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זוי שטארק מחמיר געווען  וואס איז די סיבה פארוואס חז"ל האבן א«  

 ?! פיד זיין א צדיק אויפן מס

  מרן   כ"ק  דישראל  דארעא   מרא   פון  שבעה   די  נאך  הארט  יעצט  שטייען  מיר
  צו  געטראכט  איך  האב  פאנגנא   פון  .זצוק"ל  ווייס   טוביה   יצחק  רבינו  גאב"ד   די

  האט  עס  ווי  אזוי  זצוק"ל,  גאב"ד  אויפן  שרייבן  זאל  איך  אז  איך  בין  ווער  מיר,
  געווען  ד מספי  האט   ער  ווען  הי"ד  זצוק"ל   וואסערמאן   אלחנן   ר'   הגה"צ  געזאגט

  חפץ  א   זיין  מען   ארףד  ים, חי  חפץ  דעם  זיין  צו   מספיד  כדי'  אז  חיים,  ץחפ  דעם
 . 'חיים

זייאבער   ווערטער חז"ל פון די אנדערע  די  וועט אריינקוקן אין  ווען מען  ט, 
מיד חכם ווי  שארף זיי דריקן זיך אויס אויף איינער וואס איז נישט מספיד א תל ווי  

א  איז  עס  אז  זעהן  מען  וועט  זיין,  צו  דארף  יעדעם   עס  א  אויף  ליגט  וואס  חוב 
ווי חז"ל הק'   וואס    )שבת קה:(שרייבן  איינעם באזונדער.  פוילט  "אז יעדער איינער 

רזיך   איז  חכם,  א  פון  הספד  באגראבן אינעם  איהם  זאל  מען  אז  אוי 
עהט נישט אז די גמ' זאגט אז דוקא איינער וואס איז  לעבעדיגערהייט". אין מען ז 

דרגה אין   חכם,    די  יענעם  'כל',  פון  זאגט  גמ'  די  אדרבה,  א  נאר  צו  רעדט  מען 
 יעדעם איינעם. 

טאקע פאדערט  מען זיך מתבונן זיין אין די מצוה. קודם כל, פארוואס  דארף  
אין  עדן  גן  אין  ארויף  יעצט  דאך  גייט  צדיק  דער  צדיק.  דעם  זיין  צו  מספיד  זיך 

הספד אויף דער פון די  כבוד  וואס דארף ער די    , צו פארגעסט פון די גאנצע וועלט
 וועלט. 

פש צווייטענס,   איז  רוואס  איז  'ער  פון  שטראף  די  פון  צ וט  ווערן  אוי  ו 
לעבעדיגעב נישט פארו רהייט',  אגראבן  אויפן  מדה  כנגד  מדה  א  דאס  איז  ואס 

 זיין. מספיד 

ן פונעם נביא וואס דריקט זיך אויס ראכטן אינעם לשו ארף מען אריינט דויך  א
י  'לשון  ןאויף דעם מיט יק ָאָבד ְוֵאין אִּ ד ִּ ם ַעל ֵלב  ַהצ ַ לייגט  'קיינער  ,  )ישעיהו נז, א(ׁש ש ָ

 . מיט דעם , וואס מיינט די נביא צו זאגןנישט צו קאפ צו דעם'

  ארמב   האט  זצ"ל(  רב  'ן קיס בר   אויפן  הספד   זיין  )אין   זצ"ל  קוטלער   אהרן  רבי   גאון  די
  רבינו  פון  לויה   די  ביי  אז  זאגט,  וואס  קג:(  ובותכת )  גמ'  די  פון  ווערטער  יד  געווען

  די  ביי  געווען  איז  עס  "ווער  אויסגערופן  און  קול  בת  א   ארויסגעקומען  איז  הק'
  דארט  איז  תוס'  ווי  און  הבא",  עולם  באקומען  צו   גרייט  איז  רבי,  פון  פטירה 

  יסורים  קיין  אן  הבא   עולם  קומעןבא   גייט  ער  אז  זאגן,  צו   מיינט  דאס  אז  ביר,סמ
דין.   און

גע האט   אהרן  אינטרעסא   ,פרעגט ר'  זייער  איז  לכאו'  הק'  אז  רבינו  אז  נט, 
ם עדע פטר'ן י  איז נישט צוגעקומען צו די דרגה אז ער האט געקענטתו  בחיים חיו

עולם הבא, און דוקא נאר  צו באקומען  איינעם ארום איהם פון דין און יסורים כדי  
 האט ער דאס געקענט פועל'ן. נאך זיין פטירה 

  אלע   געקומען  זענען  געווארן  נפטר  איז  הק'  רבינו   ווען  אז  מסביר,  ער  איז
  גרויסע   אזא   געווען  יזא   לוויה   די  בשעת  און  באגלייטן,  צו   איהם  מענטשן

  קאפ  צוגעלייגט  האט   איינער  יעדער  אז  התעוררות,
  וואס   און  הק',  רבינו   פון   וועגן   הייליגע   די  אין  אריינצוטראכטן

  זיי  האט  דאס  וואס  ,איהם  פון  אפלערנען  זיך  עןק   מען
  די  אז  אויס  מטקו  הבא.  עולם  חיי  פון  דרגה   א   צו   צוגעברענגט

  ער  ווען  מער  אסאך  געווארן  איז  דור  אויפן  רבי  פון  השפעה 
 געלעבט.   האט  ער  ווען  ווי  געווארן  נפטר  איז

 'נסתלק'...?! און  'נפטר'  ז די אונטערשייד צווישן  וואס אי «  

אגט אז רב אשי וואס ז  כה:(  מו"ק ) ר' אהרן איז ממשיך מסביר צו זיין די גמ'  און  
האט געפרעגט די אמוראים וואס מען וועט זאגן אויף איהם ביי זיין הספד, האט  

מען   אז  געענטפערט  אבין  בר  די  איהם  פאר  "וויינט  זאגן  נישט  אבלי גייט  און  ם 
ער   ווייל  אבידה,  די  צו  גייט  פאר  אונז  און  מנוחה  גמ'   ".טצןקרעכ צו  די  און 

אשי רב  אז  דארט  'ה   דערציילט  די  מיט  צופרידן  געווען  נישט  די ספד'איז  און   .
 גאנצע משא ומתן אין די גמ' דארט דארף א הסבר. 

נאיז   ווערט  צדיק  א  ווען  אז  מסביר,  אהרן  ווערן  ר'  נתעורר  מען  קען  פטר, 
א  דאויף  וואס  זא  ני רגה  איז  אליין  צדיק  זיין  די  צו  מעורר  מסוגל  געווען  שט 

דורך זיין פטירה איז ין גאנצן לעבן. און ווען מענטשן ווערן נתעורר  מענטשן אין זי
זיין ו  דאס א גרויסע זכות פאר איהם. דעריבער איז  ועלט נישט  אוועקגיין פון די 

מאלטס פאר פונקט פארקערט, ער טוהט אויף דע   , וויילפארלוסט'  –  קיין 'אבידה 
וואס די נביא   ווען ער האט געלעבט. און דאס איז  ווי  די וועלט נאך אסאך מער 

לייגט   'מען  וו   נישט שרייעט אז  ווען מען  ווייל  צוגעלייגט  צו קאפ צו דעם',  אלט 
 ירה נישט געווען קיין פארלוסט פאר די וועלט. זיין פטואלט קאפ צו דעם, ו 

זילויט דעם  און   גוט  פארשטייט מען  דא יער  וואס איז  פשט פון די שטראף 
יל עס איז עס דארף צו זיין, וויאיז נישט מספיד דעם צדיק וואס  פאר איינער וואס 

געקענ  וואלט  מענטש  דער  ווייל  מדה,  כנגד  מדה  צולייגן  טאקע  די  'חיוט  צו  ת' 
, אויב וואלט ווערן פארלוירן פון די וועלטירה' פונעם צדיק, אז ער זאל נישט  'פט

זיך   וואלט  זיין, און  ווי עס דארף צו  נט פון די אפגעלער ער איהם מספיד געווען 
פו  טוהט  וועגן  ער  וויבאלד  און  צדיק.  נישטנעם  זאל  דאס  'ער  שטראף  די  איז   ,

 רהייט'. ווערן באגראבן לעבעדיגע 

אוי  לויטאון   מען  פארענטקען  חז"לך  פון  סתירה  א  יקר  פערן  כלי  די  וואס   ,
שויןפ מט( )  רעגט  לג,  אין  במדבר  לכאו'  אז  השנה  ,  ראש  "דאס    )יח:(גמ'  אז  שטייט 

ווערן   ווי גערעכענט  ווערט  ון צדיקים  פ נפטר  נעם פו ווערן  פארברענט  אס  ד  אזוי 
יא    אויפן פסוק  (קוט )יל  מדרשזאגן חז"ל אין  . דאגעגן  בית המקדש" ף ְלַהְפלִּ י יֹוסִּ ְננִּ הִּ

ה   ַהז ֶ ָהָעם  יד(ֶאת  כט,  "ד)ישעיהו  אז  אוועקג,  פו אס  ווע יין  די  צדי ן  פון  איז  קים  לט 
נה תורה און פון  ש מ   יינציג קללות פון פארן אייבערשטן ווי די אכט אין נ  גרעסער

 . " די חרבן הבית

  )און  פארשטיין  דאס  מען  קען  ,געווען  מסביר  אויבן  האט  מען  ווי  לויט  בערא

  די  צווישן  שייד אונטער  אן  דא   איז  עס   אז  , זאגן(  צו   יקר   כלי   די  אויך  ט מיינ   דאס  או' לכ 
  די  אבער  גוף,  פןאוי  ארויף   גייט  'מיתה'  לשון  די  'סילוק'.  לשון  די  און  'מיתה'  לשון

  פון   אוועקגייט  דאס  אויף   ווייזט  סילוק''  לשון  די  דאגעגן  געליבן.  נאך  איז  נשמה 
  איז   מען  און  וועלט  די  פון   אוועק  גייט   צדיק  א   ווען  אז  אויס   קומט  נשמה.  די

  זאגט  פסוק  די  ווי  יאזו   נאך,  לעבט   ער  אז  דאס   הייסט   וועגן,  זיינע  אין  ממשיך 
  דער  איז  ווען  ווייסטו   אז  טייטשן,  עס  קען  מען  און  לב',  על  שם  ואין  אבד  'הצדיק

  איז   מען  און  דעם,  צו   קאפ  צו   נישט  לייגט  מען  אויב  איז  דאס  פארלוירן,  צדיק
 . וועגן  זיינע  אין  ממשיך

מאמ דעריבער   צוויי  די  צווישן  חילוק  אז  די  איז,  אין  רים 
לשון  מדרש די  די  פ  שטייט  אז  מיינט  דאס  וואס  'סילוק',  ון 

טראכט האט נישט אריינגע אוועק, ווייל קיינער  נשמה איז אויך  
מספ איהם  כדי    דיאון  איהם,  זיך  געווען  פון  אפצולערנען 

געליבן    דעריבער נישט  איז  ער  ווי  אזוי  דאס  דער  איז  אויף 
 י חרבן בית המקדש. ווי ד  ס ערגערוועלט, דעריבער איז דא 
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 ?!?! ע נאטורן נזייטיג מענטש צוויי קעג   ווי אזוי איז מעגליך אין איין «  

ן. פון איין אטור, האבן מיר מיטגעלעבט צוויי קעגנזייטיגע נ גאב"ד זצ"לביים  
, ווען עס ן די אנדערע זייט דיגע עניו און שפל ברך. פו ען א מורא'עווזייט איז ער ג

וי צום  איז געקומען צו הלכה'דיגע זאכן, איז ער געווען א מורא'דיגע תקיף. אזוי ו 
דא ביישפיל,   איז  דאווענט,  וואס  איינער  פון  אמות  פיר  די  אין  ס  אריבערצוגיין 

אזוי איז ער געווען  און  .  א וואנט  ט דארט געוועןוואל געווען ביי איהם אזוי ווי עס  
הלכה' יעדע  א  די ביי  מעגליך  איז  אזוי  ווי  פארשטיין  דארף  מעט  און  זאך.  דיגע 

 גנזייטיגע נאטורן אין איין מענטש. צוויי קע

יַטב    ע פרשה יג שטייט אין די וואכעדעס   ֵעיֵני ה' ְלַמַען יִּ ֹוב ב ְ ר ְוַהט  ׁשָ יָת ַהי ָ ְוָעש ִּ
ע ְיהָֹוה ַלֲאבֶֹתיָך   ב ַ ׁשְ ר נִּ ָֹבה ֲאׁשֶ ת ָ ֶאת ָהָאֶרץ ַהט  ְוָיַרׁשְ ָבאָת    רש"י און  ,  )דברים ו, יח(ָלְך ו 

 משורת הדין".  לפנים .פשרה הישר והטוב. דאס איז א : "טייטשט אויף דעם

ֵעיֵני לגענד: " זאגט פשט אויף דעם ווי פא   רמב"ןדי  און   ֹוב ב ְ ר ְוַהט  ׁשָ יָת ַהי ָ ְוָעש ִּ
  ס זאגן א שיינע פשטוכו', אבער אונזערע רבי' ן,  קען מען זאגעל דרך הפשט  ה',  

דעם,   דאס  אויף  זיך אויפפירן  מיינט מען א  אז  'לפנים משורת הדין'. 'פשרה' און 
פו  פשט  אז  און  איז,  דעם  אז  ן  תורה  די  זאגט  זאל  קודם  מען 

מצותאפ און  תורה  די  דערנהיטן  און  אז  ,  תורה,  די  זאגט  אך 
זאגט קלאר אפי' די אלע זאכן וואס די תורה האט דיר נישט גע

טוהן,   נישט  אדער  טוהן  צו  צ וואס  אליין  קאפ  זאלסטו  ולייגן 
זעהן צו טוהן   גלייך אין די אויגן פון די און  וואס עס איז  נאר 

 ." שטעראייבער 

צו און   צו  נאך  לייגט  רמב"ן  "   די  זאגט:  און  און דאס  דעם 
נען אלד די תורה קען נישט אויסרעכע איז א גרויסער ענין, וויב

מענטש א  פון  הנהגות  אויפאלע  זיך  דארף  ער  אזוי  ווי  פירן , 
או  שכנים  זיינע  אלע  מיט  און  חברים,  וו ן  אז פרטים  זיך י  וי 

גאנצע לעבן. דעריבער זיין אויפצופירן ביים ארבעטן און בכלל 
ווי  אזוי  פרטים,  אויס אסאך  רעכענט  תורה  די  וואס  נאכדעם 

יל   ֹם    )ויקרא יט, טז(לֹא ֵתֵלְך ָרכִּ ק  ֹר    )שם, יח(לֹא תִּ ט  , ולֹא  )שם(ְולֹא תִּ
ֵרֶעָך   ם  ד ַ טז(ַתֲעמֹד ַעל  ֵחֵרׁש    )שם  ל  ְתַקל ֵ יד(לֹא  יָב   )שם  ש ֵ ֵני  ְ פ  ה  מִּ

ם   קו  ז איז ער כולל אלע אנדערע זאכן מיטן שרייבן א   ,)שם לב(ת ָ
און   גוט  איז  וואס  טוהן אלעס  זאל  וואסמען  דעם    גלייך,  אין 

לפנים משורת הדין.   בכלל  צום גייט אריין אויך א פשרה, און 
און וואס    .(קח  ב"מ) זאגן די דין פון בר מצרא  שפיל וואס חז"ל  ביי

און אז מענטשן ו מענטשן  רעדן שיין צ  פו.()  ומא י חז"ל זאגן אין  
 ", עכ"ל. גלייך אין יעדע זאךופן גוט און זאל איהם אנר 

אביסלאון   פארשטיין  צו  צולייגן  קען  די    מען  טיפער 
פו די  ן נעם רמב"ווערטער  גאב , מיט  פונעם  ווי  )   זצ"ל"ד  מאמר 

, ווי ער פרעגט אויף די (יה ובשערי ט ספר  עס ווערט געברענגט אין זיין  
ַֹאר    רש"י וואס שרייבט אויפן פסוק ְיַפת ת  ת  ְבָיה ֵאׁשֶ ִּ ׁש  יָת ב ַ ְוָראִּ

ְקת ָ ָבה    תורה האט דאס נאר געשריבן  די    זא ,  )דברים כא, יא(ְוָחׁשַ
אויב האט ער חתונה מיט  אקעגן די יצר הרע וכו', און צום סוף  

בן סורר ומורה. דעריבער האט  געבוירן ווערן א  זיי  וועט    ,איר
אנדערע די  צו  איינע  פרשיות  די  צוגעשטעלט  תורה   ן או'.  די 

איהם  לכ דאס  האט  תורה  די  אויב  ווייל  שווער,  זייער  איז  או' 
וועט   ער  אז  תורה  די  זאגט  פארוואס  געווען,  צום  מתיר  איר 

 סוף פיינט האבן און געבוירן א בן סורר ומורה. 

  ענין   די  נאר"  פאלגענד:  ווי  מסביר  זצ"ל  גאב"ד  די  זאי
  עיקר   די  אז  כולה,  התורה   כל  אין  יסוד  א   דא   איז  עס  אז  איז,

  צו  נאר  נישט  איז  וועלט,  דעם  אויף   מענטש  יעדע  א   פון  בודה ע  די  פון  תכלית
  עס   נאר  געהייסן,  קלאר  האט  אייבערשטער  דער  וואס  זאכן  אלע  די  טוהן

  די  איז  וואס  זיין,  חוקר  און  און  אריינצוטראכטן  מענטש  א   פון  זיך  טפאדער 
  קלאר  נישט  שטייט  עס  ואסו  זאכן   אין  פי'א   אייבערשטן,  פונעם  רצון  אמת'ע

  ווייט  ווי  זיין  תדלש מ   און  זאך,  יענע  ביי  איהם  פון  לווי  ראייבערשטע  דער  וואס
 אויסצופירן."   סע  מעגליך

  ה 'עש  זאגט  וואס  ד(  ב,   )אבות   משנה   די  אין  תנא   די  פון  כוונה   די  איז  דאס  "און
  אייבערשטער   דער  אז   לסטו ווי  אויב  אז  איז,  דעם  פון  פשט   סווא   ',כרצונך  רצונו

 אזוי  קלאר,  ארויס  נישט  עס  סטזאג  דו   ווען  אפי'  רצונות,  עדיינ  ספילןאוי   זאל
  נאר  באגעניגן  נישט  דיך  זאלסט  אז  אייבערשטן,  פונעם  רצון  די  טוהן  אויך  זאלסטו 

  איז   וואס  שטייןפאר   צו   נאכגיין  זאלסט  נאר   קלאר,   שטייען  עס   וואס  זאכן  די  מיט 
 הארץ."  גאנצן מיט  ,אויספילן עס און זאך, יעדע אין אייבערשטן פונעם  רצון די

תו "און   יפת  די  פון  פרשה  די  אין  פשט  די  איז  דער אר,  דאס  אפי'  וואס 
אז תורה געהייסן  יט דעם אלעם האט די  , מאייבערשטער האט איר מתיר געווען

זאל   וואקסן  זי  באוו נעגל  אירע  לאזן  עלטערן,  און  אירע  ווערן  זי  כדי  יינען  זאל 
ד  'טס מיאו ' פאר האט  אלעמען  דעם  מיט  ווייל  איהם,  אייבע אויף  נישט    שטער רי 
 . ד זאל חתונה האבן מיט איראלט אז דער איגעוו

מיר איר, האט דער איד  נאך דעם אלעם  אויב  ,  דעריבער געהאט  יא חתונה 
דער קיין גוטע זאכן פון דעם, ווייל  שט ארויסקומען  זאגט די תורה אז עס וועט ני

 ד טוהט נישט די פנימיות'דיגע רצון פונעם אייבערשטן". עכ"ד. אי

  יםבי   געזעהן  מיר  האבן  עבודה   דער  אט  אמרם,ש  למי  הדברים  ונעים 
  אין   ה'  רצון   די  איז  וואס   אריינגעטראכטן  שטענדיג   האט  ער  אז  זצ"ל,  גאב"ד 

  ארויסגעקומען  איז  עס  אפי'   אז  ארום,   אזוי  ,געשטאנען   איז  ער  ווי  ענין   םיענע 
  דעריבער   ה',  רצון  צום  אלאלעמ  בטל   געווען  אבער  ער  אז  נאטורן,  טיגע קעגזיי 

  רגע  יענע  אין  פאדערט  מען  עבודה   פארא וואס   חילוק  קיין  געווען  נישט  איז
 איהם.   פון

 ! זיין בטל אינגאנצן צום הער! צו    מיינט '  'עבד   « 

רבינו  זעען  ר  מי משה  אן  רופט  הק'  תורה  די  זיין  אז  ביי 
ה'  פטירה   ה(ֶעֶבד  לד,  זיין .  )דברים  מתבונן  זיך  דארף  מען  און 

'עבד',   פון  הגדרה  די  איז  דאס  או וואס  מיינט  וואס  ן 
 צודרוקן. אויס 

א עס   ביי  הלכה  א  פארהאן  עאיז  'יד  עבד  רב ן  כיד  ו'  בד 
עז ווי די האנט פון  די    –  (: )גיטין  זיין האנט פון אן עבד איז אזוי 

זיין  הער, דאס הייסט, אז וואס ער טוהט נאר איז דאס אזוי ווי  
הלכה,   אן  נאך  פארהאן  איז  עס  געטוהן.  עס  וואלט  מה 'הער 

געהערט דאס  א פרוי קויפט  וואס     -  שקנה אשה קנה בעלה'
מאן.   צום  פארוואס  גלייך  פארשטיין  דארף  מען  ביים  און 

ווי די הענט פון  זוי  נט איז א זיין הא ן 'קנעכט רופט דאס חז"ל א 
קו  זי  'וואס  לשון  די  שטייט  פרוי  ביים  און  הער',  איז זיין  יפט 

 יפט'. מאן האט עס געקו דאס אזוי ווי די 

  ם צו  בטל  אינגאנצן   איז   עבד  א   אז  ,איז  חילוק   די  נאר
  'קנין',   פון  זכות  שום  קיין  נישט  האט  ער  אז  אזוי  הער,

  די   כאילו   דאס  איז  טוהט  ער  ואסו   אז  נאר  שטייט  דעריבער
  זיך   פאר  מענטש  א   איז  פרוי,   א   דאגעגן  הער.  זיין  פון  האנט

  וויבאלד   אלעמען   דעם  מיט  נאר   קנין,  א   פון  זכות   א   האט  און
  ין א   תים זכו  די  מאן  דער  האט   מאן,  צום  געהאט  חתונה   איז  זי

 נינים. ק   אירע

ען אויף משה  וואס די תורה וויל ארויסברענגדאס איז  און  
ער  זיך,  ן שום ישות פאר  קיירבינו, אז ער האט נישט געהאט  

 ן ה'.ז געווען אינגאנצן בטל צום רצו אי

לעבן, האט נישט   צו אזוי צו עוויינט זיך  מענטש וואס גא  
צווייטע  קיין   די  און  תקיף,  א  מינוט  איין  זיין  צו  פראבלעם 

אס  איד. ווייל די זאך וו וויעך ווי פוטער צו א צווייטן  נוט זיין  מי
נאר   'זיך',  נישט  איז  אלעס  אונטער  פארקערט, ליגט  פונקט 
פון די קעגנזייטיגע התבטלות צום רצון ה'. און דאס איז יסוד  
, און מילא איז  זצ"לנאטורן וואס מיר האבן געזעהן ביים גאב"ד  

 . עס נישט קיין שום סתירה 

ווי  אין   שרייבט  ער  ווי  חידוש  גרויסע  א  געברענגט  ווערט  דבש  יערות  ספר 
 .." גוטע  .פאלגענד:  זיינע  אלע  ווערן  וועלט,  די  פון  אוועק  גייט  צדיק  א  ווען 

ענען ען זוכה זיין אין זיי וכו' ווייל די אלע מדות זר' און א יעדע איד ק 'הפק מעשים  
כלל ישראל, און עס טאר נישט פעלן די ן די שלימות פון  א חלק פון די קנינים פו 

נער כינה, ממילא ווען אייאיז א מרכבה לש  מדות אין כלל ישראל ווייל כלל ישראל
 , עכ"ל. " וכו' ע זעהן זיך אנצוכאפן אין דעםגייט אוועק, דארפן אנדער 

  געוואלדיגע  די  פון  איינע  אין  אנכאפן  פראבירן   אלע  זיך  ירלאמ  דעריבער
  פאר   נשמה   עילוי  געוואלדיגע  א   זיין  אוודאי  וועט  דאס  און  גאב"ד,  נעםפו   מדות
  די  פאר  געווארן  'פארלוירן'  איז  וואס  צדיק  א   ווי  זיין  נישט  וועט  ער  אז  איהם,

  זיך   האט  גוף   זיין  נאר  זא   דרגה   די  אין  זיין  וועט  רע   דרבה,א   נאר  וועלט,
  אויבן   האבן  מיר   ווי  , דא   געבליבן  איז  נשמה   זיין  אבער  וועלט,  די  פון   אפגעטוהן

 געברענגט. 


