
עט.  ל עֹוָלם. ֶהער צּו ַמיין ִגיּבֶ ִריְגן ִרּבֹונֹו ׁשֶ אּון ָהאט ִגיׁשְ
ַאז ֶדער ֶוועט קּוֶמען אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ָוואס ָהאּב ִאיְך 
ִפין.  אׁשַ ּבַ ִמיר  ָהאְסטּו  ָוואס  ָנאְך  אּון  ָטאן.  צּו  ׁשֹוין 
לֹוֶמר ֶדער ָוואס ָהאט  אּון ָדאס ִאיז ִגיֶווען ֶדער ס"מ )ּ�ְ
ָהאט  ִגיֶווען.  ַאֵליין  ס"מ  ֶדער  ִאיז  ָדאס  ִריְגן  ִגיׁשְ ָדאס 
ָמה ֶוועט ַאָראּפ קּוֶמען ִאין ֶדער  ִריְגן ַאז ִדי ְנׁשָ ֶער ִגיׁשְ

ט צּו ָטאן( ֶוועְלט ַאַריין. ָהאט ֶער ׁשֹוין ִניׁשְ

ַווייל ִדי ַגאְנֶצע ַזאְך ָוואס ֶדער ַסֶמ"ְך ֶמ"ם טּוט ִאיז 
אר ַאָראּפ ַוואְרְפן ֶמעְנְטְׁשן ִאין ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִלְצָלן,  נַָ
ֵאייֶנעם  ֶיעְדן  כַֹּח  ַא  ָהאט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ָאֶּבער 
צּוִריק צּו ְּבֶרעְנֶגען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדער ֶרִּבי ָהאט 
ַא ְׁשְּפַראְך ַפאר ֶיעְדן ִאיד ֶער ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען צּוִריק 
ְמַחֵזק  ִאיז  ֶרִּבי  ֶדער  ֶמ"ם,  ַסֶמ"ְך  ַארֹויְסַרייְסן פּוֶנעם 
ֶיעְדן ֵאייֶנעם ֶער ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ַפאְרִליְרן ֶווען ֶער ֵגייט 
ֶלעְּבן,  ִאין  ְׁשֶוועִריֵקייְטן  אּון  ִּביֶטעְרִניְׁשן  ַאִריֶּבער 
ִדי  "אֹויּב  ֶגעְׁשִריְגן:  ֶמ"ם  ַסֶמ"ְך  ֶדער  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ְנָׁשָמה קּוְמט ַאָראּפ אֹויף ֶדער ֶוועְלט, ַפאְרָוואס ָהאט 

ֶמען ִמיר ַּבאַׁשאְפן?!"

ָמה. מּוז ַאָראּפ  ְנׁשָ ִדי  ִגיֶעְנֶפעְרט.   ָהאט ֶמען ִאים 
ִגיּב ִדיר ֵאיין ֵעָצה. ִאיז  ֵגיין אֹויף ֶדער ֶוועְלט. אּון דּו 
ִגיַגאְנֶגען )ְדַהיינּו ֶדער ָוואס ָהאט ָדאס  ִזיְך ַאֶוועק  ֶער 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט  ן ּפּוִרים, שְׁ ַצֶוה, ׁשּושַׁ ת תְּ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג  יָבה שְׁ ָקָטן, ִאיז ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

יָבה  יע"א; ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
ה ז, ְמְזבּוב  יוֹת, ַמֲעשֶׂ יְך ֶגעֶווען ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ִליָט"א ַמְמשִׁ שְׁ

ְוַעְכבּוׁש ]ֵחֶלק ה[.

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ַווייֶטער:

ִזיְך  ֶער ָהאט  ַאז  ִגיֶווען.  ב  ְמַייׁשֵ ֶמֶלְך  ֶדער  ִזיְך  ָהאט 
ֶער  ֶוועט  ַראְ�ט.  ַפאְרּבְ דרֹויף  ַצייט  ִפיל  ַאזֹוי  יֹוא  ׁשֹוין 
יז ֶדעם ָטאג אּון ֶדעם חֹוֶדׁש. )ָוואס ֶדער  ָנאְך ַוואְרִטין ּבִ
ָהאט  ָטאג.  ֶדער  ִגיקּוֶמען  ֶסע  ִגיָזאְגט(  ִאים  ָהאט  ָחָ�ם 
ִאים ֶדער ָחָ�ם ַאזֹוי ִגיָטאן אּון ָהאט ִאים ִגיֵרייֶ�עְרט ִמיט 
ן צּו ֶזעְהן. ֲאִפילּו  ֶדער ְקטֹוֶרת ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ָאן ִגיהֹויּבְ
ָוואס ִמיט ִאים ָהאט ִזיְך ָנאְך ִגיָטאן ֵאיי ֶדער ִאיז ִגיּבֹויִרין 
עֹוָלם  ּבָ ִגיֶווען  ָנאְך  ִאיז  ָמה  ְנׁשָ ִדי  ַאז  ֶדעמּוְלט  ִגיָוואִרין. 
ִגיֶזעְהן  ֶער  ָהאט  ֶוועְלט(  ֶיעֶנער  אֹויף  לֹוֶמר  ְ�ּ( ָהֶעְליֹון 
אּון  ֶוועְלִטין.  ַאֶלע  דֹוְרְך  ִגיִפיְרט  ָמה  ְנׁשָ ַזיין  ִמָהאט  ִווי 
עס ְמַלֵמד חֹוב צּו  ִמָהאט אֹויס ִגירּוְפן ֶווער ֶסע ָהאט ֶעּפֶ
ָזאל  ָמה.  ְנׁשָ ֶדער  אֹויף  ֶלעְ�ץ(  ׁשְ ֵרייִדין  צּו  לֹוֶמר  ְ�ּ( ַזיין 
ָזאל  ֶער  ָוואס  ִגיפּוֶנען  ִניט  ֵקייֶנער  ִזיְך  ָהאט  קּוֶמען  ֶער 

ְמַלֵמד חֹוב ַזיין.

ֶדעְרַווייל ִאיז ֵאייֶנער ָאן ִגיקּוֶמען. אּון ִאיז ִגיָלאִפין 
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ְמַלְמִדים אּון ֶלעֶרעִריְנס. מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו 
ִלְבָרָכה ְּבֶרעְנְגט ַאַסאְך ִאין ִדי ְּבִריְוון ָוואס 
ז,  ַרָּבה  )ַּבִּמְדָּבר  ָזאְגן  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע  ִדי 
ָדאס  ַהְּמֻחָּזִקין",  ֶאָּלא  ְמַחְּזִקין  "ֶׁשֵאין  ז(: 
ֶמעְרְסֶטע ִחיזּוק ַדאְרְפן ִדי ָוואס ֶגעְּבן ִחיזּוק 
ֶלעֶרעִריְנס  אּון  ְמַלְמִדים  ַאְנֶדעֶרע;  ַפאר 
ַדאְרְפן ַאַסאְך ִחיזּוק צּו ֶקעֶנען ָאְנֵגיין ִמיט 
ֵזייֶער ֵהייִליֶגע ַאְרֶּבעט, ַווייל רֹוב ָמאל ֶווען 
ֶמען ַאְרֶּבעט ִמיט ֶמעְנְטְׁשן ֶזעט ֶמען ִניְׁשט 
ִזיְך  ֶקען  ֶעס  ֶדעְרפּון,  ּתֹוָצאֹות  ִדי  ְגַלייְך 

ֶגעָוואְרְפן  ַארֹויס  ְסַּתם  ִאיז  ֶעס  ַאז  ַדאְכְטן 
ַצייט, ֶמען טּוט ָגאְרִניְׁשט אֹויף, ֶווען ֶעס ִאיז 
ִניְׁשט ַאזֹוי, ֶדער ֶרִּבי ָהאט אּוְנז ֶגעֶלעְרְנט: 
ֶזעט  ֶמען  ֶמען'.  ּפֹוֵעְל'ט  ֶרעְדט,  ֶמען  'ֶווען 
ִניְׁשט ְגַלייְך ִדי ּתֹוָצאֹות פּון ִדי ָהאָראַוואְנֶיע, 
ָאֶּבער ְׁשֶּפעֶטער ֶוועט ִזיְך אֹויְפֶוועְקן ִאין ִדי 
ִקיְנֶדער ִדי ֵׁשייֶנע ְׁשמּוֶעְסן ָוואס ֶמען ָהאט 
ֶוועט  ְׁשֶּפעֶטער  ָיאְרן  ֵזיי,  ִמיט  ֶגעְׁשמּוֶעְסט 
ִזיְך אֹויְפֶוועְקן ִדי ֵׁשייֶנע ַוואֶרעֶמע ִדיּבּוִרים 
ָוואס ֶמען ָהאט ֶגעֶרעְדט ִמיט ֵזיי, אּון ָדאס 

ֶוועט טֹויְׁשן ֶדעם ֶמעְנְטׁש.

ַא ָּפאִליֵציי ָאִפיִצירַא ָּפאִליֵציי ָאִפיִציר

ַפאְרַגאְנֶגעֶנע ָוואְך ָהאּב ִאיְך ֶגעְטָראְפן 
ֶגעֶלעְרְנט  ָהאט  ֶער  ַגאס,  אֹויְפ'ן  ָּבחּור  ַא 
ָדא ִאין ַא ֵהייִמיֶׁשע ֵחֶדר, ֶער ִאיז ֶגעָוואְרן 
ִמיט  ָנאְך  ֵגייט  ֶער  ָאִפיִציר;  ָּפאִליֵציי  ַא 
ֶער  ָזאְגט  ָקאּפ,  אֹויְפ'ן  ַקאְּפל  ְקֵלייֶנע  ַא 
ָהאּב  ִאיְך  ָוואס  ְמַלְמִדים  ַאֶלע  "פּון  ִמיר: 
פּון  חּוץ  ָגאְרִניְׁשט,  ִאיְך  ֶגעֶדעְנְקט  ֶגעַהאט 
ְפֶלעְגט ֶדעְרֵצייְלן ַאַסאְך  ָוואס  ְמַלֵמד  ֵאיין 
ִמיר  ַּבאְגֵלייט  ָדאס  ַצִדיִקים,  פּון  ַמֲעִׂשיֹות 
אּון ָדאס ַמאְכט ִמיר ֵלייְגן ְּתִפיִלין אּון ִהיְטן 
ִניְׁשט".  ִאיְך  ֶגעֶדעְנק  ֶדעם  ֶמער פּון  ַׁשָּבת, 
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ִריְגן(. ִגיׁשְ

עֹוָלמֹות  דֹוְרְך  ִגיִפיְרט  ָמה  ְנׁשָ ִדי  ַווייֶטער  ֶמען  ָהאט 
ַראְ�ט צּום  ָמה ׁשֹוין ִגיּבְ יז ִמָהאט ִדי ְנׁשָ לֹוֶמר ֶוועְלִטין( ּבִ ְ�ּ(
ֵדי ִזי  ֶוועִרין. ּ�ְ אׁשְ ֵדי ִמָזאל ִזי ׁשֹוין ּבַ ל ַמְעָלה ּ�ְ ית ִדין ׁשֶ ּבֵ
ָנאְך  ִאיז  ֶוועְלט אּון ֶער  ֵגיין אֹויף ֶדער  ַאָראּפ  ׁשֹוין  ָזאל 
ִריְגן  ִניט ִגיקּוֶמען )ְדַהיינּו ֶדער ס"מ ָוואס ָהאט ְפִריר ִגיׁשְ
יְקט  ִגיׁשִ ִאים  ָנאְך  ֶמען  ָהאט  ִגיקּוֶמען(  ִניט  ָנאְך  ֶער  ִאיז 
ַראְ�ט  ִגיּבְ ִזיְך  ִגיקּוֶמען. אּון ָהאט ִמיט  ִאיז ֶער  ִליַח.  ׁשְ ַא 
ָהאט  ֶער  ָוואס  ַאייְנֶגעּבֹויִגיֶנעם.  ֵאיין  ִקין  ַאְלִטיְטׁשְ ֵאיין 
ָדָבר  ַעל  ּבַ ֶדער  )ְדַהיינּו  ַלאְנג  פּון  ִאים  ִמיט  ִגיָקאְנט  ִזיְך 
ָהאט ִזיְך ִמיט ֶדעם ַאְלְטן ִגיָקאְנט פּון ַלאְנג( אּון ֶער ָהאט 
ִגיַלאְ�ט. אּון ָהאט ִגיָזאְגט. ִאיְך ָהאּב ִמיר ׁשֹוין ֵאיין ֵעָצה 
ָמה ֶמעג ׁשֹוין ַאָראּפ ֵגיין אֹויף ֶדער ֶוועְלט. ן. ִדי ְנׁשָ ִגיִגיּבְ

ַנֲהֵרי  )ֵסֶפר  ְׁשַרייְּבט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש 
ִזיְך  ָהאְּבן  ֵזיי  ָוואס  ֵעָצה  ֵזייֶער  ִאיז  "ָוואס  ֲאַפְרְסמֹון(: 
ֶגעְטָראְפן? 'ַלאְכן' - ֶמען ַלאְכט פּוֶנעם ֶרִּבי'ן, אּון ֶמען 
ְׁשֶּפעט ָאּפ פּון ִדי ְסָפִרים". ַאזֹוי ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
"ָׁשַמְעִּתי  קלג(:  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן,  )ִליקּוֵטי  ָזאְגט 
ֶגעֶהעְרט  ָהאּב  ִאיְך  ֶׁשָאַמר",  טֹוב,  ֵׁשם  ַהַּבַעל  ְּבֵׁשם 
ָנאְכָזאְגן פּון ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָוואס 
ְמאֹורֹות  ָמֵלא  ָהעֹוָלם  ִּכי  ַוֲאבֹוי,  "אֹוי  ֶגעָזאְגט:  ָהאט 
ִּבְפֵני  עֹוֶמֶדת  ַהְּקַטָּנה  ְוַהָּיד  ְונֹוָרִאים,  ִנְפָלִאים  ְוסֹודֹות 
ָהֵעיַנִים, ּוְמַעֶּכֶבת ִמִּלְראֹות אֹורֹות ְּגדֹוִלים", ִגיַוואְלד, ִדי 

ֶוועְלט ִאיז פּול ִמיט ִליְכט אּון וואּוְנֶדעְרִליֶכע סֹודֹות אּון 
ָדאס ְקֵלייֶנע ֶהעְנֶטעֶלע ַפאְרְׁשֶטעְלט ַאֶלעס. מֹוֲהָרא"ׁש 
ְפֶלעְגט ְׁשֶטעְנִדיג ָזאְגן ַאז ָדאס ֵגייט ַארֹויף ֶווען ֵאייֶנער 
קּוְמט צּום ֶרִּבי'ן אּון ֶהעְרט ֵׁשייֶנע ֵעצֹות אּון ִהְתַחְזקּות 
ִווי ַאזֹוי ֶמען ֶקען ֶלעְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן אּון ִווי ַאזֹוי ֶמען 
ֶקען ִזיְך ֶדעְרַהאְלְטן - ִמיט ִזיְך ַאֵליין, ִמיט ַּפְרָנָסה, ִמיט 
ְוכּו';  ְוכּו'  ִניְׁשט  ָוואס  ִמיט  אּון  ִקיְנֶדער  ִמיט  ַווייּב,  ַא 
ַווייל ֶדער ֶרִּבי ָהאט ָדאְך ֵעצֹות אֹויף ְטִריט אּון ְׁשִריט, 
ָאֶּבער - ִגיַוואְלד אּון ֶגעְׁשִריְגן: "ָדאס ְקֵלייֶנע ֶהעְנֶטעֶלע 
ַפאְרְׁשֶטעְלט ַאֶלעס!" ֶווען ֶדער ְפִריֶׁשער ְמקּוָרב ְטֶרעְפט 
ָאן ַא ֵלץ אּון ֶדער ֵלץ ְפֶרעְגט ִאים: "וואּו ְדֵרייְסטּו ִזיְך?" 
ַא  ֶגעְטָראְפן  ָהאט  ֶער  ַאז  ֶעְנְטֶפעְרט  ְמקּוָרב  ֶדער  אּון 
ָהאט  ֶער  אּון  ְמַחֶיה  ִזיְך  ִאיז  ֶער  וואּו  ִוויְנְקל  ִליְכִטיֶגע 
ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶלעְּבן ְוכּו' ְוכּו', ַמאְכט ֶדער ֵלץ ִמיט ִדי ַהאְנט 
ַאַזא ְּתנּוָעה פּון ִּביטּול אּון ֶדער ְפִריֶׁשער ְמקּוָרב ְטַראְכט 
ׁשֹוין ְוכּו'... אֹויף ֶדעם ָהאט ֶדער ֵהייִליֶגער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ֶגעְׁשִריְגן: "ִגיַוואְלד"; אּון אֹויף ֶדעם ַדאְרף ֶמען ַטאֶקע 

ְׁשֵרייֶען: "ִגיַוואְלד, ִגיַוואְלד".

ִאין ֶיעְדן דֹור ֶזעֶנען ָדא 'ַאְלִטיְטְׁשֶקעס'
ִאין ֶיעְדן דֹור ֶזעֶנען ָדא 'ַאְלִטיְטְׁשֶקעס' ָוואס ַלאְכן 
ָאּפ אּון ְׁשֶּפעְטן פּוֶנעם ֶרִּבי'ן, ֶדעְרַפאר דערף ֶמען ִזיְך 
ֶדעם  ָאְּפְׁשַוואְכן  ֶקעֶנען  ֵזיי  ַווייל  ֵזיי  פּון  ִהיְטן  ֵזייֶער 

ַפאר  ֶעס  ָזאג  "ֵגיי  ֶגעָזאְגט:  ִאים  ִאיְך  ָהאּב 
ַדיין ְמַלֵמד", ֶדער ְמַלֵמד ָזאל ִוויְסן ָוואס ִאיז 
פּון  ְׁשֶּפעֶטער  ָיאְרן  ְּבַלייְּבט  ָוואס  ִוויְכִטיג 

ַזיין ַאְרֶּבעט.

ֶדער ְמַלֵמד ֶווען ֶער ֶדעְרֵצייְלט ַמֲעִׂשיֹות 
טּוט,  ֶער  ָוואס  ִניְׁשט  ֵווייְסט  ַצִדיִקים  פּון 
ֶגעֶׁשען  ֶוועט  ָוואס  ָחלֹוְמ'ֶען  ִניְׁשט  ֶקען  ֶער 
ֶוועם ֶער  ֶוועְרֶטער, ַפאר  ַוואֶרעֶמע  ִדי  ִמיט 
ֶוועט  ָקאּפ  ֶוועֶמעְנ'ס  ִאין  ֶעס,  ֶדעְרֵצייְלט 
פּון  ֶווער  ִניְׁשט  ֵווייְסט  ֶער  ַאַרייְנֵגיין,  ָדאס 
ִדי ִקיְנֶדער ֶהעְרט אֹויס, ֶווער ֶהעְרט ִניְׁשט 
ֶוועם  ָיא,  ֶעס  ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט  ֶוועֶמען  אֹויס, 
ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט ֶעס ִניְׁשט, ֶדער ְמַלֵמד ָוואְלט 
ְטַראְכְטן,  ֶגעֶקעְנט  ִניְׁשט  ָחלֹום  ִוויְסְטן  ִאין 
'ֵאיין ָטאג ֶוועט ַא ָּבחּור ָאְּפָלאְזן ִאיִדיְׁשֵקייט 
אּון ֶוועְרן ַא ָּפאִליֵציי ָאִפיִציר אּון ִדי ַמֲעִׂשיֹות 
 - ֵחֶדר  ִאין  ֶדעְרֵצייְלט  ִאים  ָהאט  ֶער  ָוואס 
ִאים  אּון  ְּבֶרעְנֶגען  צּוִריק  ִאים  ֶוועט  ָדאס 

ַמאְכן ֶער ָזאל ְּבַלייְּבן ַא ִאיד'.

ַאֶלע ִקיְנֶדער ֶהעְרן אֹויס ָוואס ֶמען ֶרעְדטַאֶלע ִקיְנֶדער ֶהעְרן אֹויס ָוואס ֶמען ֶרעְדט

ִמיט  ַאְרֶּבעְטן  צּו  ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס 

ִדי  וואּו  ִניְׁשט  ֶזעט  ֶמען  ַווייל  ִקיְנֶדער 
ַאְרֶּבעט ֵגייט, ֶמען ֶזעט ִניְׁשט 'ָוואס ַּפאִסיְרט 
ִמיט ַמייֶנע ֹּכחֹות', 'ָוואס ֶגעֶׁשעט ִמיט ַמייֶנע 
ִׁשיעּוִרים?' 'וואּו ֵגייֶען ַמייֶנע ְדָרׁשֹות?' ֶמען 
ֶעס  ֶמען טּוט אֹויף;  ָוואס  ְגַלייְך  ִניְׁשט  ֶזעט 
ַא  אֹויף  ֶלעֶרעִרין  ַפאְר'ן  ַדאְכְטן  ִזיְך  ֶקען 
ֶגעִוויֶסע ֵמייְדל ַאז ִזי ִאיז ִדי ֶּבעְסֶטע ֵמייְדל, 
ִזי ֶהעְרט אֹויס אּון אֹויף ַא ְצֵווייֶטע ֵמייְדל ַאז 
ֶיעֶנע ֶהעְרט ִניְׁשט אֹויס, ָאֶּבער ֶעס ִאיז ִניְׁשט 
ִריְכִטיג, ֵּבייֶדע ֶהעְרן אֹויס; ֶיעֶדע גּוט ָוואְרט 
ָוואס ֶמען ֶגעְּבט ַפאר ַא ִקיְנד, ֶיעֶדע ֵׁשייֶנע 
ְׁשמּוֶעס ָוואס ֶמען ְׁשמּוֶעְסט ִמיט ִדי ִקיְנֶדער 
ִמדֹות,  פּון  ֱאמּוָנה,  פּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם 
פּון  ֵאייְדל,  ָאְנֶגעטּון  ֵגיין  פּון  ְצִניעּות,  פּון 
ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם, פּון ִניְׁשט ֵוויי טּון ַא ְצֵווייְטן, 
ֶיעֶדעס  ַאֶלע אֹויס;  ֶהעְרן  צּוְפִריְדן,  ַזיין  פּון 
אֹויס,  ֶהעְרט  ְקַלאס  ִאין  ִזיְצט  ָוואס  ֵמייְדל 
אר ֶעס ֶזעֶנען ָדא ָוואס טֹויְׁשן ִזיְך ְגַלייְך אּון  נַָ

ֶעס ֶזעֶנען ָדא ָוואס ַכאְּפן ֶעְרְׁשט ְׁשֶּפעֶטער.

ֵאייֶגעֶנע  ִדי  ִמיט  ִאיז  ַזאְך  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ִקיְנֶדער; ַאַסאְך ָמאל ֵמייְנט ַא ַמאֶמע: 'ִאיְך 
ֶהעְרט  ִקיְנד  ֶדער  אּון  ִקיְנֶדער  ִדי  צּו  ֶרעד 

ִניְׁשט', ָדאס ִאיז ָאֶּבער ִניְׁשט ִריְכִטיג, ָדאס 
ִקיְנד ֶהעְרט ֶיעֶדעס ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט; 
ַא ִקיְנד ֶהעְרט ֲאִפילּו ֶווען ִזי ֶקען ָנאְכִניְׁשט 
ֶרעְדן, ֶעס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַמאֶמעס פּון ְּתָנִאים 
ְקֵליין  ֵזייֶער  ֶגעְּבֶרעְנְגט  ַאַריין  ָהאְּבן  ָוואס 
ִקיְנד ִמיְט'ן ִוויג ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש וואּו ֶמען 
ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ּתֹוָרה, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעָוואְלט ַאז 
ָדאס ִקיְנד ָזאל ֶהעְרן ִווי ֶמען ֶלעְרְנט, ַאזֹוי 
ִווי ִמיר ֶגעִפיֶנען )ְירּוַׁשְלִמי ְיָבמֹות א, ו( ִדי 
ַמאֶמע פּון ֶדער ֵהייִליֶגער ַּתָנא ֶרִּבי ְיהֹוֻׁשַע 
ֶּבן ַחַנְנָי' ְפֶלעְגט ִאים ְטָראְגן ִאין ׁשּול ֶווען ֶער 
ִאיז ָנאְך ֶגעֶלעְגן ִאיֶנעם ִוויְגל ֶער ָזאל ֶהעְרן 
ִווי ֶמען ֶלעְרְנט; ֶמען ַדאְרף ַפאְרְׁשֵטיין, ָוואס 
ָדאס  ַפאְרְׁשֵטיין?  ִקיְנד  ְקֵליין  ַא  ׁשֹוין  ֶקען 
ִקיְנד ֶקען ֶדען ֶהעְרן? ֶדער ִקיְנד ִאיז ָדאְך 
אר פּון ֶדעם ֶזעט ֶמען ַא ִקיְנד ֶהעְרט  ְקֵליין, נַָ
ֶיעֶדעס ָוואְרט ָוואס ֶמען ֶרעְדט, ָדאס ִקיְנד 
ָדאְך  ַארֹויְסְּבֶרעְנֶגען,  ָנאְכִניְׁשט  ֶעס  ֶקען 
ֶעְרַוואְקֶסעֶנע  ַאַוַדאי  אּון  ַאֶלעס,  ֵזיי  ֶהעְרן 
ִקיְנֶדער ָוואס ֶעס ֶזעט אֹויס ִווי ֵזיי ֶהעְרן ִזיְך 
ֵזיי  ֵזיי ַאֶלעס אּון ֶעס ֶוועט  ִניְׁשט צּו, ֶהעְרן 

ֶהעְלְפן ִאין ֶלעְּבן.
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ֶמעְנְטׁש ֶער ָזאל ַפאְרִליְרן ַאֶלע ִליְכִטיְגֵקייְטן פּון ֶרִּבי'ן.

ֶמען ַדאְרף ַאְנְטלֹויְפן פּון ֵלָצנּות ָנאְך ֶמער ִווי ֶמען 
ַהָקדֹוׁש  ֹזַהר  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ִווי  ֵפייֶער,  פּון  ַאְנְטלֹויְפט 
ָזאְגט )ַּפְרַׁשת ַוֵּיֶׁשב, קפה:(: "ִמָּכאן ָאְמרּו ַיִּפיל ַבר ָנׁש 
ַּגְרֵמיּה ְלֶאָׁשא אֹו ְלגּוָבא ִּדְנָחִׁשין ְוַעְקַרִּבין, ְוָלא ִיְתַמַּסר 
ִּביָדא ְּדַׂשְנאֹוי", ַא ֶמעְנְטׁש ָזאל ִזיְך ֶעְנֶדעְרׁש ַאַרייְנַוואְרְפן 
ַחיּות  ְׁשֶרעֶקעִדיֶגע  פּון  ְגרּוּב  ַא  ִאין  ָאֶדער  ֵפייֶער  ִאין 
ִאים  ִוויל  ָוואס  ָרָׁשע  ַא  פּון  ֶהעְנט  ִדי  ִאין  ֵאייֶדער  ִווי 

ְׁשֶלעְכְטס טּון.

ִדי  ֶזעֶנען  ַאְלץ  ִניְׁשט  ַאז  ִוויְסן  ֶמען  ַדאְרף  אֹויְך 
ִניְׁשט  ַכאְּפט  ֶמען  ַאז  ַזיין  ֶקען  ַאָמאל  ִאיְנְדרֹויְסן  ֵלִצים 
ִזיְך צּו ִהיְטן פּון ִדי ֵלִצים ָוואס ֶגעפּוֶנען ִזיְך ִאיֶנעֵווייִניג 
ִאיז  ַהֶמְדָרׁש  ֵּבית  ִאין  מֹוֲהָרא"ׁש  ַּביי  ַצִדיק.  ֶדעם  ֶנעְּבן 
ֶגעֶווען ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ָוואס ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ִדי ַגאְנֶצע 
ֲחִסיִד'יֶׁשע ְלבּוׁש, ִאיְנֶדעְרָוואְכן ִמיט ְׁשַוואְרֶצע ָזאְקן אּון 
ְוכּו', ֶער  ַווייֶסע ָזאְקן, ִמיט ַא ַלאְנֶגע ָּבאְרד  ַׁשָּבת ִמיט 
ֶער  ִאיז  ַּתְלִמיִדים...  ָנאְנֶטע  ִדי  ִווי  אֹויְסֶגעקּוְקט  ָהאט 
ַאָמאל ֶגעקּוֶמען צּו ִמיר אּון ֶגעָזאְגט: "ִאיְך ֵווייס ְקָלאר 
ַאז מֹוֲהָרא"ׁש ֵלייְנט ַאֶלע ְפֵרייֶע ֵצייטּוְנֶגען... מֹוֲהָרא"ׁש 
ִאיְנֶטעֶרעִסיְרט  ִניְׁשט  ָהאט  ִמיר  ִאיְנֶטעְרֶנעט..."  ָהאט 
ְּבֶרעְנְגט  מֹוֲהָרא"ׁש  ִווי  ֶזע  ִאיְך  ִּבְכַלל,  ָזאְגן  ֶער  ָוואס 
ִווי ֶמעג ִאיְך ִאים אֹויְסצּוֶהעְרן?!  ִמיר צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ְׁשֶּפעֶטער ִּבין ִאיְך ׁשֹוין ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן פּון ֵאייֶנע פּון 
ִדי ֵמִפיִצים וואּו ֶמען ְטֶרעְפט ִאים ֵלייֶדער, ֶמען ְטֶרעְפט 
ְּפֶלעֶצער  ְׁשמּוִציֶגע  ַּביי  ֲעֵבירֹות,  ְּפֶלעֶצער פּון  ַּביי  ִאים 
ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו! אּון 'ֶער' ֶוועט ִמיר ָזאְגן ַזייֶנע ֵמיינּוְנֶגען 

אֹויְפ'ן ַצִדיק...?!

צּוֶהעְרן  ִניְׁשט  ִזיְך  ֶגעְּבן  ַאְכטּוְנג  ֵזייֶער  ַדאְרף  ֶמען 
ָאן  ֵהייְּבט  ַא ֶמעְנְטׁש  ַאז דּו ֶהעְרְסט  ֶרעְדן,  ֵלִצים  ָוואס 
ֶרעְדן ֶקעְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן אּון ַזייֶנע ֵהייִליֶגע ַּתְלִמיִדים - ֵגיי 
ַאֶוועק פּון ִאים, ֶהער ִזיְך ִניְׁשט צּו ָוואס ֶער ַפאְרקֹויְפט, 
ְגרֹויס, ֶער ֶקען ַחס  ֵזייֶער  ִאיז  ֵליָצנּות  ִדי כַֹּח פּון  ַווייל 
ְוָׁשלֹום ַאֶוועְקַרייְסן ַדיין ַגאְנֶצע ַחיּות ָוואס דּו ַּבאקּוְמְסט 
ִדי  ִאיז  ֶעס  ִוויַלאְנג  אר,  נַָ ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  ֶרִּבי'ן,  פּוֶנעם 
ֶעְלֶטעְרן, ַטאֶטע ַמאֶמע ָוואס ֵווייְסן ִניְׁשט ָוואס 'ְּבֶרְסֶלב' 
ִאיז, ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶהעְרט 'ָלׁשֹון ָהָרע' אֹויְפ'ן ֶרִּבי'ן אּון ֵזיי 
ֶרעְדן צּו ִדיר ֶקעְגן ֶרִּבי'ן, ַדאְרף ֶמען ִזיְך אֹויְפִפיְרן ִמיט 
ֶעְלֶטעְרן  ִדי  ָוואס  אֹויס  ֶהעְרט  ֶמען  ֵזיי,  צּו  ֶאֶרץ  ֶדֶרְך 
ָזאְגן אּון ֶמען ֶעְנְטֶפעְרט ֵזיי ִניְׁשט צּוִריק, ָאֶּבער ַאז ֶעס 
ִאיז ְסַּתם ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ֶרעְדט ֶקעְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן, ֶקעְגן 

ַצִדיִקים, ָטאר ֶמען ִזיְך ִניְׁשט צּוֶהעְרן צּו ִאים.

אּון ֲאִפילּו אֹויּב ֶדער ֵלץ ִאיז ַדיין ֶעְלֶטעֶרער ְּברּוֶדער, 
ַּביי ֶדעם ַדאְרְפְסטּו ִאים ִניְׁשט ְמַכֵּבד ַזיין, ֱאֶמת ַאז ֶעס 

ָאִביָך  ֶאת  'ַּכֵּבד  יא(:  כ,  )ְׁשמֹות  ּתֹוָרה  ִדי  ִאין  ְׁשֵטייט 
ְוֶאת ִאֶּמָך, אּון ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ַדְרְׁש'ֶנען אֹויף ֶדעם 
ֶמען  ַאז  ַהָּגדֹול",  ָאִחיָך  ֶאת  "ְלַרּבֹות  קג.(:  )ְּכתּוּבֹות 
ַדאְרף אֹויְך ְמַכֵּבד ַזיין ַאן ֶעְלֶטעֶרער ְּברּוֶדער, ֵמייְנט ֶעס 
ָאֶּבער ִניְׁשט ֶווען ֶער ִאיז ַא ֵלץ אּון ֶרעְדט ֶקעְגן ַצִדיִקים.

ָדאס ְקֵלייֶנע ֶהעְנֶטעֶלע ַפאְרְׁשֶטעְלט ַאֶלעס
ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֵנייֶע ַטייְטׁש ִאין ִדי ֶוועְרֶטער  ַהייְנִטיֶגע ֶטעג ִאיז ָדא ַא 
פּוֶנעם ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָוואס ָהאט 
ְוסֹודֹות  ְמאֹורֹות  ָמֵלא  ָהעֹוָלם  ִּכי  ַוֲאבֹוי,  "אֹוי  ֶגעָזאְגט: 
ָהֵעיַנִים,  ִּבְפֵני  עֹוֶמֶדת  ַהְּקַטָּנה  ְוַהָּיד  ְונֹוָרִאים,  ִנְפָלִאים 
ִגיַוואְלד, ִדי ֶוועְלט  ּוְמַעֶּכֶבת ִמִּלְראֹות אֹורֹות ְּגדֹוִלים", 
ִאיז פּול ִמיט ִליְכט אּון וואּוְנֶדעְרִליֶכע סֹודֹות אּון ָדאס 
ָהאְּבן  ֵלייֶדער  ַאֶלעס.  ַפאְרְׁשֶטעְלט  ֶהעְנֶטעֶלע  ְקֵלייֶנע 
ָוואס  ֶטעֶלעָפאֹון,  ֶדער  ִאיז  ָדאס  ָצָרה,  ַא  ַהייְנט  ִמיר 
ֶוועְלט  ַגאְנֶצע  ִדי  פּון  ְׁשמּוץ  ַאֶלע  ֶזען  ָדאְרט  ֶקען  ֶמען 
ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ַאֶלעס ִאיז ָדאְרט ֵאיין ְׁשִטיק ֵליָצנּות אּון 
ִניאּוף ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ִמיט ֵאיין ִוויׁש ִמיט ִדי ַהאְנט אֹויְפ'ן 
ַרֲחָמָנא  ַאַרייְנַפאְלן ִאין ְׁשאֹול ַּתְחִּתית  ְסְקִרין ֶקען ֶמען 
ִלְצָלן, ָדאס ֵמייְנט ֶדער ֶרִּבי ְּבֵׁשם ֶדעם ֵהייִליְגן ַּבַעל ֵׁשם 
ָיֵגן ָעֵלינּו, ַאז ִדי ֶוועְלט ִאיז פּול ִמיט ִליְכט  טֹוב ְזכּותֹו 
אּון וואּוְנֶדעְרִליֶכע סֹודֹות, ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען זֹוֶכה ַזיין צּו 
ַאֶלע ַמְדֵריגֹות, ַאז ֶמען ֶלעְּבט ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶמען 
ַׁשֲחִרית,  ַדאֶוועְנט  ֶמען  אּון  ּתֹוָרה  ֵהייִליֶגע  ִדי  ֶלעְרְנט 
אּון  ִמְצֹות  ַאַריין  ַכאְּפט  ֶמען  אּון  ַמֲעִריב,  אּון  ִמְנָחה 
ַמֲעִׂשים טֹוִבים ִאיז ֶמען זֹוֶכה צּו ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריגֹות, 
"ָדאס  ָאֶּבער  ַבּאֶׁשעֶפער,  ִמיְט'ן  ֵאייְנס  ֶוועְרט  ֶמען 
ְקֵלייֶנע ֶהעְנֶטעֶלע ַפאְרְׁשֶטעְלט ַאֶלעס", ַאז ֶמען ֶוועְרט 
ַפאְרקֹויְפט ַפאְר'ן ֶטעֶלעָפאֹון, ֶמען ַהאְלט ָדאס ִאין ֵאיין 
ִדי  ִאין  ַאַריין  ֶנעֶּבעְך  ֶמען  ַפאְלט  ֶהעְנט,  ִדי  ִמיט  ִוויְׁשן 
ַאַסאְך  ֶמען  ַדאְרף  ֶדעְרַפאר  ָהָרע,  ֵיֶצר  פּוֶנעם  ֶהעְנט 
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגע ַבּאֶׁשעֶפער, ִאיְך ִּבין 
ִאיְך  ִמיר  ֶהעְלף  ֶטעֶלעָפאֹון,  ַמיין  צּו  צּוֶגעְקֶלעְּבט  ַאזֹוי 
ַזיין  ִניְׁשט  ָזאל  ִאיְך  ֶדעְרפּון,  ָאְּפֵׁשייְדן  ֶקעֶנען  ִזיְך  ָזאל 
ַפאְרנּוֶמען ִמיט ֶדעם ַא ַגאְנְצן ָטאג, ִאיְך ֵווייס ַאז ָדאס 
ְּבֶרעְנְגט ִמיר צּו צּו ְׁשֶלעְכֶטע ַזאְכן, ָדאס ַמאְכט ַאז ִאיְך 
ָזאל ַאָראְּפַפאְלן ִאין ֲעֵבירֹות, ֶגעּב ִמיר כַֹּח ִאיְך ָזאל ָדאס 
ָאְּפָלאְזן", ִמיט ַאַסאְך ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועט ֶמען 

צּום סֹוף זֹוֶכה ַזיין צּו ָהאְּבן ַא ֵרייֶנע ֶלעְּבן.

ִגיַגאְנֶגען  ַאָראּפ  ִזי  ִאיז  ָמה  ְנׁשָ ִדי  ִגיָלאְזט  ֶמען  ָהאט 
אֹויף ֶדער ֶוועְלט. אּון ֶער ָהאט ִגיֶזעְהן )ְדַהיינּו ֶדער ֶמֶלְך( 
ִחיָלה ְוַעד סֹוף.  ער ִגיָטאן ִמּתְ ָוואס ִמיט ִאים ָהאט ִזיְך ִאיּבֶ
אּון ִווי ֶער ִאיז ִגיָוואִרין ַא ֶמֶלְך. אּון ִדי ִמְלָחמֹות ָוואס ֶער 



ד

ָהאט ִגיַהאט ְו�ּו'.

בּוִים  ׁשְ ִדי  ן  ְצִוויׁשְ אּון  בּוִים  ׁשְ ִגינּוֶמען  ָהאט  ֶער  אּון 
ַאִליְרֵליי  ִגיַהאט  ָהאט  ִזי  ָוואס  ּתֹוַאר.  ְיַפת  ַא  ִגיֶווען  ִאיז 
ֵחן פּון ֶדער ֶוועְלט. ָנאר ֶדער ֵחן ִאיז ִניט ִגיֶווען פּון ִאיר 
ַאֵליין. ָנאר ֶסע ָהאט אֹויף ִאיר ִגיָהאְנֶגען ַא דּוִמיט. אּון 
ֶדעם  ַמְחַמת  אּון  ֵחן.  ַאִליְרֵליי  ִגיַהאט  ָהאט  דּוִמיט  ֶדער 
ָהאט ִזיְך ִגיַדאְ�ט ַאז ִזי ָהאט ַאִליְרֵליי ֵחן. אּון אֹויף ֶדעם 
יִרים  אְרג ָקאֶנען ֶמער ִניט קּוֶמען. ָנאר ַחָ�ִמים אּון ַעׁשִ ּבַ
ֶסע  אּון  ֶדעְרֵצייְלט(  ט  ִניׁשְ ֶער  ָהאט  ַווייֶטער  )אּון  ְו�ּו'. 
ֵטייט ִמיט  ָנאְך ָדא ֵזייֶער ַאַסאְך ְדִריֶנען. )ָדאס ָוואס ָדא ׁשְ
ן ִגיָוואִרין גּוט ַאזֹוי  ִריּבְ בּוִים ָדאס ִאיז ִניט אֹויף ִגיׁשְ ִדי ׁשְ

ִווי ֶער ָהאט ֶעס ֶדעְרֵצייְלט(.

ָקִמים  ים  ַרּבִ ָצָרי  ַרּבּו  ָמה  ְו�ּו'.  ָבְרחֹו  ּבְ ְלָדִוד  ִמְזמֹור 
ְו�ּו'. ַפאר  י  ּוֵמִרים רֹאׁשִ בֹוִדי  ְ�ּ ֲעִדי  ּבַ ָמֵגן  ה ה'  ְוַאּתָ ָעַלי. 
גּוט.  ֵטיי  ַפאְרׁשְ אּון  יְטל  ַקאּפִ ַגאְנֶצע  ָדאס  גּוט  ַטייְטׁש 
ה. ֶוועְסטּו ֶזעְהן ִווי ַאזֹוי ָדאְרט ִאיז ְמרּוָמז ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעׂשֶ

ֶעס  ָטאג,  ֵהייִליֶגע  ַא  ֵזייֶער  ִאין  ַהייְנט  ְׁשֵטייֶען  ִמיר 
ַא  ָׁשלֹום,  פּון  ַצייט  ַא  ִאיז  ּפּוִרים  ּפּוִרים'.  'ׁשּוַׁשן  ִאיז 
ַצייט ָוואס ֶמען ֶּבעט ִזיְך ִאיֶּבער ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן, 
ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ִזיְך ְׁשַטאְרְקן צּו ָהאְּבן ַסְבָלנּות, ִזיְך 
ִניְׁשט ְקִריְגן ִמיט ַאְנֶדעֶרע, ִניְׁשט ַאֶוועק ֶגעְּבן ִדי ַגאְנֶצע 
ּפּוִרים ִמיט ַמֲחֹלֶקת 'וואּו ֶמען ָזאל ֵגיין ֶעְסן ִדי ְסעּוָדה' 
ֶעְלֶטעְרן  ִאיֶרע  ַּביי  ֶעְסן  ִוויל  ַווייּב  ַדיין  ַאז  ְוַכדֹוֶמה, 
ַטאֶטע  ַדיין  ַאז  ָאֶדער  ֶעְלֶטעְרן,  ִאיֶרע  צּו  ֵגיין  ָזאְלְסטּו 
ְסעּוָדה  ִדי  ֶעְסן  ִאים  צּו  קּוֶמען  ָזאְלְסט  דּו  ִדיְך  רּוְפט 
ָזאְלְסטּו ֵגיין צּו ִאים, ַמאְך ִניְׁשט ַקיין ַמֲחֹלֶקת ֶדעְרפּון, 
ַדאְרף קּוֶמען צּום  ֶמען  ָוואס  ַצייט  ַא  ִניְׁשט  ִאיז  ּפּוִרים 
ֶיעְדן  ִמיט  ָׁשלֹום  ַמאְכן  פּון  ַצייט  ַא  ִאיז  ּפּוִרים  ֶרִּבי'ן, 
ֵאייֶנעם, ֶדעְרַפאר ָזאְלְסטּו ֵגיין ֶעְסן ִדי ְסעּוָדה וואּו ֶמען 

רּוְפט ִדיר.

ֶרִּבי ָזאְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק א, ִסיָמן ה(:  ֶדער 
"ְוִעַקּר ַהִשְּׂמָחה הּוא ַבֵּלּב, ְכּמֹו ֶשָׁכּתּוב )ְּתִהִלים ד, ח(: 
ָנַתָתּה ִשְׂמָחה ְבִלִבּי", ִׂשְמָחה ֵמייְנט ַאז ָדאס ַהאְרץ ִאיז 
ְפֵרייִליְך, 'ִׂשְמַחת ּפּוִרים' ִאיז ִניְׁשט ָדאס - ָוואס ֶגעִוויֶסע 
ִמיט  ְׁשֶטעְכן  ִזיְך  ַגאְסן,  ָאְּפְׁשֶטעְלן   - ֵמייֶנען  ֶמעְנְטְׁשן 
ּפּוִרים'  'ִׂשְמַחת  ְוַכדֹוֶמה,  ֲחֵפִצים  ֶצעְּבֶרעְכן  ֶמעֶסעְרס, 
ָהאט  ֶמען  ַהאְרץ,  ִאין  ִאיֶנעֵווייִניג  ְפֵרייִליְך  ַזיין  ֵמייְנט, 
ִאיֶּבער  ִזיְך  ֶּבעט  ֶמען  אּון  ַפייְנט  ִניְׁשט  ֵקייֶנעם  ֶמער 

ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן.

ִּגּלּוי ְׁשִכיָנה

ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָנָתן ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָהאט ֶגעָזאְגט: 
ֶטעג  ֶפעְרִציג  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ְׁשֵרייֶען  ֶוועט  ֶעס  ֶווער 

ְוַזֵּכִני  ַוֲעָמֵלק  ָהָמן  ִמְּקִלַּפת  "ַהִּציֵלִני  ּפּוִרים:  ֶּבעָפאר 
ְׁשִּפיְרן  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ֶוועט  ְוֶאְסֵּתר",  ָמְרְּדַכי  ִלְקֻדַּׁשת 
ָמְרְּדַכי  פּון  ִליְכִטיְגֵקייט  ִדי  ְמִגיָלה  ִדי  ֵלייֶנען  ִּבְׁשַעְת'ן 
ָוַאְסִּתר  ָמְרְּדַכי  פּון  ִליְכִטיְגֵקייט  ִדי  ְׁשִּפיְרן  ֶאְסֵּתר.  אּון 
ֵגייט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָאֶּבער  ַזאְך,  ְגרֹויֶסע  ַא  ֵזייֶער  ִאיז 
ַזיין  אֹויס  ִזיְך  ְׁשמּוֶעְסט  ֶער  'ִהְתּבֹוְדדּות',  ָטאג  ֶיעְדן 
ַהאְרץ ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ֵגייט ַאִריֶּבער 
ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַפאְר'ן  ֶער  ֶדעְרֵצייְלט  ִאים  אֹויף 
ֶמעְנְטׁש ִאיז זֹוֶכה צּו ַא ֶהעֶכעֶרע ַמְדֵריָגה ֶער ִאיז זֹוֶכה 
ַאֵליין.  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ְׁשִּפיְרט  ֶער  ְׁשִכיָנה',  'ִּגּלּוי  צּו 
ַא  ִאיז  ֵאִלָיהּו'  'ִּגּלּוי  ַאז  ָאְנֶגענּוֶמען  ִאיז  ֶוועְלט  ִדי  ִאין 
ֵאִלָיהּו  ַאז  ֶזעֶנען זֹוֶכה  ַצִדיִקים  ְגרֹויֶסע  ַמְדֵריָגה,  הֹויֶכע 
זֹוֶכה  ֶקען  ֶמען  ָאֶּבער  ֵזיי,  צּו  ִזיְך  ַאְנְטְּפֶלעְקט  ַהָנִביא 
ַזיין צּו ָגאר ַא ֶהעֶכעֶרע ַמְדֵריָגה, ִדי ֶהעְכְסֶטע ַמְדֵריָגה, 
ִזיְך  ָזאל  ַאֵליין  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ְׁשִכיָנה',  'ִּגּלּוי 
ְׁשמּוֶעְסט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ַאז  ֶמעְנְטׁש,  צּום  ַאְנְטְּפֶלעְקן 
ֶדעם  ְׁשִּפיְרן  ָאן  ֶער  ֵהייְּבט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִמיְט'ן  ַאַסאְך 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ַאַזא ְקָלאְרֵקייט ַאזֹוי ִווי ֶער ָוואְלט ֶווען 

ֶגעֶזען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,

ַאז ֶמען ֶלעְּבט ִמיט 'ֱאמּוַנת ֲחָכִמים', ֶמען ֶלעְּבט ִמיְט'ן 
ֵהייִליְגן ֶרִּבי'ן, ִאיז ֶמען זֹוֶכה ַאז ֶדער ֶרִּבי ְׁשַטאְרְקט אּוְנז 
ִמיר ָזאְלן ִזיְך ֶקעֶנען ֶדעְרַהאְלְטן ִאין ַאֶלע ְׁשֶוועֶרע ְזַמִנים, 
ַאזֹוי ִווי ִמיר ָהאְּבן ֶגעֶזען ַפאְרָיאר ַאַזא ַצייט, ֶווען ֶעס ִאיז 
ֶגעֶווען ִדי ְׁשטּוֶרעִמיֶׁשע ֶטעג, ִאין ָאְנֵהייּב פּון ִדי ַמֵּגָפה, 
ִדי ָקאָראֶנע ֵוויירּוס ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו, ֶזעֶנען ַאֶלע מֹוְסדֹות 
ֶגעֶווען  ְמַחֵזק  ֶרִּבי  ֶדער  אּוְנז  ָהאט  ַפאְרַמאְכט,  ֶגעֶווען 
ַווייֶטער  ָזאְלן  ִמיר  ֶדעְרַהאְלְטן,  ֶקעֶנען  ִזיְך  ָזאְלן  ִמיר 
ֶקעֶנען ְמַחֵנְך אּוְנֶזעֶרע ִקיְנֶדער. ַהייְנט ָזאְגן ַאֶלע ַאז ֵזיי 
ִמיְׁשן  צּוִריק  ָלאִמיר  ָאֶּבער  ְוכּו'  ֶדעְרַהאְלְטן  ִזיְך  ָהאְּבן 
ֶדעם ְּבֶלעְטל ֶוועט ֶמען ֶזען ֶווער ִאיז ָאְנֶגעַגאְנֶגען ִמיט 
ִדי ִחינּוְך ַהָּבִנים ְוַהָּבנֹות אּון ֶווער ִניְׁשט, ָדאס ַאֶלעס ִאיז 
ָוואס  ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן  ֶדעם  ָהאְּבן  ִמיר  ָוואס  ֶדעם  ִּבְזכּות 
ֶגעְּבט אּוְנז ֵׂשֶכל אּון כַֹּח ִווי ַאזֹוי דּוְרְכֵגיין ַאֶלע ְׁשֶוועֶרע 

ַצייְטן.

ֶלעְּבן  ָזאְלן  ִמיר  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִמיְט'ן ֶרִּבי'ן אּון ָפאְלְגן ֶדעם ֶרִּבי'ן, ֶוועְלן ִמיר זֹוֶכה ַזיין 

צּו ָהאְּבן ַא ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, ָאֵמן.


