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ייְלט מֹוַהרָׁא"ש עְרצֵּ  דֶׂ

ה ִאין אּוַמאן  נָׁ ִאיז ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ְזכּות  יְגן ֶרִבי'ןַביים ֵהיילִ צּו ַזיין ֹראׁש ַהׁשָׁ
אְרְׁשֶטעְלן ִדי ְגרֹויְסקֵ  אְרִניְׁשט פָׁ ואס ֶמען ֶקען ִזיְך גָׁ אט וָׁ ייט ֶדעְרפּון, ֶדער ֶרִבי הָׁ

אְגט  ן ת"ג( ֶגעזָׁ  ,נָׁהֹראׁש ַהׁשָׁ אֹויף  ִאים ַאז ֶווער ֶעס ִאיז זֹוֶכה צּו ַזיין ַביי)ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסימָׁ
ִאְכלּו ַמְׁשַמִנים ּוְׁשתּו ַמְמַתִקים ִכי ֶחְדַות ה' ִהיא "ַדאְרף ַזיין ֵזייֶער ְפֵרייִליְך, 

ֻעְזֶכם אל אֹויְסֶגעְדרּוְקט  .)ְנֶחְמיָׁה ח, י( "מָׁ אט ִזיְך ַאמָׁ ן תצ"א(ֶדער ֶרִבי הָׁ : )ַחֵיי מֹוֲהַר"ן ִסימָׁ
ה, ַדאְרף ִניְׁשט ַפאְסְטן ַקיין "ֶווער ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַביי ִמיר ֹראׁש  נָׁ ֵאייֶגעֶנע ַהׁשָׁ

ה צּו טּון ַתֲעֵניִתים נָׁה ְתׁשּובָׁ ; אּון ֶווער ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶגעֶווען ַביי ִמיר ֹראׁש ַהׁשָׁ
אס ַפאְסְטן" אט ֶדער ֶרִבי ַמְחִׁשיב  ,ֶוועט ִאים ִניְׁשט ֶהעְלְפן דָׁ ַאזֹוי ְׁשַטאְרק הָׁ

ה.ֶגעֶווען ֶווער ֶעס אִ  נָׁ  יז זֹוֶכה צּו ַזיין ַביי ִאים אֹויף ֹראׁש ַהׁשָׁ
אְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען  ֶדעִריֶבער ַדאְרְפן ִמיר ַזיין ֵזייֶער ְפֵרייִליְך ַאז ִמיר הָׁ

ה, ַאְנֵׁשי ִאיֶבעְרצּוקּוֶמען ַאֶלע ְׁשֶוועִריקֵ  נָׁ ייְטן אּון קּוֶמען צּום ֶרִבי'ן אֹויף ֹראׁש ַהׁשָׁ
נָׁה אֹויף ִדי ְגרֹויֶסע ְׁשלֹוֵמינּו פִ  ֵאי ֹראׁש ַהׁשָׁ יְרן ִזיְך צּו ַטאְנְצן אּון ִזיְך ְפֵרייֶען מֹוצָׁ

ה. ַאזְזכּות  נָׁ אְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ִאין אּוַמאן ַביים ֶרִבי'ן אֹויף ֹראׁש ַהׁשָׁ  ִמיר הָׁ

אְבן ֵשֶכל אּון ִמיְטֶנעֶמען  ֶזעֶנעןַאז ִמיר  זֹוֶכה צּו ַזיין ַביים ֶרִבי'ן, ַדאְרְפן ִמיר הָׁ
ַגאְנְצן יָׁאר ִדי ַאֶלע ְפ'ן פּון ִדי ֵהייִליֶגע ִלּמּוִדים פּון ֶרִבי'ן, ַאֵהיים ֶנעֶמען אֹוי

אל אּוְנז ַבאְגֵלייטְ  אס זָׁ ואס ֶדער ֶרִבי ֶלעְרְנט אּוְנז, ַאז דָׁ ֶטעְנִדיג ן אֹויף ְׁש ִלּמּוִדים וָׁ
 אּון אּוְנז ִפיְרן אֹויְפן ִריְכִטיְגן ֶוועג.

ואס ֶדער ֶרִבי ֶלעְרְנט אּוְנז ִאיז צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן  ,ִדי ֶעְרְׁשֶטע ַזאְך וָׁ

ש ִאיז  טְׁ ט ַקיין ִחילּוק ִווי ַווייט ַא ֶמענְׁ ִנישְׁ
ן צּום ץ צּוִריק ֶקערְׁ ן, ֶקען ֶער ִזיךְׁ ַאלְׁ ָראכְׁ קְׁ  ַפארְׁ

 

ן  ן. ִדי ֵהייִליֶגע ֲחָכִמים ָזאגְׁ טְׁ שְׁ ֵבי ֵאִלָיהּו ַרָבא, ֵפֶרק כב( ֵאייֶבערְׁ ֶדער )ַתָנא דְׁ
לָ  ַמעְׁ ִדיל ָאָדם ֵמָאה ֲעֵבירֹות זּו לְׁ ט: "ֲאִפילּו ִהגְׁ ֶטער ָזאגְׁ שְׁ  -ה ִמּזּו ֵאייֶבערְׁ
שּוָבתֹו", אֲ  ַרֲחִמים ָוֲאַקֵבל ֶאת תְׁ שּוָבה, ֲהֵריִני ִעּמֹו בְׁ ָעָשה תְׁ ִפילּו ַא וְׁ

ט ֲעֵבירֹות, ֶדערְׁ ט אּון ֶגעטּון ִאיֶבער הּונְׁ ִדיגְׁ ש ָהאט ֶגעִזינְׁ טְׁ אֹויב טּוט ֶער  ֶמענְׁ
שּוָבה שּוָבה ָהאב ִאיךְׁ ַרֲחָמנּות אֹויף ִאים אּון ִאיךְׁ ֶנעם ָאן ַזיין תְׁ , תְׁ

שּובָ  ַיֲעֶשה תְׁ ַיֲחזֹר וְׁ ַלֵפי ַמֲעָלה, וְׁ ָחֵרף כְׁ ה, ַהָקדֹוש "ַוֲאִפּלּו עֹוֵמד ָאָדם ּומְׁ
ש ִאיז ַאזֹוי ַווייט ַאֶוועָברּוךְׁ הּוא מֹוֵחל לֹו ַעל כּוָלם", אּון ֲאִפילּו ַא ֶמע טְׁ ק נְׁ

ָלן, א ן ַרֲחָמָנא ִלצְׁ טְׁ שְׁ ן ֶדעם ֵאייֶבערְׁ ֶקעגְׁ טְׁ ט ַאנְׁ ן ַאז ֶער ֶרעדְׁ ֹויב טּוט ֶגעַפאלְׁ
ֶטער מֹוֵחל אּון ָהאט ִאים ִליב. שְׁ שּוָבה ִאיז ִאים ֶדער ֵאייֶבערְׁ  ֶער תְׁ

ט ִזיךְׁ ִמיט ַאֶלע דַ  ַהאלְׁ רּוֶדער ֵטייֶעֶרער, ֶדערְׁ י ייֶנע כֹוחֹות! ַאָמאל ָהאט ֶרבִ בְׁ
ן ִמ  טְׁ ַהאלְׁ ף ִזיךְׁ ֶדערְׁ לֹוֵמינּו ַאז ֶמען ַדארְׁ ֵשי שְׁ ט ִמיט ַאנְׁ יט ַאֶלע ָנָתן ֶגעֶרעדְׁ

י ֶוועֶרע ִביֶטעֶרע ִנסְׁ ן ֵאייֶנעם ֵגייט ַאִריֶבער שְׁ ֹונֹות; כֹוחֹות, ַווייל אֹויף ֶיעדְׁ
ן ָהאט ֶער ִזיךְׁ צּוֵפי ן ֶרעדְׁ ִמיטְׁ ָוואס ִאינְׁ ט: "ַפארְׁ ט אּון ֶגעָזאגְׁ ִאיז ֶרִבי יֶערְׁ

עֹון ֶבן יֹוחָ  עֹון ֶבן יֹוחָ ִאי ֶגעוֶ ִשמְׁ ִאי? ַווייל ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִדי וען ֶרִבי ִשמְׁ
ָוואס ִאיז ֶדער ֲאִר"י ַהָקדֹוש ֶגעֶווען ֶדער ֲאִר" קּות! ַפארְׁ ַחזְׁ י ָמאס ִהתְׁ

קּות! ַהָקדֹוש? ַווייל ֶער ָהאט ֶגעַהאט ִדי ַחזְׁ ָוואס ִאיז ֶדער  ָמאס ִהתְׁ ַפארְׁ
ם טֹוב ַהָקדֹוש? ַווייל ֶער ָהאט ָקדֹוש ֶגעֶווען ֶדער ַבַעל שֵ ם טֹוב הַ ַבַעל שֵ 

ָוואס ִאיז ֶדער ֵהייִליֶגער ֶרִבי ֶגעֶווען קּות! ַפארְׁ ַחזְׁ ֶדער  ֶגעַהאט ִדי ָמאס ִהתְׁ
ָוואס ֵהייִליֶגער ֶרִבי? ַווייל ֶער ָהאט ֶגעַהאט דִ  קּות! אּון ַפארְׁ ַחזְׁ י ָמאס ִהתְׁ

קּות!" ֶזעט ֶמען ַחזְׁ פּון  ִבין ִאיךְׁ ָוואס ִאיךְׁ ִבין? ַווייל ִאיךְׁ ָהאב ִדי ָמאס ִהתְׁ
ֶגען ָוואס ִאיז ִאיֶבער  ֶדעם ַאז אֹויף ַאֶלע ַצִדיִקים ִאיז ִאיֶבער ֶגעַגאנְׁ

ן ִזיךְׁ דֶ  ֶגען, אּון ָנאר ַווייל ֵזיי ָהאבְׁ ן ֶזעֶנען ֵזיי צּוֶגעקּוֶמען צֶגעַגאנְׁ טְׁ ַהאלְׁ ּו ערְׁ
ֵריגֹות.  ֵזייֶעֶרע ַמדְׁ

 (טתשע" ִנָצִבים)ֲעָצתֹו ֱאמּוָנה  
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אל ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ַזיין  ֶיעֶדער ֶמעְנְטׁש זָׁ
אס ִאיִדיׁש, ַדאְרְפן ִמיר ִזיְך ַביי אּוְנז ִאיז  .ְׁשְפַראְך דָׁ

צּוֶגעוואֹויֶנען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ִאיִדיׁש, 
ואס ֶמען 'צּו ֶדעְרֵצייְלן ַפאְר  ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס וָׁ

אְבֶלעֶמען  ואס ֶמען ִמיט ֵגייט דּוְרְך, ַאֶלע ְפרָׁ וָׁ
ִמיּות, ַאזֹוי ִווי ֶמען ְברּוֲחִניּות ּוְבַגְׁש מּוְטֶׁשעט ִזיְך 

ואְלט ִזיְך אֹויְסֶגעֶרעְדט ַפאר ַאן ֱאֶמת'ן גּוֶטער ַחֶבר.  וָׁ
ֶעס ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִליְך ַמְצִליַח צּו ַזיין אֹויף ֶדער 

ה פּון ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן,   ֶעסֶוועְלט ָאן ִדי ֵעצָׁ
ִאיז ִניְׁשט ֶמעְגִליְך צּו ַזיין ַאן ֶעְרִליֶכער ִאיד ָאן ֶרעְדן 

אְגט   ,ֵחֶלק ב' ,)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ןצּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶדער ֶרִבי זָׁ

ן ק'(  ַאז ַאֶלע ַצִדיִקים ֶזעֶנען צּוֶגעקּוֶמען צּו ֵזייֶעֶרע ִסימָׁ
אְבן ואס ֵזיי הָׁ ֶגעֶרעְדט  ַמְדֵריגֹות נָׁאר דּוְרְך ֶדעם וָׁ

 צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן.
ה, ִמיטְ  חָׁ ן 'ֶדער מֹויל ִאיז ֶדער ְׁשִליְסל צּו ַהְצלָׁ

מֹויל ֶקען ֶמען ָאְנקּוֶמען צּו ַאֶלע גּוֶטע ַזאְכן אֹויף 
ֶוועְלט, ֲאִפילּו ֶווען ַא ֶמעְנְטׁש קּוְקט ִזיְך ָאן אּון  ערדֶ 

ֶוועט נָׁאְך ֶעס ֶזעט ִאים ִבְכַלל ִניְׁשט אֹויס ִווי ֶער 
אל ַמְצִליַח ַזיין ִאין ֶלעְבן, ַזיין ַגאְנֶצע ֶלעְבן ִאיז  ַאמָׁ
ֵאיין ְׁשִטיק דּוְרְכַפאל ֵסיי ְברּוֲחִניּות אּון ֵסיי 
אט ׁשֹוין ְפרּוִביְרט ִזיְך  אל ֶער הָׁ ְבַגְׁשִמיּות, ִוויִפיל מָׁ

 ,ַאַרייןֶנעֶמען ִאין ִדי ֶהעְנט צּו אֹויְפצּוהֹויְבן אּון ִזיְך 
אל  אל ִניְׁשט ֶגעלּוְנֶגען. ֶווען ַא ִאיד זָׁ ִאיז ֶעס ֵקייְנמָׁ
אט ִאין ַזיין מֹויל ואס ֶער הָׁ ֶבער ִוויְסן ִדי ֹכַח וָׁ  ,אָׁ

ואְלט ֶער ָאְנֶגעהֹויְבן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶער  וָׁ
ואְלט ֶדעְרֵציילְ  ן ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַזיין ַגאְנֶצע 'ַפאְר  טוָׁ

בַ  ואְלט עָׁ ֶבעְטן ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַאֶלעס ֶגער, ֶער וָׁ
אְבן אֹויף ַווייֶטער ְברּוֲחִניּות  ואס ֶער ַדאְרף הָׁ וָׁ
ואְלט ֶער צּוִביְסֶלעְך  ּוְבַגְׁשִמיּות, אּון ַאזֹוי וָׁ

אְבֶלעֶמען אּון אְקרָׁ ֶגעַארֹויסְ  ְכן פּון ַאֶלע ַזייֶנע ְפרָׁ
ואְלט ַמְצִליַח ְׁשֶוועִריקֵ  ִאין  ֶגעֶוועןייְטן, אּון ֶער וָׁ

ן.'ֶלעְבן אֹויפְ   ן ֶׁשעְנְסְטן אֹופָׁ
אְגט  ַר"ןֶדער ֶרִבי זָׁ ן רכ"ח(  ,)ִשיחֹות הָׁ ַאז ֲאִפילּו ִסימָׁ

ואס  אֹויב ֶמען ֶקען ְטֶרעְפן ֶגעֵצייְלֶטע ֶעְרִליֶכע ִאיְדן וָׁ
ֶבער ֵזייֶער  ֶרעְדן ִניְׁשט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֶזעֶנען ֵזיי אָׁ

אְבן ִניְׁשט ַקיין ִיׁשּוב  צּוְפלֹויֶגעֶנע ֶמעְנְטְׁשן, ֵזיי הָׁ
ואס ֶגעוואֹויְנט ִזיְך צּו צּו ֶרעְדן צּום  ַהַדַעת. ַא ִאיד וָׁ
ֵאייֶבעְרְׁשְטן ַבאקּוְמט ֶער ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ִיׁשּוב 

ֵווייְסט  ַהַדַעת, ֶער ֶוועְרט ַא רּוִאיֶגער ֶמעְנְטׁש, ֶער
אפ אֹויְפן ְפַלאץ.  אט ֶדעם קָׁ ואס ֶער ִוויל אּון ֶער הָׁ וָׁ
ָאן ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ִאיז ֶדער ֶמעְנְטׁש 
אְפן, ֲאִפילּו ֶווען ֶער ֶלעְרְנט אּון ֶער ַדאֶוועְנט  ַפאְרְׁשלָׁ
אֶפעֶנעְרֵהייט, ֶער ֵווייְסט  ִאיז אֹויְך ַאֶלעס ַפאְרְׁשלָׁ

ואס אְפט. ִניְׁשט וָׁ  ֶער ִוויל ִאין ֶלעְבן, ַזיין ֹמַח ְׁשלָׁ
ֶבער ָאן ֶרעְדן צּום  ֶווען ֶמען הֹויְבט אָׁ
ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ֲאִפילּו פּון ָאְנַפאְנג ִאיז ֶעס ֵזייֶער 

ִווי ֶמען ֶרעְדט צּו ִדי ַוואְנט  ְׁשִפיְרןְׁשֶווער, ֶמען ֶקען 
לֹום.וְ ס חַ  ואס ְגֵלייְבט אָׁ  ׁשָׁ ֶבער אּון ֵווייְסט ַא ִאיד וָׁ

אל,  א אּון ֶער ִאיז ִאיֶבערָׁ ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז דָׁ
ֶער ֶהעְרט אֹויס ֶיעְדן ֶמעְנְטׁש, ֶוועט ֶער ִזיְך 
ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען צּו ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ֲאִפילּו ֶווען 

ֹויְבן ֶעס ִאיז ְׁשֶווער, אּון ִמיט ִדי ַצייט ֶוועט ֶער ָאְנה
אֹויס, אּון  םַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ֶהעְרט ִאי ְׁשִפיְרן

חֹות. אס ֶוועט ִאים ְבֶרעְנֶגען צּו ִדי ְגֶרעְסֶטע ַהְצלָׁ  דָׁ
אס ֶרעְדן צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן ְבֶרעְנְגט ַאַריין ִאיֶנעם  דָׁ

א ִזיֶכעְרקֵ -ֶמעְנְטׁש ַא ֶזעְלְבס אל ִניְׁשט מֹורָׁ ייט, ֶמען זָׁ
אל ִוויְסן אּון ֶגעֶדעְנֶקען ַאז הָׁ  אְבן פּון ֵקייֶנעם, ֶמען זָׁ

נָׁאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִפיְרט ִדי ֶוועְלט, ֵקייֶנער ֶקען 
ָאן ְרׁשּות פּוֶנעם ַא ְצֵווייְטן ִניְׁשט ְׁשֶלעְכְטס טּון ַפאר 

ואס ֶרעְדט צּום ֵאייֶבעְרְׁשְטן  ֵאייֶבעְרְׁשְטן. ַא ִאיד וָׁ
ה, ֶער ֵווייְסט אּון ֶער ַבאקּו ְמט ַא ְׁשַטאְרֶקע ֱאמּונָׁ

ִפיְלט ַאז נָׁאר ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ִאיז ֶדער ַבַעל 
אְבן, אּון נָׁאר  א הָׁ ַהַבִית, נָׁאר פּון ִאים ַדאְרף ֶמען מֹורָׁ
ואס ֶמען ַדאְרף  פּון ִאים ַדאְרף ֶמען ֶבעְטן ַאֶלעס וָׁ

אְבן.  הָׁ
ואס ֶמען ַדאְרף ֶדעִריֶבער, ִדי ֶעְרְׁש  ֶטע ַזאְך וָׁ

ֶנעֶמען פּון אּוַמאן ִאיז ָאְנצּוהֹויְבן ֶרעְדן צּום מְ ַאֵהיי
אְבן  ֵאייֶבעְרְׁשְטן אֹויף ִאיִדיׁש, אּון ַאזֹוי ֶוועט ֶמען הָׁ

 ַא ְגִליְקִליְך ֶלעְבן.

ואס ֶמען ַדאְרף ִזיְך פָׁ   אְרֶנעֶמעןִדי ְצֵווייֶטע ַזאְך וָׁ
ֶטעְנִדיג צּו ַזיין ְפֵרייִליְך, ִניְׁשט צּו ַזיין ֶגעַפאְלן ִאיז ְׁש 

אלַביי ִזיְך, ַא ִאיד ַדאְרף ִזיְך  ְמַחי' ַזיין ִמיט ִדי  ַאֶלעמָׁ
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אט, ִזיְך ְפֵרייֶען ִמיט ֶדעם, אּון ִניְׁשט  ואס ֶער הָׁ גּוֶטע ַזאְכן וָׁ
ואס ֶער הָׁ  ִקים וָׁ  אט.קּוְקן אֹויף ִדי ְׁשֶלעְכֶטע ֲחלָׁ

אט אּוְנז ֶדער ֶרִבי אֹויְסֶגעֶלעְרְנט  )ִליקּוֵטי ֵסיי ְברּוֲחִניּות, הָׁ

ן רפ"ב(  ,ֵחֶלק א' ,מֹוֲהַר"ן ִדי  ףַאז ַא ִאיד ַדאְרף קּוְקן נָׁאר אֹויִסימָׁ
אט ִליב צּו  ַרע הָׁ אט. ֶדער ֵיֶצר הָׁ ואס ֶער הָׁ ִפיְנֶטעֶלע גּוְטס וָׁ

אְרִניְׁשט ֶוועְרד, ֶער ִאיז צּוְבֶרעְכן ַא ֶמעְנְטׁש ַאז ֶער אִ  יז ׁשֹוין גָׁ
פּול ִמיט ֲעֵבירֹות אּון ַאז ֶדער ֵאייֶבעְרְׁשֶטער ַדאְרף ִאים ׁשֹוין 

אְבן.  ִניְׁשט הָׁ
ַאז ֶער טּוט ַא גּוֶטע ַזאְך ִמיט  ֶנעֶבעְךֶדער ֶמעְנְטׁש ֵמייְנט 

ואס ֶער אְכן, ֶער ִאיז דָׁ  ֶדעם וָׁ אכְ ִאיז צּוְברָׁ ן ֶוועְגן אְך צּוְברָׁ
ֶבער ִניְׁשט  אט ֶגעטּון. ֶער ַכאְפט אָׁ ואס ֶער הָׁ ַזייֶנע ֲעֵבירֹות וָׁ

ט ִאיֶנעם ֶנעץ פּון ֵיֶצר ֶגעְׁשֶלעפְ נְ ַאז ִמיט ֶדעם ֶוועְרט ֶער ַאַריי
ואס ִוויל ִאים ַאֶוועק ְׁשֶלעְפן פּוֶנעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן, ַווייל  ַרע וָׁ הָׁ

ואס ֶער ֶוועְרט  אְכן ֶוועט ֶער ׁשֹוין ֶמער ִניְׁשט ִמיט ֶדעם וָׁ צּוְברָׁ
אְבן ַקיין ֵחֶׁשק ַמְמִׁשיְך צּו ַזיין צּו ִדיֶנען ֶדעם ֵאייֶבעְרְׁשְטן,  הָׁ

 ֶער ֶוועט ִאיְנַגאְנְצן אֹויְפֶגעְבן.
אְגט ֶדער ֶרִבי ַאז ֶמען ַדאְרף טּון פּוְנְקט  ֶדעְרַפאר זָׁ

אט  ַפאְרֶקעְרט, ִניְׁשט קּוְקן אֹויף ִדי ואס ֶמען הָׁ ְׁשֶלעְכְטס וָׁ
ואס ֶמען טּוט. ֲחַז"ל  ֶגעטּון, נָׁאר קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע ַזאְכן וָׁ

אְגן  כֹות נ"ז.( זָׁ ִנים ֶׁשְבָך ְמֵלִאים ִמְצֹות ְכִרּמֹון")ְברָׁ , "ֲאִפילּו ֵריקָׁ
ֶיעֶדער ִאיד ִאיז ָאְנֶגעִפיְלט ִמיט ִמְצֹות, אּון אֹויף ֶדעם ַדאְרף 

אס ֶמען ק ּוְקן, אּון ִמיט ֶדעם ַדאְרף ֶמען ִזיְך ְׁשַטאְרְקן, אּון דָׁ
אל ֶוועְרן ִאיְנַגאְנְצן גּוט.  ֶוועט ׁשֹוין ַמאְכן ַאז ֶמען זָׁ

אּון ִדי ֶזעְלֶבע ִאיז אֹויְך ְבַגְׁשִמיּות. ַא ֶמעְנְטׁש ִאיז 
אֹויף צּוֶגעוואֹויְנט צּו קּוְקן נָׁאר אֹויף ַזייֶנע דּוְרְכֶפעֶלער אּון 

ואס ִזיְך ְמַחי'  אט ִמיט וָׁ רֹות, ֶער ִפיְלט ִניְׁשט ַאז ֶער הָׁ ַזייֶנע צָׁ
אְגט ֶדער ֶרִבי  ן קצ"ה(  ,ֵחֶלק א' ,)ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ןצּו ַזיין. זָׁ ן 'אֹויפְ ִסימָׁ

סּוק  ר ִהְרַחְבתָׁ ִלי", ַאז ֲאִפילּו ִאין ִדי)ְתִהִלים ד', ב'( פָׁ רֹות  "ַבצָׁ צָׁ
בֹותֶקען ֶמען אוֹ  ֶזעט  ,ֶווען ֶמען קּוְקט גּוט .יְך ְטֶרעְפן ַהְרחָׁ

א ֶגענּוג  ב ִאיז ִניְׁשט ַאזֹוי ְׁשֶלעְכט, ֶעס ִאיז דָׁ ֶמען ַאז ֶדער ַמצָׁ
ֶבער ִניְׁשט  אט, ֶער קּוְקט אָׁ ואס ַא ֶמעְנְטׁש הָׁ אּון נָׁאְך גּוְטס וָׁ
ִקים, ֶוועְרט ֶער  אֹויף ֶדעם, ֶער קּוְקט נָׁאר אֹויף ִדי ְׁשֶוועֶרע ֲחלָׁ

 פּון ֶדעם ִאיְנַגאְנְצן צּוַפאְלן.
אְגט )ִליקּוֵטי מֹוֲהַר"ןער ֶרִבי דֶ  ן כ"ד(  ,ֵחֶלק ב' ,זָׁ ה ִסימָׁ ה ְגדֹולָׁ "ִמְצוָׁ

ִמיד",ִלְהיֹות ְבִש  ה תָׁ ה ַא ְגרֹויֶסע ֶעס ִאיז  ְמחָׁ צּו ַזיין ִמְצוָׁ
אל. ֶעס ִאיז ִניְׁשט ְגִריְנג צּו ַזיין ְפֵרייִליְך, ְבֶטַבע  ְפֵרייִליְך ַאֶלעמָׁ

ֶבער ְטרֹויֶעִריְגֵקייט ִווי צּו ִש  ִציט ַא ֶמעְנְטׁש ֶמער צּו ה, אָׁ ְמחָׁ
ֶמען ַדאְרף ִזיְך ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען יָׁא צּו ַזיין ְפֵרייִליְך, ֶמען ַדאְרף 

ֶטעְנִדיג ִזיְך ָאְנְׁשְטֶרעְנֶגען ִניְׁשט צּו ַזיין ֶגעַפאְלן ַביי ִזיְך, נָׁאר ְׁש 
אט ואס ֶמען הָׁ ִקים וָׁ ֵסיי ְברּוֲחִניּות  ,קּוְקן אֹויף ִדי גּוֶטע ֲחלָׁ

 אּון ִמיט ֶדעם ִזיְך ְמַחי' אּון ְמַחֵזק ַזיין. ,אּון ֵסיי ְבַגְׁשִמיּות
אִמיר  אְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו ַזיין ִאין אּוַמאן, לָׁ ַאז ִמיר הָׁ

אְלְגן ֶדעם ֶרִבי'ן אִזיְך פָׁ  ְרֶנעֶמען פּון ֶיעְצט אּון ַווייֶטער צּו פָׁ
אְלן ַזיין ,ְפֵרייִליְך אּון ַזיין אֹויְפֶגעֵלייְגט אּון גּוְטמּוִטיג  ִמיר זָׁ

 ֶטעְנִדיג.ְׁש 

נָׁה אט אּוְנז ֶגעֶגעְבן ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַמתָׁ ַא  ,ֶדער ֶרִבי הָׁ
, ַא ֶוועג ִווי ַאזֹוי ֶיעֶדער ִאיד ָאן אֹויְסַנאם, 'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד'

ב ֶער ִאיז, ֶקען זֹוֶכה ַזיין  ִניְׁשט ַקיין ואֶסעֶרע ַמצָׁ ִחילּוק ִאין וָׁ
ה אְגט  .צּו ֶלעְרֶנען תֹורָׁ ַר"ןֶדער ֶרִבי זָׁ ן ע"ו( ,)ִשיחֹות הָׁ ַאז ֶמען  ִסימָׁ

אְגט ְבלֹויז ִדי ֶוועְרֶטער,  ה ֲאִפילּו ֶווען ֶמען זָׁ ֶקען ֶלעְרֶנען תֹורָׁ
ואס אְגט, אּון ֶמען  ֲאִפילּו ֶמען ַפאְרְׁשֵטייט ִניְׁשט וָׁ ֶמען זָׁ

אט ֶגעֶלעְרְנט. ואס ֶמען הָׁ  ֶגעֶדעְנְקט ִניְׁשט וָׁ
ַאזֹוי ִווי ֶדער גּוף ַדאְרף ֶעְסן, אּון אֹויב ֶעְסט ֶער ִניְׁשט 

ה אֹויְך ֶעְסן, . ֶקען ֶער ִניְׁשט ָאְנֵגיין מָׁ ִדי ֶזעְלֶבע ַדאְרף ִדי ְנׁשָׁ
ה ִאיז  .אּון ָאן ֶדעם ֶקען ֶער ִניְׁשט ָאְנֵגיין מָׁ ִדי ֶעְסן ַפאר ִדי ְנׁשָׁ

אְגט  ה, ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי זָׁ ַר"ןִדי ֵהייִליֶגע תֹורָׁ ן כ"ג(  ,)ִשיחֹות הָׁ ִסימָׁ

ִקים  אר ְפרָׁ אג ַאפָׁ ואס ֶעְסט ֶיעְדן טָׁ "וואֹויל ִאיז ֶדעם וָׁ
אר ַקאִפיְטֶלעְך ְתִהִלים, אּון טּוט ִזי ְך ִמְׁשַניֹות, אּון ְטִריְנְקט ַאפָׁ

ה. .ָאן ִמיט ִמְצֹות" מָׁ ה ִאיז ִדי ֶעְסן ַפאר ִדי ְנׁשָׁ  נָׁאר ִדי תֹורָׁ
א ַאַסאְך לֵ  ֶבער דָׁ ואס ֶלעְרֶנען ִאיְדן ייֶדער ֶזעֶנען אָׁ וָׁ

אט ִניְׁשט ַקיין ֶגעדּוְלד צּו ֶלעְרֶנען, ֶמען  ִניְׁשט, ַווייל ֶמען הָׁ
אְפן ִדי ַפאִסיֶגע ַחְברּותָׁ  אְכִניְׁשט ֶגעְטרָׁ אט נָׁ א צּו ֶלעְרֶנען, הָׁ

אְכִניְׁשט ֶגעֶקעְנט צּוַזאְמֶנעֶמען צּו ַא  אט ִזיְך נָׁ ֶמען הָׁ
ֶבער ִמיטְ   'ֵסֶדר ֶדֶרְך ַהִלימּוד'ן 'ֶגעֶהעִריֶגע ֵסֶדר פּון ֶלעְרֶנען. אָׁ

פּון ֶרִבי'ן ֶקען ֶיעֶדער ִאיד זֹוֶכה ַזיין צּו ֶלעְרֶנען, ֶמען ַדאְרף 
אפ ֶדעְרצּו , ֶמען ַדאְרף ְבלֹויז ֶעֶפעֶנען ֶדעם ִניְׁשט ַקיין קָׁ

א, אּון ַאזֹוי רָׁ ׁש, ִדי ִמְׁשַניֹות, ִדי ְגמָׁ ַאֶלע ַאְנֶדעֶרע  ַווייֶטער חּומָׁ
אְגן ִדי ֶוועְרֶטער ִרים, אּון ָאְנהֹויְבן זָׁ אס ֶקען ֶיעֶדער ִאיד . ְספָׁ דָׁ

אס ְבֶרעְנְגט ַאַריין ִאיֶנעם ֶמעְנְטׁש ַא ֶגעַוואלְ  ִדיֶגע טּון, אּון דָׁ
ה,  אס ְבֶרעְנְגט ַאַריין ַא ֵחֶׁשק צּו ִדי תֹורָׁ ִסיפּוק ִאין ֶלעְבן, דָׁ

אל ִפיְלן ִדי ִזיְסקֵ  הֶעס ְבֶרעְנְגט ַאז ֶמען זָׁ ֶדער  .ייט פּון ִדי תֹורָׁ
אְגט ַאז ֶווען ַא ִאיד ֶוועט ֶלעְרֶנען אֹויף ֶדעם ֶוועג ֶוועט  ,ֶרִבי זָׁ
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 שליט"א אין אלע נושאים פילע בריוו פונעם ראש ישיבהנאך 
 וועכנטליכן קונטרס "עצתו אמונה". קען מען זען אינעם

 

 <<<<<< 845-200-7132צו באקומען אין ישיבה, אדער רופט 
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שיעורים; מעשיות פון תפלה; רעסעפיס; און נאך -קוואל פון חיזוק )פרויען(   
03303502363/ ענגלאנד  0797040069/ ארץ ישראל  845-351-9060/ 212-444-9169  

 breslevcenter@gmail.com אויף אימעילגליון צו באקומען דעם 
  347-630-2876 טעלעפאן מעסידזשינג/ chizikyomi@gmail.comיומי אימעיל חיזוק 

 

 

 און נאךמעשיות פון תפלה; שיעורים; חיזוק יומי; ניגונים;  - קול ברסלב

  03303502361/ ענגלאנד  0797040066/ ארץ ישראל  845-351-0910/  212-444-9191

< BreslevCenter.com   <  
 

 נייעס אינערהאלב מוסדותינו הק'
 הערליכע "אומאן פארברענג" פארגעקומען די וואך

דעם פארגאנגענעם מאנטאג נצבים איז פארגעקומען די יערליכע "אומאן פארברענג", וואו די 
און דאנקען  פרויען פון אנשי שלומינו זענען זיך צוזאם געקומען זיך צו שטארקן אינאיינעםחשובע 

ן, און א דאנק 'צום הייליגן רבימקורב אז זייערע מענער זענען  'דעם אייבערשטן אויף די גרויסע זכי
לערנען געטרייע מענער וואס העלפן אין שטוב, און פירן ערליכע שיינע שטובער, זיי דעם האבן 

 .יעדן טאג, זענען מקפיד צו דאווענען מיט מנין, ברענגען אריין א שמחה אין שטוב
און אזוי ווי יעצט דערנענטערט זיך די הייליגע ראש השנה טעג וואס דער הייליגע רבי האט 
געבעטן און געפאדערט אז יעדער זאל קומען צו אים אויף יום טוב, פארקוקט יעדער איינער אויף 

זיי  אועריקייטן, די מענער פארקוקן אויף זייער באקוועמליכקייט פון זיין אין זייער שטוב וודי שוו
האבן אזוי ליב צו פארברענגען, בפרט אום שבת ויום טוב, און זיי פארן שעות ארוכות און וויילן 

י פרויען אויף יום טוב ווי בחורים אין א דארמיטארי, שלאפן אויף א פרעמדע בעט, וכו' וכו', און ד
פארקוקן אויף זייער באקוועמליכקייט און לאזן זייערע מענער פארן, און דארפן זיך אפגעבן מיט 
זייערע קינדער אליינס אן זייער הילף, און פירן די שבת און יום טוב טישן אליינס אן דעם מאן, און 

אלט זיך אויס בכפל דאס אלעס טוט מען מיט א גרויס שמחה, וויסענדיג אז די אלע שוועריקייטן צ
ס צוזאג צו העלפן די אלע וואס קומען צו אים, אז זיי זאלן 'ן הערן דעם הייליגן רבינ'כפלים, נאכ
 .יארגעבענטשט האבן א גוט 

עס איז געווען גאר א שיינער פראגראם, א רייכע מאלצייט איז סערווירט געווארן, עס איז 
טעלונג איז אהערגעשטעלט געווארן,  און נאך געהערט געווארן שיינע דרשות, א הערליכע פארש

 פילע שיינע זאכן פון וואס די פרויען האבן גאר שטארק הנאה געהאט.
 א גאנץ יאר!זיך זייער פרייען קען ווער עס איז געווען ביי מיר ראש השנה, 

*** 

 אומאנ'ער עירוב נעמט אריין דעם נייעם בנין
ן 'האט געמאלדן פאר ,אליעזר יודא קעניג שליט"א "רהר ,דער יושב ראש וועד העירוב ד'אומאן

ראש ישיבה שליט"א אז ער ברייטערט אויס דעם עירוב אין אומאן עס זאל ארייננעמען דעם נייעם 
 .בנין אין אומאן פון ראש ישיבה שליט"א

די אלע הונדערעטער אידן וואס וועלן זיך בע"ה איינקוואטירן אין דעם בנין, און אזוי אויך נאך 
פילע אידן פון איבער די גאנצע וועלט וואס וועלן וויילן איבער די לענג און ברייט פון אומאן וואס 
ווילן קומען מיטהאלטן די תפילות און דרשות פון ראש ישיבה שליט"א זענען זייער מכיר טובה 

ארן ן אונטערגענומען אזא קאסטב'ן זיי אנטקעגן קומען מיט'דעם וועד העירוב אין אומאן, פאר
דעם עירוב עס זאל אויך ארייננעמען דעם נייעם בנין היכל הקודש אין  ןברייטערצופראיעקט אויס

 .אומאן אויף די בילאצערקאווסקע גאס
דער עירוב קומט ספעציעל צוניץ אין אזא יאר ווי יעצט וואס ראש השנה געפאלט אויס זונטאג 

 .נאכט, און דער עולם קומט שוין אויף שבת קודש
ן גיין פון בנין צום הייליגן ציון און וולם וועט בעז"ה אויסנוצן דעם עירוב צו קענען קומען אדער ע

 .ן א גוט געבענטשט יאר'אויסגיסן דאס הארץ ביים אייבערשטן און פועל
 !שמחים לשמרו ולערב עירובו

*** 

 פדיון נפש ערב ראש השנה אין אומאן
געבן פאר מוהרא"ש יעדעס יאר אום ערב ראש  ווי באקאנט פלעגן אנשי שלומינו זיך פירן צו

השנה אין אומאן "פדיון נפש", אזוי ווי דער רבי זאגט )שיחות הר"ן, סימן רי"ד( אז ערב ראש השנה 
 זאל מען געבן א פדיון.

מוהרא"ש האט געזאגט אז די גרעסטע צדקה וואס עס איז פארהאן איז צו געבן געלט צו קענען 
דעם רבינ'ס עצות אויף דער וועלט, דאס איז די בעסטע וועג ווי אזוי  מער און מער פארשפרייטן

מחי' צו זיין מענטשן, און דאס בלייבט פאר די מענטשן אויף אייביג. דעריבער פלעגט מוהרא"ש 
נוצן די געלט פון די פדיונות אויף צו דרוקן דעם רבינ'ס ספרים און צו בויען דעם רבינ'ס מוסדות, צו 

 ווייטער פארשפרייטן דעם רבינ'ס אור אויף דער וועלט. קענען מיט דעם
דאס יאר וועלן אנשי שלומינו ווייטער געבן "פדיון נפש" אין אומאן פאר דעם זעלבן צוועק, מען 
וועט קענען געבן דעם "פדיון נפש" פאר'ן ראש ישיבה שליט"א ערב ראש השנה אין אומאן, מ'קען 

מאן אין א באזונדערע קעסטל אינעם גליון, ווי אויך וועט זיין זען די זמנים פאר פדיון נפש אין או
טישלעך ביים ציון הקדוש און אויף די הויפט גאסן אין אומאן, וואו מ'וועט קענען געבן די פדיון 

 נפש. מ'קען אויך מנדב זיין פדיון נפש אויפ'ן אדרעס:
nefesh-ps://breslevcenter.com/pidyenhtt 

דאס ארויסהעלפן פארשפרייטן דעם רבינ'ס עצות אויף דער וועלט, איז די בעסטע הכנה צום 
 הייליגן ראש השנה.

 !פדה בשלום נפשי
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

אברהם יהושע  מו"ה
 י"וה וועבערמאן
 למז"טנחמן נתן צו די אפשערן פון זיין זון 

 

דער אייבערשטער זאל העלפן אז ער זאל זען אסאך 
קינדער  פון אלע זיינע דעם קינד און אידיש נחת פון

 , דורות ישרים ומבורכיםגעזונטערהייט
 

 

 

 
 

 

 

 חיזוק צום טיר
 
 

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

USB ,ס'SD;ס, און נאך' 
 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.
 

 

 
 

 

 

 רסלבב שהיכל הקודמוסדות 
 

 סימן טוב ומזל טוב 
 

 מיר וואונטשן א הארציגע מזל טוב פאר

 י"וה ליפא שווארץ מו"ה
 די געבורט פון א אינגל למזל טובצו 

בכלל  די מוסדותעגעבן פאר גרעליפא איז גאר שטארק איב 'ר
איז ער גרייט  , שטענדיגבפרט נשי שלומינוא ןופ ןדיע ראפ ןוא

דער  אויס, זאל ךיזאלעס וואס פעלט עלפן מיט הצוארויס
זכותים זאלן אים די אלע גרויסע העלפן אז אייבערשטער 

דעם קינד און פון  ער זאל זען אסאך אידיש נחת פון, ביישטיין
 אלע זיינע קינדער געזונטערהייט, דורות ישרים ומבורכים

 
 

 
 
 

 

 

 בית המדרש "היכל הקודש" ברסלב
 אומאן - 28בליצרקובסקיה 

 

 זמנים לראש השנה תש"פ
 

 שבת פרשת נצבים
 

 6:30זמן הדלקת הנרות............................
 ...בזמן הדלקת הנרות...מנחה וקבלת שבת...

 9:30באטע ליל שב"ק..............................
 9:30.......................שחרית...................

 6:30...................מנחה ושלש סעודות......
 7:57שב"ק..............................זמן מוצאי 

 ערב ראש השנה
 1:00סליחות ליל זכור ברית.......................

 פדיון נפש............................אחר סליחות 
 8:00שחרית ערב ראש השנה....................

 פדיון נפש............................אחר שחרית 

 ראש השנה
 6:25קת הנרות.............................זמן הדל

 .....בזמן הדלקת הנרות..מנחה ערב ר"ה.......
 8:00שחרית............................................
 6:00מנחה..............................................
 6:30דרשה.............................................

 7:51....................י יו"ט..............זמן מוצא
 

 

 

ען ִדי טֹויֶעְרן אּון ֶער ֶוועט ַפאְרְׁשֵטיין אּון ִזיְך צּום סֹוף ִאים ֶעֶפענֶ 
אט ֶגעֶלעְרְנט. ואס ֶער הָׁ  ֶקעֶנען ַאֶלעס וָׁ

אְדֶנע, ֶעס ֶזעט אֹויס ֵזייֶער אְגן ִדי ֶוועְרֶטער? " מָׁ ְסַתם צּו זָׁ
ואס ֶוועל ִאיְך אֹויְפטּון ִמיט  אְבן פּון ֶדעם? וָׁ ואס ֶוועל ִאיְך הָׁ וָׁ

ר ִאין  אל ִאיְך ֶעְנֶדעְרׁש ֶלעְרֶנען ֶגעֶהעִריג?ֶדעם? ֶאְפׁשָׁ  ",ִדי ַצייט זָׁ
אֹויף ִדי ַאֶלע ַקְׁשיּות, ַדאְרף ִזיְך ַא ֶמעְנְטׁש ַאֵלייְנס גּוט ָאְנקּוְקן, 

ואס טּו ִאיְך ֶיעְצט אב ִאיְך ֶגעטּון ִביז ַהייְנט, אּון וָׁ ואס הָׁ ֶווען  "?"וָׁ
לֹויְפן דּוְרְך  עט ֶמען ֶזען ַאז ֶעסֶמען ֶוועט ִזיְך גּוט ַבאְטַראְכְטן, ֶוו

אְרִניְׁשט, ַווייל אֹויב ֶמען ִוויל נָׁאר  ִדי ֶטעג אּון יָׁאְרן ִמיט גָׁ
אְך ִניְׁשט ֶלעְרֶנען  ֶלעְרֶנען ֶגעֶהעִריג, אּון רֹוב ַצייט ֶקען ֶמען דָׁ
ֶגעֶהעִריג, אּון ַאַסאְך ֶמעְנְטְׁשן ֶקעֶנען ִבְכַלל ִניְׁשט ֶלעְרֶנען 

אְרִניְׁשט.ֶגעהֶ   עִריג, ֵגייט ַאֶוועק ִדי ַצייט ִמיט גָׁ
ואס  אל ִזיְך ַא ֶמעְנְטׁש ִניְׁשט צּוֶהעְרן צּו ֵאייֶנעם וָׁ ֶדעְרַפאר זָׁ
אְגן ַאַסאְך  פ פּון צּו ֶלעְרֶנען אֹויְפן ֶרִבי'ְנס ֶוועג, צּו זָׁ ֶרעְדט ִאים אָׁ

אְך ַאז ַזיינֶ  ואס ֶער ֶזעט דָׁ ה, ִאין ִדי ַצייט וָׁ ע ֶטעג ֵגייֶען ִאים תֹורָׁ
אְלְגט ֶדעם ֶרִבי'ן ַכאְפט ֶער  אְרִניְׁשט, אּון ֶווען ֶער פָׁ ַאִריֶבער ִמיט גָׁ

ה ואס ֶעס ֶוועט  .ַאַריין ַאַסאְך תֹורָׁ אג, וָׁ ֶעס ֶוועט קּוֶמען ֵאיין טָׁ
ִקים ִמְׁשַניֹות, ִדי ַאֶלע ְבֶלעֶטער  גּוט ִאים צּוִניץ קּוֶמען ִדי ַאֶלע ְפרָׁ

רּוְך, אּון ַאֶלע ַקאִפיְטֶלעְך  ן עָׁ ִנים ִאין ֻׁשְלחָׁ א, ִדי ַאֶלע ִסימָׁ רָׁ ְגמָׁ
אט ַאַרייְנֶגעַכאְפט אֹויף ִדי ֶוועְלט. ואס ֶער הָׁ  ְתִהִלים, וָׁ

אְלגְ  אְבן זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו פָׁ ן ֶדעם ֶרִבי'ן אּון קּוֶמען ַאז ִמיר הָׁ
אְלְגן ֶדעם ֶרִבי'ן  נָׁה אֹויף אּוַמאן, ַדאְרְפן ִמיר ֶזען צּו פָׁ ֹראׁש ַהׁשָׁ
אט אּוְנז  אּון ָאְנהֹויְבן ֶלעְרֶנען ְפַלייִסיג ַאזֹוי ִווי ֶדער ֶרִבי הָׁ

 אֹויְסֶגעֶלעְרְנט.
ה  נָׁ אִמיר ַמְמִׁשיְך ַזיין ֶדעם ֶרִביְנ'ס ֹראׁש ַהׁשָׁ אֹויְך אֹויף ִדי לָׁ

אִמיר ִמיְטֶנעֶמען ַאֵהיים ִדי ַאֶלע ֵהייִליֶגע ֵעצֹות פּון  ַגאְנֶצע יָׁאר, לָׁ
 ֶרִבי'ן, ֶוועט אּוְנז ַזיין גּוט אֹויף ִדי ֶוועְלט אּון אֹויף ֶיעֶנע ֶוועְלט.

ה( לָׁ צֹון", ַהְבדָׁ  )ַמֲחזֹור "ֵעת רָׁ
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