
‚ינומען פ‡ר ‡ מלך) ווי זיי זענען ‡ריין ‚י˜ומען ˆו ‡ים. ‰‡בין זיי זיך 
„ער˜ענט ‡יינס „‡ס ‡נ„ערע ‡יז ˆווי˘ן זיי ‚יווען ‡יין ‚רויסע ˘מח‰ 

‡ון בכיו˙ כנ"ל. ‡יז „ער ‡ו‰ב נ‡מן ‡ויך ‚י‚‡נ‚ען מיט זיי.

מ„ינ‰  ‡יין  ˆו  ‚י˜ומען  זענען  זיי  ‡ון  ‚י‚‡נ‚ען  ווייטער  זיי  זענען 
‰‡בין  מלך.  ‡יין  ‡ייך  ביי  ‡יז  ווער  וו‡רטיס  „י  ‚יפרע‚ט  זיי  ‰‡בין 
ˆום  ברענ‚ט  זי  מחמ˙  ˙ו‡ר  יפ˙   ‡ ‡יז  מלך  זייער  ‡ז  ‚יענפערט.  זיי 
˙כלי˙. וו‡רין „ער ˙כלי˙ ‡יז יי˘וב ‰עולם („‰יינו ‡ז „י וועלט ז‡ל 
זיין ב‡זעˆט מיט מענ˘ן) כנ"ל ‡ון פריר ‡יז ביי זיי ‚יווען ‡ יפ˙ ˙ו‡ר 
‡יז  זי  וו‡ס  ˙ו‡ר  יפ˙   ‡ ‚יפונען  זיי  ‰‡בין  נ‡ך  „ער  ‡יין מלכ‰  פ‡ר 
וויל„ ˘יין זייער. ‰‡בין זיי זי ‡ויף ‚ינומען פ‡ר ‡ מלכ‰ ‰‡בין זיי זיך 
‚י˘טויסין. „‡ס מוז בוו„‡י זיין „י ב˙ מלכ‰ ‰‡בין זיי ‡ויך ‚יבעטין ‡ויב 
מע ˜‡ן זיך זע‰ן מיט ‡יר. ‡יז מען ‚י‚‡נ‚ען ‡ון מע ‰‡ט ‚ימעל„יוועט. 
זענען זיי ‡ריין ‚י‚‡נ‚ען ˆו „ער מלכ‰ ‰‡בין זיי זי „ער˜ענט ‡ז „‡ס 
‡יז „י ב˙ מלכ‰ ‡ליין ‡ון „י ˘מח‰ וו‡ס „‡רט ‡יז ‚יווען. ˜‡ן מען 
בוו„‡י ניט מ˘ער זיין. ‰‡בן זיי זי ‚יפרע‚ט ווי ˜ומסטו ‡‰ער. ‰‡ט זי 
זיי „ערˆיילט ‡ז „עמולט ‡ז „ער רוח סער‰ ‡יז ‚יווען. ‡ון ‰‡ט ‡ויס 
‚יח‡פט „‡ס טייערע ˜ינ„ פון „ער ווי‚ ‡רויס כנ"ל ‡יז זי ˙יכף ב˘ע˙ 
ב‰ל‰ נ‡ך ‚יל‡פין נ‡ך „עם ˜ינ„ ‡ון זי ‰‡ט עס ניט ‚יפונען. ‰‡ט זי 
„י מיליך ‚י˘פ‡רט ‡ון „ער פון ‡יז ‚יוו‡רין ‡ ים פון מיליך. „ערנ‡ך 
‰‡בין זי ‚יפונען „י מ„ינ‰ ‡ון ‰‡בין זי ‡ויף ‚ינומען פ‡ר ‡יין מלך ‡ויף 
זיי. ‡ון סע ‡יז „‡רט ‚יווען ‡ ‚רויסע ˘מח‰ ‡ון זיי ‰‡בן זייער ‚יוויינט 
‡ויך ‡ויף „עם טייערן ˜ינ„ וו‡ס סע ‡יז ניט „‡. ‡ון ‡ויף ‡יר פ‡טער 
‡ון מוטער וו‡ס זי ווייסט פון זיי ניט. ‡ון ‰יינט ‰‡ט ˘וין „י מ„ינ‰ ‡ 
מלך ‡ויך. וו‡רין „‡ ‡יז זיך ˘וין „‡ ‡יר מ‡ן פון „ער ב˙ מלכ‰ וו‡ס 
זי ‡יז „‡ ‚יוו‡רין מלכ‰ וו‡רין „ער ‚בור ‡יז זיך ‡יר מ‡ן. ‰‡ט ˘וין 
„י מ„ינ‰ ‡ מלך. ‰‡ט „י ב˙ מלכ‰ ‚יבעטין „עם בעל ˙פל‰ ‡ז ער ז‡ל 
„ערוייל ‚יין ‡ין ‡יר מ„ינ‰ ‡ון ז‡ל זי „ערוייל ‡ביסיל רייני˜ן פון זייער 
זיי ‡יז „ער עי˜ר ˙כלי˙ ‚יווען ‡ יפ˙  ווייל ביי  מי‡וס ˘לעכı וו‡רין 
זיי בוו„‡י זייער מזו‰ם ‚יווען ‡ון זענען זייער ‚ילי‚ין ‡ין  ˙ו‡ר זענען 
„ער ˙‡ו‰ ‡יבער „עם ‰‡ט זי ‚יבעטין „עם בעל ˙פל‰ ‡ז ער ז‡ל ‚יין 
‡ון ז‡ל זיי „ערווייל ‡ביסיל רייני˜ין „ערפון (כלומר ער ז‡ל זיי מוסר 
ז‡‚ין ‡ז זי ז‡לין ניט ‡זוי לי‚ין ‡ין „ער ˙‡ו‰ פון ני‡וף) ‡ז זיי ז‡לין ניט 
‡ו‰ ‡יז „‡ס  לעכı וו‡רין חוı וו‡ס סע ‡יז ‡̇  ‡זוי ‚ר‡ב זיין ‡ין „עם̆ 
נ‡ך ביי זיי ‚יווען ‡זוי ווי ‡יין ‡מונ‰ ‡ז „‡ס ‡יז „ער ˙כלי˙ (וו‡רין „י 
‡לע כ˙ו˙ ווו‡ס ‡יטליכע ‰‡ט זיך ‡ויס ‚י˜ליבין ‡ירע ˘לעכטע ז‡ך 
פ‡ר ‡ ˙כלי˙ כנ"ל. ‡יז „י ז‡ך ביי ‡יטליכער ‚יווען ‡זוי ווי ‡יין ‡מונ‰ 
‡ז „‡ס ‡יז „ער ˙כלי˙) ‡יבער „עם ‰‡ט זי ‚יבעטין „עם בעל ˙פל‰ ‡ז 

ער ז‡ל ‚יין ‡ון ז‡ל זיי רייני˜ין ‡ביסיל „ערווייל.

ִווי ַאזֹוי ֶקען ֶמען ִזי ֵרייִניְגן?

ִאיז ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַאַריין ִאין ַא ֶהעְרִליֶכע 
ֶרִּבי  ָזאְגט אּוְנז ֶדער  ְוִהְתּבֹוְדדּות: ָדא  ְּתִפָלה  ְׁשמּוֶעס פּון 
ַאן ֵעָצה ִווי ַאזֹוי ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ִזי ֵרייִניְגן פּון ַאֶלע ַזייֶנע 
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ַנת תשפ"ב ִלְפָרט ָקָטן,  ת ֵעֶקב, ְמָבְרִכים חוֶֹדׁש ֱאלּול, שְׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ

עְרִטי  ֶרְסֶלב - ִליבֶּ ֶטעְטל, ִקְרַית בְּ ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין שְׁ יָבה שְׁ ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

יָבה  א' ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ א ַרבָּ יים 'ִקיּדּושָׁ יע"א. ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען בַּ

יוֹת',  יעּור ִאין ֵסֶפר ַהָקדוֹׁש 'ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ יְך ֶגעֶווען ֶדעם שִׁ ִליָט"א ַמְמשִׁ שְׁ

ִפָלה. ַעל תְּ ה יב, ִמבַּ ַמֲעשֶׂ

ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ַמְמִׁשי ֶגעֶווען ֶדעם ָלׁשֹון 
פּון ֶרִּבי'ן ִאיֶנעֵווייִניג:

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:
ו ‡יין מ„ינ‰. ‰‡בין זיי ‡ויך ‚יפרע‚ט „י וו‡רטיס.  זענען זיי ‚י˜ומען̂ 
זיי  מען  ‰‡ט  מלך.  ‡ייער  ‡יז  ווער  ‡ון  „‡ס  ‡יז  מ„ינ‰   ‡ פ‡ר  וו‡ס 
‚יענפערט. ב‡˘ר „עמולט ‡ז „ער רוח סער‰ ‡יז ‚יווען. „עמולט ‰‡בין 
זיך „י לייט פון „ער מ„ינ‰ ‡ויס ‚י˜ליבין. ‡ז „ער ˙כלי˙ ‡יז „ער „יבור. 
‰‡בין זיי ‡ויף ‚ינומען. ‡ „ברן ‡ בעל ל˘ון פ‡ר ‡ מלך. „ערנ‡ך ‰‡בין 
זיי ‚יפונען זייער ‡ ‚רויסין בעל ל˘ון ומליˆ‰ ‡ון ‡ „ברן. ‰‡בין זיי ‡ים 
„י  ‚יווען  וו‡רין „ער מלך ‰‡ט ‡ים מוחל  ‚ינומען פ‡ר ‡יין מלך.  ‡ויף 
זיך ‚י˘טויסין „‡ס מוז  זיי  ווייל ער ‡יז ‡זוי ‡ בעל ל˘ון. ‰‡בין  מלוכ‰ 
בוו„‡י זיין „ער מליı פון ‡ונזער מלך ‰נ"ל. ‰‡בין זיי ‡ויך ‚יבעטין ‡ויב 
סע ‡יז מע‚ליך זיך ˆו זע‰ן מיט „עם מלך. ‰‡ט מען זיי ‚יענפערט. מע 
מוז מעל„יווען ‰‡ט מען ‚ימעל„יוועט ‰‡ט ער ‚י‰ייסין ‡ז זיי ז‡לין ‡ריין 
 ıומען זענען זיי ‡ריין ‚י˜ומען ˆו „עם מלך. ‡ון „‡ס ‡יז ‚יווען „ער מלי˜
פון „עם מלך. ‰‡בין זיי זיך „ער˜ענט ‡יז ‚יווען ˆווי˘ן זיי ‡ויך זייער ‡ 
‚רויסע ˘מח‰ ‡ון בכיו˙. ‡יז „ער מליı מיט זיי ‡ויך ‚י‚‡נ‚ען זענען זיי 
ווייטער ‚י‚‡נ‚ען זוכן. ט‡מער וועלין זיי ‚יפינען „י ‡יברי˜ע. וו‡רין זיי 
זייערע  מ‡ל  ‡לע  ‚יפינען  זיי  זיי.  ‰עלפט  י˙ברך  ‰˘ם  ‡ז  ‚יזע‰ן  ‰‡בין 
חברים. ‡ון זיי ‰‡בין „‡ס ‡לı ‡נ‚י‰‡נ‚ען ‡ין „עם זכו˙ פון זייער כ˘רין 
פילו˙ זענען  מי„ מ˙פלל „רויף. ‡ון „‡רך זיינע̇  פל‰ וו‡ס ער ‡יז̇  בעל̇ 
זי זוכ‰ ‡לı ˆו ‚יפינען זייערע חברים זענען זיי ווייטער ‚י‚‡נ‚ען ט‡מער 

וועלין זיי נ‡ך ‚יפינען „י ‡יברי˜ע.

ו ‡יין מ„ינ‰ ‡ון זיי ‰‡בין ‡ויך  זענען זיי ‚י‚‡נ‚ען ‡ון זענען ‚י˜ומען̂ 
‚יפרע‚ט וו‡ס פ‡ר ‡ מ„ינ‰ ‡יז „‡ס ‡ון ווער ‡יז ‡ייער מלך. ‰‡ט מען 
זיי ‚יענפערט ‡ז זיי זענען פון „ער כי˙‰ וו‡ס זיי ‰‡בין זיך ‡ויס‚י˜ליבין 
‡ז „ער ˙כלי˙ ‡יז ‡ז מע ז‡ל ˘יכירין ‡ון פרייליך זיין ‰‡בן זיי זיך ‡ויף 
פרייליך.  ˙מי„  ‡יז  ער  וו‡רין  מלך.  ‡יין  פ‡ר  ˘יכור   ‡ עפעס  ‚ינומען 
„ערנ‡ך ‰‡בין זיי ‚יפונען ‡יין מענ˘ן וו‡ס ער ‡יז ‚יזעסין ‡ין ‡יין ים פון 
וויין ‡יז ער זיי זייער וו‡ויל ‚יפעלין בעסער. וו‡רין „ער ‡יז זיך בוו„‡י 
זייער ‡ ‚רויסער ˘כור וו‡רין ער זיˆט זיך ‡ין ‡ ים פון וויין ‰‡בין זיי ‡ים 
‡ויף ‚ינומען פ‡ר ‡ מלך. ‰‡בין זיי ‡ויך ‚יבעטין מע ז‡ל זיך מיט ‡ים 
זע‰ן ‡יז מען ‚י‚‡נ‚ען ‡ון מע ‰‡ט ‚ימעל„יוועט. זענען זיי ‡ריין ‚י‚‡נ‚ען 
ˆו „עם מלך ‡ון „‡ס ‡יז ‚יווען „ער ‡ו‰ב נ‡מן פון „עם מלך וו‡ס ער 
‡יז ‚יזעסין ‡ין „עם ים פון וויין וו‡ס ער ‡יז ‚יוו‡רין פון „י ריי„ פון „עם 
מליı וו‡ס ער ‰‡ט ‚יטרייסט זיי כנ"ל. (‡ון „י מ„ינ‰ ‰‡ט ‚ימיינט ‡ז ער 
‡יז ‡ ‚רויסער ˘יכור ווייל ער זיˆט ‡ין ‡ ים פון וויין ‰‡בין זיי ‡ים ‡ויף 
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ַּתֲאוֹות, דּוְרְכ'ן ַּבַעל ְּתִפָלה; ַאז ֶמען ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶמען  ִאיז   - ְּתִהִלים  ָזאְגט  ֶמען  אּון  ֶּבעט  ֶמען  ַדאֶוועְנט,  ֶמען 

זֹוֶכה ַארֹויס צּו ֵגיין פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכֶטע ַּתֲאוֹות.

ֵקייֶנער ַדאְרף ִמי ִניְׁשט...

ְוִהְתּבֹוְדדּות,  ְּתִפָלה  ִאין  ְׁשַטאְרק  ֵזייֶער  ַזיין  ַדאְרף  ֶמען 
'ֵקייֶנער ֶהעְרט ִמיר  ַאז:  ִזי ַדאְכְטן  ָאְנֵהייּב ֶקען  ִאין  ֲאִפילּו 
ִניְׁשט אֹויס', 'ֵקייֶנער ַדאְרף ִמי ִניְׁשט', אּון 'ַמייֶנע ְּתִפלֹות 
ֶוועְרן ִניְׁשט ָאְנֶגענּוֶמען'. ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 
ִאים  ַאז ֶמען ַדאְרף  ֶגעְׁשִּפיְרט   ָאְנֵהייּב ָהאט ֶער אֹוי ִאין  ַאז 
ִניְׁשט; ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט (ִׁשְבֵחי ָהַר"ן, ִסיָמן יב) ֶווען ֶער ְפֶלעְגט 
ַאז  ִזי ִאים ְׁשֶטעְנִדיג ֶגעַדאְכט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָהאט  ֶרעְדן צּום 
ֶמען ֶהעְרט ִניְׁשט אֹויס אֹויְבן ִאין ִהיְמל ָוואס ֶער ֶּבעט, אּון ַאז 
ֵקייֶנער קּוְקט ִניְׁשט אֹויף ִאים, ַפאְרֶקעְרט, ִווי ֶמער ֶער ְפֶלעְגט 
ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָהאט ִזי ִאים ַאְלץ ֶמער ֶגעַדאְכט ִווי 
ֵגייֶען  ֶעס  ַאז  ֶגעֶזען  ָהאט  ֶער  ַווייל  ִניְׁשט,  ִאים  ַדאְרף  ֶמען 
ַאִריֶּבער ַאַסא ָיאְרן אּון ֶער ָהאט ָנאְכַאְלץ ִניְׁשט זֹוֶכה ֶגעֶווען 
ִאים   ִזי ָהאט  ֶדעְרַפאר  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ָנאְנט  ֶוועְרן  צּו 
ֶגעַדאְכט ַאז ֵקייֶנער ֶהעְרט ִאים ִניְׁשט אֹויס, ַאְדַרָּבה, ֶעס ָהאט 
ִווי ֶמען ְׁשטּוְּפט ִאים ַאֶוועק פּון ִדי ְקדּוָׁשה,  ִאים אֹויְסֶגעֶזען 
ִמיט ֶדעם ַאֶלעֶמען ָהאט ִזי ֶדער ֶרִּבי ֵזייֶער ֶגעְׁשַטאְרְקט אּון 

.ִניְׁשט אֹויְפֶגעֶהעְרט ִמיט ַזיין ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם ִיְתָּבַר

נֹוֵפל  ֶׁשָהָיה  ָהָיה  ְּפָעִמים  "ְוַכָּמה  (ָׁשם):  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער 
ּוַמְפִציר  ּוַמְעִּתיר  ִמְתַּפֵּלל  ֶׁשהּוא  ֶׁשָרָאה  ֶזה  ֵמֲחַמת  ְּבַדְעּתֹו 
ָּכל ָּכ ֶׁשִּיְתָקֵרב ַלֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ְוֵאין ִמְסַּתְּכִלין ָעָליו 
ְּכָלל, ּוֵמֲחַמת ֶזה ָנַפל ִלְפָעִמים ְּבַדְעּתֹו ְולא ָהָיה ְמַדֵּבר עֹוד 
 ִזי ָהאט  ָמאל   ַאַסא ָיִמים"  ֵאיֶזה  קֹונֹו  ְלֵבין  ֵּבינֹו   ָּכ ָּכל 
ֶצעְּבָראְכן,  ֵזייֶער  ֶגעָוואְרן  ִאיז  ֶער  ַאז  ֶרִּבי'ן  ַּביים  ֶגעַמאְכט 
ֶזעֶעְנִדיג ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ַאזֹוי ַסא ֶגעַדאֶוועְנט אּון ֶגעֶּבעְטן 
ָאֶּבער ֶעס ַדאְכט ִזי ִאים ַאז ֶמען ַדאְרף ִאים ִניְׁשט, אּון ֶער 
ָהאט אֹויְפֶגעֶהעְרט ַמאְכן ִהְתּבֹוְדדּות, "ַאַחר ָּכ ִנְזַּכר ְּבַעְצמֹו 
ְוִהְתַּבֵּיׁש ְּבַעְצמֹו ַעל ֶׁשִהְרֵהר ַאַחר ִמּדֹוָתיו ִיְתָּבַר, ִּכי ֶּבֱאֶמת 
רֹוֶצה  הּוא  ּוְבַוַּדאי  ְוכּו',  ְוַרחּום  ַחּנּון   ִיְתָּבַר ַהֵּׁשם  ְּבַוַּדאי 
ְלַהְעִּתיר  ׁשּוב  ְוִהְתִחיל  ְּבַדְעּתֹו,  ְוִנְתַחֵּזק  ְוָחַזר  ְוכּו',  ְלָקְרבֹו 
ּוְלַדֵּבר ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר ַּכַּנ"ל", ִּביז ֶער ָהאט ִזי ֶגעַכאְּפט 
ֵזייֶער ַפאְרֶׁשעְמט ַאז   ִזי ָוואס ֶער ָהאט ֶגעטּון אּון ֶער ָהאט 
ֶער ָהאט ָנאְכֶגעָלאְזט פּון ִדי ֵהייִליֶגע ֲעבֹוַדת ַהֵׁשם, ָהאט ֶער 
ַּכָּמה  ָהָיה  "ְוֵכן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן  ָאְנֶגעהֹויְּבן  צּוִריק 

ְּפָעִמים", ַאזֹוי ִאיז ֶגעֶווען ַאַסא ָמאל, ַעֵיין ָׁשם.

ֶעס ּבֹויט אֹויף ִדי ֱאמּוָנה

ָדאס ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֵרייִניְגט אֹויס ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון 
ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס, אּון ֶעס ְּבֶרעְנְגט ִאין ִאים ַאַריין ַא ְׁשַטאְרֶקע 
ֱאמּוָנה, ַווייל ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִלי ִזי צּו ְׁשֶטעְלן ַדאֶוועֶנען 
ַאַריין  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ָוואס  ֶדעם  ָאן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום 
ָוואס  ֶהעְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֱאמּוָנה,   ִזי ִאין  ֶנעֶמען 
ֶער ֶרעְדט, קּוְמט אֹויס ַאז ִמיט ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועְרט אֹויְפֶגעּבֹויט ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש ִדי ֱאמּוָנה 

ְׁשֶטעְרֶקער אּון ְׁשֶטעְרֶקער.

ִניְׁשט  ָהאְּבן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  פּון  ֶהעְרן  ַטאֶקע  ֶקען  ֶמען 
ַקיין ֱאמּוָנה ִווי ֵזיי ַמאְכן חֹוֶזק פּון ִדי ָוואס ַמאְכן ִהְתּבֹוְדדּות, 

ָאֶּבער  ַוואְנט..."  ַא  צּו  ֶרעְדְסט  דּו  ֶרעְדְסטּו?  ֶוועֶמען  "צּו 
ַאז  ֵווייְסט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבט  ָוואס  ֵאייֶנער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֶרעְדט  ִאיֶּבעָראל,  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 

ְׁשֶטעְנִדיג.

ַגְׁשִמיּות אּון רּוָחִנּיּות

ֶמען ֶקען ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶיעֶדע ַזא; ַאז דּו ִּביְסט 
ָאֶדער  ִּביְלס  ֶרעְנט,  ַּבאָצאְלן  ַדאְרְפְסט  ֶגעְלט,  ִאין  ֶגעְדרּוְקט 
אּון  ֶמעְנְטְׁשן  פּון  ֶגעְלט  ָּבאְרְגן  ֵגיין  ַאְנְׁשָטאט  ָמאְרֶגעְדזׁש, 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער  ִאין חֹובֹות, ֶּבעט ֶדעם  ַפאְלן  ַאַריין 
"ִרּבֹונֹו  ַּפְרָנָסה",  גּוֶטע  ַא  ָזאל   ִאי ִמיר  ֶהעְלף  ַבּאֶׁשעֶפער 
ֶׁשל עֹוָלם ֶגעּב ִמיר ֶׁשַפע", ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ִמיט ֶיעֶדע ַזא, צּום 
ֵּבייְׁשִּפיל דּו ַדאְרְפְסט ַא ֵנייֶע ַקאר, ַא ֵנייֶע הֹויז, ָזאְלְסט ֶעס 
ֶּבעְטן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִדיר 

ֶהעְלְפן.

ֶעס ִאיז ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָזאְגן ַאז ֶעס ַּפאְסט ִניְׁשט צּו ֶּבעְטן 
"ַזיי  ַטֲענה'ֶנען:  ֵזיי  ַזאְכן,  ַגְׁשִמיֹוְת'ִדיֶגע  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ִניְׁשט ְמַגֵּׁשם ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶּבעט ִניְׁשט אֹויף ַגְׁשִמיּות",
ֵנייֶע  ַא  ֶּבעְטן   ִאי ָזאל  ֶדען  ֶוועם  פּון  ָאֶּבער  ִאיז  ֶאֶמת  ֶדער 
ָזאל  ֶוועם ֶדען  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?! פּון  ִניְׁשט פּוֶנעם  ַקאר – אֹויּב 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?!  פּוֶנעם  ִניְׁשט  אֹויּב   - הֹויז  ֵנייֶע  ַא  ֶּבעְטן   ִאי
ֶדעם  ְמַגֵּׁשם  ֶזעֶנען  ֵזיי   - ָדאס  ָזאְגן  ָוואס  ִדי  ַפאְרֶקעְרט 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַווייל ֵזיי ֵטייְלן ָאּפ רּוָחִנּיּות אּון ַגְׁשִמיּות ַאז ָדאס 

ֶזעֶנען ְצֵוויי ַּבאזּוְנֶדעֶרע ַזאְכן.

(ְּבֵראִׁשית ַרָּבה א, כא) ֵּבית ַׁשַּמאי  ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן  ֲחָכֵמינּו 
ֶגעָוואְרן,  ַּבאַׁשאְפן  קֹוֶדם  ִאיז  ָוואס   ִזי ְקִריְגן  ִהֵלל  ֵּבית  אּון 
ַאז קֹוֶדם ָהאט  ַהאְלְטן  ַׁשַּמאי  ֵּבית  ֶעְרד,  ֶדער  ִצי  ִהיְמל  ֶדער 
ֶדער  ָנאְכֶדעם  אּון  ִהיְמל  ֶדער  ַּבאַׁשאְפן  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ַאז קֹוֶדם ָהאט ֶדער  ָזאְגן  ִהֵלל  ֵּבית  ֶעְרד, אּון 
ֶרִּבי  קּוְמט  ִהיְמל,  ֶדעם  ָנאְכֶדעם  אּון  ֶעְרד  ֶדער  ַּבאֶׁשאֶפען 
ֲאבֹות  ֶנְחְלקּו   ֵהיַא ֲאִני  "ָּתֵמַּה  ָזאְגט:  אּון  יֹוָחִאי  ֶּבן  ִׁשְמעֹון 
ָוָאֶרץ, ֶאָּלא  ְּבִרַּית ָׁשַמִים  ָהעֹוָלם ֵּבית ַׁשַּמאי ּוֵבית ִהֵּלל ַעל 
 ִאי ְוִכּסּוָיּה",  ְּכִאְלָפס  ֶאָּלא  ִנְבְראּו  ְׁשֵניֶהם א  ֶׁשֲאִני אֹוֵמר 
ֵּבית ַׁשַּמאי אּון  ִדי  ַצִדיִקים -  ְגרֹויֶסע  ִדי  ִזי אֹויף  וואּוְנֶדער 
ֵּבית ִהֵלל ָוואס ְקִריְגן ֵזיי ִזי ָוואס ִאיז קֹוֶדם ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן, 
ִאי ַהאְלט ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ַּבאַׁשאְפן ִדי ֶעְרד ִמיט 

ִדי ִהיְמל ֵּבייֶדע צּוַזאֶמען, ַאזֹוי ִווי ַא ָטאּפ ִמיט ִאיר ֶדעְקל.

מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ַאַסא ֶרעְדן פּון ֶדעם ֶמְדָרׁש אּון ָדאס 
ֶוועְגן  ְצֵוויי  פּון  ַמֲחלֹוֶקת  ַא  ִאיז  ָדאס  ַאז  ַזיין,  ַמְסִּביר  ֵׁשיין 
ַׁשַּמאי'  ֵּבית  'ִׁשיַטת  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ִדיֶנען  צּו  ַאזֹוי  ִווי 
ִאיז ֶגעֶווען חֹוֶמר ַהִּדין, ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעט ִאין ִדי ְגָמָרא (ַׁשָּבת 
ֵזיי ַאז קֹוֶדם ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  לא.), ֶדעְרַפאר ַהאְלְטן 

צּו  רּוָחִנּיּות,  אֹויף  ַווייְזט  ָׁשַמִים  ַווייל  ִהיְמֶלען,  ִדי  ַּבאַׁשאְפן 
ַזיין  'ָׁשַמִים',  אר  נַָ ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ַאז  ֶמעְנְטׁש  ַפאְר'ן  ַווייְזן 
ֶוועְלט,  ֶדער  פּון  אֹויְסֶגעטּון  ִאיְנַגאְנְצן   – ֶמעְנְטׁש'  'ִהיְמל  ַא 
ִוויֶדער 'ִׁשיַטת ֵּבית ִהֵלל' ִאיז ֶגעֶווען צּו ְגִריְנֶגער ַמאְכן ַפאְר'ן 
ֶמעְנְטׁש, ֶדעְרַפאר ָזאְגן ֵזיי ַאז קֹוֶדם ָהאט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַּבאַׁשאְפן ִדי ֶעְרד, צּו ַווייְזן ַאז ֶמען ַדאְרף ַזיין ָדא אֹויף ֶדער 
ֶעְרד, אּון ָנאְכֶדעם ֵגייט ֶמען צּום ִהיְמל, קּוְמט ֶרִּבי ִׁשְמעֹון ֶּבן 
יֹוָחִאי אּון ָזאְגט: "ִאי ַפאְרְׁשֵטיי ִניְׁשט ָוואס ִאיז ִדי ַגאְנֶצע 



‚

ַמְחלֹוָקה, ַפאְרָוואס ֵטייְלְסטּו ָאּפ ְצִוויְׁשן 'ָׁשַמִים' אּון 'ֶאֶרץ', 
ְצִוויְׁשן ַגְׁשִמיּות אּון רּוָחִנּיּות, ַאֶלעס ִאיז ֵאייְנס".

ַאֶלעס ֶוועְרט ֶאלֹוקּות

ֶמען ֶקען ֶעְסן ַא ֵפייֶנע ְסעּוָדה, אֹויּב ֶמען ַמאְכט ֶדערֹויף 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן  ֵאייְנס  ֶעְסן  ַגאְנֶצע  ִדי  ֶוועְרט  ְּבָרָכה  ַא 
ָאֶדער ַא ֶמעְנְטׁש ָפאְרט ַאֶוועק ִזי ָאְּפרּוֶען ִמיט ַזיין ִמְׁשָּפָחה, 
"ְׁשּכֹוַח  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ֶדעם  ֶער  ַדאְנְקט  ְּפַרט  ֶיעֶדע  ַּביי  אּון 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער", "ַא ְמַחֶּי' ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער", ֶוועְרט ִדי ַגאְנֶצע 

ַוואַקאְצֶיע ֵאיין ְׁשִטיק גּוְטס.

ֵסֶדר  ֶגעֶהעִריֶגע  ַמיין  ִאין   ִאי "ֶווען  ֵמייֶנען:  ֶמעְנְטְׁשן 
ִאיְנֶדעְרֵהיים ִּבין ִאי ִאין 'הֹויֶכע ֶטעג', אּון ַּביי ַוואַקאְצֶיע 
ֵאיין  ַאֶלעס  ִאיז  ֶּבֶאֶמת  ֶטעג'..."  'ִניְדִריֶגע  ִאין   ִאי ִּבין 
ָאְנֶגעְקִניְּפט ִאיֶנעם  ַזיין  ַזא, וואּו ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ֶקען ֶער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִניְׁשט ַקיין ִאיְנֶטעְרֵׁשייד ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ָאֶדער 
ִאין ָאְּפרּוה, ְׁשֶטעְנִדיג ֶרעד ִאי צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִאי ֶּבעט 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ִאי ַדאְנק ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ַאָמאל ִאיז ַא ִאיד ֶגעקּוֶמען צּו ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ָהאט 
ָנָתן ֶגעְפֶרעְגט: "דּו ִּביְסט ִזי ֶיעְדן ָטאג ִמְתּבֹוֵדד  ִאים ֶרִּבי 
ָנָתן  ֶרִּבי  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ִאיד  ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?"  צּום 
ָהאט  ָנָתן  ֶרִּבי  ִווי  ַאזֹוי  ִהְתּבֹוְדדּות  ָטאג  ֶיעְדן  ַמאְכט  ֶער  ַאז 
ִאים ֶגעֶלעְרְנט, ְפֶרעְגט ִאים ֶרִּבי ָנָתן: "ָוואס ֶּבעְטְסטּו פּוֶנעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?" ָהאט ֶדער ִאיד ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאי ֶּבעט זֹוֶכה 
ִמיר,  "ָזאג  ָנָתן:  ֶרִּבי  ִאים  ְפֶרעְגט  ְוכּו'",  ַמְדֵריגֹות  צּו  ַזיין 
ַּפְרָנָסה ָהאְסטּו?" ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער ִאיד: "ֵניין", ָזאְגט ִאים ֶרִּבי 
ָנָתן: "ֶהער ִמי צּו, דּו ָזאְלְסט ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 
ֶנעְמט  ַמָצב  ֶיעְדן  פּון  ֶאֶמת".  ַדיין  ִאיז  ָדאס  ַווייל  ַּפְרָנָסה, 
ֶוועְרט  ַאֶלעס  ַאז  אֹויס  קּוְמט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ַאַריין  ֶמען 

ֶאלֹוקּות, ַאֶלעס ֶוועְרט ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.

ַאֶוועק ְטַרייְּבן ָדאס טּוְנְקְלֵקייט

ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ִחילּוֵקי ֵדעֹות ְצִוויְׁשן ִדי ַצִדיִקים, ִדי ַּבֲעֵלי 
מּוָסר ָהאְּבן ֶגעַהאְלְטן ֶמען ָזאל עֹוֵסק ַזיין ִאין 'סּור ֵמָרע'; ֶמען 
ַמאְכן  ַפאְסְטן,  ַדאְרף  ֶמען   ,ִזי פּון  ְׁשִטיֶקער  ְׁשַנייְדן  ַדאְרף 
'ִּביטּול ֲהֶיׁש', ִוויֶדער ִדי ַּתְלִמיֵדי ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאְּבן ֶגעַהאְלְטן 
ַפאְרֶקעְרט, ֶמען ָזאל עֹוֵסק ַזיין ִאין 'ֲעֵׂשה טֹוב'; ַאז ַא ְׁשטּוּב 
ִאיז טּוְנְקל ֶקען ֶמען ִניְׁשט ַאֶוועק ְטַרייְּבן ָדאס טּוְנְקְלֵקייט... 
ֶעס ִאיז ָדא ֵאיין ֵעָצה ִציְנד ָאן ִליְכט, ֶלעְרן, ַדאֶווען, טּו ִמְצוֹות, 

ֶוועט ָדאס טּוְנְקְלֵקייט אֹויָטאַמאִטיׁש ַאֶוועק ֵגיין.

ִּבין   ִאי ָגאְרִניְׁשט,  ִּבין   ִאי" ָטאג:  ַגאְנְצן  ַא  ִזיְנֶגען  פּון 
ִּבין   ִאי ָיא,  ִּבין   ִאי" ָגאְרִניְׁשט",  ִּבין   ִאי ָגאְרִניְׁשט, 
ִניְׁשט, ִאי ִּבין ָיא..." ֶוועט ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרן, ֶעְנֶדעְרׁש ְּבֶרעְנג 
ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ֶרעד  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ַאָראּפ 
ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער,  ִאיז ֶדער  ַאֶלעס  ִאיז ָדא,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ִאי ִּבין ִאיז פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֶוועט ְמֵמיָלא ֶוועְרן ִליְכִטיג, 
ַווייל ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ָדא ֶוועְרן ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס ֶוועט 

ָּבֵטל ּוְמֻבָּטל.

ַפאל,  ֶיעְדן  ִאין  ֶהעְלְפט  ְוִהְתּבֹוְדדּות  ְּתִפָלה  פּון  ֵעָצה  ִדי 
ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק ִאין ֶוועְלֶכע ַּתֲאָוה ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ַאַריין 
ָסאְרט  ַפאְרִׁשיֶדעֶנע  אֹויס  ָדא  ֶרעְכְנט  ֶרִּבי  ֶדער  ֶגעַפאְלן, 

ִּכיּתֹות פּון ַפאְרִׁשיֶדעֶנע ָסאְרְטן ַּתֲאוֹות, ָאֶּבער ַאז ֶמען ֶנעְמט 
ְּתִפָלה  פּון  ֶוועג  ֶרִּביְנ'ס  ֶדעם  ֶנעְמט  ֶמען  ְּתִפָלה,  ַּבַעל  ֶדעם 
ְוִהְתּבֹוְדדּות, ֶמען ֶּבעט ֶיעֶדע ַזא פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶוועט 

ָדאס ֵרייִניְגן ֶדעם ֶמעְנְטׁש פּון ַאֶלע ְׁשֶלעְכְטס.

ֶמֶל ְּבָׂשֶדה

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִאיז ַאַריין ִאין ַא ְׁשמּוֶעס 
פּון חֹוֶדׁש ֱאלּול: ֶמען ָהאט ְפִריֶער ֶגעֶּבעְנְטְׁשט חֹוֶדׁש ֱאלּול, 
ֶעס קּוֶמען ֶיעְצט ֵזייֶער ֵׁשייֶנע ֶטעג, ִאין ַחַּב"ד רּוְפט ֶמען ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ִניְׁשט  ֶקען   ֶגעֶוועְנִלי ַּבָּׂשֶדה";   ֶמֶל" חֹוֶדׁש 
אר ִדי ְׁשטּוּב ֶמעְנְטְׁשן אּון יֹוֲעִצים ֶקעֶנען  ֶרעְדן צּום ֶקעִניג, נַָ
ְׁשֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּום ֶקעִניג, ָדאס ִאיז ַאֶלעס ֶווען ֶדער ֶקעִניג 
ִזיְצט ַּביי ִזי ִאין ַּפאַלאץ, ָאֶּבער ֶווען ֶדער ֶקעִניג ִאיז אֹויְפ'ן 
ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  ֶקען  ֶדעָמאְלט  ַּפאַלאץ,  פּון  ִאיְנְדרֹויְסן  ֶוועג 
צּוקּוֶמען צּום ֶקעִניג אּון ֶרעְדן ִמיט ִאים, ָזאְגט ֶדער ֵהייִליֶגער 
ַּבַעל ַהַּתְנָיא ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו (ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה ַּפְרַׁשת ְרֵאה, ַדף לב) חֹוֶדׁש 
ֱאלּול ִאיז ֶדער 'ֶמֶל ַּבָּׂשֶדה', ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ְצִוויְׁשן 
אּוְנז, ֶיעֶדער ֵאייֶנער ֶקען ְּתׁשּוָבה טּון אּון ִזי צּוִריק ֶקעְרן צּו 

ִאים.

ֶדער  צּוֶגעֵלייְגט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט  ַאַגב 
ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָהאט ָהאט אּוְנז ֶגעֶגעְּבן ַא ַמָּתָנה, ַאז ֶדער ֶרִּבי 
אר חֹוֶדׁש ֱאלּול,  ֶלעְרְנט אּוְנז אֹויס ַאז 'ֶמֶל ַּבָּׂשֶדה' ִאיז ִניְׁשט נַָ
אר ַא ַגאְנץ ָיאר, ִמיר ֵגייֶען ַא ַגאְנץ ָיאר ִאין ֶפעְלד ֶרעְדן צּום  נַָ

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ֱאלּול,  קּוְמט  "ֶעס  ָזאְגן:  ְפֶלעְגט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָנָתן  ֶרִּבי 
ֶמען ְּבֶרעְנט אּון ֶמען ְּבֶרעְנט, ָאֶּבער ֶמען טּוט ָגאְרִניְׁשט";
ֶדער ִעיָקר ַדאְרף ֶמען ֶזען צּו טּון ֶעֶּפעס אֹויף ְלַמֲעֶׂשה, ָזאג 

ָכאְטׁש ֵאיין ַקאִּפיְטל ְּתִהִלים ַפאר ֱאלּול.

ְמַקֵנא ַא ָּבחּור ָוואס ֵווייְסט פּון ְּתׁשּוָבה

ַא  צּו  ָאְנֶגערּוְפן   ִזי ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער 
ִאיְנְגל ָוואס ַהאְלט ֶגעֵצייְלֶטע ֶטעג ַפאר ַזיין ַּבר ִמְצָוה: ...; 
ֵגייְסט ׁשֹוין ַּבאְלד ַּבר ִמְצָוה ָהאְּבן, ִדי ֶׁשעְנְסֶטע ַזא ִאיז  דּו 
ֶווען ַא ָּבחּור ֵגייט צּום ַּבר ִמְצָוה אּון ֶער ֵווייְסט פּון ֶדעם ַאז 
"ִאי ֶקען ְּתׁשּוָבה טּון", ִאי ָהאּב ָדאס ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ַּביי 
ַמיין ַּבר ִמְצָוה, ִאי ָהאּב ֶגעוואּוְסט ַאז ִאי ִוויל ַזיין ַא ַצִּדיק, 
ַפאְרַּפאְסט  ָהאּב   ִאי ַאז  ַּפאִסיְרט  ָהאט  ֶעס  ֶווען   ֶדעְרָנא
ַווייל  ְמיּוָאׁש,  ִאיְנַגאְנְצן  ֶגעָוואְרן   ִאי ִּבין  ְׁשַמע,  ְקִריַאת  ְזַמן 
 ָהאּב ֶגעֶקעְנט ַאֶלע ַׁשאְרֶפע ַזאְכן פּון ֹזַהר ַהָקדֹוׁש, ִאי ִאי
ְקִריַאת  ֵלייֶנען  צּו  ַפאְרַּפאְסט  ֶעס  ֶווער  ַאז  ֶגעוואּוְסט  ָהאּב 
 ְׁשַמע ִאיז ֶיעֶנעם ָטאג ְּבִנּדּוי (זֹוַהר ַהָקדֹוׁש ַּפְרַׁשת ָּבָלק, ַדף קפו.), ִאי
ְגִריְנֶגעְרֵהייט ְּתׁשּוָבה  ָהאּב ָנאְכִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ַאז ִאי ֶקען 
"ֵהייִליֶגער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  צּום  ָזאְגן  ָּפׁשּוט  ַדאְרף   ִאי טּון, 
ַבּאֶׁשעֶפער ַזיי ִמיר מֹוֵחל, ִאי ֵגיי ׁשֹוין ַזיין גּוט, ָמאְרְגן ֶוועל 
ָהאּב  ָּבחּור  ַאְלס  ַצייט".  ִאין  ְׁשַמע  ְקִריַאת  ֵלייֶנען  ָיא   ִאי
 ֶגעֵמייְנט ַאז 'ְּתׁשּוָבה' ִאיז ֵגיין ִאין ַקאְלֶטע ִמְקָואֹות, ִזי ִאי
ִּבין   ִאי ַצִדיִקים...  פּון  ֲעבֹודֹות  טּון  ֶהעְנט,  ִדי  ַפאְרְּבֶרעֶנען 
ְמַקֵנא ַא ָּבחּור ָוואס ָהאט ַּבר ִמְצָוה אּון ֵווייְסט ׁשֹוין פּון ֶדעם 
אר ַּפאִסיְרן ִמיט ִמיר – ֶקען ִאי ָאְנֵהייְּבן  ַאז ָוואס ֶעס ָזאל נַָ

ָנאְכַאָמאל פּוְנָדאְסֵניי, ִאי ֶקען ָנאְכַאְלץ ְּתׁשּוָבה טּון.



„

ָדאס  ֶהעְרן  ֵזיי  ֶווען  ֶדעְרְׁשָראְקן  ֵזייֶער  ֶוועְרן  ֶמעְנְטְׁשן 
ָוואְרט "ְּתׁשּוָבה", ֵזיי ֵמייֶנען ַאז ָדאס ֵמייְנט ֶעֶּפעס ַא ְׁשֶוועֶרע 
ַזא ָוואס ֶמען ֶקען ִניְׁשט טּון, ֶמען ַדאְרף ַפאְסְטן אּון ֶוועְרן 
 ִאיְנַגאְנְצן ָמָרה ְׁשחֹוָרה; ָוואס ִאיז ְּתׁשּוָבה? ְּתׁשּוָבה ֵמייְנט ִאי
ַזיין גּוט", ֵגיי   ִאי "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן:  ָזאג צּום 

ָדאס ֶקען ֶיעֶדער ֵאייֶנער טּון.

ֶווען ִאי ִּבין ֶגעֶווען ַא ְמַלֵמד ָיאְרן צּוִריק ְפֶלעג ִאי ָדאס 
ַאַסא ַחֶזְר'ן ִמיט ִדי ִקיְנֶדער, 'ְּתׁשּוָבה טּון' ֵמייְנט ָזאְגן ַפאְר'ן 
ֲחָרָטה אֹויף  ִאי ָהאּב  ַבּאֶׁשעֶפער  "ֵהייִליֶגער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 
ִדי  ַאז  גּוט",  ַזיין  ֵגיי ׁשֹוין   ִאי אּון  ֶגעטּון,  ָהאּב   ִאי ָוואס 
 אֹוי ֶקעֶנען  ֵזיי  ַאז  וואּוֶסעְנִדיג  אֹויְפַוואְקְסן  ָזאְלן  ִקיְנֶדער 

ֶלעְּבן ִמיט ְּתׁשּוָבה.

ׁשֹוין ֶגעָוואְרן ַא ַצִּדיק ָּגמּור

ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  אֹויּב  (ִקידּוִׁשין מט:)  ָזאְגן  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע  ִדי 
ְמַקֵדׁש ַא ְפרֹוי אֹויְפ'ן ְּתַנאי ַאז ֶער ִאיז ַא ַצִּדיק ָּגמּור, ֲאִפילּו 
ִמיר ֵווייְסן אֹויף ִאים ַאז ֶער ִאיז ַא ָרָׁשע ָּגמּור, ִאיז ִדי ַהָלָכה ַאז 
ֶמען ַדאְרף חֹוֵׁשׁש ַזיין ַאז ָדאס ִאיז ָיא ַא גּוֶטע ִקידּוִׁשין, ַווייל 
ִוויל   ִאי" ֶגעַדאְנק:  גּוֶטע  ֵאיין  ֶגעְטַראְכט  ֶער  ָהאט  ֶאְפָׁשר 
ַזיין גּוט", ִאיז ֶער ׁשֹוין ֶגעָוואְרן ַא ַצִּדיק ָּגמּור, ֶזעט ֶמען פּון 
אר  ֶדעם ָוואס ְּתׁשּוָבה ִאיז, ֲאִפילּו ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאְגט ַארֹויס נַָ
ֵאיין ִדיּבּור צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם ִאי ִאי ִוויל 
ַזיין גּוט", אּון ֲאִפילּו ֶער ָזאְגט ֶעס ִניְׁשט ַארֹויס ִמיְט'ן מֹויל, 
ֶער ְטַראְכט ְּבלֹויז ֶדעְרפּון ַּביי ִזי ִאין ַהאְרץ – ִאיז אֹוי ׁשֹוין 
 ֶגעָוואְרן ַא ַצִּדיק ָּגמּור, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶנעְמט ִאים ְגַליי

צּוִריק.

ַאַגב ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: ִאין ַחַּב"ד 
ִאיז ַאֶלעס ִאיֶנעם ֹמַח, ֶמען ָזאל ְׁשֶטעְנִדיג ְטַראְכְטן ִאין ָקאּפ, 
ֶרִּבי ִאיז ֶגעקּוֶמען  ַזיין ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדער  ִזי ִמְתּבֹוֵנן 
ִניְׁשט  ֶקען  ֶמען  ַווייל  מֹויל,  ִמיְט'ן  ֶרעְדן  ָזאל  ֶמען  צּוֵלייְגן 
ָאְנַכאְּפן ֶדעם ָקאּפ ֶעס ָזאל ְּבַלייְּבן ְטַראְכְטן ַא ָׁשָעה ַצייט פּון 
 ִזי ַאֶוועק פּון  ַצייט  ַגאְנְצן  ַא   ָדא ְפִליט  ֹמַח  ֶדער  ֶאלֹוקּות, 
ַאֵלייְנס צּו ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן, ֶמען ַדאְרף ָהאְּבן ָגאר ַא ְׁשַטאְרֶקע 
ֶאלֹוקּות,  ִאין  ַזיין  ִמְתּבֹוֵנן   ִזי אּון  ְטַראְכְטן  ְּבַלייְּבן  צּו  ָקאּפ 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶרִּבי'ן, פּון ֶרעְדן צּום  ֵעָצה פּון  ִדי   ָאֶּבער דּוְר
צּו  ַאֶוועק  ִניְׁשט  ָפאְרט  ֶעס  אּון   ַווא ָקאּפ  ֶדער  ְּבַלייְּבט 

ַנאִריְׁשֵקייְטן.

ֶמען טּוט ִזי ָוואס ֶמען ִוויל

ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ַאז ִדי ְמַקְטִריִגים אּון ִדי (ַאזֹוי ֶגערּוֶפעֶנע) 
ֵהייְסט  "ָוואס  ַטֲענֹות,  ִמיט  ֵגיין  ִאיְדן קּוֶמען ׁשֹוין צּו  ֵׁשייֶנע 
ֶקען  ֶמען  ַאז  ָּבחּוִרים  אּון  ִקיְנֶדער  ַפאר  אֹויס  ֶלעְרְנְסט  דּו 
ְּתׁשּוָבה טּון, ֵזיי ֶוועְלן ָדא ַאֶלע טּון ֲעֵבירֹות ַווייל ֵזיי ִוויְסן 
ֵקייֶנער   ,ִזי ַּבארּוִאיג  ְגִריְנג ְּתׁשּוָבה טּון?!"...  ֶקען  ֶמען  ַאז 
ִוויל ִניְׁשט טּון ַקיין ֲעֵבירֹות, ַאז ֶמען טּוט ַאן ֲעֵביָרה ִאיז ָדאס 
אר ַווייל ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ָהאט ַאָראְּפֶגעָוואְרְפן ֶדעם ֶמעְנְטׁש  נַָ
ִאין ִדי ֲעֵביָרה, ַדאְרף ֶדער ֶמעְנְטׁש ִוויְסן: דּו ֶקעְנְסט ְּתׁשּוָבה 
ֵאייֶנער  ַאז  טּון!  ְּתׁשּוָבה  צּו  ְגִריְנג  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  אּון  טּון! 
ֶוועט ִדיר קּוֶמען ָזאְגן ַאז דּו ֶקעְנְסט ֶמער ִניְׁשט ְּתׁשּוָבה טּון, 
ָדאס  ֶוועְסט  דּו  ֲאִפילּו  ֶיעֶנעם,  פּון  אֹויְסַלאְכן   ִזי ָזאְלְסטּו 
ֶהעְרן דּוְר ַא ַּבת קֹול פּון ִהיְמל ָזאְלְסטּו ִזי אֹוי אֹויְסַלאְכן, 

ָדאס ֶזעֶנען ְּבלֹויז ֶגעַמאְכט ֶגעָוואְרן צּו ַפאְרְגֶרעֶסעְרן ִדי ִנָסיֹון 
ִניְׁשט  ֶקען  ֶער  ַאז  ֵמייֶנען  ָזאל  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ְמִניעֹות  ִדי  אּון 
ַאַזא ַזא, ִאין ַקיין  ִניְׁשט ָדא  ִאיז  ְּתׁשּוָבה טּון, ָאֶּבער ֶּבֶאֶמת 
ׁשּום ַמָצב וואּו ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ַזיין, ַאז ֶער ָזאל ִניְׁשט ֶקעֶנען 

ְּתׁשּוָבה טּון.

ֶעס ִאיז ַאזֹוי ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט, ֶדער ִמְתַנֵּגד ְׁשֵרייֶעט: "וואּו 
ִאיז ֶגעֶהעְרט ֶגעָוואְרן ַאַזא ַזא? דּו ֶרעְדְסט צּו ָּבחּוִרים ַאז 
ֶמען ֶקען ְּתׁשּוָבה טּון, ָנאְכֶדעם ֶוועְלן ֵזיי ָנא ֵגיין טּון ָוואס 
ֵזיי ִוויְלן..." ִדי ֶזעְלֶּבע ֶוועְרֶטער ֶהעְרט ֶמען פּון ִדי ִמְתַנְּגִדים 
 ִזי טּוט  "ֶמען  ַהָּׁשָנה:  ֹראׁש  ֶרִּביְנ'ס  פּון  חֹוֶזק  ַמאְכן  ֵזיי  ִווי 
ָוואס ֶמען ִוויל אּון ֶמען ָפאְרט ִזי אֹויף אּוַמאן..." ֶדער ֶאֶמת 
ִאיז ּפּוְנְקט ַפאְרֶקעְרט, ָדאס ַאז ֶמען ֶלעְרְנט אֹויס ִדי ֶוועג פּון 

ְּתׁשּוָבה ַמאְכט ַאז ֶדער ָּבחּור ָזאל ֶוועְלן ַזיין גּוט.

ָּבחּוִרים ָזאְגן ִמיר: "ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ָהאט ִמיר ֶדעְרִּביֶטעְרט 
 ִּבין ַאַריין ֶגעקּוֶמען ִאין ְיִׁשיָבה ִּבין ִאי ָדאס ֶלעְּבן... ַפאר ִאי
ָדא  ֶזעֶנען  ַאַווַדאי  ֶגעְטַראְכט  ָהאּב   ִאי רּוִאיג,  ֵזייֶער  ֶגעֶווען 
ׁשֹוין  ִּבין   ִאי ָאֶּבער  ִאיְדן,  ֶעְרִליֶכע  ָדא  ֶזעֶנען  ֶעס  ַצִדיִקים, 
ָאֶּבער  ִוויל,   ִאי ָוואס  טּון   ָדא  ִאי ֶקען   ,ֶדעְרָנא ִווי  ֵסיי 
ִמיר  קּוְמט  ְּתׁשּוָבה,  פּון  ְדָרׁשֹות  ַאזֹויִפיל  ֶהעְרן  ָנאְכ'ן  ַהייְנט 
ַא ַגאְנְצן ָטאג ַארֹויף ַמְחָׁשבֹות ַאז ִאי ֶקען ָדא ְּתׁשּוָבה טּון, 
ַּפייִניְגט ִמיר ֶיעְדן ָטאג פּון ְפִריׁש ָיא צּו ֵגיין ִאין ׁשּול ַדאֶוועֶנען 

ַׁשֲחִרית, ִמְנָחה אּון ַמֲעִריב..."

ִאי ִּבין ֶיעְצט ֶגעּבֹויְרן 

ֶדער ֵהייִליֶגער ֹזַהר (ַּפְרַׁשת ִמְׁשָּפִטים, ַדף צח.) אֹויְפ'ן ָּפסּוק (ְּתִהִלים 
ֵגייט ַארֹויף אֹויף ַא  ְיִלְדִּתי", ָזאְגט ַאז ָדאס  ב, ז) "ֲאִני ַהּיֹום 
ַּבר ִמְצָוה ָּבחּור, ֶער ֵהייְּבט ָאן פּון ֵניי, ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ַהייְנט 
(ִלּקּוֵטי  ִאיד  ֶיעְדן  אֹויף  אֹויס  ָדאס  ַטייְטׁש  ֶרִּבי  ֶדער  ֶגעּבֹויְרן, 
ָאְנֵהייְּבן  ֶיעְדן ָטאג  ֶמעְנְטׁש ֶקען  ֶיעֶדער  ִסיָמן סא),  ֵחֶלק ב,  מֹוֲהַר"ן 

פּוְנָדאְסֵניי, ַאזֹוי ִווי ֶער ִאיז ֶיעְצט ֶגעּבֹויְרן.

ִאיז  ָדאס  ָוואס  ְיִׁשיָבה  ִאין  ָּבחּור  ַא  ָדא  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס 
ֶגעֶווען ַזיין ִחיּות, ֶער ָהאט ִזי ְמַחֶיה ֶגעֶווען ִמיט ֶדעם ּתֹוָרה 
ְיִׁשיָבה,  ִאין  ַארֹויְפֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֵאייֶנער  ֶווען  ֶרִּבי'ן;  פּון 
ֵאייֶנער ָוואס ָהאט ִניְׁשט ֶגעַכאְּפט ָוואס ֶער ֵגייט ָזאְגן, ִאיז ֶער 
צּוֶגעַגאְנֶגען צּו ֶיעֶנעם אּון ֶגעָזאְגט: "ֶעס קּוְמט ִזי ִמיר ַא 
ַמָזל טֹוב!" ִדי ְיִׁשיָבה ִאיז ֶגעָוואְרן ָׂשׂשֹון ְוִׂשְמָחה, אּון ֶיעֶנער 
ֶגעָוואְרן?"  ָחָתן  ַא  ִּביְסט  "ָוואס?  ַפאְרוואּוְנֶדעְרט:  ֶוועְרט 
ִאי ִּבין ַהייְנט ֶגעּבֹויְרן!" ָהאט ֶדער ָּבחּור ֶגעָזאְגט: "ֵניין;
ִקידּוׁש  ַא  ַמאְכט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  ֶרִּבי,  ֶדער  ֶלעְרְנט אּוְנז  ָדאס 
ֶיעְדן  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדער  ִאיז  ַאזֹוי  ִקיְנד,  ֶגעּבֹויְרן  ֵניי  ַא  ַפאר 
ָטאג, ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש ֶקען ֶיעְדן ָטאג ָאְנֵהייְּבן 

פּוְנָדאְסֵניי.

ִמיט  ֶלעְּבן  ָזאְלן  ִמיר  ַאז  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַא ֵׁשייֶנע ֱאלּול, אּון ִמיר  ַזיין צּו ָהאְּבן  ָזאְלן זֹוֶכה  ֶדעם, ִמיר 
ָזאְלן זֹוֶכה ַזיין צּו ַזיין ַּביים ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן אֹויף ֹראׁש ַהָּׁשָנה, 

אּון ָהאְּבן ַא גּוט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט ָיאר, ָאֵמן.

ֶדעם  ֶגעִזיְנֶגען  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט  ָנאְכֶדעם 
ִניגּון: ָזְכֵרנּו ְלַחִיּים, ֶמֶל ָחֵפץ ַבַּחִיּים, ְוָכְּתֵבנּו ְבֵּסֶפר ַהַחִיּים, 

ְלַמַעְנ ֱאִקים ַחִיּים".


