
ב ִגיֶווען. ֶער ֶוועט ָפאִרין זּוִכין  ָהאט ֶער ִזיְך ְמַייׁשֵ
ַהָווָייתֹו.  ַא ָחָכם. ָוואס ֶער ָזאל ִאים ּפֹוֵתר ָחלֹום ַזיין ּכְ
ייִדין ֶדעם ָחלֹום ּפּוְנְקט ַאזֹוי  אׁשֵ )ְדַהיינּו ֶער ָזאל ִאים ּבַ
ן  ִווי ֶער ִאיז( אּון ֶער ָהאט ִמיט ִזיְך ִגינּוֶמען ְצֵווי ֶמעְנְטׁשְ
אּון ִאיז ִגיָפאִרין אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ִניט ַאזֹוי ִווי ַא ֶמֶלְך 
פּון  ִגיָפאִרין  ִאיז  אּון  ֶמעְנְטׁש  ָראְסֶטע  ּפְ ַא  ִווי  ָנאר 
ִגיְפֶרעְגט.  ָהאט  אּון  ַאְנֶדעֶרער.  ֶדער  צּו  ָטאט  ׁשְ ֵאיין 
ִווי ִגיִפיְנט ֶמען ַאזֹוי ַא ָחָכם ָוואס ֶער ָזאל ּפֹוֵתר ָחלֹום 
ָדאְרט  ַאז  ִגיֶווען  מֹוִדיַע  ִאים  ֶמען  ָהאט  ֲהָוָייתֹו.  ּכַ ַזיין 
ִגיָפאִרין  ֶער  ִאיז  ָחָכם.  ַא  ַאזֹוי  ִזיְך  ִגיִפיְנט  ָדאְרט  אּון 
ַאִהין. אּון ִאיז ִגיקּוֶמען צּו ֶדעם ָחָכם אּון ֶער ָהאט ִאים 
ֶדעְרֵצייְלט ֶדעם ֶאֶמת. ַאז ֶער ִאיז ַא ֶמֶלְך. אּון ֶער ָהאט 
ה ָוואס ֶסע  ָאּפ ִגינּוֶמען ִמְלָחמֹות. אּון ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעׁשֶ
עִטין. ַאז ֶער ָזאל ִאים  ִגיּבֶ "ל. אּון ָהאט ִאים  ּנַ ּכַ ִגיֶווען 

ּפֹוֵתר ָחלֹום ַזיין.

ֶּבֱאֶמת ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ֶלעְּבן פּון ַא ֶמעְנְטׁש ַאזֹוי ִווי 
ַא ָחלֹום, ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ִאין ָּפסּוק )ִאיּוב כ, ח(: "ַּכֲחלֹום 
צּו  ְמקּוָרב  ִניְׁשט  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִוויַלאְנג  וגו'".  ָיעּוף 
ַא  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ְׁשָלאְפט  ַצִדיק,  ֶאֶמת'ן  ָחָכם, צּום  ַא 
אֹויף,  ִאיז  ֶער  ַאז  ִאים  ִזיְך  ַדאְכט  ֶעס  ְׁשָלאף,  ִטיֶפע 
ֶער קּוְמט אּון ֵגייט, ֶער ֶעְסט אּון ְטִריְנְקט, ֶער ַמאְכט 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט  ת ָזכוֹר, שְׁ בָּ רּוָמה, שַׁ ת תְּ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג  יָבה שְׁ ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
נוֹ ָהַרב ֶאְלָחָנן  ָרכוֹת' פּון בְּ ַבע בְּ ת שֶׁ בָּ יע"א, ֶעס ִאיז ֶגעֶווען 'שַׁ
ַחִיים ֵנרוֹ ָיִאיר. ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ָהאט ֶדער רֹאׁש 

ה ז, ְמְזבּוב  יוֹת, ַמֲעשֶׂ יְך ֶגעֶווען ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ְישִׁ
ְוַעְכִביׁש ]ֵחֶלק ד[.

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

ן פּון ֶדעם דּוִמיט ִגינּוֶמען  ין ִדי ֶמעְנׁשְ ֶדער ָנאְך ָהאּבִ
ֶטעְלט  ין ִאים ִוויֶדער צּו אֹויף ִגיׁשְ אְטֶרעט אּון ָהאּבִ ֶדעם ּפַ
ן  ן ֵזיי ִגינּוֶמען אּון ָהאּבְ ַאזֹוי ִווי ְפִריר אּון ִדי ְקרֹוין ָהאּבְ
אֹויף  ִגיָהאְנֶגען  אֹויף  ִוויֶדער  ין  ָהאּבִ אּון  ן.  ִגיַוואׁשְ ָאּפְ
אּון  ט.  ִגיַחאּפְ אֹויף  ֶמֶלְך  ֶדער  ִזיְך  ָהאט  ָאְרט  ֵזייֶער 
ֶסע  ָוואס  ֶלעִטיל  ּבְ ֶדעם  אֹויף  ִגיָטאן  קּוק  ַא  ף  יּכֶ ּתֵ ָהאט 
ָהאט אֹויף ִאים ֵמִגין ִגיֶווען פּון ַא ָוואִסיֶרע ִנימּוס פּון ַא 
ֵטייט  ָוואִסיֶרע אּוָמה ָדאס ִאיז. ָהאט ֶער ִגיֶזעְהן ַא ֶסע ׁשְ
ן צּו קּוְקן  ָדאְרט ֶדער ִנימּוס פּון יּוִדין. ָהאט ֶער ָאן ִגיהֹויּבְ
ַטאֶנען  ֶלעְטל ִמיט ֶדעם ֶאֶמת ָהאט ֶער ַפאְרׁשְ אֹויף ֶדעם ּבְ
ב ִגיֶווען. ֶער ֶוועט  ֶדעם ֶרעְכְטן ֶאֶמת. ָהאט ֶער ִזיְך ְמַייׁשֵ
ַווְדַאי ַזיין ַא יּוד. ָנאר ָוואס טּוט ֶמען ַאז ֶמען ָזאל  ׁשֹוין ּבְ
ַאֶלע  ֵזיי  ָזאל  ֶמען  ַזיין  ְלמּוָטב  ַמְחִזיר  ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי 

ֶרעְנֶגען צּום ֶאֶמת. ּבְ

פאר'ן שבת טיש

גליון

ארויסגעגעבן דורך מוסדות היכל הקודש ברסלב

>>>

בעזרת השם יתברך

ת ִטיׁש ּבָ מיר ַא ָוואְרט ַפאְרן ׁשַ
שבת  ערשטן  אינעם  אריין  יעצט  גייען 
דארפסטו  שבת,  לאנגע  א  זומער,  פונעם 
זאגט  וואס דער הייליגער רבי  געדענקען 
)ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן י"ז( צריך להזהר 

מען  בשבת,  לב  וטוב  שמח  להיות  מאד 
גוטמוטיג  און  פרייליך  זייער  זיין  דארף 
די  אז  ישראל  מנהג  א  דא  איז  עס  שבת; 
א  מען  מאכט  פסח  נאך  שבת  ערשטע 
שליסל אויף די חלה, דער טעם פון דעם 
געטארט  נישט  מען  האט  פסח  ווייל  איז 

פסח  נאך  יעצט שבת  און  חמץ  קיין  עסן 
עסן  אן  הייבט  מען  וואס  צייט  דער  איז 
שליסל;  א  מען  מאכט  דעם  וועגן  חמץ, 
ווייל  מען  טוט  דאס  אז  זאגט  מוהרא"ש 
ער  מענטש  דעם  דערמאנען  וויל  מען 
פונעם  קומט  פרנסה  אז  געדענקען  זאל 
ב(  )תענית  זאגן  חז"ל  ווי  אזוי  אייבערשטן 
אמר ר' יוחנן: ג' מפתחות בידו של הקב"ה, 
ר' יוחנן זאגט דריי שליסלען איז נאר אין 
של  מפתח  אייבערשטן,  פונעם  הענט  די 
גשמים, מפתח של חיה, ומפתח של תחיית 
המתים, די שליסל פון רעגן, קינדער און 

תחיית המתים, במערבא אמרי אף מפתח 
מען:  זאגט  ישראל  ארץ  אין  פרנסה,  של 
דערפאר  פרנסה.  פון  שליסל  די  אויך 
מאכט מען א שליסל אויף די חלה אז דער 
קען  קיינער  אז  געדענקען  זאל  מענטש 
נאר  פרנסה  געבן  און  העלפן  נישט  אים 
זען  זאלסטו  אייבערשטער. דערפאר  דער 
ברענגען  אריין  און  שבת  פרייליך  זיין  צו 
אין שטוב א שמחה, און דער רבי זאגט די 
זאלסטו  פרוי,  די  פון  קומט  געלט  גאנצע 
וועסטו  אזוי  ווייב  דיין  זיין  מכבד  צו  זען 

האבן שפע.
)עצתו אמונה אחרי תשע"ו(

פרשת שמיני
מברכים חודש אייר

כ"ח ניסן שנת תשפ"א 
לפ"ק
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'ָחלֹום',  ַא  ִאין  ִאיז  ַאֶלעס  ָדאס  ָאֶּבער  ְוכּו',  ֶגעֶׁשעְפְטן 
ַא  ִאין  ֶלעְּבט  ֶער  אּון  ַפאְרְׁשָלאְפן  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ֶדער 
ָחלֹום, ֶער ִאיז ּפּוְנְקט ַאזֹוי ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ְׁשָלאְפט 
ַזייֶנע  פּון  ָחלֹוְמ'ט  ֶיעֶנער  ָחלֹום,  ַא  ִזיְך  ָחלֹוְמ'ט  אּון 
ֶגעֶׁשעְפְטן, פּון ַּפאִסירּוְנֶגען ְוכּו' ִאים ַדאְכט ִזיְך אֹויְך ַאז 
ֶער ִאיז ֶיעְצט ֶּבֱאֶמת אֹויף, ֶער קּוְמט אּון ֵגייט, ֶער ֶעְסט 
אּון ְטִריְנְקט, ֶער ַמאְכט ֶגעֶׁשעְפְטן ְוכּו' - ָאֶּבער ֶּבֱאֶמת 
ַהאְלט ֶער ִאיְנִמיְטן ַא ִטיֶפע ְׁשָלאף, ָדאס ֶזעְלֶּבע ִאיז ִמיט 
ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש ֵאייֶדער ֶער ֶוועְרט ְמקּוָרב צּו ַא ַצִדיק ִאיז 
ַזיין ַגאְנֶצע ֶלעְּבן ַא ְׁשָלאֶפעִדיֶגע ֶלעְּבן, ַאֶלעס ָוואס ֶער 

טּוט - טּוט ֶער ִאין ָחלֹום.

ֶדעם  אֹויף  ֶוועְקט  ַצִדיק  ֱאֶמת'ֶער  ֶדער  ָחָכם,  ֶדער 
ָזאל  ֶער  ְׁשָלאף,  ַזיין  פּון  אֹויְפְׁשֵטיין  ָזאל  ֶער  ֶמעְנְטׁש 
ַא  ֶמעְנְטׁש  ִאיֶנעם  ַאַריין  ְּבֶרעְנְגט  ֶער  ֶלעְּבן,  ָאְנֵהייְּבן 
ְקָלאֶרע ֱאמּוָנה, ֶדער ֶמעְנְטׁש ָזאל ָאְנֵהייְּבן ֶלעְּבן ִמיְט'ן 
ֶמעְנְטׁש:  ֶדעם  אֹויס  ֶלעְרְנט  ַצִדיק  ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. 
ַדאְנק ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַזייֶנע ֲחָסִדים ָוואס ֶער טּוט 
ִמיט ִדיר, ֶדעְרֵצייל ִאים ִווי גּוט ֶעס ִאיז ִדיר, ַדיין ֶגעזּוְנט, 
ַּפְרָנָסה, ִקיְנֶדער ְוכּו', אּון ֶּבעט ִאים ֶער ָזאל ִדיר ֶהעְלְפן 
אּון  ַאִריֶּבער,  ֵגייְסט  דּו  ָוואס  ְּפָראְּבֶלעֶמען  ַדייֶנע  ִמיט 
אֹויּב דּו ַפאְלְסט ַאָראּפ ִאין ַאן ֲעֵביָרה ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו, טּו 
ִמיר מֹוֵחל,  'ֵזיי  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַפאְר'ן  ָזאג  ְּתׁשּוָבה,  ְגַלייְך 
ִאיְך ֵגיי ֶעס ֶמער ִניְׁשט טּון' - ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִפיְרט ִזיְך 
ַאזֹוי, ַדאן ֵהייְסט ַזיין ֶלעְּבן ַא ֶלעְּבן, ֶער ִאיז אֹויף ִמיט 
ַזיין ַגאְנֶצע ְקַראְפט, ָאֶּבער ִוויַלאְנג ֶדער ֶמעְנְטׁש קּוְמט 
ֶגעֶׁשעְפְטן  ְטִריְנְקט, ֶער ַמאְכט  ֶעְסט אּון  ֵגייט, ֶער  אּון 
ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן  ִניְׁשט  ֶלעְּבט  ֶער  ָאֶּבער  ְוכּו' 
ֶרעְדט ִניְׁשט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ֶלעְּבט ִניְׁשט ִמיט ַא 
ְקָלאֶרע ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ַהאְלט ֶער 

ָנאְך ִאיְנִמיְטן ַזיין ְׁשָלאף.

ָהאט ִאים ֶדער ָחָכם ִגיֶעְנֶפעְרט. ִאיְך ַאֵליין ָקאן ִניט 
ּפֹוֵתר ַזיין.

ֵזיי  ְּפרּוִּביְרן  קֹוֶדם  ַצִדיִקים,  פּון  ֵסֶדר  ִדי  ִאיז  ַאזֹוי 
ֶקען  "ִאיְך  ָזאְגן:  אּון  ֶמעְנְטְׁשן  פּון  ַארֹויְסצּוְדֵרייֶען  ִזיְך 

ִניְׁשט".

ָנאר ֶסע ִאיז ַפאר ַהאְנִדין ַא ַצייט. ִאין ֶדעם ִאין ֶדעם 
ָטאג אּון ִאין ֶדעם ִאין ֶדעם חֹוֶדׁש. ֶדעמּוְלט ֶנעם ִאיְך צּום 
ְקַרייִטיְכֶצער  ַאֶלע  לֹוֶמר  )ּכְ ַהְקטֹוֶרת  ַסְמָמֵני  ַאֶלע  אֹויף 
ִאיְך ַמאְך  ְפֶלעְגט ֶמען ַמאִכין ְקטֹוֶרת( אּון  ֵזיי  ָוואס פּון 
ט ֵזיי אֹויס ִאין ֵאייֶנעם(.  לֹוֶמר ֶער ִמיׁשְ ב. )ּכְ פּון ֵזיי ַא מּוְרּכָ
ן ִמיט ֶדער ְקטֹוֶרת אּון ֶדער  אּון ִמֵרייֶכעְרט ֶדעם ֶמעְנְטׁשְ
ֶמעְנׁש ָהאט ִאין ִזין ָוואס ֶער ִוויל ֶזעְהן. אּון ָוואס ֶער ִוויל 

ִוויְסן. ֵווייְסט ֶער ֶדעמּוְלט ַאְלִדיְנג.

ִזיְך  ָהאט  ֶער  ַאז  ִגיֶווען.  ב  ְמַייׁשֵ ֶמֶלְך  ֶדער  ִזיְך  ָהאט 
ַראְכט. ֶוועט ֶער ָנאְך  ׁשֹוין יֹוא ַאזֹוי ִפיל ַצייט דרֹויף ַפאְרּבְ

יז ֶדעם ָטאג אּון ֶדעם חֹוֶדׁש. ַוואְרִטין ּבִ

ִאין ִדי ֶוועְרֶטער ִליְגט ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ְיסֹוד. ֶיעֶדער 
ִוויְסן,  אּון  ִזיְך  ִאין  ַאַרייְנֶנעֶמען  ָדאס  ַדאְרף  ֶמעְנְטׁש 
ְּכֵדי  ַצייט  ַאזֹויִפיל  ַפאְרְּבֶרעְנְגט  ָיא  ׁשֹוין  ָהאּב  ִאיְך  'ַאז 
ֶגעָהאְלְפן צּו ֶוועְרן פּון ַמיין ֵיֶצר ָהָרע ַאַרייְנצּוקּוֶמען ִאין 
ִדי ְקדּוָׁשה, ֶוועל ִאיְך ׁשֹוין אֹויְסַוואְרְטן ָנאְך ַאִּביְסל ִּביז 

ִאיְך ֶוועל ׁשֹוין ִאיְנַגאְנְצן ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן'.

ַאַרייְנצּוקּוֶמען  ַצייט  ַלאְנֶגע  ַא  ְּפרּוִּביְרט  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ִאין ִדי ְקדּוָׁשה, ֶער ְּפרּוִּביְרט ָאְנצּוקּוֶמען צּו ִדי ִמָדה פּון 
'ֱאמּוָנה'  ְקָלאֶרע  ַא  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ְּפרּוִּביְרט  ֶער  'ֲעָנָוה', 
ֶער ָזאל ְׁשִּפיְרן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער ַוואְרט ׁשֹוין ַאזֹוי 
ִאין  ִווי  ָוואס ְׁשֶוועְּבט  ַזיין ֶלעְּבן  ַלאְנג ַארֹויְסצּוֵגיין פּון 
ַא 'ָחלֹום', ֶער ִאיז ֵזייֶער ַּבאָזאְרְגט 'ֶווען ֶווען ִאיְך ׁשֹוין 
זֹוֶכה ַזיין צּו ִדי ַאֶלע ַמְדֵריגֹות?' ַדאְרף ֶער ִזיְך ְׁשַטאְרְקן 
ַאז  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ָחָכם  ֶדער  ַאז  ֲחָכִמים',  'ֱאמּוַנת  ִמיט 
ִאיְך ָזאל ַוואְרְטן ִּביז ֶדעם ֶגעִוויֶסע ַצייט ָוואס ֶדעָמאְלט 
ֶוועל ִאיְך זֹוֶכה ַזיין צּו ָוואס ִאיְך ִוויל זֹוֶכה ַזיין, ֶוועל ִאיְך 
ַווייל צּום סֹוף ֶוועל ִאיְך זֹוֶכה  אֹויְסַוואְרְטן ֶדעם ַצייט, 
ַזיין  זֹוֶכה  ֶקען  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס  ַמְדֵריגֹות  ַאֶלע  צּו  ַזיין 

אֹויף ִדי ֶוועְלט.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִאיז ַאַריין ַא ְׁשמּוֶעס 
פּון 'ֲעָנָוה'. ָוואס ִאיז ִדי ִמָדה פּון 'ֲעָנָוה'? ֶמעְנְטְׁשן ֵמייֶנען 
ַאז ֵגיין ִמיט ַאן ַאייְנֶגעּבֹויֶגעֶנעם ִריְקן ָדאס ִאיז 'ֲעָנָוה', 
ָאֶּבער ָדאס ָהאט ָגאְרִניְׁשט ִמיט 'ֲעָנָוה', ֵגיין ַאייְנֶגעּבֹויְגן 
ֶקען קּוֶמען פּון ֶדעם ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ָהאט ִזיְך ָנאְכִניְׁשט 
ֶלעְּבן, ֶער  ִאין  ִזיְך  ַּבאֵגייט  ַאזֹוי ֶמען  ִווי  אֹויְסֶגעֶלעְרְנט 
ִאיז ַא ַּבְטָלן, ָאֶדער ִווי ֶדער ֶרִּבי רּוְפט ָדאס ָאן 'ֲחִניָפה' 

)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק ב, ִסיָמן כב(.

ָדאס ָהאט ָגאְרִניְׁשט ִמיט ַקיין 'ֲעָנָוה'. ֶמען ֶקען ֵגיין 
ִמיט ַאן אֹויְפֶגעהֹויֶּבעֶנעם ִריְקן אּון ַזיין ַּביי ִזיְך ֶצעְּבָראְכן 
ֶדעְרֵצייְלט  ָהאט  מֹוֲהָרא"ׁש  ַׁשאְרּב,  ֶצעְּבָראֶכעֶנע  ַא  ִווי 
ֵזֶכר  ִמִריְמנּוב  ֶמעְנְדל  ְמַנֵחם  ֶרִּבי  ַצִדיק  ֵהייִליְגן  פּוֶנעם 
ַצִדיק ִלְבָרָכה, ַאז ֶער ְפֶלעְגט ֵגיין ָאְנֶגעטּון ִמיט ְקֵלייֶדער 
אֹויְסֶגעקּוְקט  ָהאט  ֶער  ְוכּו',  ָגאְלד  ִמיט  ֶגעְׁשְטִריְקט 
ְגרֹויס אּון ַרייְך, ָאֶּבער ִאיֶנעֵווייִניג ִאיז ֶער ֶגעֶווען ַאזֹוי 
ֶצעְּבָראְכן, ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַּביי ִזיְך ִאיְנַגאְנְצן ָּבֵטל, אֹויף 
ַאזֹוי ַווייט ַאז ַזיין ֶרִּבי ֶדער ֵהייִליֶגער ַמִגיד פּון ֶמעְזִריְטׁש 
ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ִאים ֶגעַדאְרְפט ְמַחֵזק ַזיין אּון ָהאט 
ִאים ֶגעָזאְגט: "ָזאְלְסט ִוויְסן ַאז ֶיעֶדע ֶמעְנְטׁש ָוואס דּו 
ֶזעְסט ִּביְסטּו ָחׁשּוְב'ֶער פּון ִאים!" ָאֶּבער פּון ִאיְנְדרֹויְסן 
ַזיין ְגרֹויס  ָאְנֶגעֶמעְרְקט אֹויף ִאים  ָהאט ֶמען ָגאְרִניְׁשט 



ג

ֲעִניוּות.

ַאזֹוי אֹויְך ֶדעְרֵצייְלן ַּתְלִמיִדים ַאז מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה ָהאט ַאָמאל ֶגענּוֶמען ַא ַּפאִּפיר אּון ֶעס ֶצעִריְסן 
אֹויף ֶהעְלְפט, ֶדעְרָנאְך ָהאט ֶער ֶגענּוֶמען ֵאיין ֶהעְלְפט 
אּון ֶעס ָנאְכַאָמאל ֶצעִריְסן אֹויף ֶהעְלְפט אּון ַאזֹוי ָהאט 
ֶער ֶצעִריְסן ֶדעם ֶהעְלְפט ִּביז ֶעס ִאיז ׁשֹוין ֶגעֶווען ַאזֹוי 
ְקֵליין ַאז ֶמען ָהאט ֶעס ׁשֹוין ֶמער ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ַמאְכן 
ִּבין  ֶצעִריְסן  "ַאזֹוי  ָאְנֶגערּוְפן:  ִזיְך  ֶער  ָהאט  ְקֶלעֶנער, 
צּו  ֶמער  ֶעס  ַׁשָייְך  ִניְׁשט  ׁשֹוין  ִאיז  ֶעס  ִמיר!  ַּביי  ִאיְך 
ֶצעַרייְסן..." ָאֶּבער קּוְקְנִדיג אֹויף מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶמען 
ִאיז  'ָגאְרִניְׁשט' ֶדער ֶמעְנְטׁש  ִווי  ְגֵלייְּבן  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט 
ַּביי ִזיְך, מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט אֹויְסֶגעקּוְקט ַאזֹוי ְמסּוָדר, ֶער 
ָהאט ֶגעַהאט ַזייֶנע ְּתִניעֹות ִמיט ַאַזא ֵחן, ֶמען ָהאט ִניְׁשט 
ֶגעֶקעְנט ָחלֹוְמ'ֶען ִווי ֶדער ֶמעְנְטׁש ִאיז ֶצעְּבָראְכן ְּכֶחֶרס 
ַהִּנְׁשָּבר, אּון ַאזֹוי ֶזעֶנען ַאֶלע ַצִדיִקים פּון ִאיְנְדרֹויְסן ֶקען 
ִזיְך ַדאְכְטן ִווי ֵזיי ֵגייֶען ָאן ִמיט ַא ְׁשַטאְרֵקייט, ֶעס קּוְקט 
אֹויס ִווי ֵזיי ַהאְלְטן ִזיְך ֶעֶּפעס ֶוועְרד, ָאֶּבער ִאיֶנעֵווייִניג 

ֶזעֶנען ֵזיי ִאיְנַגאְנְצן ָּבֵטל צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ָנאְכֶגעָזאְגט ַהייְנט ִאיְנֶדעְרְפִרי ַפאְר'ן 
ַהַּצִּדיק  ְּפֻעַּלת  ִאין ֵסֶפר ַהָקדֹוׁש  ַּביים ִׁשיעּור  ַדאֶוועֶנען 
ַאַסאְך  ָוואס  ַקְׁשָיא  ִדי  ֶגעַהאט  ִאיְך  ִקיְנד ָהאּב  ַאְלס  ַאז 
ִקיְנֶדער ָהאְּבן, ִאיְך ָהאּב ֶגעֶזען ַמיין ֵזייֶדע ַהָּגאֹון ַהַּצִּדיק 
ָאן  אֹויְבן  ִזיְצן  ִלְבָרָכה  ַצִדיק  ֵזֶכר  ַקאְרְלְסּבּוְרג  ַגֲאְב"ד 
ְוכּו' ָהאּב ִאיְך ִניְׁשט ַפאְרְׁשַטאֶנען ִווי ַאזֹוי ֶקען ַזיין ֶדער 
ַצִדיק ִאיז ַא ַצִדיק, ֶער ִזיְצט ָדאְך אֹויְבן ָאן ְוכּו' קּוְמט 
ָדאְך אֹויס ַאז ֶער ִאיז ָדאְך ַא ַּבַעל ַּגֲאָוה...? ָאֶּבער ִאין 
ַווייל  ַקְׁשָיא,  ַקיין  ִניְׁשט  ִּבְכַלל  ָדאס  ִאיז  ַאַריין  ֶאֶמת'ן 
ָעָניו,  ְגֶרעְסֶטער  ֶדער  ַזיין  אּון  ָאן  אֹויְבן  ִזיְצן  ֶקען  ֶמען 
ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט ַּביי ֹמֶׁשה ַרֵּבינּו )ַּבִּמְדָּבר יב, ג(: "ְוָהִאיׁש 
מֶׁשה ָעָנו ְמֹאד ִמֹּכל ָהָאָדם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה", ֹמֶׁשה 
ַרֵּבינּו ִאיז ֶגעֶווען ֶדער ְגֶרעְסֶטער ָעָניו, ִווי ַאזֹוי ָהאט ֶער 
ִדי  ִאיֶּבעְרֶגעֶגעְּבן  ָעָניו, ֶער ָהאט ָדאְך  ָאן  ַזיין  ֶגעֶקעְנט 
אר פּון ֶדעם ֶזעט ֶמען  ַגאְנֶצע ּתֹוָרה ַפאר ִדי ִאיְדן ְוכּו', נַָ
ַאז ָדאס ָהאט ִניְׁשט צּוטּון ִמיט ַקיין ֲעָנָוה, ֶמען ֶקען ִזיְצן 
אֹויְבן ָאן אּון ֶלעְרֶנען ּתֹוָרה ִמיט ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט אּון 

ַזיין ֶדער ְגֶרעְסֶטער ָעָניו.

'ֲעָנָוה' ִאיז ָגאר ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרׁש, ֲעָנָוה ֵמייְנט ָהאְּבן 
ַרֵּבינּו  ֹמֶׁשה  ַּביי  ָדאְרט  ָזאְגט  ַרִׁש"י  ִווי  ַאזֹוי  'ַסְבָלנּות', 
ֶדער  ִאיז  ָעָניו  ַא  ְוַסְבָלן",  ָׁשָפל   - "ָעָנו  ג(:  יב,  )ַּבִּמְדָּבר 

ַא  ֶווען  ַזיין, ֶער ֶקען ֶדעְרַלייְדן  ָוואס ֶקען ַאֶלעס סֹוֵבל 
ְצֵווייֶטער טּוט ִאים ְׁשֶלעְכְטס אּון מּוז ִאים ִניְׁשט צּוִריק 

ְׁשֶלעְכְטס טּון.

צּו  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא  ַפאר  ִוויְכִטיג  ֵזייֶער  ִאיז  ָדאס 

ָוואס  ֶדער  ַזיין  ַדאְרף  ַמאן  ֶדער  ֲחתּוָנה,  ִדי  ָנאְך  ִוויְסן 
ֶגעְּבט גּוֶטע ֶוועְרֶטער ַפאר ַזיין ַווייּב; ִניְׁשט ַקיין ִחילּוק 
ֶרעְדט  ִזי  ֲאִפילּו  ַמאן,  צּום  צּוִריק  ֶרעַאִגיְרט  ִזי  ִוויַאזֹוי 
ַׁשאְרף, ִזי ֶרעְדט ִניְׁשט ֵׁשיין ְוכּו', ָדאְך ַדאְרף ֶדער ַמאן 
ַווייֶטער ֶרעְדן ֵׁשיין צּו ַזיין ַווייּב. ֶדער ַמאן ַדאְרף ֶלעְּבן 
ִמיט ַא 'ַּגְדלּות ַהּמֹוִחין', ִמיט ֶדעם ַמֲחָשָׁבה: 'ִאיְך ַדאְרף 
ֵקייֶנעם ִניְׁשט - אֹויֶסער ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִאיְך ַדאְרף 
ִניְׁשט ַאז ַמיין ַווייּב ָזאל ַהאְלְטן פּון ִמיר ְוכּו', ִאיְך ֶוועל 
ְׁשֶטעְנִדיג ֶרעְדן צּו ַמיין ַווייּב ֵווייך אּון ֵׁשיין, ֶעס ֶוועט 
ִניְׁשט אֹויְסַמאְכן ַקיין ִחילּוק ִאין ַמיין ֶרעְדן ִוויַאזֹוי ַמיין 
ַווייּב ֶרעַאִגיְרט צּוִריק צּו ִמיר, ַאז ִזי ֶרעְדט צּו ִמיר ֵׁשיין 
ִאיז אֹויְך גּוט... ָאֶּבער ַמיין ֶרעְדן צּו ִאיר ֶוועט ִזיְך ִניְׁשט 

טֹויְׁשן לֹויט ִווי ַאזֹוי ִזי ֶרעַאִגיְרט צּו ִמיר".

מֹוֲהָרא"ׁש ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן ִווי ֶמען ָהאט ֶגעֶהעְרט 
ְּבֶרְסֶלְב'ֶער ֲחִסיִדים ֶרעְדן צּו ֵזייֶעֶרע ַווייֶּבער ַאזֹוי ֵׁשיין, 
ַאזֹוי ִזיס - ִמיט ֶדעם ָוואס ִדי ַווייֶּבער ָהאְּבן ִניְׁשט ֵאייִּביג 

צּוִריק ֶגעֶרעְדט ִווי ַאזֹוי ֶמען ַדאְרף.

ֶאת  "ְוִׂשַּמח  ה(:  כד,  )ְדָבִרים  ּתֹוָרה  ִדי  ִאין  ְׁשֵטייט  ֶעס 
ַווייּב, ָזאְגט  ַזיין  ִאְׁשּתֹו", ֶדער ַמאן ָזאל ַמאְכן ְפֵרייִליְך 
ִדי ֵהייִליֶגע ַרִׁש"י, ִדי ֶוועְרֶטער ֵמייֶנען ַאז ֶדער ַמאן ָזאל 
ְפֵרייִליְך ַמאְכן ַזיין ַווייּב, ַאזֹוי ִווי ֶדער ַּתְרגּום אּוְנְקלּוס 
ַטייְטְׁשט: "ְוַיְחֵדי ָית ִאְּתֵתּה", ֶעס ֵמייְנט ִניְׁשט ַאז ֶדער 
ַמאן ָזאל ִזיְך ְפֵרייֶען 'ִמיט' ַזיין ַווייּב; ַאֶלע ְפֶרעְגן אֹויף 
ַווייּב  ַזיין  ַמאְכן  ְפֵרייִליְך  ָזאל  ֶער  ֵהייְסט  ָוואס  ֶדעם, 
ַווייּב,  ַזיין  'ִמיט'  ִמיְטְפֵרייֶען  ִניְׁשט  ִזיְך  ָזאל  ֶער  ָאֶּבער 
ָדאך  ֶער  ֶוועְרט  ְפֵרייִליְך  ִאיר  ַמאְכט  ֶמען  ַאז  ִלְכאֹוָרה, 
אר ַרִׁש"י מיינט ָדאס  ַאָטאַמאִטיׁש צּוַזאֶמען ְפֵרייִליְך? נַָ
ֵמייֶנען  ִניְׁשט  ָזאל  ַמאן  ֶדער  ֶיעְצט,  ְׁשמּוֶעְסן  ִמיר  ָוואס 
ִזיְך, ֶדער ַמאן ַדאְרף ֶרעְדן ֵווייך אּון ֵׁשיין צּו ַזיין ַווייּב - 
ָאְּפֶגעֶזען ִווי ַאזֹוי ִזי ֶרעַאִגיְרט צּוִריק צּו ִאים, ֲאִפילּו ִזי 
ֶוועט ִאים ִניְׁשט צּוִריק ְפֵרייִליְך ַמאְכן, ָזאל ֶער ֶזען ִאיר 

ְפֵרייִליְך ַמאְכן.

ַאזֹוי ִווי מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְפֶלעְגט ַחֶזְר'ן ֶדעם 
ָוואְרט ַאז ַא ַמאן ַמאְכט ֶיעְדן ָטאג ַא ְּבָרָכה "ֶׁשֹּלא ָעַׂשִני 
ִניְׁשט ַקיין  ִּבין  ְיַיֶׁשר כַֹּח ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ַאז ִאיְך  ִאָׁשה", 
ְפרֹוי, ִלְכאֹוָרה ָוואס ִאיז ְּפַׁשט פּון ֶדעם ְּבָרָכה, אֹויף ָוואס 
ַדאְנְקן ִמיר ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ִדי ֶוועְלט ֶקען ָדאְך ִניְׁשט 
צּוֵלייְגן,  ַאְלץ  ְפֶלעְגט  )מֹוֲהָרא"ׁש  ְפרֹויֶען?  ָאן  ָאְנֵגיין 
ִדי ְּבָרָכה ָוואס ִדי ְפרֹויֶען ַמאְכן "ֶׁשָעַׂשִני ִּכְרצֹונֹו", ִאיז 
ִאיְנַגאְנְצן  ִזיְך  ֶגעְּבן  ֵזיי  ַווייל  ְּבָרָכה,  ֶׁשעֶנעֶרע  ַא  ַסאְך 
אר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט  ִאיֶּבער צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן(. נַָ
ַווייּב ִמיט ֶדעם ַנאטּור ַאז ֶדער ַמאן  ַּבאַׁשאְפן ַמאן אּון 
ָזאל ַזיין ֶדער ַמְׁשִּפיַע - ֶדער ָוואס ֶגעְּבט גּוֶטע ֶוועְרֶטער 



ד

ֶנעְמט  ִזי   - ְמַקֵּבל  ִדי  ִאיז  ְפרֹוי  ִדי  אּון  ַווייּב,  ַזיין  ַפאר 
ֶיעְדן ָטאג  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִמיר ֶדעם  ַדאְנֶקען  פּוֶנעם ַמאן, 
ִדי  ֶזעֶנען  ִמיר  אר  נַָ ְמַקֵּבל,  ַקיין  ִניְׁשט  ֶזעֶנען  ִמיר  ַאז 
ַארֹויס  ִזיְך  ְׁשֶטעְלט  ֶדעְרַווייל  ֶיעֶנעם.  ַפאר  ֶגעְּבן  ָוואס 
ַּביי ַאַסאְך ִאיְנֶגעַלייט ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ָגאר ִדי ָוואס ֶזעֶנען 
ְמַקֵּבל, ֵזיי ֶזעֶנען ָנאְך ֶמער 'ְפרֹוי' ִווי ֵזייֶער ַווייּב... ֶער 
ֶוועְרט ַּבאֵלייִדיְגט פּון ֶיעֶדע ָוואְרט ָוואס ַזיין ַווייּב ָזאְגט 

ִאים.

ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ָהאט ִמיר ֶגעְׁשִריְּבן ִדי ָוואְך ִאין ַא ְּבִריוו 
"דּו  ִּבְזיֹונֹות:  ִמיט  ָאְנֶגעְׁשִריְגן  ִאים  ָהאט  ַווייּב  ַזיין  ַאז 
ִּביְסט ְמׁשּוָגא, דּו ַדאְרְפְסט ֶנעֶמען ִּפיְלן...!" ֶער ְפֶרעְגט 
ִמיר ָוואס ָזאל ִאיְך טּון, ֶיעְצט ָטאר ִאיְך ִאיר אֹויְך ִניְׁשט 
צּוִריק ֶעְנְטֶפעְרן? ָהאּב ִאיְך ִאים ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ֵניין, דּו 
ֶרעד צּוִריק צּו ִאיר ֵׁשיין אּון ֵווייך; ֲאִפילּו ַאז ִזי ְׁשֵרייט 
ִאיֶּבעְרֶגעְׁשְטֶרעְנְגט,  ָּפׁשּוט  ִאיז  ִזי  ָגאְרִניְׁשט,  ִזי  ֵמייְנט 
ַּבאְלד ֶוועט ִזי ִזיְך ַּבארּוִאיְגן אּון ַאֶלעס ֶוועט ִזיְך ְמַסֵּדר 

ַזיין.

ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ֶקען ַאֶלעס ּפֹוֵעְל'ן ִאין ְׁשטּוּב אֹויּב ֶער 
ֶרעְדט ֵׁשיין ִמיט ֵׂשֶכל. מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶדעְרֵצייְלט פּוֶנעם 
ֵהייִליְגן ַצִדיק ֶרִּבי ַאְבָרָהם ֶּבן ֶרִּבי ַנְחָמן ֵזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה, 
ֶער ְפֶלעְגט ִניְׁשט ַזיין ִאין ְׁשטּוּב, רֹוב ָוואְך ִאיז ֶער ֶגעֶווען 
ַּבאַהאְלְטן, ֶער ָהאט עֹוֵסק ֶגעֶווען ִמיט ִהְתּבֹוְדדּות צּום 
קּוֶמען  ְפֶלעְגן  ִׁשיעּוִרים;  ַזייֶנע  ִמיט  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ְפרֹויֶען, אּוְמַפאְרִגיֶנעִריֶׁשע ְׁשֵכִנים - ָאְנֶהעְצן ַזיין ַווייּב 
ֶקעְגן ִאים, ֵזיי ְפֶלעְגן ִאיר ְטֶׁשעֶּפען ָזאְגְנִדיג: "דּו ָהאְסט 
ַא ַמאן ַא ְמׁשּוֶגע'ֶנער", ֵזיי ְפֶלעְגן ִאיר ָזאְגן: "דּו ִּביְסט 
ַא ַרְחָמנּות"; ַאֶזעְלֶכע ֶוועְרֶטער ְפֶלעְגן ֵזיי ִאיר ָזאְגן ִּביז 
ִזי ִאיז ֶגעָוואְרן אֹויְפֶגעֶהעְצט ֶקעְגן ִאים אּון ֶווען ֶער ִאיז 
ִאיְך  ַּכאן,  "ַעד  ֶגעָזאְגט:  ִאים  ִזי  ָהאט  ֶגעקּוֶמען  ַאֵהיים 
ָאֶּבער  ְוכּו'",  ְוכּו'  ִדיר  ִמיט  ֶלעְּבן  ַאזֹוי  ֶמער  ִניְׁשט  ֵגיי 
ִווי  ֶדעם סֹוד  ֶגעִוויְסט  ָהאט  ַנְחָמן  ֶרִּבי  ֶּבן  ַאְבָרָהם  ֶרִּבי 
ִאיר  ֶגעֶרעְדט צּו  ָהאט  ֶער  ַווייּב,  ַא  ִמיט  ֶרעְדן  ַאזֹוי צּו 
ֵווייְך, ֶער ְפֶלעְגט ִאיר ָזאְגן ַאֶזעְלֶכע  ֵזייֶער  ֵזייֶער ֵׁשיין, 
ֵׁשייֶנע ֶוועְרֶטער ִּביז ִזי ָהאט ָאְּפֶגעַמאְכט ַאז ִזי ֵגייט ֶמער 
ִניְׁשט אֹויְסֶהעְרן ִדי ְׁשֵכִנים. ְלַמֲעֶׂשה ְפֶלעְגט ִזי ָיא צּוִריק 
ַפאְלן; ִזי ְפֶלעְגט ָנאְכַאָמאל ֶוועְרן אֹויְפֶגעֶהעְצט, ָאֶּבער 
ֶדער ַצִדיק ָהאט ַאזֹוי ֵׁשיין ֶגעֶרעְדט צּו ִאיר, ֶער ָהאט ִאיר 

ְׁשֶטעְנִדיג אּוְנֶטער ֶגעקֹויְפט אּון ַאְלץ ָׁשלֹום ֶגעַמאְכט.

ֹלא  "ִאְלָמֵלא  ק:(:  )ֵעירּוִבין  ָזאְגן  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע  ִדי 
ִנְּתָנה ּתֹוָרה", ֶווען ִמיר ָוואְלְטן ִניְׁשט ֶגעַהאט ִדי ּתֹוָרה, 
ֶגעֶלעְרְנט  ִמיר  ָוואְלְטן  ִמַּתְרְנגֹול",  ֶאֶרץ  ֶדֶרְך  "ָלַמְדנּו 
ִהיְנְדל:  ַפאְר'ן  ָזאְגט  ָהאן  ֶדער  ָהאן,  ַא  פּון  ֶאֶרץ  ֶדֶרְך 
ֵׁשייֶנעם  ַא  קֹויְפן  ִדיר  ֵגיי  ִאיְך  ִליְך",  ָזֵביְנָנא  "ִזיָגא 

ַמאְנְטל, "ְּדָמֵטי ִליְך ַעד ַאְרָעא", ַא ַמאְנְטל ָוואס ֶוועט 
צּוֶדעְקן ַדייֶנע ִפיס, "ּוָבַתר ָהִכי", ָנאְכן ֶלעְּבן ִאיְנֵאייֶנעם 
ָזאְגט ֶער ִאיר: ְגֵלייּב ִמיר, אֹויּב ָוואְלט ִאיְך ֶווען ֶגעַהאט 
ֶגעְלט ָוואְלט ִאיְך ִדיר ָדאס ֶגעקֹויְפט, ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט; 
ֱאֶמת'ִדיג,  ֶעס  ַמיין  ִאיְך  ַאז  ִמיר  ְגֵלייּב  ִאיר,  ָזאְגט  ֶער 
אֹויּב ִניְׁשט: "ִליְׁשְמֵטיּה ְלַכְרַּבְלֵּתיּה ְּדַההּוא ַתְרְנגֹוָלא, ִאי 
ִאית ֵליּה ְוָלא ַזְּבִניָנא ָלְך", - ָזאל ַמיין ָקאּפ אֹויְסֶגעִריְסן 

ֶוועְרן, ִאיְך ָהאּב ָּפׁשּוט ִניְׁשט ַקיין ֶגעְלט.

ַא  ִאין  ַאַריין  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ִאיז  אֹויְך 
ֵהייִליֶגע  ַא  ֵזייֶער  ִאיז  ַׁשָּבת  ִדי  'ֱאמּוָנה'.  פּון  ְׁשמּוֶעס 
ֲעָמֵלק  ְמִחַּית  פּון  ַּפְרָׁשה  ִדי  ֶגעֵלייְנט  ָהאט  ֶמען  ַׁשָּבת, 
)ְדָבִרים כה, יז - יח(: "ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְלָך ֲעָמֵלק ַּבֶּדֶרְך 

ֲעָמֵלק  וגו'".  ַּבֶּדֶרְך  ְרָך  קָֽ ֲאֶׁשר  ִים,  ִמִּמְצרָֽ אְתֶכם  ְּבצֵֽ
ְּפרּוִּביְרט ָאְּפצּוִקיְלן ִדי ֱאמּוָנה פּון ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער, ֶער 
ָהאט ֶגעָוואְלט ַאַרייְנְּבֶרעְנֶגען ִאין ִאיְדן ְסֵפיקֹות ִאין ִדי 
ֱאמּוָנה, ַדאְרְפן ִמיר אֹויְסַרייְסן ֶדעם ֲעָמֵלק פּון אּוְנֶזעֶרע 
ִאיז  ֶעס  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ִאיֶנעם  ְגֵלייְּבן  אּון  ֶהעְרֶצער 
אר ַאֶלעס ִפיְרט  ִניְׁשט ָדא ַקיין ֶטַבע, ִמְקֶרה אּון ַמָזל, נַָ

ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבאֶׁשעֶפער ַאֵלייְנס.

ֶדעם  ֶגעְּבן  ַאְלץ  ְפֶלעְגט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ֵזיי ִאים צּו  ָמָׁשל. ֶווען ָּפאִליֵציי ַכאְּפן ַא ֶמעְנְטׁש ִּביְנְדן 
ַאְנְטלֹויְפן,  ֶקעֶנען  ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ְּכֵדי  ֵקייְטֶלען  ִמיט 
ֶזעֶנען ַפאְרַהאן ְצֵוויי ָסאְרט ֶמעְנְטְׁשן, ַא ְקלּוֶגער ֶמעְנְטׁש 
ֶער  צּוֶגעִּביְנְדן,  ֵקייְטֶלען  ִדי  ִאין  ֶהעְנט  ַזייֶנע  ָלאְזט 
ֵווייְסט ַאז ֶער ֶוועט ִזיְך ֵסיי ִווי ִניְׁשט ֶקעֶנען ַארֹויְסַרייְסן 
ַאֶהער  ֶהעְנט  ַזייֶנע  ְׁשֶלעְפט  אר  נַָ ֶדער  ָאֶּבער  ֶדעְרפּון, 
אּון ַאִהין, ְּפרּוִּביְרְנִדיג ִמיט ַאֶלע ֹּכחֹות ִזיְך ַארֹויְסַרייְסן 
ֵזיי  ֶווען  סֹוף  ֶדער  ַזיין  ֶוועט  ָוואס  ֵקייְטֶלען,  ִדי  פּון 
ַאָראּפ  ֶנעְמט  ָּפאִליֵציי אּון ֶמען  ִדי  ַּבאְפֵרייט פּון  ֶוועְרן 
ֵזייֶעֶרע ֵקייְטֶלען? ֶדער ְקלּוֶגער ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ִזיְך 
ִוויֶדער  ֶהעְנט,  ֶגעזּוְנֶטע  ָהאט  ָּפאִליֵציי  ִדי  ֶגעָלאְזט פּון 
ֶצעְּבִליִטיְגֶטע  ִמיט  ַאֵהיים  ֵגייט  ֶמעְנְטׁש  ַנאִריֶׁשער  ֶדער 
ֶהעְנט, ִדי ֶזעְלֶּבע ַזאְך ִאיז ְלַגֵּבי ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶווען 
ִיְׁשְמֵרינּו  ַצייְטן ַהֵׁשם  ְׁשֶוועֶרע  ַאִריֶּבער  ֵגייט  ַא ֶמעְנְטׁש 
ַאֶלעס?  ָדאס  קּוְמט  ֶוועֶמען  פּון  ֶגעֶדעְנְקן  ֶער  ַדאְרף 
ָׁשאד  ַא  ִאיז  ֶדעִריֶּבער  ַאֵלייְנס,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ִדי  ְקַראְנק ַמאְכן פּון  ִזיְך  ֶגעזּוְנט אּון  ֶעְסן ָדאס  ִזיְך צּו 
ְקָלאֶרע  ַא  ִזיְך  ִאין  ַאַרייְנֶנעֶמען  ַדאְרף  ֶמען  אר  נַָ ַצַער, 
ִמיְט'ן  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם  קּוְמט  ַאֶלעס  ַאז  ֱאמּוָנה 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטְנ'ס ִהיְלף ֶוועט ֶמען ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן.

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




