
ן ִקיְנֶדער. ָהאט ֶער ִגיֶעְנֶפעְרט ֶער ֵווייְסט ָגאר ִניט.  ָהאּבְ
ֶסע  ַאז  ֲאֶשר  )ּבַ ֶמֶלְך  ֶדעם  ִגיֶווען  מֹוִדיַע  ָדאס  ֵזיי  ין  ָהאּבִ
ֵוויְסט  ֶער  ָזאְגט  ֶער  ָנאר  ַצִדיק  אַהאְלִטיֶנער  ּבַ ַא  ָדא  ִאיז 
ָגאר ִניט( ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִגיִשיְקט ֵאיין אֹוַקאז ָנאְך ִאים. 
ַראְכט צּום ֶמֶלְך. ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִמיט  ָהאט ֶמען ִאים ִגיּבְ
מּוִסין ִמיט גּוְטן. דּו ֵווייְסט דֹוְך. ַאז  ן צּו ׁשְ ִאים ָאְנִגיהֹויּבְ
יי ִמיר ִאין ֶדער ַהאְנט. ִאיְך ָקאן ָטאן  ִדי ְיהּוִדים ֶזעֶנען ּבַ
עט ִאיְך ִדיְך ִמיט גּוִטין ַזיי  ֵכן ּבֶ ִמיט ֵזיי ָוואס ִאיְך ִוויל. ּבְ
ַצִדיק  ִקיְנֶדער. ָהאט ִאים ֶדער  ין  ָזאל ָהאּבִ ִאיְך  ֵלל.  ִמְתּפַ
אּון  ִקיְנד  ַא  ָיאר  ָדאס  ין  ָהאּבִ ָזאל  ֶער  ַאז  ִגיֶווען  ַמְבִטיַח 
ֵאיין  ִגיַהאט  ה  ַמְלּכָ ִדי  ָהאט  ִגיַגאְנֶגען.  ַאֵהיים  ִזיְך  ִאיז 
ְגרֹויֶסע  ַא  ֵזייֶער  ִגיֶווען  ִאיז  ה  ַמְלּכָ ת  ּבַ ִדי  ָטאְכֶטער. אּון 
ִזי  ָהאט  ָיאר.  ִפיר  ִגיֶווען  ַאְלט  ִאיז  ִזי  ַאז  אּון  אְרׁשֹוין.  ּפַ
יִלין אֹויף  ּפִ ִגיֶקעְנט ַאֶלע ָחְכמֹות אּון ַאֶלע ְלׁשֹונֹות אּון ׁשְ
ִזי  ְמִדינֹות.  ַאֶלע  ְמָלִכים פּון  ַאֶלע  ִגיָפאִרין  ֶזעֶנען  ִלים.  ּכֵ

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן ִאיז ֶדער  ת ַויֵָּרא שְׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
יָבה ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג; ָנאְכ'ן  ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין ְישִׁ יָבה שְׁ רֹאׁש ְישִׁ

ן ַא ֵנייֶע  ִליָט"א ָאְנֶגעהוֹיבְּ יָבה שְׁ ַדאֶוועֶנען ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
ָהָיה ֵמֲאָבִנים  ן ֶמֶלְך שֶׁ ה ה', ִמבֶּ יוֹת; ַמֲעשֶׂ ה ִאין ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ַמֲעשֶׂ

טוֹבוֹת.

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי:
ַאָמאל ִאיז ִגיֶווען ַא ֶמֶלְך. ֶדער ֶמֶלְך ָהאט ֵקיין ִקיְנֶדער 
אֶרעט ִמיט  ִניט ִגיַהאט. ִאיז ֶער ִגיַגאְנֶגען אּון ָהאט ִזיְך ִגיּפָ
ֵדי ַזיין ְמלּוָכה ָזאל ִניט ַפאר ְפֶרעְמד ֶוועִרין.  ָדאְקטֹויִרים. ּכְ
ִגיֶווען  גֹוֵזר  ֶער  ָהאט  ִגיָהאְלְפן.  ִניט  ער  ָאּבֶ ִאים  ין  ָהאּבִ ֵזיי 
ֵלל ַזיין. ַאז ֶער ָזאל  אֹויף יּוִדן ַאז ֵזיי ָזאִלין ַפאר ִאים ִמְתּפַ
ֵלל ַזיין אּון  ֵדי ֶער ָזאל ִמְתּפַ ין יּודין ִגיזּוְכט ַא ַצִדיק. ּכְ ָהאּבִ
ִגיזּוְכט  ֵזיי  ן  ִקיְנֶדער. ָהאּבְ ין  ַאז ֶער ָזאל ָהאּבִ ּפֹוְעִלין.  ָזאל 
ין  ֵזיי ָהאּבִ ַצִדיק. אּון  אַהאְלִטיֶנעם  ּבַ ַא  ִגיפּוֶנען  ין  אּון ָהאּבִ
ָזאל  ֶמֶלְך  ֶדער  ַאז  ַזיין  ֵלל  ִמְתּפַ ָזאל  ֶער  ַאז  ִגיָזאְגט  ִאים 
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ת ִטיׁש ּבָ ַא ָווארט ַפאְרן ׁשַ
ֲהִנְמָצא ָכֶזה ִאיׁש ֲאשֶׁר רּוַח ֱאֹלִקים ּבֹו?

ית מ"א, ל"ח( ֵראׁשִ )ּבְ
ֶמען 
ֶזעט ִאין ִדי 
ּתֹוָרה ַאז ֲאִפילּו ַּפְרֹעה, ֶווען ֶער ָהאט ֶגעַהאט 
ַזיין ְׁשֶלעְכֶטע ָחלֹום ָהאט ֶער אֹויְך ֶגעוואּוְסט 
ֲהָבִלים  ֶזעֶנען ֲהֵבל  ַאז ַאֶלע ּפֹוְתֵרי ֲחלֹומֹות 
ֶווען  יֹוֵסף.  אֹויְסֶגעֶהעְרט  אר  נַָ ָהאט  ֶער  אּון 
ּפֹוֵתר  ִאים  אּון  ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ַהַּצִדיק  יֹוֵסף 
אֹויְסֶגעֶהעְרט  ִאים  ֶער  ָהאט  ֶגעֶווען  ָחלֹום 
ָכֶזה  "ֲהִנְמָצא  )ְּבֵראִׁשית מא, לח(:  ֶגעָזאְגט  אּון 
ִאיׁש ֲאֶשׁר רּוַח ֱאֹלִקים ּבֹו?" ָזאְגט מֹוֲהָרא"ׁש 
ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה, ָוואס ָהאט ַּבאוואֹויְגן ַּפְרֹעה 
אר ִוויַלאְנג  אר יֹוֵסף ַהַּצִדיק? נַָ אֹויְסצּוֶהעְרן נַָ
ַא ֶמעְנְטׁש ֶרעְדט ִניְׁשט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ַּפְרֹעה,  ֲאִפילּו  אּון  ַנאִריְׁשֵקייְטן  ַאֶלעס  ִאיז 
ֶדער גֹוי ָטֵמא, ָהאט ָדאס אֹויְך ַפאְרְׁשַטאֶנען. 
ִאים  ָהאְּבן  ֲחלֹומֹות  ּפֹוְתֵרי  ַאְנֶדעֶרע  ִדי 
ֶטעְכֶטער  ִזיְּבן  ָהאְּבן  ֵגייְסט  "דּו  ֶגעָזאְגט: 
ֵגייְסט  "דּו  ָאֶדער:  ְׁשַטאְרְּבן",  ֵגייֶען  ֵזיי  אּון 

ַאייֶנעֶמען ִזיְּבן ְׁשֶטעט ְוכּו'", ְׁשֵטייט )ָׁשם, ח(: 
"ְוֵאין ּפֹוֵתר אֹוָתם ְלַפְרֹעה", ָזאְגט ַרִׁש"י: "ּפ
ֹוְתִרים ָהיּו אֹוָתם, ֲאָבל ֹלא ְלַפְרֹעה, ֶׁשֹלא ָהָיה 
רּוַח  לֹו קֹוַרת  ָהָיה  ְוֹלא  ְּבָאְזָניו,  ִנְכַנס  קֹוָלן 
ְּבִּפְתרֹוָנם", ֵזיי ָהאְּבן ִאים ּפֹוֵתר ָחלֹום ֶגעֶווען 
ַּפְרֹעה'ס  ִאין  ַאַריין  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ָאֶּבער 
ִניְׁשט  ֶרעְדט  ֶמען  ַלאְנג  ִווי  ַווייל  אֹויֶער; 
פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִאיז ַאֶלעס ַנאִריְׁשֵקייְטן.

ֶווען יֹוֵסף ָהאט ֶגעָזאְגט )ָׁשם, טז(: "ִבְּלָעָדי, 
ֵווייס  ִאיְך  ַפְּרֹעה",  ְשׁלֹום  ֶאת  ַיֲעֶנה  ֱאֹלִקים 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  אר  נַָ ָגאְרִניְׁשט, 
ִאיְך  ֶוועל  ַפאְרְׁשֵטיין  ַמאְכן  ִמיר  ֶוועט 
ָהאט  ַּפְרֹעה  ֶווען  ָאֶדער  ַּפְרֹעה.  ַפאר  ָזאְגן 
יֹוֵסף  ָהאט  ָחלֹום  ַזיין  ַפאְרֵצייְלן  ֶגעֶעְנִדיְגט 
ֶגעָזאְגט )ָׁשם, כה(: "ֵאת ֲאֶשׁר ָהֱאֹלִקים ֹעֶשׂה, 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָוואס  ְלַפְרֹעה",  ִהִגּיד 
ָהאט  ֶגע'ָחלֹוְמ'ט;  ִזיְך  ַּפְרֹעה  ָהאט  טּון  ֵגייט 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ַאז  ַפאְרְׁשַטאֶנען  ְגַלייְך  ַּפְרֹעה 

ֶרעְדט צּום ַזאְך.  

ֶרִּבי  ַא  ָהאְסט  דּו  ַאז  ִדיר  ִאיז  וואֹויל 
ַדייֶנע  אּון  ְׁשֵאלֹות  ַדייֶנע  ְפֶרעְגְסט  דּו  ֶוועם 
ָׁשַמִים  ִיְרַאת  ֶנעֶמען  ִאים  צּו  ֵגייֶען  ִקיְנֶדער 
אּון ִחיזּוק. ָדאס ִאיז פּון ִדי ִוויְכִטיְגְסֶטע ַזאְכן 
ֶמען  ַאז  ִקיְנֶדער  ַפאר  ַווייְזן  צּו  ִחינּוְך,  ִאין 
ִאיז  ֶמען  ֶוועם  ִמיט  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ָהאט 
ִזיְך ׁשֹוֵאל ֵעָצה ְוכּו'. ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָזאְגט 
ֶׁשהּוא  "ִמי  סו(:  ִסיָמן  ָּבִנים,  אֹות  ַהִמידֹות,  )ֵסֶפר 

ַמְקִטין ֶאת ַעְצמֹו ִּבְפֵני ַרּבֹו, ְוׁשֹוֵאל ִמֶּמּנּו ָּכל 
ַפאר  ְקֵליין  ִזיְך  ַהאְלט  ֶעס  ֶווער  ַהְּסֵפקֹות", 
ַזיין ֶרִּבי אּון ְפֶרעְגט פּון ַזיין ֶרִּבי ַאֶלע ַזייֶנע 
אֹותֹו",  ְמַבֵּיׁש  ֶׁשַרּבֹו  ִּפי  ַעל  "ַאף  ְסֵפיקֹות, 
ֲאִפילּו ַזיין ֶרִּבי ַפאְרֶׁשעְמט ִאים - ְפֶרעְגט ֶער 
ְסֵפיקֹות,  אּון  ְׁשֵאלֹות  ַזייֶנע  ַאְלץ  ָנאְך  ִאים 
"ַעל ְיֵדי ֶזה זֹוֶכה ֶׁשּיֹוֵצא ִמֶּמּנּוֵּבן ֶׁשהּוא ָּגדֹול 
ַּבּתֹוָרה יֹוֵתר ֵמַרּבֹו", דּוְרְכֶדעם ֶוועט ֶער זֹוֶכה 
ַזיין צּו ִקיְנֶדער ָוואס ֶוועְלן ַזיין ְגֶרעֶסער פּון 

ַזיין ֶרִּבי ִאין ּתֹוָרה. 

)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ְּתַצֶּוה תשע"ח(
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צּו ֶזעְהן. אּון ֶסע ִגיֶווען אֹויף ֶדעם ֶמֶלְך ַא ְגרֹויֶסע ִשְמָחה.

ָזאל  ֶער  ִגיָוואְלט.  ֵזייֶער  ֶמֶלְך  ֶדער  ָהאט  ָנאְך  ֶדער 
ֵדי ִדי ְמלּוָכה ָזאל ִניט ַאֶוועק ֵגייֶען צּו ֵאיין  ן ֵאיין זּון ּכְ ָהאּבְ
ְפֶרעְמְדן. ָהאט ֶער ִוויֶדער גֹוֵזר ִגיֶווען אֹויף יּוִדין ַאז ֵזיי ָזאִלין 
ן ֵזיי ִגיזּוְכט ֶדעם  ן ֵאיין זּון. ָהאּבְ ֵלל ַזיין ַאז ֶער ָזאל ָהאּבְ ִמְתּפַ
ין ִאים ׁשֹוין ִניט ִגיפּוֶנען ָוואִרין  ְטן ַצִדיק. אּון ֵזיי ָהאּבִ ֶעְרׁשְ
ין  ן ֵזיי ַווייֶטער ִגיזּוְכט. ָהאּבִ ין. ָהאּבְ ָטאְרּבִ ֶער ִאיז ׁשֹוין ִגיׁשְ

אַהאְלִטיֶנעם ַצִדיק. ֵזיי ִגיפּוֶנען. ָנאְך ַא ּבַ

ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: ֶדער 
דֹור  ֶיעֶדע  ִאין  ַאז  ָדא  אּוְנז  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער 
אר אֹויְפזּוְכן -  ֶזעֶנען ָדא ַצִדיִקים, ֶמען ַדאְרף ֵזיי נַָ
ֶוועט ֶמען ֵזיי ְטֶרעְפן; ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט ָדא: "ָהאְּבן 
ֵזיי ָהאִּבין ִאים  ֵזיי ִגיזּוְכט ֶדעם ֶעְרְׁשְטן ַצִדיק, אּון 
ׁשֹוין ִניט ִגיפּוֶנען ָוואִרין ֶער ִאיז ׁשֹוין ִגיְׁשָטאְרִּבין, 
ָהאְּבן ֵזיי ַווייֶטער ִגיזּוְכט, ָהאִּבין ֵזיי ִגיפּוֶנען ָנאְך ַא 
ַּבאַהאְלִטיֶנעם ַצִדיק". ִווי ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאְגן 
)יּוָמא לח:(: "ָאַמר ֶרִּבי ִחָּייא ַּבר ַאָּבא ָאַמר ֶרִּבי יֹוָחָנן: 

ָעַמד  מּוָעִטין  ֶׁשַּצִּדיִקים  הּוא  ָּברּוְך  ַהָקדֹוׁש  "ָרָאה 
ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ָודֹור",  דֹור  ְּבָכל  ּוְׁשָתָלן 
ַאייְנֶגעֵטייְלט ִדי ַצִדיִקים ַפאר ֶיעְדן דֹור; ִאין ֶיעֶדע 
דֹור ִאיז ָדא ַא ַצִּדיק ָוואס ֶהעְלְפט ִאיִדיֶׁשע ִקיְנֶדער 
ַאזֹוי  ִווי  אֹויס  ֵזיי  ֶלעְרְנט  אּון  ֶנֶפׁש,  ְמִסיַרת  ִמיט 
ֶמען ֶקען זֹוֶכה ַזיין צּו ָהאְּבן ִקיְנֶדער, ִקיְנֶדער ָוואס 
ֶוועְלן ַזיין ֶעְרִליֶכע ִאיְדן. וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ֵגייט 
צּום ַצִּדיק - ֶוועט ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ֶעְרִליֶכע ִקיְנֶדער.
ין ֶדעם ֶמֶלְך  ין ִאים ִגיָזאְגט. ַאז ֶער ָזאל גיּבִ אּון ֵזיי ָהאּבִ
ן ֵזיי ִוויֶדער  ַא זּון. ָהאט ֶער ִגיָזאְגט. ֶער ֵוויְסט ָגאר ִניט. ָהאּבְ
אֹויְך  ַצִדיק  ֶדעם  ֶמֶלְך  ֶדער  ָהאט  ֶמֶלְך.  ֶדעם  ִגיֶווען  מֹוִדיַע 
יי ִמיר ִאין  ַאזֹוי ִגיָזאְגט: דּו ֵווייְסט דּוְך ַאז ִדי ְיהּוִדים ֶזעֶנען ּבַ
ֶדער  )ְדַהיינּו  ָחָכם  ֶדער  ִאים  ָהאט  "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ַהאְנט.  ֶדער 
ֶוועל  ִאיְך  ָוואס  טּון  ֶקעֶנען  ער  ָאּבֶ ֶוועְסטּו  ִגיָזאְגט.  ַצִדיק( 
ִדיר ֵהייִסין. ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִגיָזאְגט ָיֹוא. ָהאט ֶדער ָחָכם צּו 
ֶרעְנֶגען ַאִליְרֵליי  אַדאְרף ַאז דּו ָזאְלְסט ּבְ ִאים ִגיָזאְגט: ִאיְך ּבַ
לֹוֶמר דּוִמיט ַוואְרג( ָוואִרין ִאיְטִליֶכער ֶאֶבן  ַאָבִנים טֹובֹות )ּכְ
יי ִדי ְמָלִכים  טֹוב ָהאט ִאין ִזיְך ֵאיין ַאְנֶדעֶרע ְסגּוָלה. אּון ּבַ
ן ַאִליְרֵליי  ִריּבְ ִאיז ַפאר ַהאְנְדן ַא ֵסֶפר ָוואס ָדאְרט ִאיז ַפאְרׁשְ
אֹויס  ֶוועל  ִאיְך  ִגיָזאְגט.  ֶמֶלְך  ֶדער  ָהאט  טֹובֹות.  ַאָבִנים 
זּון  ַא  ן  ָהאּבְ ָזאל  ִאיְך  י  ַאּבִ ְמלּוָכה.  ע  ַהאְלּבֶ ַמיין  ֶרעְנֶגען.  ּבְ
ַראְכט ַאִליְרֵליי ַאָבִנים  אּון ִאיז ִגיַגאְנֶגען. אּון ָהאט ִאים ִגיּבְ
ט.  טֹובֹות. ָהאט ֶדער ָחָכם ֵזיי ִגינּוֶמען. אּון ָהאט ֵזיי צּו ְקַלאּפְ
יט  עֶכער ַוויין. אּון ָהאט ֵזיי ַאַריין ִגיׁשִ אּון ָהאט ִגינּוֶמען ַא ּבֶ
עֶכער ַוויין  ן ּבֶ ין ַא ַהאְלּבְ ִאין ֶדעם ַוויין. אּון ֶער ָהאט ִגיֶגעּבִ
ה.  ֶדעם ֶמֶלְך ְטִריְנֶקען. אּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ֶהעְלְפט. ֶדער ַמְלּכָ

ָוואס  זּון.  ַא  ין  ָהאּבִ ֶוועִלין  ֵזיי  ַאז  ִגיָזאְגט.  ֵזיי  צּו  ָהאט  אּון 
ֶער ֶוועט ַזיין דֹוְרְך פּון ַאָבִנים טֹובֹות אּון ֶער ֶוועט ִאין ִזיְך 
ין ַאֶלע ְסגּולֹות פּון ַאֶלע ַאָבִנים טֹובֹות. אּון ִאיז ַאֵהיים  ָהאּבִ
ַא  ִגיָוואִרין  ִאיז  זּון.  ַא  ִגיַהאט  ה  ַמְלּכָ ִדי  ָהאט  ִגיַגאְנֶגען. 
ְמָחה אֹויף ֶדעם ֶמֶלְך. ָנאר ֶדער זּון ִאיז ִניט ִגיֶווען  ְגרֹויֶסע ׂשִ
ָיאר.  ִפיר  ִגיֶווען  ַאְלט  ִאיז  זּון  ֶדער  ַאז  טֹובֹות.  ַאָבִנים  פּון 
ָחָכם  ְגרֹויֶסער  ַא  אּון  אְרׁשֹוין  ּפַ ְגרֹויֶסער  ַא  ִגיֶווען  ֶער  ִאיז 
ֶזעֶנען  ְלׁשֹונֹות.  ַאֶלע  ִגיֶקעְנט  ָהאט  אּון  ָחְכמֹות.  ַאֶלע  ִאין 

ִגיָפאִרין ְמָלִכים ִאים ֶזעְהן.

ָאְנֶגעהֹויְּבן:  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער 
ֶעס ִאיז ָדאְך ַּבאוואּוְסט ֶדעם ִסיּפּור ַאז ַא ִאיד ִאיז 
ִחידּוִׁשים  ַזייֶנע  ִמיט  ֶרִּבי'ן  ֵהייִליְגן  צּום  ֶגעקּוֶמען 
ִאין  ּתֹוָרה  ַא  אֹויף  ֶגעֶווען  ְמַחֵדׁש  ָהאט  ֶער  ָוואס 
ָאְנֶגערּוְפן אּון  ִזיְך  ֶרִּבי  ֶדער  ָהאט  ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, 
ַאזֹוי  ִווי  ֵסֶפר  ַמיין  ְקֵנייְטְׁשן  ֶמעְגט  "ִאיר  ֶגעָזאְגט: 
ִאיר ִוויְלט )ָדאס ֵמייְנט, ִאיר ֶקעְנט ָזאְגן ַאֶלע ָסאְרט 
ְּפָׁשִטים ִאין ַמייֶנע ּתֹורֹות(, ִמיט ֵאיין ְּתַנאי, ַאז ִאיר 
ָזאְלט ִניְׁשט ָאְּפְטֶרעְטן פּון ַא ְסִעיף ָקָטן ִאין ֻׁשְלָחן 
ָערּוְך", ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֶדער ֶרִּבי ֶגעְּבט ְרׁשּות 

צּו ָזאְגן ַאֶלע ְּפָׁשִטים ִאין ַזייֶנע ְסָפִרים.

ַא  ִאין  ַאַריין  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ִאיז 
ֶהעְרִליֶכע ִׁשיעּור ִאיֶּבער 'ָׁשלֹום ַּבִית' אּון ֶגעָזאְגט: 
ֶדער ַצִּדיק ִוויל אּוְנז ָדא אֹויְסֶלעְרֶנען, ַאז ֶמען ִוויל 
ֶעְרִליֶכע  ִקיְנֶדער,  ֶגעזּוְנֶטע  ִקיְנֶדער,  צּו  ַזיין  זֹוֶכה 
ִקיְנֶדער, ִקיְנֶדער ָוואס ֵגייֶען ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה - ַדאְרף 
ֶמען ֶזען צּו ָהאְּבן ַא גּוֶטע ָׁשלֹום ַּבִית; ֶדעְרַפאר ָהאט 
ַפאְר'ן  ַוויין  ֶּבעֶכער  ַהאְלֶּבע  ַא  ֶגעֶגעְּבן  ַצִּדיק  ֶדער 
ֵזיי  ַמְלָּכה,  ִדי  ַפאר  ֶהעְלְפט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  אּון  ֶמֶלְך 
צּו ֶלעְרֶנען ִמיט ֶדעם ַאז צּו ָהאְּבן ִקיְנֶדער ִאיז ֶדער 
ְּבׁשּוְּתפּות,  ִאיְנֵאייֶנעם  ֶלעְּבן  ַּבִית',  'ָׁשלֹום   - ְיסֹוד 
ִניְׁשט ַהאְלְטן  ִזיְך  ָזאל  ֵקייֶנער  ַהאְלּב אֹויף ַהאְלּב, 

ְגֶרעֶסער אּון ָחׁשּוב'ֶער פּוֶנעם ְצֵווייְטן.

ָדאס  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ִדי  אֹויף  ֶמעְנְטׁש  ֶיעֶדע  ֶגעֶווען:  ַמְסִּביר  ְּבֵרייֶטער 
ֶוועְלט ָהאט ֵסיי ַמֲעלֹות אּון ֵסיי ֶחְסרֹונֹות, ִאיז ִדי 
צּו  אר  נַָ ְׁשֶטעְנִדיג  ַפאר-ָפאְלק  ֶיעֶדע  פּון  ַאְרֶּבעט 
זּוְכן ֶדעם ְצֵווייְטְנס ַמֲעלֹות אּון ִניְׁשט ִדי ֶחְסרֹונֹות 
ִאין  זּוְכן  ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף  ַמאן  ֶדער  ְוָׁשלֹום.  ַחס 
טּוט  ִזי  ָוואס  ַזאְכן  ִאיֶרע  ַמֲעלֹות,  ִאיֶרע  ַווייּב  ַזיין 
אֹויְך  ַאזֹוי  אּון  ְוכּו',  טֹויְגט  אּון  אֹויְסֵצייֶכעֶנען  ִזיְך 
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ַזייֶנע  ַמאן  ִאיר  ִאין  זּוְכן  ְׁשֶטעְנִדיג  ַדאְרף  ְפרֹוי  ִדי 
ַמֲעלֹות, ַזייֶנע ַזאְכן ָוואס ֶער טּוט ִזיְך אֹויְסֵצייֶכעֶנען 
אּון טֹויְגט ְוכּו'; ִוויֶדעְראּום ִדי ֶחְסרֹונֹות ָוואס ֵּבייֶדע 
ַמְׁשִלים  ִאיז  ַמאן  ֶדער  ַאז  ִוויְסן  ֶמען  ַדאְרף  ָהאְּבן, 
ִאיז ַמְׁשִלים ֶדעם  ַווייּב  ִדי  ַווייְּבס ֶחְסרֹונֹות אּון  ִדי 
ִניְׁשט צּוטּון  ִזיְך  ַמאן'ס ֶחְסרֹונֹות, אּון ֶמען ַמאְכט 

ֶדעְרפּון.

אר ִמיט  ָדאס ִאיז ֵזייֶער ַא ִוויְכִטיֶגע ְיסֹוד אּון נַָ
ִמיט  ַהְצָלָחה  ָהאְּבן  ֶעְלֶטעְרן  ֶקעֶנען  ְיסֹוד  ֶדעם 
ֶּבעֶסעֶרע  ַקיין  ָדא  ִניְׁשט  ִאיז  ֶעס  ִקיְנֶדער;  ֵזייֶעֶרע 
ֶקעֶנען  ֶעְלֶטעְרן  ָוואס  ַמָּתָנה,  ֶּבעֶסעֶרע  ַקיין  ַזאְך, 
ֶׁשעְנְקן ַפאר ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער ִווי ָדאס ַאז ֵזיי ֶרעְדן 
קּוְקן  אּון  ֶׁשעְצן  ֵזיי  ְצֵווייְטן,  ִמיְט'ן  ֵאייֶנער  ֵׁשיין 
ַארֹויף - ֵאייֶנער אֹויְפ'ן ַאְנֶדעְרן, ָדאס ֶוועט ֶהעְלְפן 
ַאז ִדי ִקיְנֶדער ָזאְלן ֶקעֶנען אֹויְפַוואְקְסן ֶגעזּוְנט אּון 

ֶעְרִליְך.

ַווייֶטער  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֶעְלֶטעְרן  ַפאר  ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ֶגעָזאְגט: 
ַא  ַווייל  ִקיְנד,  ֵזייֶער  פּון  ֹמַח  ֶדעם  ַפאְרְׁשֵטיין  צּו 
ִקיְנְד'ס ֹמַח ִאיז טֹויְזְנֶטער ַמייל ָאְּפֶגעִריְקט פּון ַאן 
ֶעְרַוואְקֶסעֶנער ֶמעְנְטְשׁן'ס ֹמַח, ֶדעְרַפאר ַכאְּפן ִניְׁשט 
ֶעְלֶטעְרן ַאז ֶדער ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֵזיי ֵגייֶען ִזיְך אּום ִאין 
ְׁשטּוּב ַׁשאְדט ַפאר ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער, ֶמען ֶקען ַטאֶקע 
ִניְׁשט ֶדעְרֶקעֶנען אֹויְפ'ן ִקיְנד ְגַלייְך ָוואס ֶעס ַמאְכט 
ִקיְנֶדער  ַאז  ִאיז  ִאים, ָאֶּבער ֶדער ֱאֶמת  אֹויס אֹויף 
ְׁשֶּפעֶטער  ִאים  ֶוועט  ָדאס  אּון  אֹויף,  ַאֶלעס  ַכאְּפן 
צּוְגרּוְנד ֵלייְגן ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן; ִקיְנֶדער ָוואס ֶזעֶען צּו 
ִאיְנֶדעְרֵהיים ִווי ֵזייֶעֶרע ֶעְלֶטעְרן ְקִריְגן ִזיְך, ֲאִפילּו 
אר ְסַּתם ִוויּכּוִחים,  ִניְׁשט ַקיין ְגרֹויֶסע ְקִריֶגעֵרייֶען נַָ
ֶמען ֶרעְסֶּפעְקִטיְרט ִזיְך ִניְׁשט ֵאייֶנער ֶדעם ְצֵווייְטן 
ְוַכּדֹוֶמה - ֶדעָמאְלט ֶוועְרן ֵזיי ֵזייֶער ֶדעְרְׁשָראְקן אּון 
ֶדעְרֵהייְּבן,  ִניְׁשט  ָדאס  ֶקען  ֹמַח  ֵזייֶער  ַפאְרלֹויְרן, 
ֵזיי ַפאְלן ַאַריין ִאין ְּפָחִדים, ִאין ִדְמיֹונֹות ְוכּו', ְוכּו', 

ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן, ַרֲחָמָנא ְלֵׁשיְזָבן.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ֶדעְרֵצייְלט: 
ִקיְנד  ַאְלס  ַאז  ֶדעְרֵצייְלט  ִמיר  ִאיְנֶגעְרַמאן ָהאט  ַא 
ְפֶלעְגט ֶער ֶיעֶדע ַנאְכט ְׁשֵטיין ַּביי ַזייֶנע ֶעְלֶטעְרן'ס 
ְׁשָלאף ְׁשטּוּב, ִזיְך ַוואְרְפְנִדיג ַא ַגאְנֶצע ַנאְכט ַפאר 
ְׁשֶרעק ַאְלס מֹוָרא ָוואס ֵגייט ֶגעֶׁשען ַּבאְלד ִמיט ַזייֶנע 

ֶעְלֶטעְרן, ֶער ָהאט ַארֹויס ֶגעֶהעְרט פּון ֵזייֶער ְׁשטּוּב 
הֹויֶכע ֶגעְׁשֵרייֶען אּון ִוויּכּוִחים, ֶער ָהאט ִזיְך ַארּום 
ִדְמיֹונֹות  אּון  ְּפָחִדים  ֶגעַוואְלִדיֶגע  ִמיט  ֶגעְדֵרייְדט 
קּוֶמעְנִדיְגן  ֶדעם  ַּפאִסיְרן  ֵגייט  ָוואס  ָקאּפ,  ִאין 
ָאֶדער  ֶצעֵטייְלן  ִזיְך  ֶעְלֶטעְרן  ַמייֶנע  'ֶוועְלן  ִמינּוט: 
ֶגְט'ן ַרֲחָמָנא ִלְּצָלן, ָאֶדער ֶוועט ַמיין ַמאֶמע ַאֶוועק 

לֹויְפן פּון ְׁשטּוּב ְוכּו' ְוכּו''.

ִדי  אֹויף  ַאֶלעס  טּון  ֶעְלֶטעְרן  ַדאְרְפן  ֶדעְרַפאר 
ָזאל  ֶעס  ַאז  טּון  צּו  ַׁשָייְך  ִאיז  ָוואס  ַאֶלעס  ֶוועְלט, 
ִאין  רּוִאיְגֵקייט  אּון  ְפִריְדן  פּון  ֵגייְסט  ַא  ֶהעְרְשׁן 
ִאין  ַאַריין  ַפאְלט  ִקיְנד  ַא  ֵאייְנָמאל  ַווייל  ְׁשטּוּב, 
צּו  ָדאס  ֶמעְגִליְך  ִניְׁשט  ִּכְמַעט  ִאיז  ְוכּו'  ְּפָחִדים 
ֶגעזּוְנט,  אֹויְפַוואְקְסן  ָזאל  ֶער  אֹויְסֵהייְלן  ֶהעְלְפן 
ֶהעְלְפט ֶמען ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ַאז ֶדער  אֹויֶסער 
ָאֶדער  ְמַנֵהל  ֶגעְטֵרייֶע  אֹויֶסער-ֶגעֶוועְנִליֶכע  ַאן 
ְמַלֵמד, ָוואס ֶוועט ֶקעֶנען ַאַריין ֵגיין ִאיֶנעם ִקיְנְד'ס 
ִקיְנד,  ִמיְט'ן  ָפאר  ֵגייט  ָוואס  ֶוועְרן  ֶגעוואֹויר  ֹמַח, 
ַזייֶנע ַמְחָׁשבֹות אּון ֶגעִפיְלן ְוכּו' - ֶוועט ֶער ֶאְפָׁשר 

ֶקעֶנען ֶוועְרן אֹויְסֶגעֵהייְלט.

ַווייֶטער  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ָהאט  ֶמען  ַאז  ִזיְך  ַמאְכט  ֶעס  ֶווען  ֲאִפילּו  ֶגעָזאְגט: 
ֵּבייְׁשִּפיל,  צּום  ְצֵווייְטן,  אֹויְפ'ן  ַטֲענֹות  ִריְכִטיֶגע 
ָאֶדער  ִקיְנֶדער  ִדי  אֹויף  צּוִפיל  ְׁשֵרייט  ַמאֶמע  ִדי 
ַפאְרֶׁשעְמט ִדי ִקיְנֶדער ְוַכּדֹוֶמה - ֶקען ֶמען ִזיְך אֹויְך 
פּון  ָפאְרְנט  ִאין  ִקיְנֶדער  ִדי  ַפאר  ָאְנֶנעֶמען  ִניְׁשט 
ֵזיי; ִאין ָפאְרְנט פּון ִדי ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ַטאֶטע ַמאֶמע 
ֶעְלֶטעְרן  ִדי  פּון  ֵאייֶנע  ֶווען  ֲאִפילּו  ֶגעֶרעְכט,  ַאְלץ 
ַדאְרף  ִקיְנֶדער  ִדי  צּו  ִריְכִטיג  ִניְׁשט  ִזיְך  ַּבאֵגייט 
ַדאְרף  "ֶמען  ִקיְנֶדער:  ִדי  ַפאר  ָזאְגן  ָנאְכַאְלץ  ֶמען 
אר ָוואס  ָפאְלְגן ַמאִמי", ֶמען ַדאְרף ָפאְלְגן ַטאִטי", נַָ
ֵגייט  ׁשֹוין  ְׁשָלאְפן  ִקיְנֶדער  ִדי  ֶווען  ְׁשֶּפעֶטער  ָיא? 
ַא  אֹויף  ֶמען  ֵגייט  ָאֶדער  ְׁשטּוּב  ַא  ִאין  ַאַריין  ֶמען 
'ַפאְרָוואס  אֹויס,  ִזיְך  ְׁשמּוֶעְסט  ֶמען  אּון  ְׁשַּפאִציר 
ֶרעְדְטְסטּו ִניְׁשט ֵׁשיין צּו ִדי ִקיְנֶדער...?' 'ַפאְרָוואס 
ָדאס  ָהאְסטּו  'ַפאְרָוואס  ֶגעטּון...?'  ָדאס  ָהאְסטּו 
ַפאְרֶׁשעְמט...?';  ָהאְסטּו  'ַפאְרָוואס  ֶגעָזאְגט...?' 
ָאֶּבער ִאין ָפאְרְנט פּון ִדי ִקיְנֶדער ֶזעֶנען ִדי ֶעְלֶטעְרן 

הּוְנֶדעְרט ְּפָראֶצעְנט ֶגעֶרעְכט.

ַווייֶטער  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 



ד

פּון  ֶׁשעְדִליְכֵקייט  ָדאס  ִאיֶּבער  ֶגעֶווען  ַמֲאִריְך 
ִדי  פּון  ָפאְרְנט  ִאין  ֶעְלֶטעְרן  ְצִוויְׁשן  ַרייֶּבעֵרייֶען 
ִקיְנֶדער, אּון ְׁשַטאְרק ֶגעֵווייָטאְגט: ֶווער ֶרעְדט ָנאְך 
ִאיֶנעם  ִקיְנֶדער  ֵזייֶעֶרע  ַאַריין  ִמיְׁשן  ֶעְלֶטעְרן  ֶווען 
וּוּכּוַח, צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ֶדער ַטאֶטע ָזאְגט: "טּו ַאזֹוי" 
ִווי  ַפאְרֶקעְרט  ַאזֹוי",  "טּו  ָזאְגט:  ַמאֶמע  ִדי  אּון 
ִקיְנד  ֶדעם  ַאַריין  ַטאֶטע  ֶדער  ִמיְׁשט  ַטאֶטע,  ֶדער 
ָהאּב  ִאיְך  ַאזֹוי  ִווי  טּון  "ָזאְלְסט  ִאים:  ָזאְגט  אּון 
ֶגעָזאְגט..."; ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָזאל ָאְּפִהיְטן ָוואס 
ַפאר ַא ָׁשאְדן ָדאס ֶקען ָאְּפַמאְכן ִאיֶנעם ִקיְנְד'ס ֹמַח 
ָדאס  ֶזעט  ָוואס  ִקיְנד  ַאַזא  ֶלעְּבן,  ַגאְנְצן  ַזיין  אֹויף 
צּו - ֶדער ֶקען ֶמער ִניְׁשט ְטַראְכְטן ְגָראד, ַזיין ֹמַח 
ֶוועְרט ִאיְנַגאְנְצן ֶצעִמיְׁשט אּון ַפאְרְדֵרייְדט, ַרֲחָמָנא 

ִלְּצָלן.

ִאין  ְיסֹוד  ִוויְכִטיְגְסֶטע  ִדי  ִאיז   - ַּבִית'   'ָׁשלֹום 
ֶמֶלְך  ַפאְר'ן  ֶגעָזאְגט  ַצִּדיק  ֶדער  ִחינּוְך; ָדאס ָהאט 
ֶער  זּון,  ַא  ָהאְּבן  ִוויל  ֶער  ֶגעֶּבעְטן  ִאים  ָוואס ָהאט 
ָזאל ִזיְך ֶצעֵטייְלן ִמיְט'ן ַמְלָּכה ַהאְלּב אֹויף ַהאְלּב, 
ָדאס ֵמייְנט, ֵזיי ָזאְלן ֶלעְּבן ְּבָׁשלֹום וואּוֶסעְנִדיג ֵזיי 
ִניְׁשט  ִזיְך  ֶקען  ֶמען  ֻׁשָּתִפים,  ֵאייִניֶגע  ְצֵוויי  ֶזעֶנען 

ְגרֹויְסן ֵאייֶנער ִאיֶּבעְר'ן ַאְנֶדעְרן.

ַאַריין  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ִאיז  ֶדעְרָנאְך 
ִאין ָנאְך ַא ְׁשמּוֶעס ִאיֶּבער 'ָׁשלֹום ַּבִית' אּון ֶגעָזאְגט: 
ָוואס  ֶלעְּבן  ִאין  ִוויְסן  צּו  ִוויְכִטיג  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס 
ַאזֹוי  ִניְׁשט  ִאיז  ָוואס  אּון  ִוויְכִטיְגְסֶטע  ָדאס  ִאיז 
ֶעס  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ִוויְכִטיג, אּון 
ַמְסִּביר ֶגעֶווען ִמיט ַא ָמָׁשל, ֶווען ֶעס קּוְמט ֵאייֶנער 
אֹויג,  ִאין  ֶזעץ  ַא  ֶגעְּבן  ִדיר  ִוויל  אּון  ִדיר  ַאֶקעְגן 
ַהאְנט  ַדיין  ֶנעֶמען  ֶוועְסט  דּו  טּון?  ֶוועְסטּו  ָוואס 
אּון ֵלייְגן ַּביי ִדי אֹויְגן ְּכֵדי ֶעס צּו ַּבאִהיְטן, ֵאיי, דּו 
ֶוועְסט ָדאְך ֶיעְצט ַכאְּפן ֶדעם ֶזעץ ִאין ַהאְנט, ָדאְך 
ִּביְסטּו ֶעְנֶדעְרׁש ְגֵרייט ַאז ֶדער ֶזעץ ַזאְך ֶגעלּוְנֶגען 
ִאין אֹויג  ֶגעלּוְנֶגען  ָזאל  ֶעס  ֵאייֶדער  ִווי  ַהאְנט  ִאין 
ֶזע  ַדיין  ַפאְרִליְרְסטּו  ֶדעָמאְלט  ָוואס  ִלְּצָלן  ַרֲחָמָנא 
ְקַראְפט, ַהֶׁשם ִיְׁשְמֶרּנּו; ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ִמיט 'ָׁשלֹום 
ַּבִית', ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ַדאְרף ְׁשֶטעְנִדיג ַהאְלְטן ַפאר 
'ָׁשלֹום   - ַזאְך  ִוויְכִטיְגְסֶטע  ַזיין  ִאיז  ָוואס  ִדי אֹויְגן 

ַּבִית', ָדאס ִאיז ִוויְכִטיֶגער אּון קּוְמט ַפאר ַאֶלעם.

ַּביים  ָעֵלינּו  ֹלא  ִזיְך  ַמאְכט  ֶעס  ַאז  ֶדעְרַפאר 

ִאיְנֶגעְרַמאן ַא ְּפָראְּבֶלעם ִאין ַזיין ִּביְזֶנעס, ִדי ִּביְזֶנעס 
ֵגייט ִניְׁשט גּוט ְוַכּדֹוֶמה, ַדאְרף ֶער ָנאְכַאְלץ ַהאְלְטן 
ָקאּפ אּון ֶגעֶדעְנְקן ַאז ִדי ְׁשטּוּב ִאיז ֶמער ִוויְכִטיֶגער 
ִווי ִדי ִּביְזֶנעס; דּו ֶקעְנְסט ִניְׁשט ְּבַלייְּבן ֶמער ָׁשעֹות 
ֵגייט  ֶעס  ֶווען  ַאַריין,  ַנאְכט  ִּביְז'ן  ִּביְזֶנעס,  ִדי  ִאין 
אֹויף ִדי ֶחְׁשּבֹון פּון ַדיין ַווייּב; ַאז ַדיין ַווייּב ֶּבעט 
ֶהעְלף  ֹּכחֹות,  ִדי  פּון  ַפאל  ִאיְך  ַאֵהיים,  'קּום  ִדיר: 
ַמיין  ֵגיין,  ַאֵהיים  ָזאְלְסטּו  ִקיְנֶדער',  ִדי  ִמיט  ִמיר 
ִדי  ִאין  ֶלעְנֶגער  ְּבַלייְּבן  ֶוועְסט  דּו  אֹויּב  ַאז  ִניְׁשט 
ִּביְזֶנעס ֶוועְסטּו ֶוועְרן אֹויְפֶגעָראְכְטן ְוכּו', ַווייל דּו 
ֶקעְנְסט ַפאְרִליְרן ַדיין ַווייּב, ִזי ַפאְלט ָדאְך ׁשֹוין פּון 
ִדי  ִוויְכִטיֶגער פּון  ָדאְך  ִאיז  ִדי אֹויְגן  ֹּכחֹות,  ִאיֶרע 
ַהאְנט, אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ִדי ָׁשלֹום ַּבִית ִוויְכִטיֶגער 

אר ַזיין. פּון ֵסיי ָוואס ֶעס ָזאל נַָ

ֶגעֶדעְנְקן   - ַהַחִיים'   'ָחְכַמת  ֶדער  ִאיז  ָדאס 
ִניְׁשט  ִאיז  ָוואס  אּון  ִוויְכִטיְגְסֶטע  ָדאס  ִאיז  ָוואס 
ַאזֹוי ִוויְכִטיג. אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט 
ֶגעֶגעְּבן ָנאְך ֵּבייְׁשִּפיל ָדאס ָוואס ֶמען ָהאט ְפִריֶער 
ִדי  אֹויף  צּוִפיל  ְׁשֵרייט  ַווייּב  ִדי  ֶווען  ֶדעְרַמאְנט, 
ִקיְנֶדער ְוַכּדֹוֶמה, ָזאְגט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: 
ִאין  ִקיְנֶדער  ִדי  אֹויף  ָאְנֶנעֶמען  ִזיְך  ֶוועְסט  דּו  ַאז 
ִדי  ַראֶטעֶווען  ַטאֶקע  ֶוועְסטּו  ֵזיי,  פּון  ָפאְרְנט 
ַגאְנֶצע  ַדיין  ַפאְרלֹויְרן  ָהאְסט  ָאֶּבער  ִקיְנֶדער, 
ִוויְכִטיְגְסֶטע;  ָדאס  ִאיז  ָוואס  ַווייּב  ַדיין  ְׁשטּוּב, 
ֶעְנֶדעְרׁש ָזאְלְסטּו ַכאְּפן ֶדעם ֶזעץ ִאין ַהאְנט, ָזאל 
ִקיְנֶדער,  ִדי  ִזיְך אֹויְסֶגעְּבן אֹויף  ֶעְנִדיְגן  ַווייּב  ַדיין 
אּון ְׁשֶּפעֶטער ֶוועְסטּו ִאיר ַמְסִּביר ַזיין אּון ַּבארּוִאיְגן 
ַאז ֶמען ֶקען ִזיְך ִניְׁשט ַאזֹוי אֹויְפִפיְרן ִמיט ִקיְנֶדער 
ְוכּו', ָאֶּבער ִאין ָפאְרְנט פּון ִדי ִקיְנֶדער ֶקעְנְסטּו ֶעס 
ַדיין אֹויג,  ַפאְרִליְרְסטּו  ֶדעָמאְלט  ַווייל  ִניְׁשט טּון, 

ַדיין ַווייּב - ָוואס ִאיז ָנאְך ִוויְכִטיֶגער.

ִמיר  ָזאְלן  ִמיר  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶרִּבי, אּון  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ַצִּדיק,  ְטֶרעְפן ֶדעם  ָזאְלן 
ַא  צּו  ַזיין  זֹוֶכה  ִמיר  ֶוועְלן  ָפאְלְגן,  ִאים  ָזאְלן  ִמיר 
ֵׁשייֶנע ֶלעְּבן, אּון צּו גּוֶטע ִקיְנֶדער ָוואס ֶוועְלן ִזיְך 

ִפיְרן ְּבֶדֶרְך ַהּתֹוָרה, ָאֵמן.
)ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה ה', ִמֶּבן ֶמֶלְך ֶׁשָהָיה ֵמֲאָבִנים טֹובֹות, 
ֵחֶלק א', ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ְוֵיֶרא ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט 
ָקָטן, ִאין ֵּבית ַהִמְדָרׁש ֵהיָכל ַהקֹוֶדׁש ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג(


