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ַמֶסֶכת יּוָמא ַדף ט' ]ֵחֶלק ב[

ַנאס ֶגעַמאְכט ִדי ְגָמָרא ִמיט ַזיין ְׁשֵּפייֶעְכץַנאס ֶגעַמאְכט ִדי ְגָמָרא ִמיט ַזיין ְׁשֵּפייֶעְכץ

ִאיְך  ִּבין  ָדאֶנעְרְׁשָטאג  ַפאְרַגאְנֶגעֶנע 
ֶעְלֶטעְרן  ַמייֶנע  פּון  ֶגעֶזעֶגעֶנען  ִזיְך  ֶגעַגאְנֶגען 
צּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ַקיין  ָפאְרן  ֵזיי  ֵאייֶדער 
ֶׁשִּתְחֶי'  ַמאֶמע  ַמיין  ִמיר  ָהאט  ִׁשְמעֹון,  ֶרִּבי 
ֵזייֶער  ֶדעְרֵצייְלט:  ִמְׁשָּפָחה  ַא  ַאזֹוי,  ֶדעְרֵצייְלט 
ִׁשיעּור,  ַא  צּו  ַנאְכט  ֶיעֶדע  ֵגיין  ְפֶלעְגט  ַטאֶטע 
ַזאְך  ֵאיין  וואּוֶסעְנִדיג  אֹויְפֶגעַוואְקְסן  ֶזעֶנען  ֵזיי 
ַא  ָהאט  ֶער  ַווייל  ְׁשֶּפעט  ַאֵהיים  קּוְמט  'ַטאִטי 
ִׁשיעּור', ֶווען ִדי ִקיְנֶדער ֶזעֶנען אֹויְפֶגעַוואְקְסן, 
ֵזיי ֶגעֶזען  ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ֶגעָוואְרן ְגרֹויס, ָהאְּבן 
ֶדער  ִׁשיעּור,  ַּביים  טּוט  ַטאֶטע  ֶדער  ָוואס 
ִׁשיעּור  ַגאְנְצן  ֶדעם  ָאְּפֶגעְׁשָלאְפן  ִאיז  ַטאֶטע 
ָיָמיו ִאיז ֶער ֶגעִזיְצן  ִּביְז'ן סֹוף, ָּכל  ָאְנֵהייּב  פּון 
ַּביים ֶדעם ִׁשיעּור אֹויְפ'ן ָאֶפעֶנעם ְגָמָרא אּון ֶעס 
ַאֶלע  ָאֶּבער  ְׁשֵּפייֶעְכץ,  ַזיין  ִמיט  ֶגעַמאְכט  ַנאס 
ִקיְנֶדער ֶזעֶנען אֹויְסֶגעַוואְקְסן ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, 

ִווי ַאזֹוי ֶקען ָדאס ַזיין, ֶדער ַטאֶטע ָהאט ָדאְך 
ֶגעוואּוְסט  ָהאְּבן  ֵזיי  אר  נַָ ֶגעֶלעְרְנט?  ָגאְרִניְׁשט 
ַהֶמְדָרׁש  ֵּבית  ִאין  ֵגייט  ַטאֶטע  'ַמיין  ַזאְך  ֵאיין 
ִאיז  ָדאס   - ֶלעְרְנט'  ַטאֶטע  ַמיין  ִׁשיעּור,  ַא  צּו 
ֶגעַמאְכט  אֹויְך  ֵזיי  אּון  ֵזיי  ִאין  ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען 

ֶלעְרֶנען.

ָזאְגן  ְדָרָׁשה אֹויף צּו  ִדי  ֶיעְצט  ִניְׁשט  ֶנעם 
"ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ִעיָקר 
ִוויְסן  ָזאְלן  ִקיְנֶדער  ִדי  ִׁשיעּור,  צּום  ֵגיין  ִאיז 
'ַטאִטי ֵגייט צּו ַא ִׁשיעּור', אּון ֶדעְרָנאְך ֶקען ֶמען 
ִזיְך ְׁשִּפיְלן ָדאְרט ִמיְט'ן ֶטעֶלעָפאן..." ֵניין! ִאיְך 
ָהאּב ֶגעָזאְגט ַאז דּו ָזאְלְסט ֵגיין צּו ַא ִׁשיעּור אּון 
ִזיְך ַאָראְּפֶזעְצן ָדאְרט ִמיט ַא ָאֶפעֶנע ְגָמָרא, אּון 
ָדאס ִצי דּו ַפאְרְׁשֵטייְסט ֶדעם ִׁשיעּור ִצי ִניְׁשט 
- ָדאס ַמאְכט ׁשֹוין ִניְׁשט אֹויס, ֶדער ִעיָקר ִאיז 

ַאז דּו ָהאְסט ַא ִׁשיעּור.

ִאיְך ִּבין ֶדער זּון פּון ֶדעם ִאיד...ִאיְך ִּבין ֶדער זּון פּון ֶדעם ִאיד...

ִאיְך ָהאּב ַּבאקּוֶמען ַא ְּבִריוו פּון ַא ָרב, ַא 
אֹויס  ֶהעְרט  ֶער  ַאז  ֶער  ְׁשַרייְּבט  ַחַּב"ד,  ָׁשִליַח 
ִדי ִׁשיעּוִרים אּון ֶער ֶהעְרט ַאז ֶמען ֶרעְדט ָדא 

ִוויל ֶער ִמיר  ֶוועְרֶטער פּון ּתֹוָרה,  ִדי  ָזאְגן  פּון 
ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ַמֲעֶׂשה,  ֵׁשייֶנע  ַא  ֶדעְרֵצייְלן 
ַווייְטן  ִאיֶנעם  ֶגעוואֹויְנט  ָהאט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
ַקיין  ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען  ָוואס ָהאט  רּוְסַלאְנד, 
ֶלעְרֶנען, ָאֶּבער ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַפאְרנּוֶמען ַאְלץ 
ָהאט  ֶער  חּוָמׁש,  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ֶער  ָזאְגן,  ִמיט 
ֶגעָזאְגט ִמְׁשַניֹות, ְׁשֶטעְנִדיג ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט אּון 
ֶגעָזאְגט, ִדי ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ַאְלץ אֹויְפֶגעַוואְקְסן 
ָהאְּבן  ְסָפִרים,  ָהאט  ַטאֶטע  ֶדער  ְסָפִרים,  ִמיט 
ִדי ִקיְנֶדער אֹויְך ָאְנֶגעַפאְנֶגען ֶלעְרֶנען, אּון ֵזיי 
ֲחָכִמים;  ַּתְלִמיֵדי  ְגרֹויֶסע  ֶזעֶנען אֹויְפֶגעַוואְקְסן 
ֶגעָוואְרן  ֶגעוואֹויר  ְׁשֶּפעֶטער  ֶזעֶנען  ִקיְנֶדער  ִדי 
ָזאְגט  ֶער  אר  נַָ ִניְׁשט,  ֶלעְרְנט  ַטאֶטע  ֶדער  ַאז 
ַזייֶנע ִקיְנֶדער ֶזעֶנען  ְסַּתם ִדי ֶוועְרֶטער ָאֶּבער 
ֶער  ֲחָכִמים.  ַּתְלִמיֵדי  ְגרֹויֶסע  אֹויְסֶגעַוואְקְסן 
ַּפאִסיְרט  ָוואְלט  ַמֲעֶׂשה  ִדי  ִווי  ֶעס  ֶדעְרֵצייְלט 
צּו:  ֶער  ֶעְנִדיְגט  סֹוף  צּום  אּון  ְדִריְטן  ַא  ִמיט 
ִאיד  ֶדעם  פּון  זּון  ֶדער  ִּבין  ִאיְך  ֶעס,  ִּבין  "ִאיְך 
ֶוועְרֶטער פּון  ָוואס ָהאט ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעָזאְגט ִדי 

ִדי ּתֹוָרה".

ֶדעם  פּון  ִגיְטֶרעִטין  ָאּפְ ִניט  ָהאט  ִזי  ֵקיֶסְרֶטע.  ִדי  ַווייּב  ַזיין  אּון 
עְרֶגער ִגיַהאְלִטין ָוואִרין ֶער ָהאט  עְרֶגער )ְדַהיינּו ִזי ָהאט ִמיט ֶדעם ּבֶ ּבֶ

"ל(. ּנַ ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפׁש ִגיֶווען פּון ִאיֶרעט ֶוועְגן ּ�ַ

ַהָּכַרת ַהטֹוב ַפאְר'ן ַצִדיק

ַזיין ַווייּב, ִדי ֵקיָסר'ֶטע, ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַאן ֶעְרִליֶכע, ֶדעְרַפאר ָהאט 
ִזי ִניְׁשט ַפאְרֶגעְסן ָוואס ֶדער ֶּבעְרִגיר ָהאט ֶגעטּון ִמיט ִאיר.

ִמיר ָהאְּבן ׁשֹוין ֶגעֶרעְדט ָפאִריֶגע ָוואְך אּון ְצֵוויי ָוואְכן צּוִריק ִאיֶּבער 
ֶדעם ִעְנָין פּון ָהאְּבן ַהָּכַרת ַהטֹוב צּום ַצִדיק ָוואס ָהאט ִדיר ֶגעָהאְלְפן ִאין 
ֶלעְּבן, אּון ִמיר ֶוועְלן ֶרעְדן פּון ֶדעם ַא ַגאְנְצן זּוֶמער, ִוויל ָדאס ִאיז ֵזייֶער 
ַא ִוויְכִטיֶגער ְיסֹוד ִאין ִהְתַקְרבּות צּו ַצִדיִקים. ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט זֹוֶכה 
ֶגעֶווען ְמקּוָרב ֶוועְרן צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ָאְּפֶגעַוואְׁשן 
ֶוועג  ַזייֶנע ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲעִׂשים, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַא  פּון 
ִזיְך  ַאזֹוי  ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן  ֶוועְלט  ֶדער  אֹויף  ָדא  ֶלעְּבן  ֶקעֶנען  צּו 
אּוְמצּוֵגיין ִמיט ַא ַווייּב אּון ִקיְנֶדער, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ִדי 
ֵעָצה פּון ִהְתּבֹוְדדּות, ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין ָּפׁשּוְט'ן ְׁשְּפַראְך, 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶער ָזאל ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען 
ָהאט  ֶער  ֲאִפילּו  אּון  ֶלעְרֶנען  ַקיין  ִניְׁשט  ַפאְרְׁשֵטייט  ֶער  ֲאִפילּו  ּתֹוָרה, 
ֶוועְרֶטער פּון ּתֹוָרה, ַדאְרף  ִדי  ָזאְגן  ַקיין כַֹּח צּו ֶלעְרֶנען ָזאל ֶער  ִניְׁשט 
ְׁשֶטעְנִדיג  ָנאר  ַפאְרֶגעְסן,  ִניְׁשט  ַאֶלעס  ָדאס  ָזאל  ֶער  ֶזען  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז  ת ֲחזוֹן, שְׁ בָּ ת ְדָבִרים, שַׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
עְרִטי  ֶרְסֶלב - ִליבֶּ ֶטעְטל, ִקְרַית בְּ ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין שְׁ יָבה שְׁ ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

א' ָהאט ֶדער רֹאׁש  א ַרבָּ יים 'ִקיּדּושָׁ יע"א; ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען בַּ
יעּור ִאין ֵסֶפר ַהָקדוֹׁש 'ִסּפּוֵרי  יְך ֶגעֶווען ֶדעם שִׁ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ְישִׁ

עְרִגיר ְוָעִני. ה י, ְמבֶּ יוֹת', ַמֲעשֶׂ ַמֲעשִׂ

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

ִגיָוואִרין ֵקיֶסר  אּון ֶדער ֵקיֶסר )ְדַהיינּו ֶדער ָארּום ַמאן ָוואס ֶער ִאיז 
ֵדְך ַזיין ִמיט  ער ָגאר ֶדער ֶוועְלט( ָהאט ׁשֹוין ַהייְנט ִניט ִגיָוואְלט ִזיְך ְמׁשַ ִאיּבֶ
ֵדְך ַזיין ִמיט  ֵטייט ִניט ָאן ַא ֵקייֶסר ָזאל ִזיְך ְמׁשַ עְרֶגער. ָוואִרין ֶסע ׁשְ ֶדעם ּבֶ

עְרֶגער. ַא ּבֶ

ַפאְרֶגעְסן ַאֶלע טֹובֹות

ַאן  ֶגעֶווען  ִאיז  ִוויַלאְנג ֶער  'ָּכפּוי טֹוָבה';  ַא  ֵהייְסט  ָוואס  ָדא ֶזעט ֶמען 
ָאֶרעַמאן, ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעַהאט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון ֶדער ֶּבעְרִגיר ָהאט 
ִאים ֶגעָהאְלְפן ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ִאים צּוִריק ְּבֶרעְנֶגען ַזיין ַווייּב, ֶדעָמאְלט 
ֶגעטּון,  ִאים  ָהאט  ֶּבעְרִגיר  ֶדער  ָוואס  גּוְטס  ָדאס  ִאין  ַאייְנֶגעֶזען  ֶער  ָהאט 
ָאֶּבער ִווי ָנאר ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ְגרֹויס, ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ֵקיָסר ֶדעָמאְלט 
ָהאט ֶער ׁשֹוין ַפאְרֶגעְסן ַאֶלע טֹובֹות ָוואס ֶדער ֶּבעְרִגיר ָהאט ֶגעטּון ִמיט 

ִאים.

פאר'ן שבת טיש

גליון

ארויסגעגעבן דורך מוסדות היכל הקודש ברסלב

>>>

בעזרת השם יתברך

פרשת 
עקב

כב מנחם-אב 
שנת תשפ"א לפ"ק

 שנה 2, גליון 32
)47(



ב

ִאים  ָהאט  ָוואס  ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן  ַפאְר'ן  ַצִדיק,  ַפאְר'ן  ַהטֹוב  ַהָּכַרת  ַאן  ָהאְּבן 
ֶגעֶלעְרְנט ִדי ַאֶלע ֵׁשייֶנע ַזאְכן.

ֶדעם  ֶגעְטָראְפן  ָהאט  ֶער  ֶּבעָפאר  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ֵלייֶדער  ֶזעט  ֶמען 
ֶרִּבי'ן ָהאט ֶער ִזיְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַאן ֵעָצה ֶגעְּבן ִאין ֶלעְּבן, ֶער ִאיז ֶנעֶּבעְך 
ֶגעִליְגן ִאין ְׁשאֹול ַּתְחִּתית ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, אּון ְּפלּוְצִליְנג ָהאט ֶער ֶגעְטָראְפן 
'קֹול  ַהאְטֵליין  ִדי  פּון  נּוֶמער  ִדי  ַּבאקּוֶמען  ָהאט  ֶער  ִּגְליֹון,  ַא  קּוְנְטֵרס,  ַא 
ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ְקֵלייֶדער,  ֵנייֶע  ָאְנֶגעטּון  ִאים  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ְּבֶרְסֶלב', אּון 
ַאֶלעס  ִאים  אּון  ֶגעִליְגן  ִאיז  ֶער  וואּו  ְּפַלאץ  ֶדעם  פּון  ַארֹויְסֶגענּוֶמען  ִאים 
ֶער  ְמסּוָדר,  ָגאר  ִאיז  ֶער  ִווי  ִזיְך  ֶער  ֶדעְרֶזעט  ֶיעְצט  גּוְטן,  צּום  ֶגעטֹויְׁשט 
ַווייּב,  ַזיין  ִמיט  ֶלעְּבן  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג  ֶדעם  ׁשֹוין  ָהאט  ֶער  ׁשֹוין,  ֶלעְרְנט 
ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶדעם ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו ְמַחֵנְך ַזיין ַזייֶנע ִקיְנֶדער, ֶער ִאיז ׁשֹוין 
ֶגעָוואְרן ַא ַּתְלִמיד ָחָכם, ֶער ָהאט ַּבאקּוֶמען ַאן ָאֶפעֶנעם ֹמַח ְוכּו' ְוכּו', ָהאט 
ֶער ַאֶלעס ַפאְרֶגעְסן, ֶער ֶגעֶדעְנְקט ׁשֹוין ִניְׁשט פּון וואּו ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים 
ֶגענּוֶמען, ֶער ֶגעֶדעְנְקט ׁשֹוין ִניְׁשט ִווי ַא ְגרֹויֶסער ָאֶרעַמאן ֶער ִאיז ֶגעֶווען, 
ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶעֶפעְנט ַקיין ֵסֶפר אּון ֶער ִאיז ֶגעִליְגן ִאין ְׁשאֹול ַּתְחִּתית 
ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ְוכּו', ֶוועְגן ֶדעם ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ַמִּכיר טֹוב ַזיין ֶדעם ַצִדיק אּון 

ֶגעֶדעְנְקן פּון וואּו ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִאים ֶגענּוֶמען.

ֶער ָוואְלט ִּבְכַלל ִניְׁשט ֶגעֶווען אֹויף ֶדער ֶוועְלט

מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשַרייְּבט ִאין 'ֲאֶׁשר ַּבַנַחל' ֶעְטִליֶכע ָמאל ֶדעם ָלׁשֹון: ִאיְך ֶקען 
ֶעס ִניְׁשט דּוְרְכְטָראְגן, ִאיְך ֶקען ֶעס ִניְׁשט דּוְרְכְטָראְגן; ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ִאיְך 
ָהאּב ֵזיי ֶגעּבֹויְרן, ְּדַהְינּו ֵזייֶעֶרע ֶעְלֶטעְרן ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ָהאְּבן ִקיְנֶדער 
אּון ִאיְך ָהאּב ִזיְך ַאֶוועְקֶגעֶגעְּבן ַפאר ֵזיי, ִאיְך ָהאּב ַאֶוועְקֶגעֶגעְּבן ַאָּפאר ָיאר 
'ְּפִתיַחת ָהָארֹון' ַפאר ֵזיי, ִמְתַּפֵלל ֶגעֶווען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ַזייֶנע ֶעְלֶטעְרן 
ָוואְלט  ִמיר  ִניְׁשט  ֶווען  ַאז  אֹויס  קּוְמט  ִקיְנֶדער,  ִמיט  ֶוועְרן  ֶגעָהאְלְפן  ָזאל 
ֶער ִּבְכַלל ִניְׁשט ֶגעֶווען אֹויף ֶדער ֶוועְלט, אּון ֶדעְרָנאְך ָהאּב ִאיְך ֶגעֶלעְרְנט 
ִמיט ִאים, אּון ִאים ֶגעֶגעְּבן ַא ִׁשידּוְך, אּון ָדאס ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶגענּוג ָנאר ֶער 
ָהאט ָדאְך ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶלעְּבט ִמיט ַא ַווייּב ָהאּב ִאיְך ִאים 
ָדאס אֹויְך אֹויְסֶגעֶלעְרְנט, אּון ֶער ָהאט אֹויְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ָהאְּבן ִקיְנֶדער, 
ָהאּב ִאיְך ַפאר ִאים אֹויְך ִמְתַּפֵלל ֶגעֶווען, אּון ֶער ִאיז ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן ִמיט 
ָזאְגן ֶקעְגן ִמיר?!... ]אּון  ֶגעִריְכט ֵעדּות  ִאין  ֶיעְצט קּוְמט ֶער  ִקיְנֶדער, אּון 
ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט: "ָּברּוְך ַהֵׁשם ָדאס ָהאּב ִאיְך 

ָנאְכִניְׁשט" )ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן אֹויף ַווייֶטער([.

ַפאְרָוואס ָזאְלן ֵזיי ִזיְך מּוְטֶׁשען ִאין ֶלעְּבן?

ִאיד  ַא  ַאז ָנאְך  ִאין ֶלעְּבן  ֵגייט ִאים  ֶגעֶדעְנְקט ָדאס,  ַא ֶמעְנְטׁש  ַאז  אּון 
ָזאל ִוויְסן פּון ִדי ֵעצֹות פּון ֶרִּבי'ן, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִמיר ָדאְך ָאְּפֶגעַוואְׁשן פּון 
אּון  ֵׁשיין,  ַאזֹוי  ָאְנֶגעְקֵלייְדט  ָדאְך  ִמיר  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ְׁשמּוץ,  ַמייֶנע  ַאֶלע 
ֶיעְצט ֶזעֶנען ָדאְך ָנאְך ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶגעפּוֶנען ִזיְך ִאין ֶדעם ֶזעְלְּבן ַמָצב 
וואּו ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען, ַפאְרָוואס ָזאְלן ֵזיי ִזיְך מּוְטֶׁשען ִאין ֶלעְּבן? ַפאְרָוואס 
ָזאל ִאיְך ֵזיי ִניְׁשט ַפאְרִגיֶנען ַאז ֵזיי ָזאְלן ִזיְך אֹויְך ֶדעְרִוויְסן פּוֶנעם ֵהייִליְגן 
ֶרִּבי'ן ָוואס ֶקען ֶיעְדן ֵהייְלן אּון ֶהעְלְפן?! ִאיְך ֶזע צּו ָוואס ֶדער ֶרִּבי ְּבֶרעְנְגט 
ִמיְך צּו, צּו ַאֶזעְלֶכע ֵׁשייֶנע ַזאְכן ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם אּון ַאַזא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן אֹויף 
ֶדער ֶוועְלט, ֶגעּב ִאיְך ָדאס ַווייֶטער ִאיֶּבער ַפאר ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן, ַאז ָנאְך 

ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ִוויְסן פּון ִדי ַאֶלע ֵׁשייֶנע ִזיֶסע ֵעצֹות פּון ֶרִּבי'ן.

ידּוְך ִניט ָטאן ַמְחַמת ֶדעם  ָהאט ֶדער ֵקיֶסר ִגיֶזעְהן ַאז ֶער ָקאן ֵקיין ׁשִ
ְפַרט ַזיין ַווייּב ַהאְלט ִמיט ִאים ֵזייֶער. עְרֶגער. ּבִ ּבֶ

עְרֶגער.  בֹות אֹויף ֶדעם ּבֶ ין צּו ְטַראְ�ְטן ַמְחׁשָ ְדרּום ָהאט ֶער ָאְנִגיהֹויּבִ
ֶטעִלין אּון ֶער ָהאט  ַדלּות צּו ׁשְ ִחיָלה ָהאט ֶער ִגיֶזעְהן ִאים ּבְ אּון ִאין ֶדער ּתְ
ְחּבּולֹות. ְגַלייְך ַאז ִווי ֶסע ִאיז ִניט פּון ִאים. אּון ָהאט ַאְלץ ִגיֶזעְהן  ִגיָטאן ּתַ
ַווְדַאי ָטאן. ָהאט ֶמען  ּבְ ִאים גֹוֵרם צּו ַזיין ֶהיֵזיקֹות. אּון ַא ֵקיֶסר ָקאן ָדאס 
יז ֶער  אִדין ִגיָטאן אּון ִמָהאט ִאים ַאְלץ ִאיְזּבאֹויט ֶגעְלט. ּבִ ִאים ַאֶלע ָמאל ׁשָ

ַדלּות ִגיָוואִרין. אּון ֶער ִאיז ִגיָוואִרין ָגאר ֵאיין ָארּום ַמאן. ִאיז ּבְ

ֶווער ָהאט ָדאס ָאְנֶגעְדֵרייְדט?

ַווייל ַא ֵקיָסר ָהאט ַא ֹּכַח צּו ֶדעְרִניֶדעְרן ַא ֶמעְנְטׁש; ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶקען 
ֶהעְרן ִאין ִדי ֵנייֶעס ִאיֶּבער ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ֵזייֶער ְגרֹויס אּון ָחׁשּוב ִאין 
ֶדעְרִניֶדעְרט  ִאיְנַגאְנְצן  ִאיז  ֶיעֶנער  ִווי  ֶמען  ֶהעְרט  ְּפלּוְצִליְנג  ְמִדיָנה,  ֶדער 

ֶגעָוואְרן ִּביז אֹויס, ֶער ָהאט ַאֶלעס ַפאְרלֹויְרן, אּון ֶמעְנְטְׁשן ֵווייְסן ִניְׁשט ִווי 
ַאזֹוי ָדאס ָהאט ַּפאִסיְרט, ֶווער ָהאט ָדאס ָאְנֶגעְדֵרייְדט? ָאֶּבער ָדאס קּוְמט 
פּון ַא ְצֵווייֶטער ְגרֹויֶסער ֶמעְנְטׁש ִאין ֶדער ְמִדיָנה ָוואס ָהאט ִניְׁשט ַפאְרִגיֶנען 
ִווי ֶמען ֶגעְּבט ִאים ָאּפ ַאזֹויִפיל ָּכבֹוד ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער אּוְנֶטעְרֶגעְׁשֶטעְלט 
אֹויף ַא קּוְנְצִליֶכער ֶוועג ָוואס ֵקייֶנער ָזאל ִניְׁשט ַכאְּפן ֶווער ֶעס ָהאט ֶגעטּון, 

ַא ֶוועג ָוואס ָהאט ִאים ַאֶלעס צּוֶגענּוֶמען אּון ִאים ֶדעְרִניֶדעְרט.

ְערֶגער ִגיַהְאְלִטין. ָנאְך ֶדעם  אּון ִזי ִדי ֵקיֶסְר'ֶטע ָהאט ַאְלץ ִמיט ֶדעם ּבֶ
עְרֶגעְרס  ט )ְדַהיינּו ֶדעם ּבֶ ל ְזַמן ֶדער זּון ֶלעּבְ ָהאט ֶדער ֵקיֶסר ִגיֶזעְהן. ַאז ּ�ָ
ֵדל  ּתַ ִמׁשְ ִזיְך  ֵקיֶסר  ִניט ָטאן. ָהאט ֶדער  ידּוְך  ׁשִ ַאְנֶדעִרין  ֵקיין  זּון( ָקאן ֶער 
ִגיְטַראְ�ט  ָהאט  ֶער  אּון  ֶוועְלט.  ֶדער  פּון  ַזיין  ַמֲעִביר  חּור  ּבָ ֶדעם  ִגיֶווען 
ֶטעְלט  ִגיׁשְ אֹויף  ִאים  אֹויף  ָהאט  ֶער  אּון  ַזיין.  צּו  ַמֲעִביר  ִאים  בֹות  ַמְחׁשָ
ִטין. אּון  ּפֶ ְלּבּוִלים. אּון ָהאט אֹויף ִאים ִגיֶזעְצט ׁשֹוְפִטים ֵזיי ָזאִלין ִאים ִמׁשְ ּבִ
ִאים  ִמָזאל  ַאז  ִאיז  ָרצֹון  ֵקיֶסְרס  ֶדעם  ַאז  ַטאֶנען  ַפאְרׁשְ ין  ָהאּבִ ׁשֹוְפִטים  ִדי 
ִאים  ִמָזאל  ַאז  ט.  ּפָ ִמׁשְ ן ֶדעם  ִגיִגיּבְ ֵזיי אֹויס  ין  ָהאּבִ ַזיין  ָהעֹוָלם  ִמן  ַמֲעִביר 
עְרֶגער( אּון  חּור ֶדער זּון פּון ֶדעם ּבֶ ַאַריין ֵלייִגין ִאין ַא ַזאק )ְדַהיינּו ֶדעם ּבָ

ִמָזאל ִאים ַאַריין ַוואְרִפין ִאין ַים ַאַריין.

אּון ִדי ֵקייֶסְרֶטע. ָקאן אֹויְך ָגאר ִניט ָטאן ַאֶקעִגין ֵקיֶסר. ִאיז ִזי ִגיַגאְנֶגען 
צּו ִדי ְממּוִנים ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ְממּוָנה ִגיֶווען )ִגיֶזעְצט ִגיֶווען( ִאים ַאַריין צּו 
ַוואְרִפין ִאין ַים ַאַריין אּון ִזי ִאיז ִגיקּוֶמען צּו ֵזיי אּון ִאיז ֵזיי ִגיַפאִלין צּו ִדי 
עִטין. ַאז ֵזיי ָזאִלין ָדאס ִאיר צּוִליּב ָטאן אּון  ִפיס. אּון ִזי ָהאט ֵזיי ֵזייֶער ִגיּבֶ
ֵזיי ָזאִלין ִאים ַאֶוועק ָלאִזין. ָוואִרין ַפאְרָוואס קּוְמט ִאים ִמיָתה. אּון ִזי ָהאט 
עִטין ַאז ֵזיי ָזאִלין ֶנעֶמען ֵאיין ַאְנֶדעְרן ָשבּוי ָוואס ֶער ִאיז ַחָייב  ֵזיי ֵזייֶער ִגיּבֶ
ֵזיי  ָזאִלין  חּור  ּבָ ֶדעם  אּון  ַים.  ִאין  ַוואְרְפן  ַאַריין  ִאים  ָזאִלין  ֵזיי  אּון  ִמיָתה 

יי ֵזיי ִגיּפֹוְעְלט. ָלאִזין. ָהאט ִזי ָדאס ּבַ

ַא ְׁשַטאְרֶקע ִוויְלן

קֹוֶדם ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי: "אּון ִדי ֵקיָסר'ֶטע ֶקען אֹויְך ָגאְרִניְׁשט טּון ֶקעְגן 
ֶדעם ֵקיָסר", ָאֶּבער צּום סֹוף ֶזעט ֶמען ַאז ִזי ָהאט ָיא ֶגעְטָראְפן ַא ֶוועג ִווי 
ַאזֹוי צּו ַראֶטעֶווען ֶדעם ֶּבעְרִגיר'ס זּון, ֶזעט ֶמען פּון ָדא ַאז אֹויּב ֶמען ָהאט 
ָהאט ַא ְׁשַטאְרֶקע ָרצֹון, ַא ֶמעְנְטׁש ִוויל ֶעֶּפעס ֵזייֶער ְׁשַטאְרק אֹויְסִפיְרן אּון 
ְּפרּוִּביְרט אֹויף ַאֶלע ֶוועְגן ֶעס צּו ֶקעֶנען טּון, ֶוועט ֶער ֶעס צּום סֹוף ֶקעֶנען 
ָוואס  ַאֶלעס  צּו  ָאְנקּוֶמען  ֶמען  ֶקען  ִוויְלן  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ִמיט  ַווייל  ַּבאַווייְזן, 

ֶמען ִוויל.

ַאַווַדאי ֶקען ַא ֶמעְנְטׁש ִזיְך ַארֹויְסְדֵרייֶען ִמיְט'ן ֵּתירּוץ: "ִאיְך ֶקען ִניְׁשט, 
ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ָדאס ֶמעְגִליְכֵקייט ֶעס צּו טּון", ָאֶּבער ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ֵמייְנט 
ֶעס ִמיְט'ן ַגאְנְצן ֱאֶמת צּו ֶהעְלְפן ֶדעם ַצִדיק ָוואס ָהאט ִאים ֶגעֶגעְּבן ֶלעְּבן - 

ֶוועט ׁשֹוין ְטֶרעְפן ֶדעם ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִאים צּו ֶקעֶנען ֶהעְלְפן אּון ַראֶטעֶווען.

ין ַאזֹוי  וואֹויִרין ַאז ֵזיי ָזאְלין ִאים ָלאִזין. אּון ֵזיי ָהאּבִ ין ֵזיי ִאיר ִגיׁשְ ָהאּבִ
ין ִאים ַאַריין  ין ִגינּוֶמען ֵאיין ַאְנֶדעְרן ֶמעְנְטׁש אּון ָהאּבִ ִגיָטאן. אּון ֵזיי ָהאּבִ
ין ִאים ִגיָזאְגט.  ין ֵזיי ִגיָלאְזט. אּון ָהאּבִ ִגיָוואְרִפין ִאין ַים ַאַריין. אּון ִאים ָהאּבִ
ר ַדַעת  חּור ִאיז ׁשֹוין ִגיֶווען ַא ּבַ ֵגיי ֵגיי ִאיז ֶער ִזיְך ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען. אּון ֶדער ּבָ

ִאיז ֶער ִזיְך ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען.

ַחס ְוָׁשלֹום ָאְּפָלאְזן מֹוֲהָרא"ׁש?!

ִמיר ֶקעֶנען ַהייְנט ֶעְנִדיְגן ִדי ַמֲעֶׂשה, ָאֶּבער ִמיר ַדאְרְפן ֶזען ַארֹויְסצּוֶנעֶמען 
ֶדער ִעיָקר פּון ִדי ַמֲעֶׂשה, ִזיְך ָאְּפצּוֶלעְרֶנען ֶדעְרפּון צּו ָהאְּבן ַאן ַהָּכַרת ַהטֹוב 
ַפאְר'ן ַצִדיק ָוואס ָהאט ִדיר ֶגעָהאְלְפן, ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעֶדעְנְקן 
אֹויְסֶגעקּוְקט  ָהאט  ֶער  ַאזֹוי  ִווי  ֶגענּוֶמען,  ִאים  ָהאט  ַצִדיק  ֶדער  וואּו  פּון 
ֵאייֶדער ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ַצִדיק אּון צּו ָוואס ֶדער ֶדער ַצִדיק ָהאט ִאים 
צּוֶגעְּבֶרעְנְגט, ָוואס ַפאר ַא ֵׁשייֶנע ִלימּוִדים ֶדער ַצִדיק ֶלעְרְנט ִאים, אּון ַאזֹוי 

ֶוועט ֶער ְׁשֶטעְנִדיג ְּבַלייְּבן ַּביים ַצִדיק.

ְפֶלעְגן  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  צּו  ֶגעָוואְרן  ְמקּוָרב  ִּבין  ִאיְך  ֶווען 
ֶמעְנְטְׁשן ִמיר ַהאְלְטן ִאין ֵאיין ָזאְגן "ֵאיין ָטאג ֶוועְסטּו ָנאְך ַאֶוועק ֵגיין פּון 
מֹוֲהָרא"ׁש", ָאֶּבער ִאיְך ָהאּב ָדאס ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ַפאְרָוואס ֶעֶּפעס ָזאל 
ֵׁשייֶנע  ַאֶזעְלֶכע  צּו  ִמיר  ְּבֶרעְנְגט  ֶער  מֹוֲהָרא"ׁש?!  ָאְּפָלאְזן  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִאיְך 

ַזאְכן, ֶער ֶגעְּבט ִמיר ֶלעְּבן!



ג

ֶגעּב ַאְכטּוְנג אֹויף ַדיין זּון...

ְגַלייְך ֶווען ִאיְך ִּבין ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּו מֹוֲהָרא"ׁש ָהאּב ִאיְך ֶגעוואּוְסט 
ַאז ִאיְך ַדאְרף ָהאְּבן ַא גּוֶטער ַחֶבר ִזיְך ֶקעֶנען ְמַחֵזק ַזיין צּוַזאֶמען, ַווייל ַא 
גּוֶטער ַחֶבר ִאיז ָגאר ִוויְכִטיג ַפאר ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם, ָהאּב ִאיְך ְמַקֵרב ֶגעֶווען ַמיין 
ַחֶבר ר' ... ֵנרֹו ָיִאיר, אּון ִמיר ְפֶלעְגן ֶיעְדן ָטאג ְׁשמּוֶעְסן צּוַזאֶמען, ִאיְך ְפֶלעג 
ָדאס ִניְׁשט טּון אֹויף ִדי ֶחְׁשּבֹון פּון ַמיין ַווייּב, ָנאר אֹויְפ'ן ֶחְׁשּבֹון פּון 'ּכֹוֵלל 
ֶעֶרב'... ֶדעָמאְלט ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֵסֶדר ַאז ָנאְך ַנאְכְטָמאל ְּבַלייְּבט ֶמען ִניְׁשט 
ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶמען ַדאְרף ֵגיין צּו ַא ּכֹוֵלל ֶעֶרב... ְפֶלעְגט ִאיְך ַאְנְׁשָטאט ֶדעם 
'ּכֹוֵלל ֶעֶרב' ְׁשמּוֶעְסן ִמיט ִאים, ִמיר ָהאְּבן ֶגעַהאט ַא ַּבאְׁשִטיְמֶטע ְּפַלאץ וואּו 
ִמיר ְפֶלעְגן ְׁשמּוֶעְסן, אּון ִמיר ְפֶלעְגן ִזיְך ֵזייֶער ְמַחֵזק ַזיין, ֶיעֶדע ִּבְלּבּול אּון 
ֶיעֶדע ָלׁשֹון ָהָרע ָוואס ֶמען ִאיז ִמיר ֶגעקּוֶמען ָזאְגן ֶקעְגן מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעג ִאיְך 
ָדאס אֹויְסְׁשמּוֶעְסן ִמיט ִאים אּון ַאזֹוי אֹויְך ְפֶלעְגט ֶער ִמיר ֶדעְרֵצייְלן ָוואס 

ֶמען ֶרעְדט צּו ִאים ְוכּו'.

 ... ַחֶבר  ֶדעם  צּו  אֹויְסֶגעְדֵרייְדט  ִזיְך  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער 
ְּפרּוִּביְרט  אּוְנז  ָהאט  ֶמען  ִווי  ָנאְך  ֶגעֶדעְנְקְסט  דּו  ֶגעָזאְגט:  אּון  ָיִאיר  ֵנרֹו 
ִאיז  ֵאייֶנער  ֶוועְגן?  ַפאְרִׁשיֶדעֶנע  אֹויף  מֹוֲהָרא"ׁש  פּון  ַאֶוועְקצּוֶנעֶמען 
ִדיר  ָזאל  ֶער  ְׁשִליָט"א  ַטאֶטע  ַדיין  צּו  ֶרעְדן  ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  פּון  ֶגעקּוֶמען 
ַאֶוועְקֶנעֶמען פּון מֹוֲהָרא"ׁש, ֶער ִאיז ַא ְגרֹויֶסער ְקַנאֶקער ִאין ְּבֶרְסֶלב, אּון 
ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט אֹויְסַהאְלְטן ַאז ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ֵהייְּבט ָאן ְּבִליֶען, ֶער ָהאט 
ֶגעֵמייְנט ַאז ֶמען ָהאט ׁשֹוין ָאְּפֶגע'ַּפָטְר'ט מֹוֲהָרא"ׁש, אּון ֶיעְצט ֶזעט ֶער ַאז 
ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג ֵגייֶען ֵהייִמיֶׁשע ִאיְנֶגעַלייט צּו מֹוֲהָרא"ׁש, ָדאס ָהאט ִאים 
ֵגייֶען צּו מֹוֲהָרא"ׁש  ִיְׂשָרֵאל  ִאין ֶאֶרץ  ְסַפְרִדים  ִדי  'ֵמיָלא  ֵזייֶער ֶגעַּבאֶדעְרט 
- ִאיז ֵאיין ַזאְך, ָאֶּבער ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג ָזאְלן ֵהייִמיֶׁשע ִאיְנֶגעַלייט ֵגיין צּו 
ִדְמיֹון פּון הֹויֶלע  ְצֵווייֶטע  ַא  ִאיז אֹויְפֶגעקּוֶמען ִמיט  ְצֵווייֶטער  ַא  ִאים?!...' 
ֶׁשֶקר, ְּכִאילּו ֶער ְפֶלעְגט ֵטייְּפן ַּביי מֹוֲהָרא"ׁש אּון ָהאט ֶגעֶזען ִווי מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵלייְנט ַאֶלע ָטֵמא'ֶנע ֵצייטּוְנֶגען אּון ֶער קּוְקט... ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ַדיין 
ֶרעְדן  ִמיר ָדאס  ְפֶלעְגן   ;" זּון...  ַדיין  ַאְכטּוְנג אֹויף  ְׁשִליָט"א: "ֶגעּב  ַטאֶטע 
ְצִוויְׁשן ִזיְך, ִזיְך ְמַחֵזק ַזיין צּוַזאֶמען, ִמיר ְפֶלעְגן קּוְקן ָוואס ִמיר ַּבאקּוֶמען ַּביי 
מֹוֲהָרא"ׁש, ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ֶלעְרְנט אּוְנז, ֶדעְרַפאר ָהאְּבן ִמיר ִניְׁשט ַפאְרָוואס 
אֹויְסצּוֶהעְרן ִדי ַאֶלע ָלׁשֹון ָהָרע ָוואס ֶמען ֶרעְדט ִאין ַגאס ֶקעְגן מֹוֲהָרא"ׁש.

ַאַרייְנַכאְּפן אּון ֶלעְרֶנען ַאַסאְך 'ֲאֶׁשר ַּבַנַחל'

ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ִמיר  ָוואס  ַזאְכן  ֶעְטִליֶכע  ֶגעַהאט  ִמיר  ָהאְּבן  ְׁשמּוֶעְסְנִדיג 
ְּמֻחָּלק ְצִוויְׁשן ִזיְך, ֵאייְנס פּון ִדי ַזאְכן ִאיז ִאיֶּבער ֶדעם ִעְנָין ָוואס ִמיר ֶרעְדן 
ֶיעְצט; ֶער ָהאט ֶגע'ַטֲעָנה'ט ַאז אֹויּב ִאיז ַטאֶקע ַאזֹוי ֶיעֶדער ֵגייט צּום סֹוף 
ֶלעְרֶנען  ַאַרייְנַכאְּפן אּון  ְׁשֶנעל  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעָמאְלט  ַאֶוועק פּון מֹוֲהָרא"ׁש 
ַאַסאְך 'ֲאֶׁשר ַּבַנַחל' ֵאייֶדער ִמיר ֵגייֶען ַאֶוועק פּון מֹוֲהָרא"ׁש, ָאֶּבער ִאיְך ָהאּב 
ִאים ֶגעָזאְגט: ִמיר ֵגייֶען ִניְׁשט ַאֶוועק פּון מֹוֲהָרא"ׁש, ִאיְך ַפאְרְׁשֵטיי ִניְׁשט ִדי 
ַגאְנֶצע ַזאְך, ַפאְרָוואס ָזאְלן ִמיר ָאְּפָלאְזן ֶדעם ַצִדיק ָוואס ְּבֶרעְנְגט אּוְנז צּו 

צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות ָוואס ִאיז ָנאר ַׁשָייְך?!

מֹוֲהָרא"ׁש ָזאל ֶזען ֶווער ִאיְך ִּבין!

ָנאְך ַא ַזאְך ְפֶלעְגן ִמיר ַזיין ְּמֻחָּלק, ִאיְך ָהאּב ִאיְך ִזיְך ֶגעִפיְרט ִזיְך טֹוְבְל'ן 
ִאין ִמְקֶוה ֵאייֶדער ִאיְך ְפֶלעג ֵגיין צּום ִׁשיעּור ֵליל ִׁשיִׁשי פּון מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו 
ָיֵגן ָעֵלינּו, אּון ֶער ָהאט ֶגע'ַטֲעָנה'ט ַפאְרָוואס ֵגייֶען ִמיר צּו מֹוֲהָרא"ׁש? ְּכֵדי 
ֶער ָזאל אּוְנז ַפאְרֶרעְכְטן אּון ֶלעְרֶנען ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו ַזיין ֶעְרִליְך, אֹויּב 
ַאזֹוי ִאיז ֶאְפָׁשר ֶּבעֶסער ִניְׁשט ֵגיין ִאין ִמְקֶוה ְּכֵדי מֹוֲהָרא"ׁש ָזאל ֶזען ֶווער 
ֶמען ִאיז! ָאֶּבער ִאיְך ָהאּב ֶגעַהאְלְטן ַאז ֵאייֶדער ִאיְך ֵגיי צּום ַצִּדיק ַדאְרף ִאיְך 

ִזיְך טֹוְבְל'ן ִאין ִמְקֶוה.

ִמְׁשַניֹות אּון ְגָמָרא

ָנאְך ַא ַזאְך ְפֶלעְגן ִמיר ַזיין ְּמֻחָּלק ֶווען ִמיר ֶזעֶנען ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן, ֶער 
ָהאט ִזיְך צּוֶגעַכאְּפט צּו ְגָמָרא, ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶלעְרֶנען ִפיֶלע ְּבֶלעֶטער 
ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאּב  ִאיְך  ִמְׁשַניֹות,  צּו  צּוֶגעַכאְּפט  ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך  אּון  ְגָמָרא, 

ֶלעְרֶנען ָגאר ַאַסאְך ִמְׁשַניֹות.

ִזיְצן אֹויְפ'ן ְׁשִּפיץ ֶּבעְנְקל

ֶּבעְנְקל  ְׁשִּפיץ  אֹויְפ'ן  ִזיְצן  ָוואס  ַרָּבִנים  ֶגעוואּוְסט,  ִאיְך  ָהאּב  ַזאְך  ֵאיין 

אּון ֵווייְסן ָגאְרִניְׁשט פּון ֵזייֶער ֶלעְּבן אֹויף ִדי ֶוועְלט - ָדאס ָהאּב ִאיְך ׁשֹוין 
ִמיר  ֶקען  ֶוועְלט אּון  ִדי  ַפאְרְׁשֵטייט  ָוואס  ַצִדיק  ַא  זּוְך  ִאיְך  ֶגענּוג,  ֶגעַהאט 

ֶהעְלְפן ִאיְך ָזאל ַמְצִליַח ַזיין ִאין ֶלעְּבן.

ִאיְך ֶהעְלף ִמיר ַאֵלייְנס

מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ִמיר ֶגעֶלעְרְנט 'ָׁשלֹום ַּבִית', ַפאר ִאיְך ִּבין ֶגעקּוֶמען צּו 
מֹוֲהָרא"ׁש ָהאּב ִאיְך ִזיְך ִניְׁשט ַחס ְוָׁשלֹום ֶגעְקִריְגט ִמיט ַמיין ַווייּב, ַאזֹויִפיל 
ֵׂשֶכל ָהאּב ִאיְך ֶגעַהאט, ָאֶּבער ֶדעם ֶגעִפיל ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ִמיר ֶגעֶגעְּבן 
ַאז ֶווען ִאיְך ֶהעְלף ִאין ְׁשטּוּב ִאיז ִניְׁשט 'ִאיְך טּו ַא טֹוָבה ַפאר ַמיין ַווייּב', 

ָנאר ִאיְך ֶהעְלף ִמיר ַאֵלייְנס, ַמיין ֶלעְּבן אּון ִאיר ֶלעְּבן - ִאיז ֵאייְנס.

ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעְדֵרייְדט צּו ַא ִאיְנֶגעְרַמאן אּון 
ֶגעָזאְגט: דּו ְּבֶרעְנְגְסט ַדייֶנע ִקיְנֶדער ִאין ׁשּול, דּו ֵמייְנְסט דּו ֶהעְלְפְסט ִמיט 
ֶדעם ַדיין ַווייּב? דּו ֶהעְלְפְסט ִדיְך ַאֵליין ּבֹויֶען ַא ְׁשטּוּב! מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט אּוְנז 
ֶגעֶלעְרְנט ּבֹויֶען ַא ְׁשטּוּב ָדאס ִאיז ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם, ָדאס ִאיז ַאזֹוי ִווי ּבֹויֶען ַא 

ִמְׁשָּכן ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ַא ֶמעְנְטׁש ַזיין ְנָׁשָמה

ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאּב  ִאיְך  אּון  מֹוֲהָרא"ׁש  צּו  ֶגעָוואְרן  ְמקּוָרב  ִּבין  ִאיְך  ֶווען 
ֶלעְרֶנען ֶדעם ֵהייִליג ֵסֶפר 'ֲאֶׁשר ַּבַנַחל' ָהאּב ִאיְך ֶגעְׁשִּפיְרט ָדאס ָוואס ֶמען 
ַזיין  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַארֹויְסֶנעֶמען פּון  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ַצִדיִקים,  ְגרֹויֶסע  ָזאְגט אֹויף 
ְנָׁשָמה אּון ֶעס אֹויְסֶגעַוואְׁשן אּון ָאְּפֶגעֵרייִניְגט אּון ֶדעְרָנאְך צּוִריְקֶגעֵלייְגט 
- ָדאס ָהאּב ִאיְך ֶגעְׁשִּפיְרט ֶווען ִאיְך ָהאּב ֶגעֶלעְרְנט ֲאֶׁשר ַּבַנַחל, ִאיְך ָהאּב 
ֶגעְׁשִּפיְרט ִווי ֶיעֶדע ְּבִריוו ַּבאזּוְנֶדער ַוואְׁשט ִמיר ָאּפ אּון ֵרייִניְגט ִמיר אֹויס 

פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס.

ִאיְך ָזאל ְׁשִּפיְרן ַא ַטַעם ִאין ַמיין ִהְתַקְרבּות

ֶרִּבי'ְנס  ִאין  ַחיֹות  ֶדעם  ִניְׁשט  ָהאְסט  דּו  ִניְׁשט,  ָדאס  ִפיְלְסט  דּו  אֹויּב 
ְסָפִרים, ַדאן ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ִאיְך 
ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאל  ִאיְך  ִמיר  ֶהעְלף  ִהְתַקְרבּות,  ַמיין  ִאין  ַטַעם  ַא  ְׁשִּפיְרן  ָזאל 
ָוואְלט  ִאיְך  ֶגעָזאְגט:  ִמיר  ִאיְנֶגעְרַמאן ָהאט  ַא  ֶרִּבי'ן".  ַּביים  ְפִריׁש  ְּבַלייְּבן 
ִווי ִאיְך  ׁשֹוין ַלאְנג ִניְׁשט ֶגעָפאְרן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה ַקיין אּוַמאן, ָנאר ַאזֹוי 
ַּבאַלאְנג ִאין 'ְקִהַּלת ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש' ֶווער ִאיְך ַא ִמְתַנֵגד אֹויּב ִאיְך ָפאר ִניְׁשט 
ִאים: קֹוֶדם  ִאיְך  ָזאג  ַקיין אּוַמאן..."  ָנאְך  ִאיְך  ָפאר  ֶדעְרַפאר  ַקיין אּוַמאן, 
ָּכל, ֶוועְרט ֶגע'ַּפְסְק'ְנט )ְּפָסִחים נ:(: "ִמּתֹוְך ֶׁשֹלא ִלְׁשָמּה ָּבא ִלְׁשָמּה", טּון ִמְצֹות 
ַווייל ִמיט ִדי ַצייט ֶוועט ֶמען  ַּכָווָנה ִאיז אֹויְך גּוט,  ִניְׁשט ִמיט ִדי ִריְכִטיֶגע 
צּוקּוֶמען ֶעס צּו טּון ִמיט ַא גּוֶטע ַּכָווָנה, ְצֵווייְטְנס, ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ָהאְסט  ָוואס דּו  ַחיֹות  ַאָמאִליְגן  ֶדעם  ְׁשִּפיְרן  ָאְנֵהייְּבן  ָזאְלְסט צּוִריק  ַאז דּו 
ֶרִּבי'ן  ֶגעָוואְרן צּום  ִּביְסט ְמקּוָרב  ֶווען דּו  ָאְנֵהייּב  ִאין  ֶרִּבי'ן,  ַּביים  ֶגעַהאט 
ָהאְסטּו ָדאְך ֶגעְּבֶרעְנט, ָהאְסט ֶגעְׁשִּפיְרט ִווי ֶדער ֶרִּבי ֶגעְּבט ִדיר ֶלעְּבן, ַאז 
דּו ֶוועְסט ֶּבעְטן ֶדערֹויף ָטאג ָנאְך ָטאג ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִדיר ֶהעְלְפן 

ַאז ֶוועְסט צּוִריק ַּבאקּוֶמען ַדיין ֶגעִפיל ִאין ֶרִּבי'ן.

ָדאס ֶזעֶנען ֵפייֶנע ְמִניעֹות

ַקיין  ָפאְרן  ִניְׁשט  ֶקען  ֶער  ְמִניָעה,  ַא  ָהאט  ֶער  ִמיר  ָזאְגט  ֵאייֶנער  ֶווען 
אּוַמאן, ִדי ַווייּב ָלאְזט ִאים ִניְׁשט ָפאְרן, ַטאֶטע ַמאֶמע ָלאְזן ִאים ִניְׁשט ָפאְרן 
ְוַכדֹוֶמה, ָזאג ִאיְך ִאים: ָדאס ֶזעֶנען ֵפייֶנע ְמִניעֹות, ָאְך אּון ֵוויי ַאז דּו ֶוועְסט 
ַּבאקּוֶמען ַא ַאְנֶדעֶרע ְמִניָעה פּון ִדיר ַאֵלייְנס, דּו ֶוועְסט ָאְנֵהייְּבן ְטַראְכְטן 
'ָוואס ַדאְרף ִאיְך ֶדעם ֶרִּבי'ן...' ַווייל ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן מו( 
ַאז ִדי ְגֶרעְסֶטע אּון ְׁשֶוועְרְסֶטע ְמִניָעה ֶזעֶנען ִדי ְמִניעֹות פּוֶנעם ֵאייֶגעֶנעם 
ֹמַח, ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵהייְּבט ָאן ְטַראְכְטן ָוואס ַדאְרף ִאיְך ֶדעם ַצִדיק, ֶער ֵהייְּבט 

ָאן ָהאְּבן ַקְשׁיּות אֹויְפ'ן ַצִדיק.

ַדאְרְפְסט ַא ַלאִלי?

ַאֶלע ְמִניעֹות ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ִאיז ָנאר ַאז ֶער ָזאל ָנאְך ְׁשֶטעְרֶקער 
ֶוועְלן קּוֶמען, ָנאְך ֶמער ְגִליְסְטן צּום ֶרִּבי'ן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
ַלֲעׂשֹות",  ָצִריְך  ֶשָׁהָאָדם  ֶשִּׁבְקֻדָּשׁה  ָּדָבר  "ָּכל  סו(:  ִסיָמן  א',  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִליקּוֵטי 

ְלַהַּצִּדיק", צּום  ִלְנֹסַע  "ְּכגֹון  ַדאְרף טּון,  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ַזאְך  גּוֶטע  ֶיעֶדע 
ָצִריְך  ֶשָׁהָאָדם  ֶשִּׁבְקֻדָּשׁה  ָּדָבר  ְשָׁאר  "אֹו  ַצִדיק,  צּום  ָפאְרן   - ֵּבייְׁשִּפיל 
לֹו  "נֹוְתִנין  טּון,  ַדאְרף  ֶמען  ָוואס  ַזאְכן  גּוֶטע  ַאְנֶדעֶרע  ָאֶדער  ַלֲעׂשֹות", 



ד

ִמְּתִחָּלה ֵחֶשׁק ְּכֵדי ֶשַׁעל ְיֵדי ֶזה ַיֲעֶשׂה ַהָּדָבר", ְּבֶרעְנְגט ֶמען ִאים פּון ִהיְמל 
ַא ְגִליְסֶטעִניׁש ַאז ֶער ָזאל ֶוועְלן טּון ִדי ַזאְך, "ְוִעַּקר ֹּגֶדל ַהֵחֶשׁק ַנֲעֶשׂה ַעל 
ְיֵדי ַהְּמִניָעה ֶשַּׁמְזִמיִנין לֹו", אּון ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶמען ְּבֶרעְנְגט ַא ְגִליְסֶטעִניׁש 
ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש ִאיז דּוְרְך ֶדעם ָוואס ֶמען ַהאְלט ִאים ָאּפ, ֶמען ְׁשֶטעְרט ִאים 
ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶקעֶנען טּון ִדי גּוֶטע ַזאְך, "ִּכי ְּכֶשִׁאיׁש ִיְשְׂרֵאִלי ָצִריְך ַלֲעׂשֹות 
ַהָּצִריְך  ָּגדֹול  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  לֹו  ְּכֶשָּׁצִריְך  ִּבְפָרט  ְלַיֲהדּותֹו,  לֹו  ַהָּצִריְך  ָּדָבר 
ְלַיֲהדּותֹו, ֶשָּׁכל ַיֲהדּותֹו ָּתלּוי ָּבֶזה - ְּכגֹון ִלְנֹסַע ְלַצִּדיק ֲאִמִּתי", ַווייל ֶווען 
ַא ִאיד ַדאְרף טּון ַא ַזאְך ָוואס ַזיין ַגאְנֶצע ִאיִדיְׁשֵקייט ִאיז ָאְנֶגעָהאְנֶגען ִאין 
ֶדעם, ִווי צּום ֵּבייְׁשִּפיל ֶער ַדאְרף ֵגיין צּו ַאן ֶאֶמת'ן ַצִדיק, "ֲאַזי ַמְזִמיִנין לֹו 
ְמִניָעה", ֶדעָמאְלט ַהאְלט ֶמען ִאים ָאּפ, "ְוֹזאת ַהְּמִניָעה ִהיא ִּבְשִׁביל ַהֵחֶשׁק, 
ְּכֵדי ֶשַׁעל ְיֵדי ֶזה ִיְהֶיה לֹו ֵחֶשׁק יֹוֵתר ַלֲעׂשֹות אֹותֹו ַהָּדָבר", ָדאס טּוט ֶמען 
ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש ַווייל ֶמען ִוויל ֶער ָזאל ֶמער אּון ֶמער ְגִליְסְטן צּו ִדי ַזאְך, "ִּכי 
ַעל ְיֵדי ַהְּמִניָעה ֶשּׁמֹוְנִעין ֶאת ָהָאָדם ִמן ַהָּדָבר, ַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעֶשׂה ִהְתַּגְּברּות 
ַהֵחֶשׁק ְמֹאד", ַווייל ֶווען ֶמען ִוויל ֶעֶּפעס טּון אּון ֶמען ֶקען ֶעס ִניְׁשט טּון 
- ָדאס ַמאְכט ַאז ֶמען ָזאל ֶעס ָנאְך ֶמער ֶוועְלן טּון, "ְּכמֹו ְלָמָשׁל ְּכֶשַּׁמְרִאין 
ְלָקָטן ָּדָבר ַהֶּנֱחָמד לֹו, ְוֵתֶכף ּוִמָּיד חֹוְטִפין ִמֶּמּנּו ּוַמְחִּביִאין ִמֶּמּנּו, ֲאַזי הּוא 
רֹוֵדף ְמֹאד ַאַחר ָהָאָדם, ּוְמַבֵּקׁש ְוחֹוֵשׁק ְמֹאד ְלאֹותֹו ַהָּדָבר", ַאזֹוי ִווי ֶמען 
ַווייְזט ַפאר ַא ִקיְנד ַא גּוֶטע ַזאְך אּון ֶמען ַּבאַהאְלט ֶעס ָנאְכֶדעם פּוֶנעם ִקיְנד, 
ֵהייְּבט ָדאס ִקיְנד ָאן ֶמער ָנאְכצּולֹויְפן ִדי ַזאְך אּון ֶער ֵהייְּבט ָאן ֶמער ְגִליְסְטן 
צּו ֶדעם, "ִנְמָצא ֶשִׁעַקּר ַהֵחֶשׁק ַנֲעֶשׂה ַעל ְיֵדי ֶשָׁחְטפּו ִמֶמּּנּו ְוֶהְחִבּיאּו ֶאת 
ַהָּדָבר", ָדאס ֶגעֶׁשעהט ַווייל ֶדער ִקיְנד ֶקען ָדאס ִניְׁשט ֶזען אּון ֶקען ָדאס 
ִניְׁשט ַּבאקּוֶמען, ֶדעִריֶּבער ֵהייְּבט ֶער ָאן ֶמער ֶּבעְנֶקען צּו ֶדעם; ֶזעט ֶמען 
ִניְׁשט  ָוואס ֶמען ֶקען ָדאס  ְגִליְסֶטעִניׁש קּוְמט פּון ֶדעם  ַאז ָדאס ְׁשַטאְרֶקע 
ָהאְּבן, "ְּכמֹו ֵכן מֹוְנִעין ֶאת ָהָאָדם ִּבְמִניעֹות ֵמַהָדָּבר ַהָצִּריְך לֹו, ְכֵדי ֶשַׁעל 
ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ִמיְט'ן  ֶמען  ֶזעְלֶּבע טּוט  ָדאס  יֹוֵתר",  ֵחֶשׁק  לֹו  ִיְהֶיה  ֶזה  ְיֵדי 
ַדאְרף טּון גּוֶטע ַזאְכן, ֶמען ַהאְלט ֶעס ָאּפ פּון ִאים ְּכֵדי ֶעס ָזאל ַאַריין ֵגיין 
ִאין ִאים ַא ְׁשַטאְרֶקע ְגִליְסֶטעִניׁש, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט "ְוֶלֶחם ְסָתִרים ֻיְנַעם", 

ַּבאַהאְלֶטעֶנע ְּברֹויט ִאיז ִזיס.

ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ַווייֶטער: "ְוַעל ֵּכן ָראּוי ָלָאָדם ָלַדַעת ְּכֶשֵּׁיׁש לֹו ְמִניעֹות 
ְּגדֹולֹות ְמֹאד ֵמֵאיֶזה ָּדָבר ֶשִּׁבְקֻדָּשׁה, ֵיַדע ְוָיִבין ִמֶזּה, ֶשֶׁזּה ַהָּדָבר ֶשׁרֹוֶצה 
ַלֲעׂשֹות הּוא ֶנֱחָשׁק ָּגדֹול ְמֹאד", ֶדעִריֶּבער ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ִוויְסן ַאז ֶווען 
ֶער ֵגייט ַאִריֶּבער ְׁשֶוועִריֵקייְטן, ֶמען ַהאְלט ִאים ָאּפ פּון טּון גּוֶטע ַזאְכן - ַאז 
ָדאס ִאיז ָנאר ְּכֵדי אֹויְפצּוּבֹויֶען ַזיין ֵחֶׁשק, "ּוִבְפָרט ְּכֶשׁרֹוֶצה ִלְנֹסַע ְלַצִּדיק 
ַצִּדיִקים  ֵיׁש  "ִּכי  ַצִדיק.  ֶאֶמת'ן  צּום  ָפאְרן  ִוויל  ֶמען  ֶווען  ִּבְפַרט  ָהֱאֶמת", 
ְנֻקּדֹות  ְּבִחינֹות  ֵיׁש  "ֲאָבל  ַצִדיִקים,  ַאַסאְך  ָדא  ַטאֶקע  ֶזעֶנען  ֶעס  ַהְרֵּבה", 
ָהֱאֶמת ֵּבין ַהַּצִּדיִקים ֶשְּׁכֶשׁרֹוִצים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו, ֶשָּׁבֶזה ָּתלּוי ַהֹּכל", ָאֶּבער 
ְצִוויְׁשן ִדי ַצִדיִקים ִאיז ָדא ֶדער ֱאֶמת'ֶער ַצִדיק ָוואס ִדי ַגאְנֶצע ִאיִדיְׁשֵקייט 
ְמֹאד,  ְמִניעֹות ְּגדֹולֹות ַרּבֹות  ְלָהָאָדם  ֵיׁש  "ֲאַזי  ִאים,  ִאין  ָאְנֶגעָהאְנֶגען  ִאיז 
ּוִמֶזּה ְּבַעְצמֹו ָיִבין ָהָאָדם ֹּגֶדל ַמֲעַלת ַהֶּנֱחָשׁק ַּכַּנ"ל", ֶדעָמאְלט ִאיז ָדא ֵזייֶער 

ְגרֹויֶסע ְמִניעֹות.

ִאיְך ִּבין ָדאס ַמְסִּביר ִמיט ַא ָמָׁשל, ַאז דּו ְפֶרעְגְסט ַא ִקיְנד: "ַדאְרְפְסט 
ַא ַלאִלי?"    ֶוועט ֶער ִזיֶכער ֶעְנְטֶפעְרן: "ָיא", ָאֶּבער ַאז דּו ֶגעְּבְסט ִאים ַא 
ַא  ַדאְרף  ֶער  ִצי  ִאים  ְפֶרעְגְסטּו  ֶדעְרָנאְך  אּון  ַלאִלי'ס,  ִמיט  ִציֶמער  ַגאְנֶצע 
ֵנייֶע ַלאִלי, ֶיעְצט ֶוועט ֶער ִניְׁשט ַזיין ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ִאין ֶדעם ַלאִלי, ַווייל 
ָדאס ַגאְנֶצע ֲחִׁשיבּות פּון ֶדעם ַלאִלי ִאיז ָנאר ַאז ָדאס ַּבאקּוְמט ֶמען ִניְׁשט 
ְסַּתם ַאזֹוי; ִדי ֶזעְלֶּבע ַזאְך ִאיז ָדא ַא ְׁשִּפיל ָוואס ֶמען ְׁשִּפיְלט ִמיט ִקיְנֶדער, 
ֶמען ְׁשְטֶרעְקט אֹויס ֶעֶּפעס, אּון ֶער ְּפרּוִּביְרט ֶעס צּו ֶנעֶמען, ֶווען ַזיין ַהאְנט 
טּוט  ַאזֹוי  ִזיְך,  צּו  צּוִריק  ֶעס  ֶמען  ְׁשֶלעְּפט   - ִּכְמַעט  ׁשֹוין  ֶעס  ֶדעְרְגַרייְכט 
ֶמען ָדאס ֶעְטִליֶכע ָמאל, אּון ָדאס ַפאְרְגֶרעֶסעְרט ֶמער אּון ֶמער ַזיין ֵחֶׁשק 
ֶעס צּו ַּבאקּוֶמען, ַווייל ִדי ְׁשֶוועִריֵקייְטן ֶעס צּו ַּבאקּוֶמען - ּבֹויֶעט אֹויף ַא 
ְגֶרעֶסעֶרע ֵחֶׁשק ֶדעְרצּו, אּון ָדאס ֶזעְלֶּבע ַזאְך ִאיז ִמיט ֶיעֶדע ִנָסיֹון פּון עֹוֵבר 
ַווייל ֶדער  ִנָסיֹון ָנאר  ִדי ַגאְנֶצע  ְוָׁשלֹום, ִאיז אֹויְך  ֲעֵביָרה ַחס  ַזיין אֹויף ַאן 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָלאְזט ֶעס ִניְׁשט טּון ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ֶעס ַא ִנָסיֹון ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ָזאל ֶעס ָיא ִוויְלן טּון, אּון ִמיט ֶדעם ִאיז ֶדער ֶרִּבי ַמְסִּביר ִדי ַגאְנֶצע ַזאְך פּון 
ְמִניעֹות ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם אּון ִאין ִהְתַקְרבּות צּו ֱאֶמְת'ֶע ַצִדיִקים ַאז ַאֶלעס ִאיז 

ְּכֵדי צּו ַמאְכן ְגֶרעֶסער ֶדעם ֵחֶׁשק ֶדעְרצּו.

ְּבנֹוֵגַע ֹראׁש ַהָּׁשָנה; ְפֶרעְגן ִמיר ִאיְנֶגעַלייט וואּו ָזאל ֶמען ַזיין ִאין אּוַמאן 
אּום ֹראׁש ַהָׁשָנה? ָזאג ִאיְך ַאזֹוי: ֶיעֶדער ָזאל ִזיְך אֹויְסְקלֹויְּבן וואּו ֶער ִוויל 

ַזיין, ָאֶּבער ִאיְך ָוואְלט ֶגעָראְטן ֶמען ָזאל קּוֶמען ִאין ַא ְּפַלאץ וואּו ֶעס ֶזעֶנען 
ָדאְרט ָדא ֶעְרִליֶכע ֲחֵבִרים.

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ַהָׁשָנה,  ֹראׁש  אּום  ִניְׁשט  ֶמען  ֶרעְדט  אּוְנז  ַּביי 
ֶרִּבי ָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן כא(: "ְּבֹראׁש־ַהָּׁשָנה ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון, ְצִריִכין ְלַמֵעט 
ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן צו ֶרעְדן  ַהָׁשָנה ַדאְרף ֶמען  ְּבִדּבּור ְמֹאד ְמֹאד", ֹראׁש 
ָוואס ֵווייִניֶגער, "ְוָאַמר: ֶׁשָאָדם ָּגדֹול ָצִריְך ְלַדְקֵּדק ָּבֶזה ְּביֹוֵתר", ָנאְך ָהאט 
ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט ַאז ַא ְגרֹויֶסער ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ָנאְך ֶמער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִניְׁשט 
צּו ֶרעְדן ַקיין ֵאיין ִאיֶּבעִריֶגע ָוואְרט ֹראׁש ַהָׁשָנה, "ַעל־ֵּכן הּוא ֵאינֹו אֹוֵמר 
ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֲאִפּלּו ַהַּפִיט, ַרק ַמה ֶּׁשָּיַסד ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַהָּקִליר, ֲאָבל ְׁשָאר 
ַהַּפִיט ֵאינֹו ֹאֵמר, ֵמֲחַמת ֶׁשָאָדם ָּגדֹול ָצִריְך ְלַדְקֵּדק ָאז ְּביֹוֵתר ִלְבִלי ְלַדֵּבר 
ׁשּום ִּדּבּור ֶׁשֵאינֹו ֻמְכָרח", ֶדעִריֶּבער ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִזיְך ֶגעִפיְרט ִניְׁשט צּו 
ָזאְגן ִדי ַאֶלע ִּפּיּוִטים ֹראׁש ַהָׁשָנה, ֶער ָהאט ָנאר ֶגעָזאְגט ָנאר ִדי ִּפּיּוִטים ָוואס 
ַהָׁשָנה  ֹראׁש  ַווייל  ֶגעֶווען,  ְמַתֵקן  ָהאט  ַהָּקִליר  ֶאְלָעָזר  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 

ַדאְרף ֶמען ֵזייֶער אכטנג ִניְׁשט צּו ֶרעְדן ָנאר ָוואס ֶמען מּוז.

ַווייל ֹראׁש ַהָׁשָנה ִאיז ֶמען ַדן ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויף ַאֶלע ַזייֶנע ַמֲעִׂשים, אּון 
ַאז ַפאר  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ֵהייִליְגן  ָזאְגט ְּבֵׁשם ֶדעם  ֶרִּבי  ֶדער 
ְגֵזיָרה אֹויְפן ֶמעְנְטׁש ְׁשֶטעְלט ֶמען ַפאר ֶדעם ֶמעְנְטׁש ֶער  ַא  ּגֹוֵזר  ִאיז  ֶמען 
ְׁשְטָראף  ָוואְסַפאַרא  ַּפְסְק'ְנט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  אּון  ַּפְסְק'ֶנען  ַאֵלייְנס  ִזיְך  ָזאל 
ֶמען ָזאל ִאים ֶגעְּבן )ַעֵיין ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן קיג(, ָדאס ֵהייְסט ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ְׁשמּוֶעְסט פּון ַאְנֶדעֶרע, ֶער ֶדעְרֵצייְלט ָוואס ַא ְצֵווייֶטער ָהאט ֶגעטּון, ְפֶרעְגט 
ִאים ֵאייֶנער: "ָוואס ָזאְגְסטּו אֹויף ֶדעם?" אּון ֶער ַּפְסְק'ְנט ָאּפ ַאז ֶמען ַדאְרף 
ֶיעֶנעם ֶגעְּבן ַאַזאְנס אּון ַאֶזעֶלעְכס, ֶער ַכאְּפט ִניְׁשט ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ֶיעְצט 

ַאֵלייְנס ֶגע'ַּפְסְק'ְנט.

ֶדער ֶמעְנְטׁש ְטַראְכט ִאיְך ָהאּב ָדאס ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעטּון, ִאין ִדי ַצייט 
ִזיְך  ֶעְנִליְך צּו ֶדעם, קּוְמט אֹויס ַאז ֶער ָהאט  ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון ַאִּביְסל 
ֶיעְצט ַאֵלייְנס ֶגע'ַּפְסְק'ְנט. ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶקעֶנען ִניְׁשט ַלייְדן 
ֶווען ֵאייֶנער טּוט ַאן ֲעֵביָרה ָוואס ֶער טּוט ִניְׁשט, צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ָלׁשֹון ָהָרע, 
ְרִכילּות אּון ַהְלָּבַנת ָּפִנים - ָדאס ֶנעְמט ֶער ָנאְך ָאן, ָאֶּבער ַאז ֵאייֶנער טּוט 
ַאן ַאְנֶדעֶרע ֲעֵביָרה - ַדאְרף ֶמען ׁשֹוין ַפאְרֶׁשעֶמען, ָדאס ְׁשֵטייט ׁשֹוין ִאין 
ַא ַאְנֶדעֶרע ַּפְרָׁשה פּון ִדי ּתֹוָרה... אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט צּו ֶיעֶדעס 
ָוואְרט ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט אֹויף ַא ְצֵווייְטן, אּון ַאזֹוי ְׁשְטָראְפט ֶמען ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש ֶזעְלְּבְסט. ֶדעִריֶּבער ַדאְרף ֶמען ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִניְׁשט צּו ֶרעְדן 
ִדי  ֶזעֶנען  ָוואס ֶדעָמאְלט  ַהָׁשָנה  ִּבְפַרט ֹראׁש  ַא ַגאְנץ ָיאר,  ְצֵווייְטן  ַא  אֹויף 

ִסְפֵרי ַחִיים אּון ִסְפֵרי ֵמִתים ָאְפן )ֹראׁש ַהָׁשָנה לב:(.

ֵגיין  ָיאר ֶקעְנְסטּו  ַגאְנֶצע  ַא  ַהָׁשָנה?  ְדֵרייֶען אּום ֹראׁש  ִזיְך  ֵגייְסטּו  וואּו 
ַּבאזּוְכן ַאֶלע ִּבְנָיִנים אּון ָהאֶטעְלן, ָאֶּבער ֶעס ִאיז ָדאְך ַהייְנט ֹראׁש ַהָׁשָנה! 

ֶעס ִאיז ָדאְך ָאְנֵהייּב ָיאר!

ַא  ִציּון  ֶרִּבי'ְנס  ַּביים  ַארּום  ַטאְנְצן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ָדא  ֶזעֶנען  ֵלייֶדער 
ַגאְנֶצע ַנאְכט... ִּביְסט אֹויְפ'ן ָקאּפ ֶגעַפאְלן?! ָלאִמיר ֶזען טּו ָדאס ִאין ַדיין 

ֶרִּבי'ְנס ְקִוויְטל ְׁשטּוּב, ַטאְנץ ָדאְרט ַארּום ִּביז ִפיְנף ַאֵזייֶגער ַפאְרָטאְגס...

ָּברּוְך ַהֵׁשם ִמיר ְגֵרייְטן ִזיְך ׁשֹוין צּו ָפאְרן צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן אֹויף ֹראׁש 
ַהָׁשָנה, ַא ַגאְנץ ָיאר ַוואְרט ִאיְך ׁשֹוין ֶדערֹויף, ֶדער ֶרִּבי ִאיז אּוְנז ֶדעָמאְלט 
ְמַתֵקן, ָדאס ַמאְכט ַאז ֶמען ֶקען ַפאְרֶגעְסן ֲאִפילּו וואּו ִמיר ְׁשֵטייֶען ֶיעְצט, 
ָאֶּבער  ַהִּמְקָּדׁש,  ֵּבית  חּוְרָּבן  אֹויְפ'ן  ְטרֹויֶעְרן  ִאיְנִמיְטן  ֶיעְצט  ַהאְלְטן  ִמיר 
ֶרִּבי'ן,  ִמיר ׁשֹוין צּום  ָפאְרן  ָאט  ָאט  ַאז  ֶרִּבי'ן,  פּון  ִזיְך  ֶדעְרַמאֶנען  ִמיר  ַאז 
ֶער  ָנָתן,  ֶרִּבי  ַּביי  ַּפאִסיְרט  ַאָמאל  ָהאט  ֶעס  ִווי  ַאזֹוי  ְפֵרייִליְך.  ֶמען  ֶוועְרט 
ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ְמַנֵחם ָאֵבל ַזיין ֵאייֶנעם פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו אּון ֶמען ָהאט ִזיְך 
ָהאט  ֶמען  ִליְכִטיְגֵקייט,  ַאַזא  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֶעס  ִּביז  ֶרִּבי'ן  פּון  ַפאְרְׁשמּוֶעְסט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן ַטאְנְצן אּון ַּפאְטְׁשן: "ַאְׁשֵרינּו ַמה טֹוב ֶחְלֵקינּו ֶׁשָּזִכינּו ְלִהְתַקֵרב 
ְלַרֵּבינּו", ְׁשֶּפעֶטער ֶעְרְׁשט ָהאט ֶמען ִזיְך ֶגעַכאְּפט 'ִווי ֶקעֶנען ִמיר ַטאְנְצן, 
ִמיר ֶזעֶנען ָדאְך ֲאֵבִלים?!' ַאזֹוי ְׁשִּפיר ִאיְך ֶיעְצט, ִאיְך ִּבין ׁשֹוין ַאזֹוי ְפֵרייִליְך 

ַאז ִמיר ָפאְרן ׁשֹוין צּום ֶרִּבי'ן, ֶדער ֶרִּבי ֶוועט אּוְנז ׁשֹוין ְמַתֵּקן ַזיין.

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

ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָאְנֶגעהֹויְּבן ִזיְנֶגען ֶדעם ִניגּון: 
"אּוַמאן אּוַמאן ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּוַמאן אּוַמאן ֹראׁש ַהָׁשָנה..."


