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פרשת בא, י' שבט תשפ"א לפ"ק

יעקב משה אינדארסקי    
 א( איך בין ארויף אויף א לייטער צו נעמען עפעס, אינמיטן שפיר איך אז די 
לייטער הייבט זיך אן איבערדרייען, איך האב שנעל געבעטן דעם אייבערשטן ער זאל 
מיך אפהיטן פון זיך צוקלאפן דעם גוף און געשעדיגט ווערן אויף א שווערן אופן, איך בין 
למעשה אראפ געפאלן און זיך צוקלאפט, אבער עס איז ברוך השם געווען מיט גרויסע 
חסדים, איך האב נישט געדארפט אריין פארן אין שפיטאל, און עס היילט זיך אויס ברוך 

השם בעסער ווי געראכטן. שכח אייבערשטער! 

ב( איך האב אריין געזעצט מיט מיין קאר אין א הערש, די קאר איז געווארן געשעדיגט, 
דא האב איך מיך געטראפן מיט א פראבלעם, די אינשורענס פון די קאר איז אויף מיין 
קאמפאני נאמען און די קאר איז אויף מיין פריוואטע נאמען, וואס דאס קען מאכן אז די 
אינשורענס זאל נישט וועלן באצאלן די שאדן, איך האב אסאך געבעטן דעם אייבערשטן 
עס זאל יא ווערן באצאלט דורך די אינשורענס, שכח אייבערשטער נאך א שטיק צייט איז 
צוריק געקומען אז זיי גייען עס יא צאלן און נישט נאר דאס, נאר זיי געבן מיר א קאר ביז 

עס ווערט געפיקסט. שכח אייבערשטער!

אלע משפחות אין קרית ברסלב   

עס איז ארום געגאנגען קלאנגען אז דער ראש ישיבה גייט שוין נישט קומען פאר א 
שבת ביז יום טוב פסח, אבער מיר האבן זייער שטארק געוואלט אז דער ראש ישיבה זאל 
יא קומען צו אונז אין שטעטל אויף שבת, נו וואס טוט מען? מען טוט דאס וואס דער ראש 
ישיבה לערנט אונז אויס, מיר האבן אלע געבעטן דעם אייבערשטן אז דער ראש ישיבה 
זאל יא קומען אויף שבת אין שטעטל, שכח אייבערשטער אז פארגאנגענעם שבת איז דער 

ראש ישיבה געקומען צו אונז, און עס איז געווען עפעס אן אויסנאם שיינע שבת.

מתפללים פון די דענמאן שול   

מיר האבן אלע געבעטן דעם אייבערשטן אז דער ראש ישיבה זאל קומען דאווענען 
איין תפלה ביי אונז אין בית המדרש, שכח אייבערשטער אז דער ראש ישיבה איז טאקע 
צו  צוגעגאנגען  איז  ישיבה  ראש  דער  אונז,  מיט  דאווענען  צונאכטס  פרייטיג  געקומען 

קבלת שבת, עס איז געווען אן עונג שבת. 

         
גאר א שיינעם שבת מיט'ן ראש ישיבה שליט"א
פארגאנגענעם שבת וארא העעל"ט האט מען געהאט 

די זכיה צו האבן דעם ראש ישיבה שליט"א אין שטעטל.

שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט  צונאכטס  פרייטיג 
געדאווענט אין דענמאן בית המדרש, דער ראש ישיבה האט 

זיך אויסגעדרוקט "עס איז זייער א שיין בית המדרש".

נאך די סעודה איז פארגעקומען די שלום זכור פאר א 
קינד פון ישראל קרויס הי"ו, מען האט ארום גערעדט די 
גרויסקייט פון הפצה, דער בעל שמחה אליינס איז מקורב 
געווארן דורך א סידי וואס איינער האט אים געגעבן אין די 
ישיבה וואו ער האט געלערנט, רוב פון אנשי שלומינו זענען 
אזוי מקורב געווארן, דורך א קונטרס, א סידי אדער דורך א 
קארטל מיט די נאמבער פונעם קול ברסלב האטליין. דאס 
הייליג'ן  דעם  פארשפרייטן  צו  ארבעט  אונזער  זיין  דארף 

רבינ'ס עצות.

שליט"א  ישיבה  ראש  דער  האט  שחרית  פאר 
תשכד  ביז  תשיט  סימן  פון  הצדיק  פעולת  פארגעלערנט 
ווי רבי נתן האט מיטגעמאכט שוועריקייטן פון אלע זייטן 
אבער ער האט אלץ געקוקט אויף די חסדים וואס קומט 

ארויס פון דעם.

צו שחרית איז דער ראש ישיבה צוגעגאנגען צום עמוד, 
פון וואס אנשי שלומינו האבן זייער הנאה געהאט. 

סיפורי מעשיות האט דער ראש ישיבה פארגעלערנט 
מעשה ז'. אינמיטן פארציילן האט זיך דער הייליגער רבי 
אנגערופן: "עטץ מיינטס אז איך וועל ענק פארציילן וועט 
עטץ פארשטיין?!" א מענטש דארף וויסן איך פארשטיי 
נישט  וויל  וועגן פונעם אייבערשטן און איך  די  גארנישט 
פארשטיין, אז עס באדערט מיר עפעס וועל איך עס בעטן 

פונעם אייבערשטן.

פארגעלערנט  ישיבה  ראש  דער  האט  סעודות  שלש 
ליקוטי מוהר"ן חלק ב' סימן פ"ו, די אידישע קינדער אין 
מצרים האבן געטון שווערע עבודות און געפאסט תעניתים, 
זיי  אייבערשטן,  ביים  חשוב  איז  דאס  געמיינט  האבן  זיי 
האבן נישט געוויסט אז ביים אייבערשטן איז חשוב יעדע 

קלייניגקייט וואס מען טוט.  

מוצאי שבת איז פארגעקומען גאר א שיינע מלוה מלכה, 
דער ראש ישיבה האט ארום גערעדט פון די שיינקייט פון 
דעם פלאץ, "במשך שבת האב איך גערעדט צו יעדן קינד 
זיי רעדן יעדן טאג צום  זיי זאגן מיר אז  אין שטעטל און 

אייבערשטן, דאס איז נישט דא אין די גאנצע וועלט."

אינמיטן שיעור האט דער ראש ישיבה ארום גערעדט 
פון די תקנות פונעם שטעטל, די ערשטע תקנה אין שטעטל 
איז "מען מוז האבן שלום בית", אז מען האט אמונה אינעם 

אייבערשטן קען מען האבן שלום בית אין שטוב. 
   

סימן טוב ומזל טוב

פון טיפן הארצן טוען מיר וואונטשן א הערצליכן מזל טוב פאר אונזער 
געטריייער איבערגעגעבענער חבר  

החתן ארי לונגער נ"י
צו זיין שידוך למזל טוב

דער אייבערשטער זאל העלפן עס זאל זיין א קשר של קיימא און א 
בנין עדי עד, ער זאל אויפשטעלן א ערליכע אידישע ברסלב'ע שטוב.



ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - יֹום ד' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, י"ח ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט 
ִלְפָרט ָקָטן

ְלָּכבֹוד ַהָּבחּור ... ֵנרֹו ָיִאיר, ַּתְלִמיד ְיִׁשיַבת ִּתְפֶאֶרת ַהּתֹוָרה.

ַא ְגרֹויְסן ְיַיֵׁשר ּכַֹח ַפאר ַאֶלעס ָוואס דּו ֶהעְלְפְסט ִמיר; ִּבְפָרט ֶיעְצט 
ֶווען דּו ָהאְסט ִזיְך אּוְנֶטער ֶגענּוֶמען ִמיר צּו ֶהעְלְפן ִאיְך ָזאל ַארֹויס ֵגיין 
פּון ַמייֶנע חֹובֹות ָוואס ִאיְך ָהאּב פּון אּוַמאן. ֶגעלֹויְּבט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן 
ַאז ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ָאְּפֶגעָצאְלט ַא ֵטייל חֹובֹות, אּון אֹויְך ָהאּב ִאיְך ֶגעִׁשיְקט 

ַהייְנט ַקיין אּוַמאן ָנאְך ֶגעְלט צּו ֶעְנִדיְגן ֶדעם ִּבְנָין.

ָוואס  ָּבחּוִרים  ִדי  ַפאר  ֶגעַמאְכט  ָהאְסט  דּו  ָוואס  ַׁשָּבִתים  ְצֵוויי  ִדי 
ֶהעְלְפן ִדי ְיִׁשיָבה ִאיז ֵזייֶער ֵׁשיין ֶגעֶווען, אּון ִאיְך ָהאּב ַהָנָאה צּו ֶהעְרן 
ַאז ֶיעְצט ַמאְכְסטּו ַא ַׁשָּבת ַפאר יּוְנֶגעַלייט. ִוויל ִאיְך ִדיר ֶּבעְטן דּו ָזאְלְסט 
ַאְכטּוְנג ֶגעְּבן ַאז ֶעס ָזאל ִניְׁשט ַארֹויס קּוֶמען ַקיין ְׁשֶלעְכְטס ֶדעְרפּון אּון 
ַפאְרְׁשֵטיין  ַדאְרְפן  ַּתְלִמיִדים  ִדי  ַּבאֵלייִדיְגט.  ֶוועְרן  ִניְׁשט  ָזאל  ֵקייֶנער 
ָוואס דּו טּוְסט, ַאז ָדאס ִאיז ָּפׁשּוט צּו ֶקעֶנען ַׁשאְפן ֶיעְצט ָנאְך ֶגעְלט צּו 

ֶקעֶנען ֶעְנִדיְגן ֶדעם ִּבְנָין.

ִאיְך ָהאּב ֵזייֶער ִליּב ַמייֶנע ַּתְלִמיִדים - ֶיעְדן ֵאייֶנעם פּון ֵזיי; ֵאייֶנער 
ָוואס ֶלעְרְנט ִמיט ַּתְלִמיִדים ֶוועט ַפאְרְׁשֵטיין ַאִּביְסל ָוואס ָדאס ֵמייְנט 
'ַּתְלִמיִדים', אֹויְך ִניְׁשט ִאיְנַגאְנְצן ַווייל ִניְׁשט ַאֶלע ָוואס ָהאְּבן ַּתְלִמיִדים 
ׁשּום  ַקיין  ָאן  ַנאְכט  ַגאְנֶצע  ַא  אּון  ָטאג  ַגאְנְצן  ַא  ַּתְלִמיִדים  ִמיט  ִזיְצן 

ַזייִטיֶגע ֶחְׁשּבֹונֹות ְוכּו'.

ֶגעלֹויְּבט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ַאז ֶיעְצט ִאיז ׁשֹוין ִאיֶּבער ֶצען ָיאר ָוואס 
ִאיְך ִזיץ ִמיט ָּבחּוִרים פּון ִאיְנֶדעְרְפִרי ִּביז אֹויְפֶדעְרַנאְכט אּון ִאיְך ַּבאקּום 
ִניְׁשט ַקיין ֶגעַהאְלט פּון ִדי ְיִׁשיָבה, ִאיְך ַדאְרף ִניְׁשט ַקיין ֶגעְלט פּון ִדי 

ְיִׁשיָבה אּון ֶעס ִאיז ֵסיי ִווי ִניְׁשט ָדא ַקיין ֶגעְלט פּון וואּו צּו ֶנעֶמען.

ִאיְך ִּבין ֶגעִזיְצן ָיאְרן ִמיט ַדיין ְּברּוֶדער ... ֵנרֹו ָיִאיר אּון ִמיט ַדיין 
ְׁשָוואֶגער ... ֵנרֹו ָיִאיר; ֵזיי ֶוועְלן ִדיר ֶדעְרֵצייְלן ָוואס ֶעס ֵמייְנט ַא רֹאׁש 
ְיִׁשיָבה. ַהייְנט ִּבין ִאיְך ׁשֹוין ֶצעְׁשִניְטן אֹויף ֶעְטִליֶכע ְּפַראְקִציֶעס, ַהַגם 
ִדי ְגֶרעֶסעֶרע ֵטייל ִאיז ַפאר ִדי ָּבחּוִרים, ֵאיין ֵטייל ַפאר ִדי ֵחֶדר, ֵאיין 
ֵטייל ַפאר ִדי ְסקּול, ֵאיין ֵטייל ַפאר ָקאְּפְלס, ָׁשלֹום ַּבִית, ּכֹוֵלל, ְוכּו' ְוכּו'; 
ָאֶּבער ֶדעָמאְלט ֶזעֶנען ִמיר ֶגעֶווען ִפיר אּון ְצָוואְנִציג ָׁשָעה ִאיְנֵאייֶנעם.

ֶעס ִאיז ְּכַדאי דּו ָזאְלְסט ְׁשמּוֶעְסן ִמיט ֵזיי אּון ֶהעְרן אּון ַאָראְּפְׁשַרייְּבן 
ָוואס ֵזיי ֶדעְרֵצייְלן ִווי ַאזֹוי ֶמען ָהאט ֶגעּבֹויט ֶדעם ֵהייִליְגן ְּפַלאץ; ָדאס 

ָהאט ֶמען ֶגעּבֹויט ִמיט ְּבלּוט ִניְׁשט ִמיט ַקיין ֶגעְלט.

ֵמייֶנען  ָזאְלן  ַּתְלִמיִדים  ַאז  ְוָׁשלֹום  ַחס  ִניְׁשט  ִאיְך  ִוויל  ֶדעִריֶּבער 
ַאז ָדאס ִאיז ָנאר ַפאר ֶגעִוויֶסע יּוְנֶגעַלייט; ַזיי מֹוִדיַע ָוואס דּו ִוויְלְסט 
אֹויְפטּון אּון ֶעְרַרייְכן ִמיט ֶדעם ַׁשָּבת, ַאז דּו ִוויְלְסט ָּפׁשּוט ֶהעְלְפן ִמיר 
ָזאְלן ַארֹויס ֵגיין פּון חֹובֹות. ַווייל ַאז דּו ַמאְכְסט ִזיְך ַא ֶחְׁשּבֹון ֶוועְסטּו 
ֶזען ַאז ֶיעֶדער יּוְנֶגעְרַמאן - ִּכְמַעט ֶיעֶדער, רּוָּבם ְּכּכּוָלם ֶזעֶנען ַּבַעֵלי 
ֵאייֶנער  ֵאייֶנער ֶהעְלְפט ֶדעם ּכֹוֵלל,  ְּבּכֹה.  ְוֶזה  ְּבּכֹה  ֶזה  ֶנֶפׁש,  ְמִסירּות 
ֶהעְלְפט ִדי מֹוָסד ִמיט ִדי ְׁשָטאִטיֶׁשע ְּפָראְגַראֶמען, ֵאייֶנער ֶנעְמט צּוַזאם 
ִדי ֶרעְנט, ֵאייֶנער ָקאְכט ִאין אּוַמאן, ָדאס ַאֵלייְנס ִאיז ְׁשֶוועֶרע טֹויְזְנֶטער 

ָדאֶללער.

ִאיְך ָהאּב ׁשֹוין ֶגעֶרעְדט ִמיט ִדיר ַאָמאל ַאז ֶמען ַדאְרף ַמאְכן ַא ַׁשָּבת 
ַׁשָייְך צּו  ִניְׁשט  ִאיז  ַאז ֶעס  ָוואס ֶהעְלְפן, ִאיז אֹויְסֶגעקּוֶמען  ַפאר ַאֶלע 

ַמאְכן ַא ְקֵלייֶנע ַׁשָּבת ַווייל ֶיעֶדער טּוט ֶעֶּפעס.

ַזיין  ָזאל  ֶעס  ַאז  ֶגעְּבן  ַאְכטּוְנג  ָזאְלְסט  ִדיר  ִאיְך  ֶּבעט  ֶדעִריֶּבער 
ָהאְּבן  ִליּב  אּון  ַפאְרִגיֶנען  ִזיְך  ָזאל  ֶמען  ַאמֹות;  ד'  אּוְנֶזעֶרע  ִאין  ָׁשלֹום 
ִמיט  ַאְרֶּבעְטן  צּו  ְׁשֶווער  ֵזייֶער  ִאיז  ֶעס  ֶאֶמת,  ַאְנֶדעְרן.  ֶדעם  ֵאייֶנער 
ֶמעְנְטְׁשן ַווייל ֶיעֶדע ֵאייֶנער ָהאט ַזיין ֵדָעה אּון ַזיין ֵמיינּוְנג, ָאֶּבער ָדא 
ִאיז ַאְנֶדעְרׁש, ַווייל ַאֶלע ִוויְלן ִמיר ָנאר ֵאיין ַזאְך: ַאַריין ְּבֶרעְנֶגען ִדי 
ֵעצֹות פּון ֶרִּבי'ן ִאין ֶיעֶדע ִאיִדיֶׁשע ַהאְרץ אּון ִאין ֶיעֶדע ִאיִדיֶׁשע ְׁשטּוּב, 
ֶעס ָזאל ַזיין: "ְוֵיַדע ָּכל ָּפעּול ִּכי ַאָּתה ְּפַעְלּתֹו", ֶיעֶדער ִאיד ָזאל ִוויְסן 
פּון ִדי ִזיֶסע ֵעָצה פּון ִהְתּבֹוְדדּות, ֶיעֶדער ִאיד ָזאל ִוויְסן ַאז ֶער ָהאט 
ָנאְך ַא ַּתָקָנה, ְמֵמיָלא ֶקעֶנען ִמיר ַאְרֶּבעְטן ִאיְנֵאייֶנעם ֲאִפילּו ִמיר ָהאְּבן 

ַאְנֶדעֶרע ֵמיינּוְנֶגען ְוכּו'.

ָגאְרִניְׁשט  ִּבין  ִאיְך  ִזיוּוג;  ַדיין  ְטֶרעְפן  ֶוועְסטּו  ַאִּביְסל  ָנאְך  ַוואְרט 

ַּבאָזאְרְגט ַפאר ַדיין ִׁשידּוְך, ֶעס ִאיז ַּביי ִמיר ְקָלאר ָאן ַקיין ָסֵפק ַאז ָנאְך 
ַאִּביְסל ֶוועט ִדיר ֶדער ֵאייֶּבעְרְׁשֶטער ֶהעְלְפן.

...

ְּבֶעְזַרת ה' ִיְתָּבַרְך - ג' ָּפָרַׁשת ְׁשמֹות, י"ז ֵטֵבת, ְׁשַנת תשע"ט ִלְפָרט 
ָקָטן

ְלָּכבֹוד ... ֵנרֹו ָיִאיר.

ַזיי ִמיר מֹוֵחל ַאז ִאיְך ִּבין ִניְׁשט ָאְנֶגעקּוֶמען ִדיר צּו ְׁשַרייְּבן ַהייְנט 
ִאיְנֶדעְרְפִרי ַא ְּבִריוו; ִאיְך ִּבין ֵזייֶער ַפאְרנּוֶמען ֶיעְצט ִמיט ַאַסאְך ַזאְכן. 
קֹוֶדם ִאיז ֶנעְכְטן ַנאְכט ָפאְרֶגעקּוֶמען ָדא ִאין ְיִׁשיָבה ַא ֲחתּוָנה ָוואס ֵסיי 
ֶדער ָחָתן ִאיז ַא ַּתְלִמיד פּון אּוְנֶזער ְיִׁשיָבה "ִּתְפֶאֶרת ַהּתֹוָרה" אּון ֵסיי ִדי 
ַּכָלה ִאיז ַא ַּתְלִמיָדה פּון אּוְנֶזער ְסקּול "ֵּבית ֵפיֶגא". ַהייְנט ִאיְנֶדעְרְפִרי 
ִּבין ִאיְך אֹויְך ִניְׁשט ָדא ֶגעֶווען, ִאיְך ִּבין ֶגעָפאְרן ַקיין ָּבאָרא ַּפאְרק צּו ִדי 
ְּבִריִתים פּון ָהַאְבֵרְך ...'ס ְצִוויִליְנג. ֶיעְצט ָהאּב ִאיְך ַא ְצֵוויי ִמינּוט ֶוועל 

ִאיְך ִדיר ְׁשַרייְּבן ַאָּפאר ׁשּורֹות.

אֹויף  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹונֹו  ָנָתן  ֶרִּבי  ַפאר  ֶגעָזאְגט  ַאָמאל  ָהאט  ִאיד  ַא 
ֵאייֶנעם פּון ַאְנֵׁשי ְׁשלֹוֵמינּו - ַאן ָאִריַמאן: - "ֶנעֶּבעְך אֹויף ִאים, ֶער ִאיז 
ַאַזא ַרֲחָמנּות, ֶער ָהאט ִניְׁשט ָגאְרִניְׁשט"... ָהאט ִאים ֶרִּבי ָנָתן ֶגעָזאְגט: 
"ֶער ִאיז ַא ַרֲחָמנּות? )ִמיט ַא ָלׁשֹון ִווי ֵאייֶנער ַפאְרוואּוְנֶדעְרט ִזיְך( מֶׁשה 
ִחיְנֶקע'ס ִאיז ַא ַרֲחָמנּות!" )מֶׁשה ִחיְנֶקע'ס ִאיז קֹוֶדם ֶגעֶווען ַא ַּתְלִמיד 
לֹוֲחִמים  ְגֶרעְסֶטע  ִדי  פּון  ֶגעֶווען  ֶער  ִאיז  ְׁשֶּפעֶטער  ָאֶּבער  ֶרִּבי'ן,  פּון 
ֶקעְגן ֶרִּבי ָנָתן(. ֶאֶמת, ֶדער פּון אנ"ש ָהאט ַטאֶקע ִניְׁשט ַקיין ֶגעְלט אּון 
ֶדעִריֶּבער ֶזעט ֶער ֶאְפָׁשר אֹויס ִווי ַא ַרֲחָמנּות, ִוויֶדעְראּום מֶׁשה ִחיְנֶקע'ס 
ֶזעט ִניְׁשט אֹויס ִווי ַקיין ַרֲחָמנּות, ַווייל ֶער ִאיז ַאן עֹוֶׁשר, ָאֶּבער ִאין 
ְמִציאּות ִאיז ֶער ַא ְגרֹויֶסער ַרֲחָמנּות, ַווייל ֶווער ֵווייְסט ָוואס ַוואְרט ִאים 

ָאּפ ֶווען ֶער ֶוועט ַארֹויף קּוֶמען אֹויְבן ִאין ִהיְמל...

קּוְקְסט  דּו  ְּברּוֶדער,  ִליֶּבער  ֵטייֶעֶרער  ִדיר  ִאיְך  ָזאג  ֶזעְלֶּבע  ָדאס 
ִניְׁשט  ָהאּב  ִאיְך  ַרֲחָמנּות,  ַאַזא  ָדאְך  ִּבין  'ִאיְך  ְטַראְכְסט:  אּון  ָאן  ִזיְך 
ָגאְרִניְׁשט'; דּו ִּביְסט ְמַקֵנא ְּפלֹוִני ַאְלמֹוִני ָוואס ֶזעט אֹויס ִווי ֶעס ֵגייט 
ִוויל ִאיְך ִדיר ָזאְגן ִליֶּבער ְּברּוֶדער: "דּו ִּביְסט ַא ַרֲחָמנּות?  ִאים גּוט, 
)ִמיט ַא ָלׁשֹון ִווי ֶמען ַפאְרוואּוְנֶדעְרט ִזיְך( דּו ִּביְסט ִניְׁשט ַקיין ַרֲחָמנּות, 
דּו ָהאְסט ֶדעם ֵאייֶּבעְרְׁשְטן ִמיט ִדיר, דּו ֶלעְּבְסט ִמיט ֶאמּוָנה; ֲאִפילּו ֶווען 
דּו ַפאְלְסט ַאָראּפ ֶגעְּבְסטּו ַא גּוְטן ְקֶרעְכץ צּום ֵאייֶּבעְרְׁשְטן, ֲאִפילּו ֶווען 
דּו ֶוועְרְסט ִנְכָׁשל ְוכּו' ֵווייְנְסטּו ִזיְך גּוט אֹויס אּון ֶעס טּוט ִדיר ֵוויי; דּו 

ִּביְסט ִניְׁשט ַקיין ַרֲחָמנּות!"

ֶדעִריֶּבער ָזאְלְסטּו אֹויְפֶהעְרן צּו קּוְקן אֹויף ַא ְצֵווייְטן; ַדאְנק ֶדעם 
ֵאייֶּבעְרְׁשְטן אֹויף ַאֶלע ֲחָסִדים ָוואס ֶער טּוט ִמיט ִדיר.

ִאיְך ֶוועל ִדיר ָנאְך ְׁשַרייְּבן ֶמער ַּבֲאִריכּות ַווייל ֶיעְצט ִאיז ַמיין ַצייט 
ִניְׁשט ָאן צּו טּון ָוואס ִליְגט ַאְלץ  ֵזייֶער ַּבאְגֶרעִניְצט; ִאיְך קּום ָּפׁשּוט 

אֹויף ִמיר.

ַא  ָנאְך  ֶעְפְנְסט  דּו  ַאז  ִדיר  פּון  ֶהעְרן  צּו  ָנאר  ִאיז  ַחיֹות  ַגאְנֶצע  ַמיין 
ִמְׁשַניֹות אּון ִדי ְּבֶלעֶטעְרְסט ָנאְך ִדי ֵהייִליֶגע ְגָמָרא; ֶזה ֶחְלִקי ִמָּכל ֲעָמִלי.

ַא גּוֶטע ַנאְכט.

       ראש ישיבה שליט"א
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