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ארויסגעגעבן דורך מוסדות היכל הקודש ברסלב
קּור ְצן פּון
עהֹויּבן ִאין ְ
ְ
יט"א ָהאט ָאנְ גֶ
יבה ְׁשלִ ָ
ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
יסר
עווען ַא ָמאל ַא ֵק ֶ
ער ֵציילְ ט ַאז ֶעס ִאיז גֶ ֶ
יער; ֶדער ֶר ִּבי ֶד ְ
ְפ ִר ֶ
עווען
עהאט ֵקיין ִקינְ ֶדערַ ,אזֹוי אֹויְך ִאיז גִ ֶ
יׁשט גֶ ַ
ָוואס ָהאט נִ ְ
עהאט ֵקיין ִקינְ ֶדערֵ ,איינְ ָמאל
יׁשט גֶ ַ
ַא ֶמלֶ ְך ָוואס ָהאט אֹויְך נִ ְ
אבּין זֵ יי
ערןָ ,ה ִ
אפן ֵאיינֶ ער ִמיט ֶדעם ַאנְ ֶד ְ
עט ָר ְ
אּבן זֵ יי זִ יְך גֶ ְ
ָה ְ
אּבן ִקינְ ֶדער ֶוועלְ ן
וישׁן זִ יְך ַאז אֹויּב זֵ יי ֶוועלְ ן ָה ְ
אכט ְצ ִו ְ
עמ ְ
ָא ְּפגֶ ַ
וארן,
עו ְ
עהאלְ ְפן גֶ ָ
זֵ יי זִ יְך ְמ ַׁש ֵדְך זַ יין; לְ ַמ ֲע ֶׂשה ֶווען זֵ יי זֶ ענֶ ען גֶ ָ
אכ ֶטער ,אּון ֶדער ֶמלֶ ְך ַא זּוןִ ,איז
עּבֹוירן ַא ָט ְ
ְ
יסר ָהאט גֶ
ֶדער ֵק ָ
וארן פּון זֵ יי.
עו ְ
עסן גֶ ָ
ארגֶ ְ
ֶדער ִשׁידּוְך ַפ ְ
יט"א גֶ עזָ אגְ טַ :אזֹוי זֶ ענֶ ען
יבה ְׁשלִ ָ
ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ֶמענְ ְט ְׁשןִּ ,ב ְׁש ַעת ֶמען ִאיז ִאין ַא ָצ ָרה ,זָ אגְ ט ֶמען צּו ַאז "אֹויּב
וערן ֶוועט ֶמען טּון ָדאס אּון יֶ ענְ ץ",
עהאלְ ְפן ֶו ְ
ֶמען ֶוועט גֶ ָ
עהאלְ ְפן ,טּוט
וערט גֶ ָ
קּומט לְ ַמ ֲע ֶׂשהֶ ,מען ֶו ְ
ְ
ָא ֶּבער ֶווען ֶעס
עטןֶ ,ער ִוויל
ער ַמאן גֵ ייט ַא ְר ֶּב ְ
יׁשט; ַא ִאינְ גֶ ְ
ארנִ ְ
ֶמען ׁשֹוין גָ ְ
יח זַ יין
אר ִדינֶ ען גֶ עלְ ט ,זָ אגְ ט ֶער צּו" :אֹויּב ִאיְך ֶוועל ַמ ְצלִ ַ
ַפ ְ
ארט ֲחתּונָ ה
ּבֹויען ַא ֲחתּונָ ה זַ אלֶ ,מען זָ אל ֶקענֶ ען ָד ְ
ֶ
ֶוועל ִאיְך
עּבן ַפאר ַמיין
קֹויפן ַהייזֶ ער אּון גֶ ְ
ְ
אכן ִּבילִ יג ,אּון ִאיְך ֶוועל
ַמ ְ
קּומט לְ ַמ ֲע ֶׂשה זֶ עט
גַ אנְ ֶצע ִמ ְׁש ָּפ ָחה ְוכּו' ָ "...א ֶּבער ֶווען ֶעס ְ
רּוטה.
יׁשט פּון ִאים ֲא ִפילּו ֵאיין ְּפ ָ
ֶמען נִ ְ
יׁשט
ערן ִווילְ ן זֵ יי נִ ְ
ייע ֶרע ֶעלְ ֶט ְ
אּבן גֶ עזֶ ען ַאז זֵ ֶ
ֶווען זֵ יי ָה ְ
ויׁשן זִ יְךַ ,אז זֵ יי
אכט ְצ ִו ְ
עמ ְ
אּבן זֵ יי ַאלֵ יינְ ס ָא ְּפגֶ ַ
אכןָ ,ה ְ
ֲחתּונָ ה ַמ ְ
ערן;
אּבן ָאן ִדי ֶעלְ ֶט ְ
עּבן זֵ יי זָ אלְ ן ֲחתּונָ ה ָה ְ
ֶוועלְ ן זִ יְך ַאן ֵע ָצה גֶ ְ
ימן רמְ ,ס ִעיף כה)
יֹורה ֵד ָעה ִס ָ
(ׁשלְ ָחן ָערּוְך ֶ
'עטֻ :
ע'ּפ ְס ְק ֶ
וערט גֶ ַ
ִווי ֶעס ֶו ְ
ייסן,
ערן ֵה ְ
יׁשט טּון ִווי ַאזֹוי ִדי ֶעלְ ֶט ְ
ארף ֶמען נִ ְ
אכן ַד ְ
ַאז ְצ ֵוויי זַ ְ
ויסע
עו ֶ
ערנֶ ען ַּביי ַא גֶ ִ
ֶדער ְמ ַח ֵּבר זָ אגְ ט :אֹויּב ֶמען ִוויל גֵ יין לֶ ְ
יבה
יח זַ יין ִאין ֶדעם יְ ִׁש ָ
ויסענְ ִדיג ַאז ֶמען גֵ ייט ַמ ְצלִ ַ
ּתֹורה ִו ֶ
ֶר ִּבי ָ
יׁשט ַא ִהין
אטע לָ אזְ ט נִ ְ
וייטער ֶר ִּבי ,אּון ֶדער ַט ֶ
ֶמער ִווי ַּביי ַא ְצ ֵו ֶ
קּומען צּו ַא ַס ָּכנָ ה
מֹורא ַאז ֶדער זּון ֶוועט צּו ֶ
גֵ יין ַווייל ֶער ָהאט ָ
ערנֶ ען ,אּון ֶדער ְר ָמ"א לֵ ייגְ ט צּו נָ אְך
 ֶמעג ֶמען גֵ יין ַא ִהין לֶ ְאּבן,
יׁשט זַ יין זּון ֲחתּונָ ה ָה ְ
אטע לָ אזְ ט נִ ְ
ַאן ַהלָ ָכה :אֹויּב ֶדער ַט ֶ
ערן צּו ִאים.
יׁשט צּו ֶה ְ
ארף ֶער זִ יְך נִ ְ
ַד ְ
אּבן זִ יְך ַארֹויס
עדינְ גֶ ען ַא ִׁשיף ,אּון ָה ְ
אּבן זִ יְך גֶ ִ
אּון זֵ יי ָה ְ
עטיילְ ט ֵאיינֶ ער
אּבן זֵ יי זִ יְך ָא ְּפגֶ ֵ
אֹויפ'ן יַ םֵ ,איינְ ָמאל ָה ְ
ְ
גֶ עלָ אזְ ט
צּוריק
עקענְ ט ִ
יׁשט גֶ ֶ
אּבן זִ יְך נִ ְ
ערן ,אּון זֵ יי ָה ְ
פּון ֶדעם ַאנְ ֶד ְ

עּבלָ אנְ ְדזְ ֶׁשעטֶ ,דער ֶּבן ֶמלֶ ְך
אּבן גֶ ְ
יידע ָה ְ
עפןֵּ ,ב ֶ
אמען ְט ֶר ְ
צּוזַ ֶ
וארן ַא ְמ ָׁש ֵרת
עו ְ
עהאט ָוואס צּו טּוןִ ,איז ֶער גֶ ָ
יׁשט גֶ ַ
ָהאט נִ ְ
עווען ַאז
יסר ָהאט זִ יְך ְמיַ ֵּׁשב גֶ ֶ
ַּביי ַא ַּב ַעל ַה ַּביִ ת ,אּון ִדי ַּבת ֵק ָ
עווען
ארט ִאיז גֶ ֶ
אר ְטן פּונֶ עם יַ םָ ,ד ְ
ייּבן ַּביי ֶדעם ָּב ְ
זִ י ֶוועט ְּבלַ ְ
עׁש ַּפייזְ ט פּון ִדי ֵּפירֹות,
יימער ,אּון זִ י ָהאט זִ יְך גֶ ְ
רּוכט ֵּב ֶ
ְפ ְ
יטן
צּוה ְ
אכט ְפלֶ עגְ ט זִ י ַארֹויף גֵ יין אֹויף ַא ּבֹוים זִ יְך ָא ְּפ ִ
ַּביינַ ְ
עדיגֶ ע ַחיֹות.
עק ִ
פּון ִדי ְׁש ֶר ֶ
עווען
יידע זֶ ענֶ ען גֶ ֶ
יט"אַ :אז ֵּב ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
זָ אגְ ט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
יסר; ֶדער ֶּבן
ִאין ִדי זֶ עלְ ֶּבע ָצ ָרהֶ ,דער ֶּבן ֶמלֶ ְך ,אּון ִדי ַּבת ֵק ָ
וארן
עו ְ
עּבעְך גֶ ָ
עהאט ֶדעם ַצ ִדיקִ ,איז ֶער נֶ ֶ
יׁשט גֶ ַ
ֶמלֶ ְך ָהאט נִ ְ
ואׁשן ִדי ֵּכלִ ים ַּביי
עו ְ
אֹויסגֶ ַ
ְ
ַא ְמ ָׁש ֵרת ַּביי ֵאיינֶ עם ֶ -ער ָהאט
עּבן
עצן נֶ ְ
יסר ָוואס ִאיז גֶ עזֶ ְ
וידער ִדי ַּבת ֵק ָ
ַא ַּב ַעל ַה ַּביִ תִ ,ו ֶ
ֶדעם ּבֹוים ָ -וואס ָדאס ִאיז ֶדער ַצ ִדיקֶ ,דער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִּבי,
עׁש ַּפייזְ ט ,אּון ִאיז
ארק ,זִ י ָהאט זִ יְך ַאלֵ יינְ ס גֶ ְ
יּבן ְׁש ַט ְ
עּבלִ ְ
ִאיז גֶ ְ
>>>

וארט אוֹיף ִדי ַפּ ְר ָשׁה
ַא ָו ְ
ֹלקת;
ויסן זָ אלְ ְסטּוַ ,אז ִדי ֶע ְרגְ ְס ֶטע זַ אְך ִאיז ַמ ְח ֶ
וִ ְ
ֲחכָ ֵמינּו זִ כְ רֹונָ ם לִ ְב ָרכָ ה זָ אגְ ן ֶ(מ ְד ָרׁש ַּב ִּמ ְד ָּבר ַר ָּבה יח ,ד):
ארּבַ ,אז ֲא ִפילּו ְקלֵ יינֶ ע ִקינְ ֶדער
ֹלקת ִאיז ַאזֹוי ַה ְ
"מ ְח ֶ
ַ
ענּומען פּון ֶדער וֶ ועלְ ט ַאלְ ץ ַא ְׁש ְט ָראף
ֶ
וערן ַאוֶ ועק גֶ
וֶ ְ
יׁשט ַקיין
עּבט נִ ְ
ֹלקתֵּ .בית ִּדין ֶׁשל ַמ ָּטה גֶ ְ
ַפאר ַמ ְח ֶ
ייצן יָ אר ,אּון ֵּבית
עֹונֶ ׁש ַפאר ַא ָק ָטן אּונְ ֶטער ִדי ְד ַר ְ
אפט ַָנאר פּון ִדי ְצוָ ואנְ ִציגָ ,א ֶּבער
ִּדין ֶׁשל ַמ ְעלָ ה ְׁש ְט ָר ְ
אקּומען ַאן
ֶ
אּבן ַאלֶ ע ַּב
לֹוקה פּון ק ַֹרח ָה ְ
ַּביי ִדי ַמ ְח ָ
עֹונֶ ׁשֲ ,א ִפילּו ִדי ְקלֵ יינֶ ע ִקינְ ֶדער פּון ֵאיין ָטאג ַאלְ ט".
ֹלקת!
ער ַפאר ֶּבעט ִאיְך ִדירַ ,אנְ ְטלֹויף פּון ַמ ְח ֶ
ֶד ְ
עדן ַאז ֶעס ִאיז ַא ִמ ְצוָ ה
יׁשט ַאיינְ ֶר ְ
ֵקיינֶ ער זָ אל ִדיר נִ ְ
רֹוד ְפ'ן ֶדעם אּון יֶ ענֶ עם; דּו ְׁש ֵטיי ִאין ֶדער זַ ייט.
צּו ְ
קּומט ִדיר זָ אגְ ן ַאז ָדאס
עדט נָ אְך וֶ וען ֶמען ְ
וֶ וער ֶר ְ
ִאיז לְ ֵׁשם ָׁש ַמיִ ם  -פּון ִדי ֶמענְ ְט ְׁשן זָ אלְ ְסטּו זִ יְך גָ אר
ייע ֶרע ְּפ ַרייז
אצאלְ ט ַא ֵט ֶ
יטן ,וַ וייל ֶמען ַּב ָ
ארק ִה ְ
ְׁש ַט ְ
וייטן.
רֹוד ְפ'ט ַא ְצוֵ ְ
וֶ וען ֶמען ְ
(ע ָצתֹו ֱאמּונָ ה ַּפ ְר ַשׁת וַ ּיִ ּגַ ׁש תשע"ח)
ֲ

עמט ַא ֶוועק ִדי ּגַ ֲא ָוה
יסר ָ -דאס ִאיז ֶדער ַצ ִדיק נֶ ְ
ִדי ַּבת ֵק ָ
פּון זַ יינֶ ע ֶמענְ ְט ְׁשןֶ ,ער ְּב ֶרענְ גְ ט ַא ַריין ִאין זֵ יי ַא ִׁש ְפלּותַ ,אזֹוי
מֹוה ַר"ן ֵחלֶ ק ב' ִס ָימן ע"ב) ַאז ֶווען ַא
ֲ
יקּוטי
ֵ
ִווי ֶדער ֶר ִּבי זָ אגְ ט (לִ
ת'ער ַצ ִדיק ַדאן ַפאלְ ט אֹויף ִאים ַארֹויף
ֶמענְ ְטׁש גֵ ייט צּו ַאן ֱא ֶמ ֶ
ַא ִׁש ְפלּותֶ ,ער ִפילְ ט ַאז ֶער ִאיז ֶדער ֶע ְרגְ ְס ֶטער ֶמענְ ְטׁש ,אּון ֶער
וייטןָ ,א ֶּבער ֶדער ֶר ִּבי זָ אגְ ט
עסער פּון ַא ְצ ֵו ְ
יׁשט גְ ֶר ֶ
ַהאלְ ט זִ יְך נִ ְ
ימזָ ל'ַָ ,נאר
'שׁלִ ַ
יׁשט צּו זַ יין ַא ְ
ארטַ ,אז ַא ַו ַודאי ֵמיינְ ט ָדאס נִ ְ
ָד ְ
'ׁש ְפלּות'.
ִ

וייטן.
עכט ַפאר ַא ְצ ֵו ְ
וארן ַקיין ְקנֶ ְ
עו ְ
יׁשט גֶ ָ
נִ ְ
וייטער:
ער ֵציילְ ט ֶדער ֶר ִּבי ַו ֶ
עצט ֶד ְ
יֶ ְ
יהאט
ַויְ ִהי ַה�יּ וֹ ם א ּון ֶעס ִאיז גִ ֶיווען ַא ֶמ ֶל ְךֶ .דער ֶמ ֶל ְך ָהאט גִ ַ
אכט .א ּון ָהאט ִאים
ימ ְ
ַא ֶבּ�ן יָ ִחיד .א ּון ֶער ָהאט ִאים ַחת ּונָ ה גִ ַ
אטערֶ .ער
ע�ין ִדי ְמל ּו ָכהַ .א ָמאל ָהאט ֶער גִ יזָ אגְ ט ָצ ּום ָפ ֶ
ָא�פּ גִ יגֶ ִבּ
ִוויל גֵ יין זִ ְ
ויי� אוֹ יף ֶדעם יַ ם� .כְּ ֵדי זִ י זָ אל
יך שׁ ְ��פּ ַ ִ
אצ ִירין ִמיט זַ יין ַו בּ
אמער מ ּוז ֶמען
וערין ִמיט ֶדעם ַא ִויר פ ּון ֶדעם יַ םָ .ט ֶ
גִ יוואוֹ ינְ ט ֶו ִ
ואלט ַאז זִ י
י�ער ָהאט ֶער גִ ָיו ְ
ַא ָמאל ַאנְ ְטלוֹ ִ
יפין אוֹ יף ֶדעם יַ ם(ְ .ד ִר ֶבּ
וערין ִמיט ֶדעם ַא ִויר פ ּון ֶדעם יַ ם).
זָ אל גִ יוואוֹ ינְ ט ֶו ִ

מּועס פּון
יט"א ִאיז ַא ַריין ִאין ַא ְׁש ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
אּון ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
סֹופר
'ׁשלֹום ַּביִ ת'; ִאיְך ָהאּב ַהיינְ ט גֶ עזֶ ען ִאין ֵס ֶפר ֲח ַתם ֵ
ָ
עדיגֶ ע ַּפ ְר ָׁשה,
ואכ ִ
סֹופר זִ ְכרֹונֹו לִ ְב ָר ָכה) ִאין ִדי ָו ֶ
ִׁשיר ָמעֹוןֵ ,מ ַר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
אֹויפן ָּפסּוק ַ(ּב ִּמ ְד ָּבר יב ,ג) ְו ָה ִאיׁש מ ֶֹׁשה ָענָ יו ְמאֹד ִמּכֹל ָה ָא ָדם
ְ
ֲא ֶׁשר ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ,זָ אגְ ט ַר ִׁש"יָ ,ענָ יו ְו ַס ְבלָ ןְ ,פ ֶרעגְ ט ֶער,
יׁשט
רֹויס ֵקייט פּון מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינּו ַאז ֶער ָהאט נִ ְ
ָוואס ִאיז ׁשֹוין ִדי גְ ְ
עדט
ער ְ
ערט אֹויף ִדי ִּבזָ יֹון פּון ִמ ְריָ ם ָוואס ָהאט גֶ ֶ
עענְ ְט ֶפ ְ
צּוריק גֶ ֶ
ִ
'ענָ יו ְמאֹד
רּופט ִאים ָאןָ :
ּתֹורה ְ
לָ ׁשֹון ָה ָרע אֹויף ִאיםַ ,אז ִדי ָ
ייער
סֹופר זִ ְכרֹונֹו לִ ְב ָר ָכה זֵ ֶ
ערט ֶר ִּבי ִׁש ְמעֹון ֵ
ִמּכֹל ָה ָא ָדם'? ֶענְ ְט ֶפ ְ
עּפעט
וארטַ ,אז ֶווען ֵאיינֶ ער ִאין ֵּבית ַה ֶמ ְד ָרׁש ְט ֶׁש ֶ
ת'ער ָו ְ
ַאן ֱא ֶמ ֶ
"האט ֶער גֶ עזָ אגְ ט,
ארקָ ,
יׁשט ַאזֹוי ְׁש ַט ְ
ערט ִדיר ֶעס נִ ְ
אד ְ
ִדיְךַּ ,ב ֶ
קּומט פּון ַא נָ אנְ ֶטע פּון ִדי
ִאיז ָוואס?" ָא ֶּבער ֶווען ִדי ִּבזָ יֹון ְ
עווען ִדי
ייער ֵוויי ,אּון ָדאס ִאיז גֶ ֶ
עמאלְ ט טּוט ֶעס זֵ ֶ
ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶד ָ
ערעגְ ט
אֹויפגֶ ֶ
ְ
יׁשט
רֹויס ֵקייט פּון מ ֶֹׁשה ַר ֵּבינּוַ ,אז ֶער ָהאט זִ יְך נִ ְ
גְ ְ
ייער
ערט זֵ ֶ
אד ְ
ועס ֶטערָ ,וואס ַּב ֶ
ֲא ִפילּו אֹויף ִדי ִּבזָ יֹון פּון זַ יין ְׁש ֶו ְ
יטל:
ּתֹורה ָאן ִמיט ַאזַ א ִט ְ
רּופט ִאים ִדי ָ
ארקֶ ,וועגְ ן ֶדעם ְ
ְׁש ַט ְ
'ענָ יו ְמאֹד ִמּכֹל ָה ָא ָדם'.
ָ

(ּב ֵס ֶפר
ְ

ייער
יט"א גֶ עזָ אגְ טַ :אז ֶעס ִאיז זֵ ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
אמער מּוז ֶמען
"ט ֶ
אריׁש ָוואס ֶדער ֶּבן ֶמלֶ ְך ָהאט גֶ עזָ אגְ טָ :
נַ ִ
ער ֵציילְ ט
לֹויפען אֹויף ֶדעם יַ ם"ַ ,ווייל ִווי ֶדער ֶר ִּבי ֶד ְ
ַא ָמאל ַאנְ ְט ֶ
עקּומען ַָנאר
ֶ
וייטערִ ,איז גָ אר ִדי גַ אנְ ֶצע ַמ ָּפלָ ה פּונֶ עם ֶּבן ֶמלֶ ְך גֶ
ַו ֶ
יׁשט ָדא וואּו
ואסער; ֶווען ַא ֶמענְ ְטׁש ָהאט ָצרֹותִ ,איז נִ ְ
אֹויפ'ן ַו ֶ
ְ
יצן:
אׁש ְ
לֹויפן אּון זִ יְך ַּב ִ
ְ
לֹויפןַָ ,נאר צּו ֵאיין ְּפלַ אץ ֶקען ֶמען
ְ
צּו
ער ְׁש ְטן".
ייּב ְ
"ּביים ֵא ֶ
ַ
ויי� א ּון ִמיט ִדי �שָׂ ֵרי
ִאיז ֶדער ֶבּ�ן ֶמ ֶל ְך גִ יגַ אנְ גֶ ען ִמיט זַ יין ַו בּ
א�ין זִ ְ
ארט
ילאזְ ט אוֹ יף ַא שׁ ִ�יף א ּון זֶ ענֶ ען ָד ְ
יך גִ ָ
ְמל ּו ָכה .א ּון ָה ִבּ
ייל ְ
יפטֶ .דער
י� ִט ְ
ייער גִ שׁ ְ
ארט זֵ ֶ
א�ין ָד ְ
ייער ְפ ֵר ִ
זֵ ֶ
יך גִ ֶיווען א ּון ָה ִבּ
נָ ְ
יידער.
ייע ֶרע ְק ֵל ֶ
אלין ַא ֶלע אוֹ יס ט ּון זֵ ֶ
א�ין זֵ יי גִ יזָ אגְ ט זֵ יי זָ ִ
אך ָה ִבּ
י�ען
א�ין זֵ יי ַאזוֹ י גִ ָ
י� ִל ֶבּ
יטאן .א ּון ֶעס ִאיז אוֹ יף זֵ יי ֶמער נִ יט גִ ְבּ
ָה ִבּ
ְ
יכער ֶווער ֶעס
יט ִל ֶ
א�ין זִ יך גִ י�פּ ְ ר ּו ְבט ִא ְ
נָ אר ָדאס ֶה ְ
עמד .א ּון ָה ִבּ
יך ֶקענֶ ען ַארוֹ יף ַחא�פּ ִ ין אוֹ יף ֶדעם זֶ עגִ יל בּ�וֹ יםָ .האט זִ יךְ
ֶוועט זִ ְ
יסין אוֹ יף ֶדעם זֶ עגִ יל בּ�וֹ ים.
ֶדער ֶבּ�ן ֶמ ֶל ְך ַארוֹ יף גִ ִיר ִ

יט"א גֶ עזָ אגְ טַ :אז נָ אְך ַא ַסאְך
יבה ְׁשלִ ָ
ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
אקּומט ַא ִּבזָ יֹון פּון ִדי ַווייּבִ ,די ַווייּב
ְ
ֶמער ִאיז ֶעס ֶווען ֶמען ַּב
ערעגְ ֶטער ֶמענְ ְטׁש"
יסט ַא גֶ ֶ
יסט ַא ַּכ ֲע ָס'ן" "דּו ִּב ְ
ְׁש ֵרייט" :דּו ִּב ְ
אֹויפ'ן
ְ
עדט
יסט ַא ֵּבייזֶ ער" ְוכּו'ָ ,א ֶדער ִדי ַווייּב ֶר ְ
"דּו ִּב ְ
עכ ְטס אֹויף ִאיר
ער ֵציילְ ט ְׁשלֶ ְ
'טע אּון ֶד ְ
עפאֹון צּו ִאיר ַח ְב ְר ֶ
ֶטעלֶ ָ
עדענְ ְקן,
ארף ֶמען גֶ ֶ
ַמאןַ ,מיין ַמאן ַא ֶהערַ ,מיין ַמאן ַא ִהיןַ ...ד ְ
יׁשט,
ארנִ ְ
אר ְצןֶ ,עס ִאיז גָ ְ
עמען צּום ַה ְ
יׁשט נֶ ֶ
ַאז ֶמען ָטאר ָדאס נִ ְ
יּבער גֵ יין.
ֶעס ֶוועט ַא ִר ֶ

עווען לֹויט
יט"א ָדאס ַמ ְס ִּביר גֶ ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
מֹוה ַר"ן ֵחלֶ ק א'ִ ,ס ָימן י"א) ַאז ּגֵ אּות אּון
יּקּוטי ֲ
ֵ
ִווי ֶדער ֶר ִּבי זָ אגְ ט (לִ
ייע ֶרע
אֹויסגֶ עטּון זֵ ֶ
ְ
אּבן זִ יְך
אמעןִ ,ווי ַָנאר זֵ יי ָה ְ
ייען צּוזַ ֶ
נִ יאּוף גֵ ֶ
יצלָ ן ,זֶ ענֶ ען זֵ יי
יידער ָ -וואס ָדאס ִאיז 'נִ יאּוף' ַר ֲח ָמנָ א לִ ְ
ְקלֵ ֶ
יּבער
רּוּב ְירט צּו ִא ֶ
עדער ָהאט ְּפ ִ
עפאלְ ן ִאין 'ּגֵ אּות' ,יֶ ֶ
ַא ַריינְ גֶ ַ
עכער פּון יֶ ענֶ עם.
וערן ֶה ֶ
ערן ,אּון ֶו ְ
ְׁש ֵטייגְ ן ֶדעם ַאנְ ֶד ְ

אּבן ִׁש ְפלּות,
ערנְ ט אּונְ ז אֹויס צּו ָה ְ
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִּבי לֶ ְ
צּורעגְ ן; ִמיט גֶ עדּולְ ד ֶקען
אֹויפ ֶ
ְ
יׁשט
אּבן ַס ְבלָ נּות ,זִ יְך נִ ְ
אּון צּו ָה ְ
ּפֹועלְ 'ן ַּביי ִדי ַווייּב,
ייער ַווייטֶ ,מען ֶקען ַאלֶ עס ֵ
קּומען זֵ ֶ
ֶמען ָאנְ ֶ
מֹוה ָרא"ׁש ְפלֶ עגְ ט ַאלְ ס
אּבן ַא ַסאְך גֶ עדּולְ דֲ .
ארף ַָנאר ָה ְ
ֶמען ַד ְ
"ה ַּס ְבלָ נּות ִהיא ַּת ְחּבּולָ ה לְ ִמי ֶׁש ֵאין לֹו
זָ אגְ ן ַא ַמ ֲא ָמר ֶה ָח ָכםַ :
יׁשט
אּבן גֶ עדּולְ ד ִאיז ַאן ֵע ָצה ַפאר ֶווער ֶעס ָהאט נִ ְ
"ה ְ
ַס ְבלָ נּות"ָ ,
ואר ְטן
יׁשט גֶ עדּולְ ד אֹויס צּו ַו ְ
אסט ׁשֹוין נִ ְ
ַקיין גֶ עדּולְ ד"ַ ,אז דּו ָה ְ
ועסטּו
ׁשּועה ,נֶ עם ִדי ֵע ָצה פּון ַס ְבלָ נּות ָ -האּב גֶ עדּולְ דֶ ,ו ְ
ִדי יְ ָ
קּומען...
ָאנְ ֶ

יסר ַה ַ�נּ "ל ָאן גִ יק ּו ֶמען ִמיט ִאיר שׁ ִ�יף
ֶדער ַווייל ִאיז ִדי ַבּ�ת ֵק ֶ
עהן ִדי שׁ ִ�יף (פ ּון ֶדעם ֶבּ�ן ֶמ ֶל ְך ִמיט ִדי �שָׂ ֵרי ְמל ּו ָכה)
א ּון זִ י ָהאט גִ יזֶ ְ
ְ
יהאט צ ּו צ ּוגֵ ייןֶ .דער נָ אך ִאיז זִ י
ילה מוֹ ָרא גִ ַ
ָהאט זִ י ִאין ֶדער ְ�תּ ִח ָ
ייער ָהאט
יפין זֵ ֶ
עהן ַאז זֵ יי שׁ ִ� ִט ִ
יסל ָהאט זִ י גִ יזֶ ְ
אענְ ט ַא ִבּ� ְ
גִ יק ּו ֶמען נָ ֶ
זִ י ַפאר שׁ ְ� ַטאנֶ ען ַאז ָדאס ִאיז נִ יט ֵקיין גַ זְ ָלנִ יםָ .האט זִ י ָאן גִ יהוֹ י
ִבּ�ין צ ּו צ ּו גֵ יין נֶ ענְ ֶטערָ .האט זִ ְ
יסר צ ּו ִא ֶירע
יך ָאן גִ יר ּו ִפין ִדי ַבּ�ת ֵק ֶ
ֶמענְ שׁ ִ�ין ִא ְ
יח ִאין יַ ם ַא ַריין ְ(ד ַהיינ ּו
ואר ִפין ֶדעם �פּ ְ ִל ַ
יך ֶקען ַא ָרא�פּ ַו ְ
ֶדעם ֶבּ�ן ֶמ ֶל ְך ָוואס ֶער ָהאט זִ ְ
יסן ַארוֹ יף צ ּו גֵ יין אוֹ יף ֶדעם
יך גִ ִיר ְ
יח אוֹ יף ֶדעם
יהאט ַא �פּ ְ ִל ַ
וארין ֶדער ֶבּ�ן ֶמ ֶל ְך ָהאט גִ ַ
זֶ עגִ יל בּ�וֹ ים) ָו ִ
ָקא�פּ .

ארף ֶמען ָפאלְ גְ ן ֶדעם ֶר ִּבי'ן;
ַאז ִמיר זֶ ענֶ ען ַּביים ֶר ִּבי'ן ַד ְ
ּתֹורה ,אּון
ערנֶ ען ִדי ֵהיילִ יגֶ ע ָ
ערנְ ט אּונְ ז אֹויס צּו לֶ ְ
ֶדער ֶר ִּבי לֶ ְ
ערנְ ט אּונְ ז אֹויסַ :אז
ער ְׁש ְטן ,אּון ֶדער ֶר ִּבי לֶ ְ
ייּב ְ
עדן צּום ֵא ֶ
צּו ֶר ְ
'ׁשלֹום ַּביִ ת'.
אּבן ָ
ארף ָה ְ
ֶמען ַד ְ

'מנְ ִהיג'ָ ,וואס
ייער ַ
עוואלְ ט ַה ְרגְ 'נֶ ען זֵ ֶ
יסר ָהאט גֶ ָ
ִדי ַּבת ֵק ָ
ייע ֶרע
אֹויסטּון זֵ ֶ
ְ
אכט זֵ יי
ִפ ְירט זֵ יי ַא ַריין ִאין נִ יאּוף ,אּון ַמ ְ
צּוריק ְּב ֶרענְ גֶ ען ַאלֶ ע
ערנָ אְך ֶוועט זִ י ֶקענֶ ען ִ
יידערַ ,אז ֶד ְ
ְקלֵ ֶ
ער ְׁש ְטן.
ייּב ְ
ֶמענְ ְט ְׁשן פּון ֶדעם ִׁשיף צּום ֵא ֶ

ארף ֶמען נָ אְך
אר ְׁש ֵטייט זִ יְך ַאז ִמיט ַאלֶ ע ֵעצֹות ַד ְ
אּון ַפ ְ
עּפיָ ,דאס ִאיזְּ :ת ִפלָ ה; ֶּבעט
עס ִ
צּולֵ ייגְ ן נָ אְך ֵאיין ְס ֵּפייס צּו ִדי ֶר ֶ
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"ר ִּבי,
קּומט ֵוויינֶ עןֶ :
ִדי זֶ עלְ ֶּבע ִאיז ִמיט ַא ְמלַ ֵמד; ַא ִאינְ גְ ל ְ
יסן"ְ ,פ ֶרעגְ ט ִאים ֶדער ֶר ִּבי"ָ :וואס
עּב ְ
ֶדער ִאינְ גְ ל ָהאט ִמיר גֶ ִ
עּבן ִאים"...
עׁש ַטאנֶ ען נֶ ְ
"איְך ִּבין ְס ַּתם גֶ ְ
אסטּו ִאים גֶ עטּון?" ִ
ָה ְ
יׁשט ְס ַּתם,
ייסט נִ ְ
וייסט ׁשֹוין ֶדער ֶר ִּבי ִדי גַ אנְ ֶצע ַמ ֲע ֶׂשהֶ ,מען ַּב ְ
ֵו ְ
אקּומט ֶמען ַא ִּביס...
ְ
וייטןַּ ,ב
יט'ן ְצ ֵו ְ
ַאז ֶמען ְק ִריגְ ט זִ יְך ֵאיינֶ ער ִמ ְ
א�ין זֵ יי צ ּו ִאיר גִ יזָ אגְ ט ִווי ִאיז ָדאס ֶמעגְ ִל ְ
יך ִמיר זֶ ענֶ ען
ָה ִבּ

קּומען ִמיט ַדיין
אֹויס ֶ
ְ
ער ְׁש ְטן ַאז דּו זָ אלְ ְסט זִ יְך ֶקענֶ ען
ייּב ְ
ֶדעם ֵא ֶ
אשׁית ַר ָּבה יא ,ד)ַ ,אז ַר ֵּבינּו
(ּב ֵר ִ
ער ֵציילְ ט ְ
ַווייּבִ ,ווי ִדי ֶמ ְד ָרׁש ֶד ְ
עּודה ַפאר ַאנְ טֹונִ ינּוס אּום
אכט ַא ְס ָ
עמ ְ
ַה ָקדֹוׁש ָהאט ַא ָמאל גֶ ַ
עּב ֶרענְ גְ ט ַא ֵפיינֶ ע ְטׁשּולְ נְ טַ ,אנְ טֹונִ ינּוס
ַׁש ָּבתֶ ,מען ָהאט ַא ַריין גֶ ְ
ואכן
ער ָו ְ
עהאטִ ,אינְ ֶד ְ
ייער לִ יּב גֶ ַ
עסן אּון ָהאט ֶעס זֵ ֶ
ָהאט ֶעס גֶ עגֶ ְ
ויאזֹוי
עּפי ִו ַ
עס ִ
עפ ֶרעגְ ט ֶר ִּבי זָ אג ִמיר ֶדעם ֶר ֶ
ָהאט ַאנְ טֹונִ ינּוס גֶ ְ
גּוטע ְטׁשּולְ נְ טָ ,האט ִאים ֶר ִּבי גֶ עזָ אגְ ט ִווי ַאזֹוי
אכט ַאזַ א ֶ
ֶמען ַמ ְ
אכטָ ,א ֶּבער
עמ ְ
אכגֶ ַ
אכט ָדאסַ ,אנְ טֹונִ ינּוס ָהאט ֶעס נָ ְ
ֶמען ַמ ְ
גּוטן ַט ַעם ָוואס ֶער ָהאט
עהאט ֶדעם זֶ עלְ ְּבן ְ
יׁשט גֶ ַ
ֶעס ָהאט נִ ְ
רּוּב ְירט צּו
קֹודם ְּפ ִ
עׁש ִּפ ְירט ִאין ֶר ִּבי'ס ְטׁשּולְ נְ טָ ,האט ֶער ֶ
גֶ ְ
אקּומען ֶדעם
ֶ
עצט ַּב
עכער ֶא ְפ ָׁשר ֶוועט ֶעס יֶ ְ
ֶע ְסן פּון ֶר ִּבי'ס ֶק ֶ
ערן ַט ַעם,
עהאט ַאן ַאנְ ֶד ְ
אכ ַאלְ ץ גֶ ַ
זֶ עלְ ְּבן ַט ַעםָ ,א ֶּבער ֶעס ָהאט נָ ְ
עפ ֶרעגְ ט ֶר ִּבי ָוואס נָ אְך ֶפעלְ ט ִאין ַמיין ְטׁשּולְ נְ ט ַאז
ָהאט ֶער גֶ ְ
יׁשט ֶדעם זֶ עלְ ְּבן ַט ַעם ִווי ַּביי ִדיר? ָהאט ִאים ֶר ִּבי
ֶעס ָהאט נִ ְ
גֶ עזָ אגְ טֵ :איין ְס ֵּפייס ִאיז גֶ עלִ יגְ ן ִאין ַמיין ְטׁשּולְ נְ טָ ,וואס דּו
'ׁש ָּבת'ִ ,די ֶע ְסן
ייסטַ :
יׁשט ַא ַריין גֶ עלֵ ייגְ טִ ,די ְס ֵּפייס ֵה ְ
אסט נִ ְ
ָה ְ
יט"א
יבה ְׁשלִ ָ
ערן ַט ַעם ֶ(דער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
פּון ַׁש ָּבת ָהאט גָ אר ַאן ַאנְ ֶד ְ
ער ֵציילְ ן ַּביי ִדי
זּוכ ְסט ֵׁשיינֶ ע ַמ ֲע ִׂשיֹות צּו ֶד ְ
ָהאט גֶ עזָ אגְ טַ ,אז דּו ְ
ער ֵצייל זֵ יי ִדי ַמ ֲע ֶׂשה)ִ ,די זֶ עלְ ֶּבע
עּודה ַפאר ַדיינֶ ע ִקינְ ֶדערֶ ,ד ְ
ְס ָ
עּפי,
עס ִ
ִאיז ִמיט ָׁשלֹום ַּביִ ת ֲא ִפילּו ֶמען ָהאט ׁשֹוין ִדי גַ אנְ ֶצע ֶר ֶ
ארף ֶמען נָ אְך צּולֵ ייגְ ן ִדי ֵאיינֶ ע ְס ֵּפייסְּ :ת ִפלָ ה ,אּון ַאזֹוי ֶוועט
ַד ְ
אקּומען.
ֶ
ֶמען ֶעס ַּב

ערט זִ י ָהאט ַא ְבּ� ֶרען ְבּ� ִריל
יענְ ֶפ ְ
ייער ַווייט פ ּון זֵ ייָ .האט זִ י זֵ יי גִ ֶ
זֵ ֶ
ְ
ְ
ואר ִפין .א ּון זִ י ָהאט זִ יך ְמיַ י
א ּון ד�וֹ ְרך ֶדעם ֶוועט זִ י ִאים ַא ָרא�פּ ַו ְ
ואר ִפין ִבּ�יז ֶער ֶוועט ַארוֹ יף
שׁ ֵ�ב גִ ֶיווען זִ י ֶוועט ִאים נִ יט ַא ָרא�פּ ַו ְ
(העט ַארוֹ יף) אוֹ יף ֶדעם שׁ ְ��פּ ִ יץ פ ּון ֶדעם זֶ עגִ יל בּ�וֹ ים.
ק ּו ֶמען ֶ
אלין ֶוועט ֶער
יטיןַ .אז ֶער ֶוועט ַפ ִ
וארין �כָּ ל זְ ַמן ֶער ִאיז ִאין ִמ ִ
ָו ִ
אלין ִאין ֶדעם שׁ ִ�יף ַא ַרייןָ .א ֶבּ�ער ַאז ֶער ֶוועט ַארוֹ יף ַאז ֶער
ַפ ִ
וארט ִבּ�יז
אלין ִאין יַ ם ַא ַרייןָ .האט זִ י גִ ַיו ְ
אלין ֶוועט ֶער ַפ ִ
ֶוועט ַפ ִ
ֶער ִאיז ַארוֹ יף אוֹ יף ֶדעם שׁ ְ��פּ ִ יץ זֶ עגִ יל בּ�וֹ ים.

עווען לֹויט ִווי
יט"א ֶעס ַמ ְס ִּביר גֶ ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
"ּכ ֶׁש ָּבא לְ ָא ָדם
מֹוה ַר"ן ֵחלֶ ק א'ִ ,ס ָימן קס"ח)ְ :
יּקּוטי ֲ
ֵ
ֶדער ֶר ִּבי זָ אגְ ט (לִ
(מ ְׁשלֵ י ט"ז,
ימן ֶׁשּיָ בֹוא לֹו ָצ ָרה ַחס ְו ָׁשלֹוםְּ ,כמֹו ֶׁש ָּכתּוב ִ
ּגַ ְדלּותִ ,ס ָ
ימן ֶׁשּיָ בֹוא לְ ָכבֹוד ּגָ דֹול,
יח) לִ ְפנֵ י ֶׁש ֶבר ּגָ אֹוןְ ,ו ֵכן ְּכ ֶׁשהּוא ָׁש ָפלִ ,ס ָ
(ׁשם ט"ו ,ל"ג) ְולִ ְפנֵ י ָּכבֹוד ֲענָ ָוה"ֶ ,ווען ַא ֶמענְ ְטׁש
ְּכמֹו ֶׁש ָּכתּוב ָ
אקּומען ַא ָצ ָרהָ ,א ֶּבער
ֶ
עמאלְ ט ֶוועט ֶער ַּב
ַהאלְ ט זִ יְך גְ רֹויסֶ ,ד ָ
ימן ַאז ֶער ֶוועט גְ רֹויס
ֶווען ַא ֶמענְ ְטׁש ַהאלְ ט זִ יְך ְקלֵ ייןִ ,איז ַא ִס ָ
וארט ִּביז ֶדער ֶּבן ֶמלֶ ְך ִאיז ַארֹויף
עו ְ
ער ַפאר ָהאט זִ י גֶ ַ
וערןֶ .ד ְ
ֶו ְ
אקּומען זַ יין נְ ִפילָ ה.
ֶ
עמאלְ ט ֶוועט ֶער ַּב
הֹויעְךָ ,וואס ֶד ָ
ֶ
גָ אר

"איְך ִּבין ְמ ַחיֵ יב
מֹוה ָרא"ׁש זִ ְכרֹונֹו לִ ְב ָר ָכה ָהאט גֶ עזָ אגְ טִ :
ֲ
מֹוה ָרא"ׁש ָהאט ִמיר גֶ עזָ אגְ ט
אּבן ָׁשלֹום ַּביִ ת"ֲ .
עדן ֵאיינֶ עם צּו ָה ְ
יֶ ְ
עהֹויּבןִ ,איְך
ְ
עכט ָאנְ גֶ
"איְך ָהאּב ְׁשלֶ ְ
וארטִ :
ארף ָו ְ
ייער ַא ַׁש ְ
זֵ ֶ
ער ֵהיים,
עּבן ִאינְ ֶד ְ
ארף לֶ ְ
ויאזֹוי ֶמען ַד ְ
עוואּוסט ִו ַ
ְ
יׁשט גֶ
ָהאּב נִ ְ
ייסיגֶ ,ווען ַמיין ַווייּב ָהאט
ייער ְפלַ ִ
ערנְ ט זֵ ֶ
ִאיְך ָהאּב גֶ עלֶ ְ
אר ְּב ֶרענְ גֶ ען ִמיט ִמירָ ,האּב ִאיְך ִאיר גֶ עזָ אגְ ט :נָ א...
עוואלְ ט ַפ ְ
גֶ ָ
ערנֶ עןָ ,האּב
עוואלְ ט ַמ ְפ ִסיק זַ יין פּון לֶ ְ
יׁשט גֶ ָ
נּוִ ...איְך ָהאּב נִ ְ
עטער"; ָהאט ִמיר
ארן ְׁש ֶּפ ֶ
עמּוט ֶׁשעט יָ ְ
ְ
ִאיְך זִ יְך צּולִ יּב ֶדעם גֶ
'א ֶׁשר ַּבנַ ַחל',
אסט ׁשֹוין ָא ֶּבער ֶדעם ֲ
מֹוה ָרא"ׁש גֶ עזָ אגְ ט" :דּו ָה ְ
ֲ
מּוע ְסן
ארף ְׁש ֶ
ויסן ִווי ַאזֹוי זִ יְך צּו ִפ ְירן"; ֶמען ַד ְ
ועסטּו ׁשֹוין ִו ְ
ֶו ְ
אר ְּב ֶרענְ גֶ ען ִמיט ִדי ַווייּב.
אּון ַפ ְ

אל ְטן ַא ֶקעגִ ין
יה ְ
ָהאט זִ י גִ ינ ּו ֶמען ִדי ְבּ� ֶרען ְבּ� ִריל א ּון ָהאט זִ י גִ ַ
אלן
יפ ְ
י� ִריט ִאין מוֹ ַחִ .איז ֶער ַא ָרא�פּ גִ ַ
זַ יין מוֹ ַח ִבּ�יז ֶעס ָהאט ִאים גִ ְבּ
ִאין יַ ם ַא ַריין.

יט"א גֶ עזָ אגְ טֶ :דער ְּב ֶרען ְּב ִריל
יבה ְׁשלִ ָ
ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
קּוקט אֹויף ֶדעם ֲע ֵבירֹותֶ ,דער
ָדאס ִאיז ֶדער ְס ְק ִרין ָוואס ֶמען ְ
יּוטער
אמ ְּפ ֶ
עּבלֶ עטָ ,ק ְ
אר ְט ָפאֹוןֶ ,ט ְ
ערנֶ ע ְס ְק ִרין פּון ַא ְס ַמ ְ
גְ לָ אזֶ ְ
ארט ֶקען ֶמען זֶ ען ַאלֶ ע ְׁשמּוץ אּון ֲע ֵבירֹות
דֹומה לָ זֶ הָ ,וואס ָד ְ
ְו ַכ ֶ
ָוואס ִאיז ָדא אֹויף ִדי ֶוועלְ ט ,אּון ֶמען ַהאלְ ט ָדאס ַא ֶקעגְ ן ֶדעם
עּב ֶרענְ טַ ,ר ֲח ָמנָ א
אֹויסגֶ ְ
ְ
וערט ִאינְ גַ אנְ ְצן
מ ַֹחִּ ,ביז ֶדער מ ַֹח ֶו ְ
יצלָ ן.
לִ ְ

ער ַמאןָ ,וואס
אקּומען ַא ְּב ִריוו פּון ַא ִאינְ גֶ ְ
ֶ
ִדי ָוואְך ָהאּב ִאיְך ַּב
אדזְ ֶשׁעט";
"מיין ַווייּב ָהאט ִמיר ִאינְ גַ אנְ ְצן ֶצעגְ ַר ְ
ייּבט ִמירַ :
ְׁש ַר ְ
יׁשט
אדזְ ֶׁשעט נִ ְ
צּוריקַ .א ְפרֹוי גְ ַר ְ
עדע זַ אְך גֵ ייט ַא ִהין אּון ִ
יֶ ֶ
צּוריק
עּפעט ָהאט זִ י ִדיר ִ
עט ֶׁש ֶ
אסט ִאיר גֶ ְ
ַפאר ְס ַּתם ,דּו ָה ְ
עּפעט.
עט ֶׁש ֶ
גֶ ְ
יט ַהאלְ ְטן ִּדינֵ י ּתֹורֹות ַּביי
עדענְ ק ִאיְך ְפלֶ עג ִמ ְ
ִאיְך גֶ ֶ
עקּומען ַא
ֶ
ּבּורג; ִאיז ֵאיינְ ָמאל ַא ַריין גֶ
ארלְ ְס ְ
יידע ִאין ַק ְ
ַמיין זֵ ֶ
לּוטיגְ ט זַ יין ָּפנִ ים ,זָ אגֶ ענְ ִדיג ַאז זַ יין
עּב ִ
ער ַמאן ִאינְ גַ אנְ ְצן ֶצ ְ
ִאינְ גֶ ְ
קּומט צּו גֵ יין זַ יין ַווייּב
עטער ְ
לּוטיגְ ט; ְׁש ֶּפ ֶ
עּב ִ
ַווייּב ָהאט ִאים ֶצ ְ
ייסטּו ׁשֹוין
אר ְׁש ֵט ְ
עצט ַפ ְ
יסן ,יֶ ְ
עּב ְ
ִאיר ֶהענְ ט ִאיז ִאינְ גַ אנְ ְצן ֶצ ִ
מֹוה ָרא"ׁש
יׁשט יֶ ענֶ עם ַפאר ְס ַּתםֲ .
לּוטיגְ ט נִ ְ
עּב ִ
ּפּונְ ְק ְטלִ יְךֶ ,מען ֶצ ְ
וערט ֶעס ַדיין
עּב ְסט ֶעס ִמילְ ְך ֶו ְ
"א ַקאץ ,אֹויּב דּו גֶ ְ
זָ אגְ טַ :
עדיגְ ןַ ,אזֹוי אֹויְך
עסט ֶדעם ַקאץֶ ,וועט זִ י ִדיר ֶׁש ִ
עּפ ְ
ְפ ֵריינְ דְ ,ט ֶׁש ֶ
עדן
צּוריק ֶר ְ
עד ְסט ֵׁשיין צּו ִאיר ֶוועט זִ י ֵׁשיין ִ
ַא ְפרֹוי ַאז דּו ֶר ְ
עמאלְ ט
'סט ִאירֶ ,ד ָ
רֹוד ְפ ְ
צּו ִדירָ ,א ֶּבער ַאז דּו ְק ִריגְ ְסט זִ יְך אּון ְ
עּפען".
צּוריק ְט ֶׁש ֶ
ֶוועט זִ י ִדיר ִ
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וארין
(אין זַ יין שׁ ִ�יף) גִ ָיו ִ
ארט ִ
אלן ִאיז ָד ְ
יפ ְ
ִווי ֶער ִאיז ַא ָרא�פּ גִ ַ
י�ט גְ ווא ּו ְסט ָוואס צ ּו ָטאן ִווי
א�ין נִ שׁ ְ
ַא גְ רוֹ יס גֶ ע�פּ ּו ְל ֶדער .א ּון ָה ִבּ
ְ
ערט ֶמען זִ ְ
אר ְבּ�ן
וארן ֶדער ֶמ ֶלך ֶוועט שׁ ְ� ַט ְ
יך ִא ּום ַא ֵהיםָ .ו ְ
ַאזוֹ י ֶק ְ
ְ
ועלין צ ּו גֵ יין צ ּו
י�ב גִ ֶיווען .זֵ יי ֶו ִ
א�ין זֵ יי זִ יך ְמיַ שׁ ֵ
ַפאר ַצ ַערָ .ה ִבּ
יסר)
עהן ְ(ד ַהיינ ּו צ ּו ֶדער שׁ ִ�יף פ ּון ֶדער ַבּ�ת ֵק ֶ
ֶדער שׁ ִ�יף ָוואס זֵ יי זֶ ְ
ארט ָדא ֶע�פּ ֶ עס ַא ָד ְ
אק ֶטאר ָוואס ֶער ֶוועט זֵ יי
אמער ִאיז ָד ְ
ָט ֶ
א�ין צ ּו זֵ יי
ע�ין ֵאיין ֵע ָצה .זֶ ענֶ ען זֵ יי צ ּו גִ יגַ אנְ גֶ ען .א ּון ָה ִבּ
ֶקענֶ ען גֶ ִבּ
גִ יזָ אגְ ט ְ(ד ַהיינ ּו צ ּו ִדי ֶמענְ שׁ ְ�ן ָוואס זֶ ענֶ ען גִ ֶיווען אוֹ יף ֶדער שׁ ִ�יף
וארין זֵ יי
א�יןָ .ו ִ
יסר) ַאז זֵ יי זָ ִ
פ ּון ֶדער ַבּ�ת ֵק ֶ
אלין ֵקיין מוֹ ָרא נִ יט ָה ִבּ
אמער ִאיז ְצ ִווי
יפ ֶרעגְ טָ .ט ֶ
א�ן זֵ יי גִ ְ
ֶו ִ
ועלין זֵ יי גָ אר נִ יט ט ּון .א ּון ָה ְבּ
ְ
שׁ ְ�ן ַאייך ָדא ֵאיין ָד ְ
ע�ין ֵאיין ֵע ָצה.
אק ֶטאר ָוואס ֶער זָ אל א ּונְ ז גֶ ִבּ
יילט ִדי גַ אנְ ֶצע ַמ ֲע�שֶׂ ה .א ּון ַאז ֶדער ֶבּ�ן ֶמ ֶלךְ
א�ן זֵ יי ֶדער ֵצ ְ
א ּון ָה ְבּ

יסר גִ יזָ אגְ ט ַאז ֶמען
אלן ִאין יַ ם ַא ַרייןָ .האט ִדי ַבּ�ת ֵק ֶ
יפ ְ
ִאיז ַא ַריין גִ ַ
עמען פ ּון ֶדעם יַ ם.
זָ אל ִאים ַארוֹ יס נֶ ֶ

יט ְסט ַׁש ָּבת ,דּו לֵ ייגְ ְסט ְּת ִפילִ ין.
אּון ֵּפיאֹותָּ ,ברּוְך ַה ֵׁשם דּו ִה ְ
יׁש ֵקייט.
ׁשּוט'ע ִא ִיד ְ
ֶ
ְפ ֵריי זִ יְך ִמיט ָּפ

אֹויס ֵהיילְ ן
ְ
יסר ִאיז ֶדער ַצ ִדיק ָוואס ֶקען
ַווייל ִדי ַּבת ֵק ָ
ימן ל')
מֹוה ַר"ן ֵחלֶ ק א'ִ ,ס ָ
יּקּוטי ֲ
ֵ
עדעם ֵאיינֶ עם; ִווי ֶדער ֶר ִּבי זָ אגְ ט (לִ
יֶ ֶ
אק ֶטער".
"דער ַצ ִדיק ִאיז ַאזֹוי ִווי ַא ָד ְ
ַאז ֶ

עדן ַאזֹוי ַסאְך
ארף ֶמען ֶר ְ
אר ָוואס ַד ְ
"פ ְ
ֶמענְ ְט ְׁשן ְפ ֶרעגְ ן ִמירַ :
ארף
פּון ַ'ּפ ְׁשטּות יַ ֲהדּות' ,פּון ְּת ִפילִ ין אּון ַׁש ָּבת ְוכּו'ֶ ,ווער ַד ְ
ארף
ייסט ֶווער ַד ְ
אכן?!"; ָוואס ֵה ְ
ׁשּוט'ע זַ ְ
ֶ
ִחיזּוק אֹויף ִדי ַאלֶ ע ָּפ
אכן!
ארף ִחיזּוק אֹויף ִדי ַאלֶ ע זַ ְ
אכן? ִאיְך ַד ְ
ִחיזּוק אֹויף ִדי ַאלֶ ע זַ ְ

יּקּוטי
ֵ
ענּומען ֶדעם לִ
ֶ
יט"א ָהאט גֶ
יבה ְׁשלִ ָ
ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
עוויינִ יג ֶדעם לָ ׁשֹון פּון ֶר ִּבי'ן
ערנְ ט פּון ִאינֶ ֵ
ארגֶ עלֶ ְ
מֹוה ַר"ן אּון ָפ ְ
ֲ
קּורב ֵא ֶצל
לֹומרֵ :די לִ י ִאם ֶא ְהיֶ ה ְמ ָ
"על ֵּכן ֵאין לְ ָה ָא ָדם ַ
(ׁשם)ַ :
ָ
ִאיׁש נִ ְכ ָּבד ְויָ ֵרא ַה ֵׁשםַ ,אף ֶׁש ֵאינֹו ֻמ ְפלָ ג ַּב ַּמ ֲעלָ הִּ ,כי ַהלְ ַואי
"עס ִאיז ִמיר
יׁשט זָ אגְ ן ֶ
ֶׁש ֶא ֱהיֶ ה ִמּק ֶֹדם ָּכמֹוהּו"ַ .א ֶמענְ ְטׁש זָ אל נִ ְ
יכער ִאידֲ ,א ִפילּו
קּורב צּו ַאן ֶע ְרלִ ֶ
גֶ ענּוג ַאז ִאיְך ֶוועל זַ יין ְמ ָ
אטׁש זַ יין ִווי
יׁשט ַאזֹוי גְ רֹויסַ ,וויילַ ,הלְ ַואי זָ אל ִאיְך ָכ ְ
ֶער ִאיז נִ ְ
עדענְ ק
ער ְקטִ :איְך גֶ ֶ
אמ ְ
יט"א ַּב ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
יֶ ענֶ עם"; ָ -האט רֹאׁש יְ ִׁש ָ
זּוכ ְסטּו זִ יְך
אר ָוואס ְ
"פ ְ
נָ אְך ִווי ֶמענְ ְט ְׁשן ְפלֶ עגְ ן ִמיר ָדאס זָ אגְ ןַ :
אמען)
אּבן ֶ(דעם ֶר ִּבי'נְ ס נָ ֶ
אר ָוואס מּוזְ טּו ָה ְ
רֹויסע ַצ ִד ִיקיםַ ,פ ְ
גְ ֶ
יׁשט
אר ָוואס ִאיז ִדיר נִ ְ
עכט נְ ָׁשמֹותַ ,פ ְ
אר ֶר ְ
פּון ְּב ֶר ְסלֶ ב ָוואס ַפ ְ
קֹודם
ערן ֶ
יט"א ,לֶ ְ
ּבּורג'ער ָרב ְׁשלִ ָ
ארלְ ְס ְ
יידע ֶדער ַק ְ
גֶ ענּוג ַדיין זֵ ֶ
עסאנְ ט צּו זֶ ען ִווי ֶדער
ער ַ
ַאזֹוי ִווי ִאים ְוכּו'ֶ ;"...עס ִאיז ִאינְ ֶט ֶ
עמאלְ טָ ,וואס ֶמענְ ְט ְׁשן
עוואּוסט ּפּונְ ְק ְטלִ יְך ֶד ָ
ְ
ֶר ִּבי ָהאט ׁשֹוין גֶ
אּבן ָדאס ׁשֹוין ֶמענְ ְט ְׁשן
עטערָ ,א ֶדער ָה ְ
ארן ְׁש ֶּפ ֶ
זָ אגְ ן ַהיינְ ט ,יָ ְ
ייטן.
גֶ עזָ אגְ ט נָ אְך ִאין ֶר ִּבי'נְ ס ַצ ְ

עריגֶ ע ָטאג לֵ ייגְ ט ֶמען
עה ִ
ַא ַו ַודאי ֶווען ֶעס ִאיז ַא גֶ ֶ
נּומעןֶ ,מען ָהאט
אר ֶ
ְּת ִפילִ יןָ ,א ֶּבער ַא ָטאג ָוואס ֶמען ִאיז ַפ ְ
אק ֶטער
ארף גֵ יין ִמיט ִדי ַווייּב צּום ָד ְ
ַאן ַאּפֹוינְ ְט ֶמענְ טֶ ,מען ַד ְ
ער ַמאנְ ט זִ יְך סֹוף ָטאג,
יּבערֶ ,מען ֶד ְ
דֹומהִ ,די ָטאג ִאיז ַא ִר ֶ
ְו ַכ ֶ
יׁשט
אכנִ ְ
עמּוט ֶׁשעט" :אֹוי ִאיְך ָהאּב נָ ְ
ְ
אֹויסגֶ
ְ
ֶווען ֶמען ִאיז ׁשֹוין
אּבן ִחיזּוק אֹויף ִמ ְצ ַות
ארף ֶמען ָה ְ
גֶ עלֵ ייגְ ט ַקיין ְּת ִפילִ ין"ַ ,ד ְ
וארט אֹויף
ער ְׁש ֶטער ַו ְ
ייּב ְ
ויסן ַאז ֶדער ֵא ֶ
ארף ִו ְ
ְּת ִפילִ יןֶ ,מען ַד ְ
יידט זִ יְך ִמיט ַדיין ְּת ִפילִ יןֶ ,ער ָהאט לִ יּב
ַדיין ְּת ִפילִ יןֶ ,ער ְפ ֵר ְ
טּוסטִ .די זֶ עלְ ֶּבע ִאיז ִמיט ַׁש ָּבתַ ,א ַו ַודאי
ַדיינֶ ע ִמ ְצוֹת ָוואס דּו ְ
יׁשט ַקיין נִ ָסיֹון אֹויף ְׁש ִמ ַירת ַׁש ָּבתָ ,א ֶּבער
ְס ַּתם ַאזֹוי ָהאט ֶמען נִ ְ
ייער
יטאגֶ ,ווען ֶעס ִאיז זֵ ֶ
אכ ִמ ָ
ער ִ'דיגֶ ע ַׁש ָּבת נָ ְ
זּומ ְ
קּומט ַא ֶ
ֶעס ְ
יטן ַׁש ָּבת  -צּו
וערן פּון ִה ְ
עמט ַאז ֶעס זָ אל ֶו ְ
ֵהייסִ ,ווי לַ אנְ ג נֶ ְ
יׁשט ,אּון ֶעס ִאיז
ישׁן ַא ְר ֶּבעט נִ ְ
יטן ַׁש ָּבת? ִדי ֶע ְיר ָקאנְ ִד ְ
יׁשט ִה ְ
נִ ְ
ארף
יׁשןַ ...ד ְ
לּוצלִ ינְ ג ַא ְר ֶּבעט ׁשֹוין ִדי ֶע ְיר ָקאנְ ִד ְ
ייער ֵהייסְּ ,פ ְ
זֵ ֶ
ויסן ַאז
אּבן ִחיזּוק אֹויְך אֹויף ֶדעםֶ ,דער ֶמענְ ְטׁש זָ אל ִו ְ
ֶמען ָה ְ
גּוטע זַ אְךֶ ,ווער ֶעס ִהיט ַׁש ָּבת ִאיז ִאים ֶדער
יטן ַׁש ָּבת ִאיז ַא ֶ
ִה ְ
(ׁש ָּבת קי"ח.):
מֹוחל אֹויף ַאלֶ ע זַ יינֶ ע ֲע ֵבירֹות ַ
ער ְׁש ֶטער ֵ
ייּב ְ
ֵא ֶ

ֹאמר ֵּכןִּ ,כי ַא ְּד ַר ָּבאְּ ,כ ִפי ַמה
"אל י ַ
וייטערַ :
זָ אגְ ט ֶדער ֶר ִּבי ַו ֶ
ֶׁשּיֵ ַדע ֱאנָ ׁש ְּבנַ ְפ ֵׁשיּה ּג ֶֹדל ְּפ ִחיתּותֹו ְוג ֶֹדל ָר ְחקֹו ֶׁשּנִ ְת ַר ֵחק ְמאֹד
ּוכמֹו ֵּכן
ּיֹוד ַע ְּבנַ ְפׁשֹוְ ,
ֵמ ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְךָּ ,כל ֶא ָחד ְו ֶא ָחד ְּכ ִפי ַמה ֶׁש ֵ
יֹותרָ ,צ ִריְך לְ ַב ֵּקׁש לְ נַ ְפׁשֹו
ּיֹוד ַע ְּב ַע ְצמֹו ֶׁשהּוא ְמ ֻר ָחק ְּב ֵ
ָּכל ַמה ֶׁש ֵ
יֹותרְּ ,ד ַהיְ נּו ֶׁשּיְ ַחּזֵ ר
רֹופא ּגָ דֹול ְמאֹד ְמאֹדַ ,הגָ דֹול ַּב ַּמ ֲעלָ ה ְּב ֵ
ֵ
יב ֵּקׁש ָּת ִמיד לִ זְ ּכֹות לְ ִה ְת ָק ֵרב לְ ָה ַר ִּבי ַהּגָ דֹול ְמאֹד ְמאֹד ַּכנַ "לִּ .כי
ִו ַ
יֹותר"ַ ,א ֶמענְ ְטׁש
יֹותרָ ,צ ִריְך ְמלַ ֵּמד גָ דֹול ְּב ֵ
ָּכל ַמה ֶׁשהּוא ָק ָטן ְּב ֵ
צּוריק
אק ֶטערַ ,א ַצ ִדיק ָוואס זָ אל ִאים ִ
רֹויסע ָד ְ
זּוכן ַא גְ ֶ
ארף ְ
ַד ְ
וייטער ַא ֶמענְ ְטׁש ִאיז
ער ְׁש ְטןַ ,ווייל וואּו ַו ֶ
ייּב ְ
ְּב ֶרענְ גֶ ען צּום ֵא ֶ
ערע ַצ ִדיק ָוואס זָ אל ִאים
עס ֶ
ארף ֶער ַא גְ ֶר ֶ
ער ְׁש ְטן ַד ְ
ייּב ְ
פּונֶ עם ֵא ֶ
ער ְׁש ְטן.
ייּב ְ
צּוריק ְּב ֶרענְ גֶ ען פּון זַ יין ַמ ָצב צּום ֵא ֶ
ִ

(ׂשיחֹות ָה ַר"ן ִס ָימן ל"ו)" :עֹוד
ֶדער ֵהיילִ יגֶ ער ֶר ִּבי ָהאט גֶ עזָ אגְ ט ִ
יִ ְהיֶ ה זְ ַמן ֶׁש ִּמי ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ִאיׁש ָּכ ֵׁשר ָּפׁשּוט ,יִ ְהיֶ ה ִחּדּוׁש ּגָ דֹול ְּכמֹו
ַה ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב זִ ְכרֹונֹו לִ ְב ָר ָכה"ֶ ,עס ֶוועט זַ יין ַא ַצייט ָוואס צּו
רֹויסער ִחּדּוׁש ִווי ֶדער
ׁשּוט'ער ִאיד ֶוועט זַ יין ַאזַ א גְ ֶ
זַ יין ַא ָּפ ֶ
יבה
ֵהיילִ יגֶ ער ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב זִ ְכרֹונֹו לִ ְב ָר ָכה; ָהאט ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
יׁשט ִווי ַווייט ֶדער דֹור ֶוועט נָ אְך
יט"א גֶ עזָ אגְ טִ :איְך ֵווייס נִ ְ
ְׁשלִ ָ
אּפ ַפאלְ ןָ ,א ֶּבער ִאיְך ֵמיין ַאז ִמיר ַהאלְ ְטן ׁשֹוין ַּביי ֶדעם ַאז
ַא ָר ְ
רֹויסע ַמ ְד ֵריגָ הַ ,אזֹוי ִווי ֶדער
ׁשּוט'ער ִאיד ִאיז ַא גְ ֶ
ֶ
צּו זַ יין ַא ָּפ
ֵהיילִ יגֶ ער ַּב ַעל ֵׁשם טֹוב זִ ְכרֹונֹו לִ ְב ָר ָכה.
וייטער
ָא ֶּבער ֶדער ֶר ִּבי זָ אגְ ט דארט ַו ֶ
ִס ָימן כ"ד)"ְ :ו ָראּוי לִ ְקב ַֹע לֹו ֵאיזֶ ה ָׁש ָעה ַּבּיֹום לְ ַׁש ֵּבר לִ ּבֹו ּולְ ָפ ֵרׁש
יחתֹו לְ ָפנָ יו יִ ְת ָּב ַרְך"ַ ,אז ֵאיין ָמאל ַא ָטאג זָ אל ֶמען יָ א זִ יְך
ִׂש ָ
אכן ַא ֶח ְׁשּבֹון ַהנֶ ֶפׁשִ ,ווי ַאזֹוי
ארץ ,אּון זִ יְך ַמ ְ
עכן ִדי ַה ְ
עּב ֶר ְ
ֶצ ְ
אווען ִאיְך,
ערן ִאיְךִ ,ווי ַאזֹוי ַד ֶ
קּוקט אֹויס ַמיין ָטאגִ ,ווי ַאזֹוי לֶ ְ
ְ
אכ ֶדעם
"א ָבל ָּכל ַהיֹום ּכּולֹו ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ְּב ִׂש ְמ ָחה"ָ ,א ֶּבער נָ ְ
ֲ
ייער ְפ ֵריילִ יְך.
ארף ֶמען זַ יין ַא גַ אנְ ְצן ָטאג זֵ ֶ
ַד ְ

מֹוה ַר"ן ֵחלֶ ק ב',
יּקּוטי ֲ
ֵ
(לִ

הּוסט ָא ֶדער
ּפּונְ ְקט ִווי ֶמען זֶ עט ְּבגַ ְׁש ִמיּותֶ ,ווען ַא ֶמענְ ְטׁש ְ
אק ֶטער,
ׁשּוט'ן ָד ְ
וייטאג ֹלא ָעלֵ ינּו ,גֵ ייט ֶער צּו ַא ָּפ ְ
ֶער ָהאט ִר ְיקן ֵו ָ
אק ֶטערַ ,אז ֶער זָ אל ִאים ֵהיילְ ן ,אֹויּב ָא ֶּבער
אקאלֶ ע ָד ְ
צּו זַ יין לָ ַ
עמאלְ ט
אפן ֶע ֶּפעס ַא ַמ ְחלָ ה ַּביי ִאיםֶ ,ד ָ
עט ָר ְ
ֶמען ָהאט ֹלא ָעלֵ ינּו גֶ ְ
עמאלְ ט
אק ֶטערַָ ,נאר ֶד ָ
ׁשּוט'ן ָד ְ
צּופ ִר ְידן פּון זַ יין ָּפ ְ
יׁשט ְ
ִאיז ֶער נִ ְ
אק ֶטער ָוואס ֶוועט ִאים ֶקענֶ ען ֵהיילְ ן;
עס ְטן ָד ְ
זּוכט ֶער ֶדעם גְ ֶר ְ
ְ
עדענְ ק ָדאְך ֶווער ִאיְך ִּביןָ ,וואס
רּוחנִ ּיּות ִאיְך גֶ ֶ
ִדי זֶ עלְ ֶּבע ִאיז ְּב ָ
ויאזֹוי ִאיְך קּוק
עּבןִ ,איְך ֵווייס ִו ַ
ִאיְך ָהאּב ַאלְ ץ גֶ עטּון ִאין ַמיין לֶ ְ
עס ְטן ַצ ִדיק
ארף ִאיְך גֵ יין צּום גְ ֶר ְ
ארף זִ יְך ֵהיילְ ןַ ,ד ְ
אֹויס ִ -איְך ַד ְ
אֹויס ֵהיילְ ן.
ְ
ָוואס ֶער ֶוועט ִמיר ֶקענֶ ען ֶהעלְ ְפן אּון

עּבן ִאין
ַאז ֶמען ֶוועט ָפאלְ גְ ן ֶדעם ֶר ִּבי'ן ,אּון ַא ְכטּונְ ג גֶ ְ
וייטן,
יט'ן ְצ ֵו ְ
עדן ֵׁשיין ֵאיינֶ ער ִמ ְ
יׁשט ְק ִריגְ ןַָ ,נאר ֶר ְ
ְׁשטּוּב זִ יְך נִ ְ
יט'ן ְּב ֶרען ְּב ִריל ִ -די
אֹויס ְּב ֶרענֶ ען ֶדעם מ ַֹחִ ,מ ְ
ְ
יׁשט
אּון זִ יְך נִ ְ
אּבן ַא ֵׁשיינֶ ע
יּוטערֶ ,וועט ֶמען ָה ְ
אמ ְּפ ֶ
עּבלֶ עטָ ,ק ְ
אר ְט ָפאֹוןֶ ,ט ְ
ְס ַמ ְ
עּבן.
לֶ ְ

מּועס,
יט"א ַא ַריין ִאין ַא ְׁש ֶ
יבה ְׁשלִ ָ
ערנָ אְך ִאיז ֶדער רֹאׁש יְ ִׁש ָ
ֶד ְ
מֹוה ַר"ן ֵחלֶ ק ב'ִ ,ס ָימן כ"ד):
יּקּוטי ֲ
ֵ
פּון ֶדעם ָוואס ֶדער ֶר ִּבי זָ אגְ ט (לִ
"ׁש ָּצ ִריְך לְ ִה ְתּגַ ֵּבר ְמאֹד ְּב ָכל ַהּכֹחֹות ,לִ ְהיֹות ַאְך ָׂש ֵמ ַח ָּת ִמיד",
ֶ
אר ְקן ִמיט ַאלֶ ע ּכֹחֹות צּו זַ יין
ייער ְׁש ַט ְ
ארף זִ יְך זֵ ֶ
ַאז ַא ֶמענְ ְטׁש ַד ְ
ייען? ְפ ֵריי זִ יְך
ְׁש ֶטענְ ִדיג ְפ ֵריילִ יְך; ִמיט ָוואס זָ אל ֶמען זִ יְך ְפ ֵר ֶ
ארד
אסט ַא ָּב ְ
יסט ַא ִאיד ,דּו ָה ְ
יׁש ֵקייט; ַאז דּו ִּב ְ
ִמיט ַדיין ִא ִיד ְ

יסר ֵ -חלֶ ק ד',
ּפּורי ַמ ֲע ִׂשּיֹותַ ,מ ֲע ֵׂשה ב'ִ ,מ ֶּמלֶ ְך ְו ֵק ָ
(ס ֵ
ִ
לֹותָך תש"פ לפ"ק)
ערנְ ט ַׁש ָּבת ק ֶֹדׁש ַּפ ְר ַׁשת ְּב ַה ֲע ְ
ארגֶ עלֶ ְ
ָפ ְ
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