
ִחינּו ִוויְנְקל

ַמֶסֶכת יּוָמא ַדף זַמֶסֶכת יּוָמא ַדף ז

ַאְקִסיְדֶזְׁשעןַאְקִסיְדֶזְׁשען

ִדי ַגאְנֶצע ָוואְך ִאיז ַא ַאְנֶדעֶרע ָוואְך אֹויּב 
ֶמען ֵהייְּבט ֶעס ָאן ִמיט ִדי ֵהייִליֶגע ְגָמָרא.

ַא  ַמָמׁש  ִאיז  ְגָמָרא  ַדף  ַא  ֶלעְרֶנען  ָדאס 
ֶגעְּבט  ָדאס  ַאְקִסיְדֶזְׁשען,  ִאיז  ָדאס  ְמַחֶיה, 

לּוְפט צּו ָאֶטעֶמען.

ִאיְך ֶגעּב ִדיר 'ִדי ֶוועְלט'ִאיְך ֶגעּב ִדיר 'ִדי ֶוועְלט'

ְּבַלאט  ַא  ֶלעְרֶנען  צּו  ֶגעדֹויֶעְרט  ִוויַלאְנג 
ְגָמָרא? ִפיְנף ֶצען ִמינּוט! ָּברּוְך ַהֵׁשם ִמיר ָהאְּבן 
ִאין  ְגָמָרא  ְּבַלאט  ַא  ֶלעְרֶנען  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה 
ְצָוואְנִציג ִמינּוט. ִאין ִדי ֵנייֶעס ֶהעְרט ֶמען ַאְלץ 
ִמינּוט  ְצָוואְנִציג  אּוְנז  "ֶגעּב  אֹויְסְדרּוק:  ֶדעם 
אּון ִמיר ֶגעְּבן ַאייְך ִדי ֶוועְלט!" )ֵזיי ֶגעְּבן ִאין 
ֵנייֶעס  ִדי  קּוְרְצן  ִאין  ִאיֶּבער  ִמינּוט  ְצָוואְנִציג 

ָוואס טּוט ִזיְך ִאיֶּבער ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט(, ִאיְך 
'ִדי ֶוועְלט', דּו ָהאְסט ִאין ְצָוואְנִציג  ֶגעּב ִדיר 

ִמינּוט ַא ְּבַלאט ְגָמָרא, ַמָמׁש ַא ְמַחֶיה.

ְמָפְרִׁשיםְמָפְרִׁשים

ֶמעְנְטְׁשן  רֹוב  ַפאְרָוואס  ֵווייְסט  דּו 
ֶלעְרֶנען  ָדאְך  ִוויל  ֶיעֶדער  ִניְׁשט?  ֶלעְרֶנען 
אר  נַָ ִׁשיעּוֵרי ּתֹוָרה,  ֶהעְרן  ִוויל  ֶיעֶדער  ְגָמָרא, 
ֶעס  ַאֶוועק,  ִאים  ְׁשטּוְּפט  ֶמען  ִווי  ְׁשִּפיְרט  ֶער 
ִאיז ִניְׁשט ֶגעַמאְכט ַפאר ִאים, ַווייל ֶמען ֵגייט 
צּו ַא ִׁשיעּור וואּו ֶדער ַמִּגיד ִׁשיעּור ִוויל ַווייְזן 
ִזיְך ָפאר  ִווי גּוט ֶער ֶקען ֶלעְרֶנען, ֶער קּוְקט 
ִמיט ָגאר ִטיֶפע ַזאְכן אּון ֵקייֶנער ַפאְרְׁשֵטייט 

ִניְׁשט ָוואס ֶער ָזאְגט. 

ִּכָּתה  ִאין  ְמַלֵּמד  ַא  ֶגעֶווען  ִּבין  ִאיְך  ֶווען 
ִדי  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִקיְנֶדער  ִדי  ִמיר  ָהאְּבן  ט' 
ַפאְרֶיעִריֶגער ְמַלֵּמד ְפֶלעְגט אֹויְסֶרעְדן ַאַסאְך 
ָזאג ָנאְך, אּון  ִאיְך  ִוויִפיל  ְמָפְרִׁשים ָנאְך ֶמער 
ָדאס ִאיז ֵזיי ַא ְּפָראְּבֶלעם, ַווייל ֶווען ֵזיי ְטֶרעְפן 
ֵזייֶעֶרע ָקאִזיְנס אּון ֲחֵבִרים ְׁשמּוֶעְסט ֶמען ֶווער 

ָהאט ַא ֶּבעֶסעֶרע ְמַלֵּמד, ֶיעֶדער טּוט ִזיְך אֹויף 
ִוויִפיל 'ְמָפְרִׁשים' ֶמען ֶרעְדט אֹויס ַּביים ִׁשיעּור, 
ַאֶלע ְׁשַרייְּבן צּו ִאין ִדי ַזייט פּון ִדי ְגָמָרא ִמיְט'ן 
ֵזיי  אּון  'ַמֲהַר"ם',  'ַמַהְרָׁש"א',  'ִריְטָב"א',  ְּבֵליי: 
ַקיין  ִניְׁשט  ֶלעְרֶנען  אּוְנז  ַאז  אּוְנז  אֹויף  ָזאְגן 
ֶקעְנְסט  דּו  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  ִאיְך  ָהאּב  ְמָפְרִׁשים... 
ִדי ְגָמָרא, ַפאְרָוואס ַדאְרְפְסטּו ִדי ְמָפְרִׁשים?!

ִאיְך ֶלעְרן אֹויְך ָפאר ִדי ְגָמָרא לֹויט ֶדעם 
אר ִאיְך  ַמֲהַר"ם אּון ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ְמָפְרִׁשים נַָ
ָזאג ֶעס ִניְׁשט ָנאְך ְּבֵׁשם ֵזיי, ַפאְרָוואס ַדאְרְפן 
ֵזיי ִוויְסן 'ֶדער ַמֲהַר"ם ְפֶרעְגט', 'ֶדער ַמֲהַר"ם 
ֵּתירּוץ  ִדי  אּון  ַּקְׁשָיא  ִדי  ֵזיי  ָזאג  ֶעְנְטֶפעְרט', 
ַּביים  ַזיין  ְמַחֶיה  ִזיְך  ֵזיי  ֶוועְלן  ְגָמָרא,  ִדי  פּון 

ֶלעְרֶנען.

 - ְגָמָרא  ַאִּביְסל  ֶנעֶמען  ֶוועְסט  דּו  ַאז 
ֶוועְסטּו ָהאְּבן ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן.

 

ֶווער ִאיז ַאן ָאֶרעַמאן?

ֱאמּוָנה,  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ָוואס  ֶדער  ָאֶרעַמאן?  ַאן  ִאיז  ֶווער 
ַאזֹוי ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ְנָדִרים מא.(: "ֵאין ָעִני ֶאָּלא ִמן 
א ֵּביּה ּכּוָלא ֵּביּה, ְּדֹלא ָדא ֵּביּה  ַהַדַעת", ָנאְך ָזאְגן ֲחַז"ל )ָׁשם(: "ְדדְָ
ַּמה ֵּביּה", ַאז ֶמען ָהאט ֱאמּוָנה ָהאט ֶמען ַאֶלעס, ִוויֶדעְראּום ָאן 

ֱאמּוָנה ָהאט ֶמען ָגאְרִניְׁשט.

ֶהעְלְפט  )ֶער  ָיִאיר  ֵנרֹו   ... ָהַאְבֵרְך  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ָהאּב  ִאיְך 
ַפאר  ְוַכדֹוֶמה  ִדירֹות  ַזיין  ְמַסֵּדר  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדעם 
צּום  זּוֶמער  אֹויְפ'ן  ַארֹויְסֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ָוואס  ִמְׁשָּפחֹות  ַאֶלע 
צּוְפִריֶדעֶנע  ֶזעֶנען  ָוואס  ִמְׁשָּפחֹות  ָדא  ֶזעֶנען  ֶעס  ְׁשֶטעְטל(: 
ֶמעְנְטְׁשן, ֶווען ֶמען ְפֶרעְגט ֵזיי ִצי ֵזיי ָהאְּבן ַאֶלעס, ִצי ַאֶלעס ִאיז 
ֵזיי ָהאְּבן ַאֶלעס אּון ַאֶלעס ִאיז  ַאז  ֵזיי  ֶעְנְטֶפעְרן  ְּבֵסֶדר,  ֵזיי  ַּביי 
אֹויְפ'ן  ְגֵלייְּבן  ִניְׁשט  ֵזיי  ֶקעְנְסט  דּו  ַאז  ִוויְסן  ַדאְרְפְסטּו  ְּבֵסֶדר, 
ָוואְרט, ַווייל ַא צּוְפִריֶדעֶנע ֶמעְנְטׁש ֶוועט ֵאייִּביג ַאזֹוי ֶעְנְטֶפעְרן 
ֲאִפילּו ֶווען ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט, ַווייל ֶער ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג צּוְפִריְדן 
ִווי ַאזֹוי ֶעס ָזאל ָנאר ַזיין, ֶדעְרַפאר ַדאְרְפְסטּו ַאַרייְנֵגיין צּו ֵזיי 
ִצי  אֹויְגן  ַדייֶנע  ִמיט  ִאיֶּבעְרֵצייְגן  ַאֵלייְנס  ִזיְך  אּון  ִדיָרה  ִאיֶנעם 
ֶעס ִאיז ִריְכִטיג ָוואס ֵזיי ָזאְגן ַאז ֵזיי ָהאְּבן ַאֶלעס. ֶרעְדְנִדיג ִמיט 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

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

א' ָהאט ֶדער רֹאׁש  א ַרבָּ יים 'ִקיּדּושָׁ ִ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 ה, ַמֲעשֶׂ ן ַא ֵנייֶע ַמֲעשֶׂ יוֹת', אּון ָאְנֶגעהוֹיבְּ ַמֲעשִׂ

ֵאייֶדער ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶדעְרֵצייְלן 
ֶׁשעְנְסֶטע  ִדי  פּון  ֵאייֶנע  ִאיז  ַמֲעֶׂשה  "ִדי  ָאְנֶגערּוְפן:  ִזיְך  ֶער  ָהאט 

ַמֲעִׂשיֹות פּון ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות".

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי:

עְרִגיר )ָדאס ִאיז ַא ְגרֹויֶסער סֹוֵחר(  ה ַאָמאל ִאיז ִגיֶווען ַא ּבֶ ַמֲעׂשֶ
ֶער ִאיז ִגיֶווען ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער עֹוֶשר. ֶער ָהאט ִגיַהאט ֵזייֶער ַאַסאְך 
ִריוו ֶזעֶנען ִגיַגאְנֶגען אֹויף  ְסחֹורֹות. אּון ַזייֶנע ֶוועְקְסֶלען אּון ַזייֶנע ּבְ
ל טּוב. ִניִדיִריֶקער פּון ִאים ָהאט  ֶדער ֶוועְלט. אּון ֶער ָהאט ִגיַהאט ּ�ָ
ְגרֹויֶסער  ַא  ֵזייֶער  ִגיֶווען  ִאיז  ֶער  ָוואס  ַמאן.  ָארּום  ֵאיין  ִגיוואֹויְנט 
עְרֶגער  ְך פּון ֶדעם ּבֶ ארּום ַמאן. אּון ֶער ָהאט ִגיַהאט ָגאר ֶדעם ֵהיּפֶ
עְרֶגער ִאיז ִגיֶווען ַא ְגרֹויֶסער  )ְדַהיינּו ָגאר ַפאְרֶקעְרט ַאזֹוי ִווי ֶדער ּבֶ

עֹוֶשר ַאזֹוי ִאיז ֶער ִגיֶווען ַפאְרֶקעְרט ַא ְגרֹויֶסער ָארּוַמאן(.
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ִאים ִאיז ִמיר ַאייְנֶגעַפאְלן - ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק 
ְּבֶרעְנְגט  ַקְׁשָיא  ַא  מֹויל  פּון  ַארֹויס  ָזאְגט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ז(  ִסיָמן  ב', 

ָדאס ִאים צּו ֶעס ָזאל ִאים ֵּבייַפאְלן ֶדעם ֵּתירּוץ אּון ֶווען ֶער ָזאְגט 
ַארֹויס ֶדעם ֵּתירּוץ ְּבֶרעְנְגט ִאים ָדאס צּו ֶעס ָזאל ִאים ֵּבייַפאְלן ַא 
ַקְׁשָיא ֶדערֹויף - ֶדעִריֶּבער ִאיז ֶרעְדְנִדיג ִמיט ִאים ִמיר ֵּבייֶגעַפאְלן 
ַאז ֶעס ִאיז ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ַּדְייָקא ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶעְנְטֶפעְרן ַאז 
ֵזיי ָהאְּבן ַאֶלעס אּון ַאֶלעס ִאיז ְּבֵסֶדר - ַפאר ֵזיי ַדאְרְפְסטּו ַטאֶקע 
ָגאְרִניְׁשט ַפאְרֶּבעֶסעְרן ַווייל ַא צּוְפִריֶדעֶנער ֶמעְנְטׁש ָהאט ַטאֶקע 
ִדי  ִוויֶדער  ֲעִׁשירּות!  ְגֶרעְסֶטע  ַזיין  ִאיז  צּוְפִריְדְנֵקייט  ַזיין  ַאֶלעס, 
ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַהאְלְטן ִזיְך ִאין ֵאיין ָאְּפֶרעְדן 'ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ָדאס' 
'אּון ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ָדאס' - ַפאר ֵזיי ָזאְלְסטּו ְּפרּוִּביְרן צּו ֶהעְלְפן, 
ַאֶזעְלֶכע  ַווייל  ְפֵרייִליְך  ַמאְכן  ֶקעֶנען  ֵזיי  ֵגייְסט  דּו  ַאז  ִניְׁשט  ֵמיין 
ָסאְרט ֶמעְנְטְׁשן ֶוועְלן ִמֵּמיָלא ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶוועְרן ְפֵרייִליְך, ָדאְך 

ְּפרּוִּביר ָכאְטׁש פּון ַדיין ַזייט ֵזיי צּו ֶהעְלְפן ִמיר ָוואס דּו ֶקעְנְסט.

ַא ֲחתּוָנה וואּו ַאֶלע ָהאְּבן ְּתׁשּוָבה ֶגעטּון

פּון  ַהַּנַחל'  'ּתֹוְך  קּוְנְטֵרס  ֵנייֶע  ַא  ַארֹויְסֶגעקּוֶמען  ִאיז  ָוואְך  ִדי 
ִאיְך  ָקָטן;  ִלְפָרט  תשמ"ח  ְׁשַנת  פּון  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ָהאּב ָדאְרט ֶגעֶזען ֶעְטִליֶכע ִחידּוִׁשים ָוואס ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ֶגעַהאט 
ֶגעוואּוְסט, ֵאיין ַזאְך ִאיז ִאיֶּבער ֶדעם ִעְנָין ָוואס ִמיר ֶרעְדן ֶיעְצט. 
מֹוֲהָרא"ׁש ֶדעְרֵצייְלט: ִאיְך ִּבין ִדי ָוואְך ֶגעֶווען ַּביי ַא ֲחתּוָנה, ָוואס 
ִאיְך ִּבין ַפאְרִזיֶכעְרט ַאז ֶווער ֶעס ִאיז ָדאְרט ֶגעֶווען ָהאט ִאים ֶדער 
ִאיְך  ֶווען  ֲעֵבירֹות,  ַזייֶנע  ַאֶלע  אֹויף  ֶגעֶווען  מֹוֵחל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאיְך  ָוואְלט  ַזיין  ֵגייט  ָדאְרט  ָוואס  ָפאְראֹויס  ֶגעוואּוְסט פּון  ָוואְלט 
ֶגערּוְפן ַאֶלע ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ַמייֶנע ַּתְלִמיִדים ֵזיי ָזאְלן קּוֶמען צּו ִדי 
ְׁשֶוועֶרע  ַא  ֵזייֶער  ִמיט  ְקַראְנק  ִאיז  ַּכָלה  ִדי  ַמאֶמע פּון  ִדי  ֲחתּוָנה; 
ַמֲחָלה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִזי ֶקען ִניְׁשט ֶרעְדן, ִזי ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַּבאֶוועְגן 
גּוף  ַגאְנֶצע  ִאיר  ֶּבעְנְקל אּון  ַא  ֶגעִזיְצן אֹויף  ִאיז  ִזי  ְגִליֶדער,  ִאיֶרע 
ֶגעְּבֶרעְנְגט  ִאיר  ָהאט  ֶמען  ֶגעָׁשאְקְלט,  ִזיְך  אּון  ֶגעְטֵרייְסְלט  ָהאט 
צּום ַזאל ְּכֵדי ִזי ָזאל ִמיְטַהאְלְטן ִאיר ָטאְכֶטעְר'ס ֲחתּוָנה, אּון ֶווען 
ִדי ַטאֶטע פּון ִדי ַּכָלה ָהאט ֶגעַטאְנְצן ִמיט ִדי ַּכָלה ָהאט ֶמען ֶגעֶזען 
ִווי ִאיר גּוף ַוואְרְפט ִזיְך ָגאר ְׁשַטאְרק ְוכּו', ֶווער ֶעס ִאיז ֶדעָמאְלט 
ָדאְרט ֶגעֶווען ָהאט ֶגעֵווייְנט, ֶמעֶנער, ְפרֹויֶען אּון ִקיְנֶדער, ֶיעֶדער 
ֶווער ֶעס ָהאט  ֱאֶמְת'ֶע ִהְרהּוֵרי ְּתׁשּוָבה, אּון  ֵאייֶנער ָהאט ֶגעַהאט 
אֹויף  מֹוֵחל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאים  ִאיז  ְּתׁשּוָבה  ִהְרהּוֵרי  ֱאֶמְת'ֶע 
'ָּברּוְך  ַאַרייְנֶגעְטַראְכט  ָהאט  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  ֲעֵבירֹות.  ַזייֶנע  ַאֶלע 
ִמיר  ֶגעְּבט  ָדאְך   - ֶגעטּון  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ֶגעטּון  ִאיְך  ֲאִפילּו  ַהֵׁשם 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאֶזעְלֶכע ַמָּתנֹות, ַאז ִאיְך ֶקען ֵגיין אֹויף ַמייֶנע 

ִפיס, ִאיְך ֶקען ֶרעְדן, ִאיְך ֶקען ֶעְסן אּון ְטִריְנֶקען'.

ָדאס ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ְׁשֶטעְנִדיג ְטַראְכְטן, 'ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך ִּבין 
ֶגעזּוְנט', 'ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך ֶקען קּוֶמען, ִאיְך ֶקען ֵגיין, ִאיְך ֶקען ִזיְך 
ַּבאֶוועְגן ַאֶלע ַמייֶנע ְגִליֶדער', 'ִאיְך ָהאּב אֹויְגן ָוואס ֶזעט', 'ִאיְך ֶקען 
ֶרעְדן', 'ִאיְך ֶקען ֶקען ֶהעְרן' ְוכּו' ְוכּו', ַאז ֶמען ְטַראְכט ַאַריין ִאין 
ִדי ַאֶלע ַמָּתנֹות ָוואס ֶמען ָהאט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶהעְרט ֶמען ִזיְך 
אֹויף ָאְּפצּוֶרעְדן, אּון ֶמען ֵהייְּבט ָאן ֶוועְרן ְפֵרייִליְך אּון צּוְפִריְדן, 

ֶזעֶעְנִדיג ָדאס גּוְטס ָוואס ֶמען ָהאט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַא  ְּבֶרעְנְגט  מֹוֲהָרא"ׁש  ֶגעֶזען.  ָדאְרט  ִאיְך  ָהאּב  ִחידּוׁש  ַא  ]ָנאְך 
ְצֵוויי  ֶגעֶזען  אּון  ֶגעִזיְצן  ֶרִּבי  ֶדער  ִאיז  ֵאייְנָמאל  ֶרִּבי'ן,  פּון  ַמֲעֶׂשה 
ַארֹויס  ֶנעְמט  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  אּון  ֶטעֶלער,  ֵאיין  פּון  ֶעְסן  ֶמעְנְטְׁשן 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ֶווען  ֶעְסט,  אּון  ַזייט  ַחֶבר'ס  ַזיין  פּון  ֶלעְפל  ַזיין  ִמיט 
ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען ָהאט ִזיְך ֶדער ֶרִּבי ָאְנֶגערּוְפן: "ִאיְנֶדעְרֵהיים ִפיְרן 
ְּפִלְׁשִּתים  ַמֲעֶׂשה  ַווייֶּבער  ֵזייֶעֶרע  ִמיט  ֵזיי טּוֶען  ַאזֹוי,  ִזיְך אֹויְך  ֵזיי 

ַרֲחָמָנא ִלְצָלן[.

עְרֶגער ָהאט  ן ַקיין ִקיְנֶדער ִניט ִגיַהאט. ֶדער ּבֶ ייֶדע ָהאּבְ אּון ִדי ּבֵ
ֵקיין  ַאזֹוי ֶדער ָארּום ַמאן ָהאט אֹויְך  ִגיַהאט. אּון  ִניט  ִקיְנֶדער  ֵקיין 

ִקיְנֶדער ִניט ִגיַהאט.

עְרֶגער. ַאז ֶסע ֶזעֶנען ִגיקּוֶמען  ִזיְך ִגָחִליְמט ֶדער ּבֶ ַאָמאל ָהאט 
אִקין ּפאִקין. ָהאט ֶער ֵזיי ִגיְפֶרעְגט ָוואס  ין ִגיַמאְ�ט ּפַ ן אּון ָהאּבִ ֶמעְנׁשְ
ַאֶוועק  ַגאְנִצין  ִאין  ָדאס  ִוויִלין  ֵזיי  ִגיֶעְנֶפעְרט.  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ִאיר  טּוט 
ָוואס ֶער  )ְדַהיינּו ֶדעם ָארּום ַמאן  ְטָראִגין ָהאט צּו ֶדעם ָארּום ַמאן 
ַנ"ל( ָהאט ֶעס ִאים ֵזייֶער ַפאְרְדָראִסין  ָהאט אּוְנֶטער ִאים ִגיוואֹויְנט ּ�ַ
ירֹות  רֹוֶגז ִגיֶווען. ָנאְך ָוואס ֵזיי ִוויִלין ַזיין ַגאְנץ ַעׁשִ אּון ֶער ִאיז ֵזייֶער ּבְ
ִזיְך  ֶמען  ָקאן  ִזיְך  ייֶזעִרין  ּבֵ ַמאן. אּון  ָארּום  ֶדעם  צּו  ְטָראִגין  ַאֶוועק 
ין ִגיַמאְ�ט  ין. אּון ֵזיי ָהאּבִ ִניט. ָוואִרין ֵזיי ֶזעֶנען ִגיֶווען ַאַסאְך ֶמעְנׁשִ
אִקין פּון ָגאר ַזיין ַפאְרֶמעִגיִניס. פּון ַאֶלע ַזייֶנע ְסחֹורֹות. אּון  אִקין ּפַ ּפַ
ין ֶעס ָגאר ִאין ַגאְנִצין ַאֶוועק ִגיְטָראִגין  פּון ָגאר ַזיין גּוְטץ אּון ָהאּבִ
ִגיָלאְזט  ִניט  יי ִאים ָגאר  ּבַ ן  ֵזיי ָהאּבְ ַהַנ"ל. אּון  צּום ֶדעם ָארּום ַמאן 
ָנאר ִדי ֵלייִדיֶקע ֶוועְנט. ָהאט ֶעס ִאים ֵזייֶער ֵזייֶער ִגיַאְרט. ֶדעְרַווייל 
ט ָהאט ֶער ִגיֶזְהן ַאז ֶסע ִאיז ַא ָחלֹום. אּון  ָהאט ֶער ִזיְך אֹויף ִגיַחאּפְ
רּוְך  ע ֶער ָהאט ִגיֶזעְהן ַאז ֶסע ִאיז ָנאר ַא ָחלֹום. אּון ֶסע ִאיז ּבָ ָ�אְטׁשֶ
יי ִאים ַזיין ַפאְרֶמעִגיִניס ִאין ַגאְנְצן. פּון ֶדעְסט ֶוועִגין ָפאְרט.  ם ּבַ ַהׁשֵ
ֵזייֶער  ִאים  ָהאט  ֶסע  אּון  עְרט  ִגיְקַלאּפֶ ֵזייֶער  ַהאְרץ  ָדאס  ִאים  ָהאט 
ִגיַהאְרט ֶדער ָחלֹום. אּון ֶסע ָהאט ִאים ִניט ִגיָקאְנט ַארֹויס פּון ֶדעם 

ִזין ֶדער ָחלֹום.

עְרֶגער  אּון ֶדער ָארּום ַמאן )ַהַנ"ל( ִמיט ַזיין ַווייּב. ְפֶלעְגט ֶדער ּבֶ
ין.  ִגיּבִ צּו  ָאְפט  ֵזיי  ְפֶלעְגט  אּון  ֵזיי.  אֹויף  ין  ִגיּבִ ָגָחה  ַהׁשְ אֹויְך  ְפִריר 
ן  ִגיִגיּבְ ָגָחה  ַהׁשְ ֶמער  ֵזיי  אֹויף  ֶער  ָהאט  ָחלֹום.  ֶדעם  ָנאְך  ַהייְנט  אּון 
ֵאייֶדער ְפִריר. ָנאר ֶווען ֵזיי ְפֶלעְגן צּו ִאים ַאַריין צּו קּוֶמען ֶדער ָארּום 
ָנה ֶוועִרין )ְדַהיינּו  ּתַ ִנים ִנׁשְ ַמאן. אֹוֶדער ַזיין ַווייּב. ְפֶלעְגט ִאים ָדאס ּפָ
ִגיָוואִרין  ָראִקין  ֶדעְרׁשְ ֵזיי  ַפאר  ִאיז  ֶער  אּון  ִגיָוואִרין(  ַפאְרֶעְנֶדעְרט 
ֶדער  ְדַהיינּו  ֵזיי  אּון  ָחלֹום.  ֶדעם  ֶדעְרַמאֶנען  ִזיְך  ְפֶלעְגט  ֶער  ַמְחַמת 
ָארּום ַמאן ִמיט ַזיין ַווייּב. ְפֶלעִגין ָאְפט צּו ִאים ַאַריין צּו ֵגיין. אּון ֵזיי 

יי ִאים ָאְפט ִגיֶווען. ֶזעֶנען ּבַ

ָהאט  ַווייּב.  ָארּוַמאְנס  ֶדעם  ִגיקּוֶמען  ַאַריין  ִאים  צּו  ִאיז  ַאָמאל 
ִאים  ִאיז  צּוָרה  ַזיין  אּון  ן.  ִגיִגיּבְ ִאיר  ָהאט  ֶער  ָוואס  ן  ִגיִגיּבְ ִאיר  ֶער 
ָראִקין ִגיָוואִרין ָהאט ִזי ִאים  ָנה ִגיָוואִרין אּון ֶער ִאיז ֵזייֶער ֶדעְרׁשְ ּתַ ִנׁשְ
בֹוד.  ער ַאייֶער ּ�ָ עט ִאיּבֶ גיְפֶרעְגט אּון ָהאט צּו ִאים ִגיָזאְגאט. ִאיְך ּבֶ
ָזאְגט ִמיר ָוואס ִאיז ָדאס. ַאז ֶווען ִמיר קּוֶמען צּו ַאייְך. ֶוועְרט ַאיֶיער 
ה.  ִנים ֵזייֶער ַפאְרֶעְנֶדעְרט. ָהאט ֶער ִאיר ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעׂשֶ ּפָ
"ל( אּון ִזיְנט ֶדעמּוְלט ָאן  ּנַ ר ֶסע ָהאט ִזיְך ִאים ַאזֹוי ִגיָחִליְמט. )ּ�ַ ֲאׁשֶ ּבַ
ִגיֶעְנֶפעְרט.  ִאים  ִזי  ָהאט  "ל(  ּנַ ַ�ּ( ֵזייֶער  ַהאְרץ  ָדאס  ִאים  עְרט  ְקַלאּפִ
ָהאט  ִזי  )ָוואס  ַנאְ�ט.  ֶדער  ֶדער אּון  ִאין  ִגיֶווען  ִניט  ָחלֹום  ֶדער  ִאיז 
ִאים ִגיָזאְגט( ֶעְנֶפעְרט ֶער ִאיר. יֹוא. ָוואס ִאיז ֶדען. ֶעְנֶפעְרט ִזי ִאים. 
ין ַא ְגרֹויֶסע  ִאין ֶדער ַנאְ�ט. ָהאט ִזיְך ִמיר אֹויְך ִגיָחִליְמט. ַאז ִאיְך ּבִ
ַאַריין.  טּוּב  ׁשְ ִאין  ִמיר  צּו  ן  ֶמעְנׁשְ ִגיקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֶסע  אּון  ירת.  ַעׁשִ
ִהין  ִווי  ִגיְפֶרעְגט.  ֵזיי  ִאיְך  ָהאּב  אִקין.  ּפַ אִקין  ּפַ ִגיַמאְ�ט  ין  ָהאּבִ אּון 
ִגיֶעְנֶפעְרט. צּו ֶדעם ָארּום ַמאן  ֵזיי  ין  ִוויְלט ִאיר ָדאס ְטָראִגין. ָהאּבִ
ֵ�ן  עְרֶגער ָוואס ֵזיי רּוִפין ִאים ׁשֹוין ַהייְנט ָארּום ַמאן( ּבְ )ְדַהיינּו צּום ּבֶ
ִגיָחְלְמ'ט.  אֹויְך  ִזיְך  ָהאט  ִמיר  ַאְלַמיי  ָחלֹום.  ַא  אֹויף  קּוְקְסטּו  ָוואס 
ָראִקין ִגיָוואִרין אּון ִאיז  עְרֶגער ִאיז ַהייְנט ָנאְך ֶמער ֶדעְרׁשְ אּון ֶדער ּבֶ
אֹויְך.  ָחלֹום  ִאיר  ֶדעְרֶהעְרט  ָהאט  ֶער  ַווייל  ִגיָוואִרין.  ַפאְרטּוִמיְלט 
ַזיין  ְטָראִגין  ער  ִאיּבֶ ָזאל  ֶמען  ַאז  אֹויס.  עס  ֶעּפֶ ַווייְזט  ֶעס  ָוואִרין 
ַדלּות  ָארּוַמאְנס  ֶדעם  אּון  ַמאן.  ָארּום  צּום  גּוְטץ  ַזיין  ִמיט  ירֹות  ַעׁשִ

ָראִקין ִגיָוואִרין. ער ְטָראְגן. ִאיז ֶער ֵזייֶער ֶדעְרׁשְ ָזאל ֶמען ִאים ִאיּבֶ

ַא  ִמיט  ִזיְך  אִציְרן  ּפַ ׁשְ ִגיָפאִרין  עְרֶגעִרין  ּבֶ ִדי  ִאיז  ַהּיֹום  ַוְיִהי 
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אּון  ער.  ַווייּבֶ ָנאְך  ִזיְך  ִמיט  ִגינּוֶמען  ִמיט  ָהאט  ִזי  אּון  ַקאֶרעֶטע. 
ֶדעם ָארּוַמאנס ַווייּב ָהאט ִזי אֹויְך ִמיט ִגינּוֶמען. אּון ֶזעֶנען ִגיָפאִרין 
ַזיין  ִמיט  ֶיעְדִניַראל  ַא  ִגיָפאִרין  דֹוְרְך  ִאיז  ֶדעְרַווייל.  אִציר.  ּפַ ַנאׁשְ
דֹו ַחִיל  ָדאס  ִאיז  ֶוועג.  ֶדעם  פּון  ִגיְטֶרעִטין  ָאּפְ ִאים  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ַחִיל. 

ער,  ַווייּבֶ ָפאִרין  ֶסע  ַאז  ִגיֶזעְהן  ֶיעְדִניַראל  ֶדער  ָהאט  ִגיַגאְנֶגען.  ְרְך 
ֶזעֶנען  ֵזיי  פּון  ֵאייֶנע  ֶנעֶמען  ַארֹויס  ָזאל  ֶמען  ַאז  ִגיֵהייִסין  ֶער  ָהאט 
ין ַארֹויס ִגינּוֶמען ֶדעם ָארּוַמאְנס ַווייּב. אּון ֵזיי  ֵזיי ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאּבִ
ֶזעֶנען  ֶיעְדִניַראְלס ַקאֶרעֶטע אּון  ִאין ֶדעם  ט  ִגיַחאּפְ ַאַריין  ִזי  ין  ָהאּבִ
ִמיט ִאיר ַאֶוועק ִגיָפאִרין. ְקִריק ֶנעֶמען ָקאן ֶמען ׁשֹוין ַאַווְדַאי ִניט. 
ְפַרט ַא ֶיעְדִניַראל ִמיט ַזיין  ָוואִרין ֶער ִאיז ַווייֶטער ַאֶוועק ִגיָפאִרין. ּבִ
ַחִיל. אּון ֶדער ֶיעְדִניַראל ָהאט ִזי ִגינּוֶמען. אּון ִאיז ִמיט ִאיר ִגיָפאִרין 
ִזי  )ְדַהיינּו  ָשַמִים  ִיְרַאת  ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ִזי  אּון  ַאַריין  ְמִדיָנה  ַזיין  ִאין 
ָהאט מֹוָרא ִגיַהאט ַפאר ָגאט( אּון ִזי ָהאט ִאים ָגאר ִניט ִגיָוואְלט צּו 
עִטין.  ֶהעִרין אּון ִזי ָהאט ֵזייֶער ִגיֵווייְנט. אּון ֶמען ָהאט ִזי ֵזייֶער ִגיּבֶ
ער ִגיֶווען ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע  אּון ֶמען ָהאט ִזי ָאן ִגיֶרעט. אּון ִזי ִאיז ָאּבֶ
ער(  ִריֶקע ַווייּבֶ עְרֶגעִרין ִמיט ִדי ִאיּבְ ַמִים. אּון ֵזיי )ְדַהיינּו ִדי ּבֶ ִיְרַאת ׁשָ
אִציְרן. אּון ֶדעם ָארּום ַמאְנס  ּפַ ׁשְ ִגיֶקעְרט פּון ֶדעם  ִזיְך אּום  ין  ָהאּבִ
ַווייּב ִאיז ִניט ָדא. ָהאט ֶדער ָארּום ַמאן ֵזייֶער ִגיֵווייְנט אּון ָהאט ִזיְך 
ִגיְטרֹויֶעְרט  ֵזייֶער  ִמיד  ּתָ ָהאט  אּון  ַוואְנט  ֶדער  ִאין  ָקאּפ  ָלאִגין  ִגיׁשְ

אֹויף ַזיין ַווייּב.

ָארּוַמאְנס  ֶדעם  ַפאר  ִגיַגאְנֶגען  ִפיר  עְרֶגער  ּבֶ ֶדער  ִאיז  ַאָמאל 
יֶטער אּון  טּוב. ָהאט ֶער ִגיֶהעְרט ִווי ֶדער ָארּום ַמאן ֵוויְנט ֵזייֶער ּבִ ׁשְ
ַאַריין  ִאים  עְרֶגער צּו  ּבֶ ֶדער  ִאיז  ַוואְנט.  ֶדער  ִאין  ָקאּפ  ִזיְך  ָלאְגט  ׁשְ
ַטאְרק. ָהאט  ִגיַגאְנֶגען. אּון ָהאט ִאים ִגיְפֶרעְגט. ָוואס ֵווייְנְסטּו ַאזֹוי ׁשְ
ִמיר  ִאיז  ָוואס  ֵווייֶנען.  ִניט  ִאיְך  ָזאל  ִגיֶעְנֶפעְרט. ַפאְרָוואס  ִאים  ֶער 
ט  ַלייּבְ ּבְ ֶסע  ָאֶדער  ירֹות.  ַעׁשִ ָדאס  ט  ַלייּבְ ּבְ ֵאיֶנעם  יי  ּבַ ן.  ִליּבְ ִגיּבְ ֶדען 
יי ִמיר  ִקיְנֶדער. ִאיְך ָהאּב ָגאר ִניט. אּון ַמיין ַווייּב ָהאט ֶמען אֹויְך ּבַ
עְרִגיר ֵזייֶער  ן. ָהאט ֶעס ֶדעם ּבֶ ִליּבְ ַאֶוועק ִגינּוֶמען. ָוואס ִאיז ִמיר ִגיּבְ
ִגיַהאט  ַרְחָמנֹות  ְגרֹויס  ֵזייֶער  ָהאט  ֶער  ַהאְרץ. אּון  יים  ּבַ ט  ָאְנִגיַחאּפְ
ֶער  יֶטעְרִניׁש.  ּבִ ַזיין  ִגיֶזעְהן  ֶער ָהאט  ַמְחַמת  ָארּום ַמאן.  אֹויף ֶדעם 
עְרִגיר( אּון ָהאט ִגיָטאן ַא  ְטרֹויֶעְרט ֵזייֶער. אּון ִאיז ִגיַגאְנֶגען )ֶדער ּבֶ

ָגעֹון. ִוויְלֶדע ַזאְך אּון ֶסע ִאיז ַטאֶקע ְגֶווען צּום ֶאֶמת ַא ׁשִ

ִוויְלֶדע ַזאְכן ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפׁש

עְרִגיר ָהאט ֶגעטּון ָגאר ַא ִוויְלֶדע  י ֶדעְרֵצייְלט ִווי ֶדער ּבֶ ֶדער ֶרּבִ
ֵדי צּו ַראֶטעֶווען ֶדעם ָאֶרעַמאְנ'ס ַווייּב פּון ֶדעם ֶגעֶנעַראל; ָדאס  ַזאְך ּ�ְ
ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים ָוואס טּוֶען ָגאר ִוויְלֶדע ַזאְ�ן, 
ע ִקיְנֶדער פּון ִדי  י צּו ַראֶטעֶווען ִאיִדיׁשֶ ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ַאֶלעס ַאּבִ

ְטן. עְרׁשְ ֶרעְנְגן צּום ֵאייּבֶ ֶהעְנט פּון ִדי ִסְטָרא ַאֲחָרא אּון ֵזיי צּוִריק ּבְ

אּון ֶער ִאיז ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ִגיְפֶרעְגט ִאין ֶוועְלֶ�ער ְמִדיָנה ֶסע 
וואֹויְנט ֶדער ֶיעְדִניַראל. אּון ִאיז ַאִהין ִגיָפאְרן. אּון ֶער ָהאט ִגיָטאן 
טּוּב  ַא ִוויְלֶדע ַזאְך. אּון ֶער ִאיז ַאַריין ִגיַגאְנֶגען צּום ֶיעְדִניַראל ִאין ׁשְ
ֵטייֶען ִזיְך ַוואִ�ין. אּון ֶער  ַאַריין. אּון ָדאְרט ַפאר ֶדעם ֶיעְדִניַראל ׁשְ
ָהָלה ִגיַגאְנֶגען  לּוִצים ִמיט ְגרֹויס ּבְ ָהָלה ִאיז ֶער ּפְ ַמְחַמת ֵזייֶער ְגרֹויס ּבְ
ַוואִ�ין  ִדי  ַוואִ�ין. אּון  ִדי  ִגיקּוְקט אֹויף  ִניט אּום  ָגאר  ִזיְך  ָהאט  אּון 
ַפאְרטּוֶמעְלט  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  אּון  ִגיָוואִרין  ָראִקין  ֶדעְרׁשְ אֹויְך  ֶזעֶנען 
ין ִזיְך ִמיט  ין ֶלעּבִ לּוִצים ִגיֶזעְהן ַא ֶמעְנׁשִ ין ּפְ ִגיָוואִרין. ַמְחַמת ֵזיי ָהאּבִ
ָראִקין ִגיָוואִרין. ִווי קּוְמט ֶדער  ָהָלה. ֶזעֶנען ֵזיי ֵזייֶער ֶדעְרׁשְ ְגרֹויס ּבְ
ֶער  ִגיָלאְזט. אּון  ַוואִ�ין  ַאֶלע  ִאים  ין  ָהאּבִ ָהָלה  ּבְ ַמְחַמת  ַאֶהער. אּון 
יז ֶער ִאיז ַאַריין ִגיקּוֶמען צּום ֶיעְדִניַראל  ער ַאֶלע ַוואִ�ין ּבִ ִאיז ַאִריּבֶ
טּוּב ַאַריין. צּו ֶדעם ָאְרט ָוואס ִזי ִאיז ָדאְרט ִגיֶלעִגין. אּון ֶער  ִאין ׁשְ
ִאיז ִגיקּוֶמען אּון ֶער ָהאט ִזי אֹויף ִגיֶוועְקט אּון ָהאט צּו ִאיר ִגיָזאְגט. 
ָראִקין ִגיָוואִרין. ָהאט ֶער  קּום. ִווי ִזי ָהאט ִאים ֶדעְרֶזעְהן ִאיז ִזי ֶדעְרׁשְ

ף קּום ִמיט ִמיר. ִאיז ִזי ִמיט ִאים ִגיַגאְנֶגען. ֶזעֶנען  יּ�ֶ ִאיר ִגיָזאְגט. ּתֵ
ַארֹויס  ֶזעֶנען  ֵזיי  יז  ּבִ ַוואִ�ין  ַאֶלע  ער  ִאיּבֶ ער  ַאִריּבֶ אֹויְך  ִאיְצט  ֵזיי 

ִגיקּוֶמען.

ִזיְך  ָהאט  ֶער  אּון  ִגיקּוְקט  ַארּום  ט  ֶעְרׁשְ ִזיְך  ֶער  ָהאט  ֶדעְרָנאְך 
ט ֶדעְרַמאְנט ָוואס ֶער ָהאט ָדא ִגיָטאן. ַאזֹוי ַא ִוויְלֶדע ַזאְך. אּון  ֶעְרׁשְ
ְגרֹויס  ַא  ֶוועִרין  ף  יּ�ֶ ּתֵ ַווְדַאי  ּבְ ֶוועט  ָדא  ַאז  ַטאֶנען  ַפאְרׁשְ ָהאט  ֶער 
ֶסע  ִגיֶווען.  ַאזֹוי  ַטאֶקע  ִאיז  ֶסע  אּון  ֶיעְדִניַראל.  ֶדעם  יי  ּבַ יְלֶדער  ִגיּפִ

אם ֶיעְדִניַראל. יְלֶדער ּבַ ף ַא ְגרֹויס ִגיּפִ יּ�ֶ ִגיָוואִרין ּתֵ

ֶווער ִניְׁשט ַאזֹוי ְּברֹוֶגז אֹויף ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי

ִדי ָוואְך ָהאְּבן ִמיר ֶגעֵלייְנט ִאין ִדי ַהְפטֹוָרה ִדי ַמֲעֶׂשה פּון ִיְפָּתח 
ַהִּגְלָעִדי )ׁשֹוְפִטים יא(; ֶווען ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִמְלָחָמה ַהאְלְטן 
ִמיט ַעּמֹון, ָהאט ֶער ֶגעַמאְכט ַא ֶנֶדר ַאז אֹויּב ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶער  ֶווען  ִמְלָחָמה,  ִדי  ֶגעוואּוֶנען  ֶוועט  ֶער  אּון  ֶהעְלְפן  ִאים  ֶוועט 
ִדי  ָקְרַּבן  ַא  ַפאר  ְּבֶרעְנֶגען  ֶער  ֶוועט  ְּבָׁשלֹום,  קּוֶמען  ַאֵהיים  ֶוועט 
אּון  ְׁשטּוּב,  ַזיין  פּון  ַארֹויְסקּוֶמען  ִאים  ֶוועט  ָוואס  ַזאְך  ֶעְרְׁשֶטע 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ָהאט ֶגעוואּוֶנען ִדי 
ּפֹויק  ַא  ִמיט  ַארֹויְסֶגעקּוֶמען  ִאים  ִאיז  ָטאְכֶטער  ַזיין  אּון  ִמְלָחָמה 
ִאיר  ָהאט  ַטאֶטע'ן,  ִאיר  ַפאר  ֶגעּפֹויְקט  ֶגעִזיְנֶגען אּון  ָהאט  ִזי  אּון 
ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ֶגעָזאְגט: "ְפֵריי ִדיְך ִניְׁשט, ַווייל ִאיְך ֵגיי ִדיר ַמְקִריב 
ַזיין ַפאר ַא ָקְרַּבן", ֲאִפילּו ֶער ָהאט ִאיְנִזין ֶגעַהאט ִּבְׁשַעת ֶער ָהאט 
ְּבֵהָמה,  ָאֶדער  ַחָי'  ַא  ָקְרַּבן  ַא  ַפאר  ְּבֶרעְנֶגען  צּו  ֶנֶדר  ִדי  ֶגעַמאְכט 
ָאֶּבער ִוויַּבאְלד ֶער ָהאט ִניְׁשט ַארֹויְסֶגעָזאְגט ָוואס ֶער ֵמייְנט ָהאט 

ֶער ֶגעמּוְזט ְמַקֵיים ַזיין ִדי ֶנֶדר.

'ֶׁשֹלא  ֶגעֶּבעְטן  ָהאט  ִיְפָּתח  ִוויַּבאְלד  ד.(:  )ַּתֲעִנית  ָזאְגט  ְגָמָרא  ִדי 
ַּכֹהֶגן', ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶּבעְטן ִריְכִטיג, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ֵגייט 
ְּבֶרעְנֶגען ַפאר ַא ָקְרַּבן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ָוואס ֶוועט ִאים ַארֹויְסקּוֶמען 
פּון ַזיין ְׁשטּוּב, ֶער ָהאט ִאיְנִזין ֶגעַהאט ִּבְׁשַעת ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט 
ָאֶּבער  ְּבֵהָמה,  ַא  ָאֶדער  ַחָי'  ַא  ָקְרַּבן  ַא  ַפאר  ְּבֶרעְנֶגען  צּו  ֶנֶדר  ִדי 
ֶעס ָוואְלט ֶגעֶקעְנט ֶגעֶׁשען ֶעס ָזאל ַארֹויְסקּוֶמען ַא ָטֵמא'ֶנע ַחָּיה, 
'ֶׁשֹלא  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אֹויְך  ִאים  ָהאט  ֶדעְרַפאר 

ַּכֹהֶגן', ַאז ֶעס ִאיז ִאים ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ַזיין ָטאְכֶטער.

ְפֶרעְגן ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים )ֶמְדָרׁש ַּתְנחּוָמא, ַּפְרַׁשת ְּבֻחּקֹוַתי, ִסיָמן ה(: "ִיְפָּתח 
ִאיז  ֶער  ָוואס  ַהֹּכֵהן  ִּפְנָחס  צּו  ֵגיין  ֶגעֶקעְנט  ָדאְך  ָוואְלט  ַהִּגְלָעִדי 
ַאז  ִאיז  ַהָלָכה  ִדי  ִווי  ַאזֹוי  ֶנֶדר,  ִדי  ֶצעְׁשֶטעְרן  אּון  ַדָיין  ַא  ֶגעֶווען 
ַדָיין  ַא  צּו  ֶער  ֵגייט  אֹויּב  ָאֶּבער  ֶנֶדר,  ַא  ַמאְכט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֲאִפילּו 
אּון ֶער ָזאְגט ַפאְר'ן ַדָיין ַאז ֶער ָהאט ִאיְנִזין ֶגעַהאט ַאזֹוי אּון ַאזֹוי, 
ֶקען ֶדער ַדָיין ֶצעְׁשֶטעְרן ִדי ֶנֶדר; ִאיז ַפאְרָוואס ִאיז ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי 
ָאֶדער  ַזיין?  ֶנֶדר  ַמִּתיר  ִאים  ָזאל  ֶער  ִּפְנָחס  צּו  ֶגעַגאְנֶגען  ִניְׁשט 
ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ֶהעְלְפן  ִאים  אּון  ִאים  צּו  קּוֶמען  ַהֹּכֵהן  ִּפְנָחס  ָזאל 
ַדאְרְפן ַהְרְג'ֶעֶנען ַזיין ָטאְכֶטער?" ָנאר ִדי ַעְסָקִנים ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען 
צּו ִיְפָּתח ֶרעְדן צּו ִאים ֶער ָזאל ֵגיין צּו ִּפְנָחס ִזיְך ַמִּתיר ֶנֶדר ַזיין, 
ִאיְדן,  ִדי  פּון  ֶגעֶנעַראל  ֶדער  ִּבין  "ִאיְך  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ִיְפָּתח  ָהאט 
ִניְׁשט, ָזאל ֶער קּוֶמען צּו  ֵגיין צּו ִאים, ֶעס ַּפאְסט  ִניְׁשט  ִאיְך ֶקען 
ַמֲעֶׂשה,  ַגאְנֶצע  ִדי  ֶדעְרֵצייְלן  ִּפְנָחס  צּו  ֶגעַגאְנֶגען  ֵזיי  ֶזעֶנען  ִמיר", 
אּון ִאים ֶגעֶּבעְטן ֶער ָזאל ֵגיין צּו ִיְפָּתח ַמִּתיר ֶנֶדר ַזיין, ָהאט ִּפְנָחס 
ִניְׁשט  ֵמיין  ִאיְך  ֹּכֵהן,  ַא  פּון  זּון  ַא  ֹּכֵהן  ַא  ִּבין  "ִאיְך  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 
ֶקען  ִאיְך  ָׁשַמִים...  ְּכבֹוד  ֶדער  ָדא  ַמיין  ִאיְך  ָּכבֹוד,  ֵאייֶגעֶנעם  ַמיין 
ִניְׁשט ֵגיין צּו ַאן ַעם ָהָאֶרץ, ַאז ֶער ִוויל ִאיְך ָזאל ִאים ַראֶטעֶווען ַזיין 
ָטאְכֶטער ָזאל ֶער קּוֶמען צּו ִמיר", ָזאְגן ֲחַז"ל ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ָלׁשֹון: 
ֵזיי  ְצִוויְׁשן  פּון  ָעְלָמא",  ִמן  ֲעלּוְבָּתא  ַהִהיא  ַאְבַדת  ַּתְרֵויהֹון  "ִמֵּבין 

ְצֵוויי ִאיז ַפאְרלֹויְרן ֶגעָוואְרן ָדאס ֵמייְדל.



ד

ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִדי סֹוף פּון ִדי ַמֲעֶׂשה? ֵּבייֶדע ָהאְּבן ַּבאקּוֶמען 
ִאיז  ִיְפָּתח  אּון  ַהקֹוֶדׁש  רּוַח  ַזיין  ַפאְרלֹויְרן  ָהאט  ִּפְנָחס  עֹוֶנׁש;  ַאן 
ֶגעְׁשָטאְרְּבן ִמיט ַא ִמיָתה ְמׁשּוָנה, ַזייֶנע ֵאיָבִרים ָהאְּבן ָאְנֶגעַפאְנֶגען 
צּו ְׁשַטאְרְּבן ִּביְסֶלעְכַווייז ַפאר ֶער ִאיז ֶגעְׁשָטאְרְּבן אּון וואּו ֶער ִאיז 

ֶגעַגאְנֶגען ִאיז ִאים ַאָראְּפֶגעַפאְלן ְׁשִטיְקֶלעְך ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.

ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט ִדי ַמֲעֶׂשה קּוְמט ִדי ְּבלּוט ַארֹויף ִאין ָקאּפ, ֶמען 
ַאן  ַהְרְג'ֶעֶנען  ָזאל  ֶמען  'ֲהִיָּתֵכן  ְּברֹוֶגז:  ֶצעָקאְכט אּון  ֵזייֶער  ֶוועְרט 
אּוְמׁשּוְלִדיג ִקיְנד, ַא ֵמייְדל ָוואס ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעטּון, ִּבְׁשַעת ֶמען 
ָוואְלט ִאיר ָדאְך ֶגעֶקעְנט ַראֶטעֶווען?!' ָאֶּבער ֵקייֶנער ַכאְּפט ִניְׁשט 
ַאז ִדי ֶזעְלֶּבע ַמֲעֶׂשה ְׁשִּפיְלט ִזיְך ָאּפ ַּביי ִדיר ִאיְנֶדעְרֵהיים... ָטאג 
ֶטעְגִליְך ְׁשִּפיְלט ִזיְך ָדאס ָאּפ ְצִוויְׁשן ֶמעְנְטְׁשן, ִּבְפַרט ְצִוויְׁשן ַמאן 
ִזיְך ַמאְכן  ַאז ֶעס ָזאל  ַווייּב, ֶעס ֶקען ַאַסאְך ָמאל אֹויְסקּוֶמען  אּון 
ִמיְסַפאְרְׁשֶטעְנֶדעִניְׁשן ְצִוויְׁשן ַמאן אּון ַווייּב אּון ֶדעָמאְלט ַלייְדן ִדי 
ִקיְנֶדער ֵזייֶער ְׁשַטאְרק. ֶעס ִאיז ַמָמׁש ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶנעְמט ִדי ִקיְנֶדער 
אּון ֶמען ֶׁשְחט ֵזיי; ַווייל ַאז ֶמען ֶרעְדט ִניְׁשט ֵאייֶנער צּום ְצֵווייְטן, 
ֶמען ְּבָלאְזט ֵאייֶנער אֹויְפ'ן ְצֵווייְטן, ֶווער ֶרעְדט ָנאְך ַאז ֶמען ְׁשֵרייט 
ֵאייֶנער אֹויְפ'ן ְצֵווייְטן אּון ֶמען ְטֶׁשעֶּפעט ִזיְך ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן 

- ַלייְדן ִדי ִקיְנֶדער, ֵזיי ֶלעְּבן ִמיט ְׁשֶרעק ְוכּו'.

ִאיֶּבער  ִניְׁשט  ֶּבעְטְסטּו  "ַפאְרָוואס  ַמאן:  ֶדעם  ְפֶרעְגט  ֶמען  ַאז 
ָזאְגן:  ֶער  ֶוועט  ִקיְנד?"  ַדיין  ַראֶטעֶווען  ָדאְך  ֶקעְנְסט  ַווייּב,  ַדיין 
"ִאיְך ַאְרֶּבעט ַאזֹוי ְׁשֶווער, ִאיְך ְּבֶרעְנג ִאיר ֶגעְלט ְוכּו' אּון ִזי ְׁשֵרייט 
ָנאְך אֹויף ִמיר, ָזאל ִזי ִמיר ִאיֶּבעְרֶּבעְטן!" ַאז ֶמען ְפֶרעְגט ִדי ַווייּב: 
ֶגעֶווען,  ִאיז  ָוואס ֶעס  ִניְׁשט ָׁשלֹום? ַפאְרֶגעס  "ַפאְרָוואס ַמאְכְסטּו 
ֶעְנְטֶפעְרן:  ִזי  ֶוועט  ֶגע'ַהְרְג'ֶעט?"  ֶוועְרן  ִניְׁשט  ִקיְנד ָזאל  ַדיין  ַאִּבי 
ֶער  אּון  ָאְנֶגעַפאְנֶגען  ָהאט  ֶער  ָאֶּבער  ֶגעְׁשִריְגן  ַטאֶקע  ָהאּב  "ִאיְך 
ָהאט  ֶעס  ָוואס  ַּפאִסיְרט  ָנאְכֶדעם  אּון  ִאיֶּבעְרֶּבעְטן",  ִמיר  ַדאְרף 
ַּפאִסיְרט ַּביי ִיְפָּתְח'ס ָטאְכֶטער, ִדי ִקיְנֶדער ֶוועְרן ֶגע'ַהְרְג'ֶעט, ֶווער 
ִאיז ׁשּוְלִדיג? ֵּבייֶדע! ֶווער ִניְׁשט ַאזֹוי ְּברֹוֶגז אֹויף ִיְפָּתח ַהִּגְלָעִדי ִאין 
ֵגיי ַאֵהיים אּון ֶּבעט  ִדי ֶזעְלֶּבע ַזאְך,  ִדי ַצייט ָוואס דּו טּוְסט ָדאְך 
ַווייּב, ֱאֶמת ַאז דּו ִּביְסט ַטאֶקע ֶגעֶרעְכט, ָאֶּבער קּוק  ִאיֶּבער ַדיין 
ִניְׁשט אֹויף 'ֶווער ִאיז ֶגעֶרעְכט' ָנאר קּוק אֹויף 'ַדייֶנע ִקיְנֶדער' ֵזיי 

ָזאְלן אֹויְפַוואְקְסן ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט.

ִקיְנֶדער  אֹויף?  ִניְׁשט  ָדאס  ַכאְּפן  ִקיְנֶדער  ֶעְטץ,  ֵמייְנט  ָוואס 
ֶלעְּבן  ָוואס  ֶעְלֶטעְרן  ְצִוויְׁשן ַטאֶטע ַמאֶמע;  ִריר  ֶיעֶדע  ַכאְּפן אֹויף 
ְּבָׁשלֹום, ֶזעֶען ָדאס ִקיְנֶדער, ֵזיי ֶזעֶען ִווי ֶדער ַטאֶטע ִוויל ֵאיין ַזאְך 
ִווי  ַאזֹוי  ָזאְגט: "טּו  ַאְנֶדעְרׁש, אּון ֶדער ַטאֶטע  ִוויל  ִדי ַמאֶמע  אּון 
ַמאִמי", אּון ִדי ַמאֶמע ָזאְגט: "טּו ַאזֹוי ִווי ַטאִטי" - ָדאס ֵגייט ִאין ֵזיי 
ַאַריין, ֵזיי ָזאְלן ֶעס ְׁשֶּפעֶטער ָנאְכטּון ֶווען ֵזיי ֵגייֶען ֲחתּוָנה ָהאְּבן, 

ָדאס ִאיז ֵזייֶער ִוויְכִטיג ַפאר ִדי ִקיְנֶדער.

ֶער ֶרעְדט ׁשֹוין ִניְׁשט ִמיט ַמיין ַמאֶמע ַפאר ְדֵריי ָוואְכן

ֶגעְּבן  ִקיְנֶדער  ָגאְרִניְׁשט ַּבאַהאְלְטן, אּון  ֶמען  ִקיְנֶדער ֶקען  פּון 
ַאֶלעס ַארֹויס ָוואס טּוט ִזיְך ַּביי ֵזייֶעֶרע ֶעְלֶטעְרן ִאיְנֶדעְרֵהיים, ִאיְך 
ָהאּב ַּבאקּוֶמען ַא ְּבִריוו פּון ַא ִקיְנד, ֶער ְׁשַרייְּבט ִמיר ַאזֹוי: "ִאיְך 
ַאַריין  ַמיין ַטאֶטע ֶנעְמט  ַּביים ַׁשָּבת ִטיׁש אּון  ַמיין ַטאֶטע  ַּביי  ִזיץ 
ֶגעְסט צּו ִזיְך ַּביי ִדי ְסעּוָדה, ַאְלס ַּתְלִמיד פּון מֹוֲהָרא"ׁש ֶרעְדט ֶער 
צּו ֵזיי פּון ָׁשלֹום ַּבִית, ַאז ִאין ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ִאיז ָׁשלֹום ַּבִית ַאן ִעיָקר 
ַּבִית  ַאזֹוי ֶקען ֶער ֶרעְדן פּון ָׁשלֹום  'ִווי  ְוכּו', ִאיְך ְטַראְכט צּו ִמיר 
ַאזֹוי ֵׁשיין, ִדי ַגאְנֶצע ְׁשמּוֶעס ִאיז ָנאר ַא ְׁשִּפיל, ֶער ֶרעְדט ָדאְך ׁשֹוין 
ִניְׁשט ִמיט ַמיין ַמאֶמע ַפאר ְדֵריי ָוואְכן ִאין ֵאיין ִצי, אּון ָדא ִאיז ֶער 

ַמְסִּביר ַאזֹוי ֶהעְרִליְך ִדי ַגאְנֶצע נֹוֵׂשא פּון ָׁשלֹום ַּבִית'...

ַווייּב  אּון  ַמאן  ַאז  ִאיז  ֶוועג  ֵהייִליֶגע  ִדי  אּון  ֶוועג  ֶעְרִליֶכע  ִדי 
ָזאְלן ֶלעְּבן ִאיְנֵאייֶנעם ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל, ַפאְרֶקעְרט 
ֶגעֶרעְדט  ּפּוְנְקט  ָהאּב  ִאיְך  ָזאְגן;  ֶטעֶרעִּפיְסְטן  ַהייְנִטיֶגע  ִדי  ָוואס 
ֶגעִוויֶסע  ַא  צּו  ֵגייט  ֶער  ִאיְנֶגעְרַמאן,  ַא  צּו  ָוואְך  ַפאְרַגאְנֶגעֶנע 
ֶטעֶרעִּפיְסט, )ִאיְך ִוויל ָדא ִניְׁשט ָזאְגן ָּבַרִּבים ֶדעם ָנאֶמען פּון ֶדעם 
ֶטעֶרעִּפיְסט(, ָהאּב ִאיְך ִאים ֶגעְפֶרעְגט ָוואס ֶמען ָזאְגט ָדאְרט ַּביי 
ִדי קּוְרֶסעס, ָזאְגט ֶער ִמיר, ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ֶלעְרְנט ֶמען אֹויס ֶדעם 
ִאין  ָאְנֶגעָהאְנֶגען  ַזיין  ִניְׁשט  אֹויְסֶלעְרֶנען  ִזיְך  ַדאְרְפְסט  "דּו  ְּכַלל: 
ַדיין ַווייּב, דּו ָזאְלְסט ֶקעֶנען ֶלעְּבן ָאן ַזיין ִמיט ַדיין ַווייּב ְוכּו' ְוכּו'", 
ֵזיי  ָוואס  ִלימּוִדים  ַפאְלֶׁשע  ִדי  אֹויף  ִיְׁשְמֵרינּו  ַהֵׁשם  ִלְצָלן!  ַרֲחָמָנא 
ָזאְגן, ֶעס ִאיז ַפאְרֶקעְרט פּון ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, אּוְנֶזעֶרע ֵהייִליֶגע 
ֲחָכִמים ָזאְגן )ְירּוַׁשְלִמי ְּבָרכֹות ֵּפֶרק ט, ַהָלָכה ח(: "ִאי ֶאְפַׁשר ְלִאיׁש ְּבֹלא ִאָׁשה, 
ַא  ְׁשִכיָנה",  ְּבֹלא  ְלְׁשֵניֶהן  ֶאְפַׁשר  ִאי  ִאיׁש,  ְּבֹלא  ְלִאָּׁשה  ֶאְפַׁשר  ְוִאי 
ַא  ָאן  ַזיין  ִניְׁשט  ַא ְפרֹוי ֶקען  ַווייּב, אּון  ַא  ָאן  ַזיין  ִניְׁשט  ַמאן ֶקען 
ִניְׁשט  ֶקעֶנען  ַווייּב,  ַזיין  ִמיט  ַמאן  ֵזיי - ֶדער  ֵּבייֶדע פּון  ַמאן, אּון 
ַאן  ַזיין  ִניְׁשט  ַא ַמאן  ִּפי ּתֹוָרה ֶקען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ַעל  ָאן ֶדעם  ַזיין 
ֶעְרִליֶכער ִאיד ָאן ַזיין ַווייּב, אּון ִדי ֶטעֶרעִּפיְסְטן ֶנעֶמען ִדי ִניְדִריֶגע 
גֹוי'ִאיֶׁשע ִלימּוִדים אּון ֶלעְרֶנען ָדאס אֹויס ַפאר ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער, 

ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן.

 ַא ָּפאר-ָפאְלק ִאיז ַארֹויְפֶגעקּוֶמען צּו ִמיר, ֵזיי ֶקעֶנען ִזיְך ִניְׁשט 
אֹויְסקּוֶמען ֵאייֶנער ִמיְט'ן ַאְנֶדעְרן ְוכּו', ָזאג ִאיְך ַפאְר'ן ַמאן: "ֶּבעט 
ִזי  ִאיֶּבעְרֶּבעְטן,  ִמיר  ִזי  "ָזאל  ִמיר:  ֶער  ָזאְגט  ַווייּב",  ַדיין  ִאיֶּבער 
ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן", ָזאג ִאיְך ַפאר ִדי ְפרֹוי: "ֶּבעט ִאיֶּבער ַדיין ַמאן", 
ָזאְגט ִזי ִמיר: "ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן, ָזאל ֶער ִמיר ִאיֶּבעְרֶּבעְטן", ַאזֹוי 
ֶזעֶנען ֵזיי צּוִריק ֶגעַגאְנֶגען צּו אּור ַאְלֶטע ִזְכרֹונֹות פּון ָיאְרן ַפאְרֶדעם 
ָנאְכצּוזּוְכן ֶווער ֶעס ָהאט ֶּבֱאֶמת ָאְנֶגעהֹויְּבן צּום ֶעְרְׁשט... ִּביז ִאיְך 
ָהאּב ֶגע'ּפֹוֵעְל'ט ַּביי ֵזיי ִזיְך ִאיֶּבעְרצּוֶּבעְטן; ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ֶגעְקִריְגט 
ַא ֶלעְנֶגעֶרע ַצייט צּוִליּב ָגאְרִניְׁשט, ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ָּפׁשּוט ֶגעַדאְרְפט 

ִאיֶּבעְרֶּבעְטן אּון ָאְנֵהייְּבן קּוְקן גּוט ֵאייֶנער אֹויְפ'ן ְצֵווייְטן.

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

ַמֶסֶכת יּוָמא ַדף חַמֶסֶכת יּוָמא ַדף ח

ֶגעְלטֶגעְלט

ָּברּוְך ַהֵׁשם ַאז ִמיר ָהאְּבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו 
ֶלעְרֶנען ַא ַדף ְגָמָרא.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן 
ִאיז  ָוואס  ַהַּצִּדיק',  'ִׁשְמעֹון  ִמיט  ַזיין  ְׁשֶטעְנִדיג 
אֹויף  ֶגעקּוְקט  ִניְׁשט  ֶמען  ָהאט  ַצייְטן  ַזייֶנע 

ֶגעְלט.

ֶגעְלט;  ָהאְּבן  ַאְלץ  ִוויְלן  ָּבחּוִרים  יּוְנֶגע 
ִמיט  טּון  ָגאְרִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  ִמיר,  ְגֵלייְּבט 

אר ָקאּפ ֵוויי. ֶגעְלט, ֶגעְלט ַמאְכט נַָ

ֵאיין ַזאְך ֶקען ֶמען טּון ִמיט ֶגעְלטֵאיין ַזאְך ֶקען ֶמען טּון ִמיט ֶגעְלט

ֶעס ֶפעְלט ִניְׁשט אֹויס צּו ָהאְּבן ֶגעְלט, ֶמען 
אר ָקאּפ ֵוויי ֶדעְרפּון, ֵאיין ַזאְך ֶקען  ַּבאקּוְמט נַָ
ֲחתּוָנה  ָהאט  ֶמען  אֹויּב  ֶגעְלט,  ִמיט  טּון  ֶמען 
ֶגעַהאט ֶקען ֶמען ָדאס ֶגעְּבן ַפאר ִדי ַווייּב ַפאר 
ָגאְרִניְׁשט  ִאיז  ֶדעם  פּון  ֶמער  ֶגעְּברֹויְכן,  ִאיֶרע 

ָדא ָוואס צּו טּון ֶדעְרִמיט.

ִאין  ַאייְנֶגעִזיְנֶקען  ֶזעֶנען  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן 
ֶקען  ֵזיי  צּו  ָממֹון',  'ַּתֲאַות  ִאין  ִליְגן  ֵזיי  ֶדעם, 
ִווי  ָאן  ִדיר  קּוְקן  ֵזיי  ֶרעְדן,  ִניְׁשט  ֲאִפילּו  ֶמען 
דּו ָוואְלְסט ֶגעֶווען ַאָראְּפֶגעַפאְלן פּון ִדי ְלָבָנה.

ֶלעְרְנט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז  וואֹויל 
ַאֶלע  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ֶער  ֶוועט  ְגָמָרא,  ַאִּביְסל 

ְּבָרכֹות.


