
ֶדער ָטאְוול )ַטאְּבִליֶצע( ָדאס ִאיז ִדי ֵהייִליֶגע 
ֶדעם  ַּבאִׁשיְצט  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי  ּתֹוָרה. 
ֶמען  ַאז  ְׁשֶלעְכְטס;  ַאֶלעם  פּון  ֶמעְנְטׁש 
זֹוֶכה צּוצּוקּוֶמען צּו  ֶמען  ִאיז  ֶלעְרְנט ּתֹוָרה 

ַאֶלע ַמְדֵריגֹות.

ַאֶלע  ַּבארּוִאיְגט  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי 
ֵווייָטאְגן פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ָדאס ִאיז ֶעְנִליְך צּו 
ְׁשַטאְרֶקע  ַּבארּוִאיְגט  ָוואס  ֶמעֶדעִצין  ֶדעם 
ִאיז  ֶעס  אר  נַָ  - ]ֶּפעיְנִקיֶלע"ר[,  ֵווייָטאְגן 
ֶמעֶדעִצין  ֶדער  ַווייל  ֶדעם,  פּון  ֶמער  ַאַסאְך 
ַא  ֶנעֶמען  ָדאס  ָזאל  ֶמען  ֶגעזּוְנט  ִניְׁשט  ִאיז 
צּו  אר  נַָ ֶמען  ֶנעְמט  ָדאס  ַצייט,  ֶלעְנֶגעֶרע 
ֶמען  ֶווען  ֵווייָטאְגן  ְׁשַטאְרֶקע  ִדי  ַּבארּוִאיְגן 
ֵּבייְׁשִּפיל  ְיסּוִרים, צּום  ְׁשַטאְרֶקע  ָגאר  ָהאט 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט  ת ִיְתרוֹ, שְׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין  יָבה שְׁ ָקָטן ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג יע"א; ִאיְנֶדעְרְפִרי ָהאט עוָֹלה 
חּור  יָבה, ַא בָּ ְלִמיד פּון ְישִׁ ֶגעֶווען ַמְפִטיר ַא תַּ

ר ִמְצָוה; ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ָהאט ֶדער  עָפאר ַזיין בַּ בֶּ
יְך ֶגעֶווען ִסּפּוֵרי  ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ רֹאׁש ְישִׁ
יׁש ]ֵחֶלק ג[. ה ז, ִמְזבּוב ְוַעְכבִּ יוֹת, ַמֲעשֶׂ ַמֲעשִׂ

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי:

ַא  ִאיז  אְרג  ּבַ יץ  ּפִ ׁשְ ֶדעם  אֹויף  אּון 
ַטאֶנען  ִגיׁשְ ִאיז  ָדאְרט  אּון  ִליֶצע.  ַטאּבְ
ֶלעְטל  ּבְ ֶדעם  פּון  ִנימּוִסים  ִדי  ן  ִריּבְ ָאְנִגיׁשְ
ָוואִסיֶרע  ַא  פּון  ִאים.  אֹויף  ֵמִגין  ֶסע  ָוואס 

אּוָמה ֶסע ִאיז.

פאר'ן יום טוב טיש
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בעזרת השם יתברך

ַא ַמֲעֶׂשה ַפאְרן יֹום טֹוב ִטיׁש
ֶדער 
ָהאט  ִּביהּוָדה  נֹוַדע  ֵהייִליֶגער 
ִאיז  ָוואס  ַּתְלִמיד  ַא  ֶגעַהאט 
ֵלייֶדער ַאָראּפ פּון ִאיִדיְׁשן ֶוועג ִּביז 
ַגָלח  ַא  ֶגעָוואְרן  ָעֵלינּו  ִאיז ֹלא  ֶער 
אּון ֶדעְרָנאְך ַא ִּביׁשֹוף. ֶדער נֹוַדע 
ְמַצֵער  ֵזייֶער  ִזיְך  ָהאט  ִּביהּוָדה 
ָהאט  ֶעס  ַאז  ֶדעם  אֹויף  ֶגעֶווען 
ַזיין  ַאז  ַאַזא ַזאְך  ֶגעֶקעְנט ַּפאִסיְרן 
ְלַּתְרּבּות  ַארֹויְסֵגיין  ָזאל  ַּתְלִמיד 
צּו  ִזיְך  ְּפרּוִּביְרט  ָהאט  ֶער  ָרָעה. 
ְטֶרעְפן ִמיט ֶדעם ַּתְלִמיד אּון ִאים 

ַאֵליין ְפֶרעְגן ִדי ִסיּבֹות ָוואס ָהאְּבן 
ֶער  ִּביז  ֶדעְרצּו,  ֶגעְּבֶרעְנט  ִאים 
ָהאט ַטאֶקע ַמְצִליַח ֶגעֶווען ִזיְך צּו 

ְטֶרעְפן ִמיט ִאים.

ֶדעְרֵצייְלט  ַּתְלִמיד  ֶדער  ָהאט 
ִזיְך  ָהאט  ֶעס  ַאזֹוי  ִווי  ַמֲעֶׂשה  ִדי 
ֶווען  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס  ָאְנֶגעהֹויְּבן, 
ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ָּבחּור אּון ֶער ָהאט 
פּוֶנעם  ְיִׁשיָבה  ִדי  ִאין  ֶגעֶלעְרְנט 
נֹוַדע ִּביהּוָדה. ֶדעָמאְלט ִאיז ֶגעֶווען 
ָהאְּבן  ָּבחּוִרים  ִדי  ַאז  ֵסֶדר  ֶדער 
ֶגעֶגעְסן 'ֶטעג', ֶיעְדן ָטאג ָהאְּבן ֵזיי 

ֶגעֶגעְסן ַּביי ְצֵווייְטן ַּבַעל ַהַּבִית פּון 
ְׁשָטאט.

ֶּפַסח  ֶעֶרב  ַאן  ִאין  ֵאייְנָמאל 
ַא  ַּביי  ֶגעֶגעְסן  ָּבחּור  ֶדער  ָהאט 
ַהַּבִיְת'ֶטע  ָּבַעל  ֶדער  ַהַּבִית,  ָּבַעל 
ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ַקאְרָטאְפל קּוְגל, 
ֵווייְצל  ַא  ֶגעְטָראְפן  ָהאט  ֶמען  אּון 
ִאיֶנעם קּוְגל. ֶדער ָּבַעל ַהַּבִית ָהאט 
נֹוַדע  צּום  ָּבחּור  ֶדעם  ֶגעִׁשיְקט 
ֶמעג  ֶמען  אֹויּב  ְפֶרעְגן  צּו  ִּביהּוָדה 
ָּבחּור  ֶדער  אּון  קּוְגל,  ֶדעם  ֶעְסן 
נֹוַדע  צּום  ֶגעַגאְנֶגען  ַאִריֶּבער  ִאיז 

חג הפסח
ט"ו ניסן שנת תשפ"א 
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ַאָּפאר  ָנאְך  ְוַכּדֹוֶמה, אּון  ַאֶּפעַראְצֶיע  ַאן  ָנאְך 
ָנאְכצּוָלאְזן  ָאן  ֵהייְּבן  ְיסּוִרים  ִדי  ֶווען  ֶטעג 
מּוז ֶמען ֶעס אֹויְפֶהעְרן צּו ֶנעֶמען ֲאִפילּו ֶמען 
ֶעס  ַווייל  ֵווייָטאג,  ִדי  ַאִּביְסל  ָנאְך  ְׁשִּפיְרט 
ֶדעְרצּו,  צּוֶגעוואֹויֶנען  ִזיְך  ֶגעזּוְנט  ִניְׁשט  ִאיז 
ִניְצט  ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ָדאס  ֵעָצה פּון  ִדי  ָאֶּבער 
ִווי  ָטאג,  ֶיעְדן  טּון  ֶמען  ֶקען  ָדאס  ְׁשֶטעְנִדיג, 
ַּבארּוִאיְגט  ֶלעְרֶנען  ָאן  ֵהייְּבט  ֶמען  ֶמען  אר  נַָ
ָדאס ִדי ְיסּוִרים ָוואס ֶמען ֵגייט ַאִריֶּבער, ָדאס 

ִקיְלט ָאּפ ִדי ֶנעְרְוון.

ִזיְך  ֶקען  ֶמען  וואּו  ְּפַלאץ  ַא  ִאיז  ּתֹוָרה  ִדי 
ַא  ִאיֶּבער  ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ֶדעִרין  ַּבאַהאְלְטן 
ָצָרה אֹויְפ'ן ֶמעְנְטׁש, ַאזֹוי ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 
ָרִאיָת  "ִאם  ו(:  ֶּפֶרק  ֵאִלָיהּו,  ְדֵבי  )ַּתָנא  ָזאְגן  ִלְבָרָכה 
ֶׁשַהִּיּסּוִרין ְמַמְׁשְמִׁשין ּוָבאֹות ָעֶליָך, רּוץ ְלַחְדֵרי 
ִמְמָך",  ּבֹוְרִחין  ַהִּיּסּוִרין  ּוִמָּיד  ּתֹוָרה,  ִּדְבֵרי 
אֹויּב דּו ֶזעְסט ַאז ֶעס קּוֶמען אֹויף ִדיר ָצרֹות 
אּון ְיסּוִרים ָזאְלְסטּו ַאְנְטלֹויְפן צּו ִדי ֵהייִליֶגע 
ּתֹוָרה אּון דּוְרְכֶדעם ֶוועְלן ִדי ָצרֹות אּון ְיסּוִרים 
"ָמָׁשל  ג(:  כז,  ַרָּבה  )ְׁשמֹות  ָזאְגן  ֲחַז"ל  ַאֶוועְקֵגיין. 

ֶׁשל  ָידֹו  ְלתֹוְך  ְוָנְפָלה  ַהַּצָּיד  ִמן  ֶׁשָּבַרח  ְלִצּפֹור 
ַאְנְּדרּוַאְנִטָיא, ֵּכיָון ֶׁשָרָאה אֹותֹו ַהַּצָּיד ִהְתִחיל 
ְמַקְּלָסּה ְוָאַמר ָלּה ַּכָּמה ָנָאה ְּבִריָחה ֶׁשָּבַרְחָּת", 
ִאיר  ָהאט  ֶמען  ָוואס  ֵפייְגל  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס 
ֶגעְפלֹויְגן  ִאיז  ֵפייְגל  ִדי  ַכאְּפן,  צּו  ֶגעזּוְכט 
ְצֵווייְטן ּבֹוים, ַאְלץ ֶזעֶנען  פּון ֵאיין ּבֹוים צּום 
ֵפייְגל  ִדי  ִּביז  ַפאְנֶגעְרס,  ֶּבעֶסעֶרע  ֶגעקּוֶמען 
ָהאט ִזיְך ַּבאֶרעְכְנט: 'ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ֵעֶסק 
צּו לֹויְפן ַאֶהער אּון ַאִהין, ִאיְך ַדאְרף ְטֶרעְפן 
ַא ְּפַלאץ וואּו ִאיְך ֶוועל ִזיְך ֶקעֶנען ַּבאִׁשיְצן פּון 
ִאיֶנעם  ַּבאַהאְלְטן  ִזיְך  ִזי  ָהאט  ַפאְנֶגעְרס',  ִדי 
ַּפאַלאץ פּוֶנעם ֶקעִניג, ַווייל ָדאְרט ַּביים ֵהיַכל 
ִׁשיְסן אֹויף  ִניְׁשט קּוֶמען  ֵקייֶנער  ֶוועט  ַהֶמֶלְך 
ִאיר; ָדאס ֶזעְלֶּבע ִאיז ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ָצרֹות 
אּון ְיסּוִרים ִאיז ִדי ֶּבעְסֶטע ְּפַלאץ וואּו ֶער ֶקען 
ִזיְך לֹויְפן ַּבאַהאְלְטן - ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער 
ֶעְפְנט ַזיין ְגָמָרא, ֶער ֶלעְרְנט ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה 

ָדאס ֶוועט ִאים ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ַזיין ַּפיין.

מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן, 
ֵאיין ָיאר חֹול ַהמֹוֵעד ֻסּכֹות ַזייֶעְנִדיג ִמיט ַזיין 

ִּביהּוָדה ִמיט ִדי ְׁשֵאָלה. ֶדער נֹוַדע 
ְמַפְלֵּפל  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ִּביהּוָדה 
ָדא  ֶזעֶנען  "ֶעס  ֲהָלָכה:  ִדי  ִאין  ַזיין 
ּפֹוְסִקים ָוואס ֶזעֶנען ֶעס ַמִּתיר אּון 
ֶעס ֶזעֶנען ָדא ּפֹוְסִקים ָוואס ַאְסְר'ן 
ְלַמֲעֶׂשה - ָהאט ֶדער  ֶעס", "ָאֶּבער 
נֹוַדע ִּביהּוָדה אֹויְסֶגעִפיְרט - ַהאְלט 
ִאיְך ַאז ֶעס ִאיז ָאסּור", אּון ֶער ָהאט 
ֶער  ַפאְרָוואס  ָּבחּור  ַפאְר'ן  ֶגעָזאְגט 

ַּפְסְק'ְנט ַאזֹוי.

ֶגעֶווען  ָאֶּבער  ִאיז  ָּבחּור  ֶדער 
ֵזייֶער הּוְנֶגעִריג, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ֶעֶרב 
ֶּפַסח, ֶווען ָחֵמץ ָטאר ֶמען ׁשֹוין ִניְׁשט 
ָנאְכִניְׁשט  ֶמען  ֶקען  ַמָצה  אּון  ֶעְסן 
ָהאט  הּוְנֶגער  ְגרֹויס  פּון  אּון  ֶעְסן, 
ֶדער ָּבחּור ִזיְך ֶגעַמאְכט ֶדעם ֶחְׁשּבֹון 

ָדאְך  ָהאט  ִּביהּוָדה  נֹוַדע  ֶדער  ַאז 
ִׁשיטֹות  ֶעְטִליֶכע  אֹויְסֶגעֶרעְכְנט 
ָיא  ֶעס  ֶמעג  ֶמען  ַאז  ַהאְלְטן  ָוואס 
אּון  ֶגעטּון,  אּון  ֶגעְטַראְכט  ֶעְסן... 
ַגאְנְצן  ֶדעם  אֹויְפֶגעֶגעְסן  ָהאט  ֶער 
קּוְגל... אּון ַפאְר'ן ָּבַעל ַהַּבִית ָהאט 
ִּביהּוָדה  נֹוַדע  ַאז ֶדער  ֶגעָזאְגט  ֶער 
ָהאט ֶעס ֶגע'ַאֶסְר'ט אּון ַאז ֶער ָהאט 

ׁשֹוין ַפאְרְּבֶרעְנט ֶדעם קּוְגל.

ֶדעם  אֹויְפֶעְסן  ָנאְכ'ן  ְגַלייְך 
ָהַרע  ֵיֶצר  ֶדער  ָאֶּבער  ָהאט  קּוְגל 
ֶדעם  אֹויף  ַאְרֶּבעְטן  ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ִּביְסט  דּו  ַאזֹוי  ִווי  "קּוק  ָּבחּור: 
ַאז  ֶגעָוואְרן  ִנְכָׁשל  ְׁשַטאְרק  ַאזֹוי 
ֶּפַסח  אּום  ָחֵמץ  ֶגעֶגעְסן  ָהאְסט  דּו 
ָוואס ָדאס ִאיז ַאזֹוי ַהאְרּב, אּון ַאזֹוי 

ִאים  ִאין  ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנט  ֶער  ָהאט 
ַא ְׁשַטאְרֶקע ָמָרה ְׁשחֹוָרה אּון ִיאּוׁש 
ַווייל ֶער  ַאז ֶער ִאיז ׁשֹוין ֶדעְרָנאְך 
ָהאט עֹוֵבר ֶגעֶווען אֹויף ַאַזא ַהאְרֶּבע 

ִאיסּור.

ֶווען ֶדער ָּבחּור ָהאט  ַּבייַנאְכט 
ֶגעַדאְרְפט ֵלייֶנען ְקִריַאת ְׁשַמע ֶשַׁעל 
ַהִּמָּטה, ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט צּו ִזיְך 
'ִאיְך ֵגיי ֶיעְצט ֵלייֶנען ְקִריַאת ְׁשַמע? 
ַאַזא  ַהייְנט  ֶגעטּון  ָדאְך  ָהאּב  ִאיְך 
ַהאְרֶּבע ִאיסּור', אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט 
ֶגעֵלייְנט ְקִריַאת ְׁשַמע. ִאיְנֶדעְרְפִרי 
ִניְׁשט  ִזיְך  ַאַווַדאי  ׁשֹוין  ֶער  ָהאט 
ֶער  ַווייל  ַוואֶסער,  ֶנעְגל  ֶגעַוואְׁשן 
ֶגעֶווען אֹויף  ָהאט ָדאְך ׁשֹוין עֹוֵבר 
ׁשֹוין  ִאיז  ֶער  אּון  ָּכֵרת,  ִאיסּור  ַאן 
>>>
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ַטאֶטען ַּביים ֵהייִליְגן ַסאְטַמאֶר'ער ֶרִּבי ְזכּותֹו 
ָיֵגן ָעֵלינּו ִאיז ַא ִאיד ַאַרייְנֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי'ן 
ְצֵווייְטן  ַּביים  ַאז  ֶגעְׁשִריְגן  אּון  ֶגעֵווייְנט  אּון 
ֶוועְלט ִמְלָחָמה ָהאט ֶער ַאֶלעס ַפאְרלֹויְרן, ַזיין 
ֹלא  אּוְמֶגעקּוֶמען  ָדאְרט  ִאיז  ִמְׁשָּפָחה  ַגאְנֶצע 
ָעֵלינּו, ֵאיין ֵאייְנִציֶגער ֵאייִניְקל ִאיז ִאים ִאיֶּבער 
ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאט  ֶער  ְקִריג,  ָנאְכ'ן  ֶגעְּבִליְּבן 
ִאיֶּבעְרְּבַלייְּבן  ֶוועט  ֵאייִניְקל  ֶדעם  ָכאְטׁש פּון 
ֶנעֶּבעְך  ֶער  ִאיז  ֶיעְצט  אּון  ִאים  פּון  דֹורֹות 
ַּבאֵסיין  ְׁשִווים  ַא  ִאין  ֶגעָוואְרן  ֶדעְרְטָראְנֶקען 
)ְסִוויִמיְנג ּפּול( אּון ַאֶוועק פּון ִדי ֶוועְלט, ָהאט 
ֶער ֶגעֵווייְנט צּום ֶרִּבי'ן ַאז ֶער ַהאְלט ֶעס ִניְׁשט 
אֹויס, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִמיְטֶגעֵווייְנט ִמיט ִאים אּון 
ִאים ֶגעָזאְגט: "ָוואס טּו ִאיְך ֶווען ִאיְך ְטַראְכט 
ָוואס ֶעס ִאיז ַאִריֶּבער אֹויף ִמיר, ַאז ִאיְך ָהאּב 
ַאֶלעס ַפאְרלֹויְרן ֹלא ָעֵלינּו? ִאיְך ַאְנְטלֹויף צּו 
ִדי ּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה; ִאיְך ֶנעם ַא ְגָמָרא אּון ִאיְך 
ֵהייּב ָאן ֶלעְרֶנען, ַאזֹוי ַפאְרֶגעס ִאיְך פּון ַאֶלע 
ַמייֶנע ָצרֹות". ֶדער ֶרִּבי ָהאט אֹויְך ַפאְרלֹויְרן 
ֵעָצה?  ִדי  ִאיז  ָוואס  ָעֵלינּו,  ֹלא  ִקיְנֶדער  ַאֶלע 

אר צּו ִדי ֵהייִליֶגע  וואּו ֶקען ֶמען ַאְנְטלֹויְפן? נַָ
ּתֹוָרה ָדאס ַּבארּוִאיְגט ַאֶלע ֵווייָטאְגן.

ִמיר  ִחידּוִׁשים,  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ִמיר 
אר ִאיֶּבער ְׁשֶטעְנִדיג ִדי ֶזעְלֶּבע ַזאְכן.  ַחֶזְר'ן נַָ
מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ָדאס צּוְגִליְכן צּו ִדי ֲהָלָכה 
ָוואס ִדי ִמְׁשָנה ָזאְגט )ָּבָבא ְמִציָעא כט:(: "ָמָצא ְכסּות, 
ֵאייֶנער  ֶווען  יֹום",  ִלְׁשֹלִׁשים  ַאַחת  ְמַנֲעָרּה 
אֹויְסָׁשאְקֶלען  ֶעס  ֶער  ָזאל  ְקֵלייד  ַא  ְטֶרעְפט 
ֵאיין ָמאל ִאין ְדַרייִסיג ֶטעג ְּכֵדי ִדי ְקֵלייד ָזאל 
ַפאְרְׁשטֹויְּבט  ִניְׁשט  אּון  אֹויְפֶגעְפִריְׁשט  ֶוועְרן 
ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ִמיט  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ִמיְלִּביג,  אּון 
ִדי  אֹויְפְפִריְׁשן  אּון  ַחֶזְר'ן  אֹויְך  ֶמען  ַדאְרף 

ֶזעְלֶּבע ַזאְכן ֶיעֶדע ְׁשִטיק ַצייט.

ַא  ֶגעֶגעְּבן  אּוְנז  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד' ַא ֶוועג ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם 
צּו ֶלעְרֶנען ָאן אֹויְסַנאם, ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִׂשיחֹות 
ָהַר"ן ִסיָמן עו(: "ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה 

ָיִבין",  ּוִמֵּמיָלא  ְּכֵסֶדר,  ַהְּדָבִרים  לֹוַמר  ְלַבד, 
ֶלעְרֶנען,  ָדאס  ַפאְרְׁשֵטיין  ִניְׁשט  ַדאְרף  ֶמען 

ֵסיי ִווי ָאְפֶּגעִריְסן פּון ְּכָלל ִיְׂשָרֵאל, 
אּון ַאזֹוי ִאיז ֶעס ֶגעַגאְנֶגען ַווייֶטער 
צּו  ֲעֵביָרה  ֵאיין  פּון  ַווייֶטער,  אּון 
ַאזֹוי  ִאיז  ֶער  ִּביז  ֲעֵביָרה,  ַאן  ָנאְך 
ִזיְך ֹלא  ֶער ָהאט  ַאז  ַאָראְּפֶגעַפאְלן 
ַא  ֶגעָוואְרן  אּון  ֶגע'ְׁשָמְד'ט  ָעֵלינּו 

ַגָלח, אּון ֶדעְרָנאְך ַא ִּביׁשֹוף.

נֹוַדע  ֶדער  ַאז  ִזיְך  ַפאְרְׁשֵטייט 
ִאים,  ִמיט  ֶגעֶרעְדט  ָהאט  ִּביהּוָדה 
ִּביז ֶער ָהאט ִאים ַמֲחִזיר ַּבְּתׁשּוָבה 
ַאֶוועְקֶגעָוואְרְפן  ָהאט  ֶער  ֶגעֶווען, 
ִאיז  אּון  ַנאִריְׁשֵקייְטן,  ַזייֶנע  ַאֶלע 

צּוִריק ֶגעָוואְרן ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ִדי  ַמֲעֶׂשה  ִדי  פּון  ֶמען  ֶזעט 
ֶדער  ָוואס  ָדאס  פּון  ִוויְכִטיְגֵקייט 
ַדאְרף  ֶמען  ַאז  אּוְנז  ֶלעְרְנט  ֶרִּבי 

אר אֹויף ִדי גּוֶטע  ְׁשֶטעְנִדיג קּוְקן נַָ
ְנקּודֹות ָוואס ֶמען ָהאט, ַווייל אֹויּב 
ֶמען ֶוועט ִזיְך ִניְׁשט ְׁשַטאְרְקן ִמיט 
אר ֶמען ֶוועט קּוְקן  ִדי גּוֶטע ַזאְכן, נַָ
ָוואס  ֲחָלִקים  ְׁשֶלעְכֶטע  ִדי  אֹויף 
ֶמען ָהאט, ֶקען ֶמען ִזיְך ַאזֹוי ַווייט 
פּון  ַאֶוועְקֵגיין  ִּביְז'ן  ֶדעְרֵקייְקֶלען 

ִאיִדיְׁשֵקייט ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן.

ִאיד  ַא  ֶווען  ַפאְרֶקעְרט, 
אֹויף  אר  נַָ קּוְקן  צּו  ִזיְך  ְׁשַטאְרְקט 
ָהאט,  ֶער  ָוואס  ֲחָלִקים  גּוֶטע  ִדי 
ֲאִפילּו ֶווען ֶער קּוְקט ִזיְך גּוט ָאן אּון 
ֶזעט ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער ַווייט פּוֶנעם 
ֵלייֶדער  ׁשֹוין  ִאיז  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
דּוְרְכֶגעַפאְלן ִמיט ְׁשֶוועֶרע ֲעֵבירֹות, 
אּון פּון ֶדעְסט ֶוועְגן ְׁשַטאְרְקט ֶער 

גּוֶטע  ִדי  אֹויף  אר  נַָ קּוְקן  צּו  ִזיְך 
ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון, ַדאן ִאיז 
אן  ַטאֶקע  ֶוועְרט  ֶער  ַאז  זֹוֶכה  ֶער 

ֶאֶמְת'ִדיֶגער ֶעְרִליֶכער ִאיד.

ֶוועט  ָמִׁשיַח  ַאז  ָזאְגט  ָנָתן  ֶרִּבי 
ֶדעם  דּוְרְך  ֶוועְלט  ִדי  ַאייְנֶנעֶמען 
ָוואס ֶער ֶוועט ַאַריין ְּבֶרעְנֶגען ֶדעם 
אר  נַָ ִזיְך  ַדאְרף  ֶמען  ַאז  ִלימּוד, 
ִדי  אֹויף  קּוְקן  אר  נַָ אּון  ְׁשַטאְרְקן 
גּוֶטע גּוֶטע ַזאְכן ָוואס ֶמען טּוט אּון 
ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון ַאזֹוי ָזאְגן 
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ְּפִסיְקָתא ְּדַרִּבי 
ָאְנֶגעטּון  ַזיין  ֶוועט  ָמִׁשיַח  ַאז  ַּכֲהָנא( 

ִמיט ַאַזא ֶּבֶגד ָוואס ֶוועט ָהאְּבן ִאין 
ִזיְך ִדי גּוֶטע ַזאְכן פּון ַאֶלע ִאיִדיֶׁשע 

ִקיְנֶדער.
)קּוְנְטֵרס 'ַא ָכֶּשְׁר'ן ֶּפַסח' אֹות ה(



ד

ֶוועְרֶטער,  ִדי  ָזאְגן  ֶלעְרֶנען,  אר  נַָ ַדאְרף  ֶמען 
ִווי  ֵסיי  ׁשֹוין  ֶוועט  ֶמען  אּון  ָיִבין'  'ּוִמֵּמיָלא 
ַּבר  ַּביים  ַהייְנט  ִמיר  ֶזען  ָדאס  ַפאְרְׁשֵטיין, 
ִמיט  ִמְצָוה  ַּבר  ַזיין  צּו  ֵגייט  ֶער  ָּבחּור,  ִמְצָוה 
רֹוב ַׁש"ס, ֶער ָהאט אֹויְסֶגעִניְצט ַזייֶנע ֵלייִדיֶגע 
ַצייְטן, ֶער ָהאט ְפַלייִסיג ֶגעֶלעְרְנט ְגָמָרא, אּון 
דּוְרְכֶדעם ַהאְלט ֶער ׁשֹוין ִּכְמַעט ַּביים ֶעְנִדיְגן 

ַגאְנץ ַׁש"ס ֶדעם ֶעְרְׁשְטן ָמאל.

אְרג ִאיז הֹויְך. ָקאן ֶמען  ָנאר ַמְחַמת ֶדער ּבַ
ַתב. ָנאר אּוְנְטן ִאיז ִגיֶווען ַא  ִניט ֵלייֶנען ָדאס ּכְ
ן  ִריּבְ ַטאֶנען ָאְנִגיׁשְ ִליֶצע. ִאיז ָדאְרט ִגיׁשְ ַטאּבְ
ַאז ֶווער ֶסע ָהאט ַאֶלע ֵציין. ֶדער ָקאן ַארֹויף 

אְרג. ֵגיין אֹויף ֶדעם ּבַ

ַנֲהֵרי  )ֵסֶפר  ָזאְגט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
פּוֶנעם  ֶעְסן  ִדי  אֹויף  ַווייְזט  ֵציין  ִדי  ֲאַפְרְסמֹון(: 

ֶמעְנְטׁש; ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך אֹויף ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש 
ָזאל  ֶער  ֶעְסן,  ָדאס  ִאיז  ֶגעְּבן  ַאְכטּוְנג  ַדאְרף 
ִהיט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַווייל  ָּכֶׁשְר'ס,  אר  נַָ ֶעְסן 
ַמֲאָכלֹות  ֶעְסט  ֶער  ֶעְסט,  ֶער  ָוואס  ִניְׁשט  ִזיְך 
ֲאסּורֹות ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן, ַפאְרְׁשָטאְּפט ָדאס ַזיין 
ַהאְרץ ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶקעֶנען ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע 
ּתֹוָרה. ֶדעְרַפאר ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען אּוְנְטן פּוֶנעם 
ַּבאְרג אֹויְפ'ן ָטאְוול: "ֶווער ֶסע ָהאט ַאֶלע ֵציין. 
ֶדער ָקאן ַארֹויף ֵגיין אֹויף ֶדעם ַּבאְרג", ָדאס 
אֹויף  ַאְכטּוְנג  ִזיְך  ֶגעְּבט  ֶעס  ֶווער  ַאז  ֵמייְנט 
אר ָוואס ֶמען ֶמעג, ֶדער  ַזייֶנע ֵציין, ֶער ֶעְסט נַָ
ֶקען ַארֹויְפֵגיין אֹויְפ'ן ַּבאְרג, ֶער ֶוועט ֶקעֶנען 

ַמִשֹיג ַזיין ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה.

ין ַאז ֶסע ַוואְקְסט  ַרְך ִגיֶגעּבִ ָהאט ַהּׁשֵם ִיְתּבָ
אַדאְרף  ָדאְרט ַאזֹוי ַא ְגָראז ָדאְרט ִווי ֶמען ּבַ
אְרג. ַאז ֶווער ֶסע  ַארֹויף צּו ֵגיין אֹויף ֶדעם ּבַ
ֵציין.  ַאֶלע  ַארֹויס  ִאים  ַפאִלין  ַאִהין.  קּוְמט 
ָהאט  ֶער  ַסיי  פּוס.  צּו  ִגיַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  ַסיי 
ָוואִגין  ַא  ִאין  ִגיָפאִרין  ִאיז  ֶער  ַסיי  ִגיִריְטן. 
ַארֹויס  ֵציין  ַאֶלע  ַאְלץ  ֶזעֶנען  ֵהמֹות.  ּבְ ִמיט 

ַווייס  הֹויִפין  ִגיֶלעְגן  ָדאְרט  ֶזעֶנען  ִגיַפאִלין. 
עְרג. ִמיט ֵציין. ַאזֹוי ִווי ּבֶ

ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ַנְחָמן  ֶרִּבי  ֶּבן  ַאְבָרָהם  ֶרִּבי 
ְׁשִּפיל  ַא  ִאין  ַגאס  ִאין  ֶגעֶזעְצן  ַאָמאל  ִאיז 
ְּפַלאץ )ַּפאְרק( אּון ֶגעַמאְכט ִהְתּבֹוְדדּות ִמיט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְרַמאְכֶטע אֹויְגן ֶרעְדְנִדיג צּום 
ַא ֶלעְנֶגעֶרע ַצייט, ִאיְנִמיְטן ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען 
ַא ְגרּוֶּפע גֹוִים אּון ָהאְּבן ִאים ַּבאֶמעְרְקט ִזיְצן 
ַזיין מֹויל ִמיט ַפאְרַמאְכֶטע אֹויְגן,  ָׁשאְקְלְנִדיג 
ִאיז  ְוכּו',  ָאְנֶגעהֹויְּבן ַלאְכן פּון ִאים  ֵזיי  ָהאְּבן 
ֵאייֶנער צּוֶגעקּוֶמען צּו ִאים ָזאְגן ַאז ַאֶלע ַלאְכן 
ַזייֶנע אֹויְגן אּון  פּון ִאים, ָהאט ֶער ֶגעֶעֶפעְנט 
ֶגעֶזען ִווי ַאֶלע ְׁשֵטייֶען אּון ַלאְכן פּון ִאים, ָהאט 
ֶער ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: "ִצי ֶדען ֶוועְגן ֶקעְסֶטעֶלעך 
ֲעבֹוַדת  ַמיין  אֹויְפֶהעְרן  ִאיְך  ָזאל  ֵצייֶנער 
ַזייֶנע  ַפאְרַמאְכט  צּוִריק  ָהאט  אּון  ַהֶׁשם?!" 
אֹויְגן אּון ַווייֶטער ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
ָדאס ִאיז אֹויְך ְמרּוָמז ִאין ִדי ַמֲעֶׂשה, ֶדער ַּבאְרג 
ָדאס ִאיז ֶדער ַצִּדיק, ֶווען ֵאייֶנער ִוויל קּוֶמען 
פּוֶנעם  ֵעצֹות  ִדי  ָפאְלְגן  ִוויל  ֶער  ַצִּדיק,  צּום 
ַצִּדיק, ַפאְלן ַאַסאְך ֵצייֶנער, ָדאס ֵהייְסט, ֶעס 
ֵצייֶנער  ִמיט  ֶקעְסֶטעֶלעך  אֹויף  ִזיְך  ֶעֶפעֶנען 
ָוואס ַלאְכן... ֶיעֶדער ַמאְכט ֵליָצנּות פּון ִאים, 
ָאה דּו ִּביְסט אֹויְך פּון ִדי ְׁשַוואֶכע...? ְוכּו' ְוכּו', 
ִניְׁשט  ִזיְך  ַמאְכט  ֶמעְנְטׁש  ְקלּוֶגער  ַא  ָאֶּבער 
צּוטּון ֶדעְרפּון, ֶער ַמאְכט ִזיְך ַא ֶחְׁשּבֹון 'ָזאל 
ֲעבֹוַדת  ַמיין  ִחיּות,  ַמיין  אֹויְפֶגעְּבן  ֶדען  ִאיְך 

ַהֶׁשם צּוִליּב ֶקעְסֶטעֶלעך ֵצייֶנער?!'

ָלאִמיר ַאֵהייְמֵגיין ִזיְך ִאיֶּבעְרֶּבעְטן ִמיט ִדי 
ַווייּב, ֶרעְדן ֵׁשיין צּו ִאיר, אּון ַמאְכן ַא ֵׁשייֶנע 

ְסעּוָדה.

ָזאְלן  ִמיר  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֵׁשייֶנע  ַא  ָהאְּבן  ִמיר  ֶוועְלן  ֶרִּבי'ן  ֶדעם  ָפאְלְגן 

ֶלעְּבן, ָאֵמן.


