
ִחינּו ִוויְנְקל
גענומען פונעם קונטרס "אידישקייט איז שיין"

קּוְרֶצע 
ת  ֹו ל ֵא ְׁש '
ּוְּתׁשּובֹות' ָוואס ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 

ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַפאר ְמַחְנכֹות

ְׁשֵאָלה: ָוואס טּוט ֶמען ִמיט ַא ֵמייְדל ָוואס 
ָנאְרַמאֶלע  ִניְׁשט  ִמיט  ְׁשֶטעְנִדיג  קּוְמט 
ְוַכדֹוֶמה,  ֶעְסן  ֵטייֶעֶרע  ִמיט  ִריֶסעס, 
ֶעס  ֵמייְדֶלעְך  ַאְנֶדעֶרע  ָאן  ֵרייְצט  ָוואס 

ָנאְכצּוַמאְכן?

ְּתׁשּוָבה: ֶמען ָזאל ָזאְגן ֵׁשייֶנעְרֵהייט ַפאר 
ִמיט  ִניְׁשט קּוֶמען  ֶקען  ֶמען  ַאז  ַמאֶמע  ִדי 
ַווייל  ְסקּול  ִאין  ִריֶסעס  ָסאְרט  ַאֶזעְלֶכע 
ָזאְלן  ִקיְנֶדער  ַאְנֶדעֶרע  ַאז  ַמאְכט  ָדאס 
ֶוועט  ִזי  אֹויּב  אּון  ָנאְכַמאְכן,  ֶוועְלן  ִאיר 
ֶוועט  ִריֶסעס  ַאֶזעְלֶכע  ְּבֶרעְנֶגען  ַווייֶטער 

ֶמען ָדאס ַדאְרְפן צּוֶנעֶמען פּון ִאיר.

ְׁשֵאָלה: ָוואס טּוט ֶמען ִמיט ַא ֵמייְדל ָוואס 
ִאיז ַא ַגאְנְצן ָטאג ִמיד?

ִאיְך  ָהאּב  ְׁשֵאָלה  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ְּתׁשּוָבה: 
 - ְּבֶרְסֶלב'  'ִקְרַית  ְׁשֶטעְטל,  ִאין  ֶגעַהאט 
ִליֶּבעְרִטי, ַא ֵמייְדל ִאיז ֶגעְׁשָלאְפן ַא ַגאְנְצן 
ָטאג ִאין ְקַלאס, קֹוֶדם ָהאּב ִאיְך ֶגעֵמייְנט 
ֶגענּוג  ִניְׁשט  ְׁשָלאְפט  ֵמייְדל  ָדאס  ַאז 
ְּבִריוו  ַא  ֶגעְׁשִריְּבן  ִאיְך  ָהאּב  ִאיְנֶדעְרֵהיים 
ַפאר ֶדער ַטאֶטע ַאז ַזיין ָטאְכֶטער ְׁשָלאְפט 
בריוו  דעם  ]זעט  ְקַלאס  ִאין  ַאַסאְך  ֵזייֶער 
אויף עמוד ג'[, ִזי ְׁשָלאְפט ַאיין ֶיעְדן ָטאג 
ִּבְׁשַעְת'ן ֶלעְרֶנען, ֶאְפָׁשר ְׁשָלאְפט ִזי ִניְׁשט 
ֶגענּוג ִאיְנֶדעְרֵהיים; ָהאט ִמיר ֶדער ַטאֶטע 
ְׁשָלאְפט  ִאיְנֶדעְרֵהיים  ַאז  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט 

ִאים  ִאיְך  ָהאּב  ָׁשָעה,  ְצֶוועְלף  ַגאְנֶצע  ִזי 
ֶגעָזאְגט ֶער ָזאל ִאיר ֶנעֶמען צּו ַא ָדאְקֶטער 
ִמיֶנעַראְלן.  ִאיר  ֶפעְלט  ֶעס  ִצי  ַזיין  ּבֹוֵדק 
ָאֶּבער ִוויַלאְנג ִדי ֵמייְדל ְׁשֶטעְרט ִניְׁשט ִדי 
ְקַלאס ָטאר ֶמען ִאיר ִניְׁשט ְטֶׁשעֶּפען, ֶמען 
אר  ַנָ ַדאְרף  ֶמען  ְׁשָלאְפן,  ָלאְזן  ִאיר  ַדאְרף 
ֶרעְדן צּו ִדי ֶעְלֶטעְרן ֵזיי ָזאְלן ֶזען ַאז ִזי ָזאל 
ִקיְנד  ַא  ִוויַלאְנג  ֵצייְטֶלעְך;  ְׁשָלאְפן  ֵגיין 
ִאיר  ֶמען  ַדאְרף  ְקַלאס  ִדי  ִניְׁשט  ְׁשֶטעְרט 
ֶעְלֶטעְרן  ִדי  ֶרעְדן צּו  אר  ַנָ ַּבאֶדעְרן,  ִניְׁשט 
ִמיְט'ן  ְמסּוָדר  ִאיז  ַאֶלעס  ִצי  ֶזען  ָזאְלן  ֵזיי 
ִזיְך  ַמאְכן  ֶעְלֶטעְרן  ִדי  אֹויּב  אּון  ִקיְנד, 
ָנאְכַאָמאל  ֶמען  ַדאְרף  וואּוֶסעְנִדיג  ִניְׁשט 

ֶרעְדן ֵׁשייֶנעְרֵהייט צּו ֵזיי.

ִאין  ִקיְנד  ַא  ַאַרייְנֶנעֶמען  אר  ַנָ ֶקעֶנען  ִמיר 
ַזיין  אֹויְך  ִוויְלן  ֶעְלֶטעְרן  ִדי  אֹויּב  ְסקּול 

ֶיעְנץ ִאיְנִמיְטן קּוְמט ַאַריין ִאיֶנעם ְׁשמּוֶעס ֶנעֶמען פּון ֶמעְנְטְׁשן, 
ִניְׁשט  ֶמען  ֶקען  ַפאְרָוואס  ִמָדה,  ֶגעֵמייֶנע  ַא  ֵזייֶער  ִאיז  ָדאס 
ַפאְרְּבֶרעְנֶגען ִאיְנֵאייֶנעם ִמיט ַא ֶגעְׁשַמאק ָאְנֶדעם ָוואס ֶמען ָזאל 
ַּבאֶרעְדן ַאְנֶדעֶרע?! ֶעס ִאיז ָדא ֶגענּוג ַזאְכן פּון ָוואס צּו ְׁשמּוֶעְסן, 
ֶמען ֶקען ֶרעְדן פּון ַאֶלעס ָוואס ָהאט ִניְׁשט צּוטּון ִמיט ַאְנֶדעֶרע 
ֶמעְנְטְׁשן, ֶמען ֶקען ֶרעְדן ְסַּתם ֵנייֶעס ְוַכדֹוֶמה ַּדֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא, 

ָאְנֶדעם ָוואס ֶמען ָזאל ֶדעְרַמאֶנען ֶנעֶמען פּון ֶמעְנְטְׁשן.

ף ִווי  י�ּכֶ ן �ּכֵ ם ְפֶלעְגט ֵזיי צוּכ ָזאִגין ָנאר ָאן ֵליָצנֹו�. אוּכ ן ֶדער �ּכַ אוּכ
ן  ֶמען ָהאט ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט ָאן ֵליָצנֹו�. ָהאט ֶער ֵזיי צוּכ ִגיֶהעְרט. אוּכ
ִסין. ָוואִרין ַווייֶטער. ָהאט ֶער ִניט  מוּכ ן ִמיט ֵזיי צוּכ ׁשְ ָהאט ָאְנִגיהֹויבּכְ
ער ְטַראְ�ְטן ָחְ�מֹו�. ָטאֶמער ִאיז ָדאס ַאֵליין ֵליָצנֹו�.  ִגיָוואְלט ִאיבּכֶ

ם. ָוואִרין ֶער ִאיז ִגיֶווען ַא �ּכַ

ַמאְכן  ִניְׁשט  ִזיְך  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָדא,  אּוְנז  ֶלעְרְנט  ֶרִּבי  ֶדער 
וואּוֶסעְנִדיג פּון ֶדעם 'ָוואס ֶיעֶנער ָזאְגט אֹויף ִמיר', ַאזֹוי ִווי ֶדער 
ַּבא'ַטֲעְמ'ֶטע  אּון  ֶגעְׁשַמאֶקע  ַא  ֵזייֶער  ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ָוואס  ַּתם 
ֶלעְּבן, ֶעס ִאיז ִאים ִניְׁשט ָאְנֶגעַגאְנֶגען ָוואס ַאְנֶדעֶרע ָזאְגן אֹויף 
ִאים, ָוואס ַאְנֶדעֶרע ְׁשֵמייְכֶלען ִזיְך אּוְנֶטער ִאים, ֶדער ַּתם ָהאט 
ֶגעֶרעְדט ִמיט ֶיעְדן צּוְגַלייְך, אּון ַאז ֶמען ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן חֹוֶזק 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

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

ם. ה ט, ֵמָחָכם ְותַּ יוֹת', ַמֲעשֶׂ יעּור ִאין 'ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ֶגעֶווען ֶדעם שִׁ

ֵאייֶדער ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ָפאְרֶלעְרֶנען 
ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: ֶדער ֶרִּבי ֶלעְרְנט אּוְנז ָדא ִאין ִדי ַמֲעֶׂשה ַא ֶוועג 
ִווי ַאזֹוי ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְּבן ַא רּוִאיֶגע ֶגעְׁשַמאֶקע 

ֶלעְּבן.

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

ן ָדא  ן ֵזיי ָהאבּכְ עט. אוּכ ֶ פּכ יי ֶדער ֶוועְלט ִאיז ֶער ִגיֶווען ַא ִגיׁשְ ן בּכַ אוּכ
ין ָדא ִגיַהאט אֹויס ֶוועֶמען צוּכ  ִגיְקִריְגן ָוואס ֵזיי ִוויִלין. ָוואִרין ֵזיי ָהאבּכִ
יי  ִנים ִגיַהאט בּכַ ָ ן ִגיָוואְלט. ָוואִרין ֶער ָהאט ַאפּכ עִטין ַאזֹוי ִווי ֵזיי ָהאבּכְ ֶ פּכ ׁשְ
ין ִאין ִמיְסְטֶנע ָאן  ן ָהאבּכִ ֶמען. אוּכ ן קוּכ ֶגעֶנער. ְפֶלעִגין ֶמעְנׁשְ ֵזיי ִווי ַא ְמׁשוּכ
עִטין. ֶ פּכ עס צוּכ ׁשְ ֶ ן ֶעפּכ ֵדי ֵזיי ָזאִלין ָהאבּכְ ִסין. �ּכְ ין ִמיט ִאים צוּכ ְשמוּכ ִגיהֹויבּכִ

ֶזעְלְטן  ֵזייֶער  ִזיְך  ַמאְכט  ֶעס  ְמִציאּות,  ַא  ֵלייֶדער  ִאיז  ָדאס 
ָזאְלן  ְׁשָוואֶגעְרס,  אּון  ְּברּוֶדער  ַמאֶמע,  ַטאֶטע  פּון  ִמְׁשָּפָחה  ַא 
ָוואס  ָאְנֶדעם  ְסעּוָדה  ַׁשָּבת'ִדיֶגע  ַא  ַּביי  ִאיְנֵאייֶנעם  ַפאְרְּבֶרעְנֶגען 
אּון  ָדאס  פּון  ֶרעְדט  ֶמען  ֶמעְנְטְׁשן,  ַאְנֶדעֶרע  פּון  ֶרעְדן  ָזאל  ֶמען 
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ב

אּון  ֵלָצנּות!"  ָאן  "ָנאר  ָאְנֶגערּוְפן:  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ִאים  פּון  ַמאְכן 
ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ַווייֶטער ֶגעְׁשמּוֶעְסט ִמיט ֵזיי.

ן ַאז ֶער ָהאט ָפאְרט ִגיֶזעְהן ַאז ֵזיי ֵמייֶנען ֵליָצנֹו�. ְפֶלעְגט ֶער  אוּכ
ן ִמיר. ֶוועְסטוּכ  ֶגער ַזיין פוּכ ָזאִגין ָוואס ֶוועט ַזיין ַאז דוּכ ֶוועְסט ׁשֹוין ְקלוּכ
ן ַאז דוּכ ֶוועְסט  ט ַזיין ַא ַנאר. ָוואִרין ָוואס ְטֶרעף ִאיְך ָאן. אוּכ ִזיְך ֶעְרׁשְ
ט ַזיין ַא ַנאר. )ַאזֹוי ִאיז ַאְלץ  ֶגער ַזיין ֶוועְסטוּכ ִזיְך ֶעְרׁשְ ן ִמיר ְקלוּכ ׁשֹוין פוּכ
ם. ַהייְנט ֶוועְלן ִמיר ִוויֶדער ֶדעְרֵצייְלן  ן ֶדעם �ּכַ ֵטייֶגער פוּכ ִגיֶווען ֶדער ׁשְ

ן ֶדעם ָחָ�ם(. פוּכ

ְמט  ן ֶער קוּכ ֶדעְרַווייל ִאיז ִגיָוואְרן ַא ַרַעׁש ַאז ֶדער ָחָ�ם ָפאְרט. אוּכ
ם אֹויְך ִגיָלאִפין  ן ִמיט ְגרֹויס ָחְ�ָמה. ִאיז ֶדער �ּכַ ָלה אוּכ ָאן ִמיט ְגרֹויס ְגדוּכ
. ִגיבּכ ִמיר  ם ַווייבּכ ן ָהאט ִגיָזאְגט צוּכ ְמָחה. אוּכ ִאים ַאֶקעִגין ִמיט ְגרֹויס ׂשִ
ן ָחֵבר ָלאם ִאיְך ִאים ֶזעְהן.  א ָלאם ִאיְך ֵגיין ַאֶקעִגין ַמיין ִליבּכְ ָ פּכ ִגיְך ִדי יוּכ
ן ֶדעם  עְלץ. ִאיז ֶער ִאים ַאֶקעִגין ִגיָלאִפין אוּכ ֶ ן ֶדעם פּכ ָהאט ִזי ִאים ִגיֶגעבּכְ
ֶמען  ִגיקוּכ ִאים  ִאיז  ְגרֹויְסֵקייט.  ִמיט  ַא ַקאְרֶטע.  ִאין  ִגיָפאִרין  ִאיז  ָחָ�ם 
ְמָחה ִמיט ְגרֹויס  לֹום ִמיט ׂשִ ין ׁשָ ן ָהאט ִאים ִגיֶגעבּכִ ם. אוּכ ַאֶקעִגין ֶדער �ּכַ
ָווואס  ֶדער  רוּכ בּכְ ער  ִליבּכֶ ַמיין  ִגיָזאְגט(  ִאים  צוּכ  ָהאט  ן  )אוּכ אְפט.  ׁשַ ִליבּכְ
ין  בּכִ ִאיְך  ן  אוּכ ַראְ�ט  ִגיבּכְ ִדיְך  ָהאט  ֶער  ָוואס  ָגאט  ִאיז  ט  ִגילֹויבּכְ  . ְסטוּכ טוּכ
ִדי  ִזיְך  ִאיז  יי ִאים  בּכַ ָאן.  ְקט ִאים  ן ֶדער ָחָ�ם קוּכ ֶזעְהן. אוּכ ִדיְך צוּכ  זֹוֶ�ה 
ַטאֶנען.  ִגיׁשְ ִאיז  ן  ִווי אֹויבּכְ )ַאזֹוי  ט  ִניׁשְ ִגיֶווען ָגאר  ֶוועְלט אֹויְך  ַגאְנֶצע 
יי ִאים ָגאר ִניט ָאן ִגיְטָראְפן.  ין בּכַ ן ֶדער ֶוועְלט ָהאבּכִ ן פוּכ ַאז ַאֶלע ֶמעְנׁשְ
ן.  �ּכֵ ל ׁשֶ ן ָגאר ֶדער ֶוועְלט( ִמ�ּכָ ֶגער ִגיֶווען פוּכ יי ִזיְך ְקלוּכ ָוואִרין ֶער ִאיז בּכַ
ֶדעְסט  ן  פוּכ ָנאר  ָגע.  ְמׁשוּכ ַא  ִווי  ִנים  ָ פּכ ַא  ָהאט  ֶער  ָוואס  ֶמעְנׁש.  ַא  ַאזֹוי 
ין ִזיְך ֵזייֶער  ְגְנט ָוואס ֵזיי ָהאבּכִ ן ֶדער יוּכ ֶוועִגין ָפאְרט ַמְחַמ� ִדי ַאֲהָבה פוּכ
ן ֶער ִאיז ִמיט ִאים ִגיָפאִרין  ִליבּכ ִגיַהאט. ָהאט ֶער ִאים ְמַקֵרב ִגיֶווען. אוּכ

ָטאט ַאַריין. ִאין ׁשְ

ן ִדי ְצֵוויי ִקיְנֶדער )ְדַהיינוּכ  ים ִדי ֶפעֶטער פוּכ �ּכִ ֲעֵלי בּכַ ן ִדי ְצֵוויי בּכַ אוּכ
ן, ִאין ֶדער ַצייט  ָטאְרבּכְ ם( ֶזעֶנען ֵזיי ִגיׁשְ ן ֶדעם �ּכַ ן פוּכ ן ֶדעם ָחָ�ם אוּכ פוּכ
ער  ִאיבּכֶ ין  ָהאבּכִ ן  אוּכ ְמִדינֹו�.  ִאין  ִגיֶווען  אֹויִסין  ִאיז  ָחָ�ם  ֶדער  ָוואס 

ֶער  ִאיז  ָאְרט.  ַזיין  אֹויף  ִגיֶווען  ִאיז  ם  �ּכַ ֶדער  ַהייֶזער.  ֵזייֶעֶרע  ִגיָלאְזט 
ִאיז  ָחָ�ם  ֶדער  י'ט.  ִגַיְרׁשִ ֶעס  ָהאט  ן  אוּכ הֹויז  ָפאֶטעְרס  ַזיין  ִאין  ַאַריין 
צוּכ  ָאפּכ  ִגיַהאט  ִניט  ֵקייֶנער  ָהאט  ְמִדינֹו�  ְפֶרעְמֶדע  ִאין  ִגיֶווען  ער  ָאבּכֶ
ִגיָוואִרין.  ְוָאַבד  ָלה  �ּכָ ָחָ�ם  ֶדעם  ן  פוּכ הֹויז  ָדאס  ִאיז  הֹויז.  ָדאס  ֶנעֶמען 
ן. ָהאט ֶדער ָחָ�ם ִניט ִגיַהאט ֵקיין  ִליבּכְ ן ָגאר ִניט ִגיבּכְ ן ֶסע ִאיז ֶדעְרפוּכ אוּכ
ֶמען. ִאיז ֶער ַפאר ָפאִרין  ַע� ַאז ֶער ִאיז ִגיקוּכ ׁשַ ב ֶער ָזאל ַאַריין בּכְ טוּכ ׁשְ
ִרים. ָוואִרין ֶסע  יִריק ַאַריין. ָהאט ֶער ָדאְרט ִגיַהאט ְיסוּכ ִאין ֵאיין ַאְרבּכִ
ם.  ן ֶדער �ּכַ יִריק ִווי ֶער ָהאט גיָוואְלט. אוּכ ִאיז ִניט ִגיֶווען ַאזֹוי ֵאיין ַאְרבּכִ
ַאֶלע  לֹויִפין  ְפֶלעְגט  ן  אוּכ ֶעְ�ץ  טוּכ ַניי  ַא  ֶנען  ִגיפוּכ ַהייְנט  ׁשֹוין  ִזיְך  ָהאט 
ן ֶער ָהאט ִגיֶזעְהן  ְמָחה. אוּכ ן ִמיט ׂשִ אְפט אוּכ ׁשַ ם ָחָ�ם ִמיט ִליבּכְ ָמאל צוּכ
ם  ם ִגיָזאְגט צוּכ ִריק. ָהאט ֶדער �ּכַ ן ֶדער ַאְרבּכְ ִרים פוּכ ַאז ֶדער ָחָ�ם ָהאט ְיסוּכ
יי ִמיר  בּכ ַאַריין. ֶוועְסטוּכ בּכַ טוּכ ֶדער. ֵגיי צוּכ ִמיר ַאַריין ִאין ַמיין ׁשְ רוּכ ָחָ�ם. בּכְ
ם אֹויף ֶנעֶמען ִאין ֵאיין ְזֶמעִני ָגאר ָוואס  ן ִאיְך ֶוועל ִמיְך צוּכ ֵטיין אוּכ ׁשְ
ין. ִאיז ָדאס ִגיֶפעִלין ֶדעם  בּכ ֶוועְסטוּכ ָהאבּכִ טוּכ ן ָגאר ַמיין ׁשְ . אוּכ ִאיְך ָהאבּכ

ַטאֶנען. יי ִאים ִגיׁשְ ן ֶער ִאיז בּכַ ָחָ�ם. ִאיז ֶדער ָחָ�ם צוּכ ִאים ַאַריין. אוּכ

ִזיְך ַּבאַדאְנֶקען

ָדא ֶזעט ֶמען וואּו ַווייט ֶדער ָחָכם ִאיז ַפאְרְקָראְכן ֶגעָוואְרן דּוְרְך 
אֹויף  ַארֹויְסֶגעָלאְזט  ִזיְך  ָהאט  ֶער  ֶווען  ָאְנֵהייּב  ִאין  ָחְכמֹות;  ַזייֶנע 
ַוואְרָׁשא,  ַקיין  'סֹוֲחִרים'  ִדי  ִמיט  ִמיְטֶגעָפאְרן  ִאיז  אּון  ֶוועְלט  ִדי 
ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֶרִּבי, ֶווען ֶער ָהאט ִזיְך ָאְּפֶגעֵטייְלט פּון ֵזיי ֶוועְרְנִדיג 
ַא 'ְמָׁשֵרת', ִאיז ֶער קֹוֶדם ֶגעַגאְנֶגען צּו ִדי סֹוֲחִרים ָוואס ָהאְּבן ִאים 
ַאֶהער,  ָדא  ְּבֶרעְנֶגען  ִאים  ַפאְר'ן  ָאְּפֶגעַדאְנְקט  ֵזיי  אּון  ֶגעְּבֶרעְנְגט 
ִדי  ִאיֶּבער  פּון  ֶגעקּוֶמען  צּוִריק  ׁשֹוין  ִאיז  ֶער  ֶווען  ַהייְנט  ָאֶּבער 
ֶוועְלט, ֶער ָהאט ִזיְך ׁשֹוין ֶגעֶלעְרְנט ַאֶלע ֶעְרֵליי ָחְכמֹות ְוכּו', אּון 
ֶעס ָהאט ַּפאִסיְרט ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט וואּו ַאייְנצּוְׁשֵטיין, אּון 
ְמִסיַרת  ִמיט  ֵׁשיין אֹויְפֶגענּוֶמען  ַאזֹוי  ִאים  ַחֶבר ֶדער ַּתם ָהאט  ַזיין 
ָדא  ִאים,  ַפאר  ִדיָרה  ֵאייֶגעֶנע  ַזיין  ֶגעֶגעְּבן  ַאֶוועק  ָהאט  ֶער  ֶנֶפׁש, 

ִדי  אֹויּב  ָאֶּבער  ַאְרֶּבעט,  ִדי  פּון  ֵחֶלק  ַא 
ִקיְנד  ֵזייֶער  ֶהְפֵקר  ָלאְזן  ִוויְלן  ֶעְלֶטעְרן 
ֵזייֶער  ַאַרייְנֶנעֶמען  ִניְׁשט  ִמיר  ֶקעֶנען  ַדאן 
ִקיְנד. ַמיין ָטאְכֶטער ָהאט ִמיר ֶדעְרֵצייְלט, 
ֵאיין  ִאין  ַהאְלְטן  ִמְׁשָּפָחה  ַא  ֵמייְדֶלעְך פּון 
ֶדעְרֵצייְלן ִאין ְסקּול ַאז ֵזיי קּוְקן אֹויף ֵזייֶער 
ֶטעְּבֶלעט ְוכּו', ָהאּב ִאיְך ֶגעְׁשִריְּבן ַא ְּבִריוו 
]זעט דעם בריוו אויף עמוד ג[ ַפאר ֶדעם 
ִזיְך  ָזאְלן  ֵזיי  ַאז  ָׁשאד  ַא  ִאיז  "ֶעס  ַטאְטן: 
צּוֶגעוואֹויֶנען צּו קּוְקן ָמאִווי"ס, ֶיעְצט ִאיז 
ִמיט  ַמאְכן  צּו  ְׁשִטיל  ֵזיי  ְגִריְנֶגער  ֶאְפָׁשר 
ֶדעם, ֵזיי ָזאְלן ִניְׁשט מּוְטֶׁשען, ָאֶּבער ָוואס 
ֶוועְרן?  ֶעְלֶטער  ֶוועְלן  ֵזיי  ֶווען  ַזיין  ֶוועט 
ֶקעֶנען  ִניְׁשט  ֶעס  ֶמען  ֶוועט  ֶדעָמאְלט 
ַאֶוועְקֶנעֶמען פּון ֵזיי", ִאיְך ָהאּב ָגאְרִניְׁשט 
ִניְׁשט  ֵווייס  ִאיְך  ִאים,  פּון  צּוִריְקֶגעֶהעְרט 
ַּבאֵלייִדיְגט  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ָאֶדער  ַפאְרָוואס, 
קּוֶמען  ִניְׁשט  ֶמער  ֶוועט  ֶער  אּון  ִמיר  פּון 
ִאין ְיִׁשיָבה אּון ַא ַהאְלּב ָיאר ַארּום ֶוועט ֶער 
ַארֹויְסֶנעֶמען ַזייֶנע ִקיְנֶדער פּון ָדא... ָאֶדער 

ַעְוָלה  ַא  ַפאר  ָוואס  ַכאְּפן  ִזיְך  ֶער  ֶוועט 
ַזייֶנע  ַפאר  ָמאִווי"ס  ַווייְזן  ִמיְט'ן  טּוט  ֶער 
ִקיְנֶדער אּון ֶוועט ֶעס ַפאְרֶרעְכְטן, ֶער ֶוועט 
ְׁשַרייּב  ִאיְך  ֶווען  טּון;  צּו  ָדאס  אֹויְפֶהעְרן 
ָגאְרִניְׁשט  ִאיְך  ָהאּב  ֵאייֶנעם  ַפאר  ְּבִריוו  ַא 
אר ֶיעֶנעְמ'ס טֹוָבה, ֶער  ֶדעְרפּון, ִאיְך ִוויל ַנָ

ָזאל ָהאְּבן ַהְצָלָחה ִמיט ִדי ִקיְנֶדער.

ִדי  ַפאר  ָזאְגן  ֵאיין  ִאין  ַהאְלְטן  ְׁשֵאָלה: 
ֶרעְדן"  ֶיעְצט  ִניְׁשט  ָטאר  "ֶמען  ִקיְנֶדער: 
ָאֶדער  ְטֶׁשעֶּפען  ָדאס  ֵהייְסט  ְוַכדֹוֶמה, 

ַפאְרֶׁשעֶמען ַא ִקיְנד? 

ַאזֹוי  ֶזעְנט  ִאיר  ֶזע  ִאיְך  ְּתׁשּוָבה: 
ֶיעֶדע  ַאז  ׁשֹוין  ֵמייְנט  ִאיר  ָפאְרִזיְכִטיג, 
ֵהייְסט  ַזאְך  ֶיעֶדע  'ְטֶׁשעֶּפען',  ֵהייְסט  ַזאְך 
ֶיעְדן  קּוְמט  ֶלעֶרעִרין  ַא  'ַפאְרֶׁשעֶמען'; 
ִניְׁשט  ֵווייְסט  ִזי  ֵווייֶנען ִאין ָאִפיס ַאז  ָטאג 
ָוואס צּו טּון, ִזי ַהאְלט ִאין ֵאיין ָזאְגן ַפאר 
ָהאט מֹוָרא  ִזי  ְׁשִטיל",  "ַזייט  ֵמייְדֶלעְך  ִדי 
ְפֶרעְגן  ַאייְך  ִוויל  ִאיְך  ַפאְרֶׁשעְמט...  ִזי  ַאז 

"ִאיר ֶהעְרט ִניְׁשט ִדי ְדָרׁשֹות פּון ְיִׁשיָבה? 
ִוויִפיל ָמאל ָזאג ִאיְך ַּביי ִדי ְדָרׁשֹות: "ֶמען 
ֶקען ִניְׁשט ֶרעְדן ַּביים ִׁשיעּור!" מֹוֲהָרא"ׁש 
ִׁשיעּור:  ַּביים  ְפֶרעְגן  ֶקעֶנען  אֹויְך  ְפֶלעְגט 
ִׁשיעּור,  צּום  ֶגעקּוֶמען  ִּביְסטּו  "ַפאְרָוואס 
פּון  ָדא?!";  ְׁשָלאְפן  ֶגעקּוֶמען  ִּביְסט 
ְקַלאס  ִאין  ֶרעְדן  ִניְׁשט  ִקיְנֶדער  ַפאר  ָזאְגן 
ַקיין  ָהאְּבן  ִניְׁשט  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעם  אֹויף 
ׁשּוְלד ֶגעִפיְלן, ַווייל ָדאס ַאֵלייְנס ּבֹויט ֵזיי 
ִווי ַאזֹוי צּו ֶרעְדן צּו  ִוויְסן  ֵגייֶען  ֵזיי  אֹויף, 
ָנאְכָזאְגן,  ָדאס  ֶוועְלן  ֵזיי  ִקיְנֶדער,  ֵזייֶעֶרע 
ָזאְגט  ֶמען  ֶווען  ֶמען  ֵמייְנט  'ְטֶׁשעֶּפען' 
ַאְנֶדעֶרע  ָאֶדער  'ְמׁשּוֶגעֶנער'  ִקיְנֶדער  ַפאר 
ֶווען  ֵמייְנט  טּון'  'ֵוויי  ֶוועְרֶטער,  ִמיאּוְס'ֶע 
ֶוועט  ִדיר  'פּון  ִקיְנד  ַא  ַפאר  ָזאְגט  ֶמען 
ֶׁשעְדִליֶכע  ַאֶזעְלֶכע  ַזיין',  ָגאְרִניְׁשט  ׁשֹוין 
'ִניְׁשט  ִקיְנד  ַא  ַפאר  ָזאְגן  ָאֶּבער  ֶוועְרֶטער, 

ֶרעְדן ִאיְנִמיְטן ְקַלאס' - ָדאס ִאיז ִחינּוְך.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִאיר ָזאְלט 
ָהאְּבן ִסַּייְעָּתא ִּדְׁשַמָּיא, ָאֵמן.



ג

ָזאְגט ׁשֹוין ִניְׁשט ֶדער ֶרִּבי ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ַּבאַדאְנְקט ַפאְר'ן ַּתם, 
ַווייל ֶיעְצט ָהאט ִאים ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעַפּאְסט צּו ַדאְנֶקען, ַווייל ֶיעְצט 
ָהאט ֶער ׁשֹוין ֶגעַהאְלְטן פּון ִזיְך ָגאר ְׁשַטאְרק, ְטַראְכְטְנִדיג ַאז ִדי 

ַגאְנֶצע ֶוועְלט קּוְמט ִזיְך ִאים.

ֶזעט  ֶמען  ָנאר  ִאים,  ִמיט  ַּפאִסיְרט  ָהאט  ָדאס  ָנאר  ִניְׁשט  אּון 
פּוֶנעם  ֶגעַמאְכט  חֹוֶזק  ָנאְך  ָהאט  ֶער  ִווי  ַמֲעֶׂשה  ִדי  ִאין  ְׁשֶּפעֶטער 
ִּביְסטּו ֶדען?! ָנאר ְמׁשּוָגע!" -  ַּתם, ֶער ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט: "ָוואס 
ַזייֶנע  ָנאְך  ֵגייט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִמיט  ֶגעֶׁשעט  ָוואס  ָדא  ֶמען  ֶזעט 
ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ַּבאַדאְנֶקען  צּו  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ִאים  ַּפאְסט  ֶעס  ָחְכמֹות, 
ָוואס טּוט ִאים ַא טֹוָבה, ֶער ַהאְלט ׁשֹוין ַאז ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט קּוְמט 
ִזיְך ִאים לֹויט ַזיין ְגרֹויס ָחְכָמה; ֵאיי, ֶדער ַּתם ָהאט ִזיְך ָדאְך מֹוֵסר 
ַא ַגאַראְזׁש  ִאין  ֶגעַגאְנֶגען וואֹויֶנען  ִאיז  ִדיר, ֶער  ֶגעֶווען ַפאר  ֶנֶפׁש 
ַאֶלעס צּוִליּב ֶדעם ַאז דּו ָזאְלְסט ָהאְּבן ַא ִדיָרה וואּו צּו וואֹויֶנען אּון 
ִניְׁשט  ֵקייֶנעם  ׁשֹוין  ַדאְרף  ֶער  ַאז  ַהאְלט  ֶער  ָאֶּבער  צּוְפִריְדן,  ַזיין 

ַדאְנֶקען, ַווייל ַאֶלעס קּוְמט ִזיְך ִאים ֵסיי ִווי...

ֵקייֶנער קּוְמט ִמיר ָגאְרִניְׁשט

ָגאְרִניְׁשט',  ִמיר  קּוְמט  'ֵקייֶנער  ֶגעֶדעְנְקן  ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא 
'ֵקייֶנער ִאיז ִמיר ָגאְרִניְׁשט ׁשּוְלִדיג' ַאזֹוי ֶוועְרט ֶמען ַא צּוְפִריֶדעֶנער 
ֶמעְנְטׁש. ָיאְרן צּוִריק ֶווען ִאיְך ִּבין ֶגעֶווען ַא ְמַלֵמד ִאין ַא ַאְנֶדעֶרע 
מֹוָסד, ֶזעֶנען ִמיר ֶיעֶדעס ָיאר זּוֶמער ֶגעֶווען ִאין ֶקעְמּפ, ֵאיין ָיאר 
ֶזעֶנען ִדי ֶדעֶכער פּון ִדי ָּבאְנֶגעָלאֹוס ֶגעֶווען ֶגעֶלעֶכעְרט, וואּו ֶעס ִאיז 
ָנאר ֶגעֶווען ַא ֶלעְכל אֹויְפ'ן ַדאְך ָהאט פּון ָדאְרט ַאַריין ֶגעְטָראְּפט 
ַוואֶסער, ֶמען ָהאט ֶגעַדאְרְפט ִאיֶּבעָראל ַארּום ֵלייְגן ִׁשיְסֶלעְך אּון 
ַהאְנטּוֶכער ַאז ִדי ַוואֶסער ָזאל ָדאְרט ַאַרייְנְטָראְּפן, ָאֶּבער ִאיְך ָהאּב 
ִזיְך ִניְׁשט ָאְּפֶגעֶרעְדט ֶדערֹויף, ִאיְך ָהאּב ַאְלץ ֶגעָזאְגט: 'ָּברּוְך ַהֵׁשם 
ִאיְך ַּבאקּום ָדא ַא ָּבאְנֶגעָלאֹו ְּבִחָּנם, ִאיְך ִּבין ְפֵרייִליְך אּון צּוְפִריְדן', 
ִזיְך  ָהאְּבן  מֹוָסד  ִאיֶנעם  ַאייְנֶגעְׁשֶטעְלֶטע  ַאְנֶדעֶרע  ֶגעִוויֶסע  ָאֶּבער 
ֶזעֶנען  ָּבאְנֶגעָלאֹוס  ִדי  ְׁשֶלעְכט  ִווי  ָאְּפֶרעְדן  ֵאיין  ִאין  ֶגעַהאְלְטן  ָיא 
ְוכּו', ְפֶלעְגט ֵזיי ִדי ַהְנָהָלה ֶעְנְטֶפעְרן: 'ֶזעט ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי 
ֶגעֶפעְרִליְך, ֶער )ַווייְזְנִדיג אֹויף ִמיר( ֶרעְדט ִזיְך ָגאְרִניְׁשט ָאּפ!' ְלַמֲעֶׂשה 
ָהאְּבן ֶגעִוויֶסע ַאייְנֶגעְׁשֶטעְלֶטע ַפאְרלֹויְרן ֵזייֶער ָּפאְסְטן צּוִליּב ֶדעם 

ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך ֶגעַהאְלְטן ִאין ֵאיין ָאְּפֶרעְדן, ִוויֶדער ֵאייֶנער ָוואס 
ֶרעְדט ִזיְך ִניְׁשט ָאּפ - פּון ִאים ִאיז ֶיעֶדער צּוְפִריְדן.

ַּפאִזיִטיֶווער  ַא  ֶמעְנְטׁש,  ְפֵרייִליֶכער  ַא  ִליּב  ָהאְּבן  ֶמעְנְטְׁשן 
ֶמעְנְטׁש, ֵאייֶנער ָוואס ִאיז ְׁשֶטעְנִדיג ְפֵרייִליְך אּון גּוְטמּוִטיג, ֶיעֶדער 
קּוק  ִאים;  ִמיט  ַפאְרְּבֶרעְנֶגען  אּון  ֶמעְנְטׁש  ַאַזא  ַארּום  ְׁשֵטיין  ִוויל 
ִזיְך ַארּום ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֶוועְסטּו ֶזען, ֶנעְּבן ֶוועֶמען ְׁשֵטייֶען ַאְלץ 
ַארּום ֶמעְנְטְׁשן? ִמיט ֶוועֶמען ָהאט ֶמעְנְטְׁשן ִליּב צּו ְׁשמּוֶעְסן? ִמיט 
ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶזעֶנען ְפֵרייִליְך אּון גּוְטמּוִטיג, אּון פּון ַא זֹויֶעֶרער 

ֶמעְנְטׁש ִציט ִזיְך ֶיעֶדער ַאֶוועק.

ִמיר  קּוְמט  'ֵקייֶנער  ַאז  ֶדעם  ִמיט  ֶלעְּבט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ָגאְרִניְׁשט', 'ֵקייֶנער ִאיז ִמיר ָגאְרִניְׁשט ׁשּוְלִדיג' - ֶדער ָהאט ַא ִזיֶסע 
ַמאֶמע,  ַטאֶטע  ִזיְך אֹויף  ֶרעְגן  ִאיְנֶגעַלייט  ֶנעֶּבעְך  ֶזעט  ֶמען  ֶלעְּבן; 
'ֲהִיָּתֵכן, ֶדעם ֶעְלְטְסְטן ִקיְנד ָהאְּבן ֵזיי ֶגעֶגעְּבן ַא ִדיָרה, ֶדעם ְצֵווייְטן 
ִקיְנד ָהאְּבן ֵזיי ָנאְך ַאִּביְסל ֶגעָהאְלְפן קֹויְפן ַא ִדיָרה אּון ַפאר ִמיר 
ֶגעְּבן ֵזיי ָגאְרִניְׁשט?!'; ַדיין ַטאֶטע קּוְמט ִדיר ֶעֶּפעס?! ַדיין ַטאֶטע 
ַדיין  ׁשּוְלִדיג  ִּביְסט  דּו  ִּביְסטּו,  ׁשּוְלִדיג  ׁשּוְלִדיג?!  ֶעֶּפעס  ִדיר  ִאיז 
ֶלעְּבן ַפאר ַדיין ַטאֶטע ַמאֶמע! ַאז ַדיין ַטאֶטע ִוויל ִדיר ֶגעְּבן ַא ִדיָרה 
ָזאג ִאים: "ַטאִטי, ַא ְגרֹויְסן ְיַיֶׁשר כַֹּח", אּון ַאז ֶער ִוויל ִדיר ִניְׁשט 

ֶגעְּבן, ִאיז ָגאְרִניְׁשט.

ֵגייֶען ַארּום ִמיט ִׂשְנָאה אֹויְפ'ן ְׁשֶווער אּון  ִאיְנֶגעַלייט  ַאְנֶדעֶרע 
ְׁשִוויֶגער, 'ֲהִיָּתֵכן, ֶדעם ֶעְלֶטעְרן ְׁשָוואֶגער ָהאְּבן ֵזיי ֶגעֶגעְּבן ַא ִדיָרה, 
ַפאר ִדי ַאְנֶדעֶרע ְׁשָוואֶגער ָהאְּבן ֵזיי ֶגעקֹויְפט ַא ֵנייֶע ֶקעִריְדְזׁש, אּון 
ְׁשִוויֶגער קּוֶמען  ַדיין ְׁשֶווער אּון  ֵזיי ָגאְרִניְׁשט?!';  ַפאר ִמיר קֹויְפן 
ִדיר ֶעֶּפעס?! ַדיין ְׁשֶווער אּון ְׁשִוויֶגער ֶזעֶנען ִדיר ֶעֶּפעס ׁשּוְלִדיג?! 
ֶגעֶגעְּבן  ִדיר  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ֶלעְּבן  ַגאְנֶצע  ַדיין  ׁשּוְלִדיג  ֵזיי  ִּביְסט  דּו 
ֵזייֶער ָטאְכֶטער! אֹויּב ֵזיי ִוויְלן ִדיר ֶגעְּבן ַא ֶקעִריְדְזׁש ַּבאַדאְנק ֵזיי: 
ֶגעְּבן ֶדעם ֶקעִריְדְזׁש",  ְׁשִוויֶגער ַפאְר'ן ִמיר  ְׁשֶווער אּון  "ְיַיֶׁשר כַֹּח 

אּון ַאז ִניְׁשט ִאיז אֹויְך ָגאְרִניְׁשט.

ֶווער ֶרעְדט ָנאְך ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ִדי ַווייּב; דּו ָהאְסט ֶגעֶּבעְטן 
ַדיין ַווייּב ִזי ָזאל ִדיר ָאְנְגֵרייְטן ַא ֶגעִוויֶסע ֶעְסן ְוַכדֹוֶמה, דּו קּוְמְסט 
ַאֵהיים אּון ֶעס ִאיז ִניְׁשט ְגֵרייט, ָוואס ְׁשֵרייְסטּו אֹויף ִאיר? ִזי קּוְמט 

די פאלגענדע בריוו ווערן דערמאנט אינעם קונטרס "אידישקייט איז שיין"

י"ג  ָרָכה,  ַהבְּ ְוֹזאת  ת  ְרשַׁ פַּ ה'  יֹום  ַרְך,  ִיְתבָּ ה'  ֶעְזַרת  בְּ  
ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן ֵרי, שְׁ שְׁ תִּ

ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ַא ְגִריס פּון ַדייֶנע ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער, ֵזיי ֶגעְּבן 
צּו ֵזייֶער ַאַסאְך ַפאְר'ן מֹוָסד.

ַדיין ָטאְכֶטער ... ִּתְחֶי' ִאיז ֵזייֶער ַא ֵטייֶער 
ִאין  ַאַסאְך  ֵזייֶער  ְׁשָלאְפט  ִזי  ָאֶּבער  ִקיְנד, 
ַאיין  ִזי  ְׁשָלאְפט  ָטאג  ֶיעְדן  ַמָמׁש  ְקַלאס; 
ִניְׁשט  ִזי  ֶאְפָׁשר ְׁשָלאְפט  ֶלעְרֶנען.  ִּבְׁשַעְת'ן 
ֶגענּוג? ֶאְפָׁשר ַדאְרף ִזי ֶמער ְׁשָלאְפן, ָאֶדער 
ִאיז  ֶעס  ִמיֶנעַראְלן;  ִאיר  ֶפעְלט  ֶאְפָׁשר 
ִוויְכִטיג דּו ָזאְלְסט ֶעס ּבֹוֶדק ַזיין ַווייל ֶעס 

ִאיז ַא ָׁשאד ִזי ָזאל ִניְׁשט ַזיין אֹויְסֶגערּוט.

פּון  ִּכיָּתה  ִאין  ֶגעטּון  ֵוויי  ִניְׁשט  ֶוועְרט  ִזי 
ֶדעם; ֶמען ֶגעְּבט ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ִאיר ִניְׁשט 
ֵוויי צּו טּון ִמיט ֶדעם. ִאיְך ָהאּב ֶגעָזאְגט ִדי 
ִטיְטֶׁשעְרס ֵזיי ָזאְלן ִאיר ָלאְזן ְׁשָלאְפן, ַווייל 

ִזי ְׁשֶטעְרט ִניְׁשט, ִזי ִאיז ַא ֵטייֶער ִקיְנד.

***

ת נַֹח, א' ְדרֹאׁש חֹוֶדׁש  ְרשַׁ ַרְך, יֹום א' פַּ ֶעְזַרת ה' ִיְתבָּ  בְּ
ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן ָון, שְׁ ַמר-ֶחשְׁ

ְלָכבֹוד ַמיין ֵטייֶעֶרער ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ִזיְך?  ֶהעְרט  ָוואס  ֶעֶּפעס?  ַמאְכְסטּו  ָוואס 
ַדייֶנע  ְׁשַרייְּבן  ִמיר  ְפֶלעְגְסטּו  ַאָמאל 

ִסיּוִמים, ִאיְך ְפֶלעג ִזיְך ֵזייֶער ְמַחֶי' ַזיין.

ַא ְגרּוס פּון ַדייֶנע ִקיְנֶדער, ֵזיי ֶזעֶנען ֵזייֶער 
ִליְכִטיג אּון ֵטייֶער; ֶעס ִאיז ַא ָׁשאד ֵזיי ָזאְלן 
ֵזיי  ָמאִווי"ס,  קּוְקן  צּו  צּוֶגעוואֹויֶנען  ִזיְך 
ֶדעְרֵצייְלן ִאין ְסקּול ַאז ֵזיי קּוְקן אֹויף ֵזייֶער 
ְנָׁשָמה'ִדיג  ַאזֹוי  ֶזעֶנען  ֵזיי  ְוכּו'.  ֶטעְּבֶלעט 
ִאיז  ֶיעְצט  יּוְנֶגע ֶׁשעֶפעֶלעְך;  אּון ַהאְרִציג, 
ִמיט  ַמאְכן  צּו  ְׁשִטיל  ֵזיי  ְגִריְנֶגער  ֶאְפָׁשר 
ֶדעם, ֵזיי ָזאְלן ִניְׁשט מּוְטֶׁשען, ָאֶּבער ָוואס 
ֶוועְרן?  ֶעְלֶטער  ֶוועְלן  ֵזיי  ֶווען  ַזיין  ֶוועט 
ֶקעֶנען  ִניְׁשט  ֶעס  ֶמען  ֶוועט  ֶדעָמאְלט 

ַאֶוועְקֶנעֶמען פּון ֵזיי.

ַדיין  ִוויל  ִאיְך  ַווייל  אר  ַנָ ִדיר  ְׁשַרייּב  ִאיְך 
טֹוָבה.

***



ד

ֶגעֶלעְּבט  ָהאט  ַאזֹוי  ָגאְרִניְׁשט ׁשּוְלִדיג;  ִדיר  ִאיז  ִזי  ָגאְרִניְׁשט,  ִדיר 
ֶדער ַּתם, וואּוֶסעְנִדיג ַאז 'ֵקייֶנער קּוְמט ִמיר ָגאְרִניְׁשט אּון ֵקייֶנער 
ִאיז ִמיר ָגאְרִניְׁשט ׁשּוְלִדיג', ֶדעְרַפאר ִאיז ֶער ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעֶווען ֵזייֶער 

ְפֵרייִליְך אּון צּוְפִריְדן.

ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב', ִסיָמן כה( ֵאייְנָמאל 
ַא ָטאג ֶקען ֶמען ִזיְך ֶצעְּבֶרעְכן ָדאס ַהאְרץ ִזיְך ִמְתּבֹוֵדד ַזיין ִמיְט'ן 
אר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶּבער דּוְרְכאֹויס ֶדעם ַגאְנְצן ָטאג ַדאְרף ֶמען ַזיין נַָ
ְפֵרייִליְך. ֶמעְנְטְׁשן ֵמייֶנען ַאז ִווי ֶמער ֶמען ֵווייְנט ַאְלץ ַא ְגֶרעֶסעֶרער 
ֶעְרִליֶכער  ֶמער  ַאְלץ  ִאיז,  ֶמען  ְטרֹויֶעִריג  ֶמען  ִווי  ֶמען,  ִאיז  ַצִדיק 
ִווי  ֶרִּבי ַפאְרֶקעְרט,  ָאֶּבער ֶדער  ָזאְגט  ִּביז ֶדעְרַווייל  ִאיז ֶמען,  ִאיד 

ְפֵרייִליֶכער ֶמען ִאיז - ַאְלץ ֶעְרִליֶכער ֶוועְרט ֶמען.

ִאין ִדי ֶלעְצֶטעֶרע ָיאְרן ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ָמאֶדע ֶמען זּוְכט צּו ֵווייֶנען 
ָזאל  ֶמען  ַאְנְׁשָטאט  ְוַכדֹוֶמה,  ֲחתּונֹות  ַּביי  ֵּבייְׁשִּפיל  צּום  ֶמער,  ִווי 
ַמאְכן ְפֵרייִליְך ֶדעם ָחָתן אּון ַּכָלה - ַמאְכט ֶמען ֵווייֶנען ֶדעם עֹוָלם, 
ִזיְך  ַכאְּפן  ְפרֹויֶען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן  צּוטּון  ָגאְרִניְׁשט  ָהאט  ָדאס 

ָדאס ֶמעְרְסֶטע צּו צּו ֶדעם, ַווייל ֵזיי ְגַלייְכן צּו ֶוועְרן ֶעָמאִציַאַנאל.

ֶער  ָוואִרין  ִמיד.  �ּכָ ִרים  ְיסוּכ ִמיט  ל  פוּכ ִגיֶווען  ִאיז  ָחָ�ם  ֶדער  ן  אוּכ
ַעל  ן ַא ְגרֹויֶסער בּכַ ם ַאז ֶער ִאיז ַא ְגרֹויֶסער ָחָ�ם אוּכ ָהאט ִגיָלאְזט ַא ׁשֵ
ן  ָרָרה. אוּכ ׂשְ ַא  ֶמען  ִגיקוּכ ִאיז  ֵזייֶער.  ָדאְקֶטער  ְגרֹויֶסער  ַא  ן  ְמָלאָ�ה אוּכ
ֶער  ָהאט  ִפיְנֶגעִריל.  ִגיְלִדין  ַא  ַמאִ�ין  ִאים  ָזאל  ֶער  ַאז  ִגיֵהייִסין  ָהאט 
ן ָהאט ָדאְרט אֹויס ִגיְקִריְצט  ִאים ִגיַמאְ�ט ֵזייֶער ַא וואֹויל ִפיְנֶגעִריל. אוּכ
ַא  ִגיְקִריְצט  אֹויס  ָדאְרט  ָהאט  ן  אוּכ ֶגעְנג  וואֹויֶלע  ֵזייֶער  ִמיט  ִגיֶמעִלין 
ן ֶסע  ָרָרה. אוּכ ֶמען ֶדער ׂשְ ׁש. ִאיז ִגיקוּכ ֹוים ָוואס ֶסע ִגיֶווען ָגאר ַא ִחידוּכ בּכ
ְגרֹויֶסע  ִגיַהאט  ֶער  ָהאט  ִפיְנֶגעִריל.  ָדאס  ִגיֶפעִלין  ִניט  ָגאר  ִאים  ִאיז 
ְסט ַאז ָדאס ִפיְנֶגעִריל ִמיט ֶדעם  יי ִזיְך ְגוואוּכ ִרים. ָוואִרין ֶער ָהאט בּכַ ְיסוּכ
ב ִגיֶווען ֶסע  אְנֶיא ָוואְלט ֶעס ֵזייֶער ָחׁשוּכ ַ פּכ ייִמיל ָזאל ִגיֶווען ַזיין ִאין ׁשְ בּכֵ

ן ָדא ִגיֶפעְלט ֶעס ָגאר ִניט. ׁש. אוּכ ָוואְלט ָדאְרט ִגיֶווען ַא ִחידוּכ

ָהאט  ָחָכם  ֶדער  ַאז  ַמֲעֶׂשה,  ִדי  ִאין  ָדא  ֶמען  ֶזעט  ַזאְך  ַא  ָנאְך 
ְפִריֶער  ֶדעְרֵצייְלט  ֶרִּבי  ֶדער  ִווי  ֶגעַהאט,  ֲחתּוָנה  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל 
ִווי ֶדער ָחָכם ָהאט קֹוֶדם ֶגעְטַראְכט צּו ֶנעֶמען ַא ַווייּב אּון ֲחתּוָנה 
אּוְמֶקעְרן  ִזיְך  ֶגעֶווען  ְמַיֵּׁשב  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ְלַמֲעֶׂשה  ָאֶּבער  ָהאְּבן, 
ַאֵהיים ַווייל אֹויּב ֶער ֶוועט ָדא ֲחתּוָנה ָהאְּבן ֶווער ֶוועט ִוויְסן ָוואס 
ִאיז ֶגעָוואְרן פּון ִאים? ֶדעְרַפאר ָהאט ֶער ִניְׁשט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט, ]ֶעס 
ֶקען ַזיין ַאז ְׁשֶּפעֶטער ָהאט ֶער ֲחתּוָנה ֶגעַהאט, ָאֶּבער ִוויַלאְנג ֶעס 
ָהאט ֶגעדֹויֶעְרט ִדי ַמֲעֶׂשה ָהאט ֶער ִזיֶכער ִניְׁשט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט[, 
ַאֶלעס צּוִליּב ֶדעם ֵאיין ִסיָּבה ָוואס ָהאט ִאים ָאְנֶגעַמאְכט ַאֶלע ַזייֶנע 
ָזאְגן  ֶמעְנְטְׁשן  ֶוועְלן  ָוואס  ְטַראְכְטן  ֵאיין  ִאין  ַהאְלְטְנִדיג  ְיסּוִרים, 

אֹויף ִמיר, ִצי ֵזיי ֶוועְלן ֶזען ַמייֶנע ַמֲעלֹות אּון ְגרֹויְסֵקייט.

ַראְ�ט  ן ָהאט ִגיבּכְ ָרָרה אוּכ ֶמען ַא ְגרֹויֶסער ׂשְ ן ַאזֹוי ִאיז ַאָמאל ִגיקוּכ אוּכ
ן ַווייֶטע ֶלעְנֶדער.  ַראְ�ט פוּכ ִמיט ָוואס ֶמען ָהאט ִאים ִגיבּכְ ַא ַטייֶעִרין דוּכ
ן ָהאט ִאים  ִמיט ִמיט ַא ִגיֶמעל אוּכ ַראְ�ט ָנאְך ַא דוּכ ן ֶער ָהאט ִאים ִגיבּכְ אוּכ
ִגיֵהייְסן ַאז ֶער ָזאל אֹוְסְקִריִצין ַאזֹוי ִווי ָדאס ִגיֶמעל ִאיז ַאזֹוי ָזאל ֶער 
ַראְ�ט )ָוואס ֶער  ִמיט ָוואס ֶער ָהאט ִאים ִגיבּכְ אֹויס ְקִריִצין אֹויף ֶדעם דוּכ
ְנְקט ַאזֹוי ִווי  וּכ ן ַווייֶטע ֶלעְנֶדער( ָהאט ֶער אֹויס ִגיְקִריְצט פּכ ִאיז ִגיֶווען פוּכ
ם ֶמעְנׁש ִאיז  ָדאס ִגיֶמעל. ָנאר ֶער ָהאט ִגיֶפעְלט ֵאיין ַזאְך ָוואס ֵקיין ׁשוּכ
ָרָרה  ׂשְ ֶמען ֶדער  ִגיקוּכ ִאיז  ַאֵליין.  ִגיֶווען ָנאר ֶער  ִניט  ֵמִבין  ֵקיין  ְדרֹויף 
ן  ן ֶער ִאיז ִאים וואֹויל ִגיֶפעִלין. אוּכ ִמיט. אוּכ ֶמען ֶדעם דוּכ ִגינוּכ ְ ן ָהאט ָאפּכ אוּכ
ן ֶדעם ֶפעֶלער ָוואס ֶער ָהאט  ִרים פוּכ ֶדער ָחָ�ם ָהאט ִגיַהאט ְגרֹויֶסע ְיסוּכ
ין. ַהייְנט ָזאל ִזיְך  ג ִווי ִאיְך בּכִ ִגיֶפעְלט. ֶער ָהאט ִזיְך ִגיְטַראְ�ט. ַאזֹוי ְקלוּכ

ִמיר ְטֶרעְפן ַא ֶפעֶלער.

ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען ַאָמאל ַמאְכן ַא ֶפעֶלער

ֶדער ָחָכם ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט צּו ִזיְך קּוֶמען פּון ֶדעם ֶפעֶלער 
ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט, ַאְלץ ָהאט ֶער ֶגעזּוְכט ַּביי ִזיְך ַגאְנְצֵקייט, 
ָוואְלט  ַטאַלאְנְטן  אּון  ָחְכָמה  ְגרֹויס  ַזיין  לֹויט  ֶגעַהאְלְטן,  ָהאט  ֶער 

ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעַפּאְסט ֶער ָזאל ַמאְכן ַא ָטעּות.

ַזיין  ָאְנֶגעַמאְכט  ָהאט  ִּביֶטעְרִניְׁשן  אּון  ְיסּוִרים  ַאֶלע  ִדי  ָאֶּבער 
ָחְכָמה אּון ִפיָלאָזאְפֶיע, ַווייל ֶדער ֱאֶמת ִאיז, ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ָנאר ַא 
ֶמעְנְטׁש, ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען ַאָמאל ַמאְכן ַא ֶפעֶלער, ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש 
ֶקען ַאָמאל דּוְרְך ַפאְלן, ֶמען ֶוועְרט ִניְׁשט אֹויס ַטאַלאְנְטפּול, ֶמען 
ֶפעֶלער  ַא  ַאָמאל  ַמאְכט  ֶמען  אֹויּב  ֶגעלּוְנֶגען,  אֹויס  ִניְׁשט  ֶוועְרט 

ָאֶדער ֶמען ַפאְלט ַאָמאל דּוְרְך.

ָיא  ִאיז  ֶער  ֶווען  ָמאל  ֶיעֶדעס  ִזיְך  ְפֵרייְדט  ֶמעְנְטׁש  ְקלּוֶגער  ַא 
ַמְצִליַח, ֶער קּוְקט ְׁשֶטעְנִדיג אֹויף ִדי גּוֶטע ַזייט, 'ָּברּוְך ַהֵׁשם ֶיעְצט 
ָהאּב ִאיְך ָיא ַמְצִליַח ֶגעֶווען', ִוויֶדער ַא ַנאר קּוְקט ְׁשֶטעְנִדיג אֹויף 
ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ַזייט, ְׁשֶטעְנִדיג ִאיז ֶער ֶגעֶווען פּול ִמיט ׁשּוְלד ֶגעִפיְלן 
ַמְצִליַח ֶגעֶווען, אּון אֹויף  ִניְׁשט  ָוואס ֶער ָהאט  אֹויף ִדי ָּפאר ָמאל 
ִדי ָּפאר ָמאל ָוואס ֶער ִאיז דּוְרְך ֶגעַפאְלן, ֶדעְרַפאר ִאיז ֶדער ָחָכם 

ֶגעֶווען פּול ִמיט ְיסּוִרים ְׁשֶטעְנִדיג.

ְדֵריי ֶעֶקעִדיֶגע ֶלעְּבן

ָאֶּבער ֶדער ַּתם ָהאט ֶגעֶלעְּבט ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט; ַאֶלעס ָוואס 
ֶדעם  ֶגעְּבט  ֶרִּבי  ֶדער  ֶעְקן,  ְדֵריי  ֶגעַהאט  ָהאט  ֶגעַמאְכט  ָהאט  ֶער 
ֵּבייְׁשִּפיל פּון ַא ִׁשיְך, ָאֶּבער ִדי ֶזעְלֶּבע ַזאְך ִאיז ֶגעֶווען ִמיט ַאֶלעס 
ַארּום, צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ֶווען ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ִטיׁש, ִאיז ֶעס ִזיֶכער 
ֶווען  ָׁשאְקֶלען,  ֵאיין  ִאין  ֶגעַהאְלְטן  ִזיְך  ָהאט  ֶעס  ֶגעלּוְנֶגען,  ִניְׁשט 
ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט ַא ֶּבעְנְקל ָהאט ֶמען ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ִזיְצן ֶדערֹויף 
א.א.וו. ָדאְך ִאיז ֶער ִניְׁשט ֶגעָוואְרן ֶדעְרִּביֶטעְרט ֶדעְרפּון, ָנאר ֶער 
ָהאט ֶגעַהאט ֶדעְרפּון ְגרֹויס ַּתֲענּוג, ַאזֹוי ִווי ֶער ְפֶלעְגט ִזיְך ַּבארּוֶמען 
ִמיט ַזיין ִׁשיְך: "ָוואס ַפאר ַא ֵׁשייְנֵקייט אּון ָוואס ַפאר ַא וואֹויְלֵקייט 
ָדאס ִׁשיֶכעֶלע ִאיז, ָוואס ַפאר ַא ִזיְסֵקייט ָדאס ִׁשיֶכעֶלע ִאיז, ָוואס 

ַפאר ַא ָהאִניְג'ִדיג אּון ַא צּוֶקעְרִדיג ִׁשיֶכעֶלע ָדאס ִאיז".

ֶער  ָהאט  ַמֲעֶׂשה  ִדי  ֶדעְרֵצייְלן  ֶגעֶעְנִדיְגט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ֶווען 
אֹויְסֶגעִפיְרט: "אּון ַאז ָדאס ַדאֶוועֶנען ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי ִווי ֶמען ַדאְרף, 
ִדי  ַאז  אּוְנז  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ֶעְקן",  ְדֵריי  ִמיט  ִׁשיֶכעֶלע  ַא  ֶעס  ִאיז 
ִזיְך  ַגאְנֶצע ַמֲעֶׂשה ֵגייט אֹויְך ַארֹויף 'ְּברּוָחִנּיּות'; ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט 
ָאן 'ִווי ַאזֹוי ִּבין ִאיְך ְּברּוָחִנּיּות? ֶיעֶנער ֶלעְרְנט ֶמער פּון ִמיר, ֶיעֶנער 
ַדאֶוועְנט ֶּבעֶסער פּון ִמיר, ַמיין ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען ִאיז ִמיט ְדֵריי 
ֶעְקן...' - ַדאְרף ִזיְך ֶדער ֶמעְנְטׁש ֵזייֶער ְׁשַטאְרְקן אּון ִזיְך ִניְׁשט ָלאְזן 
פּון  ַמְצִליַח  ֶמער  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ַאְנֶדעֶרע  ַאז  ֶדעם  פּון  ֶצעְּבֶרעְכן 
ִאים, ֶמען ַדאְרף ֶגעֶדעְנְקן: 'ָדאס ִאיז ֶיעֶנעְמ'ס ַמֲעֶׂשה אּון ָדאס ִאיז 
ַמיין ַמֲעֶׂשה, אּון ִוויֶדער ָוואס ָהאְּבן ִמיר צּו ְׁשמּוֶעְסן פּון ַאְנֶדעֶרע!' 
ֶיעֶנער ֶלעְרְנט - ִאיְך ֶלעְרן אֹויְך, ִאיְך ֶלעְרן ַאִּביְסל ִמְׁשַניֹות, ִאיְך 
ִּבין ַמֲעִביר ֶסְדָרה ֶיעֶדע ָוואְך, ֶיעֶנער ַדאֶוועְנט - ִאיְך ַדאֶווען אֹויְך, 
ִאיְך ַדאֶווען ַׁשֲחִרית, ִמְנָחה אּון ַמֲעִריב; ִאיְך ִּבין ָדאס ָוואס ִאיְך ִּבין, 

אּון ֶער ִאיז ָוואס ֶער ִאיז.

ְמַקֵנא  ָאן  ֶמען  ֵהייְּבט  ֶיעֶנעם  ַּביי  ִזיְך  ָוואס טּוט  ֶמען קּוְקט  ַאז 
ַזיין, ֶמען ֵמייְנט ַּביי ֶיעֶנעם ֵגייט ֶּבעֶסער, ֶיעֶנער ִאיז ֶמער ַמְצִליַח, 
ֶיעֶנער ָהאט ֶּבעֶסער ֲחתּוָנה ֶגעַהאט ְוכּו', ָאֶּבער ַאז דּו ֶוועְסט גּוט 
ַאַרייְנקּוְקן ִאין ַזיין ֶלעְּבן ֶוועְסטּו ׁשֹוין ֶזען ַאז ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא 

ָוואס ֶיעֶנעם צּו ְמַקֵנא ַזיין.

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


