
ַזייֶנע ַנאטּוְרן אּון ִמדֹות. ָדאס רּוְפט ִזיְך 'ָחְכַמת ַהַּפְרצּוף'.

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

ַאזֹוי ִאיז ֶעס ִמיט ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִליְך צּו 
ִוויְסן פּון ִאיְנְדרֹויְסן ָוואס ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז, ֶער ִזיְצט אּוְנֶטער ַא 
ִפיְרַהאְנג - ָדאס ֶזעֶנען ַזייֶנע ְקֵלייֶדער, ֶער ֵגייט ָאְנֶגעטּון ִמיט ַא 
ִהיט אּון ֶרעְקל ְוכּו', ֶעס קּוְקט ָדאְך ַמָמׁש אֹויס ִווי ִדי ְׁשִכיָנה רּוט 
ֶּבֶאֶמת  ֵלייֶדער  ָאֶּבער  ְּבֵסֶדר,  ִאים  ִמיט  ִאיז  ַאֶלעס  ִאים...  אֹויף 

ַפאְרָמאְגט ֶער ָגאְרִניְׁשט.

ִזיְך  ָהאט  ַאַריין.  ְמִדיָנה  ֶדער  ִאין  ִגיַגאְנֶגען  ָחָכם  ֶדער  ִאיז 
אַדאְרף ִוויִסין ֶדעם ְמהּות פּון ֶדער  ב ִגיֶווען. ֶער ּבַ ֶדער ָחָכם ְמַייׁשֵ
ִפיְרט  ְמִדיָנה  ִדי  ַאזֹוי  ִווי  ְמִדיָנה  ֶדער  פּון  ַזאְך  ִדי  לֹוֶמר  )ּכְ ְמִדיָנה 
ְמִדיָנה.  ֶדער  פּון  ְמהּות  ֶדעם  ִוויְסן  ֶער  ָקאן  ָוואס  דֹוְרְך  אּון  ִזיְך( 
אַדאְרף  ִמיּבַ ַאז  ָוואְרן  ְמִדיָנה.  ֶדער  פּון  ַקאָטאֶוועס  ֶדעם  ָדאְרְך 
ִוויְסן ַא ַזאְך. מּוז ֶמען ִוויְסן ֶדעם ַקאָטאֶוועס פּון ֶדער ַזאְך. ָוואְרן 
ָמה ִאיְרֵליי ַקאָטאֶוועס. ֶסע ַפאר ַהאְנְדן ֵאייֶנער  ֶסע ַפאר ַהאְנְדן ּכַ
קּוְקט  ֶיעֶנער  ַאז  אּון  ֵרייד.  ַזייֶנע  ִמיט  ְטֶרעְפן  ֶיעֶנעם  ַטאֶקע  ִוויל 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז ֶדער  ׁש, שְׁ גַּ ת ַויִּ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג יע"א; ִאיְנֶדעְרְפִרי  יָבה שְׁ רֹאׁש ְישִׁ
יְך ֶגעֶווען  ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

ה. ֶלְך ָעָנו ]ֵחֶלק ב'[ אּון ֶגעֶעְנִדיְגט ֶדעם ַמֲעשֶׂ ה ו', ִממֶּ ַמֲעשֶׂ

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

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

אְטֶרעט פּון ֶדעם ֶמֶלְך. ֶרעְנֶגען ֶדעם ּפַ ּבְ

ֶדעְרֶקעֶנען  ֶקעֶנען  ֶקעִניג  ֶדער  ֶוועט  ִּביְלד  ֶדעם  דּוְרְך  ַווייל 
ַא  ִאיז  ֶער  ַאז  אּוְנֶטער  ִזיְך  ַחְתְמ'ֶעט  ָוואס  ֶקעִניג  ַאְנֶדעְרן  ֶדעם 
ַאזֹוי  ִריְכִטיג.  ַטאֶקע  ִאיז  ָדאס  ִצי  ָעָניו,  ַא  ֶאֶמת אּון  ִאיׁש  ַא  ִּגּבֹור, 
ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ִיְתרֹו  כא(,  יח,  )ְׁשמֹות  ָּפסּוק  ִאין  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי 
ֱחֶזה ִמָּכל ָהָעם ַאְנֵׁשי ַחִיל ִיְרֵאי ֱאֹלִקים ַאְנֵׁשי  ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו: "ְוַאָּתה תֶֽ
ָפאְלק  ַגאְנְצן  ֶדעם  ֶזען פּון  ָזאְלְסט  ְוגֹו'", אּון דּו  ָבַצע  ֹׂשְנֵאי  ֱאֶמת 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  מֹוָרא  ָהאְּבן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ֶמעְנְטְׁשן,  ַרייֶכע 
ֶגעְלט  ַפייְנט  ָהאְּבן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ֶמעְנְטְׁשן,  ַפאְרַאְנְטָוואְרְטִליֶכע 
ִניְׁשט  ְׁשֵטייט  ֶעס  ַדף עח.(  ִיְתרֹו  )ַּפְרַׁשת  ַהָקדֹוׁש  ֹזַהר  ֶדער  ָזאְגט  ְוכּו', 
אר 'ְוַאָּתה ֶתֱחֶזה' - אּון  'ְוַאָּתה ִּתְבַחר' - אּון דּו ָזאְלְסט אֹויְסֶוועְלן, נַָ
דּו ָזאְלְסט ֶזען, ִאיז ֶדער ֹזַהר ַמְסִּביר ַּבֲאִריכּות ַאז דּוְרְכ'ן ֶזען ֶדעם 
צּוָרה פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש ֶקען ֶמען ֶדעְרֶקעֶנען ָוואס ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז, 
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בעזרת השם יתברך

ת ִטיׁש ּבָ ַא ָוואְרט ַפאְרן ׁשַ
מֹות כא, יט( ְוַרּפֹא ְיַרֵּפא )ׁשְ

ָרכֹות ס.( אֹות )ּבְ ָנה ְרׁשּות ְלרֹוֵפא ְלַרּפְ ִניּתְ אן ׁשֶ ִמּכַ

ֶמען 
ִניְׁשט  ָטאר 
ָזאְגן ַאַזא ַזאְך ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ָהאֶפענּוְנג 
אּון  ְגרֹויס  ַזיין  ָזאל  ָדאְקֶטער  ֶדער  ֲאִפילּו  ְוכּו', 
הֹוֶיעְך ִווי עֹוג ֶמֶלְך ַהָּבָׁשן ְוכּו', ֶקען ֶער ִניְׁשט ָזאְגן 
ֶווער  ְוכּו',  ְרפּוָאה  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאְסט ׁשֹוין  ַאז דּו 
ִאיז ֶער ִאיְנַגאְנְצן? ִדי ַחַז"ל ָזאְגן )ְּבָרכֹות ס.( אֹויְפן 
ָּפסּוק )ְׁשמֹות כא, יט( "ְוַרֹּפא ְיַרֵּפא" ִמַּכאן ֶׁשִניְּתָנה 
ָהאט  ֶמען  ַצִּדיִקים  ָזאְגן  ְלַרְּפאֹות;  ְלרֹוֵפא  ְרׁשּות 
ָאֶּבער  ֵהייְלן  ַא ָדאְקֶטער צּו  ֶגעֶגעְּבן ְרׁשּות ַפאר 
ִזיְך  ָזאְלְסטּו  ִאיֶּבעְרֶדעם  ַזיין,  צּו  ְמַייֵאׁש  ִניְׁשט 
ֶוועְסט  דּו  ֶגעָזאְגט,  ָהאט  ֶער  ָוואס  אֹויְסַלאְכן 

ְּבַווְדַאי ַזיין ֶגעזּוְנט אּון ְׁשַטאְרק.

ֶדעם  ַאַסאְך  ֶּבעְטן  ָזאְלְסט  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער 
ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ַאז ֶער ָזאל ִדיר ִׁשיְקן ַא ְרפּוָאה 
טֹויֶער  ִדי  ִאיז  ָדאס  ְּתִפָלה  ָווארּום  ְׁשֵליָמה, 

ִלּקּוֵטי  )ַעֵּין  עֹוָלִמים,  ָּכל  ּבֹוֵרא  צּום  ַאַרייְנצּוֵגיין 
מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן פד(, ַא ָׁשאד ַאז ֵקייֶנער ְטֶרעְפט 

ִניְׁשט ֶדעם טֹויֶער, ָוואס ָדאס ִאיז ַזיין מֹויל ֶיעְדן 
ֵאייֶנעְמ'ס מֹויל ָדאס ִאיז ֶדער טֹויֶער ַאַרייְנצּוֵגיין 
צּום ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, ִאיֶּבעְרֶדעם ַאְנְׁשָטאט צּו 
ָדאְך  ִאיז  ְוכּו'  ּוְמֻבָּטִלים  ְּבֵטִלים  ְדָבִרים  ֶרעְדן 
ַאֵליין,  עֹוָלִמים  ָּכל  ּבֹוֵרא  צּום  ֶרעְדן  צּו  ֶּבעֶסער 
ֶוועְרֶטער  ֶרִּביְנ'ס  ֵהייִליְגן  ִאין  ֵהייְסט  ָדאס  ָוואס 
וואּו  ְּפַלאץ  ַא  ִאין  ָאְּפִזיְנֶדעְרן  ִזיְך  ִהְתּבֹוְדדּות, 
אֹויְסֶרעְדן  ָדאְרְטן  ִזיְך  אּון  ִניְׁשָטא,  ִאיז  ֵקייֶנער 
ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, אּון ִזיְך גּוט 
אֹויְסֵווייֶנען ַפאר ִאים ֶוועְסטּו ֶזען ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות, 

ָנאר ַפאל ִניְׁשט ַאָראּפ ַּביי ִזיְך.

דּו ָהאְסט ַא ַהָּׂשָגה ָוואס ֵהייְסט ַאן ֶעְרִליֶכע 
ֹמַח  ַגאְנְצן  ַזיין  ִאיז  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ִאיד? 
ַמְחָׁשָבה ָנאר ָּדבּוק ִאיֶנעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים אּון 
ִוויל ָגאְרִניְׁשט ָנאר ֶדעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים ַאֵליין, 
ָנאר  ִאיז  ֶּבעְנֶקעִניׁש  ְּתׁשּוָקה אּון  ַגאְנֶצע  ַזיין  אּון 

ִווי ַאזֹוי ִנְכָלל צּו ֶוועְרן ִאין ֶדעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים 
ַזיין  ַאזֹוי  ִווי  ְטַראְכְטן  ֵאיין  ִאין  ֶער ַהאְלט  ַאֵליין, 
ָזאְגן  ַחַז"ל  ִדי  ִווי  ֵקֶבר,  ִאין  ִליְגן  ׁשֹוין  ֶוועט  ּגּוף 
)סֹוֶטה ה:( ִמי ֶׁשַּנֲעֶׂשה ָׁשֵכן ְלָעָפר ְּבַחָייו; ֶער ִאיז ִזיְך 

ְמַצִייר ִווי ִדי ּגּוף ִליְגט ׁשֹוין ִאין ֵקֶבר אּון ִדי ְנָׁשָמה 
צּוְקֶלעְּבן  ָנאר  ִזיְך  ְס'ִוויל  אּון  אֹויְבן  ַארֹויף  ִאיז 
ִאין ֶדעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, ָדאס ֵהייְסט ַא ַצִדיק 
ָוואס ִאיז ִנְכָלל ִאיְנַגאְנְצן ִאין ֵאין סֹוף ָּברּוְך הּוא, 
ַאַזא  אֹויף  ֶרעְדט  ֶער  ָוואס  ֶדעם  ֵוויי  אּון  ָאְך  ַאז 
ַצִדיק ָוואס ִאיז ִניְׁשט ֵמִסיַח ַדַעת פּון ֶדעם ּבֹוֵרא 
ָּכל עֹוָלִמים, אּון ָדאס ִאיז ַא ִסיָמן פּון ַא ֶמעְנְטׁש 
אֹויּב  ַהְּבִרית,  ְּפַגם  ִאין  ֶגעֶווען  ּפֹוֵגם  ָהאט  ָוואס 
ִאיֶּבעְרֶדעם  ִאיד,  ֶעְרִליְכן  ַאַזא  אֹויף  ֶרעְדט  ֶער 
ַאְנְטלֹויף פּון ְׁשֶלעְכֶטע ֲחֵבִרים, אּון ֶדער ּבֹוֵרא ָּכל 
עֹוָלִמים ֶוועט ִדיְך ַאַווַדאי ֶהעְלְפן ָזאְלְסט ֶקעֶנען 
ָהאְּבן ַא ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה ִּבְזכּות ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן 

ָוואס דּו ִּביְסט ְמקּוָרב צּו ִאים.

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

אּון ֶדעם ַקאָטאֶוועס פּון ֶדער ַגאְנֶצער ְמִדיָנה.

ִדי ְמִדיָנה ָוואס ִאיז ֶדער ִעיָקר פּון ַאֶלע ְמִדינֹות פּון ִדי ֶוועְלט 
- ָדאס ִאיז 'ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל'; ִדי ְׁשָטאט ָוואס ִאיז ֶדער ִעיָקר פּון ַאֶלע 
ְׁשֶטעט פּון ֶדעם ְמִדיָנה - ָדאס ִאיז 'ְירּוָׁשַלִים'; ֶדער ְׁשטּוּב ָוואס ִאיז 
ֶדער ִעיָקר פּון ַאֶלע ְׁשטּוֶּבער פּון ֶדעם ְׁשָטאט - ָדאס ִאיז ִדי 'ָקְדֵׁשי 
ָקָדִׁשים', אּון ִאין ֶדעם ְׁשטּוּב ִאיז ָדא ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ּכֹוֵלל ִדי 
ַגאְנֶצע ְׁשטּוּב - ָדאס ִאיז ֶדער ֹּכֵהן ָגדֹול, ָוואס ָדאס ֵמייְנט ֶמען ֶדעם 
ַצִּדיק ַהדֹור, אּון אֹויף ִאים ְׁשֵטייט אֹויף ֶדער סמ"ך ֵמ"ם אּון ַמאְכט 
ֵליָצנּות פּון ִאים, ְּכֵדי צּו ַפאְרַמייְדן ֶמעְנְטְׁשן ֵזיי ָזאְלן ִניְׁשט ֶקעֶנען 

ְמקּוָרב ֶוועְרן צּו ִאים דּוְרְך ַזייֶנע ֵליָצנּות.

ַאַריין  גּוט  קּוְקט  ֶמען  ַאז  ֲאַפְרְסמֹון(:  ַנֲהֵרי  )ֵסֶפר  ָזאְגט   מֹוֲהָראׁש 
ִאין ִדי ֵליָצנּות ָוואס ִדי ֵלִצים ַמאְכן אֹויְפ'ן ַצִּדיק קּוְמט ָגאר ַארֹויס 
ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּוֶנעם ַצִּדיק אּון ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶזעֶנען ְמקּוָרב 
ַהקֹוֶדׁש?  ֵהיַכל  ֶרִּבי'ן, אֹויף  ֵלָצנּות אֹויְפ'ן  ִדי  ֶזעֶנען  ָוואס  ִאים;  צּו 
"ֶמען ֶרעְדט ָדאְרט פּון ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער...; ֶמען ֶרעְדט 
ְקדּוָׁשה...;  פּון  ָדאְרט  ֶרעְדט  ֶמען  ִמְׁשַניֹות...;  ִמְׁשַניֹות,  פּון  ָדאְרט 
ֶמען ֶרעְדט ָדאְרט פּון ַצִּדיק ֶאֶמת... - ֶיעְצט ֶזעט ֶמען ֶווער ִאיז ֶדער 
ַצִּדיק;  פּוֶנעם  ְגרֹויְסֵקייט  ָדאס  ַארֹויס  ֵליָצנּות קּוְמט  ִדי  פּון  חֹוֶזק, 
ִדי ַאֶלע ַזאְכן ֶזעֶנען ִניְׁשט ַקיין ֶחְסרֹונֹות, ָדאס ֶזעֶנען ְּבלֹויז ַמֲעלֹות, 
ָּברּוְך ַהֶׁשם ַאז ִאיְך ְדֵריי ִזיְך ִאין ַאַזא ֵהייִליג ְּפַלאץ ָוואס ֶמען ֶרעְדט 
ָדאְרט ְׁשֶטעְנִדיג פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, פּון ִמְׁשַניֹות, פּון ְקדּוָׁשה אּון 

פּון ַצִּדיק ָהֱאֶמת.

ֵליָצנּות ָהאט ָאֶּבער ַאַזא ְגרֹויֶסע ֹּכַח, ֲאִפילּו ֶדער ֵלץ ַפאְרקֹויְפט 
ָגאְרִניְׁשט, ַזייֶנע ֶוועְרֶטער ָהאְּבן ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ַּבאֵדייט - ָדאְך ֶקען 
ֶעס ָׁשאְטן ַפאְר'ן צּוֶהעֶרער, ֶער ָזאל ָאְנֵהייְּבן ְטַראְכְטן ַמֲחָׁשבֹות פּון 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ֶווען  ַצִּדיק.  פּוֶנעם  ַאֶוועְקֵגיין 
ִדי ֶוועג פּון 'ֲהָפָצה' דּוְרְך ֶרעְדן צּו ֶמעְנְטְׁשן, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ְּכֵסֶדר 
ֶגעֵהייְסן אּון ֶגעָמאְנט ֶמען ָזאל ֶרעְדן ִמיט ֶמעְנְטְׁשן אּון ֵזיי ְמַקֵרב ַזיין 
ֶווען  ַווייל  ְׁשֶווער  ַזייט  ֵאיין  פּון  ָאֶּבער  ִאיז  ָדאס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ֶמען ֶרעְדט ִמיט ֶמעְנְטְׁשן ַדאְרף ֶמען ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ֶמען ָזאל ִניְׁשט 
ַאֶלע  ִדי  ָהאְּבן ׁשֹוין  ִמיר  ֶווען  ַהייְנט  ָאֶּבער  ֵלִצים,  ִמיט  ַאַרייְנַפאְלן 
ֵהייִליֶגע ְסָפִרים ְוכּו', ֵגייט ִדי ֲהָפָצה ִניְׁשט דּוְרְך ֶרעְדן ִמיט ֶמעְנְטְׁשן 
אר ֶמען ֵגייט ַארּום ִמיט ְסָפִרים, קּוְנְטֵרִסים אּון ִסיִדי"ס, ֶמען ֶּבעט  נַָ
ֶעֶּפעס ַפאר ְצָדָקה אּון ֶמען ֶגעְּבט ַא ַמָּתָנה, ַא ֵסֶפר, ַא קּוְנְטֵרס ָאֶדער 

ַא ִסיִדי, ֶקען ֶמען ִניְׁשט ַאַרייְנַפאְלן ִאין ִדי ֶהעְנט פּון ֵלִצים.

ֶּבעָפאר ִאיְך ָהאּב ֶגעֶעֶפעְנט ִדי ְיִׁשיָבה ִּבין ִאיְך ֶגעֶווען ַא ְמַנֵהל 
ִאין ַא ַאְנֶדעֶרע מֹוָסד, ִאיְך ְפֶלעג ָדאְרט ֶרעְדן צּו ִדי ָּבחּוִרים פּוֶנעם 
ַא  ְיִׁשיָבה  ִאין  ַאַרייְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֵאייְנָמאל  ְוכּו',  ְוכּו'  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִאים  צּו  צּוֶגעַגאְנֶגען  ִאיְך  ִּבין  ָּבחּור,  ַא  פּון  ְּברּוֶדער  ַא  ִאיְנֶגעְרַמאן 
אּון ֶגעֶגעְּבן ָׁשלֹום, ָהאט ֶיעֶנער ִמיר ֶגעְפֶרעְגט ֶווער ִאיְך ִּבין, ָהאּב 
ַזיין ְּברּוֶדער  ִאיְך ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט, ָהאט ִזיְך ֶיעֶנער ָאְנֶגערּוְפן צּו 
'ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער...'  ֶדער  ִאיז  ֶער  "ָאה,  ֵליָצנּות:  פּון  ָלׁשֹון  ַא  ִמיט 
ֶגעטּון,  ֵוויי  ֵזייֶער  ִמיר  ָדאס  ָהאט  ֶדעָמאְלט   - 'ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער...'" 
ִמיר?;  פּון  ַמאְכן  חֹוֶזק  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶגעטּון  ֶיעֶנעם  ִאיְך  ָהאּב  ָוואס 
פּון  ֵאייֶנער  ַחֶבר  ַא  ַפאר  ִאיֶּבעְרֶגעָזאְגט  ָדאס  ִאיְך  ָהאּב  ְׁשֶּפעֶטער 
"ּפּוְנְקט  ֶגעָזאְגט:  אּון  ֶגעֶווען  ְמַחֵזק  ִמיר  ֶער  ָהאט  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי 
ַפאְרֶקעְרט, ָדאס ַדאְרף ִדיר ַמאְכן ְפֵרייִליְך, קּוק 'ָוואס' ִדי ֵליָצנּות 
ֵזיי  אֹויף  ֵליָצנּות  ִדי  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ָדא  ֶזעֶנען  ֶעס  ִאיז,  ִדיר  אֹויף 
ֵגייִציֶגער ֶמעְנְטׁש, ֶער ַּבארֹויְּבט ַאְנֶדעֶרע  ִאיז 'ֶדער ִאיז ַאַזא ֶגעְלט 
ָוואס טּוט  ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש  'ֶדער  ַאָּפאר ְּפרּוטֹות,  ֶמעְנְטְׁשן צּוִליּב 
ִזיְנד ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן' ְוַכּדֹוֶמה, דּו ַדאְרְפְסט ִזיְך ְפֵרייֶען ַאז ַדיין ֶפעֶלער 

ִאיז ַאז דּו ֶרעְדְסט ַאַסאְך פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן...

ִאיז  אּון  ֶגעְלד.  ַאַסאְך  ֵזייֶער  ִגינּוֶמען  ִזיְך  ִמיט  ָחָכם  ֶדער  ָהאט 
ִאיְרֵליי  ָמה  ּכַ ָדאְרט  ִמיַמאְכט  ַאז  ִגיֶזעְהן  ֶער  ָהאט  ִגיַגאְנֶגען.  ַאִהין 
ַטאֶנען ִאין ֶדעם ַקאָטאֶוועס  עט אּון ַקאָטאֶוועס הָאט ֶער ַפאְרׁשְ ּפֶ ִגיׁשְ
ָקִרים )ְדהיינּו ִליְגן( ָוואִרין ֶער ָהאט  ַאז ִדי ְמִדיָנה ִאיז דֹוְרְך פּול ִמיט ׁשְ
א  ַמׂשָ ִאין  ן  ֶמעְנְטׁשְ ִמַנאְרט  ַאזֹוי  ִווי  עט.  ּפֶ ִגיׁשְ ִמַמאְכט  ַאז  ִגיֶזעְהן 

ֶרִּבי  זּון,  זי"ע'ס  ַהָקדֹוׁש  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל  ֶדעם  פּון 
צּוָרה,  מֹוָראִדיגע  ַא  ֶגעַהאט  ָהאט  ֶער  זי"ע,  ְצִבי 
ֶמען ָהאט ֶגעֶזען ַּבאֵׁשייְנֶּפעְרִליְך ִווי ֶער ִאיז ָּדבּוק 
ִאין ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, ֶדער ָּפִנים ָהאט ִאים ֵזייֶער 
ֶגעָלאְכְטן ְׁשֶטעְנִדיג, אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען ְׁשֶטעְנִדיג 
ַפאְרְטַראְכט ְוכּו', ִמיט ַאן אֹויְסֶטעְרִליְׁשן ְדֵביקּות 
ַאז  ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט  ֶער  עֹוָלִמים,  ָּכל  ּבֹוֵרא  צּום 
ִאין  ִאים  צּו  ָפאֶטער  ֶדער  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַאָמאל 
ָחלֹום, אּון ָהאט ִאים ַּבאִוויְזן ֵזייֶער ַא הֹויְכן ַּבאְרג, 
אּון אּוְנְטן ַּביים ָטאל ִאיז ָדא ַא ַטייְך, אּון ֶער ִאיז 
ֶגעֶגעְּבן  ִזיְך  ָהאט  אּון  ַּבאְרג  ְׁשִּפיץ  אֹויְפן  ַארֹויף 
ִאיז  ֶער  ִּביז  ֹּכַח,  ְגֶרעְסְטן  ִמיְטן  ַאָראּפ  קֹויֶלער  ַא 
אּון  ְׁשִטיְקֶלעְך  ְׁשִטיק  אֹויף  ֶגעָוואְרן  ֶצעִּפיְצְלט 
ֶער ִאיז ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין ַטייְך אּון ֶער ִאיז צּוִריק 
אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען, אּון ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט "ֶזעְסט ַמיין 
ָּכל  ּבֹוֵרא  ֶדעם  ֶגעִדיְנט  ִאיְך  ָהאּב  ַאזֹוי  ִקיְנד? 

ֶנֶפׁש,  ְמִסירּות  ַא  ִמיט  ֶלעְּבן,  ַגאְנץ  ַמיין  עֹוָלִמים 
ִאיְך ָהאּב ִזיְך אֹויְסֶגעָמאְלט ְׁשֶטעְנִדיג ַאז ָאט ִּבין 
ִאיְך אֹויף ַא ְׁשִּפיץ ַּבאְרג, אּון ָאט קֹויֶלער ִאיְך ִזיְך 
ַאָראּפ אּון ֶווער ֶצעִּפיְצְלט אֹויף ִּפיְצֶלעְך ְוכּו' ְוכּו', 
אּון ַפאל ַאַריין ִּפיְצֶלעְך ִאין ַטייְך, ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען 

ִדיֶנען ֶדעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים".

ֶזעֶנען  ֵזיי  ַצִּדיִקים,  ֵהייְסט  ָוואס  ֶמען  ֶזעט   
ֶמען  עֹוָלִמים.  ָּכל  ּבֹוֵרא  ִאיֶנעם  ָּדבּוק  ְׁשֶטעְנִדיג 
אֹויף  ֶרעְדן  ִניְׁשט  ֶגעְּבן  ַאְכטּוְנג  ֵזייֶער  ַדאְרף 
ַּבאקּוֶמען  ֶקען  ֶמען  ַווייל  ִאיְדן,  ֶעְרִליֶכע  ַאֶזעְלֶכע 
ֶרעְדן  ֵזיי  ָוואס  ִדי  אֹויֶכעט  אּון  עֹוֶנׁש,  ִּביֶטעְרן  ַא 
אֹויף ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ַווייְזן ַארֹויס ֵזייֶערע ְׁשמּוִציֶגע 
ַמֲעִשֹים ָוואס ֵזיי טּוֶען ְוכּו', ָווארּום ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועט 
ָהאט  ֶער  ִאיד אֹויּב  ֶעְרִליְכן  ַאן  ֶרעְדן אֹויף  ִניְׁשט 
ִניְׁשט ֶגעִזיְנִדיְגט ִאין ְּפַגם ַהְּבִרית, אּון ְלֵהיֶּפְך אֹויּב 
ִסיָמן  ַא  ִאיז  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  אֹויף  ֶרעְדט  ֶער 

אּון  ַהְּבִרית,  ְּפַגם  ִאין  ָּפגּום  מֹוָרא'ִדיג  ִאיז  ֶער  ַאז 
ְס'ְׁשִטיְנְקט פּון ִאים ִדי ִנאּוף, ִאיֶּבעְרֶדעם ָזאְלְסטּו 
ִזיְך ְמַרֵחק ַזיין פּון ֵלִצים ָוואס ֵזיי ַמאְכן ֵליָצנּות פּון 

ֶעְרִליֶכע ִאיְדן.

ִמְׁשַניֹות  ַאַסאְך  ָזאְגן  צּו  צּו,  ִזיְך  ֶגעוואֹוין  ֶזע 
לֹויֶטעֶרע  ַא  ָהאְּבן  ֶוועְסט  ֶזען  ֶוועְסטּו  ְּכִסְדָרן, 
ְנָׁשָמ"ה,  אֹוִתיֹות  ִדי  ִאיז  ִמְׁשָנ"ה  ָווארּום  ְנָׁשָמה, 
ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ַאַסאְך ִמְׁשַניֹות ִאיז ֶמען ְמַזֵכְך ִדי 

ְנָׁשָמה.

ֶאמּוָנה  ִאין  ִזיְך  ְׁשַטאְרק  ִניְׁשט,  ִזיְך  ְׁשֶרעק 
ְּפׁשּוָטה ִאיֶנעם ּבֹוֵרא ָּכל עֹוָלִמים, אּון ֶּבעט, ֶוועְסטּו 
ָהאְּבן ַא ְרפּוָאה ְׁשֵליָמה, ְרפּוַאת ַהֶנֶפׁש ּוְרפּוַאת ַהּג
ּוף, אּון ֵקייֶנער ֶקען ִדיְך ִניְׁשט ְמַייֵאׁש ַזיין ַאז דּו 

ָהאְסט ִניְׁשט ַקיין ַּתָקָנה ְוכּו'.

)ֲאֶׁשר ַּבַנַחל ְּבִאיִדיׁש ֵחֶלק ב, ִסיָמן ק"י(
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ן. אּון ִווי ַאזֹוי ֶער קּוְמט ִזיְך ָלאִדין ִאין ַמאִניְסְטַראט. אּון ָדאְרט  ּוַמּתָ
ִאיז דֹוְרְך ִליְגן. אּון ֵזיי ֶנעֶמען ׁשֹוַחד. ֵגייט ֶער צּום ֶהעֶכעִרין ָסאְנד. 
עט  ּפֶ ין ַאְלץ ִגיַמאְכט ִגיׁשְ אּון ָדאְרט ִאיז אֹויְך ָגאר ִליְגן. אּון ֵזיי ָהאּבִ
ָחָכם  ֶדער  ָהאט  ַזאִכין.  ַאֶלע  ִדי  פּון  ֶטעִלין  ׁשְ ָאן  ַקאָטאֶוועס.  אֹויף 
ִליְגן  ִמיט  פּול  ִאיז  ְמִדיָנה  ִדי  ַאז  ַקאָטאֶוועס  ֶדעם  ִאין  ַטאֶנען  ַפאְרׁשְ
ְמִדיָנה.  ֶדער  ִאין  ִניט  ֶאֶמת  ׁשּום  ֵקיין  ָגאר  ֶסע  אּון  ַרָמאּות  ִמיט  אּון 
ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ִגיַהאְנְדְלט ִאין ֶדער ְמִדיָנה. אּון ָהאט ִזיְך 
ן. ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען ִזיְך ָלאִדין ַפאר  א ּוַמּתָ ִגיָלאְזט ַנאִרין ִאין ֶדעם ַמׂשָ
ִדי ָסאְנִדיס. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶלע פּול ִמיט ִליְגן אּון ֶנעֶמען ׁשֹוַחד. ַהייְנט 
ן ֵזיי ִאים ִניט ִגיֶקעְנט. ִאיז ֶער  ן ׁשֹוַחד. ָמאְרְגן ָהאּבְ ָהאט ֶער ֵזיי ִגיֶגעּבְ
ִגיַגאְנֶגען צּו ֵאיין ֶהעֶכעִרין ָסאְנד אּון ָדאְרט ִאיז אֹויְך פּול ִמיט ִליְגן. 
יז ֶער ִאיז ִגיקּוֶמען ַפאר ֶדעם ֶסעַנאט. אּון ָדאְרט ִאיז אֹויְך דּוְרְך ִליְגן  ּבִ

יז ֶער ִאיז ִגיקּוֶמען צּום ֶמֶלְך ַאֵליין. אּון ׁשֹוַחד. ּבִ

אּון  ִגירּוְפן  ָאן  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ֶמֶלְך.  צּום  ִגיקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ַאז 
יְסטּו ַא ֶמֶלְך. ִדי ְמִדיָנה ִאיז דּוְך ִאין  ּבִ ער ֶוועֶמען  ָהאט ִגיָזאְגט. ִאיּבֶ
ִאין אֹויְסָלאז. אּון  יז  ּבִ ָאְנֵהייּב  ֶדעם  פּון  דֹוְרְך.  ִליְגן  ִמיט  ַגאְנְצן פּול 
ן אֹויס  ֶסע ִאיז ִאין ִאיר ֵקיין ׁשּום ֶאֶמת ִניט ָדא. אּון ָהאט ָאן ִגיהֹויּבְ
ֵקייט פּון ֶדער ְמִדיָנה. ִווי ֶדער ֶמֶלְך  צּו ֶדעְרֵצייְלן ָגאר ָדאס ַפאְלְטׁשְ
ָהאט ִגיֶהעְרט ַזייֶנע ֵרייד. ָהאט ֶער ִזיְך צּו ִגיּבֹויְגן ַזייֶנע אֹויֶעִרין צּום 
יי ֶדעם ֶמֶלְך ַא ְגרֹויס  ִפיְרַהאְנג. ֶער ָזאל ֶהעִרין ַזייֶנע ֵרייד. ָוואְרן ֶסע ּבַ
ִוויְנֶדער ִגיֶווען ַאז ֶסע ָזאל ִזיְך ִגיִפיֶנען ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶער ָזאל ִוויְסן 
ן  ָהאּבְ ְמלּוָכה  ֵרי  ׂשָ ִדי  אּון  ְמִדיָנה.  ֶדער  פּון  ֵקייט  ַפאְלְטׁשְ ָדאס  ָגאר 
רֹוֶגז ִגיֶווען. אּון ֶער  ִגיֶהעְרט ַזייֶנע ֵרייד אּון ֶזעֶנען אֹויף ִאים ֵזייֶער ּבְ
ִזיְך  ָהאט  ְמִדיָנה.  ֶדער  פּון  ֵקייט  ַפאְלׁשְ ִדי  ַווייֶטער  ַאְלץ  ֶדעְרְצייְלט 
ֶדער ָחָכם ָאְנִגירּוְפן. ֶמען ָוואְלט ִגיֶקעְנט ָזאִגין ַאז ֶדער ֶמֶלְך ִאיז אֹויְך 
א פּון  ַאזֹוי ִווי ֵזיי ַאז ֶער ָהאט ִליּב ִליְגן ַאזֹוי ִווי ִדי ְמִדיָנה. ָנאר ַאְדַרּבָ
ער  יְסט ֵאיין ִאיׁש ֶאֶמת אּון ֶדעִרִאיּבֶ ַדאֶנעט ֶזעְהט ֶמען ִווי ַאזֹוי דּו ּבִ
ֶקר פּון  ׁשֶ ַזיין ֶדעם  ִניט סֹוֵבל  ֵזיי ַמְחַמת דּו ָקאְנְסט  ַווייט פּון  יְסטּו  ּבִ
ין. אּון  ן ֶדעם ֶמֶלְך ֵזייֶער ֵזייֶער צּו לֹויּבִ ֶדער ְמִדיָנה. אּון ָהאט ָאְנִגיהֹויּבְ
ֶדער ֶמֶלְך ַמְחַמת ֶער ִאיז ִגיֶווען ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ָעָניו ּוִבְמקֹום ְגדּוָלתֹו 
ֵטייֶגער פּון ֵאיין ָעָניו. ַאז ָוואס  ם ַעְנוּוְתנּותֹו. ָוואִרין ַאזֹוי ִאיז ֶדער ׁשְ ׁשָ
יי  ּבַ ְקֶלעֶנער  ַאְלץ  ֶער  ֶוועְרט  ִאים.  ִמְגֵרייְסט  אּון  ִאים  ט  ִמלֹויּבְ ֶמער 
ט אּון  ִזיְך אּון ֶמער ָעָניו ַאְלץ. אּון ַמְחַמת ֶדער ָחָכם ָהאט ֵזייֶער ִגילֹויּבְ
ִגיְגֵרייְסט ֶדעם ֶמֶלְך. ִאיז ֶדער ֶמֶלְך ַאַריין ִגיקּוֶמען ִאין ְגרֹויס ֲעָנָוה אּון 

ט. יז ֶער ִאיז ִגיָוואִרין ָגאר ִניׁשְ ִאין ֵזייֶער ְקֵלייְנֵקייט ַאַריין. ּבִ

ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַמְסִּביר ַזיין ָוואס ֵהייְסט 'ֲעָנָוה'; ֶדער ַצִּדיק ִאיז 
ַאזֹוי ָגאְרִניְׁשט ַּביי ִזיְך, ִווי ֶמער ֶמען לֹויְּבט ִאים ַאְלץ ְקֶלעֶנער ֶוועְרט 

ֶער ַּביי ִזיְך.

ָוואְרף  ַא  ָהאט  אּון  ַהאְלִטין  ַאיין  ִגיָקאְנט  ט  ִניׁשְ ִזיְך  ֶער  ָהאט 
ִגיָטאן ֶדעם ִפיְרַהאְנג. ֶער ָזאל ֶזעְהן ֶדעם ָחָכם. ֶווער ִאיז ָדאס ָוואס 
ֶלעְקט ִגיָוואִרין ָדאס  ֵטייט ָדאס ַאְלץ. ִאיז ַאְנּפְ ֶער ֵווייְסט אּון ַפאְרׁשְ

ִנים פּון ֶדעם ֶמֶלְך. ּפָ

ִאיז ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַאַריין ִאין ַא ֶלעְנֶגעֶרע ְׁשמּוֶעס 
פּון  ְגרֹויְסֵקייט  ָדאס  ִאיז  ָדאס  ֶגעָזאְגט:  אּון  'ִהְתּבֹוְדדּות'  פּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן  ַהאְרץ  ָדאס  אֹויְסְׁשמּוֶעְסן  ִזיְך  פּון  ִהְתּבֹוְדדּות, 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון דּוְרְכֶפעֶלער  ַזייֶנע  ַאֶלע  ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶדעְרֵצייְלט 
ָוואס  גּוְטס  ָדאס  אֹויף  ֶער  ַדאְנְקט  אֹויְך  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְר'ן 
ֶער ָהאט - ַדאן ִאיז ֶער זֹוֶכה צּוצּוקּוֶמען צּו ֶדעם ַמְדֵריָגה ַאז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאְנְטְּפֶלעְקט ִזיְך צּו ִאים, ֶער ְׁשִּפיְרט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ַאז ֶער 'ֶזעט' ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ֶדעְרֵצייְלט ָדא ַאז 
ָנאְכֶדעם ָוואס ֶדער ָחָכם ָהאט ַאזֹוי ַלאְנג ֶגעֶרעְדט ִמיְט'ן ֶקעִניג ָהאט 

ִזיְך ֶדער ֶקעִניג ִזיְך ֶמער ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַאייְנַהאְלְטן אּון ָהאט ֶגעֶגעְּבן 
ַא ַוואְרף ֶדעם ִפיְרַהאְנג אּון ַזיין ָּפִנים ִאיז ַאְנְטְּפֶלעְקט ֶגעָוואְרן.

ִמיר ָהאְּבן ֶגעַהאט ִדי ָוואְך ִאין ִדי ַהְפטֹוָרה ֶדעם ָּפסּוק )ְיֶחְזֵקאל 
א, א(: "ִנְפְּתחּו ַהָּשַׁמִים, ָוֶאְרֶאה ַמְראֹות ֱאֹלִקים", ָהאט ר' ָנָתן ִזְכרֹונֹו 

ָו'ֶאְרֶאה  ַה'ָּשַׁמִים  ִנ'ְפְּתחּו  פּון  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  ִדי  ֶגעָזאְגט,  ִלְבָרָכה 
ָהאְּבן  צּו  זֹוֶכה  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  'ֱאמּוָנה';  ִאיז  ֱא'ֹלִקים  ַמ'ְראֹות 
ְגֵלייְּבט ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אּון  ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, ֶער  ַא 
ֵסיי ָוואס ֶעס ֵגייט ַאִריֶּבער אֹויף ִאים ֵווייְסט ֶער ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ִאיז ֶער זֹוֶכה ַאז ֶעס ֶעֶפעֶנען ִזיְך אֹויף ַפאר ִאים ַאֶלע 
ִהיְמֶלען, ִּביז ֶער ֶזעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֵלייְנס. ָזאְגט מֹוֲהָרא"ׁש: ַא 
ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין ָּפׁשּוְט'ן ְׁשְּפַראְך, ֶער 
ְׁשמּוֶעְסט ִזיְך אֹויס ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ, ַאֶלעס ָוואס 
ַּבאֶדעְרט ִאים, ַאֶלעס ָוואס ְׁשֶטעְרט ִאים, ֶוועְרט ִאים ַאזֹוי ְׁשַטאְרק 
אּון ְקָלאר ַזיין ֱאמּוָנה ַאז ֶער ֶוועט אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּוצּוקּוֶמען צּו ֶדעם 

ַמְדֵריָגה צּו ֶזען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִאין אּוַמאן  ָנָתן  ֶרִּבי  צּו  ֶאִּפיקֹוֶרס  ַאן  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ָמאל   ֵאיין 
ָנָתן  ֶרִּבי  ִאיז  ְוכּו'  ֲחִקירֹות  ִאים  ִמיט  ֶרעְדן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  אּון 
ִמיר  ִמיט  ָאְנֶגערּוְפן: "ָוואס ְׁשמּוֶעְסטּו  ִזיְך  ֶצעֵפייֶעְרט אּון  ֶגעָוואְרן 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ְוכּו'? "ָוֶאְרֶאה ֶאת הוי"ה", ִאיְך ָהאּב ֶגעֶזען ֶדעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן!"

ַא ַּתְלִמיד ַהְיִׁשיָבה ָהאט ִמיר ֶדעְרֵצייְלט: ִאיְך ִוויל ֶדעְרֵצייְלן ַא 
ַמֲעֶׂשה ַפאְר'ן ֹראׁש ְיִׁשיָבה, ִאיְך ִּבין ֶגעָפאְרן ִאין ַא ַקאר ֶסעְרִוויס, 
"ָּבחּוְר'ל  ֶגעְפֶרעְגט:  ִאיד,  ַא  ְדֵרייֶווער,  ֶדער  ִמיר  ָהאט  ָפאְרְנִדיג 
ְּבֶרְסֶלב'ֶע  ִדי  "ִאין  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ִאים  ִאיְך  ָהאּב  ֶלעְרְנְסטּו?"  וואּו 
ָדאְרט,  ֶמען  ֶרעְדט  "ָוואס  ְדֵרייֶווער:  ֶדער  ִאים  ְפֶרעְגט  ְיִׁשיָבה", 
ָהאט  ְדֵרייֶווער  ֶדער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער...?!"  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  פּון 
ִאים ָאְנֶגעהֹויְּבן ְפֶרעְגן ֻקְׁשיֹות אֹויף ִדי ֱאמּוָנה, ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן, ]פּון 
ִאיְנֶגעְרַמאן  ַחִסיִד'יֶׁשער  ַא  ִווי  אֹויס  ֵלייֶדער  ֶער  קּוְקט  ִאיְנְדרֹויְסן 
פּון  'ַמֲעִׂשיֹות  ָהאּב  "ִאיְך  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ִאים  ִאיְך  ָהאט  ְוכּו'...[ 
ְּתִפָלה', ִאיְך ֶקען ִדיר ֶדעְרֵצייְלן ַמֲעִׂשיֹות פּון ַּפאִסירּוְנֶגען ָוואס ִאיְך 
ֶגעָוואְרן",  ֶגעָהאְלְפן  ִּבין  ִאיְך  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  ָהאּב 
ִאיְך  ָוואס  ַמֲעִׂשיֹות  ֶעְטִליֶכע  ֶדעְרֵצייְלן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ִאים  ָהאּב  ִאיְך 
ָהאּב ֶלעְצְטְנס ֶגעַהאט, ָהאט ֶער ִמיר ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ְגֵלייּב ִניְׁשט ִאין 
ִדי ַאֶלע ַמֲעִׂשיֹות, ִדי ַאֶלע ַזאְכן ָוואְלְטן ּפּוְנְקט ַאזֹוי אֹויְך ֶגעֶקעְנט 
ִּבְכַלל  ֵווייס  ֶגעֶׁשען ָאן ְּתִפָלה", ָהאּב ִאיְך ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך 
ִניְׁשט ָוואס דּו ֶרעְדְטְסט, ִאיְך ֶזע ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִאיְך ֶזע ַאז ֶעס 
ִאיז ָדא ַא ַּבאֶׁשעֶפער אֹויף ִדי ֶוועְלט!"; ִאיְך ָהאּב ָגאְרִניְׁשט ֶגעָזאְגט 
ָאֶּבער  ַּפְׁשטּות,  ַא  ִמיט  ֶדעְרֵצייְלט  ִמיר  ֶעס  ָהאט  ֶער  ָּבחּור,  ַפאְר'ן 
ִאיְך ָהאּב ַאַרייְנֶגעְטַראְכט 'קּוק וואּו ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען צּוקּוֶמען דּוְרְך 
ָּפׁשּוֶט'ער  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן  ַאַסאְך  ֶרעְדן  דּוְרְך  ִהְתּבֹוְדדּות, 

ָּבחּור ְׁשִּפיְרט ִווי ֶער ֶזעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן!'

ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶגעֶׁשעט ִמיְט'ן מענטש 
ַאַסאְך ַזאְכן, ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט אֹויְסֶגעֶרעְכְנט ֶעְטִליֶכע 
ֶיעֶדעס  ִזיְך,  ִאין  'ֱאמּוָנה'  ָנאְך  ַאַריין  ֶער  ֶנעְמט  ָּכל  קֹוֶדם  ֵזיי;  פּון 
ְׁשֶטעְרֶקער  ִאים  ַּביי  ֶוועְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶרעְדט צּום  ֶער  ָוואס  ָמאל 
ִפיְלט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער  ֵהייְּבט ָאן ֶמער ְׁשִּפיְרן ֶדעם  ִדי ֱאמּוָנה, ֶער 
ַאז ֶער ָהאט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ַדאְרף ֶמער ִניְׁשט ֵקייֶנעם אֹויף 
'ֱאמּוָנה'  ִאין  ַאז  ִסיָמן תכ (  )ַחַּיי מֹוֲהַר"ן,  ָזאְגט  ֶרִּבי  ִווי ֶדער  ֶוועְלט,  ִדי 
ֶדעִרין  ַאַרייְנֵגיין  ַאְלץ  ֶקען  ֶמען  ְׁשטּוֶּבער,  אּון  ֵהיָכלֹות  ָדא  ֶזעֶנען 
א(  ִסיָמן  ָהַר"ן,  )ִׂשיחֹות  ֶרִּבי  ֶדער  ָזאְגט  אֹויְך  ַאזֹוי  ִטיֶפער,  אּון  ִטיֶפער 
ַאז ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַמְסִּביר ַזיין ַפאר ַא ְצֵווייְטן ִווי ַאזֹוי ֶמען ְׁשִּפיְרט 
ָדאס  ֶמען  ֶקען  ְצֵווייְטן  ַא  ַפאר  אר  נַָ ִניְׁשט  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
אר ֲאִפילּו ַפאר ִזיְך ַאֵליין ֶקען ֶמען אֹויְך ִניְׁשט  ִניְׁשט ַמְסִּביר ַזיין, נַָ
ֶדעְרֵצייְלן אּון ֶגעֶדעְנֶקען ִווי ַאזֹוי ֶמען ָהאט ֶנעְכְטן ֶגעְׁשִּפיְרט ֶדעם 
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ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַווייל ִווי ֶמער ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאְלץ ֶמער 
ְצֵווייְטְנס, דּוְרְכ'ן ֶרעְדן צּום  ַּבאקּוְמט ֶמען ַא ְׁשֶטעְרֶקעֶרע ֱאמּוָנה. 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן לֹויֶטעְרט ֶמען אֹויס ֶדעם ֹמַח פּון ַאֶלע ַנאִריְׁשֵקייְטן, ֶעס 
ֵרייִניְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַאֶלעס ְׁשֶלעְכְטס. ְדִריֶטעְנס, ַאז ֶמען ֶוועְרט 

ֶגעָהאְלְפן פּון ֶדעם ְּפָראְּבֶלעם ָוואס ֶמען ָהאט ֶדערֹויף ֶגעֶּבעְטן.

ָחׁשּוב'ֶע  ְקרֹוִבים,  אּון  ֲחֵבִרים  ִמיט  ִזיְך  ְטֶרעף  ִאיְך  ֶווען 
ִאיְך  ְטַראְכט  ְוכּו',  ַהֶׁשם  עֹוְבֵדי  ֲחָכִמים,  ַּתְלִמיֵדי  ִאיְנֶגעַלייט, 
ִניְׁשט פּון  ִוויְסן  ֵזיי  ֶרִּבי'ן,  ִניְׁשט פּון  ֵווייְסן  ֵזיי  ְׁשֶטעְנִדיג: "ַא ָׁשאד 
ִדי  פּון  ֶגעוואּוְסט  ֶווען  ָוואְלְטן  ֵזיי  ֶווען  'ִהְתּבֹוְדדּות',  פּון  ֵעָצה  ִדי 
ֵעָצה ָוואְלְטן ֵזיי ֶווען ָאְנֶגעקּוֶמען ָגאר הֹויְך, ֵזיי ֶזעֶנען ָדאְך ַאֶזעְלֶכע 
ָחׁשּוב'ֶע ִאיְנֶגעַלייט, ֶעס ֶפעְלט ֵזיי 'ִהְתּבֹוְדדּות'"; ִאיְך ַדאְנְקט ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶיעְדן ָטאג ַאז ִאיְך ִּבין אֹויְסֶדעְרֶוועְלט ֶגעָוואְרן ַאז ִאיְך 
ִּבין ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן פּון ֶרִּבי'ן, ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט ַפאְרָוואס ּפּוְנְקט 

ִאיְך ָהאּב זֹוֶכה ֶגעֶווען ֶדעְרצּו.

ִמיר ֶזעֶנען ֵזייֶער ֵזייֶער ָּפׁשּוט'ֶע ֶמעְנְטְׁשן, ָאֶּבער ֶדער ֶרִּבי ָלאְזט 
ִזיְך ַאָראּפ צּו אּוְנז, ֶער ֶלעְרְנט אּוְנז אֹויס ִדי ֵעָצה פּון 'ִהְתּבֹוְדדּות' 

ָוואס דּוְרְך ֶדעם ֶקען ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

צּום  ְׁשֵרייֶען  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא   - 'ִהְתּבֹוְדדּות'?  ֵמייְנט  ָוואס 
ִוויל  "ִאיְך  ֶעְרִליְך",  ַזיין  ִוויל  ִאיְך  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 
זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ְגָמָרא, ִאיְך ִוויל זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ִמְׁשַניֹות", 
"ִאיְך ִוויל ַזיין ְפֵרייִליְך, ִאיְך ִוויל ִזיְך ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן, ִאיְך ְּפרּוִּביר 
ַאזֹויִפיל ָמאל ִזיְך ִניְׁשט אֹויְפצּוֶרעְגן ָאֶּבער ֶעס ֵגייט ִמיר ִניְׁשט, ִאיְך 
ֶרעג ִזיְך ָנאְכַאָמאל אֹויף", "ֶהעְלף ִמיר ֶעס ָזאל ִמיר ָגאְרִניְׁשט ָאְנֵגיין, 
ֶּבעְטן  ָזאל  ָּבחּור  ַא  ִדיר";  אֹויף  ֻקְׁשיֹות  ַקיין  ָהאְּבן  ִניְׁשט  ָזאל  ִאיְך 
ֶצעְּבָראְכן,  ַאזֹוי  ִּבין  ִאיְך  ַּבאֶׁשעֶפער  "ֵהייִליֶגער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶדעם 
ֶהעְלף  טּון,  ִאיְך  ָזאל  ָוואס  ֲעֵבירֹות,  ִּביֶטעֶרע  ִאין  ַאָראּפ  ַפאל  ִאיְך 

ִמיר ִאיְך ָזאל ׁשֹוין ְטֶרעְפן ַמיין ִזּוּוג, ִאיְך ִוויל ׁשֹוין ֲחתּוָנה ָהאְּבן".

ְגַלייְך  ִאיז  ֵעָצה  ֶּבעְסֶטע  ִדי   - 'ִהְתּבֹוְדדּות'?  ֶמען  ַמאְכט  ֶווען 
ֶרעְדט  ֶמען  אּון  ַזייט  ַא  ִאין  ִמינּוט  ַאָּפאר  ֵגייט  ֶמען  ִאיְנֶדעְרְפִרי; 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ַדאְנְקט ִאים אֹויף ַאֶלעס, אּון ֶמען ֶּבעט ִאים 
ִּבְפָרִטּיּות אֹויף ַאֶלעס ָוואס ֶמען ַדאְרף. ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶגעדֹויְרט ַא ְׁשִטיְקל ַצייט ִּביז ֶער קּוְמט צּו ִזיְך, ַמאְכן ֵזיי 
'ִהְתּבֹוְדדּות' ְׁשֶּפעֶטער ֶווען ֶעס קּוְמט אֹויס גּוט ַפאר ֵזיי. ֶדער ִעיָקר 
ַאָּפאר  ֶרעְדן  ָאן  ֶדער ָטאג  ִניְׁשט דּוְרְכֵגיין  ָזאל  ֶעס  ֶזען  ֶמען  ַדאְרף 

ִמינּוט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַווייט  וואּו  ִחילּוק  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס 
ָעֵלינּו, ָדאס  ִליְגט ֹלא  ַא טּוְמָאה ֶער  ָוואס ַפאר  ִאין  ַאָראְּפֶגעַפאְלן, 
ֵאייֶנע ַזאְך ָהאט ֶער ָנאְכִניְׁשט ַפאְרלֹויְרן, ֶער ֶקען ֶעֶפעֶנען ַזיין מֹויל 
ִאיז,  ֶער  וואּו  ִאיז,  ֶער  ֶווער  ָאְּפֶגעֶזען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן;  צּום  ֶרעְדן  אּון 
ָוואס ֶער ִאיז. ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעט, ְגַלייְך ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשֵטייט אֹויף 
פּון ְׁשָלאף ָזאְגט ֶמען: "מֹוֶדה ֲאִני ְלָפֶניָך ֶמֶלְך ַחי ְוַקָּים ֶׁשֶהֱחַזְרָּת ִּבי 
ִנְשָׁמִתי ְּבֶחְמָלה, ַרָּבה ֱאמּוָנֶתָך", ֶמען ַדאְנְקט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז 
ֶגע'ַּפְסְק'ֶעט  ֶוועְרט  ֶעס  אּון  ְנָׁשָמה,  ִדי  ַּבאקּוֶמען  צּוִריק  ָהאט  ֶמען 
)ָמֵגן ַאְבָרָהם, אֹוַרח ַחִיים, ִסיָמן ד, ְסִעיף ָקָטן כח( ַאז ָדאס ָזאל ֶמען ָזאְגן ְגַלייְך 

ֶווען ֶמען ֶוועְקט ִזיְך אֹויף פּון ְׁשָלאף, ָנאְך ֵאייֶדער ֶמען ִגיְסט ִזיְך ָאּפ 
ֶנעְגל ַוואֶסער, - ִווי ַאזֹוי ֶמעג ֶמען ֶדעָמאְלט ָדאס ָזאְגן, ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִאיז ָדאְך ֶיעְצט ָנאְך ָטֵמא, ֶער ָטאר ָנאְכִניְׁשט ָאְנִריְרן ַקיין ׁשּום ֵאָבר, 
ַזיין מֹויל, ַזיין ָנאז, ַזייֶנע אֹויֶעְרן, ַזייֶנע אֹויְגן )ֻׁשְלָחן ָערּוְך ָׁשם, ִסיָמן ד, 
אר  ְסִעיף ג(, אּון ָטֵמא'ֶנעְרֵהייט ָזאל ֶער ַדאְנְקן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?! - נַָ

ְׁשֶטעְנִדיג  ֶמען  ֶקען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַדאְנְקן  ַאז  ֶמען  ֶזעט  ָדא  פּון 
ִווי ָטֵמא  ִאין ֶוועְלֶכע ַמָצב ֶדער ֶמעְנְטׁש ְׁשֵטייט, ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק 
ַאז  ָטֵמא  ְׁשַטאְרק  ַאזֹוי  ִאיז  ֶער  ֲאִפילּו  ַזיין,  אר  נַָ ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ֶוועְרט אֹויְך ָטֵמא, ָדאְך ֶקען ֶער ֶרעְדן צּום  אר צּו  וואּו ֶער ִריְרט נַָ
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ֶקען ִאים ַדאְנְקן אּון לֹויְּבן, ֶער ֶקען ְׁשמּוֶעְסן ִמיט 

ִאים אֹויף ַזיין ָּפׁשּוְט'ן ְׁשְּפַראְך, ַאזֹוי ִווי ַא ִקיְנד ֶרעְדט צּו ַזיין ַטאְטן.

ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶמען ִוויל טּון ִאין ֲעבֹוַדת ַהֶׁשם ָהאט ַא ִצְמצּום, 
ֶקעֶנען  ֶעס  ָזאל  ֶמען  צּוֶגעֶהעְרן  ֶגעִוויֶסע  ֶדעם  צּו  ַזיין  ַדאְרף  ֶעס 
ֶדעם  ָהאְּבן  ֶמען אֹויְך  ַדאְרף  ִמְׁשַניֹות'  'ָזאְגן  ֶקעֶנען  ֲאִפילּו צּו  טּון, 
ִמְׁשָניֹוְת'ל ַאַרייְנצּוקּוְקן ֶדעִרין, ָאֶּבער אֹויף 'ִהְתּבֹוְדדּות', אֹויף ֶרעְדן 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ִניְׁשָטא ַקיין ׁשּום ִצְמצּום, ָדאס ֶקען ֶמען טּון 
ָאן ַקיין ׁשּום צּוֶגעֶהעְרן, ָדאס טּוט ֶמען וואּו ֶמען ְׁשֵטייט אּון וואּו 

ֶמען ֵגייט.

ָוואס ֶנעְמט ַא ֶמעְנְטׁש ִמיט אֹויְבן ִאין ִהיְמל ֶווען ֶער ֵגייט ַאֶוועק 
אר ָדאס ִּביְסל ִדיּבּוִרים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיְט'ן  פּון ִדי ֶוועְלט? נַָ
אר ָדאס ִּביְסל ִמְצֹות אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים ָוואס ֶער ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, נַָ
אר ָדאס ֶנעְמט ֶער ִמיט. ִאיְך ָזאג ְׁשֶטעְנִדיג ַפאר  ַאַרייְנֶגעַכאְּפט - נַָ
ִדיָרה,  ְקֵלייֶנע  ַא  ִאין  ַטאֶקע  ֶיעְצט  וואֹויֶנען  "ִמיר  ִקיְנֶדער:  ַמייֶנע 
ִמיר  ִדיָרה, ָדאְרט ָהאְּבן  ֵנייֶע  ַא  ִאיְנִמיְטן ּבֹויֶען  ִמיר ַהאְלְטן  ָאֶּבער 
ָגאר ַאַסאְך ְׁשטּוֶּבער", ְפֶרעְגן ִדי ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער: "וואּו ִאיז ִדי ֵנייֶע 
ִדיָרה?" ֶעְנְטֶפער ִאיְך ֵזיי: "ִדי ֵנייֶע ִדיָרה ִאיז אֹויְבן ִאין ִהיְמל, ִמיר 
ֶצעְנְדִליֶגער  ִמיט  ַּפאַלאְצן  ֶהעְרִליֶכע  ִריִזיֶגע  ִהיְמל  ִאין  ָהאְּבן אֹויְבן 
ֶווען  ִמיר  ּבֹויֶען  ָדאס   - ְׁשטּוּב  'ַּבְבִלי'  ַא  ִאיז  ְׁשטּוּב  ֵאיין  ְׁשטּוֶּבער, 
'ְירּוַׁשְלִמי' ְׁשטּוּב -  ַא  ִאיז  ֵאיין ְׁשטּוּב  ַּבְבִלי',  ִמיר ֶלעְרֶנען 'ַּתְלמּוד 
ָדאס ּבֹויֶען ִמיר ֶווען ִמיר ֶלעְרֶנען 'ַּתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי', אּון ַאזֹוי ָהאְּבן 
ִמיר ַא 'ַנ"ְך' ְׁשטּוּב, ַא 'ּתֹוֶסְפָּתא' ְׁשטּוּב, ַא 'ַרְמַּב"ם' ְׁשטּוּב אּון ַאזֹוי 
ַווייֶטער פּון ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ֵהייִליֶגע ְסָפִרים; ֶיעֶדעס ָמאל ָוואס ִמיר 
ֶוועְרט  ְפֵלייִׁשיג  אּון  ִמיְלִכיג  צּוַזאֶמען  ֶעְסן  פּון  ַאְכטּוְנג  ִזיְך  ֶגעְּבן 
ֶגעּבֹויט ֶדעְרפּון ָנאְך ַא ֵנייֶע ֶהעְרִליֶכע 'ָקאְך', ֶיעֶדע ַׁשָּבת ָוואס ִמיר 
ִהיְטן ֶוועְרט אֹויְפֶגעּבֹויט אֹויְבן ָנאְך ַא ֵנייֶע ְגרֹויֶסע 'ַׁשָּבת ְׁשטּוּב' אּון 
ַאזֹוי אֹויְך ֶיעֶדע יֹום טֹוב ַא ֵנייֶע 'יֹום ְׁשטּוּב'! קּוְמט אֹויס ִמיר ָהאְּבן 
ׁשֹוין ָדאְרט ָגאר ַאַסאְך 'ְׁשטּוֶּבער', ָגאר ַאַסאְך 'ַׁשָּבת ְׁשטּוֶּבער', ָגאר 

ַאַסאְך 'יֹום טֹוב ְׁשטּוֶּבער' אּון ָגאר ַאַסאְך 'ִקיְכן'.

אְטֶרעט.  ִגיָמאְלט ַזיין ּפַ ָהאט ִאים ֶדער ָחָכם ִגיֶזעְהן ָהאט ֶער ָאּפְ
ַראְכט צּום ֶמֶלְך. אּון ָהאט ִגיּבְ

ִמיר  ָאְנֶגערּוְפן,  ִזיְך  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט  ֶדעְרָנאְך 
ְנִביִאים  ַגאְנץ  ֶגעֶווען  ְמַסֵיים  ָנאְכַאָמאל  ַהֶׁשם  ָּברּוְך  ָוואְך  ִדי  ָהאְּבן 
ֶגעַהאט  ָהאּב  ִאיְך  ְירּוַׁשְלִמי;  ַּתְלמּוד  פּון  מֹוֵעד  ֵסֶדר  אּון  ּוְכתּוִבים 
ִאין ְּפַלאן צּו ַמאְכן ַאן ִהְתעֹוְררּות ַּביים ְסעּוַדת ִהּלּוָלא פּון ֶרִּבי ָנָתן 
ְנִביִאים ּוְכתּוִבים אּון ַּתְלמּוד  ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם ֵליל ִׁשיִׁשי צּו ֶלעְרֶנען 
ְירּוַׁשְלִמי, ְלַמֲעֵׂשה ָהאּב ִאיְך ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרֶגעְסן צּו ֶרעְדן ֶדעְרפּון, 
ַקיין  ְנִסיָעה  ַמיין  פּון  אֹויְסֶגעמּוְטֶׁשעט  ֶגעֶווען  ָנאְך  ִּבין  ִאיְך  ַווייל 
ֹראׁש  ֶדער  אּון  ֶדעְרפּון,  ֶרעְדן  ֶיעְצט  ִאיְך  ִוויל  ֶדעִריֶּבער  אּוַמאן, 
ְצֵוויי  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרְנט  ֶמען  אֹויּב  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה 
ְּפָרִקים ַנ"ְך - ֶעְנִדיְגט ֶמען אּוְנֶטער ַא ָיאר ַגאְנץ ַנ"ְך, ֶעס ֶגעדֹויְרט 
ָדאס  ֶלעְרְנט  ֶמען  אֹויּב  ]חּוץ  ָטאג,  ַא  ִמינּוט  ְצֵוויי  פּון  ֶמער  ִניְׁשט 
ִמיט ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י, ָאֶּבער ָאן ַרִׁש"י ֶגעדֹויְרט ֶעס ָגאר ְׁשֶנעל[, ַא ָׁשאד 
ִמיר  ָהאְּבן  אֹויְך  ֵסֶדר.  ֶדעם  ִמיט  ִמיְטַכאְּפן  ִניְׁשט  ִזיְך  ָזאל  ֶמען  ַאז 
ַהאְלּב  ׁשֹוין  ִאיז  ָדאס  ְירּוַׁשְלִמי,  ַּתְלמּוד  ִאין  מֹוֵעד  ֵסֶדר  ֶגעֶעְנִדיְגט 
ְזָרִעים, מֹוֵעד, ָנִׁשים,  ַווייל ַּתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי ֶעְנְטַהאְלט ֵסֶדר  ַׁש"ס, 
אר  נַָ ִאיז  ָטֳהרֹות  אֹויף  אּון  ֶגעָוואְרן  ַפאְרלֹויְרן  ִאיז  ָקָדִׁשים  ְנִזיִקין; 
ָדא ַמֶסֶכת ִנָּדה, קּוְמט אֹויס ַאז ְזָרִעים מֹוֵעד ֶזעֶנען ַהאְלּב ַׁש"ס, ַאז 
ֶמען ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל ֶעְנִדיְגט ֶמען ִּביז ַא קּוְרֶצע ַצייט ַגאְנץ 

ַּתְלמּוד ְירּוַׁשְלִמי.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן ֶוועט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶעֶפעֶנען ֶדעם ִפיְרַהאְנג, ֶער ֶוועט ִזיְך ַאְנְטְּפֶלעְקן 
צּו אּוְנז, אּון ִמיר ֶוועְלן זֹוֶכה ַזיין צּו ֶזען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָּפִנים ֶאל 

ָּפִנים, ָאֵמן.


