
ַאַווַדאי  ַפאְרְׁשֵטיין.  ִניְׁשט  ֶקעֶנען  ִמיר  ָוואס  ַהּתֹוָרה  סֹודֹות 
ַאֶלעס  ָפאְלְגן  אּון  ְסָפִרים  ֶרִּבי'ְנס  ֶדעם  ֶלעְרֶנען  ִמיר  ַדאְרְפן 
ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט, ָדאְך ַדאְרְפן ִמיר ָאֶּבער ֶגעֶדעְנְקן ַאז ִמיר 

ַפאְרְׁשֵטייֶען ָגאְרִניְׁשט.

אּון ָדאס ִאיז ַא ְיסֹוד ָוואס ִמיר ַדאְרְפן ִוויְסן אֹויף ִדי ַגאְנֶצע 
ּתֹוָרה; ִמיר ָּפׁשּוְט'ֶע ֶמעְנְטְׁשן ֶקעֶנען ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין ִדי ִטיֶפע 
סֹודֹות ָוואס ִליְגט ַּבאַהאְלְטן ִאין ִדי ֵהייִליֶגע ֶוועְרֶטער פּון ִדי 
ּתֹוָרה. ַא ִאיד ֶלעְרְנט ִמְׁשַניֹות ָאֶדער ְגָמָרא ֵמייְנט ֶער ׁשֹוין ַאז 
ֶער ָהאט ׁשֹוין ַמִּׂשיג ֶגעֶווען ַאֶלעס ָוואס ִליְגט ִאין ִדי ֵהייִליֶגע 
ֶוועְרֶטער, ַדאְרף ֶער ִוויְסן ַאז ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ִאיז ָעֹמק ָעֹמק 
ִאיז  אֹות  ֶיעֶדע  אּון  ָוואְרט  ֶיעֶדעס  כד(,  ז,  )ֹקֶהֶלת  ִיְמָצֶאּנּו  ִמי 

לֹויֶטער סֹודֹות ַהּתֹוָרה ָוואס ִמיר ֶקעֶנען ִניְׁשט ַמִּׂשיג ַזיין.

ֻקְׁשיֹות
ָוואס  ַאֶלעס  ִאיֶּבער  ֶגעָוואְרן  ֶגעָזאְגט  אֹויְך  ִאיז  ָדאס  אּון 
ַאז  ֶגעֶדעְנְקן  אּון  ִוויְסן  ִמיר  ַדאְרְפן  ֶמעְנְטׁש,  ִמיְט'ן  ַּפאִסיְרט 
ַאֶלעס ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֵלייְנס אּון ִמיר ֶקעֶנען ִניְׁשט 
ַפאְרְׁשֵטיין ִדי ֶוועְגן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִלּקּוֵטי 
מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן נב(: "ָּכְך ָראּוי ִלְהיֹות ַּדְיָקא, ֶׁשִּיְהיּו ֻקְׁשיֹות 

ַעל ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ְוָכְך ָנֶאה ְוָיֶפה לֹו ִיְתָּבַרְך", ַאזֹוי ַדאְרף ַזיין, ַאזֹוי 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז  ת ָוֵאָרא, שְׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ֶרְסֶלב'  ֶטעְטל, 'ִקְרַית בְּ ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין שְׁ יָבה שְׁ ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
עְרִטי יע"א; ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ָהאט ֶדער רֹאׁש  - ִליבֶּ
ה ז, ְמְזבּוב  ה, ַמֲעשֶׂ ן ַא ֵנייֶע ַמֲעשֶׂ ִליָט"א ָאְנֶגעהוֹיבְּ יָבה שְׁ ְישִׁ

ְוַעְכִביׁש.

ֵהייְּבט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָאן ֶדעְרֵצייְלן:

ִאיְך ָהאּב  ָוואס  ְנִסיָעה  ַמיין  ַאייְך ֶדעְרֵצייְלן  ֶוועל  ִאיְך 
ִגיַהאט.

ה ַאָמאל ִאיז ִגיֶווען ַא ֶמֶלְך. ָוואס ֶער ָהאט אֹויף  ַמֲעׂשֶ
ֶוועֶרע אּון ָהאט ֵזיי ּ�ֹוֵבׁש ִגיֶווען  ָמה ִמְלָחמֹות ׁשְ ִזיְך ִגיַהאט ּ�ַ
בּוִיים.  ׁשְ ַאַסאְך  ִגינּוֶמען  ָהאט  אּון  ִגינּוֶמען(  ַאיין  )ְדַהיינּו 
ֶדעְרֵצייִלין  ָגאר  ַאייְך  ֶוועל  ִאיְך  ֵמייֶנען  ִאיר  ֶוועט  ר  )ֶאְפׁשֶ

ֵטיין(. ֶוועט ִאיר ֶקעֶנען ַפאְרׁשְ

ֶדעְרֵצייְלן  ִאיְנִמיְטן  אֹויְסֶגעְדרּוְקט  ִזיְך  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 
ָגאר  ַאייְך  ֶוועל  ִאיְך  ֵמייֶנען  ִאיר  ֶוועט  "ֶאְפֶׁשר  ַמֲעֶׂשה:  ִדי 
ֶדער  ָדא ָהאט אּוְנז  ַפאְרְׁשֵטיין";  ֶקעֶנען  ִאיר  ֶוועט  ֶדעְרֵצייִלין 
ֶרִּבי ַאְנְטְּפֶלעְקט ַאז ִאין ַזייֶנע ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען ַּבאַהאְלְטן ִטיֶפע 
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בעזרת השם יתברך

ת ִטיׁש ּבָ ַא ָוואְרט ַפאְרן ׁשַ
ִמיר 
ן  ֶע י י ֵט ְׁש
ֶיעְצט ִאין ֵזייֶער ַא ֶדעְרהֹויֶּבעֶנע ַצייט, ִמיר 
ָהאְּבן ֶיעְצט ִדי ִמְצָוה פּון אֹויְסֶמעְקן ֲעָמֵלק 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ַפאְרְׁשֶטעְלט  ָוואס 
ְסֵפיקֹות  ֶמעְנְטׁש  ִאיֶנעם  ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֱאמּוָנה.  ִדי  ִאין 
ֶדעְרֵצייְלן )ְּפִסיְקָּתא ְדַרב ַּכֲהָנא, הּוָבא ְּבַרִׁש"י ְׁשמֹות 
יז, ח(, ַאָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז 

ֶגעַגאְנֶגען ַא ַווייֶטע ֶוועג ִמיט ַזיין ִקיְנד, ָדאס 
ִקיְנד ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ֹּכַח ֶמער צּו 
ֵגיין ָהאט ִאים ֶדער ַטאֶטע ֶגענּוֶמען אֹויְפ'ן 
ַאְקְסל, ַאזֹוי ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען אּון ֶגעַגאְנֶגען 
ִמיְט'ן ִקיְנד אֹויְפ'ן ְּפֵלייֶצע, ֵגייֶעְנִדיג אֹויְפ'ן 
ֶוועג ֶזעט ָדאס ִקיְנד ִווי ֵאייֶנער ַפאְרקֹויְפט 

ֶגעְׁשַמאֶקע ֶעְסן ָהאט ֶער ֶגעֶּבעְטן ַזיין ַטאֶטע 
ֶער ָזאל ִאים ֶגעְּבן ֶעְסן אּון ֶדער ַטאֶטע ָהאט 
ֶּבעט  ַווייֶטער  ֵגייֶעְנִדיג  ֶעְסן,  ֶגעֶגעְּבן  ִאים 
ֶער ַזיין ַטאֶטע ַאז ֶער ַדאְרף ְטִריְנֶקען אּון 
ֶדער ַטאֶטע ָהאט ִאים ֶגעקֹויְפט ַא ְטִריְנק, 
ַאזֹוי ִאיז ֶגעֶווען ִמיט ַאֶלעס ָוואס ֶדער ִקיְנד 
ַטאֶטע  ַזיין  ֶגעֶּבעְטן  ָהאט  ֶער  ֶגעֶזען,  ָהאט 
ָזאל ִאים ָדאס קֹויְפן אּון ֶדער ַטאֶטע ָהאט 
ִאים ַאֶלעס ֶגעֶגעְּבן, ֵגייֶעְנִדיג ַווייֶטער ָהאט 
ָהאט  אּון  ֵגיין  ֵאייֶנעם  ֶגעֶזען  ִקיְנד  ָדאס 
ֶיעֶנעם ֶגעְפֶרעְגט: "ָהאְסט ֶאְפָׁשר ֶגעֶזען ַמיין 
ַטאֶטע  ַמיין  וואּו  ִניְׁשט  ֵווייס  ִאיְך  ַטאֶטע? 
ִאיז!" ֶווען ֶדער ַטאֶטע ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט 
ָהאט ֶער ַאָראְּפֶגעָוואְרְפן ָדאס ִקיְנד פּון ַזיין 
ֶגעִּביְסן  אּון  הּוְנט  ַא  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַאְקְסל, 

ָדאס ִקיְנד.

ֶזעֶנען  ִאיְדן  ִדי  ֶווען  ֶגעֶווען  ִאיז  ַאזֹוי 
ַארֹויס פּון ִמְצַרִים, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ָהאט  ֶער  ִמְצַרִים,  פּון  ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ֵזיי 
ָהאט  ֶער  וואּוְנֶדער,  ְגרֹויֶסע  ִדי  ֶגעִוויְזן  ֵזיי 
ֶגעְׁשָּפאְלְטן ֶדעם ַים, ֵזיי ֶגעֶגעְּבן צּו ֶעְסן ָמן 
פּון ִהיְמל, ִדי ְּברּוֶנעם ַוואֶסער צּו ְטִריְנֶקען 
ָהאְּבן  ִאיְדן  ִדי  ִּביז  ַווייֶטער,  ַאזֹוי  אּון 
ְּבִקְרֵּבנּו?"  ה'  "ֲהֵיׁש  ז(:  יז,  )ְׁשמֹות  ֶגעְפֶרעְגט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ָדא ִמיט אּוְנז? ֶדער 
אּוְנז?  פּון  ַפאְרֶגעְסן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ְגַלייְך ָהאט ַּפאִסיְרט ִדי ַּפְרָׁשה ִמיט ֲעָמֵלק, 

ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק אּון ֶער ָהאט ֶגעִּביְסן ִדי ִאיְדן.

ְפֶלעְגט  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ְׁשֶטעְנִדיג ַחֶזְר'ן ִמיט אּוְנז ַאז ַאֶלע ְסֵפיקֹות 
ֲעָמֵלק;  פּון  קּוְמט  ָקאְּפְדֵרייֶעִניְׁשן  אּון 
ֶדער  ָסֵפ"ק,  ִווי  ַאזֹוי  ַּבאְטֶרעְפט  ֲעָמֵל"ק 
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קּוְמט ֶעס ָזאל ַזיין אּון ֶעס ִאיז ֵׁשיין ֶעס ָזאל ַזיין - ַקְשׁיּות אֹויְפ'ן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. "ִאם ָהָיה ַהְנָהָגתֹו ְּכִפי ִחּיּוב ַּדְעֵּתנּו, ִאם ֵּכן ָהָיה, ַחס 
ְוָׁשלֹום, ַּדְעּתֹו ְּכַדְעֵּתנּו". ַווייל אֹויּב ָוואְלט ֶמען ֶווען ַפאְרְׁשַטאֶנען 
ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט, ָוואְלט ָדאְך ַחס ְוָׁשלֹום 
ַפאְרְׁשַטאְנד.  ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס  ֶדעם  ִווי  ַאזֹוי  ֵׂשֶכל  אּוְנֶזער  ֶגעֶווען 
ָאֶּבער - ָהאט ֶדער ֶרִּבי אֹויְסֶגעִפיְרט - וואֹויל ִאיז ֶדעם ֶמעְנְטׁש 
ָוואס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ַקְשׁיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ְגֵלייְּבט 

אר ַפאר ַזיין טֹוָבה. ַאז ַאֶלעס ָוואס ֵגייט ַאִריֶּבער אֹויף ִאים ִאיז נַָ

אֹויְפ'ן  ַקְשׁיּות  ַאזֹויִפיל  ִמיט  ַארּום  ִזיְך  ְדֵרייְדט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 'ַפאְרָוואס ָהאּב ִאיְך ִניְׁשט ַקיין ַּפְרָנָסה?' 'ַפאְרָוואס 
ִּבין ִאיְך ִניְׁשט ַמְצִליַח ִמיט ַמייֶנע ִקיְנֶדער?' ְוכּו' ְוכּו' - ָדאס ַאֶלעס 
קּוְמט ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש זּוְכט צּו ַפאְרְׁשֵטיין ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס 
ֶרִּבי  ֶדער  ָאֶּבער  ַפאְרְׁשֵטיין,  ֶעס  ֶקען  ֶמען  ַאז  ֵמייְנט  ֶער  ֶוועְגן, 
ֵׁשייְנֵקייט  ָדאס  ֶזעֶנען  ַקְשׁיּות  ַאֶלע  ִדי  ַאז  אֹויס  אּוְנז  ֶלעְרְנט 
ַפאְרְׁשַטאֶנען  ֶווען  ָוואְלט  ֶמען  ֶווען  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט, ָוואְלט ָדאְך ַחס ְוָׁשלֹום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס  ִווי ֶדעם  ַאזֹוי  ִאיז  ַאז אּוְנֶזער ֵׂשֶכל  אֹויְסֶגעקּוֶמען 
ָהאט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַפאְר'ן  וואֹויל  ִאיז  ֶדעְרַפאר  ַפאְרְׁשַטאְנד, 
ִניְׁשט ַקיין ַקְשׁיּות אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ְגֵלייְּבט ַאז ָוואס ֶדער 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִאיז ִזיֶכער גּוט.

ֶלעְּבט  ַצִדיק  ַא  ַצִדיק;  ַא  ְגרֹויְסֵקייט פּון  ָדאס  ִאיז  אּון ָדאס 
אר  ִמיט ַאַזא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָוואס ֶעס ָזאל נַָ
אֹויְפ'ן  ַקְשׁיּות  ַקיין  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ֶער  ָהאט  ִאים  ִמיט  ַּפאִסיְרן 
פּוֶנעם  ֶוועְגן  ִדי  ַפאְרְׁשֵטיין  צּו  זּוְכן  צּו  ָׁשאד  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָדאס ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין אּון ָדאס ֶקען ֶמען 

ֵסיי ִווי ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין.

ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאְגן )ְּבָרכֹות ז.(: ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ֶגעֶּבעְטן 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן )ְׁשמֹות לג, יג(: "הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ְּדָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך", 

ַווייז ִמיר ַדייֶנע ֶוועְגן ִאיְך ָזאל ֶעס ַפאְרְׁשֵטיין, ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט 
ֶלעְּבן אּון ֶדעם  ִאין  ֵגייט גּוט  ֵאייֶנעם  ַפאְרָוואס ַפאר  ַפאְרְׁשֵטיין 
ַאְנֶדעְרן ֵגייט ְׁשֶלעְכט, ָהאט ִאים ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט 
)ָׁשם ָּפסּוק יט(: "ְוַחֹּנִתי ֶאת ֲאֶׁשר ָאֹחן ְוִרַחְמִּתי ֶאת ֲאֶׁשר ֲאַרֵחם", ִאיְך 

ָהאּב ַרְחָמנּות אֹויף ֶוועם ִאיְך ִוויל ַרְחָמנּות ָהאְּבן; ַמייֶנע ֶוועְגן, ִווי 
ַאזֹוי ִאיְך ִפיר ִדי ֶוועְלט - ָדאס ֶקען ֶמען ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין.

ְּתִפיָלה ְוִהְתּבֹוְדדּות
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ַאַסאְך ְׁשמּוֶעְסן ִמיט אּוְנֶזעֶרע ַלייט 
ָוואס ֶער ָהאט  ֵזיי ֶדעְרֵצייְלן צּו  ְפֶלעְגט  ַמְדֵריגֹות, ֶער  ַזייֶנע  פּון 
ַאְלץ זֹוֶכה ֶגעֶווען; ֶדער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ְׁשמּוֶעְסן פּון ִזיְך, פּון ַזייֶנע 
ָזאְלן  ִמיר  ֶגעָוואְלט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ַווייל  ַהָׂשגֹות,  אּון  ַמְדֵריגֹות 
ִאים ֶוועְלן ָנאְכַמאְכן. דּוְרְכֶדעם ָוואס ֶמען ֶוועט ֶהעְרן צּו ָוואס ַא 
ֶמעְנְטׁש ֶקען זֹוֶכה ַזיין, ֶוועְלן ַאֶלע ְּפרּוִּביְרן ִאים ָנאְכצּוַמאְכן. ]ֶעס 
ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ַא ַקְׁשָיא אֹויְפ'ן ֶרִּבי'ן 'ַהִיָּתֵכן ֶדער 
ֶרִּבי ָהאט ַאזֹויִפיל ֶגעֶרעְדט פּון ִזיְך, פּון ַזייֶנע ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות', 
ָאֶּבער ֶּבֶאֶמת ָדאס צּו ְפֶרעְגן ַדאְרף ֶמען ַזיין ַא ְגרֹויֶסער ַעם ָהָאֶרץ, 
אּון  ַּתָּנִאים  ַאֶלע  ַצִדיִקים,  ַאֶלע  ִווי  ֶזעט  ְגָמָרא  ֶלעְרְנט  ֶעס  ֶווער 
ֲאמֹוָרִאים ָהאְּבן ִזיְך ַּבאִריְמט ִמיט ֵזייֶעֶרע ַמְדֵריגֹות, ְּכֵדי ַאְנֶדעֶרע 

ָזאְלן ִזיְך ָאְּפֶלעְרֶנען פּון ֵזיי[.

ֶווען ֶדער ֶרִּבי ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן ַזייֶנע ַמְדֵריגֹות ְוכּו', ֶזעֶנען 
ֶזעְנט  "ִאיר  ֶרִּבי'ן:  ַפאְר'ן  ֶגעָזאְגט  ָהאְּבן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ֶגעֶווען 
צּו ֶגעקּוֶמען צּו ְגרֹויֶסע ַמְדֵריגֹות אּון ַהָׂשגֹות ַווייל ִאיר ֶזעְנט ַאן 
ִאיר  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל  ֵהייִליְגן  ֶדעם  פּון  ֵאייִניְקל 
ֶזעְנט ַאן ֵאייִניְקל פּון ָהַרב ַהָקדֹוׁש ֶרִּבי ַנְחָמן הֹורֹוֶדעְנֶקער ְזכּותֹו 
ָיֵגן ָעֵלינּו, אּון פּון ָנאְך ַצִדיִקים, ָדאס ִאיז ִדי ִסיָּבה ַפאְרָוואס ִאיר 
ָנָתן  ֶרִּבי  ְׁשַרייְּבט  ַמְדֵריגֹות",  ְגרֹויֶסע  ִדי  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאט 
)ִׁשְבֵחי ָהַר"ן, ִסיָמן כו(: "ֶיעֶדעס ָמאל ֶווען ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעֶהעְרט 

ְגרֹויֶסע  ַזייֶנע  ִאיז צּוֶגעקּוֶמען צּו  ֶרִּבי  ַאז ֶדער  ָזאְגן  ֶמעְנְטְׁשן  ַאז 

ְּבֶרעְנֶגען  צּו  ַאַריין  ִאיז  ֲעָמֵלק  פּון  ִעיָקר 
ָנאְך  ִאיְך  'ֶוועל  ֶמעְנְטׁש:  ִאיֶנעם  ְסֵפיקֹות 
ָהאְּבן ַא ַּתָּקָנה?' 'ֶקען ִאיְך ָנאְך ְּתׁשּוָבה טּון?' 
'ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִמיר ָנאְך ָהאְּבן?' 
'ֶוועְרן ַמייֶנע ְּתִפילֹות אֹויְך ָאְנֶגענּוֶמען?' ָדאס 
ַאֶלעס אּון ָנאְך ְּבֶרעְנְגט ֲעָמֵלק ַאַריין ִאיֶנעם 
ַאז  ְטַראְכְטן  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַאז ֶדער  ֶמעְנְטׁש, 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִניְׁשט ִמיט ִאים אּון 
ִניְׁשט,  ִאים  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז 
ה'  "ֲהֵיׁש  ָׁשם(:  )ְׁשמֹות,  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ַאזֹוי 
ְּבִקְרֵּבנּו ִאם ָאִין"; אּון ְגַלייְך ָנאְכֶדעם ְׁשֵטייט 

"ַוָּיֹבא ֲעָמֵלק".

ִזיְך  פּון  ֶנעֶמען  ַארֹויס  ֶוועְלן  ִמיר  ַאז 
ִמיר  ֶוועְלן  ּוִּבְלּבּוִלים  ְסֵפיקֹות  ַאֶלע  ִדי 
ִריְכִטיג ְמַקֵיים ַזיין ֶדעם ְמִחיַאת ֲעָמֵלק; ַאז 
ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבן  ֶוועְלן  ִמיר 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִמיט אּוְנז, ַּביי אּוְנז 
אּוְנֶזעֶרע  צּו  ֶהעְרט  ֶער  אּון  אּוְנז  ֶנעְּבן  אּון 

ְּתִפילֹות.

ַאזֹוי אֹויְך ַדאְרְפן ִמיר ָהאְּבן ֱאמּוָנה ִאין 

ִזיְך אּון ְׁשֶטעְנִדיג ְטַראְכְטן: 'ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס 
ַנַחת  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָהאט  טּו,  ִאיְך 
רּוַח פּון ֶדעם'; ִּבְפַרט ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט 
ֵׂשֶכל אּון ֶער ֶרעְדט ִזיְך אֹויס ַזיין ַהאְרץ צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶקען ֶמען ִזיְך ִניְׁשט ָפאְרְׁשֶטעְלן 
ָוואס  אּון  ִהיְמל  ִאין  ָאּפ  ִזיְך  ֶעס טּוט  ָוואס 
ַאֶלע  ֶדעְרפּון.  ֶוועְרט  ֶעס  ַרַעׁש  ַא  ַפאר 
ַפאְרְּבֶרעְנט  ֶוועְרן  ְמַקְטִרִגים  אּון  ְקִליּפֹות 

פּון ֶדעם.

ֲעָמֵלק?  ִמיט  ִמְלָחָמה  ַהאְלט  ֶווער 
ֶדעם  ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן  ָוואס  ַצִדיִקים  ִדי 
ִמיט  ִמְלָחָמה  ַהאְלְטן  ֵזיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון  ָנאְכַאָמאל  אּוְנז  ֶדעְרַמאֶנען  ֵזיי  ִאים; 
ָזאְלן ֶגעֶדעְנֶקען ֶעס ַאז ָדא  ָנאְכַאָמאל ִמיר 
ַמאְכט  ֶער  ַאֶלעס,  טּוט  ֶער  ַבּאֶׁשעֶפער,  ַא 
אר ָוואס  ַאֶלעס; ֵקייֶנער ֶקען ָגאְרִניְׁשט טּון נַָ

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאְגט.

ִמיר ֶגעפּוֶנען ַּביי ִדי ַּפְרָׁשה פּון ֲעָמֵלק, 
ֶווען ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַזייֶנע ֶהעְנט 
ִאיְדן  ִדי  ָהאְּבן  ִהיְמל  פּון  ִריְכטּוְנג  ִאיֶנעם 

ְמַנֵּצַח ֶגעֶווען, ְפֶרעְגן ֲחָכֵמינּו ַהְקדֹוִׁשים )ֹראׁש 
ע מֶׁשה  ֶׁשל  ָיָדיו  "ְוִכי  ח(:  ִמְׁשָנה  ג,  ֵּפֶרק  ַהָׁשָנה 

ִצי  ִמְלָחָמה?"  ׁשֹוְברֹות  אֹו  ִמְלָחָמה  ֹוׂשֹות 
ֶמען  ַמאְכן  ֶהעְנט  ַרֵּבינּו'ס  ֹמֶׁשה  ֶדען  טּוט 
ָזאל ְמַנֵּצַח ַזיין ָאֶדער ַפאְרִליְרן ִדי ִמְלָחָמה, 
ִמְסַּתְּכִלים  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשָהיּו  ְזַמן  ָּכל  "ֶאָּלא 
ַלֲאִביֶהם  ִלָּבם  ֶאת  ּוְמַׁשְעְּבִדין  ַמְעָלה  ְּכַלֵּפי 
נֹו ָהיּו  ָלאו,  ְוִאם  ִמְתַּגְּבִרים;  ָהיּו  ֶׁשַּבָּׁשַמִים, 
אר ָוואס ֶדען, ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ִאיז ֶגעִזיְצן  ְפִלין", נַָ
אּון ֶגעִוויְזן ִמיט ַזייֶנע ֶהעְנט אֹויף ַארֹויף, ֶער 
ַארֹויף  "קּוְקט  ִאיְדן:  ִדי  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאט 
פּון  מֹוָרא  ִניְׁשט  ָהאְטס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן!  צּום 
ְׁשַוואְך ַמאְכן, ֶער  ִוויל אּוְנז  ֲעָמֵלק  ֲעָמֵלק"; 
ִאין  ַאָראּפ  ַפאְלן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ַכאְּפט 
ׁשֹוין  ִּביְסט  "דּו  ֵזיי:  ָזאְגט  ֶער  אּון  ֲעֵבירֹות 
ֶדעְרָנאְך!" קּוְמט  ִּביְסט ׁשֹוין  ַפאְרַפאְלן, דּו 
ֹמֶׁשה  ַארֹויף,  אֹויף  ַווייְזט  אּון  ַרֵּבינּו  ֹמֶׁשה 
ַרֵּבינּו ָזאְגט: "קּוק ִניְׁשט ָוואס ֲעָמֵלק ָזאְגט, 
ֶהער ִניְׁשט צּו ֶדעם ֵיֶצר ָהָרע, דּו קּוק צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן".
)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ְּתַצֶוה תש"פ ִלְפָרט ָקָטן(
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ַמְדֵריגֹות ַווייל ֶער ִאיז ֶגעּבֹויְרן ִמיט ַא הֹויֶכע ְנָׁשָמה, ָאֶדער ִמַצד 
ִיחּוס, ְפֶלעְגט ֶדער ֶרִּבי ֵזייֶער ַמְקִּפיד ַזיין, אּון ֶגעָזאְגט: 'ִאיְך ִּבין 
צּוֶגעקּוֶמען צּו ָוואס ִאיְך ִּבין צּוֶגעקּוֶמען, ִניְׁשט ַווייל ִאיְך ְׁשַטאם 
אר  פּון ַאֶזעְלֶכע ְגרֹויֶסע ֵזייֶדעס, אּון ִניְׁשט ַווייל ַמיין ְנָׁשָמה ְוכּו', נַָ
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  אּון  ֶגעָהאֶרעֶוועט,  ַאַסאְך  ֵזייֶער  ָהאּב  ִאיְך  ַווייל 

ֶקען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶדעם".

ַמְדֵריגֹות?  ַאֶלע  ִדי  ַזיין צּו  ַאזֹוי ֶקעֶנען ִמיר ַטאֶקע זֹוֶכה  ִווי 
ָהאט  ֶער  ק(:  כה;  ִסיָמן  ב',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִלּקּוֵטי  ֶרִּבי  ֶדער  ָזאְגט   -
צּו  צּוֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ַאֶלע  ֵזיי  ַאז  ַצִדיִקים  ַאַסאְך  פּון  ֶגעֶהעְרט 
ַווייל ֶמען ֶקען  ְוִהְתּבֹוְדדּות,  אר דּוְרְך ְּתִפיָלה  ֵזייֶעֶרע ַמְדֵריגֹות נַָ
ִניְׁשט ַזיין ַקיין ֶעְרִליֶכער ִאיד ָאן ְּתִפיָלה ְוִהְתּבֹוְדדּות; ֶווען ֶדער 
ֶרִּבי ָהאט ָדאס ֶגעָזאְגט ֶזעֶנען ָדאְרט ֶגעְׁשַטאֶנען ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו 
ַצִדיִקים,  פּון  ֶנעֶמען  אֹויְסֶרעֶכעֶנען  ָאְנֶגעַפאְנֶגען  ָהאְּבן  ֵזיי  אּון 
ָהאְּבן  ֵזיי  ָוואס  ָנאֶמען  ֶיעֶדע  אֹויף  ֶגעָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט 
ַאז  ֶגעָזאְגט  ְּבֵפירּוׁש  ִאים  ָהאְּבן  ֵזיי  פּון  ַאֶלע  ַאז  אֹויְסֶגעֶרעְכְנט 
ְּתִפיָלה  דּוְרְך  אר  נַָ ַמְדֵריגֹות  ֵזייֶעֶרע  צּו  צּוֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֵזיי 
ְוִהְתּבֹוְדדּות, דּוְרְך ַאַסאְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ִווי ִמיר ָהאְּבן 
]ַאז  ַהִּגְלָעִדי,  ִיְפָּתח  פּון  ַמֲעֶׂשה  ִדי  יא(  )ׁשֹוְפִטים  ַנ"ְך  ִאין  ֶגעַהאט 
ָהאט   - ַנ"ְך  ְּפָרִקים  ְצֵוויי  פּון  ִׁשיעּור  ִדי  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרְנט  ֶמען 
ֶמען ֶהעְרִליֶכע ִהְתַחְזקּות ַפאְר'ן ֶלעְּבן[ ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה ָזאְגן )ֹראׁש ַהָּׁשָנה כה:( אֹויף ִאים: "ִיְפָּתח ְּבדֹורֹו ִּכְׁשמּוֵאל 
ַזיין  ִאין  ַהָנִביא  ִווי ְׁשמּוֵאל  ִאיז ַאזֹוי  ַזיין דֹור  ִאין  ִיְפָּתח  ְּבדֹורֹו", 
דֹור. ִיְפָּתח ִאיז ֶגעֶווען ַא ָּפׁשּוֶט'ער ֶמעְנְטׁש, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט 
)ׁשֹוְפִטים יא, א(: "ְוהּוא ֶּבן ִאָּׁשה ְוגֹו'", ָדאְך ָזאְגן ֲחַז"ל ַאז ִיְפָּתח ִאיז 

ִווי ְׁשמּוֵאל ַהָנִביא, ִווי ַאזֹוי ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶדעם ַאז ֶער 
אר ִיְפָּתח ָהאט ֶגעֶלעְּבט  ָזאל ֶוועְרן ַאזֹוי ֶדעְרהֹויְּבן אּון ָחׁשּוב? - נַָ
ַזאְך  ֶיעֶדע  'ִהְתּבֹוְדדּות',  ֶגעַמאְכט  ָהאט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן 
ְפֶלעְגט ֶער ִזיְך אֹויְסְׁשמּוֶעְסן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעְרַפאר ָהאט 
ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָוואס ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען. ִווי ֶמען ֶזעט ִאין ִדי 
ְּפסּוִקים; ֶווען ֶמען ָהאט ִאים ֶגעָוואְלט אֹויְפֶנעֶמען ֶער ָזאל ֶוועְרן 
ַא ַהאר ִאיז ֶער ִזיְך ֶגעַגאְנֶגען אֹויְסְׁשמּוֶעְסן ַזייֶנע ְסֵפיקֹות ִמיְט'ן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִווי ֶעס ְׁשֵטייט )ׁשֹוְפִטים יא, יא(: "ַוְיַדֵּבר ִיְפָּתח ֶאת ָּכל 
ְּדָבָריו ִלְפֵני ה' ַּבִּמְצָּפה", ִיְפָּתח ָהאט אֹויְסֶגעְשמּוֶעְסט ַזיין ַגאְנֶצע 
ַהאְלְטן  ִמְלָחָמה  ַארֹויס  ִאיז  ֶער  ֶווען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  ִמיְט'ן  ַהאְרץ 
ֶקעְגן ִדי ְּבֵני ַעּמֹון ָהאט ֶער ִוויֶדער ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִווי 
ֶעס ְׁשֵטייט )ָׁשם ָּפסּוק ל(: "ַוִּיַּדר ִיְפָּתח ֶנֶדר לה'", - ָדאס ָהאט ִאים 

צּוֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ַזיין ְגרֹויְסֵקייט.

ֶווען ֶער ִאיז ֶגעְׁשָטאְרְּבן ְׁשֵטייְסטּו אֹויף?!
ִווי ַאזֹוי צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן;  ִוויְסן  ֶמען ַדאְרף ָאֶּבער 
ֲאִפילּו ַא ֶמעְנְטׁש ֵגייט ַאִריֶּבער ִּביֶטעֶרע ְׁשֶוועִריֵקייְטן ַדאְרף ֶער 
ִוויְסן אּון ֶגעֶדעְנֶקען ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט ִמיט 
ֶמעְנְטׁש  ִמיְט'ן  ַּפאִסיְרט  ָוואס  ַאֶלעס  אּון  ֶחְׁשּבֹון  ּפּוְנְקְטִליֶכע  ַא 
ִאיז ִזיֶכער ְלטֹוָבה, ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ָאְּפֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
'ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאזֹוי ֶגעטּון', ַווייל ָוואס ֶדער 
ָּפסּוק  ִאין  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  גּוט,  ִאיז  ָדאס   - טּוט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
)ְדָבִרים לב, ד(: "ַהּצּור ָתִּמים ָפֳּעלֹו ִכּי ָכל ְדָּרָכיו ִמְשָׁפּט, ֵאל ֱאמּוָנה 

אר ִדי ַגאְנֶצע ַזאְך פּון ְּתִפָלה ִאיז ַא  ְוֵאין ָעֶול, ַצִדּיק ְוָיָשׁר הּוא", נַָ
ִמְצָוה פּון ִדי ּתֹוָרה ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל ֶווען ֶמען ָהאט ַא 
ָצָרה ָזאל קּוֶמען צּו ִאים אּון ֶּבעְטן ֶער ָזאל ַרְחָמנּות ָהאְּבן, ָאֶּבער 
ֵגייט  'ַפאְרָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַקְשׁיּות אֹויְפ'ן  ְוָׁשלֹום צּו ָהאְּבן  ַחס 

ִמיר ַאזֹוי ְׁשֶווער ְוכּו'?' ַווייל ִמיר ְגֵלייְּבן ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵליָמה ַאז ָוואס 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִאיז גּוט אּון ָוואס ֶעס ֵגייט ַאִריֶּבער ִאיז 

ִמיט ַא ּפּוְנְקְטִליֶכער ֶחְׁשּבֹון.

ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעט ַּביי ָדִוד ַהֶּמֶלְך )ְׁשמּוֵאל-ב, יב(, ֶווען ַזיין זּון 
ֶגעֵלייְגט  ִניְׁשט  ִזיְך  אּון  ֶגעַפאְסט  ֶער  ָהאט  ֶגעָוואְרן  ְקַראְנק  ִאיז 
ִאין ֶּבעט ְׁשָלאְפן. ֶער ִאיז ֶגעְׁשָלאְפן אֹויף ֶדער ֶעְרד, אּון ִוויִפיל 
ֶגעָלאְזט;  ִניְׁשט  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ְטֵרייְסְטן  ֶגעָוואְלט  ִאים  ָהאט  ֶמען 
ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ִמיט ֶעְסן ִמיט ַזייֶנע ַּבאִדיֶנער, ֶער ָהאט 
ֶגעַהאְלְטן ִאין ֵאיין ַדאֶוועֶנען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין ִקיְנד, אּון 
ִאיז  ִקיְנד  ִקיְנד ֶנעֶּבעְך ֶגעְׁשָטאְרְּבן. ֶווען ָדאס  ַזיין  ִאיז  ְלַמֲעֶׂשה 
ֶגעְׁשָטאְרְּבן ָהאְּבן ִדי ַּבאִדיֶנער מֹוָרא ֶגעַהאט ָדאס צּו ֶדעְרֵצייְלן 
ַפאְרן ֶקעִניג, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְטַראְכט: 'ַמה-ָדאְך ֶווען ָדאס ִקיְנד ָהאט 
ֶגעֶלעְּבט, ֶער ִאיז ִניְׁשט ֶגעזּוְנט ֶגעֶווען ָהאט ָדִוד ַהֶּמֶלְך ִזיְך ִניְׁשט 
ֶגעָלאְזט ְטֵרייְסְטן, ָוואס ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ֶיעְצט ֶווען ֶער ֶוועט ֶהעְרן 
ַאז ָדאס ִקיְנד ִאיז ֶגעְׁשָטאְרְּבן?!' ֶווען ָדִוד ַהֶּמֶלְך ָהאט ֶגעֶזען ִווי 
ֵזיי ׁשּוְׁשֶקען ִזיְך, ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעְפֶרעְגט ִצי ָדאס ִקיְנד ֶלעְּבט ָנאְך, 
ִזיְך  ֶגעְׁשָטאְרְּבן, ָהאט  ִאיז  ִקיְנד  ָדאס  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִאים  ֵזיי  ָהאְּבן 
ָדִוד ַהֶּמֶלְך ְגַלייְך אֹויְסֶגעטּון ַזיין ַזאק אּון ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶזעְצט 

אֹויף ַזיין ְׁשִטיל אּון ֶגעֶּבעְטן ֶמען ָזאל ִאים ְּבֶרעְנֶגען ֶעְסן.

ַזייֶנע ְקֶנעְכט ָהאְּבן ָדאס ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען, ֵזיי ָהאְּבן ִאים 
ֶגעְפֶרעְגט: "ָמה ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָעִׂשיָתה?" ָוואס ֵגייט ָדא ַפאר, 
ַוֹּתאַכל  ַקְמָּת  ַהֶּיֶלד,  ֵמת  ְוַכֲאֶׁשר  ַוֵּתְבְּך,  ַצְמָּת  ַחי,  ַהֶּיֶלד  "ַּבֲעבּור 
ָלֶחם?" ֶווען ַדיין ִקיְנד ִאיז ֶגעֶווען ִניְׁשט ֶגעזּוְנט אּון ֶער ָהאט ָנאְך 
ֶגעֶלעְּבט ָהאְסטּו ֶגעַפאְסט אּון ֶגעֵווייְנט, אּון ֶיעְצט ֶווען ֶער ִאיז 
ֶגעְׁשָטאְרְּבן ְׁשֵטייְסטּו אֹויף פּון ֶדער ֶעְרד אּון דּו ֶעְסט ַא ְסעּוָדה?! 
ָהאט ֵזיי ָדִוד ַהֶּמֶלְך ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ַוֹּיאֶמר: ְּבעֹוד ַהֶּיֶלד ַחי, ַצְמִּתי 
ָוֶאְבֶּכה, ִּכי ָאַמְרִּתי ִמי יֹוֵדַע ְוַחַּנִני ה' ְוַחי ַהָּיֶלד, ְוַעָּתה ֵמת, ָלָּמה ֶּזה 
ֲאִני ָצם ַהאּוַכל ַלֲהִׁשיבֹו, עֹוד, ֲאִני ֹהֵלְך ֵאָליו, ְוהּוא ֹלא ָיׁשּוב ֵאָלי", 
ֶווען ַמיין ִקיְנד ָהאט ָנאְך ֶגעֶלעְּבט, ָהאּב ִאיְך ֶגעְטַראְכט ַאז ִאיְך 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶוועט  ֶאְפָׁשר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶּבעְטן  ֶוועל 
ַאז  ִאיְך  ֵווייס  ֶגעְׁשָטאְרְּבן,  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶיעְצט  ָאֶּבער  ֶהעְלְפן,  ִמיר 
ֶעס ִאיז ַא ְגֵזיָרה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ִאיְך ֶקען ִאים ׁשֹוין ִניְׁשט 

צּוִריק ְּבֶרעְנֶגען צּו ִמיר.

ָדִוד ַהֶּמֶלְך ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט: ִוויַלאְנג ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ָצָרה, 
פּון  ִמְצָוה  ַא  ֶגעַהאט  ִאיְך  ָהאּב  ְקַראְנק,  ֶגעֶווען  ִאיז  ִקיְנד  ָדאס 
ְּתִפָלה, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָוואְלט ִאיְך ָזאל ִמְתַּפֵלל ַזיין 
אֹויף ִאים, ֶדעְרַפאר ָהאּב ִאיְך ַאַסאְך ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶווען ָדאס  ֶיעְצט  ָאֶּבער  ֶּבעְטן,  ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו  ִאיְך ָהאּב 
ִניְׁשט צּוִריק  ֵסייִווי  ִניְׁשט, ִאיְך ֶקען ִאים ׁשֹוין  ִקיְנד ֶלעְּבט ׁשֹוין 
ִאיְך  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  אֹויְפ'ן  ַקְשׁיּות  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיְך  ָהאּב  ְּבֶרעְנֶגען 
ִּבין ִניְׁשט ְּברֹוֶגז אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִאיְך ְגֵלייּב ַאז ִווי ַאזֹוי ֶדער 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִאיז גּוט ַפאר ִמיר.

ִניְׁשט ֶגענּוג ֵאיין ָמאל ַא ָיאר
ֶרעְדן  ֶוועְלן אֹויְך  ִמיר  ֶרִּבי'ן,  ֶדעם  ָנאְכַמאְכן  ֶוועְלן  ִמיר  ַאז 
ֶיעְדן ָטאג צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועְלן ִמיר אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּוצּוקּוֶמען 
צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות. ִאיֶּבעְרהֹויְּפט ָדא ִאין ְׁשֶטעְטל ִאיז ָדאְך 
ַמָמׁש ַא ַגן ֵעֶדן, ֶמען ֶקען ִזיְך ְׁשַּפאִציְרן אֹויְפ'ן ַגאס אּון ֶרעְדן צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶגעלֹויְּבט ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאז ִמיר ָהאְּבן ָדא ַאַזא ֵׁשייֶנע 



ד

וואּו צּו  ֶגעֶגעְנֶטער  ָנאְך ֶׁשעֶנעֶרע  ֶגענּוג אּון  ָדא  ִאיז  ֶעס  ְּפַלאץ, 
וואֹויֶנען, ָאֶּבער ָדאס ֵׁשייְנֵקייט פּון ֶדעם ְּפַלאץ ָוואס צּוִליּב ֶדעם 
ֶזעֶנען ִמיר ַאֶהער ֶגעקּוֶמען ִאיז ֶדער 'ִחינּוְך' ָוואס ִמיר ָהאְּבן ָדא; 
ֶמען  ָוואס  ֵמייְדֶלעְך  אּון  ִאיְנְגֶלעְך  ַפאר  מֹוָסד  ַא  ָדא  ָהאְּבן  ִמיר 
אר פּון ֱאמּוָנה, ֱאמּוָנה, ֱאמּוָנה אּון ָנאְכַאָמאל ֱאמּוָנה, ֵזיי  ֶרעְדט נַָ
ָזאְלן אֹויְפַוואְקְסן פּון יּוְנְגֵווייז ָאן צּו ֶלעְּבן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֵזיי 
ָזאְלן ֶלעְּבן ִמיט ֶדעם ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ֶעס 

ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא אֹויֶסער ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.

ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגענּוג ֵאיין ָמאל ַא ָיאר ֶווען ֶעס קּוְמט ׁשֹוָבִבי"ם 
אר ַא  צּו רּוְפן ַא ֶרעְדֶנער ָוואס ָזאל ֶרעְדן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, נַָ
ַגאְנץ ָיאר ֶרעְדט ֶמען פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָדאס ִאיז אּוְנֶזער ֵסֶדר 
ַהִלימּוד ִאין ִדי מֹוָסד. ַאַווַדאי ֶלעְרְנט ֶמען ִדי ֶסְדָרה פּון ִדי ָוואְך 
אּון ִדי ַאֶלע ִלימּוִדים, ָאֶּבער ֶדער ִעיָקר פּון ִדי מֹוָסד, ִדי ְנקּוָדה 
אֹויף ָוואס ֶמען ַפאְרֵלייְגט ִזיְך ַּביי אּוְנז ִאיז ֵאיין ַזאְך: 'ֱאמּוָנה', ִווי 
ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק )ְּתִהִלים קיט, פו(: "ָּכל ִמְצֹוֶתיָך ֱאמּוָנה", ַאֶלע 
ִמְצֹות ֶזעֶנען ֶגעֶגעְּבן ֶגעָוואְרן ְּכֵדי ִמיר ָזאְלן צּוקּוֶמען צּו 'ֱאמּוָנה' 

ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִמיר ָזאְלן ֶלעְּבן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָדאס ַקאְּפל ַפאְלט ַאָראּפ...
אר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער; ִהיְמל,  ָוואס ֶזעט ֶמען ָדא ִאין ְׁשֶטעְטל? נַָ
ְגרֹויֶסע  אר הֹויֶכע  נַָ ְׁשָטאט?  ִאין  ֶמען  ֶזעט  ָוואס  ֵּבייֶמער.  ְגָראז, 
ִּבְנָיִנים; ִאין ְׁשָטאט ֶוועְרט ֶמען ַפאְרנּוֶמען צּו ְטַראְכְטן צּו ֶוועם 
ֶגעֶהעְרט ֶדעם ִּבְנָין', 'ֶווער ִאיז ֶדער עֹוֶׁשר ִמיט ַאַזא ֵׁשייֶנע ִדיָרה', 
ַפאְרֶגעְסט  ֶמען  ְוכּו',  ְוכּו'  ָקאְמֶפּעִני',  ֶדעם  ֶגעֶהעְרט  ֶוועם  צּו 
ִאין  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  ִהיְמל צּום  ַאִּביְסל אֹויְפ'ן  ַארֹויְפצּוקּוְקן 
אר  נַָ ְּגֻדָּלה,  ַקיין  ִזיְך אֹויף  ַרייְסט  ָוואס  ֶדער  ִניְׁשט  ִאיז  ְׁשֶטעְטל 
ֶדער ָוואס ּבֹויט ִזיְך ַא ֵׁשייֶנע הֹויז ְוַכדֹוֶמה - ֶוועְרט ֶדער 'ַרְחָמנּות', 
ֶדער 'ֶנעֶּבעְך' פּון ְׁשֶטעְטל, 'ֶנעֶּבעְך ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעּבֹויט ַא ֵׁשייֶנע 

הֹויז', 'ֶנעֶּבעְך ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעִדיְנֶגען ַא ֵטייֶעֶרע ַקאר'.

ַּתְלִמיִדים:  ִדי  פּון  ֵאייֶנעם  ֶגעְפֶרעְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ַאָמאל 
"ָהאְסט ׁשֹוין ַהייְנט ֶגעקּוְקט אֹויְפן ִהיְמל?" ֶדער ִאיד ִאיז ֶגעֶווען 
ַזייֶנע  ִאין  ֶגעטּון  ַאַריין  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  אּון  עֹוֶׁשר  ְגרֹויֶסער  ַא 
ֶגעֶׁשעְפְטן, ֶער ָהאט ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרֶגעְסן ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ּבֹוֵרא 
ָכּל ֹעָלִמים ָוואס ֶער ִפיְרט ֶדער ֶוועְלט; ָדאס טּוט ֶדער ֶרִּבי ִמיט 
אּוְנז ַאֶלע, ֶער ֶוועְקט אּוְנז אֹויף פּון ְׁשָלאף, ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט אּוְנז: 
"קּוק אֹויְפן ִהיְמל; קּוק ֶעס ִאיז ָדא ַא ַבּאֶׁשעֶפער", ַווייל ַאז ֶמען 
קּוְקט אֹויְפן ִהיְמל ֶדעְרַמאְנט ֶמען ִזיְך ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ַבּאֶׁשעֶפער 
אֹויף ֶדער ֶוועְלט אּון ֶמען ֶרעְדט ַארֹויס ַא ִדיּבּור צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִּבְנָיִנים  ַאֶלע  ֶזעֶנען  ָזאְגן: "ִאין ָמאְנֶהעְטן  ְפֶלעְגט  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָגאר הֹויְך ַאז ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶזען ִדי ִהיְמל, ַאז ֶמען ִוויל ִזיְך ׁשֹוין 

ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען ֶעס צּו ֶזען ַפאְלט ָדאס ַקאְּפל ַאָראּפ..."

ַא ְׁשַוואְרֶצע ַזאְך ָוואס ָׁשאְקְלט ִזיְך
ָדאס ַדאְרְפן ִמיר ַאַריין ֵלייְגן ִאין ִדי ִקיְנֶדער, ֵסיי ִדי ְמַלְמִדים 
אּון ֵסיי ִדי ֶעְלֶטעְרן; ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן ֵאייֶנער אֹויְפ'ן 
ַאְנֶדעְרן 'ֶדער ְמַלֵמד ֶוועט ֶעס ׁשֹוין ַאַריין ֵלייְגן ִאיֶנעם ִקיְנד', 'ִדי 

ֶעְלֶטעְרן ֶוועְלן ֶעס ׁשֹוין ַאַריין ֵלייְגן ִאיֶנעם ִקיְנד'.

ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט אֹויְסֶגעְפֶרעְגט ֶיעֶדעס  אּון ֶדער ֹראׁש 
צּום  ֶגעֶרעְדט  ֶעֶּפעס  ַהייְנט  ׁשֹוין  ָהאט  ֶער  ִצי  ִּבְפָרִטּיּות  ִקיְנד 
ָאְנֶגערּוְפן  ִזיְך  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 

ָהאּב  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ֶּבעט  ַדאְרְפְסט  דּו  ָוואס  ִקיְנד:  ַא  צּו 
ִניְׁשט מֹוָרא צּו ֵגיין ַאֵלייְנס ִאין ֶפעְלד צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָוואְלט  זּון  ַא  ֶגעַהאט  ָוואְלט  ִאיְך  "ֶווען  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 
ִאין ֶפעְלד  ְקֵלייֶנעְרֵהייט  ִׁשיְקן  ִאים צּו  ֶגעַהאט  ִניְׁשט מֹוָרא  ִאיְך 
ֵּכִלי  ַא  ֶמען  ַמאְכט  ִהְתּבֹוְדדּות  דּוְרְך  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן".  צּום  ֶרעְדן 
ַאֶוועק  ֶוועְלן  ְּפָחִדים  ַאֶלע  'ֱאמּוָנה',  ָנאְך  ִזיְך  ִאין  ַאַרייְנצּוֶנעֶמען 

ַפאְלן פּון ִזיְך ַאֵלייְנס.

ַמאְכן  ֶפעְלד  ִאין  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  מֹוֲהָרא"ׁש  ֶווען  ֵאייְנָמאל 
ִהְתּבֹוְדדּות ָהאט ֶער ֶגעֶזען ִווי ֶעס קּוְמט צּו ֵגיין ַא ְגרֹויֶסע ַחָּיה, ָהאט 
אר ַווייֶטער ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶער ִזיְך ִניְׁשט ֶדעְרְׁשָראְקן נַָ
ַחָּיה",  ִמיר פּון ֶדעם  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ַראֶטעֶווע  ֶגעֶּבעְטן ֶדעם  אּון 

ָדאס ַדאְרְפן ִמיר ָנאְכטּון, ַאַסאְך ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַא  ֶקעְמּפ,  ִאין  ֶּפֶלא  ַמֲעֶׂשה  ַא  ֶגעַהאט  ִמיר  ָהאְּבן  ֵאייְנָמאל 
ַּתְלִמיָדה פּון 'ֵּבית ֵפיָגא' ִאיז ֶגעֶווען צּוְפִרי ִאין ֶפעְלד ִאיְנְדרֹויְסן 
פּון ֶקעְמּפ, ִזי ָהאט ֶגעַהאְלְטן ִאיְנִמיְטן ַמאְכן ִהְתּבֹוְדדּות, ְּפלּוְצִליְנג 
ַּבאֶמעְרְקט ִזי ַא ְׁשַוואְרֶצע ַזאְך ָוואס ָׁשאְקְלט ִזיְך, קֹוֶדם ָהאט ִזי 
ִזיְך  ָוואס ָׁשאְקְלט  ֶּבעג  ְׁשַוואְרֶצע  ַא  ְסַּתם  ִאיז  ָדאס  ַאז  ֶגעֵמייְנט 
פּון ִדי ִוויְנט, ִזי ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען ְּבלֹויז ְצֵוויי ִפיס ַאֶוועק פּון ֶדעם, 
ְּפלּוְצִליְנג ֶזעט ִזי ַאז ָדאס ִאיז ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט ַקיין ְׁשַוואְרֶצע ֶּבעג, 
ָדאס ִאיז ַא ְגרֹויֶסער ֶּבער, ֶדער ֶּבער ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט אֹויף 
ִדי ְצֵוויי ִפיס אּון ֶגעְׁשַטאֶנען ַאְנְטֶקעְגן ִדי ֵמייְדל ָּפִנים ֶאל ָּפִנים! 
ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ִזי  ַפאְרלֹויְרן,  ִניְׁשט  ָאֶּבער  ִזיְך  ָהאט  ֵמייְדל  ִדי 
ִמיר  ַראֶטעֶווע  ַבּאֶׁשעֶפער  "ֵהייִליֶגער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶדעם  ֶּבעְטן 
פּון ֶדעם ִּבֵער, ֶהעְלף ִמיר ֶער ָזאל ִמיר ָגאְרִניְׁשט טּון", ִזי ָהאט 

ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵגיין צּוִריק צּו ֶוועְגס ִּביז ִזי ִאיז ַאַריין ִאין ִאיר ְׁשטּוּב.

ַאַזא ַמֲעֶׂשה ַּפאְסט ַפאר ִדי ַמֲעֶׂשה ִּביְכֶלעְך; ַא יּוְנג ֵמייְדל פּון 
ְצֶוועְלף ָיאר ָזאל ִניְׁשט ֶוועְרן ַפאְרלֹויְרן ֶווען ִזי ְׁשֵטייט ְצֵוויי ִפיס 
ֶנעְּבן ַא ְגרֹויֶסע ֶּבער. ְסַּתם ַא ִקיְנד ָוואְלט ַאֶוועק ֶגע'ַחֶלְשׁ'ט אֹויְפן 
אר ֲאִפילּו ַאן ֶעְרַוואְקֶסעֶנער ֶמעְנְטׁש  אר ַא ִקיְנד נַָ ְּפַלאץ, ִניְׁשט נַָ
ָוואְלט אֹויְך ֶצעטּוְמְלט ֶגעָוואְרן פּון ְׁשֶרעק, אּון ִזי ִאיז ֶגעְּבִליְּבן 
רּוִאיג אּון ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶער ָזאל ִאיר ֶהעְלְפן; פּון ֶדעם 
ֶזעט ֶמען ָוואס ִהְתּבֹוְדדּות טּוט ִמיט ַא ֶמעְנְטׁש, ֶמען ַּבאקּוְמט ַא 
ִיׁשּוב ַהַדַעת, ֶמען ֶוועְרט ִניְׁשט ַפאְרלֹויְרן ֶווען ֶמען ְטֶרעְפט ִזיְך 

ִאין ַא ָצָרה.

ִדיר  ֶער  ֶקען  ָוואס  גֹוי?!  ַא  פּון  מֹוָרא?  ָהאְסטּו  ָוואס  פּון 
ְׁשֶלעְכְטס טּון, ָדאס ְׁשֶרעק ַאֵלייְנס ֶגעְּבט ֹּכַח ַפאְר'ן ָרָׁשע ֶער ָזאל 
ִדיר ֶקעֶנען ֶׁשעִדיְגן, ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 
ָהאט ֶגעָזאְגט: "ַא ְסגּוָלה ִנָּצל צּו ֶוועְרן פּון ְרָׁשִעים ִאיז ִניְׁשט מֹוָרא 
ָהאְּבן". ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶדעְרֵצייְלן )ַסְנֶהְדִרין סז:(: ַא ִּכיׁשּוף 
ַמאֶכעְר'ן ָהאט ֶגעָוואְלט ַמאְכן ִּכיׁשּוף אֹויְפ'ן ֵהייִליְגן ֲאמֹוָרא ֶרִּבי 
ֲחִניָנא, ָהאט ִאיר ֶרִּבי ֲחִניָנא ֶגעָזאְגט: "ִאי ִמְסַּתְּייַעת ִזיִלי ֲעִביִדי, 
ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו ְּכִתיב", דּו ֶקעְנְסט ְּפרּוִּביְרן ַמאְכן ִּכיׁשּוף ִוויִפיל 
דּו ִוויְלְסט ִאיְך ָהאּב ָאֶּבער ִניְׁשט מֹוָרא פּון ִדיר, ַווייל ֶעס ְׁשֵטייט 
ִאין ִדי ּתֹוָרה )ְדָבִרים ד, לה(: "ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו", ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט 
ֶמען  ֶווען  ַאז  ֶדעם  ֶמען פּון  ֶזעט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן;  ֶדעם  ָדא אֹויֶסער 
ֶלעְּבט ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועְרן ָּבֵטל ַאֶלע ִדיִנים אּון ַאֶלע ִּכיׁשּוף, 

ֶמען ַדאְרף ֶמער ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְּבן פּון ָגאְרִניְׁשט.

המשך דעם קומענדיגן וואך, מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף 


