ְּב ֶעז ְַרת ַה ׁ ֵשם יִ ְת ָּב ַר ְך

ֶדער ְקוַ ואל פ ּון ֶאמ ּונָ ה
וארן ד ּו ְר ְך
ׁ ֵשיינֶ ע ווא ּונְ ֶד ְערלִ יכֶ ע ׁ ִשיע ּו ִרים ,גֶ עזָאגְ ט גֶ עוָ ְ

א"ש ׁ ְשלִ ָיט"א
ְּכבוֹ ד ְק ֻד ׁ ּ ַשת ָה ַרב ַה ַ ּצ ִ ּדיק מוֹ ֲה ָר ׁ
עפער,
אש ֶ
ארע ֶאמ ּונָ ה ִאין ַּב ׁ ֶ
ַא ַריינְ צ ּו ְּב ֶרענְ גֶ ען ִאין א ּונְ ז ִדי ֵריינֶ ע א ּון ְקלָ ֶ
עבן ְּב ׁ ָשלוֹ ם
וִ וי אוֹ ְיך ֵעצוֹ ת א ּון ִה ְת ַחזְק ּות וִ וי ַאזוֹ י ַאד ּו ְר ְך צ ּו גֵ יין ֶדעם לֶ ְּ

ֵס ֶדר ְדבָ ִרים תשע"ב לפ"ק
וער ֶטער פ ּון ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבי'ןַ ,אדוֹ נֵ נ ּו מוֹ ֵרינ ּו וְ ַר ֵּבינ ּו
גֶ עבּ וֹ ֶיעט אוֹ יף ִדי וֶ ְ

ַר ִּבי נַ ְח ָמן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּותוֹ יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו
וער ֶטער פ ּון זַיין ַּתלְ ִמיד מוֹ ֵרינ ּו ַהגָ אוֹ ן ַה ָקדוֹ ׁש
א ּון אוֹ יף ִדי וֶ ְ

ֶר ִּבי נָ ָתן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּותוֹ יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו
עפלָ אכְ ְטן ִמיט ּ ְפסו ִּקים פוּן ּתוֹ ָרה ,נְבִ ִיאיםְּ ,כתוּבִ ים,
גֶ ְ
אוּן ַמ ֲא ָמ ִרים פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ֲחזַ"ל ,פוּן ִדי גְ ָמ ָרא
אוּן ִמ ְד ָר ׁ ִשים אוּן זוֹ ַהר ַה ָקדוֹ ׁש.
וארן צ ּום ְדר ּוק
עב ֶרענְ גְ ט גֶ עוָ ְ
ֶעס ִאיז גֶ ְּ
ארק יצ"ו
ד ּו ְר ְך ֲח ִס ֵידי ְּב ֶר ְסלֶ ב  -נ ּוא יָ ְ
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ֶער ִליכֶע ְת ִפלָה
ַא שיינֶע וואוּ ְנד ְ

(אשר בנחל חלק א מכתב מ"ו)

בעזהשי"ת

קּונ ְְטרֵס

אׁשעפֶער
ֶעדן צּום ַּב ֶ
ר ְ
ָוארן ד ְּורְך
ֶער ִליכֶע ִׁשיעּור ,גֶעזָאגְט גָעו ְ
וָואס דָאס ִאיז ַא וואּו ְנד ְ

דּוׁשת ָהרַב ַה ַּצ ִדיק מֹו ֲהרָא"ׁש ְׁש ִל ָיט"א
ְּכבֹוד ְק ַ
ַאׁשעפֶער,
ַארַיי ְנצ ְּוּברֶע ְנגֶען ִאין אּונְז ִדי רֵיינֶע אּון ְקלָארֶע ֶאמּונָה ִאין ּב ֶ
ֶעּבן ְּב ָׁשלֹום.
וִוי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִה ְת ַח ְזקּות וִויַאזֹוי ַאד ְּורְך צּו גֵיין דֶעם ל ְ

ַּּפ ְר ַׁשת ְדב ִָרים תשע"ב
ארכְ ִטיגֶ ער ֶר ִּבי,
וער ֶטער פוּן אוּנְ זֶער הֵ יילִ יגֶ ער אוּן פָ ְ
גֶ עבּ ו ֶֹיעט אוּן ַּבאגְ ִרינְ ֶדעט אוֹיף ִדי וֶ ְ
ֶדער ַּבאהַ אלְ ֶטענֶ ע לִ יכְ ִטיגְ ֵקייטֶ ,דער הֵ יילִ יגֶ ער הוֹיכֶ ער לִ יכְ טֲ ,אדוֹנֵ נוּ ,מו ֵֹרינ ּו וְ ַר ֵּבינ ּו

ַר ִּבי נַ ְח ָמן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּות ֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו
וער ֶטער פוּן זֵיין ַּתלְ ִמיד ,מו ֵֹרינ ּו הַ גָ אוֹן הַ ָקדו ֹׁשַ ,א וואו ֶּנד ְערלִ יכֶ ע לִ יכְ ט,
אוּן אוֹיף ִדי וֶ ְ
ארהוֹילְ ן פוּן ִאיהְ ם,
וָ ואס ֵקיין ׁשוּם ַּבאהֶ עלְ ֶטענִ ׁיש ִאיז נִ ׁ ְישט פַ ְ

ַר ִּבי נָ ָתן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּות ֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו
ַאמגֶ עפְ לָ אכְ ְטן ִמיט ּ ְפסו ִּקים פוּן ּתו ָֹרה ,נְ בִ ִיאיםְּ ,כתוּבִ ים ,אוּן ַמ ֲא ָמ ִרים
אוּן ֶעס ִאיז צ ּוז ְ
ֶערע הֵ יילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים פוּן גְ ָמ ָרא אוּן ִמ ְד ָר ִשים אוּן הֵ יילִ יגְ ן זוֹהַ ר.
פוּן אוּנְ ז ֶ
וארן צוּם ְדרוּק
עב ֶרענְ גְ ט גֶ עוָ ְ
ֶעס ִאיז גֶ ְּ
ארק יצ"ו
דו ְּר ְך ֲח ִס ֵידי ְּב ֶר ְסלֶ ב  -נוּא יָ ְ

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם ַבּ ֶ
ֶר ְ

א.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
חוּרבָּ ן בֵּ ית ַה ִמ ְק ָדשׁ ִאיז גֶ עוָ ְ
ס"ז(ַ :אז נָ אכְ ן ְ
וארן ַא
אשׁעפֶ ער אוּן ִדי ֱא ֶמ ֶת'ע
מוֹרא' ִדיגֶ ע ַה ֲעלָ ָמהֶ ] ,דער בַּ ֶ
ָ
ארהוֹילְ ן[ אוּן ִדי
עקט אוּן פַ ְ
אר ֶד ְ
ַצ ִד ִיקים זֶ ענֶ ען פַ ְ
ארט ְקלָ אגְ ט
ְשׁכִ ינָ ה גֶ עפוּנְ ט זִ י בַּ יי ַמ ֲע ָרב זַ ייט ,אוּן ָד ְ
אשׁי
ערן חוּ ְרבָּ ן .וֶ ועגְ ן ֶדעם ִאיז ַמ ֲע ָר"ב ָר ֵ
יט ְ
זִ י אוֹיפְ ן בִּ ֶ
ֵתּיבוֹת; ָר' ֵחל ְמ'בַ כָּ ה עַ 'ל בָּ 'נֶ ָיהָ ,ר ֵחל וֵ ויינְ ט ַאז ִא ְידן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ

ד

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

זֶ ענֶ ען גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִאין גָ לוּתָ .דאס ֵהיי ְסט; עֶ ס ִאיז ָדא
עהט ִדי
ִמזְ ָרח וָ ואס ָדאס ִאיז פָּ נִ ים ,אוּן ִדי ֶמענְ ְטשׁ זֶ ְ
ערט ִאיז אוֹיָ דא ַמ ֲע ָרב וָ ואס
אר ֶק ְ
זַ א פַ אר זִ י ,פַ ְ
עהט נָ אר
חוֹריִ ים ,וָ ואס ֶמען זֶ ְ
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן; ַא ַ
ָדאס וֶ ְ
עהט
ייסט ַאז ֶמען זֶ ְ
צוּריקָ ,דאס ֵה ְ
פוּן אוּנְ ְטן ,אוּן אוֹיף ִ
עס ֶטער גָ לוּת.
ישׁט ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי גְ ֶר ְ
ארנִ ְ
ישׁט גָ ְ
נִ ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ז(ַ :אז ֶדער עִ ָיקר גָ לוּת ִאיז נָ אר וֶ ועגְ ן עֶ ס פֶ עלְ ט
בּוֹרא כָּ ל
ֱאמוּנָ ה .וַ וייל וֶ וען ַא ִאיד ָהאט ֱאמוּנָ ה ִאין ֵ
ישׁט ַשׁיָ י בַּ יי ִאים ַקיין גָ לוּת ,וַ וייל וואוּ
עוֹלָ ִמים ִאיז נִ ְ
אשׁעפֶ ער,
ישׁט גֵ יין ְט ֶרעפְ ט עֶ ר ֶדעם בַּ ֶ
עֶ ר זָ אל נָ אר נִ ְ
אשׁעפֶ ער,
ישׁט ֶדעם בַּ ֶ
ָאבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ְשׁפִּ ְירט נִ ְ
עס ֶטער גָ לוּת.
ָדאס ִאיז ֶדער גְ ֶר ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ

ישׁט ַקיין ֱאמוּנָ ה,
ערפַ אר ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט נִ ְ
ֶד ְ
ֶקען עֶ ר זַ יין בַּ יי זִ יִ אין ְשׁטוּבּ ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי
רוּשׁלְ ִמי זָ אגְ ט )מוֹעֵ ד ָק ָטן
עס ֶטע זַ אַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער יְ ַ
בֶּ ְ
טִ :(:שׂ ְמ ָחה לְ ָא ָדם בְּ ָשׁעָ ה ֶשׁהוּא ָדר בְּ תּוֶֹ שׁלוִֹ .די
עס ֶטע ִשׂ ְמ ָחה פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ,וֶ וען עֶ ר וואוֹינְ ט
גְ ֶר ְ

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

ה

ִאין זַ יין ְשׁטוּבּ .וַ וייל ִאין זַ יין ֵאייגֶ ענֶ ע ְשׁטוּבּ ִאין זַ יין
נוּחהָ .דאָ אבֶּ ער ַאז עֶ ר ָהאט
ד' ַאמוֹת ָהאט עֶ ר ְמ ָ
ישׁט ַקיין ֱאמוּנָ הֶ ,קען עֶ ר ִאין זַ יין ְשׁטוּבּ ,זַ יין ִאין
נִ ְ
ישׁט
אר ְטן זַ יין נַ ע וְ נָ ד ,עֶ ר ְט ֶרעפְ ט זִ י נִ ְ
גָ לוּת ,אוּן ָד ְ
ָדאס פְּ לַ אץ ,עֶ ר גֵ ייט ַא ֶהער אוּן ַא ִהיןַ ,ארוֹיס אוּן
ישׁט וָ ואס צוּ טוּעֶ ן פַ אר
וייסט נִ ְ
ַא ַריין ,וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
יידיג-גֵ יין.
לֵ ִ
אר ֶקע ֱאמוּנָ ה,
ָאבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ַא ְשׁ ַט ְ
עמאלְ ְטס וִ וי עֶ ר זָ אל נָ אר נִ י ְשׁט זַ יין ְשׁפִּ ְירט עֶ ר זִ י
ֶד ָ
מוּאל ַהנָ בִ יא:
ער ֵהיים .וָ ואס ָדאס ְשׁ ֵטייט בַּ יי ְשׁ ֵ
ִאינְ ֶד ְ
)בְּ ָרכוֹת י :(:וואוּ עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִאיז זַ יין הוֹיז גֶ עוֶ וען
אשׁעפֶ ער! אוּן
ִמיט ִאים .וָ ואס ִאיז ִדי הוֹיז? ֶדער בַּ ֶ
אשׁעפֶ ער ,וֶ ועגְ ן
יטן בַּ ֶ
וִ ויבַּ אלְ ד עֶ ר ָהאט גֶ עלֶ עבְּ ט ִמ ְ
אשׁעפֶ ער
ֶדעם וואוּ עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִאיז ֶדער בַּ ֶ
גֶ עוֶ וען ִמיט ִאים.
ב.
וייטער
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט וַ ֶ
אוֹרי אוֹר",
אר ַהאנֶ ען " ְמ ֵ
ִס ָימן ס"ז(ַ :אז עֶ ס ִאיז פַ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ

ב,

ו

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

אוֹרי ֵאשׁ",
]וָ ואס זֵ יי ִצינְ ְדן ָאן לֶ עכְ ִטיגְ ֵקייט[ ,אוּן " ְמ ֵ
ייסט ַאז וֶ וען עֶ ס
]וָ ואס ִצינְ ְדן ָאן פֵ ייעֶ ְרן[ָ .דאס ֵה ְ
ארהוֹילְ ן ִדי ֵשׁיינְ ֵקייט אוּן ִדי
וערט ַחס וְ ָשׁלוֹם פַ ְ
וֶ ְ
עמאלְ ְטס
פְּ ַראכְ ט אוּן ִדי ֵחן פוּנֶ עם ֱא ֶמ ְת'ן ַצ ִדיקֶ ,ד ָ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
ישׁט ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶמער ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ְשׁפִּ ְירט נִ ְ
אוֹרי ֵאשׁ"ָ ,דאס
עטן ִדי " ְמ ֵ
עֶ ס פַ אנְ גְ ן ָאן צוּ ַא ְרבֶּ ְ
עדיגֶ ער יֵ ֶצר ָה ַרע ַא ְרבֶּ עט אוֹיף ַא
ייסט ֶדער בְּ ֶרענֶ ִ
ֵה ְ
וערט
ארק ,אוּן ֶדער ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
מוֹרא' ִדיג ְשׁ ַט ְ
ֶמענְ ְטשׁ ָ
נִ כְ ָשׁל ַ -ר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ִ -מיט ַתּ ֲאווֹת נִ יאוּף ,אוֹי
וּשׁ ִתּיָ יה,
בְּ ֶרענְ ט ִאין ִאים ַתּ ֲאווֹת ָממוֹןַ ,תּ ֲאווֹת ַאכִ ילָ ה ְ
עהט ַאז
לוֹקתַ ,אזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
בִּ פְ ַרט ִדי ַתּ ֲאוָ ה פוּן ַמ ְח ֶ
עֶ ס ִאיז ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ָהאבְּ ן ַא ַתּ ֲאוָ ה זִ י צוּ ְק ִריגְ ן,
יט ִיק ְירן יֶ ענֶ עם ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן,
אוּן ְט ֶשׁעפֶּ ענֶ ען ,אוּן ְק ִר ִ
עמאלְ ְטס ִאיז עֶ ר
אוֹרי ֵאשׁ" ,אוּן ֶד ָ
וָ ואס ָדאס ִאיז " ְמ ֵ
ִאין גָ לוּתָ .אבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ְשׁפִּ ְירט ַאז ֶדער
אוֹרי אוֹר"ִ ,איז
אשׁעפֶ ער ִאיז ָדא ,וָ ואס ָדאס ִאיז " ְמ ֵ
בַּ ֶ
ערער ַתּ ֲענוּג פוּן ֶדעם .
עס ֶ
ישׁ ָטא ַקיין גְ ֶר ֶ
נִ ְ
ַצ ִד ִיקים ָהאבְּ ן גֶ עזָ אגְ ט
ויטשׁ זי"ע(ִ :די נְ ָשׁ ָמה פוּן ַא ִאיד ִאיז
ַמ ַה ְר ַשׁ"בּ ְמלִ יוּבַּ אוִ ְ

) ֵספֶ ר ַה ַמ ֲא ָמ ִרים ֵמ ָה ַרב ַה ָקדוֹשׁ
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ז

ישׁט גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִאין גָ לוּת ,נָ אר ִדי גוּפִ ים
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
זֶ ענֶ ען גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִאין גָ לוּת .וַ וייל ִדי נְ ָשׁ ָמה ִאיז ַא ֵחלֶ ק
עט ָראפְ ן ַאזוֹיפִ יל
ערפַ אר ָהאט ֶמען גֶ ְ
לוֹקי ִמ ַמעַ לֶ ,ד ְ
ֶא ֵ
וארפְ ן ִאין
ארוָ ְ
אטשׁ זֵ יי זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען פַ ְ
ִא ְידן וָ ואס כָ ְ
אר ְטן
אר ִשׁ ֶידענֶ ע עֶ ְר ֶטער פוּן ִדי וֶ ועלְ טָ ,האבְּ ן זֵ יי ָד ְ
פַ ְ
עקענְ ט
אשׁעפֶ ער ,אוּן זִ י גֶ ֶ
עט ָראפְ ן ֶדעם בַּ ֶ
גֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן.
ֶד ְ
ָדאס ִאיז ֶדער גַ אנְ ֶצער סוֹד פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן,
אוּן ַאז ָדאס זָ אל ַא ַריין גֵ יין ִאין ִדי וֶ ועלְ ט ,וָ ואלְ ט פַ אר
וארן .וַ וייל ֶדער עִ ָיקר וָ ואס ֶדער
עדן לֶ עכְ ִטיג גֶ עוָ ְ
יֶ ְ
ערנְ ט אוּנְ זִ ,איז ִדי זַ א פוּן ְתּפִ לָ ה!.
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י לֶ ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
ארוָ ואס ְק ִריגְ ט ֶמען אוֹיף ִמיר?! וַ וייל
בִ ,ס ָימן צ"ג( :פַ ְ
ַחזַ "ל זָ אגְ ן )בְּ ָרכוֹת ו :וְ עַ יֵ ין בְּ ַר ִשׁ"י ָשׁם( :אוֹיף ֶדעם פָּ סוּק
) ְתּ ִהלִ ים יב ,ט( :כְּ רוּם זֻ לוּת לִ בְ נֵ י ָא ָדם; ֵאלוּ ְדבָ ִרים
עוֹמ ִדים בְּ רוּמוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם וּבְ נֵ י ָא ָדם ְמזַ לְ זַ לִ ין בָּ ֶהן,
ֶשׁ ְ
וּמ ִאי נִ יהוּ? ְתּפִ לָ ה! ְתּפִ לָ ה ְשׁ ֵטייט אוֹיף ִדי ֶהעכְ ְס ֶטע
ַ
פְּ לַ אץ ,אוּן ֶמענְ ְט ְשׁן זֶ ענֶ ען ְמזַ לְ זֵ ל ִאין ֶדעםָ .האט ֶדער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ

ח
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אוֹיסגֶ עפִ ְירטַ :אזוֹי וִ וי ַמיין גַ אנְ ֶצע זַ א
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ְ
ִאיז נָ אר ְתּפִ לָ הִ ,איז ֶמען ְמזַ לְ זֵ ל ִאין ִמיר ,אוּן ֶמען
ַמאכְ ט לֵ ָיצנוּת ,אוּן ֶמען ְק ִריגְ ט אוֹיף ִמיר.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ִאיז ְמגַ לֶ ה ַאזַ א ִמין לֶ עכְ ִטיגְ ֵקייט
עריגְ ְס ֶטער
עטלִ יכְ ֵקייטַ ,אז ֲאפִ ילוּ ֶדער נִ ֶיד ִ
אוּן גֶ ְ
וּמ ַתּ ְח ָתּיו ָהאט
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס זִ ינְ ְקט ִאין ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית ְ
אוֹיַ א ַתּ ָקנָ הַ .אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ְשׁ ֵרייעֶ ט!
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ע"ח(" :גִ יוַ ואלְ ד זַ ייט ַאיי
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
אר ַהאנְ ִדין" וַ וייל
ישׁט פַ ְ
ישׁט ְמיַ ֵיאשַׁ ,קיין יִ אוּשׁ ִאיז נִ ְ
נִ ְ
אשׁעפֶ ער ִאיז ִמיט ִדירָ ,דא אוֹיכֶ עט .אוּן ֶדער
ֶדער בַּ ֶ
עוֹדד אוּן ְמ ַשׂ ֵמ ַחַ ,אז
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ִאיז ְמ ַחזֵ ק אוּן ְמ ֵ
ערן צוּם
אוּמ ֶק ְ
ויסן ַאז ֶמען ֶקען זִ י נָ אְ 
ֶמען זָ אל וִ ְ
אשׁעפֶ ער ,נָ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ַאזוֹי צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן
בַּ ֶ
לוֹקת אוֹיפְ ן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ,אוּן ֶדעם
אוֹיִ איז ָדא ַמ ְח ֶ
וֹיס ֵקייט אוּן ֵשׁיינְ ֵקייט ִאיז נָ א
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס גְ ר ְ
ישׁט
ערט עֶ ר נִ ְ
ערפַ אר ֶה ְ
ארהוֹילְ ן פוּן ִדי וֶ ועלְ טֶ ,ד ְ
פַ ְ
ֶדעם קוֹל ,אוּן עֶ ר ְשׁלָ אפְ ט ַא ִטיפְ ן ְשׁלָ אף.
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ט

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ס(ֶ :דער צַ ִדיק וֶ ְ
ועקט אוֹיף ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ פוּן זַ יין
ארן ,אוּן
ְשׁלָ אף ,וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ ְשׁלָ אפְ ט ָאפּ זַ יינֶ ע יָ ְ
ערנְ ט אוּן ַדאוֶ וענְ טָ ,דאְ שׁלָ אפְ ט זַ יין מ ַֹח.
ֲאפִ ילוּ עֶ ר לֶ ְ
עמאלְ ְטס גֶ עזָ אגְ ט ֶדעם
אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ֶד ָ
אר ֵציילְ ט
ַמ ֲא ַמר פוּן חוֹנִ י ַה ַמ ֲעגָ ל ,וָ ואס ִדי גְ ָמ ָרא פַ ְ
) ַתּ ֲענִ ית כאַ :(:אז חוֹנִ י ַה ַמ ֲעגָ ל ָהאט זִ י גֶ עלֵ ייגְ ט ְשׁלָ אפְ ן,
עציג יָ אר,
עשׁ ַטאנֶ ען נָ א זִ יבֶּ ִ
אוּן וֶ וען עֶ ר ִאיז אוֹיפְ גֶ ְ
ָהאט עֶ ר גֶ עזָ אגְ טִ " :מי ִאיכָּ א ְדנַ יֵים ִשׁבְ עִ ים ְשׁנִ ין" ,וִ וי
ערע לַ ייט
עציג יָ אר] .אוּנְ זֶ ֶ
ַאזוֹי ֶקען ֶמען ָאפְּ ְשׁלָ אפְ ן זִ יבֶּ ִ
ער ֵציילְ טַ ,אז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ עצוֹיגְ ן
ָהאבְּ ן ֶד ְ
ער ַמאנְ ְטן ַמ ֲא ַמר ַחזַ "ל ִמיט ַאזַ א ִמין ִטיפְ ן
ֶדעם אוֹיבְ ן ֶד ְ
עוֹרר
אר ְטן גֶ עוֶ ועןִ ,איז נִ ְת ֵ
ְק ֶרעכְ ץַ ,אז וֶ וער עֶ ס ִאיז ָד ְ
ישׁט
וארן אוּן גֶ עוֵ ויינְ ט [.וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ כַ אפְּ ט נִ ְ
גֶ עוָ ְ
וארן,
עבּוֹירן גֶ עוָ ְ
ְ
ארן פְ לִ יעֶ ן ,אוּן ָאט ִאיז ֶמען גֶ
ַאז ִדי יָ ְ
אר ְטן אוֹיכֶ עט.
אוּן ָאט ִאיז ֶמען שׁוֹין ָד ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ

ויסן ִאין ֶדער יוּגְ נְ ט ,וָ ואס
אוּן וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל וִ ְ
אר ֶמעגְ ן עֶ ס לִ יגְ ט
ערע פַ ְ
ואס ֶ
עֶ ר ֶקען אוֹיפְ טוּעֶ ן אוּן וָ ֶ
ערט צוּ כַ אפְּ ן
עה ְ
ישׁט אוֹיפְ גֶ ֶ
פַ אר ִאים ,וָ ואלְ ט עֶ ר נִ ְ

י
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גוּטס ,לְ ָמ ָשׁל ֶמען זָ אגְ ט פַ אר ֵאיינֶ עםַ ,אז ֶמען לָ אזְ ט
ְ
ִדיר ַא ַריין אוּן ֶדעם ֵהיכָ ל פוּנֶ עם ֶקענִ יג אוּן ֶמען לָ אזְ ט
ארט - ,וָ ואס דוּ
אוֹצר וָ ואס ִאיז ָד ְ
עמען פוּן ֶדעם ָ
ִדיר נֶ ֶ
ויסע ַצייט,
וִ וילְ ְסט ,אוּן וִ ויפִ יל דוּ וִ וילְ ְסט  -בִּ יז ַא גֶ עוִ ֶ
וָ ואלְ ט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט זֶ עק אוּן ַא ַריין
ארט פוּן ִדי ֵטייעֶ ְר ְס ֶטע בְּ ִרילְ יַ אנְ ְטן אוּן
גֶ עלֵ ייגְ ט ָד ְ
ענוּמען ַקיין קוּפֶּ ער
ישׁט גֶ ֶ
ִד ַימאנְ ְטן ,עֶ ר וָ ואלְ ט ֲאפִ ילוּ נִ ְ
יט ַא ָמאל ַקיין גָ אלְ ד אוּן זִ ילְ בֶּ ער ,נָ אר ָאנְ גֶ עפִ ילְ ט
אוּן נִ ְ
ישׁט
עס ֶטע ,אוּן עֶ ר וָ ואלְ ט נִ ְ
ער ֶטע זֶ עק פוּן ָדאס בֶּ ְ
גַ אנְ ֶצ ְ
עהאט ַקיין ַצייט ,צוּ עֶ ְסן אוּן צוּ ְשׁלָ אפְ ן וְ כוּ'.
גֶ ַ
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע זַ אָ האט ֶמען אוּנְ ז גֶ עגֶ עבְּ ן ָדא אוֹיף ִדי
וֶ ועלְ ט ִד ַימאנְ ְטן אוּן בְּ ִרילְ יַ אנְ ְטן ,אוּן ָדאס ֵטייעֶ ְר ְס ֶטע
וָ ואס ִאיז נָ אר ַשׁיָ יַ ,אזוֹי וִ וי ַחזַ "ל זָ אגְ ן ) ַשׁבָּ ת קיט:(:
אוֹיבּ ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אגְ ט נָ אר ֵאיין ָמאלָ ,א ֵמן יְ ֵהא ְשׁ ֵמיה
עציג יָ אר.
ייסט ֶמען ִאים ַא גְ זַ ר ִדין פוּן זִ יבֶּ ִ
צוּר ְ
ַרבָּ א! ַ
אר ֶמעגְ נְ ס ,אוּן
אוּן ָדא גֶ עבְּ ט ֶמען אוּנְ ז ַאזֶ עלֶ עכֶ ע פַ ְ
ֶמען ֶקען זָ אגְ ן ַאזוֹי פִ יל ָמאל ִאין ָטאג ָא ֵמןַ ,אזוֹי אוֹי
עדן ָטאג ,וָ ואס ָדאס ִאיז ַאזוֹי ֵטייעֶ ר
ערט בְּ ָרכוֹת יֶ ְ
הוּנְ ֶד ְ
ערנֶ ען
אוּן ָחשׁוּב ,בִּ פְ ַרט אוֹיבּ ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז זוֹכֶ ה צוּ לֶ ְ

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

יא

עדן ָטאג; ִמ ְק ָראִ ,מ ְשׁנָ ה ,גְ ָמ ָראֶ ,מ ְד ָרשֲׁ ,הלָ כָ ה,
יֶ ְ
וְ ַאגָ ָדה ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִאין ִה ְימל זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּב ,אוּן וִ וי
לַ אנְ ג ֶמען לֶ עבְּ ט ֶקען ֶמען ָדאס ַאלֶ עס ַא ַריין כַ אפְּ ן,
אטשׁ ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ִדי ַאלֶ ע ִמ ְצווֹת ,אוּן
ָדאָ אבֶּ ער כָ ְ
ארד
עֶ ר לֵ ייגְ ט ְתּפִ לִ ין ,עֶ ר גֵ ייט ִמיט ִצ ִיציתִ ,מיט ַא ָבּ ְ
אוּן פֵּ יאוֹת ,אוּן עֶ ר ָהאט ַא ְמזוּזָ ה ,עֶ ר ִהיט ַשׁבָּ ת ,אוּן
וייטערָ ,דאְ שׁלָ אפְ ט עֶ ר ,וַ וייל וִ וי לַ אנְ ג ַא
ַאזוֹי וַ ֶ
אשׁעפֶ ער ְשׁלָ אפְ ט זַ יין מ ַֹח,
ישׁט צוּם בַּ ֶ
עדט נִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ֶר ְ
ערט זִ י נָ א אוֹיף וֶ וער עֶ ס
ערט עֶ ר וואוּנְ ֶד ְ
אר ֶק ְ
פַ ְ
קוּקט ִאים אוֹיס וִ וי
אשׁעפֶ ער ,אוּן עֶ ס ְ
עדט יָ א צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ
עדט צוּ ִדי וַ ואנְ ט ,וָ ואס ָדאס ִאיז כְּ פִ ירוֹת
עֶ ר ֶר ְ
יקוּטי מ ֲוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן
יקוֹרסוֹת ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן) ,לִ ֵ
וְ ַאפִּ ְ
אשׁעפֶ ער ִאיז ָדא ,אוּן ֶמען ֶקען צוּ
ס"ב( :וַ וייל ֶדער בַּ ֶ
ארף ,אוּן וָ ואס עֶ ס
עדן זַ א וָ ואס ֶמען ַד ְ
עדן יֶ ְ
ִאים ֶר ְ
רוּקט.
ְד ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
רנ"ט(ַ :אז ִדי ְשׁכִ ינָ ה ְשׁ ֵטייט ַאנְ ְט ֶקעגְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ
עדט זִ י אוֹיס זַ יין
מוּסט זִ י אוֹיס ,אוּן ֶר ְ
בִּ ְשׁעַ ת עֶ ר ְשׁ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
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ייסט ִאים אוּן זָ אגְ ט ִאיםִ :אי וֶ ועל ִדיר
ארץ ,אוּן ְט ֵר ְ
ַה ְ
ישׁט אוֹיף ,אוּן בֶּ עט נָ א אוּן נָ א.
ֶהעלְ פְ ן! נָ אר גֶ עבּ נִ ְ
ייסט
ויסן וָ ואס ָדאס ֵה ְ
אוּן וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל וִ ְ
יקוּטי
אשׁעפֶ ער )עַ יֵ ין לִ ֵ
וארט צוּם בַּ ֶ
עדן נָ אר ֵאיין וָ ְ
ֶר ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן צ"ו(ֲ ,אפִ ילוּ עֶ ר ֶקען זִ י נִ ְ
ישׁט
ֲ
עטן
ארץֶ ,קען עֶ ר ָאבֶּ ער בֶּ ְ
עדן ָדאס ַה ְ
אוֹיס ֶר ְ
ִאינְ גַ אנְ ְצן ְ
ֵאיין ִדיבּוּרִ " :רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם ִאי בִּ ין צוּבְּ ָראכְ ןַ ,מא
ִמיר פְ ֵריילִ י ,"וָ ואלְ ט עֶ ר ַאלְ ץ ַא ַריין גֶ עכַ אפְּ ט נָ אַ א
עס ֶטע
וארט ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי גְ ֶר ְ
וארט אוּן נָ אַ א וָ ְ
וָ ְ
זַ א.
עקוּמען וואוֹינֶ ען
ֶ
בִּ ְשׁעַ ת ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ִאיז גֶ
ִאין ְשׁ ָטאט בְּ ֶר ְסלֶ ב ָהאט עֶ ר ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע זַ א גֶ עפְ ֶרעגְ ט
עדן צוּם
אר ַהאנִ ין ָדא ַא גוּט פְּ לַ אץ צוּ ֶר ְ
אוֹיבּ עֶ ס ִאיז פַ ְ
אשׁעפֶ ער? ָהאט זִ יֶ דער וָ ואס ָהאט ִאים בַּ אגְ לֵ ייט
בַּ ֶ
תּוֹשׁב[ זִ יָ אנְ גֶ ערוּפְ ן:
ָ
ארט ַא
]וָ ואס ִאיז גֶ עוֶ וען ָד ְ
ארג
ארג ,וָ ואס ִאין ֶדעם בַּ ְ
ערן ְשׁ ָטאט ִאיז ָדא ַא בַּ ְ
אוֹיס ְ
ֶ
אר ְטן ֶקען ֶמען ַא ַריין גֵ יין ,אוּן
ִאיז ָדא ַא ֵהייל ,אוּן ָד ְ
גוּטער פְּ לַ אץ ,נָ אר עֶ ס ִאיז ַאבִּ ְיסל
עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר ַא ֶ
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וַ וייט פוּן ְשׁ ָטאטָ .האט ִאים ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
עטן עֶ ר זָ אל ִאים וַ וייזְ ן ,אוּן עֶ ר ֵהייבְּ ט ָאן צוּ גֵ יין
גֶ עבֶּ ְ
ִמיט ִאים צוּ ֶדעם פְּ לַ אץ ,גֵ ייעֶ נְ ִדיג זָ אגְ ט ִאים ֶדער
ארט ֶקען
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י :דוּ ֵמיינְ ְסט ַאז פוּן ָדא בִּ יז ָד ְ
אשׁעפֶ ער? וִ וי וַ וייט ִאיז פוּן
עדן צוּם בַּ ֶ
ישׁט ֶר ְ
ֶמען נִ ְ
ארץ?! וַ וייל ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט
מוֹיל בִּ יז צוּם ַה ְ
אר ְטן
אט ִשׁיג ָד ְ
ערנֶ ען ַאז כָ ְ
אוֹיסלֶ ְ
ְ
ִאים שׁוֹין גֶ עוָ ואלְ ט
אקע ֶדער ֵהיילָ ,אבֶּ ער ֶמען ֶקען שׁוֹין ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ
ִאיז ַט ֶ
ארט וואוּ ֵקיינֶ ער
קוּמען ָד ְ
עדן ,נָ אר וֶ וען ִאי וֶ ועל ֶ
ֶר ְ
עדן
אוֹיס ֶר ְ
ְ
עסער
ישׁ ָטא ,וֶ ועל ִאי זִ יֶ קענֶ ען בֶּ ֶ
ִאיז נִ ְ
ארץ )עַ יֵ ין פְּ עֻ לַּ ת ַהצַ ִדיק אוֹת שצד(.
ָדאס ַה ְ
ארק ְשׁפִּ ְירן
ארף ַאזוֹי ְשׁ ַט ְ
קוּמט אוֹיס ַאז ַא ִאיד ַד ְ
ְ
עדן
אשׁעפֶ ערַ ,אז וואוּ עֶ ר ִאיז נָ ארֶ ,קען עֶ ר ֶר ְ
ֶדעם בַּ ֶ
אשׁעפֶ ער )עַ יֵ ין ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן ר"ל-רל"א( ,אוּן
צוּם בַּ ֶ
ואר ְטן וִ וילַ אנְ ג עֶ ר וֶ ועט זוֹכֶ ה זַ יין צוּ גֵ יין
ישׁט וַ ְ
ארף נִ ְ
ַד ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן י"אִ .שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן
יקוּטי ֲ
ִאין פֶ עלְ ד )לִ ֵ
בּוּרה צוּ ֶדעם,
ישׁט ָהאבְּ ן ַקיין ַח ָ
ארף עֶ ר נִ ְ
רכ"ז( ,אוֹיַ ד ְ
עמאלְ ְטס פֶ עלְ ט שׁוֹין אוֹי פוּנֶ עם ֱא ֶמת) .עַ יֵ ין
]וָ ואס ֶד ָ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן נ"ב([ .וַ וייל ַאז עֶ ר ִאיז ְשׁ ַט ְ
ארק
יקוּטי ֲ
לִ ֵ
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עדן ,אוּן ִדי גַ אנְ ֶצע
ִאין ִדי ֱאמוּנָ ה ֶקען עֶ ר 'שׁוֹין' ֶר ְ
אט ַראכְ ְטן וִ וי ֵאיין
עהט ,זָ אל עֶ ר בַּ ְ
וֶ ועלְ ט וָ ואס עֶ ר זֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדא.
רוֹיסער פֶ עלְ ד ,אוּן נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גְ ֶ
ארט ַאלֵ יין ִמיט זַ יין ַקאר וָ ואס
]בִּ פְ ַרט וֶ וען עֶ ר פָ ְ
יוּחד )עַ יֵ ין ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן
עמאלְ ְטס ָהאט עֶ ר ַא ָמקוֹם ְמ ָ
ֶד ָ
רע"ד-ער"ה( [.אוּן ַאז עֶ ר ִאיז ַא ָראפּ גֶ עפַ אלְ ן אוּן עֶ ר
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדא ,זָ אל עֶ ר
ישׁט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְשׁפִּ ְירט נִ ְ
פוּן ֶדעם ַאלֵ יין ַמאכְ ן ַא ְתּפִ לָ הִ " :רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם ִאי
ישׁטִ ,איֶ קען
בִּ ין ַא ָראפּ גֶ עפַ אלְ ן ִאיְ שׁפִּ יר ִדי נִ ְ
עדן צוּ ִדיר".
ישׁט ֶר ְ
נִ ְ
מוֹרא' ִדיגְ ן
ארף ֶמען ָהאבְּ ן ַא ָ
ָאבֶּ ער צוּ ֶדעם ַד ְ
יקוּטי
ְתּ ִמימוּתַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן ק"דִ .שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן ל"ג ,קנ"ד ,וְ עוֹד(ַ :אז
ֲ
ֶדער עִ ָיקר ִאין ְתּפִ ילָ ה ִאיז ' ְתּ ִמימוּת אוּן פְּ ִשׁיטוֹת'
וארפְ ן ֶדעם ֵשׂכֶ ל ,וַ וייל בַּ יי ְתּפִ לָ ה ֶקען ֶמען
ַאוֶ ועק וַ ְ
בּוֹרא כָּ ל
ישׁט נִ ְיצן ַקיין ָחכְ מוֹת ,נָ אר גְ לֵ ייבְּ ן ַאז ֶדער ֵ
נִ ְ
עוֹלָ ִמים ִאיז ָדא .אוּן ֲאפִ ילוּ ַאז ִאי בִּ ין וַ וייט וֶ ועל ִאי
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב,
יקוּטי ֲ
אשׁעפֶ ער )לִ ֵ
עטן ֶדעם בַּ ֶ
ָדאס ַאלֵ יין בֶּ ְ
אוֹצרוֹת וָ ואס ִמיר ָהאבְּ ן ,אוּן
ִס ָימן כ"ה(ָ .דאס ִאיז ִדי ְ
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טו

' ֶדער' לֶ עכְ ִטיגְ ֵקייט פְּ רוּבִּ ְירט ֶדער ַס ֶמ"ֶ מ"ם צוּ
עקן ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן .
אר ֶד ְ
ארהוֹילְ ן אוּן פַ ְ
פַ ְ
ג.
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
יקוּטי ֲ
אוּן ַאזוֹי זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ

אר ֶד ְ
בִ ,ס ָימן ס"ז( :עֶ ס ִאיז ָדא וָ ואלְ ֶקענֶ עס וָ ואס פַ ְ
עקן ִדי
ייסט ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ כַ אפְּ ט
ֵשׂכֶ ל' ִדיגֶ ע אוֹיגְ ןָ ] .דאס ֵה ְ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים ִאיז ָדאַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער
ישׁט ַאז ֶדער ֵ
נִ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ב(ַ :אז
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זִ ינְ ִדיגְ ט ִאין פְּ גַ ם ַהבְּ ִרית ַר ֲח ָמנָ א לִ צְ לָ ן,
אשׁאפְ ט עֶ ר ַאזֶ עלְ כֶ ע וָ ואלְ ֶקענֶ עס וָ ואס זֶ ענֶ ען ְמבַ לְ בֵּ ל
בַּ ַ
ישׁט ֶקענֶ ען ְשׁפִּ ְירן ֶדעם
ִדי ַמ ְח ָשׁבָ ה עֶ ר זָ אל נִ ְ
זוֹהר
אשׁעפֶ ער [.וָ ואס ָדאס ִאיז וָ ואס עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין ַ
בַּ ֶ
רוֹמי
ַה ָקדוֹשׁ ) ַר ֲעיָ א ְמ ֵה ְימנָ א פִּ נְ ָחס רנ"ב(ַ :אז עֶ ס ִאיז ָדא ִ
זוֹהר זָ אגְ ן:
רוֹמי זְ עִ ְיר ָתּא .אוּן ִדי ְמפָ ְר ֵשׁי ַה ַ
ַרבָּ ִתי אוּן ִ
ארט
יטאלְ יֶ ע וָ ואס ָד ְ
רוֹמי ַרבָּ ִתי; גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ִא ַ
ַאז ִ
רוֹמי זְ עִ ְיר ָתּא; גֵ ייט
רוֹמיִ ים ,אוּן ִ
ִאיז ִדי ְקלִ יפָּ ה פוּן ִדי ִ
ארט זֶ ענֶ ען ִדי יְ וָ נִ ים,
ַארוֹיף אוֹיף גְ ִריכְ לַ אנְ ד וָ ואס ָד ְ
מוֹרא' ִדיגֶ ע ִט ְמאוֹת פוּן
וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען ִדי ְצוֵ ויי ָ
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עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

עקוּמען ִדי
ֶ
רוֹיסגֶ
ארט ִאיז ַא ְ
ֶאדוֹם אוּן יָ וָ ן וָ ואס פוּן ָד ְ
בוֹדה זָ ָרהַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ער ְק ְס ֶטע ֲע ָ
ְשׁ ֶט ְ
ַר ְמבַּ "ם זָ אגְ ט ) ִאגֶ ֶרת ֵתּ ָימן( .וָ ואס ִדי ְ
טוּמ ָאה ָהאט נֶ עבֶּ ע
גוֹרם גֶ עוֶ וען ַאז ִמילְ יוֹנֶ ען ִא ְידן ָהאט ֶמען נֶ עבֶּ ע
ֵ
גֶ ע' ַה ְרגֶ 'ט ִמיט ִדי עֶ ְרגְ ְס ֶטע ִמיתוֹת ַאכְ זָ ִריוּת ,אוּן
יקוֹרסוֹת וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן
וידער ִדי כְּ פִ ירוֹת אוּן ַאפִּ ְ
וִ ֶ
עשׁלֶ עפְּ ט
ַא ַריין גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן נָ א גֶ ְ
ארץ פַ אלְ ט
רוֹב וֶ ועלְ ט ,בִּ יז ֲאפִ ילוּ ִאין ַא ִא ְיד'ס ַה ְ
ַא ַריין ְספֵ יקוֹת ִאין ִדי ֱאמוּנָ ה ,אוּן עֶ ס ַדאכְ ט זִ יִ אים
ישׁט ַאז ַא
ישׁט .אוּן עֶ ר כַ אפְּ ט נִ ְ
ארנִ ְ
ַאז ֶדעם גוֹי פֶ עלְ ט גָ ְ
עדן
ִאיד וָ ואס ִאיז בָּ זֶ ה ָהעוֹלָ ם ֶקען ַארוֹיס כַ אפְּ ן ַא יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ,פוּן וֶ וען עֶ ר
יבּוּרים צוּם ֵאייבֶּ ְ
ָטאג ַאזוֹיפִ יל ִד ִ
ַמאכְ ט אוֹיף ִדי אוֹיגְ ן צוּפְ ִרי בִּ יז עֶ ר לֵ ייגְ ט זִ יְ שׁלָ אפְ ן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן צ"ו(ָ ,דא ַא ִדיבּוּר אוּן
יקוּטי ֲ
)עַ יֵ ין לִ ֵ
יבּוּרים ְקלוֹיבְּ ן זִ י
ארט ַא ִדיבּוּר ,אוּן ִדי ַאלֶ ע ִד ִ
ָד ְ
ויסן ָדאס
צוּזַ אם ,אוּן וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל וִ ְ
עדט צוּם
עדן ִדיבּוּר וָ ואס עֶ ר ֶר ְ
ֵטייעֶ ְר ֵקייט פוּן יֶ ְ
מוֹה ַר"ן ִס ָימנִ ים צ"ה-ק"ב ,וְ עוֹד(,
ֲ
יקוּטי
אשׁעפֶ ער )עַ יֵ ין לִ ֵ
בַּ ֶ
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עדן צוּם בַּ ֶ
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ישׁט גֶ עוֶ וען ַאזוֹי צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן וָ ואלְ ט זִ י
וָ ואלְ ט עֶ ר נִ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן ַארוֹיס גֵ יין פוּן זַ יין גָ לוּת.
עקענְ ט ֶד ְ
גֶ ֶ
ערע
עהן בַּ יי אוּנְ זֶ ֶ
אקע גֶ עזֶ ְ
וָ ואס ָדאס ָהאט ֶמען ַט ֶ
וייטן
אר ִשׁ ְיקט ִאין וַ ְ
לַ ייט ,וָ ואס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען נֶ עבֶּ ע פַ ְ
עהאט ֶדעם
ַקאלְ ְטן ִסיבִּ ירָ ,דא וִ ויבַּ אלְ ד זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ַ
ער ַהאלְ ְטן.
עקענְ ט ֶד ְ
ִדיבּוּר ָהאבְּ ן זֵ יי זִ י גֶ ֶ
רוֹיסער ַצ ִדיק ָה ַרב
ִאין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז גֶ עוֶ וען ַא גְ ֶ
ַה ָקדוֹשׁ ִמ' ַמאכְ נוּבְ ָקא זי"ע ,וָ ואס עֶ ר ִאיז ַאפָּ אר יָ אר
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
גֶ עוֶ וען ִאין ִסיבִּ יר ,צוּפִ יל ָהאט עֶ ר נִ ְ
עטן ,וַ וייל עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ַא ְשׁוַ ואכֶ ער ֶמענְ ְטשׁ,
ַא ְרבֶּ ְ
עהאלְ פְ ן ֶמען ָהאט ִאים
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ָ
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אר ְטן ִאין ַא ְקלֵ יין ַהייזְ ֶקעלֶ ע ,אוּן עֶ ר
גֶ עלָ אזְ ט זַ יין ָד ְ
אשׁעפֶ ערַ ,אז עֶ ר
עטן בַּ יים בַּ ֶ
אוֹיסגֶ עבֶּ ְ
ָהאט זִ יַ א ַסאְ 
ישׁט ָדא וֶ וער
ישׁט ָדא ַקיין ִמנְ יָ ן ,אוּן עֶ ר ָהאט נִ ְ
ָהאט נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ערן ָא ֵמן ,בִּ יז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עֶ ס זָ אל עֶ נְ ְטפֶ ְ
עהאטַ ,אז ֶמען ָהאט גֶ עלָ אזְ ט זַ יין וַ וייבּ ַא ִהין
ַר ֲח ָמנוּת גֶ ַ
מוֹרא' ִדיגֶ ער ֶח ֶסד.
קוּמען ,וָ ואס ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא ָ
ֶ
ארט
ענוּמען פוּן ָד ְ
רוֹיסגֶ ֶ
נָ אכְ ֶדעם וֶ וען ֶמען ָהאט ִאים ַא ְ
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עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

עק ִציֶ ע ,אוּן ֶמען ָהאט זֵ יי
אט ְ
ִמיט ַא ַסא גֶ עלְ ט אוּן פְּ ָר ֶ
יידע גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט אוֹיף ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,האט עֶ ר
בֵּ ֶ
עמאכְ ט ַא בֵּ ית ַה ִמ ְד ָרשׁ ִאין בְּ נֵ י בְּ ַרק ,אוּן ַא עוֹלָ ם ִאיז
גֶ ַ
עהן ַאן
קוּקען ֶדעם נֵ ייעֶ ם ֶרבִּ יןָ ,האבְּ ן זֵ יי גֶ עזֶ ְ
עקוּמען ֶ
ֶ
גֶ
ארן ַדאוֶ וענֶ ען בַּ יי ִדי בְּ ָרכוֹת
ער ַסאנְ ֶטע זַ אַ !אז פַ ְ
ִאינְ ֶט ְ
שׁוּהל ,אוּן עֶ ר ֵהייבְּ ט ָאן צוּ
גֵ ייט עֶ ר צוּ צוּם וַ וייבֶּ ער ְ
ערט ָא ֵמן ,נָ אכְ ֶדעם
זָ אגְ ן בְּ ָרכוֹת ,אוּן ִדי ֶרעבִּ ִיצין עֶ נְ ְטפֶ ְ
ערט ָא ֵמן!ִ ,איז
זָ אגְ ט זִ י ִדי בְּ ָרכוֹת ,אוּן עֶ ר עֶ נְ ְטפֶ ְ
גֶ עוֶ וען פוּן זַ יינֶ ע נָ אנְ ֶטע וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן ִאים פְּ רוּבִּ ְירט
ארן ֶרבִּ י'ן ַאזַ א
ישׁט פַ ְ
אסט נִ ְ
ַמ ְסבִּ יר צוּ זַ יין :עֶ ס פַּ ְ
עטן
ארן גֶ עבֶּ ְ
ערטִ :איָ האבּ יָ ְ
ַהנְ ָהגָ ה! ָהאט עֶ ר גֶ עֶ נְ ְטפֶ ְ
ערט ַקיין
עה ְ
ישׁט גֶ ֶ
אשׁעפֶ ער ַאז ִאיָ האבּ נִ ְ
בַּ יים בַּ ֶ
ָא ֵמןַ ,קיין בָּ רוּ הוּא וּבָ רוְּ שׁמוֹ וְ כוּ' ,בִּ יז ִאיָ האבּ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים עֶ ר זָ אל ִמיר
אוֹיסגֶ ע'פּוֹעֵ לְ 'ט בַּ יים ֵ
ְ
ֶהעלְ פְ ן ,אוּן ִמיט נִ ִיסים ַמ ָמשָׁ ,האט ֶמען גֶ עלָ אזְ ט ַמיין
ארט ,וואוֹינֶ ען ִאין ִסיבִּ ירִ ,אין
קוּמען ָד ְ
עצין ַא ִהינְ ֶ
ֶרעבֶּ ִ
אטשׁ
דוּרכְ ֶדעם ָהאבּ ִאי כָ ְ
אט ֶקעלֶ ע ,וָ ואס ְ
עֶ פֶּ עס ַא כַ ְ
ערן ָא ֵמן ,אוּן ִאיָ האבּ
עקענְ ט עֶ נְ ְטפֶ ְ
עמאלְ ְטס גֶ ֶ
פוּן ֶד ָ
ארט ַאזוֹי ַאיינְ גֶ עפִ ְירטַ ,אז וֶ וען ִדי ֶרעבִּ ִיצין ָהאט
ִמיָ ד ְ
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יט

ערט ָא ֵמן ,אוּן וֶ וען
גֶ עזָ אגְ ט בְּ ָרכוֹתָ ,האבּ ִאי גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
ערט ָא ֵמן,
ִאיָ האבּ גֶ עזָ אגְ ט בְּ ָרכוֹתָ ,האט זִ י גֶ עֶ נְ ְטפֶ ְ
קוּקן אוּן לַ אכְ ן ,זָ אל ִאי
עצט וַ וייל ֶמענְ ְט ְשׁן ְ
אוּן יֶ ְ
ערן ִדי ַהנְ ָהגָ ה?!
אוֹיפְ ֶה ְ
עד ִר ְיקט ַא ָמאל ,אוּן גֶ עזָ אגְ ט:
אוֹיסגֶ ְ
ְ
ָהאט עֶ ר זִ י
ער ַהאלְ ְטן,
ידוּת'ער ֶד ְ
ִאין ִסיבִּ יר ָהאבְּ ן זִ יְ צוֵ ויי ַח ִס ֶ
עס ֶטע ְמ ִסירוּת נֶ פֶ שׁ ,בְּ ֶר ְסלְ בֶ 'ער ֲח ִס ִידים,
ִמיט ִדי גְ ֶר ְ
ויט ֶשׁ'ער ֲח ִס ִידים.
ִמיט לִ יוּבַּ אוִ ְ
לוֹמינוּ עֶ ר
וישׁן ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא ִאיד צְ וִ ְ
קוֹדם גֶ עוֶ וען
גוּרעלִ יק] ,עֶ ר ִאיז ֶ
ייסן ר' נָ ֶטע ֶ
עה ְ
ָהאט גֶ ֵ
גוּטע
עהאט ֶ
ַא ַחבַּ "ד' ְס ֶקער בָּ חוּר ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ ַ
עקענְ ט ' ֵספֶ ר ַה ַתּנְ יָ א' אוֹיף
כִּ ְשׁרוֹנוֹת ,עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
ערע
וארן צוּ אוּנְ זֶ ֶ
קוּרב גֶ עוָ ְ
אוֹיסעוֵ ויינִ יג ,אוּן עֶ ר ִאיז ְמ ָ
ֶ
ארט זַ יין בַּ יים ֵהיילִ יגְ ן
אוּמאן ,עֶ ר פְ לֶ עגְ ט ָד ְ
לַ ייט ִאין ַ
ֶרבִּ י'נְ ס ִציוּן [,אוּן ֶמען ָהאט ִאים נֶ עבֶּ ע גֶ עכַ אפְּ ט אוּן
אר ִשׁ ְיקט אוֹיף ִסיבִּ ירָ ,אבֶּ ער וִ ויבַּ אלְ ד עֶ ר ָהאט שׁוֹין
פַ ְ
ער ְשׁ ְטןִ ,איז
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ויסט פוּן ֶדעם סוֹד פוּן ֶר ְ
גֶ עוִ ְ
עמאלְ ְטס
וארן ֲאפִ ילוּ ֶד ָ
לוֹירן גֶ עוָ ְ
אר ְ
ישׁט פַ ְ
עֶ ר שׁוֹין נִ ְ
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עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

עדן ָטאג ַא ַסא
עהאט יֶ ְ
ישׁט ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ ַ
אוֹי נִ ְ
עהאלְ פְ ןַ ,אז עֶ ר
ער ְשׁ ֶטער גֶ ָ
בּוֹדדוּתָ ,האט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִה ְת ְ
מוֹצא ֵחן גֶ עוֶ וען בַּ יי ִדי ְר ָשׁעִ ים ,אוּן עֶ ר ָהאט
ָהאט ֵ
ישׁע זַ אַ אז ֶמען ָהאט
ערלִ ֶ
אוֹיס ֶט ְ
ְ
זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ַא
עהאטַ ,אז ֶמען ָהאט ִאים גֶ עגֶ עבְּ ן
אוֹיף ִאים ַר ֲח ָמנוּת גֶ ַ
ַא ְרבֶּ עט ִאינֶ עוֵ ויינִ יג ,בַּ יי זֵ ייעֶ ֶרע ָאפִ ֶיסע"סַ ,אז עֶ ר
ייצן ,בְּ ֶרענְ גֶ ען
ארפְ ט בְּ ֶרענְ גֶ ען ָהאלְ ץ אוּן ָאנְ ֵה ְ
עד ְ
ָהאט גֶ ַ
ואסער אוּן ָדאס ָאפְּ ָקאכְ ן צוּ ַמאכְ ן ֵטיי ,וָ ואס ָדאס
וַ ֶ
מוֹרא' ִדיגֶ ע יְ שׁוּעָ הַ ,אז עֶ ר
ִאיז גֶ עוֶ וען פַ אר ִאים ַא ָ
עטענְ ִדיג ִאין ִדי
וערן ַא ְרבֶּ ֶ
רוֹירן וֶ ְ
ישׁט גֶ עפְ ְ
ארף נִ ְ
ַד ְ
וֶ ועלְ ֶדער.
אר ְטן אוֹיַ א גַ לַ ח'ס ָטאכְ ֶטער,
ִאיז ָאבֶּ ער גֶ עוֶ וען ָד ְ
עדן צוּ ַאן ֲעבֵ ָירה ,אוּן
עמט זִ י ִאים ָאן ֶר ְ
אוּן בַּ יינַ אכְ ט נֶ ְ
וייסט דוּ בִּ יזְ ט ַאלֵ יין אוּן ִאי בִּ ין
ִאיז ִאים ַמ ְסבִּ יר :דוּ וֵ ְ
עשׁ ִריגְ ן:
ַאלֵ יין וְ כוּ'ִ ,איז עֶ ר ַארוֹיס ִאין וַ ואלְ ד אוּן גֶ ְ
קוּמען צוּ ַא
יידער ִאי זָ אל ֶ
" ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם וִ וי ֵא ֶ
ערשׁ
ארץ ,אוּן ִאי זָ אל עֶ נְ ֶד ְ
ֲעבֵ ָירה ַרייס ִמיר אוֹיס ִדי ַה ְ
דוּרכְ פַ אלְ ן".
ישׁט בְּ שׁוּם אוֹפָ ן ְ
ָדא בְּ לַ ייבְּ ןִ ,אי וִ ויל נִ ְ
עדן ֵאיינְ ִציגְ ן נַ אכְ ט פַ אר ְד ֵריי
אוּן ַאזוֹי ִאיז גֶ עוֶ וען יֶ ְ

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

כא

עדע נַ אכְ ט
עדט ,אוּן יֶ ֶ
ער ְ
יָ אר ,זִ י ָהאט ִאים ַאלְ ץ ָאנְ גֶ ֶ
ִאיז עֶ ר ַארוֹיס גֶ עגַ אנְ גֶ ען ְשׁ ֵרייעֶ ןַ :אל ְתּבִ ֵיאנוּ לִ ֵידי
ישׁט ָהאבְּ ן ַקיין נִ ָסיוֹן.
נִ ָסיוֹןִ ,אי זָ אל נִ ְ
עֶ נְ ְדלִ י נָ אְ ד ֵריי יָ אר וִ ויבַּ אלְ ד עֶ ר ָהאט גֶ עטוּעֶ ן ִדי
עהאט ַאזוֹיפִ יל
ערהוֹיפְּ ט עֶ ר ָהאט גֶ ַ
ַא ְרבֶּ עט גוּטִ ,איבֶּ ְ
בּוֹדדוּתָ ,האט ֶמען ִאים בַּ אפְ ֵרייט .פַ אר
ְתּפִ ילָ ה אוּן ִה ְת ְ
עמאכְ ט
ֶמען ָהאט ִאים בַּ אפְ ֵרייטָ ,האט ֶמען פַ אר ִאים גֶ ַ
אדאנְ ֶקען פַ אר זַ יין
עוּדה ,זִ י צוּ בַּ ַ
ַא גֶ עזֶ עגֶ ענוּנְ גְ ס ְס ָ
עשׁ ֶטעלְ ט אוּן
גוּטע ַא ְרבֶּ עטָ ,האט זִ י זִ י אוֹיפְ גֶ ְ
ֶ
גֶ עזָ אגְ ט :אוֹיבּ עֶ ס ִאיז ָדא ַא ֵהיילִ יגֶ ער בָּ חוּר אוֹיף ִדי
וֶ ועלְ טֶ ,קען זִ י ֵמעִ יד זַ ייןַ ,אז ָדאס ִאיז ' ֶדער' ֵהיילִ יגֶ ער
בָּ חוּר.
עהאלְ פְ ן עֶ ר ִאיז
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ָ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ֵציילְ ט
אוּמאןָ ,האט עֶ ר ָדאס ֶד ְ
עקוּמען אוֹיף ַ
ֶ
צוּר ְיקגֶ
ִ
אר ְטןָ ,האבְּ ן ַאלֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁן גֶ עוֵ ויינְ טַ :א ֶמענְ ְטשׁ
ָד ְ
יוֹסף ַה ַצ ִדיק אוּן נָ אֶ מער,
ָהאט ַאזַ א נִ ָסיוֹן ַאזוֹי וִ וי ֵ
ער ַהאלְ ְטןָ .האט עֶ ר
עקענְ ט ֶד ְ
אוּן ָדאָ האט עֶ ר זִ י גֶ ֶ
עמאלְ ְטס גֶ עזָ אגְ ט ִמיט ֶדעם לָ שׁוֹן :וֶ וען ִאיָ האבּ
ֶד ָ

כב

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

בּוֹדדוּת אוּן ִאי גֵ יי וֶ וען
ישׁט ֶדעם עִ נְ יָ ן פוּן ִה ְת ְ
וֶ וען נִ ְ
דוּרכְ גֶ עפַ אלְ ן! וָ ואס ָהאט
יטן ֵשׂכֶ ל וָ ואלְ ט ִאיְ 
נָ אר ִמ ְ
עדט צוּם
ער ְ
ער ַהאלְ ְטן? ַאז ִאיָ האבּ גֶ ֶ
ִמיר ֶד ְ
אשׁעפֶ ער!.
בַּ ֶ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
אמע גֵ ייט
אמעַ ,א ַמ ֶ
ע"ח(ֶ :דער ִדיבּוּר ִאיז ַאזוֹי וִ וי ַא ַמ ֶ
עצער ,אוּן
מוּציגֶ ע פְּ לֶ ֶ
יטן ִקינְ ד ֲאפִ ילוּ ִאין ְשׁ ִ
ִמיט ִמ ְ
ואשׁט ִאים אוּן ֵריינִ ְיקט ִאים ָאפּ אוּן טוּט ִאים ִאיבֶּ ער,
וַ ְ
ֲאפִ ילוּ עֶ ר ָהאט ַא ְשׁלֶ עכְ ְטן גֶ ערוִּ ,די זֶ עלְ בֶּ ע זַ אֶ דער
יטן ֶמענְ ְטשֲׁ ,אפִ ילוּ עֶ ר ִאיז
ִדיבּוּר ,גֵ ייט ִמיט ִמ ְ
עצער ,וִ ויבַּ אלְ ד עֶ ר
מוּציגֶ ע פְּ לֶ ֶ
ַא ַריינְ גֶ עפַ אלְ ן ִאין ְשׁ ִ
יטן.
אשׁעפֶ ער וֶ ועט ָדאס ִאים ָאפְּ ִה ְ
עדט צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ

אר ֶקע
ארף ֶמען ָהאבְּ ן ַא ְשׁ ַט ְ
ָאבֶּ ער צוּ ֶדעם ַד ְ
ֱאמוּנָ ה ,אוּן ֶדער עִ ָיקר 'גְ לֵ ייבְּ ן ִאין זִ יֶ .'דער ֵהיילִ יגֶ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן ס"א(ַ :אזוֹי וִ וי ֶמען
יקוּטי ֲ
ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ארף ֶמען
אשׁעפֶ ערַ ,אזוֹי ַד ְ
ארף ָהאבְּ ן ֱאמוּנָ ה ִאין בַּ ֶ
ַד ְ
ָהאבְּ ן ֱאמוּנָ ה ִאין זִ יַ .אז ִאיֶ קען אוֹי ,אוּן ִאי וֶ ועל
אשׁעפֶ ער.
אוֹי פּוֹעֵ לְ 'ן בַּ יים בַּ ֶ

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

כג

ייטער הי"ד] ,פוּן גְ דוֹלֵ י
ָה ַרב ַה ָח ִסיד ֶרבִּ י יִ ְצ ָחק בְּ ֵר ֶ
ַאנַ "שׁ ִאין פּוֹלִ ין[ פְ לֶ עגְ ט זָ אגְ ןֶ :דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
יפּוּרי ַמ ֲע ִשֹיוֹת
ערגִ יר וְ עָ נִ י ) ִס ֵ
בְּ ֶרענְ גְ ט בַּ יי ִדי ַמ ֲע ֶשֹה פוּן בֶּ ְ
רוֹצ ַח ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ִדי בַּ ת ֶמלֶ :
ַמ ֲע ֶשֹה י(ַ :אז ֶדער ֵ
וארט ַה ְרגֶ 'ע ִאיִ דירָ .האט
עדן ֵאיין וָ ְ
ועסט ֶר ְ
אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
עֶ ר ִמיט ֶדעם ַמ ְסבִּ יר גֶ עוֶ ועןָ :דאס ִאיז עַ ָמלֵ "ק פוּן ִדי
וּמלַ ק ֶאת ר ֹאשׁוֹ'.
לָ שׁוֹן פוּנֶ עם פָּ סוּק )וַ יִ ְק ָרא א ,ט"ו(ָ ' :
וארענְ ט ֶדעם ֶמענְ ְטשַׁ :אז דוּ
ייסט עַ ָמלֵ ק וָ ֶ
ָדאס ֵה ְ
וארגְ ן.
ערוָ ְ
עדן ,וֶ ועל ִאיִ דיר ֶד ְ
ועסט ֶר ְ
וֶ ְ
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
חוּרבָּ ן בֵּ ית ַה ִמ ְק ָדשׁ ,וַ וייל ֶדער
ס"ז( ַאז ָדאס ִאיז ֶדער ְ
עדן צוּם
בֵּ ית ַה ִמ ְק ָדשׁ ִאיז ֶדער פְּ לַ אץ וואוּ ֶמען ֶקען ֶר ְ
אשׁעפֶ ער ,אוּן ִאיז ֶדער פְּ לַ אץ פוּן ַדעַ ת אוּן ֵשׂכֶ ל!
בַּ ֶ
ַאזוֹי וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )בְּ ָרכוֹת לג :(.כָּ ל ָא ָדם ֶשׁיֵ שׁ בּוֹ
ֵדעָ ה כְּ ִאלוּ נִ בְ נֶ ה בֵּ ית ַה ִמ ְק ָדשׁ בְּ יָ ָמיו .אוּן ַאז ֶמען ָהאט
מוֹחין
חוּרבָּ ן ִאין ִדי ִ
וערט ַא ְ
ישׁט ַקיין ֵשׂכֶ ל ,אוּן עֶ ס וֶ ְ
נִ ְ
חוּרבָּ ן בֵּ ית ַה ִמ ְק ָדשׁ,
ערוְ ון[ פוּן ַא ֶמענְ ְטשָׁ ,דאס ִאיז ְ
]נֶ ְ
וערט בַּ יי זִ י זֵ ייעֶ ר
ייסט ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ וֶ ְ
ָדאס ֵה ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ

כד

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

ער ַהאלְ ְטן וֶ וען עֶ ס
ישׁט ֶד ְ
צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן עֶ ר ֶקען זִ י נִ ְ
רוֹיסע נִ ָסיוֹן.
דוּר אוֹיף ִאים ַא גְ ֶ
גֵ ייט ְ
ָה ַרב ַה ָח ִסיד ֶרבִּ י לֵ וִ י יִ ְצ ָחק ]בֶּ ענְ ֶדער[ זַ ַצ"ל ָהאט
אוּמאן ִאיז
עסאנְ ֶטע ַמ ֲע ֶשֹהִ :אין ַ
אר ֵציילְ ט ַא ִאינְ ְט ֶר ַ
פַ ְ
עוֹשׁר ,וָ ואס עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּם
רוֹיסער ֶ
גֶ עוֶ וען ַא גְ ֶ
ערי ,אוּן
אס ִ
עריי אוּן צוּם גְ ָר ֶ
עק ֵ
בּוּט ֶשׁער אוּן צוּם בֶּ ֶ
ְ
עשׁמוּעֶ ְסט ִמיט זֵ ייַ ,אז אוֹיף זַ יין ֶח ְשׁבּוֹן זָ אלְ ן זֵ יי
ָאפְּ גֶ ְ
עמעלַ ייט ,וָ ואס
עדע וָ וא פַ אר ַאלֶ ע ָא ֶר ֶ
ַארוֹיס גֶ עבְּ ן יֶ ֶ
עטל פוּן ִאים ,אוּן עֶ ר ָהאט ָדאס
קוּמען ִמיט ַא ֶצ ְ
וֶ ועלְ ן ֶ
עוואוּסט פוּן וואוּ
ְ
ישׁט גֶ
אצאלְ ט ,אוּן ֵקיינֶ ער ָהאט נִ ְ
בַּ ָ
אמען
עהאט ַא נָ ֶ
אצאלְ ט ָדאס ,וַ וייל עֶ ר ָהאט גֶ ַ
עֶ ר בַּ ָ
פַ אר ַא גַ בַּ אי ְצ ָד ָקה.
עדל,
עד ֵרייט ֶדער ֶר ְ
ערגֶ ְ
וַ יְ ִהי ַהיוֹם ,עֶ ס ָהאט זִ יִ איבֶּ ְ
עהאט ַקיין גֶ עלְ ט צוּ גֶ עבְּ ן,
ישׁט גֶ ַ
עֶ ר ָהאט שׁוֹין נִ ְ
עקוּמען ִאין
ֶ
אר ְשׁ ֵטייט זִ יַ אז וֶ וען ֶמען ִאיז גֶ
פַ ְ
עריָ ,האט
עק ִ
ערי אוּן ִאין פִ ישׁ ְס ָטאר אוּן ִאין בֶּ ֶ
אס ִ
גְ ָר ֶ
עמעלַ ייט.
ישׁט ַארוֹיס גֶ עגֶ עבְּ ן פַ אר ִדי ָא ֶר ֶ
ֶמען ֶמער נִ ְ
ָהאט ֶמען ִאים בַּ אפַ אלְ ן ,דוּ גַ נָ ב! ִדי גַ זְ לָ ן! דוּ

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

כה

טוּהן
עטן :וָ ואס זָ אל ִאיְ 
ארגֶ ער! ָהאט עֶ ר זִ י גֶ עבֶּ ְ
ַק ְ
עצט
עהאט ָהאבּ ִאיָ דא גֶ עגֶ עבְּ ן ,יֶ ְ
וֶ וען ִאיָ האבּ גֶ ַ
שׁוּהל ָהאט ֶמען
שׁוּהל צוּ ְ
ישׁט .אוּן פוּן ְ
ָהאבּ ִאי נִ ְ
אר ְט ִריבְּ ןִ ,איז עֶ ר ַא ַריין גֶ עפַ אלְ ן ִאין ַא ָמ ָרה
ִאים פַ ְ
עט ַראכְ ט צוּ זִ יִ ,איָ האבּ
חוֹרה ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ,אוּן גֶ ְ
ְשׁ ָ
ישׁט גֶ ענוּג ִאיָ האבּ
עמען ,אוּן נִ ְ
עהאלְ פְ ן ַאלֶ ֶ
ָדא גֶ ָ
אר ֶמעגְ ןִ ,איז ֶמען ִמי נָ א
לוֹירן ַמיין גַ אנְ ֶצע פַ ְ
אר ְ
פַ ְ
עס ֶטע ִבּזְ יוֹנוֹת? ִאיז עֶ ר ַאזוֹי גֶ עלִ יגְ ן
ְמבַ זֶ ה ִמיט ִדי גְ ֶר ְ
ישׁט ַארוֹיס פוּן
עשׁא"ן ,אוּן עֶ ר ִאיז נִ ְ
ִאין ַא ֶדעפְּ ֶר ָ
עקלַ אפְּ ט ִאין פֶ ענְ ְס ֶטער ,אוּן
ְשׁטוּבֶּ .מענְ ְט ְשׁן ָהאבְּ ן גֶ ְ
ישׁט ַארוֹיס!.
קוּמ ְסטוּ נִ ְ
ארוָ ואס ְ
עשׁ ִריגְ ן ִדי גַ נָ ב ,פַ ְ
גֶ ְ
רוֹיסער נִ ָסיוֹן ,וַ וייל
]וָ ואס ָדאס ִאיז בֶּ ֱא ֶמת זֵ ייעֶ ר ַא גְ ֶ
עס ֶטע ְמ ִס ַירת
עהאלְ פְ ן ִמיט ִדי גְ ֶר ְ
עדן גֶ ָ
עֶ ר ָהאט ָדא יֶ ְ
נֶ פֶ שׁ ,אוּן ָדא ִאיז ֶמען ַאזַ א 'כָּ פוּי טוֹבָ ה' וָ ואס ָדאס ִאיז
עקוּמען צוּ ַאזַ א נִ ָסיוֹן,
ֶ
יאוּס' ֶטע ִמ ָדהִ .אי בִּ ין גֶ
ִדי ִמ ְ
ארפְ ט ַאז יֶ ענֶ ער
עד ְ
ישׁט גֶ ַ
ָאבֶּ ער בָּ רוַּ ה ֵשׁם ִאיָ האבּ נִ ְ
עהאט
זָ אל ִמיר ְמ ַחיֶ ה אוּן ְמ ַחזֵ ק זַ יין ,וַ וייל ִאיָ האבּ גֶ ַ
ִדי ַה ְק ָדמוֹת אוּן ָדאס ִה ְת ַחזְ קוּת פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ין,
דוּרכְ ֶדעם ָהאבּ ִאי
אוּן ֶרבִּ י נָ ָתן זַ "לַ .א ְד ַרבָּ ה ַדוְ ָקא ְ

כו

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ זֵ ייעֶ ר ֵשׁיינֶ ע ְספָ ִריםַ .אזוֹי וִ וי ֶדער
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ) ֵספֶ ר ַה ִמדוֹת אוֹת ַדעַ ת ִס ָימן לג([.
עקוּמען ַא בְּ ֶר ְסלְ בֶ 'ער ָח ִסיד צוּ ִאים
ֶ
בִּ יז עֶ ס ִאיז גֶ
אשׁעפֶ ער
עדןֶ :דער בַּ ֶ
אוֹיס ֶר ְ
ְ
ענוּמען
אוּן ָהאט ִאים גֶ ֶ
רוֹיסע עַ ִשׁירוּת ,אוּן
אוֹיספְּ רוּבִ ְירט ִמיט ַא גְ ֶ
ְ
ָהאט ִדיר
ערט
עוֹשׁר' הוּנְ ֶד ְ
עשׁ ַטאנֶ ען ֶדעם 'נִ ָסיוֹן ָה ֶ
דוּ בִּ יזְ ט בֵּ ייגֶ ְ
אשׁעפֶ ער אוֹיס
עצט פְּ רוּבִּ ְירט ִדיר ִדי בַּ ֶ
אצענְ ט ,יֶ ְ
פְּ ָר ֶ
עצט
ועסט זִ י יֶ ְ
עהן וִ וי ַאזוֹי דוּ וֶ ְ
ִמיט עַ נִ יוֹת ,צוּ זֶ ְ
ער ַהאלְ ְטן ,אוּן צוּ ַדיין עַ נִ יוֹת ָהאט ֶדער
ֶד ְ
עשׁ ֶטעלְ ט אוֹיכֶ עט ַאז ֶמען
ער ְשׁ ֶטער נָ א צוּגֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֵרייט ִדיר נָ א ,גַ נָ ב! גַ זְ לָ ן! אוּן ֶמען ְשׁפֶּ עט פוּן ִדיר,
אסט ָדאס
עדט אוֹיף ִדיר כָּ ל ָדבָ ר ָאסוּר ,פַּ ְ
אוּן ֶמען ֶר ְ
יישׁ ֵטיין ֶדעם 'נִ ָסיוֹן
ישׁט בֵּ ְ
עצט זָ אלְ ְסטוּ נִ ְ
ֶדען ִדיר ַאז יֶ ְ
עדטַ ,אז עֶ ר זָ אל
ער ְ
ָהעוֹנִ י'? אוּן ַאזוֹי ָהאט עֶ ר ִאים צוּגֶ ֶ
גֵ יין ִאין בֵּ ית ַה ִמ ְד ָרשַׁ ,דאוֶ וענֶ ען ִמיט ִמנְ יָ ןָ .האט עֶ ר
מוֹרא ַאז ֶמען וֶ ועט אוֹיף ִמיר
גֶ עזָ אגְ טִ :איָ האבּ ָדאָ 
ַארוֹיף ַטאנְ ְצןָ ,האט עֶ ר ִאים גֶ עזָ אגְ טְ :שׁוַ וייג! אוּן
וייסט ָדאַ אז דוּ
צוּטוּהן ,וַ וייל דוּ וֵ ְ
ְ
ישׁט
ַמאכְ ט ִדי נִ ְ

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

כז

אסט יָ א גֶ עטוּעֶ ן גוּט ,אוּן ַאזוֹי ָהאט עֶ ר ִאים
ָה ְ
עדט.
ער ְ
אוֹיסגֶ ֶ
ְ
בִּ יז עֶ ר ָהאט ִאים ַאזוֹי ְמ ַחזֵ ק גֶ עוֶ ועןַ ,אז עֶ ר ִאיז
וארן בַּ יי זִ י אוֹיפְ גֶ עבּוֹיט .אוּן ִאיז שׁוֹין גֶ עגַ אנְ גֶ ען
גֶ עוָ ְ
עשׁוִ ויגְ ן אוֹיף ַאלֶ ע
ִאין בֵּ ית ַה ִמ ְד ָרשׁ ,אוּן עֶ ר ָהאט ָאפְּ גֶ ְ
אר ְשׁ ֵטייט זִ י וִ ויפִ יל ֶקען ֶמען שׁוֹין ְמבַ זֶ ה
בִּ זְ יוֹנוֹת .פַ ְ
וארן
זַ יין ַא ִאיד ,אוּן צוּבִּ ְיסלֶ ע זֶ ענֶ ען ַאלֶ ע ִמיד גֶ עוָ ְ
עקוּמען צוּ
ֶ
רוֹדפְ 'ן ,אוּן צוּבִּ ְיסלֶ עִ איז עֶ ר גֶ
ִאים צוּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ישׁט נָ אר ָדאס ,נָ אר ֶדער ֵאייבֶּ ְ
זִ י ,אוּן נִ ְ
עד ֵרייט ֶדער גַ לְ גָ ל,
צוּר ְיקגֶ ְ
עהאלְ פְ ן ַאז עֶ ס ָהאט זִ יִ 
גֶ ָ
עוֹשׁר.
צוּריק ַאן ֶ
וארן ִ
אוּן עֶ ר ִאיז גֶ עוָ ְ
וַ וייל עַ נִ יוֹת אוּן עַ ִשׁירוּת ִאיז נָ אר ָתּלוּי ִאין ֶדעם
אשׁעפֶ ער ִאיז ָדא
מ ַֹח פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ ,וַ וייל בַּ יים בַּ ֶ
יקוּטי
גֶ ענוּג גֶ עלְ טַ .אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק בִ ,ס ָימן מ(ַ :אז וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ַא " ֶשׁפַ ע
ֲ
ישׁטַ .חזַ "ל זָ אגְ ן )ק ֶֹהלֶ ת ַרבָּ ה,
ארנִ ְ
כְּ פוּלָ ה" פֶ עלְ ט ִאים גָ ְ
אתיִ ים .וֶ וער עֶ ס
רוֹצה ָמ ַ
פֵּ ֶרק אִ ,ס ָימן ל"ד( :יֵ שׁ לוֹ ָמנֶ ה ֶ
ערט .וַ וייל ִדי ֶטבַ ע פוּן
ערט וִ ויל ְצוֵ ויי הוּנְ ֶד ְ
ָהאט הוּנְ ֶד ְ

כח

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיזַ ,אז ְשׁ ֶטענְ ִדיג ְשׁפִּ ְירט עֶ ר וִ וי עֶ ס פֶ עלְ ט
קוּקט אוֹיף ֶדעם וָ ואס עֶ ר
ִאיםָ ,אבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
עוֹשׁר ,אוּן עֶ ר ִאיז זוֹכֶ ה
ָהאט יָ א ,פִ ילְ ט עֶ ר זִ י וִ וי ַאן ֶ
צוּ ַא " ֶשׁפַ ע כְּ פוּלָ ה" ] ָדאפֶּ עלְ ֶטע ֶשׁפַ ע[.
ַחזַ "ל זָ אגְ ן ) ָאבוֹת פֵּ ֶרק דִ ,מ ְשׁנָ ה א(ֵ :איזֶ הוּ עָ ִשׁיר ַה ָשׂ ֵמ ַח
עוֹשׁר? ֶדער וָ ואס ִאיז פְ ֵריילִ י
בְּ ֶחלְ קוֹ .וֶ וער ִאיז ַאן ֶ
אוּן צוּפְ ִר ְידן ִמיט זַ יין ֵחלֶ ק .אוֹי זָ אגְ ן ַחזַ "ל )נְ ָד ִרים
מאְ :(.ד ָדא בֵּ יה כּוּלָ א בֵּ יהְ ,דא ָדא בֵּ יה ַמה בֵּ יהַ .דעַ ת
ָקנִ ָית ַמה ָח ַס ְר ָתַּ .אז ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ֵשׂכֶ ל ָהאט עֶ ר
אמער
ישׁטָ ,אבֶּ ער ָט ֶ
ארנִ ְ
ַאלֶ עס ,אוּן עֶ ס פֶ עלְ ט ִאים גָ ְ
אוּמצוּפְ ִר ְידן,
ישׁט ַקיין ֵשׂכֶ ל ,אוּן עֶ ר ִאיז ְ
ָהאט עֶ ר נִ ְ
פֶ עלְ ט ִאים זֵ ייעֶ ר ַא ַסאַ .אזוֹי וִ וי ַחזַ "ל זָ אגְ ן )בָּ בָ א ַק ָמא
יוּתא .נָ אכְ ן ָא ִר ַימאן גֵ ייט נָ א
צב (.בָּ ַתר עַ נְ יָ א ָאזְ לָ א עַ נִ ָ
ייסט; ִמיט זַ יין
ָדאס ָא ִר ְימ ֵקייטָ .דאס ֵה ְ
וּמצוּפְ ִר ְידנְ ֵקייט ִציעֶ ט עֶ ר
נָ אכְ גֶ עלָ אזְ ְט ֵקייט אוּן א ְ
ַאלֵ יין ַארוֹיף אוֹיף זִ י נֶ עבֶּ עָ דאס ָא ִר ְימ ֵקייט.

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

כט

ד.
יטשׁוּבֶ ער ָרב זי"ע זָ אגְ ט
אר ִד ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ ְ
ויטשׁ
תּוֹרה לְ ָה ַרב ַה ָקדוֹשׁ בַּ עַ ל ֶצ ַמח ֶצ ֶדק ְמלִ יוּבַּ אוִ ְ
)הוּבָ א בְּ ֵספֶ ר אוֹר ָ

זי"ע ,נַ " ח"ב ,עָ מוּד א ,צ"ז( :פַ ְ
ארוָ ואס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק
ִמיט ֶדעם לָ שׁוֹן ַחזוֹן יְ ַשׁ ֲעיָ הוּ? וַ וייל ' ַחזוֹן' ִאיז ִמלָ שׁוֹן
בוּאה ,זָ אגְ ט עֶ ר:
' ַחזָ יוֹן' וָ ואס ָדאס ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן נְ ָ
ַאז וֶ ועגְ ן ֶדעם רוּפְ ט ֶמען ֶדעם ַשׁבָּ ת ' ַשׁבָּ ת ַחזוֹן' וַ וייל
עהן' ֶדעם ַשׁבָּ ת
וֶ וער עֶ ס ָהאט ֵריינֶ ע אוֹיגְ ןֶ ,דער ֶקען 'זֶ ְ
ויאזוֹי עֶ ס וֶ ועט
ישׁי ,וִ ַ
ֶדעם בֵּ ית ַה ִמ ְק ָדשׁ ַה ְשׁלִ ִ
קוּמען ,וָ ואס
ויאזוֹי עֶ ס וֶ ועט ַא ָראפְּ ֶ
עהן ,אוּן וִ ַ
אוֹיסזֶ ְ
ְ
דוּרְ תּפִ לָ ה.
וערן נָ אר ְ
ָדאס וֶ ועט נִ ְמ ָשׁ וֶ ְ
וערט גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין ֵספֶ ר ַשׁעַ ר ַה ֶמלֶ 
עֶ ס וֶ ְ
אשׁי ֵתּיבוֹת ָח' ִצי זַ 'עַ ם וְ ' ָח ִצי
פֵּ ֶרק ו(ַ :אז ַחזוֹ"ן ִאיז ָר ֵ
ייסט ,וַ וייל
ארן אוּן ַהאלְ בּ ִאיז ְט ֵר ְ
נֶ ' ָח ָמהַ ,האלְ בּ ִאיז ָצ ְ
חוֹדשׁ ָאב ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ֶהעלְ פְ ט בִּ יז ִתּ ְשׁעָ ה בְּ ָאבִ ,איז
ֶ
ייסט וֶ וען ֶדער
זַ עַ םָ ,אבֶּ ער נָ אכְ ֶדעם ִאיז נֶ ָח ָמהָ ,דאס ֵה ְ
ֶמענְ ְטשׁ ְשׁפִּ ְירט ַאז עֶ ס ִאיז עֶ ק וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר ְט ַראכְ ט,
אקע ָח ִצי
וָ ואס וֶ ועט שׁוֹין זַ יין ִמיט ִמירָ ,דאס ִאיז ַט ֶ
) ַשׁעַ ר ד,

ל

אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
ֶר ְ

ויסן ַאז עֶ ס ִאיז ָדא
ארף עֶ ר וִ ְ
זַ עַ םָ ,אבֶּ ער נָ אכְ ֶדעם ַד ְ
אשׁעפֶ ער וֶ ועט ִאים ֶהעלְ פְ ן ,אוּן
ָח ִצי נֶ ָח ָמהַ ,אז ֶדער בַּ ֶ
וערן צוּפַ אלְ ן פוּן ַקיין שׁוּם זַ א ,כָּ ל
ישׁט וֶ ְ
ֶמען ָטאר נִ ְ
זְ ַמן ֶמען ָהאט ֶדעם ִדיבּוּר.
ָדאס ִאיז אוֹי וָ ואס ֶדער פָּ סוּק פַ אנְ גְ ט ָאן ִדי וָ וא
אוּן זָ אגְ ט ) ְדבָ ִרים א ,א(ֵ :אלֶ ה ַה ְדבָ ִרים ַא ֶשׁר ִדיבֶּ ר ֶ
משׁה.
מוּסר ִמיט לִ יבְּ ַשׁאפְ ט:
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט ָדא גֶ עזָ אגְ ט ָ
ֶ
ִאיר ָהאט ָדאֶ דעם כּ ַֹח פוּן ' ֵאלֶ ה ַה ְדבָ ִרים' וָ ואס ָדאס
דוּרכְ ֶדעם וָ ואלְ ט
אשׁעפֶ ער' .וָ ואס ְ
עדן צוּם בַּ ֶ
ֵמיינְ ט ' ֶר ְ
וארן.
אטעוֶ ועט גֶ עוָ ְ
ער ֶ
ֶמען פוּן ַאלֶ עם גֶ ַ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ֶהעלְ פְ ן ַאז ִמיר זָ אלְ ן שׁוֹין
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עהן ֶדעם בִּ נְ יָ ן בֵּ ית ַה ִמ ְק ָדשׁ
ַאלֶ ע זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זֶ ְ
גוֹאל צֶ ֶדק בִּ ְמ ֵה ָרה בְּ יָ ֵמינוּ ָא ֵמן.
בְּ ִתּפְ ַא ְרתּוֹ ,בְּ בִ ַיאת ֵ
בּוֹרא עוֹלָ ם
ַתּם וְ נִ ְשׁלַ ם ֶשׁבַ ח לָ ֵאל ֵ

בעזהשי"ת

קּונ ְְטרֵס

ַא גַן ֵעדֶן
ֶועלט
אֹויף דֶער ו ְ
ָוארן ד ְּורְך
ֶער ִליכֶע ִׁשיעּור ,גֶעזָאגְט גָעו ְ
וָואס דָאס ִאיז ַא וואּו ְנד ְ

דּוׁשת ָהרַב ַה ַּצ ִדיק מֹו ֲהרָא"ׁש ְׁש ִל ָיט"א
ְּכבֹוד ְק ַ
ַאׁשעפֶער,
ַארַיי ְנצ ְּוּברֶע ְנגֶען ִאין אּונְז ִדי רֵיינֶע אּון ְקלָארֶע ֶאמּונָה ִאין ּב ֶ
ֶעּבן ְּב ָׁשלֹום.
וִוי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִה ְת ַח ְזקּות וִויַאזֹוי ַאד ְּורְך צּו גֵיין דֶעם ל ְ

ּפ ְַר ַׁשת ׁש ְֹופ ִטים תשע"ב
ארכְ ִטיגֶ ער ֶר ִּבי,
וער ֶטער פוּן אוּנְ זֶער הֵ יילִ יגֶ ער אוּן פָ ְ
גֶ עבּ ו ֶֹיעט אוּן ַּבאגְ ִרינְ ֶדעט אוֹיף ִדי וֶ ְ
ֶדער ַּבאהַ אלְ ֶטענֶ ע לִ יכְ ִטיגְ ֵקייטֶ ,דער הֵ יילִ יגֶ ער הוֹיכֶ ער לִ יכְ טֲ ,אדוֹנֵ נוּ ,מו ֵֹרינ ּו וְ ַר ֵּבינ ּו

ַר ִּבי נַ ְח ָמן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּות ֹו יָגֵ ן ָעלֵ ינ ּו
וער ֶטער פוּן זֵיין ַּתלְ ִמיד ,מו ֵֹרינ ּו הַ גָ אוֹן הַ ָקדו ֹׁשַ ,א וואו ֶּנד ְערלִ יכֶ ע לִ יכְ ט,
אוּן אוֹיף ִדי וֶ ְ
ארהוֹילְ ן פוּן ִאיהְ ם,
וָ ואס ֵקיין ׁשוּם ַּבאהֶ עלְ ֶטענִ ׁיש ִאיז נִ ׁ ְישט פַ ְ

ַר ִּבי נָ ָתן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּות ֹו יָגֵ ן ָעלֵ ינ ּו
ַאמגֶ עפְ לָ אכְ ְטן ִמיט ּ ְפסו ִּקים פוּן ּתו ָֹרה ,נְ בִ ִיאיםְּ ,כתוּבִ ים ,אוּן ַמ ֲא ָמ ִרים
אוּן ֶעס ִאיז צ ּוז ְ
ֶערע הֵ יילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים פוּן גְ ָמ ָרא אוּן ִמ ְד ָר ִשים אוּן הֵ יילִ יגְ ן זוֹהַ ר.
פוּן אוּנְ ז ֶ
וארן צוּם ְדרוּק
עב ֶרענְ גְ ט גֶ עוָ ְ
ֶעס ִאיז גֶ ְּ
ָארק יצ"ו
דו ְּר ְך ֲח ִס ֵידי ְּב ֶר ְסלֶ ב  -נוּא י ְ
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א.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
רפ"ו( :עֶ ס ִאיז ָדא 'גַ ן עֵ ֶדן' ,וָ ואס ָדאס ִאיז צוּזַ אם
ערע זַ אכְ ן 'גַ ן' אוּן 'עֵ ֶדן',
עשׁ ֶטעלְ ט פוּן ְצוֵ ויי עֶ ְק ְס ֶט ֶ
גֶ ְ
ַאזוֹי וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )בְּ ָרכוֹת לד ע"ב(' :גַ ן' ִאיז ֵאיין
וערט
וייטע זַ א .אוּן ָדאס וֶ ְ
זַ א ,אוּן 'עֵ ֶדן' ִאיז ַא ְצוֵ ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
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ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ' ָחכְ ָמה עִ לָּ ָאה' אוּן ' ָחכְ ָמה ַתּ ָתּ ָאה'; ' ָחכְ ָמה
ער ְשׁ ֶטנְ ס ָחכְ ָמה ,אוּן ֶמען
ייסטֶ :דעם ֵאייבֶּ ְ
עִ לָּ ָאה' ֵה ְ
ייסט:
ער ְשׁ ְטן; ' ָחכְ ָמה ַתּ ָתּ ָאה' ֵה ְ
עהט ָאפֶ ען ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
זֶ ְ
אר ַהאנֶ ען ָדא אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט.
ִדי ָחכְ ָמה וָ ואס ִאיז פַ ְ
עהטַ ,אז עֶ ס זֶ ענֶ ען ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט זֵ יי ַא ַריין גֶ עלֵ ייגְ ט ִאין ָקאפּ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
אר ִשׁ ֶידענֶ ע
עקוּמען ִמיט פַ ְ
ֶ
ָחכְ ָמה ,אוּן זֶ ענֶ ען אוֹיפְ גֶ
עריק;
עק ֶט ִ
עֶ ְרפִ ינְ דוּנְ גֶ ען ,וִ וי לְ ָמ ָשׁלִ :די ָחכְ ָמה פוּן עֶ לֶ ְ
ואסער בִּ יז ִאין ְשׁטוּבּ; ִדי עֶ ְרפִ ינְ דוּנְ ג
ָדאס ַא ַריין ִציעֶ ן וַ ֶ
ארס; וְ כוּ'ָ ,דאס ִאיז ִדי ָחכְ ָמה פוּן ִדי
פוּן ִדי בַּ אנֶ ען; ַק ְ
וֶ ועלְ טָ ,אבֶּ ער ֲאפִ ילוּ ִדי ָחכְ ָמה ָהאט אוֹיֶ דער
ער ְשׁ ֶטער ַא ַריין גֶ עלֵ ייגְ ט ִאין ֵשׂכֶ ל פוּנֶ עם
ֵאייבֶּ ְ
ֶמענְ ְטשַׁ .אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ) ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן
ישׁט ֶדער ֵ
ִס ָימן ה( :וֶ וען נִ ְ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים וָ ואלְ ט
ישׁט
ַא ַריינְ גֶ עגֶ עבְּ ן ִאין ֶמענְ ְט ְשׁן ֵשׂכֶ ל ,וָ ואלְ ט ֶמען נִ ְ
קוּמען אוֹיף ִדי ַאלֶ ע ָחכְ מוֹת .אוֹי זָ אגְ ט
עקענְ ט אוֹיפְ ֶ
גֶ ֶ
עדע ִחידוּשׁ וָ ואס ֶמען
ארט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ַאז יֶ ֶ
ָד ְ
תּוֹרה ,גֶ עבְּ ט ֶמען ַא ַריין פוּן ִה ְימל
ִאיז ְמ ַח ֵדשׁ ִאין ִדי ָ
פַ אר ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ .אוּן ַאז ַא ִאיד ִאיז זוֹכֶ ה אוּן עֶ ר
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ְשׁ ֶטעלְ ט צוּזַ אם ִדי ְצוֵ ויי זַ אכְ ןָ ' :חכְ ָמה עִ לָּ ָאה' ִמיט
' ָחכְ ָמה ַתּ ָתּ ָאה' ָדאס ִאיז ֶדער 'גַ ן עֵ ֶדן'.
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט ) ִתּקוּנֵ י ז ַֹהר פז ע"ב( :עֶ ס ִאיז
ֶדער ַ
תּוֹרה ,וִ ויפִ יל עֶ ס
ָדא ְד ֵריי אוּן פוּפְ ִציג פַּ ְר ִשׁיוֹת ִאין ִדי ָ
חוּמשׁ ִ -מ ְק ָרא' ִאיז 'בַּ ֲע ִשׂיָּ ה';
אט ֶרעפְ ט גַ "ן; וַ וייל ' ָ
בַּ ְ
אשׁית בִּ יז לְ עֵ ינֵ י כָּ ל
סוּקים פוּן בְּ ֵר ִ
ייסטַ ,אלֶ ע פְּ ִ
ָדאס ֵה ְ
אס ְירט ָדא אוֹיף ֶדער
יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז ַמ ֲע ִשֹיוֹת וָ ואס ָהאט פַּ ִ
תּוֹרהּ זֶ ענֶ ען ָדא
עדע אוֹת פוּן ִדי ָ
אט ִשׁיג ִאין יֶ ֶ
וֶ ועלְ ט ,כָ ְ
ָאן ַא ִשׁיעוּר סוֹדוֹת אוּן ְר ָמזִ ים וְ כוּ'ַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס
לוֹת קנב ע"א(ַ :א ְקלָ לָ ה
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ )בְּ ַה ֲע ְ
ְשׁ ֵטייט ִאין ַ
קוּמען אוֹיף ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס זָ אגְ ט ַר ְח ָמנָ א לִ צְ לָ ן
זָ אל ֶ
תּוֹרה ִאיז ַא
תּוֹרה ִאיז ְס ַתּם ַמעֲ ִשֹיוֹת; וַ וייל ִדי ָ
ַאז ִדי ָ
וארן ִאין ִדי בְּ ִר ָיאה,
'נִ ְצ ִחיּוּת' ,נָ אר עֶ ס ִאיז ְמלוּבָּ שׁ גֶ עוָ ְ
פוּן ִדי ַמ ֲע ֶשׂה פוּן ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן אוּן ַחוָ ה ,בִּ יז ִדי
ִה ְס ַתּלְ קוּת פוּן מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוָּ .אבֶּ ער ָדאס ִאיז אוֹיף
עדן
ֵאייבִּ יג ,אוּן עֶ ס ַחזֶ ְר'ט זִ יִ איבֶּ ער פוּן פְ ִרישׁ יֶ ְ
עדן ֵאיינֶ עם.
עדע ֶרגַ ע בַּ יי יֶ ְ
עדן ָשׁעָ ה אוּן יֶ ֶ
ָטאג ,יֶ ְ
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עצט ִאיז עֶ ר ָא ָדם ,אוּן זַ יין וַ וייבּ
יישׁפִּ יל :יֶ ְ
צוּם בֵּ ְ
עדט זֵ יי צוּ,
קוּמט אוּן עֶ ר ֶר ְ
ִאיז ַחוָ ה ,אוּן ֶדער ְשׁלַ אנְ ג ְ
דוּרעֶ דעם גֵ ייט זֵ יי שׁוֹין
ייטן ,וָ ואס ֶ
ישׁ ֵק ְ
אר ְ
צוּ ַאלֶ ע נַ ִ
קּוּטי ֲ
ערט וְ כוּ') ,עַ יֵ ין לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן פ"ב(.
אר ֶק ְ
ַאלֶ עס פַ ְ
ַאזוֹי ָהאבְּ ן ִמיר אוֹיַ א ֵתּיבָ ה ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי
וער ֶטער פוּן ִדי ַדאוֶ וענֶ ען; ַאזוֹי
' ֵתּיבוֹת ַה ְתּפִ ילָ ה'ִ ,די וֶ ְ
קוּמט ַהיינְ ט אוֹי פָ אר ֶדער ַמבּוּלַ :אזוֹי וִ וי ֶדער
ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן מד(ִ :די
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עדער ֶמענְ ְטשׁ
בִּ לְ בּוּלִ ים אוּן ַמ ְח ָשׁבוֹת זָ רוֹת וָ ואס יֶ ֶ
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ' ַמבּוּל' ,וַ וייל
ָהאט בַּ יים ַדאוֶ וענֶ ען ,וֶ ְ
זֵ יי זֶ ענֶ ען ְמבַ לְ בֵּ ל ָדאס ַדאוֶ וענֶ ען פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן
ַאזוֹי אוֹיִ די ַאלֶ ע ֶצען נִ ְסיוֹנוֹת וָ ואס ַאבְ ָר ָהם ָאבִ ינוּ
עדן
דוּרע אוֹיף יֶ ְ
דוּרע גֶ עגַ אנְ גֶ ען ,גֵ ייט אוֹיֶ 
ִאיז ֶ
ערע נִ ְסיוֹנוֹת,
יט ֶ
וערע בִּ ֶ
ִאיד ,אוּן עֶ ר ָהאט נֶ עבֶּ עְ שׁוֶ ֶ
ער ַהאלְ ְטן ) ָאבוֹת ה ,ג(.
עסער ֶד ְ
נָ אר ַאבְ ָר ָהם ָהאט זִ י בֶּ ֶ
תּוֹרת ַחיִ ים'
תּוֹרה ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ' ַ
וערט ִדי ָ
וֶ ועגְ ן ֶדעם וֶ ְ
עדיגֶ ע זַ א ,אוּן ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן
תּוֹרה ִאיז ַא לֶ עבֶּ ִ
וַ וייל ִדי ָ
וערן
ְשׁפִּ ילְ ן זִ יָ אפּ ָדא אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,וֶ ועגְ ן ֶדעם וֶ ְ
אר ְטן.
ַאלֶ ע ְד ֵריי אוּן פוּפְ ִציג ִס ְדרוֹת ָאנְ גֶ ערוּפְ ן 'גַ ן' = גָ ְ
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יפּוּרי ַמ ֲע ִשֹיוֹת ַמ ֲע ֶשׂה יא(:
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ) ִס ֵ
ערלִ י,
מוֹרא' ִדיג וואוּנְ ֶד ְ
אר ְטן וָ ואס ִאיז ָ
עֶ ס ִאיז ָדא ַא גָ ְ
אר ְטן,
קוּמט ַא ַריין ִאין ֶדעם גָ ְ
ָאבֶּ ער וִ וי נָ אר ֵאיינֶ ער ְ
ֵהייבְּ ט ֶמען ִאים ָאן צוּ יָ אגְ ן ,אוּן ֶמען יָ אגְ ט אוּן ֶמען
ישׁט וֶ וער עֶ ס יָ אגְ ט ִאים ,בִּ יז
וייסט נִ ְ
יָ אגְ ט ,אוּן עֶ ר וֵ ְ
אר ְטן ִאיז
אר ְטן; ֶדער גָ ְ
ייבּט ִאים פוּן גָ ְ
אר ְט ַר ְ
ֶמען פַ ְ
דוּרע
עהט וָ ואס עֶ ס גֵ ייט ֶ
' ֶדער וֶ ועלְ ט'ַ ,אזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
אר ִשׁ ֶידענֶ ע עֶ ְרלֵ יי
אוֹיף ֶמענְ ְט ְשׁן ִאין ֶדער וֶ ועלְ ט ,פַ ְ
ָצרוֹת ,אוּן זֵ יי ְשׁפִּ ְירן ַאז ֶמען יָ אגְ ט זֵ יי אוּן ֶמען
ישׁט ,אוּן
פַּ יינִ יגְ ט זֵ יי ,בִּ ְשׁעַ ת ֵקיינֶ ער פַּ יינִ יגְ ט זֵ יי נִ ְ
ישׁט ,נָ אר עֶ ס ַדאכְ ט זִ י זֵ יי ַאזוֹי,
רוֹדפְ 'ט זֵ יי נִ ְ
ֵקיינֶ ער ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א'
קּוּטי ֲ
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ִס ָימן כ"ה(ַ :היינְ ט ַד ְ
ארף ֶמען רוּפְ ן ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרע ִמיט ַא
אמען' :כּ ַֹח ַה ְמ ַד ֶמּה'ַ ] ,חזַ "ל זָ אגְ ן )סוּכָּ ה נב ע"א(:
נַ ייעֶ ם נָ ֶ
עמעןָ ,האט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע ָהאט זִ יבְּ ן נֶ ֶ
אמען[ ,וָ ואס
ֶרבִּ י גֶ עזָ אגְ ט ַהיינְ ט ָהאט עֶ ר ַאן ַאכְ ְטן נָ ֶ
ָדאס זֶ ענֶ ען ִדי ' ִד ְמיוֹנוֹת' ,וָ ואס ָדאס ַה ְרגֶ 'ט ָאפּ ֶדעם
יידן נֶ עבֶּ ע פוּן ִדי
יידער רוֹב ֶמענְ ְט ְשׁן לַ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן לֵ ֶ
ַמ ֲחלָ ה ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן.
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אוֹיפְ ן פָּ סוּק ) ְדבָ ִרים ז ,טו( :וְ ֵה ִסיר ֲהוָ ָי"ה ִמ ְמּ כָּ ל
טוּהן פוּן ִדיר ַאלֶ ע
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ָאפְּ ְ
חֹלִ יֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
רוּשׁלְ ִמי ַשׁבָּ ת פֶּ ֶרק ידַ ,הלָ כָ ה ג( :זֶ ה
ְק ֶרענְ ק .זָ אגְ ן ַחזַ "ל )יְ ַ
ָה ַרעְ יוֹןָ ,דאס ֵמיינְ ט ֶמען ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ִדי ַאלֶ ע
אר ִשׁ ֶידענֶ ע ִד ְמיוֹנוֹת אוּן פַ אנְ ַטאזִ יֶ עס
ַמ ְח ָשׁבוֹת אוּן פַ ְ
וָ ואס פַּ יינִ יגְ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי עֶ ְרגְ ְס ֶטע
יידט ַא ֶמענְ ְטשׁ
ְק ֶרענְ ק ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ,אוּן פוּן ֶדעם לַ ְ
ַאלֶ ע ָצרוֹת ,אוּן ָדאס ִאיז ֶדער יָ אגֶ ענִ ישׁ וָ ואס ֶמען
אר ְטן.
יָ אגְ ט ִאינֶ עם גָ ְ
ָאבֶּ ער וֶ וען ֶדער ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ְשׁפִּ ְירן ַאז ֶדער
אשׁעפֶ ער ִאיז ָדא ,לֶ עבְּ ט עֶ ר ִאין 'גַ ן עֵ ֶדן'; ָדאס
בַּ ֶ
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
עמט ִדי וֶ ועלְ ט וָ ואס וֶ ְ
ייסט ,עֶ ר נֶ ְ
ֵה ְ
'גַ ן' ,אוּן עֶ ר ְשׁ ֶטעלְ ט צוּ צוּ ֶדעם ֶדער 'עֵ ֶדן' ,וָ ואס ָדאס
ייסט
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן 'עַ דוּנָ א ְדנַ ְחלָ א עִ לָּ ָאה'ָ ,דאס ֵה ְ
וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ָדא
ַאז עֶ ר בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ָראפּ כַּ בְ יָ כוֹל ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר ִאיז ְמ ַק ֶשׁר ִדי וֶ ועלְ ט ִמיט
וערט ָדאס 'גַ ן עֵ ֶדן' ,אוּן עֶ ר
עמאלְ ְטס וֶ ְ
יֶ ענֶ ער וֶ ועלְ טֶ ,ד ָ
לֶ עבְּ ט ִאין 'גַ ן עֵ ֶדן'.
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
קי"ט( :אוֹיף ֶדעם וָ ואס ִדי וֶ ועלְ ט זָ אגְ ט :עֶ ס ִאיז ָדא
אר ַהאנֶ ען עֶ ְרגֶ עץ ַאן 'עוֹלָ ם
'עוֹלָ ם ַהזֶ ה'; ֶאפְ ָשׁר ִאיז פַ ְ
ַהזֶ ה'ָ ,דא אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ִאיז ֶדער 'גֵ ִיהנוֹם' ַאלֵ יינְ ס,
וַ וייל לוֹיט וָ ואס ֶמענְ ְט ְשׁן ַמאכְ ן ִמיט ָדא אוֹיף ֶדער
ישׁט ָדא
סוּריםִ ,איז בִּ כְ לַ ל נִ ְ
ערע ָצרוֹת אוּן יִ ִ
יט ֶ
וֶ ועלְ ט בִּ ֶ
ַקיין 'עוֹלָ ם ַהזֶ ה' .נָ אר עֶ ס ִאיז ָדא ָא ֶדער 'גַ ן עֵ ֶדן',
ָא ֶדער 'גֵ ִיהנוֹם'ֶ .דער 'גַ ן עֵ ֶדן' ִאיזַ ,אז ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז
בּוֹרא כָּ ל
עדע זַ אִ איז פוּן ֵ
וייסט ַאז יֶ ֶ
זוֹכֶ ה ,אוּן עֶ ר וֵ ְ
עס ֶטער ַתּ ֲענוּג אוּן
עוֹלָ ִמים ,וָ ואס ָדאס ִאיז ֶדער גְ ֶר ְ
ארגֶ ענִ יגְ ן פוּן 'עוֹלָ ם ַהבָּ א' ,אוּן ֶמען ִאיז זִ יִ ' מ ְתעַ נֵּ ג
פַ ְ
ִמזִ יו ַה ְשׁכִ ינָ ה'.
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ

ָאבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ֵטיילְ ט ָאפּ ִדי וֶ ועלְ ט פוּן יֶ ענֶ ע
וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר זָ אגְ ט )יְ ַשׁעְ יָ הוּ כב ,יג(ָ :אכוֹל וְ ָשׁתוֹ ] ַהיוֹם[
גוּטן ָטאג ַהיינְ ט ,וָ ואס
אמיר לֶ עבְּ ן ַא ְ
כִּ י ָמ ָחר נָ מוּת ,לָ ִ
קוּמט
ארגֶ ענְ ִדיגְ ן ָטאגְ .
קוּקן אוֹיפְ ן ָמ ְ
ָהאבְּ ן ִמיר צוּ ְ
ער ְיסן ' ֶדעם ָטאג' פוּן
אוֹיס ַאז עֶ ר ָהאט ָאפְּ גֶ ִ
קוּקן אוֹיפְ ן ַתּכְ לִ ית,
ישׁט ְ
אשׁעפֶ ער ,אוּן עֶ ר וִ ויל נִ ְ
בַּ ֶ
ְמ ֵמילָ א ִאיז ' ֶדער וֶ ועלְ ט' וָ ואס ָדאס ִאיז ֶדער 'גַ ן',
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עמאלְ ְטס ִאיז ָדאס
יטן ' ַהיוֹם' ,וָ ואס ֶד ָ
גֶ עבְּ לִ יבְּ ן נָ אר ִמ ְ
יידט נֶ עבֶּ ע פוּן ַאלֶ ע
אוֹתיוֹת :גֵ ִיהנוֹ"ם ,אוּן עֶ ר לַ ְ
ִדי ִ
ישׁן ,אוּן עֶ ר לֶ עבְּ ט ִאין
עדענִ ְ
ִמינֵ י ָצרוֹת אוּן ַאיינְ ֶר ֶ
'גֵ ִיהנוֹם' ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן.
ב.
אשׁית ג ,כג-כד(:
תּוֹרה )בְּ ֵר ִ
ָדאס גֶ עפוּנֶ ען ִמיר ִאין ִדי ָ
וֶ וען ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן ָהאט גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן,
אר ְט ִריבְּ ן פוּן 'גַ ן עֵ ֶדן',
ער ְשׁ ֶטער פַ ְ
ָהאט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עס ֶטע ְקלָ לָ הִ .איז ְשׁוֶ וער
וָ ואס ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי גְ ֶר ְ
ער ְשׁ ֶטער
פוּן וואוּ ָהאט ִאים ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עצט
עט ִריבְּ ן? ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן ָהאט ָדא בִּ יז יֶ ְ
רוֹיסגֶ ְ
ַא ְ
ישׁט
אוֹי גֶ עלֶ עבְּ ט ָדא ִאין ֶדער וֶ ועלְ ט? עֶ ר ִאיז נִ ְ
ערע וֶ ועלְ ט?!
וארן ִאין ַאן ַאנְ ֶד ֶ
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
בַּ ַ
אשׁית ב ,טו( :וַ יִּ ַקּח ה'
נָ אר עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק )בְּ ֵר ִ
ער ְשׁ ֶטער
קים ֶאת ָה ָא ָדם וַ ַיּנִּ ֵחהוּ בְ גַ ן עֵ ֶדןֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
ֱא ִ
ענוּמען ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן ,אוּן ִאים ַא ַריינְ גֶ עלֵ ייגְ ט
ָהאט גֶ ֶ
אשׁית כז ע"א(:
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ )בְּ ֵר ִ
ִאין גַ ן עֵ ֶדן .פְ ֶרעגְ ט ֶדער ַ
זוֹהר
ערט ֶדער ַ
ענוּמען? עֶ נְ ְטפֶ ְ
פוּן וואוּ ָהאט עֶ ר ִאים גֶ ֶ
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ענוּמען פוּן זַ יינֶ ע פִ יר
רוֹיסגֶ ֶ
ַה ָקדוֹשׁ :עֶ ר ָהאט ִאים ַא ְ
אשׁ ֵטייט פוּן
עדער ֶמענְ ְטשׁ בַּ ְ
ייסט ,יֶ ֶ
יְ סוֹדוֹת; ָדאס ֵה ְ
רוּחַ ,מיִ ם ,עָ פָ ר' .רוֹב פוּנֶ עם
פִ יר יְ סוֹדוֹתֵ ' :אשַׁ ,
ערפַ אר ִציעֶ ט ִאים ְשׁ ֶטענְ ִדיג צוּ
ֶמענְ ְטשׁ ִאיז 'עָ פָ ר'ֶ ,ד ְ
קוּמט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן קפט( .נָ א עָ פָ ר ְ
קּוּטי ֲ
עַ ְצבוּת )לִ ֵ
קוּמט ַאלֶ ע ַתּ ֲאווֹת; ַתּ ֲאווֹת
' ַמיִ ם' ,וָ ואס פוּן ֶדעם ְ
ֲאכִ ילָ הַ ,תּ ֲאווֹת נִ יאוּףַ ,תּ ֲאווֹת ָממוֹןַ ,תּ ֲאווֹת כָּ בוֹד
רוּח'ַ ,אז ַא ֶמענְ ְטשׁ מוּז
קוּמט ' ַ
וְ יֵ שׁוּת .אוֹיף ֶדעם ְ
עדן ָאן ַא ִשׁיעוּר ,וָ ואס ָדאס ַה ְרגֶ 'עט ִאים ָאפּ ַר ְח ָמנָ א
ֶר ְ
יידטִ ,איז
לִ ְצלָ ן ,וַ וייל ַאלֶ ע ָצרוֹת וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ לַ ְ
עריגֶ ע ֵרייד ,בִּ פְ ַרט ִאין ְשׁטוּבּ
עדט ִאיבֶּ ִ
נָ אר וַ וייל עֶ ר ֶר ְ
וער ֶטער ,זָ אגְ ן שׁוֹין ַחזַ "ל
עריגֶ ע וֶ ְ
עדט ִאיבֶּ ִ
ַאז ֶמען ֶר ְ
עדט
יוֹרשׁ 'גֵ ִיהנוֹם' ,וַ וייל ַאז ֶמען ֶר ְ
) ָאבוֹת א ,ה( :סוֹפוֹ ֵ
ויכּוּחים,
ִ
קוּמט ֶמען נָ אכְ ֶדעם צוּ וִ
יטן וַ וייבּ צוּפִ ילְ ,
ִמ ְ
עדט זִ י אוֹיף
אטן ,נָ אכְ ֶדעם ֶר ְ
עדט אוֹיף ִאיר ַט ְ
אוּן עֶ ר ֶר ְ
עמאלְ ְטס ָהאט עֶ ר נָ אִ די
אמע וְ כוּ' ,וָ ואס ֶד ָ
זַ יין ַמ ֶ
'גֵ ִיהנוֹם' אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ טַ .אזוֹי וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט
) ִמ ְשׁלֵ י כא ,כג( :שֹׁ ֵמר פִּ יו וּלְ שׁוֹנוֹ שֹׁ ֵמר ִמ ָצּרוֹת נַ פְ שׁוַֹ .אז
ישׁט ַקיין
עדט נִ ְ
ֵאיינֶ ער ִהיט זִ יָ דאס מוֹיל אוּן עֶ ר ֶר ְ
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וער ֶטערִ ,היט עֶ ר זִ יָ אפּ פוּן ַא ַסאָ צרוֹת.
עריגֶ ע וֶ ְ
ִאיבֶּ ִ
קוּמט ' ֵאשׁ' ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי כַּ עַ ס וָ ואס ַא
נָ אכְ ֶדעם ְ
ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ִאין זִ י .אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן ד(ַ :אז פוּן ִדי פִ יר כּוֹחוֹת
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
ארף
קוּמען ַארוֹיס ַאלֶ ע ְשׁלֶ עכְ ֶטע ִמדוֹת .נָ אר ֶמען ַד ְ
ֶ
עטן ,אוּן ַאז ֶמען ַא ְרבֶּ עט ָדאס אוֹיס,
אוֹיס ַא ְרבֶּ ְ
ְ
ָדאס
קּוּטי
ֵהייבְּ ט ָאן צוּ לַ ייכְ ְטן בַּ יי ִאים ֶדער ֵשׁם ֲהוָ ָי"ה )לִ ֵ
אוֹתיוֹת ִאיז ֶקעגְ ן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן ס"ז( ,וָ ואס ִדי פִ יר ִ
ֲ
ִדי פִ יר יְ סוֹדוֹת.
עדט
ער ְ
וֶ ועגְ ן ֶדעם פוּן וֶ וען ֶדער ְשׁלַ אנְ ג ָהאט צוּגֶ ֶ
ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן עֶ ר זָ אל זִ ינְ ִדיגְ ן ,אוּן עֶ ר ָהאט ִאים
אשׁעפֶ ער .אוּן
ועסט זַ יין ַאזוֹי וִ וי ֶדער בַּ ֶ
גֶ עזָ אגְ ט :דוּ וֶ ְ
צוּריק
ער ְשׁ ְטןִ ,איז עֶ ר ִ
עסן פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
ארגֶ ְ
עֶ ר ָהאט פַ ְ
ַא ַריינְ גֶ עפַ אלְ ן ִאין ִדי פִ יר יְ סוֹדוֹתְ ,מ ֵמילָ א ִאיז עֶ ר
אר ְט ִריבְּ ן פוּן 'גַ ן עֵ ֶדן' ,אוּן ֶדער
וארן פַ ְ
גֶ עוָ ְ
וערד וָ ואס ְד ֵרייט
עשׁ ֶטעלְ ט ַא ְשׁוֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
אשׁית ג ,כד([ ,וָ ואס יָ אגְ ט
זִ י] לַ ַהט ַה ֶח ֶרב ַה ִמּ ְת ַהפֶּ כֶ ת )בְּ ֵר ִ
ישׁט ֵקיינֶ עם ַא ַריין ִאין 'גַ ן
אוּן ְט ַרייבְּ ט אוּן לָ אזְ ט נִ ְ
עֵ ֶדן'.
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מג

ָאבֶּ ער וִ וי ַאזוֹי ִאיז ֶמען ָדא זוֹכֶ ה ַא ַריין צוּ גֵ יין ִאין
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
'גַ ן עֵ ֶדן'?! זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ
א' ִס ָימן רפו( :עֶ ס ִאיז ָדא טוֹיעֶ ְרן ,וָ ואס דוּ ֶרעִ די
טוֹיעֶ ְרן ֶקען ֶמען ַא ַריין גֵ יין ִאין 'גַ ן עֵ ֶדן'.
וָ ואס זֶ ענֶ ען ִדי טוֹיעֶ ְרן? נָ אר ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
עדער ֶמענְ ְטשׁ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן כ"א( :יֶ ֶ
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
נוֹרה פוּן זִ יבְּ ן לֶ עכְ טִ :די ְצוֵ ויי אוֹיגְ ןִ ,די
ָהאט ַא ְמ ָ
ְצוֵ ויי אוֹיעֶ ְרןִ ,די ְצוֵ ויי נָ אז לֶ עכֶ ערִ ,מיט ִדי מוֹילָ .דאס
זֶ ענֶ ען ִדי ִשׁבְ עָ ה נֵ רוֹת; ִאין ֵספֶ ר יְ ִצ ָירה )פֶּ ֶרק דִ ,מ ְשׁנָ ה יב(:
רוּפְ ט עֶ ר ָדאס ָאןִ :שׁבְ עָ ה ְשׁעָ ִרים  -זִ יבְּ ן טוֹיעֶ ְרן .אוּן
ייסט,
ִדי טוֹיעֶ ְרן זֶ ענֶ ען ִדי טוֹיעֶ ְרן פוּן 'גַ ן עֵ ֶדן'; ָדאס ֵה ְ
אוֹיבּ ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז זוֹכֶ ה אוּן עֶ ר ִהיט זִ יִ די אוֹיגְ ן,
ישׁט ִאין כַּ עַ ס[,
אוּן ִדי אוֹיעֶ ְרן ,אוּן ִדי נָ אז ]עֶ ר ִאיז נִ ְ
אשׁעפֶ ער ְשׁ ֶטענְ ִדיג[,
עדט נָ אר פוּן בַּ ֶ
אוּן ִדי מוֹיל ]עֶ ר ֶר ְ
ָהאט עֶ ר ִדי טוֹיעֶ ְרן ַא ַריין צוּ גֵ יין ִאין 'גַ ן עֵ ֶדן'.
ישׁט ִדי אוֹיגְ ן,
ָאבֶּ ער אוֹיבּ ָחלִ ילָ ה וְ ַחס עֶ ר ִהיט נִ ְ
קוּקט ַצאם ַאלֶ ע ְשׁמוּץ ,פַ אלְ ט עֶ ר ַא ַריין ִאין
אוּן עֶ ר ְ
ַאלֶ ע ִד ְמיוֹנוֹת; וַ וייל ִדי גַ אנְ ֶצע ַתּ ֲאוָ ה פוּן נִ יאוּף ִאיז ַא
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רוֹיסער ִד ְמיוֹןַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
גְ ֶ
וייסט נָ אר
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן ע"ב( :וֶ וער עֶ ס וֵ ְ
אשׁעפֶ ער,
ַאבִּ ְיסל פוּן ָדאס גְ רוֹ ְיס ֵקייט פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן בַּ ֶ
ישׁט ַקיין נִ ָסיוֹן ,אוּן עֶ ר
ִאיז בַּ יי ִאים ָדאס בִּ כְ לַ ל נִ ְ
אשׁעפֶ ער
וייסט ַאז ֶדער בַּ ֶ
לַ אכְ ט פוּן ֶדעם ,וַ וייל עֶ ר וֵ ְ
קוּקט וואוּ עֶ ר
ִאיז ָדאָ .אבֶּ ער וִ ויבַּ אלְ ד ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
ישׁט ,בִּ פְ ַרט ִדי ַאלֶ ע כְּ לֵ י ַמ ְשׁ ִחית ,וִ וי
ארף נִ ְ
ַד ְ
אוֹיסער ֶדעם
ֶ
ערנֶ ע"ט אוּן ֵאייפַּ א"ד וְ כוּ' ,וָ ואס
ִאינְ ֶט ְ
ארבְּ ֶרענְ ט ְס ַתּם ִדי ַצייט ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ,וָ ואס
וָ ואס עֶ ר פַ ְ
גוֹרם ַאז עֶ ר
ָדאס ִאיז ִדי עֶ ְרגְ ְס ֶטע זַ אִ ,איז עֶ ר זִ י נָ אֵ 
ער ְשׁ ֶטער ִאיז
עסט פוּנֶ עם ְמ ִציאוּת ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארגֶ ְ
פַ ְ
ישׁע ִד ְמיוֹנוֹת,
אר ֶ
ָדא ,אוּן עֶ ר גֵ ייט ַא ַריין ִאין ַאלֶ ע נַ ִ
וערט ִאינְ גַ אנְ ְצן
וָ ואס ָדאס ַה ְרגֶ 'עט ִאים ָאפּ ,בִּ יז עֶ ר וֶ ְ
ְמשׁוּגָ ע ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ,וָ ואס ָדאס ִאיז ַא ְקלָ לָ ה ִאין ִדי
תּוֹכָ ָחה ) ְדבָ ִרים כח ,לד( :וְ ָהיִ ָית ְמ ֻשׁגָּ ע ִמ ַמּ ְר ֵאה עֵ ינֶ י
ֲא ֶשׁר ִתּ ְר ֶאה.
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ
נָ אכְ ֶדעם ִדי אוֹיעֶ ְרן; עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין ַ
רוֹיסע אוֹיעֶ ְרן ָ -דאס
)יִ ְתרוֹ ַדף עה ע"ב( :וֶ וער עֶ ס ָהאט גְ ֶ
ויסן ִ -איז ַא ִטיפֵּ שׁ;
ערן אוּן וִ ְ
ייסט עֶ ר מוּז ַאלֶ עס ֶה ְ
ֵה ְ
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עדער ְט ַראכְ ט פוּן
עדט זִ יַ איין ַאז יֶ ֶ
וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶר ְ
עדט פוּן ִאים ,וֶ ועגְ ן ֶדעם לוֹיפְ ט עֶ ר ַארוּם
ִאים אוּן ֶר ְ
בַּ יי ַאלֶ ע קוּפְּ ֶקעס ,אוּן וואוּ ֶמען ְשׁמוּעֶ ְסט עֶ פֶּ עס,
ישׁט פוּן
עדט נִ ְ
עדט ,בִּ ְשׁעַ ת ֵקיינֶ ער ֶר ְ
ערן וָ ואס ֶמען ֶר ְ
ֶה ְ
ִאים.
קוּמט כַּ עַ סַ ,אז
ארט ְ
נָ אכְ ֶדעם ִדי נָ אז; וָ ואס פוּן ָד ְ
וערט ַאזוֹי
וירט ִאים ,אוּן עֶ ר וֶ ְ
ערוִ ְ
עדע ְקלֵ יינִ יגְ ַקייט נֶ ְ
יֶ ֶ
יחה
קוּמט צוּ ְר ִצ ָ
לוֹירן בִּ יז עֶ ר ְ
אר ְ
ערעגְ ט אוּן פַ ְ
אוֹיפְ גֶ ֶ
ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן.
עדט נֶ עבֶּ ע לָ שׁוֹן
נָ אכְ ֶדעם ִדי מוֹיל; ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶר ְ
ָה ַרע וְ כוּ' ,בְּ ֶרענְ גְ ט ָדאס צוּ ִדי עֶ ְרגְ ְס ֶטע זַ אכְ ן ,אוּן ָדאס
עדט,
ער ְ
ַה ְרגֶ 'עט ִאים ַאלֵ יין ,אוּן אוֹיף וֶ ועם עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
ארעכְ ט
ערט ָדאס אוֹיס .אוּן ַאז ֶמען פַ ֶ
אוּן ֶדער וָ ואס ֶה ְ
ָדאס ַאלֶ עס ,אוּן ֶמען ַא ְרבֶּ עט אוֹיס ִדי זִ יבְּ ן ְשׁעָ ִרים,
ֶקען ֶמען ְשׁפִּ ְירן ֶדעם גַ ן עֵ ֶדן.
וארן ֶדעם פָּ סוּק ) ֵאיכָ ה ב,
עצט ִאיז ְמקוּיָ ם גֶ עוָ ְ
ָאבֶּ ער יֶ ְ

ט(ָ :טבְ עוּ בָ ָא ֶרץ ְשׁעָ ֶר ָיהִ ,די טוֹיעֶ ְרן זֶ ענֶ ען
ַאיינְ גֶ עזוּנְ ֶקען ִאין ֶדער עֶ ְרד ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן; וַ וייל ַאז ַא

מו

ַא גַ ן עֵ ֶדן אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט

ֶמענְ ְטשׁ ָהאט נֶ עבֶּ ע פּוֹגֵ ם גֶ עוֶ וען ִדי אוֹיגְ ן ,אוֹיעֶ ְרן,
ישׁט
נָ אז ,מוֹילִ ,איז זַ יין מ ַֹח ִאין גָ לוּת ,אוּן עֶ ר ְשׁפִּ ְירט נִ ְ
יטערַ ,מ ָמשׁ
ישׁט ,אוּן ָדאס לֶ עבְּ ן ִאיז ִאים זֵ ייעֶ ר בִּ ֶ
ארנִ ְ
גָ ְ
עמען ִדי
רוֹיסצוּנֶ ֶ
ַא 'גֵ ִיהנוֹם' ,אוּן וָ ואס ִאיז ִדי עֵ ָצה ַא ְ
טוֹיעֶ ְרן פוּן ֶדער עֶ ְרד ,אוּן זוֹכֶ ה זַ יין ַא ַריינְ צוּגֵ יין ִאין
'גַ ן עֵ ֶדן' ,אוּן ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ ְשׁפִּ ְירן כַּ בְ יָ כוֹל ֶדעם
ער ְשׁ ְטן?!
ֵאייבֶּ ְ
ארף
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ) ָשׁםִ ,ס ָימן רפו(ֶ :מען ַד ְ
ָהאבְּ ן ַא בַּ עַ ל ַהבַּ יִ ת וָ ואס עֶ ר ֶקען ַא ְ
רוֹיס ִציעֶ ן ִדי
טוֹיעֶ ְרן פוּן ֶדער עֶ ְרד] .וָ ואס ָדאס ִאיז ֶדער ַצ ִדיקַ ,אזוֹי
יפּוּרי ַמ ֲע ִשֹיוֹת ַמ ֲע ֶשׂה י"ג(:
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ) ִס ֵ
וייטן
ערסִ ,אין ֶדעם ְצוֵ ְ
עטלֶ ְ
בַּ יי ִדי ַמ ֲע ֶשׂה פוּן ִדי זִ יבְּ ן בֶּ ְ
דוּרעִ אים
ער ְטנֶ ער ,וָ ואס ֶ
ָטאגַ ,אז עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא גֶ ְ
ָהאט ִדי גַ אנְ ֶצע ְמ ִדינָ ה גֶ עלֶ עבְּ ט ַא גוּט לֶ עבְּ ן ,אוּן ֶדער
וארן וְ כוּ' ,אוּן עֶ ס
לוֹירן גֶ עוָ ְ
אר ְ
ער ְטנֶ ער ִאיז נֶ עבֶּ ע פַ ְ
גֶ ְ
עקוּמען ֶדער ֶמלֶ ָ ה ַאכְ זָ ר ,אוּן עֶ ר ָהאט
ֶ
ִאיז גֶ
אר ְטן זַ יינֶ ע ְקנֶ עכְ ט ,וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן
ערגֶ עלָ אזְ ט ָד ְ
ִאיבֶּ ְ
עמאכְ ט ָדאס גוּט לֶ עבְּ ן פוּן ִדי גַ אנְ ֶצע ְמ ִדינָ ה.
ַקאלְ יֶ ע גֶ ַ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן
קּוּטי ֲ
אוֹי זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ
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ס"ה( :עֶ ס ִאיז ָדא ַא גְ ֶ
רוֹיסער ַצ ִדיק וָ ואס עֶ ר ִאיז ֶדער
קוּקט זִ י אוּם,
ער ְטנֶ ער ,וָ ואס עֶ ר ְ
בַּ עַ ל ַה ָשּׂ ֶדה  -גֶ ְ
אר ְטן[.
אוֹיפְ ן גַ אנְ ְצן גָ ְ
ערנְ ט שׁוּלְ ָחן עָ רוּ
דוּרכְ ֶדעם וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ ְ
אוּן ְ
ער ֶשׁער,
וערט עֶ ר ַא בַּ עַ ל ַהבַּ יִ ת אוּן ַא ֶה ְ
פּוֹס ִקים ,וֶ ְ
אוּן ְ
עמען ִדי טוֹיעֶ ְרן; וַ וייל ִאין ִדי
רוֹיסנֶ ֶ
אוּן עֶ ר ֶקען ַא ְ
צוֹמ ַחַ ,חי,
דוֹמםֵ ,
דוֹשׁה ִאיז ָדא ֲהלָ כוֹת פוּן ֵ
תּוֹרה ַה ְק ָ
ָ
עדע
ייסט ,עֶ ס ִאיז ָדא ֲהלָ כוֹת אוֹיף יֶ ֶ
ְמ ַדבֵּ רָ .דאס ֵה ְ
דוֹמםַ :אלֶ ע ֲהלָ כוֹת וָ ואס
פְּ ַרט ִאין ִדי בְּ ִר ָיאה ,לְ ָמ ָשׁלֵ :
עֶ ס ִאיז ָדא בַּ יי ַא פֶ עלְ דָ ,א ֶדער וֶ וען ֶמען בּוֹיעֶ ט ַא
צוֹמ ַחִ :די ֲהלָ כוֹת פוּן ַאיינְ זֵ ייעֶ ן וְ כוּ' ,כִּ לְ ַאיִ ם;
הוֹיזֵ .
וּמעַ ְשׂרוֹת וָ ואס עֶ ס ִאיז ַשׁיָ יִ אין ֶא ֶרץ
ְתּרוּמוֹת ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאלַ .חיַ :אלֶ ע ֲהלָ כוֹת וָ ואס ִאיז ַשׁיָ י בַּ יי עֶ ְסן,
ויאזוֹי ֶמען ֶמעג
ישׁט ,אוּן וִ ַ
וָ ואס ֶמען ֶמעג אוּן וָ ואס נִ ְ
ָדאס עֶ ְסןִ ,די ֲהלָ כוֹת פוּן ֶשׁ ְח ְט'ן וְ כוּ'ְ .מ ַדבֵּ רִ :איז ָדא
וישׁן ֵאיין ֶמענְ ְטשׁ ִאין ֶדעם
ָדא ָאן ַא ִשׁיעוּר ֲהלָ כוֹת צְ וִ ְ
צוֹמ ַח ַחי ְמ ַדבֵּ רִ ,איז
דוֹמם ֵ
קוּמט אוֹיס ַאז ִאין ֵ
ערןְ .
ַאנְ ֶד ְ
עדע
ָדא ֲהלָ כוֹת ,וָ ואס ִדי ֲהלָ כוֹת וַ וייזְ ט אוּנְ ז ַאז ִאין יֶ ֶ
ער ְשׁ ֶטער ,אוּן ַקיין שׁוּם זַ א
זַ אִ איז ָדא ֶדער ֵאייבֶּ ְ
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ישׁט ֶהפְ ֵקר ,וָ ואס ָדאס ִאיז ֶדער
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ִאיז נִ ְ
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל
שׁוּלְ ָחן עָ רוּ וָ ואס ִאיז ֶדער ַתּ ְמ ִצית פוּן ָ
פֶּ ה.
פּוֹס ִקים,
ערנְ ט ַא ַסאְ 
וֶ ועגְ ן ֶדעם ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ לֶ ְ
וייסט
וערט עֶ ר בַּ עַ ל ַהבַּ יִ ת אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן עֶ ר וֵ ְ
וֶ ְ
אשׁעפֶ ערְ ,מ ֵמילָ א
עדע זַ אִ איז ָדא ֶדער בַּ ֶ
ַאז ִאין יֶ ֶ
עמט עֶ ר ַארוֹיס ִדי טוֹיעֶ ְרן פוּן ֶדער עֶ ְרד,
דוּרעֶ דעם נֶ ְ
ֶ
אוּן עֶ ר ִאיז זוֹכֶ ה צוּ ִדי 'גַ ן עֵ ֶדן'.
ערנֶ ען שׁוּלְ ָחן
רוֹיסע זַ א צוּ לֶ ְ
וֶ ועגְ ן ֶדעם ִאיז ַא גְ ֶ
לוֹיטן שׁוּלְ ָחן עָ רוּ ,אוּן ַאכְ טוּנְ ג
עָ רוּ ,אוּן זִ י פִ ְירן ְ
ישׁט עוֹבֵ ר צוּ זַ יין אוֹיפְ ן שׁוּלְ ָחן עָ רוַּ .א ִאיד
גֶ עבְּ ן נִ ְ
לוֹיטן שׁוּלְ ָחן
ְ
ויסן :וִ וילַ אנְ ג עֶ ר פִ ְירט זִ י
ארף וִ ְ
ַד ְ
פּוֹס ִקים אוּן ְשׁ ֵאלוֹת ְוּתּשׁוּבוֹת וָ ואס
עָ רוּ ,אוּן לוֹיט ִדי ְ
זֶ ענֶ ען גֶ עבּוֹיעֶ ט אוֹיפְ ן ֻשׁלְ ָחן עָ רוּ ,גֵ ייט עֶ ר אוֹיפְ ן
גוּטן וֶ ועגָ ,אבֶּ ער וִ וי נָ אר ָחלִ ילָ ה וְ ַחס עֶ ר גֵ ייט ַאוֶ ועק
ְ
ישׁט,
ויסן ַאז עֶ ס טוֹיג נִ ְ
ארף ֶמען וִ ְ
פוּן שׁוּלְ ָחן עָ רוַּ ,ד ְ
ערפַ אר ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
יטערֶ ,ד ְ
אוּן עֶ ס ִאיז בִּ ֶ
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ערנֶ ען
ערע לַ ייט זָ אלְ ן לֶ ְ
זֵ ייעֶ ר ַמ ְקפִּ יד גֶ עוֶ וען ַאז אוּנְ זֶ ֶ
עדן ָטאג ) ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן כט(.
שׁוּלְ ָחן עָ רוּ יֶ ְ
ג.
ייט ְשׁט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ִמיט ֶדעם ַט ְ
ֵחלֶ ק א' ִס ָימן רפו(ֶ :דעם פָּ סוּק ) ְדבָ ִרים טז ,יח( :שֹׁפְ ִטים
וְ שֹׁ ְט ִרים ִתּ ֶתּן לְ  בְּ כָ ל ְשׁעָ ֶרי וְ כוּ' לִ ְשׁבָ ֶטי" .שב"ט
ייסט,
אשׁי ֵתּיבוֹת ָט'בְ עוּ בָ ' ָא ֶרץ ְשׁ'עָ ֶר ָיה; ָדאס ֵה ְ
ִאיז ָר ֵ
עהן ַאז ִדי ַמנְ ִהיגִ ים זָ אלְ ן ֶקענֶ ען
ארף זֶ ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
עמען ִדי טוֹיעֶ ְרן פוּן 'גַ ן עֵ ֶדן' ,פוּן ֶדער עֶ ְרד.
רוֹיסנֶ ֶ
ַא ְ
שׁוֹט ִרים ִתּ ֶתּן לְ ,
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק :שׁוֹפְ ִטים וְ ְ
שׁוֹטרַ ,א
ארף ָהאבְּ ן ַא שׁוֹפֵ ט אוּן ַא ֵ
וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
שׁוֹטר ֵמיינְ טַ ,א אוֹיפְ זֶ עעֶ ר ]פָּ אלִ יס[ וָ ואס גֶ עט ַאכְ טוּנְ ג
ֵ
עצן ֶדעם גֶ עזֶ עץ ,אוּן ַא שׁוֹפֵ ט
ארלֶ ְ
ישׁט פַ ְ
ֶמען זָ אל נִ ְ
ֵמיינְ ט ֵאיינֶ ער וָ ואס ִמ ְשׁפָּ ט אוּן ִאיז ַדן אוֹיבּ ֶמען ָהאט
ארף
עדער ִאיד ַד ְ
עוֹבֵ ר גֶ עוֶ וען אוֹיף ֶדעם גֶ עזֶ עץ .אוּן יֶ ֶ
ָהאבְּ ן ִדי ְצוֵ ויי זַ אכְ ן.
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ

שׁוֹטרָ :דאס ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיףַ :ר' ְמבַּ "ם ט'וּר
ֵ
ַא
אשׁי ֵתּיבוֹת פוּן
שׁוּ'לְ ָחן עָ רוּ ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי ָר ֵ
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פּוֹס ִקים,
ערנֶ ען ַא ַסאְ 
ייסט עֶ ר זָ אל לֶ ְ
שׁוֹט"רָ ,דאס ֵה ְ
ֵ
ישׁט
אוּן עֶ ר זָ אל זֵ ייעֶ ר ַאכְ טוּנְ ג גֶ עבְּ ן עֶ ר זָ אל נִ ְ
עדע זַ א
תּוֹרה ַחס וְ ָשׁלוֹם ,אוּן יֶ ֶ
רוֹיסגֵ יין פוּן ִדינֵ י ַה ָ
ַא ְ
טוּהן צוּ
עהן צוּ ֶמען ֶמעג ָדאס ְ
וָ ואס עֶ ר טוּט ,זָ אל עֶ ר זֶ ְ
יטן ִדי אוֹיגְ ןִ ,די אוֹיעֶ ְרן,
ישׁט ,אוּן עֶ ר זָ אל זִ יָ אפְּ ִה ְ
נִ ְ
ישׁט פּוֹגֵ ם זַ יין אוּן זֵ יי
ִדי נָ אזִ ,די מוֹיל ,אוּן ָחלִ ילָ ה נִ ְ
ַקאלְ יֶ ע ַמאכְ ן.
ַא שׁוֹפֵ טָ :דאס ִאיז ֶדער עִ נְ יָ ן פוּן ְתּפִ לָ ה
בּוֹדדוּתַ ,אז ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל זִ יִ מ ְשׁפָּ ְט'ן אוּן
וְ ִה ְת ְ
עטן ֶדעם
ער ְשׁ ְטן ,אוּן בֶּ ְ
ארן ֵאייבֶּ ְ
אר ֵציילְ ן ַאלֶ עס פַ ְ
פַ ְ
מוֹחל זַ יין אוֹיף וָ ואס עֶ ר ִאיז
ער ְשׁ ְטן עֶ ר זָ אל ִאים ֵ
ֵאייבֶּ ְ
עטןִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם! ִאי בִּ ין
דוּרעכְ גֶ עפַ אלְ ן ,אוּן בֶּ ְ
ֶ
עקוּקט וִ וי ִאיָ האבּ
ְ
וארן אוּן ִאיָ האבּ גֶ
נִ כְ ָשׁל גֶ עוָ ְ
מוֹחל ,וָ ואס זָ אל ִאי טוּעֶ ן
ארפְ ט ,זַ יי ִמיר ֵ
עד ְ
ישׁט גֶ ַ
נִ ְ
ִאיָ האבּ ַא בְּ ֶרענֶ ענְ ִדיגְ ן יֵ ֶצר ָה ַרע; ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם!
ערן וָ ואס
ִמיט ַמיינֶ ע אוֹיעֶ ְרן ָהאבּ ִאי גֶ עמוּזְ ט גֵ יין ֶה ְ
ֶדער זָ אגְ ט אוּן וָ ואס יֶ ענֶ ער זָ אגְ טִ ,איָ האבּ גֶ עמוּזְ ט
עדט אוֹיף עֶ ְרלִ יכֶ ע ִא ְידן ,וָ ואס ָהאבּ
ערן וִ וי ֶמען ֶר ְ
ֶה ְ
טוּהן?! ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם! ִאי בִּ ין
ארפְ ט ְ
עד ְ
ִאיָ דאס גֶ ַ
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ערעגְ ט ִאין ְשׁטוּבּ ,בִּ יז ִאיָ האבּ
גֶ עוֶ וען ַהיינְ ט אוֹיפְ גֶ ֶ
אוֹיסגֶ עפֶ עלְ ט?! ִרבּוֹנוֹ ֶשׁל
עשׁלָ אגְ ן ,וָ ואס ָהאט ָדאס ְ
גֶ ְ
עדט לָ שׁוֹן
ער ְ
דוּרע גֶ עפַ אלְ ן ,אוּן גֶ ֶ
עוֹלָ ם! ִאי בִּ ין ֶ
עמאלְ ְטס ֶקען ֶמען לֶ עבְּ ן אוֹיף ֶדער
ָה ַרע וְ כוּ'; אוּן ֶד ָ
ארן ֵח ְטא ,וָ ואס ַחזַ "ל
וֶ ועלְ ט ַאזוֹי וִ וי ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן פַ ְ
זָ אגְ ן ) ַסנְ ֶה ְד ִרין נט ע"ב(ַ :אז ִדי ַמלְ ָאכִ ים ָהאבְּ ן ִאים
עמאכְ ט וַ ויין ,אוּן ִאים
אטן פְ לֵ יישׁ ,אוּן ִאים גֶ ַ
גֶ עבְּ ָר ְ
ארפְ ט ,אוּן ִאים
עד ְ
גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ַ
אדינְ ט ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עלֶ עבְּ ט ִאין 'גַ ן עֵ ֶדן'.
בַּ ִ
וַ וייל ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז זוֹכֶ ה ,אוּן עֶ ר ִאיז
ער ְשׁ ְטןִ ,איז ִדי גַ אנְ ֶצע בְּ ִר ָיאה
עקלֶ עבְּ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
צוּגֶ ְ
וארן פַ אר ִאים )בְּ ָרכוֹת ו ע"ב( .אוֹי
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
נָ אר בַּ ַ
אוֹמר? כָּ ל
אוֹרח טוֹב ַמהוּ ֵ
זָ אגְ ן ַחזַ "ל )בְּ ָרכוֹת נח ע"א(ַ :
גוּטער
ַמה ֶשׁ ָט ַרח בַּ עַ ל ַהבַּ יִ ת א ָט ַרח ֶאלָ א בִּ ְשׁבִ ילִ יַ ,א ֶ
עדע זַ א וָ ואס ֶמען בְּ ֶרענְ גְ ט ִאים ,זָ אגְ ט עֶ ר:
אסט ,יֶ ֶ
גַ ְ
ַאלֶ עס וָ ואס ֶדער בַּ עַ ל ַהבַּ יִ ת ָהאט צוּגֶ עגְ ֵרייט אוּן
עשׁ ְט ֶרענְ גְ ט אוּן ָדאס
גֶ עגֶ עבְּ ןָ ,האט עֶ ר זִ יָ אנְ גֶ ְ
עציֶ על פַ אר ִמירַ ,אז ִאי זָ אל זִ יְ מ ַחיֶ ה
עמאכְ ט ְספֶּ ִ
גֶ ַ
אדאנְ ְקט ִאים; ַא ְשׁלֶ עכְ ֶטער
ער ִמיט ,אוּן עֶ ר בַּ ַ
זַ יין ֶד ְ
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אסט זָ אגְ טֶ :דער בַּ עַ ל ַהבַּ יִ ת ָהאט ָדאס ַאלֶ עס בֶּ ֱא ֶמת
גַ ְ
עהאט ,נָ אר עֶ ר
עמאכְ ט פַ אר זִ י ,אוּן נָ אר זִ יִ אינְ זִ ין גֶ ַ
גֶ ַ
ישׁט אוֹיפִ ְירן וִ וי ַא פֶּ ֶרא
עמט זִ י ,אוּן עֶ ר וִ ויל זִ י נִ ְ
ֶשׁ ְ
ערפוּן פַ אר ִמיר אוֹי.
ערלַ אנְ גְ ט עֶ ר ֶד ְ
ָא ָדםֶ ,ד ְ
קוּמט פָ אר בַּ יי אוּנְ ז אוֹיִ ,מיר
אוּן ָדאס זֶ עלְ בֶּ ע ְ
אוֹר ִחים ָדא אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן ֶדער
זֶ ענֶ ען ַאלֶ ע ְ
וערט
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ֶדער בַּ עַ ל ַהבַּ יִ ת; ]עֶ ס וֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עקוּמען צוּם
ֶ
ער ֵציילְ טַ :א ִאיד ִאיז ַא ָמאל ַא ַריין גֶ
ֶד ְ
עהן וִ וי ַאזוֹי
ֵהיילִ יגְ ן ָחפֵ ץ ַחיִ ים זי"ע ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עזֶ ְ
ֶדער ָחפֵ ץ ַחיִ ים זַ "ל לֶ עבְּ ט זֵ ייעֶ ר פָּ שׁוּט ,זַ יין ִטישׁ ִאיז
עטער ,אוּן ַאזוֹי
עקלַ אפְּ ֶטע בְּ ֶר ֶ
אמגֶ ְ
גֶ עוֶ וען פוּן ַאפָּ אר ַצ ְ
אוֹיסער ֶדעם ִאיז ֶדער ְשׁטוּבּ
ֶ
אוֹיִ די בַּ אנְ ק ,אוּן
יידיג .רוּפְ ט זִ יֶ דער ִאיד ָאןֶ :רבִּ י ,וואוּ ִאיז
גֶ עוֶ וען לֵ ִ
ערט עֶ ר ִאיםִ :אי בִּ ין
ֵאייעֶ ר ֶמעבְּ ל?! עֶ נְ ְטפֶ ְ
צוּריק ֶדעם ִאיד :וואוּ
ערוֶ ועגְ נְ ס ,אוּן עֶ ר פְ ֶרעגְ ט ִ
אוּנְ ֶט ְ
ִאיז ֵאייעֶ ר ֶמעבְּ ל? זָ אגְ ט עֶ ר :בַּ יי ִמיר ִאין ְשׁטוּבּ ָהאבּ
ִאיֵ שׁיינֶ ע ֶמעבְּ ל .פְ ֶרעגְ ט עֶ ר ִאים :וואוּ ִאיז ָדאס
אסט,
ערט עֶ רִ :אי בִּ ין ָדאָ דא נָ אר ַא גַ ְ
עצט? עֶ נְ ְטפֶ ְ
יֶ ְ
ארןָ ,האבּ ִאי גֶ עוָ ואלְ ט
דוּרע גֶ עפָ ְ
ִאי בִּ ין ָדא ֶ
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בַּ אזוּכְ ן ֶדעם ֶרבִּ י'ן! זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ָחפֵ ץ ַחיִ ים
אסטַ ,מיינְ ס ִאיז
זַ "לִ :אי בִּ ין ָדא אוֹי נָ אר ַא גַ ְ
ארט אוֹיף יֶ ענֶ ער וֶ ועלְ ט[.
אוֹיכֶ עט צוּגֶ עגְ ֵרייט ָד ְ
אוֹרח זָ אגְ טַ :אלֶ עס
גוּטער ַ
ָדאס זָ אגְ ט ִדי גְ ָמ ָראַ ,א ֶ
עמאכְ ט,
אשׁאפְ ן אוּן גֶ ַ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט בַּ ַ
וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עמאכְ ט פַ אר ִמיר אוּן פַ אר ַמיין
ָהאט עֶ ר ָדאס גֶ ַ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט
ועמלִ יכְ ֵקייט ,לְ ָמ ָשׁלֶ :דער ֵאייבֶּ ְ
אקוֶ ְ
בַּ ְ
ישׁט
עמאכְ ט עֶ ס זָ אל זַ יין ַא ַקארַ ,אז ִאי זָ אל נִ ְ
גֶ ַ
ארפְ ן גֵ יין צוּפוּסַ ,דאנְ ְקט עֶ ר אוּן לוֹיבְּ ט ֶדעם
ַד ְ
קוּר ֶצע ַצייט
ער ְשׁ ְטן אוֹיף ֶדעםַ ,אז עֶ ר ֶקען בִּ יז ַא ְ
ֵאייבֶּ ְ
אהרן
ארף פָ ְ
ארף ,אוּן ַאז עֶ ר ַד ְ
קוּמען וואוּ עֶ ר ַד ְ
ָאנְ ֶ
ערן יַ םִ ,איז ָדא בָּ רוַּ ה ֵשׁם ַאן עֶ ָראפְּ לַ אן ,אוּן ַאזוֹי
ִאיבֶּ ְ
עדע זַ א וָ ואס עֶ ס ִאיז ָדא אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט,
בַּ יי יֶ ֶ
אשׁאפְ ן
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ָדאס בַּ ַ
וייסט עֶ ר ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וֵ ְ
עציֶ על פַ אר ִאיםָ .דאס זָ אגְ ן ַחזַ "ל ) ַסנְ ֶה ְד ִרין לז ע"א(:
ְספֶּ ִ
ייסט,
לוֹמר בִּ ְשׁבִ ילִ י נִ בְ ָרא ָהעוֹלָ ם; ָדאס ֵה ְ
ַחיָ יב ָא ָדם ַ
עמען ִאין זִ יַ ,אז ִדי
ארף ַא ַריין נֶ ֶ
ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
אשׁעפֶ ער
גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ ֶ
אשׁאפְ ן פַ אר ִאים אוּן פַ אר זַ יין טוֹבָ ה.
בַּ ַ
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ָאבֶּ ער ֶדער ֶטבַ ע פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ַאז ְשׁ ֶטענְ ִדיג
עדט עֶ ר זִ יָ אפּ ,אוּן ְשׁ ֶטענְ ִדיג ְשׁפִּ ְירט עֶ ר ַאז עֶ ס
ֶר ְ
קוּקט ְשׁ ֶטענְ ִדיג אוֹיף ֶדעם ַהאלְ בְּ ן
פֶ עלְ ט ִאים ,אוּן ְ
יידיג ,אוּן ַאלְ ץ וִ ויל עֶ ר ָהאבְּ ן ֶמער
גְ לָ אז וָ ואס ִאיז לֵ ִ
פוּן וִ ויפִ יל עֶ ר ָהאטַ ,אזוֹי וִ וי ַחזַ "ל זָ אגְ ן )ק ֶֹהלֶ ת ַרבָּ ה א,
אתיִ ים; זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
רוֹצה ָמ ַ
לד( :יֵ שׁ לוֹ ָמנֶ ה ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן מ(ַ :אז ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶקען זוֹכֶ ה
קּוּטי ֲ
ֶרבִּ י )לִ ֵ
זַ יין צוּ ָהאבְּ ן ַא ֶשׁפַ ע כְּ פוּלָ ה ַ -א ָדאפֶּ לְ ֶטער ֶשׁפַ ע;
עמאלְ ְטס ִאיז בַּ יי ִאים ְשׁ ֶטענְ ִדיג פוּל ֶדער
וָ ואס ֶד ָ
ייסט ,עֶ ר ְשׁפִּ ְירט ַאז עֶ ר ָהאט בָּ רוַּ ה ֵשׁם
גְ לָ אז; ָדאס ֵה ְ
גֶ ענוּג גֶ עלְ ט ,אוּן ַאז עֶ ר ִאיז ֶדער ַרייכְ ְס ֶטער ֶמענְ ְטשׁ
ִאין ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן ַאלֶ עס וָ ואס ִאיז ָדא ִאין ִדי וֶ ועלְ ט
אשׁאפְ ן ִדי
ער ְשׁ ֶטער ָהאט בַּ ַ
ִאיז זַ יינְ ס ,וַ וייל ֶדער ֵאייבֶּ ְ
גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט פַ אר ִאים; אוּן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ְט ַראכְ ט
אקע
ַאזוֹי ,אוּן ַחזֶ ְר'ט זִ יָ דאס ַאיין ,פֶ עלְ ט ִאים ַט ֶ
עצט אוֹיף ִדי
ישׁט יֶ ְ
ישׁט ,אוּן ֲאפִ ילוּ עֶ ר ָהאט נִ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ישׁט צוּבְּ ָראכְ ן,
וערט עֶ ר נִ ְ
ארף ,וֶ ְ
ִמינוּט וָ ואס עֶ ר ַד ְ
עטער ,אוּן
וַ וייל עֶ ר ְט ַראכְ ט :עֶ ר וֶ ועט ָדאס ָהאבְּ ן ְשׁפֶּ ֶ
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ַאז ֶמען לֶ עבְּ ט ַאזוֹיִ ,איז ֶדער גַ אנְ ֶצער לֶ עבְּ ן ַא פַ יינֶ ע
אקע לֶ עבְּ ן.
עשׁ ַמ ֶ
גֶ ְ
ד.
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ֶצ ֶדק ֶצ ֶדק ִתּ ְרדּ ֹף וְ כוּ' ) ְדבָ ִרים ט"ז כ(,:
ארף ַאכְ טוּנְ ג
עהט ֶמען ,וִ וי וַ וייט ֶמען ַד ְ
פוּן ֶדעם זֶ ְ
ישׁט
גֶ עבְּ ן וֶ וען ֶמען ִמ ְשׁפָּ ט ַא ֶמענְ ְטשַׁ ,אז ֶמען זָ אל נִ ְ
ערט אוֹיס נָ אר ֵאיין זַ ייט,
דוּרעכְ פַ אלְ ן; וַ וייל ַאז ֶמען ֶה ְ
ֶ
ִאיז ָדאס שׁוֹין לָ שׁוֹן ָה ַרע ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן .אוּן בִּ כְ לַ ל
ישׁט זִ י
ארף זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ צוּגֶ עוואוֹינֶ ען נִ ְ
ַד ְ
לוֹקת ,וַ וייל ֵקיינֶ ער
ישׁן ִאין ַקיין שׁוּם ַמ ְח ֶ
צוּמ ְ
ַא ַריינְ ִ
עמאכְ ט פַ אר ַא ַדיָ ין אוּן ַא שׁוֹפֵ ט,
ישׁט גֶ ַ
ָהאט ִאים נִ ְ
ארט וואוּ
ארעכְ ְטן ,אוּן ָד ְ
ישׁט פַ ֶ
ארף ֵקיינֶ עם נִ ְ
אוּן עֶ ר ַד ְ
עהט ַאז ְצוֵ ויי ֶמענְ ְט ְשׁן ְק ִריגְ ן זִ י ,זָ אל ֶמען
ֶמען זֶ ְ
ארט.
ַאנְ ְטלוֹיפְ ן פוּן ָד ְ
ִדי גְ ָמ ָרא בְּ ֶרענְ גְ ט )בְּ ָרכוֹת נו ע"א(ָ :רבָ א ָהאט גֶ עזֶ ְ
עהן
וִ וי ְצוֵ ויי בְּ לִ ינְ ֶדע ֶמענְ ְט ְשׁן ְשׁלָ אגְ ן זִ יִ ,איז עֶ ר
עמיינְ ט ַאז עֶ ר
גֶ עגַ אנְ גֶ ען זֵ יי ָאפְּ ַהאלְ ְטןָ ,האבְּ ן זֵ יי גֶ ֵ
ענוּמען אוֹיף ִאים,
יידע גֶ ֶ
וִ ויל זֵ יי ְשׁלָ אגְ ןָ ,האבְּ ן זִ י בֵּ ֶ
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עהט ֶמען
עקלַ אפְּ ט ִדי בֵּ יינֶ ער .זֶ ְ
אוּן ָהאבְּ ן ִאים ַצאם גֶ ְ
ארף ֶמען
פוּן ֶדעםַ ,אז וֶ וען ֶמענְ ְט ְשׁן ְק ִריגְ ן זִ יַ ,ד ְ
ְשׁ ֵטיין וַ וייטְ .שׁמֹה ַה ֶמלֶ  זָ אגְ ט ) ִמ ְשׁלֵ י כו ,יז( ַמ ֲחזִ יק
ייסט,
בְּ ָאזְ נֵ י כָ לֶ ב עֹבֵ רִ ,מ ְתעַ בֵּ ר עַ ל ִריב א לוָֹ ,דאס ֵה ְ
ַאז ֶמען גֵ ייט צוּ ,צוּ ַא הוּנְ ט ,אוּן ֶמען כַ אפְּ ט ִאים ָאן
ייסןִ ,די
אר ְשׁ ֵטייט זִ יַ אז עֶ ר וֶ ועט ִדיר בַּ ְ
ֶדעם אוֹיעֶ ר ,פַ ְ
ישׁט זִ י
אס ְירטִ ,מיט ֵאיינֶ עם וָ ואס ִמ ְ
זֶ עלְ בֶּ ע זַ א פַּ ִ
ישׁט ִמיט ִאים
עריי וָ ואס ָהאט נִ ְ
ַא ַריין ִאין ַא ְק ִריגֶ ֵ
צוּטוּהן.
ְ
לוֹקת ִאיז ִדי עֶ ְרגְ ְס ֶטע זַ א,
ויסן ַאז ַמ ְח ֶ
ארף וִ ְ
ֶמען ַד ְ
אוּן ָדאס בְּ ֶרענְ גְ ט נֶ עבֶּ עַ אלֶ ע ָצרוֹת אוּן ַאלֶ ע
יידן ִמיר
ארן ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן וֶ ועגְ ן ֶדעם לַ ְ
אוּמגְ לִ ְיקן פַ ְ
ְ
יוּמא
שׁוֹין גָ לוּת ְצוֵ ויי טוֹיזְ נְ ט יָ ארַ ,אזוֹי וִ וי ַחזַ "ל זָ אגְ ן ) ָ
ט ע"ב(ֶ :דער עֶ ְר ְשׁ ֶטער בֵּ ית ַה ִמ ְק ָדשׁ ִאיז ָחרוּב גֶ עוָ ְ
וארן
בוֹדה זָ ָרה ,גִ ילוּי ֲע ָריוֹת,
וַ וייל עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ֲע ָ
וייטער בֵּ ית ַה ִמ ְק ָדשׁ ִאיז
ְשׁפִ יכוּת ָד ִמים; ָאבֶּ ער ֶדער ְצוֵ ֶ
תּוֹרה וְ כוּ' ,נָ אר וֶ ועגְ ן ִשֹנְ ַאת ִחנָ ם ִאיז
גֶ עוֶ וען ַאזוֹיפִ יל ָ
ייסט ֵאיינֶ ער ָהאט פַ יינְ ט
וארןָ .דאס ֵה ְ
ָדאס ָחרוּב גֶ עוָ ְ
ערן ,וָ ואס ִאין ַאלֶ ע דוֹרוֹת ָהאט ֶמען
עהאט ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
גֶ ַ
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יידער ַהאלְ ט ָדאס נָ א
יטן נָ אר צוּלִ יבּ ֶדעם ,אוּן לֵ ֶ
גֶ עלִ ְ
עהן
ארף ֶמען זֶ ְ
ָאן בִּ יזְ ן ַהיינְ ִטיגְ ן ָטאג ,וֶ ועגְ ן ֶדעם ַד ְ
ישׁן
ישׁט ִמ ְ
זֵ ייעֶ ר ַאכְ טוּנְ ג צוּ גֶ עבְּ ן אוֹיף ֶדעם ,אוּן זִ י נִ ְ
ִאין ַקיין שׁוּם ַמ ֲחלוֹ ֶקה ַחס וְ ָשׁלוֹם.
ה.
כִּ י ַהשּׁ ַֹחד יְ עַ וֵּ ר עֵ ינֵ י ֲחכָ ִמים וִ ַיסלֵּ ף ִדּבְ ֵרי ַצ ִדּ ִיקם
וערט ִאים
שׁוֹחד ,וֶ ְ
) ְדבָ ִרים טז ,יט(ַ ,:אז ַא ֶמענְ ְטשׁ נֶ ְ
עמט ַ
ארבְּ לֶ ענְ ְדט ִדי אוֹיגְ ן ,וָ ואס ָדאס בְּ ֶרענְ גְ ט ִאים
פַ ְ
אר ְד ֵרייט ִדי
נָ אכְ ֶדעם צוּ :וִ ַיסלֵּ ף ִדּבְ ֵרי ַצ ִדּ ִיקםַ ,אז עֶ ר פַ ְ
ייסטַ ,א ֶמענְ ְטשׁ ִאיז
וער ֶטער פוּן ִדי ַצ ִד ִיקים; ָדאס ֵה ְ
וֶ ְ
טוּהן וִ וילְ ֶדע אוּן
זִ יַ אלֵ יין ְמ ַשׁ ֵחד ,אוּן עֶ ר זוּכְ ט צוּ ְ
ישׁע זַ אכְ ןְ ,מ ֵמילָ א ְד ֵרייט עֶ ר אוֹיס ,אוּן עֶ ר
ערלִ ֶ
אוֹיס ֶט ְ
ְ
אמען.
לֵ ייגְ ט ָדאס ַארוֹיף אוֹיף ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס נָ ֶ
קוּרב צוּם ֵהיילִ יגְ ן
וֶ ועגְ ן ֶדעם וֶ וער עֶ ס וִ ויל זַ יין ְמ ָ
ארף ַא ַסא
ֶרבִּ י'ן ,אוּן זַ יין ַא בְּ ֶר ְסלְ בֶ 'ער ָח ִסידַ ,ד ְ
מוֹה ַר"ן,
קּוּטי ֲ
ערנֶ ען ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס ְספָ ִרים :לִ ֵ
לֶ ְ
פּוּרי ַמ ֲע ִשֹיוֹתֵ ,ספֶ ר ַה ִמּדּוֹת .בִּ פְ ַרט ִדי ִשׂיחוֹת פוּן
ִס ֵ
מוֹה ַר"ן .אוּן ְמ ַקיֵ ים זַ יין
ֲ
ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן אוּן ַחיֵ י
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ארט ,אוּן ַאז עֶ ס ִאיז ִאים
פּוּנְ ְק ְטלִ י וָ ואס עֶ ס ְשׁ ֵטייט ָד ְ
עטן ֶדעם
ְשׁוֶ וער ָדאס ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ,זָ אל עֶ ר בֶּ ְ
ער ְשׁ ְטןִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם! ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ֵאייבֶּ ְ
זָ אגְ ט ָדאס אוּן ָדאסֶ ,העלְ ף ִמיר ִאי זָ אל ָדאס ֶקענֶ ען
יחה ַמאכְ ן ַא
עדע ִשֹ ָ
ְמ ַקיֵ ים זַ יין ,אוּן ַאזוֹי זָ אל עֶ ר פוּן יֶ ֶ
ְתּפִ לָ הַ ,אז עֶ ר זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין ָדאס צוּ ֶקענֶ ען ְמ ַקיֵ ים
זַ יין.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ) ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן נ"א(ָ :דאס
ישׁט
זָ אלְ ט ִאיר ְמ ַקבֵּ ל זַ יין פוּן ִמירִ ,איר זָ אלְ ט זִ י נִ ְ
ארט ַאייָ ;דאס ֵמיינְ ט צוּ
ארן ,וַ וייל ִדי וֶ ועלְ ט נַ ְ
לָ אזְ ן נַ ְ
קוּקן בַּ יי זִ י וָ ואס עֶ ר ָהאט
זָ אגְ ןַ ,אז ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ְ
ִאין ִדי ַהאנְ ט.
יישׁפִּ ילֶ :דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז
צוּם בֵּ ְ
גֶ עגֶ עבְּ ן ַא וֶ ועג ) ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן עו( :וִ וי ַאזוֹי ַא ֶמענְ ְטשׁ
ערנֶ ען
ערנֶ ען ,אוּן זוֹכֶ ה זַ יין צוּ לֶ ְ
יח זַ יין ִאין לֶ ְ
ֶקען ַמ ְצלִ ַ
יטן ַתּ ְרגוּםִ ,מ ְשׁנַ יוֹת ,גְ ָמ ָרא,
חוּמשׁ ַר ִשׁ"י ִמ ְ
עדן ָטאג ָ
יֶ ְ
יוֹסףֻ ,שׁלְ ָחן עָ רוּ ,וְ כוּ' ,אוּן ַאז ֶמען
ַר ְמבַּ "ם ,טוּר בֵּ ית ֵ
ערנְ ט ,זָ אל ֶמען ָדאס
ישׁט וָ ואס ֶמען לֶ ְ
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
פַ ְ
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בוֹדה זָ ָרה יט ע"א(:
זָ אגְ ן .אוּן ָדאס ִאיז ַא ָאפֶ ענֶ ע גְ ָמ ָרא ) ֲע ָ
קוֹדם זָ אגְ ן ִדי
לְ עוֹלָ ם לִ יגְ ִריס ִאינִ ישַׁ ,א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ֶ
ישׁט וָ ואס עֶ ר זָ אגְ ט,
אר ְשׁ ֵטייט נִ ְ
וער ֶטער ֲאפִ ילוּ עֶ ר פַ ְ
וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין.
אוּן נָ אכְ ֶדעם וֶ ועט עֶ ר שׁוֹין ֶקענֶ ען פַ ְ
ַאזוֹי אוֹיָ האט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זֵ ייעֶ ר
וארענְ ט ) ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן רסג-רסד(ֶ :מען זָ אל
ָאנְ גֶ עוָ ֶ
ַאכְ טוּנְ ג גֶ עבְּ ן אוֹיף ִדי כָּ בוֹד פוּן ִדי וַ וייבּ ,אוּן ְמכַ בֵּ ד
רוֹיס ֶהעלְ פְ ן ִמיט וָ ואס
זַ יין אוּן ַטייעֶ ר ַהאלְ ְטן ,אוּן ַא ְ
ֶמען ֶקען נָ אר ,וַ וייל ֶדער ַס ֶמ"ֶ מ"ם טוּט ַאלֶ עס אוֹיף
ֶדער וֶ ועלְ ט ֶמען זָ אל זִ יְ ק ִריגְ ן ,כְּ ֵדי ֶמען זָ אל ַר ְח ָמנָ א
ישׁע
אר ֶ
קוּמען צוּ ַא גֵ ט וְ כוּ' .אוּן ִדי ַאלֶ ע נַ ִ
לִ ְצלָ ן ֶ
ערנְ ט ַהיינְ ט אוֹיס פַ אר
וִ וילְ ֶדע ְד ָרכִ ים וָ ואס ֶמען לֶ ְ
ישׁט זַ יין ִאין ְשׁטוּבּ וְ כוּ',
ִאינְ גֶ עלַ ייטַ ,אז ֶמען זָ אל נִ ְ
ישׁט ִאין ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס ְספָ ִרים.
ְשׁ ֵטייט נִ ְ
אשׁעפֶ ער ,זָ אל
עדן צוּם בַּ ֶ
יטן ֶר ְ
ָדאס זֶ עלְ בֶּ ע זַ אִ מ ְ
ארן ,נָ אר וואוּ ֶמען גֵ ייטֶ ,קען
ישׁט לָ אזְ ן נַ ְ
ֶמען זִ י נִ ְ
יבּוּרים
עדן ַאפָּ אר ִד ִ
ֶמען אוֹיפְ ַמאכְ ן ֶדעם מוֹיל אוּן ֶר ְ
עדע ַהנְ ָהגָ ה וָ ואס ֶדער
אשׁעפֶ ער ,אוּן ַאזוֹי ִמיט יֶ ֶ
צוּם בַּ ֶ
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עהן וֶ וער עֶ ס ֶקען
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז גֶ עגֶ עבְּ ן ,זֶ ְ
ָדאס ַא ַריינְ בְּ ֶרענְ גֶ ען ִאין ִמירַ ,אז ִאי זָ אל ָדאס אוֹי
קוּקן אוֹיף ֵקיינֶ עם.
ישׁט ְ
ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ ְמ ַקיֵ ים זַ יין ,אוּן נִ ְ
ו.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ַא ָמאל גֶ עזָ אגְ ט פַ אר
ארפְ ט זִ י
ערע לַ ייט ) ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן קע"ז(ִ :איר ַד ְ
אוּנְ זֶ ֶ
זֵ ייעֶ ר פְ ֵרייעֶ ן ַאז ִאיר ָהאט ַאזַ א ֶרבִּ י'ן .וֶ ועגְ ן ֶדעם
ערן;
עהן ְמ ַחזֵ ק צוּ זַ יין ֵאיינֶ ער ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
ארף ֶמען זֶ ְ
ַד ְ
ארף ֶמען ְמ ַחזֵ ק זַ יין ִדי וַ וייבּ אוּן
ָאבֶּ ער ָדאס עֶ ְר ְשׁ ֶטע ַד ְ
ִדי ִקינְ ֶדערַ ,אזוֹי וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )כְּ תוּבוֹת נ ע"א(:
נוֹתיוִ ,די
עוֹשׂה ְצ ָד ָקה בְּ כָ ל עֵ ת ,זֶ ה ַהזָּ ן בָּ נָ יו וּבְ ָ
ָה ֶ
ארף ֶמען גֶ עבְּ ן ִאין ְשׁטוּבּ ,אוּן ְמ ַחזֵ ק
עֶ ְר ְשׁ ֶטע ְצ ָד ָקה ַד ְ
עדן.
זַ יין ִאין ְשׁטוּבּ ,אוּן נָ אכְ ֶדעם ִאיז ֶמען ְמ ַחזֵ ק יֶ ְ
ָאבֶּ ער ִדי ֶטבַ ע פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז .עֶ ר ִאיז ַא ַק ְמ ָצן ֵסיי
וער ֶטער .אוּן ִדי ִמ ָדה
גוּטע וֶ ְ
ִמיט גֶ עלְ ט ,אוּן ֵסיי ִמיט ֶ
ייסןַ ,אזוֹי
אוֹיס ַר ְ
ארף ֶמען פוּן זִ יְ 
ארגְ ַשׁאפְ טַ ,ד ְ
פוּן ַק ְ
יאוּס' ֵקייט פוּן
עדט פוּן ִדי ִמ ְ
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ ֶר ְ
וִ וי ֶדער ַ
זוֹהר בְּ ַה ְק ָד ָמה ,ב ע"א; וְ עַ יֵ ין
ארג ) ִתּיקוּנֵ י ַ
ֵאיינֶ ער וָ ואס ִאיז ַק ְ
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נוֹעַ ם ֱאלִ ֶימלֶ  פַּ ְר ַשׁת ִמ ֵקּץ( .וַ וייל ַאז ֶדער בַּ ֶ
אשׁעפֶ ער ָהאט
ִדיר גֶ עגֶ עבְּ ן גֶ עלְ ט ,גֶ עבּ פַ אר ַדיין וַ וייבּ אוּן ִקינְ ֶדער.
גוּטע
ארג ִמיט ֶ
ישׁט זַ יין ַק ְ
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע זַ א ,זָ אל עֶ ר נִ ְ
וער ֶטער פַ אר זַ יין וַ וייבּ אוּן ִקינְ ֶדער ,אוּן זֵ יי ְמ ַחיֶ ה
וֶ ְ
ערע ִא ְידן ְמ ַחיֶ ה זַ יין.
זַ יין ,אוּן ַאזוֹי זָ אל עֶ ר אוֹיַ אנְ ֶד ֶ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ֶהעלְ פְ ן ֶמען זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
מוֹה ַר"ן ,וָ ואס
ַא ַסא צוּ ַחזֶ ְר'ן ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן אוּן ַחיֵ י ֲ
ָדאס זֶ ענֶ ען ִדי ִשׂיחוֹת וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן
עשׁ ִריבְּ ן פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ,אוּן
זי"ע ָהאט ַא ָראפְּ גֶ ְ
אר ְטן ְשׁ ֵטייט .אוּן ֶמען זָ אל
ְמ ַקיֵ ים זַ יין וָ ואס ָד ְ
עמאלְ ְטס
ערע ,וָ ואס ֶד ָ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ְמ ַחיֶ ה זַ יין זִ י אוּן ַאנְ ֶד ֶ
וֶ ועט ֶמען לֶ עבְּ ן ַא ַחיִ ים טוֹבִ ים ,אוּן ֶמען וֶ ועט ָהאבְּ ן ַא
'גַ ן עֵ ֶדן' אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט.
ַתּם וְ נִ ְשׁלָ ם ֶשׁבַ ח לָ ֵאל בּוֹ ֵרא עוֹלָ ם

ֶער ִליכֶע ְת ִפלָה
ַא שיינֶע וואוּ ְנד ְ

(אשר בנחל חלק ג מכתב שנ"ו)

בעזהשי"ת

קּונ ְְטרֵס

נָאר ְּב ִׂש ְמ ָחה
ָוארן ד ְּורְך
ֶער ִליכֶע ִׁשיעּור ,גֶעזָאגְט גָעו ְ
וָואס דָאס ִאיז ַא וואּו ְנד ְ

דּוׁשת ָהרַב ַה ַּצ ִדיק מֹו ֲהרָא"ׁש ְׁש ִל ָיט"א
ְּכבֹוד ְק ַ
ַאׁשעפֶער,
ַארַיי ְנצ ְּוּברֶע ְנגֶען ִאין אּונְז ִדי רֵיינֶע אּון ְקלָארֶע ֶאמּונָה ִאין ּב ֶ
ֶעּבן ְּב ָׁשלֹום.
וִוי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִה ְת ַח ְזקּות וִויַאזֹוי ַאד ְּורְך צּו גֵיין דֶעם ל ְ

ַּּפ ְר ַׁשת ִּכי ֵת ֵצא תשע"ב
ארכְ ִטיגֶ ער ֶר ִּבי,
וער ֶטער פוּן אוּנְ זֶער הֵ יילִ יגֶ ער אוּן פָ ְ
גֶ עבּ ו ֶֹיעט אוּן ַּבאגְ ִרינְ ֶדעט אוֹיף ִדי וֶ ְ
ֶדער ַּבאהַ אלְ ֶטענֶ ע לִ יכְ ִטיגְ ֵקייטֶ ,דער הֵ יילִ יגֶ ער הוֹיכֶ ער לִ יכְ טֲ ,אדוֹנֵ נוּ ,מו ֵֹרינ ּו וְ ַר ֵּבינ ּו

ַר ִּבי נַ ְח ָמן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּות ֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו
וער ֶטער פוּן זֵיין ַּתלְ ִמיד ,מו ֵֹרינ ּו הַ גָ אוֹן הַ ָקדו ֹׁשַ ,א וואו ֶּנד ְערלִ יכֶ ע לִ יכְ ט,
אוּן אוֹיף ִדי וֶ ְ
ארהוֹילְ ן פוּן ִאיהְ ם,
וָ ואס ֵקיין ׁשוּם ַּבאהֶ עלְ ֶטענִ ׁיש ִאיז נִ ׁ ְישט פַ ְ

ַר ִּבי נָ ָתן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּות ֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו
ַאמגֶ עפְ לָ אכְ ְטן ִמיט ּ ְפסו ִּקים פוּן ּתו ָֹרה ,נְ בִ ִיאיםְּ ,כתוּבִ ים ,אוּן ַמ ֲא ָמ ִרים
אוּן ֶעס ִאיז צ ּוז ְ
ֶערע הֵ יילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים פוּן גְ ָמ ָרא אוּן ִמ ְד ָר ִשים אוּן הֵ יילִ יגְ ן זוֹהַ ר.
פוּן אוּנְ ז ֶ
וארן צוּם ְדרוּק
עב ֶרענְ גְ ט גֶ עוָ ְ
ֶעס ִאיז גֶ ְּ
ארק יצ"ו
דו ְּר ְך ֲח ִס ֵידי ְּב ֶר ְסלֶ ב  -נוּא יָ ְ
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א.
דוֹשׁה זָ אגְ ט ) ְדבָ ִרים כא ,י( :כִּ י ֵת ֵצא
תּוֹרה ַה ְק ָ
ִדי ָ
רוֹיסגֵ יין ִאין
ועסט ַא ְ
לַ ִמּלְ ָח ָמה עַ ל אֹיְ בֶ י וְ כוּ'ַ ,אז דוּ וֶ ְ
מוּסר
ייט ְשׁן ָדאס ִדי ָ
ַא ִמלְ ָח ָמה אוֹיף ַדיין פַ יינְ טַ .ט ְ
ְספָ ִרים ) ַאלְ ִשׁיַ ה ָקדוֹשׁ ,וְ עוֹד( :כִּ י ֵת ֵצא :וִ וי נָ אר ֶמען גֵ ייט
ַארוֹיס צוּ ִדי ַאוִ יר פוּן ֶדער וֶ ועלְ ט ִאיז שׁוֹין ָדא ַא
קוּמט פוּן יֶ ענֶ ער וֶ ועלְ ט,
עדע נְ ָשׁ ָמה ְ
ִמלְ ָח ָמה ,וַ וייל יֶ ֶ
אר ְטן ִאיז זִ י זִ יִ מ ְתעַ נֵ ג ִמזִ יו ַה ְשׁכִ ינָ ה אוּן עֶ ס
וָ ואס ָד ְ

סו
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ארנִ ְ
פֶ עלְ ט ִאיר גָ ְ
ישׁטָ ,אבֶּ ער וִ וי נָ אר ֶמען גֵ ייט ַארוֹיס
קוּמט ַא ָראפּ אוֹיף ִדי וֶ ועלְ טִ ,איז
אר ְטן אוּן ֶמען ְ
פוּן ָד ְ
אשׁית ד ,ז(:
שׁוֹין ָדא ַא ִמלְ ָח ָמהַ .אזוֹיוִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט )בְּ ֵר ִ
לַ פֶּ ַתח ַח ָטּאת ר ֹבֵ ץ .גְ לַ יי בַּ יים ִטיר וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
קוּמט ַארוֹיס אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ טַ ,רייט שׁוֹין ֶדער יֵ ֶצר
ְ
ָה ַרע אוֹיף ִאים אוּן ִאיז ִאים ַמכְ ִשׁיל.
ועמען ִאיז
וייטער ,אוֹיף וֶ ֶ
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק וַ ֶ
ייט ְשׁן
ֶדער ִמלְ ָח ָמה? "עַ ל אֹיְ בֶ י ,"אוֹיף ַדיין פַ יינְ ט; ַט ְ
ִדי ְמפָ ְר ִשׁים )אוֹר ַה ַחיִ ים וְ ַר ְמבַּ "ן ַה ָקדוֹשׁ(ַ :אז ָדאס גֵ ייט
עס ֶטער
ַארוֹיף אוֹיפְ ן יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס עֶ ר ִאיז ֶדער גְ ֶר ְ
שוֹנֵ א פַ אר ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
גוּטס"ָ ,דאס ִאיז ֶדער יֵ ֶצר טוֹב.
מ"ט(ְ " :ט ַראכְ ְטן ְ
" ְט ַראכְ ְטן ְשׁלֶ עכְ ְטס"ָ ,דאס ִאיז ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרעָ .דאס
ישׁט פוּנֶ עם
עסט נִ ְ
ארגֶ ְ
ייסט ,אוֹיבּ ַא ֶמענְ ְטשׁ פַ ְ
ֵה ְ
עקוּמען
ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֲאפִ ילוּ ַאז עֶ ר ִאיז שׁוֹין גֶ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן,
אוֹיף ִדי וֶ ועלְ טְ ,ט ַראכְ ט עֶ ר נָ אר פוּנֶ עם ֵאייבֶּ ְ
אהעפְ ט עֶ ר ִדי וֶ ועלְ ט ִמיט יֶ ענֶ ע וֶ ועלְ ט,
עמאלְ ְטס בַּ ֶ
ֶד ָ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
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וערט אוֹיכֶ עט עוֹלָ ם ַהבָּ אַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער
אוּן ִדי וֶ ועלְ ט וֶ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן כ"א( :וואוּ
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
אר ְטן ִאיז ֶדער גַ אנְ צֶ ער
ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ְט ַראכְ טָ ,ד ְ
אשׁעפֶ ער
ֶמענְ ְטשׁ .אוּן וִ ויבַּ אלְ ד עֶ ר ְט ַראכְ ט נָ אר פוּן בַּ ֶ
אשׁעפֶ ער ,וָ ואס
יטן בַּ ֶ
ִאיז עֶ ר ִאין ִדי וֶ ועלְ ט אוֹיכֶ עט ִמ ְ
עדאנְ ֶקען.
גוּטע גֶ ַ
ָדאס ִאיז יֵ ֶצר טוֹבֶ ,
עראוּם ַאז עֶ ר ְט ַראכְ ט נָ אר פוּן ' ִדי וֶ ועלְ ט' ,אוּן
ויד ְ
וִ ֶ
עדט זִ יֵ איין :עֶ ר וֶ ועט ָדא לֶ עבְּ ן בָּ זֶ ה ָהעוֹלָ ם ָאן ַא
ֶר ְ
ארן ,אוּן וֶ ועט ַמאכְ ן ַאזוֹיפִ יל גֶ עלְ ט ,אוּן זִ י
ִשׁיעוּר יָ ְ
אצן ,אוּן ָהאבְּ ן ַאזוֹיפִ יל כָּ בוֹד וְ כוּ',
בּוֹיעֶ ן ֵשׁיינֶ ע פַּ אלַ ְ
ערפוּן ַא
עדער ִמיט זַ יין ִד ְמיוֹן וָ ואס עֶ ר ַמאכְ ט ֶד ְ
יֶ ֶ
ער ְיסן ִדי
קוּמט אוֹיס ַאז עֶ ר ָהאט ָאפְּ גֶ ִ
גַ אנְ ֶצער עֵ ֶסקְ ,
אשׁעפֶ ערָ ,דאס ִאיז ֶדער יֵ ֶצ"ר ָה ַר"ע,
וֶ ועלְ ט פוּן בַּ ֶ
עדאנְ ֶקען.
ישׁע גֶ ַ
אר ֶ
ְשׁלֶ עכְ ֶטע אוּן נַ ִ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
יקוּטי ֲ
ערפַ אר זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ
ֶד ְ

ארף
א' ִס ָימן נ"ד ,וְ עַ יֵ ין ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן צ"ו(ַ :א ִאיד ַד ְ
ַאכְ טוּנְ ג גֶ עבְּ ן אוֹיפְ ן זִ כָּ רוֹן ,אוּן ֶדער עִ ָיקר זִ כָּ רוֹן ִאיז,
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ער ַמאנֶ ען ַאז עֶ ס ִאיז ָדא נָ אַ א וֶ ועלְ ט וָ ואס
זִ י צוּ ֶד ְ
ָדאס ִאיז עוֹלָ ם ַהבָּ א.
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט

חוּמא פַּ ְר ַשׁת וַ יִ ְק ָרא ִס ָימן ח .וְ ֵספֶ ר
) ַתּנְ ָ

ַהבָּ ִהיר ִס ָימן נב ,וְ עַ יֵ ין בְּ עֵ ץ ַחיִ ים ַשׁעַ ר ִציוּר ָהעוֹלָ מוֹת פ"ג(" :עוֹלָ ם
רוּחנִ יוּת.
ַהבָּ א" ֵמיינְ ט עֶ ר בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ָראפּ פוּן אוֹיבְ ן ְ
וישׁן ֶדער
ישׁ ָטא ַקיין ִחילוּק ְצוִ ְ
וַ וייל בֶּ ֱא ֶמת ִאיז נִ ְ
וֶ ועלְ ט אוּן יֶ ענֶ ער וֶ ועלְ טַ ,אלֶ עס ָהאט ֶדער זֶ עלְ בֶּ ער
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן נ"א(:
יקוּטי ֲ
אשׁאפְ ן) ,עַ יֵ ין לִ ֵ
אשׁעפֶ ער בַּ ַ
בַּ ֶ
ויסן
יטן ֶדעם זִ כָּ רוֹן ,צוּ וִ ְ
ארף ְשׁ ֶטענְ ִדיג ִה ְ
נָ אר ַא ִאיד ַד ְ
אשׁעפֶ ער ִאיז ָדא ִמיט ִאים ,אוּן ָדאס ִאיז
ַאז ֶדער בַּ ֶ
ֶדער ִמלְ ָח ָמה וָ ואס ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט.
יח ,אוּן זָ אגְ ט
דוֹשׁה ִאיז ָאבֶּ ער ַמבְ ִט ַ
תּוֹרה ַה ְק ָ
ִדי ָ
ער ְשׁ ֶטער
קי בְּ יָ ֶדֶ ,דער ֵאייבֶּ ְ
גְ לַ ייָ ) שׁם( :וּנְ ָתנוֹ ה' ֱא ֶ
ישׁט נָ אר
ערגֶ עבְּ ן ִאין ַדיינֶ ע ֶהענְ ט ,אוּן נִ ְ
וֶ ועט ִאים ִאיבֶּ ְ
ועסט נָ א כַ אפְּ ן נָ א
ָדאס ,נָ אר :וְ ָשׁבִ ָית ִשׁבְ יוֹ ,דוּ וֶ ְ
ישׁן )עַ יֵ ין אוֹר ַה ַחיִ ים ַה ָקדוֹשׁ( .וָ ואס ָדאס זֶ ענֶ ען
גֶ עפֶ ענְ גֶ ענִ ְ
ִדי ַצ ִד ִיקים וָ ואס זֶ ענֶ ען זוֹכֶ ה אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן
אשׁעפֶ ער.
ערע ִא ְידן צוּם בַּ ֶ
זֶ ענֶ ען ְמ ַק ֵרב ַאנְ ֶד ֶ
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אשׁאפְ ן ֶדעם ַס ֶמ"
אשׁעפֶ ער ָהאט בַּ ַ
וַ וייל ֶדער בַּ ֶ
אהאלְ ְטן
ֶמ"ם וֶ ועגְ ן ִדי בְּ ִח ָירה אוּן נִ ָסיוֹןַ ,אז עֶ ר זָ אל בַּ ַ
ער ְשׁ ְטן פוּן ַא ֶמענְ ְטשִׁ ) .שׂיחוֹת
עקן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אר ֶד ְ
אוּן פַ ְ
ָה ַר"ן ִס ָימן ש( :אוּן עֶ ר ָהאט נֶ עבֶּ עַ א ַריין גֶ עכַ אפְּ ט ָאן ַא
ִשׁיעוּר נְ ָשׁמוֹת וָ ואס זֵ יי זֶ ענֶ ען ִאינְ גַ אנְ ְצן ַאוֶ ועק פוּן
ישׁט ַשׁיָ יַ אוֶ ועק צוּ גֵ יין
אט ִשׁיג עֶ ס ִאיז נִ ְ
אשׁעפֶ ער ,כָ ְ
בַּ ֶ
אשׁעפֶ ערַ ,אזוֹי וִ וי ָדוִ ד ַה ֶמלֶ  עָ לָ יו ַה ָשׁלוֹם זָ אגְ ט
פוּן בַּ ֶ
) ְתּ ִהלִ ים קלט ,ו( :פְּ לִ ָיאה ַדעַ ת ִמ ֶמּנִּ י ,נִ ְשׂגְּ בָ ה א אוּכַ ל
ארקָ ,אנָ ה ִמפָּ נֶ י
לָ הִּ :אי וואוּנְ ֶדער זִ י זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ֶאבְ ָרח :וואוּ ֶקען ִאי פוּן ִדיר ַאנְ ְטלוֹיפְ ן? אוּן וואוּ ִאיז
בִּ כְ לַ ל ַשׁיָ י פוּן ִדיר ַאוֶ ועק צוּ גֵ יין? וַ וייל ִאם ֶא ַסּק
ָשׁ ַמיִ ם ָשׁם ָא ָתּה ,וְ ַא ִצּיעָ ה ּ ְשׁאוֹל ִהנֶּ ָךּ :גֵ יי ִאיַ ארוֹיף
אר ְטןִ ,ציע ִאיִ מיִ איבֶּ ער ַא בֶּ עט
ִאין ִה ְימל בִּ ְיסטוּ ָד ְ
ייסט ִאי בִּ ין ַא ָראפְּ גֶ עפַ אלְ ן
ִאין ִטיפְ ן ְשׁאוֹלָ ,דאס ֵה ְ
אשׁעפֶ ער -
ִאין ַא ִטיפְ ן גְ רוּבּ ,בִּ ְיסטוּ ֵ -היילִ יגֶ ער בַּ ֶ
וייטער ָדא ִמיט ִמיר! וָ אֹ ַמר ַא ח ׁ ֶֹש יְ שׁוּפֵ נִ י וְ לַ יְ לָ ה
וַ ֶ
אוֹר בַּ עֲ ֵדנִ י .אוּן ַאז עֶ ס ִאיז ִמיר פִ ינְ ְס ֶטער אוּן עֶ ס גֵ ייט
עמאלְ ְטס :גַּ ם ח ׁ ֶֹש א
דוּרעֲ ,אפִ ילוּ ֶד ָ
אוֹיף ִמיר ֶ
יַ ְח ִשׁיִ מ ֶמּ ,וְ לַ יְ לָ ה כַּ יּוֹם יָ ִאיר כַּ ֲח ֵשׁיכָ ה כָּ אוֹ ָרהַ .קיין
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אר ֶד ְ
שׁוּם פִ ינְ ְס ֶט ְ
עקן .וַ וייל ַאז
ישׁט פַ ְ
ערנִ ישׁ ֶקען ִדיר נִ ְ
אשׁעפֶ ער ִאיז בַּ יי ִאים
ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ָדבוּק ִאין בַּ ֶ
ישׁטְ ,שׁ ֶטענְ ִדיג
ארנִ ְ
ישׁט ַקיין ִחילוּק גָ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
אשׁעפֶ ערָ .אבֶּ ער וִ ויבַּ אלְ ד ַא ֶמענְ ְטשׁ
ְשׁפִּ ְירט עֶ ר ֶדעם בַּ ֶ
וארן פוּן ֶדעם,
ער ְיסן גֶ עוָ ְ
ִאיז ַא ָראפְּ גֶ עפַ אלְ ן אוּן ָאפְּ גֶ ִ
וארן ִאין ִדי ֶהענְ ט פוּן
ִאיז עֶ ר נֶ עבֶּ ע גֶ עפַ אנְ גֶ ען גֶ עוָ ְ
ֶדעם ַס ֶמ"ֶ מ"םָ .אבֶּ ער וֶ וען ַא ִאיד ִאיז זוֹכֶ ה אוּן עֶ ר
עמט עֶ ר אוּן
עמאלְ ְטס נֶ ְ
אשׁעפֶ ער ֶד ָ
צוּריק צוּם בַּ ֶ
קוּמט ִ
ְ
כַ אפְּ ט ַארוֹיס ִדי גֶ עפֶ ענְ גֶ ענִ ישׁ וָ ואס ֶדער ַס ֶמ"ֶ מ"ם
ָהאט פוּן ִאים גֶ עפַ אנְ גֶ ען .בִּ יז עֶ ר ִאיז זוֹכֶ ה אוּן עֶ ר ִאיז
עמט זֵ יי אוֹי
ערע ִא ְידן אוֹי אוּן נֶ ְ
נָ אְ מ ַחזֵ ק ַאנְ ֶד ֶ
ַארוֹיס פוּן גֶ עפֶ ענְ גֶ ענִ ישׁ.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
עדע זַ א וָ ואס עֶ ס גֵ ייט
וייסט ַאז יֶ ֶ
ד( :וֶ וען ַא ִאיד וֵ ְ
דוּרעִ איז לְ טוֹבָ ה ,לֶ עבְּ ט עֶ ר ַאזוֹי וִ וי ִאין
אוֹיף ִאים ֶ
וער ְס ֶטע זַ אַ ,אזוֹי וִ וי
עוֹלָ ם ַהבָּ א .אוּן ָדאס ִאיז ִדי ְשׁוֶ ְ
ַחזַ "ל זָ אגְ ן )פְּ ָס ִחים נַ :(.אז יֶ ְ
עצט ַמאכְ ט ֶמען אוֹיף
ייסט עֶ ר
ְשׁלֶ עכְ ְטסִ ,די בְּ ָרכָ הַ ' :דיָ ין ָה ֱא ֶמת'ָ ,דאס ֵה ְ
אט ִשׁיג עֶ ס טוּט
אשׁעפֶ ער ,כָ ְ
וייסט ַאז ַאזוֹי וִ ויל ֶדער בַּ ֶ
וֵ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
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ִאים וֵ ויי .אוּן וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ִאים גוּט ,זָ אגְ ט עֶ ר ִדי
בְּ ָרכָ הַ ' :הטוֹב וְ ַה ֵמ ִטיב'ָ ,אבֶּ ער לְ עָ ִתיד וֶ ועט ֶמען
עהן
ְשׁ ֶטענְ ִדיג זָ אגְ ן ' ַהטוֹב וְ ַה ֵמ ִטיב' ,וַ וייל ֶמען וֶ ועט זֶ ְ
עצט ְשׁפִּ ְירט ֶמען ַא
ַאז ַאלֶ עס ִאיז ַא טוֹבָ הָ ,אבֶּ ער יֶ ְ
ִחילוּק ,זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ) ָשׁם(ַ :הוַ ָי"ה ִאיז
קים ִאיז ִדיןַ ,אז ֶמען ִאיז זוֹכֶ ה אוּן ֶמען ִאיז
ַר ֲח ִמיםֱ ,א ִ
ייסט ַאז ַא ִאיד
לוֹקיםָ ,דאס ֵה ְ
ְמ ַחבֵּ ר ַהוַ ָי"ה ִמיט ֶא ִ
וייסטַ ,אז וֶ וען עֶ ס גֵ ייט ִאים גוּטִ ,איז ָדאס פוּן
וֵ ְ
ישׁט גוּטִ ,איז ָדאס
אשׁעפֶ ער ,אוּן ַאז עֶ ס גֵ ייט ִאים נִ ְ
בַּ ֶ
אשׁעפֶ ערֶ ,דער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ַא גַ אנְ ֶצער
אוֹיכֶ עט ֶדער בַּ ֶ
ארן ַדעַ ת אוּן לֶ עבְּ ט ַאן עוֹלָ ם ַהבָּ א' ִדיגֶ ער
אוּן ְקלָ ְ
לֶ עבְּ ן.
ָאבֶּ ער וִ וי ַאזוֹי ִאיז ֶמען זוֹכֶ ה צוּ ֶדעם? זָ אגְ ט ֶדער
דוּרעֶ דעם
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן נד(ֶ :
יקוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ
וָ ואס ֶמען ִאיז פְ ֵריילִ י אוּן ֶמען זִ ינְ גְ ט נִ יגוּנִ ים ,גֵ ייט
ייטן אוּן ִד ְמיוֹנוֹת ,בִּ יז
ישׁ ֵק ְ
אר ְ
ֶמען ַארוֹיס פוּן ַאלֶ ע נַ ִ
קוֹדשָׁ ,דאס
רוּח ַה ֶ
בוּאה אוּן ַ
ֶמען ֶקען זוֹכֶ ה זַ יין צוּ נְ ָ
ער ְשׁ ְטן.
ארץ צוּם ֵאייבֶּ ְ
ייסט זִ י אוֹי ְסגִ ְיסן ָדאס ַה ְ
ֵה ְ
וֶ ועגְ ן ֶדעם ִדי נְ בִ ִיאים ַאז זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עוָ ואלְ ט ָהאבְּ ן
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נְ ָ
בוּאהָ ,האבְּ ן זֵ יי גֶ עמוּזְ ט ָהאבְּ ן כְּ לֵ י זֶ ֶמר ,וָ ואס ֶמען
עשׁפִּ ילְ ט ִמיט ֶדעם ,אוּן ַאזוֹי ַארוּם זֶ ענֶ ען זֵ יי
ָהאט גֶ ְ
גֶ עוֶ וען פְ ֵריילִ י ,אוּן ַאז ֶמען ִאיז פְ ֵריילִ י גֵ ייט ֶמען
ישׁע ִד ְמיוֹנוֹת
אר ֶ
ַאוֶ ועק פוּן 'כּ ַֹח ַה ְמ ַד ֶמה' פוּן ַאלֶ ע נַ ִ
אוּן פַ אנְ ַטאזִ יֶ עס פוּן ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן ַאזוֹי ַארוּם ָהאט
בוּאה ,אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן
עקענְ ט אוֹיף זֵ יי רוּעֶ ן ִדי נְ ָ
גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטןָ .דאס ְשׁ ֵטייט
' ְמ ַד ֶמה' גֶ עוֶ וען נָ אר צוּם ֵאייבֶּ ְ
בַּ יי ִדי נְ בִ ִיאים ) ְמלָ כִ ים-ב ג ,טו( :וְ ָהיָ ה כְּ נַ גֵּ ן ַה ְמנַ גֵּ ן וַ ְתּ ִהי
עָ לָ יו יַ ד ַהוַ ָי"ה' .יַ ד' ִאיז ִדי לָ שׁוֹן פוּן ִשׂ ְמ ָחה אוּן כְּ לֵ י
עמאלְ ְטס:
זֶ ֶמר ,אוּן ַאז ֶמען ָהאט גֶ עזוּנְ גֶ ען ַא נִ יגוּן ֶד ָ
וארן פְ ֵריילִ י אוּן
וַ ְתּ ִהי עָ לָ יו יַ ד ַהוַ ָי"הִ ,איז ֶמען גֶ עוָ ְ
אשׁעפֶ ער אוּן פוּן
עדע זַ אִ איז ֶדער בַּ ֶ
ויסט ַאז ַא יֶ ֶ
גֶ עוִ ְ
ער ְשׁ ֶטענְ ס ַהאנְ ט) .וְ עַ יֵ ין עוֹד ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן רע"ג(:
ֵאייבֶּ ְ
אוֹרח ַחיִ ים ִס ָימן צחְ ,סעִ יף א(:
ְשׁ ֵטייט ִאין שׁוּלְ ָחן עָ רוַּ ) 
ַאזוֹי ָהאבְּ ן זִ י גֶ עפִ ְירט ִדי ַא ָמאלִ יגֶ ע ֲח ִס ִידיםַ ,אז זֵ יי
ארן ַדאוֶ וענֶ ען ,כְּ ֵדי זֵ יי
בּוֹדד גֶ עוֶ וען פַ ְ
ָהאבְּ ן זִ יִ מ ְת ֵ
אשׁעפֶ ער נָ אנְ ט
קוּמען צוּ ַאזַ א ִמין ְדבֵ יקוּת צוּם בַּ ֶ
זָ אלְ ן ֶ
עמט ַא ַריין ִאין זִ יַ ,אז
בוּאה .וַ וייל ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ נֶ ְ
צוּ נְ ָ
ישׁט נָ אר ֶדער
ארנִ ְ
אר ַהאנֶ ען גָ ְ
ישׁט פַ ְ
עֶ ס ִאיז נִ ְ
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עס ֶטער ַתּ ֲענוּג
בַּ ֶ
אשׁעפֶ ערִ ,איז עֶ ר זוֹכֶ ה צוּ ֶדער גְ ֶר ְ
ישׁט
וָ ואס עֶ ס ֶקען נָ אר זַ יין ,אוּן עֶ ס ִאיז ִאים שׁוֹין נִ ְ
ַקיין ִחילוּק צוּ עֶ ר ִאיז אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,צוּ עֶ ר ִאיז
אוֹיף יֶ ענֶ ער וֶ ועלְ ט ,עֶ ס ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג ֶדער זֶ עלְ בֶּ ער
אשׁעפֶ ער .אוּן ָדאס וִ ויל ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ִאין אוּנְ ז
בַּ ֶ
ַא ַריינְ בְּ ֶרענְ גֶ ען.
קי בְּ יָ ֶד
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק :וּנְ ָתנוֹ ַהוַ ָי"ה ֱא ֶ
ויסן ַאז ֵסיי ַהוַ ָי"ה
ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל זוֹכֶ ה זַ יין צוּ וִ ְ
קי וָ ואס ִאיז
וָ ואס ָדאס ִאיז ֶח ֶסד וְ ַר ְח ִמים אוּן ֵסיי ֱא ֶ
בוּרה ִאיז ַאלֶ עס ֵאיינִ יג וַ וייל ַאלֶ עס ִאיז פוּן
ִדין אוּן גְ ָ
דוּרע בְּ יָ ֶד" - וָ ואס
ער ְשׁ ְטןָ ,דאס ִאיז ֶמען זוֹכֶ ה ֶ
ֵאייבֶּ ְ
ָדאס ִאיז ִשׂ ְמ ָחה ,וַ וייל ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז פְ ֵריילִ י גֵ ייט
עֶ ר ַארוֹיס פוּן ַאלֶ ע ִד ְמיוֹנוֹת.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
כה(ֶ :דער ִד ְמיוֹן ַה ְרגֶ 'עט ָאפּ ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ַאז ֶמען
אמען
ארף ַהיינְ ט רוּפְ ן ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרע ִמיט ַא נֵ ייעֶ ם נָ ֶ
ַד ְ
עהט נֶ עבֶּ עֶ מענְ ְט ְשׁן וָ ואס
'כּ ַֹח ַה ְמ ַד ֶמה' .אוּן ֶמען זֶ ְ
רוֹדפְ 'ן זִ יַ אלֵ יין בִּ ְשׁעַ ת ֵקיינֶ ער
פַּ יינִ יגְ ן זִ י אוּן ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
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רוֹדפְ 'ט זֵ יי נִ ְ
ֶ
עדט זֵ יי ַאייןַ ,אז
ישׁט ,נָ אר ֶדער ִד ְמיוֹן ֶר ְ
טוּהן )עַ יֵ ין ַחיֵ י
ֶדערָ ,א ֶדער יֶ ענֶ ער ,וִ ויל זֵ יי ְשׁלֶ עכְ ְטס ְ
מ ֲוֹה ַר"ן ִס ָימן תק"נ(ָ .אבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז פְ ֵריילִ י
עס ְירט
ער ִ
ישׁט פוּן ֵקיינֶ עם ,אוּן עֶ ס ִאינְ ֶט ֶ
ְט ַראכְ ט עֶ ר נִ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
וייסט ַאז עֶ ס ִאיז גָ ְ
וייטן ,אוּן וֵ ְ
ישׁט ַא ְצוֵ ְ
ִאים נִ ְ
אר ֶקע
אשׁעפֶ ער ,אוּן ִמיט זַ יין ְשׁ ַט ְ
ָדא נָ אר ֶדער בַּ ֶ
עמען נָ א נְ ָשׁמוֹת פוּן
רוֹיסנֶ ֶ
ִשׂ ְמ ָחה ֶקען עֶ ר נָ אַ א ְ
ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית ,נָ א נְ ָשׁמוֹת וָ ואס זֶ ענֶ ען ַא ַריין גֶ עפַ אלְ ן
יטן.
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ָאפְּ ִה ְ
ִאין פְּ גַ ם ַהבְּ ִרית ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
רכ"ו(ִ :די ְקלִ יפָּ ה וָ ואס ַמאכְ ט זִ ינְ ִדיגְ ן וֶ ְ
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן
אמען פוּן יְ לָ לָ הְ ,קלָ אגְ ן .וַ וייל ֶדער
לִ ילִ י"ת אוֹיפְ ן נָ ֶ
מוֹרא' ִדיגֶ ער
ֵח ְטא ,בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ִאין ַא ֶמענְ ְטשׁ ַא ָ
חוֹרהַ ,אז ֶמען זָ אל זַ יין ְשׁ ֶטענְ ִדיג צוּבְּ ָראכְ ן,
ָמ ָרה ְשׁ ָ
עדט זִ י נָ אַ איין ַאז עֶ ס ִאיז ַא
אוּן ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ֶר ְ
ישׁט
ארנִ ְ
רוֹיסע ִמ ְצוָ ה צוּ זַ יין צוּבְּ ָראכְ ן ,עֶ ר כַ אפְּ ט גָ ְ
גְ ֶ
נוּקבָ א ִדילֵ יהּ
ַאז ָדאס ַאלֵ ייןִ ,איז ֶדער ַס ֶמ"ֶ מ"ם וְ ְ
הוֹד ָאהֲ ,הלָ כָ ה ו'( .וָ ואס זֵ יי ֶר ְ
קוּטי ֲהלָ כוֹתָ ,
)לִ ֵ
עדן צוַּ ,אז ֶמען
זָ אל זַ יין צוּבְּ ָראכְ ן ,וַ וייל אוֹיבְ ן ִאין ִה ְימל ִאיז ַאלֶ עס
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן
קוּטי ֲ
)לִ ֵ
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נָ אר פְ ֵריילִ יַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ) ִדבְ ֵרי ַהיָ ִמים-א טז,

אשׁעפֶ ער ִאיז נָ אר ָדא
כז( :עוֹז וְ ֶח ְדוָ ה בִּ ְמקוֹמוֹ ,בַּ יים בַּ ֶ
ויסן אוֹיבּ עֶ ר ַהאלְ ט
ִשׂ ְמ ָחה .אוּן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל וִ ְ
דוּשׁהָ ,א ֶדער ָ -חלִ ילָ ה וְ ַחס  -עֶ ר ִאיז נָ א
שׁוֹין בַּ יי ִדי ְק ָ
קוּקן ,אוֹיבּ ִאיז עֶ ר
ארף עֶ ר ְ
דוּשׁהַ ,ד ְ
וַ וייט פוּן ִדי ְק ָ
עמאלְ ְטס
פְ ֵריילִ י אוּן עֶ ר זִ ינְ גְ ט זִ י אוּנְ ֶטער ַא נִ יגוּןֶ ,ד ָ
דוּשׁהָ .אבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ר ִאיז צוּבְּ ָראכְ ן
ִאיז עֶ ר בַּ יי ִדי ְק ָ
ויסן ַאז עֶ ר ִאיז נָ א בַּ יי ִדי ִס ְט ָרא ַא ְח ָרא,
זָ אל עֶ ר וִ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן מ"ח ,וְ ֵחלֶ ק א' ִס ָימן כ"ד(ָ :אבֶּ ער
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
ָדאס ִאיז גֶ עוָ ואנְ ְדן ִאין ֶדעם בְּ ִח ָירה פוּנֶ עם ֶמענְ ְטשׁ.
ֵאיינֶ ער ָהאט ַא ָמאל גֶ עפְ ֶרעגְ ט ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן
ייסט בְּ ִח ָירה?
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן ק"י( :וָ ואס ֵה ְ
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
ָהאט ִאים ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י גֶ עזָ אגְ ט :פָּ שׁוּט! ַאז ֶמען
ישׁט ,טוּט ֶמען
וִ ויל ,טוּט ֶמען ,אוּן ַאז ֶמען וִ ויל נִ ְ
ישׁט .זָ אגְ ט ֶרבִּ י נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה ) ָשׁם(ִ :איָ האבּ
נִ ְ
עצייכֶ נְ ט ,וַ וייל רוֹב ֶמענְ ְט ְשׁן ְט ַראכְ ְטן בַּ יי זִ י
ָדאס ָאנְ גֶ ֵ
ישׁט ַקיין בְּ ִח ָירה ,אוּן ִאיֶ קען זִ י
' ִאיָ האבּ שׁוֹין נִ ְ
רוֹיסגֵ יין פוּן ַמיינֶ ע
טוֹישׁן אוּן ַא ְ
ְ
ישׁט
שׁוֹין נִ ְ
אטע'ָ ,אבֶּ ער בֶּ ֱא ֶמת ָהאט
עמען אוּן פוּן ַמיין בְּ לָ ֶ
פְּ ָראבְּ לֶ ֶ
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יֶ ֶ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ַא בְּ ִח ָירה .נָ אר וַ וייל עֶ ר ִאיז ַאזוֹי
בְּ עַ ְצבוּת ַדאכְ ט זִ יִ אים ַאז עֶ ס ִאיז עֶ ק וֶ ועלְ ט,
עהן אוֹיף ַאלֶ ע אוֹפַ נִ ים
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ זֶ ְ
ערפַ אר ַד ְ
ֶד ְ
עדן פוּן ִשׂ ְמ ָחה
ֶשׁבָּ עוֹלָ ם נָ אר צוּ זַ יין פְ ֵריילִ י ,אוּן ֶר ְ
וְ כוּ'.
אוואוּסט
ְ
עֶ ס ִאיז בַּ

)יֵ ֶיטב פָּ נִ יםַ ,מ ֲא ַמר ַאבְ נֵ י זִ כָּ רוֹן ,אוֹת יא.

ַוּמ ֲא ַמר יָ פָ ה לְ עֵ ינַ יִ ם אוֹת יח( :וֶ וען ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער יִ ְשׂ ַמח
עקוּמען ִדי עֶ ְר ְשׁ ֶטע ָמאל צוּם ֵהיילִ יגְ ן
ֶ
משׁה זי"ע ִאיז גֶ
ֶ
הרט ִדי ַק ְשׁיָ א,
עא ְ
חוֹזֶ ה פוּן לוּבְּ לִ ין זי"עָ ,האט ִאים גֶ ַ
ארוָ ואס ִדי ֲח ִס ִידים גֵ ייעֶ ן ְשׁ ֶטענְ ִדיג ַארוּם ִמיט ַא
פַ ְ
פְ ֵריילִ י פָּ נִ ים אוּן זֵ יי זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר פְ ֵריילִ י !?עֶ ס
ְשׁ ֵטייט ָדאֻ ) שׁלְ ָחן עָ רוּ אוֹ ַרח ַחיִ ים ִסי ָמן א' ְסעִ יף ג( :עֶ ס ִאיז
וייטאגְ ן אוּן ְטרוֹיעֶ ְרן
עדן יְ ֵרא ָשׁ ַמיִ ם צוּ וֵ ָ
ָראוּי פַ אר יֶ ְ
חוּרבָּ ן בֵּ ית ַה ִמ ְק ָדשֶׁ ] .דער ֵהיילִ יגֶ ער יִ ְשׂ ַמח
אוֹיפְ ן ְ
משׁה זי"ע ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֶ עוֶ וען זֵ ייעֶ ר צוּבְּ ָראכְ ן ,עֶ ר
ֶ
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט :עֶ ר ִאיז שׁוֹין גֶ עוֶ וען ָדא אוֹיף ֶדער
וֶ ועלְ ט ְד ֵריי ָמאלֵ ,איין ָמאל בַּ יי ִדי ָשׁאף פוּן יַ ֲעקֹב
ָאבִ ינוֵּ ,איין ָמאל בַּ יי ִדי ַמ ְחל ָוֹקה פוּן ק ַֹרח אוֹיף מ ֶשׁה
חוּרבָּ ן בֵּ ית ַה ִמ ְק ָדשׁ ,אוּן
ַרבֵּ ינוּ ,אוּן ֵאיינְ ָמאל בַּ יים ְ
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עז

חוּרבָּ ן,
ערן ְ
יט ְ
עהן ִמיט זַ יינֶ ע אוֹיגְ ן ֶדעם בִּ ֶ
ָהאט צוּגֶ עזֶ ְ
וָ ואס וֶ ועגְ ן ֶדעם ִאיז עֶ ר ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֶ עוֶ וען צוּבְּ ָראכְ ן,
עהאפְ ט אוֹיף ִדי גְ אוּלָ ה ) ִדבְ ֵרי
וארט אוּן גֶ ָ
אוּן ַאזוֹי גֶ עוַ ְ
יוֹאל בַּ ִמ ְדבָּ ר עָ מוּד ע"ח ,ק ַֹרח עָ מוּד י ,וְ עָ מוּד ל"ב ,וְ עַ יֵ ין ֵספֶ ר ַה ָקדוֹשׁ
ֵ

עטן ֶדעם
משׁה בְּ ַה ְק ָד ָמה( [,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עבֶּ ְ
יוֹאל ֶ
וַ ֵ
ער ְשׁ ְטן ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער חוֹזֶ ה זי"ע זָ אל ִאים
ֵאיייבֶּ ְ
יוּמא
ערן ִדי ַק ְשׁיָ א ,וַ וייל עֶ ס ְשׁ ֵטייט ָדאָ ) 
ארעֶ נְ ְטפֶ ְ
פַ ְ
לח ,:לטַ :(.הבָּ א לְ ַט ֵהר ְמ ַסיְ יעִ ין אוֹתוֹ ,וֶ וער עֶ ס וִ ויל זַ יין
עֶ ְרלִ יֶ העלְ פְ ט ֶמען ִאים צוּ פוּן ִה ְימל .אוּן עֶ ס ְשׁ ֵטייט
ישׁט ְמ ַסיְ יעַ אוֹתוֹ ,לָ שׁוֹן יָ ִחיד ַאז נָ אר ֶדער
נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער ַאלֵ יין ֶהעלְ פְ ט ִאים ,נָ אר עֶ ס ְשׁ ֵטייט ַא
ֵאייבֶּ ְ
לָ שׁוֹן ַרבִּ ים ְמ ַסיְ יעִ יןַ ,אז ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט ְשׁ ֵטייט ִאים
צוּ ִהילְ ף אוּן ַאוַ ְוד ַאי ִדי צַ ִד ִיקים.
עקוּמען צוּם ֵהיילִ יגְ ן
ֶ
אוּן וִ וי נָ אר עֶ ר ִאיז ַא ַריינְ גֶ
חוֹזֶ ה זי"ע ָהאט ִאים ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער חוֹזֶ ה גֶ עגֶ עבְּ ן
ָשׁלוֹם אוּן זִ יָ אנְ גֶ ערוּפְ ן :עֶ ס ְשׁ ֵטייט )חוֹבַ ת ַהלְ בָ בוֹתַ ,שׁעַ ר
ארץ,
ַהפְּ ִרישׁוּת ,פֵּ ֶרק ד'( :בַּ יי ֲח ִס ִידים ִאיז ִדי ְטרוֹיעֶ ר ִאין ַה ְ
ָאבֶּ ער אוֹיפְ ן פָּ נִ ים ִאיז עֶ ר ְשׁ ֶטענְ ִדיג פְ ֵריילִ י וְ כוּ' .פוּן
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רוּמגֵ יין
ארף ְשׁ ֶטענְ ִדיג ַא ְ
עהט ֶמען ַאז ַא ִאיד ַד ְ
ֶדעם זֶ ְ
פְ ֵריילִ י.
אוּן ָדאס ִאיז ִדי ְצוֵ ויי נְ קוּדוֹת וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז גֶ עגֶ עבְּ ן ,פוּן ֵאיין זַ ייט ִשׂ ְמ ָחה ,זַ יין
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן כ"ד(.
יקוּטי ֲ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג נָ אר פְ ֵריילִ י) לִ ֵ
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
אשׁעפֶ ער )לִ ֵ
עדן צוּם בַּ ֶ
אוּן פוּן ֵאיין זַ ייט ֶר ְ
ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן כ"ה( .וָ ואס ֶד ָ
עמאלְ ְטס גִ ְיסט ֶמען זִ י אוֹיס
ארץ אוּן ֶמען טוּט ְתּשׁוּבָ ה אוּן ֶמען ִאיז זִ י
ָדאס ַה ְ
עטוּהן.
ְ
ִמ ְתוַ ֶודה אוֹיף ַאלֶ עם וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ
ָדא זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ִס ָימן פא(ְ :תּפִ לָ ה ֶשׁ ִהיא בְּ ִשׂ ְמ ָחה ִהיא עַ ֵרבָ ה ְ
וּמ ִת ָקה
לְ ֵשׁם יִ ְתבָּ ַרַ ,א ְתּפִ לָ ה וָ ואס ִאיז בְּ ִשׂ ְמ ָחה ִאיז זֵ ייעֶ ר
ער ְשׁ ְטן .נָ א זָ אגְ ט ֶדער
ארן ֵאייבֶּ ְ
ַאנְ גֶ ענֶ עם אוּן זִ יס פַ ְ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ) ֵספֶ ר ַה ִמדוֹת ,אוֹת ְתּפִ לָ הִ ,ס ָימן ע( :עַ ל יְ ֵדי
דוּרעִ שׂ ְמ ָחה וֶ ועט
ִשׂ ְמ ָחה ָתּבוֹא ְתּפִ לָ ֶת בְּ ֵהיכַ ל ֶמלֶ ֶ ,
עהט
קוּמען ִאינֶ עם ֵהיכַ ל ַה ֶמלֶ  .זֶ ְ
ַדיין ְתּפִ לָ ה ַא ַריינְ ֶ
ֶמען פוּן ֶדעם ַאז ֲאפִ ילוּ ִדי ְתּפִ ילוֹת וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
) ֵספֶ ר ַה ִמדוֹת ,אוֹת ְתּפִ לָ ה,

נָ אר בְּ ִשׂ ְמ ָחה
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ער ְשׁ ְטן זָ אל אוֹי זַ יין ִמיט ַא ִשׂ ְמ ָחה,
בֶּ עט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וַ וייל ֶדער עִ ָיקר ִאיז ִשׂ ְמ ָחה.
ב.
קי
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ) ְדבָ ִרים כא ,י( :וּנְ ָתנוֹ ַהוַ ָי"ה ֱא ֶ
בְּ יָ ֶד" ,בְּ יָ ֶד" גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ְצ ָד ָקה )וַ יִ ְק ָרא ַרבָּ ה פֵּ ֶרק
דוּרעְ צ ָד ָקה
כוִ ,סי ָמן ח .וְ עַ יֵ ין בְּ ֵספֶ ר ִא ְמ ֵרי נוֹעַ ם פָּ סוּק זֶ ה(ַ ,אז ֶ
ועסט
ייקוּמען ֶדעם יֵ ֶצר ָה ַרע ,אוּן ִדי וֶ ְ
ֶ
ועסטוּ ֶקענֶ ען בֵּ
וֶ ְ
ערע נְ ָשׁמוֹת פוּן
עמען אוֹיַ אנְ ֶד ֶ
רוֹיסנֶ ֶ
נָ אֶ קענֶ ען ַא ְ
ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית.
עס ֶטע צְ ָד ָקה ִאיז ַאז ֶמען גֶ עט צוּ
וֶ ועגְ ן ֶדעם ִדי גְ ֶר ְ
עמעלַ ייט ָא ֶדער ַאז ֶמען גֶ עט גֶ עלְ ט פַ אר
עֶ ְסן פַ אר ָא ֶר ֶ
עדע
ֶדעם ) ֻשׁלְ ָחן עָ רוָּ יוֹרה ֵדעָ הִ ,ס ָימן רנאְ ,סעִ יף י( .וַ וייל בַּ יי יֶ ֶ
אוֹיספָ אפְּ ן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוּן ֶמען ֶקען
ְצ ָד ָקה ֶקען ֶמען ְ
ַא ַריינְ פַ אלְ ן ִמיט פַ אלְ ֶשׁע ְצ ָדקוֹתַ ,אזוֹי וִ וי ִמיר גֶ עפוּנֶ ען
ַחזַ "ל זָ אגְ ן )בָּ בָ א ַק ָמא טז ע"ב( :יִ ְר ְמיָ הוּ ַהנָ בִ יא )יִ ְר ְמיָ הוּ יח,
כג( ָהאט גֶ ָ
עשׁאלְ ְטן זַ יינֶ ע שׂוֹנְ ִאים ִדי ֶמענְ ְט ְשׁן פוּן ִדי
ְשׁ ָטאט עַ נָ תוֹת ,וֶ וען זֵ יי ָהאבְּ ן ִאים ַא ַריינְ גֶ עלֵ ייגְ ט ִאין
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גְ רוּבּ :זֵ יי זָ אלְ ן גֶ עבְּ ן ַא ַסאְ צ ָד ָקהָ ,אבֶּ ער עֶ ס זָ אל
ישׁט גֵ יין אוֹיפְ ן ִריכְ ִטיגְ ן פְּ לַ אץ.
נִ ְ
וֶ ועגְ ן ֶדעם ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ גֶ עט ְצ ָד ָקה פַ אר ַא בֵּ ית
ַה ַתּבְ ִשׁיל ,וואוּ ֶמען גֶ עט צוּ עֶ ְסן פַ אר ִא ְידןִ ,איז ָדאס
עס ֶטער זַ א ,אוּן בִּ פְ ַרט ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז זוֹכֶ ה
ֶדער גְ ֶר ְ
ערע ִא ְידן אוּן עֶ ר ַמאכְ ט זֵ יי
אוּן עֶ ר ִאיז ְמ ַחזֵ ק ַאנְ ֶד ֶ
ערע ְצ ָד ָקה פוּן ֶדעם
עס ֶ
ישׁט ָדא ַקיין גְ ֶר ֶ
פְ ֵריילִ יִ ,איז נִ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן ק"ו(ֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
יקוּטי ֲ
)עַ יֵ ין לִ ֵ
מוֹה ַר"ן ִס ָימן פב(:
ערע לַ ייט ) ַחיֵ י ֲ
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר אוּנְ זֶ ֶ
אוֹיבּ ִאיר וֶ ועט זַ יין פְ ֵריילִ י וֶ ועט ָדאס זַ יין ַא טוֹבָ ה
פַ אר ִדי וֶ ועלְ ט .וַ וייל עֶ ס גֵ ייעֶ ן נֶ עבֶּ עַ ארוּם ָאן ַא
ִשׁיעוּר ִא ְידן וָ ואס זֶ ענֶ ען זֵ ייעֶ ר צוּבְּ ָראכְ ן פוּן ַאזוֹיפִ יל
ָצרוֹת וָ ואס זֵ יי ַמאכְ ן ִמיט ,אוּן זֵ יי זוּכְ ן ֵאיינֶ עם פַ אר
עהן ַא
ארץ ,אוּן וֶ וען זֵ יי זֶ ְ
עדן ָדאס ַה ְ
צוּר ְ
אוֹיס ֶ
וֶ ועם זִ יְ 
עדן זִ י
פְ ֵריילִ יכְ ן ֶמענְ ְטשׁ עֶ פֶ ענֶ ען זֵ יי זִ י אוֹיף ,אוּן ֶר ְ
ערן ַא ִאיד ִאיז ִדי
אוֹיס ֶה ְ
ארץ ,אוּן ְ
אוֹיס ָדאס גַ אנְ ֶצע ַה ְ
עס ֶטע זַ אִ ) שׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן מג(.
גְ ֶר ְ
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ַא ָמאל גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ֶרבִּ י
ויסן וָ ואס עֶ ס
נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה :פוּן ַאייֶ קענְ ט ִאיר וִ ְ
ייסטַ ,מהָ -דא אוּנְ ז
טוּט זִ י בַּ יי ִדי וֶ ועלְ טָ .דאס ֵה ְ
וָ ואס אוּנְ ז ָהאבְּ ן ַאזֶ עלְ כֶ ע ַה ְק ָדמוֹת אוּן ִה ְת ַחזְ קוּת אוּן
עס ְטוֶ ועגְ ן גֵ ייט
ימוּדים פוּן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן פוּן ֶד ְ
לִ ִ
אר ְשׁ ֵטייט זִ יַ אלֵ יין ַאז אוֹיף ִדי
ַאזוֹיפִ יל ִאיבֶּ ער ,פַ ְ
ימוּדים וִ ויפִ יל
ישׁט ִדי לִ ִ
גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט ,וָ ואס ָהאבְּ ן נִ ְ
עס ֶטע ָצ ָרה ִאיז ַאז
עֶ ס גֵ ייט אוֹיף זֵ יי ִאיבֶּ ער .אוּן ִדי גְ ֶר ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ פַ אלְ ט ַא ַריין ִאין ַחלִ ישׁוּת ַה ַדעַ ת.
אר ַהאן ֲאפִ ילוּ פוּן
עהט ַאז עֶ ס ִאיז פַ ְ
] ַאגַ בֶ ,מען זֶ ְ
ארן צוּם
ארן שׁוֹין ַא ַסא יָ ְ
לוֹמינוּ וָ ואס פָ ְ
ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
וארפְ ט זֵ יי ֶדער ַס ֶמ"
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס ִציוּן ,אוּן ָדא וַ ְ
ארן צוּם
ישׁט צוּ פָ ְ
ֶמ"ם ַא ַריין ִאין ַא ' ַחלִ ישׁוּת ַה ַדעַ ת' נִ ְ
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,אוּן ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ישׁט ַאז ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ִאיז ֶמען ַדן וָ ואס עֶ ס וֶ ועט
כַ אפְּ ט נִ ְ
זַ יין ִמיט ִאים ַא גַ אנְ ץ יָ אר )רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ח ע"א( .וָ ואס
ערט ֶמען נֶ עבֶּ עַ צאםַ ,אזַ אלֶ עכֶ ע ָצרוֹת אוּן
יידער ֶה ְ
לֵ ֶ
ִמיתוֹת ְמשׁוּנוֹת ַ -ר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן  -וָ ואס כַ אפְּ ט ַמ ָמשׁ ַא
עשׁ ִריבְּ ן ר ֹאשׁ
וארן ָאפְּ גֶ ְ
ְשׁ ֶרעק ,אוּן ַאלֶ עס ִאיז גֶ עוָ ְ

פב
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בּוּד ֶשׁע"ט פַ אר
טוּמט ֶמען ֶדעם ְ
אשׁ ְ
ַה ָשׁנָ הַ .אזוֹי אוֹי בַּ ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ ,וִ ויפִ יל פַּ ְרנָ ָסה עֶ ר וֶ ועט ָהאבְּ ן ַא גַ אנְ ץ יָ אר
)בֵּ ָיצה טז ע"א( .אוֹי זָ אגְ ן ַחזַ "ל )רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה יז ע"ב( :ר ֹאשׁ
ַה ָשׁנָ ה ְשׁ ַרייבְּ ט ֶמען ָאן אוֹיף ַא גַ אנְ ֶצע יָ אר וֶ ועלְ כֶ ע
ישׁט ,נָ אר
ְמ ִדינָ ה עֶ ס וֶ ועט ָהאבְּ ן ֶרעגְ ן אוּן וֶ ועלְ כֶ ע נִ ְ
ישׁט ֶרעגֶ ענֶ ען
עשׁ ִריבְּ ן ַאז עֶ ס זָ אל נִ ְ
אוֹיבּ ֶמען ָהאט ָאנְ גֶ ְ
קוּמט ָדאס בִּ ְיסל ֶרעגְ ן
עטוּהןְ ,
ְ
אוּן ֶמען ָהאט ְתּשׁוּבָ ה גֶ
ארף ָדאס,
ארט וִ וי ֶמען ַד ְ
אוֹיף ִדי פֶ עלְ ֶדער ,פּוּנְ ְקט ָד ְ
עשׁ ִריבְּ ן ֶרעגְ ן אוּן ֶמען ָהאט
אוּן אוֹיבּ ָהאט ֶמען ָאנְ גֶ ְ
ערג אוּן אוֹיף
עשׁפֶּ ענִ יגְ טֶ ,רעגֶ ענְ ט אוֹיף ִדי בֶּ ְ
וידער גֶ ְ
וִ ֶ
ישׁט אוֹיס ,אוּן
ארט פֶ עלְ ט עֶ ס נִ ְ
ִדי ִמ ְדבָּ ִריוֹת וָ ואס ָד ְ
עֶ ס בְּ לַ ייבְּ ט ַא ְט ִר ֶיקענִ יש ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן.
גוּטן לוֹיעֶ "ר וָ ואס זָ אל
ְמ ֵמילָ א מוּז ֶמען גֵ יין צוּ ַא ְ
קוּקען אוֹיף ֵקיינֶ עם  -אוּן
ישׁט ֶ
עטן ,אוּן נִ ְ
אר ְט ֶר ְ
אוּנְ ז פַ ְ
ישׁטַ .אזוֹי וִ וי וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ַא
ארנִ ְ
אוֹיף גָ ְ
וארט ִאים
עדט נָ א אוֹיבּ עֶ ס עֶ ְרוַ ְ
ִמ ְשׁפָּ ט  -אוּן וֶ וער ֶר ְ
ישׁט וָ ואס ִדי
קוּקט עֶ ר נִ ְ
טוֹיט ְשׁ ְט ָראף ַחס וְ ָשׁלוֹם ְ -
וַ וייבּ ָא ֶדער ִדי ִקינְ ֶדער זָ אגְ ן ,וַ וייל עֶ ר וִ ויל נָ א בְּ לַ ייבְּ ן
ישׁט ַקיין ַק ְשׁיוֹתַ ,אזוֹי אוֹי
לֶ עבְּ ן ,אוּן עֶ ר פְ ֶרעגְ ט נִ ְ
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פג

עדן
ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ְ
רוֹיסער ִמ ְשׁפָּ ט פוּן יֶ ְ
קוּמט פָ אר ֶדער גְ ֶ
עדן ֵאיינְ ִציגְ ן זַ א ,גֵ ייט ֶמען צוּ ֶדעם
ִאיד ,אוֹיף יֶ ְ
עטן.
אר ְט ֶר ְ
עס ְטן לוֹיעֶ "ר ,עֶ ר זָ אל ִאים פַ ְ
גְ ֶר ְ
ערפַ אר ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט אוּנְ ז ַאזוֹי
ֶד ְ
קוּמען צוּ ִאים אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
עטן ַאז ֶמען זָ אל ֶ
גֶ עבֶּ ְ
מוֹה ַר"ןִ ,ס ָימן תג-תד( ,אוּן עֶ ר ָהאט צוּגֶ עזָ אגְ ט ַאז עֶ ר
) ַחיֵ י ֲ
מוֹה ַר"ןִ ,ס ָימן תו( :אוּן ֶדער
ארעכְ ְטן ) ַחיֵ י ֲ
וֶ ועט אוּנְ ז פַ ֶ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ַא ָמאל גֶ עזָ אגְ ט ) ָשׁםִ ,ס ָימן רכ(:
עס ְ
"וָ ואס זָ אל ִאיַ איי זָ אגְ ן ַקיין גְ ֶר ֶ
ערס פוּן ֶדעם ִאיז
ארף ֶמען זִ יָ אנְ ְשׁ ְט ֶרענְ גֶ ען אוּן
אר ַהאנֶ ען"ַ .ד ְ
ישׁט פַ ְ
נִ ְ
אקוֶ ועם,
ישׁט בַּ ְ
קוּמעןַ .אוַ ַודאי ִאיז עֶ ס פַ אר ֵקיינֶ עם נִ ְ
ֶ
עדן ֵאיינֶ עם צוּ זַ יין
קוּמט ָאן ְשׁוֶ וער פַ אר יֶ ְ
אוּן עֶ ס ְ
ייטן פוּן ְשׁטוּבּ,
וער ֵיק ְ
אר ְטן ,אוּן אוֹיִ איז ָדא ְשׁוֶ ִ
ָד ְ
יטער אוּן
ארף ֶמען ָדאס ַאלֵ יין ַמ ְסבִּ יר זַ יין ,וִ וי בִּ ֶ
ַד ְ
ישׁט פַ אר ַהנָ ָאה
ארט נִ ְ
קוּמט ָאן ,אוּן ֶמען פָ ְ
ְשׁוֶ וער עֶ ס ְ
אוּן פָ א"ן ,נָ אר צוּ פּוֹעֵ לְ 'ן ַא יְ שׁוּעָ ה ,וַ וייל ֲאפִ ילוּ
ייטןִ ,איז ָדאס נָ א
ועמלִ יכְ ֵק ְ
אקוֶ ְ
ַהיינְ ט ִמיט ַאלֶ ע בַּ ְ
עמ'ט בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת.
אוּמבַּ א' ַט ְ
ַאלְ ץ זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער אוּן ְ
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ארוָ ואס ָהאט ֶדער
ַחזַ "ל זָ אגְ ן )פְּ ָס ִחים ח ע"ב( :פַ ְ
אשׁאפְ ן ִדי ' ַח ֵמי ְטבֶ ְריָ א'  -וָ ואס
ישׁט בַּ ַ
אשׁעפֶ ער נִ ְ
בַּ ֶ
ואסער ִ -אין
עמע גֶ עזוּנְ ֶטע וַ ֶ
ואר ֶ
ָדאס ִאיז פֵ יינֶ ע וַ ֶ
רוּשׁלַ יִ ם? וַ וייל אוֹיבּ וָ ואלְ ט ָדאס גֶ עוֶ וען ִאין
יְ ָ
רוּשׁלַ יִ ם ,וָ ואלְ ט ַא ֶמענְ ְטשׁ גֶ עזָ אגְ טֶ :מען גֵ ייט עוֹלָ ה
יְ ָ
רוּשׁלַ יִ ם ,וַ וייל עֶ ס
ֶרגֶ ל זַ יין ִדי ְד ֵריי יָ ִמים טוֹבִ ים ִאין יְ ָ
ער ְשׁ ֶטער
עדערָ ,האט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִאיז ָדא פֵ יינֶ ע בֶּ ֶ
ארט ,נָ אר ִאין
ישׁט זַ יין ָד ְ
עמאכְ ט ַאז עֶ ס זָ אל נִ ְ
גֶ ַ
רוּשׁלַ יִ ם
עקוּמען ַקיין יְ ָ
ֶ
ְטבֶ ְריָ א .אוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז גֶ
נָ אר וַ וייל עֶ ר ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט גֵ יין צוּם בֵּ ית ַה ִמ ְק ָדשׁ,
צוּריק צוּ
טוּהן ִ
אוּן בְּ ֶרענְ גֶ ען ַא ָק ְרבָּ ן ,אוּן ְתּשׁוּבָ ה ְ
רוּשׁלַ יִ ם ִאיז
אט ִשׁיג יְ ָ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן כָ ְ
קוּמען צוּם ֵאייבֶּ ְ
ֶ
גֶ עוֶ וען זֵ ייעֶ ר ָאנְ גֶ עפִ ילְ ט ִמיט ֶמענְ ְט ְשׁןַ ,אזוֹי וִ וי ַחזַ "ל
זָ אגְ ן ) ָאבוֹת פֵּ ֶרק הִ ,מ ְשׁנָ ה ה(ֵ ' :מעוֹלָ ם א ָא ַמר ָא ָדם ַצר לִ י
ירוּשׁלַ יִ ם' ֵקיינְ ָמאל ָהאט זִ יֵ קיינֶ ער
ַה ָמקוֹם ֶשׁ ָאלִ ין בִּ ָ
ישׁט ְשׁלָ אפְ ן ִאין
עדט ַאז עֶ ר וִ ויל נִ ְ
ער ְ
ישׁט ָאפְּ גֶ ֶ
נִ ְ
רוּשׁלַ יִ ם וַ וייל עֶ ס ִאיז ִאים עֶ נְ ג .נָ אר עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
יְ ָ
עהט ֶמען ַאז
ערפוּן זֶ ְ
עדן ֵאיינֶ עםָ .אבֶּ ער ֶד ְ
פְּ לַ אץ פַ אר יֶ ְ
עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא ָאנְ לוֹיפֶ ענִ ישׁ פוּן ַאזוֹיפִ יל ֶמענְ ְט ְשׁן
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עקוּמען עוֹלָ ה ֶרגֶ ל זַ יין ,נָ אר וָ ואס ֶדען,
ֶ
וָ ואס זֶ ענֶ ען גֶ
עדן ֵאיינֶ עם ,אוּן ֵקיינֶ ער
עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען פְּ לַ אץ פַ אר יֶ ְ
עדטָ .דאס זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז ר ֹאשׁ
ער ְ
ישׁט ָאפְּ גֶ ֶ
ָהאט זִ י נִ ְ
אוּמאןִ ,איז אוֹיָ דא ַא
ַה ָשׁנָ ה בַּ יים ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ִאין ַ
ארט ֶמענְ ְט ְשׁן ,אוּן
רוֹיסער ָאנְ לוֹיפֶ ענִ ישׁ פוּן ַאלֶ ע ָס ְ
גְ ֶ
קוּקט אוֹיפְ ן
עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וערָ ,אבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
ישׁ ָטא ַקיין ְמנִ יעָ ה.
ַתּכְ לִ יתִ ,איז נִ ְ
ִמיר גֶ עפוּנֶ ען בַּ יי ִדי פַּ ְר ָשׁה פוּן ִדי ְמ ַרגְ לִ ים
עהן ַאז ֶ
יג ,כב( :כָּ לֵ ב בֶּ ן יְ פוּנֶ ה ָהאט גֶ עזֶ ְ
משׁה ַרבֵּ ינוּ
יוֹשׁיעַ ֵ מעַ ַצת
הוֹשׁעַ  :יָ הּ ִ
ָהאט ִמ ְתפַּ לֵ ל גֶ עוֶ וען פַ אר יְ ֻ
וערן ִמיט ִדי
ישׁט גֶ עכַ אפְּ ט וֶ ְ
ְמ ַרגְ לִ ים ,עֶ ר זָ אל נִ ְ
עט ַראכְ ט :וָ ואס וֶ ועט זַ יין ִמיט
ְמ ַרגְ לִ יםָ .האט עֶ ר גֶ ְ
ִמיר? ִאיז עֶ ר גֶ עגַ אנְ גֶ ען צוּ ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָאבוֹת ִאין
סוֹטה לד ע"ב( .פְ ֶרעגְ ט ֶדער
ֶחבְ רוֹן ,אוּן ִמ ְתפַּ לֵ ל גֶ עוֶ וען ) ָ
ויאזוֹי ָהאט עֶ ר נִ ְ
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ ) ְשׁלַ ח קנח ע"ב( וִ ַ
ישׁט
ַ
אר ְטן ִדי פִ יר
עהאט ,עֶ ס ִאיז ָדא גֶ עוֶ וען ָד ְ
מוֹרא גֶ ַ
ָ
ערט ֶדער זוֹ ַהר ַה ָקדוֹשׁ ִמיט ֶדעם לָ שׁוֹן:
ִריזְ ן?! עֶ נְ ְטפֶ ְ
דוֹח ָקא לָ א ִמ ְס ַתּכֵּ ל ִמ ֵידי ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ַמאן ְד ִאיהוּ בְּ ְ
ישׁט אוֹיף
קוּקט עֶ ר נִ ְ
ִאיז ִאין ַא ָצ ָרהִ ,אין ַא עֶ נְ גְ ַשׁאפְ טְ ,
)בַּ ִמ ְדבָּ ר
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ארנִ ְ
גָ ְ
ישׁט ,וַ וייל ) ַסנְ ֶה ְד ִרין ט ע"ב(ָ :א ָדם ָקרוֹב ֵא ֶצל עַ צְ מוֹ,
ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז זֵ ייעֶ ר נָ אנְ ט צוּ זִ י ,אוּן זוּכְ ט נָ אר זַ יין
וייסט
טוֹבָ הִ .די זֶ עלְ בֶּ ע זַ א וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
עקל עֶ ר ָהאט ,אוּן וָ ואס עֶ ר ָהאט
ארא פֶּ ְ
ואספַ ַ
וָ ְ
ישׁט אוֹיף ַא
קוּקט עֶ ר שׁוֹין נִ ְ
ָאפְּ גֶ עטוּעֶ ן ַא גַ אנְ ץ יָ ארְ ,
וייטן.
ְצוֵ ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
מוֹח .וָ ואס ָדאס
מו(ֶ :דער עִ ָיקר ְמנִ יעָ ה ִאיז ְמנִ יעַ ת ַה ַ
ִאיז ֶדער ִד ְמיוֹןַ ,אז ַא ֶמענְ ְטשׁ ְט ַראכְ ט :וָ ואס וֶ ועלְ ן
ֶמענְ ְט ְשׁן זָ אגְ ן? וָ ואס וֶ ועלְ ן ַמיינֶ ע ַחבֵ ִירים זָ אגְ ן?!
עס ְירט ִאים
ער ִ
ארקִ ,אינְ ֶט ֶ
ָאבֶּ ער ַאז ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ְשׁ ַט ְ
ארף
אר ְשׁ ֵטייט זִ יַ אז ֶמען ַד ְ
ישׁט ,אוּן פַ ְ
ארנִ ְ
ישׁט גָ ְ
נִ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז ֶמען זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַא ַסא בֶּ ְ
צוּקוּמען.
ֶ
ָאנְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ

ויסן ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט
ארף צוּ וִ ְ
ֶמען ַד ְ
וארענְ ט ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ְמכַ בֵּ ד זַ יין זַ יין
זֵ ייעֶ ר ָאנְ גֶ עוָ ֶ
וַ וייבּ ,אוּן ָהאבְּ ן ָשׁלוֹם בַּ יִ ת ) ִשׂיחוֹת ָה ַר"ןִ ,ס ָימן רס"ג-רס"ד(.
אס ְירט ַא ָמאל ַאז עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען בַּ יים
עֶ ס ָהאט פַּ ִ
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צוּק ִריגְ ט
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס ִטישׁ ֵאיינֶ ער וָ ואס ִאיז גֶ עוֶ וען ְ
ייסל
ִמיט זַ יין וַ וייבָּ ,האט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זִ יַ א ְט ֵר ְ
חוּצפָּ ה אוּן
גֶ עגֶ עבְּ ן אוּן זִ יָ אנְ גֶ ערוּפְ ן" :וֶ וער ָהאט ַא ְ
ַא ֲהעָ זָ ה צוּ ָהאבְּ ן ַא ִה ְרהוּר בַּ יי ַמיין ִטישׁ"?! אוּן ֶדער
עשׁ ֶטעלְ ט אוּן ִאיז ַא ַריין
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט זִ י אוֹיפְ גֶ ְ
ייסט ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ִאין זַ יין ְשׁטוּבָּ .דאס ֵה ְ
צוּק ִריגְ ט ִמיט זַ יין וַ וייבּ
עהאלְ ְטן ַאז ֵאיינֶ ער ִאיז ְ
ָהאט גֶ ַ
הוּרים ָרעִ ים .אוּן ֶדער
ִאיז ָדאס שׁוֹין ַא פְּ גַ ם פוּן ִה ְר ִ
לוֹקה ִמיט זַ יין וַ וייבָּ ,האט
עהאט ַא ַמ ְח ָ
וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ַ
ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן זֵ ייעֶ ר צוּ וֵ ויינֶ ען ,אוּן עֶ ר ָהאט צוּגֶ עזָ אגְ ט
ַאז עֶ ר וֶ ועט שׁוֹין ַמאכְ ן ָשׁלוֹם ִמיט זַ יין וַ וייבּ וְ כוּ'.
מוֹרא' ִדיג
עהט ֶמען ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ָ
זֶ ְ
ַמ ְקפִּ יד גֶ עוֶ וען אוֹיף ֶדעם.
ער ַמאן ִאיז ַא גַ אנְ ץ יָ אר ַא
וֶ ועגְ ן ֶדעם ַאז ַא יוּנְ גֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ,עֶ ר ֶהעלְ פְ ט ַארוֹיס זַ יין וַ וייבּ ,אוּן ַאלְ ץ גֵ ייט
עמאלְ ְטס וֶ וען
יידלְ ַקייטֶ ,ד ָ
ִמיט לִ יבְּ ַשׁאפְ ט אוּן ִמיט ֵא ְ
קוּמט ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ֶהעלְ פְ ט זִ י ִאים ַארוֹיס עֶ ר זָ אל
עֶ ס ְ
ער ַמאן ִאיז ַא וִ וילְ ֶדער
ארןָ ,אבֶּ ער ַאז ַא יוּנְ גֶ ְ
ֶקענֶ ען פָ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ַא גַ אנְ ץ יָ אר ,אוּן טוּט וֵ ויי זַ יין וַ וייבּ ,אוּן עֶ ר
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ִאיז ַק ְ
קוּמט
עמאלְ ְטס וֶ וען עֶ ס ְ
ארג ִאין ְשׁטוּבּ וְ כוּ'ֶ ,ד ָ
ישׁט
נוֹקם ,אוּן זִ י לָ אזְ ט ִאים נִ ְ
ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ִאיז זִ י זִ יֵ 
ארןָ .אבֶּ ער ַאז עֶ ר ָהאט ֵשׂכֶ ל אוּן עֶ ר פָ אלְ גְ ט ֶדעם
פָ ְ
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן אוּן עֶ ר ָהאט ָשׁלוֹם בַּ יִ תָ ,האט עֶ ר ַאן
ארט ְשׁטוּבּ[.
ערע ָס ְ
ַאנְ ֶד ֶ
ג.
ייט ְשׁט
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ַט ְ
ִס ָימן קז( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק ) ְדבָ ִרים כא ,י( :כִּ י ֵת ֵצא לַ ִמּלְ ָח ָמה
עַ ל אֹיְ בֶ י וּנְ ָתנוֹ ַהוַ ָי''ה ֱאֶ קי בְּ יָ ֶד וְ ָשׁבִ ָית ִשׁבְ יוַֹ .אז
ארן
ַא ָמאל ִאיז ָדא ַא יֵ ֶצר ָה ַרע וָ ואס עֶ ר זָ אגְ ט פַ ְ
אסט שׁוֹין ֶדעם
ֶמענְ ְטשַׁ :הוַ ָי''ה ֱאֶ קי בְּ יָ ֶד ,דוּ ָה ְ
עה ְסט ָדא
אשׁעפֶ ער בַּ יי ִדיר ִאין ִדי ַהאנְ ט .וַ וייל דוּ זֶ ְ
בַּ ֶ
ַאז דוּ ֶקענְ ְסט פּוֹעֵ לְ 'ן יְ שׁוּעוֹתַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער פָּ סוּק
מוּאל-ב ,כג ג .וְ עַ יֵ ין מוֹעֵ ד ָק ָטן טז ע"ב(ַ :צ ִדּיק מ ֵ
וֹשׁל
זָ אגְ ט ) ְשׁ ֵ
יִ ְר ַאת ֱאִ קים ,אוּן ַאזוֹי בְּ ֶרענְ גְ ט עֶ ר ִאים ַא ַריין גַ ְדלוּת,
וייסט וֶ וער דוּ בִּ יזְ ט?! דוּ
אוּן זָ אגְ ט ִאים :דוּ וֵ ְ
אשׁעפֶ ער! דוּ בִּ יזְ ט ַא ַבּעַ ל
עסט נִ י ְשׁט פוּן בַּ ֶ
ארגֶ ְ
פַ ְ
ַמ ְד ֵריגָ ה! דוּ פְ לִ ְיסט שׁוֹין ִאין ִה ְימל! ִאיז ִדי עֵ ָצה אוֹיף
וּטי מ ֲוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א'
)לִ יק ֵ
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ֶדעם :וְ ָשׁבִ ָית ִשׁבְ יוֹ ,כַ אפּ ִאים ִמיט ֶדעם וָ ואס עֶ ר וִ ויל
ויאזוֹי וִ וילְ ְסטוּ ִמיר
ִדי כַ אפְּ ן ,אוּן זָ אג ִאים :וִ ַ
אשׁעפֶ ער ִאיז ָדא ִמיט ִמירַ ,אז ַא
עדן ַאז ֶדער בַּ ֶ
ַאיינְ ֶר ְ
ער ְשׁ ֶטער
ֶמענְ ְטשׁ ָהאט גֵ יאוּת זָ אגְ ט ָדאֶ דער ֵאייבֶּ ְ
אוֹיף ִאים )ס ָוֹטה ה ע"א(ֵ :אין ֲאנִ י וְ הוּא יְ כוֹלִ ין לָ דוּר
אשׁעפֶ ער ֶקען נִ י ְשׁט זַ יין ִמיט ִאים
בָּ עוֹלָ םֶ ,דער בַּ ֶ
אמען.
צוּזַ ֶ
ויסן ַאז עֶ ס
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ ְשׁ ֶטענְ ִדיג וִ ְ
וֶ ועגְ ן ֶדעם ַד ְ
ִאיז נִ י ְשׁט ָדא ַקיין ' ִאי ,'עֶ ס ִאיז ָדא נָ אר ֶדער
וּטי
אשׁעפֶ ערַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ יק ֵ
בַּ ֶ
מ ֲוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן כ"ב( :וואוּ עֶ ס ְשׁ ֵטייט ' ֲאנִ י'ִ '-אי,'
ֵמיינְ ט ָדאס ֶדער נְ ָשׁ ָמה ,וָ ואס ָדאס ִאיז ֶדער
אשׁעפֶ ער.
בַּ ֶ
ד.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
וייסט ַא ֶמענְ ְטשׁ אוֹיבּ עֶ ר ִאיז ְמק ָוּרב
ע"ב( :פוּן וואוּ וֵ ְ
צוּ ַאן ֱא ֶמ ְת'ן ַצ ִדיק?! אוֹיבּ עֶ ס פַ אלְ ט ַארוֹיף אוֹיף ִאים
ער ֶקענֶ ען וֶ וער עֶ ר
ַא ִשׁפְ לוּת ,אוּן עֶ ר פַ אנְ גְ ט ָאן צוּ ַאנֶ ְ
וּטי מ ֲוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן
)לִ יק ֵ
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ארן ,אוּן עֶ ר
ִאיזִ ,איז ַא ִס ָימן ַאז עֶ ר לָ אזְ ט זִ י נִ י ְשׁט נַ ְ
ִאיז ְמק ָוּרב צוּ ַאן ֱא ֶמ ְת'ן ַצ ִדיק.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ) ִשׂיחוֹת ָה ַר"ןִ ,ס ָימן נא(ָ :דאס
זָ אלְ ט ִאיר ְמ ַקבֵּ ל זַ יין פוּן ִמיר ,נִ י ְשׁט זִ י צוּ לָ אזְ ן
ייסט ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ
ארט ַאייָ .דאס ֵה ְ
ארןִ ,די וֶ ועלְ ט נַ ְ
נַ ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן
עדן צוּם ֵאייבֶּ ְ
גֶ עוואוֹינְ ט זִ י צוּ ,צוּ ֶר ְ
ַמאכְ ט זִ יַ א ֶח ְשׁבּוֹן ַהנֶ פֶ שׁ אוֹיף וָ ואס עֶ ר טוּטַ ,אזוֹי
וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט )ז ַוֹהר ,פַּ ְר ַשׁת וַ יְ ִחי ,רכ ע"א(ִ :די ַא ָמאלִ יגֶ ע
עדן ָטאג ק ֶוּקען ַאז ָדאס ִאיז זֵ ייעֶ ר
ֲח ִס ִידים פְ לֶ עגְ ן יֶ ְ
ועקגֵ יין פוּן
עצ ֶטער ָטאג ִאין לֶ עבְּ ן אוּן גֵ ייעֶ ן שׁוֹין ַאוֶ ְ
לֶ ְ
עמאכְ ט ַא ִריכְ ִטיגְ ן ֶח ְשׁבּוֹן
ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן זִ י גֶ ַ
וּמט אוֹיס ַאז ַא
עטוּהן .ק ְ
ְ
ַהנֶ פֶ שׁ וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ
ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ֵשׂכֶ ל ,אוּן ַמאכְ ט זִ יַ א ֶח ְשׁבּוֹן ,וָ ואס
עטוּהן? וֶ וען בִּ ין ִאיַ היינְ ט
ְ
ָהאבּ ִאיַ היינְ ט אוֹיפְ גֶ
עשׁ ַטאנֶ ען? בִּ ין ִאי גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִאין ִמ ְקוֶ ה? בִּ ין
אוֹיפְ גֶ ְ
וּשׁט ִדי ְמזוּזָ ה
ִאי גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִאין בֵּ ית ַה ִמ ְד ָרשׁ? גֶ עק ְ
עטוּהן ַטלִ ית אוּן ְתּפִ ילִ ין אוּן
ְ
בָּ רוַּ ה ֵשׁם! ָאנְ גֶ
וייטער ַמאכְ ט עֶ ר
עדאוֶ וענְ ט בָּ רוַּ ה ֵשׁם! אוּן ַאזוֹי וַ ֶ
גֶ ַ
זִ יַ א ֶח ְשׁבּוֹן אוֹיף ַא גַ אנְ ְצן ָטאג וָ ואס עֶ ר ָהאט
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צא

ְ
גֶ
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ט ,עֶ ר ָהאט
עטוּהן ,אוּן ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עדאוֶ וענְ ט ַשׁ ְח ִריתִ ,מנְ ָחהַ ,מ ֲע ִריב ִמיט ִמנְ יָ ן ,אוּן
גֶ ַ
וּשׁה ,בָּ ְרכוּ ,אוּן ָא ֵמן יְ ֵהא ְשׁ ֵמיה ַרבָּ א,
גֶ עזָ אגְ ט ְקד ָ
עהט עֶ ר גְ לַ יי וואוּ עֶ ר ַהאלְ ט אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט .אוּן
זֶ ְ
ערנְ ט
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ט עֶ ר לֶ ְ
נָ אכְ ֶדעם ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
וּמשִׁ ,מ ְשׁנַ יוֹתַ ,אבִּ ְיסל גְ ָמ ָרא אוּן ֲהלָ כָ ה ,אוּן
ַאבִּ ְיסל ח ָ
ער ַצייגְ ט ַאז עֶ ר
ַאזוֹי נָ א לִ מ ִוּדים וְ כוּ'ִ ,איז עֶ ר ִאיבֶּ ְ
ָהאט עֶ פֶּ עס ִאין ִדי ַהאנְ ט ,אוּן עֶ ר לָ אזְ ט זִ י נִ י ְשׁט
ארן ,אוּן עֶ ר ִאיז בַּ יי ַאן ֱא ֶמ ְת'ן עֶ ְרלִ יכְ ן ִאיד ,וָ ואס עֶ ר
נַ ְ
ִאיז ִאים ָדאס ַאלֶ עס ְמזַ כֶּ ה ,וַ וייל נָ אר ָדאס וֶ ועט פוּן
ִאים בְּ לַ ייבְּ ן ,אוּן ָדאס ֶקען ִאים ֵקיינֶ ער נִ י ְשׁט
עמען ,וֶ ועגְ ן ֶדעם ֲאפִ ילוּ ֶמען ִאיז ְמזַ לְ זֵ ל ִאין ִאים,
צוּנֶ ֶ
ק ְוּקט עֶ ר נִ י ְשׁט אוֹיף ֶדעם ,וַ וייל ' ֶדער ַצ ִדיק' ,אוּן ִדי
ֵהיילִ יגֶ ע ְספָ ִריםִ ,איז ִאים ְמ ַחיֶ ה אוּן ְמ ַחזֵ ק ,אוּן גִ יט
ִאים ַא ַריין ַאזַ א ִה ְת ַחזְ קוּת ִאין לֶ עבְּ ן ,וָ ואס עֶ ר ָהאט
עצט.
עהאט בִּ יז יֶ ְ
ֵקיינְ ָמאל נִ י ְשׁט גֶ ַ
ָאבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ס גֵ ייט ד ֶוּרעָ טאג נָ אָ טאג ,וָ וא
נָ א וָ וא ,אוּן עֶ ר ִאיז נִ י ְשׁט ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה ,עֶ ר ַמאכְ ט
נִ י ְשׁט אוֹיף ַקיין ִמ ְשׁנַ יוֹתַ ,קיין גְ ָמ ָרא ,אוּן עֶ ר גֶ עט

צב
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נִ י ְשׁט כָ ְ
עדן ָטאג,
אט ִשׁיג ַאפָּ אר פְּ רוּטוֹת פַ אר ְצ ָד ָקה יֶ ְ
אוּן עֶ ר פִ ְירט זִ י נִ י ְשׁט אוֹיף וִ וי ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאין ְשׁטוּבּ,
ארג ,אוּן זוּכְ ט נָ אר צוּ גֶ עוֶ ועלְ ִטיגְ ן ,אוּן
נָ אר עֶ ר ִאיז ַק ְ
ארט ֶמען ִאים גוּט ָאפּ.
גֵ ייט ַארוּם צוּבְּ ָראכְ ן ,נַ ְ
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ןֶ ,מען זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין
זָ אל ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ער ַהאלְ ְטן אוּן זִ יְ מ ַחזֵ ק זַ יין ,אוּן ַאנְ ְטלוֹיפְ ן
זִ י צוּ ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן,
פוּן ַמ ְחל ֶוֹקת ,אוּן ִאינְ זִ ין ָהאבְּ ן נָ אר ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶמען זָ אל ָהאבְּ ן ַא גוּט גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ אר ,אוּן ֶמען
זָ אל ֶקענֶ ען פּוֹעֵ לְ 'ן ַא ְשׁנַ ת גְ אוּלָ ה וִ יְ שׁוּעָ ה.
בּוֹרא עוֹלָ ם ~
~ ַתּם וְ נִ ְשׁלַ ם ֶשׁבַ ח לָ ֵאל ֵ

בעזהשי"ת

קּונ ְְטרֵס

אר ֶקע ֶאמּונָה
ַא ְׁש ַט ְ
ָוארן ד ְּורְך
ֶער ִליכֶע ִׁשיעּור ,גֶעזָאגְט גָעו ְ
וָואס דָאס ִאיז ַא וואּו ְנד ְ

דּוׁשת ָהרַב ַה ַּצ ִדיק מֹו ֲהרָא"ׁש ְׁש ִל ָיט"א
ְּכבֹוד ְק ַ
ַאׁשעפֶער,
ַארַיי ְנצ ְּוּברֶע ְנגֶען ִאין אּונְז ִדי רֵיינֶע אּון ְקלָארֶע ֶאמּונָה ִאין ּב ֶ
ֶעּבן ְּב ָׁשלֹום.
וִוי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִה ְת ַח ְזקּות וִויַאזֹוי ַאד ְּורְך צּו גֵיין דֶעם ל ְ

ּפ ְַר ַׁשת ִּכי ָתבֹא תשע"ב
ארכְ ִטיגֶ ער ֶר ִּבי,
וער ֶטער פוּן אוּנְ זֶער הֵ יילִ יגֶ ער אוּן פָ ְ
גֶ עבּ וֹיעֶ ט אוּן ַּבאגְ ִרינְ ֶדעט אוֹיף ִדי וֶ ְ
ֶדער ַּבאהַ אלְ ֶטענֶ ע לִ יכְ ִטיגְ ֵקייטֶ ,דער הֵ יילִ יגֶ ער הוֹיכֶ ער לִ יכְ טֲ ,אדוֹנֵ נוּ ,מו ֵֹרינ ּו וְ ַר ֵּבינ ּו

ַר ִּבי נַ ְח ָמן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּות ֹו יָגֵ ן עָ לֵ ינ ּו
וער ֶטער פוּן זֵיין ַּתלְ ִמיד ,מו ֵֹרינ ּו הַ גָ אוֹן הַ ָקדו ֹׁשַ ,א וואו ֶּנד ְערלִ יכֶ ע לִ יכְ ט,
אוּן אוֹיף ִדי וֶ ְ
ארהוֹילְ ן פוּן ִאיהְ ם,
וָ ואס ֵקיין ׁשוּם ַּבאהֶ עלְ ֶטענִ ׁיש ִאיז נִ ׁ ְישט פַ ְ

ַר ִּבי נָ ָתן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּות ֹו יָגֵ ן עָ לֵ ינ ּו
ַאמגֶ עפְ לָ אכְ ְטן ִמיט ּ ְפסו ִּקים פוּן ּתו ָֹרה ,נְ בִ ִיאיםְּ ,כתוּבִ ים ,אוּן ַמ ֲא ָמ ִרים
אוּן עֶ ס ִאיז צ ּוז ְ
ֶערע הֵ יילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים פוּן גְ ָמ ָרא אוּן ִמ ְד ָר ִשים אוּן הֵ יילִ יגְ ן זוֹהַ ר.
פוּן אוּנְ ז ֶ
וארן צוּם ְדרוּק
עב ֶרענְ גְ ט גֶ עוָ ְ
עֶ ס ִאיז גֶ ְּ
ָארק יצ"ו
דו ְּר ְך ֲח ִס ֵידי ְּב ֶר ְסלֶ ב  -נוּא י ְ

אר ֶקע ֶאמוּנָ ה
ַא ְשׁ ַט ְ

א.
קי נֹ ֵתן לְ 
וְ ָהיָ ה כִּ י ָתבוֹא ֶאל ָה ָא ֶרץ ֲא ֶשׁר ֲהוָ ָי"ה ֱא ֶ
נַ ֲחלָ ה וְ כוּ' ) ְדבָ ִרים כו ,א( ,זָ אגְ ט ֶדער אוֹר ַה ַחיִ ים ַה ָקדוֹשׁ:
וֶ ועגְ ן ֶדעם כַ אפְּ ט עֶ ר ָאן ִדי לָ שׁוֹן' :וְ ָהיָ ה' וָ ואס ָדאס
ישׁט ָדא ַקיין
ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן ' ִשֹ ְמ ָחה' ,וַ וייל עֶ ס ִאיז נִ ְ
ערע ִשֹ ְמ ָחה ,וִ וי ָדאס ַאז ַא ִאיד ִאיז זוֹכֶ ה צוּ
עס ֶ
גְ ֶר ֶ
וואוֹינֶ ען ִאין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן מ(:
קּוּטי ֲ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסט וָ ואס ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז ,אוּן עֶ ר
ֵאיינֶ ער וָ ואס וֵ ְ
עשׁפִּ ְירט ֶדעם ַטעַ ם פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל,
ָהאט בֶּ ֱא ֶמת גֶ ְ

צו

אר ֶקע ֶאמוּנָ ה
ַא ְשׁ ַט ְ

ערע ֶמענְ ְטשׁ ,אוֹיבּ
ער ֶקענֶ ען אוֹיף ַאן ַאנְ ֶד ֶ
ֶדער ֶקען ֶד ְ
עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען בַּ יי ַא ַצ ִדיק אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,אוּן אוֹיבּ
ערער
רוֹיסער ַצ ִדיק ָא ֶדער ַא ְקלֶ ענֶ ֶ
ֶדער ַצ ִדיק ִאיז ַא גְ ֶ
ישׁט.
ַצ ִדיק ,אוּן אוֹיבּ עֶ ר ִאיז ַא ֱא ֶמ ֶת'ער ַצ ִדיק ָא ֶדער נִ ְ
אוּן אוֹיבּ עֶ ר ִאיז בִּ כְ לַ ל ַא ַצ ִדיק.
אר ְשׁ ֵטיין וָ ואס ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן ָהאבְּ ן
אוּן כְּ ֵדי צוּ פַ ְ
טוּהן ִמיט ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלִ ,איז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
צוּ ְ
ַמ ְסבִּ יר ) ָשׁם(ַ :אז ִדי ַטעַ ם פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶקען ֶמען
אוֹיס ָמאלְ ן פַ אר ֵאיינֶ עם וָ ואס ָהאט שׁוֹין ַא ָמאל
ְ
נָ אר
עשׁפִּ ְירט ֶדעם ַטעַ ם פוּן ֵשׂכֶ ל ,לְ ָמ ָשׁלֵ :איינֶ ער וָ ואס
גֶ ְ
ערנְ ט ,אוּן ְשׁפִּ ְירט ֶדעם ַטעַ ם פוּן ַא פְּ ַשׁט אוּן ַא
לֶ ְ
לוֹמ ִדיםָ ,א ֶדער עֶ ר
ַק ְשׁיָ אַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס ִאיז ִדי ֵס ֶדר פוּן ְ
אר ְשׁ ֵטיין
ערע ָחכְ מוֹת; ֶדער ֶקען פַ ְ
אר ְשׁ ֵטייט ִאין ַאנְ ֶד ֶ
פַ ְ
ֶדעם ַטעַ ם פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל .וַ וייל ַחזַ "ל זָ אגְ ן )בָּ בָ א בַּ ְת ָרא
זוֹהר פִּ נְ ָחס רמה ע"ב; וּבַ ִתּקּוּן כב(ַ :אוִ ָירא ְדּ ֶא ֶרץ
קנח ע"ב; ַ
יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמ ְחכִּ יםִ ,די לוּפְ ט פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ַמאכְ ט
ְקלוּג; אוּן ֶדער ַטעַ ם פוּן ָחכְ ָמה אוּן ֵשׂכֶ ל ִאיז ַאוַ ַודאי
ישׁט
זֵ ייעֶ ר ֵטייעֶ רָ .אבֶּ ער ַאן עַ ם ָה ָא ֶרץֶ ,קען ָדאס נִ ְ
אר ְשׁ ֵטיין.
פַ ְ

אר ֶקע ֶאמוּנָ ה
ַא ְשׁ ַט ְ

צז

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ע"א( :עֶ ס ִאיז ָדא ' ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל' ִדיגֶ ע מוֹחוֹת' ,אוּן עֶ ס
וישׁן
ִאיז ָדא 'מוֹחוֹת פוּן חוּץ לָ ָא ֶרץ' .אוּן ִדי ִחילוּק ְצוִ ְ
זֵ ייַ ,ד ְר ֶשׁ'ענֶ ען ַחזַ "ל ) ַסנְ ֶה ְד ִרין כד ע"א( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק
אתי חֹבְ לִ ים,
אתי נֹעַ ם וּלְ ַא ַחד ָק ָר ִ
)זְ כַ ְריָ ה יא ,ז( :לְ ַא ַחד ָק ָר ִ
ִדי ַתּלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,מאכְ ן ֵאיינֶ ער
ערנֶ ען ,אוּן ִדי ַתּלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים
ערן זִ יס בַּ יים לֶ ְ
ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
ערנֶ ען.
פוּן חוּץ לָ ָא ֶרץ ְק ִריגְ ן זִ י אוּן ְשׁלָ אגְ ן זִ י בַּ יים לֶ ְ
ייסט ַאז וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ֶדער מ ַֹח פוּן ֶא ֶרץ
ָדאס ֵה ְ
מוֹרא' ִדיגֶ ע זִ ְיס ֵקייט ,אוּן
יִ ְשׂ ָר ֵאלְ ,שׁפִּ ְירט עֶ ר ַא ָ
ערט אוֹיבּ ָהאט עֶ ר ַא מ ַֹח פוּן חוּץ לָ ָא ֶרץ,
אר ֶק ְ
פַ ְ
ער ֵקייט.
יט ְ
מוֹרא' ִדיגֶ ע בִּ ֶ
ְשׁפִּ ְירט עֶ ר ַא ָ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב'ִ ,ס ָימן
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ

ייסט ַא מ ַֹח פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל? נָ אר בַּ יי ֶא ֶרץ
וָ ואס ֵה ְ
קי
יִ ְשׂ ָר ֵאל ְשׁ ֵטייט ) ְדבָ ִרים יא ,יב(ָ :תּ ִמיד עֵ ינֵ י ֲהוָ ָי"ה ֱא ֶ
ייסטִ ,אין
בָּ הּ ֵמ ֵר ִשׁית ַה ּ ָשׁנָ ה וְ עַ ד ַא ֲח ִרית ָשׁנָ הָ ,דאס ֵה ְ
ארט גֵ ייט
ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז ִדי ַה ְשׁגָ ָחה ָאפֶ ען ,אוּן פוּן ָד ְ
ערפַ אר
ַארוֹיס ִדי ַה ְשׁגָ ָחה אוֹיף ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ טֶ ,ד ְ
קוֹדם ַקיין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן
קוּמען ַאלֶ ע ַה ְשׁפָּ עוֹת ֶ
ֶ

צח

אר ֶקע ֶאמוּנָ ה
ַא ְשׁ ַט ְ

דוּרעִ די זְ כוּת פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ְ
קוּמט עֶ ס ָאן ִאין ִדי
ֶ
גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
אקע ִאין ַאלֶ ע דוֹרוֹת ,פוּן וֶ וען ֶדער
עהט ַט ֶ
ֶמען זֶ ְ
תּוֹרה ,אוּן עֶ ר ָהאט
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ עגֶ עבְּ ן ִדי ָ
ֵאייבֶּ ְ
אוּנְ ז ַא ַריינְ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,זֶ ענֶ ען ִדי ִא ְידן
יוּמא סט
אר ֵציילְ ן ) ָ
ַא פָ אלְ ק פוּן נִ ִיסים; ַאזוֹי וִ וי ַחזַ "ל פַ ְ
חוּרבָּ ן בֵּ ית ַה ִמ ְק ָדשׁ ,וָ ואס עֶ ס ִאיז
ע"ב(ַ :אז נָ אִ די ְ
מוֹרא' ִדיגֶ ע ָצרוֹתָ ,האט ֶמען
דוּרכְ גֶ עגַ אנְ גֶ ען אוֹיף ִא ְידן ָ
ְ
נוֹר"א ,וַ וייל
ישׁט גֶ עזָ אגְ טָ :ה ֵאל ַהגָ דוֹ"ל ַהגִ בּוֹ"ר וְ ַה ָ
נִ ְ
ַאז ִדי גוֹיִ ם ַה ְרגֶ 'נֶ ען אוּן ֶשׁ ְח ְט'ן ִא ְידן ,אוּן עֶ ס גֵ ייט
אר ֵקייט אוּן ִדי
ִאיבֶּ ער ַאזוֹיפִ יל ָצרוֹת ,וואוּ ִאיז ִדי ְשׁ ַט ְ
אשׁעפֶ ער?! בִּ יז עֶ ס זֶ ענֶ ען
ארכְ ִטיגְ ֵקייט פוּן בַּ ֶ
פָ ְ
צוּריק
עקוּמען ִדי ' ַאנְ ֵשׁי כְּ נֶ ֶסת ַהגְ דוֹלָ ה' אוּן ָהאבְּ ן ִ
ֶ
גֶ
ְמ ַת ֵקן גֶ עוֶ וען ָדאס צוּ זָ אגְ ן ,וַ וייל ַאז ֵאיין ֶשׁעפְּ ֶסעלֶ ע
עציג וֶ ועלְ ף
וישׁן זִ יבֶּ ִ
] ָדאס ִא ִידישׁ פָ אלְ ק[ ֶקען זַ יין ְצוִ ְ
עס ִט ְירן,
עציג פֶ עלְ ֶקער[ ,אוּן זֵ יי זָ אלְ ן נָ א עֶ ְקזֶ ְ
] ִדי זִ יבֶּ ִ
אר ֵקייט פוּנֶ עם
ָדאס ִאיז ִדי גְ רוֹ ְיס ֵקייט אוּן ְשׁ ַט ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ

אר ֶקע ֶאמוּנָ ה
ַא ְשׁ ַט ְ

צט

ערע
עהן ִאין אוּנְ זֶ ֶ
יידער גֶ עזֶ ְ
ַאזוֹי וִ וי ֶמען ָהאט לֵ ֶ
עקן,
ייטןַ ,אז ִדי אוּמוֹת ָהעוֹלָ ם ָהאבְּ ן גֶ עוָ ואלְ ט ָאפְּ ֶמ ְ
ַצ ְ
ישׁן פָ אלְ ק ַחס
ישׁט בְּ לַ ייבְּ ן ַקיין זֵ כֶ ר פוּן ִא ִיד ְ
עֶ ס זָ אל נִ ְ
ואק ְסן
צוּריק גֶ עוַ ְ
ערוַ וייל זֶ ענֶ ען ִדי ִא ְידן ִ
וְ ָשׁלוֹם ,אוּן ֶד ְ
צוּריק
ִ
נָ אכְ ַא ָמאל בָּ רוַּ ה ֵשׁם ,אוּן ָהאבְּ ן
עשׁ ֶטעלְ ט ִמ ְקוָ ואוֹת אוּן בָּ ֵתּי ִמ ְד ָר ִשׁיםַ ,תּלְ מוּד
אוֹיפְ גֶ ְ
יידל שׁוּלֶ עס ,כּוֹלְ לִ יםִ ,מיט ַא
תּוֹרה'סֵ ,מ ְ
ָ
ישׁע ַה ְצלָ ָחה בָּ רוַּ ה ֵשׁם .אוּן וִ ויפִ יל ִדי
ערלִ ֶ
אוֹיס ֶט ְ
ְ
ישׁע
ארלֶ ענְ ְדן ַחס וְ ָשׁלוֹם ִדי ִא ִיד ֶ
גוֹיִ ם פְּ רוּבִּ ְירן צוּ פַ ְ
עהט ֶמען בְּ חוּשׁ ַאז כְּ לַ ל
ישׁט ,זֶ ְ
ִקינְ ֶדער ,גֵ ייט עֶ ס נִ ְ
אשׁ ֵטייט פוּן ַא נֵ ס.
יִ ְשׂ ָר ֵאל בַּ ְ
נָ אר וָ ואס ֶדען? ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ) ְתּ ִהלִ ים קו ,לה(:
וַ יִּ ְתעָ ְרבוּ בַ גּוֹיִ ם וַ יִּ לְ ְמדוּ ַמ ֲע ֵשׂ ֶיהםַ ,אז ֶמען ִאיז
ערנְ ט ֶמען זִ י נֶ עבֶּ עָ אפּ
וישׁן גוֹיִ ם ,לֶ ְ
ישׁט ְצוִ ְ
עמ ְ
אוֹיסגֶ ִ
ְ
עדע
פוּן זֵ ייעֶ ֶרע ַמ ֲע ִשֹים .וֶ ועגְ ן ֶדעם ֶקען ֶמען ַדן זַ יין יֶ ֶ
ִא ִידישׁ ִקינְ ד לְ כַּ ף זְ כוּת; וַ וייל ִא ְידן וִ וילְ ן זַ יין גוּט אוּן
עשׁ ֶטעלְ ט
עֶ ְרלִ י ,נָ אר ֶדער ַס ֶמ"ֶ מ"ם ָהאט אוֹיפְ גֶ ְ
פַ אלְ ְט ֶשׁע ַמנְ ִהיגִ ים ]בִּ פְ ַרט ִאין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל[ ,וָ ואס זֵ יי
שׁוֹחד' ,אוּן עֶ ס
עמען ' ַ
זֶ ענֶ ען ִדי 'עֵ ֶרב ַרב' ,אוּן זֵ יי נֶ ֶ

ק

אר ֶקע ֶאמוּנָ ה
ַא ְשׁ ַט ְ

ארפִ ְירן ֶדעם פָ אלְ ק
ישׁט; אוּן זֵ יי פַ ְ
ארנִ ְ
פֶ עלְ ט זֵ יי גָ ְ
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ
ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ַאזוֹי וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין ַ
)נָ שֹׂא ,קכה ע"ב( .אוּן ַאזוֹי אוֹי זָ אגְ ט ִדי גְ ָמ ָרא ) ַשׁבָּ ת קלט
עהט ַא דוֹר וָ ואס עֶ ס ִאיז ָדא נֶ עבֶּ ע
ע"א( :אוֹיבּ ֶמען זֶ ְ
קוּקן ִדי ַדיָ ינִ ים ,וַ וייל ַאלֶ ע
ַא ַסאָ צרוֹת ,זָ אל ֶמען נָ אכְ ְ
קוּמט נָ אר צוּלִ יבּ זֵ יי.
ָצרוֹת אוּן ְשׁלֶ עכְ ְטס ְ
ב.
עקוּמען צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ,אוּן
ֶ
ַא ִאיד ִאיז ַא ָמאל גֶ
אוֹיסצוּזָ אגְ ן ֶדעם ֱא ֶמתַ ,אז עֶ ר
ְ
עמט
עשׁ ְ
ישׁט גֶ ֶ
זִ י נִ ְ
ָהאט ַא ַתּ ֲאוָ ה צוּ זַ יין ַא ַמנְ ִהיגָ .האט ִאים ֶדער
ישׁט ֶקענֶ ען
ועסט נִ ְ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י גֶ עזָ אגְ ט :דוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן,
ארן ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ענְ ְט ְשׁן ַקיין ֵאיין בֶּ ענְ ְט ְשׁן עֶ ְרלִ י פַ ְ
אר ִשׁ ֶידענֶ ע
ועסט ִאינְ זִ ינֶ ען ָהאבְּ ן צוּ ַמאכְ ן פַ ְ
וַ וייל דוּ וֶ ְ
קוּקן ,אוּן עֶ ס זָ אל
אק ְסן אוּן ְתּנוּעוֹת כְּ ֵדי ַאלֶ ע זָ אלְ ן ְ
פַ ְ
טוּהן ַקיין
ישׁט ֶקענֶ ען ְ
ועסט נִ ְ
זֵ יי גֶ עפֶ עלְ ן ,אוּן דוּ וֶ ְ
ער ְשׁ ְטן ) ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן מ"ז(.
ארן ֵאייבֶּ ְ
בוֹדה פַ ְ
שׁוּם ֲע ָ
ישׁע ֶרבִּ י'ס ִאיז גֶ עוֶ ועןַ ,אז זֵ יי
רוּס ֶ
ִדי ֵס ֶדר בַּ יי ִדי ִ
ערע ִצ ֶימער לֶ עבְּ ן ָדאס בֵּ ית
עהאט ַאן עֶ ְק ְס ֶט ֶ
ָהאבְּ ן גֶ ַ
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עדאוֶ וענְ טָ .האט ֶמען
ארט ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ ַ
ַה ִמ ְד ָרשׁ ,וָ ואס ָד ְ
ארן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ןַ ,אז עֶ ס ִאיז
ער ֵציילְ ט פַ ְ
ַא ָמאל ֶד ְ
עדאוֶ וענְ ט ִאין זַ יין
גֶ עוֶ וען ַא ֶרבִּ י וָ ואס ָהאט ַאזוֹי גֶ ַ
עריבְּ ן בַּ יי
עקוּמען אוּן זִ י גֶ ִ
ֶ
ערל ,אוּן ַא ַקאץ ִאיז גֶ
ִצ ֶימ ְ
עמיינְ ט ַאז ֲח ִס ִידים ְשׁטוּפְּ ן
ִדי ִטירָ ,האט ֶדער ֶרבִּ י גֶ ֵ
ענוּמען ַדאוֶ וענֶ ען ִמיט ַא
זִ יָ ,האט עֶ ר זִ י גֶ ֶ
אק ְסןָ .האט ֶדער
מוֹרא' ִדיגֶ ע כַּ וָ ונָ ה אוּן ִמיט פַ ְ
ָ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ַא ְשׁ ֵמייכְ ל גֶ עגֶ עבְּ ן ,אוּן זִ יָ אנְ גֶ ערוּפְ ן:
ארן
עדאוֶ וענְ ט פַ ְ
קוּמט ָדא אוֹיס ַאז עֶ ר ָהאט גֶ ַ
ַאזוֹי! ְ
ַקאץ )עַ יֵ ין ֲאבָ נֶ י ָה בַּ ְרזֶ ל ִס ָימן יג(.
בַּ יים ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ִאיז גֶ עוֶ וען ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ער
ֱא ֶמת; עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא צַ ייט וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
קוּמען צוּ
ָהאט זִ י גֶ עפִ ְירטַ ,אז ֶמען פְ לֶ עגְ ט ַא ַריינְ ֶ
יטן פָּ נִ ים צוּם וַ ואנְ ט,
עשׁ ַטאנֶ ען ִמ ְ
ִאים ,אוּן עֶ ר ִאיז גֶ ְ
עדער ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ עטוּעֶ ן
אוּן יֶ ֶ
דוּרעכְ ן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן
עצט] ,וַ וייל ֶ
פוּן ַאלְ ץ ִקינְ ד בִּ יז יֶ ְ
ער ַמאנְ ט זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר ָהאט שׁוֹין לַ אנְ ג
ָהאט עֶ ר זִ יֶ ד ְ
עסן[ ,בִּ יז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט אוֹיפְ גֶ עהוֹיבְּ ן
ארגֶ ְ
פַ ְ
ִדי ֶהענְ ט אוּן גֶ עוִ ויזְ ן :שׁוֹין גֶ ענוּג .נָ אכְ ֶדעם ִאיז ֶדער
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דוּרע ,אוּן אוֹיָ אנְ גֶ עהוֹיבְּ ן ַאלֶ עס אוֹיס
וייטער ֶ
ְצוֵ ֶ
אר ֵציילְ ן ִמיט ַא גֶ עוֵ ויין ,בִּ יז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט
פַ ְ
גֶ עוואוּנְ ֶקען :גֶ ענוּגַ .א ָמאל ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ערט ֶמערַ ,א ָמאל וֵ ויינִ יגֶ ערָ ] ,דאס ִאיז ִדי 'וִ ידוּי
עה ְ
גֶ ֶ
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ער ַמאנְ ט ִאין לִ ֵ
וערט ֶד ְ
ְדבָ ִרים' וָ ואס וֶ ְ
ישׁט
ֵחלֶ ק א' ִס ָימן ד[ .וַ וייל בַּ יים ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ִאיז נִ ְ
ארן וְ כוּ' ,נָ אר
אוֹיסנַ ְ
ְ
גֶ עוֶ וען ַאזַ א זַ א וִ וי ֶשׁ ֶקר אוּן
ַאלֶ עס ִאיז גֶ עוֶ וען ִמיט ַאן ֱא ֶמת.
רוֹיסן גָ אוֹן אוּן לַ ְמ ָדן ֶדער
ער ֵציילְ ט אוֹיפְ ן גְ ְ
ֶמען ֶד ְ
רוֹיסן גָ אוֹן
אטע פוּנֶ עם גְ ְ
בַּ עַ ל כּוֹכָ ב ִמיַּ ֲעקֹב זַ ַצ"ל ] ַט ֶ
ֶדער ְט ֶשׁעבִּ ינֶ ער ָרב זצ"ל פוּן ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל[ַ ,אז עֶ ר ִאיז
ַא ָמאל גֶ עוֶ וען אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה בַּ יים ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י
מוֹצ ֵאי ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ִאיז
יטשׁוֹיבֶ ער זי"עָ ,
ַאייזִ ְיקל זִ ִיד ְ
ֶדער גַ אנְ ֶצער עוֹלָ ם זִ י גֶ עגַ אנְ גֶ ען גֶ עזֶ עגֶ ענֶ ען ,אוּן
רוֹיסער לַ ְמ ָדן,
וִ ויבַּ אלְ ד ֶרבִּ י יַ ֲעקֹב זַ ַצ"ל ִאיז גֶ עוֶ וען ַא גְ ֶ
ָהאט ֶמען ִאים גֶ עגֶ עבְּ ן ַא בֶּ ענְ ְקל צוּ זִ ְיצן ,אוּן עֶ ר ָהאט
עדער
דוּרע ,אוּן יֶ ֶ
עקוּקט וִ וי ֶדער עוֹלָ ם גֵ ייט ֶ
ְ
זִ י צוּגֶ
עהט זַ יין בַּ ָק ָשׁה פוּנֶ עם ֶרבִּ י'ן ,אוּן ֶדער ֶרבִּ י
בֶּ ְ
נוּסחַ " :א
יטן זֶ עלְ בְּ ן ַ
עדן ֵאיינֶ עם ִמ ְ
וואוּנְ ְט ְשׁט פַ אר יֶ ְ
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אוואוּסט פְ לֶ עגְ ט עֶ ר ַאלְ ץ
ְ
בְּ ָרכָ ה פוּן ִה ְימל"; ]וִ וי בַּ
וער ֶטערַ " :א בְּ ָרכָ ה פוּן
ָאנְ וואוּנְ ְט ֶשׁען ִמיט ִדי וֶ ְ
ערט אוֹיף ֶדעם ,אוּן
ִה ְימל"ָ [.האט עֶ ר זִ י גֶ עוואוּנְ ֶד ְ
ְמ ַה ְר ֵהר גֶ עוֶ וען :גְ לַ יי וֶ וען ֵאיינֶ ער ִאיז עֶ פֶּ עס ַמזְ כִּ יר,
דוּרע ?אוּן
וייסט עֶ ר שׁוֹין ַאלֶ עס וָ ואס יֶ ענֶ ער גֵ ייט ֶ
וֵ ְ
עֶ ר וואוּנְ ְט ְשׁט שׁוֹין ַא בְּ ָרכָ ה פוּן ִה ְימל?! וִ וי נָ אר עֶ ר
ְט ַראכְ ט ָדאס ַאזוֹי צוּ זִ י ,גֶ עט זִ יֶ דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ַאייזִ ְיקל זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן עָ לֵ ינוּ ַא ְד ֵריי אוֹיס ,אוּן רוּפְ ט זִ י
ָאן צוּ ִאים :אוּן וָ ואס ִאיז ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה וָ ואס ַחזַ "ל זָ אגְ ן
)רֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה יח ע"א( :וְ כֻ לָּ ן נִ ְס ָק ִרין בִּ ְס ִק ָירה ַא ַחתַ ,אז ֶדער
קוּקט ַאלֶ עס אוֹיף ֵאיין ָמאל?! ָהאט עֶ ר
ער ְשׁ ֶטער ְ
ֵאייבֶּ ְ
עהן ַאז עֶ ר כַ אפְּ ט אוֹיף זַ יינֶ ע ַמ ְח ָשׁבוֹת אוֹיָ ,האט
גֶ עזֶ ְ
וייסן
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ַאז ַצ ִד ִיקים זֶ עעֶ ן אוּן וֵ ְ
עֶ ר שׁוֹין פַ ְ
ַאלֶ עס.
ג.
ִאין ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'נְ ס ְספָ ִרים ְשׁ ֵטייט ַא ַסא
ָמאלַ :צ ִדיק ֱא ֶמתְ .שׁ ֶטעלְ ט זִ יַ א פְ ַראגֶ ע ,אוֹיבּ ִאיז עֶ ר
ַא ַצ ִדיק ,מוּז עֶ ר ָדאָ האבְּ ן ֱא ֶמת? אוּן אוֹיבּ ָהאט עֶ ר
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עהט ֶמען פוּן
ֱא ֶמת ,מוּז עֶ ר ָדא זַ יין ַא ַצ ִדיק?! נָ אר זֶ ְ
ֶדעםַ ,אז ֶמען ֶקען זַ יין ַא ַצ ִדיקָ ,אבֶּ ער עֶ ס פֶ עלְ ט נָ א
ייסטֶ ,דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י בְּ ֶרענְ גְ ט
ִאינֶ עם ֱא ֶמת; ָדאס ֵה ְ
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ )לֶ  לְ 
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן כ"ג(ֶ :דעם ַ
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
וערט
עדער ִאיד וָ ואס ִאיז גֶ ע' ַמלֶ 'עט ,וֶ ְ
צג ע"א(ַ :אז יֶ ֶ
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ַא ַצ ִדיק; ְמ ֵמילָ א ֶקען ֶמען זַ יין ַא ַצ ִדיק,
וַ וייל ֶמען ִאיז גֶ ע' ַמלֶ 'עט ,אוּן ֶמען ִאיז נִ זְ ָהר גֶ עוֶ וען
ישׁט פּוֹגֵ ם צוּ זַ יין ֶדעם בְּ ִרית ַחס וְ ָשׁלוֹםָ ,אבֶּ ער
נִ ְ
ערשׁ .אוּן בַּ יים
' ֱא ֶמת' ִאיז שׁוֹין גָ אר עֶ פֶּ עס ַאנְ ֶד ְ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י'ן ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער עִ נְ יָ ן פוּן ֱא ֶמת ,וָ ואס
עדן צוּם
בּוֹדדוּת' ֶ -ר ְ
ָדאס ִאיז ִדי גַ אנְ ֶצע זַ א פוּן ' ִה ְת ְ
אשׁעפֶ ער ,וָ ואס צוּ ֶדעם מוּז ֶמען ָהאבְּ ן ִאין זִ יֱ א ֶמת.
בַּ ֶ
עדע זַ אֶ קען ֶמען ָהאבְּ ן ְשׁ ָק ִרים אוּן
וַ וייל בַּ יי יֶ ֶ
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
פְּ נִ יוֹתַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק א' ִס ָימן ס"ו(ַ :אז ֶדער ְשׁלֵ ימוּת ִאיזַ ,אז ַא ֶמענְ ְטשׁ
וישׁן טוֹיזְ נְ ט ֶמענְ ְט ְשׁן ,אוּן עֶ ס
זָ אל ֶקענֶ ען ַדאוֶ וענֶ ען ְצוִ ְ
רוֹשׁם ,אוּן עֶ ס
ישׁט ַמאכְ ן אוֹיף ִאים ַקיין שׁוּם ֶ
זָ אל נִ ְ
זָ אל זַ יין בַּ יי ִאים ַאזוֹי וִ וי עֶ ר ַדאוֶ וענְ ט בַּ יי זִ יִ אין
ארט; אוּן וֶ וען עֶ ר
ישׁט ָד ְ
ְשׁטוּבּ וֶ וען ֵקיינֶ ער ִאיז נִ ְ
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ַדאוֶ וענְ ט ִאין ְשׁטוּבּ ,זָ אל ָדאס זַ יין בַּ יי ִאים ַאזוֹי וִ וי עֶ ר
וישׁן טוֹיזְ נְ ט ֶמענְ ְט ְשׁן ,אוּן עֶ ס
עדאוֶ וענְ ט ְצוִ ְ
וָ ואלְ ט גֶ ַ
ישׁט ַקיין
עהט נִ ְ
ישׁט אוֹיס ,עֶ ר זֶ ְ
ארנִ ְ
ַמאכְ ט בַּ יי ִאים גָ ְ
ֶמענְ ְט ְשׁן פַ אר זִ יָ ,דאס ִאיז ֶדער ְשׁלֵ ימוּת ָה ֱא ֶמתַ ,אז
קוּקט אוֹיף ִאים
ישׁט צוּ ֶמען ְ
עס ְירט ִאים נִ ְ
ער ִ
עֶ ס ִאינְ ֶט ֶ
ישׁטָ ,אבֶּ ער ִדי ֶטבַ ע פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ַאז וֶ וען עֶ ר
צוּ נִ ְ
וישׁן ֶמענְ ְט ְשׁןִ ,איז ִאים זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער צוּ
ַדאוֶ וענְ ט ְצוִ ְ
אר ִשׁ ֶידענֶ ע
ַדאוֶ וענֶ ען ִמיט ַאן ֱא ֶמת ,אוּן עֶ ר ַמאכְ ט פַ ְ
ְתּנוּעוֹת וְ כוּ'.
וֶ ועגְ ן ֶדעם ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י אוּנְ ז
ערנְ ט אוּן גֶ עגֶ עבְּ ן ֶדעם וֶ ועגַ ,אז ֶדער עִ ָיקר
אוֹיסגֶ עלֶ ְ
ְ
עדן צוּם
יחה בֵּ ינוֹ לְ בֵ ין קוֹנוַֹ ,א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ֶר ְ
ִאיזִ :שֹ ָ
אשׁעפֶ ער; וָ ואס צוּ ֶדעם מוּז ֶמען ָהאבְּ ן ַא
בַּ ֶ
גֶ עוַ ואלְ ִדיגְ ן ֱא ֶמת ,וַ וייל ַאז ֵקיינֶ ער אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט
ישׁט וואוּ עֶ ר ִאיז ,אוּן וָ ואס עֶ ר טוּטִ ,איז ָדאס
וייסט נִ ְ
וֵ ְ
שׁוֹין ֱא ֶמת; אוּן עֶ ר גֵ ייט אוֹיף ַא פְּ לַ אץ וואוּ ֵקיינֶ ער
ארץ צוּם
ארט ,אוּן גִ ְיסט זִ י אוֹיס ָדאס ַה ְ
ישׁט ָד ְ
ִאיז נִ ְ
ישׁט ַשׁיָ י עֶ ר זָ אל זָ אגְ ן
אשׁעפֶ ערְ ,מ ֵמילָ א ִאיז נִ ְ
בַּ ֶ
לִ יגְ נְ ט ,וַ וייל פַ אר וֶ ועם זָ אל עֶ ר זָ אגְ ן לִ יגְ נְ ט ,אוּן אוֹיבּ
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ָהאט עֶ ר ַא נִ ָסיוֹן צוּ פָ אפְּ ן ,זָ אל עֶ ר ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ זָ אגְ ן
ער ְשׁ ְטןִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל
ארן ֵאייבֶּ ְ
זַ יינֶ ע ֵאייגֶ ענֶ ע ְשׁבָ ִחים פַ ְ
רוּח
עוֹלָ ם! ִאי בִּ ין ַאזוֹי גְ רוֹיסִ ,אי בִּ ין ַא בַּ עַ ל ַ
קוֹדשִׁ ,אי בִּ ין ַא נָ בִ יאִ ,אי זֶ עה זַ אכְ ן וְ כוּ' ,וֶ ועט
ַה ֶ
עמען ַאפָּ אר ִמינוּט אוּן עֶ ר וֶ ועט זִ יַ אלֵ יין
ישׁט נֶ ֶ
נִ ְ
ער ְשׁ ְטןִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל
ארן ֵאייבֶּ ְ
עמען פַ ְ
ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ ֶשׁ ֶ
עוֹלָ ם! פַ אר וֶ ועם ַמאִ אי זִ יְ משׁוּגָ ע ָדא? ִדיר פָ אפּ
אהאלְ ְטן פוּן ִדיר וָ ואס ִאיָ האבּ
ִאיִ ?איֶ קען ֶדען בַּ ַ
גֶ עטוּעֶ ן?! אוּן ֶמען וֶ ועט זִ יַ אלֵ יינְ ס כַ אפְּ ן ֶדעם ֶשׁ ֶקר
ִאין וָ ואס ֶמען לִ יגְ טָ ,דאס ִאיז ִדי ַמ ֲעלָ ה פוּן
מוֹרא' ִדיגְ ן ֱא ֶמת.
בּוֹדדוּתַ ,אז ָדאס ִאיז ִמיט ַא ָ
ִה ְת ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ִח ָיד"א בְּ ֶרענְ גְ ט ) ִמ ְדבָּ ר ְק ֵדמוֹת ה ,יג(ַ :א
ֶר ֶמז אוֹיפְ ן פָּ סוּק )וַ יִ ְק ָרא טז ,ד(' :בַּ ד'  -ק ֶֹדשׁ יִ לְ בַּ שַׁ ,אז ַא
עדט צוּם
יידט ,אוּן עֶ ר ֶר ְ
עשׁ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ָאפְּ גֶ ֵ
ישׁט
בּוֹדדוּ"תִ ,איז נִ ְ
ייסט ִה ְת ְ
ער ְשׁ ְטן וָ ואס ָדאס ֵה ְ
ֵאייבֶּ ְ
אקוּמט ַא
ְ
ערע ֱא ֶמת פוּן ֶדעם ,אוּן עֶ ר בַּ
עס ֶ
ָדא ַקיין גְ ֶר ֶ
דוּשׁה; וַ וייל סוֹף כָּ ל סוֹף וֶ ועט עֶ ר מוּזְ ן
מוֹרא' ִדיגֶ ע ְק ָ
ָ
ער ְשׁ ְטן ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ר ָהאט
ארן ֵאייבֶּ ְ
אוֹיסזָ אגְ ן פַ ְ
ְ
עהן :וֶ וער עֶ ר ִאיז,
גֶ עטוּעֶ ן ,אוּן עֶ ר וֶ ועט ָאנְ ֵהייבְּ ן צוּ זֶ ְ
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אקוּמט עֶ ר
ְ
עהט אוֹיס וְ כוּ' ,בְּ ֵמילָ א בַּ
אוּן וִ וי ַאזוֹי עֶ ר זֶ ְ
ארט ֱא ֶמת.
ערן ָס ְ
ַאן ַאנְ ֶד ְ
ד.
עדן צוּם
ָאבֶּ ער כְּ ֵדי ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ֶקענֶ ען ֶר ְ
אשׁעפֶ ער ,מוּז עֶ ר ָהאבְּ ן ֱאמוּנָ ה; ַאזוֹי וִ וי ֶדער
בַּ ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן ס"ב(:
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
אשׁעפֶ ער?
ישׁט ַא ֶמענְ ְטשׁ צוּם בַּ ֶ
עדט נִ ְ
ארוָ ואס ֶר ְ
פַ ְ
ישׁט ַקיין ֱאמוּנָ ה ,וַ וייל ַאז עֶ ר זָ אל וֶ וען
וַ וייל עֶ ר ָהאט נִ ְ
ערע ֱאמוּנָ הַ ,אז ֶדער
לוֹיט ֶ
ֶ
ארע אוּן
ָהאבְּ ן ִדי ְקלָ ֶ
אשׁעפֶ ער ְשׁ ֵטייט ָדא ִמיט ִאים ,בַּ יי ִאים ,לֶ עבְּ ן ִאים,
בַּ ֶ
וארט וָ ואס עֶ ר ַדאוֶ וענְ ט,
עדעס וָ ְ
ערט אוֹיס יֶ ֶ
אוּן עֶ ר ֶה ְ
עדאוֶ וענְ ט ,אוּן עֶ ר וָ ואלְ ט
ערשׁ גֶ ַ
וָ ואלְ ט עֶ ר ַאנְ ֶד ְ
ער ְשׁ ְטןַ .אזוֹי וִ וי ֶמען
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ער ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֶ ֶ
עהט בְּ גַ ְשׁ ִמיוּת ַאז ְצוֵ ויי ֲחבֵ ִרים ֶקענֶ ען ְשׁמוּעֶ ְסן
זֶ ְ
ער ְטל ָשׁעָ הַ ,א ַהאלְ בֶּ ע ָשׁעָ ה וְ כוּ' ,אוּן
אמען ַא פֶ ְ
צוּזַ ֶ
עדן
ֶקענֶ ען ַאזוֹי ָאפְּ ְשׁמוּעֶ ְסן ְצוֵ ויי ְד ֵריי ָשׁעָ ה ,אוּן ֶר ְ
ישׁט ַארוֹיס
קוּמט ֲאפִ ילוּ נִ ְ
ייטן ,וָ ואס עֶ ס ְ
ישׁ ֵק ְ
אר ְ
ְס ַתּם נַ ִ
ערפוּן ַקיין שׁוּם נִ ְיצןִ ,איז ָדאס נָ אר וַ וייל ֵאיינֶ ער
ֶד ְ
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קוּמט צוּ ֶר ְ
ערן ,אוּן וֶ וען עֶ ס ְ
עדן צוּם
עהט ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
זֶ ְ
יטער ְשׁוֶ וער ,וַ וייל
קוּמט ָדאס ָאן ַאזוֹי בִּ ֶ
אשׁעפֶ ערְ ,
בַּ ֶ
ארק ,אוּן עֶ ר
ישׁט גֶ ענוּג ְשׁ ַט ְ
ִדי ֱאמוּנָ ה ִאיז בַּ יי ִאים נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדא.
ישׁט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְשׁפִּ ְירט נִ ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ַא ָמאל גֶ עזָ אגְ ט
בוֹדה פוּן ֲע ַ
וער ְס ֶטע ֲע ָ
ִס ָימן תקנח(ִ :די ְשׁוֶ ְ
בוֹדת ַה ֵשׁם
וָ ואס ָדאס ִאיז ' ְתּפִ לָ ה'ִ ,איז נָ אַ אלְ ץ גְ ִרינְ גֶ ער וִ וי זִ י
אשׁעפֶ ער
עדן צוּם בַּ ֶ
פְּ לָ אגְ ן פַ אר פַּ ְרנָ ָסה; וַ וייל צוּ ֶר ְ
בוֹדה ,אוּן עֶ ס
וער ְס ֶטע ֲע ָ
יבּוּריםִ ,איז ִדי ְשׁוֶ ְ
ַאפָּ אר ִד ִ
קוּמט ָאן פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער ,אוּן ָדאִ איז
ְ
עהט וִ וי
עטן .וַ וייל ֶמען זֶ ְ
ָדאס נָ א גְ ִרינְ גֶ ער וִ וי ַא ְרבֶּ ְ
ְשׁוֶ וער אוּן וִ ויפִ יל פְּ לָ אג ַא ֶמענְ ְטשׁ לֵ ייגְ ט ַא ַריין ִאין
ערט ָדאס
זַ יין פַּ ְרנָ ָסה ,אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י עֶ ְר ְקלֶ ְ
ייטןַ :אז ַא ֶמענְ ְטשׁ
יטן ְמ ִציאוּת פוּן ַא ָמאלִ יגֶ ע ַצ ְ
ִמ ְ
ארקוֹיפְ ן זַ יין
ארן צוּם יְ ִריד צוּ פַ ְ
ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט פָ ְ
ארפְ ט
עד ְ
מוֹצ ֵאי ַשׁבָּ ת גֶ ַ
חוֹרהָ ,האט עֶ ר שׁוֹין גְ לַ ייָ 
ְס ָ
אר ַשׁאפְ ן ַא וָ ואגְ ן ,אוּן נָ אכְ ֶדעם ָהאט עֶ ר זִ י זֵ ייעֶ ר
פַ ְ
חוֹרה אוֹיפְ ן וָ ואגְ ן ,אוּן ַא
אדענֶ ען ִדי ְס ָ
גֶ עיָ אגְ ט ָאנְ צוּלָ ֶ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
ארן ,אוּן נִ ְ
גַ אנְ ֶצע נַ אכְ ט ִאיז עֶ ר גֶ עפָ ְ
מוֹה ַר"ן
) ַחיֵ י ֲ
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אמגֶ עבְּ ָראכְ ן ֶדעם גַ אנְ ְצן ֶק ְ
ְשׁלָ אפְ ן ,אוּן זִ יַ צ ְ
ערפֶּ ער
עריגְ ן פְּ לַ אץ צוּ
עה ִ
עהאט ַקיין גֶ ֶ
ישׁט גֶ ַ
וַ וייל עֶ ר ָהאט נִ ְ
עהאט אוֹיפְ ן
חוֹרה וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ַ
זִ ְיצן ,פוּן ִדי פוּל ְס ָ
וָ ואגְ ן.
ישׁןִ ,איז עֶ ר ִאיז
מוּט ֶשׁענִ ְ
אוּן ַאזוֹי נָ א פִ יל ָאפְּ ְ
ארק ָטאג ,אוּן
עקוּמען ' ָמאנְ ִטיג' צוּם ַמ ְ
ֶ
עֶ נְ ְדלִ יָ אנְ גֶ
ארפְ ט ָאנְ ֵהייבְּ ן ַא ָראפּ צוּ
עד ְ
עמאלְ ְטס ָהאט עֶ ר גֶ ַ
ֶד ָ
ארפְ ט
עד ְ
חוֹרה ,אוּן נָ אכְ ֶדעם ָהאט עֶ ר גֶ ַ
אקן ִדי ְס ָ
פַּ ְ
זוּמער ִאיז
ְשׁ ֵטיין ַאגַ אנְ ְצן ָטאג אוֹיף ִדי פִ יס וְ כוּ' ,אוּן ֶ
יטער
ִאים גֶ עוֶ וען ֵהייס ,אוּן וִ וינְ ֶטער ִאיז ִאים גֶ עוֶ וען בִּ ֶ
ישׁן ִאיז נָ אר
ערנִ ְ
אט ְ
וערע ַמ ֶ
ַקאלְ ט ,אוּן ִדי ַאלֶ ע ְשׁוֶ ֶ
אר ִדינֶ ען עֶ פֶּ עס ֶרוַ ח,
גֶ עוֶ וען פַ אר ַא ָספֵ ק ַאז עֶ ר וֶ ועט פַ ְ
בּוּד ֶקע,
ישׁט קוֹיפְ ן בַּ יי זַ יין ְ
וַ וייל אוֹיבּ ֵקיינֶ ער וֶ ועט נִ ְ
אקן
צוּריק ַאיינְ פַּ ְ
חוֹרה אוּן עֶ ס ִ
עמען ַאלֶ ע ְס ָ
מוּז עֶ ר נֶ ֶ
ישׁט
ישׁט נָ אר ַאז עֶ ר ָהאט נִ ְ
ִאין ִדי זֶ עק ,אוּן נִ ְ
ערלֵ ייגְ ט אוֹי ,אוּן ִדי
אר ִדינְ ט ,נָ אר עֶ ר ָהאט נָ אֶ ד ְ
פַ ְ
ארעוַ ואנְ יֶ ע ִאיז ִאים גֶ עגַ אנְ גֶ ען
גַ אנְ ֶצע כּ ַֹח אוּן ָה ֶ
אשׁעפֶ ער,
עדט צוּם בַּ ֶ
לְ ִאיבּוּד; ָאבֶּ ער וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶר ְ
קוּמט ִאים ָאן זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וער צוּ עֶ פֶ ענֶ ען
אט ִשׁיג עֶ ס ְ
כָ ְ
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עדט נָ אַ אז ֶמען
עדן] ,אוּן וֶ וער ֶר ְ
זַ יין מוֹיל אוּן ֶר ְ
ַמאכְ ט לֵ ָיצנוּת פוּן ֶדעם[ָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ ִאיז עֶ ר זוֹכֶ ה אוּן
ערער
ער ְשׁ ְטןָ ,האט עֶ ר ַא זִ יכֶ ֶ
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
עֶ ר ֶר ְ
אר ִדינְ ְסט ,אוּן ָדאס וֶ ועט ִאים בְּ לַ ייבְּ ן אוּן צוּנוּץ
פַ ְ
קוּמען אוֹיף ֵאייבִּ יג.
ֶ
ישׁט ַא ֶמענְ ְטשׁ צוּם
עדט נִ ְ
ארוָ ואס ֶדען ֶר ְ
נָ אר פַ ְ
ישׁט גַ אנְ ץ.
אשׁעפֶ ער? וַ וייל ִדי ֱאמוּנָ ה ִאיז בַּ יי ִאים נִ ְ
בַּ ֶ
עדער ִאיד ָהאט ֱאמוּנָ ה ,וָ ואס ָדאס ִאיז זַ יין
אט ִשׁיג יֶ ֶ
כָ ְ
קּוּטי
נְ ָשׁ ָמהַ ,אזוֹי וַ וייט ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
עס ֶטע ֲאפִּ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן רעד(ֲ :אפִ ילוּ ִדי גְ ֶר ְ
יקוֹר ִסים
ֲ
ארעוֶ וען אוּן פְּ לָ אגְ ן זִ י לַ אנְ גֶ ע
אוּן ְר ָשׁעִ ים וָ ואס זֵ יי ָה ֶ
ייסן פוּן זִ יִ די ֱאמוּנָ ה ,גֵ ייט ָדאס זֵ יי
צוּר ְ
רוֹיס ַ
ארןַ ,א ְ
יָ ְ
קוּמט שׁוֹין צוּ ִדי ַה ָשֹגָ ה ַאז
ישׁט ,וַ וייל וֶ וען עֶ ר ְ
אוֹי נִ ְ
ערעכְ ט ,גֶ עבְּ ט ִאים ִדי נְ ָשׁ ָמה
עֶ ר ִאיז ַחס וְ ָשׁלוֹם גֶ ֶ
בּוֹרא
לוּצלִ ינְ ג ַא וֶ ועק אוֹיףֶ :אפְ ָשׁר ִאיז ָדאָ דא ַא ֵ
פְּ ְ
כָּ ל עוֹלָ ִמים?! אוּן ֶדער גַ אנְ ֶצער בִּ נְ יָ ן וָ ואס עֶ ר ָהאט
עשׁ ֶטעלְ ט ֶקעגְ ן ִדי ֱאמוּנָ ה ,פַ אלְ ט צוּזַ אם .אוּן
אוֹיפְ גֶ ְ
ַאזוֹי ְשׁלָ אגְ ט עֶ ר זִ יְ שׁ ֶטענְ ִדיג אוּן פְּ רוּבִּ י ְרט
עמאל ָחלִ ילָ ה ֶקעגְ ן ִדי
צוּקוּמען ֵאיינְ ָמאל פַ אר ַאלֶ ָ
ֶ
אוֹיפְ
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עהט עֶ ר ַא ִאיד ִמיט ַא בָּ ְ
ארד אוּן
לוּצלִ ינְ ג זֶ ְ
ֱאמוּנָ ה ,פְּ ְ
ער ַמאנְ ט ִאים ַאז עֶ ס
פֵּ יאוֹתִ ,מיט ִצ ִיצית ,אוּן ָדאס ֶד ְ
אשׁעפֶ ער אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט ,פַ אלְ ט
ִאיז יָ א ָדא ַא בַּ ֶ
עא ִריֶ ע] ,וֶ ועגְ ן ֶדעם
נָ אכְ ַא ָמאל צוּזַ אם זַ יין גַ אנְ ֶצער ֶט ָ
רוּמען ִאיד,
בְּ ֶרענְ ט ָדאס זֵ יי ַאזוֹי וֶ וען זֵ יי זֶ עעֶ ן ַא פְ ֶ
ער ַמאנְ ט זֵ יי ַאז עֶ ס ִאיז יָ א ָדא ַא
וַ וייל ָדאס ֶד ְ
אשׁעפֶ ער[ ,פִ ְירט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י אוֹיסַ :אז אוֹיבּ
בַּ ֶ
עריגֶ ע כְּ פִ ָירה ַר ְח ָמנָ א לִ צְ לָ ן,
עה ִ
קוּמט עֶ ר יָ א צוּ ַא גֶ ֶ
ְ
עהט
עמאלְ ְטס זֶ ְ
ארבְּ ט עֶ ר גְ לַ יי ,אוּן ֶד ָ
עמאלְ ְטס ְשׁ ַט ְ
ֶד ָ
עֶ ר ֶדעם ֱא ֶמת.
עדער ִאיד ָהאט ֱאמוּנָ ה; נָ אר כְּ ֵדי
קוּמט אוֹיס ַאז יֶ ֶ
ְ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶקענֶ ען
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ְשׁפִּ ְירן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ארע
מוֹרא' ִדיגֶ ע ְקלָ ֶ
ארף ֶמען ָהאבְּ ן ַא ָ
עדן צוּ ִאיםַ ,ד ְ
ֶר ְ
ערע ֱאמוּנָ ה ,וָ ואס צוּ ֶדעם ֶקען ֶמען אוֹי נָ אר
לוֹיט ֶ
אוּן ֶ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף ֶדעם.
זוֹכֶ ה זַ ייןַ ,אז ֶמען בֶּ עט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
רעא( :עֶ ס ִאיז ָדא זַ אכְ ן וָ ואס ִאיז ָתּלוּי ֵאיינְ ס ִאין ִדי
ישׁט וואוּ עֶ ס ִאיז ֶדער
וייסט נִ ְ
ערע ,אוּן ֶמען וֵ ְ
ַאנְ ֶד ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
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עה ְ
ָאנְ פַ אנְ ג .לְ ָמ ָשׁלֶ :דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ ֵ
ייסן
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן כד(,
קּוּטי ֲ
ֶמען זָ אל זַ יין פְ ֵריילֶ ע) לִ ֵ
ישׁט זַ יין פְ ֵריילֶ ע ,וַ וייל עֶ ר
ָאבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶקען נִ ְ
עטן אוֹיף
ארף עֶ ר בֶּ ְ
עקל צָ רוֹתַ ,ד ְ
ָהאט נֶ עבֶּ עַ א פֶּ ְ
עטן ,וַ וייל עֶ ר ִאיז
ישׁט בֶּ ְ
ִשֹ ְמ ָחה; עֶ ר ֶקען ָאבֶּ ער נִ ְ
ארק ִאין ִדי ֱאמוּנָ הַ ,אז עֶ ר זָ אל ְשׁפִּ ְירן
ישׁט גֶ ענוּג ְשׁ ַט ְ
נִ ְ
אשׁעפֶ ער ִאיז ָדא; אוֹיבּ ַאזוֹי וואוּ זָ אל עֶ ר
ַאז ֶדער בַּ ֶ
קּוּטי ֲהלָ כוֹת
ָאנְ ֵהייבְּ ן?! זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן )לִ ֵ
ַשׁבָּ תֲ ,הלָ כָ ה ו(ַ :אז ִדי עֵ צָ ה ִאיזַ ,אז פוּן ִדי ְשׁוַ ואכֶ ע
צוּריק
ֱאמוּנָ ה ַמאכְ ט ֶמען ַא ְתּפִ לָ ה ,אוּן ֶמען בּוֹיעֶ ט ִ
עטן
ייסט ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן צוּ בֶּ ְ
אוֹיף ִדי ֱאמוּנָ ה; ָדאס ֵה ְ
אוֹיף ֶדעם ַאלֵ ייןִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם! ַמיין ֱאמוּנָ ה ִאיז
ערע
ער ֶק ֶ
ישׁט גַ אנְ ץֶ ,העלְ ף ִמיר ִאי זָ אל ָהאבְּ ן ַא ְשׁ ֶט ְ
נִ ְ
עדן צוּ ִדיר.
ֱאמוּנָ ה ,אוּן ִאי זָ אל ֶקענֶ ען ֶר ְ
ארק
ישׁט ְשׁ ַט ְ
קוּמט ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז נִ ְ
אוּן פוּן וואוּ ְ
מוֹה ַר"ן
קּוּטי ֲ
ִאין ֱאמוּנָ ה? נָ אר ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֵחלֶ ק א' ִס ָימן ל"א(ַ :אז עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק ) ְתּ ִהלִ ים פט,
ארף
כט( :וּבְ ִר ִיתי נֶ ֱא ֶמנֶ ת לוֹ ,כְּ ֵדי צוּ ָהאבְּ ן ' ֱאמוּנָ ה'ַ ,ד ְ
ישׁט ִאיז ִדי
ֶמען ָהאבְּ ן ' ִתּיקוּן ַהבְּ ִרית'; אוּן אוֹיבּ נִ ְ
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טוּהן ַאז
ישׁט גַ אנְ ץ .אוּן וָ ואס זָ אל ַא ֶמענְ ְטשׁ ְ
ֱאמוּנָ ה נִ ְ
ארף ֶמען
עֶ ר ִאיז יָ א פָּ גוּם אוּן עֶ ר וִ ויל ָהאבְּ ן ֱאמוּנָ ה? ַד ְ
עטןִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם! ֶהעלְ ף ִמיר
אוֹיף ֶדעם ַאלֵ יין בֶּ ְ
וּט ֳה ָרה' .וַ וייל ַא
דוּשׁה ָ
ִאי זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ' ְק ָ
עטן ָדאס וָ ואס טוּט ִאים
ארף ְשׁ ֶטענְ ִדיג בֶּ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
וֵ ויי.
עקוּמען ַא ִאיד צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י
ֶ
עֶ ס ִאיז ַא ָמאל גֶ
עדט פַ אר ִאים,
ער ְ
אוֹיסגֶ ֶ
נָ ָתן זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן עָ לֵ ינוּ ,אוּן זִ יְ 
ער ְשׁ ְטן אוֹיף רוּ ָחנִ יוּת ,אוּן עֶ ס
עהט ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ַאז עֶ ר בֶּ ְ
ישׁט ,פְ ֶרעגְ ט ִאים ֶרבִּ י נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה:
גֵ ייט ִאים נִ ְ
אסט פַּ ְרנָ ָסה בְּ ֶריוַ ח?!
אסטוּ שׁוֹין? ָה ְ
גַ ְשׁ ִמיוּת ָה ְ
ישׁט! זָ אגְ ט ִאים
ערט עֶ ר :נֵ ייןָ ,דאס ַאוַ ַודאי נִ ְ
עֶ נְ ְטפֶ ְ
ֶרבִּ י נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה :דוּ בֶּ עט נָ אר אוֹיף גַ ְשׁ ִמיוּת,
ישׁט אוֹיף רוּ ָחנִ יוּת; וַ וייל גַ ְשׁ ִמיוּת ְשׁפִּ ְיר ְסטוּ; ַאז
אוּן נִ ְ
דוּ בִּ יזְ ט שׁוּלְ ִדיג חוֹבוֹת ,אוּן ִדי בַּ ֲעלֵ י חוֹבוֹת לוֹיפְ ן
ִדי נָ א וְ כוּ' ,אוּן עֶ ס ִאיז ִדיר זֵ ייעֶ ר ְשׁוֶ וערָ .אבֶּ ער
ערבֵּ יי ,וֶ ועגְ ן
ישׁט ֶד ְ
אוֹיף רוּ ָחנִ יוּת ַהאלְ ְט ְסטוּ ָדא נִ ְ
ער ְשׁ ְטן אוֹיף פַּ ְרנָ ָסה
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
ֶדעם זָ אלְ ְסטוּ בֶּ ְ
וָ ואס ָדאס ְד ִר ְיקט ִדיְ ,מ ֵמילָ א וֶ ועט זִ י צוּם סוֹף
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ועסט שׁוֹין ֶקענֶ ען בֶּ ְ
ארץ ,אוּן דוּ וֶ ְ
עֶ פֶ ענֶ ען ַדיין ַה ְ
קוּמט אוֹיס ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ
ַאלֶ עס וָ ואס עֶ ס פֶ עלְ ט ִדירְ .
עטן אוֹיף ֶדעם וָ ואס עֶ ס פֶ עלְ ט ִאים ,אוּן וָ ואס
ארף בֶּ ְ
ַד ְ
עֶ ס ְד ִר ְיקט ִאים בֶּ ֱא ֶמת .אוּן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ְשׁפִּ ְירט ַאז
עטןָ ,דאס ִאיז
עֶ ס פֶ עלְ ט ִאים ֱאמוּנָ ה ,זָ אל עֶ ר ָדאס בֶּ ְ
ֶדער ֱא ֶמת פוּן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן.
וארט ' ֱא' ֶמת' ֵמיינְ ט ֵאיין זַ אֶ :א' ְהיֶ ה ֵמ'ת,
ָדאס וָ ְ
ִאי וֶ ועל זַ יין ַא נִ פְ ָטר; וַ וייל ָדאס ִאיז זִ יכֶ ערַ ,אז ֶמען
רוֹיסגֵ יין פוּן ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ
וֶ ועט ַא ָמאל ַא ְ
עמט זִ יָ דאס ַא ַריין ִאין ָקאפֶּ ,דער ַהאלְ ט בַּ יים
וָ ואס נֶ ְ
אר ֵציילְ ן ) ַשׁבָּ ת קנג ע"ב(ֶ :רבִּ י
ֱא ֶמתַ .אזוֹי וִ וי ַחזַ "ל פַ ְ
ֱאלִ יעֶ זֶ ר ָהאט גֶ עזָ אגְ ט :שׁוּב יוֹם ֶא ָחד לִ פְ נֵ י ִמ ָית ְתַ ,א
וערט
טוּהן ֵאיין ָטאג פַ אר עֶ ר וֶ ְ
ֶמענְ ְטשׁ זָ אל ְתּשׁוּבָ ה ְ
נִ פְ ָטרָ .האבְּ ן ִאים ִדי ַתּלְ ִמ ִידים גֶ עפְ ֶרעגְ ט :פוּן וואוּ
ערט:
וייסט ֶמען וֶ וען ָדאס ִאיז? ָהאט עֶ ר גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
וֵ ְ
טוּהן וַ וייל ֶאפְ ָשׁר וֶ ועט עֶ ר
זָ אל עֶ ר ַהיינְ ט ְתּשׁוּבָ ה ְ
ערער
ארבְּ ן .וֶ ועגְ ן ֶדעם ִאיז ָדאס ַא ַאנְ ֶד ֶ
ארגְ ן ְשׁ ַט ְ
ָמ ְ
ארט ֱא ֶמת.
ָס ְ
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ה.
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ִס ָימן מ(ַ :אז ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט טוֹעֵ ם גֶ עוֶ וען ִדי ַטעַ ם פוּן
ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וָ ואס ָדאס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר ָהאט ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע
ֱאמוּנָ ה ,וַ וייל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז ֱאמוּנָ ה אוּן ַה ְשׁגָ ָחה,
ַאזוֹי וִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק ) ְדבָ ִרים יא ,יב(ָ :תּ ִמיד עֵ ינֵ י
קי בָּ הּ ֵמ ֵר ִשׁית ַה ּ ָשׁנָ ה וְ עַ ד ַא ֲח ִרית ָשׁנָ ה ,אוּן
ֲהוָ ָי"ה ֱא ֶ
עמאלְ ְטס ַמאכְ ט ֶמען זִ י זִ יס
ַאז ַא ִאיד ָהאט ֱאמוּנָ הֶ ,ד ָ
ערן ,אוּן ֶמען פְּ ָראבִּ ְירט ִמיט וָ ואס
ארן ַאנְ ֶד ְ
ֵאיינֶ ער פַ ְ
וייטן ִאיד ,וַ וייל ַאז עֶ ר
ֶמען ֶקען ַארוֹיס ֶהעלְ פְ ן ַא ְצוֵ ְ
ארגִ ינְ ט עֶ ר ַאז עֶ ס זָ אל פַ אר נָ אַ א ִאיד
ָהאט ֱאמוּנָ ה ,פַ ְ
גֵ יין גוּט ,אוּן עֶ ס גֵ ייט ִאים ִאין לֶ עבְּ ן ַאז נָ אַ א ִאיד
זָ אל ָהאבְּ ן ֱאמוּנָ ה.
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב'
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ

ָאבֶּ ער ַאז ֶמען גֵ ייט ַאוֶ ועק פוּן ִדי ֱאמוּנָ ה ,וָ ואס
עמאלְ ְטס ֲאפִ ילוּ ֶמען ֶקען
ָדאס ִאיז ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל; ֶד ָ
ערנֶ ען אוּן ֶמען ִאיז ַא ַתּלְ ִמיד ָחכָ םָ ,דא זוּכְ ט ֶמען
לֶ ְ
נָ אר ,וואוּ ֶמען ֶקען אוּנְ ֶטער לֵ ייגְ ן ַא פוּס פַ אר ַא
וייטן עֶ ר זָ אל פַ אלְ ן.
ְצוֵ ְ

קטז
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ַחזַ "ל זָ אגְ ן )בַּ ִמ ְדבָּ ר ַרבָּ ה יג ,כ(ַ :אז מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ ִאיז
גֶ עוֶ וען צוּגֶ עגְ לִ יכְ ן צוּ ַא לֶ עכְ ט ,וָ ואס ֶקען ָאנְ ִצינְ ְדן ָאן
ישׁט .וַ וייל
ארנִ ְ
ַא ִשׁיעוּר לֶ עכְ ט ,אוּן פוּן ִאים פֶ עלְ ט גָ ְ
ארוָ ואס זָ אל עֶ ר
ארק בַּ יי זִ י ,פַ ְ
ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ְשׁ ַט ְ
אשׁ ֵטיין צוּ ָאנְ ִצינְ ְדן נָ א לֶ עכְ ט; וָ ואס
ישׁט ֶקענֶ ען בַּ ְ
נִ ְ
ישׁע נְ ָשׁמוֹתַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער
ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ִא ִיד ֶ
עדע
פָּ סוּק זָ אגְ ט ) ִמ ְשׁלֵ י כ ,כז( :נֵ ר ֲהוָ ָי"ה נִ ְשׁ ַמת ָא ָדם ,יֶ ֶ
ישׁט
הוֹשׁעַ ָהאט ָדאס נִ ְ
נְ ָשׁ ָמה ִאיז ַא לֶ עכְ טָ .אבֶּ ער יְ ֻ
עקוּמען צוּ לוֹיפְ ן צוּ
ֶ
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ,וֶ ועגְ ן ֶדעם ִאיז עֶ ר גֶ
פַ ְ
ער ֵציילְ ט )בַּ ִמ ְדבָּ ר יא ,כז(ֶ :אלְ ָדּד
מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ אוּן ִאים ֶד ְ
וּמ ָידד ִמ ְתנַ בְּ ִאים בַּ ַמּ ֲחנֶ הֶ ,אלְ ָדּד אוּן ֵמ ָידד זָ אגְ ן אוֹי
ֵ
נְ בִ יאוּת; ָהאט מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ ִאים גֶ עזָ אגְ ט ) ָשׁם ,כט(:
עמ ְסט ִדיָ אן פַ אר ַמיין כָּ בוֹד?!
ַה ְמ ַקנֵּ א ַא ָתּה לִ י? נֶ ְ
ַא ְדּ ַרבָּ ה! זָ אלְ ן ַאלֶ ע זַ יין נְ בִ ִיאים!
עהט ֶמען פוּן ָדא ַאז מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ ,וָ ואס עֶ ר ִאיז
זֶ ְ
עדן
גֶ עוֶ וען ֶדער ֶרבִּ י פוּן כְּ לַ ל יִ ְשׂ ָר ֵאלָ ,האט עֶ ר יֶ ְ
קוּמען צוּ זַ יין
ערנֶ ען צוּ ֶקענֶ ען ָאנְ ֶ
אוֹיסלֶ ְ
ְ
גֶ עוָ ואלְ ט
ַמ ְד ֵרגָ ה ,אוּן ַאז ַאלֶ ע ִא ְידן זָ אלְ ן אוֹי זוֹכֶ ה זַ יין צוּ
אשׁעפֶ ער ַאזוֹי וִ וי עֶ ר ְשׁפִּ ְירט ֶדעם
ְשׁפִּ ְירן ֶדעם בַּ ֶ
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אשׁעפֶ ערָ .אבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ְמ ַקנֵ א ֶדעם
בַּ ֶ
ישׁט בַּ יים
וייטןִ ,איז ַא ִס ָימן ַאז עֶ ר ִאיז נָ אכְ נִ ְ
ְצוֵ ְ
ְשׁלֵ ימוּת.
] ָאבֶּ ער ִדי ֶטבַ ע פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיזַ ,אז עֶ ר ִאיז
וייטן ,אוּן ִדי ַמ ֲחלָ ה פוּן ִקנְ ָאה
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ְמ ַקנֵ א ַא ְצוֵ ְ
עבּוֹירן ,אוּן ָדאס
ְ
וערט גֶ
ָהאט ֶמען שׁוֹין פוּן וֶ וען ֶמען וֶ ְ
יטן ֶמענְ ְטשׁ בִּ יז עֶ ר גֵ ייט ַאוֶ ועק פוּן ֶדער
בְּ לַ ייבְּ ט ִמ ְ
ישׁט אוֹיס .אוּן וֶ וער
ייסט ָדאס נִ ְ
וֶ ועלְ ט ,אוֹיבּ ֶמען ַר ְ
ארפוֹילְ ט ) ַשׁבָּ ת
וערן זַ יינֶ ע בֵּ יינֶ ער פַ ְ
עֶ ס ָהאט ִקנְ ָאה ,וֶ ְ
קנב ע"ב( .אוּן ָדאס ִאיז נָ א וֶ וען עֶ ר לֶ עבְּ ט ,וַ וייל ִדי
ִקנְ ָאה עֶ ְסט אוֹיף ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ָדאס פַּ יינִ יגְ ט ִאים
גוּטס,
עדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ַאזוֹיפִ יל ְ
ערלִ י .בְּ ַשׁעַ ת יֶ ֶ
גֶ עפֶ ְ
קוּדה אוּן זַ יינֶ ע
עדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט זִ י זַ יין נְ ָ
אוּן יֶ ֶ
ישׁט בַּ אוַ וייזְ ן,
ערער ֶקען ָדאס נִ ְ
ַמ ֲעלוֹת וָ ואס ַאן ַאנְ ֶד ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א'
קּוּטי ֲ
ַאזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּדה ,וָ ואס ֶדער
ִס ָימן לד( :יֶ ֶ
עדער ִאיד ָהאט ַא נְ ָ
ישׁט ָהאבְּ ןַ ,אזוֹי וִ וי
ישׁט ,אוּן ֶקען נִ ְ
וייטער ָהאט נִ ְ
ְצוֵ ֶ
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט ) ַתּ ֲענִ ית כא ע"ב( ,בַּ יי ִדי ַמ ֲע ֶשׂה פוּן ַאבָּ א
עדער ֶמענְ ְטשׁ
ויסן ַאז יֶ ֶ
ארף ֶמען וִ ְ
אוּמנָ א .אוּן בִּ כְ לַ ל ַד ְ
ְ

קיח

אר ֶקע ֶאמוּנָ ה
ַא ְשׁ ַט ְ

ישׁט ָדא
עקל ָצרוֹת ,אוּן עֶ ס ִאיז נִ ְ
ָהאט זִ י זַ יין פֶּ ְ
ועמען ְמ ַקנֵ א צוּ זַ יין[.
וֶ ֶ
וֶ ועגְ ן ֶדעם וֶ וער עֶ ס ָהאט ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ֱאמוּנָ ה אוּן
יחה פוּן
עדע ִשֹ ָ
בּוֹדדוּת ,אוּן עֶ ר ִאיז ְמ ַקיֵ ים יֶ ֶ
ִה ְת ְ
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן בִּ ְתּ ִמימוּת וּפְּ ִשׁיטוּתַ ,אזַ א ֶמענְ ְטשׁ
ערן ,וואוּ יֶ ענֶ ער
ְשׁפִּ ְירט שׁוֹין וֶ וען עֶ ר ְט ֶרעפְ ט ַאן ַאנְ ֶד ְ
ִאיז גֶ עוֶ וען אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,אוּן צוּ עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען
עהט זַ יין
דוּרעכְ ֶדעם וָ ואס עֶ ר זֶ ְ
אוֹיף ַא גוּט פְּ לַ אץ; ֶ
עדן צוּם
אוֹיפְ פִ ירוּנְ ג ,צוּ עֶ ר ָהאט אוֹיָ אנְ גֶ עהוֹיבְּ ן צוּ ֶר ְ
ערנֶ ען
ער ְשׁ ְטן ,אוּן עֶ ר ָהאט אוֹיָ אנְ גֶ עהוֹיבְּ ן צוּ לֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
תּוֹרה כְּ ִס ְד ָרן )עַ יֵ ין ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן
ייסיג ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
פְ לַ ִ
יחה פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ִאיז בַּ יי ִאים
עדע ִשֹ ָ
עו( ,אוּן יֶ ֶ
עמאלְ ְטס ִאיז עֶ ר גֶ עוֶ וען אוֹיף ַא
ֵטייעֶ ר אוּן ָחשׁוּבֶ ,ד ָ
ערט אוֹיבּ ֵהייבְּ ט עֶ ר ָאן ַחס
אר ֶק ְ
גוּט פְּ לַ אץָ ,אבֶּ ער פַ ְ
עטן אוּן ַמאכְ ן לֵ ָיצנוּת פוּן ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן,
וְ ָשׁלוֹם צוּ ְשׁפֶּ ְ
ארא פְּ לַ אץ עֶ ר
ואספַ ַ
אר ְשׁ ֵטייט זִ י שׁוֹין ַאלֵ יין אוֹיף וָ ְ
פַ ְ
ִאיז גֶ עוֶ וען.
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וֶ ועגְ ן ֶדעם זָ אגְ ט ֶדער אוֹר ַה ַחיִ ים ַה ָקדוֹשַׁ ,אז עֶ ס
ערע ִשֹ ְמ ָחה ,וִ וי צוּ זַ יין ִאין
עס ֶ
ישׁט ָדא ַקיין גְ ֶר ֶ
ִאיז נִ ְ
ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל; וַ וייל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ִאיז ֱאמוּנָ ה ,אוּן עֶ ס
ערע ִשֹ ְמ ָחה וִ וי ָדאס ַאז
עס ֶ
ישׁט ָדא ַקיין גְ ֶר ֶ
אקע נִ ְ
ִאיז ַט ֶ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים.
ַא ִאיד ָהאט ֱאמוּנָ ה ִאין ֵ
ו.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
קוּמט צוּם ַצ ִדיק אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה,
ס"א( :וֶ וען ֶמען ְ
דוּרעכְ ן צַ ִדיק
מוֹרא' ִדיגֶ ע ִשֹ ְמ ָחה ,וַ וייל ֶ
וערט ַא ָ
וֶ ְ
ערן,
ֵהייבְּ ט ֶמען זִ יָ אן לִ יבּ צוּ ָהאבְּ ן ֵאיינֶ ער ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
מוֹרא' ִדיגֶ ע ִשֹ ְמ ָחה בַּ יי ֶרבִּ י
אוּן ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי ָ
זוֹהר נָ שֹׂא קכח,
יוֹח ִאי ,וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ) ַ
ִשׁ ְמעוֹן בַּ ר ָ
יבוּתא ַתּלְ יָ א ִמילְ ָתא' ,אוּנְ זֶ ער גַ אנְ ֶצע
ע"א(ֲ ' :אנָ ן בְּ ַחבִ ָ
ערע לַ ייט
זַ א וֶ וענְ ְדט זִ יִ אין לִ יבְּ ַשׁאפְ טָ .האבְּ ן אוּנְ זֶ ֶ
אשׁי ֵתּיבוֹתַ :א'נְ ֵשׁי נַ ' ַחל
גֶ עזָ אגְ טֲ ' :אנָ "ן' ִאיז ִדי ָר ֵ
ייסט ,כְּ ֵדי צוּ ֶקענֶ ען ְמ ַקבֵּ ל זַ יין פוּן
נ'וֹבֵ עַ ָ ,דאס ֵה ְ
ארף ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר לִ יבּ ָהאבְּ ן .אוּן
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ןַ ,ד ְ
עהט ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה וֶ וען ַאלֶ ע ֶמענְ ְט ְשׁןִ ,מיט
עשׁ ְ
ָדאס גֶ ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ

קכ

אר ֶקע ֶאמוּנָ ה
ַא ְשׁ ַט ְ

קוּמען צוּם ַצ ִדיק וָ ואס עֶ ר ִאיז
זֵ ייעֶ ר ֵאייגֶ ענֶ עם ֵשׂכֶ לֶ ,
ערע
עדענְ 'ס בַּ אזוּנְ ֶד ֶ
ִדי ' ֵשׂכֶ ל ַהכּוֹלֵ ל'ְ ,מ ֵמילָ א גֵ ייט יֶ ֶ
רוֹיסן ֵשׂכֶ ל פוּנֶ עם ַצ ִדיקְ ,מ ֵמילָ א
ֵשׂכֶ ל ַא ַריין ִאינֶ עם גְ ְ
ֵהייבְּ ט ֶמען זִ י שׁוֹין ָאן לִ יבּ צוּ ָהאבְּ ן ,וָ ואס ָדאס ִאיז
עס ֶטע ִשֹ ְמ ָחה.
ִדי גְ ֶר ְ
קוּמען צוּם ֵהיילִ יגְ ן
עהן צוּ ֶ
ארף ֶמען זֶ ְ
וֶ ועגְ ן ֶדעם ַד ְ
עמאלְ ְטס ִאיז ֶדער ָטאג
ֶרבִּ י'ן אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,וָ ואס ֶד ָ
וָ ואס ֶמען ִאיז ַדן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ אוֹיף ַא גַ אנְ ץ יָ אר ,אוֹיף
ויסן ַאז
ארף ֶמען ָאבֶּ ער וִ ְ
פַּ ְרנָ ָסה ,אוּן זִּ יוּוּגִ ים וְ כוּ'ַ ,ד ְ
קוּמט נָ אר צוּ זַ יין ַבּיים ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס ִציוּן ,צוּ
ֶמען ְ
פּוֹעֵ לְ 'ן ַא יְ שׁוּעָ ה ,פַ אר זִ י אוּן פַ אר ִדי גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה ָהאט ַא ָמאל
זוּהן ֶרבִּ י יִ ְצ ָחק זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ הִ :אי
גֶ עזָ אגְ ט פַ אר זַ יין ְ
אוּמאן ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,אוּן עֶ ֶרב
וִ ויל דוּ זָ אלְ ְסט זַ יין ִאין ַ
ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה זָ אלְ ְסטוּ זַ יין בַּ יים ִציוּן ,אוּן אוֹיבּ וֶ ועט
ישׁט ֶקענֶ ען צוּ גֵ יין
ועסט נִ ְ
קוּמען ַא ַצייט וָ ואס דוּ וֶ ְ
ֶ
עמאלְ ְטס פוּן וואוּ דוּ
צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס ִציוּןֶ ,ד ָ
ארק ,זָ אלְ ְסטוּ זִ י
זֶ ע ְה ְסט נָ אר ֶדעם ִציוּןֲ ,אפִ ילוּ פוּן ַמ ְ

אר ֶקע ֶאמוּנָ ה
ַא ְשׁ ַט ְ

קכא

ארט ַאוֶ ועק ְשׁ ֶטעלְ ן אוּן זָ אגְ ן ֶדעם ִתּיקוּן ַהכְּ לָ לִ י.
ָד ְ
ייטן
אקע גֶ עוֶ וען ,עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַצ ְ
]אוּן ַאזוֹי ִאיז ַט ֶ
צוּקוּמען צוּלִ יבּ ִדי
ֶ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
וָ ואס ֶמען ָהאט נִ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן
לוֹקת [.וֶ ועגְ ן ֶדעם ָטאר ֶמען נִ ְ
ערע ַמ ְח ֶ
יט ֶ
בִּ ֶ
צוּקוּמען בִּ יז
ֶ
ישׁט
ֲחלִ ישׁוּת ַה ַדעַ תֲ ,אפִ ילוּ ֶמען ֶקען נִ ְ
רוֹיסן עוֹלָ ם ,נָ אר ֶמען זָ אל
ֶדעם ֵקבֶ ר ,צוּלִ יבּ ֶדעם גְ ְ
ויסן ַאז וואוּ ֶמען ְשׁ ֵטייטִ ,איז ֶמען בַּ יים ֵהיילִ יגְ ן
וִ ְ
ֶרבִּ ינְ 'ס ִציוּן.
אוואוּס ֶטע ַמ ֲע ֶשׂה פוּן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י
ְ
עֶ ס ִאיז ָדא ַא בַּ
ָדוִ ד'ל לֶ עלוּבֶ ער זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן עָ לֵ ינוּ ,וָ ואס עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען
ַא ַתּלְ ִמיד פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן חוֹזֶ ה פוּן לוּבְּ לִ ין זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן
אהרן צוּ זַ יין ֶרבִּ י'ן אוֹיף
עָ לֵ ינוַּ ,אז עֶ ר ִאיז ַא ָמאל גֶ עפָ ְ
ארצוֹיגְ ן ,אוּן עֶ ר ִאיז
ַשׁבָּ תָ ,אבֶּ ער ֶדער וֶ ועג ָהאט זִ י פַ ְ
ארף לֶ עבְּ ן לוּבְּ לִ ין ,אוּן עֶ ר ִאיז
קוּמען בִּ יז צוּ ַא ָד ְ
ָאנְ גֶ ע ֶ
עקוּמען אוֹיף ַשׁבָּ ת צוּ זַ יין בַּ יים ֶרבִּ י'ן פוּן
ֶ
ישׁט ָאנְ גֶ
נִ ְ
מוֹרא' ִדיגֶ ע
ערפוּן ָ
עהאט ֶד ְ
קוֹדם ָהאט עֶ ר גֶ ַ
לוּבְּ לִ יןֶ ,
ֲחלִ ישׁוּת ַה ַדעַ ת ,נָ אכְ ֶדעם ָהאט עֶ ר זִ יָ אנְ גֶ עהוֹיבְּ ן
אוֹיסגֶ ע' ָמ ְשׁלְ 'ט ַאז עֶ ס
ְמ ַחזֵ ק צוּ זַ יין ,אוּן עֶ ר ָהאט זִ יְ 
ִאיז ָדא בַּ יים ֶרבִּ י'ן ַאזוֹיפִ יל ֶמענְ ְט ְשׁןַ ,אז ֶדער ִטישׁ פוּן

קכב

אר ֶקע ֶאמוּנָ ה
ַא ְשׁ ַט ְ

ארף ,אוּן
ֶרבִּ י'ן ִציעֶ ט זִ י פוּן לוּבְּ לִ ין בִּ יז צוּ ֶדעם ָד ְ
וִ ויבַּ אלְ ד עֶ ר ִאיז ֶדער ְקלֶ ענְ ְס ֶטער ַתּלְ ִמיד זִ ְיצט עֶ ר
אוּנְ ְטןַ ,אזוֹי ָהאט עֶ ר זִ יְ מ ַחזֵ ק גֶ עוֶ וען ַאז עֶ ר ִאיז ַבּיים
ֶרבִּ ינְ 'ס ִטישׁ.
עקוּמען ַקיין לוּבְּ לִ ין,
ֶ
נָ אַ שׁבָּ ת וֶ וען עֶ ר ִאיז ָאנְ גֶ
ָהאט ִאים ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער חוֹזֶ ה גֶ עפְ ֶרעגְ טָ :דוִ ד!
תּוֹרה וָ ואס ִאיָ האבּ גֶ עזָ אגְ ט?! אוּן
עדענְ ְק ְסט ִדי ָ
גֶ ֶ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָדוִ ד'ל זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן עָ לֵ ינוּ ָהאט ִאים
עהאט
תּוֹרה .וַ וייל עֶ ר ָהאט גֶ ַ
נָ אכְ גֶ עזָ אגְ ט ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
אר ֶקע ֱאמוּנַ ת ֲחכָ ִמיםָ ,האט עֶ ר זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען
ַאזַ א ְשׁ ַט ְ
תּוֹרה בִּ יז ַא ִהין .וֶ וען ֶמען ָהאט ָדאס
ערן ִדי ָ
צוּ ֶה ְ
ער ֵציילְ ט פַ אר ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה,
ֶד ְ
ִאיז עֶ ר גֶ עוֶ וען זֵ ייעֶ ר פְ ֵריילֶ ע ,אוּן עֶ ר ָהאט ָדאס
ערט.
בַּ אוואוּנְ ֶד ְ
עהןֶ ,מען זָ אל זִ יִ מיט
ארף ֶמען זֶ ְ
ֶדער עִ ָיקר ַד ְ
ישׁט ְק ִריגְ ן אוּן ַט ֲענֶ ה'ןַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער
ֵקיינֶ עם נִ ְ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זְ כוּתוֹ יָ גֵ ן עָ לֵ ינוּ ָהאט גֶ עזָ אגְ טִ :די

אר ֶקע ֶאמוּנָ ה
ַא ְשׁ ַט ְ

קכג

עדט אוּן זִ י גֶ ע' ַט ֲענֶ ה'ט ָהאבְּ ן
ער ְ
ַאלֶ ע וָ ואס ָהאבְּ ן גֶ ֶ
ער ַהאלְ ְטן.
ישׁט ֶד ְ
זִ י נִ ְ
ארף ֶמען זֵ ייעֶ ר ַאכְ טוּנְ ג גֶ עבְּ ן אוֹיף ִדי אוֹיגְ ן,
אוֹיַ ד ְ
ארף
אר"טַ ,ד ְ
קוּמט ָאן ִאין עֶ ֶרעפָּ ְ
אוּן פוּן וֶ וען ֶמען ְ
עטן ֶדעם
ֶמען ָהאבְּ ן גְ רוֹיס ַר ֲח ִמים ,אוּן שׁוֹין בֶּ ְ
יטן ִדי אוֹיגְ ן ,אוּן וֶ וען
אשׁעפֶ ער ַאז עֶ ר זָ אל אוּנְ ז ִה ְ
בַּ ֶ
יטן ִדי
אר ְטן ,זָ אל ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר ִה ְ
קוּמט ָאן ָד ְ
ֶמען ְ
ישׁט ְד ֵרייעֶ ן ִאין עֶ ְרגֶ עץ ,נָ אר ִאין ִדי
אוֹיגְ ן אוּן זִ י נִ ְ
ישׁט גֵ יין ַאיינְ קוֹיפְ ן
אסן ַארוּם ֶדעם ִציוּן ,אוּן נִ ְ
פָּ אר גַ ְ
ישׁע גוֹיִ ם ,זֵ ייעֶ ֶרע
רוּס ֶ
ישׁעִ -
מוּציגֶ ע א ְוּק ֵריינִ ֶ
בַּ יי ִדי ְשׁ ִ
קוּט ְשׁ ֶמעס ,וָ ואס ִדי ַאלֶ ע
ְ
אטעס אוּן לַ ייזִ יגֶ ע
ְשׁ ַמ ֶ
ישׁט
אהי אוֹי קוֹיפְ ן ,אוּן נִ ְ
ייטן ֶקען ֶמען ָד ִ
ישׁ ֵק ְ
אר ְ
נַ ִ
עקוּמען ִמיט ַאזַ א ְמ ִס ַירת נֶ פֶ שׁ
ֶ
וֶ ועגְ ן ֶדעם ִאיז ֶמען גֶ
צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן.
עדער זָ אל פּוֹעֵ לְ 'ן
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ֶהעלְ פְ ן יֶ ֶ
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ארן
ַא גוּט גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ אר פַ אר זִ י אוּן נָ אכְ ֶדעם פַ ְ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ֶהעלְ פְ ן ַאז ָדאס יָ אר
כְּ לַ ל ,אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ

~

~

ֶער ִליכֶע ְת ִפלָה
ַא שיינֶע וואוּ ְנד ְ

(אשר בנחל חלק א מכתב כ)

בעזהשי"ת

קּונ ְְטרֵס

ַייּבן
ִאיְך וִויל ְּבל ְ
ִויׁשן ַאייְך
ְצו ְ
ָוארן ד ְּורְך
ֶער ִליכֶע ִׁשיעּור ,גֶעזָאגְט גָעו ְ
וָואס דָאס ִאיז ַא וואּו ְנד ְ

דּוׁשת ָהרַב ַה ַּצ ִדיק מֹו ֲהרָא"ׁש ְׁש ִל ָיט"א
ְּכבֹוד ְק ַ
ַאׁשעפֶער,
ַארַיי ְנצ ְּוּברֶע ְנגֶען ִאין אּונְז ִדי רֵיינֶע אּון ְקלָארֶע ֶאמּונָה ִאין ּב ֶ
ֶעּבן ְּב ָׁשלֹום.
וִוי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִה ְת ַח ְזקּות וִויַאזֹוי ַאד ְּורְך צּו גֵיין דֶעם ל ְ

ּפ ְַר ַׁשת ַוֵילְֶך תשע"ג
ארכְ ִטיגֶ ער ֶר ִּבי,
וער ֶטער פוּן אוּנְ זֶער הֵ יילִ יגֶ ער אוּן פָ ְ
גֶ עבּ ו ֶֹיעט אוּן ַּבאגְ ִרינְ ֶדעט אוֹיף ִדי וֶ ְ
ֶדער ַּבאהַ אלְ ֶטענֶ ע לִ יכְ ִטיגְ ֵקייטֶ ,דער הֵ יילִ יגֶ ער הוֹיכֶ ער לִ יכְ טֲ ,אדוֹנֵ נוּ ,מו ֵֹרינ ּו וְ ַר ֵּבינ ּו

ַר ִּבי נַ ְח ָמן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּות ֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו
וער ֶטער פוּן זֵיין ַּתלְ ִמיד ,מו ֵֹרינ ּו הַ גָ אוֹן הַ ָקדו ֹׁשַ ,א וואו ֶּנד ְערלִ יכֶ ע לִ יכְ ט,
אוּן אוֹיף ִדי וֶ ְ
ארהוֹילְ ן פוּן ִאיהְ ם,
וָ ואס ֵקיין ׁשוּם ַּבאהֶ עלְ ֶטענִ ׁיש ִאיז נִ ׁ ְישט פַ ְ

ַר ִּבי נָ ָתן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּות ֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו
ַאמגֶ עפְ לָ אכְ ְטן ִמיט ּ ְפסו ִּקים פוּן ּתו ָֹרה ,נְ בִ ִיאיםְּ ,כתוּבִ ים ,אוּן ַמ ֲא ָמ ִרים
אוּן ֶעס ִאיז צ ּוז ְ
ֶערע הֵ יילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים פוּן גְ ָמ ָרא אוּן ִמ ְד ָר ִשים אוּן הֵ יילִ יגְ ן זוֹהַ ר.
פוּן אוּנְ ז ֶ
וארן צוּם ְדרוּק
עב ֶרענְ גְ ט גֶ עוָ ְ
ֶעס ִאיז גֶ ְּ
ארק יצ"ו
דו ְּר ְך ֲח ִס ֵידי ְּב ֶר ְסלֶ ב  -נוּא יָ ְ

וישׁן ַאיי
ִאי וִ ויל בְּ לַ ייבְּ ן ְצוִ ְ

א.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ס"ח(ֶ :דער עִ ָיקר ְשׁלֵ ימוּת פוּן ַא ַצ ִדיק ִאיזַ ,אז עֶ ר ֶקען
ייסטַ ,אז עֶ ר ֶקען
זַ יין ֵסיי אוֹיבְ ן אוּן ֵסיי אוּנְ ְטןָ ,דאס ֵה ְ
וַ וייזְ ן פַ אר וֶ וער עֶ ס ֵמיינְ ט ַאז עֶ ר ַהאלְ ט שׁוֹין בַּ יי ַא
ערט ,אוּן פוּן
אר ֶק ְ
רוֹיסע ַמ ְד ֵרגָ הַ ,אז עֶ ס ִאיז פּוּנְ ְקט פַ ְ
גְ ֶ
עריג אוּן עֶ ר
ערע זַ ייט ַאז וֶ וער עֶ ס ִאיז זֵ ייעֶ ר נִ ֶיד ִ
ִדי ַאנְ ֶד ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ

קכח
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ִאי וִ ויל בְּ לַ ייבְּ ן צְ וִ ְ

לִ יגְ ט ִטיף ִאין ֶדער עֶ ְרד ,וַ וייזְ ט עֶ ר ִאים ַאז ַא ְד ַרבָּ ה ,עֶ ר
ער ְשׁ ֶטער
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִאיז נָ אנְ ט צוּם ֵאייבֶּ ְ
ִאיז ִמיט ִאים ,בַּ יי ִאים ,אוּן לֶ עבְּ ן ִאים וְ כוּ' ,נָ א זָ אגְ ט
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ) ָשׁם(ֶ :דער עִ ָיקר ְשׁלֵ ימוּת פוּן ַא
ַצ ִדיק ִאיזַ ,אז וֶ וען עֶ ר גֵ ייט ַאוֶ ועק פוּן ִדי וֶ ועלְ ט ,זָ אל
ישׁט בְּ לַ ייבְּ ן נָ אר אוֹיבְ ן ,נָ אר עֶ ר זָ אל בְּ לַ ייבְּ ן
עֶ ר נִ ְ
אוּנְ ְטן אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט אוֹיכֶ עט.
רוֹיסע ַצ ִד ִיקים ,וָ ואס
אוואוּסט פוּן ַא ַסא גְ ֶ
ְ
עֶ ס ִאיז בַּ
קוּמען אוֹיבְ ן
זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עזָ אגְ ט :וֶ וען זֵ יי וֶ ועלְ ן ַארוֹיפְ ֶ
ישׁט ַאיינְ רוּעֶ ן ,בִּ יז ֶדער
ִאין ִה ְימל ,וֶ ועלְ ן זֵ יי נִ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט בְּ ֶרענְ גֶ ען ִדי גְ אוּלָ ה ,אוּן ַמאכְ ן ַא
ֵאייבֶּ ְ
עס ְטוֶ ועגְ ן ,וֶ וען זֵ יי זֶ ענֶ ען
סוֹף צוּם גָ לוּת .פוּן ֶד ְ
ארט ִאין
עקוּמען אוֹיבְ ןָ ,האט ֶמען זֵ יי ַא ַריינְ גֶ ענַ ְ
ֶ
ַארוֹיפְ גֶ
גַ ן עֵ ֶדן אוּן ִמיט ֶדעם ָהאט זִ י עֶ ס גֶ עעֶ נְ ִדיגְ ט.
ארער ָרב זי"ע פְ לֶ עגְ ט בַּ יי
אט ַמ ֶ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ַס ְ
יידע ֶדער
ער' ַחזֶ ְר'ן ,וָ ואס זַ יין זֵ ֶ
זַ יינֶ ע ְד ָרשׁוֹת ִאיבֶּ ְ
משׁה זי"ע ָהאט גֶ עזָ אגְ טַ :אלֶ ע
ֵהיילִ יגֶ ער יִ ְשׂ ַמח ֶ
ישׁט ַא ַריין גֵ יין ִאין
ַצ ִד ִיקים ָהאבְּ ן גֶ עזָ אגְ ט ,זֵ יי וֶ ועלְ ן נִ ְ

וישׁן ַאיי
ִאי וִ ויל בְּ לַ ייבְּ ן צְ וִ ְ

קכט

רוּהען בִּ יז זֵ יי וֶ ועלְ ן פּוֹעֵ לְ 'ן ַא
ישׁט ֶ
גַ ן עֵ ֶדן ,אוּן וֶ ועלְ ן נִ ְ
יְ שׁוּעָ ה פַ אר כְּ לַ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן לְ ַמ ֲע ֶשׂה ָהאט ֶמען זֵ יי
ישׁט ֶקענֶ ען
ָאפְּ גֶ עפָ אפְּ טָ ,אבֶּ ער ִמיר וֶ ועט ֶמען נִ ְ
וארט אוּן
ארק גֶ עוַ ְ
ָאפְּ פָ אפְּ ן] .עֶ ר ָהאט זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
עהאפְ ט אוֹיף ִדי גְ אוּלָ ה עֶ ר ָהאט ַא ָמאל גֶ עזָ אגְ ט ַאז
גֶ ָ
חוּרבָּ ן בֵּ ית ַה ִמ ְק ָדשׁ,
ייטן פוּן ְ
עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ִאין ִדי ַצ ְ
וארט אוֹיף ִדי גְ אוּלָ ה ) ֵספֶ ר
וֶ ועגְ ן ֶדעם ָהאט עֶ ר ַאזוֹי גֶ עוַ ְ
משׁה ,בְּ ַה ְק ָד ָמה([.
יוֹאל ֶ
ַה ָקדוֹשׁ וַ ֵ
ארער ָרב זי"ע ְשׁ ֶטענְ ִדיג
אט ַמ ֶ
פְ לֶ עגְ ט ֶדער ַס ְ
יידן ְמכַ בֵּ ד
אוֹיספִ ְירן ִמיט ַא גֶ עוֵ וייןֶ ' :מען ָהאט ֶדעם זַ ְ
ְ
גֶ עוֶ וען צוּ זָ אגְ ן ַא ְד ָר ָשׁה ,אוּן עֶ ר זָ אגְ ט עֶ ס נָ א בִּ יז
יוֹאל
עסן פוּן אוּנְ ז' )עַ יֵ ין ִדבְ ֵרי ֵ
ארגֶ ְ
עצט ,אוּן עֶ ר ָהאט פַ ְ
יֶ ְ
ק ֶֹהלֶ ת ,אוֹת ט'( .אוּן ַאזוֹי ִאיז גֶ עוֶ וען בַּ יי ַאלֶ ע ַצ ִד ִיקים,
עסט ֶמען פוּן
ארגֶ ְ
קוּמט ָאן אוֹיבְ ן פַ ְ
וַ וייל וֶ וען ֶמען ְ
ֶדער וֶ ועלְ ט.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
שעג(ֶ :דער בַּ עַ ל ֵשׁם טוֹב ַה ָקדוֹשׁ ִמיט זַ יינֶ ע ַתּלְ ִמ ִידים,
זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען ָדא בָּ זֶ ה ָהעוֹלָ ם ,אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן
מוֹה ַר"ן ִס ָימן
) ַחיֵ י ֲ

קל

וישׁן ַאיי
ִאי וִ ויל בְּ לַ ייבְּ ן צְ וִ ְ

אר ֶרעכְ ְטן,
ארפְ ט פַ ְ
עד ְ
אר ָראכְ ְטן ָדאס וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ ַ
פַ ְ
וארן ָהאבְּ ן
ָאבֶּ ער נָ אכְ ֶדעם וֶ וען זֵ יי זֶ ענֶ ען נִ ְס ַתּלֵ ק גֶ עוָ ְ
ישׁט
ענוּמען ִמיט זִ יִ די ' ֶה ָא ָרה' ,אוּן עֶ ס ִאיז נִ ְ
יטגֶ ֶ
זֵ יי ִמ ְ
וארןָ .אבֶּ ער ִאיָ - האט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
נִ ְמ ָשׁ גֶ עוָ ְ
ערלָ אזְ ן ַאזַ א זַ א ,וָ ואס עֶ ס
אוֹיסגֶ עפִ ְירט  -וִ ויל ִאיבֶּ ְ
ְ
זָ אל זִ יַ האלְ ְטן אוֹיף ֵאייבִּ יגַ .אז ִדי ַתּלְ ִמ ִידים זָ אלְ ן
ַמאכְ ן נָ אַ תּלְ ִמ ִידים ,אוּן זֵ ייעֶ ֶרע ַתּלְ ִמ ִידים ,זָ אלְ ן
וערן ַמיין
ַמאכְ ן נָ אַ תּלְ ִמ ִידים אוּן ַאזוֹי וֶ ועט נִ ְמ ָשׁ וֶ ְ
דוֹרי דוֹרוֹת.
זַ א לְ ֵ
ַא נַ אכְ ט פַ אר ָדאס ִה ְס ַתּלְ קוּת פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן,
שׁוּשׁ ֶקעט זִ י
עהן וִ וי ֶמען ְ
ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י גֶ עזֶ ְ
ישׁט גֶ עוָ ואלְ ט גְ לֵ ייבְּ ן ַאז
]וַ וייל ִדי ַתּלְ ִמ ִידים ָהאבְּ ן נִ ְ
וערןַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י גֵ ייט נִ ְס ַתּלֵ ק וֶ ְ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה ַאלֵ יין ְשׁ ַרייבְּ ט )יְ ֵמי
מוֹה ְרנַ " ְתּ ֵחלֶ ק אִ ,ס ָימן נט-ס(ִ ' :איָ האבּ נִ ְ
ישׁט גֶ עוָ ואלְ ט
ַ
ַא ַריין לֵ ייגְ ן ִאין ַמיין ָקאפּ ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י גֵ ייט
וערן'[ ָהאט עֶ ר זִ יָ אנְ גֶ ערוּפְ ן אוּן גֶ עזָ אגְ ט:
נִ ְס ַתּלֵ ק וֶ ְ
ארגְ ן ַאז ִאי גֵ יי פַ אר ַאייַ ) 'חיֵ י
'וָ ואס ָהאט ִאיר צוּ זָ ְ
מוֹה ַר"ן ִס ָימן רכה( .אוֹיָ האט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ַא ָמאל
ֲ

וישׁן ַאיי
ִאי וִ ויל בְּ לַ ייבְּ ן צְ וִ ְ

קלא

מוֹה ַר"ן ִס ָימן קצז(ִ ' :אי וִ ויל בְּ לַ ייבְּ ן ְצוִ ְ
וישׁן
גֶ עזָ אגְ ט ) ַחיֵ י ֲ
קוּמען צוּ ַמיין ֵקבֶ ר'ָ .דאס
ַאיי ,אוּן עֶ ְטץ זָ אלְ ְטס ֶ
ערט פוּן ַא ִאיד וָ ואס
עה ְ
ָהאט ֶרבִּ י נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה גֶ ֶ
ערט פוּן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ,אוּן ֶרבִּ י נָ ָתן
עה ְ
ָהאט ָדאס גֶ ֶ
יחה :עֶ ס ִאיז ִמיר ַא
זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה ְשׁ ַרייבְּ ט אוֹיף ִדי ִשׂ ָ
ערט ַאז ֶדער
עה ְ
מוֹרא' ִדיגֶ ע ִשׂ ְמ ָחה ַאז ִאיָ האבּ גֶ ֶ
ָ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ָדאס בְּ פֵ ירוּשׁ גֶ עזָ אגְ ט ,וַ וייל ִאין
ֶדעם ִאיז ַאלֶ עס גֶ עוָ ואנְ ְדן.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
יחה וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ְ
עדע ִשׂ ָ
שנ"ח(ִ :מיט יֶ ֶ
עשׁמוּעֶ ְסט
דוּרעֶ דעם ַא עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד ַא
ִמיט אוּנְ זֶ ,קען ֶמען זַ יין ֶ
גַ אנְ ץ לֶ עבְּ ןַ ,אזוֹי וִ וי ִאיֵ מיין ַא עֶ ְרלִ יכֶ ע ִאיד ,אוֹיבּ עֶ ר
ארט אוֹיס ֶרבִּ י
וֶ ועט ָדאס וֶ ועלְ ן ְמ ַקיֵ ים זַ יין .פִ ְירט ָד ְ
נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה אוֹיף ֶדעםַ ,אז ָדאס ִאיז ַשׁיָ יַ היינְ ט
קוּקט ִאין ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ִשׂיחוֹת ,אוּן
אוֹיכֶ עט ,וֶ וען ֶמען ְ
וערט ֶמען
ערנְ ט ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס ְספָ ִרים וֶ ְ
ֶמען לֶ ְ
מוֹרא' ִדיג ְמ ַחזֵ ק ,אוּן
עוֹרר ,אוּן עֶ ס ִאיז ָ
מוֹרא' ִדיג נִ ְת ֵ
ָ
מוֹה ַר"ן
יקוּטי ֲ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ָדאס בְּ פֵ ירוּשׁ )לִ ֵ
מוֹה ַר"ןִ ,ס ָימן
) ַחיֵ י ֲ
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ֵחלֶ ק א' ִס ָימן קצ"ב(ִ :די פָּ נִ ים ֵשׂכֶ ל אוּן ָחכְ ָמה פוּנֶ עם
אהאלְ ְטן ִאין זַ יין ֵספֶ ר.
ַצ ִדיקִ ,איז בַּ ַ
רוֹיסער ַצ ִדיק אוּן עוֹבֵ ד ה' ,פוּן
עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא גְ ֶ
ארדוּנֶ ער זַ ַצ"ל ,פְ לֶ עגְ ט
לוֹמינוּ; ֶרבִּ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ַק ְ
ַאנְ ֵשׁי ְשׁ ֵ
עֶ ר זָ אגְ ן ְשׁ ֶטענְ ִדיגֵ " :איינְ ָמאל ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ִאיז שׁוֹין ָדא גֶ עוֶ וען אוֹיף ִדי וֶ ועלְ ט ,אוּן ָהאט
ישׁ ָטא ַאזַ א זַ א וִ וי 'יִ אוּשׁ' ,אוּן
גֶ עזָ אגְ טַ :אז עֶ ס ִאיז נִ ְ
ישׁט ְמיַ י ֵאשׁ זַ יין ,אוּן ַאז ֲאפִ ילוּ ַא
ֶמען ָטאר זִ י נִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ זִ ינְ ְקט ִאין ְשׁאוֹל ַתּ ְח ִתּית ,אוּן עֶ ס ִאיז ִאים
ערפוּן
רוֹיסגֵ יין ֶד ְ
פִ ינְ ְס ֶטער ָדאס לֶ עבְּ ןֶ ,קען עֶ ר אוֹיַ א ְ
דוּרעֶ דעם ַצ ִדיקֶ .קען שׁוֹין ֶדער ַס ֶמ"ֶ מ"ם ַטאנְ ְצן
ֶ
פוּנֶ עם ִה ְימל בִּ יז ֶדער עֶ ְרד ,אוּן פוּן ֶדער עֶ ְרד בִּ יזְ ן
נוּצן".
ישׁט ְ
ארנִ ְ
ִה ְימל ,אוּן עֶ ס וֶ ועט ִאים שׁוֹין גָ ְ
עהאט ַא ַתּלְ ִמיד וָ ואס ִאיז אוֹי גֶ עוֶ וען ַא
עֶ ר ָהאט גֶ ַ
עסער זַ "ל] ,עֶ ר
אוֹד ֶ
עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד; ֶרבִּ י יִ ְשׂ ָר ֵאל בֶּ ער ֶ
וארן וֶ ועגְ ן ִדי 'פֶּ ֶתּק'
אקאנְ ט גֶ עוָ ְ
עצ ֶטענְ ס זֵ ייעֶ ר בַּ ַ
ִאיז לֶ ְ
אט ִשׁיג ֶדער גַ אנְ ֶצע זַ אִ איז ַא
פוּן נַ  ...נַ ח ,...כָ ְ
אוואוּסט ָהאט גֶ עוואוֹינְ ט ִאין
ְ
ארי ְשׁ ֵקייט ,וַ וייל וִ וי בַּ
נַ ִ
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יוֹאל
ְטבֶ ְריָ א ַא פְ ֵריילִ יכֶ ער ִאידָ ,ה ַרב ַה ָח ִסיד ֶרבִּ י ֵ
צוּקוּקען
ֶ
עקענְ ט
ישׁט גֶ ֶ
ַא ְשׁכְּ נַ זִ י זַ "ל ,אוּן עֶ ר ָהאט נִ ְ
ער ַמאן
ויאזוֹי ֶמען פַּ יינִ יגְ ט אוּן ֶמען ר ֵוֹדפְ 'ט ַא יוּנְ גֶ ְ
וִ ַ
ישׁט ,בְּ לוֹיז וַ וייל עֶ ר ִאיז ַא
ישׁט אוּן פַ אר נִ ְ
ארנִ ְ
פַ אר גָ ְ
עהן וִ וי עֶ ר גֵ ייט
בְּ ֶר ְסלְ בֶ 'ער ָח ִסיד ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עזֶ ְ
עטל'
צוּגְ ִרינְ דָ ,האט עֶ ר ִאים ַא ַריין גֶ עלֵ ייגְ ט ֶדעם ' ֶצ ְ
וְ כוּ' ,אוֹיף ֶדער עֶ לְ ֶטער ָהאט ֶמען זִ י צוּגֶ עכַ אפְּ ט
ערפוּן וְ כוּ'[,
עמאכְ ט ַא גַ אנְ ֶצער עֵ ֶסק ֶד ְ
ערצוּ ,אוּן גֶ ַ
ֶד ְ
ָהאט ִאים ֶרבִּ י יִ ְשׂ ָר ֵאל בֶּ ער זַ "ל ַא ָמאל גֶ עפְ ֶרעגְ טִ :אי
מוֹה ַר"ן וִ וי ַאיי,
יקוּטי ֲ
ערן ָדאֶ דעם זֶ עלְ בְּ ן לִ ֵ
לֶ ְ
ארוָ ואס בִּ ין ִאיְ שׁ ֶטענְ ִדיג צוּבְּ ָראכְ ן אוּן ְטרוֹיעֶ ִריג,
פַ ְ
אוּן ִאיר זֶ ענְ ט ְשׁ ֶטענְ ִדיג פְ ֵריילִ י ,אוּן ִאיר גֵ ייט ַארוּם
ערט:
ִמיט ַא יִ ישׁוּב ַה ַדעַ ת?! ָהאט עֶ ר ִאים גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
יידע ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס
אקע ֵבּ ֶ
ערנֶ ען ַט ֶ
" ִמיר לֶ ְ
ְספָ ִריםָ ,אבֶּ ער ֶדער ִחילוּק ִאיזִ ,אי נוּץ ִדי עֵ צוֹת ,אוּן
ישׁט ִדי עֵ צוֹת" .וֶ ועגְ ן ֶדעם ַאז ֶמען ָהאט
נוּצט נִ ְ
דוּ ְ
עהן
אקע זֶ ְ
ארף ֶמען ַט ֶ
שׁוֹין יָ א ִדי ְספָ ִרים ִאין ְשׁטוּבּ ַד ְ
אנוּצן ִמיט ִדי עֵ צוֹת.
ערין ,אוּן זִ י בַּ ְ
ערנֶ ען ֶד ִ
צוּ לֶ ְ
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משׁה
ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ) ְדבָ ִרים לא ,א( :וַ ֵיּלֶ ֶ 
משׁה',
וַ יְ ַדבֵּ ר ֶאת ַה ְדּבָ ִרים ָה ֵאלֶּ ה ֶאל כָּ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל' .וַ ֵיּלֶ ֶ 
ועקגֶ עגַ אנְ גֶ ען פוּן ֶדער
משׁה ַרבֵּ ינוּ ִאיז שׁוֹין ַאוֶ ְ
ֲאפִ ילוּ ֶ
וֶ ועלְ טָ ,דאָ אבֶּ ער' :וַ יְ ַדבֵּ ר ֶאת ַה ְדּבָ ִרים ָה ֵאלֶּ ה' וְ כוּ',
עשׁ ִריבְּ ן ִאין ִדי
וער ֶטער ,וָ ואס ִאיז גֶ ְ
עדט עֶ ר נָ אִ די וֶ ְ
ֶר ְ
תּוֹרה.
ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ב.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
אשׁעפֶ ערַ ,אז
רכט; שו(ִ :איָ האבּ גֶ ע'פּוֹעֵ לְ 'ט בַּ יים בַּ ֶ
קוּמען.
יח וֶ ועט ֶ
ַמיין פֵ ייעֶ ר זָ אל שׁוֹין ְטלוּעֶ ן בִּ יז ָמ ִשׁ ַ
ער ְשׁט נִ ְתגַ לֶ ה
קוּמען וֶ ועט ֶה ְ
יח וֶ ועט ֶ
אוּן וֶ וען ָמ ִשׁ ַ
רוֹיס ֵקייטַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
וערן זַ יין גְ ְ
וֶ ְ
וֹיס ֵקייט
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן ס"ו( :אוּנְ זֶ ער גְ ר ְ
יקוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
אוּן אוּנְ זֶ ער ֵשׁיינְ ַקייט וֶ ועט ֶמען זֶ ְ
עהן וֶ וען עֶ ס וֶ ועט
זַ יין ִדי גְ אוּלָ ה.
מוֹה ַר"ן ִס ָימן מו;
) ַחיֵ י ֲ

אוואוּסט ָהאט ֶמען ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י נָ ָתן
ְ
וִ וי בַּ
זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה ְשׁ ֶטענְ ִדיג זֵ ייעֶ ר גֶ ע'ר ֵוֹדפְ 'ט ,אוּן עֶ ס
לוֹקת ,וֶ וען עֶ ר
רוֹיסע ַמ ְח ֶ
אס ְירט בִּ ְשׁעַ ת ִדי גְ ֶ
ָהאט פַּ ִ
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זוּהן ) ִמזִ יוּוּג ֵשׁנִ י( 'נַ ְח ָמן' צוּ ִדי חוּפָּ ה,
ָהאט גֶ עפִ ְירט זַ יין ְ
עקענֶ עס אוּן
וארט ִמ ְתנַ גְ ִדים ִמיט ְשׁ ֶט ֶ
ָהאבְּ ן ִאים ָאפְּ גֶ עוַ ְ
מוֹרא' ִדיגֶ ער
ִמיט ְשׁ ֵטיינֶ ער ,אוּן עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא ָ
עשׁ ְיקט זַ יין ַתּלְ ִמיד ֶרבִּ י נַ ְח ָמן
ַרעַ שָׁ ,האט עֶ ר גֶ ִ
קוּקן וָ ואס ִאיז ֶדער
טוּלְ ְט ִשׁינֶ ער זַ ַצ"ל ,עֶ ר זָ אל גֵ יין ְ
עקוּמען אוּן גֶ עזָ אגְ טֶ :מען
ֶ
צוּריק גֶ
ַרעַ שִׁ ,איז עֶ ר ִ
עקענֶ עס אוּן ְשׁ ֵטיינֶ ער,
אר ְטן ָאפּ ִמיט ְשׁ ֶט ֶ
וארט ִאים ָד ְ
וַ ְ
ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן זֵ ייעֶ ר צוּ
אס ֶטער
וֵ ויינֶ ען ,אוּן גֶ עזָ אגְ טֲ ' :אפִ ילוּ וֶ וען ַא פְּ ָר ְ
שׁוּט'ער בַּ עַ לֲ -עגָ לָ ה ַמאכְ ט
ואסער ְט ֶרעגֶ ער ָא ֶדער ַא פָּ ֶ
וַ ֶ
ישׁט ַאזֶ עלְ כֶ ע
זוּהןַ ,מאכְ ט ֶמען ִאים אוֹי נִ ְ
ֲחתוּנָ ה ַא ְ
בִּ זְ יוֹנוֹת ִאין ִדי ָטאג פוּן ִדי חוּפָּ ה ,אוּן ִמיר ִאיז ֶמען
אר ְשׁפְּ ֵרייט
ַאזוֹי ְמבַ זֶ ה! ִאיז ָדאס ָדא נָ אר וַ וייל ִאי פַ ְ
מוֹה ְרנַ " ְתּ ֵחלֶ ק א'ִ ,ס ָימן
ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס זַ א) ,'עַ יֵ ין יְ ֵמי ַ
עמאלְ ְטס גֶ עזִ ינְ גֶ ען ) ִמיט ִדי נִ יגוּן פוּן
פו( ָהאט עֶ ר ֶד ָ
וֹיס ֵקייט אוּן
וער ֶטער" :אוּנְ זֶ ער גְ ר ְ
ֵא ֶשׁת ַחיִ ל( אוֹיף ִדי וֶ ְ
יח וֶ ועט
עהן וֶ וען ָמ ִשׁ ַ
אוּנְ זֶ ער ֵשׁיינְ ַקייט ,וֶ ועט ֶמען זֶ ְ
קוּמען".
ֶ
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער וָ ואס ָהאט
ייטן אוּן ְמגַ לֶ ה זַ יין
צוּשׁפְּ ֵר ְ
זִ י מוֹ ֵסר נֶ פֶ שׁ גֶ עוֶ וען צוּ ְ
ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ןַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט
ישׁט ֶרבִּ י
מוֹה ַר"ן ִס ָימן שע; שסז( :וֶ וען נִ ְ
ַא ָמאל גֶ עזָ אגְ ט ) ַחיֵ י ֲ
ישׁט גֶ עבְּ לִ יבְּ ן פוּן ִמיר ַקיין
נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה וָ ואלְ ט נִ ְ
ישׁט
עטל ֵשׁמוֹת .אוּן ֵקיינֶ ער וָ ואלְ ט ַהיינְ ט נִ ְ
ֵאיין בְּ לֶ ְ
עס ִט ְירט ַאזַ א ֶרבִּ י,
עוואוּסט ַאז עֶ ס ָהאט בִּ כְ לַ ל עֶ ְקזֶ ְ
ְ
גֶ
אקע ָהאט ֶמען ִאים ַאזוֹי גֶ ע'ר ֵוֹדפְ 'ט ,אוּן
וֶ ועגְ ן ֶדעם ַט ֶ
עדט אוֹיף ִאים כָּ ל ָדבָ ר ָאסוּר ,וַ וייל וֶ וער עֶ ס ִאיז
ער ְ
גֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן בּוֹיעֶ ט ַא ' ֵהיכַ ל
ְמ ַק ֵרב ִא ְידן צוּם ֵאייבֶּ ְ
ארלֵ ייגְ ן זִ י אוֹיף ִאים ִדי ְקלִ יפּוֹת פוּן ִדי
קוֹדשׁ' ,פַ ְ
ַה ֶ
אשׁאפְ ן
ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס עֶ ר ִאיז ְמ ַק ֵרב ,וָ ואס ִאיז בַּ ַ
נוֹקם זַ יין
וארן פוּן זֵ ייעֶ ֶרע ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן וִ וילְ ן זִ יֵ 
גֶ עוָ ְ
עשׁלֶ עפְּ ט פוּן ְשׁאוֹל
רוֹיסגֶ ְ
ִאין ִאים ,וַ וייל עֶ ר ָהאט זֵ יי ַא ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן נ"ט(.
יקוּטי ֲ
ַתּ ְח ִתּית )לִ ֵ
עהט ַאז נָ אכְ ן ִה ְס ַתּלְ קוּת פוּן ֵהיילִ יגְ ן
אוּן ֶמען זֶ ְ
ֶרבִּ י'ןִ ,איז שׁוֹין אוֹי גֶ עוֶ וען ַתּלְ ִמ ִידים פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן
ישׁט גֵ יין
ארף נִ ְ
עהאלְ ְטןַ ,אז ֶמען ַד ְ
ֶרבִּ י'ן וָ ואס ָהאבְּ ן גֶ ַ
צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,וַ וייל ֶדער
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וארן ,נָ אר ֶרבִּ י נָ ָתן
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ִאיז שׁוֹין נִ ְס ַתּלֵ ק גֶ עוָ ְ
עשׁ ִריגְ ןֶ " :מען
זי"ע ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער וָ ואס ָהאט גֶ ְ
ארף יָ א זַ יין בַּ יים ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה,
ַד ְ
אוּן ָדאס ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י גֶ עוָ ואלְ ט! וַ וייל
ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס זַ אִ איז ַא נִ ְצ ִחיוּת".
אקע וִ ויפִ יל בַּ עַ לֵ י ְתּשׁוּבוֹת
עהט ַט ֶ
] ַאזוֹי וִ וי ֶמען זֶ ְ
ערט יָ אר פוּנֶ עם
וארן בְּ ֶמ ֶשִׁ די ְצוֵ ויי הוּנְ ֶד ְ
זֶ ענֶ ען גֶ עוָ ְ
עדט נָ אַ היינְ ט,
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס ִה ְס ַתּלְ קוּת ,אוּן וֶ וער ֶר ְ
קוּמען
ער ֶטער טוֹיזְ נְ ֶטער בַּ ֲעלֵ י ְתּשׁוּבוֹת ֶ
וִ ויפִ יל הוּנְ ֶד ְ
אוּמאן ,אוּן
אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ַקיין ַ
וערן ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן
עצט ֵהייבְּ ט ָאן נִ ְתגַ לֶ ה צוּ וֶ ְ
ער ְשׁט יֶ ְ
ֶה ְ
אט ִשׁיג עֶ ס ִאיז ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס
וֹיס ֵקייט ,כָ ְ
ֶרבִּ ינְ 'ס גְ ר ְ
ארט ַאזוֹי ַסאְ ספַ ְר ִדים?
קוּמען ָד ְ
ָהאבְּ ן ַא ַט ֲענָ ה ,וָ ואס ֶ
אר ֵקייט:
וִ ויל ִאיַ איי זָ אגְ ן ָאפֶ ען ,אוּן ִמיט ַא ְשׁ ַט ְ
ארער ָרב זי"ע וָ ואלְ ט
'וֶ וען ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ַסא ְט ַמ ֶ
עהןָ ,א ֶדער ֶמען וָ ואלְ ט
ַהיינְ ט גֶ עלֶ עבְּ ט אוּן ָדאס צוּגֶ עזֶ ְ
מוֹרא' ִדיג ַהנָ ָאה
אר ֵציילְ ט ,וָ ואלְ ט עֶ ר ָ
ִאים ָדאס פַ ְ
עדענְ ק עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ֵאיינְ ָמאל בַּ יי ַא
עהאט'ִ ,אי גֶ ֶ
גֶ ַ
וישׁן ִמנְ ָחה ַמ ֲע ִריב ,וִ וי עֶ ר ָהאט זִ י זֵ ייעֶ ר
ְשׁמוּעֶ ס ְצוִ ְ
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יטן ָהאט עֶ ר אוֹיפְ גֶ עהוֹיבְּ ן ִדי ֶהענְ ט
עקאכְ ט אוּן ִאינְ ִמ ְ
גֶ ָ
אוּן זִ יָ אנְ גֶ ערוּפְ ן ,בִּ ְשׁעַ ת ֶדער פָּ נִ ים ָהאט ִאים
מוֹראִ ,אי וֶ ועל
אמטֵ ' :איין זַ אָ האבּ ִאיָ 
גֶ עפְ לַ ְ
ארן בֵּ ית ִדין ֶשׁל ַמעְ לָ ה,
ארפְ ן ָאפְּ גֶ עבְּ ן ִדין וְ ֶח ְשׁבּוֹן פַ ְ
ַד ְ
ישׁט גֶ ענוּג גֶ עטוּעֶ ן פַ אר ִדי ְספַ ְר ִדי' ֶשׁע
ַאז ִאיָ האבּ נִ ְ
ִא ְידן' .וַ וייל זֵ יי זֶ ענֶ ען ֵטייעֶ ֶרע נְ ָשׁמוֹת ,נָ אר ִדי
אר ָשׁאלְ ֶטענֶ ע ְר ָשׁעִ יםִ ,די עֵ ֶרבַ -רב ָהאט זֵ יי
פַ ְ
עצט
ארכַ אפְּ ט ,אוּן ַמ ֲעבִ יר גֶ עוֶ וען עַ ל ַה ַדת ,נָ אר יֶ ְ
פַ ְ
דוּרעֶ דעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ןֵ ,הייבְּ ן זֵ יי
בָּ רוַּ ה ֵשׁם ֶ
צוּקוּמען[.
ֶ
צוּריק
צוּבִּ ְיסלֶ עָ אן ִ
מוֹה ַר"ןִ ,ס ָימן תג( :ר ֹאשׁ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ) ַחיֵ י ֲ
ארפְ ן ַאלֶ ע זַ יין בַּ יי ִמיר ,וַ וייל ַמיין גַ אנְ ֶצע זַ א
ַה ָשׁנָ ה ַד ְ
ִאיז נָ אר ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה; אוּן וֶ וער עֶ ס גְ לֵ ייבְּ ט ִאין ִמיר
ארף זַ יין בַּ יי ִמיר אוֹיף רֹאשׁ
אוֹיסרוּפֶ ען ַאז ֶמען ַד ְ
זָ אל ְ
ערס פוּן ֶדעם
עס ְ
ישׁט ָדא ַקיין גְ ֶר ֶ
ַה ָשׁנָ ה .אוּן עֶ ס ִאיז נִ ְ
) ָשׁםִ ,ס ָימן תו; רכ( .אוּן ֶרבִּ י נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה ְשׁ ַרייבְּ ט
מוֹה ְרנַ " ְתּ ֵחלֶ ק א'
עֶ ְטלִ יכֶ ע ָמאל ) ָשׁםִ ,ס ָימן תו; רכ; רכה .יְ ֵמי ַ
וער ֶטער ִאיז
ִס ָימן פא(ַ :אז פוּן ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'נְ ס וֶ ְ
וייטער ָאנְ ַהאלְ ְטן ֲאפִ ילוּ נָ א
ארף וַ ֶ
ַמ ְשׁ ַמעַ ,אז ֶמען ַד ְ
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אוּמאןֶ .קען
קוּמען ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ַקיין ַ
זַ יין ִה ְס ַתּלְ קוּת צוּ ֶ
קוּמען אוּן זָ אגְ ן
ֶ
ישׁט
ֵקיינֶ ער ִאין ֶדער וֶ ועלְ ט ,נִ ְ
ישׁט זַ יין ,צוּ ִאין
ערשׁ ,וִ וי גְ רוֹיס עֶ ר זָ אל נָ אר נִ ְ
ַאנְ ֶד ְ
נִ גְ לֶ ה ָא ֶדער ִאין ַקבָּ לָ ה.
ישׁ ָטא נָ אַ אזַ א זַ אִ מיט וָ ואס ֶמען
אוּן עֶ ס ִאיז נִ ְ
ארן ֶמענְ ְט ְשׁן ,וִ וי ִמיט ַקבָּ לָ ה ,וַ וייל ֶמען
ֶקען ָאפְּ נַ ְ
אר ְשׁ ֵטייט,
עדער פַ ְ
ישׁט יֶ ֶ
וער ֶטער וָ ואס נִ ְ
עדט וֶ ְ
ֶר ְ
ְמ ֵמילָ א כַ אפְּ ן ֶמענְ ְט ְשׁן ִה ְתפַּ ֲעלוּת .וֶ וען ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
אוּמאן ָהאט ִאים ֵאיינֶ ער גֶ עפְ ֶרעגְ ט
ֶרבִּ י ִאיז גֶ עוֶ וען ִאין ַ
ארף ֶמען
צוּ עֶ ס ִאיז ֱא ֶמתַ ,אז צוּ ֶקענֶ ען ַקבָּ לָ ה ַד ְ
אס ְטן? ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ִמ ְקוָ ואוֹת אוּן פַ ְ
ישׁט ַאזוֹי ,נָ אר ָדאס ִאיז
ערט :נֵ יין! עֶ ס ִאיז נִ ְ
גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
ַא ָחכְ ָמה פּוּנְ ְקט וִ וי ַאלֶ ע ָחכְ מוֹת ) ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן רכ"ה(.
עֶ ס ִאיז ָדא ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ָהאבְּ ן ִדי ָחכְ ָמה פוּן
אוֹיס ֶרעכֶ ענֶ ען ֶדעם
ְ
ֶח ְשׁבּוֹן ,אוּן זֵ יי ֶקענֶ ען גְ לַ יי
עהן ,אוּן עֶ ס ִאיז
עדע זַ א וָ ואס זֵ יי זֶ ְ
ֶח ְשׁבּוֹן פוּן יֶ ֶ
דוּשׁה,
ענוּצט בִּ ְק ָ
גֶ עוֶ וען ַצ ִד ִיקים וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן ָדאס גֶ ְ
עקענְ ט
אוּן ִמיט זֵ ייעֶ ר ְשׁנֶ עלְ ן מ ַֹח ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ ֶ
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אוֹתיוֹת לוֹיט ֶדעם ֵשׁם ֲהוָ ָי"ה
אוֹיס ֶרעכֶ ענֶ ען ִצירוּפֵ י ִ
ְ
ער"ס עַ ד
אמבֶּ ְ
וְ כוּ' ,וָ ואס ֶמען ֶקען ִמיט ֶדעם ַמאכְ ן נָ ְ
קוּקט
גוּטן ָקאפּ אוּן ְ
ֵאין סוֹף ,אוּן וֶ וען ֵאיינֶ ער ָהאט ַא ְ
אט ֶרעפְ ט
עהן ַאז ָדאס בַּ ְ
עֶ פֶּ עס ָאןֶ ,קען עֶ ר גְ לַ יי זֶ ְ
אט ֶרעפְ ט אוֹי
ַאזוֹיפִ יל אוּן ַאזוֹיפִ יל ,וָ ואס ַאזוֹיפִ יל בַּ ְ
רוּשׁים,
ֶדער פָּ סוּק ,אוּן ַאזוֹי ֶקען ֶמען ַמאכְ ן גַ אנְ ֶצע ְד ִ
ערע ָחכְ מוֹת ,אוּן
עראוּם זֶ ענֶ ען ָדא נָ אַ אנְ ֶד ֶ
ויד ְ
וִ ֶ
וערט זֵ ייעֶ ר נִ ְתפָּ עֵ ל
ישׁט וֶ ְ
ֵאיינֶ ער וָ ואס ֶקען ָדאס נִ ְ
ערפוּןָ ,אבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ַאבִּ ְיסל ֵשׂכֶ לַ ,מאכְ ט
ֶד ְ
עֶ ר זִ י גְ לַ ייֶ דעם ֶח ְשׁבּוֹן "וָ ואס ָהאבּ ִאי פוּן
ֶדעם"?!
ְמ ֵמילָ א וֶ וען ֶמען גֵ ייט ִמיט ֶדעם עַ ל פִּ י שׁוּלְ ָחן
תּוֹרהִ ,איז
עָ רוּ ,אוּן ֶמען פִ ְירט זִ י נָ אר לוֹיט ִדי ָ
ועקצוּגֵ יין
וואוֹיל אוּן גוּטָ ,אבֶּ ער ַאז ֶמען פַ אנְ גְ ט ָאן ַאוֶ ְ
דוּרִ די ָחכְ מוֹת פוּן ִדי ֲהלָ כָ ה אוּן פוּן פָּ שׁוּט
ְ
עשׁ ֶטעלְ ט,
מוֹרא' ִדיג ַאיינְ גֶ ְ
ִא ִידי ְשׁ ֵקייטִ ,איז ָדאס שׁוֹין ָ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן י"ב(:
יקוּטי ֲ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט נָ א זַ יין ֵאייגֶ ענֶ עם ֵשׂכֶ לֶ ,קען עֶ ר
עוּתים .אוּן עֶ ס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען
רוֹיסע ָט ִ
קוּמען צוּ גְ ֶ
ֶ
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ארפִ ְירט
רוֹיסע ֶמענְ ְט ְשׁן וָ ואס ָהאבְּ ן ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן פַ ְ
גְ ֶ
אנוּצט ִמיט
ערעַ ,א ַדאנְ ק ֶדעם וָ ואס זֵ יי ָהאבְּ ן זִ י בַּ ְ
ַאנְ ֶד ֶ
זֵ ייעֶ ר ֵאייגֶ ענֶ ע ֵשׂכֶ ל אוּן ָחכְ ָמהֶ ] .דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
תּוֹרה נָ אכְ ֶדעם וָ ואס ֶמען ָהאט ִאים
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ִדי ָ
רוֹיסער ְמקוּבָּ ל ,וָ ואס עֶ ר
אר ֵציילְ ט אוֹיף גָ אר ַא גְ ֶ
פַ ְ
ארף ֶמען
ָהאט ְמ ַח ֵדשׁ גֶ עוֶ ועןַ ,אז ִאין חוּץ לָ ָא ֶרץ ַד ְ
ארד ִאיז ְמ ַר ֵמז אוֹיף
ארד ,וַ וייל ַא בָּ ְ
ישׁט ָהאבְּ ן ַקיין בָּ ְ
נִ ְ
רוֹיסע זַ אכְ ן ) ִא ְד ָרא ַרבָּ הַ ,דף קל ,ע"ב; ַשׁעַ ר ַה ִמּ ְצווֹת
זֵ ייעֶ ר גְ ֶ
ישׁט וֶ ְ
דוֹשׁים( ,אוּן חוּץ לָ ָא ֶרץ ִאיז נִ ְ
וערד צוּ ֶדעם
פַּ ְר ַשׁת ְק ִ
)עַ יֵ ין ַשׁ ֲאלוֹת ְוּתשׁוּבוֹת בְּ ֵאר עֵ ֶשׁקִ ,ס ָימן ע'(ָ .האט זִ יֶ דער
עמאלְ ְטס ָאנְ גֶ ערוּפְ ן אוּן גֶ עזָ אגְ טַ " :אז
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ֶד ָ
וערן
רוּמט וֶ ְ
אר ְק ְ
ֶמען גֵ ייט ִמיט ָחכְ מוֹת ֶקען ֶמען פַ ְ
עמאלְ ְטס ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן" ,אוּן ֶד ָ
מוֹה ַר"ן ִס ָימן
תּוֹרה ) ַחיֵ י ֲ
ער ַמאנְ ֶטע ָ
ֶרבִּ י גֶ עזָ אגְ ט ִדי אוֹיבֶ נְ ֶד ְ
נ"א(ֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער ַח ַתם סוֹפָ ר זי"ע בְּ ֶרענְ גְ ט ) ַשׁ ֲאלוֹת
ְוּתשׁוּבוֹת ַח ַתם סוֹפָ רֵ ,חלֶ ק אֹ ַרח ַחיִּ יםִ ,ס ָימן קנ"ט( ַאז עֶ ר ָהאט יָ א
ארד ,נָ אר ֶמען ָהאט ָדאס אוֹיף ִאים ְס ַתּם
גֶ ַ
עהאט ַא בָּ ְ
ַארוֹיפְ גֶ עלֵ ייגְ ט[.

קמב

וישׁן ַאיי
ִאי וִ ויל בְּ לַ ייבְּ ן צְ וִ ְ

בִּ פְ ַרט ַאז ֶמען וִ ויל ָהאבְּ ן ַה ְצלָ ָחה ִאין ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן
ֶרבִּ י'נְ ס זַ אֶ ,קען ָדאס נָ אר זַ יין ַאז ֶמען גֵ ייט ִמיט
ְתּ ִמימוּת וּפְּ ִשׁיטוּת ,אוּן וָ ואס ֶמער ְתּ ִמימוּת ֶמען ָהאט,
עדן
יח ,וַ וייל ִדי גַ אנְ ֶצע זַ א פוּן ֶר ְ
ִאיז ֶמען ֶמער ַמ ְצלִ ַ
אשׁעפֶ ערֶ ,קען ֶמען נָ אר ַאז ֶמען ָהאט ְתּ ִמימוּת,
צוּם בַּ ֶ
ישׁט ַקיין ֵשׂכֶ ל ,נָ אר
וייסט ַאז ֶמען ָהאט נִ ְ
אוּן ֶמען וֵ ְ
ערט
אשׁעפֶ ער ִאיז ָדא ,אוּן עֶ ר ֶה ְ
ִאי גְ לֵ ייבּ ַאז ֶדער בַּ ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן
יקוּטי ֲ
וארט )עַ יֵ ין לִ ֵ
עדעס וָ ְ
ִמיר אוֹיס יֶ ֶ
סב; קנה( .אוּן ַאז ִדי וִ וילְ ְסט ַדוְ ָוקא ַא בַּ אוַ וייז ,גֵ יי ד'
עהן ַאז ֶדער
ועסטוּ זֶ ְ
צוּריק ,וֶ ְ
ַאמוֹת אוּן קוּם ִ
אשׁעפֶ ער
אשׁעפֶ ער גֵ ייט ִאין ִדיר! וַ וייל ַאז ֶדער בַּ ֶ
בַּ ֶ
עמט פוּן ִדיר ַארוֹיס ֶדעם לֶ עבְּ ן ,לִ יגְ ְסטוּ שׁוֹין ַא
נֶ ְ
טוֹיטערַ ,אזוֹי וִ וי ַחזַ "ל זָ אגְ ן )נִ ָדה לא ע"א( :עֶ ס ִאיז ָדא
ֶ
אמע אוּן ֶדער
אטע ַמ ֶ
שׁוּתּפִ ים ִאין ַא ֶמענְ ְטשׁ; ַט ֶ
ְד ֵריי ְ
אשׁעפֶ ער גֶ עט ָדאס לֶ עבְּ ן,
אשׁעפֶ ער ,וְ כוּ' ,אוּן ֶדער בַּ ֶ
בַּ ֶ
וערן ,נֶ ע ְמט
קוּמט ִדי ַצייט עֶ ר זָ אל נִ פְ ָטר וֶ ְ
אוּן וֶ וען עֶ ס ְ
ערע
אשׁעפֶ ער ַאוֶ ועק זַ יין ֵחלֶ ק ,אוּן ִדי ַאנְ ֶד ֶ
ֶדער בַּ ֶ
אמע וְ כוּ'.
אטע ַמ ֶ
ֲחלָ ִקים בְּ לַ ייבְּ ט פַ אר ִדי ַט ֶ

וישׁן ַאיי
ִאי וִ ויל בְּ לַ ייבְּ ן צְ וִ ְ

קמג

וארענְ ט
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט זֵ ייעֶ ר ָאנְ גֶ עוָ ֶ
ישׁט לֶ ְ
מוֹה ַר"ן ִס ָימן תז-תח(ֶ :מען זָ אל נִ ְ
ערנֶ ען ִספְ ֵרי
ֲ
ַח ִק ָירה ֲאפִ ילוּ פוּן גְ דוֹלֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ,אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ארט ָאן אוֹיֶ דעם בַּ עַ ל עַ ֵק ָידהַ ,אז
ֶרבִּ י כַ אפְּ ט ָד ְ
רוֹיסער עֶ ְרלִ יכֶ ער ִאיד ,אוּן
אט ִשׁיג עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ַא גְ ֶ
כָ ְ
ישׁט
גוּטע ֵספֶ רָ ,דא זָ אל ֶמען נִ ְ
עמאכְ ט ַא ֶ
עֶ ר ָהאט גֶ ַ
אר ְשׁ ֵטיין
ישׁט פַ ְ
ועסט נִ ְ
קוּקן ִאין ֶדעם .וַ וייל אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
ְ
ועסטוּ בְּ לַ ייבְּ ן ִמיט ִדי ַק ְשׁיָ א ,וַ וייל זֵ יי
ֶדעם ֵתּירוּץ ,וֶ ְ
גוּטע ַק ְשׁיוֹת ,אוּן ָדאס כַ אפְּ ט ֶמען אוֹיף ,אוּן
פְ ֶרעגְ ן ֶ
ישׁט,
אר ְשׁ ֵטייט ֶמען שׁוֹין נִ ְ
קוּמט צוּם ֵתּירוּץ פַ ְ
וֶ וען עֶ ס ְ
ְמ ֵמילָ א בְּ לַ ייבְּ ט ֶמען פוּל ִמיט ַק ְשׁיוֹת ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן
) ַחיֵ י

)וְ עַ יֵ ין עוֹד ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן קב(.

ערנֶ ען
ישׁט לֶ ְ
ארוָ ואס זָ אל ֶמען נִ ְ
ֶמען זָ אגְ ט נָ א ,פַ ְ
קוּמט ַשׁבָּ ת
ֶדעם עַ ֵק ָידה? נָ אר ַא בַּ עַ לַ -הבַּ יִ ת ,וֶ וען עֶ ס ְ
יטאג נָ אכְ ן עֶ ְסן ,אוּן עֶ ר לֵ ייגְ ט זִ יַ א ַריין ִאין
נָ אכְ ִמ ָ
קוּקט
עמט עֶ ר ַארוֹיס ֶדעם עַ ֵק ָידה ,אוּן עֶ ר ְ
בֶּ עט ,נֶ ְ
קוּמט צוּם ֵתּירוּץ,
דוּרעַ אלֶ ע ַק ְשׁיוֹת ,אוּן וֶ וען עֶ ס ְ
ֶ
עדע
אס ְירט יֶ ֶ
עשׁלָ אפְ ן ,אוּן ַאזוֹי פַּ ִ
ִאיז עֶ ר שׁוֹין ַאיינְ גֶ ְ
ערנְ ט זִ יָ אן וָ וא נָ א
קוּמט אוֹיס ַאז עֶ ר לֶ ְ
וָ ואְ ,

קמד

וישׁן ַאיי
ִאי וִ ויל בְּ לַ ייבְּ ן צְ וִ ְ

וָ ואִ ,מיט ַק ְשׁיוֹת ,אוּן וִ ויבַּ אלְ ד בַּ יים ֵתּירוּץ ִאיז עֶ ר
עשׁלָ אפְ ןִ ,איז עֶ ר גֶ עבְּ לִ יבְּ ן ָאן ַא ֵתּירוּץ .אוּן
שׁוֹין ַאיינְ גֶ ְ
בַּ יי ֱאמוּנָ ה ַאז עֶ ס פַ אלְ ט נָ אר ַא ַריין ַא ְספֵ ק ְספֵ ָיקא ִאין
יקוֹרסוּת,
עדאנְ קִ ,איז ָדאס שׁוֹין כְּ פִ ירוֹת אוּן ַאפִּ ְ
גֶ ַ
ייט ְשׁט
עט ְ
ַאזוֹיוִ וי ֶדער בַּ עַ ל ֵשׁם טוֹב ַה ָקדוֹשׁ ָהאט גֶ ַ
)בַּ עַ ל ֵשׁם טוֹב עַ ל ַהתּ ָוֹרה ,פַּ ְר ַשׁת עֵ ֶקב(ֶ :דעם פָּ סוּק ) ְדבָ ִרים יא,
הים ֲא ֵח ִרים ,וִ וי נָ אר ַא
טז( :וְ ַס ְר ֶתּם ,וַ עֲ בַ ְד ֶתּם ֱא ִ
אוֹיסער ֶדעם
ֶ
ֶמענְ ְטשׁ ְט ַראכְ ט ַאז עֶ ס ִאיז ָדא עֶ פֶּ עס
אשׁעפֶ ערִ ,איז ָדאס שׁוֹין ַאזוֹי וִ וי עֶ ר ִדינְ ט
ֵהיילִ יגְ ן בַּ ֶ
בוֹדה זָ ָרה.
ֲע ָ
צוּקוּמען ָאן
ֶ
קוּמט אוֹיס ַאז צוּ ֱאמוּנָ ה ֶקען ֶמען נָ אר
ְ
זוֹהר
ֵשׂכֶ ל ,וַ וייל ' ֱאמוּנָ ה' ִאיז ִדי ִמ ָדה פוּן ' ַמלְ כוּת'ַ ) ,
ַה ָקדוֹשׁ פַּ ְר ַשׁת וַ יִ ְק ָראַ ,דף טז; פִּ נְ ָחסַ ,דף רל( ָדאס ֵה ְ
ייסט עֶ ר ִאיז
ְמ ַקבֵּ ל אוֹיף זִ י' עוֹל ַמלְ כוּת ָשׁ ַמיִ ם' ,אוּן עֶ ר גְ לֵ ייבְּ ט
אשׁעפֶ ער ִאיז ָדא ,אוּן ַאז
בֶּ ֶאמוּנָ ה ְשׁלֵ ָימה ַאז ֶדער בַּ ֶ
עדן צוּ ִאים,
ארף ִאיֶ ר ְ
אשׁעפֶ ער ִאיז ָדאַ ,ד ְ
ֶדער בַּ ֶ
ָאבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ַא ָחכָ ם אוּן פַ אנְ גְ ט ָאן
אשׁעפֶ ער ִאיז ָדא ,אוּן צוּ עֶ ר
ְט ַראכְ ְטן :צוּ ֶדער בַּ ֶ
אקע אוֹיס וְ כוּ'ִ ,איז ָדאס שׁוֹין כְּ פִ ירוֹת
ערט ִאים ַט ֶ
ֶה ְ

וישׁן ַאיי
ִאי וִ ויל בְּ לַ ייבְּ ן צְ וִ ְ

קמה

יקוֹרסוּת ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן
אוּן ַאפִּ ְ
ִס ָימן סב( .אוּן ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ֶדער יְ סוֹד בַּ יים ֵהיילִ יגְ ן
ֶרבִּ י'ן.
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א'
יקוּטי ֲ
)עַ יֵ ין לִ ֵ

ארף ֶמען ְשׁ ֶטענְ ִדיג ַא ָראפּ בְּ ֶרענְ גֶ ען ִדי
וֶ ועגְ ן ֶדעם ַד ְ
וער ֶטער פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן נִ ְיד ִריגֶ ער אוּן
וֶ ְ
נִ ְיד ִריגֶ ערַ ,אזוֹיוִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
מוֹה ַר"ןִ ,ס ָימן שס(ִ :איָ האבּ ַא ָראפּ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ַמיינֶ ע
) ַחיֵ י ֲ
ישׁט
וער ֶטער ַאזוֹי נִ ְיד ִריגַ ,אז ִאיֶ קען ָדאס שׁוֹין נִ ְ
וֶ ְ
ארף זַ יין
ַא ָראפּ בְּ ֶרענְ גֶ ען נָ א נִ ְיד ִריגֶ ער .אוּן ָדאס ַד ְ
ישׁט ַמאכְ ן ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ןס
אוּנְ זֶ ער ַא ְרבֶּ עט ,אוּן נִ ְ
וער ֶטער ִטיפֶ ער אוּן ֶהעכֶ ערַ ,אז ֶדער ַהמוֹן עַ ם זָ אל
וֶ ְ
אר ְשׁ ֵטיין וָ ואס ֶמען וִ ויל ,אוּן ָאפְּ ַמאכְ ן ַאז ָדאס
ישׁט פַ ְ
נִ ְ
ישׁט פַ אר ִאים.
ִאיז נִ ְ
ג.
ָדאס ִאיז ִדי ַמעְ לָ ה פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ְספָ ִרים וָ ואס
עדער זָ אל ָדאס ֶקענֶ ען
וארן ַאז יֶ ֶ
זֶ ענֶ ען גֶ ע ְשׁ ִריבְּ ן גֶ עוָ ְ
אט ִשׁיג רוֹב ֶמענְ ְט ְשׁן ק ְוּקן ָדאס ָאן,
אר ְשׁ ֵטיין ,וָ ואס כָ ְ
פַ ְ
שׁוּטע זַ אכְ ן וְ כוּ'ָ ,אבֶּ ער ַאז ֶמען ק ְוּקט זִ י גוּט ָאן,
וִ וי פָּ ֶ

קמו

וישׁן ַאיי
ִאי וִ ויל בְּ לַ ייבְּ ן צְ וִ ְ

ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ְספָ ִרים  -וָ ואס
עהט ֶמען ַאז נָ אכְ ן לֶ ְ
זֶ ְ
וּמשׁ
עמט ֶמען ַא ח ָ
אקע אוֹיס ַאזוֹי פָּ שׁוּט  -נֶ ְ
ק ְוּקן ַט ֶ
עדע וָ ואִ ,די
אוּן ֶמען ֵהייבְּ ט ָאן ַמ ֲעבִ יר ֶס ְד ָרה זַ יין יֶ ֶ
ערנֶ ען ִמ ְשׁנַ יוֹתִ ,אין ִדי
זֶ עלְ בֶּ ע זַ א פַ אנְ גְ ט עֶ ר ָאן צוּ לֶ ְ
ַצייט וָ ואס עֶ ר ָהאט ֵקיינְ ָמאל נִ י ְשׁט גֶ עעֶ פֶ ענְ ט ַקיין
ערנֶ ען
עט ַראכְ ט בַּ יי זִ י :צוּ לֶ ְ
ִמ ְשׁנַ יוֹת ,וַ וייל עֶ ר ָהאט גֶ ְ
ארף ֶמען זַ יין ַא ַאלְ ֶטער ִאיד! וָ ואס
ִמ ְשׁנַ יוֹת ַד ְ
ערנְ ט ֶמען ְצוֵ ויי
עמאלְ ְטס ְצוִ וי ְשׁן ִמנְ ָחה ַמ ֲע ִריב ,לֶ ְ
ֶד ָ
עדט נָ א פוּן גְ ָמ ָרא! אוּן ַא
ְד ֵריי ִמ ְשׁנַ יוֹת ,אוּן וֶ וער ֶר ְ
עדן
ַדאנְ ק ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ְספָ ִרים ַמאכְ ט עֶ ר זִ יַ א ִשׁיעוּר יֶ ְ
ָטאג ִאין ִמ ְק ָראִ ,מ ְשׁנָ ה ,גְ ָמ ָרא ,וְ כוּ'.
וֹיסער גָ אוֹן ֶרבִּ י י ֵוֹסף עֶ נְ גְ ל זי"ע וָ ואס ָהאט
ֶדער גְ ר ֶ
עמאכְ ט ַא ַסאֵ שׁיינֶ ע אוּן ִטיפֶ ע ְספָ ִריםָ ,האט
גֶ ַ
גֶ עזָ אגְ ט' :פַ אר ִאיָ האבּ ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן צוּ ַמאכְ ן ְספָ ִרים
ער ִציג ָמאל ַשׁ"סָ ,אן ַר ִשׁ"י,
ָהאבּ ִאי ד ְוּרכְ גֶ עזָ אגְ ט פֶ ְ
עצט
תּוֹספוֹת ,אוּן נָ אכְ ֶדעם ָהאבּ ִאיִ מי גֶ עזֶ ְ
אוּן ָאן ְ
ערנֶ ען'ְ .מ ֵמילָ א ִאיז שׁוֹין נִ י ְשׁט ַקיין וואוּנְ ֶדער ַאז
לֶ ְ
וארן
ֶדער ָקאפּ ָהאט זִ יִ אים גֶ עעֶ פֶ ענְ ט ,אוּן ִאיז גֶ עוָ ְ
ַאזַ א גָ אוֹן עוֹלָ ם.
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וֹהר ַה ָקדוֹשׁ
ֶדער ז ַ
ייט ְשׁט אוֹיס ֶדעם גַ אנְ ְצן ִסיפּוּר פוּן
ז ַוֹהר ַדף עה ,ע"ב(ַ :ט ְ
ֱאלִ ֶימלֶ ִ מיט נָ ֳע ִמיַ ,אז ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיפְ ן גוּף
ִמיט ִדי נְ ָשׁ ָמה; אוּן כִ לְ יוֹן ָדאס ִאיז ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע,
ארלֶ ענְ דוּנְ ג
וַ וייל ֶדער יֵ ֶצר ָה ַרע וִ ויל ַמאכְ ן ַא כְּ לָ יָ ה-פַ ְ
פוּן ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן נָ עֳ ִמי ָדאס ִאיז ִדי נְ ָשׁ ָמה ,וֶ ועגְ ן
עקוּמען ָהאט ֶמען גֶ עזָ אגְ ט
ֶ
ֶדעם וֶ וען זִ י ִאיז צ ִוּר ְיקגֶ
ערט
)רוּת א ,יט-כא(ֲ ' :הזֹאת נָ ֳע ִמי'? ָהאט זִ י גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
יטער ,וַ וייל ֶדער
רוּפְ ט ִמיר נִ י ְשׁט נָ ֳע ִמי-זִ יס נָ אר ָמ ָרה-בִּ ֶ
עמאכְ טֲ ,אנִ י
יטער גֶ ַ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִמיר זֵ ייעֶ ר בִּ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
ְמלֵ ָאה ָהלַ כְ ִתּי ִאי בִּ ין גֶ עגַ אנְ גֶ ען פִ יל ,וְ ֵר ָיקם ֱה ִשׁיבַ נִ י.
וּמט זִ י
וּמט ַא ָראפּ ,ק ְ
ייסט וֶ וען ִדי נְ ָשׁ ָמה ק ְ
ָדאס ֵה ְ
ַא ָראפּ ָאנְ גֶ עפִ ילְ טַ ,אזוֹי וִ וי ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט )נִ ָדה ל ע"ב(:
ערנְ ט ֶמען ִאים אוֹיס כָּ ל
וֶ וען ַא ִקינְ ד ִאיז בִּ ְמעֵ י ִאמוֹ לֶ ְ
וּמט ַא
וּמט ַארוֹיס ,ק ְ
תּוֹרה כּוּלָ ה ,אוּן וֶ וען עֶ ר ק ְ
ַה ָ
עסט
ארגֶ ְ
ַמלְ ָא אוּן גֶ עבְּ ט ִאים ַא ְשׁנֶ עלְ ֶקע אוּן עֶ ר פַ ְ
ארעוֶ וען ַאלֵ ייןִ ,איז עֶ ר
ַאלֶ עס .כְּ ֵדי עֶ ר זָ אל יֶ עצְ ט ָה ֶ
זוֹכֶ ה אוּן עֶ ר ָהאט ִדי ִריכְ ִטיגֶ ע ַה ְק ָדמוֹת ,אוּן עֶ ר ָהאט
ערנֶ ען
וּמט ָאן צוּ לֶ ְ
ארעוֶ ועט עֶ ר ַאלֵ יין ,אוּן ק ְ
ֵשׂכֶ לָ ,ה ֶ
)ז ַֹהר ָח ָדשׁ רוּתַ ,דף עה; עח; פגִ .תּיקוּנֵ י

קמח
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תּוֹרה ,אוּן עֶ ר ֶד ְ
ער ַמאנְ ט זִ י וָ ואס עֶ ר ָהאט
ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
עהאט ַקיין ֵשׂכֶ ל,
ערנְ טָ ,אבֶּ ער ַאז עֶ ר ָהאט נִ י ְשׁט גֶ ַ
גֶ עלֶ ְ
תּוֹרה,
אוּן עֶ ר ָהאט נִ י ְשׁט ד ֶוּרעכְ גֶ עזָ אגְ ט ִדי גַ אנְ ֶצע ָ
וּמט צ ִוּריק אוֹיף יֶ ענֶ ער
עמאלְ ְטס וֶ וען ִדי נְ ָשׁ ָמה ק ְ
ֶד ָ
שׁוֹמר ַהפֶּ ַתח ) ַתּנָ א ְדבֵ י ֵאלִ יָ הוּ ַרבָּ ה,
וֶ ועלְ ט ,פְ ֶרעגְ ט ֶדער ֵ
סוּקים
פֵּ ֶרק א(' :עַ רוִֹ מ ְק ָרא ֶשׁ ָק ִר ָית' ,לֵ ייג ַא ָראפּ ִדי פְּ ִ
ערנְ ט' .עַ רוִֹ מ ְשׁנָ ה ֶשׁ ָשׁנִ ָית' ,לֵ ייג
אסט גֶ עלֶ ְ
וָ ואס דוּ ָה ְ
אסט גֶ ע' ַחזֶ ְר'ט .אוּן ַאז
ַא ָראפּ ִדי ִמ ְשׁנַ יוֹת וָ ואס דוּ ָה ְ
וֹיסע בּוּשׁוֹת.
ֶמען ָהאט ָדאס נִ י ְשׁט ִאיז גְ ר ֶ
וֹהר ַה ָקדוֹשֲׁ ' ,אנִ י ְמלֵ ָאה
ייט ְשׁט ֶדער ז ַ
ָדאס ַט ְ
תּוֹרה
וּמען ַא ֶהער פוּל ִמיט כָּ ל ַה ָ
ָהלַ כְ ִתּי' ִאי בִּ ין גֶ עק ֶ
יידיג,
כּוּלָ הָ ,אבֶּ ער 'וְ ֵר ָיקם ֱה ִשׁיבַ נִ י' ִאי גֵ יי צ ִוּריק לֵ ִ
' ֲהזֹאת נָ ֳע ִמי' ִאיז ֶדען ָדאס זִ יסַ ' ,אל ִתּ ְק ֶראנָ ה לִ י נָ ֳע ִמי
ְק ֶראןָ לִ י ָמ ָרה כִּ י ֵה ַמר ַשׁ ַדּי לִ י ְמאֹד' עֶ ס ִאיז ִמיר ָדא
יטער.
זֵ ייעֶ ר בִּ ֶ
וֶ ועגְ ן ֶדעם וֶ וער עֶ ס וִ ויל זַ יין ְמק ָוּרב צוּם ֵהיילִ יגְ ן
ויסן ָדאס וָ ואס ַחזַ "ל זָ אגְ ן ) ָאבוֹת פֵּ ֶרק ב,
ארף וִ ְ
ֶרבִּ י'ןַ ,ד ְ
ִמ ְשׁנָ ה ה(' :וְ א עַ ם ָה ָא ֶרץ ָח ִסיד' ַאן עַ ם ָה ָא ֶרץ ֶקען
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נִ י ְשׁט זַ יין ַקיין ָח ִסידֶ ] .דער אוֹר ַה ַחיִ ים ַה ָקדוֹשׁ
וּקוֹתי ,כו ,ג .אוֹת ו( :עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען
אר ֵציילְ ט )פַּ ְר ַשׁת בְּ ח ַ
פַ ְ
עט ַראכְ טַ :אז עֶ ר וִ ויל ַא ָראפּ
ַאן עַ ם ָה ָא ֶרץ וָ ואס ָהאט גֶ ְ
עט ַראכְ ט ַאז
וֹיסע נְ ָשׁ ָמהָ ,האט עֶ ר גֶ ְ
בְּ ֶרענְ גֶ ען גָ אר ַא גְ ר ֶ
עס ֶטע ַצייט פַ אר ֶדעם וֶ ועט זַ יין יוֹם כִּ פּוּר
ִדי בֶּ ְ
בַּ יינַ אכְ ט ,וָ ואס ִאיז זֵ ייעֶ ר ַא ֵהיילִ יגֶ ע נַ אכְ טָ ,אבֶּ ער
ערנְ ט ָהאט עֶ ר נִ י ְשׁט
וִ ויבַּ אלְ ד עֶ ר ָהאט נִ י ְשׁט גֶ עלֶ ְ
גֶ עווא ְוּסט ַאז ָדאס ִאיז ַאן ִאיסוּר כָּ ֵרת ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן![
אוּן ַאז ֶמען וִ ויל זַ יין ַא ָח ִסיד פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן
ערנֶ ען ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'נְ ס ְספָ ִרים ,בִּ פְ ַרט
ארף ֶמען לֶ ְ
ַד ְ
עדע
ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן אוּן ַחיֵ י מ ֲוֹה ַר"ן אוּן ְמ ַקיֵ ים זַ יין יֶ ֶ
יחה פָּ שׁוּט ַאזוֹיוִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ טָ .דאס
ִשׂ ָ
ִאיז גֶ עוֶ וען ַמיין ַה ְצלָ ָחה ,אוּן וֶ וען ִאי בִּ ין
עהן
וּמען ִאין ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן ע"ו ,אוּן גֶ עזֶ ְ
ָאנְ גֶ עק ֶ
וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י גֶ עט אוּנְ ז ַא ' ֵס ֶדר ֶד ֶרַ הלִ ימוּד',
ָהאבּ ִאי זִ י צוּגֶ עכַ אפְּ ט צוּ ֶדעם בִּ ְתּ ִמימוּת ,אוּן ֶמען
בּוֹדדוּת ,אוּן ַאזוֹי ַאלֶ ע
עדט שׁוֹין נִ י ְשׁט פוּן ִה ְת ְ
ֶר ְ
עט ָראפְ ן ִאין ֵהיילִ יגְ ן
ערע עֵ צוֹת וָ ואס ִאיָ האבּ גֶ ְ
ַאנְ ֶד ֶ
ֶרבִּ ין'ס ְספָ ִריםָ ,האבּ ִאיָ דאס גְ לַ יי גֶ עפָ אלְ גְ ט
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ִאינְ גַ אנְ ְצן בִּ ְתּ ִמימוּת וּפְּ ִשׁיטוּת ,אוּן  -בָּ רוַּ ה ֵשׁם ִ -אי
ערשׁ.
עהאט וֶ וער עֶ ס זָ אל ִמיר זָ אגְ ן ַאנְ ֶד ְ
ָהאבּ נִ י ְשׁט גֶ ַ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ארן גוּף,
ארף גֶ עבְּ ן עֶ ְסן פַ ְ
ח'( :פּוּנְ ְקט ַאזוֹיוִ וי ֶמען ַד ְ
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ' ְמזוֹנָ א ְדגוּפָ א'ָ ,דאס
וָ ואס ָדאס וֶ ְ
ארף ֶמען גֶ עבְּ ן צוּ עֶ ְסן פַ אר ִדי נְ ָשׁ ָמה ,וָ ואס
זֶ עלְ בֶּ ע ַד ְ
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ' ְמזוֹנָ א ְדנִ ְשׁ ָמ ָתא' .וַ וייל פּוּנְ ְקט
ָדאס וֶ ְ
ַאזוֹיוִ וי פַ אר ֶדעם גוּף גֶ עט ֶמען צוּ עֶ ְסן פִ ישׁ ,פְ לֵ יישׁ,
ארף ֶמען אוֹי
אמפָּ אטַ ,אזוֹי אוֹי פַ אר ִדי נְ ָשׁ ָמה ַד ְ
ָק ְ
וּמשׁ ַאבִּ ְיסל ִמ ְשׁנַ יוֹת ַאבִּ ְיסל גְ ָמ ָרא אוּן
גֶ עבְּ ן ַאבִּ ְיסל ח ָ
ֶמ ְד ָרשׁ.
וּטי מ ֲוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב'ִ ,ס ָימן
)לִ יק ֵ

אשׁית ַרבָּ ה ,ס"ו ,ג( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט )בְּ ֵר ִ
ייט ְשׁט ָדאס
קים וְ כוּ'ַ ,ט ְ
אשׁית כז ,כח( :וְ יִ ֶתּן לְ ָ ה ֱא ִ
)בְּ ֵר ִ
ֶדער ֶמ ְד ָרשׁ אוֹיס; יִ ְצ ָחק ָאבִ ינוּ ָהאט גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יַ ֲעקֹב
ָאבִ ינוּ עֶ ר זָ אל זוֹכֶ ה זַ ייןִ ' :מ ַטּל ַה ּ ָשׁ ַמיִ ם' ָדאס ֵמיינְ ט
וּמ ְשׁ ַמנֵּ י
ערנֶ ען ִמ ְק ָראִ ' ,
עדן ָטאג לֶ ְ
ֶמען ,עֶ ר זָ אל יֶ ְ
ערנֶ ען ִמ ְשׁנָ ה' ,וְ רוֹ"ב ָדגָּ ן'
עדן ָטאג לֶ ְ
ָה ָא ֶרץ' עֶ ר זָ אל יֶ ְ
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ארף
ערנֶ ען ַתּלְ מוּד] ,אוּן גְ ָמ ָרא ַד ְ
עדן ָטאג לֶ ְ
עֶ ר זָ אל יֶ ְ
ערנֶ ען ַא ַסא' [,וְ ִתיר ֹ ׁש' ָדאס ֵמיינְ ט ֶמען ַאגָ ָדה.
ֶמען לֶ ְ
ד.
בָּ רוַּ ה ֵשׁם ִמיר זֶ ענֶ ען ְמק ָוּרב צוּ ַאזַ א ֵהיילִ יגְ ן
ארף ֶמען ִאים פָ אלְ גְ ן ,אוּן ַאז ֶמען וִ ויל נִ י ְשׁט,
ֶרבִּ י'ןַ ,ד ְ
אר ְד ֵרייעֶ ן אוּן זָ אגְ ן ' ֶדער ֶרבִּ י
אטשׁ נִ י ְשׁט פַ ְ
זָ אל ֶמען כָ ְ
ָהאט ָדאס נִ י ְשׁט גֶ עזָ אגְ ט' ,אוּן ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
וּמען צוּ ִאים ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה
ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ַאז ֶמען זָ אל ק ֶ
וּמען ֵאיינֶ ער אוּן זַ יין ְקלוּגֶ ער פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן
וִ וי ֶקען ק ֶ
ערשׁ,
ֶרבִּ י'ן אוּן זָ אגְ ן ַאז עֶ ר ָהאט ַמ ִשׂיג גֶ עוֶ וען ַאנְ ֶד ְ
ארן אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה פוּנֶ עם ֵהיילִ יגְ ן
ועקפָ ְ
אוּן ַאוֶ ְ
ֶרבִּ י'ן.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער בַּ עַ ל ַה ַתּנְ יָ א זי"ע ָהאט נָ אכְ גֶ עזָ אגְ ט
ערט פוּן זַ יין
עה ְ
ַא מ ָוֹרא' ִדיגֶ ע ַמ ֲע ֶשֹה וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
יטשׁ ,אוּן עֶ ר
וֹיסער ַמגִ יד פוּן ֶמעזְ ִר ְ
ֶרבִּ י'ן ֶדער גְ ר ֶ
ער ֵציילְ ן זֵ ייעֶ ר זֶ עלְ ְטןָ ,אבֶּ ער וֶ וען עֶ ר
פְ לֶ עגְ ט ָדאס ֶד ְ
ערן ,אוּן ָדאס
ער ֵציילְ ט פְ לֶ עגְ ט ִאים גִ ְיסן ְט ֶר ְ
ָהאט עֶ ס ֶד ְ
ִאיז ִדי ַמ ֲע ֶשֹה:

קנב

וישׁן ַאיי
ִאי וִ ויל בְּ לַ ייבְּ ן צְ וִ ְ

וֹיסער ַתּלְ מוּד ָחכָ ם וָ ואס עֶ ר
עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא גְ ר ֶ
תּוֹרה לְ ַקנְ ֵטר ,צוּ זַ יין ַא לַ ְמ ָדן אוּן ַא
ערנְ ט ָ
ָהאט גֶ עלֶ ְ
ערנֶ ען
עסער לֶ ְ
גָ אוֹן ,אוּן ֶקענֶ ען אוֹיפְ וַ וייזְ ן ַאז עֶ ר ֶקען בֶּ ֶ
ייצט ִמיט
ער ְ
ערע ,אוּן עֶ ר ָהאט זִ יְ שׁ ֶטענְ ִדיג גֶ ֵ
פוּן ַאנְ ֶד ֶ
ערנְ ט ,בִּ יז
ערע ,אוּן ַאזוֹי ָהאט עֶ ר זֵ ייעֶ ר ַא ַסא גֶ עלֶ ְ
ַאנְ ֶד ֶ
וֹיסער לַ ְמ ָדן ,אוֹי פְ לֶ עגְ ט עֶ ר
וארן ַא גְ ר ֶ
עֶ ר ִאיז גֶ עוָ ְ
ַדאוֶ וענֶ ען ִמיט כַּ וָ ונָ הָ ,אבֶּ ער וָ ואס ִאיז גֶ עוֶ וען זַ יינֶ ע
ערנֶ ען,
ַאלֶ ע ְתּפִ ילוֹת? ַאז וִ ויבַּ אלְ ד ִאיֶ קען ַאזוֹיפִ יל לֶ ְ
ערנֶ ען ַאזוֹי וִ וי ֶדער
אוּן ִאיֶ קען שׁוֹין ַאזוֹי ַסא לֶ ְ
ֵהיילִ יגֶ ער בֵּ ית י ֵוֹסף ,וִ ויל ִאיָ האבְּ ן ַא ַמגִ יד פוּן ִה ְימל
ערנֶ עןַ ,אזוֹיוִ וי ֶדער בֵּ ית
וּמען ִמיט ִמיר לֶ ְ
וָ ואס זָ אל ק ֶ
עהאט.
י ֵוֹסף ָהאט גֶ ַ
וערט נִ ְתגַ לֶ ה צוּ ִאים ַא ַמגִ יד ,אוּן
וַ יְ ִהי ַהיוֹם ,עֶ ס וֶ ְ
ויסן ַאז ַדיין נְ ָשׁ ָמה ִאיז גָ אר ַא
זָ אגְ ט ִאים :זָ אלְ ְסט וִ ְ
וֹיסע נְ ָשׁ ָמה ,אוּן ֶמען ָהאט ִמיר גֶ ע ִשׁ ְיקט פוּן ִה ְימל
גְ ר ֶ
וּמען צוּ ִדיר ,נָ אר דוּ זָ אלְ ְסט נָ אֶ מער
ַאז ִאי זָ אל ק ֶ
וּמען צוּ
עטןַ ,אז ִאי זָ אל ק ֶ
יטער בֶּ ְ
ערנֶ ען ,אוּן וַ וי ֶ
לֶ ְ
וארן ָמלֵ א ִשׂ ְמ ָחה ,אוּן
אר ְשׁ ֵטייט זִ י עֶ ר ִאיז גֶ עוָ ְ
ִדיר .פַ ְ
עטןִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל עוֹלָ ם ִאי
עדאנְ ְקט אוּן גֶ עבֶּ ְ
עֶ ר ָהאט גֶ ַ
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אסט ִמיר גֶ ע ִשׁ ְיקט ַא ַמגִ ידִ ,שׁיק ִמיר ִאים
ַדאנְ ק ִדיר ָה ְ
נָ א.
וַ יְ ִהי ַהיוֹם ,זָ אגְ ט ִאים ֶדער ַמגִ יד :דוּ בִּ יזְ ט ֶהעכֶ ער
פוּן ֶדעם גַ אנְ ְצן דוֹר ,אוּן ֶדער גַ אנְ ֶצער דוֹר אוּן ַאלֶ ע
ארפְ ְסט ָדאס
זֵ ייעֶ ֶרע גֶ עלְ ֶטער ִאיז ַדיינְ ס ,אוּן 'דוּ' ַד ְ
וּמען צוּ ִדיר ַא
ַמעְ לָ ה זַ יין ,וֶ ועגְ ן ֶדעם וֶ וען עֶ ס וֶ ועט ק ֶ
תּוֹרה ,וֶ וער עֶ ס וֶ ועט ִדיר גֶ עבְּ ן ֶמער גֶ עלְ ט זָ אלְ ְסטוּ
ִדין ָ
עמען פַ אר ִאים ,אוּן פַּ ְס ְק'נֶ ען ַאזוֹי וִ וי ִאים,
זִ יָ אנְ נֶ ֶ
וַ וייל ַאז עֶ ר גֶ עבְּ ט ִדיר ֶמער גֶ עלְ ט ִאיז ַא ִס ָימןַ ,אז ָדא
ארפְ ְסטוּ ָדאס ַמעְ לָ ה זַ יין
לִ יגְ ט ֶמער נִ יצוֹצוֹתַ ,ד ְ
ארבְּ לֶ ענְ ְדט
ארק ֶמען ֶקען פַ ְ
] ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן וִ וי ְשׁ ַט ְ
וערן וֶ וען ֶמען פַ אלְ ט ַא ַריין ִאין גֵ יאוּת אוּן ִאין יֵ שׁוּת,
וֶ ְ
עדט זִ יֵ איין ַאז ַאלֶ עס ִאיז ַמיינְ ס ,אוּן ִאי
אוּן ֶמען ֶר ְ
ארף ַמעְ לָ ה זַ יין ִדי נִ יצוֹצוֹתֵ ,איי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק
ַד ְ
) ְדבָ ִרים טז י"ט(ַ ' :ה ּשׁ ַֹחד יְ עַ וֵּ ר עֵ ינֵ י ֲחכָ ִמים ,וִ ַיסלֵּ ף ִדּבְ ֵרי
ַצ ִדּ ִיקם'ָ ,אבֶּ ער ֶדער ַמגִ יד ָהאט ָדאִ מיר ַאזוֹי
גֶ עזָ אגְ ט![.
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וּמט יֶ ענֶ ער ַמגִ יד צוּ ִאים ,אוּן זָ אגְ ט
ֵאיין ָטאג ק ְ
וֹיס ֶטער ִאיז ָדא ַא ַסאְ צלָ ִמים פוּן גָ אלְ ד
ִאיםִ :אין ְקל ְ
אר ְטן
אוּן זִ ילְ בֶּ ער ,גֵ יי ַא ַריין אוּן נֶ עם ָדאס ,וַ וייל ָד ְ
וארן אוּן
ארן גֶ עוָ ְ
ארלָ ְ
זֶ ענֶ ען נֶ עבֶּ עַ אזוֹיפִ יל נְ ָשׁמוֹת פַ ְ
ערט פַ אר
עה ְ
עמען ,אוּן ָדאס גֶ ֶ
ארפְ ְסט ָדאס ַארוֹ ְיסנֶ ֶ
דוּ ַד ְ
ויאזוֹי ֶקען ִאי גֵ יין?
ִדירָ ,האט עֶ ר ִאים גֶ עפְ ֶרעגְ ט ,וִ ַ
זָ אגְ ט ִאים ֶדער ַמגִ יד :גֵ יי בַּ יינַ אכְ טִ ,איז עֶ ר גֶ עגַ אנְ גֶ ען
וּמען ַאלֶ ע כֵּ לִ ים ִמיט
בַּ יינַ אכְ ט ,אוּן עֶ ר ָהאט צַ אם גֶ ענ ֶ
לוּצלִ ינְ ג ִאיז ֶדער
ִדי ְצלָ ִמים פוּן זִ ילְ בֶּ ער אוּן גָ אלְ ד ,פְּ ְ
עהט וָ ואס עֶ ס גֵ ייט פָ אר,
וּמען ,אוּן עֶ ר זֶ ְ
גַ לַ ח ָאנְ גֶ עק ֶ
ָהאט ֶמען גְ לַ יי גֶ ערוּפְ ן ִדי פָּ אלִ ֵיציי אוּן ֶמען ָהאט
ִאים גֶ ע ְשׁ ֶטעלְ ט צוּם ִמ ְשׁפָּ ט ,אוּן ֶדער ִריכְ ֶטער ָהאט
גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט :וִ ויבַּ אלְ ד עֶ ר ָהאט נִ י ְשׁט גֶ ע'גַ נְ בֶ 'ט ,נָ אר
עֶ ר ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט גַ נְ בֶ 'נֶ ען וַ וייל ֶמען ָהאט ִאים ָדא
יטן ִדי גְ נֵ יבָ ה ,זָ אל עֶ ר זִ ְיצן ַא יָ אר
גֶ עכַ אפְּ ט נָ אִ אינְ ִמ ְ
ִאין ְתּפִ ָיסה!
עצט וֶ וען עֶ ר ִאיז שׁוֹין גֶ עזִ ְיצן ִאין ְתּפִ ָיסהָ ,האט
יֶ ְ
עֶ ר ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן צוּ וֵ ויינֶ ען אוּן ִמ ְתפַּ לֵ ל זַ יין צוּ ֶדעם
עהט זִ י צוּ ִאים :קוּק וואוּ ִאי בִּ ין ָדא,
ַמגִ יד ,אוּן בֶּ ְ
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עצט ,וָ ואס ֶדער גַ לַ ח וֶ ועט
זָ אגְ ט ִאים ֶדער ַמגִ יד :פוּן יֶ ְ
ועסטוּ
ִדיר זָ אגְ ן ,זָ אלְ ְסטוּ ִאים פָ אלְ גְ ן ,אוּן ַאזוֹי וֶ ְ
וּמען צוּ
ֶקענֶ ען ָהאבְּ ן ַא ִתּיקוּן .אוּן ֶדער גַ לַ ח ִאיז גֶ עק ֶ
ארק
ִאים ִאין ְתּפִ ָיסה ,אוּן זָ אגְ ט ִאיםִ :אי זֶ עה וִ וי ְשׁ ַט ְ
ייסטִ ,אי
עסט זִ י ,אוּן דוּ וֵ ויינְ ְסט אוּן ְשׁ ֵר ְ
וּט ֶשׁ ְ
דוּ מ ְ
ועסט זִ יְ שׁ ַמד'ן וֶ ועל
ָהאבּ פַ אר ִדיר ַא עֵ ָצה ,אוֹיבּ דוּ וֶ ְ
עמען פוּן ָדא! אוּן וִ ויבַּ אלְ ד
וֹיסנֶ ֶ
ִאיִ דיר גְ לַ ייַ אר ְ
ֶדער ַמגִ יד ָהאט ִאים ָדא גֶ עזָ אגְ ט ַאז עֶ ר זָ אל פָ אלְ גְ ן
אסן ַאז עֶ ר וֶ ועט זִ יְ שׁ ַמד'ן,
אשׁלָ ְ
ֶדעם גַ לַ חָ ,האט עֶ ר בַּ ְ
וּמ ָאה ,אוּן עֶ ר וֶ ועט
ַאזוֹי וֶ ועט עֶ ר ַא ַריין גֵ יין ִאין ִדי ט ְ
אר ְטן ְקדוּשׁוֹת ,אוּן עֶ ר ָהאט זִ י
נָ אַ מעְ לָ ה זַ יין פוּן ָד ְ
יידער גֶ ע' ְשׁ ַמד'ט ,אוּן ַאז עֶ ר ָהאט זִ י גֶ ע' ְשׁ ַמד'ט
לַ ֶ
וּמען ַקיין ַמגִ יד ,נָ אר
ִאיז שׁוֹין ֶמער נִ י ְשׁט גֶ עק ֶ
וּמט ִמיט צ ִוּר ֶיסענֶ ע ִשׁי,
עהט עֶ ר ֵאיינֶ ער ק ְ
לוּצלִ ינְ ג זֶ ְ
פְּ ְ
פְ ֶרעגְ ט עֶ ר ִאים ,וָ ואס ִאיז ָדאס?! זָ אגְ ט עֶ ר ִאיםִ ' :אי
עהאלְ ְטן ִאין ֵאיין
בִּ ין ֶדער ַס ֶמ"ֶ מ"ם! אוּן ִאיָ האבּ גֶ ַ
וּמען ַאז ִדי ִשׁיָ האט זִ יִ מיר שׁוֹין צ ִוּר ְיסן,
גֵ יין אוּן ק ֶ
בִּ יז ִאיָ האבּ ִדיר ַא ַריין גֶ עכַ אפְּ ט ִאין ַמיין נֶ עץ ,אוּן
רוֹיסער ַמגִ יד
ִדיר ָאפְּ גֶ ע' ְשׁ ַמד'ט! פְ לֶ עגְ ט ֶדער גְ ֶ
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ארן בַּ עַ ל ַה ַתּנְ יָ א זי"ע :קוּק וִ וי וַ וייט ֶמען
וֹיספִ ְירן פַ ְ
א ְ
ארן ַא ֶמענְ ְטשׁ ,בִּ יז ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן עֶ ר וֶ ועט זִ י
ֶקען ָאפְּ נַ ְ
ְשׁ ַמד'ן.
ִאין ֵספֶ ר ַה ִמדוֹת ִאין ָאנְ פַ אנְ ג
עדר ְוּקט ַא ַמ ֲע ֶשֹה וָ ואס עֶ ס ָהאט
ַה ַצּ ִדּיקִ ,ס ָימן תפ"ו( ִאיז גֶ ְ
ער ֵציילְ ט ֵאייֶ נע פוּן ִדי גְ ֶ
ֶד ְ
רוֹיסע ַתּלְ ִמ ִידים פוּנֶ עם
ֵהיילִ יגֶ ען ֶרבִּ ין ֶרבִּ י דוֹב ַחיָ ה'לֶ עס זצ"ל ,עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען
אדיזְ ִשׁין ,אוּן עֶ ר
ַא לַ אנְ גֶ ע ַצייט ֶדער ָרב ִאין ְשׁ ָטאט לָ ִ
עקלֶ עבְּ ט צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן,
וארן זֵ ייעֶ ר צוּגֶ ְ
ִאיז גֶ עוָ ְ
וארפְ ט
בִּ יז ֵאיינְ ָמאל ָהאט עֶ ר זִ יְ מיַ י ֵשׁב גֶ עוֶ וען ,עֶ ר וַ ְ
וּמט וואוֹינֶ ען ִאין ְשׁ ָטאט
ַאוֶ ועק ָדאס ַרבָּ נוּת אוּן ק ְ
בְּ ֶר ְסלֶ ב צוּ זַ יין ְשׁ ֶטענְ ִדיג נָ אנְ ט צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ,אוּן
וֹיסגֶ ערוּפְ ן ִאין זַ יין ְשׁ ָטאט ַאז עֶ ר
עֶ ר ָהאט גְ לַ יי א ְ
וערט אוֹיס ָרב ,אוּן עֶ ר
גֶ עזֶ עגֶ ענְ ט זִ י פוּן זֵ יי ,אוּן וֶ ְ
ִציעֶ ט זִ יַ א ִריבֶּ ער ַקיין בְּ ֶר ְסלֶ ב ִמיט זַ יין גַ אנְ ֶצע
עדן
ִמ ְשׁפָּ ָחה .אוּן זַ יין ֵס ֶדר פְ לֶ עגְ ט זַ יין ַאז עֶ ר פְ לֶ עגְ ט יֶ ְ
וּמען צוּם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ,בִּ ְשׁעַ ת ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
ָטאג ק ֶ
אצ ְירן ,אוּן נָ אכְ זָ אגְ ן
ֶרבִּ י ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ְשׁפַּ ִ
תּוֹרה פוּן ַאלְ ֶטע
וּשׁי ָ
אר ִשׁ ֶידענֶ ע ַמ ֲע ִשֹיוֹת אוּן ִחד ֵ
פַ ְ
) ְדפוּס יָ ָשׁן; וְ עַ יֵ ין פְּ עֻ לַּ ת
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ְספָ ִרים ,וִ ויבַּ אלְ ד עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ַא מ ָוֹרא' ִדיגֶ ער יַ ְדעָ ן,
עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען זַ אכְ ן וָ ואס עֶ ר ָהאט נָ אכְ גֶ עזָ אגְ ט ,וָ ואס
רוּקט אוֹיף ֶדעם:
עד ְ
וֹיסגֶ ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט זִ י א ְ
ויסע זַ אכְ ן
וּח ַהק ֶוֹדשׁ'! אוּן גֶ עוִ ֶ
' ָדאס ִאיז בֶּ ֱא ֶמת ר ַ
עמאכְ ט ,אוּן ָדאס ִאיז
ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ַאוֶ ועק גֶ ַ
ויסן וָ ואס
גֶ עוֶ וען בַּ יי ִאים ַא גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע ִשׂ ְמ ָחה ,צוּ וִ ְ
וּח ַהק ֶוֹדשׁ וְ כוּ'.
ִאיז ר ַ
ארן ֵהיילִ יגְ ן
ער ֵציילְ ט פַ ְ
ֵאיינְ ָמאל ָהאט ֶדער ָרב ֶד ְ
ֶרבִּ י'ן ַא ַמ ֲע ֶשֹה פוּן ַא ר ֹאשׁ יְ ִשׁיבָ ה וָ ואס ָהאט ֲחתוּנָ ה
עמאכְ ט זַ יין ָטאכְ ֶטער צוּ ַא בָּ חוּר פוּן זַ יין יְ ִשׁיבָ ה
גֶ ַ
ישׁער לַ ְמ ָדן אוּן עֶ ר
ערלִ ֶ
וֹיס ֶט ְ
וָ ואס עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען ַאן א ְ
ייטאג אוּן בַּ יינַ אכְ ט,
ייסיג בַּ ָ
ערנְ ט פְ לַ ִ
ָהאט גֶ עלֶ ְ
ערנְ ט ִאין בֵּ ית
ֵאיינְ ָמאל בַּ יינַ אכְ ט וֶ וען עֶ ר ָהאט גֶ עלֶ ְ
וּמען צוּ ִאים ַא ַמגִ יד
ַה ִמ ְד ָרשׁ ָהאט ָאנְ גֶ עפַ אנְ גֶ ען צוּ ק ֶ
ערנְ ט ִמיט ִאים ַא גַ אנְ ֶצע
פוּן ִה ְימל אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עלֶ ְ
נַ אכְ ט ָאבֶּ ער ֶדער ַמגִ יד ִאיז גֶ עוֶ וען פוּן ִדי ִס ְט ָרא ַא ְח ָרא
וּשׁהִ ) ,מן ַה ְס ַתּם ִאיז עֶ ר נִ כְ ָשׁל
אוּן נִ י ְשׁט פוּן ִדי ְקד ָ
וארן ִאין עֶ פֶּ עס ַא זַ א וָ ואס ד ֶוּרעֶ דעם ָהאט ִדי
גֶ עוָ ְ
עהאט ַא כּ ַֹח זִ יָ אנְ צוּכַ אפְּ ן ִאין ִאים(.
ִס ְט ָרא ַא ְח ָרא גֶ ַ
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ָאבֶּ ער עֶ ר ָהאט נִ י ְשׁט גֶ עווא ְוּסט ַאז ֶדער ַמגִ יד ִאיז פוּן
ער ַמאן ָהאט ָדאס נִ י ְשׁט
ִדי ִס ְט ָרא ַא ְח ָרא ,אוּן ֶדער יוּנְ גֶ ְ
ער ֵציילְ ט פַ אר ַקיין שׁוּם ֶמענְ ְטשׁ,
ֶד ְ
ֵאיינְ ָמאל ָהאט ֶדער ַמגִ יד ִאים ָאנְ גֶ עפַ אנְ גֶ ען
עדן צוּ ַאן ֲעבֵ ָירה ,אוּן עֶ ר ָהאט ִאים אוֹיפְ גֶ עוִ ויזְ ן
וּצוּר ְ
צ ֶ
ַאז ָדאס ִאיז פוּן ִה ְימל אוּן ד ֶוּרעֶ דעם וֶ ועט זַ יין וַ וייבּ
יח ,אוּן
זוֹכֶ ה זַ יין ַא ָראפְּ צוּבְּ ֶרענְ גֶ ען ִדי נְ ָשׁ ָמה פוּן ָמ ִשׁ ַ
ער ַמאן ָהאט ִאים גֶ עגְ לֵ ייבְּ ט אוּן עֶ ר ָהאט
ֶדער יוּנְ גֶ ְ
עדן זַ יין וַ וייבּ זִ י זָ אל ִאים
צוּר ְ
ער ֶ
ָאנְ גֶ עפַ אנְ גֶ ען ִאיבֶּ ְ
אר ֵציילְ ט ַאז עֶ ס ִאיז
פָ אלְ גְ ן ,אוּן עֶ ר ָהאט ִאיר פַ ְ
וּמען צוּ ִאים ַא ַמגִ יד פוּן ִה ְימל אוּן עֶ ר ָהאט ִאים
גֶ עק ֶ
וּהן וַ וייל ָדאס ִאיז ִמן ַה ָשׁ ַמיִ םָ ,אבֶּ ער
ייסן ט ְ
עה ְ
ָדאס גֶ ֵ
וֹיסע יִ ְר ַאת ָשׁ ַמיִ ם ,אוּן זִ י
זַ יין וַ וייבּ ִאיז גֶ עוֶ וען ַא גְ ר ֶ
אטע,
ָהאט ִאים גֶ עזָ אגְ ט ַאז זִ י גֵ ייט ק ֶוֹדם פְ ֶרעגְ ן ִאיר ַט ֶ
ער ֵציילְ ט
וּהן ,אוּן זִ י ָהאט ָדאס ֶד ְ
אוּן ַאזוֹי ָהאט זִ י גֶ עט ְ
אטע ָהאט זִ י זֵ ייעֶ ר
אטע ,אוּן ִאיר ַט ֶ
פַ אר ִאיר ַט ֶ
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ַאז ֶדער
אקן ,וַ וייל עֶ ר ָהאט גְ לַ יי פַ ְ
ער ְשׁ ָר ְ
ֶד ְ
ַמגִ יד ִאיז פוּן ִדי ִס ְט ָרא ַא ְח ָרא ,עֶ ר ָהאט ֵתּיכֶ ף גֶ ערוּפְ ן
ויסן זָ אלְ ְסטוּ ַאז ֶדער
יידעם ,אוּן ִאים גֶ עזָ אגְ ט :וִ ְ
זַ יין ֵא ֶ

וישׁן ַאיי
ִאי וִ ויל בְּ לַ ייבְּ ן צְ וִ ְ

קנט

ַמגִ יד ִאיז פוּן ִדי ִס ְט ָרא ַא ְח ָרא ,אוּן ֶדער ִס ָימן ִאיזַ ,אז
עצייכֶ נְ ט ַאלֶ ע
וּשׁה זֶ ענֶ ען ָאנְ גֶ ֵ
בַּ יי ַא ַמגִ יד פוּן ִדי ְקד ָ
ערן ,אוּן ִדי א ִוֹתיוֹת פוּן ִדי ֵשׁם
ַאלֶ ף-בַּ יִ ת אוֹיף זַ יין ְשׁ ֶט ְ
ֲהוָ ָי"ה בָּ רוּ הוּא ַשׁיינֶ ען ,אוּן בַּ יי ַא ַמגִ יד פוּן ִס ְט ָרא
עצייכֶ נְ ט ִדי א ִוֹתיוֹת פוּן ִדי
ַא ְח ָרא זֶ ענֶ ען אוֹיָ אנְ גֶ ֵ
ערןָ ,אבֶּ ער ִדי א ִוֹתיוֹת פוּנֶ עם
ַאלֶ ף-בַּ יִ ת אוֹיף זַ יין ְשׁ ֶט ְ
ֵשׁם ֲהוָ ָי"ה בָּ רוּ הוּא לַ ייכְ ְטן נִ י ְשׁט ,אוּן וֶ וען ֶדער
עהן ַאז ִדי
ועסט זֶ ְ
וּמען ,אוּן דוּ וֶ ְ
ַמגִ יד וֶ ועט צוּ ִדיר ק ֶ
א ִוֹתיוֹת פוּנֶ עם ֵשׁם ֲהוָ ָי"ה בָּ רוּ הוּא לַ ייכְ ְטן נִ י ְשׁט
ויסן ַאז עֶ ר ִאיז פוּן ִדי
ועסטוּ וִ ְ
ערן וֶ ְ
אוֹיף זַ יין ְשׁ ֶט ְ
ִס ְט ָרא ַא ְח ָרא ,אוּן ִדי זָ אלְ ְסט זִ י זֵ ייעֶ ר ַאכְ טוּנְ ג גֶ עבְּ ן
עדיגְ ן ,וֶ ועגְ ן
פוּן ִאים ,אוּן עֶ ר וֶ ועט ִדיר זִ יכֶ ער וֶ ועלְ ן ֶשׁ ִ
ֶדעם גֶ עבּ ִאיִ דיר ִאיבֶּ ער ֵשׁמוֹת אוּן ְק ֵמיעוֹת ,וֶ ועט
וּהן,
ארנִ י ְשׁט ֶקענֶ ען ט ְ
עֶ ר ִדיר גָ ְ
וּמען צוּ ִאים ,אוּן וֶ וען
בַּ יינַ אכְ טִ ,איז ֶדער ַמגִ יד גֶ עק ֶ
עהן ַאז עֶ ס לַ ייכְ ט ִאים נִ י ְשׁט ִדי א ִוֹתיוֹת
עֶ ר ָהאט גֶ עזֶ ְ
פוּנֶ עם ֵשׁם ֲהוָ ָי"ה בָּ רוּ הוּא ָהאט עֶ ר גֶ עווא ְוּסט ַאז עֶ ר
וּהן ַאזוֹי וִ וי
ִאיז פוּן ִדי ִס ְט ָרא ַא ְח ָרא ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עט ְ
זַ יין ְשׁוֶ וער ָהאט ִאים בַּ אפוֹילְ ן ,אוּן ַאזוֹי ִאיז עֶ ר
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וארן פוּן ִאים ,אוּן וִ וי נָ אר ֶדער
אטעוֶ ועט גֶ עוָ ְ
ער ֶ
גֶ ַ
ערט ִדי ַמ ֲע ֶשֹה ִאיז עֶ ר זֵ ייעֶ ר
עה ְ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ ֶ
וארן ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ֶדעם
אמט גֶ עוָ ְ
ארפְ לַ ְ
פַ ְ
ָרבֶ ,רבִּ י דוֹב ַחיָ ה'לֶ עסִ ,מיט ֶדעם לָ שׁוֹןָ :אבֶּ ער בַּ יי
אוּנְ ז  -בָּ רוַּ ה ֵשׁם  -לַ ייכְ ְטן ַאלֶ ע א ִוֹתיוֹת פוּן ִדי ַאלֶ ף-
עמאלְ ְטס ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
בַּ יִ ת .אוּן ֶד ָ
ערגֶ עגֶ עבְּ ן פַ אר ֶרבִּ י נָ ָתן זי"ע צוּ ְשׁ ַרייבְּ ן זַ יין ֵספֶ ר
ִאיבֶּ ְ
ָה ַאלֶ ף-בַּ יִ ת ,וָ ואס ִמיר רוּפְ ן ַהיינְ ט ֵספֶ ר ַה ִמדוֹת.
עצט ַאז ִמיר ְשׁ ֵטייעֶ ן ִאין ִדי ֲע ֶשׂ ֶרת יְ ֵמי ְתּשׁוּבָ ה,
יֶ ְ
וָ ואס ֶדער ֲא ִרי ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט )פְּ ִרי עֵ ץ ַחיִּ ים ַשׁעַ ר ַהשׁוֹפָ רַ ,דף
עדן ָטאג פוּן ִדי זִ יבֶּ ען ֶטעג ְצוִ וי ְשׁן ר ֹאשׁ
קמ"ב( ַאז יֶ ְ
ארעכְ ְטן ִדי זֶ עלְ בֶּ ע
ַה ָשׁנָ ה אוּן יוֹם כִּ יפּוּר ֶקען ֶמען פַ ֶ
ארף
ָטאג פוּן ַא גַ אנְ ץ יָ אר אוּן פוּן ַא גַ אנְ ץ לֶ עבְּ ןַ ,ד ְ
עהן זִ י נִ י ְשׁט צוּ
ֶמען זִ יַ מאכְ ן ַא ֶח ְשׁבּוֹן ַהנֶ פֶ שׁ אוּן זֶ ְ
ארןֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ) ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן
לָ אזְ ן נַ ְ
עמען ,זִ י נִ י ְשׁט צוּ
נא(ָ :דאס זָ אלְ ט ִאיר פוּן ִמיר ָאנְ נֶ ֶ
ארק .אוּן
ארט זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ארן ,וַ וייל ִדי וֶ ועלְ ט נַ ְ
לָ אזְ ן נַ ְ
ארט זִ יָ א ֶדער נִ י ְשׁט,
ויסן צוּ ֶמען נַ ְ
ויאזוֹי ֶקען ֶמען וִ ְ
וִ ַ
יידער ִאיז ָדא ַהיינְ ט בַּ עַ לֵ י ְתּשׁוּבוֹת וָ ואס זֶ ענֶ ען
]לֵ ֶ
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עצער ַר ֲח ָמנָ א
מוּציגְ ְס ֶטע פְּ לֶ ֶ
ואק ְסן ִאין ִדי ְשׁ ִ
אוֹיפְ גֶ עוַ ְ
לִ ְצלָ ן ,וָ ואס זֶ ענֶ ען ָספֵ ק ַמ ְמזֵ ִרים ,אוּן זֵ יי זָ אגְ ן אוֹי
ארף
שׁוֹין ֵדעוֹת ִאין ַח ִסידוּת בְּ ֶר ְסלֶ ב [,נָ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג ק ֶוּקען וָ ואס עֶ ר ָהאט ִאין זַ יין ַהאנְ ט ,אוּן
אוֹיבּ ֶמען ָהאט ִאים ָדא ַא ַריינְ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ַא ֵח ֶשׁק אוּן ַא
תּוֹרה ,אוּן ַאזוֹי
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
גְ ִרינְ גֶ ע וֶ ועג צוּ לֶ ְ
וּמשׁ ַר ִשׁ"י
ייסן ִאין ח ָ
ָהאט עֶ ר זִ יָ אנְ גֶ עהוֹיבְּ ן צוּ פְ לַ ְ
יטן ַתּ ְרגוּם; ִמ ְשׁנַ יוֹת ִאין ַא ֵס ֶדר; גְ ָמ ָרא בַּ בְ לִ י,
ִמ ְ
תּוֹספְ ָתּא ִאין ַא ֵס ֶדר; ִמ ְד ָרשׁ ַרבָּ ה אוּן ִמ ְד ָרשׁ
וּשׁלְ ִמיֶ ,
יְ ר ַ
ערע ִמ ְד ָר ִשׁים ,וְ כוּ' ,אוּן ִדי
חוּמא ,אוּן ַאזוֹי ַאלֶ ע ַאנְ ֶד ֶ
ַתּנְ ָ
עהט עֶ ר ַאז עֶ ר ָהאט ָאנְ גֶ עפַ אנְ גֶ ען צוּ
זֶ עלְ בֶּ ע זַ א זֶ ְ
בּוֹדד זַ יין ,אוּן
ער ְשׁ ְטן אוּן זִ יִ מ ְת ֵ
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
בֶּ ְ
עהט עֶ ר ַאז עֶ ר ָהאט
עדע זַ א ,זֶ ְ
וּהן אוֹיף יֶ ֶ
ְתּשׁוּבָ ה ט ְ
ארף שׁוֹין נִ י ְשׁט ק ֶוּקען
עֶ פֶּ עס ִאין ַהאנְ ט ,אוּן עֶ ר ַד ְ
אוֹיף ֵקיינֶ עם.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ַאייזִ יק'ל ַקאלוּבֶ ער זי"ע ִאיז
גֶ עוֶ וען זֵ ייעֶ ר גְ רוֹיס ,אוּן עֶ ר ָהאט ַא ַריינְ גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ,אוּן
ארן ,אוּן ַמ ְחזִ יר בִּ ְתשׁוּבָ ה
וּשׁפְּ ֵרייט ַח ִסידוּת ִאין אוּנְ גַ ְ
צ ְ
גֶ עוֶ וען ָאן ַא ִשׁיעוּר ִא ְידן ,ד ֶוּרע זַ יין כּ ַֹח ַהנְ גִ ינָ ה .עֶ ר
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עהאט ְצוֵ ויי ַתּלְ ִמ ִידיםֶ ,רבִּ י יוּזְ פָ א אוּן ֶרבִּ י
ָהאט גֶ ַ
וֹשׁים פוּן
אקאנְ ט ַאלְ ס ִדי ַא ִחים ַה ְקד ִ
ִמיכָ ֵאל  -בַּ ַ
עמאכְ ט פַ אר מ ָוֹרא' ִדיגֶ ע
נַ אנַ אשׁ ,וָ ואס עֶ ר ָהאט זֵ יי גֶ ַ
אקאנְ ט ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער
וֹיסע ֶמענְ ְט ְשׁן] ,וִ וי בַּ ַ
גְ ר ֶ
עשׁ ֶטעלְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ֶרבִּ י ַאייזִ יק'ל ַקאלוּבֶ ער אוֹיפְ גֶ ְ
וּמשׁ ֵהיכָ ל ַהבְּ ָרכָ ה ,סוֹף פַּ ְר ַשׁת
וארער ֶחבְ ַריָ א) ,עַ יֵ ין ח ָ
ָא ְשׁוַ ֶ
ַמטוֹת( [,אוּן וֶ וען ֶרבִּ י ַאייזִ יק'ל ַקאלוּבֶ ער זי"ע ִאיז
רוּדער
וארן ,זֶ ענֶ ען ִדי ְצוֵ ויי ֵהיילִ יגֶ ע בְּ ֶ
נִ ְס ַתּלֵ ק גֶ עוָ ְ
עקוּמען
ֶ
גֶ עגַ אנְ גֶ ען זוּכְ ן ַא ֶרבִּ י'ן ,זֶ ענֶ ען זֵ יי אוֹיָ אנְ גֶ
צוּם ֵהיילִ יגְ ן ָראפְּ ִשׁ ֶיצער ָרב זי"ע ,אוּן ָהאבְּ ן גֶ עוָ ואלְ ט
וּמט
עהן וִ וי עֶ ס ק ְ
עהן זַ יין ֲעב ָוֹדהָ ,האבְּ ן זֵ יי גֶ עזֶ ְ
זֶ ְ
ַא ַריין ַא ִאיד ,אוּן וֵ ויינְ ט ַאז עֶ ר ָהאט שׁוֹין נֶ עבֶּ ע עוֹבֵ ר
גֶ עוֶ וען אוֹיף ַאלֶ ע ֲעבֵ ירוֹת ִאין ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן ֶדער
ֵהיילִ יגֶ ער יִ ְשׂ ַמח מ ֶשׁה זי"ע ָהאט ִאים גֶ עגֶ עבְּ ן ַא
וערע ִתּיקוּן פוּן ַתּ ֲענֵ ִיתים אוּן ְסגוּפִ ים ,פוּן ֵספֶ ר
ְשׁוֶ ֶ
ר ֵוֹק ַח אוּן ֵספֶ ר ַה ָקנֶ הָ ,אבֶּ ער  -פִ ְירט ֶדער ִאיד אוֹיס
ִמיט ַא גֶ עוֵ ויין ִ -איָ האבּ ָאפְּ גֶ עטוּעֶ ן ַאזֶ עלְ כֶ ע
ֲעבֵ ירוֹתַ ,אז ֲאפִ ילוּ ִאי זָ אל לֶ עבְּ ן ָא ָדם ָה ִראשׁוֹן'ס
ארן ,וֶ ועט ָדאס נָ א אוֹי נִ י ְשׁט זַ יין גֶ ענוּג ,וִ ויפִ יל
יָ ְ
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אס ְטן .זָ אגְ ט ִאים ֶדער ָראפְּ ִשׁ ֶיצער ָרב
ארף צוּ פַ ְ
ִאיַ ד ְ
זי"ע ,זֶ עץ ִדיַ אוֶ ועק; אוּן פַ אנְ גְ ט ִאים ָאן ַמ ְסבִּ יר צוּ
קים,
זַ ייןֶ :דער ֵהיילִ יגֶ ער יִ ְשׂ ַמח מ ֶשׁה ִאיז ַא ַמלְ ַאֱ א ִ
וייסט נִ י ְשׁט וָ ואס עֶ ס טוּט זִ יָ דא אוֹיף
אוּן ַא ַמלְ ַא וֵ ְ
עקענְ ט
ֶדער וֶ ועלְ טְ ,מ ֵמילָ א ָהאט עֶ ר זִ י נִ י ְשׁט גֶ ֶ
אר ְשׁ ֶטעלְ ן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל זִ ינְ ִדיגְ ן ,אוּן ַאז ֶמען
פָ ְ
ארף ֶמען ִאים גֶ עבְּ ן ֶדעם ְתּשׁוּבַ ת
ָהאט יָ א גֶ עזִ ינְ ִדיגְ ט ַד ְ
ַה ָקנֶ ה וְ כוּ'! ָאבֶּ ער ִאי זָ אג ִדיר  -פִ ְירט ֶדער
ָראפְּ ִשׁ ֶיצער ָרב אוֹיס  -זָ אלְ ְסט ָאנְ ֵהייבְּ ן גוּט צוּ עֶ ְסן,
אוּן עֶ ר ָהאט ִאים גֶ עגֶ עבְּ ן ַא גְ ִרינְ גֶ ער ִתּיקוּן פוּן זָ אגְ ן
יטלִ יְ תּ ִהלִ ים ,אוּן פְּ ָר ִקים ִמ ְשׁנַ יוֹת .וִ וי נָ אר ֶדער
ַקאפִּ ְ
ערטָ ,האט עֶ ר ַאוֶ ועק גֶ ע' ַחלֶ ְשׁ'ט,
עה ְ
ִאיד ָהאט ָדאס גֶ ֶ
]וַ וייל ָדא ָהאט ִאים ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער יִ ְשׂ ַמח מ ֶשׁה
וערן ִתּיקוּן ,אוּן ָדא גֶ עבְּ ט ִאים ֶדער
גֶ עגֶ עבְּ ן ַאזַ א ְשׁוֶ ְ
רוּדער ָהאבְּ ן
ֶרבִּ י ַאזַ א גְ ִרינְ גֶ ע ִתּיקוּן[ .אוּן ִדי ְצוֵ ויי בְּ ֶ
עקוּקט פוּן ֶדער זַ ייט אוּן ָהאבְּ ן גֶ עלַ אכְ טָ ,האט
ְ
זִ י צוּגֶ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ָראפְּ ִשׁ ֶיצער ָרב ָאנְ גֶ עהוֹיבְּ ן צוּ ְשׁ ֵרייעֶ ן
אוֹיף זֵ יי :ר ְוֹצ ִחים וָ ואס ִאיר זֶ ענְ טַ ,א ִאיד ָהאט
ערוַ וייל ָהאט ֶמען
גֶ ע' ַחלֶ ְשׁ'ט ,אוּן ִאיר לַ אכְ ט?! בִּ יז ֶד ְ
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ועקגֶ עגַ אנְ גֶ ען,
ערט אוּן עֶ ר ִאיז זִ יַ אוֶ ְ
ערמוּנְ ֶט ְ
ִאים ֶד ְ
ארן ָראפְּ ִשׁ ְיצן ָרב אוּן
ערט פַ ְ
ארעֶ נְ ְטפֶ ְ
ָהאבְּ ן זֵ יי זִ י פַ ְ
גֶ עזָ אגְ טֶ :רבִּ יִ ,מיר ָהאבְּ ן נִ י ְשׁט גֶ עלַ אכְ ט וֶ ועגְ ן ֶדער
ִאיד ָהאט גֶ ע' ַחלֶ ְשׁ'ט ַחס וְ ָשׁלוֹם ,נָ אר ִמיר ָהאבְּ ן
גֶ עלַ אכְ ט פוּן ִשׂ ְמ ָחה ַאז 'בָּ רוַּ ה ֵשׁם ִמיר ָהאבְּ ן
עט ָראפְ ן ַא ֶרבִּ י' וַ וייל ִמיר גֵ ייעֶ ן ַארוּם זוּכְ ן ַא ֶרבִּ י,
גֶ ְ
אר ִשׁ ֶידענֶ ע פְּ לֶ עצֶ ער,
אוּן ִמיר זֶ ענֶ ען שׁוֹין גֶ עוֶ וען בַּ יי פַ ְ
עט ָראפְ ן ַא ֶרבִּ י וָ ואס ֶקען
אוּן ָדא ָהאבְּ ן ִמיר גֶ ְ
ַא ַריינְ גֶ עבְּ ן ַאזַ א ַחיוֹת אוּן ַמ ָמשׁ ַא נֵ ייעֶ נְ ָשׁ ָמה ִאין ַא
וֹירן ,אוֹיבּ
ארל ְ
ִאיד וָ ואס ִאיז שׁוֹין גֶ עוֶ וען ִאינְ גַ אנְ ְצן פַ ְ
ַאזוֹי ָהאבְּ ן ִמיר שׁוֹין ַא ִריכְ ִטיגֶ ער ֶרבִּ י!
ֶמען זָ אגְ ט נָ אַ אז וֶ וען ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ַאייזִ יק'ל
ַקאלוּבֶ ער זי"ע ָהאט גֶ עזִ ינְ גֶ ען ָהאט ֲאפִ ילוּ ַא ְשׁ ֵטיין
עקענְ ט צוּגֵ יין ,בִּ פְ ַרט ִאין ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ֶטעג ,וֶ וען עֶ ס
גֶ ֶ
תּוֹקףָ ,האט
וּמען צוּ ֶדעם ְשׁ ִט ְיקל פוּן וּנְ ַתנֶ ה ֶ
ִאיז גֶ עק ֶ
עֶ ר גֶ עוַ וא ְשׁן נְ ָשׁמוֹת! אוּן וֶ וער עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען בַּ יי
ישׁע
ער ֶ
וּמען צוּ ִאים אוּנְ גֶ ִ
ִאים ָהאט גֶ עוֵ ויינְ ט .פְ לֶ עגְ ן ק ֶ
עדט ִמיט זֵ יי אוֹיף
ער ְ
ישׁע ִא ְידן ,אוּן עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
פּוֹיעֶ ִר ֶ
ארישִׁ .איז גֶ עוֶ וען ֵאיינֶ ער פוּן ִדי
'זֵ ייעֶ ר ְשׁפְּ ַרא ,'אוּנְ גַ ִ
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שׁוּט'ע ִא ְידן ,וָ ואס זַ יין וַ וייבּ ָהאט ִאים נִ י ְשׁט
פָּ ֶ
גֶ עלָ אזְ ט גֵ יין אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה צוּם ֵהיילִ יגְ ן ַקאלוּבֶ ער,
זִ י ָהאט גֶ ע' ַט ֲענָ ה'ט דוּ לָ אזְ ט ִמיִ איבֶּ ער ַאלֵ יינְ ס וְ כוּ',
ָהאט עֶ ר גֶ עזָ אגְ ט פַ אר זַ יין וַ וייבָּ :דאס ִאיז ָדאַ אזַ א
ערן זַ יין 'וּנְ ַתנֶ ה
'וואוּנְ ֶדער ֶרבִּ י' ,וֶ וען דוּ זָ אלְ ְסט וֶ וען ֶה ְ
וּמען צוּ ִאים! זָ אגְ ט
תּוֹקף' וָ ואלְ ְסטוּ ַאלֵ יין ,אוֹי גֶ עק ֶ
ֶ
וּמען
זִ י ִאים :אוֹיבּ ִאיז ֶדער ֶרבִּ י ַאזוֹי גְ רוֹיס ,זָ אל עֶ ר ק ֶ
עטן ֶדעם ֶרבִּ י'ן
ַא ֶהער! זָ אגְ ט עֶ ר ִאירֶ :קען ִאיֶ דען בֶּ ְ
וּמען?! אוּן ַאזוֹי ָהאט עֶ ר זִ יַ אוֶ ועק
עֶ ר זָ אל ַא ֶהער ק ֶ
ארן צוּם ֶרבִּ י'ן אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה.
ער ְיסן ,אוּן גֶ עפָ ְ
גֶ ִ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ַאייזִ יק'ל זי"ע פְ לֶ עגְ ט ַארוּם
ארן נָ א גֶ עלְ ט פַ אר פִּ ְדיוֹן ְשׁבוּיִ ים אוּן ַהכְ נָ ַסת כַּ לָ ה,
פָ ְ
וּמען
עמאכְ ט ַאז עֶ ר ִאיז ָאנְ גֶ עק ֶ
ָהאט זִ יֵ איינְ ָמאל גֶ ַ
ישׁן ִאידִ ,איז ִאים
ער ְ
ארף פוּן יֶ ענֶ עם אוּנְ גֶ ִ
ִאינֶ עם ָד ְ
עצט וֶ ועל ִאי גֶ עבְּ ן פַ אר ַמיין וַ וייבּ
ַאיינְ גֶ עפַ אלְ ן :יֶ ְ
תּוֹקף בַּ יים
ייסט וּנְ ַתנֶ ה ֶ
טוֹעֵ ם צוּ זַ יין ,וָ ואס עֶ ס ֵה ְ
ארן אוֹיף ר ֹאשׁ
ֶרבִּ י'ן ,וֶ ועט זִ י ִמיר שׁוֹין ְט ַרייבְּ ן צוּ פָ ְ
וּמען צוּם ֶרבִּ י'ן אוּן פְ ֶרעגְ ט ִאים:
ַה ָשׁנָ הִ ,איז עֶ ר גֶ עק ֶ
ארף ֶדער ֶרבִּ י ָהאבְּ ן? ִאי בִּ ין גְ ֵרייט צוּ
וִ ויפִ יל גֶ עלְ ט ַד ְ
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ארף ָהאבְּ ן
גֶ עבְּ ן ִדי גַ אנְ ֶצע ְסכוּם .זָ אגְ ט עֶ ר ִאיםִ :איַ ד ְ
ֶצען טוֹיזֶ ענְ ט גִ ילְ ְדן! ָהאט עֶ ר זִ יָ אנְ גֶ ערוּפְ ןֶ :רבִּ יִ ,אי
עדעס יָ אר וֶ וען ִאי וִ ויל
בִּ ין גְ ֵרייטָ ,אבֶּ ער ַאזוֹי וִ וי יֶ ֶ
ארן אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה לָ אזְ ט ִמיר נִ י ְשׁט ַמיין וַ וייבּ ,זִ י
פָ ְ
עצט ַאז
וּמען ,אוּן יֶ ְ
זָ אגְ ט ַאז ֶדער ֶרבִּ י זָ אל ַא ֶהער ק ֶ
ֶדער ֶרבִּ י ִאיז שׁוֹין ָדא ,וִ ויל ִאיַ אז ֶדער ֶרבִּ י זָ אל
עמאלְ ְטס וֶ ועל ִאי
תּוֹקף ,אוּן ֶד ָ
זִ ינְ גֶ ען ֶדעם וּנְ ַתנֶ ה ֶ
גֶ עבְּ ן ָדאס גֶ עלְ ט.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ַאייזִ יק'ל ְט ַראכְ ט אוּן ְט ַראכְ ט,
לוּצלִ ינְ ג רוּפְ ט עֶ ר זִ יָ אןַ :אז ַאייזִ יק וֶ ועט זִ ינְ גֶ ען
פְּ ְ
וּמלְ ָאכִ ים יֵ ָחפֵ זוּן ,וֶ ועלְ ן זִ יִ די ַמלְ ָאכִ ים ַצאם לוֹיפְ ן,
ַ
יטן
אוּן זֵ יי וֶ ועלְ ן פְ ֶרעגְ ן וָ ואס גֵ ייט ָדא פָ אר? ִאינְ ִמ ְ
תּוֹקף? עֶ ס ִאיז ֶדער יוֹם
וִ וינְ ֶטער זִ ינְ גְ ט ֶמען וּנְ ַתנֶ ה ֶ
ארן
עצט? וֶ ועלְ ן ִדי ַמלְ ָאכִ ים זָ אגְ ן ֵאיינֶ ער פַ ְ
ַה ִדין יֶ ְ
עמען פוּן ַא ִאיד צֶ ען
וֹיסנֶ ֶ
ערןַ :אייזִ יק וִ ויל ָדא ַאר ְ
ַאנְ ֶד ְ
עמאכְ ט ַצאם לוֹיפְ ן ַאלֶ ע
טוֹיזֶ ענְ ט גִ ילְ ְדןָ ,האט עֶ ר גֶ ַ
ַמלְ ָאכִ ים?! נֵ ייןַ ,אייזִ יק וֶ ועט זִ י נִ י ְשׁט ַמאכְ ן צוּ נַ אר
עטן .זָ אגְ ט
פַ אר ִדי ַמלְ ָאכִ יםַ ,אז זֵ יי זָ אלְ ן ָהאבְּ ן צוּ ְשׁפֶּ ְ
עֶ ר פַ אר ֶדעם ִאיד :זַ יי ִמיר גֶ עזוּנְ ט ,אוּן עֶ ר גֵ ייט
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עהט ֶמען ,וִ וי וַ וייט ֶמען ֶקען
ַאוֶ ועק .פוּן ֶדעם זֶ ְ
ארן ֶמענְ ְט ְשׁן ִמיט גֶ עלְ ט ,אוּן נָ אכְ ֶדעם וֶ ועט עֶ ר
ָאפְּ נַ ְ
ער ְד ֵרייעֶ ן ,אוּן זָ אגְ ן אוֹיף ַאלֶ ע ִמינֵ י וֶ ועגְ ןַ ,אז
נָ אִ איבֶּ ְ
וּהן.
ארף ַאזוֹי צוּ ט ְ
ָדאס ִאיז ַא ִמ ְצוָ וה ,אוּן ֶמען ַד ְ
ערפַ אר ַאז ִמיר ָהאבְּ ן בָּ רוַּ ה ֵשׁם זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען,
ֶד ְ
אוּן ִמיר זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה בַּ יים ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן
עדער זָ אל ַאוַ ְוד ַאי
ארף ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר פְ ֵרייעֶ ן ,אוּן יֶ ֶ
ַד ְ
ָהאבְּ ן גֶ ע'פּוֹעֵ לְ 'ט ַא גוּט גֶ עבֶּ ענְ ְט ְשׁט יָ ארֱ ,א ֶמת ,עֶ ס
עהאט
זֶ ענֶ ען ָדא ַא ַסא יוּנְ גֶ עלַ ייט וָ ואס ָהאבְּ ן גֶ ַ
ארן ,פוּן ְשׁטוּבּ אוּן פוּן
ייטן צוּ פָ ְ
וער ֵיק ְ
מ ָוֹרא' ִדיגֶ ע ְשׁוֶ ִ
ִדי ִמ ְשׁפָּ ָחהָ ,אבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ַמאכְ ט זִ יַ א ֶח ְשׁבּוֹן,
אסט שׁוֹין
אק ֶטער וָ ואלְ ט ִאים גֶ עזָ אגְ ט :דוּ ָה ְ
אוֹיבּ ַא ָד ְ
נִ י ְשׁט ַקיין ָהאפֶ ענוּנְ ג ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ,וָ ואלְ ט עֶ ר נִ י ְשׁט
עס ְטן
ארנִ י ְשׁט ,נָ אר גֶ עלָ אפְ ן צוּם גְ ֶר ְ
גֶ עק ְוּקט אוֹיף גָ ְ
אק ֶטערָ ,דאס זֶ עלְ בֶּ ע אוֹיבּ ֶמען פַּ ְס ֶק'נְ ט ָאפּ אוֹיף ַא
ָד ְ
ֶמענְ ְטשׁ ַחס וְ ָשׁלוֹם טוֹיט ְשׁ ְט ָראף ,וָ ואלְ ט עֶ ר ֵקיינֶ עם
נִ י ְשׁט גֶ עפְ ֶרעגְ ט ,אוּן עֶ ר וָ ואלְ ט ֲאפִ ילוּ ַאלֶ עס
עס ְטן לוֹיעֶ רֶ ,אפְ ָשׁר
ארן צוּם גְ ֶר ְ
ארקוֹיפְ ט ,אוּן גֶ עפָ ְ
פַ ְ
אטעוֶ וען ַמיין לֶ עבְּ ן ,אוּן בָּ רוּ
וֶ ועט עֶ ר ִמיר ֶקענֶ ען ַר ֶ
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ארקוֹיפְ ט ,אוּן ֶדער
ארנִ י ְשׁט פַ ְ
ַה ֵשׁם ַאז ִמיר ָהאבְּ ן גָ ְ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט צוּגֶ עזָ אגְ ט ַאז עֶ ר וֶ ועט אוּנְ ז
ארעכְ ְטן אוּן אוּנְ ז פּוֹעֵ לְ 'ן ַא גוּט יָ אר ,וֶ ועגְ ן ֶדעם
פַ ֶ
ערן ,נָ אר ָאפְּ ְשׁוַ וייגְ ן אוֹיף ִדי
ָטאר ֶמען נִ י ְשׁט עֶ נְ ְטפֶ ְ
ארוּאיגְ ן.
ִ
בִּ זְ יוֹנוֹת ,אוּן נָ אכְ ֶדעם וֶ ועט זִ יַ אלֶ עס בַּ
וערן
עדענְ ֶקען ,נִ י ְשׁט צוּ וֶ ְ
ארף ֶמען גֶ ֶ
נָ אר ָדאס ַד ְ
ארף נִ י ְשׁט זַ יין בַּ יים
נָ אכְ גֶ ע ְשׁלֶ עפְּ ט ,אוּן זָ אגְ ןֶ :מען ַד ְ
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ הִ ,מיט ַאלֶ ע ִתּירוּצִ ים
וָ ואס עֶ ס זָ אל נָ אר נִ י ְשׁט זַ ייןַ ,אז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
עמט צוּ
ַאייזִ יק'ל ַקאלוּבֶ ער זי"ע ָהאט זִ י נִ י ְשׁט גֶ ע ֶשׁ ְ
ערע פָּ נִ ים עֶ ר וֶ ועט ָהאבְּ ן בַּ יי ִדי
ואס ֶ
זָ אגְ ן ָאפֶ ען ,וָ ֶ
ַמלְ ָאכִ ים ,אוּן ַאז עֶ ר ִאיז נִ י ְשׁט גְ ֵרייט זִ יְ מבַ זֶ ה צוּ זַ יין
פַ אר ַאפָּ אר ֵריינִ ישׁ ,אוּן ָדאס ִאיז נָ אר פַ אר ַמלְ ָאכִ ים,
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים!? עַ ל ַא ַחת כַּ ָמה
ארן ֵ
כָּ ל ֶשׁכֵּ ן פַ ְ
וְ כַּ ָמה זִ יַ מאכְ ן צוּ נַ אר פַ אר ֶמענְ ְט ְשׁן ,וַ וייל פוּן ִדי
ארנִ י ְשׁט ,נָ אר ָדאס
ַאלֶ ע לִ יגֶ ענְ ְטס בְּ לַ ייבְּ ט נָ אכְ ֶדעם גָ ְ
וָ ואס ֶמען ָהאט זִ י גֶ עפִ ְירט ִמיט ְתּ ִמימוּת וּפְּ ִשׁיטוּת,
תּוֹרה ,אוּן גֶ עזָ אגְ ט ְתּ ִהלִ ים וְ כוּ' ,וָ ואס ָדאס
ערנְ ט ָ
גֶ עלֶ ְ
ִאיז ְמ ַט ֵהר ֶדעם נֶ פֶ שׁ.
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אשׁעפֶ ער זָ אל ֶהעלְ פְ ן ִמיר זָ אלְ ן ַאלֶ ע ָהאבְּ ן ַא
ֶדער בַּ ֶ
ֲח ִת ָימה טוֹבָ ה.
בּוֹרא עוֹלָ ם~
~ ַתּם וְ נִ ְשׁלַ ם ֶשׁבַ ח לָ ֵאל ֵ

ֶער ִליכֶע ְת ִפלָה
ַא שיינֶע וואוּ ְנד ְ

(אשר בנחל חלק א מכתב מ"ח)

בעזהשי"ת

קּונ ְְטרֵס

ֵייליכֶער ִאיד
ַא ְפר ִ
ָוארן ד ְּורְך
ֶער ִליכֶע ִׁשיעּור ,גֶעזָאגְט גָעו ְ
וָואס דָאס ִאיז ַא וואּו ְנד ְ

דּוׁשת ָהרַב ַה ַּצ ִדיק מֹו ֲהרָא"ׁש ְׁש ִל ָיט"א
ְּכבֹוד ְק ַ
ַאׁשעפֶער,
ַארַיי ְנצ ְּוּברֶע ְנגֶען ִאין אּונְז ִדי רֵיינֶע אּון ְקלָארֶע ֶאמּונָה ִאין ּב ֶ
ֶעּבן ְּב ָׁשלֹום.
וִוי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִה ְת ַח ְזקּות וִויַאזֹוי ַאד ְּורְך צּו גֵיין דֶעם ל ְ

ּפ ְַר ַׁשת ַה ֲאזִינּו תשע"ג
ארכְ ִטיגֶ ער ֶר ִּבי,
וער ֶטער פוּן אוּנְ זֶער הֵ יילִ יגֶ ער אוּן פָ ְ
גֶ עבּ ו ֶֹיעט אוּן ַּבאגְ ִרינְ ֶדעט אוֹיף ִדי וֶ ְ
ֶדער ַּבאהַ אלְ ֶטענֶ ע לִ יכְ ִטיגְ ֵקייטֶ ,דער הֵ יילִ יגֶ ער הוֹיכֶ ער לִ יכְ טֲ ,אדוֹנֵ נוּ ,מו ֵֹרינ ּו וְ ַר ֵּבינ ּו

ַר ִּבי נַ ְח ָמן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּות ֹו יָגֵ ן ָעלֵ ינ ּו
וער ֶטער פוּן זֵיין ַּתלְ ִמיד ,מו ֵֹרינ ּו הַ גָ אוֹן הַ ָקדו ֹׁשַ ,א וואו ֶּנד ְערלִ יכֶ ע לִ יכְ ט,
אוּן אוֹיף ִדי וֶ ְ
ארהוֹילְ ן פוּן ִאיהְ ם,
וָ ואס ֵקיין ׁשוּם ַּבאהֶ עלְ ֶטענִ ׁיש ִאיז נִ ׁ ְישט פַ ְ

ַר ִּבי נָ ָתן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּות ֹו יָגֵ ן ָעלֵ ינ ּו
ַאמגֶ עפְ לָ אכְ ְטן ִמיט ּ ְפסו ִּקים פוּן ּתו ָֹרה ,נְ בִ ִיאיםְּ ,כתוּבִ ים ,אוּן ַמ ֲא ָמ ִרים
אוּן ֶעס ִאיז צ ּוז ְ
ֶערע הֵ יילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים פוּן גְ ָמ ָרא אוּן ִמ ְד ָר ִשים אוּן הֵ יילִ יגְ ן זוֹהַ ר.
פוּן אוּנְ ז ֶ
וארן צוּם ְדרוּק
עב ֶרענְ גְ ט גֶ עוָ ְ
ֶעס ִאיז גֶ ְּ
ָארק יצ"ו
דו ְּר ְך ֲח ִס ֵידי ְּב ֶר ְסלֶ ב  -נוּא י ְ
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א.
ֶדער ֲא ִר"י ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט

)עַ יֵ ין פְּ ִרי עֵ ץ ַחיִ ים ַשׁעַ ר יוֹם

פּוּרים ,פֵּ ֶרק א; וּבְ ַשׁעַ ר ַחג ַה ֻסּכּוֹת ,פֵּ ֶרק א(ִ :די פִ יר ֶטעג פוּן
ַהכִּ ִ
אוֹתיוֹת פוּן ֵשׁם
יוֹם כִּ יפּוּר בִּ יז סוּכּוֹת ִאיז ֶקעגְ ן ִדי פִ יר ִ
ארף ֶמען ִאין ִדי פִ יר ֶטעג זַ יין
ֲהוָ ָי"ה .וֶ ועגְ ן ֶדעם ַד ְ
'נָ אר פְ ֵריילֶ עֻ ) 'שׁלְ ָחן עָ רוָּ ה ַרב ,סוֹף ִס ָימן תרכ"ד( ,אוּן
ישׁט וַ וייזְ ן ַקיין שׁוּם עַ ְצבוּת ,וַ וייל ֶדער
נִ ְ
מוֹחל גֶ עוֶ וען אוֹיף ַאלֶ ע
ֵ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט אוּנְ ז
ֵאייבֶּ ְ
ישׁט
ֲעבֵ ירוֹת ,אוּן פַ אר נַ ייעֶ ֲעבֵ ירוֹת ַחס וְ ָשׁלוֹםִ ,איז נִ ְ
ָדא ַקיין ַצייטַ ,אזוֹי וִ וי ַחזַ "ל זָ אגְ ן )וַ יִ ְק ָרא ַרבָּ ה ל ,ז(:
אוֹיפְ ן פָּ סוּק )וַ יִ ְק ָרא כג ,מ( :וּלְ ַק ְח ֶתּם לָ כֶ ם בַּ יּוֹם ָה ִראשׁוֹן
וישׁן יוֹם כִּ פּוּר אוּן סוּכּוֹת,
וְ כוּ'ַ ,אז ִדי פִ יר ֶטעג ְצוִ ְ

קעד
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נוּמען אוּן פַ ְ
אר ֶ
זֶ ענֶ ען ִא ְידן פַ ְ
אריָ אגְ טִ ,מיט ַמאכְ ן ִדי
סוּכָּ ה ,אוּן קוֹיפְ ן ִדי ד' ִמינִ ים וְ כוּ'ַ ,אזוֹי ַאז ֶמען ָהאט
יט ַא ָמאל ַקיין ַצייט צוּ זִ ינְ ִדיגְ ן .בִּ פְ ַרט ִאין ַאזַ א יָ אר
נִ ְ
יטן
וָ ואס ִמיר ָהאבְּ ן נָ אִ אין ִדי פִ יר ֶטעג ַא ַשׁבָּ ת ִאינְ ִמ ְ
ישׁט
מוֹרא' ִדיגֶ ע ִשֹ ְמ ָחה ,וַ וייל נִ ְ
אוֹיִ ,איז ָדאָ דאס ַא ָ
ישׁט ַקיין ַצייט צוּ זִ ינְ ִדיגְ ן ,נָ אר ֶמען
נָ אר ַאז ֶמען ָהאט נִ ְ
קוֹדשׁ אוֹי.
ָהאט נָ אִ די ִשֹ ְמ ָחה פוּן ַשׁבָּ ת ֶ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ארף ֶמען זַ יין זֵ ייעֶ ר פְ ֵריילֶ ע .אוּן ֶמען
יז(ַ :שׁבָּ ת ַד ְ
ארף טוּעֶ ן ַאלֶ עס וָ ואס ֶמען ֶקען נָ אר ,כְּ ַדי צוּ זַ יין נָ אר
ַד ְ
אשׁית
חוּמא בְּ ֵר ִ
פְ ֵריילִ יִ אין ַשׁבָּ תֶ .דער ֶמ ְד ָרשׁ זָ אגְ ט ) ַתּנְ ָ
סוֹף ִס ָימן ג(' :כְּ בוֹד ַשׁבָּ ת עָ ִדיף ֵמ ֶאלֶ ף ַתּ ֲענִ יּוֹת'ַ ,א
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ִאיז זִ יִ מ ְתעַ נֵּ ג ִאין ַשׁבָּ תִ ,איז ַאזוֹי וִ וי
אסט טוֹיזֶ ענְ ט ַתּ ֲענֵ ִיתים .אוֹי זָ אגְ ט
עֶ ר וָ ואלְ ט גֶ עפַ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן נז(ָ :דאס
קּוּטי ֲ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ
עטלִ יכְ ֵקייט.
עֶ ְסן פוּן ַשׁבָּ ת ִאיז 'כּוּלוֹ ֱאקוּת' ,נָ אר גֶ ְ
ערע
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ַא ָמאל גֶ עזָ אגְ ט פַ אר אוּנְ זֶ ֶ
מוֹה ַר"ן ִס ָימן לב(ֶ :דער בַּ ֶ
אשׁעפֶ ער זָ אגְ ט אוּנְ ז
לַ ייט ) ַחיֵ י ֲ
ערלֶ ע עֶ ְסט ,עֶ ס ִאיז ַשׁבָּ ת ַהיינְ ט'!
) ְשׁמוֹת טז ,כה(ִ ' :קינְ ֶד ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
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קעה

אוּן ָדאס ִאיז שׁוֹין אוֹיְ שׁוֶ וער ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ ייןַ .אזוֹיוִ וי
קוּמט ָאן צוּ עֶ ְסן ִדי ְד ֵריי
עהט וִ וי ְשׁוֶ וער עֶ ס ְ
ֶמען זֶ ְ
ְסעוּדוֹת ,בִּ פְ ַרט ִאיז ֶמען ְמזַ לְ זֵ ל ִאין ' ָשׁשׁ ְסעוּדוֹת'.
ַחזַ "ל זָ אגְ ן ) ַשׁבָּ ת קי"ז ע"ב(ַ :א ֶמענְ ְטשׁ זָ אל עֶ ְסן ְד ֵריי
וֹהר ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט )יִ ְתרוֹ
קוֹדשׁ .אוּן ֶדער ז ַ
ְסעוּדוֹת ַשׁבָּ ת ֶ
עוּדה ,פוּן
ַדף פ"ח ע"א(ַ :אז ֶדער וָ ואס פַ ְ
ארפֶ עלְ ט ֵאיין ְס ָ
ִדי ְד ֵריי ְסעוּדוֹתִ ,איז ַא ִס ָימן ַאז עֶ ס פֶ עלְ ט ִאים ֱאמוּנָ ה.
וֶ ועגְ ן ֶדעם וואוֹיל ִאיז ֶדעם וָ ואס ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג
פְ ֵריילִ יַ שׁבָּ ת ,אוּן עֶ ְסט ִדי ְד ֵריי ְסעוּדוֹת ַשׁבָּ ת ִמיט ַא
מוֹרא' ִדיגֶ ע ִשֹ ְמ ָחה.
ָ
ב.
ייט ְשׁט אוֹיס
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ַט ְ
א' ִס ָימן כ"ב(ֶ :דעם פָּ סוּק )יִ ְר ְמיָ הוּ נ ,כ( :בַּ יוֹם ַההוּא יְ בֻ ַקּשׁ
קוּמען ַא ַצייט ,וָ ואס ֶמען
ֲעוֹן יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ֵאינֶ נּוּ ,עֶ ס וֶ ועט ֶ
וֶ ועט נָ אכְ זוּכְ ן נָ אִ די ֲעבֵ ירוֹת פוּן ִא ְידן ,אוּן ֶמען וֶ ועט
ישׁט ְט ֶרעפְ ן ,וַ וייל ַאלֶ ע ִא ְידן וֶ ועלְ ן טוּעֶ ן ' ְתּשׁוּבָ ה
נִ ְ
וערן
עד ֵרייט וֶ ְ
ערגֶ ְ
ֵמ ַא ֲהבָ ה'ְ ,מ ֵמילָ א וֶ ועט ַאלֶ עס ִאיבֶּ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ

קעו
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פַ אר זְ ִ
ישׁט בְּ לַ ייבְּ ן
כוּתים אוּן ִמ ְצווֹת ,אוּן עֶ ס וֶ ועט נִ ְ
ישׁט פוּן ִדי ֲעבֵ ירוֹת .
ארנִ ְ
גָ ְ
עהט ֶמען אוֹי בַּ יי ִדי סוּכָּ ה ,וַ וייל ֶדער עִ ָיקר
ָדאס זֶ ְ
וערט
פוּן ִדי סוּכָּ ה ִאיז ָדאִ די ְסכַ  ,וָ ואס ָדאס וֶ ְ
עמאכְ ט פוּן' :פְּ סֹלֶ ת גּ ֶֹרן וְ יֶ ֶקב' )סוּכָּ ה יב ע"א( ,זָ אגְ ן
גֶ ַ
קוּמט
ַצ ִדי ִקים )בְּ נֵ י יִ ָשֹ ְשֹכָ רִ ,תּ ְשׁ ֵריַ ,מ ֲא ַמר י ,אוֹת כב;(ָ :דאס ְ
ערע ֲעבֵ ירוֹת ,וָ ואס ָדאס ִאיז
צוּ וַ וייזְ ן ַאז פוּן ַאלֶ ע אוּנְ זֶ ֶ
וערט
ִדי 'פְּ סֹלֶ ת' ָ -אפְּ פַ אל ,וָ ואס ִמיר ָהאבְּ ן גֶ עטוּעֶ ן ,וֶ ְ
עצט  -נָ א יוֹם כִּ פּוּר וָ ואס ִמיר ָהאבְּ ן ְתּשׁוּבָ ה גֶ עטוּעֶ ן
יֶ ְ
נוּצט עֶ ס ִאין ִדי סוּכָּ ה פַ אר ְסכַ .
 ִמ ְצווֹת ,אוּן ֶמען ְזוֹהר ַה ָקדוֹשׁ )פַּ ְר ַשׁת וַ יְ ִחי ַדף רכא ע"א; ִתּקוּנֵ י ז ַֹהר ַדף
ֶדער ַ

כט ע"א( :רוּפְ ט ָאן ִדי ד' ִמינִ ים ' ָמאנָ א ְק ָרבָ א'ִ ,די
עדער ִאיד וָ ואס ַהאלְ ט ִאין
גֶ עוֶ וער פוּן ַא ִאידַ .אז יֶ ֶ
זַ יינֶ ע ֶהענְ ט ִדי ד' ִמינִ יםָ ,האט עֶ ר גֶ עוֶ וער ִאין זַ יינֶ ע
ֶהענְ ט ,וָ ואס ָדאס ִאיז ַא ִס ָימן ַאז עֶ ר ָהאט גֶ עוִ וינֶ ען.
קּוּטי ֲהלָ כוֹת,
פְ ֶרעגְ ט אוֹיף ֶדעם ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן )לִ ֵ
בִּ ְרכַ ת ָה ְר ִאיָּ ה וּפְּ ָר ִטיוּת ,ה ,יט(ֶ :דער ֵס ֶדר ִאיז ָדא בַּ יי ַא
ִמלְ ָח ָמהַ ,אז נָ אכְ ֶדעם וָ ואס ֶמען ָהאט שׁוֹין בַּ אזִ יגְ ט אוּן
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קעז

עמאלְ ְטס ֵהייבְּ ט ֶמען ִדי פֶ ענֶ ער ,אוּן ֶמען
גֶ עוִ וינֶ עןֶ ,ד ָ
ערסָ ,אבֶּ ער ַאז ֶמען ַהאלְ ט נָ א
ייט ְ
אמפֵּ ֶ
פַ ייפְ ט ִמיט ְט ָר ְ
יטן ִדי
ִדי גֶ עוֶ וערִ ,איז ַא ִס ָימן ַאז ֶמען ַהאלְ ט נָ אִ אינְ ִמ ְ
רוּחנִ יּוּת ,וִ וילַ אנְ ג ַא
ערט עֶ ר :בְּ ָ
ִמלְ ָח ָמה?! נָ אר עֶ נְ ְטפֶ ְ
ישׁט אוֹיף ,אוּן עֶ ר ַהאלְ ט נָ אִ די גֶ עוֶ וער,
ִאיד גֶ עט נִ ְ
אוּן ִאיז ְמ ַקיֵ ים ִדי ִמ ְצוַ ת ד' ִמינִ יםִ ,איז עֶ ר שׁוֹין ַא
גֶ עוִ וינֶ ער אוּן עֶ ר בַּ אזִ יגְ ט ֶדעם ַס ֶמ"ֶ מ"ם.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ָראפְּ ִשׁ ֶיצער ָרב זי"ע ָהאט גֶ עזָ אגְ ט:
ִמיט ֶדעם וָ ואס ֶמען ַהאלְ ט ִדי ד' ִמינִ ים ִאין ִדי ֶהענְ ט,
ער ְשׁ ְטן ִאין ִדי ֶהענְ ט,
ַהאלְ ט ֶמען כַּ בְ יָ כוֹל ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
יוֹסף
וַ וייל ִדי ד' ִמינִ ים ִאיז ַא ֶקעגְ ן ֶדעם ֵשׁם ֲהוָ ָי"ה )בֵּ ית ֵ
ִס ָימן תרנ"א בְּ ֵשׁם ָה ִר ַיקאנְ ִט"י ,הוּבָ א בְּ טוֹ ֵרי זָ ָהב ִס ָימן תרנ"דְ ,סעִ יף

עמאלְ ְטס ַא ָ
מוֹרא' ִדיגֶ ער עֵ ת
ָק ָטן י"ד( :וֶ ועגְ ן ֶדעם ִאיז ֶד ָ
קּוּטי ֲהלָ כוֹת,
עטן וָ ואס ֶמען וִ ויל )וְ עַ יֵ ין לִ ֵ
אוֹיסצוּבֶּ ְ
ְ
ָרצוֹן,
ָשׁם(ֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט ַא ָמאל גֶ ַ
עהאלְ ְטן ַא ַמ ָצה
אמט
ארפְ לַ ְ
מוֹרא' ִדיג פַ ְ
וארן ָ
ִאין ִדי ַהאנְ ט ,אוּן ִאיז גֶ עוָ ְ
אוּן זִ יָ אנְ גֶ ערוּפְ ןַ ' :אז ֶמען ַהאלְ ט ' ַמ ָצה' ִאין ַהאנְ ט,
ַהאלְ ט ֶמען 'גָ אט' ִאין ַהאנְ ט' .וַ וייל עֶ ְסן ַמ ָצה ִאיז ָדא
קוּמט
אשׁעפֶ ער'ס ָרצוֹןְ ,
ַא ִמ ְצוָ ה ,אוּן ָדאס ִאיז ֶדעם בַּ ֶ

קעח
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אשׁעפֶ ער'ִ .די זֶ עלְ בֶּ ע זַ א
אוֹיס ַאז ' ִאיַ האלְ ט ֶדעם בַּ ֶ
וֶ וען ֶמען ַהאלְ ט ִדי ד' ִמינִ ים ,וָ ואס ָדאס ִאיז ֶדעם
אשׁעפֶ ער ִאין
ער ְשׁ ְטן'ס ָרצוֹןַ ,האלְ ט ֶמען ֶדעם בַּ ֶ
ֵאייבֶּ ְ
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ פַּ ְר ַשׁת וַ יְ ִחיַ ,דף רכ ע"ב(ָ .דאס
ִדי ֶהענְ ט )עַ יֵ ין ַ
ערע ִמ ְצווֹת ,וִ וי לְ ָמ ָשׁל:
זֶ עלְ בֶּ ע ִאיז אוֹי בַּ יי ַאלֶ ע ַאנְ ֶד ֶ
מוֹרא' ִדיג פְ ֵרייעֶ ן וֶ וען
ארף ֶמען זִ יָ 
ִצ ִיציתְ ,תּפִ ילִ יןַ ,ד ְ
עמאלְ ְטס ֶדעם
ֶמען טוּט ִדי ִמ ְצוָ ה ,וַ וייל ֶמען טוּט ֶד ָ
עס ֶטער
ער ְשׁ ְטן'ס ָרצוֹן ,וָ ואס ָדאס ִאיז ֶדער גְ ֶר ְ
ֵאייבֶּ ְ
ארק
ִשֹ ְמ ָחה! נָ אר ֶדער ַס ֶמ"ֶ מ"ם צוּבְּ ֶרעכְ ט ַאזוֹי ְשׁ ַט ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן עֶ ר בְּ ֶרענְ גְ ט ִאים ַא ַריין ִאין ַאזַ א יִ אוּשׁ,
רוֹיס ֵקייט אוּן ֲח ִשׁיבוּת פוּן
ישׁט ָדאס גְ ְ
ַאז עֶ ר כַ אפְּ ט נִ ְ
עדע ִמ ְצוָ ה.
יֶ ֶ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
קוּמען פוּן ַא 'לֵ ב נִ ְשׁבָּ ר' צוּ
כ"ד( :עֶ ס ִאיז גְ ִרינְ גֶ ער צוּ ֶ
קוּמען פוּן ' ִשֹ ְמ ָחה' צוּ 'הוֹלֵ לוּת'.
'עַ ְצבוּת' ,וִ וי צוּ ֶ
מוֹרא זִ י צוּ פְ ֵרייעֶ ן,
ייסטַ ,אז ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ָ
ָדאס ֵה ְ
ערנְ ט
קוּמען נָ אכְ ֶדעם צוּ הוֹלֵ לוּת ,לֶ ְ
וַ וייל עֶ ר וֶ ועט ֶ
ארף
אוּנְ ז ָאבֶּ ער ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י אוֹיסַ ,אז ֶמען ַד ְ
ישׁט ַא ַריינְ פַ אלְ ן ִאין ַקיין
מוֹרא ָהאבְּ ן ֶמען זָ אל נִ ְ
ֶמער ָ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
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קעט

עהן ,צוּ זַ יין
ארף ַא ִאיד זֶ ְ
עַ ְצבוּת ,וַ וייל ֶדער עִ ָיקר ַד ְ
גוּטע
עדע ֶ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג פְ ֵריילִ י ,אוּן זִ יְ מ ַחיֶ ה זַ יין ִמיט יֶ ֶ
קוּדה וָ ואס עֶ ר ָהאט ,בִּ פְ ַרט ִמיט ֶדעם וָ ואס עֶ ר ִאיז
נְ ָ
וארן ַא ִאיד בָּ רוַּ ה ֵשׁם ,וָ ואס ִמיט ֶדעם
עבּוֹירן גֶ עוָ ְ
ְ
גֶ
ארף ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר ְמ ַחזֵ ק זַ ייןַ ,אזוֹיוִ וי ֶדער
ַאלֵ יין ַד ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן י'(.
קּוּטי ֲ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן ִאיז ַמ ְסבִּ יר
הוֹד ָאה ֲהלָ כָ ה ו'(ָ :דאס וָ ואס ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ִהלְ כוֹת ָ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א ִס ָימן א(ֶ :דער 'יֵ ֶצר ָה ַרע' ִאיז
קּוּטי ֲ
ְשׁ ַרייבְּ ט )לִ ֵ
זִ יִ מ ְתלַ בֵּ שׁ בְּ ִמ ְצווֹתַ .אז ָדאס גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף ֶדעם
עדט
קוּמט צוּ ַא ֶמענְ ְטשׁ ,אוּן ֶר ְ
וָ ואס ֶדער ַס ֶמ"ֶ מ"ם ְ
ִאים צוּ ,צוּ ָה ִאבְּ ן ַא לֵ ב נִ ְשׁבָּ ר! אוּן ִאיז ִאים ַמ ְסבִּ יר:
מוֹרא' ִדיג ָחשׁוּב וְ כוּ' אוּן ַאז דוּ
ָדאס ִאיז ִאין ִה ְימל ָ
קוּמען צוּ
ועסטוּ נָ אֶ 
ועסט זַ יין צוּפִ יל פְ ֵריילִ י ,וֶ ְ
וֶ ְ
דוּרכְ ֶדעם בְּ ֶרענְ גְ ט עֶ ר ִאים נָ אכְ ֶדעם צוּ
הוֹלֵ לוּת; ָאבֶּ ער ְ
עַ ְצבוּת ,וָ ואס ָדאס ִאיז נָ א עֶ ְרגֶ ער פוּן ַאלֶ עם.
קּוּטי ֲהלָ כוֹת
)לִ ֵ

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ר' בָּ רוּ פוּן ֶמעזִ יבוּז זי"ע
עהאט ַא נִ יצוּץ נְ ָשׁ ָמה
אוואוּסט ָהאט עֶ ר גֶ ַ
ְ
]וָ ואס וִ וי בַּ
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עדן
פוּן ְשׁמֹה ַה ֶמלֶ  ,אוּן עֶ ר פְ לֶ עגְ ט זֵ ייעֶ ר ַא ַסאֶ ר ְ
פוּן ְשׁמֹה ַה ֶמלֶ  ,וִ וי אוֹי וֶ וען עֶ ר פְ לֶ עגְ ט זָ אגְ ן ִשׁיר
אוֹיסנַ אם
ְ
ַה ִשׁ ִירים עֶ ֶרב ַשׁבָּ ת ִאיז ָדאס גֶ עוֶ וען ִמיט ַא
אר ֵציילְ טְ :שׁמֹה
מוֹרא' ִדיגֶ ע פְ לַ אם[ ָהאט ַא ָמאל פַ ְ
ָ
עט ָראפְ ן ֶדעם
חוֹדשׁ ֱאלוּל גֶ ְ
ַה ֶמלֶ ָ האט ַא ָמאל ִאין ֶ
צוּט ָראגְ ןָ ,האט עֶ ר ִאים גֶ עפְ ֶרעגְ ט:
ַס ֶמ"ֶ מ"ם זֵ ייעֶ ר ְ
צוּט ָראגְ ן?! זָ אגְ ט עֶ ר ִאיםִ :אי
ארוָ ואס בִּ יזְ טוּ ַאזוֹי ְ
פַ ְ
ַא ְרבֶּ עט ַא גַ אנְ ץ יָ אר ַא ַריינְ צוּכַ אפְּ ן ֶמענְ ְט ְשׁן ִמיט ַאלֶ ע
חוֹדשׁ
קוּמט ֶ
ְשׁמוּץ וְ כוּ' ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ,אוּן וֶ וען עֶ ס ְ
עדט
ֱאלוּלֵ ,הייבְּ ן ִא ְידן ָאן ְתּשׁוּבָ ה צוּ טוּעֶ ן ,אוּן וֶ וער ֶר ְ
קוּמט ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,אוּן ֶמען בְּ לָ אזְ ט
נָ א וֶ וען עֶ ס ְ
ישׁט ִמיר,
צוּמ ְ
שׁוֹפָ רַ ,מאכְ ט ֶמען ִמיר טוֹיבּ ,אוּן ֶמען ִ
קוּמט נָ אכְ ֶדעם יוֹם
ְ
ישׁט גֶ ענוּג,
אוֹיבּ ִאיז ָדאס נִ ְ
עמאלְ ְטס ַה ְרגֶ 'עט ֶמען ִמיר ִאינְ גַ אנְ ְצן,
ַה ָקדוֹשׁ ,וָ ואס ֶד ָ
אר ִטיג ִמיט ֶדעם ,נָ אר וֶ וען
ישׁט פַ ְ
אוּן זֵ יי זֶ ענֶ ען נָ אכְ נִ ְ
צוּשׁ ֶטעכְ ן זֵ יי ִמיר ,אוּן ִאי טוּ
ְ
קוּמט סוּכּוֹת
עֶ ס ְ
ישׁט אוֹיף ִמיט זֵ יי ,זָ אל ִאי נָ א זַ יין פְ ֵריילֶ ע!?
ארנִ ְ
גָ ְ
ֵאיין יָ אר ְט ֶרעפְ ט ְשׁמֹה ַה ֶמלֶ ֶ דעם ַס ֶמ"ֶ מ"ם
ארוָ ואס
פְ ֵריילֶ ע אוּן אוֹיפְ גֶ עלֵ ייגְ ט ,פְ ֶרעגְ ט עֶ ר ִאים :פַ ְ
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קפא

אסטוּ ִדי
אריָ אר ָה ְ
בִּ יזְ טוּ ַאזוֹי פְ ֵריילֶ ע !?פַ ְ
אקלָ אגְ ט ַאז ֶמען ְשׁ ֶטעכְ ט ַא ַריין ִאין ִדיר?!
בַּ ְ
ערט ִאים ֶדער ַס ֶמ"ֶ מ"םִ :איָ האבּ ִמי
עֶ נְ ְטפֶ ְ
עמאכְ ט ַא לָ אִ ,אין ִדי
עט ָראפְ ן ַא עֵ ָצה; ִאיָ האבּ גֶ ַ
גֶ ְ
ִשׁיף ִאין וָ ואס ֶמען ָהאט גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִדי ֶא ְתרוֹגִ ים ,אוּן
ואסער ,אוּן ַאלֶ ע ֶא ְתרוֹגִ ים
וארן פִ יל ִמיט וַ ֶ
עֶ ס ִאיז גֶ עוָ ְ
ישׁ ָטא כִּ ְמעַ ט צוּ
וארן ,אוּן עֶ ס ִאיז נִ ְ
זֶ ענֶ ען ָחרוּב גֶ עוָ ְ
אקוּמען ַקיין ֶא ְתרוֹגִ ים!
ֶ
בַּ
עהט ְשׁמֹה ַה ֶמלֶ ַ ,אז עֶ ר ִאיז שׁוֹין
נָ א סוּכּוֹת זֶ ְ
ארוָ ואס בִּ יזְ טוּ
וייטער ְטרוֹיעֶ ִריג ,פְ ֶרעגְ ט עֶ ר ִאים :פַ ְ
וַ ֶ
עמאכְ ט ַא
אסט ָדאָ אנְ גֶ ַ
וייטער ְטרוֹיעֶ ִריג? ָה ְ
שׁוֹין וַ ֶ
גוּטן ְשׁפִּ ְיצל?! זָ אגְ ט עֶ ר ִאים :עֶ ס ִאיז גֶ עבְּ לִ יבְּ ן ְצוֵ ויי
ְ
אצאלְ ט פַ אר ֶדעם
ְד ֵריי ֶא ְתרוֹגִ ים ,וָ ואס ִא ְידן ָהאבְּ ן בַּ ָ
ער ְיסן
וערע גֶ עלְ ֶטער ,אוּן ַאלֶ ע ִא ְידן ָהאבְּ ן זִ י גֶ ִ
ְשׁוֶ ֶ
עשׁ ַטאנֶ ען ִאין לַ אנְ גֶ ע
ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ִדי ִמ ְצוָ ה ,אוּן גֶ ְ
ערן
ֵרייעֶ ס ,אוּן ֵאיינֶ ער ָהאט ְמזַ כֶּ ה גֶ עוֶ וען ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
כְּ ַדי ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ִדי ִמצְ וָ ה פוּן ד' ִמינִ ים ,אוֹיבּ ַאזוֹי
וָ ואס ָהאבּ ִאי אוֹיפְ גֶ עטוּעֶ ן ִמיט ַמיין גַ אנְ ֶצע
ְשׁפִּ ְיצל?!
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ) ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן קכה(ִ :א ְידן
עהטַ ,אז
זֶ ענֶ ען ַא ֵמבִ ין אוֹיף ַא ִמ ְצוָ ה ,אוּן ַאז ֶמען זֶ ְ
אס ְטן ַאזוֹיפִ יל
פּוּנְ ְקט אוֹיף ַא ֶא ְתרוֹג לָ אזְ ן זִ יִ א ְידן ָק ְ
מוֹרא' ִדיגֶ ער ֲח ִשׁיבוּת פוּן
גֶ עלְ ט ,וַ וייזְ ט ָדאס אוֹיף ִדי ָ
מוֹרא' ִדיג
ארף זִ יַ א ֶמענְ ְטשׁ ָ
ֶדער ִמ ְצוָ ה .וֶ ועגְ ן ֶדעם ַד ְ
יטן ֶא ְתרוֹג אוּן
עדע ִמ ְצוָ ה ,בִּ פְ ַרט ִמ ְ
פְ ֵרייעֶ ן ִמיט יֶ ֶ
ער ְשׁ ִט ְיקן ִמיר ֶדעם ַס ֶמ"ֶ מ"ם
לוּלָ ב ,וַ וייל ִמיט ֶדעם ֶד ְ
אצן.
ִאינְ גַ ְ
ג.
ֶדער ֲא ִר"י ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט
ארף ֶמען גֶ עבְּ ן ַא ַסאְ צ ָד ָקה,
פֵּ ֶרק ג-ד(ִ :די פִ יר ֶטעג ַד ְ
בִּ פְ ַרט עֶ ֶרב סוּכּוֹת; אוּן ֶדער ֲא ִר"י ַה ָקדוֹשׁ ַאלֵ יין,
פְ לֶ עגְ ט גֶ עבְּ ן זֵ ייעֶ ר ַא ַסאְ צ ָד ָקה עֶ ֶרב סוּכּוֹתַ ,אזוֹי
ייטל ָאפֶ ען ,אוּן
עהאלְ ְטן ֶדעם בַּ ְ
וַ וייט ַאז עֶ ר ָהאט גֶ ַ
עקוּמען נָ אְ צ ָד ָקה ָהאט עֶ ר
ֶ
עדער ָא ִר ַימאן וָ ואס ִאיז גֶ
יֶ ֶ
עמט וִ ויפִ יל ִאיר וִ וילְ ט!
ִאים גֶ עזָ אגְ ט :נֶ ְ
)פְּ ִרי עֵ ץ ַחיִ ים ַשׁעַ ר ַחג ַה ֻסּכּוֹת,

רוֹיסער עִ נְ יָ ן
אר ְשׁ ֵטיין וָ ואס ִאיז ֶדער גְ ֶ
ארף ֶמען פַ ְ
ַד ְ
פוּן גֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה ַדוְ ָוקא ִאין ִדי פִ יר ֶטעג? נָ אר ִאין ִדי
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ְתּפִ ילוֹת פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ֶטעג זָ אגְ ן ִמיר' :לְּ  ה'
ַה ְצ ָד ָקה'; 'לְ לוֹבֵ שׁ ְצ ָדקוֹת בְּ יוֹם ִדין' ,וְ כוּ'ַ ,אז ֶדער
עדן ִאיד ,אוּן עֶ ר
ער ְשׁ ֶטער טוּט ְצ ָד ָקה ִמיט יֶ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עצט וֶ וען ִמיר
ערפַ אר יֶ ְ
ְשׁ ַרייבְּ ט ִאים ָאן ַא גוּט יָ ארֶ ,ד ְ
ארן
גֵ ייעֶ ן ַארוֹיס פוּנֶ עם יוֹם ַה ִדין ,וַ וייזְ ן ִמיר פַ ְ
ער ְשׁ ְטן ַאז ִמיר זֶ ענֶ ען ַמכִּ יר טוֹבָ ה ,פַ אר ִדי ַאלֶ ע
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט אוּנְ ז
גוּטס וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֲח ָס ִדים אוּן ְ
עשׁ ִריבְּ ן ,אוּן ִמיר גֵ ייעֶ ן אוֹי אוֹיף ֶדעם וֶ ועג ,אוּן
ָאנְ גֶ ְ
ִמיר זֶ ענֶ ען ַמ ְמ ִשׁי צוּ גֶ עבְּ ן ַא ַסאְ צ ָד ָקה ,וָ ואס פוּן ִדי
ַאלֶ ע ְצ ָדקוֹת וָ ואס ַא ִאיד טוּטַ ,מאכְ ט ֶדער
ערפוּן ַא ַמלְ בּוּשׁ ,וָ ואס ִמיט ֶדעם ֶקען
ער ְשׁ ֶטער ֶד ְ
ֵאייבֶּ ְ
עמען.
רוּמנֶ ֶ
זִ יֶ דער ֶמענְ ְטשׁ ַא ְ
ויסן ַאז ' ְצ ָד ָקה' ִאיז ַא ' ִמ ְצוָ ה' פּוּנְ ְקט
ארף וִ ְ
ֶמען ַד ְ
ַאזוֹי וִ וי לֵ ייגְ ן ְתּפִ ילִ ין אוּן גֵ יין ִמיט ִצ ִיצית; ָדאס ִאיז ַא
ערע כּ ַֹחַ ,אז
ִמ ְצוָ ה ֲע ֵשׂה ,וָ ואס ָהאט נָ אַ אן עֶ ְק ְס ֶט ֶ
ָדאס ִאיז ְמ ַק ֵרב ִדי גְ אוּלָ ה )בָּ בָ א בַּ ְת ָרא ַדף י ע"א( .אוּן ָדאס
אטעוֶ ועט ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ פוּן טוֹיט ) ָשׁם(ַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער
ַר ֶ
פָּ סוּק זָ אגְ ט ) ִמ ְשׁלֵ י י ,ב( :וּצְ ָד ָקה ַתּ ִצּיל ִמ ָמּוֶ תִ .מיט ֶדעם
חוֹדשׁ אוּן ֲאפִ ילוּ ַא
דוּרכְ גֵ יין ַא וָ ואַ ,א ֶ
ַאלֶ עם ֶקען ְ
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יטן
ישׁט ַקיין ְצ ָד ָקהִ ,מ ְ
יָ אר ,אוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ גֶ עט נִ ְ
ישׁט .זָ אגְ ט ָאבֶּ ער ֶדער
אוֹיס ֵרייד ַאז עֶ ר ָהאט נִ ְ
ְ
וּמעַ ְשׂרוֹתֲ ,הלָ כָ ה
קּוּטי ֲהלָ כוֹתְ ,תּרוּמוֹת ַ
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן )לִ ֵ
ג'(ַ :אז ַא ַסאָ מאל פוּן ' ִריבּוּי אוֹר' ,טוּט ַא ֶמענְ ְטשׁ
ייסט וַ וייל ַא ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל טוּעֶ ן
ישׁט; ָדאס ֵה ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ישׁט .אוּן עֶ ר
ארנִ ְ
זֵ ייעֶ ר ַא ַסא ,טוּט עֶ ר נָ אכְ ֶדעם גָ ְ
כַ אפְּ ט אוֹיָ אן ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן ְצ ָד ָקה; ַאז וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
רוּטה פַ אר
ויסןָ ,דאס ֲח ִשׁיבוּת פוּן גֶ עבְּ ן ֵאיין פְּ ָ
זָ אל וִ ְ
ְצ ָד ָקה ,וָ ואלְ ט עֶ ר ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֶ עגֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה.
] ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ עזָ אגְ ט
קוּמען צוּ ַמיין ֵקבֶ ר ,אוּן גֶ עבְּ ן
קמא( :וֶ וער עֶ ס וֶ ועט ֶ
רוּטה פַ אר ְצ ָד ָקה ,אוּן זָ אגְ ן ִדי
פַ אר ַמיינֶ עט וֶ ועגְ ן ַא פְּ ָ
יטלֶ עְ תּ ִהלִ ים ] ִתּיקוּן ַהכְּ לָ לִ י[ ,וֶ ועל ִאי
עהן ַקאפִּ ְ
ֶצ ְ
ִמי לֵ ייגְ ן אוֹיף ֶדער לֶ ענְ ג אוּן אוֹיף ֶדער בְּ ֵרייט ִאים צוּ
ֶהעלְ פְ ן ,אוּן ִאי וֶ ועל ִאים ַארוֹיס ְשׁלֶ עפְּ ן פוּן ְשׁאוֹל
עהט ֶמען ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט נָ אר
ַתּ ְח ִתּית; זֶ ְ
אט ִשׁיג ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
עטן ֵאיין פֶּ ענִ "י ,כָ ְ
גֶ עבֶּ ְ
עטן ֶמערַ ,אכְ ֶצען ָדאלֶ ער ) ,(18וְ כוּ',
עקענְ ט בֶּ ְ
וָ ואלְ ט גֶ ֶ
עדער וָ ואלְ ט זִ יכֶ ער גֶ עגֶ עבְּ ן וִ ויפִ יל ֶמען זָ אל ִאים
אוּן יֶ ֶ
) ִשׂיחוֹת ָה ַר"ן ִס ָימן
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ישׁט ַא ֶמענְ ְטשׁ ַאז ֶמען זָ אל
עטן ,וַ וייל וָ ואס טוּט נִ ְ
בֶּ ְ
עמען פוּן גֵ ִיהנוֹם[.
רוֹיסנֶ ֶ
ִאים ַא ְ
וערט גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט ִאין ֻשׁלְ ָחן עָ רוּ
עֶ ס וֶ ְ
ארן ַדאוֶ וענֶ ען,
ִס ָימן צ"בְ ,סעִ יף י(ֶ :מען זָ אל גֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה פַ ְ
אוּן ֶדער ֲא ִר"י ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט ) ַשׁעַ ר ַהכַּ וָ ונוֹת ְתּפִ לַ ת ַה ַשׁ ַחרַ ,דף
מוֹשׁל
י"ח( :וֶ וען ֶמען זָ אגְ ט בַּ יים ַדאוֶ וענֶ ען' :וְ ַא ָתּה ֵ
בַּ כֹּל' ,זָ אל ֶמען גֶ עבְּ ן צְ ָד ָקה .פַ אר ֶמען זָ אגְ ט ִתּיקוּן
זוֹהר
רוּטה .עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין ַ
ַהכְּ לָ לִ י גֶ עט ֶמען אוֹיַ א פְּ ָ
אסט
רוּמה ַדף קנג ע"ב(ַ :אז ַא ֶמענְ ְטשׁ רוּפְ ט ַא גַ ְ
ַה ָקדוֹשׁ ) ְתּ ָ
צוּם עֶ ְסן ,אוּן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ בֶּ ענְ ְט ְשׁט ִמיט ַא ִשֹ ְמ ָחה,
גֵ ייט ַארוֹיס ַא כְּ רוּז )יְ ֶחזְ ֵקאל מא ,כב(' :זֶ ה ַה ֻשּׁלְ ָחן ֲא ֶשׁר
ישׁט ֶמעגְ לִ י
לִ פְ נֵ י ה'ָ .אבֶּ ער ַאזוֹיוִ וי עֶ ס ִאיז נִ ְ
אטשׁ לֵ ייגְ ן
אוֹרח ,זָ אל ֶמען כָ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג צוּ רוּפְ ן ַאן ַ
פּוּשׁ ֶקע ,אוֹי גֶ עט ַא פְ רוֹי ְצ ָד ָקה
עֶ פֶּ עס ְצ ָד ָקה ִאינֶ עם ְ
עדער גֶ עלֶ עגְ נְ ַהייט.
פַ אר לִ יכְ ט ִצינְ ְדן ,אוּן ַאזוֹי בַּ יי יֶ ֶ
אוֹרח ַחיִ ים
) ַ

ישׁט ְצ ָד ָקה
ארוָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ גֶ עט נִ ְ
נָ אר ִדי ִסבָּ ה פַ ְ
ִאיז ,וַ וייל עֶ ר ְט ַראכְ טִ :אי בִּ ין ָדא פִ יל ִמיט ֲעבֵ ירוֹת,
אוּן כְּ ַדי ִאי זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין ְמ ַקיֵ ים צוּ זַ יין ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן
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רוֹיסע גֶ עלְ ֶטער ,אוּן
ארף ִאיָ דא גֶ עבְּ ן גְ ֶ
ְצ ָד ָקהַ ,ד ְ
ישׁט ,אוּן
ארנִ ְ
ישׁטְ ,מ ֵמילָ א גֶ עט עֶ ר גָ ְ
ָדאס ָהאט עֶ ר נִ ְ
ישׁט ְמ ַקיֵ ים ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן ְצ ָד ָקהֶ .דער ַר ְמבַּ "ם
עֶ ר ִאיז נִ ְ
וערט
זָ אגְ ט )פֵּ ֶרק ז ֵמ ִהלְ כוֹת ַמ ְתּנוֹת עַ נִ יִ םֲ ,הלָ כָ ה ה( :אוּן ַאזוֹי וֶ ְ
יוֹרה ֵדעָ ה ִס ָימן רמ"ח
אוֹי גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט ִאין ֻשׁלְ ָחן עָ רוֶּ ) 
ְסעִ יף א(ֲ :אפִ ילוּ ַאן ָא ִר ַימאן ִאיז ְמחוּיָ ב צוּ גֶ עבְּ ן ְצ ָד ָקה
ישׁט ַקיין ִשׁיעוּר ,וַ וייל
עדן ָטאג .אוּן עֶ ס ְשׁ ֵטייט נִ ְ
יֶ ְ
וִ ויפִ יל ֶמען גֶ עט נָ אר ָהאט ֶמען ַא ִמ ְצוָ הִ ,די גְ ָמ ָרא
רוּטה ִמ ְצ ָט ֶרפֶ ת',
רוּטה פְּ ָ
זָ אגְ ט )בָּ בָ א בַּ ְת ָרא ַדף ט ע"ב(' :פְּ ָ
רוֹיסע ְסכוּם.
ִדי ַאלֶ ע פְּ רוּטוֹת ְשׁ ֶטעלְ ן זִ יַ צאם צוּ ַא גְ ֶ
אוּן וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט ַאוֶ ועק פוּן ֶדער וֶ ועלְ ט ,גֵ ייט
אראוֹיס ִדי ְצ ָד ָקה וָ ואס עֶ ר ָהאט גֶ עגֶ עבְּ ן ,אוּן
ִאים פָ ְ
קוּמט ִאים גוּט צוּנִ יץַ ,אזוֹיוִ וי עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק
עֶ ס ְ
)יְ ַשׁעְ יָ ה נח ,ח(' :וְ ָהלַ  לְ פָ נֶ יִ צ ְד ֶק .'אוּן וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ
ויסן וָ ואס עֶ ר ֶקען אוֹיפְ טוּעֶ ן ִמיט ִדי פָּ אר
זָ אל וִ ְ
ערע ַה ְצלָ ָחה ָדאס וֶ ועט ִאים
ואס ֶ
פְּ רוּטוֹת ,אוּן וָ ֶ
עדן
בְּ ֶרענְ גֶ ען נָ א זַ יין פְּ ִט ָירה ,וָ ואלְ ט עֶ ר גֶ עגֶ עבְּ ן יֶ ְ
עמאלְ ְטס ִאיז שׁוֹין צוּ ְשׁפֶּ עט.
ָטאג ְצ ָד ָקה ,נָ אר ֶד ָ
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עדע זַ א ,וֶ וען ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל
אוּן ַאזוֹי ִאיז ִמיט יֶ ֶ
וִ ְ
תּוֹרה וָ ואס עֶ ר
וארט ָ
עדעס וָ ְ
ויסן וִ וי ָחשׁוּב עֶ ס ִאיז יֶ ֶ
ערנְ ט
חוּמשׁ אוּן גֶ עלֶ ְ
ענוּמען ַא ָ
ערנְ ט ,וָ ואלְ ט עֶ ר גֶ ֶ
לֶ ְ
סוּקים ,אוּן ֲאפִ ילוּ נָ אר ֵאיין פָּ סוּקַ ,אזוֹי
ְצוֵ ויי ְד ֵריי פְּ ִ
זוּטא ,סוֹף פֵּ ֶרק ב( :וֶ וען ַא
וִ וי ַחזַ "ל זָ אגְ ן ) ָתּנָ א ְדבֵ י ֵאלִ יָ הוּ ָ
אשׁית לו ,כב(' :וַ ֲאחוֹת
ֶמענְ ְטשׁ זָ אגְ ט נָ אר ֶדעם פָּ סוּק )בְּ ֵר ִ
לוֹטן ִתּ ְמנָ ע' ַא גַ אנְ ְצן ָטאגָ ,האט עֶ ר אוֹיְ מ ַקיֵ ים
ָ
תּוֹרהֶ ] ,דער ַטעַ ם
גֶ עוֶ וען ִדי ִמ ְצוָ ה פוּן לִ ימוּד ַה ָ
ארוָ ואס ַחזַ "ל כַ אפְּ ן ָאן פּוּנְ ְקט ' ֶדעם' פָּ סוּק ,וַ וייל
פַ ְ
ייט ְשׁט ָדאס
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ )לֶ  לְ ַ דף פ ע"ב(ַ :ט ְ
ֶדער ַ
וָ ְ
טוּתא( ,אוּן ָדאס
וארט 'לוֹט' ַא לָ שׁוֹן פוּן ' ְקלָ לָ ה' )לְ ָ
אשׁית ַרבָּ ה
אהעפְ ְטן )בְּ ֵר ִ
וארט ' ֲאחוֹת' ִאיז ַא לָ שׁוֹן פוּן בַּ ֶ
וָ ְ
קוּמט זִ י
לט ,ג( ,אוּן ָדאס ֵמיינְ ט צוּ זָ אגְ ןַ :אז וֶ וען עֶ ס ְ
צוּ ' ְמ ַחבֵּ ר' זַ יין צוּ ַא ' ְקלָ לָ ה'ִ ' ,תּ ְמנָ ע' זָ אלְ ְסטוּ זִ י
'מוֹנֵ עַ ' זַ ייןַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט ) ֵספֶ ר
ַה ִמּדּוֹת אוֹת ְקלָ לָ ה ֵחלֶ ק ב ִס ָימן א(ַ :א ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ִאיז
קוּמט פוּן 'עוֹלָ ם ַהתֹּהוּ'; ָדאס
צוּגֶ עוואוֹינְ ט צוּ ֶשׁעלְ ְטן ְ
ישׁט
וייסט נִ ְ
יידיג ,אוּן וֵ ְ
פּוּסט אוּן לֵ ִ
ייסט זַ יין מ ַֹח ִאיז ְ
ֵה ְ
עדע זַ א .אוּן -
אשׁעפֶ ער ,וָ ואס פִ ְירט יֶ ֶ
ַאז עֶ ס ָדא ַא בַּ ֶ

קפח
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ערט ַ -א ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס בֶּ ענְ ְט ְשׁט ְשׁ ֶטענְ ִדיג ,עֶ ר
אר ֶק ְ
פַ ְ
ְ
יטן
ייסט ,עֶ ר לֶ עבְּ ט ִמ ְ
קוּמט פוּן 'עוֹלָ ם ַה ִתּקּוּן'; ָדאס ֵה ְ
וערט
עדע זַ א וֶ ְ
וייסט ַאז יֶ ֶ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן עֶ ר וֵ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן[.
דוּרעכְ ן ֵאייבֶּ ְ
גֶ עפִ ְירט ֶ
ישׁט ַא ֶמענְ ְטשׁ?! וַ וייל
ערנְ ט נִ ְ
ארוָ ואס ֶדען לֶ ְ
נָ אר פַ ְ
ארף
עֶ ר ְט ַראכְ ט :וָ ואס ָהאבּ ִאי פוּן ֵאיין פָּ סוּקִ ,איַ ד ְ
ערנְ ט עֶ ר
ערנֶ ען גַ אנְ ץ ַתּנַ "ְ !?מ ֵמילָ א לֶ ְ
ָדא לֶ ְ
עדן
ערנֶ ען יֶ ְ
וייסט ַאז ֶקען לֶ ְ
ישׁטָ ,אבֶּ ער ַאז עֶ ר וֵ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
ָטאג ַאבִּ ְיסלַ ,אזוֹי וִ וי ַחזַ "ל זָ אגְ ן )בַּ ִמ ְדבָּ ר ַרבָּ ה כא ,טו(:
תּוֹרה צוּגֶ עגְ לִ יכְ ן צוּ ַא ְתּ ֵאנָ ה-פַ ייג?
ארוָ ואס ִאיז ִדי ָ
פַ ְ
וַ וייל ָדאס ִאיז ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטער בּוֹים וָ ואס ִדי פֵּ ירוֹת
ארט
צוּבּ ְיסלֶ עָ דא ַאבִּ ְיסלָ ,ד ְ
ִ
ייטיגְ ט
עצ ִ
וערן גֶ ַ
וֶ ְ
ערנְ ט
ישׁט גֶ עלֶ ְ
וערט נִ ְ
תּוֹרה וֶ ְ
ַאבִּ ְיסל; ַאזוֹי אוֹיִ ,די ָ
ארגְ ן ַאבִּ ְיסל ,בִּ יז
ִאין ֵאיין ָטאג ,נָ אר ַהיינְ ט ַאבִּ ְיסלָ ,מ ְ
ערנְ ט גַ אנְ ץ ַתּנַ ".
דוּרכְ גֶ עלֶ ְ
ֶמען ָהאט ְ
ערנְ ט
ארוָ ואס לֶ ְ
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע זַ אִ איז ִמיט ִמ ְשׁנַ יוֹת ,פַ ְ
ישׁט ַא ֶמענְ ְטשׁ ִמ ְשׁנַ יוֹת? וַ וייל עֶ ר ְט ַראכְ טִ :אי
נִ ְ
ארפְ ט עֶ נְ ִדיגְ ן גַ אנְ ץ ִשׁ ָשׁה ִס ְד ֵרי ִמ ְשׁנָ ה ִאין
עד ְ
וָ ואלְ ט גֶ ַ

ַא פְ ֵריילִ יכֶ ער ִאיד

קפט

עהט
וייסט ַאז ֶמען בֶּ ְ
ֵאיין ָטאג! ָאבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
נִ ְ
ישׁט פוּן ִאים נָ אר וִ ויפִ יל עֶ ר ֶקען ,כַ אפְּ ט עֶ ר ַארוֹיס
ערנְ ט
ֵאיין ִמ ְשׁנָ ה ,נָ אַ א ִמ ְשׁנָ ה ,אוּן ַאזוֹי צוּבִּ ְיסלֶ ע לֶ ְ
עֶ ר ֵאיין פֵּ ֶרק ִמ ְשׁנַ יוֹת אוּן נָ אַ א פֵּ ֶרק ,וָ ואס ָדאס ִאיז
אר ֶמעגְ ןִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע זַ אִ איז ִמיט גְ ָמ ָרא; ֵהייבּ ָאן
זַ יין פַ ְ
ערנֶ ען ֵאיין ְשׁ ִט ֶיקעלֶ ע גְ ָמ ָרא ,נָ אַ א ְשׁ ִט ֶיקעלֶ ע,
צוּ לֶ ְ
קוּמט ֶמען ָאן ֶמער אוּן ֶמער ,אוּן
אוּן ַאזוֹי צוּבִּ ְיסלֶ עְ 
תּוֹרה,
ֶמען פַ אנְ גְ ט ָאן צוּ ְשׁפִּ ְירן ָדאס זִ ְיס ֵקייט פוּן ִדי ָ
ערנְ ט ַא ַדף
בִּ פְ ַרט ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז זוֹכֶ ה אוּן עֶ ר לֶ ְ
ערע זַ א פוּן
עס ֶ
ישׁ ָטא ַקיין בֶּ ֶ
עדן ָטאגִ ,איז נִ ְ
גְ ָמ ָרא יֶ ְ
ֶדעם ,אוּן ָדאס ִאיז זַ יין ַחיּוֹת.
ָדאס ִאיז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה
ַמ ְסבִּ יר ) ָשׁם( :וִ ויבַּ אלְ ד ַא ֶמענְ ְטשׁ בְּ לָ אזְ ט אוֹיף ,עֶ ר
ישׁט
אקע נִ ְ
וִ ויל זֵ ייעֶ ר ַא ַסא ,אוּן ָדאס ֶקען עֶ ר ַט ֶ
ארף
ישׁט; ָאבֶּ ער ַא ֶמענְ ְטשׁ ַד ְ
ארנִ ְ
עצט ,טוּט עֶ ר גָ ְ
יֶ ְ
עדע ְקלֵ יינִ ַיקייט ִאיז זֵ ייעֶ ר ָחשׁוּבֶ .דער
ויסן ַאז יֶ ֶ
וִ ְ
פּוּרי ַמ ֲע ִשֹיּוֹתַ ,מ ֲע ֶשׂה א( :נָ אכְ ֶדעם
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י בְּ ֶרענְ גְ ט ) ִס ֵ
ארן אוּן
וָ ואס ֶדער ' ֵשׁנִ י לְ ֶמלֶ ִ 'איז שׁוֹין גֶ עגַ אנְ גֶ ען יָ ְ
ארן ,צוּ זוּכְ ן ִדי 'בַּ ת ֶמלֶ  ,'אוּן עֶ ר ִאיז שׁוֹין
יָ ְ

קצ

ַא פְ ֵריילִ יכֶ ער ִאיד

ערגֶ עגַ אנְ גֶ ען ַאלֶ ע ְמנִ יעוֹת ,וָ ואס ֶמען ָהאט ִאים
ִאיבֶּ ְ
עשׁטוּפְּ ט ,אוּן ֶמען ָהאט ִאים שׁוֹין עֶ נְ ְדלִ י
ַאוֶ ועק גֶ ְ
אוֹיסגֶ עזָ אגְ ט וואוּ עֶ ס גֶ עפוּנְ ט זִ יֶ דער גָ אלְ ֶדענֶ ער
ְ
ערל' ִדיגְ ן ְשׁלָ אסָ ,האט עֶ ר גֶ עפְ ֶרעגְ ט:
יטן פֶּ ְ
ארג ִמ ְ
בַּ ְ
ערט:
ארט ַטייעֶ ר? ָהאט ֶמען ִאים גֶ עעֶ נְ ְטפֶ ְ
וָ ואס ִאיז ָד ְ
אר ְטן ִאיז ַאלֶ עס ַטייעֶ ר! ָהאבּ ִאיָ דאס ַא ָמאל
ָד ְ
עדע זַ אַ טייעֶ ר.
ארט ִאין ִה ְימל ִאיז יֶ ֶ
ייט ְשׁטַ :אז ָד ְ
עט ְ
גֶ ַ
וארן חוֹל
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער גְ ָר"א זי"ע ִאיז נִ ְס ַתּלֵ ק גֶ עוָ ְ
ַהמוֹעֵ ד סוּכּוֹתַ ,האלְ ֶטענְ ִדיג ִאין ִדי ֶהענְ ט ִדי ד' ִמינִ ים,
יידן פוּן ֶדעם;
עקענְ ט ָאפְּ ֵשׁ ְ
ישׁט גֶ ֶ
וַ וייל עֶ ר ָהאט זִ י נִ ְ
] ִאין גְ ָמ ָרא ְשׁ ֵטייט )סוּכָּ ה ַדף מ"א ע"ב(ִ :די ִא ְידן פוּן
רוּשׁלַ יִ ם ,פוּן גְ רוֹיס לִ יבְּ ַשׁאפְ ט צוּ ִדי ִמ ְצוָ הָ ,האבְּ ן זֵ יי
יְ ָ
עהאלְ ְטן ִדי ד' ִמינִ ים ִאין ִדי ֶהענְ ט ַא גַ אנְ ְצן ָטאג ,עֶ ס
גֶ ַ
ִאיז גֶ עוֶ וען ַצ ִדי ִקים וָ ואס ִדי ד' ִמינִ ים ִאיז גֶ עלֶ עגְ ן
קוּקן
אוֹיפְ ן ִטישׁ ַא גַ אנְ ְצן ָטאג ,אוּן פְ לֶ עגְ ן ְשׁ ֶטענְ ִדיג ְ
אוֹיף ֶדעם[,
יטשׁוֹבֶ ער בַּ עַ ל
ער ֶשׁעלֶ ע זִ ִיד ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ֶה ְ
ייט ְשׁט )הוּבָ א בְּ ֵספֶ ר
עט ְ
ֲע ֶט ֶרת ְצבִ י זי"עָ ,האט ַא ָמאל גֶ ַ
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לוּחה פַּ ְר ַשׁת ָתבוֹא;(ֶ :דעם פָּ סוּק ) ְדבָ ִרים כח ,סז(:
ַאיָ לָ ה ְשׁ ָ
ֹאמר ִמי יִ ֵתּן בּ ֶֹקר -
ֹאמר ִמי יִ ֵתּן עֶ ֶרב ,וּבָ עֶ ֶרב תּ ַ
בַּ בּ ֶֹקר תּ ַ
צוּפְ ִרי וֶ ועט עֶ ר זָ אגְ ן ַהלְ וַ ואי זָ אל שׁוֹין זַ יין בַּ יינַ אכְ ט,
בַּ יינַ אכְ ט וֶ ועט עֶ ר זָ אגְ ן ַהלְ וַ ואי זָ אל שׁוֹין זַ יין צוּפְ ִרי;
ֹאמר ִמי יִ ֵתּן עֶ ֶרב' גֵ ייט
ִאיז עֶ ר ָדאס ַמ ְסבִּ יר' :בַּ בּ ֶֹקר תּ ַ
ערפְ ִרי ,נָ אכְ ֶדעם וָ ואס ֶמען
ַארוֹיף ,אוֹיף עֶ ֶרב פֶּ ַסח ִאינְ ֶד ְ
ישׁט
ארבְּ ֶרענְ ט ֶדעם ָח ֵמץ אוּן ֶמען ֶקען שׁוֹין נִ ְ
ָהאט פַ ְ
קוּקט
עוּדה בִּ יז בַּ יינַ אכְ ט ,אוּן ֶמען ְ
עֶ ְסן ַקיין שׁוּם ְס ָ
קוּמען בַּ יינַ אכְ ט ,אוּן ֶמען וֶ ועט
ַארוֹיס וֶ וען וֶ ועט שׁוֹין ֶ
ֹאמר
ֶקענֶ ען טוֹעֵ ם זַ יין ִדי כַּ זֵ ִיתים ַמ ָצה .אוּן 'בָּ עֶ ֶרב תּ ַ
ִמי יִ ֵתּן בּ ֶֹקר' גֵ ייט ַארוֹיף אוֹיף סוּכּוֹת בַּ יינַ אכְ טַ ,אז ֶמען
וארט נָ אר
ישׁט ַאיינְ ַהאלְ ְטן ,אוּן ֶמען וַ ְ
ֶקען זִ י שׁוֹין נִ ְ
אקלֶ ען
וערן ָטאגֶ ,מען זָ אל ֶקענֶ ען ָשׁ ְ
ַאז עֶ ס זָ אל שׁוֹין וֶ ְ
ער ֵציילְ ט אוֹיפְ ן
וערט ֶד ְ
ִמיט ִדי ד' ִמינִ יםַ .אזוֹי וִ וי עֶ ס וֶ ְ
יטשׁוּבֶ ער ָרב זי"עַ ,אז עֶ ר ָהאט
אר ִד ְ
ֵהיילִ יגְ ן בַּ ְ
עהאלְ ְטן ֶדעם ֶא ְתרוֹג ַא גַ אנְ ֶצע נַ אכְ ט ,אוּן נָ אר
גֶ ַ
אקלֶ ען) ,יִ ְשֹ ַמח
וארט ַאז עֶ ר זָ אל שׁוֹין ֶקענֶ ען ָשׁ ְ
גֶ עוַ ְ
ער ֵציילְ ט ֶמען אוֹי
דוֹשׁים( :אוּן ָדאס ֶד ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל פַּ ְר ַשׁת ְק ִ
אוֹיף נָ אַ צ ִדי ִקים.
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ַח ַתם סוֹפָ ר זי"ע זָ אגְ ט
סוֹפָ ר ֵחלֶ ק א'ַ ,דף נב( :אוֹיף ֶדעם וָ ואס ִדי ַחזַ "ל זָ אגְ ן
חוּמא ֱאמוֹר כב( :אוֹיף ֶדעם פָּ סוּק )וַ יִ ְק ָרא כג ,מ( וּלְ ַק ְח ֶתּם
) ַתּנְ ָ
לָ כֶ ם בַּ יּוֹם ָה ִראשׁוֹן וְ כוּ'ִ ' :ראשׁוֹן לְ ֶח ְשׁבּוֹן ֲעווֹנוֹת',
סוּכּוֹת ֵהייבְּ ט זִ יָ אן ַא נַ ייעֶ ֶח ְשׁבּוֹן אוֹיף ִדי ֲעבֵ ירוֹת;
ַאז יוֹם ַה ָקדוֹשׁ ָהאט ֶמען ַארוֹיף גֶ עלֵ ייגְ ט ַאלֶ ע ֲעווֹנוֹת
עהאלְ ְטן
ישׁט גֶ ַ
אוֹיפְ ן ָשׂעִ יר לַ ֲעזָ אזֵ ל ,אוּן ֶמען ָהאט נִ ְ
ַקיין שׁוּם ֶח ְשׁבּוֹן וִ ויפִ יל ֲעבֵ ירוֹת ֶמען ָהאט ,אוּן אוֹיבּ
ערע
עס ֶ
ערע ֲעבֵ ָירה ָא ֶדער ַא גְ ֶר ֶ
ָדאס ִאיז ַא ְקלֶ ענֶ ֶ
ֲעבֵ ָירה ,וַ וייל ְמ ֵמילָ א גֵ ייט ֶמען ַאלֶ עס ַארוֹיף לֵ ייגְ ן
ער ִמיט,
אוֹיפְ ן ָשׂעִ יר לַ ֲעזָ אזֵ ל ,עֶ ר זָ אל זִ יָ אפְּ ְט ָראגְ ן ֶד ְ
מוֹחל זַ ייןָ ,א ֶבּער
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ַאלֶ עס ֵ
אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
קוּמט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער יוֹם טוֹב סוּכּוֹת
עצט וֶ וען עֶ ס ְ
יֶ ְ
ער ְשׁ ְטן אוּן ִמיט
יטן ֵאייבֶּ ְ
אוּן ֶמען גֵ ייט זִ י פְ ֵרייעֶ ן ִמ ְ
וערן
ִדי ַאלֶ ע ִמ ְצווֹת ,אוּן ִדי ַאלֶ ע ֲעבֵ ירוֹת גֵ ייעֶ ן וֶ ְ
עמט ֶמען ַאפִ יר ִדי ַאלֶ ע
עד ֵרייט אוֹיף ִמ ְצווֹת ,נֶ ְ
ערגֶ ְ
ִאיבֶּ ְ
עהן
ֲעבֵ ירוֹת ִמיט ַא פּוּנְ ְק ְטלִ יכְ ן ֶח ְשׁבּוֹן ,כְּ ַדי צוּ זֶ ְ
כוּתים ֶמען ָהאט .וֶ ועגְ ן ֶדעם פִ ְירט אוֹיס ֶדער
וִ ויפִ יל זְ ִ
) ְד ָרשׁוֹת ַח ַת"ם
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קצג

וּשׂ ַמ ְח ֶתּם לִ פְ נֵ י ה' ֱא ֵ
פָּ סוּקָ ) :שׁם( ְ
קיכֶ ם; ֶמען זָ אל זַ יין
ערלִ ישׁ פְ ֵריילֶ ע.
אוֹיס ֶט ְ
ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ַח ַתם סוֹפָ ר זי"ע ָהאט ְמ ַחבֵּ ר גֶ עוֶ וען
ַא גַ אנְ ֶצע ֵספֶ ר ) ִשׁ ַירת מ ׁ ֶֹשה( ,פוּן ִשׁ ִירים אוֹיף ַשׁבָּ ת אוּן
עשׁ ֶטעלְ ט אוֹיף ַקבָּ לָ ה; ָהאט
יָ ִמים טוֹבִ ים ,וָ ואס ִאיז גֶ ְ
זוּהן ַהגָ אוֹן ַה ָקדוֹשׁ ֶרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן
ֶמען גֶ עפְ ֶרעגְ ט זַ יין ְ
אקא ָרב זי"ע ,וֶ וען ָהאט עֶ ר ָדאס ְמ ַחבֵּ ר
סוֹפָ ר ֶדער ְק ָר ָ
גֶ עוֶ וען? וַ וייל ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ַח ַתם סוֹפָ ר ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ערנְ טֲ ,אפִ ילוּ יוֹם
עצן ִמיט ַתּלְ ִמ ִידים אוּן גֶ עלֶ ְ
גֶ עזֶ ְ
ַה ָקדוֹשׁ בַּ יינַ אכְ ט ,נָ אר ֵאיינְ ָמאל ַא יָ אר ' ִתּ ְשׁעָ ה בְּ ָאב',
ִאיז גֶ עוֶ וען ַא ֶהפְ ֵסקָ ,האט עֶ ר גֶ עזָ אגְ טַ ,אז עֶ ר ָהאט
אטן ,אוּן עֶ ר ָהאט ִאים
ָדאס גֶ עפְ ֶרעגְ ט ַא ָמאל פוּנֶ עם ַט ְ
וישׁן יוֹם ַה ָקדוֹשׁ אוּן
גֶ עזָ אגְ טַ :אז ִדי פִ יר ֶטעג ְצוִ ְ
עקענְ ט ְמ ַצ ְמ ֵצם זַ יין צוּ
ישׁט גֶ ֶ
סוּכּוֹתָ ,האט עֶ ר זִ י נִ ְ
ער ְשׁ ְטןָ ,האט
ישׁט ,פוּן גְ רוֹיס ְדבֵ יקוּת צוּם ֵאייבֶּ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
עמאלְ ְטס ְמ ַחבֵּ ר גֶ עוֶ וען זַ יינֶ ע ִשׁ ִירים.
עֶ ר ֶד ָ
רוֹיס ֵקייט פוּן ִדי פִ יר
עהן ִמיר פוּן ֶדעם ָדאס גְ ְ
זֶ ְ
מוֹרא' ִדיג ְמ ַחיֶ ה זַ ייןִ ,מיט
ארפְ ן זִ יָ 
ֶטעג ,וָ ואס ִמיר ַד ְ
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ֶדעם וָ ואס ֶמען קוֹיפְ ט ִדי ד' ִמינִ ים ,אוּן ֶמען בּוֹיעֶ ט ִדי
אשׁעפֶ ער.
סוּכָּ ה ,וָ ואס ָדאס ִאיז ֶדער ָרצוֹן פוּן בַּ ֶ
ד.
עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק ) ְדבָ ִרים לב ,א(ַ :ה ֲאזִ ינוּ ַה ּ ָשׁ ַמיִ ם
ער ְטס
וַ ֲא ַדבֵּ ָרה וְ גוֹ' .מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ זָ אגְ ט פַ אר ִדי ִא ְידןֶ :ה ְ
עצט זָ אגְ ןִ ,אי נֶ עם ִדי ִה ְימל
אוֹיס וָ ואס ִאי גֵ יי עֶ נְ ק יֶ ְ
ִמיט ִדי עֶ ְרד פַ אר ְצוֵ ויי עֵ דוּתַ ,אז אוֹיבּ וֶ ועט ִאיר
אשׁעפֶ ער ,וֶ ועט זַ יין ֶשׁפַ ע ,אוּן ַאלֶ ע
פָ אלְ גְ ן ֶדעם בַּ ֶ
קוּמען אוֹיף עֶ נְ קָ ,אבֶּ ער אוֹיבּ וֶ ועט ִאיר
בְּ ָרכוֹת וֶ ועט ֶ
עמאלְ ְטס ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ,וֶ ועט זִ י
ישׁט פָ אלְ גְ ןֶ ,ד ָ
נִ ְ
עמאלְ ְטס,
וערע זַ אכְ ן ,נָ אר ֲאפִ ילוּ ֶד ָ
ָאנְ ֵהייבְּ ן ִדי ַאלֶ ע ְשׁוֶ ֶ
ויסן ) ְדבָ ִרים ל"ב
וערן צוּבְּ ָראכְ ן ,נָ אר וִ ְ
ישׁט וֶ ְ
זָ אלְ ט עֶ ְטץ נִ ְ
ד(ַ ' :הצוּר ָתּ ִמים פָּ ֳעלוֹ כִּ י כָ ל ְדּ ָרכָ יו ִמ ְשׁפָּ טֵ ,אל ֱאמוּנָ ה
אשׁעפֶ ער טוּט
וְ ֵאין עָ וֶ ל ַצ ִדּיק וְ יָ ָשׁר הוּא ,וָ ואס ֶדער בַּ ֶ
ארף ַאזוֹי צוּ זַ יין.
ִאיז ִריכְ ִטיג ,אוּן עֶ ס ַד ְ
מוֹרא' ִדיגֶ ער
זָ אגְ ט ַר ִשׁ"י ַה ָקדוֹשׁ ) ְדבָ ִרים לב ,א(ַ :א ָ
ישׁט ֶמער וִ וי ַא
ִדיבּוּר :מ ׁ ֶֹשה ָהאט גֶ עזָ אגְ טִ :אי בִּ ין נִ ְ
ארגְ ן גֵ יי ִאיַ אוֶ ועק פוּן ֶדער וֶ ועלְ ט ,אוּן
'בָּ ָשֹר וָ ָדם'ָ ,מ ְ
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ישׁט
עדענְ ְקן שׁוֹין נִ ְ
אוֹיבּ וֶ ועלְ ן ִדי ִא ְידן זָ אגְ ןִ :מיר גֶ ֶ
וָ ואס מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ ָהאט אוּנְ ז גֶ עזָ אגְ ט ,אוּן זֵ יי וֶ ועלְ ן
ייקענֶ ען ,וֶ ועגְ ן ֶדעם נֶ עם ִאי פַ אר עֵ דוּת ִדי
ָדאס ָאפְּ לֵ ֶ
ִה ְימל ִמיט ִדי עֶ ְרד ,וָ ואס ָדאס בְּ לַ ייבְּ ט וִ וילַ אנְ ג ֶדער
ייסט,
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ָאנְ ַהאלְ ְטן ִדי וֶ ועלְ ט; ָדאס ֵה ְ
ֵאייבֶּ ְ
מ ׁ ֶֹשה ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט ִאין אוּנְ ז ַא ַריינְ בְּ ֶרענְ גֶ ען,
קוּמען ֵאיין ָטאג ,וָ ואס ֶמען
ויסן :עֶ ס וֶ ועט ֶ
ֶמען זָ אל וִ ְ
וֶ ועט מוּזְ ן ַאוֶ ועק גֵ יין פוּן ֶדער וֶ ועלְ טָ .אבֶּ ער רוֹב
ערן פוּן ֶדעם ,וַ וייל עֶ ס ַמאכְ ט
ישׁט ֶה ְ
ֶמענְ ְט ְשׁן וִ וילְ ן נִ ְ
ארף
חוֹרהָ ,אבֶּ ער ֶדער ֱא ֶמת ִאיז ַאז ָדאס ַד ְ
זֵ יי ָמ ָרה ְשׁ ָ
מוֹרא' ִדיגֶ ע ִשֹ ְמ ָחה.
ַא ַריינְ גֶ עבְּ ן ִאין ַא ֶמענְ ְטשׁ ַא ָ
ייט ְשׁט
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה ַט ְ
אר ֵציילְ ן
קּוּטי ֲהלָ כוֹתִ ,הלְ כוֹת פֶּ ַסח ,ט(ָ :דאס וָ ואס ַחזַ "ל פַ ְ
)לִ ֵ
)בְּ ָרכוֹת לא ע"א( :עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ַא ֲחתוּנָ הָ ,האבְּ ן ִדי
זוּטא :זִ ינְ ג אוּנְ ז
ֲחכָ ִמים גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ַרב ַה ְמנוּנָ א ָ
עמאכְ ט ַא נִ יגוּן' :וַ וי לָ ן
עֶ פֶּ עס ַא נִ יגוּן! ָהאט עֶ ר גֶ ַ
ְד ִמ ְיתנָ ן ,וַ וי לָ ן ְד ִמ ְיתנָ ן' ,וֵ ויי ִאיז אוּנְ זִ ,מיר גֵ ייעֶ ן
ייסט
ארבְּ ן; פְ ֶרעגְ ט ֶרבִּ י נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ הָ ,דאס ֵה ְ
ְשׁ ַט ְ
וייסט,
ַא נִ יגוּן? ִאיז עֶ ר ָדאס ַמ ְסבִּ ירַ :אז ַא ֶמענְ ְטשׁ וֵ ְ
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קוּר ֶצע
ַאז ֶמען ִאיז ָדא אוֹיף ֶדער וֶ ועלְ ט נָ אר אוֹיף ַא ְ
ערע ִשֹ ְמ ָחה ָדאס ִאיז ַאז ֶמען ֶקען נָ א
ואס ֶ
ַצייט ,אוּן וָ ֶ
עריגְ ן וֶ ועלְ טַ ,א ַריינְ כַ אפְּ ן ַאזוֹיפִ יל
ָדא אוֹיף ֶדעם נִ ֶיד ִ
יידט
גוּטסְ ,מ ֵמילָ א וֶ וען עֶ ר ְט ַראכְ ט פוּן יוֹם ַה ִמּ ָיתה פְ ֵר ְ
ְ
ישׁ ֵקייט.
קוּדה פוּן זַ יין ִא ִיד ְ
עדע ְקלֵ יינֶ ע נְ ָ
עֶ ר זִ יִ ,מיט יֶ ֶ
ארד אוּן פֵּ יאוֹת,
ַאז עֶ ר גֵ ייט ִמיט ִצ ִיצית ,עֶ ר ָהאט ַא בָּ ְ
קוּמט ִאין בֵּ ית ַה ִמ ְד ָרשׁ ,עֶ ר זָ אגְ ט ָא ֵמן יְ ֵהא-
ְמזוּזָ ה ,עֶ ר ְ
דוּשׁה אוּן בָּ ְרכוּ ,וָ ואס ִדי ַאלֶ ע זַ אכְ ן
ְשׁ ֵמיהַּ -רבָּ ה ִמיט ְק ָ
וערט פוּן
אר ֶמעגְ נְ ס ,אוּן עֶ ס וֶ ְ
רוֹיסע פַ ְ
זֶ ענֶ ען ָדא גְ ֶ
אשׁאפְ ן ִמילֵ י ִמילְ יָ אנֶ ען ַמלְ ָאכִ ים ,נָ אר ֶדער
ֶדעם בַּ ַ
ארק ִדי אוֹיגְ ן פוּן ַא
ארבְּ לֶ ענְ ד זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
ַס ֶמ"ֶ מ"ם פַ ְ
וארן ִמיט פְּ גַ ם
ֶמענְ ְטשׁ ,בִּ פְ ַרט ַאז ֶמען נִ כְ ָשׁל גֶ עוָ ְ
ישׁט ָדאס ִאים ֶדעם מ ַֹח ,אוּן
צוּמ ְ
ַהבְּ ִרית ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ןִ ,
עֶ ר פַ אלְ ט ַא ַריין ִאין עַ ְצבוּתָ ,אבֶּ ער ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז
ארבְּ ֶרענְ ט עֶ ר ַאלֶ ע
פְ ֵריילֶ עִ מיט זַ יינֶ ע ִמ ְצווֹת ,פַ ְ
דוּר זַ יינֶ ע ֲעבֵ ירוֹת
אשׁאפְ ן ְ
ְקלִ יפּוֹת וָ ואס עֶ ר ָהאט בַּ ַ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א ִס ָימן קס"ט; צ(.
קּוּטי ֲ
)עַ יֵ ין לִ ֵ
קוּמט ִדי יוֹם טוֹב סוּכּוֹת וָ ואס
עצט וֶ וען עֶ ס ְ
בִּ פְ ַרט יֶ ְ
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט בְּ פֵ ירוּשׁ ) ְדבָ ִרים טז ,יד(' :וְ ָשֹ ַמ ְח ָתּ
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ארפְ ן ִמיר זִ י זֵ ייעֶ ר פְ ֵרייעֶ ן ִמיט ֶדעם וָ ואס
בְּ ַחגֶ ַ ,'ד ְ
ִמיר גֵ ייעֶ ן ַא ַריין ִאין ִדי סוּכָּ הַ .אזוֹי וִ וי ַצ ִדי ִקים ָהאבְּ ן
גֶ עזָ אגְ ט :סוּכָּ ה ִאיז ִדי ֵאיינְ ִציגְ ְס ֶטע ִמ ְצוָ ה וָ ואס ַא
ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט ִאינְ גַ אנְ ְצן ַא ַריין ִאין ֶדעםִ ,מיט ִדי
אט ִשׁיג ִאין ַא ִמ ְקוָ ה ,גֵ ייט ֶדער ֶמענְ ְטשׁ
ְשׁ ִטיוְ ול] .כָ ְ
עקט
עד ְ
ערגֶ ֶ
וערט ִאיבֶּ ְ
אוֹיִ אינְ גַ אנְ ְצן ַא ַריין ,בִּ יז עֶ ר וֶ ְ
ואסער ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי ַט ַה ָרהָ ,דאָ אבֶּ ער ִאין
ִמיט וַ ֶ
אוֹיסטוּעֶ ןָ ,אבֶּ ער ִאין ִדי סוּכָּ ה
ְ
ארף ֶמען זִ י
ִמ ְקוָ ה ַד ְ
קוּמט
גֵ ייט ֶמען ַא ַריין ִמיט ִדי ְשׁ ִטיוְ ול [.אוּן וֶ וען עֶ ר ְ
ענוּמען
רוּמגֶ ֶ
ַא ַריין ִאין ִדי סוּכָּ הִ ,איז עֶ ר ִאינְ גַ אנְ ְצן ַא ְ
וערט ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ) ְשׁמוֹת
ער ְשׁ ְטן ,וַ וייל סוּכּוֹת וֶ ְ
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
עמט
עמאלְ ְטס נֶ ְ
כג ,טז; לד ,כב(ַ ' :חג ָה ָא ִסיף' ,וָ ואס ֶד ָ
גוּטע נְ קוּדוֹת
ֶמען ַצאם אוּן ֶמען בְּ ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ַאלֶ ע ֶ
יידט זִ י
וָ ואס ֶמען ָהאטִ ,אין ִדי סוּכָּ ה ,אוּן ֶמען פְ ֵר ְ
עס ֶטער ַתּ ֲענוּג ,וֶ ועגְ ן
ער ִמיט ,וָ ואס ָדאס ִאיז ֶדער גְ ֶר ְ
ֶד ְ
ֶדעם וֶ וען ֶמען זִ ְיצט ִאין ִדי סוּכָּ ה ְשׁפִּ ְירט ֶמען ַאן
ערן ַטעַ ם ,אוּן בִּ פְ ַרט אוֹיבּ ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז זִ י
ַאנְ ֶד ְ
ער ְשׁ ְטן ִאין ִדי סוּכָּ ה,
עדט צוּם ֵאייבֶּ ְ
בּוֹדד ,אוּן עֶ ר ֶר ְ
ִמ ְת ֵ
רוֹיסער לֶ עכְ ִטיגְ ֵקייט.
ְשׁפִּ ְירט עֶ ר זֵ ייעֶ ר ַא גְ ֶ

קצח
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ארף ֶמען אוֹי
ָאבֶּ ער ֶדעם לֶ עכְ ִטיגְ ֵקייט ַד ְ
עמען אוֹיף ַא גַ אנְ ץ יָ אר ,זִ יְ שׁ ֶטענְ ִדיג צוּ
יטנֶ ֶ
ִמ ְ
ענוּמען ִמיט ֱאקוּת,
רוּמגֶ ֶ
ער ַמאנֶ ען ַאז ֶמען ִאיז ַא ְ
ֶד ְ
אוֹיסער ֶדעם
ֶ
אשׁעפֶ ער ִאיז ָדא ,אוּן
אוּן ַאז ֶדער בַּ ֶ
אר ַהאנֶ ען ,אוּן וֶ וען ַא
ישׁט פַ ְ
ארנִ ְ
ער ְשׁ ְטן ִאיז גָ ְ
ֵאייבֶּ ְ
ערן
ֶמענְ ְטשׁ לֶ עבְּ ט ִמיט ֶדעםָ ,האט עֶ ר גָ אר ַאן ַאנְ ֶד ְ
לֶ עבְּ ן ,אוּן עֶ ר לֶ עבְּ ט ַא גַ אנְ ץ יָ אר ַאזוֹי וִ וי ִאין ִדי
ענוּמען
רוּמגֶ ֶ
ייסט עֶ ר ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג ַא ְ
סוּכָּ הָ ,דאס ֵה ְ
ער ְשׁ ְטן.
יטן ֵאייבֶּ ְ
ִמ ְ
מוּאל ַהנָ בִ יא )בְּ ָרכוֹת י ע"ב(' :כָּ ל
עֶ ס ְשׁ ֵטייט ַבּיי ְשׁ ֵ
ָמקוֹם ֶשׁ ָהלַ  בֵּ יתוֹ עִ מּוֹ' ,וִ וי עֶ ר ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִאיז
ישׁט
ייסט עֶ ר ָהאט נִ ְ
גֶ עוֶ וען זַ יין הוֹיז ִמיט ִאים; ָדאס ֵה ְ
קוּמען צוּ ֵקיינֶ עם ,וַ וייל עֶ ר ָהאט
ארפְ ט ָאנְ ֶ
עד ְ
גֶ ַ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ָדאס ִאיז ִדי
יטן ֵאייבֶּ ְ
ְשׁ ֶטענְ ִדיג גֶ עלֶ עבְּ ט ִמ ְ
עס ֶטע בְּ ָרכָ ה וָ ואס עֶ ס ֶקען נָ אר זַ יין פַ אר ַא ֶמענְ ְטשׁ,
גְ ֶר ְ
וייטןַ ,אזוֹי וִ וי
קוּמען צוּ ַא ְצוֵ ְ
ישׁט ָאנְ ֶ
ארף נִ ְ
ַאז עֶ ר ַד ְ
מוּסף( :וָ ואס
עהן בַּ יי ִדי ְתּפִ לָ ה ) ְתּפִ ילוֹת יוֹם כִּ יפּוּרָ ,
ִמיר זֶ ְ
עטן וֶ וען עֶ ר ִאיז ַא ַריין
ֶדער כּ ֵֹהן גָ דוֹל ָהאט גֶ עבֶּ ְ
קוֹדשׁ ַה ָק ָד ִשׁיםֵ ,איין ָמאל
גֶ עגַ אנְ גֶ ען לִ פְ נֵ י וְ לִ פְ נִ יםִ ,אין ֶ
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עטן גָ אר ַא
עמאלְ ְטס גֶ עבֶּ ְ
ַא יָ אר] ,וָ ואס עֶ ר ָהאט ֶד ָ
עקן ִדי ִא ְידן אוֹיבּ
ער ְשׁ ֶר ְ
ישׁט ֶד ְ
קוּר ֶצע ְתּפִ לָ ה ,עֶ ר זָ אל נִ ְ
ְ
עטן ְד ֵריי
ארט זַ יין צוּ לַ אנְ גָ [,האט עֶ ר גֶ עבֶּ ְ
עֶ ר וֶ ועט ָד ְ
זַ אכְ ן ,אוּן ֵאיינְ ס פוּן ֶדעם' :וְ ֶשׁא יִ ְצ ָט ְרכוּ עַ ְמּ בֵּ ית
ארפְ ן
ישׁט ַד ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל זֶ ה לָ זֶ ה ,וְ כוּ'ַ ,אז ִא ְידן זָ אלְ ן נִ ְ
ערן; וַ וייל ִדי עֶ ְרגְ ְס ֶטער
צוּקוּמען ֵאיינֶ ער צוּם ַאנְ ֶד ְ
ֶ
ְקלָ לָ ה וָ ואס ֶקען נָ אר זַ ייןִ ,איז ָדאס וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ
וייטן ,אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
קוּמען צוּ ַא ְצוֵ ְ
ארף ָאנְ ֶ
ַד ְ
קוּמען צוּ ַא
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן ס"ו(ָ :אנְ ֶ
קּוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
קוּמען צוּ
ארף ָאנְ ֶ
ישׁט נָ אר ַאז ִאיַ ד ְ
וייטן ֵמיינְ ט נִ ְ
ְצוֵ ְ
ארף ָהאבְּ ן כָּ בוֹד
עמס גֶ עלְ ט ,נָ אר אוֹיבּ ִאיַ ד ְ
יֶ ענֶ ְ
ערע זָ אלְ ן ַמאכְ ן
)עֶ ֶטענְ ָשׁא"ן( פוּן יֶ ענֶ עם ,אוּן ַאז ַאנְ ֶד ֶ
ערע ְקלָ לָ ה.
יט ֶ
פוּן ִמיר ַאן עֵ ֶסקָ ,דאס ִאיז אוֹיַ א בִּ ֶ
ארוָ ואס ֶמען זָ אגְ ט ִדי
אוּן ָדאס ִאיז ֶדער ַטעַ ם פַ ְ
ישׁט ַחס
בְּ ָרכָ ה ) ֵס ֶדר בִּ ְרכוֹת ַה ַשׁ ַחר(ֶ ' :שׁא עָ ַשׂנִ י ִא ָשׁה' ,נִ ְ
ישׁט
ארנִ ְ
עצן ִאין ַא פְ רוֹיַ ,אז זִ י ִאיז גָ ְ
צוּשׁ ְ
וְ ָשׁלוֹם גְ ִרינְ גְ ֶ
ערטַ ,א פְ רוֹי ַמאכְ ט ַא ַסאַ א
אר ֶק ְ
וערד ,פּוּנְ ְקט פַ ְ
וֶ ְ
ערע בְּ ָרכָ הֶ ' :שׁעָ ַשׂנִ י כִּ ְרצוֹנוֹ' ,זִ י גֶ עט זִ י
עס ֶ
גְ ֶר ֶ
אשׁעפֶ ערַ ,אז וָ ואס עֶ ר ָהאט
ִאינְ גַ אנְ ְצן ִאיבֶּ ער צוּם בַּ ֶ

ר
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גֶ עטוּעֶ ן ִמיט ִמיר ,בִּ ין ִאי צוּפְ ִר ְידן ,אוֹיבּ ַאזוֹי
אקע ֶשׁא עָ ַשׂנִ י ִא ָשׁה? נָ אר ַא
ארוָ ואס זָ אגְ ט ֶמען ַט ֶ
פַ ְ
ארף ֶמען
ייסטַ ,א פְ רוֹי ַד ְ
פְ רוֹי ִאיז ַא ' ְמ ַקבֶּ לֶ ת'; ָדאס ֵה ְ
קוּקט ְשׁ ֶטענְ ִדיג ַארוֹיס ַאז
זָ אל ִאיר ְמ ַחזֵ ק זַ יין ,אוּן ְ
וארט ,אוּן ִאיר גֶ עבְּ ן
ֶמען זָ אל ִאיר זָ אגְ ן ַא גוּט וָ ְ
אמ ֵקייט ,וֶ ועגְ ן ֶדעם ַמאכְ ן ִמיר ' ִדי' בְּ ָרכָ ה,
ער ְקזַ ְ
אוֹיפְ ֶמ ְ
ער ְשׁ ְטןַ ,אז ִאי
כְּ ַדי צוּ ַדאנְ ֶקען אוּן לוֹיבְּ ן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
וייטנְ ס עֶ ֶטענְ ָשׁא"ן,
צוּקוּמען צוּ ַא ְצוֵ ְ
ֶ
ישׁט
ארף נִ ְ
ַד ְ
ערטַ ,א פְ רוֹי זָ אל אוֹי
אר ֶק ְ
ָאבֶּ ער אוֹיבּ עֶ ס זָ אל זַ יין פַ ְ
אר ֵקייט ) ֶסעלְ ף ַקאנְ פִ ֶידענְ ְט"ץ( ַאז זִ י
ָהאבְּ ן ִדי ְשׁ ַט ְ
וייטן ,אוּן אוֹיבּ ַא ַמאן
קוּמען צוּ ַא ְצוֵ ְ
ישׁט ָאנְ ֶ
ארף נִ ְ
ַד ְ
ארף יָ א ָהאבְּ ן ַאז זַ יין וַ וייבּ זָ אל ִאים גֶ עבְּ ן
ַד ְ
עסער פוּן ַא פְ רוֹי ,אוּן
ישׁט בֶּ ֶ
ארנִ ְ
עֶ ֶטענְ ָשׁא"ןִ ,איז עֶ ר גָ ְ
ישׁט עֶ ְרגֶ ער פוּן ַא ַמאן.
זִ י ִאיז נִ ְ
צוּקוּמען
ֶ
ארף
וַ וייל ֶדער ְשׁלֵ ימוּת צוּ וָ ואס ַא ִאיד ָד ְ
ישׁט זַ יין ַקיין ִחילוּק צוּ ֶמען
ִאיזַ ,אז עֶ ס זָ אל ִאים נִ ְ
ישׁט ,וָ ואס ָדאס
ָהאט ִאים יָ א גֶ עגֶ עבְּ ן כָּ בוֹדָ ,א ֶדער נִ ְ
קוּמט פוּן וֵ ויינִ יג ֵשׂכֶ לָ ,אבֶּ ער ָדאס ִאיז ִדי ֶטבַ ע פוּן ַא
ְ
וארטַ ,סיי וֶ וער עֶ ס
ארף ַא גוּט וָ ְ
ֶמענְ ְטשַׁ ,אז עֶ ר ַד ְ
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רא

גוּטן ַא ְרבֶּ עט ,אוּן
ערן ַאז עֶ ר טוּט ַא ְ
ַא ְרבֶּ עט וִ ויל ֶה ְ
גוּטע
עדער ֶמענְ ְטשׁ וִ ויל ַאז ֶמען זָ אל ִאים גֶ עבְּ ן ֶ
ַאזוֹי יֶ ֶ
מוֹרא' ִדיגֶ ע ְתּפִ לָ ה וָ ואס ֶדער
וער ֶטערָ ,דאס ִאיז ֶדער ָ
וֶ ְ
עטן' :וְ ֶשׁא יִ ְצ ָט ְרכוּ עַ ְמ בֵּ ית
כּ ֵֹהן גָ דוֹל ָהאט גֶ עבֶּ ְ
ארפְ ן
ישׁט ַד ְ
יִ ְשׂ ָר ֵאל זֶ ה לָ זֶ ה'ַ ,אז ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל נִ ְ
וייטער זָ אל ִאים גֶ עבְּ ן ַא
קוּמען ַאז ַא ְצוֵ ֶ
ָאנְ ֶ
ערט ,עֶ ר זָ אל
אר ֶק ְ
אמפְּ לִ ֶימענְ "ט אוּן ְמ ַחזֵ ק זַ יין ,פַ ְ
ַק ְ
עדער ִאיד ָהאט ֶדעם
ערע ,וַ וייל יֶ ֶ
ַמ ְשׁפִּ יעַ זַ יין פַ אר ַאנְ ֶד ֶ
ערע ,אוּן ָדאס ִאיז ִדי
כּ ַֹח ַמ ְשׁפִּ יעַ צוּ זַ יין אוֹיף ַאנְ ֶד ֶ
עס ֶטע בְּ ָרכָ ה.
גְ ֶר ְ
ה.
עֶ ס ְשׁ ֵטייט פוּן ַצ ִדי ִקיםַ ,אז ֶדער זֶ עלְ בֶּ ער ֵשׁם פוּן
קוּמט ַארוֹיס פוּן ִדי סוֹפֵ י ֵתּיבוֹת
פַּ ְרנָ ָסה ַ -ח ָתּ" ,וָ ואס ְ
קוּמט
פּוֹת' ַח ֶא'ת יָ ֶד'ְ ,
פוּן ֶדעם פָּ סוּק ) ְתּ ִהלִ ים קמה ,טז(ֵ :
אוֹיַ ארוֹיס פוּן ִדי סוֹפֵ י ֵתּיבוֹת פוּן ֶדעם פָּ סוּק ) ְדבָ ִרים
טז ,טו( :וְ ָהיִ י' ָת ַא'ָ שׂ ֵמ' ַח; וַ וייל ַאז ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ִאיז
פְ ֵריילֶ עָ ,האט עֶ ר יִ ּשׁוּב ַה ַדעַ ת ,אוּן ַאז ֶמען ָהאט
יִ שּׁוּב ַה ַדעַ תָ ,האט ֶמען פַּ ְרנָ ָסה ,אוּן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט
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עמען ,אוּן גֵ יין
ישׁט ֶשׁ ֶ
ישׁט ַקיין פַּ ְרנָ ָסה ,זָ אל עֶ ר זִ י נִ ְ
נִ ְ
וערט גֶ ע'פַּ ְס ֶק'נְ ט ִאין ֻשׁלְ ָחן
נָ אְ צ ָד ָקהַ ,אזוֹי וִ וי עֶ ס וֶ ְ
אטשׁ ְמזַ כֶּ ה
עָ רוֶּ ) יוֹרה ֵדעָ ה ִס ָימן רנ"ג(ַ .אזוֹי וֶ ועט עֶ ר כָ ְ
אסט
ערע ִא ְידןֶ ,דער פְּ ָראבְּ לֶ עם ִאיזַ ,אז עֶ ס פַּ ְ
זַ יין ַאנְ ֶד ֶ
ישׁט צוּ גֵ יין נָ אְ צ ָד ָקהִ .די וֶ ועלְ ט זָ אגְ טַ ' :א
ִאים נִ ְ
ישׁט פַ אר הוּנְ גֶ ער ,נָ אר פַ אר
ארבְּ ט נִ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ְשׁ ַט ְ
ייט ְשׁט ֶדעם פָּ סוּק
עט ְ
גֵ יאוּת'; ִמיט ֶדעם ָהאבּ ִאי גֶ ַ
) ְתּ ִהלִ ים כב ,כז(' :יֹאכְ לוּ ֲענָ וִ ים וְ יִ ְשׂבָּ עוּ'ֶ ,דער וָ ואס ִאיז ַא
וערן; ְשׁ ֶטעלְ ט זִ יַ א
עָ נָ יו זָ אל עֶ ְסן ,אוּן עֶ ר וֶ ועט זַ אט וֶ ְ
ישׁט עֶ ְסן אוּן זַ אט
ארף נִ ְ
ְשׁ ֵאלָ הַ ,א בַּ עַ ל גַ ֲאוָ ה ַד ְ
וערן?! נָ אר ַא עָ נָ יו ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג זַ אט ,וַ וייל עֶ ר גֵ ייט
וֶ ְ
נָ אְ צ ָד ָקה ,אוּן אוֹיבּ ֶמען פְ ֶרעגְ ט ִאים צוּ עֶ ר וִ ויל
ערט עֶ ר ֶדעם ֱא ֶמת :יָ א! אוּן ַאז
עֶ פֶּ עס ְט ִרינְ ֶקען ,עֶ נְ ְטפֶ ְ
ואשׁן אוֹיכֶ עט,
ֶמען פְ ֶרעגְ ט ִאים צוּ עֶ ר וִ ויל זִ י וַ ְ
ישׁט?! ַאזוֹי ַארוּם
ארוָ ואס נִ ְ
ערט עֶ ר אוֹי :יָ א ,פַ ְ
עֶ נְ ְטפֶ ְ
עוּדה אוּן בֶּ ענְ ְט ְשׁט ,אוּן עֶ ר גֵ ייט
עֶ ְסט עֶ ר ַא פַ יינֶ ע ְס ָ
ישׁט צוּ
אסט ִאים נִ ְ
וייטערָ .אבֶּ ער ַא בַּ עַ ל גַ ֲאוָ ה ,פַּ ְ
וַ ֶ
עריג ,וַ וייל
עריגָ ,א ֶדער הוּנְ גֶ ִ
אר ְשׁ ֶט ִ
זָ אגְ ןִ :אי בִּ ין ָד ְ

ַא פְ ֵריילִ יכֶ ער ִאיד

רג

עטן ְצ ָד ָקהְ ,מ ֵמילָ א בְּ לַ ייבְּ ט עֶ ר
קוֹים וָ ואס עֶ ר ֶקען בֶּ ְ
עריג.
הוּנְ גֶ ִ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ִאיז ַמ ְסבִּ יר
ִס ָימן רנ"א(ָ :דאס וָ ואס ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ) ַמלְ ֲאכֵ י ג ,כ(:
וּמ ְרפֵּ א'ְ ,צ ָד ָקה ִאיז גֶ עגְ לִ יכְ ן צוּ ִדי זוּן;
' ֶשׁ ֶמשׁ ְצ ָד ָקה ַ
ערן?! נָ אר פּוּנְ ְקט וִ וי ִדי זוּן
קוּמט ֵאיינְ ס צוּם ַאנְ ֶד ְ
וִ וי ְ
וייסע זַ א,
עסאנְ ֶטע כּוֹחוֹתַ ,א וַ ֶ
ָהאט ִאין זִ יִ אינְ ְט ֶר ַ
ואר ֶצע זַ א
ערטַ ,א ְשׁוַ ְ
אר ֶק ְ
וארץ .אוּן פַ ְ
ַמאכְ ט ָדאס ְשׁוַ ְ
וערט ָדאס וַ וייסַ .א
ַאז עֶ ס לִ יגְ ט אוֹיף ִדי זוּן ,וֶ ְ
ואקסַ ,אז ֶמען
ְט ִר ֶיקענֶ ע זַ א ,וִ וי לְ ָמ ָשׁל ַא ְשׁ ִט ְיקל וַ ְ
וערט ָדאס צוּלָ אזְ ט .אוּן
לֵ ייגְ ט ָדאס אוֹיף ִדי זוּן וֶ ְ
ארט.
אטע ַמאכְ ט ָדאס ִדי זוּן ַה ְ
ערט ,פַ ייכְ ֶטע בְּ לָ ֶ
אר ֶק ְ
פַ ְ
עהט ֶמען אוֹי בַּ יי ְצ ָד ָקה ,עֶ ס ִאיז ָדא
ִדי זֶ עלְ בֶּ ע זַ א זֶ ְ
ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס עֶ ר ִאיז ָמלֵ א ִשֹ ְמ ָחה וֶ וען עֶ ר גֵ ייט נָ א
ישׁט
ארנִ ְ
ְצ ָד ָקה ,עֶ ר ַמאכְ ט זִ יַ א ֶח ְשׁבּוֹןִ :איָ האבּ גָ ְ
עקט ַמיין ַהאנְ ט ,אוּן ֶמען
עשׁ ְט ֶר ְ
אוֹיסגֶ ְ
ְ
גֶ עטוּעֶ ן ,נָ אר
וידער ִאיז ָדא ַא
ָהאט ִמיר ַא ַריין גֶ עלֵ ייגְ ט גֶ עלְ ט ,וִ ֶ
עטן פוּן
ארף בֶּ ְ
וערט רוֹיטַ ,אז עֶ ר ַד ְ
ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס וֶ ְ
עראוּם ִאיז ָדא
ויד ְ
יֶ ענֶ עם ,אוּן עֶ ר עֶ ְסט זִ י אוֹיף .אוּן וִ ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א,
קּוּטי ֲ
)לִ ֵ
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ַא ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס ִאיז בְּ רוֹגֶ ז ַאז ֶמען ָהאט ִאים גֶ עגֶ עבְּ ן
ַאזַ א ְקלֵ יינֶ עם ְסכוּםָ .אבֶּ ער וֶ וער עֶ ס ָהאט ַאבִּ ְיסל ֵשׂכֶ ל
ֶקען עֶ ר ָהאבְּ ן פַּ ְרנָ ָסה.
ֶדער עִ ָיקר זָ אל ֶמען זִ י זֵ ייעֶ ר ַאכְ טוּנְ ג גֶ עבְּ ן פוּן
חוֹבוֹת ,וָ ואס ָדאס ִאיז ַא ְקלָ לָ הַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער פָּ סוּק
זָ אגְ ט ) ִמ ְשׁלֵ י כב ,ז( :עֶ בֶ ד וֶ ה לְ ִאישׁ ַמלְ וֶ הַ ,אז ֵאיינֶ ער
ארן ַמלְ וֶ ה; וַ וייל
וערט עֶ ר פָּ שׁוּט ַא ְקנֶ עכְ ט פַ ְ
ארגְ ט ,וֶ ְ
בָּ ְ
ַאז ֵאיינֶ ער ִאיז שׁוּלְ ִדיג יֶ ענֶ עם גֶ עלְ דִ ,איז עֶ ר זֵ ייעֶ ר
עצוֹימט ,אוּן וואוּ עֶ ר גֵ ייט ָהאט עֶ ר ְשׁ ֶטענְ ִדיג
ְ
ַאיינְ גֶ
מוֹרא ַאז עֶ ר וֶ ועט ְט ֶרעפְ ן ֶדער וָ ואס ָהאט ִאים
ָ
ישׁט ַקיין לֶ עבְּ ן.
ארגְ ט ,אוּן זַ יין לֶ עבְּ ן ִאיז נִ ְ
גֶ עבָּ ְ
ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ) ְתּ ִהלִ ים לז ,כא(' :וֶ ה ָר ָשׁע וְ א
ארף ֶמען
יְ ַשׁלֵ ם'; ַאז ֶמען ִאיז שׁוּלְ ִדיג גֶ עלְ דַ ,ד ְ
רוֹיס ְד ֵרייעֶ ן ִמיט ַאלֶ ע ִמינֵ י
ישׁט זִ יַ א ְ
אצאלְ ן ,אוּן נִ ְ
בַּ ָ
עמס שוֹנֵ א ,אוּן ְשׁ ֵרייעֶ ן ַאז
וערן יֶ ענֶ ְ
ירוּצים ,אוּן וֶ ְ
ֵתּ ִ
יֶ ענֶ ער ִאיז נָ אֶ דער גַ נָ ב ,וַ וייל ֲאפִ ילוּ ַאז ֶמען ָהאט
בּוּשׁה צוּ זָ אגְ ןִ :אי
ישׁט ַקיין ָ
אצאלְ ןִ ,איז נִ ְ
ישׁט צוּ בַּ ָ
נִ ְ
יטן
עצטָ ,אבֶּ ער ִאי וֶ ועל ִדיר ִמ ְ
ישׁט יֶ ְ
ָהאב נִ ְ
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אצאלְ ן ֶדעם גַ אנְ ְצן
ער ְשׁ ֶטנְ ס ִהילְ ף צוּבִּ ְיסלֶ ע בַּ ָ
ֵאייבֶּ ְ
ייקענֶ ען וְ כוּ',
צוּד ֵרייעֶ ן ,אוּן לֵ ֶ
רוֹיס ְ
חוֹבָ .אבֶּ ער זִ יַ א ְ
בּוּשׁה.
רוֹיסע ָ
ָדאס ִאיז ַא גְ ֶ
ישׁט ַקיין פַּ ְרנָ ָסה ,אוּן
וֶ ועגְ ן ֶדעם ַאז ַא ִאיד ָהאט נִ ְ
עטן ֶדעם
עֶ ר ָהאט חוֹבוֹת ַר ְח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ,זָ אל עֶ ר בֶּ ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט ִאים ַאוַ ַודאי
ער ְשׁ ְטן ,אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֵאייבֶּ ְ
עדענְ ֶקעןַ :אז ֶמען
ארף ֶמען גֶ ֶ
ֶהעלְ פְ ןָ ,אבֶּ ער ָדאס ַד ְ
אצאלְ ן.
ארף ֶמען בַּ ָ
ארגְ ט ַד ְ
ָהאט גֶ עבָּ ְ
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ֶהעלְ פְ ןַ ,אז ִדי ִשֹ ְמ ָחה פוּן
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ֶדעם יוֹם טוֹב ,זָ אל ַמ ְשׁפִּ יעַ זַ יין ֶשׁפַ ע פַ אר ַאלֶ ע
ישׁע ִקינְ ֶדער ,אוּן ֶמען זָ אל זוֹכֶ ה זַ יין ְמ ַקבֵּ ל זַ יין
ִא ִיד ֶ
מוֹרא' ִדיגֶ ע ִשֹ ְמ ָחה.
ֶדעם יוֹם טוֹב סוּכּוֹת ִמיט ַא ָ
בּוֹרא עוֹלָ ם~
~ ַתּם וְ נִ ְשׁלַ ם ֶשׁבַ ח לְ ֵאל ֵ

ֶער ִליכֶע ְת ִפלָה
ַא שיינֶע וואוּ ְנד ְ

(אשר בנחל חלק ב מכתב קפ"ו)

בעזהשי"ת

קּונ ְְטרֵס

ְגלֵייּב ִאין דֶעם ַצ ִדיק
ִּב ְּת ִמימּות
ָוארן ד ְּורְך
ֶער ִליכֶע ִׁשיעּור ,גֶעזָאגְט גָעו ְ
וָואס דָאס ִאיז ַא וואּו ְנד ְ

דּוׁשת ָהרַב ַה ַּצ ִדיק מֹו ֲהרָא"ׁש ְׁש ִל ָיט"א
ְּכבֹוד ְק ַ
ַאׁשעפֶער,
ַארַיי ְנצ ְּוּברֶע ְנגֶען ִאין אּונְז ִדי רֵיינֶע אּון ְקלָארֶע ֶאמּונָה ִאין ּב ֶ
ֶעּבן ְּב ָׁשלֹום.
וִוי אֹויְך ֵעצֹות אּון ִה ְת ַח ְזקּות וִויַאזֹוי ַאד ְּורְך צּו גֵיין דֶעם ל ְ

ִהילּולַת ַרּבֵינּו זַ"ל חֹול ַהמֹועֵד סּוּכֹות תשע"ג
ארכְ ִטיגֶ ער ֶר ִּבי,
וער ֶטער פוּן אוּנְ זֶער הֵ יילִ יגֶ ער אוּן פָ ְ
גֶ עבּ ו ֶֹיעט אוּן ַּבאגְ ִרינְ ֶדעט אוֹיף ִדי וֶ ְ
ֶדער ַּבאהַ אלְ ֶטענֶ ע לִ יכְ ִטיגְ ֵקייטֶ ,דער הֵ יילִ יגֶ ער הוֹיכֶ ער לִ יכְ טֲ ,אדוֹנֵ נוּ ,מו ֵֹרינ ּו וְ ַר ֵּבינ ּו

ַר ִּבי נַ ְח ָמן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּות ֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו
וער ֶטער פוּן זֵיין ַּתלְ ִמיד ,מו ֵֹרינ ּו הַ גָ אוֹן הַ ָקדו ֹׁשַ ,א וואו ֶּנד ְערלִ יכֶ ע לִ יכְ ט,
אוּן אוֹיף ִדי וֶ ְ
ארהוֹילְ ן פוּן ִאיהְ ם,
וָ ואס ֵקיין ׁשוּם ַּבאהֶ עלְ ֶטענִ ׁיש ִאיז נִ ׁ ְישט פַ ְ

ַר ִּבי נָ ָתן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּות ֹו יָ גֵ ן ָעלֵ ינ ּו
ַאמגֶ עפְ לָ אכְ ְטן ִמיט ּ ְפסו ִּקים פוּן ּתו ָֹרה ,נְ בִ ִיאיםְּ ,כתוּבִ ים ,אוּן ַמ ֲא ָמ ִרים
אוּן ֶעס ִאיז צ ּוז ְ
ֶערע הֵ יילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים פוּן גְ ָמ ָרא אוּן ִמ ְד ָר ִשים אוּן הֵ יילִ יגְ ן זוֹהַ ר.
פוּן אוּנְ ז ֶ
וארן צוּם ְדרוּק
עב ֶרענְ גְ ט גֶ עוָ ְ
ֶעס ִאיז גֶ ְּ
ארק יצ"ו
דו ְּר ְך ֲח ִס ֵידי ְּב ֶר ְסלֶ ב  -נוּא יָ ְ
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בּוֹרא
הוֹד ָאה פַ אר ֶדעם ֵ
ִאי וִ ויל ָאפְּ גֶ עבְּ ן ַא ֶשׁבַ ח וְ ָ
כָּ ל עוֹלָ ִמים ,אוֹיפְ ן ֶח ֶסד וָ ואס עֶ ר ָהאט ִמיט ִמיר
ערלֶ עבְּ ן אוּן
גֶ עטוּעֶ ןַ ,אז ִאיָ האבּ זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען צוּ ֶד ְ
זַ יין בַּ יים ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'נְ ס ִציוּן ֶדעם יָ אר ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה -
תשע"גַ ,א ַדאנְ ק ִדי פִ יל ְתּפִ לוֹת וָ ואס ִאיָ האבּ
ער ְשׁ ְטן ,אוּן גְ לַ יי
עטן ֶדעם ֵאייבֶּ ְ
עהאלְ ְטן ִאין ֵאיין בֶּ ְ
גֶ ַ
ענוּמען פוּן
אציֶ ע ,וֶ וען ֶמען ָהאט ַא ָראפּ גֶ ֶ
ער ִ
נָ אִ די ַאפֶּ ַ
עקענְ ט ָאנְ ֵהייבְּ ן
ִמיר ִדי ַמכְ ִשׁ ִירים ,אוּן ִאיָ האבּ שׁוֹין גֶ ֶ
עדןִ ,איז ַמיין עֶ ְר ְשׁ ֶטע בַּ ָק ָשׁה גֶ עוֶ ועןִ ' :אי זָ אל
צוּ ֶר ְ
אטשׁ אוֹיף ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה ,צוּ ֶקענֶ ען זַ יין ִאין
זוֹכֶ ה זַ יין כָ ְ

רי
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עהאלְ פְ ן
ַ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט ִמיר גֶ ָ
אוּמאן' .אוּן ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עצט ָהאבְּ ן ִמיר
ערצוּ ,אוּן יֶ ְ
ַאז ִאיָ האבּ זוֹכֶ ה גֶ עוֶ וען ֶד ְ
עקוּמען בַּ יים
ֶ
אמגֶ
ערלֶ עבְּ ט ַאז ִמיר זֶ ענֶ ען זִ יָ דא ַצ ְ
ֶד ְ
ִהילוּלָ א פוּן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן.
ִדי גְ ָמ ָרא זָ אגְ ט ) ַתּ ֲענִ ית ז ע"ב(ַ :אז ַא ָטאג וָ ואס עֶ ס
ֶרעגְ נְ ט ִאיז ַאזוֹי גְ רוֹיס ַאזוֹי וִ וי ֶדער ָטאג וָ ואס עֶ ס ִאיז
וארן ֶדער ִה ְימל אוּן ֶדער עֶ ְרד .אוֹי
אשׁאפְ ן גֶ עוָ ְ
בַּ ַ
ֶרעכְ נְ ט ִדי גְ ָמ ָרא אוֹיס נָ א עֶ ְטלִ יכֶ ע זַ אכְ ן פוּן ָדאס
מוֹרא' ִדיגֶ ע עֵ ת ָרצוֹן וָ ואס עֶ ס ִאיז
רוֹיס ֵקייט אוּן ִדי ָ
גְ ְ
אר ַהאן וֶ וען עֶ ס ֶרעגְ נְ ט )עַ יֵ ין ָשׁם( .אוּן ַאז ֶדער
פַ ְ
עצט ִאין ִדי ָטאג
עהאלְ פְ ןַ ,אז יֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ָהאט גֶ ָ
ֵאייבֶּ ְ
פוּן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ ינְ 'ס ִהילוּלָ א ,וָ ואס ִאיז אוֹיִ די
משׁה ַרבֵּ ינוָּ ,האבְּ ן ִמיר ַא ֶרעגְ ן ,זָ אל
אוּשׁפִּ יזָ א פוּן ֶ
ְ
אשׁעפֶ ער ַאוַ ְוד ַאי ֶהעלְ פְ ן ַאז ִדי זְ כוּת זָ אל
ֶדער בַּ ֶ
יישׁ ֵטיין פַ אר גַ אנְ ץ כְּ לַ ל יִ ְשׂ ָר ֵאל אוּן ֶמען זָ אל שׁוֹין
בַּ ְ
וערן.
אוֹיסגֶ עלֵ ייזְ ט וֶ ְ
ְ
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א.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
קט"ו( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק ) ְשׁמוֹת כ ,יח( :וַ יּ ֲַעמֹד ָהעָ ם ֵמ ָרחֹק
וּמ ׁ ֶֹשה נִ גַּ שׁ ֶאל ָה ֲע ָרפֶ ל ֲא ֶשׁר ָשׁם ָה ֱאִ קיםַ .אז ִדי
עהן ַא
שׁוּט'ע ֶמענְ ְט ְשׁן' ְשׁ ֵטייעֶ ן וַ וייט ,וֶ וען זֵ יי זֶ ְ
'פָּ ֶ
עהן ַאז זֵ יי זֶ ענֶ ען
ייסט זֵ יי זֶ ְ
'נֶ עפְּ ל'ָ ,דאס ֵה ְ
ישׁט ,אוּן עֶ ס ִאיז ָדא
ערנִ ְ
ענוּמען ִמיט ַא פִ ינְ ְס ֶט ְ
רוּמגֶ ֶ
ַא ְ
ער ְשׁ ֶטער
ייטן ,אוּן זֵ יי ֵמיינֶ ען ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
עק ְ
וער ֵ
ְשׁוֶ ֶ
ישׁט
אהאלְ ְטן ,אוּן עֶ ר בַּ אוַ וייזְ ט זִ י שׁוֹין נִ ְ
ָהאט זִ י בַּ ַ
ייטן ,אוּן עֶ ס ִאיז ַא ' ֶה ְס ֵתּר פָּ נִ ים' ,וָ ואס פוּן
ַהיינְ ִטיגֶ ע ַצ ְ
קוּמטַ ,אז ַאזוֹיפִ יל ֶמענְ ְט ְשׁן פַ אלְ ן נֶ עבֶּ עַ אוֶ ועק,
ֶדעם ְ
קוּמט זֵ יי ַא ַריין ַק ְשׁיוֹת וֶ וען עֶ ס גֵ ייט זֵ יי
וַ וייל עֶ ס ְ
משׁה ַר ֵבּינוּ'
ישׁט ַאזוֹיוִ וי זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עוָ ואלְ טָ ,אבֶּ ער ' ֶ
נִ ְ
ערנְ טַ :אז ִאין ִדי פִ ינְ ְס ֶטער אוּן ִאין ִדי
ָהאט אוּנְ ז גֶ עלֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער .אוּן
אר ְטן אוֹיכֶ עט ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ְמנִ יעוֹתִ ,איז ָד ְ
קוּקן אוֹיף ִדי
ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ זָ אל וֶ וען ָאנְ פַ אנְ גֶ ען צוּ ְ
ער ְשׁ ֶטער טוּט ִמיט ִאים ,וָ ואלְ ט
ֲח ָס ִדים וָ ואס ֶדער ֵאייבֶּ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ

ריב
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ערט ִדי ָ
עֶ ר בַּ אוואוּנְ ֶד ְ
מוֹרא' ִדיגֶ ע ' ַה ְשׁגָ ָחה פְּ ָר ִטיוֹת'
עדע ְט ִריט אוּן ְשׁ ִריט.
אוֹיף יֶ ֶ
ערט בְּ ָרכוֹת
ַחזַ "ל ָהאבְּ ן ְמ ַת ֵקן גֶ עוֶ וען צוּ זָ אגְ ן הוּנְ ֶד ְ
רוּשׁלְ ִמי )בְּ ָרכוֹת פֵּ ֶרק
עדן ָטאג ) ְמנָ חוֹת מג ע"ב( .אוּן ֶדער יְ ַ
יֶ ְ
ערט ' ִמ ְצווֹת' ,וָ ואס
טֲ ,הלָ כָ ה ה( :רוּפְ ט ָדאס ָאן הוּנְ ֶד ְ
עדן ָטאג ,וָ ואס עֶ ר לוֹיבְּ ט אוּן
עדער ִאיד ָהאט יֶ ְ
יֶ ֶ
עדן פְּ ַרט .נָ אר ִמיר
אשׁעפֶ ער אוֹיף יֶ ְ
ַדאנְ ְקט ֶדעם בַּ ֶ
ישׁט צוּ ,צוּ וָ ואס ִמיר זָ אגְ ן ,אוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ
ערן זִ י נִ ְ
ֶה ְ
ארף ַאזוֹי
אטוּרלִ י ,אוּן ַאז עֶ ס ַד ְ
ֵמיינְ ט ַאז ָדאס ִאיז נַ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א'
וּטי ֲ
צוּ זַ יין ,זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ יק ֵ
ִס ָימן ז(ַ :אז ַאלֶ ע כּוֹפְ ִרים וִ וילְ ן ַא ַריין לֵ ייגְ ן ִאין יֶ ֶ
עדע
זַ אַ אז ָדאס ִאיז ַא ' ֶטבַ עִ ,מ ְק ֶרהַ ,מזָ ל' ,אוּן וֶ וען ָדאס
וערן ,וֶ ועט זַ יין ִדי גְ אוּלָ ה ,וַ וייל ֶדער עִ ָיקר
וֶ ועט בָּ ֵטל וֶ ְ
גָ לוּת ִאיז נָ אר וַ וייל עֶ ס פֶ עלְ ט ֱאמוּנָ הָ ,אבֶּ ער ַאז ַא
עמט ִאין זִ יַ א ַריין ִדי ֱאמוּנָ הַ ,אז ֶדער
ֶמענְ ְטשׁ נֶ ְ
ער ְשׁ ֶטער ִאיז ָדאִ ,מיט ִאים ,בַּ יי ִאים ,אוּן לֶ עבְּ ן
ֵאייבֶּ ְ
עדע זַ א וָ ואס עֶ ס פִ ְירט זִ יִ מיט ִאיםִ ,איז
ִאים ,אוּן יֶ ֶ
ַאלֶ עס בְּ ַה ְשׁגָ ָחה פְּ ָר ִטיוֹתִ ,איז ָדאס זַ יין גְ אוּלָ ה.
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ֶדער בַּ עַ ל ֵשׁם טוֹב ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט
פַּ ְר ַשׁת ְשׁ ִמינִ י( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק ) ְתּ ִהלִ ים סט ,יט(ָ :ק ְרבָ ה ֶאל
נַ פְ ִשׁי גְ ָאלָ הַּ ,אז ַאזוֹי וִ וי עֶ ס ִאיז ָדא ַא 'גְ אוּלָ ה כְּ לָ לִ יוֹת'
ער ְשׁ ְטן ַאז עֶ ר וֶ ועט אוּנְ ז
וָ ואס ִמיר ָהאפְ ן צוּם ֵאייבֶּ ְ
אוֹיסלֵ ייזְ ן פוּן ֶדעם
ַאוַ ְוד ַאי ֶהעלְ פְ ן ,אוּן עֶ ר וֶ ועט אוּנְ ז ְ
ערן גָ לוּתַ ,אזוֹי אוֹיִ איז ָדא ַא 'גְ אוּלָ ה פְּ ָר ִטיוֹת',
יט ְ
בִּ ֶ
אוֹיסלֵ ייזְ ן,
עדער ִאיד פַ אר זִ יֶ קען זִ יְ 
ייסט ,יֶ ֶ
ָדאס ֵה ְ
ישׁט זַ יין אוּנְ ֶטער ַאזַ א ִמין עַ ְצבוּת אוּן
אוּן עֶ ר מוּז נִ ְ
חוֹרהָ ,אבֶּ ער ָדאס ִאיז ֶמען זוֹכֶ ה ,נָ אר ַאז ֶמען
ָמ ָרה ְשׁ ָ
ארק ִאין ֱאמוּנָ ה.
ִאיז ְשׁ ַט ְ
יוֹסף,
)תּוֹלְ דוֹת יַ ֲעקֹב ֵ

ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק ) ָשׁם( וַ יּ ֲַעמֹד ָהעָ ם ֵמ ָרחֹקֶ ,דער
ייסט עֶ ס ַדאכְ ט זִ י זֵ יי
ַהמוֹן עַ ם ְשׁ ֵטייט וַ וייטָ ,דאס ֵה ְ
אשׁעפֶ ער ִאיז זֵ ייעֶ ר וַ וייט פוּן אוּנְ זָ ,אבֶּ ער:
ַאז ֶדער בַּ ֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ גֵ ייט ַא ַריין ִאין ִדי
וּמ ׁ ֶֹשה נִ גַּ שׁ ֶאל ָה ֲע ָרפֶ לֶ ,
אר ְטן ִאיז
ֲע ָרפֶ ל אוּן עֶ ר וַ וייזְ ט ֲא ֶשׁר ָשׁם ָה ֱאִ קיםַ ,אז ָד ְ
אשׁעפֶ ער ,אוּן ֲאפִ ילוּ ִאין ִדי ' ֶטבַ ע ִמ ְק ֶרה ַמזָ ל',
ֶדער בַּ ֶ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמיםֶ .דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ִאיז אוֹיכֶ עט ֶדער ֵ
ישׁט
יקוּטי ֲ
זָ אגְ ט )לִ ֵ
וייסן נִ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן יז(ִ :מיר וֵ ְ
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וָ ואס ֵה ְ
ייסט ' ַה ְשׁגָ ָחה'ַ ,אלֶ עס
ייסט ' ֶטבַ ע' אוּן וָ ואס ֵה ְ
ִאיז ֵאיין זַ א ,אוּן ִדי גַ אנְ ֶצע בְּ ִר ָיאה ִאיז נָ אר ֶדער
אשׁעפֶ ער ,וַ וייל ִדי ַה ְשׁגָ ָחה ִאיז ְמלוּבָ שׁ ִאין ִדי ֶטבַ ע,
בַּ ֶ
אוּן ִדי גַ אנְ ֶצע ֶטבַ ע ִאיז ֵאיין ְשׁ ִטיק ַה ְשׁגָ ָחה.
עֶ ס ְשׁ ֵטייט ִאין פָּ סוּק ) ִאיוֹב כו ,ז( :תֹּלֶ ה ֶא ֶרץ עַ ל בְּ לִ י
ישׁט ,נָ אר
ארנִ ְ
ָמהֶ ,דער גַ אנְ ֶצע וֶ ועלְ ט ְשׁ ֵטייט אוֹיף גָ ְ
עדע
עדע ִמינוּט אוּן יֶ ֶ
אשׁעפֶ ער ַהאלְ ט עֶ ס יֶ ֶ
ֶדער בַּ ֶ
עהן ,וֶ וען ֶמען פְ לִ יעֶ ט
ֶסקוּנְ ֶדעַ .היינְ ט ֶקען ֶמען ָדאס זֶ ְ
ַארוֹיף ִאין ְספֶּ עי"סַ ,אז ֶדער גַ אנְ ֶצער 'כַּ דוּר ָה ָא ֶרץ' ִאיז
ַאזוֹי וִ וי ַא בָּ א"ל ,וָ ואס רוֹב פוּן ֶדעם בָּ א"ל ִאיז
ישׁט נָ אר
ארנִ ְ
ואסער ,אוּן ָדאס ַהאלְ ט זִ י אוֹיף גָ ְ
וַ ֶ
אשׁעפֶ ער.
דוּרעכְ ן בַּ ֶ
ֶ
ב.
עצט וֶ וען ִמיר ְשׁ ֵטייעֶ ן ִאינֶ עם יוֹם טוֹב סוּכּוֹת,
יֶ ְ
ארף זִ י
עמען ִאין זִ יַ ,אז ַא ִאיד ַד ְ
ארף ֶמען ַא ַריינְ נֶ ֶ
ַד ְ
ייטן;
ער ְס ֶטע ַצ ְ
יט ְ
וער ְס ֶטע אוּן בִּ ֶ
ער ַהאלְ ְטן ִאין ִדי ְשׁוֶ ְ
ֶד ְ
וערט ִדי סוּכָּ ה ָאנְ גֶ ערוּפְ ן ' ִצלָ א
ערפַ אר וֶ ְ
ֶד ְ
אטן פוּן ֱאמוּנָ ה .אוּן וֶ וען ֶמען גֵ ייט
נוּתא'ִ ,די ָשׁ ְ
ִד ְמ ֵה ְימ ָ
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וערט ֶמען נִ יצוּל פוּן ַאלֶ עם
ַא ַריין ִאין ִדי סוּכָּ ה ,וֶ ְ
זוֹהר ַה ָקדוֹשֶׁ ,אמוֹר ,קג(ָ .אבֶּ ער ָדאס ִאיז נִ ְ
ישׁט
ְשׁלֶ עכְ ְטס ) ַ
עמאלְ ְטס ִאיז ַא ִמ ְצווֹת עַ ֵשׂה
נָ אר ִדי זִ יבְּ ן ֶטעג ,וָ ואס ֶד ָ
ארף זַ יין ִאין ִדי סוּכָּ הַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער פָּ סוּק
ַאז ֶמען ַד ְ
זָ אגְ ט )וַ יִ ְק ָרא כג ,מב( :בַּ ֻסּכֹּת ֵתּ ְשׁבוּ ִשׁבְ עַ ת יָ ִמיםֶ ,מען
ארף ְמ ַקיֵ ים
זָ אל זִ ְיצן ִאין סוּכָּ ה זִ יבְּ ן ֶטעג .אוּן ֶמען ַד ְ
בּוֹרא
זַ יין ִדי ִמ ְצוָ ה בִּ ְתּ ִמימוּת וּפְּ ִשׁיטוּתַ ,אזוֹיוִ וי ֶדער ֵ
ארף ָדאס
ייסן ,נָ אר ֶמען ַד ְ
עה ְ
כָּ ל עוֹלָ ִמים ָהאט גֶ ֵ
עמען אוֹי אוֹיף ַא גַ אנְ ץ יָ אר ,וַ וייל סוּכָּ ה ִאיז ַא
יטנֶ ֶ
ִמ ְ
זֵ כֶ ר צוּ ִדי 'עַ נַ נֵ י כָּ בוֹד' )סוּכָּ ה יא ע"ב( .וָ ואס ָדאס ָהאט
ער ִציג יָ אר ִאין
ענוּמען ִדי ִא ְידן פֶ ְ
רוּמגֶ ֶ
אשׁ ְיצט אוּן ַא ְ
בַּ ִ
עקענְ ט ְשׁלֶ עכְ ְטס
ישׁט גֶ ֶ
ִמ ְדבָּ ר ,אוּן ֵקיינֶ ער ָהאט זֵ יי נִ ְ
ענוּמען
רוּמגֶ ֶ
טוּעֶ ןִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע זַ אַ אז ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ַא ְ
ער ְשׁ ֶטער וֶ ועט
ִמיט ֱאמוּנָ ה ,עֶ ר גְ לֵ ייבְּ ט ַאז ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ִאים ַאוַ ְוד ַאי ֶהעלְ פְ ן ,אוּן עֶ ר ִאיז זִ יְ מ ַחזֵ ק ,אוּן עֶ ר ִאיז
עמאלְ ְטס וֶ ועט עֶ ר סוֹף כָּ ל
ערע אוֹיֶ ,ד ָ
נָ אְ מ ַחזֵ ק ַאנְ ֶד ֶ
מוֹרא' ִדיגֶ ע יְ שׁוּעוֹת.
עהן ָ
סוֹף זֶ ְ
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ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
קפ"ד(ִ :מיט ֶדעם וָ ואס ַא ֶמענְ ְטשׁ ֶר ְ
עדט ִמיט ַא
וער ֶטער
וערט ַא 'אוֹר יָ ָשׁר' אוּן וֶ וען ִדי וֶ ְ
ערן ,וֶ ְ
ַאנְ ֶד ְ
וערט ַא 'אוֹר חוֹזֵ ר'ָ ,דאס
צוּריק צוּ ִאים ,וֶ ְ
ְקלַ אפְּ ט ִ
ישׁט בַּ יי
וער ֶטער פּוֹעֵ לְ 'ט נִ ְ
ייסטַ ,אז ֲאפִ ילוּ ִדי וֶ ְ
ֵה ְ
ערפַ אר
אטשׁ פּוֹעֵ לְ 'ן בַּ יי ִאיםֶ ,ד ְ
יֶ ענֶ עם ,וֶ ועט ָדאס כָ ְ
ערן ִאיד.
עהן צוּ ְמ ַחזֵ ק זַ יין ַא ַאנְ ֶד ְ
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ זֶ ְ
ַד ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ

ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ק"ו( :אוֹיפְ ן פָּ סוּק ) ְתּ ִהלִ ים מא ,ב(ַ :א ְשׁ ֵרי ַמ ְשׂכִּ יל ֶאל ָדּל,
וואוֹיל ִאיז ֶדעם ֶמענְ ְטשׁ וָ ואס עֶ ר גֶ עט ַא ַריין ֵשׂכֶ ל
ייסט גֶ עבְּ ן ֵשׂכֶ ל פַ אר ַאן
פַ אר ַאן ָא ִר ַימאן .וָ ואס ֵה ְ
ָא ִר ַימאן? נָ אר ַחזַ "ל זָ אגְ ן )נְ ָד ִרים מא ע"א(ֵ :אין עָ נִ י ֶאלָ א
ארט ִדי גְ ָמ ָראְ :ד ָדא בֵּ יה כּוּלָ א
ִמ ַדעַ ת .אוֹי זָ אגְ ט ָד ְ
בֵּ יהְ ,דא ָדא בֵּ יה ַמה בֵּ יהַ .דעַ ת ָקנִ ָית ַמה ָח ַס ְר ָתָּ .דאס
ישׁט,
ארנִ ְ
ייסטַ ,אז ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט ֵשׂכֶ ל פֶ עלְ ט ִאים גָ ְ
ֵה ְ
ישׁט ַקיין
אוּן עֶ ר ָהאט ַאלֶ עס ,אוּן ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ ָהאט נִ ְ
ישׁט .וָ ואס ִאיז ֵשׂכֶ ל? ַאז ֶדער
ארנִ ְ
ֵשׂכֶ לָ ,האט עֶ ר גָ ְ
אשׁעפֶ ער ִאיז ְשׁ ֶטענְ ִדיג ָדא ִמיט ִאיםַ ,אזוֹי וִ וי ֶדער
בַּ ֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
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פָּ סוּק זָ אגְ ט ) ְדבָ ִרים ד ,לה(ַ :א ָתּה ָה ְר ֵא ָת לָ ' ַדעַ ת' כִּ י ַהוַ ָי"ה
ארף ַא ֶמענְ ְטשׁ
קים ֵאין עוֹד ִמלְ בַ דוָֹ ,דאס ַד ְ
הוּא ָה ֱא ִ
עמען.
ִאין זִ יַ א ַריין נֶ ֶ
ג.
וערט גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין ְספָ ִרים
עֶ ס וֶ ְ

) ַמגִ יד ְדבָ ָריו לְ יַ ֲעקֹב,

אמ ְסק( מוֹעַ ִדים; וְ עוֹד(ַ :אז וֶ וען
אד ְ
אוֹת רנ"ט; ֶח ֶסד לְ ַאבְ ָר ָהם ) ַר ָ
עטן
מוֹרא' ִדיג ְמסוּגָ ל צוּ בֶּ ְ
ֶמען זִ ְיצט ִאין ִדי סוּכָּ ה ִאיז ָ
אשׁעפֶ ער  -אוּן פּוֹעֵ לְ 'ן  -וָ ואס ֶמען וִ ויל ,וַ וייל
ֶדעם בַּ ֶ
ערפַ אר ֲאפִ ילוּ ַא
אר ְטןֶ .ד ְ
אשׁעפֶ ער ִאיז ָד ְ
ֶדער בַּ ֶ
שׁוּט'ע ֶמענְ ְטשׁ וֶ וען עֶ ר זִ ְיצט ִאין ִדי סוּכָּ הְ ,שׁפִּ ְירט
פָּ ֶ
מוֹרא' ִדיגֶ ע זִ ְיס ֵקייט.
ערהוֹיבְּ נְ ֵקייט ,אוּן ַא ָ
עֶ ר ַא ֶד ְ
וֶ ועגְ ן ֶדעם נָ אכְ ֶדעם וָ ואס עֶ ס ִאיז גֶ עוֶ וען ר ֹאשׁ
אר ְשׁ ִריבְּ ן ַאלֶ עס
עמאלְ ְטס ָהאט ֶמען פַ ְ
ַה ָשׁנָ ה ,וָ ואס ֶד ָ
וָ ואס עֶ ס וֶ ועט זַ יין ִמיט ִאים ַא גַ אנְ ץ יָ אר ,וַ וייל ֲאפִ ילוּ
וערט אוֹיכֶ עט
עדע ְשׁ ִט ְיקל עֶ ְרד ,וֶ ְ
וָ ואס וֶ ועט זַ יין ִמיט יֶ ֶ
אטשׁ ָדאס ִאיז ְשׁוֶ וער צוּ
עשׁ ִריבְּ ן ִאין ִה ְימל ,כָ ְ
ָאפְּ גֶ ְ
יטן ֶמענְ ְט ְשׁלִ יכְ ן ֵשׂכֶ ל ,אוּן נָ אר ֶדער
אר ְשׁ ֵטיין ִמ ְ
פַ ְ
בּוֹרא כָּ ל עוֹלָ ִמים ֶקען ָדאס בַּ אוַ וייזְ ןַ ,אזוֹיוִ וי ִמיר
ֵ
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גֶ עפוּנֶ ען ִאין פָּ סוּק ) ְתּ ִהלִ ים קמז ,ד( :מוֹנֶ ה ִמ ְספָּ ר
אשׁעפֶ ער גֶ עט
לַ כּוֹכָ בִ ים לְ כֻ לָּ ם ֵשׁמוֹת יִ ְק ָראֶ ,דער בַּ ֶ
ערן ,וָ ואס
אר ְדן וְ כוּ' ְשׁ ֶט ְ
עמען פַ אר ַאלֶ ע בִּ ילֵ י בִּ ילְ יַ ְ
נֶ ֶ
ערן
עדע ְשׁ ֶט ְ
עהן ,אוּן יֶ ֶ
ישׁט זֶ ְ
ִמיר ֶקענֶ ען ֲאפִ ילוּ נִ ְ
נוּמער ,אוּן כַּ בְ יָ כוֹל ֶדער
ֶ
ֵציילְ ט עֶ ר ִמיט ַא
דוֹמם,
קוּמט אוֹיס ַאז ֵ
ער ְשׁ ֶטער ַהאלְ ט ָדאס ָאןְ ,
ֵאייבֶּ ְ
מוֹרא' ִדיגֶ ע ַה ְשׁגָ ָחה ,עַ ל
מוּשׁגָ ח ִמיט ַא ָ
צוֹמ ַחַ ,חיִ ,איז ְ
ֵ
ַא ַחת כַּ ָמה וְ כַּ ָמה ַא ֶמענְ ְטשׁ ,וָ ואס ִאיז ַא ְמ ַדבֵּ רִ ,איז
אשׁעפֶ ער ,אוּן ַאלֶ עס וָ ואס ִמיט ִאים
מוּשׁגָ ח פוּן בַּ ֶ
ְ
וֶ ועט זַ יין ַא גַ אנְ ץ יָ אר ,וִ ויפִ יל גֶ עלְ ט עֶ ר וֶ ועט ָהאבְּ ן,
וערט
וִ ויפִ יל פַּ ְרנָ ָסה עֶ ר וֶ ועט ָהאבְּ ןַ ,אלֶ עס וֶ ְ
עשׁ ִריבְּ ן 'ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה' .נָ אכְ ֶדעם גֶ עט ֶמען אוּנְ ז
ָאפְּ גֶ ְ
וישׁן ר ֹאשׁ ַה ָשׁנָ ה אוּן יוֹם כִּ פּוּר ,וָ ואס
נָ א זִ יבְּ ן ֶטעג ְצוִ ְ
ִאין ִדי זִ יבְּ ן ֶטעג ֶקען ֶמען זִ י עַ ְק ְשׁנֶ 'עןִ :רבּוֹנוֹ ֶשׁל
ערס .אוּן 'יוֹם ַה ָקדוֹשׁ'
עס ְ
עוֹלָ ם ִאי וִ ויל ָהאבְּ ן בֶּ ֶ
ַח ְת ֶמ'ט ֶמעןָ ,אבֶּ ער ֲאפִ ילוּ נָ אִ די ' ֲח ִת ָימה' ,גֵ ייט ֶמען
אהאלְ ט ֶמען זִ י
עמאלְ ְטס בַּ ַ
ַא ַריין ִאין ִדי סוּכָּ ה ,וָ ואס ֶד ָ
עצ ֶטע
אשׁעפֶ ער ,אוּן ִאין ִדי לֶ ְ
אטן פוּן בַּ ֶ
ִאין ֶדעם ָשׁ ְ
עמאלְ ְטס גֶ עט
הוֹשׁ ֲענָ ה ַרבָּ ה' ,וָ ואס ֶד ָ
ָטאגָ ,האבְּ ן ִמיר ' ַ
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ֶמען ַארוֹיס ִדי ' ְקוִ ְ
זוֹהר ַה ָקדוֹשׁ ,צו ,לא ע"ב,(.
ויטלֶ עַ ) '
קוּמט אוֹיס ַאז סוּכּוֹת ֶקען ֶמען נָ אַ אלְ ץ פּוֹעֵ לְ 'ן בַּ יים
ְ
ישׁט
אשׁעפֶ ערִ ,אי בִּ ין נִ ְ
אשׁעפֶ ער אוּן זָ אגְ ן :בַּ ֶ
בַּ ֶ
עטל! ִאי וִ ויל ָהאבְּ ן
ערע ֶצ ְ
ַמ ְסכִּ יםִ ,אי וִ ויל ַא ַאנְ ֶד ֶ
וּמזוֹנֵ י! וְ כוּ'.
בָּ נֵ יַ ,חיֵ יְ ,
ד.
וערט גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ִאין ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ְספָ ִרים
עֶ ס וֶ ְ
יִ ָשׂ ְשׂכָ רִ ,תּ ְשׁ ֵריַ ,מ ֲא ַמר י ,אוֹת כב; וְ עוֹד( :אוֹיף ִדי גְ ָמ ָרא )סוּכָּ ה
יב ע"א(ַ :אז ִדי ְסכַ  פוּן ִדי סוּכָּ ה ַד ְ
ארף ַדוְ ָוקא זַ יין פוּן
קוּמט צוּ וַ וייזְ ן ַאז פוּן ִדי
גוֹרן וְ יֶ ֶקב ,וָ ואס ָדאס ְ
פְּ סוֹלֶ ת ֶ
ַאלֶ ע 'פְּ סוֹלֶ ת' וָ ואס ֶדער ֶמענְ ְטשׁ ָהאט גֶ עטוּעֶ ן ַא גַ אנְ ץ
יָ אר ,אוּן נָ אכְ ֶדעם ָהאט עֶ ר ְתּשׁוּבָ ה גֶ עטוּעֶ ן ר ֹאשׁ
עצט ַא
וערט יֶ ְ
ַה ָשׁנָ ה אוּן יוֹם כִּ יפּוּר ,פוּן ֶדעם ַדיְ ָיקא ,וֶ ְ
מוֹרא' ִדיגֶ ע ִה ְת ַחזְ קוּת פַ אר ַא
סוּכָּ ה .אוּן ָדאס ִאיז ַא ָ
אט ִשׁיג עֶ ר
ישׁט ְמיַ ֵיאשׁ צוּ זַ יין ,כָ ְ
ֶמענְ ְטשׁ ,זִ י נִ ְ
אר ְשׁ ִמ ְירט ,אוּן
ְט ַראכְ ט בַּ יי זִ יִ :אי בִּ ין ָדאַ אזוֹי פַ ְ
עריג ,אוּן ִאיָ האבּ שׁוֹין גֶ עטוּעֶ ן וָ ואס ִאי
ַאזוֹי נִ ֶיד ִ
ויסןַ ,אז וִ ויבַּ אלְ ד עֶ ר
ארף עֶ ר ָאבֶּ ער וִ ְ
ָהאבּ גֶ עטוּעֶ ןַ .ד ְ
)בְּ נֵ י
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כוּתים.
וערט פוּן ַאלֶ ע ֲעבֵ ירוֹת ,זְ ִ
טוּט ' ְתּשׁוּבָ ה' וֶ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן כב(.
יקוּטי ֲ
לִ ֵ

)עַ יֵ ין

זוֹהרַ ,דף כט ע"א( :רוּפְ ט ָאן
ֶדער זוֹ ַהר ַה ָקדוֹשׁ ) ִתּקוּנֵ י ַ
ִדי ד' ִמינִ ים ' ָמאנֵ י ְק ָרבָ א' ,גֶ עוֶ וער פוּן ַא ִמלְ ָח ָמה.
עמט ִדי
ייסטַ ,אז ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז זוֹכֶ ה ,אוּן עֶ ר נֶ ְ
ָדאס ֵה ְ
יטן ֶא ְתרוֹג אוּן ִדי עַ ָרבוֹת ִמיט ִדי ַה ַד ִסים ִאין
לוּלָ ב ִמ ְ
ִדי ֶהענְ טַ ,האלְ ט עֶ ר ִדי 'כְּ לֵ י-זַ יִ ן' ִאין זַ יינֶ ע ֶהענְ ט ,אוּן
ייטן אוּן
אקלְ ט ִמיט זֵ יי אוֹיף ַאלֶ ע פִ יר זַ ְ
וֶ וען עֶ ר ָשׁ ְ
אוֹיבְ ן אוּן אוּנְ ְטןִ ,איז עֶ ר ְמגַ לֶ ה ַאז ַאלֶ עס ִאיז ֶדער
אשׁעפֶ ער ,אוּן ָדאס זָ אגְ ט ֶדער פָּ סוּק )וַ יִ ְק ָרא כד ,מ(:
בַּ ֶ
וּלְ ַק ְח ֶתּם 'לָ כֶ ם' בַּ יוֹם ָה ִראשׁוֹן פְּ ִרי עֵ ץ ָה ָדר וְ כוּ'
קיכֶ ם' ִשׁבְ עַ ת יָ ִמיםַ .אז ָדאס
וּשׂ ַמ ְח ֶתּם 'לִ פְ נֵ י ַהוַ ָי"ה ֶא ֵ
ְ
עמט ֶמען ִאין זִ י
עמען ִדי ד' ִמינִ ים ,נֶ ְ
וָ ואס ִמיר נֶ ֶ
ויסן ַאז ַאלֶ עס ִאיז ֶדער
ַא ַריין אוֹיף ַא גַ אנְ ץ יָ אר ,צוּ וִ ְ
ער ְשׁ ֶטער )לִ ֵ
יקוּטי ֲהלָ כוֹת ,בִּ ְרכַ ת ָה ְר ִאיָ ה וּפְּ ָר ִטיוֹת ,ה ,יט(.
ֵאייבֶּ ְ
אוּן ַאז ֶמען וֶ ועט לֶ עבְּ ן ִמיט ֶדעם ,וֶ ועט ֶמען
וערן.
אוֹיסגֶ עלֵ ייזְ ט וֶ ְ
ְ
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וערט גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט ) ִטיוּל בְּ פַּ ְר ֵדס ִתּנְ יָ ינָ א ,אוֹת ה(ַ :אז
עֶ ס וֶ ְ
ִאין ֶדעם פָּ סוּק )עוֹבַ ְדיָ ה א ,כא( :וְ עָ לוּ ִ
מוֹשׁעִ ים בְּ ַהר ִציּוֹן
רוּמז ִדי ד' ִמינִ ים ל'וּלָ ב
לִ ' ְשׁפּוֹט ֶא'ת ַה'ר עֵ ' ָשׂוִ ,איז ְמ ָ
דוּרעִ די ד' ִמינִ ים וֶ ועלְ ן ִמיר
ֶא' ְתרוֹג ָה' ָדס עַ ' ָרבָ הַ .אז ֶ
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ ) ָשׁם( :וְ ָהיְ ָתה לַ ה' ַה ְמּלוּכָ הַ ,אז ִדי ְמלוּכָ ה
אשׁעפֶ ער ,אוּן ַאלֶ ע וֶ ועלְ ן
ארן בַּ ֶ
וֶ ועט שׁוֹין זַ יין נָ אר פַ ְ
אשׁעפֶ ער ,אוּן
ער ֶקענֶ ען ַאז עֶ ס ִאיז נָ אר ָדא ֵאיין בַּ ֶ
ַאנֶ ְ
ואר ְטן
ָדאס וֶ ועט זַ יין ֶדער ָשׁלוֹם אוֹיף וָ ואס ִמיר וַ ְ
דוּרעכְ ן
צוּקוּמען צוּ ֶדעם ֶקען ֶמען נָ אר ֶ
ֶ
ַארוֹיסָ ,אבֶּ ער
ַצ ִדיק.
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
קכ"ג(ֶ :דער עִ ָיקר אוּן ֶדער יְ סוֹד וָ ואס ַאלֶ עס ִאיז
גֶ עוָ ואנְ ְדן ִאין ֶדעם; ַאז ֶמען זָ אל זִ י צוּבִּ ינְ ְדן צוּם
וער ֶטער ,פּוּנְ ְק ְטלִ י
עמען זַ יינֶ ע וֶ ְ
ֱא ֶמ ְת'ן ַצ ִדיק ,אוּן ָאנְ נֶ ֶ
רוֹיסע
ַאזוֹי וִ וי עֶ ר זָ אגְ טֵ ,סיי ַא ְקלֵ יינֶ ע זַ א אוּן ֵסיי ַא גְ ֶ
ועקגֵ יין ַקיין ְט ָראפּ פוּן זַ יינֶ ע
ישׁט ַאוֶ ְ
זַ א ,אוּן נִ ְ
ערע
וארפְ ן פוּן זִ יַ אלֶ ע ַאנְ ֶד ֶ
ועקוַ ְ
וער ֶטער ,אוּן ַאוֶ ְ
וֶ ְ
ָחכְ מוֹת אוּן ֵמיינוּנְ גֶ ען ,אוּן וִ וילַ אנְ ג עֶ ר ָהאט נָ א
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ

רכב
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ישׁט ַקיין
ֲאפִ ילוּ ַא ְט ָראפּ ֵאייגֶ ענֶ ע ֵשׂכֶ לָ ,האט עֶ ר נִ ְ
ישׁט צוּגֶ עבִּ ינְ ְדן צוּם ַצ ִדיק .אוֹי
ְשׁלֵ ימוּת ,אוּן עֶ ר ִאיז נִ ְ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן י"ב(:
יקוּטי ֲ
זָ אגְ ט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י )לִ ֵ
נוּצט
ַאז ַא ֶמענְ ְטשׁ גֵ ייט נָ א זַ יין ֵשׂכֶ ל ,אוּן עֶ ר ְ
אר ְק ִריכְ ן,
ארק פַ ְ
ֵאייגֶ ענֶ ע ָחכְ מוֹתֶ ,קען עֶ ר זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַט ְ
אוּן ִדי ַאלֶ ע וָ ואס זֶ ענֶ ען גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמיט ָחכְ מוֹת זֶ ענֶ ען
אר ְק ָראכְ ן ,אוּן ָהאבְּ ן נָ אַ קאלְ יֶ ע
זֵ ייעֶ ר ְשׁ ַטא ְרק פַ ְ
עמאכְ ט פַ אר ִדי וֶ ועלְ ט אוֹי .אוּן ֶדער עִ ָיקר
גֶ ַ
נוּצן ֶדעם ֵשׂכֶ ל ,נָ אר פָ אלְ גְ ן
ישׁט צוּ ְ
ישׁ ֵקייט ִאיז נִ ְ
ִא ִיד ְ
ערנְ ט ,אוּן וָ ואס עֶ ס ְשׁ ֵטייט
וָ ואס ֶמען ָהאט אוּנְ ז גֶ עלֶ ְ
ִאין שׁוּלְ ָחן עָ רוּ ,וָ ואס ָדאס ִאיז ֶדער ַתּ ְמ ִצית פוּן
תּוֹרה ֶשׁבַּ עַ ל פֶּ ה.
ָ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט
ארוָ ואס ִדי ' ַאנְ ֵשׁי ִק ָיר"ה' )= ֵק ָיסר יָ רוּם
קפ"ו(ִ :די ִסיבָּ ה פַ ְ
אר ֶ
הוֹדוּ( ]וָ ואס ָדאס גֵ ייט אוֹיַ ארוֹיף אוֹיף ִדי אוּנְ גַ ִ
ישׁע
עהן ַאזוֹיפִ יל מוֹפְ ִתים? וַ וייל בַּ יי זֵ יי
ִא ְידןָ [,האבְּ ן גֶ עזֶ ְ
ישׁ ֵקייט גֶ עוֶ וען ָאן ָחכְ מוֹת ,אוּן וֶ וען זֵ יי
ִאיז ָדאס ִא ִיד ְ
עקוּמען צוּ ַא ַצ ִדיקָ ,האבְּ ן זֵ יי גֶ עגְ לֵ ייבְּ טַ ,אז
ֶ
זֶ ענֶ ען גֶ
מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן
יקוּטי ֲ
)לִ ֵ
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עדע ִריר פוּנֶ עם ַצ ִדיק לִ יגְ ט ִאין ֶדעם ַא כַּ וָ ונָ ה ,אוּן
ִאין יֶ ֶ
אר ְשׁ ַטאנֶ ען ִדי
ישׁט פַ ְ
ֲאפִ ילוּ בִּ ְשׁעַ ת ַמ ֲע ֶשֹה ָהאבְּ ן זֵ יי נִ ְ
ועקגֶ עגַ אנְ גֶ ען,
עס ְטוֶ ועגְ ן וֶ וען זֵ יי זֶ ענֶ ען ַאוֶ ְ
כַּ וָ ונָ ה ,פוּנְ ֶד ְ
עהן אוּן צוּ
ָהאבְּ ן זֵ יי צוּבִּ ְיסלִ יָ אנְ גֶ עפַ אנְ גֶ ען צוּ זֶ ְ
עמיינְ ט ,אוּן
אר ְשׁ ֵטיין וָ ואס ֶדער ֶדער ֶרבִּ י ָהאט גֶ ֵ
פַ ְ
וָ ואס ֶדער ֶרבִּ י ָהאט ִמיר ְמ ַר ֵמז גֶ עוֶ וען ,וֶ וען ִאי בִּ ין
עהן
ארט גֶ עוֶ וען ,אוּן וֶ ועגְ ן ֶדעם ָהאבְּ ן זֵ יי גֶ עזֶ ְ
ָד ְ
מוֹפְ ִתיםִ .די זֶ עלְ בֶּ ע זַ אִ אין ַאלֶ ע דוֹרוֹתִ ,די ַאלֶ ע וָ ואס
עדע
ָהאבְּ ן ַאוֶ ועק גֶ עלֵ ייגְ ט ֶדעם ֵשׂכֶ ל ,אוּן גֶ עפָ אלְ גְ ט יֶ ֶ
עהאט גְ רוֹיס
זַ א בִּ ְתּ ִמימוּת אוּן פְּ ִשׁיטוּתָ ,האבְּ ן גֶ ַ
ַה ְצלָ ָחהָ ,אבֶּ ער ִדי ַאלֶ ע וָ ואס זֶ ענֶ ען גֶ עוֶ וען ֲחכָ ִמים,
ארוֶ וען ,אוּן
ארוָ ואס ,פַ ְ
אוּן ָהאבְּ ן גֶ עפְ ֶרעגְ ט פַ ְ
אר ְק ָראכְ ן.
ארוואוּ ,זֶ ענֶ ען פַ ְ
פַ ְ
אוואוּסט ַאז ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ְמנַ ֶחם
ְ
עֶ ס ִאיז בַּ
עהאט ַא ְמ ָשׁ ֵרת וָ ואס
ֶמענְ ְדל ְמ ִר ֶימענָ אוו זי"ע ָהאט גֶ ַ
וישׁן ַאלֶ ע
ערשׁ ְמ ָשׁ ֵרת ,אוּן ְצוִ ְ
ייסן ֶה ְ
עה ְ
עֶ ר ָהאט גֶ ֵ
ישׁט גֶ עפָ אלְ ן נָ אר
ארן ֵהיילִ יגְ ן ַצ ִדיק נִ ְ
גַ בָּ ִאים ִאיז פַ ְ
עשׁ ֶטעלְ ט ,אוּן
ִאים ,אוּן עֶ ר ָהאט ִאים ַאלֶ עס צוּגֶ ְ

רכד

גְ לֵ ייבּ ִאין ֶדעם צַ ִדיק בִּ ְתּ ִמימוּת

עט ֵר ַ
עס ְטן גֶ ְ
יטן גְ ֶר ְ
אדינְ ט ִמ ְ
בַּ ִ
יישׁאפְ ט ,אוּן ָאנְ גֶ עגְ ֵרייט
עקוּקט
ְ
עדע זַ א נָ אכְ גֶ
ֶדעם בֶּ עט וְ כוּ' ,אוּן עֶ ר ָהאט יֶ ֶ
עקוּקט וִ וי ַא
ְ
זַ יין ֶרבִּ י'ן ,אוּן ִדי וֶ ועלְ ט ָהאט ִאים ָאנְ גֶ
שׁוּט'ער ְמ ָשׁ ֵרת ,אוּן ַאזוֹי ָהאט ֶמען ִאים גֶ ערוּפְ ן,
פָּ ֶ
ערשׁ ְמ ָשׁ ֵרתָ ,אבֶּ ער וֶ וען ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ִר ֶימענָ אוֶ וער
ֶה ְ
וארןָ ,האט ֶמען ָאנְ גֶ עפַ אנְ גֶ ען
זי"ע ִאיז נִ ְס ַתּלֵ ק גֶ עוָ ְ
רוֹיס ֵקייט ,אוּן זֵ ייעֶ ר ַא ַסאֲ ח ִס ִידים
עהן זַ יין גְ ְ
ַאיינְ צוּזֶ ְ
עמען ַאלְ ס ַא ֶרבִּ יִ ,איז עֶ ר
ָהאבְּ ן ִאים גֶ עוָ ואלְ ט אוֹיף נֶ ֶ
ַאנְ ְטלָ אפְ ן צוּם ֵהיילִ יגְ ן ָראפְּ ִשׁ ֶיצער ָרב זי"ע ,וַ וייל עֶ ר
וערן ַא ֶרבִּ י ,עֶ ר ָהאט גֶ עזָ אגְ ט:
ישׁט גֶ עוָ ואלְ ט וֶ ְ
ָהאט נִ ְ
ִאי בִּ ין נָ אר ַא ְמ ָשׁ ֵרת.
ֶדער ֵס ֶדר ִאין ָראפְּ ִשׁיץ ִאיז גֶ עוֶ ועןַ ,אז וֶ וען עֶ ס ִאיז
עקוּמען פַ אר סוּכּוֹת ָהאט ֶמען גֶ עבְּ ֶרענְ גְ ט עֶ ְטלִ יכֶ ע
ֶ
גֶ
עס ְטלֶ עֶ א ְתרוֹגִ ים ,אוּן ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ָראפְּ ִשׁ ֶיצער
ֶק ְ
עקלִ יבְּ ן ִדי ֶא ְתרוֹגִ ים ,אוּן
אוֹיסגֶ ְ
ָרב זי"ע ָהאט ַאלֵ יינְ ס ְ
אטוּרלִ י,
עדן ִקינְ ד ַא ֶא ְתרוֹג ,אוּן נַ ְ
ָהאט גֶ עגֶ עבְּ ן פַ אר יֶ ְ
ערשׁ ְמ ָשׁ ֵרת' ָהאט עֶ ר גֶ עגֶ עבְּ ן ֶדעם ֶשׁענְ ְס ְטן
פַ אר ' ֶה ְ
ֶא ְתרוֹג ,פַ אר ִדי ִקינְ ֶדער פוּנֶ עם ָראפְּ ִשׁ ֶיצער ָרב זי"ע
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רכה

אד ְ
ָהאט ָדאס זֵ ייעֶ ר גֶ עבַּ ֶ
ערטָ ,האבְּ ן זֵ יי גֶ עזָ אגְ ט:
ערשׁ
ערשׁ ְמ ָשׁ ֵרת' וָ ואלְ ְסטוּ עֶ נְ ֶד ְ
אטע ,פַ אר ' ֶה ְ
ַט ֶ
וייסט עֶ ר וָ ואס
אר ָטאפְ ל ,וָ ואס וֵ ְ
ארפְ ט גֶ עבְּ ן ַא ַק ְ
עד ְ
גֶ ַ
אוואוּסט ִאיז ֶדער
ְ
ִאיז ַא ֵשׁיינֶ ע ֶא ְתרוֹג?! ]וִ וי בַּ
ֵהיילִ יגֶ ער ָראפְּ ִשׁ ֶיצער ָרב זי"ע ִמיט זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער
עראוּם ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י
ויד ְ
גֶ עוֶ וען זֵ ייעֶ ר ְקלוּג ,וִ ֶ
אהאלְ ְטן[ נָ א
אוֹיסבַּ ַ
ְ
ערשׁ זי"עָ ,האט זִ י זֵ ייעֶ ר
ֶה ְ
סוּכּוֹת ָהאט ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ָראפְּ ִשׁ ֶיצער ָרב זִ י
ָאנְ גֶ ערוּפְ ן צוּ זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער אוּן גֶ עזָ אגְ טִ :איר ָהאט
ער ְשׁל' וֶ ועט נָ א זַ יין
אר ָטאפְ ל! ֶדער ' ֶה ְ
עהאט ַק ְ
גֶ ַ
זֵ ייעֶ ר זֵ ייעֶ ר גְ רוֹיס .וְ כַּ ַ הוָ ה ,נָ אכְ ן ִה ְס ַתּלְ קוּת פוּן
וארן ַא
אקע גֶ עוָ ְ
ֵהיילִ יגְ ן ָראפְּ ִשׁ ֶיצער ָרב זי"עִ ,איז עֶ ר ַט ֶ
רוֹיסער ֶרבִּ י ,אוּן ַא פּוֹעֵ ל יְ שׁוּעוֹתָ .אבֶּ ער פוּן וואוּ ִאיז
גְ ֶ
עקוּמען צוּ ַאזַ א ַמ ְד ֵריגָ ה? וַ וייל עֶ ר ִאיז גֶ עוֶ וען
ֶ
עֶ ר גֶ
עדע זַ אָ האט עֶ ר
ערגֶ עגֶ עבְּ ן צוּם ַצ ִדיק ,אוּן יֶ ֶ
ַאזוֹי ִאיבֶּ ְ
מוֹה ַר"ן ִס ָימן
נָ אר גֶ עטוּעֶ ן ַאזוֹיוִ וי ֶדער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )עַ יֵ ין ַחיֵ י ֲ
תקמ"ד(.

רכו
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רוֹיס ֵקייט פוּן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י נָ ָתן
ָדאס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי גְ ְ
זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ הֶ ,רבִּ י נָ ָתן זִ כְ רוֹנוֹ לִ בְ ָרכָ ה ָהאט גֶ עזָ אגְ ט:
ִאיָ האבּ ִאינְ גַ אנְ ְצן ַאוֶ ועק גֶ עלֵ ייגְ ט ַמיין ֵשׂכֶ ל ,אוּן
ַאזוֹי ָהאבּ ִאיְ מ ַקבֵּ ל גֶ עוֶ וען פוּן ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ִמיט
ישׁער אוֹיס-
אוּק ֵריינִ ישׁ ִא ִיד ֶ
ֶשׁעפְּ ל אוּן לֶ עפְ לְ ] ,
ער ְס ֶטע וָ ואס
ענוּמען ָדאס ֶמ ְ
ייסט גֶ ֶ
ְשׁפְּ ַראָ ,[דאס ֵה ְ
עדער ֶמענְ ְטשׁ ,וָ ואס
עקענְ טִ ,די זֶ עלְ בֶּ ע זַ א יֶ ֶ
עֶ ר ָהאט גֶ ֶ
וייסטִ ' :אי וֵ וייס
לֵ ייגְ ט ַאוֶ ועק זַ יין ֵשׂכֶ ל אוּן עֶ ר וֵ ְ
עדעס ָמאל ְמ ַקבֵּ ל זַ יין ֶמער אוּן ֶמער.
ישׁט' וֶ ועט עֶ ר יֶ ֶ
נִ ְ
ָאבֶּ ער ֶדער ֶטבַ ע פוּן ַא ֶמענְ ְטשׁ ִאיז ַאז כָּ ל זְ ַמן עֶ ר
ִאיז צוּבְּ ָראכְ ן ,אוּן עֶ ס גֵ ייט אוֹיף ִאים ִאיבֶּ ערְ ,שׁפִּ ְירט
מוֹרא' ִדיגֶ ע ַחיוֹת ִאין ָדאס ִה ְת ַק ְרבוּת ,אוּן עֶ ר
עֶ ר ַא ָ
עדט
וארט פוּן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ְספָ ִרים ֶר ְ
עדעס וָ ְ
ְשׁפִּ ְירט וִ וי יֶ ֶ
צוּ ִאים ,אוּן עֶ ס ִאיז ִאים ְמ ַחזֵ קָ ,אבֶּ ער ַאז ֶדער
קוּמט שׁוֹין צוּ זִ י ,אוּן עֶ ר
ער ְשׁ ֶטער ֶהעלְ פְ ט ,עֶ ר ְ
ֵאייבֶּ ְ
וערן בַּ יי ִאים בִּ ילִ יג
ערנְ ט שׁוֹין וְ כוּ'ֵ ,הייבְּ ט ָאן צוּ וֶ ְ
לֶ ְ
ֶדעם ֶרבִּ ינְ 'ס ְספָ ִרים ,אוּן ֵהייבְּ ט ָאן צוּ ְמזַ לְ זֵ ל זַ יין
ִאינֶ עם ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן.
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רכז

מוֹה ַר"ן ֵחלֶ ק א' ִס ָימן ו',
יקוּטי ֲ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י זָ אגְ ט )לִ ֵ

קוּמען זִ י
עראל וואוּ עֶ ס ֶ
מוֹה ַר"ן ִס ָימן ב(ִ :איבֶּ ָ
וְ עַ יֵ ין ַחיֵ י ֲ
משׁה אוּן
צוּזַ אם ַא ֶרבִּ י ִמיט ַא ַתּלְ ִמידִ ,איז ָדאס ֶ
הוֹשׁעַ ?
רוֹיס ֵקייט פוּן יְ ֻ
הוֹשׁעַ  .וָ ואס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי גְ ְ
יְ ֻ
ַאז עֶ ר ָהאט ִאינְ גַ אנְ ְצן ַאוֶ ועק גֶ עלֵ ייגְ ט זַ יין ֵשׂכֶ ל פַ אר
זַ יין ֶרבִּ י'ן מ ֶשׁה ַרבֵּ ינוַּ ,אזוֹי וִ וי ֶדער פָּ סוּק זָ אגְ ט ) ְשׁמוֹת,
הוֹשׁעַ בִּ ן נוּן א יָ ִמישׁ ִמתּוָֹ הא ֶֹהל ,עֶ ר ָהאט
לג ,יא( :יְ ֻ
ערפַ אר
משׁה ַרבֵּ ינוֶּ .ד ְ
ער ְירט פוּן ֶ
ישׁט ַאוֶ ועק גֶ ִ
זִ י נִ ְ
משׁה כִּ פְּ נֵ י ַח ָמה,
זָ אגְ ן ַחזַ "ל )בָּ בָ א בַּ ְת ָרא עה ע"א(' :פְּ נֵ י ֶ
משׁה ָהאט
הוֹשׁעַ כִּ פְּ נֵ י לְ בָ נָ ה'ִ ,די פָּ נִ ים פוּן ֶ
פְּ נֵ י יְ ֻ
הוֹשׁעַ ָהאט
עשׁיינְ ט ַאזוֹי וִ וי ִדי זוּן ,אוּן ִדי פָּ נִ ים פוּן יְ ֻ
גֶ ַ
עשׁיינְ ט ַאזוֹי וִ וי ִדי לְ בָ נָ ה .וָ ואס ָדאס ֵמיינְ ט צוּ זָ אגְ ן
גֶ ַ
ישׁט ַקיין ֵאייגֶ ענֶ ע
ַאז פּוּנְ ְקט ַאזוֹי וִ וי ִדי לְ בָ נָ ה ָהאט נִ ְ
לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט ,נָ אר עֶ ס ְשׁפִּ יגְ לְ ט ָאפּ ִדי לִ יכְ ִטיגְ ֵקייט פוּן
הוֹשׁעַ ַ ,אז עֶ ר ָהאט 'זִ י'
ִדי זוּןַ ,אזוֹי ִאיז אוֹי גֶ עוֶ וען יְ ֻ
ִאינְ גַ אנְ ְצן ַאוֶ ועק גֶ עלֵ ייגְ ט ,אוּן עֶ ר ָהאט נָ אר ְמ ַקבֵּ ל
משׁה.
גֶ עוֶ וען פוּן ֶ

רכח
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עט ְ
ִמיט ֶדעם ָהאבּ ִאי גֶ ַ
ייט ְשׁטָ ,דאס וָ ואס ֶדער
ַתּ ְרגוּם יוֹנָ ָתן זָ אגְ ט בַּ יי ִדי פַּ ְר ָשׁה פוּן ִדי ְמ ַרגְ לִ ים )בַּ ִמ ְדבָּ ר
עהן ִדי ֲענִ יווּת פוּן
יג ,טז( :וֶ וען ֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עזֶ ְ
יוֹשׁיעַ 
הוֹשׁעַ ָ ,האט עֶ ר ִאים ָאנְ גֶ עוואוּנְ ְט ְשׁן' :יָ הּ ִ
יְ ֻ
וערן ִמיט ִדי
ישׁט גֶ עכַ אפְּ ט וֶ ְ
ֵמעַ ַצת ְמ ַרגְ לִ ים' ,עֶ ר זָ אל נִ ְ
ְמ ַרגְ לִ יםִ .איז ְשׁוֶ וער ,וָ ואס ָהאט ָדאס ַא ַשׁיְ יכוּת? וַ וייל
עהן זַ יין ֲענִ יווּת ָהאט עֶ ר ִאים
עֶ ר ָהאט גֶ עזֶ ְ
וערן ִמיט ִדי
ישׁט גֶ עכַ אפְּ ט וֶ ְ
גֶ עוואוּנְ ְט ְשׁן עֶ ר זָ אל נִ ְ
ְמ ַרגְ לִ ים?! נָ אר ֶדער ז ַֹהר ַה ָקדוֹשׁ זָ אגְ ט ) ְשׁלַ ח ,קנח ע"א(:
ער ְ
ארוָ ואס ִדי ְמ ַרגְ לִ ים ָהאבְּ ן גֶ ֶ
ַאז ִדי ִסבָּ ה פַ ְ
עדט
עהן
ְשׁלֶ עכְ ְטס אוֹיף ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל? וַ וייל זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עזֶ ְ
אקע גֶ עוֶ וען ֶרבִּ י'ס,
ַאז ִאין חוּץ לָ ֶא ֶרץ זֶ ענֶ ען זֵ יי ַט ֶ
ישׁט ֶקענֶ ען זַ יין ֶמער
ָאבֶּ ער ִאין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל וֶ ועלְ ן זֵ יי נִ ְ
ַקיין ַמנְ ִהיגִ ים ,אוּן זֵ יי ָהאבְּ ן גֶ עוָ ואלְ ט זַ יין ַמנְ ִהיגִ ים,
עדן
ישׁב גֶ עוֶ ועןַ ,אז זֵ יי וֶ ועלְ ן ֶר ְ
ָהאבְּ ן זֵ יי זִ יְ מיַ ֵ
קוּמען ִאין
ישׁט ַא ַריינְ ֶ
ְשׁלֶ עכְ ְטס ,בְּ ֵמילָ א וֶ ועלְ ן זֵ יי נִ ְ
ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וֶ ועלְ ן זֵ יי אוֹי בְּ לַ ייבְּ ן 'עֶ פֶּ עס' .אוּן ִמיר
וּמ ָידד
גֶ עפוּנֶ ען )בַּ ִמ ְדבָּ ר יא כח ,וּבְ ַר ִשׁ"י ָשׁם( :וֶ וען ֶאלְ ָדד ֵ
משׁה ֵמת וִ יְ הוֹ ֻשׁעַ ַמכְ נִ יס'
ָהאבְּ ן נְ בִ יאוֹת גֶ עזָ אגְ ט; ' ֶ

גְ לֵ ייבּ ִאין ֶדעם ַצ ִדיק בִּ ְתּ ִמימוּת

רכט

ארבְּ ן ,אוּן יְ ֻ
משׁה גֵ ייט ְשׁ ַט ְ
ֶ
הוֹשׁעַ גֵ ייט ַא ַריינְ בְּ ֶרענְ גֶ ען
עקוּמען צוּ
ֶ
הוֹשׁעַ גֶ
ִדי ִא ְידן ִאין ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאלִ .איז יְ ֻ
משׁה
משׁה ַרבֵּ ינוַּ ' :אד ֹנִ י ֶ
לוֹיפְ ן אוּן גֶ עזָ אגְ ט פַ אר ֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ גֶ עזָ אגְ טַ :הלְ וַ ואי זָ אלְ ן ַאלֶ ע
כְּ לָ ֵאם'ָ .האט ֶ
עהן
משׁה ַרבֵּ ינוּ ָהאט גֶ עזֶ ְ
קוּמט אוֹיס ַאז ֶ
זַ יין ֶרבִּ י'סְ .
ישׁט זַ יין ַקיין ַמנְ ִהיג ,נָ אר עֶ ר וִ ויל ַאז
הוֹשׁעַ וִ ויל נִ ְ
ַאז יְ ֻ
משׁה
עצט ֶ
משׁה ַרבֵּ ינוּ זָ אל בְּ לַ ייבְּ ן ֶדער ֶרבִּ יָ ,האט יֶ ְ
ֶ
הוֹשׁעַ וֶ ועט זִ י צוּ ְשׁ ֶטעלְ ן
עהאטַ ,אז יְ ֻ
מוֹרא גֶ ַ
ַרבֵּ ינוּ ָ
אטשׁ
עדן אוֹיף ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל ,כָ ְ
צוּ זֵ יי ,אוּן אוֹיכֶ עט ֶר ְ
משׁה
ישׁט ַאז ֶ
זַ יין כַּ וָ ונָ ה ִאיז וֶ ועגְ ן ֲענִ יווּת' ,עֶ ר וִ ויל נִ ְ
ארבְּ ן' ,וֶ ועגְ ן ֶדעם ָהאט עֶ ר ִאים
ַרבֵּ ינוּ זָ אל ְשׁ ַט ְ
צוּשׁ ֶטעלְ ן צוּ ִדי
ישׁט ְ
ָאנְ גֶ עוואוּנְ ְט ְשׁן ,עֶ ר זָ אל זִ י נִ ְ
ארן
ערגֶ עבְּ ן פַ ְ
ְמ ַרגְ לִ ים ,נָ אר עֶ ר זָ אל זִ יִ אינְ גַ אנְ ְצן ִאיבֶּ ְ
ער ְשׁ ְטן.
ֵאייבֶּ ְ
עצט ִאין ִדי ִהילוּלָ א פוּן
ַאזוֹי וִ וי ִמיר ְשׁ ֵטייעֶ ן יֶ ְ
קוּרב צוּם ֵהיילִ יגְ ן
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ,אוּן ִמיר זֶ ענֶ ען ְמ ָ
ויסן ַאז ִמיר זֶ ענֶ ען ַאלֶ ע ַתּלְ ִמ ִידים
ארף ֶמען וִ ְ
ֶרבִּ י'ןַ ,ד ְ
אוּן ֲח ִס ִידים ,אוּן ִמיר זֶ ענֶ ען ְמ ַקבֵּ ל ִדי עֵ צוֹת פוּן

רל

גְ לֵ ייבּ ִאין ֶדעם צַ ִדיק בִּ ְתּ ִמימוּת

ישׁט ַשׁיָ י צוּ זָ אגְ ן ַאז
ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ,אוּן עֶ ס ִאיז נִ ְ
ערןַ ,אזוֹיוִ וי ֶדער
ֵאיינֶ ער ִאיז ֶמער וִ וי ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
מוֹה ַר"ן ִס ָימן קפ"ז(ַ :אז
ֵהיילִ יגֶ ער ֶרבִּ י ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ) ַחיֵ י ֲ
אמען וֶ ועט ִאיר ִמיר ַמ ְמ ִשׁי
ִאיר וֶ ועט זִ יַ האלְ ְטן צוּזַ ֶ
זַ יין צוּ זִ י.
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ֶהעלְ פְ ן ַאז ִמיר זָ אלְ ן זוֹכֶ ה
ֶדער ֵאייבֶּ ְ
ערנֶ ען
זַ יין זִ י צוּ ַהאלְ ְטן בַּ יים ֵהיילִ יגְ ן ֶרבִּ י'ן ,אוּן לֶ ְ
אמען זָ אלְ ן ִמיר שׁוֹין
זַ יינֶ ע ֵהיילִ יגֶ ע ְספָ ִרים ,אוּן צוּזַ ֶ
עהן ִדי גְ אוּלָ ה ,אוּן עֶ ס זָ אל ְמקוּיָ ים
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זֶ ְ
וערן ֶדעם פָּ סוּק )עוֹבַ ְדיָ ה א ,כא( :וְ עָ לוּ מוֹ ִשׁעִ ים בְּ ַהר
וֶ ְ
ִציּוֹן לִ ' ְשׁפֹּט ֶא'ת ַה'ר עֵ ' ָשׂו ,וָ ואס ָדאס ִאיז ִדי ד'
דוּרֶ דעם
ִמינִ ים ל'וּלב ֶא' ְתרוֹג ַה' ַד ִסים עַ ' ָרבוֹת ,וָ ואס ְ
אר ָשׁאלְ ֶטענֶ ע ְקלִ יפּוֹת פוּן
וֶ ועט ֶמען ַמכְ נִ יעַ זַ יין ִדי פַ ְ
ִדי ד' גָ לִ יוֹת :בָּ בֶ לָ ,מ ַדי ,יָ וָ ןֶ ,אדוֹםַ ) ,רבֵּ ינוּ בְּ ַחיֵ י בְּ ֵשׁם
ַה ִמ ְד ָרשׁ ,כַּ ד ַה ֶק ַמח ,אוֹת ל; וּבְּ פַּ ְר ַשׁת ֶאמוֹר( .אוּן ִמיר זָ אלְ ן שׁוֹין
זוֹכֶ ה זַ יין צוּ זִ ְיצן בְּ סוּכַּ ת עוֹרוֹ ֶשׁל לִ וְ יָ ָתןָ ,א ֵמן.
בּוֹרא עוֹלָ ם~
~ ַתּם וְ נִ ְשׁלַ ם ֶשׁבַ ח לָ ֵאל ֵ

ַמפְ ֵתּ ַח ְשׁמוֹת ַאנָ ִשׁים וּ ְספָ ִרים

א

אוֹר הַ חַ יִ ים הַ ָקדוֹשׁ
זי"ע

ֶרבִּ י דוֹב חַ יָה'לֶעס
זי"ע

דף........................קיט
דף ......................קמט

דף  .......................קנו

אֲ ִר"י הַ ָקדוֹשׁ זי"ע
דף .........................קס
דף .......................קפב

ֶרבִּ י ָדוִ ד ִמלֶעלוּבֶ ער
זי"ע
דף  ......................קכא

יד"א זי"ע
ִח ָ
יוֹסף זי"ע
בֵּ ית ֵ

דף .........................קו

דף ........................קנב

הַ חוֹזֶה ְמלוּבְּ לִ ין זי"ע
בַּ עַ ל ֵשׁם טוֹב הַ ָקדוֹשׁ
זי"ע

דף ..........................עו
דף .......................קכא

דף  ......................קכט

חַ תַ ם סוֹפָ ר זי"ע
בַּ עַ ל הַ ַתּנְ יָא זי"ע
דף .......................קנא

ֶרבִּ י בָּ רוִּ ממֶ עזִ יבּוּז
זי"ע
דף  ......................קעט

הַ גְ ָר"א זי"ע
דף  ........................קצ

דף ......................קמא
דף .......................קצב

חָ פֵ ץ חַ יִ ים זי"ע
דף  .........................נב

ֶרבִּ י יוֹאֵ ל אַ ְשׁכְּ נַזִ י ז"ל
דף........................קלג

ב

ַמפְ ֵתּ ַח ְשׁמוֹת ַאנָ ִשׁים וּ ְספָ ִרים

יוֹסף עֶ נְ גְ ל זי"ע
ֶרבִּ י ֵ
דף ......................קמו

ֶרבִּ י יִ צְ חָ ק בְּ ֵר ֶ
ייטער
הי"ד
דף .........................כג

שמַ ח מ ֶֹשׁה זי"ע
יִ ְ ֹ
דף ..........................עו
דף .......................קכט

ֶרבִּ י יִ צְ חָ ק )זִ יהן פוּן
ֶרבִּ י נָתָ ן( ַז"ל
דף  ........................קכ

ֶרבִּ י יִ ְשׂ ָראֵ ל בֶּ ער
עסער ז"ל
אוֹד ֶ
ֶ

כּוֹכָ ב ִמיַּ ֲעקֹב זי"ע

דף ........................קלג

דף  ........................קב

ארדוּנֶער
ֶרבִּ י יִ ְשׂ ָראֵ ל ַק ְ
זי"ע

ֶרבִּ י ֵלוִ י יִ צְ חָ ק
יטשׁוּב זי"ע
אר ִד ְ
ִמבַּ ְ

דף .......................קלב

דף  ........................כט
דף  ......................קצא

ֶרבִּ י יִ צְ חָ ק אַייזִ יק
יטשׁוֹב זי"ע
יד ְ
ִמיזִ ִ
דף .........................קב

ֶרבִּ י יִ צְ חָ ק אַייזִ יק
ִמ ַקאלוּב זי"ע
דף.......................קסא

ֶרבִּ י לֵוִ י יִ צְ חָ ק בֶּ ענְ ֶדער
זי"ע
דף ..........................כד

הַ ֶרבִּ י ִממַ אכְ נוּבְ ָקא
זי"ע
דף ...........................יז

ַמפְ ֵתּ ַח ְשׁמוֹת ַאנָ ִשׁים וּ ְספָ ִרים

ג

ֶרבִּ י ְמנַחֵ ם מֶ ענְ ְדל
ְמ ִרימֶ ענָאוו זי"ע

ערשׁ
ֶרבִּ י צְ בִ י הֶ ְ
יטשׁוֹב זי"ע
יד ְ
ִמיזִ ִ

דף  .......................רכג

דף ........................קצ

ֹ

יטשׁ
הַ מַ גִ יד ִממֶ עזְ ִר ְ
זי"ע

ערשׁ
ֶרבִּ י צְ בִ י הֶ ְ
ְמ ִרימֶ ענָאוו זי"ע

דף .......................קנא

דף  .......................רכג

טוּשׁינֶער
ֶרבִּ י נ ְַחמָ ן טוּלְ ִ
זי"ע

צֶ מַ ח צֶ ֶדק
ויטשׁ זי"ע
ְמלִ יוּבַּ אוִ ְ

דף .......................קלה

דף..........................כט

ֶרבִּ י ַנ ְפ ָתּלִ י צְ בִ י
אפּ ִשׁיץ זי"ע
מ ָר ְ

ויטשׁ
הָ ְר ַשׁ"בּ ְמלִ יוּבַּ אוִ ְ
זי"ע

דף........................קסב
דף.........................קעז
דף........................רכד

דף  ...........................ו

גוּרעלִ יק ז"ל
ר' נ ֶָטע ֶ
דף ..........................יט

אטמַ אר זי"ע
הַ ֶרבִּ י ִמ ַס ְ
דף ......................קכח
דף ........................קלז

ֶרבִּ י ִשׁ ְמעוֹן סוֹפֵ ר זי"ע
דף ........................קצג

הספר הקדוש הזה נדפס לזכות
כ"ק מרן רבינו

אליעזר שלמה בן מלכה
שליט"א

לרפואה שלימה לכל רמ"ח
אבריו ולכל שס"ה גידיו ולכל
טיפי דמיו.

הספר הקדוש הזה
נדפס לזכות
יואל בן ריצא רעכיל נ"י
וזוגתו
אסתר גיטל בת חיי שרה האדיא תחי'

וילדיהם
שלמה ,אלחנן חיים ,מרים העניא זיסל,
שמעון ,נחמן נתן.
הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות לבם
לטובה ,ויתברכו מפי אל עליון בבני חיי ומזוני
רוויחא ,ויזכו לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי

חלציהם ,אמן כן יהי רצון.

הספר הקדוש הזה נדפס לזכות
מרדכי שאול יעקב בן צביה פערל אינדיג נ"י

וזוגתו
מלכה רחל בת לאה נעמי תחי'

וילדיהם
נחמה אסתר ,חנה פראדל ,דבורה גיטל ,בלומא.
הקדוש ברוך הוא ימלא את כל משאלות לבם לטובה,

ויתברך מפי אל אליון בבני חיי ומזוני רוויחא ,ויזכו
לרוות רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם ,אמן
כן יהי רצון.

אלה יעמדו על הברכה
האנשים גבורי החיל שהושיטו לנו יד עזרה

לנדב סכום הגון מדי חודש בחדשו
למען הדפסת ספרי רבינו ולהפיצם על פני תבל
הלא הם
מו"ה

מו"ה

בנימין איינהוירן

שמואל חיים איינהוירן

הי"ו

הי"ו

מו"ה

מו"ה

מנשה איצקאוויטש

יוסף אירגאס

הי"ו

הי"ו

מו"ה

מו"ה

מו"ה

אייזיק אפפעל

יחיאל אריה

העניך אינדיג

הי"ו

הי"ו

הי"ו

מו"ה

מו"ה

מו"ה

אשר דוב אינדורסקי

מיכאל דניאל בוים

יוסף בארדאגה

הי"ו

הי"ו

הי"ו

מו"ה

מו"ה

מו"ה

יואל גאלדשטיין

מרדכי אהרן היילפרין

יעקב היילפרין

הי"ו

הי"ו

הי"ו

ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה' ,זכות הדפסת ספר הקדוש יעמוד להם
שיתברכו מפי א-ל עליון בבני חיי ומזוני רוויחא בשפע ובניקל ,ובכל אשר יפנו יצליחו,
ויזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם ,וימלא ה' כל משאלותם לטובה ,אמן.

אלה יעמדו על הברכה
האנשים גבורי החיל שהושיטו לנו יד עזרה

לנדב סכום הגון מדי חודש בחדשו
למען הדפסת ספרי רבינו ולהפיצם על פני תבל
הלא הם
מו"ה

מו"ה

אליעזר הירשפעלד

יצחק אהרן וויינבערג

הי"ו

הי"ו

מו"ה

מו"ה

אהרן וועבערמאן

יואל וועבערמאן

הי"ו

הי"ו

מו"ה

מו"ה

מו"ה

אברהם צבי וועבערמאן

יוסף וויזנער

יצחק יונה זאבעל

הי"ו

הי"ו

הי"ו

מו"ה

מו"ה

מו"ה

פנחס מרדכי טייטלבוים

שלמה ברוך טייטלבוים

יואל טייטלבוים

הי"ו

הי"ו

הי"ו

מו"ה

מו"ה

מו"ה

יעקב יהודה לעבעוויטש

בנציון לאנדא

דוב מאנדל

הי"ו

הי"ו

הי"ו

ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה' ,זכות הדפסת ספר הקדוש יעמוד להם
שיתברכו מפי א-ל עליון בבני חיי ומזוני רוויחא בשפע ובניקל ,ובכל אשר יפנו יצליחו,
ויזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם ,וימלא ה' כל משאלותם לטובה ,אמן.

אלה יעמדו על הברכה
האנשים גבורי החיל שהושיטו לנו יד עזרה

לנדב סכום הגון מדי חודש בחדשו
למען הדפסת ספרי רבינו ולהפיצם על פני תבל
הלא הם
מו"ה

מו"ה

שבתי מזרחי

יואל מענדלאוויטש

הי"ו

הי"ו

מו"ה

מו"ה

יחזקאל סאמעט

יצחק סאלאמאן

הי"ו

הי"ו

מו"ה

מו"ה

מו"ה

נתן פריעדמאן

יעקב פיש

אלימלך פריעדמאן

הי"ו

הי"ו

הי"ו

מו"ה

מו"ה

מו"ה

מאיר דוד פארקאש

יואל פארקאש

אלי קנויל

הי"ו

הי"ו

הי"ו
מו"ה

מו"ה

מו"ה

יצחק אהרן רייך

יואל ראטה

חיים דוד ראזענבערג

הי"ו

הי"ו

הי"ו

ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה' ,זכות הדפסת ספר הקדוש יעמוד להם
שיתברכו מפי א-ל עליון בבני חיי ומזוני רוויחא בשפע ובניקל ,ובכל אשר יפנו יצליחו,
ויזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם ,וימלא ה' כל משאלותם לטובה ,אמן.

אלה יעמדו על הברכה
האנשים גבורי החיל שהושיטו לנו יד עזרה

לנדב סכום הגון מדי חודש בחדשו
למען הדפסת ספרי רבינו ולהפיצם על פני תבל
הלא הם
מו"ה

מו"ה

יואל ראזענבערג

יצחק ראזענבערג

הי"ו

הי"ו
מו"ה

מו"ה

אלימלך שארף

אברהם משה שטראסער

הי"ו

הי"ו

מו"ה

יואל שניטצער
הי"ו

מו"ה
יואל מנחם גרשון שניטצלער
הי"ו

מו"ה

שלום שניטצלער
הי"ו

לזכות
שמעון מרדכי בן זעלדא רחל

מאיר בן לאה

לגדלו לתויר"ש כרצון רביז"ל

שם הנדבן

לזיווג הגון

הי"ו

לזכות

מו"ה

מו"ה

מו"ה

מו"ה

שם הנדבן

שם הנדבן

שם הנדבן

הי"ו

הי"ו

הי"ו

ישלם ה' פעלם ותהי משכורתם שלמה מעם ה' ,זכות הדפסת ספר הקדוש יעמוד להם
שיתברכו מפי א-ל עליון בבני חיי ומזוני רוויחא בשפע ובניקל ,ובכל אשר יפנו יצליחו,
ויזכו לרוות רב נחת דקדושה מכל יוצאי חלציהם ,וימלא ה' כל משאלותם לטובה ,אמן.

אבן ִדי זֶעלְ ֶטענֶ ע זְכ ּות צ ּו ְמ ַק ֵרב זַיין ִא ְידן לְ ָאבִ ינ ּו ׁ ֶש ַּב ׁ ָש ַמיִם
ִאיר ֶקענְ ט יֶעצְ ט הָ ְּ
"בית הַ דְּ פ ּוס".
אוֹיף ַא גְ ִרינְ גֶ ע וֶ ועג ,ד ּו ְר ְך ְמנַ ֵדב זַיין צ ּו ְדר ּו ְקן ַא ֵספֶ ר ִאינֶ עם ֵּ

וייסט אִ יר???
צ ּו וֵ ְ
ּב'ס ֶטע ז ְ
ַאך
...אז ִדי ָח ׁשו ְ
ַ
ייב ְער ׁ ְש ְטן ִאיז
ַּביים ֵא ֶּ
צ ּו ְמ ַק ֵרב זַיין ִא ְידן צוּם
ער ׁ ְש ְטן (זוֹהַ ר הַ ָקדו ֹׁש
ייב ְ
ֵא ֶּ
ְּתרו ָּמה קכ"ח?):

...אז ֶדעם ֶר ִּבי'נְ ס ְספָ ִרים
ַ
זֶענֶ ען ִדי ֵאיינְ צִ יגְ ְס ֶטע
אר ׁ ְש ֵטייעֶ ן ֶדעם
וָ ואס פַ ְ
הַ יינְ ִטיגְ ן דוֹר ַ(א ׁ ֶשר ַּב ַּנ ַחל
ְּב ִא ִיד ׁיש ֵחלֶ ק ג' ִמכְ ָּתב שנ"ב)?

ֶעדע ָדאלֶ ער וָ ואס אִ יר
...אַ ז י ֶ
עבט פַ ְארן ֵּבית הַ ְ ּדפוּס,
גֶ ְּ
זֶענְט אִ יר ְמ ַק ֵרב ִמיט ֶדעם
נ ְ
ייב ְער ׁ ְשטְ ן
ָאך אַ אִ יד צוּם אֵ ֶּ
(אַ ׁ ֶשר ַּב ּנַחַ ל ְּבאִ ִיד ׁיש חֵ לֶ ק א' ִמכְ ָּתב נ')?

...אַ ז ה ּונ ְֶד ְערטֶ ער טוֹי ְזנְטֶ ער
אִ ְידן זֶענֶען ׁשוֹין צו ִּריק
ייב ְער ׁ ְשטְ ן
גֶ עקו ֶּמען צוּם אֵ ֶּ
דו ְּר ְך ֶדעם ֶר ִּבי'נס ְספָ ִרים
(אַ ׁ ֶשר ַּב ּנַחַ ל ְּבאִ ִיד ׁיש חֵ לֶ ק א' ִמכְ ָּתב נ')?

...אַ ז וֶוען אֵ יינֶער מַ אכְ ט
אַ ז אַ צְ וֵוייטֶ ער אִ יד זָאל
ְּת ׁשוּבָ ה טוּהן ,אִ יז אִ ים ֶדער
ייב ְער ׁ ְשטֶ ער מוֹחֵ ל זַיין אַ לֶ ע
אֵ ֶּ
זַיינֶע עֲ בֵ ירוֹת (חַ יֵי מוֹהֲ ַר"ן סִ ימָ ן תמ"ז)?

א"ש ׁ ְשלִ יטָ "א זָאגְט צ ּו
...אַ ז מוֹהַ ָר ׁ
אַ ז וֶוער עֶ ס וֶועט מְ נ ֵַדב זַיין צ ּו ְדרוּקְ ן
ֶדעם סֵ פֶ ר "אַ ׁ ֶשר ַּב ּנַחַ ל" ,וֶועט זִיכֶ ער
זֶעהן אַ גְרוֹיסֶ ע י ְׁשוּעָ ה מִ יט וָואס עֶ ר
ַד ְארף (אַ ׁ ֶשר ַּב ּנַחַ ל ְּבאִ ִיד ׁיש חֵ לֶ ק א' מִ כְ ָּתב כ"ב)?

...אַ ז ה ּונ ְֶד ְערטֶ ער אִ ְידן זָאגְ ן
עֵ דוּת אוֹיף גָ אר גְ רו ֶֹיסע י ְׁשוּעוֹת
לְ ַמעֲ לָ ה ִמ ֶד ֶר ְך הַ טֶ בַ ע וָ ואס זֵיי
אבן גֶ עזֶעהן דו ְּרכְ 'ן ְמנ ֵַדב זַיין
הָ ְּ
צ ּו ְדרו ְּקן "אַ ׁ ֶשר ַּב ּנַחַ ל"?

ִישט אַ רוֹיס ִדי גֶ עוַ ואלְ ִדיגֶ ע גֶ עלֶ עגְ נְהַ ייט,
לָ אזְט נ ׁ ְ
רוּפְ ט ׁשוֹין אַ ַריין אִ ין אָ פִ יסִ ,מיט אַ ׁ ֵשיינֶע נ ְָדבָ ה ,אוּן הָ אט ֶדעם גְ רו ְֹיסן זְכוּת צ ּו ְמ ַק ֵרב זַיין
וערן ִמיט
ייב ְער ׁ ְשטְ ן ,אוּן גְ לַ ייכְ צַ ייטִ יג וֶ ועט אִ יר אִ ין ֶדעם זְכוּת גֶ עהָ אלְ פְ ן וֶ ְ
אִ ְידן צוּם אֵ ֶּ

י ְׁש ּועוֹת ּו ְרפ ּואוֹת ,נַחַ ת פ ּון ִקינ ְֶדערִ ׁ ,שיד ּוכִ ים ,א ּון נ ְ
ָאך.

ר ּופְ ט ׁשוֹין 845-481-3321

התודה והברכה
/.

יעצט ווען עס איז שוין פארענדיגט געווארן
די ערשטע חלק פון די סעריע

דער קוואל פון אמונה
כשמו כן הוא ,א קוואל וואס טרינקט אן אידישע קינדער מיט אמונה,
דרשות וואס מיר האבן זוכה געווען צו הערן יעדן דאנערשטאג נאכט פון

כ"ק מרן מוהרא"ש שליט"א
איז יעצט די ריכטיגע צייט צו אפגעבן אן הכרת הטוב פאר די עוסקים במלאכת הקודש וואס האבן
אריינגעלייגט געוואלדיגע שווערע כוחות און ארבעט צו קענען ארויסגעבן דעם ספר כליל בהדרו אז
אידן זאלן זיך קענען מחי' זיין מיט די דברי התחזקות והתעוררות וואס פליסט פונעם נחל נובע מקור
חכמה אראפגעברענגט צו אונזערע מוחות אז מיר זאלן אויך קענען זיך דערנענטערן צום אייבערשטן
בראש וראשון פאר די עוסקים במלאכת הקודש הלא הם

מו"ה יואל פארקאש הי"ו
ומשנהו בדומה לו

מו"ה יואל מנחם גרשון שניטצלער הי"ו
וואס האבן אריינגעלייגט געוואלדיגע כוחות מיט מסירת נפש צו איבערארבעטן די דרשות בשיפור
הלשון אז עס זאל זיין שוה לכל נפש און געשמאק צו לערנען ,און נאר דורך זיי האבן מיר זוכה געווען
לברך על המוגמר צו קענען ארויסגעבן דעם ספר
און באזונדער א גרויסן דאנק פאר

מו"ה חיים בנציון גראס הי"ו
פארן זיך גאר שטארק אנשטרענגען אראפצושרייבן יעדע וואך דעם שיעור
און אן הארציגן יישר כח פאר

מו"ה אברהם הערש וועבערמאן הי"ו
פארן אויסשטעלן דעם ספר כליל בהדרו אויף א הערליכע פארנעם
ואתם עמם די אלע אנדערע וואס האבן צוגעהאלפן צו די הצלחה פונעם ספר
דער אייבערשטער זאל העלפן אז די זכות הרבים פון די אלע חיזוק און
אמונה וואס אידישע קינדער וועלן האבן פון דעם ספר זאל ביישטיין פאר
די אלע וואס האבן צוגעהאלפן צו די הצלחה פונעם ספר,
אז זיי זאלן זוכה זיין צו בני ברוכי ,חיי ארוכי ,ומזוני רוויחא,
מיט סייעתא דשמיא און אלעס גוט'ס ביז אייביג ,אמן

רנָסה וּלְ ַהצְ לָ ָחה
ו ְּמס ָ ּגל ְמאֹד גַ ם לְ ַפ ָ
ְּבכָ ל ָה ִענְיָנִים ְּבגַ ׁ ְש ִמ ּיוּת וּבְ רו ָּחנִ ּיוּת
ֹאמ ֵרם ְּבכָ ל יוֹם
ַא ׁ ְש ֵרי ִמי ׁ ֶש ּי ְ

ִּת ּקוּן ָנוֹרא וְ ְנִפלָ א ְמאֹד ְמאֹד
לִ כְ לָ לִ ּיוּת ַה ֲח ָט ִאים
וְ הוּא ְפגַ ם ַה ְּב ִריתַ ,ר ֲח ָמנָה לִ צְ לָ ן

ִּתיק ּון
ַה ְּכלָלִ י
ְּיִסדוִֹּ ,ת ְקנוֹ ,גִ לּ וֹ וְ צִ ָ ּוה לְ ַפ ְר ְסמוֹ לְ כָ ל יִשְׂ ָר ֵאל
דוֹש וְ ַהנ ָּוֹרא אוֹר ַה ָגּנ ּוז וְ ַה ָ ּצפ ּון
ַר ֵּבנ ּו ַה ָק ׁ
מוֹרנ ּו וְ ַר ֵּבינ ּו
ישא ִעלָ ָאהֲ ,אדוֹנֵנ ּוֵ ,
בּ ּוצִ ינָא ַק ִ ּד ׁ ָ

ֶר ִּבי ְנַח ָמן ִמ ְּב ֶר ְסלֶ ב ,זְכ ּותוֹ יָגֵ ן ָעלֵ ינ ּו
ל-יְדי
הוּבָ א לִ ְדפוּס ַע ֵ
ֲח ִס ֵידי ְּב ֶר ְסלֶ ב
עיה"ק יְרו ׁ ָּשלַ ים תובב"א
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