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ְיסּוִרים ְיסּוִרים 
פּוֶנעם פּוֶנעם 

ְקִליּפְקִליּפ

ֵלייְגט ַאַריין ִאין ִדי ִקיְנֶדער 'ִאיִדיְׁשֵקייט 
פּון  אֹויס  קּוְקט  ָוואס  ָדאס  אּון  ֵׁשיין',  ִאיז 
ִאיְנְדרֹויְסן ֵׁשיין ֵמייְנט ִניְׁשט ַאז ֶעס ִאיז ַטאֶקע 
ֵׁשיין. ֵאייֶנער ָהאט ִזיְך ֶלעְצְטְנס אֹויְסֶגעֶרעְדט 
ַא  פּון  ְקִליּפ  ַא  ֶגעקּוְקט  ָהאּב  "ִאיְך  ִמיר:  צּו 
ִאיְך  ֶדעם,  פּון  ְיסּוִרים  ָהאּב  ִאיְך  אּון  ֲחתּוָנה 
ָהאּב ֶגעֶזען ֶדעם ְקִליּפ פּון ָחָתן ַּכָלה וואּו ֵזיי 
ַווייְזן ֵזייֶער ִליְּבַׁשאְפט ְוכּו'", ָהאּב ִאיְך ֶיעֶנעם 
ֶגעָזאְגט: צּוֶפעִליג ֶקען ִאיְך ֶדעם ָחָתן פּון ֶיעֶנע 
ֶדעם  ִמיר  צּו  ַארֹויְפֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ֲחתּוָנה, 
ֶער  ֶגעֵווייְנט  ֵזייֶער  אּון  ֻסּכֹות  ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם 
ֶער  ֶלעְּבן,  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ֶער  ֶגְט'ן,  ִזיְך  ִוויל 
ַקיין  ִניְׁשט  ִוויל  ִזי  ִאיר,  ִמיט  ָגאְרִניְׁשט  ָהאט 
קּוְקן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִדי  ַפאר  ֶנעֶּבעְך  ֶלעְּבן; 
ְקִליְּפס אּון ֵמייֶנען 'ֶדער ֶלעְּבן' ִאיז ַּביי ֶיעֶנעם, 
ָוואס  ֵמייְדֶלעְך  אּון  ָּבחּוִרים  אֹויף  ַרְחָמנּות  ַא 

קּוְקן ִדי ַזאְכן; ֶדער ְקִליּפ ִאיז ּפּוְנְקט ֶגענּוג צּו 
ַמאְכן ּבֹויְך ֵוויי ַפאר ֶמעְנְטְׁשן ָוואס קּוְקן ֶעס, 
ִמיט  ֶלעְּבן  ַא  'ֶיעֶנער' ָהאט  ְטַראְכְטן  ָזאְלן  ֵזיי 
ִליְּבַׁשאְפט אּון 'ִאיְך' ָהאּב ִניְׁשט ַקיין ֶלעְּבן'"...; 
ֶעס ַדאְכט ִזיְך ַאז ַּביי ֶיעֶנעם ָוואס ֵגייט ָאן ַא 
ָּבאְרד אּון ִדי ְפרֹוי ְטָראְגט ֵאייֶגעֶנע ָהאר - ַּביי 
ֵזיי ִאיז ָדא ֶעְכֶטע ִליְּבַׁשאְפט, ִאין ִדי ַצייט ָוואס 
ֵזיי ָהאְּבן ָגאְרִניְׁשט,  ִליְגְנט,  ָדאס ִאיז ְּבלֹויז ַא 
ֶגעַמאְכט  ָהאְּבן  ֵזיי  ִּבְׁשַעת  ִמינּוט  ִפיְנף  ֶיעֶנע 
ָהאְּבן  ֵזיי  ִווי  אֹויְסֶגעקּוְקט  ָהאט  ְקִליּפ  ֶדעם 
ֶגעֶווען צּו ַמאְכן  ַא ֶלעְּבן, ֶעס ִאיז ּפּוְנְקט גּוט 

ִנְסיֹונֹות.

ַאִריֶּבער  ֵגייט  ִזי  ֶדעְרֵצייְלט,  ַּתְלִמיָדה  ַא 
פּון  קּוְמט  ִזי  ֶלעְּבן,  ִאיר  ִאין  ְׁשֶוועִריֵקייְטן 
ִדי  ִמיט  ֶגעֶלעְרְנט  ָהאט  ֶמען  ָוואס  ְסקּול  ַא 
ֶדעְרֵצייְלט  ִזי  ּתֹורֹות,  אּון  חּוָמׁש  ַּתְלִמידֹות 
אֹויְפ'ן  קּוְקְנִדיג  ַפאְרְטַראְכט  ִזיְצן  ְפֶלעְגט  ִזי 
ִאין  ֶגעֶווען  ִניְׁשט  ִאיז  ָקאּפ  ִאיר  ֶלעֶרעִרין, 
'ֵּבית  ִאין  ַאַרייְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ִזי  ֶווען  ְקַלאס, 
ֵפיָגא' ָהאט ִזיְך ַאֶלעס ֶגעטֹויְׁשט, ֶווען ִאיר ָקאּפ 

ִטיְטֶׁשער,  ִדי  ֶרעְדט  ֶדעם  פּון  ַאֶוועק,  ְפִליט 
צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ִזי ֵהייְּבט ָאן ְטַראְכְטן פּון 'ַהָנָאה 
ָהאְּבן פּון ִדי ֶוועְלט ְוכּו'' - ֵהייְּבט ִדי ֶלעֶרעִרין 
ָאן ֶרעְדן פּון ֶדעם, ִזי ֵהייְּבט ָאן ְטַראְכְטן פּון 
ֶרעְדן  ָאן  ֶלעֶרעִרין  ִדי  ֵהייְּבט   - 'ִליְּבַׁשאְפט' 
ִזי ָזאְגט: ִדי ִטיְטֶׁשער ְׁשמּוֶעְסט פּון  פּון ֶדעם, 
ַאז  ְטַראְכט,  ִאיְך  ָוואס  פּון  ַזאְכן  ָסאְרט  ַאֶלע 
ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן  ָהאְּבן  ֶעס  ֶקען  ֶמען 
ֶקען ַהָנָאה ָהאְּבן פּון ִדי ֶוועְלט צּוַזאֶמען ִמיְט'ן 
ַא  ִפיְרט  ֶמען  ֲחתּוָנה,  ָהאט  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאיז  ָדאס   - ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִמיְט'ן  ֶלעְּבן  ִאיִדיֶׁשע 

ִדי ֶׁשעְנְסֶטע ַזאְך.

ּתֹוָרה  פּון  ִקיְנֶדער  צּו  ֶרעְדט  ֶמען  ֶווען 
ֶוועג,  רּוִאיֶגע  ַא  אֹויף  ַזיין  ֶעס  ַדאְרף  ּוִמְצֹות 
פּון  ֶרעְדט  ֶמען  ֶווען  ֶוועג;  ֵׁשייֶנע  ַא  אֹויף 
ַהָלָכה ְוַכדֹוֶמה נּוְצט ֶמען ֶדעם ְׁשְּפַראְך: "ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל ַאזֹוי, ֶעס ִאיז גּוט ֶווען ֶמען 
טּוט ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל", ֶמען ַדאְרף 
ֶרעְדן ֵׁשיין אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶעס ַאַרייְנֵגיין ִאין ֵזיי.

ייֶדע ִגיֶלעִריְנט ִאין ֵאיין ֵחֶדר. אּון ֵאייֶנער פּון ֵזיי  ין ּבֵ ִדי ְצֵוויי ִקיְנֶדער ָהאּבִ
ם. )ִניט ֶער ִאיז ִגיֶווען ַא ַנאר.  ִאיז ִגיֶווען ַא ָחָכם אּון ֵאייֶנער ִאיז ִגיֶווען ַא ּתַ

ָראְסִטי ָאן ָחְכמֹות(. ֶכל ִאיז ִגיֶווען ּפְ ָנאר ַזיין ׂשֵ

ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ָדאס ִאין ָאְנֵהייּב פּון ִדי ַמֲעֶׂשה ְּכֵדי ִמיר ָזאְלן ִוויְסן ַאז 
אר  ֶמען ֶרעְדט ִניְׁשט ָדא פּון ַא ַּתם ָוואס ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ֵׂשֶכל, נַָ
ֶגעִוויְסט  ָהאט  ֶער  ַאז  ְקלּוג  ַאזֹוי  ֶגעֶווען  ִאיז  ַּתם  ֶדער  ַפאְרֶקעְרט,  ּפּוְנְקט 
ִווי ַאזֹוי צּו ִניְצן ַזיין ֵׂשֶכל, ָאן ַקיין ָחְכמֹות אּון ִפיָלאָזאְפֶיע, אּון ֶדעִריֶּבער 
ִאיז ֶער ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעֶווען ְפֵרייִליְך, ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶוועְלן ֶזען ְׁשֶּפעֶטער ִאין ִדי 

ַמֲעֶׂשה.

ֵאייֶנער  ע  ָכאְטׁשֶ ִגיַהאט.  ִליּב  ֵזייֶער  ִזיְך  ין  ָהאּבִ ִקיְנֶדער  ְצֵוויי  ִדי  אּון 
ֶכל ִאיז  ַזיין ׂשֵ ם אּון  ִגיֶווען ַא ּתַ ִגיֶווען ַא ָחָכם אּון ֶדער ַאְנֶדעֶרער ִאיז  ִאיז 

ין ֵזיי ִזיְך ָפאְרט ֵזייֶער ִליּב ִגיַהאט. ָראְסִטי ִגיֶווען. פּון ֶדעְסט ֶוועִגין ָהאּבִ ּפְ

ֶזעט ֶמען פּון ָדא ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַאַזא ַזאְך ַאז ְצֵוויי ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ִזיְך ִליּב 
ָהאְּבן  ֲאִפילּו ֶווען ֵזיי ָהאְּבן ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ַאְנֶדעֶרע ַנאטּוְרן, ַאזֹוי ִווי ִדי ְצֵוויי 
ְטָראְצֶדעם  ֶגעַהאט  ִליּב  ֵזייֶער  ִזיְך  ָוואס ָהאְּבן  ָחָכם אּון ַּתם  ֲחֵבִרים, ֶדער 
ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ָגאר ַאְנֶדעְרׁש ֵאייֶנער פּון ַאְנֶדעְרן, ֵאייֶנער ִאיז ֶגעֶווען ַא 
ָחָכם אּון ֶדער ְצֵווייֶטער ַא ַּתם; ָדאס ַדאְרף ֶמען ִוויְסן ַּביי 'ָׁשלֹום ַּבִית', ַאז 
ֶיעֶדע ָּפאְרָפאְלק ֶקען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְּבן ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ִליְּבַׁשאְפט ֲאִפילּו 
ֵזיי ָהאְּבן ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ַאְנֶדעֶרע ַנאטּוְרן ֵאייֶנע פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע, ָדאְך ֶקען 

ֶמען ִזיְך ַווייֶטער ִליּב ָהאְּבן.

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט  ִמיִני, ְמָבְרִכים חוֶֹדׁש ִאָייר, שְׁ ת שְׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג יע"א;  יָבה שְׁ ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

יָבה  א' ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ א ַרבָּ יים 'ִקיּדּושָׁ ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען בַּ
ם. ה ט, ֵמָחָכם ְותַּ ה, ַמֲעשֶׂ ן ַא ֵנייֶע ַמֲעשֶׂ ִליָט"א ָאְנֶגעהוֹיבְּ שְׁ

ִזיְך  ֶער  ָהאט  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ֵאייֶדער 
ָאְנֶגערּוְפן: ִמיר ֵגייֶען ֶיעְצט ֶלעְרֶנען ַאַזא ֵׁשייֶנע ִזיֶסע ַמֲעֶׂשה. מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה ְפֶלעְגט ַאְלץ ָזאְגן אּום 'ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת', ַאז ֶווען ֶמען ָזאְגט 'ֵסֶפר ֹקֶהֶלת' 
ֶזעט ֶיעֶדער ִווי ַא ֵׁשייֶנע ֵסֶפר ָדאס ִאיז, ֶעס ִאיז ִזיֶכער ַאז ֶיעֶדער ַמאְכט ַמאְכט 
ֶדעָמאְלט ָאּפ ַאז ֶמען ֵגייט ָדאס ֶלעְרֶנען ַא ַגאְנץ ָיאר, ֶמען ֶוועט ִניְׁשט ָאְּפָלאְזן 
ֶדעם ֵסֶפר; ָדאס ֶזעְלֶּבע ִאיז ְלַגֵּבי ֶדעם ַמֲעֶׂשה, ִדי ַמֲעֶׂשה פּוֶנעם ָחָכם אּון ַּתם, 
ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט ֶדעם ַמֲעֶׂשה ְטַראְכְטן ַאֶלע 'ִאיְך ָלאז ָאּפ ַאֶלע ַמייֶנע ַאְנֶדעֶרע 
אר ֶלעְרֶנען ֶדעם ַמֲעֶׂשה'; ַאזֹוי ֵׁשיין  ִׁשיעּוִרים, אּון ַא ַגאְנְצן ָטאג ֶוועל ִאיְך נַָ
אּון ִזיס ִאיז ֶעס צּו ֶלעְרֶנען. ִאין ֶדעם ַמֲעֶׂשה ֶלעְרְנט אּוְנז ֶדער ֶרִּבי ִווי ַאזֹוי 
ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען דּוְרְכֵגיין ַזיין ֶלעְּבן ְפֵרייִליְכֶעְרֵהייט אּון רּוִאיֶגעְרֵהייט; דּוְרְך 
ְּתִמימּות ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ַא רּוִאיֶגע ֶלעְּבן, אּון דּוְרְך ָחְכמֹות אּון ִפיָלאָזאְפֶיע 

ָהאט ֶמען ַא ִּביֶטעֶרע ֶלעְּבן.

ֵהייְּבט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָאן ֶדעְרֵצייְלן:

ֵזיי  ָטאט. אּון  ׁשְ ֵאיין  ִאין  ִתים  ּבַ ֲעֵלי  ּבַ ְצֵוויי  ִגיֶווען  ֶזעֶנען  ה ַאָמאל  ַמֲעׂשֶ
ְצֵוויי  ִדי  ַהייֶזער.  ְגרֹויֶסע  ִגיַהאט  ין  ָהאּבִ אּון  ירֹות.  ַעׁשִ ְגרֹויס  ִגיַהאט  ין  ָהאּבִ
ין ִגיַהאט ְצֵוויי ִזין. ְדַהיינּו ִאיְטִליֶכער ָהאט ִגיַהאט ֵאיין זּון.  ִתים ָהאּבִ ֲעֵלי ּבַ ּבַ

פאר'ן שבת טיש
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ַאָראּפ צּו  ִתים  ּבַ ֲעֵלי  ּבַ ייֶדע  ּבֵ ִדי  ין  ִגיהֹויּבִ ָאן  ען  ָהאּבֶ ַארּום.  ַצייט  ַא  ִאין 
ין  ָהאּבִ ֵזיי  יז  ּבִ ה.  ַמּטָ ה  ַמּטָ ַאָראּפ  ַאְלץ  ֶזעֶנען  אּון  ירֹות.  ַעׁשִ ֵזייֶער  פּון  ֵגיין. 
ֵזיי ֶמער  ִאיז  ֶסע  ַלייט. אּון  ָאִריֶמע  ִגיָוואִרין  ֶזעֶנען  ֵזיי  ִגיוואֹויְרן אּון  ָאן  ָגאר 
ין אּוְנֶטער צּו  ן ָאְנִגיהֹויּבִ ן ָנאר ֵזייֶעֶרע ַהייֶזער. אּון ִדי ִקיְנֶדער ָהאּבְ ִניט ִגיּבִליּבְ
ין ִניט צּו ָצאִלין  ִתים ִגיָזאְגט צּו ִדי ִקיְנֶדער. ִמיר ָהאּבִ ֲעֵלי ּבַ ין ִדי ּבַ ַוואְקִסין. ָהאּבִ
ַפאר ַאייְך. ִמיר ֶקעֶנען ִניט ַהאְלִטין ַאייְך. טּוט ַאייְך ָוואס ִאיר ֶוועט ֶקעֶנען. 

ם אּון ָהאט ִזיְך ִגיֶלעִריְנט ׁשּוְסֶטעַריי. ִאיז ִגיַגאְנֶגען ֶדער ּתַ

ַטאְנִדיֶקער  לֹוֶמר ַא ְקלּוֶגער ַא ַפאְרׁשְ ר ַהָבָנה )ּכְ ֶדער ָחָכם ִאיז ִגיֶווען ַא ּבַ
ְמָלאָכה. אּון  ָראְסִטי  ּפְ ַא  ַאזֹוי  ֶנעֶמען צּו  ִזיְך  ִגיָוואְלט  ִניט  ֶער  ֶמעְנְטׁש( ָהאט 
ֶוועט  ֶוועְלט. אּון  ִזיְך ָלאִזין אֹויף ֶדער  ֶוועט  ִגיֶווען. ֶער  ב  ְמַייׁשֵ ִזיְך  ֶער ָהאט 
ַמאְרק.  ִאין  ִגיַגאְנֶגען  ַארּום  ִאיז  ֶער  אּון  ָטאן.  ָזאל  ֶער  ָוואס  קּוְקן  ַארּום  ִזיְך 
ִריֶקע ִמיט ִפיר ֶפעְרד ִמיט ָכאִמיִטיס ִאיז דֹוְרְך  ָהאט ֶער ֶדעְרֶזעְהן ַא ְגרֹויֶסע ּבְ
ין  ִגיָלאְפן. ָהאט ֶער ִזיְך ָאְנִגירּוִפין צּו ִדי סֹוְחִרים פּון ַוואֶנעט ֶזעְנט ִאיר. ָהאּבִ
א. ָהאט ֶער  א. וואּו ִהין ָפאְרט ִאיר. ֵקיין ַוואְרׁשֶ ֵזיי ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט פּון ַוואְרׁשֶ
ן ִגיֶזעְהן  ֵרִתיל. ִדי סֹוְחִרים ָהאּבְ אַדאְרְפט ִאיר ֵאיין ְמׁשָ ֵזיי ִגיְפֶרעְגט. ָטאֶמער ּבַ
ין ֵזיי ִאים ִמיט  ְרָיה. ִאיז ֶער ֵזיי ִגיֶפעִלין. ָהאּבִ ַאז ֶער ִאיז ַא ְקלּוֶגער יּוְנג אּון ַא ּבֶ
אִדיְנט אֹויף ֶדעם ֶוועג. ֵזייֶער  ִגינּוֶמען. ִאיז ֶער ִגיָפאִרין ִמיט ֵזיי אּון ָהאט ֵזיי ּבַ
ר ַהָבָנה. ָהאט  א ַמְחַמת ֶער ִאיז ִגיֶווען ַא ּבַ ַפיין. ִווי ֶער ִאיז ִגיקּוֶמען ֵקיין ַוואְרׁשֶ
א. ָנאְך ָוואס ָזאל ִאיְך ִמיְך  ין ׁשֹוין ִאין ַוואְרׁשֶ ב ִגיֶווען. ַאז ִאיְך ּבִ ֶער ִזיְך ְמַייׁשֵ
עֶסער ָאְרט פּון ֵזיי. ָלאם ִאיְך ֵגיין  יי ִדי סֹוְחִרים. ָטאֶמער ִאיז ָדא ַא ּבֶ ַהאְלִטין ּבַ

זּוִכין. ֶוועל ִאיְך ֶזעְהן.

ָדאס ָהאט ִאים ַזיין 'ְקלּוְגַׁשאְפט' צּוֶגעְּבֶרעְנְגט, ֶער ָהאט ִזיְך ׁשֹוין ֶעְנְדִליְך 
ְמַסֵּדר ֶגעֶווען ִמיט ַא ַאְרֶּבעט, ָהאט ֶער ִזיְך ִוויֶדער ָאְנֶגעהֹויְּבן ַּפייִניְגן 'ֶאְפָׁשר 

ִאיז ָדא ַפאר ִמיר ַא ֶּבעֶסעֶרע ַאְרֶּבעט'.

ין צּו ְקֶלעִרין אּון  אּון ֶער ִאיז ִגיַגאְנֶגען ִאין ַמאְרק. אּון ֶער ָהאט ָאְנִגיהֹויּבִ
ַראְכט. אּון אֹויּב ֶסע  ין ִאים ִגיּבְ ן ָוואס ֵזיי ָהאּבִ ָנאְך צּו ְפֶרעִגין אֹויף ִדי ֶמעְנְטׁשְ
עֶסער ָאְרט פּון ֵזיי. ָהאט ֶמען ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט. ַאז ִדי ַלייט )ָוואס  ִאיז ָדא ֵאיין ּבֶ
יי ֵזיי צּו  ַראְכט( ֶזעֶנען ֶעְרִליֶכע ַלייט. אּון ֶסע גּוט ּבַ ין ִאים ַאֶהער ִגיּבְ ֵזיי ָהאּבִ
ן  א ּוַמּתָ יי ֵזיי צּו ַזיין. ַמְחַמת ֵזייֶער ַמׂשָ ֶווער ּבַ ַזיין ָנאר ַמְחַמת ֶדעם ִאיז ֵזייֶער ׁשְ

ִאיז ֵזייֶער ִאין ַווייֶטע ֶעְרֶטער.

ְרִתים. ִווי  ֶדעְרַווייל ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען אּון ֶער ָהאט ֶדעְרֶזעְהן ִגיֶוועְלּב ְמׁשָ
ֵטייֶגער  ֵזיי ֶזעֶנען ִגיַגאְנֶגען ִאין ַמאְרק. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִגיַגאְנֶגען ַאזֹוי ִווי ֵזייֶער ׁשְ
יְך אּון ִמיט  יִציֶקע ׁשִ ּפִ ִאיז. ִמיט ֵזייֶעֶרע ֵחן. ִמיט ֵזייֶעֶרע ִהיְטֶלעְך אּון ִמיט ִדי ׁשְ
ָאְנִגיָטאן.  ֵגייֶען  ֵזיי  ִווי  אּון  ַגאְנג.  ֵזייֶער  ִאין  ן  ָהאּבְ ֵזיי  ָוואס  ֵחן.  ִריֶקע  ִאיּבְ ִדי 
ֵזייֶער  ַזאְך  ִדי  ִאים  ִאיז  יּוְנג.  ְקלּוֶגער  ַא  אּון  ַהָבָנה  ר  ּבַ ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ֶער  אּון 
ֵאיין  ֵהיים אֹויף  ִאין ֶדער  ִאיז  ַזאְך. אּון ֶסע  ייֶנע  ׁשֵ ַא  ִאיז  ִגיֶפעִלין ַמְחַמת ֶסע 
ַראְכט. אּון ָהאט  ין ִאים ִגיּבְ ן ָוואס ֵזיי ָהאּבִ ָאְרט. ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען צּו ִדי ֶמעְנְטׁשְ
יי ֵזיי צּו  ִגיַדאְנְקט. אּון ָהאט צּו ֵזיי ִגיָזאְגט. ַאז ֶסע ַפאר ִאים ִניט גּוט ּבַ ֵזיי ָאּפְ
אִדיְנט  ין ִאים ִגיִפיְרט ַאֶהער ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ֵזיי ּבַ ַזיין. אּון ָדאס ָוואס ֵזי ָהאּבִ

אֹויף ֶדעם ֶוועג.

ית. אּון ֶדער  ַעל ַהּבַ יי ַא ּבַ ֶטעְלט ּבַ אּון ֶער ִאיז ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ִזיְך ִגיׁשְ
ֵרת. אּון ֶמען  ְמׁשָ ֵאיין אּוְנֶטער  ַזיין  ְפִריר מּוז ֶמען  ַאז  ְרִתים.  ְמׁשָ ִדי  ֵסֶדר פּון 
ִכירּות. ֶדעְרָנאְך ֶוועְרט ֶמען  עט. אּון ִמֶנעְמט ֵווייִניג ׂשְ ֶוועֶרע ַאְרּבֶ מּוז ָטאן ׁשְ

ֵרת. ער ְמׁשָ ט ֵאיין ֵאייּבֶ ֶעְרׁשְ

ַאז ֶמען ֶקען  ֶרִּבי ֶלעְרְנט אּוְנז ָדא  ִאיְנֶגעַלייט; ֶדער  ֵטייֶעֶרע ָּבחּוִרים אּון 
ִניְׁשט אֹויף ֵאייְנָמאל ֶוועְרן ְגרֹויס, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ְגַלייְך ֶוועְרן ַא 'ֶמעִניְדְזֶׁשער' 
ִּביְזֶנעס', צּום  'ֵאייֶגעֶנעם  ַא  ֶעֶפעֶנען  ְגַלייְך  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  ָקאְמֶפּעִני,  ַא  ִאין 
ְצֵווייְטן  ַא  ַּביי  ַאְרֶּבעְטן  ַאְרֶּבעט,  ַא ָּפׁשּוְט'ֶע  ָאְנֵהייְּבן ִמיט  ֶעְרְׁשט ַדאְרף ֶמען 
ַפאר ַא ְקֵלייֶנע ֶגעַהאְלט אּון ֶמען ַאְרֶּבעט ְׁשֶווער, אּון ֶעְרְׁשט ָנאְכֶדעם ַּבאקּוְמט 

ֶמען ַא ְגִריְנֶגעֶרע ַּפְרָנָסה וואּו ֶמען ַאְרֶּבעט ְגִריְנֶגער ַפאר ֶמער ֶגעְלט.

ַאזֹוי ִאיז ִמיט ֶיעֶדע ַזאְך, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶוועְרן ְגַלייְך ַא 'ְמַנֵהל', ַא 'ֹראׁש 
ְיִׁשיָבה', קֹוֶדם ֵהייְּבט ֶמען ָאן ִמיט ְׁשֶוועֶרע ַאְרֶּבעט, ֶמען ַאְרֶּבעט ְׁשֶווער ִמיט 
ִקיְנֶדער ַפאר ֵווייִניג ַּבאָצאְלט אּון ָנאְכֶדעם ַּבאקּוְמט ֶמען ֶדעם ֶהעֶכעְרן ַאְמט.

עט. אּון ְפֶלעְגט ִאים  ֶוועֶרע ַאְרּבֶ ִית ִגיָטאן ִמיט ִאים ׁשְ ַעל ַהּבַ ָהאט ֶדער ּבַ
ְרִתים.  ָררֹות ֶער ָזאל ְטָראִגין ְסחֹוָרה ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵסֶדר ִאיז פּון ְמׁשָ יִקין צּו ׂשְ ׁשִ
ֶווער  ׁשְ ֵזייֶער  ִאים  אֹויף  ִאיז  ֶעִליְנּבֹויִגין.  ֶדעם  אֹויף  ִגיַוואְנט  ְטָראְגן  ֵזי  ָוואס 
ְסחֹוָרה.  ִמיט ֶדער  ֵגיין  ַארֹויף  אַדאְרְפט  ּבַ ֶער  עט. ַאָמאל ָהאט  ַאְרּבֶ ִדי  ִגיֶווען 
ִזיְך  ֶער  ָהאט  ִגיֶווען.  ֶווער  ׁשְ ִאים  אֹויף  עט  ַאְרּבֶ ִדי  ִאיז  ָגאִרין.  הֹויְכן  ַא  אֹויף 
ר ַהָבָנה. ָוואס טֹויג ִמיר  ילֹוסֹוף ַא ּבַ ב ִגיֶווען. ָוואִרין ֶער ִאיז ִזיְך ִגיֶווען ַא ּפִ ְמַייׁשֵ

ְכִלית ֶוועִגין. ַאז ִאיְך ָזאל ֶקעֶנען  עט. ֶדער ִעיָקר ִאיז ִזיְך ָנאר פּון ֶדעם ּתַ ִדי ַאְרּבֶ
אַדאְרף ָנאְך ְדרֹויף ִניט צּו  ן אּון ָזאל ִמיר ֶקעֶנען ְמַפְרֵנס ַזיין. ִאיְך ּבַ ַחתּוָנה ָהאּבְ
עֶסער אֹויס  עֶטער. ֶדעְרַווייל. ֶוועל ִאיְך ִמיר ּבֶ ּפֶ קּוִקין. ְדרֹויף ֶוועט ַצייט ַזיין ׁשְ

ַזיין ַא ֶוועְלט. אּון ֶוועל ָאְנקּוִקין ְמִדינֹות.

ִגיֶזעְהן ֶסע ָפאִרין סֹוֲחִרים אֹויף  ִגיַגאְנֶגען ִאין ַמאְרק. אּון ָהאט  ִאיז ֶער 
ֵזיי  ען  ָהאּבֶ ִאיר.  ָפאְרט  ִהין  וואּו  ִגיְפֶרעְגט.  ֵזי  ֶער  ָהאט  ִריֶקע.  ּבְ ְגרֹויֶסער  ַא 
ִגיֶעְנֶפעְרט. ֵקיין ַלאגּוְרָנא. ָהאט ֶער ֵזיי ִגיְפֶרעְגט ֶוועט ִאיר ִמיְך ֶנעֶמען ַאִהין. 
ָדאְרט  פּון  ַאִהין.  ִגינּוֶמען  ִאים  ֵזיי  ען  ָהאּבֶ יֹוא.  ִגֶעְנֶפעְרט.  ִאים  ֵזיי  ען  ָהאּבֶ
ַווייֶטער  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ִאַטְלָיא  פּון  ִאַטְלָיא.  ֵקיין  ִגיָלאְזט  ַאֶוועק  ִזיְך  ֶער  ָהאט 
ָמה ָיאִרין. אּון ֶער ִאיז  אְנָיא. ֶדעְרַווייל ֶזעֶנען ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען ּכַ ּפַ ִגיָלאְזט ֵקיין ׁשְ
ִגיָוואִרין ָנאְך ֶמער ָחָכם. ַמְחַמת ֶער ִאיז ִגיֶווען ִאין ַאַסאְך ְמִדינֹות. ָהאט ֶער ִזיְך 

ְכִלית. אַדאְרף ֶמען ׁשֹוין קּוִקין אֹויף ֵאיין ּתַ ב ִגיֶווען. ַהייְנט ּבַ ְמַייׁשֵ

לֹוֶמר ִמיט  ען צּו ְטַראְכְטן ִמיט ַזיין ִפילֹוסֹוְפֶיא )ּכְ אּון ֶער ָהאט ָאְנִגיהֹויּבֶ
ַזיין ָחְכָמה( ָוואס ֶער ָזאל ָטאן. ִאיז ִאים ִגיֶפעִלין ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ֶלעְרֶנען ָגאְלד 
ייֶנע ְמָלאָכה אּון ֶסע  ייט. ָוואִרין ֶסע ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ְמָלאָכה אּון ֶסע ִאיז ַא ׁשֵ ַאְרּבֵ
ְדִריֶנען ְגרֹויס ָחְכָמה. אּון ֶסע ִאיז ַא ַרייֶכע ְמָלאָכה אּון ַמְחַמת ֶער ִאיז ִגיֶווען 
אַדאְרְפט ִזיְך ֶלעְרֶנען ִדי ְמָלאָכה  ר ַהָבָנה אּון ַא ִפילֹוסֹוף. ָהאט ֶער ִניט ּבַ ַא ּבַ
ִדי ְמָלאָכה. אּון  ִגיֶווען  ל  ְמַקּבֵ ַא ֶפעְרִטיל ָיאר ָהאט ֶער  ִאין  ִנים. ָנאר  ׁשָ ָמה  ּכַ
ַעל ְמָלאָכה. אּון ֶער ָהאט ִגיֶקעְנט ִדי ְמָלאָכה  ִאיז ִגיָוואְרן ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ּבַ
עֶסער ֵאייֶדער ֶדער ָוואס ֶער ָהאט ִאים אֹויס ִגיֶלעִריְנט. ֶדער ָנאְך ָהאט ֶער  ּבֶ
פּון  ַהאְנט.  ֶדער  ִאין  ְמָלאָכה.  ַא  ַאזֹוי  ָהאּב  ִאיְך  ע  ָכאְטׁשֶ ִגיֶווען.  ב  ְמַייׁשֵ ִזיְך 
אנּוגין. ָוואִרין ַהייְנט ִאיז ָחׁשּוב  ֶדעְסט ֶוועְגן ָפאְרט ִוויל ִאיְך ִמיר ֶדעְרִמיט ִניט ּבַ

עס ַאְנֶדעְרׁש ָחׁשּוב ַזיין. ָדאס. ָטאֶמער ַאַנַאְנֶדעֶרע ַצייט ֶוועט ֶעּפֶ

ֶדער ָחָכם ַהאְלט ׁשֹוין ָדא ַּביי ַזיין ְצֵווייֶטע ַאְרֶּבעט ָאֶּבער ַווייל ֶער ִאיז ַאַזא 
ְגרֹויֶסער ָחָכם ֶהעְרט ֶער ִזיְך ִניְׁשט אֹויף ַּפייִניְגן 'ֶאְפָׁשר ֶוועט ֵאיין ָטאג ֶגעֶׁשען 
ַאז ָדאס ָוואס ִאיְך טּו ֶיעְצט ֶוועט ֶמער ָגאְרִניְׁשט ַזיין ֶוועְרד', ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען 

זּוְכן ַא ְדִריֶטע ַאְרֶּבעט...

אּון  ַנייֶדער.  ׁשְ ֵטיין  ׁשְ ַא  יי  ּבַ ֶטְלעט  ִגיׁשְ ִזיְך  ָהאט  אּון  ִגיַגאְנֶגען  ִאיז  אּון 
ל ִגיֶווען ִאין ַא ְקֵלייֶנער ַצייט.  ַמְחַמת ַזיין ָחְכָמה ָהאט ֶער ִדי ְמָלאָכה. אֹויְך ְמַקּבֵ
ב ִגיֶווען ִמיט ַזיין ִפלּוסּוְפֶיא.  ִאין ַא ֶפעְרִטיל ָיאר. ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ִזיְך ְמַייׁשֵ
ע ִאיְך ָהאּב ִאין ֶדער ַהאְנט ְצֵוויי ְמָלאכֹות. ֶווער ֵוייְסט ָטאֶמער ֶוועְלן  ָכאְטׁשֶ
ֵכן ִאיז ַפאר ִמיר גּוט. ַאז ִאיְך ָזאל ִמיְך ֶלעְרֶנען ַאזֹוי ַא  ייֶדע ִניט ָחׁשּוב ַזיין. ּבְ ּבֵ
ִמיד ָחׁשּוב ַזיין. ָהאט ֶער ִגיְקֶלעְרט ִמיט ַזיין ַהָבָנה אּון  ְמָלאָכה ָוואס ִזי ָזאל ּתָ
ִמיט ַזיין ִפלּוסּוְפָיא. ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ֶלעְרֶנען ָדאְקִטיַריי. ָוואִרין ָדאס ִאיז ַא ַזאְך 

ִמיד ָחׁשּוב. ִמיד אּון ֶסע ִאיז ּתָ ָוואס ִמַדאְרף ּתָ

ֶדער ָחָכם ִאיז ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֶגעָוואְרן צּוְפִריְדן פּון ַזיין ַאְרֶּבעט, ְׁשֶטעְנִדיג 
ַּפְרָנָסה,  ַקיין  ָהאְּבן  ִניְׁשט  ֵאייְנָמאל  ִאיְך  ֶוועל  'ֶאְפָׁשר  ֶגעָזאְרְגט  ִזיְך  ֶער  ָהאט 
ָטאֶמער ִדי ֶיעְצִטיֶגע ַאְרֶּבעט ֶוועט ֶמער ִניְׁשט ַזיין ֶוועְרד', ָהאט ֶער ֶגעְטַראְכט 
ֶער ֶוועט ִזיְך ֶלעְרֶנען ָדאְקֶטעֵריי, ַווייל ָדאס ַדאְרף ֶמען ְׁשֶטעְנִדיג ָהאְּבן; ֵאיי, 
ַא  צּו  צּוקּוֶמען  ַדאְרְפן  ִניְׁשט  ֶוועט  ֵקייֶנער  ֶגעזּוְנט,  ַזיין  ֶיעֶדער  ֶוועט  ֶאְפָׁשר 

ָדאְקֶטער?! - ָדאס ָהאט ֶער ִניְׁשט ֶגעְטַראְכט...

אּון ֶדער ֵסֶדר ִאיז. ַאז ִמִוויל ִזיְך ֶלעְרֶנען ָדאְקִטיַריי. מּוז ֶמען ִזיְך ְפִריר 
ִפלּוסּוְפֶיא.  ֶלעְרֶנען  ְממּוז  אּון  ַתב.  ּכְ ָדאס  אּון  ָלׁשֹון  ָדאס  ִליֵטייִניׁש  ֶלעְרֶנען 
ַטאְנִדיַקייט( ָהאט ֶער ָדאס אֹויְך אֹויס  אּון ֶער ַמְחַמת ַזיין ַהָבָנה )ְדַהיינּו ַפאְרׁשְ
ִגיֶלעִריְנט ִאין ַא ְקֵלייֶנער ַצייט. ִאין ַא ֶפעְרִטיל ָיאר. אּון ֶער ִאיז ִגיָוואִרין ַא 

ְגרֹויֶסער ָדאְקֶטער אּון ַא ִפילֹוסֹוף. אּון ַא ָחָכם ִאין ַאֶלע ָחְכמֹות.

ִדי  לֹוֶמר  )ּכְ לֹא  ּכְ ֶוועִרין  ֶוועְלט  ִדי  ין  ָאְנִגיהֹויּבִ ִאים  יי  ּבַ ָהאט  ֶדעְרָנאְך 
יי ִאים ִגיֶווען ָגאר ִניט( ְדַהיינּו ֶער ָהאט ִגיַהאְלְטן ַאז ֵקייֶנער  ַגאְנֶצע ֶוועְלט ִאיז ּבַ
ֶכל ִניט. ָוואִרין ַמְחַמת ַזיין ָחְכָמה. ַווייל ֶער ִאיז ִגיֶווען ַאזֹוי ֵאיין  ָהאט ֵקיין ׂשֵ
ֲעל ְמָלאָכה. אּון ַאזֹוי ַא ָחָכם אּון ַאזֹוי ַא ָדאְקֶטער. ִאיז ִאיְטִליֶכער  ְגרֹויֶסער ּבַ

ט( לֹא )ְגַלייְך ִווי ִניׁשְ יי ִאים ִגיֶווען ּכְ פּון ֶדער ֶוועְלט ּבַ

ֶדער  ִאיז  ֶער  ַאז  ַאיין  ִזיְך  ֶרעְדט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִמיט  ֶגעֶׁשעט  ָדאס 
ְקלּוְגְסֶטער ֶמעְנְטׁש, ֶער ֶקען ֶמער ִניְׁשט ֶרעְדן ִמיט ֵקייֶנעם ַווייל ֶער ִאיז ָדאְך 
ֶדער ְגֶרעְסֶטער ָחָכם אּון ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד ֶקעְגן 

ִאים...

ְקלּוְגְסֶטע  ִדי  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ִזיְך  ֶרעְדן  ֵזיי  ֲעִׁשיִרים,  ַאֶלע  ֶזעֶנען  ַאזֹוי  אּון 
ֶמעְנְטְׁשן אֹויף ִדי ֶוועְלט, ִּביז ֶעס ַּפאְסט ֵזיי ֶמער ִניְׁשט צּו ֶרעְדן ִמיט ֶמעְנְטְׁשן. 
ֵאיי ֶווער ִּביְסטּו ִּבְכַלל?! וואּו ִאיז ַדיין ָחְכָמה?! - ָאֶּבער ַאזֹוי ַהאְלְטן ֵזיי ַּביי ִזיְך 
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ִּביז ֶעס ַּפאְסט ֵזיי ִניְׁשט צּו ֶרעְדן ִמיט ַקיין ֶמעְנְטְׁשן.

ְכִלית. אּון  ב ִגיֶווען. ֶער ֶוועט ִזיְך ׁשֹוין ַמאִכין ַא ּתַ אּון ֶער ָהאט ִזיְך ְמַייׁשֵ
ֶוועט ֶנעֶמען ַא ַווייּב.

ָאֶּבער ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ַהאְלט ִזיְך ַאזֹוי ְקלּוג, ֶער ֶקען ִניְׁשט ֶרעְדן ִמיט ַקיין 
ֶמעְנְטְׁשן, ֶקען אֹויְך ִניְׁשט ֶנעֶמען ַקיין ַווייּב, ַווייל ַקיין ֵאיין ְפרֹוי ֶוועט ִניְׁשט 

ַזיין ֶגענּוג ַּפאִסיג לֹויט ִווי ֶער ַהאְלט ִזיְך ַאזֹוי ְקלּוג.

ין.  ֶוועל ָדא ַחתּוָנה ָהאּבִ ִאיְך  ַאז  ֵדָעה.  ִאין ֶדער  ִגיְטַראְכט  ִזיְך  ֶער  ָהאט 
אּום  עֶסער  ּבֶ ִמיְך  ִאיְך  ָלאם  ִגיָוואְרן.  ִאיז  ִמיר  פּון  ָוואס  ִוויִסין.  ֶוועט  ֶווער 
ין ַאֶוועק  ֵדי ֶמען ָזאל ֶזעְהן ָוואס פּון ִמיר ִאיז ִגיָוואִרין. ִאיְך ּבִ ֶקעִרין ַאֵהיים. ּכְ
ין ִאיְך ִגיקּוֶמען צּו ַאזֹוי ֵאיין ְגדּוָלה. אּון ֶער ָהאט  ַא ְקֵליין יּוְנִגיל. אּון ַהייְנט ּבִ
ין אּון ִאיז ִגיָפאִרין ַאֵהיים. אּון ֶער ָהאט ִגיַהאט ְגרֹויֶסע ְיסּוִרים  ִזיְך אֹויף ִגיהֹויּבִ
ִגיַהאט  ִניט  ֵקייֶנעם  ִמיט  ֶער  ָחְכָמה. ָהאט  ַזיין  ַמְחַמת  ָוואִרין  ֶוועג  ֶדעם  אֹויף 
יִריק ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל. ָהאט ֶער  מּוְסן. אּון ֶער ָהאט ִניט ִגיַהאט ֵקיין ַאְרּבִ צּו ׁשְ

ִמיד. ִגיַהאט ַאְלץ ְגרֹויֶסע ְיסּוִרים ּתָ

ֶוועִלין  ִמיר  ָחָכם.  ֶדעם  פּון  ה  ַמֲעׂשֶ ִדי  ֵלייִגין  ַאֶוועק  ָלאִמיר  ֶדעְרַווייל 
ם. ה פּון ֶדעם ּתַ ין ֶדער ֵצייְלן ִדי ַמֲעׂשֶ ָאְנֵהייּבִ

ם.  ם ָהאט ִזיְך ִגיֶלעְרְנט ׁשּוְסִטיַריי. אּון ַמְחַמת ֶער ִאיז ִגיֶווען ַא ּתַ ֶדער ּתַ
ל ִגיֶווען. אּון  יז ֶער ָהאט ְמַקּבֵ ָהאט ֶער ִגימּוְזט ִזיְך ַאַסאְך ֶלעְרֶנען ִדי ְמָלאָכה ּבִ

ָהאט ִדי ְמָלאָכה ִניט ִגיֶקעְנט ִאין ַגאְנִצין. אּון ֶער ָהאט ִגינּוֶמען ַא ַווייּב.

ָדאס ִאיז ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ָוואס ֶדער ַּתם ָהאט ֶגעטּון, ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ַא 
ַווייּב, אּון ָדאס טּוֶען ֶעְרִליֶכע ִאיְדן, ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז צּוְפִריְדן אּון ֶלעְּבט 

ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָהאט ְגַלייְך ֲחתּוָנה ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל.

ִאיז  ֶער  ַמְחַמת  אּון  ְמָלאָכה.  ֶדער  פּון  ִגיֶווען  ְמַפְרֵנס  ִזיְך  ָהאט  ֶער  אּון 
אַדאְרף.  ּבַ ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  ִגיֶקעְנט  ִניט  ְמָלאָכה  ִדי  ָהאט  ֶער  אּון  ם  ּתַ ַא  ִגיֶווען 
ִצְמצּום. אּון  ְרָנָסה ִגיֶווען ִמיט ְגרֹויס דֹוַחק אּון ֵזייֶער ּבְ ַמְחַמת ֶדעם. ִאיז ַזיין ּפַ
ִגימּוְזט  ִמיד  ּתָ ָהאט  ֶער  ָוואִרין  ֶעִסין.  צּו  ַאִפילּו  ַצייט  ִגיַהאט  ט  ִניׁשְ ָהאט  ֶער 
ַעת ֶער  ׁשַ עִטין. ַמְחַמת ֶער ָהאט ִניט ִגיֶקעְנט ִדי ְמָלאָכה ִאין ַגאְנִצין. ָנאר ּבְ ַאְרּבֶ
ֶטעְקט ִדי ָנאל אּון ָהאט דֹוְרְך ִגינּוֶמען ִדי  עט ַאז ֶער ָהאט ַאיין ִגיׁשְ ָהאט ִגיַאְרּבֶ
רֹויט אּון ָהאט ִגיֶגעִסין. ִטיק ּבְ יס ִגיָטאן ַא ׁשְ ְדַראְטִוויא. ֶדעמּוְלט ָהאט ֶער ַא ּבִ

ִמיד ְפֵרייִליְך ִגיֶווען. אּון ֶער ִאיז  ֵטייֶגער ִאיז ִגיֶווען. ֶער ִאיז ּתָ אּון ַזיין ׁשְ
ַאֶלע  אּון  ַמֲאָכִלים  ַאֶלע  ִגיַהאט  ָהאט  ֶער  אּון  ִמיד.  ּתָ ְמָחה  ׂשִ ִאין  ָנאר  ִגיֶווען 
ים. ֶער ְפֶלעְגט ָזאְגן צּום ַווייּב. ַמיין ַווייּב. ִגיּב ִמיר  ָקאֹות אּון ַאֶלע ַמְלּבּוׁשִ ַמׁשְ
ָהאט  ֶדעְרָנאְך  ִגיֶגעְסן.  ֶער  ָהאט  ְברֹויט.  ִטיק  ׁשְ ַא  ן  ִגיֶגעּבְ ִאים  ִזי  ָהאט  ֶעִסין 
ַא  ָנאְך  ִניְטן  ִגיׁשְ ָאּפ  ִאים  ִזי  ָהאט  ע.  ַקאׁשֶ ִמיט  יֹוְך  ִדי  ִמיר  ִגיּב  ִגיָזאְגט.  ֶער 
ָהאט  ֶער  אּון  ט  ִגילֹויּבְ ֵזייֶער  ָהאט  אּון  ִגיֶגעִסין.  ָהאט  ֶער  אּון  רֹויט  ּבְ ִטיק  ׁשְ
ִאיז. אּון  יֹוְך  ִדי  וואֹויְלֵקייט  ַא  ָוואס ַפאר  גּוְטֵקייט אּון  ַא  ָוואס ַפאר  ִגיָזאְגט. 
רֹויט.  ּבְ ן  ִגיִגיּבְ ִוויֶדער  ִאים  ִזי  ָהאט  ְפֵלייׁש.  ין  ִגיּבִ ִגיֵהייִסין  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ַאזֹוי 
ט אּון ָהאט ִגיָזאְגט ָוואס ַפאר  ָהאט ֶער ִגיֶגעִסין. אּון ָהאט אֹויְך ֵזייֶער ִגילֹויּבְ
ַא וואֹויְלֵקייט ָדאס ְפֵלייׁש ִאיז. אּון ַאזֹוי ַאְנֶדעֶרע ַמֲאָכִלים ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך 
ין  ן אּון ַפאר ִאיְטִליְכן ַמֲאָכל ָוואס ֶער ָהאט ִזיְך ִגיֵהייִסין ִגיּבִ ַאְלץ ִגיֵהייִסין ִגיּבְ
ְגרֹויס  ֵזייֶער  ֶדעְרפּון  ֶער ָהאט  רֹויט. אּון  ּבְ ִטיק  ׁשְ ַא  ן  ִגיִגיּבְ ַאְלץ  ִאים  ִזי  ָהאט 
ט ָדאס ִגיֶרעְכט. ָוואס ַפאר ַא גּוְטֵקייט ֶסע  ֲענּוג ִגיַהאט אּון ָהאט ֵזייֶער ִגילֹויּבְ ּתַ
ֱאֶמת  ּבֶ ָוואִרין ֶער ְפֶלעְגט ַטאֶקע  ִגיֶגעִסין.  ַמִמׁש  ָוואְלט ֶעס  ִווי ֶער  ְגַלייְך  ִאיז 
ֲאָכִלים ָוואס  ל ַהּמַ רֹויט ָוואס ֶער ָהאט ִגיֶגעִסין ֶדעם ַטַעם פּון ּכָ ִפיְלן ִאין ֶדעם ּבְ
ִמימֹות אּון ַזיין ְפֵרייִליְכַקייט ָהאט ֶער  ֶער ָהאט ִגיָוואְלט. ַמְחַמת ַזיין ְגרֹויס ּתְ

ֲאָכִלים. ל ַהּמַ רֹויט ְגַלייְך ִווי ֶער ֶעְסט ּכָ ִגיִפיְלט ֶדעם ַטַעם ִאין ּבְ

ֶדער ֶרִּבי ֶדעְרֵצייְלט אּוְנז ָדא ַאז דּוְרְך ַזיין ְגרֹויס ְּתִמימּות ָהאט ֶער זֹוֶכה 
ֶגעֶווען צּו ִפיְלן ִאין ַזייֶנע ֶעְסן ַאֶלע ֶעְרֵליי ַטֲעִמים, ַאזֹוי ִווי ִדי ָמן, ָוואס ֲחָכֵמינּו 
ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ַעֵיין ַרִׁש"י ַּבִּמְדָּבר יא, ה( ַאז ֶמען ָהאט ֶגעְׁשִּפיְרט ֶדעִרין 
ַאֶלע ַטֲעִמים, אֹויֶסער ְקָנאְּבל אּון ְצִוויְּבל ַווייל ְקָנאְּבל אּון ְצִוויְּבל ִאיז ִניְׁשט 

גּוט ַפאר ַא ְפרֹוי ִאין ִדי ֶטעג ָוואס ִזי ַוואְרט אּון ִאין ִדי ֶטעג ָוואס ִזי ֵזייְגט.

ָוואס  ַא ֶמעְנְטׁש  ָמן,  ִדי  ֶעְסן  ַצייְטן צּו  ַהייְנִטיֶגע  ַזיין  זֹוֶכה  ָנאְך  ֶמען ֶקען 
ַטֲעִמים,  גּוֶטע  ַאֶלע  ֶדעִרין  ִפיְלט  ֶער  אּון  ָוואס  ֵסיי  ֶעְסן  ֶקען  ְפֵרייִליְך  ִאיז 
ִוויֶדעְראּום ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ִניְׁשט ְפֵרייִליְך ֶקען ֶעְסן ִדי ֶּבעְסֶטע ֶעְסן ָאֶּבער 
ֶער ִפיְלט ִניְׁשט ַקיין ַטַעם ֶדעִרין. ָדאס ָהאּב ִאיְך צּוֶגעֶזען ָיאְרן צּוִריק ֶווען ִמיר 
ֶגעַהאט  ָנאְכִניְׁשט  ִמיר  ָהאְּבן  ֶדעָמאְלט  ְיִׁשיָבה;  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶגעֶעֶפעְנט  ָהאְּבן 
אר ֶגעֶגעְּבן  ַקיין ְּפָראְגַראֶמען ָהאט ֶמען ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶגעְּבן צּו ֶעְסן, ֶמען ָהאט נַָ
'ְּברֹויט', ַא ָטאג ָוואס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען 'ִּפיֶטער' ָאְנצּוְׁשִמיְרן אֹויף ִדי ְּברֹויט ִאיז 

ָדאס ׁשֹוין ֶגעֶווען ַא 'ַרייֶכע ָמאְלַצייט', ]ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ִזיְך 
ָאְנֶגערּוְפן צּו ֵאייֶנער פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו: ֶגעֶדעְנְקְסט ָנאְך ִווי ִמיר ְפֶלעְגן ִזיְך 
ֶצעֵטייְלן ִמיט ַא ְּברֹויט, דּו ָהאְסט ֶגעֶגעְסן ִדי ִאיֶנעֵווייִניְגְסֶטע ְׁשִטיְקל פּון ִדי 
ְּברֹויט אּון ִאיְך ָהאּב ֶגעֶגעְסן ִדי ִריְנְדל?...[ ָאֶּבער ִדי ָּבחּוִרים ֶזעֶנען ֶגעֶזעְצן 
ִאין ָלאְנְטׁש רּום ַאזֹוי ְפֵרייִליְך אּון צּוְפִריְדן, ָּברּוְך ַהֵׁשם ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ְּפַלאץ 
וואּו ֶמען ֶקען ָזאְגן ִמְׁשַניֹות, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְׁשִּפיְרט ִאין ִדי ָּפׁשּוְט'ֶע ְּברֹויט ַאֶלע 
ַטֲעִמים, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַאזֹוי וואּוְנֶדעְרִליְך ָדאס צּוצּוקּוְקן, ִדי ָּבחּוִרים ֶזעֶנען 
ָדאְך ֶגעקּוֶמען פּון ַאְנֶדעֶרע ְיִׁשיבֹות ָוואס ָדאְרט ָהאט ֶמען ַאֶלעס ֶגעֶגעְּבן, ַפאר 
ְפִריְׁשָטאג ִאיז ֶגעֶווען: ַהאְרֶטע ֵאייֶער, לֹויֶזע ֵאייֶער אּון ֵאייֶער ְׁשַּפייז א.א.וו. 
ָאֶּבער ֶעס ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ַטַעם ַּביי ֵזיי, ֶעס ָהאט ֵזיי ִניְׁשט ֶגעַמאְכט 
ְפֵרייִליְך, אֹויּב ֶדער ֶקעֶכער ָהאט ֶגעְּבֶרעְנְגט ִדי ֶעְסן ִפיְנף ִמינּוט ְׁשֶּפעט ָהאט 
ֶמען ׁשֹוין צּוִריק ֶגעָוואְרְפן ִדי ֵאייֶער אֹויְפ'ן ֶקעֶכער ִאין ָּפִנים ַאַריין... אּון ָדא 
ִזיְצן ֵזיי ִמיט ַאַזא ְפֵרייִליְכֵקייט ִווי ְגַלייְך ֶמען ְׁשִּפיְרט ַאֶלע ַטֲעִמים ִאין ִדי ֶעְסן, 

ַווייל ַאז ֶמען ִאיז ְפֵרייִליְך ִאיז ַאֶלעס גּוט.

יר. ָהאט ִזי ִאים  אּון ַאזֹוי ְפֶלעְגט ֶער ָזאִגין. ַמיין ַווייּב. ִגיּב ִמיר ַא ְטרּוְנק ּבִ
יר ִאיז. ין ָוואס ַפאר ַא וואֹויְלֵקייט ָדאס ּבִ ן ַוואֶסער. ְפֶלעְגט ֶער לֹויּבִ ִגיִגיּבְ

ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ְּבֶרְסֶלְב'ֶע ֲחִסיִדים ָוואס ְפֶלעְגן רּוְפן ַוואֶסער 'ֶדעם ַּתם'ס 
ִּביר', צּו ֶלעְּבן ִמיט ִדי ֵׂשֶכל פּוֶנעם ַּתם ַאז ֶמען ֶקען ַזיין צּוְפִריְדן ֲאִפילּו ִמיט 

ַוואֶסער ַאְנְׁשָטאט ִּביר.

ַוואֶסער  ן  ִגיִגיּבְ ִזי ִאים  ִגיּב ִמיר ֶמעד. ָהאט  ִגיֵהייִסין  ָנאְך ֶדעם ָהאט ֶער 
ט. ָוואס ַפאר ַא גּוֶטער ֶמעד ָדאס ִאיז. ִגיּב ִמיר ַוויין  ָהאט ֶער אֹויְך ַאזֹוי ִגילֹויּבְ
ָהאט  ֶער  אּון  ַוואֶסער.  ן  ִגיִגיּבְ ַאְלץ  ִאים  ִזי  ָהאט  ָקאֹות.  ַמׁשְ ַאְנֶדעֶרע  ָאֶדער 

ֶקה ְגַלייְך ִווי ֶער ְטִריְנְקט ִזי. ט ִדי ַמׁשְ ֲענּוג ִגיַהאט אּון ָהאט ִגילֹויּבְ ּתַ

ין  ים. ִאיז אֹויְך ַאזֹוי ִגיֶווען. ֶער ִמיט ַזיין ַווייּב ָהאּבִ אּון ַאזֹוי ִאין ַמְלּבּוׁשִ
עְלץ ְדַהיינּו ִאין ַמאְרק  אַדאְרְפט ַא ּפֶ עְלץ ַאז ֶער ָהאט ּבַ ייֶדע ִגיַהאט ֵאיין ּפֶ ּבֵ
ן.  עְלץ. ָהאט ִזי ִאים ִגיִגיּבְ צּו ֵגיין. ְפֶלעְגט ֶער ָזאִגין ַמיין ַווייּב. ִגיּב ִמיר ֶדעם ּפֶ
ן ַלייט. ָהאט ֶער ִגיָזאְגט. ַמיין ַווייּב  אַדאְרְפט ַא טּוִליּפ ֵגיין ְצִוויׁשְ ַאז ֶער ָהאט ּבַ
ֲענּוג  עְלץ. ְפֶלעְגט ֶער ְגרֹויס ּתַ ן ֶדעם ּפֶ ִגיּב ִמיר ֶדעם טּוִליּפ. ָהאט ִזי ִאים ִגיִגיּבְ
ין. ָוואס ַפאר ֵאיין וואֹויְלֵקייט ֶדער טּוִליּפ ִאיז. ַאז  ין. אּון ְפֶלעְגט לֹויּבִ צּו ָהאּבִ
אַדאְרְפט ֵאיין ַקאְפִטין ִאין ׁשּול ַאַריין צּו ֵגיין. ָהאט ֶער ִגיֵהייִסין אּון  ֶער ָהאט ּבַ
עְלץ.  ן ֶדעם ּפֶ ָהאט ִגיָזאְגט. ַמיין ַווייּב ִגיּב ִמיר ֶדעם ַקאְפִטין. ָהאט ִזי ִאים ִגיִגיּבְ
ַא  ָוואִסיר  אּון  ַפייְנֵקייט  ַא  ַפאר  ָוואס  ִגיָזאְגט  ָהאט  אּון  ין  לֹוּבִ צּו  ֶער  ְפֶלעְגט 
א.  אַדאְרְפט ָאן ָטאן ַא יּוּפָ ייְנֵקייט ֶדער ַקאְפִטין ִאיז. אּון ַאזֹוי ַאז ֶער ָהאט ּבַ ׁשֵ
ֲענּוג  ין אּון ָהאט ּתַ עְלץ. ְפֶלעְגט ֶער אֹויְך לֹויּבִ ן ֶדעם ּפֶ ָהאט ִזי ִאים אֹויְך ִגיִגיּבְ
יי  א ִאיז. אּון ַאזֹוי ּבַ ייְנֵקייט ִדי יּוּפָ ִגיַהאט, ָוואִסיר ַא ַפייְנֵקייט אּון ָוואִסיר ַא ׁשֵ

ַאֶלע ַזאִכין.

ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט ֶדעם ַמֲעֶׂשה ַדאְרף ֶמען ָאֶּבער ַּבאֶמעְרְקן ַאז ָדאס ַאֶלעס 
ֵמייְנט ָאֶּבער ִניְׁשט צּו ָזאְגן ַאז ֶמען ֶמעג ֵגיין ָאְנֶגעטּון ִמיט ֶצעִריֶסעֶנע ְקֵלייֶדער 
אר ֶער ִאיז  ַחס ְוָׁשלֹום, ָדאס ִאיז ַא ָטעּות, ֶדער ַּתם ְפֶלעְגט ִניְׁשט ֵגיין ֶצעִריְסן, נַָ
ֶגעֶווען צּוְפִריְדן ִמיט ֵאיין ְקֵלייד ָאֶּבער ָדאס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ֶצעִריְסן. ִדי ָוואְך 
ָהאּב ִאיְך ֶגעֶזען ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ִווי ֶעס ֶהעְנְגט ִאים ֶפעֶדעֶמער פּון ַזיין ֶהעְמד, 
אּון אֹויּב ַזיין ֶהעְמד קּוְקט ַאזֹוי אֹויס ֶקען ֶמען ׁשֹוין ַאֵליין ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס טּוט 
ִזיְך אּוְנֶטער ַזיין ֶהעְמד, ָוואס ֶעס טּוט ִזיְך אּוְנֶטער ִדי ַאָּתה ָהְרֵאיָת... ַא ִאיד 
ָטאר ִניְׁשט ַאזֹוי ֵגיין ָאְנֶגעטּון, ִּבְפַרט ַא ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ָחִסיד, ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ַדאְרף 
ִזיְך ַאֵלייְנס ַפאְרָזאְרְגן, ָהאְסט ַּבאקּוֶמען ֵנייֶע ֶוועׁש צּו ַדיין ֲחתּוָנה אּון ֶעס ָהאט 
ִזיְך ׁשֹוין ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶצעַרייְסן, ֵגיי קֹויף ִדיר ֵנייֶע ֶוועׁש, ִניְׁשט ָדאס ָהאט ֶדער 

ֶרִּבי ֶגעֵמייְנט ִמיְט'ן ַּתם ַאז ֶמען ָזאל ֵגיין ָאְנֶגעטּון ִמיט ֶצעִריֶסעֶנע ְקֵלייֶדער.

ִמיד. ְמָחה אּון ְפֵרייד אּון לּוְסִטיק ּתָ אּון ֶער ִאיז פּול ִגיֶווען ִמיט ׂשִ

ֵמייְנט ִניְׁשט ַאז ֶדער ַּתם ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין ָנאְרַמאֶלער ֶמעְנְטׁש, ֶער 
ָהאט ִניְׁשט ֶגעַדאְרְפט ַקיין ֶעְסן, ַקיין ְטִריְנֶקען אּון ַקיין ְקֵלייֶדער, אּון ֶעס ִאיז 
ֶמעְנְטׁש,  ָנאְרַמאֶלער  ַא  ֶגעֶווען  ֶער  ִאיז  ַאַווַדאי  ָאְנֶגעַגאְנֶגען,  ָגאְרִניְׁשט  ִאים 
ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ֶדעם ָלׁשֹון: "אּון ֶער ָהאט ִגיַהאט ַאֶלע ַמֲאָכִלים אּון ַאֶלע 
ַמְׁשָקאֹות ָאּון ַאֶלע ַמְלּבּוִׁשים", ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֶגעֶוועְנִליְך ָהאט ֶער ָיא 
ֶגעַהאט ִדי ַאֶלע ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט ֶגעֶּבעְטן פּון ַזיין ַווייּב, ֶער ָהאט ֶגעַהאט 
ִדי יֹוְך, ִדי ַקאֶׁשע, ִדי ְפֵלייׁש אּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַמֲאָכִלים; אּון ַאֶלע ֶגעְטַראְנֶקען, 
ְקֵלייֶדער,  ַאֶלע  ֶגעְטַראְנֶקען; אּון  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  ַוויין אּון  ִדי  ֶמעד,  ִדי  ִּביר,  ִדי 
אר ֶדער ֶרִּבי ֶדעְרֵצייְלט  ַא ְּפִריַוואֶטע ֶּפעְלץ, ַא טּוִליּפ, ַא ַקאְפִטין, ַא יּוָּפא; נַָ
ָדא ַאז ֶווען ֶעס ָהאט ִזיְך ֶגעַמאְכט ַאז ַזיין ַווייּב ִאיז ִניְׁשט ָאְנֶגעקּוֶמען ִאים צּו 
ָקאְכן ַנאְכְטָמאל, ָאֶדער ֶווען ִזי ִאיז ִניְׁשט ָאְנֶגעקּוֶמען צּו קֹויְפן ֶדעם ֶגעְטַראְנק 



ד

ָוואס ֶער ָהאט ִליּב, ָאֶדער ָאְּפֶנעֶמען ִדי ְקֵלייֶדער פּון ִדי ֶוועֶׁשעְרֶקע אּון פּון 
ֶער  ֶגעֶגעְּבן,  ִאים  ָהאט  ִזי  ָוואס  ִמיט  צּוְפִריְדן  ֶגעֶווען  ֶער  ִאיז  ְקִליֶנעְר'ס,  ִדי 
ִדי  ַאְנְׁשָטאט  ֶגעְּבֶרעְנְגט  ִאים  ָהאט  ִזי  ָוואס  ַאֶלעס  ִמיט  ְפֵרייִליְך  ֶגעֶווען  ִאיז 
ֶגעֶהעִריֶגע ֶעְסן, ַאְנְׁשָטאט ִדי ֶגעֶהעִריֶגע ְטִריְנֶקען אּון ַאְנְׁשָטאט ִדי ֶגעֶהעִריֶגע 
ְקֵלייֶדער, ֶער ָהאט ִניְׁשט ָאְנֶגעהֹויְּבן ַפאְרִפיְרן אּון ְׁשֵרייֶען 'ַפאְרָוואס ָהאְסטּו 

ִמיר ָדאס ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַאְרֶלעִדיֶגען?!"

ם ָהאט ֶדער ׁשּוְך ִגיַהאט  ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ִגיַמאְכט ֶדעם ׁשּוְך. אּון ִמן ַהְסּתַ
ְפֶלעְגט  ַגאְנִצין.  ִאין  ִגיֶקעְנט  ִניט  ְמָלאָכה  ִדי  ִזיְך  ָהאט  ֶער  ָוואִרין  ֶעִקין  ְדַריי 
ט. אּון  ֶער ֶנעֶמען ֶדעם ׁשּוְך ִאין ֶדער ַהאְנט ַאַריין אּון ָהאט ִאים ֵזייֶער ִגילֹויּבְ
ֲענּוג ִגיַהאט פּון ִאים. אּון ְפֶלעְגט ָזאִגין. ַמיין ַווייּב. ָוואִסיר  ֶער ָהאט ְגרֹויס ּתַ
יֶכעֶלע ִאיז. ָוואִסיר ַא ִזיְסֵקייט  ייְנֵקייט אּון ָוואִסיר ַא וואֹויְלֵקייט ָדאס ׁשִ ַא ׁשֵ
יֶכעֶלע ָדאס  יֶכעֶלע ִאיז. ָוואִסיר ַא ָהאִניְקִדיק. ָוואִסיר ַא צּוִקיְרִדיק ׁשִ ָדאס ׁשִ
ִאיז. ָהאט ִזי ִאים ִגיְפֶרעְגט. ַאז ֶעס ִאיז יֹוא ַאזֹוי ַפאר ָוואס ַאְנֶדעֶרע ׁשּוְסִטיְרס 
ין ָטאֶלער.  יְך. אּון דּו ֶנעְמְסט ָנאר ַא ַהאְלּבִ אר ׁשִ ֶנעֶמען ְדַריי גּוְלֶדען ַפאר ַא ּפָ
צּו  ָדאס  ָהאט  ָוואס  ִגיֶעְנֶפעְרט.  ֶער  ָהאט  ין(  ַהאְלּבִ ַא  ִמיט  גּוְלְדן  ַא  )ְדַהיינּו 
ָוואס  ִוויֶדער  ה. אּון  ַמֲעׂשֶ ַמיין  ִאיז  ה. אּון ָדאס  ַמֲעׂשֶ ֶיעֶנעְמס  ִאיז  ִמיר. ָדאס 
אֶרעֶכעֶנען  ן ּבַ מּוִסין פּון ַאְנֶדעֶרע ַלייט. ָלאִמיר ָנאר ָאְנֵהייּבְ ין ִמיר צּו ׁשְ ָהאּבִ
יֶכעל ִמַיד ְלַיד. ִדי ֶלעֶדער ָקאְסט ִמיְך ַאזֹוי ִפיל.  ִוויִפיל ִאיְך ְגִווין ָדא ִאין ֶדעם ׁשִ
ִקיס ַאזֹוי ִפיל. אּון ַאזֹוי ַאְנֶדעֶרע  ִזיִוויֶצע אּון ְדַראְטִוויס ָקאְסט ַאזֹוי ִפיל. ַלאּפְ
ין. ָנא ָוואס ַאייְרט ֶעס  ַזאִכין ַאזֹוי ִפיל. ַהייְנט ִגיִווין ִאיְך ִמַיד ְלַיד ֶצעְהן ְגָראׁשִ
ִמיד. ִמיְך ַאזֹוי ַא ֶרַווח ִמַיד ְלַיד. אּון ֶער ִאיז ִגיֶווען ָנאר ְפֵרייִליְך אּון לּוְסִטיק ּתָ

ֶגעקּוְקט  אר  נַָ ְׁשֶטעְנִדיג  ֶער ָהאט  ַּתם,  ֶגעֶווען ֶדער סֹוד פּוֶנעם  ִאיז  ָדאס 
ִאיז  ֶדעְרַפאר  ַאְנֶדעֶרע,  אֹויף  ֶגעקּוְקט  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ָהאט  ֶער  ִזיְך,  אֹויף 
ַאז  ֶזעט ֶמען  ַאז ֶמען קּוְקט גּוט  ְפֵרייִליְך.  ֶגעֶווען צּוְפִריְדן אּון  ְׁשֶטעְנִדיג  ֶער 
ַזיין  ַמְצִליַח  ַוואְקְסן אּון  ִניְׁשט ֶדעם ֶמעְנְטׁש  ָוואס ָלאְזט  ֵאייְנִציְגְסֶטע ַזאְך  ִדי 
פּון  ְׁשֶטעְנִדיג  ְטַראְכט  ֶער  ַאְנֶדעֶרע,  פּון  ְׁשֶטעְנִדיג  ְטַראְכט  ֶער  ַאז  ָדאס  ִאיז 
ֶיעֶנעם... 'ֶיעֶנער ָהאט ַאַזא ֵׁשייֶנע ְׁשְטַרייְמל', 'ֶיעֶנער ָהאט ַאַזא ֵׁשייֶנע ַטִלית', 
ַזייֶנע ִקיְנֶדער  'ֶיעֶנער ִאיז ַאַזא ְפֵרייִליֶכער ֶמעְנְטׁש', 'ֶיעֶנער ִאיז ַאְלץ רּוִאיג, 
ֶזעֶנען ַאְלץ וואֹויל אּון ְמסּוָדר', 'ֶיעֶנער ָהאט ַא ֵׁשייֶנע אֹויְסֶזען, ֶער קּוְקט אֹויס 
אר ִאיְנִמיְטן ִדי  גּוט', 'ֶיעֶנער ָהאט ַא ֶּבעֶסעֶרע הֹויז, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַּביים ֶעק נַָ
ֲחתּוָנה  ֶּבעֶסער  ָהאט  ֶיעֶנער  ַזייְטן...'  ַאֶלע  ַּביי  ֶפעְנְסֶטעְר'ס  ָהאט  ֶער  ַגאס, 
ֶגעַהאט ִווי ִמיר' ]ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶער ָדאס ִוויְסן...?![ - ָדאס ַאֶלעס ְׁשֶטעְרט ֶדעם 
אר קּוְקן אֹויף  ֶמעְנְטׁש פּון ְּבִליֶען אּון ַמְצִליַח ַזיין, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש נַָ
ִזיְך, ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָוואס ֶעס ִאיז ִמיט ִאים, 'ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך ָהאּב 
ַא ֵׁשייֶנע ְׁשְטַרייְמל', 'ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך ָהאּב ַא ֵׁשייֶנע ַטִלית', 'ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך 
קּוק אֹויס גּוט', 'ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך ָהאּב ַא הֹויז', 'ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך ִּבין ְפֵרייִליְך', 

'ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך ָהאּב ַא ַווייּב אּון ִקיְנֶדער'.

ַא  ִאיז  ָיא  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ַאֶלעס  ָגאְרִניְׁשט,  ִמיר  ִזיְך  קּוְמט  ֶּבֱאֶמת  ַווייל 
ָזאְגן  ְׁשֶטעְנִדיג  ְפֶלעְגט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  פּוֶנעם  ַמָּתָנה 
ַאז ֶמען ָזאל ֵגיין ְלָכל ַהָּפחֹות ֵאיין ָמאל ַא חֹוֶדׁש ִאין ְׁשִּפיָטאל ְמַקֵיים ַזיין ִדי 
ִמְצָוה פּון ִּביקּור חֹוִלים. מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ָזאְגן, ַאז חּוץ ִדי ִמְצָוה ָוואס ֶמען 
ִאיז ְמַקֵיים ַּביים ַּבאזּוְכן ַא חֹוֶלה, ֶוועְרט ֶדער ֶמעְנְטׁש ְפֵרייִליְך אּון ֶער ָהאט 
ַזיין  ַאז  ֶזען  ָאן  ֵהייְּבט  ֶער  ַווייל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  אֹויְפ'ן  ַטֲענֹות  ַקיין  ִניְׁשט  ֶמער 
ָצָרה, ִדי ְׁשֶוועִריֵקייְטן ָוואס ֶער ֵגייט ַאִריֶּבער, ִאיז ָנאְך ִמיט ְגרֹויס ֲחָסִדים אּון 
ִדי ָצָרה ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי ֶגעֶפעְרִליְך, ֶער ֵהייְּבט ָאן ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז 
ֶער ִאיז ֶגעזּוְנט, ֶער ֶקען ֵגיין אּון קּוֶמען, ֶער ֶקען ֶעְסן אּון ְטִריְנֶקען ְוכּו' ְוכּו'. 
ִאיְך ָזאג ַאז ֶעס ֵמייְנט ִניְׁשט ַדְוָקא ַאז ֶמען ַדאְרף ֵגיין ִּביְז'ן ְׁשִּפיָטאל, ִּבְפַרט 
ִאין ִדי ֶיעְצִטיֶגע ֶטעג ָוואס ִדי ְׁשִּפיֶטעֶלער ָלאְזן ָדאְך ִניְׁשט ֶגעֶהעִריג ַאַריין ַקיין 
אר ֶמען ֶקען ָדאס אֹויְך ְמַקֵיים ַזיין ֶווען ֶמען ֵגייט ַּבאזּוְכן ַא ֵזייֶדע  ַּבאזּוֶכעְרס, נַָ
ֶדעם  ַדאְנֶקען  ָאְנֵהייְּבן  ֶמען  ֶוועט  ִאיְנֶדעְרֵהיים,  ֶּבעט  ִאין  ִליְגט  ָוואס  ַּבאֶּבע 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען ִאיז ֶגעזּוְנט.

ַדאְרף  ֶער  ָגאְרִניְׁשט,  ִאים  ִזיְך  קּוְמט  ֶעס  ַאז  ֵווייְסט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ָגאְרִניְׁשט, ֶער ָהאט ָגאְרִניְׁשט - ִאיז ֶער ַאְלץ ְפֵרייִליְך, ַווייל ִוויַלאְנג ֶער ָהאט 
ֶעֶּפעס ָהאט ֶער מֹוָרא ֶאְפָׁשר ֶוועט ֶמען ֶעס ִאים צּוֶנעֶמען, ֶאְפָׁשר ֶוועט ֶעֶּפעס 

ַּפאִסיְרן, ָאֶּבער ַאז ֶער ַדאְרף ָגאְרִניְׁשט ִאיז ֶער ַאְלץ ְפֵרייִליְך.

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ָחִסיד, ֶרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַקאְרדּוֶנער ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, 
ְׁשַרייְּבט ַזיין ַּתְלִמיד ֶרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֶּבער אּוֶדעֶסער ז"ל ִאיֶנעם ֵסֶפר 'ִיְׂשָרֵאל ָסָבא', 
]ִדי ֶעְרְׁשֶטע ֵחֶלק פּוֶנעם ֵסֶפר ִאיז ֵזייֶער ֵׁשיין, ֶמען ֶזעט ִווי ַאזֹוי ִדי ְּבֶרְסֶלְב'ֶע 
ֵחֶלק  ְצֵווייֶטע  ִדי  ִּביז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ְדֵביקּות צּום  ַא  ִמיט  ֶגעֶלעְּבט  ָהאְּבן  ִאיְדן 
ר'  ֶרִּבי,  ַזיין  ַאז  ַנְח...[  ַנ  פּון  ְמׁשּוַגַעת  ִדי  פּון  ׁשֹוין  ִזיְך  ֶרעְדט  ָדאְרט  ָוואס 

אר ְּברֹויט אּון ִּפיֶטער אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען  ִיְׂשָרֵאל ָהאט ַזיין ַגאְנץ ֶלעְּבן ֶגעֶגעְסן נַָ
צּוְפִריְדן ִמיט ֶדעם. 

ֶגעָזאְגט  ִאיז אֹויְך  'ְּבַגְׁשִמיּות' ָדאס  ֶגעָוואְרן  ֶגעָזאְגט  אר  נַָ ִניְׁשט  ִאיז  ָדאס 
ֶגעָוואְרן 'ְּברּוָחִנּיּות'; ַא ֶמעְנְטׁש ָטאר ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ַאְנֶדעֶרע ֲאִפילּו ֶווען ֶעס 
קּוְמט צּו רּוָחִנּיּות, 'ַמיין ַחֶבר ַדאֶוועְנט ֶּבעֶסער פּון ִמיר', ַמיין ַחֶבר ֶלעְרְנט ֶמער 
פּון ִמיר', ָדאס ָהאט ִניְׁשט צּוטּון ִמיט ִמיר, 'ָּברּוְך ַהֵׁשם ַאז ִאיְך ַדאֶווען', 'ָּברּוְך 
ַהֵׁשם ַאז ִאיְך ֶלעְרֶנען', אּון ָדאס ָוואס טּוט ִזיְך ִמיט ֶיעֶנעם ָהאט ָגאְרִניְׁשט ִמיט 

ִמיר, ָדאס ִאיז ֶיעֶנעְמ'ס ַמֲעֶׂשה אּון ָדאס ִאיז ַמיין ַמֲעֶׂשה.

ַאז ֶמען ִפיְרט ִזיְך ִאין ִדי ֶוועְגן פּוֶנעם ַּתם, צּו ַזיין ְפֵרייִליְך אּון צּוְפִריְדן 
ִמיט ֶיעֶדע ַזאְך, ֶוועְרט ֶמען צּום סֹוף ֶדעְרהֹויְּבן, ַאזֹוי ִווי ֶדער ַּתם ָוואס ָהאט 
צּום סֹוף זֹוֶכה ֶגעֶווען ַאז ֶדער ֶקעִניג ָהאט ִאים ֶגעַמאְכט ַפאר ֶדער ִמיִניְסָטאר 

ִאיֶּבער ַאֶלע ִמיִניְסָטאְרן.

ִזיְנֶגען ִמיט ִדי ֵפייְגֶלעְך

ֶגעלֹויְּבט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶעס ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעהֹויְּבן ִדי זּוֶמעְר'ִדיֶגע ֶטעג, 
ֶיעְצט, אּום חֹוֶדׁש ִניָסן, ִאיז ִדי ַצייט ָוואס ִדי ֵפייְגֶלעְך ַמאְכן ֵזייֶעֶרע ֶנעְסְטן, 
ְקִוויְטְׁשֶקעֶנען  ֵזיי  ִווי  ֵזייֶער קֹול  ֵגיי ִאין ַגאס ֶהער ִאיְך  ֶווען ִאיְך  ִאיְנֶדעְרְפִרי 
ַארּום, ֵזיי ָזאְגן ֶדעָמאְלט ִׁשיָרה צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִאיז ַאזֹוי ֶגעְׁשַמאק ִמיט צּו 
ִזיְנֶגען ִמיט ֵזיי לֹויְּבן אּון ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ַאז ֶמען ְׁשֵטייט אֹויף ְׁשֶּפעט 
ִדי ֶלעְצֶטע ִמינּוט, ֶוועְרט ִדי ַגאְנֶצע ָטאג ֶגעָיאְגט, ֶמען ָהאט ׁשֹוין ִניְׁשט ַקיין 
ַצייט צּו ָגאְרִניְׁשט, ָאֶּבער ַאז ֶמען ְׁשֵטייט אֹויף ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶּבעָפאר ֶמען ֶוועְרט 
ַפאְרָיאְגט ִאיז ַמָמׁש ַא ְמַחֶיה צּו ְׁשַּפאִציְרן אֹויְפ'ן ַגאס אּון ִמיט ִזיְנֶגען ִמיט ִדי 
ֵפייְגֶלעְך צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ְׁשמּוֶעְסט ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ַדאְנְקט אּון 
לֹויְּבט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ָדאס גּוְטס ָוואס ֶמען ָהאט. ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ָטאְכֶטער ָׂשָרה, ִּבְׁשַעת ֶווען ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען 
ִמיט ִאיר אֹויף ַא ְׁשַּפאִציר: "ֶווען דּו ָוואְלְסט ֶווען זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֶהעְרן ָדאס 
ֶגעַזאְנג פּון ִדי ְגָראז ָוואְלְסטּו ֶגעֶהעְרט ִווי ֶיעֶדע ְגָראז ִזיְנְגט אּון לֹויְּבט ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ִווי גּוט אּון ִווי ַאְנֶגעֶנעם ִאיז צּו ֶהעְרן ִווי ֵזיי ִזיְנֶגען ֵזייֶעֶרע ִליֶדער 
אּון ִווי וואֹויל ִאיז ִזיְך צּו ִמְתּבֹוֵדד ַזיין ְצִוויְׁשן ֵזיי )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן קסג(".

ֶּבֱאֶמת ָהאּב ִאיְך ִניְׁשט ֶגעַהאט ִאין ְּפַלאן ַארֹויְסצּוֶנעֶמען ַא ְּפַלאץ ַפאר ִדי 
ֶזעֶנען  ָיאר  ַפאְרַגאְנֶגעֶנע  ָוואְכן,  זּוֶמער  ִדי  ְּבֶמֶׁשְך  ֶקעְמּפ  ִאין  ַזיין  ָּבחּוִרים צּו 
אר ֶגעֶווען ִאין ְׁשֶטעְטל, ִקְרַית ְּבֶרְסֶלב - ִליֶּבעְרִטי, ְּבֶמֶׁשְך ִדי זּוֶמער  ִמיר ׁשֹוין נַָ
ָוואְכן, ָאֶּבער ַאזֹוי ִווי ִאיְך ָהאּב ֶגעֶזען ִווי ִמיר ֵגייֶען ַאִריֶּבער ֶדעם ַּפְרָׁשה ְוכּו' 
ְוכּו' ָהאּב ִאיְך ַּבאְׁשָלאְסן ַאז ִמיר ֶוועְלן ָיא ַארֹויְסֶנעֶמען ַא ֶקעְמּפ ֵהיי ָיאר ַפאר 
ִדי ָּבחּוִרים, מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט: "ֶווען ֶמען ַכאְּפט ַא ַּפאְטׁש ֶגעְּבט 
ִניְׁשט  ִווי  ֶּפעְטׁש";  ַאָּפאר  צּוִריק  ֶגעְּבט  ֶמען  ַּפאְטׁש,  ֵאיין  צּוִריק  ִניְׁשט  ֶמען 
ַגאְנְצן  ַא  ֶגעְּבט  ֶמען  ָּבחּוִרים אּון  ִדי  ִמיט  ַצייט  ֶמער  ֶקעְמּפ  ִאין  ִאיְך  ִזיץ  ִווי, 
ָטאג ִׁשיעּוִרים, ִוויל ִאיְך ָאְנֵהייְּבן ְיִׁשיָבה ִמיט ַא ְפִריְׁשֵקייט ַאזֹוי ִווי ִמיר ָהאְּבן 
ָאְנֶגעהֹויְּבן ַפאר ְדַרייְצן ָיאר צּוִריק, ִאין ָיאר תשס"ט ֶווען ִמיר ָהאְּבן ֶגעֶעֶפעְנט 
ְצָוואְנִציג ָּבחּוִרים  ִהיְלף ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס  ִמיְט'ן  ִזיְצן  ֶוועל  ִאיְך  ְיִׁשיָבה,  ִדי 
אּון ֵזיי ְמַחֵזק ַזיין ֶדעם ַגאְנְצן זּוֶמער, ֶדעִריֶּבער ִּבין ִאיְך ֶדעם ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם 
ָדאֶנעְרְׁשָטאג ַארֹויְסֶגעָפאְרן אֹויף ִדי ֶּבעְרג צּו זּוְכן ַא ֶקעְמּפ ַפאר ִדי ָּבחּוִרים, 
ַזייֶעְנִדיג אֹויף ִדי ֶּבעְרג ָהאּב ִאיְך ֶגעְׁשִּפיְרט ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ִזיֶסע ַטַעם ִאין ִדי 
ִהְתּבֹוְדדּות, ִאיְך ָהאּב ֶגעְׁשִּפיְרט ִווי ִדי ְגָראז ִזיְנֶגען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ִאיְך 
ָהאּב ִמיט ֶגעִזיְנֶגען ִמיט ֵזיי ]ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: 
ֵזייֶער  ֶהעְרן  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ֶקען  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז  ֶגעָזאְגט  ַטאֶקע  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 
ֶגעַזאְנג, ִאיְך ֶהער ָדאס ִניְׁשט, ָאֶּבער ִאיְך ְׁשִּפיר ַאז ֵזיי ִזיְנֶגען, ֶקען ַזיין ַאז ִאיְך 
ְׁשִּפיר ָדאס צּוִליּב ֶדעם ָוואס ִאיְך ְגֵלייּב ִאיֶנעם ֶרִּבי'ן ָוואס ָזאְגט ַאז ֶיעֶדע ְגָראז 
ְׁשִּפיר  ִאיְך  ַאז  ִאיְך ׁשֹוין  ֵמיין  ֶדעְרַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִליֶדער צּום  ַזייֶנע  ִזיְנְגט 
ַדיין  ְׁשִּפיְרְסט  ָוואס דּו  ָדאס  ַאזֹוי,  ָדאְך אֹויְך  ִּביְסט  ָאֶּבער דּו  ֶגעַזאְנג,  ֵזייֶער 
ֶגעְׁשַמאק ֶווען דּו ִזיְצט ִאין ַדיין ֵׁשייֶנע ַקאר, ָוואס ְׁשִּפיְרְסטּו ֶדען? ָדאס ִאיז 
אֹויְך ַווייל דּו ָהאְסט ֶגעֶהעְרט ַאז ַא ֵׁשייֶנע ַקאר ִאיז ֶגעְׁשַמאק ִּביז דּו ִפיְלְסט ַאז 

דּו ְׁשִּפיְרְסט ֶעס ׁשֹוין...[.

ָלאִמיר ַאֵהייְמֵגיין ַמאְכן ַא ֵׁשייֶנע ְסעּוָדה; ַמאְך ִניְׁשט ַקיין ְקִריֶגעֵרייֶען ִמיט 
ַדיין ַווייּב ַאז ֶעס ֶפעְלט ָדאס אּון ֶיעְנץ פּון ִדי ְסעּוָדה, ֵזיי ְפֵרייִליְך ִמיט ָוואס 
דּו ָהאְסט ָיא, ִזיְנג אּון ַטאְנץ ִמיט ִדי ִקיְנֶדער, ֶוועְסטּו ְׁשִּפיְרן ַאֶלע ַטֲעִמים ִאין 

ִדי ַחָּלה ַאזֹוי ִווי ֶדעם ַּתם.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן זֹוֶכה ַזיין צּו ֶעְרִליֶכע דֹורֹות.

אּון ַאז ִמיר ֶוועְלן ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן ֶוועְלן ִמיר ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, ָאֵמן.


