
ֶדעְרֵצייְלט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי:
ם ְפֶלעְגט ַאֶלע ָמאל לֹויִפין אּון ְפֶלעְגט  אּון ֶדער ּ�ַ
ְמָחה ִמיט ְפֵרייד. אּון ֶער ָהאט  קּוֶמען צּום ָחָכם ִמיט ׂשִ
ְיסּוִרים.  ִמיט  פּול  אּון  ַצַער  ִאין  ִגיפּוֶנען  ַאְלץ  ִאים 
ַאזֹוי  אּון  ָחָכם  ַא  ַאזֹוי  ִגיְפֶרעְגט  ִאים  ָהאט  ֶער  אּון 
ְיסּוִרים  ַאְלץ  ָהאְסטּו  ָוואס  יְסט  ּבִ דּו  ִווי  ר  עֹוׁשֶ ֵאיין 
ִאיז ָדאס  ְפֵרייִליְך.  ִמיד  ָ�ּ ִאיְך  ין  ּבִ ָוואס  ִמיד. ַפאר  ָ�ּ
ִאים  יי  ּבַ עט. אּון ֶער ָהאט  ּפֶ ִגיׁשְ ַא  ִגיֶווען  ָחָכם  אם  ּבַ
ִאים  ם צּו  ַ�ּ ְמׁשּוָגע. ָהאט ֶדער  ִגיַהאט ַפאר  ִנים  ּפָ ַא 
אֹויס  עְטן  ּפֶ ׁשְ ֵזיי  ַאז  ן  ֶמעְנׁשְ ְגַלאֶטע  ֲאִפילּו  ִגיָזאְגט: 
ִמיר ֶזעֶנען ֵזיי אֹויְך ַנֲעָרִנים. ָוואִרין ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין 
ל  ִמּכָ ַנֲעָרִנים.  ט  ִזיְך ֶעְרׁשְ ֵזיי  ְקִליֶגער פּון ִמיר ֶזעֶנען 
יְסט  יְסט. ָוואס ִאיז ַאז דּו ּבִ ן ַאזֹוי ַא ָחָכם ִווי דּו ּסִ ּכֵ ׁשֶ
ם ָאְנִגירּוִפין  ִזיְך ֶדער ּ�ַ ׁשֹוין ְקלּוֶגער פּון ִמיר. ָהאט 
ֶטער  יְרׁשְ אּון ָהאט ִגיָזאְגט צּום ָחָכם ִווי ִגיט ֶדער ֵאייּבִ
לֹוֶמר דּו  ֵטייֶגער )ּכְ ַאז דּו ָזאְלְסט קּוֶמען אֹויף ַמיין ׁשְ

ם ֶוועִרין(. ָזאְלְסט אֹויְך ַא ּ�ַ
ֶדער ַּתם ָהאט ֶגעוואּוְנְטְׁשן ַפאְר'ן ָחָכם ֶער 
ָזאל אֹויְך זֹוֶכה ַזיין צּוצּוקּוֶמען צּו ַזיין ַמְדֵריָגה, 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן, ִאיז  ר, שְׁ ְדבָּ מִּ ת בַּ ְרשַׁ ת קוֶֹדׁש פַּ בָּ שַׁ
ֶרְסֶלב -  ֶטעְטל, ִקְרַית בְּ ִליָט"א ֶגעֶווען ִאין שְׁ יָבה שְׁ ֶדער רֹאׁש ְישִׁ
א'  א ַרבָּ יים 'ִקיּדּושָׁ עְרִטי יע"א; ִאיְנֶדעְרְפִרי ָנאְכ'ן ַדאֶוועֶנען בַּ ִליבֶּ
יעּור ִאין  יְך ֶגעֶווען ֶדעם שִׁ ִליָט"א ַמְמשִׁ יָבה שְׁ ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

ם.  ה ט, ֵמָחָכם ְותַּ יוֹת', ַמֲעשֶׂ ֵסֶפר ַהָקדוֹׁש 'ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ

ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ֵאייֶדער 
ֶגעָזאְגט:  ֶער  ָהאט  ָפאְרֶלעְרֶנען  ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ֶרִּבי  ֵהייִליֶגער  ֶדער  ֶדעְרֵצייְלט  ֵסֶפר  ֶדעם  ִאין 
ֶוועְרן  ֶקען  ַמֲעִׂשיֹות  ַאֶלע  ַמֲעִׂשיֹות;  ְדַרייְצן 
ֵעצֹות  ִהְתַחְזקּות,  ֵׁשייֶנע  ִמיט  אֹויְסֶגעַטייְטְׁשט 
ַמֲעֶׂשה  ֶדער  ָאֶּבער  ֶלעְּבן,  צּו  ַאזֹוי  ִווי  ֵׂשֶכל  אּון 
פּוֶנעם 'ָחָכם אּון ַּתם', ָדאס ַדאְרף ֶמען ָגאְרִניְׁשט 
אֹויְסַטייְטְׁשן, ָדא ַדאְרף ֶמען ִניְׁשט זּוְכן ִדי ֵעצֹות 
ִזיְך  ֶרעְדט פּון  ַמֲעֶׂשה  ִדי  ָּפׁשּוט  ָנאר  ֵׂשֶכל,  אּון 
ַאֵלייְנס, ִדי ֵעצֹות אּון ֵׂשֶכל ֶזעֶנען ָאְפן אּון ְקָלאר 
ַמֲעֶׂשה  ֶדעם  ִאין  ֶעס;  ֶלעְרְנט  ָוואס  ֶיעֶדען  ַפאר 
ִאיֶנעם  ָאֶדער  ְטֶרעְפן  ֵאייֶנער  ֶיעֶדער  ִזיְך  ֶקען 
ָחָכם ָאֶדער ִאיֶנעם ַּתם, ֶמען ַדאְרף ָנאר ֶזען ֶמען 
ִאיֶנעם  ִניְׁשט  אּון  'ַּתם'  ִאיֶנעם  ְטֶרעְפן  ִזיְך  ָזאל 

'ָחָכם'...
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בעזרת השם יתברך

ת ִטיׁש ּבָ ַא ַמֲעֶשֹה ַפאְרן ׁשַ
דער 
האט  רבי 
דערציילט )ספר כוכבי אור סיפורים נפלאים, ב(: עס 
איז געווען אן ארעמאן וואס האט זיך מפרנס 
דערפון  מאכן  צו  ערד  פארקויפן  פון  געווען 
ליים, ער פלעגט אויפזוכן די ספעציעלע זאמד 
וואס מען מאכט פון דעם ליים, און ער פלעגט 

דאס פארקויפן.

ער  האט  גראבן  בשעת'ן  איינמאל 
האט  ער  שטיין,  טייערע  א  זייער  געטראפן 
געוואלט פארקויפן דעם שטיין, האבן אים די 
צירונג סוחרים געזאגט אז דאס איז ווערד אזוי 
סאך געלט, אז עס איז נישט דא אין די גאנצע 
מדינה איינער וואס זאל האבן דאס געלט צו 
דיימאנט  טייערע  אזא  פאר  באצאלן  קענען 
עיר המלוכה  אינעם  אין לאנדאן  נאר  שטיין, 

וועט מען קענען אפקויפן פון אים דער שטיין.

זייער ארעם, ער  וויבאלד ער איז געווען 
קיין  פארן  צו  געלט  קיין  געהאט  נישט  האט 
לאנדאן, האט ער פארקויפט אלעס וואס ער 
צוזאמגעקליבן  האט  ער  ביז  פארמאגט,  האט 
געלט  די  מיט  האט  ער  און  געלט,  אביסל 
געדינגען א פערד און וואגן וואס זאל אים פירן 

צום ים ּפארט.

ווען ער איז אנגעקומען צום ּפארט האט 
א  פאר  געלט  קיין  געהאט  נישט  שוין  ער 
טיקעט, און ווען ער האט געוואלט ארויפגיין 
האט  לאנדאן  קיין  פארט  וואס  שיף  אויפן 
ער האט  ווייל  ארויפגעלאזט,  נישט  אים  מען 
געבעטן  ער  האט  געלט.  קיין  געהאט  נישט 
קאפיטאן,  שיפס  צום  צולאזן  אים  זאל  מען 
פארן  שטיין  דיימאנט  דעם  געוויזן  האט  ער 

שיפס קאפיטאן, און ער האט אים געזאגט אז 
ער  און  מאן  ביזנעס  גרויסער  א  גאר  איז  ער 
דער  אים  האט  גלייך  קעניג.  מיטן  האנדלט 
שיפס קאפיטאן ארויפגעלאזט אויפן שיף און 
אים  זאל  מען  די משרתים  געהייסן  האט  ער 
געבן דעם שענסטן צימער, און אים מכבד זיין 

מיט גרויס כבוד.

דער איד פלעגט זיך שפילן מיטן דיימאנט 
פלעגט  דאס  געגעסן,  האט  ער  בשעת  שטיין 
האט  איינמאל  ביז  אפעטיטליך,  מאכן  אים 
ער איינגעדרימלט אינמיטן עסן, און ער האט 
אפ  רוימט  משרת  דער  ווי  באמערקט  נישט 
דעם טיש מיטן דיימאנט אינאיינעם, און אלעס 
אריין געווארפן אין וואסער. דער איד וועקט 
זיך אויף און זעט אז ער האט אלעס פארלוירן... 
ער איז געווארן זייער צעבראכן, ער איז שיעור 
נישט אראפ פון זינען, ער האט געטראכט צו 

פרשת בהעלותך
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צּו ֶלעְּבן ִּבְּתִמימּות.
ָדאס ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ַזאְך ָוואס ָהאט ִמיר ֶגעצֹויְגן 
צּו ְמקּוָרב ֶוועְרן צּו מֹוֲהָרא"ׁש ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו - 
ָפאְרְׁשֶטעְלן  ִניְׁשט  ִזיְך  ֶקעְנְסט  ְּתִמימּות; דּו  ַזיין 
ָוואס ַפאר ַא ְמִניעֹות ִאיְך ָהאּב ֶגעַהאט ֶווען ִאיְך 
ָהאְּבן  ֶמעְנְטְׁשן  ֶרִּבי'ן,  צּום  ֶגעָוואְרן  ְמקּוָרב  ִּבין 
ְּבֶרְסֶלב;  ֶקעְגן  ַנאְכט  אּון  ָטאג  ִמיר  צּו  ֶגעֶרעְדט 
ֶמעְנְטְׁשן  ֶמעְנְטְׁשן,  ָחׁשּוְב'ֶע  ֶמעְנְטְׁשן,  ְגרֹויֶסע 
ָוואס ֶלעְרֶנען ָטאג אּון ַנאְכט, ִניְׁשט ְסַּתם ֶרִּבי'ס 
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ֶבּעִקיְטֶׁשעס,  ָקאִליְרֶטע  ִמיט 
ָוואס  ִדי ּתֹוָרה, ֶמעְנְטְׁשן  ֶּבֱאֶמת ָּדבּוק צּו  ֶזעֶנען 
ֶזעֶנען ָּדבּוק צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן; ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶרעְדט 
ֶקעְגן  ֶרִּבי'ן אּון  ֶקעְגן  ָהָרע  ָלׁשֹון  ַאַסאְך  ִמיר  צּו 
ֶגעַמאְכט,  חֹוֶזק  ָהאט  ֶמען  ֶרִּבי'ן.  פּון  ַּתְלִמיִדים 

ֶמען ָהאט ִמיר ֶגעְּבֶרעְנְגט ַאֶלע ָסאְרט ַרֲאיֹות.
ִאיְך ָהאּב ִזיְך ֶגעַהאט ֶגעְדֵרייְדט ַּביי ַאְנֶדעֶרע 
ַמְׁשִּפיִעים ִאין ְּבֶרְסֶלב, ָאֶּבער ָדאס ְּתִמימּות ָוואס 
ִאיְך ָהאּב ֶגעֶזען ַּביי מֹוֲהָרא"ׁש - ָהאט ִמיר ַאזֹוי 
ַּבאנּוֶמען, ָדאס ָהאט ִמיר ֶגעַכאְּפט. ֶווען ִאיְך ִּבין 
חֹוֶזק  קּוֶמען  ֶמעְנְטְׁשן  ְפֶלעְגן  ֶגעָוואְרן  ְמקּוָרב 
ַמאְכן, ֶמען ָהאט ִמיר ֶגעָזאְגט: "ָוואס ִאיז ֶגעֶׁשען 
ִמיט ִדיר? ֵמיָלא ַאז דּו ִוויְלְסט ֶוועְרן ַא ְּבֶרְסֶלְב'ֶער 
צּו  ֵגיין  ָזאְלְסטּו  ַפאְרָוואס  ָאֶּבער  ַזאְך,  ֵאיין  ִאיז 
ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש ָוואס ִאיז ַא ְּפַלאץ פּון ְּפַלאְטִׁשיֶגע 
דּו  ְּתִמיִמים!  ֶעְכֶטע  ָחְכמֹות?  ַקיין  ָאן  ֶמעְנְטׁש 
ִּביְסט ָדאְך ְקלּוֶגער פּון ֶדעם, דּו ָהאְסט ָדאְך ַא 
ְּבֶרְסֶלְב'ֶע  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  ֵגיי צּו  ְוכּו,  ַׁשאְרֶפע ָקאּפ 
ְוכּו'", ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ֶגעוואּוְסט ַאז ָדאס זּוְך ִאיְך, 
ֶדעם  ִדיֶנען  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ִליּב;  ִאיְך  ָהאּב  ָדאס 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ָאן ַקיין ָחְכמֹות, ָאן ַקיין ְדֵרייְדֶלעְך.

ִמיר  צּו  צּוֶגעקּוֶמען  ִאיז  עֹוֶׁשר  ְגרֹויֶסער  ַא 

ִאין  ֶגעֶווען  ִּביְסט  דּו  ֶהער  "ִאיְך  ֶגעָזאְגט:  אּון 
ֶגעַדאֶוועְנט?"  ָהאְסטּו  וואּו  ַהָׁשָנה,  ֹראׁש  אּוַמאן 
ִניְׁשט  ַארֹויְסצּוְדֵרייֶען  ְּפרּוִּביְרט  ִזיְך  ָהאּב  ִאיְך 
ֶעְנְטֶפעְרן, ָאֶּבער ֶער ְפֶרעְגט ִמיר: "ִאיְך ֶהער ַאז 
דּו ְדֵרייְסט ִזיְך ַּביי מֹוֲהָרא"ׁש, ָהאְסט ֶגעַדאֶוועְנט 
ֶער  ָזאְגט  "ָיא",  ִאים:  ִאיְך  ָזאג  מֹוֲהָרא"ׁש?"  ַּביי 
ִמיר: "דּו ֵגייְסט צּו מֹוֲהָרא"ׁש?! ֵווייְסט ַפאְרֶוועם 
ֶעס ַּפאְסט צּו ֵגיין צּו מֹוֲהָרא"ׁש? ְלָמָׁשל ... ָוואס 
ֵגייט ָנאְך ֶגעְלט, ֶער ִאיז ַאזֹוי ְפֵרייִליְך ֶווען ֶמען 
ֶגעְּבט ִאים ַא ְצָוואְנִציֶגער, ֶער ִאיז ַאַזא ָּתִמים, ֶער 
ִאיז צּוְפִריְדן  ַקיין ָחְכמֹות, ֶער  ִניְׁשט פּון  ֵווייְסט 
ִמיט ַא ְצָוואְנִציֶגער, ִּבְׁשַעת ַאְנֶדעֶרע ָלאְזן ִניְׁשט 
ָדאַלאֶרען,  הּוְנֶדעְרֶטער  ַפאר  מּוְטֶׁשען  ֵזיי  ָנאְך, 
ָאֶּבער דּו ִּביְסט ָדאְך ַא ָנאְרַמאֶלער ֶמעְנְטׁש, דּו 
ֶגעַהאט  ַהָנָאה  ָהאּב  ִאיְך   - ֵגיין?!"  ַאִהין  ָזאְלְסט 
ָדאס צּו ֶהעְרן, ַווייל ַטאֶקע ָדאס ִוויל ִאיְך, ַאַזא 
ֶדעם  ִדיְנט  ֶמען  וואּו  ְּפַלאץ  ַא  ִאיְך,  זּוְך  ְּפַלאץ 

ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ְׁשַטאְרֶקע ְּתִמימּות.
ֶרִּבי  צּו  ִמירֹון  ַקיין  ַפאְרן  ַאַסאְך  ְפֶלעג  ִאיְך 
ִדי  ִווי  ֶזען  ַאְלץ  ִאיְך  ְפֶלעג  יֹוָחִאי,  ַּבר  ִׁשְמעֹון 
ֵזייֶער  ָהאּב  ִאיְך  ָדאְרט,  ִזיְצן  ִאיְדן  ְסַפְרִד'יֶׁשע 
ֶגעַהאט  ִליּב  ִאיְך  ְּתִמימּות,  ֵזייֶער  ֶגעֶווען  ְמַקֵנא 
ֶגעְׁשַמאֶקע  ֵזייֶער  ִמיט  ַדאֶוועֶנען  ֶהעְרן  צּו  ֵזיי 
נּוָסח, אֹויְך ָהאּב ִאיְך ֶגעֶזען ִווי ֵזיי ִפיְרן ִזיְך ַּביים 
)ְּפסּוֵקי  ֶוועְרֶטער  ִדי  ָזאְגן  ֵזיי  ֶווען  ַדאֶוועֶנען 
צּו  ַּבֹּכל",  מֹוֵׁשל  "ְוַאָּתה  ָדִוד(:  ַוְיָבֶרְך  ְּדִזְמָרה, 
ֶגעְּבן ְצָדָקה, ָהאּב ִאיְך ַּבאֶמעְרְקט ִווי ֶמען ִׁשיְקט 
ִאיֶּבער  ָדאס  ֶגעט  ֶיעֶדער  ְּפרּוָטה,  ַא  ַארּום  ִזיְך 
ַפאר ַזיין ָׁשֵכן, ְּכֵדי ַאֶלע ָזאְלן ֶקעֶנען ְמַקֵיים ַזיין 
ֶדעם ִמְנָהג פּון ֶגעְּבן ְצָדָקה ֲאִפילּו ִדי ָוואס ָהאְּבן 
ִניְׁשט ַקיין ֶגעְלט, ָדאס ָהאט ִמיר ֵזייֶער ְׁשַטאְרק 

זיך: 'יעצט ווען דער שיפס קאפיטאן וועט זיך 
דערוויסן אז איך האב גארנישט, וועט ער מיר 
דא  איך  קען  וואס  וואסער,  אין  ווארפן  אריין 
טון?' האט ער אפגעמאכט ביי זיך אז ער וועט 
זיך מאכן פרייליך, ער וועט זיך מאכן כאילו ער 
איז רייך, און ער האט נאך אלץ ביי זיך דעם 

דיימאנט שטיין.

אריין  אלץ  פלעגט  קאפיטאן  שיפס  דער 
קומען צו אים אין צימער שמועסן מיט אים, און 
פרייליך  געמאכט  ווייטער  זיך  האט  איד  דער 
פונקט אזוי ווי פריער; איין טאג זאגט אים דער 
שיפס קאפיטאן: "איך זע אז דו ביסט א קלוגער 
מענטש, וויל איך דיר פארטרויען מיט א גרויסן 
שיף אסאך סחורה  אינעם  דא  האב  איך  סוד, 
וואס איך קען נישט אריין ברענגען אין לאנדאן, 
דאס,  גנב'ע  איך  אז  חושד  מיר  איז  מען  ווייל 
נאמען  דיין  אויף  איבערשרייבן  עס  וועל  איך 
און מיר וועלן זיך שפעטער פאררעכענען". אזוי 
לאנדאן  קיין  אנקומען  נאכן  געטון;  זיי  האבן 

הארץ  א  געכאפט  קאפיטאן  שיפס  דער  האט 
געבליבן מיט אלע  אטאקע, און דער איד איז 
פארמעגנס וואס ער האט אים איבערגעשריבן 

און ער איז געווארן א גרויסער עושר.

דער רבי האט אויסגעפירט די מעשה מיט 
נישט  איז  שטיין  דיימאנט  "די  ווערטער:  די 
דאס  האט  ער  ראי'  והא  איד'ס,  דעם  געווען 
פארלוירן; די סחורה פונעם שיף האט געהערט 
ער האט דאס באקומען;  ראי'  והא  איד  פארן 
און ווי אזוי איז ער געווארן אזוי רייך? נאר ווייל 

ער האט זיך דערהאלטן".

דעם  אויסגעפירט  נישט  האט  רבי  דער 
אנדערע  אן  האט  איינער  יעדער  ווייל  נמשל, 
נמשל, און אפילו ביים מענטש אליינס טוישט 
איינער  צייט;  שטיק  יעדע  נמשל  דער  זיך 
א  פארלירט  איינער  געלט,  זיין  פארלירט 
קינדער, דארף מען  איינער פארלירט  שידוך, 
ווען  געטון  האט  איד  דער  וואס  געדענקען 

ער  שטיין,  דיימאנט  דעם  פארלוירן  האט  ער 
ווייטער  האט  ער  פרייליך,  געמאכט  זיך  האט 
גערעדט  ווייטער  האט  ער  עושר,  געשפילט 
מיטן שיפס קאפיטאן כאילו מען מיינט נישט 
ווערן  צו  געווען  זוכה  ער  האט  דערפאר  אים, 

רייך וכו'.

באשטייט  חסידות  ברסלב'ער  גאנצע  די 
פון איין ווארט: "התחזקות!" א מענטש זאל זיך 
דערהאלטן אפילו עס גייט אויף אים אריבער 
שווערע ביטערע צרות. דאס לערענט אונז דער 
מען  אפילו  "דערהאלטן"  זיך  זאלן  מיר  רבי, 
האט גארנישט, אפילו מען איז אזוי ווי דער איד 
גארנישט,  אן  פרוטה,  איין  קיין  אן  שיף  אויפן 
אין  ווארפן  אריין  אים  מען  קען  רגע  יעדע 
וואסער וכו', דאך איז ער געזיצן און געשמועסט 
מיטן קאפיטאן אזוי ווי ער איז א גרויסער עושר 

און האט געשעפטן מיטן קעניג.
)גענומען פון עצתו אמונה פרשת ויחי תשע"ח(
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ִאיְך  ַהֵׁשם!  ֲעבֹוַדת  ִאין  ְּתִמימּות  ַאַזא  ֶגעַכאְּפט, 
ָהאּב ֶגעְקֶלעְרט ַּביי ִמיר 'ַהְלַוואי ִאיְך ָזאל ֶקעֶנען 
ְּתִמימּות',  ַאַזא  ִמיט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ִדיֶנען 
ִזְכרֹונֹו  מֹוֲהָרא"ׁש  צּו  ָאְנֶגעקּוֶמען  ִּבין  ִאיְך  ֶווען 
ִלְבָרָכה ָהאּב ִאיְך ֶגעֶזען ַאז ִאיְך ֶקען֖ אֹויְך, ִאיְך 
ַאזֹוי  ְּבַלייְּבן  ֶקען  ִאיְך  ָאְּפָלאְזן,  ָגאְרִניְׁשט  ַדאְרף 
ִדי  ִמיט  ְסְטָראֶקעס  ֶזעְלֶּבע  ִדי  ִמיט  ִּבין,  ִאיְך  ִווי 
ַווייֶסע ָזאְקן אּום ַׁשָּבת אּון ַזיין ַא 'ָּתִמים', ֶרעְדן 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִּבְּתִמימּות ֶיעֶדע ַזאְך ָוואס ִאיְך 

ַדאְרף.
ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ַארֹויְפֶגערּוְפן 
צּו ִזיְך ַא ֶזעְקס ֶיעִריג ִקיְנד, אּון ֶדעְרֵצייְלט ַאז ָדאס 
ִקיְנד ָהאט ֶגעְׁשִּפיְלט ִמיט ַזיין ְסקּוֶטער אּון ִאיז 
ַאָראְּפֶגעַפאְלן ַכאְּפְנִדיג ֶדעְרֵּביי ָגאר ַא ְׁשַטאְרֶקע 
ַּבאוואּוְסְטֵזיין,  ַזיין  ַפאְרלֹויְרן  ָהאט  אּון  ְקַלאּפ, 
ֶמען ָהאט ְּפרּוִּביְרט ִאים אֹויְפצּואֶוועְקן, ֶווען ֶער 
ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעַכאְּפט ָהאט ֶמען ִאים ֶגעְפֶרעְגט: 
ִאיז  ָוואס  ֶגעֶדעְנְקְסט  דּו  ֶגעֶדעְנְקְסטּו?  "ָוואס 
ָגאְרִניְׁשט  ָהאט  ִקיְנד  ָדאס  ָאֶּבער  ֶגעֶׁשען?" 
"ָוואס  ֶגעְפֶרעְגט:  ִאים  ֶמען  ָהאט  ֶגעֶדעְנְקט, 
ֶגעֶדעְנְקְסטּו ָיא?" ָהאט ֶער ֶגעֶעְנֶפעְרט: "ַאז ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט!" ָהאט ֶדער ֹראׁש 
ֶמען  ֶקען  ָדאס  אֹויְסֶגעִפיְרט:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה 
ִניְׁשט ָאְנְגֵרייְטן, ֶמען ֶקען ִניְׁשט ָאְנְגֵרייְטן ַא ִקיְנד 
ַאז ֶווען ֶער ֵגייט ַפאְרִליְרן ַזיין ַּבאוואּוְסְטֵזיין ָזאל 
ֶער ָדאס ֶעְנְטֶפעְרן, ָדאס צּו ֶעְנְטֶפעְרן מּוז קּוֶמען 
פּון ֶדעם ָוואס ֶדער ִקיְנד ֶהעְרט ִפיר אּון ְצָוואְנִציג 
ָׁשָעה, ִאין ְׁשטּוּב, ִאין ֵחֶדר אּון ִאיֶּבעָראל - פּוֶנעם 
'ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער', ָהאט  ָאֶטעְמט  ֶער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ֶער ָדאס ֶגעֶעְנְטֶפעְרט. ַאֶזעְלֶכע ַמֲעִׂשיֹות ֶהעְרט 
ֶמען ַּביי ְגרֹויֶסע ַצִדיִקים, ֶדער ֵהייִליֶגער ַסאְטַמאר 
ֶרִּבי ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ָהאט ֶגעַכאְּפט ַא ְסְטָראֹוק ֹלא 
ָעֵלינּו ֶווען ֶער ָהאט ִזיְך אֹויְפֶגעַכאְּפט ָהאט ֶמען 
ֶגעָוואְלט ֶזען ִצי ֶער ִאיז ׁשֹוין ִאיְנַגאְנְצן ַוואְך ָהאט 
ֶמען ִאים ֶגעֶּבעְטן ֶער ָזאל ֶעֶּפעס ְׁשַרייְּבן, ָהאט ֶער 
ֶגעְׁשִריְּבן ִדי ֶוועְרֶטער: "ָאֹנִכי ה' ֱאֹלֶקיָך"; ָדאס 
ֵמייְנט ַאז ֶדער ֶמעְנְטׁש ֶלעְּבט ִמיְט'ן ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
ִאיז  ִזיְך  ֶדעְרַמאְנט  ֶער  ָוואס  ַזאְך  ֶעְרְׁשֶטע  ִדי 

פּוֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.
ֵגייט  ַטאֶטע  ַא  ֶווען  ִוויְכִטיג  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס 
ְׁשֶטעְטל  ִאין  ָדא  ִּבְפַרט  ׁשּול,  צּום  ֶוועג  אֹויְפ'ן 
ָוואס ֶמען ֵגייט ָדאְך ַא ַלאְנֶגע ֶוועג ִּביז צּום ׁשּול, 
הֹויְך,  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֶרעְדן  ַטאֶטע  ֶדער  ָזאל 
ֶדעם  ֶהעְרט  ִקיְנד  ָדאס  ַווייל אֹויּב  ְׁשִטיל,  ִניְׁשט 
אֹויְך  ֶער  ֶוועט  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  צּום  ֶרעְדן  ַטאֶטען 
ֶער  ֶהעְרט  אֹויּב  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  צּום  ֶרעְדן 
ִניְׁשט ֶדעם ַטאֶטען ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֶדער 
ַטאֶטע ֶרעְדט צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ְׁשִטיֶלעְרֵהייט, ַדאן 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן;  צּום  ֶרעְדן  ִניְׁשט  ִקיְנד  ָדאס  ֶוועט 
ַאזֹוי ִווי ֶיעֶדער ַפאְרְׁשֵטייט ֶווען ַא ִקיְנד ְׁשֵטייט 
אֹויף, ֶמען ִגיְסט ִאים ָאּפ ֶנעְגל ַוואֶסער ָזאְגט ֶמען 

ֵקייֶנער  ְלָפֶניָך",  ֲאִני  "מֹוֶדה  ִקיְנד:  ִמיְט'ן  הֹויְך 
ִדי  ַאז  ַווייל  ִזיְך,  ַפאר  ְׁשִטיל  ִניְׁשט  ָדאס  ָזאְגט 
ִקיְנד  ָדאס  ֶוועט  ְׁשִטיל  ָזאְגן  ֶעס  ֶוועט  ַמאֶמע 
ָזאְגן,  צּו  ָדאס  אֹויְסֶלעְרֶנען  ִניְׁשט  ֵקייְנָמאל  ִזיְך 
ִקיְנד  ַא  'ִהְתּבֹוְדדּות',  ִמיט  ִאיז  ַזאְך  ֶזעְלֶּבע  ִדי 
ַדאְרף ֶהעְרן ַזיין ַטאֶטע ֶרעְדן צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: 
"ֵהייִליֶגער ַבּאֶׁשעֶפער ִאיְך ִוויל ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער 
ֵאייְנָמאל  ֶהעְרן  ָדאס  ֶוועט  ִקיְנד  ָדאס  ַאז  ִאיד", 
צּו  ָאְנֵהייְּבן  אֹויְך  ָדאס  ֶער  ֶוועט  ָנאְכַאָמאל  אּון 

טּון.
פּון  ִקיְנֶדער  ִדי  צּו  ֶרעְדן  ַאַסאְך  ַדאְרף  ֶמען 
ָזאְלן  ֵזיי  'ְּתִפָלה',  פּון  ַזאְך  ִדי  פּון  ָאן  ְקֵלייְנַווייז 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  צּוֶגעוואֹויֶנען  ִזיְך 
ָהאְּבן  ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ָדא  ֶזעֶנען  ֶעס  ַזאְך;  ֶיעֶדע 
ִקיְנֶדער צּו ֶּבעְטן ֶדעם  ִדי  מֹוָרא אֹויְסצּוֶלעְרֶנען 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ָהאְּבְנִדיג מֹוָרא 'ֶאְפָׁשר ֶוועט ִניְׁשט 
ֶגעֶׁשען ָדאס ָוואס ֵזיי ָהאְּבן ֶגעֶּבעְטן אּון ֵזיי ֶוועְלן 
ָדאס  ָאֶּבער  ֱאמּוָנה',  ִדי  אֹויף  ַקְשׁיּות  ַּבאקּוֶמען 
ִאיז ֵזייֶער ִניְׁשט ִריְכִטיג; ֶמען ַדאְרף אֹויְסֶלעְרֶנען 
ֶיעֶדע  אֹויף  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם  ֶּבעְטן  צּו  ִקיְנֶדער 
ָוואס  ֶגעֶׁשען ָדאס  ִניְׁשט  ִאיז  ַזאְך, אּון אֹויּב ֶעס 
ֶדער  "אֹויּב  ֵזיי:  ֶמען  ָזאְגט  ֶגעֶּבעְטן  ָהאְּבן  ֵזיי 
ֶעס  ִאיז  ֶגעטּון  ִניְׁשט  ָדאס  ָהאט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער 
ֵווייְסט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  גּוְטן,  צּום  ִזיֶכער 
ֶּבעֶסער ָוואס ִאיז גּוט אּון ָוואס ִניְׁשט". ָדאס ִאיז 
ַּביי ֶיעֶדע ָצָרה ַהֵׁשם ִיְׁשְמֵרינּו, צּום ֵּבייְׁשִּפיל, ֶמען 
ִדי  ָעֵלינּו אּון  ִמְׁשָּפָחה ֹלא  ִדי  ִאין  ַא חֹוֶלה  ָהאט 
ַגאְנֶצע ִמְׁשָּפָחה ֶנעְמט ִזיְך צּוַזאם אּון ֶמען ָזאְגט 
ֶיעֶנער  ִאיז  סֹוף  צּום  אּון  ְוַכדֹוֶמה  ְּתִהִלים  אֹויס 
ִדי  ִמיט  ַחֶזְר'ן  ֶוועְלט, ַדאְרף ֶמען  ִדי  ַאֶוועק פּון 
ִקיְנֶדער ַאז ִמיר ַדאְרְפן ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
פּון  ֶּבעְטן  ָזאל  ֶמען  ִוויל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ִאים, ָדאס ִאיז ַא ִמְצָוה פּון ּתֹוָרה, אּון אֹויּב ֶדער 
ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ָהאט ֶגעטּון ַאְנֶדעְרׁש - ִאיז ִזיֶכער 

ֶּבעֶסער ַאזֹוי.
ָהאט ֶדער ָחָכם ִגיֶעְנֶפעְרט. ָדאס ָקאן ִגיָמאְלט ַזיין 
ָזאל  ָגאט  ַאז  ֵטייֶגער.  ׁשְ ַדיין  אֹויף  קּוֶמען  ָזאל  ִאיְך  ַאז 
אֹוֶדער  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ֶנעֶמען  ַאֶוועק  ֶכל  ׂשֵ ֶדעם  ִמיר  יי  ּבַ
ִאיְך  ַאז  ַזיין  ָקאן  ֶוועִרין.  ְקַראְנק  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ָזאל  ִאיְך 
יְסטּו ֶדען ָנאר  ָזאל אֹויְך ֶוועִרין ְמׁשּוָגע. ָוואִרין ָוואס ּבִ

ְמׁשּוָגע.
ַא  ֶגעֶווען  ִאיז  ָחָכם  ֶדער  ִווי  ֶמען  ֶזעט  ָדא 
ָהאט  ֶער  ֶמעְנְטׁש,  ְׁשֶלעְכֶטער  ֶגעֶפעְרִליֶכער 
ָהאט  ַּתם  ֶדער  ִמדֹות;  ַפאְרָדאְרֶּבעֶנע  ֶגעַהאט 
ֶער  ְׁשטּוּב,  ִאין  ִזיְך  צּו  ֶגענּוֶמען  ַאַריין  ָדאְך  ִדיְך 
ָהאט ִזיְך ַאַריין ֶגעְׁשטּוְּפט ִאין ַא ְקֵליין ִוויְנְקל אּון 
ַאֶוועק ֶגעֶגעְּבן ַזיין ַגאְנֶצע הֹויז ַפאר ִדיר, ֶיעְצט 
ְטֶׁשעֶּפעְסטּו  ֶיעְצט  ִאים?!  פּון  חֹוֶזק  ַמאְכְסטּו 
ִאים ָזאֶגעְנִדיג: "דּו ִּביְסט ְמׁשּוָגע"?! ָדאס ַווייְזט 
דּו  ַאז  ָזאְגן  ָלאִמיר  ִּביְסט!  דּו  ַפאְרָדאְרְּבן  ִווי 
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ַדאְנק  ְמׁשּוָגע,  ַטאֶקע  ִאיז  ַּתם  ֶדער  ַאז  ַהאְלְסט 
ָאֶּבער  ְקלּוג,  ָיא  ִּביְסט  דּו  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ֶדעם 

ַפאְרָוואס ַדאְרְפְסטּו ִאים ָדאס ָזאְגן?!
ַגאְנֶצע  ִדי  ַאז  ַהאְלט  ָוואס  ָחָכם  ַאַזא  ָאֶּבער 
ָהאט  ֵקייֶנער  ִניְׁשט,  ִמיט  ָגאְרִניְׁשט  ִאיז  ֶוועְלט 
ִניְׁשט ַקיין ֵׂשֶכל ִאין ַזייֶנע אֹויְגן - ַפאר ִאים ַּפאְסט 
ַאזֹוי צּו ֶרעְדן, ֶער ַהאְלט ַאז ָנאר ֶער ַפאְרְׁשֵטייט 
ִאיז  ִאים  אֹויֶסער  אּון  ְקלּוג,  ִאיז  ֶער  ָנאר  אּון 

ָגאְרִניְׁשט ָדא.
ֵטייֶגער. ָדאס  ָנאר ַאז דּו ָזאְלְסט קּוֶמען אֹויף ַמיין ׁשְ
ַאזֹוי  ַזיין  ָזאְלְסט  דּו  ַאז  אֹוָפן.  ׁשּום  ּבְ ִגיָמאְלט  ִניט  ִאיז 
ַהּׁשֵם  יי  ּבַ ִגיֶעְנֶפעְרט.  ם  ַ�ּ ֶדער  ָהאט  ִאיְך.  ִווי  ָחָכם  ַא 
ֶהֶרף ַעִין )ַאזֹוי ִווי  ַרְך ִאיז ַאְלץ ֶמעְגִליְך. ָקאן ַזיין ּכְ ִיְ�ּבָ
ִליק( ַאז ִאיְך ָזאל קּוֶמען אֹויף ַדיין ָחְכָמה.  ֵאיין אֹויִגין ּבְ

ָהאט ֶדער ָחָכם אֹויס ִאים ֵזייֶער ִגיַלאְכט.
ִקיְנֶדער  ִדי  ִאין  ַאַרייְנֵלייְגן  ִמיר  ַדאְרְפן  ָדאס 
ַאֶלעס  ִאיז  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן  ַּביים  ַאז  ִזיְך,  ִאין  אּון 
ֶמעְגִליְך, ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיז ֵזייֶער ְגרֹויס, ַאז 

ֶמען ֶּבעט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַּבאקּוְמט ֶמען ֶעס.
ִדי  ֶגעְּבן  צּו  ִאיֶּבער  ִאיז  ַאְרֶּבעט  אּוְנֶזער  אּון 
ִלימּוִדים פּון ֶרִּבי'ן ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, ֶיעֶדער 
ִאיֶנעם  ֱאמּוָנה  ְׁשַטאְרֶקע  ַאַזא  ִמיט  ֶלעְּבן  ָזאל 
ִדי  ִאין  אּוְנז;  ֶגעְּבט  ֶרִּבי  ֶדער  ָוואס  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ַחִסידּות'ֶער,  אּון  ְקִהּלֹות  ַאַסאְך  ָדא  ִאיז  ֶוועְלט 
ֶמעְנְטְׁשן,  ַאַסאְך  ִמיט  ֲחתּונֹות  ְגרֹויֶסע  ֶזעט  ֶמען 
ָוואס  ֶמעְנְטְׁשן  ַאַסאְך  ָדא  ֶזעֶנען  ֵלייֶדער  ָאֶּבער 
ָהאְּבן ִניְׁשט ָדאס ִּביְסל ֱאמּוָנה ִאיֶנעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ֶדעְרַפאר ַדאְרף ֶמען ָדאס ַווייֶטער 
ַפאְרְׁשְּפֵרייְטן ַפאר ִדי ַגאְנֶצע ֶוועְלט, ַאז ָנאְך ִאיְדן 

ָזאְלן ִזיְך ֶדעְרִוויְסן פּון ִדי ִליְכִטיֶגע ִדיּבּוִרים.
ָזאְלן  ִמיר  ֶהעְלְפן  ָזאל  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֵׁשייֶנע  ַא  ָהאְּבן  ִמיר  ֶוועְלן  ֶרִּבי'ן  ֶדעם  ָפאְלְגן 

ֶלעְּבן, ָאֵמן.
ִׂשיָחה פּוֶנעם ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָנאְכ'ן ִׁשיעּור

ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן 
צּו ֵאייֶנע פּון ִדי ֶגעְסט: נּו, ָהאְסט ַהָנָאה פּוֶנעם 
ְׁשֶטעְטל? ֶעס ִאיז ַא ֵׁשייֶנע ְׁשֶטעְטל? ֶדער ְׁשֶטעְטל 
ִאיז ַאזֹוי ִווי ַיְבְנֵאל ָוואס מֹוֲהָרא"ׁש ָהאט ֶגעּבֹויט. 
)ִליקּוֵטי  ָזאְגט  ֶרִּבי  ֶדער  ִיְׂשָרֵאל?  ֶאֶרץ  ִאיז  ָוואס 
ְּבִחיַנת  הּוא  ִיְׂשָרֵאל  "ֶאֶרץ  קנה(:  ִסיָמן  א,  ֵחֶלק  מֹוֲהַר"ן 
ֱאמּוָנה", ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ִאיז ֱאמּוָנה; ֶמען ֶקען ַזיין 
ֶאֶרץ  ִאין  ִניְׁשט  ִאיז  ִיְׂשָרֵאל - אּון ֶמען  ֶאֶרץ  ִאין 
ִיְׂשָרֵאל, ֶמען ֶקען ַזיין ִאיְנְדרֹויְסן פּון ֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל 
ֶוועְנְדט  ִיְׂשָרֵאל, ַאֶלעס  ִאין ֶאֶרץ  ִאיז  - אּון ֶמען 
ִזיְך ִאין ִדי ֱאמּוָנה, ָדאס ִאיז ַיְבְנֵאל, ַיְבְנֵאל ִאיז ִדי 
ִלימּוִדים פּון 'מֹוֲהָרא"ׁש', ִדי ִלימּוִדים פּון 'ֲאֶׁשר 
ַיְבְנֵאל ָאֶּבער ֶמען ִאיז  ַזיין ִאין  ַּבַנַחל', ֶמען ֶקען 
ִאיְנְדרֹויְסן  ַזיין  ֶקען  ֶמען  אּון  ַיְבְנֵאל,  ִאין  ִניְׁשט 

פּון ַיְבְנֵאל אּון ֶמען ִאיז ִאין ַיְבְנֵאל.

ִאיז  ֶווער  ְׁשֶטעְטל,  ֶדער  אֹויְך  ִאיז  ַאזֹוי  אּון 
ְׁשֶטעְטל?  ִאין  ִניְׁשט  ִאיז  ֶווער  ְׁשֶטעְטל?  ִאין 
ֶדער ְׁשֶטעְטל ִאיז ֵאיין ַזאְך: ֱאמּוָנה; ֶלעְּבן ִמיְט'ן 
ֶרעְדן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  פּוֶנעם  ֶרעְדן  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, 
צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן - ִוויַלאְנג דּו טּוְסט ָדאס ִּביְסטּו 
 - ִניְׁשט  ָדאס  טּוְסט  דּו  ַאז  ָאֶּבער  ְׁשֶטעְטל  ִאין 
ֶקעְנְסטּו ַזיין ִאין ְׁשֶטעְטל ָאֶּבער דּו ִּביְסט ִניְׁשט 
ִדי  ִמיט  ֶלעְּבן  צּו  ִאיז  ִעיָקר  ֶדער  ְׁשֶטעְטל,  ִאין 

ִלימּוִדים ָוואס ֶדער ֶרִּבי ֶלעְרְנט אּוְנז.
ִׂשיָחה פּוֶנעם ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַפאְר'ן ַדאֶוועֶנען

ֵאייֶנער פּון ִדי ְמַלְמִדים ָהאְּבן ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם 
ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ַאז ֶער ְׁשִּפיְרט ִאין ֵחֶדר ִמיט 
ִדי ַּתְלִמיִדים ַאָּפאר ָמאל ַאז ֶער ִאיז צּו ְׁשְטֶרעְנג 
ֵווייְסט  ֵווייְך, ֶער  אּון ַאָּפאר ָמאל ַאז ֶער ִאיז צּו 
ִניְׁשט ָוואס ִאיז ִדי ִריְכִטיֶגע ֶוועג, ְׁשְטֶרעְנג ָאֶדער 

ֵווייְך.
ִאים  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט 
ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: ֶדער ֱאֶמת ִאיז ַאז ִקיְנֶדער ַדאְרְפן 
ַא  אּון  ְׁשְטֶרעְנְגֵקייט  ַא  ַדאְרְפן  ֵזיי  ֵּבייֶדע,  ָהאְּבן 
ֵווייְכֵקייט; רֹוב ָמאל ִפיְרט ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער צּו 
ַטאֶטע  ֶדער  ִאיז  ַאָמאל  ֵּבייֶדע,  ַּבאקּוֶמען  ֵזיי  ַאז 
אּון  ֵווייְך,  ֶמער  ַמאֶמע  ִדי  אּון  ְׁשְטֶרעְנג  ֶמער 
ַאָמאל ִאיז ֶעס ַפאְרֶקעְרט, ֶדער ַטאֶטע ִאיז ֶמער 
אֹויְך  ַאזֹוי  ְׁשְטֶרעְנג;  ֶמער  ַמאֶמע  ִדי  אּון  ֵווייְך 
ֶמער  ִׁשיעּור  ַמִגיד  ֶדער  ִאיז  ַאָמאל  ְיִׁשיָבה,  ִאין 
ַאָמאל  אּון  ֵווייְך,  ֶמער  ְמַנֵהל  ֶדער  אּון  ְׁשְטֶרעְנג 
ַפאְרֶקעְרט, ֶדער ַמִגיד ִׁשיעּור ִאיז ֶמער ֵווייְך אּון 

ֶדער ְמַנֵהל ֶמער ְׁשְטֶרעְנג.
ֶאֶרץ  ִאין  ֶגעְפֶרעְגט  ִמיר  ָהאט  ִאיְנֶגעְרַמאן  ַא 
ִיְׂשָרֵאל ַאז ֱהיֹות ֶער ִאיז ֵזייֶער ַמְצִליַח ִמיט ָּבחּוִרים 
ִאין ַא ְיִׁשיָבה ְטַראְכט ֶער צּו ֶעֶפעֶנען ַאן ֵאייֶגעֶנעם 
ִוויְסן ִצי ֶער ָזאל ֶעס טּון, ָהאּב ִאיְך  ְיִׁשיָבה, ֶער 
ָדאס  ָזאְלְסט  ְוִהָּזֵהר,  ִהָּׁשֵמר  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  ִאים 
ַחס ְוָׁשלֹום ִניְׁשט טּון, ַווייל ִאין ֶדער ְיִׁשיָבה וואּו 
ִדי  ְׁשְטֶרעְנג אּון  ֵזייֶער  ְמַנֵהל  ֶדער  ִאיז  ִּביְסט  דּו 
ָהאְּבן  ֶדעְרַפאר  ֶמעְנְטׁש  ֵווייֶכער  ַא  ֵזייֶער  ִּביְסט 
ֶוועְסט  ַאז דּו  ָאֶּבער  ִליּב,  ֵזייֶער  ִדי ָּבחּוִרים  ִדיר 
גּוט  ִניְׁשט  ֶוועט  ְיִׁשיָבה  ֵאייֶגעֶנעם  ַא  ֶעֶפעֶנען 
ִניְׁשט  ֶוועְלן  ִדי ָּבחּוִרים  ֵווייְך,  ִּביְסט צּו  ַזיין, דּו 
ְׁשְטֶרעְנְגֵקייט;  פּון  כַֹּח  ַאְנֶדעֶרע  ִדי  ַּבאקּוֶמען 
אֹויֶסער ַא ֶמעְנְטׁש ָוואס ִאיז ַאְנֶדעְרׁש ַאז ֶער ֶקען 

ַזיין ֵּבייֶדע צּוַזאֶמען, ְׁשְטֶרעְנג אּון ֵווייְך.
ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט  ֶדעְרָנאְך 
ֶגעֶלעְרְנט ְּבַחְברּוָתא ִמיט ֵאייֶנער פּון ִדי ַּתְלִמיִדים, 
)ַדף  ְקדֹוִׁשים  ַּפְרַׁשת  ָאְנֵהייּב  ַהָקדֹוׁש'  'זֹוַהר  ֶדעם 
פו:( וואּו ֶעס ְׁשֵטייט ַאז ֶווען ֶמען מּוָסר'ט ֵאייֶנעם 
ֹראׁש  ֶדער  ָהאט  ִליְּבַׁשאְפט,  ִמיט  ַזיין  ֶעס  ַדאְרף 
ֶמען  ֶזעט  ָדא  ָאְנֶגערּוְפן  ִזיְך  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה 
אּון  ִקיְנֶדער  צּו  ֶרעְדן  ַדאְרף  ֶמען  ַאזֹוי  ִווי  ׁשֹוין 

ַּתְלִמיִדים, ֶרעְדן ֵווייְך ִמיט ִליְּבַׁשאְפט.


