
 בדחי רבנן
 ?חסיד או מתנגד' משיח יהי

יצא שכאשר רבינו הזקן  ר סיפר"ח אדמו"ק מו"כ
היתה סיבה שבגללה הגיע לביתו של יהודי , מהמאסר
ולאחרי , "(שער איד'א עולם)"מחוג החסידים ' שלא הי

אריכות הדברים הוכרח רבינו הזקן להבטיח לו שיבקר 
, מהם' וכשביקר אצל א, שע גדולים'שלשה מהעולם

חסיד  -משיח ' מי יהי: שאל אותו גדול את רבינו הזקן
' משיח יהי: רבינו הזקןוהשיב ? שער'או עולם

שאם , והשיב רבינו הזקן? מדוע: ושאל. שער'עולם
שע לא ירצו לצאת עמו 'יתכן שהעולם, חסיד' משיח יהי
יסכימו גם , שער'עולם' אבל אם משיח יהי; מהגלות

לצאת עמו  - ניקעס'עול-קבלת להיותם –החסידים 

אבי , שער'זאל זיין א עולם)"  עול-מתוך קבלת מהגלות
 "(.ארויסגיין פון גלות

 (35' ד ע"חמ "תו – ב"ש תשי"משיחת שמחבה)

 "?מה הואיל בתקנתו"

מספרים על מלמד בעיירה קטנה ברוסיא שסבל על -
בגלל שהתייגע והרבה לדבר בלימודו , לא עלינו, הריאות

שהרי בעיירות )לו חלב ' ולא תמיד הי, עם הנערים
הסדר שבכל בוקר היו מוצאים ' הקטנות ברוסיא לא הי

וכיון שהעצה לזה , ...(חלב מעבר למפתן הדלתבקבוק 
צוה לו הרופא , "(פרישע לופט)"היא להמצא באויר צח 

 .להיות ביער
שהרי צריך , יכול לעזוב את המלמדות' המלמד לא הי

צריך גם לקיים , אבל לאידך, לפרנס את האשה והילדים
 .את ציווי הרופא

 שגם בהם היו לומדים, בימי הקיץ –? מה עשה המלמד
לומד עם הנערים ' הי, עם הנערים עד שבע לפנות ערב

מהשעה השמינית בבוקר עד השעה השביעית לפנות 
הנמצא בריחוק , רץ ליער... פונה לדרכו' ז הי"ולאח, ערב

, יער בעשר בלילהמגיע ל' והי, מהעיירה שש וויָארסט
ולאחרי ששהה ביער , לאחרי שעה וחצי או שעתיים

להספיק להתפלל , רץ בחזרה לעיר' הי, מחצית השעה
וכך קיים את ציווי ... קודם עלות השחר, "בזמנה"מעריב 
 ...!שוהה בכל יום ביער' שהרי הי –הרופא 

כאשר , אמנם קורה בין עשר לעשר וחצי בלילה' זה הי
ועל קרני השמש אין מה לדבר בכלל , לח' האויר הי

העיקר הוא שקיים את ציווי , אבל; "(ווען זון, וואּו זון)"
 ...!הרופא

 (201' ב ע"מ חי"תו – משיחת יב תמוז תשיד)

  ה"הקב' יכבלהפריך 

 אומרים דבר כל שעל באמריקא כהמנהג – הצחות ד"וע
 "(:דזשָאק א  )" בדיחה

' הי שכחו"( שע'עולם די פון)" הגדולים' בא מעשה
, שלם אינו אדם-בן שהרי – חסרון אחד כל אצל למצוא
 תכלית אינה שיאמר שכלית סברא כל, ובמילא

 מעלותיו את למצוא שיכול מי שישנו וכשם. השלימות
 הגדלות הנה, בעומק חבויים הם אם אפילו, הזולת של
, בתורה סברא אומר' הי מישהו שכאשר בכך היתה שלו

 הדברים אין היכן מוצא הוא' הי, דאורייתא פלפולא
 .מכוונים

 לאחרי מעלה של דין-לבית שבבואו, עליו מספרים, ובכן
 מעלה של ד"שב הוא הסדר והרי, שנה ועשרים מאה
 אם ולפסוק לבחון כדי, גדול כחו במה אחד כל שואל
 כאשר הנה – פחות או יותר, "עולמות י"ש" לו מגיע
 מעלה של ד"ב שכלפי וכיון, גדול כחו במה אותו שאלו
, השיב, האמת את לומר צריך אלא, עניוות לנהוג אין

 שיאמר ממנו ביקשו וכאשר. בתורה מונח' הי ימיו שכל
 המופלא אותו שאל. גדול כחו בזה שלא, אמר, תורה
: והשיב? רצונך מה ובכן: ה"קוב, מעלה של ד"שבב
 !...אותך אפריך ואני, פלפול – ה"קוב – אתה אמור

 (53' ז ע"מ חי"תו - משיחת יב תמוז תשטז)

 א לרמות את הרבי"א

ר סיפר שפעם נכנס איש אחד אל "ח אדמו"ק מו"כ –
ד תיקון למי "ושאל ע" יחידות"ש ל"ר מהר"אדמו

הוא התבייש לספר . שנכשל בדבר מאוס ביותר
כיון שרצה תיקון הוכרח , ולאידך, שהמאורע אירע אצלו

ואמר שיש התחכם  –ש על ענין זה "ר מהר"לספר לאדמו
וכיון , לו ידיד טוב שסומך ובוטח עליו בכל הענינים
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ביקש , שהלה מתבייש לבוא בעצמו ולספר במה נכשל
ולשאול  –מבלי לגלות את שמו  –ממנו שיכנס במקומו 

: ש עליו ואמר לו"ר מהר"הביט אדמו. תיקון על ענין זה
, לבוא בעצמו' יכול הי –? לשם מה הוצרך לשלוח אותך

  ...!א בא בשליחותךשהו, ולומר

 (205' ב ע"ימ ח"תויב תמוז תשיד משיחת )

 "טהור טהור"

צריך להתעופף אדם עם שני  –לפי הבנתם המגושמת 
ּפַאטשן מיט די )"לטפח בכנפיו ... כנפיים על גבו

" יודה"או אז  –"... קדוש קדוש"ולצעוק "( פליגלען
שצריך הוא ללמוד פנימיות ( מלמעלה)שאכן מראים לו 

 ...!התורה
-ר הצמח"אודות אדמו ר סיפר פעם"אדמוח "ק מו"כ –

בנו של )יעקב ישראל מטשערקַאס ' צ ר"צדק והרה
שניהם היו חתניו של  –( מרדכי מטשרנוביל' צ ר"הרה
והיו , שהתחנכו אצל רבינו הזקן –ר האמצעי "אדמו

ולאחר משך זמן התיישבו ', ללמוד יחד בעלי נוהגים
. כדי לזכות לגילוי אליהו' בדעתם לעסוק בתעניות כו

ואכן התענו במשך זמן עד שכבר לא היו בכחם לטפס 
 .כך שאירע שאחד מהם נשאר למטה', לעלי

... בסופו של דבר פגשו מישהו שלא הכיר את מקומו
( שוכבאו )יושב ' הלה הי. אליהם" להצטרף"ורצה 

בינו "( ן'טענה'ער פלעגט זיך אויס)"למטה ומתטען 
היתכן שלאחרי שכבר גמר להתענות מספר : לבין עצמו

אין לו  –וכבר קיים את כל הסיגופים , התעניות הדרוש
שלאחרי  היפך המפורש בספרים ,עדיין גילוי אליהו

וכיון !... ?בא גילוי אליהו, שעשאם כבר, ל"הכנות הנ
הרי סימן שמשהו פה אינו , על זהשאין שום תירוץ 

 "(...עּפעס שטימט דָא ניט)"כשורה 
עם יהודי מסוג " עסק"צ וחברו שיש להם "כאשר ראו הצ

 :החליטו ללמדו לקח... כזה
תיקון "לערוך  –נוהג לבוא מידי לילה בלילה ' הלה הי
או כדי להתטען אודות , לקונן על גלות השכינה, "חצות

שאז ישבו , "עבודתו"עסוק ב' ובשעה שהי. גילוי אליהו
 :והכריזו בקול, שפכו עליו מים מלמעלה –' הם בעלי

אצלו שכל מה " נתיישב", ואכן  ...!"טהור טהור"
( אודות הדרכים לזכות לגילוי אליהו)שכתוב בספרים 

... ששמע בעצמו קול מלמעלה', והראי, אמת הוא דבר
ועוד "... וזרקתי עליכם מים טהורים"וכבר נתקיים בו 

משה אמת "ומזה מוכח ש"... טהור טהור"הכריזו עליו 
 ...!"ותורתו אמת

חושב שצריך , שמצד ההגשמה שלו –ד "וכמו כן בנדו
לטפח בכנפיו ולצעוק , לעוף מישהו עם שתי כנפיים

אלא ... ואזי יתחיל ללמוד פנימיות התורה, "קדוש"
"( נָאכגעבן)"אין הזמן גרמא לוותר ולהתרצות , שעתה
, (כבסיפור האמור)שלו " שטותים"א את רצונו בהולמל

לא זו בלבד שהוא בעצמו אינו לומד , לעת עתה, ולפועל

ו על "שרוצה לפעול ח, אלא עוד זאת, פנימיות התורה
 .הזולת שגם הוא לא ילמוד

 (53' ט ע"מ חי"תו – י שבט תשיזמשיחת )

 ?מרידה במלכות

' ר סיפר פעם שבליובאוויטש הי"ח אדמו"ק מו"כ –
. בורח' הי, רואה שוטר' שכאשר הי, ליהודי בטלן גדו

יהודי כמותך שיושב כל היום ולומד : שאלו אותו
מה לו להתיירא  –' ומתפלל ועורך תיקון חצות וכו

, שלפני משך זמן שלח מכתב לקרוב, והשיב? משוטר
שעליו התנוססה דמות דיוקנו של הקיסר " בול"ואת ה

ת הדביק בטעו, (נהוג ברוסיא' כפי שהי)ניקָאלַאי 
ולא עמד על טעותו עד לאחרי , כשראשו כלפי מטה

המשיך  –ובודאי . שזרק את המכתב לתיבת הדואר
הבחין בכך הפקיד שהוציא את המכתב מתיבת  –בדבריו 
שביזה את המלך , וידע מיהו שולח המכתב, הדואר

של המדינה בהניחו אותו כשראשו "( אימּפערַאטָאר)"
 –כח של ניקָאלַאי בא , בראותו שוטר, ולכן. כלפי מטה

כדי שלא יתפוס אותו בגלל המרידה , בורח ממנו

 ...במלכות

 (261' ג ע"מ חכ"תו משיחת יב תמוז תשחי)

 מחזיר עטרה ליושנה

וכתב , פעם בא איזה מחבר לבקש הסכמה על חיבורו –
על כך " כח-יישר"שמגיע למחבר , הרב המסכים

ל "וכאשר הגיע המחבר הנ". החזיר עטרה ליושנה"ש
 –גדול " הארץ-עם"ונוכחו לדעת שהוא , לעיר אחרת

החזיר עטרה "היתכן לכתוב עליו ש: שאלו את הרב
, נעשה מסמרטוטים –נייר : והשיב הרב –? "ליושנה

 ...ל החזיר המחבר עטרה ליושנה"הנ" חיבור"ואילו ב

 (265' ג ע"מ חכ"תו משיחת יב תמוז תשחי)

 לקח בגימטריא יין

, תורה-פורים זאגן אין חדר פורים פלעגט מען בשעת
 האט...לקח יין איז בגימטריא אז, איינער געזאגט האט
 יין -.ניט עס שטימט דאך ?ס׳טייטש. אים געפרעגט מען
הונדערט און דרייסיק  איז לקח און ,זיבעציק גימט׳ איז

 עצה אן דא דער צו איז אכט האט ער געענטפערט ״אז
 אים האט מען .זאל נעמען נאכאמאל יין אז מען
 ווי מערער קומט דאך  אסאך יין מאל צוויי, געפרעגט

א  נאך מען נעמט אזוי אויב אז, ער ענטפערט. לקח
 לקח מאל צוויי: ווייטער אים פרעגט מען. שטיקל לקח

 דריי ווי אפילו און יין מאל ווי צוויי אסך מער דאך איז
 דאדף נעמען אז מען, ער געענטפערט האט? יין מאל

: די ביידע פון איינם ביז, יין אזוי פיל און אזוי פיל לקח
 וועט מען אדער, זיך אויס גלייכן וועט דער חשבון אדער



 אז במילא. ידע דלא עד פורים פון מצוה די מקיים זיין
 מרדכי לברוך ארור המן זיין קענען מבחין ניט ער וועט

 איז יין צי זיין מבחין ניט קענען ער וועט עאכו״כ אז איז
 .רווייניקע אדער מערער אדער, לקח גימט׳

  (555' ק תשכז א ע"שיחו – משיחת פורים תשכז)

 ?מה זה פרה

 אין מעשה בשעת דערמאנט מען האט דערפאר וואס
 קינד א ביי אמאל געפרעגט מ׳האט אז פארבריינגען דעם
 פרה המחליף לערנט ער אז ער זאגט, לערנט ער וואס

, ענגליש אויף אים דאס פארטייטשט'מ און, בחמור
 ווייס ער  צי געפרעגט אים איך האב, אידיש אויף אדער
 זאך א איז דאס אז ווייס ער אז ער זאגט, פרה א איז וואס
 קיין אבער האט ער, פיס און האט הערנער האט וואס
 אכט, יאר פינף אלט ער איז  ,פרה קיין געזען ניט מאל
 קיין פרה קיין האט ער אבער, יאר צוועלף, יאר צען ,יאר
 געזען ניט מאל קיין האט ער אז במילא, געזען ניט מאל
 .וואס ווייס איך איינרעדן אים מען קען פרה קיין

 דארט ער בריינגט והנזיר המלך בן ספר א דא איז'ס-
 מלך א פון א משל דארטן ער זאגט, משלים פארשידינע

 האבן געוואלט ער האט, טפש א זון א געהאט האט וואס
 ער האט, לערנען געשיקט אים האט ער, נחח אים פון

סמיכות  באקומען האט ער ביז, זמן ריבוי א געלערנט
 און, אים צו געקומען מען איז דערנאך, רבנות אויף

 קיילעכדיקע א מ׳האלט בשעת אז געפרעגט אים מ׳האט
, האנט די עפענען מען וויל דערנאך און, האנט אין שטיין

 עפעס דאס וועט במילא, פאלן קען ארויס שטיין די און
צי  באצאלן דארף ער צי שאלה די איז, 'וכו צוקלאפן

 איז'ס אז גענטפערט ער האט, באצאלן ניט ער דארף
 א האלט אויב ער, האנט אין ער האלט וואס תלוי

, קליינער א היזק דער זיין דעמולט דאך וועט, פינגערל
 מורא צו וואס ניט ער האט, קלינע זאך א ס׳איז ווארום
א , שטיין-מיל א האנט אין האלט ער אויב אבער, האבן
 און  ,הרחיים בית אין איר מיט מאלט'מ וואס שטיין
 שטיין-מיל די קען האנט די עפענען וועט ער אויב

 שטיין-מיל א אז געלערנט ער האט דאס איז, ארויספאלן
 .זיין מזיק קען

 (635' תשלו א ע ק"שיחו - משיחת פורים תשלו)

 ?שמש או לבנה

 איז ליובאוויטש אין .....פון געהערט אמאל האב איך -
, משולח דער יחיאל געהייסן האט וואס איינער געווען

 און -, רב צום צוגיין געקומען איז ער, ער דערציילט
 אריינגעקומען איז - רב וועלכען בא געזאגט איהם האט
 אז, רב דער איהם זאגט - ס'רב דעם - זיינער זון דער
 זאך יעדער זאגען געהאט ליב האט ער, זון מיין איז דאס

 ס׳איז, א זון ניט ס׳איז געזאגט איהם  ער האט, קאפויער
 .לבנה א

 א, ער זאגט, לבנה א עפעס וואס, רב דער איהם זאגט
 די פון סאיינ זיין דאך ס׳קאן, לייבטן דאך דארף איד

 וואלט, לבנה א אדער זון א אדער זיין דאך קאן, ביידע
 מוז, ־בארד לאנגע א געהאט עס ואלט, זון א געווען עס
 געבליבן איז במילא זון קיין ניט איז דאס אז זאגען מען
 .לבנה א איז דאס אז

 (504' א ע ק"שיחו - משיחת פורים תשכט)

 "כבוד התורה"

 ער איז( לענינגראד) פעטערבורג אין א איד געווען איז'ס
 מיטן דערמאנען עם ניט איך עולם האמת וועל אין שוין

 פלעגט אוו ,חכם תלמיד דיקער'א מורא געווען -נאמען
 אימיצער האט זיך ךדערנא, תפלין מיט כל היום זיצן
" שנעל"האט עם עפעס אזוי א עם פארטשעפעט און מיט

 ער גיט אז זיין וויסן זאל ער האט ער עם געזאגט ,געטאן
 .אלמער מיט תורהן א" שנעל"א

 (514' תשלא ב ע ק"שיחו - א תשלא"משיחת כמנ)

 בריא לחלוטין

מען  אין חדר פלעגט אז, בארוכה אמאל גערעדט ווי ןאו
א מרה  געווען איז'ס אז ,מעשה די אמאל דערציילן

 האט שוין געמוזט ער אז ביז אזויפיל אויף, ניק'שחורה
אים מלא  פון געקומעו ער צוריק איז ,דאקטאר צום גיין

 שמחה גדולה די אזוי איז מען עם וואס פרעגט ,שמחה
 זאגט ,(א חולה מסוכן ער איז אז האט דאך געוואוסט'מ)

 ער איז אז געזאגטדער דאקטאר האט , וואס הייסט ער
 .הכל בסדר

 זאגט?דעם דאקטאר האסטו געוויזן עם וואס מען זאגט
 מיין און, פוס געזונטע האב עם געוויזן מיין איך, ער

, בין געזונט אז איך געזאגט האט ער מיר ,האנט געזונטע
 קריינקע די האסט עם באוויזן! אהיים אוועק איך בין

 וועט געהאט ער ער האט מורא, ער ניין זאגט-? קאפ
 צום ער געגאנגען איז, געזונט ניט ער איז אז אים זאגן

באצאלן דעם  דארף'האט באצאלט וואס מ דאקטאר און
, ער איז געזונט הערן אז כדי אבער ער זאל ,דאקטאר

האט עם  און ,ספק אין איינגעשטעלט ניט האט ער זיך
 די קראנקע האנט ר״ל אוו! פוס געזונטע די באוויזן
 .באוויזן קראנקע קאפ האט ער ניט דיאדער 

 (555' תשלא ב ע ק"שיחו - תשלא א"כמנ משיחת)

  



 "איפכא מסתברא"

 בשעת פארוואס, הצחות ד"ע זאגן מען פלעגט חדר אין
 אוו, עליכם שלום ער זאגט צווייטן א טרעפט איינער
 דערפאר דאס איז, שלום עליכם אים ענטפערט יענער
 שלום מיר זאגסט דו, מסתברא איפכא זאגן וויל ער וואס

 .שלום עליכם פארקערט  - ניין איך זאגט, עליכם

 (251' תשלד א ע ק"שיחו - משיחת יט כסלו תשלד)

 מפספסים את הנקודה, מרוב החריפות

 - בר פאר  קינדער  אריין גייען עס- געווען  אמאל מ׳איז
 .שאלה א זיי בא איך פרעג  לזמן מזמן איך -  מצוה

 און, אינגל  אטענעררגע א  אריינגעגאנגען איז דערנאך
דערנאך פרעג  .ביי עם געפרעגט אפאר שאלות האב איך

 צי - יד לו שאין ח״ו מי ,דין דעד איז ווי :איך ביי אים
 זיכער  ער  זאגסט? ראש של  תפילין  לייגן ער דארף
 -?  פארוואס: איך זאג. ראש  של  תפילין לייגן ער דארף

 כל"  שטייט עס - ער  זאגט -  טאקע אמת וואס דערפאר
קען דאך ניט זיין  דא און, "שנים יהיו עיניך  שבין זמן
? דאך ניט לייגן קיין תפילין של יד ןער קע  "שנים"

נט 'פסק'אזוי ווערט אפגע, כ דארף ער לייגן"אבער אעפ
 .'וכו

 האט ער אויב,  פארקערט דין  דער איז ווי: אים איך זאג
 וק״ו כש״כ: ער זאגט? האנט א  האם און קאפ  קיין  ניט
 ער אז מה דאך :האנט  דער  אויף לייגן דארף  ער אז

 זמן כל" אז שטייט דעמולט כאטש, האנט קיין  ניט האט
 פון פארקערט מען טוט  אעפ״כ, "שבין עיניך יהיו שנים

 ניט  האט  ער אז; קאפ  יא אויפן מ׳לייגט און פסוק דעם
 זמן כל"פון  פסוק קיין ניט שטייט דארט וואס, קאפ קיין
 פון גאר אן  הויבט'מ -  ואדרבא, "שנים יהיו ידיך שבין
 .האנט אויפן  לכה״פ לייגן ער דארף -  דעם

 ניט עפעס זיך כאפט ער אז געכאפט זיך ער האט דערנאך
 די ניט שטייט פארוואס. ..זיך דעדט דא וואס וועגן
 אזוי אויב  :געפרעגט אים ביי האב איך?  שאלה

 געכאפט זיך ער האט? פס״ד דער  ניט  שטייט פארוואס
 . . .ניט דא שטימט עפעס אז

 (525 'ב ע תשלט ק"שיחו - ק תשא תשלט"משיחת מוצש)-

 עני עשיר

אז אין א טריין זיינען  ,אין רוסלאנד איז געווען דער סדר
די צווייטע  ,די ערשטע מחלקה ,געווען דריי מחלקות

מחלקה און די דריטע מחלקה האט כ״ק מו״ח אדמו״ר 
געזאגט אז אן ארעמאן פארט אלעמאל מיטן ערשטן 

ווארום וויבאלד אז ער דארף סיי ווי לייען פאר  ,קלאס
ער גייען אין אן אופן אז ער זאל  וועט ,דער נסיעה

משא״כ דער וואס פארט אויף  ,לכה״פ פארן בהרחבה

מאכט ער א חשבון צי ער קען  ,עלטזיינע אייגענע ג
 ,און אויב ער איז א גביר ,באצאלן פארן דריטן קלאס
אבער אויפן ערשטן קלאס  ,פארט ער מיטן צווייטן קלאס

 ".לאו כל יומא מתרחיש ניסא"

 (524' תשלח ג ע ק"שיחו - פ עקב תשלח"משיחת מוצשק)

 "כבוד תלמידי חכמים"

ניט  וויל איך) רב א דייטשין אויף דערציילט'מ
 ,איד פרומער געווען א איז וואס-( נאמען זיין דערמאנען

 דעד אויף היהדות הפצת אין געווען עוסק זיך האט
 אידן כו״כ געווען מציל האט און, דייטשישער שפראך

 איינער איז אמאל אז- אידישקייט בלייבן ביי זאלן זיי
 זייטיקע וועגן רעדן צו אים אויף צו אריינגעגאנגען

 איז יענער און, (תומ״צמיט  פארבונדן ניט) ענינים
א  מיט צי)היטל  א מיט אים צו אריינגעגאנגען

 .ארויסגעטריבן אים ער האט-( יארמולקע

 אים האסטו פארוואס: רב ביים געפרעגט מען האט
 אים דארף ער- הייסט וואס: ער זאגט? געטריבן-ארויס

 .כבוד אפגעבן

; נוגע ניט טאקע אים איז( רב דעם פון) פרטי כבוד זיין
, קהילה פון א אידישער א רב אבער דאך איז ער אזוי ווי
 .כבוד אפגעבן ער אים דארף

 ?געווען בכבוד פוגע דיר ער האט וואו: אים מען פרעגן

" שטאט ראט" דעם צו אריין וואלט ער ווען: ער זאגט
 ער וואלט, (שטאט מיט דער אן פירט דעם וואס צו)

 גלייך וואלט ער! ?מיט א היטל קומען געםמייעט
 גייט ער ווען און - פרוזדור אין היטל די אויסגעטאן

 !א היטל מיט אריין ער גייט מיר צו אריין

 מצד האבן דאך מען דארף א היטל: אים מען פרעגט
 ?יר״ש

 וועגן דאך מ׳רעדט - יר״ש וועגן רעדט ווער: ער זאגט
 ווי מיר צו זיך באציען ער דארף, מיר בא זיין באזוך

  !בישראל א רב צו באציעןזיך  מ׳דארף

 - א צחות גלאט איז דאס אז געמיינט פריער האב איך]
 וואס איינעם פון דאס געהערט האב איך אז וואנעט ביז

 ער און( אליין רב דעם צי) אדון ס'רב דעם האט געקענט
 צו איז'ס ווער-" עובדא הוה' בדידי" וועמען ווייסט מיט

 ,געווען משלח האט ער וועמען און, אריינגעגאנגען אים
האט  ער- ענינים קיינע געהאלפן ניט האבן עס אז ביז

 פאר זיצן ניט ער טאר הרבנות כבוד מצד אז געהאלטן
א  אז געוואוסט האט ער וואס אע״פ, אים מיט א היטל

 .[שמים יראת מיט היטל איז פארבונדן

 (155' ע תשלט א ק"שיחו - פ חיי שרה תשלט"משיחת מוצשק)
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