
ֵרייִניְגן. ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַוואְרט אֹויף אּוְנז, ֶער ִוויל ַאז ִמיר 
ָזאְלן ִזיְך צּוִריק ֶקעְרן צּו ִאים, אּון אֹויּב ֶמען טּוט ְּתׁשּוָבה ִאיז 
ָלאִמיר  ֶגעטּון.  ָהאט  ֶמען  ָוואס  ֲעֵבירֹות  ַאֶלע  אֹויף  מֹוֵחל  ֶער 
ִניְׁשט  ָלאִמיר  ָגאְרִניְׁשט,  ִמיט  ָטאג  ֶדעם  דּוְרְכָלאְזן  ִניְׁשט 
ַפאְרַּפאְסן ַאַזא ֵהייִליֶגע ָטאג, ָלאִמיר ְּתׁשּוָבה טּון, ָלאִמיר ָזאְגן 
ׁשֹוין  ֵגיי  "ִאיְך  גּוט",  ַזיין  ׁשֹוין  ֵגיי  "ִאיְך  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ַפאְר'ן 

ַזיין וואֹויל".

ַזיי ִמיר ְמַתֵקן!

ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ֵהייִליֶגע ְסָפִרים, ַפאְרָוואס ֶיעֶדעס ָיאר 'ָּכל 
ִנְדֵרי ַּבייַנאְכט' ֶווען ֶיעֶדער קּוְמט ִזיְך ַצאם ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש צּום 
ַדאֶוועֶנען ַפאְלט אֹויף ֶיעְדן ַא ְׁשֶרעק? ַווייל ֶדעָמאְלט קּוֶמען ִזיְך 
ֶזַרע  ֶגעֶווען  מֹוִציא  ָהאט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָוואס  ִטּפֹות  ַאֶלע  ַצאם 
ִלְּצָלן, אּון ָהאט דּוְרְכֶדעם ַּבאַׁשאְפן ְקִליּפֹות1,  ְלַבָּטָלה ַרֲחָמָנא 
ֵזיי  ַזיין,  ְמַתֵקן  ֵזיי צּוִריק  ָזאל  ֶער  ֶמעְנְטׁש  ֵווייֶנען צּום  ֵזיי  אּון 
ֶּבעְטן ִזיְך: "דּו ָהאְסט ָדאְך ִמיר ַּבאַׁשאְפן, ַזיי ִמיר ְמַתֵקן!" - 

ָלאִמיר ְּתׁשּוָבה טּון ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ְּתׁשּוָבה טּון ִאיז ֵזייֶער ַא ְגִריְנֶגע ַזאְך

ֶמעְנְטְׁשן ֵמייֶנען ַאז 'ְּתׁשּוָבה טּון' ִאיז ַא ְׁשֶוועֶרע ַזאְך, ֶדעְרַפאר 
ִניְׁשט  ָהאט  ֶמען  ְּתׁשּוָבה,  צּוִריק פּון טּון  ֶמעְנְטְׁשן  ִזיְך  ַהאְלְטן 
ַקיין ֹּכַח צּו ְׁשֶוועֶרע ַזאְכן, ָאֶּבער ֶעס ִאיז ִניְׁשט ִריְכִטיג; 'ְּתׁשּוָבה 
ַאָּפאר  ָזאְגט  ֶמען  ִאיז:  ְּתׁשּוָבה  ַזאְך,  ְגִריְנֶגע  ַא  ֵזייֶער  ִאיז  טּון' 
ַזיין  ִוויל  ֶוועְרֶטער ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאיְך 
גּוט", "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶעס ֵגייט ִמיר ַאזֹוי ְׁשֶווער, ִוויִפיל ָמאל 
ִאיְך ֶנעם ִזיְך ָפאר ֶמער ִניְׁשט צּו ִזיְנִדיְגן ַפאל ִאיְך ָנאְכַאָמאל 
אּון ָנאְכַאָמאל דּוְרְך, ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ְּבֶרעְנט ִאין ִמיר", - ָדאס 
ֶמען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶוועְרֶטער  ָּפׁשּוט'ֶע  ֶרעְדן  ְּתׁשּוָבה,  ִאיז 
ֶּבעט ִאיֶּבער ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ִאים ִווי ְׁשַטאְרק 

ֶמען ִוויל ַזיין ֶעְרִליְך, ִווי ְׁשֶווער ֶעס ֵגייט.

ֶעס ְׁשֵטייֶען אֹויְבן ִאין ִהיְמל ְמַקְטִריִגים

ִאין ִדי ַצייט ָוואס ִמיר ְׁשֵטייֶען ָדא ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש, ְׁשֵטייֶען 
ֶרעְדן  ָוואס  ַמְלָאִכים,  ְׁשֶלעְכֶטע  ְמַקְטִריִגים,  ִהיְמל  ִאין  אֹויְבן 

1  ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ֵסֶפר ַהִמידֹות, אֹות ִנאּוף, ִסיָמן ְוכּו(: "ַעל ְיֵדי 
הֹוָצַאת ֶזַרע ְלַבָּטָלה", ֶווען ֶמען ִזיְנִדיְגט ִאין ִדי ֲעֵביָרה פּון ְּפַגם 

ַהְּבִרית, ֶמען ִאיז מֹוִציא ֶזַרע ְלַבָטָלה ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, "ּבֹוֵרא ְקִלּפֹות", 
טּוט ֶמען ַּבאַׁשאְפן ְקִליּפֹות.

ִליָט"א ָהאט ֶגעָזאְגט ֵליל  יָבה שְׁ ל ִנְדֵרי, ָוואס ֶדער רֹאׁש ְישִׁ ת כָּ ָרשַׁ דְּ
ֶטעְטל, ִקְרַית  ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאין שְׁ ל ִנְדֵרי, שְׁ יוֹם ַהָקדוֹׁש, ַפאר כָּ

עְרִטי יע"א. ֶרְסֶלב - ִליבֶּ בְּ

ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִאיז צּוֶגעַגאְנֶגען צּום ָארֹון קֹוֶדׁש, 
אּון ָאְנֶגעהֹויְּבן ִדי ְּדָרָׁשה ִמיט ַא ֶגעְׁשִטיְקֶטע קֹול פּון ֶגעֵוויין.

מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי, ֶעס ְּבֶרעְנט ַא ֵפייֶער!

ִמיר ְׁשֵטייֶען ֶיעְצט ִאין ֵזייֶער ַא ֵהייִליֶגע ַנאְכט. ֶעס ְׁשֵטייט ִאין 
ְסָפִרים ַאז ֶדער ָרב ָזאל ָזאְגן 'מּוָסר' ַפאר 'ָּכל ִנְדֵרי' ְמעֹוֵרר ַזיין 
ִדי ֶהעְרֶצער צּו ְּתׁשּוָבה; ָאֶּבער ֶווער ִּבין ִאיְך צּו ָזאְגן מּוָסר, ִאיְך 
ַדאְרף ָדאְך ְּתׁשּוָבה טּון ֶמער פּון ֶעְנק ַאֶלע צּוַזאֶמען. )ֶדער ֹראׁש 
ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט קּוֶמען צּום ָוואְרט פּון ְגרֹויס 

ֶגעֵוויין(.

ֶדער ֵהייִליֶגער ַסאְטַמאר ֶרִּבי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְפֶלעְגט ָנאְכָזאְגן 
ָיֵגן  ְזכּותֹו  טֹוב  יֹום  ְקדּוַׁשת  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ַטאֶטען,  ַזיין  ְּבֵׁשם 
ִאין ְׁשָטאט  ֵפייֶער  ַא  ַאָמאל ָהאט אֹויְסֶגעְּבָראְכן  ָמָׁשל:  ַא  ָעֵלינּו, 
ִּבְׁשַעת ַאֶלע ֶזעֶנען ֶגעְׁשָלאְפן, ֶדער ָרב ִאיז ֶגעְׁשָלאְפן, ֶדער ֹראׁש 
ְיִׁשיָבה ִאיז ֶגעְׁשָלאְפן, ֶדער ַדיין ִאיז ֶגעְׁשָלאְפן, ֶדער ֹראׁש ַהָּקָהל 
ִאיז ֶגעְׁשָלאְפן, ִדי ּכֹוֵלל ִאיְנֶגעַלייט ֶזעֶנען ֶגעְׁשָלאְפן, ֶיעֶדער ִאיז 
ָהאט   - ֶגעֶווען אֹויף  ִאיז  ָוואס   - ַׁשָמׁש  ֶדער  אֹויֶסער  ֶגעְׁשָלאְפן, 
ַּבאֶמעְרְקט ִווי ֶעס ְּבֶרעְנט ַא ֵפייֶער, ִאיז ֶדער ַׁשָמׁש ַארּוְמֶגעָלאְפן 
ִאין ִדי ַגאְנֶצע ְׁשָטאט אֹויְפֶוועְקן ֶדעם עֹוָלם, אּון ֶגעְׁשִריְגן הֹויְך: 
"מֹוַרי ְוַרּבֹוַתי, ֶעס ְּבֶרעְנט ַא ֵפייֶער! ֶעס ְּבֶרעְנט ַא ֵפייֶער! ְׁשֵטייט 
אֹויף!" ֵקייֶנער ָהאט ִניְׁשט ַקיין ַטֲענֹות אֹויְפ'ן ַׁשָמׁש: "ֶווער ִּביְסטּו 
ֶוועְקְסט  דּו  ִּביְסטּו?!  ֶווער  ָרב?  ֶדעם  אֹויף  ֶוועְקְסט  דּו  ַאז  ֶדען 
אֹויף ֶדעם ַדיין?! דּו ֶוועְקְסט אֹויף ִדי ָחׁשּוב'ֶע ֶמעְנְטְׁשן?!" ֶיעֶדער 
ַפאְרְׁשֵטייט ֶווען ֶעס ְּבֶרעְנט ַא ֵפייֶער ִאיז ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ֶווער 
ֶעס ֶוועְקט אֹויף, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָדאְך ַראֶטעֶווען ָדאס ֶלעְּבן. ִדי 
ֶזעְלֶּבע ִאיז ֶווען ֶעס קּוְמט אֹויְפצּואֶוועְקן ִאיִדיֶׁשע ֶהעְרֶצער, אּון 
ִדי  ִאיז  ַהייְנט  ֵפייֶער!  ַא  ְּבֶרעְנט  ֶעס  ְוַרּבֹוַתי,  "מֹוַרי  ְׁשֵרייֶען: 

ֵהייִליְגְסֶטע ַנאְכט פּון ָיאר, ָלאִמיר גּוט אֹויְסִניְצן ֶדעם ָטאג".

ָלאִמיר ְּתׁשּוָבה טּון

ֵטייֶעֶרע ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו, ִמיר ְׁשֵטייֶען ֶיעְצט ִאין ִדי ֵהייִליְגְסֶטע 
ַנאְכט פּון ָיאר. ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק )ַוִיְקָרא טז, ל(: "ִּכי ַבּיֹום ַהֶּזה 
ְיַכֵּפר ֲעֵליֶכם ְלַטֵהר ֶאְתֶכם ִמֹּכל ַחֹּטאֵתיֶכם", ַווייל ִאין ֶדעם ָטאג 
ֶוועט ֶער ַפאְרֵצייֶען אֹויף ֶעְנק, ֶעְנק צּו ֵרייִניְגן פּון ַאֶלע ֶעְנֶקעֶרע 
ִזיְך  ֶעְטץ  ָזאְלט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְר'ן  ִּתְטָהרּו",  ה'  "ִלְפֵני  ִזיְנד, 
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ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ַפאְר'ן  ָזאְגן  ַזיי  ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע  אֹויף  ְׁשֶלעְכְטס 
"ֶגעֶעְנִדיְגט ִמיט ִדי ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער, ִאיְדן ִפיְרן ִזיְך ִניְׁשט אֹויף 
ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ִאיְדן ֶזעֶנען ֶגעֶפעְרִליְך..." ֶדעְרַפאר ַדאְרף 
ֶמען  ִקיְנֶדער,  ִאיִדיֶׁשע  אֹויף  גּוְטס  ֶרעְדן  אּון  ְׁשַטאְרְקן  ִזיְך  ֶמען 
ִדי  ָוואס  ֶאֶמת  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְר'ן  ָזאְגן  ַדאְרף 
ְמַקְטִריִגים ָזאְגן, ִאיְדן ֶזעֶנען ַא ֵטייֶער ָפאְלק, ִאיְדן ִוויְלן ַזיין גּוט 
ֶמען  ֶקען  ַאזֹוי  דּוְרְך;  ַפאְלן  ֵזיי  ֶצעְּבָראְכן,  ֵזייֶער  ֶזעֶנען  ֵזיי  אר  נַָ

ְטֶרעְפן אֹויף ֶיעְדן ִאיד ִלימּוֵדי ְזכּות.

ִאיְך ִוויל ׁשֹוין ֲחתּוָנה ָהאְּבן

ַא ָּבחּור ָהאט ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ִלימּוד ְזכּות, ַאז ֶער ִוויל ֲחתּוָנה 
ַטֲעְנה'ֶנען  ָזאְלן  ַזיי  ָּבחּוִרים  ַפאר  ָזאְגן  ְפֶלעְגט  מֹוֲהָרא"ׁש  ָהאְּבן; 
ִאיְך  ָזאל  ָוואס  עֹוָלם!  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  צּום  ָטאג  ֶיעְדן 
טּון ִאיְך ַפאל ַאָראּפ ָנאְכַאָמאל אּון ָנאְכַאָמאל ִאין ְּפַגם ַהְּבִרית 
ַזיין  ִוויל  ִאיְך  ִזיְנִדיְגן,  ִניְׁשט  ִוויל  ִאיְך  ְלַבָּטָלה,  ֶזַרע  הֹוָצַאת   -
ָאְּפֶגעִהיְטן פּון ֲעֵבירֹות, ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ְּבֶרעְנט ִאין ִמיר, ֶעס ִאיז 

ִמיר ֵזייֶער ְׁשֶווער צּו ַזיין ַאֵליין, ִאיְך ִוויל ׁשֹוין ֲחתּוָנה ָהאְּבן".

ֶהעְלְפן ָּבחּוִרים אּון ֵמייְדֶלעְך

ֶהעְלְפן  צּו  ָּבחּוִרים,  ֶהעְלְפן  צּו  ָפאְרֶנעֶמען  ַהייְנט  ִזיְך  ָלאִמיר 
ָלאִמיר  ִׁשידּוִכים;  ֵזיי  ַפאר  ְטֶרעְפן  צּו  ְּפרּוִּביְרן  ָלאִמיר  ֵמייְדֶלעְך, 
ָכאְטׁש ֶהעְלְפן ִדי ֵאייֶגעֶנע ִקיְנֶדער ֵזיי ֲחתּוָנה ַמאְכן יּוְנֶגעְרֵהייט ֵזיי 

ָזאְלן ֶקעֶנען ַזיין ָאְּפֶגעִהיְטן אּון ֵריין.

ָאְנְטָראְגן ִׁשידּוִכים

רֹוב ָטאג ִּבין ִאיְך ַהייְנט ֶגעֶווען ַפאְרנּוֶמען ִמיט ִׁשידּוִכים, ִאיְך 
ָּברּוְך  ִׁשידּוִכים,  ָאְנצּוְטָראְגן  ֶיעֶנעם  אּון  ֶדעם  צּו  ֶגעֶרעְדט  ָהאּב 
ִמיְט'ן  אּון  ִׁשידּוְך  ֵאיין  אֹויְסֶגעִפיְרט  ׁשֹוין  ִאיְך  ָהאּב  ַהייְנט  ַהֵׁשם 
אּוְנז  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש  ַווייל  ָנאְך2,  קּוְמט  ִהיְלף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס 
ֶגעֶלעְרְנט ַאז עֹוֵסק ַזיין ִאין 'ִׁשידּוִכים' ְצִוויְׁשן ָּבחּוִרים אּון ֵמייְדֶלעְך 
ִאיז ִדי ֶהעְכְסֶטע ַזאְך, ַמאְכן ִׁשידּוִכים ִאיז ֶהעֶכער פּון ַאֶלעם, ְּכֵדי 
מֹוֵסר  ִזיְך  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש  ִאיְדן.  ַּביי  ֵרייְנֵקייט  ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען 
ֶנֶפׁש ֶגעֶווען ַזיין ַגאְנץ ֶלעְּבן ַאַרייְנצּוְּבֶרעְנֶגען ָטֲהָרה ַּביי ִאיִדיֶׁשע 

ִקיְנֶדער, ֶער ָהאט ִזיְך מֹוֵסר ֶנֶפׁש ֶגעֶווען צּו ַמאְכן ִׁשידּוִכים.

ָוואס ַמאְכט ֶמען ַאַזא ַרַעׁש?

ֶעס  ַזאְך,  ִאיְּבִריֶגע  ַא  ִאיז  ִווי ָדאס  ִאיְנְדרֹויְסן קּוְקט אֹויס  פּון 
'ִׁשידּוִכים'...  ַרַעׁש:  ַאַזא  ֶמען  ַמאְכט  ָוואס  אֹויס,  ִניְׁשט  ֶפעְלט 
'ִׁשידּוִכים'... ָוואס ְּבֶרעְנט ָדאס ַאזֹוי ְׁשַטאְרק? ַפאְרָוואס ִאיז ָדאס 
ַאזֹוי ִוויְכִטיג? ָאֶּבער ַצִדיִקים ֵווייְסן ָוואס טּוט ִזיְך אֹויף ִדי ֶוועְלט, 

ַזיי ֵווייְסן ָוואס ִאיז ֶּבֶאֶמת ִוויְכִטיג.

2  ]פּון ַא ְּבִריוו: ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך; יֹום ג' ַּפְרַׁשת ְוזֹאת ַהְּבָרָכה, ָמֳחַרת יֹום ַהִּכּפּוִרים, י"א ִּתְׁשֵרי, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן; ְלָכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר. ָזאג 
ַדיין ַטאֶטע אּון ַדיין ְּברּוֶדער - ֶדער ַּבר ִמְצָוה ָּבחּור, ֵזיי ָזאְלן ִמיר מֹוֵחל ַזיין ַאז ִאיְך ִּבין ִניְׁשט ָאְנֶגעקּוֶמען צּום "ַּבר ִמְצָוה". ִאיר ָהאט ָדאְך ִמיְטֶגעַהאְלְטן 

יֹום ַהָקדֹוׁש ִאין ְׁשֶטעְטל ִדי ְּתִפילֹות; ִאיְך ִּבין ֵזייֶער ָאְּפֶגעַמאֶטעְרט פּון ַדאֶוועֶנען ַאֶלע ְּתִפילֹות ַפאְר'ן ָעמּוד. ָּכל ִנְדֵרי, ַׁשֲחִרית, מּוָסף, ְנִעיָלה אּון ָנאְכֶדעם 
ִדי ִרּקּוִדין אּון ְוַעל ּכּוָלם ָהאּב ִאיְך ָנאְך ֶגעַמאְכט ַא ִׁשידּוְך ְׁשֶּפעט אֹויף ֶדער ַנאְכט. ִאיְך ִּבין ָאְנֶגעקּוֶמען ַאֵהיים ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג ִפיר ַאֵזייֶגער ַפאְרָטאְגס 

אּון ַהייְנט ָהאּב ִאיְך ֶגעֶגעְּבן ַאָּפאר ִׁשיעּוִרים ִאין ְיִׁשיָבה; ֶעס ִאיז ִמיר ֵזייֶער ְׁשֶווער ֶגעֶווען צּוִריק ַארֹויס צּו ָפאְרן ִאין ְׁשֶטעְטל. ִאיְך ֶוועל ָדאס ִמיְט'ן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ִהיְלף ַמְׁשִלים ַזיין, ִאיְך ֶוועל קּוֶמען צּו ֶדעם ַּבר ִמְצָוה ָּבחּוְר'ס ֲחתּוָנה אּון ַאזֹוי ַווייֶטער. ִאיְך ָהאף ַאז דּו ַהאְלְסט ִאין ֵאיין ַדאְנֶקען ֶדעם 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ַמָּתָנה, ַפאר ַדיין ַּכָלה; דּו ָהאְסט ַּבאקּוֶמען ֵזייֶער ַא ָחׁשּוְב'ֶע ַּכָלה, ַא ְצנּוָעה, ַאן ֵאייֶדעֶלע אּון ַא ֶעְרִליֶכע; ַדאְרְפְסטּו ָנאר ַדאְנֶקען אּון 
לֹויְּבן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַווייֶטער אּון ַווייֶטער[.

ָּבחּוִרים; ַטֲעְנה'ט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֵטייֶעֶרע ָּבחּוִרים; ַטֲעְנה'ט ַהייְנט ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער 
ַּבאֶׁשעֶפער ִאיְך ִוויל ַזיין ֶעְרִליְך, ִאיְך ִוויל ַזיין גּוט, ֶהעְלף ִמיר 
ֶגעּב ִמיר ַא ִׁשידּוְך, ֶעס ִאיז ִמיר ֵזייֶער ְׁשֶווער צּו ַזיין ַאֵלייְנס, ִאיְך 

ֶקען ִניְׁשט ַזיין ָאן ַא ַווייּב".

ִאיְך ָהאּב ָאְנֶגעהֹויְּבן ַמיין ֶלעְּבן ַפאְרְדֵרייְדט

ִאיז ׁשֹוין ֲחתּוָנה ֶגעַהאט ָהאט  ָוואס  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא  ֲאִפילּו  אּון 
"ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ַפאְר'ן  ָזאְגט  ַטֲעָנה,  ַא  אֹויְך 
ֶאֶמת ַאז ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ֲחתּוָנה ֶגעַהאט, דּו ָהאְסט ִמיר ֶגעֶגעְּבן 
ַזיין  ִוויל ַאזֹוי ְׁשַטאְרק  ַווייּב, ָאֶּבער ָוואס ָזאל ִאיְך טּון, ִאיְך  ַא 
ַזיין ֶעְרִליְך אּון ָאְּפֶגעִהיְטן, ָאֶּבער  ֵריין, ִאיְך ִוויל ַאזֹוי ְׁשַטאְרק 
ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך  ַפאְרְדֵרייְדט,  ֶלעְּבן  ַמיין  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאּב  ִאיְך 
צּוֶגעוואֹויְנט צּו טּון ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן אּון ָדאס לֹויְפט ִמיר ֶיעְצט 
ָנאְך, איך ֶקען ִזיְך ׁשֹוין ִניְׁשט ָאְּפֵׁשייְדן ֶדעְרפּון, ֶהעְלף ִמיר ִאיְך 

ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען ְׁשַטאְרְקן אֹויף ַמיין ֵיֶצר ָהַרע".

ֶדער  ְּכֵדי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְר'ן  ַטֲענה'ֶנען  ֶמען  ַדאְרף  ַאזֹוי 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ִזיְך ִניְׁשט צּוֶהעְרן ָוואס ִדי ְמַקְטִריִגים ֶרעְדן ָאן 

ְׁשֶלעְכְטס אֹויף אּוְנז.

אּום יֹום ִּכּפּור ַחְתְמ'ֶעט ֶמען

ַנאְכט,  ֵהייִליֶגע  ַאַזא  ַפאְרַּפאְסן  ִניְׁשט  ָלאִמיר  ִאיְדן!  ֵטייֶעֶרע 
ֹראׁש ַהָּׁשָנה ִמְׁשָּפט ֶמען ֶדעם ֶמעְנְטׁש אּון ֶמען ְׁשַרייְּבט ָאּפ ַאֶלעס 
ַוואְרט  ֶדעְרָנאְך  ָיאר,  קּוֶמעְנִדיְגן  ֶדעם  ִאים  ִמיט  ַזיין  ֶוועט  ָוואס 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָנאְך ֶצען ֶטעג ִּביז יֹום ִּכּפּור ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש 
ָזאל ָנאְך ְּתׁשּוָבה טּון, אּון אּום יֹום ִּכּפּור ַחְתְמ'ֶעט ֶמען ׁשֹוין ָאּפ ִווי 
ַאזֹוי ָדאס ָיאר ָזאל ַזיין, ַאזֹוי ִווי ֶמען ָזאְגט ַּביים ַדאֶוועֶנען: "ְּבֹראׁש 

ַהָּשָׁנה ִיָּכֵתבּון, ּוְביֹום צֹום ִּכּפּור ֵיָחֵתמּון".

ֶיעֶדער ֵאייֶנער ִאיז ֶצעְּבָראְכן אּון ֶצעָׁשאְסן

ֶווער ָהאט ִזיְך ֶגעֶקעְנט ָפאְרְׁשֶטעְלן ָאְנֵהייּב ָיאר ָוואס ַפאר ַא 
ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָדאס  ִזיְך  ָהאט  ֵקייֶנער  ַזיין?!  ֶוועט  'תש"פ'  ָיאר 
ֶדעם  ַאִריֶּבער  ַאְלץ  ֶזעֶנען  ִמיר  ָוואס  ָפאְראֹויס  פּון  ָפאְרְׁשֶטעְלן 
ָיאר, ֶיעֶדער ֵאייֶנער ִאיז ֶצעְּבָראְכן אּון ֶצעָׁשאְסן, ֶמען ֵווייְסט ִניְׁשט 
ָוואס ָנאְך ֶעס קּוְמט, ָוואס ֶוועט ַזיין ִמיט אּוְנֶזעֶרע ִקיְנֶדער? ָוואס 
ֶוועט ַזיין ִמיט ִדי מֹוְסדֹות? ָוואס ֶוועט ַזיין ִמיט אּוְנֶזעֶרע דֹורֹות? 
ֶדעם  ֶּבעְטן  צּו  ֹּכַח  ְגרֹויֶסע  ַא  ִמיר  ָהאְּבן  ַנאְכט  ֵהייִליֶגע  ַאַזא  ִאין 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶעס ָזאל קּוֶמען ַא גּוט ָיאר, אֹויְס'ּפֹוֵעְל'ן ַפאר אּוְנז אּון 

ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ְיׁשּועֹות אּון ַאֶלעס גּוְטס.

ָזאל ִאיְך ָכאְטׁש ַפייְפן ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן...

ִאיְך ֶדעְרֵצייל ֶיעֶדעס ָיאר יֹום ִּכּפּור ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ַמֲעֶׂשה ָוואס 
ֵאיין  ָעֵלינּו;  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ֵהייִליְגן  ַּביים  ָהאט ַּפאִסיְרט 



ג

ָיאר יֹום ִּכּפּור ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶגעֶזען ִאין ִהיְמל 
ֶדער  ִאיְדן,  ִדי  אֹויף  ָיאר  ָדאס  ְגֵזיָרה  ְׁשֶוועֶרע  ַא  ְׁשֶוועְּבט  ֶעס  ַאז 
ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ְּפרּוִּביְרט צּו ְמַבֵטל ַזיין ִדי ְגֵזיָרה ָאֶּבער ֶעס ִאיז 
ִניְׁשט ֶגעַגאְנֶגען. ִאיֶנעם ֵּבית ַהֶמְדָרׁש פּוֶנעם ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו 
צּו  ַאַרייְנֶגענּוֶמען  ָהאט  ָוואס  ִאיד  ַא  ֶגעַדאֶוועְנט  ָהאט  ָעֵלינּו  ָיֵגן 
ִווי  ַזיין ְפִליֶמעִניק, ַא ֶצען ֶיעִריג ָיתֹוְמ'ל, אּון ַאזֹוי  ִזיְך ִאין ְׁשטּוּב 
ֶדער ָיתֹום ָהאט ִניְׁשט ֶגעַהאט ַקיין ֶעְלֶטעְרן ָוואס ָזאְלן ִזיְך ָזאְרְגן 
ָגאְרִניְׁשט  ָהאט  אּון  ֵחֶדר,  ִאין  ֶגעַגאְנֶגען  ִניְׁשט  ֶער  ִאיז  ִאים  ַפאר 
ֶגעֶקעְנט, ֲאִפילּו ִניְׁשט ִדי א' ב'. ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ֶדעם ֵהייִליְגן 
ָטאג פּון יֹום ִּכּפּור ָהאט ִאים ֶדער ֶפעֶטער ֶגעְּבֶרעְנְגט ִאין ׁשּול ִמיט 
ִזיְך. ֶדער ִקיְנד ָהאט ֶגעַהאט ַּביי ִזיְך ַא ַפייֶפעְרל ִמיט ָוואס ֶער ָהאט 
ֵאייִּביג ֶגעִפיְפן ַּביים ַּפאֶׁשעֶנען ִדי ֶׁשעֶפעֶלעך פּון ַזיין ֶפעֶטער, אּון 
ֶער  ַהֶמְדָרׁש ָהאט  ֵּבית  ִאין  ֶגענּוֶמען  ִאים  ֶווען ֶדער ֶפעֶטער ָהאט 
ַזיין  ִאין  ִזיְך ֶדעם ַפייֶפעְרל אּון ָדאס ֶגעַהאְלְטן  ִמיְטֶגענּוֶמען ִמיט 

ַטאׁש.

ֶדער ִקיְנד ִאיז ֶגעֶזעְצן ַגאְנץ יֹום ִּכּפּור ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש, ִניְׁשט 
ֶקעֶנעְנִדיג ַדאֶוועֶנען ַקיין ֵאיין ָוואְרט, ֶער ָהאט ֶגעֶזען ִווי ֶיעֶדער 
ַדאֶוועְנט ִמיט ַאַזא ְּבֶרען, ַאֶלע ִזיְצן אּון ֵווייֶנען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאים  ָהאט  ֶעס  ַהאְרץ,  ַזיין  טּון  ֵוויי  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ֵזייֶער  ִאים  ָהאט 
ָאְנֶגעהֹויְּבן ְּבֶרעֶנען ַזיין ְנָׁשָמה: "ִאיְך ִוויל ָדאְך אֹויְך ַדאֶוועֶנען, 
ִאיְך ִוויל ִזיְך אֹויְך אֹויְסִגיְסן ַמיין ְקֵלייֶנע ַהאְרץ צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָאֶּבער ִאיְך ֶקען ָדאְך ִניְׁשט ַקיין ִעְבִרי, ִאיְך ֵווייס ִניְׁשט ִווי ַאזֹוי 
ֶמען ַדאֶוועְנט", ִאיְנִמיְטן ַדאֶוועֶנען ָהאט ִזיְך ֶדער ִקיְנד ׁשֹוין ִניְׁשט 
ֶגעֶקעְנט ֶמער ַאייְנַהאְלְטן, ַאז ָדאס ַגאְנֶצע ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ַדאֶוועְנט ַא 
ַגאְנְצן ָטאג ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶער ֶקען ִניְׁשט ַדאֶוועֶנען, ָהאט 
ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?'  ַפאְר'ן  טּון  'ִאיְך'  ֶקען  'ָוואס  ֶגעְטַראְכט:  ֶער 
ִאים ֵּבייֶגעַפאְלן ַא ַזאְך ָוואס ֶער ֶקען טּון, ֶער ָהאט ַארֹויְסֶגענּוֶמען 
ָוואס  ַפייף,  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ֶגעֶגעְּבן  אּון  ַטאׁש  פּון  ַפייֶפער  ֶדעם 
ָהאט ָהאט ָאְּפֶגעִדיֶנעְרט ִאין ַגאְנְצן ֵּבית ַהֶמְדָרׁש... 'ַאז ִאיְך ֶקען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן!'  ַפאְר'ן  ַפייְפן  ָכאְטׁש  ִאיְך  ָזאל   - ַדאֶוועֶנען  ִניְׁשט 
"ָוואס  ָאְנֶגעְׁשִריְגן:  ִאים  ָהאט  ֶפעֶטער  ֶדער  ַאז  ִזיְך  ַפאְרְׁשֵטייט 
ַהֶמְדָרׁש  ֵּבית  ַגאְנֶצע  ָדאס  ֶגעְׁשֶטעְרט  ָהאְסט  דּו  ֶגעטּון?!  ָהאְסטּו 
פּון ַדאֶוועֶנען!" מֹוָצֵאי יֹום ִּכּפּור ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ַזיין ַפייף ָהאט ֶצעִריְסן ִדי ְׁשֶלעְכֶטע  ֶגעָזאְגט, ַאז ֶדער ִקיְנד ִמיט 
ְגֵזיָרה, ִוויַּבאְלד ֶער ָהאט ֶנעֶּבעְך ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַדאֶוועֶנען, ָאֶּבער 
ַפאְר'ן  טּון  צּו  ֶעֶּפעס  ָכאְטׁש  ִוויְלן  ְׁשַטאְרֶקע  ַא  ֶגעַהאט  ָהאט  ֶער 
אֹויֶּבעְרְׁשְטן, אּון פּון ִטיֶפעְניׁש פּון ַהאְרץ ָהאט ֶער ֶגעֶגעְּבן ַא ַפייף 
ִמיט ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ - ִמיט ֶדעם ָהאט ֶער ַּבאִוויְזן צּו ֶצעַרייְסן 

ִדי ְגֵזיָרה.

פּון ִטיֶפעִניׁש פּון ַהאְרץ

'ֶווער  ִניְׁשט  קּוְקט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶדעם  פּון  ֶמען  ֶזעט 

3  ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ָדאְרט: "ּטֹוב ִלְלמֹד ִּבְמִהירּות ְוִלְבִלי ְלַדְקֵּדק ַהְרֵּבה ְּבִלּמּודֹו. ַרק ִלְלמֹד ִּבְפִׁשיטּות ִּבְזִריזּות ְוִלְבִלי ְלַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ַהְרֵּבה ִּבְׁשַעת ִלּמּודֹו 
ֵמִעְנָין ְלִעְנָין, ַרק ִיְרֶאה ְלָהִבין ַהָּדָבר ִּבְפִׁשיטּות ִּבְמקֹומֹו", ֶעס ִאיז גּוט ֶמען ָזאל ִזיְך צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶלעְרֶנען ְׁשֶנעל אּון ִניְׁשט ְמַדְקֵדק ַזיין צּוִפיל ִּבְׁשַעת ֶמען 

אר ֶזען צּו ַפאְרְׁשֵטיין ֶדעם ַּפְׁשטּות ַהְּפַׁשט, "ְוִאם ִלְפָעִמים ֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִבין ָּדָבר ֶאָחד, ַאל ַיֲעמֹד ַהְרֵּבה ָׁשם ְוַיִּניַח אֹותֹו ָהִעְנָין ְוִיְלַמד יֹוֵתר ְלַהָּלן",  ֶלעְרְנט, ַנָ
אּון אֹויּב ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָזאל ֶמען ִניְׁשט ַפאְרְּבֶרעְנֶגען ַאַסאְך ַצייט אֹויף ֶדעם ִעְנָין, ֶעְנֶדעְרׁש ָזאל ֶמען ֵגיין ַווייֶטער, "ְוַעל־ִּפי ָהרֹב ֵיַדע ַאַחר־ָּכְך 

ִמֵּמיָלא ַמה ֶּׁשֹּלא ָהָיה ֵמִבין ִּבְתִחָּלה, ְּכֶׁשִּיְלַמד ְּכֵסֶדר ִּבְזִריזּות ְלַהָּלן יֹוֵתר", אּון ַאז ֶמען ֶלעְרְנט ַאַסאְך ֶוועט ֶמען ְׁשֶּפעֶטער ַפאְרְׁשֵטיין ָוואס ֶמען ָהאט ְפִריֶער 
ִיְׁשט ַאזֹוי גּוט ַפאְרְׁשַטאֶנען.

אּון ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ָׁשם(: "ֶׁשֵאין ְצִריִכין ְּבִלּמּוד ַרק ָהֲאִמיָרה ְלַבד - לֹוַמר ַהְּדָבִרים ְּכֵסֶדר", ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ָגאְרִניְׁשט ָזאל ֶמען ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער, 
"ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", אּון ַּביים סֹוף ֶוועט ֶמען ַפאְרְׁשֵטיין. "ְוֹלא ְיַבְלֵּבל ַּדְעּתֹו ִּבְתִחַּלת ִלּמּודֹו ֶׁשִּיְרֶצה ְלָהִבין ֵּתֶכף, ּוֵמֲחַמת ֶזה ִיְקֶׁשה לֹו ַהְרֵּבה ֵּתֶכף ְוֹלא ָיִבין 
ְּכָלל. ַרק ַיְכִניס מֹחֹו ְּבַהִּלּמּוד ְויֹאַמר ְּכֵסֶדר ִּבְזִריזּות ּוִמֵּמיָלא ָיִבין", ֶמען ָזאל ִניְׁשט ֶוועְרן ֶצעְּבָראְכן ֶווען ֶמען ֶזעט ַאז ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָוואס ֶמען 

ֶעס ַדאֶוועְנט', אּון 'ָוואס ֶער ַדאֶוועְנט', ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער קּוְקט 
ַאַריין ִאין ִדי ֶהעְרֶצער, צּו ֶזען ֶווער ֶעס ְׁשֵרייט פּון ִטיֶפעִניׁש פּון 
ָאֶּבער  ֶגעֶקעְנט,  ָגאְרִניְׁשט  ָהאט  ָוואס  ִקיְנד  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ַהאְרץ, 
ֶער ֶעס ָהאט ִאים ַאזֹוי ִווי ֶגעטּון ַאז ֶער ֶקען ִניְׁשט ַדאֶוועֶנען ָהאט 
ֶער ֶגעֶגעְּבן ַא ַפייף ִמיט ַזיין ַגאְנֶצע ַהאְרץ אּון ִמיט ֶדעם ָהאט ֶער 

ֶצעִריְסן ִדי ְגֵזיָרה.

אר ִאיְך ִּבין ַאזֹוי ַפאְרַהאְרֶטעֶוועט?!... נַָ

ַּבייַנאְכט,  ִּכּפּור  יֹום  ַהֶמְדָרׁש  ֵּבית  ִאין  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִזיְצט  ַאָמאל 
ִזיְך  ְס'ַדאֶוועְנט  ָאֶּבער  ַדאֶוועֶנען,  ָיא  ֶקען  ֶער  ִעְבִרי,  ָיא  ֶקען  ֶער 
ֶיעֶדער  ִווי  ֶזעט  ֶער  ַדאֶוועְנט,  ֶיעֶדער  ִווי  ֶזעט  ֶער  ִניְׁשט,  ִאים 
אר ִמיר ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט  ֵווייְנט, ֶיעֶדער ָהאט ַאן ִהְתעֹוְררּות, אּון נַָ
ִניְׁשט ָדאס ַדאֶוועֶנען, ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ַקיין ַהאְרץ אּון ֶגעִפיל צּום 
ַדאֶוועֶנען, ִאיְך ִוויל ׁשֹוין ַאֵהייְמֵגיין פּון ׁשּול', ְּפלּוְצִליְנג ֶגעְּבט ֶער 
ַפאְרָוואס  עֹוָלם  ֶׁשל  ִרּבֹונֹו  "אֹוי,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ַפאְר'ן  ְקֶרעְכץ  ַא 
ִּבין  ִאיְך  אר  נַָ אּון  ַהאְרץ  אּון  ְּבֶרען  ַאַזא  ִמיט  ֶיעֶדער  ַדאֶוועְנט 
ַאזֹוי ַפאְרַהאְרֶטעֶוועט?!..." ֶקען ַזיין ַאז ִדי ְקֵלייֶנע ְקֶרעְכץ ָוואס 

ֶגעְּבְסט  - ָדאס ֶוועט ֶצעַרייְסן ַא ְגֵזיָרה.

ֶמען ֶקען ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ִוויְסן ָוואס ֶוועט ְּבֶרעְנֶגען ִדי ְיׁשּוָעה; 
ִדי  ְּבֶרעְנֶגען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ְקֶרעְכץ  ְקֵלייֶנע  ַמיין  ֶוועט  ֶאְפָׁשר 
ָזאג ַארֹויס ַפאְר'ן  ִּביְסט,  ֶווער דּו  ִניְׁשט אֹויס  ְיׁשּוָעה, ֶעס ַמאְכט 
ַדייֶנע  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאּב  עֹוָלם  ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 

ִקיְנֶדער!" "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶהעְלף ַדייֶנע ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער!"

אֹויְפֵהייְּבן ִדי אֹויְגן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

אר אֹויְפצּוֵהייְּבן ִדי  ִמיר ָהאְּבן ִניְׁשט ַקיין ׁשּום ַאְנֶדעֶרע ֵעָצה נַָ
"ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶּבעְטן:  אֹויְגן צּום 
גּוְטס  קּוֶמען  אר  נַָ ׁשֹוין  ָזאל  ֶעס  "ֶהעְלף  ִקיְנֶדער",  ַדייֶנע  ׁשֹוין 

אֹויף אּוְנז".

 ֶעס קּוְמט ַא ַלאְנֶגע ָיאר

ָלאִמיר ִניְׁשט ָלאְזן ֶדער ָטאג ָזאל דּוְרְכֵגיין ִמיט ָגאְרִניְׁשט, ֶעס 
קּוְמט ָדאְך ַא ַלאְנֶגע ָיאר, ִמיר ֵווייְסן ִניְׁשט ָוואס ֶוועט ַזיין ִאין ֶדעם 

ָיאר, ָלאִמיר ֶיעְצט אֹויְסֶּבעְטן ֶעס ָזאל ַזיין ַא גּוֶטע ָיאר.

ִאיֶּבעְרֶּבעְטן ִדי ּתֹוָרה

ֵטייֶעֶרע ֲחֵבִרים, ֶמען ֵגייט ֶיעְצט ַארֹויְסֶנעֶמען ִדי ֵסֶפר ּתֹוָרה פּון 
ִניְׁשט  ֵגייט ִאיֶּבעְרֶּבעְטן ִדי ּתֹוָרה, ֶעס ִאיז  ָארֹון ַהקֹוֶדׁש אּון ֶמען 
ֶגענּוג ַאז ֶמען קּוְׁשט ִדי ּתֹוָרה, ִניְׁשט ָדאס ֵמייְנט ִאיֶּבעְרֶּבעְטן, ֶמען 
ַדאְרף ִזיְך ָפאְרֶנעֶמען צּו ֶלעְרֶנען ֶיעְדן ָטאג ַאִּביְסל ּתֹוָרה, ָהאְּבן 
ַא ַׁשְייכּות ִמיט ִדי ּתֹוָרה, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָדאְך אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַא 'ֵסֶדר 
ֶדֶרְך ַהִלימּוד' )ַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן עו(3, ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן 



ד

ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי ִמיר ֶקעֶנען אֹויְך ֶלעְרֶנען ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, ָלאִמיר 
ִזיְך ַמאְכן ַא ֶחְׁשּבֹון 'ִווי ַאזֹוי ִאיז דּוְרְך ִדי ָיאר' ָלאִמיר ֶזען ִווי ַאזֹוי 
ִאיז דּוְרְך ִדי ַהייְנִטיְגן ָטאג, פּון ֶעֶרב יֹום ִּכּפּור, ָהאּב ִאיְך ַהייְנט 
ֶגעֶעְפְנט ַא חּוָמׁש? ָהאּב ִאיְך ַהייְנט ֶגעֶעְפְנט ַא ִמְׁשַניֹות? ָהאּב ִאיְך 
ַהייְנט  ָנאְך  ָלאִמיר  ִּתירּוִצים  ַאֶלע  ִמיט  ְגָמָרא?  ַא  ֶגעֶעְפְנט  ַהייְנט 
ָאְנֵהייְּבן ֶלעְרֶנען, ָלאִמיר ָנאְך ַהייְנט ֶעֶפעֶנען ִדי ְסָפִרים, אּון ִזיְך 
ִמְׁשַניֹות  ַאִּביְסל  ַאִּביְסל חּוָמׁש,  ֶיעְדן ָטאג  ֶלעְרֶנען  ָפאְרֶנעֶמען צּו 

אּון ַאִּביְסל ְגָמָרא.

ִזיְך ֶׁשעְרן ִדי ָהאר

ֵטייֶעֶרע ְפרֹויֶען, ִאיִדיֶׁשע ֶטעְכֶטער! ָלאִמיר ִזיְך ְמַקֵּבל ַזיין ִאין 
ֶדעם ֵהייִליְגן ָטאג צּו ֵגיין ָאְנֶגעטּון ִּבְצִניעּות אּון ִזיְך ֶׁשעְרן ִדי ָהאר. 
ִמיר ָהאְּבן ַאֶלע ֶגעֶהעְרט פּון אּוְנֶזעֶרע ַּבאֶּבעס אּון ֶעְלֶטער ַּבאֶּבעס 
ִווי ַּביים ְקִריג ָהאְּבן ִדי ְרָׁשִעים אֹויְסֶגע'ַהְרְג'ֶעט אּוְנֶזעֶרע ֶעְלֶטעְרן, 
ֶמען ָהאט ַפאְרְּבֶרעְנט ַגאְנֶצעֶטע ְׁשֶטעט, ֶעס ֶזעֶנען ִאיֶּבעְרֶגעְּבִליְּבן 
ְגרֹויֶסע  ִמיט  ִמְׁשָּפָחה,  ַא  פּון  ֵאייֶנער  ְׁשָטאט,  ַא  פּון  ֵאייֶנער  אר  נַָ
ִנִסים ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעְּבִליְּבן ַּביים ֶלעְּבן, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶּבעט 
ִזיְך ַּביי אּוְנז ִמיר ָזאְלן ֵגיין ָאְנֶגעטּון ִּבְצִניעּות, ִזיְך ֶׁשעְרן ִדי ָהאר 

- ָלאִמיר ָדאס ָפאְלְגן.

ָאְּפְׁשַנייְדן ִדי ָנאז ָאֶדער ֶהעְנט

ֶגעְּבן  ְפֶלעְגט  ָעֵלינּו  ָיֵגן  ְזכּותֹו  ֶרִּבי  ַסאְטַמאר  ֵהייִליֶגער  ֶדער 
ִזיְך  ֶער  ְפֶלעְגט  ְדָרָׁשה  ִדי  ִאיְנִמיְטן  ַּבייַנאְכט,  ִנְדֵרי  ָּכל  ְדָרָׁשה  ַא 
אֹויְסְדֵרייֶען ַזיין ֵהייִליֶגע ָּפִנים צּום ַווייֶּבער ׁשּול אּון ֶגעֵווייְנט צּו 
ִדי ְפרֹויֶען, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ָזאְגן ַּביי ְקִריַאת 
ְׁשַמע 'ּוְבָכל ַנְפְׁשָך' - ִמיר ֶזעֶנען ְגֵרייט ַאֶוועק צּו ֶגעְּבן ֶדעם ַגאְנְצן 
ֶנֶפׁש ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶווען ֶמען ִאיז ִניְׁשט ְגֵרייט ַאֶוועק צּו ֶגעְּבן 
ֶגעֵהייְסן  ֶווען  ָוואְלט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶווען  ָהאר?!  ִּביְסל  ָדאס 
ֶגעַדאְרְפט  ָוואְלט ֶמען ָדאס אֹויְך  ֶהעְנט  ָאֶדער  ָנאז  ִדי  ָאְּפְׁשַנייְדן 
ַאִּביְסל  אר  נַָ ֶּבעט  ֶער  אּוְנז,  פּון  ִניְׁשט  ָדאס  ֶּבעט  ֶער  ָאֶּבער  טּון, 

ָהאר!"

צּוִריק ַהאְלְטן ִדי ְּגאּוָלה ֶוועְגן ַאִּביְסל ָהאר?!

ִּפְנָחְס'ל  ר'  ַצִּדיק  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָוואס  ַחְזְר'ן  ְפֶלעְגט  ֶער 
ָקאִריֶצער זי"ע ָהאט ֶגעָזאְגט: "ִדי ַגאְנֶצע ְּגאּוָלה ֶהעְנְגט אֹויף ַא 
ָהאר"; ָדאס ֵהייְסט ַאז ִדי 'ַּביי ָהאר' ַהאְלט ָאּפ ָמִשׁיַח פּון קּוֶמען. 

ַפאְרָוואס ָזאְלן ִמיר צּוִריק ַהאְלְטן ִדי ְּגאּוָלה ֶוועְגן ַאִּביְסל ָהאר?

ִזי ֶוועט ָהאְּבן ַאֶלע ְּבָרכֹות

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַּבאָצאְלט אֹויף ֶדעם ַאזֹויִפיל ְׂשַכר, ַא ְפרֹוי 
ִזי  ַארֹויְסֶזען,  ִניְׁשט  ִזיְך  ָזאְלן  ָהאר  ִאיֶרע  ַאז  ַאְכטּוְנג  ֶגעְּבט  ָוואס 
ֶׁשעְרט ִזיְך ָאּפ ִאיֶרע ָהאר - ֶוועט ָהאְּבן ַאֶלע ְּבָרכֹות, אּון ִזי ֶוועט 

אר ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער  ֶלעְרְנט, ָוואס ָדאס ַאֵלייְנס - ַאז ֶמען ִוויל ְגַלייְך ַפאְרְׁשֵטיין - ַמאְכט ַאז ֶעס ָזאל ַזיין ְׁשֶווער צּו ַפאְרְׁשֵטיין ָדאס ֶלעְרֶנען, ֶמען ָזאל ַנָ
ְּכִסְדָרן אּון ֶמען ֶוועט ׁשֹוין פּון ִזיְך ַאֵלייְנס ַפאְרְׁשֵטיין, "ְוִאם ֹלא ָיִבין ֵּתֶכף, ָיִבין ַאַחר ָּכְך, ְוִאם ִיָּׁשֲארּו ֵאיֶזה ְּדָבִרים, ֶׁשַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא יּוַכל ַלֲעמֹד ַעל ַּכָּוָנתֹו 

- ַמה ְּבָכְך?" אּון אֹויּב ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ֶדעם ֶעְרְׁשְטן ָמאל, ֶוועט ֶמען ֶעס ַפאְרְׁשֵטיין ַּביים ְצֵווייְטן ָמאל; אּון אֹויּב ֶמען ֶוועט ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין ֶדעם 
ְצֵווייְטן ָמאל ִאיז אֹויְך ָגאְרִניְׁשט, "ִּכי ַמֲעַלת ִרּבּוי ַהִּלּמּוד עֹוָלה ַעל ַהּכֹל, ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה: 'ִלְּגמֹור, ַוֲהַדר ִלְסּבֹר, ְוַאף ַעל ַּגב ְּדָלא ָיַדע 

ַמה ָקָאַמר' ֶׁשֶּנֱאַמר: "ָּגְרָסה ַנְפִׁשי ְלַתֲאָבה", ַווייל ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן, ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל קֹוֶדם ַאַסאְך ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער פּון ִדי ֵהייִליֶגע ּתֹוָרה, 
ֲאִפילּו ֶער ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט ָוואס ֶער ֶלעְרְנט, אּון ֶדעְרָנאְך ָזאל ֶער ֶלעְרֶנען צּו ַפאְרְׁשֵטיין, "ִּכי ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהִּלּמּוד, ֶׁשִּיְלַמד ִּבְמִהירּות, ְוִיְזֶּכה ִלְלמֹד ַהְרֵּבה, 

ַעל ְיֵדי ֶזה ִיְזֶּכה ַלֲעבֹר ַּכָּמה ְּפָעִמים ֵאּלּו ַהְּסָפִרים ֶׁשּלֹוֵמד, ְלָגְמָרם, ְוַלֲחזֹר ְלַהְתִחיל, ּוְלָגְמָרם ַּפַעם ַאַחר ַּפַעם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא ָיִבין ְוכּו'", ַווייל ַאז ֶמען 
ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו ֶלעְרֶנען ְׁשֶנעל, ֶקען ֶמען זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען ֵזייֶער ַאַסאְך; ֶמען ִאיז זֹוֶכה ִאיֶּבעְרצּוֵגיין ֶיעֶדע ַזאְך ֵזייֶער ַאַסאְך ָמאל, ִּביז ֶמען ִאיז זֹוֶכה 

ָדאס צּו ַפאְרְׁשֵטיין.

ָהאְּבן ַנַחת פּון ִאיֶרע ִקיְנֶדער, ִאיֶרע ִקיְנֶדער ֶוועְלן ַזיין ָחׁשּוב, ֶעס 
ַדף  ָנֹׂשא,  ַּפְרַׁשת  ַהָקדֹוׁש,  ְּבֹזַהר  )ַעֵיין  ַּפְרָנָסה  ַקיין  ֶפעְלן  ִניְׁשט  ִאיר  ֶוועט 

קכה:(.

ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ֶגעַהאט ִמיט ֵקייֶנעם ָגאְרִניְׁשט

ִאיְך ִוויל ֶעְנק ֶּבעְטן ַא ְקֵלייֶנע טֹוָבה; ִאיְך ָהאּב ַא ְּפָראְּבֶלעם, 
ֶווען ֶעְנק ָהאְּבן ַא ְּפָראְּבֶלעם קּוְמט ֶעְטץ צּום ֹראׁש ְיִׁשיָבה, ָאֶּבער 
ִזיְצן  ֶגעֶווען צּו  ָוואְלט ֶּבעֶסער  ִמיר  ֵגיין?...   ִאיְך  ָזאל  ֶוועֶמען  צּו 
ֵזייְדן  ַמיין  ַּביי  ֵקייֶנעם,  ִמיט  צּוטּון  ָהאְּבן  ִניְׁשט  אּון  ַזייט  ִדי  ִאין 
ַזיין  ֶגעַדאְרְפט  ִאיְך  ָהאּב  ַהֶמְדָרׁש  ֵּבית  ִאין  ִלְבָרָכה  ַצִּדיק  ֵזֶכר 
ֵוויי ֶגעטּון, ֶעס ָהאט ִמיר  ַפאְרנּוֶמען ִמיט ַאֶלעס, ָדאס ָהאט ִמיר 
ֶגעְׁשֶטעְרט: 'צּוִליּב ֶדעם ִּבין ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ַזיין ַפאְרנּוֶמען ִמיט 
ֶיעְדן ֵאייֶנעם?!' ֶווען ִאיְך ִּבין ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי'ן ִּבין ִאיְך ֶגעִזיְצן 
אֹויף ַא ְּפַלאץ וואּו ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ֶגעַהאט ִמיט ֵקייֶנעם ָגאְרִניְׁשט, 
ִאיְך ִּבין ֶגעִזיְצן אּוְנֶטער ַמיין ַטִּלית אּון ֶגעַדאֶוועְנט, אּון ִאיְך ָהאּב 
ֵזייֶער ְפַלייִסיג ֶגעֶלעְרְנט, ֶקעְנְסט ָדאס ְפֶרעְגן פּון ִדי ֲחֵבִרים ָוואס 

ֶגעֶדעְנְקן ֶווען ִאיְך ִּבין ְמקּוָרב ֶגעָוואְרן.

ַזייט ִמיר מֹוֵחל

פּון ַמיין ַזייט ָוואְלט ִאיְך ַווייֶטער ֶגעִזיְצן אּוְנֶטער ַמיין ַטִּלית אּון 
אר גּוֶטע ֶוועְרֶטער, ֶעס ָוואְלט  אר ִהְתַחְזקּות, נַָ ֶגעֶרעְדט ִמיט ֶיעְדן נַָ
ִמיר ִניְׁשט ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ָוואס טּוט ִזיְך ַּביי ַאְנֶדעֶרע, ָאֶּבער ָוואס 
ָזאל ִאיְך טּון ַאז מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ִמיר ֶגעֶגעְּבן ַא ְׁשֶוועֶרע ְׁשִליחּות 
ָּבחּוִרים,  אֹויְפְּבֶרעְנֶגען  אּון  ַזיין  ְמַחֵזק   - ְיִׁשיָבה'  'ֹראׁש  ַזיין  צּו 
ְׁשֶּפעֶטער ָהאט מֹוֲהָרא"ׁש צּוֶגעֵלייְגט אֹויְך ִאיְנֶגעַלייט, ְׁשֶּפעֶטער 
ְפרֹויֶען, ֵחֶדר אּון ְסקּול; קּוְמט אֹויס ַאז ִאיְך ִּבין ַפאְרנּוֶמען ִמיט 
ַאז  ַרִּבים,  ַא  ִאיז עֹוֵסק ִמיט  ֶווען ֶמען  ֶיעְדן, צּוָמאל ֶקען ַּפאִסיְרן 
ֶמען ֶוועְרט ַּבאֵלייִדיְגט, ֶמען ָהאט ֲחִליׁשּות ַהַדַעת; ִוויל ִאיְך ֶּבעְטן 

פּון ֶעְנק ַאֶלע ָזאְלן ִמיר מֹוֵחל ַזיין.

ִאיְך ִּבין ֶיעְדן ֵאייֶנעם מֹוֵחל, ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ַקיין ְׁשֶווער ַהאְרץ 
ִאיְך  ַזיין,  ִמיר מֹוֵחל  ָזאל  ֶמען  ֶעְנק,  ֶּבעט  ִאיְך  ֵקייֶנעם, אּון  אֹויף 
ַמיין ִניְׁשט ַקיין ְׁשֶלעְכְטס, אֹויּב ָהאּב ִאיְך ֵאייֶנעם ֵוויי ֶגעטּון ֶּבעט 
ִאיְך ִאים ִאיֶּבער, אּון ִאין ֶדעם ְזכּות ַאז ֶמען ִאיז ִזיְך מֹוֵחל ֵאייֶנער 
ֶדעם ַאְנֶדעְרן ֶוועְלן ִמיר זֹוֶכה ַזיין ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט אּוְנז 

מֹוֵחל ַזיין אֹויף אּוְנֶזעֶרע ִזיְנד.

ָאּפ,  אּוְנז  ַוואְרט  ֶעס  ָיאר  ָסאְרט  ֶוועְלֶכע  ִניְׁשט  ֵווייְסן  ִמיר 
ָלאִמיר ַטֲענה'ֶנען ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶער ָזאל ׁשֹוין ַרֲחָמנּות ָהאְּבן 
אֹויף אּוְנז אּון ִׁשיְקן ַא גּוֶטע ָיאר, אּון ִמיר ָזאְלן ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין צּו 

ִדי ְּגאּוָלה ְׁשֵליָמה, ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו, ָאֵמן.


