
ער ִאים ִאיז  רֹוֶגז ִגיֶווען. ַווייל ִאיּבֶ ִגיָוואְלט. ָוואִרין ִזי ִאיז אֹויף ִאים ֵזייֶער ּבְ
ָדאס ַאְלץ ִגיֶווען.

ֶער ָהאט צּוֶגעְּבֶרעְנְגט ַאֶלע ָצרֹות

ִזי ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער ְּברֹוֶגז אֹויף ִאיר ַמאן ַאז ַזיין 'ַּגֲאָוה' אּון ְׁשֶלעְכֶטע 
ִמָדה פּון ִניְׁשט ָהאְּבן 'ַהָּכַרת ַהטֹוב' ָהאט צּוֶגעְּבֶרעְנְגט ִדי ַאֶלע ָצרֹות, 
ַפאר ַלאְנֶגע ָיאְרן ָהאט ִאיר ָטאְכֶטער ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֲחתּוָנה ָהאְּבן ִמיט 
ֶדעם ָּבחּור. ֶדעְרַפאר ָהאט ִזי ִניְׁשט ַמְסִּכים ֶגעֶווען ֶמען ָזאל צּוִריק ֶקעְרן 

ִאיר ַמאן.

ֶמען  ָהאט  ָטאְכֶטער.  ִאיר  ָדאס  ָטאן  צּוִליּב  ִגימּוְזט  ָהאט  ִזי  ָנאר 
ִגיָוואְלט ִאים אּוְמֶקעִרין )ְדַהיינּו ֶדעם ֵקיֶסר( ָהאט ֶמען ִגיזּוְכט ֶדעם ֵקיֶסר. 
ֶדער  ַאז  ִגיָזאְגט  אֹויס  ָטאְכֶטער  ִדי  ִאיר  ָהאט  ָדא.  ִניט  ָגאר  ִאיז  ֶער  אּון 
ְמָחה ִאיז ִאין  ֵקיֶסר ִאיז אֹויְך ָדא ִמיט ֵזיי. ִאיז ִגיֶווען ִדי ַחתּוָנה. אּון ִדי ׂשִ
ְדַהיינּו  ִגינּוֶמען.  ָאּפְ ֵזיי  ין  ָהאּבִ ֵקיָסִרית  ָדאס  אּון  ְמלּוָכה  ִדי  אּון  ַגאְנִצין. 
ִגיַהאט.  ַחתּוָנה  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ָוואס  ּתֹוַאר  ְיַפת  ִמיט ֶדער  זּון  עְרֶגעְרס  ּבֶ ֶדעם 
ער ָגאר  ן ִגיִקיִניְגט ִאיּבֶ ה ִגיֶווען. ְדַהיינּו ֵזיי ָהאּבְ יּפָ ּכִ ין מֹוֵלְך ּבְ אּון ֵזיי ָהאּבִ

ֶדער ֶוועְלט. ָאֵמן ְוָאֵמן.

ֶדעְרָנאְך ָהאט אֹויְך ֶדער ַאְלֶטער ֵקיֶסר ֵקיין ְגדּוָלה ִניט ִגיַהאט ָוואִרין 
עְרֶגער ָהאט ִגיַהאט ְגרֹויס ְגדּוָלה  ער ִאים ִגיֶווען: ֶדער ּבֶ ֶסע ִאיז ַאְלץ ִאיּבֶ
ֶער ִאיז ֶדעם ֵקיֶסְר'ס ָפאֶטער ָוואס ֶער ִאיז ֶדער ִעיָקר: ֶדעם ַמאְטָראס ָהאט 

ט. טּוּפְ ט אּון ֶמען ָהאט ִאים ַארֹויס ִגיׁשְ אְטׁשְ ט ָאן ִגיּפַ אְטׁשְ ֶמען ָאן ִגיּפַ

עְרִגיר. אּון פּון ִאים קּוְמט  ֵטייט ָהָהָרה ִהָמֵלט ָדאס ִאיז ַא ּבֶ יי לֹוט ׁשְ ּבַ
גֹוֵאל  ֶדער  ֶווער  ִסיָמִנים  ִגיַהאט  ִמְצַרִים  ִאין  ין  ָהאּבִ יּוִדין  יַח:  ָמׁשִ ַארֹויס 

ֶוועט ַזיין ְוכּו'.

ֵקייֶנער ֶקען ָדאס ִניְׁשט ַארֹויְסָזאְגן פּון מֹויל

ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ִסיָמן ִאין ִמְצַרִים ֶווער ֶדער ֱאֶמת'ֶער גֹוֵאל ִאיז? 
ֶגעַהאט  ָהאְּבן  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ִדי  יג(  ה,  ַרָּבה,  )ְׁשמֹות  ֶמְדָרׁש  ִאין  ְׁשֵטייט 
ְמקּוָּבל פּון ַיֲעֹקב ָאִבינּו ֶווער ֶעס ֶוועט ֵזיי ָזאְגן: "ָּפֹקד ָּפַקְדִּתי ֶאְתֶכם", 
ֶדער   - ִמְצַרִים  פּון  אֹויְסצּוֵלייְזן  ֶגעֶדעְנְקט,  ֶעְנק  ִאיְך  ָהאּב  ֶגעֶדעְנְקן 
ִאיז ֶדער ִריְכִטיֶגער גֹוֵאל, ֶדעְרַפאר ֶווען ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו ִאיז ֶגעקּוֶמען אּון 
ְגַלייְך  ֶעס  ִאיְדן  ִדי  ָהאְּבן  ֶאְתֶכם",  ָּפַקְדִּתי  "ָּפֹקד  ג, טז(:  )ְׁשמֹות  ֶגעָזאְגט 

ָאְנֶגענּוֶמען.

ְׁשֶטעְלט ִזיְך ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ַקְׁשָיא, אֹויּב ִאין ַגאְנץ ִמְצַרִים ָהאט ֶיעֶדער 
ֶגעוואּוְסט  ָהאט  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַלל  ַגאְנץ  ִסיָמן,  ֶדעם  פּון  ֶגעוואּוְסט  ֵאייֶנער 
אֹויְפֶגעְׁשֶטעְלט  ִניְׁשט  ִזיְך  ֵקייֶנער  ִזיְך  ָהאט  ַפאְרָוואס  ִסיָמן,  ֶדעם  פּון 
ְוַרּבֹוַתי,  "מֹוַרי  ָזאְגן:  ֶגעֶקעְנט  ָוואְלט  ֶיעֶדער  ֶגעָזאְגט,  ָדאס  אּון 
ֶעְנק  ֵגייט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ִליּב,  ֶעְנק  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
אֹויְסֵלייְזן!" ָהאּב ִאיְך ֶגעֶהעְרט פּון ַא ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ָחִסיד ַא ֱאֶמְת'ֶע ְּפַׁשט, 
ִוויל ֶקען קּוֶמען ָדאס  ֶווער ֶעס  ַקיין סֹוד,  ִניְׁשט  ִאיז ַטאֶקע  ִסיָמן  ֶדער 
ָהאט  ֶמען  מֹויל,  פּון  ַארֹויְסָזאְגן  ִניְׁשט  ָדאס  ֶקען  ֵקייֶנער  ָאֶּבער  ָזאְגן, 
מֹוָרא ָדאס ַארֹויְסצּוָזאְגן פּון מֹויל, ֵאייֶנער ָוואס ָזאְגט ֶעס - מּוז ַזיין ֶער 

ִאיז ֶדער גֹוֵאל ֶצֶדק.

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

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

עְרִגיר ְוָעִני. ה י, ְמבֶּ יוֹת', ַמֲעשֶׂ יעּור ִאין ֵסֶפר ַהָקדוֹׁש 'ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ שִׁ

ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ִאין קּוְרְצן פּון ְפִריֶער: צּום 
ֶעְרְׁשט ִאיז ֶדער 'ֶּבעְרִגיר'ס זּון' ַפאְרְטִריְּבן ֶגעָוואְרן צּום ִמְדָּבר, ֶער ָהאט 
ַּבאַהאְלְטן ֶדעם ְּכַתב ִאין ֵאייֶנע פּון ִדי ֵּבייֶמער, ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא 
ְׁשטּוֶרעם ִוויְנט אּון אֹויְסֶגעִריְסן ַאֶלע ֵּבייֶמער, ָהאט ֶער ֶמער ִניְׁשט ֶגעפּוֶנען 
ֶדעם ְּכַתב. ֶדעְרָנאְך ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ַאִהין ֶדער 'ֵקיָסר', צּוִליּב ֶדעם ָוואס 
ַאֶלע  ַפאְרִׁשיְקט  ָהאט  ֶער  ָמאְדֶנע,  ֵזייֶער  ִפיְרן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ִזיְך  ָהאט  ֶער 
ַזייֶנע ֶגעֶנעַראְלן, ִּביז ֶמען ָהאט ַּבאְׁשָלאְסן ִאים צּו ַפאְרְטַרייְּבן פּון ְׁשָטאט. 
ֶדעְרָנאְך ִאיז אֹויְך ָאְנֶגעקּוֶמען ַאִהין ִדי 'ָטאְכֶטער פּוֶנעם ֵקיָסר', ַזייֶעְנִדיג 
ַפאְרְׁשֶטעְלט ִווי ַא ַמאן, ַווייל ֶדער רֹוֵצַח ָהאט ִאיר ֶגעָוואְלט ַפאְרקֹויְפן ִאיז 

ִזי ַאְנְטָלאְפן פּון ִאים.

ַאֶלע ְדֵריי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ָדאְרט ִאיְנֵאייֶנעם. ֶדער 'ֶּבעְרִגיר'ס זּון' ָהאט 
אֹויְך  ׁשֹוין  ִזיְך  ָהאט  'ֵקיָסר'  ֶדער  ִאיז,  ֶער  ֶווער  ַאְנְטְּפֶלעְקט  ׁשֹוין  ִזיְך 
ָנאְך  ִאיז  ֵקיָסר'  פּוֶנעם  'ָטאְכֶטער  ִדי  ָאֶּבער  ִאיז,  ֶער  ֶווער  ַאְנְטְּפֶלעְקט 
ִּביז  ְּכַתב  ֶדעם  זּוְכן  ֶגעַגאְנֶגען  ָטאג  ֶיעְדן  ֵזיי  ֶזעֶנען  ַפאְרְׁשֶטעְלט,  ֶגעֶווען 
ָאֶּבער  זּון,  ֶּבעְרִגיר'ס  ַפאְר'ן  ֶגעֶגעְּבן  ֶעס  ָהאט  ִזי  ֶגעְטָראְפן,  ֶעס  ָהאט  ִזי 
ִזי ֵזיי  ֶער ָהאט ֶעס ִאיר צּוִריק ֶגעֶגעְּבן ֵמייֶנעְנִדיג ַאז ִזי ִאיז ַא ַמאן, ָהאט 
ֵקיָסְר'ס  ִמיְט'ן  ָהאְּבן  ֲחתּוָנה  ָדאְך  ֶוועל  ִאיְך  ִמיר,  ִמיט  "קּוְמט  ֶגעָזאְגט: 

ָטאְכֶטער, ֶוועל ִאיְך ֶעְנק אֹויְך גּוְטס טּון".

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

ין ִזיְך ִגידּוְנֶגען  ֶזעֶנען ֵזיי ִגיַגאְנֶגען ִדי ַאֶלע ְדַריי ִאין ֵאייֶנעם. אּון ֵזיי ָהאּבִ
יף אּון ֵזיי ֶזעֶנען ִגיקּוֶמען צּו ֶדער ְמִדיָנה. וואּו ִדי ֵקיֶסְר'ִטי ִזיְצט. אּון ֵזיי  ַא ׁשִ
ין ַאִניֶדער  ָטאט וואּו ִזי ִזיְצט ָדאְרִטין. אּון ֵזי ָהאּבִ ֶזעֶנען ִגיקּוֶמען צּו ֶדער ׁשְ
ף אֹויס  יּכֶ ב ִגיֶווען. ַאז ִזי ֶוועט ּתֵ ת ֵקיֶסר ְמַייׁשֵ יף ָהאט ִזיְך ִדי ּבַ ֶטעְלט ִדי ׁשִ ִגיׁשְ
ָזאִגין ֶדער מּוֶטער. ַאז ִזי ִאיז ִגיקּוֶמען. ָקאן ִזי אֹויְסֵגיין. ִאיז ִזי ִגיַגאְנֶגען אּון 
ִזיְך ַא ֶמעְנְטׁש. ָוואס ֶער  ִגיִפיְנט  ר ֶסע  ֲאׁשֶ ּבַ יְקט צּו ֶדער מּוֶטער.  ִגיׁשִ ָהאט 

ָהאט ֵאיין ְיִדיָעה פּון ִאיר ָטאְכֶטער.

צּוִּביְסֶלעְך

ַא  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַפאר  ַזיין  מֹוִדיַע  ַדאְרף  ֶמען  ַאזֹוי  ִווי  ֶוועג  ִדי  ִאיז  ָדאס 
ְּבׂשּוָרה, צּוִּביְסֶלעְך, ְּכֵדי ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִניְׁשט אֹויְסֵגיין ַפאר ִׂשְמָחה.

ִאיר  ָהאט  אּון  ֵקיֶסְר'ִטי  ֶדער  צּו  ִגיַגאְנֶגען  ַאֵליין  ִזי  ִאיז  ֶדעְרָנאְך 
ער ֶגעָטאן ִמיט ִאיר ָטאְכֶטער. אּון ָהאט  ֶדעְרֵצייְלט. ָוואס ֶסע ָהאט ִזיְך ִאיּבֶ
)ִמיט  ִגיָזאְגט  ִאיר  ִזי  ה. אּון צּום סֹוף ָהאט  ַמֲעׂשֶ ַגאְנֶצע  ִדי  ִאיר ֶדעְרֵצייְלט 
ֶדעם ָלׁשֹון(. אּון ִזי )ְדַהיינּו ִדי ָטאְכֶטער( ִאיז אֹויְך ָדא. ֶדעְרָנאְך ָהאט ִזי ִאיר 
ין ָדאס ַאֵליין. אּון ִזי ָהאט ִאיר מֹוִדיַע ִגיֶווען. ַאז  ִגיָזאְגט ֶדעם ֶאֶמת. ִאיְך ּבִ
צּו  ִגיָזאְגט  ָהאט  ִזי  ָנאר  ָדא.  ִאיז אֹויְך  זּון  עְרֶגעְרס  ּבֶ ֶדעם  ְדַהיינּו  ָחָתן  ִאיר 
ְקִריק  אּוְמֶקעִרין  ָזאל  ֶמען  ַאז  ָנאר  ִניט.  ַאְנֶדעְרׁש  ִוויל  ִזי  ַאז  מּוֶטער.  ֶדער 
ִאיר ָפאֶטער ֶדעם ֵקיֶסר אֹויף ַזיין ָאְרט. אּון ִדי מּוֶטער ָהאט ָדאס ָגאר ִניט 
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ָּבחּוִרים, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶעְנק ִליּב!

ַאֶלע ַמִּגיֵדי ִׁשיעּור ָוואְלְטן ֶגעֶקעְנט ָזאְגן: "ָּבחּוִרים, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ָהאט ֶעְנק ִליּב!" ָאֶּבער ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ַארֹויס פּון מֹויל, ֶיעְצט ַדאְרף ֶמען 
ָּפַקְדִּתי  "ָּפֹקד  מֹויל:  פּון  ַארֹויְסצּוָזאְגן  מֹוָרא  ָהאְסטּו  ָוואס  ֶעְרְנְסט...  ַזיין 
ֵגייט  ֶעס  ֶעס,  ִאיז  ַאזֹוי  ֶהעְלְפן!"  ֶעְנק  ֵגייט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶאְתֶכם, 
ִניְׁשט ַארֹויס ַקיין ִחיזּוק פּון מֹויל, קֹוֶדם ַדאְרף ֶמען ַזיין ַפאְרנּוֶמען ַמאְכן 
ֹמֶׁשה  ֶצֶדק,  גֹוֵאל  ֶדער  אּון  ְקַלאְּפט ׁשֹוין,  ַאֶלעס  ִצי  ֶזען  ַמָצב,  ִדי  ֶעְרְנְסט 

ַרֵּבינּו קּוְמט אּון ִאיז ְמַחֵזק ִדי ִאיְדן.

ַווַדאי אֹויְך ָדא ִסיָמִנים. אּון אֹויף ֶדעם גֹוֵאל ָוואס ֶסע ֶוועט קּוֶמען ִאיז ּבְ

ָוואס ָמִׁשיַח ֶוועט ָזאְגן - ָדאס ָזאְגט ׁשֹוין ֶדער ֶרִּבי

ָוואס ֶזעֶנען ִדי ִסיָמִנים פּון ָמִׁשיַח? ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶעס ׁשֹוין אֹויְסֶגעָזאְגט; 
ִאיז  ָמִׁשיַח  ִמיר אּון  "ְצִוויְׁשן  ִסיָמן רסו(:  )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן,  ֶגעָזאְגט  ֶרִּבי ָהאט  ֶדער 
ֶמער  ֶוועט  ָמִׁשיַח  ַּביי  ָדא,  ִאיז  ִחילּוק  ֵאיין  ָנאר  ִחילּוק,  ַקיין  ָדא  ִניְׁשט 
ִניְׁשט ַזיין ַקיין ְּבִחיָרה אּון ֶיעְצט ִאיז ָנאְך ָדא ִדי ְּבִחיָרה"; ָוואס ֶדער ֶרִּבי 
ָזאְגט - ָדאס ֶוועט ָמִׁשיַח ָזאְגן, ָוואס ָמִׁשיַח ֶוועט ָזאְגן - ָדאס ָזאְגט ׁשֹוין 

ֶדער ֶרִּבי.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִניְׁשט ְּברֹוֶגז אֹויף ִדיר

ִמיט  ׁשֹוין  ֶלעְרְנט  ֶרִּבי  ֶדער  ָוואס  ִדיּבּוִרים  ָמִׁשיַח'ס  ַזיין  ֶוועט  ָוואס 
אּוְנז? ָמִׁשיַח ֶוועט ָזאְגן: "ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִדיְך ִליּב!" "ֶרעד צּום 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן!" "ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ִניְׁשט ְּברֹוֶגז אֹויף ִדיר".

ִווי ַאזֹוי ִאיז ֶמען ִניְׁשט יֹוֵצא ִדי ִמְצָוה פּון ִוידּוי?...

ֵאייֶנער ָהאט ִמיר ֶגעְּבֶרעְנְגט ַא ֶצעְטל ָוואס ֶעְנְטַהאְלט ַטייְטׁש אֹויף ִדי 
'ַעל ֵחְטא' ָוואס ֶמען ָזאְגט אּום יֹום ַהָקדֹוׁש, ֶדעם ֶצעְטל ֵטייְלט ֶמען אֹויס 
ִאיְנִזיֶנען  ִניְׁשט  ָאְנֵהייּב ֶצעְטל: "אֹויּב ֶמען ָהאט  ִאין ְסקּול, ְׁשֵטייט ָדאְרט 
ִדי ַטייְטׁש פּון ִדי ִוידּוי ָהאט ֶמען ִניְׁשט יֹוֵצא ֶגעֶווען!" ִדי ֶלעֶרעִריְנס ָהאְּבן 
ִניְׁשט ָוואס צּו ָזאְגן ַפאר ִדי ַּתְלִמידֹות ָנאר ָדאס, ִווי ַאזֹוי ִאיז ֶמען ִניְׁשט יֹוֵצא 

ִדי ִמְצָוה פּון ִוידּוי?! אּון ָדאס ֶלעְרְנט ֶמען ִאין ִדי ְסקּוְל'ס...

ָאַׁשְמנּו - ִאיְך ָהאּב ֶגעִזיְנִדיְגט...

ֶקען  ִאיְך  ֵחְטא'ס?  ַעל  ִדי  פּון  ַטייְטׁש  ִדי  ִוויְסן  ֶמען  ַדאְרף  ַפאְרָוואס 
ָנאְכַאְלץ ִניְׁשט ִדי ּפּוְנְקְטִליֶכע ָאְּפַטייְטׁש אּון ַפאְרְׁשַטאְנד פּון ֶיעֶדע ִוידּוי, 
ַטייְטׁש  ִאיְך  ֶהֱעִוינּו?!  ֹדִפי.  ִּדַּבְרנּו  ָּגַזְלנּו.  ָּבַגְדנּו.  ָאַׁשְמנּו.  ַטייְטְׁשט:  ָוואס 
ַאזֹוי: ָאַׁשְמנּו - ִאיְך ָהאּב ֶגעִזיְנִדיְגט. ָּבַגְדנּו - ִאיְך ָהאּב ֶגעִזיְנִדיְגט. ָּגַזְלנּו - 
ִאיְך ָהאּב ֶגעִזיְנִדיְגט. ִּדַּבְרנּו ֹדִפי - ִאיְך ָהאּב ֶגעִזיְנִדיְגט. ֶהֱעִוינּו - ִאיְך ָהאּב 

ֶגעִזיְנִדיְגט. א.א.וו.

ָוואס ַטייְטְׁשט ִדי ָוואְרט: 'ּוְתַמֵּגר'?

ָוואְרט  ָדאס  ַטייְטְׁשט  ָוואס  ִׁשיעּוִרים,  ִדי  ַּביי  ָזאְגן  ְפֶלעְגט  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֶוועֶמען  ֶנעְּבן  קּוְקט  ֶמען  ָנאר  "ּוְתַמֵּגר"?  ְוַלַּמְלִׁשיִנים(:  ְּבִּבְרַּכת  ֶעְׂשֵרה,  )ְׁשמֹוֶנה 

ְׁשֵטייט ֶער, ָוואס ְׁשֵטייט ַפאְרֶדעם: "ְתַעֵּקר ּוְתַשֵּׁבר", ָוואס ְׁשֵטייט ָנאְכֶדעם: 
"ּוְתַכֵּלם ְוַתְׁשִּפיֵלם ְוַתְכִניֵעם", ֵווייְסט ֶמען ׁשֹוין "ּוְתַמֵּגר" - ִאיז אֹויְך ֶעֶּפעס 
פּון ִדי ִמְׁשָּפָחה פּון ֶוועְרן אֹויס, ֶעס ָזאל ָגאְרִניְׁשט ִאיֶּבער ְּבַלייְּבן פּון ִדי 
ְרָׁשִעים, ִדי ֶזעְלֶּבע ַזאְך ִאיז ִמיט: ָאַׁשְמנּו, ָּבַגְדנּו ְוכּו' - ַאֶלעס ֵמייְנט ֵאיין 
ַזאְך: "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיְך ָהאּב ֶגעִזיְנִדיְגט, ַזיי ִמיר מֹוֵחל, ִאיְך ִוויל 

ַזיין ַא ִאיד, ִאיְך ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד!"

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט

ִדי ֶזעְלֶּבע ַזאְך ִאיז ִמיט ַאֶלע "ּוְבֵכן'ס" ָוואס ֶמען ָזאְגט ָיִמים נֹוָרִאים ַּביי 
ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה, ַאֶלעס ָהאט ִדי ֶזעְלֶּבע ַטייְטׁש: "ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט 

ִדי ֶוועְלט, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ׁשֹוין ִנְתַּגָּלה ֶוועְרן".

ָזאג ִאים ֵאיין ַטייְטׁש

ִדי ַמִּגיֵדי ִׁשיעּור ֶזעֶען ַאיין ֵזייֶער ִוויְכִטיג צּו ֶלעְרֶנען ִמיט ִדי ָּבחּוִרים: 
"ִדי ָוואְרט ַטייְטְׁשט ַאזֹוי", "ִדי ָוואְרט ַטייְטְׁשט ַאזֹוי", אּון "אֹויּב ֶמען ָהאט 
ִניְׁשט ִאיְנִזין ֶגעַהאט ָהאט ֶמען ִניְׁשט יֹוֵצא ֶגעֶווען"... ָזאג ִאים ֵאיין ַטייְטׁש 

אֹויף ַאֶלעס: "ִאיְך ִוויל ַזיין ַא ִאיד, ִאיְך ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד". ָדאס 
ָהאט ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט: "ְצִוויְׁשן ִמיר אּון ָמִׁשיַח ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ִחילּוק".

ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ְסָפִרים ָדאס ֶזעֶנען ִדי ִסיָמִנים

ַאז  ֶצֶדק,  גֹוֵאל  פּוֶנעם  ִסיָמִנים  ִדי  ֶזעֶנען  ָדאס  ְסָפִרים  ֶרִּבי'ְנס  ֶדעם 
ֵאייֶנער ֶוועט קּוֶמען ָזאְגן ַפאר ֶמעְנְטְׁשן: "ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִדיְך 

ִליּב", "ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִדיְך ִליּב" - ֶדער ִאיז ָמִׁשיַח.

ֶיעְצט ַדאְרף ֶמען אֹויְך ַזיין ְפֵרייִליְך

ֶער  ַצִדיִקים,  ִדי  פּון  ֵאייֶנע  פּון  ַמֲעֶׂשה  ַא  ְּבֶרעְנֶגען  ֶגעֶזען  ָהאּב  ִאיְך 
ָהאט ֶגעֶזען ִווי ֵאייֶנער ֵווייְנט יֹום ִּכּפּור ַא ַגאְנְצן ָטאג ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ָמָרה 
אֹויְסַפאְסְטן  ֶוועְסט  דּו  ֶווען  "ַּבייַנאְכט  ֶגעָזאְגט:  ִאים  ֶער  ָהאט  ְׁשחֹוָרה, 
אֹויף ַא ְׁשִטיְקל קּוְכן ֶדעָמאְלט ֶקעְנְסטּו ֵווייֶנען ִוויִפיל דּו ִוויְלְסט, ֶיעְצט 
ַדאְרף ֶמען אֹויְך ַזיין ְפֵרייִליְך, ִמיר ֶזעֶנען ְפֵרייִליְך ַאז ִמיר ֶזעֶנען ִאיְדן, 
ִמיר ְגֵלייְּבן ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט אּוְנז ִליּב, 
צּו  ֶרעְדן  ֶמען  ַדאְרף  ִדיּבּוִרים  ַאֶזעְלֶכע  ֲעֵבירֹות";  ִדי  מֹוֵחל  אּוְנז  ִאיז  ֶער 

ֶמעְנְטְׁשן.

ער ִגיָטאן  יַח ֶוועט ָזאִגין ִאיְטִליְכן יּוִדין ָוואס ִמיט ִאים ָהאט ִזיְך ִאיּבֶ ָמׁשִ
ִאיְטִליְכן ָטאג:

ָהאְסט ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן

ִמיט  ֶגעטּון  ִזיְך  ָהאט  ָוואס  ֵאייֶנעם  ֶיעְדן  ַפאר  ֶדעְרֵצייְלן  ֶוועט  ָמִׁשיַח 
ָטאג  ְׁשֶוועֶרע  ַא  ֶגעַהאט  ָהאְסט  "דּו  ָזאְגן:  ֶוועט  ָמִׁשיַח  ָטאג,  ֶיעְדן  ִאים 
ְׁשֶוועֶרע ְׁשטּוּב אּון  ַא  ֶגעַהאט  ָהאְסט  "דּו  ֶדעְרַהאְלְטן",  ִזיְך  ָהאְסט  אּון 
ָהאְסט  ִנָסיֹון,  ְׁשֶוועֶרע  ַא  ֶגעַהאט  ָהאְסט  "דּו  ֶדעְרַהאְלְטן",  ִזיְך  ָהאְסט 
ִזיְך ֶגעֶקעְנט אֹויְפֶרעְגן, ָהאְסט ֶגעְׁשִּפיְרט ִווי 'ַעד ַּכאן' - ַאֶלעס ָהאט ַא 
ִזי  ִׁשיעּור, ִאיְך ָהאּב ִאיר ׁשֹוין ַאזֹוי ַסאְך ֶגעָהאְלְפן אּון ָנאְכַאְלץ ֶרעְדט 
ִאיְך  ַאייְנַהאְלְטן,  ָנאְכַאָמאל  ִזיְך  ִאיְך  ֵגיי  ֶוועְגן  ֶדעְסט  ִמיר, פּון  ַאזֹוי צּו 
ֵגיי ִאיר ִניְׁשט צּוִריק ֶעְנְטֶפעְרן, ִאיְך ֵגיי ִאיר ָנאְכַאָמאל ֶהעְלְפן, ִאיְך ֵגיי 
ָנאְכַאָמאל ַמאְכן ַא ֵׁשייֶנע ְסעּוָדה"; ַאז ֶמען ֵווייְסט ָדאס פּון ָפאְראֹויס, ַאז 

ָמִׁשיַח ֶוועט ַאֶלעס ֶדעְרֵצייְלן, ִאיז ְגִריְנֶגער ִדי ִנָסיֹון.

ֶעס ֵגייט ַזיין ַא ַלאְנֶגע ָפאְרֶזעצּוְנג

ָוואְלט  ְראּוֵבן  ֶווען  ָזאְגט,  ח(  לד,  ַרָּבה,  )ַוִיְקָרא  ֶמְדָרׁש  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ֶגעוואּוְסט ֶעס ֶוועט ְׁשֵטיין ִאין ִדי ּתֹוָרה ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַראֶטעֶווען יֹוֵסף, 
ָוואְלט ֶער ִאים אֹויְפֶגעהֹויְּבן אֹויְפ'ן ַאְקְסל אּון ַאֵהייְמֶגעְטָראְגן צּום ַטאֶטען. 
ְראּוֵבן ָהאט ֶגעְטַראְכט 'ִאיְך ֶוועל ֵהייְסן ַאַרייְנַוואְרְפן ֶדעם יֹוֵסף ִאין ְגרּוּב 
אּון ַּבייַנאְכט ֶוועל ִאיְך צּוִריק קּוֶמען ִאים ַראֶטעֶווען', ָאֶּבער ֶווען ֶער ָוואְלט 
ָּפסּוק  ַא  ֶדעְרפּון  ֶוועְרן  ֵגייט  ֶעס  ְׁשַרייְּבן,  ָדאס  ֵגייט  ּתֹוָרה  ִדי  ֶגעוואּוְסט 
ָוואס ַאֶלע ִאיְדן ֶוועְלן ֵלייֶנען, ָוואְלט ֶער ִזיְך ֶגעְׁשַטאְרְקט אּון אֹויְפֶגעהֹויְּבן 
צּום  צּוִריְקְּבֶרעְנֶגען  ִאים  ִׂשְמָחה  ִמיט  ֶגעָלאְפן  אּון  ַאְקְסל  ַזיין  אֹויף  יֹוֵסף 
ִׁשיעּור,  ַּביים  ָיאְרן  ַאֶלע  ָזאְגן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  ְפֶלעְגט  ַטאֶטען. 
ַּפְרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, ָדאֶנעְרְׁשָטאג ַנאְכט, ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק )ְּבֵראִשׁית ה, א(: "ֶזה 
ֶיעְדן  פּון  ֵסֶפר  ַא  ַזיין  ֶוועט  ֶוועט קּוֶמען  ָמִׁשיַח  ֶווען  ָאָדם",  ֵסֶפר ּתֹוְלֹדת 
ַא  ַזיין  ֵגייט  ֶלעְּבן, ֶעס  ַזיין  ְּבֶמֶׁשְך  ִאיז דּוְרְך  ֶער  ָוואס  ֶמעְנְטׁש ַּבאזּוְנֶדער, 
ַלאְנֶגע ָפאְרֶזעצּוְנג, ִאין ָאְנֵהייּב ֶוועט ְׁשֵטיין פּון ַזייֶנע יּוְנֶגע ָיאְרן, ֶדעְרָנאְך 
ֶוועט ְׁשֵטיין ַאֶלעס  ַאזֹוי  ְוגֹו' - ֶער ָהאט ׁשֹוין ֲחתּוָנה ֶגעַהאט...  ַוְיִהי ַאַחר 

ָוואס ָהאט ִזיְך ֶגעטּון ִמיט ִאים ֶיעְדן ָטאג.

ַמיין ִנָסיֹון ֵגייט ְׁשֵטיין ִאין ַא ֵסֶפר

'ִדי  ֵסֶפר',  ַא  ִאין  ְׁשֵטיין  ֵגייט  ִנָסיֹון  'ַמיין  ִוויְסן  ָזאל  ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ִנָסיֹון ָוואס ִאיְך ָהאּב ֶדעם ְפַרייָטאג צּוַנאְכְטס, ֶעס ִאיז ַאַזא ְׁשֶוועֶרע ִנָסיֹון, 
ִאיְך ְׁשִּפיר ִווי ִאיְך 'ְּפַלאץ' - ָדאס ֵגייט ַאַרייְנֵגיין ִאיֶנעם ֵסֶפר', ֶוועט ֶער ַזיין 
ֶוועט  ָמִׁשיַח  וואּוֶסעְנִדיג  ִנָסיֹון,  ַזיין  אֹויף  ְׁשַטאְרְקן  צּו  ִזיְך  ְפֵרייִליְך  ֵזייֶער 

ַאֶלעס ְׁשֶּפעֶטער ֶדעְרֵצייְלן.

ְּפרּוִּביר ִאים צּו ֵגיין אֹויף ִדי ֶנעְרְוון...

ֶעס ַאז ֶגעֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ָהַרב ַהָקדֹוׁש ְמָקאְצק 
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ִדי  אֹויף  ְׁשַטאְרְקן  ֶקעֶנען  ִזיְך  ָזאל  ֶער  ֵעָצה  ַא  ֶּבעְטְנִדיג  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו 
ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה פּון ַּכַעס, ָהאט ִאים ֶדער ֶרִּבי ֶגעָזאְגט: "ַוואְרט ָדא ִאין ַא 
ַאַריין ֶדעם  ֶרִּבי רּוְפט  ֶוועל ִדיר רּוְפן", ֶדער  ִּביז ִאיְך  ְדרֹויְסְנִדיֶגע ִציֶמער 
ָזאל  ִאיְנְדרֹויְסן  ֶיעְצט  ִאיז  ָוואס  ִאיד  ֶדער  )ְּכֵדי  ִאים הֹויְך  ָזאְגט  ַגְּבַאי אּון 
ִדי  ֵגיין אֹויף  ֶהעְרן(: "ְּפרּוִּביר אֹויְפצּוֶרעְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ְּפרּוִּביר ִאים צּו 
ֶנעְרְוון..." )ֶדער ִאיד ָהאט ַאֶלעס אּוְנֶטעְרֶגעֶהעְרט(, ֶדער ַגְּבַאי קּוְמט ַאַריין 
ִאין ֶדעם ִציֶמער, ֶגעְּבְנִדיג ַא ַהאק ַאַריין ִאין ִאים, ֶדער ַגְּבַאי רּוְפט ִזיְך ָאן: 
"אֹוי, ַאְנְטׁשּוְלִדיְגט, ַזיי ִמיר מֹוֵחל", ֶדער ִאיד ְּבַלייְּבט רּוִאיג אּון ְׁשֵמייְכְלט 
)וואּוֶסעְנִדיג ֶדער ֶרִּבי ְּפרּוִּביְרט ִאים ֶיעְצט אֹויס(, ָזאְגט ֶער ַפאְר'ן ַגְּבַאי: 
ִמינּוט  ַאָּפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן",  פּוֶנעם  קּוְמט  ַאֶלעס  ָגאְרִניְׁשט,  ִאיז  "ֶעס 
ַהאְנט  ִדי  ִאין  ַקאֶווע  ַא  ִמיט  ַאַריין  ָנאְכַאָמאל  ַגְּבַאי  ֶדער  קּוְמט  ְׁשֶּפעֶטער 
אּון ֵגייט ִאים דּוְרְך אֹויְסִגיְסְנִדיג ִדי ַגאְנֶצע ַקאֶווע אֹויף ִאים... ֶדער ַגְּבַאי 
ָזאְגט ִאים ָנאְכַאָמאל: "אֹוי, ַאְנְטׁשּוְלִדיְגט, ַזיי ִמיר מֹוֵחל", ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער 
ִאיד ָנאְכַאָמאל: "ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט, ַאֶלעס ִאיז ִמן ַהָּׁשַמִים", ַאָּפאר ִמינּוט 
ִדי  ִאין  ֶּבעְנְקל  ַא  ִמיט  ָמאל  ְדִריֶטע  ַא  ַאַריין  ַגְּבַאי  ֶדער  קּוְמט  ְׁשֶּפעֶטער 
ַהאְנט, ֶגעְּבְנִדיג ַפאר ֶדעם ִאיד ַא ֶגעזּוְנֶטע ֶזעץ ִאין ִריְקן... ֶדער ַגְּבַאי ָזאְגט 
ִאים ַא ְדִריֶטע ָמאל: "אֹוי, ַאְנְטׁשּוְלִדיְגט, ַזיי ִמיר מֹוֵחל", ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער 

ִאיד: "ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט, ַּגם זּו ְלטֹוָבה".

ִאיְך ִּבין ֶיעְצט אֹויף ְּפָראֶּבע

ֶזע  "ִאיְך  ִאים:  ָזאְגט  אּון  ַאַריין  צּוִריק  ֶרִּבי  ֶדער  ִאים  רּוְפט  ֶדעְרָנאְך 
ִמיְטֶגעַהאְלְטן  ֶיעְצט  ָהאּב  ִאיְך  'ַּכַעס',  פּון  ַלייְדן  ֶעֶּפעס  ָזאְלְסט  דּו  ִניְׁשט 
ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער  ָגאְרִניְׁשט אֹויְפֶגעֶרעְגט",  ִזיְך  ִווי דּו ָהאְסט  ַמֲעִׂשיֹות  ְדֵריי 
ִאיד: "ֶיעְצט ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין קּוְנץ ִזיְך ַאייְנצּוַהאְלְטן, ִאיְך ָהאּב ִזיְך 
אּוְנֶטער ֶגעֶהעְרט ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ַפאְר'ן ַגְּבַאי ֶער ָזאל ִמיר אֹויְסְּפרּוִּביְרן, 
ָדאס  ֶרִּבי:  ֶדער  ִאים  ָזאְגט  אֹויְפֶגעֶרעְגט",  ִניְׁשט  ִזיְך  ִאיְך  ָהאּב  ֶדעְרַפאר 
ַמאְכט ֶמען צּו ִדיר ֶיעְדן ָטאג פּון ִהיְמל, ַאֶלעס ִאיז ָנאר ַאן ָאְנְׁשֶטעל, ֶיעֶדע 
ַזאְך ָוואס דּו ֵגייְסט ַאִריֶּבער, צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ֵאייֶנער ָהאט ִדיר ָאְנֶגעָגאְסן, 
ֵאייֶנער ָהאט ַאַרייְנֶגעַהאְקט ִאין ִדיר, ַאֶלעס ִאיז פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאְגט: ָלאִמיר ֶזען ִצי דּו ֵגייְסט ִזיְך אֹויְפֶרעְגן, ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ַכאְּפט ִניְׁשט, ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ַפאְרָוואְלֶוועְלט, ֶער ַפאְרֶגעְסט ַאז ַאֶלעס ִאיז 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶּבער ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ִוויְסן ִאיְך ִּבין ֶיעְצט אֹויף 
ְּפָראֶּבע, ֶמען ַהאְלט ַאֶלעס ִמיט פּון ִהיְמל - ָוואְלט ֶער ִזיְך ֶגעְׁשַטאְרְקט אֹויף 

ַזיין ִנָסיֹון ִמיט ִׂשְמָחה.

ִּביז ֵאייֶנער ֵהייְּבט אֹויף ֶדעם ְטֶׁשעק...

ְׁשֶטעְלן  ָוואס  ָקאְמֶּפעִני  ֶגעִוויֶסע  ַא  ָדא  ִאיז  ֶעס  ֶגעֶהעְרט,  ָהאּב  ִאיְך 
אּוְנֶטער ַמֲעִׂשיֹות אּון ַכאְּפן ֶעס ָאּפ, ֶדעְרָנאְך ַווייְזן ֵזיי ֶעס ַפאר ִדי ַגאְנֶצע 
ֶעְרד ָפאְרְנט  ִדי  ַאָראּפ אֹויף  ֵלייְגן  ֵזיי  ִווי  ֶזעט  ֵּבייְׁשִּפיל, ֶמען  ֶוועְלט. צּום 
דּוְרְך  ֵגייֶען  ֶדעְרָנאְך  ָדאֶלער',  טֹויֶזעְנט  'ֶצען  פּון  ְטֶׁשעק  ַא  ַּבאְנק,  ַא  פּון 
ֶעְטִליֶכע ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ֶזעֶען ֶדעם ְטֶׁשעק אּון ֵגייֶען ַווייֶטער, ֵזיי ַמאְכן ִזיְך 
ִניְׁשט וואּוֶסעְנִדיג ֶדעְרפּון, ִּביז ֵאייֶנער ֶדעְרַּבאֶרעְמט ִזיְך אּון ֵהייְּבט אֹויף 
ֵגייט  ֶער  ִאיז,  ָדאס  ֶוועֶמעְנס  ֶוועְרן  ֶגעוואֹויר  ְּפרּוִּביְרט  ֶער  ְטֶׁשעק,  ֶדעם 
ַאַריין ִאין ַּבאְנק אּון ְפֶרעְגט ֶוועֶמעְנס ָדאס ִאיז, ְּפלּוְצִליְנג קּוֶמען ַארֹויס ִדי 
ָוואס ָהאְּבן ָדאס אּוְנֶטעְרֶגעְׁשֶטעְלט, אּון ָזאְגן אֹויס ֶדעם סֹוד ַאז ֵזיי ָהאְּבן 
ֶעס אּוְנֶטעְרֶגעְׁשֶטעְלט; ֵזיי ַווייְזן ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ָוואס 

ָהאט ָהאט ַאזֹוי ַרְחָמנּות ֶגעַהאט צּוִריְקצּוֶגעְּבן ַאַזא ִריִזיֶגע סּוֶמע ֶגעְלט...

ֶער ְׁשֶטעְקט ַארֹויס ַזיין ָקאּפ פּון ִדי ֶּבעג...

ָאֶדער ַמאְכן ֵזיי ַא ַאְנֶדעֶרע ַמֲעֶׂשה, ֵזיי ֶנעֶמען ַא ֶמעְנְטׁש, ִאיְנִמיְטן ִדי 
ַקאְלֶטע ִוויְנֶטער ֶנעְכט, ֵזיי ֵלייְגן ִאים ַאַריין ִאין ַא ֶּבעג אּון ֵלייְגן ִאים ַאָראּפ 
ִאיְנִמיְטן ַמאְנֶהעְטן, ֶמען ֶזעט ִווי ֶעס ֵגייֶען דּוְרְך הּוְנֶדעְרֶטער ֶמעְנְטְׁשן, אּון 
ֶקעְלט אּון  ַפאר  ַוואְרְפְנִדיג  ִזיְך  ֶּבעג  ִדי  ָקאּפ פּון  ַזיין  ַארֹויס  ְׁשֶטעְקט  ֶער 
ֵקייֶנער ַמאְכט ִזיְך ִניְׁשט וואּוֶסעְנִדיג פּון ִאים, ִּביז ֵאייֶנער ְׁשֶטעְלט ִזיְך ָאּפ 
אּון טּוט ִזיְך אֹויס ַזיין ַמאְנְטל אּון ֶגעְּבט ֶעס ַפאר ֶיעֶנעם. ְּפלּוְצִליְנג קּוֶמען 
ַארֹויס ִדי ָוואס ָהאְּבן ָדאס אּוְנֶטעְרֶגעְׁשֶטעְלט, אּון ָזאְגן אֹויס ֶדעם סֹוד ַאז 
ֵזיי ָהאְּבן ֶעס אּוְנֶטעְרֶגעְׁשֶטעְלט, אּון ֵזיי ַווייְזן ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ָהאט ַאזֹוי ַרְחָמנּות ֶגעַהאט אֹויף ֶדעם ֶמעְנְטׁש. ַאזֹוי טּוט 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֶער ְׁשֵטייט אּוְנֶטער ֶיעֶדע ִנָסיֹון קּוְקְנִדיג ִווי ַאזֹוי ֶדער 

ֶמעְנְטׁש ֶוועט ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן.

ִווי ַאזֹוי ָהאְסטּו ֶעס ֶגעַמאְכט?!

ָמִׁשיַח ֶוועט ֶדעְרֵצייְלן: "ֶדעם ְפַרייָטאג צּוַנאְכְטס ָהאְסטּו ֶגעְׁשִּפיְרט ִווי 
דּו ֶוועְרְסט ֶגעֶרעְגט, ְלַמֲעֶׂשה ָהאְסטּו ִזיְך ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶרעְגט ָנאר ֶגעְּבִליְּבן 
אֹויְפֶגעֶוועְקט";  ִקיְנֶדער  ַדייֶנע  ִדיר  ָהאְּבן  ַׁשָּבת  "ֶדעם  ְׁשֵמייְכל";  ַא  ִמיט 
"ֶדעם ָטאג ָהאט ִדיר ֵאייֶנער ָאְנֶגעָגאְסן ִמיט ַקאֶווע"; ֶדעם ָטאג ָהאט ִדיר 
ֵאייֶנער צּוֶגענּוֶמען ַדיין ַזאְך"; "ֶדעם ַׁשָּבת ָהאט ֶמען ִדיר ִניְׁשט ַאַרייְנֶגעָלאְזט 
ַאֵהיים", ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ֶדעְרֵצייְלט ִמיר, ֶער ִאיז ַאָראְּפֶגעַגאְנֶגען צּו ַא 'ָׁשלֹום 
ָזָכר' ֶווען ֶער קּוְמט ַאֵהיים ֶזעט ֶער ַזיין ַווייּב ָהאט צּוֶגעְׁשַּפאְרט ִדי ִטיר, "דּו 
ָהאְסט ֶגעָזאְגט דּו ֵגייְסט ָנאר ַפאר ְצֵוויי ִמינּוט, ְלַמֲעֶׂשה ָהאט ֶעס ֶגענּוֶמען 
ֶער  ִווי  ֶדעְרֵצייְלן  ֶוועט  ָמִׁשיַח  ַוואְרְטן?"  ִאיְך  ַדאְרף  ִוויַלאְנג  ָׁשָעה!  ְצֵוויי 
ָהאט ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרלֹויְרן, ֶער ָהאט ָנאְכַאָמאל ֶגעְקַלאְּפט אֹויְפ'ן ִטיר, ִּביז 
ִזי ָהאט ֶגעֶעֶפעְנט ִדי ִטיר אּון ִאיר ִאיֶּבעְרֶגעֶּבעְטן, ָמִׁשיַח ֶוועט ָדאס ַאֶלעס 
ֶדעְרֵצייְלן, אּון ָמִׁשיַח ֶוועט ְפֶרעְגן: "ִווי ַאזֹוי ָהאְסטּו ֶעס ֶגעַמאְכט, ִווי ַאזֹוי 

ָהאְסטּו ֶגעַהאט ִדי ְׁשַטאְרֵקייט ִזיְך ִניְׁשט אֹויְפצּוֶרעְגן?!"

ֵטייט. אּון  ָמר ָהאט אֹויְך ַפאְרלֹויִרין ִדי ִסיָמִנים. ַאזֹוי ִווי ִאין ֶמְדָרׁש ׁשְ ּתָ
ֶרעֶנען ִאיז ִגיקּוֶמען ֶדער ס"מ אּון ָהאט פּון  ִגיָוואְלט ַפאְרּבְ ִזי  ַאז ֶמען ָהאט 
ִאיר ֶדעְרַווייֶטעְרט ִדי ִסיָמִנים. אּון ֶדער ַמְלַאְך ַגְבִריֵאל ִאיז ִגיקּוֶמען אּון ָהאט 
ֵטייט אּון פּון ִאיר קּוְמט ַארֹויס  ַראְכט. ַאזֹוי ִווי ִאין ֶמְדָרׁש ׁשְ ֵזיי צּו ִאיר ָאּפ ִגיּבְ

ָיֵמינּו ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ יַח. ּבִ ָמׁשִ

ֵדי ֶמען ָזאל  ה ּכְ מּוְסט ָנאְך ֶדער ַמֲעׂשֶ י ַז"ל ִגׁשְ ָדאס ָהאט ַאְלץ ֶדער ֶרּבִ
ִאיז  וואֹויל  ַאז  ֶדעְרַלאְנְגט.  ה  ַמֲעׂשֶ ִדי  ַווייט  ִווי  טֹויִסין  ׁשְ עס  ֶעּפֶ ֶקעֶנען  ִזיְך 
יֹות ַאִפילּו אֹויף  ֶדעם ָוואס ֶער ֶוועט זֹוֶכה ַזיין צּו ִוויִסין ֶדעם סֹוד פּון ִדי ַמֲעׂשִ

ֶיעֶנער ֶוועְלט.

ִמיט  קּוְמט  ִאיְטִליֶכער  ִווי  ה  ַמֲעׂשֶ ֶדער  ִאין  ֵטייט  ׁשְ ָדא  ָוואס  ָדאס 
ִאיז  ַאזֹוי  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ִליַח  ׁשְ ֵאיין  דֹוְרְך  ֶמען  ֶעְנֶפעְרט  ֵטייל  ַא  אּון  יר.  ׁשִ ַזיין 
אּון  טּוט.  ֶער  ָוואס  טּוט  ִאְטִליֶכער  ָוואס  ַלייט.  ְגרֹויֶסע  ָמה  ּכַ ַהאְנִדין  ַפאר 
ְכִלית. אּון ֵקייֶנער  אִריט ִזיְך אּון ִוויל ֶדעְרַלאְנֶגען ֶדעם ֶרעְכְטן ּתַ ִאיְטִליֶכער ּפָ
ְכִלית צּום ֶאֶמת. ָנאר ֶדער ָוואס ֶער ִאיז ָראּוי  ִאיז ִניט זֹוֶכה צּום ֶרעְכֶטען ּתַ
ִליַח. ָאֶדער פּון אּוְנֶטער ֶדער  ֶדעְרצּו. אּון ַא ֵטייל ֶעְנֶפעְרט ֶמען דֹוְרְך ֵאיין ׁשְ
ה  ִנים ְוכּו' ַאזֹוי ִווי ִאין ֶדער ַמֲעׂשֶ ַוואְנט. ָאֶדער ֶמען ַווייְזט ֵזיי ַארֹויס ָדאס ּפָ
ֵטייט. ָנאר צּום סֹוף ַאז ֵזיי ֵגייֶען ַאֶוועק פּון ֶדער ֶוועְלט. ֶעְנֶפעְרט ֶמען ֵזיי.  ׁשְ
ֵטייט ִווי ִדי ְיַפת  ה ׁשְ ין ָנאְך ָגאר ִניט ִגיָטאן. ַאזֹוי ִווי ִאין ֶדער ַמֲעׂשֶ ַאז ֵזיי ָהאּבִ
ִדיר  ער  ִאיּבֶ ער  ָאּבֶ ֶזעֶנען  ַוואֶסעִרין  ִדי  ִגיֶעְנֶפעְרט  ֵזיי  סֹוף  צּום  ָהאט  ּתֹוַאר 
ְמֵהָרה  יז ֶסע ֶוועט קּוֶמען ֶדער ֶרעְכֶטער ַמְנִהיג ּבִ ער ִגיַגאְנֶגען. ּבִ ָנאְך ִניט ַאִריּבֶ

מּוְסט. י ַז"ל ִגיׁשְ ָיֵמינּו ָאֵמן. ָדאס ָהאט אֹויְך ֶדער ֶרּבִ ּבְ

ֶדער ֶרִּבי ְּבֶרעְנְגט אּוְנז צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ָּברּוְך ַהֵׁשם ִמיר ָהאְּבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ִוויְסן פּון ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ֶדער ֶרִּבי 
ֶלעְרְנט אּוְנז ַאֶזעְלֶכע הֹויֶכע ַזאְכן, ֶדער ֶרִּבי ֶנעְמט אּוְנז ָּפׁשּוְט'ֶע ֶמעְנְטְׁשן, 
ַאזֹוי ִווי ִמיר ֶזעֶען אֹויס, אּון ְּבֶרעְנְגט אּוְנז צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ָדאס ִאיז ָדאְך 
ַאַזא ְגרֹויֶסע מֹוֵפת, ֶיעֶדער ֵווייְסט ָדאְך ַּביי ִזיְך 'ִווי ַאזֹוי ֶזע אֹויס ִאיְך', 'ָוואס 
ִמיר אּון  ֶנעְמט  ֶרִּבי  ִאיְך', ֶדער  ִוויל  'ָוואס  ִאיְך',  ְטַראְכט  'ָוואס  ִאיְך',  ִּבין 

ַמאְכט ִמיר ֶעֶפעֶנען ֶיעְדן ָטאג ַא חּוָמׁש.

ָמאְרְגן ֵהייְּבן ִמיר ָאן ִדי ֶלעְצֶטע ֶסְדָרה, ַּפְרַׁשת ְוֹזאת ַהְּבָרָכה, ִאיְך ַלאְך 
ִזיְך אֹויס פּון ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, ֵאייֶנער קּוְמט ִדיר ָזאְגן: "ֶאְפָׁשר ַדאְרף ֶמען 
ֲחִמָׁשה  ֶגעֶעְנִדיְגט  ָהאְסט  "דּו  ִאים:  ְפֶרעג  ֶלעְרְנט?"  ֶמען  ֶווען  ַפאְרְׁשֵטיין 
חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה? ָיא?!" ֶעְרְׁשְטְנס, ִּביְסט ַא ִליְגֶנער, דּו ָהאְסט ִניְׁשט ֶגעֶעְנִדיְגט 
ָׁשַמִים,  ְיֵרא  ַא  ַטאֶקע  ִּביְסט  דּו  אֹויּב  אֹויֶסער  חּוְמֵׁשי ּתֹוָרה,  ֲחִמָׁשה  ַגאְנץ 
ֶאָחד ָּבִעיר ּוְׁשַנִים ְּבִמְׁשָּפָחה ֶעְנִדיְגן ִדי ֶסְדָרה ֶיעֶדע ָוואְך. ְצֵווייְטְנס, ַפאר 
ִאיְך ִּבין ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי'ן ָהאּב ִאיְך אֹויְך ַמֲעִביר ֶסְדָרה ֶגעֶווען, ָאֶּבער ֶעס 
ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ַחיֹות, ִאיְך ָהאּב ֶעס ֶגעטּון ַווייל ִאיְך ִּבין ַא ִאיד, מּוז 

ִאיְך ֶעס טּון, ַא ְּבֵריָרה ָהאּב ִאיְך?

ִאיְך מּוז, ִאיְך מּוז

ִאיְך ָהאּב ַאֶלעס ֶגעטּון ָאֶּבער ָאן ַקיין ַחיֹות, ַאֶלעס ִאיז ֶגעֶווען ַווייל 'ִאיְך 
מּוז', ִאיְך מּוז ֵגיין ִמיט ֵּפיאֹות, ִאיְך מּוז ָאְנטּון ְּתִפיִלין, ִאיְך מּוז ַדאֶוועֶנען 



ד

ָהאּב  ִאיְך  ַהֵׁשם  ָּברּוְך  ַׁשָּבת;  ִהיְטן  מּוז  ִאיְך  ַמֲעִריב,  אּון  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית, 
ֶגעִהיְטן ַׁשָּבת ַמיין ַגאְנץ ֶלעְּבן, ָאֶּבער ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ַׁשָּבת? ֵגיין ִאין ַגאס 
אּון ָזאְגן: "ְיַיֶׁשר כַֹּח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיְך ִּבין ַא ִאיד" "ְיַיֶׁשר כַֹּח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ִאיְך ִהיט ַׁשָּבת", ָדאס ַּבאקּום ִאיְך פּון ֶרִּבי'ן.

ֶוועְלֶכע ַקאֶטעָגאִריֶע, פּון ִדי ָוואס ְדְזַׁשאֶגע"ן ָאֶדער פּון ִדי ָוואס 
ֵּבייְק"ן? ...

ִאיְך  ָוואְלט  'ִוויַאזֹוי  ֶגעְטַראְכט  ִאיְך  ָהאּב  ַגאס  ִאין  ֵגייֶעְנִדיג  ַהייְנט 
אֹויְסֶגעקּוְקט ֶווען ִאיְך ָוואְלט ֶגעֶווען ְלַהְבִּדיל ַא גֹוי, ֶוועְלֶכע ַקאֶטעָגאִריֶע 
ָוואְלט ִאיְך ֶגעֶווען? ִצי פּון ִדי ָוואס ְדְזַׁשאֶגע"ן )לֹויְפן ַא ַגאְנְצן ָטאג צּו ַמאְכן 
ִאיּבּוְנֶגען( ָאֶדער פּון ִדי ָוואס ֵּבייְק"ן )ָפאְרן ִמיט ַא ֵּבייק ַא ַגאְנְצן ָטאג צּו 
אּון  ַזאל  ַא  פּון  ָפאְרְנט  ֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיְך  ָוואְלט  ָאֶדער  ִאיּבּוְנֶגען(...  ַמאְכן 
ֶגעַהאְלְטן ְדָרׁשֹות ִאין ַא ֵמייק אּון ֶגעַמאְכט ִמיט ִדי ֶהעְנט )ִדי ֶלעְצֶטע ָּפאר 
ָוואְכן ֶווען ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֵגייט ַאֵהיים פּון ׁשּול ַּבאֶגעְגְנט ֶמען 
ִאיְנִמיְטן ֶוועג ֶגעִוויֶסע גֹוִים ָוואס ְׁשֵטייֶען אּון ַהאְלְטן ְדָרׁשֹות ִאין ַא ֵמייק 
אּון ַמאְכן ִמיט ִדי ֶהעְנט(... ָוואס ָוואְלט ִאיְך ֶגעטּון? ְיַיֶׁשר כַֹּח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֶווער  ֶגעֶגעְּבן?  ָדאס  ִמיר  ָהאט  ֶווער  ַׁשָּבת',  ִהיט  ִאיְך  אּון  ִאיד  ַא  ִּבין  ִאיְך 

ַמאְכט ִמיר ָדאס ְטַראְכְטן? ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי!

ַא ַטַעם ֲאִפילּו ִאין ַא ַּפא"ּפ ָא"ּפ סּוָּכה!

ְגרֹויֶסע  פּון  ִאיְדן,  ָחׁשּוְב'ֶע  פּון  ִמְׁשָּפָחה  ַא  פּון  קּום  ִאיְך  ַהֵׁשם  ָּברּוְך 
ַצִדיִקים, ָאֶּבער ַא ַחיֹות ִאין ִאיִדיְׁשֵקייט, ַא ַחיֹות ַאז ִאיְך ִּבין ַא ִאיד, ַא ַחיֹות 
ַאז ִאיְך ִהיט ַׁשָּבת, ַא ַחיֹות ַאז ִאיְך טּו ָאן ְּתִפיִלין, ַא ַחיֹות ַאז ִאיְך ַדאֶווען 
ַׁשֲחִרית, ִמְנָחה אּון ַמֲעִריב, ִאיִדיְׁשֵקייט ָזאל ָהאְּבן ַא ַטַעם, סּוּכֹות ָזאל ָהאְּבן 

ַא ַטַעם - ָדאס ַּבאקּוְמט ֶמען ַּביים ֶרִּבי'ן.

ַזיין  ֶגעָהאְלְפן  טּוְלְטִׁשיֶנער  ַנְחָמן  ֶרִּבי  ָהאט  סּוּכֹות  ֶעֶרב  ָיאר  ֵאיין 
ִזיְך  ֶער  ָהאט  ֶגעֶעְנִדיְגט  ָהאט  ֶער  ֶווען  ִדי סּוָּכה,  ָנָתן אֹויְפְׁשֶטעְלן  ר'  ֶרִּבי 
ִדי  ַאֵלייְנס אֹויְפצּוְׁשֶטעְלן  ַאְרֶּבעט  ָנָתן: "ַאז ֶמען  ֶרִּבי  אֹויְסֶגעְדרּוְקט ַפאר 
ְׁשִּפיְרט  אֹויְפצּוּבֹויֶען,  ָדאס  ַהֶנֶפׁש  ֹּכחֹות  ַאַרייְנֶגעֵלייְגט  ָהאט  ֶמען  סּוָּכה, 
ֶמען ַאן ַאְנֶדעֶרע ַטַעם ִאיֶנעם יֹום טֹוב". ָדאס ָהאּב ִאיְך ַאְלץ ֶגעֶהעְרט פּון 
ַמיין ַטאֶטע ְׁשִליָט"א, ַאז ֶמען ַהאְקט ַאֵלייְנס ְּבֶרעֶטער, ֶמען ַמאְכט ֵהייִמיֶׁשע 
ְסַכְך, ֶמען ַמאְכט ֵהייִמיֶׁשע ֶוועְנט - ַדאן ְׁשִּפיְרט ֶמען ַא ַטַעם ִאיֶנעם יֹום טֹוב, 
ָנאר ַא ָמאֶדעְרֶנער ִאיד ּבֹויט ִניְׁשט ַקיין סּוָּכה, ֶער ִאיז יֹוֵצא ִמיט ַא ַּפא"ּפ 
ָא"ּפ סּוָּכה. ָהאט ִאים ֶרִּבי ָנָתן ֶגעָזאְגט: "ָדאס ָהאְסטּו ָנאְכִניְׁשט ְּפרּוִּביְרט 
צּו ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאיְך ִוויל זֹוֶכה ַזיין צּו ְׁשִּפיְרן 
ִדי ְקדּוָׁשה פּון סּוּכֹות", ָוואס ַפאר ַא ַטַעם ֶמען ְׁשִּפיְרט!" ֶדעָמאְלט ְׁשִּפיְרט 

ֶמען ַא ַטַעם ֲאִפילּו ִאין ַא ַּפא"ּפ ָא"ּפ סּוָּכה!

ֶמען ְׁשֵרייט ִּבְׁשַעְת'ן ּבֹויֶען ַאזֹוי ִווי דֹור ַהְפָלָגה...

ִאיְך ְפֶלעג ַאְלס ִקיְנד ַארֹויְסקּוְקן פּון אּוְנֶזער סּוָּכה ִאין ָּבאָרא ַּפאְרק, 
ִאיְך  ַא סּוָּכה פּון ְסחֹוָרה, ָהאּב  ִדי ַּפא"ּפ ָא"ּפ סּוּכֹות,  ָהאְּבן  ִאיְדן  ִווי  ֶזען 
ֶגעֶהעִריֶגע  פּון  ֵמייְנט  סּוָּכה  ַא  סּוָּכה,  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  'ָדאס  ֶגעְטַראְכט: 
דֹור  ִווי  ַאזֹוי  ּבֹויֶען  ִּבְׁשַעְת'ן  ְׁשֵרייט  ֶמען  אּון  ְׁשַלאק,  ַא  ִמיט  ְּבֶרעֶטער 
ַא  ְׁשִּפיְרן  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ֶקען  ֶמען  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ָנָתן  ֶרִּבי  ָאֶּבער  ַהְפָלָגה...' 
צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ֶקען  ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶּבעט  ֶמען  ִאין סּוָּכה אֹויּב  ַטַעם 

ְׁשִּפיְרן ַא ַטַעם ִאין ִאיִדיְׁשֵקייט אֹויּב ֶמען ֶּבעט ֶדערֹויף ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

וואּו ִוויְׁשטּו ִזיְך ָאּפ ֶיעֶדעס ָמאל ִדי ֶהעְנט?...

ָאְנֶגעהֹויְּבן  ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך  ַחיֹות,  ַא  ַּבאקּוֶמען  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ַאֶלעס 
ְפֵרייֶען: ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך ִּבין ַא ִאיד, ָּברּוְך ַהֵׁשם ִאיְך ָהאּב ִקיְנֶדער, ָּברּוְך 
ֵגייְסט  דּו  ָפאר,  ִזיְך  ְׁשֶטעל  ִטיׁש.  ַּביים  ִקיְנֶדער  ַמייֶנע  ִמיט  ִזיץ  ִאיְך  ַהֵׁשם 
צּו ַא ֲחתּוָנה, דּו ַהאְלְסט ִאיְנִמיְטן ֶעְסן ִדי ִפיׁש, ִאיְנִמיְטן ְקַלאְּפט ֵאייֶנער: 
"ְצָדָקה", דּו ִוויְׁשט ִזיְך ָאּפ ִדי ֶהעְנט, ֶנעְמְסט ַארֹויס ַא ְקָוואֶדער פּון ַטאׁש 
ֵאייֶנער:  ָנאְך  ֶעס קּוְמט  ֶעְסן,  ָאן  ָנאְכַאָמאל  ֵהייְּבְסט  ִאים, דּו  ֶגעְּבְסט  אּון 
ָנאְך  ֶקען  ָדאס  ְוכּו',  ְוכּו'  ֶהעְנט  ִדי  ָאּפ  ָנאְכַאָמאל  ִזיְך  ִוויְׁשטּו  "ְצָדָקה", 
דּוְרְכֵגיין ַווייל ֶעס ִאיז ֵאייֶנער אֹויף ַאָמאל, ָאֶּבער ִפיְרן ַא ַׁשָּבת ִטיׁש, ָוואס 
ַדאְרף  ֵאייֶנער  ַחָלה,  ַדאְרף  ֵאייֶנער  ִקיְנֶדער,  ִפיְנף  ִאיז  ֶעס  ֶווען  טּוְסטּו 
וואּו  ְּברּוֶדער,  ִדי  ְׁשִטיּפ  ַא  ֶגעְּבט  ֵאייֶנער  ָדאס,  ַדאְרף  ֵאייֶנער  ֶסעְלֶצער, 

ִוויְׁשטּו ִזיְך ָאּפ ֶיעֶדעס ָמאל ִדי ֶהעְנט?... ֶדעְרַפאר ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
ַמאְכן ָאּפ 'ִאיְך ָפאר ַאֶוועק אֹויף ַׁשָּבת ִאין ַא ָהאֶטעל, ָוואס ִאיז צּוֶגעְׁשֶטעְלט 

ִמיט ַא ְּפָראְגַראם ַפאר ִדי ִקיְנֶדער'.

ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶפעְרִליְך

ַא ְמַחֶיה ִאיְך ָהאּב ֲחתּוָנה ֶגעַהאט, ַא ְמַחֶיה ִאיְך ִּבין ַא ַטאֶטע, ַא ְמַחֶיה 
ִאיְך ָהאּב ִקיְנֶדער, ַא ְמַחֶיה ֶעס ִאיז ַׁשָּבת, ַא ְמַחֶיה ֶעס ִגיְסט ִזיְך ָסאֶדע, ַא 
ְמַחֶיה ֶעס ִגיְסט ִזיְך ְגֶרעיּפ ְדְזׁשּוס; ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )ֵעירּוִבין סה:(: "ָּכל 
ֶׁשֵאין ַיִין ִנְׁשַּפְך ְּבתֹוְך ֵּביתֹו ַּכַּמִים ֵאינֹו ִּבְכַלל ְּבָרָכה", ַא הֹויז וואּו ֶעס ִגיְסט 
ִזיְך ִניְׁשט ַוויין ַאזֹוי ִווי ַוואֶסער ִאיז ָדאְרט ִניְׁשט ָדא ַקיין ְּבָרָכה; ֶעס ֵמייְנט 
ִניְׁשט ֶמען ַדאְרף ֵגיין אֹויְסִגיְסן ַוויין, ָנאר אֹויּב ִגיְסט ִזיְך אֹויס ַוויין ָזאל ֶעס 
ַזיין ַאזֹוי ִווי ַוואֶסער, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶפעְרִליְך. ָדאס ִאיז ֶמען זֹוֶכה ַאז ִמיר 

ֶזעֶנען ְמקּוָרב צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן.

ֶעס ִציט ַא ֶמעְנְטׁש צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶדעם  ֶלעְרֶנען  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ָזאְלן  ִמיר  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶרִּבי'ְנס ְסָפִרים אּון ַּבאֵנייֶען ָדאס ִהְתַקְרבּות, ִמיר ֶזעֶנען ָדאְך ֶיעְצט ֶגעֶווען 
ִאין אּוַמאן ַּביים ֶרִּבי'ְנס ִציּון, ַדאְרף ֶמען ַא ַגאְנץ ָיאר ֶלעְּבן ִמיְט'ן ֶרִּבי'ן, 
ָאְנֵהייְּבן ַא ִׁשיעּור ִאין ֶרִּבי'ְנס ְסָפִרים, ָאְנֵהייְּבן ַא ִׁשיעּור ִאין 'ֲאֶׁשר ַּבַנַחל', 
ָאְנֵהייְּבן ַא ִׁשיעּור ִאין ִדי ֵהייִליֶגע קּוְנְטֵרִסים ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶגעְׁשִריְּבן, 
ֶוועְקט אֹויף ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ֶעס ִציט  ְפִריְׁשט אֹויף ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ֶעס  ָדאס 

ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאל ִמיר ִניְׁשט ַזיין ַא ַאְלֶטע ַזאְך

ַאְלט ָטאר ֶמען ִניְׁשט ַזיין, ַאְלט ִאיז ַא ַסָּכָנה; ָדאס ָהאּב ִאיְך ִאיְנִזין 
"ַאל  קֹוֵלנּו(:  ְׁשַמע  )ְּתִפַּלת  פּון  ְּתִפּלֹות  ִדי  ַּביי  ַהָׁשָנה  ֹראׁש  ַגאְנץ  ֶגעַהאט 
ִזְקָנה וגו'", "ַאל ַּתַעְזֵבנּו  ִמְּלָפֶניָך וגו'", "ַאל ַּתְׁשִליֵכנּו ְלֵעת  ַּתְׁשִליֵכנּו 
וגו'", ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ִאיְך ִוויל ִניְׁשט ֶוועְרן ַאְלט, ָוואס ֵמייְנט 
ִוויל ֶלעְּבן ַאְכִציג  ִוויל ִאיְך ֶוועְרן ַאְלט, ִאיְך  ַזיין ַאְלט? ַאַווַדאי  ִניְׁשט 
ֵאייִּביג ֶקעֶנען  ַאז ִאיְך ָזאל  ַזיין ַאְלט?  ִניְׁשט  ֵמייְנט  ָוואס  ַנייְנִציג ָיאר, 
ֶּבעט  ִאיְך  ָנאר  ֶעְלֶטער...  ֶדער  ְׁשֵטייט אֹויף  ֵגיין  צּו  ָהאף  ִאיְך  לֹויְפן? 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ַמיין ִהְתַקְרבּות צּו ִדיְך ָזאל 
ִניְׁשט ַזיין ַאְלט, ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאל ִמיר ִניְׁשט ַזיין ַא ַאְלֶטע ַזאְך, 

ַוואְרף ִמיר ִניְׁשט ַאֶוועק ִאיְך ִוויל ְּבַלייְּבן ִמיט ִדיר".

ֶמען ֶקען אֹויְך יֹוֵצא ַזיין ִמיט 'ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה'

ַזיין  יֹוֵצא  אֹויְך  ֶקען  ֶמען  ְסָפִרים,  ֶרִּבי'ְנס  ִאין  ִׁשיעּוִרים  ֶעְנק  ַמאְכְטס 
ִמיט 'ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה', ֶעס ֶעְנְטַהאְלט ֵׁשייֶנע ְּבִריְוון ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון 'ֲאֶׁשר 
ַּבַנַחל', ַארֹויְסֶגענּוֶמען פּון ִדי ֵהייִליֶגע 'קּוְנְטֵרִסים', קּוְקט ַאַריין ִאין ֶדעם. 
ַזייט ִניְׁשט ַפאְרנּוֶמען צּו ְטַראְכְטן 'ַפאר ֶוועֶמען ִאיז ֶגעְׁשִריְּבן ֶגעָוואְרן ֶדעם 
ִניְׁשט  ִאיז  ְּבִריוו?' ָדאס  ִאיז ֶגעְׁשִריְּבן ֶגעָוואְרן ֶדעם  ֶוועֶמען  ְּבִריוו?' 'ַפאר 
ֶגעְׁשִריְּבן ַפאר ֵקייֶנעם פּון ָדאִהי, ַאֶלעס ִאיז ֶגעְׁשִריְּבן ַפאר ִאיְדן פּון ֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל, פּון ָלאְנָדאן... ָנאְך ַא ְּבִריוו ִזיְך אֹויְפצּואֶוועְקן פּון ְׁשָלאף, ָנאְך ַא 

ְּבִריוו פּון ֵגיין ֶלעְרֶנען ַאִּביְסל ּתֹוָרה, ָנאְך ַא ְּבִריוו פּון ְּתׁשּוָבה טּון.

ִדי ָוואְך ]ַּפְרַׁשת ַהֲאִזינּו[ ִאין ִדי קּוְנְטֵרס 'ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה' ָהאּב ִאיְך ִזיְך 
ֶוועְגן  ַאזֹוי ְמַחֶיה ֶגעֶווען, קּוְקט ַאַריין ִדי ָוואְך ִאין ִאיׁש ֱאמּונֹות, ַא ְּבִריוו 
ְׁשֵכִנים, ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען וואֹויֶנען ִמיט ְׁשֵכִנים, ֶווען ִאיְך ֵליין ֶעס ְטַראְכט 
ִאיְך: 'ַאֶזעְלֶכע ְּבִריוו, ִאיְך ָהאּב ָדאס ִניְׁשט ֶגעְׁשִריְּבן, ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט ֶווער 

ֶעס ָהאט ֶעס ֶגעְׁשִריְּבן, ֶעס ֶוועְקט אֹויף פּון ְׁשָלאף!'

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאל ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ְסָפִרים, 
ַאז ִמיר ֶוועְלן ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ְסָפִרים ֶוועט ֶמען ִניְׁשט ֶוועְרן ַאְלט.

ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעִזיְנֶגען ֶדעם ִניגּון: ַאְׁשֵרינּו 
ֶׁשָּזִכינּו ְלִהְתַקֵרב ְלַרֵּבנּו, ַאְׁשֵרינּו, ַאְׁשֵרינּו.

)הערליכע שיחות וואס דער ראש ישיבה שליט"א האט געזאגט 
נאכ'ן שיעור וועט נאכפאלגן קומענדיגע וואך אי"ה.(


