
ִאיְך ָדא ִגיֶווען ַא ָוואְלִקין. )ָדאס ָהאט ַאְלץ ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ָוואְלִקין 
ִליַח(. צּום ׁשְ

אּון ֶדער ָוואס ָהאט ְפִריר ִניט ִגיַהאט ֵקיין ּ�ַֹח ִאין ִדי ִפיס. 
ִאיז ֵזיי ָנאְך ִגיַגאְנֶגען. אּון ָהאט ָדאס ַאְלץ ִגיֶהעְרט. ָהאט ֶמען 
ַראְ�ט צּום ֶמֶלְך )ְדַהיינּו ֶדעם ָוואס ֶער ִאיז ִגיָוואִרין ַא ָוואְלִקין  ִאים ִגיּבְ
ַראְ�ט צּום ֶמֶלְך( ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִגיֵהייִסין. ַאז ֶמען  ָהאט ֶמען ִאים ִגיּבְ

יי ִאים ָאּפ ֶנעֶמען ֶדעם ּ�ַֹח. אּון ֶמען ָזאל אּום ֶקעִרין צּו  ָזאל ּבַ
יי ִאים ֶדעם ּ�ַֹח ַאֶוועק ִגינּוֶמען ַווייל ֶער ָהאט  ין ּבַ ֶדעם ֶמֶלְך )ָוואס ֵזיי ָהאּבִ
"ל( ָהאט ֶמען ִאים אּום ִגיֶקעְרט ֶדעם  ּנַ ִגיּבֹויֶעט אֹויף ֵזייֶער אֹוְרט ּ�ַ

ִדים )ָוואס ֶדער ָפאֶטר  ּ�ַֹח. ִאיז צּוִריק ִגיקּוֶמען ֶדער זּון פּון ִדי ׁשֵ
ִגיקּוֶמען  ִאיז  ֶער  אּון  "ל(  ּנַ ַ�ּ ִאים  ָנאְך  ִגיֵווייְנט  ין  ָהאּבִ מּוֶטער  ִדי  אּון 

עט ָאן ּ�ַֹח ָוואִרין ֶמען ָהאט ִאים ָדאְרט ֵזייֶער  ִגימּוְטׁשֶ ֵזייֶער ָאּפְ
ף  ייִניְגט. ָהאט ֶעס ִאים ֵזייֶער ַפאְרְדָראִסין אֹויף ֶדעם ְמַ�ׁשֵ ִגיּפַ
ָוואס ֶער ָהאט ִאים ָדאְרט ַאזֹויֶנע ִיסּוִרים ָאן ִגיָטאן. ָהאט ֶער 
ִמיד  ָחה. ַאז ֵזיי ָזאִלין ּ�ָ ּפָ ָאן ִגיָזאְגט ַזייֶנע ִקיְנֶדער. אּון ַזיין ִמׁשְ
ָדאְך  ִאיז  ִדים  ׁשֵ ִדי  ין  ְצִוויׁשִ אּון  ף.  ְמַ�ׁשֵ ֶדעם  אֹויף  ָלאֶקעִרין 
ִרים )ְדַהיינּו ִדי ֵרייֶדעְרס( ֶזעֶנען ֵזיי ִגיַגאְנֶגען. אּון  ער ָדא ְמַדּבְ ָאּבֶ
ֵדי  ף. ַאז ֵזיי ָלאֶקעִרין אֹויף ִאים. ּ�ְ ין ָאּפ ִגיָזאְגט ֶדעם ְמַ�ׁשֵ ָהאּבִ
ְחּבּולֹו�. אּון ֶער  ף ִגיָטאן ּ�ַ ֶער ָזאל ִזיְך ִהיִטין. ָהאט ֶדער ְמַ�ׁשֵ

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תש"פ ִלְפָרט ָקָטן  ת ְנָצִבים ַויֵֶּלְך שְׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
יְך ֶגעֶווען  ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ִאיְנֶדעְרְפִרי ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

ר. ה פּוֶנעם ִחגֵּ ה ג', ִדי ַמֲעשֶׂ יוֹת ַמֲעשֶׂ ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶדעְרֵצייְלט:

ָדאְרט  ָוואס  ְמִדיָנה  ֶדער  פּון  ֶמֶלְך  ֶדער  ִאיז  ַהּיֹום.  ַוְיִהי 
ִאיז ִגיֶזעִסין ָדאס ֵאייִניִקיל פּון ֶדעם ָזְקן. ִאיז ֶדער ֶמֶלְך ְקַראְנק 
ין  אִריט ִמיט ָדאְקטֹויִרים. אּון ֵזיי ָהאּבִ ִגיָוואִרין. ָהאט ֶער ִזיְך ִגיּפָ
ִאים ִניט ִגיֶקעְנט ָטאן ֵקיין ְרפּוָאה. ַמְחַמ� ְגרֹויֶסע ִהיֶצען ָוואס 
ִניט  ין  ָהאּבִ ער  ִאיּבֶ ֶדער  ְמִדיָנה.  ֶדער  ִאין  ָדאְרט  ִגיֶווען  ִאיז 
ִגיָהאְלִפין ִדי ְרפּואֹו�. ָהאט ֶדער ֶמֶלְך פּון ֶדער ְמִדיָנה גֹוֵזר ִגיֶווען 
ֵלל ַזיין. ָהאט אּוְנֶזער ֶמֶלְך ִגיָזאְגט.  ַאז יּוִדין ָזאִלין ַפאר ִאים ִמְ�ּפַ
ּ�ַֹח צּו  ִזיְך  ר ָדאס ֵאייִניִקיל ָהאט  ֲאׁשֶ ּבַ ִדים(  )ְדַהיינּו ֶדער ֶמֶלְך פּון ׁשֵ

ֶדער  ִניט  ָפאְרט  נּוְצט  ֶער  אּון  ה.  ְקדּוׁשָ ּבִ ֵסֶפר  ֶדעם  ִמיט  נּוִצין 
אַדאְרִפין ִמיר ִאים ַא טֹוָבה ָטאן. אּון ָהאט ִגיֵהייִסין  ִמיט. ְדרּום ּבַ
ֵדי ֶדער ֶמֶלְך )פּון ֶדער  ִמיר ַאז ִאיְך ָזאל ָדאְרט ֶוועִרין ַא ָוואְלִקין. ּ�ְ
ין ַא ְרפּוָאה. פּון ִדי ְרפּואֹו� ָוואס ֶער ָהאט ׁשֹוין  ְמִדיָנה( ָזאל ָהאּבִ

ִגינּוֶמען אּון פּון ִדי ְרפּואֹו� ָוואס ֶער ֶוועט ָנאְך ֶנעֶמען. אּון ָדאס 
ין  ֵאייִניִקיל ָהאט ֶדעְרפּון ָגאר ִניט ִגיוואּוְסט. אּון ַמְחַמ� ֶדעם ּבִ
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ת ִטיׁש ּבָ ַא ָוואְרט ַפאְרן ׁשַ
ַמִים ְוֵאת  ָרא ֱאֹלִקים ֵאת ַהשָּׁ ֵראשִׁית בָּ בְּ

ָהָאֶרץ )בראשי� א, א(

ס  ֶע
ז  י ִא
ל  א ָמ ַא
ִאיד  ַא  ֶגעקּוֶמען 
ַאז  ֶגעֵווייְנט  אּון  ַזַצ"ל,  ִאיׁש  ֲחזֹון  ֵהייִליְגן  צּום 
ֶדער  אּון  ָדאְקֶטער,  פּוֶנעם  ֶיעְצט  קּוְמט  ֶער 
ָדאְקֶטער ָזאְגט ַאז ֶמען ָהאט ֶגעפּוֶנען ַּביי ִאים 
ַא ֶגעֶפעְרִליֶכע ְקֶרעְנק אּון ֶער ָהאט ִניְׁשט ֶמער 

ִווי ִפיר ֶטעג צּו ֶלעְּבן.

ֶדער ֲחזֹון ִאיׁש ַזַצ"ל ָהאט ֶגעֶעְפְנט ַא חּוָמׁש 
ְּבֵראִׁשית אּון ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵלייֶנען ִדי ְּפסּוִקים 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ְּבֵראִׁשית  ַמֲעֵׂשה  פּון 
ָהאט ַּבאַׁשאְפן ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָטאג "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי 
ֶדער  ָוואס  ַווייֶטער  ַאזֹוי  אּון  ֶאָחד"..  יֹום  בֶֹקר 
ְצֵווייֶטע ָטאג  ִדי  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַּבאַׁשאְפן 
אּון ִדי ְדִריֶטע ָטאג אּון ִדי ֶפעְרֶטע ָטאג "ַוַּיַעׂש 
ֶעֶרב  ַוְיִהי  ַהְּגֹדִלים"..  ַהְּמֹאֹרת  ְׁשֵני  ֶאת  ֱאֹלִקים 
ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ְרִביִעי".. אּון ֶדער ֲחזֹון ִאיׁש ָהאט 

אֹויְסֶגעִפיְרט אּון ֶגעָזאְגט ַפאר ֶדעם ִאיד: "קּוק 
ַּבאַׁשאְפן  ַאְלץ  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס 
ִאין ִפיר ֶטעג. ִדי ִהיְמל אּון ֶעְרד, ִהיְמֶלען, ַיִּמים 
ִדי  אּון  זּון  ִדי  ֵּבייֶמער,  ִמיט  ְגָראז  ַיָּבָׁשה,  אּון 
ְלָבָנה ִמיט ִדי ְׁשֶטעְרְנס. אּון דּו ֶדעְרְׁשֶרעְקְסט 
ֶגעְּבט  ָדאְקֶטער  ֶדער  ָוואס  ֶדעם  פּון  ָנאְך  ִזיְך 
אר ִפיר ֶטעג צּו ֶלעְּבן?! דּו ֵווייְסט ָוואס  ִדיר נַָ
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען ָנאְך טֹויְׁשן ִאין ִדי ִפיר 

ֶטעג?"

ִאים  ָהאט   - ֶגעָראְטן"  ִדיר  ָוואְלט  "ִאיְך 
ִזיְך  ָזאְלְסט  דּו  "ַאז   - ֶגעָזאְגט  ִאיׁש  ֲחזֹון  ֶדער 
גּוט אֹויְסֵווייֶנען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָזאְלְסט ִאים 
ָנאְך  ֶוועְסט  דּו  אּון  ְרפּוָאה,  ַגאְנֶצע  ַא  ֶּבעְטן 
ְוָׁשִנים  ָיִמים  ֲאִריכּות  ָהאְּבן  ֶוועְסט  דּו  ִווי  ֶזען 

ֶגעזּוְנֶטעְרֵהייט".

ָהאט  ֶער  ֶגעטּון,  ַאזֹוי  ָהאט  ִאיד  ֶדער 
ֶגעְטָראְפן ֶעֶּפעס ַא ֵלייִדיֶגע ׁשּול, ֶער ָהאט ִזיְך 
ָדאְרט גּוט אֹויְסֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון 

ִאיז  ֶער  ְיׁשּוָעה,  ַא  ֶגע'ּפֹוֵעְל'ט  ַטאֶקע  ָהאט  ֶער 
ֶגעֶלעְּבט  ָנאְך  ָהאט  ֶער  אּון  ֶגעָוואְרן  ֶגעזּוְנט 

ָנאְכֶדעם ֶצען ָיאר ֶגעזּוְנט אּון ְפִריׁש.

ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ָהאט ִליּב צּו ֶצעְּבֶרעְכן ֶדעם 
מּוט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך 
ְׁשִּפיְרן ְקֵליין, ֶער ָזאל ְטַראְכְטן ַאז ֶער ִאיז ָדאְך 
ִווי ַאזֹוי ֶוועט  ִווי ַא ָּפׁשּוֶט'ער ִאיד,  ִניְׁשט ֶמער 

ֶער ֶקעֶנען ּפֹוֵעְל'ן ְגרֹויֶסע ַזאְכן?

ִאין  ָהאְּבן  ִמיר  ַאז  ָאֶּבער  ִאיז  ֱאֶמת  ֶדער 
ִזיְך ֶגעַוואְלִדיֶגע ְגרֹויֶסע ֹּכחֹות, אּון ִמיר ֶקעֶנען 
ְּבלֹויז ִמיט ִדי מֹויל אֹויְפטּון ָגאר ְגרֹויֶסע ַזאְכן. 
ֶווען ִמיר ָזאְלן ִזיְך ְׁשַטאְרְקן אּון ִוויְסן אּוְנֶזעֶרע 
ּכֹוחֹות אּון ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ֶיעֶדע 
ֶגעֶקעְנט  ִמיר  ָוואְלְטן  ַדאְרְפן,  ִמיר  ָוואס  ַזאְך 

אֹויְס'ּפֹוֵעְל'ן ָגאר ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות.

)לּוַח ְּבֶרְסֶלב, ַּפְרַׁשת ֻחַּקת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן(

פרשת בראשית
מברכים מרחשון

כ"ט תשרי שנת 
תשפ"א לפ"ק
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ֵדי ֶער  חֹו� ּ�ְ ּפָ ִפים ָוואס ֵזיי ֵווייְסן ָנאְך ִמׁשְ ָהאט ִגירּוְפן ָנאְך ְמַ�ׁשְ
ָזאל ִזיְך ִהיִטין פּון ֵזיי. ָהאט ֶעס ֵזייֶער ַפאְרְדָראְסן ֶדעם זּון ִמיט 
ין אֹויְסִגיָזאְגט  ִרים. ָנאְך ָוואס ֵזיי ָהאּבִ ָחה אֹויף ִדי ְמַדּבְ ּפָ ַזיין ִמׁשְ

ף. ֶדעם סֹוד ֶדעם ְמַ�ׁשֵ
ֵאייֶנעם  ִאין  ֶזעֶנען  ֵזיי  ַאז  ִגיְטָראִפין.  ִזיְך  ָהאט  ַאָמאל 
ָחה פּון  ּפָ יי ֶדעם ֶמֶלְך, פּון ֶדער ִמׁשְ ִגיַגאְנֶגען אֹויף ֶדער ַוואְרֶטע ּבַ
פּון  ָחה  ּפָ ִמׁשְ ִדי  ִגיַגאְנֶגען  ֶזעֶנען  ִרים.  ְמַדּבְ ִדי  פּון  אּון  זּון.  ֶדעם 
ִרים ָהאט ֶדער  יְלּבּול אֹויף ִדי ְמַדּבְ ן ִגיַמאְ�ט ַא ּבִ ֶדעם זּון אּון ָהאּבְ
ִרים  ִריֶקע ְמַדּבְ ִרים. ָהאט ֶעס ִדי ִאיּבְ ֶמֶלְך אֹויס ִגיַהְרֶג'עט ִדי ְמַדּבְ
ְמִריָדה  ַא  ִגיַמאְ�ט  ן  ָהאּבְ אּון  ִגיַגאְנֶגען  ֵזי  ֶזעֶנען  ַפאְרְדָראִסין. 
ן ִדי  ן ַאֶלע ְמָלִ�ים. ִאיז ִגיָוואְרן ְצִוויׁשְ )ְדַהיינּו ַא ְגרֹויֶסע ְקִריג( ְצִוויׁשְ

ִגיָוואִרין  ֶסע  ֶדֶבר. אּון  ֶחֶרב אּון  ַחָלׁשֹו� אּון  הּוְנֶגער אּון  ִדים  ׁשֵ
ן ַאֶלע ְמָלִ�ים. אּון דֹוְרְך ֶדעם ִאיז ִגיָוואִרין ֶעְרד  ִמְלָחמֹו� ְצִוויׁשְ
ּבֹוים  ֶדער  ִאיז  ֶעְרד.  ַגאְנֶצע  ִדי  ִגיַפאִלין  ַאיין  ִאיז  ִציֶטעְרִניׁש 
פּון  )ְדַהיינּו  ֵזיי  פּון  ִאיז  ַגְאְנִצין.  ִאין  ָגאר  ִגיְטֶרעְנְקט  ָאן  ִגיָוואִרין 
ט.  ען. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִגיָוואִרין ָגאר ִניׁשְ ִליּבֶ ט ִגיּבְ ִדים( ָגאר ִניׁשְ ִדי ׁשֵ

ָאֵמן.

ָוואס  ָדאס  ֶגעָזאְגט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט 
ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ָדא ֶדעם ָלׁשֹון: "ִאיז ֶדער ּבֹוים ִגיָוואִרין ָאן 
ִגיְטֶרעְנְקט ָגאר ִאין ַגְאְנִצין, ִאיז פּון ֵזיי )ְדַהיינּו פּון ִדי ֵׁשִדים( 
ָגאר ִניְׁשט ִגיְּבִליֶּבען, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִגיָוואִרין ָגאר ִניְׁשט" 
- ִמיט ֶדעם ָהאט ֶדער ֶרִּבי ָאְנֶגעהֹויְּבן ִדי ַמֲעֶׂשה, ַאז ֶדער 
ַזייֶנע ִקיְנֶדער אּון ָהאט  ַזיין טֹויט ֶגערּוְפן  ָחָכם ָהאט ַפאר 
ֵזיי ֶגעָלאְזט ַצָווָאה: "ָדאס ָזאְלט ִאיר ֶזעְהן ָּתִמיד צּו ָטאן, 
אֹויְפ'ן  ַארֹויף  ֵגייט  ּבֹוים  ֶדער  ֵּבייֶמער";  ְטֶרעְנֶקען  צּו  ָאן 
ֶמעְנְטׁש, ַווייל ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז צּוֶגעְגִליְכן צּו ַא ּבֹוים, ִווי ֶעס 
ְׁשֵטייט )ְּדָבִרים כ, יט(: ִּכי ָהָאָדם ֵעץ ַהָּׂשֶדה; אּון ֶער ַדאְרף ִזיְך 

ָאְנְטִריְנֶקען ִמיט ַוואֶסער.

ָוואס ִאיז ִדי ַוואֶסער? - ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
ֶגעָזאְגט: ִדי ַוואֶסער ֵגייט ַארֹויף אֹויף ְדֵריי ַזאְכן; אֹויף ִדי 
ַקָמא  )ָּבָבא  ָזאְגן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִווי  'ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה' 
ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  'ְּתִפָלה'  ֶאָלא ּתֹוָרה"; אֹויף  ַמִים  "ֵאין  פב.(: 

)ֵאיָכה ב, יט(: "ִׁשְפִכי ַכַּמִים ִלֵּבְך"; אּון אֹויף 'ְּתׁשּוָבה' ִווי ֲחַז"ל 

ְדֵריי  ִדי  ַּכַּמִים".  ִּנְמְׁשָלה  "ְּתׁשּוָבה  ד(:  ב,  ַרָּבה  )ְּבֵראִׁשית  ָזאְגן 
ַזאְכן, ּתֹוָרה, ְּתִפָּלה אּון ְּתׁשּוָבה, ַפאְרְטַרייְּבן ָדאס ְׁשֶלעְכְטס 

פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש.

ֶדער ֶעְרְׁשֶטע ָסאְרט ַוואֶסער ִאיז 'ּתֹוָרה'. ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש 
ַאֶלע  ַאֶוועק  ַצייט, ַפאְלן  ִדי  ִניְצט אֹויס  ֶער  ֶלעְרְנט ּתֹוָרה, 
ֵׁשִדים אּון רּוחֹות אּון ֶעס ְּבַלייְּבט ָגאְרִניְׁשט ִאיֶּבער פּון ֵזיי; 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ֶמער ִניְׁשט ַקיין ַצייט ַפאר ִדי ְמַדְּבִרים 

אּון ַפאר ַמֲחלֹוֶקת אּון ִמְלָחמֹות.

ֶדעם  ַמָּתָנה  ַא  ֶגעֶגעְּבן  אּוְנז  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ֶמעְנְטׁש  ַא  עו(,  ִסיָמן  ָהַר"ן  ִׂשיחֹות  )ַעֵיין  ַהִלימּוד'  ֶדֶרְך  'ֵסֶדר 
ָזאל ֶלעְרֶנען ִדי ֶוועְרֶטער פּון ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה ֲאִפילּו ָאן 
ַפאְרְׁשֵטיין; ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָפאְלְגט ֶדעם ֶרִּבי'ן, ֶער ֶנעְמט 
ֶער  ּוְבְּפִׁשיטּות,  ִּבְּתִמימּות  ַהִלימּוד'  ֶּדֶרְך  'ֵסֶדר  ֶדעם  ָאן 

ַכאְּפט ַאַריין ֶיעֶדע ִמינּוט צּו ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה, ֶדער ָהאט ׁשֹוין 
ִניְׁשט  ׁשֹוין  ָהאט  ֶדער  ְמַדְּבִרים,  ַקיין  צּו  ַצייט  ַקיין  ִניְׁשט 
ַקיין ַצייט צּו ַנאִריְׁשֵקייְטן, ִאיְך ַדאְרף ָדאְך ֶעְנִדיְגן חּוָמׁש, 
ִאיְך ַדאְרף ָדאְך ֶעְנִדיְגן ִמְׁשַניֹות, וואּו ָהאּב ִאיְך ַצייט ַפאר 

ִאיְּבִריֶגע ַזאְכן?

ִמיר  ַווייֶטער:  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֶעס קּוְמט  ְּדָבִרים,  ֵסֶפר  ַּביים סֹוף פּון  ֶיעְצט  ַהאְלְטן ׁשֹוין 
ִמיר  אּון   - ַהְּבָרָכה  ְוֹזאת  אּון  ַהֲאִזינּו  ִסְדרֹות,  ְצֵוויי  ָנאְך 
ָהאְּבן ֶגעֶעְנִדיְגט ַגאְנץ ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה; ֶמען ֶקען ׁשֹוין 
ָאְנֵהייְּבן ַמֲעִביר ֶסְדָרה צּו ַזיין ַּפְרַׁשת ַהֲאִזינּו פּון ָנאְך ִמְנָחה 
ֶסְדָרה,  ְקֵלייֶנע  ַא  ִאיז  ַהְּבָרָכה  ְוֹזאת  ָנאְכִמיָטאג, אּון  ַׁשָּבת 

אּון ָּברּוְך ַהֶׁשם ִאיְך ָהאּב ֶגעֶעְנִדיְגט ֲחִמָׁשה חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה.

ָהאְּבן  ִמיר  ָוואס  ַמָּתָנה  ְגרֹויֶסע  ַאַזא  ָדאְך  ִאיז  ָדאס 
ַּבאקּוֶמען פּון ֶרִּבי'ן. ֶדער ֶרִּבי ֶגעְּבט ִמיר ַא ֶוועג ִאיְך ָזאל 
ֶיעְדן  ֶלעְרְנט  ֶמען  ַאז  ֲחִמָּׁשה חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה,  ֶעְנִדיְגן  ֶקעֶנען 
ָטאג ַאִּביְסל חּוָמׁש, ְׁשַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ַּתְרגּום, זּוְנָטאג ִּביז 
ַאזֹוי  אּון  ְרִביִעי  ִּביז  ִדיְנְסָטאג  ְׁשִליִׁשי,  ִּביז  ָמאְנָטאג  ֵׁשִני, 
ַמיין  ִאין  ֶסְדָרה  ַגאְנֶצע  ִדי  ִאיְך  ָהאּב  ָוואְך  סֹוף   - ַווייֶטער 

ַהאְנט, ִאיְך ָהאּב ֶמער ִניְׁשט ַקיין ַצייט ַפאר ַנאִריְׁשֵקייְטן.

ַאֶלע ְּפָראְּבֶלעֶמען קּוֶמען דּוְרְך ֶרעְדן אּון ִזיְך ָקאְכן ִאין 
ַזאְכן ָוואס ָהאט ִניְׁשט ִמיט ִדיר, ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט: "ַּבֲאֶׁשר 
ֶעס ִאיז ַּביי אּוְנז ַפאְרַהאְנְדן ְמַדְּבִרים )ְּכלֹוֶמר ֵרייֶדעְרס( אּון 
ִדי ְמַדְּבִרים ֵגייֶען אּון ַמאִכין ְקִריג ְצִוויְׁשן ֶדעם ֶמֶלְך אּון 
ְצִוויְׁשן ֶדעם ֶמֶלְך אּון דֹוְרְך ֶדעם ֶוועְרט ִמְלָחמֹות", ֶדער 
ָזאְגט  ֶער  ֶדעם,  אֹויף  ָקאְכט  ֶדער  אּון  ֶדעם,  אֹויף  ָקאְכט 
ְיִׁשיָבה  ְוכּו', - ְפֶרעְגט ֶדער ֹראׁש  ַאזֹוי, אּון ֶער ָזאְגט ַאזֹוי 
ִזיְך,  ָוואס ָקאְכְסטּו  ִדיר?!  ָוואס ָהאט ָדאס ִמיט  ְׁשִליָט"א: 
ִמיט  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ָוואס  ַזאְכן  ִמיט  ַפאְרנּוֶמען  ִּביְסטּו  ָוואס 

ִדיר?!

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ְפֶרעְגט ַווייֶטער: ֵמיָלא 
ַא ָחִסיד פּון ְסַּתם ַא ֲחִסידּות ָוואס ַוואְקְסט אֹויף פּון ַאְלס 
ִקיְנד ִמיט ַמֲחלֹוֶקת, ַזיין ֶרִּבי ְקִריְגט ִזיְך אֹויף ֶדעם ַאְנֶדעְרן 
ִאיז  ָדאס  אֹויְפֶגעַוואְקְסן,  ַאזֹוי  ָדאְך  ֶער  ִאיז   - ְוכּו'  ֶרִּבי 
ַטאֶקע ִניְׁשט ַקיין ֵּתירּוץ ִזיְך צּו ִמיְׁשן ִאין ַמֲחלֹוֶקת, ָאֶּבער 
ְקִריְגן אּון ַטֲעְנה'ֶנען,  ִזיְך צּו  ַזיין ְּבלּוט  ִליְגט ָנאְך ִאין  ֶעס 
ָאֶּבער דּו ָוואס ֵווייְסט ׁשֹוין פּון ֶרִּבי'ן, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִדיר 
ׁשֹוין ֶגעֶגעְּבן ַאִּביְסל ֵׂשֶכל, ָוואס ֵגייט ִדיר ָאן ָוואס טּוט ִזיְך 
ֶמען  ָחִסיד אּון  ַא  ַזייְנס  ִּביְסטּו  ַאז  ֶיעֶנעם?!  ִמיט ֶדעם אּון 
ְקִריְגט ִזיְך ַּביי ִאים, ְׁשֵטיי ִאין ִדי ַזייט, ִמיׁש ִזיְך ִניְׁשט ִאיֶנעם 

ַמֲחלֹוֶקת!

ַאְנְׁשָטאט ִזיְך ְקִריְגן אּון ַטֲענה'ֶנען, ֶנעם ַא ִמְׁשַניֹות ָזאג 
ׁשּורֹות  ַאָּפאר  ָזאג  ְגָמָרא  ַא  ֶנעם  ִמְׁשַניֹות,  ְּפָרִקים  ַאָּפאר 
 - ְּתִהִלים  ַקאִּפיְטֶלעְך  ַאָּפאר  ָזאג  ְּתִהִלים  ַא  ֶנעם  ְגָמָרא, 
אּון  ַטֲענה'ֵרייֶען  ַאֶלע  ִדי  ַפאר  ַצייט  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאּב  ִאיְך 

ַמְחלֹוֶקת; ִאיְך ַדאְרף ֶעְנִדיְגן ַמייֶנע ִׁשיעּוִרים.



ג

ֶדער  ָזאְגט  'ְּתִפָלה'.  ִאיז  ַוואֶסער  ָסאְרט  ְצֵווייֶטע  ֶדער 
ַא  'ְּתִפָלה',  ִמיט  ִאיז  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש 
וִהְתּבֹוְדדּות;  ְּתִפָלה  ִמיט  ָאְנְטִריְנֶקען  ִזיְך  ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש 
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַא ְגִריְנֶגע ֵעָצה אּון ַא 
ִזיֶסע ֶגעְׁשַמאֶקע ַמָּתָנה פּון 'ִהְתּבֹוְדדּות', ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך 
אֹויְסְׁשמּוֶעְסן ַזיין ַהאְרץ ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; דּו ֶקעְנְסט ִזיְצן 

ִאיְנֶדעְרֵהיים אּון ְׁשמּוֶעְסן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִמיְט'ן  ְׁשמּוֶעְסן  אּון  ֶרעְדן  ֶוועְסט  דּו  ַאז 
אּוֶמעִטיג,  אּון  ַלאְנְגֵווייִליג,  ַזיין  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ֶוועְסטּו 
דּוְרְכ'ן ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועְסטּו ְׁשֶטעְנִדיג ַזיין ְפִריׁש 

אּון גּוט מּוִטיג.

ֶדער  ָזאְגט  'ְּתׁשּוָבה'.  ִאיז  ַוואֶסער  ָסאְרט  ְדִריֶטע  ֶדער 
ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: ְׁשמּוֶעס ִזיְך אֹויס ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַמאְך ִזיְך ַא ֶחְׁשּבֹון ַהֶנֶפׁש, וואּו קּוק ִאיְך ִמיט ַמייֶנע אֹויְגן? 
ַמיין  ִמיט  ִזיְך  טּוט  ָוואס  מֹויל?  ַמיין  ִמיט  ִאיְך  ֶרעד  ָוואס 
ַׁשְחִרית, ִמְנָחה אּון ַמֲעִריב? ָוואס טּוט ִזיְך ִמיט ַמיין ְּתִפיִלין? 

אּון ַאזֹוי ַווייֶטער.

צּוֶגעְגִליְכן  ֶעס  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ַחָדִׁשים,  ָּפאר  ֶלעְצֶטעֶרע  ִדי  ֶגעֶזען  ָהאט  ֶמען  ִווי  ּפּוְנְקט 
ִאיֶּבער  אּון  ַאַקאוְנֶטעְנט  ַזיין  צּו  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶיעֶדער  ִווי 
ִוויִפיל  ַפאְרִדיְנט אּון  ֶער  ִוויִפיל  ֶחְׁשּבֹונֹות  ַזייֶנע  ֶגעַגאְנֶגען 
ֶגעְלט  ַּבאקּוֶמען  ֶקעֶנען  צּו  ְּכֵדי  ַפאְרִדיֶנען,  ֶקען  ֶער  ֶמער 
ִמיְט'ן  ַמאְך  ֶזעְלֶּבע  ָדאס   - )ָאְנֶעְפּלֹויֶמעְנט(,  ֶרעִגירּוְנג  ִדי  פּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֵגיי ַאדֹוְרך ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַדיין ַגאְנְצן ֶלעְּבן, 

ִפיר ִאיְך ִזיְך אֹויף ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין?

אּון ַאז ִאיְך ֵגיי דּוְרְך ַמיין ֶלעְּבן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון 
ִאיְך ְטִריְנק ָאן ַמיין ּבֹוים, ַמיין ְנָׁשָמה, ִמיט ּתֹוָרה ּוְּתִפָלה, 
ָהאּב ִאיְך ֶמער ִניְׁשט ַקיין ַצייט צּו ִזיְך ָקאְכן אּון ַטֲענה'ֶנען 
ִאין ִאיְּבִריֶגע ַזאְכן, ָוואס ֶהעְרט ִזיְך ִמיט ֶדעם, ָוואס ֶהעְרט 
ִזיְך ִמיט ֶיעֶנעם ְוכּו', ָוואס ָזאְגן ִדי ְמַדְּבִרים ְוכּו', ִאיְך ִּבין 

ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִמיְך ַאֵלייְנס.

ֶדער  ָוואס  ִריְנג   - ִעיגּול  ֶדער  ֶגעֶווען  ִאיז  ָדאס  אּון 
ֶלעְּבן  ָזאל  ֶמען  ִמְׁשָּפָחה,  ַזיין  ַארּום  ֶגעַמאְכט  ָהאט  ָחָכם 
צּום  אֹויְסְׁשמּוֶעְסן  ִזיְך  ַזאְך  ֶיעֶדע  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ָדאס ַראֶטעֶוועט פּון ִדי ֵׁשִדים, ִדי ִניְׁשט 
גּוֶטע, אּון ִדי ְמַדְּבִרים, ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶדעְרֵצייְלן 
)ַסְנֶהְדִרין סז:(: ַא ִּכּׁשּוף ַמאֶכעְר'ן ָהאט ֶגעָוואְלט ַמאְכן ִּכּׁשּוף 

ֲחִניָנא  ֶרִּבי  ִאיר  ָהאט  ֲחִניָנא,  ֶרִּבי  ֲאמֹוָרא  ֵהייִליְגן  אֹויְפ'ן 
ֶגעָזאְגט: "ִאי ִמְסַּתְּייַעת ִזיִלי ֲעִביִדי, ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו ְּכִתיב", 
ִאיְך  ִוויְלְסט  דּו  ִוויִפיל  ִּכּׁשּוף  ַמאְכן  ְּפרּוִּביְרן  ֶקעְנְסט  דּו 
ַווייל ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ִדי  ִניְׁשט מֹוָרא פּון ִדיר,  ָהאּב ָאֶּבער 
ּתֹוָרה )ְדָבִרים ד, לה(: "ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו", ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא 
אֹויֶסעְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֶווען ֶמען ֶלעְּבט 
ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועְרן ָּבֵטל ַאֶלע ִּכּׁשּוף אּון ַנאִריְׁשֵקייְטן.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָזאְגט ַווייֶטער: ִדי ְצֵוויי 
'ֵסֶדר  ֶדער  ֶרִּבי'ן:  ַּבאקּוֶמען פּון  ִמיר  ָהאְּבן  ַמָּתנֹות  הֹויְּפט 
ֶדֶרְך ַהִלימּוד' - ֶלעְרֶנען ִׁשיעּוִרים ְּכִסְדָרן, אּון 'ִהְתּבֹוְדדּות' 
פּוֶנעם  ֶּבעְטן  ִאיְך  ָזאל  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן   -

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן? ָוואס ִאיְך ַדאְרף!

אר ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִזיְך,  וואֹויל ִאיז ַפאר ֶדעם ָוואס ִאיז נַָ
ִמיט ַזייֶנע ִׁשיעּוִרים ְּכִסְדָרן אּון ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַצייט ַפאר 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָנַתן  ֶרִּבי  ִווי  ַאזֹוי  ָּפאִליִטיק.  אּון  ַמְחלֹוֶקת 
ָהאט ֶגעָזאְגט ֶווען ֶמען ָהאט ִאים ַאָמאל ֶגעְפֶרעְגט ִווי ַאזֹוי 
ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַהאְלְטן ֶווען ֶעס ָהאט ֶגעְּבֶרעְנט 
ִדי ַמֲחלֹוֶקת אֹויף ִאים, ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ָוואס ִאיְך ַדאְרף ֶלעְרֶנען  ַאזֹוי ַסאְך ִׁשיעּוִרים  ִמיר ֶגעֶגעְּבן 
ַצייט צּו ֶהעְרן אּון צּו  ַקיין  ִניְׁשט  ַאז ִאיְך ָהאּב  ֶיעְדן ָטאג, 

ֶעְנְטֶפעְרן ַפאר ַמייֶנע ִמְתַנְּגִדים".

ַאַסאְך  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ִאיְנֶגעַלייט ֵלייְגן צּו ָנאְך ַא ִׁשיעּור אֹויֶסער ֵזייֶער ֶגעֶהעִריֶגע 
ִׁשיעּור ִאין ַׁש"ס, דּוְרְך צּו ֶלעְרֶנען ִדי ַמֶסְכָּתא פּוֶנעם יֹום 
טֹוב, ֶּבעָפאר ֹראׁש ַהָּׁשָנה - ַמֶסֶכת ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ֶּבעָפאר יֹום 
ַהָקדֹוׁש - ַמֶסֶכת יּוָמא, ֶּבעָפאר ֻסּכֹות - ַמֶסֶכת סּוָּכה, אּון 
ֶדעם  ִאין  ֹזַהר,  ִּתיקּוֵני  ִאין  ִׁשיעּוִרים,  ַאְנֶדעֶרע  אֹויְך  ַאזֹוי 
ָנאְך  ִּביז  ָאן  ֱאלּול  חֹוֶדׁש  פּון  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ְסָפִרים,  ֶרִּבי'ְנס 

הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִאיז ַאַריין ִאין ַא ֶלעְנֶגעֶרע 
ְׁשמּוֶעס פּון 'ְּתִפָלה', אּון ֶגעָזאְגט: ִאיְך ַדאְרף ִניְׁשט ֶוועְרן ַא 
'ְּבֶרְסֶלב'ֶער' צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַווייל ַאֶלע ַצִדיִקים 
אר ִאיְך ַדאְרף ָהאְּבן  ָהאְּבן אֹויְך ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, נַָ
ֶדעם ְּבֶרְסֶלֶב'ֶער ֶרִּבי ֶער ָזאל ִמיר ְׁשֶטעְנִדיג ְמַחֵזק ַזיין אּון 

אֹויְפְפִריְׁשן צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִדי  ֶהעְרן  ֵזיי  ֶווען  ִמיר  אֹויף  ְּברֹוֶגז  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַאַריין  ֵלייְגט  ֶרִּבי'  'ֶדער  ֶוועְרֶטער 
ָהאט  ְּבֶרְסֶלב  אר  נַָ "ָוואס,  ֵזיי:  ַּבאֶדעְרט  ֶעס  אּוְנז',  ִאין 
ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט   - ֵאייֶּבעְרְׁשְטן...?!"  ֶדעם  ָאְּפֶגעקֹויְפט 
ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: ֵניין, ְּבֶרְסֶלב ָהאט ִניְׁשט ָאְּפֶגעקֹויְפט ֶדעם 
ֶעס  קֹויְפְסט  דּו  ַאז  ִאיְך  ֶזע  ֶדעְרַווייל  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ַאַזא  ְּבֶרְסֶלב'ֶע  ִדי  ַמאְכן  "ָוואס  ְפֶרעְגן:  ַאְנֶדעֶרע  ִניְׁשט...; 
ָזאְגט   - ֵאייֶּבעְרְׁשְטן...?!"  צּום  ָדאְך  ֶרעְדט  ֶיעֶדער  ַרַעׁש, 
ַאז ֶיעֶדער ֶרעְדט  ַאְדַרָּבה,  ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: נּו,  ֶדער ֹראׁש 
ֶרִּבי  ַדיין  ֵאייְנָמאל  ַכאּפ  גּוט...  ָדאְך  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 

ֶרעְדן צּו ַזיין עֹוָלם ַאז ֶמען ָזאל ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן...

ִאיז  ֶעס  ִהְתּבֹוְדדּות,  פּון  ַווייט  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן 
ֶרִּבי  ֶדער  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  צּו  ְׁשֶווער  ֵזייֶער 
אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶּבעְטן  ָזאְלן  ִמיר  אּוְנז  ְׁשַטאְרְקט 
ַדאְרְפְסט  ַדאְרְפן;  ִמיר  ָוואס  ְׁשְּפַראְך  ָּפׁשּוט'ֶע  אּוְנֶזער 
ִניְׁשט ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ָלׁשֹון ַהקֹוֶדׁש, ֶרעד צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ֶדעם ְׁשְּפַראְך ָוואס דּו ִּביְסט צּוֶגעוואֹויְנט 



ד

צּו ֶרעְדן.

ָהאְסט  דּו  ֵאייֶנעם,  ַפאר  ֶגעְלט  ׁשּוְלִדיג  ִּביְסט  דּו  ַאז 
ִריִזיֶגע ִּביְלס, דּו ַדאְרְפְסט ַּבאָצאְלן ָמאְרֶגעְדזׁש, ַדיין ִקיְנד 
ִפיְלט ִניְׁשט גּוט ְוַכּדֹוֶמה, ָוואס ִאיז ַדיין ֶעְרְׁשֶטע ֵעָצה? לֹויְפן 
ִדיר ֶהעְלְפן?! -  ָוואס ֶקען  ַא ֶמעְנְטׁש  זּוְכן  צּום ָדאְקֶטער, 
ִדיך  ֶוועט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֵגיי  ַזאְך  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי  ֵניין! 
ָדאְקֶטער,  צּום  ֵגיין  ֶמען  ַדאְרף  ַאַווַדאי  ֶהעְלְפן.  ִזיֶכער 
ַאַווַדאי ַדאְרף ֶמען טּון ִדי ִריְכִטיֶגע ִהְׁשַּתְּדלּות, ָאֶּבער ֶווער 
'ֶדער'  ִניְׁשט  אּון  ֶמעְנְטׁש  'ֶדער'  ִניְׁשט  ֶהעְלְפן?  ִמיר  ֶוועט 
ֶמעְנְטׁש, ֶדער ֵהייִליֶגער ַבּאֶׁשעֶפער - ֶער ֶוועט ִמיר ֶהעְלְפן.

ַזיין ִאין אּוַמאן אֹויף ֹראׁש  ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ִמיט אּוְנֶזער 
ַהָּׁשָנה, ִדי ֵנייֶעס ְׁשֵרייט: "ָדאס ָיאר ָפאְרט ֶמען ִניְׁשט ַקיין 
אּוַמאן, ַאֶלעס ִאיז ַפאְרַהאְקט אּון ַפאְרַמאְכט!!", ָאֶּבער ִמיט 
ִזיְך  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ַאַסאְך  ֶּבעְטן  דּוְרְכ'ן  ְּתִפָלה, 
ֶעֶפעֶנען ַאֶלע ְגֶרעִניְצן אּון ִמיר ֶוועְלן - ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנס 
ִהיְלף - ַזיין ִאין אּוַמאן אֹויף ֹראׁש ַהָּׁשָנה ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן.

ֶיעְצט  ַווייֶטער:  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֶזעט ֶמען ְקָלאר ַפאְרָוואס ִמיר ָפאְר'ן ַקיין אּוַמאן, ַאֶלע ָיאְרן 
ָפאְרט  "ֶמען  ֲחִסיִדים:  ְּבֶרְסֶלב'ֶע  ִדי  פּון  חֹוֶזק  ֶמען  ַמאְכט 
ַקיין אּוַמאן ְּכֵדי צּו ַמאְכן ַא ֶלעְּבן ..." ַהייְנט ָלאִמיר ֶזען וואּו 
ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ִמיט  ֶגעָפאְרן  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  ֶלעְּבן...  ִדי  ִאיז 
אר ָדא ַא ְגֶרעִניץ ַוואְלֶגעְרן ִזיְך  ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, וואּו ֶעס ִאיז נַָ
ֶמעְנְטְׁשן ָדאְרְטן ָאן ֶעְסן, ָאן ְׁשָלאְפן אּון ָאן ִדי ִמיִניַמאֶלע 

ֶמעְנְטׁשִליֶכע ֶגעְּברֹויְכן.

ַאז ֶמען ִאיז עֹוֵסק ִאין ִדי ְדֵריי ַוואֶסעְרן, ֶמען ִניְצט אֹויס 
ַהִלימּוד',  ֶדֶרְך  'ֵסֶדר  ֶרִּבי'ְנס  אֹויְפ'ן  ֶלעְרְנט  ֶמען  ַצייט,  ִדי 
דּוְרְך  ַא  ֵגייט  ֶמען  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדט  ֶמען  אּון 
ֶדעם ֶלעְּבן ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָהאט ֶמען ׁשֹוין ֶמער ִניְׁשט 
ִדי  ֶגעֶהעְרט  ָהאְסט  ְׁשמּועֶסעֵרייֶען.  ַאֶלע  ִדי  צּו  ַצייט  ַקיין 
ֵנייֶעס? ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִזיְך ֶצעְקִריְגט ִמיט ֶדעם ָרב, אּון ֶדער 
ִאיְך   - ְיִׁשיָבה...  ֹראׁש  ֶדעם  ִמיט  ֶצעְקִריְגט  ִזיְך  ָהאט  ֶרִּבי 
ִמיט  ַפאְרנּוֶמען  ִּבין  ִאיְך  ַצייט ַפאר ֶדעם,  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאּב 

ִוויְכִטיֶגעֶרע ַזאְכן פּון ֶדעם.

ֶדער  ָהאט  ַמֲחלֹוֶקת  ִאין  ִמיְׁשן  ִניְׁשט  ִזיְך  ֶרעְדְנִדיג פּון 
ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעֶרעְדט ִמיט ְגרֹויס ֵווייָטאג: ֵלייֶדער 
ֶהעְרט ֶמען פּון ִמְׁשָּפחֹות ָוואס ַמאְכן ָאּפ: "ֶמען ֵגייט ְמַסֵדר 
ַזיין  ְמַסֵדר  ֵגייט  "ֶמען  ָגאר  ָאֶדער  ְׁשָוואֶגער",  ֶדעם  ַזיין 
ֶדער  ָזאְגט   - ְּפַלאץ..."  ִאין  ְׁשֶטעְלן  ִאים  ֵגייט  ֶמען  ַטאִטי, 
ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א - ַאז דּו ִוויְלְסט ֶהעְלְפן ַדיין ְׁשָוואֶגער, 
ַדיין ַטאֶטע, ַדיין ְׁשֶווער, ֵלייג ַאַריין ֶגעְלט ִאין ַזיין ְגָראֶסעִרי 
ַאַקאּוְנט ְוַכּדֹוֶמה, ָאֶּבער ֵגיין ִמיט ַא ֻחְצָּפה ַאֶקעְגן ַא ַטאֶטע 
אּון ְׁשֶווער, אּון ָזאְגן: ַטאִטי, ָדא ָהאְסטּו ֶגעְלט, ָאֶּבער טּו 
ַאזֹוי, טּו ַאֶהער, טּו ַאִהין... ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ְצָדָקה, ָדאס 

ִאיז  ַאן ֲעֵביָרה!

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ֶגעָזאְגט: ֶמען ֶקען 
ָגאְרִניְׁשט ַפאְרַלאְנֶגען פּון ַטאֶטע אּון ְׁשֶווער, ֵזיי קּוֶמען ִדיר 
ַּבאֶרעְדן  ַפאְרנּוֶמען  ֶזעֶנען  ִאיְנֶגעַלייט  ַנאִריֶׁשע  ָגאְרִניְׁשט. 
ַּבאקּוֶמען  ָיא  ָהאט  ִקיְנד  ֶדער  "ַהִיָּתֵכן,  ֶעְלֶטעְרן:  ֵזייֶעֶרע 
ֶגעקֹויְפט...?!"  ִניְׁשט  ֵזיי  ָהאְּבן  ִמיר  ַפאר  ֶקעִריְדְזׁש אּון  ַא 
"ַהִיָּתֵכן, ַפאר ֶדעם ִקיְנד ָהאְּבן ֵזיי ֶגעֶגעְּבן ַא ַדאון ֶּפעיֶמעְנט 
ֶגעֶגעְּבן...?!"  ִניְׁשט  ֵזיי  ָהאְּבן  ִמיר  ַפאר  אּון  הֹויז  ַא  ַפאר 
ֶגעֵווייָטאְגט  ֵזייֶער  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  - אּון 
ָפאר  ֵגייט  "ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט:  אּון  אֹויְסְשְּׁפַראך  ֶדעם  אֹויף 
ִדיר  קּוְמט  ֵקייֶנער  ֶעֶּפעס?  ִדיְך  קּוְמט  ֵאייֶנער  ִדיר?  ִמיט 

ָגאְרִניְׁשט!".

ִאין  ַאַריין  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ִאיז  ֶדעְרָנאְך 
ִאיְנֶדעְרֵהיים  ֶגעָזאְגט:  אּון  ַּבִית'  'ָׁשלֹום  פּון  ְׁשמּוֶעס  ַא 
ַאז  ֶגעֶׁשען  ָגאְרִניְׁשט  ֶוועט  ֶעס  ִניְׁשט,  ִזיְך  ֶמען  ַטֲעְנה'ֶעט 
דּו ֶוועְסט ָנאְכֶגעְּבן. ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ִזיְך ֵקייְנָמאל 

ִניְׁשט ֶגע'ַעְקְשׁ'ְנט, ַאז ִזי ִוויל ַאזֹוי - ָזאל ַזיין ַאזֹוי.

ֶעס  ַּבאֶמעְרְקט:  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ַא  ֶוועְרן  ַדאְרף  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא  ַאז  ָזאְגן  צּו  ִניְׁשט  ֵמייְנט 
ְׁשַמאֶטע ַפאר ַזיין ַווייּב... ֶוועְרן ִאיְנַגאְנְצן אֹויס ַפאר ִאיר, 
אר ַסְך ַהֹּכל ֶגעּב ִאיר ָנאְך, ָוואס ֶוועט ֶגעֶׁשען ַאז דּו ֶוועְסט  נַָ
ֶמען  ֶווען  ְׁשַמאֶטע  ַקיין  ִניְׁשט  ֶוועְרט  ֶמען  ָנאְכֶגעְּבן?  ִאיר 
ֶגעְּבט ָנאְך ַפאר ִדי ַווייּב; ַא ַווייּב ֶקען ִניְׁשט ַמאְכן ִאיר ַמאן 
אר ֶדער ַמאן ֶקען ִזיך ַאֵלייְנס ַמאְכן ַפאר  ַפאר ַא ְׁשַמאֶטע, נַָ
ִּבין  'ִאיְך  ְׁשַמאֶטע',  ַא  ִּבין  'ִאיְך  ְטַראְכטנדיג:  ְׁשַמאֶטע,  ַא 
ַא ְׁשַמאֶטע' - ֶדעָמאְלט ִאיז ֶמען ַטאֶקע ַא ְׁשַמאֶטע, ָאֶּבער 

דּוְרְך ָנאְכֶגעְּבן ַפאר ִדי ַווייּב ֶגעֶׁשעט ָגאְרִניְׁשט.

צּוִליּב  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
צּום  ֶוועְרן  ְמקּוָרב  ֶגעלֹויְנט  ׁשֹוין  ִזיְך  ָהאט  ַאֵלייְנס  ֶדעם 
ַא  ִאיר  ֶגעּב  ַווייּב;  ַא  ִמיט  ֶלעְּבן  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ִוויְסן  ֶרִּבי'ן, 
גּוט ָוואְרט, ֶגעּב ִאיר ָנאְך ַא גּוט ָוואְרט, ֶמען ֶוועְרט ִניְׁשט 
ְקֶלעֶנער ֶווען ֶמען ֶגעְּבט ֶיעֶנעם ַא גּוט ָוואְרט. ָזאג ַפאר ַדיין 
ַטאֶטע, ַפאר ַדיין ְׁשֶווער: "ִאיְך קּום ִדיר ַמיין ֶלעְּבן!" - דּו 

ֶוועְסט ַפאְרִדיֶנען פּון ֶדעם.

ַאז ִמיר ֶוועְלן ִזיְך ָאְנְטִריְנְקן ִמיט ִדי ְדֵריי ַוואֶסעְרן, ִמיט 
ֶגעַראֶטעֶוועט  ֶוועְרן  ֶמען  ֶוועט  ְתִּפָלּה אּון ְּתׁשּוָבה,  ּתֹוָרה, 

פּון ַאֶלעס ְׁשֶלעְכְטס, פּון ִדי ֵׁשִדים אּון פּון ִדי ְמַדְּבִרים.

ר לֹא ָהַלְך ְו�ּו' לֹא ָעַמד ּוְבמֹוַשב ֵלִצים ְו�ּו'  ַאְשֵרי ָהִאיׁש ַאׁשֶ
ה ִאיז ְמרּוָמז ִאין  ְלֵגי ָמִים ְו�ּו' ָגאר ִדי ַמֲעׂשֶ �ּול ַעל ּפַ ֵעץ ׁשָ ְוָהָיה ּ�ְ
יְטל. ֶווער ֶעס ָהאט אֹויִגין ָלאז ֶזעְהן אּון ֶווער ֶעס ָהאט ַא  ֶדעם ַקּפִ

ֵטיין. ָוואס אֹויף ֶדער ֶוועְלט טּוט ִזיְך. ַהאְרץ ָלאז ַפאְרׁשְ

ַאז ִמיר ֶוועְלן ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן ֶוועְלן ִמיר זֹוֶכה ַזיין צּו 
ַאֶלעס גּוְטס, אּון ַא גּוט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר, ָאֵמן.

)ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה ג' - ֵחֶלק יא

ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ְנָצִבים - ַוֵּיֶלְך ְׁשַנת תש"פ ִלְפָרט 
ָקָטן(


