
ִחיזּוק ִוויְנְקל

ֶמען ַדאְרף ָאְנָזאְגן ִדי ִטיְטֶׁשעְרס ַאז אֹויּב ַא 
ֵמייְדל ִפיְרט ִזיְך ִניְׁשט אֹויף ַאזֹוי ִווי ֶעס ַדאְרף צּו 
ַזיין - ִּבְפַרט ֶווען ֶעס קּוְמט צּו ֶדֶרְך ֶאֶרץ ּוִמידֹות 
טֹובֹות, ַדאְרף ִדי ֵמייְדל ַּבאקּוֶמען ַא ְקַנס, ָאֶּבער 
ֶווען ֶמען ַקְנְס'ֶעט ַדאְרף ֶמען ֶעס טּון ִמיט ִיׁשּוב 
ַהַדַעת, ֶמען ַדאְרף ִזיְך ַאַריין ֵלייְגן ִאיֶנעם ִקיְנְד'ס 
ִׁשיְך; ֶמען ֶגעְּבט ַא ַלייְכֶטע ְקַנס אּון ֶווען ִדי ֵמייְדל 
ֶזעט ַאז ֶמען ֶרעְכְנט ִזיְך ִמיט ִאיֶרע ֶגעִפיְלן ִוויל ִזי 

ָנאְכֶדעם ַזיין גּוט אּון וואֹויל.

"ֶעס  ְמַלְמִדים:  ִדי  ַפאר  ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאג  ִאיְך 
ִאיז ִניְׁשט ָדא ַאַזא ַזאְך ִווי ַארֹויס ְׁשֶטעְלן ִקיְנֶדער 
ְמַלֵמד  ַא  אֹויּב  ִּכָּתה".  פּון  ִאיְנְדרֹויְסן  ְקָלאְצן 
ְׁשֶטעְלט ַארֹויס ֶיעְדן ְצֵווייְטן ָטאג ִקיְנֶדער צּו ִזיְצן 
ְׁשֶטעְלן  ַארֹויס  ֶמען  ַדאְרף  ִּכָּתה,  פּון  ִאיְנְדרֹויְסן 
ֶגעַהאְלט  ַקיין  ִניְׁשט  ָצאל  ִאיְך  ְוכּו'.  ְמַלֵמד  ֶדעם 
ִדי  אּון  ִּכָּתה  ִאין  ִזיְצן  ָזאְלן  ֵזיי  ְמַלְמִדים  ַפאר 
ִאיְך  ִאיְנְדרֹויְסן,  ִׁשיְקן  ַארֹויס  ֵזיי  ָזאְלן  ִקיְנֶדער 
ָצאל ֵזיי ַא ֶגעַהאְלט ֵזיי ָזאְלן ַהאְלְטן ֶיעְדן ֵאייְנִציְגן 
ִקיְנד ִאין ִּכָּתה אּון ֶלעְרֶנען ִמיט ֶיעְדן ֵאייֶנעם. אּון 

ַאז ֶער ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַאן ֵעָצה ֶגעְּבן ְוכּו' ָזאל ֶער 
מֹוֵחל ַזיין זּוְכן ַא ְצֵווייֶטע ַאְרֶּבעט.

ָוואס  ֵאייֶנער  ְמַלֵמד?  גּוֶטער  ַא  ִאיז  ֶווער 
ֶנעְמט ִדי ֶלעֶּבעִדיֶגע ִקיְנֶדער, ִדי ֶגעזּוְנֶטע ִקיְנֶדער 
ָוואס ְׁשְּפִריְנֶגען אּון ַטאְנְצן אּון ֶער ֶגעְּבט ִזיְך ִמיט 
ִדי  ִמיט  ָנאר  ֶלעְרְנט  ָוואס  ְמַלֵמד  ַא  ֵעָצה.  ַאן  ֵזיי 
ַּבְטָלִנ'יֶׁשע ִקיְנֶדער, ֶער ֶגעְּבט ִזיְך ַאן ֵעָצה ִמיט ִדי 
ֶעֶפעֶנען  ִניְׁשט  ֵוויי  ֵסיי  ִזיְך  ֶקעֶנען  ָוואס  ִקיְנֶדער 
ָדאס מֹויל ְוכּו' - ֶדער ִאיז ִניְׁשט ַקיין ְמַלֵמד, ַווייל 
אֹויף צּו ֶלעְרֶנען ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ַדאְרף ֶמען ִאים 
ִניְׁשט ָהאְּבן. ֶווען ַא ְמַלֵמד ָהאט ַא גּוֶטע ְׁשְּפַראְך 
ִמיט ִדי ֶלעֶּבעִדיֶגע ִקיְנֶדער, ֶער ֶנעְמט ִדי ִקיְנֶדער 
ַפאר  ֵזיי  ַמאְכט  ֶער  אּון  'ְמחּוָצִפים'  ֵהייְסן  ָוואס 

ַזייֶנע ֶּבעְסֶטע ִקיְנֶדער - ָדאס ֵהייְסט ַא ְמַלֵמד.

ָיאר  ִפיְנף  ְּבֶמֶׁשְך  ְמַלֵמד  ַא  ֶגעֶווען  ִּבין  ִאיְך 
ַפאר ְדַרייְצן ֶיעִריֶגע ִקיְנֶדער - ִּכָּתה ט'; ִאיְך ְפֶלעג 
ֶזען ִווי ִקיְנֶדער ִזיְצן ִאיְנְדרֹויְסן פּון ִּכָּתה ַא ַגאְנץ 
ָיאר, ָהאּב ִאיְך ֶגעְטַראְכט 'ָוואס ֶוועט ׁשֹוין ַזיין ֶווען 
ֵזיי ֶוועְלן ָאְנקּוֶמען צּו ִמיר? ִווי ַאזֹוי ֶוועְלן ִאיְך ִזיְך 
ֶזעֶנען  ֵזיי  ֶווען  ְלַמֲעֶׂשה  ֵזיי?'  ִמיט  ֶגעְּבן  ֵעָצה  ַאן 
ַאַריין ֶגעקּוֶמען ִאין ִּכָּתה ט' ָהאּב ִאיְך ֵזיי ֶגענּוֶמען 

אּון ִזיְך ָאְּפֶגעֶגעְּבן ִמיט ֵזיי ִּביז ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן 
ִדי ְמֻצָּיִנים ִאין ִּכָּתה. ָדאס ֶקען ֶמען ַּבאְׁשֶטעִטיְגן 
ַּביי ַאֶלע ַמייֶנע ַּתְלִמיִדים; ִדי ֶעְלֶטעְרן ָהאְּבן ָדאס 
ֵזייֶער  ֵהייְסט,  ָוואס  ְגֵלייְּבן,  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ַמָמׁש 
ְמחּוָצף, ֵזייֶער ִקיְנד ָוואס ַדאְרף ׁשֹוין ֶטעֶרעִּפי ִאיז 

ֶגעָוואְרן ִדי ֶּבעְסֶטע ִקיְנד ִאין ִּכָּתה...

ְּבֶרעְנֶגען  צּו  ֶעֶּפעס  ַפאְרֶגעְסט  ִקיְנד  ַא  ֶווען 
"ֵגיי  ִקיְנד  ַפאְרן  ָזאְגן  ִניְׁשט  ֶמען  ֶקען  ְׁשטּוּב,  פּון 
ִקיְנֶדער  ַאֵהיים  ִׁשיְקט  ָוואס  ְמַלֵמד  ַא  ַאֵהיים"; 
ֶוועְרן  ֶגעִׁשיְקט  ַאֵהיים  ֶער  ַדאְרף  ָטאג  ִאיְנִמיְטן 
)חּוץ פּון ֶדעם ָוואס ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ַאְחַריּות, 
ַגאס(.  אֹויְפ'ן  ְדֵרייֶען  ִזיְך  ֶקען  ִקיְנד  ֶדער  ַווייל 
ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען ַפאְרֶגעְסן צּו ְּבֶרעְנֶגען ֶעֶּפעס. 
ֶקען  ִאיְך  אּון  ָיאר  ֶפעְרִציג  ִּכְמַעט  ׁשֹוין  ִּבין  ִאיְך 
אֹויְך ַפאְרֶגעְסן ִוויְכִטיֶגע ַזאְכן ָוואס ַדאְרְפן ֶוועְרן 
ֶגעטּון. ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַא ֶמעְנְטׁש אּון ַא ִקיְנד ִאיז 
ַא ִקיְנד; ֶדער ְמַלֵמד ָהאט ַא ְפִליְכט צּו זּוְכן ִמיט 
ַזיין ַפאְרְׁשַטאְנד ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶער ֶקען ַמאְכן ַאז 
ֶער  ָוואס  ְּבֶרעְנֶגען  ֶגעֶדעְנֶקען צּו  ָזאל  ִקיְנד  ֶדער 

ַדאְרף ְּבֶרעְנֶגען.
)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ַּפְרַׁשת ִיְתרֹו תשע"ח ִלְפָרט ָקָטן(

ָהֲאָדָמה  ְּפִרי  ָּכל  ֵמֵראִׁשית  "ְוָלַקְחָּת  ב(:  כו,  )ְדָבִרים  ָזאְגט  ָּפסּוק  ֶדער  ִווי 
ֲאֶׁשר ָּתִביא ֵמַאְרְצָך ֲאֶׁשר ה' ֱאֹלֶקיָך ֹנֵתן ָלְך", דּו ָזאְלְסט ֶנעֶמען פּון 
ְּבֶרעְנֶגען  ֶוועְסט  ָוואס דּו  ֶעְרד,  ִדי  ֶגעַצייִטיְגֶטע ְפרּוְכט פּון  ֶעְרְׁשט  ִדי 
אּון  ִדיר,  ַפאר  ֶגעֶגעְּבן  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ֶעְרד,  ַדיין  פּון 
ֹּכֵהן:  ַפאְר'ן  ָזאְגן  ָזאְלְסט  דּו  ג(,  ָּפסּוק  )ָׁשם,  ַהּיֹום"  ִהַּגְדִּתי  ֵאָליו  "ְוָאַמְרָּת 
ִאיְך ִּבין ִניְׁשט ַקיין 'ָּכפּוי טֹוָבה' )ִסְפִרי ְדָבִרים, ִּפְסָקא רצט(, ֶעְרְׁשט ֶיעְצט ָנאְכ'ן 

ְּבֶרעְנֶגען ִדי ִּבּכּוִרים ֶקען ֶער ַאֵהיים ֵגיין ֶעְסן פּון ִדי ְפרּוְכט.

ָוואס  ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש  ַהָּכַרת ַהּטֹוב ַפאר  ַאזֹוי אֹויְך ַדאְרף ֶמען ָהאְּבן 
טּוט ִדיר ֶעֶּפעס גּוְטס. ַהָּכַרת ַהּטֹוב ִאיז ִדי ֶׁשעְנְסֶטע ִמָדה, ִוויֶדעְראּום 

ַזיין ַא 'ָּכפּוי טֹוָבה' ִאיז ֵזייֶער ַא ִמיאּוס'ֶע ִמָדה.

ִגיַגאְנֶגען  ֶער  ִאיז  ִגיָוואִרין.  יְקט  ַפאְרׁשִ ִאיז  ֶער  ִווי  ֵקיֶסר.  ֶדער  אּון 
ין ִאים ִגיִפיְרט. ַאז ֵזיי ָזאִלין ִאים ָלאִזין.  עִטין ִדי ָוואס ָהאּבִ אּון ָהאט ִגיּבֶ
ַווְדַאי  ין ִזיְך ָפאְרט ִגיֶווען ַאייֶער ֵקיֶסר. אּון ִאיְך ָהאּב ַאייְך ּבְ ָוואִרין ִאיְך ּבִ
ִגיָטאן טֹובֹות. ַהייְנט. טּוט ִמיר ָדאס צּוִליּב אּון ָלאְזט ִמיְך ֵגיין. ָוואִרין ִאיְך 
ַווְדַאי ִניט אּום ֶקעִרין צּו ֶדער ְמִדיָנה. ָהאט ִאיר ֵקיין  ֶוועל ִזיְך ִמיְך ׁשֹוין ּבְ
ע  ֵגיין. ָלאם ִאיְך ָכאְטׁשֶ ין. ָלאְזט ִמיְך. ָלאם ִאיְך ִמיר  מֹוָרא ִניט צּו ָהאּבִ
ין ֵזיי ִאים  ן. ָהאּבִ ין ָוואס ִאיְך ָהאּב ָנאְך צּו ֶלעּבְ יְסל ֶלעּבִ ְפַריי ַזיין ָדאס ּבִ
ִגיָלאְזט. ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען אּון ִגיַגאְנֶגען. ֶדעְרַווייל ֶזעֶנען ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען 
יז ֶער ִאיז ִגיקּוֶמען  ִנים אּון ֶדער ֵקיֶסר ִאיז ִגיַגאְנֶגען אּון ִגיַגאְנֶגען ּבִ ָמה ׁשָ ּכַ
יף אֹויְך ַאֶוועק ִגיְטָראִגין. אּון ֶער ִאיז  אֹויף ֶדעם ַים. ָהאט ֶדער ִוויְנט ִדי ׁשִ

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש  י ָתבֹא, שְׁ ת כִּ ְ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

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

ֶרְנֶגען  יְקט ַאז ֶמען ָזאל ִוויֶדער צּוִריק ּבְ ף ִגיׁשִ יּכֶ אּון ִדי ֵקיֶסְר'ֶטע ָהאט ּתֵ
יל  ּפִ עְרֶגערן )ָוואס ֶדער ֵקיֶסר ָהאט ֵזיי ַמׁשְ עְרֶגער ִמיט ַזיין ַווייּב ִדי ּבֶ ֶדעם ּבֶ
"ל( אּון ִזי ָהאט ֵזיי ַאַריין  ּנַ ִגיֶווען אּון ָהאט ֵזיי ִגיַמאְכט ַפאר ָאִריֶמע ַלייט ּכַ

אַלאְצן. ִגינּוֶמען ִאין ִאיֶרע ּפַ

ַהָּכַרת ַהּטֹוב

ֶגעֶדעְנְקט  גּוט  ָהאט  ִזי  ַצֵדיֶקת,  ְגרֹויֶסע  ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֵקיֶסְר'ֶטע  ִדי 
ָדאס גּוְטס ָוואס ֶדער ֶּבעְרִגיר ָהאט ֶגעטּון ִמיט ִאיר, ַאז ֶער ָהאט ִזיְך מֹוֵסר 
ַאְלס  ַזאְך  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי  ִזי  ָהאט  ֶדעְרַפאר  ַראֶטעֶווען,  ִאיר צּו  ֶגעֶווען  ֶנֶפׁש 
ֵקיֶסְר'ֶטע, ֶגעִׁשיְקט ֶמען ָזאל צּוִריק ְּבֶרעְנֶגען ֶדעם ֶּבעְרִגיר ִמיט ַזיין ַווייּב, 

צּו ַּבאָצאְלן ִאיר 'ַהָּכַרת ַהּטֹוב' ָוואס ִזי ָהאט צּו ִאים.

ִדי ָוואְך ָהאְּבן ִמיר ִאין ִדי ֶסְדָרה ִדי ַּפְרָׁשה פּון ִּבּכּוִרים, ָוואס ִאיז ִדי 
ִמְצָוה פּון 'ַהָּכַרת ַהּטֹוב', ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ַא ֶפעְלד וואּו ֶעס ַוואְקְסט 
ְפרּוְכט, ַדאְרף ֶער קּוֶמען צּום ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִמיט ִדי ֶעְרְׁשט ֶגעַצייִטיְגֶטע 
ַאזֹוי  ֶפעְלד,  ַזיין  ַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶדעְרִמיט  ַדאְנֶקען  אּון  ְפרּוְכט 
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"ל. ּביז ֶער ִאיז ִגיקּוֶמען צּו ֶדעם ָאְרט ָוואס  ר ַהּנַ אֹויְך ִגיקּוֶמען צּו ֶדער ִמְדּבָ
אּון  זּון.  עְרִגיְרס  ּבֶ ֶדעם  חּור  ּבָ ֶדער  )ְדַהיינּו  ִגיֶזעִסין  ָדאְרט  ֶזעֶנען  ייֶדע  ּבֵ ֵזיי 
ִזיְך  ֵזיי  ין  ָזָכר( ָהאּבִ ִווי ַא  ִגיַגאְנֶגען  ִזי ִאיז  ַזיין ָטאְכֶטער ִדי ְיַפת ּתֹוַאר ָוואס 
ִניט ֶדעְרָקאְנט ֵאייְנס ָדאס ַאְנֶדעֶרע. ָוואִרין ֶדער ֵקיֶסר ִאיז ׁשֹוין ַפאְרַוואְקְסן 
ִנים אּון ֵזיי ֶזעֶנען  ָמה ׁשָ ִגיָוואִרין ִמיט ָהאר אּון ֶסע ִאיז ׁשֹוין ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען ּכַ
ין ֵזיי ִאים ִגיְפֶרעְגט פּון  "ל. ָהאּבִ ּנַ ׁשֹוין אֹויְך ַפאְרַוואְקִסין ִגיָוואִרין ִמיט ָהאר ּכַ
ַוואֶנעט קּוְמְסטּו ַאֶהער. ָהאט ֶער ֵזיי ִגיֶעְנֶפעְרט דּוְרְך ַא סֹוֵחר. אּון ַאזֹוי ֵזיי 
ן ִאים אֹויְך ַאזֹוי ִגיֶעְנֶפעְרט. ֶזעֶנען ִדי ְדַריי ָדאְרט ִגיֶזעִסין ִאין ֵאייֶנעם.  ָהאּבְ
ָדאְרט  ין  ָהאּבִ ֵזיי  אּון  "ל.  ּנַ ּכַ ִגיְטִריְנֶקען.  אּון  ִגיֶגעִסין  ָדאְרט  ין  ָהאּבִ אּון 
יִלין. ָוואִרין ֶדער  ין ִגיֶקעְנט ׁשּפִ יר. ָוואִרין ֵזיי ַאֶלע ָהאּבִ ֵלי ׁשִ יְלט אֹויף ּכְ ּפִ ִגיׁשְ

יִלין. ּפִ ין אֹויְך ִגיֶקעְנט ׁשְ ִאיז ַא ֵקיֶסר. אּון ַאזֹוי ֵזיי ָהאּבִ

ן ֵזיי. ָוואִרין  ְרָיה ְצִוויׁשְ חּור. ֶער ִאיז ִגיֶווען ֶדער ּבֶ אּון ֶער ְדַהיינּו ֶדער ּבָ
ֶרעְנֶגען ְפֵלייׁש  ֶער ִאיז ׁשֹוין ָדאְרט ִגיֶווען פּון ַלאְנג. אּון ֶער ְפֶלעְגט ֵזיי צּו ּבְ
ִאיז  ֶסע  ָוואס  ָהאְלץ  ֶרעֶנען  ּבְ ָדאְרט  ְפֶלעִגין  ֵזיי  אּון  ִגיֶגעִסין.  ֵזיי  ין  ָהאּבִ
חּור צּו ְדִריְנֶגען ַאז  ַטייֶעֶררער ִגיֶווען פּון ָגאְלד ִאין ִייׁשּוב. ְפֶלעְגט ֵזיי ֶדער ּבָ
ין  ין ִדי ָיאִרין. ֶוועְדִליג ָדאס גּוְטץ ָוואס ֶמעְנְטׁשִ ער צּו ֶלעּבִ ָדא ִאיז גּוט ִאיּבֶ
עֶסער ַאז ֶמען ָזאל ָדא ִזיִצין. ֶמען  ין אֹויף ֶדער ֶוועְלט ִאין ִייׁשּוב. ִאיז ּבֶ ָהאּבִ
ין ֵזיי ִאים ִגיְפֶרעְגט. ָוואס ַפאר ַא גּוְטץ  ין ִדי ֶוועְלט. ָהאּבִ ער ֶלעּבִ ָזאל ָדא ִאיּבֶ
עֶסער. ָהאט ֶער ֵזיי  ָהאְסטּו ֶדען ִגיַהאט ַאז דּו ָזאְגְסט ַאז ָדא ִאיז ַפאר ִדיר ּבֶ
ער ִגיָטאן  ִגיֶעְנֶפעְרט. אּון ָהאט ֵזיי ֶדעְרֵצייְלט. ָוואס ִמיט ִאים ָהאט ִזיְך ִאיּבֶ
יז ֶער ִאיז ַאֶהער ִגיקּוֶמען אּון ָוואס ִאיז  עְרִגיְרס זּון ְוכּו' ּבִ ִווי ֶער ִאיז ִגיֶווען ַא ּבֶ
ל  עְרִגיְרס זּון. ֶער ָהאט ִגיַהאט ּכָ ִאים ְדרֹויס ִגיקּוֶמען ָוואס ֶער ִאיז ִגיֶווען ַא ּבֶ
חּור ַאְלץ צּו ֵזיי ִגיָזאְגט(  ל טּוב. )ַאזֹוי ָהאט ֶדער ּבָ טּוב. ָדא ָהאט ֶער אֹויְך ּכָ

ין ִדי ֶוועְלט. ער צּו ֶלעּבִ אּון ֶער ָהאט ֵזיי ִגיְדרּוְנֶגען ַאְלץ ַאז ָדא ִאיז גּוט ִאיּבֶ

ָהאט ִאים ֶדער ֵקיֶסר ִגיְפֶרעְגט. ָהאְסטּו ִגיֶהעְרט פּון ֶדעם ֵקיֶסר. ָהאט 
ֶער ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט ֶער ָהאט ִגיֶהעְרט. ָהאט ֶער ִאים ֶגעְפֶרעְגט אֹויף ֶדעם ְיַפת 
ּתֹוַאר. אֹויּב ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט פּון ִאיר. ָהאט ֶער ִאים אֹויְך ִגיֶעְנֶפעְרט. יֹוא. 
ַעס אּון ָהאט ִגיָזאְגט. ֶדער רֹוֵצַח.  ן צּו ֵרייִדין ִמיט ּכַ חּור ָאְנִגיהֹויּבְ ָהאט ֶדער ּבָ
ֶדער  ָהאט  ַאזֹוי  ַאְנֶדעִרין  ֶדעם  אֹויף  ֵציין  ִדי  ִמיט  ְקִריְצט  ֵאייֶנער  ִווי  )ַאזֹוי 
מּוְסט.  ִגׁשְ ִאים  ין פּון  ָהאּבִ ֵזי  ָוואס  ֵקיֶסר  ַעס אֹויף ֶדעם  ּכַ ִמיט  ִגיָזאְגט  חּור  ּבָ
מּוְסט ִמיט ִאים( ָהאט  ָוואִרין ֶער ָהאט ִניט ִגיוואּוְסט ַאז ֶדער ֵקיֶסר ַאֵליין ׁשְ
ִגיֶעְנֶפעְרט.  ִאים  ֶער  ָהאט  רֹוֵצַח.  ַא  ֶער  ִאיז  ַפאְרָוואס  ִגיְפֶרעְגט.  ִאים  ֶער 
ין ִאיְך ַאֶהער ִגיקּוֶמען. ָהאט ֶער  ער ַזיין ַגסּות ּבִ ער ַזיין ַאְכָזִריֹות אּון ִאיּבֶ ִאיּבֶ
ב ִגיֶווען.  חּור ְמַייׁשֵ ִאים ִגיְפֶרעְגט. ִווי ַאזֹוי ִאיז ָדאס ִגיֶווען. ָהאט ִזיְך ֶדער ּבָ
ין. ָהאט ֶער ִאים ִגיָזאְגט  ָדא ָהאט ֶער ִזיְך ַפאר ֵקייֶנעם ֵקיין מֹוָרא ִניט צּו ָהאּבִ
ער  ה ָוואס ִמיט ִאים ָהאט ִזיְך ִאיּבֶ אּון ָהאט ִאים ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעׂשֶ

ִגיָטאן.

ֶדער ָּבחּור ָהאט ֶדעְרֵצייְלט ַפאר ִאים ]ִניְׁשט וואּוֶסעְנִדיג ַאז ֶער ִאיז ֶדער 
ֵקיָסר  ַאז ֶדער  ֵקיָסר,  ַלייְדט צּוִליּב ֶדעם  ָוואס ֶער  ַאֶלעס  ַאֵלייְנס[,  ֵקיָסר 
דּוְרְכ'ן  ַהְרְג'ֶעֶנען,  ֶגעָוואְלט  ִאים  אּון  ִׁשידּוְך,  ַזיין  צּוֶגענּוֶמען  ִאים  ָהאט 
ַאַריין ַוואְרְפן ִאין ַוואֶסער, אּון צּוִליּב ִאים ַוואְנֶדעְרט ֶער ׁשֹוין ַארּום ָדא 
ִאין ִמְדָּבר ַפאר ַלאְנֶגע ָיאְרן ְוכּו' ְוכּו', ִּבְפָרט ַאז ָדאס ַאֶלעס ִאיז ָנאְך אֹויְך 
ֶווען ַזיין ַטאֶטע ָהאט ִאים ֶגעַהאט ֶגעָהאְלְפן ִמיט ְמִסיַרת ֶנֶפׁש ִאים צּוִריק 

צּו ְּבֶרעְנֶגען ַזיין ַווייּב.

ָהאט ֶער ִאים ִגיְפֶרעְגט. ַאז ֶדער ֵקיֶסר ָזאל ִדיר קּוֶמען ִאין ֶדער ַהאְנט 
ַאַריין ָוואְלְסטּו ִזיְך ִאין ִאים ַהייְנט נֹוֵקם ִגיֶווען. ָהאט ֶער ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט ֵניין 
א ִאיְך ָוואְלט ִאים ַאזֹוי  )ָוואְרן ֶער ִאיז ִגיֶווען ֵאיין גּוֶטער ֵאיין ַרְחָמן( ַאְדַרּבָ

ין ִדיְך ְמַפְרֵנס. ְמַפְרֵנס ִגיֶווען. ִווי ִאיְך ּבִ

ָדאס ָוואְלט ַּפאִסיְרט ֲאִפילּו ָאן ֶיעֶנעם

ָדאס ִאיז ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד; ֲאִפילּו ֶדער ֵקיָסר ָהאט ִאים ֶגעטּון ַאזֹויִפיל 
ָצרֹות ִאין ֶלעְּבן, ָדאְך ְגֵלייְּבט ֶער ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶגעֶווען ַּבאֶׁשעְרט ַפאר ִאים, 

ֶדעְרַפאר ִאיז ֶער ָגאְרִניְׁשט ְּברֹוֶגז אֹויְפ'ן ֵקיָסר.

ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסע ִלימּוד ַפאר אּוְנז, ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ֶלעְּבן ִמיט 
פּוֶנעם  קּוְמט  ִמיר  אֹויף  ִאיֶּבער  ֵגייט  ָוואס  "ַאֶלעס  וואּוֶסעְנִדיג:  ֶדעם, 
ִאיז  'ֶיעֶנער'  ִניְׁשט  אּון  ִמיר  ַפאר  ׁשּוְלִדיג  ִאיז  'ֶדער'  ִניְׁשט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ׁשּוְלִדיג ַפאר ִמיר, ַאַווַדאי ֶדער ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ֶעס ֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ִמיר, 
זייענדיג דער שליח - ֶוועט ַּבאקּוֶמען ַזיין ְׁשְטָראף, ָאֶּבער ִאיְך ְגֵלייּב ַאז 

ַּבאֶׁשעְרט  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ַווייל  ֶיעֶנעם,  ָאן  ֲאִפילּו  ַּפאִסיְרט  ָוואְלט  ָדאס 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָדאס ָזאל ַּפאִסיְרן ַפאר ִמיר".

ָרָזא ְדִגְלּגּוָלא

ִאיְך ִזיץ ַא ַגאְנְצן ָטאג ִמיט ָּבחּוִרים, ֶהער ִאיְך ַא ַגאְנְצן ָטאג ָּבחּוִרים 
ִמיר  ָהאט  ַטאֶטע  'ַמיין  ֶגעַּפייִניְגט',  ִמיר  ָהאט  ַמאֶמע  'ַמיין  ֵווייֶנען: 
ֶגעַּפייִניְגט', 'ַאֶלעס ָוואס ִאיְך ַלייד ִאיז צּוִליּב ַמייֶנע ֶעְלֶטעְרן' ְוכּו', ַדאְרף 
ֶמען ְּתׁשּוָבה טּון אֹויף ִדי ַאֶלע ַטֲענֹות אּון ַקְשׁיּות ָוואס ֶמען ָהאט אֹויְפ'ן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ַאַריין ֶנעֶמען ִאין ִזיְך ַאז ַאֶלעס ָוואס ֶעס ֵגייט אֹויף ִמיר 
ַאִריֶּבער, ַאֶלע ַמייֶנע ְׁשֶוועִריֵקייְטן אּון ָצרֹות ְוכּו' ְוכּו', ָוואְלט ִאיְך ֵסיי ִווי 
ֶגעַדאְרְפט ַאִריֶּבעְרֵגיין, ַווייל ִדי ַאֶלע ַזאְכן ִמיט ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש מּוְטֶׁשעט 
ִזיְך אֹויף ֶדער ֶוועְלט ֶזעֶנען ַזאְכן ָוואס ֶמען ֶקען ִניְׁשט ַפאְרְׁשֵטיין, ֶיעֶדער 
ֵאייֶנער מּוְטֶׁשעט ִזיְך ִמיט ַזייֶנע ְׁשֶוועִריֵקייְטן, ֶעס ִאיז 'ָרָזא ְדִגְלּגּוָלא', ֶעס 
קּוְמט ִאים צּוִליּב ָוואס ֶער ַדאְרף ַפאְרֶרעְכְטן פּון ִדי ְפִריֶעְרִדיֶגע ִּגְלּגּוִלים, 
ֶדעְרַפאר ִאיז ִניְׁשט ַׁשָייְך צּו ַּבאׁשּוְלִדיְגן אּון ַזיין ְּברֹוֶגז אֹויף ֶדעם ֶמעְנְטׁש 

ָוואס ֶעס ָהאט צּוֶגעְּבֶרעְנְגט.

ן צּו ִזיְפְצן אּון צּו ְקֶרעְכִצין. אּון ָהאט  ָהאט ִוויֶדער ֶדער ֵקיֶסר ָאְנִגיהֹויּבְ
יֶטעֶרע ֶעְלֶטער ֶדער ֵקיֶסר ָהאט.  ֶלעְכֶטע אּון ֵאיין ּבִ ִגיָזאְגט. ָוואס ַפאר ֵאיין ׁשְ
ָוואִרין ֶער ָהאט ִגיֶהעְרט ַאז ִדי ָטאְכֶטער ַזייֶנע ִדי ְיַפת ּתֹוַאר ִאיז ַפאְרַפאִלין 
ֶדער  ִוויֶדער  ִזיְך  ָהאט  ִגיָוואִרין  יְקט  ַפאְרׁשִ ִאיז  ַאֵליין  ֶער  אּון  ִגיָוואִרין. 
אּון  אִריְמֵקייט(  ּבַ ֶדער  אּום  לֹוֶמר  )ּכְ ַאְכָזְריֹות  ַזיין  ער  ִאיּבֶ ָאְנִגירּוִפין.  חּור  ּבָ
ַראְכט אּון ַזיין ָטאְכֶטער. אּון ִאיְך  ער ַזיין ַגְדלּות. ָהאט ֶער ִזיְך אֹויס ִגיּבְ ִאיּבֶ
ִוויֶדער  ִאים  ֶער  ָהאט  ִאים.  ער  ִאיּבֶ ַאְלץ  ִגיָוואִרין.  ַפאְרָוואְרִפין  ַאֶהער  ין  ּבִ
חּור( ַאז ֶער ָזאל ִדיר קּוֶמען ִאין ֶדער ַהאְנט  ִגיְפֶרעְגט )ֶדער ֵקיֶסר צּו ֶדעם ּבָ
ַאַריין. ָוואְלְסטּו ִזיְך ִאין ִאים נֹוֵקם ִגיֶווען ֶעְנֶפעְרט ֶער ִאים ֵניין. ִאיְך ָוואְלט 
ין ִדיְך ְמַפְרֵנס. ָהאט ִזיְך ֶדער  ִאים ַאזֹוי ְמַפְרֵנס ִגיֶווען ּפּוְנְקט ַאזֹוי ִווי ִאיְך ּבִ
ֵקיֶסר ֶדעְרֶקעְנט צּו ִאים. אּון ָהאט ִאים מֹוִדיַע ִגיֶווען ַאז ֶער ִאיז ָדאס ַאֵליין 
חּור  ּבָ ִגיָטאן. ִאיז ֶדער  ער  ִזיְך ִמיט ִאים ִאיּבֶ ֶדער ֵקיֶסר. אּון ָוואס ֶסע ָהאט 

ט אּון ִגיַהאְלְצט. אֹויף ִאים ַאִניֶדער ִגיַפאִלין אּון ָהאט ִאים ִגיקּוׁשְ

ֶגעקּוְׁשט אּון ֶגעַהאְלְזט

ֶגעוואֹויר  ֶיעְצט  ָדאְך  ִאיז  ֶער  ְגרֹויְסֵקייט,  ָּבחּוְר'ס  ֶדעם  ֶמען  ֶזעט  ָדא 
ֶגעָוואְרן ַאז ֶער ָהאט ֶיעְצט ֶדעם ֵקיָסר ֶנעְּבן ִזיְך, ָוואס ֶדער ֵקיָסר ָהאט ִאים 
צּוֶגענּוֶמען ַזיין ֶלעְּבן, ֶער ָהאט ִאים אּוְמְגִליְקִליְך ֶגעַמאְכט, ִדי ַאֶלע ָיאְרן 
ַוואְנֶדעְרט ֶער ָדא ַארּום ָנאר צּוִליּב ִאים, ָאֶּבער ַאְנְׁשָטאט ִזיְך ֶיעְצט נֹוֵקם 
ַזיין ִאין ִאים, ִאים צּוִריק ָצאְלן ָדאס ְׁשֶלעְכְטס ָוואס ֶער ָהאט ִאים ֶגעטּון, 

ָהאט ֶער ִאים ָגאר ַארּום ֶגענּוֶמען אּון ֶגעקּוְׁשט אּון ֶגעַהאְלְזט.

ָהאְּבן  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַמְדֵריָגה,  ְגרֹויֶסע  ַא  ָגאר  ִאיז  ָדאס 
ֶגעַּפייִניְגט,  ַאזֹוי  ִאים  ָהאט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ֶדעם  אֹויף  ַהאְרץ  ְׁשֶווער  ַקיין 
וואּוֶסעְנִדיג ִמיט ַאַזא ְקָלאֶרע ֱאמּוָנה ַאז ַאֶלעס ִאיז פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון 

ִּבְכַלל ִניְׁשט ַזיין ָאְנֶגעֵווייָטאְגט אֹויף ֶיעֶנעם.

ֶטעְלט  אּון ִזי )ְדַהיינּו ִדי ְיַפת ּתֹוַאר ָוואס ִזי ִאיז ָדא אֹויְך ִגיֶווען. ָנאר ַפאְרׁשְ
מּוִסין ֵאייֶנער ִמיט ֶדעם ַאְנֶדעִרין. ייֶדע ׁשְ "ל( ֶהעְרט ָדאס ַאְלץ ִווי ִדי ּבֵ ּנַ ּכַ

חּור ִאיז ַזיין ֵסֶדר ִגיֶווען. ֶער ְפֶלעְגט ַאֶלע ָטאג ֵגיין. אּון ָהאט  אּון ֶדער ּבָ
ַתב. ייֶמער. אּון ָהאט ָדאְרט ִגיזּוְכט ָדאס ּכְ ִזיְך ֵאיין ִסיָמן ִגיַמאְכט ִאין ְדַריי ּבֵ

ִניְׁשט ְמַייֵאׁש ֶגעֶווען

ֶדער ָּבחּור ָהאט ִזיְך ָנאְכַאְלץ ִניְׁשט ְמַייֵאׁש ֶגעֶווען פּון ֶדעם ְּכַתב, ָוואס 
ֶער ָהאט ַּבאקּוֶמען פּוֶנעם ַּבת ֵקיָסר ֵאייֶדער ֵזיי ָהאְּבן ִזיְך צעשייד ֵאייֶנער 
פּוֶנעם ַאְנֶדעְרן, אּון ִאיז ֶעס ָנאְך ֶגעַגאְנֶגען ֶיעְדן ָטאג ֶעס זּוְכן ְצִוויְׁשן ִדי 

ֵּבייֶמער.

ִזיְך  ֶער  ְפֶלעְגט  ייֶמער.  ּבֵ ַאָלִפים  ַאְלֵפי  ִגיֶווען  ָדאְרט  ִאיז  ֶסע  ָוואִרין 
ֵדי ֶער ָזאל ׁשֹוין  ייֶמער ָוואס ֶער ָהאט ִגיזּוְכט. ּכְ ַמאִכין ֵאיין ִסיָמן ִאין ְדַריי ּבֵ
ייֶמער. ַאזֹוי ְפֶלעְגט ֶער ָטאן ַאֶלע  אַדאְרִפין זּוִכין ִאין ִדי ְדַריי ּבֵ ָמאְרִגין ִניט ּבַ
ַתב ָוואס ִזי  ַתב. )ְדַהיינּו ָדאס ּכְ ָטאג. ָטאֶמער ָפאְרט ֶוועט ֶער ִגיִפיֶנען ָדאס ּכְ
ייֶמער  ן ִדי ּבֵ יי ִאים ַפאְרַפִלין ִגיָוואִרין ְצִוויׁשְ יְקט ָוואס ֶסע ִאיז ּבַ ָהאט ִאים ִגיׁשִ

"ל(. ּנַ ּכַ



ג

ַׁשֲחִרית, ִמְנָחה אּון ַמֲעִריב

ְדֵריי  ִדי  ֲאַפְרְסמֹון(,  ַנֲהֵרי  ֵסֶפר  )ִאין  ַמְסִּביר  ִאיז  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵּבייֶמער ֶזעֶנען ִדי 'ְדֵריי ְּתִפּלֹות' ָוואס ַא ִאיד ַדאֶוועְנט ֶיעְדן ָטאג, ַׁשֲחִרית, 
ֶער  ֵמייְנט  ָדאס  ְּכַתב,  ֶדעם  ְטֶרעְפן  ִוויל  ֶמעְנְטׁש  ַאז  ַמֲעִריב;  אּון  ִמְנָחה 
ִוויל ְטֶרעְפן ַזיין ִׁשידּוְך ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ִוויל ָאְנֵהייְּבן ְׁשִּפיְרן ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ָנאְנט צּו ִאים, ָזאל ֶער ַדאֶוועֶנען 

ִדי ְדֵריי ְּתִפּלֹות, ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ְׁשִּפיְרן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶמען ָהאט ַאן ַאּפֹויְנְטֶמעְנט...

ָאֶּבער ֶמען ַדאְרף ִוויְסן, ֶמען ַדאְרף ַדאֶוועֶנען ִמיט ִמְנָין; ָדא ִאין ְׁשָטאט 
ְׁשֶטעט  ְקֵלייֶנע  ִאין  ֲאִפילּו   - ֶדערֹויף  ֵּתירּוִצים  ַקיין  ָדא  ִניְׁשט  ִזיֶכער  ִאיז 
ֶעס  ִמְנָין,  ִמיט  ַדאֶוועֶנען  צּו  ִניְׁשט  אֹויף  ֵּתירּוץ  ַקיין  ָדא  ִניְׁשט  אֹויְך  ִאיז 
ִאיז ּפּוְנְקט ִווי ֶווען ֶמען ָהאט ַאן ַאּפֹויְנְטֶמעְנט - ֶוועט ֶמען ִזיֶכער ַזיין ִאין 
ַפאְרְׁשֶּפעטּוְנֶגען,  פּון  ֵּתירּוִצים  ַקיין  ִמיט  ְדֵרייֶען  ִניְׁשט  ֶוועט  ֶמען  ַצייט, 
ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען ִזיְך צּוִּביְנְדן צּו ַזיין ִאין ַצייט ַּביים ַדאֶוועֶנען, ְּכֵדי ִניְׁשט 
צּו ַפאְרַּפאְסן ְּתִפָלה ְּבִציּבּור - ָאֶּבער ָדא ִאין ְׁשָטאט ִאיז ָדאְך ָדא ַא ַגאְנְצן 
ָטאג ִמְנָיָנים ַפאר ַׁשֲחִרית, ִמְנָחה אּון ַמֲעִריב, ַדאְרף ֶמען ָגאר ְׁשַטאְרק ַזיין 

ֶגעָוואְרְנט ֶדעִרין.

ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ַדאְרף אֹויְך ַא ִׁשידּוְך...

ֶיעֶדער ֶקען אֹויְסַטייְטְׁשן ֶדעם ְּכַתב לֹויט ַזיין ַמָצב, ַא ָּבחּור ָוואס ַוואְרט 
אֹויף ַזיין ִׁשידּוְך, ֵמייְנט ָדאס 'ְּכַתב' ַזיין ִׁשידּוְך, ֶער ָזאל ְׁשַטאְרְקן ִאין ִדי 
ְדֵריי ְּתִפּלֹות, ֶוועט ֶער זֹוֶכה צּו ִזין ְטֶרעְפן ַזיין ִׁשידּוְך. ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ָוואס 
ָהאט ׁשֹוין ַזיין ִׁשידּוְך, ָאֶּבער ֶער ָהאט ִניְׁשט ַקיין ָׁשלֹום ַּבִית, ַדאְרף אֹויְך 
ָהאט  ָוואס  ֶגעַהאט,  ֲחתּוָנה  ַזיין  ְסַּתם  ִניְׁשט  ֵמייְנט  ִׁשידּוְך  ַא  ִׁשידּוְך;  ַא 
ֶמען פּון ַזיין ֲחתּוָנה ֶגעַהאט אֹויּב ֶקען ֶמען ִזיְך ִניְׁשט אֹויְסקּוֶמען צּו ֶלעְּבן 
ִמיט ִדי ַווייּב? ָזאל ֶער ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַּביים ַדאֶוועֶנען: "ֵהייִליֶגער 
ִווי  ִוויְסן  ָזאל  ִאיְך  ַּבִית',  'ָׁשלֹום  ָזאל ָהאְּבן  ִאיְך  ִמיר  ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף 
ַאזֹוי צּו ֶלעְּבן ִמיט ַמיין ַווייּב ְּבָׁשלֹום, ֶגעּב ִמיר ֵׂשֶכל ִאיְך ָזאל ִוויְסן ִווי 

ַאזֹוי צּו ֶרעְדן צּו ִאיר".

ֶגעֶזעְצן ֵאייֶנער ֶנעְּבן ַאְנֶדעְרן

ֶמען ֶזעט ָדא ִאין ִדי ַמֲעֶׂשה ַאז ִדי ַּבת ֵקיָסר ִאיז ֶגעֶווען ִדי ַּבאֶׁשעְרֶטע 
ַאְנֶדעְרן,  ֶנעְּבן  ֵאייֶנער  ֶגעֶזעְצן  ׁשֹוין  ֶזעֶנען  ֵזיי  אּון  ָּבחּור,  ַפאְר'ן  ִׁשידּוְך 
ָאֶּבער ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט, ַאזֹוי ֶזעֶנען ָדא ֶנעֶּבעְך ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
ֶלעְּבן ָיאְרן ִמיט ִדי ַווייּב ָאֶּבער ָהאְּבן ִניְׁשט ַקיין ָנאְנְטַׁשאְפט ֵאייֶנער צּום 
ַאְנֶדעְרן, ֶער זּוְכט ָנאְך ֶדעם ְּכַתב, ֶער ִוויל זֹוֶכה ַזיין צּו ַא ֱאֶמת'ֶער ִׁשידּוְך 
ִמיט ַזיין ַווייּב, ִאיז ָדאס ַזיין ֵעָצה ֶער ָזאל ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶדערֹויף, 

ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ַא ֱאֶמת'ֶער ִריְכִטיֶגע ָׁשלֹום ַּבִית.

ִאיְך ֵגיי ִניְׁשט ֶרעְדן ִמיט ִדיר ַפאר ִזיְּבן ָיאר

ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )חּוִלין נט.( ֶעס ִאיז ָדא ַא ְפִליג ִמיְט'ן ָנאֶמען 
"ַּבָקא", ֶדער ְפִליג ֶלעְּבט ִאיְנַגאְנְצן ֵאיין ָטאג, ַאְנְׁשָטאט ִדי ְפִליג ָזאל ִזיְך 
ְפֵרייֶען ִמיְט'ן ָּפאר - ְקִריְגן ֵזיי ִזיְך אּון ְּבָלאְזן ֵאייֶנער אֹויְפ'ן ְצֵווייְטן, ִדי 
ְנֵקָבה ְפִליג ָזאְגט ַפאְר'ן ָזָכר ְפִליג: "ֲחִזיֵתיּה ְלַבר ְמחֹוָזא ִּדְסָחא ְּבַמָּיא ּו
ִלי",  הֹוַדַעת  ְוָלא  ִמיֵניּה  ּוְמַצת  ֲעֵליּה  ְואֹוִתיַבת  ִּבְסִדיִנין,  ְוִאיָּכַרְך  ְסִליק 
ִאיְך ָהאּב ֶגעֶזען ִווי דּו ָהאְסט ֶגעִּביְסן ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ֶגעְׁשִוויֶמען ִאין 
ַוואֶסער אּון דּו ָהאְסט ִמיר ִניְׁשט ֶגערּוְפן ִאיְך ָזאל אֹויְך ָהאְּבן פּון ַזיין ְּבלּוט 
צּו ֶעְסן, ֶדעְרַפאר ֵגיי ִאיְך ִניְׁשט ֶרעְדן ִמיט ִדיר ַפאר ִזיְּבן ָיאר; ִדי ַמֲעֶׂשה 
ִזיְּבן  ִזיְך ַפאר  ְקִריְגן  ֵזיי  ֵאיין ָטאג אּון  ֵזיי ֶלעְּבן קֹוים  ַאזֹוי ַלאֶכעִדיג,  ִאיז 
ָיאר, ֶעס ִאיז ַלאֶכעִדיג ֶווען ֶמען ֶהעְרט ֶעס ֶדעְרֵצייְלן אֹויְפ'ן ְפִליג, אֹויְך 
ִאיז ֶעס ֵווייֶנעִדיג ֶווען ֶדער ֶמעְנְטׁש ַאֵלייְנס ִפיְרט ִזיְך ַאזֹוי אֹויף, ֶמעְנְטְׁשן 
ִניְׁשט ַאז ֶדער ַגאְנֶצער  ְּבַלייְּבט ָדא אֹויף ֵאייִּביג, ֶמען ַכאְּפט  ֵמייֶנען ֶמען 
ֶלעְּבן ְפִליט ַאִריֶּבער ַאזֹוי ִווי פּוְפְצן ִמינּוט, ַפאְרָוואס ָזאל ֶמען ִזיְך ְקִריְגן 
ִמיט ַנאִריְׁשֵקייְטן?! ַא ָׁשאד ָדאס ִּביְסל ָוואס ֶמען ֶלעְּבט ָזאל ַאִריֶּבעְרֵגיין 

ִמיט ְקִריֶגעֵרייֶען.

ֶגעָוואְנְדן ִאין ִדי מֹויל

ָׁשלֹום ַּבִית ִאיז ֶגעָוואְנְדן ִאין ִדי מֹויל, ֶדער ַמאן ָזאל ֶרעְדן ֵׁשיין צּו ַזיין 
ַווייּב אּון ִאיר ֶגעְּבן גּוֶטע ֶוועְרֶטער, ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט אּוְנז ַאז 'ָׁשלֹום ַּבִית' ִאיז 
ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם; ִוויִפיל ִאיְך ֶרעד ֶדעְרפּון ֶזע ִאיְך ַאז ָדאס ִאיז ִדי ְׁשֶוועְרְסֶטע 
ַזאְך צּו טּון, ֶעס ִאיז ְגִריְנֶגער ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש ַארֹויְסצּוֶנעֶמען פּון ַזיין ַטאׁש 
ֶגעְלט אּון קֹויְפן ַא ַמָּתָנה ַפאר ַזיין ַווייּב, ִווי ֵאייֶדער ִאיר ָזאְגן ִדי ֶוועְרֶטער: 
"ִאיְך ָהאּב ִדיר ִליּב", "דּו ִּביְסט ַמיין ֶלעְּבן", "ִאיְך ַדאְנק ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ַאז ִאיְך ָהאּב ֲחתּוָנה ֶגעַהאט ִמיט ִדיר". ִניְׁשט ַאז ִאיְך ָזאג ֶמען ָזאל ִניְׁשט 
קֹויְפן ַמָּתנֹות ַפאר ִדי ַווייּב, ָנאר ִאיְך ָזאג ַאז ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ֶגעְּבן 

גּוֶטע ֶוועְרֶטער.

ִזי ַדאְרף ֶעס ִניְׁשט...

ִאיְך ָהאּב ֶדעם ַפאְרַגאְנֶגעֶנע ִמיְטָוואְך ֶגעְטָראְפן ַא ִאיְנֶגעְרַמאן, ְפֶרעג 
ִמיר: "ִאיְך  ָזאְגט ֶער  ִאין ְׁשטּוּב?"  ֶוועְרֶטער  ֶגעְּבְסט גּוֶטע  ִאים: "דּו  ִאיְך 
ֶוועְרֶטער,  ִניְׁשט ְסֶּפעִציֶעל גּוֶטע  ֶרעד ֵׁשיין צּו ִאיר, ָאֶּבער ִאיְך ֶגעּב ִאיר 
ִאיְך ָהאּב ָדאס ׁשֹוין ְּפרּוִּביְרט ַפאר ֶעְטִליֶכע ָיאר צּוִריק אּון ִאיְך ָהאּב ֶגעֶזען 
ַאז ִזי ַדאְרף ֶעס ִניְׁשט"; ָוואס ֵהייְסט ִזי ַדאְרף ֶעס ִניְׁשט? דּו ָוואְלְסט ִניְׁשט 
ֶגעָוואְלט ַדיין ַווייּב ָזאל ַאזֹוי ֶרעְדן צּו ִדיר? ַאַווַדאי ָוואְלְסטּו ֶגעָוואְלט ַדיין 

ַווייּב ָזאל ִדיר ֶגעְּבן גּוֶטע ֶוועְרֶטער, ֶגעּב ִאיר גּוֶטע ֶוועְרֶטער.

ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ָדא ַאַרייְנֶגעְטֶרעְטן?!

אּון ַאז ַדיין ַווייּב ְׁשֵרייט אֹויף ִדיר, ֶווער ִניְׁשט ֶדעְרְׁשָראְקן, ֶהער ִאיר 
אֹויס אּון ַאְנְטׁשּוְלִדיג ִזיְך ַפאר ִאיר; צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ִזי ָהאט אֹויְפֶגעַוואְׁשן 
ִדי ְפָלאר, אּון ִזי ְׁשֵרייט ִדיר ָאן: "ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ָדא ַאַרייְנֶגעְטֶרעְטן?!" 
ַאְכטּוְנג  ֶמער  ׁשֹוין  ֵגיי  ִאיְך  מֹוֵחל,  ִמיר  "ַזיי  ִאיר:  ָזאג  ִאיֶּבער,  ִאיר  ֶּבעט 

ֶגעְּבן", "ָוואס ֶקען ִאיְך ִדיר ֶהעְלְפן?"

ִּביז ֶמען ֵמייְנט ֶעס ֱאֶמת'ִדיג

ָזאְגט,  ֶמען  ָוואס  ֶוועְרֶטער  ִדי  ֱאֶמת'ִדיג  ָנאְכִניְׁשט  ֵמייְנט  ֶמען  ֲאִפילּו 
ָזאְגט ֶמען ֶעס ַאזֹויִפיל ָמאל ִּביז ֶמען ֵמייְנט ֶעס ׁשֹוין ֱאֶמת'ִדיג, ֶמען ַמאְכט 

ִזיְך ְפֵרייִליְך אּון גּוְטמּוִטיג צּו ִדי ַווייּב ִּביז ֶמען ֶוועְרט ַאזֹוי ֶּבֱאֶמת.

ִדי ִהיְנֶקעִדיֶגע ְּבִליְנֶדע ַּכָלה

ַאז ֶמען ַמאְכט ַא ַזאְך ְפֵרייִליְך - ֶוועְרט ֶעס ְפֵרייִליְך, ַאזֹוי ִווי ִדי ְגָמָרא 
ֶמען  ָזאל  ָחָתן  ַא  ְמַׂשֵּמַח  ִאיז  ֶמען  ֶווען  ָזאְגן  ִהֵּלל  ֵּבית  ִדי  יז.(  )ְּכתּוּבֹות  ָזאְגט 
ִאיז  ִזי  ַוֲחסּוָדה",  ָנֶאה  "ַּכָלה  ַא  ִאיז  ִזי  ָזאֶגעְנִדיג,  ַּכָלה  ִדי  ִאים אֹויְסלֹויְּבן 
ַא  ִאיז  ִזי  "ֲאִפילּו אֹויּב  ְגָמָרא:  ִדי  ְפֶרעְגט  ַּכָלה,  ֶּבעְסֶטע  ֶׁשעְנְסֶטע אּון  ִדי 
ִהיְנֶקעִדיֶגע ְּבִליְנֶדע ַּכָלה ָזאל ֶמען ָדאס אֹויְך ָזאְגן?" ֶעְנְטֶפעְרט ֵּבית ִהֵּלל: 
ַזייֶנע אֹויְגן!" ֵאייִּביג ֶווען ִאיְך ֶלעְרן ִדי  ָיא! ֶמען ָזאל ִאיר אֹויְסלֹויְּבן ִאין 
ְגָמָרא קּוק ִאיְך ִאין ַאֶלע ְמָפְרִׁשים צּו ְטֶרעְפן ַא ְּפַׁשט ֶדערֹויף, ִלְכאֹוָרה ִאיז 
ֶעס ֵזייֶער ְׁשֶווער צּו ַפאְרְׁשֵטיין, ֶער ֵווייְסט ָדאְך ִאיֶרע ֶחְסרֹונֹות, ַאז ִזי ִאיז 
ָוואס ֶמען לֹויְּבט ִאיר אֹויס?  ָוואס טּוט אֹויף ָדאס  ְּבִליְנד,  ִהיְנֶקעִדיג אּון 
ָהאּב ִאיְך ֶגעְטָראְפן ֵאייֶנע פּון ִדי ְמָפְרִׁשים ֶזעֶנען ַמְסִּביר, ַאז ַאזֹוי ִאיז ַּביי 
ֶהעְרט  ֶער  ֶווען  ָאֶּבער  ֱאֶמת,  ֶדעם  ֵווייְסט  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֲאִפילּו  ֶמעְנְטְׁשן, 
ִווי ֶמען רּוְמט ֶעס אֹויס, ִאיז ֶעס ׁשֹוין ָגאר ַאְנֶדעְרׁש, ִזי ִאיז ׁשֹוין ִניְׁשט ִדי 

ֶזעְלֶּבע ִהיְנֶקעִדיֶגע ְּבִליְנֶדע ַּכָלה.

אֹויְסלֹויְּבן ֶדעם ִׁשידּוְך

ַמיין ַמאֶמע ֶׁשִּתְחֶי' ָזאְגט ִמיר ֵאייִּביג ֶווען ִאיְך ִפיר אֹויס ִׁשידּוִכים פּון 
ָחָתן ַּכָלה ָוואס ַטאֶטע ַמאֶמע ֶזעֶנען ְּברֹוֶגז אֹויף ִדי ִקיְנֶדער ְוכּו', ִאיְך ָזאל 
אֹויְסלֹויְּבן ֶדעם ִׁשידּוְך ַפאְר'ן ָחָתן, ִאים ָזאְגן ִווי ַא גּוֶטע ִׁשידּוְך ֶער ָהאט 
ַּבאקּוֶמען, ְּכֵדי ֶער ָזאל ַזיין ְפֵרייִליְך, ֶער ָהאט ָדאְך ֶנעֶּבעְך ִניְׁשט ֶווער ֶעס 
ָזאל ִאים ָזאְגן ִווי ַא גּוֶטע ִׁשידּוְך ֶעס ִאיז, אּון ַאז ֶער ֶהעְרט ִווי גּוט ָדאס 

ִאיז - ֶוועְרט ָדאס ֶּבֱאֶמת גּוט!

ֶער מּוז ָדאְרט ַמאְכן ַא קּוְמִזיץ...

ַא ָחָתן ִאיז ֵאיין ָטאג ַארֹויְפֶגעקּוֶמען צּו ִמיר ִאין ְׁשטּוּב, ַווייְזְנִדיג ַזיין 
ֵנייֶע ֶּבעֶכער ָוואס ֶער ָהאט ַּבאקּוֶמען ַאְלס ַמָּתָנה פּון ַזיין ַּכָלה; ֶער ָהאט 



ד

ֶנעֶּבעְך ִניְׁשט ַקיין ְׁשטּוּב, ֶער ָהאט ִניְׁשט ֵאייֶנער ָוואס ָזאל ִאים רּוֶמען ִדי 
ֶּבעֶכער, ָהאּב ִאיְך ֶעס אֹויְסֶגערּוְמט, ִווי ֵׁשיין ִדי ֶּבעֶכער ִאיז, אּון ִווי ַסאְך 
ָדאס ִאיז ֶוועְרד. ֶדער ְמִציאּות ִאיז, ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ָגאְרִניְׁשט פּון ֵטייֶעֶרע 
ֵׁשייֶנע ַזאְכן, ָנאר אֹויּב ֶקען ֶער ֶעס ַווייְזן ַפאר ֵאייֶנעם, צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ֶווען 
ַפאר  ַווייְזן  ִניְׁשט  ָדאס  ֶער  ֶקען  אֹויּב  הֹויז,  ֵנייֶע  ַא  ִזיְך  ּבֹויֶעט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֵקייֶנעם ִווי ֵׁשיין ָדאס ִאיז, ִאיז ָדאס ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד, ֶער מּוז ָדאְרט ַמאְכן 

ַא קּוְמִזיץ ְּכֵדי ֶמעְנְטְׁשן ָזאְלן ֶזען ִווי ֵׁשיין ָדאס ִאיז.

ָפאְרן ִווי ַא טֹויֶטע ֶרעְנְצל...

ֶמען  ַאז  קּוְמט  ֶעס  ֶווען  ֶיעְצט  ִּבְפַרט  ַאֶלעס,  ִאין  ֵעָצה  ַאן  ִאיז  ָדאס 
ַא  ִמיט  ַמאְכן  אֹויְך  ֶעס  ֶמען  ַדאְרף  ַהָׁשָנה,  ֹראׁש  אֹויף  ֶרִּבי'ן  צּום  ָפאְרט 
ְפֵרייִליְכֵקייט, ִניְׁשט ָפאְרן ִווי ַא טֹויֶטע ֶרעְנְצל... ָנאר ַמאְכן ַאן ֵעֶסק פּון 
ִזיְך קֹוֶדם ַמאְכן  ְנִסיָעה, ָזאל ֶמען  ַגאְנֶצע  ִדי  ְׁשֶווער  ִאיז  ֲאִפילּו ֶעס  ֶדעם, 

ְפֵרייִליְך ִּביז ֶמען ֶוועט ֶעס ׁשֹוין ֵמייֶנען ֱאֶמת'ִדיג.

ֶמען ָפאְרט ׁשֹוין צּום ֶרִּבי'ן!

ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ָאְנֶגעַכאְּפט ַזיין זּון ִמיט ַא מֹוָרא'ִדיֶגע 
ְפֵרייִליְכֵקייט, ָזאֶגעְנִדיג: "ֶמען ָפאְרט ׁשֹוין צּום ֶרִּבי'ן! ֶמען ָפאְרט ׁשֹוין 
צּום ֶרִּבי'ן!" - ַאזֹוי ַדאְרף ֶמען טּון, ָדאס ָפאְרן ָזאל ַזיין ִמיט ִדי ְגֶרעְסֶטע 
ָמאס ִׂשְמָחה, ֶרעְדן פּון ַפאְרֶדעם ִווי ַא ְגרֹויֶסע ִׂשְמָחה ָדאס ִאיז, ִווי ְׁשַטאְרק 
ֶמען  ָפאְרט  ֶגעֶוועְנִליְך  ָוואס  ָיאר,  ֵהיי  ִּבְפַרט  ֶדערֹויף,  ׁשֹוין  ַוואְרט  ֶמען 
ֵאיין ָמאל ַא ָיאר, ָאֶּבער ֵהיי ָיאר ַוואְרט ֶמען ׁשֹוין ֶדערֹויף ְצֵוויי ָיאר, ַווייל 

ַפאְרָיאר ִאיז ֶמען ִניְׁשט ָדאְרט ֶגעֶווען אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה.

חֹול ַהמֹוֵעד ֻסּכֹות הּוְנֶדעְרט אּון ְצָוואְנִציג ָיאר!

ֵאייֶנער ָהאט ִמיר ֶגעְפֶרעְגט, ֶמען ִאיז ִמְתַּפֵלל ִאין ִדי ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה: 
ֱאֹלִקים  ְלַמַעְנָך  ַהַחִּיים,  ְּבֵסֶפר  ְוָּכְתֵבנּו  ַּבַחִּיים,  ָחֵפץ  ֶמֶלְך  ְלַחִּיים,  "ָזְכֵרנּו 
ַחִּיים", אּון "ִמי ָכמֹוָך ָאב ָהַרֲחִמים, זֹוֵכר ְיצּוָריו ְלַחִּיים ְּבַרֲחִמים", אּון ַאזֹוי 
ַווייֶטער ֶּבעט ֶמען ִפיְלָצאִליֶגע ְּתִפילֹות אֹויף 'ֶלעְּבן', ָוואס טּוט ַא ֶמעְנְטׁש 
ָוואס ִאיז ׁשֹוין אּום ֹראׁש ַהָׁשָנה הּוְנֶדעְרט אּון ַנייְנְצן ָיאר, ֶער ֶוועְרט חֹול 
ַהמֹוֵעד ֻסּכֹות הּוְנֶדעְרט אּון ְצָוואְנִציג ָיאר! ֶער ֶקען ָדאְך ׁשֹוין ִניְׁשט ֶלעְּבן 
ְצָוואְנִציג  ֶלעְּבן ֶמער פּון הּוְנֶדעְרט אּון  ִניְׁשט  ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ָדאְך  ֶמער, 

ָיאר, ָזאל ֶער אֹויְך ִמְתַּפֵלל ַזיין ִדי ְּתִפּלֹות וואּו ֶמען ֶּבעט אֹויף ֶלעְּבן?

ֶּבעט,  ֶמען  ָוואס  'ֶלעְּבן'  ִדי  ֵמייְנְסט  דּו  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ִאים  ִאיְך  ָהאּב 
ֵמייְנט ֶמען ִדי ָסאְרט ֶלעְּבן ָוואס דּו ֵמייְנְסט? ַאַזא ֶלעְּבן ָוואס ִמיר ָהאְּבן 
ֶגעֶלעְּבט ַפאְרָיאר, ָדאס ִאיז ִניְׁשט ַקיין ֶלעְּבן, ִמיר ֶּבעְטן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ִמיר ָזאְלן זֹוֶכה ַזיין צּו 'ֶלעְּבן', ָדאס ִאיז ֵסיי ֶווען ֶמען ֶלעְּבט אֹויף ִדי ֶוועְלט 
אּון ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ִאיז ׁשֹוין אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט - ָזאל ֶמען ַזיין 'ַחִיים', ַאזֹוי 
ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ְּבָרכֹות יח.( "ַצִדיִקים ְּבִמיָתָתן ִנְקָראּו ַחִיים", ַא 
ֶלעֶּבעִדיג,  ָאְנֶגערּוְפן  ֶער  ֶוועְרט  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ֶלעְּבט  ֶער  ֶווען  ֲאִפילּו  ַצִדיק 
ַווייל ֶער ִאיז ֵאייְנס ִמיְט'ן ַּבאֶׁשעֶפער, ֶער ִאיז צּוֶגעְקֶלעְּבט צּום ַּבאֶׁשעֶפער 
ַאֶלע  ִדי  ֶזעֶנען  ָדאס  ִניְׁשט.  ֶלעְּבט  ֶער  ֶווען  ֵסיי  אּון  ֶלעְּבט  ֶער  ֶווען  ֵסיי 

ְּתִפילֹות ָוואס ִמיר ֶזעֶנען ִמְתַּפֵלל ַּביי ִדי ָיִמים נֹוָרִאים'ִדיֶגע ַדאֶוועֶנען'ס.

ִמיט  קּוֶמען  ֶער  ְפֶלעְגט  ָדאְרט  פּון  אּוְמֶקעִרין  ִזיְך  ְפֶלעְגט  ֶער  ַאז  אּון 
ַפאְרֵווייְנֶטע אֹויְגן. ָוואִרין ֶער ְפֶלעְגט ֵווייֶנען. ַאז ֶער ָהאט ִגיזּוְכט אּון ָהאט 
ין ֵזיי ִאים ִגיְפֶרעְגט )ְדַהיינּו ֶדער ֵקיֶסר ִמיט ֶדער  ט ִגיֶקעְנט ִגיִפיֶנען. ָהאּבִ ִניׁשְ
צּוִריק  קּוְמְסטּו  ֶדעְרָנאְך  אּון  ייֶמער.  ּבֵ ִדי  ן  ְצִוויׁשְ זּוְכְסטּו  ָוואס  ּתֹוַאר(  ְיַפת 
ר  ֲאׁשֶ ּבַ ה.  ַמֲעׂשֶ ַגאְנֶצע  ִדי  ֶדעְרֵצייְלט  ֵזיי  ֶער  ַפאְרֵווייְנֶטע אֹויִגין. ָהאט  ִמיט 
ֶער  ָהאט  ַתב.  ּכְ ַא  יְקט  ִגיׁשִ ִאים  ָהאט  ּתֹוַאר(  ְיַפת  ִדי  )ְדַהיינּו  ֵקיֶסר  ת  ּבַ ִדי 
טֹויֶרעם  ׁשְ ֵאיין  ִגיקּוֶמען  ִאיז  ייֶמער  ּבֵ ִדי  פּון  ּבֹוים  ֵאיין  ִאין  אַהאְלִטין  ּבַ ֶעס 
ין ֵזיי צּו  "ל ַהייְנט זּוְכט ֶער ָטאֶמער ֶוועט ֶער ֶעס ִגיִפיֶנען. ָהאּבִ ּנַ ִוויְנט ְוכּו' ּכַ
ִאים ִגיָזאְגט. ָמאְרִגין ַאז דּו ֶוועְסט ֵגיין זּוִכין ֶוועִלין ִמיר ִמיט ִדיר אֹויְך ֵגיין. 
ַתב. ִאיז ַאזֹוי ִגיֶווען. ֶזעֶנען ֵזיי ִמיט ִאים  ָטאֶמאר ֶוועִלין ִמיר ִגיִפיֶנען ָדאס ּכְ
ִזי  ּבֹוים. אּון  ַתב ִאין ֵאיין  ּכְ ִגיפּוֶנען ָדאס  ת ֵקיֶסר  ּבַ ִדי  ִגיַגאְנֶגען. ָהאט  אֹויְך 
ַתב פּון  ּכְ ֵאייִגין  ִאיר  ִאיז  ַאז ָדאס  ִגיֶזעְהן.  ִזי  ִגיֶעִפיְנט. ָהאט  ֶעס אֹויף  ָהאט 

ִאיר ַהאְנט.

ף אֹויס ָזאִגין. ַאז ִזי ִאיז  יּכֶ ב ִגיֶווען. ַאז ִזי ֶוועט ִאים ּתֵ ָהאט ִזי ִזיְך ְמַייׁשֵ

ִזיְך  ֶוועט  אּון  ְקֵלייֶדער.  ִדי  אֹויְסָטאן  ִוויֶדער  ִזיְך  ֶוועט  ִזי  ַאז  ַאֵליין.  ָדאס 
ּתֹוַאר  ְיַפת  ַא  ַזיין  ִוויֶדער  ֶוועט  ִזי  ייְנֵקייט. אּון  ׁשֵ ִוויֶדער אּוְמֶקעִרין צּו ִאיר 
ַאזֹוי ִווי ְפִריר. ָקאן ֶער ִזיְך ַאִניֶדער ַפאְלן אּון אֹויס ֵגיין. אּון ִזי ִוויל ֶסע ָזאל 
ר ָוואִרין  לֹוֶמר ֶנעֶמען ָקאן ִזי ִאים ָדא ִניט ִאין ֶדער ִמְדּבָ ַדת )ּכְ רּות ּכְ ׁשְ ּכַ ַזיין ּבְ
ין ַאזֹוי ִווי ֶסע ֶקער צּו ַזיין( ִאיז ִזי ִגיַגאְנֶגען.  אַדאְרף ִמיט ִאים ַחתּוָנה ָהאּבִ ִזי ּבַ
ַתב אּון ִזי ָהאט צּו ִאים ִגיָזאְגט ַאז ִזי ָהאט  אּון ָהאט ִאים אּוְמִגיֶקעְרט ָדאס ּכְ
ִזי  ַאז  ִגיָזאְגט  אֹויס  ִניט  ָנאְך  ִאים  ִזי  ָהאט  ָדאס  לֹוֶמר  )ּכְ ַתב.  ּכְ ָדאס  ִגיפּוֶנען 
ַתב ִגיפּוֶנען(  ם ִגיָזאְגט ַאז ִזי ָהאט ָדאס ּכְ ִאיז ָדאס ַאֵליין ָנאר ִזי ָהאט ִאים ְסּתַ
ִאים  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ַחָלׁשֹות.  ן  ִליּבְ ִגיּבְ ִאיז  אּון  ִגיַפאִלין  ַאִניֶדער  ף  יּכֶ ּתֵ ֶער  ִאיז 

ְמָחה. ן ֵזיי ִגיֶווען ַא ְגרֹויֶסע ׂשִ ֶדעְרִמיְנֶטעְרט. ִאיז ְצִוויׁשְ

ֵּבייֶדע ָפאְרן אֹויף ִדי ֶזעְלֶּבע ְפִליֶגער

ִמיר ְגֵרייְטן ִזיְך ׁשֹוין צּו ָפאְרן צּום ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה, ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ֶמען ָזאל ֶקעֶנען ּפֹוֵעְל'ן ַאֶלעס גּוְטס. ַדאְרף ֶמען 
ֶמער  ֶמען  ֶזעט  ַאְלץ   - ֶמען ָהאט  ֱאמּוָנה  ְׁשֶטעְרֶקעֶרע  ַא  ִווי  ִוויְסן,  ָאֶּבער 
ְיׁשּועֹות; ַאַווַדאי, ֶיעֶדער ָוואס ָפאְרט צּום ֶרִּבי'ן ִאיז זֹוֶכה צּום ִּתיקּון ָוואס 
ִזיְך ִאין  ֶוועְנְדט  ֶרִּבי ָהאט צּוֶגעָזאְגט, ָאֶּבער צּו ֶקעֶנען ֶזען מֹוְפִתים  ֶדער 
ִדי ֱאמּוָנה. ֶעס ֶקען ַזיין ְצֵוויי ֲחֵבִרים, ֵּבייֶדע ָפאְרן אֹויף ִדי ֶזעְלֶּבע ְפִליֶגער 
ְיׁשּועֹות,  ִמיט  ַאֵהיים  קּוְמט  ֵאייֶנער  אּון  ַּבאְנק,  ֶזעְלֶּבע  ִדי  אֹויף  ִזיְצן  אּון 
ָוואס ִאיז  ִזיְך טֹויְׁשן צּום גּוְטן,  ִניְׁשט ַזאְכן ָזאְלן  ְצֵווייֶטער ֶזעט  אּון ֶדער 
ֶדער ִחילּוק? ָנאר ֶעס ֶוועְנְדט ִזיְך ִווי ַאזֹוי ֶמען ִאיז ֶגעָפאְרן, ַאז ֶמען ָפאְרט 
ִדי  ִמיט  ַאָראּפ  ִזיְך  ֶזעְצט ֶמען  ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה, ַפאר ֶמען ָפאְרט  ִמיט 
ֶרִּבי'ן,  ַּביים  ֵגייט ָדאְרט ֶּבעְטן  ָוואס ֶמען  ִליְסֶטע  ַא  ַווייּב אּון ֶמען ַמאְכט 
צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ֶדער ִקיְנד ֶרעְדט ַאִּביְסל חּוְצָּפה'ִדיג, ֶדער ִקיְנד ַמאְכט ַאיין 
ַּבייַנאְכט ִאיְנִמיְטן ְׁשָלאְפן, ֶדער ִקיְנד ֵגייט ַאִּביְסל ְקרּום, ֶדער ִקיְנד רּוְפט 
ֶמען פּון ֵחֶדר ִמיט ְּפָראְּבֶלעֶמען ְוכּו'; אֹויְך ְׁשַרייְּבט ֶמען ָוואס ֶמען ַדאְרף, 
צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ֶמען ַדאְרף ַא ֵנייֶע סּוָּכה, ַא ֵנייֶע ְׁשַלאק, ֵנייֶע ֶּבעְנְקֶלעְך, ַא 
ֵנייֶע ָקאְך, ֶמען ַדאְרף ִאיֶּבער ֶּפעיְנְטן ִדי הֹויז ְוכּו' ְוכּו',  ֵנייֶע ַקאּוְטׁש, ַא 
אּון ֶמען ָפאְרט ִמיט ַא ֱאמּוָנה ַאז ֶמען ֵגייט ָדאס ַאֶלעס ּפֹוֵעְל'ן ַּביים ֶרִּבי'ן, 
ַדאן קּוְמט ֶמען ַטאֶקע ַאֵהיים ִמיט ִדי ְיׁשּועֹות, צּוִּביְסֶלעְך ֶוועט ֶמען ֶזען 
)ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי  ֶּבעֶסערּוְנג.  צּום  ֵגייט  ַאֶלעס  ִווי 
מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן קפו(: ַפאְרָוואס ֶזעט ֶמען ַּביי ִדי ֶמעְנְטְׁשן פּון ְמִדיַנת ִקיָר"ה 

ַא  ֵזיי ָהאְּבן  ַווייל  ַצִדיִקים,  ֶזעֶען ְׁשֶטעְנִדיג מֹוְפִתים פּון  ֵזיי  ַאז  )אּוְנַגאְרן( 
ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ִאין ִדי ַצִדיִקים; אּון ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט: "ִּכי ֶּבֱאֶמת ַהַּצִּדיק 
ְּבַוַּדאי ָמֵלא מֹוְפִתים", ַּביים ַצִדיק ִאיז ָדא ָנאר מֹוְפִתים, ֶווען ֶמען ְגֵלייְּבט 
ָוואס ֶדער  ָוואְרט  ֶיעֶדעס  ֵלייְגט צּו ָקאּפ צּו  ֶוועְרֶטער אּון ֶמען  ַזייֶנע  ִאין 

ַצִדיק ָזאְגט ֶדעָמאְלט ֶזעט ֶמען ָנאְכֶדעם ְגרֹויֶסע מֹוְפִתים.

אּון ַפאְרְׁשֵטייט ִזיְך ַאז ֶדער ִעיָקר ָפאְרט ֶמען צּו ֶּבעְטן ַפאר ִזיְך ַאֵלייְנס: 
"ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ׁשֹוין ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, ִאיְך 
ָזאל ׁשֹוין זֹוֶכה ַזיין צּו ַדאֶוועֶנען אּון ֶלעְרֶנען, ִאיְך ָזאל ׁשֹוין ֶוועְרן ַאִּביְסל 

זֹויֶּבער פּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן ָוואס ִאיְך קּוק אּון טּו".

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן ֶוועְלן ִמיר 
ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, ָאֵמן.

ִׂשיָחה פּוֶנעם ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א

ַרָּבא  ִקיּדּוָׁשא  ִדי  ָנאְך  ַאֵהיים  ִאיז  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֶדער ֹראׁש  ֵאייֶדער 
ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן צּו ֶדעם ִאיְנֶגעְרַמאן ָוואס 
קּוְנְטֵרִסים  ִדי  אּון  ַמֲעִׂשיֹות'  'ִסיּפּוֵרי  ִּגְליֹונֹות  ִדי  ְדרּוְקן  ִאין  עֹוֵסק  ִאיז 
'ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל יֹוֵאל', אּון ֶגעָזאְגט: דּו ַדאְרְפְסט ֵזייֶער ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ֶווען 
דּו ְדרּוְקְסט ִדי ִּגְליֹונֹות, ִניְׁשט ַאַרייְנצּוֵלייְגן ֵליָצנּות אּון ָלׁשֹון ָהָרע ָוואס 
ֶמעְנְטְׁשן ָזאְגן אֹויְפ'ן ֶרִּבי'ן אּון מֹוֲהָרא"ׁש; ֲאִפילּו ֶמען ָזאְגט ָדאס ַּביי ִדי 
ֶער  ֶווען  ָנָתן  ֶרִּבי  ִווי  קּוק  ְדרּוְקן,  ִניְׁשט  ָדאס  ֶמען  ֶקען  ָדאְך  ִׁשיעּוִרים, 
ְּבֶרעְנְגט ַאֶזעְלֶכע ִׂשיחֹות ְׁשַרייְּבט ֶער ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַארֹויס ִדי ָלׁשֹון ָהָרע 
ָנאר ֶער ְׁשַרייְּבט צּו: "ְוכּו' ְוכּו'", ַאזֹוי ָזאְלְסטּו ְׁשַרייְּבן, ֶמען ַדאְרף ֵזייֶער 

ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ִניְׁשט ְׁשַרייְּבן ַקיין ֵליָצנּות אֹויף ַא ַצִדיק ִמִיחּוֵדי ַהּדֹורֹות. 


