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מיט  לעבן צו - מצרים  יציאת סיפור
ïרטית  השגחה אין  אמונה

àáåáì úà éúãáëä éðà éë äòøô ìà
'åâå åéãáò áì úàå(à ,é).

øòãøòã ïéà èáééøù "úîà úôù"
äùøt øòâéèðééää"ã ,ç"îøú úðù)

(äðåùàøä äöî ïéðòáøòâéìééä øòã ,
ïéà èìééèòâtà æðåà èàä øòôòùàá©¨¨
ïåô æðåà èàä øò ïåà íéøöî úåìâ øòã¨
êéæ æéà'î æà" ,èæééìòâñéåà èøàã¨©
ïòî óøàã ,íéøöî úàéöé ïéà ÷îòúî©
éåæà ,"å"ç íéøåñé ïééâøòáéøà èùéð øòî©©

ïâàæ ì"æç éåå(.é÷ úåçðî)æéà ñàåå øòã ¨¨
äìåò à ïåô äùøô éã èðøòì ïåà ÷ñåò©
à ïòååòâ áéø÷î èàä øò éåå è÷ðåô æéà¨©
æéà ñàåå øòã" ,êéåà éåæà ,äìåò ïáø÷©¨
íéøöî úàéöé ïåô äùøô éã ïéà ÷ñåò
ïòâðàâòâøòáéøà ïééìà æéà øò åìéàë æéà©©©

."úåìâ íòãl̀ e ew dyxt xrcàá - ©

èäòæíòðåô øòèøòåå éã ïåô ïòî
øåtéñ øòã æà ,"úîà úôù"©
ìééåå ,íéøåñé íå÷îá æéà íéøöî úàéöé
.íòã ïâòåå ïòðøòì ï'èéî àöåé æéà'î

øòãéã óéåà èâàæ "øôåñ íúç"¨
ì"æ é"ùø ïåô øòèøòåå(á ,é)úà"

êéà ."éú÷çù - íéøöîá éúììòúä øùà
øòã èâàæ .íééøöî éã ïåô èëàìòâ áàä¨©¨
èàä çð æà ïòðéôòâ øéî ,"øôåñ íúç"©¨

ïèìàùòâ èàä øò ïåà ,íù èùèðòáòâ¨¨
íéãáò ãáò ,ïòðë øåøà øîàéå" :íç
ïìàæ íç ïåô êòì÷éðééà éã ,"åéçàì äéäé¨
úôé ïåà íù éðá éã øàô èëòð÷ ïééæ©

(äë ,è úéùàøá)äòøt æéà ,íéøöî ïéà .
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éã ,ìàøùé ììë ïòååòâ ãáòùî
æéà øò ñàåå ,íù ïåô êòì÷éðééà¨
êàã æéà .çð ïåô ïøàååòâ èùèðòáòâ¨¨
äðåîà ïéà ïåéñð øòøòååù à ïòååòâ ñàã¨©

.ìàøùé ììë øàô©

ñàååøòã ?óåñ øòã ïòååòâ øòáà æéà ¨¨
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æéà ñàåå èìòâ òöðàâ ñàã¨©¨
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ñò éãë ,ïãéà éã øàô èééøâòâåö ïòååòâ©
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èñìàæ åã - "êðá ïáå êðá éðæàá øôñú¨
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òðééã øàô ïòìééöøàô âéãðòèù ñàã¨©©
øòã áéåà ,êòì÷éðééà ïåà øòãðé÷
èééèùøàô øò ,úåéù÷ èâòøô ùèðòî©
íäéà èâàæ ,øàô èîå÷ ñò ñàåå èùéð¨¨¨
åèñòåå ,åö èøàåå :øòèùøòáéåà øòã©

.ïééèùøàô ñòìà©©

èéî"øôåñ íúç" øòã èùèééè íòã
÷åñt íòã(æ-å ,å÷ íéìäú)åðàèç"

åðéúåáà ,åðòùøä åðéåòä åðéúåáà íò
åøëæ àì ,êéúåàìôð åìéëùä àì íéøöîá
."óåñ íéá íé ìò åøîéå ,êéãñç áåø úà

èâàææéà "àèç" ,"øôåñ íúç" øòã ¨
à æéà "ïåò" ,ââåù à óéåà æîøî©©
ñàåå ñàã - "åðéúåáà íò åðàèç" .ãéæî¨¨
ïéà èðééååòâ ïáàä ïøòèìò òøòæðåà¨

øòáà ,ââåùá àèç à ïòååòâ æéà ,íéøöî©¨
à ,"åðéåòä" ñò æéà ,ïòðééåå øéî æà©©
?ñàååøàô .å"ç ãéæîá ïåò ïà ïåô äðéçá©©¨
åìéëùä àì íéøöîá åðéúåáà" ìééåå
íéøöî ïéà ïøòèìò øòæðåà ,"êéúåàìôð
íòã ñìàîòã ïäòæòâ èùéð êàð ïáàä¨¨¨
äçèáä éã íéå÷î èøòåå ñò éåå ,óåñ
ïåà ,"ìåãâ ùåëøá åàöé ïë éøçàå" ïåô
."å÷òæéå" ,èðééååòâ ééæ ïáàä øàôøòã©¨
ïáòâòâ æðåà èàä'î éåå íòã êàð øòáà̈¨¨
ñàåå ,íéøöî úàéöé øåtéñ ïåô äåöî éã¨
ïéà ïâééìåöðééøà æéà ïåôøòã äðååë éã©
èéî ïáòì óøàã'î æà ãéà à ïåô tà÷¨©©©
øéî ïøàè ,úéèøt äçâùä ïéà äðåîà¨
ïáàä ïôøàã øéî øàð ,ïòðééåå èùéð¨©

ïòèùøòáéåà íòã ïéà ïåçèáàààà.

עטליכעא. איז גמ"ח, גרויסן א  אנגעפירט דא האט וואס ברק , בני פון איד רייכער ַַָָָָא 

א געווארן בראך וועלטס עקאנאמישער דער געווען איז עס ווען צוריק, ַָָָָָיאהר

אממערסטן  אבער איהם האט עס רח"ל. לחם ïת  עד דערגרייכט האט און ל"ע  ַָָָיורד

צו  געצוואונגען זיין וועט ער אז געזעהן האט ער וואס פאקט, דער געטוהן ַַָָוויי

קאסע . חסדים גמילות זיין ַַַפארמאכן

געלט  שאפן לארץ חוץ קיין ארויסגעפאהרן ער איז גמ"ח, זיין ראטעווען צו ַַַָכדי

אויף  אנגעוויזן אמאהל איהם דרייווער זיין האט לארץ, חוץ אין זייענדיג גמ"ח. ַַָָָפאר'ן

געזאגט: איהם האט ער  און גביר, גרויסער א  געוואוינט האט עס וואו בנין ַַָָָא

ארויס  נישט מען גייט דא טויזענטערס. אדער הונדערטערס, נישט מען גיט דא  -ַָָָ

בעל  דער דא ... אריינצוקומען שווער זייער ס'איז דען? וואס נאר נומערן, קליינע ַָָָמיט

מוסדות . גרויסע פאר נאר געלט גיט ער אבער גביר, גרויסער א  איז ַַָָהבית 

השתדלות ", אונזער טוהן אבער דארפן "מיר ברק , בני פון איד דער איהם ַָָזאגט

געטוהן, אזוי האט ער טיר. אויפ'ן אנקלינגען וועט ער אז צוגעגעבן, האט ער ַַָָָאון

אויפ'ן  געפרעגט הבית  בעל דער האט טיר, אויפ'ן אנגעקלונגען האט ער ווען ָָָאון

פרידמאן" "משה געענטפערט: האט ער און קלינגט, איז עס ווער (ÈÓ¯"אינטערקאם" ַָָ
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øéîìäàî êàñ à ïéåù ïáàä¨©©¨
íòðåô øòèøòåå éã èâàæòâëàð¨¨
äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ì"æ ï"áîø

(æè ,âé)äùî úøåúá ÷ìç íãàì ïéàù"
åðéø÷îå åðéøáã ìëá ïéîàðù ãò åðéáø
ìù åâäðîå òáè íäá ïéà íéñð íìåëù
ïéà ÷ìç à ïáàä èùéð ïò÷'î ."íìåò¨©
òìà ïéà èáééìâ'î æéá äùî úøåú©
ééæ ïéà àèùéð æéà ñò æà ,ïòâðåøéñàt©©¨
øàð ,èìòåå øòã ïåô âäðî ïåà òáè à©¨

.ïòèùøòáéåà íòã ïåô æéà ñòìà©

éåæàéã "äëøá àùé" øòã èùèééè ©
éððä" :äáøà úëî ééá íé÷åñô
ïéò úà äñëå ,êìåáâá äáøà øçî àéáî
ìëàå ,õøàä úà úåàøì ìëåé àìå õøàä
ïî íëì úøàùðä äèéìôä øúé úà
íëì çîåöä õòä ìë úà ìëàå ,ãøáä

"äãùä ïî(ä-ã ,é)ä"ò åðéáø äùî .
ìòåå êéà" :äòøt åö èâàæòâ èàä¨¨
òðééã ïéà ÷éøòùééä à ïâøàî ïòâðòøá¨©
âéåà ñàã ï÷òãøàô èòåå øò ,ïöéðòøâ©¨
ïòðò÷ èùéð èòåå'î ïåà ãðàì íòðåô©

(Ï˘Ó Í¯„· ÔÚÓ‡� ‡ Ët‡ÎÚ‚�‡ Ô·‡‰ האט גביר, דער הויז, פון הבית בעל דער ווי אזוי . »»««»ַָ

וואס  טאכטער זיין פאר באפוילן ער האט פרידמאן", "משה נאמען דעם ַַַָָָָגעהערט

ער  אז זאגן איהם און גאסט, חשוב 'ן דעם ארייננעמען זאל זי אונטן, געווען ַַַָָאיז

שטאק . דריטן פונעם ï ארא שוין ַָָקומט

פרעגט  ברק , בני פון איד דעם געזעהן און אראïגעקומען, איז הבית  בעל דער ַָווען

הבית: בעל דער פרעגט פרידמאן". "משה ער: ענטפערט ביזטו?". "ווער איהם ַער

"יא". ער: זאגט פרידמאן?", משה ביזט ַָָ"דו

גביר: דער אים ָזאגט

משה  נאמען מיט'ן איד רייכער א באזוכן געדארפט מיר ביי האט איצט -ַַַָָ

אין  בנין גרויסן א  קויפן וועגן פארהאנדלען געדארפט האבן מיר און ַַַַַָפרידמאן,

נישט  פרידמאן"... "משה אויך איז נאמען דיין אז מיר, זאגסטו דערווייל ַַַָָמאנהעטן...

הערן  לאמיר דא , שוין ביזט דו אז פונדעסטוועגן, געווארט... איך  האב דיר ַַָָָאויף

איז. בקשה דיין ָוואס

ברק: בני פון פרידמאן", משה "ר' ַָזאגט

מיר  ביי זיך האט ליידער אבער רייך , געווען אמאהל אויך  בין איך  -ַָָָ

כדי  געלט, שאפן ארויסצופאהרן געצוואונגען בין איך און רעדל דאס ַַָָאיבערגעדרייט

ברק . בני אין אויפגעשטעלט האב איך  וואס קאסע חסדים גמילות די ראטעווען ַַָָצו

האט  נומערן, קליינע  קיין נישט קיינמאל שרייבט וועלכער גביר, דער ַָָָאלזא ,

ווייניגער  נישט אויף טשעק א ברק , בני פון פרידמאן" משה "ר' פאר ַַַָאנגעשריבן

דאלאר! טויזענט 150 ַָווי...
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ä"ò åðéáà íäøáà øàô èâàæòâúéùàøá) ¨©
(ä ,åèøåôñå äîéîùä àð èáä"

ìééö ïåà ìîéä ï'ôéåà ÷å÷ ,"íéáëåëä
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ìáà ,ãéìåî åðéà íøáà" .èìòåå øòã
èñééä åã éåå âðàì éåæà ."ãéìåî íäøáà©©
ïéé÷ ïáàä èùéð åèñòåå "íøáà"¨
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"íéîù"ùèðòî øòã æà ,æîøî æéà©
ïåô æéà ñòìà æà èééèùøàô©©©
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ñòìà æà.òáèä êøã ï'èéåì êéæ èøéô ©©
æéà ñòìà æà èùéð èééèùøàô øò©©©
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ñàã:äòøt åö èâàæòâ äùî èàä ¨¨¨
ìëåé àìå õøàä ïéò úà äñëå"
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èåâ-èåâ èñòåå åã ìééåå ,èìòåå øòã
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èáééøùêìîä äîìù :øòèééåå øò
èâàæ ä"ò(â ,à úìä÷)äî" ¨

úçú ìåîòéù åìîò ìëá íãàì ïåøúé
ùèðòî øòã èòåå ñàåå ."ùîùä¨
èòåå øò ñàåå íòã ïåô ïòðéãøàô©¨
ì"æç éã ïâàæ .ïåæ éã øòèðåà ïòååòøàä¨¨

(ã ,à"ô ø"ä÷)åì ïéà ùîùä úçú"
ùîùä ïî äìòîì ìáà ,ìåîòéù ïåøúé
èðéãøàô ïåæ éã øòèðåà ."ïåøúé ùé©
òöðàâ ïééæ ïåô èùéðøàâ øò¨©
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ïåæ éã ïåô øòëòä øòáà ,òéðàååòøàä¨©¨
.àé øò èðéãøàô©¨

éãà æéà ïåæ éã ,æéà ïåôøòã äðååë©
ãéà à ïòåå .òáèä êøã ïåô ìàáîéñ¨©
,òáè éã øòèðåà - "ùîùä úçú" èáòì
ïéé÷ èùéð øò èàä ,"íãàì ïåøúé äî"¨
êéæ èâéãðò ñò áéåà ìééåå ,èñðéãøàô©
,ïñò åö øòî èùéð øò èàä ,æéétù ñàã¨¨
ùàééî íäéà æéà øàè÷àã à áéåà øòãà̈©¨¨
,ïäåè èùéðøàâ ùèðòî øòã ïò÷ ,å"ç¨
ïåà ,òáè éã øòèðåà èáòì øò ìééåå
êøãá æà èâàæòâ èàä øàè÷àã øòã¨¨¨¨©
óìéä à øàô âòåå ïéé÷ àèùéð æéà òáèä¨©©
èáòì ùèðòî øòã áéåà øòáà .å"ç¨
éã ïåô øòëòä - "ùîùä ïî äìòîì"
à àã æéà ñò æà èñééåå øò ,òáè©¨©
æéà ,èìòåå éã èøéô ñàåå øòôòùàá©¨
èñééåå ïòî æà ìééåå - "ïåøúé ùé" âéáééà©
ñàåå ,íìåò ìù åðåáø à àã æéà ñò æà©¨©¨
ìäàîðéé÷ êéæ èâéãðò ,èìòåå éã èøéô¨
øòôòùàá øòã ìééåå ,äòtùä éã èùéð©

.éçöð à æéà©

ñàã:äòøt åö èâàæòâ äùî èàä ¨¨¨
øéã ééá ,"äèéìôä øúé úà ìëàå"

"øúé" ïéé÷ àèùéð æéàà "ïåøúé") ¨©

(èñðéãøàôìëàå" - ?ñàååøàô åèñééåå . ©©¨
,ïñòôéåà ñòìà èòåå øò ,"õòä ìë úà©
åã ,"äãùä ïî íëì çîåöä" ìééåå
,ãìòô ïåô èñ÷àåå íéåá øòã æà èñðééî©©
ïôøàååòâøòèðåà æéà ñò ,ãøò øòã ïåô¨
èùéð èñééèùøàô åã ,òáè éã øòèðåà©
.ìîéä ïåô èñ÷àåå íéåá øòã êéåà æà©©
æà ïæééåå øéã èòåå äáøà úëî øòáà̈©
úà äñëå" .ìîéä ïåô êéæ èøéô ñòìà©
,"õøàä úà úåàøì ìëåé àìå õøàä ïéò
éåå ïò÷å÷ðà èùéð øòî ñò èñòåå åã

òáèä êøãá èøéôòâ èøòåå ñòáááá.

איד  א - לבו  את  הכבדתי אני ַכי
איבער  שטארקן צו  זיך כח  די ַַָפארמאגט 

הרע יצר דעם

øòãìçð" øôñ ïéà èâðòøá ì"æ à"ãéç
"íéîåã÷(äòøô ìà àá ô"äò åðéúùøô)

ì"æ ÷åøúñà äîìù éáø ïåô ïòîàð ïéà¨
à"áèéø ïåô èééö ïéà íéðåùàø éã ïåô øòðééà)

(ï"ø ïåà÷åñt ï'ôéåà(à ,é)äòøô ìà àá"
."åéãáò áì úàå åáì úà éúãáëä éðà éë

געזאגט:ב. איד א  איהם האט קינד, א געווען איז זצ"ל רבי קאצקער דער ַַָָָווען

קא ïיקע  א געבן דיר וועל איך -(ÔÏÈÂt ÔÈ‡ Ú·ËÓ וואו (‡ זאגן מיר זאלסט דו אז , ַָ«ַָָ

זיך . געפינט עולם של רבונו דער

געענטפערט: רבי קאצקער דער איהם ָָהאט

באשעפער  דער וואו זאגן מיר זאלסט דו אז קא ïיקעס, צוויי געבן דיר וועל איך -ַַָָָ

נישט... זיך געפינט
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ùèàë ïøòåå èùèééèòâ êéåà ïò÷ "éë"¨
(íù é"ùøáå .â ä"ø 'éò)èâàæ ÷åñt øòã éåå ,¨

(ä ,àî íéìäú)éúàèç éë éùôð äàôø"
êéà ùèàë ùôð ïééî ñéåà ìééä ,"êì¨

éã øàô áàäæéà êéåà éåæà ,èâòãðéæòâ ø ¨©©
,äøãñ øòæðåà ïåà ÷åñt éã ïåô äðååë éã
,åáì úà éúãáëä éðà éë äòøô ìà àá
éã èëàîòâ øòååù áàä êéà ùèàë¨¨©
.íäéà åö ïééâ åèñìàæ ,äòøt ïåô õøàä©¨

èâàæ,äãåáòä êøã ìò à"ãéç øòã ¨
åö æðåà èîå÷ ÷åñt øòã æà©
øùá ãéá äøéçáä ãéîúã" ,ïòðøòì
øòã ,"åøöé ìò øáâúäì ìåëéå ,íãå
åö êéæ äøéçá à âéáééà èàä ùèðòî¨©
óéåà .òøä øöé ïééæ óéåà ï÷øàèù ïòðò÷©
,"äòøô ìà àá" ÷åñt øòã èâàæ íòã¨
"åá äøúäå" :íòã óéåà èâàæ é"ùø ïåà¨
èàä øòèùøòáéåà øòã ùèàë æà -©¨¨
íòðåô õøàä ñàã èëàîòâ øòååù©¨©
êàð øò èàä ïâòååèñòãðåô ,ùèðòî¨¨
óéåà ï÷øàèù åö êéæ äøéçá éã õìà©©

.òøä øöé íòã

èéåìà ïâàæ ïòî ïò÷ ,äðéçá íòã¨©
éã ïâéãðò øéî ñàååøàô íòè©¨

èåét íòã èéî ,çñt ïåô èëàð øãñ©
øòã ,øòååù æéà äøåàëì ."àéãâ ãç"
ïåô ó÷åú øòã êéìðòååòâ êàã æéà óåñ¨

êàæ øòã(øåtéë íåé ïéà äìéòð éåå)áéåà , ©
øãñ íòã øéî ïâéãðò ñàååøàô ,éåæà©©¨

?"àéãâ ãç" èéî

øàðæà ,øéî ïòðøòì "àéãâ ãç" ïåô ¨©
ï'èéî èøéñàt ñàåå ñòìà©¨©
ïåáùç à èéî èøéôòâ èøòåå ,ùèðòî©
íéøåîéù ìéì ïåô úéìëú øòã .ìîéä ïåô
.úéèøt äçâùä ïéà äðåîà éã êàã æéà¨
ïëàæ èñäòæ åã ïòåå æà ,ãåîéì øòã æéà©©
à æà éåå ,òáèä êøã ét ìò ïòðòæ ñàåå¨©©
øòééô ñàã ïåà ,èðåä à èâàìù ï÷òèù¨©¨
ñàã ïåà ,ï÷òèù íòã èðòøáøàô©¨
åèñìàæ ,øòééô ñàã èùòìøàô øòñàåå©©¨¨
éåæà ìééåå ,ìîéä ïåô æéà ñòìà æà ïñéåå©©©
åìéôà .èìàååòâ øòèùøòáéåà øòã èàä¨¨©
ùèðòî øòã ìàæ ,òáè ïåô ïëàæ éã ééá©¨
à èéî êéæ èøéô ñòìà æà ïò÷ðòãòâ©©©
øàôøòã .ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïåáùç©
,øãñ ïåô óåñ íåö "àéãâ ãç" øéî ïâàæ¨

øãñ íòðåô ø÷éò øòã æéà ñàååââââ. ¨

אמאהל ג. איז ער אז דערציילט, האט זי"ע  אלימלך ר' רבי הייליגער ַַָָדער

איר  צו זאגט הבית'טע בעל די ווי געהערט און קרעטשמע, א אין ַַָאיינגעשטאנען

אנהייבן  שוין מיר וועלן ווען קאשע? עסן מיר וועלן לאנג "ווי קרעטשמער: דעם ַַַָמאן

לאקשען?" ·Ô¯ÚÒÚ?)עסן ÍÈÊ ‰Ò�¯t ÔÂÙ ·ˆÓ ¯Ú„ ËÚÂÂ ÔÚÂÂ ,Ô‚‡Ê Âˆ Ë�ÈÈÓÚ‚ Ë‡‰ ÈÊ) האט . ָ»»ָ

געזאגט: אלימלך ר' רבי ָדער
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ñàãøéî ñàååøàô íòè øòã êéåà æéà ¨©¨
"êøåë" ïñò íééá "äáñä" ïëàî©
éåå ,øåøî ééá èùéð ïåà ,èëàðééá çñt©
øåøî ïñò íééá æà è'ð÷ñôòâ èøòåå ñò©
äøåàëì .äáñä ïéé÷ èùéð ïòî èëàî©
êàã ïòî èñò "êøåë" ééá ,øòååù æéà¨
èëàî ñàååøàô éåæà áéåà ,øåøî êéåà©©¨©

?"äáñä" àé ñìàîòã ïòî¨¨

æéàøåøî èñò'î ïòåå ìééåå ,õåøéú øòã
ïéé÷ èùéð ò÷àè ïòî èëàî ,ïééìà©©©

íòã èñò ïòî áéåà øòáà ,"äáñä"¨
äöî éã èéî ïòîàæåö øåøîééá éåå) ©

("êøåë"ïåô ìëàî à êàã æéà äöî ñàåå ,¨¨©
ïéà ïôåøòâðà èøòåå ñò éåå ,äðåîà¨

÷"äåæ(:âô÷ á"ç),"àúåðîéäîã àìëéî"
ìééåå ,"äáñä" ïëàî àé ïéåù ïòî ïò÷¨©
ïéé÷ àã èùéð æéà ,äðåîà èàä'î æà©¨¨

ñéæ æéà ñòìà - "øåøî"ãããã. ©

÷"äøäò"éæ øòðééøååàñ äùî éáø©
÷åñt íòã èùèééèòâ èàä¨

"קאשע" פיל אזוי מיט אנעסן זיך מען וועט לאנג ווי יא , יא , -(˙ÂÈ˘˜) אויפ'ן ַַַָָָ

זענען  עס קשים", "לא - "לאקשען" פארשטיין שוין מיר וועלן ווען ַָאויבערשטען?

באשעפער. פונעם הנהגה די אויף קשיות קיין  ַָנישטא

האט ד. איד פרייער א  אז נתני', שטאט דער אין ïאסירט האט צוריק  צייט א ַַַַָָָמיט

באפאלן  איז ער און אליין, סטאנציע  אוטובאס א  נעבן גאס דער אויף געפונען ַַַַַַָזיך 

מעסערס. שïיציגע מיט אטאקירט איהם האבן וואס אראבער פינף דורך  ַַַַָָָגעווארן

ניסים  מיט געלונגען איהם איז עס און ביקס, א ארויסגענומען מענטש דער ַַָהאט

זעהענדיג  טעראריסטן. די פון פיר גע 'הרג'עט האט ער און ביקס, מיט'ן זיין צו ָָמכוון

די  געכא ïט טעראריסט פינפטער דער האט אומגעקומען, זענען חברים פיר זיינע ַַָָאז

דארט. פון אנטלאפן איז און אראבער, טויטע אנדערע די קאלעגן, זיינע פון ַַַַָָמעסערס

וואס  אויסגעפרעגט איהם און מענטש דעם אïגעשטעלט האט ïאליציי די ָָָָווען

מיט  באפאלן איהם זענען אראבער די אז געענטפערט ער האט ïאסירט, האט ַַַַַַָָעס

נישט  אבער האט ïאליציי די גע 'הרג'עט. זיי ער האט דערפאר און ַָָָָמעסערס,

פון  קערïערס טויטע  פיר דא זעהען זיי אז זאגנדיג ווערטער, זיינע  ַָָגעגלייבט

מעסערס... קיין נישט זעהען זיי און ַַאראבער ,

טורמע, לעבענסלענגליכע מאל פיר צו מענטש דעם פאראורטיילט מ'האט ַַָָָאלזא ,

אז  געבעטן זיך  האט איד דער אומגעברענגט. האט ער וואס אראבער יעדן ַַַַָָָפאר

נידעריגע מיט געזעסן איז ער ווייל תפיסה, אין ïלאץ זיין ענדערן כאטש ַָָמ'זאל

ארט. זיין טוישן געוואלט נישט אבער האבן זיי ָָָָמערדער.

"פרייער" א געווען איז געזאגט ווי וועלכער - ארעסטאנט דער האט ַַַָָָאיינמאהל

לכלא". אותי והשליך  ממות הצילני "אלקים תפיסה: אין רב דעם צו געזאגט - ָאיד
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אריינגעווארפן  מיך  האט ער און טויט פון געראטעוועט מיך  האט אויבערשטער ַַָָָדער

טורמע . אין

דיך האט באשעפער דער אז ווייסטו וואו פון געפרעגט, רב  דער איהם ַַָָהאט

איהם"... פון געבעטן האב  איך  "ווייל געענטפערט: ער האט טויט? פון ַָָגעראטעוועט

רב: דער איהם פרעגט

פארוואס  אזוי, אויב  איד, "פרייער" א ביזט דו אויס, זעהסט דו ווי דאך  זעה איך -ַַַָָ

אויבערשטען? דעם פון געבעטן ָהאסטו

געענטפערט: ער ָהאט

שלא למי אפילו עוזר, "האלקים געזאגט: אמאהל מיר האט זיידע  מיין ווייל -ַָָָ

אנערקענט  וואס מענטש דעם פאר אפילו העלפט אויבערשטער דער אותו". ַַָמכיר

אז  געזעהן האב  איך ווען דערפאר, וועלט. דער פון באשעפער אלס נישט ַַַַָאיהם

העלפן. מיר זאל ער אויבערשטען, דעם געבעטן איך  האב  צרה א בין ַָָאיך

די  פון איינעם פון מקורבים די פון איינער טורמע  אין געווען איז מעשה בשעת

פרייער  דער וואס גדול יענעם פאר איבערדערציילט האט ער ווען הדור. גדולי ַָָזקני

האט  זיידע זיין ווייל אויבערשטען, דעם געבעטן האט ער אז געזאגט, האט ַָָָָאיד

איהם  אנערקענען וואס די פאר אפילו העלפט אויבערשטער דער אז געזאגט ַַַָָאיהם

געזאגט: איהם גדול דער האט ָָנישט,

אזוי, אויב אויבערשטען, דעם צו געדאווענט האט ער אז דאך  זאגט ער -ַַַָָָ

איהם  זאל ער אויבערשטען דעם בעטן צו ווייטער נישט ער דאווענט ַַָָפארוואס

טורמע ? פון ַארויסנעמען

געענטפערט: מקורב דער ָהאט

המעשה, קודם געווען דאך  עס איז געבעטן האט ער ווען פריהער הייסט, וואס -ָָָ

ער  אויבערשטען דעם בעטן געקענט ער האט פאסירט, עפעס איהם האט עס ַָָאיידער

תפיסה! אין שוין דאך  איז ער המעשה, לאחר שוין עס איז יעצט אבער העלפן, איהם ָָָזאל

זאגענדיג: צעלאכט, גדול דער זיך ַָָהאט

פינף  מיט ארומגערינגעלט געווען דאך איז ער מעשה"? "קודם הייסט דאס -ַָָ

איהם. מיט ניסים ניסי ïאסירט האבן עס דען, וואס נאר אראבער? ַַַָָָמערדערישע

ווייטער  קענען עס דאווענען, ווייטער ער זאל אזוי, ניסים.אויב  איהם מיט פארקומען ַַָ

דער  וואס איד פרייער ארעסטירטן דעם פאר איבערגעזאגט האט מקורב  ַַָָָדער

ער  האט שïעטער וואכן עטליכע דאווענען. ווייטער זאל ער אז געזאגט, האט ַַָָָָָגדול

אזוי  ווי דא, טוט ער וואס פראגע זיין אויף און גאס, דער אויף איד דעם ַַָָָגעטראפן

געענטפערט: איהם ער האט תפיסה, פון ארויס איז ָער
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(ã-á ,äî íéìäú)øîåà áåè øáã éáì ùçø"
,øéäî øôåñ èò éðåùì ,êìîì éùòî éðà
ìò êéúåúôùá ïç ÷öåä ,íãà éðáî úéôéôé
ìò êáøç øåâç ,íìåòì íé÷ìà êëøá ïë
øáã éáì ùçø" ."êøãäå êãåä øåáâ êøé
òðééù à ïééà øéî èìàô ñò áéåà ,"áåè©©
éùòî éðà øîåà" ,øòèøòåå òèåâ ,äùøã
æéà äùøã òðééù éã æà ,êéà âàæ - "êìîì¨©
ñàåå ,ñðééî èùéð ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô¨
ìééåå ?ñàååøàô .ïæéååàá ïééìà áàä êéà¨©©©¨
à éåå éåæà æéà âðåö ïééî - "èò éðåùì"©©

éð êéæ ïò÷ øòãòô à è÷ðåt .øòãòôèù ©
èáééøù ùèðòî øòã áéåà ïèìàä ñéåøâ©

øòî èùéð êàã æéà éæ ìééåå ,øéà èéî ïééù¨
èùéð êéæ êéà ìòåå êéåà éåæà ,øòãòô à éåå©©
.øòèøòåå òðééù òðééî èéî ïèìàä ñéåøâ©
,"êéúåúôùá ïç ÷öåä ,íãà éðáî úéôéôé"
òðééã èéî øòèøòåå òðééù èñãòø åã áéåà
ñò æéà ,"íìåòì íé÷ìà êëøá ïë ìò" ,ïtéì
øåâç" .ïòèùøòáéåà íòã ïåô äëøá à©
íééçä úùåã÷ éã - "øåáâ êøé ìò êáøç
ïâò÷ êéæ è÷øàèù øò áéåà ,ùèðòî à ïåô©©
ïòðò÷ èùéð íäéà ìàæ øò òøä øöé íòã¨
íòã ïéà - å"ç äøéáò ïà èéî ïééæ ìéùëî©
:ùèðòî íòðåô èéé÷ðééù ò'úîà éã æéà

"êøãäå êãåä"ääää.

איך און געדאווענט, איך  האב  דאווענען, זאל איך  געזאגט מיר דאך  האסט דו -ַַָָָָָ

געווארן!.. געהאלפן ָָבין

ארויסגעלאזט  איז ער אזוי ווי הדברים, ïרטי די געפרעגט איהם האט יענער ַַָָווען

געענטפערט: ער האט תפיסה, פון ָָגעווארן

פינפטן  דעם פון שïורן די אויף ארויפגעקומען זענען באאמטע זיכערהייט די -ַַַ

די  פון מעסערס פיר אלע  איהם ביי געפונען מ'האט און טעראריסט, ַַַָָאראבישן

באפרייט  - איד דעם - איהם מען האט דערפאר און טעראריסטן, ַַָָאומגעקומענע 

די  פון טויט דעם אין שולדיג נישט טאקע איז ער אז איינזעהן נאכ'ן טורמע , ַַָפון

אראבער. ַַפיר

לימודים: וויכטיגע צוויי מיר לערנען מעשה, דערמאנטער דער ַפון

אפילו  העלפט אויבערשטער דער אותו". מכיר שלא למי אף עוזר "האלקים ַא)

המוות מלאך  דעם שוין זעהט ער ווען דעמאלס נאר איהם זעהט וואס איינעם ַָָָפאר

אויגן. די ַפאר

ביים  המעשה". "לאחר ווי זאך  א נישטא איז עס אז וויסן, מ'דארף ַַַַָב)

האט  איד דער וויבאלד המעשה". "לאחר נישט קיינמאהל עס איז ַָָאויבערשטען

פינפטן  דעם געכאïט זיכערקייט-דינסט דער האט אויבערשטען, דעם ַָגעבעטן

געלאזט. פריי איהם און  ַַָאראבער,

נחום ה. רבי החסיד הגאון אז ציינווירטה, נטע רבי הגה"ח דערציילט האט ַָעס
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א געהאט האט ירושלים, אין הדעת  נקיי די פון געווען איז וועלכער זצ"ל, ַַַָיאסער

פרייטאג  געוויסן א ל"ע . געזונט נישט שטארק געווען איז וועלכע  יחידה ַַָבת 

געווען  מודיע ע "ה, וואלאך משה ר' דאקטאר באקאנטער דער האט ַַַַָָָאינדערפרי,

רח"ל. לעבן צום שעה ïאר א  בלויז ליידער האט טאכטער זיין אז נחום ר' ַַַָָָפאר

מקוה אין געגאנגען באלד ער איז געהערט, דאס האט נחום רבי ‡Êווען ‚È„�ÒÈÂÂ) ַָָ«

(ÔÚ'Ï·ÂË ÔÚ�Ú˜ Ë˘È� ÍÈÊ ¯Ú ËÚÂÂ Ú"Ï ‰Ú·˘ ÔÂÙ Í‡ÂÂ ¯Ú„ ÔÈ‡ ער האט דערנאך  . »ָָ

רח"ל. וקריעה אנינות פון הלכות  די ַאדורכגעלערנט

געזאגט  יאסער נחום רבי האט ציינווירטה, נטע רבי מיט שïיטאל אין ַָָָגייענדיג

נשמה  יציאת  נאכן מאכט מען וואס ברכה דעם אויף זאגט גמרא די אז נטע, רבי ַַָָָצו

דארף  מען אז אויס דאך  קומט בשמחה, זיין מקבל עס דארף מען אז קרוב, א ַַַַַָפון

טאנצן... מ'דארף און פרייליך , ַַזיין

"דער  זאגענדיג: טאנצן, גענומען זיך  נחום רבי האט גאס אינמיטן ַַַָָָאלזא ,

של  רבונו דער אז ïשט, דער איז טאכטער א  צונעמען מיר פון גייט ַַַָבאשעפער

מיר!". מיט פארנומען איז  ער מיר! מיט רעדט ַעולם

צו  געזאגט נחום רבי האט שïיטאל, צדק" "שערי צום אנגעקומען איז ער ָָָָווען

עגמת האבן נישט זאל רעביצין די כדי טאנצן, אויפהערן מיר דארפן דא  אז נטע, ַַַָָָרבי

שמחה... די איינהאלטן איצט מוז מען און ח"ו, ַנפש

אנטקעגן  איהם וואלאך  דר. איז שïיטאל, אין אנגעקומען איז נחום רבי ַַַָָווען

טאכטער  זיין נס, א  ïאסירט האט עס אז בשורה, גוטע  א געזאגט און ַַַַָָָָגעלאפן,

סכנה. א פון ארויס השי"ת  בחסדי איז און אויפגעכא ïט זיך ַַַָהאט

געזאגט: נחום רבי האט וואלאך , דר. פון ווערטער די ַַָָהערנדיג

שוין  דאך מען קען אויבערשטען, דעם דאנקען דאך מען דארף אזוי, אויב  נו, -ַַַָָ

רעביצין... די נעבן אויך  ַטאנצן

לא כי ה' "חסדי ווערטער די זינגענדיג טאנצן, גענומען זיך  האט נחום רבי ַָאון

ב"ה. געווארן געזונט אינגאנצן שïעטער איז טאכטער די ַָָתמנו".

נטע: רבי פאר געווען מסביר נחום רבי האט ַַָאהיימגייענדיג,

מענטש, א אויף רח"ל יסורים מיט ïעקל א  ברענגט עולם של רבונו דער ווען -ַַ

וועט  ער וויפיל מענטש, דעם אויסצוïרובירן כדי נאר דערפון תכלית  דער דאך  ָָאיז

מצ  שווערן א  אין איז ער ווען אויך  זיין, מחזק  זיך און ïרטית השגחה אין ב .גלייבן ַ

נאך כ'האב און ובשמחה, באהבה געווען מקבל עס האב  איך  וויבאלד ַַָָָדערפאר,

ווערן. געזונט געקענט טאכטער מיין האט וועג, אויפ'ן ַָָגעטאנצט

זי"ע סאסוב 'ער לייב משה רבי ˘·Ë)הרה"ק '„ ‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ) טï געכא אמאהל ַַָאיז

דער  רח"ל. הרג'ענען געוואלט איהם האבן וואס רויבערס חברה א  דורך  ַָָָָגעווארן
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זוכה מען  איז אמונה דורך - ד' אמר כה 
אליין באשעפער פון שמירה א  ַַַצו 

øòãøòâéèðééä øòã ïéà ééçá åðéáø
äùøt(âé ,áé)íãä úà éúéàøå"

àìå óâðä òðåî íãä ïéà ,íëéìò éúçñôå
,áåúëä êãîéì ìáà ,óâðä àéáî åúòéðî
àåä êåøá ùåã÷äá ïéîàäù éî éë
àìå åðåçèá åá äìúå äîéìù äðåîà

האט  ער ווייל אומברענגען, געוואלט נישט אבער איהם האט באנדע  דער פון ַָָָָהויïט

איינגעשטאנען  איז ער ווען סאסוב 'ער, לייב משה רבי פון טובה א געהאט ַַַַַָאמאהל

הויז אין איהם ‡ÌÈÁ¯Â)ביי ˙Ò�Î‰ ÔÈÈÊ ËÈÓ Ë�‡˜‡· ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ·ÈÈÏ ‰˘Ó È·¯) האט דערפאר , ««ַָ

זיי. ביי געפונען זיך האט וואס יונגעל א מיט לערנען צו באפוילן איהם הויïט ַַָָדער

האט  לייב  משה רבי וואס דעם פון פארשטאנען גארנישט אבער האט קינד ַַָָָָָָדאס

פארוואס  רצח, מכות קינד דאס געשלאגן האבן רויבערס די און איהם, מיט ַָָָָגעלערנט

האבן  הצלחה, שום קיין נישט האט קינד דער אז זעהנדיג סוף צום נישט. לערנט ַָָער

ער  קינד דעם באפוילן האבן און פריי, דער אויף לייב'ן משה רבי ארויסגעלאזט ַַָָזיי

דער  אונטער טיף געווען איז וואס בונקער, פון ארויס לייב'ן משה רבי באגלייטן ַַָָזאל

וואלד. אין ַערד

משה  רבי איהם האט לייב'ן, משה רבי ארויסבאגלייט האט קינד דאס ַַָָָווען

געפרעגט: לייב

רויבערס  די וואס ïקלע שטארקע די אויסהאלטן געקענט האסטו אזוי ווי -ַַַָָ

געגעבן? דיך ָהאבן

געענטפערט: קינד דאס ָָהאט

נישט  נאר מ'זאל ïקלע וויפיל אז אונז, ביי כלל ערשטער דער דאך איז דאס -ַָָָָ

סודות ... די ארויסגעבן נישט מ'טאר שטיל... זיין מען מוז ַַָכאïן,

געפרעגט: איהם לייב  משה רבי ָהאט

כאטש  שווייגן מ'זאל אז כלל, דעם טאקע אויס מען לערנט אזוי ווי אבער יא , -ַַָָָָ

?ï קלע ַמ'כא ïט

געענטפערט: קינד דאס ָָהאט

קלא ïט  אייביג נישט אז ערשטנס, זאכן: דריי אויסגעלערנט דא  מיך  מ'האט -ַַַָָ

ˆÂ)מען ,ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙) Ë‚‡Ê ˜ÂÒt ¯Ú„ ÈÂÂ) וואס דער צווייטענס, קץ "). ראיתי תכלה "לכל »ָ

כלל  דריטער דער און טאטע ... זיין דאך  איז ער ווייל רחמנות , מיט קלא ïט ַַַָקלא ïט,

...ï קלא לעצטער דער שוין איז דאס אז זיך, ביי מען טראכט ,ï קלא יעדן ביי אז ַַַַַָאיז,

איהם  האט קינד דאס אז געזאגט, סאסוב'ער לייב  משה רבי האט ַַָָָָשïעטער

לעבן. אין שוועריגקייטן אלע  דורכצוגיין אזוי ווי ַַאויסגעלערנט
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çáæå ,åúøéæâå äòøô úîéàì ùùç
íãî ïúðå ,íéøöî úáòåú àéñäøôá
äæ éøä ,óå÷ùîä ìòå úåæåæîä ìò çñôä
éåàø ,àåä êåøá ùåã÷äá çèáå ÷éãö
."úéçùîäå óâðä ïî åéìò ïéâéù àåä
,äôâî éã ÷éøåö èùéð èìàä èåìá ñàã¨©
èâðòøá èåìá ñàã ïãééîøàô ñàã ïåà¨©¨
èðøòì ÷åñt øòã øàð ,äôâî éã èùéð¨
ïéà èáéåìâòâ èàä ñàåå øòã æà ,êéã©¨¨
,äðåîà òöðàâ à èéî ïòèùøòáéåà íòã©©
ïåçèá ïöðàâ ïééæ ïòâðàäòâðà èàä øò¨¨¨©
èùéð èàä ïåà ,øòôòùàá íòã ïéà©¨

,äøéæâ ïééæ ïåà äòøt øàô èàäòâ àøåî©©
çñt ïáø÷ ñìà ï'èçù'òâ èàä øò ïåà¨©
äãåáò éã ïòååòâ æéà ñàåå ñtòù íòã¨
èâééìòâ èàä øò ïåà ,íéøöî ïåô äøæ¨
éã óéåà çñt ïáø÷ ïåô èåìá éã ïåô
,øéè øòã ïåô ìòååù éã óéåà ïåà úåæåæî
øò ìééåå ÷éãö à ïòååòâ êàã øò æéà¨©
íòã ïéà ïåçèá èàäòâ èàä¨©
ïòååòâ àìéîî øò æéà ,ïòèùøòáéåà
íäéà ìàæ èåìá ñàã æà ãøòåå©¨¨
íòðåô ïåà óâð íòã ïåô ïòååòèàø©

ë"ò ,úéçùîåååå.

מרדכיו. אברהם ר' רבי (ÏË‡Ó)הרה"ח הגאון רב  טבריא 'ער פון זוהן א ז"ל, קליערס »ַ

טבריא . אין כולל גרויסן א  פון סעקרעטאר דער געווען איז זצ"ל, קליערס ַַמשה

בריוו  די ארויסשיקן געוואלט האט ער ווען השנה, ראש פאר טעג צוויי ַַַָָָאמאהל,

השנה ראש ‡Ë¯ÈÙÚ‚�ÈÈ)פאר ÊÈ‡ ÒÚ ÈÂÂ),אלישע ברודער, יונגערן זיין געשיקט ער האט , ַָ

ïאסט די פארמאכט מען איידער אמט, ïאסט אין אריבערגיין שנעל זאל (Ò‡ÂÂער ַַַַָָָ»

(‚‡ËÈÈ· ¯Ú‚ÈÈÊ‡ 12 Ô¯‡t˘¯‡Ù Ë‚ÚÏÙ'Ó.כולל פאר'ן בריוו" "שנאר די אוועקשיקן און , «««»ַַָ

זיין  פאר זאגט מאטל ר' ווי געהערט האט קליערס משה רבי פאטער, זייער ַָָָָווען

פענצטער, דעם געעפענט ער האט ïאסט, אין גיי שנעל אלישע, ברודער ָָיונגערן

אויסגערופן: און

פארלוירן, גיין זאלן פונט 100,000 נישט! לויף אכטונג, גיב  אלישע ! אלישע, -ַָ

ני  זאלסטו הדעת  ישוב  מינוט א פארלירן!אבער שט ַַָָ

נישט  ממילא מען וועט לויפן, וועסט דו אויב אפילו זאגן, צו געמיינט האט ַָָער

הימל. פון באשערט נישט איז עס וואס ַַָבאקומען

זיך האט ער ווען זי"ע  מהר"א הרה"ק רב  בעלזער דער דערציילט האט ָָענליך

ïעסט  שטאט דער פון אנטלאפן איז ער ווען אז זצ"ל, רבי'ן באיאנער מיט'ן ַַַָָָָגעטראפן

מלחמה דער פון צייט Ï‡¯˘È)אין ı¯‡ ÔÈÈ˜ ‚È„�Ú¯‡Ù) געהייסן פאהרן אינמיטן ער האט , »ָָ

און  מינוט. אïאר אויף אויטא  פון ארויסגעגאנגען איז און אויטא , דעם ַַַָָָָאïשטעלן

געזאגט: האט רב  בעלזער ָָדער

בין  איך  פארוואס סיבה די זאגן איך  וועל רבי, באיאנער אייך, פאר -ַַַָָָ
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תפילה פון כח די - נפלאותיו  בכל  שיחו 

øòãäáøà úëî ééá èáééøù ï"áîø
(ãé ,é)ùåøéôá ìàððç åðéáø áúëå"

åðéáø äùî úøéúò úòî ,åìù äøåúä
ìëá ãéñôî äáøà ïéà åéùëò ãòå
àáéå ìàøùé õøàá ìåôé íàå ,íéøöî
ìåáé ìëî ìëåà åðéà íéøöî ìåáâá ñðëéå
,äàøå àá .'åëå åéùëò ãò íåìë õøàä

øîà òãøôöá éë(ä ç ìéòì)øåàéá ÷ø
,åéùëò ãò 'åëå øàùð êëéôìå ,äðøàùú
ãçà äáøà øàùð àì áéúë äáøàá ìáà

øîàð äæ ìòå ,íéøöî ìåáâ ìëáíéìäú)

(á ä÷åðéáø øòã ."åéúåàìôð ìëá åçéù
äùî èðéæ ,ùåøét ïééæ ïéà èáééøù ìàððç
÷éøòùééä øòã æà ïèòáòâ èàä åðéáø¨©
àèùéð æéà ,íéøöî ïåô ïäåètà êéæ ìàæ¨¨¨
ïéà ïãàù ïäåèðà ìàæ ñàåå äáøà ïà©¨¨¨¨
õøà ïéà èìàô øò áéåà ïåà ,íéøöî©
øòã åö èøàã ïåô èîå÷ øò ïåà ìàøùé¨
èùéðøàâ øò èñò ,íéøöî ïåô õéðòøâ¨

ï'æéá ,íéøöî ïåô äàåáú éã ïåô óéåà
.âàè ïâéèðééä¨

èáééøùòãøôö ïåô äëî éã ééá ,øò
øåàéá ÷ø" ÷åñt øòã èâàæ¨
øàð ïáééìáøòáéà ìàæ ñò - "äðøàùú¨¨
ò÷àè ïòðòæ íòã ïâòåå ïåà ,êééè íòðéà©
ï'æéá íéøöî ïéà íéòãøôö ïàøàô©©
äáøà ïåô äëî éã øòáà ,âàè ïâéèðééä¨¨
,íéøöî ïåô ïäåèòâtà ïöðàâðéà êéæ èàä¨©¨
øàùð àìå ,èâàæ ÷åñô øòã éåå éåæà©¨

.íéøöî ìåáâ ìëá ãçà äáøà

פון היפוך  די - אחיו  את איש ראו לא 
צו  א פון  טראכטען  חושך , וייטעןמכת ַַ

ñòóéåà èøàåå à èâðòøáòâ èøòåå©¨
øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã

êùåç ïåô äëî éã ééá ,äøãñ(âë ,é)àì"
ùéà åî÷ àìå åéçà úà ùéà åàø
ïåô äëî éã ééá ,"íéîé úùìù åéúçúî
øòã ïäòæòâ èùéð øòðééà èàä êùåç¨
èùéð êéæ èàä øòðéé÷ ïåà ,øòèééååö¨

האב איך ווייל דערפאר, געווען איז דאס פאהרן. אינמיטן אויטא  פון ַַַָָָָארויסגעגאנגען

ביי  צונעמען מסתמא  וויל ער מיר? פון יעצט שטן דער וויל וואס זיך : ביי ַָגעטראכט

פון  ארויס איך בין דערפאר צולאזן! נישט איך וועל דאס און הדעת , ישוב  דעם ַַָָמיר

הדעת! ישוב דעם פארלירן צו נישט כדי וועג, אינמיטן ַָאויטא

אויף  מצות געבאקן האט זי"ע רב בעלזער דער ווען אמאהל אז ַַַָָמ'דערציילט,

אביב, תל קיין צוריקצופאהרן געיאגט זיך  האבן גבאים די און חב "ד, כפר אין ïָָָסח

אויסגעשריגן: רב בעלזער דער ָהאט

מבהלה! נפש הושענא מבהלה! נפש הושענא  -

דער  הדעת, ישוב האבן צו איז, אלעם פון עיקר דער זאגן, צו געמיינט האט ַָָָער

ח"ו. בהלה קיין האבן נישט זאל ָָנפש
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,ïâàæ ì"æç éã .âòè ééøã ïøéø èðò÷òâ¨
øðéã éáåòë" ïòååòâ æéà êùåç úëî æà©
à éåå ÷éã ïòååòâ æéà ñò - "áäæ©
êøãá æîø øòã æéà .øðéã øòðòãìàâ¨
øðéã" à èäòæ ùèðòî øòã ïòåå ,úåçö©
êéæ øò è÷å÷ ,èìòâ èäòæ øò ïòåå ,"áäæ
àì" .øáç ïééæ óéåà íåà èùéð øòî ïéåù

."åéçà úà ùéà åàø

øòãèâàæòâ èàä ì"öæ í"éøä éùåãéç¨¨
íòã óéåà èøàåå óøàù à©©¨

úà ùéà åàø àì" :÷åñt ïèðàîøòã
ïééæ èùéð èäòæ ùèðòî à áéåà ,"åéçà©
èùéð êéæ è÷å÷ øò ,øòãåøá íòðòâééà
èâéèéåð øò ïòåå ïôìòä åö íäéà íåà
ùéà åî÷ àìå" ,óìéä ïééæ ïéà êéæ
ïéé÷ èùéð èàä øòðééà àæà - "åéúçúî©©¨

å"ç äîå÷ú(ïáééä ïòðò÷ èùéð êéæ èòåå øò)ææææ.

ñàãïéà ,æîø êøãá äðååë éã ïééæ ïò÷ ¨
ì"æç øîàî íòã(:ãì á"á)ìë"

ïåùì ïåô æéà "íéìà" ."øáâ íéìàã

געזאגט:ז. אמאהל האט זי"ע התניא בעל ַָָָדער

אן  ער איז ïירות, ארויס  נישט גיט ער אויב בוים, שענסטער דער אפילו -ַַַ

סרק! אילן

א מען איז צווייטן, א פאר אוועק נישט מ'גיט אויב  זאגן, צו געמיינט האט ַַַַָָער

בוים. טרוקענער

ארימאן  אן פאר אוועקגעגעבן אמאהל האט זי"ע  לעלוב 'ער דוד'ל רבי ַַַַַָָָהרה"ק 

רבי  געפרעגט רעביצין די האט עסן. צו וואס האבן זאל ער מצות , שמורה ָָָָזיינע 

אזוי  געארבעט האסט דו וואס מצות , דיינע אוועקגעגעבן האסטו "פארוואס ַַַַָָָָדוד'ל,

געענטפערט: דוד'ל רבי האט וכהלכה?". כדת  אïגעהיטן זיין זאל עס ָָָשווער

חז"ל די -(Ë"Ù ,‡· ˙˘¯Ù ‡˙ÏÈÎÓ)סוקï פון הלכות צוויי ארויס (Â�È˙˘¯Ù,לערנען ַ

(ÊÈ ,·È פון אïגעהיטן זיין דארפן מצות די אז איז, לימוד איין המצות ". את ַַָ"ושמרתם

אל  לידך , שבאה "מצוה איז: לימוד צווייטער דער און חמץ , פון חשש יעדן

האנט. דיין אין אן קומט וואס מצוה א  אוועקלאזן נישט זאלסט דו ַַַָָָָתחמיצנה",

פאר  געבן נישט עס און מיר, פאר מצות  שמורה די האלטן וועל איך  אויב נו, -ַַַ

לויט'ן  המצות " את "ושמרתם געווען מקיים נישט דאך איך האב ארימאן, ַָָָדעם

דערפאר  מצוה! די זיין מחמיץ דאך  וועל איך ווייל תחמיצנה", "אל ïשט, ַָצווייטן

ארימאן. דעם פאר מצות  מיינע  אוועקגעגעבן איך ַַַָָהאב

לעלוב 'ער  דוד'ל רבי האט ישראל, אהבת  גרויס זיין מיט אז ידוע, איז ַָבכלל,

געזאגט: האט ער איד. א אויף שלעכטס געזען נישט ַָָָקיינמאהל

איהם  ביי אמאהל מ'זעהט אויב זיך. אין  שלעכטס קיין נישט האט איד א  -ַַָָ

זיך ... אין האט ער וואס חלק ", "גוי'אישן דעם צוליב  עס איז ח"ו, ָָשלעכטס
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ùèðòî øòã ïòåå .íåèù - "íìéà"
èãòø øò ,øòîåèù à éåå êéæ èëàî©©
ïòåå íòðòé èùéð èøòôèðò øò ,èùéð
èøàåå èëòìù à ñòtò íäéà èâàæ øò¨©¨

('åëå íìàë åîöò äùòé .èô ïéìåç 'éò)æéà .

øòã ,"íéìàã ìë" ,íòã ïéà æîø øòã
ñò ïòåå åìéôà èâééååù ñàåå ùèðòî¨©
à ïãòø åö ìäàîà íäéà êéæ èñåìâ©¨©
øòã øò æéà - "øáâ" ,ïâåäë àìù èøàåå¨

ùèðòî øòâéèëéøçççç.

פון  הקדוש יוד דער מחותן, זיין מיט צוזאמען געפאהרן איז ער ווען ַַָָאמאהל,

הויז, א אין אריינגעגאנגען ער איז דערפער, די אין אידן זיין צו מחזק זי"ע, ַַַפשיסחא

ענדליך איז ער ווען אינדרויסן. ווארטן הקדוש יוד דעם ַָאיבערלאזענדיג

וואס  געפרעגט, הקדוש יוד דער איהם האט צייט, א  נאך הויז פון ַַָָָארויסגעקומען

געענטפערט: דוד'ל רבי האט הויז, פון ארויסצוקומען לאנג אזוי געדויערט האט ַַַָָעס

געקענט  נישט זיך  האב  איך  און איד, א  ביי שמים יראת געזעהן האב  איך  -ַָָ

איהם... פון ָאïטשע ïען

געווען  זאך די איז הקדוש יוד דוד'לען:פאר'ן רבי געפרעגט האט ער און וואונדער, א  ַַַָ

הויז? אין איד דעם ביי געזעהן האסטו שמים יראת פארא וואס -ַַָָ

זיין  מיט פאטער א באגעגענט דארט האט ער אז געענטפערט, דוד'ל רבי ַַַָָָָהאט

און  יוצלח", "לא  א  געווען איז פאטער דער צוזאמען. געארבעט האבן וואס ַַַָָָזוהן,

ער  האט האמער, א  דערלאנגען איהם זאל ער געבעטן איהם האט זוהן דער ַַַָָָווען

געברענגט  ער האט ליים, געבעטן איהם האט ער ווען גא ïל... א געברענגט ַָָָאיהם

פאטער: צום אויסגעשריגן - אויפגערעגטער אן - זוהן דער האט ַַָָזאמד...

דיך איך וואלט אויבערשטען, דעם פון געהאט מורא  נישט וואלט איך  אויב  -ַָָ

דער'הרג'עט!... יעצט

אויסגעפיהרט: האט דוד'ל רבי ָאון

נישט  זיך  איך האב איד, א  ביי שמים" "יראת אזא געזעהן האב איך ווען -ַַַָָ

איהם... פון אïטשע ïען ָגעקענט

משנהח. דער אין כוונה די אויך  איז Ó"„)דאס ,„"Ù ˙Â·‡),רוח שפל הוי מאד "מאד ָ

ח"ו? "רמה" דען איז מענטש א  פון האפענונג די שווער, איז רמה". אנוש ַָשתקות

זאגן חז"ל די ÁÈ:)נאר ˙ÂÎ¯·) פון צער דער החי". בבשר כמחט למת רמה "קשה ָָ

וואס  נאדל א ווי אזוי איז רח"ל קבר אין איהם בייסן ווערים די ווען גוף ַַָָדעם

"קשה  רמז: בדרך זאגן מען קען מענטש. לעבעדיגן א פון פלייש אין אריין ַַָמ'שטעכט

החי", בבשר "כמחט רח"ל, טויט זיין ביי מענטש דעם ïייניגן ווערים די למת", רמה

לעבן. זיין ביי מענטשן אנדערע  מויל זיין מיט "געשטאכן" האט ער וויפיל ַָָלויט
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øòãèâàæ "éøéàî"(.àë÷ íéçñô)íòè à ¨©
à èùéð èëàî ïäë øòã ñàååøàô©¨©©
øò ïòåå ,ïáä ïåéãt à ééá åðééçäù úëøá©
:ïáä éáà íòðåô íéòìñ óðéô éã èîå÷àá©

àîùå",åðééçäù ïäëä êøáé ,øîàú
ùé éøä ,åìù äàðää éøäù
åéäù ,íéðäë øàùì àãéñô åúåëæá
òøòãðà ãìàáéåå ."åäåîë äì íééåàø©©
ïòîå÷àá ééæ æà ,ïãàù ïáàä íéðäë¨¨©©
ïòðòæ ééæ ùèàë ,íéòìñ óðéô éã èùéð¨
ïäë øòã éåå éåæà è÷ðåt åöøòã éåàø©
èùéð èëàî øàôøòã ,ñò èîå÷àá ñàåå©©
ñàã àé ïòîå÷àá ñàåå ïäë øòã êéåà¨©¨¨

.åðééçäù úëøá à ,èìòâ©

øòãèâàæ "êåðéç"(ä"÷ú äåöî)íòè à ¨©
èùéð èàä éåì èáù ñàååøàô©¨¨

ïòðòæ ïãéà éã ïòåå äæéá ïòîòð èøàèòâ¨
éùøùîå" ,ìàøùé õøà ïéà ïòîå÷òâðééøà©
äàð àì ,'ä éúøùî íäù éôì ,äåöîä
éðá ãéî íéôåèçä íéìëá ùîúùäì íäì
êøã àáä øáã ÷ø 'ä úéá àáé àì ,íãà
åéìò âàãéù àìå ,äðåîàå øùåéå íåìù
èàä éåì èáù ãìàáéåå ."äùàå ùéà áì©¨
úéá ïéà ïòèùøòáéåà íòã èðéãòâ
êéæ ïìàæ ééæ æà ïééù èùéð æéà ,ùã÷îä©¨
èàä'î ñàåå íéìë èéî ïöåðàá©¨¨
ïåô åìéôà - ïùèðòî ïåô ètàëòâåö©©
ïò÷ æéåä ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïéà .íéåâ
êøåã èîå÷ ñàåå êàæ à øàð ïòîå÷ðééøà©¨©©¨
à èùéð ïåà ,äðåîà ïåà øùåé ïåà íåìù©
èàä ùèðòî øòèééååö à ñàåå êàæ©¨©¨
ñàåå íòã áéìåö ùôð úîâò èàäòâ©¨

íäéà ééá ïòîåðòâåö ñò èàä'îèèèè. ¨

דו  און קליין, זיך האלט רוח", שפל הוי מאד "מאד משנה: די זאגט דעם ַָאויף

איז  האפענונג דיין - רמה" אנוש "שתקות רייד, מיט צווייטן א  שטעכן נישט ַָָזאלסט

זיך זאלסטו דערפאר קבר. אין שïעטער בייסן צופיל נישט דיך זאלן ווערים די ַַָָאז

מויל. דיין מיט ח"ו צווייטן א  זיין צו מצער נישט געבן, ַַאכטונג

די  אנטווערïן, אב"ד זצ"ל קרייזווירטה חיים ר' הגאון געטייטשט האט ַָאזוי

חז"ל די פון ‰.)ווערטער ‰ËÂÒ) האט סוף ים דער ווען סוף". ים כקריעת לזווגן ָ"קשה

פריהער. געווען איז ער וואס ים איין פון טיילן, צוויי געווארן ער איז געשïאלטן, ָָָזיך

אחד" לבשר "והיו טייל, איין ווערן טיילן באזונדערע צוויי פון דארף זיווג, א ַַַביי

(„Î ,· ˙È˘‡¯·),טיילן צוויי אויף ים איין צעטיילן צו שווער געווען ס'איז אויב  איז .

האבן  זאלן זיי מענטש, איין מענטשן, צוויי פון מאכן צו שווער אוודאי דאך ַַָָָאיז

מיינונג. איין

בעל ט . אדמו"ר כ"ק  רבי'ן סלאנימער פון זוהן א  ע"ה, וויינבערג זעליג ר' ַָהרה"ח

געגאנגען  איז ער ווען אמאהל טבריא. אין געוואוינט האט זצ"ל, אברהם" ַַָָ"ברכת

זיך האט ער ווען און מענטשן, סאך א געזעהן ער האט טבריא , אין גאס דער ַַַָָאויף
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האט  באנק די אז דערציילט, איהם מען האט דערפון, סיבה די ַַָָָנאכגעפרעגט

די  פאר געלט סאך א געווען שולדיג איז וואס איינעם פון דירה א ַַַַָָקאנפיסקירט

"מכרז" א  איצט מאכט באנק  די און באצאהלן (ÚÈˆ‡ËÈˆÈÏ)באנק , וועט וואס דער און , ַַַַ«ַָָ

איז  פונט, 400 געווען ווערד איז וואס דירה, די דירה. די באקומען וועט געלט, ַָמער

אראבער. אן צו פונט, 200 פון סומע די פאר געווארן פארקויפט ַַַַַָָדארט

א ïגעקויפט  ער האט דירה, א אין גענויטיגט שטארק  דעמאלס זיך  האט זעליג ַַָָָָר'

פ  220 איהם באצאהלנדיג אראבער, דעם פון דירה איז די ער ווען דערפאר. ונט ַַַַָ

האט  ער אז פרייד, גרויס מיט פרוי זיין פאר דערציילט ער האט געקומען, ַַַָָאהיים

פון  געהערט האט זי ווען פונט. 220 פון "מציאה"-ïרייז א פאר דירה א ַַַָגעקויפט

האט  איד, צווייטן א פון באנק  די דורך געווארן צוגענומען איז דירה די אז ַַַָָאיהם

וואס  דירה, אזא  אין וואוינען אריינגיין נישט אופן בשום וועט זי אז געזאגט, ַַַַָָזי

איד! צווייטן א  ביי צוגענומען ליידער עס מ'האט ווייל בלוט, אידיש אויף ַָמ'טרעט

די  אוועקגענומען סיי-ווי דאך  האט באנק  "די גע 'טענה'ט, אבער האט זעליג ַַָָָָר'

אז  בעסער שוין דאך  איז געקויפט, עס האט אראבער אן און איד, דעם ביי ַַַַָָדירה

ביי  געהאלטן אבער זיך האט זי אראבער". אן איידער ווי וואוינען, דארט זאלן ַַַַָָָָמיר

בלוט!". אידיש אויף זיצן צו דירה, אזא  אין וואוינען אריינגיין נישט וועל "איך ַַַאיר'ס:

זצ"ל, קליערס משה רבי הגאון שטאט, פון רב צום אריבערגעגאנגען זעליג ר' ַַָאיז

רבי  האט אראבער. דעם פון דירה די קויפן מעג ער אויב שאלה א  געפרעגט ַַַָאון

געענטפערט: איהם קליערס משה

אבער  אראבער, אן צו באלאנגט שוין האט עס ווייל גערעכט, טאקע ביזט דו -ַַַַַַָָ

זצ"ל וויינבערג נח רבי הרה"צ זיידע, ÌÚ�ÂÙדיין ¯Ú„Â¯· ÔÂ‡ ,"Ì‰¯·‡ ˙Î¯·" ÌÚ�ÂÙ ¯ÚË‡Ù)»

(Ï"ˆÊ "Ï‡ÂÓ˘ È¯·„" ÏÚ· ˜"‰¯‰ Ô'È·¯ ¯ÚÓÈ�‡ÏÒ.דירה אזא אין וואוינען אריין נישט וואלט »ַַַָ

דרייען  זיך  בחור אלס פלעגט נח רבי אז דערציילט, האט קליערס משה רבי ַַָאון

זצ"ל מיכל הירש ר' הרה"צ ÌÈ�‡ÏÒ)ביי È„ÈÒÁ ÈÏÂ„‚Ó) מיט באנוצן זיך  פלעגט וועלכע , »ַ

גאס  דער אויף גייענדיג אמאהל, טייער. געקאסט האבן וואס האנטוכער, ַַַָָָָדיקע 

און  גאס, דער אויף שטייט אלמנה אן ווי באמערקט נח ר' האט ַַַָאינדערפרי,

ביי  א ïגעקויפט האט נח ר' ïרייז. ביליגן א  גאר פאר האנטוכער דיקע ַַַַָָָפארקויפט

האט  וועלכער מיכל, הירש ר' פאר געברענגט עס און האנטוכער, דיקע עטליכע ַַָאיר

האנטוכער. דיקע די מיט  געווען מחי' זיך - זעלבסט-פארשטענדיג -ַַ

געהאט  האסטו וואו "פון נח'ן, ר' געפרעגט מיכל הירש ר' האט דאווענען, ַַָָָנאכ'ן

איך "ווען געענטפערט, נח ר' האט האנטוכער?". טייערע אזעלכע  קויפן צו ַַָגעלט

אלמנה  אן אז געזעהן איך האב דאווענען, צום גאס דער אויף געגאנגען ַַַַַָבין

ïרייז". ביליגן גאר א  פאר האנטוכער ַַַַָפארקויפט
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ליבשאפט  די - הוא  פסח זבח ַואמרתם
מען ווען אונז פון  האט רבש"ע  דער ָָוואס

הרע יצר א ַשח 'ט

øòãèâðòøá "ïøäà úéá"ç"øì íéøîàî)

(ïñéðéáø ÷"äøä ïåô ïòîàð ïéà¨
ïéà ÷åñt ï'ôéåà ,ò"éæ øòðéìøà÷ äîìù©

äøãñ øòâéèðééä øòã(æë ,áé)íúøîàå"
,"çáæ íúøîàå" ."'äì àåä çñô çáæ
,òøä øöé ïééæ èëòù ùèðòî øòã áéåà
,ïâéåà òðééæ ïåà ,ìéåî ïééæ èëàîøàô øò©©
óéåøà øò èâðéøtù - "'äì àåä çñt"©
ãåáëä àñë ï'æéá ,øòôòùàá íåö æéáéééé. ©

די  צוריקטראגן שנעל זאל ער נח'ן ר' פאר באפוילן מיכל הירש ר' ַַָָָהאט

אלמנה: די צו ַהאנטוכער

נעבעך האט וועלכע  אלמנה, אן פון שווייס אינעם א ïווישן נישט זיך וועל איך -ַָָ

וואו  פון האבן זאל זי כדי ïרייז, ביליגערן א  פאר האנטוכער די פארקויפן ַַַַַָָגעדארפט

לעבן! צו

זעליג: ר' צו אויסגעפירט האט קליערס משה רבי ָאון

דיין  אבער אראבער, אן ביי דירה די געקויפט האסט דו אז גערעכט, טאקע  ביזט דו -ַַַַַָָ

בלוט! אידיש אויף מ'טרעט וואו דירה, אזא אין אריינגעגאנגען נישט וואלט נח, ר' ַַַַָזיידע,

דער  ווען און דירה, די פון אïגעזאגט זיך  האט זעליג ר' אז געווען, איז סוף ַָָָדער

צוזאמענגעשטעלט  מען האט דירה, די וועגן געהערט האט המדרש בית  אין ַָָעולם

בעל  אריגינעלן צום צוריקגעגעבן עס און דירה, די אויסגעלייזט און געלט ָגענוג

צוגענומען. עס האט באנק  די וועמען ביי ַָהבית,

קארלינער י. שלמה ר' הקדוש הרב "בשם הלשון: בזה שרייבט אהרן" "בית דער

הרע, היצר את  לזבוח רוצים כשאתם היינו לה', הוא  פסח זבח ואמרתם זצ"ל,

ע"כ. ה'" אל ותקפצו תפסחו אזי פי' לה', הוא  פס"ח

מ'האט  אויב  אפילו זיך , ביי געפאלן ווערן נישט און געדענקען מען דארף ַָדאס

איז  וואס איד א  פאר געזאגט האט זי"ע לובלין פון רבי דער ווי געזינדיגט, ַַָָָח"ו

ברוחניות: מצב  זיין פון  צובראכן ָגעווען

דער  נאר זרה, עבודה חטא דער געווען נישט איז עגל ביים ïגם עיקר דער -ָ

„)"ויתאבלו" ,‚Ï ˙ÂÓ˘)זיך האבן אידן די חטא ! נאכ 'ן געקומען איז וואס טרויער ָָָדי

געהעריג. ווי טוהן צו תשובה זיין, מחזק  און צוזאמעננעמען געקענט ַנישט

און  צעקנייטשן נישט איהם מ'זאל וויפיל הונדערטער, גרינער א משל, דרך ַָעל

נישט. קיינמאהל פאלט ïרייז זיין הונדערטער. זעלבער דער בלייבן ער וועט ַָצערייבן,

אויך איז ח"ו, "שובב" א  אפילו - שובבים" בנים "שובו געדענקען, מיר דארפן ַַַָדאס

אויבערשטען. דעם פון זוהן ַא 
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שטארק געווען איז וואס יאהר, 118 פון גוי אלטער אן געוואוינט האט לעלוב ַַַָָָאין

גוי  אלטער דער האט באגרעבער. די באשטעלן געוואלט שוין מ'האט און ַַַַָָָקראנק 

לעבן. צו יאהר צוויי נאך  האט ער אז ַָָָָגעזאגט,

צום  יאר צוויי נאך  האט ער אז ווייסט ער וואו פון געפרעגט איהם מ'האט ַָָָָווען

מאהל  עטליכע  ער האט קינד, א  געווען איז ער  ווען אז געענטפערט, ער האט ַַָָָלעבן,

ביינאכט  ש ïעט ïארא זיך קאלערט זי"ע לעלוב'ער דוד'ל רבי הרה"ק אז ַַַַָָבאמערקט

טייך . אייז-קאלטן אין זיך  ער טובל'ט אונטן און בארג, הויכן א ַַַפון

נאכט  יעדע  איך  האב טוט, ראבינער דער וואס באמערקט האב איך ווען -ַַַָָָ

ארא ïקאלערן, זיך  וועט ראבינער דער ווען אז כדי בארג, אויפ'ן גלאז ַַַַַָָָאוועקגעלייגט

צעבלוטיגן... גוט זיך  ער ָזאל

נאכט  יעדע ווער איך  אז באמערקט עלטערן מיינע האבן אמאהל אלזא, -ַַַַַָָָ

האב איך און גיי, איך וואו געפרעגט מיך  האבן זיי און היים, דער פון ַָָפארשוואונדן

כדי  נאכט, יעדע גלאז מיט בארג דעם אן פיל איך  טוה... איך וואס געענטפערט ַַָָָזיי

בארג... פונעם ï ארא זיך קאלערט ער ווען צעבלוטיגן זיך  זאל "ראבינער" ַַַָָָדער

שטארק זיך  עלטערן די האבן שייגעצל, יונגען זייער פון ווערטער די ַָהערענדיג

אויך געאכטעט און געשעצט שטארק געווען איז דוד'ל רבי וויבאלד ַַַָדערשראקן,

גוים די א(ÏÈ„·‰Ï)צווישן איז "ראבינער" אידישער דער אז וויסענדיג שטאט, ַַַָאין

זיי  מיט קומען צו שייגעץ יונגען דעם געצוואונגען זיי האבן מאן. ַָהייליגער

דער  געווען איז ער אז געהערט האט דוד'ל רבי ווען ראבינער. דעם ַַָאיבערבעטן

צו  געזאגט ער האט בארג, אויפ'ן גלאז שטיקער די אונטערגעלייגט האט ַָָָָָוואס

שייגעץ: דעם

און  מקוה, אין גיין נישט זאל איך נסיון א  אין אריינגעברענגט מיך האסט דו -ַַָָ

יאהר! 120 לעבן זאלסטו נסיון, דעם אויף געווען מתגבר - ה' ברוך  - זיך  האב  ָָָאיך 

לעבן  צו נאך האט ער אז געוואוסט גוי יאריגער 118 אלטער דער האט דעם ַַָָָָפון

יאר... ָצוויי

אבער  וקדושו, ישראל אוהב גרויסער דער געווען לעלוב'ער דוד'ל רבי איז ַָאוודאי

נאר  איד, א  פאר ימים אריכות אזא  צוגעזאגט האבן זאל ער אז נישט ווייסן ַַַַַָָָָמיר

א אין אריינגעברענגט איהם האט ער ווייל פארוואס? להבדיל. שייגעץ , דעם ַַַַָָפאר

נסיון. דעם אויף געווען מתגבר זיך  האט ער און נסיון, ַָשטארקן

ענין  דער איז עס גרויס ווי דעם, וועגן זיין מאריך נישט דאך  מען דארף ַָבכלל,

טעג  עטליכע  דערציילט מיר האט זצ"ל מלעלוב  אאמו"ר כ"ק  במקוה. טבילה ָפון

באזוך יענעם ביי אז לארץ , חוץ  פון צוריקגעקומען איז ער ווען הסתלקות , די ַַַפאר

רבי  הרה"ק  פון אייניקל אן בנש"ק , א  איד, א  איהם ביי געווען איז אמעריקע, ַַַַאין
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חנטשין פון הי"ד זצ"ל העשיל ÔÂÙיהושע Ô‰ÂÊ ‡ ,È·¯ ¯Ú˘È˜ÏÚ ¯Ú„ ÔÙÂ¯Ú‚ Ë‡‰'Ó ÔÚÓÚÂÂ)»«

Ô‡Ó¯Ú„È· Ï'„Â„ È·¯ ˜"‰¯‰ Ê"‡‡ ÔÂÙ „�È˜ ¯ÚËÒÚÂÂ˘ ‡ - Ï"ˆÊ ¯Ú�È˘Ë�Á Ï‡ÂÓ˘ ÌÈÈÁ È·¯ ˜"‰¯‰««

(ÌÈÏ˘Â¯È-·ÂÏÚÏÓ Ï"ˆÊ אכט געווען איז ער ווען אז טאטן, מיין פאר דערציילט און ,ַַַַ

אמאהל, מ'האט און ïוילן, קיין אויטאס ערשטע  די אנגעקומען זענען אלט, ַַָָָָָיאהר

חנטשינער  דעם זיידן, זיין פירן צו אויטא אן געברענגט נאכמיטאג, פרייטאג א  ַַָָָָאין

דער  האט שבת . לכבוד טובל'ען זיך מקוה שטאטישער דער אין פאהרן צו ז"ל, ָָָרבי'ן

זצ"ל: אאמו"ר כ"ק פאר דערציילט ַאיד

אכט פון יונגעל א  געווען דאך  בין איך פאהרן - געוואלט האב  איך און יאהר, ַַָָָָָ

טובל'ען  זיך מיטגיין אויך וויל איך  אז זיידן, פאר'ן געוויינט איך האב  אויטא ... ַַָָמיט'ן

מקוה'. אין מיטנעמען דיך מ'וועט 'פיין, געזאגט, זיידע  דער האט מקוה... ָָאין

ארייננעמען  געוואלט מיך זיידע דער האט מקוה, אין אנגעקומען מ'איז ווען -ַָָָ

מקוה די אין גיין צו געהאט מורא  אבער דאך  האב  איך מקוה, ‚ÔÚÂÂÚאין ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ) ַָָָ»

(ËÏ‡˜ מיטקומען וועסטו אונז?! מיט געקומען ביזט 'דו געזאגט: מיר זיידע  דער האט . «ָָ

מקוה'. אין אונז מיט

און  האנט, דער ביי געהאלטן מיך  זיידע דער האט מקוה, אין אריינגייענדיג -ַַַָ

געזאגט: מיר זיידע דער האט געוויינט... און געהאט, מורא  האב ַָָָאיך 

מען  שטארבט מקוה א  פון אז געזאגט האט לעלוב 'ער דוד'ל רבי וויין, וויין, -ַַַָָ

האט  ער און - געפערליך... נישט אויך איז מקוה, א פון מ'שטארבט אז און ַַַָנישט,

מקוה. אין איינגעטונקען מיך

מעשה  די דערציילט מיר האט זצ"ל אאמו"ר כ"ק וואס ïלא  א געווען איז מיר ַָָביי

(˙Â˜Ï˙Ò‰ ÔÈÈÊ ¯‡Ù ‚ÚË ÚÎÈÏËÚ Ú˜‡Ë) צו איינגעפירט געווען נישט איז לעלוב אין ווייל , ««

היה  כך  אבער "שטארבן", פון ענין דעם דערמאנען צו בכלל ווערטער, אזעלכע ַַָרעדן

דערציילט. דעמאלס מיר האט זצ"ל אאמו"ר וואס ָָָהמעשה

זאגט ïסוק דער ווי געזונט, אויפ'ן געבן אכטונג שטארק מען דארף („·¯ÌÈאוודאי ַַַַָ

(ÂË אוודאי „, דאך  מען דארף נפש אויפ'ן אבער לנפשותיכם", מאד ַַָָ"ונשמרתם

געבן... ַאכטונג

אן  ביי געווען אמאהל איז זצ"ל מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק אא "ז ַַָכ"ק 

נאכ'ן  באלד אויער. אן מיט טוהן צו געהאט האט ער ווען ַַַָָָָאויערן-דאקטאר,

דאקטאר: פאר'ן געזאגט ז"ל זיידע  דער האט צימער, דאקטאר'ס אין ַַָָָָָָאריינקומען

אסר'ן  נישט מיר זאל ער אז דאקטאר, פאר'ן זאגן איך וויל זאך ערשטע די -ַַַָָָָ

מקוה... אין טובל'ען צו  זיך 

זיידן: צום געזאגט דאקטאר  דער ָָָָהאט

זאלט  איר אנזאגן, געוואלט אייך האב  איך  וואס זאך  ערשטע די איז דאס אה, -ַָָָָָָָָ
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גיין  וועט איר אויב געזונט, אייער פאר געפערליך איז עס ווייל מקוה, אין גיין ַנישט

מקוה!... אין

געזאגט: איהם ז"ל אא"ז  ָָהאט

פאלגן  נישט וועל איך  וואס זאך  ערשטע  די זיין דאס וועט אזוי, אויב  -ַַָָָ

דאקטאר... ָָדעם

אין  טבילה איין אויף אז הק', טוב  שם בעל פון מקובל דאך איז באקאנט ַַָווי

שאטן. נישט וועט עס אז אחריות  ער נעמט ַַמקוה,

לנפשותיכם, מאד ונשמרתם פון מצוה די אויף געבן אכטונג מען דארף ַַַאוודאי

געשאפן, ווערט וואס טהרה די איז גרויס ווי פארשטיין, דעם פון דארף מען ַַַָָאבער

מקוה אין טובל'ן זיך ‰Â¯‡‰)דורכ'ן ‰¯ÂÓ ÔÈÈÊ Ô‚Ú¯Ù�‡ ¯Ú„ÚÈ Ï‡Ê ‰˘ÚÓÏ ÛÈÂ‡). »»

האט  תרע"ד שנת אין אז מעשה, א ארט אן אויף ברענגט זצ"ל סטייïלער ַַַָָדער

אויף  געפאהרן אהיים ער איז אמאהל נאווארדאק . אין ישיבה דער אין געלערנט ַַַָָָָער

פון  פאטער דער שטעטל, אין איד א האט צוריקפאהרן פאר'ן און טעג, ַַָָָעטליכע 

פאהרט  ער אויב געפרעגט איהם ישיבה, אין געבליבן איז וועלכער חבר א  ַָזיינעם

איד  יענער האט יא . אז געענטפערט האט סטייïלער דער און ישיבה , אין ַָָָצוריק

וועלכער  חבר, סטייïעלער'ס דעם זוהן, זיין צו בריוול א צעטל א אויף ַַאויפגעשריבן

זאל  ער בעטנדיג סטייïעלער, פאר'ן געגעבן עס און ישיבה, אין געלערנט דאן ַַָָהאט

ישיבה. אין זוהן זיין פאר בריוו דעם ַאיבערגעבן

סטייïעלער  דער און מלחמה, וועלט ערשטע די אויסגעבראכן האט ָָָצומארגנס

דעם  איז אינצווישן נאווארדאק . אין צוריקפאהרן געקענט נישט מער שוין ָָָָָהאט

ה  סטייïעלער דער ווען ל"ע . וועלט דער פון אוועק פאטער באגעגענט חבר'ס אט ַַָָ

האט  ער אז דערציילט איהם ער האט שïעטער, יאהר אכט חבר, געוועזענעם ַַָָָזיין

- יאהר אכט נישט שוין לעבט וועלכער - פאטער זיין וואס איהם, פאר בריוו ַַַָָָא

איהם. פאר אנגעשריבן ַָָהאט

צו  אינטערעסאנט זעהר געווען איז חבר דעם פאר אז ַַַַזעלבסט-פארשטענדליך

האט  ער ווען און געשריבן, איהם פאר האט פאטער זיין וואס בריוו דעם ַָָָָזעהן

בריוו דעם ‰ÔÂÈÏÚ)געעפענט ÌÏÂÚÓ):ווערטער פאלגענדע  די געלייענט דארט ער האט ,ָָָ

מאד, ממך  אבקש הטוב, שלומך דרישת  אחר וחביבי... אהובי יקירי בני כבוד "אל

דגים  משם לי להביא  זכור ממך, אנה הביתה, חזורך  בעת  תשכח, ואל זכור בני,

דארט, פון ברענגען צו מיר געדענק ביטע  זוהן, טייער מיין צו – ָמלוחים"

הערינג... ַגעזאלצענע 

אויס: פיהרט סטייïעלער דער און

שוין  איז וואס פאטער א פון בריוו א  מ'זעהט ווען אויס, עס זעהט אזוי -ַַַָָ
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øòãèâðòøá "óñåé á÷òé úåãìåú"
(á"é úåà ,çìù úùøô)ïåô ïòîàð ïéà¨

óéåà ,ò"éæ ùåã÷ä áåè íù ìòá íòã
ì"æç éã ïåô øòèøòåå éã(:â äâéâç)åäæéà"

øòåå ,"úåøá÷ä úéáá ïìä äæ äèåù
ñàåå øòã ,äèåù à ïôåøòâðà èøòåå¨©¨
øòã èàä .úåøá÷ä úéá à ïéà èâéèëòð©¨
à æéà ñàã æà ,èâàæòâ áåè íù ìòá¨©¨©

óøàã ñàåå ùèðòî íòã óéåà æîø¨©
ïåà ìäàîà ïééà ïøàååòâ ìâìåâî øòãééì¨©¨
øò æà ñéåà èîå÷ ,ìäàîà êàð¨©¨©
,úåøá÷ä úéá ïãòé ïéà øàð "èâéèëòð"¨
êàð ìåâìâî ãìàá èøòåå øò ìééåå©
èòåå ìåâìâ òâéãðòîå÷ ïéà ïåà ,ìäàîà©
úéá ïøòãðà ïà ïéà "ïâéèëòð" øò©©

ì"çø úåøá÷äàéàéàéàé.

- וועלט? די אויף געזוכט ער האט וואס וועלט, דער אויף נישט יאהר ַָָָאכט

הערינג?!... ַגעזאלצענע

השגות ", "שוואכע געווען איז הערינג" "געזאלצענע  אז זאגן, מען קען אנו, ַַָבזמנינו

מ'האט  אז מען, האט ïנים אזא אבער מענטשן , היינטיגע  די פון רצונות די ַַַָָָלויט

הערינג". "געזאלצענע די נאר ַָאינזין

הר יא. אויפ'ן איהם מען לייגט וועלט דער פון אוועק  גייט ער ווען משל, דרך ַעל

איהם  מען לייגט גלגול, קומענדיגן נאכ'ן מאהל, קומענדיגע  דאס און ָָָהזיתים,

מאהל, דריטן צום מגולגל ווערט ער ווען מאל, דריטן א און המנוחות, הר ַָָאויפ'ן

קומט  רח"ל, חולון, אין שïעטער און תקוה, ïתח אין "סגולה" אין איהם מען לייגט

החיים'ס. בית פארשידענע אין "נעכטיגט" ער אז ַַאויס

צאהלן  צו שאד" "א  ïשוט ס'איז אז צולייגן, מען קען מכאיבה צחות דרך ַַָָעל

נישט  דאך ער וואלט געזינדיגט, נישט וואלט ער אויב  מצבות ... פיל אזוי פאר ַַָָָגעלט

וד"ל. מצבה, איין ווי מער ַגעדארפט

שרייבט  "חרדים" דער וואס געדענקען צו כדאי איז שובבי"ם, פון טעג די ָאין

(‚"Ï ˜¯t) איז גלגול פריהערדיגער זיין ווער נישט ווייסט מענטש דער נורא, דבר א ,ַ

וועלכע ווייסן בהמות , און חיות אנדערע  און שור דער חיים, בעלי די אבער ַָגעווען,

דער  אומבאשרייבליך איז עס און גלגול, פריהערדיגן אין געווען זענען זיי ַמענטשן

זיך פירן און ארום גייען מענטשן ווי זעהען זיי ווען בהמות און חיות  די פון ַצער

אין  געווען דאך בין איך זיך , ביי טראכט ער פירן. זיך  דארף איד א ווי ַַַָנישט

מענטש! א גלגול ַפריהערדיגן

האצטדין שור א געווען איז דארט בקשטילייא ", היה "ומעשה ער, (Ò‡ÂÂשרייבט ַָ»

(Ô·¯‡Ë˘Ú‚ ÊÈ‡ Ò˜‡ ¯Ú„ ÊÈ· ,Ò˜‡ Ô‡ Ô‚È�ÈÈt Ô‚ÚÏÙ ÌÈÂ‚ È„ חלום אין געקומען טאטע  א איז . «»»»ַַ

האצטדין" "שור דער והצילני", פדני ממך , אנא  "בני, געבעטן, איהם און זוהן, זיין צו
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èáéìàá øòî êàð ,ìåëéáë øòôòùàá©¨©
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ïòðàéìéî ,íéøù øòèøòãðåä èàä¨¨
òñéåøâ ïåà ,ãðàì ïééæ ïéà øòðéåàååðééà©
øòáà ,øòáìéæ ïåà ãìàâ ,ñðòâòîøàô©¨¨
,âéðò÷ íòðåô "õøàä òìòèðét" íòðéà©

.ãéçé ïá ïééæ øàð êéæ èðéôòâ¨

øòãøòèðòæéåè òìéô èàä øòôòùàá©¨
ïééæ øòáà ,íéôøù ïåà íéëàìî¨
ïòðéôòâ - øòãðé÷ òùéãéà - "ãéçé ïá"
êìî íòðåô "õøàä òìòèðét" íòðéà êéæ©
ìàøùé ïéáéáç" .ä"á÷ä íéëìîä éëìî
øòã ."íå÷îì íéðá åàø÷ðù

òùéãéà ïåô øàð èëàøè øòèùøòáéåà©¨
.øòãðé÷ òðééæ ïòðòæ ééæ ñàåå ,øòãðé÷¨

óéåàäáéç" :äðùî éã èâàæ íòã¨
íéðá åàø÷ðù íäì úòãåð äøéúé
'äì íúà íéðá øîàðù ,íå÷îì

ïâàæ ì"æç éã ."íëé÷ìà(:çé ïéáåøéò) ¨
,åéðôá íãà ìù åçáù úö÷î íéøîåà
ïòåå æà ,ñéåà èîå÷ ."åéðôá àìù åìåëå©
íéðá" ,æðåà èâàæ øòèùøòáéåà øòã¨
ñàã êàã æéà ,"íëé÷ìà 'äì íúà¨¨
è÷òèù ñò ïåà ,"åçáù úö÷î" øàð¨
íòã .øòî êàñ à íòã ïéà©©
æéà æðåà øàô èôàùáéì ñ'ïòèùøòáéåà©©

."äøéúé äáéç" à©

קבלה קליינער א מיט - לכם  הזה  ַהחודש
דערהייבן צוריק  זיך  מען  קען 

øòãèâàæòâ èàä ì"öæ éáø øò÷öà÷¨¨¨
èøòåå ñò ñàåå íòã óéåà¨

àøîâ øòã ïéà èìééöøòã(:æî÷ úáù)

ïòâðàâòâ æéà êøò ïá øæòìà éáø æà©©
èøà ïñéååòâ à ïéàáéáéáéáéèøàã èàä ïåà , ©¨¨¨

ñàã ïåà ,úåà÷ùî òñéæ ïò÷ðéøèòâ¨
ìàæ øò æà ,åöøòã èøéôòâ èàä¨©¨

מיך לייז דיר, פון בעט איך איך ! בין דאס שטאט, אין דא  שïילן מארגן דארף ַָָָָָוואס

טאמער  יהרגוני", ושמא יטרפוני "שמא הענט, זייערע  פון מיך  ראטעווע און ַָאויס

שעכט  וואס שוחט א  צו מיך  נעם ענדערש הרגענ 'ן, אדער פארציקען מיר מען ַַָָוועט

תיקון. א  האבן זאל איך כדי תורה, עמלי פאר פלייש מיין גיב און פלייש, ַַָָכשר'ע

זיין יב. מקדים מען דארף ערך , בן אלעזר רבי תנא הייליגן דעם וועגן מ'רעדט ַווען

זאגט גמרא  די È„:)וואס ‰‚È‚Á) במעשה גע'דרש'ענט האט ערך בן אלעזר רבי אז ַָָָ

בן  יוחנן רבי האט פייער, פון מלאך  א הימל פון אראïגעקומען איז עס און ַַָָמרכבה,
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.èðøòìòâ èàä øò ñàåå ïñòâøàô©¨¨
ùãåçä" øòèøòåå éã ïâàæ åö èàèùðà©¨
ùøçä" èâàæòâ øò èàä ,"íëì äæä¨¨
ïøàååòâ æéà ú"ìã éã ïåô ."íáì äéä¨

ù"éø à("ùøçä")æéà ï"ééæ éã ïåô , ©
ã"åé à ïøàååòâ("äéä")éã ïåô ïåà , ¨©

ú"éá à ïøàååòâ æéà ó"ë("íáì"). ¨©
ïòååòâ ììtúî ïðáø éã ïáàä øòèòtù¨
æéà øò ïåà ,êøò ïá øæòìà éáø óéåà

.èìééäòâñéåà ïøàååòâ¨

èàäéáø øò÷öà÷ øòã èâòøôòâ ¨¨
øæòìà éáø èàä ñàååøàô ,ì"öæ©¨¨
òâéæàã éã è÷ðåt èëàîòâ êøò ïá©¨
à óéåà ú"ìã éã ïùéåèøàô åö ,íéúåòè©©
à ïåà ,ã"åé à óéåà ï"ééæ à ïåà ,ù"éø©©©

?ú"éá à óéåà ó"ë©

èàä,èøòôèðòòâ éáø øò÷öà÷ øòã ¨¨
ñ÷òæ éã ïåô äðéî à÷ôð éã
åö ï"ééæ ïåô ,ù"éø åö ú"ìã ïåô ,úåéúåà
ïééì÷ à æéà ,ú"éá åö ó"ë ïåô ïåà ,ã"åé©
ïòåå åìéôà æà ,æðåà èðøòì ñàã .ìèðét¨©©
øò ïåà ,äâøãî ïééæ ïåô èìàô ùèðòî à©©
èàèùðà ,"íáì äéä ùøçä" èâàæ¨
æà ,ïñéåå øò ìàæ ,"íëì äæä ùãçä"©

÷éøåö êéæ øò ïò÷ òìòèðét ïééà èéî
ùøçä" æéà ñò ïòåå åìéôà .ïáééäôéåà©
ñàî òèñòøâ éã - "íáì äéä¨
øòã ïò÷ ,õøàä ïåô èéé÷ètàèùøàô©¨©
ùãçä" ïâàæ åö ïòîå÷ ÷éøåö ùèðòî¨
,äìá÷ òðééì÷ à èéî åìéôà ."íëì äæä©©

.ùèðòî øòééð à ïøòåå øò ïò÷©

êéìðò"úîà úôù" øòã èáééøù
(â"äáùì íéèå÷éì)æéà ñàã æà ,©¨

èéî êéøàî æéà äøåú éã ñàåå ïéðò øòã¨
éã .íéøöî úàéöé ïâòåå íéèøt ïìééöøòã

ïâàæ ì"æç(äö÷ æîø ù"÷ìé)àéúî éáø äéä ¨
øîåà àåä éøä ,ùøåã ùøç ïáìà÷æçé)

(å ,æèäòéâä ,êàøàå êéìò øåáòàå
åðéáà íäøáàì ä"á÷ä òáùðù äòåáù
íãéá äéä àìå åéðá úà ìàåâ àåäù
åðåáø øòã ,åìàâéå ïäá å÷ñòúéù úååöî
ïòîå÷òâ æéà ñò ,èâàæòâ èàä íìåò ìù¨¨
øàô èâàæòâ áàä êéà ñàåå èééö éã¨¨¨©
òðééæ ïæééìñéåà ìòåå êéà æà íäøáà©
èùéð øòáà ïáàä ïãéà éã .øòãðé÷¨¨
íåøò úàå" ,åöøòã úåëæ ïéé÷ èàäòâ©
øòèùøòáéåà øòã èàä øàôøòã ."'éøòå©¨
íã ïåô úååöî éã ïãéà éã åö ïáòâòâ

.äìéî íã ïåà çñt

אויפ'ן  ערך  בן אלעזר רבי געקושט שנתן זכאי ישראל אלקי ה' "ברוך  געזאגט: און ,ïָָקא

מחלציך". יצא ערך  בן אלעזר שרבי אבינו אברהם אשריך וכו', אבינו לאברהם כזה בן

דיר. פון ארויסגעקומען איז ערך  בן אלעזר רבי אז אבינו, אברהם דיר, איז ַַוואויל
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èâòøôïãéà éã ,"úîà úôù" øòã
è"î éã ïéà ïòðåôòâ êéæ ïáàä¨
ééæ ïáàä éåæà éåå ,ì"çø äàîåè éøòù©¨
ïòèùøòáéåà íòã "ïôéå÷tà" èðò÷òâ¨
?ïáø÷ ñìà òìòîòì à ïòâðòøá èéî©©

øàð÷åñt ï'ôéåà èâàæ éîìùåøé øòã ¨¨
(âë ,áé úåîù),"çúôä ìò 'ä çñôå"

èàä øòèùøòáéåà øòã æà©¨
"çúô" íòã ìîéä ïéà ïòîåðòâôéåøà©
øò ïåà ,èðòôòòâ ïáàä ïãéà éã ñàåå¨¨
æéà ñò æéá ,èøòèééøáøàô ñò èàä©

.øéè òñéåøâ à ïøàååòâ¨©

èáééøùäæ øáãå" :"úîà úôù" øòã
àöé åìåë ììëä ìò ãîìì
ïòðøòì åö èîå÷ ñàã ,"íéàáä úåøåãì¨
ãéà øòãòé ,úåøåã òâéãðòîå÷ éã øàô©
à æà ."íéøöî" ïåô äðéçá ïééæ êàã èàä¨¨©©
,ïòîòìáàøt òðééæ ïåô ïééâñéåøà ìéåå ãéà©¨
áéåà ,"÷ã åìéôà çúô íãà çúôé íà"©

,ìøéè ïééì÷ à åìéôà ïòðòôò èòåå ãéà à©©©
èòåå øò ïåà ,"äîåçë åéìò ãåîòé íà"
ìëåé" ,øòéåî à éåå ééáøòã ïèìàä êéæ©©
,"äîéìùä åúìåàâì äæ éãé ìò àåáì
.äîéìù äìåàâ ïééæ åö ïòîå÷ðà øò èøòåå¨

øàôøòãïáéøùòâñéåøà äøåú éã èàä ©¨©
úàéöé øåtéñ úåëéøàá
æà ,íìåò úåøåãì ïòðøòìåöñéåà ,íéøöî©
ïééæ ïåô ïééâñéåøà ïò÷ ùèðòî øòãòé©
ïòîòð èòåå øò áéåà ,"íéøöî" íòðòâééà
øòáà ,äìá÷ òðééì÷ à åìéôà êéæ óéåà©©¨
,øòéåî à éåå ééáøòã ïèìàä êéæ èòåå øò©©
äîéìù äìåàâ éã åö ïòîå÷ðà øò èòåå¨

úåìâ íòðòâééà ïééæ ïåôâéâéâéâé.

øòãñç ìàæ íéîìåò ìë àøåá¨
øäèäì äëæðù ,ïééæ íçøîå
øåîùì ,ãîììå ãåîìì ,ùã÷úäìå
ãåîìú éøáã ìë úà íéé÷ìå úåùòìå

.ïîà ,äáäàá êúøåú

יונגערמאן,יג. עלטערער אן שוין היינט איז וועלכער העובדא, בעל דער דערציילט ַַעס

ראבינאוויטש  בנימין רבי הגה"צ אז בתמוז, עשר שבעה געזעהן אמאהל האט ער ַַַַָָָאז

אזוי  ווי געפרעגט, איהם ער האט ברציפות . שעה אכט געלערנט און געזעסן איז ַַָזצ"ל,

הפסק . א אן לערנען, און שעה'ן פיל אזוי זיצן קענען צו באווייזט ַַַָער

געענטפערט: ראבינאוויטש בנימין רבי ַָָהאט

אויף  געווען מקבל איך  האב יעצט, ביזט דו ווי אזוי געווען אלט בין איך ווען -ַַָ

עטליכע געפירט זיך  איך  האב אזוי ברציפות . מינוט פינף לערנען צו קבלה, א ַַָזיך

מוסיף  איך האב באווייזן, שוין דאס קען איך אז געזעהן  האב איך ווען ַַָָָחדשים.

צעהן  לערנען צו חדשים, עטליכע געטוהן איך האב  אזוי מינוט... פינף נאך  ַָָגעווען

פינף  נאך  און מינוט, פינף נאך צוגעלייגט כסדר איך  האב אזוי און ברציפות . ַָָָמינוט

ברציפות! שעה אכט ביי  שוין איך האלט היינט, און ַַמינוט,
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