
ָהאט  ֶער  ַאז  ֶדעְרֵצייְלט  ִמיר  ָהאט  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא 
ַא  ֶגעְּבן  ָזאל  ַאז מֹוֲהָרא"ׁש  ְּפַלאן  ַא  ֶגעְטַראְכט  ַאָמאל 
ִׁשיעּור  ַא  ֶגעְּבט  מֹוֲהָרא"ׁש  ֱהיֹות  ַקָּבָלה;  ִאין  ִׁשיעּור 
ֶיעְדן ֵליל ִׁשיִׁשי ַפאר 'ַעְמָך ִאיְדן' ָוואס ֶדעָמאְלט ֶקען 
ֶמען ִניְׁשט ֶרעְדן ָאְפן פּון ִגּלּוי ֱאֹלִקית, ַווייל ֶעס קּוֶמען 
ַאָראּפ  ִזיְך  ַדאְרף  מֹוֲהָרא"ׁש  אּון  ֶמעְנְטְׁשן'  'ָּפׁשּוט'ֶע 
ָלאְזן אּון ֶרעְדן צּו ֵזיי פּון ָּפׁשּוט'ֶע ַזאְכן )ַאזֹוי ָהאט ֶער 
ֶגעְטַראְכט(, ְמֵמיָלא ִאיז ֶאְפָׁשר ְּכַדאי צּו ַמאְכן ֵאייְנָמאל 
ַא ָוואְך ַא ִׁשיעּור ַפאר 'ֶדעְרהֹויֶּבעֶנע ִאיְנֶגעַלייט'; ֶמען 
ְׁשלֹוֵמינּו',  ַאְנֵׁשי  'ֲחׁשּוֵבי  ֲעִלָּיה,  ְּבֵני  אר  נַָ רּוְפן  ֶוועט 
צּום ִׁשיעּור אּון ֶדעָמאְלט ֶוועט מֹוֲהָרא"ׁש ֶקעֶנען ֶרעְדן 
ַאִּביְסל ֶמער ָאְפן ַקָּבָלה ְוכּו'. ְלַמֲעֵׂשה ִאיז ֶער ַאַריין צּו 
מֹוֲהָרא"ׁש ֶּבעְטן ֶער ָזאל ֶגעְּבן ַא ִׁשיעּור ִאין ַקָּבָלה ֵאיין 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן,  ָרה, שְׁ ת ַחֵיי שָׂ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ֶטעְטל, 'ִקְרַית  ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין שְׁ יָבה שְׁ ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

עְרִטי; ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ָהאט ֶדער רֹאׁש  ֶרְסֶלב' - ִליבֶּ בְּ
ן  יוֹת, אּון ָאְנֶגעהוֹיבְּ יְך ֶגעֶווען ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ְישִׁ

ָהָיה ֵמֲאָבִנים טוֹבוֹת. ן ֶמֶלְך שֶׁ ה ה', ִמבֶּ ָנאְכַאָמאל ַמֲעשֶׂ

ֶּבעָפאר ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ָפאְרֶלעְרֶנען ִדי ַמֲעֶׂשה פּון ִאיֶנעֵווייִניג ָהאט ֶדער ֹראׁש 
ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַמְקִּדים ֶגעֶווען: ִאיֶנעם ֶרִּבי'ְנס ַמֲעִׂשיֹות 
ִליְגט ְגרֹויֶסע סֹודֹות ַהּתֹוָרה, ִטיֶפע ַּכָּונֹות, ִמיר ַדאְרְפן 
ָאֶּבער ֶזען ָוואס ִמיר ֶקעֶנען ִזיְך ַארֹויְסֶלעְרֶנען ֶדעְרפּון צּום 
ְּפַראְקִטיְשׁן ֶלעְּבן, ְלעּוְבָדא ּוְלַמֲעֶׂשה, ַאזֹוי ִווי מֹוֲהָרא"ׁש 
ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט אּוְנז ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעֶלעְרְנט, זּוְכן ֶדעם 
ְלעּוְבָדא ּוְלַמֲעֶׂשה - ָוואס ִמיר ָּפׁשּוט'ֶע ֶמעְנְטְׁשן ֶקעֶנען 

ָנאְכטּון.

פאר'ן שבת טיש

גליון

ארויסגעגעבן דורך מוסדות היכל הקודש ברסלב

>>>

בעזרת השם יתברך

ת ִטיׁש ּבָ ַא ָווארט ַפאְרן ׁשַ
ְיַדֵּבר ָנא ַעְבְּדָך ָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאדִֹני

ית מ"ד, י"ח( ֵראׁשִ )ּבְ

ַאְלץ  ְפֶלעְגט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִׁשיִׁשי  'ֵליל  ֶדעם  ַוִּיַּגׁש  ַּפְרַׁשת  ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ִׁשיעּור', ִמיְט'ן ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ְנס ֶוועְרֶטער ִאין 
ַחֵּיי מֹוֲהַר"ן )ִסיָמן תר"י(: ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער 
ֶרִּבי  ַּתְלִמיד  ְגרֹויֶסער  ַזיין  צּו  ֶגעָזאְגט  ֶרִּבי 
ִמיר  ָזאג  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ַדאִׁשיב  פּון  יּוְדל 
ְגרֹויֶסער  ֶדער  ֶרִּבי'ן  ַדיין  פּון  ָנאְך  ֶעֶּפעס 
ִזְכרֹונֹו  ָקאִריֶצער  ִפְּנָחְס'ל  ֶרִּבי  ַצִּדיק 
ִמיר  ָנאְכֶגעָזאְגט:  יּוְדל  ֶרִּבי  ָהאט  ִלְבָרָכה. 
ִמיר  'ָאַׁשְמנּו',  )ְּבַתֲחנּון(  ַדאֶוועֶנען  ַּביים  ָזאְגן 
'ָּבַגְדנּו', ִמיר ָהאְּבן  ָהאְּבן ִזיְך ַפאְרׁשּוְלִדיְגט, 
ֶגע'ַגְזְל'ט,  ָהאְּבן  ִמיר  'ָּגַזְלנּו',  ֶגעֶפעְלְטְשׁט, 
ִמיאּוס'ֶע  ֶגעֶרעְדט  ָהאְּבן  ִמיר  ֹּדִפי',  'ִּדַּבְרנּו 
ַפאְרְקִריְמט,  ָהאְּבן  ִמיר  'ֶהֱעִוינּו',  ֵרייד, 
ֶרִּבי  ַצִּדיק  ֶדער  ָהאט  ַווייֶטער.  ַאזֹוי  אּון 
ֶמען  ָזאְגט  ַפאְרָוואס  ֶגעְפֶרעְגט:  ִפְּנָחְס'ל 
ַרִּבים:  ָלׁשֹון  ַא  ִאין  ַאֶלעס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
ֶווען  ָוואְלט  ֶמען  ֶגעִזיְנִדיְגט",  ָהאְּבן  "ִמיר 

ֶעְנֶדעְרׁש ֶגעַדאְרְפט ָזאְגן: "ָאַׁשְמִּתי, ִאיְך ָהאּב 
אר  נַָ ַווייֶטער.  ַאזֹוי  אּון  ַפאְרׁשּוְלִדיְגט",  ִזיְך 
- ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער ֶרִּבי ִפְּנָחְס'ל - ֶמען ָזאְגט 
ָדאס ִאין ַא ָלׁשֹון ַרִּבים, ַווייל ֶווען ִניְׁשט ַאז 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִּכְבָיכֹול ָהאט ִמיר ֶגעֶגעְּבן 
ִדי ֹּכַח אּון ְרׁשּות צּו ִזיְנִדיְגן ָוואְלט ִאיְך ֶווען 
ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ִזיְנִדיְגן, קּוְמט ָדאְך אֹויס ַאז 

"ָאַׁשְמנּו" - ִמיר ָהאְּבן ִזיְך ַפאְרׁשּוְלִדיְגט. 

יּוְדל:  ֶרִּבי  צּו  ֶגעָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט 
ִאיְך ָזאג ִדי ֶזעְלֶּבע אֹויְפ'ן ָּפסּוק )ְּבֵראִׁשית מ"ד, 
י"ח( 'ַוִּיַּגׁש ֵאָליו ְיהּוָדה', ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְמט 

ְמִחיָלה  ֶּבעְטן  ִוויל  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
צּום  ֶער  ָזאְגט  'ַוֹּיאֶמר'  ֲעֵבירֹות,  ַזייֶנע  אֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 'ִּבי ֲאֹדִני', ַדיין ֹּכַח ִאיז ִאין ִמיר, 
ַווייל ַאז ֶווען דּו ֶנעְמְסט ֶווען ַאֶוועק ַדיין ֹּכַח 
ִזיְנִדיְגן,  פּון ִמיר ָוואְלט ִאיְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט 
ֲעֵבירֹות.  ַמייֶנע  אֹויף  ִמיר מֹוֵחל  ַזיי  ִמֵּמיָלא 
ָזאְגט ֶמען ָאֶּבער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 'ְיַדֵּבר ָנא 
ַעְבְּדָך ָדָבר ְּבָאְזֵני ֲאֹדִני', ָדאס ָוואס ִאיְך ֶרעד 
ַאזֹוי ִמיט ַא ַטֲעָנה, ָדאס ִאיז ַווייל ִאיְך ִוויל ַאז 

דּו ָזאְלְסט ָאְנֶנעֶמען ַמיין ְּתִפָּלה, ָאֶּבער 'ְוַאל 
ִאיְך  ַאז  ְּברֹוֶגז  ִניְׁשט  ַזיי  ְּבַעְבֶּדָך',  ַאְּפָך  ִיַחר 
ִוויל ִזיְך ִמיט ֶדעם ַּפֶטְר'ן אּון ִניְׁשט ְּתׁשּוָבה 
אר ַפאְרֶקעְרט ִאיְך ֵווייס ָיא ַאז ִאיְך ִּבין  טּון, נַָ

אר ַזיי ִמיר מֹוֵחל. ֶּבֱאֶמת ׁשּוְלִדיג, נַָ

ַזאְך:  ֶרִּבי'ְנס  ֶדעם  ִאיז  ָדאס 
ָטאג  ֶיעְדן  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  "ִהְתּבֹוְדדּות"; 
עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ַפאְר'ן  ָזאְגן 
ֶהער אֹויס ַמיין ֶגעֶּבעט, ִאיְך ִוויל ַזיין ַא ִאיד, 
ִאיְך ִוויל ַזיין גּוט, ִאיְך ִוויל ַזיין וואֹויל, ָוואס 
ָזאל ִאיְך טּון ַאז ִאיְך ָהאּב ַא ֵיֶצר ָהָרע ָוואס 
ַוואְרְפט ִמיר ַאָראּפ ִאין ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן, ָוואס 
ַמיין  צּו  צּוִריק  לֹויף  ִאיְך  ַאז  טּון  ִאיְך  ָזאל 
טּון,  ִניְׁשט  ֶעס  ָדאְך  ִוויל  ִאיְך  ְׁשֶלעְכְטס, 
אֹויף  ְּברֹוֶגז  ִניְׁשט  ַזיי  ַבּאֶׁשעֶפער  ֵהייִליֶגער 
ִמיר, ַדיין ֹּכַח ִליְגט ָדאְך ִאין ִמיר, ִאיְך ַדאְרף 

ָהאְּבן ַדיין ִהיְלף, ֶהעְלף ִמיר".

)פּון ַא ִׁשיעּור פּון ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַפאר 
ִאיְנֶגעַלייט, ֵליל ִׁשיִׁשי ַּפְרַׁשת ַוִּיַּגׁש ְׁשַנת תש"פ 
ִלְפָרט ָקָטן(

פרשת ויגש

י"א טבת שנת תשפ"א 
לפ"ק
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"ִאיְך  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  מֹוֲהָרא"ׁש  ִאים  ָהאט  ָוואְך,  ַא  ָמאל 
ֶגעּב ָדאְך ׁשֹוין ַא ִׁשיעּור ִאין ַקָּבָלה ֵאיין ָמאל ַא ָוואְך", 
ֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן ָהאט ָנאְכִניְׁשט ֶגעַכאְּפט ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש 
ָזאְגט ִאים, ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט מֹוֲהָרא"ׁש: "ֶווען ִאיז ֶדער 
ִׁשיעּור? ִאיְך ֶמעג אֹויְך קּוֶמען צּום ִׁשיעּור?" ָזאְגט ִאים 
ַא  ִאיְך  ֶגעּב  ִׁשיִׁשי  ֵליל  ֶיעֶדע  ֵהייְסט,  "ָוואס  מֹוֲהָרא"ׁש: 

ִׁשיעּור ִאין ַקָּבָלה"...

ַמְסִּביר:  ָדאס  ִאיז  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
אר  ָוואס ִאיז ֶדען ִדי ַגאְנֶצע ַּתְכִלית פּון ֶלעְרֶנען ַקָּבָלה? נַָ
ַאז ָדאס ָזאל צּוְּבֶרעְנֶגען ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָדאס ָהאט מֹוֲהָרא"ׁש ֶגעטּון ַּביים ֶוועְכְנְטִליֶכער ֵליל ִׁשיִׁשי 
ִׁשיעּור, ֶער ָהאט ַארּום ֶגעְדֵרייְדט ִמיט ָחְכָמה ִמיט ֵׁשייֶנע 
ּתֹורֹות אּון ַמֲעִׂשיֹות ְוַכּדֹוֶמה, ָאֶּבער ֶווען ֶמען ִאיז ַארֹויס 
פּוֶנעם ִׁשיעּור ָהאט ֶמען ִזיְך ֶדעְרֶזען ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ְּפלּוְצִליְנג ָהאט ֶמען ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶרעְדן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן  ְׁשמּוֶעְסן 
ֶמען  ַאְנֶדעְרׁש,  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַגאְנֶצער  ֶדער   -
ָהאט  ַאזֹוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן;  צּום  צּוֶגעְקֶלעְּבט  ֶגעָוואְרן  ִאיז 
אֹויף  ַקָּבָלה  פּון  ַזאְך  ַגאְנֶצע  ִדי  ֶגענּוֶמען  מֹוֲהָרא"ׁש 
ְלעּוְבָדא ּוְלַמֲעֶׂשה, צּו ֶלעְּבן ֶדעְרִמיט ִאיֶנעם ְּפַראְקִטיְׁשן 

ֶלעְּבן.

ִדי  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ַמֲעֶׂשה; ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶדעְרֵצייְלט:

ֵקיין  ָהאט  ֶמֶלְך  ֶדער  ֶמֶלְך.  ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ַאָמאל 
ִזיְך  ָהאט  אּון  ִגיַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ִגיַהאט.  ִניט  ִקיְנֶדער 
ִניט  ָזאל  ְמלּוָכה  ַזיין  ֵדי  ּכְ ָדאְקטֹויִרים.  ִמיט  אֶרעט  ִגיּפָ
ער ִניט ִגיָהאְלְפן.  ין ִאים ָאּבֶ ַפאר ְפֶרעְמד ֶוועִרין. ֵזיי ָהאּבִ
ָזאִלין ַפאר ִאים  ֵזיי  ַאז  יּוִדן  ִגיֶווען אֹויף  גֹוֵזר  ָהאט ֶער 
ַצִדיק.  ַא  ִגיזּוְכט  יּודין  ין  ָהאּבִ ָזאל  ֶער  ַאז  ַזיין.  ֵלל  ִמְתּפַ
ּפֹוְעִלין. ַאז ֶער ָזאל  ַזיין אּון ָזאל  ֵלל  ִמְתּפַ ֵדי ֶער ָזאל  ּכְ
ין ִגיפּוֶנען ַא  ן ֵזיי ִגיזּוְכט אּון ָהאּבִ ין ִקיְנֶדער. ָהאּבְ ָהאּבִ

אַהאְלִטיֶנעם ַצִדיק. ּבַ

ֶרִּבי  ֶגעָזאְגט: ֶדער  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ָהאט ֶדער ֹראׁש 
ֶגעזּוְכט  ָהאְּבן  'ֵזיי  ַזאְך  מֹוָרא'ִדיֶגע  ַא  ָדא  אּוְנז  ָזאְגט 
אּון ָהאְּבן ֶגעפּוֶנען ַא ַּבאַהאְלֶטעְרֶנער ַצִּדיק', ַווייל ַאז 
ַא  צּו  ֶוועְרן  ְמקּוָרב  ִוויל  ֶער  ַצִּדיק,  ַא  זּוְכט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ַצִּדיק - ֶוועט ֶער צּום ְטֶרעְפן ֶדעם ַצִּדיק, ִווי ִדי ֵהייִליֶגע 
ֲחָכִמים ָזאְגן )יּוָמא לח:(: "ָרָאה ַהָקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשַּצִּדיִקים 
מּוָעִטין ָעַמד ּוְׁשָתָלן ְּבָכל דֹור ָודֹור", ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָהאט ַאייְנֶגעֵטייְלט ַצִדיִקים ִאין ַאֶלע דֹורֹות. ֶמען ֶהעְרט 
ִווי ֶמעְנְטְׁשן ָזאְגן: "ַהייְנט ֶזעֶנען ָדא ַצִדיִקים? ַאָמאִליֶגע 
ָדאְך  ֶזעֶנען  ַהייְנט  ָאֶּבער  ַצִדיִקים  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ַצייְטן 
ׁשֹוין ִניְׁשט ָדא ַקיין ַצִדיִקים..." ָאֶּבער אּוְנֶזעֶרע ֵהייִליֶגע 

ֲחָכִמים ָזאְגן ַאְנֶדעְרׁש, ִאין ֶיעְדן דֹור ֶזעֶנען ָדא ַצִדיִקים, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעט  ֶמען  אּון  אֹויף  ֵזיי  זּוְכט  ֶמען  ַאז 
'ִאיְך ִוויל ְטֶרעְפן ֶדעם ַצִּדיק ָוואס ֶקען ַאַריין ֵלייְגן ִאין 
ִּביְסט ָדא  ִמיר ִאיְך ָזאל ֶלעְּבן ִמיט ֶדעם ַמֲחָׁשָבה ַאז דּו 

ִמיט ִמיר' - ֶוועט ֶמען ְטֶרעְפן ֶדעם ַצִּדיק.

ֵלל ַזיין  ין ִאים ִגיָזאְגט ַאז ֶער ָזאל ִמְתּפַ אּון ֵזיי ָהאּבִ
ִגיֶעְנֶפעְרט  ֶער  ִקיְנֶדער. ָהאט  ן  ָהאּבְ ָזאל  ֶמֶלְך  ֶדער  ַאז 

ֶער ֵווייְסט ָגאר ִניט.

ָדאס ִאיז ֶדער ֵסֶדר ַּביי ַצִדיִקים ַאז קֹוֶדם ְדֵרייֶען ֵזיי 
ִזיְך ַארֹויס אּון ָזאְגן ַאז ֵזיי ֶקעֶנען ִניְׁשט.

ֲאֶשר ַאז ֶסע  ין ֵזיי ָדאס מֹוִדיַע ִגיֶווען ֶדעם ֶמֶלְך )ּבַ ָהאּבִ
אַהאְלִטיֶנער ַצִדיק ָנאר ֶער ָזאְגט ֶער ֵוויְסט  ִאיז ָדא ַא ּבַ
ָגאר ִניט( ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִגיִשיְקט ֵאיין אֹוַקאז ָנאְך ִאים. 
ַראְכט צּום ֶמֶלְך. ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִמיט  ָהאט ֶמען ִאים ִגיּבְ
מּוִסין ִמיט גּוְטן. דּו ֵווייְסט דֹוְך. ַאז  ן צּו ׁשְ ִאים ָאְנִגיהֹויּבְ
יי ִמיר ִאין ֶדער ַהאְנט. ִאיְך ָקאן ָטאן  ִדי ְיהּוִדים ֶזעֶנען ּבַ
עט ִאיְך ִדיְך ִמיט גּוִטין ַזיי  ֵכן ּבֶ ִמיט ֵזיי ָוואס ִאיְך ִוויל. ּבְ
ין ִקיְנֶדער. ָהאט ִאים ֶדער ַצִדיק  ֵלל. ִאיְך ָזאל ָהאּבִ ִמְתּפַ
ין ָדאס ָיאר ַא ִקיְנד אּון  ַמְבִטיַח ִגיֶווען ַאז ֶער ָזאל ָהאּבִ
ֵאיין  ִגיַהאט  ה  ַמְלּכָ ִדי  ָהאט  ִגיַגאְנֶגען.  ַאֵהיים  ִזיְך  ִאיז 
ה ִאיז ִגיֶווען ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע  ת ַמְלּכָ ָטאְכֶטער. אּון ִדי ּבַ
אְרׁשֹוין. אּון ַאז ִזי ִאיז ַאְלט ִגיֶווען ִפיר ָיאר. ָהאט ִזי  ּפַ
יִלין אֹויף  ּפִ ִגיֶקעְנט ַאֶלע ָחְכמֹות אּון ַאֶלע ְלׁשֹונֹות אּון ׁשְ
ְמִדינֹות.  ַאֶלע  פּון  ְמָלִכים  ַאֶלע  ִגיָפאִרין  ֶזעֶנען  ִלים.  ּכֵ
ְגרֹויֶסע  ַא  ֶמֶלְך  ֶדעם  אֹויף  ִגיֶווען  ֶסע  אּון  ֶזעְהן.  צּו  ִזי 

ִשְמָחה.

ָזאל  ֶער  ִגיָוואְלט.  ֶמֶלְך ֵזייֶער  ֶדער  ָהאט  ָנאְך  ֶדער 
ֵדי ִדי ְמלּוָכה ָזאל ִניט ַאֶוועק ֵגייֶען צּו  ּכְ ן ֵאיין זּון  ָהאּבְ
ֵאיין ְפֶרעְמְדן. ָהאט ֶער ִוויֶדער גֹוֵזר ִגיֶווען אֹויף יּוִדין 
זּון.  ֵאיין  ן  ָהאּבְ ָזאל  ֶער  ַאז  ַזיין  ֵלל  ִמְתּפַ ָזאִלין  ֵזיי  ַאז 
ין  ָהאּבִ ֵזיי  אּון  ַצִדיק.  ְטן  ֶעְרׁשְ ֶדעם  ִגיזּוְכט  ֵזיי  ן  ָהאּבְ
ין.  ָטאְרּבִ ִאים ׁשֹוין ִניט ִגיפּוֶנען ָוואִרין ֶער ִאיז ׁשֹוין ִגיׁשְ
ַא  ָנאְך  ִגיפּוֶנען.  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ִגיזּוְכט.  ַווייֶטער  ֵזיי  ן  ָהאּבְ
ין ִאים ִגיָזאְגט. ַאז ֶער  אַהאְלִטיֶנעם ַצִדיק. אּון ֵזיי ָהאּבִ ּבַ
ין ֶדעם ֶמֶלְך ַא זּון. ָהאט ֶער ִגיָזאְגט. ֶער ֵוויְסט  ָזאל גיּבִ

ן ֵזיי ִוויֶדער מֹוִדיַע ִגיֶווען ֶדעם ֶמֶלְך.  ָגאר ִניט. ָהאּבְ

דּו  ִגיָזאְגט:  ַאזֹוי  אֹויְך  ַצִדיק  ֶדעם  ֶמֶלְך  ֶדער  ָהאט 
יי ִמיר ִאין ֶדער ַהאְנט.  ֵווייְסט דּוְך ַאז ִדי ְיהּוִדים ֶזעֶנען ּבַ
ַצִדיק(  ֶדער  )ְדַהיינּו  ָחָכם  ֶדער  ִאים  ָהאט  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו' 
ער ֶקעֶנען טּון ָוואס ִאיְך ֶוועל ִדיר  ִגיָזאְגט. ֶוועְסטּו ָאּבֶ
ָחָכם  ֶדער  ָהאט  יֹוא.  ִגיָזאְגט  ֶמֶלְך  ֶדער  ָהאט  ֵהייִסין. 



ג

ֶרעְנֶגען  ּבְ ָזאְלְסט  דּו  ַאז  אַדאְרף  ּבַ ִאיְך  ִגיָזאְגט:  ִאים  צּו 
ָוואִרין  ַוואְרג(  דּוִמיט  לֹוֶמר  )ּכְ טֹובֹות  ַאָבִנים  ַאִליְרֵליי 
ִאיְטִליֶכער ֶאֶבן טֹוב ָהאט ִאין ִזיְך ֵאיין ַאְנֶדעֶרע ְסגּוָלה. 
יי ִדי ְמָלִכים ִאיז ַפאר ַהאְנְדן ַא ֵסֶפר ָוואס ָדאְרט  אּון ּבַ
ן ַאִליְרֵליי ַאָבִנים טֹובֹות. ָהאט ֶדער ֶמֶלְך  ִריּבְ ִאיז ַפאְרׁשְ
ע ְמלּוָכה.  ֶרעְנֶגען. ַמיין ַהאְלּבֶ ִגיָזאְגט. ִאיְך ֶוועל אֹויס ּבְ
ִגיַגאְנֶגען. אּון ָהאט  זּון אּון ִאיז  ַא  ן  י ִאיְך ָזאל ָהאּבְ ַאּבִ
ַראְכט ַאִליְרֵליי ַאָבִנים טֹובֹות. ָהאט ֶדער ָחָכם  ִאים ִגיּבְ
ט. אּון ָהאט ִגינּוֶמען  ֵזיי ִגינּוֶמען. אּון ָהאט ֵזיי צּו ְקַלאּפְ
ֶדעם  ִאין  יט  ִגיׁשִ ַאַריין  ֵזיי  ָהאט  אּון  ַוויין.  עֶכער  ּבֶ ַא 
עֶכער ַוויין ֶדעם  ן ּבֶ ין ַא ַהאְלּבְ ַוויין. אּון ֶער ָהאט ִגיֶגעּבִ
ה.  ַמְלּכָ ֶדער  ֶהעְלְפט.  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  אּון  ְטִריְנֶקען.  ֶמֶלְך 
ין ַא זּון. ָוואס  אּון ָהאט צּו ֵזיי ִגיָזאְגט. ַאז ֵזיי ֶוועִלין ָהאּבִ
ֶער ֶוועט ַזיין דֹוְרְך פּון ַאָבִנים טֹובֹות אּון ֶער ֶוועט ִאין 
ין ַאֶלע ְסגּולֹות פּון ַאֶלע ַאָבִנים טֹובֹות. אּון ִאיז  ִזיְך ָהאּבִ

ַאֵהיים ִגיַגאְנֶגען. 

ה ִגיַהאט ַא זּון. ִאיז ִגיָוואִרין ַא ְגרֹויֶסע  ָהאט ִדי ַמְלּכָ
ְמָחה אֹויף ֶדעם ֶמֶלְך. ָנאר ֶדער זּון ִאיז ִניט ִגיֶווען פּון  ׂשִ
ַאָבִנים טֹובֹות. ַאז ֶדער זּון ִאיז ַאְלט ִגיֶווען ִפיר ָיאר. ִאיז 
ָחָכם  ְגרֹויֶסער  ַא  אּון  אְרׁשֹוין  ּפַ ְגרֹויֶסער  ַא  ִגיֶווען  ֶער 
ִאין ַאֶלע ָחְכמֹות. אּון ָהאט ִגיֶקעְנט ַאֶלע ְלׁשֹונֹות. ֶזעֶנען 

ִגיָפאִרין ְמָלִכים ִאים ֶזעְהן.

ִניט  ׁשֹוין  ִאיז  ִזי  ַאז  ִגיֶזעְהן  ה ָהאט  ַמְלּכָ ת  ּבַ ִדי  אּון 
ַאזֹוי ָחׁשּוב. ָהאט ִזי ִזיְך ִאין ִאים ְמַקָנא ִגיֶווען. ָנאר ָדאס 
ִגיָזאְגט.  ָהאט  ַצִדיק  ֶדער  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ִגיֶווען  ְנָחָמה  ִאיר  ִאיז 
ִאיז  גּוט  ַאָבִנים טֹובֹות.  פּון  ָגאר  ַזיין  ֶוועט  זּון  ֶדער  ַאז 

ע ָוואס ֶער ִאיז ִניט פּון ַאָבִנים טֹובֹות. ָכאְטׁשֶ

ֶזעֶנען  ַמְסִּביר: ָדאס  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ִאיז ֶדער ֹראׁש 
מֹוָרא'ִדיֶגע ֶוועְרֶטער; ֶדער ֶרִּבי ִאיז אּוְנז ָדא ְמַגֶלה ַאז אֹויּב 
ֶמען ִוויל ָהאְּבן גּוֶטע ִקיְנֶדער, ֶמען ִוויל ָהאְּבן ֶגעזּוְנֶטע 
ֶזעֶנען  ָוואס  ִקיְנֶדער  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ִוויל  ֶמען  ִקיְנֶדער, 
ָוואס  'ֲאָבִנים טֹוִבים', ֵטייֶעֶרע ְׁשֵטייֶנער אּון ֵדייַמאְנְטן, 
ֶעְנְטַהאְלט ִאין ִזיְך ַאֶלע ֶעְרֵליי ְסגּולֹות, ַדאן ַדאְרף ֶמען 
גּוט ֶגעֶדעְנְקן ָוואס ֶדער ַצִּדיק ָהאט ֶגעֵהייְסן ֶדעם ֶקעִניג, 
ֶער ָזאל ִזיְך ֶצעֵטייְלן ִמיט ִדי ַמְלָּכה פּון ִדי ֶּבעֶכער ַוויין 
פּון ַאֶלע ֶעְרֵליי ֲאָבִנים טֹובֹות, ֶדער ֶקעִניג ָזאל ְטִריְנְקן 
ֶהעְלְפט,  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  ַמְלָּכה  ִדי  אּון  ֶּבעֶכער  ַהאְלֶּבע  ִדי 
ָדאס ָהאט ֶער ֶגעֵמייְנט ֵזיי צּו ֶלעְרֶנען ַאז ֶדער ַמאן ִאיז 
ַאז  ִוויְסן  ָזאל  ַמאן  ֶדער  ַהאְלּב;  ִאיז  ַווייּב  ִדי  אּון  ַהאְלּב 
ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ִאין ְׁשטּוּב ֶזעֶנען ַהאְלּב פּון ִמיר אּון ִדי 
ַאְנֶדעֶרע ֶהעְלְפט פּון ַמיין ַווייּב, אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ַדאְרף ִדי 
ְפרֹוי ִוויְסן, ַאז ַאֶלעס ִאיז ַהאְלּב פּון ִאיר אּון ִדי ַאְנֶדעֶרע 

ֶהעְלְפט פּון ִאיר ַמאן, ַמאן אּון ַווייּב ֶלעְּבן צּוַזאֶמען, ִאיְך 
ִניְׁשט  ִזיְך  ְגרֹויְסט  ֵקייֶנער  ַהאְלּב,  ִאיז  ִזי  אּון  ַהאְלּב  ִּבין 
ִאיֶּבער ֶדעם ְצֵווייְטן, ַדאן ֶקעֶנען ַארֹויְסקּוֶמען פּון ֶדעם 
ָוואס  ְׁשטּוּב ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער, ְקלּוֶגע ִקיְנֶדער, ִקיְנֶדער 
ָהאְּבן ִאין ִזיְך ַאֶלע ֶעְרֵליי ְסגּולֹות פּון ִדי ֶוועְלט, ִקיְנֶדער 

ָוואס ֶזעֶנען ֵאיין ְׁשִטיק גּוְטס.

ִזיְך  ֶגעֶדעְנְקן:  ְׁשֶטעְנִדיג  ֶעְלֶטעְרן  ַדאְרְפן  ָדאס 
ֶלעְּבן  אּון  ַאְנֶדעְרן  ִמיְט'ן  ֵאייֶנער  ְקִריְגן  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל 

ִמיט ִליְּבַׁשאְפט צּוַזאֶמען.

ֶגעִפיל  ׁשּוְלד  ַא  ָהאְּבן  ָוואס  ֶעְלֶטעְרן  ָדא  ֶזעֶנען  ֶעס 
ִאין ִזיְך, 'ִאיְך ִּבין ִניְׁשט ַקיין גּוֶטער ַטאֶטע...', 'ִאיְך ִּבין 
ִניְׁשט ַקיין גּוֶטע ַמאֶמע...', אּון ֶמען ְטַראְכט: 'ֶאְפָׁשר ַאז 
ִאיְך  ֶוועל  ִקיְנֶדער  ַמייֶנע  ַפאר  ַמָּתנֹות  קֹויְפן  ֶוועל  ִאיְך 
ֶוועְרן גּוט צּו ֵזיי...' - ָזאְגט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: 
דּוְרְך ַמָּתנֹות ֶוועְרט ֶמען ִניְׁשט ַקיין גּוֶטע ַטאֶטע, דּוְרְך 
ַמָּתנֹות ֶוועְרט ֶמען ִניְׁשט ַקיין גּוֶטע ַמאֶמע, ַמָּתנֹות ֶוועט 
ָגאְרִניְׁשט אֹויְסַמאְכן אּון ַפאְרֶּבעֶסעְרן; אֹויּב ִפיְלְסטּו ַאז 
ֵאיין  ָדא  ִאיז  ִקיְנד,  ַדיין  ַפאר  ַמָּתָנה  ַא  ֶגעְּבן  ִוויְלְסט  דּו 
ָזאל  ְׁשטּוּב  ַדיין  ַאז  ֶגעְּבן,  ִאים  ֶקעְנְסט  דּו  ָוואס  ַמָּתָנה 
אר  ַזיין ַאַזא ְׁשטּוּב ָוואס ֶדער ַטאֶטע ֵווייְסט ַאז ֶער ִאיז נַָ
אר ַהאְלּב, ֶדער  ִזי ִאיז נַָ ֵווייְסט ַאז  ַהאְלּב אּון ִדי ַמאֶמע 
ַטאֶטע ִאיז ְמַכֵּבד ִדי ַמאֶמע אּון ִדי ַמאֶמע ִאיז ְמַכֵּבד ֶדער 
ָוואס דּו ֶקעְנְסט  ַמָּתָנה  ִדי ֶׁשעְנְסֶטע  ִאיז  ַטאֶטע - ָדאס 

ֶגעְּבן ַפאר ַדיין ִקיְנד.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִמיר ֶגעֶגעְּבן ִדי ְזִכָיה ַאז ִאיְך 
ִאיְך  ָהאּב  ִיְרּבּו,  ֵּכן  ָּבחּוִרים,  ִמיט  ָיאר  ֶזעְכְצן  ׁשֹוין  ִזיץ 
ְּפָראְּבֶלעֶמען  פּון  רּוָּבם  רֹוב  ַאז  ָיאְרן  ַאֶלע  ִדי  צּוֶגעֶזען 
קּוֶמען  ָוואס  ָּבחּוִרים  ַאֶזעְלֶכע  ַּביי  ֶזעֶנען  ָּבחּוִרים  ִמיט 
ִזיְך ִאיְנֶדעְרֵהיים,  פּון ְׁשטּוֶּבער ָוואס ִדי ֶעְלֶטעְרן ְקִריְגן 
וואּו ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ִליְּבַׁשאְפט ְצִוויְׁשן ַטאֶטע אּון 
ִאין  ַהְּכָלל,  ִמן  יֹוֵצא  ַא  ָדא  ַאֶלעָמאל  ִאיז  ַאַוַדאי  ַמאֶמע, 
ֶגעִוויֶסע ֶפעֶלער ִאיז ַאְנֶדעְרׁש, ַאז ֶעס ַמאְכט ִזיְך ֵלייֶדער 
ְׁשטּוֶּבער  ֶגעזּוְנֶטע  פּון  קּוֶמען  ָוואס  ִקיְנֶדער  ַּביי  אֹויְך 
ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַהּתֹוָרה  ֶדֶרְך  פּוֶנעם  ַאֶוועק  ֵגייֶען  ֵזיי  ַאז 
ֵזייֶער ַא ְקֵלייֶנע ְּפָראֶצעְנט, ַעל ִּפי רֹוב  ָאֶּבער ָדאס ִאיז 
ָוואס קּוֶמען  ִקיְנֶדער  ַּביי  אר  נַָ ְּפָראְּבֶלעֶמען  ַאֶלע  ֶזעֶנען 

פּון ִניְׁשט ֶגעזּוְנֶטע ְׁשטּוֶּבער.

פּון  קּוְמט  ָוואס  ִקיְנד  ַא  ַפאְרֶקעְרט,  אֹויְך  ַאזֹוי 
אּון  ַטאֶטע  ִזיְך  ַפאְרְטָראְגן  ֶעס  וואּו  ְׁשטּוּב  ֶגעזּוְנֶטע  ַא 
ַמאֶמע, ֶעס ִאיז ָדא ִליְּבַׁשאְפט ְצִוויְׁשן ַטאֶטע אּון ַמאֶמע, 
ֶוועט  ִקיְנד  ֶדער  ַאז  ָהאְּבן  מֹוָרא  ִניְׁשט  ֶמען  ַדאְרף 
ַפאְרְקִריְכן פּוֶנעם ֶדֶרְך ַהּתֹוָרה, ַאַזא ִקיְנד זּוְכט ִניְׁשט צּו 
ִניְׁשט ַאזֹוי ְׁשֶנעל  ֶוועט  ַאְנְטלֹויְפן פּון ְׁשטּוּב, ַאַזא ִקיְנד 



ד

זּוְכן ְפֶרעְמֶדע ְגִליְקן.

זֹוֶכה  ֶקען  ֶמען  ַאזֹוי  ִווי  ֶרִּבי  ֶדער  ֶלעְרְנט אּוְנז  ָדאס 
ַזיין צּו ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער, ַאז ֶמען ֶלעְּבט ְּבָׁשלֹום ִמיט ִדי 
ַווייּב, ֶמען ֶצעֵטייְלט ִזיְך ַאֶלעס ִאין ֶהעְלְפט, ַדאן ִאיז ֶמען 
זֹוֶכה צּו גּוֶטע ִקיְנֶדער; אּון אֹויף ֶדעם ַדאְרְפן ִמיר ָהאְּבן 
ֶדעם ֶרִּבי'ן, ֶדעם ַצִּדיק - ֶדער ָחָכם, ָוואס ֶגעְּבט אּוְנז ַאן 
ָדאס  ִקיְנֶדער.  ֶגעזּוְנֶטע  צּו  זֹוֶכה  ִאיז  ֶמען  ַאזֹוי  ִווי  ֵעָצה 
ִאיז ִמִּדּיּוק ִאיֶנעם ָלׁשֹון פּון ֶרִּבי'ן, ַאז ֶדעם ֶעְרְׁשְטן ַצִּדיק 
רּוְפט ֶדער ֶרִּבי ָאן 'ַצִּדיק' אּון ֶדעם ְצֵווייְטן ַצִּדיק רּוְפט 
ֶדער ֶרִּבי ָאן 'ָחָכם'; ַווייל ֶדער ֶעְרְׁשֶטער ַצִּדיק ָהאט ְסַּתם 
ָאְנֶגעוואּוְנְטׁשן ֶדעם ֶקעִניג ֶער ָזאל ָהאְּבן ִקיְנֶדער, קּוְמט 
ִאים ָנאְכִניְׁשט ֶדעם ִטיְטל 'ָחָכם', ָאֶּבער ֶדער ְצֵווייֶטער 
ַצִּדיק ָוואס ָהאט צּוֶגעֵלייְגט ַפאְר'ן ֶקעִניג ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי 
ִווי  ֵעָצה  ַאן  ֶגעֶגעְּבן  ִאים  ַזיין ְׁשטּוּב, ֶער ָהאט  צּו ּבֹויֶען 
ַאזֹוי ֶער ֶוועט זֹוֶכה ַזיין צּו ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער - ֶדער ִאיז 
ַזייֶנע  ִמיט  ֶקעִניג  ֶדעם  ֶהעְלְפן  ֶקען  ֶער  'ָחָכם',  ַא  ׁשֹוין 
ֵעצֹות ֶער ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען ִהיְטן ִניְׁשט ַאַריין צּו ַפאְלן ִאין 

ַקיין ְּפָראְּבֶלעֶמען.

ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ֶרִּבי  ַסאְטַמאֶר'ער  ֵהייִליֶגער  ]ֶדער 
ֶּפַסח:  ֶׁשל  ַהָּגָדה  ִאין  ָזאְגט  ֶמען  ֶגעָזאְגט,  ַאָמאל  ָהאט 
"ְּכֶנֶגד ַאְרָּבָעה ָּבִנים ִּדְּבָרה ּתֹוָרה, ֶאָחד ָחָכם, ְוֶאָחד ָרָׁשע, 
ָזאְגט  ַפאְרָוואס  ִלְׁשאֹול",  יֹוֵדַע  ֶׁשֵאינֹו  ְוֶאָחד  ָּתם,  ְוֶאָחד 
ֶעְנֶדעְרׁש  ֶווען  ָוואְלט  ֶעס  ָרָׁשע'  ְוֶאָחד  ָחָכם  'ֶאָחד  ֶמען 
אר ֵאייֶנער  ֶגעַדאְרְפט ְׁשֵטיין 'ֶאָחד ַצִּדיק ְוֶאָחד ָרָׁשע'? נַָ
ָוואס ִאיז ְּבלֹויז ַא 'ַצִּדיק' אּון ִניְׁשט ַקיין 'ָחָכם' ִאים ֶקען 
ֶמען ִניְׁשט ֵלייְגן ֶנעְּבן ֶדעם 'ָרָׁשע' ַווייל ֶער ֶקען ָחִליָלה 
ַא  ִאיז  ָוואס  'ַצִּדיק'  ַא  ַדְוָקא  ָרָׁשע,  פּוֶנעם  ֶוועְרן  ִנְׁשַּפע 
ֶער  ַווייל  ָרָׁשע  ֶדעם  ֶנעְּבן  ֵלייְגן  ֶמען  ֶקען  ִאים   - 'ָחָכם' 
ֶוועט ִזיְך ׁשֹוין ַאן ֵעָצה ֶגעְּבן ֶער ָזאל ִניְׁשט ִנְׁשָּפע ֶוועְרן 

פּוֶנעם ָרָׁשע[.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ַמְמִׁשיְך ֶגעֶווען: 
ַּביים ֶרִּבי'ן ִאיז 'ָׁשלֹום ַּבִית' ֶגעֶווען ַא ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות, אּון 
ִלְבָרָכה.  ִזְכרֹונֹו  ַּביי מֹוֲהָרא"ׁש  ִמיר צּוֶגעֶזען  ָדאס ָהאְּבן 
ָוואְך  ֵאיין  ֶדעְרֵצייְלט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ַּביים 'ֵליל ִׁשיִׁשי ִׁשיעּור' ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ֶּבעָפאר ֲחנּוָּכה 
ָהאט מֹוֲהָרא"ׁש ֶגעֶגעְּבן ַא ַגאְנֶצע ִׁשיעּור פּון 'ָׁשלֹום ַּבִית', 
ַּביים סֹוף פּוֶנעם ִׁשיעּור ָהאט ִזיְך מֹוֲהָרא"ׁש ָאְנֶגערּוְפן: 
"ָדאס ָהאט ֶמען ֶגעֶרעְדט? ָׁשלֹום ַּבִית? ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען 
ֶגעקּוֶמען צּו ָפאְרן פּוְנֶדעְרַווייְטְנס ְּכֵדי צּו ֶהעְרן ַא ִׁשיעּור 
ֶוועְגן 'ֲחנּוָּכה' ְטַראְכְטְנִדיג: 'ִזיֶכער ֶוועט ֶמען ֶרעְדן פּון 
ִדי 'אֹורֹות ֲחנּוָּכה', פּון ִטיֶפע ִעְנָיִנים ...' אּון ֶמען ָהאט 
ְּבלֹויז ַארּום ֶגעֶרעְדט פּון ָׁשלֹום ַּבִית...?" אּון מֹוֲהָרא"ׁש 
ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט: קּוְקט ָאֶּבער ַאַריין ִאין ֻׁשְלָחן ָערּוְך 
)אֹוַרח ַחִיים ִסיָמן תרעח ָסִעיף א'( ֶוועט ִאיר ֶזען ַאז 'ָׁשלֹום ַּבִית' 

ִאיז אֹויְך פּון ִדי ֲהָלכֹות ָוואס ָהאט צּוטּון ִמיט 'ֲחנּוָּכה', 
ֵנר  ִלְקנֹות  ַמֶּׂשֶגת  ָידֹו  ֶׁשֵאין  "ִמי  ַפְסק'ֶעט:  ְמַחֵּבר  ֶדער 
ֲחֻנָּכה ְוֵנר ַׁשָּבת, ִיְקֶנה ֵנר ַׁשָּבת ִמְּפֵני ְׁשלֹום ֵּביתֹו", אֹויּב 
ֵאייֶנער ָהאט ִניְׁשט ֶגענּוג ֶגעְלט צּו קֹויְפן ִליְכט ֵסיי ַפאר 
ֲחנּוָּכה אּון ֵסיי ַפאר ַׁשָּבת ָזאל ֶער ֶעְנֶדעְרׁש קֹויְפן ִליְכט 
ַפאר ַׁשָּבת ְּכֵדי ֶעס ָזאל ַזיין ָׁשלֹום ַּבִית, ֶזעט ֶמען ֶדעְרפּון 
ִאין  ַּבִית  ָׁשלֹום  פּון  אֹויְך  ֶרעְדט  ָערּוְך  ֻׁשְלַחן  ֶדער  ִווי 

ִהְלכֹות ֲחנּוָּכה..."

ָזאְגט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַווייֶטער: ֶעס קּוֶמען 
ׁשֹוין ִדי ִליְכִטיֶגע ֶטעג פּון ֲחנּוָּכה ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַאז ִדי 
ֶׁשעְנְסֶטע ֲחנּוָּכה ַמָּתָנה ָוואס ֶעְלֶטעְרן ֶקעֶנען ֶגעְּבן ַפאר 
ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער, ִאיז ָדאס ַאז ֵזיי ֶנעֶמען ִזיְך ַפאר צּו ֶרעְדן 

ֵׁשיין ֵאייֶנער ִמיְט'ן ְצֵווייְטן.

דּו ֶקעְנְסט ִזיְך ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן ָוואס ֶגעֶׁשעט ִמיט 
ַא ִקיְנְד'ס ֹמַח ֶווען ֶער ֶזעט צּו ַזייֶנע ֶעְלֶטעְרן קּוֶמען ִזיְך 
ֶוועְרט  ִקיְנד  ֶדער  ַאְנֶדעְרן,  ִמיְט'ן  ֵאייֶנער  אֹויס  ִניְׁשט 
ִניְׁשט  ֵווייְסט  ֶער  ֶצעִמיְׁשט,  אּון  ֶדעְרְׁשָראְקן  ִאיְנַגאְנְצן 
ַא  ַמאֶמע;  ִדי  ָאֶדער  ַטאֶטע  ֶדער  ֶגעֶרעְכט,  ִאיז  ֶווער 
ֵמייְדל ָהאט ִמיר ֶדעְרֵצייְלט, ַּביי ִאיר ִאיְנֶדעְרֵהיים ִאיז ִזי 
ְׁשֶטעְנִדיג צּוֶגעוואֹויְנט צּו ֶהעְרן ִוּכּוִחים, ַטאֶטע אּון ַמאֶמע 
ִזי ְפֶלעְגט ְׁשֵטיין ַגאְנֶצעֶטע  ִזי ַאז  ְקִריְגן ִזיְך, ֶדעְרֵצייְלט 
ֶנעְכט ִאיְנְדרֹויְסן פּון ִאיֶרע ֶעְלֶטעְרן'ס ְׁשטּוּב ַאְלס מֹוָרא 
ֶיעֶדע  ַאְנְטלֹויְפן...  ֶעְלֶטעְרן  ִדי  פּון  ֵאייֶנע  ֶוועט  ֶאְפָׁשר 
ִאיר ֶגעַמאְכט ֶמער  ֶגעֶעְפְנט ָהאט  ִזיְך  ָוואס ָהאט  ֶלעְדל 
ְׁשֶרעק: 'ֶאְפָׁשר ַפּאְקט ֶמען ִזיְך ׁשֹוין, ֶאְפָׁשר ֵגייט ֵאייֶנער 
ְּבַלייְּבן?...',  ִאיֶּבער  ִאיְך  ֶוועל  ֶוועֶמען  ִמיט  ַאְנְטלֹויְפן, 

ַאזֹוי ִאיז ִזי אֹויְפֶגעַוואְקְסן ַאֶלע ָיאְרן ִמיט ְׁשֶרעק.

ֶדעְרַפאר, ִדי ֶּבעְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶעְלֶטעְרן ֶקעֶנען ֶגעְּבן 
ַפאר ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער ִאיז, ֵזיי ָזאְלן ִזיְך אֹויְסקּוֶמען ֵאייֶנער 
ַמָּט'ן ְצֵווייְטן; ִקיְנֶדער ַדאְרְפן ִניְׁשט ַקיין ָהאֶוועְרָּבאְרד, 
ִניְׁשט ַקיין ִריָמאֹוט ַקאר; ַאַווַדאי ֶמעג ֶמען ַאָמאל ֶגעְּבן ַא 
ַמָּתָנה ַפאר ַא ִקיְנד, ָאֶּבער ָדאס ֶוועט ִניְׁשט אֹויְסַמאְכן ַאז 

ֶעְלֶטעְרן ָזאְלן ֶוועְרן ֶּבעֶסער ִאין ֵזייֶעֶרע אֹויְגן.

ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶעְלֶטעְרן ָוואס ָזאְגן: "ַמיין ַטאֶטע ָהאט 
ִמיר ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעֶגעְּבן ַטאְׁשן ֶגעְלט, ִאיְך ֶוועל ַזיין 
ַא גּוֶטער ַטאֶטע אּון ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעְּבן ַפאר ַמייֶנע ִקיְנֶדער 
ֵזיי ָזאְלן ָהאְּבן ַטאְׁשן ֶגעְלט", ָאֶדער: "ַמיין ַטאֶטע ָהאט 
ִמיר ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעֶגעְּבן ַקיין ַנאׁש, ִאיְך ֶוועל ָיא ַזיין 
ָדאס  ַנאׁש",  ֶגעְּבן  ָיא  ֶוועל  ִאיְך  ִקיְנֶדער  ַמייֶנע  צּו  גּוט 
ִאיז ָאֶּבער ִניְׁשט ִריְכִטיג, ַווייל ַא ִקיְנד ֶקען אֹויְפַוואְקְסן 
ֲאִפילּו ָאן ַטאְׁשן ֶגעְלט, ַא ִקיְנד ֶקען אֹויְפַוואְקְסן ֲאִפילּו 
ָהאְּבן  ִזיֶכער  ִקיְנד  ָדאס  מּוז  ַזאְך  ֵאיין  ָאֶּבער  ַנאׁש,  ָאן 
'ַא ֶגעזּוְנֶטע ְׁשטּוּב וואּו ַטאֶטע ַמאֶמע ֶזעֶנען ַהאְלּב אֹויף 



ה

ַהאְלּב' - ָדאס ִאיז ֶלעְבְּנס-ִוויְכִטיג ַפאְר'ן ִקיְנד.

ָדאס ַדאְרף ֶמען ִזיְך ָפאְרֶנעֶמען ֲאִפילּו ֶווען ִדי ַווייּב 
ִניְׁשט  ָדאס  ְוכּו',  ְׁשֵרייט  ִזי  ֶגעְׁשְטֶרעְנְגט,  ִאיֶּבער  ִאיז 
ֶנעֶמען צּום ַהאְרְצן, ֶעס ֶוועט ַאִריֶּבער ֵגיין, ִזי ֶוועט ִזיְך 

ַּבאְלד ַּבארּוִאיְגן.

ִניְצט ָהאְלץ אּון ָהאט  ן ֶמֶלְך ִגיׁשְ ַאָמאל ָהאט ֶדער ּבֶ
צּו  ה  ַמְלּכָ ת  ּבַ ִדי  ִאיז  ִפיְנֶגער.  ִאין  ִגיָטאן  ִניט  ׁשְ ַא  ִזיְך 
יְנְדן ֶדעם ִפיְנֶגער. ָהאט ִזי ָדאְרט  ִגיָלאִפין. ִאים ַארּום ּבִ
ֶדעְרֶזען ֵאיין ֶאֶבן טֹוב. ָהאט ִזי ִזיְך ִאין ִאים ֵזייֶער ְמַקֶנא 
ִגיקּוֶמען  ֶזעֶנען  ְקַראְנק.  ִגיַמאְכט  ִזיְך  ִזי  ָהאט  ִגיֶווען. 
ִאיר  ִגיֶקעְנט  ִניט  ער  ָאּבֶ ין  ָהאּבִ ֵזיי  ָדאְקטֹויִרים.  ָמה  ּכַ
ִאיז  ִפים.  ְמַכׁשְ ִגירּוִפין  ֶמען  ָהאט  ָטאן.  ְרפּוָאה  ֵקיין 
ף ָהאט ִזי ִאים אֹויְסִגיָזאְגט ֶדעם  ָדאְרט ִגיֶווען ֵאיין ְמַכׁשֵ
ַמְחַמת  ְקַראְנק  ִגיַמאְכט  ַאֵליין  ִזיְך  ָהאט  ִזי  ַאז  ֶאֶמת. 
ִגיְפֶרעְגט  ף  ְמַכׁשֵ ֶדעם  ָהאט  ִזי  אּון  "ל  ּנַ ּכַ רּוֶדער  ּבְ ֶדעם 
יׁשּוף  ּכִ ֶמעְנׁש  ַא  ָטאן  ִמָזאל  ַאז  ֶמעְגִליְך.  ִאיז  ֶסע  אֹויּב 
ַאז ֶער ָזאל ֶוועִרין ְקֶרעִציג. ָהאט ֶער ִגיָזאְגט ָיֹוא. ָהאט 
ף ִגיָזאְגט. ָטאֶמער ֶוועט ֶער ִזיְך זּוִכין ֵאיין  ִזי צּום ְמַכׁשֵ
יׁשּוף  ּכִ ַזיין ֶדעם  ף ָוואס ֶער ֶוועט ְמַבֵטל  ַאְנֶדעְרן ְמַכׁשֵ
ף ִגיָזאְגט.  אּון ֶער ֶוועט ִגיֵהייְלט ֶוועִרין. ָהאט ֶדער ְמַכׁשֵ
ַוואֶסער  ִאין  יׁשּוף  ּכִ ֶדעם  ַוואְרִפין  ַאַריין  ִמֶוועט  ַאז 
ַאַריין ֶוועט ֶמען ׁשֹוין ִניט ֶקעֶנען ִאים ְמַבֵטל ַזיין. ָהאט 
יׁשּוף  ּכִ ֶדעם  ִגיָוואְרִפין  ַאַריין  ִגיָטאן. אּון ָהאט  ַאזֹוי  ִזי 
ְקֶרעִציג  ֵזייֶער  ֶמֶלְך  ן  ּבֶ ֶדער  ִאיז  ַאַריין.  ַוואֶסער  ִאין 
אּון  ְקֶרעץ  ָנאז  ֶדער  אֹויף  ִגיַהאט  ָהאט  ֶער  ִגיָוואִרין. 
ִריְקן גּוף. ָהאט ִזיְך  ִנים אּון אֹויף ֶדעם ִאיּבְ אֹויף ֶדעם ּפָ
ִפים.  אִריט ִמיט ָדאְקטֹוִרים. אּון ִמיט ְמַכׁשְ ֶדער ֶמֶלְך ִגיּפָ

ין ִאים ִניט ִגיָהאְלְפן. אּון ֵזיי ָהאּבִ

ָהאט  ֶמֶלְך  ֶּבן  ֶדער  ָוואס  ֶׁשִּניט  ֶדער  ִאיז  ָוואס 
ֶגעַכאְּפט אּון ָוואס ִאיז ִדי ֶאֶבן טֹוָבה ָוואס ִזי ָהאט ָדאְרט 
ֶדעְרֶזען? - ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָדאס ַמְסִּביר 
ֶוועְרן  ָוואס  ַאֶלע  ִזיְך אֹויף  וואּוְנֶדעְרן  ֶמעְנְטְׁשן  ֶגעֶווען: 
ְמקּוָרב צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן: 'ָוואס ָהאט ֶער ֶגעְטָראְפן ִאין 
ְּבֶרְסֶלב?' ָוואס ַּבאקּוְמט ֶער ִאין ְּבֶרְסֶלב?' - ָזאְגט ֶדער 
ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: ֶּבֶאֶמת ֶקען ֶמען ַטאֶקע ָגאְרִניְׁשט 
ַפאר  ֶגעְּבט  ֶרִּבי  ֶדער  ָוואס  ִאיְנְדרֹויְסן  פּון  ֶדעְרֶקעֶנען 
צּום  ְמקּוָרב  ֶדער  אֹויס  קּוְקט  ִאיְנְדרֹויְסן  ֶמעְנְטׁש,  ַא 
ֶער  ִאיז  ִאיֶנעֵווייִניג  ָאֶּבער  ֶּבעָפאר,  ִווי  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ַצִּדיק 
ִאיְנַגאְנְצן ַאן ַאְנֶדעֶרער ֶמעְנְטׁש, ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ָהאט ֶגעָזאְגט )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן רל(: "ֲאִני ָיכֹול ַלֲעֹשֹות ִאיׁש 
ָּכֵׁשר ֶׁשּקֹוִרין ִּגיֶטר יּוד ָּכמֹוִני ַמָמׁש", ִאיְך ֶקען ַאייְך ַמאְכן 

ַפאר ְגרֹויֶסע ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ַאזֹוי ְגרֹויס ִווי ִאיְך ִּבין.

אּון ָדאס ָהאט ֶדער ַצִּדיק ֶגעָזאְגט ַפאְר'ן ֶקעִניג ַאז ֵזיי 
ֶוועְלן ָהאְּבן ַא זּון ָוואס ֶוועט ַזיין פּון ֵטייֶעֶרע ְׁשֵטייֶנער, 
ֵטייֶעֶרע  ַאֶלע  פּון  ְסגּולֹות  ַאֶלע  ִזיְך  ִאין  ָהאְּבן  ֶוועט  ֶער 
ְׁשֵטייֶנער, אּון ֶדעְרַווייל ָהאט ֶמען ָגאְרִניְׁשט ֶדעְרֶקעְנט 
אֹויְפ'ן זּון ַאז ֶער ָזאל ַזיין פּון ֵטייֶעֶרע ְׁשֵטייֶנער, ֶער ָהאט 
אֹויְסֶגעקּוְקט ִווי ַא ָּפׁשּוֶט'ער ִקיְנד ַאזֹוי ִווי ֶיעְדן, ָאֶּבער 
ׁשֹוין  ֶמען  ָהאט  ְׁשִניט  ֶדעם  ֶגעַכאְּפט  ָהאט  ֶער  אר  נַָ ִווי 
פּון  ַארֹויס  קּוְמט  ָוואס  ֶגעֶזען  ָהאט  ֶמען  ֶגעֶזען,  ַאֶלעס 
ִאים, ֶער ְּבַלייְּבט ַּביי ִזיְך, ֶער ְׁשֵרייט ִניְׁשט, ֶער ַפאְרִפיְרט 
ִניְׁשט, ֶער ְׁשַטאְרְקט ִזיְך ִמיט ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶער ָזאְגט 'ַגם זּו ְלטֹוָבה', ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָוואס ֶזעֶנען  ִדי ֵטייֶעֶרע ְׁשֵטייֶנער  - ָאה ֶיעְצט ֶזעט ֶמען 

ִאין ִאים.

ֶוועְרט  ָוואס  ַּתְלִמיד  ֶיעְדן  ִמיט  ֶעס  ִאיז  ַאזֹוי  אּון 
ֶדעְרֶקעְנט  ִאיְנְדרֹויְסן  פּון  ֶרִּבי'ן,  ֵהייִליְגן  צּום  ְמקּוָרב 
ֶמען ָגאְרִניְׁשט ִאין ִאים ֶעֶּפעס ְסֶּפעִציֶעל, ַאֶלע וואּוְנֶדעְרן 
ֶער  ַּבאקּוְמט  'ָוואס  ְּבֶרְסֶלב?'  ִאין  ֶער  זּוְכט  'ָוואס  ִזיְך: 
אר ֶעס ֵהייְּבט ָאן ִאיֶּבעְרֵגיין  ֶדעם ָדאְרְטן?' - ָאֶּבער ִווי נַָ
ֵגייט  ֶער  ָעֵלינּו,  ֹלא  ִאיֶּבעְרֵגייֶעְכץ  ֶמעְנְטׁש  אֹויְפ'ן 
גּוט  ֵזייֶער  ׁשֹוין  ֶמען  ֶזעט  ֶיעְצט  ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  ַאִריֶּבער 
ָוואס ָהאט ֶער ָהאט ַּבאקּוֶמען פּון ֶרִּבי'ן; ַא ֶגעֶוועְנִליֶכער 
ָעֵלינּו  ֹלא  ְׁשֶוועִריֵקייְטן  ַאִריֶּבער  ֵגייט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
ֶוועְרט ֶדעְרִּביֶטעְרט אּון ֶצעְּבָראְכן, ֶער ֵהייְּבט ָאן ֶׁשעְלְטן 
ִאיז  ָוואס  ֶדער  ָאֶּבער  ְוכּו',  ְוכּו'  ִליְצָלן  ַרֲחָמָנא  ְקָללֹות 
ְמקּוָרב צּו ַא ַצִּדיק, ֶער ִאיז ְמקּוָרב צּום ֶרִּבי'ן, ֶער ְׁשֵרייט 
ִניְׁשט, ֶער ַפאְרִפיְרט ִניְׁשט, ֶער ֶקען ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן אּון 
ֶער  ַווייל  ִאיֶּבעְרֵגייֶעְכֶצער,  ַזייֶנע  ִאיֶּבער  ְׁשַטאְרְקן  ִזיְך 

ֶלעְּבט ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַא  ִאין  ַאַריין  ִאיז  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֶמעְנְטְׁשן  ֶגעָזאְגט:  ִעְנָין אּון  ֶדעם  ִאין  ְׁשמּוֶעס  ֶלעְנֶגעֶרע 
וואּו  ֲחִסידּות?  ְּבֶרְסֶלב'ֶע  ֶדער  ִאיז  ָוואס  ִזיְך  וואּוְנֶדעְרן 
ֶקען ֶמען ֶדעְרֶקעֶנען ֶדעם ְּבֶרְסֶלב'ֶער? ַאֶלע ֲחִסידּוְת'ֶער 
ֲחִסיִדים  ִדי  אֹויף  ֶדעְרֶקעֶנען  ֶמען  ֶקען  ֶוועְלט  ִדי  אֹויף 
וואּו ֵזיי ֶגעֶהעְרן, ַאֶלע ֲחִסיִדים ִפיְרן ִזיְך ִמיט ִדי ֶזעְלֶּבע 
ְוכּו',  ָאְנֶגעטּון  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ֵגייֶען  ֲחִסיִדים  ַאֶלע  ִמְנָהִגים, 
ְּבֶרְסֶלב'ֶער  ֶדעם  ֶדעְרֶקעֶנען אֹויף  ֶמען  ֶקען  וואּו  ָאֶּבער 
ֶווען  ָטעּות,  ַא  ֶמעְנְטְׁשן  ַמאְכן  ֶדעְרַפאר  ֲחִסידּות?  ַזיין 
ֶעֶּפעס  אֹויף  ִזיְך  ִפיְרט  ָוואס  ְּבֶרְסֶלב'ֶער  ַא  ֶזעֶען  ֵזיי 
ֵצייְגט   - ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט  אֹויף  ִזיְך  ִפיְרט  ָוואס  ָמאְדֶנע, 
ֶמען ְגַלייְך ִמיְט'ן ִפיְנֶגער: 'ָאה ָדאס ֶזעֶנען ִדי ְּבֶרְסֶלב'ֶע 
ִמְנָהִגים...' ָאֶּבער ֶדער ֶאֶמת ִאיז ַאז ַא ְּבֶרְסֶלב'ֶער ָחִסיד 
ֶקען ֶמען ִניְׁשט ֶדעְרֶקעֶנען פּון ִאיְנְדרֹויְסן, ְּבֶרְסֶלב ָהאט 
ֶדעְרֶקעֶנען  ֶקעֶנען  ָזאל  ֶמען  ַאז  ְלבּוׁש  ֶגעִוויֶסע  ַא  ִניְׁשט 
פּון  ִוויל  ֶרִּבי  ֶדער  ֶרִּבי'ן;  ִמיְט'ן  ַׁשְייכּות  ָהאט  ֶעס  ֶווער 



ו

אּוְנז ַאז ִמיר ָזאְלן ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ָזאל ִזיְך 
ַהאְרץ צּום  ִזיְך אֹויְסִגיְסן ָדאס  ָטאג,  ֶיעְדן  ַזיין  ִמְתּבֹוֵדד 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלן ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ִאיֶּבער 
ְּפִריַוואט,  ִאיז  ָוואס  ַזאְך  ַא  ִאיז  ִהְתּבֹוְדדּות  אּוְנז,  אֹויף 
ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ְצִוויְׁשן  ִאיז  ֶעס 
ַאְרֶלעִדיְגן  ֵגייט ֶעֶּפעס  ִאין ַגאס, ֶער  ֶמעְנְטׁש ְׁשַּפאִציְרט 
ְוכּו' ֵגייֶעְנִדיג ֶרעְדט ֶער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן - ָדאס ֶקען ֶמען 
ֵגייֶען  ֶמעְנְטְׁשן  ְצֵוויי  ִאיְנְדרֹויְסן,  פּון  ֶדעְרֶקעֶנען  ִניְׁשט 
ִאין ַגאס ֵאייֶנער ֶנעְּבן ֶדעם ַאְנֶדעְרן, ֵּבייֶדע קּוְקן אֹויס ִדי 
ֶזעְלֶּבע, ָאֶּבער ֶדער ָוואס ִאיז ְמקּוָרב צּום ֶרִּבי'ן ָׁשאְקְלט 
ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶדעם  ֶּבעט  ֶער  ִליְּפן,  ִדי  ִמיט 
עֹוָלם ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ַאֵהיים קּוֶמען ְּבָׁשלֹום, ֶהעְלף 

ִמיר ִאיְך ָזאל ָהאְּבן ֶׁשַפע".

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ַווייֶטער ֶגעָזאְגט: 
ְּבֶרְסֶלב  'ִקְרַית  ִגְליֹון  פּוֶנעם  ֲהָנָאה  ֵזייֶער  ָהאּב  ִאיְך 
ִאיְנֶגעַלייט  ִווי  ֶזען  צּו  ֵׁשיין  מֹוָרא'ִדיג  ִאיז  ֶעס  ְּבֶלעְטל', 
ַא  ְּתִפָלה,  ִמיט  ֶלעְּבן  ֵזיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן  ֶלעְּבן 
ִאיְנֶגעְרַמאן ֶדעְרֵצייְלט ָדאְרט ִווי ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט 
ֶגעַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ַׁשָּבת,  אֹויף  ַאייְנצּוקֹויְפן  ֶגעְלט  ַקיין 
"ֵהייִליֶגער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  אּון  ַזייט  ַא  ִאין 
ַפאר  ֶעְסן  ַדאְרף  ִאיְך  ִניְׁשט,  ִמיְך  ַפאְרֶׁשעם  ַבּאֶׁשעֶפער 
ַווייּב אּון ִקיְנֶדער", ָנאְכ'ן ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַמיין 
ִאיז ֶער צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ַא ַחֶבר אּון ֶגעְפֶרעְגט ִצי ֶער ֶקען 
ִאים  ָהאט  אּון  ָאְרֶדער  ַׁשָּבת  ַזיין  ַּבאָצאְלן  ֶהעְלְפן  ִאים 
ֶגעָזאְגט ֶדעם ְסכּום ִוויִפיל ֶער נֹויִטיְגט ִזיְך, ָהאט ֶדער ַחֶבר 
ַארֹויס ֶגענּוֶמען ִפיר ָמאל ֶדעם ְסכּום פּון ַטאׁש אּון ִאים 
'ַמֲעֶׂשה  ִדי  ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ָזאְגט ֶדער ֹראׁש  ֶגעֶגעְּבן - 
פּון ְּתִפָלה' ִאיז ַאז ֶווען ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ֶגעְלט 
ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ִזיְך אֹויְסֵווייֶנען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדער 
אֹויְסִפיר פּון ִדי ַמֲעֶׂשה ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים 
ֶגעָהאְלְפן - ָדאס ִאיז ׁשֹוין ִניְׁשט ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט, ִניְׁשט 

ָדאס ִאיז ִדי ֵׁשייְנֵקייט פּון ִדי ַמֲעֶׂשה.

וואּו ָנאְך ִאין ִדי ֶוועְלט ֶהעְרט ֶמען ָדאס ַאז ֵאייֶנער 
ָוואס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֶגעְלט ֵגייט ֶער ִאין ַא ַזייט אּון ֶּבעט 
ָהאְּבן  ֵזיי  ֶווען  ֶמעְנְטְׁשן  טּוֶען  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?;  ֶדעם 
ִמיט  ַאיין  קֹויְפט  ֶמען  ָּבאְרְגט,  ֶמען  ֶגעְלט?  ַקיין  ִניְׁשט 
"דּו  ַווייּב:  ִדי  אֹויף  ֶמען  ְׁשֵרייט  ָאֶדער  ַקאְרד,  ְקֶרעִדיט 
ֶעְסט ִמיר אֹויף ַמיין ֶגעְלט...!" ָאֶּבער ָדא ֶזעט ֶמען ַא ֵנייֶע 
ַזאְך ַּביי ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ֶמען ֵגייט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִמיְך  ַפאְרֶׁשעם  ַבּאֶׁשעֶפער  "ֵהייִליֶגער  ֶּבעט:  ֶמען  אּון 

ִניְׁשט, ִאיְך ַדאְרף ֶעְסן ַפאר ַמיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער".

ֶעס ֶזעֶנען ָדא ַנאִריֶׁשע ִאיְנֶגעַלייט ָוואס ֶווען ִדי ַווייּב 
ֶּבעט ַאִּביְסל ֶגעְלט ְׁשֵרייֶען ֵזיי: "דּו ֶעְסט ִמיר אֹויף ַמיין 
ַגאְנֶצע ֶגעְלט...!" - אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט 

ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֶגעֵווייָטאְגט ֶדערֹויף אּון ֶגעְפֶרעְגט: ָוואס 
ֶוועט ֶגעֶׁשען ַאז דּו ֶוועְסט ֶגעְּבן ַאָּפאר ָדאֶלער ַפאר ַדיין 
ִאיז  ִזי  ֹּכחֹות,  ִאיֶרע  פּון  ָדאְך  ַפאְלט  ַווייּב  ַדיין  ַווייּב? 
אֹויף ַּבייַנאְכט ִמיְט'ן ְקֵליין ִקיְנד, ִזי ָקאְכט, ִזי ַּבאְקט, ִזי 
ַוואְׁשט ֶוועׁש ְוכּו' ְוכּו', אּון ָוואס ֶּבעט ִזי ֶדען פּון ִדיר, ַסְך 
ַהֹּכל ַדאְרף ִזי ָּפׁשּוט ַא רֹויֶמעְרֶקע ָוואס ָזאל ִאיר ֶהעְלְפן 
אֹויְפרֹויֶמען ִדי הֹויז! אֹויף ָוואס ֶדען ִאיז ֶגעַמאְכט ֶגעְלט 
ָהאְסטּו  ָוואס  ִקיְנֶדער?!  אּון  ַווייּב  ִדי  ַפאר  ִניְׁשט  אֹויּב 
מֹוָרא צּו ֶעֶפעֶנען ֶדעם 'ַפאְרַמאְכְטן הּוְנֶדעְרֶטער'? "ִאיְך 
ֵלייג ֶעס ַאֶוועק אֹויף ַּבאְלד..." ַפאְרָוואס ִאיז ֶדער ַּבאְלד 
ִווי  ֶהעְרן  צּו  ְׁשֶרעק  ַא  ִאיז  ֶעס  ֶיעְצט?!;  פּון  ִוויְכִטיֶגער 
ֶוועְגן  ְׁשטּוּב  ִאין  ֶגעֵמיין  ַאזֹוי  אֹויף  ִזיְך  ִפיְרן  ִאיְנֶגעַלייט 
ַאָּפאר ָדאֶלער, ַא ְפרֹוי ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט צּו ִמיר ַאז 
ִזי ַדאְרף ֶעֶּפעס צּו ְׁשִמיְרן אֹויף ִאיֶרע ִליְּפן ַווייל ִדי הֹויט 
ַהאְלְבּן  ֶדעם  ִניְׁשט  ָהאט  ִזי  אּון  ַפאְרְטִריֶקעְנט  ִאיר  ִאיז 
ָדאֶלער ֶעס צּו קֹויְפן, ֶדער ַמאן ַפאְרַלאְנְגט ַא ִדין ְוֶחְׁשּבֹון 

אֹויף ֶיעֶדע ָדאֶלער ָוואס ִזי ִניְצט...

ַפאר  ִׁשידּוְך  ַא  ָאְנֶגעְטָראְגן  ַאָמאל  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  אּון  ְיִׁשיָבה,  אּוְנֶזער  פּון  ָּבחּור  ַא  ֵמייְדל 
ָהאט  ֵמייְדל,  ִדי  ַפאר  אֹויְסקּוק  ָּבחּוְר'ס  ֶדעם  ֶגעַפאְלן 
ִניְׁשט  ִאיר  ֶגעֶפעְלט  ֶעס  ַאז  מֹוֲהָרא"ׁש  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ִזי 
ַזיין אֹויְסקּוק, ָהאט ִאיר מֹוֲהָרא"ׁש ֶגעָזאְגט: ִניְׁשט ַקיין 
אר ַאז דּו ָזאְלְסט ִניְׁשט ַאַריין ַפאְלן ִמיט  ְּפָראְּבֶלעם, ֶזע נַָ
ַא ָּבחּור ָוואס ֶוועט ִדיר ִניְׁשט ַפאְרִגיֶנען ַא ָּבאְטל ָסאֶדע, 
ִזי ִאיז ַארֹויס ֶגעַגאְנֶגען פּון מֹוֲהָרא"ׁש אּון ֶגעָזאְגט ַפאר 
צּו  אר  נַָ ֶדעְרִמיט  ֵמייְנט  מֹוֲהָרא"ׁש  "ֶעה,  ְּברּוֶדער:  ִאיר 
ַארֹויְסִריְקן ִׁשידּוִכים ַפאר ַזיין ְיִׁשיָבה, ֶעס ִאיז ָדא ֶגענּוג 
ְיִׁשיבֹות..." צּום  אּון ָנאְך וואֹויֶלע ָּבחּוִרים ִאין ַאְנֶדעֶרע 
סֹוף ָהאט ִזי ֶגענּוֶמען 'ֶדער ְמצּוָין' פּון ֶעֶּפעס ַא ְיִׁשיָבה, 
ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה ִאיז ִזי ֶגעָלאְפן ֶיעְדן ָטאג ִמיט ִדי ְנָׁשָמה 
ֶגעֶווען  ִזי  ִאיז  ָטאג  ֵאיין  ַאְרֶּבעט,  ִדי  צּו  ַהאְנט  ִדי  ִאין 
הּוְנֶגעִריג ִאיְנִמיְטן ִדי ַאְרֶּבעט ִאיז ִזי ַאִריֶּבער ֶגעַגאְנֶגען 
ֶעְסן,  ֶעֶּפעס צּו  ִזיְך קֹויְפן  ֶגעֶׁשעְפט  ַא ֶדעְרֶנעְּבְנִדיְגן  צּו 
ֶגעֶזען  ָהאט  ַמאן  ֶדער  אּון  ָוואְך  סֹוף  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶעס 
ִווי ֶעס ֶפעְלט ַאִּביְסל ֶגעְלט ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן ְׁשֵרייֶען 
אֹויף  ִמיר  ֶעְסט  דּו  ֶגעְלט?  'ַמיין'  ִאיז  "וואּו  ִאיר:  אֹויף 
'ַמיין' ֶגעְלט!..." )- ַפאְרָוואס ִאיז ָדאס 'ַזיין' ֶגעְלט ֶווען 
ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ִזי  אּון  ַאְרֶּבעְטן?...(  ַארֹויס  לֹויְפט  'ִזי' 
ֵווייֶנען ָהאט ֶער ִאיר ֶגעָזאְגט: "דּו ֵווייְנְסט ַפאר ָגאְרִניְׁשט, 
ִאיְך ֶוועל ִדיר ַפאְרְקֶלעְּבן ַדיין מֹויל, ִאיְך ֵלייג ִדיר ַארֹויס 
פּון ְׁשטּוּב..." ָהאט ִזי ִמיר ֶגעִׁשיְקט ַא ְּבִריוו ְפֶרעְגְנִדיג ִצי 
ִזי ִאיז ְמחּוָיב צּו ֶלעְּבן ִמיט ַאַזא ַמאן, ַא ַחָיה ָרָעה, ִּביז ֵזיי 

ָהאְּבן ִזיְך ֶגע'ֶגט...

אֹויְסֶגעִפיְרט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט   



ז

ֶלעְּבט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ְצִוויְׁשן  ִחילּוק  ֶדער  ִאיז  ָדאס 
ַצִּדיק,  ַא  ָאן  ֶלעְּבט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  אּון  ַצִּדיק  ַא  ִמיט 
ַקיין  ָאְנֶזען  ָגאְרִניְׁשט  ַטאֶקע  ֶמען  ֶקען  ִאיְנְדרֹויְסן  פּון 
ֶווען  ֶלעְּבן  ֵזייֶער  ִאין  ַאַריין קּוְקן  ָלאִמיר  ָאֶּבער  ִחילּוק, 
ֶעֶּפעס ַּפאִסיְרט ֲאִפילּו ַא ְקֵלייִניֵקייט, ִווי צּום ֵּבייְׁשִּפיל ִדי 
ֶלעְקֶטער ָהאט ֶגעְקַראְכט, ִדי ּבֹויֶלער ָהאט ִזיְך ֶצעְּבָראְכן 
ִזיְך  טּוט  ָוואס  ֶהעְרן  אּוְנֶטער  ִזיְך  ֵגיין  ָלאִמיר  ְוַכּדֹוֶמה, 
ִאין ֵזייֶעֶרע ְׁשטּוֶּבער, ֶוועט ֶמען ֶזען ַאזֹוי, ֶדער ָוואס ִאיז 
ַווייֶטער ְפֵרייִליְך, ֶמען  ְמקּוָׁשר צּו ַא ַצִּדיק ַּביי ִאים ִאיז 
'ַאֶלעס ִאיז ֶדער  'ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער',  ִזיְנְגט 
ִמיט  ִניְׁשט  ֶלעְּבט  ָוואס  ֶדעם  ַּביי  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער', 
ַקיין ַצִּדיק ָדאְרט ִאיז ֶיעֶדער ׁשּוְלִדיג אּון ֶעס ֵגייט ַארֹויס 

קֹולֹות פּון ְׁשטּוּב.

ָהאט ֶדער ֶמֶלְך גֹוֵזר ִגיֶווען אֹויף יּוִדין ַאז ֵזיי ָזאִלין 
ין ִדי ְיהּוִדים ִגיזּוְכט ֶדעם ַצִדיק )ָוואס  ֵלל ַזיין. ָהאּבִ ִמְתּפַ
ן ַא זּון  ֵלל ִגיֶווען ַאז ֶדער ֶמֶלְך ָזאל ָהאּבְ ֶער ָהאט ִמְתּפַ
ַראְכט ַפאר ֶדעם ֶמֶלְך. אּון  ין ִאים ִגיּבְ "ל( אּון ֵזיי ָהאּבִ ּנַ ּכַ
ַרְך  ֵלל ַזיין ַפאר ַהּׁשֵם ִיְתּבָ ִמיד ִמְתּפַ ֶדער ַצִדיק ְפֶלעְגט ּתָ
ָזאל  זּון  ַאז ֶדער  ֶמֶלְך  ִגיָזאְגט ֶדעם  ר ֶער ָהאט צּו  ֲאׁשֶ ּבַ
ַזיין ָגאר פּון ַאָבִנים טֹובֹות אּון ֶסע ִניט ְמקּוָים ִגיָוואִרין. 
ִטין ָהאּב ִאיְך ָדאס  עְרׁשְ אּון ֶער ָהאט ִגיַטֲעֶנט צּום ֵאייּבֶ
ֶמער  ָדאס  ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך  ֶוועְגן.  בֹוד  ּכָ ַמיין  פּון  ִגיָטאן 
בֹוד ֶוועְגן. אּון ַהייְנט ִאיז ִניט  ִניט ִגיָטאן ָנאר פּון ַדיין ּכָ
ְמקּוָים ִגיָוואְרן ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָהאּב ִגיָזאְגט. אּון ֶדער ַצִדיק 
ֵלל ִגיֶווען  ִאיז ִגיקּוֶמען צּום ֶמֶלְך. ָהאט ֶדער ַצִדיק ִמְתּפַ
ָזאל  ֶער  ַאז  ֶמֶלְך  ן  ּבֶ ֶדעם  פּון  ְקֶרעץ  ִדי  אֹויף  )ְדַהיינּו 

ִגיֵהייְלט ֶוועִרין( אּון ֶסע ָהאט ִניט ִגיָהאְלִפין.

ַצִּדיק  ַא  ֶווען  ַזאְך,  ִוויְכִטיֶגע  ַא  ֵזייֶער  ֶמען  ֶזעט  ָדא 
ֶגעְּבט ַאן ַהְבָטָחה ָאֶדער ַא ְּבָרָכה ַדאְרף ֶמען ָהאְּבן ַסְבָלנּות 
אֹויְסצּואַוואְרְטן ִדי ְיׁשּוָעה אּון ִניְׁשט ָאְּפָלאְזן ִדי ֱאמּוָנה, 
ִווי ִמיר ֶזעֶען ִאין ִדי ַמֲעֶׂשה ַאז ֶדער ַצִּדיק ָהאט צּוֶגעָזאְגט 
ַזיין  ֶוועט  ָוואס  ִקיְנד  ַא  ֶוועט ָהאְּבן  ַאז ֶער  ַפאְרן ֶקעִניג 
פּון ֲאָבִנים טֹובֹות, אּון ֶווען ֶדער ֶקעִניג ֶגעַהאט ַא ִקיְנד 
ָאֶּבער ֶמען ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶזען ַאז ֶער ִאיז פּון ֲאָבִנים טֹובֹות, 
ְפֶלעְגט ֶדער ַצִּדיק ְׁשֶטעְנִדיג ַדאֶוועֶנען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאז ֶער ָהאט ָדאְך צּוֶגעָזאְגט ַפאְרן ֶקעִניג ַאז ֶדער זּון ָזאל 
ַזיין פּון ֲאָבִנים טֹובֹות אּון ֶעס ִאיז ִניְׁשט ְמקּוָים ֶגעָוואְרן, 
ֶער ָהאט ֶגע'ַטֲעְנה'ט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ָהאּב ִאיְך ָדאס 
ֶדען ֶגעטּון ַפאר ַמיין ָּכבֹוד ֶוועְגן? ִאיְך ָהאּב ָדאס ָדאְך 
אר ַפאר ַדיין ָּכבֹוד ֶוועְגן, אּון ֶעס ִאיז ָנאְכַאְלץ  ֶגעטּון נַָ
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַדאְרף  ֶדעִריֶּבער  ֶגעָוואְרן",  ְמֻקָּים  ִניְׁשט 
ָהאְּבן ֶגעדּוְלד אֹויְסצּואַוואְרְטן ִדי ְיׁשּוָעה, אּון ְגֵלייְּבן ַאז 
ִּביז ֶדעְרַווייל ֶּבעט ֶדער ַצִּדיק ַווייֶטער ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶדערֹויף אּון צּום סֹוף ֶוועט ָדאס ְמקּוָים ֶוועְרן.

ַאַסאְך ָּבחּוִרים ְפֶרעְגן, ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִאין ַיְבִניֵאל 
אּון  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  פּון  ַהָקדֹוׁש  ִצּיּון  ַּביים 
מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ַמְבִטיַח ֶגעֶווען ִמיט ַא ְׁשַטאְרֶקע ַהְבָטָחה 
)ַצָווַאת מֹוֲהָרא"ׁש, אֹות ה(: "ִאיְך ָזאג צּו ַאז ֶיעֶדער ָּבחּור ָאֶדער 

ֵמייְדל ָוואס ַדאְרף ַא ִׁשידּוְך אּון ֵזיי ֶוועְלן קּוֶמען ָדא אֹויף 
ַמיין ֵקֶבר אּון דּוְרְכָזאְגן ַגאְנץ ֵסֶפר ְּתִהִלים פּון ָאְנַפאְנג 
ָוואס  ַאֶלעס  טּון  ִאיְך  ֶוועל  ְזכּות,  ַמיין  ַפאר  סֹוף  ִּביְז'ן 
ָדאס  אּון  ִׁשידּוְך.  ֵזייֶער  ְטֶרעְפן  ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ֶקען,  ִאיְך 
ְלַמֲעֶׂשה  ָאֶּבער  צּוָזאג",  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִמיט  צּו  ִאיְך  ָזאג 
ֶזעֶנען ֵזיי ָנאְכִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן - ָזאְגט ֶדער ֹראׁש 
ֶוועט  ֶגעְׁשִריְּבן  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש  ָוואס  ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה 
ַסְבָלנּות  ָהאְּבן  אר  נַָ ַדאְרף  ֶמען  ֶוועְרן,  ְמקּוָים  ִזיֶכער 
ֶדער  ַטֲעְנה'ט  ֶדעְרַווייל  ִּביז  ְיׁשּוָעה,  ִדי  אֹויְסצּואַוואְרְטן 
ֶגעְׁשִריְּבן  ֶדען  ָדאס  ִאיְך  "ָהאּב  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  צּום  ַצִּדיק 
ֶגעֵהייְסן  ֶדען  ָדאס  ִאיְך  ָהאּב  ֶוועְגן?  ָּכבֹוד  ַמיין  ַפאר 
אֹויְפְשַׁרייְבּן אֹויף ַמיין ַמֵּצָבה ַפאר ַמיין ָּכבֹוד ֶוועְגן? ִאיְך 
ִּביז  ֶוועְגן",  ַדיין ָּכבֹוד  אר ַפאר  נַָ ָהאּב ָדאס ָדאְך ֶגעטּון 
ְטֶרעְפן  ֶוועְלן  ַאֶלע  ַאז  ֶהעְלְפן  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ֵזייֶעֶרע ִׁשידּוִכים.

יׁשּוף. ָהאט ֶמען ִאים מֹוִדיַע ִגיֶווען ַאז ָדאס ִאיז ַא ּכִ

ִפים. אּון ֶדער ַצִדיק ִאיז ֶהעֶכער ִגיֶווען פּון ַאֶלע ְמַכׁשְ

ֶגעְּבֶרעְנְגט  ַארֹויס  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער 
ָוואס ִמיר ֶזעֶען ָדא ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ַצִּדיק ַאז ֶער 

ִאיז ֶהעֶכער פּון ַאֶלע ְמַכְּׁשִפים.

ִגיֶווען  מֹוִדיַע  ָהאט  אּון  ַצִדיק  ֶדער  ִגיקּוֶמען  ִאיז 
ֶדעם  ִמָהאט  ַאז  אּון  יׁשּוף.  ּכִ ַא  ִאיז  ָדאס  ַאז  ֶמֶלְך  ֶדעם 
ן ֶמֶלְך  יׁשּוף ִאין ַוואֶסער ַאַריין ִגיָוואְרִפין. ֶקען ֶדער ּבֶ ּכִ
ַאַריין  ִמָזאל  ַאז  ַסייִדין  ֶוועִרין.  ִגיֵהייְלט  ִניט  ַאְנֶדעְרׁש 
יׁשּוף  ף ָוואס ֶער ָהאט ִגיָטאן ֶדעם ּכִ ַוואְרִפין ֶדעם ְמַכׁשֵ
ִאין ַוואֶסער ַאַריין. ָהאט ֶדער ֶמֶלְך גיָזאְגט ִאיְך ִגיּב ִדיר 
ַוואֶסער  ִאין  ַוואְרִפין  ַאַריין  ֵזיי  ִמָזאל  ִפים  ְמַכׁשְ ַאֶלע 
ת  ּבַ ִדי  ֶוועִרין. ָהאט  ִגיֵהייְלט  ָזאל  זּון  ַמיין  י  ַאּבִ ַאַריין. 
ה מֹוָרא ִגיַהאט אּון ִאיז ִגיָלאִפין צּום ַוואֶסער ַארֹויס  ַמְלּכָ
ָהאט  ִזי  ָוואִרין  ַוואֶסער.  ֶדעם  פּון  יׁשּוף  ּכִ ֶדעם  ֶנעֶמען 
יׁשּוף ִליְגט. ִאיז ִזי ַאַריין ִגיַפאִלין  ִגיוואּוְסט וואּו ֶדער ּכִ
ִאין ַוואֶסער ַאַריין. ִאיז ִגיָוואִרין ַא ְגרֹויס ִגיּפּוְלֶדער ָוואס 
ַאַריין.  ַוואֶסער  ִאין  ִגיַפאִלין  ַאַריין  ִאיז  ה  ַמְלּכָ ת  ּבַ ִדי 
ן  ּבֶ ֶדער  ַאז  ִגיָזאְגט  ָהאט  אּון  ַצִדיק  ֶדער  ִגיקּוֶמען  ִאיז 
ֶמֶלְך ֶוועט ׁשֹוין ִגיֵהייְלט ֶוועִרין. ִאיז ֶער ׁשֹוין ִגיֵהייְלט 
ִגיָוואִרין אּון ָדאס ָצַרַעת ִאיז ַפאְרַדייְרט ִגיָוואְרן אּון ֶסע 
ייְלט ָגאר ִדי הֹויט.  ִגיׁשֵ ִאיז ַאָראּפ ִגיַפאִלין ָהאט ִזיְך ָאּפְ



ח

ִאיז ֶער ִגיָוואִרין ָגאר פּון ַאָבִנים טֹובֹות. אּון ָהאט ִאין 
ִזיְך ִגיַהאט ַאֶלע ְסגּולֹות פּון ַאֶלע ַאָבִנים טֹובֹות. )ָוואִרין 
ייְלט ָהאט ֶמען ִגיֶזעְהן  ִגיׁשֵ ַאז ִדי הֹויט ָהאט ִזיְך ִאים ָאּפְ
ַצִדיק  ִווי ֶדער  ַאזֹוי  ַאָבִנים טֹובֹות.  ִאיז ָגאר פּון  ַאז ֶער 

ָהאט ִגיָזאְגט(.

ָזאְגט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִמיר ַדאְרְפן ַארֹויס 
ֵגייט  ֶמען  ֶווען  ֲאִפילּו  ְׁשִטיְקל,  ֶדעם  פּון  ִחיזּוק  ֶנעֶמען 
ֶמען  ַדאְרף  ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַצייְטן,  ְׁשֶוועֶרע  ַאִריֶּבער 
ַאֶלע  פּון  ְקֶרעץ,  ַאֶלע  פּון  ֶוועט  ָטאג  ֵאיין  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן 
ַאֶלעס  ִזיְך  ֶוועט  ֶעס  ְׁשֵטייֶנער,  ֵטייֶעֶרע  ֶוועְרן  ָצרֹות, 
ָדא  ֵלייֶדער  ֶזעֶנען  ַהייְנט  גּוְטן.  צּום  ְדֵרייֶען  ִאיֶּבער 
ֶמעְנְטְׁשן ָוואס מּוְטֶׁשען ִזיְך ִמיט ְקֶרעץ אֹויף ִדי הֹויט, ֵזיי 
ָהאְּבן ֶעְקֶזעֶמע, ַאן אֹויְסְשָׁלאג אֹויף ִדי הֹויט, ֹלא ָעֵלינּו, 
ַדאְרף ֶמען ִוויְסן דּוְרְך ִדי ֵעצֹות פּון ַצִּדיק, ֶדער ֵהייִליֶגער 
ֶרִּבי, ֶוועט ֶוועְרן ֶדעְרפּון ֵטייֶעֶרע ְׁשֵטייֶנער, ַאֶלעס ֶוועט 

ִזיְך אֹויְסֵהייְלן.

ַא  ִליְצָלן;  ַרֲחָמָנא  ֲעֵבירֹות   - 'ְקֶרעץ'  ֵמייְנט  אֹויְך 
ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ַא ֶטעֶלעָפאֹון, ַא ֶטעְּבֶלעט ְוַכּדֹוֶמה, 
וואּו ֶמען ֶקען קּוְקן ֶדעִרין ִדי ֶעְרְגְסֶטע ַזאְכן, ַאֶלע ְׁשמּוץ 
פּון ִדי ֶוועְלט, אּון ִזיְצט ִאין ַא ַּבאַהאְלֶטעֶנע ְּפַלאץ וואּו 
 - ִליְצָלן  ַרֲחָמָנא  קּוְקט,  ֶער  ָוואס  ִניְׁשט  ֵווייְסט  ֵקייֶנער 
ֲעֵבירֹות  ַזייֶנע  ֶמעְנְטׁש,  ְקֶרעִציֶגער  ַא  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
אר ָדא אֹויף  - ָדאס ֶזעֶנען ִדי ְגֶרעְסֶטע ְקֶרעץ ָוואס ִאיז נַָ
ִדי ֶוועְלט, ָאֶּבער ַאז ֶמען קּוְמט צּום ַצִּדיק, צּום ֵהייִליְגן 
ֶרִּבי'ן, ֶוועְרן פּון ַאֶלע ְקֶרעץ ֵטייֶעֶרע ְׁשֵטייֶנער, ֶדער ֶרִּבי 
ֶגעְּבט ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּוִריק ֶקעְרן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 

ֶעס ָזאל ֶוועְרן פּון ַאֶלע ֲעֵבירֹות ְזֻכּיֹות.

'ִהְתּבֹוְדדּות',  פּון  ֵעָצה  ִדי  אּוְנז  ֶגעְּבט  ֶרִּבי  ֶדער 
צּום  ֶרעְדן  צּו  צּוֶגעוואֹויֶנען  ִזיְך  ָזאל  ֶמען  ֵהייְסט,  ָדאס 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ְׁשְּפַראְך ָוואס ֶמען ִאיז צּוֶגעוואֹויְנט 
צּו ֶרעְדן, ֶמען ָזאל ִאים ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן - ַאֶלע ְיִרידֹות, 
ֶמעְנְטׁש,  ַפאְר'ן  ֵוויי  ָוואס טּוט  ַאֶלעס  אּון  ְנִפילֹות  ַאֶלע 
אּון  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע  פּון  ַארֹויס  ֶמען  ֵגייט  ֶדעם  דּוְרְך 

ְּפָראְּבֶלעֶמען.

ָדאס ִאיז ָדאְך ִדי ְגֶרעְסֶטע ֶגעְׁשַמאק ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש 
אר ָהאְּבן אֹויף ִדי ֶוועְלט, ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט  ֶקען נַָ
ִמיְט'ן  ַהאְרץ  ַגאְנֶצע  ַזיין  אֹויְסְׁשמּוֶעְסן  ִזיְך  ֶקען  ֶער  ַאז 
ָוואס  ַאֶלעס  ֵוויי,  ִאים  טּוט  ָוואס  ַאֶלעס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶמעֶדעֶקעיָׁשאן אּון  ֶּבעְסֶטע  ִדי  ִאיז  ָדאס  ִאים.  ַּבאֶדעְרט 

ִדי ֶּבעְסֶטע ֶמעֶדעִצין ָוואס ַמאְכט רּוִאיג ֶדעם ֶמעְנְטׁש.

ק(:  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 
ֶּבֱאֶמת,  ָּכֵׁשר  ִאיׁש  ִלְהיֹות  ֶאְפָׁשר  ִאי  ָּגדֹול  ְוַעד  "ִּמָּקָטן 
ַקיין  ַזיין  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  ִהְתּבֹוְדדּות",  ְיֵדי  ַעל  ִאם  ִּכי 

אר ַאז ֶמען ַמאְכט ִהְתּבֹוְדדּות; ָזאְגט ֶדער  ֶעְרִליֶכער ִאיד נַָ
אר  ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: ֶדער ְמִציאּות ַווייְזט ַאז ִניְׁשט נַָ
אר ַאז ֶמען ַמאְכט  ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַזיין ַקיין ֶעְרִליֶכער ִאיד נַָ
אר ֲאִפילּו ַאז ֶמעְנְטׁש ָזאל ַזיין ָּפׁשּוט ֶגעזּוְנט  ִהְתּבֹוְדדּות, נַָ
ַמאְכט  ֶער  אֹויּב  אר  נַָ ַזיין  ִניְׁשט  אֹויְך  ֶקען  ְׁשַטאְרק  אּון 
ִהְתּבֹוְדדּות, ַווייל ָאן ִהְתּבֹוְדדּות ֶקען ָדאְך ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגעלֹויְּבט  ֶוועְרן,  ְמׁשּוֶגע  ִאיְנַגאְנְצן 
ִמיר ָהאְּבן ֶדעם ֶרִּבי'ן, ָוואס ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ֶדעם ַמָּתָנה 
פּון 'ִהְתּבֹוְדדּות', ָוואס ָדאס ְקָלאְרט אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטׁש 
ֶער ָזאל ִוויְסן ָוואס ֶער ָהאט צּוטּון; ַא ֵנס ַאז ִמיר ָהאְּבן 
ָוואְלְטן ִמיר ֶגעַדאְרְפט  ִדי ֶמעֶדעִצין, ָאן ֶדעם ֶמעֶדעִצין 

ֶנעֶמען ַאְנֶדעֶרע ֶמעֶדעִצין ְוכּו' צּו ַּבארּוִאיְגן ֶדעם ֹמַח.

ִאיְך  ַווייֶטער:  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֶקען  ִאיְך  וואּו  ְׁשֶטעְטל  ִאין  ַזיין  צּו  ֲהָנָאה  ֵזייֶער  ָהאּב 
ָדאס  אֹויְסְׁשמּוֶעְסן  ִזיְך  אּון  ְגָראז  ִדי  ְצִוויְׁשן  ְׁשַּפאִציְרן 
צּו  ְגִריְנג  ִאיז  ְׁשֶטעְטל  ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן  ַהאְרץ 
ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן צּו ַמאְכן ִהְתּבֹוְדדּות ְצִוויְׁשן ִדי ְגָראז, 
ִווי ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאָמאל ִּבְׁשַעת ֶער ִאיז ֶגעֶווען 
זֹוֶכה  ָהִייָת  ִאם  קסג(:  ִסיָמן  ָהַר"ן,  )ִׂשיחֹות  ְׁשַּפאִציר  ַא  אֹויף 
ִלְׁשֹמַע ֶאת קֹול ַהִּׁשירֹות ְוַהִּתְׁשָּבחֹות ֶׁשל ָהֲעָׂשִבים, ֵאיְך 
ְּפִנָּיה,  ְּבִלי  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ִׁשיָרה  אֹוֵמר  ְוֵעֶׂשב  ֵעֶׂשב  ָּכל 
ְמַצִּפים ְלׁשּום ַּתְׁשלּום  ְוֵאיָנם  ָזרֹות,  ַמֲחָׁשבֹות  ּוְבִלי ׁשּום 
ִווי  ֶׁשָּלֶהם",  ַהִּׁשיָרה  ְּכֶׁשּׁשֹוְמִעין  ְוָנֶאה  ָיֶפה  ַּכָּמה  ְּגמּול, 
ֵזיי  ִווי  ֶהעְרן  צּו  ְגָראז,  ִדי  ְצִוויְׁשן  ֵגיין  צּו  ִאיז  ֶגעְׁשַמאק 
ִזיְנֶגען ִׁשירֹות ְוִתְׁשָּבחֹות צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאן ַקיין ׁשּום 
ְׂשַכר  ַקיין  אֹויף  ִניְׁשט  ַוואְרְטן  ֵזיי  ַמֲחָׁשבֹות,  ְׁשֶלעְכֶטע 

ְוַכּדֹוֶמה, ִווי גּוט ִאיז צּו ַזיין ְצִוויְׁשן ֵזיי.

ֶווען ִאיְך ִּבין ִאין ְׁשָטאט ַדאְרף ִאיְך ִזיְך אֹויְס'ָמָשְל'ן 
ַאזֹוי ִווי ִאיְך ִּבין ִאין ְׁשֶטעְטל, ִאיְך ֵגיי ֶיעְדן ָטאג ַא ֶוועג 
ַאֵהיים,  צּוִריק  ַּבייַנאְכט  אּון  ְיִׁשיָבה  ִדי  צּו  ַמייל  ַא  פּון 
ָדא  ֶזעֶנען  ֶעס  וואּו  ֶוועג  ַא  אֹויף  ֵגיין  צּו  ִאיְך  ְּפרּוִּביר 
ְׁשֶטעְטל  ִאין  ָדא  ָאֶּבער  ֵפייְגֶלעך,  אּון  ֵּבייֶמער  ְגָראז, 
דּו  ָמאל  ֶיעֶדעס  ַזיין;  ְמַקֵיים  ְגִריְנג  ֵזייֶער  ֶעס  ֶמען  ֶקען 
אר  ְׁשַפּאִציְרְסט ִאין ַגאס ֶרעד צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֲאִפילּו נַָ
ַאָּפאר ִדיּבּוִרים, ַאז דּו ָהאְסט ִניְׁשט ָוואס צּו ֶּבעְטן ַדאְנק 
אּון לֹויּב ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין ֵׁשייֶנע ֶוועְלט ָוואס 
ֶער ָהאט ַּבאַׁשאְפן, ָזאג: "ַיֶׁשר ֹּכַח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַפאר ִדי 

ֵׁשייֶנע ֶוועְלט ָוואס דּו ָהאְסט ַּבאַׁשאְפן".

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן ַאז ִמיר ֶוועְלן ָפאְלְגן 
ֶדעם ֶרִּבי'ן ֶוועְלן ִמיר זֹוֶכה ַזיין צּו ַאֶלעס גּוְטס, ָאֵמן.

)ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה ה', ִמֶּבן ֶמֶלְך ֶׁשָהָיה ֵמֲאָבִנים טֹובֹות, ֵחֶלק ב' 
ָפאְרֶגעֶלעְרט ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ִאיְנֶדעְרְפִרי, ַּפְרַׁשת ַחֵיי ָׂשָרה, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט 
ָקָטן, ִאין ְׁשֶטעְטל, 'ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב - ִליֶּבעְרִטי'(


