
ר ֶוועט ִאיר ֵמייֶנען  בּוִיים. )ֶאְפׁשֶ ִגינּוֶמען ַאַסאְך ׁשְ
ִאיְך ֶוועל ַאייְך ָגאר ֶדעְרֵצייִלין ֶוועט ִאיר ֶקעֶנען 

ֵטיין(. ַפאְרׁשְ

ֵמייֶנען  ִאיר  ֶוועט  "ֶאְפֶׁשר  ֶוועְרֶטער:  ִדי  ִאין 
ִאיְך ֶוועל ַאייְך ָגאר ֶדעְרֵצייִלין ֶוועט ִאיר ֶקעֶנען 
ִוויְכִטיֶגע ְיסֹוד ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין" - ִליְגט ָגאר ַא 
ֶמעְגִליְך  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ַאז  ִוויְסן,  צּו  ַדאְרף  ֶמען 
ֶזעֶנען  ַצִדיק  ֶיעֶדע  ַצִדיק; אֹויף  ַא  ַפאְרְׁשֵטיין  צו 
ְׁשֶווער ַקְשׁיּות, 'ַפאְרָוואס ָהאט ֶער ַאזֹוי ֶגעטּון?', 
ְוכּו',  ְוכּו'  ֶגעָזאְגט?'  ַאזֹוי  ֶער  ָהאט  'ַפאְרָוואס 
ֶמען  ֶקען  ַצִדיק  ַא  ַאז  ִוויְסן  ַדאְרְפן  ִמיר  ָאֶּבער 
ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין, ֶמען ַדאְרף ְגֵלייְּבן ִאין ִאים אּון 

טּון ָוואס ֶער ֵהייְסט ָאן ַפאְרְׁשֵטיין.

ַקְשׁיּות

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

א  ישָׁ ַבט, יוָֹמא ְדִהילּוָלא ַקדִּ ח, יז שְׁ לַּ שַׁ ת בְּ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ַנת תשפ"א ִלְפָרט  פּון כ"ק ָמָרן מוֲֹהָרא"ׁש ְזכּותוֹ ָיֵגן ָעֵלינּו, שְׁ

ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג  יָבה שְׁ ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
ִליָט"א  יָבה שְׁ יע"א; ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכן ַדאֶוועֶנען ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
ה ז, ִמְזבּוב ְוַעְכִביׁש ]ֵחֶלק  יוֹת, ַמֲעשֶׂ יְך ֶגעֶווען ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ַמְמשִׁ

ן ָנאְכַאָמאל פּון ָאְנהוֹיּב. ב[, אּון ָהאט ָאְנֶגעהוֹיבְּ

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֵהייְּבט ָאן ִדי ַמֲעֶׂשה:

ִאיְך ֶוועל ַאייְך ֶדעְרֵצייְלן ַמיין ְנִסיָעה ָוואס ִאיְך 
ָהאּב ִגיַהאט.

ֶדער ֶרִּבי ִאיז ָדא ְמַרֵּמז ַאֶלעס ָוואס ָהאט ַּפאִסיְרט 
ִּבְׁשַעת ַזיין ְנָׁשָמה ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַאָראְּפֶגעקּוֶמען 

אֹויף ִדי ֶוועְלט ִּביז ֶעס ִאיז ַאָראְּפֶגעקּוֶמען.

ה ַאָמאל ִאיז ִגיֶווען ַא ֶמֶלְך. ָוואס ֶער ָהאט  ַמֲעׂשֶ
ֶוועֶרע אּון ָהאט  ׁשְ ָמה ִמְלָחמֹות  ּכַ ִגיַהאט  ִזיְך  אֹויף 
ָהאט  אּון  ִגינּוֶמען(  ַאיין  )ְדַהיינּו  ִגיֶווען  ּכֹוֵבׁש  ֵזיי 

פאר'ן שבת טיש

גליון
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בעזרת השם יתברך

ת ִטיׁש ּבָ ַא ַמֲעֶׂשה ַפאְרן ׁשַ
ביים 
הייליגן בעל שם טוב זכותו יגן עלינו  האט 
זיין  אמאל פאסירט אז ער האט געשיקט 
זכותו  מיקולייב  דוד  רבי  הרה"ק  תלמיד 
בוקאווינע  קיין  פארן  זאל  ער  עלינו  יגן 
צו ברענגען וויין פאר קידוש און הבדלה, 
פאר פסח און פאר א גאנץ יאר; וייל דארט 
בעל  הייליגער  דער  וואו  אוקריינע,  אין 
געוואוינט  האט  עלינו  יגן  זכותו  טוב  שם 
גוטע  קיין  באקומען  צו  געווען  נישט  איז 

טרויבען פאר וויין.

נאך אינמיטן ווינטער האט זיך ר' דוד 
ארויסגעלאזט אויף דעם לאנגן און שווערן 
וועג קיין בוקאווינע צו ברענגען וויין פאר 
זיין הייליגן רבי'ן, מיט'ן ציל אז עס זאל שוין 

זיין גרייט אויף פסח. אנקומענדיג אהין איז 
בעסטע  די  זוכן  ארומגעגאנגען  אליין  ער 
טרויבן, ער האט אליין געשניטן די טרויבן 
און עס אהיימגענומען צו זיין אכסניה, ער 
און  טרויבן  די  געקוועטשט  אליין  האט 
געמאכט די וויין, ווען אין די זעלבע צייט 
האט ער גאר שטארק אכטונג געגעבן אז 
די  צו  צוקומען  קענען  נישט  זאל  קיינער 
וויין. ער האט געהיטן אויף די וויין ווי אן 
אויג אין קאפ, אפילו ביינאכט פלעגט ער 
שלאפן נעבן די וויין, קיין איין מינוט האט 
וויין.  די  פון  געווען  נישט מסיח דעת  ער 
ער האט געטון אלעס וואס ער קען אז ער 
זאל ברענגען פאר זיין רבי'ן די בעסטע און 
וויין וואס איז  די מערסט מהודר'דיגסטע 

נאר מעגליך.

שווערע  פון  וואכן  לאנגע  די  נאך   
געקענט  ענדליך  שוין  ער  האט  ארבעט 
אויפ'ן  וויין  פעסער  די  ארויפלאדענען 
וואגן, און זיך ארויסלאזן אויפ'ן וועג צוריק. 
אויך אין לויף פון די גאנצע וועג האט ער 

זייער אכטונג געגעבן אויף די וויין.

ווען ער איז שוין אנגעקומען פאר'ן הויז 
פון הייליגן בעל שם טוב זכותו יגן עלינו, 
דערלייכטערונג  א  געשפירט  ער  האט 
דא,  שוין  האלט  ער  אז  הארץ  אויפ'ן 
געווארן  ער  איז  דעמאלט  פונקט  אבער 
אפגעשטעלט דורך א פאליציאנט וועלכער 
וואס  וויסן  צו  געפאדערט  שטרענג  האט 

עס ליגט אין די פעסער אויפ'ן וואגן.

רבי דוד האט אים געזאגט דעם אמת 

פרשת ויקרא
ז' ניסן שנת תשפ"א 

לפ"ק
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ַא ֶלעְנֶגעֶרע ַמֲעֶׂשה ָוואס ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 
ַאן  ִחְלִקָּיה,  ַאָּבא  פּון  כג(  )ַּתֲעִנית  ֶדעְרֵצייְלן  ִלְבָרָכה 
ֵאייִניְקל פּון חֹוִני ַהַּמְעָּגל; ֶווען ֶמען ָהאט ֶגעַדאְרְפט 
ָזאל  ֶער  ִאים  צּו  ִׁשיְקן  ֲחָכִמים  ִדי  ְפֶלעְגן  ֶרעְגן 
ִמְתַּפֵלל ַזיין, ֶווען ֶער ָהאט ִמְתַּפֵלל ֶגעֶווען ְפֶלעְגט 
קּוֶמען ֶרעְגן. ֵאייְנָמאל ָהאט ֶמען ֶגעַדאְרְפט ֶרעְגן, 
ָהאְּבן ִדי ֲחָכִמים ֶגעִׁשיְקט צּו ִאים ְצֵוויי ַּתְלִמיִדים ֵזיי 
ָזאְלן ִאים ֶּבעְטן צּו ִמְתַּפֵלל ַזיין אֹויף ֶרעְגן, ֶזעֶנען 
ִניְׁשט  ִאים  ָהאְּבן  אּון  הֹויז  ַזיין  צּו  ֶגעַגאְנֶגען  ֵזיי 
ֶגעפּוֶנען, ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען ִאין ֶפעְלד ִאים זּוְכן, 
ָהאְּבן ֵזיי ֶגעפּוֶנען ִווי ֶער ַאֶקעְרט ִאין ֶפעְלד, ָהאְּבן 
ֵזיי ִאים ֶגעֶגעְּבן ָׁשלֹום, אּון ֶער ָהאט ֵזיי ִניְׁשט ֵׁשיין 
אֹויְפֶגענּוֶמען, ַפאְרַנאְכְטס ֶווען ֶער ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט 
ְצֵוויי  ֵזיי  אּון  ֶגעַגאְנֶגען  ַאֵהיים  ֶער  ִאיז  ַאְרֶּבעְטן 

ֶזעֶנען ִמיְטֶגעַגאְנֶגען ִמיט ִאים.

ַזאְכן  ֶעְטִליֶכע  צּוֶגעֶזען  ֵזיי  ָהאְּבן  ֶוועג  אֹויְפ'ן 
ֶער ָהאט  ֶווען  ַפאְרְׁשַטאֶנען;  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  ָוואס 
צּוַזאְמֶגענּוֶמען ִדי ֶהעְלֶצער ַאֵהיים צּו ְטָראְגן, ָהאט 
ֶער ֶגעְטָראְגן ִדי ֶהעְלֶצער אּון ַזיין ַהאק אֹויף ֵאיין 
ַאְקְסל אּון ַזיין ְקֵלייד אֹויף ִדי ַאְנֶדעֶרע ַאְקְסל. ֶדעם 
ַגאְנְצן ֶוועג ִּביז צּו ַזיין הֹויז ָהאט ֶער ִניְׁשט ָאְנֶגעטּון 
ַא  צּו  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ֶווען  אֹויֶסער  ִׁשיְך  ַקיין 
ַוואֶסער ֶדעָמאְלט ָהאט ֶער ָאְנֶגעטּון ַזיין ַׁשָּיְך. ֶווען 
ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַא ְּפַלאץ וואּו ֶעס ֶזעֶנען ָדא 
ַזיין  פּון  ֶעְקן  ִדי  אֹויְפֶגעהֹויְּבן  ֶער  ָהאט  ֶדעְרֶנער 
ְקֵלייד ֶעס ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ֶצעַרייְסן פּון ִדי ֶדעְרֶנער, 
ֲאִפילּו ָוואס דּוְרְכֶדעם ָהאט ֶער ִזיְך ֶצעִריְּבן ַזיין ִפיס 

פּון ִדי ֶדעְרֶנער. ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין ְׁשָטאט 
ַּבאִציְרט  ֵׁשיין  ֶגעקּוֶמען  ַאֶקעְגן  ִאים  ַווייּב  ַזיין  ִאיז 
ִמיט ִצירּוְנֶגען ְוכּו'. ֶווען ֶער ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַזיין 
הֹויז, ִאיז ַזיין ַווייּב ַאַריין צּום ֶעְרְׁשט, ֶדעְרָנאְך ִאיז 
ֶער ַאַריין, אּון ָנאְכֶדעם ָהאט ֶער ֵזיי ַאַרייְנֶגעָלאְזט 
צּו ִזיְך. ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶזעְצט ֶעְסן ְּברֹויט, אּון ָהאט 
ִניְׁשט ֶגעָזאְגט ַפאר ִדי ַּתְלִמיִדים: "קּוְמט ֶעְסן ִמיט 
ִמיר". ֶער ָהאט ֶגעֵטייְלט ְּברֹויט ַפאר ַזייֶנע ִקיְנֶדער, 
ֵאיין  ֶגעֶגעְּבן  ֶער  ָהאט  זּון  ֶעְלֶטעְרן  ֶדעם  ַפאר 
ְׁשִטיְקל ְּברֹויט אּון ַפאר ֶדעם יּוְנֶגעְרן זּון ָהאט ֶער 
ֶגעֶגעְּבן ְצֵוויי ְׁשִטיְקֶלעְך ְּברֹויט. ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער 
ֵווייס  "ִאיְך  ְׁשִטיֶלעְרֵהייט:  ַווייּב  ַזיין  ַפאר  ֶגעָזאְגט 
ָזאל  ִאיְך  ֶּבעְטן  ִמיר  ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ַרָּבִנים  ִדי  ַאז 
אֹויְפ'ן  ַארֹויְפֵגיין  ָלאִמיר  ֶרעְגן,  אֹויף  ַזיין  ִמְתַּפֵלל 
ַדאְך ִמְתַּפֵלל ַזיין, ֶאְפָׁשר ֶוועט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
צּוֶהעְרן אּוְנֶזעֶרע ְּתִפּלֹות אּון ֶעס ֶוועט קּוֶמען ֶרעְגן, 
ָאן ֶדעם ָוואס ִדי ַרָּבָנן ָזאְלן ִוויְסן ַאז ָדאס קּוְמט דּוְרְך 
אּוְנֶזעֶרע ְּתִפּלֹות", ֶזעֶנען ֵזיי ַארֹויף אֹויְפ'ן ַדאְך, ֶער 
ָהאט ִזיְך ֶגעְׁשֶטעְלט ַּביי ֵאיין ִוויְנְקל אּון ַזיין ַווייּב 
ִמְתַּפֵלל  ָהאְּבן  ֵּבייֶדע  אּון  ִוויְנְקל,  ְצֵווייֶטע  ַא  ַּביי 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶרעְגן,  קּוֶמען  ָזאל  ֶעס  ֶגעֶווען 
קּוֶמען  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ֶעס  אּון  ֶגעָהאְלְפן  ָהאט 
ֶרעְגן, ִדי ֶרעְגן ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְּבן פּון ִדי ַזייט וואּו 

ַזיין ַווייּב ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען.

ִחְלִקָּיה  ַאָּבא  ַאָראְּפֶגעקּוֶמען ָהאט  ִאיז  ֶווען ֶער 
ֶגעקּוֶמען?"  ִאיר  ֶזעְנט  "ַפאְרָוואס  ֶגעְפֶרעְגט:  ֵזיי 
ָהאְּבן ֵזיי ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִדי ֲחָכִמים ָהאְּבן אּוְנז 

וויין וואס ער האט געברענט  אז דאס איז 
פון בוקאווינע, דער פאליציאנט האט אים 
האט  ער  גלייבן,  געוואלט  נישט  אבער 
ברוינפן  איז אפשר  דאס  אז  געהאט  מורא 
וואס  פעסער,  די  אין  באהאלט  ער  וואס 
דאס איז דאן געווען פאבאטן לויט'ן געזעץ. 
זיין  ארויסגענומען  האט  פאליציאנט  דער 
שווערד און אריינגעשטאכן אין די פעסער 
נאכדעם  און  ענטהאלטן,  זיי  וואס  זען  צו 
דערפון  אביסל  פארזוכט  האט  ער  וואס 
און זיכער געמאכט אז עס איז טאקע נאר 
זיך  קיין ברוינפן, האט ער  נישט  און  וויין 
אים  פאר'ן  דוד  רבי  פאר  אנטשולדיגט 
חושד זיין אומזיסט, און איז אוועקגעגאנגען.

גארנישט  יעצט  אבער  האט  דוד  רבי 

וואס  נאכדעם  וויין,  גאנצע  די  פון  געהאט 
דערפון   געטרינקען  שוין  האט  גוי  דער 
גאנצע  די  נסך.  יין  פאר  געמאכט  עס  און 
האט  ער  וואס  האראוואניע  שווערע  
לאנג  אזוי  פאר  וויין  די  אין  אריינגעלייגט 
פאר'ן  ממש  לאיבוד,  געגאנגען  יעצט  איז 
זיין הייליגן רבי'ן. ער האט נישט  הויז פון 
געקענט אויסהאלטן דעם גרויסן צער, ער 
שם  בעל  הייליגן  צום  אריינגעגאנגען  איז 
טוב זכותו יגן עלינו און האט אויסגעבראכן 
האב  איך  רבי,  "הייליגער  געוויין:  א  אין 
און  וויין,  די  פאר  געארבעט  שווער  אזוי 
פונקט יעצט האט דאס געמוזט געשען צו 
מיר. וואס האט איך געזינדיגט? וואס האט 
זיך מיר  איז  געטון? אז עס  איך שלעכטס 

געקומען אזא שווערע שטראף?"

דער הייליגער בעל שם טוב האט אים 
געענטפערט: "איך בין זיכער אז דו האסט 
אכטונג  כחות  בעסטע  די  מיט  פרובירט 
וויין; איין זאך  צו געבן זייער גוט אויף די 
דעם  פארגעסן  האסט   , פארגעסן  האסטו 
פסוק אין תהלים )קכז, א(: "ִאם ה' ֹלא ִיְׁשָמר 
ִעיר ָׁשְוא ָׁשַקד ׁשֹוֵמר", אפילו דו זאלסט זיך 
אנשטרענגען צו היטן א זאך מיט אלע כחות, 
וועסטו דאס אבער נישט קענען באוויזן אן 
דעם אייבערשטן. דו וואלסט געדארפט די 
גאנצע צייט בעטן דעם אייבערשטן אז ער 
זאל היטן אויף די וויין, און דאן וואלט עס 

נישט צוגעקומען צו דעם פראבלעם".
)קונטרס 'א כשר'ן פסח'(



ג

ִמְתַּפֵלל  צּו  ֶרִּבי'ן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ָזאְלן  ִמיר  ֶגעִׁשיְקט, 
"ֶגעלֹויְּבט  ֶגעָזאְגט:  ֵזיי  ֶער  ָהאט  ֶרעְגן",  ַזיין אֹויף 
ֶגעֶגעְּבן  ַאייְך  ָהאט  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִאיז 
ֶרעְגן ָאְנֶדעם ָוואס ִאיְך ָזאל ִמְתַּפֵלל ַזיין ֶדערֹויף!" 
]ֶער ָהאט ֵזיי ִניְׁשט אֹויְסֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז ַארֹויף 
ַּתְלִמיִדים  ִדי  ָהאְּבן  ַזיין[.  ִמְתַּפֵלל  ַדאְך  אֹויְפ'ן 
ֶגעָזאְגט ַפאר ַאָּבא ִחְלִקָּיה: "ִמיר ֵווייְסן ַאז ִדי ֶרעְגן 
ִמיר  ִוויְלן  ְּתִפּלֹות,  ַאייֶעֶרע  צּוִליּב  ֶגעקּוֶמען  ִאיז 
ָוואס קּוְקט אּוְנז אֹויס  ַזאְכן  ֶעְטִליֶכע  ְפֶרעְגן  ַאייְך 
וואּוְנֶדעְרִליְך: ַא( "ַפאְרָוואס ֶווען ִמיר ָהאְּבן ֶגעֶגעְּבן 
ָׁשלֹום ַפאְר'ן ֶרִּבי'ן, ָהאט אּוְנז ֶדער ֶרִּבי ִניְׁשט ֵׁשיין 
"ִאיְך  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ֵזיי  ֶער  ָהאט  אֹויְפֶגענּוֶמען?"; 
ָטאג,  ַפאְר'ן  ֶגעדּוְנֶגעֶנער  ַא  יֹום,  ְׂשִכיר  ַא  ִּבין 
ַזיין פּון  ִניְׁשט ֶגעָוואלט ְמַבֵּטל  ֶדעְרַפאר ָהאּב ִאיְך 
ַאְרֶּבעְטן ֲאִפילּו ַפאר ַא קּוְרֶצע ַצייט!" ]ָדאס ַדאְרְפן 
ֶמעְנְטְׁשן  ַאְנֶדעֶרע  ַּביי  ַאְרֶּבעְטן  ָוואס  ִאיְנֶגעַלייט 
ַזיין ַפאְרנּוֶמען ִאיְנִמיְטן ִדי  ִוויְסן; ֶמען ָטאר ִניְׁשט 
ַאְרֶּבעט ִמיט ְּפִריַוואֶטע ֶגעְּברֹויְכן, ַאז דּו ַאְרֶּבעְטְסט 
ְּפִריַוואֶטע  ַקיין  קּוְקן  ִניְׁשט  ֶקעְנְסטּו  ֶיעֶנעם  ַפאר 
ֶטעֶלעָפאֹון  ְּפִריַוואֶטע  ַמאְכן  ָאֶדער  ִאיֶמעיְלס 

ֶגעְׁשְּפֶרעְכן ִאיְנִמיְטן ִדי ַאְרֶּבעט![

ב( "ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער ֶרִּבי ִניְׁשט ַארֹויְפֶגעֵלייְגט 
אר ֶגעֵלייְגט ִדי ֶהעְלֶצער  ִדי ֶהעְלֶצער אֹויְפ'ן ְקֵלייד נַָ
ַּבאזּוְנֶדער אּון ִדי ְקֵלייד ַּבאזּוְנֶדער?"; ָהאט ֶער ֵזיי 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִדי ְקֵלייד ִאיז ִניְׁשט ַמייְנס, ֶעס ִאיז 
ֶגעֶווען ֶגעָּבאְרְגט, אֹויף ָאְנצּוטּון ָהאּב ִאיְך ֶגעַהאט 
ְׁשֶוועֶרע  ֶדעם  אֹויף  ְטָראְגן  אֹויף  ָאֶּבער  ְרׁשּות 

ֶהעְלֶצער ָהאּב ִאיְך ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ְרׁשּות!"

ַגאְנְצן  ֶדעם  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  "ַפאְרָוואס  ג( 
ֶמען  ֶווען  אר  נַָ ַׁשָּיְך  ַקיין  ָאְנֶגעטּון  ִניְׁשט  ֶוועג 
ֵזיי  ֶער  ָהאט  ַוואֶסער?";  ַא  צּו  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֶדעם ַגאְנְצן ֶוועג ָהאּב ִאיְך ֶגעֶקעְנט 
ֶזען ִדי ֶעְרד, ָהאּב ִאיְך ִזיְך ֶגעֶקעְנט ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן פּון 
ִדי ְׁשֵטייֶנער אּון ֶדעְרֶנער, ֶדעְרַפאר ָהאּב ִאיְך ִניְׁשט 
ְּכֵדי  אֹויְסֶגעטּון  ֶעס  ִאיְך  ָהאּב  ִׁשיְך,  ִדי  ֶגעַדאְרְפט 
ֶעס ִניְׁשט ֶצעְגִריְנד ֵלייְגן, ָאֶּבער ִאין ִדי ַוואֶסער ֶקען 
ִאיְך ָדאְך ִניְׁשט ֶזען ֶדעְרַפאר ָהאּב ִאיְך ֶגעַדאְרְפט 

ָאְנטּון ִדי ִׁשיְך ִזיְך ָאְּפִהיְטן פּון ְׁשֶלעְנג ְוַכדֹוֶמה!"

ד( "ַפאְרָוואס ֶווען ֶדער ֶרִּבי ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו 

ַא ְּפַלאץ פּון ֶדעְרֶנער ָהאט ֶדער ֶרִּבי אֹויְפֶגעהֹויְּבן 
ִדי ֶעְקן פּון ַזיין ְקֵלייד?"; ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 
ַא  ָאֶּבער  ַפאְרֵהייְלן,  ִזיְך  ֶקען  הֹויט  "ֶצעִריֶּבעֶנע 
ֶדעְרַפאר  ִניְׁשט,  ִזיְך  ַפאְרֵהייְלט  ְקֵלייד  ֶצעִריֶסעֶנע 
ִזיְך  ָזאל  ֶעס  ְקֵלייד  ַמיין  אֹויְפֶגעהֹויְּבן  ִאיְך  ָהאּב 

ִניְׁשט ֶצעַרייְסן!"

ה( "ַפאְרָוואס ִאיז ִדי ַווייּב ַאֶקעְגן ֶגעקּוֶמען ֶדעם 
ֶרִּבי'ן ֵׁשיין ַּבאִציְרט ִמיט ִצירּוְנֶגען?"; ָהאט ֶער ֵזיי 
ִאיר  אר קּוְקן אֹויף  נַָ ָזאל  ִאיְך  "ְּכֵדי  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 

אּון ִניְׁשט אֹויף ַאְנֶדעֶרע ְפרֹויֶען ַחס ְוָׁשלֹום!"

ָאְנֶגעקּוֶמען צּום  ֶזעֶנען  ִמיר  ֶווען  ו( "ַפאְרָוואס 
הֹויז, ִאיז ִדי ַווייּב ַאַריין צּום ֶעְרְׁשט, ֶדעְרָנאְך ֶדער 
ֶרִּבי, אּון ָנאְכֶדעם ָהאט ֶדער ֶרִּבי אּוְנז ַאַרייְנֶגעָלאְזט, 
ִדי ַהָלָכה ִאיז ָדאְך )ְּבָרכֹות סא:( ַאז ֶמען ָטאר ִניְׁשט ֵגיין 
ַווייּב?";  ֵאייֶגעֶנע  ִדי  ָנאְך  ֲאִפילּו  ְפרֹוי  ַא  אּוְנֶטער 
ִניְׁשט  ָהאּב  ִאיְך  "ַווייל  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ֵזיי  ֶער  ָהאט 
ִמיט  ִאיְנְדרֹויְסן  ְּבַלייְּבן  ָזאל  ַווייּב  ַמיין  ֶגעָוואְלט 

ְפֶרעְמֶדע ֶמעֶנער!"

ז( "ַפאְרָוואס ָהאט ֶדער ֶרִּבי אּוְנז ִניְׁשט ֶגעָזאְגט: 
'קּוְמט ֶעְסן ִמיט ִמיר'?"; ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 
"ַווייל ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ֶגעַהאט ֶגענּוג ְּברֹויט ֶעְנק צּו 

ֶגעְּבן!"

ַפאְר'ן  ֶגעֶגעְּבן  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  "ַפאְרָוואס  ח( 
אר ֵאיין ְׁשִטיְקל ְּברֹויט אּון ַפאְר'ן  ֶעְלֶטעְרן ִקיְנד נַָ
יּוְנֶגעְרן ִקיְנד ְצֵוויי ְׁשִטיְקֶלעְך ְּברֹויט?"; ָהאט ֶער ֵזיי 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֶדער ֶעְלֶטעֶרער ִאיז ֶגעִזיְצן ַא ַגאְנְצן 
ֶגעַהאט  ָטאג  ַגאְנְצן  ַא  ֶער  ָהאט  ִאיְנֶדעְרֵהיים  ָטאג 
ֶעְסן, ִוויֶדער ֶדער יּוְנֶגעֶרער ְּברּוֶדער ִאיז ֶגעֶווען ַא 
ַגאְנְצן ָטאג ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ִאיז ֶער ַּבייַנאְכט ֶמער 

הּוְנֶגעִריג!"

ט( "אּון ַפאְרָוואס ִאיז קֹוֶדם ֶגעקּוֶמען ֶרעְגן פּון 
ִדי ַזייט פּון ִדי ַווייּב אּון ִניְׁשט פּוֶנעם ֶרִּבי'ְנס ַזייט?"; 
ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיר ְזכּות ִאיז ְגֶרעֶסער, 
ַווייל ִדי ְפרֹוי ִאיז ַא ַגאְנְצן ָטאג ִאיְנֶדעְרֵהיים ֶגעְּבט 
אר  ִזי ְּברֹויט ַפאר ָאֶרעֶמעַלייט ִוויֶדער ִאיְך ֶגעּב ֵזיי נַָ
אֹויף  ֶגעֶווען  ִמְתַּפֵלל  ָהאט  ִזי  ַווייל  ָאֶדער  ֶגעְלט, 
ְרָׁשִעים ֵזיי ָזאְלן ְּתׁשּוָבה טּון ֶדעְרַפאר ֶזעֶנען ִאיֶרע 

ְזכּוִתים ְגֶרעֶסער פּון ַמייֶנע!"

ַאזֹוי  ְסַּתם  ַאז  ַמֲעֶׂשה  ַגאְנֶצע  ִדי  פּון  ֶמען  ֶזעט 
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ֶמען  ַצִדיִקים,  אֹויף  ַקְשׁיּות  ַאַסאְך  ְׁשֶווער  ֶזעֶנען 
ַאזֹוי  ַצִדיק  ֶדער  טּוט  ַפאְרָוואס  ִזיְך  וואּוְנֶדעְרט 
אּון ַאזֹוי ְוכּו', ָאֶּבער ְׁשֶּפעֶטער ֶוועְרן ַאֶלע ַקְשׁיּות 
ַפאְרֶעְנְטֶפעְרט, ֶמען ַאֶנעְרֶקעְנט ַאז ַאֶלעס ְׁשטּוְמט, 
ֶער  ָוואס  ֶגעוואּוְסט  ּפּוְנְקְטִליְך  ָהאט  ַצִדיק  ֶדער 

ָהאט ֶגעטּון ְוכּו'.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן 
ָאָדם  ֶאְפָשׁר ְלׁשּום  ֶשִׁאי  ָּגדֹול,  ְּכָלל  לו(: "ְּדֶזה הּוא 
ְוִלְתֹּפס ְּבִדּבּורֹו ֶשׁל ַהַּצִּדיק, ִאם ֹלא ֶשִּׁתֵּקן  ְלַהִּשׂיג 
ְלָהִבין  ָיכֹול  ַוֲאַזי  ָּכָראּוי,  ֹקֶדׁש  ְּבִרית  אֹות  ְּתִחָּלה 
ְוִלְתּפֹס ִּדּבּורֹו ֶשׁל ַהַּצִּדיק", ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִליְך 
צּו ַפאְרְׁשֵטיין ִדי ֶוועְרֶטער פּון ַא ַצִדיק ִוויַלאְנג ֶמען 
קֹוֶדׁש,  ְּבִרית  אֹות  ֶדעם  ֶגעֶווען  ְמַתֵקן  ִניְׁשט  ָהאט 
ְפֶרעְגט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה )ִלּקּוֵטי 
ֲהָלכֹות, ְקִריַאת ְׁשַמע, ַהָלָכה ד(: אֹויּב ַאזֹוי, דּוְרְך ִדי ֲעֵביָרה 

פּון ְּפַגם ַהְּבִרית ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ֶקען ֶמען ׁשֹוין ִניְׁשט 
ַפאְרְׁשֵטיין ֶדעם ַצִדיק, ָוואס ָזאְלן ִמיר טּון, ֶעס ִאיז 
ָדאְך ִניְׁשט ֶמעְגִליְך ְּתׁשּוָבה צּו טּון ָאן ַא ַצִדיק, ֶדער 
ַצִדיק ָזאל ַווייְזן ֶדעם ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּוִריק צּו קּוֶמען 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶּבער ַאז ִמיר ָהאְּבן ֶגעִזיְנִדיְגט ִווי 
ַאזֹוי ֶוועְלן ִמיר ֶקעֶנען ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ֶדער ַצִדיק 
אר - ֶעְנְטֶפעְרט ֶרִּבי ָנָתן - ֶדער ִעיָקר ִאיז  ָזאְגט? נַָ
ֱאמּוָנה; ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ֶדעם ֱאֶמת'ֶער 
ַצִדיק, ֶמען ָהאט ַקְשׁיּות אֹויף ִאים, ָדאְך ָזאל ֶמען 
ַווייֶטער ְגֵלייְּבן ִאין ִאים, אּון ֶגעֶדעְנְקן ֶווער ֶמען ִאיז, 
ֶמען ָזאל ְטַראְכְטן: 'ִאיְך ֵווייס ָדאְך ִוויִפיל ִאיְך ָהאּב 
ַרֲחָמָנא  ַהְּבִרית  ְּפַגם  ֲעֵביָרה פּון  ִדי  ִאין  ֶגעִזיְנִדיְגט 
ִליְצָלן, ֶדעְרַפאר ָוואס ִאיז ֶדען ֶוועְרד ַמיין ֵׂשֶכל ַאז 
ִאיְך ָזאל ֶקעֶנען ַפאְרְׁשֵטיין ֶדעם ַצִדיק, ִאיְך ְגֵלייּב 
ִאיֶנעם ַצִדיק ֲאִפילּו ֶווען ַמיין ֵׂשֶכל ַפאְרְׁשֵטייט ִאים 
ִניְׁשט ִאיְנַגאְנְצן', אּון דּוְרְך ִדי 'ֱאמּוָנה' ִאיֶנעם ַצִדיק 

ֶוועט ֶמען זֹוֶכה ַזיין ַאֶלעס צּו ַפאְרֶרעְכְטן.

ַא  קמ(:  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן  )ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער 
ַצִדיק ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ִזיְגל; ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶקען ִניְׁשט 
אֹוִתיֹות  ִדי  ַווייל  ִזיְגל  ַא  פּון  אֹוִתיֹות  ִדי  ֵלייֶנען 
ִזיְגְלט  ֶמען  ֶווען  אר  נַָ ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייְדט,  ֶזעֶנען 
ִאיז  ָוואס  ֶגעוואֹויר  ֶמען  ֶוועְרט  ֶדעָמאְלט  ֶדעְרִמיט 
ֶגעְׁשַטאֶנען אֹויְפ'ן ִזיְגל, ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ִמיט ַא ַצִדיק, 
ֶדעם ַצִדיק ַאֵלייְנס ֶקען ֶמען ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין, ֶמען 
אּון  ַהָּׂשגֹות  ַזייֶנע  ִאים  אֹויף  ָאְנֶזען  ָגאְרִניְׁשט  ֶקען 

ָוואס  ַּתְלִמיִדים  ַזייֶנע  דּוְרְך  ָאֶּבער  ְוכּו',  ַמְדֵריגֹות 
ֶזעֶנען ְמקּוָרב צּו ִאים, ֶמען ֶזעט ִווי וואֹויל ֵזיי ִפיְרן 
ִזיְך אֹויף - ֶדעְרֶקעְנט ֶמען ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּוֶנעם 

ַצִדיק.

ַאֶלע  איל  ּבַ ְגרֹויְסן  ַא  ִגיַמאְכט  ֶמֶלְך  ֶדער  ָהאט 
ִדי  ִגינּוֶמען  ָאּפ  ָהאט  ֶער  ָוואס  ָטאג  ֶדעם  ִאין  ָיאר 
איל  ּבַ ֶדעם  אֹויף  ִגיֶווען  ָדאְרט  ֶסע  אּון  ִמְלָחָמה. 
ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ָררֹות.  ׂשְ ַאֶלע  אּון  ְמלּוָכה  ֵרי  ׂשָ ַאֶלע 
ִגיַמאְכט  ָדאְרט  ִמָהאט  אּון  ְמָלִכים.  יי  ּבַ ִאיז  ֵסֶדר 
עט פּון ַאֶלע אּומֹות  ּפֶ ָקאֶמעְדֶייעס. אּון ִמָהאט ִגיׁשְ
ין  פּון ֶדעם ֶטעְרק אּון פּון ַאֶלע אּומֹות. אּון ֵזיי ָהאּבִ
ֵזייֶער  ִווי  ַאזֹוי  ִאיְטִליֶכער אּוָמה  ִגיְקרּוְמט  ָנאְך  ִזיְך 
ֶמען  ָהאט  ם  ַהְסּתַ ִמן  ִאיז  ִפיִריְכץ  ֵזייֶער  אּון  ִנימּוס 

עט. ּפֶ פּון יּוִדין אֹויְך ִגיׁשְ

ֵסֶפר.  ָדאס  ֶרעְנֶגען  ּבְ ִגיֵהייִסין  ֶמֶלְך  ֶדער  ָהאט 
ָדאס  אּון  ִנימּוִסים  ִדי  ן  ִריּבְ ַפאְרׁשְ ִאיז  ָדאְרט  ָוואס 
ִפיִריְכץ פּון ִאיְטִליֶכער אּוָמה. אּון אּוִמידּום ִווי ֶדער 
ֶמֶלְך ָהאט אֹויף ִגיֶעְפעְנט ָדאס ֵסֶפר ָהאט ֶער ִגיֶזעְהן 
ין ִגיַמאְכט ִדי ַקאֶמעְדֶיע פּון  ּפּוְנְקט ַאזֹוי ִווי ֵזיי ָהאּבִ
ִגיַמאְכט  ָהאט  ָוואס  ֶדער  ם.  ַהְסּתַ ִמן  ָוואִרין  ֵזיי. 
ֵסֶפר.  ָדאס  ִגיֶזעְהן  אֹויְך  ֶער  ָהאט  ָקאֶמעְדֶיע.  ִדי 
ֶדעם  ער  ִאיּבֶ ִגיֶזעְסן  ִאיז  ֶמֶלְך  ֶדער  ִווי  ֶדעְרַווייל 
ִדי  ְקִריְכט אֹויף  ין  ּפִ ׁשְ ַא  ִווי  ִגיֶזעְהן  ֵסֶפר. ָהאט ֶער 
ֶלעֶטער פּון ֶדעם ֵסֶפר. אּון אֹויף ִדי  אְרף פּון ִדי ּבְ ׁשַ
ַטאֶנען ַא ְפִליג. ִמן  ֶלעֶטער פּון ֶדעם ֵסֶפר ִאיז ִגיׁשְ ּבְ
ין צּו ֵאיין ְפִליג. ֶדעְרַווייל  ּפִ ם וואּו ִהין ֵגייט ַא ׁשְ ַהְסּתַ
ין ִאיז ִגיְקָראְכן אּון ִאיז ִגיַגאְנֶגען צּו ֶדער  ּפִ ִווי ִדי ׁשְ
ין  ְפִליג. ִאיז ִגיקּוֶמען ַא ִוויְנט אּון ָהאט אֹויף ִגיהֹויּבִ
ט  ִניׁשְ ין  ּפִ ׁשְ ִדי  ָהאט  ֵסֶפר  ֶדעם  פּון  ֶלעִטיל  ּבְ ָדאס 
ִגיָקאְנט ֵגיין צּו ֶדער ְפִליג. ָהאט ִזי ִזיְך אּום ִגיֶקעְרט. 
ִזי  ִווי  ְגַלייְך  ִגיַמאְכט.  ט  ְקָלאִמיְרׁשְ ִזיְך  ָהאט  אּון 
ֶקעְרט ִזיְך אּום. אּון ִוויל ׁשֹוין ִניט ֵגיין צּו ֶדער ְפִליג. 
אֹויף  אּוְמִגיֶקעְרט  ֶלעְטל  ּבְ ָדאס  ִזיְך  ָהאט  ֶדעְרָנאְך 
ין ִגיָוואְלט ֵגיין צּו ֶדער  ּפִ ַזיין ָאְרט. ָהאט ִוויֶדער ִדי ׁשְ
ֶלעְטל.  ען ָדאס ּבְ ְפִליג. ָהאט ִזיְך ִוויֶדער אֹויף ִגיהֹויּבֶ
ִוויֶדער  ין  ּפִ ׁשְ ִדי  ִזיְך  ִגיָלאְזט ָהאט  ִניט  ִזי  אּון ָהאט 
ָמאל.  ֶעְטִליֶכע  ִגיֶווען  ִאיז  ַאזֹוי  אּון  אּוְמִגיֶקעְרט. 
ין ִגיַגאְנֶגען צּו ֶדער ְפִליג  ּפִ ָנאְך ֶדעם ִאיז ִוויֶדער ִדי ׁשְ
ער  יז ִזי ָהאט ִזיְך ׁשֹוין ַאִריּבֶ אּון ִאיז ַאזֹוי ִגיְקָראִכין ּבִ
ֶלעְטל. ָהאט ִזיְך  ט ִמיט ֵאיין ִפיְסל אֹויף ֶדעם ּבְ ִגיַחאּפְ
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ין  ּפִ ׁשְ ִדי  ֶלעִטיל. אּון  ּבְ ען ָדאס  ִגיהֹויּבֶ ִוויֶדער אֹויף 
ָהאט  ֶלעִטיל.  ּבְ ֶדעם  אֹויף  יְסל  ַאּבִ ִגיֶווען  ׁשֹוין  ִאיז 
יז  ֶלעִטיל ַאִניֶדעְר ִגיֵלייְגט ִאין ַגאְנִצין. ּבִ ִזיְך ָדאס ּבְ
ן ֵאיין  ֶלעְטל ְצִוויׁשְ ן אּוְנֶטעִרין ּבְ ִליּבְ ין ִאיז ִגיּבְ ּפִ ִדי ׁשְ
ֶלעִטיל אּון ַאְנֶדעִרין. אּון ִזי ִאיז ָדאְרְטן ִגיְקָראִכין.  ּבְ
ִאיר  יז ֶסע פּון  ּבִ ַמָטה.  ַמָטה  ן  ִליּבְ ִגיּבְ ַאְלץ  ִאיז  אּון 
ט  ן )אּון ִדי ְפִליג, ֶוועל ִאיְך ַאייְך ִניׁשְ ִליּבְ ָגאר ִניט ִגיּבְ

ֶדעְרֵצייְלן ָוואס ִמיט ִאיר ָהאט ִזיְך ִגיָטאן(.

אּון ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ָדאס ַאְלץ ִגיֶזעְהן. אּון ָהאט 
ַטאֶנען  ַפאְרׁשְ ָהאט  ֶער  ַפאְרוואּוְנֶדעְרט  ֵזייֶער  ִזיְך 
ַאז ָדאס ִאיז ִניט ֵקיין ֶלעֶרע ַזאְך. ָנאר ִמַווייְזט ִאים 
ן  ָהאּבְ ִרים  ׂשָ ַאֶלע  ִדי  )אּון  ֶדעְרִמיט  ַאַזאְך  עס  ֶעּפֶ
ִגיֶזעְהן ַאז ֶדער ֶמֶלְך קּוְקט אּון ַפאְרוואּוְנֶדעְרט ִזיְך 
ן צּו ְטַראְכְטן.  ְדרֹויף( אּון ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ָאְנִגיהֹויּבְ
אַטייט. אּון ֶער ִאיז ַאְנְדִריְמְלט ִגיָוואִרין  ָוואס ָדאס ּבַ

אֹויף ֶדעם ֵסֶפר.

ִאיְך ָהאּב ֶגעֶהעְרט ַא ֵׁשייֶנע ְּפַׁשט פּון ֵאייֶנער פּון 
ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ַאז ָדאס ִאיז ְמַרֵּמז אֹויְפ'ן 'ֵסֶדר ֶדֶרְך 
ַהִלימּוד'. ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן עו(: "ּטֹוב 
ִלְלֹמד ִּבְמִהירּות ְוִלְבִלי ְלַדְקֵּדק ַהְרֵּבה ְּבִלּמּודֹו, ַרק 
ַּדְעּתֹו  ְלַבְלֵּבל  ְוִלְבִלי  ִּבְזִריזּות.  ִּבְפִׁשיטּות  ִלְלֹמד 
ַהְרֵּבה ִּבְׁשַעת ִלּמּודֹו ֵמִעְנָין ְלִעְנָין, ַרק ִיְרֶאה ְלָהִבין 
ֶמען  ַאז  גּוט  ִאיז  ֶעס  ִּבְמקֹומֹו",  ִּבְפִׁשיטּות  ַהָּדָבר 
ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶלעְרֶנען ְׁשֶנעל אּון ִניְׁשט 
ֶזען  אר  נַָ ֶלעְרְנט,  ֶמען  ִּבְׁשַעת  צּוִפיל  ַזיין  ְמַדְקֵדק 
צּו ַפאְרְׁשֵטיין ֶדעם ַּפְׁשטּות ַהְּפַׁשט, "ְוִאם ִלְפָעִמים 
ָׁשם  ַהְרֵּבה  ַיֲעֹמד  ַאל  ֶאָחד,  ָּדָבר  ְלָהִבין  ָיכֹול  ֵאינֹו 
ְוַיִּניַח אֹותֹו ָהִעְנָין ְוִיְלַמד יֹוֵתר ְלַהָּלן", אּון אֹויּב ֶמען 
ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ְּפַׁשט ָזאל ֶמען ִניְׁשט ַפאְרְּבֶרעְנֶגען 
אר ֶעְנֶדעְרׁש ָזאל ֶמען ֵגיין ַווייֶטער,  ַאַסאְך ַצייט, נַָ
ָהָיה  ֶּׁשֹּלא  ַמה  ִמֵּמיָלא  ַאַחר־ָּכְך  ֵיַדע  ָהֹרב  "ְוַעל־ִּפי 
ְלַהָּלן  ִּבְזִריזּות  ְּכֵסֶדר  ְּכֶׁשִּיְלַמד  ִּבְתִחָּלה,  ֵמִבין 
יֹוֵתר", אּון דּוְרְכֶדעם ָוואס ֶמען ֶלעְרְנט ַאַסאְך ֶוועט 
ְפִריֶער  ָהאט  ֶמען  ָוואס  ַפאְרְׁשֵטיין  ְׁשֶּפעֶטער  ֶמען 
ִניְׁשט ַאזֹוי גּוט ַפאְרְׁשַטאֶנען. ֶרִּבי ָנָתן ָזאְגט ָדאְרט 
ֶגעֶרעְדט  ַאַסאְך  ֵזייֶער  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ַווייֶטער: 
צּו  זּוְכן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶמען  ַאז  ַהִלימּוד,  ֶדֶרְך  פּוֶנעם 
ָזאל  ֶמען  אר  נַָ ֶלעְרְנט,  ֶמען  ֶווען  ְגַלייְך  ַפאְרְׁשֵטיין 
ֶלעְרֶנען ַאַסאְך ָאן ַפאְרְׁשֵטיין, ִּביז ֶמען ֶוועט זֹוֶכה 
ַזיין צּו ַפאְרְׁשֵטיין, ַווייל ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט אֹויף ֶדעם 

ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד ִאיז ֶמען זֹוֶכה ָאְנצּוקּוֶמען ַאַסאְך 
ֶמער ִווי ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט ְׁשֵטייט אּון ֶמען ְקֶלעְרט 
אר  ַאַריין ִאין ֶיעֶדעס ָוואְרט, ָוואס ָדאס ְׁשֶטעְרט נַָ
ָדאס ֶלעְרֶנען, "ְוַכָּמה ְּבֵני ָאָדם ָּפְסקּו ִמִּלּמּוָדם ְלַגְמֵרי 
ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּדְקּדּוִקים ֶׁשָּלֶהם, ּוְמאּוָמה ֹלא ִנְׁשַאר 
ְּבָיָדם", אּון ֵזייֶער ַאַסאְך ֶמעְנְטְׁשן ָהאְּבן ִאיְנַגאְנְצן 
אֹויְפֶגעֶהעְרט צּו ֶלעְרֶנען צּוִליּב ֶדעם ָוואס ֵזיי ָהאְּבן 
ְּכֶׁשַּיְרִּגיל  "ֲאָבל  ְוכּו',  ֶגעְקֶוועְטְׁשט  אּון  ֶגעֶלעְרְנט 
ַעְצמֹו ִלְלֹמד ִּבְמִהירּות ַּכִּנְזָּכר ְלֵעיל - ְּבִלי ִּדְקּדּוִקים 
ַהְרֵּבה  ִלְלֹמד  ְוִיְזֶּכה  ְּבָידֹו,  ִּתְתַקֵּים  ַהּתֹוָרה  ַהְרֵּבה, 
ְמֹאד, ְּגָמָרא ּופֹוְסִקים ֻּכָּלם, ְוַתַנ"ְך ּוִמְדָרִׁשים ְוִסְפֵרי 
ַא  ַאז  ָאֶּבער  ֻּכָּלם",  ְסָפִרים  ּוְׁשָאר  ְוַקָּבָלה,  ַהזֹוַהר 
ֶמעְנְטׁש ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו ֶלעְרֶנען ְׁשֶנעֶלעְרֵהייט 
- ַאזֹוי ִווי אֹויְבן ֶדעְרַמאְנט, ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו 
ִדי  ֶלעְרֶנען  ֶוועט  ֶער  אּון  ַאַסאְך,  ֵזייֶער  ֶלעְרֶנען 
ַּתַנ"ְך  ּפֹוְסִקים,  ַאֶלע  ִמיט  ְגָמָרא   - ּתֹוָרה  ַגאְנֶצע 
ִמיט ַאֶלע ֶמְדָרִׁשים, אּון זֹוַהר ַהָקדֹוׁש; - ֶדעְרַפאר 
ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי: "אּון ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ָאְנִגיהֹויְּבן צּו 
ְטַראְכְטן ָוואס ָדאס ַּבאַטייט, אּון ֶער ִאיז ַאְנְדִריְמְלט 
ֵהייְּבט  ֶמען  ֶווען  ַווייל  ֵסֶפר",  ֶדעם  אֹויף  ִגיָוואִרין 
ִאיֶּבעְרְקֶלעְרן  אּון  ְקֶוועְטְׁשן  ַאַרייְנצּוְטַראְכְטן,  ָאן 
ֶמען  ִּביז  ַאְנְטְׁשָלאְפן  ֶמען  ֶוועְרט  ֶלעְרֶנען,  ִאיֶנעם 

ֶהעְרט ִאיְנַגאְנְצן אֹויף צּו ֶלעְרֶנען.

ִגיַהאְלְטן  ָהאט  ֶער  ַאז  ִגיָחלֹוְמט.  ִאים  ִזיְך  ָהאט 
ִאים  אֹויף  ָהאט  ֶער  אּון  דּוִמיט.  ַא  ַהאְנט  ֶדער  ִאין 
גּוְזמֹות  ִגיַגאְנֶגען  ַארֹויס  ִאים  פּון  ֶזעֶנען  ִגיקּוְקט. 
ִגיָוואְרְפן ֶדעם דּוִמיט פּון  ן. ָהאט ֶער ַאָראּפ  ֶמעְנׁשְ
יי ְמָלִכים. ֶסע ֶהעְנְגט  ֶדער ַהאְנט. אּון ֶדער ֵסֶדר ִאיז ּבַ
אְטֶרעט.  ער ֶדעם ּפַ אְטֶרעט אּון ִאיּבֶ ער ֵזיי ַזיין ּפַ ִאיּבֶ
ֶהעְנְגט ִדי ְקרֹוין. ָהאט ֶער ִגיֶזעְהן ִאין ָחלֹום. ִווי ִדי 
ִגיַגאְנֶגען פּון ֶדעם  ֶזעֶנען ַארֹויס  ֵזיי  ָוואס  ן  ֶמעְנְטׁשְ
ן ָאּפ  אְטֶרעט. אּון ָהאּבְ ין ִגינּוֶמען ֶדעם ּפַ דּוִמיט ָהאּבִ
ן ֵזיי ִגינּוֶמען ִדי  ִניִטין ֶדעם ָקאּפ. ֶדעְרָנאְך ָהאּבְ ִגיׁשְ
ָלאֶטע  ין ַאַריין ִגיָוואְרְפן ִאין ֶדער ּבְ ְקרֹוין אּון ָהאּבִ
ַאַריין. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִגיָלאְפן צּו ִאים ֵזיי ָזאִלין ִאים 
פּון  ֶלעִטיל  ּבְ ַא  ן  ִגיהֹויּבְ אֹויף  ִזיְך  ָהאט  ַהְרִגיֶנען. 
ֶדעם ֵסֶפר ָוואס ֶער ִאיז ִגיִליְגן ְדרֹויף. אּון ָהאט ִאים 
ט ִגיָקאְנט ָטאן.  ן ֵזיי ִאים ָגאר ִניׁשְ ֶטעְלט. ָהאּבְ ַפאְרׁשְ
ֶדעְרָנאְך  אּון  ִאים.  פּון  ִגיַגאְנֶגען  ַאֶוועק  ֵזיי  ֶזעֶנען 
ֶלעִטיל אּום ִגיֶקעְרט אֹויף ַזיין ָאְרט.  ָהאט ִזיְך ָדאס ּבְ
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ַהְרֶגעֶנען  ִאים  ִגיָוואְלט  ִוויֶדער  ֵזיי  ן  ָהאּבְ ֶדעְרָנאְך 
"ל.  ּנַ ֶלעִטיל ּכַ ן ָדאס ּבְ ָהאט ִזיְך ִוויֶדער אֹויף ִגיהֹויּבְ

ָמה ָמאל. אּון ַאזֹוי ִאיז ִגיֶווען ּכַ

ָוואס  ֶזעְהן.  ִגיָוואְלט  ֵזייֶער  ֶמֶלְך  ֶדער  ָהאט 
)ְדַהיינּו  ֵמִגין.  ִאים  אֹויף  ִאיז  ֶסע  ֶלעִטיל  ּבְ ַא  ַפאר 
ֵטייֶען  ׁשְ ֶסע  ִנימּוִסים  ָוואֶסעֶרע  ִאים(  יְצט  אׁשִ ּבַ ֶסע 
ֶער  ָהאט  ִאיז.  ָדאס  אּוָמה  ֶוועִליֶכער  פּון  ְדרֹויף. 
ין  ִגיהֹויּבִ ָאן  ָהאט  ֶער  אּון  קּוִקין.  צּו  ִגיַהאט  מֹוָרא 
ִרים ָוואס  ַרייֶען. ִגיַוואְלד. ִגיַוואְלד. אּון ַאֶלע ׂשָ צּו ׁשְ
ֵזיי  ין  ָהאּבִ ִגיֶהעְרט.  ין  ָהאּבִ ִגיֶזעִסין.  ָדאְרט  ֶזעֶנען 
ֵקיין  ִניט  ִאיז  ָנאר ָדאס  ֶוועִקין.  ִגיָוואְלט אֹויף  ִאים 
ט  ן ֵזיי ִגיְקַלאּפְ ִנימּוס. ֶמען ָזאל ַא ֶמֶלְך ֶוועִקין. ָהאּבְ
ֵדי ֵזיי ָזאִלין ִאים אֹויף ֶוועִקין. אּון ֶער  ַארּום ִאים. ּכְ

ט ִגיֶהעְרט. ָהאט ִניׁשְ

אְרג.  ֶדעְרַווייל ִאיז צּו ִאים ִגיקּוֶמען ַא הֹויֶכער ּבַ
ֶעס  ַאזֹוי.  ַרייְסטּו  ׁשְ ָוואס  ִגיְפֶרעְגט  ִאים  ָהאט  אּון 
ָלאף.  ׁשְ ִאיְך  ַאז  ַצייט.  ַלאְנֶגע  ֵאיין  ַאזֹוי  ׁשֹוין  ִאיז 
ָהאט ִמיְך ֵקייֶנער ִניט אֹויף ִגיֶוועְקט. אּון דּו ָהאְסט 
ִגיָזאְגט  אְרג  ּבַ ֶדער  ָהאט  )ַאזֹוי  ִגיֶוועְקט.  אֹויף  ִמיְך 
ִניט  ִאיְך  ָזאל  ִווי  ִגיָזאְגט:  ִאים  ֶער  ָהאט  ֶמֶלְך(  צּום 
ִוויְלן  ִמיר אֹויף. אּון  ֵטייֶען אֹויף  ׁשְ ֵזיי  ַאז  ַרייֶען.  ׁשְ
ֶלעִטיל ִאיז אֹויף ִמיר ֵמִגין.  ִמיר ַהְרִגיֶנען. ָנאר ָדאס ּבְ
ֶלעִטיל  ּבְ אְרג ִגיֶעְנֶפעְרט. ַאז ָדאס  ָהאט ִאים ֶדער ּבַ
אַדאְרְפְסטּו ֵקיין מֹוָרא ִניט צּו  ִאיז אֹויף ִדיר ֵמִגין. ּבַ
ֵטייֶען  ין ַפאר ֵקיין ׁשּום ַזאְך ָוואִרין אֹויף ִמיר ׁשְ ָהאּבִ
ִאיז  ֶלעְטל  ּבְ ָדאס  ָנאר  ׂשֹוְנִאים.  ַאַסאְך  אֹויף  אֹויְך 

אֹויף ִמיר ֵמִגין. קּום ֶוועל ִאיְך ִדיר ַווייְזן.

מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָזאְגט: ָדאס 'ְּבֶלעְטל' 
ְגָמָרא;  ְּבַלאט  ֶדעם  ֶלעְרֶנען  אֹויְפ'ן  ַארֹויף  ֵגייט   -
ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ֶיעְדן ָטאג ֶדעם ְּבַלאט ְגָמָרא ֶוועְרט 

ֶמען ָאְּפֶגעִהיְטן פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס.

ֶקען  ַאזֹוי  ִווי  ִזיְך  וואּוְנֶדעְרן  ֶמעְנְטְׁשן  ַאַסאְך 
ִּבְׁשַעת  ְגָמָרא  ְּבַלאט  ֶדעם  ֶלעְרֶנען  פּון  ֶרעְדן  ֶמען 
ַאַסאְך ַצִדיִקים ֶזעֶנען ַארֹויס ַאְנְטֶקעְגן ֶדעם 'ִלימּוד 
ִלימּוד  ֶדעם  ַאז  ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער  ָאֶּבער  ַהּיֹוִמי'?  ַדף 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַׁשִּפיָרא  ֵמִאיר  ֶרִּבי  ַהָּגאֹון  ָהאט 
ֶעס  ָהאט  ֶער  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל  ַּביי  ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט 
ְּבֶרְסֶלְב'ֶע  ִדי  ַווייל  ֶרִּבי'ן.  פּון  ְּבַמָּתָנה  ַּבאקּוֶמען 
ֲחִסיִדים ָהאט ֶמען ְׁשֶטעְנִדיג ֶגע'רֹוְדְפ'ט אּון ְמַבֶזה 

ֶזעֶנען  ּפֹויְלן  פּון  ְגֶרעִניְצן  ִדי  ֶווען  אּון  ֶגעֶווען, 
ֶגעֶווען ַפאְרַמאְכט ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין ׁשּום ֶוועג 
צּו ֶקעֶנען ָפאְרן ַקיין אּוַמאן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ָהאט 
ֶער ַמְסִּכים ֶגעֶווען ַאֶוועק צּו ֶגעְּבן ֶדעם ִּבְנָין פּון ַזיין 
ְיִׁשיָבה 'ְיִׁשיַבת ַחְכֵמי לּוְּבִלין' ַפאר ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו, 
ַדאֶוועֶנען  צּו  וואּו  ְּפַלאץ  ַא  ָהאְּבן  ָזאל  ֶמען  ַאז 
צּוַזאֶמען ְּבֶמֶׁשְך ֹראׁש ַהָׁשָנה, אּון ֶער ַאֵלייְנס ָהאט 
אֹויְך ִמיט ֶגעַדאֶוועְנט ִמיט ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו. ֶדעְרַפאר 
ָהאט ֶער ַּבאקּוֶמען ַא ַמָּתָנה פּון ֶרִּבי'ן ַאז ֶער ָהאט 
ַּביי  ִלימּוד  ֶדעם  ְּבֶרעְנֶגען  צּו  ַאַריין  ֶגעֶווען  זֹוֶכה 
'ֲאֻגַּדת  ִדי  ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ָנאְכֶדעם  ִיְׂשָרֵאל,  ְּכַלל 
ֵזיי  ַאזֹוי  ִווי  ֶגעזּוְכט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַּפאְרֵטיי',  ִיְׂשָרֵאל 
ֶקעֶנען ַכאְּפן ִדי ֶוועְלט ִמיט ַאֶלע ְּגדֹוִלים ְוכּו', ָהאְּבן 
ְּכֵנִסָּיה  ֵזייֶער  ַּביי  ִלימּוד  ֶדעם  ְּפַראְקָלאִמיְרט  ֵזיי 
ֶיעֶנעם  פּון  ַצִדיִקים  ִדי  ֶזעֶנען  ֶדעִריֶּבער  ַהְּגדֹוָלה; 
דֹור ֶגעֶווען ֵזייֶער ַאְנְטֶקעְגן ֶדעם ִלימּוד אּון ֶגעָזאְגט 
ַאז ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֶלעְרֶנען ִמיט ֵזייֶער ֶוועג, ְּכֵדי ֶמען 
ָזאל ֵזיי ִניְׁשט ֶגעְּבן ַקיין ִחיזּוק ְוכּו', ָאֶּבער ַהייְנט צּו 
ָטאגס - ָזאְגט מֹוֲהָרא"ׁש - ְׁשֶטעְלט ִזיְך ַארֹויס ַאז 
ִיְׂשָרֵאל',  'ֲאֻגַּדת  ִמיט  צּו טּון  ָגאְרִניְׁשט  ָהאט  ָדאס 
ֶדער ַגאְנֶצער ַּפאְרֵטיי ִאיז ׁשֹוין ֶצעְׁשְּפִליֶטעְרט אּון 
פּון  ֶיעֶדער  ַּפאְרֵטייֶען,  ֶעְקְסֶטעֶרע  ֶצעֵטייְלט אֹויף 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  ְוכּו',  ֶגעְלט  אּון  ָּכבֹוד  אר  נַָ זּוְכט  ֵזיי 
ֵזייֶער ִוויְכִטיג ִזיְך קֹוֵבַע ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג 

ֶדעם ְּבַלאט ְגָמָרא.

ֶגעַראֶטעֶוועט פּון ְּתִפיָסה

ִאיְך  ָהאּב  אּוַמאן,  ִאין  ַזייֶעְנִדיג  ֵאייְנָמאל, 
ִאין  ֶגעֶלעְרְנט  ָוואס ָהאט  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא  ֶגעְטָראְפן 
ְפֵרייִליֶכער  ַא  ַזיין  ְפֶלעְגט  ֶער  ָחָתן,  ַאְלס  ְיִׁשיָבה 
ָּבחּור ְוכּו', ִאיְך ָהאּב ַּבאֶמעְרְקט אֹויף ִאים ַאז ֶעֶּפעס 
ִאיז ֶער ֵזייֶער ֶצעְּבָראְכן, ָהאּב ִאיְך ִאים ֶגעְפֶרעְגט: 
ֶער  ֶדעְרֵצייְלט,  ִמיר  ֶער  ָהאט  ָפאר?"  ֵגייט  "ָוואס 
ֵאיין  ְמַלֵמד,  ַא  ִאיז  ֶער  ִיְׂשָרֵאל,  ֶאֶרץ  ִאין  וואֹויְנט 
ִאין  ֵגייט  ָוואס  ִאיְנְגל  ַא  ַאז  ַּפאִסיְרט  ָהאט  ָטאג 
ָהאט  ְמַלֵמד  ַא  ִאיז  ֶער  וואּו  ּתֹוָרה  ַּתְלמּוד  ֶדעם 
ַפאְרְׁשֶּפעִטיְגט צּו ֵגיין ִאין ֵחֶדר ִמיט ַאֶלע ִקיְנֶדער, 
ָהאט ִדי ַמאֶמע ִאים ֶגעֶּבעְטן ֶער ָזאל ִמיְטֶנעֶמען ִאיר 
ִקיְנד ִמיְט'ן ַקאר צּום ֵחֶדר, ָאְנקּוֶמעְנִדיג ִאין ֵחֶדר 
ִאיֶנעם  ִקיְנד  פּוֶנעם  ַפאְרֶגעְסן  ִאיְנַגאְנְצן  ֶער  ָהאט 
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ַקאר אּון ִאיז ַאַריין צּו ִזיְך ִאין ֵחֶדר ִאיֶּבעְרָלאְזְנִדיג 
ֶער  ָהאט  ֶדערֹויף  ָׁשָעה  ַאָּפאר  ַאֵלייְנס,  ִקיְנד  ֶדעם 
צּום  ֶגעָלאְפן  ֶער  ִאיז  ִקיְנד,  פּוֶנעם  ֶדעְרַמאְנט  ִזיְך 
ִקיְנד, ֵלייֶדער ָהאט ֶדער ִקיְנד ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעֶלעְּבט 
ַאַזא  ִזיְך ַפאר  ִיְׂשָרֵאל קּוְמט  ֶאֶרץ  ִאין  ָעֵלינּו...  ֹלא 
ַקאר  ִאין  ַאֵלייְנס  ִקיְנד  ַא  ִאיֶּבעְרָלאְזן  ַפאְר'ן  ַזאְך, 
ֶער  ִאיז  ֶדעְרַפאר  ֶלעְּבן,  ַגאְנְצן  ַפאְר'ן  ְּתִפיָסה   -
צּו  "ֵגיי  ֶגעָזאְגט:  ִאים  ִאיְך  ָהאּב  ֶצעְּבָראְכן.  ֵזייֶער 
מֹוֲהָרא"ׁש, ֶער ֶוועט ִדיר ְּבֵעֶזר ַהֵׁשם ֶהעְלְפן", ֶער 
אֹויְסֶגעֶרעְדט  ִזיְך  אּון  מֹוֲהָרא"ׁש  צּו  ֶגעקּוֶמען  ִאיז 
ְּתִפיָסה  ִאים  ְדָראֶעט  ֶעס  ַאז  ַהאְרץ  ִּביֶטער  ַזיין 
ַפאְר'ן ַגאְנְצן ֶלעְּבן, ָהאט ִאים מֹוֲהָרא"ׁש ֶגעָזאְגט: 
"ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט 'ִוויַלאְנג ֶדער ַדף ִאיז אֹויף ִדיר ֵמֵגן 
ֶדעִריֶּבער  ָהאְּבן',  מֹוָרא  ָגאְרִניְׁשט  פּון  ַדאְרְפְסטּו 
ָזאְלְסטּו ִזיְך ְמַקֵּבל ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ֶדעם 
ַדף ְגָמָרא אּון דּו ֶוועְסט ִנָּצל ֶוועְרן פּון ֵזיי", אּון ַאזֹוי 
ִאיז ֶגעֶווען, ֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן ָהאט ִזיְך ָפאְרֶגענּוֶמען 
ֶדער  אּון  ְגָמָרא,  ַדף  ֶדעם  ָטאג  ֶיעְדן  ֶלעְרֶנען  צּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶער ִאיז ִמיט ִנִּסי 

ִנִסים ִנָּצל ֶגעָוואְרן פּון ֵזייֶעֶרע ֶהעְנט.

ַא מֹוֵפת פּון מֹוֲהָרא"ׁש

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ָוואס ָהאט ֶגעֶהעְרט 
ַּביי ַא ִׁשיעּור ִווי ִאיְך ֶרעְדט צּו ִדי ָּבחּוִרים ֵזיי ָזאְלן 
טּון ָדאס ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט צּוֶגעָזאְגט ַאז 'ַאֶלע 
ָּבחּוִרים ָוואס ֶוועְלן ֶיעְדן ָטאג ֶלעְרֶנען ַגאְנץ ַמֶסֶכת 
ַהָׁשָנה,  ֹראׁש  ִּביז  ְּבָאב  ָעָׂשר  ֲחִמָׁשה  פּון   - ַּתֲעִנית 
ַהָׁשָנה',  ֹראׁש  ָנאְך  ְגַלייְך  ִׁשידּוְך  ַזיין  ְטֶרעְפן  ֶוועט 
ַא  ְּברּוֶדער  ַזיין  ַפאר  ִאיֶּבעְרֶגעָזאְגט  ֶעס  ֶער  ָהאט 
ֶפעְרִציג  ֶגעֶלעְרְנט  ַטאֶקע  ָהאט  ָּבחּור  ֶדער  ָּבחּור, 
ֶדעם  ָחָתן  ַא  ֶגעָוואְרן  ִאיז  אּון  ַּתֲעִנית  ַמֶסֶכת  ֶטעג 
ֶגעְׁשִריְּבן  ִמיר  ָּבחּור  ֶדער  ָהאט  ָטאג,  ֶפעְרִציְגְסְטן 
ָהאט  אּון  ְסגּוָלה,  ִדי  ַפאר  ַּבאַדאְנְקן  ִזיְך  ְּבִריוו  ַא 
צּוֶגעֵלייְגט ַאז ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ִצי ָדאס ִאיז ַא מֹוֵפת 
פּון 'מֹוֲהָרא"ׁש' ָאֶדער ָהאט ָדאס ָגאְרִניְׁשט צּוטּון 
פּון  מֹוֵפת  ַא  ָּפׁשּוט  ִאיז  ָדאס  אר  נַָ מֹוֲהָרא"ׁש  ִמיט 
ֶקען  ְגָמָרא  ֶלעְרֶנען  דּוְרְך  ַווייל  'ְגָמָרא',  ֶלעְרֶנען 
ֶמען אֹויְך ֶוועְרן ֶגעָהאְלְפן...; ָזאג ִאיְך ִאים, ֶעס ִאיז 
ִמיר ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ִצי דּו ֶוועְסט ֶעס ָאְנרּוְפן 'ַא 
מֹוֵפת פּון מֹוֲהָרא"ׁש' ָאֶדער 'ַא מֹוֵפת פּון ֶלעְרֶנען 

ְגָמָרא', ִמיר ֵגייט ִניְׁשט ָאן ִאין ָוואס ֶמען ֶהעְנְגט ָאן 
ִדי ְסגּוָלה, ַמיין ִציל ִאיז ַאַרייְנֵלייְגן ִאין ָּבחּוִרים ֶמען 
ָזאל טּון ִדי ְסגּוָלה פּון ֶלעְרֶנען ֶפעְרִציג ָמאל ַמֶסֶכת 
ַּבאְׁשִליְסן  ַאֵלייְנס  ֶקען  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  ַּתֲעִנית, 

ֶוועֶמעְנ'ס ְסגּוָלה ֶעס ִאיז...

ֶטעֶרעִּפי - ַא ִליֶגעְנט!

ַהייְנט ]יז ְׁשַבט[ ִאיז ִדי יֹוָמא ְדִהילּוָלא ַקִּדיָׁשא 
פּון כ"ק ָמָרן מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו; מֹוֲהָרא"ׁש 
פּון  ָיאְרַצייט  ַא  פּון  ָטאג  ֶדער  ָזאְגן,  ַאְלץ  ְפֶלעְגט 
ַא  ַווייל  ְיׁשּועֹות,  ּפֹוֵעְל'ן  צּו  ְמסּוָגל  ִאיז  ַצִדיק  ַא 
'ֲחתּוָנה' ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן אֹויף ַאַראִמיׁש 'ִהּלּוָלא', 
ַא  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז  'ְדִהילּוָלא'  יּוָמא  ַא  ַאז  אֹויס  קּוְמט 
ֲחתּוָנה, ַּביי ַא ֲחתּוָנה ֵטייְלט ֶדער ָחָתן ַמָּתנֹות ַפאר 
ַאֶלע ָוואס קּוֶמען ִאים וואּוְנְטְׁשן, ַאזֹוי אֹויְך ֵטייְלט 

ֶדער ַצִדיק אֹויס ַמָּתנֹות ַפאר ֶווער ֶעס ֶּבעט.

ִמיר ַאֶלע ְגֵלייְּבן ִאין ֶרִּבי'ן, ִּבְפַרט ַאז ִמיר ֶזעֶנען 
ֶגעקּוֶמען ַדאֶוועֶנען ַּביים ֶרִּבי'ן ִאיז ָדאְך ִזיֶכער ַאז 
ִמיר ִוויְלן ֵגיין ִאין ַזייֶנע ֶוועְגן; ָוואס ֵמייְנט ַאז ֶמען 
ֶלעְרְנט  ֶמען  ַאז  ַצִדיק?  ַא  פּון  ֶוועְגן  ִדי  ִאין  ֵגייט 
ָלאִמיר  ֵעצֹות.  ַזייֶנע  ָפאְלְגט  ֶמען  ְסָפִרים,  ַזייֶנע 
פּון  ֵעָצה  ֶרִּבי'ְנס  ֶדעם  ָפאְלְגן  ִזיְך  ָפאְרֶנעֶמען  ִזיְך 
ִמינּוט  ַאָּפאר  ַאָראְּפֶנעֶמען  ָלאִמיר  'ִהְתּבֹוְדדּות', 
פּון ָטאג אּון ֵגיין ִאין ַא ַזייט ִזיְך אֹויְסְׁשמּוֶעְסן ָדאס 

ַהאְרץ ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶנעם 'ִהְתּבֹוְדדּות' ַפאר ַדיין ֶטעֶרעִּפיְסט, ְׁשמּוֶעס 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן;  ַפאְר'ן  ֵווייָטאג  ַגאְנֶצע  ַדיין  אֹויס 
ִאיז  ֶער  ֶּבעָפאר  ֶדעְרֵצייְלט,  ִמיר  ָהאט  ָּבחּור  ַא 
ַאַרייְנֶגעקּוֶמען ִאין ְיִׁשיָבה, ֶהעְרן ִדי ִליְכִטיֶגע ֵעצֹות 
פּון ֶרִּבי'ן, ָהאְּבן ַזייֶנע ֶעְלֶטעְרן ֶגעָצאְלט ִאיֶּבער ֶדעם 
ִריְזן ְסכּום פּון "הּוְנֶדעְרט טֹויְזְנט ָדאֶלער" ַפאר ַזיין 
ֶטעֶרעִּפי! ִאיְך ָהאּב ִאים ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ְגֵלייְּבן, ַאַזא 
ּפּוְנְקְטִליְך  ֶעס  ִמיר  ָהאט  ֶער  ָאֶּבער  ְסכּום?!  ִריְזן 
ַהֵׁשם  ְׁשטּוְמט,  ְסכּום  ֶדער  ַאזֹוי  ִווי  ֶגעֶווען  ַמְסִּביר 
ִאיְך  ָהאּב  ִׁשיעּור  ְגָמָרא  ַא  ָנאְך  ָוואְך  ִדי  ְיַרֵחם. 
ֶגעֶהעְרט  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ָדאס  ֶדעְרֵצייְלט  ִאיֶּבער 
ֶגעֶעְנִדיְגט  ָהאּב  ִאיְך  ֶווען  ְׁשֶּפעֶטער  ָּבחּור,  פּוֶנעם 
ֶדעם ִׁשיעּור ִאיז צּוֶגעקּוֶמען צּו ִמיר ַא ִאיְנֶגעְרַמאן 
אּון ִמיר ֶגעָזאְגט ִדי ֶזעְלֶּבע ַזאְך, ֶּבעָפאר ֶער ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶהעְרן ִדי ִׁשיעּוִרים פּוֶנעם ֶרִּבי'ן ָהאט ֶער 



ח

אֹויְסֶגעֵלייְגט ֶדעם ֶזעְלְּבן ִריְזן ְסכּום ַפאר ֶטעֶרעִּפי, 
ִדי  פּון  ֶטעֶרעִּפיְסְטן  ַאֶלע  אֹויְסְּפרּוִּביְרט  ָהאט  ֶער 
ַגאְנֶצע ֶוועְלט, ֵאייֶנער ֶרעְדט פּון ָקאִליְרן... ֵאייֶנער 
ֶרעְדט פּון נּוֶמעְרן... אּון ַאזֹוי ֶיעֶדער ֵאייֶנער ִמיט 

ַזייֶנע ִדְמיֹונֹות.

ָוואס ֶגעֶׁשעט ַטאֶקע ֶווען ֶמען קּוְמט צּום ֶרִּבי'ן 
ַאֶלע  ִדי  צּו  צּוקּוֶמען  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ַדאְרף  ֶמען  ַאז 
ִמיר  אּוְנז  ֶלעְרְנט  ֶרִּבי  ֶדער  ַווייל   - ַנאִריְׁשֵקייְטן? 
ָזאְלן ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף אּוְנֶזער ָּפׁשּוְט'ֶע 
ְׁשְּפַראְך, ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ָוואס 
ֶמען ֵגייט ַאדּוְרְך, ַאֶלעס ָוואס ַּבאֶדעְרט, ַאֶלעס ָוואס 
ְׁשֶטעְרט, אּון ַאז ֶמען ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו ָדאס צּו טּון 
ְּפָראְּבֶלעֶמען  ַאֶלע  ֵגייט ֶמען ַארֹויס פּון  ֶיעְדן ָטאג 

אּון ֵווייָטאג.

מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ְׁשֶטעְנִדיג ַחֶזְר'ן ִמיט אּוְנז ַאז 
ִדי ְגֶרעְסֶטע ִליְגְנט ָוואס ֶמעְנְטְׁשן ִליְגן ֶדעִרין ִאיז: 
'ֲחֵבִרים', ֶמען ֵמייְנט 'ֶדער ִאיז ַמיין ַחֶבר', 'ֶיעֶנער 
ֵמייֶנען  ַאֶלע  ֵזיי  ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  ַחֶבר',  ַמיין  ִאיז 
ֵזייֶער ֵאייֶגעֶנע ִאיְנֶטעֶרעֶסע, ִדי ַאֶלע ֲחֵבִרים ֶוועְלן 
ַאִריֶּבעְרֵגיין  ֶוועְסט  דּו  ֶווען  ֶהעְלְפן  ָגאְרִניְׁשט  ִדיר 
ְׁשֶוועִריֵקייְטן, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַאַזא ַזאְך ִווי ַא ַחֶבר, 
אֹויּב ָהאט ֶמען ַא ַחֶבר ִאיז ָדאס ִדי ַווייּב; ָאֶּבער ַהייְנט 
צּו ָטאְגס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ִליְגְנט ִאין ָוואס ֶמעְנְטְׁשן 
ִליְגן ִאיז: 'ֶטעֶרעִּפי'; ֶיעֶדער ְצֵווייֶטער ֶמעְנְטׁש ֵגייט 
צּו ֶטעֶרעִּפי, ַהייְנט ֶקען ֶמען ׁשֹוין ֶאְפָׁשר ָזאְגן, ִניְׁשט 
אר  נַָ ֵגייט צּו ֶטעֶרעִּפי,  ְצֵווייֶטער ֶמעְנְטׁש'  'ֶיעֶדער 
'ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש' ֵגייט צּו ֶטעֶרעִּפי...; ָאֶּבער ַאז ִמיר 
ָהאְּבן זֹוֶכה ֶגעֶווען ְמקּוָרב ֶוועְרן צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן 
ָלאִמיר ִזיְך ִניְׁשט ָלאְזן ַפאְרַנאְרן פּון ִדי ַאֶלע ָקאּפ 
ְדֵרייֶעִניְׁשן, ָלאִמיר ֵגיין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאְנְׁשָטאט 
צּום  ֵגיי  ְוכּו',  אֹויְסֶרעְדן  ִזיְך  ָוָדם  ָּבָׂשר  ַא  צּו  ֵגיין 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָוואס ֶער ֶוועט ִדיר ִזיֶכער ֶהעְלְפן.

ֶגעָזאְגט  ַאָמאל  ָהאט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָנָתן  ֶרִּבי 
ָנא  "ּוְבָחנּוִני  ְׁשלֹוֵמינּו:  ַאְנֵׁשי  פּון  ֵאייֶנער  ַפאר 
ֶוועְסטּו  ִמיט ֶדעם, אֹויּב  ִמיר אֹויס  ְּפרּוִּביר  ָּבֹזאת, 
ַמאְכן ִהְתּבֹוְדדּות ֶפעְרִציג ֶטעג ִאין ֵאיין ִצי ֶוועְסטּו 

ִזיֶכער ֶזען ְּבֵעֶזר ַהֵׁשם ַא ִׁשינּוי ְלטֹוָבה".

ַאֶלע  אֹויף  ֶהעְלְפט  'ִהְתּבֹוְדדּות'  פּון  ֵעָצה  ִדי 
ְּפָראְּבֶלעֶמען; ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ִזיְצט ִאין ַא ָאִפיס ִמיט 

ְפרֹויֶען ְוכּו', ֶער ִפיְלט ִווי ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ְּבֶרעְנט ִאין 
ִאים, ֵגיי ַארֹויס פּון ָאִפיס, ֵגיי ִאין ַא ַזייט, ְׁשֵריי צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ֶדער ֵיֶצר ָהָרע 
ֶהעְנט  ַזייֶנע  פּון  ִמיר  ַראֶטעֶווע  ִמיר,  ִאין  ְּבֶרעְנט 
ִזיְנִדיְגן", ָנאְכֶדעם ֶווען  ִאיְך ָזאל ַחס ְוָׁשלֹום ִניְׁשט 
ֶזען  ֶוועְסטּו  ָאִפיס  ִאין  ַאַרייְנֵגיין  צּוִריק  ֶוועְסט  דּו 
ַאז ִדי ַגאְנֶצע ִנָסיֹון ִאיז ָּבֵטל ֶגעָוואְרן.  ֶּבֱאֶמת ִאיז 
ִווי  ֵסיי  ֶקעְנְסט  דּו  ִדְמיֹון,  ַא  אר  נַָ ִנָסיֹון  ַגאְנֶצע  ִדי 
ֶוועְסט  דּו  ַאז  ְוכּו',  ַאְנֶדעֶרע  ִמיט  ָהאְּבן  ָגאְרִניְׁשט 
אר ָאְנֵהייְּבן ֶרעְדן ֵאיין ָוואְרט ֶוועט ֶמען ִדיר ֵלייְגן  נַָ
אר ִאין ִדְמיֹון קּוְקט  ִאין ְּתִפיָסה ִמיט ֵקייְטֶלען... נַָ
ֶעס אֹויס ִווי ַא ִנָסיֹון, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ְׁשֵרייֶען 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 

ֶהעְלְפן.

אְרג  ּבַ ֶדעם  ַארּום  ִווי  ִגיִוויְזן.  ִאים  ֶער  ָהאט 
ַמאְכן  ֵזיי  אּון  ׂשֹוְנִאים.  ּוְרָבבֹות  ַאָלִפים  ֵטייֶען  ׁשְ
יֶלען  ּפִ ׁשְ ֶזֶמר  ֵלי  ּכְ אּון  ְפֵרייִליְך  ֶזעֶנען  אּון  ְסעּודֹות 
י פּון  יּתִ ְמָחה ִאיז ָוואס ַא ּכִ אּון ֵזיי ַטאְנִצין. אּון ִדי ׂשִ
ֵזיי ְטַראְכט ֵאייֶנער אֹויס אּון ַפאְלט אֹויף ַא ָחְכָמה 
אְרג. ַאזֹוי  ִווי ַאזֹוי ֶמען ָזאל ַארֹויף ֵגיין אֹויף ֶדעם ּבַ
ְמָחה אּון ַא ְסעּוָדה אּון ֶמען  ַמאִכין ֵזיי ַא ְגרֹויֶסע ׂשִ
י  יּתִ ּכִ ִאיְטִליֶכע  ַאזֹוי  יְלט אּון ֶמען ַטאְנְצט. אּון  ּפִ ׁשְ
ִדי  פּון  ֶלעְטל  ּבְ ָדאס  ָנאר  ֵזיי.  פּון  ֵטייל(  ַא  )ְדַהיינּו 
ִנמּוִסים ָוואס ֶסע ִאיז אֹויף ִדיר ֵמִגין. ִאיז אֹויף ִמיר 

ֵמִגין.

ִליֶצע.  ַטאּבְ ַא  ִאיז  אְרג  ּבַ יץ  ּפִ ׁשְ ֶדעם  אֹויף  אּון 
ִנימּוִסים  ִדי  ן  ִריּבְ ָאְנִגיׁשְ ַטאֶנען  ִגיׁשְ ִאיז  ָדאְרט  אּון 
ַא  פּון  ִאים.  אֹויף  ֵמִגין  ֶסע  ָוואס  ֶלעְטל  ּבְ ֶדעם  פּון 
אְרג ִאיז  ָוואִסיֶרע אּוָמה ֶסע ִאיז. ָנאר ַמְחַמת ֶדער ּבַ
אּוְנְטן  ָנאר  ַתב.  ּכְ ָדאס  ֵלייֶנען  ִניט  ֶמען  ָקאן  הֹויְך. 
ַטאֶנען  ִגיׁשְ ָדאְרט  ִאיז  ִליֶצע.  ַטאּבְ ַא  ִגיֶווען  ִאיז 
ֵציין. ֶדער ָקאן  ַאֶלע  ֶווער ֶסע ָהאט  ַאז  ן  ִריּבְ ָאְנִגיׁשְ
ַרְך  ִיְתּבָ ַהּׁשֵם  ָהאט  אְרג.  ּבַ ֶדעם  אֹויף  ֵגיין  ַארֹויף 
ְגָראז ָדאְרט  ַא  ַאזֹוי  ַוואְקְסט ָדאְרט  ַאז ֶסע  ין  ִגיֶגעּבִ
אְרג. ַאז  אַדאְרף ַארֹויף צּו ֵגיין אֹויף ֶדעם ּבַ ִווי ֶמען ּבַ
ֶווער ֶסע קּוְמט ַאִהין. ַפאִלין ִאים ַארֹויס ַאֶלע ֵציין. 
ַסיי ֶער ִאיז ִגיַגאְנֶגען צּו פּוס. ַסיי ֶער ָהאט ִגיִריְטן. 
ֵהמֹות. ֶזעֶנעַן  ַסיי ֶער ִאיז ִגיָפאִרין ִאין ַא ָוואִגין ִמיט ּבְ
ַאְלץ ַאֶלע ֵציין ַארֹויס ִגיַפאִלין. ֶזעֶנען ָדאְרט ִגיֶלעְגן 

עְרג. הֹויִפין ַווייס ִמיט ֵציין. ַאזֹוי ִווי ּבֶ


