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ψ ψ ψ 
ן  תב ֶעֶר ַארֹויְסֶגעֶגעּבְ ּבָ ת קֹוֶדׁש  ׁשַ ָרׁשַ ָרא ּפָ   תשע"ד ַוּיֵ

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

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

ø Æô Åñ LÉåã Èw Çä é Åèe÷é Äì  ÇøÂä Éåî ï")÷ Æì Åç á' ï Èîé Äñ è"ì(,  ñàåÈåè Àãò Æø ïeô  é Äã

úé Äì Àë Çz ïeô  é Äãä Èàé Äø Àa ,ïÅi Çò í ÈL.  

 ψ ψ ψ  

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

י זַ  ִליטָ "מֹוֲהָרא( ל"ֶרּבִ ער ָהאט א"ׁש ׁשְ  ֵאיין אֹויף 'טֶגעַחֶזְר  ִאיּבֶ

ה י פּוֶנעם ִאין ִדי ּתֹוָרה ֶדעְרַמאְנט ֶוועְרטָוואס  ְנֻקּדָ "ל ֲחזַ ). 'ןֶרּבִ

ים דֹוׁשִ עֶסער ִאיז'עס : ָזאְגן ַהּקְ ט ָזאל ֶמעְנְטשׁ ַא  ַאז ּבֶ  ֶגעּבֹויְרן ִניׁשְ

ף ֵערּוִבין( ֶגעּבֹויְרן ֶוועְרן ָיא ָזאלֶער  ֵאייֶדער ִווי ,ֶוועְרן  אּון .)ע"ב ג"י ּדַ

ֵטייט ֶעסָוואס  אֹויךְ  עֶסער אּון: "ד) ֹקֶהֶלת( ׁשְ ייֶדע ִווי ּבֶ ִאיז ֶדער  ּבֵ

ט ִאיְנַגאְנְצן ָוואס ִאיז ִאיז ָדאְך ַא  ַזאךְ ֶדער  ;"ֶגעֶווען ִניׁשְ

 

ת ֵליל ּבָ  קֹוֶדשׁ  ׁשַ
ת ָרׁשַ ָרא ּפָ   ַוּיֵ

 תשס"ז
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 ַטאֶקע ֶמעְנְטשׁ ִאיז ֶדער  ַפאְרָוואס, ַאזֹוי אֹויבּ  ִאיז ,וואּוְנֶדער

אְפן אׁשַ   ?ּבַ

ט ַאְלס ָדאס ִאיז ַוַדאיאּון ַא  ִדי  אֹויף ָנאר ֶגעָוואְרן ֶגעָזאְגט ִניׁשְ

ָוואס  ִיסּוִרים ַאֶלע ִמיט, ֶוועְלט ֶדעם פּון ָצרֹותִדי  לֹויטַאז  ,ֶוועְלט

ן ַאֶלע עֶסער ַוַדאיַא  ָוואְלט, ַלייְדן ֶמעְנְטׁשְ ֶער  ָטאֶמער ֶגעֶווען ּבֶ

ט ָוואְלט אְפן ִניׁשְ אׁשַ ער. ֶגעָוואְרן ּבַ ִאיז ַא , ֶוועְלט ֶיעֶנע אֹויף ָאּבֶ

עֶסער ַוַדאי אְפן ָיא ַאז ֶער ִאיז ּבֶ אׁשַ  ַאזֹוי ַדְווָקא ַווייל, ֶגעָוואְרן ּבַ

ְכִלית צּום ֶמען קּוְמט ֵטייט, ֶוועְלט ֶדעם אֹויף אֹויךְ  אּון. ּתַ  ,ָדאךְ  ׁשְ

עֶסערִאיז  ֶעסַאז  ָעה ֵאיין ּבֶ ׁשּוָבה פּון ׁשָ ים אּון ּתְ  טֹוִבים ַמֲעׂשִ

ן ַאֶלע ִווי ֶמער א עֹוָלם פּון ֶלעּבְ ֶרק ד ַהּבָ  ָדאס ֶזעה, 'ְוכוּ  )'(ָאבֹות ּפֶ

ינְ  ֵהייִליְגן ִאיֶנעם ַאֶלעס   .ֶוועְרֶטער 'סֶרּבִ

ִליטָ "מֹוֲהָרא אּון יר ָהאט א"ׁש ׁשְ ְכִלית ֶדער ִעיָקר ,ֶגעֶווען ַמְסּבִ  ּתַ

ִריָאהִדי  פּון  ע'ֱאֶמתֶ  צּו ַאן ָאְנקּוֶמען ָזאל ֶמעְנְטשׁ ַאז ַא  ,ִאיז ּבְ

ֵבקּות ל ּבֹוֵרא ִאיֶנעם ּדְ יז, עֹוָלִמים ּכָ ט ָזאלֶער  ּבִ  ֶזעהן ֶמער ִניׁשְ

ְטן ֶדעם ָנאר אֹויְגן ַזייֶנעַפאר  עְרׁשְ  ֶוועט ֶדעָמאְלט אּון, ֵאייּבֶ

ֶלעְקט ַטאְרֶקעִדי  אֹויְגן ַזייֶנעַפאר  ֶוועְרן ַאְנְטּפְ ייְנַקייט ׁשְ ִדי  פּון ׁשֵ

ִריָאה אְצן ֶקען ֶווער אּון. ּבְ ֶטער ֶדעם ׁשַ עְרׁשְ  ְגרֹויְסַקייט'ס ֵאייּבֶ



ַחל ּתֹוךְ  ________________________________________   ד   ִאיִדישׁ  -  ַהּנַ

 

ןִאין ִדי  ַפאְרַהאן ִאיזָוואס  עֶפעִניׁשְ אׁשֶ  ָנאךְ  אּון !ֶוועְלט ֶדעם פּון ּבַ

 פּוהל ַאזֹוי ַזיי ָדא ִאין ֶזעֶנעןָוואס  ,ֶוועְלְטן ַאֶלע ִאין ֶמער

אשַׁ  ִאיז ַאֶלעס אּון, ַזאְכן 'ִדיֶגעמֹוָרא אּון וואּוְנֶדעְרִליֶכע  אֶפעןּבַ

 ִריְכִטיֶגע ָדאס ֶדעְרֶקעֶנען ָזאְלן ֵזיי ַאז, ִאיְדןַפאר ִדי  ָנאר ֶגעָוואְרן

ְטן ִוויְרְקִליְכַקייט עְרׁשְ יי, פּוֶנעם ֵאייּבֶ ַרט ֶיעֶדער ּבַ   . ּפְ

ְכִלית ִעיָקרֶדער  ,ֶדעְרַפאר ֵלימּות פּון ּתַ , ַאז ִאיז ֶמעְנְטשׁ ַא  פּון ׁשְ

ער ָזאלֶער  אְטַראְכְטן ָזאלאּון ֶער , ַדְווָקא ֶוועְלט ֶדעם ֵגיין ַאִריּבֶ  ּבַ

ָרִטים ַאֶלע ִריָאהִדי  פּון ּפְ  פּוֶנעם ְגרֹויְסַקייט ֶדעם ֶדעְרֶקעֶנען אּון, ּבְ

ְטן עְרׁשְ    .ֵזיי דּוְרךְ  ֵאייּבֶ

ער נְ ִאין ַא  ָאּבֶ ן 'סֶמעְנְטׁשְ ער ֵגייֶען ֶלעּבְ  אּון ְיסּוִרים ַאֶלעְרֵליי ַאִריּבֶ

יֶדעֶנע  ְגרֹויֶסעִאין ַא  ִזיךְ  ֶגעִפיְנט ֶמעְנְטשׁ אּון ַא , ָצרֹות ַפאְרׁשִ

ָנה ט ָזאל ַהאְרץַאז ַזיין  ַסּכָ ָראְכן ִאיְנַגאְנְצן ִניׁשְ אּון ֶער , ֶוועְרן צּוּבְ

ט ִזיךְ  ָזאל ְכִלית צּום ָאְנצּוקּוֶמעןַזיין  ְמַייֵאשׁ  ִניׁשְ  ָצרֹותִדי  ַווייל, ּתַ

ֶטעְלן יֶדעֶנע ִאיְהם ֶקעְגן ׁשְ ט ָזאלֶער  ְמִניעֹות ַפאְרׁשִ יג ִניׁשְ ִ  ַזיין ַמׂשּ

בֹוד ֶדעם עֶפער פּון ּכָ אׁשֶ ִחיָרהִדי  ֶוועְגן ִאיז ַאֶלעס אּון, ּבַ  אּון ּבְ

רּוְבט ֶמעןַאז  ,ִנָסיֹון ֶדעם ִאין ַא  טּוהן ֶוועטָוואס ֶער  ,ֶמעְנְטשׁ ַא  ּפְ

עֶפער פּון לֹויְפן ַאֶוועק ֶוועט, צּו ֶער ָצָרה ֵעת אׁשֶ לֹום ַחס ּבַ , ְוׁשָ
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הצּו  ,ָצרֹות ַזייֶנע ֶוועְגן עֶפער צּום ַאְנְטלֹויְפן ֶוועטֶער  !ַאְדַרּבָ אׁשֶ  ּבַ

ַעת ׁשְ עְרְדֵרייֶען ֶוועט אּון, ָצרֹות ַזייֶנע ּבִ  ְגרֹויֶסע ֵאייןצּו  ַאֶלעס ִאיּבֶ

ֵבקּות ִריִזיֶגע אּון םצּו  ּדְ ַרךְ  ַהׁשֵ ֵטיין גּוט ֶוועטֶער  ַווייל, ִיְתּבָ  ַפאְרׁשְ

עֶפערַאז ֶדער  אׁשֶ  ִאיְהם אֹויף ֵגייטָוואס  ַאֶלעס פּון ִאיְהם רּוְפט ּבַ

ער    .ִאיּבֶ

עֶפער ֵהייִליְגןצּום  קּוְמטֶער  ָטאֶמער אּון אׁשֶ  ָזאל ָנאֶמעןַזיין  - ּבַ

ט ִפּלֹות ִמיט, ַזיין ֶגעלֹויּבְ ן ַרְחָמנּות ָזאל ֶער ַאז ,ְוַתֲחנּוִנים ּתְ  ָהאּבְ

 ֶדעָמאְלט, ֲעבֹוָדהצּו ַזיין  ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן ִאיְהם ָזאל אּון, ִאיְהם אֹויף

 אֹויס ָנאר ִאיְהם קּוֶמען ָצרֹות ַאֶלע ִוויה',  ְיׁשּוַעתֶער  ֶזעהט

ֶוועֶרע ָדאס ֶטעִניְגן אּוְנֶטער, ַלייֶטעְרן ן אּון ַמאְטִרַיאל ׁשְ  ֶדעְרהֹויּבְ

יר ַהחֹוֶמר ְלַהְכִניעַ ( ֵגייְסט ָדאס ןצוּ  אּון, )ַהּצּוָרה ּוְלַהְגּבִ ַזיין  ְקֶלעּבְ

ָמה ְטן צּום ְנׁשָ עְרׁשְ ןֶער  ֶוועט ֶדעָמאְלְטס אּון, ֵאייּבֶ  'סָגאטְ  לֹויּבְ

ֵטייט ֶעס ִווי ַאזֹוי, ַאֶלעם אֹויף ָנאֶמען ים( ׁשְ ִהּלִ י אֹוְדךָ  קי"ח) ּתְ  ּכִ

ִהי ֲעִניָתִני ן ִדיר ֶוועל ִאיךְ [ – ִליׁשּוָעה ִלי ַוּתְ  ָהאְסט דוּ  ֶווען לֹויּבְ

ייִניְגט ִמיר יְסט דוּ  אּון, ֶגעּפַ  ]ְיׁשּוָעה ַפאר אַ  ִמירַפאר  ֶגעָוואְרן ּבִ

ְכִלית 'ןֱאֶמתְ  ֶדעם ֶדעְרְגֵרייְכן צוּ ַזיין זֹוֶכה  ֶוועטאּון ֶער    .ּתַ
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י  ָדאס אּון טזי"ע ִאיז ָוואס ֶדער ֶרּבִ  ֵערּוִבין( "לֲחזַ  ַמֲאַמר ֶדעם ַטייְטׁשְ

ּלֹא ְלָאָדם לוֹ  נֹוחַ ' יג:) ְבָראמִ  יֹוֵתר ִנְבָרא ׁשֶ ּנִ  ָנאר ִאיז ַאז ָדאס –' ׁשֶ

ִמּיּות ִדי ִמַצד ֶגעָוואְרן ֶגעָזאְגט ׁשְ  ַאֶלעִדי  לֹויטַאז  ,ֶוועְלט ִדי פּון ּגַ

ןָוואס  ָצרֹות ט ִאיז ,ַלייְדן ֶמעְנְטׁשְ ַדאי ָגאְרִניׁשְ . ֶוועְרן צוּ  ֶגעּבֹויְרן ּכְ

ער י ָאּבֶ א עֹוָלם ִמַצד ִדי ַחּיֵ ן 'ִדיֶגערּוְחִניּות ֵהייְסט ָדאס ,ַהּבָ  ֶלעּבְ

ֵבקּות ִאין  ִאיז'מְ  ֶווען ַדְווָקא זֹוֶכה ֶדעְרצוּ  ִאיז ֶמעןָוואס  ,ַהּבֹוֵרא ּדְ

ַטאְרְקט ִזיךְ  ָהאט ֶמען אּון ֶוועְלטער דֶ  אֹויף ֶגעֶווען  ַאֶלע אֹויף ֶגעׁשְ

עֶפערצּום  ָנאר ַאְנְטָלאְפן ִאיז ֶמען אּון, ְמִניעֹות אּון ָצרֹות אׁשֶ  ,ּבַ

איִאיז ַא  עֶסער ַוּדַ אְפן ֶוועְרןצּו  ָיא ּבֶ אׁשַ  ,ַדְווָקא ֶדעם דּוְרךְ  ַווייל, ּבַ

ְכִליתצּום  ֶמען קּוְמט  פּון טֹובֹות ַאֶלעזֹוֶכה צּו  ִאיז ֶמען אּון, ּתַ

  .עֹוָלמֹות ַאֶלע

י  יר ִאיז ַז"ל ָנָתןאּון ֶרּבִ בּועֹות ֲהָלכֹות ִליקּוֵטי( ַמְסּבִ ַאז  ,ח') אֹותב'  ֲהָלָכה ׁשְ

יּבּוד פּון ִמְצָוהִדי  פּון ְיסֹודִאיז ֶדער  ַאֶלעס ָדאס  ַווייל .ָוֵאם ָאב ּכִ

ֶווער ִאיז ִלְכאֹוָרה עֶסער ִאיז ֶעס אֹויבּ , ׁשְ  ָזאל ֶמעְנְטשׁ ַאז ַא  ּבֶ

ט ד ֶמען ַדאְרף ַפאְרָוואס ַאזֹוי אֹויבּ , ֶוועְרן ֶגעּבֹויְרן ָגאְרִניׁשְ  ְמַכּבֵ

ןָוואס  ַמאֶמע אּון ַטאֶטעַזיין  ֶרעְנְגט ִאיְהם ָהאּבְ צּו ֶדער  ֶגעּבְ

ַלאץָוואס ִאיז ַא  ,ֶוועְלט ט ָוואס ִאיז ּפְ    ?ַזייןצּו  גּוט ַאזֹוי ָגאְרִניׁשְ



ת ֵליל ּבָ ת קֹוֶדשׁ  ׁשַ ָרׁשַ ָרא ּפָ ַנת ַוּיֵ   ז   __________________________  "זתשס ׁשְ

  
 

ער ער, ֶוועְלטֶדער  ִמַצד ָנאר ִאיז ַגאְנֶצע ָדאס ַווייל ָאּבֶ  ִמַצד ָאּבֶ

איִאיז ַא  ֶוועְלט ֶיעֶנער עֶסער ַוּדַ  ַווייל, ֶוועְרן ֶגעּבֹויְרן ָיא ָזאלֶער  ּבֶ

 ֶדעְרַפאר, ֶוועְלט ֶיעֶנער צוּ זֹוֶכה  ֶמען ִאיז ֶוועְלט ֶדעם דּוְרךְ  ַדְווָקא

ד 'ַדאְרףמְ ַאז  ַוַדאיִאיז ַא  ןָוואס  ַמאֶמע אּון ַטאֶטעַזיין  ְמַכּבֵ  ָהאּבְ

ֶרעְנְגט ִאיְהם   . ֶדעְרצוּ  צּוֶגעּבְ

ַזיין  ְמַחֵזק צוּ  ֵזייֶער ִזיךְ זֹוֶכה  ִאיז ֶדער ָוואס ִאיז וואֹויל ,ֶדעְרַפאר

ער ִאיְהם אֹויף ֵגייטָוואס  ַאֶלעס ִאין אּון ֶער , ןֶלעבְּ  ַזיין ִאין ִאיּבֶ

ְכִלית אֹויְפן ָנאר ָאְנצּוקּוְקן אֹויְגן ַזייֶנע אֹויס ְגַלייְכט ִדי  אֹויף אּון, ּתַ

ְטן ִאיֶנעם ְדֵביקּות עְרׁשְ ַזיין צּו זֹוֶכה ֶער  ֶוועט ֶדעם דּוְרךְ  ַווייל, ֵאייּבֶ

ן יֶגע ַאן ֶלעּבְ ן ֵאייּבִ ַא  ,ֶוועְלט ֶדעם אֹויף ֶוועְלט ֶיעֶנע פּון ֶלעּבְ

ִחיָנה יו ִיְרֶאה עֹוָלמוֹ  פּון ּבְ ַחּיָ ֵרי, ּבְ ֵרי לוֹ  ַאׁשְ   .ֶחְלקוֹ  ְוַאׁשְ

ִליָט"א אּון ר ָהאט מֹוֲהָרא"ׁש ׁשְ ֵ צּו ִדי  ִעְנָין ֶדער ֶגעֶווען ְמַקׁשּ

ר 'ִדיֶגעמֹוָראַא  ִמיט ֶסְדָרה ָוואֶכעִדיֶגע ִאין  ְטֶרעְפן ִמיר ַווייל, ֶקׁשֶ

הִדי  ְרׁשָ  ֶגעֶווען ִאיז ָאִבינוּ  ַאז ִיְצָחק ,ִיְצָחק ֲעֵקיַדת פּון ִעְנָין ֶדעם ,ּפַ

ְחטְ ִזיְך צּו  ְגֵרייט ת אֹויף 'ןׁשֶ מוֹ  ְקדּוׁשַ ַרךְ  ׁשְ   . ִיְתּבָ

ֶטעְנִדיג ֶוועְרט ֲעֵקיָדהִדי  ַפאְרָוואס ַאַרייְנְקֶלעְרן ַדאְרף ֶמען אּון  ׁשְ

 אּון", ִיְצָחק ֲעֵקיַדת" - ָאִבינוּ  ִיְצָחק פּון ָנאֶמען אֹויְפן ָאְנֶגערּוְפן
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ט  ַווייל", ַאְבָרָהם ֲעֵקיַדת" - ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם פּון ָנאֶמען אֹויְפן ִניׁשְ

אי ַא   ,ְגרֹויס 'ִדיגמֹוָרא ֶגעֶווען ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם פּון ֶדער ִנָסיֹון ִאיזַוּדַ

ט  ְנֶגעַהאְלְטןַאייָהאט  ַאז ַאְבָרָהם ,ָאִבינוּ  ִיְצָחק פּון ֵווייִניֶגער ִניׁשְ

ְחְט'ן ַזיין  ֶגעַגאְנֶגען ִאיז אּון, ַרְחָמנּות ַזיין  ֶערָוואס  ,זּוהן ֵאייְנִציגׁשֶ

 ֶדעְרַמאְנט ַפאְרָוואס ִאיז. ָיאר הּוְנֶדעְרט ָנאךְ  ֶגעַהאט ִאיְהם ָהאט

יג ֶמען   ? ַדְווָקא ִיְצָחק פּון ָנאֶמען אֹויְפן ָנאר ֲעֵקיָדהִדי  ֵאייּבִ

ער  ַאז ֶדער ֶזעהן ִמיר ֶוועְלן ,ְטַראְכְטן ַאַריין ֶוועְלן ִמיר אֹויבּ  ָאּבֶ

יים ָאִבינוּ  ִיְצָחק פּון ִנָסיֹון יּבּוד" פּון ִמְצָוהִאין ִדי  ֲעֵקיָדה ּבַ ", ָאב ּכִ

 ָאִבינוּ  ַאְבָרָהם ַווייל .וואּוְנֶדעְרִליךְ  אּון 'ִדיגמֹוָרא ֵזייֶער ֶגעֶווען ִאיז

ן הּוְנֶדעְרט ,ַמאן ַאְלֶטער ַאן ֶגעֶווען ִאיז , ַאְלט ָיאר ְדַרייִסיג אּון ִזיּבְ

ן פּון ֶמעְנְטשׁ  יּוְנֶגע אַ  ֶגעֶוועןִאיז  ִיְצָחק אּון  ,ָיאר ְדַרייִסיג אּון ִזיּבְ

אַהאְלְטן ִזיךְ  אּון ַאְנְטלֹויְפן ֶגעֶקעְנטָהאט ֶער  ְגִריְנג ָגאר אּון  פּון ּבַ

ט אּון, ַטאֶטעַזיין  ן ִזיךְ  ִניׁשְ עְרֶגעּבְ ְחטְ צּו  ִאיּבֶ ט אּון. 'ןׁשֶ  ָנאר ִניׁשְ

ט ַאז ֶער ָהאט  ָאְנֶגעָזאְגט אֹויךְ  ֶער ָהאט ָנאר, ֶגעָטאן ַאזֹוי ִניׁשְ

יְנְדן גּוט ִאיְהם ָזאלֶער  ,ַטאְטןַזיין  ןַאז ֶדער  ,צּוּבִ  ָחִליָלה ָזאל ָקְרּבָ

ט סּול ִניׁשְ   . ֶוועְרן ּפָ
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יּבּוד, ַאז ַזיין אֹויס קּוְמט ְלֵאי ֶגעֶווען ִאיז ָאב ּכִ ָלִאים ּפִ  ָהאטֶער  ,ּפְ

ָהאט  אּון, ַטאֶטע ֵהייִליֶגערַפאר ַזיין  ֶגעֶווען ְמַבֵטל ִאיְנַגאְנְצן ִזיךְ 

ט ֶעְרִליךְ  עֶפערַאז ֶדער  ,ֵרייד ַטאְטְנסִאין ַזיין  ֶגעְגֵלייּבְ אׁשֶ  ָהאט ּבַ

 ֲעֵקיָדהִדי  ֶוועְרט ֶדעְרַפאר. 'ןְחטְ שֶׁ צּו  ִאיְהם ֶגעֵהייְסן ִאיְהם

 אּון ְגרֹויֶסע אַ  ָגאר ִאיז ָדאס ַווייל ,ִאיְהם ָנאךְ  ָאְנֶגערּוְפן

עֶנע יּבּוד פּון ִמְצָוהִאין ִדי  ַמְדֵריָגה ֶדעְרהֹויּבֶ    .ָוֵאם ָאב ּכִ

ֶרעְנְגט ֶוועְרט ַאזֹוי אּון ָרא( ַהָקדֹושׁ  זֹוַהר ִאיֶנעם ְקָלאר ֶגעּבְ  קג ַוּיֵ

סּוק אֹויְפן, )ע"א ן" א') ַמְלָאִכי( ּפָ ד ּבֵ ִיְצָחק צּו  ִאיז ָדאס ַאז ,"ָאב ְיַכּבֵ

ד ִאיְהםָהאט ֶער  ֶווען .ַאְבָרָהם ַעת? ֶגעֶווען ְמַכּבֵ ׁשְ  ֶער ָהאט ֶווען ּבִ

חַ  אֹויְפן ֶגעּבּוְנְדןצוּ  ִאיְהם  ַמְקִריב ֶגעָוואְלט ִאיְהם ָהאט אּון, ִמְזּבֵ

ןַא  ַפאר ַזיין ן ַאְלט ֶגעֶווען ִאיז ִיְצָחק אּון ,ָקְרּבָ  ְדַרייִסיג אּון ִזיּבְ

 ָוואְלטֶער  ָטאֶמער, ַאְלֶטער ַאן ֶגעֶווען ִאיז ַאְבָרָהם אּון, ָיאר

טֹויְסן ִאיְהם ט ִזיךְ  ַאְבָרָהם ָוואְלט ,פּוס ִאיֶנעם ֶגעׁשְ  ֶגעֶקעְנט ִניׁשְ

ֶטעְלן דאּון ֶער ָהאט , ִאיְהם ַאֶקעְגן ׁשְ  אּון, ַטאְטןַזיין  ֶגעֶווען ְמַכּבֵ

עְטן ִאיְהם ָהאט יְנְדן צוּ  ֶגעּבֶ ֵדיע, לֶ עסֶ עפְּ שֶׁ  ֵאיין ִווי ַאזֹוי צּוּבִ צּו  ּכְ

   .ִוויְלן ַטאְטְנסֶדעם  טּוהן
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 ִמְצַות ֶגעֶווען ְמַקֵיים ָהאט ָאִבינוּ  ִיְצָחק, ַאז ֶדעְרפּון ֶמען ֶזעהט

יּבּוד ֵלימּות ְגֶרעְסְטן ֶדעם ִמיט ָאב ּכִ  ֶדעְרְגַרייְכט אּון ֶער ָהאט, ׁשְ

ְכִלית ֶדעם י פּון ּתַ ְכִליתִדי  ֶוועְגןִאיז  ַאֶלעסַאז  ,ַהֶזה עֹוָלם ַחּיֵ  פּון ּתַ

י א עֹוָלם ַחּיֵ ֵטייט ְזכּותאּון ַזיין , ַהּבָ מֹות ַאֶלעַפאר  ָנאךְ  ׁשְ  ִנׁשְ

ָרֵאל  ִיְצָחק פּון ֶנֶפשׁ  ְמִסיַרתִדי  דּוְרךְ ַאז  ,ּדֹורֹות ַאֶלע אֹויף ִיׂשְ

ַעת ָאִבינוּ  ׁשְ  ִדיצּו ַזיין  ְמַקֵיים ,ֶנֶפשׁ  ְמִסירּותאּון ִדי , ֲעֵקיָדהִדי  ּבִ

יּבּוד פּון ִמְצָוה ֵטיין טּוט ְזכּות ֶדער ,ָוֵאם ָאב ּכִ ייׁשְ  ַאֶלעַפאר  ּבַ

מֹות ָרֵאל ִנׁשְ ן צוּ  ,ִיׂשְ  פּון אֹויְסֵלייְזן ַזיי אּון ,ִזיְנד ֵזייֶער ַפאְרֶגעּבְ

   .ָצרֹות ַאֶלע

ם אּון ַרךְ  ַהׁשֵ ה אּוְנז ָזאל ִיְתּבָ יּבּוד ַזיין ִמְצַות ְמַקֵייםַזיין  ְמַזּכֶ  ָאב ּכִ

ֵלימּותַא  ִמיט ָוֵאם ָגה ִדיצּו  ָאְנקּוֶמען אּון, ׁשְ ָ ְכִליתִדי  פּון ַהׂשּ  צוּ  ,ּתַ

בּוק ֶטער ִאיֶנעם ַזיין ּדָ עְרׁשְ יג אֹויף ֵאייּבֶ ֶטעְנִדיג אּון ֵאייּבִ  ָאֵמן ,ׁשְ

  .ְוָאֵמן

  

  


