
  

     ¯È˘ÏÂ „È‚‰Ï ·ÂË                                                ˙ÂÚÂ˘È‰ ÏÎÏ ˙ÂÎÊÏ  

אב אל וויאמר מ
ובלק בן ' זקני מדין וכו

  )„, ·Î ¯·„Ó·( ...אב ור מלך למוצפ

ת ות רעואב זה בחינת חיובלק מלך מ
הכופרים ברצון , שהם חכמי הטבע(רפים ורסים וטוהד

 - 'ן ב" עיין לקוטי מוהר–ורוצים לטרוף בדעותיהם בני עמנו 
 קר התגברותם הוא עליכי ע. אבוכן הוא בחינת מלך מ ועל, )'סימן ד
נה ואב שהם נמשכים מבחינת מצח אשה זואוף שהוא בחינת מית נוידי תאו

ידי  כן גם עתה רצו להכשיל את ישראל על ועל . טות לושהוא המעשה של בנ
ידי שהם כרוכים  קר טעות המחקרים של חכמי הטבע הוא עליכי ע. אבות מובנ

 ועל). לקוטי א -בסימן נה (ל רה אבא שאוווכמובא בהת, מאֹד אחר תאוה זֹאת
' ר שאין בהם שלמות וכווזקני מדין זה בחינת זקני הד, כן לקחו עצה מזקני מדין

 ו כמ, בבחינת קצר ימים שבע רֹגז,ןושעל ידם מתגבר הדין והרֹגז הפך הרצ
  .ן דין ורֹגזולש -כן נקראים זקני מדין  ועל. ל"רה הנושכתוב שם בהת

ם ו הם מתחדשים בכל י,זה קנה חכמה קן בחינת ז,כי זקנים דקֻדשה
ם קֻדשה ודעת וסיף בכל יוכי הם מתגברים לה. 'בבחינת תתחדש כנשר וכו

, דת ישראלוקר שלמות עבי שזה ע,ם מחדשויתברך בכל י' ולהתחיל לעבֹד את ה
ת ובות טונוידי זה הם ממשיכין רצ ועל. ם יהיו בעיניך כחדשיםובחינת בכל י

חדשים ' כי לֹא תמנו וכו' חסדי ה) איכה ג( בבחינת ,םווחסדים חדשים בכל י
קר יכי ע. קרוי שהחסדים מתחדשים בכל ב"רש רשי ופ,לבקרים רבה אמונתך

 וומי שאינ.  של אדם מתגבר עליוום יצרוובכל י, ח היצר הרע הוא מדינים ורֹגזוכ
ר  כי כבו לעמֹד כנגד,םו חס ושל,לו אפס תקוהי כאו כראוי נדמה לומתגבר כנגד

כן הזהיר  ועל. כי היצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל. 'נזקן במעשיו וברגילותיו וכו
 ,'ם וכוו חס ושל,ת זקןול לבלי להיול גדול מאֹד מאֹד וצעק בק"נו זירב

  .)סימן נא -ן "ת הרושיח(שה זֹאת וכמבֹאר שיחה קד
אבל המקֹרבים להצדיק האמת שהוא בחינת זקן 

ם לידי זקנה ו חס ושללוהם נזהרים לבלי לפ, דקֻדשה
, םובר על האדם בכל יוואיך שהוא איך שע. לםולע

ין יהוא ענ, לםום שבא לעום ויוהם מאמינים שכל י
ם ו בכל יויתברך מחדש בטוב' כי ה. חדש לגמרי

ם דלית ביה ודאי לית יוובו. תמיד מעשה בראשית
ש והר הקדכמבֹאר בזֹ,  גדר מלברורק שיש ל, בוט

 וומאמינים בחסד. ם אחרוומובא בדברינו במק
כי לֹא '  בחינת חסדי ה,לםו נפסק לעול שאינוהגד

ם ועד שממשיכין חסדים חדשים בכל י, תמנו
ידי זה  ועל',  בבחינת חדשים לבקרים וכו,מחדש

ר קֻדשה ום אוסיף בכל יומתגברים בסיוע דלעלא לה
תר ום יון בכל יוידי זה מאיר התגלות הרצ  שעל,ודעת

  .תרווי
הם בחינת זקני , ר שאין בהם שלמותו זקני הדאבל להפך

ת ו שהם בחינת חי,אבוומהם נטל עצה בלק ומ. קף הדין והרֹגזובחינת ת, מדין
) במדרש רבה פרשה כ(ל "תינו זווזה שאמרו רב. ל"ת בחינת חכמי הטבע כנורע

כי אלו הזקנים שאין בהם שלמות בחינת . נאים זה את זהולם הם שווהלֹא מע
 פי על אף, םוסיף קֻדשה בכל יופי שאין בהם שלמות כראוי לה על אף, זקני מדין

ת ות של החיוניות חיצון הם בבחינת אנשים כשרים ואינם חפצים בחכמיכן עדי
כן הם  פי על אבל אף. נאים זה את זהולקים עליהם והם תמיד שווח, ל"ת הנורע
 זקן דקֻדשהעץ על בני ישראל הכשרים הדבקים בהים זה עם זה להתיושים שלוע
  .)ג"אות פ', ההלכה  - הלכות ברכת השחר(

  
 )Î ¯·„Ó· ,Î·(  ...קום לך אתם

ומזה באים . ותוליכין אוצה לילך מול בדרך שאדם ר"תינו זוידוע מאמר רב
ובאמת ,  כךו שהצדיק יעץ לוהם א'  כי מאת הות שנדמה לות המֻקלקלוכל העצ

אלין את ו ששוכי כמ. ' וכוו שנאמר אולת אדם תסלף דרכו כמ,והכל ממנו בעצמ
 באמת צריך לבקש מאֹד וצה לחוס על עצמועל כן מי שר. הצדיק כן הוא משיב

בתחנונים רבים את השם יתברך ואת הצדיקי אמת שישימו לבם היטב על מה 
 עצה אמתית שיצליח על ידה ווירחמו עליו באמת באֹפן שיתנו ל, ושנעשה עמ

  .)א"יאות ,  עצה-אוצר היראה  לפי  אות ח,הלכה ד -הלכות תענית (לנצח באמת 
  

  )Î ¯·„Ó· ,Ë‚( ... ת אשורנווכי מרֹאש ֻצרים אראנו ומגבע

שים אברהם יצחק ויעקֹב ותיהם הקדובה מאבו יש להם יֻרשה ט,ישראל
דת אברהם וכל וכי כל עב. ן מאֹדו שהיו חזקים בהרצ,תושות הקדוומהאמה

רה והיה כל ו היה קֹדם קבלת התכי אז. בון טות היה רק רצות והאמהוהאב
 כי הם המשיכו האמונה .ן ונדיבת לבוידי רצ יתברך רק על' התקרבותם לה

דה זרה וחכמת ו ועקרו ובטלו העב, יתברךונולם שהכל מתנהג ברצושה בעוהקד

 וזהו כי .לםוהטבע מן הע
בחינת . מרֹאש ֻצרים אראנו

צור לבבי וחלקי אלֹקים ) תהלים עג(
וזהו . יתברך' ב להון טוינת רצשזהו בח, לםולע

נה בחינת קֻדשת ות אשורנו בחינת גבעת הלבוומגבע
ן בין ישראל לאביהם וקר האהבה והרציהבית המקדש ששם ע

ת שהיו וכי שם כל הקרבנ. ' רצוף אהבה וכווכושבשמים בחינת ת
  .)אות פו', ההלכה  - הלכות ברכת השחר (ןולים לרצוע
  
  )Ó·‚Î ¯ ,Ë„·( ... ןועם לבדד ישכ הן

 לך עמי בא :מיםישהם מקי, כנים לבדדוש כזה ששועם קד, עם ישראל
שהם ). ישעיה כו(זעם  בחדריך וסגֹר דלתך בעדך חבי כמעט רגע עד יעבר

ם ושבים בכל יופכים שיחתם לפניו בכל פעם וחונם ושודדים בינם לבין קומתב
ב ומסטין כי יוידי זה הם בטוחים מכל צר וא ועל. ןופם האחרועל אחריתם וס

אתה סתר לי ) תהלים לב( בבחינת ,הם מסתירים עצמם בצל כנפיו יתברך תמיד
בחינת כי ) דברים לג(' שזהו בחינת וישכן ישראל בטח בדד עין יעקֹב וכו', וכו

, דדותובחינת התב, ידי בחינת בדד שעל). תהלים ד(שיבני ולבדד לבטח ת' אתה ה
יתברך '  לגשת אל הומי זה ערב את לבכי . כן ישראל בטח תמידוידי זה ש על

לֹא תירא מפחד לילה מחץ ) שם צא(בבחינת ,  יתברךושהם מסתירים עצמן אצל
מחסי ' רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה כי אתה ה' וכו' מם וכוויעוף י

ידי   יתברך עלונם ודירתם ומבטחם אצלוכי הם שמים מע. נךון שמת מעועלי
לם ולבטל ו מחשבתם מכל ההבלים של זה העסקים לסלקודדותם שעוהתב
   .נם אליו יתברךורצ

ובנימוס עממיא לא : נתן וירושלמיוותרגום י, ים לֹא יתחשבוובג: וזהו
כבים ואחר רבוי ובדי כודפין אחר נימוסי העושאינם ר, מתערבין

ושארי דברים המרבים הבל ' כלי בית וכלי כסף ותכשיטין וכו
דדים ום מכל זה ומתבתורק מסלקים כל מחשב. שלהם
בים וכסופין חזקים ות טונופכים שיחם ברצווש

מי מנה ) שם(וזה  .וגעגועים נמרצים אליו יתברך
ת ולשער יקרת קֻדשת כל ומי יוכל למנ, עפר יעקֹב

לכים ורכים על העפר כשהופסיעה ופסיעה שד
ת ולבתי ון לבתי כנסיולדברים שבקֻדשה כג

ך שיחם ופת ולקבל פני רבם דקֻדשה ולשומדרש
שמכל פסיעה ופסיעה , יתברך' דדות לפני הובהתב

רסים על העפר נעשים תקונים ושעשועים ושד
. תם ולשערםולים למעלה שאי אפשר למנוגד

  )אות פז', ההלכה  - הלכות ברכת השחר(
  

) ¯Â‡ È·ÎÂÎ–¯‰ÂÓ È˘‡ "Ô ,ÂË(  

 אביו  התחיל גם,ואחר איזה שנים ...    �                            
, ל"ת ז"וממילא הגיע מזה הזק גדול למוהרנ, דלהתדלדל מא] ל"ת ז"של מוהרנ[

 עד ,ל"ר ז"ת אדמווועם כל זאת לא נצרך לבריות עד שמונה שנים אחר הסתלק
. לו מימי עשרוצעד שמכר גם כל הכלים היקרים שנשארו א, שירד מנכסיו לגמרי

ועברו כמה שבועות שלא ל בכף של עץ חלפו וואמר שפעם הראשון שהתחיל לאכ
ובין בעניותו בין בעשירותו עסק יומם ולילה בתורה . הרגיש שום טעם באכילתו

 כאשר פקד ,'דת הוועסק בשיחותיו הקדושות לעורר גם אחרים לעב, להיותפ
  .ל"ר ז"עליו אדמו

  

) ˙ÂˆÚ ÈËÂ˜Ï- ‰ÂÓ‡Â ˙Ó‡ ,ËÏ ÌÈÓÈÒ-Ó(  

, אז האמת הוא פגום, םוחס ושל, צרה כשאדם באיזה � � � �                          
תר שלא יהיה נלכד באיזה טעות ושקר ו ביוכן צריך אז לשמֹר מאֹד את עצמ-על
 ).' סימן ב- ן תנינא"ליקוטי מוהר(ם ו חס ושל,ידי הצרה-על

ובפרט , בר עליוו יתברך בכל עת על כל מה שע'דאה להוידי ה-על � � � � 
זה מאיר האמת -ידי-על, תוד הלכידי למו-ועל, םוחס ושל, צא מאיזה צרהוכשי

ידי -קר קיום ושלמות הדבור הוא רק עליכי ע; בהדבור ומשלים כל חלקי הדבור
רת וכה לקבל תווז; להיקר שלמות התפישזה ע, כה להתפלל באמתווז. אמת

ת וכה לעשווז;  האמתיתורתובת,  בדרך האמתותורה אואמת מרבי אמתי שי
ידי -כה עלווכל זה ז. ווגם האמתייך ולבניו ז יתבר' הושדוכים אמתיים  שיזמין ל

כה להמשיך וזה ז-ידי-ועל. ל"ת כנוידי למוד הלכ- יתברך ועל'דאה להוהלל וה
זה נתגלה אחדות -ידי-ועל, הברכה והקֻדשה והשמחה של שבת לששת ימי החֹל

ת ות משתנולהאמין ולידע באמת שכל הפֻעל, תות משתנוך פֻעלוהפשוט מת
, תולמושזאת הבחינה יקרה מאֹד למעלה בכל הע, ט יתברךנמשכין מאחד הפשו

  ).שם( יתברך הוא דבר נפלא ויקר וחשוב מאֹד ולו אצליואפ
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) ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï· -  ‰ÏÈÙ˙·( 

, ובכן תרחם עלינו ברחמיך הרבים ובחסדיך האמתיים...   ����                         
 האמת בהדבור וישלים ויאיר, שיענו שנזכה להמשיך הארת האמתוותעזרנו ות

לו יותשמרנו ותצילנו שלא יצא שום דבר שקר מפינו כלל אפ, שואת הדבור הקד
ותזכנו להמשיך הארת , לם ועדורק כל דבורינו יהיו דבורי אמת תמיד לע, בטעות

מיך ותעזרנו ברח. דוכים הגוניםיוש, רהוות, להי תפ:שה קוי האמת שהםושל
ותהיה תפלתנו בתכלית השלמות , הרבים שנזכה להתפלל לפניך בכל לב ונפש

ציא כל דברי ושיענו שנזכה להוות, ותהיה עמנו תמיד. ב באמתונך הטוכרצ
ת ובלבולים ובלי ובלי שום פני, ות מפינו באמת לאמתות ובקשונית ותחוהתפל

, באמת זך וצח, ורק כל דברי תפלתנו יהיו באמת לאמת, ת כללות זרושום מחשב
כי אתה חפץ באמת לבד , עד אשר תשמע תפלתנו תמיד, ובאמת שאתה חפץ ב

ידי -ונזכה על. ראיו לכֹל אשר יקרֻאהו באמתו לכל ק'הב ו קר: שכתובוכמ
, םושנגזרו עלינו חס ושל, תות קשוננו ולבטל כל הגזרולם כרצותפלתנו לנהֹג הע

, חך וגבורתך בידינוותמסֹר כֹ. דין-דין ובין שהוא לאחר גזר-בין שהוא קֹדם גזר
ויֻקים בעמך , לםות הטבע ולנהֹג כל העוח והגבורה שלך לשנשיהיה לנו כל הכֹ

שיהיו ישראל נקראים בשם ,  ישראלאלקי אל ו ויקרא ל:ישראל מקרא שכתוב
 .שונם הקדות כרצולמו לנהֹג כל העאלקיח שיהיה להם כֹ, אל

ותתן לנו רב הגון , ד לשמה באמתשה תמיורתך הקדוותזכנו לעסֹק בת  ����
ונדע את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה , ואמת שנזכה לקבל ממנו דרך ישרה

 .בונך הטוליכנו בדרך האמת תמיד כרצווי, לםואשר נעשה כל ימי חיינו לע
ווגם ההגון יתינו זוותזמין לבנינו ולבנ, ותרחם עלינו ועל כל עמך ישראל  ����

רק כל אחד יזכה , תינוונווווגים חלילה בעי הזולֹא יתחלפו, להם מן השמים
ותנחנו בדרך האמת , )ובפרט לפלוני בן פלוני(,  מן השמיםו ההגון לולמצֹא זווג

 : שכתובוכמ, בונך הטובים והגונים באמת כרצודוכים טית שוונזכה לעש, תמיד
 . אשה משכלת'הומ

שיענו ותזכנו לקבל שבת בקֻדשה וותעזרנו ות  ����
לה ובלב ו רבה ועצומה ובשמחה גדלה ובחדוהוגד
ולֹא יעלה על לבנו בשבת קֹדש שום דאגה , בוט

. ן ואנחהוותסיר ממנו יג, ולֹא שום צער, ועצבות
ן ונו שלא תהא צרה ויגאלקי 'הנך הנח לנו וברצ

ונזכה לשמֹח מאֹד בכל שבת , ם מנוחתנווואנחה בי
בגילה ברנה בדיצה בחדוה , ושבת בשמחה אמתיית

ותעזרנו ותזכנו להמשיך . בוך הטנורבה כרצ
עד שנזכה גם , לוהקֻדשה של שבת לששת ימי הח

נגילה ונשמחה , ת בשמחה תמידול להיובימי הח
ל ות גם בימי החוות כל המצוונזכה לעש, בך תמיד

ת אך שמח ולה ובחדוה רבה ולהיובשמחה גד
ים יונזכה לק, נגילה ונשמחה בישועתך סלה, תמיד

או ו בשמחה ב'הבדו את ע ":תמיד מקרא שכתוב
 אנחנו ום הוא עשנו ולאלקי הוא 'הדעו כי . לפניו ברננה

  ".ו וצֹאן מרעיתועמ
עד שנזכה , לוותעזרנו תמיד בכל עת להמשיך השמחה של שבת לששת ימי הח

ת ות משתנושכל הפֻעל, וידעו ויאמינו הכל, לםושיתגלה אחדות הפשוט בע
וידע כל פעול כי אתה , לנצח נצחיםנמשכין מאחד הפשוט יתברך ויתעלה לעד ו

 אלקי 'ה, וויֹאמר כל אשר נשמה באפ, ו ויבין כל יצור כי אתה יצרתופעלת
ידי -לם עלוויתגלה אחדותך הפשוט לכל באי ע.  בכל משלהוישראל מלך ומלכות

כי , י אחד בארץ מכל העמים אשר על פני האדמהואשר בחרת ג, עמך ישראל
עד שיתגלה אחדות , י אחד בארץו ישראל גאתה אחד ושמך אחד ומי כעמך

ת וך הפֻעלוידי התגלות אחדות הפשוט מת-על, תולמוהפשוט גם למעלה בכל הע
ותבטל כל מיני , שוידי עמך ישראל הקד-לם הזה עלות למטה בעומשתנ
  ...לםול בעום גדולם ותמשיך שלות מן העוקומחל
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 חתיכת לחם לאכֹל והוא היה ורבי ישראל הוא לֹא היה ל...                          
. להוהוא עשה כל אחד בשמחה גד". ת בשמחה תמידולה להיומצוה גד", שמח
ונתן חֹמש בכל חֹדש מהכסף ,  הכנסהו פנקס והוא רשם הכל מה שיש לוהיה ל

,  כסףוהיה לת מצוה לֹא ו כשצריך לעש, כסףולֹא היה ל, נו . השם יתברךושנתן ל
  ."החֹמש שלי הוא ישלם הכל! ?תובואני יש לי דאגה עם ח: "הוא אמר

  "!החֹמש ישלם "-ב וכשהוא בח
הוא , לו צער גדוהיה ל, ב להחֹמשוכך בח-הוא כבר כל, נן בפניופעם הוא התל

חֹמש שהוא משלם כל , יש לי חֹמש: "הוא אמר, ב כסף הרבה להחֹמשיחי
  ".לוהחֹמש הוא עשיר גד. תובוהח

 יתברך איזה ' הופש אולי יזמין ליהוא ח, ב של כסףו חו היה לוהוא הלך כמ
 ואם יש ל", נויונעשו מקֹרבים לרב. הוא מצא בכל פעם, הוא הלך לחפש, מצוה

צה ואני ר, ת למדןוצה להיו אני לֹא ר,ת ברסלבוצה להיואני ר.. חסידים כאלה
  !"ת ברסלבולהי

 'הוא רשם כל פרוטה שה, לוחר גדו פנקס קטן והוא היה סוהוא היה ל
, יבין כמה הוא כסף הוא חוצאה והוא עשה חשבו וכל הכנסה והויתברך מזמין ל

 כל הכסף ולו יש ליוהוא היה שמח כא,  הוא רקד והוא נגן.והיה תמיד שמח
  .לםושבע

הבן יחיד הוא היה .  מרדכיוהבן יחיד היה שמ. ת ובן יחידו ארבע בנוהיה ל
  .מצוה-ונעשה בר, ונתגדל, נתגדל, וא נתגדלאבל ה, ילד קטן

שאין .. היא היתה צדקת צנועה כזה, תר קטנהות יו אחווזה הבן יחיד היה ל
  .אסתר שמה היה. היא חשבה שאני אח. אין דבורים לדבר, לדבר

והיא היתה .  בת ששמה אסתרווגם היה ל,  מרדכיו שמוהוא הבן יחיד היה ל
  . אסתר המלכהוכמ.. צדקת כזה

-בה כלוט, כך-והיא היתה צנועה כל, נה שניםושמ-היה לה כבר בת שבע, ייא
  ...כך

  . יתברך'שהם היו קשורים אצל ה.. אמת כזה, לֹא ראיתי צניעות כזה
  !שיםומלאכים קד, היה להם בבית מרדכי ואסתר

אסתר , כן אסתר-וגם. ונפטר.. להוהיה ח, מצוה-ומרדכי נעשה אחר בר
  !נפטרה

וגם רבי , והוא ידע שהוא נפטר. שה ימים לפני רבי ישראלולנפטר ש.. ומרדכי
והוא והילדים היו . וגם לֹא היה להם מה לאכֹל. מתו, וֻכלם נפטרו. ישראל נפטר

  ...לםונו בעישמחים ומרקדים שיש רב
  

הוא הלך לדרך והשאיר בית בלי כסף , פעם אחת רבי ישראל לֹא היה בבית
אין כסף ואין פה , הוא השאיר לי הבית ריק. ת וילדיםובלי לחם ויש אשה וילד

  .תי בביתווהוא עזב א,  ילדואני הייתי בבית כמ, הייתי בחור, ואני בחור, כלום
הם היו חמשה , לואני לֹא יכֹלתי לסב, ואני הייתי שמה ורבי ישראל איננו, נו

יה לי אני ה. ולֹא היה להם, צים לאכֹל ואני אין לי לֹא כסף ולֹא לחםוילדים ור
תן לי כסף ו יתברך לֹא נ'מדוע ה: "ל ואמרתיוצער גד

לבקש , תואז הלכתי לבקש נדב "?בשביל הילדים
. שירחמו בשביל שיהיה לי לחם לתת לילדים

וֻכלם , שתי מאֹדיהתבי, הלכתי מחנות לחנות
! געואתה מש, מה? קר יש כסףובב, מה: "אמרו

 ין אין לייעד? יש לי כסף, ד לֹא מכרתי כלוםוע
  ".ו כסףיעכש

ת בשביל ואני צריך לקנ, לוקבלתי צער גד, נו
אז  "?מה יהיה עם הילדים, מה זה", הילדים

 שהיה ומצאתי איש אחד ובנ, דוהלכתי לחפש ע
קר וו בביאבל עכש, רורה למכולהם חנות של סח

  . קרואין כסף בב, כריםולֹא מ
אני היה , ואני נכנסתי, הכנסת-הם באו מבית

תי בכעס ויזרֹק ופחדתי שהוא יקח א, לולי צער גד
יש לי : "ואני אמרתי ל, אני הלכתי אליו. תי לחוץוא

  ".תואני צריך לקנ, בית עם ילדים קטנים
מספיק , תופה ונתן לי כסף הרבה בשביל כל החֻניוהוא הלך להק, הוא שמע

 בשביל 'ואני נעשיתי שמח מאֹד מזה שיש לי ברוך ה, ב לילדיםות אֹכל טולקנ
  ... יתברך'השגחה מן ה, תיוהוא לֹא מכיר א. ילדים איזה לחם ושמןלתת ל

הילדים אין להם .  כלוםולו אין ליכא,  ילדיםולו אין ליאבל רבי ישראל כא
,  ישראל בערויש ל. ן ואני נשארתי עם הילדיםוממה לאכֹל והוא הלך למיר

פרנסה . דיםיראה כסף ויקנה בשביל היל, ישראל בער יקנה, וישראל בער ישנ
  "...ןורק בטח: "נוימר רבוא

  
  ... של רבי ישראלואחרי הפטירה אני ראיתי את אשת

מה , צים הילדיםומה ר, םולה להגיד לה שבת שליאני הלכתי אחרי התפ
כן -הוא גם, לוהוא היה הגד,  מרדכי-היא קברה כל הילדים וגם הבן יחיד . נשמע

  .מת
כן -ל הילדים נפטרו ורבי ישראל גםכ, תוהקבר-מהבית, כשחזרנו מהקבורה

ועשה לי , ישראל בא, מר על זהומה אתה א, ישראל בער: "היא אמרה לי. נפטר
  "?לם דבר כזהוראית בע! והלך, דושיק

  !"והלך, דושיועשה לי ק, ורקד, לחןויד הש-הוא בא ועמד על"
זה היה אחרי . דעותר אני לֹא יודוש וייהיא ספרה לי שהוא בא ועשה לה ק

? דושיאז מי יעשה ק, הוא ידע שהוא נפטר. דוש לאשהיהוא בא ועשה ק, קבורהה
 דושיתה את כל היין של הקוהיית ש, אם היית שמה. והלך, דושיאז הוא עשה ק

... )‡Â·È Í˘Ó‰‰(  
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