
מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִאיז ָדאס ַמְסִּביר )ֵסֶפר ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון( 
לֹויט ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ָאבֹות ד, א(: "ֵאיֶזהּו ִגּבֹור 
ַהּכֹוֵבׁש ֶאת ִיְצרֹו", ֶווער ִאיז ַא ִגּבֹור? ֶדער ָוואס ַהאְלט ִזיְך ַאיין 
פּון ֶוועְרן ִאין ַּכַעס; ָדאס ֶקען ֶמען ֶדעְרֶקעֶנען אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש פּון 
ִאיְנְדרֹויְסן ִצי ֶער ִאיז ַא ַּכֲעָס'ן, ֶמען ֶזעט ִווי ַאזֹוי ֶער ֶרעְדט ִמיט 

ֶמעְנְטְׁשן, ִווי ַאזֹוי ֶער ִפיְרט ִזיְך אֹויף ִמיט ַזייֶנע ַארּוִמיֶגע.

ָנאר ָדאס ָוואס ֶער ַחְתִמי'ט ִזיְך ַאז ֶער ִאיז ֵאיין ִאיׁש ֶאֶמת 
אּון ֵאיין ָעָניו. ָדאס ֵווייס ִאיְך ִניט.

ִאיז ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַאַריין ִאין ַא ֶלעְנֶגעֶרע ְׁשמּוֶעס 
ֶדעְרֶקעֶנען  ֶמעְגִליְך צּו  ִניְׁשט  ִאיז  ֶגעָזאְגט: ֶעס  ִאיֶּבער ֶדעם אּון 
ַא ֶמעְנְטׁש פּון ִאיְנְדרֹויְסן, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ִוויְסן אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש 
ֵזייֶער  ָוואס  ַא ָטעּות  ִאיז  ִניְׁשט; ָדאס  ָאֶדער  ָעָניו  ַאן  ִאיז  ֶער  ִצי 
ַאַסאְך ֶמעְנְטְׁשן ַמאְכן, ֶמען ֵמייְנט ַאז ֶדער ַצִּדיק ִאיז ֶדער ָוואס 
ָאֶּבער ֶדער  ְוכּו',  ַאָראּפ  ִאים  ַזיין ָקאּפ ַפאְלט  ַאייְנֶגעּבֹויְגן,  ֵגייט 
ֶרִּבי ָזאְגט )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קצז(: "ִּכי ְּבַוַּדאי ֵאין 
ְׁשטּות  ְּבֶדֶרך  ראׁש  ִּבְכִפיַפת  ַעְצמֹו  ְלַהְראֹות  ָהֲעָנָווה  ַמֲעַלת  ֶזה 
ְּכִאּלּו הּוא ָעָנו, ִּכי ֶזה ֲעָנָווה ְּפסּוָלה", ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ֲעָנָוה צּו 
ֵגיין ִמיט ַאן ַאייְנֶגעּבֹויֶגעֶנעם ָקאּפ, ֶמען ֶקען ֵגיין ִמיט ַא ְגָראֶדע 

אֹויְפֶגעהֹויֶּבעֶנע ָקאּפ אּון ַזיין ַּביי ִזיְך ֶצעְּבָראְכן ְּכֶחֶרס ַהִּנְׁשָּבר.

ֵגייט  ֶער  ָעָניו,  ַא  ִווי  ִאיְנְדרֹויְסן  אֹויְסקּוְקן  ֶקען  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ִמיט ַא ַאייְנֶגעַפאֶלעֶנע ָקאּפ, ֶער קּוְקט ַאְלץ ַאָראּפ, ֶער ֵגייט ַאְלץ 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז  ץ, שְׁ ת ִמקֵּ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג יע"א;  יָבה שְׁ ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

ְלִמיד  ִאיְנֶדעְרְפִרי ִאיז ֶגעֶווען ַא אוֹיְפרּוף פּון ַא ָחָתן ֵנרוֹ ָיִאיר ַא תַּ
ִליָט"א  יָבה שְׁ יָבה; ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ ַהְישִׁ

ֶלְך ָעָנו. ה ו', ִממֶּ ה, ַמֲעשֶׂ ן ַא ֵנייֶע ַמֲעשֶׂ ָאְנֶגעהוֹיבְּ

ַמֲעֶשה ַאָמאל ִאיז ִגיֶווען ַא ֶמֶלְך ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִגיַהאט ַא 
ֲאֶשר ֶסע ַפאר  ָחָכם. ָהאט ִזיְך ֶדער ֶמֶלְך ָאן ִגירּוְפן צּום ָחָכם: ּבַ
ְגרֹויֶסער  ַא  ִאיז  ֶער  ַאז  ִזיְך.  ַחְתִמיּת  ֶער  ָוואס  ֶמֶלְך.  ַא  ַהאְנִדין 
ֶאֶמִתיר  ֵאיין  לֹוֶמר  )ּכְ ָעָניו.  ֵאיין  אּון  ֶאֶמת  ִאיׁש  ֵאיין  אּון  ִגּבֹור 
ֶמעְנׁש אּון ַהאְלט פּון ִזיְך ִניְשט( ַא ִגּבֹור ֵוויס ִאיְך. ַאז ֶער ִאיז ַא 
ְגרֹויֶסער ִגּבֹור. ָוואִרין ַארּום ַזיין ְמִדיָנה ֵגייט ֶדער ַים. אּון אֹויף 
ָלאְזן  אּון  הֹויְרַמאִטיס  ִמיט  יִפין  ׁשִ אֹויף  ַחִיל  ֵטייט  ׁשְ ַים.  ֶדעם 
ִאיז ַפאר ַהאְנְדן  ִאיֶנעֵוויִניק.  ַים  ִניט צּו ְטֶרעִטין. אּון פּון ֶדעם 
ָדאְרֶטען  ִאיז  ֶסע  ָוואס  ְמִדיָנה.  ֶדער  ַארּום  זּוְמּפ  ְגרֹויֶסער  ַא 
ֶמער ִניט ָדא ָנאר ַא ְקֵליין ֶוועִגיל. ָוואס ֶסע ֶקאן ָדאְרט ִניט ֵגיין 
ֵטייֶען אֹויְך הֹוְרַמאִטין. אּון ַאז  ָנאר ֵאיין ֶמעְנׁש, אּון ָדאְרִטין ׁשְ
יְסט ֶמען ִמיט ִדי הֹוְרַמאִטיס.  ֵאייֶנער קּוְמט ִמְלָחָמה ַהאְלִטין ׁשִ

ָקאן ֶמען ַאִהין ִניט צּו ְטֶרעִטין.

ִגּבֹור?  ַא  ֵהייְסט  ָוואס  ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט 
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בעזרת השם יתברך

ת ִטיׁש ּבָ ַא ַמֲעֶשֹה ַפאְרן ׁשַ
ִאיְך 
דּו  ַאז  ָהאף 
ִדיר  ִׁשיק  ִאיְך  ָוואס  ְּבִריְוון  ִדי  פּון  ֲהָנָאה  ָהאְסט 
אר ַאז דּו ָזאְלְסט  ֶיעְדן ָטאג, ַמיין ַגאְנֶצע ַּכָווָנה ִאיז נַָ
ֶוועְרן ְמחּוָזק אּון דּו ָזאְלְסט ָאְנֵהייְּבן פּון ָדאְסֵניי צּו 

ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען.

ִדי ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה ָּפטּור צּו ֶוועְרן פּון ֶדעם 
ֵיֶצר ָהָרע ָוואס ִוויל אּוְנז אֹויְסַרייְסן פּון ִדי ֶוועְלט 
אר דּוְרְך ּתֹוָרה ּוְּתִפָלה,  אּון פּון ֶיעֶנע ֶוועְלט ִאיז נַָ
ֲחַז"ל ָזאְגן )ִקידּוִׁשין ל( "ִאם ָּפַגע ָּבְך ְמֻנָּול ֶזה ָמְׁשֵכהּו 
ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ְמֻנָּול  ֶדער  אֹויּב  ַהֶמְדָרׁש",  ְלֵבית 
ָהאט ִדיְך ֶגעְטָראְפן אּון דּו ִוויְלְסט ָּפטּור ֶוועְרן פּון 
ֶלעְרֶנען  אּון  ַדאֶוועֶנען  ַהֶמְדָרׁש  ֵּבית  ִאין  ֵגיי  ִאים, 
ֶוועְסטּו ָּפטּור ֶוועְרן פּון ִאים. ּתֹוָרה אּון ְּתִפיָלה ִאיז 
ֶדער  ָהָרע,  ֵיֶצר  ֶדעם  ֶקעְגן  ֵעָצה  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי 
ֶרִּבי ָזאְגט )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן א( "ִעיָקר ַהְכָנָעתֹו ֶׁשל ֵיֶצר 
ָהָרע הּוא, ַעל ְיֵדי ַהּתֹוָרה, ֶדער ִעיָקר ִווי ַאזֹוי ֶמען 

ֶקען ָּפטּור ֶוועְרן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהָרע ִאיז דּוְרְך ֶלעְרֶנען 
ּתֹוָרה, ְוַהּתֹוָרה ִהיא ְּבִחיַנת ָוי"ו, אּון ִדי ּתֹוָרה ָהאט 
ִדי אֹויְסֶזען פּון ִדי אֹות ו', ַווייל ִדי לּוחֹות ִאיז ֶגעֶווען 
ְּבֵרייט ֶזעְקס ְטָפִחים אּון ַלאְנג ֶזעְקס ְטָפִחים, ְוַהָוי"ו 
הּוא צּוַרת ַמֵּקל, אּון ַא ו' ֶזעט אֹויס ִווי ַא ְׁשֶטעְקן, 
ִּכי ַהּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ַמְכִניַע ֶאת ַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשרֹוֶצה 
ַלֲעׂשֹות ֶאת ָהָאָדם ְמׁשּוָגע ַמָמׁש ַחס ְוָׁשלֹום, אּון ִדי 
ּתֹוָרה ִאיז צּוֶגעְגִליְכן צּו ַא ְׁשֶטעְקן, ַווייל ַאזֹוי ִווי ַא 
ָוואס ֶמען ֶרעְדט צּו  ִניְׁשט  ְמׁשּוֶגעֶנער ַפאְרְׁשֵטייט 
אר ֶמען ַדאְרף ִאים ְׁשָלאְגן ִמיט ַא ְׁשֶטעְקן,  ִאים, נַָ
ַאזֹוי אֹויְך ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ִזיְנִדיְגט ִאיז ָדאְך אֹויְך 
ִווי ַא ְמׁשּוֶגעֶנער ָוואס ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָגאְרִניְׁשט, 
ַאזֹוי  ּתֹוָרה  ִדי  ִמיט  ְׁשָלאְגן  ִאים  ַדאְרף  ֶמען  אר  נַָ

ֶוועט ֶער אֹויְפֶהעְרן ִזיְנִדיְגן.

ֶמעְנְטׁש  ְגרֹויֶסער  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ְּבֶרְסֶלב  ִאין 
"ֶדער  ֶגעָזאְגט:  ֶער  ָהאט  ַנְחָמן,  ב"ר  ַאְבָרָהם  ר' 
ַא  פּון  ֶוועְלט  ֶיעֶנע  צּוֶנעֶמען  ִניְׁשט  ִוויל  ָהָרע  ֵיֶצר 
ֶיעֶנע  ִמיט  ֶוועְלט  ִדי  צּוֶנעֶמען  ִוויל  ֶער  ֶמעְנְטׁש, 

ֶוועְלט, ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְרְנט ִניְׁשט ּתֹוָרה ָהאט ֶער 
ִניְׁשט ַקיין ֶלעְּבן, ַזיין ֶלעְּבן ִאיז ִווי ַא ַחי', ִווי ַא גֹוי 
ּתֹוָרה  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ַא  אֹויס  ֵאייְדְלט  ּתֹוָרה  רח"ל, 

ַמאְכט ַזאט ַא ֶמעְנְטׁש.

ַדיין  פּון  אֹויף  ִזיְך  ֶוועק  ְּברּוֶדער  ֵטייֶעֶרער 
ְּפָרִקים,  ַאָּפאר  ָזאג  אּון  ִמְׁשַניֹות  ַא  ַכאּפ  ְׁשָלאף, 
ֶנעם ַא ְגָמָרא אּון ֶלעְרן ָכאְטׁש ֵאיין ַדף ְגָמָרא, ֶעס 
ֵאייֶנער  ְּבַלייְּבט  ָוואס ֶדער ֶמעְנְטׁש  ַא ָטאג  קּוְמט 
אר ִדי ְּפָרִקים  ַאֵליין ַנאֶקעט פּון ָקאּפ ִּביז ִפיס, אּון נַָ
פּון  ִאיֶּבעְרְּבַלייְּבן  ֶוועט  ְגָמָרא  ַדִפים  אּון  ִמְׁשַניֹות 
ִאיְך  ָהאּב  ָדאס  אּון  ַהקֹוֶדׁש  ֵהיַכל  ִאיז  ָדאס  ִדיר. 
ַּבאקּוֶמען פּון מֹוֲהָרא"ׁש, ֵאייֶנער ֶוועט ִדיר ָזאְגן ַאז 
ֶער ָהאט ִדי ֶּבעִקיְטֶׁשע פּון מֹוֲהָרא"ׁש, ֵאייֶנער ֶוועט 
מֹוֲהָרא"ׁש,  פּון  ֶּבעְנְקל  ִדי  ָהאט  ֶער  ַאז  ָזאְגן  ִדיר 
ַוֲהָבִלים, אּון ִניְׁשט ַפאר ֶדעם  ַאֶלעס ִאיז ְׁשטּוִתים 
ֶזעֶנען ִמיר ֶגעקּוֶמען ִאין "ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש", ֶזע ַאז דּו 
ָזאְלְסט ָהאְּבן ַא ֵּפֶרק ִמְׁשַניֹות פּון מֹוֲהָרא"ׁש, ַא ַדף 

ְגָמָרא פּון מֹוֲהָרא"ׁש.

פרשת יתרו
מברכים חודש אדר

כ"ד שבט שנת 
תשפ"א לפ"ק
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ב

ֶער  ַאז  ָנאְכִניְׁשט  ָאֶּבער  ָדאס  ֵמייְנט  ְוכּו',  ַגאס  ִדי  פּון  ַזייט  ִדי  ִאין 
ִאיז ַאן ָעָניו, ֶעס ֶקען ַזיין ַאז ַזיין ָקאּפ ַפאְלט ִאים ָּפׁשּוט ַאָראּפ..., 
ֶער קּוְקט ַאְלץ ַאָראּפ ַווייל ֶער ֶׁשעְמט ִזיְך ָּפׁשּוט צּו קּוְקן צּו ֶיעֶנעם 
ִאין ָּפִנים, ָהאְּבְנִדיג מֹוָרא 'ֶאְפָׁשר ֶוועט ֶיעֶנער ֶעֶּפעס ְטַראְכְטן אֹויף 
ִמיר...', ֶער ֵגייט ִאין ִדי ַזייט פּון ִדי ַגאס ַווייל ֶער ִאיז ַא ַּבְטָלן ְוכּו'; 
ַנאטּור,  ֶגעזּוְנֶטע  ִניְׁשט  ַא  פּון  קּוֶמען  ָּפׁשּוט  ֶקעֶנען  ַזאְכן  ַאֶלע  ִדי 
פּון ֵווייִניג ֶזעְלְּבְסְטִזיֶכעְרֵקייט. ֶדער ֵהייִליֶגער ַרְמַּב"ן ָוואס ְׁשַרייְּבט 
)ִאֶּגֶרת ָהַרְמַּב"ן(: "ְוַאל ַּתִּביט ִּבְפֵני ָאָדם ְּבַדֶּבְרָך ִעּמֹו", דּו ָזאְלְסט 
ִניְׁשט קּוְקן ֶיעֶנעם ִאין ָּפִנים ֶווען דּו ֶרעְדְסט ִמיט ִאים, - ָדאס ֵמייְנט 
ִניְׁשט קּוְקן אֹויף  ָוואס ֶקען  ֵאייֶנער  ֶגעזּוְנֶטע ֶמעְנְטְׁשן, ָאֶּבער  ֶמען 
ֶמעְנְטְׁשן ַווייל ֶער ִאיז ִניְׁשט ֶגעזּוְנט, ֶער ָהאט מֹוָרא 'ָוואס ֶוועט ֶמען 
ָזאְגן אֹויף ִמיר...' ְוכּו' - ַּביי ַאַזא ֵאייֶנעם ִאיז ָדאס ִניְׁשט ַקיין ֲעָנָוה 

אר ָּפׁשּוט ַא ְקֶרעְנק. נַָ

אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ַפאְרֶקעְרט, ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען אֹויְסֶזען ְמסּוָדְר'ִדיג, 
ֶער  ִאיז  ִאיֶנעֵווייִניג  ָאֶּבער  ְוכּו'  ְקֵלייֶדער  ֵׁשייֶנע  ִמיט  ָאְנֶגעטּון 
ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  ִזיְך.  פּון  ָגאְרִניְׁשט  ַהאְלט  ֶער  ֲעָנָוה,  ְׁשִטיק  ֵאיין 
ֶמעְנְדל  ְמַנֵחם  ֶרִּבי  ַצִּדיק  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֶדעְרֵצייְלט:  ָהאט  ִלְבָרָכה 
ָעָניו, ֶער  ָיֵגן ָעֵלינּו ִאיז ֶגעֶווען ָגאר ַא ְגרֹויֶסער  ִמִוִויֶטעְּפְסק ְזכּותֹו 
ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ֶצעְּבָראְכן ַּביי ִזיְך ִאין ַהאְרץ, אֹויף ַאזֹוי ַווייט ַאז 
ַזיין ֶרִּבי ֶדער ְגרֹויֶסער ַמִגיד פּון ֶמעְזִריְטׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְפֶלעְגט 
ִאים ְׁשֶטעְנִדיג אֹויְסלֹויְּבן אּון ָזאְגן: "ָזאְלְסט ִוויְסן ַאז ֶיעֶדעס ֶמעְנְטׁש 
ָוואס דּו ֶזעְסט, ִּביְסטּו ָחׁשּוב'ֶער פּון ִאים", ְּכֵדי ֶער ָזאל ִזיְך ְׁשַטאְרְקן 
ֵהייִליג  ַזיין  ִאין  אֹויְך  ֶמען  ֶזעט  ַאזֹוי  אּון  ֶצעְּבָראֶכעְנֵקייט,  ַזיין  פּון 
ַזיין ָנאֶמען: "ְנאּום  ִזיְך אּוְנֶטער  ִווי ֶער ַחְתְמ'ֶעט  'ְּפִרי ָהָאֶרץ'  ֵסֶפר 
ַהָּׁשָפל ֶּבֶאֶמת, ְמַנֵחם ֶמעְנִדיל" - ָדאְך ָהאט ֶמען ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶקעְנט 
ֵגיין  ְפֶלעְגט  ֶער  ַפאְרֶקעְרט,  אר  נַָ ִאיְנְדרֹויְסן,  פּון  ִאים  אֹויף  ָאְנֶזען 
ָאְנֶגעטּון ִמיט ֵׁשייֶנע ֵטייֶעֶרע ְקֵלייֶדער ְוכּו', ָאֶּבער ִאיֶנעֵווייִניג ִאיז 

ֶער ֶגעֶווען ֵזייֶער ְקֵליין ַּביי ִזיְך.

מֹוֲהָרא"ׁש  ֶדעְרַלייְדן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֶמעְנְטְׁשן  ַאַסאְך 
ַווייל ֶער ִאיז ֶגעִזיְצן אֹויְבן ָאן ִמיט ַא ָעמּוד ְוכּו' ִּבְׁשַעת ִדי ַאְנֶדעֶרע 
 - ְוכּו'  עֹוָלם  ִדי  ִמיט  צּוַזאֶמען  אּוְנְטן  ִזיְצן  ְּבֶרְסֶלב  ִאין  ְמֻפְרָסִמים 
ֶמען  וואּו  ִניְׁשט צּוטּון  ָהאט  ֶעס  ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט 
ִזיְצט, ֶמען ֶקען ִזיְצן אֹויְבן ָאן ִמיט ַא ָעמּוד אּון ַזיין ָּבַטל ַּביי ִזיְך ִמיט 

ִדי ְגֶרעְסֶטע ָמאס ִׁשְפלּות, ִוויֶדער ֶקען ֶמען ִזיְצן פּון אּוְנְטן אּון ִזיְך 
ְגרֹויְסן ִאיֶּבער ֶיעֶדעם ְוכּו'.

אּון  'ַגֲאָוה'  פּון  נֹוֵׂשא  ֶדער  ִאיז  ּכֹוְלִלים  אּון  ְיִׁשיבֹות  ַאֶלע  ִאין 
'ֲעָנָוה' ָגאר ַא ְגרֹויֶסע ֻסְגָיא, ֶמען ֶרעְדט ְׁשֶטעְנִדיג פּון ֶדעם ִווי ְׁשַטאְרק 
ָזאל  ֶמען  ַדאֶוועְנט  ֶלעְרְנט אּון  ֶמען  ֶווען  ֶגעְּבן  ַאְכטּוְנג  ַדאְרף  ֶמען 
ַחס ְוָׁשלֹום ִניְׁשט צּוקּוֶמען צּו ַקיין ַגֲאָוה ְוכּו', ָאֶּבער ַּביי מֹוֲהָרא"ׁש 
ָהאט ֶמען ִניְׁשט ֶגעֶרעְדט פּון ִדי ַגאְנֶצע נֹוֵׂשא, מֹוֲהָרא"ׁש ְּבֶרעְנְגט 
ַאַריין ַאַזא ֱאֹלקּות, ַאַזא ִליְכִטיְגֵקייט ִאין אּוְנז, ִמיר ָזאְלן ְׁשִּפיְרן ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִמיר ָזאְלן ֶלעְּבן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְמֵמיָלא ַדאְרף ֶמען 
'ַמיין  ְׁשִּפיְרן:  ָאן  ֵהייְּבט  ֶמען  ַזאְכן,  ִדי  אֹויף  ַאְרֶּבעְטן  ִניְׁשט  ֶמער 
ַדאֶוועֶנען - ִאיז ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער', 'ַמיין ֶלעְרֶנען - ִאיז ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער', 
'ַאֶלעס ָוואס ִאיְך טּו - ִאיז ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער', ֶדעִריֶּבער וואּו קּוְמט ָנאְך 
'ִאיְך' -  'ִאיְך' - ָהאּב ָדאס ֶגעטּון,  'ִאיְך',  ִּביְלד ָדאס  ִאיֶנעם  ַאַריין 

ָהאּב ֶיעְנץ ֶגעטּון, ַאֶלעס ִאיז ָדאְך ֵסיי ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.

אְטֶרעט פּון  ֶרעְנֶגען ֶדעם ּפַ אּון ִאיְך ִוויל ַאז דּו ָזאְלְסט ִמיט ּבְ
ַאֶלע ָפאְטֶרעִטין פּון  ִגיַהאט  ֶמֶלְך ָהאט  ָוואִרין ֶדער  ֶמֶלְך.  ֶדעם 
ַאֶלע ְמָלִכים. אּון ֶדער ָפאְטֶרעט פּון ֶדעם ֶמֶלְך )ְדַהיינּו ָוואס ֶער 
יי ֵקיין ׁשּום  "ל( ָהאט ִזיְך ִניט ִגיפּוֶנען ּבַ ּנַ ָהאט ִזיְך ַאזֹוי ִגיַחְתִמי'ט ּכַ
ען. ָוואִרין ֶער  אְרִגין פּון ֶמעְנׁשֶ ֶמֶלְך. ָוואִרין ֶדער ֶמֶלְך ִאיז ַפאר ּבָ
ִזיְצט אּוְנֶטער ַא ִפיְרַהאְנג. אּון ֶער ִאיז ַווייט פּון ִדי ַלייט פּון ַזיין 

ְמִדיָנה.

ִזיְך  ָהאט  ַאַריין.  ְמִדיָנה  ֶדער  ִאין  ִגיַגאְנֶגען  ָחָכם  ֶדער  ִאיז 
אַדאְרף ִוויִסין ֶדעם ְמהּות פּון ֶדער  ב ִגיֶווען. ֶער ּבַ ֶדער ָחָכם ְמַייׁשֵ
לֹוֶמר ִדי ַזאְך פּון ֶדער ְמִדיָנה ִווי ַאזֹוי ִדי ְמִדיָנה ִפיְרט  ְמִדיָנה )ּכְ
ִוויְסן ֶדעם ְמהּות פּון ֶדער ְמִדיָנה.  ִזיְך( אּון דֹוְרְך ָוואס ָקאן ֶער 
אַדאְרף  ִמיּבַ ַאז  ָוואְרן  ְמִדיָנה.  ֶדער  פּון  ַקאָטאֶוועס  ֶדעם  ָדאְרְך 

ִוויְסן ַא ַזאְך. מּוז ֶמען ִוויְסן ֶדעם ַקאָטאֶוועס פּון ֶדער ַזאְך.

ַא  ֶדעְרֶקעֶנען  ֶקען  ֶמען  ַאזֹוי  ִווי  ִסיָמן  ַא  אּוְנז  ֶגעְּבט  ֶרִּבי  ֶדער 
ֶמען  ֶרעְדט;  ֶער  ָוואס  ֶהעְרן  דּוְרְכ'ן  ֶלעְּבְנְסְשֵׁטייֶגער,  ַזיין  ֶמעְנְטׁש, 
ֶהעְרט ִדי ִאיְנַהאְלט פּון ַזייֶנע ֶוועְרְטֶלעְך. אֹויּב ֶמען ֶהעְרט פּון ִאים 
ֵליָצנּות אֹויף ַצִדיִקים, אֹויף ִדי ֶוועְגן פּון ִדי ַצִדיִקים  - ַדאן ֵווייְסט 

ֵעֶסק  ַגאְנֶצע  ַא  ִאיז  ֲחִסידּוְת'ן  ַאְנֶדעֶרע  ִאין 
ֶווער ֶעס ָהאט ִדי ֵחֶפץ פּון ֶרִּבי'ן אּון ֶיעֶנע ֵחֶפץ פּון 
ֶרִּבי'ן, ָאֶּבער ַא ֶמעְנְטׁש ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז ֶמען ָהאט 
ֶדער  ֲהָבִלים,  ֶהֶבל  ִאיז  ַאֶלעס  ֶדעם,  פּון  ָגאְרִניְׁשט 
ִעיָקר ִאיז ֶמען ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ָלאְזן ַנאְרן, ֶדער ֶרִּבי 
ָזאְגט: )ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן נ"א( "ֶאת ֶזה ְּתַקְּבלּו ִמֶּמִּני ֶׁשֹּלא 
ַזיין  ְמַקֵּבל  ִאיר  ָזאְלט  ָדאס  ָהעֹוָלם",  ֶאְתֶכם  ַיְטֶעה 
פּון ִמיר ִאיר ָזאְלט ַאייְך ִניְׁשט ָלאְזן ַנאְרן, ִדי ֶוועְלט 
ַנאְרט ַאייְך. ָוואס ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ַאז דּו ֶוועְסט ָהאְּבן 
ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו  ֵאייֶנער  ְוכּו'?  מֹוֲהָרא"ְׁש'ס ֶּבעְנְקל 
ר' ָנָתן ָזאְגן ַאז ֶער ָהאט ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ַקאְּפל, ָהאט 
ִאים ר' ָנָתן ֶגעָזאְגט: דּו ָהאְסט ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ַקאְּפל, 
ֶרִּבי'ְנס  ֶדעם  ָהאּב  ִאיְך  ַקאְּפל,  ִמיְטן  ַאייְך  ַהאְלט 
ֶדעם  ָפאְלְגן  צּו  ִעיָקר,  ֶדער  ִאיז  ָדאס  ַווייל  ָקאּפ. 
קּוֶמען  ֶוועט  ָטאג  ֵאיין  ַאז  ֶגעֶדעְנֶקען  אּון  ֶרִּבי'ן; 
ִמיר  ֶוועט  אּון  אֹויְגן  טֹויֶזעְנט  ִדי  ִמיט  ַמְלָאְך  ֶדער 
ֶעְרד  אֹויְפן  ֵלייְגן  ַאָראּפ  ִמיר  ֶוועט  ֶמען  ַהְרְג'ֶעֶנען, 
ֶוועט אֹויף ִמיר  ִמיט ִדי ִפיס צּום ִטיר אּון ֵקייֶנער 
ִמְׁשַניֹות  ְּפָרִקים  ִדי  אר  נַָ ָהאְּבן, אּון  ַרֲחָמנּות  ִניְׁשט 
אּון ַדִפים ְגָמָרא ָוואס ִאיְך ָהאּב ַאַריין ֶגעַכאְּפט ֶווען 

ֶוועט  ְׁשֶווער, ָדאס  ִּביֶטער אּון  ֶגעֶווען  ִמיר  ִאיז  ֶעס 
ִמיְך ַּבאְגֵלייְטן.

ֶגעַכאְּפט  ַאָמאל  ָהאט  טּוְלְטִׁשיֶנער  ַנְחָמן  ר' 
ַאזֹוי  ַּפאָראְנְטִׁשיק,  יֹוְסל  ֵאייֶנעם  ִמיט  ִהיְטׁש  ַא 
טּוְלְטִׁשיֶנער:  ַנְחָמן  ר'  ַפאר  ֶער  ָזאְגט  ְׁשמּוֶעְסְנִדיג 
ִאיז  ַנְחָמן  ר'  ֶרִּבי'ן",  ֶדעם  ֶגעֶקעְנט  ָהאּב  "ִאיְך 
ַאִּביְסל  ִאים  ָהאט  ֶער  אּון  ְפֵרייִליְך  ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן 
אּון  ָנָתן  ר'  צּו  ֶגעקּוֶמען  ֶער  ִאיז  ֶגעֶווען,  ְמַקֵנא 
יֹוְסל  ֵאייֶנער  ֶגעְטָראְפן  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִאים 
ֶרִּבי'ן,  ֶדעם  ֶגעֶקעְנט  ָהאט  ֶער  ָוואס  ַּפאָראְנְטִׁשיק 
ִניְׁשט  ַּפאָראְנְטִׁשיק ָהאט  "יֹוְסל  ָנָתן:  ר'  ִאים  ָזאְגט 
אר ֶגעֶזען ֶדעם ֶרִּבי'ן,  ֶגעֶקעְנט ֶדעם ֶרִּבי'ן, ֶער ָהאט נַָ
ֶלעְרְנְסט  דּו  ַווייל  ֶרִּבי'ן",  ֶדעם  ֶקעְנְסט  דּו  ָאֶּבער 
ִדי ְסָפִרים פּון ֶרִּבי'ן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִלּקּוֵטי 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א' ִסיָמן קצ"ב( "ָּפָניו ִׂשְכלֹו ְוִנְׁשָמתֹו ִנְמָצִאים 

ְנָׁשָמה פּוֶנעם  ֵׂשֶכל אּון  ָּפִנים,  ִדי  ַאז  ִסְפרֹו",  ְּבּתֹוְך 
ַצִּדיק ֶגעפּוְנט ִזיְך ִאין ַזייֶנע ְסָפִרים, קּוְמט אֹויס ַאז 
ֶדער  ֶרִּבי'ן,  ֵהייִליְגן  פּון  ְסָפִרים  ִדי  ֶלעְרְנט  ֵאייֶנער 
ָחִסיד,  ְּבֶרְסֶלב'ֶער  ַא  ִאיז  ֶער  אּון  ֶרִּבי'ן,  ֶדעם  ֶקען 
ֶמען  ָהאט  ְסָפִרים  ִדי  ִניְׁשט  ֶלעְרְנט  ֶמען  ַאז  ָאֶּבער 

ִניְׁשט ַקיין ַׁשְייכּות ִמיְטן ֶרִּבי'ן.

ֶוועְרן  ִניְׁשט  ֶוועְסט  דּו  ַאז  ָהאף  ִאיְך 
ִאיֶּבעְרֶגענּוֶמען פּון ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַפאְרְדֵרייֶען ֶדעם 
ָקאּפ ִמיט ֲהֵבל ֲהָבִלים, ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט מֹוֲהָרא"ׁש, 
ֶיעֶנעם,  ֶגעֶקעְנט  ֶגעֶקעְנט ֶדעם, ֶער ָהאט  ֶער ָהאט 
אר ַמאְך ִדיר ַא ִׁשיעּור ִאין ֶרִּבי'ְנס ְסָפִרים, ֵהייּב ָאן  נַָ
ַהִמידֹות",  "ֵסֶפר  ְלָמָׁשל  ִווי  ְסָפִרים  ְגִריְנֶגע  ִדי  ִמיט 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ַּתְלִמיד ר' ַנְפָּתִלי 
ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ָוואס  ֵעִדים  ְצֵוויי  ִדי  פּון  ֵאייֶנע  ִאיז  ֶער  )ָוואס 

ַהאְרִציֶגער  ִליֶּבער  "ַמיין  ַהְּכָלִלי(:  ִּתיקּון  אֹויף  ֶגעְׁשֶטעְלט 

ִאיד",  ַא  ַפאר  ֶגעַמאְכט  ִמיְך  ָהאט  ֵסֶפר  ִדי  ַחֶבר, 
ֵזייֶער  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ַמֲעִׂשיֹות",  "ִסיּפּוֵרי  ָאֶדער 
ֶגעָוואְלט ֶמען ָזאל ֶעס ְדרּוְקן ִאין ִאיִדיׁש ַדְוָקא, ַאז 
ֶרִּבי  ֶדער  ַווייל  ֶלעְרֶנען,  ֶקעֶנען  ֶעס  ָזאְלן  ְפרֹויֶען 
ַפאר  ְמסּוָגל  ִאיז  ַמֲעִׂשיֹות  ִסּפּוֵרי  ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאט 
ִקיְנֶדער, ַאזֹוי ֶוועְסטּו ֶקעֶנען ֶדעם ֶרִּבי'ן. אּון ֶזע צּו 
ֶלעְרֶנען ַאַסאְך "ֲאֶׁשר ַּבַנַחל" ֶוועְסטּו ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 
אֹויף  ֵעָצה  ַאן  ָהאְּבן  ֶוועְסט  דּו  אּון  ֶצעְּבָראְכן  ַזיין 

ֶיעֶדע ְּפָרט ִאין ֶלעְּבן.

)גענומען פון עצתו אמונה פרשת טהרה תשע"ו(



ג

ִאין  ִאיז  ָקאּפ  ַגאְנֶצע  ַזיין  ִאיז,  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָוואס  ְגַלייְך  ׁשֹוין  ֶמען 
ְׁשִטיק טּוְמָאה.

ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָזאְגט )ַעֵיין ִלּקּוֵטי ַהָלכֹות, ֵסֶפר ּתֹוָרה, 
ֲהָלָכה ג( ַאז ֵליָצנּות ִאיז 'ַאִבי ֲאבֹות ַהֻּטְמָאה'; ַווייל ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא 
ָנאְך ַאַזא טּוְמָאה ָוואס ֶנעְמט ַאֶוועק ִדי ֱאמּוָנה אּון ְקדּוָׁשה פּוֶנעם 
ֲחָכֵמינּו  ַאז  ֶזעט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  ֵליָצנּות,  פּון  טּוְמָאה  ִדי  ִווי  ֶמעְנְטׁש 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )יּוָמא פו:(: "ַהָּבא ִליַּטֵמא ּפֹוְתִחין לֹו", ֶווער ֶעס 
ִוויל ַאֶוועק ֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶהעְלְפט ֶמען פּון ִהיְמל ֶער ָזאל 
ֶקעֶנען ַאֶוועק ֵגיין, ֶׁשֶנֱאַמר )ִמְׁשִלי ג, לד(: "ִאם ַלֵלִּצים הּוא ָיִליץ", 
ָזאְגט ֶרִּבי ָנָתן, ַפאְרָוואס ָהאְּבן ֲחַז"ל ָאְנֶגעַכאְּפט ַדְוָקא ֶדעם ָּפסּוק? 
ִוויל טּון ֲעֵבירֹות ְּבֶרעְנְגט ֶמען ִאים ַא ֵלץ, אּון  ַווייל ַאז ַא ֶמעְנְטׁש 
ֶער ַלאְכט ָאּפ פּון ַאֶלעס ָוואס ַצִדיִקים ָזאְגן, ַאזֹוי ַפאְלט ֶער ְמֵמיָלא 
ְיָׁשִרים  ְמִסַּלת  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֲעֵבירֹות.  ִאין  ִלְּצָלן  ַרֲחָמָנא  ַאָראּפ 
)ְמִסַּלת ְיָׁשִרים, ֵּפֶרק ה( ְׁשַרייְּבט ַאז ֵליָצנּות ִאיז ִווי ַא ַּפאְנֶצער ֶקעְגן 
ִיְרַאת ָׁשַמִים; ּפּוְנְקט ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס טּוט ִזיְך ָאן ַא ַּפאְנֶצער ֶקען 
ֶמען ִאים ִניְׁשט ִׁשיְסן - ִדי ַפאְלן ֵגייֶען ִניְׁשט ַאַריין ִאין ִאים, ַאזֹוי ִאיז 

ֵליָצנּות ַא ַּפאְנֶצער ַאְנְטֶקעְגן ִיְרַאת ָׁשַמִים.

ָהאט  ֵאייְנָמאל  ֶדעְרֵצייְלט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֶגעַמאְכט  ֲחתּוָנה  מֹוֲהָרא"ׁש  ַּביי  ֶגעְדֵרייְדט  ִזיְך  ָהאט  ָוואס  ֵאייֶנער 
ִאין ַא ַאְנֶדעֶרע ַלאְנד, ֶיעֶנער ָהאט ִמיר ַאָמאל ֶגעָהאְלְפן ְוכּו' ִּבין ִאיְך 
ֶגעָפאְרן ַאִהין צּו ִדי ֲחתּוָנה ַאְלס ַהָּכַרת ֲהטֹוב, ֶיעֶנע ָוואְך ִּבין ִאיְך 
ִניְׁשט ֶגעקּוֶמען צּום ִׁשיעּור ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶגעֶגעְּבן ֵליל ִׁשיִׁשי 
ַווייל ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען ַּביי ִדי ֲחתּוָנה, ֶגעֶוועְנִליְך ָהאט ִמיר מֹוֲהָרא"ׁש 
פּוֶנעם  ֶגעֶפעְלט  ָהאּב  ִאיְך  ֶווען  ָפאְרֶגעַהאְלְטן  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל 
ִׁשיעּור, ָאֶּבער ִדי ַאְנֶדעֶרע ָוואְך ָנאְך ִדי ֲחתּוָנה ָהאט ִמיר מֹוֲהָרא"ׁש 
ָפאְרֶגעַהאְלְטן: "וואּו ִּביְסטּו ֶגעֶווען ַפאְרַגאְנֶגעֶנע ָוואְך?" ָהאּב ִאיְך 
ֶגעָזאְגט ַפאר מֹוֲהָרא"ׁש: "ִאיְך ִּבין ֶגעָפאְרן צּו ֶיעֶנעְמס ֲחתּוָנה ַאְלס 
ַׁשאְרף:  ֵזייֶער  ֶגעְפֶרעְגט  מֹוֲהָרא"ׁש  ִמיר  ָהאט  ְוכּו'"  ֲהטֹוב  ַהָּכַרת 
"ָוואס?!; צּו ִאים ִּביְסטּו ֶגעָפאְרן ַאְלס ַהָּכַרת ֲהטֹוב?! ֶער ִוויל ִדיר 
ְפֶלעְגט  ֶיעֶנער  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט  אּוְמְּבֶרעְנֶגען..."; 
ָאְנֶגעָוואְרְנט  ִמיר  מֹוֲהָרא"ׁש  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש,  אֹויף  ֵליָצנּות  ַמאְכן 
ִאיְך ָזאל ִזיְך ִהיְטן פּון ִאים, ַווייל דּוְרְך ַזייֶנע ֵליָצנּות ֶקען ִאיְך ַחס 

ְוָׁשלֹום ַפאְרִליְרן ַמיין ַגאְנֶצע ִאיִדיְׁשֵקייט ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן.

ֶקען  ֵליָצנּות  ַווייל  ֵלִצים  פּון  ִהיְטן  ֵזייֶער  ִזיְך  ַדאְרף  ֶמען 
ַצִּדיק  פּוֶנעם  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  אֹויְסַרייְסן 
ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן. ֵליָצנּות ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל, ֶדער ֵלץ קּוְמט ִניְׁשט 
ִמיט ַקיין ֶהְסֵּבִרים ַאְנְטֶקעְגן ֶדעם ַצִּדיק, ֶער ֶגעְּבט ַא ְקֵלייֶנע ַלאְך 
אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ׁשֹוין ִניְׁשט ִצי ֶער ָזאל ַווייֶטער קּוֶמען צּום 
ַצִּדיק ַווייל ֶיעֶנער ָהאט ֶגעַלאְכט...; ַּבאְלד ֵגייְסטּו ַארֹויס פּון ׁשּול 
ֶוועט ִדיר ֵאייֶנער ָאְּפְׁשֶטעְלן ְפֶרעְגן: "וואּו ָהאְסטּו ֶגעַדאֶוועְנט, ִאין 
ִוויֶדער  ָהאט  ֶמען  ָדאְרט,  ֶגעֶרעְדט  ֶמען  ָהאט  ָוואס  ַהקֹוֶדׁש?  ֵהיַכל 
ֶגעֶרעְדט פּון ָׁשלֹום ַּבִית... פּון ְּתִהִלים... פּון ָזאְגן ִמְׁשַניֹות..." - ֶיעְצט 
ֶוועְרְסטּו ִאיְנַגאְנְצן ֶצעִמיְׁשט, דּו ֵווייְסט ׁשֹוין ַטאֶקע ִניְׁשט ַפאְרָוואס 
דּו קּוְמְסט צּום ֶרִּבי'ן, ֶמען ֶרעְדט ָדאְך ָדאְרט פּון ָׁשלֹום ַּבִית ְוכּו'.... 
ֶאְפָׁשר ַדאְרף ֶער ֶיעְצט ַטאֶקע צּוִריְקֵגיין צּו ַזיין ַאְלֶטע ְּפַלאץ וואּו ֶער 
ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶלעְּבט ַווייל ֶיעֶנער ַאזֹויֶגערּוֶפעֶנער ַחֶבר ָהאט ֶגעֶגעְּבן 
ַא ַמאְך ִמיט ִדי ַהאְנט...; ַּבאְלד ֶוועט ֵאייֶנער צּוקּוֶמען צּו ִדיר אּון 
ָזאְגן ִמיט ַא ִּביטּול: ַּבאְלד ֶוועט ֵאייֶנער צּוקּוֶמען צּו ִדיר אּון ָזאְגן 
ִמיט ַא ִּביטּול: "ַאה, דּו ְדֵרייְדְסט ִזיְך ִאין 'ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש'... וואּו ֶמען 
ֲעֵבירֹות...?;  פּון  ֵריין  ֶמען  ִאיז  ֶדעָמאְלט  ַווייל  יּוְנג,  ֲחתּוָנה  ַמאְכט 
ֶמען ַמאְכט ִּביִליֶגע ֲחתּונֹות, ֶעְנק ֶזעֶנען ְקלּוֶגער פּון ֶיעְדן..." - ֶיעְצט 
ֶוועְסטּו ׁשֹוין 'מּוְזן' אֹויְסֶגעְּבן ְׁשֶוועֶרע טֹויְזְנֶטעְרס ַווייל ֶיעֶנער ָהאט 

ֶגעָזאְגט: "ַאה...", ֶיעֶנער ָהאט ֶגעֶגעְּבן ַא ַלאְך...

ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ַא', ִסיָמן קלג(: "ָׁשַמְעִּתי 

פּון  ָנאְכָזאְגן  ֶגעֶהעְרט  ָהאּב  ִאיְך  ֶׁשָאַמר",  טֹוב,  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ְּבֵׁשם 
"אֹוי  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ָוואס  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל  ֵהייִליְגן 
ְוַהָּיד  ְונֹוָרִאים,  ִנְפָלִאים  ְוסֹודֹות  ְמאֹורֹות  ָמֵלא  ָהעֹוָלם  ִּכי  ַוֲאבֹוי, 
ְּגדֹוִלים",  אֹורֹות  ִמִּלְראֹות  ּוְמַעֶּכֶבת  ָהֵעיַנִים,  ִּבְפֵני  עֹוֶמֶדת  ַהְּקַטָּנה 
ִגיַוואְלד, ִדי ֶוועְלט ִאיז ִפיל ִמיט ִליְכט אּון וואּוְנֶדעְרִליֶכע סֹודֹות אּון 
ֶדער ְקֵלייֶנע ֶהעְנֶטעֶלע ַפאְרְׁשֶטעְלט ַאֶלעס. מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ָזאְגן 
ְּפַׁשט ֶדעִרין ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט פּון ַא ָּפׁשּוֶט'ער ִאיד ]מֹוֲהָרא"ׁש 
ְפֶלעְגט צּוֵלייְגן ַאז ִאין ַא ָטאְרֶּבעֶלע פּון ַאן ָאֶרעַמאן ֶקען ֶמען אֹויְך 
ַאָמאל ְטֶרעְפן ַא ְּבִריְלַיאְנט, ַאזֹוי אֹויְך ֶקען ֶמען ַאָמאל ֶהעְרן פּון ַא 
ָּפׁשּוֶט'ער ֶמעְנְטׁש ַא ֵטייֶער ָוואְרט[, ַאז ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֵאייֶנער 
קּוְמט צּום ֶרִּבי'ן אּון ֶהעְרט ֵׁשייֶנע ֵעצֹות אּון ִהְתַחְזקּות ִווי ַאזֹוי ֶמען 
ֶקען ֶלעְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן אּון ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן - ֵסיי 
ִמיט  אּון  ִקיְנֶדער  ִמיט  ַווייּב,  ַא  ִמיט  ַּפְרָנָסה,  ִמיט  ַאֵליין,  ִזיְך  ִמיט 
ְטִריט  ֶרִּבי ָהאט ָדאְך ֵעצֹות אֹויף  ַווייל ֶדער  ְוכּו';  ְוכּו'  ִניְׁשט  ָוואס 
אּון ְׁשִריט, ָאֶּבער - ִגיַוואְלד אּון ֶגעְׁשִריְגן: "ָדאס ְקֵלייֶנע ֶהעְנֶטעֶלע 
ַפאְרְׁשֶטעְלט ַאֶלעס", ַאז ַא ְפִריֶׁשער ְמקּוָרב ְטֶרעְפט ָאן ַא ֵלץ אּון 
ֶעְנְטֶפעְרט  ֶיעֶנער  ִזיְך?" אּון  ְדֵרייְסטּו  ִאים: "וואּו  ְפֶרעְגט  ֵלץ  ֶדער 
ִאים ַאז ֶער ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא ִליְכִטיֶגע ִוויְנְקל וואּו ֶער ִאיז ִזיְך ְמַחֶי', 
ִדי  ִמיט  ֵלץ  ֶדער  ַמאְכט  ְוכּו',  ְוכּו'  ֶלעְּבן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ֶער  אּון 
ַהאְנט ַאַזא ְּתנּוָעה פּון ִּביטּול אּון ֶיעֶנער ְטַראְכט ׁשֹוין ְוכּו'... אֹויף 
ֶגעְׁשִריְגן: "ִגיַוואְלד"; אּון  ַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ֵהייִליֶגער  ֶדעם ָהאט ֶדער 

אֹויף ֶדעם ַדאְרף ֶמען ַטאֶקע ְׁשֵרייֶען: "ִגיַוואְלד, ִגיַוואְלד".

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ֶגעָזאְגט: ִאיְך ֶקען ְמַקֵרב 
ַזיין ֶיעְדן ֵאייֶנעם אֹויֶסער ַא ֵלץ, ֶאְפָׁשר ֶזעֶנען ָדא ְסֶּפעִציֶעֶלע ַּדָּיִנים 
ָאֶּבער  ֵלִצים  ִמיט  ָאְּפֶגעְּבן  אֹויְך  ִזיְך  ֶקעֶנען  ָוואס  ַמְׁשִּפיִעים  ָאֶדער 
ִאיְך ֶדעְרַווייֶטער ִזיְך ֵזייֶער פּון ֵזיי. ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט 
ֶעס צּוֶגעְגִליְכן צּו ִדי ֲהָלָכה ָוואס ֶוועְרט ֶגעַּפְסְק'ֶעט ִאין ֻׁשְלָחן ָערּוְך 
)יֹוֶרה ֵדָעה, ִסיָמן קה, ְסִעיף ד(: אֹויּב ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעָגאְסן ַקאְלֶטע 
ֵסיי  אּון  ִמיְלְך  ִדי  ֵסיי  ֶוועְרט  ְפֵלייׁש  ְׁשִטיְקל  ֵהייֶסע  ַא  אֹויף  ִמיְלְך 
אּוְנֶטעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָּגַבר',  'ַּתָּתָאה  ַווייל  ֶעְסן,  צּו  ָאסּור  ְפֵלייׁש  ִדי 
אֹויְך  ַמאְכט  ְפֵלייׁש  ֵהייֶסע  ִדי  אֹויֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ְׁשֶטעְרֶקער  ִאיז 
ֵהייס ִדי ַקאְלֶטע ִמיְלְך, ָאֶּבער אֹויּב ִאיז ִדי ִמיְלְך ֶגעֶווען ֵהייס אּון ִדי 
ְפֵלייׁש ַקאְלט, ְּבַלייְּבן ֵּבייֶדע מּוָּתר צּו ֶעְסן, ַווייל ֶדער אּוְנֶטעְרְׁשֶטער 
ָוואס ִאיז ַקאְלט ַמאְכט אֹויְך ַקאְלט ֶדעם אֹויֶּבעְרְׁשְטן, ְׁשֵטייט ָאֶּבער 
ָדאְרט )ָׁשם, ְוַעֵיין ָׁשם ְּבטּוֵרי ָזָהב ְסִעיף ָקָטן ו, וש"ך ְסִעיף ָקָטן ז( 
ַאז ֶמען ַדאְרף ָאְפֵּׁשייְלן ַא ִדיֶנע ִׁשיְכט פּון ִדי ְפֵלייׁש, ַווייל 'ַאְדֵמיַקר 
ֵליּה ָּבַלע', ִּביז ֶדער אֹויֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועְרט ַקאְלט פּוֶנעם אּוְנֶטעְרְׁשְטן 
ָהאט ֶדער אּוְנֶטעְרְׁשֶטער ַאִּביְסל ׁשֹוין ַאייְנֶגעַזאְּפט ַא ַטַעם פּוֶנעם 
ֶקען  ִזיְך  ְקִריְגן  ַזאְכן  ְצֵוויי  ֶווען  ֶדעם  ֶמען פּון  ֶזעט  אֹויֶּבעְרְׁשְטן, - 
ִדי  ְׁשֶטעְרֶקעְרן,  ֶדעם  ֶׁשעִדיְגן  ַאִּביְסל  ְׁשַוואֶכעֶרער  ֶדער  ֲאִפילּו 
ֶרעְדט  ֵאייֶנעם, ֶמען  ַזיין  ְמַקֵרב  ֶווען ֶעס קּוְמט צּו  ִאיז  ַזאְך  ֶזעְלֶּבע 
ִמיט ֵאייֶנעם פּון ִדי ֵעצֹות פּון ֶרִּבי'ן, ַדאְרף ֶמען ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן 
ֶער ָזאל ִדיְך ִניְׁשט ָאְּפְׁשַוואְכן, אֹויּב ִאיז ֶיעֶנער ַא ֵלץ ֹלא ָעֵלינּו, ֶוועט 
ֶער ִּביז-ֶדעְרַווייל ָוואס דּו ִּביְסט ִאים ַמְסִּביר ֶדעם ֶרִּבי'ְנס 'ֵסֶדר ֶדֶרְך 
ַהִלימּוד', ֶוועְגן ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן - ִדיְך ַפאְרְדֵרייֶען ִמיט ַזייֶנע 
ָאן  ּתֹוָרה  פּון  ֶוועְרֶטער  ָזאְגן  ְסַּתם  ֶוועְרד  ֶדען  ִאיז  "ָוואס  ֻקְׁשיֹות: 
ֶדען  ִאיז  ִהְתּבֹוְדדּות  ַמאְכן  ֶמען  ַדאְרף  "ַפאְרָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין...?" 
ִניְׁשט ֶגענּוג צּו ַדאֶוועֶנען ַׁשֲחִרית, ִמְנָחה אּון ַמֲעִריב...?"; ֶדעְרַפאר 
ַדאְרף ֶמען ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִמיט ֶוועֶמען ֶמען ֶרעְדט, ֶער ָזאל ִדיר 

ִניְׁשט ֶקעֶנען ַאֶוועְקֶנעֶמען פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַפאר  ֶסע  ַקאָטאֶוועס.  ִאיְרֵליי  ָמה  ּכַ ַהאְנְדן  ַפאר  ֶסע   ָוואְרן 
אּון  ֵרייד.  ַזייֶנע  ִמיט  ְטֶרעְפן  ֶיעֶנעם  ַטאֶקע  ִוויל  ֵאייֶנער  ַהאְנְדן 
ַאז ֶיעֶנער קּוְקט ִזיְך ַארּום. ָזאְגט ֶער ִאים ִאיְך ְטַרייּב ַקאָטאֶוועס 
ִמְתַלְהֵלּהַ ַהּיֹוֶרה ִזיִקים ְוכּו' ְוָאַמר  סּוק ּכְ ֵטייט ִאין ּפָ ַאזֹוי ִווי ֶסע ׁשְ
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יְסט ַפייְלן ִאין ַהאְרְצן  לֹוֶמר ַאזֹוי ִווי ֵאייֶנער ׁשִ ֲהלֹא ְמַצֵחק ָאִני )ּכְ
ַאַריין. אּון ֶער ָזאְגט ִאיְך ְטַרייּב ַקאָטאִוועס( אּון ַאזֹוי ִאיז ַפאר 
אּון  ַקאָטאֶוועס.  אֹויף  ַטאֶקע  ֵמייְנט  ֶער  ָוואס  ֵאייֶנער  ַהאְנְדן 
ֶער ִאיז ָפאְרט ַמִזיק ֶדעם ַאְנֶדעְרן ִמיט ַזייֶנע ֵרייד. אּון ַאזֹוי ִאיז 
ִאין  ַפאְרַהאְנְדן  ֶסע  אּון  ַקאָטאֶוועס.  ִאיְרֵליי  ָמה  ּכַ ַהאְנְדן  ַפאר 
ַאֶלע ְמִדינֹות ֵאיין ְמִדיָנה ָוואס ִדי ְמִדיָנה ִאיז ּכֹוֵלל ַאֶלע ְמִדינֹות. 
ַלל פּון ַאֶלע ְמִדינֹות(  לֹוֶמר ִדי ְמִדיָנה ִאיז ֶדער ִעיָקר אּון ֶדער ּכְ )ּכְ
ָטאט  ָטאט ָוואס ִדי ׁשְ אּון ִאין ֶדער ְמִדיָנה ִאיז ַפאר ַהאְנְדן ַא ׁשְ
ּכֹוֵלל  ִאיז  ִזי  ָוואס  ְמִדיָנה  ֶדער  ָגאר  פּון  ֶטעט  ׁשְ ַאֶלע  ּכֹוֵלל  ִאיז 
טּוּב  ׁשְ ֵאיין  ַפאְרַהאְנְדן  ִאיז  ָטאט  ׁשְ ֶדער  ִאין  אּון  ְמִדינֹות.  ַאֶלע 
ָוואס  ָטאט  ׁשְ ַגאְנֶצע  ֶדער  פּון  ער  ִטיּבֶ ׁשְ ַאֶלע  ּכֹוֵלל  ִאיז  ִזי  ָוואס 
ִאיז  טּוּב  ׁשְ ֶדער  ִאין  ָדאְרט  אּון  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ּכֹוֵלל  ִאיז  ָטאט  ׁשְ ִדי 
ָוואס  טּוּב,  ׁשְ ִדי  ָגאר  ּכֹוֵלל  ִאיז  ֶער  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאְרַהאְנְדן 
"ל. אּון ָדאְרט ִאיז ַפאְרַהאְנְדן ֵאייֶנער  ּנַ טּוּב ִאיז ּכֹוֵלל ְוכּו' ּכַ ִדי ׁשְ
ָוואס ֶער ַמאְכט ָגאר ָדאס ֵליָצנּות אּון ֶדעם ַקאָטאֶוועס פּון ֶדער 

ַגאְנֶצער ְמִדיָנה.

ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַמְמִׁשיְך ֶגעֶווען: ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶדעְרֶקעֶנען  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ֵעָצה  ֶדעם  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  אּוְנז 
ֶווער ֶער ִאיז - לֹויט ַזייֶנע ֵרייד, ִווי ַאזֹוי ֶער ֶרעְדט; ִאיְך ִּבין ֵזייֶער 
ֶמען  ֶדעְרֶקעְנט  צּוָמאל  ֲחתּונֹות,  ַּביי  ַּבְדָחִנים  ֶהעְרן  צּו  ֶסעְנִסיִטיוו 
ְגַלייְך אֹויף ֵזיי ֶווער ֵזיי ֶזעֶנען, ֵזיי ֶרעְדן ֶגעֵמיין, ִמיט ִניבּול ֶּפה ְוכּו', 
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ֵסֶפר ַהִמידֹות, אֹות ִניבּול ֶּפה, ִסיָמן א(: 
"ֶווער ֶעס ֶרעְדט ִניבּול ֶּפה ִאיז ַא ִסיָמן ַאז ַזיין ַגאְנֶצע ָקאּפ ִאיז ִאים 

ַפאְרַדאְרְּבן ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן".

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א רּוְפט ִזיְך ָאן צּו ַא ָּבחּור: אֹויּב 
פּון  ֶרעְדן  ֵזיי  ֶּפה,  ִניבּול  ֶרעְדן  ָּבחּוִרים  ַאְנֶדעֶרער  פּון  ֶהעְרְסט  דּו 
ֵמייְדֶלעְך ְוַכּדֹוֶמה, ַאְנְטלֹויף פּון ִאים ִווי פּון ֵפייֶער; ִאיְך ֶּבעט ִדיר, 
אֹויּב דּו ֵווייְסט ָאֶדער דּו ֶהעְרְסט ֵאייֶנעם ֶרעְדן ִניבּול ֶּפה - ָזאְלְסטּו 
ִמיר ְגַלייְך קּוֶמען ֶדעְרֵצייְלן; מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ִמיר ַמְדִריְך ֶגעֶווען ִווי 
ַאזֹוי צּו ִפיְרן ִדי ְיִׁשיָבה, ֶער ָהאט ַאֶוועְקֶגעְׁשֶטעְלט ִדי ְיסֹודֹות; ִאיְך 
ֶגעֶווען  ֵלייֶדער  ֶזעֶנען  ָוואס  ָּבחּוִרים  ְיִׁשיָבה  ִאין  ֶגעַהאט  ָהאּב ׁשֹוין 
ֵזייֶער ַאָראְּפֶגעַפאְלן ִאין ִדי ֶעְרְגְסֶטע ַזאְכן ָוואס ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶרעְדן 
ֶדעְרפּון, ָהאט ִמיר מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעָזאְגט: 'ָלאז ִאים קּוֶמען 
ִאין ְיִׁשיָבה, ֶרעְדט צּו ִאים ֵׁשיין ֶוועט ֶער ִזיְך טֹויְׁשן אּון ּצוִריְקקּוֶמען 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן', ָאֶּבער אֹויף ָּבחּוִרים ָוואס ֶרעְדן ִניבּול ֶּפה ָהאט 
ַווייל  ְיִׁשיָבה,  פּון  ַפאְרִׁשיְקן  ִאיְך  ָזאל  ֵזיי  ֶגעָזאְגט  מֹוֲהָרא"ׁש  ִמיר 
ֵזיי  ֶקעֶנען  ָטאג  ֵאיין  ֲאִפילּו  ְיִׁשיָבה  ִאין  ַהאְלְטן  ֵזיי  ִאיְך  ֶוועל  אֹויּב 
ִיְׁשְמֵרינּו. ָדאס ָוואס ִאיְך  ַפאְרַדאְרְּבן ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ָּבחּוִרים, ַהֶׁשם 
ְצֵווייְטְנ'ס  ַא  ַזיין ַפאְרנּוֶמען ִמיט  ִניְׁשט  ָזאג ְׁשֶטעְנִדיג ַא ָּבחּור ָזאל 
ְצִוויְׁשן  ַאָראְּפֶגעַפאְלן  ִאיז  ָּבחּור  ַא  ֶווען  ַאֶלעס  ִאיז  ָדאס  רּוָחִניּות 
ַקיין  ִניְׁשט  ֵלייְגט  ֶער  ִניְׁשט,  ַדאֶוועְנט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ִזיְך 
ָנאְכקּוְקן,  ִניְׁשט  ִאים  ַדאְרְפְסטּו  ֶדעָמאְלט   - ִלְּצָלן  ַרֲחָמָנא  ְּתִפיִלין 
ָדאס ָהאט ִניְׁשט ִמיט ִדיר, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַדיין ֵעֶסק, ָאֶּבער ֶווען ַא 
ַּבאְלד  ִדיר,  ִמיט  ָיא צּוטּון  ָדאְך  ָדאס  ָהאט  ֶּפה  ִניבּול  ֶרעְדט  ָּבחּור 

ֶוועט ֶער ִדיר ְּמַטֵּמא ַזיין ַהֶׁשם ִיְׁשְמֵרינּו.

ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעֶרעְדט פּון ִדי ִׂשְמָחה 
פּון ִדי אֹויְפרּוף פּון ֶדעם ָחָתן ֵנרֹו ָיִאיר אּון ֶגעָזאְגט: ִמיר ָהאְּבן ָדא 
ֶדעם ֵטייֶעֶרער ָחָתן ֵנרֹו ָיִאיר, ֶאְפָׁשר ִאיז ֶיעְצט ִדי ַּפאִסיֶגע ַצייט ָדאס 
ַארֹויְסצּוְּבֶרעְנֶגען; ִאין ָאְנֵהייּב ֶווען ִאיְך ָהאּב ֶגעֶעֶפעְנט ִדי ֵהייִליֶגע 
ְּבֶרְסֶלב'ֶע ַּתְלמּוד ּתֹוָרה ָהאּב ִאיְך ִניְׁשט ֶגעַהאט ִאין ְּפַלאן צּו ֶעֶפעֶנען 
ַאֶלע ִּכיּתֹות אֹויף ֵאייְנָמאל, ִאיְך ָהאּב ֶגעְּפַלאְנט קֹוֶדם צּו ֶעֶפעֶנען 
אר ַפאר ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער אּון צּוִּביְסֶלעְך צּוֵלייְגן ִדי ַאְנֶדעֶרע ִּכיּתֹות,  נַָ

ָאֶּבער ֶהעְרְנִדיג ֶמען ֶעֶפעְנט ַא ֵחֶדר, ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ֶעְטִליֶכע ַאְנֵׁשי 
ְׁשלֹוֵמינּו אּון ֶגעטּון ַא ִוויְלֶדע ַזאְך, ַא ִׁשָּגעֹון, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ִניְצט 
ִוויְלֶדע  ַא  ִגיָטאן  ָהאט  'אּון  י(:  ַמֲעֶׂשה  ַמֲעִׂשיֹות  )ִסּפּוֵרי  ָלׁשֹון  ֶדעם 
ַזאְך אּון ֶסע ִאיז ַטאֶקע ְגֶווען צּום ֶאֶמת ַא ִׁשָגעֹון', ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען 
ִמיט ַא ַקאר ִמיט ַאֶלע ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער אּון ֵזיי ַאָראְּפֶגעֵלייְגט ִאין ֵחֶדר 
אּון ִזיְך ַאֶוועְקֶגעָפאְרן... ִאיְך ַדאְרף ִזיְך ֶיעְצט ָּפאֶרען ִמיט ִקיְנֶדער 
פּון ַאֶלע ָיאְרֶגעְנג, ָאֶּבער ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך ֶזעט ֶמען, ַאֶלע 
ִקיְנֶדער ָוואס ָהאְּבן ֶדעָמאְלט ֶגעֶלעְרְנט ִאין ֵחֶדר ֶזעֶנען ׁשֹוין ֲחתּוָנה 
ֵזיי ֲחתּוָנה ְּבָקרֹוב, ֶדער ָחָתן ִאיז ׁשֹוין פּון ִדי  ֶגעַהאט ָאֶדער ָהאְּבן 
ָוואס  ָיִאיר  ֵנרֹו  ַחִיים  ֶאְלָחָנן  זּון  ַמיין  ִאיז  יּוְנְגְסֶטער  ֶדער  יּוְנְגְסֶטע, 
ֵגייט אֹויְך ִאם ִיְרֶצה ַהֶׁשם ֲחתּוָנה ָהאְּבן ְּבָקרֹוב; ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם 
ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָצאְלט צּוִריק ַפאר ֵאייֶנער ָוואס טּוט ַפאר ִאים ִמיט 
ָוואְלְטן  ֵזיי  ֶרִּבי - וואּו  ִניְׁשט ֶדער  ֶווען  ֵווייְסט,  ֶווער  ֶנֶפׁש,  ְמִסיַרת 
ִׁשידּוְך,  ֵזייֶער  ֶגעְטָראְפן  ֶגעַהאט  ׁשֹוין  ָוואְלְטן  ֵזיי  ִצי  ֶגעַהאְלְטן, 
ִמְׁשָּפחֹות  ֵׁשייֶנע  ִדי  ֲאִפילּו  אר  נַָ ִמְׁשָּפחֹות  ָּפׁשּוֶט'ע  ִדי  ָאְּפֶגעֶרעְדט 
מּוְטֶׁשען ִזיְך אֹויְך ְסַּתם ַאזֹוי, ֶמען ִזיְצט ִמיט ִקיְנֶדער פּון ִדי ַאְכְצן 
ֶעס  ֶווער  ֶדעם  פּון  ֶמען  ֶזעט  ֶיעִריֶגע.  ְצָוואְנִציג  אּון  ַאְכט  ִדי  ִּביז 
ֶהעְלְפט ֶדעם ֶרִּבי'ן ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ֶער ֶהעְלְפט ּבֹויֶען ֶדעם ֶרִּבי'ְנס 
מֹוְסדֹות, ִאיז זֹוֶכה צּו ֵׁשייֶנע ַזאְכן. ֶיעְצט ִאיז ׁשֹוין ִניְׁשט ַאַזא ְמִסיַרת 
ֶנֶפׁש ָדאס ַאַרייְנצּוֵלייְגן ִאין ְּבֶרְסֶלב, ָאֶּבער ַהייְנט ִאיז ָדא ַאְנֶדעֶרע 
ַזאְכן ָוואס ֶמען טּוט ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ָאֶדער ֶדעם קּוֶמעְנִדיְגן ֵחֶדר 
ָוואס ֶמען ֶוועט ֶעֶפעֶנען - ַאז ֶמען ֶוועט טּון ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ֶוועט 

ֶדער ֶרִּבי צּוִריק ָצאְלן ֵזייֶער ֵׁשיין.

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

ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט  ִׁשיעּור  ֶדעם  ָנאְך  ִׂשיחֹות: 
ֶגעֶרעְדט ֶעְטִליֶכע ִׂשיחֹות ִאיֶּבער ִדי ִעְנָיִנים ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶרעְדט 
ַּביים ִׁשיעּור אּון ֶגעָזאְגט: ֲאִפילּו ֶדער ֶרִּבי ֶרעְדט ֵזייֶער ַׁשאְרף ֶקעְגן 
ִאין  ֵלָצנּות;  ֵהייְסט  ַאֶלעס  ִניְׁשט  ִוויְסן  ָאֶּבער  ֶמען  ַדאְרף  'ֵלָצנּות' 
אּון  'ֵלָצנּות'  ֶוועְרֶטער,  ַּבאזּוְנֶדעֶרע  ְצֵוויי  ָדא  ֶזעֶנען  ַהקֹוֶדׁש  ָלׁשֹון 
'ְּבִדיחֹות', 'ֵלָצנּות' ֵמייְנט ְׁשֶּפעְטן אּון חֹוֶזק ַמאְכן פּון ַא ֶעְרִליֶכע ַזאְך, 
ֶדער ֹראׁש  ֶוועְרְטֶלעְך, אּון  ְפֵרייִליֶכע  ְסַּתם  ֵמייְנט  'ְּבִדיחֹות'  ָאֶּבער 
ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ֶגעֶגעְּבן ַא ֵּבייְׁשִּפיל פּון ַא ֶוועְרְטל ָוואס ֶמען 
ֶמעג ָזאְגן ַווייל ֶעס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵלָצנּות ִאין ִזיְך, ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה 
ַׁשָּבְת'ִדיֶגע ְסעּודֹות ַמאְכט  ִדי  ַּביי  ִמיר  ַּביי  ֶגעָזאְגט:  ְׁשִליָט"א ָהאט 
ֶמען ַאַסאְך ֶוועְרְטֶלעְך ֶעס ָזאל ַזיין ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט ַפאר ִדי ִקיְנֶדער, 
ַמיין זּון ֵנרֹו ָיִאיר ָהאט ֶנעְכְטן ֶגעָזאְגט ַא ֶוועְרְטל ָוואס ִאיז ִניְׁשט ַקיין 
ֵלָצנּות: ֵאייְנָמאל ָהאט ַא ַאֶמעִריַקאֶנער ִאיד ֶגעָוואְלט ָזאְגן ַפאר ַאן 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאְל'ִדיֶגער ִאיד ַאז ֶעס ִריְנט ַוואֶסער פּון ַזיין ֶעיְרָקאְנִדיָשאן, 
אר ֶגעֶקעְנט ָלׁשֹון ַהקֹוֶדׁש,  ָאֶּבער ֶדער ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאְל'ִדיֶגער ִאיד ָהאט נַָ
ֶדער ַאֶמעִריַקאֶנער ִאיד ָהאט ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ִווי ַאזֹוי ֶמען ָזאְגט ֶעס 
אֹויף ָלׁשֹון ַהקֹוֶדׁש ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ַמִּׁשיב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהֶּגֶׁשם..." 
- ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א אֹויְסֶגעִפיְרט ָדאס ִאיז ַא ֵּבייְׁשִּפיל 

פּון ַא ֶוועְרְטל ָוואס ֶמען ֶמעג ָזאְגן.

ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: ֶדער ֶרִּבי ָהאט  ָנאְך ָהאט ֶדער ֹראׁש 
ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען ֶקען ָזאְגן ֶוועְרְטֶלעְך ִמיט ִדי ָפאְלֶגעְנֶדע ְדֵריי ְּתָנִאים: 
ְצֵווייְטְנ'ס  ַא  אֹויף  ִניְׁשט   - ְצֵווייְטְנס  ֶּפה;  ִניבּול  ַקיין  ָאן   - ֵאייְנס 
ֶחְׁשּבֹון; ְדִריְטְנס - ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֵמייֶנען ִזיְך", אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ֶלעְרֶנען  ֶקען  ֶמען  ֶוועְרְטֶלעְך";  ָזאְגט  ֵגייט  "ַהייְנט  אֹויְסֶגעִפיְרט: 
ְּפַׁשט ִאין ֶרִּבי'ְנס ֶוועְרֶטער "ַהייְנט ֵגייט ָזאְגט ֶוועְרְטֶלעְך" אֹויף ְצֵוויי 
ַאֶזעְלֶכע  ִמיט  ֶוועְרְטֶלעְך  ָזאְגן  ַהייְנט  ָנאְך  ֶקען  ֶווער  ֵאייְנס,  ֶוועְגן, 
ְדֵריי ְׁשֶוועֶרע ְּתָנִאים, ָאֶּבער ֶמען ֶקען אֹויְך ָזאְגן ְּפַׁשט ַאז ַהייְנט ֶקען 
ֶמען ׁשֹוין ַטאֶקע ָזאְגן ֶוועְרְטֶלעְך ֶווען ֶמען ֶגעט ִזיְך ַאְכטּוְנג פּון ִדי 

ְדֵריי ְּתָנִאים.


