
ֶגעָלאְזט  ֶגעֶווען אּון  ֶנֶפׁש  ִזיְך מֹוֵסר  ִקיְנֶדער,  ְקֵלייֶנע  אּון 
ַהְרְג'ֶעֶנען ַפאְר'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָאֶדער ֶזעֶנען ֵזיי ַאְנְטָלאְפן פּון 
ַלאְנד ְּכֵדי ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ִניְׁשט ַדאְרְפן ְׁשַמְד'ן, ָאֶּבער ִדי ַאֶלע 
ֶחְׁשּבֹון  ַא  ֶגעַמאְכט  ֶגעַהאְלְטן ְקלּוג ָהאְּבן  ִזיְך  ָוואס ָהאְּבן 
ַפאְרֶמעְגן,  ַגאְנֶצע  אּוְנֶזער  אֹויְפֶגעְּבן  ִמיר  ַדאְרְפן  'ָוואס 
ֶעְנֶדעְרׁש ֶוועְלן ִמיר ִזיְך ַמאְכן ִווי ִמיר ֶזעֶנען גֹוִים אּון ִמיר 
ֶוועְלן ַהאְלְטן ִאיִדיְׁשֵקייט ַּבאַהאְלֶטעֶנעְרֵהייט', ָאֶּבער צּום 
סֹוף ָהאט ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן ִדי ֵעָצה פּון ַהאְלְטן ִאיִדיְׁשֵקייט 
ַּבאַהאְלֶטעֶנעְרֵהייט ַווייל ִדי גֹוִים ֶזעֶנען ֶגעוואֹויר ֶגעָוואְרן 

ֶדעְרפּון, אּון ָהאְּבן ֵזיי אֹויְך ֶגע'ַהְרְג'ט.

ן. ִאיז ֶדער זּון ִגיָוואִרין  ָטאְרּבְ ֶדער ָנאְך ִאיז ֶדער ֶמֶלְך ִגיׁשְ
אְרף. אּון  ין ִפיִרין ִדי ְמִדיָנה ֵזייֶער ׁשַ ֶמֶלְך. אּון ָהאט ָאְנִגיהֹויּבִ
ִגינּוֶמען ַאַסאְך ְמִדינֹות. אּון ֶער ִאיז ִגיֶווען ַא ְגרֹויֶסער  ָהאט ָאּפְ
ֶדער  ִאין  ִגיַהאְלִטין  אְרף  ׁשַ ֵזייֶער  ָהאט  ֶער  ַמְחַמת  אּון  ָחָכם. 
ַא  ִגיַמאְכט  ִאים  אֹויף  ִזיְך  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ְמלּוָכה.  ֵרי  ׂשָ ִדי  ַהאְנט 
ּבּוְנט. ַאז ֵזיי ָזאִלין אֹויף ִאים ָאן ַפאִלין אּון ָזאִלין ִאים אֹויס 
ִרים  ן ִדי ׂשָ ַהאְרִגיֶנען ִאים ִמיט ַאֶלע ַזייֶנע ִקיְנֶדער. אּון ְצִוויׁשְ
ב ִגיֶווען.  ִאיז ִגיֶווען ֵאייֶנער פּון ִדי ֲאנּוִסים. ָהאט ֶער ִזיְך ְמַייׁשֵ
ִגיַהאט  ַחס  ָהאּב  ִאיְך  ַמְחַמת  אֹוֵנס.  ֵאיין  ִאיְך  ין  ּבִ ָוואס  ָנאְך 
ירֹות. ַהייְנט ַאז ֶמען ֶוועט  אֹויף ַמיין ָהאּב. אּון אֹויף ַמיין ַעׁשִ
ֶמֶלְך  ַא  ָאן  ן  ַלייּבְ ּבְ ֶוועט  ְמִדיָנה  ִדי  אּון  ַהאְרִגיֶנען,  ֶמֶלְך  ֶדעם 
ִליְנֶגען.  עְנִדיֶקעְרֵהייט ַאייְנׁשְ ֶוועט ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעִרין ֶלעּבִ

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיְנֶדעְרְפִרי,  ת נַֹח שְׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
יוֹת,  ִליָט"א ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ יָבה שְׁ ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
יָבה  ַמד. ֶדער רֹאׁש ְישִׁ ַזר שְׁ גָּ ֶלְך שֶׁ ים, ִממֶּ ה ִנסִּ ה ד', ַמֲעשֶׂ ַמֲעשֶׂ
ן פּון ָאְנֵהייּב אּון ֶגעֶעְנִדיְגט  ִליָט"א ָהאט ָנאְכַאָמאל ָאְנֶגעהוֹיבְּ שְׁ

יְז'ן סוֹף. בִּ

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי:

ים. ַאָמאל ִאיז ִגיֶווען ַא ֶמֶלְך. ָהאט ֶער גֹוֵזר ִגיֶווען  ה ִנּסִ ַמֲעׂשֶ
ַמד. )ְדַהיינּו( ַאז ֶווער ֶעס ִוויל  אֹויף ֶדער ְמִדיָנה ֵגירּוׁש ִבְגֵזיַרת ׁשְ
ַמִדין. אּון ַאז ִניט. ָזאל ֶמען  ן ִאין ֶדער ְמִדיָנה. מּוז ֶער ִזיְך ׁשְ ַלייּבְ ּבְ
ין פּון ֶדער ְמִדיָנה. ִאיז ִגיֶווען ַא ֵטייל ָוואס ֵזיי  ִאים ַארֹויס ְטַרייּבִ
ירּות. אּון  ין ַמְפִקיר ִגיֶווען ָגאר ֵזייֶער גּוְטץ ִמיט ֵזייֶער ַעׁשִ ָהאּבִ
ֶדער  יי  ּבַ ן  ַלייּבְ ּבְ ָזאִלין  ֵזיי  ֵדי  ּכְ ַדלּות  ּבְ ַארֹויס  ָדאְרט  פּון  ֶזעֶנען 
ין ַרְחָמנּות  יּוִדין. אּון ַא ֵטייל ָהאּבִ ַזיין  ֵזיי ָזאִלין ֶקעֶנען  ֶאמּוָנה 
ן. ֶזעֶנען ֵזיי  ִליּבְ ירֹות אּון ֶזעֶנען ָדאְרְטן ִגיּבְ ִגיַהאט אֹויף ֵזייֶער ַעׁשִ
ן ֵזיי נֹוֵהג ִגיֶווען  אְרְגן( ָהאּבְ ִגיֶווען ַאנּוִסים ְבִצְנָעא )ְדַהיינּו ַפאְרּבָ
ין ֵזיי  ֶפְרֶהְסָיא )ְדַהיינּו ַפאר ַלייט( ָהאּבִ ֶדעם ַדת פּון יּוִדין. אּון ּבְ

ט ִגיָטאְרט ִזיְך נֹוֵהג ַזיין ִווי יּוִדין. ִניׁשְ

מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָזאְגט )ֵסֶפר ַנֲהֵרי ֲאַפְרְסמֹון(: ַאזֹוי 
ַא  ֶגעַמאְכט  ָהאְּבן  גֹוִים  ֶווען  דֹורֹות,  ַאֶלע  ִאין  ֶגעֶווען  ִאיז 
ְגֵזיָרה אֹויף ִאיְדן ַאז ֶמען ַדאְרף ִזיְך ְׁשַמְד'ן ֹלא ָעֵלינּו, ָהאְּבן 
ְפרֹויֶען  ִדי  ִאיְדן,  ָּפׁשּוט'ֶע  ִדי  ֶמעְנְטְׁשן,  ְּתִמימֹוְת'ִדיֶגע  ִדי 
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ת ִטיׁש ּבָ ַא ָווארט ַפאְרן ׁשַ
ַויֵֶּרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו

ית ל"ח, א( ֵראׁשִ ִוויְסן )ּבְ
ָזאְלְסטּו ַאז ַא ֶמעְנְטׁש ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֲחֵבִרים, 
ֲחֵבִרים  ַאֶלע  ִדי  ַאֵליין;  ֵאייֶנער  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ַא 
ֵגייט  ֶעס  ַלאְנג  ִווי  גּוט  ֶזעֶנען  ָהאט  ֶמען  ָוואס 
גּוט ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש, ֶווען ֶמען ַפאְלט ַאַריין ִאין ַא 
ָצָרה, ֶדעָמאְלט ָׁשאְקֶלען ִזיְך ָאּפ פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש 
ַאֵליין.  ֵאייֶנער  ְּבַלייְּבט  ֶמען  אּון  ֲחֵבִרים  ַאֶלע 
ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ַאַריין ֶגעַפאְלן ִאין ַא ָצָרה, 
ֶעס ֵגייט ַאִריֶּבער אֹויף ִאים ִּבְזיֹונֹות ֶדעָמאְלט 
ֶקען ֶער ֶזען ִצי ֶער ָהאט ֲחֵבִרים, אֹויּב ָהאט ֶער 
ֶדעָמאְלט ַא ַחֶבר ָוואס ֶרעְדט צּו ִאים אּון ִאיז 

ִאים ְמַחֵּזק - ָדאס ִאיז ַא ַחֶבר.

ַּפְרָׁשה  ִדי  ַּביי  ֶזעט  ֶמען  ָזאְגט,  מֹוֲהָרא"ׁש 

)ְּבֵראִׁשית  ְׁשֵטייט  קֹוֶדם  ָּתָמר,  ִמיט  ְיהּוָדה  פּון 
ִאיז  ְיהּוָדה  ֶאָחיו",  ֵמֵאת  ְיהּוָדה  "ַוֵיֶּרד  א(:  לח, 

ַעד  "ַוֵיּט  ְּבריֶדער,  ַזייֶנע  פּון  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען 
ִאיׁש ֲעֻדָלִּמי", ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען צּו ַא ַמאן ָוואס 
ְׁשֵטייט  ָנאְכֶדעם  ֲעדּוָלם,  ְׁשָטאט  ִאין  וואֹויְנט 
)ָׁשם, יב; כ(: ְיהּוָדה ָהאט ֶגעִׁשיְקט ְפֶרעְגן "ֵרֵעהּו 

קֹו ַפאְרָוואס  ֲעדּוָלם.  פּון  ַחֶבר  ַזיין  ָהֲעֻדָלִּמי", 
ֲעֻדָלִּמי" ֶדער ַמאן פּון  ֶדם ְׁשֵטייט ְסַּתם "ִאיׁש 
ָהֲעֻדָלִּמי",  "ֵרֵעהּו  ְׁשֵטייט  ְׁשֶּפעֶטער  ֲעדּוָלם, 
ַזיין ַחֶבר פּון ֲעדּוָלם? ָזאְגט מֹוֲהָרא"ׁש, ֶווען ַא 
ִּבָּזי ַא  ִאיז  ֶעס  ִּבְזיֹונֹות,  ַאִריֶּבער  ֵגייט  ֶמעְנְטׁש 
ֶקען  ֶדעָמאְלט  ֶמעְנְטׁש,  ֶדעם  ִמיט  ֶרעְדן  ֹון צּו 
ֵאייֶנער  אֹויּב  ֲחֵבִרים,  ָהאט  ֶמען  ִצי  ֶזען  ֶמען 
ַפאְרל ַאֶלעס  ָהאְסט  דּו  ֶווען  ִדיר  ִמיט  ֶרעְדט 
ֹויְרן, ִּביְסט ֵאייֶנער ַאֵליין ְוכּו' ְוכּו' ָדאס ִאיז ַא 
ַחֶבר. ָאְנֵהייּב ֶווען ְיהּוָדה ָהאט ֶגעְטָראְפן ַא ַחֶבר 

ָאן  ָנאְכִניְׁשט  ִאים  ִדי ּתֹוָרה  פּון ֲעדּוָלם, רּוְפט 
"ֵרֵעהּו ָהֲעֻדָלִּמי", ַווייל ֶווען ֶעס ֵגייט גּוט ַפאְרן 
ֶמעְנְטׁש, ֶער ָהאט ֶמעְנְטְׁשן ַארּום ִזיְך, ָדאס ִאיז 
ָנאְכִניְׁשט ַקיין ַחֶבר, ְׁשֶּפעֶטער ֶווען ְיהּוָדה ָהאט 
ֵעָצה,  ַאן  ֶגעזּוְכט  ַּפְרָׁשה, ֶער ָהאט  ַזיין  ֶגעַהאט 
ֶער ָהאט ֶגעָזאְגט "ִתַּקּח ָלּה, ֶפּן ִנְהֶיה ָלבּוז", ֶעס 
ֶוועט ַזיין ָדא ִּבְזיֹונֹות, ָהאט ֶער ַווייֶטער ַמְסִּכים 
ֶגעֶווען צּו ֶהעְלְפן ְיהּוָדה - ָדאס ֵהייְסט "ֵרֵעהּו 

ָהֲעֻדָלִּמי".

ִמיט  ֶנעְכט  ַפאְרְּבֶרעֶנען  אּון  ִזיְצן  ְסַּתם 
ֲחֵבִרים - ָדאס ֶזעֶנען ִניְׁשט ַקיין ֲחֵבִרים, ָדאס 
ֶזעֶנען ְּבלֹויז ְּכלֹוַמר'ִיֶׁשע ֲחֵבִרים; ִדי ִמינּוט ָוואס 
דּו ֶוועְסט ֵזיי ִניְׁשט צּוִניץ קּוֶמען ֶוועט ֶמען ִזיְך 
ַאֶוועק ְדֵרייֶען ִדי ָּפִנים פּון ִדיר, ֵקייֶנער ֶוועט 

ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדיר.
)עצתו אמונה ויחי תשע"ח(

פרשת וישב
מברכים חודש טבת

כ"ו כסלו שנת תשפ"א 
לפ"ק
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ִזיְך  ֶער  ָהאט  ְדרּום  ֶמֶלְך.  ַא  ָאן  ַזיין  ִניט  ָקאן  ְמִדיָנה  ַא  ָוואִרין 
ב ִגיֶווען. ֶער ֶוועט ֵגיין אּון ֶוועט אֹויס ָזאִגין ֶדעם ֶמֶלְך. אּון  ְמַייׁשֵ
ֵזיי ָזאִלין ִניט ִוויְסן. אּון ִאיז ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ִגיָזאְגט ֶדעם ֶמֶלְך. 
ַנ"ל ִאיז ִגיַגאְנֶגען ֶדער  ַאז ֶמען ָהאט ִזיְך אֹויף ִאים ִגיּבּוְנִטעֶוועט ּכַ
ִריְבט אֹויּב ֶעס ִאיז ֶאֶמת. ָהאט ֶער ִגיֶזעהן  ֶמֶלְך אּון ָהאט אֹויס ִגיּפְ
ֶטעְלעט ׁשֹוְמִרים. ִדי ַנאְכט ָוואס  ַאז ֶעס ִאיז ֶאֶמת. ָהאט ֶער ִגיׁשְ
ט. אּון ֶמען  ֵזיי ֶזעֶנען אֹויף ִאים ָאן ִגיַפאִלין ָהאט ֶמען ֵזיי ִגיַחאּפְ

ט ִאיז ִגיֶווען. ּפָ ָהאט ֵזיי ַדן ִגיֶווען ִאיְטִליְכן ִווי ַזיין ִמׁשְ

ר  ָהאט ִזיְך ֶדער ֶמֶלְך ָאן ִגירּוְפן אּון ָהאט ִגיָזאְגט צּו ֶדעם ׂשַ
ִאיְך  ָזאל  בֹוד  ּכָ ֵאיין  ַפאר  ָוואס  ֵאיין אֹוֵנס.  ִגיֶווען  ִאיז  ֶער  ָוואס 
ין ֶדער ַפאר ָוואס דּו ָהאְסט ִמיְך ַמִציל ִגיֶווען ִמיט ַמייֶנע  ִדיר ֶגעּבִ
ר )ְדַהיינּו ַפאר ַא ַהאר(  ִקיְנֶדער. ָזאל ִאיְך ִדיְך ַמאִכין ַפאר ֵאיין ׂשַ
ין ֶגעְלט. דּו  ָרָרה. ָזאל ִאיְך ִדיר ֶגעּבִ לֹויז ׁשֹוין ַא ׂשְ יְסט דּוְך ּבְ דּו ּבִ
בֹוד דּו ִוויְלְסט. ֶוועל ִאיְך  ָהאְסט ַאֵליין ֶגעְלט. ָזאג ָוואס ַפאר ַא ּכָ
ִמיר  ֶוועְסטּו  ִגיֶעְנֶפעְרט,  אֹוֵנס  ֶדער  ָהאט  טּון.  ַווַדאי  ּבְ ִדיר  ֶעס 
ער ָטאן ָוואס ִאיְך ֶוועל ָזאִגין. ָזאְגט ֶדער ֶמֶלְך. יֹוא ִאיְך ֶוועל  ָאּבֶ
ַווַדאי ָטאן ָוואס דּו ֶוועְסט ֶוועִלין. ָהאט ֶדער אֹוֵנס ִגיָזאְגט  ִדיר ּבְ
יי ַדיין ְמלּוָכה. ָהאט ִאים ֶדער  ּבַ יי ַדיין ְקרֹוין אּון  ּבַ ֶווער ִמיר  ׁשְ
בֹוד  וואֹויִרין. ָהאט ִזיְך ֶדער אֹוֵנס ָאְנִגירּוְפן. ָגאר ַמיין ּכָ ֶמֶלְך ִגיׁשְ
)ְדַהיינּו ַפאר  ֶפְרֶהְסָיא  ּבְ ְיהּוִדי  ֵאיין  ַזיין  ִאיְך ָזאל ֶמעִגין  ַאז  ִאיז. 
ֶפְרֶהְסָיא. ָהאט  ִפיִלין ּבְ ַלייט( ִאיְך ָזאל ֶמעִגין ֵלייִגין ַטִלית אּון ּתְ
ֶעס ֶדעם ֶמֶלְך ֵזייֶער ִגיַאהְרט ַמְחַמת ִאין ַזיין ַגאְנֶצער ְמִדיָנה ָטאר 
ֵריָרה ִניט ִגיַהאט  ער ֵקיין ּבְ ִניט ַזיין ֵקיין ְיהּוִדים. ָנאר ֶער ָהאט ָאּבֶ
בּוָעה. ָוואס ֶער ָהאט ִאים ִגיְשוואֹויִרין ַאז ָוואס ֶער  ַמְחַמת ֶדער ׁשְ
ֶוועט ֶוועִלין ָזאל ֶער ִאים ָטאן. ִאין ֶדער ְפִרי ִאיז ִגיַגאְנֶגען ֶדער 

ֶפְרֶהְסָיא. ִפיִלין ּבְ אֹוֵנס. אּון ָהאט ִגיֵלייְגט ַטִלית אּון ּתְ

ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: ַא ִאיד ַדאְרף  ָהאט ֶדער ֹראׁש 
ִאין  ּוְתִפיִלין  ַטִּלית  ֵלייְגן  ֶקעֶנען  ָזאל  'ִאיְך  ַזאְך:  ֵאיין  ֶוועְלן 
ׁשּול ְּבַפְרֶהְסָיא', ֶער ָזאל ִזיְך ִניְׁשט ֶׁשעֶמען ֶדעְרִמיט, ֶער ָזאל 
ְׁשָלאף  ַא  ִאין  ּוְתִפיִלין  ַטִּלית  ַזיין  ִמיט  ַּבאַהאְלְטן  ִניְׁשט  ִזיְך 
ִציֶמער ָאֶדער ִאין ַא ָאִפיס; ַטִּלית ּוְתִפיִלין ֵלייְגט ֶמען ִאין ֵּבית 
ַהֶמְדָרׁש ְּבַפְרֶהְסָיא, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ִמיט ָוואס ִזיְך צּו ֶׁשעֶמען 

ֶדעְרפּון, ָדאס ִאיז ִדי ְגֶרעְסֶטע ָּכבֹוד פּון ַא ִאיד.

זּון  ַזיין  ִגיָוואִרין  ִאיז  ן.  ָטאְרּבְ ִגיׁשְ ֶמֶלְך  ֶדער  ִאיז  ָנאְך  ֶדער 
גּוְטן  ִמיט  ְמִדיָנה  ִדי  ִפיִרין  צּו  ין  ָאְנִגיהֹויּבִ ָהאט  זּון  ֶדער  ֶמֶלְך. 
ַמְחַמת ֶער ָהאט ִגיֶזעְהן ִמָהאט ִגיָוואְלט ַזיין ָפאֶטער אֹויס ַרייְסן 
"ל. אּון ֶער ָהאט ַאיין ִגינּוֶמען ַאַסאְך ְמִדינֹות. אּון ִאיז ִגיֶווען  ּנַ ּכַ
ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ָחָכם. ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִגיֵהייִסין ַאז ִמיָזאל צּום 
ֶטעִרין ֶזעְהר. ַאז ֵזיי ָזאִלין ִאים ָזאִגין. פּון ַא  אֹויף רּוִפין ַאֶלע ׁשְ
ֵדי ֶער ָזאל ִזיְך  ִניִטין ֶוועִרין. ּכְ ָוואֶסעֶרע ַזאְך ָקאן ַזיין ֶזַרע ַפאְרׁשְ
ֶטעִרין ֶזעְהר ִגיָזאְגט. ַאז ַזיין  ין ִאים ִדי ׁשְ ֶדער ַפאר ִהיִטין. ָהאּבִ
פּון  ִהיִטין  ִזיְך  ָזאל  ֶער  ָנאר  ֶוועִרין.  ִניְטן  ׁשְ ַפאר  ִניט  ֶוועט  ֶזַרע 
ה. )ְדַהיינּו פּון ֵאיין ָאְקס אּון פּון ֵאיין ֶלעִמיֶלע( ָהאט  ַא ׁשֹור ָוׂשֶ
ן ִאין ֶדעם ֵסֶפר ַהִזְכרֹונֹות. ֶדער ֶמֶלְך ָהאט  ִריּבְ ֶמען ָדאס ַפאְרׁשְ
ָאן ִגיָזאְגט ַזייֶנע ִקיְנֶדער ַאז ֵזיי ָזאִלין אֹויְך ַאזֹוי ִפיִרין ִדי ְמִדיָנה 

ין. ָטאְרּבִ ִווי ֶער ִמיט גּוְטן. ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶער ִגיׁשְ

ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: ִדי ַאֶלע ְמֻקָּבִלים 
אּון ְׁשֶטעְרן ֶזעֶעְרס ָוואס ֶזעֶען אּון ֶדעְרֵצייְלן ָוואס ֵגייט ַזיין 
ְוכּו', ֶקעֶנען ַטאֶקע ֶזען ָאֶּבער ֵזיי ַפאְרְׁשֵטייֶען ִניְׁשט ִריְכִטיג 
ַמֲעֶׂשה:  ִדי  פּון  ָזאְגט צּום סֹוף  ֶרִּבי  ֶדער  ִווי  ֶזעֶען,  ֵזיי  ָוואס 

"ֵזיי ָהאִּבין ָאֶּבער ִניט ִגיוואּוְסט ָוואס ֵזיי ָהאִּבין ִגיֶזעְהן"; ִדי 
אר ַפאְרְשִׁניְטן  ְׁשֶטעְרן ֶזעֶער ָהאְּבן ֶגעָזאְגט ַאז ַזיין ֶזַרע ֶקען נַָ
ֶוועְרן דּוְרְך ַא ָאְקס אּון ַא ֶלעֶמעֶלע, ָהאְּבן ֵזיי ַפאְרְׁשַטאֶנען ַאז 
ָדאס ֵגייט ַארֹויף ָּפׁשּוט אֹויף ַא ָאְקס אּון ַא ֶלעֶמעֶלע, ֶדעְרַפאר 
ִניְׁשט  ִזיְך  ָטאר  ֶעס  ַאז  אֹויְסרּוְפן  ֶגעֵהייְסן  ֶקעִניג  ֶדער  ָהאט 
ֶגעפּוֶנען ִאין ַזיין ְמִדיָנה ַקיין ָאְקס אּון ַקיין ֶלעֶמעֶלע. ָאֶּבער 
ִאין ֱאֶמְת'ן ַאַריין ָהאט ָדאס ֶגעֵמייְנט ִדי 'ַטִּלית ּוְתִפיִלין', אֹויּב 
ֶער ֶוועט ָלאְזן ֵגיין ִמיט ַטִּלית ּוְתִפיִלין ֶוועט ֶער ֶקעֶנען ַאַריין 
ֵגיין ִאין ִדי ֵפייֶער אּון ְּבַלייְּבן ֶלעְּבן, אּון אֹויּב ִניְׁשט ֶוועט ֶער 
ַפאְרְּבֶרעְנט ֶוועְרן ִאיֶנעם ֵפייֶער צּוַזאֶמען ִמיט ַזייֶנע ִקיְנֶדער.

ין ִפיִרין ִדי  ִאיז ִגָוואִרין ַזיין זּון ֶמֶלְך. אּון ֶער ָהאט ָאְנִגיהֹויּבִ
ִגינּוֶמען  אְרְפֵקייט ַאזֹוי ִווי ַזיין ֵזייֶדע. אּון ָהאט ָאּפְ ְמִדיָנה ִמיט ׁשַ
ָהאט  אּון  ָחְכָמה.  ֵאיין  אֹויף  ִגיַפאְלן  ִאיז  אּון  ְמִדינֹות.  ַאַסאְך 
ַזיין  ִאין  ִגיִפיֶנען  ִניט  ִזיְך  ָזאל  ֶעס  ַאז  רּוִפין.  אֹויס  ִגיֵהייִסין 
ִניט ֶקעֶנען  ָזאל  ֶזַרע  ַזיין  ֵדי  ּכְ אף.  ׁשָ ֵקיין  ֵקיין אֹוְקס אּון  ְמִדיָנה 
ִניֶטען ֶוועְרן. אּון ָהאט ִזיְך ִגיְטַראְכט ַהייְנט ָהאט ֶער ֵקיין  ַפאְרׁשְ
מֹוָרא ִניט ַפאר ֵקיין ׁשּום ַזאְך. אּון ָהאט ִגיִפיְרט ִדי ְמִדיָנה ֵזייֶער 

אְרף. אּון ֶער ִאיז ִגיָוואִרין ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער ָחָכם. ׁשַ

ֶקעֶנען  ָזאל  ֶער  ַאז  ַאָחְכָמה  אֹויף  ִגיַפאִלין  ִאיז  ֶמֶלְך  ֶדער 
ַהאְנְדן  ַפאר  ֶסע  ָוואִרין  ִמְלָחָמה.  ָאן  ֶוועְלט  ִדי  ָגאר  ֶנעֶמען  ָאּפְ
ן ְחָלִקים ִאין ֶדער ֶוועְלט. ָוואִרין ִדי ֶוועְלט ִאיז ִגיֵטייְלט אֹויף  ִזיּבְ
ן  ְבָעה כֹוְכֵבי ֶלֶכת )ְדַהיינּו ִזיּבְ ן ְחָלִקים. אּון ֶסע ַפאר ַהאְנְדן ׁשִ ִזיּבְ
אּון  ָוואְך(  ֶדער  פּון  ֶטעג  ן  ִזיּבְ ִדי  ַארּום  ֵגייֶען  ֵזיי  ָוואס  ֶטעִרין  ׁשְ
ן ְחָלִקים  ֶטעִרין ַלייְכט ַאַריין ִאין ַא ֵחֶלק פּון ִדי ִזיּבְ ִאיְטִלעֶכער ׁשְ
ְבָעה ִמיֵני ַמְתכֹות )ְדַהיינּו  פּון ֶדער ֶוועְלט. אּון ֶסע ַפאר ַהאְנְדן ׁשִ
ער  קּוּפֶ אּון  ער  ִזיְלּבֶ אּון  ָגאְלד  ְדַהיינּו  ַוואְרג  ַאייְזן  ִאיְרֵליי  ן  ִזיּבְ
ֶטעִרין ַלייְכט  ן ׁשְ ֶטעִרין פּון ִדי ִזיּבְ אּון ִצין ְוכּו'( אּון ִאיְטִליֶכער ׁשְ
אזּוְנֶדער ִמין ַאייְזן ַוואְרג. ִאיז ֶדער ֶמֶלְך ִגיַגאְנֶגען  ַאַריין ִאין ַא ּבֶ
ַוואְרג.  ַאייִזין  ֶעְרֵליי  ן  ִזיּבְ ַאֶלע  ִדי  ִגינּוֶמען  אֹויף  צּום  ָהאט  אּון 
ֶרעְנֶגען ַאֶלע ִגיְלֶדעֶנע ַפאְטֶרעִטין  אּון ָהאט ִגיֵהייְסן ִמיָזאל ִאים ּבְ
פּון ַאֶלע ְמָלִכים ָוואס ֵזיי ֶהעְנֶגען ִאין ֵזייֶעֶרע ַפאַלאִצין. אּון ֶער 
ָהאט ִגיַמאְכט ֶדער פּון ַא ֶמעְנׁש. ֶדער ָקאּפ ִאיז ִגיֶווען פּון ָגאְלד, 
ִריֶקע ֵאָבִרים ֶזעֶנען ִגיֶווען  ער. אּון ַאזֹוי ִדי ִאיּבְ ֶדער גּוף פּון ִזיְלּבֶ
ַאֶלע  ן  ֶמעְנְטׁשְ ֶדעם  ִאין  ִגיֶווען  ֶסע  ַוואְרג.  ַאייִזין  ַאְנֶדעֶרע  פּון 
ֶטעְלט  ִגיׁשְ ֶמעְנׁש  ֶדעם  ָהאט  ֶער  אּון  ַוואְרג.  ַאייְזן  ִאיְרֵליי  ן  ִזיּבְ
ְבָעה ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת )ְדַהיינּו ַאֶלע  ן ַאֶלע ׁשִ אְרג. ָהאּבְ אֹויף ַא הֹויְכן ּבַ
ן. אּון ַאז ַא ֶמעְנׁש  ֶטעִרין( ַאַריין ִגיַלייְכט ִאין ֶדעם ֶמעְנׁשְ ן ׁשְ ִזיּבְ
ן. אּון ָהאט  א ּוַמּתָ עס ֵאיין ֵעָצה ָאֶדער ַא ַמׂשָ ָהאט ִגיַדאְרְפט ֶעּפֶ
ִזיְך  ְפֶלעְגט ֶער  ֵניין.  יֹוא ָטאן אֹויּב  ִגיוואּוְסט אֹויּב ֶער ָזאל  ִניט 
ֶטעִלין ַא ֶקעִגין ֶדעם ֵאָבר פּון ֶדעם ַאייִזין ַוואְרג ָוואס ֶסע ֶקער  ׁשְ
ִאיז פּון ָדאְרט  ָוואס ֶדער ֶמעְנׁש  ֶוועְלט.  ֵחֶלק פּון ֶדער  צּו ֶדעם 
ָזאל ָטאן  ִגיַהאט אֹויּב ֶער  ִזין  ִאין  ִגיֶווען. אּון ֶדער ֶמעְנׁש ָהאט 
ָהאט  ֶער  ַאז  אּון  ֵניין,  אֹויּב  אַדאְרְפט  ּבַ ָהאט  ֶער  ָוואס  ַזאְך  ִדי 
ֵאָבר.  ייֶנען ָדאס  ׁשַ ַלייְכְטן אּון  ְפֶלעְגט  יֹוא צּו ָטאן.  אַדאְרְפט  ּבַ
ִגיָוואִרין ָדאס ֵאָבר. )ָדאס ָהאט ַאְלץ  ִפיְנְצֶטער  ִניט ִאיז  אּון ַאז 
ִדי  ָגאר  ִגינּוֶמען  ָאּפְ ֶער  ָהאט  ֶדעם  דֹוְרְך  אּון  ִגיָטאן(  ֶמֶלְך  ֶדער 

ֶוועְלט. אּון ָהאט ַאיין ִגיַזאִמיְלט ֵזייֶער ַאַסאְך ֶגעְלט.

ן איְרֵליי  ָנאר ֶדער ֶמעְנׁש ָוואס ֶער ָהאט ִגיַמאְכט פּון ִדי ִזיּבְ
אֹוָפן ַאז  ַאייְזן ַוואְרג. ִאיז ִניט ְמסּוְגל ִגיֶווען צּו ֶדער ַזאְך. ָנאר ּבְ
ַזיין  ָפִלים  ׁשְ יַה  ַמְגּבִ ָזאל  אּון  ַזיין  ֵגִאים  יל  ּפִ ַמׁשְ ָזאל  ֶמֶלְך  ֶדער 
ְגדּוָלה  ֵזייֶער  פּון  ַוואְרִפין  ַאָראּפ  ֶער  ָזאל  ַלייט  ְגרֹויֶסע  )ְדַהיינּו 
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ן( ִאיז ִגיַגאְנֶגען ֶדער ֶמֶלְך אּון  אּון ְקֵלייֶנע ַלייט ָזאל ֶער אֹויף ֵהייּבְ
יְקט אֹוַקאִזין ָנאְך ַאֶלע ֶיעְדִניַראִלין אּון ָנאְך ַאְנֶדעֶרע  ָהאט ִגיׁשְ
אְפט( אּון  ָרָרה ׁשַ יִניס )ְדַהיינּו ׂשְ ן ִגיַהאט ְטׁשִ ָררֹות. ָוואס ֵזיי ָהאּבְ ׂשְ
יל ִגיֶווען.  ּפִ אֹוְרִדיְרס. ֶזעֶנען ֵזיי ַאֶלע ִגיקּוֶמען. ָהאט ֶער ֵזיי ַמׁשְ
יִניס. ַאִפילּו ִדי ָוואס  יי ֵזיי ַאֶוועק ִגינּוֶמען ֵזייֶעֶרע ְטׁשִ אּון ָהאט ּבַ
ין  יִניס ָנאְך פּון ַזיין ֶעְלֶטער ֵזייְדן ָוואס ֵזיי ָהאּבִ ן ִגיַהאט ְטׁשִ ָהאּבְ
יי ֵזיי ַאֶלע ַאֶוועק ִגינּוֶמען. אּון  יי ִאים ַפאְרִדיְנט. ָהאט ֶער ּבַ ָנאְך ּבַ
ין אּון ָהאט ֵזיי ִגיַמאְכט אֹויף  ְקֵלייֶנע ַלייט ָהאט ֶער אֹויף ִגיהֹויּבִ
ֶדער  ָוואס  ִרים  ׂשָ ִדי  ן  ְצִוויׁשְ ַלייט(  ְגרֹויֶסע  ִדי  )פּון  אֹוְרט  ֵזייֶער 
ָהאט  "ל(  )ַהּנַ אֹוֵנס  ֶדער  ִגיֶווען  ִאיז  ִגיָוואְרִפין.  ַאָראּפְ ָהאט  ֶמֶלְך 
אְפט. ָהאט ֶער  ָרָרה ׁשַ ִאים ֶדער ֶמֶלְך ִגיְפֶרעְגט ָוואס ִאיז ַדיין ׂשְ
אְפט ִאיז ָנאר ַאז ִאיְך ָזאל ֶמעִגין  ָרָרה ׁשַ ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט ַמיין ׂשְ
ֶפְרֶהְסָיא ַפאר ֶדער טֹוָבה ָוואס ִאיְך ָהאּב ִגיָטאן  ַזיין ֵאיין ְיהּוִדי ּבְ
יי ִאים ָדאס ַאֶוועק ִגינּוֶמען. ִאיז ֶער  ַדיין ֵזייְדן. ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ּבַ

ִוויֶדער ִגיָוואִרין ֵאיין אֹוֵנס.

ָדאס ִאיז ַא ָחְכָמה פּון ֶקעִניְגן, ִניְׁשט ָלאְזן ַּביי ַא ֶמעְנְטׁש 
ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ְּכֵדי  ַצייט,  ַלאְנֶגע  ַא  אֹויף  ְגרֹויְסֵקייט  ַזיין 
ִוויֶדעְרְׁשֶּפעִניְגן ִאיֶנעם ֶקעִניג, ֶדעְרַפאר טּוֶען ֵזיי ַאְלץ ַארּום 
אּון  ֶדעְרִניֶדעְרֶטע  ִדי  אֹויְפֵהייְּבן  ַאְרֶּבעֶטעְרס,  ִדי  טֹויְׁשן 
ִדי  ַּביי  ֶגעֶווען  ִאיז  ֶעס  ִווי  ַאזֹוי  ֶגעהֹויֶּבעֶנע;  ִדי  ֶדעְרִניֶדעְרן 
ַאֶלע  ֶגענּוֶמען  ַאֶוועק  ָהאְּבן  ֵזיי  ַאז  ְׁשָמם,  ִיַּמח  ַקאמּוִניְסְטן 
ֶגעֶגעְּבן  ֶעס  אּון  ֶמעְנְטְׁשן  ָחׁשּוב'ֶע  ִדי  פּון  ָּפאִזיִציֶעס  הֹויֶכע 
ָזאְלן  ֵזיי  ְּכֵדי  ִסיָּבה,  ֶדעם  צּוִליּב  ֶמעְנְטְׁשן  ָּפׁשּוט'ֶע  ִדי  ַפאר 

ִניְׁשט ִוויֶדעְרְׁשֶּפעִניְגן ִאיֶנעם ֶקעִניג.

ָלאִפין. ָהאט ֶער ִגיֶזעְהן  ַאָמאל ָהאט ִזיְך ֶדער ֶמֶלְך ִגיֵלייְגט ׁשְ
ַאֶלע  ִגיֶזעְהן  ָהאט  אּון  לֹויֶטער.  ִאיז  ִהיְמל  ֶדער  ִווי  ָחלֹום  ִאין 
ֶטעִרין ִאין ִהיְמל ֶזעֶנען ִגיֵטייְלט  ְצֶוועֶלעף ַמָזלֹות. )ְדַהיינּו ִדי ׁשְ
ֵחֶלק  ֵאיין  ים.  ָחָדׁשִ ְצֶוועֶלעף  ֶקעְגן  ַא  ְחָלִקים  ְצֶוועֶלעף  אֹויף 
ִניְסן.  ַמָזל פּון  ִאיז ָדאס  ֶלעֶמעֶלע ָדאס  ַא  ִווי  ַאזֹוי  ִאיז  ֶטעִרין  ׁשְ
אּון ָדאס ַמָזל פּון ִאייר ֶוועְרט ָאְנִגירּוְפן ׁשֹור ְדַהיינּו ֵאיין ָאְקס. 
ִגיֶזעְהן  ַמָזל( אּון ֶער ָהאט  ַזיין  ִאיְטִליֶכער חֹוֶדׁש ָהאט  ַאזֹוי  אּון 
ה )ְדַהיינּו ֵאיין ָאְקס אּון ֵאיין ֶלעֶמעֶלע( ָוואס ֶסע ַפאר  ַאז ׁשֹור ָוׂשֶ
ן ִדי ַמָזלֹות, ַלאִכין ֵזיי אֹויס ִאים. ָהאט ֶער ִזיְך אֹויף  ַהאְנִדין ְצִוויׁשְ
ָראִקין ִגיָוואִרין.  ַעס. אּון ִאיז ֵזייֶער ֶדעְרׁשְ ט ִמיט ְגרֹויס ּכַ ִגיַחאּפְ
ָהאט ֶער ִגיֵהייְסן ְבֶרעְנֶגען ֶדעם ֵסֶפר ַהִזְכרֹונֹות )ְדַהיינּו ָדאס ֵסֶפר 
ֵטייט  ן( ָהאט ֶער ִגיֶזעְהן ַאז ֶסע ׁשְ ִריּבְ ָוואס ָדאְרט ִאיז ַאְלץ ַפאְרׁשְ
ִניְטן  ה ֶוועט ַזיין ֶזַרע ַפאְרׁשְ ן. ַאז דֹוְרְך ׁשֹור ָוׂשֶ ִריּבְ ָדאְרט ַפאְרׁשְ
ַחד. אּון ֶער  ּפַ ְגרֹויֶסער  ַא  ֵזייֶער  ִגיַפאִלין  ִאים  ִאיז אֹויף  ֶוועִרין. 
ִדי  אֹויף  אּון  ִאיר  אֹויף  ִאיז  ה.  ַמְלּכָ ֶדער  ֶדעְרֵצייְלט  ָדאס  ָהאט 
ִאים  ָהאט  ֶסע  אּון  ַחד.  ּפַ ְגרֹויֶסער  ֵאיין  ִגיַפאִלין  אֹויְך  ִקיְנֶדער 
עְרט ָדאס ַהאְרץ. אּון ֶער ָהאט ִגירּוְפן ַאֶלע ּפֹוְתֵרי  ֵזייֶער ִגיְקַלאּפֶ
ייְדן ָחלֹום( אּון ִאיְטִליֶכער  אׁשֵ ַחלֹומֹות. )ְדַהיינּו ִדי ָוואס ֶקעֶנען ּבַ
ַאַריין  ִניט  ָגאר  ער  ָאּבֶ ִאים  ִאיז  ֶעס  אּון  ִגיֶווען.  ּפֹוֵתר  ִזיְך  ָהאט 
ִגיַגאְנֶגען ִאין ִדי אֹויֶעִרין. אּון ֶעס ִאיז אֹויף ִאים ִגיַפאִלין ֵזייֶער 
ִאים  ָהאט  אּון  ָחָכם.  ַא  ִאים  צּו  ִגיקּוֶמען  ִאיז  ַחד.  ּפַ ְגרֹויֶסער  ַא 
ר ֶסע ַפאר  ֲאׁשֶ ָלה פּון ַזיין ָפאֶטער. ּבַ ר ֶער ָהאט ַקּבָ ֲאׁשֶ ִגיָזאְגט. ּבַ
ֶמׁש )ְדַהיינּו ְדַריי הּוְנֶדעְרט ִמיט  ֲהלּוֹכת ַהׁשֶ "ה ִמיֵני ּתַ ּסָ ַהאְנִדין ׁשִ
ֵאיין  ַהאְנְדן  ַפאר  ֶסע  זּון( אּון  ִדי  ָהאט  ֶגעְנג  ֶזעְכִציג  אּון  ִפיֶנעף 
ֶגעְנג  ֶזעְכִציג  אּון  ִפיֶנעף  אּון  הּוְנֶדעְרט  ְדַריי  ַאֶלע  ָוואס  ָאְרט 
ֵאיין  ַוואְקְסט  ָדאְרט  אּון  ָאְרט.  ֶדעם  אֹויף  ַלייְכְטן  זּון  ֶדער  פּון 
ַחד. ַאז ֶער קּוְמט צּו ֶדער  ַאייֶזעְרֶנע רּוט. אּון ֶווער ֶעס ָהאט ַא ּפַ

ָחָכם  ַאזֹוי ָהאט ֶדער  ַחד )אּון  ּפַ ִניצּול פּון ֶדעם  ֶער  ֶוועְרט  רּוט. 
ִגיָזאְגט ֶדעם ֶמֶלְך( ִאיז ָדאס ֶדעם ֶמֶלְך וואֹויל ִגיֶפעִלין.

אּון ִאיז ִגיַגאְנֶגען ִמיט ַזיין ַווייּב אּון ִקיְנֶדער אּון ִמיט ָגאר ַזיין 
ֶזַרע צּו ֶדעם ָאְרט. אּון ֶדער ָחָכם ִאיז אֹויְך ִמיט ֵזיי ִגיַגאְנֶגען. אּון 
ֵטייט ֵאיין ַמְלַאְך. ֶדער ַמְלַאְך ִאיז ֵאיין ְממּוָנה  ִאין ִמיְטן ֶוועג ׁשְ
ִחית  אְפט ֶמען ַא ַמְלַאְך ַהַמׁשְ אׁשַ ַעס ּבַ ַעס. ָוואִרין דֹוְרְך ּכַ אֹויף ּכַ
ט( אּון ֶדער  )ְדַהיינּו ֵאיין ַמְלַאְך ָוואס ֶער ִאיז ַמִזיק אּון ַפאְרַדאְרּבְ
ִחיִתים. אּון ֶדעם ַמְלַאְך  ער ַאֶלע ַמׁשְ ַמְלַאְך ִאיז ֵאיין ְממּוָנה ִאיּבֶ
ֶוועג  גּוֶטער  ַא  ַהאְנְדן  ַפאר  ֶסע  ָוואִרין  ֶוועג.  ֶדעם  ֶמען  ְפֶרעְגט 
ן. אּון ֶסע ַפאר ַהאְנְדן ַא ֶוועג ָוואס ֶער ִאיז פּול ִמיט  ַפאר ַא ֶמעְנׁשְ
ער.  ֵליים. אּון ֶסע ַפאְרַהאְנְדן ַא ֶוועג ָוואס ֶער ִאיז פּול ִמיט ְגִריּבֶ
ָמה ֶוועִגין. אּון ֶסע ַפאְרַהאְנְדן ַא ֶוועג.  אּון ַאזֹוי ִאיז ַפאְרַהאְנִדין ּכַ
ֶדעם  פּון  ַמייל  ִפיר  ָוואס  ַפייֶער  ַא  ַפאְרַהאְנְדן  ִאיז  ָדאְרט  ָוואס 
ֶוועג  ֶדעם  ִגיְפֶרעְגט  ֵזיי  ן  )ָהאּבְ ֶרעְנט.  ַפאְרּבְ ֶמען  ֶוועְרט  ַפייֶער 
ֶדעם ַמְלַאְך. ָהאט ֶער ֵזיי ִגיָזאְגט ֶדעם ֶוועג ָוואס ָדאְרט ִאיז ָדאס 

ַפייֶער(.

ָמאל  ֶיעֶדעס  ֶגעָזאְגט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט 
ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ַּכַעס,  ִאין  ַאַריין  ַפאְלט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ָוואס 
ַּבאַׁשאְפט ֶער דּוְרְך ֶדעם ַא ַמְלָאְך ֲהַמְׁשִחית - ַא ַמְלָאְך ָוואס 

ֶשׁעִדיְגט, אּון ֶדער ַמְלָאְך ֶשׁעִדיְגט ֶדעם ֶמעְנְטׁש.

ִנָסיֹון פּון ַּכַעס ִאיז ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ַאז ֲאִפילּו ֶדער  ִדי  אּון 
ֶמעְנְטׁש ֵווייְסט ִּבְׁשַעְת'ן ִזיְך ֶרעְגן ַאז ֶער ַּבאַׁשאְפט ֶיעְצט ֶדעם 
ִזיְך  ֶער  ֶקען  ָדאְך  ֶׁשעִדיְגן,  ִאים  ֶוועט  ָוואס  ַמִּזיק  ְׁשֶלעְכְטן 
ִניְׁשט ְׁשַטאְרְקן ִאיֶּבער ַזיין ִנָסיֹון אּון ֶרעְגט ִזיְך ַווייֶטער, ִמיט 

ַזיין ַּכַעס ִאיז ֶער ְגֵרייט ַאֶלעס צּו ַפאְרִליְרן.

אּון  אּוְנֶטעְרֶוועְגְנס,  ִאיז  ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ֶווען  ְׁשֶּפעֶטער 
דּוְרְך  ֶנעֶמען,  צּו  ֶּבעֶסער  ִאיז  ֶוועג  ֶוועְלֶכע  ִניְׁשט  ֵווייְסט 
ֶוועְלֶכע ֶוועג ֶוועט ֶער ְׁשֶנעֶלער ָאְנקּוֶמען, קּוְמט ֶדער ַמְלָאְך 
ָוואס ִאיז ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן פּון ַזיין ַּכַעס אּון ִפיְרט ִאים אֹויף 

ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֶוועג, ַא ֶוועג ִמיט ְּפָראְּבֶלעֶמען.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶדעְרֵצייְלט: ֶדער ֵהייִליֶגער 
ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ֶגעַהאט ַא ַּתְלִמיד ָוואס  ַּבַעל ֵׁשם טֹוב ְזכּותֹו 
ָהאט ֶגעַהאט ַא ְקֶרעְטְׁשֶמע, ֵאייְנָמאל ָהאט ֶדער ַּבַעל ֵׁשם טֹוב 
ַאִריֶּבער  ַּבאְלד  ֵגיי  'ִאיְך  ַּתְלִמיד:  ֶדעם  ְׁשִליַח צּו  ַא  ֶגעִׁשיְקט 
ִדי  ִאיְנִמיְטן  ַאייְנְׁשֵטיין.  ִדיר  ַּביי  ִאיְך   ִוויל  הֹויז,  ַדיין  ָפאְרן 
אֹוַרח,  ַמְכִניס  ֶדער  ַּתְלִמיד,  ֶדער  ָהאט  ֲהָכנֹות,  ֶהעְפִטיֶגע 
ַוויין  ִדי  ָאְנֶגעְגֵרייט  ִניְׁשט  ָהאט  ְמָׁשֵרת  ַזיין  ַאז  ַּבאֶמעְרְקט 
ָוואס ֶער ָהאט ִאים ֶגעֵהייְסן ָאְנְגֵרייְטן, ָהאט ֶער ִזיְך ַפאְרלֹויְרן 
אּון ַאַריין ֶגעַפאְלן ִאין ַא ַּכַעס, אּון ָהאט ָאְנֶגעהֹויְּבן ְׁשֵרייֶען 
אֹויְפ'ן ְמָׁשֵרת: "ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ִניְׁשט ָאְנֶגעְגֵרייט ִדי ַוויין, 
ַפאְרָוואס ָהאְסטּו ַפאְרֶגעְסן...?!" ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶדער ַּבַעל ֵׁשם 
ָאן ַארּום קּוְקן  ֵהייְּבט  ַּבַעל ֵׁשם טֹוב  ָאְנֶגעקּוֶמען, ֶדער  טֹוב 
אֹויף ַאֶלע ַזייְטן אּון ְפֶרעְגט: "וואּו ִאיז ֶדער ַּתְלִמיד?" ָהאט 
ֶמען ִאים ֶגעִוויְזן 'ָדא ִאיז ֶער', ָהאט ֶער ָנאְכַאָמאל ֶגעְפֶרעְגט: 
ָאְנֶגעִוויְזן  ָנאְכַאָמאל  ִאים  ָהאט  ֶמען  ֶווען  ֶער?"  ִאיז  "וואּו 
ִאיְך  ִאים,  ִניְׁשט  זּוְך  "ִאיְך  ֶגעָזאְגט:  ֶער  ַּתְלִמיד ָהאט  אֹויְפ'ן 
זּוְך ֶדעם ַּבַעל ַהַּבִית, וואּו ִאיז ֶער?" ָהאט ֶמען ִאים ָנאְכַאָמאל 
ֵׁשם  ַּבַעל  ֶדער  ִּביז  ָמאל,  ֶעְטִליֶכע  ֶגעֶווען  ִאיז  ַאזֹוי  ֶגעִוויְזן, 



ד

טֹוב ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: "ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז ְּבַּכַעס, ַרֲחָמָנא 
ֶער  ְנָׁשָמה,  ַאְנֶדעֶרע  ַא  ַאַריין  ִאים  ִאין  ַאַריין  ֵגייט  ִליְצָלן, 
ִאיז ׁשֹוין ִניְׁשט ֶדער ֶזעְלֶּבער ֶמעְנְטׁש, ֶער ִאיז ַאן ַאְנֶדעֶרער 
ֶמעְנְטׁש, ֶדעְרַפאר ֶדעְרֶקען ִאיְך ִאים ִניְׁשט ַאְלס ֶדער ֶזעְלֶּבער 

ֶמעְנְטׁש".

ֶזעֶנען ֵזיי ִגיַגאְנֶגען )ְדַהיינּו ֶדער ֶמֶלְך ִמיט ַאֶלע ַזיין ֶזַרע ִמיט 
ֶדעם ָחָכם( אּון ֶדער ָחָכם ָהאט ַאְלץ ִגיקּוְקט ַפאר ִזיְך ַאֶלע ָמאל. 
ָלה  אֹויּב ֶסע ָדאְרט ָדא ָדאס ַפייֶער. ָוואְרן ֶער ָהאט ִגיַהאט ַא ַקּבָ

פּון ַזיין ָפאֶטער ַאז ֶסע ִאיז ָדאְרט ַפאְרַהאְנְדן ָדאס ַפייֶער.

ֶדעְרַווייל ָהאט ֶער ֶדעְרֶזעְהן ָדאס ַפייֶער אּון ָהאט ִגיֶזעְהן ַא 
ֶסע ִאיז ָדאְרט אּום ִגיַגאְנֶגען ִאין ֶדעם ַפייֶער ְמָלִכים אּון ְיהּוִדים 
צּום  ִגיָזאְגט  ָחָכם  ֶדער  ָהאט  ִפיִלין.  ּתְ אּון  ַטִלית  ִאין  ָאְנִגיָטאן 
ֶוועְרט  ַפייֶער  ֶדעם  פּון  ַמייל  ִפיר  ַאז  ָלה.  ַקּבָ ַא  ָהאּב  ִאיְך  ֶמֶלְך. 
ער ֶדעם ִוויל ִאיְך ִניט ֵגיין ַווייֶטער. דּו ַאז  ֶרעְנט ִאיּבֶ ֶמען ַפאְרּבְ
דּו ִוויְלְסט ֵגיי. אּון ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ִזיְך ִגיְטַראְכט. ַווייל ֶער ָהאט 
ִגיֶזעְהן ַאז ַאְנֶדעֶרע ְמָלִכים ֵגייֶען ָדאְרט אּום ִאין ֶדעם ַפייֶער ֶוועט 
ִאיְך  ָאְנִגירּוְפן  ָחָכם  ֶדער  ִזיְך  ָהאט  ָדאְרט.  ֵגיין  ֶקעֶנען  אֹויְך  ֶער 
ער ֶדעם ִוויל ִאיְך ִניט ֵגיין. דּו  ָלה פּון ַמיין ַטאִטין. ִאיּבֶ ָהאּב ַא ַקּבָ
ַאז דּו ִוויְלְסט ֵגיי ִדיר ִאיז ֶדער ֶמֶלְך ִגיַגאְנֶגען ִמיט ָגאר ַזיין ֶזַרע. 
ֶרעְנט ִגיָוואִרין  ט ָדאס ַפייֶער. אּון ֶער ִאיז ַפאְרּבְ ָהאט ֵזיי ִגיַחאּפְ

ִמיט ָגאר ַזיין ֶזַרע. אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַאֶלע אֹויְסִגיִרְסן ִגיָוואִרין.

יי  ִווי ֶדער ָחָכם ִאיז ִגיקּוֶמען ַאֵהיים ִאיז ִגיֶווען ַא וואּוְנֶדער ּבַ
ִניְטן ִגיָוואִרין ִמיט ַזיין ֶזַרע.  ִרים. ָוואס ֶדער ֶמֶלְך ִאיז ַפאְרׁשְ ִדי ׂשָ
ָדאס  ִאיז  ַוואֶנען  פּון  ה  ָוׂשֶ ׁשֹור  ַא  פּון  ִגיִהיט  ִזיְך  ָדאְך  ָהאט  ֶער 
ִניְטן ִגיָוואִרין ִמיט ִאים. ָהאט  ִגיקּוֶמען ָוואס ַזיין ֶזַרע ִאיז ַפאְרׁשְ
ִניְטן ִגיָוואְרן.  ִזיְך ֶדער אֹוֵנס ָאְנִגירּוְפן. ָדאְרְך ִמיר ִאיז ֶער ַפאְרׁשְ
ִגיֶזעְהן )ַאז דֹוְרְך ֵאיין ָאְקס אּון  ן  ֶטעִרין ֶזעְהר ָהאּבְ ׁשְ ִדי  ָוואִרין 
ין ִניט  ֵאיין ֶלעֶמעֶלע ֶוועט ַזיין ֶזַרע אֹויס ִגיִריְסן ֶוועִרין( אּון ָהאּבִ
ַזיין  פּון  ֶמען  ַמאְכט  ָאְקס  ֵאיין  ָוואִרין  ֶזעְהן.  ֵזיי  ָוואס  ְגוואּוְסט 
ִפיִלין. אּון ֵאיין ֶלעֶמעֶלע ַמאְכט ֶמען פּון ֶדער ָוואל ִציִצית  ֶפעל ּתְ
צּום ַטִלית. אּון ָדאְרְך ֵזיי ִאיז ֶדער ֶמֶלְך אֹויְסִגיִריְסן ִגיָוואִרין ִמיט 
ין ִאין ֵזייֶער ְמִדיָנה  ַזיין ֶזַרע. ָוואִרין ִדי ְמָלִכים ָוואס ְיהּוִדים ָהאּבִ
ִפיִלין.  ּתְ אּון  ַטִלית  ִאין  ָאְנִגיָטאן  ֵגייֶען  ֵזיי  ָוואס  ִגיוואֹויְנט.  יֹוא 
ין ִדי ְמָלִכים יֹוא ִגיֶקעְנט ֵגייֶען ִאין ֶדעם ַפייֶער  ער ֶדעם ָהאּבִ ִאיּבֶ

אט. אּון ֶסע ָהאט ֵזיי ָגאר ִניט ִגיׁשַ

ִוויל  ָהָרע  ֵיֶצר  ֶדער  ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט 
ַזיין ֵהייֶסע ֵפייֶער פּון ִניאּוף,  ַפאְרְּבֶרעֶנען ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִאין 
ֶער ְּפרּוִּביְרט ַאָראְּפצּואַוואְרְפן ֶדעם ֶמעְנְטׁש ִאין ְּפַגם ַהְּבִרית, 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ָאֶּבער  ִליְצָלן,  ַרֲחָמָנא  ְלַבָטָלה  ֶזַרע  הֹוָצַאת 
ִאיז ְׁשַטאְרק ִמיט ַזיין ַטִּלית ּוְתִפיִלין, ֶער טּוט ֶיעְדן ָטאג ָאן 
ִניְׁשט  ָזאל  ֶער  ֶדעְרַהאְלְטן  ִאים  ָדאס  ֶוועט  ּוְתִפיִלין,  ַטִּלית 

ִזיְנִדיְגן.

ֶמער  ֶקען  ֶער  ִווי  ְׁשִּפיְרט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ֲאִפילּו  אּון 
ִניְׁשט, ֶער ַהאְלט ִאין ֵאיין ַאָראּפ ַפאְלן ִאין ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא 
ִליְצָלן, ֶער ֶוועְרט ַמָמׁש ַפאְרְּבֶרעְנט פּוֶנעם ֵיֶצר ָהָרע, ָזאל ֶער 
ַזיין  ִאין  ֶוועט ִאים ֶהעְלְפן  ּוְתִפיִלין, ָדאס  ַטִּלית  ָאְנטּון  אֹויְך 
ִמְלָחָמה, ֶער ָזאל ִזיְך ֶקעֶנען ַארֹויְסַרייְסן פּון ִדי ֶנעְגל פּוֶנעם 
ֵיֶצר ָהָרע, אּון ַארֹויְסֵגיין פּון ַזייֶנע ְׁשֶלעְכֶטע ַמֲעִׂשים ִאין ָוואס 

ֶער ִאיז ַאַריין ֶגעַפאְלן.

ער ֶדער ֶמֶלְך. ַווייל ֵקיין ְיהּוִדים ָוואס ֵגייֶען ִאין ַטִלית אּון  ָאּבֶ
ֶדעם  ער  ִאיּבֶ ְמִדיָנה.  ַזיין  ִאין  ִזיִצין  ִגיָטאְרט  ִניט  ין  ָהאּבִ ִפיִלין  ּתְ
ין ִדי  ִאיז ֶער אֹויס ִגיִריְסן ִגיָוואִרין ִמיט ַזיין ֶזַרע. אּון ָדאס ָהאּבִ
ֶטעִרין  ה פּון ִדי ַמָזלֹות ִגיַלאְכט אֹויס ִאים. ָוואִרין  ִדי ׁשְ ׁשֹור ָוׂשֶ
ִניְטן  ה ֶוועט ַזיין ֶזַרע ַפאְרׁשְ ין ִגיֶזעְהן ַאז ָדאְרְך ׁשֹור ָוׂשֶ ֶזעְהר ָהאּבִ
ין ִגיֶזעְהן ִאיז  ער ִניט ִגיוואּוְסט ָוואס ֵזיי ָהאּבִ ין ָאּבֶ ֶוועִרין ֵזיי ָהאּבִ
ן יֹאְבדּו ָכל  ִניְטן ִגיָוואִרין ִמיט ַזיין ֶזַרע. ָאֵמן ּכֵ ֶדער ֶמֶלְך ַפאְרׁשְ

אֹויֶביָך ה'.  

רּוט.  ַאיֶזעְרֶנע  ִדי  ְרֶזל.  ּבַ ֶבט  ׁשֵ ּבְ רֹוֵעם  ּתְ גֹוִים.  ָרְגׁשּו  ָלָמה 
נּו ַעבֹוֵתימֹו. ָדאס ִאיז ִציִצית  ִליָכה ִמּמֶ ָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו ְוַנׁשְ ְנַנּתְ
יְטל. ַאז  ה ִאיז ְמרּוָמז ִאין ֶדעם ַקאּפִ ִפיִלין. ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעׂשֶ אּון ּתְ
ָוואס  יֹות.  ַמֲעׂשִ ִדי  ִאין  ִוויְסן  עס  ֶעּפֶ ֶוועט  ֶער  ָוואס  ֶדעם  וואֹויל 

ֶזעֶנען דֹוְרְך ְגרֹויֶסע סֹודֹות ַהּתֹוָרה.

ַא  ִאין  ַאַריין  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ִאיז  ֶדעְרָנאְך 
ְׁשמּוֶעס ִאיֶּבער ִדי ַוואְלן ִאין ַאֶמעִריֶקע: ֶמעְנְטְׁשן ֶזעֶנען ֵזייֶער 
ַוואְלן ִאין  ִדי  ֶדעְרְׁשָראְקן אּון ִציֶטעְרן פּון ִדי אֹויְסַגאְנג פּון 
ַאֶמעִריֶקע, ֶעס ֶזעֶנען ָדא ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָזאְגן ַאז ֶמען ַדאְרף 
ִזיְך ְגֵרייְטן צּו ַאְנְטלֹויְפן ְוכּו', ַאְנֶדעֶרע ָזאְגן 'ֶמען ַדאְרף ׁשֹוין 
ּבֹויֶען בּוְנֶקעְרס וואּו ִזיְך צּו ַּבאַהאְלְטן ְוכּו'' - ָזאְגט ֶדער ֹראׁש 
ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא וואּו צּו ַאְנְטלֹויְפן; אֹויּב 
ַאְנְטלֹויְפן - ַאְנְטלֹויף צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ֶקען ֶמען ֵסייִווי ִניְׁשט ַאְנְטלֹויְפן, ַאז ֶעס ִאיז ַּבאֶׁשעְרט ַפאר 
ֶדעם ֶמעְנְטׁש צּו ֶלעְּבן  - ֶוועט ֶער ֶלעְּבן וואּו ִאיֶמער ֶער ִאיז, 
ְׁשַטאְרְּבן -  ֶמעְנְטׁש צּו  ִאיז ַּבאֶׁשעְרט ַפאר ֶדעם  ֶעס  ַאז  אּון 
ֵסיי  ִאין  ַזיין,  אר  נַָ ֶוועט  ֶער  ִאיֶמער  וואּו  ְׁשַטאְרְּבן  ֶער  ֶוועט 

ֶוועְלֶכע ַּבאֶהעְלֶטעִניׁש.

ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ָהאט ִמיר ֶגערּוְפן ֶדעם ֶעֶרב ַׁשָּבת ִאיְנַגאְנְצן 
ֶדעְרְׁשָראְקן ֶוועְגן ִדי ַוואְלן ְוכּו', ָהאּב ִאיְך ִאים ְּפרּוִּביְרט צּו 
ַּבארּוִאיְגן אּון ֶגעָזאְגט: "ַא ָׁשאד צּו ָזאְרְגן אּוְמִזיְסִטיֶגע ָזאְרג, 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט ַאזֹוי ֵׁשיין אּון ַאזֹוי ִזיס, 
ְּפֶרעִזיֶדעְנט  ֶדער  ִניְׁשט  ַאֶלעס;  ַמאְכט  אּון  ַאֶלעס  טּוט  ֶער 
ָׁשאְדן  ֶוועט  ְּפֶרעִזיֶדעְנט  ֶדער  ִניְׁשט  אּון  ֶהעְלְפן  אּוְנז  ֶוועט 
ַמאְכן, ַאֶלעס ִאיז ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער, ֶער ַמאְכט ַאֶלעס אּון 
ִניְׁשט  ַמָמׁש  ִזיְך  ָהאט  ִאיְנֶגעְרַמאן  ֶדער  ָאֶּבער  ַאֶלעס",  טּוט 
ֶגעֶקעְנט ַּבארּוִאיְגן, אּון ָהאט ִמיר ֶגעָזאְגט: ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה 
ִמְלָחָמה  ֶוועְלט  ְצֵווייֶטע  ִדי  ִּבְׁשַעת  ִאיְדן  ִדי  ִווי  ַמָמׁש  ֶרעְדט 
ֵזיי  ֶווען  אּון  ִמְלָחָמה,  ִדי  פּון  ֶגעוואּוְסט  ִניְׁשט  ָהאְּבן  ָוואס 
ָהאְּבן ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶהעְרן ְׁשמּועֹות פּון ַאְנֶדעֶרע ְׁשֶטעט ָוואס ִדי 
ְרָׁשִעים ִיַּמח ְׁשָמם טּוֶען ָאּפ, ָהאְּבן ֵזיי ַאֶלעס ַאֶוועק ֶגעַמאְכט 
אּון ִזיְך אֹויְסֶגעַלאְכט ִּביז ֶעס ִאיז ַטאֶקע ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ֵזיי... 
- ָזאְגט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: ַא ַרֲחָמנּות אֹויף ִדי ָוואס 
ִמיט  ָגאְרִניְׁשט  פּון  ֶדעְרְׁשָראְקן  ֶוועְרן  ֵזיי  ֵנייֶעס,  ִמיט  ֶלעְּבן 
ִניְׁשט, ִדי ֵנייֶעס ַוואְרְפט ְׁשֶטעְנִדיג ַא ַּפַחד אּון ַא ַּפאִניק, אּון 

ָדאס ַהְרֶג'ט ֶדעם ֶמעְנְטׁש ֶמער ִווי ֶיעֶדע ָצָרה.

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

)ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות ַמֲעֶׂשה ד', ַמֲעֶׂשה ִנִּסים, ִמֶּמֶלְך ֶׁשָּגַזר ְׁשַמד, ֵחֶלק ה' 
ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ֹנַח תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, אין וויליאמסבורג(


