
ִחינּו ִוויְנְקל 
ַמֶסֶכת יּוָמא ַדף ט' ]ֵחֶלק א[; ִאין ְׁשֶטעְטל, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב - ִליֶּבעְרִטי יע"א

אר ֶווען ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה קּוְמט אר ֶווען ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה קּוְמטִניְׁשט נַָ ִניְׁשט נַָ

אֹויְסקּוְקן  ַאזֹוי  ַנאְכט  ֶיעֶדע  ָזאל  ַהְלַואי 
ִׁשיעּור,  צּום  קּוֶמען  ָזאְלן  ַאֶלע  ִׁשיעּור,  ֶדער 
אר ֶווען ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה קּוְמט ָזאל  ִניְׁשט נַָ
ָוואְך  ַפאְרַגאְנֶגעֶנע  ִׁשיעּור.  צּום  קּוֶמען  ֶמען 
ָהאט ִמיר ... ֵנרֹו ָיִאיר ֶגערּוְפן ִאיְך ָזאל קּוֶמען 
צּום ִסיּום, ָהאּב ִאיְך ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ִאיז ָכאְטׁש 
ָכאְטׁש  קּוֶמען  ֶעס  ִׁשיעּור,  ַּביים  'ְמֻזָּמן'  ָדא 
ַהְלַוואי  ִׁשיעּור?!"  ִׁשיעּור  צּום  ֶמעְנְטְׁשן  ְדֵריי 
ָזאל ֶיעֶדער קּוֶמען צּום ִׁשיעּור, ַאז ֶמען ּבֹויֶעט 
אֹויּב  ִקיּום  ַא  ָהאְּבן  אר  נַָ ֶעס  ֶקען  ְׁשָטאט  ַא 
ֶמען קּוְמט ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֶלעְרֶנען, צּוְפִרי, 
ַּבייַנאְכט ָאֶדער ִאיְנִמיְטן ָטאג; ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער 
ַא  ֶגעְטָראְפן  ָדא  ְפִריֶער  ָהאּב  ִאיְך  ַאז  ֲהָנָאה 
ִמיט   ... ַהֶמְדָרׁש,  ֵּבית  ִאין  ֶלעְרֶנען  ַחְברּוָתא 
ֹראׁש  ֶדער  ֶווען  צּוַזאֶמען.  ֶגעֶלעְרְנט  ָהאְּבן   ...
עֹוָלם,  ַגאְנֶצער  ֶדער  קּוְמט  ָדא  ִאיז  ְיִׁשיָבה 

ַא  ִׁשיעּור,  צּום  קּוֶמען  ֶיעֶדער  ָזאל  ַהְלַוואי 
אר  ְׁשָטאט ַדאְרף ַזיין ֶגעּבֹויֶעט אֹויף ּתֹוָרה - נַָ

ַאזֹוי ֶוועט ֶעס ָהאְּבן ַא ִקיּום.

ֶעס ִאיז ָדאְך ַא ְמַחֶּיה צּו ֶלעְרֶנען ְגָמָרא; 
ַאז ֶמען ַאְרֶּבעט ַא ַגאְנְצן ָטאג אּון ֶמען קּוְמט 
ָנאְכֶדעם ַאַריין ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֶלעְרֶנען - ִאיז 

ֶעס ַא ַאְנֶדעֶרע ֶלעְּבן.

ֶרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ּתֹוְרָתאֶרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ּתֹוְרָתא

ְגָמָרא: "ָאַמר ֶרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ּתֹוְרָתא: ִמְּפֵני "ָאַמר ֶרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ּתֹוְרָתא: ִמְּפֵני 
ַמה ָחְרָבה ִׁשיֹלה?"ַמה ָחְרָבה ִׁשיֹלה?" ֶרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ּתֹוְרָתא ָהאט 
ִמְׁשַּכן  ֶגעָוואְרן  ָחרּוב  ִאיז  "ַפאְרָוואס  ֶגעָזאְגט: 
ִּגּלּוי  ְּדָבִרים,  ְׁשֵני  ָּבּה  ֶׁשָהיּו  ִּגּלּוי "ִמְּפֵני  ְּדָבִרים,  ְׁשֵני  ָּבּה  ֶׁשָהיּו  "ִמְּפֵני  ִׁשיֹלה?" 
ֲעָריֹות, ּוִבָזּיֹון ָקָדִׁשים!"ֲעָריֹות, ּוִבָזּיֹון ָקָדִׁשים!", "צּוִליּב ְצֵוויי ֲעֵבירֹות, 

ִּגּלּוי ֲעָריֹות אּון ַפאְרֶׁשעֶמען ָקָדִׁשים!"

יֹוָחָנן  'ֶרִּבי  פּון  ַמֲעֶׂשה  ִדי  ֶקעְנְטס  ֶעְטץ 
ֶּבן ּתֹוְרָתא', ֶווער ֶער ִאיז ֶגעֶווען, קּוְקט ַאַריין 
ִאין 'ּתֹוְספֹות ְיָׁשִנים' ֶער ֵצייֶכעְנט צּו ַא ֶמְדָרׁש, 
ֶעס ִאיז ֵזייֶער ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַמֲעֶׂשה, ִדי 

ְמַלְמִדים ֶוועְלן ָהאְּבן ָוואס צּו ֶדעְרֵצייְלן ַפאר 
)ְּפִסיְקָתא  ֶדעְרֵצייְלט  ֶמְדָרׁש  ֶדער  ִקיְנֶדער;  ִדי 
ַרָּבִתי ֶּפֶרק יד( ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִאיד ָוואס ָהאט 

ָאֶרעם  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ִאיד  ֶדער  קּו,  ַא  ֶגעַהאט 
ָהאט ֶער ֶגענּוֶמען ַזיין קּו אּון ֶעס ַפאְרקֹויְפט 
ַפאר ַא גֹוי, ֶדער גֹוי ָהאט ֶגענּוֶמען ֶדעם קּו אּון 
ֶגעַאֶקעְרט ֶדעְרִמיט ַא ַגאְנֶצע ָוואְך, אּום ַׁשָּבת 
ָהאט ֶער ִאיר אֹויְך ֶגענּוֶמען צּום ֶפעְלד ִזי ָזאל 
ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ָאֶּבער ָדאס קּו ָהאט  ַאֶקעְרן, 
ִזיְך  אּון  ֶגעהֹויֶעְרט  ָהאט  ִזי  אר  נַָ ַאֶקעְרן, 
ַאָראְּפֶגעֵלייְגט, ָהאט ֶדער גֹוי ִאיר ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ְׁשָלאְגן ִזי ָזאל ִזיְך אֹויְפְׁשֶטעְלן, ָאֶּבער ִזי ָהאט 
גֹוי  ֶדער  ִאיז  ָאְרט,  פּון  ֶגעִריְרט  ִניְׁשט  ִזיְך 
ֶגעָזאְגט: "ֶנעם  ֶגעַגאְנֶגען צּום ִאיד אּון  צּוִריק 
ִזי ַצַער ֶדעְרַפאר  צּוִריק ַדיין קּו ֶאְפָׁשר ָהאט 
ִוויל ִזי ִניְׁשט ַאְרֶּבעְטן ַּביי ִמיר, ֶדער ִאיד ָהאט 
ִניְׁשט  ִוויל  קּו  ָדאס  ַאז  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ְגַלייְך 
ַאְרֶּבעְטן צּוִליּב ֶדעם ָוואס ִזי ִאיז צּוֶגעוואֹויְנט 
ִזיְך ָאְּפצּורּוֶען אּום ַׁשָּבת, ַווייל ַפאר ַא ִאיד ִאיז 
ָאסּור צּו ַאְרֶּבעְטן אּום ַׁשָּבת אּון ֲאִפילּו ַזייֶנע 

ִאים אּון ִוויל ִאים ַמְכִׁשיל ַזיין ִאין ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן; 
ֵגייט ִאים ַפאְרֶקעְרט  ִווי ַאֶלעס  ָאֶדער ֶזעט ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִווי ֶגעָראְכְטן, ַקיין ׁשּום ַזאְך ֵגייט ִאים ִניְׁשט גּוט, ָאֶדער 
ַאז ֶער ְׁשִּפיְרט ִווי ִדי ֱאמּוָנה ִאיז ִאים ָאְּפֶגעְׁשַוואְכט ַרֲחָמָנא 
ִלְּצָלן - אֹויף ִדי ַאֶלע ַזאְכן ֶגעְּבט אּוְנז ֶדער ֶרִּבי ַאן ֵעָצה, 
ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ַּבאַהאְלְטן ִאין ַא ְגרּוּב ָוואס ָדאְרט ִאיז ָדא 
ִאין  ִזיְך טֹוְבְל'ן  ֵגיין  ָזאל  ֶער  ֵהייְסט  ָדאס  ַוואֶסער,  ֶרעְגן 
ִמְקֶוה, וואּו ֶעס ִאיז ָדא ֶפעְרִציג ְסָאה ֶרעְגן ַוואֶסער, אּון 
ָדאס ֶוועט ִאים ַראֶטעֶווען פּון ִדי ֶהעְנט פּון ִדי ֵׁשִדים אּון 
ַזייֶנע  ַאֶלע  פּון  ֶוועְרן  ֶגעָהאְלְפן  ֶער  ֶוועט  ַאזֹוי  ְקִליּפֹות, 

ְּפָראְּבֶלעֶמען.

ִלְּצָלן ַּבאַׁשאְפט  ַרֲחָמָנא  ִזיְנִדיְגט  ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש  ַווייל 
אּון  ְטֶׁשעֶּפען  ָוואס  ַמִזיִקים  אּון  ְקִליּפֹות  דּוְרְכֶדעם  ֶער 
ֶדעְרִּביֶטעְרן ִאים ַזיין ֶלעְּבן, ָאֶּבער ַאז ֶער ֵגייט ִאין ִמְקֶוה 
ֶער  אּון  ְקִליּפֹות,  אּון  ַמִזיִקים  ַאֶלע  ִאים  פּון  ַאְנְטלֹויְפן 

ֶוועְרט ַא ֵנייֶער ֶמעְנְטׁש.

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א  ְנָחס, ְמָבְרִכים חוֶֹדׁש ְמַנֵחם ָאב, שְׁ ת פִּ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ֶטעְטל, ִקְרַית  ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין שְׁ יָבה שְׁ ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
א  יים 'ִקיּדּושָׁ עְרִטי יע"א; ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען בַּ ֶרְסֶלב - ִליבֶּ בְּ

יעּור ִאין  יְך ֶגעֶווען ֶדעם שִׁ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ א' ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ ַרבָּ
עְרִגיר ְוָעִני. ה י, ְמבֶּ יוֹת', ַמֲעשֶׂ ֵסֶפר ַהָקדוֹׁש 'ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

אַהאְלִטין  �ּבַ ִזיְך  ן ָהאט  עְרֶגער. א�ּב �ּבֶ ֶדער  ִגיַגאְנֶגען  ִאיז 
�ּב ָ��אס ָדאְרט ִאיז ִגיֶ��ען ֶרעִגין ַ��אֶסער.  ִמיט ִאיר ִאין ַא ְגר�ּב
ן ֶער ָהאט ָדאְרט ִמיט  ער ֵגיין. א�ּב יז ֶדער ַרַעׁש ֶ��עט ִאי�ּבֶ �ּבִ

ִאיר ִגיָזאְמט ְצֵ��י ָטאג.

ַא ְגרּוּב ָוואס ָדאְרט ִאיז ָדא ֶרעְגן ַוואֶסער

ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ָדא ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ְיסֹוד ָוואס ִאיז ַאן ֵעָצה 
ַפאר ַאֶלע ָסאְרט ְּפָראְּבֶלעֶמען ָוואס ֶמעְנְטְׁשן מּוְטֶׁשען ִזיְך. 
צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ַא ֶמעְנְטׁש ַלייְדט פּון ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ִוויְלן ִאים 
ִאין  ְּבֶרעְנט  ָוואס  ָהָרע  ֵיֶצר  ַזיין  פּון  ָאֶדער  טּון,  ְׁשֶלעְכְטס 
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פ�ּב ָהאט  ֶער  ָ��אס  ֶנֶפׁש  ְמִסיַרת  ָדאס  ִגיֶזעְהן  ִזי  ָהאט 
ער ִאיר.  ִאי�ּבֶ ַלייט  ָ��אס ֶער  ִדי ָצרֹ�ת  ן  ֶ��עִגין. א�ּב ִאיֶרעט  ן 
יי ָגאט. ַאז ָגאר ִאיר ַמְזל ָ��אס ִזי ָהאט.  ��אֹ�יִרין �ּבַ ָהאט ִזי ִגיׁשְ
ָלה.  ין ְגרֹ�יס ְגד�ּב עס ַאַמְזל. ַאז ִזי ָזאל ָהא�ּבִ ֶ ר ָהאט ִזי ֶעפּב ֶאְפׁשֶ
ן  ן ַהְצָלָחה. ָזאל ָגאר ִאיר ַהְצָלָחה. ִניט ַזיין ַפְארִמיִטין פ�ּב א�ּב
ן ַאז ֶער ֶ��עט ֶ��עִלין ִזיְך  עְרֶגער( א�ּב ן ֶדעם �ּבֶ ִאים )ְדַהיינ�ּב פ�ּב
ַליי ן ִזי ָזאל �ּבְ ָלה. א�ּב ֶנעֶמען ָגאר ִאיר ַהְצָלָחה ִמיט ִאיר ְגד�ּב
ן ִאים ָגאר ִניט ַפאְרִמיִטין ַזיין. ין ַאזֹ�י ִ��י ְפִריר. ָזאל ֶעס פ�ּב �ּבִ

ִניְׁשט ַפאְרֶגעְסן ִווי ַאזֹוי ֶמען ָהאט אֹויְסֶגעקּוְקט 
ַפאְרֶדעם

ָדאס ַדאְרף ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ְמקּוָרב צּו ַא ַצִּדיק 
גּוט ַאַריין ֶנעֶמען ִאין ִזיְך, ֶער ָזאל ְׁשֶטעְנִדיג ַמִּכיר טֹוָבה ַזיין 
ֶדעם ַצִּדיק ָוואס ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן ִאין ֶלעְּבן, ַאזֹוי ִווי ֶדעם 
ָאֶרעַמאְנ'ס ַווייּב ָוואס ָהאט ֶגעָזאְגט צּום ֶּבעְרִגיר ַאז ִווי ֶוועט 
ַזיין אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ֶחֶסד ָוואס  ִאים ְׁשֶטעְנִדיג ַמִּכיר טֹוָבה 

ֶער ָהאט ֶגעטּון צּו ִאיר.

ַא ֶמעְנְטׁש ָטאר ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַפאְרֶגעְסן ָוואס ֶער ָהאט 
ַּבאקּוֶמען פּוֶנעם ַצִּדיק, ֶער ַדאְרף ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעֶדעְנְקן ָוואס 
ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶדער ֶער ִאיז ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּום ַצִּדיק, 
ֶגעְטַראְכט,  ָהאט  ֶער  ָוואס  ֶגעטּון, פּון  ַאְלץ  ָהאט  ֶער  ָוואס 
ִוויִפיל ֶער ָהאט  ַזיין 'ָׁשלֹום ַּבִית' ָהאט אֹויְסֶגעֶזען,  ִווי ַאזֹוי 
ַצִּדיק  ֶדער  ָוואס  צּו  אּוְמקּוְקן  ִזיְך  אּון  ְוכּו',  ְוכּו'  ֶגעֶלעְרְנט 
ַאְלץ  ָהאט  ֶער  'ּתֹוָרה'  ִוויִפיל  צּוֶגעְּבֶרעְנְגט,  ִאים  ָהאט 
ֶגעֶלעְרְנט ַזייט ֶער ִאיז ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּום ַצִּדיק, ִווי ֵׁשיין 
ַזיין 'ָׁשלֹום ַּבִית' ִאיז ֶגעָוואְרן, ֶער ָהאט ַּבאקּוֶמען ַא ֶוועג ִווי 
ַאזֹוי צּו ֶרעְדן צּו ַזיין ַווייּב, ִווי ַאזֹוי צּו ֶרעְדן צּו ַזייֶנע ִקיְנֶדער 
ְוכּו' ְוכּו', ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֶוועְרן צּוֶגעוואֹויְנט ַּביים ַצִּדיק אּון 
אר  נַָ ַפאְרֶדעם,  אֹויְסֶגעקּוְקט  ָהאט  ֶמען  ַאזֹוי  ִווי  ַפאְרֶגעְסן 
ְׁשֶטעְנִדיג ְּבַלייְּבן ַּביים ַצִּדיק, ַחֶזְר'ן אּון ָפאְלְגן ַזייֶנע ֵעצֹות 

אּון ִלימּוִדים.

ֶּבעָפאר ַא ֶמעְנְטׁש קּוְמט צּום ַצִּדיק ָהאט ֶער ָגאְרִניְׁשט, 
ַקיין  ִניְׁשט  'ַדאֶוועֶנען',  ַקיין  ִניְׁשט  'ּתֹוָרה',  ַקיין  ִניְׁשט 
'ָׁשלֹום ַּבִית', קּוֶמעְנִדיג צּום ַצִּדיק ֶוועְרט ֶער ָאְנֶגעִפיְלט ִּביז 
ַפאְרֶגעְסט  ְּפלּוְצִליְנג  אּון  גּוְטס,  ַאֶלע  ִמיט  ַצייט  קּוְרֶצע  ַא 
ֶער ִאיְנַגאְנְצן פּון וואּו ֶער קּוְמט, ֶער ֵהייְּבט ָאן חֹוֶזק ַמאְכן 
פּוֶנעם ַצִּדיק; ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ֶגעֵמייֶנע ִמָדה, ֶווער ִּביְסטּו?! 
ָהאְסט ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרֶגעְסן ָוואס דּו ִּביְסט ֶגעֶווען ֶנעְכְטן?! 
ֶדער ַצִּדיק ָהאט ִזיְך ָדאְך מֹוֵסר ֶנֶפׁש ֶגעֶווען ַפאר ִדיר ִדיְך 
צּו ְּבֶרעְנֶגען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַהייְנט ַמאְכְסטּו חֹוֶזק פּון 

ִאים?!

ֶמען  ִגינ�ּב ִזי  ָהאט  ת.  ֵעד�ּב ָדאְרט  ֶמען  ֶנעְמט  ִ��י  ִמיר  ׁשְ ל�ּב
ִמיט  ֶער  ִאיז  ָטאג.  ְצֵ��יי  ָנאְך  ת.  ֵעד�ּב ֵאיין  ַפאר  �ּב  ְגר�ּב ֶדעם 
ן ִאיז ַ��ייֶטער ִגיַגאְנֶגען.  ן ָדאְרט ַארֹ�יס ִגיַגאְנֶגען א�ּב ִאיר פ�ּב
ֶער  ן  א�ּב ִגיַגאְנֶגען.  ַ��ייֶטער  ַ��ייֶטער  ִאיר  ִמיט  ִאיז  ֶער  ן  א�ּב
ְכט ֶמען ִזי  ַטאֶנען ַאז ָדאְרט. ִאין ֶדעם ָאְרט. ז�ּב ָהאט ַפאְרׁשְ

אַהאְלִטין  ִזיְך ִמיט ִאיר �ּבַ ן ָהאט  ִגיַגאְנֶגען א�ּב אֹ�יְך. ִאיז ֶער 
ָנאְך ַאָמאל ִאין ַא ִמְקֶ�ה. ָהאט ִזי ִזיְך ָדאְרט ִ��יֶדער ַאָמאל 
ן ִדי ָצרֹ�ת ָ��אס ֶער ַלייט  ֶדעְרַמאְנט. ָדאס ְמִסיַרת ֶנֶפׁש. א�ּב
ַאזֹ�י  ��אֹ�יִרין.  ִגיׁשְ ַאָמאל  ָנאְך  ִזי  ָהאט  ֶ��עִגין.  ִאיֶרעט  ן  פ�ּב
ֶמען ִדי  ן ָהאט ִגינ�ּב "ל. א�ּב נּבַ ' כּבַ ִ��י ְפִריר. ַאז ָגאר ִאיר ַמְזל ְ�כ�ּב
ת. ֶזעֶנען ֵזיי ָדאְרט אֹ�יְך ִגיֶ��ען ַא ֶקעִגין ְצֵ��יי  ִמְקֶ�ה צ�ּב ֵעד�ּב
ַ��ייֶטער  ֶזעֶנען  ן  א�ּב ִגיַגאְנֶגען.  ַארֹ�יס  ֶזעֶנען  ֵזיי  ן  א�ּב ָטאג. 
ְכט ָדא  ז�ּב ַטאֶנען. ַאז ֶמע  ִ��יֶדער ַפאְרׁשְ ִגיַגאְנֶגען. ָהאט ֶער 
ַאזֹ�י  ן  א�ּב אַהאְלִטין.  �ּבַ ִאיר  ִמיט  ִ��יֶדער  ִזיְך  ֶער  ָהאט  אֹ�יְך 
ִאיר  ִמיט  ִזיְך  ָהאט  ֶער  ָ��אס  ָמאל.  ֶעְטִליֶכע  ִגיֶ��ען  ִאיז 
ִזי ִאין  ְדַהיינ�ּב  אַהְלִטין  �ּבַ ָאְרט  ַאְנֶדער  ֵאיין  ִאין  ָמאל  ַאֶלע 
א�ּב ַ��אֶסער  ִמיט  �ּב  ְגר�ּב ַא  ִאין  ְדַהיינ�ּב  ַ��אֶסעִרין.  ִאיְרֵליי  ן  �ּבְ

ְקַ��אל  ַא  ן  א�ּב )ִגימֹ�יִזיְכץ(  ַאַגִמים  ן  א�ּב "ל  נּבַ כּבַ ִמְקֶ�ה  ַא  ִאין  ן 
א�ּב ַיִמים.  ן  א�ּב )ַטייִכין(  ְנָהרֹ�ת  ן  א�ּב ֶקעס(  )ִריְטׁשְ ְנָחִלים  ן  א�ּב

אַהְלְטן.  �ּבַ ָדאְרט  ִזיְך  ין  ָהא�ּבִ ֵזיי  ָ��אס  ָאְרט  ִאיְטִליְכן  ִאין  ן 
ִדי  ן  א�ּב ֶנֶפׁש  ת  ְמִסיר�ּב ַזיין  ִאין  ֶדעְרַמאְנט  ַאְלץ  ִזיְך  ִזי  ָהאט 
ִאים  ָהאט  ִזי  ן  א�ּב ֶ��עִגין  ִאיֶרעט  ן  פ�ּב ַלייט  ֶער  ָ��אס  ָצרֹ�ת 
ן ִזי ָהאט ַאֶלע  "ל. א�ּב נּבַ ' כּבַ ��אֹ�יִרין ַאְלץ. ַאז ִאיר ַמְזל ְ�כ�ּב ִגיׁשְ
ן ֵזיי ֶזעֶנען ַאְלץ  "ל. א�ּב נּבַ ת כּבַ ֶמען ָדאס ָאְרט צ�ּב ֵעד�ּב ָמאל ִגינ�ּב
אַהאְלִטין ִאין ִדי  ין ִזיְך ַאֶלע ָמאל �ּבַ ן ֵזי ָהא�ּבִ ַאזֹ�י ִגיַגאְנֶגען א�ּב
ֶמען אֹ�יף ֶדעם ַים. ִ��י ֵזיי  יז ֵזיי ֶזעֶנען ִגיק�ּב "ל( �ּבִ ֶעְרֶטער )ַהנּבַ
עְרֶגער ִאיז ִגיֶ��ען ַא  ן ֶדער �ּבֶ ֶמען אֹ�יף ֶדעם ַים. א�ּב ֶזעֶנען ִגיק�ּב
ְסט ִדי ֶגעְנג אֹ�יף ֶדעם ַים  ן ֶער ָהאט ִגי��א�ּב ְגרֹ�יֶסער סֹ�ֵחר. א�ּב
ֶמען ִאין ַזיין ְמִדיָנה ַאַריין  ִניְטן ֶער ָזאל ק�ּב ָהאט ֶער ִזיְך ִגיׁשְ
ִגיק�ּב ן ִאיז ַאֵהיים  ֶ��עג א�ּב ִגיָפאִרין ֶדעם  ער  יז ֶער ִאיז ִאי�ּבֶ �ּבִ

ַראְכט  ן ָהאט ִזי ָאפּב ִגי�ּבְ . א�ּב ם ַמאְנס ַ��יי�ּב ֶמען ִמיט ֶדעם ָאר�ּב
ְמָחה. ם ַמאן. ִאיז ָדאְרט ִגיֶ��ען ַא ְגרֹ�יֶסע ׂשִ ֶדעם ָאר�ּב

ִדי ְגֶרעְסֶטע ִׂשְמָחה

ַווייל ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ִׂשְמָחה ַפאר ַא ַמאן אּון ַא ְפרֹוי 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  צּוַזאֶמען;  ֶלעְּבן  ֵזיי  אּון  ֲחתּוָנה  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז 
ֶיעְצט ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסע ִׂשְמָחה ַּביים ָאֶרעַמאן אּון ַזיין ַווייּב 
ַאז ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך צּוִריק צּוַזאְמֶגעְטָראְפן ִאיְנֵאייֶנעם. אּון ַאזֹוי 
אֹויְך ִאיז ָדאס ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסע ִׂשְמָחה ַפאְר'ן ֶּבעְרִגיר, ָוואס 
ָדאס ִאיז ֶדער ַצִדיק, ַווייל ֶדער ַצִדיק ִאיז עֹוֵסק ִמיט ְמִסיַרת 
ֶנֶפׁש ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען 'ָׁשלֹום ַּבִית' ַּביי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער, צּוִריק 
ֵזייֶעֶרע  ֵזייֶעֶרע ַווייֶּבער אּון ְפרֹויֶען צּו  ְּבֶרעְנֶגען ֶמעֶנער צּו 
ְגרֹויֶסע  ַא  ָגאר  ֶגעֶהעְרְׁשט  ָדאְרט  ָהאט  ֶדעְרַפאר  ֶמעֶנער. 
ַווייּב, אּון ֵסיי  ַזיין  ִׂשְמָחה ַּביי ֶיעְדן, ֵסיי ַּביים ָאֶרעַמאן אּון 
ַּביים ֶּבעְרִגיר, ֶדער ַצִדיק, ָוואס ָהאט ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפׁש ֶגעֶווען 

ֵזיי צּוִריק צּוַזאְמְׁשֶטעְלן ִאיְנֵאייֶנעם.

ִדי ַגאְנֶצע ְׁשמּוֶעס ִאיז ָנאר ַאזֹוי ִווי ַא ְׁשִּפיל

ְׁשטּוּב  ִאיִדיֶׁשע  ַא  ִאין  ְיסֹוד  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ִאיז  ַּבִית  ָׁשלֹום 
ֶרעְדן  אּון  ִאיְנֵאייֶנעם  ְּבָׁשלֹום  ֶלעְּבן  ָזאְלן  ַמאֶמע  ַטאֶטע  ַאז 
ָגאר  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ֶדעְרַפאר  ַאְנֶדעְרן,  צּום  ֵאייֶנער  ֵׁשיין 
ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט פּון ָׁשלֹום ַּבִית. ֶעְלֶטעְרן ֵמייֶנען ַאז ִקיְנֶדער 
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ַּבאֶמעְרְקן ִניְׁשט ִצי ֵזיי קּוֶמען ִזיְך אֹויס ְצִוויְׁשן ִזיְך, ֵזיי ֵווייְסן 
ִניְׁשט ַאז ִקיְנֶדער ַּבאֶמעְרְקן ָגאר ַאַסאְך, ִקיְנֶדער ַכאְּפן אֹויף 
גּוט  ֵזייֶער  ֵווייְסן  ִקיְנֶדער  ַמאֶמע,  ַטאֶטע  ְצִוויְׁשן  ִריר  ֶיעֶדע 
ָאֶדער  ְּבָׁשלֹום  ֶלעְּבן  ִזיְך אּון  ַפאְרְׁשֵטייֶען  ַמאֶמע  ַטאֶטע  ִצי 
ֵזייֶער ַפאְרֵווייָטאְגֶטע ְּבִריוו פּון  ִניְׁשט. ִאיְך ָהאּב ַּבאקּוֶמען 
ָחִסיד,  ְּבֶרְסֶלְב'ֶער  ַא  ִאיז  ִאיר ַטאֶטע  ְׁשַרייּב  ִזי  ַּתְלִמיָדה,  ַא 
אּון ֶנעְמט ַאַריין ֶגעְסט צּו ִזיְך ִאין ְׁשטּוּב ַפאר ִדי ַׁשָּבת'ִדיֶגע 
ְסעּודֹות, אּון ֶער ֶרעְדט ִּבְׁשַעת ִדי ַגאְנֶצע ְסעּוָדה צּו ֵזיי ִאיֶּבער 
'ָׁשלֹום ַּבִית', ַאז ָׁשלֹום ַּבִית ִאיז ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ְיסֹוד ַּביים 
ֶרִּבי'ן, ַאז ֶמען ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן אֹויף ִדי ַווייּב ְוכּו', ְׁשַרייְּבט ִזי ִדי 
ַגאְנֶצע ְׁשמּוֶעס ִאיז ָנאר ַאזֹוי ִווי ַא ְׁשִּפיל, ֶער ֶרעְדט ַאזֹוי ֵׁשיין 

פּון ָׁשלֹום ַּבִית ִּבְׁשַעת ֶער טּוט ָדאס ַפאְרֶקעְרֶטע.  

עְרֶגער. ֶדעְרַפאר ָ��אס ֶער ָהאט ִגיָטאן ַאזֹ�י  ן ֶדער �ּבֶ א�ּב
יי  �ּבַ ַטאֶנען  ׁשְ יי  )�ּבַ ִנָסיֹ�ן  �ּבְ עֵֹמד  ֶער  ִאיז  ֶדעְרצ�ּב  ן  א�ּב ַאַזאְך. 
ִגיַהאט  מֹ�ָרא  ָהאט  ֶער  ָ��אס  )ְדַהיינ�ּב  ִאיר  ִמיט   )� ר�ּב ְ פּב ֶדער 
ן ָהאט ִזי ִניט ָאְנִגיִריְרט( ֶדעְרַפאר ִאיז ֶער ִנְפַקד  ַפאר ָגאט א�ּב
ן ֶער  ַרְך( א�ּב יי ַהּׁשֵם ִיְת�ּבָ ִגיָ��אִרין )ְדַהיינ�ּב ִגיַדאְכט ִגיָ��אִרין �ּבַ
ן ִזי אֹ�יְך ְדַהיינ�ּב ֶדעם ָאר�ּב ן, א�ּב ָהאט ִגיַהאט ָדאס ָיאר ַא ז�ּב

ַא  ַאזֹ�י  ִאין  ַטאֶנען  אׁשְ �ּבַ ִאיז  ִזי  ָ��אס  ֶדעְרַפאר  ַ��יי�ּב  ַמאְנס 
ן ִמיט ִאים. ֶדעְרַפאר ָהאט ִזי  ִניָסיֹ�ן ִמיט ֶדעם ֶיעְדִניַראל א�ּב

ן ִזי ָהאט ִגיַהאט ַא ָטאְכֶטער. זֹ�ֶכה ִגיֶ��ען א�ּב

ֶעס ֵגייט ִמיר ִניְׁשט ָאן, ָזאְלן ַאֶלע ֶהעְרן!!! ..."

דּוְרְכֶדעם  ִקיְנֶדער  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ֶיעְצט  ָהאְּבן  ֵּבייֶדע 
ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ֵּבייֶגעְׁשַטאֶנען ֶדעם ִנָסיֹון, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי 
ָזאְגט )ֵסֶפר ַהִמדֹות, ְיׁשּוָעה, אֹות טז(: "ְּכֶׁשָאָדם ָּבא ְלֵאיֶזה ִנָּסיֹון, ֵיַדע 
ְּכֶׁשַּיֲעמֹוד ְּבֶזה ַהִּנָּסיֹון, ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ַיֲעֶׂשה לֹו ֵנס", 
ֶווען ֶעס קּוְמט ַא ִנָסיֹון אֹויף ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶער ִוויְסן ַאז אֹויּב 
ֶוועט ֶער ֵּבייְׁשֵטיין ֶדעם ִנָסיֹון ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאים 
ַמאְכן ַא ֵנס; ֶדעְרַפאר, ִוויַּבאְלד ֵּבייֶדע ֶזעֶנען ֵּבייֶגעְׁשַטאֶנען 
ֶּבעְרִגיר  ַּביים  ֶגעָוואְרן,  ֶגעָהאְלְפן  ֵּבייֶדע  ֶזעֶנען  ִנָסיֹון  ֶדעם 

ִאיז ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן ַא זּון אּון ַּביים ָאֶרעַמאן ַא ָטאְכֶטער.

צּוָמאל ַוואְרט ַא ֶמעְנְטׁש ַא ֶלעְנֶגעֶרע ַצייט אֹויף ַא ְיׁשּוָעה, 
ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ִקיְנֶדער ָאֶדער ִמיט ֶגעזּוְנט ְוַכדֹוֶמה, ֶער 
ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַלאְנֶגע ֶטעג, ָוואְכן אּון ָיאְרן, אּון ֶער 
ֶזעט ָנאְכִניְׁשט ַקיין ְיׁשּוָעה, ֶער ְׁשֵטייט אּון ַוואְרט 'ֶווען ֶוועל 
ִאיְך ׁשֹוין ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן?' ַדאְרף ֶער ִוויְסן ַאז ֲאִפילּו ֶווען 
ֶער ֶוועט ׁשֹוין ֶדעְרְגַרייְכן צּו ִדי ָצאל ְּתִפּלֹות אֹויף ָוואס ֶדער 
קֹוֶדם  ָאֶּבער  ֶער  ֶוועט   - ִאים  פּון  ֶעְרַוואְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאים  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  'ִנָסיֹון',  ַא  דּוְרְכֵגיין  ַדאְרְפן 
קֹוֶדם אֹויְסְּפרּוִּביְרן צּו ֶזען אֹויּב ֶער ֶוועט ִזיְך ְׁשַטאְרְקן אֹויף 
ַזיין ִנָסיֹון, אּון ַדאן אֹויּב ֶוועט ֶער ִזיְך ַטאֶקע ְׁשַטאְרְקן ִאיֶּבער 

ַזיין ִנָסיֹון ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ֶערַוואְרֶטעֶטע ְיׁשּוָעה.

ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ִאיז  ִנָסיֹון  ִדי  פּון  ֵחֶלק  ְׁשֶוועְרְסֶטע  ִדי 
ֵווייְסט ִניְׁשט ַאז ַזיין ְיׁשּוָעה ִאיז ָאְנֶגעָהאְנֶגען ִאין ֶדעם ִנָסיֹון, 
ֶמען ֶמעְלְדט ִאים ִניְׁשט ָפאְראֹויס פּון ִהיְמל ַאז אֹויּב ֶער ֶוועט 

ֶוועְרן,  ֶגעָהאְלְפן  ֶער  ֶוועט  ִנָסיֹון  ֶדעם  אֹויף  ְׁשַטאְרְקן  ִזיְך 
ֶמעְנְטׁש;  ַפאְר'ן  ִנָסיֹון  ְגרֹויֶסע  ַא  ֵזייֶער  ָדאס  ִאיז  ֶדעְרַפאר 
אֹויּב ָהאט ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵׂשֶכל אּון ֶער ְׁשַטאְרק ִזיְך ִאיֶּבער ַזיין 
ִנָסיֹון - ַדאן ִאיז ֶער זֹוֶכה צּו ַזיין ֶערַוואְרֶטעֶטע ְיׁשּוָעה אּון 
אֹויּב ֶער ְׁשַטאְרְקט ִזיְך ִניְׁשט ִאיֶּבער ַזיין ִנָסיֹון ַחס ְוָׁשלֹום - 

ַדאן ֶוועט ֶער ָנאְך ַדאְרְפן ַוואְרְטן אֹויף ַזיין ְיׁשּוָעה.

ֶדער  ֶווען  ֲאִפילּו  ֶדעְרָנאְך,  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ִאיז  ַאַווַדאי 
ֶעְטִליֶכע ָמאל  ִנָסיֹון  ֵּבייֶגעְׁשַטאֶנען ֶדעם  ִניְׁשט  ִאיז  ֶמעְנְטׁש 
ֶגעְּבט ֶמען ִאים פּון ִהיְמל ְׁשֶטעְנִדיג ָנאְך ַא ֶגעֶלעְגְנֵהייט ֶער 
ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען ְׁשַטאְרְקן אֹויף ֶדעם ִנָסיֹון, אּון ִווי ָנאר ֶער 

ֶוועט ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ֶדערֹויף ֶוועט ֶער ַּבאקּוֶמען ַזיין ְיׁשּוָעה.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן סח( ַאז ַּכַעס 
אּון ֶגעְלט קּוֶמען פּון ִדי ֶזעְלֶּבע ְּפַלאץ, אּון ֶיעֶדעס ָמאל ֶעס 
ַרייְכטּום  ַא  ֶמעְנְטׁש  ַא  אֹויף  קּוֶמען  ָזאל  ֶעס  ַּבאֶׁשעְרט  ִאיז 
קּוְמט ֶדער ֵיֶצר ָהָרע - ָוואס ַפאְרִגיְנט ִניְׁשט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ֶער 
ָזאל ֶוועְרן ַרייְך - אּון ֶער ְּבֶרעְנְגט ִאים ַא ִנָסיֹון פּון ַּכַעס, אּון 
ִדי ַגאְנֶצע  ִזיְך אֹויף ַפאְרִליְרט ֶער  ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶרעְגט 
ֲעִׁשירּות ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַּבאקּוֶמען; ַּכַעס ִאיז ָאֶּבער 
ַאַזא ְׁשַטאְרֶקע ִנָסיֹון ַאז ֲאִפילּו ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ַאז דּוְרְך 
ִדי ַּכַעס ֶוועט ֶער ַפאְרִליְרן ַזיין ֲעִׁשירּות - ָדאְך ֶרעְגט ֶער ִזיְך 

אֹויף.

ָדאס ֶקען ֶמען ֶזען ְּבחּוׁש ַאז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ְּבַּכַעס ִאיז 
ֶער ְגֵרייט ַאֶלעס צּו ַפאְרִליְרן, ֶדעָמאְלט ֵגייט ִאים ָגאְרִניְׁשט 
ָאן. צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ֶער ֶרעְגט אֹויף אּון ֵהייְּבט ָאן ְׁשֵרייֶען אּון 
דּו  ִווי  ֶהעְרן  ְׁשֵכִנים  "ַאֶלע  ִאים:  ֶמען  ָזאְגט  קֹולֹות,  ַמאְכן 
ְׁשֵרייֶעְסט, דּו ֶוועְרְסט ַפאְרֶׁשעְמט ַפאר ַאֶלעֶמען", ֶעְנְטֶפעְרט 

ֶער: "ֶעס ֵגייט ִמיר ִניְׁשט ָאן, ָזאְלן ַאֶלע ֶהעְרן!!! ..."

ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ַאַסאְך ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶער ָזאל ִניְׁשט ַפאְרִליְרן ַזיין ְיׁשּוָעה צּוִליּב ַזיין ִנָסיֹון פּון 'ַּכַעס' 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶדעם  ֶּבעְטן  ָזאל  ֶער  ִנְסיֹונֹות,  ַאְנֶדעֶרע  ָאֶדער 
"ֵהייִליֶגער ַבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ׁשֹוין ֶגעָהאְלְפן 
ֶקעֶנען  ִזיְך  ָזאל  ִאיְך  אֹויְך  ִמיר  ֶהעְלף  אּון   ... ִמיט  ֶוועְרן 
ְׁשַטאְרְקן אּון ֵּבייְׁשֵטיין ֶדעם ִנָסיֹון ָוואס ֵגייט קּוֶמען אֹויף 

ִמיר ֵאייֶדער ִאיְך ֶוועל ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן".

ֶמען ַדאְרף ִאין ֶעְרֶגעץ ִניְׁשט ֵגיין

ֶעְטץ וואֹויְנְטס ָדאְך ָדא ִאין ְׁשֶטעְטל, ָדא ִאיז ַאזֹוי גּוט צּו 
ִניְׁשט  ֶעְרֶגעץ  ִאין  ַאזֹוי ֶגעְׁשַמאק,  ֶמען ַדאְרף  ִאיז  ַזיין, ֶעס 
ֵגיין ְּכֵדי צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, וואּו ֶמען ְׁשֵטייט אּון וואּו 
ֶמען ֵגייט ָהאט ֶמען ַארּום ִזיְך ְגָראז אּון ֵּבייֶמער, ֲאִפילּו ֶווען 
דּו ִזיְצט ִאיְנֶדעְרֵהיים ִּביְסטּו אֹויְך ַארּום ִדי ְגָראז, ֶמען ַדאְרף 

ָנאר אֹויְסִניְצן ִדי ַמָּתָנה אּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

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



ד

ְּבֵהמֹות ָטאְרן ִניְׁשט ַאְרֶּבעְטן אּום ַׁשָּבת, ָהאט ֶער 
ֶגעָזאְגט צּום גֹוי: "ִאיְך ֶוועל ִאיר אֹויְפְׁשֶטעְלן", 
ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען צּום קּו, אּון ֶדער ִאיד ִאיז 
ִאין  ַאַרייְנֶגערֹויְמט  אּון  קּו  צּום  צּוֶגעַגאְנֶגען 
ִאין  ֶגעֶווען  ִּביְסט  דּו  ִוויַלאְנג  קּו,  "קּו,  אֹויֶער: 
אר ִאיְנֶדעְרָוואְכן  ַמיין ְרׁשּות ְפֶלעְגְסטּו ַאֶקעְרן נַָ
ָאֶּבער  ָאְּפרּוֶען,  ִזיְך  ְפֶלעְגְסטּו  ַׁשָּבת  אּום  אּון 
ַהייְנט ַאז ַמייֶנע ֲעֵבירֹות ָהאְּבן צּוֶגעְּבֶרעְנְגט ַאז 
ִאיְך ָהאּב ִדיר ֶגעַדאְרְפט ַפאְרקֹויְפן ַפאר ַא גֹוי, 
ֶּבעט ִאיְך ִדיר, ְׁשֵטיי אֹויף אּון ַאֶקער ַפאר ַדיין 
ַאַזא  ֶגעֶגעְּבן  ָהאט  קּו  ָדאס  אּון  ַהַּבִית",  ַּבַעל 
ְגרֹויְסן ְּברּום אּון ָאְנֶגעַפאְנֶגען גּוט צּו ַאְרֶּבעְטן. 
ָהאט ֶדער גֹוי ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ִאיד: "דּו ִּביְסט ַא 
ִּכּׁשּוף ַמאֶכער ַאז דּו ֶרעְדְטְסט ִמיט ַא קּו אּון 
ֶעס ֵהייְּבט ַאן ַאְרֶּבעְטן?" ָהאט ֶדער ִאיד ִאים 
ֶגעַמאְכט  ָגאְרִניְׁשט  ֶגעֶווען: "ִאיְך ָהאּב  ַמְסִּביר 
אּום  ִניְׁשט  ַאְרֶּבעט  ִאיד  ַא  אר  נַָ ִּכּׁשּוף,  ַקיין 
ַׁשָּבת, ָהאּב ִאיְך ִאיר ֶגעָזאְגט ַאז ִּביז ַהייְנט ִּבין 
ִזי  ַהַּבִית ֶדעְרַפאר ָהאט  ַּבַעל  ִאיר  ֶגעֶווען  ִאיְך 
ָאֶּבער  ַׁשָּבת,  אּום  ַאְרֶּבעְטן  ֶגעַדאְרְפט  ִניְׁשט 
ַהייְנט ַאז ִזי ִאיז ַדייְנס ָזאל ִזי ָיא ַאְרֶּבעְטן אּום 
ַׁשָּבת", ָהאט ִזיְך ֶדער גֹוי ֵזייֶער ֶדעְרְׁשָראְקן, ֶער 
ָהאט  ֶער  ִזיְך,  צּו  קּוֶמען  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאט 
ֶעְרֶגער פּון ַא קּו?! ַא קּו  ִּבין  ֶגעְפֶרעְגט: "ִאיְך 
ֶקען ָדאְך ִניְׁשט ֶרעְדן אּון ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל 
אּון ִזי ַאְנֶעְרֶקעְנט ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ִאיְך 
ֶגעֶגעְּבן  ִמיר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט  ָוואס ֶדער   -
ִניְׁשט  ָזאל   - ְקלּוְגַׁשאְפט  אּון  ַפאְרְׁשַטאְנד 
ְמַגֵייר  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ִאים?!  ִאין  ַאְנֶעְרֶקעֶנען 
ֶמען  אּון  ֲאמֹוָרא,  ַאן  ֶגעָוואְרן  ִאיז  אּון  ֶגעֶווען 
ָהאט ִאים ֶגערּוְפן 'ֶרִּבי יֹוָחָנן ֶּבן ּתֹוְרָתא', ַווייל 
ַטייְטְׁשט  ַאַראִמיׁש  'ּתֹוְרָתא' אֹויף  ָוואְרט  ָדאס 
ַא קּו, ָדאס ֵהייְסט ַאז דּוְרְך ִדי ַמֲעֶׂשה פּוֶנעם 
קּו ָהאט ֶער זֹוֶכה ֶגעֶווען ֶגעֶווען ִזיְך ְמַגֵייר ַזיין.

דּוְרְך 'ִׂשְנַאת ִחָנם' ֶוועְרט ַאֶלעס ָחרּובדּוְרְך 'ִׂשְנַאת ִחָנם' ֶוועְרט ַאֶלעס ָחרּוב

עֹוְסִקין  ֶׁשָהיּו  ֵׁשִני  ִמְקָּדׁש  עֹוְסִקין "ֲאָבל  ֶׁשָהיּו  ֵׁשִני  ִמְקָּדׁש  "ֲאָבל  ְגָמָרא: 
ַמה  ִמְּפֵני  ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ּוְבִמְצַות  ַמה ַּבּתֹוָרה  ִמְּפֵני  ֲחָסִדים,  ּוְגִמילּות  ּוְבִמְצַות  ַּבּתֹוָרה 
ַהִּמְקָּדׁש  ֵּבית  ְצֵווייֶטער  ִדי  ַּביי  ָאֶּבער  ָחֵרב?"ָחֵרב?" 
ְמַקֵיים  אּון  ּתֹוָרה  ֶגעֶלעְרְנט  ָהאט  ֶמען  ָוואס 
ֶגעֶווען ַאֶלע ִמְצוֹות אּון ֶמען ָהאט ֶגעטּון ְּגִמילּות 
ֲחָסִדים ַפאְרָוואס ִאיז ֶעס ָחרּוב ֶגעָוואְרן? "ִמְּפֵני "ִמְּפֵני 
ִזיְך  ָהאט  ֶמען  ַווייל  ִחָנם",  ִׂשְנַאת  ּבֹו  ִחָנם"ֶׁשָהְיָתה  ִׂשְנַאת  ּבֹו  ֶׁשָהְיָתה 
ַפייְנט ֶגעַהאט ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן, "ְלַלֶּמְדָך "ְלַלֶּמְדָך 
ֲעֵבירֹות,  ָׁשֹלׁש  ְּכֶנֶגד  ִחָנם  ִׂשְנַאת  ֲעֵבירֹות, ֶׁשְּׁשקּוָלה  ָׁשֹלׁש  ְּכֶנֶגד  ִחָנם  ִׂשְנַאת  ֶׁשְּׁשקּוָלה 
ֲעָריֹות, ּוְׁשִפיכּות ָדִמים", ִדי  ָזָרה, ִּגּלּוי  ֲעָריֹות, ּוְׁשִפיכּות ָדִמים"ֲעבֹוָדה  ָזָרה, ִּגּלּוי  ֲעבֹוָדה 
ֲעֵביָרה פּון ִׂשְנַאת ִחָנם ִאיז ַאזֹוי ַהאְרּב ִווי ַאֶלע 
אּון  ֲעָריֹות  ִּגּלּוי  ָזָרה,  ֲעבֹוָדה  ֲעֵבירֹות,  ְדֵריי 

ְׁשִפיכּות ָדִמים.

דּוְרְך ִׂשְנַאת ִחָנם ֶוועְרט ַאֶלעס ָחרּוב. ַאז 
ָזאל  ֶעס  ִוויל  ֶמען  אּון  ְׁשָטאט  ַא  ּבֹויֶעט  ֶמען 
ָהאְּבן ַהְצָלָחה ַדאְרף ֶמען ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִניְׁשט 
ִזיְך  ַפאְרְׁשֵטייט  ַאְנֶדעֶרע;  אֹויף  ְׁשֶלעְכט  קּוְקן 
ָדא,  ִניְׁשט  ַהֵׁשם  ָּברּוְך  ִאיז  ָזָרה'  'ֲעבֹוָדה  ַאז 

ֲעָריֹות'  'ִּגּלּוי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבן  ַאֶלע 
ֲחתּוָנה  ִאיז  ֶיעֶדער  ָדא,  ִניְׁשט  ַהֵׁשם  ָּברּוְך  ִאיז 
ֶגעַהאט, ֶיעֶדער ֶלעְּבט ַפאר ִזיְך, 'ְׁשִפיַכת ָדִמים' 
ִאיז ָּברּוְך ַהֵׁשם ִניְׁשט ָדא; ָאֶּבער ַאז ֶמען זּוְכט 
צּו קּוְקן ְׁשֶלעְכט אֹויף ֶיעֶנעם ֶוועְרט פּון ֶדעם 
ַאֵלייְנס ָחרּוב ַא ְּפַלאץ, ֶמען ַדאְרף זּוְכן צּו קּוְקן 
גּוְטס אֹויף ַאְנֶדעֶרע, ָהאְּבן 'ַאֲהַבת ִחָנם', ֶדער 
ֶהעְלְפט ַא ְצֵווייְטן, ֶדער ָּבאְרְגט ַפאר ַא ְצֵווייְטן, 
ֶדער ֶגעְּבט ַא ְטֶרעְמּפ )ִהיְטׁש( ַפאר ַא ְצֵווייְטן, 
ֶווען  אּון  ְצֵווייְטן,  ַא  ַפאר  ֵעָצה  ַאן  ֶגעְּבט  ֶדער 
ַצַער  ַזיין  ִמיט  ֶמען  ִפיְלט  ַצַער  ָהאט  ֵאייֶנער 

-  ַאזֹוי ּבֹויֶעט ִזיְך ַא ְּפַלאץ.

ֵריׁש ָלִקיׁשֵריׁש ָלִקיׁש

ְגָמָרא: "ֵריׁש ָלִקיׁש ֲהֵוי ְסִחי ְּבַיְרְדָנא""ֵריׁש ָלִקיׁש ֲהֵוי ְסִחי ְּבַיְרְדָנא", ֵריׁש 
ָלִקיׁש ָהאט ִזיְך ֶגעַוואְׁשן ִאין ֶדעם ַטייך ַיְרֵּדן, 
ָיָדא", ָהאט  ָיַהב ֵליּה  ָיָדא""ָאָתא ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה  ָיַהב ֵליּה  "ָאָתא ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה 
ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה ֶגעֶזען ִווי ֶער ֵגייט ַארֹויס פּון 
ַטייך ָהאט ֶער ִאים ֶגעֶגעְּבן ַזיין ַהאְנט ֶער ָזאל 
ֵריׁש  ָהאט  ֵליּה"  ֵליּה""ָאַמר  "ָאַמר  ֶדערֹויף,  ָאְנַלייֶנען  ִזיְך 
ָלִקיׁש ֶגעָזאְגט צּו ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה, ... ְפֶרעְגט 
ִדי ְגָמָרא: "ְוֵריׁש ָלִקיׁש ִמי ִמְׁשָּתִעי ַּבֲהֵדי ַרָּבה "ְוֵריׁש ָלִקיׁש ִמי ִמְׁשָּתִעי ַּבֲהֵדי ַרָּבה 
ַּבר ַּבר ָחָנה"ַּבר ַּבר ָחָנה", ִצי ָהאט ֶדען ֵריׁש ָלִקיׁש ֶגעֶרעְדט 
ֶאְלָעָזר  ֶרִּבי  ֶאְלָעָזר "ּוַמה  ֶרִּבי  "ּוַמה  ָחָנה?  ַּבר  ַּבר  ַרָּבה  ִמיט 
ְּדָמָרא ְּדַאְרָעא ְּדִיְׂשָרֵאל ֲהָוה ְוֹלא ֲהָוה ִמְׁשָּתִעי ְּדָמָרא ְּדַאְרָעא ְּדִיְׂשָרֵאל ֲהָוה ְוֹלא ֲהָוה ִמְׁשָּתִעי 
ֵריׁש ָלִקיׁש ַּבֲהֵדיּה, ... ַּבֲהֵדי ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה ֵריׁש ָלִקיׁש ַּבֲהֵדיּה, ... ַּבֲהֵדי ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה 
ִניְׁשט  ָהאט  ָלִקיׁש  ֵריׁש  ָדאְך  ַמה  ִמְׁשָּתִעי?"ִמְׁשָּתִעי?" 
ֶגעֶווען  ִאיז  ָוואס   - ֶאְלָעָזר  ֶרִּבי  ִמיט  ֶגעֶרעְדט 
ַאז  ַזיין  ֶדען  ֶקען  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  פּון  ֶהער  ֶדער 
ִמיט ַרָּבה ַּבר ַּבר ָחָנה ָהאט ֶער ָיא ֶגעֶרעְדט?! 

ֶעְנְטֶפעְרט ִדי ְגָמָרא...

ַיְרֵּדן ִאיז ְמסּוָגל ַפאר ִּבָּטחֹוןַיְרֵּדן ִאיז ְמסּוָגל ַפאר ִּבָּטחֹון

ֶעְטץ ֶזעְנט ׁשֹוין ֶגעֶווען ִאין ַיְרֵּדן? ֶווען ִאיְך 
ִיְׂשָרֵאל  ֶאֶרץ  ִאין  ָּבחּוִרים  ִדי  ִמיט  ֶגעֶווען  ִּבין 
ֶזעֶנען ִמיר ֶגעַגאְנֶגען ִזיְך טֹוְבְל'ן ִאין ַיְרֵּדן, ַווייל 
ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ֵסֶפר ַהִּמּדֹות אֹות ִּבָּטחֹון, אֹות יז(: "ֵמי 
ַהַּיְרֵּדן ֵהם ְסֻגָּלה ְלִבָּטחֹון", ִזיְך טֹוְבְל'ן ִאין ַיְרֵּדן 

ִאיז ְמסּוָגל ַפאר ִּבָּטחֹון.

ֵריׁש ָלִקיׁש ִאיז אֹויְסֶגעַוואְקְסן ַאן ֲאמֹוָראֵריׁש ָלִקיׁש ִאיז אֹויְסֶגעַוואְקְסן ַאן ֲאמֹוָרא

ַפאְרָוואס  ַטַעם  ֵׁשייֶנע  ַא  ֶגעֶזען  ִאיְך ָהאּב 
ַקיין  ִמיט  ֶרעְדן  ִניְׁשט  ְפֶלעְגט  ָלִקיׁש  ֵריׁש 
ֶגעֶווען  ָדאְך  ִאיז  ָלִקיׁש  ֵריׁש  ַווייל  ֶמעְנְטְׁשן, 
ְגָמָרא  ִדי  ִווי  ַאזֹוי  רֹויֶּבער,  ַא  יּוְנֶגעְרֵהייט 
ָהאט  יֹוָחָנן  ֶרִּבי  ַאז  פד.(  ְמִציָעא  )ָּבָבא  ֶדעְרֵצייְלט 
ִאיז  ַיְרֵּדן  ִאין  ָּבאְדן  ִאיְנִמיְטן  ֶגעַהאְלְטן  ִזיְך 
ַיְרֵּדן,  ִאיֶנעם  ַאַרייְנֶגעְׁשְּפִריְנֶגען  ָלִקיׁש  ֵריׁש 
"ַפאְרָוואס  ֶגעְפֶרעְגט:  יֹוָחָנן  ֶרִּבי  ִאים  ָהאט 
ֵריׁש  ִאים  ָהאט  ֶלעְרֶנען?"  ִניְׁשט  קּוְמְסטּו 
ָלִקיׁש ֶגעָזאְגט: "דּו ִּביְסט ַאַזא ֵׁשייֶנער ֶמעְנְטׁש 
ָוואְלְסט ֶגעֶקעְנט ַמאְכן ֶגעְלט צּו טּון ֲעֵבירֹות 
)ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן(", ָהאט ִאים ֶרִּבי יֹוָחָנן ֶגעָזאְגט: 
ֶׁשעֶנער  ִאיז  ָוואס  ְׁשֶוועְסֶטער  ַא  ָהאּב  "ִאיְך 
פּון ִמיר, אֹויּב דּו ֶזעְצט ִזיְך ֶלעְרֶנען ֶגעּב ִאיְך 

ָהאט  ַווייּב",  ַא  ַפאר  ְׁשֶוועְסֶטער  ַמיין  ִדיר 
ֵריׁש ָלִקיׁש ַטאֶקע ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶלעְרֶנען אּון ִאיז 
אּון  ָלִקיׁש',  'ֵריׁש  ֲאמֹוָרא  ֶדער  אֹויְסֶגעַוואְקְסן 
ֶרִּבי  ְׁשָוואֶגער ִמיט  ַא  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ָלִקיׁש  ֵריׁש 
יֹוָחָנן. ֶדעְרַפאר ָהאט ֵריׁש ָלִקיׁש ָנאְכֶדעם ָוואס 
ֶער ָהאט ְּתׁשּוָבה ֶגעטּון ִזיְך ָפאְרֶגענּוֶמען ִניְׁשט 
ָהאט  ֶער  ַווייל  ֶמעְנְטְׁשן,  ַקיין  ִמיט  ֶרעְדן  צּו 
רֹויְּבן,  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ֵעצֹות  ַאֶלע  ֶגעֶקעְנט  ָדאְך 
ָזאְלן  ֶמעְנְטְׁשן  ַאז  ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ֶער  ָהאט 
ֶעס ֶקעֶנען ַארֹויְסַּבאקּוֶמען פּון ִאים, ֶמעְנְטְׁשן 
צּו  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועְגן  ַאֶלע  ֶוועְרן  ֶגעוואֹויר  ָזאְלן 
ַּבא'ַגְנב'ֶעֶנען ַאְנֶדעֶרע, ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעֶרעְדט 

ִמיט ֵקייֶנעם.

ִאין ַאְכט אּון ְצָוואְנִציג ִמינּוטִאין ַאְכט אּון ְצָוואְנִציג ִמינּוט

ָּברּוְך ַהֵׁשם ַאז ִמיר ָהאְּבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו 
ַדף  ַא  ִמינּוט  ְצָוואְנִציג  אּון  ַאְכט  ִאין  ֶלעְרֶנען 
ְגָמָרא, אּון ִמיר ָהאְּבן ָנאְך ַאִּביְסל ֶגעְׁשמּוֶעְסט 

ִאיְנִמיְטן ִחיזּוק.

ַא ְׁשָטאט ַעל ֵׁשם ַרֵּבינּוַא ְׁשָטאט ַעל ֵׁשם ַרֵּבינּו

ִאיְך ִּבין ַארֹויס ֶגעקּוֶמען ַאֶהער ַווייל ִאיְך 
ִוויל ֶעְנק ְמַחֵזק ַזיין, ַאז ֶמען ּבֹויֶעט ַא ְׁשָטאט 
ַעל ֵׁשם ַרֵּבינּו, 'ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב', ַדאְרף ֶעס ַזיין 

ֶגעּבֹויֶעט אֹויף ּתֹוָרה.

ֶעְכט ִּבין ִאיְך ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ָאֶּבער...ֶעְכט ִּבין ִאיְך ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ָאֶּבער...

ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ּתֹוָרה ֶקען ֶמען ַזיין ָּדבּוק 
ֶקען  ּתֹוָרה  ֶלעְרְנט  ֶמען  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום 
ֶמען  ַאז  ְׁשֶלעְכְטס,  פּון  ָאְּפֶגעִהיְטן  ַזיין  ֶמען 
ֶלעְרְנט  ֶמען  ַאז  ֵריין,  ֶמען  ִאיז  ּתֹוָרה  ֶלעְרְנט 
ּתֹוָרה ָהאט ֶמען ַא ֹּכַח ִזיְך צּו ְקִריְגן ִמיְט'ן ֵיֶצר 

ָהָרע.

ֶוועְלט, ֶמען ֶקען  ְׁשֶוועֶרע  ַאַזא  ִאיז  ַהייְנט 
ִּבין  'ֶעְכט  אּון  ֶטעֶלעָפאן  ְקֵלייֶנע  ַא  ִמיט  ִזיְצן 
ִאיְך ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ָאֶּבער ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט 
ִזיְך ַפאְרקּוְקט  ָוואס ָהאט ַּפאִסיְרט, ִאיְך ָהאּב 
ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  ִּבין  ִאיְך  ַזאְכן,  ְׁשֶלעְכֶטע  ִמיט 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ִזיְך  ֶקען  ַאזֹוי  ִווי  ְוכּו'',  ֶגעֶזען  ִאין 
ִדי  ָהאט  ֶער  ַאז  אר  נַָ ָהָרע?  ֵיֶצר  ִמיְט'ן  ְקִריְגן 

ּתֹוָרה ִמיט ִזיְך!

ָוואס ֶוועט ִדיר ְּבַלייְּבן פּון ַדיין ִּביְזֶנעס?ָוואס ֶוועט ִדיר ְּבַלייְּבן פּון ַדיין ִּביְזֶנעס?

ַנאְכט  ֶיעֶדע  קּוֶמען  ָזאְלְסט  דּו  ַהְלַוואי 
ַדיין  פּון  ְּבַלייְּבן  ִדיר  ֶוועט  ָוואס  ִׁשיעּור;  צּום 
ִּביְזֶנעס? ֶמען ַדאְרף ַאְרֶּבעְטן, ֶמען ַדאְרף ַמאְכן 
ִפיְנף  ִּביז  גּוט  ִאיז  ַאֶלעס  ָדאס  ָאֶּבער  ַּפְרָנָסה, 
ֶזעְקס ַאֵזייֶגער, ֶדעְרָנאְך ֵגייט ֶמען ַאֵהיים, ֶמען 
ָנאְכֶדעם  ִקיְנֶדער,  ִדי  ִמיט  ַאִּביְסל  ֶהעְלְפט 
קּוְמט ֶמען ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֶלעְרֶנען. ֶנעם ִזיְך 
ַא ַחְברּוָתא, ֶנעם ַא ִאיְנֶגעְרַמאן אּון ֶלעְרן ֶדעם 
ַהֶמְדָרׁש  ֵּבית  ִאין  קּוֶמען  מּוז  ֶמען  ְגָמָרא.  ַדף 
ִאיְנֶדעְרְפִרי, מּוז ֶמען קּוֶמען ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש 

ַּבייַנאְכט. ֶמען מּוז קּוֶמען ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש!


