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פאר'ן שבת טיש

ארויסגעגעבן דורך מוסדות היכל הקודש ברסלב
ָא ְת ַח ּנַן ַ -נחֲמ ּו תש"פ ִל ְפרָט ָק ָטן
ׁשת ו ֶ
ׁש ָּבת קו ֶֹדׁש ַּפ ְר ַ
ַ
יט"א ַמ ְמִׁש ְיך גֶעוֶוען
יבה ְׁש ִל ָ
ְש ָ
ֹאש יִׁ
ער ְפ ִרי ָהאט ֶדער ר ׁ
ִאינְ ֶד ְ
ׂה פ ּונֶעם ִח ּגֵר.
ׂה ג'ִ ,די ַמ ֲע ֶש
ׂיוֹתַ ,מ ֲע ֶש
ִאין ִס ּפ ּורֵי ַמ ֲע ִש
קּור ְצן פּון
עהֹויּבן ִאין ְ
ְ
יט"א ָהאט ָאנְ גֶ
יבה ְׁשלִ ָ
ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
עווען ַא ִחּגֵ ר ָוואס
ער ֵציילְ טַ :א ָמאל ִאיז גֶ ֶ
יערֶ .דער ֶר ִּבי ֶד ְ
ְפ ִר ֶ
ייּפ ִציג ,אּון זֵ יי זֶ ענֶ ען
ייטער ַקיין לֵ ְ
ארן ִמיט ְצ ֵוויי ַּבאגְ לֵ ֶ
עפ ְ
ִאיז גֶ ָ
עפאלְ ן אֹויף
וארן ִאין ַא ַוואלְ ד ,זֶ ענֶ ען ָאנְ גֶ ַ
עו ְ
אר ְּבלָ אנְ ְדזְ ֶׁשעט גֶ ָ
ַפ ְ
עס ְטל ִמיט גֶ עלְ ט,
ענּומען זַ יין ֶק ְ
ֶ
אּבן ַא ֶוועק גֶ
זֵ יי ּגַ זְ לָ נִ ים אּון ָה ְ
אֹויסגֶ עגַ אנְ גֶ ען
ְ
עהאט ִמיט זִ יְך ִאיז
ֶווען ִדי ְׁש ַּפייז ָוואס ֶער ָהאט גֶ ַ
עהֹויּבן צּו ֶע ְסן גְ ָראז פּון ֶפעלְ דַ .א ָמאל
ְ
ָהאט ֶדער ִחּגֵ ר ָאנְ גֶ
יימאנְ טֶ ,דער
אפן אּונְ ֶטער ִדי גְ ָראז ַא ֵד ַ
עט ָר ְ
ָהאט ֶדער ִחּגֵ ר גֶ ְ
עהאט
עדע זַ ייט ָהאט גֶ ַ
עהאט ִפיר ֶע ְקן אּון יֶ ֶ
יימאנְ ט ָהאט גֶ ַ
ֵד ַ
יימאנְ ט
עווען ֶדער ֵד ַ
ערער ְסגּולָ הֵ ,איין ְסגּולָ ה ִאיז גֶ ֶ
ַאן ַאנְ ֶד ֶ
קּומען זִ יְך צּוזַ אםִ ,איז
ְט ָראגְ ט ַא ִהין ִווי ִדי זּון אּון ִדי לְ ָבנָ ה ֶ
קּומען זִ יְך
ארט ִווי ִדי זּון אּון ִדי לְ ָבנָ ה ֶ
עקּומען ָד ְ
ֶ
ֶדער ִחּגֵ ר ָאנְ גֶ
אקלָ אגְ ט זִ יְך צּו ִדי זּון
ערט ִווי ִדי לְ ָבנָ ה ַּב ְ
עה ְ
צּוזַ אםָ ,האט ֶער גֶ ֶ
יׁשט ַקיין ּכ ַֹח ִאין זַ יין ִפיס.
ַאז ֶער ָהאט נִ ְ
וייטער:
ער ֵציילְ ט ֶדער ֶר ִּבי ַו ֶ
ֶד ְ
ארגְ ְסט ּוִ .א ְ
ָהאט זִ ְ
יך ֶוועל ִדיר
יך ִדי ז ּון ָאן גִ יר ּו ְפן ַא ָדאס זָ ְ

זָ אגִ ין ַא ְרפ ּו ָאהַּ .ב ֲא ׁ ֶשר ֶסע ַפאר ַהאנְ ִדין ַא ֶוועג .א ּון פ ּון ֶדעם
יילין זִ ְ
יך כַּ� ָמה ֶוועגִ יןֵ .אין ֶוועג ִאיז פ ּון ַצ ִד ִ
יקיםֲ .א ִפיל ּו
ֶוועג צ ּו ֵט ִ
ֶדער ַצ ִדיק ָוואס ֶער ִאיז ָדאִ ׁ .שיט ֶמען ִאים א ּונְ ֶטער ֶדעם ּפ ּול
יכן ְט ֶרעט ָוואס
יט ִל ְ
יכן ְט ֶרעט .א ּון ִא ְ
יט ִל ְ
פ ּון ֶדעם ֶוועג ִאין ִא ְ
ֶער ט ּוט .גֵ ייט ֶער ַא ְלץ אוֹ יף ֶדעם ּפ ּול .א ּון ֶסע ַפאר ַהאנְ ְדן ַא
ֶוועג פ ּון ַא ּ ִפיקוֹ ְר ִסים ֲא ִפיל ּו ֶדער ַא ּ ִפיקוֹ ֶרס ָוואס ֶער ִאיז ָדא.
יכן ְט ֶרעט כַּ� ַ�נּ "ל.
יט ִל ְ
ׁ ִשיט ֶמען ִאים א ּונְ ֶטער ֶדעם ּפ ּול ִאין ִא ְ
א ּון ֶסע ַפאר ַהאנְ ֶדען ַא ֶוועג פ ּון ְמ ׁש ּוגָ ִעיםֲ .א ִפיל ּו ַא ְמ ׁש ּוגֶ ע
ָוואס ֶער ִאיז ָדאִ ׁ .שיט ֶמען ִאים א ּונְ ֶטער ֶדעם ּפ ּול כַּ� ַ�נּ "ל .א ּון
ַאזוֹ י ִאיז ַפאר ַהאנְ ְדן כַּ� ָמה ֶוועגִ ין .א ּון ֶסע ַפאר ַהאנְ ִדין ַא ֶוועג.
יקים ָוואס זֵ יי זֶ ענִ ין ְמ ַק ֵּבל אוֹ יף זִ ְ
ַּב ֲא ׁ ֶשר ֶסע ַפאר ַהאנְ ִדין ַצ ִד ִ
יך
אבען זֵ יי ֵקיין כּ� ַֹח
יצים ִאין ֵק ִ
יִ ס ּו ִרים ִפ ִירין זֵ יי ִדי ּ ְפ ִר ִ
ייטיןָ .ה ֶּ
נִ יט ִאין ִדי ִפיסִ ׁ .שיט ֶמען זֵ יי א ּונְ ֶטער פ ּון ֶדעם ּפ ּול פ ּון ֶדעם
וארן
אל ְסט ּו ַא ִהין גֵ יין ָו ְ
אבען זֵ יי כּ� ַֹח ִאין ִדי ִפיסְּ .ב ֵכן זָ ְ
ֶוועגָ .ה ֶּ
ְ
אבין ֵאיין ְרפ ּו ָאה .אוֹ יף ִדי
ארט ִאיז ָדא ַא ַסאך ּפ ּול ֶו ְ
ָד ְ
ועסט ּו ָה ִּ
ערט ָדאס ַא ְלץ
ִפיס ָ(דאס ָהאט ַא ְלץ ִדי ז ּון גִ ֶירעט צ ּו ֶדער ְל ָבנָ ה) א ּון ֶער ֶה ְ
ַ(היינ ּו ֶדער ָוואס ָהאט ֵקיין כּ� ַֹח נִ יט גִ ַיהאט ִאין ִדי ִפיס ָהאט ָדאס ַא ְלץ גִ ֶיה ְערט).
יטאן אוֹ יף ֶדעם ד ּו ִמיט אוֹ יף
ֶדער ַווייל ָהאט ֶער ַא ק ּוק גִ ָ
>>>

ארן ׁ ַש ָּבת ִט ׁיש
וארט ַפ ְ
ַא ָו ְ

וֶ וען
ֶמען זֶ עט
נָתֹון ִּת ֵּתן לֹו (דברים טו ,י)
ִאיד
ַא
עדן צּו ִאים,
ארף ֶמען ֵׁשיין ֶר ְ
גֵ ייט נָ אְך גֶ עלְ ט ַד ְ
יסל גֶ עלְ ט
ָדאס ִאיז נָ אְך ַא ַסאְך ֶמער וִ וי ָדאס ִּב ְ
עּבט ִאים; ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
וָ ואס ֶמען גֶ ְ
רּוטה לֶ ָענִ י
ּנֹותן ְּפ ָ
"א ַמר ַר ִּבי יִ ְצ ָחקּ :כָ ל ַה ֵ
זָ אגְ ן ָ(ׁשם) ָ
ִמ ְת ָּב ֵרְך ְּב ֵׁשׁש ְּב ָרכֹות ,וְ ַה ְּמ ַפּיְ סֹו ַּב ְּד ָב ִרים ִמ ְת ָּב ֵרְך
רּוטה ַפאר
עּבט ַא ְּפ ָ
ְּביָ "א ְּב ָרכֹות" ,וֶ וען ֵאיינֶ ער גֶ ְ
עקס ְּב ָרכֹות,
עּבענְ ְטש ִמיט זֶ ְ
וערט ֶער גֶ ֶ
ַאן ָענִ י ,וֶ ְ
עמאןֶ ,ער
יּבער ֶדעם ָא ֶר ַ
אּון וֶ וען ֵאיינֶ ער ֶּבעט ִא ֶ
ייּב ְט'ס
עדט צּו ִאים ֵׁשייןֶ ,ער זָ אגְ ט ִאים" :גְ לֵ ְ
ֶר ְ
ִמיר ,וֶ וען ִאיְך ָהאּב וֶ וען גֶ עלְ ט גֶ עּב ִאיְך ַאייְך
ֶמער" ,אּון ֶער ֶּבעט פּון יֶ ענֶ עם ַא ְּב ָרכָ ה ,אּון ֶער
עּבענְ ְט ְׁשט
וערט ֶער גֶ ֶ
ִאיז ִאים ְמ ַפיֵ יס וְ כּו' וְ כּו' ,וֶ ְ
ייער
ער ַפאר זָ אלְ ְסטּו זֵ ֶ
ִמיט ֶעלֶ עף ְּב ָרכֹותֶ .ד ְ
קּומט נָ אְך
עדעס ָמאל וֶ וען ַא ִאיד ְ
עּבן יֶ ֶ
ַאכְ טּונְ ג גֶ ְ
אט ִׁשיג ֶע ֶּפעס ,אּון דּו
עּבן כָ ְ
ְצ ָד ָקה ,זָ אלְ ְסטּו ִאים גֶ ְ

עדן צּו ִאים ֵׁשיין.
זָ אלְ ְסט ֶר ְ
מֹוה ָרא"ׁש זִ כְ רֹונֹו לִ ְב ָרכָ ה ִאיז גֶ עוֶ וען ַּביי
ֲ
אּפן ַא ְּמזּוזָ ה ִאין
לֹומינּו ְקלַ ְ
ֵאיינֶ עם פּון ַאנְ ֵשׁי ְׁש ֵ
"אז
מֹוה ָרא"ׁש גֶ עזָ אגְ טַ :
עפטָ ,האט ִאים ֲ
עׁש ְ
זַ יין גֶ ֶ
יקן ַא ִאיד
יׁשט ַאוֶ ועק ִׁש ְ
ועסט ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
דּו וֶ ְ
אט ִׁשיג ַא
עּבן כָ ְ
קּומט נָ אְך גֶ עלְ ט ,אּון ִאים גֶ ְ
וָ ואס ְ
מֹוה ָרא"ׁש
ֲ
אּבן ַה ְצלָ ָחה" ,אּון
ועסטּו ָה ְ
ָדאללֶ ער וֶ ְ
פּופ ִציגֶ ער צּו
אסט ַא ְ
"אז דּו ָה ְ
ָהאט ִאים גֶ עזָ אגְ ט ַ
עּבן ַפאר
ערׁש גֶ ְ
עּבן ַפאר ְצ ָד ָקה ,זָ אלְ ְסטּו ֶענְ ֶד ְ
גֶ ְ
עּבן ַפאר ֵאיינֶ עם
פּופ ִציג ֲענִ ּיִ ים ַא ָדאללֶ ער ,וִ וי צּו גֶ ְ
ְ
ערע ָאן
יקן ַאלֶ ע ַאנְ ֶד ֶ
פּופ ִציגֶ ער אּון ַאוֶ ועק ִׁש ְ
ַא ְ
יקן ַא
יׁשט ַאוֶ ועק ִׁש ְ
יׁשט ,וַ וייל ֶמען ָטאר נִ ְ
ארנִ ְ
גָ ְ
יידיגֶ ע ֶהענְ ט".
ִאיד ִמיט לֵ ִ
ֶּב ֱא ֶמת ִאיז ֶעס ַא ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה
"ׁשל ֵּבית נָ ֵמר ָהיּו ְמלַ ְּק ִטין ַעל
ֵ(ּפ ָאה ֶּפ ֶרק דִ ,מ ְׁשנָ ה ה) ֶ
אֹומן"ֶ ,עס ִאיז
אֹומן וְ ֵ
נֹותנִ ים ֵּפ ָאה ִמּכָ ל ֵ
ַה ֶח ֶבל ,וְ ְ
יׁשט
אּבן נִ ְ
גֶ עוֶ וען ַא ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֵ'ּבית נָ ֵמר' וָ ואס זֵ יי ָה ְ

עּבן ֵּפ ָאה ֵאיין ָמאל ַפאר ִדי גַ אנְ ֶצע ֶפעלְ ד,
גֶ עגֶ ְ
יידן
עענְ ִדיגְ ט ְׁשנַ ְ
אּבן גֶ ֶ
ׁשּורה וָ ואס זֵ יי ָה ְ
עדע ָ
נָ אר יֶ ֶ
ׁשּורה; זָ אגְ ן ִדי
עּבן ֵּפ ָאה ַפאר ֶדעם ָ
אּבן זֵ יי גֶ עגֶ ְ
ָה ְ
אּבן
רֹויס ֵקייט ַאז זֵ יי ָה ְ
ְמ ָפ ְר ִׁשים ,וָ ואס ִאיז ִדי גְ ְ
קּומט
ְ
ׁשּורה ַּבאזּונְ ֶדער ,לְ ַמ ֲע ֵׂשה
עדע ָ
עּבן יֶ ֶ
גֶ עגֶ ְ
עּבט אֹויף
ֶעס אֹויס ָדאס זֶ עלְ ֶּבע וִ וי וֶ וען ֶמען גֶ ְ
אּבן
רֹויסע ְסכּום? ַָנאר וַ וייל זֵ יי ָה ְ
ֵאיין ָמאל ַא גְ ֶ
אּבן זֵ יי
ער ַפאר ָה ְ
אּבן ַא ַסאְך ִמ ְצוֹותֶ ,ד ְ
גֶ עוָ ואלְ ט ָה ְ
עּבן אֹויף ֵאיין
עּבן ַא ָּפאר ָמאל ֵּפ ָאה ,וִ וי צּו גֶ ְ
גֶ עגֶ ְ
אר ֵציילְ ט
רֹויסע ְסכּוםֶ .דער ֶר ִּבי ָהאט ַפ ְ
ָמאל ַא גְ ֶ
ַפאר ֶר ִּבי נָ ַתן ִ(ׁש ְב ֵחי ָה ַר"ןִ ,ס ָימן יג) ַאז ִאין זַ יינֶ ע יּונְ גֶ ע
רֹויסע ַמ ְט ֵּב ַע
עהאט ַא גְ ֶ
ארן וֶ וען ֶער ָהאט גֶ ַ
יָ ְ
טֹויׁשן
אֹויפ ְ
ְ
ּפּוׁש ֶקע אּון ָדאס
ְפלֶ עגְ ט ֶער גֵ יין צּו ַא ְ
עּבן נָ אְך ַא
עדעס ָמאל גֶ ְ
אֹויף ְּפרּוטֹות ,אּון יֶ ֶ
אּבן
רּוטה ַפאר ְּצ ָד ָקה ,וַ וייל ֶער ָהאט גֶ עוָ ואלְ ט ָה ְ
ְּפ ָ
ַא ַסאְך ִמ ְצוֹות.
ֲ(ע ָצתֹו ֱאמּונָ ה ּבֹא תשע"ז)

יש ַטאנֶ ען ָאן
ארט ִאיז גִ ׁ ְ
עהן ָד ְ
ערער זַ ייטָ .האט ֶער גִ יזֶ ְ
ֶדער ַאנְ ֶד ֶ
עמען ַּביי ֶדער זַ ייטֶ .וועט ֶעס
יבן ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ָאן נֶ ֶ
גִ ׁ ְ
יש ִר ְּ
ייען פ ּון ִאים ַארוֹ יס כַּ� ָמה
ִאים ְט ָראגְ ן צ ּו ֶדעם ֶוועג ָוואס ֶעס גֵ ֶ
יע גִ ֶיווען
יש ַטאנֶ ען ָוואס ִדי ז ּון ָהאט מוֹ ִד ַ
יבין ִאיז גִ ׁ ְ
ֶוועגְ ן ְ(ד ַהיינ ּו ֶדער ֶוועג ָוואס אוֹ ִּ
ֶדער ְל ָבנָ ה) ָהאט ֶער ָאן גִ ינ ּו ֶמען ַּביי ֶדער זַ ייטָ .האט ֶעס ִאים ַא ִהין
יטאן ִדי ִפיס ִאין
יט ָראגְ ן ְ(ד ַהיינ ּו צ ּו ֶדעם ֶוועג) ָהאט ֶער ַא ַריין גִ ָ
ַא ֶוועק גִ ְ
י�ף
ֶדעם ֶוועגָ .וואס ֶדער ּפ ּול ִאיז ַא ְרפ ּו ָאה צ ּו ִדי ִפיס ִאיז ֶער ֵתּ� כֶּ
ואריןִ .איז ֶער גִ יגַ אנְ גֶ ען .א ּון ָהאט גִ ינ ּו ֶמען ֶדעם ּפ ּול
יילט גִ ָיו ִ
יה ְ
גִ ֵ
עב ּונְ ְדן
יט ִל ְ
פ ּון ַא ֶלע ֶוועגִ ין א ּון ָהאט ִא ְ
יכן ּפ ּול ַּבאז ּונְ ֶדער ַאיין גֶ ּ
ִאין ַא ִּבינְ ְטל(ְ .ד ַהיינ ּו) ֶדעם ּפ ּול פ ּון ֶדעם ֶוועג פ ּון ַצ�דִּ ִ
יקים ָהאט ֶער
יב ִריגֶ ע ֶוועגִ ין
עב ּונְ ְדן .א ּון ַאזוֹ י ֶדעם ּפ ּול פ ּון ִדי ִא ְּ
ַּבאז ּונְ ֶדער ַאיין גֶ ּ
ְ
אכט
ימ ְ
יכן ַּבאז ּונְ ֶדער ַפאר ּב ּונְ ְדן .א ּון ָהאט זִ יך גִ ַ
יט ִל ְ
ָהאט ֶער ִא ְ
ְ
ִּבינְ ְט ִל ְ
יך פ ּון ִדי ּפ ּו ִליןִ .אין ָהאט זֵ יי ִמיט זִ יך ִמיט גִ ינ ּו ֶמען.
א ּון ֶער ָהאט זִ ְ
ישב גִ ֶיווען א ּון ִאיז גִ יגַ אנְ גֶ ען צ ּו ֶדעם
יך ְמיַ ׁ ֵ
עוועטִ .ווי ֶער ִאיז ַא ִהין
אב ֶ
ואלד ָוואס ֶמען ָהאט ִאים ָד ְ
ַו ְ
ארט גִ ַיר ֶּ
ְ
גִ יק ּו ֶמעןָ .האט ֶער זִ יך אוֹ יס גִ ְ
יכן ּבוֹ יםָ .וואס ֶער
יבן ֵאיין הוֹ ְ
יק ִל ְּ
ייען ַארוֹ יס ִדי גַ זְ ָלנִ ים
ארט גֵ ֶ
ִאיז נָ אנְ ט צ ּו ֶדעם ֶוועג ָוואס פ ּון ָד ְ
אב ֶיווען .א ּון ָהאט גִ ינ ּו ֶמען ֶדעם ּפ ּול פ ּון ַצ ִד ִ
יקים א ּון ֶדעם ּפ ּול
ַר ִּ
ישט .א ּון ָהאט
ימ ׁ ְ
פ ּון ְמ ׁש ּוגָ ִעים .א ּון ָהאט זֵ יי ִאין ֵאיינֶ עם אוֹ יס גִ ִ
זֵ יי ַפאר ׁ ְש ּ ְפ ֵרייט אוֹ יף ֶדעם ֶוועג .א ּון ֶער ִאיז ַארוֹ יף גִ יגַ אנְ גֶ ען
אוֹ יף ֶדעם ּבוֹ ים א ּון ָהאט זִ ְ
עהן ָוואס
עצטֶ .ער זָ אל זֶ ְ
ארט גִ יזֶ ְ
יך ָד ְ
ִמיט זֵ יי ֶוועט זִ ְ
עהן ִווי ִדי גַ זְ ָלנִ ים זֶ ענֶ ען
יך ָטאהןָ .האט ֶער גִ יזֶ ְ
ַארוֹ יס גִ יגַ אנְ גֶ עןָ .וואס ֶדער ֶע ְל ְצ ֶטער גַ זְ ָלן ַ(ה ַ�נּ "ל) ָהאט זֵ יי ַארוֹ יס
יש ְ
יקט ַר ִּב ֶיוועןִ .ווי ִדי גַ זְ ָלנִ ים זֶ ענִ ין גִ יק ּו ֶמען אוֹ יף ֶדעם ֶוועג ֵתּ�י
גִ ׁ ִ
וארין
יטאן אוֹ יף ֶדעם ּפ ּול .זֶ ענִ ין זֵ יי גִ ָיו ִ
אבן ַא ְט ֶרעט גִ ָ
כֶּ�ף ִווי זֵ יי ָה ְּ
ַצ ִד ִ
ייע ֶרע יָ אר א ּון
ייען אוֹ יף זֵ ֶ
יבין צ ּו ׁ ְש ַר ֶ
אבין ָאן גִ יהוֹ ִּ
יקים א ּון ָה ִּ
יה ְרגֶ עט
אבן גִ ַ
אב ֶיוועט א ּון ָה ְּ
אבין ִּביז ַא ֶהער גִ ַיר ִּ
ֶטעגָ .וואס זֵ יי ָה ִּ
כַּ� ָמה נְ ָפ ׁשוֹ ת.

אר'ן ְק ִריג
ער ֵציילְ טַ ,פ ְ
מֹוה ָרא"ׁש זִ ְכרֹונֹו לִ ְב ָר ָכה ָהאט ֶד ְ
ֲ
אּומאן אּון ֶווען
ַ
חּורים פּון ּפֹוילְ ן ַקיין
עקּומען ָּב ִ
ֶ
זֶ ענֶ ען ָאנְ גֶ
יּבן ִאין
עּבלִ ְ
עקן גֶ ְ
אכן זֶ ענֶ ען זֵ יי ְׁש ֶט ְ
עּב ָר ְ
אֹויסגֶ ְ
ְ
ִדי ְק ִריג ָהאט
אּבן
עהאט וואּו צּו וואֹוינֶ ען ָה ְ
יׁשט גֶ ַ
אּבן נִ ְ
ויּבאלְ ד זֵ יי ָה ְ
אּומאןִ ,ו ַ
ַ
יׁשט
עווען ִאינֶ עם ְקלֹויזֶ .דער ַׁש ָמׁש ָהאט ָדאס נִ ְ
זֵ יי זִ יְך ְמ ַס ֵּדר גֶ ֶ
ערֹוימט ֶדעם ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁש אּון
ְ
אֹויפגֶ
ְ
עהאט ַווייל ֶער ָהאט
לִ יּב גֶ ַ
עד ֵרייטְ ,פלֶ עגְ ט ֶער זִ יְך
יּבער גֶ ְ
צּוריק ִא ֶ
וארן ִ
עו ְ
גְ לַ ייְך ִאיז ֶעס גֶ ָ
ייען" :גֵ ייט ַאייְך פּון ַדאנֶ עט!"
חּורים אּון ְׁש ֵר ֶ
אֹויפ ֶרעגְ ן אֹויף ִדי ָּב ִ
ְ
עטער ְפלֶ עגְ ט ֶמען
ארט ֶדעם ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁשְׁ .ש ֶּפ ֶ
עׁש ַּפ ְ
אּון ָהאט צּוגֶ ְ
"רּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ םָ ,וואס
ערן ִווי ֶער ֵוויינְ ט ַּביים ֶר ִּבינְ 'ס ִציּוןִ :
ֶה ְ
חּורים? זֵ יי
חּורים? ָוואס ְׁש ֵריי ִאיְך אֹויף ִדי ָּב ִ
ִוויל ִאיְך פּון ִדי ָּב ִ
יׁשט
עּבעְך נִ ְ
אּבן ָדאְך נֶ ֶ
ִווילְ ן ֶדען זַ יין ִאינֶ עם ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁש? זֵ יי ָה ְ
יכער
עווען זִ ֶ
ואר ְפןִ ,"...איז ֶמען גֶ ֶ
אר ָו ְ
ַקיין ְׁשטּוּב ,זֵ יי זֶ ענֶ ען ָדא ַפ ְ
חּוריםָ ,א ֶּבער
ייען אֹויף ִדי ָּב ִ
יׁשט ְׁש ֵר ֶ
ַאז ֶדער ַׁש ָמׁש ֶוועט ֶמער נִ ְ
אכ ַא ָמאלֶ ,ער ָהאט
ע'חזֶ ְר'ט נָ ְ
יּבער גֶ ַ
ארגְ נְ ס ָהאט זִ יְך ָדאס ִא ֶ
צּומ ְ
ָ
עׁש ִריגְ ן" :גֵ ייט
חּורים אּון גֶ ְ
ערעגְ ט אֹויף ִדי ָּב ִ
אֹויפגֶ ֶ
ְ
וידער
זִ יְך ִו ֶ
ארט ֶדעם ֵּבית
עׁש ַּפ ְ
וידער צּוגֶ ְ
ַאייְך פּון ַדאנֶ עט!" אּון ָהאט ִו ֶ
עדן ָטאג ֶ -ער
ע'חזֶ ְר'ט יֶ ְ
יּבער גֶ ַ
ַה ֶמ ְד ָרׁשַ ,אזֹוי ָהאט זִ יְך ָדאס ִא ֶ
ּבֹודדּות
אכט ִה ְת ְ
עמ ְ
ערנָ אְך גֶ ַ
ערעגְ ט אֹויף זֵ יי אּון ֶד ְ
ָהאט זִ יְך גֶ ֶ
אר ָוואס ֶער ֶרעגְ ט זִ יְך.
ַפ ְ
עפ ְירטִ :איְך
אֹויסגֶ ִ
ְ
יט"א
יבה ְׁשלִ ָ
ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
וארן צּום סֹוףִ ,צי ֶדער ַׁש ָמׁש ָהאט
עו ְ
יׁשט ָוואס ִאיז גֶ ָ
ֵווייס נִ ְ
יׁשטָ ,א ֶּבער
חּורים ָא ֶדער נִ ְ
ייען אֹויף ִדי ָּב ִ
ערט צּו ְׁש ֵר ֶ
עה ְ
אֹויפגֶ ֶ
ְ
ב'ער
ערנֶ ען פּון ִדי ַמ ֲע ֶׂשהַ :א ְּב ֶר ְסלֶ ֶ
ָדאס ֶקען ֶמען זִ יְך ָאּפ לֶ ְ
אכ ַא ָמאל ,גֵ ייט
ארלִ ְירט זִ יְך ֵאיינְ ָמאל אּון נָ ְ
ָח ִסידֲ ,א ִפילּו ֶער ַפ ְ
ער ְׁש ְטן:
ייּב ְ
ער ְׁש ְטן אּון ֶּבעט ֶדעם ֵא ֶ
ייּב ְ
צּוריק צּום ֵא ֶ
ֶער ַאלְ ץ ִ
אֹויפ ֶרעגְ ן".
ְ
יׁשט
עפער ִאיְך זָ אל זִ יְך ֶמער נִ ְ
אׁש ֶ
"העלְ ף ִמיר ַּב ֶ
ֶ
יׁשט זִ ינְ ִדיגְ ןָ ,א ֶּבער
עדער ֶמענְ ְטׁש ִוויל זַ יין ֶע ְרלִ יְך אּון ִוויל נִ ְ
יֶ ֶ
ארלֵ ייגְ ט זִ יְך ִמיט ַאלֶ ע ּכֹחֹות ַאז ֶדער ֶמענְ ְטׁש
ֶדער יֵ ֶצר ָה ָרע ַפ ְ
אכן אּון
עּב ָר ְ
וערן ֶצ ְ
זָ אל זִ ינְ ִדיגְ ן ַווייל ַאזֹוי ֶוועט ֶדער ֶמענְ ְטׁש ֶו ְ
"דאס ִאיז
אכןָ :
ארלִ ְירן זַ יין מּוטִּ ,ביז ֶער ֶוועט ׁשֹוין ָא ְּפ ַמ ְ
ַפ ְ
קּומט
יׁשט זַ יין"ָ ,דא ְ
יכער ִאיד נִ ְ
ֶעסִ ,איְך ֶוועל ׁשֹוין ַאן ֶע ְרלִ ֶ
ערנְ ט אּונְ ז
ָא ֶּבער ַא ַריין ֶדעם ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבי'נְ ס לִ ימּודֶ ,דער ֶר ִּבי לֶ ְ
ער ְׁש ְטן:
ייּב ְ
אכ ַא ָמאל ֶדעם ֵא ֶ
עּבןֶּ ,בעט נָ ְ
אֹויפצּוגֶ ְ
ְ
יׁשט
אֹויס נִ ְ
יׁשט זִ ינְ ִדיגְ ןִ ,איְך ִוויל זַ יין ַאן
עפערִ ,איְך ִוויל נִ ְ
אׁש ֶ
"היילִ יגֶ ער ַּב ֶ
ֵ
יכער ִאיד".
ֶע ְרלִ ֶ

יט"א גֶ עזָ אגְ טֵ :איינֶ ער ָוואס
יבה ְׁשלִ ָ
ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
עפער ִאיְך ִוויל
אׁש ֶ
"היילִ יגֶ ער ַּב ֶ
ער ְׁש ְטןֵ :
ייּב ְ
ְׁש ֵרייט צּום ֵא ֶ
ערן צּו ִדירִ ,איְך ֵהייּב ָאן
צּוריק ֶק ְ
ׁשּובה טּוןִ ,איְך ִוויל זִ יְך ִ
ְּת ָ
עצטִ ,איְך ָהאּב ֲח ָר ָטה אֹויף ַמיינֶ ע ַמ ֲע ִׂשים ָוואס ִאיְך ָהאּב
פּון יֶ ְ
יכער
וערן ַאן ֶע ְרלִ ֶ
ארן" ֶ -וועט צּום סֹוף ֶו ְ
גֶ עטּון ַאלֶ ע ַמיינֶ ע יָ ְ
ִאיד אּון ַא ַצ ִדיק.
ֶדער יֵ ֶצר ָה ָרע ִוויל ַָנאר ֵאיין זַ אְך פּונֶ עם ֶמענְ ְטׁשֶ :ער
אר ַפאלְ ן'.
'איְך ִּבין ׁשֹוין ַפ ְ
אכןִ :
עּבן אּון ָא ְּפ ַמ ְ
ערגֶ ְ
זָ אל זִ יְך אּונְ ֶט ְ
ואר ְפט ַא ָראּפ ַא ֶמענְ ְטׁש ִאין ֲע ֵבירֹות ִוויל ֶער
עדעס ָמאל ֶער ַו ְ
יֶ ֶ
עּבט
עּבןַ .ווייל ֶווען ַא ֶמענְ ְטׁש גֶ ְ
אֹויפגֶ ְ
ְ
ַָנאר ֶדער ֶמענְ ְטׁש זָ אל
עּבעְך
יׁשט אֹויף ,אּון ֲא ִפילּו ֶער ַפאלְ ט ַא ָראּפ אּון ֶער זִ ינְ ִדיגְ ט נֶ ֶ
נִ ְ
ׁשּובה אּון
אכ ֶדעם ְּת ָ
ערע ֲע ֵבירֹות  -טּוט ֶער נָ ְ
יט ֶ
וערע ִּב ֶ
ִמיט ְׁש ֶו ֶ
ער ְׁש ְטן:
ייּב ְ
ארן ֵא ֶ
ער ְׁש ְטןֶ ,ער זָ אגְ ט ַפ ְ
ייּב ְ
צּוריק צּום ֵא ֶ
ערט זִ יְך ִ
ֶק ְ
עפער ִאיְך ִוויל זַ יין גּוטָ ,א ֶּבער ֶעס גֵ ייט ִמיר
אׁש ֶ
"היילִ יגֶ ער ַּב ֶ
ֵ
כּותיםַ ,אזֹוי ִווי ֲח ָכ ֵמינּו
וערט פּון ַאלֶ ע זַ יינֶ ע ֲע ֵבירֹות זְ ִ
יׁשט" ֶו ְ
נִ ְ
וערן
ׁשּובה ֶו ְ
(יּומא פוֶ :):ווען ַא ֶמענְ ְטׁש טּוט ְּת ָ
זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכה זָ אגְ ן ָ
זַ יינֶ ע ֲע ֵבירֹות זָ ִכיֹות.

יט"א גֶ עזָ אגְ טַ :אז ֶמען ְט ֶרעט
יבה ְׁשלִ ָ
ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ויׁשן
יידט זִ יְך ְצ ִו ְ
אֹויף ִדי ְׁשטֹויּב פּון ִדי ַצ ִד ִיקיםֶ ,מען ְד ֵר ְ
וער ֶטער ֶ -קען
ַּתלְ ִמ ִידים פּון ֶר ִּבי'ן ָוואס ַחזֶ ְר'ן ֶדעם ֶר ִּבי'נְ ס ֶו ְ
עּבן אּון ְׁש ֶטענְ ִדיג ֶוועלְ ן זַ יין ַאן
אֹויפצּוגֶ ְ
ְ
יׁשט
אר ְקן נִ ְ
ֶמען זִ יְך ְׁש ַט ְ
יכער ִאיד.
ֶע ְרלִ ֶ
נָ אר ֶעס ִאיז ָד ְ
ישט ִמיט ֶדעם ּפ ּול
ימ ׁ ְ
ארט גִ ֶיווען גִ ִ
אך ָא ֶּבער ָד ְ
וארין ְמ ׁש ּוגֶ ענֶ ע ַצ ִד ִ
אבן
פ ּון ְמ ׁש ּוגָ ִעים זֶ ענֶ ען זֵ יי גִ ָיו ִ
יקים .א ּון ָה ְּ
זִ ְ
עריןֶ .דער ָהאט
יב ּון צ ּו ְק ִריגְ ן ֵאיינֶ ער ִמיט ֶדעם ַאנְ ֶד ִ
יך ָאן גִ יהוֹ ּ
יה ְרגֶ עט .א ּון ֶדער ָהאט גִ יזָ אגְ ט
אבין ִמיר גִ ַ
יבער ִדירָ .ה ִּ
גִ יזָ אגְ טִ .א ֶּ
ְ
ְ
אבין זִ יך ֵאיינְ ס
אבן זֵ יי זִ יך ַאזוֹ י צ ּו ְק ִריגְ טִּ .ביז זֵ יי ָה ִּ
יבער ִדירָ .ה ְּ
ִא ֶּ
יקט נָ ְ
יש ְ
אך
יה ְרגֶ עטָ .האט ֶדער ֶע ְל ְצ ֶטער גַ זְ ָלן גִ ׁ ִ
ערע גִ ַ
ָדאס ַאנְ ֶד ֶ

ב

ערע גַ זְ ָלנִ יםִ .איז אוֹ ְ
אבען
ַא ָמאל ַאנְ ֶד ֶ
יך ַאזוֹ י גִ ֶיווען ִווי ְפ ִרירָ .ה ֶּ
יך אוֹ ְ
זֵ יי זִ ְ
יכע
ערע .א ּון ַאזוֹ י ִאיז ֶע ְט ִל ֶ
יה ְרגֶ עט ֵאיינְ ס ָדאס ַאנְ ֶד ֶ
יך גִ ַ
וארין.
יה ְרגֶ עט גִ ָיו ִ
ָמאל גִ ֶיוועןִּ .ביז זֵ יי זֶ ענֶ ען ַא ֶלע אוֹ יס גִ ַ

אכן
יּבער ַמ ְ
עדן ָטאג מּוז ֶמען ִא ֶ
אר ִטיג ,יֶ ְ
יׁשט ַפ ְ
וערט ֶמען נִ ְ
ַאזֹוי ֶו ְ
ערס
עטאל ִאינֶ עם הֹויז ַווייל ֶדער ַח ֶבר ָהאט ֶשׁענֶ ְ
ערע ֶד ַ
ַאן ַאנְ ֶד ֶ
עציג יָ ארֶ ,דער מ ַֹח לִ יגְ ט ִאין
יּב ִ
דּורְך זִ ֶ
פּון ִאיםַ ...אזֹוי גֵ ייט ַא ְ
קּומט ָאן ֶדער ָטאג
ְ
לּוצלִ ינְ ג
אכן ֶדעם הֹויז ְוכּו'ְּ ,פ ְ
ֶׁשענֶ ער ַמ ְ
יׁשט
אכנִ ְ
ער ְׁש ְטן אּון ֶמען ָהאט נָ ְ
ייּב ְ
צּוריק צּום ֵא ֶ
ָוואס ֶמען גֵ ייט ִ
עפט זִ יְך אֹויף
עהֹויּבן ֶע ֶּפעס צּו טּון ַפאר ִדי נְ ָׁש ָמהֶ ,מען ְט ֶר ְ
ְ
ָאנְ גֶ
'ח ִמ ָׁשה
עענְ ִדיגְ ט ֲא ִפילּו ֵאיינְ ָמאל ֲ
אּבנְ ִדיג גֶ ֶ
יׁשט ָה ְ
ֶדער ֶעלְ ֶטער נִ ְ
'ׁש ָׁשה ִס ְד ֵרי ִמ ְׁשנָ ה'.
ּתֹורה' אּון ִ
חּומ ֵׁשי ָ
ְ

יט"א גֶ עזָ אגְ טֶ :עס זֶ ענֶ ען ָדא
יבה ְׁשלִ ָ
ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
יכע
ייען זִ יְך ַצ ִד ִיקים אּון ֶע ְרלִ ֶ
עצער וואּו ֶעס ְד ֵר ֶ
גּוטע ְּפלֶ ֶ
ַא ַסאְך ֶ
ִא ְידןָ ,א ֶּבער אֹויּב ֶמען ְק ִריגְ ט זִ יְך ַארּוםֶ ,מען ַּבאׁשּולְ ִדיגְ ט
יּבער
"א ֶ
וייטןִ :
אֹויפ'ן ְצ ֵו ְ
ְ
וייטןֵ ,איינֶ ער ְׁש ֵרייט
ֵאיינֶ ער ֶדעם ְצ ֵו ְ
יּבער ִדיר- "...
"א ֶ
צּוריקִ :
ערער ְׁש ֵרייט ִ
ִדיר ,"...אּון ֶדער ַאנְ ֶד ֶ
"מׁשּוגֶ ענֶ ע ַצ ִד ִיקים"; ֶווער
ימן ַאז ָדאס ִאיז ַא ְּפלַ אץ פּון ְ
ִאיז ַא ִס ָ
יׁשט ְּב ֵס ֶדר; ֲא ִפילּו
עדן ֵאיינֶ עםֶ ,דער ִאיז נִ ְ
ֶעס ְק ִריגְ ט זִ יְך ִמיט יֶ ְ
ֶער זֶ עט אֹויס ִווי ַא ַצ ִדיקִ ,איז ֶער ַא ְמׁשּוגֶ ע'נֶ ער ַצ ִדיק.

יט"א אֹויסַ :א ֶמענְ ְטׁש ָוואס
יבה ְׁשלִ ָ
ִפ ְירט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
'ס ֶדר ֶד ֶרְך
אֹויפ'ן ֶר ִּבינְ 'ס ֵ
ְ
ערנְ ט
ָפאלְ גְ ט ִדי ֵעצֹות פּון ֶר ִּבי'ןֶ ,ער לֶ ְ
יכין
"ׁש ֵאין ְצ ִר ִ
(ׂשיחֹות ָה ַר"ןִ ,ס ָימן עו)ֶ :
ַהלִ ימּוד'ִ ,ווי ֶדער ֶר ִּבי זָ אגְ ט ִ
לֹומר ַה ְּד ָב ִרים ְּכ ֵס ֶדר"ֲ ,א ִפילּו ֶמען
ְּבלִ ּמּוד ַרק ָה ֲא ִמ ָירה לְ ַבד ַ -
"ּומ ֵּמילָ א
וער ֶטערִ ,
יׁשט זָ אל ֶמען זָ אגְ ן ִדי ֶו ְ
ארנִ ְ
אר ְׁש ֵטייט גָ ְ
ַפ ְ
אר ְׁש ֵטיין"ְ .וֹלא יְ ַבלְ ֵּבל ַּד ְעּתֹו
יָ ִבין" ,אּון ַּביים סֹוף ֶוועט ֶמען ַפ ְ
ּומ ֲח ַמת זֶ ה יִ ְק ֶׁשה לֹו ַה ְר ֵּבה
ִּב ְת ִחּלַ ת לִ ּמּודֹו ֶׁשּיִ ְר ֶצה לְ ָה ִבין ֵּת ֶכףֵ ,
ֹאמר ְּכ ֵס ֶדר ִּבזְ ִריזּות
ֵּת ֶכף ְוֹלא יָ ִבין ְּכלָ לַ .רק יַ ְכנִ יס מֹחֹו ְּב ַהּלִ ּמּוד ְוי ַ
אכן ֶווען ֶמען זֶ עט ַאז
עּב ָר ְ
וערן ֶצ ְ
יׁשט ֶו ְ
ּומ ֵּמילָ א יָ ִבין"ֶ ,מען זָ אל נִ ְ
ִ
ערנְ טָ ,וואס ָדאס ַאלֵ יינְ ס -
יׁשט ָוואס ֶמען לֶ ְ
אר ְׁש ֵטייט נִ ְ
ֶמען ַפ ְ
אכט ַאז ֶעס זָ אל זַ יין ְׁש ֶווער צּו
אר ְׁש ֵטיין ַ -מ ְ
ַאז ֶמען ִוויל גְ לַ ייְך ַפ ְ
וער ֶטער ְּכ ִס ְד ָרן
ערנֶ עןֶ ,מען זָ אל ַָנאר זָ אגְ ן ִדי ֶו ְ
אר ְׁש ֵטיין ָדאס לֶ ְ
ַפ ְ
אר ְׁש ֵטיין"ְ ,ו ִאם ֹלא יָ ִבין
אּון ֶמען ֶוועט ׁשֹוין פּון זִ יְך ַאלֵ יינְ ס ַפ ְ
ֵּת ֶכף ,יָ ִבין ַא ַחר ָּכְךְ ,ו ִאם יִ ָּׁש ֲארּו ֵאיזֶ ה ְּד ָב ִריםֶׁ ,ש ַאף ַעל ִּפי ֵכן ֹלא
אר ְׁש ֵטייט
יּוכל לַ ֲעמֹד ַעל ַּכ ָּונָ תֹו ַ -מה ְּב ָכְך?" אּון אֹויּב ֶמען ַפ ְ
ַ
וייטן
אר ְׁש ֵטיין ַּביים ְצ ֵו ְ
יׁשט ֶדעם ֶע ְר ְׁש ְטן ָמאלֶ ,וועט ֶמען ֶעס ַפ ְ
נִ ְ
וייטן ָמאל
אר ְׁש ֵטיין ֶדעם ְצ ֵו ְ
יׁשט ַפ ְ
ָמאל; אּון אֹויּב ֶמען ֶוועט נִ ְ
ּוכמֹו
"ּכי ַמ ֲעלַ ת ִרּבּוי ַהּלִ ּמּוד עֹולָ ה ַעל ַהּכֹלְ ,
יׁשטִ ,
ארנִ ְ
ִאיז אֹויְך גָ ְ
ּבֹותינּו זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכה ַ(עיֵ ין ַׁש ָּבת סג' :).לִ ּגְ מֹורַ ,ו ֲה ַדר
ֶׁש ָא ְמרּו ַר ֵ
לִ ְסּבֹרְ ,ו ַאף ַעל ּגַ ב ְּדלָ א יָ ַדע ַמה ָק ָא ַמר' ֶׁשּנֶ ֱא ַמרּ" :גָ ְר ָסה נַ ְפ ִׁשי
לְ ַת ֲא ָבה"ַ ,ווייל ֲח ָכ ֵמינּו זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכה זָ אגְ ןַ ,אז ַא ֶמענְ ְטׁש זָ אל
ּתֹורהֲ ,א ִפילּו ֶער
וער ֶטער פּון ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
קֹודם ַא ַסאְך זָ אגְ ן ִדי ֶו ְ
ֶ
ערנֶ ען
ערנָ אְך זָ אל ֶער לֶ ְ
ערנְ ט ,אּון ֶד ְ
יׁשט ָוואס ֶער לֶ ְ
אר ְׁש ֵטייט נִ ְ
ַפ ְ
"ּכי ַעל יְ ֵדי ִרּבּוי ַהּלִ ּמּודֶׁ ,שּיִ לְ ַמד ִּב ְמ ִהירּותְ ,ויִ זְ ֶּכה
אר ְׁש ֵטייןִ ,
צּו ַפ ְ
לִ לְ מֹד ַה ְר ֵּבהַ ,על יְ ֵדי זֶ ה יִ זְ ֶּכה לַ ֲעבֹר ַּכ ָּמה ְּפ ָע ִמים ֵאּלּו ַה ְּס ָפ ִרים
ּלֹומד ,לְ גָ ְמ ָרםְ ,ולַ ֲחזֹר לְ ַה ְת ִחילּ ,ולְ גָ ְמ ָרם ַּפ ַעם ַא ַחר ַּפ ַעםְ ,ו ַעל
ֶׁש ֵ
יְ ֵדי זֶ ה ִמ ֵּמילָ א יָ ִבין ְוכּו'"ַ ,ווייל ַאז ֶמען גֶ עוואֹוינְ ט זִ יְך צּו צּו
ייער ַא ַסאְך; ֶמען
ערנֶ ען זֵ ֶ
זֹוכה זַ יין צּו לֶ ְ
ערנֶ ען ְׁשנֶ עלֶ ,קען ֶמען ֶ
לֶ ְ
ייער ַא ַסאְך ָמאלִּ ,ביז ֶמען ִאיז
עדע זַ אְך זֵ ֶ
ערצּוגֵ יין יֶ ֶ
יּב ְ
זֹוכה ִא ֶ
ִאיז ֶ
דּורְך ַא ָטאג ָאן
יׁשט ְ
עמאלְ ט גֵ ייט נִ ְ
אר ְׁש ֵטייןֶ - ,ד ָ
זֹוכה ָדאס צּו ַפ ְ
ֶ
יׁשט
סּודר ֶער ָהאט נִ ְ
יׁשט ְמ ָ
עצט נִ ְ
ּתֹורהֲ ,א ִפילּו ֶער ִאיז יֶ ְ
ערנֶ ען ָ
לֶ ְ
דֹומה ,זָ אגְ ט ֶער
רּותא ְו ַכ ֶ
יׁשט זַ יין ַח ְב ָ
ּבּורהֶ ,ער ָהאט נִ ְ
זַ יין ַח ָ
וייטער זַ יין ִׁשיעּור ִאין ִמ ְׁשנַ יֹות אּון ִאין גְ ָמ ָרא ַווייל ָדאס ֶקען
ַו ֶ
עדע ַמ ָצב.
יט'ן ֶמענְ ְטׁש ִאין יֶ ֶ
ֶמען ַאלְ ץ טּוןָ ,דאס גֵ ייט ִמיט ִמ ְ

וייטן,
נּומען ִמיט ַא ְצ ֵו ְ
אר ֶ
יׁשט ַפ ְ
ערנְ ט אּונְ ז :זַ יי נִ ְ
ֶדער ֶר ִּבי לֶ ְ
"רּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָ ם
ער ְׁש ְטןִ :
ייּב ְ
קּוק ַָנאר אֹויף זִ יְך; ֶּבעט ֶדעם ֵא ֶ
ערנֶ ען ִדי
יׁשט ַקיין ּכ ַֹח ִאין ִדי ִפיסִ ,איְך ִוויל לֶ ְ
ִאיְך ָהאּב נִ ְ
עפער ֶהעלְ ף ִמיר ַאז ִדי ֶטעג אּון
אׁש ֶ
ּתֹורהֵ ,היילִ יגֶ ער ַּב ֶ
ֵהיילִ יגֶ ע ָ
יׁשט,
ארנִ ְ
ּפּוסט ִמיט גָ ְ
יׁשט ַא ֶוועק גֵ יין ְ
ואכן אּון ֲח ָד ִׁשים זָ אלְ ן נִ ְ
ָו ְ
ּתֹורה".
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ָאן לֶ ְ
עהֹויּבן ֵס ֶפר ְד ָב ִריםָ ,דאס ִאיז ִדי
ְ
עצט ָאנְ גֶ
אּבן יֶ ְ
ִמיר ָה ְ
יבה
ּתֹורה  -זָ אגְ ט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
חּומ ֵׁשי ָ
עצ ֶטע ֵס ֶפר פּון ֲח ִמ ָׁשה ְ
לֶ ְ
אסטּו ִדי ָוואְך ַמ ֲע ִביר
יט"אַ :מאְך זִ יְך ַאלֵ יינְ ס ַא ֶח ְׁשּבֹוןָ :ה ְ
ְׁשלִ ָ
אסטּו ַמ ֲע ִביר ֶס ְד ָרה
ארגַ אנְ גֶ ענֶ ע ָוואְך ָה ְ
עווען? נֵ יין! ַפ ְ
ֶס ְד ָרה גֶ ֶ
יׁשט
יסט נִ ְ
דּורְך ָוואְך נָ אְך ָוואְך אּון דּו ִּב ְ
עווען? נֵ יין! ַאזֹוי גֵ ייט ַא ְ
גֶ ֶ
עכ ְטן
אסטּו נֶ ְ
חּומׁש; ָה ְ
יׁשט ַקיין ָ
ערנְ ְסט נִ ְ
ַמ ֲע ִביר ֶס ְד ָרה ,דּו לֶ ְ
עע ֶפענְ ט ַא ִמ ְׁשנַ יֹות'ל?
אטׁש גֶ ֶ
אסטּו ָכ ְ
ערנְ ט ִמ ְׁשנַ יֹות? ָה ְ
גֶ עלֶ ְ
עע ֶפענְ ט ַא ִמ ְׁשנַ יֹות? נֵ יין?! ְ -פ ֶרעגְ ט
אסטּו גֶ ֶ
עכ ְטן ָה ְ
ייערנֶ ְ
ַא ֶ
טּוסטּו אֹויף ִדי
וייטאגָ :וואס ְ
יט"א ִמיט ֵו ָ
יבה ְׁשלִ ָ
ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
עטן אֹויף ִדי
ֶוועלְ ט?! ַאז ִמיר זֶ ענֶ ען ַּביים ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבי'ןִ ,מיר ְט ֶר ְ
ת'ער ֶח ְׁשּבֹון:
אכן ַא ֱא ֶמ ֶ
אר ְפן ִמיר זִ יְך ַמ ְ
ְׁשטֹויּב פּון ַצ ִד ִיקיםַ ,ד ְ
ואכן ָאן ֶע ֶפענֶ ען ַא ִא ִידיׁש ֵס ֶפר?!
דּורְך גֵ יין ֶטעג אּון ָו ְ
ִווי ֶקען ְ
ערנֶ עןָ ,א ֶּבער
עדער ִוויל לֶ ְ
'מזִ יד' ,יֶ ֶ
יׁשט ַקיין ֵ
ֵקיינֶ ער ִאיז נִ ְ
ערנֶ ען""ֶ ,ווען ִאיְך ֶוועל זַ יין
"ּבאלְ ד ֶוועל ִאיְך לֶ ְ
אכטַ :
ֶמען ְט ַר ְ
יט"א
יבה ְׁשלִ ָ
ערנֶ ען"; ָהאט זִ יְך ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
סּודר ֶוועל ִאיְך לֶ ְ
ְמ ָ
עקֹויפט ַא
ְ
אר ָוואס גֶ
ער ַמאן ָוואס ָהאט זִ יְך נָ ְ
ערּופן צּו ַא ִאינְ גֶ ְ
ְ
ָאנְ גֶ
קֹויפן
ְ
אכ ְטן ֶ'ווען ִאיְך ֶוועל זִ יְך
"מענְ ְט ְׁשן ְט ַר ְ
עטלֶ :
הֹויז ִאין ְׁש ֶט ְ
עמאלְ ט ֶוועל ִאיְך ׁשֹוין
רּואיג ֶד ָ
ַא הֹויז אּון ִאיְך ֶוועל ׁשֹוין זַ יין ִ
ייּבן
צּוה ְ
עקֹויפט ַא הֹויז זֶ ע ׁשֹוין ָאנְ ֵ
ְ
עצט גֶ
אסט יֶ ְ
ערנֶ ען'; דּו ָה ְ
לֶ ְ
גּוטע
ערנֶ ען ִמיט ֶ
יּפן ָדאס לֶ ְ
ועסט ָא ְּפ ְׁש ִט ְ
ערנֶ ען ,אֹויּב דּו ֶו ְ
לֶ ְ
ערנֶ עןֶ ,מען
קּומען צּו לֶ ְ
יׁשט ָאנְ ֶ
ועסטּו ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ירּוצים ֶו ְ
ֵּת ִ
ארף ֶמען
קֹודם ַד ְ
עציג יָ ארֶ .
יּב ִ
נּומען אֹויף גַ אנְ ֶצע זִ ֶ
אר ֶ
וערט ַפ ְ
ֶו ְ
אצאלּונְ גֶ ען,
ערנָ אְך ִאיז ֶמען ְמ ַס ֵּדר ִדי ַּב ָ
'זִ יְך' ְמ ַס ֵּדר זַ ייןֶ ,ד ְ
ערנָ אְך
ארף ֶמען ְמ ַס ֵּדר זַ יין ִדי גְ ָראז ַארּום ִדי הֹויזֶ ,ד ְ
ערנָ אְך ַד ְ
ֶד ְ
ייטס,
ארף ֶמען ֶענְ ִדיגְ ן ִדי ֵדיינּונְ ג רּוםִ ,די ָקאְך אּון ְס ַּפאט לֵ ְ
ַד ְ
עציג יָ אר"...
יּב ִ
דּורְך זִ ֶ
לּוצלִ ינְ ג זֶ ענֶ ען ְ
וייטערְּ ,פ ְ
אּון ַאזֹוי ַו ֶ
ייכע ֶמענְ ְט ְׁשן
ּבֹויעט ַהייזֶ ער ַפאר ַר ֶ
ֶ
ער ַמאן ָוואס
ַא ִאינְ גֶ ְ
יכער ֶע ְר ַׁשיינּונְ ג,
אג-טעגְ לִ ֶ
ֶ
ער ֵציילְ ט ִווי ָדאס ִאיז ַא ָט
ָהאט ִמיר ֶד ְ
ּבֹויען ֶדעם הֹויז ִמיט ַאלֶ ע ֵׁשיינֶ ע ָמאלְ ִדינְ גְ ס
ֶ
אכ'ן ָאּפ ֶענְ ִדיגְ ן
נָ ְ
יּבער
אפעל פּונֶ עם נָ גִ ידֶ ,מען זָ אל ִא ֶ
ייע ַּב ֶ
אקּומט ֶמען ַא נֵ ֶ
ְ
ְוכּו'ַּ ,ב
קּוקן ִווי ֶדעם ַח ֶבר'ס הֹויז...
אֹויס ְ
ְ
אכן ִדי ָמאלְ ִדינְ גְ סֶ ,עס זָ אל
ַמ ְ

עּב ֶרענְ גְ ט
יט"א ָהאט ַארֹויס גֶ ְ
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
אר ְּפלָ אגְ ט צּו
'ס ֶטער ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ָוואס ִאיז ַפ ְ
ׁשּוט ְ
ויפיל ֶדער ָּפ ְ
ִו ִ
ערנֶ ען ִאין ֵאיין יָ ארֶ ,דער
קּומען צּו לֶ ְ
ְּב ֶרענְ גֶ ען ַּפ ְרנָ ָסה ֶקען ָאנְ ֶ
עדן
ערנְ ט ֶער יֶ ְ
אכט ֶדעם ֶח ְׁשּבֹון :אֹויּב לֶ ְ
יט"א ַמ ְ
יבה ְׁשלִ ָ
רֹאׁש יְ ִׁש ָ
קּומט אֹויס ַאז סֹוף יָ אר ָהאט ֶער ָהאט
'איין ְּבלַ אט גְ ָמ ָרא' ְ
ָטאג ֵ
עטער גְ ָמ ָרא!";
עכ ִציג ְּבלֶ ֶ
ערט ִפינְ ף אּון זֶ ְ
"ד ֵריי הּונְ ֶד ְ
עענְ ִדיגְ ט ְ
גֶ ֶ
יׁשט ֶדער
ׁשּוט'ער ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ָוואס ִאיז נִ ְ
ֶ
קּומט אֹויס ַאז ֶדער ָּפ
ְ

ג

יׁשט ַקיין
ערנְ ט נִ ְ
ער ְׁש ְטןָ ,א ֶּבער ַאז ֶמען לֶ ְ
ייּב ְ
ֶמענְ ְטׁש פּונֶ עם ֵא ֶ
אר ַפאלֶ ענֶ ער.
ּתֹורה ִאיז ֶמען ַא ַפ ְ
ָ

ערט ִפינְ ף אּון
"ד ֵריי הּונְ ֶד ְ
ערנְ ט צּום ֵוויינִ יגְ ְס ְטנְ ס ְ
לַ ְמ ָּדן ,לֶ ְ
רֹויסער לַ ְמ ָּדן
עראּום ֶדער גְ ֶ
ויד ְ
עטער גְ ָמ ָרא ַא יָ אר"ִ ,ו ֶ
עכ ִציג ְּבלֶ ֶ
זֶ ְ
עטער גְ ָמ ָרא
פּופ ְצן ְּבלֶ ֶ
צּומאל ַָנאר ֶצען ְ
ערנְ ט ָ
גּוטער ָקאּפ לֶ ְ
אּון ֶ
יׁשט ַא ַריין
ערנֶ עןָ ,א ֶּבער ֶער ֶקען נִ ְ
רּוּב ְירט צּו לֶ ְ
ַא יָ אר; ֶער ְּפ ִ
יכן פּון
יׁשט ַארֹויס ְק ִר ְ
לֹומדֹות אּון ֶקען ׁשֹוין נִ ְ
יכן ִאין ִדי ְ
ְק ִר ְ
עציילְ ֶטע
ערנֶ ען גֶ ֵ
עקן ַּביים לֶ ְ
ייּבט ֶער ְׁש ֶט ְ
לֹומדֹותַ ,אזֹוי ְּבלַ ְ
ִדי ְ
עטער גְ ָמ ָרא...
ְּבלֶ ֶ

רּותא ,דּו ֶקענְ ְסט
ערנֶ ען ִמיט ַא ַח ְב ָ
יׁשט ָאן צּו לֶ ְ
קּומ ְסט נִ ְ
דּו ְ
ערן ַא ִׁשיעּור
אֹויס ֶה ְ
ְ
יׁשט
ערנֶ ען ִאין ּכֹולֵ ל ,דּו ֶקענְ ְסט נִ ְ
יׁשט לֶ ְ
נִ ְ
וער ֶטער פּון ִדי ֵהיילִ יגֶ ע
ערנְ ט ָפאר גְ ָמ ָרא  -זָ אג ִדי ֶו ְ
וואּו ֶמען לֶ ְ
ּתֹורה ,זָ אג ִמ ְׁשנַ יֹות ,זָ אג גְ ָמ ָראָ ,דאס ֶוועט ִדיר ְּב ֶרענְ גֶ ען צּו
ָ
(ׂשיחֹות ָה ַר"ןִ ,ס ָימן עו):
ׁש ֵטייןִ ,ווי ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִּבי זָ אגְ ט ִ
אר ְ
ַפ ְ
אר ְׁש ֵטיין.
"ּומ ֵּמילָ א יָ ִבין" ,אּון צּום סֹוף ֶוועט ֶמען ַפ ְ
ִ

יידן ַאלֶ ע ַּתלְ ִמ ִידים,
יט"אִ :איְך לַ ְ
יבה ְׁשלִ ָ
זָ אגְ ט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
חּורים אּון ִאינְ גֶ עלַ ייטַ ,אלֶ ע ִאינְ ֵאיינֶ עם צּום
ִקינְ ֶדערָּ ,ב ִ
קּומען ִאם
אר ֶ
'סיּום ַמ ֶס ֶכת ַׁש ָּבת' ָוואס ֶוועט ָפ ְ
רֹויס ַא ְר ִטיגְ ן ִ
גְ ְ
קּומענְ ִדיגְ ן זּונְ ָטאג ַּפ ְר ַׁשת ְר ֵאה ,י"ט ְמנַ ֶחם
ֶ
יִ ְר ֶצה ַה ֵׁשם ֶדעם
ייען אֹויף ִדי
ייער ְפ ֵר ֶ
טֹובהִ ,ווי ִמיר ֶוועלְ ן זִ יְך זֵ ֶ
ָאבַ ,ה ָּבא ָעלֵ ינּו לְ ָ
ער ְׁש ֶטער ָהאט גֶ עטּון ִמיט אּונְ ז ַאז
ייּב ְ
רֹויסע נֵ ס ָוואס ֶדער ֵא ֶ
גְ ֶ
ערנְ ט אּונְ ז
וואּוסט פּון ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבי'ןָ ,וואס לֶ ְ
ְ
ער
אּבן זִ יְך ֶד ְ
ִמיר ָה ְ
אּבן
ערנֶ ען; ִמיר ָה ְ
עדער ֵאיינֶ ער ֶקען לֶ ְ
אֹויס ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי יֶ ֶ
ארגַ אנְ גֶ ענֶ עם זּונְ ָטאג ַּפ ְר ַׁשת ַויְ ִחי,
עהֹויּבן ַׁש"סֶ ,דעם ַפ ְ
ְ
קֹוים ָאנְ גֶ
וייטן ַמ ֶס ְכ ָּתא,
עצט ֶענְ ִדיגְ ן ִמיר ׁשֹוין ֶדעם ְצ ֵו ְ
ח' ֵט ֵבת ,אּון יֶ ְ
ַמ ֶס ֶכת ַׁש ָּבת!

יכער
יט"א ָהאט גֶ עזָ אגְ טַ :אן ֶע ְרלִ ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
אכן אּון
יׁשט ַא ֶוועק ַמ ְ
ּתֹורה ֶוועט ֵקיינְ ָמאל נִ ְ
ערנְ ט ָ
ִאיד ָוואס לֶ ְ
יׁשט
עטן פּון ֵאיינֶ ער ָוואס זָ אגְ ט ִמ ְׁשנַ יֹותֲ ,א ִפילּו ֶער ִאיז נִ ְ
ָא ְּפ ְׁש ֶּפ ְ
יידיגֶ ,ער ֶע ְפנְ ט
ב'ער ָח ִסידַָ .נאר ֵאיינֶ ער ָוואס גֵ ייט לֵ ִ
ַקיין ְּב ֶר ְסלֶ ֶ
ייסט
"עס ֵה ְ
עטןֶ :
יׁשט ַקיין ֵס ֶפר ַא גַ אנְ ְצן ָטאגֶ ,וועט ָא ְּפ ְׁש ֶּפ ְ
נִ ְ
ערנְ טִ ,איְך ֶקען אֹויְך זָ אגְ ן ַא גַ אנְ ְצן ָטאג ִמ ְׁשנַ יֹות אּון
יׁשט גֶ עלֶ ְ
נִ ְ
גְ ָמ ָרא".
יׁשט
יט"אֶ :מען ֶקען זִ יְך נִ ְ
יבה ְׁשלִ ָ
זָ אגְ ט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
רֹויס ֵקייט פּון ֶע ֶפענֶ ען ַא גְ ָמ ָרא אּון זָ אגְ ן ִדי
אר ְׁש ֶטעלְ ן ִדי גְ ְ
ָפ ְ
ואׁשט ָאּפ
וער ֶטער פּון ִדי ֵהיילִ יגֶ ע גְ ָמ ָראֶ ,עס ֵריינִ יגְ ט אּון ַו ְ
ֶו ְ
ייּבט ֶמען
יסלֶ עְך ֵה ְ
צּוּב ְ
עקן ,אּון ִ
ֶדעם ֶמענְ ְטׁש פּון ַאלֶ ע זַ יינֶ ע ְפלֶ ְ
ערנֶ ען.
אר ְׁש ֵטיין ָדאס לֶ ְ
ָאן ַפ ְ

ער ְקטָּ :ברּוְך ַה ֵׁשם
אמ ְ
יט"א ַּב ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ערנְ ט ָפאר
עטל ַא ִׁשיעּור וואּו ֶמען לֶ ְ
אּבן ָדא ִאין ְׁש ֶט ְ
ַאז ִמיר ָה ְ
אר ְפ ְסטּו ָא ֶּבער
עדן ָטאגַ ,ד ְ
ֵׁשיין אּון גְ ִרינְ ג ֶדעם ְּבלַ אט גְ ָמ ָרא יֶ ְ
אטׁש
קּומען צּום ִׁשיעּור ,זָ אג ִאיְך ָכ ְ
יׁשט ֶ
ויסן :אֹויּב ֶקען ִאיְך נִ ְ
ִו ְ
יׁשט ֶמער פּון ִפינֶ עף -
עמט נִ ְ
וער ֶטער פּון ִדי גְ ָמ ָראָ ,דאס נֶ ְ
ִדי ֶו ְ
ֶצען ִמינּוט ַא ָטאג.

זּוכט צּו
עהאטֶ ,ער ְ
ער ַמאן ָוואס ָהאט ֲחתּונָ ה גֶ ַ
ִּב ְפ ַרט ַא ִאינְ גֶ ְ
ארט
ארט ַא ֶהער אּון ַא ִהיןֶ ,ער ָפ ְ
אכן זַ יין ַווייּבֶ ,ער ָפ ְ
ְפ ֵריילִ יְך ַמ ְ
צּופ ִר ְידן,
צּו ִדי לְ ָבנָ הַ ...א ִּבי זַ יין ַווייּב זָ אל זַ יין ְפ ֵריילִ יְך אּון ְ
ערנְ טִ ,איר ַמאן
ָא ֶּבער ַא ְפרֹוי ָהאט לִ יּב צּו זֶ ען ִווי ִאיר ַמאן לֶ ְ
אכט ִאיר ְפ ֵריילִ יְך
ערנְ טָ ,דאס ַמ ְ
ֶע ֶפענְ ט אֹויף זַ יין גְ ָמ ָרא אּון לֶ ְ
צּופ ִר ְידן.
אּון ְ

קּוקט ָדאס ֶא ְפ ָׁשר אֹויס ִווי ֶמען
'ע ֶמענְ ְט ְׁשן ְ
ׁשּוט ֶ
ַפאר אּונְ ז ָּפ ְ
יׁשט אֹויףֶ ,מענְ ְט ְׁשן ְפ ֶרעגְ ןָ :וואס טּוט ֶמען ֶדען אֹויף
ארנִ ְ
טּוט גָ ְ
וער ֶטער פּון ִדי גְ ָמ ָראָ - ...האט ֶדער רֹאׁש
דּור ְכ'ן ְס ַּתם זָ אגְ ן ִדי ֶו ְ
ְ
דּור ְכ'ן זָ אגְ ן
ייען :דּו זָ אגְ ְסט ַאז ְ
עהֹויּבן ְׁש ֵר ֶ
ְ
יט"א ָאנְ גֶ
יבה ְׁשלִ ָ
יְ ִׁש ָ
יׁשט אֹויףְ ,קלַ אּפ ַדיין
ארנִ ְ
וער ֶטער פּון ִדי גְ ָמ ָרא טּוט ֶמען גָ ְ
ִדי ֶו ְ
יׁשט אֹויף? ַאז ֶמען זָ אגְ ט ִדי
ארנִ ְ
ייסט ֶעס טּוט גָ ְ
מֹויל! ָוואס ֵה ְ
וער ֶטער פּון ִדי גְ ָמ ָרא ְּב ֶרענְ גְ ט ִמיר ָדאס נֶ ענְ ֶטער צּום
ֵהיילִ יגֶ ע ֶו ְ
ער ְׁש ְטן!
ייּב ְ
יט'ן ֵא ֶ
אּבן ַׁשיְ יכּות ִמ ְ
אכט ִמיר ָה ְ
ער ְׁש ְטן! ָדאס ַמ ְ
ייּב ְ
ֵא ֶ
יכער ִאיד!
וערן ַאן ֶע ְרלִ ֶ
אכן ִאיְך זָ אל ֶו ְ
ָדאס ֶוועט ִמיר ַמ ְ

ויסן ַאז
ארף ֶמען ִו ְ
ּוּב ְפ ַרט ַאז ֶמען ָהאט ׁשֹוין ִקינְ ֶדערַ ,ד ְ
ִ
אכן ַאלֶ עס נָ אְך
ייּבט זִ יְך ָאן ַּביי זִ יְך ַאלֵ יינְ ס; ִקינְ ֶדער ַמ ְ
ִחינּוְך ֵה ְ
אטע ֶע ֶפענְ ט אֹויף ִדי גְ ָמ ָרא
ערןַ ,א ִקינְ ד ָוואס זֶ עט זַ יין ַט ֶ
ִדי ֶעלְ ֶט ְ
ערנֶ עןָ ,א ֶּבער
ערנְ ט ֶוועט ֶער אֹויְך ֶע ֶפענֶ ען ִדי גְ ָמ ָרא אּון לֶ ְ
אּון לֶ ְ
יט'ן
אטע ְׁש ִּפילְ ט זִ יְך ַא גַ אנְ ְצן ָטאג ִמ ְ
ַא ִקינְ ד ָוואס זֶ עט ִווי זַ יין ַט ֶ
אכן נָ אְך
עפאֹון ,זַ יין גַ אנְ ֶצע ָקאּפ לִ יגְ ט ִאים וואּו ֶער ֶקען ַמ ְ
ֶטעלֶ ָ
אטןֶ ,ער ֶוועט
אכן זַ יין ַט ְ
אכ ַמ ְ
גֶ עלְ טֶ ,וועט ָדאס ִקינְ ד אֹויְך נָ ְ
עפאֹון אּון זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער
יט'ן ֶטעלֶ ָ
אֹויְך ַא גַ אנְ ְצן ָטאג ְׁש ִּפילְ ן ִמ ְ
ערן"...
ערנְ ְסטּו ׁשֹוין?" "...גֵ יי ׁשֹוין לֶ ְ
יּפן" :נּוֶ ,ווען לֶ ְ
ֶוועט ֶער ִצ ְ
ואק ְסן פּון ִדיר?"...
אֹויס ַו ְ
ְ
ָ"וואס ֶוועט

וייטערַָ :נאר ִמיט
יט"א זָ אגְ ט ַו ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ער ַהאלְ ְטן ִאין ִדי
ייּבן ַא ִאיד אּון זִ יְך ֶד ְ
ּתֹורה ֶקען ֶמען ְּבלַ ְ
ִדי ָ
וער ְס ֶטע נִ ְסיֹונֹותִ ,ווי ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ֲח ָכ ֵמינּו זִ ְכרֹונָ ם לִ ְב ָר ָכה
ְׁש ֶו ְ
אתי יֵ ֶצר ָה ָרע",
"ּב ָר ִ
ער ְׁש ֶטער זָ אגְ טָ :
ייּב ְ
ידּוׁשין לֶ :).דער ֵא ֶ
(ק ִ
זָ אגְ ן ִ
תּוֹרה ַתּ ְבלִ ין",
אתי לֹו ָ
"וּּב ָר ִ
אפן ֶדעם יֵ ֶצר ָה ָרעָ ,
אׁש ְ
ִאיְך ָהאּב ַּב ַ
אפן ַאן ֵע ָצה ִווי ַאזֹוי זִ יְך צּו ְׁשלָ אגְ ן ֶקעגְ ן
אׁש ְ
אּון ִאיְך ָהאּב ַּב ַ
יבה
ּתֹורה; אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ִאים ָ -דאס ִאיז ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ייטׁש:
ייט ְׁשט לֹויט אּונְ זֶ ער ָא ְּפ ַט ְ
עט ְ
יּבער גֶ ַ
יט"א ָהאט ֶעס ִא ֶ
ְׁשלִ ָ
אפן ִדי ָצ ָרה פּון
אׁש ְ
ער ְׁש ֶטער זָ אגְ טִ :איְך ָהאּב ַּב ַ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
אר ְט ָפאֹון אּון ַאלֶ ע
עּבלֶ עטְ ,ס ַמ ְ
ייּפאדֶ ,ט ְ
ערנֶ עט'ֶ ,דעם ֵא ַ
'אינְ ֶט ְ
ִ
אוויס ְוכּו'ָ ,וואס ָדאס ִקילְ ט ָאּפ ִדי ֱאמּונָ ה פּון ַא
מּוציגֶ ע ָמ ִ
ְׁש ִ
יקֹורסּותָ ,א ֶּבער
ִאיד אּון ְּב ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ִאין ִאים ְּכ ִפירֹות אּון ַא ִּפ ְ
אפן ַאן ֵע ָצה ִווי ַאזֹוי זִ יְך צּו ְׁשלָ אגְ ן ֶקעגְ ן זֵ יי -
אׁש ְ
ִאיְך ָהאּב ַּב ַ
ּתֹורה
ערנְ ט ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ּתֹורהַ ,אז ֶמען לֶ ְ
ָדאס ִאיז ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ייסן ָאּפ ֶדעם
אכן ָוואס ַר ְ
עווען פּון ִדי ַאלֶ ע זַ ְ
אט ֶ
ֶקען ֶמען זִ יְך ַר ֶ

ארק
ייער ְׁש ַט ְ
יט"א ָהאט זִ יְך זֵ ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
יסל גְ ָמ ָרא
ערנְ ט ַא ִּב ְ
"איְך ֶּבעט ֶענְ ק ,לֶ ְ
ארץִ :
עטן פּון ַה ְ
עּב ְ
גֶ ֶ
ייען ִדי ֶווענְ ט
ּתֹורה ְׁש ֵר ֶ
ערנְ ט ָ
ער ֵהיים!; ַא הֹויז וואּו ֶמען לֶ ְ
ִאינְ ֶד ְ
ער ֶקענְ ט ֶמען
רֹויסן ֶד ְ
"דא וואֹוינְ ט ַא ִאיד" ,פּון ִאינְ ְד ְ
ַארֹויסָ :
יׁשטָ ,א ֶּבער ִדי ֶווענְ ט
ערנְ ט ָא ֶדער נִ ְ
יׁשט ִצי ֶדער ֶמענְ ְטׁש לֶ ְ
נִ ְ
ּתֹורהִ ,די גַ אנְ ֶצע ְׁשטּוּב
עפילְ ט ִמיט ָ
פּון זַ יין הֹויז זֶ ענֶ ען ָאנְ גֶ ִ
אכט ִאים ְפ ֵריילִ יְךִ ,די ַווייּב אּון
ערע ְׁשטּוּבֶ ,עס ַמ ְ
וערט ַאן ַאנְ ֶד ֶ
ֶו ְ
וערן ְפ ֵריילִ יְך".
ִקינְ ֶדער ֶו ְ
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן ִמיר זָ אלְ ן ָפאלְ גְ ן ֶדעם ֶר ִּבי'ן
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
גּוטס.
זֹוכה זַ יין צּו ַאלֶ עס ְ
ֶוועלְ ן ִמיר ֶ

ד

ּפּורי ַמ ֲע ִׂשּיֹות ַמ ֲע ֶׂשה ג' ְמ ִחגֵ ר ֵ -חלֶ ק ה'
(ס ֵ
ִ
ערנְ ט ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ַּפ ְר ַׁשת ָו ֶא ְת ַחנַּ ן תש"פ לפ"ק)
ארגֶ עלֶ ְ
ָפ ְ

