
ֵטייט ֶמען  ער ֵזיי )ָדאס ַפאְרׁשְ ין ִאים ִגיַמאְכט ַפאר ַא ֶמֶלְך ִאיּבֶ ה אּון ֵזיי ָהאּבִ ִפּלָ ְ�ּ
ִגיֶווען אּון ֶזעֶנען ַאֶלע  ִזיְך ַאֶלע טֹוֶעה  ין  "ל ָהאּבִ ַהּנַ ּ�ֹו�  ּכִ ׁשֹוין ַאֵליין ַאז ִדי ַאֶלע 
ֵקייט  יָ�ה ִאין ִאיר ַנאִריׁשְ ֵקייט. ִאיְטִליֶכע ּכִ ַפאְרִפיְרט ִגיָוואְרן ִאין ְגרֹויֶסע ַנאִריׁשְ
יָ�ה  ֶטע ּכִ ע ִגיְדַראְנֶגען. ָנאר ִדי אּוְנֶטעְרׁשְ ע ְסָברֹו� אּון ַנאִריׁשְ ָדאְרְך ֵזייֶעֶרע ַנאִריׁשֶ
ַאְלץ  ָהאט  ָדאס  ֵזיי(.  ִאיז  וואֹויל  ַאז  ֶאֶמ�.  ֶרעְכִטין  ֶדעם  ִגיְטָראִפין  צּו  ין  ָהאּבִ ִדי 

ה. ִפּלָ ַעל ּ�ְ ֶדעְרֵצייְלט ֵאייֶנער פּון ִדי ִגיּבֹוִרים ַפאר ֶדעם ּבַ

ֵזיי  ָוואס  ִגיּבֹוִרים  ִדי  )ְדַהיינּו  ֵזיי.  ַאז  ַווייֶטער ֶדעְרֵצייְלט.  אּון ֶער ָהאט ִאים 
ֲעֵלי ֵאָבִרים  יָ�ה פּון ִדי ּבַ "ל( ֵזיי ֶזעֶנען פּון ֶדער ּכִ ּנַ ֶזעֶנען ִגיַגאְנֶגען ִמיט ֶדעם ִגּבֹור ּכַ
ְכִלי� ִאיז ָנאר ַאז ֶמע  ין ִגיָזאְגט ַאז ֶדער ִעיָקר ּ�ַ יָ�ה ָוואס ֵזיי ָהאּבִ "ל )ְדַהיינּו ִדי ּכִ ּנַ ּכַ
ין ִזיְך אֹויף ִגינּוֶמען ַפאר ַא  ָזאל ִזיְך ִפיֶלעִווין צּו ְגֵרייִסין ִדי ֵאָבִרים( ָוואס ֵזיי ָהאּבִ
"ל(. ַוְיִהי ַהּיֹום ִאיז ִגיַגאְנֶגען  ּנַ ן ּכַ "ל )ְדַהיינּו ַא ְגרֹויִסין ֶמעְנְטׁשְ ּנַ ַעל ֵאָבִרים ּכַ ֶמֶלְך ַא ּבַ
ֲעֵלי  ּבַ ִדי  פּון  ן  ֶמעְנׁשְ ַאַסאְך  ֵאייֶנעם  ִאין  ִגיַגאְנֶגען  ֶסע  לֹוֶמר  )ּכְ ֵזיי  פּון  ַמְחֶנה  ַא 
ְטִריְנֶקען אּון  ֶעִסין אּון  ִגיִפיְרט  ָנאְך  ֵזיי  ָוואס ֶמע ָהאט  אז  ִאיּבַ ֵאָבִרים( ִמיט ֶדעם 
ַווַדאי  ֲעֵלי ֵאָבִרים. ָהאט ִדי ֶוועְלט ּבְ ֶדעְסט ְגַלייִכין ַאְנֶדעֶרע ַזאִכין. אּון ַפאר ִדי ּבַ
ן אּון ִגּבֹוִרים. אּון ֶווער  ֵזייֶער מֹוָרא ִגיַהאט. ָוואִרין ֵזיי ֶזעֶנען ִגיֶווען ְגרֹויֶסע ֶמעְנׁשְ
ַווַדאי ָאּפ ִגיְטֶרעִטין פּון ֶדעם ֶוועג. ֶדעְרַווייל.  ּבְ ֵזיי  אֶגעִגיְנט. ָהאט  ֵזיי ּבַ ֶסע ָהאט 
ֲעֵלי ֵאָבִרים ֶזעֶנען ַאזֹוי ִגיַגאְנֶגען. ִאיז ֵזיי ַאֶקעִגין ִגיקּוֶמען ַא  ִווי ִדי ַמְחֶנה פּון ִדי ּבַ
ִגיְטֶרעִטין פּון ֶדעם ֶוועג. אּון ֶער ִאיז  ְגרֹויֶסער ִגּבֹור. אּון ֶדער ִגּבֹור ָהאט ֵזיי ִניט ָאּפְ
ֵרייט )ִמיט ִדי ֶהעְרס(  ּפְ ַאַריין ִגיַגאְנֶגען ִאין ֶדער ַמְחֶנה ַאַריין. אּון ֶער ָהאט ֵזיי צּוׁשְ
ין ַפאר ִאים מֹוָרא ִגיַהאט. אּון ֶער  ַאִהין אּון ַאֶהער. אּון ִדי ַלייט פּון ֶדער ַמְחֶנה ָהאּבִ
"ל ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען  ן ִדי ֶוועִגיֶלעְך ַהּנַ )ְדַהיינּו ֶדער ִגּבֹור( ִאיז ִזיְך ַאַריין ִגיַגאְנֶגען ְצִוויׁשְ
ֵזיי ָנאְך ֶגעַגאְנֶגען. אּון ֶער ָהאט אֹויף ִגיֶגעִסין ַאְלִדיְנג ָוואס ָדאְרט ִאיז ִגיֶווען ִאיז 
יי ֵזיי ַא ִוויְלד ִחידּוׁש ִגיֶווען )ָוואס ֶדער ִאיז ַאזֹוי ַא ִגּבֹור ָוואס ֶער ָהאט ֵקיין  ָדאס ּבַ
ן ֵזיי ַאַריין ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט אֹויף ִגיֶגעִסין ָגאר  מֹוָרא ִניט ַפאר ֵזיי אּון ִאיז ְצִוויׁשְ
ף ַפאר ִאים ַאִניֶדער ִגיַפאִלין. אּון  יּכֶ ָוואס ֶסע ִגיֶווען אֹויף ִדי ֶוועִגיֶלעְך( ֶזעֶנען ֵזיי ּ�ֵ
ף ִאים ִגיַמאְכט ַפאר ַא ֶמֶלְך(  יּכֶ ין ּ�ֵ לֹוֶמר ֵזיי ָהאּבִ ֶלְך )ּכְ ף. ְיִחי ַהּמֶ יּכֶ ין ְגָזאְגט ּ�ֵ ָהאּבִ
ְכִלי� ִאיז  ַווַדאי ִדי ְמלּוָכה. ָנאְך ֵזייֶער ֵדיָעה ָנאְך ַאז ֶדער ִעיָקר ּ�ַ ָוואִרין ִאים קּוְמט ּבְ
ַווְדַאי מֹוֵחל ַזיין ִדי  "ל. אּון ֶדער ֶמֶלְך ֶוועט ִאים ּבְ ּנַ ַעל ֵאָבִרים ּכַ ֶדער ָוואס ֶער ִאיז ַא ּבַ
ַעל  ַווְדַאי ִדי ְמלּוָכה ַווייל ֶער ִאיז ַאזֹוי ַא ִגּבֹור ַאזֹוי ַא ּבַ ְמלּוָכה. ָוואִרין ִאים קּוְמט ּבְ
ין ִאים אֹויף ִגינּוֶמען ַפאר ַא ֶמֶלְך. )ְדַהיינּו ֶדעם  ֵאָבִרים. אּון ַאזֹוי ִאיז ִגיֶווען. ֵזיי ָהאּבִ
"ל(. אּון ָדאס ִאיז ֶדער ִגּבֹור ָוואס ִמיר  ּנַ ִגּבֹור ָוואס ֶער ִאיז ֵזיי ִגיקּוֶמען ַא ֶקעִגין ּכַ
ֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט. אּון ֶער ָזאְגט )ְדַהיינּו ֶדער ִגּבֹור ָוואס  ֵגייֶען ַהייְנט ִמיט ִאים ָאּפְ
עס ַאְנֶדעְרׁש. ֶדעְרִמיט  ֶער ִאיז ָדא ֶמֶלְך ִגיָוואִרין אֹויף ֵזיי( ַאז ֶער ֵמייְנט ֶדעְרִמיט ֶעּפֶ
ֶנעֶמען ִדי ֶוועְלט ָוואִרין ֶער ֵמייְנט ָגאר ִניט ָדאס ַאז ִדי ֶוועְלט ָזאל  ָוואס ֶער ֵגייט ָאּפְ

עס ַאְנֶדעְרׁש. ַזיין אּוְנֶטער ִאים. ָנאר ֶער ֵמייְנט ֶדעְרִמיט ֶעּפֶ

ִאיְך ֵמיין ָגאר ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרׁש

ָדאס ֶזעֶנען אּוְנֶזעֶרע ֵהייִליֶגע ַצִדיִקים, ֵזיי ֶוועְרן ְמֻפְרָסם ִאין ִדי 
ֶוועְלט ִניְׁשט צּוִליּב ָּכבֹוד ְוַכּדֹוֶמה ַחס ְוָׁשלֹום, ֵזיי ֶזעֶנען ָדא ַפאר 
אר צּו ְּבֶרעְנֶגען ֶמעְנְטְׁשן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ָגאר ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרׁש, נַָ
ַאייְנֶנעֶמען  ַארּום  ֵגיי  "ִאיְך  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ִגּבֹור  ֶדער  ִווי  ַאזֹוי 
ִוויל ָגאְרִניְׁשט ַפאר ִמיר, ִאיְך ֵמיין ָגאר ֶעֶּפעס  ֶוועְלט, ִאיְך  ִדי 
ַאְנֶדעְרׁש, ִאיְך ִוויל צּוִריק ְּבֶרעְנֶגען ֶמעְנְטְׁשן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן!"

ְמֻפְרָסם ֶׁשל ֶאֶמת

ַהִיָּתֵכן  מֹוֲהָרא"ׁש,  אֹויף  ַטֲענֹות  ֶגעַהאט  ָהאְּבן  ְּבֶרְסֶלב'ֶע  ִדי 
ִמיר  ָהאְּבן  ְוכּו';  ָאן  אֹויְבן  ִזיְצט  ֶער  'ְמֻפְרָסם',  ַא  ִאיז  מֹוֲהָרא"ׁש 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

יָבה  ְיׁשִ רֹאׁש  ֶדער  ִאיז  ָקָטן,  ִלְפָרט  תשפ"ב  ַנת  ׁשְ קַֹרח,  ת  ְרׁשַ ּפַ קוֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ
ִאיְנֶדעְרְפִרי  יע"א.  עְרִטי  ִליּבֶ  - ֶרְסֶלב  ּבְ ִקְרַית  ֶטעְטל,  ׁשְ ִאין  ֶגעֶווען  ִליָט"א  ׁשְ
יְך  ִליָט"א ַמְמׁשִ יָבה ׁשְ א' ָהאט ֶדער רֹאׁש ְיׁשִ א ַרּבָ יים 'ִקיּדּוׁשָ ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ּבַ
ִפָלה. ַעל ּתְ ה יב, ִמּבַ יוֹת', ַמֲעׂשֶ יעּור ִאין ֵסֶפר ַהָקדוֹׁש 'ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ֶגעֶווען ֶדעם ׁשִ

ִאין קּוְרְצן פּון ְפִריֶער

ְמִדיָנה  ִדי  אֹויף  ֶגעַהאט  ַרְחָמנּות  ֵזייֶער  ָהאט  ְּתִפָלה  ַּבַעל  ֶדער 
ֶער  ִאיז  ָממֹון,  ַּתֲאוֹות  ִאין  ַפאְרְקָראְכן  ֶזעֶנען  ָוואס  ֲעִׁשיִרים  ִדי  פּון 
ֶגעַגאְנֶגען ֶרעְדן צּו ֵזיי ֵאייְנָמאל אּון ָנאְכַאָמאל ֵזיי ַארֹויס צּו ֶנעֶמען 
ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ִאים  ָהאְּבן  ֵזיי  ָאֶּבער  ַנאִריְׁשֵקייְטן,  ֵזייֶעֶרע  פּון 
ִניְׁשט  ֵזיי ׁשֹוין  ָהאְּבן  ִגּבֹור,  ֶדער  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶעס  ִּביז  צּוֶהעְרן. 
ֶגעוואּוְסט ָוואס צּו טּון, ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶהעְרט ַאז ֶדער ִגּבֹור ִוויל 
אר 'ַהְכָנָעה', אּון ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ִזיְך ַמְכִניַע ַזיין ַפאר ִאים  נַָ
ֶקעְגן  ָדאס  ִאיז  ֵזיי  ַּביי  אּון  ֶגעְלט,  ַפאְר'ִמיאּוְס'ט  ִגּבֹור  ֶדער  ַווייל 
ֵזייֶער ֱאמּוָנה, ָהאְּבן ֵזיי ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ַּבַעל ְּתִפָלה ֶער ָזאל ַארֹויְסֵגיין 
קֹוֶדם  מּוז  ֶער  ֶגעָזאְגט  ְּתִפָלה  ַּבַעל  ֶדער  ָהאט  ִגּבֹור.  ִמיְט'ן  ֶרעְדן 
ֶגעוואּור ֶוועְרן אֹויּב ִאיז ָדאס ֶדער ִגּבֹור ִמיט ֶוועם ֶער ֶקען ִזיְך, ִאיז 
ֶער ַארֹויס ֶגעַגאְנֶגען פּון ְׁשָטאט צּו ֵאייֶנע פּון ִדי ִגּבֹוִרים ָוואס ֵגייֶען 
ִמיְט'ן ִגּבֹור, אּון ֶיעֶנער ָהאט ִאים ֶדעְרֵצייְלט ִווי ַאזֹוי ֵזיי ֶזעֶנען ִזיְך 

ַצאְמֶגעקּוֶמען ִמיְט'ן ִגּבֹור.

ָוואס ָהאט  ִוויְנט  ְגרֹויֶסע ְׁשטּוֶרעם  ַא  ֶגעֶווען  ַאָמאל  ִאיז  ֶעס  ַאז 
ִאיֶּבער ֶגעֶקעְרט ִדי ֶוועְלט, ָהאְּבן ִדי ֶמעְנְטְׁשן פּון ִדי ֶוועְלט ִזיְך ְמַיֵּׁשב 
ֶגעֶווען ֵזיי ִוויְלן אֹויְפֶנעֶמען ַא ֶקעִניג, ָהאט ֶמען ָאְנֶגעהֹויְּבן ְקֶלעְרן 
ֶווער ִאיז ָראּוי צּו ַזיין ֶקעִניג, ָהאְּבן ֵזיי ַּבאְׁשָלאְסן ִוויַּבאְלד ֶדער ִעיָקר 
ִאיז ָדאְך ֶדער 'ַּתְכִלית', ִאיז ֶווער ֶעס ִאיז ֶמער ַּביים ַּתְכִלית ִאיז ָראּוי 
צּו ֶוועְרן ֶקעִניג. ִאיז ֶגעָוואְרן ְצִוויְׁשן ֵזיי ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ֵמיינּוְנֶגען ָוואס 
ֶדער ַּתְכִלית ִאיז, ַא ֵטייל ָהאְּבן ֶגעַהאְלְטן ַאז ֶדער ִעיָקר ַּתְכִלית ִאיז 
'ָּכבֹוד', ַא ֵטייל ָהאְּבן ֶגעַהאְלְטן ַאז ֶדער ִעיָקר ַּתְכִלית ִאיז 'ְרִציָחה', 
ֶעְסט  ֶעס  ֶווער  ִאיז  ַּתְכִלית  ִעיָקר  ֶדער  ַאז  ֶגעַהאְלְטן  ָהאְּבן  ֵטייל  ַא 
אר ֶמער 'ֵאייֶדעֶלע ֶעְסְנַוואְרג', ַא ֵטייל  ִניְׁשט פּון ַאְנֶדעֶרע ֶמעְנְטְׁשן נַָ
ִלְצָלן;  ַרֲחָמָנא  'ִניאּוף',  ִאיז  ַּתְכִלית  ִעיָקר  ֶדער  ַאז  ֶגעַהאְלְטן  ָהאְּבן 
ַא ֵטייל ָהאְּבן ֶגעַהאְלְטן ַאז ֶדער ִעיָקר ַּתְכִלית ִאיז 'ִׂשְמָחה', ַא ֵטייל 
ָהאְּבן ֶגעַהאְלְטן ַאז ֶדער ִעיָקר ַּתְכִלית ִאיז 'ָחְכָמה', אּון ַא ֵטייל ָהאְּבן 
ֶגעַהאְלְטן ַאז ֶדער ִעיָקר ַּתְכִלית ִאיז 'אֹויְפּבֹויֶען ִדי ֵאָבִרים'. ֶיעְצט 

ַהאְלְטן ִמיר ַּביים ֶלעְצְטן ִּכָּתה.

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:
ִדי ַאֶלע ַזאִכין  ִגיָזאְגט. ַאז  ין  ֵזיי ָהאּבִ ָוואס  ָ�ה.  ּכִ ַאְנֶדעֶרע  ִגיֶווען ֵאיין  אּון ֶסע 
ַאז ֶמע ָזאל ָנאר  ִאיז.  ְכִלי�  ַ�ּ ִניט. ָנאר ֶדער ֶרעְכֶטער  ְכִלי�  ַ�ּ ֵקיין  ֶזעֶנען ַאֶלע ָגאר 
ֶרְך.  ּבֶ ַפל  ַרְך אּון ֶמען ָזאל ַזיין ֵאיין ָעָניו אּון ַא ׁשְ ִיְ�ּבָ ה צּו ַהּׁשֵם  ִפּלָ ְ�ּ עֹוֵסק ַזיין ִאין 
ַעל  ּבַ ַא  ִגיזּוְכט  ִזיְך  ין  ָהאּבִ ֵזיי  אּון  ְוכּו'.  ַהאְלִטין(  ִניט  ָגאר  ִזיְך  פּון  ָזאל  ֶמע  לֹוֶמר  )ּכְ
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פּון  ְּפָראְּבֶלעם  ַגאְנֶצע  ִדי  ִאיז  ָוואס  ָּבאֶטע,  ִדי  ַּביי  ֶנעְכְטן  ֶגעֶרעְדט 
ֵהייְסט  ָדאס  ֶׁשֶקר",  ֶׁשל  "ְמֻפְרָסם  ַא  ִאיז  ֶער  אֹויּב  אר  נַָ ְמֻפְרָסם,  ַא 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז 'ְמֻפְרָסם' ִאין ִדי ֶוועְלט, אּון ֶער ַפאְרקֹויְפט 'ֶׁשֶקר', 
אר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַזיין ַגאְנֶצע ַזאְך  ָאֶּבער ֵאייֶנער ָוואס ֶרעְדט נַָ
אר צּוִריק ְּבֶרעְנֶגען ֶמעְנְטְׁשן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִאיז ֶער ָדאְך ַא  ִאיז נַָ
ְּבֶרעְנְגט  ֶוועְלט, אּון  ִדי  ִאין  'ְמֻפְרָסם'  ִאיז  ֶער  ֶאֶמת",  "ְמֻפְרָסם ֶׁשל 

ֶמעְנְטְׁשן צּום 'ֶאֶמת'!

ֵזיי ִמיר ְמַחֵזק

ַפאְרָוואס קּוְמט ַא ֶמעְנְטׁש ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש צּו ַא ִׁשיעּור? ֶדער 
ֶמעְנְטׁש ִאיז ׁשֹוין ַאזֹויִפיל ָמאל דּוְרְכֶגעַפאְלן, ֶער ְטַראְכט: 'ִאיְך ִוויל 
ָאְּפָלאְזן',  ַאֶלעס  ִוויל  ִאיְך  ֶעְנִדיְגן,  ׁשֹוין  ִוויל  ִאיְך  אֹויְפֶגעְּבן,  ׁשֹוין 
ִמיר  ְּבֶרעְנג  ְמַחֵזק,  ִמיר  "ֵזיי  ַזאְך:  ֵאיין  ַּדְרָׁשן  ַּבַעל  ִוויל פּוֶנעם  ֶער 
ָאְנֵהייְּבן פּוְנָדאְסֵניי, ָזאג  צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָזאג ִמיר ַאז ִאיְך ֶקען 
ִאיֶּבעְרצּוקּוֶמען  ֹּכַח  ֶגעְּבן  ִמיר  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִמיר 
ַמיין  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִמיר  ָזאג  ְׁשֶוועִריֵקייְטן,  ַמייֶנע 
ְּתִפיִלין,  ַמיין  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ִמיר  ָזאג  ַדאֶוועֶנען, 
ָזאג ִמיר ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ַמייֶנע ִמְצוֹות", קּוְמט אֹויס 
ַא  ִאיז  ּתֹורֹות,  ִטיֶפע  ֶרעְדט  ָוואס  ֶדער  ַפאְרֶקעְרט,  ּפּוְנְקט  ִאיז  ֶעס 
"ְמֻפְרָסם ֶׁשל ֶׁשֶקר", ֲאִפילּו ֶער ַאֵלייְנס ִאיז ֶּבֶאֶמת ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד, 

ַווייל ֶער ִאיז ְמֻפְרָסם אּון ְּבֶרעְנְגט ִניְׁשט ֶמעְנְטְׁשן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֵׁשייֶנע ְמָׁשִלים אּון ְמִליצֹות

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן כח( ִדי ַאֶלע ָוואס 
ַהאְלְטן ְדָרׁשֹות אּון ֶרעְדן ִמיט ְמָׁשִלים אּון ְמִליצֹות אֹויף ֶדעם ָזאְגט 
ֶדער ָנִביא )ְיַׁשְעָיה ז, יג(: "ַהְמַעט ִמֶּכם ַהְלאֹות ֲאָנִׁשים, ִּכי ַתְלאּו ַּגם ֶאת 
ֱאֹלִקים", ֶמעְנְטְׁשן ֶוועְרן ִמיד פּון ִדי ַאֶלע ֵׁשייֶנע ְמָׁשִלים אּון ְמִליצֹות. 
ֶשָּׁיבֹואּו  ַהְינּו  ָיָדם,  ַעל  ְלֵאיֶזהּו ּתֹוֶעֶלת  ֶשָּׁיבֹואּו  "ַוֲאָנִשׁים חֹוְשִׁבים 
ָלַדַעת ֶאת ה' ֵאיְך ַלֲעֹבד", ֶמעְנְטְׁשן זּוְכן צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
אּון ֶווען ֶמען ֶזעט ַאז ֶמען ֶקען ָגאְרִניְׁשט ָנאְכטּון, ָזאְגט ֶמען: "ֹלא 
ִיְרֶאה ְוֹלא ָיִבין ֶאֹלִקים", - ֵזיי ָלאזן ָאּפ ִאיִדיְׁשֵקייט ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, 
ֶזעֶעְנִדיג ַאז ֶער ִאיז ֵסיי ִווי ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרד, ֶער ֶקען ִניְׁשט ָנאְכטּון 
ִדי ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן, קּוְמט אֹויס ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ַא "ְמֻפְרָסם ֶׁשל 

ֶׁשֶקר".
ה ָוואס ֶער  ִפּלָ ַעל ּ�ְ )ָדאס ָהאט ַאְלץ ֶדעְרֵצייְלט. ֵאייֶנער פּון ִדי ִגיּבֹוִרים ֶדעם ּבַ
ָהאט ִאים ִגיְפֶרעְגט. ִווי ַאזֹוי ֵזיי קּוֶמען צּום אֹויף ִמיט ֶדעם ִגּבֹור ָהאט ֶער ֶעס ִאים ָדאס 

ַאְלץ ִגיֶעְנֶפעְרט(.

ה ִגיְפֶרעְגט. ִמיט ָוואס ִאיז ַזיין ְגבּוָרה פּון ֶדעם ִגּבֹור.  ִפּלָ ַעל ּ�ְ ָהאט ִאים ֶדער ּבַ
ֲאׁשר ֵאיין ְמִדיָנה ָהאט ִזיְך  ָוואס ֶער ִאיז ַאייֶער ֶמֶלְך ַהייְנט. ָהאט ֶער ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט. ּבַ
ֶוועְרד ָוואס ֶער  ִניט ִגיָוואְלט ַמְכִניַע ַזיין אּוְנֶטער ִאים. ָהאט ֶדער ִגּבֹור ִגינּוֶמען ַזיין ׁשְ
ִרים  ט ִזי אֹויף ַאְנְטלֹויִפין ַאֶלע ׂשָ ֶוועְרד ָהאט ְדַריי ּכֹוחֹו�. ַאז ֶמע ֵהייּבְ ָהאט אּון ִדי ׁשְ
ּכֹוחֹו�  ְדַריי  ִדי  אֹויְסִגיֶרעִכיְנט  ָהאט  )אּון  ְוכּו'  ֶעְלְצֶטע(  ַאֶלע  )ְדַהיינּו  ַחָיילֹו�  ִדי  פּון 
ִגּבֹור פּון ֶדעם ֶמֶלְך ִגינּוֶמען  ַטאֶנען. ָוואס פּון ָדאְרט ָהאט ֶדער  ִגיׁשְ ָוואס אֹויִבין ִאיז 
ַאז  טֹויִסין  ִגיׁשְ ִזיְך  ה ָהאט ָדאס ֶדעְרֶהעְרט. ָהאט ֶער  ִפּלָ ְ�ּ ַעל  ּבַ ִווי ֶדער  "ל(  ּנַ ּכַ ְגבּוָרה 
עִטין. אֹויּב  ה ִגיּבֶ ִפּלָ ַעל ּ�ְ "ל. ָהאט ֶדער ּבַ ַווְדַאי ֶדער ִגּבֹור פּון ֶדעם ֶמֶלְך ַהּנַ ָדאס ִאיז ּבְ
יי ֵזיי ֶמֶלְך. ָהאט  ֶסע ִאיז ִמיְגִליְך ַאז ֶער ָזאל ִזיְך ֶזעְהן ִמיט ֶדעם ִגּבֹור ָוואס ֶער ִאיז ּבַ
ֶמען ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט. ֶמע מּוז ֶמעְלִדיֶווען ַפאר ִאים ִאיז ֶמען ִגיַגאְנֶגען. אּון ֶמע ָהאט 
ה ַאַריין  ִפּלָ ַעל ּ�ְ ִגיֶמעְלִדיֶוועט. ָהאט ֶער ִגיֵהייִסין ַאז ֶער ָזאל ַאַריין קּוֶמען. ִאיז ֶדער ּבַ
ֶדעְרֶקעְנט  ִזיְך  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ִגיקּוֶמען.  ַאַריין  ִאים  צּו  ִאיז  ֶער  ִווי  ִגּבֹור  ֶדעם  צּו  ִגיקּוֶמען 
ין זֹוֶכה  ְמחֹו� ָוואס ֵזיי ָהאּבִ ן ֵזיי ִגיֶווען ֵזייֶער ְגרֹויֶסע ׂשִ ֵאייְנס ָדאס ַאְנֶדעֶרע ִאיז ְצִוויׁשְ
ִכיֹו�  ְמחֹו� אּון ּבְ ן ֵזיי ׂשִ ִגיֶווען צּום אֹויף קּוֶמען ִזיְך ִאין ֵאייֶנעם. אּון ֶסע ִגיֶווען ְצִוויׁשְ
ַלייט.  ַזייֶנע  ִמיט  ֶמֶלְך  ֶדעם  ִאין  ֶדעְרַמאְנט  ִזיְך  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ָוואִרין  ִגיֵוויין(  אּון  )ְפֵרייד 

ִכיֹו�. ְמחֹו� אּון ּבְ ן ֵזיי ִגיֶווען ׂשִ ער ֶדעם ִאיז ְצִוויׁשְ ין ֵזיי ְדרֹויף ִגיֵווייְנט. ִאיּבֶ ָהאּבִ

ֶדער ִגּבֹור צּוַזאֶמען ִמיְט'ן ַּבַעל ְּתִפָלה

ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ֶווען ֶדער ַּבַעל ְּתִפָלה ָהאט ִזיְך ֶגעְטָראְפן ִמיְט'ן 
ֶמען  ֶקען  ֶוועְרֶטער  ֶרִּביְנ'ס  ִאין  ִׂשְמחֹות.  ְגרֹויֶסע  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ִגּבֹור 

ָזאְגן ִפיֶלע ְּבִחינֹות, ֶיעֶדע ִמינּוט ֶקען ֶמען ָזאְגן ַאְנֶדעֶרע ְּפָשִׁטים אּון 
ּתֹורֹות, ָאֶּבער ְּבַפְׁשטּות ָהאט אּוְנז מֹוֲהָרא"ׁש ֶגעֶלעְרְנט ַאז ֶדער 'ִגּבֹור' 
ֵגייט ַארֹויף אֹויף ִדי ִמַּדת ְגבּוָרה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ַא ֶמעְנְטׁש ֶלעְּבט 
רּוִאיג אּון ְּפלּוְצִליְנג קּוְמט ֶדער ִגּבֹור ָאן, ֶעס קּוְמט ָאן ַא ָצָרה ָוואס 
אר ֶגעַגאְנֶגען צּום ָדאְקֶטער  ֶמען ָהאט ִזיְך ִניְׁשט ֶגעָראְכְטן, ֶמען ִאיז נַָ
ַפאר ַא ֶגעֶוועְנִליֶכע ַּבאזּוך, אּון ֶדער ָדאְקֶטער ָזאְגט ַאז ֶמען ַדאְרף 
ָאְנֵהייְּבן ֶנעֶמען ְׁשֶוועֶרע ְטִריְטֶמעְנְטס ֹלא ָעֵלינּו, ֶדער 'ִגּבֹור' ִאיז ָדא, 
ָדאס ִאיז ֵזייֶער ְׁשֶרעֶקעִדיג, ָאֶּבער ַאז ֶדער ִגּבֹור ִאיז צּוַזאֶמען ִמיְט'ן 
'ַּבַעל ְּתִפָלה' - ֶרִּבי ָנָתן ָהאט ֶגעָזאְגט: ֶדער ַּבַעל ְּתִפָלה ִאיז ֶדער ֶרִּבי 
- ַאז ֶמען ֶדעְרַמאְנט ִזיְך פּון ֶרִּבי'ן, ֶמען ֶדעְרַמאְנט ִזיְך ַאז ֶעס ִאיז ָדא 
ַאַזא ַזאְך ִווי ְּתִפָלה, ֶוועְרט ׁשֹוין ְגרֹויֶסע ִׂשְמחֹות, ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט 
ֶדער  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ֶקען  ֶער  ֵווייְסט  ֶער  רּוִאיג,  ׁשֹוין 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ַזיין ְּפָלאְנֶטער.

ְיַיֵׁשר ֹּכַח ַפאר ִדי ְיסּוִרים

אר 'ַהְכָנָעה', צּו ְּבֶרעְנֶגען ֶדעם  ִדי ַגאְנֶצע ַזאְך פּוֶנעם 'ִגּבֹור' ִאיז נַָ
ֲאֶׁשר  ִאין  ִפיֶלע ָמאל  ְּבֶרעְנְגט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, מֹוֲהָרא"ׁש  ֶמעְנְטׁש צּום 
ֶמְדָרׁש  ָלׁשֹון פּון  ֶדעם  )ַצָווַאת מֹוֲהָרא"ׁש(  ַצָווָאה  ִדי  ִאין  ַּבַנַחל אּון אֹויְך 
ְלַהָּקדֹוׁש  ְלַהְחִזיק טֹוָבה  ָאָדם  "ָצִריְך  ִסיָמן ב(:  ֵתֵצא,  ַּפְרַׁשת  ַּתְנחּוָמא  )ֶמְדָרׁש 

ָּברּוְך הּוא ִּבְזַמן ֶׁשַהִּיּסּוִרין ָּבִאין ָעָליו. ָלָּמה, ֶׁשַהִּיּסּוִרין מֹוְׁשִכין ֶאת 
ָהָאָדם ְלַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא", ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ַמֲחִזיק טֹוָבה ַזיין ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ַדאְרף ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים 
ָדאס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.  צּום  צּוִריק  ִאים  ְּבֶרעְנְגט  ָדאס  ַווייל  גּוט,  ִניְׁשט 
ִדי  ְּבֶרעְנְגט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ִדי  צּו  ֶרעְדן  ֶווען  ֶקען  ֶמען  ֶווען  ֵמייְנט, 
ְיסּוִרים ָוואְלט ֶמען ִאים ֶגעַדאְרְפט ָזאְגן: "ְיַיֵׁשר ֹּכַח ַפאר ִדי ְיסּוִרים, 
ֵּבית  ִאין  ִמיר  ְּבֶרעְנְגְסט  דּו  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ִמיר  ְּבֶרעְנְגְסט  דּו 
ִניְׁשט  ִּבין ׁשֹוין ַלאְנג  ַהֶמְדָרׁש, דּו ְּבֶרעְנְגְסט ִמיר ִאין ִמְקֶוה"; ִאיְך 
ֶגעַגאְנֶגען ִאין ִמְקֶוה, ֶעס ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן קּוֶמען אֹויף ִמיר ִדיִנים ָהאּב 
)ֵסֶפר  ָזאְגט  ֶרִּבי  ִווי ֶדער  ַאזֹוי  ִמְקֶוה,  ִאין  ֵגיין  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ִאיְך צּוִריק 
ַהִמידֹות, אֹות ַהְמָּתַקת ַהִּדיִנים, ִסיָמן כב, פא( ַאז ִמְקֶוה ֶנעְמט ַאֶוועק ַאֶלע ָצרֹות 

ַלאְנג  ֵזייֶער  ׁשֹוין  ַדאֶווען  ִאיְך  ְׁשֶלעְכְטס;  ַאֶלע  ִאיֶּבער  ְדֵרייְדט  אּון 
אּוְנֶטער  ִמיר  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶיעְצט  ַמֲעִריב',  אּון  ִמְנָחה  'ַׁשְחִרית,  ִניְׁשט 
ֶגעקּוֶמען ַא ְפִריֶׁשע ְּפָראְּבֶלעם ֵגיי ִאיְך צּוִריק ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען, ִאיְך 

ָזאג ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ִאיְך ֵגיי ׁשֹוין ַזיין וואֹויל.

ִׂשְמחֹות אּון ְּבִכיֹות

ַקיין  ָהאְּבן  ִניְׁשט  ָזאל  ֶמען  ַאז  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ְיסּוִרים, ַאזֹוי ִווי ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ְּבָרכֹות ה:(: "ֹלא ֵהן ְוֹלא 
ֶדעְרפּון,  ְׂשַכר  ִדי  ִניְׁשט  אּון  ְיסּוִרים  ִדי  ִניְׁשט  ַדאְרף  ִאיְך  ְׂשָכָרן", 
ִניְׁשט  ָהאְּבן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ַרְחָמנּות אֹויף  ְגרֹויֶסע  ַא  ִאיז  ֶעס  ָאֶּבער 
ֶדעם ַּבַעל ְּתִפָלה, ֶווען ֶדער ִגּבֹור קּוְמט ָאן ְּבַלייְּבט ֶמען ֶדעְרְׁשָראְקן, 
ֶמען ִציֶטעְרט אּון ִציֶטעְרט ִּביז ֶמען ַפאְלט פּון ֶדעם אּון ֶמען ֶקען ִאים 
ֶמער ִניְׁשט אֹויְפֵהייְּבן. ִמיר ָהאְּבן זֹוֶכה ֶגעֶווען ַאז ִמיר ֶזעֶנען ָדא ַּביים 
ֶרִּבי'ן, ָהאְּבן ִמיר ֶדעם 'ִגּבֹור' ִמיְט'ן 'ַּבַעל ְּתִפָלה', ִאיז ָדא 'ִׂשְמחֹות 
ֵוויין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ֶהעְלף  אּון ְּבִכיֹות' – ִאיְך 
ַאז  ְפֵרייִליְך  ִאיְך  ִּבין  ָנאְכֶדעם  ִמיר",  ִהיט  ֶׁשל עֹוָלם  "ִרּבֹונֹו  ִמיר", 
ֶּבעְטן ֶדעם  ֵעָצה פּון  ִדי  ֵווייס פּון  ִאיְך  ְּתִפָלה,  ַּבַעל  ִאיְך ָהאּב ֶדעם 
ַדאְנק  ֶהעְלְפן, אֹויְך  ִמיר  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶדער 
ִדיר  ַדאְנק  "ִאיְך  ָיא,  ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִאיְך 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאז ִאיְך ִּבין ֶגעזּוְנט", ִאיְך ַדאְנק ִדיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

אֹויף ַאֶלעס".

ָזאְגט  אּון  ָקאּפ,  ֶמעְנְטְׁשְנ'ס  ֶדעם  ַפאְרְדֵרייְדט  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער 
ִאים: "ֶווען דּו ָוואְלְסט ֶגעַמאְכט ַאְנֶדעְרׁש ָוואְלט ֶגעֶווען ֶּבעֶסער", 
ָאֶדער: "ֶוועְגן ֶדעם ָׁשֵכן ָהאט ַאֶלעס ַּפאִסיְרט", ֶער ַמאְכט ִאיְנַגאְנְצן 
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ַאֶלעס  ִפיְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  ַפאְרֶגעְסן 
אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַאֶלעס ֶגעַמאְכט, ָאֶּבער ַאז ֶמען ֶנעְמט 
ַאַריין ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאין ִזיְך, ֶמען ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ַמאְכט ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער - ִאיז ַאֶלעס ֵפיין, אּון ֶדער ִגּבֹור ִאיז ֶמער ִניְׁשט ָדא, 
אר ָדא ִוויַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטׁש ַפאְרֶגעְסט פּוֶנעם  ַווייל ֶדער ִגּבֹור ִאיז נַָ

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֶעס ָהאט ַּפאִסיְרט ֶוועְגן 'ִמיר'!

אּון ַאז ֶמען ֶגעֶדעְנְקט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ַּבאֶׁשעֶפער ֶקען ֶמען ֶלעְּבן 
ִמיט ַא ַווייּב, ִמיט ִקיְנֶדער, ִמיט ַא ַּבַעל ַהַּבִית, ִמיט ְׁשֵכִנים, אּון ִמיט 
ִדיר  ֶוועְגן  ׁשּוְלִדיג,  ִּביְסט  "דּו  ִניְׁשט:  ֶמער  ָזאְגט  ֶמען  ַווייל  ֶיעְדן, 
ֶוועְגן  ַּפאִסיְרט  ָהאט  "ֶעס  ֵווייְסט  ֶמען  אר  נַָ ַּפאִסיְרט",  ָדאס  ָהאט 

'ִמיר', ַווייל ִאיְך ָהאּב ַפאְרֶגעְסן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן!

ִהְתּבֹוְדדּות ִאין ֶפעְלד

ָלאִמיר צּוַזאְמְּבֶרעְנֶגען ֶדעם ִגּבֹור ִמיְט'ן ַּבַעל ְּתִפָלה, ָלאִמיר ֶרעְדן 
ֶקען  ֶמען  ַאז  ַמֲעֶלה  ִדי  ָדא  ִאיז  ְׁשֶטעְטל  ִאין  ָדא  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן;  צּום 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויְפ'ן ֶפעְלד, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָוואְלט 
)ַעֵיין ִׂשיחֹות ָהַר"ן ִסיָמן קסג(. ִאיְך ָהאּב ַא ָקרֹוב ָוואס ִאיְך ָהאּב ִאים ְמַקֵרב 

ֶגעֶווען צּום ֶרִּבי'ן, ְלַמֲעֶׂשה ָהאט ֶער ִאיֶּבער ֶגעָלאְזט 'ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש' 
ַווייל ֶעס ִאיז ִאים ֶגעֶווען צּו ָּפׁשּוט, ֶער זּוְכט ֶמער 'ָחְכמֹות', ִאיז ֶער 
ַאֶלע  ִליּב  ֵזייֶער  ָהאּב  )ִאיְך  ְּבֶרְסֶלב,  ִאין  ַחּבּוָרה  ַא  צּו  ָאְנֶגעקּוֶמען 
ְּבֶרְסֶלב'ֶע, ִאיְך ָהאּב ַחס ְוָׁשלֹום ָגאְרִניְׁשט ֶקעְגן ֵקייֶנעם(, ָהאּב ִאיְך 
ִאים ֶגעְטָראְפן ַּביי ַא ִׂשְמָחה, ָהאט ֶער ִמיר ֶגעָזאְגט ַאז ֶמען ְׁשמּוֶעְסט 
ַּביי ֵזיי ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ַּביי ֵזייֶער ַחּבּוָרה, ַאז ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ָהאט 
ֶגעטֹויְׁשט ִדי ְדָרׁשֹות פּון ַאָמאל, ַאָמאל ְפֶלעְגט ֶמען חֹוֶזק ַמאְכן פּון 
ִדי ָוואס ַמאְכן ַאן ֵעֶסק פּון 'ִהְתּבֹוְדדּות ִאין ֶפעְלד', אּון ֶיעְצט ֶהעְרט 
ֶמען ַּביי ִדי ְדָרׁשֹות אּון ִאין ִדי ְּבִריוו: "ֵזיי ִזיְך ִמְתּבֹוֵדד ְצִוויְׁשן ִדי 

ֶוועְלֶדער אּון ֶפעְלֶדער"...

ֶרעד צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן וואּו דּו ִּביְסט!

ֶּבֶאֶמת ִאיז ָדאס ֵזייֶער ָּפׁשּוט; ִאין ָּבאָרא ַּפאְרק ְפֶלעְגט מֹוֲהָרא"ׁש 
דּו  ַאז  ַווייל  ֶפעְלד,  ִאין  ִהְתּבֹוְדדּות  פּון  ֶרעְדן  ָוואס  ִדי  פּון  ַלאְכן 
וואֹויְנְסט ִאין ְׁשָטאט, ַפאְרָוואס ָזאְלְסטּו ְׁשֵטיין אּון ַוואְרְטן ַא ַגאְנֶצע 
ָוואְך אֹויף ָדאֶנעְרְׁשָטאג ַנאְכט ָפאְרן ִמיט ַא ַחּבּוָרה צּום ֶפעְלד, צּו 
ֵגיין ִזיְנֶגען אּון ֶעְסן ַמאַראְנְצן ִאין ֶפעְלד... ֶרעד צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן וואּו 
'ַיְבִניֵאל -  ִאין  ָוואס וואֹויֶנען  ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו  ָאֶּבער ַפאר  ִּביְסט!  דּו 
ִעיר ְּבֶרְסֶלב', ָהאט מֹוֲהָרא"ׁש ָיא ֶגעְׁשִריְּבן ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ִמְתּבֹוֵדד ַזיין 
אֹויף ִדי ֶּבעְרג אּון אֹויף ִדי ֶפעְלֶדער פּון ַיְבִניֵאל. מֹוֲהָרא"ׁש ְׁשַרייְּבט 
ַיְבִניֵאל;  ִאין  ָדאְך  וואֹויְנְסט  "דּו  ַיְבִניֵאל:  פּון  ְׁשלֹוֵמינּו  ַאְנֵׁשי  ַפאר 
ָטֳהַרת  ַהֹּמַח,  ָטֳהַרת  ַּבאקּוֶמען  צּו  ְגִריְנג  ַאזֹוי  ִאיז  ֶעס  ֵמייְנְסט  דּו 
ַהַּמֲחָׁשָבה?! ֵגיי ַארֹויף אֹויְפ'ן ַּבאְרג, ְצִוויְׁשן 'ַהר, ָׂשֶדה, ַּבִית' )ַעֵיין 
ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן י'( אּון ְׁשֵריי צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 'ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם 

ַוואׁש ִמיר אֹויס ַמיין ָקאּפ'".

ֵפייְגֶלעך ִזיְנֶגען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ִמיט  ַארּוְמֶגענּוֶמען  ֶזעֶנען  ִמיר  ָוואס  ְׁשֶטעְטל  ִאין  ָדא  ֶדעְרַפאר 
ֵּבייֶמער ֶקען ִאיְך ֶרעְדן פּון ִהְתּבֹוְדדּות ִאין ֶפעְלד; ֶיעֶדער ִאיְנֶגעְרַמאן 
ֵּבייֶמער,  ְגָראז אּון  ַזיין הֹויז  ַארּום  ְׁשֶטעְטל ָהאט  ִאין  וואֹויְנט  ָוואס 
ֲאִפילּו ֶווען ֶמען ִאיז ִאיְנֶדעְרֵהיים ֶקען ֶמען ַארֹויס ֵגיין אֹויְפ'ן ָּפאְרְטׁש, 
אר ַארֹויס - ֶזעט ֶמען  אּון ֲאִפילּו פּון ֶוועְלֶכע ֶפעְנְסֶטער ֶמען קּוְקט נַָ
אֹויְך ֵּבייֶמער, קּוְמט אֹויס ֶווען ֶמען ְׁשֵטייט ַּביים ֶפעְנְסֶטער ִאיז ֶמען 
אֹויְך ִאין ַוואְלד; ַא ַגאְנְצן ָטאג ֶווען ֶמען ֶעְפְנט ִדי ֶפעְנְסֶטער ֶהעְרט 
אר ִדי קֹול פּון ִדי ֵפייְגֶלעך ָוואס ִזיְנֶגען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאז  ֶמען נַָ

 - ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִזיְנְגט צּום  ְּבִריָאה  ַגאְנֶצע  ִדי  ִווי  ַאַריין  ְטַראְכט  ֶמען 
ִזיְנְגט ֶמען ִמיט ִמיט ֵזיי: "ִאיְך ַדאְנק ִדיר ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַפאר ַאֶלעס, 

ִאיְך ַדאְנק ִדיר ַאז ִאיְך ָהאּב ֲחתּוָנה ֶגעַהאט".

ַדאְנֶקען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְפֶלעְגט ָזאְגן: ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ָוואס ִאיז 
ְׁשֵטייט אֹויף,  ֶער  ֶווען  ִאיְנֶדעְרְפִרי,  ֶיעְדן ָטאג  ָזאל  ֶגעַהאט,  ֲחתּוָנה 
ָוואְלְסט  ֶגעַהאט.  ֲחתּוָנה  ִאיז  ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ַדאְנֶקען 
ֶגעֶקעְנט ַזיין ַאן ֵהייְמָלאֶזער ֶמעְנְטׁש, ֵאייֶנער ַאֵלייְנס, ֶעְרֶגעץ ַווייט, 
ֶדער  אּון  ָאְּפִהיְטן,  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  וואּו,  ִניְׁשט  ֵווייס  ִאיְך 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן דּו ָהאְסט ַא ַווייּב.

ִדי ְׁשִכיָנה רּוֶעט ַּביי ִאים

ַּפְרַׁשת  ַהָּקדֹוׁש  ֹזַהר  ִאיְנֶדעְרְפִרי  ַהייְנט  ֶגעֶלעְרְנט  ָהאּב  ִאיְך 
ָנאְכַאָמאל:  אּון  ָנאְכַאָמאל  ַחֶזְר'ט  ֹזַהר  ֶדער  ִווי  ֶמען  ֶזעט  ְּבֵראִׁשית, 
ָוואס ִאיז ֲחתּוָנה ֶגעַהאט – רּוֶעט ִדי ְׁשִכיָנה ַּביי  אר ַא ֶמעְנְטׁש  "נַָ
אר ַאז ֶער  ִאים, אּון ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַאֵלייְנס ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא; נַָ

ִאיז ֲחתּוָנה ֶגעַהאט ֶקען ֶער ָהאְּבן ְּבָרָכה".

ַהְׁשָרַאת ַהְׁשִכיָנה 

אר אֹויּב ֶמען ֶלעְּבט ַמאן אּון ַווייּב  ַפאְרָוואס ִאיז ַטאֶקע ַאזֹוי ַאז נַָ
אר  נַָ ֶגעַהאט  ֲחתּוָנה  ַזיין  ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  ַווייל  ְׁשִכיָנה?  ִדי  ָדא  ִאיז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ָּבֵטל צּום  ִאיז  ֶמען  ְׁשִכיָנה,  ִדי  ַאַריין  ֶנעְמט  ֶמען  אֹויּב 
ֶרַגע  ֶדער  ִיְׁשְמֵרינּו(,  ַהֵׁשם  ַארּום,  ִזיְך  ְׁשָלאְגט  ֶמען  אֹויּב  )אֹויֶסער 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ָלאְזט ָאּפ ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶקען ֶער ִניְׁשט ֶלעְּבן ִמיט 
ִוויל ַפאְרֶקעְרט; ַאז ַא ֶמעְנְטׁש  ִזי  ִוויל ַאזֹוי אּון  ַווייל ֶער  ַווייּב,  ַזיין 
ִאיז ֲחתּוָנה ֶגעַהאט, ֶער ֶלעְּבט ִמיט ַזיין ַווייּב ְּבָׁשלֹום, ִאיז ָדא ַּביי ִאים 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָּבֵטל  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַהְׁשִכיָנה",  "ַהְׁשָרַאת 
אר טּון ֶדעם ָרצֹון  ִוויל ָגאְרִניְׁשט אּון ִזי ִוויל ָגאְרִניְׁשט, ֵּבייֶדע ִוויְלן נַָ

פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֵזיי ֶזעֶנען ָדבּוק צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַאֶלעס ִאיז דּו! 

אּון צּו ֶדעם ִאיז ֶמען זֹוֶכה ַאז ֶמען קּוְמט צּום ַּבַעל ְּתִפָלה, ֶדער 
ֶדעם  ֶּבעט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן',  צּום  'ֶרעד  אֹויס  אּוְנז  ֶלעְרְנט  ְּתִפָלה  ַּבַעל 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאיְך ִוויל ָהאְּבן ֱאמּוָנה", "ִרּבֹונֹו ֶׁשל 
עֹוָלם ֶהעְלף ִמיר ִאיְך ָזאל ֶגעֶדעְנְקן ַאז דּו ִּביְסט ָדא", "ִרּבֹונֹו ֶׁשל 
ִקיְנֶדער,  ִדי  ַווייּב,  ִדי  ִניְׁשט  ִאיז  ַאז ֶעס  ֶגעֶדעְנְקן  ִוויל  ִאיְך  עֹוָלם 
אר ַאֶלעס ִאיז דּו!" ַאז ֶמען ָפאְלְגט ִדי ֵעָצה, ֶמען ֶּבעט  ִדי ְׁשֵכִנים, נַָ
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶקען ֶמען ֶלעְּבן ַא ַחִיים טֹוִבים, ַא ִזיֶסע ֶגעְׁשַמאֶקע 

ֶלעְּבן. 

ֶנעם ַאַריין ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶעְטץ  ִניְׁשט אֹויּב  ֵווייס  )ִאיְך  ֹקַרח,  ַּפְרַׁשת  ֹזַהר  ִאין  ַאַריין  קּוְקט 
ֶלעְרְנְטס ִדי ְׁשִטיְקֶלעְך ֹזַהר ָוואס ֶמען ֶגעְּבט ַארֹויס ִמיְט'ן ֵּפֵרׁש "ָחִזיָת 
ֲהָוה ָקִאים  ֶאְלָעָזר  )ַדף ֶקעז:(: "ַרִּבי  ֹזַהר  ֵהייִליֶגער  ָזאְגט ֶדער  ִאיׁש"( 
ַזיין ַטאְטן  ַּביי  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶאְלָעָזר  ֶרִּבי  ְּדַרִּבי ִׁשְמעֹון ֲאבּוָה",  ַקֵּמיּה 
ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי, "ָאַמר ֵליּה", ָהאט ֶרִּבי ֶאְלָעָזר ֶגעָזאְגט ַפאר 
ֶרִּבי ִׁשְמעֹון, "ְּכִתיב )ֹקֶהֶלת ט, ט( ְרֵאה ַחִּיים ִעם ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת ָּכל 
ְיֵמי ַחֵּיי ֶהְבֶלָך", ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק: ֶזע צּו ֶלעְּבן ִמיט ַדיין ַווייּב 
ָוואס דּו ָהאְסט ִליּב, ַאֶלע ַדייֶנע ֶטעג; ֶרִּבי ֶאְלָעָזר ְפֶרעְגט ַזיין ַטאְטן, 
ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר יֹוָחִאי, ָוואס ִוויל אּוְנז ָדא ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלך 
"ָּתא  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  יֹוָחִאי  ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ַּבר  "ָאַמר ֵליּה", ָהאט  ָזאְגן? 
ֲחֵזי", קּום אּון ֶזע, "ְרֵאה ַחִּיים ִעם ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת", ֶזע צּו ֶלעְּבן 
ִמיט ַדיין ַווייּב ָוואס דּו ָהאְסט ִליּב, "ָּדא הּוא ָרָזא", ִאין ֶדעם ָּפסּוק 
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ִליְגט ַא סֹוד, "ְּדָבֵעי ַּבר ָנׁש ְלַאְכְלָלא ַחִּיים ַּבֲאָתר ָּדא", ֶדער ֶמעְנְטׁש 
"ָּדא ְּבָלא ָּדא  ַזיין ֶלעְּבן,  ִאין  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַאַרייְנֶנעֶמען ֶדעם  ַדאְרף 
ָלא ָאְזָלא", ֶלעְּבן ַא גּוט ֶלעְּבן ָאן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן - ֵגייט ִניְׁשט. ֶמען 
אר ֶלעְּבן ֶווען ֶמען ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ַּבאֶׁשעֶפער, ַאזֹוי  ֶקען נַָ
אֹויְך ֶקען ֶמען ִניְׁשט ָהאְּבן ַקיין ָׁשלֹום ַּבִית, ֶלעְּבן ַמאן אּון ַווייּב – 
אר ַאז ֶמען ֶנעְמט ַאַריין ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. "ְוָדא הּוא ְרֵאה ַחִּיים ִעם  נַָ
ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת", ָדאס ָזאְגט אּוְנז ְׁשֹלֹמה ַהֶּמֶלך, ֶנעם ַאַריין ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאין ַדיין ֶלעְּבן, "ַמאי ַטַעָמא", ַפאְרָוואס? "ְּבִגין ִּכי ִהיא 
ֶחְלֶקָך ַּבַחִיים", ַאזֹוי ֶוועְסטּו ָהאְּבן ַא ֶלעְּבן, "ְּדָחִיים ָלא ַׁשְרָאן ֶאָּלא 
ַעל ָּדא", ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶלעְּבן ַא ִזיֶסע ֶלעְּבן, ִּבְפָרט ִמיט ַא ַווייּב – 

אר ֶווען ֶמען ֵווייְסט ַאז ַאֶלעס קּוְמט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. נַָ

ֶקעְנְסט ָדאְך ַאֵהיים ֵגיין

ָהאט  ַווייּב  ִדי  ַאז  ָדא,  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֵווייס  ִאיְך 
ַאֵהיים, דּו  ִניְׁשט  "דּו קּוְמְסט  ְׁשֵרייט:  ִזי  ָגאְרִניְׁשט,  ִאיז  ֶגעָזאְגט – 
ֶוועל  ִאיְך  ֶגעֶרעְכט,  "ִּביְסט  ֶמען:  ֶעְנְטֶפעְרט  ִניְׁשט",  ִמיר  ֶהעְלְפט 
וואּוֶסעְנִדיג  ַפאְרלֹויְרן,  ִניְׁשט  ֶוועְרט  ֶמען  ֶהעְלְפן",  קּוֶמען  ַאֵהיים 
ַאז ַאֶלעס ִאיז פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ִּבְפָרט ֶווען ִזי ִאיז ָדאך ֶגעֶרעְכט, 
ֶמען ִאיז ַפאְרנּוֶמען ָנאְכצּולֹויְפן ִדי ְּבֵהמֹות, ֶמען לֹויְפט ָנאְך ָנאְך ַא 
ֵגיין  ַאֵהיים  ֶקעְנְסטּו ָדאְך  ַצייט  ִדי  ִאין  ַא ָדאֶלער,  ָנאְך  ָדאֶלער אּון 
ָהאְסט  דּו  ַאז  אּון  ַּבארּוִאיְגן,  ִאיר  ִאיר,  ִמיט  ְׁשמּוֶעְסן  ַווייּב  ַדיין  צּו 
ִקיְנֶדער – ֵגיי ַאֵהיים צּו ֵזיי, ֶדעְרֵצייל ֵזיי ַא ַמֲעֶׂשה פּון ַא ַצִּדיק, ֶרעד 

צּו ֵזיי, ְׁשמּוֶעס ִמיט ֵזיי.

ֶהעְרט ַא ַמֲעֶׂשה...

ֶהעְרט ַא ַמֲעֶׂשה; ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ִאיד ָוואס ָהאט ִאיְנֶוועְסִטיְרט 
ִאין ֶגעֶׁשעְפְטן ְׁשֶוועֶרע ֶגעְלֶטער, אּון ָאְנֶגעהֹויְּבן ַפאְרִדיֶנען ְגרֹויֶסע 
ִזיְך ִּבְכַלל ִניְׁשט ֶגעַהאט ֶגע'ָחלֹוְמ'ט ֶדערֹויף,  ְרָוִחים ָוואס ֶער ָהאט 
ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ַרייְך, ָהאט ֶער ֶגענּוֶמען ִדי ֶגעְלט אּון ַווייֶטער 
ִזיְצן ִמיט ֶגעְלט, ֶמען  ִאיְנֶוועְסִטיְרט, ֶעס ִאיז ָדאְך ַמָמׁש ַא ָׁשאד צּו 
צּו  ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ֶער  אּון  ַווייֶטער,  ִאיְנֶוועְסִטיְרן  ָדאְך  ָדאס  ֶקען 
ַפאְרִדיֶנען הּוְנֶדעְרט ִמיְלָיאן ָדאֶלער ַא ָיאר, ֶער ָהאט ִזיְך ֶגעּבֹויֶעט 
ַהייֶזער ָדא אּון ָדאְרט, ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ָוואס 
צּו טּון ִמיט ַאזֹויִפיל ֶגעְלט ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעקֹויְפט ַהייֶזער ִאין ַאְנֶדעֶרע 
ִאיז  ָיָמיו  סֹוף  אּון  ַרייֶכער,  אּון  ַרייֶכער  ֶגעָוואְרן  ִאיז  אּון  ְמִדינֹות, 
ֶער ֶגעְׁשָטאְרְּבן, ֶמען ָהאט ֶגענּוֶמען ַזייֶנע ֵּבייֶנער אּון ַאַריין ֶגעֵלייְגט 
ִאין ֶדער ֶעְרד... ַעד ַּכאן ַהַּמֲעֶׂשה; ֶדער ַמֲעֶׂשה ָהאט ִניְׁשט ֵאייְנָמאל 
ַגאְנץ  ֵזייֶער  לֹויְפן  ֶמעְנְטְׁשן  ֶטעְגִליְך,  ָטאג  ַּפאִסיְרט  ֶעס  ַּפאִסיְרט, 
צּום  צּוִריק  ִזיְך  ֶמען  ֶקעְרט  ָנאְכֶדעם  אּון  ָדאֶלער'  'ֶדעם  ָנאְך  ֶלעְּבן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן! ַדאְרף ֶמען ֶזען אֹויְסצּוִניְצן ָדאס ֶלעְּבן ַפאר ִוויְכִטיֶגעֶרע 

ַזאְכן, ַפאר ִדי ְׁשטּוּב, ִדי ַווייּב אּון ִקיְנֶדער.

ִניְׁשט ַוואְרְטן ִּביז ֶדער ִגּבֹור קּוְמט

ֶווען ֶעס קּוְמט ְּפלּוְצִליְנג ָאן ִדי ִמַּדת ְגבּוָרה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֵגייט ָפאר,  ַאְנֶדעְרׁש  ִניְׁשט גּוט ְׁשִּפיְרן ָאֶדער ֶעֶּפעס  ֶמען ֵהייְּבט ָאן 
אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ָקאּפ  ֶדעם  ַאייְנֵּבייְגן  ְגַלייְך  ִזיְך  ֶמען  ַדאְרף 
ַאְנֶעְרֶקעֶנען ַאז ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא אֹויף ֶדער ֶוועְלט אֹויֶסער ֶדער 
ַּבאֶׁשעֶפער, ַאֶלעס ִאיז ַא ַפאְרְׁשֶטעַלאְכץ וואּו ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז 
ָדאְרט ַּבאַהאְלְטן. ֶמען ַדאְרף ָאֶּבער ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶמען 
אר ְגַלייְך ִזיְך ַאייְנֵּבייְגן  ָזאל ִניְׁשט ַוואְרְטן ִּביז ֶדער ִגּבֹור קּוְמט ָאן, נַָ
ֶּבעְטן  ִאיֶּבער  אּון  לֹויְּבן  אּון  ַדאְנֶקען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָקאּפ  ֶדעם 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִמְלֶחֶמת גֹוג ּוָמגֹוג
ִווי  )ַאזֹוי  ַזאְכן,  ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע  ֶהעְרן  צּו  ִליּב  ָהאְּבן  ֶמעְנְטְׁשן 

ִמיר ָהאְּבן ֶגעַהאט ִאין ִדי ַמֲעֶׂשה, ַאז ִדי ֶמעְנְטְׁשן פּון ִדי ְמִדיָנה פּון 
ֶער  ִּביז  ְּתִפָלה  ַּבַעל  ֶדעם  אֹויְסֶהעְרן  ֶגעָוואְלט  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֲעִׁשיִרים 
ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶרעְדן פּון ֶדעם ֶקעִניג ָוואס ָהאט ֶגעַהאט ַא ַהאְנט 
ִמיט ְקֵנייְטְׁשן ָוואס ָדאְרט ִאיז ֶגעְׁשַטאֶנען ַאֶלעס ָוואס טּוט ִזיְך ִאין ִדי 
ֶוועְלט, ִדי ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ֶוועְרֶטער ָהאט ֶגעַמאְכט ֵזיי ָזאְלן ַמְסִּכים 
ְׁשִטיֶלעְרֵהייט  ַזיין  ְמַגֶלה  אֹויְך  ִמיר  ֶוועְלן  אֹויְסצּוֶהעְרן(,  ִאים  ַזיין 
ֶרִּבי  ָוואס  ְסָּתִרים',  'ְמִגַּלת  ֵסֶפר  ִאין  ֶגעְׁשַטאֶנען  ִאיז  ָוואס  'סֹודֹות' 
ֶגעֶהעְרט פּון  ָהאט  ֶער  ָוואס  ֵּתיבֹות  ָראֵׁשי  ִמיט  ֶגעְׁשִריְּבן  ָהאט  ָנָתן 
ֶרִּבי'ן אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס, ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶדעָמאְלט ֶגעָזאְגט ַאֶלעס ָוואס 
ְמַגֶלה ֶגעֶווען  ֶרִּבי ָהאט  ִּביז ָמִׁשיַח ֶוועט קּוֶמען. ֶדער  ִזיְך טּון  ֶוועט 
ָוואס ֵגייט ַזיין 'ִמְלֶחֶמת גֹוג ּוָמגֹוג', ַאז ֶעס ֵגייט ִניְׁשט ַזיין ַא ְדִריֶטע 
ַּביי  ִמְלָחָמה  ַא  ַזיין  ֵגייט  ָדאס  אר  נַָ ָּבאְמֶּבעס,  ִמיט  ִמְלָחָמה  ֶוועְלט 
ֶיעֶדע ֶמעְנְטׁש ִאין ַזיין ֹמַח, ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ָהאְּבן ִאין ַזיין ֹמַח ַא 
ֶוועְלט ִמְלָחָמה, ֵאיין ֶרַגע ֶוועט ֶדער ֶמעְנְטׁש ִזיְך ַּפייִניְגן ִמיט ְׁשֶרעק 
ֶוועט  ֶדעְרָנאְך  ַזיין?'  ֶוועט  'ָוואס  ַזיין?'  ֶוועט  'ָוואס  ֶעְנְקֵזייֶעִטי  אּון 
ִהיט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעְרַמאֶנען פּוֶנעם  ִזיְך  ֶער 
ִמיר, ַאזֹוי ֶוועט ִזיְך ְדֵרייֶען ִאין ָקאּפ ַמֲחָׁשבֹות ַאֶהער אּון ַאִהין, אּון 
ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶוועט ִזיְך ַדאְרְפן ְׁשַטאְרְקן אּון ַּבארּוִאיְגן ִמיט ֱאמּוָנה ַאז 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ֶדער ַּבַעל ַהַּבִית, ֶער ַמאְכט ַאֶלעס אּון ִפיְרט 

ַאֶלעס.

ֶדעם ֶרִּביְנ'ס ְסָפִרים

ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ִזיְך ַמאְכן ִׁשיעּוִרים צּו ֶלעְרֶנען ֶדעם ֶרִּביְנ'ס 
ִדיּבּוִרים  ֶרִּביְנ'ס  ֶדעם  ֶלעְרְנט  ֶמען  ָמאל  ֶיעֶדעס  ַווייל  ְסָפִרים, 
ֶדעְרַמאְנט ֶמען ִזיְך ָנאְכַאָמאל ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא ַּבאֶׁשעֶפער, אּון ֶמען 
ַּבארּוִאיְגט ִזיְך, פּון ֶוועֶמען ָזאל ִאיְך מֹוָרא ָהאְּבן? ֶעס ִאיז ָדאְך ָדא ַא 

ַּבאֶׁשעֶפער ָוואס ִהיט ִמיר!

ַחַּב"ד אּון ְּבֶרְסֶלב

ַא  ְׁשֶטעְטל  ִאין  צּוַגאְסט  ֶגעֶווען  ִאיז  ַׁשָּבת  ֶדעם  ִווי  ַאזֹוי 
ֶגעָזאְגט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט  ָחִסיד  ְליּוַּבאִוויְטֶׁשער 
ִמיר ָהאְּבן ָדא ָחׁשּוב'ֶע ֶגעְסט; אּון ִמיר ְׁשֵטייֶען ַהייְנט ִאין ַא ְגרֹויְסן 
ָטאג, ג' ַּתּמּוז, ֶדעם ָיאְרַצייט פּון ֶדער ְליּוַּבאִוויְטֶׁשער ֶרִּבי ְזכּותֹו ָיֵגן 
ַחַּב"ד  ִאין  ְּבֶרְסֶלב?  ַחַּב"ד אּון  ְצִוויְׁשן  ִחילּוק  ִאיז ֶדער  ָוואס  ָעֵלינּו. 
ֶרעְדט ֶמען פּון ַמֲחָׁשָבה, פּון ִזיְך ִמְתּבֹוֵנן ַזיין ִאין ַּגְדלּות ַהּבֹוֵרא; ָדאס 
ִאיז ֵזייֶער גּוט ַפאר ְׁשַטאְרֶקע ֹמחֹות, ָאֶּבער ָוואס ָזאְלן טּון ִדי ַאֶלע 
'ָגאְרִניֶׁשעס', ִמיר ָּפׁשּוט'ֶע ֶמעְנְטְׁשן, ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ֶדער ֹמַח ִזיְך צּו 
ִמְתּבֹוֵנן ַזיין, ִאיְך ִוויל ָאְנֵהייְּבן ְטַראְכְטן ָאֶּבער ַמיין ָקאּפ ְפִליֶעט ִמיר 
ַאֶוועק, ָדא ְׁשֵטייט אֹויְפ'ן ַוואְנט אֹויְפֶגעְׁשִריְּבן ִדי ֶוועְרֶטער: "ְמַמֵלא 
ִיְתָּבַרְך  ִמַּבְלָעֶדיָך  ְמִציאֹות  ׁשּום  ֵאין  ַעְלִמין  ָּכל  ְוסֹוֵבב  ַעְלִמין  ָּכל 
ְּכַלל ּוְבָכל ְּתנּוָעה ּוְתנּוָעה ָׁשם ֲאלּופֹו ֶׁשל עֹוָלם", ָדאס ִאיז ַא ַזאְך 
ָוואס ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ְטַראְכְטן ֶדעְרפּון ְׁשֶטעְנִדיג, מֹוֲהָרא"ׁש 
ָהאט אֹויְפֶגעְׁשִריְּבן ִדי ֶוועְרֶטער ִאין ַיְבִניֵאל אֹויף ִדי ְמִחיָצה פּוֶנעם 
ַווייֶּבער ׁשּול, ְּכֵדי אֹויּב ֵאייֶנער ֶוועט ָהאְּבן ַא ִנָסיֹון צּו קּוְקן ָזאל ֶער 
ִזיְך ְגַלייְך ֶדעְרַמאֶנען פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶּבער ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ִניְׁשט 
ַּבַעל ַהַּבִית אֹויף ַזיין ֹמַח, ֶער ִוויל ְטַראְכְטן ֶדעְרפּון אּון ַזיין ָקאּפ ִאיז 
ִניְׁשט ָדא, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ָאְנַכאְּפן ֶדעם ֹמַח, ֶדעְרַפאר ָהאט אּוְנז ֶדער 
ֶרִּבי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ִדי ַזאְך פּון ִהְתּבֹוְדדּות, ֶרעד ַארֹויס ַא ִדיּבּור צּו 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָדאס ִאיז ַא ַזאְך ָוואס ֶיעֶדער ֵאייֶנער ֶקען טּון, אּון ָדאס 

ֶוועט ִדיר ׁשֹוין צּוְּבֶרעְנֶגען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַמְדֵריגֹות.

ַאז ֶמען ֶוועט ַחֶזְר'ן ִדי ִדיּבּוִרים פּון ֶרִּבי'ן, אּון ֶמען ֶוועט ָפאְלְגן 
צּום  ֶרעְדן  ַזיין,  ִמְתּבֹוֵדד  ִזיְך  ַאִּביְסל  ֵגיין  ֶוועט  ֶמען  ֶרִּבי,  ֶדער 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶוועְלן ִמיר ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, ָאֵמן.




