
עְטֶלער, ָאן ֶהעְנט. ֶדעְרָנאְך ִאיז ִגיקּוֶמען  הֹויֶקער. ֶדעְרָנאְך ִאיז ִוויֶדער ִגיקּוֶמען ַא ּבֶ
עְנְטׁש.  רֹויט. אּון ָהאט ֵזיי ִגיּבֶ ן ּבְ עְטֶלער, ָאן ִפיס. אּון ִאיְטִליֶכער ָהאט ֵזיי ִגיִגיּבְ ַא ּבֶ

"ל. ּנַ עְטֶלעְרס ּכַ ַאז ֵזיי ָזאְלן ַזיין ַאזֹוי ִווי ֶער, ָגאר ַאזֹוי ִווי ֶיעֶנע ּבֶ

ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ָדא ֶזעט ֶמען ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ִווי ֶמען 
ֶזעט ָדא ֶווען ִדי ִאיְנְגל אּון ֵמייְדל ֶזעֶנען ַפאְרלֹויְרן ֶגעָוואְרן ִאין ַוואְלד, 
ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען הּוְנֶגעִריג, ָהאְּבן ֵזיי ֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון 
ֶגעִׁשיְקט  ֵזיי  ַרְחָמנּות ֶגעַהאט אּון  ֵזיי  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט אֹויף  ֶדער 

ִדי ִזיְּבן ֶּבעְטֶלעְרס.

ַפאר  ְּפָראְּבֶלעם,  ֶיעְדן  ַפאר  ֵעָצה  ֵאייְנִציְגְסֶטע  ִדי  ִאיז  ְּתִפָלה 
ַּפְרָנָסה, ַפאר ִקיְנֶדער, צּו ְטֶרעְפן ַא ִׁשידּוְך אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, ַאז ֶמען 

ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶהעְלְפט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.

ִווי ַאזֹוי צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ִווי ַאזֹוי צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; צּום  ִוויְסן  ֶמען ַדאְרף ָאֶּבער 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַדאְרף ֶמען ֶרעְדן ִמיט ֶדֶרְך ֶאֶרץ, ִניְׁשט ִמיט חּוְצָּפה, ֶמען 
ַדאְרף ֶּבעְטן ְּבַרֲחִמים ּוְבַתֲחנּוִנים, אּון ַאז ֶמען ֶזעט ִניְׁשט ִדי ְיׁשּוָעה 
קּוֶמען, ָזאל ֶמען ָנאְכַאָמאל ֶּבעְטן אּון ָנאְכַאָמאל ֶּבעְטן, ְּכָעִני ְּבֶפַתח, 

ַאזֹוי ִווי ַאן ָאֶרעַמאן קּוְמט ִמיט ַא ֶצעְּבָראֶכעֶנע ַהאְרץ.

ִפיל ָמאל ֶהער ִאיְך פּון ֶמעְנְטְׁשן ֵזייֶעֶרע ָצרֹות אּון ְּפָראְּבֶלעֶמען, 
ֶמען:  ָזאְגט  ָמאל  ִפיל  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן",  ֶדעם  "ֶּבעט  ֵזיי:  ָזאג  ִאיְך  אּון 
ַאְרֶּבעט  ֵעָצה  'ִדי  ָזאְגן  צּו  ֵמייֶנעְנִדיג  ֶגעֶּבעְטן",  ׁשֹוין  ָהאּב  "ִאיְך 
ִניְׁשט', ָאֶדער 'ִדי ֵעָצה ַאְרֶּבעט ִניְׁשט ַּביי ִמיר', ֶמען ָזאְגט ָדאס ִמיט 
ַא ִּביֶטעְרֵקייט: "ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ֶגעֶּבעְטן...!" ֶעס ַּבאֶדעְרט ִמיר ֵזייֶער 
צּו ֶהעְרן ַאֶזעְלֶכע אֹויְסְדרּוְקן, 'ָוואס ֵהייְסט דּו ָהאְסט ׁשֹוין ֶגעֶּבעְטן?' 

'ָוואס ֵהייְסט ְּתִפָלה ֶהעְלְפט ִניְׁשט?' ַחס ְוָׁשלֹום ַאזֹוי צּו ָזאְגן!

ָאֶדער ָזאְגן ֶמעְנְטְׁשן ַאז ֵזיי קּוֶמען ֶמער ִניְׁשט אֹויף אּוַמאן ֹראׁש 
ַהָׁשָנה, ֶעס ֶהעְלְפט ִניְׁשט, ֵזיי ֶזעֶען ִניְׁשט ַאז ֵזיי ָהאְּבן ַא גּוט ָיאר; ִווי 
ַאזֹוי ֶקען ַא ִאיד ַאזֹוי ָזאְגן? ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן ִאין ַמֶסֶכת 
ֹראׁש ַהָׁשָנה )ד.( ָדְרָיֶוׁש ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ִניְׁשט ֶעְרִליֶכער ֶקעִניג, ַווייל 
ֶער ָהאט ֶגעֶגעְּבן ַאַסאְך ֶגעְלט ַפאְר'ן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש, ִּבְּתַנאי ִדי ֹּכֲהִנים 
ָזאְלן ַדאֶוועֶנען: "ְלַחֵּיי ַמְלָּכא ּוְבנֹוִהי", ֶדער ֶקעִניג ִמיט ַזייֶנע ִקיְנֶדער 
ָזאְלן ֶלעְּבן, אּון ִוויַּבאְלד ֶער ָהאט ֶגעטּון ִדי ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן ָנאר ַפאר 
ַזיין ַהָנָאה ִאיז ֶער ִניְׁשט ַקיין ֶעְרִליֶכער. ְפֶרעְגט ִדי ְגָמָרא: "ְוָהַּתְנָיא, 
ַהּנֹוֵתן ֶסַלע ִלְצָדָקה", ִמיר ָהאְּבן ָדאְך ֶגעֶלעְרְנט, אֹויּב ֵאייֶנער ֶגעְּבט 
ְצָדָקה - "ִּבְׁשִביל ֶׁשִיְחיּו ְּבִני" ַאז ַזיין ִקיְנד ָזאל ֶלעְּבן, ַזיין ִקיְנד ָזאל 
ֶגעְּבט  ֶער  ַהָּבא"  ָהעֹוָלם  ְלַחֵּיי  ֶׁשֶאְזֶּכה  "ִּבְׁשִביל  ָאֶדער  ֶגעזּוְנט,  ַזיין 
ְצָדָקה ְּכֵדי ֶער ָזאל ַּבאקּוֶמען ַגן ֵעֶדן, "ֲהֵרי ֶזה ַצִדיק ָּגמּור" ִאיז ֶער ַא 
ַגאְנֶצער ַצִדיק! ֶעְנְטֶפעְרט ִדי ְגָמָרא: "ַּכאן ְּבִיְׂשָרֵאל, ַּכאן ַבּגֹוִים"; ַא 
ִאיד, ֶווען ֶער טּוט ַא גּוֶטע ַזאְך ֶעס ָזאל ַזיין ַא ְזכּות ַפאר ִאים אּון ַאז 
ֶער ֶזעט ִניְׁשט ִדי ְיׁשּוָעה "ֵאינֹו קֹוֵרא לֹו ַּתָּגר", ָהאט ֶער ִניְׁשט ַקיין 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַהקוֶֹדׁש  ִעיר  ּבְ ָקָטן,  ִלְפָרט  ַנת תשפ"ב  ׁשְ ְנָצִבים,  ת  ְרׁשַ ּפַ ִאיְנֶדעְרְפִרי,  קוֶֹדׁש  ת  ּבָ ׁשַ
יָבה  ְיׁשִ רֹאׁש  ֶדער  ָהאט  א'  ַרּבָ א  'ִקיּדּוׁשָ יים  ּבַ ַדאֶוועֶנען  ָנאְכ'ן  יע"א,  אּוַמאן 
ה פּון ִדי  ה יג, ִדי ַמֲעׂשֶ יוֹת, ַמֲעׂשֶ ִליָט"א ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ֵסֶפר ַהָקדוֹׁש ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ׁשְ

עְטֶלעְרס. ן ּבֶ ִזיּבְ

ֶדער רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶדעם ְׁשִטיְקל וואּו ֶדער 
ֶרִּבי ֶדעְרֵצייְלט פּוֶנעם ִאיְנְגל אּון ֵמייְדל ָוואס ֶזעֶנען ַפאְרלֹויְרן ֶגעָוואְרן 
ִאין ַוואְלד, אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֵזיי ֶגעִׁשיְקט ִדי ִזיְּבן ֶּבעְטֶלעְרס. 

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי:

ִריָחה ִאין ֵאיין ְמִדיָנה. ֶזעֶנען ֵזיי ַאֶלע צּוָלאְפן  ַוְיִהי ַהּיֹום. אּון ֶסע ִגיֶווען ֵאיין ּבְ
ן  ִגיָוואְרן. ִווי ֵזיי ֶזעֶנען ַאְנְטָלאְפן ִגיָוואְרן, ֶזעֶנען ֵזיי ִגיַגאְנֶגען ָדאְרְך ֵאיין ַוואְלד. ָהאּבְ
ֵזיי ָדאְרט ַפאְרלֹויְרן ְצֵוויי ִקיְנֶדער, ַא ָזָכר אּון ַא ְנֵקָבה. ֵאייֶנער ָהאט ַפאְרלֹויְרן ַא ָזָכר, 
אּון ֵאייֶנער ָהאט ַפאְרלֹויְרן ַא ְנֵקָבה. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ָנאְך ִגיֶווען ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער. פּון 
ִריְגן אּון  ן ֵזיי ִגיׁשְ ן ִניט ִגיַהאט ָוואס צּו ֶעְסן, ָהאּבְ ִפיר ִפיֶנעף ָיאהר. ִדי ִקיְנֶדעְרִליְך ָהאּבְ
ן ִניט ִגיַהאט ָוואס צּו ֶעְסן. ֶדעְרַווייל ִאיז צּו ֵזיי ָאְנִגיקּוֶמען ֵאיין  ִגיֵווייְנט, ָוואְרן ֵזיי ָהאּבְ
ען  עּפֶ ן ְטׁשֶ ן ִדי ִקיְנֶדער ָאְנִגיהֹויּבְ עס. ָהאּבְ עְטֶלער, ֶער ִאיז ִגיַגאְנֶגען ִמיט ִדי ָטאְרּבֶ ּבֶ
ן ֵזיי ִגיֶגעְסן.  רֹויט, ָהאּבְ ן ּבְ ִזיְך צּו ִאיהם, אּון צּו טּוֶלען ִזיְך צּו ִאיהם. ָהאט ֶער ֵזיי ִגיִגיּבְ
ן ֵזיי ִאיהם ִגיֶעְנֶפעְרט ִמיר  ָהאט ֶער ֵזיי ִגיְפֶרעְגט, פּון ַוואֶנעט קּוְמט ִאיהר ַאֶהער. ָהאּבְ
ן ַאֶוועק צּו ֵגיין  ֵווייְסן ִניט, ָוואְרן ֵזיי ֶזעֶנען ִגיֶווען ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער. ָהאט ֶער ָאְנִגיהֹויּבְ
עְטן, ַאז ֶער ָזאל ֵזיי ֶנעֶמען ִמיט ִזיְך, ָהאט ֶער ֵזיי ִגיָזאְגט  ן ֵזיי ִאיהם ִגיּבֶ פּון ֵזיי. ָהאּבְ
ן ֵזיי ַא קּוק ִגיָטאן,  ָדאס ִוויל ִאיְך ִניט, ַאז ִאיהר ָזאְלט ֵגיין ִמיט ִמיר. ֶדער ַווייל ָהאּבְ
ִליְנד, ִווי ַאזֹוי ֵווייְסט  יי ֵזיי ַא ִחידּוׁש ִגיֶווען, ַאז ֶער ִאיז ּבְ ִליְנד. ִאיז ּבַ עְטֶלער ּבְ ִאיז ֶדער ּבֶ
ה  ֶער צּו ֵגיין )אּון צּום ֶאֶמת, ִאיז ָדאס ַאֵליין ַא ִחידּוׁש, ָוואס ִדי ִקיְנֶדער ִאיז ָדאס ָקׁשֶ
ֵזיי ֶזעֶנען ִגיֶווען ְקלּוֶגע  ִמיר  ִזיְך ְקֵלייֶנע ִקיְנֶדער ִגיֶווען. לּוׁשְ ֵזיי ֶזעֶנען  ִגיֶווען. ָוואְרן 
ט )ֶדער  עְנְטׁשְ יי ֵזיי ַא ִחידּוׁש ִגיֶווען( ָהאט ֶער ֵזיי ִגיּבֶ ער ֶדעם ִאיז ָדאס ּבַ ִקיְנֶדער, ִאיּבֶ
עְטֶלער(, ִאיר ָזאְלט ַזיין ַאזֹוי ִווי ִאיְך. ִאיר ָזאְלט ַזיין ַאזֹוי ַאְלט ִווי ִאיְך.  ִליְנֶדער ּבֶ ּבְ
ן ִדי  רֹויט, אּון ֶער ִאיז ִזיְך ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען. ָהאּבְ ער ִגיָלאְזט ָנאְך ּבְ אּון ֶער ָהאט ֵזיי ִאיּבֶ
ָגָחה ִגיַהאט, אּון ֶער ָהאט ֵזיי  ַרְך ָהאט אֹויף ֵזיי ַהׁשְ ַטאֶנען, ַאז ַהּׁשֵם ִיְתּבָ ִקיְנֶדער ַפאְרׁשְ

ן ֶעְסן. עְטֶלער, ֶער ָזאל ֵזיי ִגיּבְ ִליְנְדן ּבֶ יְקט ַאֶהער ַא ּבְ צּו ִגיׁשְ

ן צּו  ן ֵזיי ִוויֶדער ָאְנִגיהֹויּבְ רֹויט. ָהאּבְ יי ֵזיי אֹויס ִגיַגאְנֶגען ָדאס ּבְ ֶדעְרָנאְך ִאיז ּבַ
ִאין  ִגיֶנעְכִטיְגט.  ער  ִאיּבֶ ָדאְרט  ֵזיי  ן  ָהאּבְ ַנאְכט,  ִגיָוואְרן  ִאיז  ֶדעְרָנאְך  ֶעְסן.  ַרייֶען  ׁשְ
ִגיֵווייְנט.  אּון  ִריְגן  ִגיׁשְ ֵזיי  ן  ָהאּבְ ֶעְסן,  צּו  ִגיַהאט  ט  ִניׁשְ ַווייֶטער  ֵזיי  ן  ָהאּבְ ֶדעְרְפִרי, 
ן  ער, ָהאּבְ עְטֶלער, ָוואס ֶער ִאיז ִגיֶווען ַא טֹויּבֶ ֶדעְרַווייל, ִאיז ִוויֶדער ָאְנִגיקּוֶמען ַא ּבֶ
ן צּו ִאיהם צּו ֵרייְדן, ַווייְזט ֶער ֵזיי ִמיט ִדי ֶהעְנט אּון ָזאְגט צּו ֵזיי. ִאיְך ֶהער  ֵזיי ָאְנִגיהֹויּבְ
ן  רֹויט צּו ֶעְסן, אּון ָהאט ָאְנִגיהֹויּבְ ן ּבְ עְטֶלער ָהאט ֵזיי אֹויְך ִגיִגיּבְ ָגאר ִניט. אּון ֶדער ּבֶ
ן ֵזיי אֹויְך ִגיָוואְלט, ַאז ֶער ָזאל ֵזיי ֶנעֶמען ִמיט ִזיְך, ָהאט  ַאֶוועק צּו ֵגיין פּון ֵזיי. ָהאּבְ
עְנְטׁשט, ַאז ִאיהר ָזאְלט ַזיין ַאזֹוי ִווי ִאיְך.  ט ִגיָוואְלט. אּון ֶער ָהאט ֵזיי אֹויְך ִגיּבֶ ֶער ִניׁשְ

רֹויט, אּון ִאיז ִזיְך ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען. אּון ָהאט ֵזיי אֹויְך ִגיָלאְזט ּבְ

ִריְגן  ן ֵזיי ִוויֶדער ִגיׁשְ רֹויט אֹויְך אֹויְסִגיַגאְנֶגען, ָהאּבְ יי ֵזיי ָדאס ּבְ ֶדעְרָנאְך ִאיז ּבַ
לֹוֶמר  ה. )ּכְ ַבד ּפֶ עְטֶלער, ָוואס ֶער ִאיז ִגיֶווען ַא ּכְ "ל. ִאיז ִוויֶדער ִגיקּוֶמען צּו ֵזיי ַא ּבֶ ּנַ ּכַ
מּוְסן.  ׁשְ צּו  ִאיהם  ִמיט  ן  ָאְנִגיהֹויּבְ ֵזיי  ן  ָהאּבְ מֹויל(  ֶדעם  ִמיט  ְלט  ָטאְמּפְ ִגיׁשְ ָהאט  ֶער 
ֶער  אּון  ֶרעט,  ֶער  ָוואס  ִגיוואּוְסט  ִניט  ֵזיי  ן  ָהאּבְ ֵרייד.  ַזייֶנע  ְלט  ָטאְמּפְ ִגיׁשְ ֶער  ָהאט 
ן ִניט ִגיוואּוְסט ָוואס ֶער ֶרעט, ָוואְרן  ָהאט ָיא ִגיוואּוְסט ָוואס ֵזיי ֶרעְדן. ָנאר ֵזיי ָהאּבְ
רֹויט צּו ֶעְסן. אּון ִאיז  ן ּבְ עְטֶלער ֵזיי אֹויְך ִגיִגיּבְ ְלט. ָהאט ֶדער ּבֶ ָטאְמּפְ ֶער ָהאט ִגיׁשְ
עְנְטׁש, ַאז ֵזיי ָזאְלן ַזיין ִווי ֶער, אּון ִאיז  ִזיְך אֹויְך ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ֵזיי אֹויְך ִגיּבֶ

"ל. ּנַ ִזיְך ַאֶוועק ִגיַגאְנֶגען ּכַ

ְקרּוֶמען  ַא  ִגיַהאט  ָהאט  ֶער  ָוואס  עְטֶלער,  ּבֶ ַא  ִגיקּוֶמען  ִוויֶדער  ִאיז  ֶדעְרָנאְך 
ַא  עְטֶלער,  ּבֶ ַא  ִגיקּוֶמען  ִוויֶדער  ִאיז  ֶדעְרָנאְך  "ל,  ּנַ ּכַ ִגיֶווען  ַאזֹוי  אֹויְך  ִאיז  ַהאְלְדז. 
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ַטֲענֹות אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, "ֶאָּלא ּתֹוֶלה ַהִּיּסּוִרים ַּבֲעֹונֹו", ֶער ֶהעְנְגט ָאן 
)ַרִׁש"י, ָׁשם(. ַאז ֶמען קּוְמט צּום  ַזייֶנע ֲעֵבירֹות  ָדאס ָוואס ַּפאִסיְרט - ִאין 
ֶרִּבי'ן אֹויף ֹראׁש ַהָׁשָנה אּון ֶמען ַוואְרט ָנאְכַאְלץ אֹויף ַא ְיׁשּוָעה, ָזאְגט 
ֶמען ִניְׁשט: "ֶעס ֶהעְלְפט ִניְׁשט אּוַמאן", ָנאר ֶמען טּוט ְּתׁשּוָבה. ַא גֹוי 
ֶווען ֶעס ֵגייט ִאים ִניְׁשט ָוואס ֶער ֶּבעט אּון ַוואְרט ֶדערֹויף - ָהאט ֶער 

ַטֲענֹות אּון ֶער ֶוועְרט ְּברֹוֶגז.

פּוֶנעם  ַּבָקׁשֹות  ֶּבעְטן  ֶדעְרֵּביי  אּון  ְצָדָקה  ֶגעְּבן  פּון  ]ֶרעְדְנִדיג 
ָהאט  ֶרִּבי  ֶדער  ָוואס  ֶדעְרַמאְנט  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ָזאְגן  ִציּון  ַזיין  צּו  קּוֶמען  ֶוועט  ֶעס  ֶווער  רכה(  ִסיָמן  מֹוֲהַר"ן,  )ַחֵיי  צּוֶגעָזאְגט 
ֶדעם ִּתיקּון ַהְּכָלִלי, ִדי ֶצען ַקאִּפיְטֶלעְך ְּתִהיִלים ]ַקאִּפיְטל טז, לב, מא, 
מב, נט, עז, צ, קה, קלז, קנ[ אּון ֶגעְּבן ַא ְּפרּוָטה ִלְצָדָקה ַפאר ַזיין ְזכּות, 
ֲאִפילּו ֶער ָהאט ֶגעטּון ִדי ַהאְרְּבְסֶטע ֲעֵבירֹות: "ֶוועל ִאיְך ִמיְך ֵלייְגן אֹויף 
ִדי ֶלעְנג אּון אֹויף ִדי ְּבֵרייט ִאים ַא טֹוָבה צּו טּון, ַּביי ִדי ֵּפיאֹות ֶוועל 
ְיִׁשיָבה ָהאט  ִאיְך ִאים ַארֹויְסִציֶען פּון ְׁשאֹול ַּתְחִּתית". אּון ֶדער ֹראׁש 
ֶמען  ָזאל  ְצָדָקה,  ַקיין  ֶגעְּבן  ִניְׁשט  ָדאְך  ֶמען  ֶקען  ַׁשָּבת  ַאז  צּוֶגעֵלייְגט, 
'ִאיְנִזין ָהאְּבן' ִּבְׁשַעְת'ן ָזאְגן ֶדעם ִּתיקּון ַהְּכָלִלי ַאז ֶמען ֶוועט ֶגעְּבן ְצָדָקה 

ָנאְך ַׁשָּבת[.

ִאיְך ָהאּב ֶגעֶהעְרט פּון מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו: ֶווען ַא גֹוי ֶרעְגט 
ִזיְך אֹויף, ֶווען ֶעֶּפעס ֵגייט ִאים ִניְׁשט גּוט, ָדאס ֶעְרְׁשֶטע ֶׁשעְלט ֶער ַזיין 
ָאְּפָגאט ִמיט ְקָללֹות ִנְמָרצֹות... ָאֶּבער ַא ִאיד ָהאט ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַקיין 
ַטֲענֹות אֹויְפ'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ֵווייְסט ַאז ִזיֶכער ַדאְרף ֶער ְּתׁשּוָבה טּון.

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א', ִסיָמן קצו(: "ָאסּור ָלָאָדם 
ַלֲעֹמד ַעְצמֹו ַעל ׁשּום ָּדָבר, ַהְינּו ֶׁשָאסּור ְלִהְתַעֵּקׁש ִּבְתִפיָּלתֹו, ֶׁשַהָּקדֹוׁש 
ָּברּוְך הּוא ַיֲעֶׂשה לֹו ַּדְוָקא ֶאת ַּבָּקָׁשתֹו ְוכּו'" ַא ֶמעְנְטׁש ָטאר ִזיְך ִניְׁשט 
ִאים  ִמיט  מּוז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַּביים  ַאייְנ'ֲעְקְשֶנ'ען 
טּון ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל. "ַרק ָצִריְך ְלִהְתַּפֵּלל ּוְלִהְתַחֵּנן ִלְפֵני ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך 
אר  נַָ ָלאו",  ָלאו  ְוִאם  ִיֵּתן,  ִיְתָּבַרְך,  ַהֵּׁשם  ִיֵּתן  ִאם  ְוַתֲחנּוִנים,  ְּבַרֲחִמים 
ֶּבעט  ֶמען  ִווי  ַאזֹוי  ַרְחָמנּות,  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  ַדאְרף  ֶמען 
ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ָהאְּבן;  ַרְחָמנּות  ָזאל  ֶער  ֵאייֶנעם  ַּביי  ִזיְך 
ִאים ֶהעְלְפן ִאיז גּוט, אּון ַאז ֶער ֶוועט ִאים ִניְׁשט ָנאְכֶגעְּבן - ִאיז ִניְׁשט. 
ִמיט ֶדעם ַטייְטְׁשט ֶדער ֶרִּבי ָוואס ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָזאְגן )ָאבֹות ב, 
יג(: "ַאל ַּתַעׂש ְּתִפָּלְתָך ֶקַבע", ֶקַבע ִאיז ַא ָלׁשֹון פּון ְּגֵזָלה, ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ְׁשֵטייט )ִמְׁשִלי כב, כג(: "'ְוָקַבע ֶאת ֹקְבֵעיֶהם ָנֶפׁש', ַהְינּו ֶׁשָּכל ַמה ֶּׁשהּוא 
ְמַבֵּקׁש, ֵהן ַּפְרָנָסה אֹו ָּבִנים אֹו ְׁשָאר ְצָרִכים, ָאסּור ְלִהְתַעֵּקׁש ְוַלֲעֹמד 
ַעְצמֹו ִּבְתִפיָּלתֹו, ֶׁשַּדְוָקא ַיֲעֶׂשה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶאת ְּתִפיָּלתֹו", ֶווען 
ֶמען ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַּפְרָנָסה, אֹויף ִקיְנֶדער ָאֶדער ַאְנֶדעֶרע 
ִווי  ַאזֹוי  ַזיין  מּוז  ֶעס  ַאז  ַאייְנ'ַעְקְשְׁנ'ֶען  ִניְׁשט  ִזיְך  ֶמען  ָטאר  ֶגעֶּבעְטן, 
ֶער ִוויל, "ִּכי ֶזה הּוא ְּתִפיַּלת ֶקַבע, ֶׁשּלֹוֵקַח ַהָּדָבר ְּבָחְזָקה ִּבְגֵזָלה, ַרק 

ִיְתַּפֵּלל ַרֲחִמים ְוַתֲחנּוִנים ַּכַּנ"ל".

ֶעס ִאיז ִמיְך ָנאְך ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ֵּבייֶגעַפאְלן צּו ָזאְגן 'ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין 
ֶגעֶּבעְטן אּון ֶעס ָהאט ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן...' ַפאְרֶקעְרט, ִאיְך ְטַראְכט ֵאייִּביג 

'ֶאְפָׁשר ַדאְרף ִאיְך ֶּבעֶסער ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן'.

'ָאְּפֶגעֶרעְדט' אּון 'אֹויְסֶגעֶרעְדט'

ִוויֶדער  ַזאְך,  ֶהעְכְסֶטע  ִדי  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  'אֹויְסֶרעְדן'  ִזיְך 
אּון  'ָאְּפֶגעֶרעְדט'  ַזאְך.  גּוֶטע  ַקיין  ִניְׁשט  ִאיז  ְקָלאְגן'  אּון  'ָאְּפֶרעְדן  ִזיְך 
ִזיְך  ֶמען  ָטאר  ָאְּפֶרעְדן  ֶוועְלְטן.  ַאְנֶדעֶרע  ְצֵוויי  ֶזעֶנען  'אֹויְסֶגעֶרעְדט' 
ֶמעְנְטׁש  ַא  ֲאִפילּו  ָגאְרִניְׁשט;  ָאְּפֶרעְדן אֹויף  ִניְׁשט  ִזיְך  ֶמען ָטאר  ִניְׁשט, 
ֵגייט ַאִריֶּבער ִּביֶטעֶרע ְׁשֶוועֶרע ִנְסיֹונֹות ַדאְרף ֶער ִוויְסן אּון ֶגעֶדעְנֶקען 
ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט ִמיט ַא ּפּוְנְקְטִליֶכע ֶחְׁשּבֹון אּון ִזיְך 
ִניְׁשט ָאְּפֶרעְדן ַחס ְוָׁשלֹום, ֶמען ַדאְרף ִוויְסן ַאז ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ד(:  לב,  )ְדָבִרים  ָּפסּוק  ֶדעם  ַחֶזְר'ן  ִזיְך  ַדאְרף  ֶמען  גּוט,  ִאיז  ָדאס   - טּוט 
ַצִּדיק  ָעֶול,  ְוֵאין  ִמְשָּׁפט, ֵקל ֱאמּוָנה  ְּדָרָכיו  ָכל  ִּכי  ָּפֳעלֹו  ָּתִמים  "ַהּצּור 

ְוָיָשׁר הּוא".

ַמְדֵריָגה  ְגרֹויֶסע  ִדי  ִאיז  ָדאס  ָיא;  ָדאס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  אֹויְסֶרעְדן 

ִּביֶטעֶרע  ְׁשֶוועֶרע  ֵזיי  אֹויף  ַאִריֶּבער  ֵגייט  ֶעס  ֶווען  טּוֶען,  ַצִדיִקים  ָוואס 
ַקיין  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ֵזיי  ַהְכָנָעה,  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֵזיי  ֶרעְדן  ִנְסיֹונֹות 
ִניְׁשט:  ֵקייְנָמאל  ְפֶרעְגן  ֵזיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  אֹויְפ'ן  ְוָׁשלֹום  ַחס  ַקְשׁיּות 
"ַפאְרָוואס?" ֵזיי ֵווייְסן ַאז ָדאס קּוְמט ֵזיי, ֶדעְרַפאר ֶלעְּבן ֵזיי ְׁשֶטעְנִדיג 
ִמיט ְּתׁשּוָבה. ֵזיי טּוֶען ְּתׁשּוָבה, ֵזיי ֶנעֶמען ִזיְך ָפאר ַאֶלעס צּו ַפאְרֶרעְכְטן, 
ָזאל  ֶער  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ּוְבַתֲחנּוִנים  ְּבַרֲחִמים  ֶּבעט  ַצִּדיק  ֶדער 

ַרְחָמנּות ָהאְּבן אֹויף ִאים.

ָׁשלֹום ַּבִית

ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: ַאזֹוי ִווי ֶמען ִאיז 
ִזיְך צּוַזאְמֶגעקּוֶמען ַאֶלע ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו 'ַּתְלִמיֵדי ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש' פּון ַאֶלע 
ֶלעְנֶדער, ַדאְרף ֶמען ֶרעְדן פּון ָׁשלֹום ַּבִית; ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ָנאְך ַא ְּפַלאץ 
ַווייל  ֶרִּבי'ן,  ַּביים  ִווי  ַּבִית'  'ָׁשלֹום  ָּדגּוׁש אֹויף  ַאַזא  ֵלייְגן  ָזאל  ֶמען  וואּו 

'ָׁשלֹום ַּבִית' ִאיז ַא ְיסֹוד ַהְיסֹודֹות ִאין ְּבֶרְסֶלב.

ֶעס  ִאיז  ִאיְנְדרֹויְסן,  ַּבייַנאְכט  ִזיְך  ְדֵרייְדט  ָוואס  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא 
ָהאט  ֶער  ַרְחָמנּות,  ַא  ָדאְך  ִאיז  ָּבחּור  ַא  ֵמיָלא  ַקְׁשָיא;  מֹוָרא'ִדיֶגע  ַא 
ֶנעֶּבעְך ִניְׁשט וואּו צּו ֵגיין, וואּו ָזאל ֶער ֵגיין? ְדֵרייְדט ֶער ִזיְך ַּבייַנאְכט 
ַא  ֶזעֶנען  ָּבחּוִרים  ַאֶלע  ִניְׁשט  ַאז  ִוויְסן,  ָאֶּבער  ַדאְרף  ]ֶמען  ִאיְנְדרֹויְסן, 
ַרְחָמנּות, ֶעס ֶזעֶנען ָדא ָּבחּוִרים ָוואס ֶמען ְטָראְגט ֵזיי ָאן ִׁשידּוִכים אּון 
ֵזיי ָזאְגן ָאּפ ֵאייֶנע ָנאְך ִדי ַאְנֶדעֶרע, ַווייל ַקיין ֵאייֶנע ַּפאְסט ִניְׁשט ַפאר 
ֵזיי... ִדי ֶזעֶנען ִזיְך ַאֵלייְנס ׁשּוְלִדיג, ִוויַלאְנג ֶלעְּבט ֶדען ַא ֶמעְנְטׁש, ִזיְּבן 
הּוְנֶדעְרט ָיאר? ֶמען ֶלעְּבט ְּבלֹויז ִזיֶּבעִציג ָיאר, ַדאְרף ֶמען ֲחתּוָנה ָהאְּבן 
ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ֶוועְגן, אּון ְּבֶרעְנֶגען דֹורֹות אֹויְך ִדי ֶוועְלט[, ָאֶּבער 
ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ָוואס ָהאט ֲחתּוָנה ֶגעַהאט, ָוואס זּוְכְסטּו ִאיְנְדרֹויְסן? ֵגיי 
ַאֵהיים, ַאז דּו ִוויְלְסט ֶעְרֶגעץ ֵגיין – ֵגיי ִמיט ַדיין ַווייּב, ָוואס ִאיז ֶגעֶׁשען 
ִמיט ִדיר ַאז דּו זּוְכְסט צּו ַאְנְטלֹויְפן פּון ְׁשטּוּב? ָדאס ַאז ַדיין ַווייּב ָהאט 
אר  ִניְׁשט ַקיין ֵחן ִאין ַדייֶנע אֹויְגן ָהאט ָגאְרִניְׁשט ִמיט ִאיר, ֶעס ָהאט נַָ
ִמיט ִדיר! טּו ְּתׁשּוָבה, ַוואְרף ַאֶוועק ַדיין ֶטעֶלעָפאֹון, ֶוועט ִזי ַּבאקּוֶמען 

ֵחן ִאין ַדייֶנע אֹויְגן.

ַזיי דּו ִאיר ֶטעֶרעִּפיְסט

ַווייּב  ַמיין  ַאז  טּון  ִאיְך  ָזאל  'ָוואס  ִמיר:  ְפֶרעְגט  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא 
ַגאְנְצן  ַא  ֵווייְנט  ִזי  אּון  ִקיְנד,  ַאְלס  פּון  ֵווייָטאג  ַאְלֶטע  ִמיר  ֶדעְרֵצייְלט 
ָטאג?' ָזאג ִאיְך ִאים, ַדאְרְפְסט ָגאְרִניְׁשט טּון, ֶהער ִאיר אֹויס אּון ַווייז 
ִאיר ִמיְטֶגעִפיל, ִזי ָזאל ִדיר ַארֹויְסֶגעְּבן ִאיר ַגאְנֶצע ֵווייָטאג, ַאֶלעס ָוואס 
ַּבאֶדעְרט ִאיר פּון ִאיר יּוְגְנט, ַאזֹוי ֶוועט ִזי ַזיין ַא ֶגעזּוְנֶטע ְפרֹוי, אּון ִזי 
ִאיז ֶדער  ַא ְפרֹוי -  ִדי ֶּבעְסֶטע ֶטעֶרעִּפי ַפאר  ֵווייֶנען;  ִניְׁשט  ֶוועט ֶמער 
ַמאן, ַא ַמאן ֶקען אֹויְפּבֹויֶען ַזיין ַווייּב ִזי ָזאל ַזיין ֶגעזּוְנט אּון ְׁשַטאְרק, 
אּון ִמיט ַאַסאְך ַסְבָלנּות ֶקען ֶמען ַארֹויְסֶנעֶמען ַאֶלע ַאְלֶטע ֵווייָטאג פּון 
ָלאְזן  אּון  אֹויְסֶהעְרן  ַדאְרף  ֶמען  ְסקּול,  פּון  אּון  ְׁשטּוּב  פּון  ִקיְנד,  ַאְלס 
אֹויְסֶרעְדן - ֲאִפילּו ֶמען ָהאט ִניְׁשט ָוואס צּו ֶעְנְטֶפעְרן, אּון ֶמען ֵווייְסט 

ִניְׁשט ָוואס צּו ֶעְנְטֶפעְרן.

ַא  ָהאט  ַווייּב  'ַמיין  ְּפָראְּבֶלעם',  ַא  ָהאט  ַווייּב  'ַמיין  ָזאְגן  ַאְנְׁשָטאט 
ָעַבר', ַמיין ַווייּב ָהאט 'ִאיׁשּו"ס', אּון ִאיר ִׁשיְקן צּו ֶטעֶרעִּפי, ַזיי דּו ִאיר 
ֶטעֶרעִּפיְסט, ֶהער אֹויס ִאיר ֶגעֵוויין אּון ִאיֶרע ַמֲעִׂשיֹות, ֶוועט ִזי ֶוועְרן ַא 

ֶגעזּוְנֶטע ְפרֹוי.

ְׁשֶּפעֶטער ֶקען ֶמען ַּבארּוִאיְגן

ֶעס ִאיז ִוויְכִטיג צּו ִוויְסן, ַאז ֶווען ִדי ַווייּב ְׁשֵרייֶעט אֹויף ִדי ִקיְנֶדער 
ֶקען ֶמען ִאיר ִניְׁשט ֶדעָמאְלט ָזאְגן מּוָסר, ַאז ֶמען ָטאר ִניְׁשט ְׁשֵרייֶען אּון 
ִקיְנֶדער  ִדי  ַאז  ַמֲעֶׂשה ַדאְרף ֶמען צּוֶהעְלְפן  ִּבְׁשַעת  ִקיְנֶדער,  ִדי  ְׁשָלאְגן 
ֶווען ִדי ִקיְנֶדער ְׁשָלאְפן ׁשֹוין, ֶקען ֶמען  ָזאְלן ָפאְלְגן, ֶעְרְׁשט ְׁשֶּפעֶטער 
ִאיר ַּבארּוִאיְגן ַאז ֶּבֶאֶמת ֶזעֶנען ִדי ִקיְנֶדער וואֹויל, ֵזיי ִוויְלן ַזיין גּוט, אּון 

ֶמען ַדאְרף ֶרעְדן צּו ֵזיי ָאן ְׁשֵרייֶען אּון ְׁשָלאְגן.

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ֶהעְלְפן ִמיר ָזאְלן ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן, ֶוועְלן 
ִמיר ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, ָאֵמן.


