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בּועַּ  שָׁ ת הַּ ְרשַּ  פַּ
 

ם ְלִמְש נָֹׁשא ֶאת ֹראש בְ  ם,פְ ֵני ֵגְרשֹון גַּם ֵהם ְלֵבית ֲאֹבתָׁ מֹוַהָרא"ׁש ִאיז ַמְסִביר ֶדעם  ֹחתָׁ
ַאז ַאזֹוי ִווי ַא ֶמעְנְטׁש ַדאְרף ְגֵלייְבן ק א' ִסיָמן ס"א( )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחלֶ ָפסּוק לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

 ב ַביים ִאיֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַאזֹוי ַדאְרף ַא ֶמעְנְטׁש אֹויְך ְגֵלייְבן ִאין ִזיְך, ַאז ֶער ִאיז אֹויְך ָחׁשּו
ַרע ָהאט ִליב צּו צּוְבֶרעְכן ֶדעם ֶדער ֵיֶצר הָ . ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִאים ָהאְבן

, פּון ִדיר ֶוועט ׁשֹוין ד"ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִדיר ִניְׁשט, דּו ִביְזט ָגאְרִניְׁשט ֶווערְ  :ֶמעְנְטׁש
זֵייֶער ָחׁשּו ב ַדאְרף ִזיְך ַא ִאיד זֵייֶער ְׁשַטאְרְקן אּון ִוויְסן ַאז ֶער ִאיז ָיא  יֶבערֶדערִ  ,ָגאְרִניְׁשט ֶוועְרן"
ן 'ַמאְכט ֶער ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַנַחת רּוַח ַפארְ  ,ִמיט ֶיעֶדע ִמְצָוה ָוואס ֶער טּוט. ַביים ֵאייֶבעְרְׁשְטן

 ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
יק ַפאְלט ַאז ִדי ָוואס ֶזעֶנען ְמקּוָר ב צּו ַאן ֱאֶמת'ן ַצדִ  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ֵחֶלק  ב' ִסיָמן ע" ב(ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 

ֶלע גּוֶטע אֹויף זֵיי ַארֹויף ַא ִׁשְפלּות, ֵזיי ִפיְלן ֵזייֶער ֶגעַפאְלן ַביי ִזיְך, ַווייל ְכֵדי צּו ַבאקּוֶמען ִדי אַ 
ַדאְרְפן  יֶבערֶדערִ  .ייְטןֹוֶדם דּוְרְך ֵגיין ְׁשֶוועִריקֵ ַזאְכן ָוואס ֶמען ַבאקּוְמט ַביים ַצִדיק, ַדאְרף ֶמען ק

ְבֶרעְכן פּון ואס ֶזעֶנען ְמקּוָר ב צּו ַא ַצִדיק, ִזיְך ְסֶפעִציֶעל זֵייֶער ְׁשַטאְרְקן אּון ִזיְך ִניְׁשט ָלאְזן צּוִדי ָו
 ַקיין ׁשּום ַזאְך.

ת""נָֹׁשא ֶאת ֹראש בְ ֶדעְרַפאר ָזאְגט ֶדער ָפסּוק ָפאִריֶגע ָוואְך  ֵהייב אֹויף ִדי ֶקעפ פּון ִדי  ֵני ְקהָׁ
 ,ע ְפַלא ק זֵיי, ֵזיי ַדאְרְפן ַאַסאְך ִחיזּוק, ַווייל ֵזיי ֶזעֶנען ַאזֹוי ָנאְנט צּו ַאַזא ֵהייִליגֶ ארְ טַ ְׁש , ָהתי קְ ֵנבְ 
 יין.אּון זֵיי ַדאְרְפן ַאז דּו ָזאְלְסט זֵיי ְמַחֵזק ַז ,ִמְׁשָכן, ֶדעְרַפאר ֶזעֶנען ֵזיי זֵייֶער צּוְבָראְכן ןֵהייִליגְ  םצּו

ִדי ְבֵני ֵגְרׁשֹון ֶזעֶנען אֹויְך  ,ֵני ֵגְרשֹון גַּם ֵהם""נָֹׁשא ֶאת ֹראש בְ ֶבער ֶדער ָפסּוק אֹויְך ָזאְגט אָ 
ם ְלִמְש  .ָנאְנט צּום ִמְׁשָכן, זֵיי ַדאְרף ֶמען אֹויְך אֹויְפֵהייְבן אּון ְמַחֵזק ַזיין ם",פְ "ְלֵבית ֲאֹבתָׁ ֵזיי  ֹחתָׁ

 זֵיי ָזאְלן ִזיְך זֵייֶער ְׁשַטאְרְקן, אּון ִניְׁשט. ָחׁשּו ב'ֶע ִמְׁשָפָחה זֵיי ְׁשַטאֶמען ָזאְלן ִוויְסן פּון ָוואֶסעֶרע
ֶדעְנְקן ַאז ֵזיי ֶוועְרן צּוַפאְלן אּון צּוְבָראְכן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע ָוואס ִוויל זֵיי צּוְבֶרעְכן, ָנאר זֵיי ָזאְלן ֶגע

 עְרְׁשְטן.ֶזעֶנען זֵייֶער ָחׁשּו ב ַביים ֵאייבֶ 
 א'( )ֹזאת ַהּתֹוָרה, ָנׂשא

*** 
 

ֶרְכךָׁ ה' ְוִיְש  ,ְיבָׁ ָזאְגט ֶדער ֶמְדָרׁש  .ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל ִדיר ֶבעְנְטְׁשן אּון ָאְפִהיְטן ְמֶרךָׁ
ֶרְכךָׁ ה' )ַבִמְדָבר ַרָבה יא, ה( , )ַבִמְדָבר ַרָבה י ב, ג( ., ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל ִדיר ֶבעְנְטְׁשן ִמיט ֶגעְלטְיבָׁ

 .ם, אּון ָאְפִהיְטן פּון ַמִזיִקיְמֶרךָׁ ְוִיְש 
 ַאז ֶבֱאֶמת ָוואְלטֵחֶלק א' ִסיָמן ס"ח(  )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ןמֹוַהָרא"ׁש ִאיז ָדאס ַמְסִביר לֹויט ִווי ֶדער ֶרִבי ָזאְגט 
ָדא ֵאיין ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה ָוואס ָדאס ֶנעְמט ֶיעֶדער ִאיד ֶגעַדאְרְפט ָהאְבן ֶגעְלט, ָנאר ֶעס ִאיז 

, ֲאִפילּו ֶווען ַאֶוועק ִדי ֶגעְלט פּוֶנעם ֶמעְנְטׁש, אּון ֶעס ִאיז זֵייֶער ְׁשֶווער ָפטּור צּו ֶוועְרן פּון ִדי ִמָדה
 ַאְל  ִניְׁשט ִמְתַגֵבר ֶגעְלט, ֶקען ֶמען ִזיְך ָאֶבער ָנאךְ  ַפאְרִליְרןֶמען ֵווייְסט ַאז דּוְרְך ֶדעם ֶוועט ֶמען 

 ַזיין ֶדערֹויף.
ועְרט ַכַעס אּון ֶגעְלט קּוֶמען פּון ִדי ֶזעְלֶבע ְפַלא , ֶווען ֶמען וֶ  .אּון ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ִמָדה ִאיז "ַכַעס"

ט ַאז ָהַרע ֶזעֶווען ֶדער ֵיֶצר  .ִאין ַכַעס, ֶמען ֶרעְגט ִזיְך אֹויף, דּוְרְך ֶדעם ַפאְרִליְרט ֶמען ִדי ֶגעְלט
אּוְנֶטער ַא  ֶעס ַדאְרף ֶיעְצט ַאָראְפקּוֶמען ַהְׁשָפעֹות פּון ֶגעְלט ַפאר ַא ֶמעְנְטׁש, ְׁשֶטעְלט ֶער ִאים

 עְלט.דּוְרְך, ֶער ֶוועְרט ֶגעֶרעְגט, ַפאְרִליְרט ֶער ַזיין גֶ אֹויב ֶדער ֶמעְנְטׁש ַפאְלט  ִנָסיֹון פּון ַכַעס, אּון
ס זֵיי ֶזעֶנען ט ֶדעם ָוואס ַא ֶמעְנְטׁש ֶוועְרט ֶגעֶרעְגט ַבאַׁשאְפט ֶער ְׁשֶלעְכֶטע ַמִזיִקים, ָוואַווייל ִמי

 ִאים ְמַצֵער אּון ַמאְכן ָׁשאְדן ַזיין ֶגעְלט.
מֹון"ָדאס ִאיז ְפַׁשט ִאין ָפסּוק  ֶרְכךָׁ ה' ְבמָׁ ט ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶוועט ִדיר ֶבעְנְטְׁשן ִמי "ְיבָׁ

ִזיִקין""ְוִיְש ֶגעְלט, ָאֶבער ֶעס ֶפעְלט ָנאְך אֹויס  מַּ יְטן ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ָזאל ִדיר ָאְפהִ  ְמֶרךָׁ ִמן הַּ
ועט ֶמען פּון ִדי ַמִזיִקים ָוואס ֶוועְרן ַבאַׁשאְפן פּון ַכַעס, ַאז ֶמען ָזאל ִזיְך ִניְׁשט אֹויְפֶרעְגן, ַאזֹוי וֶ 

 ְלט.ָהאְבן ַאַסאְך ֶגע
 )ֹזאת ַהּתֹוָרה ָנׂשא ג'(

 

 
 
 

 (346) 35, גליון 7שנה                                                                       'א, אבות פרק שנת תשע"ח לפ"ק, ב סיון"י, נשא פרשת

 

 

 

 

 

 

 

 

רָׁא"ש  עְרֵצייְלטדֶ  מֹוהַּ
 

 

ֶטע ִמָדה, ִדי ִמָדה  ֶלעכְׁ ַגֲאָוה ִאיז ֵזייֶער ַא שְׁ
ֶרע ש, צּובְׁ טְׁ ט ֵזייֶער ַא ֶמענְׁ ט  ֶעסכְׁ ט ִאים ִנישְׁ ָלאזְׁ

ִליַח ַזיין ט ִאים ַאֶוועק פּוֶנעם  ,ַמצְׁ אּון ֶעס ֶנעמְׁ
ן. טְׁ שְׁ  ֵאייֶבערְׁ

ט  ִנישְׁ ט ַאז ֶער ִאיז ָנאכְׁ ש ֵווייסְׁ טְׁ ֶווען ַא ֶמענְׁ
ט צּו ָוואס ֶער ֶקען  ָראֶצענְׁ ט פְׁ ֶדערְׁ ֶגעקּוֶמען הּונְׁ ָאנְׁ

קּוֶמען, ֶער ַאנֶ  ט ַאז ֶער ֶקען ָנאְך ָאנְׁ ֶקענְׁ ערְׁ
ט ַאז ֶער ִאיז  ן, ֶער ֵווייסְׁ ן ֵנייֶע ַזאכְׁ ֶגעוואֹויר ֶווערְׁ
ט, ַדאן ֶוועט ֶער  ֶפעקְׁ ן ֶפערְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ִאינְׁ ִנישְׁ ָנאכְׁ
ן ֶווען ֶער ֶזעט ַאז ֶעֶפעס  ָראכְׁ ן ַאזֹוי צּובְׁ ט ֶווערְׁ ִנישְׁ

ֶגען ַאזֹוי ִווי ֶער הָ  ט ֶגעַגאנְׁ אט ִאיז ִאים ִנישְׁ
ט ֶדער  ֵטייט ַאז ֶער ִאיז ִנישְׁ שְׁ ט, ֶער ַפארְׁ ֶגעָוואלְׁ

ֶטער, ֶער ֶקען  ֶטער אּון ֶבעסְׁ ֶרעסְׁ ן  אְךנָ גְׁ ַמאכְׁ
ט ִזיְך פּון ִדי ָטעּוִתים, ֶער  נְׁ ָטעּוִתים, אּון ֶער ֶלערְׁ

ט ֵזיי צּו ַפא רּוִבירְׁ ן רְׁ פְׁ ן אּון צּו ֶזען ַאז ֵזיי ָזאלְׁ טְׁ ֶרעכְׁ
ַאָמאל אִ  ט ָנאכְׁ  'ן.רְׁ 'ַחזְׁ יֶבערְׁ ִזיְך ִנישְׁ

רֹויס, ֶער  ט ִזיְך ָאֶבער גְׁ ש ָוואס ַהאלְׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ
ֶטער אּון  ֶרעסְׁ ט ַאז ֶער ִאיז ֶדער גְׁ ֵמיינְׁ
ֶגעקּוֶמען  ש, ֶער ִאיז שֹוין ָאנְׁ טְׁ ֶטער ֶמענְׁ סְׁ ֶגענְׁ ֶגעלּונְׁ
ן  ַפאל, ַזאכְׁ כְׁ ֵלימּות, ַדאן ֶווען ֶער ָהאט דּורְׁ צּום שְׁ

ֶיעֶדער ֵאייֶנער מּוְטֶשעט ִזיְך 
 , ַאזֹוי ִווי ֶדערטועלְ י וֶ יף ִד אֹו

 

: ֶיעֶדער ֵאייֶנער )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ן, ֵחֶלק ב', ִסיָמן קיט(ֵהייִליֶגער ֶרִבי ָזאְגט 
ַלייְדט ִיסּוִרים, ֶעס ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין ֶמעְנְטש ָוואס ָזאל 

ּון ֲאִפילּו ִדי ְגרֹויֶסע ַעִשיִרים ֶזעֶנען ִניְשט ָהאְבן ַקיין ִיסּוִרים א
: "ָאָדם )ִאיֹוב ה, ז(אֹויְך פּול ִמיט ִיסּוִרים, ַאזֹוי ִווי ֶעס ְשֵטייט 

ְלָעָמל יּוָלד, ְקַצר ָיִמים ּוְשַבע ֹרֶגז", ַא ֶמעְנְטש ִאיז ַבאַשאְפן 
ְטש ִאיז ֵווייִניג ֶגעָוואְרן ִזיְך צּו מּוְטֶשען, ָדאס ֶלעְבן פּון ַא ֶמענְ 

)ֹקֶהֶלת ב, אּון פּול ִמיט ֵווייָטאג, ַאזֹוי אֹויְך ָזאְגט ְשֹלֹמה ַהֶמֶלְך 

ל ָיָמיו ַכַעס ּוַמְכאֹובֹות", ָדאס ַגאְנֶצע ֶלעְבן ִאיז פּול : "ַגם כָ כג(
ִמיט ַכַעס אּון ֵווייָטאג; ֶעס ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין שּום ֵעָצה וואּו 

 לֹויְפן ָנאר צּום ֵאייֶבעְרְשְטן אּון צּו ִדי ּתֹוָרה.צּו ַאְנְט 
ֶדער ֶרִבי ָזאְגט ָדאְרט ַא מֹוָרא'ִדיֶגע ַזאְך, ַאז ֶמען ַדאְרף 

אּון  ,ָוואס ֶעס ְשֵטייט 'ָאָדם ְלָעָמל יּוָלד' ,ֶנעֶמען ֶדעם 'ָעָמל'
ּתֹוָרה'; ַאז 'ַאְשֵרי ִמי ֶשֲעָמלֹו בַ  ,ֶעס ַאַריין ֵלייְגן ִאין ִדי ּתֹוָרה

ֶמען ֵלייְגט ַאַריין ִדי ְפָלאג ִאין גּוֶטע ַזאְכן ְבַלייְבט ֶעֶפעס 
ִאיֶבער פּוֶנעם ֶמעְנְטש, ָאֶבער ַאז ֶמען ְפָלאְגט ִזיְך ַפאר ְסַּתם 

 ַזאְכן ֶוועְרט ֶמען ָפשּוט ַפאְרְשַוואְרְצט.
ַגם עֹוָלם ַהֶזה ַגם ֵכן : "ֶאְפָשר ֵיש )ָשם(ָנאְך ָזאְגט ֶדער ֶרִבי 

ְבֵאיֶזה עֹוָלם, ִכי ְבָכאן ִנְרֶאה ֶשהּוא ַהֵגיִהּנֹום ִכי ֻכָלם ְמֵלִאים 
ִיּסּוִרים ְגדֹוִלים ָּתִמיד", ֶאְפָשר ִאיז ָדא אֹויְבן ִאין ִהיְמל ַא 
ֶוועְלט ָוואס ֵהייְסט 'עֹוָלם ַהֶזה', ַווייל ָדא ִאיז ִניְשט ָדא ַקיין 
עֹוָלם ַהֶזה, ָדא ִאיז ֶדער ֵגיִהנֹום ַאֵליין, ַווייל ֶיעֶדער ִאיז פּול 

 ִמיט ִיסּוִרים.
ֶדעְרַפאר ֶבעט ִאיְך ִדיר ֵזייֶער, ֶנעם ַא ִמְשַניֹות, ַא ְגָמָרא אּון 
ַכאפ ַאַריין ְפָרִקים ִמְשַניֹות אּון ַדִפים ְגָמָרא, ָנאר ָדאס ֶוועט 

 פּון אּוְנז. ִאיֶבער ְבַלייְבן
 )ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה, פ' ָנשא תשע"ח(

 
 

>>>>>> 

 



 ב

 

ט אִ  ן ִזיְך ִנישְׁ ֶבעט ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ָהאבְׁ ֶגעַארְׁ ן אֹויסְׁ צְׁ ַגאנְׁ ינְׁ
ט,  ֶלערְׁ פּוןֶגעקְׁ ן ֶדערְׁ ָראכְׁ ט ֶער ֵזייֶער צּובְׁ ט?  ,ֶווערְׁ "ָוואס ֵהייסְׁ

ט  ַפאל? ִווי ַאזֹוי ָהאט ָדאס ֶגעֶקענְׁ כְׁ ן ַאַזא דּורְׁ ִאיְך ָזאל ָהאבְׁ
ט ִאים ַאֶוועק ִדי מּו ,ֶגעֶשען צּו ִמיר?" ט ַאז ֶער אּון ָדאס ֶנעמְׁ

ט ָזאל  ט ִאים ַאֶוועק ֶדעם ִנישְׁ ֵגיין, ֶעס ֶנעמְׁ ֶקעֶנען ַווייֶטער ָאנְׁ
ס אּון  ן ֶעֶפעס ֶהעֶכערְׁ ֵרייכְׁ גְׁ ן צּו ֶדערְׁ רּוִבירְׁ ַאֶפעִטיט פּון פְׁ
ש  טְׁ 'ט ַאֶוועק ֶדעם ֶמענְׁ גְׁ ט אֹויס ַאז ִדי ַגֲאָוה ַהרְׁ ס. קּומְׁ ֶבעֶסערְׁ

ן. צְׁ ַגאנְׁ  ִאינְׁ
ן ט אֹויף ַא )ֲעָרִכין ט"ו:(  ַחַז"ל ָזאגְׁ ֶטער ָזאגְׁ שְׁ ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ
ִפיָפה ַאַחת", ִמיט ין ַאַבַעל ַגֲאָוה "אֵ  כֹוִלין ָלדּור ִבכְׁ הּוא יְׁ ִני וְׁ

רֹויס ט ִזיְך גְׁ ש ַהאלְׁ טְׁ ט ֶער ַאֶוועק  ,ֶדעם ָוואס ַא ֶמענְׁ טּופְׁ שְׁ
ט וֶ  ן פּון ִזיְך, ֶער ֶקען ִנישְׁ טְׁ שְׁ ט צּום ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ן ָנאנְׁ וערְׁ

ן. טְׁ שְׁ ט ַאז ֶער ִאיז שֹוין ֶגענּוג ֵאייֶבערְׁ ש ַהאלְׁ טְׁ  ֶווען ַא ֶמענְׁ
ט שֹוין ַאֶלעס ַאֵליין, ַדאן  ֵטייט שֹוין אּון ֵווייסְׁ שְׁ רֹויס, ֶער ַפארְׁ גְׁ

וֵ  ן ָוואס ַא צְׁ ן ֶהערְׁ ט ֶוועלְׁ ָמאל ִנישְׁ ט ֶוועט ֶער ֵקיינְׁ וייֶטער ָזאגְׁ
ן פּון ֶדעם ִאיז  ֶטער ָוואס ֶוועט ַליידְׁ סְׁ ִציגְׁ ִאים. אּון ֶדער ֵאיינְׁ

ש ַאֵליין, ֶער ֶוועט  טְׁ הֵ ָנאר ֶדער ֶמענְׁ נְׁ ן ִדי ֶגעֶלעגְׁ ט ָהאבְׁ ייט ִנישְׁ
ט ִליב  ן ֵזייֶער ִנישְׁ ן ָהאבְׁ שְׁ טְׁ ן, אּון ֶמענְׁ ֶנען ֵנייֶע ַזאכְׁ ִזיְך צּו ֶלערְׁ

 ן ַא ַבַעל ַגֲאָוה.צּו ַזיין ֶנעבְׁ 
ט  ֶלעגְׁ ק זי"ע פְׁ סְׁ ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ר' ֱאִליֶמֶלְך פּון ִליֶזענְׁ
ֶגעקּוֶמען ִאין ַא  ָמאל ִאיז ֶער ָאנְׁ ן. ֵאיינְׁ ַארּום ֵגיין ָגלּות ַליידְׁ
ט ֶווער ֶער ִאיז, אּון  ט ֶגעוואּוסְׁ ט ָהאט ִנישְׁ ָטאט, ֵקייֶנער ָדארְׁ שְׁ

ט וִ  ן ִזיְך, ֶער ָהאט ֶגעֶהערְׁ ִווישְׁ ן צְׁ ִמיֵדי ֲחָכִמים ֶרעדְׁ ֵוויי ַתלְׁ וי צְׁ
ֶגעַלייט ָוואס קּוֶמען  'ן ַחֶבר: "ִאיְך ֶזע ִדי ִאינְׁ ט ַפארְׁ ֵאייֶנער ָזאגְׁ
ן, ֶמען ֶקען  ִליק ִאין ֶלעבְׁ ק ִמיט ַא ֵנייֶעם בְׁ סְׁ צּוִריק פּון ִליֶזענְׁ

ֶקעֶנען ָדאס ִירְׁ  ָשר פֶ ַאת ָשַמִים אֹויף ֵזייֶעֶרע ֶדערְׁ 'ֶער, ֶאפְׁ ִנימְׁ
ן". ַזיין ַחֶבר ָהאט ִאים  ן אֹויְך ַאִהין ָפארְׁ ט ִזיְך ַאז ִמיר ָזאלְׁ לֹוינְׁ
ן  ז צּו ָפארְׁ ט ַפאר אּונְׁ ט ָדאְך ִנישְׁ ט: "ֶעס ַפאסְׁ ֶפערְׁ טְׁ ָאֶבער ֶגעֶענְׁ
ֶגעִריֶסעֶנע  ן ַאז ִמיר ֶזעֶנען ָאפְׁ ן ָזאגְׁ ן ֶוועלְׁ שְׁ טְׁ ַאִהין, ֶמענְׁ

ָלִנים א ן צּו ַא חַ ַבטְׁ  ן ֶרִבי'ן".'ישְׁ ִסידִ ּון ִמיר ָפארְׁ
ֶווען ֶדער ַצִדיק ִאיז ַאֵהיים ֶגעקּוֶמען ִאיז ֶער ֶגעֶווען ֵזייֶער 

ן ַפאר ַפארְׁ  ט ֶעסְׁ ט ֶגעֶקענְׁ ִליֶכע ֶטעג ָהאט ִנישְׁ רֹויס 'ַצַער'ט, ֶעטְׁ גְׁ
טּוְך ָלא ט: "ֶדער ַפאסְׁ ֶצע ַצייט ֶגעָזאגְׁ ט ַצַער, ֶער ָהאט ִדי ַגאנְׁ זְׁ

ַטאֶנען ָוואס ֶער  שְׁ ט ַפארְׁ ט ָמִשיַח'ן קּוֶמען". ֶמען ָהאט ִנישְׁ ִנישְׁ
ן. אּון ֶווען ַזיין ט צּו ָזאגְׁ ָעָזר זי"ע ָהאט  זּון ֵמיינְׁ הרה"ק ֶרִבי ֶאלְׁ

ֶטער, ָהאט ֶער ִאים  ַשט פּון ִדי ֶווערְׁ ט ָוואס ִאיז פְׁ ֶרעגְׁ ִאים ֶגעפְׁ
ט ַאז ֶווען ֶער ִאיז גֶ  ֵציילְׁ ן ָהאט ֶער ֶדערְׁ ֶגען ָגלּות ַליידְׁ עַגאנְׁ

טְׁ  ֶגעַלייט ָוואס ָוואלְׁ ן ִאינְׁ ָראפְׁ ק ֶגעטְׁ ַטארְׁ ט ָגאר שְׁ ן ֶגעֶקענְׁ
טֵ  קֵ שְׁ ן ִאין ִאיִדישְׁ ֶווען ֵזיי ֵגייֶען ֶווען צּו ַא ַצִדיק, ָנאר  ,ייטייגְׁ

ט". ֶדעִריֶבער ָזא ט ָדאְך ִנישְׁ 'ַפאסְׁ ט ֵגיין ַווייל "סְׁ ג ֵזיי ֶקעֶנען ִנישְׁ
ט ט ָמִשיַח'ן קּוֶמען.-ִאיְך ַאז ֶדער "ַפאסְׁ ט ִנישְׁ  ָדאְך" ָלאזְׁ

ט  ט ִנישְׁ רֹויס, ַפאר ִאים ַפאסְׁ ט ִזיְך גְׁ ש ָוואס ַהאלְׁ טְׁ ַא ֶמענְׁ
ט, ַווייל ֶער ִאיז  ן ָוואס ֶער ָזאגְׁ ֶהערְׁ צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק אּון אֹויסְׁ

ֵטייט  שְׁ ֶרעֶסער פּון ֶדעם, ֶער ַפארְׁ ַאֶלעס ַאֵליין, אּון ָדאְך גְׁ
ט ֶער ַלייבְׁ קֵ  ֶדעִריֶבער בְׁ ן, אּון ֶער ַטאֶקע ִמיט ַזייֶנע ַנאִרישְׁ ייטְׁ

ן ֶוועג. ִטיגְׁ 'ן ִריכְׁ ן אֹויפְׁ ט ֶווער ֶעס ָזאל ִאים ִפירְׁ  ָהאט ִנישְׁ
ן ַאז  טְׁ שְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ף ַא ִאיד ַאַסאְך ֶבעטְׁ ֶדעִריֶבער ַדארְׁ

ן ֶדעם אֱ  ט, ֶער ָזאל ִוויסְׁ ֵטייט אּון וואּו ֶער ַהאלְׁ ֶמת וואּו ֶער שְׁ
ן  צְׁ ַגאנְׁ ט ִאינְׁ ש ִאיז ִנישְׁ טְׁ ן ַאז ַקיין ֵאיין ֶמענְׁ אּון ֶער ָזאל ִוויסְׁ
ט, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶער ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ֶוועט ִאים  ֶפעקְׁ ֶפערְׁ

ִליַח ַזי ִטיֶגע ֶוועג צּו ַמצְׁ ֶנען ִדי ִריכְׁ ן אּון ֶלערְׁ רּוֲחִניּות ִפירְׁ ין בְׁ
ִמיּות. ַגשְׁ  ּובְׁ

ן, ֶווען ֶעס  טְׁ שְׁ ט ָאֶבער צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶווען ֶעס קּומְׁ
ֹות אּון ַמֲעִשים  ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון טּון ִמצְׁ ט צּו ֶלערְׁ קּומְׁ

ף ֶמען זִ  ט ַדארְׁ ף טֹוִבים, ֶדעָמאלְׁ רֹויס, ַדאן ַדארְׁ ן גְׁ טְׁ יְך ָיא ַהאלְׁ
ַקֵיים ַזיין ֶדעם ָפסּוק  ֵרי ַהָיִמיםֶמען מְׁ ֵכי  ב יז, ו(-)ִדבְׁ ַדרְׁ ַבּה ִלבֹו בְׁ "ַוִיגְׁ

שְׁ  -ה'"  'ן ֵאייֶבערְׁ ט ֶווען ֶמען ֵגייט אֹויפְׁ ן, ֶדעָמאלְׁ 'ס ֶוועגְׁ נְׁ טְׁ
רֹויס. ן גְׁ טְׁ ף ֶמען ִזיְך ָיא ַהאלְׁ ן בַ  ַדארְׁ  ,יים ַדאֶוועֶנעןִמיר ָזאגְׁ

דּו ַהגְׁ ַחי"ַהַגֲאָוה וְׁ קֵ  ,עֹוָלִמים" ָלה לְׁ רֹויסְׁ ייט ָדאס ִדי ַגֲאָוה אּון גְׁ
ט צּו ִדיֶנען ֶדעם  ן ֶווען ֶעס קּומְׁ נּוצְׁ ף ֶמען אֹויסְׁ ַדארְׁ

ן טְׁ שְׁ  .ֵאייֶבערְׁ
רוֹ  ש ָוואס ָהאט ִזיְך גְׁ טְׁ ֶבער ֶמענְׁ ן ֶדער ֶזעלְׁ טְׁ יס ֶגעַהאלְׁ

ֵטייט ֶבעֶסער אּון ֶער ֶקען ֶבעֶסער  שְׁ ִאיֶבער ַזיין ַחֶבר, ֶער ַפארְׁ
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ן  ֵרייט ֶער ִאיֶבער פּון ֶיעדְׁ ט ָאֶבער צּו ֲעבֹוַדת ה' דְׁ ֵאייֶנעם, ֶווען ֶעס קּומְׁ
ֵליין, ַאזוֹ  ט ִזיְך ֵזייֶער קְׁ ט ֶער ַאן "ָעָניו", ֶער ַהאלְׁ רֹות, ַדאן ֶווערְׁ י ִדי יֹוצְׁ

ט ַאז ִפירְׁ ֶטער ָהאט  ַווייט ַאז ֶער שְׁ שְׁ ֵליין ַאז ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶער ִאיז צּו קְׁ
ט ַלל ִנישְׁ  ַקיין ַנַחת רּוַח פּון ִאים. ִבכְׁ

ש ַאז ֶדער  טְׁ ן ַא ֶמענְׁ צּוֶרעדְׁ ֶדער ֵיֶצר ָהַרע ָהאט ִליב ַאיינְׁ
ן, אּון ַאז ַזי ט ָהאבְׁ ף ִאים ִנישְׁ ֶטער ַדארְׁ שְׁ ֹות ּוַמֲעִשים ֵאייֶבערְׁ יֶנע ִמצְׁ

ן פּון ַבאֶשעֶפער,  ד אּון ָחשּוב ִאין ִדי אֹויגְׁ ט ֶווערְׁ ִנישְׁ טֹוִבים ֶזעֶנען ָגארְׁ
ט. ַלל ִנישְׁ ף ֶעס ִבכְׁ ֶטער ַדארְׁ שְׁ  ֶדער ֵאייֶבערְׁ

ן פּוֶנעם ֵיֶצר ָהַרע, ַווייל ֶדער ֱאֶמת  ט ָלאזְׁ ַא ִאיד ָטאר ִזיְך ָאֶבער ִנישְׁ
קְׁ  ט צּו ִדיֶנען ֶדעם ִאיז פּונְׁ ָקא ֶווען ֶעס קּומְׁ ט, ַדוְׁ ֶקערְׁ ט ַפארְׁ

ף  רֹויס, ֶמען ַדארְׁ ן גְׁ טְׁ ף ֶמען ִזיְך ָיא ַהאלְׁ ט ַדארְׁ ן, ֶדעָמאלְׁ טְׁ שְׁ ֵאייֶבערְׁ
ן,  טְׁ שְׁ ן ַאז ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב אּון ֵטייֶער ַביים ֵאייֶבערְׁ ִוויסְׁ

ָוה, ֶיעֶדע גּוֶטע רֹויֶסער  ,ַזאְך ָוואס ֶמען טּוט אּון ֶיעֶדע ִמצְׁ ט ַא גְׁ ַמאכְׁ
ט ַביי ִזיְך 'ַנַחת רּוַח ַפארְׁ  ש ֵווייסְׁ טְׁ ן. אּון ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמענְׁ טְׁ שְׁ ן ֵאייֶבערְׁ

ט ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער  ִפירְׁ ן ִמיט ֲעֵבירֹות, ֶער שְׁ ֶגעַפאלְׁ כְׁ ַאז ֶער ִאיז דּורְׁ
ָקא ֶדע טַווייט פּון ַבאֶשעֶפער, ַדוְׁ ֶגען  ,ָמאלְׁ ֶרענְׁ טְׁ שְׁ אֹויב ֶוועט ֶער ִזיְך ָאנְׁ

ן, ֶוועט ָדאס ַזיין ָנאְך ֶמער ָחשּוב  צּו ַזיין וואֹויל אּון צּו טּון גּוֶטע ַזאכְׁ
ט  ש ָוואס ִאיז ַאזֹוי ַווייט, קּומְׁ טְׁ ן, ַאז ֲאִפילּו ַא ֶמענְׁ טְׁ שְׁ ַביים ֵאייֶבערְׁ

ָוה. אֹויְך צּוִריק, אּון ִאיז אֹויְך זֹוֶכה ן ַא ִמצְׁ צּוַכאפְׁ  ַאַריינְׁ
ָשָמה ִאיז ַא ֵחֶלק  ָשָמה, ִדי נְׁ ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ִאין ִזיְך ַא ֵהייִליֶגע נְׁ
ֱאֹלֵקי ִמַמַעל, ַא ֵחֶלק פּוֶנעם ַבאֶשעֶפער, ֶיעֶדער ִאיד ָהאט ִאין ִזיְך ֶדעם 

ן טְׁ שְׁ ן, .ֵאייֶבערְׁ ָלאפְׁ שְׁ ט ַפארְׁ ש ֶווערְׁ טְׁ ט ַאז ֶער  ָנאר ֶדער ֶמענְׁ ִפירְׁ ֶער שְׁ
יּוָאש אּון ֶער  ן מְׁ צְׁ ַגאנְׁ ט ֶער ִאינְׁ ד, אּון ֶדעִריֶבער ִליגְׁ ט ֶווערְׁ ִנישְׁ ִאיז ָגארְׁ
ֶנען אּון ַדאֶוועֶנען אּון צּו  ַמאק צּו ֶלערְׁ ט ִדי ֵחֶשק אּון ִדי ֶגעשְׁ ָהאט ִנישְׁ

ֹות.  טּון ִמצְׁ
ט ֵציילְׁ ָמָרא ֶדערְׁ ָרכֹות ל:(  ִדי גְׁ ֶכע ַאז עֶ )בְׁ ס ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַתָנִאים ֶוועלְׁ

ן  ן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ֵלייגְׁ ן ָטאג ַאז ֵזיי ָהאבְׁ צְׁ ט ַא ַגאנְׁ ֵריידְׁ ן ִזיְך ֶגעפְׁ ָהאבְׁ
ֹות. ֶדעֶרע ִמצְׁ ט ִמיט ַאנְׁ ֵריידְׁ ן ִזיְך ֶגעפְׁ ֶדעֶרע ַתָנִאים ָהאבְׁ ִפִלין, אּון ַאנְׁ  תְׁ

ן ִווי ָחשּוב ן, ִווי  ֶווען ַא ִאיד ָזאל ִוויסְׁ טְׁ שְׁ ֶער ִאיז ַביים ֵאייֶבערְׁ
ט ן, ָוואלְׁ טְׁ שְׁ ֹות ֶזעֶנען ַביים ֵאייֶבערְׁ ִזיְך ֵזייֶער  ֶער ָחשּוב ַזייֶנע ִמצְׁ

ט ִמיט ַזיין ִציִצית, ִמיט  ֵריידְׁ ט ִזיְך ֶגעפְׁ ט ִמיט ֶדעם, ֶער ָוואלְׁ ֵריידְׁ ֶגעפְׁ
זּוָזה אֹויפְׁ  ִפִלין, ִמיט ַזיין מְׁ ן ַשָבת, ִמיט ַזיין ן ִטיר, מִ 'ַזיין תְׁ יט ַזיין ִהיטְׁ

ט ַאַריין. ָוה ָוואס ֶער ַכאפְׁ ן ָכֵשר'ס, אּון ַאזֹוי ַווייֶטער ִמיט ֶיעֶדע ִמצְׁ  ֶעסְׁ
ל תֹוָרה,  ֶנען ַאִביסְׁ ט ָנאְך ֶווען ַא ִאיד ִאיז זֹוֶכה צּו ֶלערְׁ אּון ֶווער ֶרעדְׁ

ִליכֶ  ֶנען ֶעטְׁ ט צּו ֶלערְׁ ֶגעַכאפְׁ סּוִקים חּוָמש, ֶער ָהאט ֶער ָהאט ַאַריינְׁ ע פְׁ
ָרש, אּון  ל ֶמדְׁ ִטיקְׁ ַניֹות, ַא שְׁ ָמָרא, ַא ֵפֶרק ִמשְׁ ַלאט גְׁ ט ַא בְׁ ֶגעַכאפְׁ ַאַריינְׁ
ן ִמיט. ַחַז"ל ָזאגְׁ ֵרייִליְך ֶדערְׁ ף ֶער ַזיין ֵזייֶער פְׁ ָחן ָערּוְך, ַדארְׁ לְׁ ל שֻׁ  ַאִביסְׁ

ִמי ֵפָאה ד.(  רּוַשלְׁ ָנה)יְׁ ֶצע  אֹויף ִדי ִמשְׁ ֶנֶגד כּוָלם" ַאז ִדי ַגאנְׁ מּוד תֹוָרה כְׁ ַתלְׁ "וְׁ
ל תֹוָרה, ָדאס ַבאַדייט ַאז  ִטיקְׁ ן ֵאיין שְׁ ד ֶקעגְׁ ט ֶווערְׁ ִנישְׁ ט ִאיז ָגארְׁ ֶוועלְׁ
ט  ֶצע ֶוועלְׁ ן אֹויף ִדי ַגאנְׁ ן ָוואס ֶמען ֶקען ָנאר ָהאבְׁ ֶטע ַזאכְׁ ִדי ֶבעסְׁ

ט צּו צּו ִדי שְׁ  ֶנעןַכר פּוקּוֶמען ִנישְׁ ל תֹוָרה,  ן ֶלערְׁ ִטיקְׁ ֲאִפילּו ָנאר ֵאיין שְׁ
טא נְׁ  ָנאְך ֶמער תֹוָרה. ּון ִזיֶכער ֶווען ֶמען ֶלערְׁ

ט  ן, ִנישְׁ טְׁ שְׁ ן צּום ֵאייֶבערְׁ ט אֹויף ִדי מֹויל צּו ֶרעדְׁ ֶווען ַא ִאיד ַמאכְׁ
ט ַקיין ִחילּוק ָוואס ֶער ָהאט ַקיין ִחילּוק ִווי ַווייט ֶדער ִאיד אִ  יז, ִנישְׁ

ן ַאֶלעס ִאין ַא ַזייט אּון  ֶטער ֵלייגְׁ שְׁ ט, ֶוועט ֶדער ֵאייֶבערְׁ ֶגעטּון ִביז ֶיעצְׁ
ֶנעֶמען ָנאר ִמיטְׁ  ן ָוואס ֶדער ִאיד ָהאט צּו 'ִזיְך ַפארְׁ ֶהערְׁ ן אֹויסְׁ

ט ָדאס ָוואס ִמי שְׁ ן ֶגעַטייטְׁ ן. ַצִדיִקים ָהאבְׁ ֵציילְׁ ן ַביים ֶדערְׁ ר ָזאגְׁ
ט ָדאס ַאז ַדאֶוועֶנען "ִכי ַאתָ  טּות ֵמיינְׁ ַפשְׁ ִפַלת ָכל ֶפה", בְׁ ה שֹוֵמַע תְׁ

ִפלֹות פּון ֶיעדְׁ  ט אֹויס ִדי תְׁ ֶטער ֶהערְׁ שְׁ 'סֶדער ֵאייֶבערְׁ מֹויל, ָאֶבער  נְׁ
ן ַאזֹוי ִווי "ֶפע", ֲאִפילּו ַא ט "ֶפה" ֶקען ֶמען אֹויְך ָזאגְׁ ש  ֶדער ָווארְׁ טְׁ ֶמענְׁ

ט ֶדער  ַרייט אֹויף ִאים "ֶפע", ֲאִפילּו ִאים ֶהערְׁ ָוואס ֶיעֶדער שְׁ
ט ִאים. פְׁ ֶטער אֹויְך אֹויס, אּון ֶער ֶהעלְׁ שְׁ  ֵאייֶבערְׁ

ן, ֶווען ֶמען ֶזעט  ֵווייטְׁ ַחֵזק ַזיין ַא צְׁ ף ֶמען אֹויְך מְׁ ֶבע ַדארְׁ אּון ִדי ֶזעלְׁ
ן אּון צּו ָראכְׁ ט ַביי ִזיְך ַאז ֶער ִאיז ַא ִאיד ָוואס ִאיז צּובְׁ ט, ֶער ִפילְׁ ַלאפְׁ קְׁ

ן ַאז ֶדער  קְׁ ַטארְׁ ַחֵזק ַזיין אּון שְׁ ף ֶמען ִאים מְׁ ט, ַדארְׁ ט ֶווערְׁ ִנישְׁ ָגארְׁ
ֶטער ָהאט ִאים ִזיֶכער ִליב, ֶער ִאיז ִזיֶכער ֵזייֶער ָחשּוב ַביים  שְׁ ֵאייֶבערְׁ

ָוה ַזייֶנע ן, אּון ֶיעֶדע ִמצְׁ טְׁ שְׁ  ִאיז ָגאר ָחשּוב אּון ֵטייֶער. רֵאייֶבערְׁ
ן, פּון וואֹויל ִאיז ֶדעם ָוואס ִאיז זֹוֶכה ִזיְך שְׁ  טְׁ ַהאלְׁ ִדיג צּו ֶדערְׁ ֶטענְׁ

ֹות ֶזעֶנען  ט ֶער ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב אּון ַזייֶנע ִמצְׁ ֵאיין ַזייט ֵווייסְׁ
ט ֶער  ֶדעֶרע ַזייט ֵווייסְׁ אֹויְך ַאז ֶער ִאיז ֵזייֶער ָחשּוב, אּון פּון ִדי ַאנְׁ

ַלאץ ִזיְך צּו  ֵלימּות, ֶער ָהאט ָנאְך פְׁ ט צּוֶגעקּוֶמען צּום שְׁ ִנישְׁ ָנאכְׁ
ֶנען ִמיט ִאים, ַדאן ֶוועט רְׁ ַפא ן, צּו ֵגיין צּו ַא ַצִדיק ָוואס ָזאל ֶלערְׁ טְׁ ֶרעכְׁ

ט אּון אֹויף ֶיעֶנע  ן אֹויף ִדי ֶוועלְׁ ט.ֶער זֹוֶכה ַזיין צּו ַאֶלע גּוֶטע ַזאכְׁ  ֶוועלְׁ
 

לּות( ֵחֶלק י"ג ֶעֶרְך ַגדְׁ  )ִשיחֹות מֹוַהָרא"ש ֵחֶלק ח' ֶעֶרְך ַגֲאָוה וְׁ
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 ן כותלי הישיבהבי יום טוב שבועות
 

א הערליכע יום טוב האבן די בחורים אפגעראכטן אין 
ישיבה, אינאיינעם כאיש אחד בלב אחד האט מען פון 

 פריש מקבל געווען די תורה.
שבועות ביינאכט זענען זיך אלע בחורים צוזאמגעקומען 

תיקון ליל צוזאמען צו זאגן מיט אנשי שלומינו אינאיינעם 
יעדער געלערנט זיינע שיעורים,  שבועות, קודם האט זיך

ווי מוהרא"ש זאגט אז שבועות ביינאכט זאל מען  אזוי
לערנען אביסל פון יעדע לימוד וואס מען וויל לערנען 
במשך די יאר, און דאס איז א סגולה אז מען זאל טאקע 

 זוכה זיין צו לערנען א גאנץ יאר די שיעורים.
קון ליל דערנאך האט מען אינאיינעם געזאגט די תי

אינצווישן  .שבועות מיט גרויס התעוררות און געשמאק
האט מען אויך געזונגען ווארימע ניגונים, זיך אויסבעטנדיג 
ביים אייבערשטן אין די הייליגע נאכט אז מען זאל זוכה זיין 

קבל זיין די תורה ווי עס דארף צו זיין, צו זוכה זיין צו מצו 
 ה.לערנען און צו מקיים זיין די תור

האט מען זיך געשטעלט דאווענען, א שיינע שפעטער 
ליגע פיוט ווארימע דאווענען נאכגעפאלגט מיט די היי

 , מיט גרויס דערהויבנקייט.אקדמות און קבלת התורה
אין די לופט די דערהויבנקייט  שפירטעס האט זיך גע

פון די הייליגע מאמענטען, ווען מען האט זוכה געווען 
 זיין די תורה. פון פריש מקבל צו

 

 קבועין כן תהווין בהנהו חבורתא!
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 מוסדות היכל הקודש ברסלב
 

די  פארהייליגע מוסדות  נעמט אהיים א פושקע פון די
צו ווערן בדבר ישועה  געוואלדיגע סגולות געהאלפן

ורחמים ביים ליכט צינדען און צו יעדע צייט, דורכ'ן 
די הייליגע מוסדות וואס זענען א לייכט  מחזק זיין

 וועלטגאנצע טורעם פאר די 
 

 פולע פושקע און צו באקומען א נייע אאויסצוליידיגן 
 

 

 347-760-5924בארא פארק  - 347-578-5726וויליאסבורג 
 845-238-0804קרית יואל  - 917-789-3095מאנסי 

 חיזוק צום טיר
 
 

איר קענט באקומען אלע ספרי ברסלב, 
 קונטרסים, דרשות, ניגונים, סידי'ס,

USB ,ס'SD,און נאך; 'ס 
 דעליווערט צו אייער טיר!

 רופט אריין מיט אייער פארלאנג צו

347-509-4908 
 און מיר וועלן פרובירן בעז"ה עס צו שיקן צו אייך אהיים.

 

 

 
 

 

 

 הבטחת מוהרא"ש
 

 מוהרא"ש האט צוגעזאגט און מבטיח געווען אז ווער
 עס וועט ארויסהעלפן דאס דרוקן דעם ספר הקדוש

 אשר בנחל
 וועט זיכער זען א גרויסע ישועה און געהאלפן
 ווערן למעלה מדרך הטבע מיט וואס ער דארף.

 

יעצט האט איר די געלעגנהייט צו האבן א חלק אין דרוקן "אשר בנחל" און 
 געהאלפן ווערן מיט בני חיי ומזוני, זיווגים הגונים, רפואות וישועות.

 845-248-1651 רופט שוין

 

 

 הגליון נתנדב לזכות יחזקאל בן רחל פיגא, וזו' הענדיל בת שיינדל, ובנם נחמן נתן

 מוסדות היכל הקודש ברסלב
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 'יחת וזוגתו הי"ו יילפריןה ןרהא יכרדמ מו"ה
 למזל טוב אינגלצו די געבורט פון א 

 

פאר אונזערע  בייהילפיג קראגאר שט שטענדיגאהרן איז  רדכימר' 
די  ןיא ןירערא לעאיז פרין לייאון מרת הקעמפ, פרט פאר די , ובתמוסדו

די געוואלדיגע זכותים אז דער אייבערשטער העלפן זאל  ,סקולבית פיגא 
קינדער  יד פוןזען אסאך אידיש נחת  ער זאלביישטיין זיי זאלן 

 יחיור יזונמו יבני ברוכי, חיי ארוכ, דורות ישרים ומבורכים געזונטערהייט,
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


