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

ְמִדיָנה ָקאן ִניט ַזיין ָאן ַא ֶמֶלְך.

ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: ְּכֵדי ַא ַזאְך ָזאל ַמְצִליַח 
ַזיין מּוז ֶעס ָהאְּבן ַא 'ִדיְקַטאטּור' - ֵאייֶנער ָוואס ִפיְרט ִדי ַזאְך. ָדאס 
ִאיז ֶגעָזאְגט ֶגעָוואְרן ֵסיי ִאין ְׁשטּוּב, ַאז ֶדער ַטאֶטע אּון ַמאֶמע ַדאְרְפן 
ָהאְּבן ַא ָוואְרט ִאיֶּבער ֵזייֶעֶרע ִקיְנֶדער, ִדי ִקיְנֶדער ָזאְלן ִוויְסן ַאז ֵזיי 
ַדאְרְפן ָפאְלְגן ִדי ֶעְלֶטעְרן, אּון ֵסיי ִאין ֵחֶדר, ָנאְך ִאין ָאְנֵהייּב ָיאר 
ַדאְרף ֶדער ְמַלֵמד ַאַריין ֵלייְגן ִאין ִדי ִקיְנֶדער ַא ִדיְסִציְּפִלין, ַאז ִדי 
ִקיְנֶדער ָזאְלן ִוויְסן ַאז ֶדער ְמַלֵמד ִאיז ֶדער ַּבַעל ַהַּבִית ִאין ְקַלאס, 
אּון ִאים ַדאְרף ֶמען ָפאְלְגן, אּון ַאזֹוי אֹויְך ַּביי ֵמייְדֶלעְך ִאין ְסקּול 
ִדיְסִציְּפִלין,  ַא  ַּתְלִמידֹות  ִאיֶרע  ִאין  ֵלייְגן  ַאַריין  ִטיְטֶׁשער  ִדי  ַדאְרף 
ַאז ֵזיי ָזאְלן ִוויְסן ַאז ִדי ִטיְטֶׁשער ִאיז ִדי ִפיֶרער ִאין ְקַלאס, אּון ֶמען 

ַדאְרף ִאיר ָפאְלְגן.

ִמְׁשָנה  ג',  ֶּפֶרק  )ָאבֹות  ָזאְגן  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִווי 

ִסיּפּוֵרי
יֹות ַמֲעֹשִ

ַנת תשפ"א ִלְפָרט  ת קוֶֹדׁש ִאיְנֶדעְרְפִרי, שְׁ בָּ ְטן ָטאג ֻסּכוֹת, שַׁ ֶדעם ֶעְרשְׁ
ה ד',  יוֹת, ַמֲעשֶׂ ן ִסּפּוֵרי ַמֲעשִׂ ִליָט"א ָאְנֶגעהוֹיבְּ יָבה שְׁ ָקָטן, ָהאט ֶדער רֹאׁש ְישִׁ

ַמד. ַזר שְׁ גָּ ֶלְך שֶׁ ה ִממֶּ ַמֲעשֶׂ

הֹויְּבט ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ָאן ִדי ַמֲעֶׂשה:

ִגיֶווען  גֹוֵזר  ֶער  ָהאט  ֶמֶלְך.  ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ַאָמאל  ִנִסים'.  ה  'ַמֲעׂשֶ
ן  ַלייּבְ ַמד. )ְדַהיינּו( ַאז ֶווער ֶעס ִוויל ּבְ אֹויף ֶדער ְמִדיָנה ֵגירּוׁש ִבְגֵזיַרת ׁשְ
ַמִדין. אּון ַאז ִניט. ָזאל ֶמען ִאים ַארֹויס  ִאין ֶדער ְמִדיָנה. מּוז ֶער ִזיְך ׁשְ
ַמְפִקיר  ין  ָהאּבִ ֵזיי  ָוואס  ֵטייל  ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ְמִדיָנה.  ין פּון ֶדער  ְטַרייּבִ
ָדאְרט  פּון  ֶזעֶנען  אּון  ירֹות.  ַעׁשִ ֵזייֶער  ִמיט  גּוְטץ  ֵזייֶער  ָגאר  ִגיֶווען 
יי ֶדער ֶאמּוָנה ֵזיי ָזאִלין ֶקעֶנען  ן ּבַ ַלייּבְ ֵדי ֵזיי ָזאִלין ּבְ ַדלּות ּכְ ַארֹויס ּבְ
ירֹות אּון  ין ַרְחָמנּות ִגיַהאט אֹויף ֵזייֶער ַעׁשִ ַזיין יּוִדין. אּון ַא ֵטייל ָהאּבִ

ן. ִליּבְ ֶזעֶנען ָדאְרְטן ִגיּבְ

ָזאְרֶגעְנִדיג:  ִזיְך  ֶגעְלט,  ֵזייֶער  אֹויף  ֶגעַהאט  ַרֲחָמנּות  ָהאְּבן  ֵזיי 
"ָוואס ֶוועט ַזיין ִמיט אּוְנֶזער ֶגעְלט?!"

נֹוֵהג  ֵזיי  ן  ָהאּבְ אְרְגן(  ַפאְרּבָ )ְדַהיינּו  ְבִצְנָעא  ַאנּוִסים  ִגיֶווען  ֵזיי  ֶזעֶנען 
ט  ין ֵזיי ִניׁשְ ֶפְרֶהְסָיא )ְדַהיינּו ַפאר ַלייט( ָהאּבִ ִגיֶווען ֶדעם ַדת פּון יּוִדין. אּון ּבְ

ִגיָטאְרט ִזיְך נֹוֵהג ַזיין ִווי יּוִדין.

ן. ִאיז ֶדער זּון ִגיָוואִרין ֶמֶלְך. אּון  ָטאְרּבְ ֶדער ָנאְך ִאיז ֶדער ֶמֶלְך ִגיׁשְ
ִגינּוֶמען  אְרף. אּון ָהאט ָאּפְ ין ִפיִרין ִדי ְמִדיָנה ֵזייֶער ׁשַ ָהאט ָאְנִגיהֹויּבִ
ֶער  ַמְחַמת  אּון  ָחָכם.  ְגרֹויֶסער  ַא  ִגיֶווען  ִאיז  ֶער  אּון  ְמִדינֹות.  ַאַסאְך 
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בעזרת השם יתברך

ת ִטיׁש ּבָ ַא ַמֲעֶׂשה ַפאְרן ׁשַ
א 
מענטש 
ס  א ו ו
לעבט נישט מיטן אייבערשטן איז א גרויסע סכנה 
צו האבן מיט אים א חברותא'שאפט; דער רבי זאגט 
)ליקוטי מוהר"ן, חלק ב', סימן ז'(: א מענטש וואס לעבט 

נישט מיטן אייבערשטן איז ערגער פון א חי', ווייל 
איז  שמים  יראת  מיט  נישט  לעבט  מענטש  א  אז 
ווי אברהם  אזוי  צווייטן,  צו הרג'נען א  ער מסוגל 
אבינו האט געזאגט פאר אבימלך )בראשית כ, יא(: "ִכּי 
ָאַמְרִתּי ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאֹלִקים ַבָּמּקֹום ַהֶזּה ַוֲהָרגּוִני", 
קיין  נישט  איז  שמים  יראת  אן  מענטש  א  ווייל 

מענטש.

מעשה:  א  דערציילט  אמאל  האט  מוהרא"ש 
זיך  האט   - חיות  די  פון  קעניג  דער   - לייב  דער 
אמאל ארויסגעלאזט אויף א שפאציר, ער האט זיך 
צום  טוען.  חיות  די  וואס  אינטערעסירן  געוואלט 
ער  אייזל, פרעגט  ער באגעגנט דעם  ערשט האט 
דעם אייזל: "פארוואס ביסטו אזוי צעבראכן?" האט 
דער אייזל געענטפערט: "ווייל דער מענטש האלט 

מיר  אויף  ארויף  לייגט  ער  מיר;  אויף  גרויס  זיך 
מיר  ער  שלאגט  נאכדעם  פעק,  און  זעק  שווערע 
מיט א שטעקן איך זאל גיין שנעלער, און אויב גיי 
ביטערע  איך  כאפ  אים  ווי  שנעל  אזוי  נישט  איך 
קלעפ", ווען דער לייב האט דאס געהערט האט ער 
געטראכט: 'איך מוז זען ווער איז דאס א 'מענטש' 
וואס גרויסט זיך אויף מיינע חיות'. דער לייב גייט 
ווייטער, קומט צו גיין צו אים א פערד, פרעגט אים 
דער לייב: "וואס הערט זיך עפעס?" ענטפערט דער 
פערד: "נישט גוט", פרעגט דער לייב: "פארוואס?" 
גרויס  זיך  "דער מענטש האלט  זאגט דער פערד: 
מיר  שטויסט  און  מיר  אויף  רייט  ער  מיר;  אויף 
שנעלער,  גיין  זאל  איך  שיך  אייזערנע  זיינע  מיט 
און אויב גיי איך נישט אזוי שנעל ווי ער וויל כאפ 
איך אריין פון אים שטארקע קלעפ", ווען דער לייב 
'איך דארף  געזאגט:  האט דאס געהערט האט ער 
שוין זען ווער איז דאס א 'מענטש' וואס גרויסט זיך 
אויף מיינע חיות'. ער גייט ווייטער, זעט ער דעם 
גרויסן קעמל, פרעגט ער דעם קעמל: "וואס הערט 
זיך עפעס?" ענטפערט דער קעמל: "עס איז מיר 

זייער ביטער, דער מענטש טראגט מיר אין מדבר 
מיט א שטריק ארום געבינדן אויף מיין האלז, עס 
האב  איך  וואס  וואכן  און  טעג  גיין  אריבער  קען 
אפילו נישט קיין טראפ וואסער צו טרינקען", האט 
איז דאס  ווער  זען  'איך דארף  געזאגט:  לייב  דער 
פון  געשפעט  און  ליצנות  וואס מאכט  'מענטש'  א 
א  זעט  און  ווייטער  גייט  לייב  דער  חיות'.  מיינע 
וואלף, דער לייב פרעגט דעם וואלף: "וואס הערט 
גוט",  "נישט  וואלף:  דער  ענטפערט  עפעס?"  זיך 
וואלף:  זאגט דער  פרעגט דער לייב: "פארוואס?" 
"איך בין געווען זייער הונגעריג, בין איך אריין אין 
לויפן  צו  געקומען  זענען  פלוצלינג  עסן,  חצר  א 
מכות  געגעבן  מיר  און  מיט שטעקענעס  מענטשן 
לעצטע  די  גע'הרג'ט,  כמעט  מיר  האבן  זיי  רצח, 
מינוט בין איך אנטלאפן פון זיי!" דער לייב ווערט 
זען  שוין  מוז  'איך  זאגט:  און  נייגעריג  זייער  שוין 
וואס  'מענטש'  זיך:  רופט  וואס  דעם באשעפעניש 
ער האלט זיך גרויס אויף אלע מיינע חיות'. ענדליך 
טרעפט דער לייב אן דעם פוקס און פרעגט אים: 
"זאג מיר פוקס, דו ביסט דאך דער קלוגסטער פון 

פרשת וירא
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 שנה 2, גליון 4
)19(



ב

ב'(: "ַרִּבי ֲחִניָנא ְסַגן ַהֹּכֲהִנים אֹוֵמר: ֱהֵוי ִמְתַּפֵּלל ִּבְׁשלֹוָמּה ֶׁשל ַמְלכּות, 
ִניְׁשט  ֶקען  ַלאְנד  ַא  ְּבָלעֹו",  ַחִּיים  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  מֹוָרָאּה,  ֶׁשִאְלָמֵלא 
ָאְנֵגיין ָאן ַקיין ִדיְקַטאטּור, ַווייל ֶעס מּוז ַזיין ָאְרְדענּוְנג אּון ֵסֶדר, אּון 

ָאן ֶדעם ֶצעַפאְלט ִדי ַגאְנֶצע ַלאְנד.

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

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

ר ָוואס  ָהאט ִזיְך ֶדער ֶמֶלְך ָאן ִגירּוְפן אּון ָהאט ִגיָזאְגט צּו ֶדעם ׂשַ
ין  ֶגעּבִ ִדיר  ִאיְך  ָזאל  בֹוד  ּכָ ֵאיין  ַפאר  ָוואס  אֹוֵנס.  ֵאיין  ִגיֶווען  ִאיז  ֶער 
ִגיֶווען ִמיט ַמייֶנע ִקיְנֶדער. ָזאל  ֶדער ַפאר ָוואס דּו ָהאְסט ִמיְך ַמִציל 
לֹויז ׁשֹוין  יְסט דּוְך ּבְ ר )ְדַהיינּו ַפאר ַא ַהאר( דּו ּבִ ִאיְך ִדיְך ַמאִכין ַפאר ֵאיין ׂשַ
ין ֶגעְלט. דּו ָהאְסט ַאֵליין ֶגעְלט. ָזאג ָוואס  ָרָרה. ָזאל ִאיְך ִדיר ֶגעּבִ ַא ׂשְ
ַווַדאי טּון. ָהאט ֶדער אֹוֵנס  בֹוד דּו ִוויְלְסט. ֶוועל ִאיְך ֶעס ִדיר ּבְ ַפאר ַא ּכָ
ער ָטאן ָוואס ִאיְך ֶוועל ָזאִגין. ָזאְגט ֶדער  ִגיֶעְנֶפעְרט, ֶוועְסטּו ִמיר ָאּבֶ
ַווַדאי ָטאן ָוואס דּו ֶוועְסט ֶוועִלין. ָהאט ֶדער  ֶמֶלְך. יֹוא ִאיְך ֶוועל ִדיר ּבְ
יי ַדיין ְמלּוָכה. ָהאט ִאים  יי ַדיין ְקרֹוין אּון ּבַ ֶווער ִמיר ּבַ אֹוֵנס ִגיָזאְגט ׁשְ
בֹוד  וואֹויִרין. ָהאט ִזיְך ֶדער אֹוֵנס ָאְנִגירּוְפן. ָגאר ַמיין ּכָ ֶדער ֶמֶלְך ִגיׁשְ
)ְדַהיינּו ַפאר ַלייט( ִאיְך  ֶפְרֶהְסָיא  ּבְ ַזיין ֵאיין ְיהּוִדי  ִאיז. ַאז ִאיְך ָזאל ֶמעִגין 

ֶפְרֶהְסָיא. ִפיִלין ּבְ ָזאל ֶמעִגין ֵלייִגין ַטִלית אּון ּתְ

ִמיט  ֶגעֶווען  ַמֲאִריְך  ֵזייֶער  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט  ָדא 
ָוואס  ָדאס  ִאיז  ִאיד  ַא  פּון  ִׂשְמָחה  ַגאְנֶצע  ִדי  ְּבֶרען:  אּון  ֶגעְׁשַמאק  ַא 
ֵלייְגן  ֶמעְגן  ָזאל  ִאיְך  ִאיז  ָּכבֹוד  ַמיין  "ָגאר  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  אֹוֶנס  ֶדער 
ַטִלית אּון ְּתִפיִלין"; ֶמען ַדאְרף ִזיְך ֵזייֶער ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם: 'ַיֵּׁשר ֹּכַח 

ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ִאיְך ֶקען ֵלייְגן ַטִּלית ּוְתִפיִלין'.

ַקיין  ִניְׁשט  ִמיר  ָהאְּבן  ַהייְנט  ַאז  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער  ֶגעלֹויְּבט 
ֶרעִגירּוְנג ָוואס ָלאְזט ִניְׁשט ֵלייְגן ַטִּלית ּוְתִפיִלין, ֶמען ֶקען רּוִאיג ֵלייְגן 
ַטִּלית ּוְתִפיִלין ָאן ַקיין ְׁשֶטער, ָאֶּבער פּון ִדי ַאְנֶדעֶרע ַזייט ָהאְּבן ִמיר 
ֶעֶּפעס ַאְנֶדעְרׁש ָוואס ֶנעְמט ַאֶוועק פּון ֵלייְגן ַטִּלית ּוְתִפיִלין, ָדאס ִאיז 
ִדי ֶגעְלט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, ַאז ֶעס ַמאְכט ִזיְך דּו ִּביְסט אֹויְפֶגעְׁשַטאֶנען 
ְׁשֶּפעט, ַדיין ַּבַעל ַהַּבִית ַוואְרט ׁשֹוין אֹויף ִדיר, ַדיין ַאְרֶּבעט ַדאְרף ֶוועְרן 
ֶגעטּון, ִּביְסטּו ִאין ַא ִנָסיֹון פּון ִניְׁשט ֵגיין ַדאֶוועֶנען, קּוְמט אֹויס ַאז ִדי 
ֶגעְלט ְׁשֶטעְרט ִדיְך פּון ֵגיין ִאין שּוְהל ַדאֶוועֶנען ַׁשֲחִרית, ֵלייְגן ַטִּלית 

ּוְתִפיִלין ִווי ַא ִאיד ַדאְרף טּון.

ָזאְגט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: ֶעס ִאיז ִניְׁשט ָדא ַאַזא ַזאְך 'ִאיְך 

ַדאְרף לֹויְפן ַאְרֶּבעְטן, ַּבאְלד ֶוועל ׁשֹוין ֵגיין ַדאֶוועֶנען, ִאיְך ֶוועל ִמיְך 
ׁשֹוין ַּבאְלד ַאן ֵעָצה ֶגעְּבן...' ֶדער ָטאג ֶגעבט ִזיְך ֵאיין ְדֵריי אּון ֶעס ִאיז 
ֵגייט  ִדי ָטאג ִאיז ָגאר קּוְרץ, ֶמען  ָוואס  ִוויְנֶטער  ַנאְכט, ּוִבְפָרט ֶיעְצט 
אר ֶעְרֶלעִדיְגן ָדאס אּון ֶיעְנץ,  אר ַאָּפאר ִמינּוט ִאין ַּבאְנק, ֶמען ֵגייט נַָ נַָ
ֶמען ֵגייט ַאִּביְסל ִאין ָאִפיס, אּון ְּפלּוְצִליְנג ִאיז ַנאְכט... ֶדער ָטאג ִאיז 

ַפאְרֵּביי; לֹויף ְגַלייְך ַדאֶוועֶנען - ַאז ִניְׁשט ַדאֶוועְנְסטּו ִניְׁשט.

ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך ִאיְנֶדעְרְפִרי ַדאְרף ֶמען ֵגיין ִאין שּוְהל ַדאֶוועֶנען, 
ִאיז  ֶעס  ַפאְרֶדעם,  ַּבאְנק  ַקיין  ִניְׁשָטא  ַפאְרֶדעם,  ִּביְזֶנעס  ַקיין  ִניְׁשָטא 
ָגאְרִניְׁשט ָדא ַפאְרֶדעם; ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ִמיט ִמְנָחה, ִדי ֶעְרְׁשֶטע ִמינּוט 
'ִמְנָחה  פּון  ְזַמן  ִדי  ֶוועְרט  ֶעס  ִמְנָחה,  ַדאֶוועֶנען  ׁשֹוין  ֶקען  ֶמען  ָוואס 
ְּגדֹוָלה', ֵגיי ַדאֶווען ִמְנָחה, 'ָאֶּבער ִאיְך ִוויל ָדאְך ַזיין ַא ְלַכְּתִּחיָלה'ִדיֶגער 
ְיִׁשיָבה  ִוויל ַוואְרְטן אֹויף 'ִמְנָחה ְקַטָּנה'' - ָזאְגט ֶדער ֹראׁש  ִאיד, ִאיְך 
ֶדעְרָנאְך  ַווייל  ְקַטָּנה,  ִמְנָחה  אֹויף  ִניְׁשט  ֲאִפילּו  ַוואְרט   - ְׁשִליָט"א: 
ַדאֶוועְנְסטּו ִניְׁשט; אּון ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ִמיט ַמֲעִריב, ְגַלייְך ַּביים ְזַמן, ִדי 
ֶעְרְׁשֶטע ֶגעֶלעְגְנֵהייט ָוואס ֶמען ֶקען ׁשֹוין ַדאֶוועֶנען ַמֲעִריב, ֵגיי ַדאֶווען 

ַמֲעִריב.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָזאְגט ַווייֶטער: ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ָזאְגט )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן ח( אֹויף ֶדעם ָוואס ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 
ַּכָמה  ִיְׂשָרֵאל  "ַמֲחֵנה  ֶגעָזאְגט:  ָהאט  ַהָּבָׁשן  ֶמֶלְך  עֹוג  נד.(:  )ְּבָרכֹות  ָזאְגן 
ַּבאְרג  ַא  אֹויְסֶגעִריְסן  אּון  ֶגעַגאְנֶגען  ִאיז  ֶער  אּון  ַּפְרֵסי",  ְּתָלָתא  ַהֵוי? 
ִאיְדן. ָהאט  ִדי  ַוואְרְפן אֹויף  ְדֵריי ַּפְרָסה, ֶער ָהאט ָדאס ֶגעָוואְלט  פּון 
ְקֵלייֶנע  ֶגעקּוֶמען  ֶזעֶנען  ֶעס  ַאז  ֶנס  ַא  ֶגעַמאְכט  ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער  ֶדער 
ֶוועֶרעְמֶלעך אּון ֶגעֶלעֶכעְרט ֶדעם ַּבאְרג ִּביז ֶדער ַּבאְרג ִאיז ִאים ַאַריין 
ֶגעַפאְלן אֹויְפן ַהאְלז אּון ִאים ֶדעְרְׁשִטיְקט, ָנאְכֶדעם ִאיז ֶגעקּוֶמען ֹמֶׁשה 
ַרֵּבינּו, ֶער ָהאט ֶגעֶגעְּבן ַא ְׁשְּפִריְנג אּון ִאים ֶדעְרַלאְנְגט ַא ְקַלאּפ אֹויף 

ַזיין ִפיס אּון ִאים ֶגע'ַהְרְג'ֶעט.

ָהָרע'  'ֵיֶצר  ִאיז ֶדער  ַהָּבָׁשן' ָדאס  ֶמֶלְך  ַאזֹוי: 'עֹוג  ֶרִּבי  ָזאְגט ֶדער 
ָוואס ֶער ָהאט ַפייְנט ֶיעְדן ִאיד אּון ִוויל ִאים ַהְרְג'ֶנען. ֶווען ֶער ֶזעט ַאז 
ַא ִאיד ַהאְלט ִזיְך ִאין ַמֲחֶנה ִיְׂשָרֵאל דּוְרְך ִדי 'ְּתָלָתא ַּפְרֵסי', ָדאס ֵהייְסט 
ֶוועל  'ִאיְך  ָזאְגט:  אּון  ִאים  ִאיֶּבער  ִזיְך  ֶער  ֶנעְמט  ְּתִפילֹות,  ְדֵריי  ַזייֶנע 
אֹויְסַרייְסן פּון ִאים ִדי ְדֵריי ְּתִפילֹות, ַאזֹוי ֶוועל ִאיְך ִאים ַארֹויְסֶנעֶמען 

פּון ַמֲחֶנה ִיְׂשָרֵאל'.

ֶזעט ֶמען פּון ֶדעם ַאז ֶמען ַכאְּפט ִזיְך ָאן ִאין ִדי ְדֵריי ְדֵריי ְּתִפילֹות, 
ִיְׂשָרֵאל,  ַמֲחֶנה  ִאין  ֶמען  ִאיז  ֶדעָמאְלט  ַמֲעִריב  אּון  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית, 
ֶמען  ַאז  ָאֶּבער  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן,  ַּביים  ֶדעְרַהאְלְטן  ִזיְך  ֶמען  ֶקען  ֶדעָמאְלט 
ַווייט  ֵזייֶער  ֵלייֶדער  ֶמען  ֶקען  ֶדעָמאְלט  ְּתִפילֹות  אֹויְסָלאְזן  ָאן  ֵהייְּבט 
ַאֶוועק ַפאְלן, ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי ֶדעְרֵצייְלט ָדא ִאין ִדי ַמֲעֶׂשה ַּביים 
סֹוף ַאז ֶעס ָהאט ֶגעְּבֶרעְנט ַא ְגרֹויֶסע ֵפייֶער ָוואס ֶווער ֶעס ִאיז ָנאְנט 

'מענטש'  דעם  מיט  טון  מען  קען  וואס  חיות,  אלע 
וואס שפעט פון אלע חיות?" זאגט דער פוקס פארן 
שטערקער  איז  מענטש  דער  המלך,  "אדוני  לייב: 
פון אונז אלע!" האט זיך דער לייב אויפגערעגט און 
געזאגט: "איך וועל טרעפן דעם מענטש און זיך נוקם 

זיין אין אים איינמאל פאר אלעמאל".

איין טאג גייט דער לייב אין וואלד, פלוצים זעט 
ער ווי א 'מענטש' קומט צו גיין, פרעגט דער לייב: 
"ווער ביסטו?" ענטפערט ער: "איך בין א מענטש", 
פרעגט אים דער לייב: "דו ווילסט זיך פארמעסטן 
זאג  שטערקער?"  איז  עס  ווער  זען  צו  מיר  מיט 
צו  זיך  גרייט  בין  "איך  לייב:  פארן  מענטש  דער 
דא  מיר  דארפסט  דו  אבער  דיר  מיט  פארמעסטן 
ווארטן, ווייל איך האב איבער געלאזט מיין כח אין 
שטוב; איך גיי אהיים נעמען מיין כח, ווען איך וועל 

צוריק קומען וועלן מיר זיך פארמעסטן ווער עס איז 
שטערקער", זאגט דער לייב: "ערלעדיגט, גיי אהיים 
מענטש  דער  זיך  האט  דא",  דיך  ווארט  איך  און 
אנגערופן צום לייב: "איך האב מורא אז דו וועסט 
נישט  דארפסט  "נע,  לייב:  דער  זאגט  אנטלויפן", 
מורא האבן, איך ווארט דיר דא", האט דער מענטש 
זאל  איך  אז  מסכים  "ביסטו  לייב:  דעם  געפרעגט 
נישט קענען  זאלסט  דו  אז  בוים  צום  צובינדן  דיר 
אנטלויפן?" זאגט דער לייב: "יא"; האט דער מענטש 
ארום געבינדן דעם לייב און אים דערלאנגט מכות 

רצח ביז ער האט אים דער'הרג'ט...

דעריבער דארף מען זייער אכטונג געבן מיט 
וועם מען חבר'ט זיך, כדי מען זאל נישט האבן אזא 

פנים ווי דער לייב האט געהאט ביים סוף.

פ(:  סימן  הר"ן,  )שיחות  זאגט  רבי  הייליגער  דער 
ָהָאָדם  ֶאת  ּוְלָהִסית  ִלְמֹנַע  ֹּכַח  ָלֶהם  ֵיׁש  ָאָדם  "ְּבֵני 
ִמן  יֹוֵתר   - ֱאֶמת  ּוִמַּצִּדיֵקי  ַהּבֹוֵרא  ֵמֲעבֹוַדת  ְלַרֲחקֹו 
אוועק  כח  א  האט  חבר  שלעכטע  א  ָהָרע",  ַהֵּיֶצר 
צו נעמען דעם מענטש פונעם אייבערשטן און פון 
דערפאר  הרע;  יצר  דער  ווי  מער  צדיקים  אמת'ע 
דארף מען זייער אכטונג געבן מיט וועם מען חבר'ט 

זיך.

אז דו הערסט איינעם רעדן ניבול פה זאלסטו 
אנטלויפן פון אים; אז איינער שיקט דיר שלעכטע 
מעסידזשעס און שלעכטע בילדער זאלסטו זיך היטן 
פון יענעם ווי פון פייער, ווייל ער וועט דיר צו נעמען 
די וועלט און יענע וועלט, ער וועט דיר בינדן אזוי 
ווי יענער האט געבינדן דעם לייב און אים גע'הרג'ט.

)עצתו אמונה שופטים תשע"ח(



ג

ָהאְּבן  ָוואס  ִדי  ָאֶּבער  ִהיץ,  ִדי  פּון  ֶגעָוואְרן  ַפאְרְּבֶרעְנט  ִאיז  ֶגעקּוֶמען 
ָאְנֶגעַהאט ַטִּלית ּוְתִפיִלין ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעַראֶטעֶוועט ֶגעָוואְרן פּון ִדי ֵפייֶער 
- ָזאְגט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א: ִדי ֵפייֶער ָדאס ִאיז ֶדער ְגרֹויֶסער 
ִנְסיֹונֹות,  ְׁשֶוועֶרע  פּון  ֵפייֶער  ַא  ֶמעְנְטׁש,  ִאיֶנעם  ְּבֶרעְנט  ָוואס  ֵפייֶער 
ֶדער ֵיֶצר ָהָרע ְּפרּוִּביְרט ֶיעְדן ֵאייֶנעם ַאָראּפ צּו ַוואְרְפן ִאין ֶעְקְלִדיֶגע 
ְׁשמּוִציֶגע ַמֲעִׂשים, ִאין ִּביֶטעֶרע ֲעֵבירֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן, ָאֶּבער ַאז ֶמען 
ַהאְלט ִזיְך ְׁשַטאְרק ָאן ִאין ִדי ָּפׁשּוט'ֶע ַזאְכן, ֶמען ֵלייְגט ֶיעְדן ָטאג ַטִּלית 
ּוְתִפיִלין, ֶקען ֶמען ִזיְך ַראֶטעֶווען פּון ַזיין ְּבֶרעֶנעִדיֶגע ֵפייֶער אּון ְּבַלייְּבן 

ַּביים ֵאייֶּבעְרְׁשְטן.

אֹויף ֶדעם ַדאְרף ֶמען ְׁשֶטעְנִדיג ֶּבעְטן ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן: "ֵהייִליֶגער 
ִוויל  ִאיְך  ַמֲעִריב,  אּון  ִמְנָחה  ַׁשֲחִרית,  ַדאֶוועֶנען  ִוויל  ִאיְך  ַבּאֶׁשעֶפער 

ֵלייְגן ַטִּלית ּוְתִפיִלין".

ָדאס ָהאְּבן ִמיר ֶגעֶּבעְטן ֶיעְדן ָטאג אּום ֲעֶׂשֶרת ְיֵמי ְּתׁשּוָבה פּוֶנעם 
ֶׁשל  "ִרּבֹונֹו  ַהַחִיּים",  ְבֵּסֶפר  "ְוָכְּתֵבנּו  ֶעְׂשֵרה(:  ְׁשמֹוֶנה  )ְּתִפיַלת  ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
עֹוָלם ֶהעְלף ִמיר ַאז ֶדער ֵסֶפר ָזאל ַזיין ַא ֶלעֶּבעִדיֶגער ֵסֶפר, ִאיְך ָזאל 

ִליּב ָהאְּבן צּו ַדאֶוועֶנען, ִאיְך ָזאל ָהאְּבן ַא ַחיֹות ִאיֶנעם ַדאֶוועֶנען".

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן צּו ֵאייֶנעם: דּו 
ַמאְכְסט ָדאְך ׁשֹוין ַּבאְלד ַּבר ִמְצָוה, ַדיין זּון ֶוועְרט ׁשֹוין ַּבאְלד ְדַרייְצן 
ָיאר; ֶמען ֶקען ִניְׁשט ֶנעֶמען ַא יּוְנֶגעל פּון ְדַרייְצן ָיאר אּון ָזאְגן: "ֵלייג 
ְּתִפיִלין!", "טּו ָאן ְּתִפיִלין!", ָדאס ַדאְרף ֶמען ׁשֹוין ָזאְגן פּון ִדי ֶצען ָיאר 
ַּבאְלד  ַאז  ְׁשַטאְרק  ַאזֹוי  ׁשֹוין  ִזיְך  ְפֵריי  "ִאיְך  ִקיְנד:  ַפאְר'ן  ָאְנֶגעהֹויְּבן 
ֵגייְסטּו ׁשֹוין ָאְנטּון ְּתִפיִלין...", "ִאיְך ֶקען ׁשֹוין קֹוים ַוואְרְטן אֹויף ַדיין 
ְגֶרעְסֶטע  ַמיין  ִאיז  "ָדאס  ְּתִפיִלין...",  ָאְנטּון  ֵגייְסט  דּו  ֶווען  ִמְצָוה  ַּבר 
ִׂשְמָחה ַאז דּו ֵגייְסט ָאְנטּון ְּתִפיִלין", ַאזֹוי ְדֵרייְדט ֶמען אֹויס ֶדעם ִקיְנְד'ס 
ָקאּפ ֶער ָזאל ְטַראְכְטן ְגָראד, ֶער ָזאל ִוויְסן ַאז ַזיין ַּבר ִמְצָוה ִאיז 'ֵלייְגן 
ְּתִפיִלין', ָדאס ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ַּבר ִמְצָוה. ָאֶּבער אֹויּב ְגֵרייט ֶמען ִניְׁשט ָאן 
ָדאס ִקיְנד ָוואס ִדי ַּבר ִמְצָוה ִאיז, ָוואס ִאיז ִדי ַגאְנֶצע ַּתְכִלית פּון ֶוועְרן 
אר צּו ְטַראְכְטן פּון  ַא ָּגדֹול, ֶדעָמאְלט ִאיז ַזיין ַגאְנֶצע ָקאּפ ַפאְרנּוֶמען נַָ
ִדי ָקאִליְרן פּון ִדי ִטיְׁשִטיֶכער ָוואס ֵגייט ַזיין ַּביי ַזיין ַּבר ִמְצָוה, ָוואס ֶעס 
ֵגייט ַזיין ִדי ֶמעְניּו ַּביי ִדי ַּבר ִמְצָוה, ָוואס ֵגייט ַזיין ִדי ָפאר-ְׁשֵּפייז, ִדי 
ָנאְך-ְׁשֵּפייז, ִדי ָאְנֵהייּב ְׁשֵּפייז ָוואס קּוְמט ָנאְך ֶּבעָפאר ִדי ָפאר-ְׁשֵּפייז...

ַחֶזְר'ט  ֶמען  ָוואס  ַווייֶטער:  ָזאְגט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ִמיט ִקיְנֶדער ָדאס ֶנעֶמען ֵזיי ָאן; ַא ַטאֶטע ָוואס ִזיְנְגט ַא ַגאְנְצן ֶעֶרב יֹום 
טֹוב: "ֶעס קּוְמט ׁשֹוין יֹום טֹוב", "ִאיְך ֶקען ׁשֹוין קֹוים ַוואְרְטן אֹויף יֹום 
טֹוב", "ִאיְך ָהאּב ַאזֹוי ְׁשַטאְרק ִליּב יֹום טֹוב", ַא ַגאְנץ יֹום טֹוב ַטאְנְצט 
ֶער ִמיט ִדי ִקיְנֶדער: "ַא ְמַחֶיה יֹום טֹוב", "ָדאס ִאיז ַמיין ֶׁשעְנְסֶטע יֹום 
טֹוב" - ֵגייט ָדאס ַאַריין ִאין ִדי ִקיְנֶדער, אּון ִדי ִקיְנֶדער ֶוועְלן ִזיְך אֹויְך 
יֹום טֹוב:  ֶעֶרב  ְקֶרעְכְצן  ָוואס  ֶעְלֶטעְרן  ָאֶּבער  יֹום טֹוב;  ִמיְט'ן  ְפֵרייֶען 
"אֹוי, ֶעס קּוְמט ׁשֹוין ִוויֶדער יֹום טֹוב, ֶעס ָקאְסט ַאזֹויִפיל ֶגעְלט, ִאיְך 
ָהאּב ִניְׁשט ַקיין ֹּכַח צּו ֶדעם", ֶוועְלן ִדי ִקיְנֶדער ִניְׁשט ִליּב ָהאְּבן ֶדעם 
אר זּוְכן וואּו ֶמען ֶקען ַאְנְטלֹויְפן פּוֶנעם יֹום טֹוב,  יֹום טֹוב, ֵזיי ֶוועְלן נַָ

וואּו ֶמען ֶקען ַאְנְטלֹויְפן פּון ִמְצֹות ַרֲחָמָנא ִליְצָלן.

ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ִאיז ֶנעְכְטן צּוֶגעקּוֶמען צּו ִמיר ִאין סּוָּכה, ָזאֶגעְנִדיג: 
"ֶווען ִניְׁשט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ֵווייס ִאיְך ִניְׁשט וואּו ִאיְך ָוואְלט ַהייְנט 
ֶגעֶווען - ִאיְך ָוואְלט ִניְׁשט ַמָמׁש ַאֶוועק ֶגעָפאְרן ַקיין ֶעירָמאְנט אֹויף 
ִּתְׁשֵרי, ָאֶּבער ִאיְך ָוואְלט ִזיְך ַווייֶטער ֶגעְדֵרייְדט ָדא ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג 
אּון פּון ִאיְנְדרֹויְסן ָוואְלט ֶמען ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶקעְנט ֶזען אֹויף ִמיר, ָאֶּבער 
ִאיֶנעֵווייִניג ָוואְלט ִאיְך ָגאְרִניְׁשט ֶגעַהאְלְטן - ִאיְך ָהאּב ִניְׁשט ַקיין ֹּכַח 
רּוִאיֶגע  ִדי  קּוֶמען  ׁשֹוין  ָזאל  ֶעס  ַהְלַוואי  ִּתְׁשֵרי,  חֹוֶדׁש  ַגאְנֶצע  ִדי  צּו 
ָוואְכן פּון ַּפְרַׁשת ֹנַח, ֶלְך ְלָך; ָאֶּבער ַא ַדאְנק ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְפֵריי ִאיְך 
ָיִמים טֹוִבים" - ָהאט  ִדי  ִזיְך ִמיְט'ן יֹום טֹוב, ִאיְך ָהאּב ִליּב ַּבאקּוֶמען 
ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א אֹויְסֶגעִפיְרט: ַאז ֶעְלֶטעְרן ְקֶרעְכְצן ָאּפ ֶדעם 
ַגאְנְצן ֶעֶרב אּון יֹום טֹוב ִווי ְׁשֶווער ֶדער יֹום טֹוב ִאיז - ֶוועְלן ִדי ִקיְנֶדער 

ִניְׁשט ִוויְלן ִוויְסן פּון יֹום טֹוב.

ַמיין ַמאֶמע ִּתְחֶי' ָהאט ִמיר ֶדעְרֵצייְלט: ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ֶעְלֶטעֶרע 
ֵזייֶער ַאן ִאיְנֶטעֶרעַסאְנֶטע ַזאְך, ֶיעֶדעס ָמאל  ְפרֹוי ָוואס ָהאט ֶגעַהאט 
ִניְׁשט  ָהאט  ֵקייֶנער  ֶגעֵווייְנט,  ִזי  ָהאט  ַגאס  ִאין  ֶגעֶרעְגְנט  ָהאט  ֶעס 
ֵווייֶנען, ֶמען ָהאט ְּפרּוִּביְרט ַארֹויס צּו  ִאיר  ִדי אּוְרַזאך פּון  ֶגעוואּוְסט 
ִניְׁשט  ֶעס  ָהאט  ֶמען  ָאֶּבער  ִאיז  ֵווייָטאג  ִאיר  ָוואס  ִאיר  פּון  ַּבאקּוֶמען 
ֶגעֶקעְנט ֶדעְרֵגיין, ִאיֶרע ִקיְנֶדער ָהאְּבן ִאיר ֶגעָוואְלט ֶהעְלְפן פּון ִאיר 
ֵווייָטאג ָהאְּבן ֵזיי ִזיְך ַאַריין ֶגעֵלייְגט ֶגעוואֹויר ֶוועְרן ָוואס ִאיר ֶגעֵוויין 
ָעֶליָה  ַמאֶמע  ִאיר  ֶאֶמת,  ֶדעם  ֶגעָוואְרן  ֶגעוואֹויר  ֶזעֶנען  ֵזיי  ִּביז  ִאיז, 
ַוואְׁשן  פּון  ַּפְרָנָסה  ַא  ֶגעַהאט  ְקִריג  ַפאְר'ן  ִאיְנֶדעְרֵהיים  ָהאט  ֲהָׁשלֹום 
ֶוועׁש, ִזי ִאיז ֶגעֶווען ִדי ֶוועֶׁשעְרֶקע, ִזי ָהאט ֶגעַדאְרְפט ַוואְׁשן ִדי ֶוועׁש 
אּון אֹויְך אֹויְסְטִריֶקעֶנען, ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ַקיין ְדֵרייֶער, ָהאט ֶמען 
ֶגעַדאְרְפט אֹויְפֶהעְנֶגען ִדי ֶוועׁש ִאיְנְדרֹויְסן ֶעס ָזאל ִזיְך אֹויְסְטִריֶקעֶנען, 
ַּפְרָנָסה,  ַקיין  ֶגעַהאט  ִניְׁשט  ִזי  ָהאט  ֶגעֶרעְגְנט  ָהאט  ֶעס  ָמאל  ֶיעֶדעס 
ַווייל ִזי ָהאט ִניְׁשט ֶגעֶקעְנט אֹויְפֶהעְנֶגען ִדי ֶוועׁש ִאיְנְדרֹויְסן, ְפֶלעְגט ִזי 
ֵווייֶנען פּון ַצַער, אּון ָדאס ִאיז ׁשֹוין ַאִריֶּבער צּו ִדי ִקיְנֶדער ַאְלס ְמסֹוָרה 
פּון ִדי ֶעְלֶטעְרן... ִדי ַגאְנֶצע ִמְׁשָּפָחה ִפיְרט ִזיְך ֶווען ֶעס ֶרעְגְנט ֵווייְנט 
ֶמען... ִדי ֶזעְלֶּבע ִאיז ִמיט ִאיִדיְׁשֵקייט, ֶווען ִקיְנֶדער ֶזעֶען ִווי ֶעְלֶטעְרן 
ְקֶרעְכְצן פּון יֹום טֹוב, פּון ַא ִמְצָוה, ֲאִפילּו ִדי ֶעְלֶטעְרן ְקֶרעְכְצן צּוִליּב 
ַא ִסיָּבה, ַווייל ֵזיי ָהאְּבן ִניְׁשט ָדאס ֶגעְלט ְוַכּדֹוֶמה, ָאֶּבער ִדי ִקיְנֶדער 
ֵווייְסן ִניְׁשט ִדי אּוְרַזאך פּון ָדאס ֵווייֶנען אּון ְקֶרעְכְצן, ַּבאקּוֶמען ֵזיי ַא 
ֶגעִפיל ַאז ִמְצֹות ֶזעֶנען ִּביֶטער, ִמְצֹות ִאיז ִניְׁשט ַקיין גּוֶטע ַזאְך, ִּביז ֵזיי 
ִוויְלן ׁשֹוין ִניְׁשט ֶהעְרן פּון יֹום טֹוב, ֵזיי ִוויְלן ׁשֹוין ִניְׁשט ִוויְסן פּון ַקיין 

ִמְצֹות.

ִאיְך ָהאּב ֶגעַהאט ַא ָׁשֵכן, ֶער ָהאט ֶגעוואֹויְנט ִאין ַמיין ִּבְנָין )ַהייְנט 
ַצייט  ְׁשִטיק  ֶיעֶדע  ְפֶלעְגט  ָוואס  ֶגעצֹויְגן(,  ַאֶוועק  ׁשֹוין  ִזיְך  ֶער  ָהאט 
ִאיֶּבער ֶּפעיְנְטן אּון ִאיֶּבער ְסְקֶרעיְּפן ַזיין ַגאְנֶצע ִדיָרה, ֶער ָהאט ֶגעַהאט 
ַא ְגרֹויֶסע ָּפאְרְטׁש, ָּכֵׁשר צּו ַמאְכן ֶדעִרין ַא סּוָּכה, ָאֶּבער ֻסּכֹות ְפֶלעְגט 
ֶער ֵקייְנָמאל ִניְׁשט ָדאְרט ַזיין, אֹויף ֻסּכֹות ְפֶלעְגט ֶער ַאַריין מּוְפן צּו 
ַזייֶנע ֶעְלֶטעְרן, ָהאּב ִאיְך ִאים ֵאייְנָמאל ֶגעְפֶרעְגט: "ַפאְרָוואס ָפאְרְסטּו 
ַאֶוועק אֹויף ֻסּכֹות, דּו ָהאְסט ָדאְך ַא ְגרֹויֶסע ָּפאְרְטׁש?" ָהאט ֶער ִמיר 
אּון  ְפֵלייׁש  ִדי  טֹוב,  יֹום  ֶדער  צּוִפיל  ִמיר  ָקאְסט  "ֶעס  ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: 
ִזיְנְגְסטּו  "ָדאס  ֶגעְׁשִריְגן:  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  ָהאט   - ִפיׁש"... 
ִמיט ַדייֶנע ִקיְנֶדער: "ִדי יֹום טֹוב ָקאְסט ֶגעְלט..." "ִדי יֹום טֹוב ָקאְסט 
יֹום  פּון  ִוויְסן  ִוויְלן  ִניְׁשט  ַּבאְלד  ָדאְך  ֶוועְלן  ִקיְנֶדער  ַדייֶנע  ֶגעְלט..." 
דּו  ֵמיָלא  ֶהעְרן?!  ֵאיין  ִאין  ַהאְלְטן  ֵזיי  ַדאְרְפן  ָדאס  ָזאְגן?!  צּו  טֹוב 
ָפאְרְסט ַאֶוועק צּו ַדייֶנע ֶעְלֶטעְרן ַאְלס ִּכיּבּוד ָאב ָוֵאם, ְמַכֵּבד ַזיין ַדיין 
ַטאֶטע, ַמאֶמע, ְמַכֵּבד ַזיין ַדיין ְׁשֶווער אּון ְׁשִוויֶגער - ִאיז ֵפיין, ָאֶּבער 
ַפאְרָוואס ַחְזר'ְסטּו ִמיט ַדייֶנע ִקיְנֶדער 'ִדי יֹום טֹוב ָקאְסט ֶגעְלט...'? 
ִוויְסן  ִוויְלן  ִניְׁשט  ֶוועְלן ֶמער  ֵזיי  ֵזיי פּון ִאיִדיְׁשֵקייט,  ַאְנְטלֹויְפן  ַּבאְלד 

פּון ִמְצֹות!!"

ֶמען ַדאְרף ַחֶזְר'ן ִמיט ִדי ִקיְנֶדער ִווי ֵׁשיין יֹום טֹוב ִאיז, ִווי ִזיס אּון 
ַּבא'ַטעְמ'ט ֶעס ִאיז ִדי ֵהייִליֶגע יֹום טֹוב, אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
ַדייֶנע  ָזאְגן  ָזאְלְסטּו  ֶוועְרֶטער  ִדי  ָנאְך,  ִמיר  ָזאג  ָאְנֶגערּוְפן:  ִזיְך  ָהאט 
ִקיְנֶדער: "ִאיְך ֶקען ׁשֹוין קֹוים ַוואְרְטן אֹויף יֹום טֹוב", ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער 

ִליּב יֹום טֹוב", "ֶעס ִאיז ַאזֹוי ֶגעְׁשַמאק".

ֵאיי ָוואס ֶוועט ַטאֶקע ַזיין ִמיט ִדי ָקאְסְטן פּון יֹום טֹוב? ַדאְרף ֶמען 
ַאז ֶמען  ַפּאִפּיר;  ִניְׁשט אֹויְפ'ן  ִאיִדיֶׁשער בּוֶדזׁשעט ְׁשטּוְמט  ִוויְסן ֶדער 
ֶזעְצט ִזיְך ַאָראּפ ֶרעֶכעֶנען ִוויִפיל ֶדער יֹום טֹוב ָקאְסט, ִדי ְקֵלייֶדער, ִדי 
ֶעְסן, ִדי רֹויֶמעְרֶקע, ְוַכּדֹוֶמה, אּון ִוויִפיל ֶמען ַפאְרִדיְנט ֶגעַהאְלט, ֶזעט 
ֶמען ַאז ֶעס ְׁשטּוְמט ַטאֶקע ִניְׁשט אֹויְפ'ן ַפּאִפּיר, ָאֶּבער ַאז ֶמען ַמאְכט 
ִניְׁשט ַקיין ֶחְׁשּבֹונֹות, ֶעס קּוְמט יֹום טֹוב אּון ִדי ַווייּב ֶּבעט ֶגעְלט ַפאר ִדי 
רֹויֶמעְרֶקע - ֵלייג ַאַריין ַדיין ֶהעְנט ִאין ַטאׁש אּון ֶגעּב ִאיר ֶגעְלט: "ָדא 
ָהאְסטּו ֶגעְלט", ִזי ַדאְרף ֶגעְלט ַפאר ְקֵלייֶדער - "ָדא ָהאְסטּו ֶגעְלט", ִזי 
ַדאְרף ֶגעְלט ַפאר ֶעְסן, ִזי ַדאְרף ַמאְכן ַא ָאְרֶדער )ַּבאְׁשֶטעלּוְנג( - "ָדא 
ָהאְסטּו ֶגעְלט", ֵצייל ִניְׁשט ַדייֶנע ֶגעְלֶטער ֶוועְסטּו ָהאְּבן ַפאר ַאֶלעם. 



ד

ַהְּבָרָכה  ֵאין  ִיְצָחק  ֶרִּבי  "ָאַמר  ח:(:  )ַּתֲעִנית  ָזאְגן  ֲחָכִמים  ֵהייִליֶגע  ִדי  ִווי 
ְמצּוָיה ֶאָּלא ַּבָּדָבר ַהָּסמּוי ִמן ָהַעִין", ֶגעְלט ָוואס ֶמען ֵצייְלט ִניְׁשט ָהאט 

ַא ְּבָרָכה.

ִאיְך ָהאּב ֶגעֶהעְרט פּון ַמיין ְׁשֶווער ְׁשִליָט"א ָנאְכָזאְגן פּון ַזיין ֵזייְדן 
ֶדער ֵווייְטֶצעֶנער ָרב ַזַצ"ל: "ַא גֹוי'ס ֶלעְּבן ָקאְסט ִוויְנֶטער ַא ָדאֶלער, 
ִזיְך ַארּום  ִוויְנֶטער ַדאְרף ֶער ֶוועׁש  ַווייל  אּון זּוֶמער ַא ְקָוואֶדער...",  
צּו ְקֵלייְדן ַזיין ַגאְנֶצע ֶקעְרֶּפער ָאֶּבער זּוֶמער ִאיז ִאים ֶגענּוג צּוצּוֶדעְקן 
הֹוָצאֹות  ַזייֶנע  ֶחְׁשּבֹונֹות,  ַמאְכן  ֶקען  גֹוי  ַא  ְּפֶלעֶצער...;  ֶגעֵצייְלֶטע 
ַא  ָאֶּבער  ֶלעְּבן?  ַזיין  ׁשֹוין  ָקאְסט  ָוואס  ַהְכָנסֹות,  ַזייֶנע  ִמיט  ְׁשטּוֶמען 
ֵגייט ִמיט ַא ֶרעְקל, ַא ִהיט אּון  ִאיִדיֶׁשער ֶלעְּבן ָקאְסט ַאַסאְך, ַא ִאיד 

ַאזֹוי ַווייֶטער, ָאֶּבער ַאז ֶמען ֵצייְלט ִניְׁשט ִאיז ָדא ֶגעְלט ַפאר ַאֶלעם.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: ִּבְכַלל ַדאְרף 
יֹום  ִניְׁשט ַפאר  ֶגעְלט - אֹויּב  ֶגעַמאְכט  ִאיז  ֶדען  ַפאְרָוואס  ִוויְסן,  ֶמען 
טֹוב אּון ַפאר ַאְנֶדעֶרע ִמְצֹות!; ֶגעְלט ִאיז ִניְׁשט ֶגעַמאְכט אֹויף ַאֶוועק 

צּו ֵלייְגן אּוְנֶטעְר'ן ַמאְטַראץ.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ֶדעְרֵצייְלט: ָדא ִאין ִוויְלַיאְמְסּבּוְרג 
ְפרֹוי,  ֶעְלֶטעֶרע  ַא  ֶגעוואֹויְנט  ָהאט  ֲהָׁשלֹום  ָעֶליָה  ַּבאֶּבע  ַמיין  ֶנעְּבן 
ֵזיי  ֶגעָוואְלט ֶדעְרְפֵרייֶען, ָהאְּבן  ֵאייִניְקֶלעְך ִאיר  ִאיֶרע  ֵאייְנָמאל ָהאְּבן 
ֶגעַמאְכט ַאן ִאיֶּבעְרַראׁשּוְנג, ֵאיין ָמאל ֶווען ִדי ַּבאֶּבע ִאיז ַאֶוועק ֶגעָפאְרן 
ֵאייִניְקֶלעְך ֶגעטּון  ִדי  ַאֶוועק פּון ִאיר הֹויז, ָהאְּבן  ֶעְטִליֶכע ֶטעג,  אֹויף 
ַאן ַאְקִציֶע, ֵזיי ָהאְּבן ַארֹויס ֶגעָוואְרְפן ִדי ַּבאֶּבעס ַאְלֶטע ַמאְטַראץ אּון 
ַאַרייְנֶגעְּבֶרעְנְגט ַא ֵנייֶע ֶגעְׁשַמאֶקע ַּבאְקֶוועֶמע ַמאְטַראץ, ַא ַמָּתָנה ַפאר 
ִדי ַּבאֶּבע, ֶווען ִדי ַּבאֶּבע ִאיז ַאֵהיים ֶגעקּוֶמען אּון ִזי ָהאט ַּבאֶמעְרְקט 
ִׁשיעּור  ִזי  ָהאט  ַמאְטַראץ  ִאיר  ִמיט  ֶגעטּון  ָהאְּבן  ֵאייִניְקֶלעְך  ִדי  ָוואס 
ֶגעַכאְּפט ַאן ַהאְרץ ַאַטאֶקע פּון ְגרֹויס ַעְגַמת ֶנֶפׁש, ִזי ָהאט ֶדעְרֵצייְלט 
ִמיט ְטֶרעְרן ִווי ִזי ָהאט ַאֶוועק ֶגעֵלייְגט, ַאַסאְך ָיאְרן, ָגאר ַאַסאְך ֶגעְלט 
ִאיֶנעם ָלאְך פּוֶנעם ַמאְטַראץ, ֶעס ָהאט ֶגעַהאְלְטן ַּביי ְּבֶעֶרְך ַאְכִציג - 
ַנייְנִציג טֹויְזְנט ָדאֶלער, אּון ֶיעְצט ָהאט ִזי ַפאְרלֹויְרן ִדי ַגאְנֶצע ֶגעְלט... 
ֶמען ָהאט ׁשֹוין ָגאְרִניְׁשט ֶגעֶקעְנט טּון, ִדי ַגאְרִּביְטׁש ְטָראק ָהאט ֶעס 

ׁשֹוין ֶגעַהאט ֶגענּוֶמען...

ְקֶרעְכְצן  ַאְנְׁשָטאט  ֶגעָזאְגט  ָהאט  ְׁשִליָט"א  ְיִׁשיָבה  ֹראׁש  ֶדער  אּון 
ִאיֶּבער ִדי ֶגעְלט ָוואס ִדי יֹום טֹוב ָקאְסט ָאּפ, ִזיְנג ִמיט ֵזיי: "ַא ְמַחֶיה 
יֹום טֹוב", "ֶעס ִאיז ַאזֹוי ֶגעְׁשַמאק יֹום טֹוב" "ִאיְך ָהאּב ִליּב יֹום טֹוב".

אּון  ֶגעֶּפעיְנט  ִאיֶּבער  ָנאְכִניְׁשט  ֶמען  ָהאט  ִאיְנֶדעְרֵהיים,  ִמיר  ַּביי 
ָיאר  ְצָוואְנִציג  ַהֶׁשם, ׁשֹוין  ָּברּוְך  ֲחתּוָנה,  ִדי  ַזייט  ֶגעְסְקֶרעיְּפט  ִאיֶּבער 
ִאיֶּבער  ָמאל  ְצֵוויי  ָהאְּבן  ָּבחּוִרים  ִדי  ָוואס  רּום  ֵדיינּוְנג  ִדי  )אֹויֶסער 
ַאָראּפ  ָהאט  ֶמען  ֶווען  ֶגעְסְקֶרעיְּפט  ַאִּביְסל  ָמאל  ֵאיין  אּון  ֶגעֶּפעיְנט, 
ֶגענּוֶמען ַא ַוואְנט(, ַאֶלע ֶוועְנט ָהאְּבן ֵׁשייֶנע ֶלעֶכער, אּון ַאֶלע ַלייֶלעֶכער 
ְוַכּדֹוֶמה, ָאֶּבער  ָאְנֶגעַפאְרְבּט ִמיט ַאֶלע ָקאִליְרן פּון ַמאְרֶקעְרס  ֶזעֶנען 

ֶעס ִאיז ִליְסִטיג אּון ֶלעֶּבעִדיג.

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ִאיֶּבער ֶגע'ַחֶזְר'ט ֶדעם ָלׁשֹון 
ָוואס ֶדער אֹוֵנס ָהאט ֶגעָזאְגט: "ָגאר ַמיין ָּכבֹוד ִאיז ִאיְך ָזאל ֶמעְגן ֵלייְגן 
ַמיין  ִאיז  ָדאס   - ְּתִפיִלין  ֵלייְגן  ִקיְנֶדער  ַמייֶנע  ַאז  ְּתִפיִלין";  אּון  ַטִלית 
ְסְקֶרעיְּפן...  ַמיין  ִאיז  ָדאס  ֶּפעיְנְטן...  ַמיין  ִאיז  ָדאס  ִׂשְמָחה,  ְגֶרעְסֶטע 
אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָהאט ֶגעְפֶרעְגט ָנאְך ֶוועְלֶכע ָמָׁשל ֶקען 
ִאיְך ֶגעְּבן, ָהאט ַא ִאיְנֶגעְרַמאן ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן: ַא 'ֶטעֶלעָפאֹון', ָהאט ֶדער 
ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א צּוֶגעֵלייְגט: ָדאס ִאיז אֹויְך ַמיין ֶטעֶלעָפאֹון... - ִדי 
ְגֶרעְסֶטע ַפאְרֶגענּוֶגען ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶקען ָהאְּבן, ָהאט ִאיְך פּון ַטִּלית 

ּוְתִפיִלין.

ַּביי ִמיר ָקאְסט ִדי ְּתִפיִלין צּו ִדי ַּבר ִמְצָוה פּון ַמייֶנע ִקיְנֶדער ֶמער 
ִדי ֵטייֶעְרְסֶטע  ַווייל ִאיְך קֹויף  ֵזיי ֲחתּוָנה צּו ַמאְכן,  ִוויִפיל ֶעס ָקאְסט 
ְּתִפיִלין, ִאיְך קֹויף ְצֵוויי ָּפאר, ַרִׁש"י אּון ַרֵּבינּו ַּתם ִווי ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִּבי 
ָהאט ֶגעָוואְלט. ִאיְך ֶגעֶדעְנק ָנאְך ֶווען ִאיְך ִּבין ַּבר ִמְצָוה ֶגעָוואְרן ָהאט 

ִמיר ַמיין ַטאֶטע ְׁשִליָט"א ֶגעָזאְגט: "יֹוֵאל'ִיְׁשל ָזאְלְסט ִוויְסן ִאיְך ָהאּב 
ִדיר ֶגעקֹויְפט ִדי ֵטייֶעְרְסֶטע ְּתִפיִלין, ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ֵזייֶער ַאז דּו ֵגייְסט 
ׁשֹוין ַּבאְלד ֵלייְגן ְּתִפיִלין"; ֶווען ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ַּבר ִמְצָוה ַמאְכן ַמייֶנע 
ִקיְנֶדער ָהאּב ִאיְך ֶגעְטַראְכט צּו ִמיר, 'ֵמיָלא ַמיין ַטאֶטע ָהאט ֶגעַהאט 
ֶגעָצאְלט  ֶער  ָהאט  ָיִחיד,  ֶּבן  ֶדער  ִּכְמַעט  ֶגעֶווען  ִּבין  ִאיְך  זּון,  ֵווייִניג 
ַאזֹויִפיל ֶגעְלט ַפאר ַמייֶנע ְּתִפיִלין, ָאֶּבער ִאיְך ָהאּב ָדאְך ֶמעֶרעֶרע זּון 
ִאיְך  ָאֶּבער  ְּתִפיִלין...'  ֵטייֶעֶרע  ַאֶזעְלֶכע  קֹויְפן  ִניְׁשט  ִאיְך  ָזאל  ֶאְפָׁשר 
ָהאּב ִזיְך ָנאְכֶדעם ֶגעַכאְּפט: "ָדאס ֵגייט ָדאְך ַאַריין ִאין ִדי ִקיְנֶדער, ֶער 
ִדי  ֶגעקֹויְפט  ִדיר  ִאיְך ָהאּב  ִוויְסן  ָזאְלְסט  ָזאְגט:  ַזיין ַטאֶטע  ִווי  ֶהעְרט 
ֵטייֶעְרְסֶטע ְּתִפיִלין, ִאיְך ְפֵריי ִזיְך ֵזייֶער ַאז דּו ֵגייְסט ׁשֹוין ַּבאְלד ֵלייְגן 
ְּתִפיִלין", ַאזֹוי ִווי ִאיְך ֶגעֶדעְנְקט ָדאס ָנאְך ִּביז ַהייְנט - ֶדעִריֶּבער קֹויף 

ִאיְך אֹויְך ִדי ֵטייֶעְרְסֶטע ְּתִפיִלין'.

ֶרעְדְנִדיג ַאז ְּתִפיִלין ִאיז ֵטייֶעֶרער פּון ֲחתּוָנה ַמאְכן ָהאט ֶדער ֹראׁש 
ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן צּום ֵמִפיץ ָוואס ֶצעְׁשְּפֵרייט ִדי ִּגְליֹונֹות 
ֵהיַכל ַהקֹוֶדׁש: "דּו ֶקעְנְסט ׁשֹוין ָאְנֵהייְּבן צּו ַמאְכן ִדי ַקאִּפיֶעס פּון ִדי 
ֶאְלָחָנן  זּון  ַמיין  פּון  ֲחתּוָנה  ִדי  ֶּבעָפאר  ַארֹויְסקּוֶמען  ֵגייט  ָוואס  ִּגְליֹון 
ַחִיים ֵנרֹו ָיִאיר...; ֶמען ֵגייט ַאַריין ְׁשֶטעְלן ִאיֶנעם ִּגְליֹון ֵּבייֶדע ֶחְׁשּבֹונֹות, 
ֵסיי ֶדעם ַאְלְטן ֶחְׁשּבֹון ִוויִפיל ֶעס ָהאט ָאְּפֶגעָקאְסט ַמיין ֶעְרְׁשְטן זּוְנ'ס 
ֲחתּוָנה אּון ֵסיי ֶדעם ֵנייֶעם ֶחְׁשּבֹון ִוויִפיל ֶעס ָקאְסט ִדי ֶיעְצִטיֶגע ֲחתּוָנה, 
ִדי ֶיעְצִטיֶגע ֲחתּוָנה ֵגייט ַזיין ָנאְך ִּביִליֶגער ִווי ִדי ֶעְרְׁשֶטע; ַפאְרְׁשֵטייט 
ֶדען  ֶמען  ֶקען  ִוויִפיל  ַווייל  ִּביִליֶגער  ַזיין צּוִפיל  ִניְׁשט  ֶקען  ֶעס  ַאז  ִזיְך 
ַזיין ִמיט ַא ְדַרייִסיג -  ְׁשַנייְדן פּון ִדי ָפאִריֶגע ֲחתּוָנה, ָאֶּבער ֶעס ֵגייט 
ֶפעְרִציג ָדאֶלער ִּביִליֶגער, ִדי ֶקעְנִדיס פּון ִדי ַּבאַוואְרְפן ֵגייט ַזיין ִמיט 

פּוְפִציג ֶסעְנט ִּביִליֶגער..."

אּון ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א ָזאְגט ַווייֶטער: ֶדער ִעיָקר ִאיז ַאז 
ֶמען  ָהאט  ַהייְנט  ִמְצֹות,  אּון  ָיִמים טֹוִבים  ָהאְּבן  ִליּב  ָזאְלן  ִקיְנֶדער  ִדי 
ִאין  ֶגעַהאְלְטן  ָהאְּבן  ִקיְנֶדער  ַמייֶנע  ְסעּוָדה,  ִדי  ַּביי  ִמיר  ַּביי  ֶגעַלאְכט 
ִאיז  ָדאס  אֹויְפֶהער,  ָאן  ֶגעַלאְכט  ָהאט  ֶמען  אּון  ָדזׁשאְקס  ַמאְכן  ֵאיין 
ֵזייֶער גּוט, ָדאס ֶוועְלן ִדי ִקיְנֶדער ֶגעֶדעְנְקן, ִדי ִקיְנֶדער ֶוועְלן ֶגעֶדעְנְקן 

פּון ֻסּכֹות 'ִאין ִדי סּוָּכה ַלאְכט ֶמען'.

אֹויּב ָהאְּבן ִמיר ָדאס ִניְׁשט ַּבאקּוֶמען פּון אּוְנֶזעֶרע ֶעְלֶטעְרן ַדאְרְפן 
ִמיר ֶזען ָכאְטׁש ִאיֶּבער ֶגעְּבן ַפאר אּוְנֶזעֶרע ִקיְנֶדער, ֵזיי ָזאְלן ִליּב ָהאְּבן 
יֹום טֹוב, ִמְצֹות ָזאְלן ַזיין ַא ַּבא'ַטֲעְמ'ֶטע ַזאְך ַא ֶגעְׁשַמאֶקע ַזאְך, ֶוועְלן 

ֵזיי ִניְׁשט זּוְכן וואּו ַאֶוועק צּו לֹויְפן.

ָהאט ֶעס ֶדעם ֶמֶלְך ֵזייֶער ִגיַאהְרט ַמְחַמת ִאין ַזיין ַגאְנֶצער ְמִדיָנה 
ֵריָרה ִניט ִגיַהאט  ער ֵקיין ּבְ ָטאר ִניט ַזיין ֵקיין ְיהּוִדים. ָנאר ֶער ָהאט ָאּבֶ
בּוָעה. ָוואס ֶער ָהאט ִאים ִגיְשוואֹויִרין ַאז ָוואס ֶער ֶוועט  ַמְחַמת ֶדער ׁשְ
ֶוועִלין ָזאל ֶער ִאים ָטאן. ִאין ֶדער ְפִרי ִאיז ִגיַגאְנֶגען ֶדער אֹוֵנס. אּון 

ֶפְרֶהְסָיא. ִפיִלין ּבְ ָהאט ִגיֵלייְגט ַטִלית אּון ּתְ

צּוַמאְכְנִדיג ֶדעם ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות ָהאט ֶדער ֹראׁש ְיִׁשיָבה ְׁשִליָט"א 
ָאְנֶגערּוְפן:  ִזיְך  אּון  ַּבִית,  ָׁשלֹום  ִאיֶּבער  ִדיּבּוִרים  ֶגעֵצייְלֶטע  ֶגעֶרעְדט 
יֹום טֹוב  ֶגעְׁשַמאק  ִווי  ִקיְנֶדער  ַדייֶנע  ִמיט  ַחֶזְר'ן  ֵגייְסט  דּו  ִווי  ּפּוְנְקט 
ִאיז ֲאִפילּו דּו ַהאְלְטס ָנאְכִניְׁשט ֶדעְרֵּביי, דּו ְׁשִּפיְרְסט ָנאְכִניְׁשט ֶדעם 
ֶגעְׁשַמאק ִאין יֹום טֹוב, ָדאְך ָזאְגְסטּו ֶעס ִמיט ַדיין מֹויל ַאזֹויִפיל ָמאל 
ִּביז דּו ַהאְלְטְסט ׁשֹוין ֶעְכט ֶדעְרֵּביי, ִדי ֶזעְלֶּבע טּו אֹויְך ְלַגֵּבי ַדיין ַווייּב, 
ָזאג ִאיר ִאיְך ָהאּב ִדיר ִליּב, ַפאְרְּבֶרעְנג ִמיט ִאיר, ַפאְרְּבֶרעְנג ִמיט ַדייֶנע 
ִקיְנֶדער ֲאִפילּו דּו ַהאְלְסט ָנאְכִניְׁשט ֶדעְרֵּביי... ָאֶּבער ַאזֹוי ֶוועְסטּו ֵזיי 

ֶּבֶאֶמת ִליּב ָהאְּבן.

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

)ִסּפּוֵרי ַמֲעִׂשיֹות, ַמֲעֶׂשה ד', ֵחֶלק א', ָפאְרֶגעֶלעְרְנט ַׁשָּבת קֹוֶדׁש, ִדי ֶעְרְׁשֶטע ָטאג ֻסּכֹות, 

ִאין סּוָּכה, ְׁשַנת תשפ"א ִלְפָרט ָקָטן(


