנע ַזאְכן, פּון ַדאֶוועֶנען ִמְנָחה, פּון 
ְגִריְסט  ַא ָנאְרַמאֶלער ֶמעְנְטׁש, ֶער  ִאיז  ִמְנָין, אּון ֶער 

ֶיעֶדעם ֵאייֶנעם ֵׁשיין ְוכּו'".

ִזיְך,  ַארּום  ִמְׁשָּפָחה  ַא  ָהאט  ִאיְנֶגעְרַמאן  ֶיעֶדער 
ַּבאֶּבע,  ֵזייֶדע,  ְׁשִוויֶגער,  ְׁשֶווער,  ַמאֶמע,  ַטאֶטע, 
ְׁשֶוועֶגעִריְנס,  ְׁשָוואֶגעְרס,  ְׁשֶוועְסֶטער,  ְּבִריֶדער, 
ֶפעֶטעְרס, ֶעְלֶטער ֶפעֶטעְרס, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ֲאִפילּו 
ְצֵווייֶטע ָקאֶזעְנס ְוַכּדֹוֶמה, ַאֶלע ֵווייְסן פּון ִדיר, ַאֶלע 
ֵווייְסן ַאז דּו ִּביְסט ְמקּוָרב צּום ֶרִּבי'ן, דּו וואֹויְנְסט ִאין 
ְּבֶרְסֶלב, ֶער קּוְקט ֶעס ַטאֶקע ָאן ֵזייֶער ָמאְדֶנע... דּו 
ִּביְסט ָדאְך ַא ָנאְרַמאֶלער ֶמעְנְטׁש, ֵזיי וואּוְנֶדעְרן ִזיְך: 
ִווי קּוְמט ֶער  ָנאְרַמאֶלער ֶמעְנְטׁש,  ַא  ִאיז ָדאְך  'ֶדער 
אֹויף ְּבֶרְסֶלב...?' - ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ַהָפָצה ֶווען 
ִזיְך אֹויף ֵׁשיין, דּו ִּביְסט ַא  ִפיְרְסט  ִווי דּו  ֶזעֶען  ַאֶלע 

ָנאְרַמאֶלער ֶמעְנְטׁש.

]אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט צּוֶגעֵלייְגט: 
ִאיְך  ִּבין  ְפַרייָטאג  מּוָסר,  ַאִּביְסל  ָזאְגן  ֶעְנק  מּוז  ִאיְך 
ֶעס  ִווי  ֶגעֶזען  ִאיְך  ָהאּב  ְׁשֶטעְטל  ִאין  ֶגעָפאְרן  ַארּום 
ִאיִדיֶׁשע  ִדי  פּון  ִאיְנְדרֹויְסן  ִמיְסט  ָאְנֶגעֵלייְגט  ִליְגט 
ֲאִפילּו  ַאז  ֵׁשיין  אֹויְפִפיְרן  ִזיְך  ַדאְרף  ִאיד  ַא  ַהייֶזער, 
- ְלַהְבִּדיל - ִדי גֹוִים ָזאְלן אֹויְך ַּבאוואּוְנֶדעְרן אּוְנֶזער 
ִאיְדן  ִדי  ַאז  ִוויְסן  ָזאְלן  גֹוִים  ִדי  ַאז  ִניְׁשט  ֵרייְנֵקייט, 
'ֶמען  ַאז  ֵּתירּוץ  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ָדאס  ְׁשמּוִציג.  ֶזעֶנען 
ָהאט ִניְׁשט ֶגענּוֶמען ַמיין ִמיְסט', ֶעס ַדאְרף ָנאְכַאְלץ 
ַזיין ֵריין, ַאז ֶמען ָהאט ִניְׁשט ֶגענּוֶמען ַדיין ִמיְסט ְטָראג 
ֶעס ַאֵלייְנס צּום ָדאְמּפ ָאֶדער ַהאְלט ֶעס ִאיְנֶדעְרֵהיים; 
ַזיין ֵׁשיין  ִאין ָפאֶרעְנט פּון ַא ִאיִדיֶׁשע הֹויז קּוְמט צּו 
אּון ֵריין, ַאזֹוי ֶוועְלן ַאֶלע ָזאְגן: "קּוק ִווי ָדא וואֹויֶנען 

ַאֶזעְלֶכע ֵפייֶנע וואֹויֶלע ֶמעְנְטְׁשן".[

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִאיז ַאַריין ֶגעַגאְנֶגען 
פּון  ְדֵרייֶען  צּו  ַארֹויס  ִזיְך  ַאזֹוי  ִווי  ְׁשמּוֶעס  ַא  ִאין 
ַמֲחלֹוֶקת, ִזיְך ִניְׁשט ְקִריְגן ִמיט ַאְנֶדעֶרע, אּון ֶגעָזאְגט: 
ְקִריְגט  ְׁשִוויֶגער  אּון  ְׁשֶווער  ַמאֶמע,  אּון  ַטאֶטע  ִמיט 
ַמיין  ִאין  ַאַריין  ִזיְך  ִמיְׁשן  ֵזיי  "ָאֶּבער  ִניְׁשט,  ִזיְך  ֶמען 
ֶלעְּבן...!" - ָדאס ִאיז ִניְׁשט ִריְכִטיג, ֵקייֶנער ֶקען ִזיְך 
אר אֹויּב דּו ַאֵליין  ִניְׁשט ַאַריין ִמיְׁשן ִאין ַדיין ֶלעְּבן נַָ
ִדי  אֹויס  ִזיְך  ֶלעְרן  ֶלעְּבן;  ַדיין  ִאין  ַאַריין  ֵזיי  ִמיְׁשט 
'ֶמען  ַטֲעָנה:  ַא  ִמיט  קּוְמט  ֵאייֶנער  ֶווען  ֵעָצה,  ִזיֶסע 



ז

ָזאג  ְוַכּדֹו''  ַאִהין טּון  ַדאְרף  'ֶמען  ַאֶהער טּון',  ַדאְרף 
דּו: "ֶדער ְׁשֶווער ִאיז הּוְנֶדעְרט ְּפָראֶצעְנט ֶגעֶרעְכט..." 
"ִדי ְׁשִוויֶגער ִאיז הּוְנֶדעְרט ְּפָראֶצעְנט ֶגעֶרעְכט..." אּון 
דּו ֵגיי ַווייֶטער ַדיין ֶוועג; ַדיין ְׁשֶווער ַהאְלט ִדיְך ָפאר: 
ַארֹויס  ֵגייְסט  דּו  ַאז  ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסט  ָדאְך  ָהאט  "ֶמען 
"ַאַווַדאי  מֹוָסד?",  ֶדעם  פּון  ִקיְנֶדער  ַדייֶנע  ֶנעֶמען 
ְׁשִוויֶגער  אּון  ְׁשֶווער  ֶדער  ָוואס  טּון,  ַאזֹוי  ִאיְך  ֶוועל 
ָזאְגן ַאזֹוי ֶוועל ִאיְך טּון, ֶמען ַהאְלט ֶעס ָנאְך ִאיְנִמיְטן 
אֹויְסַאְרֶּבעְטן..."; ָאֶּבער ַחס ְוָׁשלֹום ִזיְך ִמְתַוֵּכַח ַזיין, 
ֶמען  ַאז  ָאֶדער  ְׁשִוויֶגער,  אּון  ְׁשֶווער  ִמיט  ְקִריְגן  ִזיְך 
ַּביי ֶעְנק ַמאְכט ֶמען  ַהאְלט ִדיְך ָפאר: "ִאיְך ֶהער ַאז 
"ַחס  ֵזיי:  ָזאג  ְוכּו'..."   ִוויְסן  ַדאְרְפְסט  יּוְנג,  ֲחתּוָנה 
אר ָדאס ָוואס ֶדער  ְוָׁשלֹום, ַחס ְוָׁשלֹום, ִאיְך ֶוועל טּון נַָ
ַא  אּוְנֶטער  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  ֶדעְרָנאְך  ָזאְגט",  ְׁשֶווער 
ִׁשידּוְך ָזאְלְסטּו ִאים ָזאְגן "ֶעס טּוט ִזיְך ֶעֶּפעס ֶוועְגן ַא 
ִׁשידּוְך..."; ָאֶּבער ִניְׁשט ַטֲעְנה'ן, ֶמען ָטאר ִזיְך ִניְׁשט 

ַטֲעְנה'ן ִמיט ֶעְלֶטעְרן.

צּוֶגעֵלייְגט  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער 
ִאיֶּבער ָדאס ֲחתּוָנה ָהאְּבן זֹויֶבּער ֶווען ֶמען ִאיז ָנאְך 
ַא  ֲעֵבירֹות ַדאְרף  "ִוויִפיל  ַאֶלעָמאל:  ְפֶרעג  ִאיְך  יּוְנג: 
ָּבחּור טּון ֶער ָזאל ׁשֹוין ַזיין ֶגענּוג ֶעְרַוואְקְסן ֲחתּוָנה 
ַהאְלְסט  ָוואס דּו  ִדיר  ֲאִפילּו לֹויט  ָהאְּבן...?! אּון  צּו 
ַאז ֶער ִזיְנִדיְגט ִניְׁשט, ָאֶּבער ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ָזאְגן ָדאְך )יּוָמא כט.(: "ִהְרהּוֵרי ֲעֵביָרה ָקׁשּו ֵמֲעֵביָרה", 
ִווי ִדי ֲעֵביָרה  ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲחָׁשבֹות ֶזעֶנען ָנאְך ֶעְרֶגער 
ְטַראְכְטן  ֶוועְרְטל,  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ָדאס  ַאֵלייְנס?!"; 
פּון ֲעֵבירֹות ִאיז ֶעְרֶגער ִווי ִדי ֲעֵביָרה ַאֵליין, ִווי ֶמעג 
ִקיְנֶדער  ִדי  ָאְּפַהאְלְטן  ָטאג  ֵאיין  ֲאִפילּו  ַוואְרְטן  ֶמען 
פּון ֲחתּוָנה ָהאְּבן?! ָאֶּבער ַחס ְוָׁשלֹום ִזיְך ַטֲעְנה'ן אּון 

ַמאְכן ַמֲחלֹוֶקת ִמיט ִדי ֶעְלֶטעְרן.

ִאיְך ָהאּב ֶגעַהאט ַא ָּבחּור ִאין ְיִׁשיָבה, ָוואס ָהאט 
ָוואס  ְיִׁשיָבה,  "ֹראׁש  ֶּבעְטן:  ֵאיין  ִאין  ֶגעַהאְלְטן  ִמיר 
ָהאְּבן!"  ֲחתּוָנה  ִוויל  ִאיְך  ִׁשידּוְך?  ַא  ִמיט  ַזיין  ֶוועט 
ֵאייְנָמאל ְפֶרעג ִאיְך ִאים: "ָוואס ָזאְגט ַדיין ַטאֶטע?" 
ַזיין ַטאֶטע ָהאט ֶנעֶּבעְך ָאְּפֶגעָלאְזט ִאיִדיְׁשֵקייט, ָזאְגט 
ֲחתּוָנה  ֶוועל  ִאיְך  אֹויּב  ָזאְגט  ַטאֶטע  "ַמיין  ִמיר:  ֶער 
ָהאְּבן יּוְנג ֶוועט ֶער ַאֶרעְסִטיְרן ֶדעם ֹראׁש ְיִׁשיָבה..." 
ַא  ָדאְך  ִאיז  ַטאֶטע  "ַדיין  ֶגעָזאְגט:  ִאים  ִאיְך  ָהאּב 
ִליֶבּעַראֶלער, ֵגיי ַאֵהיים ָזאג ַפאר ַדיין ַטאֶטען: 'ִאיְך 
ַאֵהיים  ִאיר  ֶמעג  ִאיְך  ֵמייְדל,  ַא  ֶגעְטָראְפן  ִזיְך  ָהאּב 
ָדאס   - 'ָיא',  ֶעְנְטֶפעְרן:  ִדיר  ֶער  ֶוועט  ְּבֶרעְנֶגען...?' 

ִאיז ָדאְך ֵזייֶער ִׁשיָטה, ֶמען ַדאְרף ֶיעְדן ְמַקֵרב ַזיין, ִווי 
אר ֵזייֶער ְסָלאוֹ ְגן: 'ִאיְך ֶרעְסֶפּעְקִטיר ִדיְך,  ַאזֹוי ֵגייט נַָ
דּו ֶרעְסֶפּעְקִטיר ִמיְך...', ֶמען ַדאְרף ֶגעְּבן ִליְּבַׁשאְפט 
ַפאר ֶיעְדן, ֶיעֶדער ָהאט ִדי ֶרעְכט צּו טּון אּון ְטַראְכְטן 
ַפאְרְׁשֵטיין  ִאיְך  ִוויל  ַאזֹוי  אֹויּב  ִוויל...!  ֶער  ַאזֹוי  ִווי 
ֶווען  ֶעְּביּוז?  ַזאְך פּון ֵטׁשייְלד  ִדי  ָאן  ִזיְך  ֵהייְּבט  ֶווען 
ִאיְך קּום ַאֵהיים ִמיט ַא ֵמייְדל, ֶדעָמאְלט ִּבין ִאיְך גּוט 
אּון ֶמען ַדאְרף ֶעס ָנאְך ֶרעְסֶּפעְקִטיְרן, ֶמען ָטאר ַחס 
ַזיין  ִזיְך  ָהאט  ֶיעֶדער  ַווייל  ָזאְגן,  ָגאְרִניְׁשט  ְוָׁשלֹום 
ֶוועג, אֹויּב ַאזֹוי ַפאְרָוואס ֶווען ִאיְך טּו ִדי ֶזעְלֶּבע ַזאְך 
אר ִאיְך ֶגעּב אֹויְך ַא ִריְנְגל ִמיט ְצֵוויי ֵעִדים אּוְנֶטער  נַָ

ַא ֻחָּפה ֶוועְרט ֶעס ֵטׁשייְלד ֶעְּביּוז...?!

ַווייֶטער  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ַטֲעְנה'ן  ִניְׁשט  ִזיְך  ַארֹויְסֶגעְּבֶרעְנְגט:  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער 
ִדי  ְצִוויְׁשן  ֵגיין  אר  נַָ ַמֲחלֹוֶקת,  ַקיין  ַמאְכן  ִניְׁשט  אּון 
ַאְכטּוְנג  ָאֶּבער  ֶמען  ַדאְרף  ַאֶלעם  ֶדעם  ִמיט  ְטָראְּפן; 
ֶגעְּבן ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַארֹויס ָזאְגן ִמיְט'ן מֹויל ַאְנֶדעְרׁש 
ְוָׁשלֹום  ַחס  ֶקען  ֶדעָמאְלט  ַווייל  טּון,  ַדאְרף  ֶמען  ִווי 
ֵזיי  ָהאְסט  דּו  ָוואס  טּון  ַטאֶקע  ֶוועְסט  דּו  ַאז  ֶגעֶׁשען 
אֹות  ַהִּמּדֹות  )ֵסֶפר  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ֶגעָזאְגט, 
ֶאֱעֶׂשה  ִמּלֹוַמר  ִּפיו  ֶאת  ָאָדם  "ִיְׁשֹמר  יא(:  ִסיָמן  ְּתׁשּוָבה 

ָהֲעֵבָרה ַהֹּזאת ֲאִפילּו ְּבֶדֶרְך ֵליָצנּות, ִּכי ִּדּבּורֹו ַמְכִריַח 
אֹותֹו ְלַמֲעֶׂשה", ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ָאְּפִהיְטן ַזיין מֹויל ִניְׁשט 
צּו ָזאְגן 'ִאיְך ֶוועל טּון ִדי ֲעֵביָרה', ֲאִפילּו ֶער ֵמייְנט 
ִאים  ֶוועט  ִדיּבּור  ֶדער  ַווייל  ֵליָצנּות,  ַפאר  ְּבלֹויז  ֶעס 
ֵהייִליֶגע  ִווי  טּון,  ֶעס  ָזאל  ֶער  צּוְּבֶרעְנֶגען  ְׁשֶּפעֶטער 
צּוֶגעְּבֶרעְנְגט  ָהאט  ָוואס  ְפֶרעְגט  קב.(  )ַסְנֶהְדִרין  ְגָמָרא 
ַאז ֵיהּוא ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ַצִּדיק ָזאל צּום 
ֶער  ָוואס  ֶדעם  ַאַּבֵיי: צּוִליּב  ֶעְנְטֶפעְרט  ִזיְנִדיְגן?  סֹוף 
ְנִביֵאי  ִדי  ַפאר  מֹויל  ַזיין  ִמיט  ֶגעָזאְגט  ַארֹויס  ָהאט 
ְמָעט,  ַהַּבַעל  ֶאת  ָעַבד  "ַאְחָאב  יח(:  י,  )ְמָלִכים-ב,  ַהַּבַעל 
ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ִדיֶנען  ֶוועל  ִאיְך  ַהְרֵּבה",  ַיַעְבֶדּנּו  ֵיהּוא 
- ֲאִפילּו ֶער ָהאט ָדאס ִניְׁשט ֶגעֵמייְנט ִמיט ַאן ֶאֶמת, 
אר ֶגעָזאְגט ְּכֵדי אֹויְסצּו'ַהְרג'ֶעֶנען ִדי  ֶער ָהאט ָדאס נַָ
ַאז  צּוֶגעְּבֶרעְנְגט  ִאים  ָדאס  ָהאט  ָדאְך  ַהַּבַעל,  ְנִביֵאי 
צּום סֹוף ָזאל ֶער ִזיְנִדיְגן, ֶדעְרַפאר ֲאִפילּו ִדי ְדֵרייְסט 
ִזיְך ַארֹויס, ָזאְלְסטּו ָאֶּבער ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ָזאְגן: 'ִאיְך 
אר ַאֶלעָמאל ַאְכטּוְנג  ֶוועל ִניְׁשט ֲחתּוָנה ַמאְכן יּוְנג', נַָ

ֶגעְּבן ִווי ַאזֹוי ִדי ְדֵרייְסט ִזיְך ַארֹויס.

ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ַווייֶטער ַמְמִׁשיְך 
ִמיט  ַארֹויְסְדֵרייֶען  ִזיְך  פּון  ִעְנָין  ֶדעם  ֶוועְגן  ֶגעֶווען 



ח

ַּביי מֹוֲהָרא"ׁש  ִּבין ֶגעֶווען  ֶווען ִאיְך  ֵאייְנָמאל  ָחְכָמה: 
ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא  ֶגעקּוֶמען  ַאַריין  ִאיז  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 
ֵווייֶנעְנִדיג ַאז ַזיין ַווייּב ִאיז ַאְנְטָלאְפן אּון ִזי ִוויל ִניְׁשט 
אר ִּבְּתַנאי ַאז ֶער ְׁשַרייְּבט אּוְנֶטער ַאז  צּוִריק קּוֶמען נַָ
ֶער ֶוועט ֶמער ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ָפאְרן ַקיין אּוַמאן, ָהאט 
ְׁשַרייְּבן,  אּוְנֶטער  ֶקעְנְסט  ֶגעָזאְגט:  מֹוֲהָרא"ׁש  ִאים 
ְׁשַרייּב ַאזֹוי: "ִאיְך ָזאג צּו ַאז ִאיְך ֶוועל ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 
)ְטַראְכט: ָפאְרן צּו ִדי ְלָבָנה( ָפאְרן ַקיין אּוַמאן או ֹיף 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה )ְטַראְכט: ֶוועל ִאיְך ְּבֶעְזַרת ַהֶׁשם ֶיעֶדעס 

ָיאר("...

ֶדעְרָנאְך ָהאּב ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעֶּבעְטן: 
ִאיְך ֶּבעט ֶעְנק ֵזייֶער, ֶעס ָזאל ֶהעְרְשׁן ַא ַאְחדּות ְצִוויְׁשן 
ָזאל ֶהעְלְפן  ֵאייֶנער  ַאייְנוואֹויֶנער פּון ְׁשֶטעְטל,  ַאֶלע 
ֶדעם ַאְנֶדעְרן, ֶעס ַהאְלְטן ִזיְך ִאין ֵאיין ַאַרייְנִציֶען ֵנייֶע 
ִמְׁשָּפחֹות, ַדאְרף ֶמען ֶזען ֶיעֶדעם ֵאייֶנעם ְמַקֵרב ַזיין, 

ֶיעֶדעם ֵאייֶנעם ַארֹויְסֶהעְלְפן.

ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ַאְחדּות ִאיְנֶדעְרֵהיים, 
ַווייל אֹויּב ֶעס ִאיז ָדא ַאְחדּות ִאיְנֶדעְרֵהיים ִאיז אֹויְך 
ָדא ַאְחדּות ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש, ָאֶּבער אֹויּב ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
ָאְנֶגעצֹויְגן  ִאיז  ֶמען  ִאיְנֶדעְרֵהיים,  ַאְחדּות  ַקיין  ָדא 
ַהֶמְדָרׁש.  ֵּבית  ִאין  ָאְנֶגעצֹויְגן  ֶמען  ִאיז  ִאיְנֶדעְרֵהיים, 
ַאז ֵאייֶנער ֵווייְסט ִניְׁשט ִווי ַאזֹוי צּו ֶלעְּבן ִמיט ַא ַווייּב 
מּוז  ַהֶמְדָרׁש  ֵּבית  ִאין  קּוְמט  ֶער  ֶווען  ִאיְנֶדעְרֵהיים 
ֶער מּוז  ֶיעֶנעם,  ַהַּבִית'ֶעֶווען אֹויף ֶדעם אּון  ַּבַעל  ֶער 

ֶיעֶדעם ַבּייְסן ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש.

ַאְחדּות  ַזיין  ָזאל  ֶעס  ִעיָקר  ֶדער  ִאיז  ֶדעְרַפאר 
ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶלעְּבן צּוַזאֶמען ִמיט ִדי ַווייּב; ּפּוְנְקט ִווי 
דּו ִּביְסט ִזיְך ַאֵליין ַדן ְלַּכף ְזכּות ַאזֹוי ָזאְלְסטּו ִאיר אֹויְך 
ַדן ַזיין ְלַּכף ְזכּות, ֶווען דּו ַפאְרֶגעְסט ֶעֶּפעס ַאֶוועק צּו 
אֹויּב  ַפאְרֶגעְסן',  ָּפׁשּוט  ָהאּב  'ִאיְך  ְטַראְכְסטּו:  ֵלייְגן 
ַאזֹוי ַפאְרָוואס ֶווען ֶעס ֶגעֶׁשעט ַּביי ַדיין ַווייּב ִזי ָהאט 
ַפאְרֶגעְסן צּו ַאְרֶלעִדיְגן ֶעֶּפעס ְׁשֵרייֶעְסטּו אֹויף ִאיר: 
"ֵאייִּביג ַפאְרֶגעְסטּו, ָהאְסט ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַאֶוועק 
ֵלייְגן...?!"; ַדיין סּוָּכה ְׁשֵטייט ָנאְך ַזייט ֻסּכֹות, ָהאְסט 
ִזיְך  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶגעֵלייְגט,  ַאֶוועק  ִניְׁשט  ָנאְכַאְלץ  ֶעס 
ַפאְרְׁשֵטייְסטּו  ַווייּב  ַדיין  ָאֶּבער  ֵּתירּוץ,  גּוֶטע  ַא  ִמיט 
הֹויז...  ִדי  ַצאְמֶנעֶמען  ִניְׁשט  ֶקען  ִזי  ַפאְרָוואס  ִניְׁשט 
ַזיי ִאיר ַדן ְלַּכף ְזכּות, ֵהייּב ִאיר אֹויף, ֶגעּב ִאיר גּוֶטע 

ֶוועְרֶטער.

ָזאְגט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: ִאיְך ָהאּב ִּכְמַעט 
מֹוֲהָרא"ׁש,  פּון  ָקאְמְּפִליֶמעְנְטן  ַקיין  ַּבאקּוֶמען  ִניְׁשט 

ָאֶּבער אֹויף ֶדעם ָהאּב ִאיְך ַּבאקּוֶמען ַא ָקאְמְּפִליֶמעְנט, 
ִׁשיִׁשי  ֵליל  ֶגעָזאְגט  ָמאל  ַאָּפאר  ִמיר  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָנאְכ'ן ִׁשיעּור: "ֶמען ֶדעְרֶקעְנט אֹויף ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ִצי 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ִווי  ֶזעט  ֶמען  ִדיר,  ַּביי  ֶגעֶלעְרְנט  ָהאט  ֶער 
ֶלעְּבן  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ִלימּוִדים  גּוֶטע  ָהאְּבן  ֵזיי  ְפֵרייִליְך, 
"קּוק  מֹוֲהָרא"ׁש:  ִמיר  ַווייְזט  ַאָמאל  ַווייּב";  ַא  ִמיט 
ֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן, ֶער ִאיז ַאזֹוי ִּביֶטער, ֶמען ֶזעט אֹויף 
ִאים ַאז ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ִווי ַאזֹוי צּו ֶלעְּבן ִאין ְׁשטּוּב".

ַאַריין  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ִאיז  ַאַגב  ֶדֶרְך 
ִווי  ֶגעַהאט  ֲהָנָאה  ֵזייֶער  ָהאּב  ִאיְך  ְׁשמּוֶעס:  ַא  ִאין 
ֶגעֶטׁשעְּפֶטׁשעט  אּון  ֶגעְגֶלעט  ִניְׁשט  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש 
ְס'ִאיז  'ַאה!  ְּפֶלעֶצער,  ֶרִּבי'ֶׁשע  ַאְנֶדעֶרע  ַּביי  ִווי  ַאזֹוי 
ָדא ָנאְך ַמֲעִריִצים אּון ְיִדיִדים', מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ִניְׁשט 
ִּבין  ִאיְך  ֶּבעָפאר  ֵקייֶנעם;  ַפאר  ֶגעֶווען  ָּפִנים  נֹוֵׂשא 
אר ֶגעַגאְנֶגען,  ֶגעקּוֶמען צּו מֹוֲהָרא"ׁש, וואּו ִאיְך ִּבין נַָ
ָהאּב ִאיְך ֶגעַהאְלְטן ִאין ֵאיין ַּבאקּוֶמען ָקאְמְּפִליֶמעְנְטן, 
ִאיְך ָהאּב ַּבאקּוֶמען ַאזֹויִפיל ָקאְמְּפִליֶמעְנְטן ַאז ָדאס 
"ֶרִּבי  ֶלעְּבן...  ַגאְנֶצע  ַמיין  ַפאר  ֶגענּוג  ׁשֹוין  ִמיר  ִאיז 
ְיֶחְזְקֵאל'ְס  ַאן ֵאייִניְקל, ֶזעץ ִאים ַארֹויף אֹויְפ'ן אֹויְבן 
ָאן..."; ַּביי מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ִדי ַאֶלע ַזאְכן, 
ֶער ָהאט ִניְׁשט נֹוֵׂשא ָּפִנים ֶגעֶווען ַפאר ֵקייֶנעם, ִניְׁשט 
ֵאיין  ָּבחּוְר'ל,  ַא  עֹוֶׁשר,  ַאן  ָאִריַמאן,  ַאן  ִחילּוק  ַקיין 
ּוְּתִפָלה';  'ּתֹוָרה  ִאים:  ַּביי  ֶעְקֶזעְסִטיְרט  ָהאט  ַזאְך 
ָנאְכַאָמאל ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה אּון ָנאְכַאָמאל ּתֹוָרה ּוְתִפָּלה.

ָדאס ַדאְרְפן ִמיר ַארֹויס ֶנעֶמען פּון ִדי ַמֲעֶׂשה, ִניְׁשט 
צּו ֶוועְרן ִאין ַּכַעס, ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום, ּוִבְפָרט ִאין ְׁשטּוּב; 
ַווייל ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְּבט ִאיְנֶדעְרֵהיים ְּבַאְחדּות, ֶער 
ִפיְרט ִזיְך אֹויף ֵׁשיין, ִאיז ֶער ַאן ַאְנֶדעֶרער ֶמעְנְטׁש, ֶער 
ֶמעְנְטׁש,  ַא צּוְפִריֶדעֶנער  ֶמעְנְטׁש,  ְפֵרייִליֶכער  ַא  ִאיז 
ִזיְך  ְקִריְגט  ֶער  ְּפַלאץ, אּון  ִאים אֹויְפ'ן  ִאיז  ָקאּפ  ַזיין 

ִניְׁשט ִמיט ֵקייֶנעם.

ְרֶזל. ִדי ַאיֶזעְרֶנע  ּבַ ֶבט  ׁשֵ ּבְ רֹוֵעם  ּתְ ָרְגׁשּו גֹוִים.  ָלָמה 
נּו ַעבֹוֵתימֹו.  ִליָכה ִמּמֶ ְוַנׁשְ ָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו  ְנַנּתְ רּוט. 
ִאיז  ה  ַמֲעׂשֶ ַגאְנֶצע  ִדי  ִפיִלין.  ּתְ אּון  ִציִצית  ִאיז  ָדאס 
יְטל. ַאז וואֹויל ֶדעם ָוואס ֶער ֶוועט  ְמרּוָמז ִאין ֶדעם ַקאּפִ
יֹות. ָוואס ֶזעֶנען דֹוְרְך ְגרֹויֶסע  עס ִוויְסן ִאין ִדי ַמֲעׂשִ ֶעּפֶ

סֹודֹות ַהּתֹוָרה.

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

)ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה ד', ַמֲעֶׂשה ִנִּסים, ִמֶּמֶלְך ֶׁשָּגַזר ְׁשַמד, ֵחֶלק ד' 
ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ְּבֵראִׁשית, ְמָבְרִכים חֹוֶדׁש ַמר-ֶחְׁשָון, ְׁשַנת 
תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאין ְׁשֶטעְטל - 'ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב' ִליֶּבעְרִטי(


