
ְמִדיָנה  ִדי  ִפיִרין  ין  ָאְנִגיהֹויּבִ ָהאט  אּון  ֶמֶלְך.  ִגיָוואִרין 
אּון  ְמִדינֹות.  ַאַסאְך  ִגינּוֶמען  ָאּפְ ָהאט  אּון  אְרף.  ׁשַ ֵזייֶער 
ֶער ִאיז ִגיֶווען ַא ְגרֹויֶסער ָחָכם. אּון ַמְחַמת ֶער ָהאט ֵזייֶער 
ין  ֵרי ְמלּוָכה. ָהאּבִ אְרף ִגיַהאְלִטין ִאין ֶדער ַהאְנט ִדי ׂשָ ׁשַ
ֵזיי ִזיְך אֹויף ִאים ִגיַמאְכט ַא ּבּוְנט. ַאז ֵזיי ָזאִלין אֹויף ִאים 
ָאן ַפאִלין אּון ָזאִלין ִאים אֹויס ַהאְרִגיֶנען ִאים ִמיט ַאֶלע 
ִרים ִאיז ִגיֶווען ֵאייֶנער פּון  ן ִדי ׂשָ ַזייֶנע ִקיְנֶדער. אּון ְצִוויׁשְ
ין ִאיְך  ב ִגיֶווען. ָנאְך ָוואס ּבִ ִדי ֲאנּוִסים. ָהאט ֶער ִזיְך ְמַייׁשֵ
ֵאיין אֹוֵנס. ַמְחַמת ִאיְך ָהאּב ַחס ִגיַהאט אֹויף ַמיין ָהאּב. 
ֶמֶלְך  ֶדעם  ֶוועט  ֶמען  ַאז  ַהייְנט  ירֹות.  ַעׁשִ ַמיין  אֹויף  אּון 
ֶוועט  ֶמֶלְך  ַא  ָאן  ן  ַלייּבְ ּבְ ֶוועט  ְמִדיָנה  ִדי  אּון  ַהאְרִגיֶנען, 
ִליְנֶגען.  ַאייְנׁשְ עְנִדיֶקעְרֵהייט  ֶלעּבִ ַאְנֶדעִרין  ֶדעם  ֵאייֶנער 
ָוואִרין ַא ְמִדיָנה ָקאן ִניט ַזיין ָאן ַא ֶמֶלְך. ְדרּום ָהאט ֶער 
ָזאִגין  אֹויס  ֶוועט  אּון  ֵגיין  ֶוועט  ֶער  ִגיֶווען.  ב  ְמַייׁשֵ ִזיְך 
ִגיַגאְנֶגען  ִאיז  אּון  ִוויְסן.  ִניט  ָזאִלין  ֵזיי  אּון  ֶמֶלְך.  ֶדעם 
אּון ָהאט ִגיָזאְגט ֶדעם ֶמֶלְך. ַאז ֶמען ָהאט ִזיְך אֹויף ִאים 
ַנ"ל ִאיז ִגיַגאְנֶגען ֶדער ֶמֶלְך אּון ָהאט אֹויס  ִגיּבּוְנִטעֶוועט ּכַ
ִריְבט אֹויּב ֶעס ִאיז ֶאֶמת. ָהאט ֶער ִגיֶזעהן ַאז ֶעס ִאיז  ִגיּפְ
ֵזיי  ֶטעְלעט ׁשֹוְמִרים. ִדי ַנאְכט ָוואס  ִגיׁשְ ֶאֶמת. ָהאט ֶער 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן ִאיְנֶדעְרְפִרי ָהאט ֶדער רֹאׁש  ִמיִני ֲעֶצֶרת שְׁ שְׁ
ים,  ה ִנסִּ ה ד', ַמֲעשֶׂ יוֹת, ַמֲעשֶׂ יְך ֶגעֶווען ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ְישִׁ
ן ִדי  ִליָט"א ָהאט ָאְנֶגעהוֹיבְּ יָבה שְׁ ַמד. ֶדער רֹאׁש ְישִׁ ַזר שְׁ גָּ ֶלְך שֶׁ ה ִממֶּ ַמֲעשֶׂ

ה ָנאְכַאָמאל פּון ָאְנֵהייּב. ַמֲעשֶׂ

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי:

ים. ַאָמאל ִאיז ִגיֶווען ַא ֶמֶלְך. ָהאט ֶער גֹוֵזר  ה ִנּסִ ַמֲעׂשֶ
ַאז  )ְדַהיינּו(  ַמד.  ׁשְ ִבְגֵזיַרת  ֵגירּוׁש  ְמִדיָנה  ֶדער  אֹויף  ִגיֶווען 
ַמִדין.  ן ִאין ֶדער ְמִדיָנה. מּוז ֶער ִזיְך ׁשְ ַלייּבְ ֶווער ֶעס ִוויל ּבְ
ין פּון ֶדער ְמִדיָנה.  אּון ַאז ִניט. ָזאל ֶמען ִאים ַארֹויס ְטַרייּבִ
ין ַמְפִקיר ִגיֶווען ָגאר ֵזייֶער  ִאיז ִגיֶווען ַא ֵטייל ָוואס ֵזיי ָהאּבִ
ַארֹויס  ָדאְרט  פּון  ֶזעֶנען  אּון  ירֹות.  ַעׁשִ ֵזייֶער  ִמיט  גּוְטץ 
ָזאִלין  ֵזיי  ֶאמּוָנה  ֶדער  יי  ּבַ ן  ַלייּבְ ּבְ ָזאִלין  ֵזיי  ֵדי  ּכְ ַדלּות  ּבְ
ין ַרְחָמנּות ִגיַהאט אֹויף  ֶקעֶנען ַזיין יּוִדין. אּון ַא ֵטייל ָהאּבִ
ן. ֶזעֶנען ֵזיי ִגיֶווען  ִליּבְ ירֹות אּון ֶזעֶנען ָדאְרְטן ִגיּבְ ֵזייֶער ַעׁשִ
ִגיֶווען  נֹוֵהג  ֵזיי  ן  ָהאּבְ אְרְגן(  ַפאְרּבָ )ְדַהיינּו  ְבִצְנָעא  ַאנּוִסים 
ין  ֶפְרֶהְסָיא )ְדַהיינּו ַפאר ַלייט( ָהאּבִ ֶדעם ַדת פּון יּוִדין. אּון ּבְ

ט ִגיָטאְרט ִזיְך נֹוֵהג ַזיין ִווי יּוִדין. ֵזיי ִניׁשְ

זּון  ֶדער  ִאיז  ן.  ָטאְרּבְ ִגיׁשְ ֶמֶלְך  ֶדער  ִאיז  ָנאְך  ֶדער 

פאר'ן שבת טיש

גליון

ארויסגעגעבן דורך מוסדות היכל הקודש ברסלב

>>>

בעזרת השם יתברך

ת ִטיׁש ּבָ ַא ָווארט ַפאְרן ׁשַ
 ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו ִּכי ַצִיד ְּבִפיו 

ִאיְך )בראשית כה, כח(
ֶזע ַדיין ַצַער ָוואס דּו ֵגייְסט ַאִריֶּבער, ַאז ֵאיין 
זּון ִאיז ִדיר ׁשֹוין ַארֹויס ֶגעַפאְלן פּון ַדייֶנע 
זּון  ְצֵווייֶטע  ַדיין  ִווי  ֶזעְסטּו  ֶיעְצט  ֶהעְנט, 
ֵגייט ַאֶוועק פּון ִדיר; ִוויְסן ָזאְלְסטּו ַאז ֶווען 
ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ַא ָצָרה ִאין ְׁשטּוּב, ַדאְרף ֶער 
ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ַאז ֶעס ָזאל ִניְׁשט ֶוועְרן פּון ִדי 
ָצָרה - ָצרֹות ְצרּורֹות... ְלָמָׁשל, ֶווען ֶעְלֶטעְרן 
ֶזעֶען ִווי ַא ִקיְנד ֵגייט ַאָראּפ פּון ֶוועג, ַדאְרף 
ֶמען ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִניְׁשט צּו ַפאְרִליְרן 
ֶוועְגן ֶדעם ִקיְנד - ָנאְך ִקיְנֶדער, ֶמען ַדאְרף 
ַאַריין  ִניְׁשט  ּכֹוחֹות  ַאֶלע  ִמיט  ַהאְלְטן  ִזיְך 

צּו ַפאְלן ִאין ָמָרה ְׁשחֹוָרה, ֶווער ֶרעְדט ָנאְך 
פּון ַּבאׁשּוְלִדיְגן ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן. ֶדער 
צּוִליּב  ַּפאִסיְרט  ָהאט  ָדאס  ַאז  ָזאְגט  ַמאן 
ַזיין ַווייּב, ַווייל ִזי ִאיז ֶגעֶווען צּו ֵווייֶעְך צּום 
ִקיְנד, ִדי ַווייּב ָזאְגט ַאז ָדאס ָהאט ַּפאִסיְרט 
צּו  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ַווייל  ַמאן,  ִאיר  צּוִליּב 
ִדי  ַּפאִסיְרט?  ָוואס  ְוכּו',  ִאים  צּו  ְׁשְטֶרעְנג 

ַגאְנֶצע ִמְׁשָּפָחה ֶצעַפאְלט.

פּון  ַאַסאְך  ֵזייֶער  ִאיְך  ֶהער  ֵלייֶדער 
ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ִמיר  ֶדעְרֵצייְלן  ָוואס  ָּבחּוִרים 
ׁשֹוין  ִאיז  ַטאֶטע  ֵזייֶער  ְׁשטּוּב;  ַקיין  ִניְׁשט 
ִאיז  ַמאֶמע  ִדי  ַטאֶטע,  ַאְלֶטער  ֶדער  ִניְׁשט 
ׁשֹוין ִניְׁשט ִדי ַוואֶרעֶמע ַמאֶמע פּון ַאָמאל. 
ַזייט ֵאייֶנע פּון ִדי ְּברּוֶדעְר'ס ָהאְּבן ַאֶוועק 

ֶגעְגִליְטׁשט ָהאְּבן ִמיר ַאֶלעס ַפאְרלֹויְרן, ֶמען 
ַאֵליין, ָאֶדער ַּבאׁשּוְלִדיְגט  ִזיְך  ַּבאׁשּוְלִדיְגט 
גֹוֵרם  ֶקען  ָדאס  אּון  ְצֵווייְטן,  ֶדעם  ֵאייֶנער 
ַהֶׁשם  ְׁשטּוּב  ַגאְנֶצע  ַא  ַפאְרִליְרן  צּו  ַזיין 

ִיְׁשְמֵרינּו.

דּו ְׁשַרייְּבְסט ִמיר ַאז דּו ִּביְסט ַאזֹוי ְּברֹוֶגז 
אֹויף ַדיין זּון ַאז דּו ִוויְלְסט ִאים ַפאְר'ַסמ'ֶען; 
ִוויְסן ָזאְלְסטּו ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ְּבֵאר ַמִים 
זּון  ַא  ֶגעַהאט  ָהאט  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַחִיים 
ַרֲחָמָנא  ֶוועג  ִאיִדיֶׁשע  פּון  ַאָראּפ  ִאיז  ָוואס 
ֶדער  ְפֶלעְגט  ַאֶלעם  ֶדעם  ִמיט  ִלְּצָלן, 
ֶעְסן,  ֶגעְּבן  ִאים  ַחִיים  ַמִים  ְּבֵאר  ֵהייִליֶגער 
ְקֵלייֶדער אּון ִאים ֶגעַהאְלְטן ִאין ְׁשטּוּב ְוכּו'. 
ַמִים  ֵהייִליֶגער ְּבֵאר  ֶווען ֶדער  ֶיעְדן צּוְפִרי 

פרשת תולדות
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ט. אּון ֶמען  ֶזעֶנען אֹויף ִאים ָאן ִגיַפאִלין ָהאט ֶמען ֵזיי ִגיַחאּפְ
ט ִאיז ִגיֶווען. ּפָ ָהאט ֵזיי ַדן ִגיֶווען ִאיְטִליְכן ִווי ַזיין ִמׁשְ

ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: ָדאס ֶזעט 
ָדאס  ִזיְך  פּון  ַאָראּפ  ַוואְרְפן  ֶמעְנְטְׁשן  ִווי  ַהייְנט  ֶמען 
מֹוָרא  ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ֶרעִגירּוְנג,  ִדי  פּון  ִפיֶרעְרַׁשאְפט 
פּון ִדי ָּפאִליֵציי ְוכּו', ָזאְגט ֶדער ֶרִּבי ַאז ַא ְּמִדיָנה ֶקען 
ַאזֹוי ִניְׁשט ָאְנֵגיין, ֶעס ַדאְרף ַזיין ַא ִפיֶרעְרַׁשאְפט, ַווייל 
ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ִפיֶרעְרַׁשאְפט ַמאְכט ִזיְך ֶדער 
ְׁשֶווער  ֵגיין  ִאיְך  ַדאְרף  'ַפאְרָוואס  ֶחְׁשּבֹון:  ַא  ֶמעְנְטׁש 
ָּפאר  ַא  ֶקעֶנען קֹויְפן  ֶגעְלט צּו  ְּכֵדי צּו ַׁשאְפן  ַאְרֶּבעְטן 
ִׁשיְך, ַפאְרָוואס ָזאל ִאיְך ַּבאָצאְלן ַפאר ִדי ִׁשיְך, ִאיְך ֶוועל 
ִזיְך ֶעְנֶדעְרׁש ַאַרייְנְבֶּרעְכן ִאין ֶדעם ִׁשיְך ֶגעֶׁשעְפט ַאזֹוי 
ַזאְכן,  ַאֶלע  ִמיט  ֶעס  ִאיז  ַאזֹוי  ְּבִחָנם...'  ִׁשיְך  ִאיְך  ָהאּב 
ֶמעְנְטְׁשן ְּבֶרעְכן ִזיְך ַאיין ִאין ֶגעֶׁשעְפְטן, ִאין ִּביְזֶנעֶסער, 
פּון  ַּבאֶדעְרֶפעִניְׁשן  ֵזייֶעֶרע  ַאֶלע  ַארֹויס  ַגְנְב'ֶעֶנען  אּון 
ָדאְרט - ֶדעְרַפאר ַדאְרְפן ִמיר ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ַאז ָזאל ַזיין ַא ְׁשַטאְרֶקע ֶרעִגירּוְנג ָוואס ָזאל ַהאְלְטן ָדאס 
ַלאְנד ִאין ָאְרְדנּוְנג, ֶדער ְמִדיָנה ָזאל ָהאְּבן ַא ְׁשַטאְרֶקע 

ִפיֶרעְרַׁשאְפט.

צּו  ִגיָזאְגט  ָהאט  אּון  ִגירּוְפן  ָאן  ֶמֶלְך  ֶדער  ִזיְך  ָהאט 

ֵאיין  ַפאר  ָוואס  אֹוֵנס.  ֵאיין  ִגיֶווען  ִאיז  ֶער  ָוואס  ר  ׂשַ ֶדעם 
ִמיְך  ָהאְסט  דּו  ָוואס  ַפאר  ֶדער  ין  ֶגעּבִ ִדיר  ִאיְך  ָזאל  בֹוד  ּכָ
ַמִציל ִגיֶווען ִמיט ַמייֶנע ִקיְנֶדער. ָזאל ִאיְך ִדיְך ַמאִכין ַפאר 
ַא  ׁשֹוין  לֹויז  ּבְ יְסט דּוְך  ּבִ ַא ַהאר( דּו  )ְדַהיינּו ַפאר  ר  ׂשַ ֵאיין 
ין ֶגעְלט. דּו ָהאְסט ַאֵליין ֶגעְלט.  ָרָרה. ָזאל ִאיְך ִדיר ֶגעּבִ ׂשְ
ַווַדאי  בֹוד דּו ִוויְלְסט. ֶוועל ִאיְך ֶעס ִדיר ּבְ ָזאג ָוואס ַפאר ַא ּכָ
ָטאן  ער  ָאּבֶ ִמיר  ֶוועְסטּו  ִגיֶעְנֶפעְרט,  אֹוֵנס  ֶדער  ָהאט  טּון. 
ִדיר  ֶוועל  ִאיְך  יֹוא  ֶמֶלְך.  ֶדער  ָזאְגט  ָזאִגין.  ֶוועל  ִאיְך  ָוואס 
ַווַדאי ָטאן ָוואס דּו ֶוועְסט ֶוועִלין. ָהאט ֶדער אֹוֵנס ִגיָזאְגט  ּבְ
ִאים  ַדיין ְמלּוָכה. ָהאט  יי  ּבַ ְקרֹוין אּון  ַדיין  יי  ּבַ ִמיר  ֶווער  ׁשְ
וואֹויִרין. ָהאט ִזיְך ֶדער אֹוֵנס ָאְנִגירּוְפן. ָגאר  ֶדער ֶמֶלְך ִגיׁשְ
ֶפְרֶהְסָיא  בֹוד ִאיז. ַאז ִאיְך ָזאל ֶמעִגין ַזיין ֵאיין ְיהּוִדי ּבְ ַמיין ּכָ
ִפיִלין  )ְדַהיינּו ַפאר ַלייט( ִאיְך ָזאל ֶמעִגין ֵלייִגין ַטִלית אּון ּתְ
ִאין  ַמְחַמת  ִגיַאהְרט  ֵזייֶער  ֶמֶלְך  ֶדעם  ֶעס  ָהאט  ֶפְרֶהְסָיא.  ּבְ
ַזיין ַגאְנֶצער ְמִדיָנה ָטאר ִניט ַזיין ֵקיין ְיהּוִדים. ָנאר ֶער ָהאט 
ָוואס  בּוָעה.  ׁשְ ֶדער  ַמְחַמת  ִגיַהאט  ִניט  ֵריָרה  ּבְ ֵקיין  ער  ָאּבֶ
ֶער ָהאט ִאים ִגיְשוואֹויִרין ַאז ָוואס ֶער ֶוועט ֶוועִלין ָזאל ֶער 
ִאים ָטאן. ִאין ֶדער ְפִרי ִאיז ִגיַגאְנֶגען ֶדער אֹוֵנס. אּון ָהאט 

ֶפְרֶהְסָיא. ִפיִלין ּבְ ִגיֵלייְגט ַטִלית אּון ּתְ

ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: ֶמעְנְטְׁשן  ָהאט ֶדער ֹראׁש 
קּוֶמען ִזיְך צּוַזאם, ֶמען ְטַראְכט 'ָוואס ֵגייט ֶמען ָדא ֶרעְדן, 

אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען,  ִאיז  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַחִיים 
"ִרּבֹונֹו  ַבּאֶׁשעֶפער:  ַפאְרן  ֶגעָזאְגט  ֶער  ָהאט 
ֶׁשל עֹוָלם, קּוק ָוואס ִאיְך טּו ִמיט ַמיין זּון, 
ֲאִפילּו ֶער ִפיְרט ִזיְך ִניְׁשט אֹויף ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ֶעְסן אּון  ַזיין, ָדאְך ֶגעּב ִאיְך ִאים  ַדאְרף צּו 
ַא  ַנאר  ִּבין  ִאיְך  ִהְצַטְרכּות'ֶער.  ַזייֶנע  ַאֶלע 
ָּבָׂשר ָוָדם, ִאיז ָדאְך ִזיֶכער ַאז דּו ִרּבֹונֹו ֶׁשל 
עֹוָלם, ָוואס דּו ִּביְסט ֶדער ָאב ָהַרֲחָמן, טֹוב 
ֶהעְלְפן  ִזיֶכער  ָזאְלְסטּו  ֶחֶסד,  ְוַרב  ּוֵמיַטב, 
ֵזיי  ָוואס  ַאֶלעס  ִמיט  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע 
ַדאְרְפן, ֲאִפילּו ֵזיי ִפיְרן ִזיְך ִניְׁשט אֹויף ַאזֹוי 

ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין".

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ַטייְטְׁשט  ֶדעם  ִמיט 
ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ִמְפִּריִמיְׁשַלאן  ֵמִאיְר'ל  ֶרִּבי 
ָּפסּוק  ֶדעם  ּתֹוְלדֹות(  ַּפְרַׁשת  ֵמִאיר,  )ִּדְבֵרי 
)ְּבֵראִׁשית כה, כח(: "ַוֶּיֱאַהב ִיְצָחק ֶאת ֵעָׂשו 
ִּכי ַצִיד ְּבִפיו"; ִווי ֶקען ֶמען ָזאְגן אֹויף ִיְצָחק 
ָאִבינּו ַאז ֶער ָהאט ִליּב ֶגעַהאט ֵעָׂשו ָהָרָׁשע? 
ָזאְגט ֶער, ַאז ִיְצָחק ָאִבינּו ָהאט ָדאס ֶגעטּון, 
ִמיט  ֶקעֶנען  ָזאל  ֶער  ְּבִפיו",  ַצִיד  "ִּכי  ַנאר 
ֶדעם ְמַנֵּצַח ַזיין ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ָהאט 
ֶגעָזאְגט: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם, קּוק ִווי ִאיְך ֶגעּב 
ַפאר ֵעָׂשו ָוואס ֶער ַדאְרף, ִאיְך ָהאּב ִאים ִליּב 
ֲאִפילּו ֶער ֵגייט ִניְׁשט ַּבֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר, ָזאְלְסטּו 
ַדאְרְפן,  ֵזיי  ָוואס  ִמיט  ִאיְדן  ֶהעְלְפן  ַאַוַדאי 

ֲאִפילּו ֵזיי ִפיְרן ִזיְך ִניְׁשט אֹויף ִווי ֶעס ַדאְרף 
צּו ַזיין", ַעֵיין ָׁשם. ֶזעט ֶמען ִווי ַאזֹוי ַצִדיִקים 
ָהאְּבן ִזיְך ֶגעִפיְרט ִמיט ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער ֶווען 

ֵזיי ֶזעֶנען ִניְׁשט ֶגעַגאְנֶגען ַּבֶּדֶרְך ַהָּיָׁשר.

ַרִּבי  ַּתְלִמיד  ַא  ֶגעַהאט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער 
פּון  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶער  ִלְבָרָכה,  ִזְכרֹונֹו  ַנְפָּתִלי 
ִדי ְצֵוויי ֵעדּות ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגענּוֶמען 
ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ָוואס  ַהְּכָלִלי.  ִּתיקּון  ַפאְרן 
ַמְבִטיַח ֶגעֶווען: "ֶווען ִאיְך ֶוועל ַאֶוועְקֵגיין פּון 
ֶדער ֶוועְלט אּון ֶמען ֶוועט קּוֶמען אֹויף ַמיין 
ִציּון, ֶגעְּבן ַא ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ִלְזכּותֹו אּון ָזאְגן 
ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֲאִפילּו  ַהְּכָלִלי,  ִּתיקּון  ִדי 
ַזיין ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ַּבַעל ֲעֵביָרה, ֶוועל ִאיְך 
ִאים ְמַתֵקן ַזיין אּון ִאים ַא טֹוָבה טּון; ַּביי ִדי 
ֵּפיאֹות ֶוועל ִאיְך ִאים ַארֹויס ִציֶען פּון ְׁשאֹול 
ַא  ֶגעַהאט  ָהאט  ַנְפָּתִלי  ֶרִּבי  ֶדער  ַּתְחִּתית". 
ַרֲחָמָנא  ָרָעה  ְלַּתְרּבּות  ַארֹויס  ִאיז  ָוואס  זּון 
ָטאג  ֶיעְדן  ֵגיין  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ְפֶלעְגט  ִלְּצָלן, 
ָזאל  זּון  ֶדער  ַאז  ַזיין  ִמְתַּפֵלל  אּון  ִציֹון  צּום 
ְגרֹויְסן  ַא  ָדאְך  ָהאט  ְּתִפיָלה  אּון  ְׁשַטאְרְּבן, 
ֹּכַח, אּון ַזיין זּון ִאיז ַטאֶקע ֶגעְׁשָטאְרְּבן. ֶווען 
ַרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט, 
ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט ַפאר ַזיין ַחֶבר ַרִּבי ַנְפָּתִלי: 
ַאז  ִניְׁשט,  ִדיר  ַפאְרְׁשֵטיי  ִאיְך  "ַנְפָּתִלי, 
ַפאְרָוואס  ַדאֶוועֶנען,  פּון  ֹּכַח  ַא  ָהאְסט  דּו 

ָהאְסטּו ֶגעֶּבעְטן ֶער ָזאל ְׁשַטאְרְּבן, ָוואְלְסט 
ֶגעַדאְרְפט ֶּבעְטן ֶער ָזאל ְּתׁשּוָבה טּון, ָוואְלט 

ֶער ִזיְך צּוִריְקֶגעֶקעְרט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן".

ַאְנְׁשָטאט  ַאז  ַמֲעֶׂשה,  ִדי  פּון  ֶמען  ֶזעט 
ָאֶדער  ַהְרְג'ֶעֶנען  ֶוועְלן  ִזיְך  ָזאל  ֶמען 
ֶּבעֶסעֶרע  ַא  ָדא  ִאיז  ִקיְנד,  ֶדעם  ַהְרְג'ֶעֶנען 
ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ַדאֶוועֶנען   - ֶוועג 
ֶקעְרן צּום  צּוִריק  ִזיְך  ְּתׁשּוָבה טּון אּון  ָזאל 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְׁשַטאְרק  ְּברּוֶדער,  ֵטייֶעֶרער  ֶדעְרַפאר 
ִדיר; ְטַראְכט ִניְׁשט ַקיין ַנאִריֶׁשע ַמֲחָׁשבֹות 
ַדיין  ַּפֶטְר'ן  ְוָׁשלֹום  ַחס  ֶקעְנְסט  דּו  ַאזֹוי  ִווי 
זּון, ִאיְך ֵווייס ַאז ַדיין ַצַער ִאיז ֵזייֶער ְגרֹויס 
אּון ֶמען ֶקען ָדאס ִניְׁשט אֹויְסַהאְלְטן, ָאֶּבער 
ֶער  ָוואס  ַבּאֶׁשעֶפער  ְגרֹויֶסע  ַא  ָהאְּבן  ִמיר 
ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ִמיר ַפאְרְׁשֵטיין ִניְׁשט ַּדְרֵכי 
אר ִמְתַּפֵלל  ַהָמקֹום ָּברּוְך הּוא, ִמיר ַדאְרְפן נַָ
ַזיין צּו ִאים. ֶווען ֶמען ֶּבעט ִאים ֶהעְלְפט ֶער, 
אר ָהאְּבן ַאַסאְך ַסְבָלנּות ִניְׁשט  ֶמען ַדאְרף נַָ

אֹויְפצּוֶהעְרן ֶּבעְטן.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ַאז ַדייֶנע 
ָזאְלְסט  דּו  אּון  טּון  ְּתׁשּוָבה  ָזאְלן  ִקיְנֶדער 

ָהאְּבן ַנַחת פּון ֵזיי אּון פּון ַאֶלע ִקיְנֶדער.

)עצתו אמונה ויצא תשע"ח(
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ָוואס ֵגייט ֶמען ֶהעְרן, ֶאְפָשׁר ַא ֵׁשייֶנע ְּדרּוׁש, ַא ֵׁשייֶנע 
ּתֹוָרה, ַא ֶדעְרֶהער' - ָאֶּבער ֶדער ֶרִּבי ֶרעְדט צּו אּוְנז פּון 
ַמֲעֶׂשה  ִדי  ָדא  ֶדעְרֵצייְלט  ֶרִּבי  ֶדער  ִווי  ַזאְכן,  ָּפׁשּוט'ֶע 
פּוֶנעם אֹוֵנס ָוואס ָהאט ֶגעָזאְגט צּום ֶקעִניג: "ָגאר ַמיין 
ָּכבֹוד ִאיז, ַאז ִאיְך ָזאל ֶמעִגין ַזיין ֵאיין ְיהּוִדי ְּבֶפְרֶהְסָיא 

ִאיְך ָזאל ֶמעִגין ֵלייִגין ַטִלית אּון ְּתִפיִלין ְּבֶפְרֶהְסָיא".

ֶמען ֶרעְדט ָדא פּון ֵזייֶער ָּפׁשּוט'ֶע ַזאְכן, פּון ַדאֶוועֶנען 
ּוְתִפיִלין,  ַטִּלית  ָאְנטּון  פּון  ַמֲעִריב,  אּון  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית, 
ָאֶּבער ָדאס ֶזעֶנען ַזאְכן ָוואס דּו ֶקעְנְסט טּון. מֹוֲהָרא"ׁש 
ַמיין  ִאיז  ָזאְגן: "ָוואס  ְפֶלעְגט ְׁשֶטעְנִדיג  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 

ַזאְך?  - ְלעּוְבָדא ּוְלַמֲעֶׂשה!"

ַא  ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ְלעּוְבָדא  ֶדעְרפּון מֹוֲהָרא"ְׁש'ס  ֶזעט  ָוואס ֶמען  ֵּבייְׁשִּפיל 
ַאָמאל  ָהאט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  ּוְלַמֲעֶׂשה: 
ֶגעְטָראְפן ֶעְטִליֶכע ִאיְנֶגעַלייט ָוואס ָהאְּבן ִזיְך ֶגעַהאְלְטן 
ָהאט  ַלְמָדִנים...  ְגרֹויֶסע  אּון  ַהֶׁשם  עֹוְבֵדי  ְגרֹויֶסע  ַפאר 
מֹוֲהָרא"ׁש ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן צּו ֵזיי: "ַזייט ֶיעְדן ָטאג ַמֲעִביר 
ֶסְדָרה, ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּום אּון ֵּפרּוׁש ַרִׁש"י", ֵזיי 
ֵזיי  ֵמייְנט  ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש  ֶגעַכאְּפט  ָאֶּבער  ִניְׁשט  ָהאְּבן 
ֵזיי  ֵזיי, ָהאְּבן  ִאיז ֶגעֶווען צּו ָּפׁשּוט ַפאר  ָזאְגן, ָדאס  צּו 
ֶסְדָרה,  ִדי  אֹויף  ֵׁשייֶנע ּתֹוָרה'ֶלעְך  ָנאְכָזאְגן  ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ֶדער אֹור ַהַחִיים ַהָּקדֹוׁש ָזאְגט ַא ֵׁשיין ָוואְרט ַאזֹוי ְוכּו' 
אּון ֶדער ְּכֵלי ָיָקר ָזאְגט ַאזֹוי ְוכּו', ְפֶרעְגט ֵזיי מֹוֲהָרא"ׁש: 
"ָוואס ָזאְגט ִאיר ִמיר ָנאְך ֶדעם אֹור ַהַחִיים ַהָּקדֹוׁש אּון 
ֶדעם ְּכֵלי ָיָקר ְוכּו' ִאיְך ֶרעְדט צּו ֶעְנק ָּפׁשּוט פּון ַמֲעִביר 
ִזיְך  ֵזיי  ָהאְּבן  ַּתְרגּום?"  ְוֶאָחד  ִמְקָרא  ְׁשַנִים  ַזיין,  ֶסְדָרה 
ֶגעוואּוְנֶדעְרט: "ָוואס ִאיז ֶדען ַמֲעִביר ֶסְדָרה ַזיין, ְסַּתם 
ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער פּון חּוָמׁש אּון ַּתְרגּום, ָוואס ִאיז ָדאס 
ֶרעְדן  צּו  ְּפרּוִּביְרט  מֹוֲהָרא"ׁש  ָהאט  ֶוועְרד...?"  ֶדען 
ִּבְרַכת  "ֶּבעְנְטְׁשט  ֶגעֶּבעְטן:  ִזיְך  אּון  ֵזיי,  ִמיט  ַווייֶטער 
ַהָמזֹון ִאיֶנעֵווייִניג ִאין ַא ֶּבעְנֶטׁשער", ָדא ָהאְּבן ֵזיי ׁשֹוין 
ֵזיי,  ִוויל פּון  ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש  ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען  ַמָמׁש 
ְקֵלייֶנע  ֶדען  ֶזעֶנען  ִמיר  ֶּבעְנֶטׁשער?  ַא  ִאין  "ֶּבעְנְטְׁשן 
ִקיְנֶדער...?" - ִפיְרט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א אֹויס: 
ָדאס ִאיז ֶגעֶווען מֹוֲהָרא"ׁש, ַזיין ַגאְנֶצע ֶלעְּבן ָהאט ֶער 
ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ְּבֶרעְנֶגען ֶדעם  ַאַריין צּו  ֶגעֶווען  עֹוֵסק 
ַדאְרְפן  ָדאס  אּון  ּוְלַמֲעֶׂשה;  ְלעּוְבָדא  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע 
ִמיר ֶגעֶדעְנְקן ָנאְכצּוַמאְכן, טּון ָוואס ִמיר ֶקעֶנען ָיא, אּון 
ֶנעֶמען  אר  נַָ אֹויְך  ֶמען  ַדאְרף  ַאֵליין  ִסּפּור  ֶדעם  ֲאִפילּו 
ִצי  ַזיין  ַדן  ְסַּתם  אֹויף  ִניְׁשט  ּוְלַמֲעֶׂשה,  ְלעּוְבָדא  אֹויף 
מֹוֲהָרא"ׁש  אּון  ַלְמָדִנים,  ֶגעֶווען  ֶזעֶנען  ִאיְנֶגעַלייט  ִדי 
אר ַטאֶקע  ָהאט ֵזיי גּוט ַאַריין ֶגעֶגעְּבן מּוָסר ְוכּו' ְוכּו', נַָ
ָאְנֵהייְּבן ַמֲעִביר ֶסְדָרה צּו ַזיין ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל, זּוְנָטאג 

ִּביז ֵׁשִני, ָמאְנָטאג ִּביז ְׁשִליִׁשי, ִדיְנְסָטאג ִּביז ְרִביִעי, אּון 
ַאזֹוי ַווייֶטער ִּביז סֹוף ָוואְך ֶעְנִדיְגט ֶמען ִדי ַגאְנֶצע ֶסְדָרה, 
אּון אֹויְך ֶגעֶדעְנְקן צּו ֶּבעְנְטְׁשן ִּבְרַכת ַהָמזֹון ִאיֶנעֵווייִניג 

ִאין ַא ֶּבעְנֶטׁשער.

ַּביי ֶמעְנְטְׁשן ִאיז ֵלייֶדער ֶדער ִעיָקר ָדאס ִּביְלד אּון 
ֶדער אֹויְסקּוק פּוֶנעם ָּבחּור, ֶדער ָּבחּור ָזאל אֹויְסקּוְקן ִווי 
ַא ַחִסיִד'יֶׁשער ָּבחּור ְוכּו', ֶמער פּון ֶדעם ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט 
ִאים ִניְׁשט; ִצי ֶער ֵלייְגט ָיא ְּתִפיִלין, ָאֶדער ִניְׁשט - ָדאס 
ֵגייט ִאים ׁשֹוין ִניְׁשט ָאן, ַרֲחָמָנא ִליְצָלן; ֵלייֶדער ֶרעְדט 
אּון  ִעְנָיִנים  ַזאְכן,  הֹויֶכע  פּון  ַאֶלעס,  פּון  ַהייְנט  ֶמען 
ְרָמִזים, אֹויֶסער פּון ִדי ָּפׁשּוט'ֶע ֶלעְבְּנס ִוויְכִטיֶגע ַזאְכן, 
פּון ַדאֶוועֶנען אּון ֵלייְגן ַטִּלית ּוְתִפיִלין - פּון ֶדעם ֶרעְדט 
ְּתִפיִלין',  אּון  ַטִּלית  'ֵלייג  ָאֶּבער:  ֶגעֶדעְנק  ִניְׁשט,  ֶמען 
אּון  ָּכבֹוד  ְגֶרעֶסעֶרע  ַקיין  ֶגעָזאְגט  ָהאט  אֹוֵנס  ֶדער  ִווי 
ַזאְך  ֵאייֶנע  ָדאס  אר  נַָ ָהאְּבן,  ִניְׁשט  ִאיְך  ֶקען  וואּוְנְטׁש 

'ִאיְך ָזאל ֶמעְגן ֵלייְגן ַטִּלית ּוְתִפיִלין ְּבַפְרֶהְסָיא'.

ֶדעְרֵצייְלט,  ִמיר  ָהאט  ְמִפיִצים  ִדי  פּון  ֵאייֶנער 
אּון  ִאים  צּו  צּוֶגעקּוֶמען  ֵאייֶנער  ִאיז  ַהָפָצה  ֵגייֶעְנִדיג 
מֹוֲהָרא"ׁש?  פּון  ְסָפִרים  ִדי  ַפאְרקֹויְפְסט  "דּו  ֶגעָזאְגט: 
ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ַמֲעֶׂשה  ַא  ֶדעְרֵצייְלן  ִדיר  ֶוועל  ִאיְך 
ֶגעַהאט ִמיט מֹוֲהָרא"ׁש, ֶוועְסטּו ֶזען ֶווער מֹוֲהָרא"ׁש ִאיז 
ֶגעֶווען, ִאיְך ָהאּב ֵלייֶדער ֶגעַהאט ָאְּפֶגעטּון ֵזייֶער ַאַסאְך 
ֶגעָוואְלט  ָהאּב  ִאיְך  ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ֶלעְּבן  ִאין  ֲעֵבירֹות 
ִאיְך  ֶגעְטַראְכט  ִאיְך  ָהאּב  ַמֲעִשֹים,  ַמייֶנע  ַפאְרֶרעְכְטן 
ַא  ֶגעְּבן  ִמיר  ֶער  ֶוועט  ֶאְפָׁשר  מֹוֲהָרא"ׁש  צּו  ֵגיין  ֶוועל 
ִּתיקּון ַפאר ַמיין ְנָׁשָמה, ִאיְך ִּבין ַאַריין צּו מֹוֲהָרא"ׁש אּון 
ָוואס  ַאֶלעס  ַאֶלעס  ֶדעְרֵצייְלן  צּו  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאּב  ִאיְך 
ִאיְך ָהאּב ֶגעטּון, ְגָראֶּבע ֲעֵבירֹות ְוכּו' ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, אּון 
מֹוֲהָרא"ׁש קּוְקט ִמיר ָאן, אּון ָזאְגט צּו ִמיר: "ָדא ָהאְסטּו 
ַמיין ְּתִפיִלין, ֵגיי ׁשֹוין ַאַריין ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש אּון טּו ָאן 
ְּתִפיִלין", ִאיְך ְׁשֵטיי אּון ִאיְך וואּוְנֶדער ִזיְך: "ָוואס? ִאיְך 
קּום ַפאר ַא ִּתיקּון אֹויף ֶגעֶפעְרִליֶכע ֲעֵבירֹות ָוואס ִאיְך 
ָהאּב ֶגעטּון אּון מֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט ִמיר ֶיעְצט ֵׁשייֶנעְרֵהייט 
ָנאְכַאָמאל  ִזיְך  ֶּבעט  מֹוֲהָרא"ׁש  ָאֶּבער  ְּתִפיִלין?!"  ֵלייג 
ֵלייג  אּון  ַהֶמְדָרׁש  ֵּבית  ִאין  "ֵגיי  ֵׁשייֶנעְרֵהייט:  ִמיר  צּו 
ְּתִפיִלין", ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֵׂשֶכל פּון מֹוֲהָרא"ׁש, ִאיְך 
ִּבין ַטאֶקע ֶגעקּוֶמען ַפאר ַא ִּתיקּון, ָאֶּבער ְּתִפיִלין ָהאּב 
ִאיְך ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעֵלייְגט ַפאר ֶעְטִליֶכע ֶטעג, ָהאט ִמיר 
מֹוֲהָרא"ׁש ֶגעָזאְגט צּום ֶעְרְׁשט ָזאל ִאיְך ֵלייְגן ְּתִפיִלין".

ָזאְגט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַווייֶטער: ִמיר ְׁשֵטייֶען 
ַאֶזעְלֶכע  ִאין  ֶטעג,  ֵהייִליֶגע  ַאֶזעְלֶכע  ִאין  ֶיעְצט  ָדאְך 
ִוויְנֶטער,  ֶדער  ָאן  קּוְמט  ַּבאְלד  טֹוִבים,  ָיִמים  ֵהייִליֶגע 
ַדאְרף ֶמען ֶזען צּו ְּבַלייְּבן ְמקּוָׁשר אּון צּוֶגעְקֶלעְּבט צּום 
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ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַווייֶטער קּוֶמען ְדֵריי ָמאל ַא ָטאג ִאין ׁשּול 
ַדאֶוועֶנען, אּון ֵלייְגן ַטִּלית ּוְתִפיִלין.

ֶעס ִאיז ֵלייֶדער ָדא ְּפֶלעֶצער ִאין ָאְּפְסֶטעיט ְניּו ָיאְרק 
וואּו ִדי ִאיְדן ָהאְּבן ַא ֵּבית ַהֶמְדָרׁש, ַא ָקאְנֶגעְגֶרעיָׁשאן, 
אּון ַא ַגאְנץ ָיאר קּוְמט ֶמען ִניְׁשט ַדאֶוועֶנען, ַא ַגאְנץ ָיאר 
ִּכּפּור  יֹום  ֶּבעָפאר ֶעס קּוְמט  ִאין ׁשּול...  ְגָראז  ַוואְקְסט 
רּוְפן ֵזיי ַא ָקאְמֶפּעִני אּון ֶמען ֵרייִניְגט אֹויס ֶדעם ׁשּול, 
ֶמען ְגֵרייט ֶעס ֵׁשיין ָאן ַפאר יֹום ִּכּפּור, ֶדעם ֵאייֶנעם ָטאג 
קּוֶמען ֵזיי ַדאֶוועֶנען ִאין ׁשּול; ֵלייֶדער ַהייְנִטיֶגע ַצייְטן 
ָהאְּבן ִמיר ָדאס ַאִּביְסל ֶעְנִליְך, ְס'ִאיז ָדא ִאיְנֶגעַלייט ָוואס 
ַא ַגאְנֶצע ָוואְך קּוְמט ֶער ִניְׁשט ִאין ׁשּול אֹויֶסער ַׁשָּבת, 

ָוואס ֶדעָמאְלט קּוְמט ֶער ִאין ׁשּול ִמיט ַזייֶנע ִקיְנֶדער.

ֶדער ֵהייִליֶגער ַצאְנֶזער ָרב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְפֶלעְגט 
ַקיין  ִניְׁשט  ָּבחּור,  ַא  ֶגעֶווען  ַאָמאל  ִאיז  ֶעס  ֶדעְרֵצייְלן: 
ְגרֹויֶסער ָחָכם אּון ִניְׁשט ַקיין ְקֵלייֶנער ַנאר, ֶמען ְפֶלעְגט 
ֶגעָוואְרן  ָחָתן  ַא  ִאיז  ֶער  ֶווען  ַנאר',  'ָמאְטל  רּוְפן  ִאים 
ָהאט ֶמען ִאים ֶגערּוְפן 'ָמאְטל ָחָתן'. ַפאר ַזיין ֻחָּפה ָהאט 
ֶמען ֶגעֶזען ִווי ֶדער 'ָמאְטל ָחָתן' ֵווייְנט ֵזייֶער ְׁשַטאְרק, 
ָוואס  ֵווייְנְסטּו,  "ַפאְרָוואס  ֶגעְפֶרעְגט:  ִאים  ֶמען  ָהאט 
ֵגייט ָפאר?" ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ִמיר ְפֶלעְגט ֶמען ֵאייִּביג 
ֶגעָוואְרן ָהאט  ָחָתן  ַא  ִּבין  ֶווען ִאיְך  רּוְפן 'ָמאְטל ַנאר', 
ֶמען ִמיְך ָאְנֶגעַפאְנֶגען רּוְפן 'ָמאְטל ָחָתן', ֶיעְצט ַאז ִאיְך 
ִמיְך  ֵגייט  ֶמען  ַווייל  ִאיְך,  ֵוויין  ָהאְּבן,  ֲחתּוָנה  ׁשֹוין  ֵגיי 
צּוִריק ָאְנַפאְנֶגען צּו רּוְפן 'ָמאְטל ַנאר'". ָהאט ֶדער ֹראׁש 
ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א אֹויְסֶגעִפיְרט: ֶיעְצט ַאז ִמיר ְׁשֵטייֶען ָנאְך 
ַאֶזעְלֶכע ֵהייִליֶגע ָיִמים טֹוִבים, ַדאְרְפן ִמיר ֶזען ַאז ִמיר 
ָזאְלן ִמיְטֶנעֶמען ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג אֹויף ַא ַגאְנץ ָיאר, אּון 
ִניְׁשט צּוִריק ַּבאקּוֶמען אּוְנֶזער ָנאֶמען 'ָמאְטל ַנאר'; ִאין 
ִדי ֵהייִליֶגע ֶטעג ֶזעֶנען ִמיר ֶגעקּוֶמען ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען 
ֶמען ָהאט ֶגעטּון ַאֶלע ִמְנָהִגים, ַאֶלע ִמְצוֹות, ַדאְרף ֶמען 
ֶזען ַווייֶטער - ַא ַגאְנץ ָיאר - קּוֶמען ִאין ׁשּול, ַדאֶוועֶנען 

אּון ֵלייְגן ַטִּלית ּוְתִפיִלין.

ֶמען ָזאל ִניְׁשט ַמאְכן ֶדעם ֶזעְלְּבן ָטעּות ָוואס ֶמעְנְטְׁשן 
ַמאְכן ֵמייֶנעְנִדיג: "ֶעס ִאיז ַאִריֶּבער ֶגעַגאְנֶגען ַאֶזעְלֶכע 
ֶדעְרפּון,  ָנאְכֶדעם  ֶמען  ָוואס ָהאט  ָאֶּבער  ֵהייִליֶגע ֶטעג 
ִדי  ִנְסיֹונֹות,  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ַאְלְטן,  צּום  צּוִריק  ֵגייט  ַאֶלעס 
ֶזעְלֶּבע ְנִפילֹות ְוכּו' ְוכּו'...?", - ָזאְגט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה 
ְׁשִליָט"א: ָדאס ִאיז ִניְׁשט ִריְכִטיג, ַווייל ִדי ֵהייִליֶגע ָיִמים 
ִזיְך  ָזאל  ֶער  ֶמעְנְטׁש  ַפאְר'ן  ֹּכַח  ַא  ֶגעְּבט  ָדאס  טֹוִבים 
ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן ְּבֶמֶׁשְך ֶדעם ַגאְנְצן ַלאְנֶגען ִוויְנֶטער; 
ֶעס קּוְמט ֶיעְצט ַאַזא ַלאְנֶגע ִוויְנֶטער, חֹוֶדׁש ֶחְׁשָון, ִּכְסֵלו, 
ֵטֵבת, ְׁשָבט, ֲאָדר, פּון וואּו ָהאט ֶדער ֶמעְנְטׁש ִדי ֹּכחֹות 
ֶטעג  ֵהייִליֶגע  ִדי  דּוְרְך  אר  נַָ  - ֶטעג?  ַאֶלע  ִדי  ָאְנצּוֵגיין 

ִזיְך  ֹּכחֹות  ְגרֹויֶסע  ֶמעְנְטׁש  ִאיֶנעם  ַאַריין  ַׁשייֶנען  ָוואס 
ַאזֹוי  טֹוב;  יֹום  קּוֶמעְנִדיְגן  ִּביְז'ן  ֶדעְרַהאְלְטן  ֶקעֶנען  צּו 
ִאיז ֶעס ִמיט ַאֶלע ָיִמים טֹוִבים, ֶעס ֶגעְּבט רּוֲחִניֹוְת'ִדיֶגע 
ֹּכחֹות ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש אֹויף ִּביז ֶדעם קּוֶמעְנִדיְגן יֹום טֹוב.

ּפּוְנְקט ִווי ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ַא 
ַקאר, אּון ִדי ֶגעֶזעִלין ִאיז אֹויְסֶגעַגאְנֶגען ָפאְרט ֶער צּום 
ֶגעז ְסַטאְנִציֶע אּון ִפיְלט ָאן ַזיין ַקאר ִמיט ֶגעז, ֶער ַמאְכט 
ִניְׁשט ֶדעם ַנאִריְׁשן ֶחְׁשּבֹון: "ָוואס ָהאּב ִאיְך פּון ָאְנִפיְלן 
ַמיין ַקאר, ֶעס ֶוועט ָדאְך ַּבאְלד ֵסייִווי ָנאְכַאָמאל אֹויְסֵגיין 
ִדי ֶגעז...?" - ָוואס ָהאט ֵאייֶנע ִמיט ִדי ַאְנֶדעֶרע, ֶיעְצט 
ֶעס  ֶוועט  ַּבאְלד  ַאז  ָאן,  ֶעס  ִאיְך  ִפיל   - ֵלייִדיג  ֶעס  ִאיז 
ָנאְכַאָמאל ֶוועְרן ֵלייִדיג ֶוועל ִאיְך ֶעס ַּבאְלד ָנאְכַאָמאל 
ָדאס  טֹוִבים,  ָיִמים  ִדי  ִמיט  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ָאְנִפיְלן. 
ְּבָלאְזט ַאַריין ַא ַחיּות ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש ֶער ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען 
טֹוב,  יֹום  קּוֶמעְנִדיְגן  ִּביְז'ן  ַווייֶטער,  אֹויף  ֶדעְרַהאְלְטן 
ָנאְכַאָמאל  ִזיְך  ִאיְך  ֶוועל  יֹום טֹוב  אּון ֶדעם קּוֶמעְנִדיְגן 

ָאְנִפיְלן אֹויף ַווייֶטער, ַאזֹוי ִאיז ֶעס ַאֶלע ָיִמים טֹוִבים.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָזאְגט ַווייֶטער: ִמיט 
ְּתִפיִלין ֶׁשעְמט ֶמען ִזיְך ִניְׁשט, ַמיין ְגֶרעְסֶטע ָּכבֹוד ִאיז 
ֵלייְגן ְּתִפיִלין ְּבַפְרֶהְסָיא; ְּתִפיִלין ֵלייְגט ֶמען ִניְׁשט ִאין ַא 
אר ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ְּבַפְרֶהְסָיא. ַּבאַהאְלֶטעֶנע ְקַלאֶזעט, נַָ

ִאין  ֶגעקּוֶמען  ַארֹויף  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא  ִאיז  ֵאייְנָמאל 
ְיִׁשיָבה אּון ְפֶרעְגט ִמיר: "ָהאְסט ֶאְפָׁשר ַא ִציֶמער וואּו 
ִאיְך ֶקען ֵגיין?" ְפֶרעג ִאיְך ִאים: "ַפאְרָוואס ַדאְרְפְסטּו ַא 
ִציֶמער, ָוואס ֵגייט ָפאר?" ָזאְגט ֶער ִמיר: "ַווייל ִאיְך ָהאּב 
ָנאְכִניְׁשט ֶגעֵלייְגט ְּתִפיִלין", ָזאג ִאיְך ִאים: "קּום ַאַריין 
ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש, ֵלייג ְּתִפיִלין ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש", ָזאְגט 
ֶער ִמיר: "ֵניין, ֵניין, ֶעס ִאיז ַא ִחּלּול ַהֶׁשם צּו ֵלייְגן ֶיעְצט 
ְּתִפיִלין", ִאיְך ָהאּב ֶגעֶזען ַאז ֶער ַעְקָשׁ'ְנט ִזיְך, ָהאּב ִאיְך 
ִאים ֶגעֶגעְּבן ַא ִציֶמער וואּו ֶער ָזאל ֵלייְגן ְּתִפיִלין. ָזאְגט 
ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶעס ִאיז ֵזייֶער ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט 
ֶער  ִאיז  ְּתִפיִלין  ֵלייְגן  ֶגעֶעְנִדיְגט  ָהאט  ֶער  ֶווען  ַאז 
ֶגעקּוֶמען ְפֶרעְגן ַאז ֶער ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ִדי ַגאְנֶצע ַזאְך 
ֵלייְגְסטּו  ְּתִפיִלין  ּתֹוָרה...;  פּון  ֶוועְרֶטער  ִדי  'ָזאְגן'  פּון 
ַא  ָאֶּבער  ִציֶמער,  ַפאְרַמאְכֶטע  ַא  ִאין  ְקַלאֶזעט,  ַא  ִאין 
ֵדָעה ָהאְסטּו ִצי 'ָזאְגן' ֵהייְסט ָיא ֶגעֶלעְרְנט ָאֶדער ִניְׁשט 

ֶגעֶלעְרְנט... ?!

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

)ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות ַמֲעֶׂשה ד, ַמֲעֶׂשה ִנִּסים, ִמֶּמֶלְך ֶׁשָגַזר ְׁשַמד, 
ֵחֶלק ג', ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן(


