
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ח"צגליון  - לפ"ק ב"פתש בהרפרשת 
 

.די שכנים זענען געווארן איבערגעדרייט
ווי מען רופט אים, איז א שטארק ענערגישער אינגערמאן,  ,ר' יאסי

פול מיט חיות און לעבהאפט, וואס האט א קלארע מיסיע און לעבן, 
שהוא  סיבה מקרב צו זיין בחורים וואס זענען מחמת איזה

שקייט, ווי יארויסגעפאלן פון א ישיבה, און באדארפן חיזוק און איד
ון גייסטישן געביט, און בכלל חיזוק אין זייער עמאצינאלן א אויך

זיך אומצוקוקען אויף זיי און זאגן א גוט ווארט וכו' כאפן א שמועס 
מיט זיי און השקפה אדער חסידות, זיי געבן א געפיל פון קרבת ה', 
און זיי מאכן פילן אז אידישקייט האט א שייכות מיט זיי, דאס איז 

 ס ברענט און אים,ממש זיין פאך, עס ליגט אים און די בלוט און ע
 .ער באטראכט דאס ווי אן עבודת הקודש, און א הייליגע מיסיע

מיט די צייט האט ער אנגעהויבן ווערן מער און מער באוויסט, ביז 
באקומט א  איין טאג סוף חודש אלול איז עס געווען, ווען ער

, אויפן ליין איז ר' גבריאל, אויך זייער אן רוףפון עטעל
ענערגישער אינגערמאן, וואס האט א ווארעם נער עאיבערגעגעב

הארץ פאר די סארט בחורים, ער שטעלט זיך פאר, און גייט גלייך 
 .צו צום ענין

זאל 'אזוי ווי עס איז פארהאן א גרויסער פארלאנג אז מ
צוזאמשטעלן א פאסיגע מסגרת פאר בחורים וואס האבן נישט קיין 

א אס ארבעטן שוין דהיינו בחורים וו שום מסגרת פון א ישיבה,
, אדער פאר אזוינע בחורים וואס א האלבן טאגאדער גאנצן טאג 

ארבעטן זיי אויך נישט, און  און בכלל נישט און א ישיבה, זענען
איז דא א איד מיטן נאמען ר' 'זיכען א פאסיגע מסגרת, און היות ס
מיט אים, און ער געבט זיך אפ  יעקל וואס איך בין פערזענליך נאנט

ן פארשאפן די נויטיגע פאנדן פון די רעגירונג פאר אזוינע מיט
ווייל די  בחורים וואס די רעגירונג געבט געלט פאר דעם צוועק,

צענערלינג,  רעגירונגס אינטערעס אין דעם איז, צו ראטעווען דעם
ער זאל זיך נישט דערקייקלן צו פארברעכנ'ס אדער ערגערס מילא 

עבן די נויטיגע פאנדן מען זאל זיך ס צו געאיז עס זייער'ס אינטער
אפגעבן מיט די סארט פעלער ווי עס באדארף צו זיין און 

 .ארויפברענגן דעם צענערלינג על דרך המלך

צוריק צום ענין אשר ע"כ, זוכט דער ר' יעקל א פאסיגן מענטש 
אנצופירן מיט אזא פראגראם פאר די סארט בחורים, וואס ער זאל 

, וואס פארשטייט אין דעם שטאבצוזאמענשטעלן א ספעציעלער 
צושטעלן פאר די בחורים אלע זייערע  זיי י זאלןופעלד, אז

זאל זיין 'ר וועט זעהן אז סבאדערפענישן, ברוחניות ובגשמיות, און ע
באצאלט געהאלט וועכנטליך, און היות ער האט געהערט איבער 

 .זיינע קוואליפיקאציעס, טראגט ער אים יעצט אן דעם פאסטן

פששש.... סהערט זיך ממש ווי א חלום, דאס איז דאך ממש וואס ר' 
ער ארבעט  יאסי אטעמט טאג און נאכט, נאר איין חילוק איז דא,

נויטיגע פאנדן, אויב קען זיך דאס אויסארבעטען, פשששש.... אן די 
 .נישט פארהאן בעסערס ווי דעם

די צוויי האבן אפגעשמועסט א באשטימטע צייט אין א פלאץ ווי 
צווייטע און  זיך צו טרעפן, און די באגעגעניש האט געברענגט צו א

פרטי אזוי אויך צו א דריטע, און נאכן אויסהאמערן אלע פרטים און 
הפרטים, איז געווארן אפגעשמועסט אז די מסגרת גייט זיין אזא 

ישיבה מסגרת, ווי מען וועט צושטעלן -מין היכי תמצא פון א כולל
פאר די בחורים א פולער סדר היום יעדער לויט זיין ווילן וויפיל ער 
קען דערהייבן, פיל מיט סיפוק און הנאה יעדער לויט זיין יכולת, וכו' 

ען האט זיך געגעבן די האנט מיט פיל הארציגע ברכות, וכו', מ
און אז  פיל הצלחה און ברכה ווינטשענדיג זיך איינער דעם אנדערן

 .בסייעתא דשמיא ס זאל זיך אויסארבעטען אויפן בעסטן אופןעאל

ישיבה ????? ביידע סיי ר' יאסי און סיי -ווי אזוי גייט הייסן די כולל
ע קירבה און שיייכות צום הייליגן צדיק ר' יעקל לעבן מיט א שטארק

פון ריבניץ זי"ע, האבן זיי ביידע מחליט געווען, א נאמען צו געבן 
פונעם ריבניצער צדיק  ישיבה על שמו הקדוש והטהור-כולל דעם
 .זי"ע

ווי און וועלכן לאקאל גייט זיין די מסגרת ?? אויף דעם האט ר' יעקל 
ט ווי ער וואוינט איז פארהאן א מציע געווען, אז דארט און די געגנ

ביהמ"ד מיט אלע איינריכטונגען, א אוצר הספרים, א קאווע שטיבל, 
נוצן פאר א חדר שיעורים, דער ביהמ"ד  קען'א עזרת נשים וואס מ

אז  ווערט באנוצט נאר אום שבת קודש, ע"כ האט ר' יעקל געזאגט,
און אלע ער האט שוין פון פריער געפרעגט רשות פון אלע שכנים, 

האבן מסכים געווען בפה מלא, אז יא מקען נוצן דאס ביהמ"ד 
וואס זאל דינען פאר א פאסיגן לאקאל פאר די  גענצליך אומזיסט,

 .בחורים

די ימים טובים זענען פאראיבער, און מודעות זענען  ,אומר ועושה
פאנען האבן אנגעהויבן קלונגען אין עצושפרייט געווארן, און די טעל



ר"ח חשון איז פארגעקומען דער מעמד הפתיחה, און די  גרויסן,
 .ישיבה איז ארויס אויפן וועג-כולל

דער ווינטער זמן איז געווען א סיפור פון הצלחה, צו יעדנס 
צופרידענהייט, מען האט אריינגעלייגט גרויסע כוחות, און די גוטע 
תוצאות האבן זיך שטארק אנגעזעהן, פארשטייט זיך אז פראבלעמן 

האט זיך כסדר געדארפט 'ענען שטענדיג אפירגעקומען, און מז
אבער וועגן דעם איז דאך דא דער געטרייער  .ספראווען מיט דעם

 , וואס געבט זיך אפ מיט אן אויסערגעווענליכע געטריישאפטשטאב
 .וויפיל סאיז נאר שייך מיט זייער ארבעט,

האט זיך געדארפט 'איינע פון די פראבלעמן מיט וואס מ
פארספראווען, איז געווען, אז מיט די צייט האט אנגעהויבן ווערן 
דארט אינדרויסן פונעם בנין אזא מין מקום פון התאספות ביי די 
נעכט, כאטש ביינאכט איז קיין מסגרת נישט געווען, בכל זאת היות 

פון  חבריםדארט איז געווען א גרויסער פרייער ליידיגער פעלד, און 
די בחורים האבן געוואלט זיך טרעפן מיט זיי, האבן זיי דאס געפונען 

קארס זענען אנגעקומען דארט ביינאכט,  פאר א פאסיגן פלאץ,
מוזיק פון די קארס האבן זיך אנגעהויבן הערן ביי די נעכט אויף 
הויכע טענער, הויכע גערודער פון באל שפילערייען, זענען געווארן 

די שכנים האבן זיך אנגעהויבן לאזן הערן, און אן אפטע ערשיינונג, 
לאו דווקא בניחותא, ר' יאסי'ס וואויס מעיל האט אנגעהויבן פיל 
ווערן מיט קולות פון די צארענדיגע שכנים, וואס זענען געקומען 

און מיט רעכט, אבער היות ביי די נעכט שעות איז שוין  מיט טענות
אץ, איז נישט געווען עכט נישט געווען דארט אויפן פל שטאבקיין 

 ווער עס זאל נעמן די זאך און די הענט,

וויפיל מען האט זיך געבעטן ביי די בחורים, איז דער פראבלעם 
נישט געווארן געלייזט, בעיקר ווייל לויט די טענה זייערע, האט דאס 

ווייל זיי אליין קומען שוין  נישט געהאט אינגאנצן עכט מיט זיי,
האט געהאט מער מיט די חברים זייערע, וואס נישט דארט, דאס 

האבן זיך דערוויסט פון דעם פלאץ, און האבן אנגעהויבן קומען אהין 
ביי די נעכט, און עס שוין בכלל נישט געווען אין זייערע הענט און 
אין זייער שליטה, און וויפיל זיי בעטן זיך ביי זיי נישט צו קומען 

 חבריםקומען אהין מיט אנדערע  אהין, העלפט דאס נישט, און זיי
 .זייערע, און זיי קענען גאר נישט טוען דערצו, לפי דבריהם

אזוי איז אריבער דער גאנצער ווינטער, בחורים זענען געשטיגן 
האט 'יעדער לויט זיין דרגא, עס איז נישט געווען איינער וואס מ
י און נישט געקענט אנצייגן אויף אים א שינוי און זיין התנהגות סי

מענטשליכן געביט, און סיי אינעם רוחנית'דיגן געביט, צוויי בחורים 
זענען אפי' חתנים געווארן משך דעם ווינטער, דער סיפוק הנפש פון 

  .יעדן איינעם איז געווען געוואלדיג

 .און דא דארף מען אנהויבן טראכטן פונעם נייעם זומער זמן

באקומט איין טאג א  דא איז געקומען דער איבעראשונג, ר' יאסי
טעלפון קאל פון ר' יעקל, אז ער וויל סקעדזלן א וויכטיגע מיטינג 
מיט אים, נאך יענעם טאג זענען זיי געזעצן ביים טיש צוזאמען פאר 

 א מיטינג, וואס גייט פאר ????

הייבט ר' יעקל אן אזוי, די רעגירונג'ס פאנדן קלאפט עפעס נישט 
פארשידענע  יין ביי יעדן בחור, וועגן אלס אזוי ווי עס באדארף צו ז

אויסגערעכנט, חלק בחורים  וואס ער האט אים אויפן פלאץ סיבות
דערפון איז אז ט און חלק נישט, וואס דער באדייט עווערן געפאנד

קאסע, דאס אליין וואלט מען נאך ווען  פעלט געלט און די סע
כנים געקענט אריבערטראגן, דער עיקר פראבלעם איז, אז די ש

האבן געמאכט א ויצעקו און מיט רעכט, אז אזוי גייט עס מער נישט 

פון וואס צו  קענען אנגייין, און אויפן קומענדיגן זמן איז נישט דא
 רעדן, קיין ישיבה גייט דא מער נישט זיין,

זיך צוקריגען מיט זיינע שכנים קען ער זיך נישט ערלויבן, אשר על 
אז פארן קומענדיגן זמן דארף מען כן איז דער באדייט פון דעם, 

ישיבה זאל זיך -ווי די כולל גיין זוכן א נייעם לאקאל צו דינגען,
קענען אויפהאלטן, און דאס איז שוין עפעס וואס קען אפקאסטן א 
שיינע פאר אלפים א חודש, און דאס איז אים שוין אומעגליך 

ט די צוצושטעלן, היות סיי ווי האט ער דאך שוין א פראבלעם מי
איז געווען דער טרויערדיגער אויספיר, זעהט ער ממילא קאסע, 

נישט וויאזוי די ישיבה זאל קענען אנגיין און עקזעסטירן אויף אזא 
 .דעם קומענדיגן זמן אופן

האט פאר ר' יאסי באטראפן די  .ווי א דינער און מיטן העלן טאג
רט, בשורה, אזא מין סיפוק הנפש וואס ער האט דעם זמן געשפי

וויסענדיג אז ער האט די נויטיגע כלים און פאנדן צי העלפן די 
בחורים, האט ערנאך און זייין לעבן נישט געשפירט, פארמאכן די 
מסגרת מיינט פאר אים, פארמאכן דאס מויל צו אטעמען, דאס איז 
מצידו, און וואס טוט זיך מצד די בחורים וואס זענען אזוי אנגעוויזן 

ר זייער ווייטערדיגן שטייגן, וואס טוט מען דא אויפן פלאץ?? פא
 ?????. ווי אהין ווענדט מען זיך ?????

נאכן זיך איבערקלערן, האט ער מחליט געווען אז ער מוז זעהן זיך 
צו טרעפן מיט די שכנים פערזענליך, און זיי מיטטיילן במה דברים 

 א געוואלדיגע הייליגע ארבעט עס ווערט דא פאר אמורים, וואס
געטוען, און זיי געבן צופארשטיין דעם מצב, און זיי מסביר זיין אז 
זיי האבן א חלק און הצלת נפשות ממש פון דורי דורות, און סגייט 
בלי שום ספק ווערן צוגעשריבן צו זייער חשבון די אלע שמירת 
התורה והמצוות וואס גייט ארויס קומען פון די בחורים, פון איצט, 

 .תעד סוף כל הדורו

ממחשבה למעשה, ר' יאסי האט געשאפט א רשימה פון אלע שכנים 
בעטענדיג  פאון נומער, און אנגעפאנגען ארומקאלן,עמיט זייער טעל

און  וויל זיך זייער שטארק טרעפן פערזענליך מיט זיי, אז ער
דער  נאכן זיך טרעפן מיט זיי, האט וואונדעראיבער  וואונדער

שפראך  נג פון ר' יאסי, און די הארציגעאיידעלער און ווארימער צוגא
צו זיי מער ווי טויזנט ווערטער, און בעיקר  עדטזיינע וואס האט גער

די אמת'דיקייט פון זיינע ווערטער, האבן געטוען דאס זייעריגע, און 
און בעיקר דורך דעם וואס האט ער געגעבן  יא, ער האט געפויעלט,

חלק און הצלת נפשות ממש, דעם געפיל פאר יענעם, אז ער האט א 
פון דעם שכן איז ער געגאנגן צום צווייטן, און פון צווייטן צום דריטן, 
וכו' וכו'  איבעראל חזר'ט זיך איבער די זעלבע מעשה, ער גייט גאר 

ץ פון ברכות און טיפע שעצונג אויף די אארויס פון יענעם מיט א ט
ער אלע שכנים ביז הייליגע ארבעט וואס ער טוט, אזוי איז ער אריב

ער איז אנגעקומען צום שכן וואס וואוינט פונקט אנטקעגן איבער, 
וואס משום מה האט ער ביז יעצט נאך נישט מצליח געווען אים צו 

פון און עכאפן, ענדליך האט ער אים געכאפט, אויפן טעל
אפגעשמועסט מיט אים א צייט ווען ער קומט פערזענליך אריבער 

 .אים זיך צו טרעפן מיט

אן אנדערע מעשה, דער דאזיגער שכן  דא איז אבער געווען א גאנץ
עפענט עאיז שוין געווען איינמאל אן הארט קערל, און דער האט ג

א מויל אויף ר' יאסי אזש שוים איז אים געגאנגן פון די ליפן, דאס 
גאנצע רעגעניש און צארן וואס האט זיך אין אים אנגעזאמל'ט משך 

נטער, איז יעצט ארויס געקומען, ער האט נישט דעם גאנצן ווי
געזאלעוועט קיין ווערטער, און נישט אויפגעהערט פארפירן, אז דא 

 גייט קיין ישיבה מער נישט זיין, אויף זיין גאראנטי וכו' וכו'



ר' יאסי פראבירט מיט זיין אייגענארטיגן ווייעכן רעספעקטפולן 
ט אהער ער פראבירט צוגאנג, עס ארבעט אבער נישט, ער פראביר

אהין, דער שכן איז פארעקשנ'ט און אפשר מיט רעכט, ער רירט זיך 
טראכט  ,געוואלד .נישטא פון וואס צורעדן ,נישט פון זיין שטעלונג

צו זיך ר' יאסי, ביז אהער בין איך זיך שוין דורכגעקומען מיט א יעדן 
ארמאכט שכן, און יעצט?? צוליב איין מענטש זאל די ישיבה ווערן פ

??? דער ווייטאג איז זייער גרויס, עס ציפט אים ביים הארצן, ער 
שפירט ווי הונדערטער טאן ליגן אויף אים און דרוקן אויף אים, בלית 
ברירה ענדיגט ער אפ דעם געשפרעך, מיט אן אנטשולדיגונג פארן 
גורם זיין צער פאר דעם שכן, און באדאנקט זיך פאר אים, פארן 

צן דאס פלאץ פאר ביז היינט, און פארלאזט דעם כאטש לאזן נו
 .פלאץ מיט שווערע געפילן, און מיט וואקעלדיגע טריט

אריינזעצענדיג און די קאר זיינע האבן די מחשבות פון ר' יאסי אים 
איז עס דען מיינע פערזענליכע קינדער ?? עס איז  אנעפאנגן טראגן,

וואס לערנען אין די אט די טייערע בחורים  גאר קיין ספק נישט אז
ריבניצער  וואס איז נקרא על שמו הק' פונעם הייליגן ישיבה-כולל

צדיק זענען זיינע קינדער, זאל ער זיך פארען דערמיט, דאס איז 
דאך זיינס, איך נעם דעם גאנצן פעקל אין איך טראג עס אריבער 

 .צום צדיק, זאל ער טוען דערמיט וואס מען דארף

פארט פונעם שכן גלייך אריבער צום הייליגן  ר' יאסי ,אומר ועושה
 און ציון, מיט א אנגעלייגטן הארץ, און מיט א געשטיקטע האלז,

טרערן און די אויגן, גייט ער צו צום ציון, ער עפענט דאס תהלים'ל 
די הייליגע ווערטער  און קען זיך נישט קאנצעטרירן אנהייבן זאגן

אינערליכער שווערער  פון תהלים פאר גרויס צער, דער גאנצער
איז אים יעצט  געפילן לאסט וואס האט אים געהאט ארומגענומען,

ארויף געקומען, און אט פילט ר' יאסי אז ער פארלירט קאנטראל, 
יא דא מענטשן נישט דא מענטשן, עס אינטערסירט אים נישט 
בכלל, ער ברעכט אויס און היסטערישן געוויין, רבי!! הייליגער רבי!! 

וועם פארלאזסטו דיינע תלמידים ???? דו ביזסט דאך דער אויף 
הייליגער צדיק, וואס האט אזויפיל געטוען מקרב צו זיין די רוסישע 

צו אידישקייט, הייליגער רבי די הצלחה פון די בחורים דעם  אידן,
זמן איז געווען עפעס אויסטערליש, די גאנצע המשך פון זייער 

יין א גאנג, הייליגער צדיק, איך נעם שטייגן איז אין א סכנה פון ג
אראפ פון מיר דאס אחריות, איך געב דאס דיר איבער, טוע וואס די 

איז דיינע קינדער, דו פארע זיך מיט זיי, און אזוי האט ער 'ס ,ווילסט
ממשיך געווען מיט הארציגע דיבורים א לאנגע צייט, ווען טרערן 

עשפירט אז ער איז שוין גיסן זיך פון זיינע אויגן, ביז ער האט ג
, און אזוי תהליםמסוגל אנהויבן צו זאגן די הייליגע ווערטער פון 

דערזעהט ער זיך זאגן איין קאפיטל נאכן צווייטן, לאנגזאם מיט א 
געוואלדיגע התעוררות ביזן זיך דערזעהן ענדיגן דעם גאנצן ספר 

, אזאך וואס האט אים גענומען אפאר שעה, זאגענדיג תהלים
 .מיט כוונה און מיט א שטארקע רגש און התעוררות הלב טליךשטא

אפן פלאץ, ער גייט צו די מצבה  תהליםר' יאסי לייגט צוריק דעם 
לייגט ארויף די הענט  געבט א קוש,

און לעהנט זיך אן אויף די מצבה, און 
שעפשעט א שטילער געבעט אז דער 
אייבערשטער זאל אנעמען זיינע 

עם הייליגן תפילות און זכות פונ
צדיק וואס ליגט דא, און אז ער זאל 
זיין א מליץ יושר פאר די תלמידים 
 הנקראים על שמו וכו' וכו', נאכדעם

ווענדט ער זיינע טריט, ארויס פונעם 
בית החיים, ער גייט אראפ דעם 

אויפן וועג צוריק צו די קאר זיינע, מיט פיל גרינגערע טריט  בערגל,
ער איז סמוך ובטוח, אז זיינע תפילות  יון,ווי ארויפגייעדיג צום צ

זענען נתקבל געווארן און הימל, בזכות פונעם הייליגן צדיק וואס 
 .ליגט דא, וואס די ישיבה איז נקרא על שמו

די הענט,  וואשןר' יאסי גייט צו צום שטיבל פון נטילת ידים, זיך צו 
ער נעמט  פארן,ם נאכדעם גייט ער צו די קאר זיינע, וועלנדיג אהיי

פון זיינע וואס ער האט געלאזט ליגן און עאון די האנט דעם טעל
קאר, און ער זעהט א מיסט קאל, ווער איז דאס ??? ער געבט א קוק, 

נאר פאר א פאר שעה  הארטער שכן וואס האט אים עריענ דאס איז
צוריק געגעבן ווי עס ברויך צו זיין, און זיך בשום אופן נישט געלאזט 

 רעדן,

וואס וויל ער ??? יא צוריק קאלן נישט צוריק קאלן?? אזוי 
פון צוקלינגט זיך ווידער, ער געבט עקווענקלענדיג זיך און דער טעל

צוריק נאכאמאל, ווער  א קוק, ווידער דער יעניגער שכן ער קאלט
ווייסט? אפשר האט ער מחליט געווען אז ער האט נאך צוצולייגן 

ויפהייבן נישט אויפהייבן ??? א דרוק עפעס צום פסק זיינעם, יא א
מיטן פינגער אויפן קנעפל און ער הערט זיך אריינזאגן אונעם 

ר' יאסי  און פון די אנדערע זייט הערט ער צוריק, פון העלאו?עטעל
?? יא ענטפערט ער מיט וואס קען איך העלפן ???  הער זיך איין ר' 

פון מיין שטוב האט יאסי הייבט אן דער שכן זאגן, נאכן אוועקגיין 
 האב זיך צו מיר געטראכט,'מיר באפאלן שטארקע חרטה געפילן, כ

מילא מיט'ן נישט וועלן מסכים זיין, קען מען נאך פארשטיין אבער 
איז דיר דאך זיכער נישט געקומען, סוף כל סוף האב איך  א פסק??

זיך מתבונן געווען, טוסטו דאך אויף א וועלט, טא פארוואס קומט 
האב זיך איבערגעטראכט אז 'דען אזא שלעכטע באנעמונג ?? כ דיר

אז איך  כהאב געגרייזט, איז קודם זאג איך דיר שוין אויפן פלאץ,
ווייטער דאס פלאץ,  נוצןגעב דיר מיין הסכמה און רשות צו 

צווייטנ'ס זאגט ער, אז כדי מכפר צו זיין אויף מיין שלעכטע 
סכום קבוע פאר די ישיבה  אגעבן  באנעמונג צו דיר, וויל איך

ער ארויס דעם סכום וואס ער וויל געבן, און  חודש'ליך, און דא זאגט
פאר ר' יאסי האט אנגעהויבן שווינדלן די אויגן הערנדיג דעם סכום, 
נישט נאר איז דער סכום גאר א גרויסער, נאר עס באטרעפט פונקט 

.......און אויב אזויפיל וויפיל דער לאך אינעם בודזעט פונעם ישיבה..
גייט זיך די ישיבה דעקן  גייט דאס געלט אריין קומען חודש'ליך,

 ......וואונדעראיבער  וואונדעריעדן חודש ממש אויפן האר...... 

 

הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו שרייט ר' יאסי אויס, גדולים צדיקים 
 במיתתן יותר מבחייהם, אזא אפענע ישועה צו זעהן, גלייך אויפן

ליך איבער וואונדערפלאץ, נאך בחצר הצדיק, דאס איז דאך עפעס 
ליך, יא דער אייבערשטער הערט צו די תפילות פון א איד, וואונדער

קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראהו באמת, די צדיקים אויבן און 
הימל מיען זיך פאר אונז עס איז קיין שום ספק נישט, כהאב דאס 

 .ינט אויף די אייגענע הויטיעצט אליין בייגעוואו

 

די מעשה איז זיך פארלאפן דעם 
איצטיגן חודש ניסן תשפ"ב געהערט 

 .פונעם בעל המעשה אליין
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