
ַא  אר  נַָ ָהאְּבן  ְקִליּפֹות  אּון  ֵׁשִדים  ַאֶלע  ַווייל  טּון,  ְׁשֶלעְכְטס 
ִוויַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ְׁשַוואְך ִאין  ְׁשִליָטה אֹויְפ'ן ֶמעְנְטׁש 
ֱאמּוָנה, ָאֶּבער ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ְׁשַטאְרק ִמיט ֱאמּוָנה, ֶער 
ְגֵלייְּבט ִאיֶנעם ַבּאֶׁשעֶפער אּון ֵווייְסט ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ִאיז ִמיט ִאים, ַדאן ַדאְרף ֶער ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְּבן פּון ֵקייֶנעם.

)ִסיָמן  ַצָווָאה  ַזיין  ִאין  ְׁשַרייְּבט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִאין  ֶנעֶמען  ַאַריין  גּוט  ִזיְך  ָזאְלט  ִאיר  ַאייְך  ֶּבעט  "ִאיְך  ט'(: 

ָקאּפ ַאז ִאיר ָהאט ִניְׁשט ֵקייֶנעם אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ַקיין ׁשּום 
ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶקען ַאייְך ִניְׁשט ֶהעְלְפן, אּון ִזיֶכער 
ִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון, ֶדעִריֶּבער ָזאְלט ִאיר  ַאייְך  ֵקייֶנער  ֶקען 
ָזאְלט  ִאיר  אּון  ֶמעְנְטׁש,  ׁשּום  ַקיין  פּון  ָהאְּבן  מֹוָרא  ִניְׁשט 
ִניְׁשט ַחְנְפ'ֶעֶנען צּו ַקיין ׁשּום ֶמעְנְטׁש, ַווייל ָדאס ֶוועט ַאייְך 

ָגאְרִניְׁשט ֶהעְלְפן".

ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: ֶגעֶוועְנִליְך ִאיז 
ֶדער ְמִציאּות ַּביי ֶמעְנְטְׁשן ַאזֹוי, ִוויַלאְנג ֶעס ֵגייט גּוט ַפאְר'ן 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן ִאיְנֶדעְרְפִרי ָהאט  י ָתבוֹא שְׁ ת כִּ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ה ג', ִדי  יוֹת, ַמֲעשֶׂ יְך ֶגעֶווען ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

ה פּוֶנעם ִחגֵּר. ַמֲעשֶׂ

ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ִאין קּוְרְצן פּון 
ִדי  פּון  ֵקיֶסר  ֶדער  ִווי  ֶדעְרֵצייְלט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ְפִריֶער: 
ְמִדיָנה ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער ֶאִּפיקֹוֶרס אּון ָהאט ֶגעַמאְכט ִדי 
ֶאִּפיקֹוְרִסים, ָהאט ֶדער ָחָכם ֶגעָזאְגט ַפאר  ְמִדיָנה ַפאר  ַגאְנֶצע 
ַזיין ִמְׁשָּפָחה ָלאִמיר ֵגיין ִאין ִמְדָּבר ְּכֵדי ִמיר ָזאְלן ְּבַלייְּבן ְגֵלייְּבן 
ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען ִאין ִמְדָּבר, אּון ֶדער ָחָכם  ַבּאֶׁשעֶפער, ֶזעֶנען  ִאין 
ָזאל  ֵקייֶנער  ְּכֵדי  ֵזיי,  ַארּום  ִריְנג  ַא   - ִעיגּול  ַא  ֶגעַמאְכט  ָהאט 

ִניְׁשט ֶקעֶנען צּוקּוֶמען צּו ֵזיי.

ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: ֶדער ִעיגּול ָדאס 
"ֶוֱאמּוָנְתָך  ט(  פט,  )ְּתִהִלים  ָּפסּוק  ִאין  ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  'ֱאמּוָנה',  ִאיז 
ֱאמּוָנה,  ִמיט  ַארּום  ִזיְך  ֶנעְמט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶווען  ְסִביבֹוֶתיָך"; 
ִניְׁשט  ִאים  ֵקייֶנער  ֶקען  ַדאן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבט  ֶער 
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 ַא ַמֲעֶׂשה ַפאְרן יֹום 
מֹוֲהָרא"ׁש טֹוב ִטיׁש

ֶדעְרֵצייְלן  ְפֶלעְגט 
ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַמִגיד  ֶמעְזִריְטֶשׁער  ֵהייִליְגן  פּון 
ָיאר  ֶיעֶדעס  ִפיְרן  ִזיְך  ְפֶלעְגט  ֶער  ָעֵלינּו, 
אּון  ְסעּוָדה  א  ַמאְכן  צּו  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  מֹוָצֵאי 
ֶדעְרֵּביי ֶדעְרֵצייְלן ַפאר ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים ָוואס 
ֵזיי  ָוואס  אּון  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  ֶגעֶּבעְטן  ָהאְּבן  ֵזיי 
ָהאְּבן ֶגע'ּפֹוֵעְל'ט. ֵאיין ָיאר ִּבְׁשַעת ִדי ְסעּוָדה 
ַוואֶסער  ֶדער  ִאיד,  א  ֶגעֶזעְצן  ָדאְרט  ִאיז 
ְטֶרעֶגער פּון ְׁשָטאט; ֶער ָהאט אֹויְך ֶגעָוואְלט 
ִאין  ָאְנֶגעְׁשִריְּבן  ִאים  ָהאט  ֶמען  ָוואס  ִוויְסן 
ִהיְמל, ָהאט ֶער ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֶמעְזִריְטֶשׁער 
אּון  ֶגעֶּבעְטן  ִאיְך  ָהאּב  ָוואס  "ֶרִּבי,  ַמִגיד: 
ָהאט  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט?"  ִמיר  ֶמען  ָהאט  ָוואס 
ִאים  זי"ע  ַמִגיד  ֶמעְזִריְטֶשׁער  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ֶגעָזאְגט: "דּו ָהאְסט ֶגעֵווייְנט ַּביים ַדאֶוועֶנען 
ִאיז  ַּפְרָנָסה  ַדיין  ַפאְרָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
ָטאג  ַגאְנְצן  א  ְטֶרעֶגער,  ַוואֶסער  א  ַזיין  צּו 
ְׁשֶלעְּפְסטּו ַוואֶסער אּון ֶווען דּו רּוְסט ִזיְך ָאּפ 
ַקאִּפיְטֶלעְך  ַאָּפאר  ַאַריין  ַכאְפְּסטּו  ֶדעָמאְלט 

ַגאְנְצן  א  ִזיְצן  ִוויְלְסטּו  ָיאר  ָדאס  ְּתִהיִלים, 
ָטאג ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש אּון ִזיְך ִניְׁשט מּוְטֶׁשען 
ֶדעם  ִדיֶנען  אר  נַָ ַּפְרָנָסה,  ְּבֶרעְנֶגען  ִמיט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ְגִריְנֶגעְרֵהייט", ֶווען ֶדער ַוואֶסער 
ְטֶרעֶגער ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאט ַזיין ָּפִנים 
אֹויְפֶגעַׁשייְנט, ֶער רּוְפט ִזיְך צּום ֶמעְזִריְטֶשׁער 
ֶגעֶּבעְטן", אּון  ִאיְך  "ַטאֶקע ָדאס ָהאּב  ַמִגיד: 
ֶער ְפֶרעְגט ִמיט ֵנייֶגעִריגֵקייט ָוואס ֶמען ָהאט 
ֶדער  ִאים  ָהאט  ָאְנֶגעְׁשִריְּבן,  ְלַמֲעֶׂשה  ִאים 
ֵהייִליֶגער ֶמעְזִריְטֶשׁער ַמִגיד ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאין ִהיְמל ָהאט ֶמען ֶגעַלאְכט 
ְטֶרעֶגער:  ַוואֶסער  ֶדער  ְפֶרעְגט  ִדיר",  פּון 
ַפאְרָוואס  ֶגעֶּבעְטן?  ְׁשֶלעְכט  ַאזֹוי  ָהאּב  "ִאיְך 
ָהאט ֶמען ֶגעַלאְכט פּון ִמיר?" ָזאְגט ִאים ֶדער 
ֶמעְזִריְטֶשׁער ַמִגיד ַאזֹוי: "ִאין ִהיְמל ָהאט ֶמען 
ֶגעָזאְגט ַאז אֹויּב דּו ֶוועְסט ִזיְצן א ַגאְנְצן ָטאג 
ֶדער  ָהאְּבן...  ִדיר  ֶמען  ַדאְרף  ָוואס  ׁשּול  ִאין 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִּביִלי-ִּביְלָיאֶנען ַמְלָאִכים 
ָוואס ִדיֶנען ִאים ָאן ִזיְך מּוְטֶׁשען אֹויף ַּפְרָנָסה 
אּון ָאן ַקיין ֵיֶצר ָהַרע, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִוויל 
ַדְוָקא ֶהעְרן ַדייֶנע ַקאִּפיְטֶלעְך ְּתִהיִלים ָוואס 
דּו ַכאְּפְסט ַארֹויס ִאיְנִמיְטן ַדיין ַאְרֶּבעט, ֶער 

ִאיז  ֶעס  ֶווען  ִאים  לֹויְּבְסט  דּו  ִווי  ֶהעְרן  ִוויל 
ִדיר ְׁשֶווער".

ָחׁשּוב  ִניְׁשט  ִאיז  ֶער  ֵמייְנט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
'ָוואס טּו ִאיְך  אֹויְבן ִאין ִהיְמל; ֶער ְטַראְכט: 
ׁשֹוין? ֶווער ַדאְרף ִמיר? ָוואס ִאיז ֶוועְרד ַמיין 
ֶער  ִמְצֹות?'  ַמייֶנע  ּתֹוָרה,  ַמיין  ַדאֶוועֶנען? 
ִאים  פּון  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֵמייְנט 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ַמְלָאְך, ֶדער  ֶוועְרן א  ָזאל  ֶער 
ֶזעֶען אֹויס  ָוואס  ִמְצוֹות  ַּדְוָקא אּוְנֶזעֶרע  ִוויל 
ַמְלָאִכים,  ָדא  ֶזעֶנען  ִהיְמל  ִאין  ָחׁשּוב;  ִניְׁשט 
ְׂשָרִפים, ַחּיֹות ְואֹוַפֵּני ַהקֹוֶדׁש ָוואס ֵגייֶען אּון 
ָהאט  ָדאְך  ַאָראּפ,  ִניְׁשט  ַפאְלן  אּון  ְׁשֵטייֶען 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַּבאַׁשאְפן ִדי ֶוועְלט ַווייל 
ֶער ִוויל ָהאְּבן א ַנַחת רּוַח פּון אּוְנז ֶמעְנְטְׁשן 

ָוואס ֵגייֶען, ַפאְלן אּון ֵהייְּבן ִזיְך אֹויף.

ֶיעֶדע ְקֵלייִניֵקייט ָוואס ֶמען טּוט, ֶיעֶדע 
ִמְצָוה ָוואס ֶמען טּוט אּון ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס 
ַארֹויף  ֵגייט   - ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֶרעְדט  ֶמען 
אֹויְבן ִאין ִהיְמל, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט פּון 

ֶדעם א ְגרֹויֶסע ַנַחת רּוַח.
)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ַּפְרַׁשת ָוֶאְתַחַּנן ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן(
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ֶער  ַמָזל,  ִמְקֶרה  ֶטַבע  ַא  ִאין  ָאן  ַאֶלעס  ֶער  ֶהעְנְגט   - ֶמעְנְטׁש 
ְטַראְכט ִניְׁשט ַאַריין ַאז ַאֶלעס קּוְמט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶּבער 
ֶווען ֶעס קּוְמט אֹויף ִאים ַא ָצָרה ֹלא ָעֵלינּו - ֶדעָמאְלט ֶדעְרַמאְנט 
ֶער ִזיְך פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעָמאְלט ְׁשַטאְרְקט ֶער ִזיְך ַאז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִזיֶכער ֶהעְלְפן אּון ֶּבעט ִזיְך צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶער ָזאל ִאים ֶהעְלְפן; ִווי ֶעס ֵגייט ִדי ְּפֶלעי"ס )ָפאְרְׁשֶטעלּוְנְגן( פּון ִדי 
ִקיְנֶדער, ִּבְׁשַעת ֶמען ְׁשִּפיְלט אֹויף ִדי ְׁשֶרעֶקעִדיֶגע ֶהעְלְפט פּון 
ֶדעָמאְלט   - ְוַכּדֹוֶמה  ַפאְרַכאְּפט  ָהאְּבן  רֹויֶּבעְרס  ִדי  ַמֲעֶׂשה,  ִדי 
אר  נַָ ַאז  ִזיְך  צּו  ַחֶזְר'ט  ֶמען  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶמען  ֵווייְנט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען ֶהעְלְפן, ָאֶּבער ֶווען ֶעס קּוְמט ִדי גּוֶטע 
ֶהעְלְפט פּון ִדי ַמֲעֶׂשה, ֶווען ַאֶלעס ֵגייט גּוט ַאזֹוי ִווי ֶגעְּפַלאְנט - 

ֶדעָמאְלט ֶהעְרט ֶמען ִניְׁשט ֶרעְדן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

אֹויף  ֶמעְנְטׁש  ׁשּום  "ַקיין  מֹוֲהָרא"ׁש:  ְׁשַרייְּבט  ֶדעְרַפאר 
ֵקייֶנער  ֶקען  ִזיֶכער  אּון  ֶהעְלְפן,  ִניְׁשט  ַאייְך  ֶקען  ֶוועְלט  ֶדער 
ֶגעֶדעְנְקן  אר  נַָ ָזאְלְסט  ַאז דּו  ִניְׁשט  ְׁשֶלעְכְטס טּון";  ִניְׁשט  ַאייְך 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  טּון  ְׁשֶלעְכְטס  ִדיר  ִוויל  ֵאייֶנער  ִּבְׁשַעת 
אר אֹויְך ִּבְׁשַעת ֶעס ֵגייט ִדיר גּוט ִאיז ֶעס אֹויְך  ִאיז ִמיט ִדיר, נַָ
ַאַווַדאי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן;  ִמיְט'ן  ֶלעְּבן  ָזאְלְסט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
ַאֵהיים צּו  ַאְרֶּבעְטן  ֵגיין  ִהְׁשַּתְּדלּות, ֶמען ַדאְרף  ַדאְרף ֶמען טּון 
ְּבֶרעְנֶגען ֶגעְלט ַפאר ִדי ַווייּב אּון ִקיְנֶדער, ָדאְך ַדאְרף ֶמען ָאֶּבער 
אר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ָדאס ַאז  ֶגעֶדעְנְקן ַאז ַּפְרָנָסה קּוְמט נַָ
ִדיר  ָהאט  ֶער  ַחֶבר אּון  ַא  ִקידּוׁש פּון  ַא  ֶגעַגאְנֶגען צּו  ִּביְסט  דּו 
ַחֶבר,  ִמיְט'ן  ִניְׁשט  ַא ַדזׁשאּב - ָדאס ָהאט  ֶגעֶגעְּבן  ְלָכבֹוד ֶדעם 
ָדאס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ָאְּפֶגעְׁשִריְּבן פּון ֹראׁש ַהָּׁשָנה, אּון ָדאס ַאז 
ֶעס ִאיז ִדיר ַארֹויס ֶגעַפאְלן ַא ִדיֶעל פּון ִדי ַהאְנט ֶווען דּו ָהאְסט 
ׁשֹוין ֶגעֵמייְנט ַאז דּו ֶוועְסט ֶעס ִזיֶכער ַּבאקּוֶמען, ָדאס ִאיז ׁשֹוין 
ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִווי  ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  פּון  ָאְּפֶגעְׁשִריְּבן  ֶגעֶווען  אֹויְך 
ֵמֹרא ְקצּוִבים לֹו  ָאָדם  ֶׁשל  ְמזֹונֹוָתיו  )ֵּביָצה טז.(: "ָּכל  ָזאְגן  ִלְבָרָכה 
ׁש ַהָׁשָנה ְוַעד יֹום ַהִּכּפּוִרים", ֹראׁש ַהָּׁשָנה ְׁשַרייְּבט ֶמען ָאּפ ֶדעם 
ּבּוְדזֶׁשעט פּוֶנעם ַגאְנְצן ָיאר, "חּוץ ֵמהֹוָצַאת ַׁשָּבתֹות ְוהֹוָצַאת יֹום 
ְוִאם  לֹו,  ָּפַחת ּפֹוֲחִתין  ֶׁשִאם  ְלַתְלמּוד ּתֹוָרה,  ָּבָניו  ְוהֹוָצַאת  טֹוב 
ֶוועְנְדט  ָוואס ָדאס  ַזאְכן  ֶעְטִליֶכע  הֹוִסיף מֹוִסיִפין לֹו", אֹויֶסער 
ִזיְך ִוויִפיל ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶגעְּבט אֹויס ַפאר ֶדעם - ִדי ָקאְסְטן פּון 
ַׁשָּבת אּון יֹום טֹוב, אּון ִדי ָקאְסְטן פּון ִׁשיְקן ִדי ִקיְנֶדער ֶלעְרֶנען 
ְּבֵרייְטֵקייט - ָצאְלט ֶדער  ַא  ָוואס אֹויּב ֶגעְּבט ֶער ִמיט  ּתֹוָרה - 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאים צּוִריק ִמיט ַא ְּבֵרייְטֵקייט, אּון אֹויּב ֶגעְּבט ֶער 

ֵווייִניג - ָצאְלט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאים צּוִריק ֵווייִניג.

ֶדערֹויף:  צּוֶגעֵלייְגט  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֶמען קֹויְפט  ַאז  ֶמען  ֵמייְנט  יֹום טֹוב"  ְוהֹוָצַאת  ַׁשָּבתֹות  "הֹוָצַאת 
ַאיין ְקֵלייֶדער אּון ִׁשיְך אֹויף ַׁשָּבת, ָאֶדער ִדי ַׁשָּבְת'ִדיֶגע ֶעְסן ִווי 
ָוואס  )ֲעֵרִלית(  רֹויֶמעְרֶקע  ִדי  אֹויְך  אּון  ְוַכּדֹוֶמה,  ְפֵלייׁש  אּון  ִפיׁש 
רֹויְמט ִדי הֹויז ְלָכבֹוד ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב, ָאֶּבער ְסַּתם ִאיְּבִריֶגע ַזאְכן 
ָוואס ָהאט ִניְׁשט ִמיְט'ן ַׁשָּבת אּון יֹום טֹוב - ָדאס ֶוועְרט ִניְׁשט 
ַאַריין ֶגעֶרעְכְנט ִאין הֹוָצַאת ַׁשָּבת ְויֹום טֹוב, אֹויף ֶדעם ִאיז ִניְׁשט 

ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן ֶדער ְּבָרָכה.

אר  נַָ ִניְׁשט  ַווייֶטער:  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֶווען ֶדער ָדאְקֶטער ֶגעְּבט ׁשֹוין אֹויף אֹויְפ'ן חֹוֶלה, אּון ֵהייְּבט ַזיין 
ֶהעְנט ָזאֶגעְנִדיג: "ֶמען ֶקען ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט טּון" - ֶדעָמאְלט ֶרעְדט 
ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען  ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש  ַא  אר  נַָ ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶמען צּום 
ִמיְט'ן  ֶלעְּבן  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  צּו  ֶלעְּבן  ַגאְנְצן  ַזיין 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, וואּוְסְנִדיג: 'ֵקייֶנער ֶקען ִמיר ִניְׁשט גּוְטס טּון אּון 

ֵקייֶנער ֶקען ִמיר ִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון'.

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

ּבֹוים ָאן  ּבֹוים. ָוואס ַאז ִמָזאל ֶדעם  אּון ֶעס ִאיז ַפאר ַהאְנִדין ַא 
ן. ִליּבְ ִדים( ָגאר ִניט ִגיּבְ ְטֶרעְנִקין ָוואְלט פּון אּוְנז )ַהיינּו פּון ִדי ׁשֵ

ָדאס ֵגייט ַארֹויף אֹויף ְמַקֵרב ַזיין ֶמעְנְטְׁשן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; 
ִווי ֶעס ְׁשֵטייט  ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז צּוֶגעְגִליְכן צּו ַא ּבֹוים, ַאזֹוי 
ִאין ָּפסּוק )ְּדָבִרים כ, יט(: "ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה", אּון ֶמען ַדאְרף ֶעס 

ָאְנְטִריְנֶקען ִמיט ֱאמּוָנה.

אּון  ָטאג  ן  ְגָראּבְ ֵזיי  ָוואס  אּוְנז  פּון  ִמיד  ָ�ּ ֵטייֶען  ׁשְ ֶדעם  ער  ִאיּבֶ
ַנאְכט אּון ָלאִזין ִניט צּו ֵקיין ַוואֶסער צּו ֶדעם ּבֹוים. ָהאט ִאים ִגיְפֶרעְגט 
אּון  ַנאְכט  אּון  ָטאג  ֵטיין  ׁשְ ֶמען  אַדאְרף  ּבַ ָוואס  ָנאְך  ַאְנֶדעֶרער:  ֶדער 
ט ָאּפ ֵאיין ָמאל ַאז ָדאס ַוואֶסער ָזאל ִניט  ין. ַא ֶמער ִווי ִמְגָראּבְ ְגָראּבִ
ר ֶעס  ֲאׁשֶ ֶקעֶנען צּו קּוֶמען. ִאיז ׁשֹוין ִגינּוג. ָהאט ֶער ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט. ּבַ

לֹוֶמר ֵרייֶדעְרס(. ִרים )ּכְ יי אּוְנז ַפאְרַהאְנְדן ְמַדּבְ ִאיז ּבַ

ִדי ְמַדְּבִרים - ֶזעֶנען ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ַמאְכן חֹוֶזק פּון ֶרִּבי'ן, ֵזיי 
ַמאְכן חֹוֶזק פּון ִדי ָוואס טּוֶען ֲהָפָצה אּון ֶזעֶנען ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפׁש צּו 

ַראֶטעֶווען ַאְנֶדעֶרע ִאיְדן ֵזיי צּוְּבֶרעְנֶגען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

אּון  ֶמֶלְך  ֶדעם  ן  ְצִוויׁשְ ְקִריג  ַמאִכין  אּון  ֵגייֶען  ִרים  ְמַדּבְ ִדי  אּון 
ן ֶדעם ֶמֶלְך אּון דֹוְרְך ֶדעם ֶוועְרט ִמְלָחמֹו�. אּון דֹוְרְך ִדי ִמְלָחמֹו�  ְצִוויׁשְ
ן  ְגָראּבְ ֶדעם  ַארּום  ָוואס  ֶעְרד  ִדי  ַאיין  ַפאְלט  ִציֶטעְרִניׁש.  ֶעְרד  ֶוועְרט 
ִמיד אּון  ֵטיין ּ�ָ ער ֶדעם מּוז ֶמען ׁשְ ָקאן קּוֶמען ַוואֶסער צּום ּבֹוים. ִאיּבֶ
ן אּוְנז. ַמאְכט ֶמען ַפאר ִאים  ין. אּון ַאז ֶעס ֶוועְרט ַא ֶמֶלְך ְצִוויׁשְ ְגָראּבִ
עט ִווי ֶער ָהאט ַמִזיק ִגיֶווען  ּפֶ ל ַהֵליָצנֹו�. אּון ְמִאיז ְפֵרייִליְך. ֶדער ׁשְ ּכָ
ַא ִקיְנד אּון ִווי ִדי יֹוֶלֶד� ְטרֹויֶעְרט ְדרֹויף. אּון ֶדער ַווייְזט ֵאיין ַאְנֶדער 
ִאין  קּוְמט  ֶמֶלְך  ֶדער  ַאז  אּון  ֵליָצנּו�.  ִאיְרֵליי  ָמה  ּכַ ַאזֹוי  אּון  ֵליָצנֹו�. 
אּון  ְמלּוָכה.  ֵרי  ׂשָ ִדי  ִמיט  ִזיְך  אִציְרט  ּפַ ׁשְ אּון  ֶער  ֵגייט  ַאַריין  ְמָחה  ׂשִ
רּוְבט ִזיְך אֹויְסַרייִסין ֶדעם ּבֹוים. ָוואִרין ַאז ֶדער ּבֹוים ָזאל ָגאר ִניט  ּפְ
ַטאְרְקט ִזיְך ָדאס  ַזיין. ָוואְלט אּוְנז ֵזייֶער גּוט ִגיֶווען. אּון ֶדער ֶמֶלְך ׁשְ
ֶער  ִווי  ַגאְנִצין.  ִאין  ּבֹוים  ֶדעם  אֹויְסַרייִסין  ָזאל  ֶער  ֵדי  ּכְ ֵזייֶער  ַהאְרץ 
ַאזֹוי ַפאְלט אֹויף  ֵריי.  ִגיׁשְ ְגרֹויֶסע  ַא  ּבֹוים  ּבֹוים. טּוט ֶדער  קּוְמט צּום 

ַחד מּוז ֶער ִזיְך אּום ֶקעִרין. ִאים ַא ּפַ
יִדים. ָוואִרין ָדאס  יי ׁשֵ יי אּוְנז )ְדַהיינּו ּבַ ַאָמאל ִאיז ִגיָוואְרן ַא ַנייֶער ֶמֶלְך ּבַ
"ל( ָהאט ֶמען ַפאר ִאים ִגיַמאְכט  ּנַ ִליַח ּכַ ָהאט ַאְלץ ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ָוואְלִקין צּו ֶדעם ׁשְ

אּון  ְמָחה  ׂשִ ְגרֹויס  ִאין  ִגיקּוֶמען  ַאַריין  ֶער  ִאיז  "ל.  ּנַ ּכַ ֵליָצנֹו�.  ְגרֹויֶסע 
אֹויס  ִגיָוואְלט  ָהאט  אּון  ֵזייֶער.  ַהאְרץ  ַטאְרק  ׁשְ ַא  ִגיַמאְכט  ִזיְך  ָהאט 
אִציְרן  ּפַ ַרייִסין ֶדעם ּבֹוים ָגאר ִאין ַגאְנִצין אּון ִאיז ַארֹויס ִגיַגאְנֶגען ִזיְך ׁשְ
ַטאְרְקט ָדאס ַהאְרץ. אּון ִאיז  ִרים אּון ָהאט ִזיְך ֵזייֶער ִגיׁשְ ִמיט ַזייֶנע ׂשָ
ִגיקּוֶמען  ִאיז  ֶער  ִווי  ַגאְנִצין.  ִאין  ּבֹוים  ֶדעם  אֹויְסַרייִסין  ִגיָלאִפין  צּו 
ֵריי ִגיָטאן. ִאיז אֹויף ִאים  צּום ּבֹוים. ָהאט ֶער אֹויף ִאים ַא ְגרֹויִסין ִגיׁשְ
ְגרֹויס  ִאין  ִגיֶווען  ִאיז  ִגיֶקעְרט אּון  ִזיְך אּום  ֶער  ַחד. ָהאט  ּפַ ַא  ִגיַפאְלן 
ִגיַגאְנֶגען. ֶדעְרַווייל ָהאט ֶער ַא קּוק ִגיָטאן ָהאט  ַעס. אּון ִאיז ְקִריק  ּכַ
ין( ָהאט  "ל ִמיט ַזייֶנע ֶמעְנׁשִ ן ִזיִצין )ָדאס ִאיז ִגיֶווען ֶדער ָחָכם ַהּנַ ֶער ֶדעְרֶזעְהן ֶמעְנׁשְ
יס טּון )ְדַהיינּו ַמִזיק ַזיין  יְקט פּון ַזייֶנע ַלייט. ַאז ֵזיי ָזאִלין ֶעּפִֶ ֶדער ֶמֶלְך ִגיׁשִ
ֵזיי ֶדער  ין  ָחה פּון ֶדעם ָחָכם ָהאּבִ ּפָ ִווי ִדי ִמׁשְ ֵטייֶגער ִאיז(  ׁשְ ֵזייֶער  ִווי  ֵזיי ַאזֹוי 

ַחד. ָהאט ִזיְך ֶדער ָזְקן )ְדַהיינּו  ֶזעְהן ִאיז אֹויף ֵזיי ִגיַפאִלין ַא ְגרֹויֶסער ּפַ
ֶרעְקט ַאייְך ִניט. "ל( ָאְנִגירּוְפן צּו ֵזיי ׁשְ ֶדער ָחָכם ַהּנַ

צּו  ִגיֶקעְנט  ט  ִניׁשְ ֵזיי  ין  ָהאּבִ ִגיקּוֶמען  ַאִהין  ֶזעֶנען  ִדים  ׁשֵ ִדי  ִווי 
יְקט  ְטֶרעִטין ַמְחַמ� ֶדעם ִעיגּול ָוואס ַארּום ֵזיי ִאיז גיֶווען. ָהאט ֶער ִגיׁשְ
ט ִגיֶקעְנט צּו ְטֶרעִטין. ִאיז ֶדער  ין ֵזיי אֹויְך ִניׁשְ לּוִחים. ָהאּבִ ַאְנֶדעֶרע ׁשְ
ֶער  ִגיַגאְנֶגען אּון  ַאֵליין  ִאיז  ַאַריין אּון  ַעס  ּכַ ְגרֹויס  ִאין  ִגיקּוֶמען  ֶמֶלְך 
עִטין ֶדעם ָזְקן  ָהאט אֹויְך ִניט ִגיֶקעְנט צּו ְטֶרעִטין צּו ֵזיי. ָהאט ֶער ִגיּבֶ
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ִגיָזאְגט.  ָזְקן  ֵזיי. ָהאט ִאים ֶדער  ֵגיין צּו  ַאַריין  ַאז ֵער ָזאל ִאים ָלאִזין 
ִמיר ֶעס ִאיז  עְטְסט ִמיְך. ֶוועל ִאיְך ִדיְך ָיֹוא ַאַריין ָלאִזין. לּוׁשְ ַווייל דּו ּבֶ
ן ֶוועל ִאיְך ִדיְך ַאַריין  ֵטייֶגער ִניט ַאז ַא ֶמֶלְך ָזאל ַאֵלין ֵגיין. ַעל ּכֵ ֵקיין ׁשְ
ָלאִזין ָנאְך ִמיט ֵאייֶנעם. ָהאט ֶער ֵזיי ִגיֶעִפיְנט ַא ִטיְרל. ֶזעֶנען ֵזיי ַאַריין 

ָלאִסין ֶדעם ִעיגּול. ִגיַגאְנֶגען. אּון ָהאט ִוויֶדער ַפאְרׁשְ

ֶדער ָחָכם ָהאט ִזיְך ְׁשֶטעְרֶקער ַאַריין ֶגעֵלייְגט ִאין ִדי ֱאמּוָנה, 
וואּוְסְנִדיג ַאז ֵקייֶנער ֶקען ִאים ִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון.

ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִגיָזאְגט צּום ָזְקן. ִווי קּוְמְסטּו ִזיְך ֶזעִצין אֹויף ַמיין 
ָאְרט. ָהאט ֶער ִאים ִגיָזאְגט. ַפאר ָוואס ִאיז ָדאס ַדיין ָאְרט. ֶעס ִאיז ַמיין 
ִניט.  ֵקיין מֹוָרא  ִמיר  ַפאר  ָהאְסט  דּו  ָזְקן.  ֶמֶלְך צּום  ֶדער  ָזאְגט  ָאְרט. 
ִניט. אּון ָהאט  ֵקיין מֹוָרא  ִוויֶדער דּו ָהאְסט  ֵניין. ָזאְגט ֶער  ָזאְגט ֶער: 
יז ִאין ִהיְמל. אּון ָהאט  ִזיְך אֹויס ִגיצֹויְגן אּון ִאיז ִגיָוואְרן ֵזייֶער ְגרֹויס ּבִ
ִליְנֶגען. ָזאְגט ֶדער ָזְקן. ִאיְך ָהאּב ָפאְרט ֵקיין מֹוָרא  ִאים ִגיָוואְלט ַאיין ׁשְ

ָגאר ִניט ַפאר ִדיר.

ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: ִדי ַגאְנֶצע ֹּכַח ָוואס 
ִדי ֵׁשִדים אּון ְקִליּפֹות ָהאְּבן ִאיז ַוואְרְפן ַא ַּפַחד אּון מֹוָרא, ָאֶּבער 
ֶווען ֶמען ֶלעְּבט ִמיט ֱאמּוָנה ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ָדא, ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶנעְמט ִמיְך ַארּום אּון ִהיט ִמיְך - ֶוועְרט ֶמען ִניְׁשט 
ֶדעְרְׁשָראְקן פּון ֵזיי, אּון ֵקייֶנער ֶקען ִאים ִניְׁשט ֶׁשעִדיְגן, ִווי ֶדער 
ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט: "א 

ְסגּוָלה ֶקעְגן ְרָׁשִעים - ֶׁשֹּלא ִלְפֹחד, ִניְׁשט מֹוָרא ָהאְּבן".

ִאיז  ין. אּון  ָהאּבִ יֹוא מֹוָרא  ִמיר  ֶוועְסטּו ַפאר  ִוויל.  ִאיְך  ַאז  ָנאר 
ְגרֹויֶסע  ִגיָוואִרין  ִאיז  ִגיֶווען.  ֵלל  ִמְ�ּפַ יְסל  ַאּבִ ָהאט  אּון  ִגיַגאְנֶגען. 
ַהְרִגי'ט  ִדיֶנער  ֶדער  אּון  דיֶנעְרן.  ְגרֹויֶסע  ִגיֶווען  ֶסע  אּון  ָוואְלִקיְנס. 
ֵרי ְמלּוָכה ָוואס  ֵזיי ֵזייֶער אֹויס. ֶזעֶנען ִגיַהְרֶגעט ִגיָוואְרן ַאֶלע ַזייֶנע ׂשָ
ן ָנאר ֶדער ֶמֶלְך ִמיט  ִליּבְ ִגיּבְ ֶזעֶנען ִמיט ִאים ִגיֶווען אּון ֶסע ֶמער ִניט 
ֶדעם ֵאייֶנעם ָוואס ֶער ִאיז ִמיט ִאים ִגיֶווען ָדאְרט ִאין ֶדעם ִעיגּול. ָהאט 
ָזאל  דּוֶנער  ֶדער  ַאז  ָזְקן(  ֶדעם  עִטין  ִגיּבֶ ָהאט  ֶמֶלְך  ֶדער  )ְדַהיינּו  עְטן  ִגיּבֶ ִאים  ֶער 

אֹויף ֶהעִרין. ָהאט אֹויף ִגיֶהעְרט.
ַאז דּו  ָזְקן.  ִגיָזאְגט צּום  ָאְנִגירּוְפן אּון ָהאט  ִזיְך  ֶמֶלְך  ָהאט ֶדער 
פּון  ֵסֶפר  ֵאיין  עְנֶקען.  ׁשֶ ִדיר  ִאיְך  ֶוועל  ֶמעְנְטׁש.  ֵאיין  ַאזֹוי  יֹוא  יְסט  ּבִ
מֹו�.  ׁשֵ ֲעֵלי  ּבַ ַהאְנִדין  ַפאר  ֶסע  ָוואִרין  ִדים.  ׁשְ ִדי  פּון  חֹו�  ּפָ ִמׁשְ ַאֶלע 
ָחה  ּפָ ָחה. אּון ֲאִפילּו ִדי ִמׁשְ ּפָ ָוואס ֵזיי ֵווייִסין ֶמער ִניט ָנאר פּון ֵאיין ִמׁשְ
ין ֵאיין ֵסֶפר ָוואס  ֵווייִסין ֵזיי אֹויְך ִניט ִאין ַגאְנִצין. ִאיְך ֶוועל ִדיר ֶגעּבִ
ֵזיי ַאֶלע  ֶמֶלְך ֶזעֶנען  יי ֶדעם  ּבַ ָוואִרין  חֹו�.  ּפָ ִמׁשְ ֵטייֶען ַאֶלע  ׁשְ ְדִריֶנען 
ן  ִריּבְ ן. אּון ֲאִפילּו ֶווער ֶסע ֶוועְרט ִגיּבֹויִרין. ֶוועט אֹויְך ַפאְרׁשְ ִריּבְ ַפאְרׁשְ
יְקט ֶדעם ֵאייֶנעם ָוואס ֶער ִאיז ִמיט  יי ֶדעם ֶמֶלְך. ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִגיׁשִ ּבַ
ָוואס ֶער ָהאט ִאים  ִגיָטאן  ֵזייֶער ֶרעְכט  )ִנְמָצא ָהאט ֶער  ֵסֶפר  ָנאְך ֶדעם  ִגיֶווען.  ִאים 
ִאים  ֶער  ָהאט  יְקט(  ִגיׁשִ ֶער  ָוואְלט  ֶוועֶמען  זּוְסט  ָוואִרין  ֵאייֶנעם  ִמיט  ָנאְך  ִגיָלאְזט  ַאַריין 

ַראְכט ָדאס ֵסֶפר. ָהאט ֶער ִגיֶעִפיְנט ָדאס ֵסֶפר, ָהאט ֶער ִגיֶזעְהן ֶעס  ִגיּבְ
חֹו�. ָהאט ֶדער  ּפָ י ְרָבבֹו� ֵזייֶעֶרע ִמׁשְ ֵטייט ְדִריֶנען ֶאֶלף ַאָלִפים ְוִרּבֵ ׁשְ
ֶמֶלְך צּו ִגיָזאְגט ֶדעם ָזְקן. ַאז ֵזיי ָזאִלין ֵקיין ָמאל ִניט ַמִזיק ַזיין ִדי ַגאְנֶצע 
אְטֶרעִטין פּון  ֶרעְנֶגען ַאֶלע ּפַ ָחה פּון ֶדעם ָזְקן. אּון ָהאט ִגיֵהייִסין ּבְ ּפָ ִמׁשְ
יי ֵזיי ִגיּבֹויִרין ֶוועִרין  ָחה. אּון ֲאִפילּו ַאז ֶעס ֶוועט ּבַ ּפָ ַזיין ַגאְנֶצער ִמׁשְ
ִניט  ֵזיי ָזאִלין  ֵדי  ּכְ אְטֶרעט  ּפַ ַזיין  ֶרעְנֶגען  ּבְ ף  יּכֶ ֵ�ּ ֵאיין ִקיְנד. ָזאל ֶמען 

ָחה פּון ֶדעם ָזְקן. ּפָ ַמִזיק ַזיין ֵקייֶנעם פּון ֶדער ִמׁשְ
ֶדעְרָנאְך ַאז ֶסע ִגיקּוֶמען ִדי ַצייט פּון ֶדעם ָזְקן ַאז ֶער ָזאל ַאֶוועק 
ֵזיי  ָהאט  אּון  ִקיְנֶדער.  ַזייֶנע  ִגירּוִפין  ֶער  ָהאט  ֶוועְלט.  ֶדער  פּון  ֵגיין 
ער  ִאיּבֶ ַאייְך  ָלאז  ִאיְך  ִגיָזאְגט.  ַאזֹוי  ֵזיי  צּו  ָהאט  אּון  ִגיָלאְזט.  ַצָווֶאה 
ָדאס ֵסֶפר. אּון ִאיר ֶזעט דֹוְך ַאז ִאיְך ָהאּב ּכַֹח צּו ִניְצן ִמיט ֶדעם ֵסֶפר 

ה. אּון פּון ֶדעְסט ֶוועִגין ָפאְרט ִניץ ִאיְך ֶדעְרִמיט ִניט. ָנאר ִאיְך  ְקדּוׁשָ ּבִ
נּוִצין.  ִניט  ֶדעְרִמיט  אֹויְך  ִאיר  ָזאְלט  ַרְך.  ִיְ�ּבָ ַהּׁשֵם  ִאין  ֶאמּוָנה  ָהאּב 
ֲאִפילּו ַאז ֶעס ֶוועט ִזיְך ִגיפּוֶנען ֵאייֶנער פּון ַאייְך. ָוואס ֶער ֶוועט ֶקעֶנען 
ִניט נּוִצין. ָנאר ֶער  ה. ָזאל ֶער ָפאְרט ֶדעְרִמיט  ְקדּוׁשָ ּבִ נּוִצין ֶדעְרִמיט 

ַרְך. ין ֶאמּוָנה ִאין ַהּׁשֵם ִיְ�ּבָ ָזאל ָהאּבִ

ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֶגעָזאְגט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט 
ַאִריַז"ל ְׁשַרייְּבט ֵזייֶער ַׁשאְרף )ַעִין ְּבֵסֶפר ַׁשֲעֵרי ְקדּוָׁשה ְלֶרִּבי ַחִיים ִויָטאל ַזַצ"ל, 
ַקָּבָלה ַמֲעִׂשית -  ִאין  ַזיין  ִניְׁשט עֹוֵסק  ֵחֶלק ג' ַׁשַער ו'( ַאז ֶמען ָטאר 

ַּבאְׁשֶוועְרן ַמְלָאִכים אּון ֵׁשִדים ְוכּו', ַווייל ִמיר ֶזעֶנען ַאֶלע ְטֵמֵאי 
ֲאדּוָמה,  ָפָרה  ֵאֶפר  ִדי  ַצייְטן  ַהייְנִטיֶגע  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ִמיר  ֵמִתים, 
ְמֵמיָלא ָטאר ֶמען ִזיְך ִניְׁשט ַּבאנּוְצן ִמיט ֶדעם ַווייל ֶמען ֵלייְגט ִזיְך 
ַאַריין ִאין ַא ַסָּכָנה. ַאזֹוי אֹויְך ָהאט אּוְנז ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם 
אר  טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְׁשַטאְרק ָאְנֶגעָוואְרְנט ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך נַָ
ַּבאנּוְצן ִמיט ֱאמּוָנה ְּפׁשּוָטה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאן ַקיין ֵׁשמֹות 
אּון ָחְכמֹות ְוכּו' ִווי ַזיין ֵאייִניְקל ֶדער ֵהייִליֶגער ֶדֶגל ַמֲחֶנה ֶאְפַרִים 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְּבֶרעְנְגט )ֶדֶגל ַמֲחֶנה ֶאְפַרִים ַּפְרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, ִּדּבּור ַהַּמְתִחיל עֹוד ֶיׁש 
לֹוַמר( ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ִאיז ַאִריֶּבער 

ִמיט  ְּבלֹויז   - ַגאְרְטל  ַזיין  ִמיט  ֶדעִנֶיעְסֶטער  ַטייך  ְגרֹויְסן  ֶדעם 
ַזייֶנע  ָאְנֶגעָוואֶרעְנט  ָזָקן  ֶדער  ָהאט  ֶדעִריֶּבער  ְּפׁשּוָטה,  ֱאמּוָנה 
ִקיְנֶדער ֵאייֶדער ֶער ִאיז ַאֶוועק פּון ִדי ֶוועְלט ַאז ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ִניְׁשט 

אר ָהאְּבן ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ַּבאנּוְצן ִמיט ֶדעם ֵסֶפר נַָ

ין. אּון ָדאס ֵסֶפר ִאיז ִגיַגאְנֶגען  ָטאְרּבִ ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶדער ָחָכם ִגיׁשְ
ה, אּון ֶעס ִאיז ָאן ִגיקּוֶמען צּו ַזיין ֵאייִניִקיל. אּון ֶער ָהאט ִגיַהאט  ירּוׁשָ ּבִ
ה. ָנאר ֶער ָהאט ִגיַהאט ֶאמּוָנה ִאין ַהּׁשֵם  ּכַֹח צּו נּוִצין ֶדעְרִמיט ּבְקדּוׁשָ
ָהאט  ָזְקן  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ִגינּוְצט.  ִניט  ֶדעְרִמיט  ָהאט  ֶער  אּון  ַרְך.  ִיְ�ּבָ
ִאיז  ֶעס  ָוואס  ָאן(  ֵרייִדין  ֵזיי  ָוואס  ִדי  )ְדַהיינּו  ִרים  ְמַדּבְ ִדי  אּון  ִגיָלאְזט.  ַצָווָאה 
ן ָאן ִגיֶרעט ָדאס ֵאייִניִקיל פּון ֶדעם  ִדים. ָהאּבְ ן ִדי ׁשֵ ַפאר ַהאְנְדן ְצִוויׁשְ
ֵזיי  ִניט  ַפאְרָמאְגְסט  דּו  אּון  ְגרֹויֶסע.  ֶטעְכֶטער  ָהאְסט  דּו  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ָזְקן. 
אִרי ִדיְך ִמיט ֶדעם ֵסֶפר. ן ּפָ ְמַפְרֵנס צּו ַזיין אּון ֵזיי ַח�ּוָנה ַמאִכין. ַעל ּכֵ

ֶזעֶנען  ַאזֹוי  ֶגעָזאְגט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט 
ִּבְּתִמימּות  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִמיְט'ן  ֶער  ֶלעְּבט  ַאזֹוי  ְסַּתם  ֶמעְנְטְׁשן, 
ּוְּפִׁשיטּות, ָאֶּבער ֶווען ֶעס קּוְמט ַּביים ֲחתּוָנה ַמאְכן ִדי ִקיְנֶדער 
ֶחְׁשּבֹונֹות,  אּון  ָחְכמֹות  ֵאייֶגעֶנע  ִאין  ַאַריין  ֶער  ַפאְלט  ֶדעָמאְלט 

ַפאְרִליְרְנִדיג ִדי ָּפׁשּוֶט'ע ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶער  אּון  ָאן.  ָדאס  ִאים  ֵרייִדין  ֵזיי  ַא  ִגוּואּוְסט  ִניט  ָהאט  ֶער  אּון 
ִגיָפאִרין צּו  ִאיז ֶער  ָאן.  ַזיין ַהאְרץ ֶרעט ִאים ָדאס  ַאז  ִגיֵמייְנט.  ָהאט 
ָהאְסט  דּו  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ִגיְפֶרעְגט.  ִאים  ָהאט  אּון  ֵקֶבר.  ַזיין  ֵזייִדין אֹויף  ַזיין 
ִגיָלאְזט ַצָווָאה ַאז ֶמען ָזאל ִניט נּוִצין ִמיט ֶדעם ֵסֶפר. ָנאר ִמיר ָזאִלין 
ַרְך. ַהייְנט. ֶרעט ִמיְך ָאן ָדאס ַהאְרץ. ִאיְך  ין ִאין ַהּׁשֵם ִיְ�ּבָ ֶאמּוָנה ָהאּבִ
ן(  ָטאְרּבְ ָזאל ֶדעְרִמיט נּוִצין. ָהאט ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט ַזיין ֵזייֶדע )ָוואס ֶער ִאיז ִגיׁשְ
עֶסער ַא דּו ָזאְלְסט  ה. ִאיז ּבֶ ע דּו ָקאְנְסט נּוִצין ֶדעְרִמיט ִבְקדּוׁשָ ָכאְטׁשֶ
אּון  נּוצין  ִניט  ֶדעְרִמיט  ָזאְלְסט  אּון  ַרְך  ִיְ�ּבָ ַהּׁשֵם  ִאין  ֶאמּוָנה  ין  ָהאּבִ

ַרְך ֶוועט ִדיר ֶהעְלִפין. ָהאט ֶער ַאזֹוי ִגיָטאן. ַהּׁשֵם ִיְ�ּבָ

ָזאְגט ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: ָדאס ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש טּון 
ֶווען ֶער ָהאט ַא ָסֵפק ִאין ֶלעְּבן, ֶער ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס צּו טּון, 
טּו ָוואס ֶדער ֵאייִניְקל פּוֶנעם ָחָכם ָהאט ֶגעטּון ָנאְכֶדעם ָוואס ֶער 
ָהאט ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ֶווער ֶעס ֶרעְדט ִאים, ֶער ָהאט ֶגעְׁשִריְגן ַּביי 
ַזיין ֵזייֶדעְנ'ס ֵקֶבר: "ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט ִצי ַמיין ַהאְרץ ֶרעְדט ִמיר 
ָאן ִאיְך ָזאל ָדאס נּוְצן ָאֶדער ִדי ֵׁשִדים ֶרעְדן ָדאס ִמיר צּו"; ֶזעט 
ֶמען פּון ֶדעם ָוואס ֶמען ָהאט צּו טּון ֶווען ֶמען ָהאט ַא ָסֵפק, ֶעס 
אר ֵאיין ֵעָצה: ֵגיין צּו ַא ֵקֶבר פּון ַא ַצִּדיק אּון ִזיְך ָדאְרט  ִאיז ָדא נַָ



ד

אֹויְסְׁשמּוֶעְסן ָדאס ַהאְרץ צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

אּון ִאיז ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַאַריין ִאין ַא ְׁשמּוֶעס פּון 
ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ִקְבֵרי ַצִדיִקים אּון ִּבְפָרִטּיּות ֶדער ִציֹון פּון 
ְׁשטּוּב  ִאין  ֶגעִזיְצן  ֶרִּבי  ֶדער  ִאיז  ַאָמאל  ֶדעְרֵצייְלט:  אּון  ֶרִּבי'ן, 
ֵווייְנט  ְפרֹוי  ַא  ִווי  ֶגעֶהעְרט  ָהאְּבן  ֵזיי  אּון  ָטאְכֶטער  ַזיין  ִמיט 
ַזיין  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ַטאֶטע,  ִאיר  פּון  ֵקֶבר  אֹויְפ'ן 
ָטאְכֶטער: "ֶדער ֵמת ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ָדא אּון ֶהעְרט ִּבְכַלל ִניְׁשט 
ָהעֹוָלם אּון  ִמֶּזה  ֵגיין  ַאֶוועק  ֶוועל  ִאיְך  ֶווען  ָאֶּבער  ֵווייֶנען,  ִאיר 
ֶמען ֶוועט קּוֶמען צּו ַמיין ֵקֶבר, ֶוועל ִאיְך ֶהעְרן ָוואס ֶמען ֶרעְדט 
צּו ִמיר", אּון ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַאַריין ִאין ַאן ַאְנֶדעֶרע ִציֶמער אּון ִאיר 
ֶגעָזאְגט: "ַאזֹוי ִווי ִאיְך ֶקען ֶהעְרן ָדא ֶווען דּו רּוְפְסט ִמיר פּון ִדי 
ַאְנֶדעֶרע ַזייט, ַאזֹוי ֶוועל ִאיְך ֶהעְרן ָוואס דּו ֶוועְסט ֶּבעְטן ַּביי ַמיין 

ִציֹון )ִׂשיחֹות ָהַר"ן, ִסיָמן קנו(".

ַא  ִאיז  ֶעס  ַווייֶטער:  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ִמיט  ֶיעְצט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן טּוט  ֶדער  ָוואס  ָדאס  מֹוָרא'ִדיֶגע טֹוָבה 
ִווי  ִניְׁשט  ֶזעֶען  ִמיר  ַפאְרַמאְכט, אּון  ֶזעֶנען  ְגֶרעִניְצן  ִדי  ַאז  אּוְנז 
ַהָּׁשָנה,  ֹראׁש  אֹויף  ֶרִּבי'ן  צּום  ָאְנקּוֶמען  ֶקעֶנען  ֶוועְלן  ִמיר  ַאזֹוי 
ַווייל ָדאס ְפִריְׁשט אֹויף ָדאס ִהְתַקְרבּות צּום ֶרִּבי'ן, ִאין ָאְנֵהייּב 
צּום  קּוֶמען  ֶקעֶנען  צּו  ְׁשֶוועִריֵקייְטן  אּון  ְמִניעֹות  ֶיעֶדער  ָהאט 
ֶמען  ְמִניעֹות אּון  ִדי  ַאֶוועק  ַפאְלן  ָיאְרן  ִדי  ְּבֶמֶׁשְך  ָאֶּבער  ֶרִּבי'ן, 
ֶמען  אּון  אּוַמאן',  ַקיין  ָפאְרט  'ֶמען  צּוֶגעוואֹויְנט  ׁשֹוין  ֶוועְרט 
ִמיר  ַאז  ֶיעְצט  ָאֶּבער  ְפִריְׁשֵקייט,  ַאָמאִליֶגע  ִדי  ָאן  ׁשֹוין  ָפאְרט 
ִזיְך  ָזאְלן  ְגֶרעִניְצן  ִדי  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַּביים  ַאייְנַרייְסן  ַדאְרְפן 
ׁשֹוין  ָדאס  ִזיְך  ֶוועט  'ֶווען  ַוואְרט  אּון  ָהאְפט  ֶמען  אּון  ֶעֶפעֶנען 
ֶעֶפעֶנען?' - ָדאס ְפִריְׁשט אּוְנז אֹויף ַאז ִמיר ָזאְלן ִזיְך ֶדעְרַמאֶנען 
ַפאְרָוואס ִמיר ָפאְרן צּום ֶרִּבי'ן, אּון ָוואס ִמיר ַּבאקּוֶמען פּוֶנעם 

ֶרִּבי'ן.

ִדי  ִווי  ַאזֹוי  ְגֶרעִניְצן,  ִדי  ֶעֶפעֶנען  ִמיר  ֶוועְלן  ְּתִפָלה  ִמיט 
ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ֶווען  צּוִריק  ָיאְרן  ֶגעֶעֶפעְנט  ִזיְך  ָהאְּבן  ְגֶרעִניְצן 
ִדי ַקאמּוִניְזם ִאין רּוְסַלאְנד; ֶיעְצט ֶזעט ֶמען ִווי ִדי ַגאְנֶצע ַמָּצב 
ָדאס ׁשֹוין  ֶזעט  ַהייְנט  ָּפאִליִטיק,  ְּבלֹויז  ִאיז  ְוכּו'  ָאְּפְשַׁפּאְרן  פּון 
ַאייְנצּוֶרעְדן  ְּפרּוִּביְרט  ֶמעְנְטְׁשן  ָהאְּבן  ָאְנֵהייּב  ִאין  ַאיין,  ֶיעֶדער 
ַּדם  ַעל  ַתֲעֹמד  'ֹלא  ְׁשֵרייֶעְנִדיג:  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֵמייְנט  ֶמען 
ֵרֶעָך'!, ָאֶּבער ֶיעְצט ֶוועְרט ַאְנְטְּפֶלעְקט ֶדער ֶאֶמת, ֶזעֶעְנִדיג ִווי 
ִליְנֶקע  ִדי  אּון  'ָקאָראֶנע'  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ָהאְּבן  ְׁשֶטעט  ֶרעְכֶטע  ִדי 
אר ַאֶלעס  ְׁשֶטעט ָהאְּבן ָיא 'ָקאָראֶנע'... ִווי ַאזֹוי ֶקען ָדאס ַזיין? נַָ

ִאיז ֵאיין ְגרֹויֶסע ָּפאִליִטיק.

אּון ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ֶגעָזאְגט: ַאז ֶמען ָפאְרט 
ַקיין אּוַמאן ַדאְרף ֶמען גּוט ִוויְסן, ִאין אּוַמאן ִאיז ִניְׁשט ָדא וואּו 
ֶלעְרֶנען,  ֶמען  ֵגייט  ָאֶדער  ִציֹון,  צּום  ֶמען  ֵגייט  ָאֶדער  ֵגיין,  צּו 
ַדאֶוועֶנען, ְׁשָלאְפן, ָאֶּבער ַפאר קּוְמִזיְצן אּון ְסַּתם ַפאְרְּבֶרעְנֶגען 

- אֹויף ֶדעם ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ַצייט.

'ִקְבֵרי  אֹויְך  ִמיר  ָהאְּבן  ָדאִהי  ַאז  ִוויְסן  אֹויְך  ַדאְרְפט  ֶמען 
ִזיְך  ַהאְרץ,  ָדאס  אֹויְסְׁשמּוֶעְסן  ִזיְך  ֶקען  ֶמען  וואּו  ַצִּדיִקים' 
ַאזֹוי  ִווי  ֶמען ָהאט,  ָוואס  ְסֵפיקֹות  ַאֶלע  ַצִּדיק  ַּביים  אֹויְסְקָלאְרן 
ִזיְך צּו ִפיְרן ְוכּו', ֶעס ֶנעְמט ִאיְנַגאְנְצן ַאָּפאר ִמינּוט ִזיְך ַאִריֶּבער 
צּו ַכאְּפן ַקיין ְקִוויְנס צּום ִציֹון פּון ַאְדמֹוֵר"י ְליּוַּבאִוויְטׁש ְזכּוָתם 
ָיֵגן ָעֵלינּו, ַפאְרָטאְגס ֶנעְמט ָדאס ַא ְקַנאֶפּע ִפיְנף אּון ְצָוואְנִציג 
פּון  ִציֹון  צּום  ָמאְנָרא  ַקיין  ַאִריֶּבער  ִזיְך  ַכאּפ  ָאֶדער  ִמינּוט, 
ַסאְטַמאֶר'ער ֶרִּבי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו, ָאֶדער ַקיין ָמאְנִסי צּום ִציֹון 

פּון ִריְבִניֶצער ֶרִּבי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו.

ֵגיין,  צּו  ַאִהין  אֹויְך  ִזיְך  לֹויְנט  ִמינּוט  ַאָּפאר  ַפאר  ֲאִפילּו 
ֶגעָזאְגט ֶדעם  ֶרִּבי ָהאט  ֵהייִליֶגער  ִווי ֶדער  ַזיין,  ִמְתַּפֵלל  ַאִּביְסל 
ֶעס  ַאז  ִגיֶווען";  ִמְתַּפֵלל  ַאִּביְסל  ָהאט  "אּון  ָחָכם:  אֹויְפ'ן  ָלׁשֹון 
קּוְמט ִדיר אֹויס צּו ַזיין אֹויף ַא ֲחתּוָנה ְוַכּדֹוֶמה ִאין ִקְרַית יֹוֵאל 
ָאֶדער ִאין ָמאְנִסי ַכאּפ ִזיְך ַאִריֶּבער צּום ִציֹון ֶוועְסטּו ִזיֶכער ֶזען 
ְגרֹויֶסע ִניִסים ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ַמאְכן ִמיט ִדיר. אּון 
ַווייּב ֶעְרֶגעץ ַאֶוועק  ֵגיין ִמיט ַדיין  ַאז דּו זּוְכְסט וואּו ַארֹויס צּו 

ָפאְרן, ָפאר צּו ַא ִציֹון פּון ַא ַצִּדיק.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ֶדעְרֵצייְלט: ֵאייֶנער ָהאט 
ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם גּוֶר'ער ֶרִּבי'ן ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו אֹויּב ֵגיין ִמיט ִדי 
ַווייּב צּום ִציֹון פּון ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ִאיז ַא ְסגּוָלה ַפאר ָׁשלֹום ַּבִית, ַאזֹוי 
ִווי ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִדי ִמָדה פּון ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ָוואס ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם 
ִלְבָרָכה ָזאְגן )ָאבֹות א, יב(: "ֱהֵוי ִמַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַאֲהֹרן, אֹוֵהב ָׁשלֹום 
ְורֹוֵדף ָׁשלֹום", ַאֲהֹרן ַהֹּכֵהן ָהאט ֶגעזּוְכט ִווי ֶער ֶקען ַמאְכן ָׁשלֹום, 
ַארֹויְסֵגיין  ֶעֶצם  ָדאס  "ָיא,  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ִאים  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט 

צּוַזאֶמען ִמיט ִדי ַווייּב ִאיז ַא ְסגּוָלה אֹויף ָׁשלֹום ַּבִית..."

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט אֹויְך ֶגעָזאְגט: ֶעס ֶזעֶנען 
ֵּבית  ַקיין  ִאין  ִניְׁשט  ֵגייט  ֶמען  ִזיְך  ִפיְרט  ֶמען  ָוואס  ַצייְטן  ָדא 
ַהַחִיים, אֹויְך ָזאְלן ְפרֹויֶען ִניְׁשט ֵגיין ִאין ַקיין ֵּבית ַהַחִיים ְוכּו', 
ָדאס ִאיז ַטאֶקע ְסַּתם ַאזֹוי, ָאֶּבער צּו ַא ִציֹון פּון ַא ַצִּדיק ֶקען ֶמען 

ְׁשֶטעְנִדיג ֵגיין, ִאין ַאֶלע ַצייְטן, ַאזֹוי אֹויְך ֶקען ֶיעֶדער ֵגיין.

ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַאַריין ִאין ַא ְׁשמּוֶעס 
פּון ָׁשלֹום ַּבִית אּון ֶגעָזאְגט: ֵגיי ַאֵהיים אּון ַמאְך ַא ֵׁשייֶנע ְסעּוָדה; 
ַּבִית?  ֶמען ַּבאקּוֶמען ָׁשלֹום  ֶקען  ַאזֹוי  ִווי  ַּבִית?  ִאיז ָׁשלֹום  ָוואס 
- ֶרעד ֵׁשיין צּו ַדיין ַווייּב, אּון ֶגעּב ִאיר גּוֶטע ֶוועְרֶטער - ַאזֹוי 

ֶוועְסטּו ַּבאקּוֶמען ָׁשלֹום ַּבִית.

ַפאְרַגאְנֶגעֶנעם  ֶדעם  ֶדעְרפּון  ֶגעֶרעְדט  ׁשֹוין  ָהאְּבן  ִמיר 
ַּביים  ֶגעֶווען  ִאיז  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  ִניְׁשט  ָאֶּבער  ָדאֶנעְרְׁשָטאג 
ָׁשלֹום  ָדא  ֶזעֶנען  ֵלייֶדער  ָזאְגן:  ִאיֶּבער  ֶעס  ִאיְך  ַדאְרף  ִׁשיעּור 
ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְׁשטּוֶּבער  ִאיִדיֶׁשע  ֶצעֵטייְלן  ָוואס  ַמאֶכעְרס  ַּבִית 
אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ֶגעְׁשִריְגן: ֶער ָזאְגט ַאז ֶער 
ַאַריין  וואּו קּוְמט  ַמאֶכער...  ַּבִית  ָׁשלֹום  'ְּפָראֶפעֶׁשעֶנעל'  ַא  ִאיז 
ֶמען  ַדאְרף  ַקאר  ַא  ַּביי  'ְּפָראֶפעֶׁשעֶנעל'"?!  "א  ַּבִית  ָׁשלֹום  ִאין 
ָהאְּבן ֵאייֶנער ַא גּוֶטע 'ְּפָראֶפעֶׁשעֶנעל' ָוואס ֵווייְסט גּוט ִווי ַאזֹוי 
ֶדעם  ַפאְרֶרעְכְטן  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ִוויְסן  ֶוועט  ֶער  ַאְרֶּבעט,  ַקאר  ַא 
ַקאר, ָאֶדער ֶווען ִדי ֶווען פּון ְיִׁשיָבה ָהאט ִזיְך ֶצעְּבָראְכן ִאיז ֶמען 
ֶגעַגאְנֶגען צּו ַא 'ְּפָראֶפעֶׁשעֶנעל' ֶער ָזאל ָזאְגן ִצי ֶעס לֹויְנט ָנאְך 
צּו טֹויְׁשן ֶגעִוויֶסע ֲחָלִקים ְוַכּדֹוֶמה, ָאֶּבער ַּביי ָׁשלֹום ַּבִית ַדאְרף 
ַפאר  ֶוועְרֶטער  גּוֶטע  ֶגעּב  אּון  ַאֵהיים  ֵגיי  ִוויְסן,  ָגאְרִניְׁשט  ֶמען 

ַדיין ַווייּב.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ֶדעם ְׁשמּוֶעס: 
ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ֱאמּוָנה ֶקען ֵקייֶנער ִאים ִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון 
ָאֶדער גּוְטס טּון, ֶער ָהאט ִניְׁשט ַקיין מֹוָרא פּון ֵקייֶנעם, ִווי ֶדער 
ָחָכם ָהאט ֶגעָזאְגט צּום ֶמֶלְך: "ִאיְך ָהאּב ָפאְרט ֵקיין מֹוָרא ָגאר 

ִניט ַפאר ִדיר".

ַאז ִמיר ֶוועְלן ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועְלן ִמיר ִמיט ְּתִפָלה 
ֹראׁש  ֶרִּבי'ן אֹויף  ַּביים  ַזיין  ֶוועְלן  ִמיר  אּון  ְגֶרעִניְצן  ִדי  ֶעֶפעֶנען 

ַהָּׁשָנה, ָאֵמן.

)ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה ג' - ֵחֶלק י'

ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ִּכי ָתבֹוא ְלאּוַמאן תש"פ ִלְפָרט ָקָטן(


