
ָזְקן. דּו ָהאְסט  ֶמֶלְך צּום  ֶעס ִאיז ַמיין ָאְרט. ָזאְגט ֶדער 
ַפאר ִמיר ֵקיין מֹוָרא ִניט. ָזאְגט ֶער: ֵניין. ָזאְגט ֶער ִוויֶדער 
דּו ָהאְסט ֵקיין מֹוָרא ִניט. אּון ָהאט ִזיְך אֹויס ִגיצֹויְגן אּון 
ִאים  ָהאט  אּון  ִהיְמל.  ִאין  יז  ּבִ ְגרֹויס  ֵזייֶער  ִגיָוואְרן  ִאיז 
ִליְנֶגען. ָזאְגט ֶדער ָזְקן. ִאיְך ָהאּב ָפאְרט  ִגיָוואְלט ַאיין ׁשְ
ֵקיין מֹוָרא ָגאר ִניט ַפאר ִדיר. ָנאר ַאז ִאיְך ִוויל. ֶוועְסטּו 
ין. אּון ִאיז ִגיַגאְנֶגען. אּון ָהאט  ַפאר ִמיר יֹוא מֹוָרא ָהאּבִ
ָוואְלִקיְנס.  ְגרֹויֶסע  ִגיָוואִרין  ִאיז  ִגיֶווען.  ֵלל  ִמְתּפַ יְסל  ַאּבִ
ַהְרִגי'ט  ִדיֶנער  ְגרֹויֶסע דיֶנעְרן. אּון ֶדער  ִגיֶווען  אּון ֶסע 
ֵרי  ֵזיי ֵזייֶער אֹויס. ֶזעֶנען ִגיַהְרֶגעט ִגיָוואְרן ַאֶלע ַזייֶנע ׂשָ
ִניט  ֶמער  ֶסע  אּון  ִגיֶווען  ִאים  ִמיט  ֶזעֶנען  ָוואס  ְמלּוָכה 
ן ָנאר ֶדער ֶמֶלְך ִמיט ֶדעם ֵאייֶנעם ָוואס ֶער ִאיז  ִליּבְ ִגיּבְ
ִאים  ֶער  ָהאט  ִעיגּול.  ֶדעם  ִאין  ָדאְרט  ִגיֶווען  ִאים  ִמיט 
עִטין ֶדעם ָזְקן( ַאז ֶדער דּוֶנער  עְטן )ְדַהיינּו ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִגיּבֶ ִגיּבֶ

ָזאל אֹויף ֶהעִרין. ָהאט אֹויף ִגיֶהעְרט.

ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִזיְך ָאְנִגירּוְפן אּון ָהאט ִגיָזאְגט צּום 
ִדיר  ִאיְך  ֶוועל  ֵאיין ֶמעְנְטׁש.  ַאזֹוי  יֹוא  יְסט  ּבִ ַאז דּו  ָזְקן. 
ִדים.  ׁשְ ִדי  פּון  חֹות  ּפָ ִמׁשְ ַאֶלע  פּון  ֵסֶפר  ֵאיין  עְנֶקען.  ׁשֶ

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט  ת ׁשּוָבה, שְׁ בָּ ת ַהֲאִזינּו, שַׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ִליָט"א ָפאְרֶגעֶלעְרְנט  יָבה שְׁ ֶטעְטל, ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ ָקָטן, ִאין שְׁ

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

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי:

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

פאר'ן שבת טיש

גליון

ארויסגעגעבן דורך מוסדות היכל הקודש ברסלב

>>>

בעזרת השם יתברך

ת ִטיׁש ּבָ ִדי ַא ָוואְרט ַפאְרן ׁשַ
ִאין  ָוואְך 
ָאִבינּו ָהאט  ַאְבָרָהם  ַאזֹוי  ִווי  ֶמען  ֶזעט  ַּפְרָׁשה  ִדי 
ֲאִפילּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִאיֶנעם  ֱאמּוָנה  ִמיט  ֶגעֶלעְּבט 
ֶער ָהאט ֶגעֶזען ַאז ַזאְכן ֵגייֶען ִאים ַפאְרֶקעְרט אּון 
ִקיְנֶדער; ִמיט ֶדעם  ָיאְרן אֹויף  ַוואְרט ַלאְנֶגע  ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִאיֶנעם  ֶגעְגֵלייְּבט  ֶער  ָהאט  ַאֶלעם 
ִמיט ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט )ְבֵּראִשׁית 
ָהאט  ֶער  ְצָדָקה",  ּלֹו  ַוַיְּחְשֶׁבָה  ַבּה'  "ְוֶהֱאִמן  ו(:  טו, 
ֶוועט ָהאְּבן  ַאז ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִאיֶנעם  ֶגעְגֵלייְּבט 
ַזייֶנע  ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן ִמיט  ִקיְנֶדער אּון ֶער ָהאט 

ִּביֶטעֶרע ִנְסיֹונֹות.

ח(:  ס,  ַרָּבה  )ְבֵּראִשׁית  ָזאְגן  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע  ִדי 
"ָיָפה ִׂשיָחָתן ֶׁשל ַעְבֵדי ָאבֹות, ִמּתֹוָרָתן ֶׁשל ָּבִנים", 
ִדי ּתֹוָרה ִאיז ַמֲאִריְך ִמיט ִדי ַמֲעִׂשיֹות פּון ִדי ָאבֹות 
ַהְקדֹוִׁשים אּון פּון ֵזייֶעֶרע ְקֶנעְכט ַאַסאְך ֶמער ִווי 
ִמיט ִדי ֲהָלכֹות ָוואס ִמיר ַדאְרְפן טּון, ַווייל )ַּתְנחּוָמא 
ֶלְך, ט; ַרְמַּב"ן ְבֵּראִשׁית יב, ו. ד"ה ַוַּיֲעֹבר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ(: "ַמֲעֵׂשה 

ָאבֹות ִסיָמן ַלָּבִנים". ֶווען ֶמען ֶלעְרְנט ִדי ֶסְדרֹות 

ֲעָבִדים  ֵזייֶעֶרע  פּון  אּון  ָאבֹות  ֵהייִליֶגע  ִדי  פּון 
ֶלעְרֶנען ִמיר ִווי ַאזֹוי צּו ֶלעְּבן ִמיְטן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִדי 
ַאֶלע ַמֲעִׂשיֹות ָוואס ִדי ּתֹוָרה ֶדעְרֵצייְלט ָדאס ִאיז 
ַפאר אּוְנז ַא ֶוועג ַווייֶזער ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן; ִמיר 
ֶגעִדיְנט ֶדעם  ָהאְּבן  ַהְקדֹוִׁשים  ִדי ָאבֹות  ִווי  ֶזעֶען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאן ַקיין ַקְשׁיּות, ֲאִפילּו ֶעס ִאיז אֹויף 
ִנְסיֹונֹות  ִּביֶטעֶרע  ְׁשֶוועֶרע  ֶגעַגאְנֶגען  ַאִריֶּבער  ֵזיי 
ָהאְּבן ֵזיי ַווייֶטער ֶגעִדיְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ָדאס 
ַדאְרְפן ִמיר ֶלעְרֶנען פּון ִדי ֶיעְצִטיֶגע ָּפָרִׁשּיֹות, ַאז 
ֲאִפילּו ֶעס ֵגייט ַאִריֶּבער ְׁשֶוועֶרע ַצייְטן ָזאְלן ִמיר 
אּוְנז,  ִמיט  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶגעֶדעְנֶקען 
אר  ֶער ְׁשֵטייט אּוְנֶטער ֶיעֶדע ַזאְך אּון ַאֶלעס ִאיז נַָ

ַפאר אּוְנֶזער טֹוָבה.

)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ֶלְך ְלָך תשע"ט(

ִניְׁשט  ֶוועְרט  ַאייְך,  ִאיְך  ֶּבעט  ַזאְך  ֵאיין 
צּו  קּוֶמען  ֶעס  ֶווען  ַפאְרלֹויְרן  אּון  ֶדעְרְׁשָראְקן 
ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִנְסיֹונֹות;  ְׁשֶוועֶרע  ֵגיין 
ֶאת  ְלַבֵּטל  "ְסֻגָּלה  ד(:  ִסיָמן  ַּפַחד,  אֹות  ַהִמידֹות,  )ֵסֶפר 

ִניְׁשט  ְסגּוָלה  ַא  ָאִבינּו",  ַאְבָרָהם  ִלְזֹּכר  ַהַּפַחד, 

ָזאל  ֶמען  ַאז  ַפאְרלֹויְרן,  אּון  ֶדעְרְׁשָראְקן  ֶוועְרן 
ָוואס  ִלְכאֹוָרה,  ָאִבינּו;  ַאְבָרָהם  פּון  ֶגעֶדעְנֶקען 
צּו  ִניְׁשט  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  פּון  ֶגעֶדעְנֶקען  ֶהעְלְפט 
ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  אר  נַָ ֶדעְרְׁשָראְקן?  ֶוועְרן 
ַאְבָרָהם  ִנְתַנָסּה  ִנְסיֹונֹות  ֲעָשָׂרה  ג(:  ה,  )ָאבֹות  ָזאְגן 
ַכָּמּה  ְלהֹוִדיַע  ְבֻּכָלּם,  ְוָעַמד  ַהָשּׁלֹום  ָעָליו  ָאִבינּו 
ֶצען  ַהָשּׁלֹום",  ָעָליו  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶשׁל  ִחָבּתֹו 
ִנְסיֹונֹות ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעְּבֶרעְנְגט אֹויף 
אּון  ֶדעְרַהאְלְטן  ִזיְך  ָהאט  ֶער  אּון  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן;  אֹויְפן  ַקְשׁיּות  ַקיין  ֶגעַהאט  ִניְׁשט 
מֹוֲהָרא"ׁש ָזאְגט ָנאְך פּון ַצִדיִקים )ַעֵיין ְּבֵסֶפר ַהְׁשָל"ה 
ַחִיים תֹוַכַחת מּוָסר, אֹות מב( ַאז ִדי ֶצען  ַוֵיָרא, ֶדֶרְך  ַּפְרַׁשת 

ִּביֶטעֶרע ִנְסיֹונֹות ֵגייט ַאִריֶּבער אֹויף ֶיעְדן ֵאייֶנעם, 
ֶצען  ִדי  ִמיט  ֵאייֶנעם  ֶיעְדן  אֹויס  ְּפָראִּביְרט  ֶמען 
ִנְסיֹונֹות, אּון וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֶדעְרַהאְלט ִזיְך 
ַבּאֶׁשעֶפער;  ֵהייִליְגן  ִאיֶנעם  ַווייֶטער  ְגֵלייְּבט  אּון 
ִמיט ֶדעם ֶמעְסט ֶמען ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ַא ִאיד, 

ִוויִפיל ֶער ֶדעְרַהאְלט ִזיְך.

)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ִּפְנָחס תשע"ח(

פרשת לך לך
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מֹות. ָוואס ֵזיי ֵווייִסין ֶמער  ֲעֵלי ׁשֵ ָוואִרין ֶסע ַפאר ַהאְנִדין ּבַ
ָחה ֵווייִסין  ּפָ ָחה. אּון ֲאִפילּו ִדי ִמׁשְ ּפָ ִניט ָנאר פּון ֵאיין ִמׁשְ
ֵסֶפר  ֵאיין  ין  ֶגעּבִ ִדיר  ֶוועל  ִאיְך  ַגאְנִצין.  ִאין  ִניט  אֹויְך  ֵזיי 
יי ֶדעם ֶמֶלְך  חֹות. ָוואִרין ּבַ ּפָ ֵטייֶען ַאֶלע ִמׁשְ ָוואס ְדִריֶנען ׁשְ
ֶוועְרט  ֶסע  ֶווער  ֲאִפילּו  אּון  ן.  ִריּבְ ַפאְרׁשְ ַאֶלע  ֵזיי  ֶזעֶנען 
יי ֶדעם ֶמֶלְך. ָהאט ֶדער  ן ּבַ ִריּבְ ִגיּבֹויִרין. ֶוועט אֹויְך ַפאְרׁשְ
ִגיֶווען.  יְקט ֶדעם ֵאייֶנעם ָוואס ֶער ִאיז ִמיט ִאים  ִגיׁשִ ֶמֶלְך 
ָנאְך ֶדעם ֵסֶפר )ִנְמָצא ָהאט ֶער ֵזייֶער ֶרעְכט ִגיָטאן ָוואס ֶער ָהאט ִאים 
יְקט(  ִגיׁשִ ֶער  ָוואְלט  ֶוועֶמען  זּוְסט  ָוואִרין  ֵאייֶנעם  ִמיט  ָנאְך  ִגיָלאְזט  ַאַריין 

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

ָחה פּון ֶדעם ָזְקן. ּפָ ִמׁשְ

ֶמען ֶזעט ָדא ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך, ֶדער ֶקעִניג 
ֶקעִניג  ֶדער  אר  נַָ ֵׁשד  ַא  ְסַּתם  ִניְׁשט  ֵׁשד,  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז 
פּון ִדי ֵׁשִדים, אּון ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעצֹויְגן ִּביז צּום ִהיְמל 
אר ֶער  אּון ֶגעָוואְלט ַאייְנְׁשִליְנֶגען ֶדעם ָחָכם, ָאֶּבער ִווי נַָ
ָהאט ֶגעֶזען ַאז ֶדער ָחָכם ָהאט ִניְׁשט ַקיין מֹוָרא ַפאר ִאים 
ָהאט ֶער ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ֶגעטֹויְׁשט, ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן גּוט 
צּו ִאים אּון ָהאט ִאים ֶגעָׁשאְנְקן ַא ֵטייֶעֶרע ַמָּתָנה, ֶדער 
ְפֶרעְגט  ֵׁשִדים;  פּון  ִמְׁשָּפחֹות  ִדי  פּון  ֶנעֶמען  ִמיט  ֵסֶפר 
ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: ִווי ַאזֹוי ֶקען ָדאס ַזיין? ֵאיין 
ִמינּוט  ֵאיין  ַאייְנְׁשִליְנֶגען,  ִמיר  ִוויְלְסטּו  ֶּבעָפאר  ִמינּוט 
ֶּבעָפאר ִוויְלְסטּו ִמיר ַהְרְג'ֶעֶנען אּון ְּפלּוְצִליְנג ִּביְסטּו ִמיר 

ֶגעָוואְרן ַמיין גּוֶטער ַחֶבר, דּו ֶׁשעְנְקְסט ִמיר ַא ַמָּתָנה?

אר ָדאס ִאיז ָנאְך ַא ֶוועג פּוֶנעם ֵיֶצר ָהָרע - ָזאְגט  נַָ
ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א. ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ְּפרּוִּביְרט צּו 
ַהְרְג'ֶעֶנען ֶדעם ֶמעְנְטׁש אֹויף ֶעְטִליֶכע ֶוועְגן; קֹוֶדם ָהאט 
ָהאט  ֶער  ֶוועג,  ֵאיין  אֹויף  ַהְרְג'ֶעֶנען  ֶגעָוואְלט  ִאים  ֶער 
ִאים ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ְׁשִליְנג ִדיְך ַאיין", ֶדעְרָנאְך ֶזעֶעְנִדיג 
ַאז ֶדער ֶוועג ַאְרֶּבעט ִניְׁשט, ֶדער ָחָכם ָהאט ִניְׁשט ַקיין 
מֹוָרא ַפאר ִאים, ִאיז ֶער אֹויְפֶגעקּוֶמען ִמיט ַא ֵנייֶע ֶוועג 
ִווי ַאזֹוי ִאים צּו ַהְרְג'ֶעֶנען, דּוְרְכ'ן ֶגעְּבן ֶדעם ֵסֶפר ַאְלס 

ַמָּתָנה.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִּביר: ֶדער 
ֵיֶצר ָהָרע ָהאט ְצֵוויי ֶוועְגן ִווי ַאזֹוי ֶער קּוְמט צּו ַא ֶמעְנְטׁש, 
קֹוֶדם קּוְמט ֶער צּום ֶמעְנְטׁש אּון ֶצעְּבֶרעְכט ִאים אֹויף 
ֶוועְרד,  ָגאְרִניְׁשט  ִּביְסט  "דּו  ִאים:  ָזאְגט  ֶער  ְׁשִטיֶקער, 
ַדיין ַדאֶוועֶנען ִאיז ָגאְרִניְׁשט, ַדיין ְּתִפיִלין ִאיז ָגאְרִניְׁשט, 
דּו ָהאְסט ִניְׁשט ַקיין ֲחִׁשיבּות ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן", ָאֶּבער 

ֶער  ֶרִּבי'ן,  צּום  קּוְמט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ֶזעט  ֶער  ֶווען 
ִּבין  'ִאיְך  ִזיְך:  ְׁשַטאְרְקט  ֶער  ֶרִּבי'ן,  ִאין  ָאן  ִזיְך  ַכאְּפט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ֵזייֶער ָחׁשּוב  ִאיז  ַמיין ַדאֶוועֶנען  ָיא, 
ֶיעֶדע  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ָחׁשּוב  ֵזייֶער  ִאיז  ְּתִפיִלין  ַמיין 
ִאין  ַרַעׁש  ְגרֹויֶסע  ַא  ַמאְכט  טּו  ִאיז  ָוואס  ְקֵלייִניֵקייט 
ִהיְמל', ַדאן קּוְמט ֶער צּום ֶמעְנְטׁש ִמיט ַא ֵנייֶע ֶוועג ִווי 
ַאזֹוי ַאֶוועק צּו ֶנעֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ָדאס ִאיז ָנאְך ֶמער ְמסּוְּכן פּון ִדי ֶעְרְׁשֶטע ֶוועג, ֶער 
ָזאְגט ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש: "דּו ֵווייְסט, דּו ִּביְסט ַאן ֶאֶמת'ֶער 
ִזיְך  ֶקעְנְסט  ִדי  אֹויְסֶגעַאְרֶּבעט,  ׁשֹוין  ִּביְסט  דּו  ַצִּדיק, 
ֵיֶצר  ֶדעם  פּון  ְוכּו'", אּון  ְוכּו'  ֵׁשמֹות  ִמיט  ַּבאִניְצן  ׁשֹוין 

ָהָרע ַדאְרף ֶמען ִזיְך ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן.

ֶדער ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ָזאְגן צּום ֵיֶצר ָהָרע: "דּו ָזאְלְסט 
ִמיר ָגאְרִניְׁשט ָזאְגן, ִניְׁשט ַאז ִאיְך ִּבין 'ָגאְרִניְׁשט' ֶוועְרד 
ַהאְלְטן  ַדאְרף  ֶמען  ֶוועְרד;  'ָיא'  ִּבין  ִאיְך  ַאז  ִניְׁשט  אּון 
ָקאּפ ִווי ַאזֹוי ִמְלָחָמה צּו ַהאְלְטן ִמיְט'ן ֵיֶצר ָהָרע, ֶעס ִאיז 
ַדאְרף  ַזייט  ֵאיין  פּון  ִמְלָחָמה,  ָקאְמְּפִליִציְרֶטע  ַא  ֵזייֶער 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ִזיְך אֹויְפֵהייְּבן אּון ַהאְלְטן ִאין ֵאיין ַחֶזְר'ן: 
'ִאיְך ִּבין ָיא ֶוועְרד', 'ַמיין ַדאֶוועֶנען ִאיז ֶוועְרד', 'ֶדער 
ָוואס ִאיְך ֶרעד  ָוואְרט  ֶיעֶדעס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט צּו 
גּוט  ֶמען  ַדאְרף  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון  ָאֶּבער  ִאים',  צּו 
ֶגעֶדעְנְקן ָוואס ֶמען ָהאט ַאְלץ ָאְּפֶגעטּון ִאין ֶלעְּבן אּון 
ָוואס ֶמען טּוט ָנאְך ֶיעְצט, ִמיר ָהאְּבן ָנאְך ַאַסאְך ַאַסאְך 

אֹויף ָוואס ְּתׁשּוָבה צּו טּון.

ֶמעְנְטְׁשן  ִאין ֶדעם,  ֶצעִמיְׁשט  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן 
ְפֶרעְגן ִמיר ְׁשֶטעְנִדיג: "ֵאייְנָמאל ָזאְגט ֶמען ַא ְּדָרָׁשה ַאז 
ֶזעֶנען  ִמיר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ָחׁשּוב  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ִמיר 
ָאְנֶגעִפיְלט ִמיט ִמְצֹות, אּון ַאן ַאְנֶדעֶרע ָמאל ָזאְגט ֶמען ַא 
ְּדָרָׁשה ַאז ִמיר ַדאְרְפן ְּתׁשּוָבה טּון, ִמיר ַדאְרְפן ֶגעֶדעְנְקן 
ִאין  ָאְּפֶגעטּון  ַאְלץ  ָהאְּבן  ִמיר  ָוואס  ֶזעֶנען,  ִמיר  ֶווער 
ֶלעְּבן"; ָזאְגט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: ֶדער ֶעְנְטֶפער 
ֶדערֹויף ִאיז: ַאֶלעָמאל ַדאְרף ֶמען ֵגיין ַפאְרֶקעְרט פּוֶנעם 
ֶצעְּבֶרעְכן,  ִמיְך  ִוויל  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  אֹויּב  ָהָרע;  ֵיֶצר 
ֶדער  ֶוועְרד,  ָגאְרִניְׁשט  ִּביְסט  "דּו  ַזיין:  ְמַייֵאׁש  ִמיְך 
ָזאג  ֶדעָמאְלט  אֹויס",  ִניְׁשט  ִדיְך  ֶהעְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵווייס  ִאיְך  ִמְצֹות,  ִמיט  ָאְנֶגעִפיְלט  ִּבין  "ִאיְך  ִאים:  ִאיְך 
ִאיְך  ֵגיי  ָדאְך  ָאְּפֶגעטּון  ַאְלץ  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ַטאֶקע 
'ֵּפיאֹות',  ָהאּב  ִאיְך  'ָּבאְרד',  ַא  ָהאּב  ִאיְך  'ִציִצית',  ִמיט 
'ְּתִפיִלין'  ֵלייג  ִאיְך  'ַׁשָּבת',  ִהיט  ִאיְך  'ָּכֶׁשְר'ס',  ֶעס  ִאיְך 
ֶדער  קּוְמט  ִמְצֹות",  ִמיט  ָאְנֶגעִפיְלט  ִּבין  ִאיְך  ְוַכּדֹוֶמה, 
ִמיְך אֹויְפצּוֵהייְּבן: "דּו  ֶוועג,  ְצֵווייֶטע  ַא  ִמיט  ָהָרע  ֵיֶצר 
ִּביְסט  ִאיְנֶגעְרַמאן, דּו  ַאַזא ָחׁשּוב'ֶער  ִּביְסט  ֵווייְסט, דּו 
ַאַזא ֶעְרִליֶכער ִאיד, דּו ִּביְסט ַאַזא ַצִּדיק ְוכּו'", ֶיעְצט ָזאג 



ג

ִאיְך ִאים: "ִאיְך ֵווייס גּוט גּוט ַמיין ַמָצב, ִאיְך ֵווייס גּוט 
גּוט ֶווער ִאיְך ִּבין, ִאיְך ַדאְרף ָנאְך ַא ַסאְך ְּתׁשּוָבה טּון", 
ָדאס ִאיז ָאֶּבער ִניְׁשט ַאז דּוְרְכֶדעם ֶוועל ִאיְך ַאַריין ַפאְלן 
אר ִאיְך קּוק: 'ֶווער  ִאין ַא ִיאּוׁש אּון ֶוועְרן ֶצעְּבָראְכן, נַָ
ָזאְגט ִמיר ָדאס: "דּו ִּביְסט ַא ַצִּדיק"?' - ֶדער ֵיֶצר ָהָרע, 
"ִאיְך  ָזאְגן:  ִאים אּון  ִמיט  ְׁשִּפיְלן  ַארּום  ִזיְך  ִאיְך  ַדאְרף 

ַדאְרף ָנאְך ַאַסאְך ְּתׁשּוָבה טּון".

ִזיְך  ָזאְלן  ִמיר  ָדא,  ֶרִּבי  ֶדער  אּוְנז  ֶלעְרְנט  ָדאס 
ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ָוואס  ְׁשִּפיְצֶלעך  ִדי  ִמיט  אֹויְסֶקעֶנען 
ְׁשֶטעְלט אּוְנז אּוְנֶטער; ַאָמאל ְּפרּוִּביְרט ֶדער ֵיֶצר ָהָרע 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ֶנעֶמען  צּו  ַאֶוועק 
ְּבֶרעְנֶגען  ַאַריין  ִאים  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  ֶצעְּבֶרעְכן  דּוְרְכ'ן 
ַמֲחָׁשבֹות ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִדיְך ִניְׁשט ְוכּו', 
אּון ַאָמאל ְּפרּוִּביְרט ֶער ַאֶוועק צּו ֶנעֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש 
ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  אֹויְפֵהייְּבן  דּוְרְכ'ן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ִאים ַאַריין ְּבֶרעְנֶגען ַמֲחָׁשבֹות ַאז דּו ִּביְסט ֶדער ֱאֶמת'ֶער 

ַצִּדיק ְוכּו'.

ִאיז  ֱאֶמְת'ן  ִאין  ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט 
ֶדער ְפרּוֶמער ֵיֶצר ָהָרע ָוואס קּוְמט ְּבִאיְצְטלּוְתא ְדַרָּבָנן, 
ֲחִׁשיבּות  ְגרֹויס  ַזיין  ִאיֶּבער  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  ִריְמט  ֶער 
ֵיֶצר  ַאְנֶדעֶרער  ֶדער  ִווי  ְׁשֶוועֶרער  ַאַסאְך  ָנאְך  ְוכּו', 
ִווי מֹוֲהָרא"ׁש  ַוואְרְפט ַאָראּפ ֶדעם ֶמעְנְטׁש,  ָוואס  ָהָרע 
)ִסיָמן  ַהַּצִּדיק  ְּפֻעַּלת  ִאין  ֶדעְרֵצייְלט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 
ִאין  ֶגעֵווייְלט  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ָוואס  ַצייט  ִדי  ִאין  רלט(: 

אּון  ַאַראֶּבער,  יּוְנֶגער  ַא  ִאים  צּו  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֵחיָפה, 
ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעֶזעְצט ֶנעְּבן ֶרִּבי'ן אּון ֶגעֶרעְדט צּו ִאים 
ַאַסאְך, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָאֶּבער ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ָוואס 
ֶיעֶנער ֶרעְדט. ָדאס ָהאט ִזיְך ִאיֶּבעְרֶגע'ַחְזְר'ט ַּביי ֶיעֶדע 
ְסעּוָדה, ַּבייָטאג אּון ַּבייַנאְכט, ֶדער ַאַראֶּבער ִאיז ְּכֵסֶדר 
ָנאְכַאָמאל ֶגעקּוֶמען אּון ֶגעֶרעְדט צּום ֶרִּבי'ן ִמיט ְגרֹויס 
ָאְנֶגעקּוֶמען  ַאַראֶּבער  ֶדער  ִאיז  ָמאל  ֵאיין  ִליְּבַׁשאְפט. 
ָהאט  ֶער  אּון  ַּכַעס,  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ַא  ִמיט  ֶגעֶווער  ִמיט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵזייֶער צּו ְׁשֵרייֶען אּון ַפאְרִפיְרן אֹויְפ'ן ֶרִּבי'ן. 
ֶדער ֶרִּבי ָהאט ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס ֶער ֶרעְדט, ֶעס ִאיז 
ָאֶּבער ֶגעֶווען ָדאְרט ַא ְפרֹוי פּון ָוואִליֵחיי ָוואס ָהאט ָיא 
ַפאְרְׁשַטאֶנען, אּון ְגַלייְך ֶווען ֶדער ַאַראֶּבער ִאיז ַאֶוועק 
ֶגעַגאְנֶגען ָהאט ִזי ֶגעָזאְגט צּום ֶרִּבי'ן: "ִאיר ָזאְלט ְלַמַען 
ַהֵׁשם ׁשֹוין ַאְנְטלֹויְפן פּון ֶדעם הֹויז, ַווייל ֶדער ַאַראֶּבער 
ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִוויל ֶדער ֶרִּבי ָזאל ַארֹויְסֵגיין ִאין ַא 
ִמְלָחָמה ִמיט ִאים". ֶדער ֶרִּבי ִאיז ַטאֶקע ַאְנְטָלאְפן צּום 
ְטַׁשאְרִני- פּון  ָוואְלף  ְזֵאב  ֶרִּבי  ַצִדיק  ֵהייִליְגן  פּון  הֹויז 
ֶדעָמאְלט  אֹויְך  ִאיז  ָוואס  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  אֹוְסְטָרָאה 
ֶרִּבי'ן  ֶדעם  ַּבאַהאְלְטן  ָהאט  ֶער  אּון  ֵחיָפה,  ִאין  ֶגעֶווען 

ִאין ַאן הּוְנֶטעְרְׁשְטן ִציֶמער. ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶדער ַאַראֶּבער 
ָנאְכַאָמאל צּוִריק ֶגעקּוֶמען צּו ִדי ַאְכַסְנָיא פּון ֶרִּבי'ן אּון 
ַאז  ִוויְסן  ַדאְרף  ֶער  ֶמעְנְטׁש?  ֶדער  ִאיז  "וואּו  ֶגעָזאְגט, 
ִאיְך ָהאּב ִאים ֵזייֶער ִליּב, ִאיְך ֶוועל ִאים ֶגעְבּן ֵאייְזֶלען 
ִדי  ִמיט  ֵגיין  ֶקעֶנען  ָזאל  ֶער  ַאז  ֶפעְרד,  ַמיין  אֹויְך  אּון 
ַׁשָיָרה ַקיין ְטֶבְרָיה, פּון ֶיעְצט ַדאְרף ֶער ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט 
ֶמער מֹוָרא ָהאְּבן פּון ִמיר", אּון ַאזֹוי ִאיז ַטאֶקע ֶגעֶווען, 
ֶדער ֶרִּבי ִאיז צּוִריק ֶגעקּוֶמען צּו ַזיין ַאְכַסְנָיא, אּון ֶדער 
ַאַראֶּבער ִאיז ֶגעקּוֶמען אּון ָהאט ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶרעְדט, ֶער 
ַצייט,  ַגאְנֶצע  ִדי  ֶגעַלאְכט  אּון  ְׁשִטיל  ֶגעֶזעְסן  ָנאר  ִאיז 
אּון ֶדעְרָנאְך ָהאּב ֶדער ַאַראֶּבער ֵזייֶער ִליּב ֶגעַהאט ֶדעם 
ֶרִּבי'ן. ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעֶׂשה ִמיט ֶדעם ַאַראֶּבער ִאיז ֶגעֶווען 

ֵזייֶער ָמאְדֶנע אּון ַפאְרהֹויְלן.

אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט: ִאיְך ָהאב ֶגעַהאט ֶמער 
פּון  ִווי  ַאַראֶּבער,  ֶדעם  פּון  ִליְּבַׁשאְפט  ִדי  פּון  ִיסּוִרים 
ַזיין ַפייְנְטַׁשאְפט אּון ַּכַעס". לֹויט ִווי ְמ'ָהאט ְׁשֶּפעֶטער 
ֶגעֶהעְרט פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ִאיז ֶער ֶגעֶווען ִאין ַא ְגרֹויֶסע 
ֶגעֶווען ֶדער ַסַמ"ְך  ִאיז  ַסָּכָנה פּון ֶדעם ַאַראֶּבער, ָדאס 
ֶמ"ם ַאֵליין ָוואס ָהאט ִזיְך ַאזֹוי ַפאְרְׁשֶטעְלט, ֶדער ַסַמ"ְך 
ֵמ"ם ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט אֹויְסַהאְלְטן ָדאס ַאז ֶדער ֶרִּבי 
ַהָׂשגֹות  ְגרֹויֶסע  ַזייֶנע  ַזיין  צּו  ַמִשֹיג  ֶגעֶווען  זֹוֶכה  ָהאט 
ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִדי ַזאְך פּון ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָהאט ֶדער ֶרִּבי 
ָדאְרט זֹוֶכה ֶגעֶווען, ֶדעְרַפאר ָהאט ִזיְך ֶדער ַסַמ"ְך ֵמ"ם 

ַפאְרֵלייְגט אֹויף ִאים.

ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ִסיּפּור ַאז ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעַהאט 
ֶמער ִיסּוִרים פּון ִדי ִליְּבַׁשאְפט פּוֶנעם ַסַמ"ְך ֵמ"ם, ֶדער 

ֵיֶצר ָהָרע, ִווי פּון ַזיין ַפייְנְטַׁשאְפט אּון ַּכַעס.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ַמְמִׁשיְך ֶגעֶווען: 
ֵטייְלט  ָוואס  ֵאייֶנער  ַזאְך,  ֵנייֶע  ַא  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ַהייְנט 
ְצָדָקה ַמאְכט ֶמען ׁשֹוין פּון ִאים 'ֶווער ֵווייְסט ָוואס', ֶער 
ֶגעְּבט  ָוואס  ֵאייֶנער  ַצִּדיק';  ָוא"ו  'ַלֶמ"ד  ַא  ֶוועְרט ׁשֹוין 
צּו ֶעְסן ַפאר ִאיְדן ֶוועְרט ׁשֹוין ַמָמׁש 'ֶדער ר' ְיֵׁשְעי'ֶלע 
ְזכּות  ְמַלֵמד  ִאיז  ָוואס  ֵאייֶנער  ֶׁשְּבדֹוֵרנּו';  ִמֶקעֶרעְסִטיר 
ַּבאְרִדיְטׁשֹויֶב'ער  'ֶדער  ַמָמׁש  ׁשֹוין  ֶוועְרט  ִאיְדן  אֹויף 
ַאֶלעס  ִזיְך!  ַּבארּוִאיג  ִמינּוט,  ַא  ִמינּוט,  ַא   - ֶׁשְּבדֹוֵרנּו', 
ִאיז ַטאֶקע ֵפיין אּון וואֹויל, ֶדער ִאיד ֶגעְּבט ְצָדָקה, ֶדער 
ִאיד ֶגעְּבט צּו ֶעְסן ַפאר ִאיְדן, ֶדער ִאיד ִאיז ְמַלֵמד ְזכּות 
אֹויף ַא ְצֵווייְטן, ָדאְך ַדאְרף ֶמען ָאֶּבער ִוויְסן ֶער ֶוועְרט 
ֶיעְצט ָנאְכִניְׁשט ֶדעְרַפאר 'ֶדער ר' ְיֵׁשְעי'ֶלע ִמֶקעֶרעְסִטיר 
ֶׁשְּבדֹוֵרנּו' ָאֶדער 'ֶדער ַּבאְרִדיְטׁשּוֶב'ער ֶׁשְּבדֹוֵרנּו', ִמיר 
ַזיין ָּפׁשּוֶט'ע  ַדאְרְפן ָנאְך ַאַסאְך ְּתׁשּוָבה טּון ִמיר ָזאְלן 

ִאיְדן.

)ַמֶסֶכת  ְירּוַׁשְלִמי  ַתְּלמּוד  ִאין  ֶגעַהאט  ָהאְּבן  ִמיר 



ד

ְׁשָקִלים ֶּפֶרק ה', ֲהָלָכה א'(: "ִאין ֲהוֹון ַקְדָמִאין ַמְלָאִכין", אֹויּב 

קּוְקְסטּו ָאן ִדי ְפִריֶעְרִדיֶגע דֹורֹות ִווי ַמְלָאִכים, "ֲאָנן ְּבֵני 
ֱאָנׁש", ֶקען ֶמען אּוְנז ָאְנקּוְקן ִווי ֶמעְנְטְׁשן, "ְוִאין ֲהוֹון ְּבֵני 
ֱאָנׁש", ָאֶּבער אֹויּב קּוְקְסטּו ָאן ִדי ְפִריֶעְרִדיֶגע ּדֹורֹות ִווי 
ֵאייְזֶלען, "ָאַמר  ִווי  ֶזעֶנען ִמיר  ַחָּמִרין",  ֶמעְנְטְׁשן, "ֲאָנן 
ְדֶרִּבי  ַּכֲחַמְרֵּתיּה  ֶרִּבי ָמָנא ְּבַהִהיא ַׁשְעָּתא ָאְמִרין ֲאִפילּו 
ִּפְנָחס ֶּבן ָיִאיר ָלא ִאיְדִמינּון", ָאֶּבער ֶמען ֶקען אּוְנז ֲאִפילּו 
ָיִאיר,  ֶּבן  ִּפְנָחס  ַרִּבי  ֵאייְזֶלען פּון  ִדי  ִניְׁשט צּוְגַלייְכן צּו 
ֶגעֶדעְנְקן,  ַדאְרְפן גּוט גּוט  ִמיר  ֵאייְזֶלען.  ְסַּתם  ִווי  אר  נַָ
ָהאְּבן  ִמיר  ַאְרֶּבעְטן,  צּו  ַאַסאְך  ַאַסאְך  ָנאְך  ָהאְּבן  ִמיר 
ָנאְך ַאַסאְך ַאַסאְך צּו ַפאְרֶרעְכְטן צּו ַזיין ְלָכל ַהָּפחֹות ַא 

ָּפׁשּוֶט'ער ִאיד. 

ֶדער  ִווי  ֶרִּבי'ן,  צּום  ֶגעקּוֶמען  ִמיר  ֶזעֶנען  ֶדעְרַפאר 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן עב( ָוואס ִאיז 
ַצִּדיק?  ֶאֶמת'ֶער  ַאן  צּו  ְמקּוָרב  ִאיז  ֶמען  ִצי  ִסיָמן  ֶדער 
ֶווען ֶמען קּוְמט צּום ַצִּדיק ַפאְלט אֹויְפ'ן ֶמעְנְטׁש  אֹויּב 
ַא ּבּוָׁשה אּון ִׁשְפלּות; ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ַזיין ַא 'ַמִּכיר ֶאת 
ְמקֹומֹו' )ָאבֹות ֶּפֶרק ו, ִמְׁשָנה ו(, ִאיְך ֶגעֶדעְנק ֶווער ִאיְך ִּבין, 
ִאיְך ֶגעֶדעְנק ָוואס ִאיְך ָהאּב ַאְלץ ָאְּפֶגעטּון, ָאֶּבער פּון 
ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט אֹויּב ֶדער ֵיֶצר ָהָרע קּוְמט ִמיר ַאֶוועק 
וואּו  "קּוק  ִמיר:  ָזאְגט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ֶנעֶמען 
ַווייט דּו ִּביְסט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן", ֶדעָמאְלט ָזאג ִאיְך 
ִזיְך  ְפֵריי  ִאיְך  'ִציִצית',  ַמיין  ִמיט  ִזיְך  ְפֵריי  "ִאיְך  ִאים: 
ִמיט ַמיין 'ָּבאְרד אּון ֵּפיאֹות', ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ַאז ִאיְך 'ִהיט 
ַׁשָּבת', ִאיְך ִּבין פּול ִמיט גּוְטס, דּו ֶוועְסט ִמיר ִניְׁשט ָזאְגן 

ִצי ִאיְך ִּבין גּוט ָאֶדער ִניְׁשט".

ִמיט ֶדעם ַטייְטְׁשן ַצִדיִקים ֶדעם ָּפסּוק ָוואס ַאְבָרָהם 
ָאִבינּו ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר לֹוט )ְּבֵראִׁשית יג, ט(: "ִהָּפֶרד ָנא 
ֵמָעָלי ִאם ַהְּׂשֹמאל ְוֵאיִמָנה ְוִאם ַהָּיִמין ְוַאְׂשְמִאיָלה", ֵׁשייד 
ִדיְך ָאּפ פּון ִמיר, אֹויּב דּו ִוויְלְסט ֵגיין אֹויף ֶדעם ִליְנֶקען 
ַזייט ֶדעָמאְלט ֶוועל ִאיְך ֵגיין אֹויף ִדי ֶרעְכֶטע ַזייט, אּון 
ֶדעָמאְלט  ַזייט  ֶרעְכְטן  ֶדעם  ֵגיין אֹויף  ִוויְלְסט  דּו  אֹויּב 
ֶוועל ִאיְך ֵגיין אֹויף ִדי ִליְנֶקע ַזייט; ִאיְך ֶוועל ְׁשֶטעְנִדיג 
ֵגיין ִדי ַפאְרֶקעְרֶטע ִריְכטּוְנג פּוֶנעם ֵיֶצר ָהָרע, ֶווען ֶדער 
ֵיֶצר ָהָרע קּוְמט צּו ִמיר אֹויף ִליְנְקס, ֶער ֶצעְּבֶרעְכט ִמיר, 
ָזאֶגעְנִדיג: "דּו ִּביְסט ׁשֹוין ַפאְרַפאְלן, פּון ִדיר ֶוועט ׁשֹוין 
ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרן, דּו ִּביְסט ַאזֹוי ַווייט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ְוכּו'", ֶדעָמאְלט ֶוועל ִאיְך ֵגיין אֹויף ֶרעְכְטס, ִזיְך ְפֵרייֶען 
ִמיט ֶיעֶדע ְקֵלייֶנע ִמְצָוה ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶגעטּון, ִזיְך ְמַחָיה 
ַזיין ִמיט ֶיעֶדע ְקֵלייִניֵקייט ִאין ֲעבֹוַדת ַהֶׁשם, ִוויֶדעְראּום 
ֶווען ֶדער ֵיֶצר ָהָרע קּוְמט צּו ִמיר אֹויף ֶרעְכְטס, ֶער ִריְמט 
ׁשֹוין  ִּביְסט  "דּו  ָזאֶגעְנִדיג:  אֹויף,  ִמיר  ֵהייְּבט  אּון  ִמיר 
אֹויף ַא ָגאר הֹויֶכע ַמְדֵריָגה, דּו ֶקעְנְסט ִזיְך ׁשֹוין ַּבאִניְצן 

ִמיט ַאְנֶדעֶרע ֶוועְגן, ִמיט הֹויֶכע ְׁשְּפַראְך ְוכּו'", ֶדעָמאְלט 
וואּו  ּפּוְנְקְטִליְך  ֵווייס  ִאיְך  ִליְנְקס,  אֹויף  ֵגיין  ִאיְך  ֶוועל 
ִאיְך  ִאיד,  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  צּו  ָנאְך פּון  ִּבין  ִאיְך  ַווייט 

ֶגעֶדעְנק גּוט ָוואס ִאיְך ַדאְרף ַפאְרֶרעְכְטן.

ִדים ֶגעָוואְלט טּון דּוְרְכ'ן  ָדאס ָהאט ֶדער ֶקעִניג פּון ִדי ׁשֵ
לּוְצִליְנג ֶגעָוואְרן גּוט ִמיְט'ן  ט ּפְ ן ֶדעם ֵסֶפר, ֶער ִאיז ִניׁשְ ֶגעּבְ
ִאים  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג  ֵנייֶער  ַא  יְרט  רּוּבִ ּפְ ָהאט  ֶער  אר  ַנָ ָחָכם, 
ְטן, ִמיט ֶהעֶכעֶרע ַזאְכן,  עְרׁשְ ַאֶוועק צּו ֶנעֶמען פּוֶנעם ֵאייּבֶ

ַראְך ְוכּו'. ּפְ ִמיט מֹוְפִתים, ִמיט ַא הֹויֶכע ׁשְ

ֶדעְרָנאְך ַאז ֶסע ִגיקּוֶמען ִדי ַצייט פּון ֶדעם ָזְקן ַאז ֶער 
ַזייֶנע  ִגירּוִפין  ֶער  ָהאט  ֶוועְלט.  ֶדער  פּון  ֵגיין  ַאֶוועק  ָזאל 
ִקיְנֶדער. אּון ָהאט ֵזיי ַצָווֶאה ִגיָלאְזט. אּון ָהאט צּו ֵזיי ַאזֹוי 
ער ָדאס ֵסֶפר. אּון ִאיר ֶזעט דֹוְך  ִגיָזאְגט. ִאיְך ָלאז ַאייְך ִאיּבֶ
ה. אּון פּון  ְקדּוׁשָ ַאז ִאיְך ָהאּב ּכַֹח צּו ִניְצן ִמיט ֶדעם ֵסֶפר ּבִ
ֶדעְסט ֶוועִגין ָפאְרט ִניץ ִאיְך ֶדעְרִמיט ִניט. ָנאר ִאיְך ָהאּב 
ִניט  ֶדעְרִמיט  אֹויְך  ִאיר  ָזאְלט  ַרְך.  ִיְתּבָ ַהּׁשֵם  ִאין  ֶאמּוָנה 
ַאייְך.  פּון  ֵאייֶנער  ִגיפּוֶנען  ִזיְך  ֶוועט  ֶעס  ַאז  ֲאִפילּו  נּוִצין. 
ֶער  ָזאל  ה.  ְקדּוׁשָ ּבִ ֶדעְרִמיט  נּוִצין  ֶקעֶנען  ֶוועט  ֶער  ָוואס 
ין ֶאמּוָנה ִאין  ָפאְרט ֶדעְרִמיט ִניט נּוִצין. ָנאר ֶער ָזאל ָהאּבִ

ַרְך. ַהּׁשֵם ִיְתּבָ

מֹוֲהָרא"ׁש  ַּביי  ֶגעֶזען  ָיאְרן  ַאֶלע  ִמיר  ָהאְּבן  ָדאס 
ֶגעוואּוְסט  ַאֶלעס  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש  ָעֵלינּו;  ָיֵגן  ְזכּותֹו 
אּון ַאֶלעס ֶגעֶזען, ִמיט ֶדעם ַאֶלעם ָהאט ֶמען ֵקייְנָמאל 
ִניְׁשט ֶגעֶהעְרט ַא הֹויֶכע ְׁשְּפַראְך פּון ִאים, ַאז דּו ִּביְסט 
ֶגעַגאְנֶגען ֶּבעְטן ַא ְּבָרָכה פּון מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶהעְלְפן;  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  "ֶדער  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ַאְלץ 
ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועְסטּו ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן", ָדאס 
ָהאט מֹוֲהָרא"ׁש ַאְלץ ֶגע'ַחֶזְר'ט: "ֵגיי צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
טּון  ֶגעֶקעְנט  ָוואְלט  מֹוֲהָרא"ׁש  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן",  צּום  ֵגיי 
אֹותֹות  ַמאְכן  ֶגעֶקעְנט  ָוואְלט  מֹוֲהָרא"ׁש  ַאְנֶדעְרׁש, 
ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ֶער  ָהאט  ַאֶלעם  ֶדעם  ִמיט  ּומֹוְפִתים, 
ֶגעֶרעְדט  ַאֶלעָמאל  אר  נַָ ְׁשְּפַראְך  הֹויֶכע  ֶדעם  ֶגעֶרעְדט 

ָּפׁשּוט: "ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ֶהעְלְפן".

ֶווען ֵאייֶנער ִאיז ַאַריין צּו מֹוֲהָרא"ׁש ִזיְך אֹויְסֶרעְדן 
ֶדעם  אֹויְסֶלעְרֶנען  ַאְלץ  ֶער  ְפֶלעְגט  'חֹובֹות',  ִאיֶּבער 
ֶּבעט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  "ֵגיי  ָזאֶגעְנִדיג:  ִמיְטל,  ֶרִּבי'ְנס 
ִדיְך  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 
ֶהעְלְפן", מֹוֲהָרא"ׁש ָוואְלט ֶווען ֶגעֶקעְנט ַמאְכן ַא מֹוֵפת 
ֵקייְנָמאל  מֹוֲהָרא"ׁש  ָהאט  ָדאְך  ֶגעְלט,  ֶוועְרן  ָזאל  ֶעס 
אר  נַָ מֹוְפִתים,  פּון  ְׁשְּפַראְך  הֹויֶכע  ַקיין  ֶגעֶרעְדט  ִניְׁשט 
ַאְלץ אֹויְסֶגעֶלעְרְנט צּו ֵגיין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; מֹוֲהָרא"ׁש 
ְפֶלעְגט  חֹובֹות,  ְׁשֶוועֶרע  ִאין  ֶגעֶווען  אֹויְך  ִאיז  ַאֵלייְנס 
ֶער ַאְלץ ַחֶזְר'ן צּו ִדי ַּתְלִמיִדים ַאז ִמיט 'ְּתִפָּלה' ֶוועט ֶער 

ַארֹויס ֵגיין פּון ִדי חֹובֹות.



ה

מֹוֲהָרא"ׁש ְּבֶרעְנְגט ֶעְטִליֶכע ָמאל ִאין ֲאֶׁשר ַּבַּנַחל ַא 
ָאן  קּוְמט  ֶמען  ֶווען  ַמָמׁש  ָמאל  ֶיעֶדע  ַזאְך,  מֹוָרא'ִדיֶגע 
ֶגעְּבן ַא קּוׁש ֶדעם  ָנאְכַאָמאל  ִזיְך  ִוויל  צּו ֶדעם ְׁשִטיְקל 
ֲאֶׁשר ְּבַנַחל...: "ֶעס ִאיז ַא ֵנס פּון ִהיְמל ַאז ֵקייֶנער ִוויל 
ַווייל ַאזֹוי  ִניְׁשט ֶגעְּבן ַקיין ֶגעְלט ַפאר 'ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש', 
ִדי ֶהעְנט צּום  ֵאיין ֵעָצה: 'אֹויְפצּוֵהייְּבן  אר  ָהאְּבן ִמיר נַָ
ִהיְמל אּון ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶער ָזאל אּוְנז ֶהעְלְפן', 
אר אֹויְפ'ן  ִמיר ֶקעֶנען ִזיְך אֹויף ֵקייֶנעם ִניְׁשט ַפאְרָלאְזן נַָ

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן".

ְגֶרעְסֶטע  ִדי  ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט 
ְיׁשּוָעה ָוואס דּו ֶקעְנְסט ֶגעְּבן ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ִאים 
אר  נַָ ֶהעְלְפן  ִניְׁשט  ִאים  ֵקייֶנער ֶקען  ַאז  אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.

ֶעס ִאיז ַא ְגרֹויֶסע ַרְחָמנּות אֹויף ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס 
ֵמייְנט ָנאְך ַאז ֶער ָהאט ֵאייֶנעם: "ִאיְך ָהאּב ַא ָנאְנֶטער 
ִמיְך  ֶוועט  ֶדער  ָקרֹוב,  ָנאְנֶטער  ַא  ָהאּב  ִאיְך  ַחֶבר, 
ַמיין  פּון  'ֶיעֶנער  ַאיין:  ִזיְך  ֶרעְדט  ֶער  ֶהעְלְפן",  ִזיֶכער 
ֶוועְרט  ִמיר...' אּון צּום סֹוף  ִזיְך ַפאר  ִמְׁשָּפָחה ָּפאֶרעט 
ֵקייֶנער  ַאז  ַאיין  ֶזעט  ֶער  ֶווען  ַאְנטֹויְׁשט  ִאיְנַגאְנְצן  ֶער 
ֶהעְלְפט ִאים ִניְׁשט, אּון ֵקייֶנער ֶקען ִאים ִניְׁשט ֶהעְלְפן.

ֶדער ְגִליְקִליְכְסֶטער ֶמעְנְטׁש אֹויף ִדי ֶוועְלט ִאיז ֶדער 
ָוואס ֵווייְסט ַּביי ִזיְך: 'ִאיְך ָהאּב ֵקייֶנעם ִניְׁשט אֹויף ִדי 
אר ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָוואס ִאיְך ַדאְרף ֵגיי ִאיְך  ֶוועְלט נַָ

אר צּו ִאים'. נַָ

ֶדעְרַפאר ָהאט ֶדער ָחָכם ֶגעָלאְזט ַא ַצָווָאה ַפאר ַזייֶנע 
ִקיְנֶדער ַאז ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ִניְׁשט ַּבאִניְצן ִמיט ֶדעם ֵסֶפר פּון 
אר  נַָ אּוְמֵגיין  ִזיְך  ָזאְלן  ֵזיי  אר  נַָ מֹוְפִתים,  ַמאְכן  ֵׁשמֹות, 

ִמיט ִדי ָּפׁשּוֶט'ע ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ין. אּון ָדאס ֵסֶפר ִאיז  ָטאְרּבִ ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶדער ָחָכם ִגיׁשְ
ה, אּון ֶעס ִאיז ָאן ִגיקּוֶמען צּו ַזיין ֵאייִניִקיל.  ירּוׁשָ ִגיַגאְנֶגען ּבִ
ה. ָנאר  ּבְקדּוׁשָ ּכַֹח צּו נּוִצין ֶדעְרִמיט  ִגיַהאט  אּון ֶער ָהאט 
ָהאט  ֶער  אּון  ַרְך.  ִיְתּבָ ַהּׁשֵם  ִאין  ֶאמּוָנה  ִגיַהאט  ָהאט  ֶער 
ֶדעְרִמיט ִניט ִגינּוְצט. ַאזֹוי ִווי ֶדער ָזְקן ָהאט ַצָווָאה ִגיָלאְזט. 
ִרים )ְדַהיינּו ִדי ָוואס ֵזיי ֵרייִדין ָאן( ָוואס ֶעס ִאיז ַפאר  אּון ִדי ְמַדּבְ
ֵאייִניִקיל  ָדאס  ִגיֶרעט  ָאן  ן  ָהאּבְ ִדים.  ׁשֵ ִדי  ן  ְצִוויׁשְ ַהאְנְדן 
דּו  ְגרֹויֶסע. אּון  ֶטעְכֶטער  ָהאְסט  דּו  ר  ֲאׁשֶ ּבַ ָזְקן.  ֶדעם  פּון 
ַפאְרָמאְגְסט ִניט ֵזיי ְמַפְרֵנס צּו ַזיין אּון ֵזיי ַחתּוָנה ַמאִכין. 
אִרי ִדיְך ִמיט ֶדעם ֵסֶפר. אּון ֶער ָהאט ִניט ִגוּואּוְסט  ן ּפָ ַעל ּכֵ
ַזיין  ַאז  ִגיֵמייְנט.  ָאן. אּון ֶער ָהאט  ִאים ָדאס  ֵרייִדין  ֵזיי  ַא 
ֵזייִדין  ַזיין  צּו  ִגיָפאִרין  ֶער  ִאיז  ָאן.  ָדאס  ִאים  ֶרעט  ַהאְרץ 
ר דּו ָהאְסט  ֲאׁשֶ ּבַ ִגיְפֶרעְגט.  ַזיין ֵקֶבר. אּון ָהאט ִאים  אֹויף 
ִגיָלאְזט ַצָווָאה ַאז ֶמען ָזאל ִניט נּוִצין ִמיט ֶדעם ֵסֶפר. ָנאר 
ֶרעט  ַהייְנט.  ַרְך.  ִיְתּבָ ַהּׁשֵם  ִאין  ין  ָהאּבִ ֶאמּוָנה  ָזאִלין  ִמיר 
ִאים  ָהאט  נּוִצין.  ֶדעְרִמיט  ָזאל  ִאיְך  ַהאְרץ.  ָדאס  ָאן  ִמיְך 

דּו  ע  ָכאְטׁשֶ ן(  ָטאְרּבְ ִגיׁשְ ִאיז  ֶער  )ָוואס  ֵזייֶדע  ַזיין  ִגיֶעְנֶפעְרט 
עֶסער ַא דּו ָזאְלְסט  ה. ִאיז ּבֶ ָקאְנְסט נּוִצין ֶדעְרִמיט ִבְקדּוׁשָ
ִניט  ֶדעְרִמיט  ָזאְלְסט  אּון  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּׁשֵם  ִאין  ֶאמּוָנה  ין  ָהאּבִ
ַאזֹוי  ֶער  ָהאט  ֶהעְלִפין.  ִדיר  ֶוועט  ַרְך  ִיְתּבָ ַהּׁשֵם  אּון  נּוצין 

ִגיָטאן.

ָדאס ִאיז ִדי ֶּבעְסֶטע ַמָּתָנה ָוואס ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז 
מֹוֲהָרא"ׁש  ָוואס  ַמָּתָנה  ֶּבעְסֶטע  ִדי  ִאיז  ָדאס  ֶגעֶגעְּבן, 
ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן: "ֶיעֶדע ְׁשֵאָלה ָוואס ִאיְך ָהאּב - ֵגיי 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶדעם  ְפֶרעג  ִאיְך  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ִאיְך 

'ַבּאֶׁשעֶפער, ָזאל ִאיְך ַאזֹוי טּון ָאֶדער ַאזֹוי טּון?'"

ְסֵפיקֹות:  ִמיט  ֶגענּוֶמען  ַארּום  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאזֹוי?"  ִצי  ַאזֹוי  טּון,  ִאיְך  ָזאל  ַאזֹוי  "ִווי 
ִפיְלט ִווי ֶער ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַאן ֵעָצה ֶגעְּבן, ֶיעֶדע ִמינּוט 
קּוְמט ִאים ַארֹויף ִאין ֶגעַדאְנק ַאן ַאְנֶדעֶרע ֵמיינּוְנג, ֶער 
ִצי  ִוויְסן  ִאיְך  ָזאל  וואּו  ֶצעִמיְׁשט, פּון  ִאיְנַגאְנְצן  ֶוועְרט 
ֶדער ֶגעַדאְנק ִאיז ֶדער ָרצֹון ַהֶׁשם ָאֶדער קּוְמט ֶעס ָגאר 
ֶדעְרַפאר   - צּו  ָדאס  ִמיר  ֶרעְדן  ֵזיי  ָוואס  ֵׁשִדים  ִדי  פּון 
ֶוועג  ִזיֶסע  אּון  ְגִריְנֶגע  ַאַזא  אֹויס  אּוְנז  ֶרִּבי  ֶער  ֶלעְרְנט 
ִווי ַאזֹוי ִזיְך ַאן ֵעָצה צּו ֶגעְּבן ִמיט ִדי ְסֵפיקֹות: "ֵגיי צּו ַא 
ִציּון פּון ַא ַצִּדיק אּון ְׁשמּוֶעס ָדאְרט אֹויס ַדייֶנע ְסֵפיקֹות, 

ְפֶרעג ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִווי ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן".

ֶגעֶגעְּבן  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֶעְטִליֶכע ֵּבייְׁשִּפיְלן ֶדערֹויף: צּום ֵּבייְׁשִּפיל ֶמען ְטָראְגט 
ִמיר ָאן ַא ִׁשידּוְך, ָאֶדער ֶמען ְטָראְגט ִמיר ָאן צּו קֹויְפן 
ַא הֹויז, ַא ַקאר ְוַכּדֹוֶמה, פּון וואּו ָזאל ִאיְך ַטאֶקע ִוויְסן 
ִצי ָדאס לֹויְנט ִזיְך ָאֶדער ִניְׁשט? ֶאְפָׁשר ִאיז ָדאס ִניְׁשט 
ִדי ִריְכִטיֶגע ִׁשידּוְך, ֶאְפָׁשר ֶוועל ִאיְך ַאַריין ַפאְלן ִאין ַא 
ְׁשֶלעְכֶטע ֶגעֶׁשעְפט?; ָאֶדער ֵאייֶנער רּוְפט ִמיר ִאיְך ָזאל 
קּוֶמען צּו ִאים אֹויף ַׁשָּבת, אּון ִאיְך ִּבין ֵזייֶער ֶצעִמיְׁשט, 
ֶזעט  ַזייט  ֵאיין  פּון  ֵגיין?  ִניְׁשט  ָאֶדער  ֵגיין  ָיא  ִאיְך  ָזאל 
ָדאס אֹויס ִווי ַא גּוֶטע ַזאְך ָאֶּבער פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט 
ִּבין ִאיְך ִניְׁשט ִזיֶכער ַּביי ִזיְך ִצי ִאיְך ָזאל ֶעס טּון, ִצי ֶעס 
לֹויְנט ִזיְך ְוכּו', ַאזֹוי ִאיז ֶעס ִמיט ֶיעֶדע ַזאְך, פּון וואּו ָזאל 
ַא ֶמעְנְטׁש ִוויְסן ִצי ֶער טּוט ָדאס ִריְכִטיֶגע? - ָאֶּבער ִדי 
ֵעָצה ֶדערֹויף ִאיז צּו ְפֶרעְגן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער 
ְטָראְגט  ָוואס צּו טּון, ֶמען  ִניְׁשט  ֵווייס  ִאיְך  ַבּאֶׁשעֶפער 
ִמיר ָאן ַא ִׁשידּוְך, ֶמען ְטָראְגט ִמיר ָאן ַא ֶגעֶׁשעְפט, ֶעס 
קּוְקט אֹויס צּו ַזיין ַא גּוֶטע ִׁשידּוְך, ֶעס קּוְקט אֹויס צּו 
ַזיין ַא גּוֶטע ֶגעֶׁשעְפט, ָזאל ִאיְך ֶעס ָיא טּון, ָאֶדער ִניְׁשט 
ַאֶלע  ְּפָרִטּיּות  ִּבְפָרֵטי  אֹויס  ֶמען  ְׁשמּוֶעְסט  ַאזֹוי  טּון?"; 
ְצָדִדים פּון ֶדעם ָסֵפק, ִּביז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפט 

ַאז ֶמען ֶוועְרט אֹויְסֶגעְקָלאְרט ִדי ְסֵפיקֹות.

ָדאס ִאיז ְּפַׁשט ָוואס ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ֶדעְרֵצייְלן 



ו

)ַּתֲעִנית כד:(: ְּפִלימֹו ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֲאִני ָרִאיִתי אֹותֹו ַהַּבִית 

ְוָהיּו קֹורֹוָתיו יֹוְצאֹות ַאָּמה ְלַּכאן ְוַאָּמה ְלַּכאן", ִאיְך ָהאּב 
ֶגעֶזען ֶדעם הֹויז ָוואס ֶדער ֵהייִליֶגער ַצִּדיק ֶרִּבי ֲחִניָנא 
ִאיז  ַא ְפרֹוי  ֶווען  ְּתִפיָלה –  ֶּבן דֹוָסא ָהאט ֶגעּבֹויט ִמיט 
אּון  הֹויז  ַא  ֶגעּבֹויט  ָהאט  ִזי  ֵווייֶנען  ִאים  צּו  ֶגעקּוֶמען 
ֶהעְלֶצער  ִדי  ַווייל  ַדאְך  ֶדעם  ֶעְנִדיְגן  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען 
ֶזעֶנען קּוְרץ ֶגעְׁשִניְטן, ֶעס קּוְמט ִניְׁשט ָאן אֹויף ִדי ֶלעְנג 
ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  דֹוָסא  ֶבן  ֲחִניָנא  ֶרִּבי  ָהאט  הֹויז,  פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶעס ִאיז ֶגעֶׁשען ַא ֵנס, "ְוָאְמרּו ִלי 'ַּבִית 
ֶּזה ֶׁשִקיָרה ַרִּבי ֲחִניָנה ֶּבן ּדֹוָסא ִּבְתִפָּלתֹו'", ִדי ֶהעְלֶצער 
ֶעְנִדיְגן  ִזיְך אֹויְסֶגעצֹויְגן ַאזֹוי ָהאט ֶמען ֶגעֶקעְנט  ָהאְּבן 
ְׁשטּוּב  "ֶדער  ֶגעָזאְגט:  ִמיר  ָהאט  ֶמען  אּון  ַדאְך,  ֶדעם 
ָהאט ֶרִּבי ֲחִניָנא ֶּבן דֹוָסא ֶגעּבֹויט ִמיט ְּתִפיָלה"; ִאיְך ּבֹוי 
ַא הֹויז, ִאיְך קֹויף ַא הֹויז ְוַכּדֹוֶמה, ִאיז ַאֶלעס ֵאיין ְׁשִטיק 
'ְּתִפָּלה', ֶיעֶדע ַזאְך ְפֶרעג ִאיְך ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ָזאל 
ִאיְך ַאזֹוי טּון ָאֶדער ַאזֹוי טּון?" ֶוועט ָדאס אֹויְך ַזיין ַא 
ֶגעּבֹויט  ָהאט  ֶער  ָוואס  הֹויז  ַא  ִּבְתִפָּלה',  ְׁשִקיָרה  'ֵּבית 

ִמיט ְּתִפָּלה.

ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
וואּוְנֶדעְרִליֶכע ַמֲעִׂשיֹות פּון ִדי ֶלעְצֶטעֶרע ְׁשִטיק ַצייט, 
אר דּוְרְך ֶדעם ֵעָצה פּון ְפֶרעְגן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ָוואס נַָ
ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ֶדעְרַהאְלְטן;  ֶגעֶקעְנט  ִזיְך  ֶער  ָהאט 
ְׁשִליָט"א ֶדעְרֵצייְלט: ִדי ַגאְנֶצע ִהְׁשַּתְלְׁשלּות פּון ִדי ֵהיי 
ֶגענּוֶמען  ַארּום  ֶגעֶווען  ִאיז  ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  אּוַמאן  ֶיעִריֶגע 
ִמיט ְגרֹויֶסע ְׁשֶוועֶרע ְסֵפיקֹות פּון ַאֶלע ַזייְטן; ִאיְך ָהאּב 
ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ִצי ִאיְך ָזאל ָיא ָפאְרן ַקיין אּוַמאן ָאֶדער 
ִניְׁשט ָפאְרן, ָהאּב ִאיְך ֶגעַמאְכט 'ִהְתּבֹוְדדּות', ֶגעְפֶרעְגט 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָזאל ִאיְך ָפאְרן ַקיין 
ֶגעֶּבעְטן  ִאיְך  ָהאּב  ַאזֹוי  ָפאְרן?"  ִניְׁשט  ָאֶדער  אּוַמאן 
ָהאּב  ִאיְך  ָמאל,  ִׁשיעּור  ַא  ָאן  ָנאְכַאָמאל,  אּון  ֵאייְנָמאל 
ֶגעֶּבעְטן: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ַווייז ִמיר ָוואס צּו טּון, ֶאְפָׁשר 
ַנאר ִאיְך ִזיְך, ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל טּון ָדאס ִריְכִטיֶגע", 
ִּביז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִמיר ֶגעִפיְרט ַאז ִאיְך ָזאל 

ָפאְרן.

אּוַמאן  ִאין  ֶגעֶווען  ׁשֹוין  ִּבין  ִאיְך  ֶווען  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ַּתְלִמיִדים  ִדי  ַפאר  ֶגעֶווען  ֶמעְגִליְך  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  אּון 
צּו קּוֶמען, ֶמען ָהאט ִניְׁשט ַאַרייְנֶגעָלאְזט ַּביים ְגֶרעִניץ 
ְוכּו', ִּבין ִאיְך אֹויְך ְמסּוָּפק ִצי ִאיְך ָזאל ְּבַלייְּבן אֹויף ֹראׁש 
ַאַסאְך  ִאיְך  ָהאּב  ִאיְך צּוִריק קּוֶמען,  ָזאל  ָאֶדער  ַהָּׁשָנה 
ָוואס טּו  ֶׁשל עֹוָלם  "ִרּבֹונֹו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן 
ִאיְך ָדא, ָזאג ִמיר ָוואס צּו טּון, ֶאְפָׁשר ָזאל ִאיְך ָיא ָדא 
ְּבַלייְּבן אֹויף ֹראׁש ַהָּׁשָנה ָאֶדער ִניְׁשט ָדא ְּבַלייְּבן", אּון 
ֶעס ִאיז ִמיר ַאַריין ֶגעקּוֶמען ִאין ַמְחָׁשָבה: 'ָפאר צּוִריק', 

אּון  ֶרִּבי'ן  פּון  ִצּיּון  צּום  ֶגעַגאְנֶגען  ָנאְכַאָמאל  ִאיְך  ִּבין 
ֶגעֵווייְנט: "ֶאְפָׁשר ֶרעְדן ִמיר ִדי ֵׁשִדים ָדאס צּו ַאז ִאיְך 
צּו  ָוואס  ִניְׁשט  ֵווייְסט  ַהאְרץ  ַמיין  ָפאְרן,  צּוִריק  ָזאל 
ִאין  ַאַריין ֶגעקּוֶמען  ָנאְכַאָמאל  ִמיר  ִאיז  טּון", ֶדעְרָנאְך 
ַמֲחָׁשָבה: 'ָפאר צּוִריק', ִאיְך ָהאּב ַאזֹויִפיל ָמאל ֶגעֶּבעְטן 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִּביז ֶעס ִאיז ִמיר ֶגעְּבִליְּבן ִאין ַמֲחָׁשָבה 

ַאז ִאיְך ָזאל צּוִריק קּוֶמען ַקיין ַאֶמעִריֶקע.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָזאְגט: ֶיעֶנע ַהאְלֶּבע 
ָׁשָעה ָוואס ִדי ַגאְנֶצע ְּפַלאן פּון ָפאְרן ַקיין אּוַמאן ָהאט 
ִזיְך ֶגעטֹויְׁשט, צּוִליּב ֶדעם ָוואס ִדי ְגֶרעִניץ ִאיז ֶגעְּבִליְּבן 
אּון  ֶצעְּבָראְכן  ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן  ִאיְך  ִּבין  ַפאְרְׁשָלאְסן, 
ֶצעִמיְׁשט ִניְׁשט וואּוֶסעְנִדיג ָוואס צּו טּון, ָהאּב ִאיְך ֵזייֶער 
ַאַסאְך ֶגעֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ְפֶרעְגְנִדיג ָוואס צּו טּון. 
אֹויְסֶגעְדִריְקט:  ִזיְך  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער 
)ִּביְלֶדער  ֶקעֶמעֶרע  ַא  ֶגעֶווען  ָדאְרט  ָוואְלט  ֶעס  "ֶווען 
ַאַריין  ִּבין  ִאיְך  ִווי  ֶזען  ֶגעֶקעְנט  ֶמען  ָוואְלט  ַכאֶּפער(, 
ְּבֶמֶׁשְך  ַאִהין אּון צּוִריק  ִאין ֶּבעט אּון ַארֹויס פּון ֶּבעט, 
פּון ַא ַהאְלֶּבע ָׁשָעה, אֹויְסְׁשמּועְסְנִדיג ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶגעְּבִליְּבן ֶמען  ִאיז  ִּביז ֶעס  ָוואס צּו טּון,  ַצייט  ַגאְנְצן  ַא 

ָפאְרט צּוִריק.

ַזייֶעְנִדיג אֹויְפ'ן ֶוועג פּון ִקיֶעוו צּוִריק צּום ֶעיְרָּפאְרט, 
ַאַסאְך  דּוְרְך  ַּבאְׁשָלאְסן  ׁשֹוין  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ָנאְכֶדעם 
ִהְתּבֹוְדדּות ַאז ִאיְך ֶוועל ַזיין ֹראׁש ַהָּׁשָנה ִאין ְׁשֶטעְטל, 
ָהאט  ֶיעְצט  ְיִׁשיָבה,  "ֹראׁש  ָנאְכַאָמאל:  ִמיר  ֶמען  רּוְפט 
ִזיְך ֶגעֶעֶפעְנט ַא ִזיֶכעֶרע ֶוועג ָוואס ַאֶלע ַּתְלִמיִדים ֶוועְלן 
ֶקעֶנען ַאַריין קּוֶמען צּום ֶרִּבי'ן", - ָהאּב ִאיְך ֶגעָזאְגט: 
"ֶיעְצט ָפאְרט ֶמען צּוִריק!" ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין 
ׁשּום ִּבְלּבּוִלים, ֶאְפָׁשר ִדי ַאְנֶדעֶרע ִאיְנֶגעַלייט ָוואס ֶזעֶנען 
ִמיט ֶגעָפאְרן ִמיט ִמיר ָהאְּבן ַּבאקּוֶמען ִּבְלּבּוִלים ֶדעְרפּון, 
ָאֶּבער ַּביי ִמיר ִאיז ִדי ַזאְך ׁשֹוין ֶגעֶווען ְקָלאר, ִאיְך ָהאּב 
ֶעס ֶגעַהאט ִאיֶּבער ֶגעְׁשמּוֶעְסט ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶיעְצט 
ִאיז ִניְׁשט ַׁשָייְך ַקיין ִּבְלּבּוִלים אּון ַקיין ָקאּפ ְדֵרייֶעִניְׁשן.

ֶמען  ֶווען  ָזאְגט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֶדעם  ֶּבעט  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ִאיֶּבער  ִזיְך  ֶגעְּבט 
ִפיְרן,  צּו  ִזיְך  ַאזֹוי  ִווי  ִוויְסן  ָזאל  ֶמען  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
'ָהאּב  ְמבּוְלָּבל:  ִניְׁשט  ְׁשֶּפעֶטער  ֶמען  ֶוועְרט  ֶדעָמאְלט 
ָדאְך  ָהאּב  ִאיְך  ַווייל  ִניְׁשט?!'  ָאֶדער  ֶגעטּון  גּוט  ִאיְך 
ָזאל  ֶדען  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  צּום  ֶגעֶגעְּבן  ִאיֶּבער  ֶעס 
ָעֵלינּו,  ֹלא  ְּבָראְך,  ֶנעְרְוון  ַא  ַכאְּפן  ִאיְך  ָזאל  טּון?  ִאיְך 
ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך  ַאז  ִּבְלּבּוִלים?!  ְסֵפיקֹות אּון  ַאֶלע  ִדי  פּון 
ֶגעֶּבעְטן  ָהאּב  ִאיְך  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶגעֶגעְּבן  ִאיֶּבער 
ִזיְך  ָנאְכַאָמאל,  אּון  ֵאייְנָמאל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 
אֹויְסֶגעְשמּוֶעְסט ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאֶלע ְצָדִדים פּוֶנעם 



ז

טּון  צּו  צּוֶגעִפיְרט  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  אּון  ָסֵפק, 
ַאזֹוי - ֶמער פּון ֶדעם ַדאְרף ִאיְך ִזיְך ִניְׁשט ְמַבְלֵּבל ַזיין, 
ִאיֶּבער  ֶעס  ָהאּב  ִאיְך  ִריְכִטיֶגע,  ָדאס  ֶגעטּון  ָהאּב  ִאיְך 

ֶגעֶגעְּבן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶרִּבי'ן:  ֵהייִליְגן  פּון  ַּבאקּוֶמען  ִמיר  ָהאְּבן  ָדאס 
ְפֶרעְגן  דּוְרְך  ֶּבעְטן,  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג  ַא  'ִהְתּבֹוְדדּות'; 
ִאיְך  ָהאט;  ֶמען  ָוואס  ָסֵפק  ֶיעֶדע  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ַבּאֶׁשעֶפער  "ֵהייִליֶגער  ָנאְכַאָמאל:  אּון  ֵאייְנָמאל  ְפֶרעג 
ִזיְך?" ֶדעְרָנאְך  ָוואס צּו טּון, ֶאְפָׁשר ַנאר ִאיְך  ָזאג ִמיר 
ִווי  ִאיְך ׁשֹוין  ֵווייס   - ַאזֹוי'  'טּו  ָקאּפ:  ִאין  ַאַריין  קּוְמט 

ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן.

ִדי  ַווייֶטער:  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
'ִקְרַית  ְׁשֶטעְטל  ֶדעם  ּבֹויֶען  ְלַגֵּבי  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶזעְלֶּבע 
ְּבֶרְסֶלב', פּון וואּו ָהאּב ִאיְך ֶגעוואּוְסט ִצי ֶמען ָזאל ַמאְכן 
ֶגעֶקעְנט  ָדאְך  ָוואְלט  ִאיְך  ִניְׁשט?  ָאֶדער  ְׁשֶטעְטל  ֶדעם 
ַכאְּפן ַא ֶנעְרְוון ְּבָראְך, ֹלא ָעֵלינּו, פּון ִדי ִפיֶלע ְסֵפיקֹות 
ִאיֶּבער ֶדעם, ַהייְנט ִזיְצן ִמיר ׁשֹוין ָדא ָּברּוְך ַהֶׁשם, ֶדער 
ְׁשֶטעְטל ִאיז ׁשֹוין ַא ַפאְקט, ֶעס וואֹויֶנען ׁשֹוין ַהייְנט ָדא 
ִּכְמַעט פּוְפִציג ִמְׁשָּפחֹות, אּון ָנאְך ַאִּביְסל ִאיז ֶעס ׁשֹוין 
ָאְנֵהייּב  ִאין  ָאֶּבער  'ְׁשָטאט'...;  ַא  אר  נַָ 'ְׁשֶטעְטל'  אֹויס 
ִוויַאזֹוי  ַזאְך,  ַגאְנֶצע  ִדי  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ֶמען  ֶּבעָפאר 
ָהאּב ִאיְך ֶגעֶקעְנט ָזאְגן ַפאר ֶדעם ִאיְנֶגעְרַמאן ַאז ֶער ָזאל 
ָאְּפקֹויְפן ְׁשָטִחים ַפאר ְׁשֶוועֶרע הּוְנֶדעְרֶטער טֹויְזְנֶטער 
ָדאֶלער, ֶעס ִאיז ָדאְך ֶגעֶווען ַא ָּדָבר ֶׁשֹּלא ָּבא ְלעֹוָלם, 
אֹויְסַאְרֶּבעְטן?  ִּבְכַלל  ִזיְך  ֶוועט  ֶעס  ִצי  ֵווייְסט  ֶווער 
ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָוואס טּוט ֶמען ִאין ַאַזא ַפאל?; ַהייְנט 
ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶווען ִאיְך ָהאּב ְׁשַּפאִציְרט אֹויף ִדי ַגאְסן פּון 
ְׁשֶטעְטל ָהאּב ִאיְך ִזיְך ֶדעְרַמאְנט פּון ִדי ַאֶלע ְּתִפילֹות אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶגעֶרעְדט צּום  ִאיְך ָהאּב  ָוואס  ִהְתּבֹוְדדּות 
"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ָזאג ִמיר, ִמיר ָזאְלן ַמאְכן ַא ְׁשֶטעְטל 
ַקיין  ְׁשָלאְפן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָהאּב  ִאיְך  ִניְׁשט?"  ָאֶדער 
ֶנעְכט פּון ִדי ִפיֶלע ְסֵפיקֹות ִאיֶּבער ֶדעם, ָאֶּבער ַאז ִאיְך 
ָהאּב  ִאיְך  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶגעֶגעְּבן  ִאיֶּבער  ֶעס  ָהאּב 
ַאַסאְך ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִצי ִאיְך ָזאל ֶעס טּון, 
ָאן ַא ִׁשיעּור ָמאל ֶגעַמאְכט ִהְתּבֹוְדדּות אֹויף ֶדעם, ִּבין 

ִאיְך רּוִאיג אּון ִזיֶכער ִמיט ִזיְך ָוואס ִאיְך ָהאּב צּו טּון.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶדעְרֵצייְלט ַווייֶטער: 
ָדאְרט  ֶזעֶנען  אּוַמאן  ִאין  ֶגעֶווען  ִּבין  ִאיְך  ֶווען  ֶיעְצט 
ֶגעֶווען ֶעְטִליֶכע ִאיְנֶגעַלייט ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ָדאְרט 
ֶגעִזיְצן ֶעְטִליֶכע ָוואְכן, ָזאְגט ִמיר ֵאייֶנער: "ֹראׁש ְיִׁשיָבה, 
ִאיְך ֶוועל ַאייְך ַווייְזן ֶדעם ְּפַלאץ וואּו ִאיְך ִּבין ֶגעְׁשַטאֶנען 
ַפאר ְצֵוויי ָיאר צּוִריק אּום ֹראׁש ַהָּׁשָנה, אּון ִמיר ָהאְּבן 
ָהאט  ַחֶבר  ֶיעֶנער  אּון  ְׁשֶטעְטל,  ֶדעם  פּון  ֶגעְׁשמּוֶעְסט 

ִאיז  ְׁשֶטעְטל  ֶדער  אֹויס  גּוט  ִמיְך  "ֶהער  ֶגעָזאְגט:  ִמיר 
ֵאיין ְגרֹויֶסע ִדְמיֹון..." - ַאזֹוי ָהאט ֶעס אֹויְסֶגעקּוְקט ִאין 

ָאְנֵהייּב.

ַווייֶטער:  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ַּביים ֶעֶפעֶנען ִדי ְּבֶרְסֶלב'ֶע ֵחֶדר ָדאְרט ָהאּב ִאיְך ִניְׁשט 
ָאֶדער  ֶעֶפעֶנען  ֶעס  ָזאל  ֶמען  ִצי  ְסֵפיקֹות  ַקיין  ֶגעַהאט 
ִניְׁשט, ַווייל מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ִמיר ְקָלאר ֶגעָזאְגט: "ֶעְפן 
ַא ֵחֶדר" - ֵווייס ִאיְך ׁשֹוין ָוואס צּו טּון, ֶדער ַצִּדיק ָהאט 
ִמיר ֶגעָזאְגט ָוואס צּו טּון, ַאזֹוי אֹויְך ִדי ְסקּול ָהאט ִמיר 
מֹוֲהָרא"ׁש ֶגעָזאְגט ִאיְך ָזאל ֶעס ֶעֶפעֶנען, ֶווען ַא ַצִּדיק 
ָאֶּבער  ְסֵפיקֹות,  ָהאְּבן  צּו  ַׁשָייְך  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעֶּפעס  ָזאְגט 
ַצִּדיק  ַקיין  ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ָוואס  ַזאְכן  צּו  קּוְמט  ֶעס 
ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ִפיְרן  צּו  ִזיְך  ַאזֹוי  ִווי  ָזאְגן  ָזאל  ָוואס 
ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון  ֶגעְּבן;  צּו  ֵעָצה  ַאן  ִזיְך 
ֶדעְרֵצייְלט: ֶדעם זּוֶמער ֶווען ֶעס ֶגעקּוֶמען ְלַגֵּבי ַא ִׁשידּוְך 
טּון ַפאר ַמיין זּון ... ֵנרֹו ָיִאיר ָהאּב ִאיְך ַאַסאְך ֶגעֶּבעְטן 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיְך ָזאל ִוויְסן ֶוועְלֶכע ִׁשידּוְך ִאיז ִדי 
ִריְכִטיֶגע ִׁשידּוְך, ִאיְך ָהאּב ֶגעָזאְגט ַפאר ַמיין ְמחּוְּתן ֵנרֹו 
ָיִאיר ִּביֶטע ְטָראג ִמיר ָאן ַא ִׁשידּוְך, ַזיי דּו ֶדער ַׁשְדָכן, 
ֶער ָהאט ָאְנֶגעְטָראְגן ֶעְטִליֶכע ִׁשידּוִכים ָאֶּבער ִאיְך ָהאּב 
ֶגעִפיְלט ַאז ֶעס ִציט ִמיר ִניְׁשט, ָהאּב ִאיְך ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם 
ִׁשידּוְך  ַא  ַדאְרף  ִאיְך  עֹוָלם  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 
טּון ִמיט ַמיין זּון, ֶמען ְטָראְגט ִמיר ָאן ֶדעם אּון ֶדעם, 
ֶגעֶרעְדט  ַאַסאְך  ָהאּב  ִאיְך  ִניְׁשט",  ִמיְך  ִציט  ֶעס  ָאֶּבער 
ִּביז  ְסֵפיקֹות,  ַאֶלע  אֹויְסְׁשמּועְסְנִדיג  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
ַפאר  ָטאְכֶטער  ַמיין  ֶנעְמְסטּו  "ֶאְפָׁשר  ִמיר:  ָזאְגט  ֶער 
ַדיין זּון?" ָדאס ָהאט ִמיר ֶגעצֹויְגן, אּון ָּברּוְך ַהֵׁשם ֶדער 

ִׁשידּוְך ִאיז ֶגעָוואְרן.

ַאז ֶמען ַמאְכט 'ִהְתּבֹוְדדּות' ֶמען ְׁשמּוֶעְסט ִזיְך אֹויס 
ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֵווייְסט ֶמען ׁשֹוין ָוואס ֶמען ָהאט צּו 
ְוּתּוִמים',  'אּוִרים  ִדי  ֶגעֶגעְּבן  אּוְנז  ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  טּון; 
ַאן ֵעָצה ִווי ַאזֹוי ִזיְך אֹויְסְקָלאְרן פּון ַאֶלע ְסֵפיקֹות, ֶמען 
ְפֶרעְגט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִניְׁשט ֵאייְנָמאל אּון ׁשֹוין, ִאיְך 
אר ֵאייְנָמאל אּון  ָהאּב ׁשֹוין ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, נַָ
ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, ִּביז ִאיְך ֶזע ַאז ֶעס ִפיְרט ִזיְך 

ַאֶהער ָאֶדער ַאִהין, ֵווייס ִאיְך ַאז ִאיְך ָהאּב גּוט ֶגעטּון.

ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִניְׁשט צּום  ֶרעְדט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא 
"דּו  ָזאְגן:  ֶמעְנְטְׁשן  פּון  ֶהעְרט  ֶמען  ֶצעִמיְׁשט,  ֵזייֶער 
ֶוועְסטּו  ַהֶמְדָרׁש ָדאְרט  ֵּבית  ִאין ֶדעם  ַדאְרְפְסט קּוֶמען 
ֶזען 'עֹוְבֵדי ַהֶׁשם', ֵזיי לֹויְפן ַארּום ַּביי ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ִמיט 
ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט   - ִהְתַלֲהבּות...  ַאַזא 
ִדי  ֶהעְרְסט  דּו  ֵאייֶדער  ֶרִּבי'ן,  צּום  קּוְמְסט  דּו  ֵאייֶדער 
ֵעצֹות פּון ֶרִּבי'ן, ֵווייְסטּו ִּבְכַלל ִניְׁשט ָוואס ְּתִפָלה ֵמייְנט, 
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דּו לֹויְפְסט ַארּום ַּביים ַדאֶוועֶנען, דּו ֵווייְסט ִניְׁשט ָוואס 
צּו טּון ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאְנְׁשָטאט צּו ַזיין ַאן 'עֹוֵבד 
ַהֶׁשם' ִּביְסטּו ַאן 'אֹוֵבד' ִמיט ַא ָאֶל"ף, ַאן אֹוֵבד ֵעצֹות, 

ִאיְנַגאְנְצן ַפאְרלֹויְרן אּון ֶצעִמיְׁשט.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַא ֶוועג ָוואס 
ַאן  ִווי  ְסֵפיקֹות,  פּון  ַארֹויְסצּוֵגיין  ִניְצן  ַאְלץ  ֶקען  ֶמען 
ֶער  ַקאְרד,  ְקֶרעִדיט  )ָאְנִליִמיֶטעד(  אּוְמַּבאְגֶרעִניְצֶטע 
ִווי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ְפֶרעְגן  פּון  ֵעָצה  ִדי  אּוְנז  ֶלעְרְנט 
ַאזֹוי ִזיְך צּו ִפיְרן; ֶער ָהאט ֶעס ִניְׁשט ֶגעֶגעְּבן ְּבלֹויז ַפאר 
ַפאר  ָוואס  ִאין  ִניְצן;  ֶעס  ֶקען  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  אר  נַָ ִדיר 
דּו  ַמָצב  ַא  ַפאר  ָוואס  ִאין  ַזיין,  אר  נַָ ֶוועְסט  דּו  ַמָצב  ַא 
אר ְדֵרייֶען  אר ַאַריין ַפאְלן, ָוואס ֶעס ֶוועט ִזיְך נַָ ֶוועְסט נַָ
ִמיט ִדיר, ֶוועט ֶעס ַזיין ָגאר ַאְנֶדעְרׁש אֹויּב דּו ֶוועְסט ֶעס 

ְפֶרעְגן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִאיז ַאַריין ַא ְׁשמּוֶעס 
פּון 'ָׁשלֹום ַּבִית', ָזאֶגעְנִדיג: אֹויף ֶיעֶדע ַזאְך ַדאְרף ֶמען 
ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען ֶרעְדן צּום ַבּאֶׁשעֶפער, אֹויף ַא ִׁשידּוְך, 
אֹויף ַּפְרָנָסה, אֹויף ָׁשלֹום ַּבִית. ֶעס ֶזעֶנען ָדא ַנאִריֶׁשע 
ֶמעְנְטְׁשן, ֶער ַהאְלט ׁשֹוין ֶצען ָיאר ָנאְך ַזיין ֲחתּוָנה אּון 
ִאיז ַפאְרנּוֶמען: "ֶמען ָהאט ִמיר ַאַריין ֶגעַנאְרט, ִאיְך ָהאּב 
ִאיז  ִׁשידּוְך  ֶדער  ַאז  ָאְנֵהייּב  ִאין  ְגַלייְך  ֶגעוואּוְסט  ׁשֹוין 
ִניְׁשט ַפאר ִמיר" - ְפֶרעְגט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: 
ֶער ַהאְלט ׁשֹוין ֶצען ָיאר ָנאְך ַזיין ֲחתּוָנה אּון ָהאט ִניְׁשט 
ִאין  ִדְמיֹונֹות  ִמיט  ִזיְך ַארּום  ְדֵרייְדט  ֶער  ָוואס צּו טּון? 
ָקאּפ? ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִדיר ֶגעֶגעְּבן ַא ַמָּתָנה - 
ֶגעַהאט, ֶדער  ַהֶׁשם ֲחתּוָנה  ָּברּוְך  ַווייּב, דּו ָהאְסט  ַדיין 
ֶדעם  ַדאְנק  ֶלעְּבן,  ַא  ֶגעֶגעְּבן  ִדיר  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ְיַיֶּׁשר ֹּכַח ַאז ִאיְך ָהאּב ֶגעְטָראְפן ַא ִׁשידּוְך, 

ִאיְך ָהאּב ֲחתּוָנה ֶגעַהאט".

ֶנעְכְטן  ֶדעְרֵצייְלט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֶגעֶרעְדט  ִמיר  ָהאְּבן  ַדאֶוועֶנען(  ָנאְכ'ן  ַּבייַנאְכט  )ַׁשָּבת 
ֶגעֶווען,  ָדא  ִאיז  ֶיעֶדער  ִניְׁשט  ָאֶּבער  ִהְתַחְזקּות,  ֵׁשייֶנע 
ֶוועל ִאיְך ֶעס ִאיֶּבער ָזאְגן, ַא ָּבחּור ְפֶרעְגט ִמיר: "ֹראׁש 
ְיִׁשיָבה, ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ָזאל ִמיר ָזאְגן ֶדעם ֶאֶמת, ִאיז 
ַטאֶקע ָדא ַאַזא ַזאְך ַאז ַא ַווייּב ָזאל ָנאְך ָהאְּבן ַא ַטַעם 
ִאיְנֶגעַלייט,  ַאַסאְך  ְטֶרעף  ִאיְך  ֲחתּוָנה?  ִדי  ָנאְך  ָיאר  ַא 
ָׁשָנה  ַפאר  גּוט  ִאיז  ּפּוְנְקט  ַווייּב  'ִדי  ִמיר  ָזאְגט  ֶיעֶדער 
ִמיט  טּון  צּו  ָוואס  ָדא  ִניְׁשט  ִאיז  ָיאר  ַא  ָנאְך  ִראׁשֹוָנה, 
ִאיְך  ָהאּב   - ְיִׁשיָבה?"  ֹראׁש  ִריְכִטיג  ָדאס  ִאיז  ִאיר', 
ָוואס  ִניְׁשט  ֶּבֶאֶמת  ֵווייס  "ִאיְך  ַאזֹוי:  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט  ִאים 
פּוֶנעם  ַזאְך  ֶיעֶדע  ֶּבעט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֶרעְדְטס;  דּו 
ַזאְך  ֶיעֶדע  אֹויף  ַדאְנְקט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶיעְדן ָטאג  ַווייּב  ַזיין  ֶוועְרט  ַּביי ִאים  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם 

ֶגעְׁשַמאֶקער;  ָטאג  ֶיעְדן  ִאים  ֶוועְרט  ַווייּב  ַזיין  ֶׁשעֶנער, 
ִדי  ַפאְרֶקעְרט,  ּפּוְנְקט  ָדאס  ִאיז  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַּביי 
פּון  ְׁשֶטעְרֶקער  אּון  ְׁשֶטעְרֶקער  אר  נַָ ֶוועְרט  ִליְּבַׁשאְפט 
אֹויְגן  ִדי  ִניְׁשט  ִזיְך  ִהיט  ֶמען  ַאז  ַאַוַדאי  ָטאג,  צּו  ָטאג 
ַרֲחָמָנא ִליְצָלן ָהאט ִדי ַווייּב ִניְׁשט ַקיין ַטַעם, ָאֶּבער ַאז 

ֶמען ִהיט ִזיְך ִדי אֹויְגן, ָהאט ִדי ַווייּב ַאֶלע ַטֲעִמים".

קּוְקן  ֵגייְסטּו  ָוואס  ַצייט  ִאיְּבִריג  ָהאְסט  דּו  ַאז 
ַנאִריְׁשַקייְטן ְוכּו'? ֶעְנֶדעְרׁש ַפאְרְּבֶרעְנג ִמיט ַדיין ַווייּב, 
ִאיז  ָוואס  ִאיר;  ִמיט  ֶגעים  ַא  ְׁשִּפיל  ִאיר,  ִמיט  ְׁשמּוֶעס 
ְיֵמי ְּתׁשּוָבה'  'ֲעֶׂשֶרת  ִאיז  ָדאס  ְיֵמי ְּתׁשּוָבה'? -  'ֲעֶׂשֶרת 

ַפאְרְּבֶרעְנג ִמיט ַדיין ַווייּב, אּון ָדאס ִאיז ְּתׁשּוָבה.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ֵזייֶער ֶגעְּבלּוִטיְגט 
אֹויף ִדי ַפאְלֶׁשע ַמְדִריִכים ָוואס ֶלעְרֶנען אֹויס ְּפִריׁשּות 
ְוכּו', ֶמען ַמאְכט ְמׁשּוָגע ִאיְנֶגעַלייט ִזיְך ּפֹוֵרׁש ַזיין ְוכּו' 
ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט   - ַהָּׁשָנה  ֹראׁש  אּום 
ְּבֶרעְנג ִמיר ַא ִמְׁשָנה ְּברּוָרה )אֹוַרח ַחִיים, ִהְלכֹות ֹראׁש ַהָּׁשָנה, ִסיָמן 
אר ַא ַהאְלֶּבע ְׁשִטיְקל  תקפ"א, ְסִעיף ָקָטן כ"ו(, ֶמען ֶלעְרְנט נַָ

ָוואס ְׁשֵטייט ָדאְרט: "ֶעס ִאיז ָדא ָוואס ָזאְגן ֶמען ָזאל ִזיְך 
ּפֹוֵרׁש ַזיין ְוכּו' אּום ֹראׁש ַהָּׁשָנה", - ַאזֹוי ֶזעֶנען ֶמעְנְטְׁשן 
ֶמען ֶנעְמט ֵאיין ׁשּוָרה אּון ֶמען ַמאְכט ֶדעְרפּון ַא ַגאְנֶצע 
ְׁשַרייְּבט:  ֶער  ָוואס  ַווייֶטער  ַאַריין  ָאֶּבער  קּוק  ּתֹוָרה, 
ֶזעֶנען  ָדאס  ְוכּו'",  ַאְנֶדעְרׁש  ֶזעֶנען  ֶמעְנְטְׁשן  "ָּפׁשּוֶט'ע 
ִמיר, ַהְלַואי ָזאְלן ִמיר ַזיין ָּפׁשּוֶט'ע ֶמעְנְטְׁשן, ִמיר ֶזעֶנען 
ָנאְך ֵזייֶער ַווייט פּון ִדי ַזאְכן; ֶווער ֶעס ִפיְלט ַאז ָדא ִאיז 
ַא  ְּפַלאץ,  ֶהעֶכעֶרע  ַא  זּוְכט  ֶער  ְּפַלאץ,  ָּפׁשּוֶט'ע  ַא  צּו 
ֲחבּוָרה פּון עֹוְבִדים, ַאְדַרָּבה ָזאל ֶער זּוְכן ַא ְּפַלאץ וואּו 
ֶעס ִאיז גּוט ַפאר ִאים, ָאֶּבער ִמיר ֶזעֶנען ֵזייֶער ָּפׁשּוט'ֶע 
ַהייְנט  ָזאְגט:  ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א  ֶמעְנְטְׁשן, אּון ֶדער ֹראׁש 
צּו ָזאְגן אֹויף ֵאייֶנעם: 'ֶער ִאיז ַא ָּפׁשּוֶט'ער ִאיד' ָהאט 
ׁשֹוין אֹויְך ַאֶלע ַטֲעִמים, ַא ָּפׁשּוֶט'ער ִאיד ִאיז ׁשֹוין ַהייְנט 
אֹויְך ַא ַמְדֵריָגה... ָאֶּבער ִמיר ֶזעֶנען ְּפָראְסֶטע ֶמעְנְטְׁשן, 

ֶדעְרַפאר ָטאְרן ִמיר ִזיְך ִניְׁשט ַנאְרן.

ֶגעְּבן  ַאְכטּוְנג  ֵזייֶער  ֶמען  ַדאְרף  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדעם  פּון 
ִּביְסט ָדאְך ׁשֹוין ַאן  ָוואס ֶרעְדט צּו ֶדעם ֶמעְנְטׁש: "דּו 
ֶעְרִליֶכער ִאיד, ַא ַצִּדיק, דּו ַדאְרְפְסט ִזיְך ׁשֹוין ִפיְרן ִמיט 
ְּפִריׁשּות, ִזיְך ָאְּפֵׁשייְדן ְוכּו' אּון ַאזֹוי ַוואְרְפט ֶער ַאָראּפ 

ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִאין ְׁשאֹול ַּתְחִּתית ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.

ַזיין  ָזאְלן  ִמיר  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ָּפׁשּוֶט'ע ִאיְדן, ָאֵמן.

)ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה ג' - ֵחֶלק יב, ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת 
ַהֲאִזינּו, ַׁשָּבת ׁשּוָבה, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן(


