
ִזיְך  ָהאט  ִגיַגאְנֶגען אּון  ֶער  ִאיז  ִגיַהאט.  ִניט  ִקיְנֶדער 
ָזאל  ְמלּוָכה  ַזיין  ֵדי  ּכְ ָדאְקטֹויִרים.  ִמיט  אֶרעט  ִגיּפָ
ִניט  ער  ָאּבֶ ִאים  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ֶוועִרין.  ְפֶרעְמד  ִניט ַפאר 
ִגיָהאְלְפן. ָהאט ֶער גֹוֵזר ִגיֶווען אֹויף יּוִדן ַאז ֵזיי ָזאִלין 
ִקיְנֶדער,  ין  ָהאּבִ ָזאל  ֶער  ַאז  ַזיין.  ֵלל  ִמְתּפַ ִאים  ַפאר 
ֵלל ַזיין  ֵדי ֶער ָזאל ִמְתּפַ ין יּודין ִגיזּוְכט ַא ַצִדיק. ּכְ ָהאּבִ
ן  ָהאּבְ ִקיְנֶדער.  ין  ָהאּבִ ָזאל  ֶער  ַאז  ּפֹוְעִלין.  ָזאל  אּון 
אַהאְלִטיֶנעם ַצִדיק.  ין ִגיפּוֶנען ַא ּבַ ֵזיי ִגיזּוְכט אּון ָהאּבִ
ֵלל ַזיין ַאז  ין ִאים ִגיָזאְגט ַאז ֶער ָזאל ִמְתּפַ אּון ֵזיי ָהאּבִ
ן ִקיְנֶדער. ָהאט ֶער ִגיֶעְנֶפעְרט ֶער  ֶדער ֶמֶלְך ָזאל ָהאּבְ
ֶדעם  ִגיֶווען  ָדאס מֹוִדיַע  ֵזיי  ין  ָהאּבִ ִניט.  ָגאר  ֵווייְסט 
אַהאְלִטיֶנער ַצִדיק ָנאר  ֲאֶשר ַאז ֶסע ִאיז ָדא ַא ּבַ ֶמֶלְך )ּבַ
ֶער ָזאְגט ֶער ֵוויְסט ָגאר ִניט( ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִגיִשיְקט 
ַראְכט צּום  ֵאיין אֹוַקאז ָנאְך ִאים. ָהאט ֶמען ִאים ִגיּבְ
מּוִסין  ן צּו ׁשְ ֶמֶלְך. ָהאט ֶדער ֶמֶלְך ִמיט ִאים ָאְנִגיהֹויּבְ
יי  ּבַ ֶזעֶנען  ְיהּוִדים  ִדי  ַאז  דֹוְך.  ֵווייְסט  דּו  גּוְטן.  ִמיט 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז  ַלח, שְׁ ת ַוִישְׁ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג יע"א;  יָבה שְׁ ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
ִליָט"א  יָבה שְׁ ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
ָהָיה  ן ֶמֶלְך שֶׁ ה ה', ִמבֶּ יוֹת, ַמֲעשֶׂ יְך ֶגעֶווען ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ַמְמשִׁ
ן  ִליָט"א ָהאט ָאְנֶגעהוֹיבְּ יָבה שְׁ ֵמֲאָבִנים טוֹבוֹת; ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

ָנאְכַאָמאל פּון ָאְנֵהייּב.

ֶדעם ַׁשָּבת ִאיז ָפאְרֶגעקּוֶמען ִאין ֵּבית ַהֶמְדָרׁש ֶדער 
ְיִׁשיָבה,  ַּתְלִמיִדים פּון  ִדי  ֵאייֶנע פּון  ַׁשָּבת אֹויְפרּוף פּון 
ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָאְנֶגעהֹויְּבן ֶדעם ִׁשיעּור: 
ַדאֶוועֶנען,  ַּביים  ִׂשְמָחה  ַא  ָדא  ִאיז  ֶעס  ֶווען  ֶגעֶוועְנִליְך 
ֶלעְרְנט ֶמען ִניְׁשט ָפאר ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ָאֶּבער ִוויַּבאְלד 
ֶדער ָחָתן ֵנרֹו ָיִאיר ָהאט ִמיר ֶגעֶּבעְטן ֶער ִוויל ֶמען ָזאל 
ָפאְרֶלעְרֶנען ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ֶוועט ֶמען ָיא ָפאְרֶלעְרֶנען; 
ָאְנֶגעהֹויְּבן  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 

ָפאְרֶלעְרֶנען.

ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי:

ֵקיין  ָהאט  ֶמֶלְך  ֶדער  ֶמֶלְך.  ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ַאָמאל 
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ת ִטיׁש ּבָ ַא ָווארט ַפאְרן ׁשַ
ֵמָאשֵׁר שְֵׁמָנה ַלְחמֹו

ית מ"ט, כ'( ֵראׁשִ )ּבְ
ִאיְך 
ִמיר  ְפֵריי 
ְמַסֵיים  ָהאְסט  דּו  ַאז  ֶהעְרן  צּו  ֵזייֶער 
ַדיין  ִאין  ָמאל  ֶעְרְׁשֶטע  ָדאס  ֶגעֶווען 
ִחיָד"א  ִמְׁשָנה'; ֶדער  ִסְדֵרי  'ִׁשָּׁשה  ֶלעְּבן 
ִמְדַרׁש  ְּבֵׁשם  ְּבֶרעְנְגט  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו 
ַּתְלִּפּיֹות: "ָאֵׁשר ֶּבן ַיֲעֹקב יֹוֵׁשב ַעל ִּפְתחֹו 
ֶׁשל ֵגיִהנֹום, ּוִמי ֶׁשִהְרָּבה ִלְלמֹוד ִמְׁשַניֹות 
ַא  ֶווען  ַאז  ָׁשם",  ְלִהָּכֵנס  ֵמִּניחֹו  ֵאינֹו 
ִהיְמל,  ִאין  אֹויְבן  ַארֹויף  קּוְמט  ֶמעְנְטׁש 
ִוויְלן ִאים  קּוֶמען ִדי ַמְלֲאֵכי ַחָּבָלה אּון 
ֶדער  ֵהייְּבט  ֵגיִהנֹום,  ִאין  ְׁשֶלעְּפן  ַאַריין 

ֶמעְנְטׁש ָאן צּו ְׁשֵרייֶען צּו ַאֶלע ַצִדיִקים, 
ַראֶטעֶווע  ָאִבינּו  "ַאְבָרָהם  ְׁשֵרייט:  ֶער 
ִמיר, ִיְצָחק ָאִבינּו ַראֶטעֶווע ִמיר, ַיֲעֹקב 
ֵקייֶנער  ָאֶּבער  ִמיר",  ַראֶטעֶווע  ָאִבינּו 
ְׁשֵרייט  ָנאְכֶדעם  ִניְׁשט;  ִאים  ֶעְנְטֶפעְרט 
ֶער: "ְראּוֵבן, ִׁשְמעֹון, ֵלִוי", ִּביז ֶער קּוְמט 
ָאן צּו ָאֵׁשר ֶּבן ַיֲעֹקב. ָאֵׁשר ְפֶרעְגט ֶדעם 
ֶמעְנְטׁש ִצי ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט ִמְׁשַניֹות, 
אֹויּב ֶעְנְטֶפעְרט ֶער 'ָיא', ֶנעְמט ֶער ִאים 
ַטייְטׁש  ִחיָד"א  ֶדער  ֵעֶדן;  ַגן  ִאין  ַאַריין 
כ(:  מט,  )ְּבֵראִׁשית  ָּפסּוק  ֶדער  ֶדעם  ִמיט 
ִדי  ִאיז  'ְשֵׁמָנה'  ַלְחמֹו",  ְשֵׁמָנה  "ֵמָאֵשׁר 
ַמֲעַדֵּני  ִיֵּתן  "ְוהּוא  'ִמְׁשָנה',  פּון  אֹוִתּיֹות 

ֵעֶדן,  ַגן  ֶגעְּבן  ִאים  ֶוועט  ֶער  אּון  ֶמֶלְך", 
ֶזעט ֶמען ָדאס ְגרֹויְסֵקייט פּון ִמְׁשַניֹות.

צּום  ֶגעקּוֶמען  ַאָמאל  ִאיז  ִאיד  ַא 
ַהאְרץ,  ַזיין  אֹויְסֶגעָגאְסן  ִזיְך  אּון  ֶרִּבי'ן 
אּון  ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  ַזיין  ִוויל  ֶער  ַאז 
ֶדער  ִאים  ָהאט  ִניְׁשט;  ִאים  ֵגייט  ֶעס 
ַוֲעֹסק  טֹוב,  ֲעֵׂשה  "ַאָּתה  ֶגעָזאְגט:  ֶרִּבי 
ְוַתְתִמיד  ּוְכֶׁשַּתֲעֹסק  ֶּבֱאֶמת,  ַּבֲעבֹוָדתֹו 
ַּבֲעבֹוָדתֹו ִיְתָּבַרְך ֲאַזי ַהּטֹוב ִיָּׁשֵאר, ְוָהַרע 
ִמֵּמיָלא ִיְתַּבֵּטל" – דּו טּו גּוְטס, אּון ָדאס 
ַאֶוועק  ַאֵלייְנס  ִזיְך  פּון  ֶוועט  ְׁשֶלעְכְטס 

ֵגיין )ַחַּיי מֹוֲהַר"ן, ִסיָמן תמז(.
)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה ַּפְרַׁשת ְּבַהֲעלֹוְתָך, ְׁשַנת תשע"ז 
ִלְפָרט ָקָטן(

פרשת ויחי

י"ח טבת שנת תשפ"א 
לפ"ק
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ֵזיי ָוואס ִאיְך  ִמיר ִאין ֶדער ַהאְנט. ִאיְך ָקאן ָטאן ִמיט 
ֵלל. ִאיְך ָזאל  עט ִאיְך ִדיְך ִמיט גּוִטין ַזיי ִמְתּפַ ֵכן ּבֶ ִוויל. ּבְ

ין ִקיְנֶדער. ָהאּבִ

ֶקעִניג  ֶדער  ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָזאְגט 
ְּפרּוִּביְרט  ֶער קֹוֶדם  ָהאט  ִקיְנֶדער  ָהאְּבן  ֶגעָוואְלט  ָהאט 
ֶגעָהאְלְפן צּו ֶוועְרן דּוְרְך ָדאְקטֹוִרים ָאֶּבער ַאזֹוי ִווי ֶער 
ֶער  ָהאט  ֶהעְלְפן,  ִניְׁשט  ִאים  ֶקעֶנען  ֵזיי  ַאז  ֶגעֶזען  ָהאט 
ַאְנֶדעֶרע  ַקיין  ִניְׁשָטא  ִאיז  ֶעס  ַאז  ֶאֶמת  ֶדעם  ַאייְנֶגעֶזען 
ֵעָצה אֹויֶסער 'ְּתִפָלה', אֹויֶסער ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען צּו ִדי ִאיְדן אּון ֵזיי ַּבאפֹויְלן ַאז ֵזיי ָזאְלן 
ֶּבעְטן ַפאר ִאים, ֶזעֶנען ִדי ִאיְדן ֶגעַגאְנֶגען זּוְכן ַא ַצִּדיק 

ָוואס ֶער ָזאל ֶּבעְטן ַפאר ִאים.

ֶמעְנְטְׁשן  ֶגעָזאְגט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט 
ֶווען  ַצִּדיק  ַא  צּו  ֵגיין  ֶמען  ַדאְרף  ַפאְרָוואס  ְפֶרעְגן, 
ֶדעם  ֶּבעְטן  ַאֵלייְנס  ָדאְך  ֶקען  ֶמען  ָצָרה,  ַא  ָהאט  ֶמען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט ָדאְך צּו צּו ֶיעְדן 
ֵאייֶנעם, ֶעְנְטֶפעְרט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: ֶעס ִאיז 
ֶיעְדן  צּו  צּו  ֶהעְרט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ַאז  ֶאֶמת  ַטאֶקע 

ֵאייֶנעם, ָאֶּבער ָאן ַא ַצִּדיק ִאיז ֶמען ִניְׁשט ִמְתַּפֵלל.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִאיז ָדאס ַמְסִּביר: ַווייל 
ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ָהאט ַא ָצָרה, ֹלא ָעֵלינּו, אּון ֵהייְּבט ָאן 
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶגעָהאְלְפן צּו ֶוועְרן ֶדעְרפּון, ַעל 
ִּפי רֹוב ֶווען ֶער ֶדעְרֶזעט ִזיְך ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ֶגעֶּבעְטן 
ִהיְּבׁש ַאַסאְך ָמאל אּון ִאיז ָנאְכִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן ֶגעָוואְרן 
- ֶהעְרט ֶער אֹויף צּו ֶּבעְטן, ֶער ַמאְכט ָאּפ ַּביי ִזיְך: 'ִאיְך 
ִּבין ׁשֹוין ַא ַפאְרַפאֶלעֶנער', 'ִאיְך ִּבין ׁשֹוין ֶדעְרָנאְך', 'ִאיְך 
ֶוועל ׁשֹוין ִניְׁשט ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן', ֶער ָהאט ִניְׁשט ַקיין ֹּכַח 
ֶמעְנְטׁש  ֶדער  ִאיז  אֹויּב  ָאֶּבער  ַזיין,  ִמְתַּפֵלל  צּו  ַווייֶטער 
זֹוֶכה אּון ֵגייט צּו ַא ַצִּדיק, ֶוועט ִאים ֶדער ַצִּדיק ְמַחֵזק ֶער 
ַווייֶטער  ָזאל  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ָאְּפָלאְזן  ִניְׁשט  ָזאל 
ִמְתַּפֵלל ַזיין ִּביז ֶער ֶוועט ִאיְנַגאְנְצן ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן פּון 

ַזיין ָצָרה.

ֶדעְרַפאר ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש ֵגיין צּו ַא ַצִּדיק, ַווייל ֶדער 
ַצִּדיק ֶוועט ִאים ְמַחֵזק ַזיין אֹויף ְּתִפָלה אּון ִאים ְׁשֶטעְנִדיג 
ֶדעְרַמאֶנען ַאז ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ַאְנֶדעֶרע ֵעָצה אֹויף 
ֶדעם  ְמַחֵזק  ִאיז  ַצִּדיק  ֶדער  ְּתִפָלה;  אֹויֶסער  ֶוועְלט  ִדי 
ֶמעְנְטׁש ַאז ְּתִפָלה ֵגייט ִניְׁשט ִאין ֵאיין ִמינּוט, ֲאִפילּו ֶווען 
ֶמען ָהאט ׁשֹוין ֶגעֶּבעְטן ָאן ַא ִׁשיעּור ָמאל - ָזאל ֶמען ִזיְך 
אר ַווייֶטער ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ִניְׁשט ְמַייֵאׁש ַזיין נַָ
"ָאַמר  )ְּבָרכֹות לב:(:  ָזאְגן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִווי  ַאזֹוי 
ְוֹלא  ֶׁשִהְתַּפֵּלל  ָאָדם  ֹרֶאה  ִאם  ֲחִניָנא,  ְּבַרִּבי  ָחָמא  ַרִּבי 
ֶגעֶּבעְטן  ָהאט  ָוואס  ֶמעְנְטׁש  ַא  ְוִיְתַּפֵּלל",  ַיְחזֹור  ֶנֱעֶנה, 
ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַא ַזאְך אּון ֶער ֶזעט ַאז ֶער ָהאט 

ֶעס ִניְׁשט ַּבאקּוֶמען ָזאל ֶער ָנאְכַאָמאל ֶּבעְטן, ַאזֹוי ִווי ֶעס 
ְׁשֵטייט )ְּתִהִלים כז, יד(: "ַקֵּוה ֶאל ה', ֲחַזק ְוַיֲאֵמץ ִלֶבָּך, ְוַקֵּוה 

ֶאל ה'".

ַא  ִאין  ַאַריין  ִאיז  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ַא  ִמיט  ֶגעָזאְגט  אּון  'ְּתִפָלה'  פּון  ְׁשמּוֶעס  ֵפייֶעְרִדיֶגע 
ַזיין  ַאייְנ'ַחֶזְר'ן  גּוט  ֶמעְנְטׁש  ַא  ִזיְך  ַדאְרף  ָדאס  ְּבֶרען: 
ַגאְנְצן ֶלעְּבן: 'ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַקיין ֵאיין ֵעָצה אֹויף ִדי 
ַגאְנֶצע ֶוועְלט אֹויֶסער ְּתִפָלה'; ֶמען ָטאר ִזיְך ִניְׁשט ָלאְזן 
פּון  ָאְנִׁשיֶקעִניְׁשן  ֵנייֶע  ַאֶלע  ִדי  פּון  ָקאּפ  ַא  ַפאְרְדֵרייֶען 
ִאיִדיֶׁשע  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ַא  ְוַכּדֹוֶמה,  ְקֶלעֶסעס  ֶטעֶרעִּפי, 
ִדי  ֶזעֶנען  דֹור  ַהייְנִטיְגן  ִאיֶנעם  ַמְנִהיִגים  ִדי  ַאז  ִקיְנֶדער 
אּון  ִדְמיֹונֹות  הֹויֶלע  ֶזעֶנען  ֶוועְגן  ֵזייֶעֶרע  ְּפִסיָכאָלאְגן... 
ֶקען ִניְׁשט ֶהעְלְפן, ְוָהא ְרָאָיה, ֶדער ֶטעֶרעִּפיְסט ֶקען ִזיְך 
ֶהעְלְפן?!  ִמיר  ֶער  ֶקען  ַאזֹוי  ִווי  ֶהעְלְפן,  ִניְׁשט  ַאֵלייְנס 
ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִּבי ָזאְגט )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק א', ִסיָמן סא(: "ֵיׁש 
ְיכֹוִלים  ֶׁשֵאיָנם  ַּדי  ְוֹלא  ַרִּבי,  ְּבֵׁשם  ֶׁשִּנְקָרִאים  ַמְנִהיִגים 
ְיכֹוִלים  ֶׁשֵאיָנם  ֶׁשֵּכן  ּוִמָּכל  ַעְצָמן,  ֶאת  ְלַהְנִהיג  ֲאִפיּלּו 
ְלַהְנִהיג ֶאת ֲאֵחִרים", ֶעס ֶזעֶנען ָדא ִפיֶרעְרס ָוואס רּוְפן 
אר ֵזיי ֶקעֶנען ִזיְך ַאֵלייְנס ִניְׁשט  ִזיְך ֶרִּבי'ס, ָאֶּבער ִניְׁשט נַָ
ַא  ֶהעְלְפן  ִניְׁשט  ֶקעֶנען  ֵזיי  ַאז  ִזיֶכער  ָדאְך  ִאיז  ֶהעְלְפן, 

ְצֵווייְטן.

ַאֶלע ֶמעְנְטְׁשן ָוואס ָהאְּבן קֹוֶדם אֹויְסְּפרּוִּביְרט ֶדעם 
ִיְתרֹו  ָוואס  ָזאְגן  ֶקעֶנען  ֶקעֶנען  ֵזיי  ֶטעֶרעִּפי  פּון  ֶוועג 
ָהאט ֶגעָזאְגט )ְׁשמֹות יח, א(: "ַעָּתה ָיַדְעִּתי ִּכי ָגדֹול ה' ִמָּכל 
א,  ִיְתרֹו  )ְמִכיְלָּתא  ָזאְגן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ָהֱאֹלִקים", 
ָזָרה'ס, ֶער ָהאט  ִיְתרֹו ָהאט ֶגעִדיְנט ַאֶלע ֲעבֹוָדה  יב( ַאז 

ַאז  ֶגעֶזען  ָהאט  ֶער  ֵאייְנס, אּון  ַקיין  ִניְׁשט אֹויְסֶגעָלאְזט 
"ַעָּתה  ָזאְגן:  ֵזיי  ֶקעֶנען  ָדאס  ַנאִריְׁשֵקייְטן;  ִאיז  ַאֶלעס 
אר  נַָ ַאז  ֵווייס  'ִאיְך'  ָהֱאֹלִקים",  ִמָּכל  ה'  ָגדֹול  ִּכי  ָיַדְעִּתי 
ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶקען ֶהעְלְפן ֶדעם ֶמעְנְטׁש, ָנאְכֶדעם 
ָוואס ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ְּפרּוִּביְרט ַאֶלע ֵעצֹות פּון ִדי ּפֹוְתֵרי 

ֲחלֹומֹות... ֵּ

ִווי ֶקען ַזיין ַאן ַאְנֶדעֶרע ֵעָצה אֹויף ִדי ֶוועְלט אֹויֶסער 
ָוואס  ַאֵלייְנס:  ְפֶרעְגן ֶדעם ֶטעֶרעִּפיְסט  ָלאִמיר  ְּתִפָלה?; 
טּוְסטּו ֶווען דּו ֵגייְסט ַאִריֶּבער ַא ְׁשֶוועִריֵקייט? ִווי ַאזֹוי 
ַאזֹוי  ִווי  ֶלעְּבן?  ַדיין  ִאין  ֶגעְּבן  ֵעָצה  ַאן  ִזיְך  ֶקעְנְסטּו 
ִניְׁשט  אֹויּב  ֶטעג  ְׁשֶוועֶרע  ַדייֶנע  ְטָראְגן  דּוְרְך  ֶקעְנְסטּו 
ֵעָצה  ׁשּום  ַקיין  ָדא  ִניְׁשט  ָדאְך  ִאיז  ֶעס  ְּתִפָלה?  דּוְרְך 

אֹויֶסער ְּתִפָלה.

ִמיר  קּוֶמען  ָוואס  ָּבחּוִרים  ַפאר  ְׁשֶטעְנִדיג  ָזאג  ִאיְך 
ַעְקְׁשְנ'ֶען  ְמַחְּנִכים  אּון  ִׁשיעּור  ַמִּגיֵדי  ֵזייֶעֶרע  ַאז  ְפֶרעְגן 
ִזיְך ַאז ֵזיי ַדאְרְפן ֵגיין צּו ַא ְמַטֵּפל ִרְגִׁשי, ַא ֶטעֶרעִּפיְסט, 
ַא ְּפִסיָכאָלאג ְוַכּדֹוֶמה, ָזאג ִאיְך ֵזיי: ַאז ֶמען ְצִוויְנְגט ִדיר 
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ַמָמׁש צּו ֵגיין ֶרעְדן ִמיט ַא ֶטעֶרעִּפיְסט ָזאְלְסטּו ֵגיין אּון 
דּו ָזאְלְסט ַמאְכן ֶטעֶרעִּפי ִמיְט'ן ֶטעֶרעִּפיְסט, ָזאְלְסט ִזיְך 
"ָוואס  ְׁשֵאָלה:  ִדי  ִאים  ְפֶרעג  ְמַטֵּפל,  ִמיְט'ן  ַזיין  ְמַטֵּפל 
טּוט ִאיר - ָחׁשּוב'ֶער ֶטעֶרעִּפיְסט, ֶווען ִאיר ָהאט ַא ָצָרה, 
ֶווען ֶעֶּפעס ְדרּוק ַאייְך?"; ֶדעְרֵצייל ִאים ִדי ֵעָצה ָוואס דּו 
טּוְסט, ֶלעְרן ִאים אֹויס ִדי ֵעָצה פּון ְּתִפָלה, ֶדעְרֵצייְלט ִאים 
ֶּבעט  ַדאְרף  ִאיְך  'ָוואס  ִאים:  ָזאג  ְּתִפָלה',  פּון  'ַמֲעִׂשיֹות 
ִאיְך ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אּון ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ִמיְך 
ׁשֹוין ֶגעָהאְלְפן ִפיְלָצאִליֶגע ָמאל, אּון ִאיְך ֶוועל ַווייֶטער 
ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ֶוועל ִאיְך אֹויְך ֶגעָהאְלְפן ֶוועְרן 
פּון ִדי ָצָרה'; אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָזאְגט: ִאיְך 
ָהאּב ָאן ַא ִׁשיעּור ַמֲעִׂשיֹות פּון ַּתְלִמיֵדי ַהְיִׁשיָבה ָוואס ֶמען 
ָהאט ֵזיי ֶגעְצִוויְנֶגען צּו ֵגיין ֶרעְדן ִמיט ַא ֶטעֶרעִּפיְסט אּון 
ֶעס ָהאט ִזיְך אֹויְסֶגעְׁשֶטעְלט "ֲהֵרי ֶזה ָּבא ְלַלֵּמד", ֶיעֶנער 
ָּבחּור,  ֶדעם  אֹויְסֶלעְרֶנען  ֶוועט  ֶער  ַאז  ֶגעֵמייְנט  ָהאט 
ִזיְך צּוֶגעֶהעְרט  ְמַטֵּפל ָהאט  ֶדער  ָלֵמד",  "ְוִנְמָצא  ָאֶּבער 
צּום ָּבחּוְר'ל אּון ֶגעְׁשִליְנֶגען ִמיט ָדאְרְׁשט ֶיעֶדעס ָוואְרט.

ֵזייֶער ְּברֹוֶגז אֹויף ִמיר  ֶוועְרן  ֵווייס ַאז ֶמעְנְטְׁשן  ִאיְך 
ֶווען ִאיְך ֶרעד ֶקעְגן ֶטעֶרעִּפיְסְטן, ַווייל ַהייְנט ִאיז ָדאס 
ׁשֹוין ֶדער ִמְנָהג... ָטאר ֶמען ָדאְך ׁשֹוין ִניְׁשט ֶרעְדן אֹויף 
ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  אֹויף  ַרֲחָמנּות  ָהאּב  ִאיְך  ָאֶּבער  ֶדעם, 
ָוואס ֶוועְרן ַאַרייְנֶגעַכאְּפט ִאין ֵזייֶער ֶנעץ ָטאג ָנאְך ָטאג 
ֶווען ָדאס ִאיז ְסַּתם ַא ִליְגְנט, ֶעס ֶהעְלְפט ִניְׁשט, ֶעס ִאיז 

ַא ָׁשאד ִדי ַצייט אּון ַא ָׁשאד ָדאס ֶגעְלט.

ְּתִפָלה  ָוואס  ֶגעוואּוְסט  ָוואְלְטן  ֶמעְנְטְׁשן  ֶווען 
ְוִהְתּבֹוְדדּות ִאיז, ִדי ֵעָצה פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף 
ִדי ֵאייֶגעֶנע ְׁשְּפַראְך, ִווי ֶגעזּוְנט ָדאס ִאיז ַפאְר'ן ֶמעְנְטׁש, 
ִווי ֶעס ְׁשַטאְרְקט ֶדעם ֶמעְנְטׁש - ָוואְלְטן ַאֶלע ָאְּפֶגעָלאְזט 
ִדי ּפֹוְתֵרי ֲחלֹומֹות, ֶיעֶדער ָוואְלט ִזיְך ַּבאֶשׁעְפִטיְגט ָנאר 
קּוֶמען.  ֶוועט  ָמִׁשיַח  ֶווען  ַזיין  ֶוועט  ָדאס  ֶדעם;  ִמיט 
ִאין  ֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַאַזא  ְּבֶרעְנֶגען  ַאַריין  ֶוועט  ָמִׁשיַח 
ֶיעְדן ֵאייֶנעם; ַאְנְׁשָטאט ֵגיין ֶּבעְטן טֹובֹות פּון ֶמעְנְטְׁשן, 
ִזיְך ֶיעֶדער ֵאייֶנער  ֶוועט  ַאְנְׁשָטאט ֶרעְדן צּו ֶמעְנְטְׁשן - 
אר ִמיט ֱאמּוָנה, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְׁשֵטייט )ְיַׁשְעָיה  ַּבאֶׁשעְפִטיְגן נַָ
יא, ט(: "ִּכי ָמְלָאה ָהָאֶרץ ֵּדָעה ֶאת ה', ַּכַּמִים ַלָּים ְמַכִּסים", 

אר ִמיט ֶרעְדן צּום  ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט ֶוועט ַזיין ַפאְרנּוֶמען נַָ
ַזיין, ֶדער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ָדאס ֶקען ֶמען ׁשֹוין ֶיעְצט זֹוֶכה 
ֶרִּבי ֶלעְרְנט ִמיט אּוְנז ִמיר ָזאְלן ִניְׁשט ֵגיין צּו ֵקייֶנעם אּון 

אר ֵגיין צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן. ִניְׁשט ָנאְכלֹויְפן ֵקייֶנעם - נַָ

ֶגעָוואְנְדן  ִזיְך  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
צּום ָחָתן ֵנרֹו ָיִאיר: דּו ֵגייְסט ֶיעְצט ֲחתּוָנה ָהאְּבן ֶנעם ִמיט 
'ָוואס דּו  ְיִׁשיָבה  ִאין  ָוואס דּו ָהאְסט ַּבאקּוֶמען  ִדי ֵׂשֶכל 
ַדאְרְפְסט ֶּבעט פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן', ֶלעּב ִמיט ִדי ַמֲעֶׂשה 
פּון ֶרִּבי'ן ִווי ֶדער ֶקעִניג ָהאט קֹוֶדם ְּפרּוִּביְרט ַאֶלע ֵעצֹות 

ָהאט  ָנאְכֶדעם  ָאֶּבער  ִקיְנֶדער  ִמיט  ֶוועְרן  צּו  ֶגעָהאְלְפן 
ֶער ַאֶלעס ָאְּפֶגעָלאְזט אּון ֶגעקּוֶמען צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶער 
אר ָדאס ִאיז ֶדער ֶאֶמת'ֶע ֵעָצה ָוואס  ָהאט ַאייְנֶגעֶזען ַאז נַָ

ֶהעְלְפט.

אֹויְסֶגעלֹויְּבט  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ֶדעם ָחָתן ֵנרֹו ָיִאיר אּון ֶגעָזאְגט: ֶדער ָחָתן ִאיז ַא ֵטייֶעֶרער 
ְיִׁשיָבה ָהאט  ִאין  ַאַריין ֶגעקּוֶמען  ִאיז  ֶווען ֶער  ָחָתן, פּון 
ֶער  ְפֶלעְגט  ַאְלץ  'ְּתִפָלה',  צּו  צּוֶגעַכאְּפט  ְגַלייְך  ִזיְך  ֶער 
קּוֶמען צּו ִמיר ֶדעְרֵצייְלן ַזייֶנע 'ַמֲעִׂשיֹות פּון ְּתִפָלה', ִווי 
ֶגעָהאְלְפן  ִאיז  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  ָהאט  ֶער 
ֶגעָוואְרן. ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: 
ַא  ַדאְרף  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶגעֶּבעְטן ֶדעם  ָחָתן ָהאט  ֶדער 
ֶמעְנְטְׁשן  ַאְנֶדעֶרע  ַּבאקּוֶמען,  ֶעס  ֶער  ָהאט  ַקאר  ֵׁשייֶנע 
ַלאְכן ֶדעְרפּון 'ָוואס? דּו ָהאְסט ִניְׁשט ֶגעַהאט ֶּבעֶסעֶרע 
ַזאְך ָוואס צּו ֶּבעְטן, ָהאְסטּו ֶגעֶּבעְטן ַא ַקאר?!... - ָזאְגט 
ֵׁשייֶנע  ַא  ֶער  ְלַמֲעֶׂשה ָהאט  ְׁשִליָט"א:  ְיִׁשיָבה  ֶדער ֹראׁש 
דּו  אּון  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ֶדעם  ֶגעֶּבעְטן  ָהאט  ֶער  ִוויל  ַקאר 
אר דּו ְטַראְכְסט ַאז ַא  ָוואס דּו ַדאְרְפְסט אֹויְך ַא ַקאר נַָ
ַקאר ִאיז צּו ַנאִריׁש צּו ֶּבעְטן, ֶעס ַּפאְסט ִדיְך ָדאס ִניְׁשט 

צּו ֶּבעְטן, ָהאְסטּו ַטאֶקע ִניְׁשט ַקיין ַקאר...

ַקיין  ֶּבעְטן,  ַאֶלעס  ֶמען  ַדאְרף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  פּוֶנעם 
ַקיין ׁשּום  אּון  ֶּבעְטן  צּו  ְקֵליין'  'צּו  ִניְׁשט  ִאיז  ַזאְך  ׁשּום 

ַזאְך ִאיז ִניְׁשט 'צּו ְגרֹויס' צּו ֶּבעְטן.

צּום  ַווייֶטער  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ַדאְרְפְסטּו  ַהֻחָּפה,  יֹום  ַדיין  ִאיז  ַּבאְלד  ָיִאיר:  ֵנרֹו  ָחָתן 
ֶמען  ַהֻחָּפה,  יֹום  ִאיֶנעם  ּפֹוֵעְל'ן  ַאֶלעס  ֶקען  ֶמען  ִוויְסן 
ָגאְרִניְׁשט  ָזאל  ֶעס  ֶלעְּבן,  ַגאְנֶצע  ִדי  אֹויף  ֶּבעְטן  ַדאְרף 
אַקאְנט ֶדעם ִסיּפּור ַאז ֶדעם ֶרִּביְנ'ס  ֶפעְלן, ִווי ֶעס ִאיז ּבְַ
ָטאְכֶטער ִאיז ֶגעקּוֶמען צּום ֶרִּבי'ן ִזיְך ַּבאְקָלאְגן ַאז ִאיר 
ִדיְנְסט ָהאט ִאיר ִאיֶּבער ֶגעָלאְזט אּון ִזי ַדאְרף ַא ִדיְנְסט צּו 
ֶהעְלְפן ִאין ְׁשטּוּב, ָהאט ִאיר ֶדער ֶרִּבי ֶגעְפֶרעְגט: "ָהאְסט 
ֶגעֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַפאר ַא ִדיְנְסט ֶווען דּו ִּביְסט 
ֹּכַח  ָוואֶסעֶרע  ֶמען  ֶזעט  ֻחָּפה?"  ִדי  אּוְנֶטער  ֶגעְׁשַטאֶנען 
ָחָתן אּון ָּכָלה ָהאְּבן ִאין ֵזייֶער יֹום ַהֻחָּפה, ַאז ֵזיי ֶקעֶנען 

ִאין ֶדעם ָטאג ַאֶלעס ּפֹוֵעְל'ן.

צּום  ֶגעָזאְגט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט  אֹויְך 
יע"א,  ָטאְהׁש  ִאין  וואֹויֶנען  ֵגייְסט  דּו  ָיִאיר:  ֵנרֹו  ָחָתן 
אּון  ַאִהין  ָׁשעֹות  ַלאְנֶגע  ָפאְרן  ַדאְרְפן  ָדאְך  ֶוועְסטּו 
צּוִריק, ָוואס ֶוועְסטּו טּון ִזיְּבן ָׁשָעה ִזיְצְנִדיג ִאין ַא ַקאר 
ַאזֹוי  טּון  צּו  ָוואס  ָדא  ִניְׁשט  ָדאְך  ִאיז  ֶעס  צּו?  ֵאיין  ִאין 
ַלאְנג, ָהאְסטּו ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ֶגעֶלעְגְנֵהייט אֹויְסצּוִניְצן ִדי 
ַצייט ִזיְך ְמַחֶיה ַזיין ִמיט ִדי ֵעָצה פּון 'ִהְתּבֹוְדדּות'; ֶרעד 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ְׁשמּוֶעס ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ַדאְנק ֶדעם 
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ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ִדי ֲחָסִדים ָוואס ֶער טּוט ִמיר ִדיר אּון 
ֶּבעט ִאים אֹויף ָוואס ֶער ְׁשֶטעְרט ִדיר, ָוואס ֶעס ַּבאֶדעְרט 
ִדיר, ֶוועט ִדיר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועג ַמָמׁש ַזיין ַא ַגן ֵעֶדן אֹויף 

ִדי ֶוועְלט.

צּוֶגעֶעְנִדיְגט  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ִמיט ַא ֵׁשיין ָוואְרט: ַפאְרָוואס ִפיְרט ֶמען אּוְנֶטער ַא ָחָתן 
אּוְנֶטער ִדי ֻחָּפה, ַפאְרָוואס ֶקען ֶער ִניְׁשט ַאֵלייְנס ֵגיין? 
אר ָדאס ִאיז ַא ִלימּוד ַפאְר'ן ָחָתן ֶער ָזאל ַאַריין ֶנעֶמען  נַָ
ִאין ִזיְך ַאז ֶמען ִפיְרט ִאים, ֶער ַמאְכט צּו ַזייֶנע אֹויְגן אּון 
ִוויל ֶדעם ִּכיּבּוד,  ֵזייֶדע  ֵגייט וואּו ֶמען ִפיְרט ִאים; ֶדער 
טּון  ַדאְרף  ֶמען  ְוכּו',  אֹויְך  ֶעס  ִוויל  ֵזייֶדע  ַאְנֶדעֶרע  ִדי 

ַאֶהער ְוכּו', ֶמען ַדאְרף ַאִהין טּון ְוכּו', ֶלעְרְנט ֶמען אֹויס 
ֶדעם ָחָתן ֶנעם ַאַריין ֶדעם ֵׂשֶכל: 'ִמיר ֵגייט ָגאְרִניְׁשט ָאן; 
ִאיְך ִוויל ָגאְרִניְׁשט, ִאיְך ָלאז ִזיְך ִפיְרן ִווי ַאזֹוי ֶעס ִפיְרט 
ִזיְך'; אּון ַאזֹוי ֶקען ֶמען ַזיין ְפֵרייִליְך, ַווייל ִוויַלאְנג ֶדער 
ֶמעְנְטׁש ִוויל ָנאְך ֶעֶּפעס - ֶקען ִאים ְׁשֶטעְרן ֶווען ֶעס ֵגייט 
ֶדער  אר  נַָ ִווי  ָאֶּבער  ֶגעָוואְלט,  ָהאט  ֶער  ַאזֹוי  ִווי  ִניְׁשט 
ֶמעְנְטׁש ַמאְכט ָאּפ ַּביי ִזיְך 'ִמיר ֵגייט ָגאְרִניְׁשט ָאן, ִאיְך 
ָלאז ִזיְך ִפיְרן פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן' - ֶדעָמאְלט ֶקען ֶמען 

ַזיין ְפֵרייִליְך.
)ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות ַמֲעֶׂשה ה', ִמֶּבן ֶמֶלְך ֶׁשָהָיה ֵמֲאָבִנים טֹובֹות, ֵחֶלק ג', 
ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ַׁשָּבת קֹוֶדׁש ַּפְרַׁשת ַוִּיְׁשַלח, ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען, ְׁשַנת 
תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג(

ַוָּיֶׂשם ֶאת ֶאְפַרִים ִלְפֵני ְמַנֶּׁשה. ַיֲעקֹב 
ָאִבינּו ָהאט ֶגעֵלייְגט ַזיין ֶרעְכֶטע ַהאְנט 
צּו ֶּבעְנְטְׁשן קֹוֶדם ֶאְפַרִים, אּון ֶווען יֹוֵסף 
ָהאט ִאים אֹויְפֶגעֶמעְרְקט ַאז ְמַנֶּׁשה ִאיז 
ִאים  ָהאט  ְּבכֹור,  ֶדער  ֶעְלֶטעֶרער,  ֶדער 
ֵווייס  "ִאיְך  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב 
אֹויְך פּון ֶדעם, ָאֶּבער פּון ֶדעְסט ֶוועְגן 

ִוויל ִאיְך קֹוֶדם ֶּבעְנְטְׁשן ֶאְפַרִים".

מֹוֲהָרא"ׁש ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ִאיז ָדאס 
תשס"ה(  ַוְיִחי  קֹוֶדׁש  ַׁשָּבת  ֵליל  ַהַּנַחל  )ּתֹוְך  ַמְסִּביר 
לֹויט ִווי ֶמען ֶזעט פּון ֶרִּבי'ן )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן 
ֵחֶלק א', ִסיָמן צז( ַאז ֶעס ִאיז ָדא ְצֵוויי ַזאְכן 

ַּביים ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, פּון ֵאיין 
ַזייט 'סּור ֵמָרע' - ֶמען ַדאְרף ַאֶוועְקֵגיין 
פּון ְׁשֶלעְכְטס, ִניְׁשט טּון ַקיין ֲעֵבירֹות, 
טֹוב'  'ַוֲעֵׂשה  ַזייט  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  פּון  אּון 
- ֶמען ַדאְרף טּון גּוְטס, ֶמען ַדאְרף טּון 

ַאַסאְך ִמְצוֹת אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים.

אּון ָדאס ִאיז ְמרּוָמז ִאין ִדי ֶנעֶמען 
ַא  ִאיז  'ְמַנֶּׁשה'  ִקיְנֶדער,  יֹוֵסף'ס  פּון 
ְׁשֵטייט  ֶעס  ִווי  ַפאְרֶגעְסן,  פּון  ָלׁשֹון 
ִאין ָּפסּוק )ְּבֵראִׁשית מא, נא( ִּכי ַנַּׁשִני ֱאֹלִקים 
ֶאת ָּכל ֲעָמִלי, ָדאס ֵגייט ַארֹויף ַאז ֶמען 
ַדאְרף ַפאְרֶגעְסן פּון ִדי ְׁשֶלעְכְטס, ֶמען 
ַדאְרף אֹויְפֶהעְרן צּו טּון ְׁשֶלעְכְטס, אּון 
ַפאְרֶמעְרן,  פּון  ָלׁשֹון  ַא  ִאיז  'ֶאְפַרִים' 
צּו  ַפאְרֶמעְרן  ַדאְרף  ֶמען  ֵמייְנט  ָדאס 

טּון ַאַסאְך ִמְצוֹת אּון ַמֲעִׂשים טֹוִבים.

ֶעס  ָהאְּבן,  ֶמען  ַדאְרף  ַזאְכן  ֵּבייֶדע 

ִדי  ְצִוויְׁשן  ֵדעֹות  ִחילּוֵקי  ֶגעֶווען  ִאיז 
קּוְמט  ֶעס  ֶוועְלֶכעס  ַצִדיִקים  ֵהייִליֶגע 
ְפִריֶער, ִדי 'ַּבֲעֵלי מּוָסר' ָהאְּבן ֶגעַהאְלְטן 
ַאז קֹוֶדם קּוְמט 'סּור ֵמָרע', צּום ֶעְרְׁשט 
ַאֶלעם  ָאְּפָׁשאְקֶלען פּון  ִזיְך  ֶמען  ַדאְרף 
ֶקען  ֶדעְרָנאְך  ֶהעְרְׁשט  אּון  ְׁשֶלעְכְטס, 

ֶמען ִזיְך ֶנעֶמען צּו טּון גּוְטס.

טֹוב  ֵׁשם  ַּבַעל  'ַּתְלִמיֵדי  ִדי  ִוויֶדער 
ַפאְרֶקעְרט,  ֶגעַהאְלְטן  ָהאְּבן  ַהָקדֹוׁש' 
אר  ַנָ ֶנעֶמען  ִזיְך  קֹוֶדם  ֶמען  ֶוועט  אֹויּב 
אר ַאְרֶּבעְטן  צּום 'סּור ֵמָרע', ֶמען ֶוועט ַנָ
ֶוועט  ִאיְנַגאְנְצן,  עְטן  אֹויְסצּוַאְרֶבּ ִזיְך 
ֶוועט  ֶמען  אּון  ַלאְנג,  צּו  ֶנעֶמען  ָדאס 
'ַוֲעֵׂשה  צּום  ָאְנקּוֶמען  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל 
ֶעְרְׁשט  טֹוב', ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען צּום 
גּוֶטע  ֶמער  ָוואס  ַכאְּפן  צּו  ַאַריין  ֶזען 
ַזאְכן, ָנאְך ַא ִמְצָוה, ָנאְך ַא גּוֶטע ַזאְך, 
אּון ִדי ּכַֹח פּון ִדי ֵהייִליֶגע ִמְצוֹת ֶוועט 
ׁשֹוין ֶהעְלְפן ַאז ֶמען ָזאל אֹויְפֶהעְרן צּו 

טּון ְׁשֶלעְכְטס.

ַאזֹוי ִווי ֵאייֶנער ִאיז ִאין ַא טּוְנֶקעֶלע 
ְּפרּוִּביְרן  אר  ַנָ ֶוועט  ֶער  ִוויִפיל  ְׁשטּוּב, 
טּוְנְקְלֵקייט  ָדאס  ְׁשִטיְּפן  צּו  ַאֶוועק 
ָזאל  ֶעס  ַזיין  ַמְצִליַח  ִניְׁשט  ֶער  ֶוועט 
ֶער  אר  ַנָ ִווי  ָאֶּבער  טּוְנְקל,  אֹויס  ֶוועְרן 
ֶוועט  ִליְכְטל  ְקֵליין  ַא  ָאְנִציְנְדן  ֶוועט 
ִאיז,  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ֶוועְרן,  ִליְכִטיג  ְגַלייְך 
ִליְכט,  ָאן  ִציְנְדט  ֶמען  ָוואס  ֶדעם  דּוְרְך 
 ֶמען טּוט ַאַסאְך ִמְצוֹת, ֶמען ֶלעְרְנט אּון 

אֹויס  אֹויָטאַמאִטיׁש  ֶוועְרט  ַדאֶוועְנט 
ְמֵמיָלא  ׁשֹוין  ֶוועְרט  ֶעס  אּון  טּוְנְקל, 

ֶדעם סּור ֵמָרע.

יֹוֵסף  ָּפסּוק,  ִאין  ְּפַׁשט  ִאיז  ָדאס 
ָוואס ֶער ִאיז ֵּבייֶגעְׁשַטאֶנען ִדי ְׁשֶוועֶרע 
ֶגעַהאְלְטן  ָהאט  ִמְצַרִים,  ִאין  ִנְסיֹונֹות 
ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען  ִזיְך קֹוֶדם  ַדאְרף  ֶמען  ַאז 
אּון  ְׁשֶלעְכְטס,  ִדי  פּון  ַאֶוועְקצּוֵגיין 
ְמַנֶּׁשה  ֶגעֵלייְגט  ֶער  ָהאט  ֶדעְרַפאר 
ַיֲעקֹב  ִוויֶדער  ַזייט,  ֶרעְכֶטע  ִדי  אֹויף 
ַאז  ֶגעוואּוְסט  ָאֶּבער  ָדאְך  ָהאט  ָאִבינּו 
ָגלּות,  ִּביֶטעֶרע  ְׁשֶוועֶרע  ַא  קּוְמט  ֶעס 
ִמיט ַאַסאְך ִנְסיֹונֹות, ָהאט ֶער ֶגעֵלייְגט 
ֶאְפַרִים אֹויף ִדי ֶרעְכֶטע ַזייט, צּו ַווייְזן 
ַאז ִדי ֶּבעְסֶטע ֶוועג ִאיז ַאַרייְנצּוַכאְּפן ִווי 
ֶמער גּוְטס ֶמען ֶקען, אּון ָדאס ְׁשֶלעְכְטס 

ֶוועט ׁשֹוין ְמֵמיָלא ַאֶוועק ַפאְלן.

ַזיין  ַפאר  ַהְדָרָכה  ָזאְגט  ַטאֶטע  ַא 
ִקיְנד; ִוויל ִאיְך ִדיר ָזאְגן ַמיין ֵטייֶעֶרער 
טּון  ָזאְלְסט  טּון,  ָזאְלְסטּו  ָדאס  זּון, 
ַאַסאְך ִמְצוֹת, ֶלעְרֶנען ַאַסאְך ּתֹוָרה, אּון 
ָדאס ֶוועט ִדיר ִליְכִטיג ַמאְכן ַדיין ֶלעְּבן.

דּו  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ַדייֶנע  פּון  ֶוועְגן  ִדי  ִאין  ֵגיין  ָזאְלְסט 
ֵזייֶדעס,  ַדייֶנע  ֶעְלֶטעְרן,  ֵהייִליֶגע 
ִאיד  ֶעְרִליֶכער  ַאן  אֹויְסַוואְקְסן  ָזאְלְסט 

אּון ַא ַצִּדיק, ָאֵמן.
)ְדָרָׁשה פּוֶנעם רֹאׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַּביים ְסעּוַדת 

ַּבר ִמְצָוה פּון ַזיין זּון ַהָּבחּור ִׁשְמעֹון ֵנרֹו ָיִאיר, ָמאְנָטאג 

ַּפְרַׁשת ַוְיִחי, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן(


