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ψ ψ ψ 
ן  תב ֶעֶר ַארֹויְסֶגעֶגעּבְ ּבָ ת קֹוֶדׁש  ׁשַ ָרׁשַ   תשע"ד ְלךָ  ֶלךְ  ּפָ

ְלִמיֵד דּוְרְך ִדי  ֶרְסלֶ י ֲחִסיֵד ' ַהּקֶֹדׁש ל ֵהיכַ א 'ְמִתיְבָת י ּתַ   בּבְ

ַליִ  ׁש ַהּקֶֹד ר ִעי  "אתובבם ְירּוׁשָ
�
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  :ַמֲאַמר

  "ֵמַאְרְצךָ  ְלךָ  ֶלךְ "

âà Èèéé Çø Àô  eö Àè ÀëàÇð'ñ éé Ça  é Äãò Æè ÀL Àø Æò ä Èãeò Àñ èà Èä ,à ÈøÂäÉåî" Èèé Äì ÀL L"à 

è Àãò ÆøòÆâ òÆâé Äã ÀìàåÇåòÆâ à Èø Éåî'òÆâé Äã íé Äøeaé Äã ,ï Àôé Éåà  Àðé Äa Æø'ñ øò Æè ÀøòåÆå  ïé Äà

ø Æô Åñ LÉåã Èw Çä  ÇøÂäÉåî é Åèe÷é Äì"ï )ָמה ñàåÈå ,è ב') ֵחֶלק, ַהְקּדָ Àãò Æø ïeô  é Äã ïåôé Äã 

÷eñ Èt "ã Èç Æà äÈé Èä í Èä Èø Àá Çà" ,ïÅi Çò í ÈL.  

ψ ψ ψ  

ִליטָ "אּון מֹוֲהָרא ן ָהאט א"ׁש ׁשְ  ֵהייִליֶגערֶדער  ָזאְגט: ָאְנֶגעהֹויּבְ

י  ֵטייט ֶעס ,ז"לֶרּבִ סּוק ִאין ׁשְ  ַאז, ַאְבָרָהם ָהָיה ֶאָחד )ג"ל ְיֶחְזֵקאל( ּפָ

ְטן ֶדעם ֶגעִדיְנט ָהאט ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם עְרׁשְ  דּוְרְכֶדעם ָנאר ֵאייּבֶ

 ֶגעְטַראְכט ָהאט ֶער, ֵהייְסט ָדאס, "ֶאָחד" ֶגעֶווען ִאיז ֶער ָוואס

יי , ֶוועְלט ִדי ִאין ֶמעְנְטשׁ  ֵאייְנִציְגְסֶטער ֶדער ִאיז ֶער ַאז ִזיךְ  ּבַ

 

ת ֵליל ּבָ  קֹוֶדשׁ  ׁשַ
ת ָרׁשַ   ְלךָ  ֶלךְ  ּפָ

 תש"ע
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ט ָהאט אּון  ִוויל ָוואס ֶמעְנְטשׁ  ׁשּום ַקיין אֹויף ֶגעקּוְקט ָגאְרִניׁשְ

ְטן ֶדעם ִדיֶנען פּון צּוִריְקַהאְלְטן ִאים עְרׁשְ  ֵמייְנט ָדאס אּון .ֵאייּבֶ

סּוק ֶדער   .ַאְבָרָהם ָהָיה ֶאָחד ּפָ

י ֶדער ָזאְגט  ִוויל ָוואס ֶמעְנְטשׁ  ֶיעֶדער אֹויךְ  ַאזֹוי ַאז, ֶרּבִ

ם ֲעבֹוַדת ִאין ַאַרייְנֵגיין ט ֶער ֶקען, ַהׁשֵ  דּוְרךְ  ָנאר ַאַרייְנֵגיין ִניׁשְ

ִחיָנה ִדי  ֶעס ַאז ְטַראְכְטן ָזאל ֶער ַאז ,"ַאְבָרָהם ָהָיה ֶאָחד" פּון ּבְ

ט ִאיז , ַאֵליין ֶער ָנאר ֶוועְלט ִדי ִאין ֶמעְנְטשׁ  ׁשּום ַקיין ָדא ִניׁשְ

ט ָזאל אּון  ִאים ִוויל ָוואס ֶמעְנְטשׁ  ׁשּום ַקיין אֹויף קּוְקן ִניׁשְ

יל צּום ִווי ,צּוִריְקַהאְלְטן ּפִ ייׁשְ ֶווער ָאֶדער ֶעְלֶטעְרן ַזייֶנע ּבַ  אּון ׁשְ

ִוויֶגער  ָוואס ְמִניעֹות ָאֶדער, ְוַכּיֹוֵצא ִקיְנֶדער אּון ַווייבּ  ַזיין אּון ׁשְ

ם פּון ָהאט ֶער ן ְסּתַ עְטן ָוואס ֶמעְנְטׁשְ ּפֶ  ֶער ָטאר, ִאים פּון ׁשְ

ְכַלל ט ּבִ ִחיָנה ִדי ִאין ַזיין ָזאל ֶער ָנאר, ֵזיי אֹויף קּוְקן ִניׁשְ  פּון ּבְ

ִאילוּ  ,"ַאְבָרָהם ָהָיה ֶאָחד" יז. ֶוועְלט ִדי ִאין ַאֵליין ִאיז ֶער ּכְ  ָדא ּבִ

י פּון ֶוועְרֶטער ִדי ִאיז   .ל"זַ  'ןֶרּבִ

ִליטָ  שׁ "מֹוֲהָרא אּון יר ָהאט א"ׁשְ י  ,ֶגעֶווען ַמְסּבִ  ע"יזַאז ֶדער ֶרּבִ

ַלל ְגרֹויֶסעַא  אֹויס אּוְנז ֶלעְרְנט ַעתַאז  ה', ֲעבֹוַדת ִאין ּכְ ׁשְ  ֶווען ּבִ

ְטןם צוּ  ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן ִזיךְ  ִאין עֹוֵסק ִאיז ֶמעְנְטשׁ ַא  עְרׁשְ , ֵאייּבֶ
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טֶער  ָטאר  ָזאל ֶעס ֶווער ַזיין אלזָ 'סְ  ,ֵקייֶנעם אֹויף ָאְנקּוְקן ִניׁשְ

 ערֵאייְנִציְגְסטֶ  ֶדער ַאז ֶער ִאיז ְטַראְכְטן ָזאלֶער  ָנארַזיין, 

ל ּבֹוֵרא ִמיְטן ֶוועְלטֶדער  אֹויף ֶמעְנְטשׁ  אּון ֶער , ַאֵליין עֹוָלִמים ּכָ

ל ּבֹוֵרא צּו ַזיין ֶדעם ְמַקֵיים ֶקעןָוואס ֶער  ַאְלס טּוהן ָזאל  ּכָ

איֶער ַא  ֶוועט ֶדעָמאְלְטס, ִוויְלן'ס עֹוָלִמים   ַזיין.  ַמְצִליחַ  ַוּדַ

 ַזייֶנע פּון קּוֶמען, ָהאט ֶמעְנְטשׁ ָוואס ַא  ְמִניעֹות רֹוב ַווייל

ֵכִנים ַזייֶנע פּון אּון ,ְפַרייְנד ָוואס ֵזיי  ,ַפאִמיְלֶיע ַזיין פּון אּון ,ׁשְ

 ִאיְהם ִוויְלן אּון, ֵליָצנּות ִאיְהם פּון ַמאְכן אּון, אֹויס ִאיְהם ַלאְכן

ער. ֲעבֹוָדה ַזיין פּון ַזיין מֹוֵנעַ  טֵזיי  אֹויף ֶוועטֶער  ֶווען ָאּבֶ  ִניׁשְ

ֶער  ִווי ַאזֹוי, ֲעבֹוָדה ִאין ַזיין ַזייְנס טּוהן ֶוועטֶער  ָנאר, קּוְקן

 ַזיין ַמְצִליחַ ֶער  ֶוועט -  ֶוועְלטֶדער  ִאין ָיִחידַא  ֶגעֶווען ָוואְלט

   .ִעְנָיִנים ַזייֶנע ִאין

יִקיםִדי  פּון ַהְצָלָחהִדי  ֶגעֶווען ִאיז ָדאס אּון  ,דֹור ֶיעְדן ִאין ַצּדִ

ןָוואס ֵזיי  ן ֵזיי ִזיךְ  ָהאּבְ ם ֲעבֹוַדת ִאין ֶוועגַא  אֹויְסֶגעְקִליּבְ  ַהׁשֵ

ַרךְ  ן, ִיְתּבָ ט אּון ֵזיי ָהאּבְ ֲעלּות ֶגעַכאּפט ָגאְרִניׁשְ ִדי  פּון ִהְתּפַ

 ֵזיי ָנאר, דֹורִדי  פּוןס עְר אכֶ מַ  ֵליָצנּות אּוןס עְר עפֶּ שֶׁ טְ  ַאֶלע

ן ֵטייטס ָווא ֶגעֶווען ְמַקֵיים ָהאּבְ  אֹוַרח( ָערּוךְ  ׁשּוְלָחן ָאְנַפאְנג ִאין ׁשְ
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ּיֵשׁ  ְולֹא" א') ִסי ַחִיים ֵני ִיְתּבַ ֵני ִמּפְ ְלִעיִגים ָאָדם ּבְ ֲעבֹוַדת ָעָליו ַהּמַ  ּבַ

ם ַרךְ  ַהׁשֵ ן ֵזיי  דּוְרְך ֶדעם ",ִיְתּבָ  ֶיעֶדע ִאין ֶגעֶווען ַמְצִליחַ ָהאּבְ

  .ַזאךְ 

ִדי , ִזיךְ  פּון ָהאט ֶמעְנְטשׁ ָוואס ַא  ְמִניעֹותִדי  אֹויף ֲאִפילוּ  אּון

ֶלעְכֶטעִדי  פּון אּון, ָהָרע ֵיֶצר ַזיין פּון ְמִניעֹות  אּון ִמידֹות ׁשְ

ֲאוֹות ר ִזיךְ  ֶזעֶנעןָוואס  ּתַ  ָזאל ֶדעם אֹויף אֹויךְ , ִאים אֹויף ִמְתַגּבֵ

טֶער  יךְ  ַווייֶטער ָזאלֶער  ָנאר, ָאְנקּוְקן ָגאְרִניׁשְ ִאין  ַזיין ַמְמׁשִ

ם ֲעבֹוַדת ַזיין רּוךְ  ָגאט ִדיֶנען, ַהׁשֵ ָוואס  ",ֶאָחד"ֶדער  הּוא ּבָ

יְרט ָראּבִ ֶטעְלן ֶפעְסט ִזיךְ  ֶוועטֶער  אֹויבּ  ֶזעהןצּו  ִאיְהם ּפְ ִאין  ׁשְ

לּול אֹויךְ  ִאיז ָוואס ָדאס ,ֲעבֹוָדה ַזיין ינְ  ִאיֶנעם ּכָ  ֶוועְרֶטער ס'ֶרּבִ

ק ִזיךְ  ָהאט ָאִבינוּ  ַאְבָרָהםַאז  ,ַאְבָרָהם ָיההָ " ֶאָחד" -  ְמַדּבֵ

ְטןם צוּ  ֶגעֶווען עְרׁשְ  ַאֶלעסַאז  ֶגעוואּוְסט גּוט אּון ֶער ָהאט, ֵאייּבֶ

ְטן פּוֶנעם ִאיז עְרׁשְ יז", ֶאָחד"ֶדער  ֵאייּבֶ  ִזיךְ  ֶער ָהאט ּבִ

ן ם ַאְחדּות צוּ  ֶדעְרהֹויּבְ " ֶאָחד"ַא  ֶגעָוואְרן ִאיזאּון ֶער , ַהׁשֵ

ְבָיכֹול עֶפער ֵהייִליֶגערֶדער  ִמיט, ּכִ אׁשֶ ִאיז ִדי  ָוואס ָדאס ,ּבַ

יִקיםִדי  פּון ַמְדֵריָגה צּו  ִנְכָלל ִאיְנַגאְנְצן זֹוֶכה ֶזעֶנעןָוואס  ַצּדִ

ֶטער ִאיֶנעם ֶוועְרן עְרׁשְ םאּון ִדי , ֵאייּבֶ ייְנט ה"ֲהָויָ  ׁשֵ ֶטעְנִדיג ׁשַ  ׁשְ
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ער, אֹויְגן ֵזייֶעֶרע ַפאר ן ֵזיי  ֶדעִריּבֶ ֲעלּות ׁשּום ַקייןָהאּבְ  ִהְתּפַ

ט רּוךְ  ָגאט ִדיֶנעןֵזיי  ָנאר, ֵקייֶנעם פּון ִניׁשְ  ֶעס ִווי ַאזֹוי הּוא ּבָ

ייְנט ט ֶוועְרן אּון, ֵזיי ׁשַ ט ִניׁשְ ן ַאְנֶדעֶרע פּון צּוִמיׁשְ    .ֶמעְנְטׁשְ

יי ִאיז ַאזֹוי אּון  ָהאט ַזיין ֶיעֶדער ָוואס ,ֶמעְנְטשׁ  ֶיעֶדע ּבַ

עִציֶעֶלע ֶעְקְסֶטעֶרע אְפןִאיז ֶער  ִאיר ַפארָוואס  ,ְנקּוָדה ְסּפֶ אׁשַ  ּבַ

ֶרעְנֶגען ִזי מּוזאּון ֶער , ֶוועְלטֶדער  אֹויף ֶגעָוואְרן  אּון, ַארֹויְסּבְ

ט ֵקייֶנעם אֹויף ֶוועטֶער  אֹויבּ   ִדיג'מֹוָראֶער  ֶוועט ,קּוְקן ִניׁשְ

  .ַזיין ַמְצִליחַ 

י  ַהָקדֹושׁ  ָהַרב ַאז ,ֶדעְרֵצייְלט ָהאט נ"י שׁ "מֹוֲהָרא אּון  ְמַנֵחםֶרּבִ

 ִאין ִחידּושׁ  ְגרֹויֶסעַא  ֶגעֶווען ִאיזיל זי"ע אבִּ נָ עְר שֶׁ טְ מִ  ָנחּום

 ֶגעְלֶטער סּוֶמע ִריִזיֶגע צּוֵטייְלן ְפֶלעְגטאּון ֶער , ְצָדָקה ִמְצַות

ָראֶכעֶנע ַפאר ע צּוּבְ   . ָאִריֶמעַלייט יּוִדיׁשֶ

 ַזיין ִווי ַאזֹוי ִציֶמער ִאין ַזיין ֶגעֶזעְסןִאיז ֶער  ַאָמאל אּון

ֵטייֶגער עס ַאַריין ִאיז ֶעס אּון, ֶגעֶווען ִאיז ׁשְ אּון  ָאִריַמאן ַאן ֶעּפֶ

ט ַאז ֶער ָהאט ֶגעֵווייְנט ֶער ָהאט רֹויט ַקיין ִניׁשְ ַא  אּון ֶעְסןצּו  ּבְ

 ֶעְרַוואְקֶסעֶנע אֹויךְ  אטאּון ֶער הָ , ָאְנטּוהן צוּ  ִזיךְ  ְקֵלייד
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ט אּון ֶער ָהאט, ַמאְכן ֲחתּוָנהֵזיי  ַדאְרףָוואס ֶער  ֶטעְכֶטער  ִניׁשְ

ט "ע יז ָנחּוםר'  ֵהייִליֶגערֶדער  ָהאט ...ָוואס ִמיט ָגאְרִניׁשְ

ַא  ַארֹויְסֶגענּוֶמען אּון ֶער ָהאט ,ִאיְהם אֹויף ֶגעַהאט ַרֲחָמנּות

ֶגד ֵנייעֶ   צּוֶגעֵלייְגט אּון ֶער ָהאט צּו ֶדעם ,ְקֵלייֶדער ַזייֶנע פּון ּבֶ

ֶדעם ָהאט ֶער  ִמיט אּון ,גּוְלְדן פּוְפִציג פּון סּוֶמע ְגרֹויֶסעַא 

'ט ֵבקּותדְ ַפאְר  צּוִריק ִזיךְ  אּון ֶער ָהאט, יְקטֶגעשִׁ  ַאֶוועק ִאיְהם

  . אֹויְגן ַפאְרַמאְכֶטע ִמיט

י  ֶגעֶזעהן ָהאט ָאִריַמאןֶדער  ֶווען אּון  ִאיְהם קּוְקטַאז ֶדער ֶרּבִ

ט עְרֶנע ְצֵווייִזיְך ִדי  ִמיט ֶגענּוֶמען ִמיטָהאט ֶער  ,ָאן ִניׁשְ  ִזיְלּבֶ

ַטאֶנען ֶזעֶנעןָוואס  ַלייְכֶטער  ַאֶוועק ִאיז אּון ִטישׁ  אֹויְפן ֶגעׁשְ

   .ֶגעַגאְנֶגען

ִאיםִדי  ן ַגּבָ  ֶדעם ֶהעְנט ַזייֶנע ִאין ַהאְלטַאז ֶער  ֶגעֶזעהן ָהאּבְ

ינְ  ן ֵזיי  ַלייְכֶטער ס'ֶרּבִ ט ְגַלייךְ  ִאיְהםָהאּבְ  ִאיְהם אּון, ֶגעַכאּפְ

ט אְטׁשְ ִריְגן אּון ֶגעּפַ ער", ַגְזָלןוְ  ַגָנב" -  ֶגעׁשְ  ַזיין ִמיטֶער  ָאּבֶ

ֵריי ִמיט ֶגעֶעְנְטֶפעְרט צּוִריקָהאט  ַעזּות ְגרֹויס י " ֶגעׁשְ ֶדער ֶרּבִ

עְנְקט ָדאס ִמיר ָהאט    ."ֶגעׁשֶ
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ן ֵזיי  ֶלעפְּ  ִמיט ִאיְהםָהאּבְ ינְ  צּו ֶדעם טֶגעׁשְ אּון ֵזיי , ִציֶמער ס'ֶרּבִ

ן אּון , ַלייְכֶטער ְצֵוויי'ט בְ נְ עגַ גֶ  ַאז ֶער ָהאט ֶגעִוויְזן ִאיְהם ָהאּבְ

ן יֶדער  ֶגעָזאְגט ֵזיי ָהאּבְ י  ט'ַטֲעֶנהַאז ֶער  ,ן'ֶרּבִ ַאז ֶדער ֶרּבִ

ן ָדאס ִאיְהם ָהאט יק ֵהייִליֶגערֶדער  אּון .ֶגעֶגעּבְ  ִאיְהם ָהאט ַצּדִ

ט עֶמען ֶגעָוואְלט ִניׁשְ , ָיא, ָיא: "ָאְנֶגערּוְפן ָהאט ֶער ִזיךְ  ,ַפאְרׁשֶ

ןָדאס  ִאיְהם ָהאבּ  ִאיךְ  ן ֵזיי ", ֶגעֶגעּבְ  ֶגעָלאְזט ִאיְהםָהאּבְ

   .ַאֶוועְקֵגיין

ן ִדי ָהא, ַארֹויס ִאיז ָאִריַמאןֶדער  ֶווען אּון ִאיםּבְ  ֶגעְפֶרעְגט ַגּבָ

י ֶדעם י  ָהאט ַפאְרָוואס: וואּוְנֶדערַא  ִמיט ן'ֶרּבִ  ֶגעָלאְזטֶדער ֶרּבִ

 הרה"ק ֶגעֶעְנְטֶפעְרט ָהאט ?!ְגֵניָבה ַזיין ִמיט ַאְנְטלֹויְפן ַגָנבֶדער 

י   ִוויל ִאיךְ  ?ִמיר פּון ִאיר ִוויְלטָוואס  :ֶגעָזאְגט אּון "עזי ָנחּוםֶרּבִ

ְטן פּוֶנעם ֶוועְגןִאין ִדי  ֵגיין אךְ דָ  עְרׁשְ  ֹראשׁ  ָזאְגן ִמיר אּון, ֵאייּבֶ

ָנה ֶטער -" ְוַלטֹוִבים ָלָרִעים ּוֵמִטיב ַהטֹוב" ַהׁשָ עְרׁשְ  ַאז ֶדער ֵאייּבֶ

ֶלעְכֶטעאּון ִדי  גּוֶטעִדי  ַפאר גּוט ִאיז ער, ׁשְ  ִמיךְ  ִאיךְ  ִוויל ֶדעִריּבֶ

 ָדאס ִמיר פּון ִאיר ִוויְלט ַפאְרָוואס אּון, ִפיְרן ַאזֹוי אֹויךְ 

  ?... צּוֶנעֶמען
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עַא  ָהאט ַאזֹוי יק ַפאְרֵצייִטיׁשֶ  פּון ֶוועגִדי  ִמיט ,ֶגעִפיְרט ִזיךְ  ַצּדִ

ט אּון, "ַאְבָרָהם ָהָיה ֶאָחד" ֵעל ִניׁשְ , ַאְנֶדעֶרע פּון ֶגעָוואְרן ִנְתּפָ

נַ    "ל.ּכַ

ר ָהאט נ"י שׁ "מֹוֲהָרא אּון ֵ צּו ִדי  ִעְנָין ֶדעם ֶגעֶווען ְמַקׁשּ

ר ִדיֶגע'מֹוָראַא  ִמיט ֶסְדָרה ָוואֶכעִדיֶגע ֵטייט'סְ , ֶקׁשֶ ית( ׁשְ ֵראׁשִ י"ב,  ּבְ

ךָ  ֵמַאְרְצךָ  ְלךָ  ֶלךְ  ַאְבָרם ֶאל ה' ַוּיֹאֶמר ,א) ית ּוִמּמֹוַלְדּתְ  ּוִמּבֵ

ר ָהָאֶרץ ֶאל ָאִביךָ  ַאז ִאין ִדי  ,ָזאְגן ֶקען ֶמען אּון .ַאְרֶאךָּ  ֲאׁשֶ

סּוק ינְ  ֶדעם ְמרּוָמז ִאיז ּפָ  אּון, "ַאְבָרָהם ָהָיה ֶאָחד" פּון ִגילּוי ס'ֶרּבִ

ט ָנָתןר'  ִווי ַאזֹוי ת ,ֲהָלכֹות ִלּקּוֵטי( ַטייְטׁשְ ּבָ ַאז  ,ע"ה) אֹותז'  ֲהָלָכה ׁשַ

ֶטער ָהאט עְרׁשְ  ",ְלךָ  ֶלךְ " ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ַפאר ֶגעָזאְגט ֶדער ֵאייּבֶ

ָמה ַדיין פּון ְמקֹורצּו ִדי  ,ִדירצּו  ֵגיי אּון  ֵגייְסט דוּ  וואוּ  אּון, ְנׁשָ

ן ִאיְנִזיֶנען ָזאְלְסטוּ  ,ָפאְרְסט דוּ   ֵאייְנִציֶגע ַדייןצּו  ֵגיין צוּ  ָהאּבְ

ה טאּון , ְנֻקּדָ   . ֵקייֶנעם אֹויף קּוְקן ִניׁשְ

 אּון ַאְרִציּות ַדיין פּון ֵגיין ַאֶוועק ָזאְלְסט, ֵמַאְרְצךָ  ִאיז ָוואס ָדאס

ִמּיּות ַדיין פּון ׁשְ ֵכִניםִדי  פּון ֶדעְרַווייֶטעְרן ִזיךְ  ָזאְלְסט דוּ  אּון, ּגַ  ׁשְ

 אֹויף ָזאְלְסט אּון, ַלאְנד ַדיין ִאין וואֹויֶנעןָוואס  ַלייטִדי  פּון אּון
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טֵזיי  ם ֲעבֹוַדתצּו  ְמִניעֹות ָנאר ֶזעֶנעןֵזיי  ַווייל, קּוְקן ָגאְרִניׁשְ  ַהׁשֵ

ַרךְ     .ִיְתּבָ

ךָ  ט ָזאְלְסט - ּוִמּמֹוַלְדּתְ ִמּיּותַא  ַפארָוואס  ִאין קּוְקן ִניׁשְ ׁשְ  דוּ  ּגַ

יְסט צּו  מֹוֵנעַ  ְגרֹויֶסעִאיז ַא  ַאֵליין ָדאס ַווייל ,ֶגעָוואְרן ֶגעּבֹויְרן ּבִ

ם ֲעבֹוַדת ִוד ִווי ַאזֹוי, ַהׁשֵ ֶלךְ  ּדָ ים( ֶגעָזאְגט ָהאט ַהּמֶ ִהּלִ  ֵהן )א"נ ּתְ

ָעוֹון י ּבְ י ֶיֱחַמְתִני ּוְבֵחְטא חֹוָלְלּתִ  פּון ֵגיין ַאֶוועק מּוְזט דוּ  -  ִאּמִ

ךָ מ ט אּון, ֹוַלְדּתְ   . ֶדעם אֹויף ָאְנקּוְקן ָגאְרִניׁשְ

ית ָחהִאיז ִדי  ָדאס - ָאִביךָ  ּוִמּבֵ ּפָ  ,ַדייֶנע ָנאְנֶטע ָגארִדי  ,ִמׁשְ

 ֲעבֹוַדתצּו  ְמִניעֹות ַאַסאךְ  אֹויךְ  ַפאְרַהאֶנען ֶזעֶנעןֵזיי  פּוןָוואס 

ם ַרךְ  ַהׁשֵ  ָאְנקּוֶמען אּון ַארֹויְסֵגיין ַדאְרְפְסטוּ  ַאֶלע ִדי פּוןאּון , ִיְתּבָ

ָמה ַדייןצּו  ִאילוּ  ָאְנקּוְקן ִזיךְ  ָזאְלְסטוּ  דוּ  אּון, ְנׁשָ יְסט דוּ  ּכְ  ַאֵליין ּבִ

   .ֶוועְלטֶדער  אֹויף

אְטֶרעְפטָוואס  - "ְלךָ  ֶלךְ "  ֶרֶמזַא  ,הּוְנֶדעְרט ִאיז ָוואס ָדאס ק' ּבַ

ן ה') ָאבֹות( ָזאְגן"ל ֲחזַ צּו ָוואס  ִאילוּ  -  ֵמָאה ּבֶ  ּוָבֵטל ְוָעַבר ֵמת ּכְ

ֶטעְלן ִזיךְ  ָזאְלְסטוּ  .ָהעֹוָלם ִמן ִאילוּ  מֹוחַ  ַדיין ִאין ָפאְרׁשְ  דוּ  ּכְ

ט ׁשֹוין ָהאְסט יָּ  ַקיין ִניׁשְ   . ֶוועְלטצּו ִדי  כּותיׁשַ
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ר ָהָאֶרץ ֶאל  ִאיךְ ָוואס  ַאְרִציּותצּו ִדי  ֵגיין ָזאְלְסט .ַאְרֶאךָּ  ֲאׁשֶ

 ֶיעֶדע פּון ֱאלֹקּות ִגילּויַא  ֶזעהן ֶוועְסטוּ  ֶדעָמאְלְטס, ִדיר ַווייז

ט פּון ֶוועְסט אּון, ַזאךְ  ל ָגאְרִניׁשְ ְלּבֵ    .ֶוועְרן ִנְתּבַ

ֶרעְנְגט ֶוועְרט ָוואסִאיז  ָוואס ָדאס ַעל ִאין ֶגעּבְ , ַהּטּוִרים ּבַ

אְטֶרעְפט "ַאְרֶאךָּ " ָהיוּ  ,ְמַלֵמד ".ֲעָנִנים" ּבַ  ְלָפָניו הֹוְלִכים ֲעָנִנים ׁשֶ

ֶרךְ  לוֹ  ּוַמְרִאים יִקים פּון ַמְדֵריָגה ִדי ִאיז . ָוואס ָדאסַהּדֶ ָוואס  ,ַצּדִ

םַאז  זֹוֶכה ֶזעֶנען רּוךְ  ה"ֲהָויָ  ׁשֵ ייְנט הּוא ּבָ  אֹויְגן ֵזייֶעֶרע ַפאר ׁשַ

ֶטעְנִדיג ֵטייט ֶעס ִווי ַאזֹוי אּון, ׁשְ ים( ׁשְ ִהּלִ יִתי ט"ז) ּתְ ּוִ י ה"ֲהָויָ  ׁשִ  ְלֶנְגּדִ

ַלאץ אּון צּו ֶדעם, ָתִמיד ייְנט ֶעס ִווי ּפְ ם ֶדעם ׁשַ  ָדאְרְטן, ה"ֲהָויָ  ׁשֵ

עִדי  פּון ֶוועגִאין ִדי  ִזיךְ  ִפיְרןאּון ֵזיי , ֵזיי ֵגייֶען  ִקיְנֶדער יּוִדיׁשֶ

בֹוד ֵניֲענָ  ִמיט ַאייְנֶגעִוויְקְלט ֶגעֶווען ֶזעֶנעןָוואס  ן  ,ַהּכָ ָוואס ָהאּבְ

צּו ִדי  ָאן קּוְמט ֶמעְנְטשׁ ַא  ֶווען אּון .ֶוועג ֶדעם ֶגעִוויְזןֵזיי 

בּוק ֶער ִאיז ,ַמְדֵריָגה  ָהָיה ֶאָחד" ִאיז ָוואס ָדאס ,ֶאָחדה' בַּ  ּדָ

ט ֵקייֶנעם פּון ֶוועְרטאּון ֶער ", ַאְבָרָהם ל ִניׁשְ ְלּבֵ    .ִנְתּבַ

ם ָזאל ַרךְ  ַהׁשֵ ה אּוְנז ִיְתּבָ  ע'ֱאֶמתֶ ִדי  ֶדעְרְגֵרייְכן צוּ  ַזיין ְמַזּכֶ

עֶפער ִאין ְדֵביקּות אׁשֶ יז, ּבַ ט ָזאְלן ִמיר ּבִ  פּון ֶזעהן ִניׁשְ

ט  ִמיר אּון, ִוויְרְקִליְכַקייט ֶגעְטִליֶכע ִריְכִטיֶגעִדי  ָנאר ָגאְרִניׁשְ



ַחל ּתֹוךְ  _______________________________________   יב   ִאיִדישׁ  -  ַהּנַ

 

 ִאיֶנעם ֶוועְרן ִנְכָלל ִאיְנַגאְנְצן אּון ַארֹויְפצּוֵגיין ַזיין זֹוֶכה ָזאְלן

ְטן עְרׁשְ ה, ֵאייּבֶ   .ְוָאֵמן ָאֵמן עֹוָלם ְוַעד ֵמַעּתָ

  

  

  

 

 


