
ְמעֹוֵרר  ִאים  ְּכֵדי  אר  נַָ ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר  ְקֶרעְנק  ַא 
ֶקעְרן  צּוִריק  ִזיְך  ָזאל  ֶער  טּון,  ְּתׁשּוָבה  ָזאל  ֶער  ַזיין 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִוויַלאְנג  ֶדעְרַפאר,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ֶוועְרן  ִניְׁשט  ֶער  ֶקען  ְּתׁשּוָבה  ַקיין  ָנאְכִניְׁשט  טּוט 
מֹוֲהַר"ן  )ִלּקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  אֹויְסֶגעֵהייְלט, 
ֵחֶלק א', ִסיָמן רסח(: "ְּכֶׁשֵאין ָהָאָדם ִמְסַּתֵּכל ַעל ַהַּתְכִלית 

ִמיְט'ן  ִניְׁשט  ֶלעְּבט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ַחִּיים",  לֹו  ָלָּמה 
ַהֶּנֶפׁש  "ְוִהֵּנה  ֶלעְּבן?  ַזיין  פּון  ֶער  ָהאט  ָוואס  ַּתְכִלית 
ִמְתַּגְעַּגַעת ָּתִמיד ַלֲעׂשֹות ְרצֹון יֹוְצָרּה", ַווייל ִדי ֶנֶפׁש 
ִוויְלן  ֶדעם  טּון  צּו  ְׁשֶטעְנִדיג  ְגלּוְסט  ֶמעְנְטׁש  פּוֶנעם 
עֹוֶׂשה  ָהָאָדם  ֶׁשֵאין  "ּוְכֶׁשרֹוֶאה  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ְרצֹונֹו ִיְתָּבַרְך, ַחס ְוָׁשלֹום", אּון ֶווען ִזי ֶזעט ַאז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ִוויְלן  ֶדעם  ִניְׁשט  טּוט  ֶמעְנְטׁש 
ְלָׁשְרָׁשּה,  ַלֲחזר  ְמאד  ִמְתַּגְעֵּגַע  ִהיא  "ֲאַזי  ְוָׁשלֹום,  ַחס 
ָהָאָדם",  ִמּגּוף  ְלִהְסַּתֵּלק  ַעְצָמּה  ְלַהְמִׁשיְך  ּוַמְתֶחֶלת 
צּום  ֹׁשֶרׁש,  ִאיר  צּו  ֵגיין  צּו  צּוִריק  ֵזייֶער  ִזי  ֶּבעְנְקט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעְרַפאר ֵהייְּבט ִזי ִזיְך ָאן ַארֹויְסצּוִציֶען 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט  ה, שְׁ ת ֲחנּוכָּ בָּ ב, שַׁ ת ַויֵּשֶׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ֶטעְטל, ִקְרַית  ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין שְׁ יָבה שְׁ ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
עְרִטי; ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ָהאט ֶדער רֹאׁש  ֶרְסֶלב - ִליבֶּ בְּ
ן  ה ה', ִמבֶּ יוֹת, ַמֲעשֶׂ יְך ֶגעֶווען ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ְישִׁ

ִליָט"א ָהאט  יָבה שְׁ ָהָיה ֵמֲאָבִנים טוֹבוֹת; ֶדער רֹאׁש ְישִׁ ֶמֶלְך שֶׁ
ן ָנאְכַאָמאל פּון ָאְנֵהייּב. ָאְנֶגעהוֹיבְּ

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי:

ֵקיין  ָהאט  ֶמֶלְך  ֶדער  ֶמֶלְך.  ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ַאָמאל 
ִזיְך  ָהאט  אּון  ִגיַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ִגיַהאט.  ִניט  ִקיְנֶדער 
ָזאל  ְמלּוָכה  ַזיין  ֵדי  ּכְ ָדאְקטֹויִרים.  ִמיט  אֶרעט  ִגיּפָ
ִניט  ער  ָאּבֶ ִאים  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ֶוועִרין.  ְפֶרעְמד  ַפאר  ִניט 

ִגיָהאְלְפן.

ִאין  ָאְנֶגעהֹויְּבן:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט 
ֱאֶמְת'ן ַאַריין ֶקעֶנען ָדאְקטֹוִרים ָגאְרִניְׁשט ֶהעְלְפן ֶדעם 
ַווייל  ִקיְנֶדער;  ַקיין  ֶגעְּבן  ִניְׁשט  ֶקעֶנען  ֵזיי  ֶמעְנְטׁש, 
ִׁשיְקט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַפאְרָוואס  ַזאְך  ַגאְנֶצע  ִדי 
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בעזרת השם יתברך

ת ִטיׁש ּבָ ַא ַמֲעֶשֹה ַפאְרן ׁשַ
ִדי 
ע  ֶג י ִל י י ֵה
"ַרִּבי  ט(:  ט,  ַרָּבה  )ַוִּיְקָרא  ֶדעְרֵצייְלן  ֲחָכִמים 
ֵמִאיר ֲהָוה ָיִתיב ְוָדִריׁש ְּבֵליֵלי ַׁשַּבָּתא, ֲהָוה 
ַּתָּמן ָחָדא ִאְּתָתא ַיִּציָבא ְוָׁשְמָעה ֵליּה ָּתְנָתא 
ֶוועְלֶכע  ְפרֹוי  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ִמְדָרָׁשא", 
ַנאְכְט'ס  צּו  ְפַרייָטאג  ֶיעֶדע  ֵגיין  ְפֶלעְגט 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער ַּתָנא  ָוואס ֶדער  צּום ִׁשיעּור 
ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס ְפֶלעְגט ֶגעְּבן, "ַאְמִּתיַנת ַעד 
ִּדיֲחַסל ִמִּמְדָרׁש", ֵאיין ָוואְך ָהאט ֶדער ַּתָנא 
ַאִּביְסל  ִׁשיעּור  ִדי  ַאַרייְנֶגעצֹויְגן  ֵמִאיר  ֶרִּבי 
ַאז  ֶגעְטַראְכט  ָהאט  ְפרֹוי  ִדי  אּון  ְׁשֶּפעט 
ֶדעם  ֶעְנִדיְגט  ֶער  ִּביז  אֹויְסַוואְרְטן  ֶוועט  ִזי 
ּבּוִציָנא  ַאְׁשְּכָחא  ְלֵביָתּה,  "ָאְזָלה  ִׁשיעּור. 
ָטֵפי", ֶווען ִזי ִאיז ַאֵהיים ֶגעקּוֶמען ִאיז ׁשֹוין 

ָהאְּבן  ִליְכט  ִדי  ְׁשטּוּב,  ִאין  טּוְנְקל  ֶגעֶווען 
ָלּה  "ֲאַמר  אֹויְסֶגעָלאְׁשן,  ֶגעַהאט  ׁשֹוין  ִזיְך 
ִאיר  ִאיר ַמאן ָהאט  ֶווען  ֲהֵוית",  ָאן  ַּבְעָלּה, 
ֶגעְפֶרעְגט: וואּו ִּביְסטּו ֶגעֶווען? "ָאְמָרה ֵליּה 
ֲאָנא ָיִתיָבא ְוָׁשְמָעה ָקֵליּה ָּדרֹוָׁשה", ָהאט ִזי 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ַּביים ִׁשיעּור פּון ֵהייִליְגן ַּתָנא 
ִאַעַּיְלְּת  ָלא  ְוֵכן  ֵּכן  ָלּה  "ֲאַמר  ֵמִאיר,  ֶרִּבי 
ָדרֹוָׁשה",  ְּבַאְנֵּפי  ְורֹוַקת  ַּדֲאַזְלְּת  ַעד  ְלָהָכא 
ִאיר ַמאן ִאיז ֶגעֶווען ַא ְׁשֶלעְכֶטער ֶמעְנְטׁש, 
ֶגעָזאְגט: דּו  ִאיר  ֶער  ֵלץ; ָהאט  ַא  ַּכְעָסן,  ַא 
ִּביז  ַאַריין קּוֶמען ִאין ְׁשטּוּב  ִניְׁשט  ֶקעְנְסט 
ָּפִנים  אֹויְפ'ן  ְׁשֵּפייֶען  ֵגייְסט  דּו  ִוויַלאְנג 
פּוֶנעם ַּבַעל ַּדְרָׁשן, אּון ֶער ָהאט ַפאְרַמאְכט 
ִּתְנָיָנא  ַקַּמְייָתא  ַׁשַּבָּתא  "ְיִתיָבא  ִטיר.  ִדי 
ַאּתּון  ַּכּדּו  ְמֵגיָרָתא  ָלּה  ֲאָמִרין  ּוְתִליָתא, 
ִדי  ָּדרֹוָׁשה",  ְלַגֵּבי  ִעָּמְך  ֲאֵתיָנן  ְצִהיִבין, 

ִזי  אּון  ְפרֹוי  ֶעְרִליֶכע  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ְפרֹוי 
ֶוועל  'ֶעְנֶדעְרׁש  ִזיְך:  צּו  ֶגעְטַראְכט  ָהאט 
ְמַבֶזה  ֵאייֶדער  ִווי  ִאיְנְדרֹויְסן  ְּבַלייְּבן  ִאיְך 
ִזי  אּון  ֵמִאיר',  ֶרִּבי  ַּתָנא  ֵהייִליְגן  ֶדעם  ַזיין 
ַאזֹוי  ְׁשָלאְפן,  ַחְבְר'ֶטע  ַא  צּו  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז 
ֶזעֶנען ַאִריֶּבער ַאָּפאר ָוואְכן ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען 
ַרִּבי  ַיְתהֹון  ְּדָחֵמי  "ֵּכיָון  ֶצעֵטייְלט.  ֶגעֶווען 
ֵהייִליֶגער  ֶדער  ַהֹּקֶדׁש",  ְּברּוַח  ָצָפה  ֵמִאיר 
ַּתָנא ֶרִּבי ֵמִאיר ַּבַעל ַהֵּנס ָהאט ָדאס ֶגעֶזען 
ִמְּנכֹון  ִאית  ְלהֹו  "ֲאַמר  ַהקֹוֶדׁש,  רּוַח  ִמיט 
ִאְּתָתא ְּדַחִּכיָמא ְלִמְלַחׁש ְּבֵעיָנא", ָהאט ֶער 
ַארֹויס ֶגעָלאְזט ַא ְׁשמּוָעה ַאז ַזיין אֹויג טּוט 
ִאים,  ְּבֶרעְנט  ֶעס  ִווי  ְׁשִּפיְרט  ֶער  ֵוויי,  ִאים 
אּון ֶווער ֶעס ֶקען לֹוֵחׁש ַזיין אֹויף ֶדעם ָזאל 
ֶמען  ַאז  ְרפּוָאה,  ַאַזא  ֶגעֶווען  ִאיז  )ַאָמאל  קּוֶמען. 
ְפֶלעְגט ְׁשֵּפייֶען אֹויְפ'ן אֹויג אּון ָזאְגן ֶעֶּפעס ֶוועְרֶטער, 
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ּכַח  ֶׁשֵּנֱחָלׁש  ְיֵדי  ַעל  ָהָאָדם,  ֶנֱחֶלה  "ּוִמֶּזה  ּגּוף ,  פּוֶנעם 
ֶׁשֵאין  ֵמֲחַמת  ִמֶּמּנּו  ַעְצָמּה  ֶׁשַּמְמֶׁשֶכת  ְיֵדי  ַעל  ַהֶּנֶפׁש, 
ְקַראְנק,  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶוועְרט  ֶדעְרַפאר  ְרצֹוָנּה",  ְמַמֵּלא 
ַווייל ִדי ֹּכַח פּוֶנעם ֶנֶפׁש ִאיז ְׁשַוואְך ֶגעָוואְרן, ִזי ָהאט ִזיְך 
ַווייל ֶער טּוט  ָאְנֶגעהֹויְּבן ַארֹויְסצּוִציֶען פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש 
ִניְׁשט ִאיר ִוויְלן, "ִּכי ִהיא רֹוָצה ַרק ֶׁשַּיֲעֶׂשה ְרצֹון ַהָּמקֹום 
אר ַאז ֶער ָזאל טּון ֶדעם ִוויְלן  ָּברּוְך הּוא", ָוואס ִזי ִוויל נַָ
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, "ּוַמה ֶּׁשָהָאָדם חֹוֵזר ִלְבִריאּותֹו ַעל 
ְיֵדי ְרפּואֹות", אּון ָדאס ָוואס ֶמען ֶזעט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ְרפּואֹות,  ֶנעְמט  ֶער  ֶווען  אֹויְסֶגעֵהייְלט  צּוִריק  ֶוועְרט 
"הּוא ֵמֲחַמת ֶׁשַהֶּנֶפׁש רֹוָאה ֶׁשֶּזה ָהָאָדם ָיכֹול ָלכף ַעְצמֹו 
ֶדעם  צּוִליּב  ִאיז  ָדאס  ּוְרִגילּותֹו",  ַּתֲאָותֹו  ֶהֶפְך  ַלֲעׂשֹות 
ָוואס ִדי ֶנֶפׁש ֶזעט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען ִזיְך ְצִוויְנֶגען צּו 
ַזיין ְגלּוְסֶטעִניׁש אּון ֶגעוואֹויְנֵהייט,  טּון ַפאְרֶקעְרט פּון 
ְוַעְכָׁשו  ַמֲאָכִלים  ּוְׁשָאר  ֶלֶחם  ַּבֲאִכיַלת  ֻמְרָּגל  הּוא  "ִּכי 
ִּבְׁשִביל  ָמִרים  ְוַסִּמים  ְרפּואֹות  ּוְמַקֵּבל  ַּתֲאָותֹו  ּכֹוֶפה 
ְּברֹויט  ֶעְסן  צּו  צּוֶגעוואֹויְנט  ִאיז  ֶער  ַווייל  ְּבִריאּותֹו", 
אּון ַאְנֶדעֶרע גּוֶטע ֶעְסְנַוואְרג אּון ֶיעְצט ְצִוויְנְגט ֶער ַזיין 
ֶגעזּוְנט,  ֶוועְרן  ֶמעֶדעִצין צּו  ִּביֶטעֶרע  ַאייְנצּוֶנעֶמען  ּגּוף 
"ּוֵמֲחַמת ֶׁשַהֶּנֶפׁש רֹוָאה ֶׁשהּוא ָיכֹול ָלכף ַּתֲאָותֹו ִּבְׁשִביל 
ֵאיֶזה ַּתְכִלית ַעל ֵּכן ִהיא חֹוֶזֶרת ֵאָליו", אּון ִוויַּבאְלד ִזי 
ֶזעט ַאז ֶער ַּבאְצִוויְנְגט ַזיין ּגּוף צּוִליּב ֶדעם ַּתְכִלית ַאז ֶער 
ָזאל ֶגעזּוְנט ֶוועְרן, ֶקעְרט ִזי ִזיְך צּוִריק צּו ִאים, "ִּכי ִהיא 
ַלֲעׂשֹות  ָהֲאִמִּתי,  ַהַּתְכִלית  ִּבְׁשִביל  ַּתֲאָותֹו  ֶׁשָּיכף  ְמַצָּפה 
ֶוועט אֹויְך  ֶער  ַאז  ָהאְפט  ִזי  ַווייל  ִיְתָּבַרְך",  יֹוְצרֹו  ְרצֹון 
ֶדעם  טּון  צּו  ַּתְכִלית,  ֱאֶמְת'ן  צּום  ּגּוף  ַזיין  ַּבאְצִוויְנֶגען 

ִוויְלן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַמְסִּביר:  ָדאס  ִאיז  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ָוואס  ְנָׁשָמה  ֵהייִליֶגע  ַא  ִזיְך  ִאין  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער 
ִוויְלן  ֶדעם  טּון  אר  נַָ ִוויל  ִזי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶּבעְנְקט 
ֶדער  ַאז  ֶזעט  ִזי  ֶווען  ֶדעְרַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
אר ַפאְרֶקעְרט,  ֶמעְנְטׁש ֶלעְּבט ִניְׁשט ִמיט ַקיין ַּתְכִלית, נַָ
ֶער טּוט ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ֶער ִהיט ִזיְך ִניְׁשט ַזייֶנע 
ִיְׁשְמֵרינּו,  ַהֶׁשם  ְּתִפיִלין  ַקיין  ִניְׁשט  ֵלייְגט  ֶער  אֹויְגן, 
ֵהייְּבט ִזי ִזיְך ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ָאן צּוִריק צּו ֶּבעְנֶקען צּו ִאיר 
ֹׁשֶרׁש, צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִזי ֵהייְּבט ִזיְך ָאן ַארֹויְסצּוִציֶען 
פּוֶנעם ּגּוף, אּון צּוִליּב ֶדעם ַּבאקּוְמט ֶדער ֶמעְנְטׁש ָקאּפ 

ֵווייָטאג, ַהאְלז ֵווייָטאג ְוַכּדֹוֶמה.

אּון  ָדאְקֶטער  צּום  ֵגייט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען  אּון 
ֶדער  ֶמעֶדעִצין אּון  ַא  ִאים  ַפאְרְׁשַרייְּבט  ָדאְקֶטער  ֶדער 
ֶמעְנְטׁש ֶנעְמט ֶעס ַאיין - ֶדעָמאְלט ֵהייְלט ִזיְך אֹויס ַזיין 
ְקֶרעְנק; ִוויַאזֹוי? - ִאיז ֶדער ֶרִּבי ָדאס ַמְסִּביר, ַווייל ִדי 
ְנָׁשָמה ֶוועְרט ַּבארּוִאיְגט ֶזעֶעְנִדיג ִווי ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען 
ְגלּוְסֶטעִניׁש  ַזיין  פּון  ַפאְרֶקעְרט  טּון  צּו  ְצִוויְנֶגען  ִזיְך 
אּון ֶגעוואֹויְנֵהייט, ֶער ְצִוויְנְגט ַזיין ּגּוף ַאייְנצּוֶנעֶמען ִדי 
ַהייְנט  ֲאִפילּו  ֶגעזּוְנט, אּון  ֶוועְרן  צּו  ֶמעֶדעִצין  ִּביֶטעֶרע 
ַא  ִאין  ַאייְנֶגעַּפאְקט  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ֶמעֶדעִצין  ִדי  ָוואס 
ַהאְלֶטער )ֶקעְּפְסל( - ָדאְך ְּבֶרעְנֶגען ִדי ֶמעֶדעִצין ִמיט ִמיט 
ָהאְפט  ְוַכּדֹוֶמה,  ִמיֶדעֵקייט  ִווי  ָנאְכֵווייֶען,  ַזייִטיֶגע  ִזיְך 
ֱאֶמְת'ן  צּום  ּגּוף  ַזיין  ַּבאְצִוויְנֶגען  אֹויְך  ֶוועט  ֶער  ַאז  ִזי 
ַּתְכִלית, צּו טּון ֶדעם ִוויְלן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ֶוועט 
ׁשֹוין ָאְנֵהייְּבן ִהיְטן ַזייֶנע אֹויְגן, ָאְנטּון ְּתִפיִלין ְוַכּדֹוֶמה, 
ֶּבעֶסער  ֶוועְרט  ֶמעֶדעִצין  ִדי  ֶנעֶמען  ָנאְכ'ן  ֶדעְרַפאר 

אּון ַאזֹוי ִאיז ֶמען אֹויְסֶגעֵהייְלט ֶגעָוואְרן(.

ָאְזַלת  ַאְּת  ַּכּדּו  ְמֵגיָרָתא  ָלּה  “ֲאָמִרין 
ִדי  ָהאְּבן  ְלַבֲעִלְך",  ְוִתְׁשֵרי  ְּבַאְנֵּפיּה  ְורֹוַקת 
ְׁשֵּפיי  ֵגיי  ְפרֹוי:  ִדי  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ַחֶבר'ֶטעס 
ַאַריין ִאין ֶרִּבי ֵמִאיְר'ס אֹויג, ַאזֹוי ֶוועט ַדיין 
ַמאן ַמאְכן ָׁשלֹום ִמיט ִדיר. "ֵּכיָון ְּדָיְתָבא ַקֵּמי 
ַרִּבי ֵלית ֲאָנא  ִאיְדִחיַלת ִמיֵניּה, ֲאָמָרה ֵליּה 
ַחִּכיָמא ְלִמיְלַחׁש ֵעיָנא, ֲאַמר ָלּה ֲאִפּלּו ָהֵכי 
רֹוִקי ְּבַאְנִּפי ְׁשַבע ִזְמִנין ַוֲאָנא ִמיְנִׁשים", ִאיז 
ִזי ֶגעַגאְנֶגען, אּון ֶרִּבי ֵמִאיר ְפֶרעְגט ִאיר: דּו 
ֶקעְנְסט לֹוֵחׁש ַזיין? ָהאט ִזי ִזיְך ֶדעְרְׁשָראְקן 
ִניְׁשט.  ֶקען  ִזי  ַאז  ֶאֶמת  ֶדעם  ֶגעָזאְגט  אּון 
ֶדעָמאְלט  ֶגעָזאְגט:  ֵמִאיר  ֶרִּבי  ִאיר  ָהאט 
ְׁשֵּפיי ַאַריין ִזיְּבן ָמאל אֹויף ַמיין ָּפִנים, ַאזֹוי 
ֶוועל ִאיְך ָהאְּבן ַא ְרפּוָאה, "ָעְבָדה ָהִכין. ֲאַמר 
ָחָדא  ֲאַמְרְּת  ַאְּת  ְלַבֲעִליָך  ִאְמִרי  ִאיִזיִלי  ָלּה 
ִזיְמָנא ַוֲאָנא ָרֵקית ְׁשַבע ִזיְמִנין", אּון ִזי ָהאט 

ַאזֹוי ֶגעטּון. ָהאט ִאיר ֶרִּבי ֵמִאיר ֶגעָזאְגט: ֵגיי 
ַאֵהיים אּון ָזאג ַפאר ַדיין ַמאן: דּו ָהאְסט ִמיר 
ֶגעֵהייְסן ְׁשֵּפייֶען ֵאייְנָמאל, ָאֶּבער ִאיְך ָהאּב 

ֶגעְׁשִּפיְגן ִזיְּבן ָמאל.

ֶאת  ְמַבִּזין  ָּכְך  ַרִּבי  ַּתְלִמיָדיו  לֹו  “ָאְמרּו 
ִמיָנן  ְלַחד  ְלֵמיַמר  ָלְך  ֲהָוה  ָלא  ַהּתֹוָרה, 
ְלִמְלַחׁש ָלְך", ָהאְּבן ִדי ַּתְלִמיִדים ֶגעְפֶרעְגט: 
ִאיז ָדאס ְּכבֹוד ַהּתֹוָרה? ַפאְרָוואס ָהאט אּוְנז 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ִניְׁשט 
ֶרִּבי'ן,  אֹויְפן  ְׁשֵּפייֶען  ָזאל  ִזי  ֶגעֵהייְסן  ָהאט 
ָזאל  ֶער  ֶגעֶווען  ְמַסֵדר  ִאים  ָוואְלְטן  ִמיר 
ִזיְך ִניְׁשט ַוואְגן ַאָזאְנס צּו טּון?! "ֲאַמר ְלהֹו 
ְּדָתֵני  ְלקֹונֹו,  ָׁשֶוה  ִלְהיֹות  ְלֵמִאיר  ַּדּיֹו  ָלא 
ַהָּגדֹול  ֶׁשֵּׁשם  ָׁשלֹום  ָּגדֹול  ִיְׁשָמֵעאל  ַרִּבי 
הּוא  ָּברּוְך  ַהָּקדֹוׁש  ָאַמר  ִּבְקֻדָּׁשה  ֶׁשִּנְכַּתב 
ֵּבין  ָׁשלֹום  ְלַהִּטיל  ִּבְׁשִביל  ַהַּמִים  ַעל  ִיָּמֶחה 
ֶגעָזאְגט:  ֵמִאיר  ֶרִּבי  ָהאט  ְלִאְׁשּתֹו",  ִאיׁש 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעֵהייְסן ֶמען ָזאל 
ַאִּבי צּו ַמאְכן ָׁשלֹום  ָנאֶמען  ַזיין  אֹויְסֶמעְקן 
ְצִוויְׁשן ַמאן אּון ַווייּב, ִאיז ָדאְך ִזיֶכער ַאז ֶרִּבי 
ֵמִאיְר'ס ָנאֶמען ָזאל אֹויְסֶגעֶמעְקט ֶוועְרן ַאִּבי 
ַווייּב; ֶזעט  ְצִוויְׁשן ַמאן אּון  צּו ַמאְכן ָׁשלֹום 
ֶמען ִווי ָחׁשּוב ֶעס ִאיז ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ָׁשלֹום 

ְצִוויְׁשן ַמאן אּון ַווייּב.

ַנאִריֶׁשע  ַדייֶנע  ַאֶלע  ַאֶוועק  ֵלייג 
ַמאְך  ַזאְך;  ִדי  צּו  טּו  אּון  ַהְּמֻדּמֹות  ָחְכמֹות 
ַווייּב  ַדיין  ַאז  ַּבְטָלן,  ַאַזא  ַפאר  ִניְׁשט  ִזיְך 
ַאְרֶּבעט  ְׁשטּוּב  ִדי  ִמיט  ָאְנֶגעְׁשְטֶרעְנְגט  ִאיז 
דּו  ָוואס  ֶדעם  ִמיט  ֶהעְלְפן.  ִאיר  ָזאְלְסטּו 
דּו  ַאֵלייְנס;  ִזיְך  ֶהעְלְפְסטּו  ִאיר  ֶהעְלְפְסט 
אר ַפאר  טּוְסט ֵקייֶנעם ִניְׁשט ַקיין טֹובֹות נַָ
ִזיְך. ַווייל דּוְרְכֶדעם ֶוועְסטּו ָהאְּבן ַא ֶגעזּוְנֶטע 
ַווייּב, ַא רּוִאיֶגע ַווייּב אּון ַא ְפֵרייִליֶכע ַווייּב.
)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ִמְׁשָּפִטים תשע"ט(
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ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש.

ָדאס ִאיז ֶדער ֶרִּבי ְמַרֵּמז ָדא ִאין ִדי ַמֲעֶׂשה, ַאז ֶדער 
ִקיְנֶדער  ִמיט  ֶוועְרן  צּו  ֶגעָהאְלְפן  ְּפרּוִּביְרט  ָהאט  ֶמֶלְך 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ִאים  ָהאְּבן  ֵזיי  ָאֶּבער  ָדאְקטֹוִרים  דּוְרְך 
ֶקען  ֶער   - ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אר  נַָ ַווייל  ֶהעְלְפן, 

אֹויְסֵהייְלן אּון ֶער ֶקען ֶגעְּבן ִקיְנֶדער.

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

ִשְמָחה.

ָזאל  ֶער  ִגיָוואְלט.  ֶמֶלְך ֵזייֶער  ֶדער  ָהאט  ָנאְך  ֶדער 
ֵדי ִדי ְמלּוָכה ָזאל ִניט ַאֶוועק ֵגייֶען צּו  ּכְ ן ֵאיין זּון  ָהאּבְ

ֵאיין ְפֶרעְמְדן.

ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: ִאין 'ְׁשֵאלֹות 
ּוְּתׁשּובֹות ְּבֶרְסֶלב' ְׁשַרייְּבט מֹוֲהָרא"ׁש ַאַסאְך ְּבִריְוון ַפאר 
אר' ַאיין  ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ְפֶרעְגן ֶדעם ְפַראֶגע: ִאיְך ָהאּב 'נַָ
ִקיְנד, ָוואס ֶקען ִאיְך טּון ִאיְך ָזאל ָהאְּבן ָנאְך ִקיְנֶדער? - 
ֶעְנְטֶפעְרט ֵזיי מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשֶטעְנִדיג: "דּו ַדאְרְפְסט ַטאְנְצן 
ֶגעֶגעְּבן  ִדיר  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִׂשְמָחה  ַפאר 
צּו  ַוואְרְטן  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ִוויִפיל  ִקיְנד,  ַא  ַמָּתָנה  ַא 
ִאיז  ִקיְנד, ָדאס  ַאיין  ֶוועְרן אּון ָהאְּבן ָכאְטׁש  ֶגעָהאְלְפן 
ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמָּתָנה ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבט ַפאר 

ַא ֶמעְנְטׁש, ֶדעְרַפאר ַאְנְׁשָטאט ַארּוְמֵגיין ֶצעְּבָראְכן אּון 
ָוואס דּו ָהאְסט  ִקיְנד  ִמיט ֶדעם  ִזיְך  ְפֵריי  ֶדעְּפֶרעְסט - 
ֶוועְסט  דּו  ֶהעְלְפן  ָנאְך  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון 

ָהאְּבן ָנאְך ִקיְנֶדער".

ָהאְּבן  ֵזיי  ֶווען  ֶדעְרֵצייְלט,  ִמיר  ִאיְנֶגעְרַמאן ָהאט  ַא 
ֶגעַוואְרט ְלַמָזל טֹוב ְוכּו', ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען צּו מֹוֲהָרא"ׁש 
ֲחָכֵמינּו  ַאזֹוי  ָזָכר,  ֶּבן  ַא  ָהאְּבן  ָזאל  ֶער  ְּבָרָכה  ַא  ֶּבעְטן 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ְּבָרכֹות ס.(: "ִמְּׁשֹלָׁשה ְוַעד ַאְרָּבִעים 
ְיַבֶּקׁש ַרֲחִמים ֶׁשְּיֵהא ָזָכר", ִּביז ִדי ֶפעְרִציג ֶטעג ָזאל ֶער 
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָדאס ִעּבּור ָזאל ַזיין ַא ֶּבן ָזָכר, 
ָהאט ִאים מֹוֲהָרא"ׁש ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "אּון אֹויּב ֶעס ֶוועט 
ַזיין ַא ֵמייְדל ָוואס ֶוועְסטּו טּון, ֶוועְסטּו ִאיר ַארֹויְסַוואְרְפן 
פּון ֶפעְנְסֶטער...?" ְוַּכְך ֲהָוה ֶער ָהאט ֶגעּבֹויְרן ַא ֵמייְדל; 
ָזאְגט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ַאֶלעס 
ֶגעוואּוְסט, ֶער ָהאט ׁשֹוין ָפאְראֹויס ֶגעֶזען ָוואס ֶער ֶוועט 
ָזאְלן קּוְקן  ִמיר  ֶגעֶלעְרְנט  אּוְנז  ָהאט  ָהאְּבן, מֹוֲהָרא"ׁש 
אֹויף ִדי ֲחָסִדים ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט ִמיט אּוְנז, 
ִמיר ָזאְלן ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ִדי 

ַמָּתנֹות ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבט אּוְנז.

ֶהער ִזיְך ׁשֹוין ָאְּפצּוֶרעְדן, 'ֶעס ֶפעְלט ִמיר ָדאס', 'ֶעס 
ֶפעְלט ִמיר ֶיעְנץ ְוכּו'', ֵהייּב ָאן ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
אֹויף ִדי ִפיֶלע גּוְטס ָוואס דּו ָהאְסט. ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
אר ֶדער ֶמעְנְטׁש  ֶגעְּבט ַאזֹויִפיל גּוְטס ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש נַָ

ַכאְּפט ִניְׁשט ִוויִפיל גּוְטס ֶער ַפאְרָמאְגט.

ֶדער  גּוְטס  ִוויִפיל  ֶחְׁשּבֹון  ַא  ִזיְך  ַמאְכט  ֶמען  ַאז 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבט אּוְנז ֶוועְלן ִמיר ֶזען ַאז ִמיר ֶקעֶנען 
ַזייֶנע ִפיֶלע ֲחָסִדים.  ָאְנֵהייְּבן ִאים צּו לֹויְּבן אֹויף  ִניְׁשט 
מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְפֶלעְגט ְׁשֶטעְנִדיג ָזאְגן ַאז ֶמען 
ִאין ְׁשִּפיָטאל  ֵאיין ָמאל ַא חֹוֶדׁש  ְלָכל ַהָּפחֹות  ֵגיין  ָזאל 
צּו ְמַקֵיים ַזיין ִדי ִמְצָוה פּון ִּבּקּור חֹוִלים. ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 
ִניצֹול  ַהחֹוֶלה  ֶאת  ַהְמַבֵּקר  "ָּכל  )ְנָדִרים לט:(  ָזאְגן  ִלְבָרָכה 
ֶוועְרט  חֹוֶלה  ְמַבֵּקר  ִאיז  ֶעס  ֶווער  ֵגיִהָנם",  ֶׁשל  ְמִדיָנה 
ִדי  חּוץ  ַאז  ָזאְגן,  מֹוֲהָרא"ׁש  ְפֶלעְגט  ֵּגיִהֹּנם;  פּון  ִניצֹול 
ִמְצָוה ָוואס ֶמען ִאיז ְמַקֵיים ַּביים ַּבאזּוְכן ַא חֹוֶלה, ֶוועְרט 
ַקיין  ִניְׁשט  ֶמער  ָהאט  ֶער  אּון  ְפֵרייִליְך  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ַווייל ֶער ֵהייְּבט ָאן צּו ֶזען  ַטֲענֹות אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאִריֶּבער  ֵגייט  ֶער  ָוואס  ְׁשֶוועִריֵקייְטן  ִדי  ָצָרה,  ַזיין  ַאז 
ִאיז ָנאְך ִמיט ְגרֹויס ֲחָסִדים אּון ִדי ָצָרה ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי 
ֶגעֶפעְרִליְך, ֶער ֵהייְּבט ָאן ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז 
ֵגיין אּון קּוֶמען, ֶער ֶקען ֶעְסן  ֶער ִאיז ֶגעזּוְנט, ֶער ֶקען 

אּון ְטִריְנֶקען ְוכּו' ְוכּו'.

ֶדעם  ַחֶזְר'ן  ַאְלץ  ְפֶלעְגט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ד(:  )ְּתִהִלים קלו,  ָּפסּוק  אֹויְפ'ן  מו(  ִמְזמֹור  ְּתִהִּלים,  )ִמְדַרׁש  ֶמְדָרׁש 
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ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ְלַבּדֹו",  ְּגֹדלֹות  ִנְפָלאֹות  "ְלֹעֵׂשה 
ַמאְכט ְגרֹויֶסע וואּוְנֶדער ַאֵלייְנס, ָזאְגט ִדי ֶמְדָרׁש: "הּוא 
אר ֶדער  ְלַבּדֹו יֹוֵדַע ִנִסים ּוְפָלִאים ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ִעָּמְך", נַָ
וואּוְנֶדער  אּון  ִנִסים  ִדי  ֵווייְסט  ַאֵלייְנס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָוואס ֶער טּוט ִמיט ִדיר; ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵמייְנט 'ַאזֹוי קּוְמט 
ֶעס, ִאיְך ֶקען ֵגיין אּון קּוֶמען ְוכּו'', ֶדער ֶמעְנְטׁש ַכאְּפט 
ֶיעֶדע  ִנִסים  ִמיט  ַארּוְמֶגענּוֶמען  ִאיז  ֶער  ִווי  ָגאְרִניְׁשט 

ִמינּוט.

ִקיְנֶדער ְׁשִּפיְלן הֹויז

ִאין  ַאַריין  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ִאיז  ֶדעְרָנאְך 
ְׁשמּוֶעס פּון ִדי ְדֵריי ַצייְטן ָוואס ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו קּוֶמען 
צּום ֶרִּבי'ן, אּון ֶגעָזאְגט: ְּבַחִּיים ִחּיּותֹו פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן 
ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְדֵריי ְזַמִנים ֶווען ֶמען ְפֶלעְגט קּוֶמען צּום 
'ָׁשבּועֹות';  אּון  ֲחנּוָּכה'  'ַׁשָּבת  ַהָּׁשָנה',  'ֹראׁש  ֶרִּבי'ן: 
מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִּביר ַאז ָדאס ֶזעֶנען ִדי ְדֵריי ַזאְכן ָוואס 

ֶדער ֶרִּבי ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ִאין אּוְנז.

'ֹראׁש ַהָּׁשָנה' - ִאיז ֶמען ַמְמִליְך ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; 
ֶלעְּבן  ָזאְלן  ִמיר  אּוְנז  ִאין  ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט  ֶרִּבי  ֶדער 
ֶדער  ַאז  ֶגעֶדעְנְקן  ֱאמּוָנה,  ְׁשַטאְרֶקע  ְקָלאֶרע  ַא  ִמיט 
ָזאל  ַדאְרְפן  ִמיר  ָוואס  ֶוועְלט,  ִדי  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶדער  ִווי  אֹויס  קּוְקט  ֶעס  ִאים.  פּון  ֶּבעְטן  אר  נַָ ֶמען 
ֶוועְלט,  ִדי  ִפיְרן  ֵזיי   - ָגאֶוועֶנער  ֶדער  אּון  ְּפֶרעִזיֶדעְנט 
ִווי  ַאזֹוי  ְׁשִּפיל,  ַא  ִווי  ַאזֹוי  אר  נַָ ַאֶלעס  ִאיז  ָדאס  ָאֶּבער 
אּון  ַטאֶטע  ֶדער  ִּבין  ִאיְך  'הֹויז',  ְׁשִּפיְלן  ָוואס  ִקיְנֶדער 
ִווי  ֶזען  צּו  ִזיס  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ְוכּו',  ַמאֶמע  ִדי  ִּביְסט  דּו 
ַאיין  ִניְׁשט  ַפאְלט  ֵקייֶנעם  ַפאר  ָאֶּבער  ִזיְך,  ְׁשִּפיְלן  ֵזיי 
ַאז ִדי ִקיְנֶדער ִפיְרן ַטאֶקע ִדי הֹויז, ֶיעֶדער ַפאְרְׁשֵטייט 
ַאז ַטאֶטע אּון ַמאֶמע ִפיְרן ִדי הֹויז, ִדי ֶזעְלֶּבע ַזאְך ִאיז 
ֲאִפילּו ֶעס קּוְקט אֹויס ִווי ִדי ָּפאִליִטיֶׁשע ִפיֶרער טּוֶען אּון 
ַמאְכן, ֵטייְלן ֶגעְלט ְוכּו' - ִאיז ָדאס ַאֶלעס ִווי ַא ֵׁשייֶנע 

ְׁשִּפיל, ָאֶּבער ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶער ִפיְרט ַאֶלעס.

'ֲחנּוָּכה' - ִאיז ַא ַצייט ָוואס ֶמען ַדאְנְקט אּון לֹויְּבט 
אּוְנז  ִאין  ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן;  ֶדעם 
ֶדער  ָוואס  גּוְטס  ָדאס  אֹויף  קּוְקן  ָאְנֵהייְּבן  ָזאְלן  ִמיר 
ֶגעזּוְנט אּון  ִאיז  ֶמען  ַאז  אּוְנז,  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער טּוט 
ַאֶלע  ְׁשִּפיָטאל, ֶמען ָהאט  ִאין  ִניְׁשט  ִאיז  ְׁשַטאְרק, ֶמען 
ֵאָבִרים ַגאְנץ, מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ְּכֵסֶדר ַחֶזְר'ן ִוויִפיל ֶמען 
ַדאְרף ַאְלץ ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַאֶלע ֵאָבִרים 
ָוואס ֶמען ַפאְרָמאְגט, ִדי אֹויְגן, אֹויֶעְרן, ָנאז, מֹויל, ֶהעְנט 
אּון ִפיס; מֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט ַאז ָדאס ִאיז ִדי ָראֵׁשי ֵּתיבֹות 
פּון ָעִׁשי"ר: ֵע'יַנִים, ִׁש'יַּנִים, ָי'ַדִים אּון ַר'ְגַלִים, ַאז ֶמען 

ָהאט ִדי ֵאָבִרים ַגאְנץ ִאיז ֶמען ָדאְך ַא ַרייֶכער ֶמעְנְטׁש.

מֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט: ֶּבעָפאר ֶמען ֵגייט ַארֹויס פּון ְׁשטּוּב 
ַא  ֶּבעְטן  אּון  ְמזּוָזה  ִדי  אֹויף  ַהאְנט  ִדי  ֵלייְגן  ֶמען  ָזאל 
ִמיְך,  ִהיט  ַּבאֶׁשעֶפער  "ֵהייִליֶגער  ְּתִפיָלה:  ְקֵלייֶנע 
ִאיז  אֹויּב  ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט",  ַאֵהיים  צּוִריק  ִמיְך  ְּבֶרעְנג 
ֵלייְגט ֶמען אֹויְך צּו ַא ְּתִפָלה  ֶמען ׁשֹוין ֲחתּוָנה ֶגעַהאט 
אֹויף ִדי ַווייּב אּון ִקיְנֶדער: "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ִהיט 
ִמיְך, ְּבֶרעְנג ִמיְך, ַמיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער צּוִריק ַאֵהיים 
ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט", אּון ֶווען ֶמען קּוְמט ָאן ַאֵהיים ְּבָׁשלֹום 
ָזאל ֶמען ֵלייְגן ִדי ַהאְנט אֹויף ִדי ְמזּוָזה אּון ָזאְגן: "ְיַיֵׁשר 
ֹּכַח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאז ִאיְך, ַמיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער ֶזעֶנען 
צּוִריק ַאֵהיים ְּבָׁשלֹום" - ָדאס ִאיז 'ֲחנּוָּכה' ַדאְנֶקען אּון 

לֹויְּבן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶיעְצט ִּבין ִאיְך ִאין ַגן ֵעֶדן

ִאיְך  ָהאּב  ָּבאֶטע  ַּביים  קֹוֶדׁש  ַׁשָּבת  ֵליל  ֶנעְכְטן 
ְׁשלֹוֵמינּו:  ַאְנֵׁשי  פּון  ֵאייֶנער  פּון  ַמֲעֶׂשה  ַא  ֶדעְרֵצייְלט 
ֵאייֶנער ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט: ִאיְך ִּבין ִדיְך ְמַקֵנא, דּו ִּביְסט 
ַאזֹוי ַּפאֶזעִטיוו, דּו ֶרעְדְסט ַאזֹויִפיל פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאֶלעס ֶנעְמְסטּו ָאן ִמיט ֱאמּוָנה, ִאיְך ִּבין ִזיֶכער ַאז ָנאְך 
ַדיין ְׁשַטאְרְּבן ֶוועְסטּו ְגַלייְך ַאַרייְנֵגיין ִאין ַגן ֵעֶדן ?" ָהאט 
ֶדער ְּבֶרְסֶלב'ֶער ָחִסיד ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָנאְך ַמיין ְׁשַטאְרְּבן 
ִאין ַגן ֵעֶדן? ִאיְך ִּבין ׁשֹוין 'ֶיעְצט' ִאין ַגן ֵעֶדן; ִאיְך ָהאּב 
ִאיְך  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן  ִאיְך ֶלעּב  ֶגעְׁשַמאֶקע ֶלעְּבן,  ַא 

ַדאְנק אּון ִאיְך לֹויּב ִאים.

ַא  ֶקען  ַאזֹוי  ִווי  ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט 
ֶמעְנְטׁש זֹוֶכה ַזיין צּו ֶדעם ֶער ָזאל ֶלעְּבן ָּבֶזה ָהעֹוָלם ִאין 
ַגן ֵעֶדן, ֶער ָזאל ְׁשִּפיְרן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן? - ֶעְנְטֶפעְרט 
צּום  ְמקּוָׁשר  ִאיז  ֶמען  ַאז  ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער 
ַצִּדיק, ֶמען ָפאְלְגט ִדי ִלימּוִדים פּון ֶרִּבי'ן - ַדאן ִאיז ֶדער 

ֶמעְנְטׁש זֹוֶכה צּו ֶלעְּבן ָּבֶזה ָהעֹוָלם ִאין ַגן ֵעֶדן.

ָעֵלינּו  ֶהָעַבר  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם  ]ֶדעם 
ְלטֹוָבה, ָהאט ָגאר ְׁשַטאְרק ַארֹויְסֶגעְׁשַטאְרט ִדי 'ֱאמּוַנת 
ֲחָכִמים' ָוואס ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ָהאְּבן, אּון ֶדער ֹראׁש 
ָהאט  ַהְיִׁשיָבה  ַּתְלִמיד  ַא  ֶדעְרֵצייְלט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה 
ְיִׁשיָבה  ָהֹראׁש  ֶאת  ְלַהְכִניס  ֶדֶרְך  ִלי  "ֶיׁש  ֶגעְׁשִריְּבן  ִמיר 
ְוָכל ַהְּקִהָּלה" - ִאיְך ָהאּב ַא ֶוועג ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען ֶדעם 
ֹראׁש ְיִׁשיָבה ִמיט ִדי ַגאְנֶצע ְקִהָלה; ָהאְּבן ִמיר ִזיְך ַאֶלע 
אֹויְפֶגעהֹויְּבן אּון ִזיְך ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויְפ'ן ֶוועג, ֲאִפילּו 
ֶעס ִאיז ַא ְׁשֶוועֶרע ֶוועג, ַא ֶדֶרְך ֹלא ֶדֶרְך, ַא ֶוועג ָוואס 
ֲאִפילּו  ְוכּו',  ְוכּו'  ֶוועג  ַלייְכֶטע  ְגָראֶדע  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ֶגעְלֶטער,  ְׁשֶוועֶרע  ֶגעָקאְסט  ָהאט  ֶעס 
ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַּבאָצאְלן ַאָּפאר טֹויְזְנט ָדאֶלער אֹויֶסער 
קּוֶמען  ֶגעֵהייְסן  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ַאז  ָאֶּבער  ִטיֶקעט,  ִדי 
ִאיז  ֶעס  ֲאִפילּו  ִמיר,  ֵגייֶען   - ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  אּוַמאן  ַקיין 



ה

ְׁשֶווער, ֲאִפילּו ֶעס ִאיז ְמִסירּות ֶנֶפׁש. צּום סֹוף ֶווען ִמיר 
ָהאְּבן ֶגעֶזען ַאז ִמיר ֶוועְלן ִניְׁשט ָאְנקּוֶמען ַקיין אּוַמאן, 
ִמיר ֶוועְלן ְּבַלייְּבן ִאיְנִמיְטן ֶוועג ָאן ַא ֹׁשָפר - ָהאְּבן ִמיר 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶגעלֹויְּבט  אּון  ֶגעֶקעְרט.  צּוִריק  ִזיְך 
ְׁשֶטעְטל  ִאין  ָדא  ִקּבּוץ  ֵׁשייֶנע  ַא  ֶגעַהאט  ָהאְּבן  ִמיר  ַאז 
אּון ַהייְנט ֶזעֶנען ִמיר אֹויְך זֹוֶכה צּו ַזיין צּוַזאֶמען, ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן אֹויְך ֶקעֶנען ַמאְכן 

ָדא ִדי ְדִריֶטע ִקּבּוץ פּון ָׁשבּועֹות, ָאֵמן.[

ֶרִּבי  ֶדער  ּתֹוָרה;  ִדי  ְמַקֵּבל  ִמיר  ֶזעֶנען   - 'ָׁשבּועֹות' 
ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַא ֶהעְרִליֶכע ַמָּתָנה, ֶדעם 'ֵסֶדר ֶדֶרְך 
ַהִלימּוד' )ַעֵיין ְּבִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן עו(, ִמיט ָוואס ֶיעֶדער ִאיד ָאן 
ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה,  ִדי  ֶלעְרֶנען  ַזיין צּו  זֹוֶכה  אֹויְסַנאם ֶקען 
אּון  ִּבין'  ִאיְך  'ָוואס  ִּבין',  ִאיְך  'ֶווער  ִחילּוק  ַקיין  ִניְׁשט 

'ָוואס ִאיְך ַאְרֶּבעט'.

ִאיְך  ָאן:  ִזיְך  רּוְפט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ָהאּב ַאייְך ַא גּוֶטע ְּבׂשּוָרה, ... ֵנרֹו ָיִאיר ִאיז ֶיעְצט ָדא, 
ֶער ַמאְכט ֶיעְצט ַא ִסיּום אֹויף ַגאְנץ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ָוואס 
ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט אּון ֶגעֶעְנִדיְגט אֹויְפ'ן ָּבאס; ֶער ָהאט 
ַּבאִוויְזן,  ָנאְכִניְׁשט  ָהאט  ֵקייֶנער  ָוואס  ַזאְך  ַא  ַּבאִוויְזן 
ְצֵוויי  ִאין  מֹוֲהַר"ן  ִלּקּוֵטי  ַגאְנץ  ֶעְנִדיְגן  אּון  ֶלעְרֶנען  צּו 
ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון  ָּבאס.  אֹויְפ'ן  ַחָדִׁשים 
ַחְנְפ'ֶעֶנען  צּו  ִניְׁשט  ִזיְך  ֵמיין  ִאיְך  ְמַסֵיים:  צּום  ָזאְגט 
ַווייְזן  ִוויל ָדאס  אר ִאיְך  נַָ ְוכּו',  ִדיר, ִדיר אֹויְסלֹויְּבן  צּו 
ַפאר ַאֶלע ִאיְנֶגעַלייט ֵזיי ָזאְלן ֶזען ַאז ֶמען ֶקען ֶלעְרֶנען 
ִזיְצן  ֶקען  ֶמען  ִאיְנֵאייֶנעם,  ְדֵרייֶווער  ָּבאס  ַא  ַזיין  אּון 
אֹויְפ'ן ָּבאס ַא ַגאְנְצן ָטאג אּון ֶלעְרֶנען אֹויְפ'ן ֵסֶדר ֶדֶרְך 
ַהִלימּוד; ֶמעְנְטְׁשן ְטַראְכְטן 'ֶוועל ִאיְך ָוואְלט ֶגעֶווען ַא 
ּכֹוֵלל ִאיְנֶגעְרַמאן ָוואְלט ִאיְך ֶגעֶלעְרְנט', ָאֶּבער ָדא ֶזעט 
ְדֵרייֶווער ֶקען אֹויְך ֶלעְרֶנען אּון ַמאְכן  ֶמען ַאז ַא ָּבאס 

ִסיּוִמים.

ִס'י ִד'י ֶע'ל

פּון  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  )ִדי  ֶעל'  ִד'י  ִס'י  ָזאְגן:  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי 
ָראֵׁשי  ִאיז  ָּבאס(  ַא  ִפיְרן  ֶקעֶנען  צּו  ָהאְּבן  ַדאְרף  ֶמען  ָוואס  ֵלייֶסעְנס  ִדי 

ֵּתיבֹות ֵס'ֶדר ֶד'ֶרְך ַהִל'ימּוד; ֶמען ֶקען ַזיין ַא ִס'י ִד'י ֶעל' 
ְדֵרייֶווער אּון ַאז ֶמען ֶלעְרְנט אֹויְפ'ן ֵס'ֶדר ֶד'ֶרְך ַהִל'ימּוד 
ַהּתֹוָרה  ָּכל  ֶעְנִדיְגן  אּון  ֶלעְרֶנען  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ֶמען  ֶקען 

ּכּוָלּה.

ִאיְך ִוויל ֵקייֶנעם ִניְׁשט ַפאְרֶׁשעֶמען, ִאיְך ִוויל ֵקייֶנעם 
ִניְׁשט ְפֶרעְגן: "ֶווען ָהאְסטּו ִדי ֶלעְצֶטע ָמאל ֶגעֶלעְרְנט 
ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן? ֶווען ָהאְסטּו ִדי ֶלעְצֶטע ָמאל ֶגעַמאְכט 
ִאיְנֶגעְרַמאן  ֶדער  אּון  מֹוֲהַר"ן?"  ִלּקּוֵטי  אֹויף  ִסיּום  ַא 
ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט אֹויְפ'ן ָּבאס ַגאְנץ ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ָוואס 

ִמְׁשַניֹות  ְּפָרִקים  ַאְכְצן  פּון  ִׁשיעּוִרים  ַזייֶנע  אֹויֶסער  ִאיז 
אּון ִאין ֵסֶפר ַהִמדֹות ֶיעְדן ָטאג.

ְטֶרעִפיק  ַאזֹויִפיל  ִניְׁשט ָדא  ֶזעֶנען  ִאין ְׁשֶטעְטל  ָדא 
אֹויף ִדי ֶוועְגן, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין רֹויט ֵלייְטס, ָאֶּבער 
ִאין ְׁשָטאט ֶקען ֶמען ִזיְצן ַאַסאְך ַצייט אֹויְפ'ן ֶוועג, ָאֶּבער 
ַאז ֶמען ָהאט ֶדעם 'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד' פּון ֶרִּבי'ן ִאיז ַאְלץ 

ָדא ָוואס צּוטּון ִּבְׁשַעְת'ן ַוואְרְטן.

ֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן ִאיז ַא ִריְכִטיֶגער ֵּבייְׁשִּפיל ִווי ַאזֹוי 
ֶמעְנְטְׁשן  ַזאְכן;  גּוֶטע  ִמיט  ַצייט  ִדי  אֹויְסִניְצן  ֶקען  ֶמען 
ֶוועל  הֹויז  ַמיין  ּבֹויֶען  ֶעְנִדיְגן  ֶוועל  ִאיְך  'ֶווען  ְטַראְכְטן 
ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט   - ֶלעְרֶנען'  ֶזעְצן  ִזיְך  ִאיְך 
ְׁשִליָט"א: ְלַמֲעֶׂשה ֶזע ִאיְך ַאז דּו ָהאְסט ׁשֹוין ֶגעֶעְנִדיְגט 
ּבֹויֶען ֵאיין הֹויז אּון ַא ְצֵווייֶטע אּון ָהאְסט ִזיְך ָנאְכַאְלץ 
ִניְׁשט ֶגעֶזעְצט ֶלעְרֶנען; קֹוֶדם ִוויל ֶמען ֶעְנִדיְגן ֵאיין הֹויז 
ָנאְכֶדעם ַא ְצֵווייֶטע אּון ַא ְדִריֶטע, ָנאְכֶדעם ֶעֶפעְנט ֶמען 
ָוואס  ֶגעְלט  ַגאְנֶצע  ִדי  ַפאְרִליְרן  צּו  ִּביְזֶנעס  ֶעֶמעָזאן  ַא 
ֶמען ַפאְרָמאְגט... אּון ֶעס ֵגייט ַאִריֶּבער ַּכָמה ְוַכָּמה ָׁשִנים 

ָאן ִלימּוד ַהּתֹוָרה.

ַא  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ַּתְלִמיד פּון ֶרִּבי'ן ַדאְרף ִזיְך ַמאְכן ַא ֶחְׁשּבֹון, ִאיְך ִּבין ָדא 
ָלאִמיר  ֶרִּבי'ן,  ֶדעם  ָפאְלְגן  ָלאִמיר  ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן  ַּביים 

ַמאְכן ַא ִׁשיעּור ִאין ֶרִּבי'ְנס ְסָפִרים.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ָאֶּבער צּוֶגעֵלייְגט: 
ַאַווַדאי ָדאס ֶעְרְׁשֶטע ִׁשיעּור ַדאְרף ֶמען ֶלעְרֶנען חּוָמׁש; 
ָוואְך,  ָאְנֵהייּב  פּון  ֶסְדָרה  ַמֲעִביר  ַזייט  ֶעְנק  ֶּבעט  ִאיְך 
ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל, זּוְנָטאג ִּביז ֵׁשִני, ָמאְנָטאג ִּביז ְׁשִליִׁשי, 
ִדיְנְסָטאג ִּביז ְרִביִעי אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ַאז ֶמען ֵגייט אֹויף 
ֶדעם ֶוועג ֶקען ֶמען ַזיין ִזיֶכער ַאז ֶמען ֶוועט ֶעְנִדיְגן ֶיעֶדע 
ָוואְך ִדי ַּפְרָׁשה, ָדאס ִאיז ִדי ֶּבעְסֶטע ִאיְנׁשּוֶרעְנס, ָדאס 
ִווי  ַאזֹוי  ָיִמים,  ֲאִריכּות  ַפאר  ְסגּוָלה  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ִאיז 
ַיְׁשִלים  "ְלעֹוָלם  )ְּבָרכֹות ח(:  ָזאְגן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ָאָדם ָּפָרִׁשּיֹוָתיו ִעם ַהִצּבּור ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרּגּום", 
ִדי  ָמאל  ְצֵוויי  ַזיין  ֶסְדָרה  ַמֲעִביר  ָוואְך  ֶיעֶדע  ָזאל  ֶמען 
חּוָמׁש אּון ֵאיין ָמאל ַּתְרגּום, "ֶׁשָּכל ַהַּמְׁשִלים ַּפְרִׁשּיֹוָתיו 
ִעם ַהִצּבּור ַמֲאִריִכין לֹו ָיָמיו ּוְׁשנֹוָתיו", ַווייל ֶווער ֶעס ִאיז 
ְוָׁשִנים;  ָיִמים  ֲאִריכּות  ַזיין צּו  זֹוֶכה  ֶוועט  ֶסְדָרה  ַמֲעִביר 
ָדאס ִאיז ִדי ֶּבעְסֶטע ִאיְנׁשּוֶרעְנס ַפאר ֲאִריכּות ָיִמים אּון 

ָדאס ַראֶטעֶוועט ַא ֶמעְנְטׁש פּון ַאֶלעם ְׁשֶלעְכְטס.

ַעל ִּפי ֲהרֹוב קּוֶמען ִדי 'ֵלייף ִאיְנׁשּוֶרעְנס' ַאֶגעְנְטן צּו 
ְגִריְנֶגעְרֵהייט  ֶמען  ֶקען  ֵזיי  ָוואס  ִאיְנֶגעַלייט  ְפִריֶׁשע  ִדי 
ַפאְרְדֵרייֶען ֶדעם ָקאּפ אּון ְּפרּוִּביְרן ַארֹויס ֶנעֶמען ֶגעְלט 

פּון ֵזיי דּוְרְך ֵזייֶעֶרע ִזיֶסע ֵרייד ְוכּו'.



ו

ֵלייף ִאיְנׁשּוֶרעְנס

ֶדעְרֵצייְלט:  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֶגעָוואְרן צּו  ְמקּוָרב  ִּבין  ִאיְך  ֵאייֶדער  ֲחתּוָנה,  ַמיין  ָנאְך 
ַפאְרַנאְרט  ִמיר  ֵאייֶנער  ָהאט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִמיט ַא ֵלייף ִאיְנׁשּוֶרעְנס ַּפאִליִסי, ֶער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען 
ֶדער  ֶווען  ְׁשֶּפעֶטער  ָדאֶלער,  טֹויְזְנט  ֶפעְרִציג  ִמיר  פּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִמיר ֶגעָהאְלְפן ַאז ִאיְך ִּבין ֶגעָוואְרן 
ְמקּוָרב צּו מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז ַא ְצֵווייֶטער ֶגעקּוֶמען צּו ִמיר 
ֶער ִוויל קּוֶמען צּו ִמיר ִאיְנֶדעְרֵהיים ֶרעְדן ֶוועְגן קֹויְפן 
ַא ֵלייף ִאיְנׁשּוֶרעְנס ַּפאִליִסי, ָהאּב ִאיְך ִאים ֶגעָזאְגט ֵפיין 
ִדיר  צּו  ֶרעְדן  ִוויל  'ִאיְך  ִמיר  ֶער  ָזאְגט  ֶקעְנְסט קּוֶמען, 
צּוַזאֶמען ִמיט ַדיין ַווייּב', ְלַמֲעֶׂשה ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען אּון 
ֵהייְּבט ָאן ֶרעְדן: "ֶעס ָקאְסט ִאיְנַגאְנְצן ְדֵריי הּוְנֶדעְרט 
וואּו  פּון  "ָוואס?  ִאים:  ִאיְך  ְפֶרעג  חֹוֶדׁש..."  ַא  ָדאֶלער 
הּוְנֶדעְרט  ְדֵריי  ִאיְּבִריֶגע  חֹוֶדׁש  ֶיעֶדע  ֶנעֶמען  ִאיְך  ָזאל 
"ַא  ֵרייד:  ִזיֶסע  ִמיט  ֶרעְדן  ָאן  ֶער  ֵהייְּבט  ָדאֶלער?" 
ְטַראְכְטן  ַדאְרְפְסט  ֶרעַאִליְסִטיׁש,  ַזיין  ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש 
ַווייּב  ַדיין  אּון  ְׁשַטאְרְּבן  ְּפלּוְצִליְנג  ֶוועְסטּו  ֶאְפָׁשר 
ֶוועט ִאיֶּבעְרְּבַלייְּבן ַאֵלייְנס אּון פּון וואּו ֶוועט ִזי ָהאְּבן 
ֶגעְלט ַפאר ִזיְך אּון ַפאר ִדי ִקיְנֶדער..." ָהאּב ִאיְך ִאים 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ַא ֵלייף ִאיְנׁשּוֶרעְנס, ִאיְך 
ְסגּוָלה  ַא  ִאיז  ָוואס  ַּתְרגּום  אּון  חּוָמׁש  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרן 
ַפאר ֲאִריכּות ָיִמים", ֶעְנְטֶפעְרט ֶער: "ָוואס ֵהייְסט ֵלייף 
ִאיְנׁשּוֶרעְנס ִאיז ָדאְך ַא ְסגּוָלה ַפאר ֲאִריכּות ָיִמים..." ָזאג 
ִאיְך ִאים: "ִאיְך ֶנעם ִדי ְסגּוָלה פּון ִדי ֵהייִליֶגע ְגָמָרא". 
ִאיְך ָהאּב ִאים ַמְסִּביר ֶגעֶווען: "ַפאְרָוואס ָזאל ִאיְך ֶיעְצט 
ָּבאְרְגן ֶגעְלט צּו קֹויְפן ַא ֵלייף ִאיְנׁשּוֶרעְנס? ִאיְך ַדאְרף 
ִזיְך ִניְׁשט ָזאְרְגן ָוואס ֶוועט ַזיין ִאיֶנעם קּוֶמעְנִדיְגן ִּגְלּגּול, 
ֶווען ִאיְך ֶלעּב ַדאְרף ִאיְך ְּבֶרעְנֶגען ַּפְרָנָסה, ָוואס ֶוועט 
ַזיין ָנאְכֶדעם - ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַא ַזאְך ָוואס ִאיְך ַדאְרף 

ִזיְך ֶיעְצט ֶדערֹויף ָזאְרְגן.

ֶפעְלט  ֶעס  אֹויס:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ִפיְרט 
ִניְׁשט אֹויס צּו ַמאְכן ַא ֵלייף ִאיְנׁשּוֶרעְנס אּון ֶעס ֶהעְלְפט 
ְּפָרִקים  ִמיט  ָאְנְגֵרייְטן  ִזיְך  ִאיְך  ֶוועל  ֶעְנֶדעְרׁש  ִניְׁשט, 

ִמְׁשַניֹות אּון ַדִפים ְגָמָרא.

ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַאַריין ִאין ַא 
ְׁשמּוֶעס ִאיֶּבער 'ַהָפָצה' אּון ֶגעָזאְגט: ָדא ֶדער ְׁשֶטעְטל 
ִאיז ַא ֶהעְרִליֶכע ְּפַלאץ ַווייל ַאֶלע ַאייְנוואֹויֶנער, ֶיעֶדער 
ֵאייֶנער ַּבאזּוְנֶדער, ֶמעֶנער, ְפרֹויֶען, ִקיְנֶדער - ִאיְנְגֶלעְך, 
ֵמייְדֶלעְך אּון ָּבחּוִרים - ֶלעְּבן אּון ָאֶטעֶמען ֶדעם ֶרִּבי'ן, 
ַאֶלע ֶזעֶנען עֹוֵסק ִאין ַהָפָצה, ִאין ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ִדי ִזיֶסע 
ֶגעְׁשַמאֶקע ֵעצֹות פּון ֶרִּבי'ן, ַאז ָנאְך ֵאייֶנער ָזאל ִוויְסן ַאז 
ֶער ֶקען ֶלעְרֶנען, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ַא ֶוועג צּו ֶלעְרֶנען 

אּון ֶעְנִדיְגן ָּכל ַהּתֹוָרה ּכּוָלּה, ָנאְך ֵאייֶנער ָזאל ִוויְסן ַאז 
ֶקען  ֶמען  ְׁשטּוּב,  ִאין  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ָאן  ַזיין  ֶקען  ֶמען 

ֶלעְּבן ִאין ְׁשטּוּב ְּבָׁשלֹום ָאן ְּפִריׁשּות אּון ִדְמיֹונֹות ְוכּו'.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָזאְגט ַווייֶטער: ָדאס 
ֵליל  ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם  ֶדעם  ֶגעֵווייָטאְגט  ָהאְּבן  ִמיר  ָוואס 
ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ָדאס  ִׁשיעּור,  ַּביים  ַוֵּיֶׁשב(  )ַּפְרַׁשת  ִׁשיִׁשי 
ֶדערֹויף,  ְׁשֵרייֶען   אּון  ֵווייֶנען  ַדאְרף  ֶמען  ֶגעֶלעְכֶטער, 
ֵלייֶדער ֶזעֶנען ָדא ַמְדִריִכים אּון ַמְדִריכֹות ָוואס ַפאְרִפיְרן 
ֲחַתִנים אּון ַּכלֹות אּון ִאיְנֶגעַלייט ִמיט ַפאְלֶׁשע ִלימּוִדים, 
ֶמען ָלאְזט ֵזיי ִניְׁשט ֶלעְּבן, אּון ָדאס ְּבֶרעְנְגט צּו ַאז ֵזיי 

ָזאְלן ַאָראְּפַפאְלן ִאין ִּביֶטעֶרע ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן!

ִזיְך  ָהאְּבן  ִמיר  ַאז  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאְּבן  ִמיר  ַאז 
ֶדעְרוואּוְסט פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ְנס ֵעצֹות ָטאְרן ִמיר ִניְׁשט 
אר ִמיר  אר ַפאר ִזיְך, נַָ ַזיין ֶעָגאִאיְסִטיׁש, ָדאס ַהאְלְטן נַָ
ַדאְרְפן ָדאס ַווייֶטער ֶגעְּבן אֹויְך ַפאר ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן.

ֶעס ִאיז ַפאְרָוואְלֶקעְנט ִאיְנְדרֹויְסן

ֵגייט ַארּום ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ְסָפִרים ַארּום 
ִוויְסן ַאז אֹויּב ָהאט  ִדי ֶוועְלט, ָזאל ָנאְך ַא ִאיְנֶגעְרַמאן 
ַא  ֶגעַהאט  ָהאט  ֶער  ָאֶדער  אֹויְסֶגעָגאְסן,  ֶעֶּפעס  ִזיְך 
ַא  ֶגעֶווען  ְס'ִאיז  ַאְרֶּבעט,  ִדי  פּון  ַאֵהיים  ֶוועג  ְׁשֶוועֶרע 
ַלאְנֶגע ְטֶרעִפיק - ָהאט ָדאס ִניְׁשט צּוטּון ִמיט ַזיין ַווייּב, 
ִוויְסן  ְפרֹוי  ַא  ָנאְך  ָזאל  ֶדערֹויף;  ׁשּוְלִדיג  ִניְׁשט  ִאיז  ִזי 
ַאז אֹויּב ֶעס ִאיז ַפאְרָוואְלֶקעְנט ִאיְנְדרֹויְסן, ָאֶדער ֶווען 
ְמִסיָּבה  ִדי ֲחנּוָּכה  ַא ֵׁשייֶנע ַזאְך ַפאר  ִזי ָהאט ֶגעַמאְכט 
ִזי  ֶווען  ָאֶדער  ֶעְרד,  ִדי  אֹויף  ַאָראְּפֶגעַפאְלן  ְס'ִאיז  אּון 
ִאיז ַארּוְמֶגעַגאְנֶגען ַא ַגאְנְצן ָטאג ַאייְנקֹויְפן אּון ִזי ָהאט 
ָגאְרִניְׁשט ֶגעְטָראְפן - ָהאט ָדאס ִניְׁשט צּוטּון ִמיט ִאיר 

ַמאן, ֶער ִאיז ִניְׁשט ׁשּוְלִדיג ֶדערֹויף.

ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס  ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט 
ַּביים ֶרִּבי'ן ַא ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות 'ָׁשלֹום ַּבִית'; ֵאייֶנער ָזאל 
ֶרעְדן ֵׁשיין ִמיְט'ן ְצֵווייְטן. ֶמען ֶקען ִניְׁשט וואֹויֶנען ָדא 
ִאין ְׁשֶטעְטל אֹויּב ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט אֹויְסקּוֶמען ִמיט 
ִדי ַווייּב, ָדא ִאיז ַא ֵהייִליֶגע ְׁשָטאט, מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשַרייְּבט 
ֶצעְנְדִליֶגער ָמאל ִאין ֲאֶׁשר ַּבַנַחל: "ָאן ָׁשלֹום ַּבִית ֶקען 

ֶמען ִניְׁשט וואֹויֶנען ַּביים ֶרִּבי'ן".

ַּביי ִדי ֶוועְלט ִאיז 'ָׁשלֹום ַּבִית' ַא ַזאְך ָוואס ֶגעֶהעְרט 
ֶמען  ְמָׁשִלים,  ִמיט  ַקאּוְנְסֶלעְרס,  אּון  ֶטעֶרעִּפיְסְטן  צּו 
ְדֵרייְדט ַאֶהער אּון ַאִהין, ָאֶּבער ַּביים ֶרִּבי'ן ֶלעְרְנט אּוְנז 
ֶדער ֶרִּבי אֹויס ַאז 'ָׁשלֹום ַּבִית' ִאיז 'ֲעבֹוַדת ַהֶׁשם'; ַּביי 
ִדי ֶוועְלט ֵגייט ַאֶלעס ִמיט ְמָׁשִלים, ֶמען ֶדעְרֵצייְלט: 'ֶעס 
ְיִחיָדה  ַּבת  ַא  ֶגעַהאט  ָהאט  ָוואס  ֶקעִניג  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז 
ְוכּו'', ָאֶּבער ֶדער ֶרִּבי ֵגייט ְגַלייְך צּום ִעְנָין, ֶער ֶלעְרְנט 



ז

צּום  ֶרעְדן  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֵגיין  צּו  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאן ַקיין ָמָׁשל אּון ִנְמָׁשל.

אֹויְסֶגעִפיְרט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט 
ֶדעְרַפאר קּוֶמען ִמיר צּום ֶרִּבי'ן, ַווייל ֶדער ֶרִּבי ֶגעְּבט אּוְנז 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֲחנּוָּכה אּון ָׁשבּועֹות; ֶער ֶלעְרְנט אּוְנז ִמיר 
ַזיין ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶלעְּבן ִמיט ֱאמּוָנה,  ָזאְלן ַמְמִליְך 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון  ָזאְלן ַדאְנְקן אּון לֹויְּבן ֶדעם  אּון ִמיר 

ִמיר ָזאְלן ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

ָפאְלְגן  ָזאְלן  ִמיר  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶדעם ֶרִּבי'ן ֶוועְלן ִמיר זֹוֶכה ַזיין צּו ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, 

ָאֵמן.
)ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות ַמֲעֶׂשה ה', ִמֶּבן ֶמֶלְך ֶׁשָהָיה ֵמֲאָבִנים טֹובֹות, ֵחֶלק ד'; 
ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען, ַּפְרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, ַׁשָּבת 
ֲחנּוָּכה, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאין ְׁשֶטעְטל, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב - ִליֶּבעְרִטי(

ֶאָחד ֶאְצלֹו ְוָרָצה ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך, 
ֵּתֶכף ֶנְהַּפְך ִמָּיד ְלִאיׁש ַאֵחר ַמָּמׁש", ֶיעֶדעס 
ָמאל ֶווען ֵאייֶנער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי'ן 
אּון ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ֶוועְרן ַאן ֶעְרִליֶכע 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִווי  ֶגעֶזען  ֶמען  ָהאט  ִאיד, 

ֶוועְרט ַאן ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטׁש ִאיְנַגאְנְצן.

ָזאל  ִאיְך  ַאז  ִמיר  ֶּבעט  ֵאייֶנער  ֶווען 
מֹוֲהָרא"ׁש  פּון  מֹוְפִתים  ֶדעְרֵצייְלן  ִאים 
ָוואס  ִאיְך  ֶדעְרֵצייל  ְוכּו',  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 
ֶעס ִאיז ַּביי ִמיר ֶדער ְגֶרעְסֶטער מֹוֵפת אּון 
ָדאס ְגֶרעְסֶטע ִצְדקּות, ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל 
ִאיֶּבער  ֶמעְנְטְׁשן  ִמיט  ֶרעְדן  אּון  ְׁשֵטיין 
ֶמעְנְטְׁשן  ַאֶלע  ִדי  ִּבְׁשַעת  ָיאר,  פּוְפִציג 
ָוואס ֶער ָהאט ֶגעָהאְלְפן - רּוָּבם ְּכּכּוָלם, 
ַאַסאְך  ִמְתַנְּגִדים;  ַזייֶנע  ֶגעָוואְרן  ֶזעֶנען 
ִאין  ֵסיי  אּון  ְּבֶרְסֶלב  ִאין  ֵסיי   - ַמְנִהיִגים 
פּון  ִחיזּוק  ֶגענּוֶמען  ָהאְּבן  ֶוועְלט  ֶדער 
ַאֶלע  ֵזיי  ָהאְּבן  ֶגעֶרעְדט  אּון  ַצִּדיק  ֶדעם 
עצּוְנג. אּון ֶדער  אֹויף ִאים ִמיט ַא ְגִריְנְגֶשׁ
ַוֵּיְלכּו   - ים  ָהֲאָנִשׁ ם  ִמָּשׁ ַוִּיְפנּו  ִאיז  ִחידּוׁש 
ְסדָֹמה, ּומֹוֲהָרא"ׁש עֹוֶדּנּו עֵֹמד ִלְפֵני ה'... 
אֹויף  ֶגעַגאְנֶגען  ַווייֶטער  ִאיז  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַזיין ֶוועג, ֶער ָהאט ַווייֶטער ְמַגֶלה ֶגעֶווען 
ַפאר ַאֶלעֶמען ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּביְנ'ס ֵעצֹות, 
ֶזעֶנען  ָוואס  ְסָפִרים  ֶגעְׁשִריְּבן  ַווייֶטער 
ׁשּום  ְּבִלי  ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי  ּוְמַחֵזק  ְמַחֶי' 

ֻּגְזָמא.

ֶדעְרֵצייְלן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
)ֲעבֹוָדה ָזָרה ח:( ַאז ִדי רֹוִמים ָהאְּבן ֶגעַמאְכט 

ַא ְגֵזיָרה אֹויף ִדי ִאיְדן ַאז ֶמען ָטאר ִניְׁשט 
ֶווער  ֵקייֶנעם אּון  ְסִמיָכה ַפאר  ַקיין  ֶגעְּבן 
ִאים  ֶמען  ֶוועט  ְסִמיָכה  ֶגעְּבן  ֶוועט  ֶעס 

ַהְרְג'ֶנען  ֶמען  ֶוועט  אֹויְך  ַאזֹוי  ַהְרְג'ֶנען, 
ִדי ַגאְנֶצע ְׁשָטאט וואּו ֶמען ָהאט ֶגעֶגעְּבן 
ָזכּור  "ְּבַרם  ֲחַז"ל:  ָזאְגן  ְוכּו'.  ְסִמיָכה 
ָּבָבא  ֶּבן  ְיהּוָדה  ְוַרִּבי  ַלּטֹוב  ָהִאיׁש  אֹותֹו 
ְׁשמֹו", ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנֶקען ָדאס ְמִסיַרת 
ֶנֶפׁש פּון ֶדעם ְגרֹויְסן ַצִּדיק ֶרִּבי ְיהּוָדה ֶּבן 
ֶווען  ָוואְלט  ִאים  ִניְׁשט  ֶווען  ַווייל  ָּבָבא, 
ְוכּו'.  ַפאְרֶגעְסן ֶגעָוואְרן ֶגעִוויֶסע ֲהָלכֹות 
ָוואס ָהאט ֶער ֶגעטּון? ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען 
ֵזיי  ִמיט  ַּבאַהאְלְטן  ִזיְך  אּון  ַּתָּנִאים  ִפיְנף 
ְצִוויְׁשן ְצֵוויי ֶּבעְרג אּון ֵזיי ָדאְרט ֶגעֶגעְּבן 
ְסִמיָכה. ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַאז ִדי רֹוִמים 
ַזייֶנע  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט  קּוֶמען 
ָזאְלט  ִאיר  ַאז  "ַאְנְטלֹויְפט,  ַּתְלִמיִדים: 
ְּבַלייְּבן ֶלעְּבן", ָהאְּבן ֵזיי ִאים ֶגעְפֶרעְגט: 
דּו  ֶרִּבי,  ָעֶליך?"  ְּתֵהא  ַמה  ְוַאָּתה  "ֶרִּבי, 
ֶער  ַווייל   - ַאְנְטלֹויְפן  ִניְׁשט  ָדאְך  ֶקעְנְסט 
ַזיין ִמיט  ֶוועט  ָוואס   - ָזָקן  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז 
ִדיר? ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ֲהֵריִני מּוָטל 
ִאיְך  הֹוְפִכין",  ָלּה  ֶּׁשֵאין  ְּכֶאֶבן  ִלְפֵניֶהם 
ָוואס  ְׁשֵטיין  ַא  ִווי  ִליְגן  ְּבַלייְּבן  ָדא  ֶוועל 
ָהאט ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ֶהְרֵּגׁש, ָזאְלן ֵזיי ִמיר 
ִזיְך  ָזאְלט  ִאיר  ְּכֵדי  ַהְרְג'ֶנען  אּון  ַכאְּפן 

ֶקעֶנען ַראֶטעֶווען.

ַטאֶקע  ִזיְך  ָהאְּבן  ַּתְלִמיִדים  ִדי 
ֶמען  ָהאט  ִאים  אּון  ֶגעַראֶטעֶוועט 
ָזז "ֹלא  ְגָמָרא:  ִדי  ֶדעְרֵצייְלט  ֶגעַכאְּפט. 
ל ֵמאֹות  ג'  ְלגּופֹו  ֶׁשָּנֲעצּו  ַעד  ִמָׁשם  ּו 
ְלגּופֹו  ַוֲעָׂשאּוהּו  ַּבְרֶזל,  ֶׁשל  ּוְלִנָּיאֹות 
ִּכְכָבָרה", ֵזיי ָהאְּבן ִאים ִניְׁשט ָאְּפֶגעָלאְזט 
ֶגעְׁשָטאְכן  ַאַריין  ִאים  ִאין  ָהאט  ֶמען  ִּביז 
ְדֵריי הּוְנֶדעְרט ֶמעֶסעְרס, ִּביז ַזיין ֵהייִליֶגע 

ּגּוף ִאיז ֶגעָוואְרן ֶגעֶלעֶכעְרט ִווי ַא זּוּפ.

ָדאס ִאיז ַא מֹוֵפת, ָדאס ַא ַצִּדיק; ֶער 
ִאיז ְגֵרייט ֶמען ָזאל ִאים ְׁשֶטעְכן ִמיט ְדֵריי 
ִניְׁשט  ָזאל  ֶעס  ַאִּבי  ֶמעֶסעְרס  הּוְנֶדעְרט 
ִאיִדיֶׁשע  ַּביי  ּתֹוָרה  ִדי  ֶוועְרן  ַפאְרֶגעְסן 
ִקיְנֶדער. ִוויִפיל ֶמען ֶרעְדט אֹויף ִאים אּון 
ִוויִפיל ֶמען ְׁשֵּפייט אֹויף ִאים, ִאיז ֶער ַּביי 
ִזיְך ַאזֹוי ָּבֵטל, ַאז ֶער ֵגייט ַווייֶטער ָאן ִמיט 
ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן  צּו  ַאְרֶּבעט  ֵהייִליֶגע  ַזיין 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ֶדער ֶוועְלט.

ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן 
עב( ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען 

צּו ַזיין ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶעְרד; ִדי ֶעְרד ֶוועְרט 
ֶמען  ֶווען  ֶמעְנְטְׁשן  אֹויף  ְּברֹוֶגז  ִניְׁשט 
ִאיר  אֹויף  ְׁשֵּפייט  ֶמען  ִאיר,  אֹויף  ְטֶרעט 
ְוכּו'  ִאיר  אֹויף  ִמיְסט  ַוואְרְפט  ֶמען  אּון 
ַאֶלע  ַארֹויס  ַווייֶטער  ֶגעְּבט  ֶעְרד  ִדי  ְוכּו', 
ֶמעְנְטׁשִליֶכע  ַאֶלע  אּון  ְפרּוְכט  גּוֶטע 
ַא  ַדאְרף  אֹויְך  ַאזֹוי  ַּבאֶדעְרֶפעִניְׁשן. 
ֶגעֶּבער;  ַא  אּון  גּוֶטער  ַא  ַזיין  ֶמעְנְטׁש 
ֲאִפילּו  ִאים אּון  ְׁשֵּפייט אֹויף  ֲאִפילּו ֶמען 
ַווייֶטער  ֶער  ָזאל  ִאים,  אֹויף  ֶרעְדט  ֶמען 
ַזיין גּוט צּו ֶיעְדן ֵאייֶנעם. ָדאס ִאיז אֹויְפן 
ַאז  ָזאְגן  ִדיר  ֶקען  ִאיְך  ָוואס  ָגאְּפל  ְׁשִּפיץ 
ִאיז  ֶער  מֹוֲהָרא"ׁש;  ַּביי  ֶגעֶזען  ָהאּב  ִאיְך 
ִאיִדיֶׁשע  ַפאר  ַהִנְּדֶרֶסת  ְּכַאְסֻקָּפה  ֶגעֶווען 

ִקיְנֶדער.

ִמיר  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ָזאְלן  ִמיר  ֶוועְגן,  ַזייֶנע  ֵגיין  ָנאְך  ָזאְלן 
פּון  ֵעצֹות  ֵהייִליֶגע  ִדי  ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן 
ִדי  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ֶוועְלן  ִמיר  ִּביז  ֶרִּבי'ן, 

ְּגאּוָלה ְׁשֵליָמה ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן.
)ֵסֶפר ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ֵחֶלק ג, ִסיָמן ריב(
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ַא ְּבִריוו ְלָכבֹוד ֶדעם יֹוָמא ְדִהילּוָלא 
ַקִּדיָׁשא פּון כ"ק ָמָרן מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו 

ָיֵגן ָעֵלינּו ָוואס ֶגעַפאְלט אֹויס קּוֶמעְנִדיֶגע 
ָוואְך, ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ְּבַׁשַלח ַהָּבא 

ָעֵלינּו ְלטֹוָבה.

ְׁשֵאָלה:

ְׁשִליָט"א,  ְיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶדער  ְלָכבֹוד 
ֶדער  ִזיְך  ֶדעְרֶנעְנֶטעְרט  ֶעס  ִווי  ַאזֹוי 
ְגרֹויֶסער ָטאג, ִדי יֹוָמא ְדִהילּוָלא ַקִּדיָׁשא 
ִאיְך  זי"ע, ָהאּב  ָמָרן מֹוֲהָרא"ׁש  פּון כ"ק 
ִמיר  ֶקעְנט  ִאיר  אֹויּב  ְפֶרעְגן  ֶגעָוואְלט 
ָוואס  ְוַהְנָהגֹות  עֹוְבדֹות  ְׁשַרייְּבן  ֶעֶּפעס 
ִאיר ָהאט ֶגעֶזען ַּביי מֹוֲהָרא"ׁש ְּבֶמֶׁשְך ִדי 

ָיאְרן. ְיַיֶׁשר ּכַֹח

ְּתׁשּוָבה:

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך, יֹום ג' ַּפְרַׁשת ְּבַׁשַלח, ז' 
ְׁשָבט, ְׁשַנת תשע"ח ִלְפָרט ָקָטן

ָהאּב  ִאיְך  ָיִאיר,  ֵנרֹו   ... ְלָכבֹוד 
ֶעְרַהאְלְטן ַדיין ְּבִריוו.

ִזיְך  ָהאט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ַא  ַפאר  ֶלעְּבן  ַגאְנץ  ַזיין  ֶגעֶגעְּבן  ַאֶוועק 
ְצֵווייְטן ִאיד; ֶעס ִאיז ִאים ֶגעַגאְנֶגען ִאין 
פּוֶנעם  ִוויְסן  ָזאל  ִאיד  ַא  ָנאְך  ַאז  ֶלעְּבן 
ַאז  ִוויְסן  ָזאל  ִאיד  ַא  ָנאְך  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָנאְך  ֶרעְדט  ֶווער  ַּתָּקָנה.  ַא  ָנאְך  ָהאט  ֶער 
ֶגעַגאְנֶגען  ִאים  ִאיז  ֶעס  ַּבִית;  ָׁשלֹום  פּון 
ִאין ֶלעְּבן ַאז ָנאְך ַא ִאיד ָזאל ָהאְּבן ָׁשלֹום 
ַּבִית. מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ַאֶלעס ֶגעֵלייְגט ִאין 
ֶדער ַזייט ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ֶהעְלְפן 
ַא ָּפאר-ָפאְלק, ֵזיי ָזאְלן ִוויְסן ִווי ַאזֹוי ִזיְך 

ַאן ֵעָצה צּו ֶגעְּבן ִאין ֶלעְּבן.

ַנְחָמן  ר'  ְפֶרעְגן  ְפֶלעְגט  ֶמען  ֶווען 
ָזאל  ֶער  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  טּוְלְטִׁשיֶנער 
ְפֶלעְגט  ָנָתן,  ר'  פּון  מֹוֵפת  ַא  ַפאְרֵצייְלן 
ֶער ָזאְגן: "ַא מֹוֵפת ִּבין ִאיְך" - פּון "ַנְחָמן 
ַוואֶסער ְטֶרעֶגער" ִאיז ֶגעָוואְרן "ר' ַנְחָמן 
ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ֶווען  טּוְלְטִׁשיֶנער"; 
ִאיְנְגל ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן ַא ָיתֹום ֹלא ָעֵלינּו 
אּון ַזיין ֶפעֶטער ָהאט ִאים ְמַגֵּדל ֶגעֶווען. 
ַגאְסט  צּו  ֶגעקּוֶמען  ָנָתן  ר'  ִאיז  ֵאייְנָמאל 

ִאיז  ֶער  אּון  ין  טּוְלְטִשׁ ְׁשָטאט  ֶדעם  ִאין 
ַאייְנֶגעְׁשַטאֶנען ַּביי ֶדעם ֶפעֶטער. ר' ַנְחָמן 
יּוְנֶגער  ַא  ַזייֶעְנִדיג  ָנאְך   - טּוְלְטִׁשיֶנער 
ָזאְגט  ָנָתן  ר'  ִווי  ֶגעֶהעְרט  ָהאט   - ָּבחּור 
ּתֹוָרה, אּון ִאיְנִמיְטן ִדי ּתֹוָרה ָהאט ר' ָנָתן 
ֶגעַכאְּפט  ָהאט  ָוואס  ֶוועְרֶטער  ֶגעָזאְגט 
ַזיין ַהאְרץ: "ִדי ֶוועְלט ִאיז ִניְׁשט, אּון ֶמען 
ּוְּתִפָלה  ּתֹוָרה  ַּבאקּוֶמען,  ִניְׁשט  ֶעס  ֶקען 
ִדי  ַּבאקּוֶמען";  ֶעס  ֶקען  ֶמען  ָיא אּון  ִאיז 
אּון  ַהאְרץ  ִאין  ַאַריין  ִאים  ִאיז  ֶוועְרֶטער 

ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ֶקֶׁשר ִמיט ר' ָנָתן.

ֶווען ר' ָנָתן ָהאט ֶגעֶזען ַאז ֶדער ָּבחּור 
ִזיְך ַאַסאְך ְּתִמימֹות ָהאט  ִאין  ַנְחָמן ָהאט 
ֶגעָזאְגט  ִאים  אּון  ֶגעֶווען  ְמַקֵרב  ִאים  ֶער 
ֶער  ִּביז  ְוכּו',  ֶלעְרֶנען  ָזאל  ֶער  ַאזֹוי  ִווי 
ִאיז אֹויְסֶגעַוואְקְסן אּון ֶגעָוואְרן ר' ַנְחָמן 
טּוְלְטִׁשיֶנער; ְפֶלעְגט ֶער ָזאְגן: "ַא מֹוֵפת 
ִּבין ִאיְך", ַאז פּון "ַנְחָמן ַוואֶסער ְטֶרעֶגער" 

ִאיז ֶגעָוואְרן "ר' ַנְחָמן טּוְלְטִׁשיֶנער".

ֶדער ֵהייִליֶגער ְקדּוַׁשת ֵלִוי ְזכּותֹו ָיֵגן 
צּו  ֶגעָפאְרן  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַאְלץ  ִאיז  ָעֵלינּו 
ַמִגיד  ְגרֹויֶסער  ֶדער  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ַזיין 
פּון ֶמעְזִריְטׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו אּון ָדאְרט 
ֶגעֶלעְרְנט ַפאר ֶעְטִליֶכע ָיאר, ֶווען ֶער ִאיז 
ְׁשֶווער  ַזיין  ִאים  ָהאט  ֶגעקּוֶמען  ַאֵהיים 
 – ִמְתַנֵּגד  ְגרֹויֶסער  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס   –
ַּביי  ֶגעֶלעְרְנט  ָהאְסטּו  "ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט: 
"ִאיְך  ֶגעָזאְגט:  ֶער  ָהאט  ֶרִּבי'ן?"  ַדיין 
ָגאט  ַא  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶגעֶלעְרְנט  ָהאּב 
אֹויף ֶדער ֶוועְלט", ָהאט ֶדער ְׁשֶווער ִאים 
אֹויְסֶגעַלאְכט אּון ֶגעָזאְגט: "ֶווער ֵווייְסט 
ֶדען ִניְׁשט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ָגאט אֹויף ֶדער 
ִדיְנְסט  ִדי  רּוְפן  ַאַריין  ֶוועל  ִאיְך  ֶוועְלט, 
ֵווייְסט  ִזי  ִצי  ְפֶרעְגן  ִאיר  ֶוועל  ִאיְך  אּון 
ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ָגאט אֹויף ֶדער ֶוועְלט, 
ֶוועט ִזי אֹויְך ִוויְסן", ַאזֹוי ָהאט ֶער ֶגעטּון 
"ָוואֶסעֶרע  ָאן:  ִזיְך  רּוְפט  ִדיְנְסט  ִדי  אּון 
ַאַוַדאי ִאיז ָדא ַא ָגאט  ְפַראֶגע ִאיז ָדאס? 

אֹויף ֶדער ֶוועְלט!"

"ַפאְרָוואס  ֵאייֶדעם:  ַזיין  ֶער  ְפֶרעְגט 
פּון  ָפאְרן  ַאֶוועק  ֶגעַדאְרְפט  ָהאְסטּו 

ְׁשטּוּב ָפאר ַאַזא ַלאְנֶגע ַצייט צּו ֶלעְרֶנען 
ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ָגאט אֹויף ֶדער ֶוועְלט, 
ַאז  אֹויְך  ֵווייְסט  ִזי  ִדיְנְסט,  ִדי  אֹויף  קּוק 
ֶעס ִאיז ָדא ַא ָגאט אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ָאן 
ֵהייִליֶגער  ֶרִּבי?!" ָהאט ֶדער  ַא  ָפאְרן צּו 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  זי"ע  ָרב  ַּבאְרִדיְטׁשּוֶבער 
ַפאר ַזיין ְׁשֶווער: "ָיא ָיא, ִזי ָזאְגט ַאז ֶעס 
ָאֶּבער  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ָגאט  ַא  ָדא  ִאיז 

ִאיְך ֶלעּב ִמיט ֶדעם".

ַאַסאְך;  ֵזייֶער  ִליְגט  ָוואְרט  ֶדעם  ִאין 
ִמיר  ַפאְרָוואס  ְּכֵסֶדר  ְפֶרעְגן  ֶמעְנְטְׁשן 
ִמיר  ֶווען  ֶרִּבי'ן אּון  ֵהייִליְגן  ֶדעם  ַדאְרְפן 
ֶעְנְטֶפעְרן ַאז ִמיר ַדאְרְפן ֶדעם ֶרִּבי'ן ַווייל 
ַאז   - ֱאמּוָנה  ַאַריין  אּוְנז  ִאין  ְּבֶרעְנְגט  ֶער 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִמיְטן  ֶלעְּבן  ָזאְלן  ִמיר 
ִמיר ָזאְלן ִאים ַאֶלעס ֶּבעְטן, ְדרּוְקט ֶמען 
ֵווייְסט  "ֶווער  וואּוְנֶדער:  ִמיט  אֹויס  ִזיְך 
ַּבאֶׁשעֶפער  ַא  ָדא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ִניְׁשט  ֶדען 
אּון ֶמען ֶקען ִאים ַאֶלעס ֶּבעְטן?!" ָאֶּבער 
ֶדער  ֶאֶמת ִאיז ַאז "ֶיעֶדער ֵווייְסט ַאז ֶעס 
ָאֶּבער  ֶוועְלט,  ֶדער  אֹויף  ָגאט  ַא  ָדא  ִאיז 

ִמיר ֶלעְּבן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן".

ָדאס ִאיז ָוואס ִאיְך ֶקען ִדיר ֶדעְרֵצייְלן 
פּון מֹוֲהָרא"ׁש אּון ָדאס ִאיז מֹוֲהָרא"ְׁש'ס 
ָּפׁשּוט'ֶע  ֶגענּוֶמען  ָהאט  ֶער  ַאז  מֹוֵפת, 
ִאיְדן אּון ֵזיי ֶגעְּבֶרעְנְגט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
ִאיְך צּו  ְטַראְכט  ִמיר  ִאיְך קּוק אֹויף  ֶווען 
פּון  מֹוֵפת  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ִאיז  'ָדאס  ִמיר 
מֹוֲהָרא"ׁש, ַאז ֶער ָהאט ִאין ִמיר ֶגעֶקעְנט 
ַא ַּבאֶׁשעֶפער  ִאיז ָדא  ַאז ֶעס  ֵלייְגן  ַאַריין 
אֹויף ֶדער ֶוועְלט אּון ִאיְך ָזאל ֶרעְדן צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן'.

קּוק ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ר' ָנָתן ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה ָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן רמט(: "ְוִעַּקר 
ֶׁשָרִאינּו  ַהּנֹוָרִאים  ְוַהּמֹוְפִתים  ַהִחּדּוִׁשים 
ִהְתָקְרבּות  ְּבִעְנַין  ַרק  הּוא  ַז"ל,  ִמֶּמּנּו 
ִעיָקר  ֶדער  ֶׁשַּבָּׁשַמִים",  ַלֲאִביֶהם  ִיְׂשָרֵאל 
ַּביים  ֶגעֶזען  ָהאְּבן  ִמיר  ָוואס  מֹוְפִתים 
ִאיֶנעם  אר  ַנָ ֶגעֶווען  ִאיז  ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן 
ִעְנָין פּון ְמַקֵרב ַזיין ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער צּום 
ְּכֶׁשִּנְכַנס  "ֶׁשֵּתֶכף  ַּבאֶׁשעֶפער,  <<<ֵהייִליְגן 


