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, ָדאס ִאיז ִדי ְסעּוָדה פּון ַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן "ָמִׁשיַח'ס ְסעּוָדה", אּון אֹוי "ַּבַעל ֵׁשם טֹוב'ס ְסעּוָדה"
ָרֵאל ֶווען ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ָפאְרן אֹויף ֶאֶרץ ִיְׂש ן צּום ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאין ֶדעם ָטאג, יּב ֶדער ֵנס ָוואס ִאיז ֶגעֶׁשעצּולִ 

 ִזי צּו ְטֶרעְפן ִמיְטן אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש, אּון דּוְר ֶדעם ְּבֶרעְנְגן ָמִׁשיַח.
ַאָראְּפְּבֶרעְנֶגען לֹויט ִווי  ֶמען ִפיְרט ִזי צּו ֶדעְרֵצייְלן ִדי ַמֲעֶׂשה ַּביי ִדי ְסעּוָדה ַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח, ִמיר ֶוועְלן ֶעס ָדא

  ְמקּוָּבל ִדי ַמֲעֶׂשה פּון ִדי ְפִריֶעְרִדיֶגע דֹורֹות.ֶגעַהאט ֶדעְרֵצייְלט, לֹויט ִווי ֶער ָהאט ָהאט ָדאס מֹוַהָרא"ׁש 
 

  

  ֶמעֶזעִּביְזׁש
ֶעס ִאיז ַּבאַקאְנט ַאז ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל 
ֵׁשם טֹוב זי"ע ָהאט ִזי ַּבאֶזעְצט ִאין ֶדעם 

ׁש", ָדאס ִאיז ַא ְקֵלייֶנעם ְׁשֶטעְטל "ֶמעֶזעִּביזְ 
ַטאֶקע ַא ְקֵלייֶנע ְׁשֶטעְטל ִאין אּוְקַרייֶנע 
ָאֶּבער פּון ֶדעם ְקֵלייֶנעם ְׁשֶטעְטל ִאיז 

ִטיְגֵקייט ָוואס ַארֹויְסֶגעקּוֶמען ַאַזא ֶלעכְ 
 אָלאְכְטן ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט.ָהאט ּבַ 

ָהאט אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ַאז ַאֶלעס ִאיז  ,ַפאר ֶיעְדן ֵאייֶנעם ֵאיין ַזא

אּון ָוואס ֶמען ַדאְרף ָזאל  ,ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער
ֶמען ָנאר ֶּבעְטן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַאֶלע 
ְּפָראְּבֶלעֶמען ָוואס ֶמען ָהאט ִאיז ָנאר ִווי 

ן ֶקען ִזי ן ַאז ֶמעייַלאְנג ֶמען ֶרעְדט ִזי ַא 
 ַאן ֵעָצה ֶגעְּבן ָאן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ןַאֵליי

אֹויס ָאֶּבער ֶלעְרְנט ִזי  ִאידִווי ָנאר ַא 
אּון ֶגעֶדעְנְקט ַאז ַאֶלעס ִפיְרט ָנאר ֶדער 

ֶלעְּבן,  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶער ַא ְגִליְקֶלע
ָוואס ֶער , ןיז ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַאֵלייֵווייל ֶער ִא 

 ַדאְרף ֶּבעט ֶער פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
 ַאז ֶעס ָהאְּבן ְגַליי ַפאְרְׁשֵטייט ִזי
ָאְנֶגעקּוֶמען צּו קּוֶמען ַאַסא ִאיְדן צּום ַּבַעל 

ֶהעְרן פּוֶנעם  ִווילֶיעֶדער  ,ֵׁשם טֹוב
אּון ֶעס ְפֶלעְגן קּוֶמען ַאֶלע  ,ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

 ִאיְדן עיי ָּפׁשּוֶט ְׁשן ֵס ֶמעְנְט  ָסאְרט
ס, אּון ַאזֹוי אֹוי אּון ְׁשַנייֶדעְר ס ׁשּוְסֶטעְר 

ִאיְדן, ֶיעֶדער  עְלִמיֵדי ֲחָכִמים אּון ָחׁשּובֶ ַּת 
ִאיז ִזי ֶגעקּוֶמען ִמיט ַזיין ֶּפעְקל ָצרֹות צּום 

ַּבַעל ֵׁשם טֹוב אּון ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט 
ֵקיין  אט ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשָט ֶיעְדן אֹויְסֶגעֶלעְרנְ 

 ,ַאְנֶדעֶרע ֵעָצה ָנאר צּו ֵגיין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן
ִזי אֹויְסֶרעְדן ִדי ַגאְנֶצע ַהאְרץ ִמיט ַאֶלע 

ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶדער 'ָצרֹות ָנאר ַפאְר 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט ֶיעְדן אֹויס אּון ֶער 

 .ֶיעְדן ֶהעְלְפט
עֹוָלם ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶּבעְטן ֶדער 

ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶמען ִאיז ֶגעָהאְלְפן 
 ֶגעָוואְרן, אּון ֶמען ָהאט ֶגעֶזען ַאַסא
מֹוְפִתים, אּון ַאזֹוי ִאיז ֶדער ְקֵליין ְׁשֶטעְטל 

ׁש" ֶגעָוואְרן ִווי ַא ַמאְגֶנעט ָוואס "ֶמעֶזעִּביזְ 
יִדיֶׁשע ִא י ַאַסא ָהאט ֶגעצֹויְגן צּו זִ 

  ִקיְנֶדער.
  

 ִדי ִמְתַנְגִדים
ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ַאז פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט 
ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶפעְלט ֵקיין ִמְתַנְגִדים ָוואס 

ַאזֹוי  ,ן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב'ָהאְּבן ֶגעְקִריְגט אֹויפְ 
ִווי ֵאייִּביג ֶווען ַא ַצִדיק ֶלעְרְנט אֹויס גּוֶטע 

 ַאֶלעָמאלַזאְכן ַפאר ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ִאיז 
ִווי ַאזֹוי ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ְקִריְגן אֹויף ִאים, 

ִמיר ְטֶרעְפן ׁשֹוין ַּביי ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָוואס 
ֶלעְרֶנען ֶדער ֶעְרְׁשֶטער אֹויְסצּו ִאיז ֶגעֶווען

ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ַאז ֶעס ִאיז ָדא ַא 
ָהאט ֶער  ,ַּבאֶׁשעֶפער ָוואס ִפיְרט ִדי ֶוועְלט

אֹוי ֶגעַהאט ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ֶגעְקִריְגט 
אֹויף ִאים, ֶווען ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט 
ֶגעְגָראְּבן ְקֶוועֶלער ַוואֶסער ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען 

ָוואס  ,ִליְׁשִּתים אּון ֶעס ַפאְרְׁשָטאְּפטִדי ּפְ 

ָדאס ֵמייְנט ַאז ַאְבָרָהם ָאִבינּו ָהאט ֶגעַמאְכט 
ְקֶוועֶלער פּון ֶאמּוָנה אֹויְסצּוֶלעְרֶנען ַפאר 

 ,ֶיעְדן ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער
ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען ִדי ְּפִליְׁשִּתים ִדי ֵליִצים אּון 

ֹויְּבן צּו ַמאְכן ֵליָצנּות פּון ַאְבָרָהם ָאְנֶגעה
ט ַאזֹוי ַּביי ייט ֶדעָמאְלט ֶגעֶׁשעָאִבינּו, אּון זַ 

ַצִדיק ַאז ֶעס ִאיז ֵאייִּביג ָדא ֶמעְנְטְׁשן  ןֶיעְד 
  ָוואס ְקִריְגן אֹויף ֵזיי.

 

  ִדי ֶוועְגן פּון ַּבַעל ֵׁשם טֹוב זי"ע
 ְלטֶוועְרן ַפאְרְׁשְּפֵרייט אֹויף ִדי ֶווע

ָאֶּבער ְלַמֲעֶׂשה ָהאְּבן ִדי ֶוועְגן פּוֶנעם 
ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ַאַרייְנצּוֵגיין ִאין ִדי ֶוועְלט, ֲאִפילּו פּון 
ָאְנַפאְנג ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֶגעִוויֶסע ַצִדיִקים 
ָוואס ָהאְּבן אֹוי ֶגעְקִריְגט אֹויְפן ַּבַעל ֵׁשם 

ִווי ְלָמָׁשל ֶדער ֵהייִליֶגער ְגָר"א זי"ע , טֹוב
אּון ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים, ָאֶּבער ֵזייֶער ַמֲחלֹוֶקת 

יז ֶגעֶווען ְלֵׁשם ָׁשַמִים, אּון ִניְׁשט ִווי ְסַּתם ִא 
ם צּו ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן ֶגעְקִריְגט ְסַּת 

ן, ִדי ַצִדיִקים ָהאְּבן ֶגעְקִריְגט ְטֶׁשעֶּפע
 ן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֵווייל ֵזיי ָהאְּבן'אֹויפְ 

ֶמען , ייֶע ֶוועגֶגעַהאְלְטן ַאז ָדאס ִאיז ַא נֵ 
ֶמען ְטֶרעְפט אּון ק פּון ִדי ְמסֹוָרה ֵגייט ַאֶווע
ייֶע ְגִריְנֶגע ֶוועְגן, צּו ִדיֶנען ֶדעם ִזי אֹויס נֵ 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
ַאַסא ֶעְרִליֶכע ִאיְדן ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען 
צּום ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִזי צּו ַטֲעֶנה'ן ִמיט ִאים, 

ְגט אּון ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶיעְדן ֶגעָזא
ַאז ַזיין ֵאייְנִציְגְסֶטע ִציל ִאיז ָנאר 
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אֹויְסצּוֶלעְרֶנען ַפאר ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ַאז 
ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער אּון ַאז ָוואס 
ֶמען ַדאְרף ָזאל ֶמען ָנאר ֶּבעְטן פּוֶנעם 

 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֵווייל ָנאר ֶער ֶקען ֶהעְלְפן.
ז ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶמען ֶדעְרֵצייְלט ַא 

ֶגעקּוֶמען צּום ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַא 
ְגרֹויֶסער ָגאֹון, אּון ֶער ָהאט ֶגע'ַטֲעֶנה'ט 
 צּום ַּבַעל ֵׁשם טֹוב: "ֶווער ָהאט ֵאיי
אֹויְסֶגעָזאְגט ַדיין ַנייֶעם ֶוועג, ִמיר ָהאְּבן 
ֵאייִּביג ֶגעוואּוְסט ַאז ֶמען ָטאר ִניְׁשט זּוְכן 

יין ַנייֶע ֶוועְגן ֶמען ַדאְרף ָנאְכֵגיין ִדי ֵק 
ְמסֹוָרה, ִווי ַאזֹוי ֶקעְנט ִאיר קּוֶמען ִמיט ַנייֶע 
ַזאְכן ָוואס ִמיר ָהאְּבן ֵקייְנָמאל ִניְׁשט 

 ֶגעֶהעְרט?!"
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ִאים 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶער ָהאט ִניְׁשט 

ֶער ִאיז  ,ם ַנייֶע ַזאְכןאֹויְסֶגעְטָראְפן ֵקיין ׁשּו
 עָנאר ֶגעקּוֶמען צּוִריק ְּבֶרעְנְגן ִדי ָּפׁשּוֶט 

 ֶאמּוָנה ָוואס ִאיז ַפאְרֶגעְסן ֶגעָוואְרן ְּבֶמֶׁש
"ִאי ִּבין ָנאר ֶגעקּוֶמען ֶדעם ְׁשֶוועְרן ָגלּות, 

ֶדעְרַמאֶנען ַפאר ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער ַאז ֶדער 
ִדי ֶוועְלט אּון ַאֶלעס  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט

ַאֶלעס ָוואס טּוט  ,ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער
ִזי אֹויף ֶדער ֶוועְלט ָהאט ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעַמאְכט צּו ֶדעְרַמאֶנען ִאיְדן 
ַאז ֵזיי ָזאְלן צּוִריק קּוֶמען צּו ִאים, אּון 
ֲאִפילּו ֶווען דּו ֶהעְרְסט ַא ָטֵמא'ֶנער גֹוי 
ֶרעְדן ִאיז ָדאס אֹוי ֶעֶּפעס ַא ְׁשִליחּות 

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ,ייֶּבעְרְׁשְטןפּוֶנעם ֵא 
 ."ָהאט ִמיט ֶדעם ֶגעָוואְלט ֶעֶּפעס ָזאְגן

ֶווען ֶדער ָגאֹון ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי 
ֶוועְרֶטער פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז 
ֶער אֹויְפֶגעַטאְנְצן פּון ַזיין ְּפַלאץ אּון 

ם!" ִווי ֶגעָזאְגט: "ַחס ְוָׁשלֹום! ַחס ְוָׁשלֹו
ז ַא ַא  ,ַאזֹוי ֶקעְנט ִאיר ָזאְגן ַאַזא ַזא

ִליַח פּוֶנעם ָטֵמא'ֶנער גֹוי ִאיז ַא ָׁש 
 ֵאייֶּבעְרְׁשְטן?!

ֶיעֶנע ִמינּוט ָהאט ַא גֹוי ָוואס  ִאין
ַפאֶרעְכט ְקֵלייֶנע צּוְּבָראֶכעֶנע ַזאְכן 

'ן ִטיר פּון ַּבַעל ֵׁשם יפְ ַאַרייְנֶגעְקַלאְּפט אֹו
"ֶאְפֶׁשר ִאיז ָדא ֶעֶּפעס  :ן ֶגעְפֶרעְגטטֹוב אּו

ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ,צּו ַפאֶרעְכְטן ָדא?"
ָהאט ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ִמיט ַא ְׁשֵמייְכל 
"ֶקעְנְסט ֵגיין, ַּביי ִמיר ִאיז ָּברּו ה' ַאֶלעס 

ֶעס ִאיז ָגאְרִניְׁשט ָדא צּו  ,ַפאָראְכְטן
ער גֹוי ִאיז ִניְׁשט ַפאֶרעְכְטן ָדא", ָאֶּבער ֶד 

ֶגעֶווען צּוְפִריְדן ָנאר ֶער ָהאט ַווייֶטער 
ר ִאיז ֶדער ִטיׁש ַאִּביְסל ֶגעְפֶרעְגט: "ֶאְפָׁש 

 ,צּוְּבָראְכן אּון ִאי ֶקען ֶעס ַפאֶרעְכְטן?"
"ֵניין, ֶדער ִטיׁש  :ָזאְגט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב

ִניְׁשט ִאיז ָּברּו ה' ֵזייֶער גּוט ֶעס ִאיז ָגאְר 
ֶדער גֹוי ְפֶרעְגט ַווייֶטער:  ,צּוְּבָראְכן"

 ,"ֶאְפֶׁשר ִאיז ֶדער ֶּבעט ַאִּביְסל צּוְּבָראְכן?"
ָזאְגט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב: "ֵניין, ֶדער ֶּבעט 

ֶדער גֹוי  ,יין"יז ָּברּו ה' אֹוי ֵזייֶער פֵ ִא 
ֶער ְפֶרעְגט ַווייֶטער:  ,ָלאְזט ִניְׁשט ָאּפ

ר ִאיז ֶאְפָׁש  ,קּוק גּוט ִאיֶּבער ,ר ָדא"ָאֶּבע
ָדא ֶעֶּפעס ָוואס ֶמען ַדאְרף ָדא ַפאֶרעְכְטן" 
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶעְנְטֶפעְרט ִאים ַווייֶטער: 

ִאי ָהאּב ׁשֹוין ַאֶלעס  ,"ֶקעְנְסט ֵגיין
ִאיֶּבעְרֶגעקּוְקט אּון ַאֶלעס ִאיז ָּברּו ה' 

ן" ֶדער גֹוי ַפאָראְכְטן אֹויְפ'ן ֶּבעְסְטן אֹופָ 
ִאיז ִזי ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען פּון ָדאְרט ִמיט 

 ַעְגַמת ֶנֶפׁש.
רּוְפט ִזי ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָאן צּו ֶדעם 

יְטֶגעַהאְלְטן ִדי ַגאְנֶצע ָגאֹון ָוואס ָהאט ִמ 
"ִאי ַדאְנק אּון ִאי לֹויּב ֶדעם ַמֲעֶׂשה: 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָוואס ָהאט ִמיר צּוֶגעִׁשיְקט 
ֶער  ,יין מּוָסר ֵסֶפרֶער ִאיז ָדא ַמ  ,ֶדעם גֹוי

ִאיז ִמיר ֶגעקּוֶמען ֶדעְרַמאֶנען ַאז ִאי ָזאל 
אְכְטן אֹויּב ִמיר ָנאְכַאָמאל גּוט ִאיֶּבעְרְטַר 

אֹויּב ִאי ִפיר ִמי אֹויף ִווי  ,ִאי ִּבין גּוט
ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, אּון ִאי ָהאּב ִאים 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ַּביי ִמיר ִאיז ָּברּו ה' ַאֶלעס 
ַפאָראְכְטן, ָאֶּבער ֶער ָהאט ִניְׁשט 
 ָאְּפֶגעָלאְזט ָנאר ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט ַאז ִאי

אל גּוט ִאיֶּבעְרקּוְקן אֹויּב ַאֶלעס ִאיז ַטאֶקע זָ 
 ה' ִאי ִווי ֶעס ַדאְרף צּו ַזיין, ָאֶּבער ָּברּו
ִּבין ִאיְנַגאְנְצן ַפאָראְכְטן אּון ֶעס ֶפעְלט ִמיר 

 ."ָגאְרִניְׁשט
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט אֹויְסֶגעִפיְרט 

ִאיר ט ָזאְגט צּום ָגאֹון: "ֶיעְצט ֶזעאּון ֶגע
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען ִׁשיְקן  ֶדערָדא ְקָלאר ַאז 

ֶדעְרַמאֶנען ַא גֹוי ַפאר ַא ְׁשִליַח ִמיר צּו 
 ן!"ְּתׁשּוָבה צּו טּו

  

 דּו ֶקעְנְסט ָנאר דּו ִוויְלְסט ִניְׁשט
ֶווען ֶדער ָגאֹון ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי 
 ֶוועְרֶטער פּוֶנעם ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶער ִזי
ֵזייֶער אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ֶגעָזאְגט: "ַאֶלעס 

ָוואס ִאיר  ,ייֶנעֶמען פּון ַא נְ ֶקען ִאי ָנא ָא 
אּון  ער,ער ֵאייֶּבעְרְׁשֶט ָזאְגט ַאז ַאֶלעס ִאיז ֶד 

ֵקיין ׁשּום ַזא ֶגעֶׁשעט ִניְׁשט אֹויף ֶדער 
ָאֶּבער ָדאס  ,ֶוועְלט ָאן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֵמא'ֶנער גֹוי ר ָזאְגט ַאז ֲאִפילּו ַא ָט ָוואס ִאי
ִליַח פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָדאס ֶקען ַזיין ַא ָׁש 

 !"ֶנעֶמעןנְ ָא ֶקען ִאי ִניְׁשט 

 ֶעְנְטֶפעְרט ִאים ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב:
ֶנעֶמען, ָנאר דּו נְ "ֶקעֶנען, ֶקעְנְסטּו ָדאס ָא 

ִוויְלן ֶוועְסטּו ִוויְלְסט ִניְׁשט, אֹויּב דּו ֶוועְסט 
 ֶקעֶנען!".

אֹויְפן ֶוועג ַאֵהיים ְׁשֶטעְלט ַא גֹוי ָאּפ 
ֶדעם ָוואְגן פּוֶנעם ָגאֹון אּון ָזאְגט 
ֵווייֶנעְנִדיג: "ֶאְפֶׁשר ֶקעְנט ִאיר ִמיר קּוֶמען 

יין ָוואְגן ִמיְטן ֶפעְרד ָהאט ִזי ַמ  ,ֶהעְלְפן
ן ִזי ַאֶלע ְפרּוְכט ָהאּבְ  ,ִאיֶּבעְרֶגעְדֵרייט

ִמיר ֶהעְלְפן  ִּביֶטע קּוְמט ,אֹויְסֶגעָגאְסן
 צּוִריק אֹויְפצּוְׁשֶטעְלן ֶדעם ָוואְגן".

ָזאְגט ִאים ֶדער ָגאֹון: "דּו ֶזעְסט ִניְׁשט 
ַאז ִאי ִּבין ַאן ַאְלֶטער ְׁשַוואֶכער ֶמעְנְטׁש? 
ִאי ֶקען ִדיר ִניְׁשט ֶהעְלְפן אֹויְפֵהייְּבן ַא 

ער גֹוי ָהאט ִזי אֹויְפֶגעֶרעְגט אּון ֶד  ,ָוואְגן"
"ֶקעֶנען, ֶקעְנְסטּו ִמי ֶהעְלְפן, ֶגעְׁשִריְגן: 

ֶווען ֶדער  ָנאר דּו ִוויְלְסט ִניְׁשט ֶהעְלְפן!"
ָגאֹון ָהאט ֶגעֶהעְרט ִדי ֶוועְרֶטער ָהאט ֶער 
ֶגעְטַראְכט צּו ִזי: "ִדי ֶזעְלֶּבע ֶוועְרֶטער 

ֶהעְרט פּוֶנעם ַּבַעל ֵׁשם ָהאּב ִאי ָדא ֶגע
 טֹוב ַאָּפאר ִמינּוט צּוִריק, ֶיעְצט ֶהער ִאי

ׁש ַא ְׁשִליחּות פּון ִהיְמל דּוְר ַא ָדא ַמָמ 
ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן ֵזייֶער  ,גֹוי"

ִאיֶּבעְרֶגענּוֶמען, ֶער ָהאט ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז 
ואְגן ֶער ֵגייט ַוואְרְטן ִּביז ֶעס קּוְמט ָנא ַא וָ 

ָוואס ֶוועט ֶהעְלְפן ֶדעם גֹוי, אּון ָנאְכֶדעם 
ֶוועט ֶער ְגַליי צּוִריק ָפאְרן צּום ַּבַעל ֵׁשם 

ֵווייל ֶיעְצט ָהאט ִאים ֶדער  ,טֹוב
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶגעָזאְגט דּוְר ֶדעם גֹוי ַאז ֶער 

ְמֵמיָלא ֶקען ֶער  ,ֶקען ָיא ָנאר ֶער ִוויל ִניְׁשט
ן ֶדעם ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַאז ַאֶלעס ִאיז ָיא ְגֵלייּבְ 

 ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.
ֶער ִאיז ְגַליי צּוִריְקֶגעָפאְרן צּום ַּבַעל 
ֵׁשם טֹוב, ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ׁשֹוין 
ֶגעַוואְרט אֹויף ִאים ִאיְנְדרֹויְסן, אּון ִאים 
 ֶגעָזאְגט ִמיט ַא ְׁשֵמייְכל: "ִּביְזט ׁשֹוין ִמן

 ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן ָוואס ַאַסא ַהְסַּתם אֹוי
ַאְנֶדעֶרע ָהאְּבן ִזי ׁשֹוין אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַאז 
ַאֶלעס ִפיְרט ָנאר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֶדער 
ָגאֹון ִאיז ׁשֹוין ָדאְרט ֶגעְּבִליְּבן ֶלעְרֶנען ַּביים 

עָוואְרן ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב אּון ֶער ִאיז גֶ 
פּון ַזייֶנע ְגרֹויֶסע ַּתְלִמיִדים, אּון ְׁשֶּפעֶטער 
אֹוי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר ַזייֶנע ַּתְלִמיִדים ַאז 

 ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער.
  

 ִדי ְנִסיָעה ֵקיין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל
ער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶגעֶזען ֶדער ֵהייִליגֶ 

ן אּון ֶער ָהאט ֶער ָהאט ֶגעֶזע אּוָדאְרט וו
פּוֶנעם ֵהייִליְגן  ֵקייטַפאְרְׁשַטאֶנען ִדי ְגרֹויְס 



 ג

 

~  ä ÈñÈð Àø Çt ïeà ,úÄé Ça í Éåì ÈL ,íé Äëeãé ÄL ~   
 

 è ÀâàÈæ à Èø Èî Àâ é Äã (.á ä ÈèÉåñ) Éåâee Äæ ä ÆLÈ÷ eñ íÇé ú Çòé Äø À÷ Äk í Èã Èà ì ÆL ïeà ,ó
 Àêé Éåà (.çé÷ íé Äç Èñ Àt) íÇé ú Çòé Äø À÷ Äk í Èã Èà ì ÆL Éåú ÈñÈð Àø Çt ä ÈLÈ÷eñó Àêeãé ÄL Çà ,

 íÇé ú Çòé Äø À÷ éå Äå øòåÆå ÀL é Éåæ Çà ïòÆðòÆæ ä ÈñÈð Àø Çt ïeàeñó. 
âà Èè íòÆã ïé Äà  Èã èà Èä ,ç ÇñÆt ì ÆL é Äòé Äá ÀL øò Æè ÀL ÀøòÆaéé Åà øòÆã Àêà

 Çà ñéÉåà è Àîe÷ ,øòÆã Àðé Ä÷ ò ÆLé Äãé Äà é Äã øà Çô íÇé íòÆã ï Àè Àìà Èt ÀLòÆâ ïé Äà æ
òÆðòÆæ ñàåÈå ï ÀëàÇæ é Äã øà Çô ï ÀèòÆa eö ìÈâeñ Àî øÆòééÅæ æé Äà âà Èè íòÆã é Éåæ Çà ï

 ñà Èã æé Äà âà Èè íòÆã ïé Äà ìééåÇå ,óÉåñ íÇé ú Çòé Äø À÷ éå Äå øòåÆå ÀL Èã Àêà  ï ÀøàåÈåòÆâ
.â Àðé Äø Àâ 

 Çô ïééÇæ ìÅì Çt Àú Äî eö âà Èè íòÆã ï Àöé Äð Àñé Éåà øeç Èa Çà ó Àøà Çã øà Çô ÀøòÆã Çà øà
eö äÈðeúÂç ïòåÆåòÆâ äÆëÉåæ ïé ÉåL èà Èä ñÆò øòåÆå ïeà , Àêeãé ÄL ò Æèeâ ï Àaà Èä 

 ÈL øà Çô ïééÇæ ìÅì Çt Àú Äî ó Àøà ÇãéÉåà é Éåæ Çà ïeà ,úÄé Ça íÉåì Àê  Çt øà Çô ä ÈñÈð Àø
.çÇåéÆø Àa 

 ,âà Èè ï Àâé Äè Àðéé Çä íòÆã ïé Äà è ÀäòÆa ïò Æî ñàåÈå úÉåì Äô Àz é Äã ïeà øÆòééÅæ æé Äà
ìÈâeñ Àî ÷ Àøà Çè ÀL  ÀòÉåt eö Àì Àèeâ ñòÆì Çà ï'.ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà íéé Ça ñ 

(ç ÇñÆt ì ÆL é Äòé Äá ÀL ÀêÆøÆò æ"è ÷ÆìÅç L"àÈø ÇäÉåî úÉåçé ÄN) 

ָוואס ִאיז  ,ַצִדיק ֶדער אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש
ֶער ָהאט ֶגעֶהעְרט  ,ֶגעֶווען ֵזייֶער ְגרֹויס

ֶיעֶדע ַנאְכט ּתֹוָרה פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ּו ִאים ַאַסא ַאֵליין, ֶעס ְפֶלעְגן קּוֶמען צ

ְנָׁשמֹות אּון ֶער ָהאט ֶגעַהאט ַא ְקָלאֶרע רּוַח 
 ַהקֹוֶדׁש.

ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶגעֶרעְדט ֵזייֶער 
ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ַזיין  ,ְגרֹויס פּון ִאים

ְנָׁשָמה ִאיז פּון ִדי רּוַח ְדַאִצילּות פּון ָדִוד 
 ן,ם טֹוב ַאֵלייֶדער ַּבַעל ֵׁש  ,ַהֶמֶל אּון ֶער

 ,קּוְמט פּון ִדי ֶנֶפׁש ְדַאִצילּות פּון ָדִוד ַהֶמֶל
ֶדעְרַפאר ָהאט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֵזייֶער 

וייל ַאזֹוי וַ  ,ְׁשַטאְרק ֶגעָוואְלט ִאים ְטֶרעְפן
ֶוועְלן ֵזיי צּוַזאֶמען ֶקעֶנען אֹוי ַאָראּפ 

ְּבֶרעְנְגן ִדי ְנָׁשָמה ְדַאִצילּות פּון 
ָדִוד אּון אֹוי ִדי ַחָיה אּון 

אּון ַאזֹוי  ,ְיִחיָדה ְדַאִצילּות
ֶוועט ָמִׁשיַח קּוֶמען אּון ֶעס 
ֶוועט ַזיין ִדי ְגאּוָלה, ֶדער ַּבַעל 

ז ֵׁשם טֹוב ָהאט ָאְּפֶגעַמאְכט ַא 
ָרֵאל ֶער מּוז ָפאְרן צּו ֶאֶרץ ִיְׂש 

 ִאים צּו ְטֶרעְפן.
ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם 
 טֹוב ְפֶלעְגט ָזאְגן: "ֶווען ִאי

ן ִאין קּום ָאן ֶעְרֶגעץ אֹויבְ 
ִהיְמל ְטֶרעף ִאי ׁשֹוין ָדאְרט 
ֶדעם ְסַפְרִדי" ֵמייֶנעְנִדיג ִמיט 

ֶדעם ֵהייִליְגן אֹור ַהַחִיים  ,ֶדעם
 ַהָקדֹוׁש.

ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם 
טֹוב ָהאט ֶגעִׁשיְקט ַא ְּבִריוו צּו 

ָוואֶגער ר' ֶגְרׁשֹון ַזיין ְׁש 
ָוואס ָהאט  זי"עִקיֶטעֶווער 

ַאז  ִיְׂשָרֵאלֶגעוואֹויְנט ִאין ֶאֶרץ 
ֶער ָזאל ְפֶרעְגן ֶדעם אֹור ַהַחִיים 

ַהָקדֹוׁש אֹויּב ֶער ָזאל ָפאְרן אֹויף ֶאֶרץ 
, ֶדער אֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁש ָהאט ִיְׂשָרֵאל

ט ִזי ִניְׁשט צּוִריְקֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ֶעס לֹוינְ 
וייל ֶעס ֶקען ַזיין ַא וַ  ,ַאז ֶער ָזאל קּוֶמען

ַסָּכָנה, ָאֶּבער ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ִניְׁשט 
ֶגעָוואְלט ַוואְרְטן ִּביז ֶדער ְּבִריוו קּוְמט 
 ְגַליי צּוִריק, ָנאר ֶער ָהאט ִזי
ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויְפן ֶוועג אּון ֶווען ֶדער 

וו ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ִאיז ׁשֹוין ֶדער ַּבַעל ְּבִרי
 ֵׁשם טֹוב ֶגעֶווען ִאיְנִמיְטן ֶוועג.

ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז 
ַפאר ֶיעֶדע  ִיְׂשָרֵאלֶער מּוז ַזיין ִאין ֶאֶרץ 

ְּפַרייז, ֶער ָהאט ִמיְטֶגענּוֶמען ִמיט ִזי ַזיין 

ין סֹוֵפר ֶרִּבי ְצִבי ז"ל ָטאְכֶטער ָאְדל ִמיט ַזי
אּון ֵזיי ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ָפאְרן פּון 
ְׁשָטאט צּו ְׁשָטאט פּון ָדאְרף צּו ָדאְרף ִּביז 
ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִדי ְׁשָטאט ָאֶדעס, 

ער ָּבאְרְטן פּוֶנעם ָוואס ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען ֶד 
ט ָהאְּבן ֵזיי ֶגענּוֶמען ְצן ָים, פּון ָדאְר ְׁשַוואְר 

אּון ֵזיי ֶזעֶנען  ֶטעְרֵקייַא ִׁשיף צּו 
ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ִדי ְׁשָטאט ִאיְנְסַטאְנּבּול 

 ׁש ַפאר ֶּפַסח.ַמָמ 
ָדאְרט ִאין ִאיְנְסַטאְנּבּול ִאיז ֶגעֶווען ַאן 
ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ַא ְגרֹויֶסע הֹויז ִמיט ְצֵוויי 
ְׁשָטאְקן, ִדי ִאיְנֶטעְרְׁשֶטע ְׁשָטאק ִאיז ֶגעֶווען 

ַפאר ָאִריֶמעַלייט אּון ָאְרֵחי ָּפְרֵחי אּוְמִזיְסט 
ין ָוואס ֶזעֶנען ָדאְרט ַאייְנֶגעְׁשַטאֶנען, אּון ִא 

ִדי אֹויֶּבעְרְׁשֶטע ְׁשָטאק ֶזעֶנען 
ַאייְנֶגעְׁשַטאֶנען ִדי ָחׁשּוֶבע ִאיְדן ִמיט 

 ֲעִׁשיִרים.
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ָדאְרט 
ָאְנֶגעקּוֶמען ְּפלּוְצִליְנג ִמיט ַזיין ָטאְכֶטער 
אּון ִמיט ַזיין ַּתְלמּוד ֶדער סֹוֵפר, ֵקייֶנער 

ְנט, אּון ֵזיי ָהאְּבן אֹוי ָהאט ֵזיי ִניְׁשט ֶגעֶקע
 ,ִניְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין ׁשּום ֶגעְלט ִמיט ִזי
ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ִזי ֵזייֶער ֶגעָיאְגט 
ַארֹויְסצּוָפאְרן אּון ֵזיי ָהאְּבן ִזי ָגאְרִניְׁשט 
ִמיְטֶגענּוֶמען, ֵזיי ָהאְּבן ִזי ַפאְרָלאְזט 

ֶּבעְטן  יי ֶוועְלן ׁשֹויןן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז זֵ 'אֹויפְ 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶווען ֵזיי ֶוועְלן ֶעֶּפעס ֶדעם 

ַדאְרְפן, אּון ֶדעְרַפאר ָהאט ֶמען ֵזיי 

ְּפַלאִציְרט ִאין ִדי אּוְנֶטעְרְׁשֶטע ְׁשָטאק ִמיט 
 ִדי ָאִריֶמעַלייט.

ֶדעם ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ָגאְרִניְׁשט 
עוואּוְסט ַאז ֶער ָהאט גֶ  ,ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט

ֶער ָהאט  ,ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער
ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶער ָזאל ָהאְּבן 
אֹויף ֶּפַסח צּו ַמאְכן, אּון ֶער ָהאט ֶגעְגֵלייְּבט 
ַאז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער 

ית ֶהעְלְפן, ֶער ִאיז ִזי ֶגעַגאְנֶגען ִאין ּבֵ 
ָאֶּבער  ַהִמְדָרׁש צּו ֶלעְרֶנען אּון ַדאֶוועֶנען,

ַפאר ִדי ָטאְכֶטער ִדי ַצֵדיֶקת ָאְדל ָהאט ָדאס 
, ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ְׁשֶטעְרטֵזייֶער ֶגע

צּו קֹויְפן ַזאְכן  ְּפרּוָטהֶגעַהאט ֵקיין ֵאיין 
ַפאר ֶּפַסח, אּון ֲאִפילּו ִניְׁשט ֵקיין ְפִריֶׁשע 

 ועׁש ְלָכבֹוד יֹום טֹוב.וֶ 
עקּוֶמען ַא ֶעס ִאיז ׁשֹוין ָאְנגֶ 

ִדי ַצֵדיֶקת ָאְדל  ,ָטאג ַפאר ֶּפַסח
ָהאט ֶגענּוֶמען ִדי ֵאיין ֶהעְמד 
פּון ִאיר ַטאְטן אּון ֶגעַגאְנֶגען 

ַאז  ,ַוואְׁשןצּוצּום ַים ֶעס אֹויְס 
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָזאל ָכאְטׁש 
ָהאְּבן ַא ְפִריֶׁשע ֶהעְמד אֹויף 
יֹום טֹוב, ִזי ִאיז ֶגעִזיְצן ַּביים 

 ,ַים אּון ֶגעַוואְׁשן ֶדעם ֶהעְמד
אּון ִאין ִדי ֶזעְלֶּבע ַצייט 
ֶגעֵווייְנט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז 
ֵזיי ָזאְלן ָהאְּבן ֶעֶּפעס אֹויף 

יְנְצִוויְׁשן ִאיז ֶּפַסח, ִא 
ָאְנֶגעקּוֶמען ַא ְגרֹויֶסע ִוויְנט 
אּון ַארֹויְסֶגעְּבָלאְזן ִדי ֶהעְמד 
פּון ִאיר ֶהעְנט, ַאזֹוי ַאז ֲאִפילּו 
 ַא ֶהעְמד ָהאט ִזי ׁשֹוין אֹוי
ִניְׁשט ֶגעַהאט ַפאר ִאיר ַטאְטן, 
ִזי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ֵזייֶער צּו 

 ֶּבעְטן ַּביים ֵווייֶנען אּון ִזי
ָדא  ִמיר ֶזעֶנען"ַּבאֶׁשעֶפער, ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 

ַא ְפֶרעְמֶדע ַלאְנד, ָמאְרְגן ִאיז ׁשֹוין ֶּפַסח ִאין 
אּון ִמיר ָהאְּבן ָנאְכִניְׁשט ֵקיין ַמצֹות אּון 
ַוויין אּון ַאְנֶדעֶרע ַזאְכן אֹויף יֹום טֹוב, אּון 

ְרן ִדי ֶלעְצֶטע י ׁשֹוין ַפאְרלֹויִא  ֶיעְצט ָהאּב
 ֶהעְמד אֹוי, ַּבאֶׁשעֶפער ֶהעְלף ִמיר!"

ַאזֹוי ֶרעְדְנִדיג צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז 
 ,ָפאְלק-ָּפאר ַאדּוְר ֶגעָפאְרן ַא ָוואְגן ִמיט ַא 

ן ִווי ַא ְפרֹוי עֶ אּון ֵזיי ֶזע, אן אּון ַא ַווייּבַא ַמ 
עְׁשֶטעְלט ָהאְּבן ֵזיי ָאְּפגֶ  ,ִזיְצט אּון ֵווייְנט

ֶדעם ָוואְגן אּון ִאיר ֶגעְפֶרעְגט: "ֶווער 
ָהאט ִזי  "ִּביְזטּו? אּון ַפאְרָוואס ֵווייְנְסטּו?

ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַאז ִזי ִאיז ַא ָטאְכֶטער פּוֶנעם 
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אּון ֵזיי ֶקעֶנען ִניְׁשט ֵקייֶנעם  ,ַּבַעל ֵׁשם טֹוב
, אּון ָדא אּון ֵזיי ָהאְּבן ָגאְרִניְׁשט אֹויף ֶּפַסח

ִזי ִזיְצט ָדא אּון ִזי ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז 
 ֶער ָזאל ֵזיי ֶהעְלְפן.

ָפאְלק ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ֵזייֶער -ִדי ָּפאר
ְפֵרייִלי ֶווען ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶהעְרט ַאז ִזי ִאיז ַא 
ָטאְכֶטער פּון ַּבַעל ֵׁשם טֹוב אּון ֵזיי ָהאְּבן 

ן ָוואְגן, ִזי ִאיז 'ְפן אֹויפְ ִאיר ַארֹויף ֶגערּו
ַארֹויף ֶגעַגאְנֶגען, אּון ֵזיי ָהאְּבן ִאיר ֶגעָזאְגט 
ַאז ִזי ַדאְרף ִזי ָגאְרִניְׁשט ָזאְרְגן "ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט אֹויְסֶגעֶהעְרט ַדיין 
ְּתִפָלה, ִמיר ָהאְּבן צּוֶגעְגֵרייט ַאֶלע גּוֶטע 

ְסן אּון ְטִריְנֶקען אּון עֶ  ,ַזאְכן ַפאר יֹום טֹוב
 ִאיר ֶוועטַנייֶע ֶוועׁש אּון ָוואס דּו ִוויְלְסט, 

טֹוב, ֵזיי ָהאְּבן ִאיר  ָהאְּבן ַא ְפֵרייִליְכן יֹום
ֶגעְּבֶרעְנְגט צּו ִדי אֹויֶּבעְרְׁשֶטע ְׁשָטאק פְ ַארֹוי

ָהאְּבן ִאיר פּון ִדי ַהְכָנַסת אֹוְרִחים, ֵזיי 
ְׁשֶלעְּפן ַאֶלע ֵזייֶעֶרע ַזאְכן פְ ֶגעָהאְלְפן ַארֹוי

 ,צּו ִדי אֹויֶּבעְרְׁשֶטע ְׁשָטאק צּו ֵזייֶער ְׁשטּוּב
אּון ֵזיי ָהאְּבן צּוֶגעְגֵרייט ַא ֶהעְרִליֶכע ֵסֶדר 

 ִטיׁש ִווי ֶעס ַּפאְסט ַפאר ַא ֶקעִניג.
  

 ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַמאְכט מֹוְפִתים
ָפאְלק? ִאין -ָּפארֶווער ֶזעֶנען ֶגעֶווען ִדי 

ִדי ַצייט ֶווען ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ֶגעֶווען 
ׁש אּון ֶער ָהאט ִאין ִדי ְׁשָטאט ֶמעֶזעִּביזְ 

אֹויְסֶגעֶלעְרְנט ַפאר ֶיעְדן צּו ֶרעְדן צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון צּוִּביְסֶלע ָהאט ֶעס 

ט, ֶמען ָאְנֶגעהֹויְּבן ַאַרייְנצּוֵגיין ִאין ִדי ֶוועלְ 
ן ַאז ֶדער ַּבַעל ְס ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ְׁשמּועֶ 

ֵׁשם טֹוב ֶרעְדט ָנאר פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון 
ַא ֶיעֶדע ָצָרה ָוואס ֶמען קּוְמט ִאים 

ַאז ֶמען ָזאל ָנאר ֶּבעְטן ֶער ֶדעְרֵצייְלן ָזאְגט 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 

ט ָגאר ְגרֹויֶסע ְיׁשּועֹות אּון ֶמען ֶזע ,עְלְפטֶה 
ַּביי ִאים, ְקַראְנֶקע ֶוועְרן ֶגעזּוְנט, 
ָאִריֶמעַלייט ַּבאקּוֶמען ֶגעְלט, ֶמעְנְטְׁשן ָוואס 
ָהאְּבן ִניְׁשט ֵקיין ִקיְנֶדער ֶוועְרן ֶגעָהאְלְפן, 

 אּון ַאזֹוי ַווייֶטער.
אט ְּפט ְׁשָט ִאין  ִדי ְׁשָטאט ֶּבעְרִלין ִדי הֹוי

- ֶגעוואֹויְנט ַא ָּפאר טפּון ַדייְטְׁשַלאְנד ָהא
ָפאְלק ַא ַמאן אּון ַווייּב ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען 
ֶגעֶווען ֵזייֶער ְגרֹויֶסע ֲעִׁשיִרים, ֵזיי ָהאְּבן 
ֶגעַהאט ְגרֹויֶסע ַּפאַלאְצן אּון ַאַסא ֶגעְלט, 

ְנֶדער, ָאֶּבער ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעַהאט ֵקיין ִקי
ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ַאז ִדי 
ֵאייְנִציְגְסֶטע ֵעָצה ִאיז ָנאר צּו ֶּבעְטן ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֵזיי ֶזעֶנען ַארּוְמֶגעָלאְפן צּו 
ַאֶלע ְגרֹויֶסע ָדאְקטֹוִרים ָאֶּבער ֵקייֶנער ָהאט 

ֵזיי ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶהעְלְפן, ַאֶלע ָדאְקטֹוִרים 
אְּבן ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִלי ָה 

ַאז ֵזיי ָזאְלן ָהאְּבן ִקיְנֶדער, אּון ֵזיי ָזאְלן 
ַפאְרֶגעְסן ֶדעְרפּון, ָדאס ָהאט ֵזיי ֵזייֶער 

, ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעֶווען ֵזייֶער ְׁשֶטעְרטֶגע
 ְטרֹויֶעִריג.

ַא ֵאייְנָמאל ָהאט צּו ֵזיי ַאַרייְנֶגעְקַלאְּפט 
ן ִווי ִדי ְצָדָקה, ֶדער ִאיד ָהאט ֶגעֶזע ִאיד ָנא

ָפאְלק ֶזעֶנען ֵזייֶער ְטרֹויֶעִריג ָהאט ֶער -ָּפאר
ֵזיי ֶגעְפֶרעְגט: "ַפאְרָוואס ֶזעְנט ִאיר ַאזֹוי 

ֶדען? ִאיר  ַאייְטרֹויֶעִריג? ָוואס ֶפעְלט 
ָהאט ָדא ַאזֹויִפיל ֶגעְלט אּון ַאֶזעְלֶכע 

ַּפאַלאְצן?" ָהאְּבן ֵזיי  ֶמעְכִטיֶגע
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ָוואס ָהאְּבן ִמיר פּון ִדי 

ִאין ִדי ַצייט ָוואס ִמיר ָהאְּבן  ,ַגאְנֶצע ֶגעְלט
אּון  ,ִניְׁשט זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ָהאְּבן ִקיְנֶדער

ֶעס ִאיז ִּבְכַלל ִניְׁשט ֶמעְגִלי ַאז ִמיר ָזאְלן 
יי ֶדער ַגַּבאי ְצָדָקה ָהאְּבן ִקיְנֶדער", ָהאט זֵ 

"ִאיר ָזאְלט ִוויְסן ַאז ִאין ֶדעם ֶגעָזאְגט: 
ׁש ִאין אּוְקַרייֶנע ְׁשֶטעֶטעֶלע ֶמעֶזעִּביזְ 

וואֹויְנט ַא ְגרֹויֶסער ַצִדיק ָוואס ֶעס ִאיז 
ַזייְנ'ס ְגַלייְכן ִאין ִדי ֶוועְלט, ֶער ָדא ִניְׁשט 

ב אּון ֶער ֵהייְסט ֶרִּבי ִיְׂשָרֵאל ַּבַעל ֵׁשם טֹו
מֹוְפִתים, ַאַסא ִאיְדן  ֶגעַוואְלִדיֶגעַמאְכט 

ֶזעֶנען ׁשֹוין ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן ִמיט ִקיְנֶדער 
ַּביי ִאים, ִאי ָוואְלט ַאיי ֶגעָראְטן ַאז ִאיר 
ָזאְלט ַאִריֶּבעְרָפאְרן צּו ִאים אּון ֶּבעְטן ַא 

עְדט ַאז ְּבָרָכה, ֶער ָהאט ֵזיי ְׁשַטאְרק צּוֶגעֶר 
ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ָוואס  ,ֵזיי ָזאְלן ָפאְרן

ַכאְּפט ַאיי  ?ֶקעְנט ִאיר ֶדען ַפאְרִליְרן
 ַאִריֶּבער אּון ִאיר ֶוועט ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן!".

ֵזיי ָהאְּבן ָאְנֶגענּוֶמען ַזייֶנע ֶוועְרֶטער אּון 
אְרן ז ֵזיי ֵגייֶען פָ ֵזיי ָהאְּבן ָאְּפֶגעַמאְכט ַא 

צּום ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ָאֶּבער ַאזֹוי ִווי ֶעס ִאיז 
ָהאְּבן ֵזיי ִזי  ,ׁשֹוין ֶגעֶווען ָנאְנט צּו ֶּפַסח

ַאייְנֶגעַּפאְקט צּו ֶעְסן ַפאר ַא ַגאְנֶצע ֶּפַסח 
ַמצֹות, ֵוויין, ִפיׁש, אּון ְפֵלייׁש, אּון ַאֶלעס 

ְטן ֶוועג ַאז אֹויּב ֵזיי ְּבַלייְּבן ִאיְנִמי ,סגּוְט 
ָזאְלן ֵזיי ִניְׁשט ַדאְרְפן צּוקּוֶמען  ,אֹויף ֶּפַסח

ֵזיי ָזאְלן  ַפאְרֶקעְרטָנאר  ,צּו ֵקיין ֶמעְנְטְׁשן
ָנא ֶקעֶנען ֶגעְּבן ַפאר ַאְנֶדעֶרע, אּון ַאזֹוי 
ָהאְּבן ֵזיי ִזי ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויְפן ֶוועג צּו 

 ׁש.ֶמעֶזעִּביזְ 
ְׁשֶוועֶרע ַרייֶזע ֶזעֶנען ֵזיי ָנא ַא ַלאְנֶגע 

ׁש, ֵזיי ָהאְּבן ִזי ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ֶמעֶזעִּביזְ 
ְגַליי ָנאְכֶגעְפֶרעְגט ִווי ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
וואֹויְנט, ָאֶּבער ֶמען ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאז 
 ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ִדי ָווא

ׁש אֹויְפן ֶוועג ֶמעֶזעִּביזְ ַאֶוועְקֶגעָפאְרן פּון 
צּו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, אּון ֶמען ָהאט ֵזיי ֶגעִוויְזן 
ֶדער ֶוועג ִווי ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז 
ֶגעָפאְרן, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעְטַראְכט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען 

יי ִווי ֶגעָפאְרן ַאַזא ַלאְנֶגע ֶוועג ִּביז ׁשֹוין ֵס 
ָרָכה פּוֶנעם ַּבַעל ֵׁשם ָדא צּו ַּבאקּוֶמען ַא ּבְ 

ָפאְרן ֶדעם כְ ֶוועְלן ֵזיי ׁשֹוין ַווייֶטער ָנא ,טֹוב
ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְּכַדי ִאים צּו ַכאְּפן אּון 

 ַּבאקּוֶמען פּון ִאים ַא ְּבָרָכה אֹויף ִקיְנֶדער.
ֵזיי ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ָפאְרן פּון ָדאְרף 

ְׁשָטאט, ָאֶּבער ִווי  צּו ָדאְרף פּון ְׁשָטאט צּו
ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען ָהאט ֶמען ֵזיי ֶגעָזאְגט 
ַאז ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ֶיעְצט ָדא ֶגעֶווען, 

 ,ׁש ֶיעְצט ַאֶוועְקֶגעָפאְרןאּון ֶער ִאיז ַמָמ 
 ֶוועט ִאיר ִאים ֶאְפֶׁשר ָנא לֹויְפט ִאים ָנא

אְכֶגעָפאְרן ֶדעם ַּבַעל ַכאְּפן, ַאזֹוי ֶזעֶנען ֵזיי נָ 
ֵׁשם טֹוב ַא ַגאְנְצן ַצייט ִּביז ֵזיי ֶזעֶנען 
ָאְנֶגעקּוֶמען ֵקיין ָאֶדעס צּום ַים, אּון ָדאְרט 
ָהאט ֶמען ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ִאיז ֶיעְצט ַארֹויְסֶגעָפאְרן ִמיט ַא ִׁשיף ֵקיין 

אֹוי  , ֶזעֶנען ֵזיי ְגַלייֶטעְרֵקיי
ַארֹויְפֶגעַגאְנֶגען אֹויף ַא ִׁשיף ִמיט ַאֶלע 

אּון ֶגעָפאְרן צּו  ,ֵזייֶעֶרע ֶּפעְקֶלע אֹויף ֶּפַסח
אּון ֵזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען ִאין  ,ֶטעְרֵקיי

ִאיְנְסַטאְנּבּול, ֵזיי ֶזעֶנען ְגַליי צּוֶגעָפאְרן צּו 
ן ֶגענּוֶמען ַא ִדי ַהְכָנַסת אֹוְרִחים אּון ֵזיי ָהאְּב 

ְׁשטּוּב אֹויף ִדי אֹויֶּבעְרְׁשֶטע ְׁשָטאק ִווי ִדי 
 ֲעִׁשיִרים ְׁשֵטייֶען ַאיין אּון ֵזיי ָהאְּבן ִזי

 אֹויְסֶגעַּפאְקט אֹויף ֶּפַסח.
ֵזיי ָהאְּבן ִזי ָאְנֶגעהֹויְּבן ָנאְכצּוְפֶרעְגן 

ָאֶּבער ֵקייֶנער  ,ִווי ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז
אט ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ֶווער ָדאס ִאיז, ֵזיי ָה 

ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען ְצִוויְׁשן ִדי ָאִריֶמעַלייט אּון 
ן עאֹויּב ֵאייֶנער ָהאט ֶגעזֶ  ִזי ָנאְכֶגעְפֶרעְגט

ַא ַאְׁשְּכַנִזי'ֶׁשער ָחָכם פּון אֹויְסַלאְנד ָאֶּבער 
וען ֵקייֶנער ָהאט ֵזיי ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶהעְלְפן, וֶ 

ֶעס ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען ֶעֶרב ֶּפַסח, ֵזיי ֶזעֶנען 
 ׁשֹוין ְגֵרייט צּום יֹום טֹוב, ָהאְּבן ֵזיי ִזי
ַארֹויְסֶגעָלאְזט אֹויף ַא ְׁשַּפאִציר ִאין ְׁשָטאט, 
ֶאְפֶׁשר ָדא ֶוועְלן ֵזיי ֶגעוואֹויר ֶוועְרן ִווי 

ען ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶגעִפיְנט ִזי, ֶעס ֶק 
ָדא ִניְׁשט ַזיין ַאז ֵקייֶנער ֵווייְסט ִניְׁשט ִווי 
ֶער ִאיז, אּון ַאזֹוי ֶזעֶנען ֵזיי ָאְנֶגעקּוֶמען צּום 
ָּבאְרְטן פּון ַים אּון ָדאְרט ֶגעְטָראְפן ַא ְפרֹוי 
ֵווייֶנען, אּון ִזי ֶדעְרֵצייְלט ַאז ִזי ִאיז ַא 

ֶזעֶנען  ָטאְכֶטער פּון ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ֶדעְרַפאר
ֵזיי ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ְפֵרייִלי אּון ֵזיי ָהאְּבן 
ִאיר ֵאייְנֶגעַלייֶדעְנט ַאז ִזי ָזאל קּוֶמען צּו ֵזיי 



 ה

 

 אֹויף ֶּפַסח.
 ִדי ֵסֶדר ַנאְכט ִאין ִאיְנְסַטאְנּבּול

ָאְדל, ִדי ָטאְכֶטער פּוֶנעם ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, 
ָהאט ִניְׁשט  ֲאִפילּו ִזי ָהאט ֶגעֵווייְנט ַאז ִזי

אֹויף ֶּפַסח, ָאֶּבער ִזי ָהאט ֶגעְגֵלייְּבט ַאז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִזיֶכער ֶהעְלְפן ִזי ָהאט 
ָאֶּבער ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ִווי ַאזֹוי, ָאֶּבער ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ִזי ָהאט 

אט ֵזיי ָפאְלק ָוואס ָה -ֶגעְטָראְפן ִדי ָּפאר
 ַאַריין ֶגענּוֶמען אֹויף ֶּפַסח.

ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ַווייֶטער ֶגעֶווען 
ל ִניְׁשט ִאין ֵּבית ַהִמְדָרׁש, ֶער ָהאט ִזיך ִּבְכלַ 

ֶגעָזאְרְגט, ֶער ָהאט ֶגעֶּבעְטן ֶדעם 
אּון ֶער ָהאט ֶגעְגֵלייְּבט ַאז  ,ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִאים ִזיֶכער ֶהעְלְפן, 
ֶער ִאיז ֶגעְּבִליְּבן ִאין ֵּבית ַהִמְדָרׁש צּו ִמְנָחה 

 אּון ֶדעְרָנא צּו ַמֲעִריב.
ָנאְכן ַדאֶוועֶנען ָהאט ׁשֹוין ַזיין ָטאְכֶטער 

אּון ִאים ְגַליי  ,ִאים ָאְּפֶגעַוואְרט ִאיְנְדרֹויְסן
ֶגעִפיְרט צּו ִדי אֹויֶּבעְרְׁשֶטע ְׁשָטאק ִאין ִדי 
ַהְכָנַסת אֹוְרִחים ִווי ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען 

אּון ַאֶלע  ,צּוֶגעְגֵרייט ַא ֶהעְרִליֶכע ֵסֶדר ִטיׁש
ָהאְּבן ׁשֹוין ֶגעַוואְרט אֹויְפן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, 

ְרִניְׁשט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ָגא
ֶגעְפֶרעְגט ָנאר ֶער ָהאט ִזי ְגַליי ֶגעֶזעְצט 
אֹויְבן ָאן אּון ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ִפיְרן ֶדעם ֵסֶדר 
ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד, ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט ִדי 
ַהָגָדה, אּון אֹוי ֶגעָזאְגט ַאַסא ּתֹוָרה ָוואס 

 ָדאס ָהאט ֶגענּוֶמען ַא ַלאְנֶגע ַצייט.
וען ֶמען ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ֻׁשְלָחן וֶ 

עֹוֵר, ָהאט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ֶעְסן ִדי ְסעּוָדה ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד, אּון 

ָהאט ֶער ִזי אֹויְסֶגעְדֵרייט צּו ִדי  ֶדעָמאְלט
ָפאְלק אּון ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ִאי ֵווייס ַאז -ָּפאר

עקּוֶמען ָדא ַווייל ִאיר ָהאט ִאיר ֶזעְנט גֶ 
 ִניְׁשט ֵקיין ִקיְנֶדער, ֶדעְרַפאר וואּוְנְטׁש ִאי
ַאיי ָאן ַאז ִאין ֶדעם ְזכּות ָוואס ִאיר ָהאט 
ִמיר צּוֶגעְׁשֶטעְלט אֹויף יֹום טֹוב ֶוועט ִאיר 

 ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן ִמיט ַא ִקיְנד!"
ט ְגַליי ֶווען ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהא

ַארֹויְסֶגעָזאְגט ִדי ֶוועְרֶטער ִאיז ֶער ֶגעָוואְרן 
ַווייס ִווי ִדי ַוואְנט אּון ֶער ָהאט 
ַאָראְּפֶגעֵלייְגט ַזיין ָקאּפ ַפאר ַא ְׁשִטיק ַצייט 
ִּביז ֶער ִאיז ְּפלּוְצִליְנג אֹויְפֶגעְׁשְּפִריְנֶגען פּון 
ְּפַלאץ ִמיט ְפֵרייד אּון אֹויְסֶגערּוְפן: "ֶוועל 
ִאי ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאן עֹוָלם 

אּון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ַטאְנְצן  ,ַהָּבא!"
 ִמיט ְגרֹויס ְפֵרייד.

ַזיין ָטאְכֶטער ָאְדל ָהאט ְׁשֶּפעֶטער 
ַאז ַאזֹוי ִווי ִדי  ,ֶגעָזאְגט ִדי ְּפַׁשט ֶדעְרפּון

ן ֵקיין ָפאְלק ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ָהאּבְ -ָּפאר
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט  ֶוועןאּון  ,ִקיְנֶדער

ֵזיי ָאְנֶגעוואּוְנְטְׁשן ַאז ֵזיי ָזאְלן ָהאְּבן ַא 
ן ַא ְגרֹויֶסע ֵנס עִקיְנד ָהאט ֶגעמּוְזט ֶגעֶׁש 

ַארֹויס פּון ֶדֶר ַהֶטַבע, ֶדעְרַפאר ָהאט ֶמען 
אֹויְסֶגערּוְפן ִאין ִהיְמל ַאז ֶדער ַּבַעל ֵׁשם 

 ֶוועןטֹוב ָהאט ַפאְרלֹויְרן ַזיין עֹוָלם ַהָּבא, 
ִאיז ָהאט ָדאס ֶגעֶהעְרט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 

ֶדעְרְׁשָראְקן, ִּביז ֶער ָהאט ֵזייֶער ֶגעָוואְרן ֶער 
ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ֶוועט ִדיֶנען ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאן עֹוָלם ַהָּבא, אּון ֶער ָהאט 

ן צּו ַטאְנְצן ַפאר ְפֵרייד ַאז ֶער ָאְנֶגעהֹויּבְ 
ֵגייט ׁשֹוין ֶיעְצט ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאן 

, ַאֵלייןעֹוָלם ַהָּבא, ָנאר ַפאְרן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ָאֶּבער ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ַאז ִאין ֶדעם ְזכּות 
ָהאט ֶער צּוִריק ַּבאקּוֶמען ַזיין ַגאְנֶצע עֹוָלם 

 ָנא ֶמער.ַהָּבא אּון 
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶגעֶּבעְנְטְׁשט 
ִּבְרַכת ַהָּמזֹון אּון ַווייֶטער ֶגעִפיְרט ֶדעם ֵסֶדר 

 ִּביז ֶמען ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַהֵלל ַהָגדֹול.
  

 ְלעֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ְלַבּדֹו
ֶווען ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ָאְנֶגעקּוֶמען 

ְלעֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות "צּו ֶדעם ָּפסּוק 
ָהאט ֶער ָאְנֶגעהֹויְּבן ִאיֶּבעְרצּו'ַחֶזר'ן  "ְלַבּדֹו

ֶדעם ָּפסּוק ֵאיין ָמאל אּון ָנאְכַאָמאל ִמיט ַא 
ֶער ִאיז ִאיֶּבער ֶגעַגאְנֶגען  ,ֵווייֶנעִדיֶגע קֹול

עם ָּפסּוק ָאן ַא ִׁשיעּור ָמאל ִמיט ַא ֶד 
ֶּבעֶטעְנִדיֶגע ֵווייֶנעִדיֶגע ִניגּון ָנאְכַאָמאל אּון 

ִּביז צּוִּביְסֶלע ִאיז  ,ָנאְכַאָמאל ָאן ַא ִׁשיעּור
ֶדער עֹוֶׁשר ַאייְנֶגעְׁשָלאְפן אּון אֹוי ַזיין 
ַווייּב, ָנאְכֶדעם ִאיז ֶרִּבי ְצִבי ֶדער סֹוֵפר אֹוי 

ַאייְנֶגעְׁשָלאְפן אּון ָנאְכֶדעם ִדי ַצֵדיֶקת ָאְדל, 
ָאֶּבער ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִגיְּבט ִניְׁשט אֹויף 
ֶער ִזיְנְגט ִאיֶּבער ֶדעם ָּפסּוק ָאן ַא ִׁשיעּור 

 ָמאל.
 ֶטעְרֵקייֶדער סּוְלַטאן פּון 

ֶדער סּוְלַטאן, ָדאס ֵמייְנט ֶדער ֶקעִניג, 
ז ֶגעֶווען ֵזייֶער ַא גּוֶטער ִאי ֶטעְרֵקייפּון 

ֶקעִניג ֶער ְפֶלעְגט ִזי ִפיְרן ַאז פּון ַצייט צּו 
ַצייט ִאיז ֶער ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען פּון ַזיין 
ַּפאַלאץ ַפאְרְׁשֶטעְלט ִווי ַא ָּפׁשּוט'ֶער 
ֶמעְנְטׁש אּון ֶער ָהאט ִזי ַארּום ֶגעְדֵרייט 

ן ָוואס ֶעס ֶפעְלט עְצִוויְׁשן ֶמעְנְטְׁשן אּון ֶגעזֶ 
ַפאר ַזייֶנע ֶמעְנְטְׁשן, ֶדעְרָנא ִאיז ֶער 

, ֵזיי ַארֹויְסֶגעָהאְלְפןַאֵהייְמֶגעַגאְנֶגען אּון 
ַפאר ֵאייֶנעם ָהאט ֶער ֶגעִׁשיְקט ֶגעְלט, ַפאר 

אּון ַאזֹוי ַווייֶטער, אּון  ,ֵאייֶנעם ַא ָדאְקֶטער
וי ֶער ֵקייֶנער ָהאט ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט פּון וִ 

 ֵווייְסט ָוואס ֶעס ֶפעְלט ַפאר ֶיעְדן.
 ,ֶער ָהאט ִזי ַאזֹוי ֶגעִפיְרט ָיאְרן ַלאְנג

ִּביז ֵאייְנָמאל ֶווען ֶער ִאיז ַאזֹוי ַארּום 
ֶגעַגאְנֶגען ַפאְרְׁשֶטעְלֶטעְרֵהייט ָהאְּבן ִאים 

ֶגעַכאְּפט, ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט  רֹויֶּבעְרס
יז ֶדער ֶקעִניג, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעוואּוְסט ַאז ֶער ִא 

ִאים ְסַּתם ַאזֹוי ֶגעַכאְּפט אּון צּוֶגענּוֶמען ַזיין 
ֶגעְלט, אּון ֶדעְרָנא ָהאְּבן ֵזיי ִאים ֶגעָוואְלט 

 ַהְרֶג'עֶנען.
ֶדער ֶקעִניג ָהאט ִזי ֶגעָוואְנְדן צּו ֵזיי אּון 
ֶגעָזאְגט: "ֶעס ִאיז ַא ָׁשאד ַאז ִאיר ָזאְלט 

ַהְרֶג'ֶנען ַווייל ִאיר ֶקעְנט ַמאְכן פּון ִמיר ִמיר 
ַאַסא ֶגעְלט, ִאי ִּבין ַא ְגרֹויֶסער מּוְמֶחה 

ִאי ֶקען  ס),(ַקאְרֶּפעְט  ִאין ַמאְכן ֶטעִּפיֶכער
ַמאְכן ֵזייֶער ֵׁשייֶנע ֶטעִּפיֶכער, אּון ִדי 
ֶטעִּפיֶכער ֶקעְנט ִאיר ַפאְרקֹויְפן אּון פּון 

ֶדער ְּפַלאן ִאיז  ,ַסא ֶגעְלט"ֶדעם ַמאְכן ַא 
אּון ֵזיי ָהאְּבן ִאים  רֹויֶּבעְרסֶגעָפאְלן ַפאר ִדי 

ֶגעְטָראְגן צּו ֵזייֶער ַּבאֶהעְלֶטעִניׁש אּון ִאים 
ֶגעְּבֶרעְנְגט ִדי ַזאְכן ָוואס ֶער ָהאט 

אּון ֶער ָהאט  ,ֶגעַדאְרְפט ֶדעְרַפאר
 .ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ַמאְכן ֶטעִּפיֶכער

ִאיְנְצִוויְׁשן ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויֶסע טּוְמל 
 ,ִאין ְׁשָטאט ַאז ֶדער ֶקעִניג ִאיז ַפאְרלֹויְרן

ָאֶּבער ֶמען  ,ֶמען ָהאט ִאים ַארּום ֶגעזּוְכט
ָהאט ִאים ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ְטֶרעְפן, ִווי ֶדער 

 ֶעְרד ָוואְלט ִאים ַאייְנֶגעְׁשִליְנֶגען.
ג ָהאט ֶגעֶעְנִדיְגט ַמאְכן ֶווען ֶדער ֶקעִני

ֶדעם ֶעְרְׁשְטן ֶטעִּפי, ָהאט ֶער 
אּוְנֶטעְרֶגעְׁשִריְּבן ִאין ֶדער ַזייט ִדי ֶעְרְׁשֶטע 
אֹות פּון ַזיין ָנאֶמען, ֶער ָהאט ֶגערּוְפן ִדי 

אּון ֶער ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ֶנעְמט  רֹויֶּבעְרס
ַוויין  יְׁשןִאיִד  ֶדעם ֶטעִּפי אּון ֵגייט צּו ֶדעם

ֶעס ִאים ַפאְרקֹויְפן ָנאר  ָזאְלט ִאיר סֹוֵחר אּון
ִאיר ָזאְלט ִניְׁשט  ,ַפאר ָגאר ַטייֶער ֶגעְלט

ַמְסִּכים ַזיין ֶעס צּו ַפאְרקֹויְפן ַפאר ַא 
 ִּביִליֶגעֶרע ְּפַרייז ְּבׁשּום אֹוָפן.

ֶדער ֶמעְנְטׁש צּו ֶוועם ֶדער ֶקעִניג ָהאט 
עֶווען ַא ִאיד ָוואס ָהאט ֶגעִׁשיְקט ִאיז גֶ 

ֶגעַהאְנְדְלט ִמיט ַוויין אּון ֶער ְפֶלעְגט 
צּוְׁשֶטעְלן ִדי ַוויין ַפאְרן ֶקעִניג'ס ַּפאַלאץ, 

 אּון ֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזייֶער גּוט ִמיְטן ֶקעִניג.
ִדי רֹויֶּבעְרס ֶזעֶנען ַארֹויס ִמיט ֶדעם 

צּו ַפאְרקֹויְפן  ֶטעִּפי ֵזיי ָהאְּבן ֶעס ְּפרּוִּביְרט
קֹוֶדם אֹויף ַאְנֶדעֶרע ְּפֶלעֶצער ָאֶּבער ֵקייֶנער 
ָהאט ֶעס ִניְׁשט ֶגעָוואְלט ָאְּפקֹויְפן ַפאר ַאַזא 



 ו

 

~  ìÉå÷ ïéé Çã ï Àøò Æä ìéå Äå Àêé Äà ~   

 è ÀâàÈæ LÈø Àã Æî øòÆã (ä ,àë ä ÈaÇø úÉåî ÀL) Æa Àø ÇàòÆâ ï Àaà Èä ï Àãé Äà é Äã ïòåÆå æ Çà èò
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.ï Àè ÀL ÀøòÆaéé Åà 

(ç ÇñÆt ì ÆL é Äòé Äá ÀL ÀêÆøÆò æ"è ÷ÆìÅç L"àÈø ÇäÉåî úÉåçé ÄN) 

ַטייֶעֶרע ְּפַרייז ַווייל ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען 
ֶוועְרט ַאזֹויִפיל, ִּביז ַזיי ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען 

ָהאְּבן ִאים צּו ֶדעם ַוויין סֹוֵחר אּון 
ָאְנֶגעְטָראְגן צּו קֹויְפן ֶדעם ֶטעִּפי ַפאר 
ַטייֶער ֶגעְלט, ֶדער סֹוֵחר ָהאט ִזי ֵזייֶער 
 ֶגעוואּוְנֶדעְרט ַפאְרָוואס ֵזיי ֶּבעְטן ַאזֹוי ַסא
ֶגעְלט ֶער ָהאט ַּבאְטַראְכט ֶדעם ֶטעִּפי אּון 
ַּבאֶמעְרְקט ִווי ִאין ִדי ַזייט ִאיז 

עְרֶגעְׁשִריְּבן ִדי ֶעְרְׁשֶטע אֹות פּוֶנעם אּוְנֶט 
ֶקעִניג'ס ָנאֶמען ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגעַהאט 
ֶגעֶהעְרט ַאז ֶדער ֶקעִניג ִאיז ַפאְרלֹויְרן, ִאיז 
 ִאים ַאייְנֶגעַפאְלן ֶאְפָׁשר ָהאט ֶדער ֶטעִּפי

ִמיט ֶדעם, ֶער  טּוןֶעֶּפעס צּו 
ָהאט ֶגעָזאְגט ַפאר ִדי 

ַאז ָדאס ִאיז  ע"ִאי זֶ  :רֹויֶּבעְרס
 אּון ִאי ֵזייֶער ַא גּוֶטע ֶטעִּפי
ִּבין ְגֵרייט ֶעס ָאְּפצּוקֹויְפן ַפאר 
ַטייֶער ֶגעְלט אּון ִאי ִוויל ַאז 
 ִאיר ָזאְלט ִמיר ְּבֶרעְנְגן ָנא
 ַאַסא פּון ִדי ָסאְרט ֶטעִּפיֶכער.

ֶזעֶנען  רֹויֶּבעְרסִדי 
צּו ֵזייֶער  צּוִריְקֶגעַגאְנֶגען

ֶגעַפאְנֶגעֶנעם, ֶדער ֶקעִניג, אּון 
ִאים ֶדעְרֵצייְלט ַאז ֵזיי ָהאְּבן 
ַמְצִליַח ֶגעֶווען, ֶדער ַוויין 
סֹוֵחר ָהאט ֶעס ָאְּפֶגעקֹויְפט 
ַפאר ַטייֶער ֶגעְלט אּון ֶער 
ַדאְרף ָנא פּון ִדי ָסאְרט, ֶדער 
ֶקעִניג ָהאט ִזי ֶגעְפֵרייְדט אּון 

הֹויְּבן צּו ַמאְכן ָנא ָאְנֶגע
ַאַסא פּון ִדי ֶטעִּפיֶכער אּון 
ֶיעֶדעס ָמאל ָהאט ֶער ַאַריין 
ֶגעְׁשִריְּבן ָנא ֵאיין אֹות פּון 

 ַזיין ָנאֶמען.
ֶעס ִאיז ִניְׁשט ַאִריֶּבער ַא 
ַלאְנֶגע ַצייט אּון ֶדער ַוויין 
סֹוֵחר ָהאט ֶגעַכאְּפט ָוואס ָדא 

ֶקעִניג ִאיז ֶגעַפאְנֶגען ַּביי  ֵגייט ָפאר ַאז ֶדער
ִדי ֶמעְנְטְׁשן ָוואס קּוֶמען ִאים ַפאְרקֹויְפן ִדי 

ֶער ָהאט ֶעס ְׁשֶנעל  ,ֶטעִּפיֶכער
ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן ַפאר ִדי ָּפאִליס אּון ֵזיי ֶזעֶנען 

 רֹויֶּבעְרסְׁשִטיֶלעְרֵהייט ָנאְכֶגעַגאְנֶגען ִדי 
יֶער ִּביז ֶמען ָהאט ֶגעַכאְּפט ֵזי

ַּבאֶהעְלֶטעִניׁש אּון ָדאְרט ָהאְּבן ֵזיי 
 ֶגעְטָראְפן ֶדעם ֶקעִניג אּון ִאים ַּבאְפַרייט.

ְגַליי ָנאְכֶדעם ָהאט ֶדער ֶקעִניג ֶגעָלאְזט 
רּוְפן ֶדעם ַוויין סֹוֵחר אּון ִזי ֵזייֶער ְׁשַטאְרק 
ַּבאַדאְנְקט ַפאר ִאים ַפאְרן ַראֶטעֶווען ַזיין 

ּון ֶער ָהאט ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ָזאג ֶלעְּבן, א
ִמיר ָוואס ִאי ֶקען ִדיר ַּבאָצאְלן ַפאר ִדי 

ַאז  טּוןְגרֹויֶסע טֹוָבה ָוואס דּו ָהאְסט ִמיר ֶגע
 דּו ָהאְסט ֶגעַראֶטעֶוועט ֵמיין ֶלעְּבן?"

ֶדער ַוויין סֹוֵחר ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ַפאְרן 
ט, ִאי ָהאּב ֶקעִניג: "ִאי ַדאְרף ָגאְרִניְׁש 

ָּברּו ה' פּון ַאֶלעם גּוְטן, ֵאיין טֹוָבה ִוויל 
ִאי ָנאר ֶּבעְטן פּוֶנעם ֶקעִניג ַאז ִאי ָזאל 

ַאז ֶווען ִאי  "ֶצעְטל-ְרׁשּות"ַּבאקּוֶמען ַא 
ִוויל ֶקען ִאי ַאַרייְנקּוֶמען ִאיֶנעם ֶקעִניג'ס 
 ַּפאַלאץ, ִאי ֶוועל ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ַדאְרְפן

 .ִזי ַאייְנֶמעְלְדן פּון ָפאְראֹויס

ֶדער ֶקעִניג ָהאט ַמְסִּכים ֶגעֶווען אּון ִאים 
ֶגעֶגעְּבן ַא ֶצעְטל ַאז ֶער אּון ַזייֶנע ִקיְנֶדער 

יז ֵאייִּביג ֶקעֶנען ְׁשֶטעְנִדיג ַאַרייְנקּוֶמען ּבִ 
ִאין ַּפאַלאץ, אּון ֲאִפילּו ָנאְכֶדעם ָוואס ֶדער 
ֶקעִניג ֶוועט ְׁשַטאְרְּבן ֶוועְלן ֵזיי ֵאייִּביג 
ֶקעֶנען ַאַרייְנקּוֶמען ִאיֶנעם ֶקעִניג'ס ַּפאַלאץ 

 ֶווען ֵזיי ִוויְלן ֵּבייָטאג צּו ַּבייַנאְכט.
ֶזעֶנען ַאִריֶּבער, ֶדער ֶקעִניג ִאיז ָיאְרן 

ֶגעְׁשָטאְרְּבן אּון ַזיין זּון ָהאט ִאים 
 ִאיֶּבעְרֶגענּוֶמען, ֶדער ַוויין סֹוֵחר ִאיז אֹוי
ֶגעְׁשָטאְרְּבן אּון ַזיין זּוהן ָהאט 

אּון אֹוי  ֶגעֶׁשעְפטִאיֶּבעְרֶגענּוֶמען ִדי ַוויין 

יג ַאַרייְנצּוֵגיין ִדי ְרׁשּות ֶצעְטל פּוֶנעם ֶקענִ 
 ֶווען ֶער ִוויל ִאין ֶקעִניג'ס ַּפאַלאץ.

ֶדער ַנייֶער ֶקעִניג ָהאט ִזי ׁשֹוין ִניְׁשט 
ֶגעַהאְלְטן ַאזֹוי ָנאְנט ִמיט ֶדעם ַנייֶעם ַוויין 
סֹוֵחר ָאֶּבער ִדי ַמאֶמע פּוֶנעם ֶקעִניג ָהאט 
ִזי ָיא ָנאְנט ֶגעַהאְלְטן ִמיט ִדי ִמְׁשָּפָחה 
פּוֶנעם ַוויין סֹוֵחר ָוואס ָהאט ֶגעַראֶטעֶוועט 

 ִאיר ַמאן.
  

 ַפאְרְטַרייְּבן ִדי ִאיְדן
- ֶדער ַנייֶער ֶקעִניג ָהאט ֶגעַהאט ַאן ֵעָצה

ֶגעֶּבער ַא ְגרֹויֶסער ָרָׁשע ָוואס ָהאט ֵזייֶער 
ַפייְנט ֶגעַהאט ִאיְדן, ֶער ִאיז 
ֶגעֶווען ַא ְקִריְסט, ָאֶּבער ַאזֹוי 
ִווי ֶיעֶנע ַצייט ָהאְּבן ִאין 

ֶגעוואֹויְנט ָנאר  ֶטעְרֵקיי
מּוְסִליֶמעֶנער אּון ִדי 
מּוְסִליֶמעֶנער ָהאְּבן ַפייְנט ִדי 

ַפאר ָהאט ִזי ְקִריְסְטן, ֶדעְר 
ֶגעֶּבער ַפאְרְׁשֶטעְלט -ֶדער ֵעָצה

ִווי ַא מּוְסִליֶמעֶנער ֶער ָהאט 
ִניְׁשט אֹויְסֶגעָזאְגט ַאז ֶער ִאיז 

 ַא ְקִריְסט.
ֶגעֶּבער ְפֶלעְגט -ֶדער ֵעָצה

ֵאייִּביג ָאְנֶרעְדן ֶדעם ֶקעִניג 
ֶקעְגן ִאיְדן, ִּביז ַזייֶנע ֶוועְרֶטער 

ְּבן ַאַריין צּו ֵגיין ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹוי
ִאיֶנעם ֶקעִניג'ס ָקאּפ, אּון ֶער 
ָהאט אֹוי ָאְנֶגעהֹויְּבן ַפייְנט 

ִּביז ֵזיי ָהאְּבן  ,צּו ָהאְּבן ִאיְדן
ָאְּפֶגעַמאְכט ְצִוויְׁשן ִזי ַאז ֵזיי 
ֵגייֶען ַארֹויְסְטַרייְּבן ַאֶלע ִאיְדן 
פּון ִאיְנְסַטאְנּבּול, ֵזיי ָהאְּבן 

עְׁשמּוֶעְסט ַאז ֵזיי ֵגייֶען ָאְּפגֶ 
ִאיֶנעם ֶעְרְׁשְטן ָטאג  טּוןָדאס 

ֶּפַסח ִאיְנֶדעְרְפִרי, ֶמען ֶוועט 
ְּפלּוְצִליְנג אֹויְסרּוְפן ַאז ַאֶלע 
ִאיְדן מּוְזן ׁשֹוין ַפאְרָלאְזן 
ִאיְנְסַטאְנּבּול אּון ִאיֶּבעְרָלאְזן ֵזייֶער ַגאְנֶצע 

יְׁשט ָפאְלְגן ֶוועט נִ ַפאְרֶמעְגן, ֶווער ֶעס ֶוועט 
ֶגעֶּבער ִמיְטן ֶקעִניג -'ֶנען, ֶדער ֵעָצהֶמען ַהְרגְ 

ָהאְּבן ִזי ָדאס ְׁשִטיֶלעְרֵהייט 
ָאְּפֶגעְׁשמּוֶעְסט אּון ָנאר ֵזיי ֵּבייֶדע ָהאְּבן 

 ֶגעוואּוְסט פּון ֶדעם.
  

 ֶדער ָחלֹום ֶּפַסח ַּבייַנאְכט
ֶיעֶנעם ֵסֶדר ַנאְכט, ַא ַנאְכט ַפאר ֶמען 
ָהאט ֶגעַדאְרְפט אֹויְסִפיְרן ִדי ִּביֶטעֶרע 
ְגֵזיָרה, ֶדער זּון פּוֶנעם ַוויין סֹוֵחר ֵגייט 
ְׁשָלאְפן ָנאְכן ֵסֶדר, אּון ֶער ָחלֹוְמ'ט ִווי ַזיין 
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ַטאֶטע קּוְמט צּו ִאים אּון ָזאְגט ִאים: "ֵמיין 
יְסן ַאז ֶעס ֶהעְנְגט ַא ִּביֶטעֶרע ִקיְנד ָזאְלְסט ִוו

ֶדער ֶקעִניג ִוויל  ,ְׁשָטאט ף ִדיְגֵזיָרה אֹוי
ָמאְרְגן ַארֹויְסְטַרייְּבן ַאֶלע ִאיְדן, ֵגיי ְׁשֶנעל 
ֶנעם ֶדעם ְרׁשּות ֶצעְטל ָוואס דּו ָהאְסט 
ַאַרייְנצּוֵגיין ִאין ֶקעִניג'ס ַּפאַלאץ, לֹויף 

ם ָזאְלְסטּו ֵגיין צּו ְׁשֶנעל צּום ַּפאַלאץ, קֹוֶד 
ִדי ַמאֶמע פּוֶנעם ֶקעִניג, אּון ֶדעְרֵצייל ִאיר 

 ִאירִדי ַגאְנֶצע ַמֲעֶׂשה, אּון צּוַזאֶמען ָזאְלט 
ֵגיין צּום ֶקעִניג אּון ִזי ֶּבעְטן ַּביי ִאים ֶער 
ָזאל ָאְּפרּוְפן ִדי ְגֵזיָרה, ָזאְלְסט ָזאְגן ַפאְרן 

ֶגעֶּבער -ן ַאז ַזיין ֵעָצהֶקעִניג ַאז ֶער ָזאל ִוויְס 
ֵמייְנט ָגאְרִניְׁשט ַזיין טֹוָבה ַווייל ֶער ִאיז 

ֱאֶמת ַא ַּבאַהאְלֶטעֶנער ְקִריְסט, אּון אֹויּב ּבֶ 
ֶער ֶוועט ִׁשיְקן ָסאְלַדאְטן ֶיעְצט ִאיְנִמיְטן ִדי 

ן עֶגעֶּבער ֶוועט ֶמען זֶ -ַנאְכט צּו ֶדעם ֵעָצה
ְגרֹויְסן ֵצֶלם ֶהעֶכער ִווי ֶער ְׁשָלאְפט ִמיט ַא 

 ַזיין ָקאּפ.
ֶדער זּון פּוֶנעם ַוויין סֹוֵחר ָהאט 

 ,ֶגעְטַראְכט צּו ִזי ֶעס ִאיז ָדא ָנאר ַא ָחלֹום
אּון ֶער ִאיז ִזי ַווייֶטער ֶגעְׁשָלאְפן, ָאֶּבער 

'ט ְר ֹום ָהאט ִזי ִאיֶּבעְרֶגע'ַחזְ ֶווען ֶדער ָחל
ָמאל ָהאט ֶער ִזי ֶדעְרְׁשָראְקן אּון ֶער  ַאַסא

 ָהאט ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ֵגייט צּום ֶקעִניג.
ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען  ,טּוןֶגעָזאְגט אּון ֶגע

ֶדעם ְרׁשּות ֶצעְטל אּון ֶער ִאיז ֶגעָלאְפן צּום 
ֶקעִניג ִאיְנִמיְטן ִדי ַנאְכט, אֹויְפן ֶוועג צּום 
ַּפאַלאץ ִאיז ֶער ַאדּוְר ֶגעַגאְנֶגען ִדי ַהְכָנַסת 
אֹוְרִחים אּון ֶער ֶהעְרט ַארֹויס פּון ֶפעְנְסֶטער 

ֵווייֶנעִדיֶגע קֹול  ִווי ֵאייֶנער ִזיְנְגט ִמיט ַא 
 "ְלעֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ְלַבּדֹו"ֶדעם ָּפסּוק 

ֵאייְנָמאל אּון ָנאְכַאָמאל, ֶדער סֹוֵחר ְטַראְכט 
צּו ִזי: "ֶווען ֶדער ִאיד ָזאל ִוויְסן ָוואֶסעֶרע 

ָוואְלט ֶער  ,ְגרֹויֶסע ִניִסים ִמיר ַדאְרְפן ֶיעְצט
י אּוְנֶטער ֶגעִזיְנֶגען" אּון ִזי ָגאְרִניְׁשט ַאזֹו

 ֶער ִאיז ִזי ַווייֶטער ֶגעַגאְנֶגען צּום ַּפאַלאץ.
ִדי ְרׁשּות ֶצעְטל ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט 
ָהאט ִאים ֶגעֶעֶפעְנט ַאֶלע ִטיְרן אּון טֹויֶעְרן, 
קֹוֶדם ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען צּו ִדי ַמאֶמע פּוֶנעם 

אֶטע ָהאט ִאים ֶקעִניג ַאזֹוי ִווי ַזיין ַט 
ֶגעֵהייְסן, ֶער ָהאט ִאיר אֹויְפֶגעֶוועְקט פּון 
ְׁשָלאף אּון ֶגעֵווייְנט ַפאר ִאיר ִזי ָזאל 
ַרְחָמנּות ָהאְּבן אֹויף ִדי ִאיְדן, ֶער ָהאט ִאיז 
ֶדעְרֵצייְלט ַאֶלעס ָוואס ַזיין ַטאֶטע ָהאט 

 - ִדי ַמאֶמע -ִאים ֶגעָזאְגט ִאין ָחלֹום, ִזי 
ָהאט ְׁשַטאְרק ַמִּכיר טֹוָבה ֶגעֶווען ַפאר ָוואס 

ֶדעם ַוויין סֹוֵחר, ָהאט ִאים צּוֶגעָזאְגט ַאז ִזי 
ֶוועט ֵגיין ִמיט ִאים צּום ֶקעִניג אּון ִאים 

 ֶּבעְטן ְמַבֵטל צּו ַזיין ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ְגֵזיָרה.
צּוַזאֶמען ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען צּום ֶקעִניג 

ְפֶגעֶוועְקט, ִדי ַמאֶמע ָהאט ִזי אּון ִאים אֹוי
ֶגעֶּבעְטן ַּביי ִאים ַאז ֶער ָזאל ָאְּפרּוְפן ִדי 
 ְגֵזיָרה, ֶדער ִאיד ֶדער ַוויין סֹוֵחר ָהאט ָנא
צּוֶגעֵלייְגט אּון ֶגעָזאְגט צּום ֶקעִניג: "ֶדער 

ֶגעֶּבער ָוואס ָהאט ִדיר ַאייְנֶגעֶרעְדט -ֵעָצה
ִניְׁשט גּוט ִאיז ָגאר ִניְׁשט ַאז ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען 

ֵקיין מּוְסִליֶמעֶנער ֶער ִאיז ַא ַּבאַהאְלֶטעֶנער 
ְקִריְסט אּון אֹויּב דּו ֶוועְסט ֶיעְצט ִׁשיְקן 

ן ִווי ֶער עִמיִליֶטער צּו ַזיין הֹויז ֶוועט ֶמען זֶ 
.ְׁשָלאְפט ִמיט ַא ְגרֹויֶסע ֵצֶלם ֶהעֶכער ִזי 

אֹויְפֶגעֶרעְגט ֶדעם ָדאס ָהאט ׁשֹוין ֵזייֶער 
ֶגעֶּבער אֹויף ֶוועם ֶער -ֶקעִניג, "ֶדער ֵעָצה

ָהאט ִזי ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ַפאְרָלאְזט ִאיז ָגאר ַא 
 ַּבאַהאְלֶטעֶנער ְקִריְסט?!" ֶער ָהאט ְגַליי

ס ֶגעֶּבעְר -ֶגעִׁשיְקט ָסאְלַדאְטן צּו ֶדעם ֵעָצה
ן ֶווען ִדי ן אֹויּב ֶעס ִאיז ֶאֶמת, אּועהֹויז צּו זֶ 

ָסאְלַדאְטן ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ַזיין הֹויז 
ן ִווי ֶער ְׁשָלאְפט ִמיט עָהאְּבן ֵזיי ַטאֶקע ֶגעזֶ 

ַא ֵצֶלם, ָדאס ָהאט ֵזיי ַאזֹוי ְׁשַטאְרק 
ַווייל ִדי מּוְסִליֶמעֶנער ָהאְּבן  ,אֹויְפֶגעֶרעְגט

ן ִאים ֵזייֶער ַפייְנט ִדי ְקִריְסְטן, ַאז ֵזיי ָהאּבְ 
 ַאָראְּפֶגעַהאְקט ֶדעם ָקאּפ ָנא ְגַליי
ִאיְנִמיְטן ְׁשָלאף, ַפאְרְׁשֵטייט ִזי ַאז ִדי 
ְגֵזיָרה ִאיז ְגַליי ָּבֵטל ֶגעָוואְרן, אּון ֶדער 
ַוויין סֹוֵחר ִאיז צּוִריק ַאֵהיים ֶגעַגאְנֶגען 

 ְפֵרייִליֶכעְרֵהייט.
אְכַאָמאל ן ֶוועג ַאֵהיים ִאיז ֶער נָ 'אֹויפְ 

דּוְר ֶגעַגאְנֶגען ִדי ַהְכָנַסת אֹוְרִחים אּון ֶער 
ֶהעְרט ִווי ֶדער ִאיד ִזיְנְגט ָנא ַאְלץ ֶדעם 

 ",ְלעֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ְלַבּדֹו"ָּפסּוק 
ָאֶּבער ָדאס ָמאל ִמיט ַא ְפֵרייִליֶכער ִניגּון, 
ֶעס ִאיז ִאים ֶגעֶווען ִאיְנֶטעֶרעַסאְנט ִדי 
ַגאְנֶצע ַזא, ֶער ָהאט ִזי ַווייֶטער ַאֵהיים 

 ְׁשַּפאִציְרט.
ֶּפַסח ִאיְנֶדעְרְפִרי ֶווען ֶמען ִאיז 
ֶגעַגאְנֶגען ִאין ׁשּוהל, ִאיז ֶדער ַוויין סֹוֵחר 

ן ִּביָמה אּון ֶגעֶּבעְטן ְרׁשּות צּו 'אֹויפְ ַארֹויף 
ֶוועְרֶטער, ֶער ָהאט ֶדעְרֵצייְלט  ֶעְטִליֶכעָזאְגן 

ִדי ְגרֹויֶסע ֵנס ָוואס ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט 
ן ֶער ָהאט אֹוי ּוִדי ַנאְכט, א טּוןיי ֶגעִמיט זֵ 

צּוֶגעֵלייְגט ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזא ָוואס 
אט ֶגעֶהעְרט ִווי ַא ִאיד ִזיְנְגט קֹוֶדם ֶער ָה 

 "ְלעֹוֵׂשה ִנְפָלאֹות ְּגדֹולֹות ְלַבּדֹו"ֶדעם ָּפסּוק 
ִמיט ַא ֵווייֶנעִדיֶגע ִניגּון אּון ֶדעְרָנא ִמיט ַא 

 ֶלעֶּבעִדיֶגע ִניגּון.
ֶמען ָהאט ִזי ָנאְכֶגעְפֶרעְגט ִאיז ֶווען 

ִאיז ֶגעֶווען ֶמען ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן ַאז ָדאס 
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, אּון ַאזֹוי ִאיז ַזיין 
ֵהייִליֶגע ָנאֶמען ַפאְרְׁשְּפֵרייט ֶגעָוואְרן ַּביי ִדי 

 ִאיְדן ִאין ִאיְנְסַטאְנּבּול.
  

 אֹויְפן ַים טַא ְׁשטּוֶרעם ִווינְ 
ָנא ִדי ֶעְרְׁשֶטע ֶטעג יֹום טֹוב ָהאְּבן ִדי 

ָפאְלק ִזי ֶגעֶזעְגְנט פּוֶנעם ַּבַעל ֵׁשם -ָּפאר
טֹוב, ֵזיי ָהאְּבן ִאים ֶגעְפֶרעְגט: "ִמיט ָוואס 
ֶקעֶנען ִמיר ַאיי ַּבאָצאְלן ַפאר ִדי ְּבָרָכה 
ָוואס ִאיר ָהאט אּוְנז ָאְנֶגעוואּוְנְטְׁשן ִמיר 

ֶכה ַזיין צּו ָהאְּבן ִקיְנֶדער?" ֶדער ָזאְלן זֹו
ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֵזיי ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ַדאְרף 
ָגאְרִניְׁשט, ָנאר ַאז ֵזיי ָזאְלן ִאים קֹויְפן ְדֵריי 
ִזיְצן אֹויף ַא ִׁשיף צּו ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֵזיי ָהאְבן 

אּון ֵזיי ָהאְּבן  טּוןִזי ֶגעְפֵרייְדט ָדאס צּו 
ְטָראְפן ַא ִׁשיף ָוואס ָפאְרט ִאין חֹול ֶגע

ַהמֹוֵעד צּו ִדי ְׁשָטאט ַיפֹו ִאין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, 
ֵזיי ָהאְּבן ְגַליי ֶגעדּוְנֶגען ְדֵריי ְּפֶלעֶצער 
ַפאְרן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב, ַפאר ַזיין ָטאְכֶטער 

 ָאְדל אּון ַפאר ֶדעם סֹוֵפר ֶרִּבי ְצִבי.
ן 'ען ֵזיי ְדֵריי ַארֹויף אֹויפְ חֹול ַהּמֹוֵעד ֶזענֶ 

ִׁשיף ִאין ָאְנֶגעהֹויְּבן ָפאְרן אֹויְפן ֶוועג צּו 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ִאיְנִמיְטן ֶוועג ָהאט ֶדער ַים 

 ,ָאְנֶגעהֹויְּבן ִזי צּו ַוואְרְפן אּון ְׁשטּוִריֶמען
ֶעס ִאיז ֶגעָוואְרן ַא ֶגעֶפעְרִליֶכע ְׁשטּוֶרעם 

ן ַאז ִדי ִׁשיף עָהאט אֹויְסֶגעזֶ ִוויְנד אּון ֶעס 
ֶוועט ִזי צּוְּבֶרעְכן אּון ַאֶלע ֶוועְלן 
ַאַרייְנַפאְלן ִאין ַים, ֶדער ַקאִּפיַטאן ָהאט 
ֶגעֵהייְסן ַפאר ֶיעְדן ַאַרייְנצּוַוואְרְפן ַאֶלע 
ֶּפעְקֶלע ִאין ַים ְגִריְנֶגער צּו ַמאְכן ֶדעם ִׁשיף 

ִדי ִׁשיף  ,ט ֶגעָהאְלְפןָאֶּבער ֶעס ָהאט ָגאְרִניְׁש 
 ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַּביים ַאייְנִזיְנֶקען.

ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז 
ֶדער ְׁשטּוֶרעם ִוויְנד ִאיז צּוִליּב ִאים, אּון ַאז 
ֶער ָהאט ְצֵוויי ְּבֵרירֹות, ָאֶדער ַאַריין צּו 

ְטן ָוואס ַוואְרְפן ִאין ַים ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ְׁשִריפְ 
ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִמיט ִזי, (ֶעס ִאיז ָדא 

ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ֵסֶפר ְּתִהִלים  ןָזאגְ 
 ָדִוד ַהֶמֶל אּון ֶעס ַאֵלייןֶגעְׁשִריְּבן דּוְר ,

ַאז ָדאס ִאיז ֶגעֶווען  ןָזאגְ ָוואס ִאיז ָדא 
ם טֹוב ֶגעְׁשִריֶּבעֶנע ּתֹורֹות ָוואס ֶדער ַּבַעל ֵׁש 

ָהאט ַּבאקּוֶמען פּון ַא ַּבאַהאְלֶטעֶנעם ַצִדיק 
ֶרִּבי ָאָדם ַּבַעל ֵׁשם) ָאֶדער ַדאְרף ַזיין 

 ָטאְכֶטער ָאְדל ַאַרייְנַפאְלן ִאין ַים.
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶעְנֶדעְרְׁשט 

ִדי ְצֵווייֶטע ֶוועג, ַווייל ֶער  טּוןֶגעָוואְלט 
ַזיין ָטאְכֶטער ָאְדל ִדי ָהאט ֶגעוואּוְסט ַאז 

  ַצֵדיֶקת ֶוועט ִזיֶכער ֶגעַראֶטעֶוועט ֶוועְרן, 
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אּון ֶאְפָׁשר ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֶקעֶנען ָאְנקּוֶמען 
ֵקיין ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ָאֶּבער ָאְדל ָהאט ִאים 
ֶגעָזאְגט ַאז ֶער ָזאל ֶעְנֶדעְרְׁשט ַאַרייְנַוואְרְפן 

ָוואס ֶער ָהאט ִמיט ִזי, ִדי ֵהייִליֶגע ְסָפִרים 
ַווייל פּון ִאיר ֶוועט ַארֹויְסקּוֶמען ַא ִקיְנד 
ָוואס ֶוועט ְׁשַרייְּבן ֶׁשעֶנעֶרע אּון ֶּבעֶסעֶרע 

ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט  ְסָפִרים פּון ֶדעם,
ֶער ָהאט ַאַרייְנֶגעָוואְרְפן  טּוןַטאֶקע ַאזֹוי ֶגע

ן ֶדער ַים ָהאט ִזי אּו ,ִדי ֵהייִליֶגע ְׁשִריְפְטן
ָאְּפֶגעְׁשִטיְלט, ָדאס ָהאט ַּפאִסיְרט ִאין 

ֶזעֶנען ֵזיי  ֶדעָמאְלטְׁשִביִעי ֶׁשל ֶּפַסח אּון 
 ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן פּון ַא ִזיֶכעֶרע טֹויט.

ֶדער ִקיְנד פּון ָוואס ָאְדל ָהאט ֶגעֶרעְדט, 
ְגן ָהאט ִזי ֶגעֵמייְנט ִמיט ֶדעם ֶדעם ֵהייִלי

ֶרִּבי'ן, ַווייל ִווי ַּבאַקאְנט ָהאט ָאְדל ֶגעַהאט 
ְצֵוויי זּוְהן אּון ֵאיין ָטאְכֶטער, ִדי ְצֵוויי זּוְהן 
ִדי ַצִדיִקים ֶרִּבי ָּברּו פּון ֶמעֶזעִּביזׁש ִזי"ַע 
אּון ֶרִּבי ֶאְפַרִים פּון ְסִדיְלקּוב ִזי"ַע ֶדער 

ן ֵּבייֶדע ִניְׁשט ַּבַעל ֶדֶגל ַמֲחֶנה ֶאְפַרִים ָהאּבְ 
ִדי ִאיֶּבער ֶגעָלאְזט צּוִפיל ְסָפִרים ָאֶּבער 

ָטאְכֶטער ֵפיָגא ָהאט ֶגעּבֹויְרן ֶדעם ֵהייִליְגן 
 ֶרִּבי'ן ָוואס ָהאט ִאיֶּבער ֶגעָלאְזט ַאַסא
ְסָפִרים, וואּוְנֶדעְרִליֶכע ְסָפִרים ָוואס ִּביז 

ַחְי' ִמיט ַהייְנט ֶזעֶנען ִזי ָנא ַאֶלע ִאיְדן ְמ 
ֶדעם, אּון ָדאס ָהאט ָאְדל ֶגעֵמייְנט, אּון 
ֶדעְרַפאר ִפיְרן ִזי ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו ְּבֶרְסַלב'ע 
ֲחִסיִדים צּו ַמאְכן ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה ַאֲחרֹון 

ִאיז ִדי ַצֵדיֶקת  ֶדעָמאְלטֶׁשל ֶּפַסח, ַווייל 
 ֶדעם ָאְדל ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן אּון דּוְר 

 ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶגעּבֹויְרן ֶגעָוואְרן.
  

 ֶגעַפאְנֶגען ַּביי ִדי רֹויֶּבעְרס
ִדי ְׁשטּוֶרעם ִוויְנד ָהאט ִזי ַטאֶקע 
ָאְּפֶגעְׁשִטיְלט ָאֶּבער ִדי ִׁשיף ִאיז 
ַפאְרְׁשֶלעְּפט ֶגעָוואְרן ֶעְרֶגעץ ַּביי ַא ָּבאְרְטן 

ִאיְנְזל, ָדאְרט אֹויְפן ִאיְנְזל ָהאְּבן  ןפּון ַא 
ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען  רֹויֶּבעְרסֶגעוואֹויְנט 

 רֹויֶּבעְרסס, ַאזֹוי ִווי ִדי ֶמעְנְטְׁשן ְפֶרעֶסעְר 
ן ִווי ַא ִׁשיף ִאיז ָדאְרט עָהאְּבן ֶגעזֶ 

ָאְנֶגעקּוֶמען, ֶזעֶנען ֵזיי ְגַליי ַארֹויף אֹויְפן 
אְּפט ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן, ֶגעִּביְנֶדען ִׁשיף אּון ֶגעכַ 

י ֶהעְנט אּון ִפיס, אּון ְגַליי ֶגענּוֶמען זִ 
ס צּו ֶׁשְחְט'ן ִדי אֹויְסַׁשאְרְפן ִדי ֶמעֶסעְר 

 ֶמעְנְטְׁשן אּון ֵזיי אֹויְפֶעְסן.
ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ֶגעִליְגן אֹויְפן 

עְּבן ַזיין ְפָלאר ֶגעִּביְנֶדען ֶהעְנט אּון ִפיס נֶ 
 ַּתְלִמיד ֶרִּבי ְצִבי ֶדער סֹוֵפר ָוואס ִאיז אֹוי
  ֶגעֶווען ֶגעִּביְנֶדען, ֶרִּבי ְצִבי ְפֶרעְגט פּון ַזיין

  
  

ֶרִּבי'ן ֶדעם ַּבַעל ֵׁשם טֹוב: "ֶרִּבי ָוואס טּוֶען 
ִמיר ָדא? ִווי ַאזֹוי ֵגייֶען ִמיר ַארֹויס פּון 

ִאים  ָדא?", ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט
ִאי  ,ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאי ֵווייס ִניְׁשט

ֶגעֶדעְנְקט ָגאְרִניְׁשט, ֶאְפָׁשר ֶגעֶדעְנְקְסטּו 
ֶרִּבי ְצִבי ָהאט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאי  "ֶעֶּפעס?

ֵּבית -ֶגעֶדעְנק אֹוי ָגאְרִניְׁשט, ָנאר ִדי ַאֶלף
"ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ִאים ,ֶגעֶדעְנק ִאי 

ֶגעָזאְגט: "ֵזייֶער גּוט, ֵהייּב ָאן צּו ָזאְגן ִדי 
ב" ֶרִּבי ְצִבי ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ָזאְגן אּון -א

ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ָנאְכֶגעָזאְגט ֶיעֶדע 
 אֹות.

ב ָהאט -ֶווען ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶעְנִדיְגט ִדי א
 ִזי ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב צּוִריק

אּון ֶער ָהאט ְגַליי  ,ַאֶלעס ֶדעְרַמאְנט
ָאְנֶגעהֹויְּבן צּו ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז 
ֶער ָזאל ֵזיי ַארֹויְסַראֶטעֶווען, אּון ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעָהאְלְפן ַאז ֶמען ָהאט 
ֶגעֶהעְרט הֹוי ַפייְפן פּון ִׁשיְפן ָוואס קּוֶמען 

ס ָוואס קּוֶמען ְר ָאן, ָאֶדער ַפייְפן פּון ַרייֶטע
ס ָהאְּבן ֶווען ִדי ֶמעְנְטְׁשן ְפֶרעֶסעְר צּו ָפאְרן, 

ָדאס ֶגעֶהעְרט ָהאְּבן ֵזיי ִזי ֶדעְרְׁשָראְקן, 
אּון ַאְנְטָלאְפן פּון ָדאְרט, אּון ַאזֹוי ֶזעֶנען ַזיי 
ִדי ְצֵווייֶטע ָמאל ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן פּון 

  טֹויט.
  

 ֹוִתיֹותִדי סֹוד פּון ִדי א
מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִּביר ִווי ַאזֹוי ֵזיי ֶזעֶנען 

 ,ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן דּוְר ִדי אֹוִתיֹות
ַווייל ַאֶלע ֶוועְרֶטער ֶזעֶנען ָדא צּוַזאם 
ֶגעְׁשֶטעְלט פּון אֹוִתיֹות, אּון ָדאס ִאיז ִדי 
ֵעָצה ַפאר ַא ֶיעֶדע ְּפָראְּבֶלעם ַאז ֶמען ָזאל 

ְדן ֶוועְרֶטער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶמען ָזאל ֶרע
יש ַאֶלעס ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִאיִד 

ָוואס ֶמען ַדאְרף אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען ִזיֶכער 
 ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן.

אּון אֹויּב ֵווייְסט ֶמען ִניְׁשט ָוואס צּו 
ִניְצן ִדי ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶקען ֶמען 

אֹוִתיֹות דּוְר ֶדעם צּו ֶרעְדן צּום 
 ,ב-ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען ֵגייט לֹויט ִדי א

אֹויְגן, ֶמען ָזאל ָהאְּבן ֵהייִליֶגע  -ְלָמָׁשל: א 
 , ֱאמּוָנהטּוןאֹויְגן, ִדי אֹויְגן ָזאל ִניְׁשט ֵוויי 

 -ֶמען ָזאל ָהאְּבן ַא ֵרייֶנע ֱאמּוָנה, אֹוְרִחים  -
ען ָזאל זֹוֶכה ַזיין ַאַרייְנצּוֶנעֶמען אֹוְרִחים, ֶמ 

ָּבִנים, ֶמען ָזאל ָהאְּבן ֶגעזּוְנֶטע ֶעְרִליֶכע  -ב' 
ֶגעְלט ֶמען ָזאל ָהאְּבן ַאַסא  -ִקיְנֶדער, ג' 

ט עאּון ַאזֹוי ַווייֶטער ּבֶ  ֶגעְלט ְגִריְנֶגעְרֵהייט,
  ֶמעןֶיעֶדער ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִדי ַזאְכן ָוואס 

  
  

 ב.-ַדאְרף לֹויט ִדי א
  

 צּוִריק ַאֵהיים
ן עֶווען ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ָהאט ֶגעזֶ 

ן, אּון ֶער ָהאט עָוואס ֶעס ִאיז ֶגעֶׁש 
ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז ִדי ַגאְנֶצע ְׁשטּוֶרעם ִוויְנד 

ים, ָהאט ֶער ן ֶוועְגן ִא עִאיז ָנאר ֶגעֶׁש 
ַאֵהיים ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז ֶער ֵגייט צּוִריק 

ט אֹויס ַאז ֶעס ִאיז ָנא ִניְׁשט עזֶ  סַפאְרן, עֶ 
ֶגעקּוֶמען ִדי ִריְכִטיֶגע ַצייט, אּון ֶער ַדאְרף 
ִזי ִניְׁשט ַעְקְׁש'עֶנען ֶיעְצט צּו ֵגיין אֹויף 
ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ֵזיי ֶזעֶנען צּוִריק ַארֹויף אֹויְפן 

ִוויְנד ִׁשיף, ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַא ְׁשַטאְרֶקע 
ָוואס ָהאט ֵזיי ְגַליי ֶגעְטָראְגן צּוִריק אֹויף 

ָׁשָעה ֶזעֶנען ֵזיי  ֶעְטִליֶכעאּון ִּביז  ֶטעְרֵקיי
, פּון ָדאְרט ִאיז ֶטעְרֵקייֶגעֶווען צּוִריק ִאין 

ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ַאֵהיים 
ֶגעָפאְרן, אּון ֶער ִאיז ֶמער ִניְׁשט ֶגעָפאְרן 

 ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל. אֹויף
  

 ְׁשלּוס
ַאֲחרֹון ֶׁשל ן עס ִאיז ֶגעֶׁש נֵ  רְגרֹויֶסע ערֶד 

ֶּפַסח, אּון ַאְלץ ֵזֶכר צּו ֶדעם ַמאְכן ַאֶלע 
ֲחִסיִדיֶׁשע ִאיְדן ַא ְגרֹויֶסע ְסעּוָדה ִאים 
ַאֲחרֹון ֶׁשל ֶּפַסח אּון ֶמען ְפֵרייְדט ִזי צּום 

ס, אּון ֶמען רּוְפט ִדי ְסעּוָדה "ֶדעם ְגרֹויְסן נֵ 
ן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב'ס ְסעּוָדה", ַאְנֶדעֶרע רּופְ 

ַווייל ֶדער ֵהייִליֶגע  ,ָדאס "ָמִׁשיַח'ס ְסעּוָדה"
ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ִאיז ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן 

ֶּבעְטן  ִניְצט ֶמען צּוב ָוואס ָדאס -דּוְר ִדי א
, ַאזֹוי ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן

ֶוועט אּון ֶדער ֶרִּבי ָהאט ֶגעָזאְגט ַאז ָמִׁשיַח 
ֶנעֶמען ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט דּוְר ְּתִפָלה, נְ ַאיי

ַאז ֶער ֶוועט אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ֶיעְדן צּו ֶרעְדן 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדעְרַפאר ֶוועְרט ֶעס 

ַווייל ָדאס ֶוועט  ,ָאְנֶגערּוְפן ָמִׁשיַח'ס ְסעּוָדה
עְלט, ָמִׁשיַח אֹויְסֶלעְרֶנען ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוו

ִווי וואֹויל אּון ִווי גּוט ִאיז ַפאר ֶדעם אּון 
ָוואס טּוט ׁשֹוין ֶיעְצט ָדאס ָוואס ָמִׁשיַח 
ֶוועט אֹויְסֶלעְרֶנען, ֶער ֶרעְדט ׁשֹוין צּום 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועט ִאים ִזיֶכער גּוט ַזיין אֹויף 

  אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט. ִדי ֶוועְלט

 

און נאך שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; -קוואל פון חיזוק (פרויען)   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-414-8426/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com גליון אויף אימעילצו באקומען דעם 

  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 
 

         
 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-414-8429/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   >  

 

  חיזוק צום טיר
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