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איך געב דיר די וועלט!איך געב דיר די וועלט!

ברוך השם אז מיר האבן זוכה געווען צו 
לערנען א דף גמרא. ווער עס הערט רעדיאו, 
]עס איז נישט גוט צו הערן רעדיאו[, ניצן זיי 
מינוט  צוואנציג  אונז  "געב  אויסדרוק:  דעם 
און מיר געבן אייך די וועלט!" )זיי געבן אין 
צוואנציג מינוט איבער אין קורצן די נייעס 
וועלט(,  גאנצע  די  איבער  זיך  טוט  וואס 
איך זאג דיר אויך די זעלבע זאך: "געב מיר 
צוואנציג מינוט און איך געב דיר די וועלט!" 
א דף גמרא - דאס איז די וועלט! קוק אויפ'ן 
זייגער ווילאנג האט געדויערט צו לערנען א 

בלאט גמרא? צוואנציג מינוט!

ווען מענטשן וואלטן ווען געוואוסט אז 
געלערנט,  אלע  וואלטן  לערנען  קענען  זיי 

א  צו  גייט  ער  אז  נאר  איז  פראבלעם  דער 
אז  ווייזן  וויל  שיעור  מגיד  דער  וואו  שיעור 
ער קען לערנען, דער מגיד שיעור קוקט זיך 
פאר גאר א טיפע שיעור, בשעת די צוהערער 
א  נאך  האלטן  זיי  אויסגעמוטשעט,  זענען 
טאג ארבעט, און דער מגיד שיעור הייבט אן 
נאכזאגן א תשובה וואס ער האט געזען אין 
דעם ספר און אין דעם ספר, ביז אלע הייבן 
אן איינדרימלען אינמיטן שיעור, מען מאכט 
אפ 'די תורה איז נישט געמאכט פאר מיר', 
פאר  די  פאר  געמאכט  נאר  איז  תורה  'די 
געמאכט  נאר  איז  תורה  'די  שיעור',  מגידי 
פאר קינדער'; עס איז אזא שאד, לערן דאס 
פשוט, לערן דאס אויפ'ן סדר דרך הלימוד 
דאך  קענסט  עו(  סימן  הר"ן  שיחות  )עיין  רבי'ן  פון 
טֹוב  ַמה  ַאְׁשֵרינּו  תורה!  גאנצע  די  ענדיגן 
ֶחְלֵקינּו אז מיר זענען אנגעקומען צום הייליגן 
רבי'ן, דער רבי לאזט מיר לערנען, דער רבי 

געבט מיר א וועג צו לערנען.

דו האסט געוואוסט אז מען קען לערנען 
פאריאר  מינוט?  צוואנציג  אין  גמרא  דף  א 
דף  'איין'  זמן  גאנצן  א  געלערנט  האסטו 

גמרא!

ריזיגע טאץ מיט פערפלריזיגע טאץ מיט פערפל

א למדן האט אמאל חוזק געמאכט פון 
מען  ענק?  ביי  עס  גייט  אזוי  "ווי  חסיד:  א 
ריזיגע  א  רבי  ענקער  פאר  אריין  ברענגט 
טאץ מיט פערפל און ער עסט דערפון נאר 
אריין  נישט  מען  קען  פארוואס  לעפל,  איין 
ברענגען איין לעפל?..." האט דער חסיד אים 
ביי  עס  גייט  אזוי  ווי  "און  געפרעגט:  צוריק 
ענק? וואס זענען די ריזיגע גמרות וואס ענק 
האלטן אין די האנט? דו לערנסט דאך אויך 

נאר איין שורה...

עס זענען דא מגידי שיעורים ]געוויסע 
חס  אזוי,  זענען  אלע  אז  נישט  אזוי,  זענען 
ושלום[ וואס זייער גרעסטע תענוג איז 'איך 
וועל ווייזן פאר די בחורים אז זיי פארשטייען 

ֶער  ִדי אֹוָצרֹות  ער  ִאּבֶ ְממּוָנה  ַא  ִאיז  ֶער  ָוואס  ָנאר ֶדער  ַחָכִמים.  ֶזעֶנען ָדאס רֹוב 
ער ִדי  ם. ָוואִרין ַא ָחָכם ִוויל ֶמען ִניט ַמאִכין ַפאר ֵקיין ְממּוָנה ִאיּבֶ ִאיז ַדְווָקא ַא ּתַ
ֶרעְנֶגען  ֶכל. ֶוועט ֶער אֹויס ּבְ אֹוְצרֹות. ָוואִרין ָטאֶמער דֹוְרְך ַזיין ָחְכָמה ִמיט ַזיין ׂשֵ

ם ַדְווָקא. ער ִדי אֹוְצרֹות ַא ּתַ ער ֶדעם ַמאְכט ֶמען ַא ְממּוָנה ִאיּבֶ ִדי אֹוְצרֹות. ִאיּבֶ

ער ִדי  ם )ָוואס ֶער ִאיז ַא ְממּוָנה ִאיּבֶ ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִגירּוִפין ַא ָחָכם אּון ֶדעם ּתַ
ם( אּון ֶער  יְקט צּו ִדי ְצֵוויי )ְדַהיינּו צּום ָחָכם אּון צּום ּתַ אֹוְצרֹות( אּון ֶער ָהאט ֵזיי ִגיׁשִ
ין  ִריוו ִגיֶגעּבִ אזּוְנֶדער. אּון ֶער ָהאט ֵזיי ָנאְך ַא ּבְ ִריו צּו ִאיְטִליְכן ּבַ ין ּבְ ָהאט ֵזיי ִגיֶגעּבִ
ם  עְרְנָיא ָוואס ִדי ְצֵוויי ְדַהיינּו ֶדער ָחָכם ִמיט ֶדעם ּתַ יְרִניר פּון ֶדער ַגאּבֶ צּום ַגאּבִ
יְרִניר  ִריוו ַאז ֶדער ַגאּבִ ֶזעֶנען אּוְנֶטער ִאים. אּון ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִגיֵהייִסין ִאין ֶדעם ּבְ
ֵדי ַאז ֵזיי ָזאִלין ִזיְך ִניט  ם ּכְ ִריוו פּון ַזייֶנעט ֶוועִגין צּום ָחָכם אּון צּום ּתַ יִקן ּבְ ָזאל ֵזיי ׁשִ
ן. ַאז ִדי ַזאְך ִאיז ִניט ֵנייִטיק. אּון ֶדער ֶמֶלְך ִאיז ִניט  ַרייּבְ ֶרעִקין. אּון ֶער ָזאל ֵזיי ׁשְ ׁשְ
ֵריָרה. ַאז ֵזיי ִוויִלין ָזאִלין  יי ֵזיי ִדי ּבְ גֹוֵזר ַדְווָקא ַאז ֵזיי ָזאִלין קּוֶמען. ָנאר ֶסע ִאיז ּבַ

ֵזיי קּוֶמען. ָנאר ֶדער ֶמֶלְך ִוויל ֵזיי ֶזעְהן.

ם. אּון ֶזעֶנען ִגיקּוֶמען צּום  לּוִחים ֶדער ָחָכם ִמיט ֶדעם ּתַ ֶזעֶנען ִגיָפאִרין ִדי ׁשְ
יְרִניר ָנאְך ִגיְפֶרעְגט  ִריוו. ָהאט ֶדער ַגאּבִ ן ִדי ּבְ ין ִאים ָאּפ ִגיֶגעּבְ יְרִניד. אּון ָהאּבִ ַגאּבִ
אֹויף ִדי ְצֵוויי ִקיְנֶדער ָהאט ֶמען ִאים ִגיָזאְגט. ַאז ֶדער ָחָכם ִאיז ַא ִוויְלֶדער ָחָכם אּון 
ם. אּון ֶער ָהאט ַאִליְרֵליי  ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ּתַ ם ִאיז  ר. אּון ֶדער ּתַ ַאְגרֹויֶסער עֹוׁשֶ
ִאיז  ֶסע  ִגיֶווען.  ב  ְמַייׁשֵ יְרִניר  ַגאּבִ ִזיְך ֶדער  ַנ"ל. ָהאט  ּכַ עְלץ  ּפֶ ים פּון ֶדעם  ַמְלּבּוׁשִ
עְלץ. ָהאט ֶער  ֶרעְנֶגען ַפאר ֶדעם ֶמֶלְך ִאין ַא ּפֶ יין ַאז ֶמען ָזאל ִאים ּבְ ַווְדַאי ִנט ׁשֵ ּבְ
ִאים ִגיַמאְכט ְקֵלייֶדער ַאזֹוי ִווי ֶסע ֶקער צּו ַזיין. אּון ָהאט ַאַריין ִגיֵלייְגט ִאין ֶדער 
לּוִחים  ׁשְ ִדי  ֶזעֶנען  ַנ"ל.  ּכַ ִריוו  ּבְ ין  ִגיֶגעּבִ ֵזיי  ָהאט  ֶער  אּון  ם.  ּתַ ֶדער  פּון  ַקאִריֶטע 
ֶדער  ִריוו.  ּבְ ִדי  ן  ִגיֶגעּבְ ָאּפ  ֵזיי  ן  ָהאּבְ אּון  ִגיקּוֶמען.  ֵזיי  צּו  ֶזעֶנען  ֵזיי  אּון  ִגיָפאִרין. 
ף ִווי ֶמען  יּכֶ ם. ּתֵ ם. אּון ֶדער ּתַ ם צּום ּתַ ן צּום ָחָכם. אּון ֶדער ּתַ ָחָכם ָהאט ָאּפ ִגיֶגעּבְ

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש  ַהֲעלוְֹתָך, שְׁ ת בְּ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג יע"א; ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען  יָבה שְׁ ְישִׁ
יְך ֶגעֶווען ֶדעם  ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ א' ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ א ַרבָּ יים 'ִקיּדּושָׁ בַּ

ם.   ה ט, ֵמָחָכם ְותַּ יוֹת', ַמֲעשֶׂ יעּור ִאין ֵסֶפר ַהָקדוֹׁש 'ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ שִׁ

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

ֵזיי  ין  ָהאּבִ ֶדעם  ם.  ּתַ אּון  ָחָכם  רּוִפין  ֶוועְלט  ִדי  ְפֶלעְגט  ִקיְנֶדער.  ְצֵוויי  ִדי  אּון 
ַאַסאְך  ַהאְנְדן  ַפאר  ִאיז  ֶסע  ע  ָכאְטׁשֶ ם.  ּתַ ִגירּוְפן  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ֶדעם  אּון  ָחָכם,  ִגירּוְפן 
ער ֵזייֶער ָאן ִגיֶזעְהן, ָוואִרין  ִמים אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ָדא ָהאט ִזיְך ֶעס ָאּבֶ ַחָכִמים אּון ּתַ
ין ִאין ֵאיין ֵחֶדר ִגיֶלעִריְנט אּון ֶדער  ָטאט. אּון ָהאּבִ ייֶדע ִגיֶווען פּון ֵאיין ׁשְ ֵזיי ֶזעֶנען ּבֵ
ער  ם )ִאיּבֶ ִאיז ִגיֶווען ֵזייֶער ַא ִוויְלֶדער ָחָכם. אּון ֶדער ִאיז ִגיֶווען ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ּתַ
ם( אּון ִאין ֶדער ְסַקאְסֶקע  ן ֶדעם ָחָכם אּון ֶדעם ּתַ ֶדעם ָהאט ֶמען ֵזיי ִדי צּו ֶנעֶמען ִגיִגיּבְ
ֶמען  ָהאט  ַפאֶמעְלָיא.  ַזיין  פּון  ֶנעֶמען  ַאֶלע  ִמיט  ִאיְטִליְכן  ִזיְך  ֶמען  ט  ַרייּבְ ׁשְ ַפאר 

ם. ן אֹויף ֶדעם. ֶדעם צּו ָנאֶמען. ָחָכם. אּון אֹויף ֶדעם. ּתַ ִריּבְ ָאְנִגיׁשְ

ער ֶדער ְסַקאְסֶקע. ָהאט ֶער ִגיפּוֶנען ִדי ְצֵוויי.  ַאָמאל ִאיז ֶדער ֶמֶלְך ִגיקּוֶמען ִאיּבֶ
ן ֶדער ִמיט ֶדעם צּו ָנעֶמען ָחָכם. אּון ֶדער ִמיט ֶדעם צּו ָנאֶמען  ִריּבְ ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ַפאְרׁשְ
ין ַאזֹויֶנע צּו ֶנעֶמען  ְצֵווי ָהאּבִ ִדי  ִגיֶווען ַא וואּוְנֶדער. ָוואס  אם ֶמֶלְך  ּבַ ם. ִאיז ָדאס  ּתַ
ב  ְמַייׁשֵ ֶמֶלְך  ֶדער  ִזיְך  ָהאט  ֶזעְהן.  ֵזיי  ִגיָוואְלט  ֵזייֶער  ֶמֶלְך  ֶדער  ָהאט  ם.  ּתַ אּון  ָחָכם 
יִקין ָנאְך ֵזיי. ַאז ֵזיי ָזאְלן קּוֶמען ַפאר ִמיר. ֶוועִלין ֵזיי  לּוִצים ׁשִ ִגיֶווען. ַאז ִאיְך ֶוועל ּפְ
ֶרעִקין. אּון ֶדער ָחָכם ֶוועט ָגאר ִניט ִוויִסין. ָוואס צּו ֶעְנֶפעִרין. אּון  ער ׁשְ ִזיְך ֵזייֶער ִאיּבֶ
ב ִגיֶווען ֶדער ֶמֶלְך ַאז  ַחד. ָהאט ִזיְך ְמַייׁשֵ ר ְמׁשּוָגע ֶוועִרין ַמְחַמת ּפַ ם ֶוועט ֶאְפׁשֶ ֶדער ּתַ
ם. ָנאר ִווי ְקִריְגט ֶמען ִאין ֵאיין ִעיר  ם צּום ּתַ יִקין ַא ָחָכם צּום ָחָכם. אּון ַא ּתַ ֶער ָזאל ׁשִ
ָטאט ָוואס ֶדער ֶמֶלְך ִזיְצט(  ם. ָוואִרין ִאין ֵאיין ִעיר ְמלּוָכה )ְדַהיינּו ִדי ׁשְ ְמלּוָכה ַא ּתַ
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ִליח )ָוואס ֶער ִאיז  ִריוו. ָהאט ֶער ִזיְך ָאְנִגירּוְפן צּו ֶדעם ׁשְ ין ֶדעם ּבְ ָהאט ִאים ָאּפ ִגיֶגעּבִ
ִריוו. ִאיְך ֵווייס ִזיְך ִניט  רַאְכט ֶדעם ּבְ ַנ"ל( ָוואס ֶער ָהאט ִאים גיּבְ ם. ּכַ אֹויְך ִגיֶווען ַא ּתַ
ֵטייט. ֵליין ִאים ַפאר ִמיר. ָהאט ֶער ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט. ִאיְך ֶוועל  ִריוו ׁשְ ָוואס ִאין ֶדעם ּבְ
ֵטייט. ֶדער ֶמֶלְך ִוויל ַאז דּו ָזאְלְסט צּו ִאים  ִדיר ָזאִגין אֹויִסין ֵווייִניק ָוואס ִאין ִאים ׁשְ
ף ִגיְפֶרעְגט. ָנאר ָאן ֵליָצנֹות. ָהאט ֶער ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט. ֶסע ִאיז ַא  יּכֶ קּוֶמען ָהאט ֶער ּתֵ

ַווְדַאי ֶאֶמת ָאן ִליָצנֹות.

ֶטעְנִדיג ֶגעִפיְרט, ֶווען ֵאייֶנער ָהאט ֶגעָוואְלט ֶרעְדן ִמיט  ם ׁשְ ַאזֹוי ָהאט ִזיְך ֶדער ּתַ
"ֶעס  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ָהאט  ֶיעֶנער  ַאז  אּון  ֵליָצנּות",  ָאן  "ָנאר  ֶגעְפֶרעְגט:  ֶער  ָהאט  ִאים 
ַווייֶטער ֶגעֶרעְדט ִמיט ֶיעֶנעם אּון צּוֶגעֶהעְרט  ְגַלייְך  ִאיז ֱאֶמת ָאן ֵליָצנּות", ָהאט ֶער 
ָהאט  ֶקעִניג  ֶדער  ֶווען  עֶטער  ּפֶ ׁשְ י  ֶרּבִ ֶדער  ָזאְגט  ַזאְך  ע  ֶזעְלּבֶ ִדי  ָזאְגט;  ֶיעֶנער  ָוואס 
ֶער  ַאז  ֶגעָזאְגט  ִאים  ָהאט  ֶמען  אּון  ָגאֶוועְרֶנער  ַאְלס  ם  ּתַ ֶדעם  אֹויְפֶנעֶמען  ֶגעָוואְלט 
ִאיז ֶגעָוואְרן ֶדער ָגאֶוועְרֶנער , ָהאט ֶער אֹויְך ֶגעְפֶרעְגט: "ָנאר ָאן ֵליָצנּות", ָהאט ֶמען 
ַזיין  ָדאס  ָאְנֶגענּוֶמען  ף  יּכֶ ּתֵ ֶער  ָהאט  ֵליָצנּות",  ׁשּום  ָאן  "ַאַווַדאי  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ִאים 

ּתֹוֶקף ְועֹוז. ָגאֶוועְרֶנער  ּבְ

ִוויל  ֶעס  ֶווער  לֹו",  ּפֹוְתִחין  ְלַטֵּמא  "ַהָּבא  לח:(:  )יּוָמא  ָזאְגן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו 
ַאֶוועק ֵגיין פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶהעְלְפט ֶמען ִאים צּו פּון ִהיְמל ֶער ָזאל ַאֶוועק ֵגיין, ַאזֹוי 
ִווי ֶעס ְׁשֵטייט )ִמְׁשֵלי ג, לד(: ִאם ַלֵלִּצים הּוא ָיִליץ"; ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן, ַפאְרָוואס 
ָהאט ֶמען ָאְנֶגעַכאְּפט ַדְוָקא ֶדעם ָּפסּוק: "ִאם ַלֵלִּצים הּוא ָיִליץ" ֶעס ִאיז ָדאְך ָדא ֶגענּוג 
ַאְנֶדעֶרע ְּפסּוִקים ִאין ִמְׁשֵלי פּון וואּו ֶמען ֶקען ָדאס ַארֹויס ֶלעְרֶנען? ָנאר ִדי ְגָמָרא ָהאט 
אֹויְסֶגעֶוועְלט ַאְלס ֵּבייְׁשִּפיל ִדי ְׁשֶטעְרְקְסֶטע ַזאְך ָוואס ֶנעְמט ַאֶוועק ַא ֶמעְנְטׁש פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָדאס ִאיז 'ֵליָצנּות', ֶווער ֶעס ַפאְלט ַאַריין ִאין ֶדעם ַפאְלט ִאיְנַגאְנְצן ַאֶוועק 

פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.

ְמָחה ִגיָוואִרין אּון ִאיז ִגיָלאִפין אּון ָהאט ִגיָזאְגט צּום ַווייּב.  ף ָמֵלא ׂשִ יּכֶ ִאיז ֶער ּתֵ
יְקט. ָהאט ִזי ִאים ִגיְפֶרעְגט. ָוואס ִאיז ָדאס. ָנאְך  ַמיין ַווייּב ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ָנאְך ִמיר ִגיׁשִ
עס  יְקט. ָהאט ֶער ָגאר ֵקיין ַצייט ִניט ֵגיַהאט ֶער ָזאל ִאיר ֶעּפֶ ָוואס ָהאט ֶער ָנאְך ִדיר ִגיׁשִ
ְמָחה אּון ִאיז ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ִזיְך  ף ְמַזֵרז ִגיֶווען ִמיט ׂשִ יּכֶ ֶעְנֶפעִרין. אּון ָהאט ִזיְך ּתֵ

ִליַח. ַאַריין ִגיֶזעְצט ִאין ֶדער ַקאִריֶטע ֶער ָזאל ָפאִרין ִמיט ֶדעם ׁשְ

ִדי ְּבִריְוון פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶמען ֶזעט ָדא ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך, ֶיעֶדע ַזאְך ָהאט ִזיְך ֶדער ַּתם דּוְרְכֶגעְׁשמּוֶעְסט 
ִמיט ַזיין ַווייּב, ֶווען ִזי ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט ִאיֶּבער ַזיין ַּפְרָנָסה, ַפאְרָוואס ֶער ַפאְרִדיְנט 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ֵׁשיין  ִאיר  ֶער  ִאים, ָהאט  ֶמער פּון  ַפאְרִדיֶנען  ַאְנֶדעֶרע  ֵווייִניג אּון  ַאזֹוי 
"ָוואס ָהאט ָדאס ִמיט ִמיר? ָדאס ִאיז ַמיין ַמֲעֶׂשה אּון ָדאס ִאיז ֶיעֶנעְמ'ס ַמֲעֶׂשה, אּון 
ָלאִמיר  ָהאְּבן,  ִמיר  ָוואס  ֶזען  ָלאִמיר  ְצֵווייְטן?  ַא  פּון  ֶרעְדן  ִמיר  ַדאְרְפן  ָוואס  ִוויֶדער 
ַמאְכן ַא ֶחְׁשּבֹון ִוויִפיל ִמיר ַפאְרִדיֶנען ִמַּיד ְלַיד", ָאֶּבער ֶווען ֶעס ֶגעקּוֶמען צּום ְּבִריוו 
פּון ֶקעִניג ָדא ָהאט ֶער ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ַצייט ִאיר צּו ֶעְנְטֶפעְרן, ָדא ָהאט ֶער 
ִזיְך ֵּתיֶּכף צּוֶגעַאייְלט ִמיט ִׂשְמָחה אּון ֶגעַגאְנֶגען ִמיְט'ן ְׁשִליַח; ַווייל ֶווען ֶמען ַּבאקּוְמט 
ַא ְּבִריוו פּוֶנעם ֶקעִניג, ָדאס ֶזעֶנען ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ְסָפִרים, ִדי ְּבִריְוון פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶדער ֶרִּבי ְּבֶרעְנְגט ִדיר ַא ְּבִריוו פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַוואְרט אֹויף 
'ִהְתּבֹוְדדּות', ֶער  ָזאְלְסט ַמאְכן  ִוויל דּו  ָזאְלְסט ֶרעְדן ִמיט ִאים, ֶער  ִוויל דּו  ִדיר, ֶער 
ֶמען  ְפֶרעְגט  ָדא  ְוַכדֹוֶמה -  ַקיין אּוַמאן  ָפאְרן  ָאֶדער  ַצִדיק  ֵגיין צּום  ָזאְלְסט  ָזאְגט דּו 
ִניְׁשט ֵקייֶנעם, 'ִאיְך ָזאל ָיא טּון ָאֶדער ִניְׁשט טּון', ַאז ֶדער ֶקעִניג רּוְפט לֹויְפט ֶמען טּון 

ָוואס ֶדער ֶקעִניג ֵהייְסט.

ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶּבעט ֶמען  ַאז ֶדער  ְׁשֵטייט,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ְּבִריְוון פּוֶנעם  ִדי  ִאין 
ֶיעְדן ָטאג ַמאְכן ִהְתּבֹוְדדּות ִמיט ִאים, ֶמען ָזאל ֶיעְדן ָטאג ֵגיין ִאין ַא ַזייט אּון ֶדעְרֵצייְלן 
ַאֶלעס ָוואס ֶמען ֵגייט ַאִריֶּבער ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן - לֹויְפט ֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון 
ֶווען ֶמען ֵהייְּבט  ָאְנֵהייּב  ִזיְך אֹויס ָדאס ַהאְרץ ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ִאין  ֶמען ְׁשמּוֶעְסט 
ָאן טּון ִדי ַזאְך פּון 'ִהְתּבֹוְדדּות' ִפיְלט ֶמען ִניְׁשט ַקיין ַטַעם ֶדעְרֵּביי, ֶמען ִפיְלט ִווי ֶמען 
ֵקייט ְׁשְטרֹוי, ָאֶּבער ִמיט ִדי ַצייט, ַאז ֶמען ֶרעְדט ַאַסאְך צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֵהייְּבט ֶמען 

צּוִּביְסֶלעְך ָאן ְׁשִּפיְרן ֶדעם ִזיְסן ַטַעם פּון ִהְתּבֹוְדדּות.

ָזאְגט  ֶער  ַאז  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַאָמאל אֹויְסֶגעֶרעְדט צּו מֹוֲהָרא"ׁש  ִזיְך  ֵאייֶנער ָהאט 
ֶיעֶדע ַנאְכט 'ִּתיקּון ֲחצֹות' ָאֶּבער ֶער ְׁשִּפיְרט ִניְׁשט ַקיין ַטַעם ֶדעְרֵּביי, ֶער ָזאְגט ְסַּתם 
ִדי ֶצען ַקאִּפיְטֶלעְך ְּתִהִלים )ִּתיקּון ָרֵחל: ְּתִהִלים קלז, עט; ֵאיָכה ֵּפֶרק ה. ִּתיקּון ֵלָאה: ְּתִהִלים כד, מב, מג, כ, סז, 
קיא, נא, קכו( ְטִריֶקעֶנעְרֵהייט ָאן ַקיין ׁשּום ַטַעם, ָהאט ִאים מֹוֲהָרא"ׁש ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֶעס 

ִפיְלט ִזיְך ִניְׁשט ַאזֹוי ְׁשֶנעל ַא ַטַעם ִאין 'ִּתיקּון ֲחצֹות', ַאז דּו ֶוועְסט ֶעס ָזאְגן ְדַרייִסיג 
ֶפעְרִציג ָיאר ִאין ַא צּו ֶוועְסטּו ַּביים סֹוף ָאְנֵהייְּבן ְׁשִּפיְרן ֶדעם ִזיְסן ַטַעם ָוואס ִאיז ָדא 
ֶדעְרֵּביי". ִדי ֶזעְלֶּבע ַזאְך ִאיז ִמיט 'ִהְתּבֹוְדדּות', ִאין ָאְנֵהייּב ְׁשִּפיְרט ֶמען ִניְׁשט ֶדעְרֵּביי 
ַקיין ַטַעם, ָאֶּבער ַאז ֶמען ִאיז ַאן ַעְקָׁשן, ֶמען ֶרעְדט ַאַסאְך צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאן ַקיין 
ַטַעם, ֶהעְלְפט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאז ֶמען ֵהייְּבט ָאן ְׁשִּפיְרן ָגאר ַא ִזיֶסע ַטַעם ֶדעְרֵּביי, 
ֶמען ְׁשִּפיְרט ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ֶנעְּבן ִמיר, ִאיְך ֶרעד צּו ִאים אּון ֶער ֶהעְרט ִמיר 

אֹויס ֶיעֶדעס ָוואְרט.

ִמי ָאֹנִכי ֶׁשֶאְזֶּכה...

ֶדער ַּתם ָהאט ִּבְּתִמימּות ָאְנֶגענּוֶמען ֶדעם ְּבִריוו פּון ֶקעִניג, ַווייל ַּביי ִאים ִאיז ִניְׁשט 
ֶגעֶווען ַאַזא ַזאְך פּון ֵליָצנּות, ַאז ֶדער ֶקעִניג רּוְפט - ֵגייט ֶמען, ִוויֶדער ֶדער ָחָכם ָוואס 
ֶגעְטַראְכט  ָהאט  ֶער  ַווייל  ֶקעִניג  ֶגעקּוֶמען צּום  ִניְׁשט  ִאיז  ֵלץ  ְגרֹויֶסער  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶדען  ִּבין  ִאיְך  ָוואס  ִמיר?!  ָנאְך  ִׁשיְקן  ָזאל  ֶקעִניג  ְגרֹויֶסער  ֶדער  ַאז  ַזיין  ֶקען  ַאזֹוי  'ִווי 
ֶוועְרד? ִאיְך ִּבין ָדאְך ַא ְקֵלייֶנער ֶמעְנְטׁש?!' - ֶמעְנְטְׁשן קּוְקן ָדאס ָאן ִווי 'ֲעָנָוה', ֶער 
ְטַראְכט 'ָוואס ִּבין ִאיְך ֶדען ֶוועְרד ַאז ֶדער ֶקעִניג ַדאְרף ִמיר?' ָאֶּבער ִאין ֶאֶמת'ן ַאַריין 
ִאיז ָדאס ִניְׁשט ַקיין ֲעָנָוה ָנאר ָדאס ִאיז ָגאר ִדי ְגֶרעְסֶטע ַּגֲאָוה, דּו ְטַראְכְסט 'ִאיְך ִּבין 
ֶגעָלאְפן  ֶווען  ָוואְלְסטּו  ָעָניו  ֱאֶמת'ֶער  ַאן  ֶגעֶווען  ֶווען  ָוואְלְסט  ֶווען דּו  ֶוועְרד',  ֶעֶּפעס 
ִאיז  ָוואס  ְּתִפָלה  ֶדעם  ָזאְגן אֹויף  ְפֶלעְגט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. מֹוֲהָרא"ׁש  צּום 
ִלְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל  ֶׁשֶאְזֶּכה  ָאֹנִכי  "ִמי  ַדאֶוועֶנען:  ָאְנֵהייּב  ְסדּוִרים  ִדי  ִאין  ַאַרייְנֶגעְדרּוְקט 
ַהָּקדֹוש ָּברּוְך הּוא ְוכּו'", ַאז 'ַלאו ַמר ַּבר ָרב ַאִּׁשי ָחִתים ֲעַלְייהּו', ֶדער ְּתִפָלה ָהאט ִניְׁשט 

ַקיין ְמקֹור פּון ְפִריֶעְרִדיֶגע ַצִדיִקים אּון ֶמען ָזאל ָדאס ִניְׁשט ָזאְגן.

טּוְנֶקעֶלע ֶפעְנְסֶטער אּון ֶעְרָקאְנִדיָׁשן ִאין ִדי ִזיְצן...

ַהאְלט  ֶמען  ֶווען  ַמֲחָׁשבֹות  ָסאְרט  ִדי  ַאַריין  קּוֶמען  ַאְלץ  ַאז  ִאיז  ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט 
ַהֶזה'  'ֲהָנַאת עֹוָלם  צּו  ֶעס קּוְמט  ֶווען  ָאֶּבער  ַהֵׁשם',  'ֲעבֹוַדת  ִאין  ֶעֶּפעס  ִאיְנִמיְטן טּון 
ָדאְרט קּוֶמען ִניְׁשט ַאַריין ִדי ָסאְרט ַמֲחָׁשבֹות, ָדאְרט ְטַראְכְסטּו ִניְׁשט 'ָוואס ִּבין ִאיְך 
ֶדען ֶוועְרד צּו ַהָנָאה ָהאְּבן פּון ִדי ֶוועְלט?'; ֶעְנֶדעְרׁש ָזאְלְסטּו ְטַראְכְטן ֶווען דּו ֶנעְמְסט 
ֵנייֶע  ַא  ָהאְּבן  צּו  ֶוועְרד  ֶדען  ִאיְך  ִּבין  ָוואס  ֶׁשֶאְזֶּכה,  ָאֹנִכי  "ִמי  ַקאר:  ֵנייֶע  ַא  ַארֹויס 
טּוְנֶקעֶלע  ִמיט  ַקאר  ַא  ַארֹויס  ֶנעְמְסט  דּו  ֶווען  ְטַראְכְטן  ָזאְלְסטּו  ֶעְנֶדעְרׁש  ַקאר?..." 
ֶפעְנְסֶטער אּון ֶעְרָקאְנִדיָׁשן ִאין ִדי ִזיְצן: "ִמי ָאֹנִכי ֶׁשֶאְזֶּכה, ָוואס ִּבין ִאיְך ֶדען ֶוועְרד צּו 
ָהאְּבן טּוְנֶקעֶלע ֶפעְנְסֶטער אּון ֶעְרָקאְנִדיָׁשן   ִאין ִדי ִזיְצן?..." ֶעְנֶדעְרׁש ָזאְלְסטּו ְטַראְכְטן 
ָאֹנִכי  Expedition(: "ִמי  ַאן  ֵּבייְׁשִּפיל:  ֵטייֶעֶרע ַקאר )צּום  ַא  ֶנעְמְסט ַארֹויס  ֶווען דּו 
ֶׁשֶאְזֶּכה, ָוואס ִּבין ִאיְך ֶדען ֶוועְרד צּו ָהאְּבן ַאַזא ֵטייֶעֶרע ַקאר?..." - ָאֶּבער ֶווען ֶעס 
קּוְמט צּו ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם, ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ַדאֶוועֶנען ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָדאְרט ַדאְרף 
ֶמען ִוויְסן 'ַמיין ַדאֶוועֶנען ִאיז ֵזייֶער ַּבאִליְּבט ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן', 'ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ְפֵרייְדט ִזיְך ִמיט ַמייֶנע ִמְצֹות אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים'.

ִאין ַחַּב"ד ִאיז ָדא ַא ִניגּון: "ֶעְסן ֶעְסט ִזיְך, ְׁשָלאְפן ְׁשָלאְפט ִזיְך, ָוואס ָזאל ֶמען טּון 
ַאז ֶעס ַדאֶוועְנט ִזיְך ִניְׁשט? ֶעְסן ֶעְסט ִזיְך, ְׁשָלאְפן ְׁשָלאְפט ִזיְך, ָוואס ָזאל ֶמען טּון ַאז 
ֶעס ֶלעְרְנט ִזיְך ִניְׁשט?"; ֵקייֶנער ַדאְרף ִניְׁשט ַקיין ִחיזּוק צּו ֶעְסן, ֵקייֶנער ַדאְרף ִניְׁשט 
ַקיין ִחיזּוק צּו ְׁשָלאְפן, ָאֶּבער ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, צּו ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָדאְרט ַכאְּפט ִזיְך ַאַריין ֶדער ַסֶמ"ְך ֶמ"ם ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש ַאַריין צּו ְּבֶרעְנֶגען 
ִאין ִאים ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲחָׁשבֹות ַאז 'ֵקייֶנער ַדאְרף ִמיְך ִניְׁשט, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט 
ִמיְך ִניְׁשט אֹויס ְוכּו''; ַדאְרף ֶמען ַזיין ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ִזיְך ִניְׁשט ָלאְזן ֶצעְּבֶרעְכן פּון ִאים.

אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ֶווען ֶעס קּוְמט צּו 'ֲהָפָצה', ְּבֶרעְנְגט אֹויְך ֶדער ַסֶמ"ְך ֶמ"ם ַאַריין 
ִדי ָסאְרט ַמֲחָׁשבֹות ִאין ָקאּפ: "ִמי ָאֹנִכי ֶׁשֶאְזֶּכה, ָוואס ִּבין ִאיְך ֶדען ֶוועְרד ַאז ִאיְך ֶקען 
ׁשֹוין ֵגיין 'ֲהָפָצה', ִאיְך ָזאל ֵגיין ַפאְרֶרעְכְטן ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן ִאין ִדי ַצייט ָוואס ִאיְך 

גרויסע  גארנישט', מען קומט מיט  נאך אלץ 
ספרים און מען קוועטשט און קוועטשט ביז 

אלע ווערן צעקוועטשט.

זאגן  שיעור  מגיד  צום  קומט  בחור  דער 
אים  זאגט  גמרא,  די  געענדיגט  האט  ער  אז 
אז  ווייזן  דיר  וועל  "איך  שיעור:  מגיד  דער 
וועל דיר פארהערן..."  נישט, איך  דו קענסט 
אנשטאט ער זאל אים פארהערן און ווייזן אז 
יא, אפילו ער קען באמת גארנישט,  ער קען 
און  אויפגעבויט  ווערן  בחור  דער  וועט  אזוי 

ווי ער  ווייזט ער אים  ליב האבן צו לערנען, 
קען גארנישט?!

וואס וועט געשען אז דו וועסט אים זאגן: 
דארפסטו  פארוואס  געקענט"?  גוט  "האסט 
אינגאנצן  נישט  האט  ער  אז  אויפווייזן  אים 
זיין  איז  דאס  תוספות?  דעם  פארשטאנען 
דעם  אויפווייזן  קענען  צו  'עונג שבת'  גאנצע 
פארשטאנען  נישט  האסט  דו  "זעסט  בחור: 
זיין  מסביר  דיר  וועל  איך  תוספות,  דעם 
דעם תוספות..."; איך קען רופן א גרעסערער 

דו  אז  ווייזן  דיר  וועט  ער  און  חכם  תלמיד 
רבי  דער  תוספות!  דעם  נישט  אויך  קענסט 
"ֲאִני  מו(:  סימן  מוהר"ן,  )חיי  געזאגט  אמאל  האט 
ָיכֹול ְלַהְראֹות ַלַּלְמָדן ַהָּגדֹול ֶׁשַּבְּגדֹוִלים ֶׁשֲעַדִין 
איך  ְּכָלל",  יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  ְּכָלל  ִלְלֹמד  ָיכֹול  ֵאינֹו 
קען  ער  אז  למדן  גרעסטן  פאר'ן  ווייזן  קען 
וואס  נישט  בכלל  ווייסט  און  לערנען,  נישט 
מיינט לערנען, "ְוֵכן ְלֶהֶפְך, ֲאִני ָיכֹול ְלַהְראֹות 
ּוְלַהּתֹוָרה  ִיְתָּבַרְך  ְלַהֵּׁשם  ֶׁשְּקרֹוִבים  ְלַהְּקַטִּנים 
ְוכּו'", און אזוי אויך פארקערט, איך קען ווייזן 
פארן קלענסטן מענטש אז ער איז זייער נאנט 
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ַדאְרף ִזיְך ָנאְך ַאֵלייְנס ַפאְרֶרעְכְטן?" ָאֶּבער ָדא ָטאר ֶמען ִזיְך אֹויְך ִניְׁשט ָלאְזן פּוֶנעם 
ַסֶמ"ְך ֶמ"ם, ָנאר ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ַווייל ִאיְך ַדאְרף ִזיְך ַאֵליין ַפאְרֶרעְכְטן ֶוועל ִאיְך 
ֵגיין 'ֲהָפָצה', ָדאס ֶוועט ַזיין ַא ִּתיקּון ַפאר ַמייֶנע ֲעֵבירֹות, ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ֵסֶפר ַהִמידֹות 
אֹות ִניאּוף, ִסיָמן מא(: "ִּתיקּון ְלהֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָטָלה ֶׁשִּיְׁשַּתֵּדל ְלַהְחִזיר ְּבֵני ָאָדם ִּבְתׁשּוָבה", ֶעס 

ִאיז ַא ִּתיקּון ַפאר ְּפַגם ַהְּבִרית ַאז ֶמען ָזאל צּוִריק ְּבֶרעְנֶגען ֶמעְנְטְׁשן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ָהאט  יְרִניר  ַגּבִ ֶדער  )ָוואס  ְקֵלייֶדער  ִדי  ֶדעְרֶזעְהן  ָדאְרט  ֶער  ָהאט  ֶדעְרַווייל 
ַנ"ל( ָהאט ֶער  ִגיַמאְכט פּון ַזייֶנעט ֶוועִגין אּון ָהאט ַאַריין ִגיֵלייְגט ִאין ַזיין ַקאִריֶטע ּכַ

ִזיְך ָנאְך ֶמער ִגיְפֵרייט. ֶער ָהאט ׁשֹוין ְקֵלייֶדער אֹויְך. אּון ִאיז ֵזייֶער ְפֵרייִליְך ִגיֶווען.

ָדא ֶזעט ֶמען ַאז ֶדער ַּתם ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ַאַזא ַנאר ִווי ֶמען ֵמייְנט, ַאז ֶער ָהאט 
ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען צּו ְקֵליידּוְנג אּון ֶעְסְנַוואְרג ְוַכדֹוֶמה, ָדא ֶזעט ֶמען ַאז ֶדער ַּתם ָהאט 
ֵׁשייֶנע  צּו  ַפאְרְׁשַטאֶנען  גּוט  ָגאר  ָהאט  ֶער  ְקֵלייֶדער,  ֵׁשייֶנע  צּו  ֶגעְפֵרייְדט  ֵזייֶער  ִזיְך 
ְקֵלייֶדער, ֶער ָהאט גּוט ֶגעוואּוְסט ָוואס טּוט ִזיְך אֹויף ִדי ֶוועְלט, ָנאר ָוואס ֶדען? ַאז ֶעס 
ָהאט ֶגעֶפעְלט ִדי ֵׁשייֶנע ְקֵליידּוְנג, ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ִדי גּוֶטע ֶעְסְנַוואְרג ִאיז 
ֶער ַווייֶטער ֶגעְּבִליְּבן ְפֵרייִליְך, ָדאס ָהאט ִאים ִניְׁשט ַאֶוועק ֶגענּוֶמען פּון ַזיין ִׂשְמָחה, 

ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֶגעַהאט ַא ֶגעְׁשַמאֶקע ֶלעְּבן.

ֶחְׁשּבֹונֹות ִמיְט'ן ְגרֹויְסן סֹוֵחר

ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן צּו ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ָוואס וואֹויְנט ִאין 
ַׁשָּבת  ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו אּום  ִמיט  ִזיְך צּוַזאְמקּוֶמען  ִוויְכִטיג  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ָמאְנִסי יע"א: 
קֹוֶדׁש צּו ֶהעְרן ַאִּביְסל ִחיזּוק, ִאיֶּבער ַחֶזְר'ן ִדי ַאֶלע גּוֶטע ֵעצֹות ָוואס ֶדער ֶרִּבי ֶלעְרְנט 
אּוְנז; ִמיר ָהאְּבן ׁשֹוין ִאין ָמאְנִסי יע"א ְדֵריי ָּבֵּתי ֶמְדָרִׁשים וואּו ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו קּוֶמען 
ִזיְך צּוַזאם ֶיעְדן ַׁשָּבת קֹוֶדׁש, ֵגיי אֹויְך ַאִהין ַדאֶוועֶנען, ַאז ֶמען ֶקען ִניְׁשט קּוֶמען צּו ַאֶלע 
ְדֵריי ְּתִפילֹות קּום ָכאְטׁש צּו ֵאיין ְּתִפָלה; ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַפאְסְטן ֶלעְנֶגער ִווי 'ִמַּׁשָּבת 
ְלַׁשָּבת', ַאז ֶמען ֶהעְרט ִניְׁשט ַקיין ִחיזּוק ִאיז ָדאס ַאזֹוי ִווי ֶמען ַפאְסט, ֶמען ָהאט ִניְׁשט 
ַקיין כַֹּח ָאְנצּוֵגיין ִאין ֶלעְּבן, ִאיז ִוויְכִטיג ָכאְטׁש ֵאייְנָמאל ַא ָוואְך צּו קּוֶמען ִזיְך ְמַחֵזק 

ִמיְט'ן ֶרִּבי'ְנס ֵעצֹות.

ַוואְרָׁשא ָהאט  ִאין ְׁשָטאט  ִסיָמן קיז(,  ִהְתַחְזקּות,  ַּפְרָנָסה טֹוָבה, ִׂשיחֹות  )ֵסֶפר  ְּבֶרעְנְגט  מֹוֲהָרא"ׁש 
קּוֶמען  ֶער  ְפֶלעְגט  ַׁשָּבת  סֹוֵחר,  ְגרֹויֶסער  ַא  ְׁשלֹוֵמינּו,  ַאְנֵׁשי  פּון  ֵאייֶנער  ֶגעוואֹויְנט 
ִניְׁשט קּוֶמען,  ֶער  ְפֶלעְגט  ְׁשִליִׁשית  ְסעּוָדה  ַּביי  ָאֶּבער  ְׁשלֹוֵמינּו,  ַאְנֵׁשי  ִמיט  ַדאֶוועֶנען 
ְׁשִליִׁשית  ְסעּוָדה  ַּביי  ָפאְרֶלעְרֶנען  ְפֶלעְגט  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ְּבֵרייֶטער  ִיְצָחק  ֶרִּבי  ַווייל 
ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן אּון ֶער ְפֶלעְגט ַאַרייְנִציֶען ָנאְכ'ן ְזַמן מֹוָצֵאי ַׁשָּבת, אּון ֶדער סֹוֵחר ָהאט 
ִזיְך ֵזייֶער ֶגעַאייְלט מֹוָצֵאי ַׁשָּבת, ֶעס ְפֶלעְגן ִאים ָאְּפַוואְרְטן ִדי ַאְנֶדעֶרע סֹוֲחִרים ַמאְכן 
ִמיט ִאים ִדי ֶחְׁשּבֹונֹות פּון ַזיין ִמְסָחר. ֵאייְנָמאל ָהאט ִאים ֶרִּבי ִיְצָחק ֶגעְטָראְפן, ָהאט ֶער 
ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ַפאְרָוואס ָהאְסטּו אֹויְפֶגעֶהעְרט קּוֶמען צּו ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית, דּו ֶקעְנְסט 
ָדאְך ֶהעְרן ַאֶזעְלֶכע ֵׁשייֶנע ִחיזּוק פּון ֶרִּבי'ן?" ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָוואס ָזאל ִאיְך 
ִזיְך, ִאיְך ַדאְרף לֹויְפן צּו ַמייֶנע סֹוֲחִרים ַמאְכן ִדי ֶחְׁשּבֹונֹות פּון ִדי  טּון ַאז ִאיְך ַאייל 
ִמְסָחר", ָהאט ִאים ֶרִּבי ִיְצָחק צּוִריק ֶגעְפֶרעְגט: "אּון ֶווען ֶוועְסטּו ַמאְכן ַדייֶנע ֶחְׁשּבֹונֹות 
ִמיְט'ן ְגרֹויְסן סֹוֵחר, ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, וואּו ַדיין ַדאֶוועֶנען ַהאְלט, וואּו ַדיין ֶלעְרֶנען 
ָאְנֶגעהֹויְּבן  צּוִריק  ָהאט  ֶער  אּון  ִאים  ִאין  ַאַריין  ֶזעֶנען  ֶוועְרֶטער  ִדי  א.א.וו.?"  ַהאְלט 

קּוֶמען אֹויְך צּו ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית.

פּון ָוואס ֶוועט ֶמען ֶרעְדן ַּביי ְסעּוָדה ְׁשִליִׁשית? ֶמען ֶוועט ֶרעְדן ִדי ֶזעְלֶּבע ִדיּבּוִרים 
ָוואס ֶמען ָהאט ֶיעְצט ֶגעֶרעְדט, ִמיר ָהאְּבן ִניְׁשט ַקיין ֵנייֶעס, ָאֶּבער ֶמען ַדאְרף ְׁשֶטעְנִדיג 
ָהאְּבן ִחיזּוק אֹויף ִדי ַזאְכן. אֹויף 'קֹול ְּבֶרְסֶלב' ֶקען ֶמען ֶהעְרן ִׁשיעּוִרים פּון מֹוֲהָרא"ׁש 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו פּון ְׁשַנת תש"ל אּון ַווייֶטער, ֶהעְרט ֶמען ִווי מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶגעֶרעְדט 
ִדי ֶזעְלֶּבע ִדיּבּוִרים ַפאר פּוְפִציג ָיאר ִאין ַא צּו, ֶער ָהאט ֶגעֶרעְדט פּון ִדי ֶזעְלֶּבע )ְּבֶעֶרְך( 
צּוָמאל  ַיֲהדּות';  'ַּפְׁשטּות  ַּבִית',  'ָׁשלֹום  'ִׂשְמָחה',  'ְּתִפָלה',  'ּתֹוָרה',  פּון:  ַזאְכן,  ִפיֶנעף 
ֶגעֶווען  ִאיז  ַאֶלעס  ָאֶּבער  ַמֲעֶׂשה,  ַאַזא  אּון  ַמֲעֶׂשה  ַאַזא  ִחידּוִׁשים  ָהאְּבן  ֶער  ְפֶלעְגט 

ֶגעּבֹויֶעט ָנאר אֹויף ִדי ֶזעְלֶּבע ָּפאר ַזאְכן.

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ַפאְר'ן  ָזאג  'ִהְתּבֹוְדדּות';  אֹויף  ִחיזּוק  ָנאְכַאָמאל  ֶהעְרן  ֶוועְסט  דּו 

ִאיד",  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  ִוויל  ִאיְך  ֶיעְצט,  פּון  ָאן  ֵהייּב  ִאיְך  ַּבאֶׁשעֶפער  "ֵהייִליֶגער 
ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ִמיר מֹוֵחל אֹויף  ַזיי  ַּבאֶׁשעֶפער  "ֵהייִליֶגער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶדעם  ֶּבעט 
ֶגעִזיְנִדיְגט, ִאיְך ֵגיי ֶמער ִניְׁשט ִזיְנִדיְגן", אּון אֹויּב דּו ַפאְלְסט ַאָראּפ ָנאְכַאָמאל אּון 
ַאן  ַזיין  ִניְׁשט  ֶמער  ֶקעְנְסט  דּו  ַאז  ְמַייֵאׁש  ִניְׁשט  ִזיְך  ַזיי  אֹויף,  ִניְׁשט  ֶגעּב  ָנאְכַאָמאל 
"ֵהייִליֶגער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ִזיְך אֹויס צּום  ֵוויין  אּון  ַזייט  ַא  ִאין  ֵגיי  ָנאר  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער 
ֶהעְלף  ִזיְנִדיְגן;  ִניְׁשט  ְׁשַטאְרק  ַאזֹוי  ִוויל  ִאיְך  ָאּפ,  ִמיר  ִהיט  ִמיר  ֶהעְלף  ַּבאֶׁשעֶפער 
ִדי  ִסיָמן כא(,  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  ִליקּוֵטי  )ַעֵיין  ֵנרֹות  ִזיְּבן  ַמייֶנע  ַזיין  ְמַקֵּדׁש  ֶקעֶנען  ָזאל  ִאיְך  ִמיר 
ִדי  ְׁשֶלעְכְטס;  ַקיין  קּוְקן  ִניְׁשט  ָזאל  ִאיְך   - אֹויְגן  ִדי  ָנאז אּון מֹויל.  אֹויֶעְרן,  אֹויְגן, 
אֹויֶעְרן - ִאיְך ָזאל ָהאְּבן ֱאמּוַנת ֲחָכִמים, ְגֵלייְּבן ִאין ַאֶלעס ָוואס ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים 
ָזאְגן; ִדי ָנאז - ִאיְך ָזאל ָהאְּבן ִיְרַאת ָׁשַמִים, ִאיְך ָזאל ָהאְּבן ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ִאין 
ִדיר וואּוֶסעְנִדיג ַאז ַאֶלעס ִּביְסטּו, ַאזֹוי ֶוועל ִאיְך ִזיְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן; ִדי 

מֹויל - ִאיְך ָזאל ִניְׁשט ֶרעְדן ַקיין ְׁשֶלעְכְטס, ַקיין ִליְגְנט ְוַכדֹוֶמה".

ְטַראְכט  ִאיְך  ִוויִפיל  ַזיין';  ֶסְדָרה  'ַמֲעִביר  ִחיזּוק אֹויף  ָנאְכַאָמאל  ֶהעְרן  ֶוועְסט  דּו 
ַאז ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ֶגענּוג ֶגעֶרעְדט פּון ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין ֶזע ִאיְך ַאז ִאיְך ָהאּב ָנאְכִניְׁשט 
ֶגענּוג ֶגעֶרעְדט ֶדעְרפּון, ֶיעֶדע ָוואְך ֶזע ִאיְך ָנאְך ִאיְנֶגעַלייט ִזיְצן ִּבְׁשַעת ְקִריַאת ַהּתֹוָרה 
ִמיט ַא חּוָמׁש אּון ָזאְגן ִמיט ִמיְט'ן ַּבַעל קֹוֵרא צּו ֶעְנִדיְגן ִדי ַּפְרָׁשה; ָלאִמיר ָפאְלְגן ָוואס 
ְׁשֵטייט ִאין ֻׁשְלָחן ָערּוְך )אֹוַרח ַחִיים ִסיָמן רפה, ְסִעיף ג(: "ִמּיֹום ִראׁשֹון ְוֵאיַלְך ָחׁשּוב ִעם ַהִּצּבּו
ר", פּון זּוְנָטאג ֶקען ֶמען ׁשֹוין ָאְנֵהייְּבן ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, אּון ִדי ִמְׁשָנה ְּברּוָרה ְּבֶרעְנְגט 
ַאזֹוי  ִזיְך  ָהאט  ֶער  ַאז  ִלְבָרָכה,  ַצִדיק  ֵזֶכר  ְגָר"א  ֵהייִליְגן  פּוֶנעם  ח(  ָקָטן  ְסִעיף  )ָׁשם,  ַאָראּפ 
ֶגעִפיְרט, ֶיעְדן ָטאג ָהאט ֶער ַמֲעִביר ֶסְדָרה ֶגעֶווען ַאִּביְסל; זּוְנָטאג ִּביז ֵׁשִני, ָמאְנָטאג ִּביז 
ְׁשִליִׁשי, ִדיְנְסָטאג ִּביז ְרִביִעי אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ַאז ֶמען ֵגייט אֹויף ֶדעם ֶוועג, ֶדעָמאְלט 
ֶקען ֶמען ַזיין ִזיֶכער ַאז ֶמען ֶוועט ֶעְנִדיְגן ֶיעֶדע ָוואְך ִדי ַּפְרָׁשה. ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ָנאְך 
ַא ַזאְך ָוואס ַמאְכט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ְפֵרייִליְך - אֹויֶסער ּתֹוָרה, ָנאר ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט ִדי 

היליגע ּתֹוָרה ֶוועְרט ֶמען ְפֵרייִליְך אּון צּוְפִריְדן.

"ַדאַדא ַטאִטי"...

ַּבִית  ָׁשלֹום  ִאיז  ֶרִּבי'ן  ַּביים  ַּבִית';  'ָׁשלֹום  ִחיזּוק אֹויף  ָנאְכַאָמאל  ֶהעְרן  ֶוועְסט  דּו 
ַווייּב  ִדי  צּו  ֵׁשיין  ֶרעְדן  ָזאל  ֶמען  ַאז  ֶגעֶרעְדט  ַאַסאְך  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ְיסֹוד,  ַא  ֶגעֶווען 
)ַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמִנים רסג, רסד(. ַאז דּו קּוְמְסט ַאֵהיים אּון ַדיין ַווייּב ֶגעְּבט ִדיר ַא ְּפַסק, ִזי 

ְׁשֵרייט אֹויף ִדיר, ִאיז ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶׁשען, ֶווער ִניְׁשט ַפאְרלֹויְרן; ְׁשֶטעל ִזיְך ָפאר, ַדיין 
ְקֵליין ִקיְנד ְׁשֵרייט אֹויף ִדיר: "דּו ִּביְסט ַא ֶעְקְלִדיֶגע ַטאֶטע"... "ַדאַדא ַטאִטי"... ָוואס 
ֵגייְסטּו ֶיעְצט טּון? דּו ֵגייְסט ֶוועְרן ַּבאֵלייִדיְגט? ֵניין! דּו ֵגייְסט ִזיְך גּוט אֹויְסַלאְכן אּון 
ָגאְרִניְׁשט ֶעְנְטֶפעְרן, ַאזֹוי ִאיז ֶווען ִדי ַווייּב ֶגעְּבט ַא ְּפַסק, ִזי ְׁשֵרייט "ַפאְרָוואס דּו ִּביְסט 
ַאֵהיים ֶגעקּוֶמען ְׁשֶּפעט" ְוַכדֹוֶמה, ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט, ִזי ֶוועְרט ִניְׁשט אֹויס גּוֶטע ַווייּב, 
ֶמען ֶהעְרט אֹויס אּון ֶמען ִאיז ֶעס ְמַקֵּבל ְּבַאֲהָבה; ָדאס ֵמייְנט ִניְׁשט ַאז ֶמען ֶמעג ַאֵהיים 
קּוֶמען ְׁשֶּפעט, ָאֶּבער ַאז ִדי ַווייּב ְׁשֵרייט, ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט ֶוועְרן ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרלֹויְרן, 

ִאיְנַגאְנְצן אֹויֶסער ִזיְך.

ֶטעֶרעִּפי

"דּו  אֹויס:  ִזיְך  ְדרּוְקט  ִקיְנד  ֵזייֶער  ֶווען  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ָדא  ַטאֶקע  ֶזעֶנען  ְגַראֶדע 
ֵזיי  ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרלֹויְרן,  ֵזיי  ֶוועְרן  ֶעְקְלִדיֶגע ַטאֶטע"... "ַדאַדא ַטאִטי"...  -  ַא  ִּביְסט 
ִאין  ָזאל טּון  ֶמען  ָוואס  ָזאל אֹויְסֶלעְרֶנען  ֶטעֶרעִּפיְסט  ֶדער  ֶטעֶרעִּפי,  ְגַלייְך צּו  לֹויְפן 

ֶדעם ַפאל...

ִדי  צּו  לֹויְפן  ֶמעְנְטְׁשן  ַזאְך,  ָנאְרַמאֶלע  ַא  ֶגעָוואְרן  ַהייְנט  ׁשֹוין  ָדאס  ִאיז  ֵלייֶדער 
ֶטעֶרעִּפיְסְטן, ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ָצָרה! ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ָנאְך ַא ַסָּכָנה ַפאר ְּכַלל 
ֵזיי  ָוואס ָהאְּבן ִדי ֶטעֶרעִּפיְסְטן דּוְרְכֶגעֶלעְרְנט, פּון וואּו ֶנעֶמען  ִווי ֶטעֶרעִּפי!  ִיְׂשָרֵאל 
ֵזייֶעֶרע ֵעצֹות אּון ְמַהְּלִכים? פּון ִדי גֹוִים! ֵזיי ָהאְּבן דּוְרְכֶגעֶלעְרְנט גֹוי'ִאיֶׁשע ִּביֶכער אּון 

ָדאס ֶגעְּבן ֵזיי ִאיֶּבער ַפאר אּוְנֶזעֶרע ִקיְנֶדער ַרֲחָמָנא ִלְצָלן.

ֵלייֶדער ֶהעְרט ֶמען ִניְׁשט ַאז ִדי ַרָּבִנים ָזאְלן ֶרעְדן ֶדעְרפּון, ַאֶלע ִזיְצן ְׁשִטיל ֶווען ִדי 
ַמָצב ִאיז ְׁשֶרעְקִליְך, רֹוב ָמאל ֶזעֶנען ֵזיי ַאְלֶטע ֵמייְדֶלעְך, ֵזיי ֶוועְלן אּוְנז אֹויְסֶלעְרֶנען ִווי 

צום אייבערשטן און צו די תורה.

בין  איך  ווען  בחור  אלס  געדענק  איך 
געווען  איך  בין  ישיבה  פון  געקומען  אהיים 
חידושים  געשריבן  האב  איך  פרייליך,  זייער 
אויף א ש"ך )שלחן ערוך, יורה דעה, סימן צח, סעיף קטן 
ושאינו מינו רבה עליו  אינו  ח; בסוגיא דסליק את מינו כאילו 

און  מיר  צו  צוגעקומען  איינער  איז  ומבטלו(, 

געפרעגט: "וואס האסטו געלערנט?" זאג איך 
אים דעם ש"ך, זאגט ער מיר: ווייז מיר איין 
ש"ך וואס דו קענסט און איך געב דיר וויפל 
אנגעהויבן  האט  ער  און  ווילסט",  דו  געלט 

רעדן צו מיר פון דעם ש"ך און ער האט מיר 
קען  איך  ווי  געוויזן  מיר  האט  ער  צעמאלן, 
זייער  דערפון  געווארן  בין  איך  גארנישט, 
ווייטער: "יעצט זיך  צעבראכן, זאגט ער מיר 
דו אויף איין מגן אברהם, איין ש"ך אדער איין 
ערוך,  שלחן  חלקי  ארבעה  גאנץ  פון  סמ"ע 
איך   - נישט";  קען  איך  וואס  מיר  פארהער 
רוף  באלד  אבער  פארהערן,  נישט  דיר  קען 
איך אן אנדערער תלמיד חכם וואס וועט דיר 
ווייזן אז דו קענסט אויך נישט, ער וועט דיר 

לעכערן דיין קאפ...

וואס  גמרא?  דף  א  דען  איז  שווער  ווי 
קען  מען  בער?!  אזא  דעם  פון  מען  מאכט 
ענדיגן ש"ס; איך געב דיר נאר אביסל דערפון 
צו פארזוכן, יעצט זעץ זיך אוועק, נעם א גמרא 
און הייב אן זאגן דפים גמרא, דיין קאפ וועט 
זיך עפענען, דיין קאפ וועט זיך דיר שפאלטן, 
דו וועסט אנהייבן פארשטיין לערנען, אז מען 
א  אין  אריין  מען  גייט  פארשטיין,  צו  זוכט 
קטנות און מען קען נישט פארשטיין, בלויז 
צוביסלעך  וועסט  דו  און  ווערטער  די  זאג 

אנהייבן צו פארשטיין.



ד

יעּור ִליָט"א ָנאְכ'ן שִׁ יָבה שְׁ יחוֹת פּוֶנעם רֹאׁש ְישִׁ שִׂ

ַזיי ִמיר מֹוֵחל

ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶדער  ִזיְך  ָהאט  ִׁשיעּור  ָנאְכן 
ַווייּב,  ַדיין  ִאיֶּבער  ֶּבעט  אּון  ַאֵהיים  ֵגיי  ָאְנֶגערּוְפן: 
ֲאִפילּו ֶנעְכְטן ִּביְסטּו דּוְרְכֶגעַפאְלן, ָהאְסט ִזיְך ֶגעְקִריְגט 
- ִאיז ָדאס ָנאְכִניְׁשט ַקיין ֶגע'ַהְרְג'ֶטע ַׁשָּבת, ֶקעְנְסט ִזיְך 
ָנאְך ִאיֶּבער ֶּבעְטן, ָזאג ִאיר: "ַזיי ִמיר מֹוֵחל ִאיְך ֶוועל 
ֶגעֶרעְדט  ָהאּב  ִאיְך  ִווי  ַאזֹוי  ִדיר  צּו  ֶרעְדן  ִניְׁשט  ֶמער 
ֶעס  ֵמייְנְסט  "דּו  ָזאְגט:  ִדיר  ֶוועט  ִזי  ַאז  אּון  ֶנעְכְטן", 
רֹאׁש  ֶדער  ַווייל  ָנאר  ֶעס  ָזאְגְסט  דּו  ֱאֶמת'ִדיג,  ִניְׁשט 
ְיִׁשיָבה ָהאט ִדיר ֶעס ֶגעֵהייְסן ָזאְגן..." ָזאג ִאיר: "ֵניין, 
צּו  ָדאס  ִדיר  ֶגעְטַראְכט  ֶנעְכְטן  ׁשֹוין  ֶּבֱאֶמת  ָהאּב  ִאיְך 
ִאיְך  ַאזֹוי  ִווי  ֶדעם  אֹויף  ֲחָרָטה  ֶעְכט  ָהאּב  ִאיְך  ָזאְגן, 
ָהאּב ִזיְך אֹויְפֶגעִפיְרט ֶנעְכְטן צּו ִדיר, ִאיְך ֵגיי ֶעס ֶמער 
ִניְׁשט טּון", אּון ַאז ִזי ָזאְגט ַווייֶטער: "דּו ָהאְסט ִמיר 
ָדאס ׁשֹוין טֹויְזְנט ָמאל ֶגעָזאְגט ַאז דּו ֵגייְסט ֶמער ִניְׁשט 
ֶרעְדן ַאזֹוי אּון דּו ָהאְסט ָנאְך ַאְלץ ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶהעְרט" 
ֶוועְרן  ֵגיי  ִאיְך  ִמיר,  אֹויף  ַאְרֶּבעְטן  ֵגיי  ִאיְך  ִאיר:  ָזאג 

ֶּבעֶסער".

צּו  ֶמעְנְטׁש,  ַא  פּון  ְּגבּוָרה  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ִאיז  ָדאס 
ֶקעֶנען ָזאְגן ַפאר ִדי ַווייּב: "ַזיי ִמיר מֹוֵחל", ָדאס ִאיז 

ִדי ְׁשֶוועְרְסֶטע ַזאְך ַארֹויְסצּוָזאְגן פּון מֹויל.

'ְלָכה ּדֹוִדי' ִמיט ִדי ֶוועְרֶטער

ִוויל פּון אּוְנז, ֶלעְּבן ִמיט  ֶרִּבי  ָדאס ִאיז ָוואס ֶדער 
ַווייּב ִמיט ִליְּבַׁשאְפט, ֶרעְדן ֵׁשיין ֵאייֶנער צּום ְצֵווייְטן. 
ִאין ְירּוָׁשַלִים ָהאְּבן ִמיר ַא ׁשּול, ְקִריְגט ֶמען ִזיְך ָדאְרט 
ַּביים  ַּבייַנאְכט  ַׁשָּבת  ָזאְגן  ָזאל  ֶמען  ַאזֹוי  ִווי  ַארּום 
ֶמען מּוז  ַאז  ַטְעָנה'ֶען  ֶגעִוויֶסע  ּדֹוִדי',  'ְלָכה  ַדאֶוועֶנען 
ִזיְך ִפיְרן ַאזֹוי ִווי ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען 
ָדאס ִזיְנֶגען ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ִדי ֶוועְרֶטער ַאזֹוי ִווי ֶדער 
רֹאׁש ְיִׁשיָבה ִזיְנְגט ֶעס, ַאְנֶדעֶרע ַטְעָנה'ֶען ַאז ֶמען ַדאְרף 
ֶגעְפֶרעְגט:  ֵזיי  ִאיְך  ָהאּב  ֶוועְרֶטער,  ִדי  ָאן  ִזיְנֶגען  ֶעס 
"ָוואס ֵגייט ָפאר ִמיט ֶעְנק?! ָדאס ִאיז ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה 
- ִזיְנֶגען 'ְלָכה ּדֹוִדי' ִמיט ִדי ֶוועְרֶטער...?! ָדאס ֵמייְנט 
ַזאְכן?!  ַזייִטיֶגע  ַאֶלע  ִדי  ָנאְכַמאְכן  ְּבֶרְסֶלְב'ֶער,  ַא  ַזיין 

ַאז ֶעס ֶפעְלט אֹויס ֶוועל ִאיְך ֶאְפָׁשר אֹויְפֶהעְרן צּו ִזיְנֶגען 
'ְלָכה ּדֹוִדי' ִמיט ִדי ֶוועְרֶטער ִאין ַאֶמעִריֶקע ֶוועט ֶמען 
ִזיְך ֶמער ִניְׁשט ְקִריְגן... ָוואס ִוויל ֶדער ֶרִּבי פּון אּוְנז? 
ִאין  ְּבָׁשלֹום  ֶלעְּבן  ָזאל  ֶמען  ַזאְך  ֵאיין  ִוויל  ֶרִּבי  ֶדער 

ְׁשטּוּב ִמיט ִדי ַווייּב! ֶמער פּון ֶדעם ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא.

ֶעס ִאיז ָדא ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ְּבִריוו פּון ֶרִּבי ֶאְלָעָזר ֵזֶכר 
ַצִדיק ִלְבָרָכה, ֶדער זּון פּוֶנעם ֵהייִליְגן ֶרִּבי ר' ֱאִליֶמֶלְך 
ָהאט  ָוואס  ֵאייֶנעם  ַפאר  ְׁשַרייְּבט  ֶער  ָעֵלינּו,  ָיֵגן  ְזכּותֹו 
ה'  'ַחי  ֶזֶמר  ֶדעם  ִזיְנְגט  ֶמען  ֶווען  ָאְנֶגעְפֶרעְגט  ִאים 
ָאֶדער  ְצִוויְּבל   ֵאיי ִמיט  ִדי  ְׁשַנייְדן  ּוָברּוְך צּוִרי', ַפאְר'ן 
ָנאְכ'ן ְׁשַנייְדן, ְׁשַרייְּבט ֶער ִאים צּוִריק ַאזֹוי: ִאיְך ָהאּב 
ֶגעִוויְזן ֶדעם ְּבִריוו ַפאר ַמיין ַטאֶטען, ַזייֶנע ָהאר ָהאְּבן 
ִזיְך אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט פּון ְׁשֶרעק אּון ַזייֶנע ֵאָבִרים ָהאְּבן 
ֶמעְנְטְׁשן  ָדא  ֶזעֶנען  ֶעס  ִווי  ֶזעֶעְנִדיג  אֹויְפֶגעִציֶטעְרט 
ָוואס ִליְגן ִאין ַאֶזעְלֶכע ְׁשטּוִתים אּון ֲהָבִלים, ֵזיי ֵגייֶען 
ַזאְכן;  ַזייִטיֶגע  ָסאְרט  ִדי  ָנאְכצּוַמאְכן  ָנאר  ַצִדיִקים  צּו 
ְפֶרעְגט  ֶעס  "ֶווער  ֶגעָזאְגט:  ִמיר  ָהאט  ַטאֶטע  ַמיין 
ַאֶזעְלֶכע ְׁשטּוִתים - ָטאר ֶמען ִאים ִניְׁשט ֶעְנְטֶפעְרן, ָנאר 
ְׁשַרייּב ִאים צּוִריק ֶעְטִליֶכע ַהְנָהגֹות ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם", 
ֱאִליֶמֶלְך  ר'  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָהאט  ֶדעם  אֹויף  אּון 
ִווי  ַהְנָהגֹות  ָהָאָדם',  'ַהְנָהגֹות  קּוְנְטֵרס  ֶדעם  ֶגעְׁשִריְּבן 

ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן ִאין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם.

ִדי  ִאין  ִליְגט  ָקאּפ  "ִדי  אֹויְסְדרּוק:  ַאן  ָדא  ִאיז  ֶעס 
ַקאַלאְטְׁשן..." ָדאס ֵהייְסט, ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִניְצט ִניְׁשט 
ַזיין ֵׂשֶכל צּו ְטַראְכְטן; ַאְנְׁשָטאט זּוְכן צּו ֶלעְּבן ִמיט ִדי 
ִלימּוִדים פּון ֶרִּבי'ן, ִמיט ּתֹוָרה, ְּתִפָלה אּון ִיְרַאת ָׁשַמִים, 
ֶמען  ַזאְכן.  ַזייִטיֶגע  ַאֶזעְלֶכע  פּון  ֵעֶסק  ַאן  ֶמען  ַמאְכט 
ֶוועְרט ִניְׁשט ַקיין ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ֶווען ֶמען ִזיְנְגט 'ְלָכה ּדֹוִדי' 
ְּבֶרְסֶלְב'ֶער  ַקיין  ִניְׁשט  ֶוועְרט  ֶמען  ֶוועְרֶטער,  ִדי  ִמיט 
ַווייּב  ַדיין  ַאז  ְּבֶרְסֶלב,  פּון  ִניגּוִנים  ִדי  ִזיְנְגט  ֶמען  ֶווען 
ִוויל דּו ָזאְלְסט ִזיְנֶגען ַּביי ִדי ְסעּודֹות ִדי ִניגּוִנים ָוואס 
ֶמען ִזיְנְגט ַּביי ִאיֶרע ֶעְלֶטעְרן - ִזיְנג ָוואס ִזי ִוויל, ְפֶרעג 
ֶוועְלֶכע  ְסעּודֹות,  ִדי  ַּביי  ִזיְנֶגען  ִאיְך  ָזאל  "ָוואס  ִאיר: 
ְּבֶרְסֶלְב'ֶער  ַא  ִּביְסט  דּו  ֲאִפילּו  ִליּב?"  ָהאְסטּו  ִניגּוִנים 
ֶוועְלט  ִדי  ָוואס  ִניגּון  ֶדעם  ִזיְנֶגען  ָנאְכַאְלץ  ֶמעְגְסטּו 
ִזיְנְגט אֹויף 'ַחי ה' ּוָברּוְך צּוִרי'... ]ָדאס ִאיז אֹויְך ֵזייֶער 

ִדי  ִניגּון ָהאְּבן  ַאז ֶדער  ִאיז ְמקּוָּבל  ִניגּון, ֶעס  ַא ֵׁשייֶנע 
ְלִוִּים ֶגעִזיְנֶגען ַּביי ִדי ֲעבֹוָדה ִאין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש[.

ַא ִׂשיָחה פּוֶנעם רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א

רֹאׁש  צּום  ָּבחּור  ַא  צּוֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ִׁשיעּור  ָנאְכ'ן 
ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א אּון ִאים ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין 
אּון  ְוכּו',  ִמְׁשָנה  ִסְדֵרי  ִׁשָׁשה  ָמאל  ֶעְטִליֶכע  ֶגעֶעְנִדיְגט 
רֹוְדְפ'ט  ְיִׁשיָבה  ִאין  ַמְׁשִּגיַח  ַזיין  ַאז  ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט 
ִאים ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט אֹויְסֶגעַהאְלְטן ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין 
ַמֲעִביר  ַדאְרף  ֶמען  זּוְנָטאג,  פּון  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ַּפְרָׁשה  ִדי 
ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  רֹאׁש  ֶדער  ָהאט  ְפַרייָטאג,  ַזיין  ֶסְדָרה 
רפה,  ִסיָמן  ַחִיים  )אֹוַרח  ָערּוְך  ֻׁשְלָחן  ֶדעם  אֹויְפֶגעִמיְׁשט 
ִרא "ִמּיֹום  ָלׁשֹון:  ֶדעם  ִאיֶנעֵווייִניג  ֶגעִוויְזן  אּון  ג(  ְסִעיף 

ֶמען  ֶקען  זּוְנָטאג  פּון  ַהִּצּבּור",  ִעם  ָחׁשּוב  ְוֵאיַלְך  ׁשֹון 
ׁשֹוין ָאְנֵהייְּבן ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, אּון ֶדער ְמַחֵּבר ָזאְגט 
ַווייֶטער )ָׁשם, ְסִעיף ד(: "ִמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר ֶׁשַּיְׁשִלים אֹוָתּה 
ֲאִכיָלה  קֶֹדם  ִהְׁשִלים  ֹלא  ְוִאם  ְּבַׁשָּבת,  ֶׁשּיֹאַכל  קֶֹדם 
ַיְׁשִלים ַאַחר ֲאִכיָלה ַעד ַהִּמְנָחה; ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַעד ְרִביִעי 
ְּבִׂשְמַחת  ְּדַהְינּו  ֲעֶצֶרת  ְׁשִמיִני  ַעד  ְוֵיׁש אֹוְמִרים  ְּבַׁשָּבת; 
ּתֹוָרה, ֶׁשָאז ַמְׁשִליִמים ַהִּצּבּור", ִמְצָוה ִמן ַהֻּמְבָחר ִאיז 
צּו ֶעְנִדיְגן ִדי ַגאְנֶצע ֶסְדָרה ֵאייֶדער ֶמען ֶעְסט ִדי ְסעּוָדה, 
ְּבִדיֶעֶבד ֶקען ֶמען ַמְׁשִלים ַזיין ִּביז ֶמען ַדאֶוועְנט ִמְנָחה, 
ְּבִדיֶעֶבד ֶׁשְּבִדיֶעֶבד ֶקען ֶמען ַמְׁשִלים ַזיין ִּביז ִמיְטָוואְך 
ָאֶדער ִּביז ִׂשְמַחת ּתֹוָרה. אּון ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
ֶוועט  ַמְׁשִּגיַח,  ַדיין  ָהאט צּוֶגעֵלייְגט: "ַווייז ָדאס ַפאר 

ֶער ֶזען ִווי ָדאס ִאיז ַא ָאֶפעֶנע ְסִעיף ִאין ֻׁשְלָחן ָערּוְך.

רֹאׁש  ַפאְר'ן  ֶגעָזאְגט  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא  ָהאט  ֶדעְרָנאְך 
ִּבְנָין  ְזִמירֹות  )ִאין  ֶגעֶזען  ָהאט  ֶער  ַאז  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה 
ַאְבָרָהם  ר'  ַהָּגאֹון  ָהַרב  פּון  כז(  אֹות  ַהָגה  טז,  ְסִעיף  ַאְבָרָהם 

ֵלייְטֶנער ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְוַאַב"ד ִּבְנָין ָדִוד 
ְד'ָמאְנֶטעִוויֶדעָא( ַאז ֶער ָהאט אֹויְך ֶגעָזאְגט ַפאר ַזייֶנע 
ַּתְלִמיִדים ַאז ֶמען ֶקען ְלַּכְּתִחיָלה ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין פּון 
ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א  ַווייֶטער, ָהאט ֶדער רֹאׁש  זּוְנָטאג אּון 
ִאים ֶגעָזאְגט: "ַאז דּו ֶוועְסט גּוט זּוְכן ֶוועְסטּו ֶזען ַאז 
ַאֶלע ַצִדיִקים ָזאְגן ִדי ֶזעְלֶּבע, ָאֶּבער ָנאר ֶדער ֶרִּבי ֶקען 

ָדאס ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ִאין ִדי ֶוועְלט".

ַאזֹוי אֹויְפצּוִציֶען אּוְנֶזעֶרע ִקיְנֶדער?!... ַא ֶפעְרִציג ֶיעִריג ֵמייְדל, ֶוועט ִמיר אֹויְסֶלעְרֶנען 
ִווי ַאזֹוי ִזיְך אּוְמצּוֵגיין ִמיט ִקיְנֶדער?!... ִדי ְפרֹויֶען ֶגעְּבן ֵעצֹות ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט 
ָאֶּבער ִאין ֵזייֶער ֵאייֶגעֶנע ֶלעְּבן ֶקעֶנען ֵזיי ִזיְך ִניְׁשט ַקיין ֵעָצה ֶגעְּבן, ִאין ֵזייֶער ֶלעְּבן 
ֵווייְסן ֵזיי ָנאר פּון ֵאיין ַזאְך פּון 'ְׁשָלאְפן ַא ַגאְנְצן ָטאג אּון ָגאְרִניְׁשט טּון'... ָאֶּבער ַפאר 

ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן ְטֶרעְפן ֵזיי וואּוְנֶדעְרִליֶכע ֵעצֹות...

ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ָוואס ִדי ֶטעֶרעִּפיְסְטן ֵעָצה'ֶנען ַּביי ְּפָראְּבֶלעֶמען פּון ָׁשלֹום ַּבִית, 
ַאז ִדי ַווייּב ָזאל ְׁשֵטיין אֹויף ִאיֶרע ֶרעְכְטן, ִזיְך ָאְּפֵטייְלן פּון ִאיר ַמאן ְוכּו', ָדאס ִאיז 
ָאְפן ֶקעְגן ִדי ּתֹוָרה, ָדאס קּוְמט פּוֶנעם גֹוי ָטֵמא, ַרֲחָמָנא ִלְצָלן! ַאְנְטלֹויְפט פּון ֵזיי ַווייל 
ֵאייְנָמאל ֶמען ַפאְלט ַאַריין ִאין ֵזייֶעֶרע ֶהעְנט ִאיז ֵזייֶער ְׁשֶווער ַארֹויְסצּוְקִריְכן ֶדעְרפּון, 
"ָכּל ָבֶּאיָה ֹלא ְיׁשּובּון, ְוֹלא ַיִשּׂיגּו ָאְרחֹות ַחִיּים )ִמְׁשֵלי ב, יט("; ֶמעְנְטְׁשן קּוֶמען צּו ִמיר ִזיְך 
ֵזייֶער  ִדי ֶטעֶרעִּפיְסְטן, אּון  ִדי ֶהעְנט פּון  ִאין  ַאַרייְנֶגעַפאְלן  ֶזעֶנען  ֵזיי  ִווי  אֹויְסֵווייֶנען 

ֶלעְּבן ִאיז ֵזיי אֹויס, ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו.

ַא ִּבָזיֹון ִאיְנֶדעְרֵהיים

ִדי ַמֲעֶׂשה פּון ִמְרָים ָוואס ָהאט ֶגעֶרעְדט אֹויף  ִדי ַּפְרָׁשה  ָוואְך ָהאְּבן ִמיר ִאין  ִדי 
ִמֹּכל  ְמֹאד  ָעָנו  ֹמֶׁשה  "ְוָהִאיׁש  ג(:  יב,  )ַּבִּמְדָּבר  ִאים  אֹויף  ָזאְגט  ָּפסּוק  ִדי  אּון  ַרֵּבינּו,  ֹמֶׁשה 
ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה", ָזאְגט ַרִׁש"י: "ָעָנו. ָׁשָפל ְוַסְבָלן", ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ִאיז ֶגעֶווען 

ָהאט  ֶער  ְׁשֶלעְכְטס,  ִאים  טּוט  ֵאייֶנער  ֶווען  ֶדעְרַלייְדן  ֶגעֶקעְנט  ָהאט  ֶער  ַסְבָלן,  ַא 
ָגאְרִניְׁשט צּוִריק ֶגעטּון. ְפֶרעְגט ֶרִּבי ִׁשְמעֹון סֹוֵפר ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה )ֵסֶפר ִׁשיר ָמעֹון, ִנְדַּפס 
ִריְמט  ִדי ּתֹוָרה  ַאז  ַרֵּבינּו  ֹמֶׁשה  פּון  ַמֲעָלה  ִדי  ְגרֹויס  ַאזֹוי  ִאיז  ָוואס  ֹמֶׁשה(,  ֵסֶפר ּתֹוַרת  ְּבתֹוְך 

ִאים אֹויס ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט צּוִריק ֶגעטּון ְׁשֶלעְכְטס ַפאר ִמְרָים ֶווען ִזי ָהאט ֶגעֶרעְדט 
אֹויף ִאים, רֹוב ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ַאזֹוי, ֵזיי ֶעְנְטֶפעְרן ִניְׁשט צּוִריק ֶווען ֶמען ַפאְרֶׁשעְמט 
ֵזיי? ֶעְנְטֶפעְרט ֶער: ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ַּבאקּוְמט ַא ִּבָזיֹון, ֵאייֶנער ַפאְרֶׁשעְמט ִדיְך ִאין ֵּבית 
ַהֶמְדָרׁש, ִאין ַגאס ְוַכדֹוֶמה, טּוט ָדאס ִניְׁשט ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ֵוויי, ָוואס ֵגייט ִמיר ָאן ָוואס 
ַא  ִאיְנֶדעְרֵהיים, פּון  ִּבָזיֹון  ַא  ַאז ֶמען ַּבאקּוְמט  ֶגעָזאְגט אֹויף ִמיר, ָאֶּבער  ֶיעֶנער ָהאט 
ְּברּוֶדער, ְׁשֶוועְסֶטער ָאֶדער פּון ִדי ַווייּב, ָדאס טּוט ׁשֹוין ֵזייֶער ְׁשַטאְרק ֵוויי, ָדאס ִאיז 
ׁשֹוין ֵזייֶער ְׁשֶווער צּו ֶדעְרַלייְדן, ָאֶּבער ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ָהאט ָדאס אֹויְך ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַלייְדן, 

ֶדעְרַפאר רּוְפט ִאים ָאן ִדי ּתֹוָרה ִמיְט'ן ִטיְטל 'ָעָניו'.

ַא ִאיד ַדאְרף ֶלעְּבן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ָזאל ַזיין ַאזֹוי ָּדבּוק צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט ַדאְרְפן ַקיין ָּכבֹוד ִאיְנֶדעְרֵהיים, ֶעס ָזאל ִאים ִניְׁשט ָאְנֵגיין ָוואס ִדי 

ַווייּב ָזאְגט ִאים.

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


