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פאר'ן שבת טיש

ארויסגעגעבן דורך מוסדות היכל הקודש ברסלב
ער ְפ ִרי ָהאט
קֹודׁש ַּפ ְר ַׁשת ֻח ַּקת ָּבלָ ק ִאינְ ֶד ְ
ַׁש ָּבת ֶ
ייע ַמ ֲע ֶׂשה
עהֹויּבן ַא נֵ ֶ
ְ
יט"א ָאנְ גֶ
יבה ְׁשלִ ָ
ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ּפּורי ַמ ֲע ִׂשיֹותַ ,מ ֲע ֶׂשה ג'ִ ,די ַמ ֲע ֶׂשה פּונֶ עם ִחּגֵ ר.
ִאין ִס ֵ
ער ֵציילְ ט ֶדער ֶר ִּבי:
ֶד ְ

ַמ ֲע�שֶׂ ה ַא ָמאל ִאיז גִ ֶיווען ַא ָח ָכםַ .פאר זַ יין טוֹ יט
ָהאט ֶער גִ יר וּ� ְפן זַ יינֶ ע ִקינְ ֶדער א וּ�ן זַ יין ִמ שׁ ְ��פּ ָ ָחה א וּ�
אלין ָאן ְט ֶרינְ ֶקען
ואהַ .אז זֵ יי זָ ִ
ילאזְ ט ַצ ָו ָ
ן ָהאט זֵ יי גִ ָ
ערע �פּ ַ ְרנָ סוֹ ת
יימערִ .איר ֶמעגְ ט עוֹ ֵסק זַ יין ִאין ַאנְ ֶד ֶ
ֵבּ� ֶ
אוֹ ְ
עהן ָ�תּ ִמיד צ וּ� ָטאןָ .אן
אלט ִאיר זֶ ְ
יך .נָ אר ָדאס זָ ְ
יימער.
צ וּ� ְט ֶרענְ ֶקען ֵבּ� ֶ
יט"א גֶ עזָ אגְ טַ ,אז
יבה ְׁשלִ ָ
ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
מֹוה ָרא"ׁש ִאיז ַמ ְס ִּביר ֵ(ס ֶפר נַ ֲה ֵרי ֲא ַפ ְר ְסמֹון) ַאז ָדאס גֵ ייט
ֲ
ער ְׁש ְטן,
ייּב ְ
ַארֹויף אֹויף ְמ ַק ֵרב זַ יין ֶמענְ ְט ְׁשן צּום ֵא ֶ
יכן צּו ַא ּבֹויםַ ,אזֹוי ִווי ֶעס
ַווייל ַא ֶמענְ ְטׁש ִאיז צּוגֶ עגְ לִ ְ
"כּי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ָשּׂ ֶדה",
ְׁש ֵטייט ִאין ָּפסּוק ְ(ד ָב ִרים כ ,יט)ִ :
ארף ֶעס ָאנְ ְט ִרינְ ֶקען ִמיט ֱאמּונָ ה.
אּון ֶמען ַד ְ
וייטער:
יט"א זָ אגְ ט ַו ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
יסל
עדן ָטאג ַא ִּב ְ
קֹודׁש' מּוז יֶ ְ
יכל ַה ֶ
'ה ָ
"א ַּתלְ ִמיד ֵ
ַ
יׁשע
צּוריק ְּב ֶרענְ גֶ ען נָ אְך ִא ִיד ֶ
עֹוסק זַ יין ִאין ֲה ָפ ָצה ִ -
ֵ
אׁש ֵטייט
עדע ְק ִהילָ ה ַּב ְ
ער ְׁש ְטן .יֶ ֶ
ייּב ְ
ִקינְ ֶדער צּום ֵא ֶ
ארט ֶמענְ ְט ְׁשןַ ,א ֵטייל זֶ ענֶ ען פּון
אר ִׁש ֶידענֶ ע ָס ְ
פּון ַפ ְ
אֹויבן ָאן ֶמענְ ְט ְׁשן ,אּון ַא ֵטייל
ְ
ׁשּובי ָה ֵע ָדה ִ -די
ִדי ֲח ֵ
'ע ֶמענְ ְט ְׁשן; ַּביי
ׁשּוט ֶ
ׁשּוטי ָעם ִ -די ָּפ ְ
זֶ ענֶ ען פּון ִדי ְּפ ֵ
ׁשּובי ָה ֵע ָדה ִ -די
קֹודׁש זֶ ענֶ ען ִ'די ֲח ֵ
יכל ַה ֶ
אּונְ ז ִאין ֵה ָ
עֹוסק ִאין ֲה ָפ ָצה,
אֹויבן ָאן ֶמענְ ְט ְׁשן' ִדי ָוואס זֶ ענֶ ען ֵ
ְ
עס ֶטע ֲח ִׁשיבּות ,אּון ַאלֶ עס
ָדאס ִאיז ַּביי אּונְ ז ִדי גְ ֶר ְ
יׁשט ַקיין ֲח ִׁשיבּותֶ ,מען ֶקען
ערׁש ָהאט ַּביי אּונְ ז נִ ְ
ַאנְ ֶד ְ
ימלֶ ...מענְ ְט ְׁשן
ימלְ ,קלּוג ִּביזְ 'ן ִה ְ
זַ יין ַא יַ ְח ָסן ִּביזְ 'ן ִה ְ
"מיט ִאים ִאיז גּוט זִ יְך
ֶקענֶ ען ֲא ִפילּו זָ אגְ ן אֹויף ִאיםִ :

עדןֶ ,ער ָהאט ַא ֵׂש ֶכל ַהּיָ ָׁשר"ָ - ...דאס
דּורְך צּו ֶר ְ
ַא ְ
יׁשטָ ,א ֶּבער ֶדער ֵמ ִפיץ ָוואס גֵ ייט
ארנִ ְ
ַאלֶ עס ִאיז גָ ְ
עמט זִ יְך ְוכּו' ִמיט
אר ֶׁש ְ
ַארֹויס פּון זַ יין ֶוועגֶ ,ער ַפ ְ
צּוריק צּו
יׁשע ִקינְ ֶדערִ ,
ֵאיין ַּכ ָוונָ ה צּו ְמ ַחיֶ ' זַ יין ִא ִיד ֶ
ער ְׁש ְטן ָ -דאס ִאיז ַא
ייּב ְ
ְּב ֶרענְ גֶ ען נָ אְך ַא ִאיד צּום ֵא ֶ
ֲח ִׁשיבּות".
ער ֵציילְ ט
יט"א ָהאט ֶד ְ
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
מֹוה ָרא"ׁש זִ ְכרֹונֹו
ֲ
ִווי ֶמען ָהאט ַאלְ ץ גֶ עזֶ ען ַּביי

>>>

ארן ַשׁבָּ ת ִטישׁ
ַא ַמ ֲע ֶשֹה ַפ ְ

ּקֹותי,
חּומאַּ ,פ ְר ַׁשת ְּב ֻח ַ
(מ ְד ָרׁש ַּתנְ ָ
אר ֵציילְ ן ֶ
ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה ַפ ְ
ִס ָימן ה) ַאז וֶ וען יִ ְפ ַּתח ַהּגִ לְ ָע ִדי ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִמלְ ָח ָמה ַהאלְ ְטן ִמיט

ער ְׁש ֶטער
ייּב ְ
עמאכְ ט ַא נֶ ֶדר ַאז אֹויּב ֶדער ֵא ֶ
ַעּמֹוןָ ,האט ֶער גֶ ַ
וֶ ועט ִאים ֶהעלְ ְפן אּון ֶער וֶ ועט גֶ עוואּונֶ ען ִדי ִמלְ ָח ָמה ,וֶ וען ֶער
קּומען ְּב ָׁשלֹום ,וֶ ועט ֶער ְּב ֶרענְ גֶ ען ַפאר ַא ָּק ְר ָּבן ִדי
וֶ ועט ַא ֵהיים ֶ
קּומען פּון זַ יין ְׁשטּוּב אּון
רֹויס ֶ
ֶע ְר ְׁש ֶטע זַ אְך וָ ואס וֶ ועט ִאים ַא ְ
עהאלְ ְפן ַאז ֶער ָהאט גֶ עוואּונֶ ען
ער ְׁש ֶטער ָהאט ִאים גֶ ָ
ייּב ְ
ֶדער ֵא ֶ
עקּומען ִמיט ַא
ֶ
רֹויסגֶ
ִדי ִמלְ ָח ָמה אּון זַ יין ָטאכְ ֶטער ִאיז ִאים ַא ְ
אטע'ןָ ,האט
עּפֹויקט ַפאר ִאיר ַט ֶ
ְ
ּפֹויק אּון זִ י ָהאט גֶ עזִ ינְ גֶ ען אּון גֶ
יׁשט ,וַ וייל ִאיְך גֵ יי ִדיר
"פ ֵריי ִדיְך נִ ְ
ִאיר יִ ְפ ַּתח ַהּגִ לְ ָע ִדי גֶ עזָ אגְ טְ :
עהאט ִּב ְׁש ַעת
ַמ ְק ִריב זַ יין ַפאר ַא ָּק ְר ָּבן"ֲ ,א ִפילּו ֶער ָהאט ִאינְ זִ ין גֶ ַ
עמאכְ ט ִדי נֶ ֶדר צּו ְּב ֶרענְ גֶ ען ַפאר ַא ָּק ְר ָּבן ַא ַחי' ָא ֶדער
ֶער ָהאט גֶ ַ
רֹויסגֶ עזָ אגְ ט וָ ואס ֶער
יׁשט ַא ְ
ויּבאלְ ד ֶער ָהאט נִ ְ
ְּב ֵה ָמהָ ,א ֶּבער וִ ַ
ֵמיינְ ט ָהאט ֶער גֶ עמּוזְ ט ְמ ַקיֵ ים זַ יין ִדי נֶ ֶדר.
עקענְ ט
"ער וָ ואלְ ט ָדאְך גֶ ֶ
(ׁשם)ֶ :
ְפ ֶרעגְ ן ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ֲחכָ ִמים ָ
ערן ִדי
עׁש ֶט ְ
גֵ יין צּו ִּפנְ ָחס ַהּכ ֵֹהן וָ ואס ֶער ִאיז גֶ עוֶ וען ַא ַדיָ ין אּון ֶצ ְ
נֶ ֶדרַ ,אזֹוי וִ וי ִדי ַהלָ כָ ה ִאיז ַאז ֲא ִפילּו ַא ֶמענְ ְטׁש ַמאכְ ט ַא נֶ ֶדר,
ארן ַדיָ ין ַאז ֶער
ָא ֶּבער אֹויּב גֵ ייט ֶער צּו ַא ַדיָ ין אּון ֶער זָ אגְ ט ַפ ְ
ערן ִדי
עׁש ֶט ְ
עהאט ַאזֹוי אּון ַאזֹויֶ ,קען ֶדער ַדיין ֶצ ְ
ָהאט ִאינְ זִ ין גֶ ַ
יׁשט גֶ עגַ אנְ גֶ ען צּו ִּפנְ ָחס
ארוָ ואס ִאיז יִ ְפ ַּתח ַהּגִ לְ ָע ִדי נִ ְ
נֶ ֶדר; ִאיז ַפ ְ
קּומען
ֶ
ֶער זָ אל ִאים ַמ ִּתיר נֶ ֶדר זַ יין? ָא ֶדער זָ אל ִּפנְ ָחס ַהּכ ֵֹהן
אר ְפן ַה ְרגְ ֶ'ענֶ ען זַ יין
יׁשט ַד ְ
צּו ִאים אּון ִאים ֶהעלְ ְפן ֶער זָ אל נִ ְ
עראל
"איְך ִּבין ֶדער גֶ ענֶ ַ
ָטאכְ ֶטער?" ַָנאר יִ ְפ ַּתח ָהאט גֶ עזָ אגְ טִ :
קּומען צּו ִמיר",
יׁשט גֵ יין צּו ִאים ,זָ אל ֶער ֶ
פּון ִדי ִא ְידןִ ,איְך ֶקען נִ ְ
"איְך ִּבין ַא ּכ ֵֹהן ַא זּון פּון ַא ּכ ֵֹהןִ ,איְך גֵ יי
אּון ִּפנְ ָחס ָהאט גֶ עזָ אגְ טִ :
>>>

דּורְך ֲה ָפ ָצה".
קּומט ְ
ְ
"קּוקט ָאן ֶדעם הֹויז ָ -דאס
ְ
יט"א אֹויף
יבה ְׁשלִ ָ
עדנְ ִדיג ַווייזְ ט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ֶר ְ
עּבט ַא קּוקִ ,די ִפיר
אסן ,זָ אגְ נְ ִדיג" :גֶ ְ
ֵאיינֶ ע פּון ִדי גַ ְ
ַהייזֶ ער ַּבאלַ אנְ גֶ ען ַפאר ַא ֵמ ִפיץ ָוואס זַ יין ַּפ ְרנָ ָסה ִאיז
אקּומט
ְ
עסטּו ָוואס ֶמען ַּב
'ה ָפ ָצה' ,זֶ ְ
גֶ ענְ ְצלִ יְך ַָנאר פּון ֲ
יט"א ְפ ֶרעגְ ט:
יבה ְׁשלִ ָ
דּורְך ֲה ָפ ָצה" ,אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ְ
יצים  -זֵ יי
רֹויסע ַפייגִ !...די ֵמ ִפ ִ
אסטּו? ַא גְ ֶ
ָ"וואס ָה ְ
יח".
זֶ ענֶ ען ַמ ְצלִ ַ

יציםֶ ,ער
לִ ְב ָר ָכה ִווי ֶער ְפלֶ עגְ ט ְמ ַכ ֵּבד זַ יין ִדי ֵמ ִפ ִ
אֹויבן ָאן ְוכּו'ַ ,ווייל
ְ
עצן
ּבּודים ,זֶ ְ
עּבן ִּכ ִ
ְפלֶ עגְ ט זֵ יי גֶ ְ
מֹוה ָרא"ׁש; אּון
עהאט ַא ֲח ִׁשיבּות ַּביי ֲ
ַָנאר ָדאס ָהאט גֶ ַ
"ּביי
עפ ְירטַ :
אֹויסגֶ ִ
ְ
יט"א ָהאט
יבה ְׁשלִ ָ
ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
עֹוסק
ִמיר ִאין ִדי ְק ִהילָ ה ִאיז אֹויְך ַאזֹויִ ,די ָוואס זֶ ענֶ ען ֵ
אּבן ַא ֲח ִׁשיבּות".
'ה ָפ ָצה' ָ -ה ְ
ִאין ֲ
וייטער:
יט"א זָ אגְ ט ַו ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ייטע ֶפעלְ דֶ ,עס ִאיז ָדא
ייער ַא ְּב ֵר ֶ
"ה ָפ ָצה ִ -איז זֵ ֶ
ֲ
אּבן ַא ֵחלֶ ק
עדעם ֵאיינֶ עם צּו ָה ְ
גֶ ענּוג ְּפלַ אץ ַפאר יֶ ֶ
אר'ן ֶמענְ ְטׁש
יׁשט ַׁשיָ יְך צּו זָ אגְ ן ַפ ְ
ערין; ֶעס ִאיז נִ ְ
ֶד ִ
ארט ֲה ָפ ָצה ֶער זָ אל טּוןּ ,פּונְ ְקט ִווי
ָוואס ַפאר ַא ָס ְ
ארף
קּומט ֶדעם יֹום טֹוב סּוּכֹות אּון ֶמען ַד ְ
ֶווען ֶעס ְ
סּוּכה אּון ֶמען ִוויל ַאז ִדי ִקינְ ֶדער זָ אלְ ן
ָ
ּבֹויען ַא
ֶ
עדער ֵאיינֶ ער זָ אל
יׁשט ַׁשיָ יְך ַאז יֶ ֶ
רֹויס ֶהעלְ ְפןִ ,איז נִ ְ
ַא ְ
עדער טּוט לֹויט
ארט ַא ְר ֶּבעטַָ ,נאר יֶ ֶ
טּון ִדי זֶ עלְ ֶּבע ָס ְ
אמער
יט'ן ַה ֶ
אקן ִמ ְ
יכ ֵקייטֵ ,איינֶ ער ֶקען ַה ְ
זַ יין ֶמעגְ לִ ְ
אמער
יט'ן ַה ֶ
אקן ִמ ְ
יׁשט ַה ְ
וייטער ֶקען נִ ְ
אּון ֶדער ְצ ֵו ֶ
וייטע ִהילְ ףִ ,די
ָא ֶּבער ֶער ֶקען ַארֹויס ֶהעלְ ְפן ִמיט ַא ְצ ֵו ֶ
עדער ֵאיינֶ ער טּוט אֹויף זַ יין
זֶ עלְ ֶּבע ִאיז ִמיט ֲה ָפ ָצה ,יֶ ֶ
ֶוועג ָדאס ָוואס ֶעס ַׁשיינְ ט ִאים.

אר ְטלֶ עְך'
עּבן ַפאר ֶמענְ ְט ְׁשן ַ'ק ְ
אֹויְך ֶקענְ ְסטּו גֶ ְ
אטלֵ יין ' -קֹול ְּב ֶר ְסלֶ ב' ,אּון
נּומ ֶּבער פּונֶ עם ַה ְ
יט'ן ְ
ִמ ְ
גּוטן,
עּבן צּום ְ
טֹויׁשן זַ יין גַ אנְ ֶצע לֶ ְ
ְ
דּורְך ֶדעם ֶקענְ ְסטּו
ְ
ער ְׁש ְטן אּון
ייּב ְ
עדן צּום ֵא ֶ
ערן ַאז ֶמען ֶקען ֶר ְ
ֶער ֶוועט ֶה ְ
עּבן ִמיט ִדי ַווייּב.
עּבן ַא ֵׁשיין לֶ ְ
ֶמען ֶקען לֶ ְ
צּוקֹויפן,
ְ
עפט ַאיינְ
עׁש ְ
ייסט ַא ַריין ִאין ַא גֶ ֶ
ֶווען דּו גֵ ְ
אר ְטל,
עפ ְסט ַא ֶמענְ ְטׁש  -גֶ עּב ִאים ַא ַק ְ
אּון דּו ְט ֶר ְ
יׁשטֶ ,ער מּוז
עמעןִ ,איז נִ ְ
יׁשט נֶ ֶ
אֹויּב ִוויל ֶער ָדאס נִ ְ
וייטן
עפ ְסטּו ָאן ַא ְצ ֵו ְ
עמעןַּ ,באלְ ד ְט ֶר ְ
יׁשט נֶ ֶ
ָדאס נִ ְ
עמען.
ארף ָדאס יָ אֶ ,וועט ֶער ֶעס נֶ ֶ
ָוואס ַד ְ
אסט
יט"א ְפ ֶרעגְ ט" :דּו ָה ְ
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ייסט ֲה ָפ ָצה?
אכן פּון ִדיר ַאז דּו גֵ ְ
מֹורא ַאז ֶמען ֶוועט לַ ְ
ָ
אכןָ ,וואס ִאיז? ִאיְך ָהאּב ָּברּוְך ַה ֵׁשם ַא
זָ אל יֶ ענֶ ער לַ ְ
ארגִ ין ִדיר ָדאס אֹויְך ,אֹויּב יֶ ענֶ ער
עּבן ִאיְך ַפ ְ
ֵׁשיינֶ ע לֶ ְ
עּבן'ִ ,איז
גּוטן לֶ ְ
יׁשט ַדיין ְ
ארף נִ ְ
'איְך ַד ְ
זָ אגְ ט ִדירִ :
וייטער".
יׁשט ,גֶ עגַ אנְ גֶ ען ַו ֶ
נִ ְ

אכ'ן
עדן ָטאג נָ ְ
ייען יֶ ְ
ֶעס זֶ ענֶ ען ָדא ֶמענְ ְט ְׁשן ָוואס גֵ ֶ
ַא ְר ֶּבעט ַארֹויס צּו ִדי ַהייזֶ ער אּון זֶ ענֶ ען ֵמ ִפיץ ֶדעם
יט"א
יבה ְׁשלִ ָ
יכ ִטיגְ ֵקייט  -זָ אגְ ט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ֶר ִּבי'נְ ס לִ ְ
יבה
זֹוכה צּו גְ רֹויס ֶׁש ַפע; אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
 ִדי זֶ ענֶ ען ֶעדעס ָמאל ָוואס ֶער גֵ ייט
ער ֵציילְ טַ ,אז יֶ ֶ
יט"א ֶד ְ
ְׁשלִ ָ
חּורים:
דּורְך ַא הֹויז פּון ַא ֵמ ִפיץ ַווייזְ ט ֶער ַפאר ִדי ָּב ִ
ַא ְ
יׁשט צּו ַאן ַעם ָה ָא ֶרץַ ,אז ֶער וִ ויל ִאיְך זָ אל
נִ ְ
קּומען
אטעוֶ וען זַ יין ָטאכְ ֶטער זָ אל ֶער ֶ
ִאים ַר ֶ
"מ ֵּבין
א'דיגֶ ע לָ ׁשֹוןִ :
מֹור ִ
צּו ִמיר ,זָ אגְ ן ֲחזַ "ל ַא ָ
לּוב ָּתא ִמן ָעלְ ָמא",
ַּת ְרוֵ יהֹון ַא ְב ַדת ַה ִהיא ֲע ְ
וארן
לֹוירן גֶ עוָ ְ
אר ְ
ויׁשן זֵ יי ְצוֵ ויי ִאיז ַפ ְ
פּון ְצוִ ְ
יידל.
ָדאס ֵמ ְ
וערט ֶמען
ערנְ ט ִדי ַמ ֲע ֶׂשה וֶ ְ
וֶ וען ֶמען לֶ ְ
צּוקאכְ ט אּון ְּברֹוגֶ ז'ֲ :היִ ָּתכֵ ן ֶמען זָ אל
ייער ָ
זֵ ֶ
יידל
אּומׁשּולְ ִדיג ִקינְ דַ ,א ֵמ ְ
ְ
ַה ְרגְ ֶ'ענֶ ען ַאן
יׁשט גֶ עטּוןִּ ,ב ְׁש ַעת ֶמען
ארנִ ְ
וָ ואס ָהאט גָ ְ
אטעוֶ וען?!'
עקענְ ט ַר ֶ
וָ ואלְ ט ִאיר ָדאְך גֶ ֶ
יׁשט ַאז ִדי זֶ עלְ ֶּבע
אּפט נִ ְ
ָא ֶּבער ֵקיינֶ ער כַ ְ
ויׁשן
ַמ ֲע ֶׂשה ְׁש ִּפילְ ט זִ יְך ָאּפ ָטאג ֶטעגְ לִ יְך ְצוִ ְ
ויׁשן ַמאן אּון וַ וייּב.
ֶמענְ ְט ְׁשןִּ ,ב ְפ ַרט ְצוִ ְ
קּומען ַאז
אֹויס ֶ
ְ
ֶעס ֶקען ַא ַסאְך ָמאל
יׁשן
אר ְׁש ֶטענְ ֶדענִ ְ
יס ַפ ְ
ֶעס זָ אל זִ יְך ַמאכְ ן ִמ ְ
יידן ִדי
עמאלְ ט לַ ְ
ויׁשן ַמאן אּון וַ וייּב אּון ֶד ָ
ְצוִ ְ
ארקֶ .עס ִאיז ַמ ָמׁש ַאזֹוי
ייער ְׁש ַט ְ
ִקינְ ֶדער זֵ ֶ

"אז ֶדער
יט"א ְפ ֶרעגְ טַ :
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ

לּוב ָּתא ִמן ָעלְ ָמא".
עמט ִדי ִקינְ ֶדער אּון ֶמען ֶׁש ְחט ַא ְב ַדת ַה ִהיא ֲע ְ
וִ וי ֶמען נֶ ְ
צּום
ער
יינֶ
א
ֵ
ט
יׁש
ְ
נִ
ט
עד
ְ
ר
ֶ
ען
מ
ֶ
זֵ יי; וַ וייל ַאז
ער ַפאר ָהאּב ֵׂשכֶ ל אּון זַ יי דּו ֶדער
ֶד ְ
אֹויפן ְצוֵ ְ
ְ
וייטןֶ ,מען ְּבלָ אזְ ט ֵאיינֶ ער
ְצוֵ ְ
עדן ֵׁשיין אּון
עּבט נָ אְךֵ ,הייּב דּו ָאן ֶר ְ
וייטן ,וָ ואס גֶ ְ
ן
אֹויפ
ְ
ער
יינֶ
א
ֵ
ייט
ר
ֵ
ׁש
ְ
ען
מ
ֶ
ז
א
ַ
אְך
נָ
ט
עד
ְ
ר
וֶ וער ֶ
ייער ְׁשוֶ וער
יּבער; ֱא ֶמתֶ ,עס ִאיז זֵ ֶ
ֶּבעט ִא ֶ
וייטן אּון ֶמען ְט ֶׁש ֶ
ְצוֵ ְ
עטןִּ ,ב ְפ ַרט וֶ וען ֶמען
יּבער צּו ֶּב ְ
עּפעט זִ יְך ֵאיינֶ ער ֶדעם יֶ ענֶ עם ִא ֶ
יט
מ
ִ
ן
עּב
ְ
לֶ
יי
זֵ
ער,
ד
ֶ
ינְ
ק
ִ
י
ד
ִ
ן
ייד
ְ
לַ
ן
וייט
ְ
ְצוֵ
ערעכְ טָ .א ֶּבער ֶעס ִאיז
ַהאלְ ט ַאז ֶמען ִאיז גֶ ֶ
וערער וֶ וען ֶמען ְּבלָ אזְ ט אּון
ְׁש ֶרעק וְ כּו' .אּון ַאז ֶמען ְפ ֶרעגְ ט ֶדעם ַמאןַ :א ַסאְך ַא ַסאְך ְׁשוֶ ֶ
יׁשט ִא ֶ
עט ְסטּו נִ ְ
ארוָ ואס ֶּב ְ
"פ ְ
ַ
וארט ַאז יֶ ענֶ ער
יׁשט אּון ֶמען וָ ְ
עדט נִ ְ
יּבער ַדיין וַ וייּבֶ ,מען ֶר ְ
ֶקענְ ְסט ָדאְך ַר ֶ
אטעוֶ וען ַדיין ִקינְ ד?" וֶ ועט זָ אל זִ יְך ְּב ֶרעכְ ן.
עטן ,וַ וייל
ער ֶּב ְ
יּב ְ
ֶער זָ אגְ ן" :זִ י זָ אל ִמיר ִא ֶ
וָ ואס ִאיז גֶ עוֶ וען ִדי סֹוף פּון ִדי ַמ ֲע ֶׂשה?
זִ י ִאיז ׁשּולְ ִדיג"ַ ,אז ֶמען ְפ ֶרעגְ ט ִדי וַ וייּב:
אקּומען ַאן עֹונֶ ׁש; ִּפנְ ָחס ָהאט
ֶ
אּבן ַּב
יידע ָה ְ
ארגֶ עס ֵּב ֶ
יׁשט ָׁשלֹום? ַפ ְ
ארוָ ואס ַמאכְ ְסטּו נִ ְ
"פ ְ
ַ
קֹודׁש אּון יִ ְפ ָּתח ִאיז
רּוח ַה ֶ
לֹוירן זַ יין ַ
אר ְ
וָ ואס ֶעס ִאיז גֶ עוֶ ועןַ ,א ִּבי ַדיין ִקינְ ד זָ אל ַפ ְ
יתה ְמׁשּונָ ה ,זַ יינֶ ע
אר ְּבן ִמיט ַא ִמ ָ
עׁש ָט ְ
ערן :גֶ ְ
ע'ה ְרגְ ֶ'עט?" וֶ ועט זִ י ֶענְ ְט ֶפ ְ
וערן גֶ ַ
יׁשט וֶ ְ
נִ ְ
אר ְּבן
עפאנְ גֶ ען צּו ְׁש ַט ְ
אּבן ָאנְ גֶ ַ
יב ִרים ָה ְ
ארף ִמיר ֵא ָ
עפאנְ גֶ ען אּון ֶער ַד ְ
"ער ָהאט ָאנְ גֶ ַ
ֶ
אר ְּבן אּון
עׁש ָט ְ
יסלֶ עכְ וַ וייז ַפאר ֶער ִאיז גֶ ְ
אס ְירט וָ ואס ִּב ְ
עטן" ,אּון נָ אכְ ֶדעם ַּפ ִ
ער ֶּב ְ
יּב ְ
ִא ֶ
עפאלְ ן
אּפגֶ ַ
אס ְירט ַּביי יִ ְפ ַּת ְח'ס ָטאכְ ֶטער ,וואּו ֶער ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען ִאיז ִאים ַא ָר ְ
ֶעס ָהאט ַּפ ִ
חּומאָׁ ,שם).
(מ ְד ָרׁש ַּתנְ ָ
יקלֶ עְך ַר ֲח ָמנָ א לִ ְצלָ ן ֶ
"מ ֵּבין ַּת ְרוֵ יהֹון ְׁש ִט ְ
יידעִ :
וֶ וער ִאיז ׁשּולְ ִדיג? ֵּב ֶ

ב

רּומה תשע"ט)
(ע ָצתֹו ֱאמּונָ ה ְּת ָ
ֲ

עטלָ ,דאס ִאיז ֲה ָפ ָצה.
ְׁש ֶט ְ

עהאט אֹויף ִדיר אּון דּו
ער ְׁש ֶטער ָהאט ַר ְח ָמנּות גֶ ַ
ייּב ְ
ֵא ֶ
אּבן ַא
וואּוסט פּון ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו ָה ְ
ְ
ער
אסט זִ יְך ֶד ְ
ָה ְ
ארגִ ינֶ ען
יׁשט ַפ ְ
אר ָוואס זָ אלְ ְסטּו ָדאס נִ ְ
עּבןַ ,פ ְ
ֵׁשיינֶ ע לֶ ְ
ויסן פּון ֶדעם
וייטער ִאיד ַאז ֶער זָ אל אֹויְך ִו ְ
ַפאר ַא ְצ ֵו ֶ
עּבן?!"
אּבן ַא ֵׁשיינֶ ע לֶ ְ
ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו ָה ְ

וייטער,
יט"א זָ אגְ ט ַו ֶ
יבה ְשלִ ֶ
אוּן ֶדער רֹאשׁ יְ ִשׁ ָ
אבּן ַא ַסאֶ מענְ ְט ְשׁן
ישׁט 'צוּ ָה ְ
ֶדער ִע ָיקר ִאיז נִ ְ
ִאין ַא ְק ִהילָ ה'ֶ ,דער ִע ָיקר ִאיז ַאז ֶמען טוּט ֶ -מען
יבּער ִדי
יכ ִטיגְ ַקייט ִא ֶ
אר ְשׁ ְפּ ֵרייט ֶדעם ֶר ִבּי'נְ ס לִ ְ
ַפ ְ
'טוּען' ִאיז
ֶ
ֶוועלְ ט; ֲא ִפילוּ נָ אר ֶצען ֶמענְ ְט ְשׁן ָוואס
וערד פוּן ַא ִריזִ יגֶ ע ְק ִהלָ ה פוּן ֶצענְ ְדלִ יגֶ ער טוֹ
ֶמער ֶו ְ
ישׁט.
ארנִ ְ
טוּען גָ ְ
יצן ְס ַתּם אוּן ֶ
יזְ נְ ֶטער ֶמענְ ְט ְשׁן ָוואס זִ ְ

אר ְפ ְסטּו
קּורב צּום ֵהיילִ יגְ ן ֶר ִּבי'ן ַד ְ
יסט ְמ ָ
ַאז דּו ִּב ְ
"איְך ֶקען ֶהעלְ ְפן ֶמענְ ְט ְׁשן"; ַווייל ַּביים
ויסן ַּביי זִ יְךִ :
ִו ְ
ֶר ִּבי'ן ִאיז ָדא ֵעצֹות אֹויף ַאלֶ עסִ ,ווי ַאזֹוי ְמ ַחנֵ ְך צּו זַ יין
עדן ִמיט ַא ַווייּבִ ,ווי ַאזֹוי צּו
ִדי ִקינְ ֶדערִ ,ווי ַאזֹוי צּו ֶר ְ
ערן ְוכּו'.
עדן ִמיט ֶעלְ ֶט ְ
ֶר ְ

"ק ְריַ ת
יט"א זָ אגְ טִ :
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ערן זִ יְך אּון ְפ ֶרעגְ ן:
יח; ֶמענְ ְט ְׁשן וואּונְ ֶד ְ
יֹוכ ַ
ְּב ֶר ְסלֶ ב ִ
עטלַ ,אזַ א ֵׁשיינֶ ע ְּפלַ אץ,
ּבֹויעט זִ יְך ֶדער ְׁש ֶט ְ
ֶ
ִ"ווי ַאזֹוי
עמט ֶמען ִדי גֶ עלְ ֶטער ַפאר ֶדעם? ָא ֶּבער
פּון וואּו נֶ ְ
ערצּו,
יׁשט ַקיין גֶ עלְ ט ֶד ְ
ארף נִ ְ
ֶדער ֵּתירּוץ ִאיזֶ :מען ַד ְ
אּבן ַא ָרצֹון ַ -א
ארף ַא ָּפאר ֶמענְ ְט ְׁשן ָוואס ָה ְ
ֶמען ַד ְ
ִווילְ ן".

עפ ְירט:
אֹויסגֶ ִ
ְ
יט"א ָהאט
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
קֹודׁש' מּוז ֶמען גֵ יין ֲה ָפ ָצהֶ ,מען מּוז
יכל ַה ֶ
'ה ָ
"אין ֵ
ִ
אכן ַאז נָ אְך ַא ִאיד
אכ ְטן ֵעצֹות ִ'ווי ַאזֹוי ֶקען ִאיְך ַמ ְ
ְט ַר ְ
יסע ֵעצֹות פּונֶ עם ֵהיילִ יגְ ן
ויסן פּון ִדי זִ ֶ
ער ִו ְ
זָ אל זִ יְך ֶד ְ
יסט
יׁשט גֶ ענּוג ָדאס ָוואס דּו ַאלֵ יין ִּב ְ
ֶר ִּבי'ן'; ֶעס ִאיז נִ ְ
עּב ְסט זִ יְך ׁשֹוין ַא ַחיִ ים
עּבן ,דּו לֶ ְ
סּודר ִאינֶ עם לֶ ְ
ׁשֹוין ְמ ָ
ארגִ ינֶ ען ַפאר ַא
אר ְפ ְסט ָדאס אֹויְך ַפ ְ
טֹוביםַָ ,נאר דּו ַד ְ
ִ
וייטן.
ְצ ֵו ְ

מּועס
עענְ ִדיגְ ט ֶדעם ְׁש ֶ
יבה ָהאט גֶ ֶ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ער ְׁש ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן ,פּון ֶדעם
ייּב ְ
ִמיט ַא ְּת ִפלָ הֶ ,דער ֵא ֶ
יכ ִטיגְ ֵקייט
ְּפלַ אץ 'ִ -ק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ ב' זָ אל ַארֹויס גֵ יין ַא לִ ְ
טּוען זָ אלְ ן
ַפאר ִדי גַ אנְ ֶצע ֶוועלְ ט; אּון ִדי ַאלֶ ע ָוואס ֶ
יׁשט
אכנִ ְ
אּבן נָ ְ
וייטער צּו טּון ,אּון ִדי ָוואס ָה ְ
אּבן ּכ ַֹח ַו ֶ
ָה ְ
ייּבן צּו טּון אּון
עצט ָאנְ ֵה ְ
עהֹויּבן צּו טּון ,זָ אלְ ן פּון יֶ ְ
ְ
ָאנְ גֶ
ארף.
ֶהעלְ ְפן ִמיט ָוואס ֶמען ַד ְ

יט"א ָהאט זִ יְך
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
עדער ַּתלְ ִמיד
יכער ַאז יֶ ֶ
"דאס ִאיז זִ ֶ
עד ִר ְיקטָ :
אֹויסגֶ ְ
ְ
אּבן ַּביי זִ יְך ִאין ַקאר ַא ְקלֵ יינֶ ע
קֹודׁש מּוז ָה ְ
יכל ַה ֶ
ֵה ָ
'ס ָפ ִרים'' ,קּונְ ְט ֵר ִסים',
עקל ָוואס ֶע ְר ַהאלְ ט ִאין זִ יְך ְ
זֶ ְ
אֹויפ'ן
ְ
אכן
דֹומהְּ ,כ ֵדי אֹויּב ֶוועט זִ יְך ַמ ְ
אר ְטלֶ עְך' ְו ַכ ֶ
ַ'ק ְ
ארף
עפן ַא ֶמענְ ְטׁש ָוואס ַד ְ
ועסט ָאנְ ְט ֶר ְ
ֶוועג ַאז דּו ֶו ְ
אּבן ָאנְ גֶ עגְ ֵרייט ִחיזּוק ִאים צּו
ִחיזּוק ,זָ אלְ ְסטּו גְ לַ ייְך ָה ְ
עּבן אּון ְמ ַחיֶ ה זַ יין".
גֶ ְ

יט"א ַא ַריין ִאין
יבה ְׁשלִ ָ
ערנָ אְך ִאיז ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ֶד ְ
'חינּוְך'ַ ,אז ִדי ִדי ֶוועג ִווי ַאזֹוי צּו ְמ ַחנֵ ְך
מּועס פּון ִ
ַא ְׁש ֶ
ארף ַא ַריין לֵ ייגְ ן ִאין זֵ יי ַאן
זַ יין ִקינְ ֶדער ִאיז ַאז ֶמען ַד ְ
ֵאייגֶ ענֶ עם ִווילְ ן ,זֵ יי זָ אלְ ן ַאלֵ יינְ ס ִווילְ ן ֶהעלְ ְפן.

יט"א ָהאט זִ יְך
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
עד ֵרייט צּו ֶדער ְמלַ ֵמד פּונֶ עם ֶעלְ ְט ְס ְטן ִּכ ָּתה פּון
אֹויסגֶ ְ
ְ
ייער ַהנָ ָאה
"איְך ָהאּב זֵ ֶ
עטל אּון גֶ עזָ אגְ ט צּו ִאיםִ :
ְׁש ֶט ְ
'ה ָפ ָצה';
עדן ָטאג ִדי ִקינְ ֶדער ֲ
עמ ְסט יֶ ְ
פּון ֶדעם ַאז דּו נֶ ְ
עמען
יׁשט צּו ֶׁש ֶ
'עזוּת' זִ יְך נִ ְ
דּו לֵ ייגְ ְסט ַא ַריין ִאין זֵ יי ַ
וייטן ִמיט ִדי ֲה ָפ ָצה".
פּון ַא ְצ ֵו ְ

ער ֵציילְ ט:
יט"א ָהאט ֶד ְ
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
עטל ִ -ק ְריַ ת ְּב ֶר ְסלֶ ב,
ארנְ ִדיג צּום ְׁש ֶט ְ
"אֹויפ'ן ֶוועג ָפ ְ
ְ
אכ ֶטער ִּת ְחיֶ '"ָ :וואס
עפ ֶרעגְ ט ַמיין ָט ְ
ָהאּב ִאיְך גֶ ְ
זּומער
ואכן ֶ
קּומענְ ִדיגֶ ע ֶצען ָו ְ
ועסטּו טּון ְּב ֶמ ֶׁשְך ִדי ֶ
ֶו ְ
ייעןַ ,טאנְ ְצן ְׁש ְט ִריק ְוכּו'?
עטל ,זִ יְך ְס ַּתם ְד ֵר ֶ
ִאין ְׁש ֶט ְ
ערׁש רּוף ָאן ִדי
אּבן פּון ֶדעם? ֶענְ ֶד ְ
ועסטּו ָה ְ
ָוואס ֶו ְ
ערין ִאין
ער ִ
ְמנַ ֶהלֶ ת אּון זָ אג ִאיר ַאז דּו ִווילְ ְסט זַ יין ַא לֶ ֶ
ְסקּול".

וייטער ַאז ִדי
יט"א זָ אגְ ט ַו ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
עמען
'ה ָפ ָצה' זָ אלְ ן ִמיט נֶ ֶ
ייען ֲ
ַאלֶ ע ִאינְ גֶ עלַ ייט ָוואס גֵ ֶ
וערן
ייע ֶרע ִקינְ ֶדער ַּביים גֵ ייןְּ ,כ ֵדי זֵ יי זָ אלְ ן נִ ְת ַחנֵ ְך ֶו ְ
זֵ ֶ
ואק ְסן ִמיט ֲה ָפ ָצהָ ,דאס זָ אל ַא ַריין גֵ יין ִאין
אֹויפ ַו ְ
ְ
אּון
ייע ֶרע ֵּביינֶ ער.
זֵ ֶ
יט"א ָהאט צּוגֶ עלֵ ייגְ ט
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
מֹוסד ִאין ֵסיי ֶוועלְ ֶכע
ַאז ִדי ַאלֶ ע ָוואס ֶהעלְ ְפן ֶדעם ָ
ייׁש ִּפיל ִדי
יכט ִאיז ָדאס אֹויְך ֲה ָפ ָצה; ִווי צּום ֵּב ְ
ִהינְ זִ ְ
אכן ֶדעם ֵעירּוב ִאין
עהאלְ ְפן ַמ ְ
אּבן גֶ ָ
ַאלֶ ע ָוואס ָה ְ

עׁש ֶּפעט
יט"א ָהאט ָא ְּפגֶ ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
עמ ְּפ'סַ ,א גַ אנְ ְצן
זּומער ֶק ְ
פּון ָוואס ֶעס טּוט זִ יְך ִאין ִדי ֶ
'ׁש ַמיִ ם' -
וארץ' 'ֵ -ווייס'; ָ
'ׁש ַו ְ
זּומער ַטאנְ ְצט ֶמעןְ :
ֶ
עמט ֶמען ִמיט
בּורה'ָ ;...וואס נֶ ְ
'ח ֶסד' ּ' -גְ ָ
'א ֶרץ'; ֶ
ֶ
זּומער?!
פּונֶ עם גַ אנְ ְצן ֶ
אּבלֶ עם
יט"א ַאז ֵאיין ְּפ ָר ְ
יבה ְׁשלִ ָ
זָ אגְ ט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ג

עקּומען צּו ִמיר ְפ ֶרעגְ ן
ֶ
לֹומנּו ִאיז גֶ
ֵאיינֶ ער פּון ַאנְ ֵׁשי ְׁש ֵ
ערנְ ט ִאין ַ ...אז ִדי ִקינְ ֶדער
יּבער זַ יין זּון ָוואס לֶ ְ
ִא ֶ
יאּוס'ע
ֶ
רֹוד ְפ'ן זַ יין זּוןֶ ,מען ְׁש ֵרייט אֹויף ִאים ַאלֶ ע ִמ
ְ
ארט ֵקיין
אטע ָפ ְ
וער ֶטער צּולִ יּב ֶדעם ָוואס זַ יין ַט ֶ
ֶו ְ
יט'ן ְמלַ ֵּמד
עדט ִמ ְ
אטע ֶר ְ
ויפיל ֶדער ַט ֶ
אּומאן ,אּון ִו ִ
ַ
וערט
וערט נָ אר ֶע ְרגֶ ער אּון ֶע ְרגֶ ער ,אּון ֶדער ִקינְ ד ֶו ְ
ֶו ְ
יסל ִוויל ֶדער ִקינְ ד ֶמער
ערט ,נָ אְך ַא ִּב ְ
יט ְ
ער ִּב ֶ
ייער ֶד ְ
זֵ ֶ
אטען
אר'ן ַט ֶ
ויסן פּון ֶר ִּבי'ן; ָהאּב ִאיְך גֶ עזָ אגְ ט ַפ ְ
יׁשט ִו ְ
נִ ְ
ארט
עטל ֵח ֶדרָ ,ד ְ
ַאז ֶער זָ אל ִׁש ְיקן ֶדעם ִקינְ ד ִאין ְׁש ֶט ְ
ערע ְמלַ ְמ ִדים
ּבֹויעןַ ,ווייל אּונְ זֶ ֶ
אֹויפ ֶ
ְ
ֶוועט ֶמען ִאים
עּבן ַא ְכטּונְ ג אֹויף
עמע ְמלַ ְמ ִדים ,זֵ יי גֶ ְ
ואר ֶ
ייער ַו ֶ
זֶ ענֶ ען זֵ ֶ
עּפען.
יׁשט ְט ֶׁש ֶ
ִדי ִקינְ ֶדער ֶמען זָ אל זֵ יי נִ ְ

יׁשט
זּומער ִווילְ ן זֵ יי נִ ְ
ערן זָ אגְ ן ַאז ֶ
אּבן ִמירִ ,די ֶעלְ ֶט ְ
ָה ְ
אטע
רּופט ָאן ַא ַט ֶ
אצאלְ ן ַקיין ְׂש ַכר לִ ימּוד; ֶמען ְ
ַּב ָ
זּומער,
אר'ן ֶ
אצאלְ ן ְׂש ַכר לִ ימּוד ַפ ְ
פּון ָא ִפיס ֶער זָ אל ַּב ָ
מֹוסד,
אר'ן ָ
ייווט ַפ ְ
"איְך ֶהער ַאז ַמיין זּון ְד ֵר ְ
זָ אגְ ט ֶערִ :
טֹובת ַהנָ ָאה פּון ַמיין זּוןִ ,וויל ִאיְך
אסטּו ָדאְך ׁשֹוין ַא ַ
ָה ְ
אצאלְ ן ַקיין ְׂש ַכר לִ ימּוד"ְ ...פ ֶרעגְ ט ֶדער רֹאׁש
יׁשט ַּב ָ
נִ ְ
יע ְר ִדיגֶ ע
עווען ִאין ִדי ְפ ִר ֶ
יט"א"ָ :וואס ִאיז גֶ ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
יְ ִׁש ָ
ארט ִאיז
ערנְ ט? ָד ְ
יבה וואּו זַ יין ָּבחּור ָהאט גֶ עלֶ ְ
יְ ִׁש ָ
אוויס ֶדעם גַ אנְ ְצן
ֶדער ָּבחּור גֶ עלִ יגְ ן ִאין ֶּבעט ִמיט ָמ ִ
ער'ן ָטאג,
יּב ְ
יׁשט גֶ עטּון ִא ֶ
ארנִ ְ
ֵמ ֵעת לְ ֵעתֶ ,ער ָהאט גָ ְ
ייּבן
עהאלְ ְטן ִאין ֵאיין ְט ַר ְ
אּבן ִאים גֶ ַ
ִדי ַמּגִ ֵידי ִׁשיעּור ָה ְ
פּופ ְצן
אצאלְ ט ְׂש ַכר לִ ימּוד ְ
ארט ָהאט ֶער ַּב ָ
ְוכּו'ָ ,ד ְ
יבה
חֹודׁש!  -זָ אגְ ט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ערט ָדאלֶ ער ַא ֶ
הּונְ ֶד ְ
ער ֵציילְ טַ ,אז
וייטער ַ -א ָּבחּור ָהאט ִמיר ֶד ְ
יט"א ַו ֶ
ְׁשלִ ָ
ארט
יבהִ ,ווי ָד ְ
ויסע יְ ִׁש ָ
עו ֶ
ערנְ ט ִאין ַא גֶ ִ
ֶער ָהאט גֶ עלֶ ְ
אכט ִאין
ער ֵהייט ַׁש ָּבת ַּביינַ ְ
חּורים ְׁש ִטילֶ ְ
ייען ִדי ָּב ִ
גֵ ֶ
יצלָ ן,
אוויס ַר ֲח ָמנָ א לִ ְ
קּוקן ָמ ִ
ְ
ערן אּון
ייכ ְ
ַוואלְ ד ֵר ֶ
ארט ָצאלְ ט ֶמען ְׂש ַכר לִ ימּודָ ,א ֶבּער ַבּיי אוּ
ָא ֶּבער ָד ְ
יבה ָוואס ֶמען בּוֹיט אוֹיף ֶדעם ָבּחוּרֶ ,מען
נְ ז ִאין יְ ִשׁ ָ
ישׁט ָצאלְ ן.
אכט ִאים ַפאר ַא ֶכּלִ יַ ,א יֵ שִׁ ,וויל ֶמען נִ ְ
ַמ ְ

יט"א גֶ עזָ אגְ ט
יבה ְׁשלִ ָ
ער ֵּביי ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ֶד ְ
עס ֶטער ֵמ ִפיץ...
ַאז יֶ ענֶ ער ְמלַ ֵמד ִאיז גָ אר ֶדער גְ ֶר ְ
"דא
ַווייל ֶער ַהאלְ ט ִאין ֵאיין זָ אגְ ן ַפאר ִדי ִקינְ ֶדערָ :
יׁשט ִדי ִקינְ ֶדער,
יׁשט ְּב ֶר ְסלֶ ב ָוואס ֶמען ְׁשלָ אגְ ט נִ ְ
ִאיז נִ ְ
וייסן ׁשֹוין ִדי ִקינְ ֶדער
עצט ֵו ְ
ָדא ְׁשלָ אגְ ט ֶמען יָ א" ;...יֶ ְ
מֹוסד ִאיז גּוט ַפאר זֵ יי.
ּפּונְ ְק ְטלִ יְך ֶוועלְ ֶכע ָ
ער ְׁש ְטן ַאז ִמיר
ייּב ְ
ער ַפאר ִאיז ַא נֵ ס פּונֶ עם ֵא ֶ
ֶד ְ
יען ִדי ִקינְ ֶדער
אֹויפ ִצ ֶ
ְ
מֹוסד וואּו ֶמען ֶקען
אּבן ַא ָ
ָה ְ
אֹויפ'ן ֶוועג פּונֶ עם ֶר ִּבי'ן.
ְ

אּבן ַהיינְ ט ַאן
יבה ָה ְ
ֵאיינֶ ער פּון ִדי ַּתלְ ִמ ֵידי ַהיְ ִׁש ָ
דּורְך ֶדעם ָוואס ִאיְך
עריק ִּביזְ נֶ עסְ ,
עק ֶט ִ
ֵאייגֶ ענֶ עם ֶעלֶ ְ
ּבֹויען
ֶ
יט'ן
זּומער צּו ֶהעלְ ְפן ִמ ְ
עּבן ֵאיין ֶ
ָהאּב ִאים גֶ עגֶ ְ
אֹויפ'ן
ְ
עׁש ַטאנֶ ען
ייע ִּבנְ יָ ן ַה ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁשִ ,איז ֶער גֶ ְ
ַא נֵ ֶ
עריק פּונֶ עם
עק ֶט ִ
ייטער אּון גֶ עצֹויגְ ן ִדי גַ אנְ ֶצע ֶעלֶ ְ
לֵ ֶ
ערנְ ט
אֹויסגֶ עלֶ ְ
ְ
ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁש ָ -האט ֶער זִ יְך ֶע ֶּפעס
עּבן.
ַפאר זַ יין לֶ ְ

א'דיג
מֹור ִ
יט"א ָהאט ָ
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ב'ע ְמלַ ְמ ִדים ,אּון ֶדער רֹאׁש
עלֹויּבט ִדי ְּב ֶר ְסלֶ ֶ
ְ
אֹויסגֶ
ְ
"א ִפילּו ַא ְמלַ ֵמד ָוואס
יט"א ָהאט גֶ עזָ אגְ טֲ :
יבה ְׁשלִ ָ
יְ ִׁש ָ
ארף ֶמען ִאים נָ אְך ַאלְ ץ
ְׁשלָ אגְ ט ַא ָמאל ַא ִקינְ ד ַד ְ
יצט ֶער ָדאְך ַא גַ אנְ ְצן
ַמ ְח ִׁשיב זַ ייןַ ,ווייל סֹוף ָּכל סֹוף זִ ְ
ב'ע ְמלַ ְמ ִדים זֶ ענֶ ען
ָטאג ִמיט ִקינְ ֶדערָ ,א ֶּבער ִדי ְּב ֶר ְסלֶ ֶ
ייטןִ ,ווי ֶר ִּבי נָ ָתן ָהאט ַא ָמאל
עּבינְ ְדן ִדי ֶהענְ ט ִמיט ֵק ְ
גֶ ִ
עוואלְ ט
יׁשט גֶ ָ
"מיין זּון ָהאט נִ ְ
אר'ן ֶר ִּבי'ןַ :
ער ֵציילְ ט ַפ ְ
ֶד ְ
עּבן
יצן נֶ ְ
עּודה צּום ִטיׁש זִ ְ
קּומען ַׁש ָּבת ַּביי ִדי ְס ָ
ַא ַריין ֶ
עּב ֶרענְ גְ טַ ,ווייל
אסט ָוואס ִאיְך ָהאּב ַא ֵהיים גֶ ְ
ֶדעם גַ ְ
עכ ֶטע גֶ ערּוך ְוכּו',
ֶעס ִאיז גֶ עגַ אנְ גֶ ען פּון ִאים ַא ְׁשלֶ ְ
אטׁש ַאז ֶער זָ אל ָפאלְ גְ ן
עּבן ַא ַּפ ְ
ָהאּב ִאיְך ִאים גֶ עגֶ ְ
עּודה"ֶ ,ווען ֶדער ֶר ִּבי ָהאט
קּומען צּו ִדי ְס ָ
אּון ַא ַריין ֶ
"א ִקינְ ד ְׁשלָ אגְ ט
ערט ָהאט ֶער ִאים גֶ עזָ אגְ טַ :
עה ְ
ָדאס גֶ ֶ
ייער
ֶמען?!"; זֶ עט ֶמען פּון ֶדעם ִווי ֶדער ֶר ִּבי ָהאט זֵ ֶ
יׁשט ְׁשלָ אגְ ן ֵקיין ִקינְ ֶדער.
עווען ַאז ֶמען זָ אל נִ ְ
ַמ ְק ִּפיד גֶ ֶ

עמּפ'? ֶמען
עריגֶ ע ֶק ְ
עה ִ
ָוואס טּוט ֶמען ִאין ַא 'גֶ ֶ
ייפט ...אּון לְ ָכבֹוד ֶדעם
ַטאנְ ְצטֶ ,מען ְׁש ֵרייטֶ ,מען ַפ ְ
ערן ִפיר ִ -פינֶ עף טֹויזְ נְ ט ָדאלֶ ער ַא
אצאלְ ן ִדי ֶעלְ ֶט ְ
ַּב ָ
עמט ֶמען ִדי
עמּפ נֶ ְ
זּומערָ ,א ֶּבער ָדא ַּביי אּונְ ז ִאין ֶק ְ
ֶ
ערע
יידלֶ עְך ַאז זֵ יי זָ אלְ ן ַטאנְ ְצן ִמיט ִדי ִאינְ גֶ ֶ
ערע ֵמ ְ
ֶעלְ ֶט ֶ
ערנְ ט ִאיר אֹויס ִווי ַאזֹוי צּו זַ יין ַא
יידלֶ עְךֶ ,מען לֶ ְ
ֵמ ְ
יע' ,אּון ֲא ִפילּו ִאין ִדי גָ אר ִקינְ ֶדער לֵ ייגְ ן ִמיר
'מ ְׁש ִּפ ַ
ַ
אֹויפ'ן
ְ
עמען
אכן ָוואס זֵ יי ֶקענֶ ען ִמיט נֶ ֶ
אֹויְך ַא ַריין זַ ְ
עּבן.
גַ אנְ ְצן לֶ ְ
ערּופן:
ְ
יט"א ָאנְ גֶ
יבה ְׁשלִ ָ
ַאגַ ב ָהאט זִ יְך ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
רֹויסע נֵ ס ָוואס
אר ְׁש ֶטעלְ ן ִדי גְ ֶ
יׁשט ָפ ְ
"ענְ ק ֶקענֶ ען זִ יְך נִ ְ
ֶ
אּבן ָּברּוְך ַה ֵּׁשם ַא ַּתלְ מּוד
אּבן פּון ֶדעם ַאז ִמיר ָה ְ
ִמיר ָה ְ
ּתֹורה ַפאר ִדי ִקינְ ֶדער".
ָ

זוֹכה זַ יין
ער ְשׁ ֶטער זָ אל ֶהעלְ ְפן ִמיר זָ אלְ ן ֶ
ייבּ ְ
ֶדער ֵא ֶ
אכן.
גוּטע זַ ְ
צוּ ַאלֶ ע ֶ
ּפּורי ַמ ֲע ִׂשּיֹות ַמ ֲע ֶׂשה ג' ְמ ִחיגֵ ר ֵ -חלֶ ק א'
(ס ֵ
ִ
ערנְ ט ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ַּפ ְר ַׁשת ֻח ַּקת ָּבלָ ק תש"פ לפ"ק)
ארגֶ עלֶ ְ
ָפ ְ

ער ֵציילְ טַ ,אז
יט"א ֶד ְ
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ד

