
ִחינּו ִוויְנְקל
ַמֶסֶכת יּוָמא ַדף ט' ]ֵחֶלק ב[

ְׁשֶוועְּבל אּוְנֶטער ַזייֶנע ִפיס...ְׁשֶוועְּבל אּוְנֶטער ַזייֶנע ִפיס...

ֶלעְרֶנען  צּו  ֶחְברּותֹות  ֶעְנק  ַמאְכְטס 
ָדאס   - ְגָמָרא  ְגָמָרא.  ַאִּביְסל  ֶלעְרְנט  ְגָמָרא, 
ִאין  ְׁשַרייְּבט  מֹוֲהָרא"ׁש  ַאֶלעס;  ַפאְרְּבֶרעְנט 
ֵבּייְׁשֵטיין  ֶקען  ָהָרע  ֵיֶצר  "ֶדער  ַּבַנַחל:  ֲאֶׁשר 
ִניְׁשט  אר  נַָ  - טּון  ַאֶלעס  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ֶעֶפעֶנען ִדי ְגָמָרא, ֶער ִציֶטעְרט פּון ִדי ְגָמָרא 
ִווי  ַאזֹוי  ִאיז  ֶעס  ִאים,  ַפאְרְּבֶרעְנט  ַווייל ָדאס 
דּו ֶנעְמְסט ַא ְׁשֶוועְּבל אּון ֵלייְגְסט ֶעס אּוְנֶטער 
ַזייֶנע ִפיס, ֶער ֵהייְּבט ָאן ְׁשְּפִריְנֶגען". ֶדער ֵיֶצר 
אר ִניְׁשט  ָהָרע ָזאְגט: "טּו ָדאס אּון טּו ֶיעְנץ - נַָ

ְגָמָרא".

ַאָראְּפֶנעֶמען ֶדעם ָדְזׁשאֹוק...ַאָראְּפֶנעֶמען ֶדעם ָדְזׁשאֹוק...

ֶנעְמט  ִוויַלאְנג  ְגָמָרא,  ִׁשיעּור  צּום  קּוְמט 
ֶצען  ְגָמָרא?  ְּבַלאט  ֶדעם  ֶלעְרֶנען  צּו  ֶדען 
ִדי  ֶנעֶמען  ַאָראּפ  ִאיְך  ֶוועל  ֶאְפָשׁר  ִמינּוט! 

ָדְזׁשאֹוק; ִאיְך ָהאּב ֶגעֶּבעְטן ... ֵנרֹו ָיִאיר ָוואס 
ַא  ַמאְכן  ָזאל  ֶער  ִׁשיעּור  ֶדעם  ָפאר  ֶלעְרְנט 
ָדְזׁשאֹוק ֶיעְדן ָטאג ָנאְכ'ן ִׁשיעּור, ָאֶּבער אֹויּב 
ֶנעְמט ֶעס צּוִליּב ֶדעם צּו ַלאְנג, ֵמיין ִאיְך ֶער 

ָזאל ַאָראְּפֶנעֶמען ֶדעם ָדְזׁשאֹוק...

ָוואס טּוט ֶמען ַאז ֶמען ִאיז ַפאְרָיאְגט?ָוואס טּוט ֶמען ַאז ֶמען ִאיז ַפאְרָיאְגט?

טּוט  "ָוואס  ִמיר:  ְפֶרעְגט  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא 
ִווי  ַגאְנְצן ָטאג,  ַא  ִאיז ַפאְרָיאְגט  ֶמען ַאז ֶמען 
ְׁשֶווער  ִווי  ֵווייְסט  דּו  ֶלעְרֶנען?!"  ֶמען  ֶקען 
אֹויְפֶגעַוואְקְסן  ִּבין  ִאיְך  ַאְרֶּבעְטן?  ֶמעְנְטְׁשן 
ַאְלס ִקיְנד ַּביי ַמיין ֵזייֶדע ֵזֶכר ַצִּדיק ִלְבָרָכה 
ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ַקאְרְלְסּבּוְרג, ֶדעָמאְלט ָהאּב 
ִאיְך ָנאְכִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס ֵהייְסט ַאְרֶּבעְטן; 
ִאיְך ִּבין ֶגעקּוֶמען פּון ַא ְׁשטּוּב וואּו ַמיין ַטאֶטע 
ָזאל  ֶיעֶדער  ֶגעֶווען  ַמְקִּפיד  ָהאט  ְׁשִליָט"א 
ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ָנאְכִמיָטאג,  ְפַרייָטאג  ְׁשָלאְפן 
ֶגעֶווען ַאַזא ַזאְך ֶמען ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ַאָראְּפֵלייְגן 
ְפַרייָטאג ָנאְכִמיָטאג, קּום ִאיְך ַאְלס ִקיְנד ָאן 
ַדאֶוועֶנען אֹויְסֶגערּוהֶטעְרֵהייט,  ִאין ׁשּול צּום 

אּון ִאיְך ֶזע ִווי ֶגעִוויֶסע ֶמעְנְטְׁשן - ֶיעֶדע ָוואְך 
ֶזעְלֶּבע ֶמעְנְטְׁשן - ְׁשָלאְפן  ִדי  ֶגעֶווען  ִאיז ֶעס 
ַּביים ַדאֶוועֶנען, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט 
ֶגעֶווען  ָקאּפ  ִדי  ִאיז  ֵאייְנָמאל  ֶזען,  צּו  ָדאס 
אֹויף ַאָראּפ  - ֶדעָמאְלט ִאיז ָנאְך גּוט ַווייל ִדי 
מֹויל ִאיז ָדאְך ַפאְרַמאְכט, ָאֶּבער ַאָּפאר ָמאל 
ֶדעָמאְלט   - ַארֹויף  אֹויף  ֶגעֶווען  ָקאּפ  ִדי  ִאיז 
ִדי  ִאיז  צּוָמאל  אּון  ָאְפן,  ֶגעֶווען  מֹויל  ִדי  ִאיז 
ַאְלץ  ִאיְך  ָהאּב  ַאָראְּפֶגעַפאְלן...  ְׁשְטַרייְמל 
ִזיְך  ֶער  ֵגייט  ַהְּסָתם  ִמן  ִמיר  צּו  ֶגעְטַראְכט 
אֹויְפֶוועְקן ַּביי 'ְלָכה דֹוִדי' ָאֶדער ָכאְטׁש ֶווען 
ֶגעְטַראְכט  ָהאּב  ִאיְך  אֹויף,  ִזיְך  ְׁשֶטעְלט  ֶמען 
ֵזיי  ְּכֵדי  ְׁשִטיל  ְקַלאְטֶׁשען  ֶמען  ָזאל  ֶאְפָשׁר 
ָהאט  ָמאל  ַאַסאְך  ִניְׁשט אֹויְפֶוועְקן,  ִזיְך  ָזאְלן 
ֶער ִזיְך ָיא אֹויְפֶגעֶוועְקט ַּביי 'ֹלא ֵתבֹוׁשּו' אּון 
ֶדעָמאְלט  ָנאְך  ָהאּב  ִאיְך  ִניְׁשט;  ָמאל  ַאַסאְך 
ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס ֵהייְסט ַאז ַא ִאיד קּוְמט 
ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש, ָהאּב ִאיְך ֶגעְטַראְכט צּו ִזיְך 
ַפאְרָוואס קּוְמט ֶער ִּבְכַלל ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש? 

ָזאל ֶער ַאֵהיים ֵגיין ְׁשָלאְפן!

ֶזעֶנען  ֵזיי  ָוואס  דּוְרְכֶדעם  ִקיְנֶדער  צּו  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ֶיעְצט  ָהאְּבן 
ֵּבייֶגעְׁשַטאֶנען ֶדעם ִנָסיֹון, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ֵסֶפר ַהִמדֹות, ְיׁשּוָעה, 
ַהִּנָּסיֹון,  ְּבֶזה  ְּכֶׁשַּיֲעמֹוד  ֵיַדע  ִנָּסיֹון,  ְלֵאיֶזה  ָּבא  "ְּכֶׁשָאָדם  טז(:  אֹות 

ֶׁשַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא ַיֲעֶׂשה לֹו ֵנס", ֶווען ֶעס קּוְמט ַא ִנָסיֹון אֹויף ַא 
ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶער ִוויְסן אֹויּב ֶוועט ֶער ֵּבייְׁשֵטיין ֶדעם ִנָסיֹון ֶוועט ֶדער 
ֶזעֶנען  ֵּבייֶדע  ִוויַּבאְלד  ֶדעְרַפאר,  ֵנס;  ַא  ַמאְכן  ִאים  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַּביים  ֶגעָוואְרן,  ֶגעָהאְלְפן  ֵּבייֶדע  ֶזעֶנען  ִנָסיֹון  ֶדעם  ֵּבייֶגעְׁשַטאֶנען 
ֶּבעְרִגיר ִאיז ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן ַא זּון אּון ַּביים ָאֶרעַמאן ַא ָטאְכֶטער.

ְיׁשּוָעה,  ַא  אֹויף  ַצייט  ֶלעְנֶגעֶרע  ַא  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַוואְרט  צּוָמאל 
ֶ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 
ֶדעְרְגַרייְכן  ֶוועט ׁשֹוין  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו  ַאז  ִוויְסן  ֶער  ַדאְרף  ֶוועְרן?' 
פּון  ֶעְרַוואְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  אֹויף  ְּתִפּלֹות  ָצאל  ִדי  צּו 
ֶדער  'ִנָסיֹון',  ַא  דּוְרְכֵגיין  ַדאְרְפן  קֹוֶדם  ָאֶּבער  ֶער  ֶוועט   - ִאים 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים קֹוֶדם אֹויְסְּפרּוִּביְרן צּו ֶזען אֹויּב ֶער ֶוועט 
ִזיְך  ֶער  ֶוועט  אֹויּב  ַדאן  אּון  ִנָסיֹון,  ַזיין  אֹויף  ְׁשַטאְרְקן  ֶקעֶנען  ִזיְך 

ַטאֶקע ְׁשַטאְרְקן ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ֶערַוואְרֶטעֶטע ְיׁשּוָעה.

ֵווייְסט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ִאיז  ִנָסיֹון  ִדי  פּון  ֵחֶלק  ְׁשֶוועְרְסֶטע  ִדי 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת  ת ַמּטוֹת-ַמְסֵעי, רֹאׁש חוֶֹדׁש ְמַנֵחם ָאב, שְׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין  יָבה שְׁ תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

עְרִטי יע"א; ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען  ֶרְסֶלב - ִליבֶּ ֶטעְטל, ִקְרַית בְּ שְׁ
יְך ֶגעֶווען  ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ א' ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ א ַרבָּ יים 'ִקיּדּושָׁ בַּ
עְרִגיר  ה י, ְמבֶּ יוֹת', ַמֲעשֶׂ יעּור ִאין ֵסֶפר ַהָקדוֹׁש 'ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ֶדעם שִׁ

ְוָעִני.

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

ַאַזאְך.  ַאזֹוי  ִגיָטאן  ָהאט  ֶער  ָוואס  ֶדעְרַפאר  עְרֶגער.  ּבֶ ֶדער  אּון 
ִמיט  רּוב(  ּפְ ֶדער  יי  ּבַ ַטאֶנען  ׁשְ יי  )ּבַ ִנָסיֹון  ּבְ עֵֹמד  ֶער  ִאיז  ֶדעְרצּו  אּון 
ִזי ִניט  ִאיר )ְדַהיינּו ָוואס ֶער ָהאט מֹוָרא ִגיַהאט ַפאר ָגאט אּון ָהאט 
ָאְנִגיִריְרט( ֶדעְרַפאר ִאיז ֶער ִנְפַקד ִגיָוואִרין )ְדַהיינּו ִגיַדאְכט ִגיָוואִרין 
ִזי אֹויְך  זּון, אּון  ַא  ָיאר  ָדאס  ִגיַהאט  ֶער ָהאט  ַרְך( אּון  ִיְתּבָ ַהּׁשֵם  יי  ּבַ
ַטאֶנען ִאין ַאזֹוי  אׁשְ ְדַהיינּו ֶדעם ָארּוַמאְנס ַווייּב ֶדעְרַפאר ָוואס ִזי ִאיז ּבַ
זֹוֶכה  ִזי  ֶיעְדִניַראל אּון ִמיט ִאים. ֶדעְרַפאר ָהאט  ִניָסיֹון ִמיט ֶדעם  ַא 

ִגיֶווען אּון ִזי ָהאט ִגיַהאט ַא ָטאְכֶטער.

ַא ְיׁשּוָעה דּוְרְך ֶדעם ִנָסיֹון

ֵּבייֶדע  ַאז  ֶדעם  פּון  ָוואְך  ָפאִריֶגע  ֶגעֶרעְדט  ׁשֹוין  ָהאְּבן  ִמיר 
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ִניְׁשט ַאז ַזיין ְיׁשּוָעה ִאיז ָאְנֶגעָהאְנֶגען ִאין ֶדעם ִנָסיֹון, ֶמען ֶמעְלְדט ִאים 
ִניְׁשט ָפאְראֹויס פּון ִהיְמל ַאז אֹויּב ֶער ֶוועט ִזיְך ְׁשַטאְרְקן אֹויף ֶדעם 
ְגרֹויֶסע  ַא  ֵזייֶער  ָדאס  ִאיז  ֶדעְרַפאר  ֶוועְרן,  ֶגעָהאְלְפן  ֶער  ֶוועט  ִנָסיֹון 
ִנָסיֹון ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש; 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 
ַא  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  ְיׁשּוָעה.  ַזיין  אֹויף  ַוואְרְטן  ַדאְרְפן  ָנאְך  ֶער  ֶוועט 
ַזיין  ַפאְרִליְרן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ַאַסאְך  ֶמעְנְטׁש 
ְיׁשּוָעה צּוִליּב ַזיין ִנָסיֹון, ֶער ָזאל ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער 
ַבּאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ׁשֹוין ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ... אּון ֶהעְלף 
ִמיר אֹויְך ִאיְך ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען ְׁשַטאְרְקן אּון ֵּבייְׁשֵטיין ֶדעם ִנָסיֹון ָוואס 

ֵגייט קּוֶמען אֹויף ִמיר ֵאייֶדער ִאיְך ֶוועל ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן".

ַאַווַדאי ִאיז ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶדעְרָנאְך; ֲאִפילּו ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז 
ִניְׁשט ֵּבייֶגעְׁשַטאֶנען ֶדעם ִנָסיֹון ֶעְטִליֶכע ָמאל ֶ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.

ּפאְרׁשֹוין  ְגרֹויֶסע  ִוויְלד  ַא  ֵזייֶער  אְרׁשֹוין  ּפַ ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ִזי  אּון 
ן  ייְנֵקייט ִניט ִגיֶווען. ָוואִרין ְצִוויׁשְ ִליְך ׁשֵ ָוואס ֶסע ִאיז ָגאר ֵקיין ֶמעְנְטׁשְ
ן ֶזעְהט ֶמען ָגאר ַאזֹוי ַא ׁשייְנֵקייט ִניט. ִדי ֶוועְלט ְפֶלעְגט ָזאִגין  ֶמעְנׁשְ
ֶווער  ַהְלַואי ֶסע ָזאל אֹויס ַוואְקִסין. )ָוואִרין ַאזֹוי ַא ִוויְלד ִחידּוׁש ִאיז ׁשְ
ייְנֵקייט ִאיז ִגיֶווען ָגאר ִוויְלד.  ַאז ֶסע ָזאל אֹויס ַוואְקִסין( ָוואִרין ִאיר ׁשֵ

ָוואס ִמֶזעְהט ַאזֹויְנס אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִניט.

ַהְלַואי ִזי ָזאל אֹויְסַוואְקְסן

ִאיְך ֶזע ַאז ֶמען ַדאְרף פּון ֶדעם אֹויְך ֶרעְדן, ַאז ֶמען ָזאְגט ֶעס ִניְׁשט 
ֵווייְסט ֶמען ִניְׁשט ֶדעְרפּון, ֶמען ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס ָיא אּון ָוואס ִניְׁשט; 
ֶעס ַמאְכט ִזיְך ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ָגאר ַא ֶגעלּוְנֶגען ִקיְנד, ַזיין זּון ָאֶדער 
ָטאְכֶטער ָהאט אֹויְסֶטעְרִליֶׁשע ַטאַלאְנְטן, ֶער ֶקען ֵׁשיין ִזיְנֶגען ָאֶדער 
ַאְנֶדעֶרע ַמֲעלֹות, ַדאְרְפן ִדי ֶעְלֶטעְרן ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן אֹויף ִאים, ִאים ִניְׁשט 
ַארֹויְפְׁשֶטעְלן ַּביי ֶיעֶדע ֲחתּוָנה ִאין ִדי ֵהייֶעך ֶער ָזאל ִזיְנֶגען ְוַכּדֹוֶמה, 
ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעזּוְנט צּוִפיל לֹויְּבן אּון רּוֶמען ַא ִקיְנד; ַאַווַדאי ַדאְרף 
ֶמען ֶגעְּבן ַפאר ִקיְנֶדער גּוֶטע ֶוועְרֶטער, ֶמען ַדאְרף ֵזיי אֹויְסלֹויְּבן אּון 
אֹויְסרּוֶמען, ִווי וואֹויל ֵזיי ֶזעֶנען, ִווי ְׁשַטאְרק ֶמען ִאיז צּוְפִריְדן פּון ֵזיי, 
ָאֶּבער צּוִפיל לֹויְּבן אּון רּוֶמען ֶנעְמט ַאֶוועק ָדאס ַנאטּוְרִליֶכע ֶוועג פּון 
ַוואְקְסן, ַא ִקיְנד ֶקען ִניְׁשט ַאזֹוי אֹויְפַוואְקְסן ֶגעזּוְנט. ָדאס ָזאְגט ֶדער 
ָזאְגן:  ֶזעֶעְנִדיג ִאיר וואּוְנֶדעְרִליֶכע ֵׁשייְנֵקייט ְפֶלעְגט ֶמען  ֶרִּבי ָדא ַאז 
ִניְׁשט  ֶגעְּבן  ַאְכטּוְנג  ַדאְרף  ֶמען  ַווייל  אֹויְסַוואְקְסן",  ָזאל  ִזי  "ַהְלַואי 

צּוִפיל לֹויְּבן אּון רּוֶמען ַא ִקיְנד, ָוואס ָדאס ֶקען ִאיר ָׁשאְטן.

אּון  ֶזעְהן.  ִזי  קּוֶמען  ְפֶלעִגין  אּון  ֵגיין  ַאַריין  ֶוועְלט  ִדי  ְפֶלעְגט 
ִאיז  ֶסע  ָוואס  ׁשֹויְנֵקייט  ִאיר  ַפְארוואּוְנֶדעִרין אֹויף  ֵזייֶער  ִזיְך  ְפֶלעִגין 
נֹות ַאֶלע ָמאל  עְנֶקען ַמּתָ ֵזייֶער ֵזייֶער ִוויְלד ִגיֶווען אּון ְפֶלעִגין ִאיר ׁשֶ
יז ֶדער  נֹות. ּבִ עְנְקט ַמּתָ ין ַאזֹוי ַאְלץ ִגיׁשֶ אְפט אּון ֵזיי ָהאּבִ ׁשַ ַמְחַמת ִליּבְ

ָארּום ַמאן ִאיז ַרייְך גיָוואִרין.

ָוואס ֵמייְנט ַאז ֶער ִאיז ַרייְך ֶגעָוואְרן, ַאז ֶער ָהאט ַּבאקּוֶמען ַאַסאְך 
ֶגעְלט? ֵניין! ִניְׁשט ָדאס ֵמייְנט ַרייְך, ַווייל ֶגעְלט ֶקען ָגאְרִניְׁשט צּוֶגעְּבן 
ַצִּדיק  ֶדער  ַאז  ִמיט ֶדעם  ֶגעָוואְרן  ַרייְך  ִאיז  ֶער  אר  נַָ ֶמעְנְטׁש,  ַא  ַפאר 

ָהאט ַאַרייְנֶגעֵלייְגט ִאין ִאים ַא 'ִיּׁשּוב ַהַדַעת'.

עְרֶגער. ִאיז ִאים ִגיַפאִלין ִאין ִזין ַאַריין. ַאז ֶער ָזאל ִזיְך  אּון ֶדער ּבֶ
ָוואס  ייְנֵקייט.  ׁשֵ ְגרֹויס  ִאיר  ַמְחַמת  ַמאן.  ָארּום  ֶדעם  ִמיט  ַזיין  ֵדְך  ְמׁשַ
ֶוועט  ר  ֶאְפׁשֶ ִגיְטַראְכט  ִזיְך  ָהאט  ֶער  אּון  ִחידּוׁש.  ַא  ַאזֹוי  ִגיֶווען  ֶסע 
אַטייִטין ֶדער ָחלֹום. )ָוואס ֶסע ָהאט ִזיְך ִאים ִגיָחְלְמ'ט( ַאז ֶמע  ְדרֹויף ּבַ
ְטָראְגט  ָארּום ַמאן  ָארּוַמאן. אּון פּון ֶדעם  ַזייְנס צּום  ער  ִאיּבֶ ְטָראְגט 
אַטייט ֶעס ְדרֹויף ַאז ֵזיי ֶוועִלין  ר ּבַ "ל( ֶאְפׁשֶ ּנַ ער צּום ִאים )ּכַ ֶמען ִאיּבֶ

ט ֶוועִרין דֹוְרְך ֶדעם  ֵדְך ַזיין. ֶוועִלין ֵזיי ִאין ֵאייֶנעם אֹוְסִגיִמיׁשְ ִזיְך ְמׁשַ
ידּוְך. ׁשִ

עְרֶגער.  ַאָמאל ִאיז ֶדעם ָארּום ַמאְנס ַווייּב ַאַריין ִגיקּוֶמען צּום ּבֶ
ֵדְך ַזיין.  ק ִמיט ִאיר ִזיְך ְמׁשַ ָהאט ֶער ֶעס ִאיר ִגיָזאְגט. ַאז ֶער ָהאט ֵחׁשֶ
"ל. ָהאט ִזי ִאים  ּנַ ר ֶוועט ֶדעְרִמיט ְמקּוָים ֶוועִרין ֶדער ָחלֹום ּכַ אּון ֶאְפׁשֶ
ִניט  ָהאּב  ִאיְך  ָנאר  ִגיַהאט.  ִזין  ִאין  אֹויְך  ָדאס  ָהאּב  ִאיְך  גיֶעְנֶפעְרט 
מּוִסין. ַאז ִאיְך ָזאל  ִגיַהאט ֵקיין ַהָעָזה. ִאיְך ָזאל ִמיט ַאייְך ֶדעְרפּון ׁשְ
ין ִאיְך ַאַווְדַאי ְגֵרייט.  ֵדְך ַזיין ִמיט ַאייְך. ָנאר ַאז ִאיר ִוויְלט. ּבִ ִמיְך ְמׁשַ
ַווְדַאי פּון ַאייְך ִניט ַפאְרַמייִדין. ָוואִרין ִאיְך ָהאּב ִזיְך  אּון ִאיְך ֶוועל ּבְ
וואֹויִרין ַאז ָגאר ַמיין גּוְטץ אּון ַמיין ַהְצָלָחה ָזאל פּון ַאייְך ִניט ַזיין  ִגיׁשְ

ַפאְרִמיִטין.

ָגאר ַמיין גּוְטס אּון ַמיין ַהְצָלָחה ָזאל ִניְׁשט ַזיין ַפאְרִמיְטן פּון 
מֹוֲהָרא"ׁש...

ִאיְך ָהאּב ַאָמאל ֶגעְׁשִריְּבן ַא ְּבִריוו ַפאר מֹוֲהָרא"ׁש ִמיט ֶדעם ָלׁשֹון 
פּון ֶרִּבי'ן: "ָגאר ַמיין גּוְטס אּון ַמיין ַהְצָלָחה ָזאל ִניְׁשט ַזיין ַפאְרִמיְטן 
פּון מֹוֲהָרא"ׁש...", ָהאט ִמיר מֹוֲהָרא"ׁש צּוִריק ֶגעְׁשִריְּבן ַא ְּבִריוו )ֶעס ִאיז 
ֶגעְדרּוְקט ִאין ֲאֶׁשר ַּבַנַחל ְּבִאיִדיׁש, ֵחֶלק ג, ִסיָמן רעא( ִמיט ֶדעם ָלׁשֹון: "ָדאס ָוואס דּו 

ְׁשַרייְּבְסט ֶדעם ָלׁשֹון פּון ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות: "ָגאר ַמיין ַמָזל אּון ַהְצָלָחה 
ָזאל ִניְׁשט ַזיין ַפאְרִמיְטן פּון ..." ַא ְגרֹויְסן ְיַיֶׁשר ֹּכַח; ָנאר ִאיְך ִוויל 
ִדיר ָזאְגן ִאיְך זּוְך ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ְׂשַכר ְוכּו' ְוכּו', ַמיין ַגאְנֶצע ַזאְך 
ֶוועְלט ַאז ֶיעֶדער  ֶרִּבי'ְנס אֹור ִאין ִדי  ִאיז ָנאר ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ֶדעם 
ִאיד ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום ּבֹוֵרא ָכּל עֹוָלִמים ַאזֹוי ִווי 
ַא זּון ֶּבעט ִזיְך ַּביים ַטאֶטען, אּון ַאזֹוי ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ִזיְך דּוְרְך 
ִמיט ַזיין ַחֶבר, אּון אֹויְך ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ֶדעם 'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד' פּון 
ֶדעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן ָוואס דּוְרְכֶדעם ֶקען ֶיעֶדער ִאיד דּוְרְכֶלעְרֶנען ִדי 
ַגאְנֶצע ּתֹוָרה אֹויּב ֶער ִוויל, אּון ֶמער פּון ֶדעם ִוויל ִאיְך ִניְׁשט; ַעד 

ַּכאן ְלׁשֹון ָקְדׁשֹו.

ייֶדע  ּבֵ ין  עְרֶגער( אּון ִדי ָטאְכֶטער. ָהאּבִ אּון ֶדער זּון )פּון ֶדעם ּבֶ
ִגיֶלעִריְנט ִאין ֵאיין ֵחֶדר ְלׁשֹונֹות אּון ַאְנֶדעֶרע ַזאִכין ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵסֶדר 
יי ֵזיי. אּון ִדי ָטאְכֶטער ְפֶלעְגט ֶמען קּוֶמען ִזי ֶזעְהן ַמְחַמת ְגרֹויס  ִאיז ּבַ
יז ֶדער ָארּום ַמאן ִאיז  ּבִ נֹות.  עְנְקט ַמּתָ ִחידּוׁש אּון ֶמע ָהאט ַאְלץ ִגיׁשֶ
ָררֹות ִזי ֶזעְהן. אּון ִזי ִאיז ֵזיי  ַרייְך ִגיָוואִרין. אּון ֶסע ְפֶלעִגין קּוֶמען ׂשְ
יי ֵזיי ַא ִוויְלד ִחידּוׁש ִגיֶווען.  ּבַ ייְנֵקייט ִאיז  ֵזייֶער ִגיֶפעִלין. אּון ִאיר ׁשֵ
ַמְחַמת  אּון  ייְנֵקייט.  ׁשֵ ִליְך  ֶמעְנְטׁשְ ֵקיין  ִגיֶווען  ִניט  ָגאר  ֶסע  ָוואִרין 
ַאז  ִזין.  ֶדעם  אֹויף  ִגיקּוֶמען  ָררֹות  ׂשְ ִאיז  ייְנֵקייט.  ׁשֵ ְגרֹויס  ִוויְלד  ִאיר 
ָרָרה ָוואס ֶער  ֵדְך ַזיין ִמיט ֶדעם ָארּום ַמאן. אּון ַא ׂשְ ֵזיי ָזאִלין ִזיְך ְמׁשַ
ִאיר.  ִמיט  ַזיין  ֵדְך  ְמׁשַ ִזיְך  ִגיַהאט  ק  ֵחׁשֶ ֶער  ָהאט  זּון.  ַא  ִגיַהאט  ָהאט 
ֵדְך ַזיין.  ַטאֶנען ִמיט ִאים ִזיְך ְמׁשַ ָררֹות ִניט ָאן גיׁשְ ִמיר ֶסע ִאיז ִדי ׂשְ לּוׁשְ
ן ֵזיי ִגימּוְזט ֶזעְהן ִזיְך  ער ֶדעם ָהאּבְ )ְדַהיינּו ִמיט ֶדעם ָארּום ַמאן( ִאיּבֶ
ל ַזיין ֶדעם ֶמעְנְטׁש ְגרֹויס ַמאִכין )ְדַהיינּו ֶדעם ָארּום ַמאן( אּון  ּדֵ ּתַ ִמׁשְ
ִגיָוואִרין  ִאיז  ֶער  ֵקיֶסר. אּון  יים  ּבַ ִדיֶנען  ָזאל  ֶער  ַאז  ִגיֶזעְהן  ן  ָהאּבְ ֵזיי 
יק. אּון ֶדעְרָנאְך ֶהעֶכער ֶהעֶכער ַאֶלע ָמאל. ָוואְרן  יְרְטׁשִ ָראּפִ ְפִריר ַא ּפְ
יז ֶער ִאיז ִגיְך ִגיָוואִרין  ין ַאֶלע ָמאל ּבִ ין ִגיֶזעְהן ִאים ִגיְך צּו ֵהייּבִ ֵזיי ָהאּבִ
יז ֶער ִאיז ִגיָוואִרין ַא ֶיעְדִניַראל, אּון ִדי  ַאֶלע ָמאל ֶהעֶכער ֶהעֶכער. ּבִ
ֵדְך ַזיין ִמיט ִאים, ָנאר ֶסע ֶזעֶנען  ין ׁשֹוין ִגיָוואְלט ִזיְך ְמׁשַ ָררֹות ָהאּבִ ׂשְ
ַאַסאְך  ָוואִרין  ִגיָוואְלט.  ָדאס  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ָוואס  ָררֹות  ׂשְ ַאַסאְך  ִגיֶווען 
צּו  אֶרעט.  ִגיּפָ ְדִריֶנען  ִזיְך  ין  ָהאּבִ אּון  ִגיַפאִלין.  ְדרֹויף  ֶזעֶנען  ָררֹות  ׂשְ
ִמיט  ִגיָקאְנט  ִניט  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ֶדעם  ער  )ִאיּבֶ ָמאל  ַאֶלע  ִאים  ין  ֵהייּבִ

ֵדְך ַזיין(. ֵקייֶנעם ְמׁשַ

ַׁשְדָכִנים לֹויְפן ָנאְך

ָדא ִאיז ֶדער ֶרִּבי ְמַרֵּמז, ֶווען ֶמען ֶהעְרט אֹויס ִׁשידּוִכים ַדאְרף ֶמען 
ִוויְסן ַאז ִדי ַצייט לֹויְפט אּון ֶמען ֶקען ַפאְרְׁשִּפיְלן ִדי ַצייט; ִווי ֶגעלּוְנֶגען 
ָדאס ִקיְנד ָזאל ָנאר ִניְׁשט ַזיין, אּון ֶמען ְׁשִּפיְרט ִזיְך גּוט ַאז ַׁשְדָכִנים 



ג

צּו  ַפאר  ָאן  ִניְׁשט  ַהאְלט  ָדאס  ַאז  ִוויְסן  ֶמען  ַדאְרף  ְוכּו',  ָנאְך  לֹויְפן 
ֶוועְרן  ָוואס  ִקיְנֶדער  ֶעְלֶטעֶרע  ַאַסאְך  ֵזייֶער  ֶנעֶּבעְך  ֶזעט  ֶמען  ַלאְנג. 
ֶעְלֶטער אּון ֶעְלֶטער, אּון ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֲחתּוָנה - ָנאר ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען 
ֶגעֶווען ֵזייֶער ֶגעלּוְנֶגען אּון ֶמען ָהאט ִזיְך ֶגעֶוועְלט אּון ֶגעֶוועְלט, אּון 
ֶמען ָהאט ִזיְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶדעְרֶוועְלן. ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ַמֲעֶׂשה ִמיט 
ִׁשידּוִכים  ַאזֹויִפיל  ָאְנֶגעְטָראְגן  ָהאט  ֶמען  ָטאְכֶטער,  ָאֶרעַמאְנ'ס  ֶדעם 
ִּביז ִדי ֶעְלֶטעְרן ָהאְּבן ִזיְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ִמיט ֵקייֶנעם ְמַׁשֵדְך ַזיין, ַווייל 
ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְּבן ְׁשִּפיְרן גּוט ַאז ֶמען לֹויְפט ָנאְך, ֶיעֶדער ִוויל 

ִאיר ֶנעֶמען.

ַזיין  ֵדְך  ְמׁשַ ֵקייֶנעם  ִמיט  ִגיָקאְנט  ִניט  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ֶדעְרצּו  אּון 
מּוְסט ַאז ֶמע ָזאל ִזיְך  ין ֶמע ָהאט ׁשֹוין ִגיׁשְ עְרֶגער. ָוואִרִ ַמְחַמת ֶדעם ּבֶ

ֵדְך ַזיין ִמיט ִאים. ְמׁשַ

ֶיעְדִניַראל.  ַא  ִגיָוואִרין  ׁשֹוין  ִאיז  ֶער  ָוואס  ַמאן.  ָארּום  ֶדער  אּון 
ֵקיֶסר  ֶדער  אּון  ִגיֶווען.  ַמְצִליַח  ֵזייֶער  ַווייֶטער  אּון  ַווייֶטער  ֶער  ָהאט 
יִקין ִאין ִמְלָחמֹות ַאַריין. ָהאט ֶער ֵזייֶער ַמְצִליַח ִגיֶווען  ְפֶלעְגט ִאים ׁשִ
ַאֶלע ָמאל. ָהאט ִאים ֶדער ֵקיֶסר ָנאְך ֶהעֶכער אֹויף ִגיהֹויִבין ַאֶלע ָמאל 
יז ֶדער ֵקיֶסר  ֶהעֶכער ֶהעֶכער. אּון ֶער ָהאט ַאְלץ ֵזייֶער ַמְצִליַח ִגיֶווען. ּבִ
ב ִגיֶווען. ַאז ֵזיי ָזאִלין  ין. ָהאט ִזיְך ִדי ַגאְנֶצע ְמִדיָנה ְמַייׁשֵ ָטאְרּבִ ִאיז ִגיׁשְ
ִאים ַמאִכין ַפאר ֵקייֶסר אּון ֶסע ֶזעֶנען צּום אֹויף ִגיקּוֶמען ַאֶלע ׂשָררֹות. 
ים ִגיֶווען ַאז ֶער ָזאל ַזיין ֵקיֶסר ִאיז ֶער ִגיָוואִרין  ין ַאֶלע ַמְסּכִ אּון ֵזיי ָהאּבִ
ֵקיֶסר( אּון ֶער  ִגיָוואִרין  ׁשֹוין  ִאיז  "ל  ַהּנַ )ַהיינּו ֶדער ָארּום ַמאן  ֵקיֶסר. 
ָהאט ִגיַהאְלִטין ִמְלָחמֹות. אּון ֶער ָהאט ֵזייֶער ַמְצִליַח ִגיֶווען. אּון ֶער 
ָהאט ַאייְנִגינּוֶמען ְמִדינֹות. אּון ֶער ָהאט ַווייֶטער ִמְלָחמֹות ִגיַהאְלִטין 
אּון ָהאט ַאְלץ ַמְצִליַח ִגיֶווען. אּון ָהאט ַאֶלע ָמאל ַווייֶטער ָאּפ ִגינּוֶמען 
ן  ִגיֶגעּבְ אּוְנֶטער  ַאֵליין  ִזיְך  ין  ָהאּבִ ְמִדינֹות  ִריֶקע  ִאיּבְ ִדי  יז  ּבִ ְמִדינֹות. 
ַהְצָלָחה  ִדי  ִגיֶזעְהן  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ָוואִרין  ִוויִלין.  גּוְטן  ִמיט  ִאים  אּוְנֶטער 
ייְנֵקייט פּון ֶדער ֶוועְלט אּון  ַזייֶנע ִאיז ֵזייֶער ְגרֹויס. ָוואִרין ָגאר ָדאס ׁשֵ
ן ִזיְך ַאיין ִגיַזאְמְלט  יי ִאים. ָהאּבְ ָגאר ָדאס ַמְזל פּון ֶדער ֶוועְלט ִאיז ּבַ
ים ִגיֶווען. ַאז ֶער ָזאל ַזיין ַא  ין ַמְסּכִ ִאין ֵאייֶנעם ַאֶלע ְמָלִכים. אּון ָהאּבִ
ַתב ִמיט  ין ַא ּכְ ין ִאים ִגיִגיּבִ ער ָגאר ֶדער ֶוועְלט. אּון ֵזיי ָהאּבִ ֵקיֶסר ִאיּבֶ

ִגיְלֶדעֶנע אֹוִתיֹות.

ִגיָוואִרין  ִאיז  ֶער  ָוואס  ַמאן  ָארּום  ֶדער  )ְדַהיינּו  ֵקיֶסר  ֶדער  אּון 
ִזיְך  ִגיָוואְלט  ִניט  ַהייְנט  ׁשֹוין  ָהאט  ֶוועְלט(  ֶדער  ָגאר  ער  ִאיּבֶ ֵקיֶסר 
ֵקייֶסר  ַא  ָאן  ִניט  ֵטייט  ׁשְ ֶסע  ָוואִרין  עְרֶגער.  ּבֶ ֶדעם  ִמיט  ַזיין  ֵדְך  ְמׁשַ
עְרֶגער. אּון ַזיין ַווייּב ִדי ֵקיֶסְרֶטע. ִזי ָהאט  ֵדְך ַזיין ִמיט ַא ּבֶ ָזאל ִזיְך ְמׁשַ
עְרֶגער  עְרֶגער )ְדַהיינּו ִזי ָהאט ִמיט ֶדעם ּבֶ ִגיְטֶרעִטין פּון ֶדעם ּבֶ ִניט ָאּפְ
ֶוועְגן  ִאיֶרעט  פּון  ִגיֶווען  ֶנֶפׁש  מֹוֵסר  ִזיְך  ָהאט  ֶער  ָוואִרין  ִגיַהאְלִטין 

"ל(. ּנַ ּכַ

ַמִּכיר טֹוב ַזיין ֶדעם ַצִּדיק

ִמיר ָהאְּבן ׁשֹוין ֶגעֶרעְדט ַפאְרַגאְנֶגעֶנע ָוואְך פּון ֶדעם ִעְנָין ָאֶּבער 
ֶרִּבי  ֶדער  ָנאְכַאָמאל;  אּון  ָנאְכַאָמאל  ֶדעם  פּון  ֶרעְדן  ַדאְרף  ֶמען 
ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶדער ֵקיֶסר ָהאט ׁשֹוין ַהייְנט ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ִזיְך ְמַׁשֵדְך 
ִזיְך  ֶגעַּפאְסט  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ִאים  ָהאט  ַהייְנט  ַווייל  ֶּבעְרִגיר  ִמיְט'ן  ַזיין 
ְמַׁשֵדְך ַזיין ִמיט ִאים, ֶער ִאיז ָדאְך ׁשֹוין ְגרֹויס ֶגעָוואְרן, ָאֶּבער ַזיין ַווייּב, 
ִאיר  ֶגעְּבן  אּון  צּוָזאג  ִאיר  ַהאְלְטן  ֶגעָוואְלט  ָיא  ָהאט  ִזי  ֵקיֶסְר'ֶטע,  ִדי 
ָטאְכֶטער ַפאר ַזיין זּון; ַווייל ְפרֹויֶען ָהאְּבן ִאין ִזיְך ַא ְׁשַטאְרֶקע ַמֲעֶלה 
ֶמער פּון ֶמעֶנער; ְפרֹויֶען ֶזעֶנען ְׁשֶטעְרֶקער ִמיט 'ְּתִמימּות', ֵזיי ֶזעֶנען 
גּוֶטע  ַּביי  ֶעס  ִניְצן  ַאֶלע  ִניְׁשט  אר  נַָ ֲחָכִמים';  'ֱאמּוַנת  ִאין  ְׁשֶטעְרֶקער 
ָאֶּבער  ַזאְכן,  ַנאִריֶׁשע  צּו  ַפאְרקֹויְפט  ְׁשֶנעֶלער  ֶוועְרן  ֶגעִוויֶסע  ַזאְכן, 
ֶווען ֵזיי ִניְצן ֶעס ִּבְקֻדָּׁשה, אֹויף צּו ְגֵלייְּבן ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ִאין 
ַצִדיִקים - ֶזעֶנען ֵזיי ֶדעְרִמיט ְׁשֶטעְרֶקער פּון ִדי ֶמעֶנער. ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ְׁשֵטייט ִאין ִּפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר )ֵּפֶרק מה( ַאז ַאֲהֹרן ָהאט ֶגעְטַראְכט ַּביי ִדי 
ֵעֶגל, אֹויּב ֶוועל ִאיְך ָזאְגן ַפאר ִדי ִאיְדן ֵזיי ָזאְלן ְּבֶרעְנֶגען ֶגעְלט ֶוועְלן 

"ֶגעְּבט  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  ֶער  ָהאט  ֶדעְרַפאר  ְּבֶרעְנֶגען,  לֹויְפן  ְׁשֶנעל  ַאֶלע 
ִמיר ִדי ָנאז ֶּבעְנֶדער פּון ֶעְנֶקעֶרע ַווייֶּבער אּון ִקיְנֶדער", ְטַראְכְטְנִדיג 
ַאז ִדי ְפרֹויֶען אּון ִקיְנֶדער ָוואס ַפאְרָמאְגן ַא ְׁשַטאְרֶקע ָמאס ְּתִמימֹות 
אּון  ֶדעְרִמיט,  ֲעֵביָרה  ַאן  טּון  צּו  ֶגעְּבן  ֶוועְלן  ִניְׁשט  ֶעס  ִזיֶכער  ֶוועְלן 
ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען, ִדי ְפרֹויֶען ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ֶגעְּבן ֵזייֶעֶרע 
ִצירּוְנֶגען ֵזיי ָהאְּבן ַווייֶטער ֶגעְגֵלייְּבט ִאין ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו, ָהאְּבן ִדי ִאיְדן 
ֶגענּוֶמען ֵזייֶער ֵאייֶגעֶנע ָנאז ֶּבעְנֶדער אּון ָדאס ֶגעֶגעְּבן אֹויף צּו ַמאְכן 
אּון  ְפרֹויֶען  ִדי  ַפאר  ַּבאָצאְלט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון  ֵעֶגל,  ִדי 
ֶגעֶווען  ַאֶלעס  ִאיז  ֵזייֶער יֹום טֹוב; ָדאס  ַאְלס  ֶגעֶגעְּבן ֹראׁש חֹוֶדׁש  ֵזיי 
ַא ַדאְנק ֵזייֶער ְּתִמימֹות ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגעַהאט, ַאז ֶמען ָהאט ֵזיי ִניְׁשט 
אּון  ַרֵּבינּו  ֹמֶׁשה  ַצִּדיק  ֶדעם  ָאְּפצּוָלאְזן  ָקאּפ  ַא  ַפאְרְדֵרייֶען  ֶגעֶקעְנט 

ַמאְכן ֶדעם ֵעֶגל.

גּוט  ַצִּדיק  ַא  צּו  ְמקּוָרב  ִאיז  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ַדאְרף  ָדאס 
ַאַרייְנֶנעֶמען ִאין ִזיְך, ֶער ָזאל ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעֶדעְנְקן ַמִּכיר טֹוב ַזיין ֶדעם 
ַצִּדיק ָוואס ָהאט ִאים ֶגעָהאְלְפן ִאין ֶלעְּבן, ֶער ָזאל ִזיְך ִפיְרן ִווי ִווי ֶדעם 
ָאֶרעַמאְנ'ס ַווייּב ָוואס ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַפאר ִאיֶרע אֹויְגן אּון ֶגעֶדעְנְקט 

ָדאס גּוְטס ָוואס ֶדער ֶּבעְרִגיר ָהאט ֶגעטּון ִמיט ִאיר.

ַא ֶמעְנְטׁש ָטאר ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַפאְרֶגעְסן ָוואס ֶער ָהאט ַּבאקּוֶמען 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ָוואס  ֶגעֶדעְנְקן  ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף  ֶער  ַצִדיק,  פּוֶנעם 
ֵאייֶדער ֶער ִאיז ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּום ַצִדיק, ִווי ֶער ָהאט ֶגעוואֹויְנט ַּביי 
ֶגעְטַראְכט  ָנאר  ֹמַח-ַמֲחָשָׁבה ָהאט  ַזיין  ְוכּו',  ִאיְנֶדעְרֵהיים  ְקִליּפֹות  ִדי 
ִוויִפיל  אֹויְסֶגעֶזען,  ָהאט  ַּבִית'  'ָׁשלֹום  ַזיין  ַאזֹוי  ִווי  ַנאִריְׁשֵקייְטן,  פּון 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ִאים  ָהאט  ֵקייֶנער  אּון  ְוכּו',  ְוכּו'  ֶגעֶלעְרְנט  ָהאט  ֶער 
ִדיּבּוִרים,  ַזייֶנע  ֶרִּבי,  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָנאר   - ָדאְרט  פּון  ַארֹויְסְׁשֶלעְּפן 
ַזייֶנע ְסָפִרים, ַזיין ְׁשְּפַראְך - ָדאס ָהאט ָהאט ֶגעֶרעְדט צּו ִאים אּון ָנאְנט 
ֶגעֶלעְרְנט  ַאְלץ  ֶער ָהאט  'ּתֹוָרה'  ִוויִפיל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶגעְּבֶרעְנְגט צּום 
ַזייט ֶער ִאיז ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן צּום ַצִדיק, ִ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'.

ֶאְפָשׁר ַא ַאְנֶדעֶרע ָסאְרט 'ֵקיֶסר'

ֶמען ַדאְרף ָאֶּבער ָהאְּבן אֹויף ֶדעם ַא ַּבאזּוְנֶדעֶרע ְזִכָיה ַאז ֶמען ָזאל 
ָדאס זֹוֶכה ַזיין צּו ֶגעֶדעְנְקן, ַווייל ֵאייְנָמאל ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה צּו ֶוועְרן 
ְמקּוָרב צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן - ֶוועְרט ֶער ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד; ֶער ֵהייְּבט ָאן 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ֵהייְּבט ָאן ֶלעְרֶנען ִׁשיעּוִרים ִאין ָּכל ַהּתֹוָרה 
אר  נַָ ְטַראְכְטן  צּו  ֶגעטֹויְׁשט  ֶוועְרט  ֹמַח-ַמֲחָׁשָבה  ַגאְנֶצע  ַזיין  ּכּוָלּה, 
ַפאְרֶגעְסט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִּביז  ַזאְכן,  גּוֶטע  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון פּון  פּוֶנעם 
ִאיְנַגאְנְצן ַאז ֶער ָהאט ָדאס ַאֶלעס ַּבאקּוֶמען דּוְרְכ'ן ַצִּדיק, ֶער ְטַראְכט 
'ִאיְך ִּבין ָדאְך ׁשֹוין ְגרֹויס, ִאיְך ֶלעְרן אּון ִאיְך ַדאֶווען, ַאֶלעס ִאיז ִמיר 
ְּבֵסֶדר, ַפאְרָוואס ַדאְרף ִאיְך ַהייְנט ֶגעֶדעְנְקן ֶדעם ַצִּדיק?!' אּון ֶּבֱאֶמת 
ִאיז ָדאס ָוואר, ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶוועְרט ְמקּוָרב צּו ַא ַצִּדיק ֶוועְרט ֶּבֱאֶמת 
אר ֶאְפָשׁר ַא  ְגרֹויס, ]ִמיר ֶזעֶנען ַטאֶקע ָנאְכִניְׁשט ֶגעָוואְרן ַא 'ֵקיֶסר', נַָ
ַאְנֶדעֶרע ָסאְרט 'ֵקיֶסר' ָוואס ֶמען רּוְפט ָאן ֶווען ָדאס ִקיְנד ֶעְסט אֹויף 
ִדי ַנאְכְטָמאל ָוואס ִדי ַמאֶמע ָהאט ָאְנֶגעְגֵרייט - ָדאס ֶזעֶנען ִמיר...[, 
פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ַדאְרף ֶמען ֶגעֶדעְנְקן ַאז ַמיין ַגאְנֶצע ְגרֹויְסֵקייט, ַמיין 
ַגאְנֶצע ַהְצָלָחה ָהאּב ִאיְך ַּבאקּוֶמען דּוְרְכ'ן ַצִּדיק, ֶדער ַצִּדיק ָהאט ִמיר 
צּוֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ִדי ַאֶלע ַמְדֵריגֹות, ִמיר צּוֶגעְקֶלעְּבט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶער ַדאְרף ׁשֹוין ֵלייֶדער ִניְׁשט ַקיין ִחיזּוק...

ֶדעְרַפאר ֶזעט ֶמען ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך, ֶווער ָהאט ַא ֶגעִפיל ִאין 
ֶרִּבי'ן? ֶווער ַדאְרף ֶדעם ֶרִּבי'ן? ָנאר ַאַזא ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ֶצעְּבָראְכן, 
ֶער ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד אּון ֶעס ֵגייט ִאים ִניְׁשט, אּון ֶער ָהאט 
ָנאְכִניְׁשט אֹויְפֶגעֶגעְּבן אֹויף ִזיְך, ֶעס ַּבאֶדעְרט ִאים ָנאְך ֶווען ֶער ָהאט 
ָהאט  ֶער  ַאז  ָנאְך  ִאים  ַּבאֶדעְרט  ֶעס  ֶעְׂשֵרה,  ְׁשמֹוֶנה  ִדי  ִאיְנִזין  ִניְׁשט 
ֶגעֶגעְּבן ַא ְׁשֶלעְכֶטע קּוק, ֶער ִוויל ָנאְך ַדאֶוועֶנען ַׁשֲחִרית, ִמְנָחה אּון 



ד

ַמֲעִריב ִמיט ִמְנָין, ַאַזא ֵאייֶנער ָוואס ָהאט ָנאְך גּוֶטע ְרצֹונֹות, ֶער ִוויל 
ָזאל  ֶרִּבי  ֶדער  ִחיזּוק  ַדאְרף  ֶער  ֶרִּבי'ן,  צּום  קּוְמט   - ֶעְרִליְך  ַזיין  ָנאְך 
ִאים ַווייְזן ִדי ֶוועג אּון ְמַחֵזק ַזיין ִווי ַאזֹוי צּו ַזיין ֶעְרִליְך, ָאֶּבער ֶדער 
ְצֵווייֶטער ָוואס ַפאְרְׁשֵטייט ִאים ִניְׁשט, ֶער ְפֶרעְגט: 'ַפאְרָוואס ַדאְרְפְסטּו 
ֶדעם ֶרִּבי'ן?' 'ַפאְרָוואס ִּביְסטּו ֶצעְּבָראְכן?' 'ָוואס ֶפעְלט ִדיר?' - ַאַזא 
ׁשֹוין  ַּבאֶדעְרט  ִאים  ִזיְך,  אֹויף  אֹויְפֶגעֶגעְּבן  ַלאְנג  ׁשֹוין  ָהאט  ֶמעְנְטׁש 
ִניְׁשט ִדי ָסאְרט ַזאְכן, ַזיין ָקאּפ ִליְגט ׁשֹוין ֶעְרֶגעץ ַאְנֶדעְרׁש, ִאים ִאיז 
ָגאְרִניְׁשט ֶמער,  ַטִלית אּון  ָאְנטּון ֶדעם  ִאין ׁשּול אּון  ֶגענּוג צּו קּוֶמען 
ֶדעְרַפאר ְפֶרעְגט ֶער ֵלייֶדער ִמיט ֶרעְכט 'ַפאְרָוואס ַדאְרף ֶמען ִחיזּוק', 

ַווייל ֶער ַדאְרף ׁשֹוין ֵלייֶדער ִניְׁשט ַקיין ִחיזּוק...

ַא  ָנאְך  ּתֹוָרה,  ַא  ָנאְך  ֶהעְרן  ִוויל  ֶער  ְּבֶרעְנט,  ְמקּוָרב  ְפִריֶׁשער  ַא 
ְּבִריוו אּון ָנאְך ַא ִׂשיָחה פּון ֶרִּבי'ן, ָאֶּבער ֶווען ֶעס ֵגייט ַאדּוְרְך ַא ְׁשִטיק 
ָאְנֶגעִפיְלט ִמיט ַאזֹויִפיל גּוֶטע  ִזיְך ׁשֹוין  ַצייט אּון ֶדער ֶמעְנְטׁש ִפיְלט 
ַזאְכן - ַדאן ֵהייְּבט ֶער ְטַראְכְטן: 'ָוואס ָהאּב ִאיְך צּו זּוְכן ַּביים ֶרִּבי'ן? 
ִאיְך ִּבין ָדאְך ׁשֹוין ְמסּוָדר?!' אּון ִווי ָנאר ֶעס ֵהייְּבט ִאים ָאן ִאיֶּבעְרֵגיין 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן ֶדעָמאְלט לֹויְפט ֶער ַווייֶטער צּוִריק צּום ֶרִּבי'ן, ֶער ִוויל 
ֶדער ֶרִּבי ָזאל ִאים ְמַחֵזק ַזיין, ִאים ֶדעְרַמאֶנען ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ִפיְרט ִדי ֶוועְלט אּון ַאֶלעס ִאיז צּום גּוְטן.

ְיַיֶׁשר ֹּכַח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַפאר ִדי ֵפייֶנע ַוואֶסער

ָדאס ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ַקאְלֶטע ְגֶלעְזל ַוואֶסער, ֶווער ָהאט ַא ֶגעִפיל ִאין 
ֵגייט ׁשֹוין  ָוואס  ֶמעְנְטׁש!  ָדאְרְׁשִטיֶגער  ַא  ַוואֶסער?  ְגֶלעְזל  ַקאְלֶטע  ַא 
ַארּום ַאָּפאר ֶטעג ִאין ַוואְלד ָאן ַקיין ְטִריְנֶקען, ַזיין ִציְנג ְקֶלעְּבט ׁשֹוין 
ַוואֶסער ָזאְגט ֶער:  ְפִריֶׁשע ַקאְלֶטע  ֵפייֶנע  ֶווען ֶער ֶזעט  ַזיין מֹויל,  צּו 
ַמָמׁש  ִזיְך  ִאיז  ֶער  ַוואֶסער",  ֵפייֶנע  ִדי  ַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  כַֹּח  "ְיַיֶׁשר 
ַפאְרְׁשֵטיין  ִניְׁשט  ָדאס  ֶקען  ֶמעְנְטׁש  ַזאֶטער  ֶדער  ִוויֶדעְראּום  ְמַחֶיה, 
'ָוואס ַמאְכְסטּו ַאַזא ַרַעׁש פּון ִדי ַוואֶסער? ֶווער ַדאְרף ֶדען ַוואֶסער?' 
ֶער ְׁשֵּפייט ַאַריין ֶדעִרין, ֶעס ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֶוועְרד ִאין ַזייֶנע אֹויְגן; 
ַאזֹוי ִאיז ֶעס ִמיט ֶעְלֶטעֶרער ְמקּוָרב, ֶער ֶגעֶדעְנְקט ׁשֹוין ִניְׁשט ִווי ַאזֹוי 
ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶדער ֶער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי'ן, ִווי טּוְנְקל ַזיין ֶלעְּבן 
ִאיז ֶגעֶווען, אּון צּו ָוואס ֶער ָהאט זֹוֶכה ֶגעֶווען ַּביים ֶרִּבי'ן, ֶדעְרַפאר 
ֵאיין אֹויְפְפִריְׁשן אּון ֶדעְרַמאֶנען פּון וואּו  ִאין  ִזיְך ַהאְלְטן  ַדאְרף ֶמען 

ֶמען קּוְמט אּון צּו ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִמיר צּוֶגעְּבֶרעְנְגט.

ֶדעם  ַדאְנק  ַא  ִאיז  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ַאֶלעס  ִוויְסן  ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ַּגֲאָוה,  ַהִמדֹות  )ֵסֶפר  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ִמיר;  ִמיט  ָגאְרִניְׁשט  ָהאט  ֶעס  ַצִדיק, 
אֹות טּו(: "ֵאין ְלִהְתָּגאֹות ְּבַהָּׂשגֹות ְּגדֹולֹות אֹו ְּבַמֲעִׂשים טֹוִבים, ִּכי ַהּכל 

ַעל-ְיֵדי ַהַּצִּדיק ֶׁשַּבּדֹור, ְוהּוא ֵאֶצל ַהַּצִּדיק ְּכֵעט ֵאֶצל סֹוֵפר", ַא ֶמעְנְטׁש 
ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ְגרֹויְסַהאְלְטן ִמיט ְגרֹויֶסע ַהָּׂשגֹות אּון גּוֶטע ַמֲעִׂשים ַווייל 
ַאֶלעס ִאיז ַא ַדאְנק ֶדעם ַצִדיק פּוֶנעם דֹור, ָוואס ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ַאזֹוי 

ִווי ֶדער ֶפעֶדער ִאיֶנעם ַהאְנט פּוֶנעם סֹוֵפר; ֶווען ֶמען ֶזעט ַא ְגרֹויֶסע 
ַפאְרְׁשֵטייט ֶמען  ֵׁשיין,  וואּוְנֶדעְרִליְך אּון  ָגאר  ֶגעַפאְרְּבט  ִּביְלד  ֵׁשייֶנע 
ֵׁשיין  ִווי  'קּוק  ְגרֹויְסַהאְלְטן  ִניְׁשט  ִזיְך  ֶקען  ֶפעֶדער  ָדאס  ַאז  ַאֵלייְנס 
ִאיְך ָהאּב ֶגעָמאְלן ֶדעם ִּביְלד' ָדאס ֶפעֶדער ִאיז ָדאְך ְסַּתם ַא ָּפׁשּוְט'ֶע 
ֶפעֶדער, ָנאר ֶדער קּוְנְצֶלער ִאיז ֶדער 'ֶמעֶלער' ָוואס ֶער ָהאט ַּבאִוויְזן 
צּו ָמאְלן ֶדעם ֵׁשייֶנעם ִּביְלד, ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ִמיְט'ן ֶמעְנְטׁש, ַאֶלע ַזייֶנע 
גּוֶטע ַמֲעִׂשים ָוואס ֶער טּוט ִאיז ָנאר ַא ַדאְנק ֶדעם ַצִדיק פּוֶנעם דֹור, 
ָוואס ְּבֶרעְנְגט ַאַריין ִאין ִדי ֶוועְלט ַאֶזעְלֶכע ִליְכִטיֶגע ֵעצֹות אּון ֵׂשֶכל 
ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן, ֶדעְרַפאר ִאיז ִניְׁשט ַׁשָייְך ִזיְך צּו ְגרֹויְסן ִמיט ִדי 
ַדאְנק  ַא  ִאיז  טּוְסט  דּו  ָוואס  ַווייל  טּוט,  ֶמען  ָוואס  ַמֲעִׂשים  ֵאייֶגעֶנע 
ֶדעם ַצִדיק, קּוְמט אֹויס ַאז דּו ִּביְסט ָנאר ָדאס ֶפעֶדער ָוואס ֶדער ַצִדיק 

ְׁשַרייְּבט ֶדעְרִמיט.

ְיַיֶׁשר ֹּכַח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאז ִאיְך ָהאּב ֲחתּוָנה ֶגעַהאט

ָדאס ִאיז אֹויְך ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן ַּביי 'ָׁשלֹום ַּבִית; ַפאר ִניְׁשט ַלאְנג 
ֵּבייֶדע  ַפאְרלֹויְרן,  ֶצעְּבָראְכן אּון  ַאזֹוי  ֶגעֶווען  ַּכָלה  ָחָתן  ֶזעֶנען  צּוִריק 
ֶגעָוואְלט  ְׁשַטאְרק  ַאזֹוי  ָהאְּבן  ֵּבייֶדע  ִׁשידּוְך,  ַא  אֹויף  ֶגעַוואְרט  ָהאְּבן 
ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ׁשֹוין  ָהאט  ֶמען  ֶווען  ָנאְכֶדעם  ֶיעְצט  ִאיז  ָהאְּבן,  ֲחתּוָנה 
אּון  ַדאְנֶקען  ֵּבייֶדע  ַדאְרְפן  ָהאְּבן  ֲחתּוָנה  אּון  ִׁשידּוְך  ַא  ְטֶרעְפן  צּו 
לֹויְּבן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ֲחָסִדים ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון ִמיט ֵזיי. 

ַפאְרֶגעס ִניְׁשט ִווי ְׁשַטאְרק דּו ָהאְסט ֶגעָוואְלט ֲחתּוָנה ָהאְּבן.

ְׁשִליָט"א  ִיְצָחק  ֶרִּבי  ַהָגַה"ַצ  ֶגעֶהעְרט פּון  ֶעְטִליֶכע ָמאל  ִאיְך ָהאּב 
ֶווען דּו ְׁשֵטייְסט אֹויף פּון  ִאיְנֶדעְרְפִרי  ֶיעְדן  ֵעָצה;  ִוויְכִטיֶגע  ַא  ֵזייֶער 
ֶּבעט, דּו ִגיְסט ִזיְך ָאּפ ֶנעְגל ַוואֶסער - ַדאְנק ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ְיַיֶׁשר 
דּו  ַאז  ֶגעַהאט",  ֲחתּוָנה  ַהֵׁשם  ָּברּוְך  ָהאּב  ִאיְך  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  כַֹּח 
ַדייֶנע  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  אֹויְך  ַדאְנק   - ִקיְנֶדער  ׁשֹוין  ָהאְסט 
ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער, ָהאּב ַהָּכַרת ַהטֹוב ַפאר ַדיין ַווייּב ַאז ִזי ָהאט ֲחתּוָנה 
ֶגעַהאט ִמיר ִדיר, זּוְך ָדאס גּוְטס ַּביי ִאיר, ְפֵריי ִזיְך ִמיט ִאיר, ֵזיי ִניְׁשט 

ַפאְרנּוֶמען צּו זּוְכן ִאיר ֶפעֶלעְרן.

ַנאִריֶׁשע ִאיְנֶגעַלייט ֶזעֶנען ַפאְרנּוֶמען צּו ְטַראְכְטן 'ַא ָׁשאד ִאיְך ָהאּב 
ֶּבעֶסעְרס...';  ְטֶרעְפן  ֶגעֶקעְנט  ָוואְלט  ִאיְך  ִאיר,  ִמיט  ֶגעַהאט  ֲחתּוָנה 
לֹויט ָוואס דּו ִּביְסט - ָוואְלט ִזי ֶגעֶקעְנט ְטֶרעְפן ֶּבעֶסעְרס פּון ִדיר... טּו 
ְּתׁשּוָבה ֶוועט ִזי ָהאְּבן ֶּבעֶסעְרס, ֵהייּב ָאן ֶלעְרֶנען, ֵהייּב ָאן ַדאֶוועֶנען, 
ֵהייּב ָאן ִהיְטן ַדייֶנע אֹויְגן - ֶוועט ַדיין ַווייּב ָהאְּבן ַא ֶּבעֶסעֶרע ַמאן. אּון 
ַאז ֵּבייֶדע, ֶדער ַמאן אּון ַווייּב טּוֶען ְּתׁשּוָבה, ֶוועְלן ֵּבייֶדע ָהאְּבן ָגאר ַא 

ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, ֶעס ֶוועט ֵזיי ִזיס ֶוועְרן ָדאס ֶלעְּבן ִאיְנֵאייֶנעם.

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

ִאיז  ֶמען  ַאז  טּון  ֶמען  ֶקען  ָוואס  ָאֶּבער 
ַפאְרָיאְגט, ֶמען ִאיז ִאין ַא ֵקייט, ֶמען לֹויְפט ַא 
ָדאס  ִאיז  ָדאס  ִוויְסן  ֶמען  ַדאְרף  ָטאג?  ַגאְנְצן 
ֵׁשייְנֵקייט פּון ַא ִאיד, ַאז ֶער ִאיז ַפאְרָיאְגט, ֶער 
לֹויְפט ַדאֶוועֶנען ַׁשְחִרית, ֶער לֹויְפט ִאין ִמְקֶוה. 
ֶעס ִאיז ָדא ַא ִניגּון ַּביי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו: "ָוואס "ָוואס 
ִאין  ִאיד  ַא  ָוואס טּוט  ָגלּות?  ִאין  ִאיד  ַא  ִאין טּוט  ִאיד  ַא  ָוואס טּוט  ָגלּות?  ִאין  ִאיד  ַא  טּוט 
ִאין  לֹויְפט  ֶער  ִמְקֶוה,  ִאין  לֹויְפט  ֶער  ִאין ָגלּות?  לֹויְפט  ֶער  ִמְקֶוה,  ִאין  לֹויְפט  ֶער  ָגלּות? 
טּוט  ָוואס  ֶאֶמת,  ִאיז  ָדאס  ַדאֶוועֶנען";  ַדאֶוועֶנען";ׁשּול,  ׁשּול, 
ֶער  ִמְקֶוה,  ִאין  לֹויְפט  ֶער  ָגלּות?  ִאין  ִאיד  ַא 
ִדי  ָנאְך  ֶער לֹויְפט  ַדאֶוועֶנען,  ִאין ׁשּול  לֹויְפט 
ֵגייט ֶער ַאֵהיים  ַאְרֶּבעט צּום ִׁשיעּור, ֶדעְרָנאְך 
ַאִּביְסל ֶהעְלְפן ִדי ַווייּב אּון ִקיְנֶדער. ִּבְפָרט ִדי 

ִאיְנֶגעַלייט ַדאְרְפן ִזיֶכער ֶהעְלְפן, ֵזיי ָהאְּבן ָנאְך 
ָזאל  ֶווער  ָדא  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ִקיְנֶדער,  ְקֵלייֶנע 
ׁשֹוין  ָהאט  ֶמען  ַאז  ְׁשֶּפעֶטער  ֶעְרְׁשט  ֶהעְלְפן, 
ֶהעְלֶפעְרס, ֶמען ָהאט ׁשֹוין ְגֶרעֶסעֶרע ִקיְנֶדער 
ׁשֹוין  ִאיז  ֶדעָמאְלט  ֶהעְלְפן,  ׁשֹוין  ֶקעֶנען  ָוואס 
ַאְנֶדעְרׁש, ָאֶּבער ִדי ָּפאר ָיאר ָוואס ִדי ִקיְנֶדער 
ְוכּו'  ֵווייֶנען אּון ַאֶלע לֹויְפן  ֶזעֶנען ְקֵליין, ַאֶלע 
- ַדאְרף ֶמען ַזיין ִאיְנֶדעְרֵהיים ֶהעְלְפן ִדי ַווייּב 

אּון ִקיְנֶדער.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִניְׁשט ַקיין ַמְלָאִכיםֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִניְׁשט ַקיין ַמְלָאִכים

טֹוב,  יֹום  ֶטעג  ְצֵוויי  קּוְמט  ֶעס  ֶווען 
ֶדעָמאְלט ֵהייְּבט ֶמען ָאן ְטַראְכְטן: 'ֶגעֶעְנִדיְגט 
ִאיְך ֵגיי ֶוועְרן ַא ַצִּדיק, ִאיְך ֵגיי ֶלעְרֶנען ַא ַגאְנְצן 

ַקיין  ִניְׁשט  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָטאג...'; 
ֶדעם  ֶזען  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַמְלָאִכים, 
ַפאְרְּפָלאְגט  אּון  ַפאְרָיאְגט  ִאיז  ָוואס  ֶמעְנְטׁש 
אּון ֶגעְּבט ִזיְך ַא ַכאּפ ַאַריין ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש 

אּון ָהאט ַא ִׁשיעּור.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַא 'ֵסֶדר ֶדֶרְך 
ַהִלימּוד' )ַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן עו(, ֶמען ַדאְרף ִניְׁשט 
ֶווען  ֶגעֶוועְנִליְך  ֶלעְרְנט,  ֶמען  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין 
ֶמען קּוְמט צּו ַא ִׁשיעּור ִאיז ִדי ָקאּפ ִניְׁשט ָדא, 
ֶמען ִאיז אֹויְסֶגעמּוְטֶׁשעט פּון ַא ָטאג ַאְרֶּבעְטן 
ָאֶּבער ִמיר ָהאְּבן ָדאְך ֶדעם 'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד' 
ַדאְרְפְסטּו ׁשֹוין ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין ָזאג ְּבלֹויז ִדי 

ֶוועְרֶטער פּון ִדי ְגָמָרא.


