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èéî èøéñàt ñò áéåà èâàèééååøàô ïåà èìòîåèòö©¨©
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.èôéå÷øàô íäéà©
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èñéååòâ ïáàä íéèáù éã æà ,äìôú ïåô ïéðò íòã éáâì©¨

íäéà øò èòåå ,èáòì óñåé æà ïñéåå èòåå á÷òé áéåà æà©©
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,íäéà ïéà ïåçèá úîàá ïáàä ñàåå éã øàô øëù©¨¨

÷åñô ï'ôéåà èâàæ ì"æ é"ùø éåå(åè ,ð íéìäú)éðàø÷å" ¨

úà òéùåàù ,éãåáë åäæù" ,"éðãáëúå êöìçà äøö íåéá
ïôìòä ìàæ êéà æà ,ãåáë ïééî æéà ñàã ,"éá íéçèåáä¨©¨

àã ïåô .øéî óéåà êéæ ïøòëéæøàô ñàåå ïùèðòî éã¨©¨

íòðéà ïåçèá èàä ñàåå ùèðòî øòãòé æà ,øéî ïòäòæ©¨¨

òìà ïéà øòèùøòáéåà øòã íäéà èôìòä ,øòôòùàá©©
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ïøàååòâ èîòùøàô æéà óñåé ñàåå íòã êøåã æà©¨©¨

ïãééæ ïééæ ïäåèòâñéåà íäéà ïáàä ééæ ïòåå íéèáù éã ïåô¨

ïâòåå éã êàð èøòì÷òâëàð èùéð èàä øò ïåà ,ìãîòä¨¨¨

ñòìà æà èáééìâòâ øàð ,àåä êåøá øòôòùàá íòðåô©¨©©
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ì(úéùéîç äùåã÷ ,"éåóéåà æîøî æéà "äîçä úòé÷ù" æà ,©
æéà ñò æà ùèðòî ï'øàô êéæ èëàã ñò ïòåå èééö éã©©©
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éã ïäòæ åö ùèðòî ï'øàô øòååù æéà ,èééö àæà ïéà©©©

.íéãñç òðééæ ïåà àåä êåøá øòôòùàá ïåô äâäðä©

æéà,èëòì äëåðç ïãðéö ìàæ øò ,ùèðòî ï'øàô äöò éã©¨

ïéà äðåîà éã íäéà ïéà ïòðééùðééøà èòåå éåæà ïåà©©

øòöðàâ øòã óéåà øòôòùàá ïåô úéèøt äçâùä éã©©

æà ïééèùøàô øò èòåå ïàã ïåà ,èééö òãòé åö èìòåå©©©

,èìòåå øòã óéåà "ùéðøòèöðéô" àã èùéð ììëá æéà ñò¨

.èéé÷âéèëòì øàð¨

ñàãìâø äìëúù ãò" øòèøòåå éã ïåô äðååë éã æéà ¨

íéðåöéç éã óéåà æîøî æéà "÷åù" ,"÷åùä ïî'éò)

(ã"ô ,äëåðç øòù ,íééç õò éøôïäåètà ìàæ øò ,èñééä ñàã ,¨¨¨

èøéô èìòåå éã æà äáùçî òâéã'úåéðåöéç éã êéæ ïåô©

òâéã'úåéðåöéç ïòðòæ ñàã ñàåå ,òáè ïåô "ìâø" ï'èéî êéæ¨¨

.òøä øöé íòðåô äöò éã ïåà ,ïò÷ðàãòâ©

ñò"íäøáà úéá" ÷"äôñ ïéà èééèùøéù" ä"ã ,ùâéå)

(à ,åë÷ íéìäú) ÷åñt ï'ôéåà ,"úåìòîäúåìòîä øéù"
"íéîìåçë åðééä" ."íéîìåçë åðééä ïåéö úáéù úà 'ä áåùá
,"úåîåìçä ìòá" øòã ,÷éãöä óñåé óéåà æîøî æéà
øòãéøá éã ,ïèéé÷âéøòååù ìéô éåæà èëàîòâèéî èàä ñàåå¨¨©©

ïøàååòâ èìòèùòâ æéà øò ;èôéå÷øàô íäéà ïáàä¨©¨

éåå ,äñéôú ïéà ,øòèòtù ïåà ;ïåéñð ïøòååù à øòèðåà©

èâàæ ÷åñt øòã(ç ,áî íéìäú)éìò êéìâå êéøáùî ìë" ¨

ñòìà æà èìòèùòâñéåøà êéæ èàä óåñ íåö ïåà ,"åøáò¨©©©

èâàæ àøîâ éã éåå ,äáåèì ïòååòâ æéà(:é úáù)æéà æà ¨©

ïéé÷ ïééâ åö ä"ò åðéáà á÷òé øàô ïáéøùòâðà ïòååòâ¨©

íòã ïåô úåëæ ïéà øàð ,å"ç ïèéé÷ òðøòæééà èéî íéøöî¨

äðùî à ïøàååòâ æéà ïåà ,øòéøô ïòâðàâòâ æéà óñåé ñàåå¨©¨©

סדרהב . היינטיגער  דער  אין ïסוק  כג)אויפ 'ן אתו",(לט , ה' באשר בידו , מאומה כל  את רואה  הסוהר בית שר "אין

אויבערשטער דער ווייל  יוסף , ביי אויפפירונג שלעכטע קיין געזעהן נישט  האט תפיסה די פון פארוואלטער ַַָדער

בית  שר דער וואלט אתו", "ה' געווען נישט  ח"ו  וואלט  עס  אויב און פארשטיין, מען דארף  איהם . מיט  געווען ַַָָאיז 

עס אויב אז  פשט, זיין קען עס נאר חלילה ? הצדיק , יוסף ביי  זאך שלעכטע  א  ע ïעס  זעהן געקענט  יא דען ַַַָהסוהר

"שר דער וואלט אמונה , אמת'ע  מיט  באשעפער", מיט 'ן "געלעבט נישט וואלט  יוסף  - אתו" "ה' געווען  נישט  ַָָָוואלט

האט אויבערשטען, מיט'ן געלעבט  האט  ער וויבאלד אבער איהם. אויף בלבול  א טרעפן געקענט שוין הסוהר" ַַָָָבית

ח"ו . שלעכטס ïאסירן געקענט נישט  איהם ַמיט

זאגט ג. זי"ע  הרי"ם" "חידושי בעל  "להדליק")הרה "ק ד"ה  תרנ "ט, שנת חנוכה אמת", "שפת בס' ïסוק (מובא קיב,אויפ 'ן (תהלים ָ

ברענגטז-ח) חנוכה טוב יום דער אז זיין, צו מרמז  חנוכ"ה, תיבות סופי די  איז  – סמוך " בה ', בטוח לבו ַ"נכון

ק אידישע  אין בטחון און אמונה  גוטן.אריין צום  אלעס טוט ער אז  אויבערשטען אויפ 'ן פארלאזן צו  זיך ינדער , ַַַַָ

אויך אמת" "שפת דער  זאגט וגו', לבו" "נכון ïסוק דערמאנטן ה')אויפ'ן ליל תרל"א, פון (חנוכה תיבות ראשי די אז  ַָ

דעם אויף  בטחון און אמונה מיט זיך פארלאזט  וואס  מענטש דער אז לערנען, צו  אונז נ"ס , איז  ס'מוך ַַָָנ 'כון

ניסים . צו זוכה  איז  אויבערשטען,

געברענגט  ווערט רמ"ג)עס ע' ויצא, פ' שמן", "משחת האט(ספר  מאנשעסטער ïון זצ"ל  היילפערין  יוסף רבי הגאון ַַָאז 

ק '. אות אן  מיט "מקבי" געשטאנען  איז "מכבי", אנשטאט יד, כתב אלטן אן אין געזעהן האט  ער אז  ַַַַַָָָנאכגעזאגט ,

זייער אויף  אויסגעקריצט האבן - מכבים די - חשמונאים די ה '. ב'ך ק'וינו מ'עולם איז דערפון תיבות ראשי  די ָאון

ארויסצולאזן  זיך געהאט מורא נישט  זיי  האבן דערפאר נאר  און אויבערשטען, דעם  אין בטחון פון ענין דעם  ַַַָָָָפאן

ביד  ורבים חלשים , ביד  "גבורים - זיי פון מעכטיגער און מער געווען זענען וועלכע יוונים, די מיט מלחמה  א ַאין

מעטים".
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èéî íéøöî ïéé÷ ïòîå÷òâ á÷òé æéà ,íéøöî ïéà êìîì
úà 'ä áåùá" ïééæ èòåå êàæ òáìòæ éã .ãåáë ñéåøâ©

ïòâðòøá÷éøåö èòåå øòèùøòáéåà øòã ïòåå ,"ïåéö úáéù
ïäòæðééà ïòî èòåå ,ìàøùé õøà ïéé÷ øòãðé÷ òùéãéà
ïòðòæ ñàåå íéøåñé òìà èéî úåìâ øòöðàâ øòã æà©©©¨

÷åçù àìîé æà" .äáåèì ïòååòâ ïòðòæ ,èéîøòã ïãðåáøàô©
ïéà è'îåìç ñàåå ùèðòî à éåå éåæà ,"äðø åððåùìå åðéô©©¨

èàä øò éåå íåìç íòðåô óéåà êéæ è÷òåå ïåà óàìù¨¨

øòáà ,âàèééåå èâðòøáòâ íäéà ïáàä ñàåå ïëàæ ïäòæòâ©¨¨¨

øòö øòöðàâ øòã æéà ,óàìù ïåô óéåà èééèù øò ïòåå¨©

ïâéåà òðééæ ïéà øòèëòìòâ à éåå íåìç íòðåôâéãðòäòæðééà) ©

(íåìç à ïòååòâ øàð æéà ñò æàéã óéåà ï÷å÷ ïòî èòåå éåæà , ©¨©©

ïåô èééö øòã ïéà ,úåìâ ïéà ïèéìòâ èàä'î ñàåå úåøö¨¨

ì"ëò ,äîéìù äìåàâ éãד.

øéîñòìà ."íéðáì ïîéñ úåáà äùòî" æà êàã ïñééåå¨©©

,úåáà òâéìééä òøòæðåà èéî èøéñàt èàä ñàåå¨¨©

.úåøåã òìà ïéà øòãðé÷ òùéãéà øàô ïîéñ à æéà©©©

éåæàøòâéèðééä øòã ïéà ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã èâàæ ©¨

äøãñ(ãé ,æì)éã åö ï'óñåé è÷éùòâ èàä á÷òé¨

.íéøöî ïéé÷ ïøàååòâ èôéå÷øàô æéà øò ïåà ,øòãéøá©¨

"ïé÷åæéð ïðéà äåöî éçåìù" æà êàã ïñééåå øéî ,øòååù æéà¨©

(.ç íéçñt)ïò÷ ,äåöî øáã à øàô èééâ ùèðòî à ïòåå ,©©©

,éåæà áéåà .ïãàù à ïåôøòã ïòîå÷ñéåøà èùéð íäéà©©¨©

áà ãåáéë ïåô äåöî éã èàä ñàååøàôèàä á÷òé ïòåå) ©¨¨¨

(ïòðòæ øòãéøá òðééæ éåå ïäòæ åö è÷éùòâ íäéàèöéùòâ èùéð
?íéøöî ïéé÷ ïøòåå èôéå÷øàô èùéð ìàæ øò ,÷éãöä óñåé¨©

èøòôèðòñàåå ïãàù à æà ,ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã©©¨¨

ï'øàô øòñòá ïëàî åö æéà úéìëú ïééæ©©

ïáééäøòã íäéà ïåà ,ùèðòîïøàååòâ æéà ñàåå ,óñåé éåå éåæà)¨¨

(íéøöî ïéà êìîì äðùî àèîå÷ .ïãàù à èùéð èñééä ©©¨

èìàåå ñò éåå èðëòøòâ èùéð èøòåå êàæ éã æà ,ñéåà©©¨

äøéëî éã êøåã ,äáøãà .å"ç "ïãàù" à èøéñàt íäéà©©¨

.íéøöî ïéà êìîì äðùî à ïøàååòâ øò æéà¨©

ïåôìéôéåå ïòðøòìtàøà êéæ øòðééà øòãòé ïò÷ íòã©¨

ïñéåøâ ïâéìééä íòðéà ïáàä åö óøàã'î ïåçèá¨

ñéåà èäòæ ñàåå ñòìà æà ïñéåå óøàã'î .øòôòùàá©©©©¨

èøòåå ñò ïåà ,ïèåâ íåö úéìëú à èàä ,"ïãàù" à éåå©¨¨©

,äáåè éã ïéà èöòé ïéåù êéæ èðéôòâ øò éåå èðëòøòâ
äáåè ïééæ åö íäéà êàã èøéô ñò ìééååה. ¨

סדרה ד . היינטיגער  דער ין פון סוף ביים ïסוק  אין מרומז אויך איז  כג)דאס  יוסף(מ, את המשקים  שר זכר  "ולא ָ

יוסף  פון געדענקט  נישט האט המשקים  שר  דער און ביטע)וישכחהו ", זיין איהם .(און  פון פארגעסן האט ער  און , ַָָ

שמחה" "לב דער דבריו)זאגט בסוף  תדש"מ, סופר"(שנת "שבט אין אויך שטייט אזוי און הראשון), דיבור סוף  מקץ, אז(פ' , ַַָ

פארגעסן  האט המשקים שר דער אז  הצדיק יוסף פאר  שלעכטס א ווי מעשה , בשעת אויסגעזעהן האט  עס ַַַַָָָכאטש

דערפון  טובה  א ארויסגעקומען איז  למעשה אבער תפיסה, פון ארויסנעמען איהם  און לטובה דערמאנען צו  ַַַָאיהם

וויבאלד  אבער  פריי, געווארן טאקע  ער  וואלט תפיסה, פון ארויסגעגאנגען דעמאלטס וואלט  ער  אויב ווייל יוסף, ַַַַַָָָָָפאר

געזוכט מ'האט ווען ïרעה  פאר  דערמאנט איהם מען האט יאר , צוויי נאך  תפיסה אין געבליבן איז  וואסער  עמיצן ַָָָָָ

געווארן  אפילו איז  ער נאר  פריי, ארויס איז  ער  וואס נאר נישט דאן, און ïרעה'ן, פאר  זיין חלום ïותר ַַַַָָָָָזאלן

טורמע . אין יאר צוויי  נאך "פארברענגען" דעם  פון פארדינט  סאך א גאר האט  ער למלך". "משנה אלס ַַַַַַָָָָבאשטימט 

מענטש, ביים ח"ו שלעכטס א ווי אויס  זעהט וואס  זאך א אמאל  פירט  אויבערשטער דער אז מיר , לערנען דא ַַַַַָָָפון

הצדיק ... יוסף  ביי ארויסגעשטעלט  זיך האט  עס  ווי טובה , זיין פאר עס איז  סוף  צום ַַָאון

די ה . פון צייט ביטערע די אין אז  דערציילט, האט חסיד , באבוב'ער  א הïליטה , שארית די  פון איד עלטערער ַַַָָאן

הרה "ק רבי, זיין אויך קינדער , און ווייב זיין משïחה , גאנצע  זיין  פארלוירן האט  ער  ווי מלחמה , וועלט  ַַָצווייטע

האט און צובראכן, שטארק  גאר געווען ער איז  השם, קידוש אויף אומגעקומען איז הי"ד זי"ע  ציון" "קדושת ָָָבעל 

ציון", "קדושת בעל  דעם  רבי'ן, זיין חלום  אין געזעהן ער  האט איינמאל  צער . פון זיך צו קומען געקענט  נישט  ָָממש

געזאגט: איהם איהם  באבוב 'ער  דער האט איהם, פאר הארצן פון אïגערעדט זיך  ַַָָָָָהאט 

זאגט ïסוק דער  יז)- יא , וועלט(דברים דער אויף ח "ו איז עס ווען אויך רמז , א זאגן מען קען בכם ". ה' אף "וחרה  ַָָ

אייך, צווישן זיך  געפינט אויבערשטער דער - בכם " "ה ' אז  געדענקען מען דארף רח"ל , אף חרון א - אף" ַַַ"וחרה 

זאגט  ïסוק דער  טו)ווי צא , פון (תהלים מינוט  יעדע  איד  יעדן אויף ïרטית השגחה  זיין האלט  ער בצרה ". אנכי "עמו ַָ

ָטאג.
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éåæàò"éæ "øôåñ íúç" øòã èâàæ(.åñ úåùøã)äðååë à ©¨©

,âòè¯äëåðç éã ïéà ïâàæ øéî ñàåå øòèøòåå éã ïéà¨¨

úåøåáâä ìòå ï÷øåôä ìòå íéñéðä ìòå" :"íéñéðä ìò" ïéà
ïòèùøòáéåà íòã øéî ïò÷ðàã ñàååøàô ."úåîçìîä ìòå©¨©

?úåîçìî éã øàô©

èøòôèðòæéà øòèùøòáéåà øòã ,"øôåñ íúç" øòã
ñèåâ âéãðòèù èåè øò ,áéèîå áåè à êàã¨©

èùéð ùèðòî øòã æéà ìàî èôà øàð ,ùèðòî ï'èéî¨¨¨

ïáàä ïôøàã ìàæ øò ñàåå íòã ïà äáåè éã åö éåàø¨¨¨©¨

æéà ñàåå ,íéøöî úåìâ éåå éåæà ,ìùîì .íãå÷ íéøåñé¨

ïáàä ïãéà éã øòãééà ïåà ,äøåúä úìá÷ øàô ïòîå÷òâ©¨

æéà ïåé úåëìî ïåô äøö éã êéåà .ìàøùé õøà ïòîå÷àá©
äëåìî à åö ïòååòâ äëåæ ïáàä ïãéà éã øòãééà ïòîå÷òâ¨©

ñàã .ùã÷îä úéá ïèééååö ïåô èééö éã ïéà äìùîî ïåà¨

øòã æéà ñàåå ,úåìâ ïøòèéá ïâéèðééä ï'èéî æéà òáìòæ¨

ïëàæ òèåâ éã øàô èîå÷ äøö éã ,"äéåäì íãå÷ øãòä"©©

íòã óéåà úåàéáð èâàæòâ æðåà ïáàä íéàéáð éã ñàåå¨¨¨

.ïîà åðéîéá äøäîá ïééæ äëåæ ïìòåå øéî ñàåå¨

åö¯èéâùåã÷äå" :øòèøòåå òâéã'àøåî ,"øôåñ íúç" øòã
øòã ,"ìàøùé úåøöá øòèöî ìåëéáë àåä êåøá
ñàåå úåøö éã ïåô øòö èàä ìåëéáë øòèùøòáéåà¨¨

ïèéé÷øàèù éã ïòðòæ ñàã ïåà .ïãééì øòãðé÷ òùéãéà¨©

ïåô øòö éã ñéåà èìàä øò ñàåå ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô¨©

.ì"ëò ,øòèòtù ééæ èéî ñèåâ ïäåè åö éãë ,úåøö éã

èéåìñàåå úåøö éã èééåå éåå ïééèùøàô ïòî ïò÷ íòã©¨

øòã æà ,ïâòåå äáåè øòééæ øàô ïòðòæ ïãééì ïãéà©©

øòöá ïééæ åö ïééìà èééøâ æéà ìåëéáë øòèùøòáéåà©

éåæà ïééæ òétùî øòèòtù æðåà óéåà ìéåå øò ãìàáéåå©©

ïò÷ðàã ïåà ïáéåì êàã øéî ïôøàã ,àìéîî .ñèåâ ìéô©¨©

,ñèåâ ïòâðòøá ñàåå úåøö éã øàô ïòèùøòáéåà íòã©¨

éã øàô ïòèùøòáéåà íòã øéî ïò÷ðàã íòã óéåà ïåà©©

.íéñéð éã åö èøéôòâ óåñ íåö ïáàä ñàåå ,úåîçìî¨¨

ñàãïééæ èéåì ,æðåà ïåô íòðééà ïãòé øàô èâàæòâ æéà ¨¨©

êàñ à æðåà êéæ èëàã úåìâ ïøòèéá ïéà .äâøãî©©©

ïãééì øéî ïåà ,íéðéðò òèåâ èùéð êøåãà èééâ'î æà ìàî¨©©

ïéà ùéæéô èãééì øòðééà ,ò"ì íéøåñé òðòãéùøàô ò÷àè©©

èéî êéæ èâàìt øòðééà ,ùéèñééâ òèééååö à ,å"ç èðåæòâ©¨

,íéðá ìåãéâ øòö øòãééì ïáàä òøòãðà ïåà ,äñðøt©¨

ñàåå íòã èéî ï÷øàèù øòáà êéæ óøàã ïòî .â.ã.à©¨©¨

áééäðà ïåô ãìàá ,úåøåã òìà ïéà ïäòæòâ ïáàä øéî¨©©¨

ïòäòæ øéî éåå ,ïøàååòâ èéåáòâôéåà æéà ìàøùé ììë ïòåå¨

ïùèðòî òìà ïáàä óåñ íåö æà ,÷éãöä óñåé ééá©¨©

ïìòåå êéåà éåæà .äáåèì ïòååòâ æéà ñòìà æà ïäòæòâðééà©©©

øéî æà ,êéæ ïåô ïëàì åö ïééìà óåñ íåö ïééæ äëåæ øéî©©©

úîàá ïòðòæ ñàåå ïëàæ ïåô èøòèéáøàô ïòååòâ ïòðòæ©©¨

ïäòæòâñéåà øàð èàä ñò ïåà ,äáåè à æðåà øàô ïòååòâ©©¨¨

å"ç äòø à éååו. ©

דיין קומען וועט  נידריגקייט  די פון  - אביון ירים  מאשפות 
גרויסקייט

óéåàäùøt øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã(á ,æì)àáéå"
øòã èâàæ ,"íäéáà ìà äòø íúáã úà óñåé¨

ò"éæ "øôåñ íúç"("äéä" ä"ã ,áùéå)ä"ò åðéáà á÷òé æà©

אריינגעבלאזן  האבן ציון", "קדושת דעם רבי 'ן , זיין פון חלום אין געהערט  האט ער וואס  חיזוק -רייד  דאזיגע ַָָָָָדי

צייטן. שווערע  אלע  בייקומען געקענט  האט ער  און נשמה, פארביטערטע  זיין אין לעבן פון גייסט  ַַַָא

וואו הרבנים , אסיפת אן ירושלים אין געווארן אïגעהאלטן איז תש"ג שנת סוף  אז  דערציילט, שוין האבן  ַַַָָָמיר

פון  לעבן מיט 'ן ארויסצוראטעווען קוים זיך באוויזן האט  וועלכער ïליטים, די פון איד  א באטייליגט זיך  האט  ַַַַַָָעס

שוידערליכקייטן  ביטערע  די רבנים  אנוועזענדע  די פאר געשילדערט האט  ער  און מלחמה, וועלט  צווייטע ביטערע  ַָָדי

"זיי קרעכץ : א מיט געזאגט  ער  האט רעדן, געענדיגט  האט ער  ווען אייראïע. אין טאג יעדן פאר  קומען (די וואס  ַָָָָָָָ

עררשעים) און כביכול)טוהען אויבערשטער שווייגט ...".(דער

אנוועזנד  געווען איז  וועלכער זצ "ל, מעלצער זלמן איסר רבי גאון דער האט איד, דעם  פון ווערטער די ָָהערנדיג

אויבערשטער דער זאגן, צו  געמיינט  האט  ער טוט!...". ער טוהען?!... "זיי קול : הויך א מיט  צעשריגן זיך אסיפה , די ַָָביי

- חומר' 'קרוצי ודם'ס , בשר ïשוט 'ע - מיר  קענען אייביג נישט נאר אויבן, פון חשבון א מיט  אלעס  דאך ַַָָפירט 

הנהגה . זיין ַפארשטיין

א ו. ווי עס ש ïירט מענטש דער וואס ל "ע , יסורים  די מ 'ליידט  ווען מעשה בשעת שווער זייער דאס  איז  ַַָאוודאי

בשעת  וויסן זאל מענטש  דער אויב אז  געדאנק, דעם ארויסברענגען נאר ווילן מיר פלייש. לעבעדיגן אין ַַַָָָנאדל
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ïåô øòãðé÷ éã èéî ï'øáç åö êéæ óñåé è÷éùòâ èàä¨
ïåô èøòèééååøòã íäéà ïáàä ééæ øòáà ,äàì ïåà ìçø¨¨

ééá úøùî ñìà ïòðéã åö è÷éùòâ íäéà ïáàä ïåà ,êéæ¨©

æéà ñàã .ätìæ ïåà ääìá ,úåçôù éã ïåô øòãðé÷ éã¨

èàä óñåé ñàåå ,"íäéáà ìà äòø íúáéã" ïòååòâ¨

éåæà íäéà ïòåè ééæ æà ,òèàè ïééæ øàô èìééöøòã©©©

.ïøòèééååøòã

èâàæïáàä íéèáù éã ïòåå æà ,"øôåñ íúç" øòã ¨©¨

ééæ æà á÷òé øàô èìééöøòã øò æà èøòäòâ©©©

êåìîä" èâàæòâ íäéà ééæ ïáàä ,íäéà ïøòèééååøòã¨¨

èæéá åã áéåà ."åðá ìåùîú ìåùî íà ,åðéìò êåìîú
èùéð åèñòåå ,úåðåéæá éã êéæ óéåà ïòîòð åö èééøâ èùéð
à ïáàä øéî ìééåå ,æðåà øòáéà âéðò÷ à ïééæ ïòðò÷©¨©

èöàøtù äëåìî éã ,"êåìîì àöé íéøåñàä úéáî" ,ììë¨

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,äâøãî òèñâéøãéð éã ïåô óéåà¨

(æ ,âé÷ íéìäú)ïáàä íòã ïâòåå ïåà ."ïåéáà íéøé úåôùàî"¨

èàäòâ èðééô øòî êàð íäéà ééæåúåà àåðù ãåò åôéñåéå") ¨©

("åéøáã ìòå åéúåîåìç ìòïò÷'î ,äøéúñ à æéà ñò ìééåå ,©

,äëåìî åö ïééæ äëåæ ïåà ñéåøâ ïøòåå èùéð ìàîðéé÷¨

מענטש יענער ווי אליין, זיך פון לאכן  וועט  ער ווען טאג א קומען וועט עס  אז ïראבלעם, דעם  אין זיך געפינט ַַַַָָער

באהבה אנצונעמען יעצט  שוין איהם פאר  לייכטער זיין  וועט דאן חלום ... שלעכטן א פון  אויפגעוועקט  זיך  האט ַַַָָָוואס

אדורך. גייט  ער וואס  אלעס ַַָובשמחה 

פאר וועג ווייטן א גייט  ער אדער משאות, שווערע  שלע ïן ביים  שווער ארבעט וואס  מענטש א משל, דרך ַַַַָָעל 

אïציילן  וועט  ער וואס געלט  דאס פארשטעלונג זיין אין שוין זעהט ער ווייל  בשמחה, עס טוט  ער  אבער ïרנסה , ָָָָָזיין

וואס הרחבה די פון זיך דערמאנט ער ווען  שוין זיך פרייט ער  הבית. בעל פונעם  לוין זיין באקומען וועט ער ַָווען 

הארעוואניע . שווערע  די פאר באצאלט  ווערן וועט ער ווען האבן וועט ַַַָָָער

שווערע פון ליידט  ער  אז  זי"ע , קאמינקער שלום רבי הרה"ק  פאר אïגערעדט  אמאל זיך האט יונגערמאן ַַַַַַָָא

לטובה איז  אלעס אז  געזאגט, איהם  רב  קאמינקער  דער  האט  ביטער . זייער  איהם איז  לעבן דאס און ïַַַָָָָראבלעמען

איז ער  וואס  באשעפער , מאכן פונעם  אבער זיך מען קען  ווי געזאגט , יונגערמאן דער האט לכל ". ומטיב "טוב  דער ַַַָָָָ

געזאגט: איהם רב קאמינקער דער האט  ביטער? אזוי איז  וואס  ווירקליכקייט די פון וויסנדיג  ַַָָָנישט

און  משקאות, שארפע  אנדערע און בראנפען דעם  לויבן משקאות, ביטערע  אויף 'מבינים' זענען  וואס מענטשן -ַַָָ

וועט משקאות, די פון פארזוכן וועט וואס מענטש, א סתם זייט , צווייטער  דער  פון צאל . א אן דעם פון ַַַָָָטרינקען

ריכטיג  אויפקלערן, אבער  איהם  וועט  'מבין' דער בראנפען. פונעם ביטערקייט  די צוליב ïנים, זיין 'פארזויערן' ַַָָבאלד

ממילא, און פרייליך... זיין צו צייט קורצע  א ביז  ברענגט  'ביטערקייט ' איר משקה. די פון טבע  די איז  אזוי ַַַטאקע ,

'זיסקייט '... אויסערגעווענליכע אן  שïירן שוין טראïן' 'ביטערן דעם טרינקען באלד ביים  ַַָקענסטו 

איהם איז עס  אז זיך  באקלאגט  ער מענטש . מיט'ן איז  זעלבע  דאס אויסגעפירט: האט רב קאמינקער דער ַַַָָָאון

פונעם וועגן די זענען עס  זיס  ווי פארשטיין צו  'מבין' א נישט  איז  ער  ווייל  דערפאר נאר איז  דאס  לעבן . אין ַַַָָביטער 

ער פרייט טראïן', 'ביטערן דעם טרינקען ביים באלד איז פארשטיין, דאס  וועט  מענטש  דער אויב ַַָָאויבערשטען.

שוין... זיך

ווי  שיידוועג, א צו אן קומט ער  און פערד, א אויף  רייט  וואס  מענטש א משל, א דעם  אויף ברענגען ספרים ַַַַָָדי

די  אין וועג קורצן א נאך אבער בלאטע, און ליים מיט  פול  איז  וועג איין גיין. צו וועגן צוויי זיך פאר  האט ַַָָָָער

שאסיי גרויסער  דער קומט צווייטער("הייוועי")בלאטע  דער ציל. זיין צו  איהם פירט  און גלאטיג, און ברייט  איז  וואס  , ַָָָ

מייל טויזנטער גיין מען דארף  שïעטער, אבער באקוועם , און ברייט עס  איז  אנהייב אין פארקערט , ïונקט  איז  ַַַָָוועג

מיט אן זיך פאנגט וואס וועג  דעם  אויף פערד דאס  פירן זיכער רייטער  דער  דאך וועט  בלאטע . און ליים די ַָָָָָאין

פירט "קלוג", אזוי איז וואס  הבית, בעל  מיין היתכן, ווינדערן, זיך וועט פערד נארישער דער  און בלאטע, און ַַָָליים

נישט איז  ער  ווייל דערפאר נאר אזוי טראכט  פערד דער אז  אבער, איז  אמת דער וועג ... שווערן אזא אויף ַַַַַַָָמיך

פערד... א ווי די מער נאר ער זעהט  דערפאר און ערד , דער פון ריכטונג דער אין ïקא דעם שטענדיג האלט ער ַַַָָ

גוטער דער קומען  וועט  עס און טוישן אלעס  זיך וועט  אינגיכן אז  נישט באגרייפט ער בלאטע. און ַַַָליים

אביסל זעהט ער ווען מיינט  וואס  פערד דער ווי  זיין צו נישט זעהן דעריבער לאמיר  וועג. ַַָָאויסגעפלאסטערטער

ישועה . גרויסע די מיט ווערן געהאלפן ער וועט  אינגיכן  אז  נישט אנערקענט  ער  און  ַָשוועריגקייטן,
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åö ïåà ,úåìôù óéåà èùøò èééøâ èùéð æéà'î áéåà
úåðåéæá ïãééìז.

צווייטן א פארשעמען פון  הארבקייט  דער - חבירו  פני ַַַמלבין 

ïéàäøãñ øòâéèðééä øòã(äë ,çì)ïâòåå øéî ïòðòééì
éã ïåô ,ïèééååö à ïòîòùøàô ïåô ïéðò ïáøàä íòã©©©

èâàæ àøîâ éã ñàåå ,øîú èéî äãåäé ïåô äùòîäèåñ) ¨¨

(:éïåòîù éáø ïåô ïòîàð ïéà èâàæòâ èàä ïðçåé éáø¨¨¨

ïôøàååðééøà ùøòãðò êéæ ìàæ ùèðòî øòã ,éàçåé ïá¨©©

øáç ïééæ ïòîòùøàô åö øòãééà éåå ïååéåà¯êìà÷ à ïéà©©©

èùéð èàä éæ æà ,øîú ïåô ñò èðøòì'î ïåà ,íéáøá©¨

äãåäé ïâòåå ïâàæñéåà èìàååòâח. ¨¨

בעצםז . כאטש חנוכה-לעכט, די ווי העכער  שטייט  "שמש" דער וואו לעכט , חנוכה די פון אויך  מיר לערנען ָָדאס 

טעם דער מצוה. די פון חלק  א נישט איז  ער ווייל  לעכט, אנדערע  די ווי  חשיבות קלענערע א דאך  ער ַַַָָהאט

מהרי"ל  דער  זאגט  לעכטלעך, די ווי העכער  שטייט  "שמש" דער ג)פארוואס חנוכה , שפלים(הלכות 'לשום "וסימן, ַָָ

עיי "ש)למעלה ' יא, ה , איוב  הכתוב אויפהייבן.(לשון  איהם  טוט  מענטש  פון 'הש ïלה' די דווקא אז הייסט , דאס ,ַָ

נשג"ה  'דריידל ': אויפ'ן אויסגעקריצט זענען וואס  אותיות  די אויף רמז  א אויך  ספרים די זאגן היה אזוי  גדול ("נס ַַָָ

קלייןשם") זיך האלט  וואס  מענטש  דער ש 'פל. ה 'ר - ג'בוה  נ'נס  תיבות אויבערשטער("ננס")ראשי דער "גבוה", איז  , ַָ

דער טוט  - "שפל " בארג, א ווי אזוי גרויס, זיך האלט וואס מענטש  דער אבער - "הר" הויך. אויף איהם ַַַַָָהייבט

אראïנידערן. איהם ַָאויבערשטער

פון  ïארא פאלט  'דריידל ' דער ביז  נישט, געווינט 'דריידל ', ש ïילט  וואס  מענטש  דער אז  ספרים, די זאגן ַַַָָָאויך 

נצחון. דער  און  הצלחה  די קומט "נפילה", די נאך  נאר אז  אונז , לערנט דאס זיך... ארומדרייען ַַָָָזיין

וואלטח. יהודה  אויב לימוד. דעם אין זיין מתבונן סאך א זיך מ 'דארף אז  זאגן, פלעגט זי"ע  אסטראווצער  ַַַַָָָָדער

געטו עס האט ער אז  געווען מודה  פונדעסטוועגן,נישט און קינדער, צוויי אירע און תמר גע 'הרג'עט  מען  וואלט הן, ַָָ

מענטש א אפילו ברבים, פארשעמען נישט  און קאלך -אויוון, אין אריינצואווארפן זיך אויסגעוועלט  ענדערש תמר ַַַַַַָהאט

גרעסערס דא דען איז  כבוד ! אייגענעם  זיין אïצוהיטן כדי ח"ו, ווערן גע'הרג'עט זאלן נפשות דריי אז  גרייט איז  ַָָָָוואס

אריינווארפן  לאזן ענדערש  זיך מ 'דארף  אז ארויסגעלערנט חז"ל  די האבן מעשה דאזיגע די פון דייקא און דעם? ַַַַַָָָפון

ברבים . חבר דעם פארשעמען צו נישט אבי קאלך-אויוון ַַַאין 

סדרה היינטיגער דער אין ïסוק דעם  אויף  לענין, ו)מענין מדרש,(מ, פון רש"י זאגט זועפים", והנם  אותם ָ"וירא

הרה "ק רבי, גור 'ער דער געפרעגט  האט ïתרון. חבר'ס  זיין און חלום, זיין סיי גע'חלומ'ט  האט איינער יעדער ַָָאז 

זי"ע  מנחם " "פני מנחם")בעל  "פני פונעם געהערט עס האט וואס איד א פון געהערט  עס האבן פון (מיר ïנים דאס רעכט גאנץ , ַַָָָָ

האופים, שר פונעם  חלום דעם  פון ïתרון דעם געזעהן דאך האט  ער ווייל  פארזויערט , געווען איז המשקים שר ַָָדעם

ענליכן  אן האבן וועט ער אויך אז מעגליך ס 'איז אז  געטראכט מסתמא האט ער און אויפהענגען, איהם  מ 'וועט  ַַַַַָָאז 

צוריקשטעלן  מ'וועט  אז  ïתרון דעם געזעהן דאך האט  ער טרויעריג? געווען האופים  שר דער איז  פארוואס אבער  ַַָָָָסוף ,

איהם מ 'וועט  אז  ענדע , גוטע  אזא האבן וועט  ער אויך אז  מעגליך  דאך איז ארט , זיין אויף  המשקים שר ַַַַָָָדעם

געהאט נישט  האט האופים שר דער - געזאגט מנחם" "פני דער האט - דען וואס נאר אמט ? זיין אויף  ַַָָָָָצוריקשטעלן

און  באפרייט  ווערט המשקים, שר דער חבר, זיין ווי זעהן צו פארגינען  געקענט נישט  האט  ער און אויג , גוט  ַַַָא

שטראף . זיין באקומען ער האט  אויג, שלעכט אזא געהאט  האט ער וויבאלד  דעריבער, ïאסטן. זיין צו אום זיך ַַַַַָָָָקערט

און הצלה יוסף 'ס אז  געזאגט, צדיקים האבן זייט , צווייטער דער ערפון וואס דאס און גרוב, פון באפרייאונג זיין ַַָָָָ

האט ער  וואס  דעם אדאנק געווען איז  אלעס דאס  מצרים, אין למלך משנה דער  ווערן צו גרויס  געווארן ַַַָָָָאיז 

האופים שר  דעם  און המשקים  שר דעם ז)געפרעגט מ , זוכט(פרשתינו  מענטש א ווען היום "... רעים  פניכם  ַ"מדוע 

"גוט איין פון אז  מיר, זעהען דעם פון גרויס. ווערן צו זוכה ער איז מענטש, צווייטן א פון מוט  דעם זיין צו  ַַמחזק

מלוכה ... כסא די צו אנקומען ביז'ן אליין, זיך און יענעם ראטעווען מען קען  חבר , פאר'ן ַַַָָווארט "

מיט'ן  ווייל  לעכט , די העכער  'שמש ' דעם לייגן צו זיך מ'פירט  וואו חנוכה, טוב יום  פונעם  אויך מיר  לערנען ָדאס 

לעכט  די דאך מען צינדט  דער(מהרי "ל)'שמש', ווי אזוי אנדערע, מיט גוטס  טוט  וואס יעדער אז  מרמז, איז דא . ַַַָָָ

זיי... ווי 'העכער ' ווערן צו  זוכה איז  לעכט, אלע אן צינדט  וואס ַָָ'שמש '

סופר" "חתם דער  וואס  דעם  פון אויך זעהן מען קען  מחלוקת, פון מדה שלעכטע די און שלום , פון מעלה  ָדי

ïרשה  היינטיגער דער אין "לך")זאגט ïסוק (ד"ה דעם יד)אויף  הצאן,(לז, שלום ואת  אחיך שלום את ראה  נא "לך ָ
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êéåààøîâ éã ïéà øéî ïòðéôòâ(.èð î"á)ñàåå øòã æà©¨

íìåòì ÷ìç à èùéð èàä ,ïèééååö à èîòùøàô©©¨©

.àáä

èâàæïåô äøéáò éã æà ,"òùåäé éðt" øòã íòã óéåà ¨©

ïåô äøéáò éã éåå øòáøàä æéà íéðt úðáìä©

èâàæ àøîâ éã ìééåå ,äçéöø(íù î"á)ïùèðòî òìà æà ¨©©

êàð èøàã ïåô óéåøà ïòîå÷ íåðäéâ ïéà ïòééâ ñàåå¨©¨¨

ïéà tàøà ïòééâ ñàåå ,ééøã øòñéåà ,íéùãç óìòååö¨©¨

øòðééà ïåà ,èøàã ïåô óéåøà èùéð ïòîå÷ ïåà íåðäéâ©¨

íéáøá øáç ïééæ èîòùøàô ñàåå øòã æéà ééæ ïåôטøòãà) ¨©¨

(ïòîàð¯åö à èéî íäéà èôåø øò. ©¨

èâàæñàã ïöåð ì"æç éã ãìàáéåå æà ,"òùåäé éðt" øòã ¨©©¨

çöåø à åìéôà æà òîùî æéà ,ïéãøåéä "ìë" ïåùì©©

ïòééâ ñàåå éã ïåô ììë ïéà æéà ïèééååö à èò'âøä ñàåå¨©¨

,ïééèùøàô ïòî óøàã éåæà áéåà ïåà ,íåðäéâ ïåô óéåøà©©©©

èîòùøàô ñàåå øòã æà àøîâ éã èøàã èâàæ ñàååøàô©¨¨¨©¨©

,èåìá ïééæ ïñàâøàô èìàåå øò éåå êééìâ æéà øáç ïééæ¨©¨

,çöåø à éåå øòáøàä êàã æéà åøéáç éðô ïéáìî øòã¨©©

.íåðäéâ ïåô ñéåøà èùéð èîå÷ øò æà êàã èäòæ'î ìééåå¨©©

èøòôèðòò÷àè øò æéà úîàá æà ,"òùåäé éðô" øòã©©

éã ñàåå ñàã ïåà ,çöåø à éåå øòáøàä©©¨¨

èùéð èðééî ,"íéîã êôåù åìéàë" èøàã èâàæ àøîâ¨¨

ììë íòã ïéà æà øàð ,êééìâ òãééá ïòðòæ ééæ æà ïâàæåö¨©¨©

úåëéôù ïåô ïéðò øòã àã êéåà æéà ïòîòùøàô ïåô¨

èééâ ,èîòùøàô èøòåå ùèðòî øòã ïòåå ìééåå ,íéîã©

èîå÷àá øò ïåà íéðt ïééæ ïåô øéìà÷ øòèéåø øòã ÷òååà©¨©

ùèðòî øòã ,éîð éëä ïéà øòáà ,øéìà÷ òñàìá à©©¨¨

ìééåå ,äçéöø éåå øòáøàä æéà íòðòé èîòùøàô ñàåå¨©©

íéáøá íäéà èîòùøàô øòי. ©

øòã,àìéîî ïåà ,êéæ åö èðàð òáèá æéà ùèðòî¨

ïåô øò'áåùç æéà øò æà âéãðòèù øò èëàøè©©

ïåà ,úåìòî òðòâééà òðééæ âéãðòèù èäòæ øò .íòðòé
úåðåøñç ñ'ïèééååö íòãיאøò èëàøè íòã áéìåö .©

æéà úîà øòã .øòðòé éåå øòéøô èîå÷ øò æà âéãðòèù©

האבן  שבטים די וויבאלד ע"ה , אבינו יעקב פון שאף  די אין ברכה  גרויסע א געהערשט  האט עס  אז דבר", ַַַָָָוהשיבני

אנדערן מיט 'ן איינער באחדות יוסף )געלעבט  מיט זאגט (אויסער גמרא די און נט .), און (ב"מ  שפע ברענגט  שלום אז ַַָ

זיי  ווי ברידער, דיינע זעה און גיי אחיך", שלום את ראה נא "לך  יוסף: צו געזאגט  יעקב האט דעם  וועגן ָָברכה.

שאף: די אין ברכה א דא איז  עס פארוואס פארשטיין  קענען וועסטו  ממילא און  אנדערן, מיט 'ן איינער  גוט ַַַָָָלעבן

אין  ברכה  א אריינקומען  געקענט נישט וואלט  באחדות, געלעבט נישט  וואלטן ברידער די אויב הצאן". שלום  ַַָ"ואת

ïאשען... זיי וואס  שאף ַָָדי

כט . ביים געווען איז  זי"ע, מלעלוב מרדכי משה רבי הרה "ק אא"ז  ווען געוואלטאיינמאל  איד א האט  המערבי, ותל  ַָָָ

שיינע א געבן איהם זאל  רבי דער אז  כוונה מיט'ן געדרוקט, האט ער וואס  ספר  א איהם איבערגעבן  און ַַַָָָצוגיין

דעם שטערן נישט זאל  ער אז  פארטריבן איהם  זיי האבן באמערקט, איהם  האבן משמשים די  ווען דערפאר... ַַַַָָָנתינה 

ער איז  כותל, פון צוריקצוגיין אויסגעדרייט זיך האט זיידע  מיין ווען כותל . ביים עבודה הייליגע זיין אינמיטן ָרבי'ן

אין  ספרים זיינע  האלט  און פונדערווייטנס  שטייט  ער ווי איד דעם ïלוצלינג באמערקן ביים אויפגעציטערט ַַָגעווארן

האבן  משמשים די נאר איהם , צו צוקומען געוואלט  האט מחבר  יענער  אז  פארשטאנען  דערפון האט ער  ַַַַָָָָָהאנט.

אינגאנצן  מיך זענען "זיי אויסגעשריגן: און שטערן אויפ 'ן האנט די ארויפגעלייגט  ער האט צוגעלאזט . נישט ַַַָָאיהם

משמשים די פאר באפוילן באלד האט ער איד?"... א פאר נפש  עגמת אן זיין גורם מען קען אזוי ווי ַַַַַַַָמבלבל ...

נאך  זיך רבי דער  האט דערנאך נדבה . שיינע א דערלאנגט  איהם ער האט ïיוס, א אלס און איד, דעם  ַַַַָָָָָצוצולאזן

זיין... מתïלל  כותל  צום צוגעגאנגען ווידעראמאל  איז  און הענט, די געוואשן ַַַַָָאמאל 

זצ"ל י. אויערבאך זלמן שלמה רבי הגאון פון שלמה " "מנחת ספר אין  נאכצוקוקן כדאי ז')ס'איז  סי' סוף  וואו(ח"א , ַָ

פארוואס דארט  פארענטפערט זלמן שלמה  רבי צווייטן. א פארשעמען פון הארבקייט די וועגן מאריך איז ַַַַַָָער

פארשעמט ווערן פון צווייטן א ראטעווען צו כדי זיין צו שבת מחלל  געווען מתיר מ 'האט  אז  נישט  געפינען ַַַַָמיר

סי"ד) ש"ס, סי' או"ח  שו"ח  עבירה .(עי' הארבע  אזא אין מזלזל מען  איז  אזוי ווי אזוי, אויב און ,ַַַַַ

בייםיא. ïסח טוב יום דעם ïראווען צו ליזענסק  קיין געגאנגען איז זי"ע לעלוב'ער דוד'ל  רבי הרה "ק  ווען ַַַָאמאל 

אל ר' רבי'ן ערהייליגן האט גיין. צו וואו  געוואוסט  נישט  און וואלד, אין געבלאנדזשעט ער האט זי"ע , ַָָָימלך

סעקונדעס עטליכע  קלעם . זיין פון ארויסנעמען איהם  זאל  ער אז באשעפער  צום  זיין מתïלל  אוועקגעשטעלט  ַַַַָזיך
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ñàåå ,"éôè ÷îåñ êãéã àîãã úéæç éàî" :íòè à©¨

ñ'íòðòé éåå øòèéåø æéà èåìá ïééã æà ïééà øéã èìàô©©

ñò ,"éôè ÷îåñ àøáâ àåääã àîã àîìéã" ...èåìá
,ñðééã éåå øòèéåø æéà èåìá ñ'íòðòé æà êéìâòî êàã æéà¨©

éåå øò'áåùç ïåà øòâéèëéåå æéà ïáòì ïééæ ,èñééä ñàã¨
ïòðò'âøä èùéð íäéà åèñøàè íòã áéìåö ïåà ,ïáòì ïééã¨

.øàôøòã ïééæ ùôð øñåî êéæ èñôøàã åã áéåà 'éôà©©

ïòäòæèùéð æéà ïòèùøòáéåà íééá æà ,àã ïåô øéî¨©

øòèñòøâ øòã åìéôà ¯ ãéà øòãòé ,÷åìéç ïéé÷
ïèééååö à ïòðò'âøä êøåã ïòååòèàø èùéð êéæ øàè ¯¨©©

"íéúåçtáù úåçt" à æéà øòðòé áéåà 'éôà ,å"çיב. ©

עס ווען  נאר  קומען  השפעות די - יביאו  אשר  את והכינו 
הכנה ריכטיגע א  דא  ַאיז

ùèàëtàøà äðéëù éã èîå÷ äëåðç æà ïñééåå øéî ¨©©¨

,íéçôè ïòö éåå øòâéøòãéð ,"äøùòî äèîì"
ïãòé ïéà ãéà ïãòé ïåô äîùð éã ïéà ïòðééùåöðééøà éãë©

êéæ èðéôòâ øò åàåå áöîיגøéî ïôøàã ïâòååèñòãðåô ,©

וואלד. טיף -געדיכטן פון ארויס  וועג  דעם געוויזן  איהם  האט וועלכער מאן, אלטן אן געזעהן ער האט  ַַַַַָָש ïעטער ,

דוד'לען: רבי צו געזאגט  מאן אלטער  דער האט געזעגנט, זיך האבן זיי ַַָָָווען

געדענקען: צו  עס  שטענדיג כדאי ס'איז  וואס זאכן, צוויי אויסלערנען דיך כ 'וועל  -ַָ

פון  ארויס שטעקט  וואס 'בליטה ' א האט זיי פון איינער און ברעטער, צוויי באהעפטן וויל סטאלער  א ווען ַַַַָָָא.

אזוי  ברעט . ערשטן פונעם 'בליטה' די אïצושניידן אנשטאט ברעט, צווייטן אין לאך א מאכן צו עצה די איז ַַַָָָהאלץ,

א  ווען אז  לעבן, טאג-טעגליכן  אין  אונז  לערנט  דאס  איינס . ווי זיין און באהעפטן קענען זיך ברעטער  ביידע ַַַָָוועלן

אליין  זיך  אין מאכן זאל  ער עצה, די איז  זיי, מיט גוט  לעבן און מענטשן אנדערע  מיט  באהעפטן זיך  וויל  ַַַַָמענטש 

אחדות  צו  אנקומען קענען זיי וועלן אזוי  און חבר... פאר 'ן זיינעם פון זיין מוותר זאל  ער הייסט , דאס "לעכל ", ַַַָָָא

שלום . און

געטוהן  האט ער פארוואס פארשן  און נאכקוקן איהם און יענעם , אין אריינצוטראכטן אנשטאט זאך, צווייטע די ַַַַָָָָב.

אליין... זיך אין אריינצוקוקן בעסער איז  אזוי, און ַַַַאזוי 

איהם האט  דוד'ל  רבי און דארט, פון פארשוואונדן ער איז  רעדן, געענדיגט  האט מאן אלטער דער ווען ַַַָָָתיכף

לטוב . זכור הנביא אליהו ווי אנדערער קיין נישט  געווען איז  דאס  געזעהן... נישט  ח"ב,מער קודש ", שרפי "שיח ספר (זעה ַָ

שמא) .אות

ïשוט 'עיב . אז  מלחמה, וועלט צווייטע די פון צייטן  ביטערע  די אין ערשיינונג טעגליכע  כמעט  א געווען  איז  ַַעס 

צו נפש  מסירות האבן מעגן זיי אויב דיינים, און רבנים ביי שאלה א געפרעגט  האבן מענטשן ערליכע ַָָָאבער 

זאל יענער אז בעסער  איז  מיינונג, זייער לויט ווייל  זיי, ווי  חשוב'ער און גרעסער זענען וואס  אנדערע  ַַַָָראטעווען

ותשובות  שאלות ספר  אין זיי... ווי אויבערשטען פאר'ן רוח נחת גרעסערן א זיין גורם  וועלן זיי ווייל  לעבן, ַַבלייבן

השם" ו')"מקדשי ע' מחמדים, שער  לענגערע(קונטרס א זצ"ל, מייזליש  הירש  צבי רבי הגה"צ רב, ווייצענער  דער ַָהאט

עיי"ש . ענין, דעם  וועגן תשובה 

מסירות  מיט ישראל  אהבת פון  מדה  א צו ארויפארבעטן זיך קען מענטש א ווי דעם  פון מיר זעהען ïנים, כל  ַַַַעל 

צו האפען כאטש  מיר  מעגן צווייטן, א פאר ממש נפש מסירות אונז פון נישט פארלאנגט מען אויב אפי' און ַַַַָָנפש ,

אן  העלפן ïרובירן  צו אדער מצליח, איז  צווייטער א ווען פרייען זיך צו  אויג גוט  א האבן וואס  די צווישן  ַַַָָָזיין

מעגליך. נאר ווען ַָאנדערן

דעריג. פון ישיבה  ראש זצ"ל , לייבאוויץ בער ברוך רבי  גאון צום  געוואנדן אמאל  זיך האט  עושר  גרויסער ַַָָָָא

טאכטער . געראטענע זיין פאר בחור גוטן א אויף  אנווייזן איהם זאל ער ביטע , די מיט  ישיבה, ַַַָָָָקאמעניצער

אויסצואוויילן  בחור וועלכן באשליסן קענענדיג נישט אבער ישיבה, די פון הנהלה  די מיט גערעדט  ער  האט  ַָָצוערשט

וועלכער מיינונג, זיין איבער  ישיבה  ראש  דעם געפרעגט  ער האט אנגעוויזן, איהם  מ 'האט וואס בחורים אלע די ַָָָָפון

ישיבה . דער אין געראטענסטער  און  בעסטער  דער  ס 'איז  ָבחור

בחורים, גוטע  ישיבה, דער אין לערנען וואס  בחורים אלע  זענען  באמת אז  געענטפערט, איהם  בער ברוך רבי  ַַָָהאט

זאגן חז"ל די ב)ווי פכ"א, אנדערן,(במדב "ר צום  איינער ענדליך  נישט איז  מענטש די פון אויסזעהן דאס ווי ïונקט  אז  ַַָָ



חנוכה  - וישב  - קוואל פרשה דער  é

òôù éã ïééæ ìá÷î ïòðò÷ åö ,"ìåáé÷ éìë" à ïèééøâåö©

øòáéøòã êéæ óøàã'î .äëåðç áåè íåé ïâéèëòì íòã ïéà©

ìééåå ,äëåðç ïåô âòè éã åö ïééæ åö óøàã ñò éåå ïèééøâ
"æåðâä øåà" íòã ïééæ åö âéùî êéìâòî èùéð æéà ñò
âéøòäòâ éåå ïèééøâåö êéæ ïà ,äëåðç ïéà àã æéà ñàåå¨¨¨

.âòè òðòáéåäòâ éã åö õøàä ñàã ïåà çî íòã¨©

øòã,ì"öæ "äùî úòåùé" ìòá ÷"äøä ,éáø øòöéðùæéåå
"áì" ïåà "çî" øòèøòåå éã ,æîø à èâàæòâ èàä¨¨©

æéà ñò æà ,èðééî ñàã ."äðëä" éåå éåæà ,80 ïôòøèàá©©¨©

ééååö éã ïèééøâåöåö éåå âðåèééøâåö òøòñòá à àã èùéð¨©

ïééæ ïòðò÷ åö ,õøàä ñàã ïåà çî íòã ,íéøáéà¯ètéåä¨©

ñàåå øåà ïëéìøòãðåàåå íòã ïòîòðåöôéåà èééøâ¨

êéæ èééøâ'î áéåà .âòè¯äëåðç éã ïéà óéåà¯èöàøtù¨

÷åñt øòã ïøòåå íéå÷î êàð ïò÷ ,âéèëéø èùéðïéà) ¨

(õ÷î úùøtâòè éã ïéà øàé ñòãòé ïòðòééì øéî ñàåå¨¨

òø ïéàøîå ,äðéáø÷ ìà åàá éë òãåð àìå" ,äëåðç ïåô
"äìéçúáë(àë ,àî úéùàøá).

èùéðúåäâä óéåà "íéøåáâ éèìù" øòã èâàæ èñéæîåà¨

éëãøî(ïé÷éìãî äîá ÷øô óåñ)éã óéåà æîø à©
÷åñt íòã ïéà ,âòè äëåðç(æè ,âî úéùàøá)çáè çåáèå"

øéô éã ïåà ,"çáèå" èøàåå ïåô ú"éç úåà øòã ."ïëäå¨

æîåøî æéà àã ."äëåðç" ïòðòæ ,"ïëäå" èøàåå ïåô úåéúåà¨¨

ïò÷'î æà ,ïòðøòì åö æðåà éãë ,äëåðç ïåô ïéðò øòã©

äëåðç éã ïåô øåà ïëéìøòãðåàåå íåö ïééæ äëåæ èùéð
íåö äðëä ïåô ïéðò íòã íéé÷î èùéð æéà'î áéåà ,èëòì

."ïëäå" ¯ áåè íåé

òøòãðàéã ïéà ,ät ìòáù äøåú ïéà æîø à ïâàæ ©¨©

äëåðç ïåô àéâåñ(:àë úáù)ïãòø ì"æç éã éåå
ïåà ,èëòì äëåðç éã ïåô úåëìä éã úåëéøàá íåøà©

ïåô øòèøòåå éã àøîâ éã èâðòøá ,ãåîò ïåô óåñ íééá
"?äëåðç éàî" :èâòøô ñàåå ,àúééøá éãæéà ñàåå ¯ ¨¨

.ñð íòðåô íéèøt éã èìééöøòã àøîâ éã ïåà ?äëåðç

èâòøô"úîà úôù" øòã(î"øú úðù ,äëåðç)äøåàëì æà ,©
éàî" ïâàæ èôøàãòâ íãå÷ ì"æç éã ïèìàåå¨©¨

ïåà ,æéà äëåðç áåè íåé øòã æéà ñò ñàåå ,"äëåðç¨

?äëåðç øð ú÷ìãä ïåô úåëìä éã ïâàæ êàðøòã èùøò¨¨

øàðéã ïëàî ïôøàã øéî æà ,øòéøô èâàæòâ éåå èéåì ¨¨©©©

æðåà ì"æç éã ïáàä ,áåè íåé íåö äðëä òâéèëéø¨

ïééèùøàô åö èîå÷'î øòãééà æà ,ïééæ æîøî èìàååòâ¨©©

ïèééøâ êéæ ïòî óøàã ,äëåðç áåè íåé øòã æéà ñò ñàåå¨©

íòã ïèééøâåö ïåà ,áåè íåé ïåô úåëìä éã ïòðøòì êøåã
éåæà øàð ïåà ,âòè òâéèëòì éã åö õøàä ñàã ïåà çî¨©¨©

,èééãàá äëåðç ñàåå ,"äëåðç éàî" úîàá ïñéåå ïòî ïò÷¨©

ïòâðéìùòâðééà ïøòåå ïìàæ âòè òâéìééä éã ïåô úåøåà éã ïåà¨

éã ïòååòâ íéã÷î ïòî èàä íòã ïâòåå .èåìá íòðéà¨

äùòîä øåôéñ íòã èâðòøáòâ èàä'î øòãééà ,úåëìä¨

.ñð íòã ïåô

éãïò÷ ,äåöî à øàô äðëä à ïëàî ïåô èéé÷âéèëéåå©©©©

÷"äøä ,ï'éáø øò'øåâ ïåô øòèøòåå éã ïåô ïäòæ ïòî
èâàæ øòëìòåå ,ò"éæ "úîà éøîà" ìòá,àöú ,"úîà éøîà") ¨

("àø÷é éë" ä"ã ,à"öøúïåô äåöî éã ñàååøàô íòè à©©¨

ì"æç éã ïéà ïôåøòâðà èøòåå ï÷ä çåìéù,á÷ò ,àîåçðú) ¨

('áïùéååö äåöî òèñèëééì éã ¯ "úåì÷áù äì÷ äåöî"
,ïåôøòã íòè øòã æéà úåèùôá ñàåå] úååöî òèëééì éã¨

øòáà ,äåöî éã ïééæ åö íéé÷î èëééì øòééæ æéà'ñ ìééåå
ìééåå ,[íòè ïøòãðà ïà èâàæòâ èàä éáø øò'øåâ øòã¨¨©©

ï÷ä çåìéù ééá ÷åñt øòã æà ,ïâàæ ì"æç éã,áë íéøáã) ¨©

(åèøt" æðåà èðøòì ,'åâå "êéðôì øåôö ï÷ àø÷é éë"

דאזיגע די נישט  עס  האט חבר זיין וואס  מעלה  א פארמאגט  בחור  יעדער אנדערש. מיינונגען זייערע זענען ַַַַָָָָאזוי

מעלה .

"עידית  דער בעסטער: דער איז בחור  וועלכער וויסן געוואלט נאר נאכלאזן, געוואלט  נישט אבער  האט עושר ָָָָָָָדער

אנצואווייזן  מעגליך  נישט  באמת איז  עס אז פארשטיין , צו געגבן איהם  איהם בער  ברוך רבי האט אויףשבעידית"... ַָָ

אזוי  נישט  איז  צווייטער א וואס מעלות האט  איינער יעדער ווייל חבר, זיין פון בעסער איז ער אז  תלמיד, ַַַָָאיין

זאגן  צו שייך נישט  דאך איז מסכתא, גאנצע א לערנט וואס  מענטש  א צו משל  א איז עס דערין. ַַַַָָָאויסגעצייכנט 

דף, אנדערן אן אין דא נישט זענען וואס זאכן דא זענען דף יעדן אין ווייל אנדערן, פון בעסער איז  בלאט איין ַַַַַַָָָאז 

מסכתא. גאנצע  א ווערן צוזאמענגעשטעלט  זאל  דפים  אלע  פון אז כדי דפים אלע האבן מען דארף  ממילא, ַַַַַַַָָאון

יעדער ישיבה. די אין תלמידים די מיט  איז  זעלבע דאס און  אנדערן , צום איינס צוגלייכן נישט  מען קען דעם ַָוועגן

לטובה". שוים  "כולם איז דעם, וועגן און נישט, האט  חבר זיין וואס מעלות גוטע  האט ָָָבחור 



חנוכה  - וישב  - קוואל פרשה àéדער 

áéåà øàð êééù æéà ï÷ä çåìéù ïåô äåöî éã ¯ "ïîåæîì¨

èñòð à ùèðòî ï'øàô ïôàøèòâ âðéìöåìt êéæ èàä ñò¨¨©©

èééøâòâåö ïøàååòâ æéà èñòð éã áéåà øòáà ,ìâééô èéî¨¨

éã ï÷éù÷òååà ìàæ'î æà ÷òååö íòã øàô øòéøô ïåô©©¨©

æà ,ñéåà èîå÷ .äåöî éã ééáøòã àã èùéð æéà ,òîàî¨©

ïëàî åö êééù èùéð æéà ï÷ä çåìéù ïåô äåöî éã ééá©

äðëä à(äåöî éã ïåô ììë ïéà èùéð êàã æéà "ïîåæî" ìééåå)ïåà ©¨

,äðëä à äåöî éã ééá êééù èùéð æéà ñò ãìàáéåå©©

äåöî òèëééì à ¯ "äì÷ äåöî" ïôåøòâ ñò èøòååיד. ©

ìòèééåå éåå ïééèùøàô ïòî ïò÷ íòã ïåô ,íéðt ìë©

äðëä òâéèëéø éã ïëàî åö ïòéîàá êéæ óøàã'î©©©

ùèðòî íòðéà øòáéà èáééìá éåæà ïåà ,äåöî òãòé øàô©©

.øàé ïöðàâ ï'ôéåà íùåø øòâéìééä à©©¨

ïéàíòã øàô úåøå÷î òøòøòî øéî ïòðéôòâ ,ì"æç éã©

éã éåå øòñòøâ æéà ,äåöî à åö äðëä éã æà ïéðò©©

ïéà èâðòøáòâtàøà èøòåå øå÷î ïééà .ïééìà äåöî©©¨

ìàøùé éîëç éã ïåô äèéù éã ïåô ,íéøôñ(:èé àîåé)æà©
ïãðéöðà èôøàãòâ ìåãâ ïäë øòã èàä ,øåtéë íåé ïéà¨©¨

éã øòáà ,íéùã÷ä ùãå÷ ïéà ,íéðôìå éðôì úøåè÷ éã¨

áàä íé÷åãö÷åñt íòã èùèééèòâ ï(á ,æè àø÷éå)éë" ¨

åö¯èééøâ ìåãâ ïäë øòã æà ,"úøåôëä ìò äàøà ïðòá©

èøàã ïåà ,ïñéåøãðéà úøåè÷ íòã(ïñéåøãðéà)øò èãðéö ¨

ïééøà èîå÷ øò ïòåå æà éãë ,úøåè÷ ïåô øòééô íòã ïà̈©©

êéåø íòã ïåô ï÷ìàåå à ïòîå÷ôéåøà ìàæ ,âéðééååòðéà¨©©¨

.úøåè÷ íòðåô

éãìééåå ,æéà íé÷åãö éã ïåà íéîëç éã ïùéååö ú÷åìçî
éåå øòî èùéð êàã æéà øòééô íòã ïãðéöðéà ñàã¨¨

ïåô äåöî éã åö âðåèééøâåö éã ¯ "äåöî øùëä" à©
ïèìàäòâ íé÷åãö éã ïáàä øàôøòã ïåà ,úøåè÷ä úøè÷ä©¨©

ùãå÷ ïéà âéðééååòðéà ïäåè èùéð ñàã óøàã'î æà©©¨

éã åö äðëä éã ¯ "äåöî øùëä" øòã ìééåå ,íéùã÷ä
éã ïåô ïâéåà éã ïéà âéèëéåå èùéð ïöðàâðéà æéà ¯ äåöî©

æà ,ïèìàäòâ ïáàä íéîëç òâéìééä éã øòáà ,íé÷åãö¨¨©©

øàâ øòãà ,äåöî éã éåå éåæà è÷ðåt æéà "äåöî øùëä"©¨¨

æà ïèìàäòâ ééæ ïáàä øàôøòã ,øò'áåùç ïåà øòñòøâ©¨©©

ùãå÷ ïéà ¯ "íéðôìå éðôì" ïøòåå ïäåèòâ àé óøàã ñò©¨

.íéùã÷ä

אויסניצן עס און טעג די פון גרויסקייט  די וויסן - חנוכה  מאי
ריכטיג

øòãñàåå ,èøàåå âéã'àøåî à èâàæ ì"öæ í"éøä éùåãéç¨¨

ïéà ïòîòððééøà èåâ êéæ ïòî óøàã øòèøòåå òðééæ©©

,äëåðç úàæ êàð æéá íòã ïåô ïñòâøàô èùéð ïåà ,tà÷¨©¨

ïòééâ øéî âòè òâéãøòééô àøàô ñàåå ïéà ïñéåå ìàæ'î¨¨©©

."úáäìù úáäì ùà íå÷îì ,ñðëð äúà ïàì" ,ïééøà©

øòãøòã ïåô ïåùì ï'ôéåà êéæ èìòèù í"éøä éùåãéç
,éàîù úéá ïåô äèéù éã èâðòøá ñàåå ,àøîâ¨

,ãçàå ãçà ìëì øð ïéøãäîäå ,äðåîù ÷éìãî ïåùàø íåé
ïåà ,èëéì èëà ïà ïòî èãðåö äëåðç âàè ïèùøò íòã¨¨©

ïãòé øàô èëéì ïééà ïà èãðéö øãäî à æéà ñàåå øòã¨©¨©

ñàååøàô ,í"éøä éùåãéç øòã èâòøô .èðåæòâæéåä íòã ïåô©¨

ïåùì à "÷éìãî" ïåô ïåùì à èéî ïà àøîâ éã èáéåä¨©©

?íéáø ïåùì à ¯ "ïéøãäîäå" ñéåà èøéô ïåà ,ãéçé©

êàðøéî ïòðéôòâ àøîâ øòã ïéà ,øò èâòøô àéù÷ à ¨©

ïééæ íéé÷î øòñòá ìéåå ñàåå øòðééà óéåà âéáééà¨

ñàååøàô ."ïéøãäî" èùéð ,"ïéøéîçî" ïåùì ñàã äåöî à©¨©¨

?"ïéøãäî" ïåùì ñàã äëåðç ééá àã ïòî èöåð¨¨

èøòôèðòì"øäî øòã éåå èéåì ,í"éøä éùåãéç øòã
÷åñt ï'ôéåà èáééøù(à ,è éìùî)äáöç"

ïôàùàá èàä íìåò ìù åðåáø øòã ,"äòáù äéãåîò¨©©

ïéðáä éîé úòáù éã ,âòè ïáéæ ïéà èìòåå éãéîé úùù)

(úáù ïåà ,äùòîäøòèðåà èééáøà èìòåå øòã ïåô òáè éã .©

êøãî äìòîì æéà ,èëà øòîåð éã .ïáéæ øòîåð íòã
èééìòîéøà àã ïòðòæ ,èìòåå øòã ïåô òáè ïéà .òáèä¨¨

.ò"ì ò÷ðàø÷ ïåà òèðåæòâ àã ïòðòæ ñò ,íéøéùò ïåà¨©

.ò"ì èøò÷øàô ïåà ,òìàîøàð ,òðòëàøáåö ïåà ,òöðàâ©¨¨©©

èáééøùèééâ ïòî ïòåå òâø øòã ïéà ,ì"øäî øòã
,òáèä êøãî äìòîì ,8 øòîåð ïéà ïééøà©
ïàîéøà øòâéèåìá à .ïòééøã åö ñòìà ïà êéæ èáééä¨©©¨©

ò"ì äìåç òùéèéø÷ à ,øéáâ à ïøòåå âðéìöåìt ïò÷©©

אן יד . געטוהן מ'האט וואס מצוות אלע זיין מתקן מען  קען הקן, שילוח מצות דורך אז  זאגן, הקדושים  ספרים  ַַָָָָדי

אויבערשטער דער  האט אזוי ווייל  - הכנה  א אן מצוה  די מקיים מ'איז  וויבאלד ווייל  פריער, פון הכנה געהעריגע  ַַַַָָא

פריער . צוגרייטונג געהעריגע  א אן געטוהן מ 'האט וואס  מצוות אנדערע  אלע  מתקן דערמיט  מען איז  - ַַַַָָָבאפוילן
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à ïôòøè ïéåù èòåå'î 'éôà .èðåæòâ ïøòåå âðéìöåìô ïò÷©

áñîä äáéñæéà ïåà ,"àèàì" à èôéå÷òâ èàä øò ,á¨©¨¨

êøãî äìòîì æéà ñò øòáà ,äîåãëå ,øéáâ à ïøàååòâ¨©¨

.òáèä

èâàæïåô äðååë éã æéà ñàã æà ,í"éøä éùåãéç øòã ¨©¨

èùéð èééâ ñò ,"äðåîù ÷éìãî" øòèøòåå éã
øàð ,äøåðî éã ïà èãðéö ñàåå ùèðòî øòã óéåà óéåøà©¨¨¨

øàôøòã ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã óéåà óéåøà èééâ ñò©©

íòã ïà èãðéö øòèùøòáéåà øòã .ãéçé ïåùì à ñò æéà©¨

ïåô âòè æéà äëåðç ïåà ,èìòåå øòã óéåà "8 øòîåð"
èðòøáòâ ìéåà ñàã èàä øàôøòã .òáèä êøãî äìòîì©¨¨

.òáèä êøãî äìòîì æéà ñò ìééåå ,âòè èëà©

"ïéøãäîäå"èñìéåå åã áéåà ,"éá àøãä" ïåùì ïåô æéà ¯
8 øòîåð ïåô äðéçá éã êéæ åö ïòâðòøáåö
åèñìàæ ¯ "ãçàå ãçà ìëì øð" ¯ òáèä êøãî äìòîì ¯¨

øéã ééá ïééæ èòåå ïàã ïåà ,ïøò÷àìô ïåà ïëà÷ ïáééäðà̈¨©©

!"8 øòîåð" øòã øàé õðàâ à©©¨

íéðîàð"8 øòîåð" à èøòåå ñò æà ì"æç éøáã åðéìò©©

óøàã ïòî øòáà ,òáèä êøãî äìòîì ¯¨©

éã ïéà ïééøà èééáøà ïòî æà .íòã ïéà ïèééáøàðééøà©©©©©

.ùèðòî íòðéà éåðéù à èøòåå ,"8 øòîåð" ïåô âòè©

,òìòèëéì ñàã ïãðéöðà øòáà óøàã ïòî ¯ "øð ÷éìãäì"©¨¨

.äîùð éã

èéîøòã èáééøù ñò ñàåå ïééèùøàô ïòî ïò÷ íòã
ì"öæ ïäàæðàèàð ìåàù óñåé éáø ïåàâ,áåáì ã"áà) ©©¨

("áéùîå ìàåù" ñ"çîåèâàæ àøîâ éã ñàåå ñàã æà ,úåëøá) ©¨¨¨

(.ãðíéñéð óéåà ïèòá èùéð øàè ùèðòî øòã æà'éò) ©¨

(:ãë úéðòúåâäðîë íìåò' ïòåå ,øàé õðàâ à øàð êééù æéà¨©©¨

ñð à óéåà øàé ï'ëøåã ììtúî æéà'î áéåà ïåà ,'âäåð¨©

ïééæ åö ããùî íøåâ ïòî æéà ,òáèä êøãî äìòîì
,äëåðç ïåô âòè éã ïéà øòáà .õøàå íéîù úåëøòî¨

òâéã'íéñð à èéî àìéîî êéæ ïøéô ïèìòåå òìà ïòåå©©

éã ïåô òáè éã ïéà èøòãéìâòâðééà ñð øòã æéà ,äâäðä
óéåà ïèòá àé äëåðç ïéà ïòî âòî øàôøòã ïåà ,äàéøá©¨

äâäðä à óéåà øàé õðàâ à èòá'î éåå éåæà ,ñð à©©©©¨©

.òáèä êøãá

éãèåùô æéà ñò ,ñéåøâ øàâ øàâ ïòðòæ äëåðç éîé¨¨

ïééâøòáéøà ïæàì åö ñò ãåùàטוïöåðñéåà óøàã'î . ©©©

èâàæòâ ïáàä ñ'éáø øòîéðàìñ éã éåå ,âòè òøòééè éã¨¨¨

ì"æç éã ïåô øòèøòåå éã óéåà ,úåçö êøãá(:àë úáù)

ãôñéîì àìã ïåðéà àéðîú äëåðçã éîåé åìñëá ä"ëá'
'ïåäáèîéèùàá ïáàä ì"æç éã æà ,ïåôøòã äðååë éã æéà ,úåèùtá)©¨©

ïèìàä èùéð ïòî øàè øàôøòã ïåà ,áåè íåé à ñìà âòè¯äëåðç éã©©©¨©

(æîø êøã ìò ïâàæ ïòî ïò÷ .äëåðç ïéà ò"ì øèôð à óéåà ãtñä à©©¨

äëåðç ïåô âòè éã æà ïò÷ðòãòâ óøàã ùèðòî øòã æà©©©

èàä øòèùøòáéåà øòã ñàåå äðúî òìòéöòtñ à ïòðòæ©¨¨

ïöåðñéåà ñò óøàã'î .øòãðé÷ òùéãéà øàô ïáòâòâ©©

ïôøàã øòèòtù ìàæ'î ,'ïåäá ãôñéîì àìã' éãë ,âéèëéø¨©

זאגט טו . לוי" "קדושת שניה )דער  א (קדושה צו  משל  א איז  עס בשנה ", אחד יום  אוצרותיו שפתח  למלך "משל  ַַָ

אשר לכסיל  לו "אוי נעמען. קען וויל  עס  ווער יאהר, אין טאג איין אוצרות זיינע  געעפענט האט  וואס ָָָָקעניג

ווערן  עס ווען טאג, דאזיגן דעם  אין וואס  שוטה  דעם פאר  איז  וויי נפתחים", המלך אוצרות ששערי היום ַָָָבזה 

צו זיי, צו געוואנדן נישט  זיך האט  ער און היום", כל ישן רק אליהם, פנה  "ולא קעניג, פונעם  אוצרות די ָָגעעפענט

טאג. גאנצן א געשלאפן איז  ער נאר  המלוכה, אוצרות  די פון ַַָָָנעמען

די  פון  נישט נעמט  ער אז  שוטה, א איז  ער לכסיל ". לו "אוי נאר לשייגעץ ", לו "אוי לשון דאס נישט  זאגט ַַָָָער

טעג. חנוכה הייליגע  די אין וועלט דער אויף ïארא קומען וואס מלך פון ַָָאוצרות

הייליגע די אויסצונוצן שכל האבן דארף מען שמונה", ימי בינה "בני צור", "מעוז ïיוט  אינעם  מיר  זאגן ַָָָדאס 

הטבע . מדרך  למעלה - "שמונה" פון טעג

אויב אז הלכה די אויף  געזאגט האט  ברק , בני פון זצ"ל  זוסיא משולם רבי אדמו"ר כ"ק  רבי, טשערנאבילער ַָָָדער

ברכ ביי הנסים" "על  זאגן צו פארגעסן האט  ערמען האט נסים", לנו יעשה  הוא "הרחמן זאגן מען דארף המזון , ת ַַָָָָ

צחות: בדרך ָגעזאגט 

נס ! א האבן טאקע  ער דארף  טעג, הייליגע  אזעלכע  אין הנסים " "על  זאגן צו פארגעסט וואס איינער  יא, -ַַַַַָָָָ

דלא  אינון תמנין דחנוכה "יומא גמרא, דער  פון ווערטער  די אויף  צחות בדרך געזאגט  צדיקים האבן ַָָאזוי

געהעריג. ווי אויסגענוצט נישט  עס איך  האב פארוואס  חנוכה , פון טעג די נאך קלאגן נישט זאלסט  בהון", ַָָָָָלמספד
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ïòâðàâòâëøåã ïòðòæ ééæ æà âòè éã ïééæ 'ãétñî' äìéìç©©

ïéà 'èôéå÷òâðééà' èùéðøàâ èàä'î ìééåå ,èùéðøàâ èéî¨¨¨

.âòè äëåðç òâéèëòì éã

øòãïééà øàð ùèðòî íòã ïåô èâðàìøàô øòôòùàá©©©¨

øò ,õøàä ïåô ïùéðòôéè éã ïåô äãå÷ð òâéã'úîà©

íåö ïøòèðòðøòã åö êéæ ïåöø ïâéã'úîà ïà ïáàä ìàæ¨¨©

èééåå éåå ñòtò ïäåè óøàã ùèðòî øòã .øòôòùàá©©

æà æéà ø÷éò øòã .åäùîä ïî åäùî à åìéôà ,êéìâòî©©©

âéãééì ïöéæ èùéð ìàæ øòטז. ¨

ñàãèìétù'î ñàåå 'ìãééøã' íòã ïåô êéåà øéî ïòðøòì ¨¨

èééøãòâ èøòåå ìãééøã ñàã .âòè äëåðç éã ïéà¨

êéåà ïòééøã êéæ ìàæ ñò æà èøéô ñàã ïåà ,ïáéåà ïåô¨©¨

ñàã ...ìàî êàñ à ñò êéæ èééøã ïèðåà ïåà ,ïèðåà©©¨¨

èéî æéåìá ïà øàð èáééä ïòî æà ìééåå ,øàôøòã æéà©©¨¨

íòðåô óìéä øòã åö äëåæ ïéåù ïòî æéà ,ééøã ïòðééì÷ à
øòôòùàáיז. ©

éåæàøò'áåñàñ áééì äùî éáø ÷"äøä èâàæòâ èàä ©¨¨©

íåö ïòååòâ äëåæ ïáàä øòãðé÷ òùéãéà æà ,ò"éæ©¨

אין טז . חתן א אז  סימן, גוטן א אלס  איינגעפירט מען האט  שטאט געוויסע א אין ווערטל, א דערציילט  וועלט ַַַַַַָָדי

האט איינמאל  מטבעות. גאלדענע  מיט פול  בעכערס צוויי שטוב אין  זיך ביי האלטן זאל חוïה , זיין פון ַָָָָטאג

אזעלכע בארגן  איהם זאל  ער  עושר , אן ביי געבעטן מטבעות, אזעלכע  געהאט  נישט  האט  וואס חתן, ארימער ַַַַַָָָָָאן

א  זייער  איז יענער  אז אבער, וויסענדיג, חופה . דער פון טאג אין אינדערהיים זיך ביי האלטן קענען צו ַַַָָמטבעות ,

איהם און איבערגעקליגט זיך חתן דער האט מטבעות, די בארגן וועלן נישט איהם  וועט  ער און מענטש , ַָָקארגער

זיין  אנצופילן כדי נאר מטבעות אין זיך נויטיגט  ער און בעכער, איין אנצופילן מטבעות גענוג האט ער  אז ַָָָָגעזאגט ,

בעכער . צווייטן

חתן  דעם פאר  געזאגט  ער האט  קארגשאפט, זיין צוליב  און דערויף, איינגעשטימט  נישט אבער האט עושר  ַַַָָָָדער

חז"ל  די פון ווערטער די זיין מקיים זאל  ער קיח .)אז  אנקומען (שבת דארפן נישט  זאלסט דו און לבריות", תצטרך "ואל  ַַָָָ

בעכער דעם שïיגעל  א נעבן אוועקשטעלן ער זאל  - גע'עצה'ט  איהם עושר דער  האט  - דעריבער  מענטשן. ַַָָצו 

חתן  דער האט מטבעות ... גאלדענע  מיט  בעכערס  פולע צוויי אינדערהיים האבן ער וועט  אזוי און  מטבעות, די ַָָָמיט

ער האט שïיגעל , אינעם ïא זיך שïיגעלט וואס  בעכער דעם אויף אז  טאן, טרויעריגן א מיט  געעענטפערט  ַַָָָָאיהם

דעריבער יא... פארמאגט  ער וואס בעכער דער איז  דאס  אז  זאגן צו נישטגעמיינט איהם  וועט עושר  דער אויב , ַַָָָָָ

איין  אפילו געהאט נישט האט  ער וויבאלד אז אויס , קומט  פארמאגן. גארנישט ער וועט מטבעות, זיינע  פון ַַַַַָָָגעבן

'אויסגעש ïילט '. אינגאנצן פארבליבן ער  איז בעכער , ַַאייגענעם

ער קען קלייניגקייט, א  אפילו  אייגענס, זיין האט מענטש דער ווען אז  לערנען, זיך  מען קען ווערטל , דעם ַַַָפון

נעבן  זאך די אוועקשטעלן דורך צ.ב.ש. ווי תחבולות, פארשידענע מיט 'פארדאïלען' און פארגרעסערן ש ïעטער ַַַַַָעס

ער גייט  מענטשן, אנדערע  צו נאר אנקומען דארף און גארנישט, פארמאגט  ער  אויב אבער וכדומה . ש ïיגעל , ַַַַָָָָָא

הענט . ליידיגע מיט ַארויס 

טירל , א עפענט מען אז ווייל  חנוכה, פון טעג די פאר צוגרייטן  זיך דארף מען אז  יצא, כולו  הכלל  על ַַַַַללמד 

אולם '. של  'כפתחו טיר א עפענען זאל  אויבערשטער דער אז זוכה מען איז  מחט', של 'כחודו  ַַַָאפילו 

שרייבטיז . פארוואס דריידל, שïילן פון מנהג דעם אויף  געזאגט  האט וויזשניץ  פון זצ"ל  אליעזר' 'דמשק  בעל  ַָָָהגה"צ

אויב ניסא'. 'פרסומי זיין צו  מקיים כדי תירוץ , דער איז שם'? היה גדול  'נס  דריידל  קליין א אויף  אויף, ַמען

דעם וועגן אותיות, לבנה' 'קידוש מיט  שילדן און ïלאקאטן גרויסע מאכן געדארפט ענדערש דאך מען וואלט  ַַַַַָָאזוי,

הויïט די  אויף  שילדן דאזיגע  די אויפהענגען און חשמונאים, די פון צייט אין אידן מיט  ïאסירט  האט וואס ַָָָנס

געטוהן  האט  אויבערשטער דער וואס נסים , די וועלט דער  אויף מאכן  צו בארימט  מער נאך כדי שטאט, פון ַַַָָָָגאסן

אונז ? מיט 

און  'דריידל ', קליינעם א נעמען  ענדערש  מ 'דארף אז מען, זעהט דעם פון אז געזאגט , אליעזר' 'דמשק  דער ַַַַָָהאט

ס 'איז ארט. איין אויף  נישט שטייט  עס און זיך ', 'דרייט  עס  אבי ש 'ם, ה'יה  ג'דול נ 'ס תיבות, ראשי ווערטער  ַָמיט

טוהען  און 'דומם ', א ווי ארט  איין אויף  שטייען וואס שילדן, גרויסע נעמען צו  איידער  ווי  אזוי, טוהן צו ַַָָבעסער

טוהן! זאל  מענטש דער אז איז , עיקר  דער ַָָגארנישט .
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èâàæ ÷åñt øòã éåå(àé ,äì úéùàøá)'åâå á÷òé áöéå' ¨

ïåô ïåà .'ïîù äéìò ÷åöéå êñð äéìò êñéå ,ïáà úáöî
ñò ïåà ,äøåðî éã ïãðåöòâðà íéàðåîùç éã ïáàä íòã¨¨

èìàåå á÷òé áéåà .ñð êøãá âòè èëà èðòøáòâ èàä¨©¨

,êòìâéø÷ òðééì÷ éã ïòâðòøáåö÷éøåö èìéåôòâ êéæ äìéìç
.ñð ïñéåøâ íòã èàäòâ ïãàù øéî ïèìàåå¨¨©

ïåôñàåå ïééðò íòðééì÷ à êøåã æà ,øéî ïòäòæ íòã©©¨

òëéìøòãðéåå åö ïééæ äëåæ ïòî ïò÷ ,âéèëéø èåè'î
úåøåã éøåãì íéñéðיח.

éåæàéã ïâòåå ì"öæ 'í"éøä éùåãéç' øòã èâàæòâ èàä ©¨¨

ììä úéá ïåà éàîù úéá ïùéååö ú÷åìçîúáù)

א  מיט  באדעקט געווען איז וואס סוכה א אין אריינגעקומען אמאל  איז  זי"ע לובלין פון "חוזה " הייליגער ַַַַַָָדער

דאס וואס לובלינער פון פראגע די אויף אונטן. פון שטריק א מיט  דרייען  געדארפט מ'האט וואס  אויבן, פון ַַַָָָָשלאק

ווען  אז  אופן, אן אויף  געמאכט איז דאס  אז  געענטפערט  איהם מען האט  שטריק,איז , דעם  אונטן דרייט  מען ַַַַָָ

געזאגט: לובלינער דער  האט  אויבן. שלאק  דער זיך ַָָעפענט

אויבן... פון זיך עפענט  אונטן, שטריק דעם ציהט  מען  אז  ליב. איך  האב סוכה אזא -ַַַָ

סדרה  היינטיגער דער  אין ïסוק  דעם  אין מרומז  איז לא)דאס "ויתאפק"(מג, איין דורך לחם ". שימו ויאמר "ויתאפק , ָ

אלע אראïקומען זאלן עס - לחם" "שימו אויבן אויבערשטער דער זאגט  וועלט, דער אויף  אונטן מענטש דעם ַַָָָפון

השïעות. גוטע 

פאלגענד:יח. ווי דערציילט ירושלים, אב'"ד זצ"ל  זאנענפעלד  חיים יוסף  רבי גאון דער  האט  דרשה , א אין ַַָָָָאמאל

האט און מתמיד גרויסער א געווען איז וועלכער מופלג, חכם תלמיד א געוואוינט האט וויען, שטאט דער ַַָָָאין

עסטרייך. פון לאנדס-שïראך די געקענט נישט  אפילו  האט ער וועלט. דער  פון ענינים מיט  אïגעגעבן גארנישט ַַַָָָזיך

נישט האט ער כאטש  און אנאנס -מעלדונג, גרויסן א געזעהן ער האט  וויען, אין גאס  דער אויף  גייענדיג ַַַָָָאיינמאל 

מעלדונג. וויכטיג א גאר ע ïעס  געשריבן שטייט  דארט אז  פארשטאנען ער האט  מדינה, דער פון שפראך די ַַַַָָָגעקענט

געבעטן  איהם  און גאס, דער אויף  איהם  נעבן דורכגעגאנגען איז  וואס מענטש  ערשטן דעם אïגעשטעלט ער ַַָָָהאט

מעלדונג. די פון אינהאלט דעם זאגן איהם זאל  ַָער

איהם און אïגעשטעלט  זיך ער האט פונדעסטוועגן, אבער  מענטש, בכבוד 'יגער א און עושר  אן געווען  איז ַַָָָיענער 

קלוגער א איז  ער  אז געזעהן עושר דער האט  שמועסנדיג, ïלאקאט . אויפ 'ן אויפגעשריבן שטייט עס וואס  ַַַַָָגעזאגט 

איר לערנט פארוואס אזוי, אויב מענטש. קלוגער א זענט איר  אז זעה 'איך געפרעגט, איהם האט  ער און ַַַַָָמענטש ,

איהם חכם תלמיד דער  האט רייך". ווערן און זיין מצליח קענען דאך  איר וועט אזוי לאנד? פון שïראך די נישט  ַַַָָזיך

געענטפערט, עושר דער האט טאג. יעדן  וואסער טרינקט  און ברויט עסט  ער אויב פראגע , א מיט  געענטפערט ַַַָָצוריק

וו טרינק איך און ברויט  איך עס  טאג'.'אוודאי יעדן אסער ַַָ

ברויט קויפן  צו געלט מער צאלן איר דארפט פארוואס  אזוי, 'אויב עושר, דעם געפרעגט  חכם תלמיד דער ַַַָָָהאט

מעהל , דערפון מאכן און אïמאלן עס ווייץ, פון קערענדלעך קויפן  צו  ביליגער  פיל  דאך איז עס גאס, דער ַַָָָאויף

אïבאקן? עס און טייג די ַָקנעטן

וואסער ברענגען צו וואסער-טרעגער פאר 'ן צאלן איר דארפט 'פארוואס געפרעגט , אויך איהם ער האט ַַַַַָָָָדערנאך

אויף געלט  אויס  איר  גיט דערווייל  וואסער? אïשעïן ברונעם די צו אליין גיין דאך קענט איר ברונעם, דעם ַַָָפון

געלט?' ש ïארן קענט  איר  וואס  ַָָזאכן 

מיינע מיט באשעפטיגט  בין איך ווען צייט  דער 'אין נאריש, רעדט ער אז  געענטפערט , איהם  עושר דער ַַָהאט

וואסער דער  און בעקעריי זיין אין בעקער א פארדינט עס וויפיל  פיל אזוי מאל הונדערט דאך איך פארדין ַַַַַָָגעשעפטן,

אדער באקן  אליין דעם  אנשטאט נאר געשעפט, מיין אין גיין נישט  וועל איך אויב אבער ארבעט, זיין ביי ַַַָָָטרעגער

געשעפטן'. מיינע  אין מער פיל פארדין איך וואס  ריווח  גרויסן  א האבן שאדן דאך איך  וועל  וואסער, דאס ַַַָָָָָָאנשע ïן

טאן: זיגרייכן א מיט  געזאגט איהם ער האט  ענטפער, עושר'ס  דעם געהערט  האט חכם  תלמיד דער ַָָָָווען
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טעג חנוכה די פון סגולות  די - ניסים  שעשה 
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èâàæòâ ïáàä íé÷éãö òâéãøòéøô éã ñàåå íòã óéåà¨¨¨

÷åñt ï'ôéåà(á ,åö íéìäú),"åúòåùé íåé ìà íåéî åøùá"
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וואס געלט, סאך א גאר דאך איך פארדין תורה, לערן איך וואס מינוט  יעדע  מיר ... ביי איז  זעלבע  דאס  אט  -ַַַָָָָָָ

ïסוק דער זאגט  תורה, טו)וועגן ג , אויסלערנען (משלי זיך זאל  איך שאד א דאך איז דערפאר  בה'. ישוו לא חפציך 'וכל  ַַָָָָ

דרינגענד  דארף איך ווען און צייט , טייערע פארנעמען וואס  זאכן אנדערע  טוהן כ 'זאל  אדער  ש ïראך, עסטרייכישע ַַַַַָָָדי

אוועקשענקען  מיר זאל  ער גביר שטאטישן דעם בעטן איך קען גאס , דער  אויף  זעה  איך וואס  מעלדונג א ַַַָָָלייענען

שטייט ... דארט וואס  אויפקלערן מיר און  מינוט, ïאר ַָָָא

אז טעג, חנוכה די - קינדער  אידישע פאר טובה מתנה  א געגעבן האט אויבערשטער דער אז  איז , נמשל  ַַַַָדער

דערפאר און הטבע , מדרך למעלה  ישועות אפילו  און נאר, דארפן מיר  וואס  טעג  די  אין אויס'פועל 'ן קענען  זאלן ַַָָָמיר

נארישקייטן, אויף צייט  די אויס מ 'נוצט  אויב שעה'. 'חיי מיט נישט און עולם', 'חיי מיט  פארנעמען זיך מיר ַַַדארפן

פון  וואסער שע ïן צו כדי געשעפטן זיינע  איבערגעריסן וואלט  וואס וויען פון גביר  יענער ווי ïנים א מען ַַָָָהאט

ַקוואל ...

דעמאלטסיט. ווייל  אנדערש , איז חנוכה  אבער  תפלה, פון כח מיט 'ן נסים  ïועל 'ן יאר דורכ 'ן אויך  מען קען ַָָָבאמת

'טבע '. צו  ענליך מער פיל איז נס דער ווייל  ווערן, געענטפערט זאל  תפלה די אז  לייכטער  פיל ַָאיז 
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ïøòåå ,íéùãç éã ùã÷î æéà ïéã úéá ñàåå íòã êøåã¨

,ñéåà èîå÷ .íéáåè íéîé éã ïåô íéðîæ éã èîéèùàá©
åö ïãéà éã ïãàìðééà øòèùøòáéåà øòã èåè úáù æà©©

,äðéëù òâéìééä ïééæ ïåô ïáàä äàðä ïìàæ ééæ æà ,êéæ©¨¨

ïòèùøòáéåà íòã ïãéà éã ïòðòãàì ,áåè íåé ïéà ïåà©

.ééæ ééá ïëåæàá ïòîå÷ åö©

óéåàìòá ÷"äøä ,áø øòæðàö øòã èâàæòâ èàä íòã¨¨©

èâàæòâ æéà ñàã áéåà æà ,ò"éæ "íééç éøáã"©¨¨

ïéà øòî êàð äëåðç æéà ,íéáåè íéîé òìà ééá ïøàååòâ¨©¨

ïëåæàá ñèìàîòã èåè øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,ììë íòã¨©

øòãòé ,"íéøåñàä úéá" øòééæ ïéà øòãðé÷ òèáéìàá òðééæ©

ééà,úåéðçåøáå úåéîùâá ïòîòìáàøt òðééæ èéî øòð¨

"äøùòî äèîì"כñèìàîòã ïòî óøàã íòã ïâòåå ïåà .©¨

."éùôð äèìî 'ä àðà" :úåçåë òìà èéî ïòééøùñéåà©

øòãòôù éã æà ,èâàæòâ èàä ò"éæ øòðéæåø øòâéìééä¨¨©

êéìãðò æéà ,âòè¯äëåðç éã ïéà tàøà èîå÷ ñàåå¨©¨

äðùä ùàø ïéà tàøà èîå÷ ñàåå òôù éã åöכאøàð . ¨©¨¨

ïéà èîéèùàá èøòåå ñàåå òôù éã æà ,æéà ÷åìéç øòã©¨©

íéùòî òðééæ ïéà êéæ èãðòåå ,ùèðòî ï'øàô äðùä ùàø©

íéùòîä ìë øëæ éë" ,äðùä ùàø ïåô óñåî úìôú ïéà ïâàæ øéî éåå)¨

א  עפענען געוואלט  ער האט צוריק, יארן אז דערציילט , האט ברק  בני פון ז "ל  דאסקאל  שמעון ר' ַַָָָָהרה "ח

ארט איין פארשלאגן. צוויי באקומען האט ער אïצודינגען. ארט  אן געזוכט האט און  ברק , בני אין  ַַַָָָָָָסחורה-געשעפט

גאר געפאדערט  אבער  מען האט דארט  מענטשן. סאך א זיך דרייען עס וואו  שטאט , פון צענטער אין געווען ַַָָָָָָאיז 

גאר געווען  איז ארט  יענער אבער בילגער , פיל קאסטן געדארפט  האט פארשלאג  צווייטער דער ïרייז . טייערן ַַַָָָָָָא

געדרייט . דארט זיך האבן מענטשן ווייניג און ָָשטיל ,

געענטפערט איהם רבי דער האט  דינגען, זאל  ער געשעפט וועלכן זי"ע  מסאטמאר הרה"ק  געפרעגט האט ער ָָָווען

קצת) צחות געמאכט(בדרך  האט  יונה רבינו וואס  ווידוי  דער  ווי  ווידויים, פארשידענע  געווען מתקן האבן  ראשונים  די .ַַָָָ

קטן') כיïור 'יום ביי מ 'זאגט מ'זאגט(וואס ווי התלהבות, און  'ברען' ווייניגער  מיט  עס  זאגט  מען אבער ווידויים , אנדערע און , ַָָָָָ

דורך  געווארן נתחבר  איז עס  כאטש תפלה, די זאגן ביים שליש  בדמעות  מ'וויינט וואס  כיïור , יום ערב  זכה ' ָָָָ'תפלה

וואס ווידויים די אבער התלהבות, מיט זכה ' 'תפלה  מען  זאגט פארוואס  זצ"ל. אדם ' 'חיי בעל  גאון דער  אחרון, ַַָָָָאן

התלהבות? אזא מיט  נישט  מען  זאגט  געווען, מתקן האבן ראשונים ַַָָדי

תפלה די וואו ïלאץ דעם אין זיך ווענדט אלעס  אז - געזאגט ווייטער  זצ"ל  רבי דער האט  - תירוץ  דער ַַַָָאיז 

ארט ' גוטן 'א אויף געווארן געשטעלט  איז זכה ' 'תפלה געווארן . געשטעלט בין איז פארנאכטס, כיïור  יום ערב עס (מ'זאגט  ַַַָָָָ

הארצן) טיפן פון 'וידוי' מ'זאגט און  הדין, יום אנקומענדיגן פאר'ן ïחד א שïירט איד יעדער  ווען נדרי', 'כל פאר אנדערעהשמשות, די אבער , ַַַַַָָָ

די  צוליב און טאג, יעדן דערין מ 'דאווענט וואס  סידור פון בלעטער די צווישן געווארן געדרוקט זענען ַָָָתפלות

דערפון. חשיבות די אויף  נישט  מען כאïט ַגעוואוינהייט ,

פון  ארט  דאס  ווייל  ארט', 'גוט  א אויסוויילן שטענדיג מ 'דארף אז זאגן, צו  געמיינט  ז "ל  רבי דער  האט דעם  ַַַָָָָָמיט

באדייט גרויסן א האט  תפלה עס די וואו  ארט אן אין געשעפט א פאר  ïרייז, טייערער  א  צאלן ענדערש  איד דער זאל דעריבער  (און ַַַַַַָָָָ

מענטשן) סאך  א זיך .געפינען ַַ

זאגן חז "ל  די ווייל  איז, טעג, חנוכה  גרויסע די לגבי מעשה די פון לערנען קענען מיר  וואס  כא:)לענינינו , (סוכה  ָָ

תפלה פון חיוב דעם וועגן חיזוק  גרויסן א לערנען מען קען דא פון תלמוד. צריכה חכמים תלמידי של חולין ַָשיחת

כנסת  אנשי די דורך  געווארן נתחבר  איז  התפלה סדר  גאנצער דער אז ווייסן  מיר חנוכה. פון  הנסים ימי די ַַָאין

מאל אפט אבער זיך  מאכן עס מער. נאך אדער מלאכים, די פון ווי געווען  איז קדושה  זייער וואס ַָָָָָָהגדולה,

פון  טעג די אין ח "ו. ווערן אנגענומען נישט זאלן זיי אז  תפלות די צוריק האלטן וואס  שטערונגען ַַַָָָפארשידענע 

הכבוד. כסא דעם ביז  דערגרייכן זיי און ארט ', ריכטיגן  'אויפ 'ן קינדער אידישע  פון  תפלות די אבער  שטייען ָָנסים,

ביי כ. אויבערשטער דער  "באזוכט " חנוכה  אז  רבי'ס, סלאנימער די פון איינע פון נאמען אין נאך מען זאגט ַַַָָָָאזוי

מצב . נידעריגסטן דעם אין אפי' שטוב, אין יעדן

רביכא. לובלינער לעצטער דער הי"ד , זי"ע  איגר שלמה 'לע רבי זי"ע)הרה"ק מיהודה" "שבט בעל הרה "ק פון האט(זון ,ָ

ïרובירט מענטש א משל : פאלגענדן דעם נוראים , ימים די צו ענליך איז  חנוכה וואס  דעם  וועגן ַָָָגעזאגט

צימער , אין ליכט  גרויסע א אן ער צינדט  צומאל  שלאף. פון חבר  זיין פון אויפוועקן חבר זיין אויפוועקן צו כדי ַָָָ

השוה" "צד דער חבר. דעם אויפצואוועקן כדי טרומ ïייטער , אדער  שופר  א מיט ער  בלאזט אמאל  און ַַָָָָשלאף,
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¯ áéåè éã ïéà æîåøî ïòðòæ ñàåå ¯ ïãéà éã .áéåè à©¨

ùøòãðò ééæ ìàæ øòèùøòáéåà øòã æà ,ììtúî ïòðòæ©¨

äëåðç èãðéö'î ïòåå ,äëåðç ïéà äñðøt øòééæ ïòîéèùàá©
"úéæ" ïîù èéî èëòì("úéæë" ïéøåøî)ñò æéà ïàã ìééåå ,©
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ùàø óéåà æîøî æéà ñàåå ,"ùáãë ïé÷åúî åéäé ìàå"¨

ãìàáéåå ,âéðàä ïéà ìtò ñàã ïééà è÷ðéè'î ïòåå ,äðùä¨¨©

èãðòåå ñò ,"íãå øùá éãéá ïéøåñî" ñò æéà ñèìàîòã¨
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נישט זאל  ער  אז  שלאף, זיין פון מענטש  דעם  אויפצואוועקן ציל: זעלבן דעם האבן ביידע אז איז , ביידע ַַָָָצווישן

וועלט . דער  פון נארישקייטן די אין ווערן ַַפארזינקען

עולם -הזה 'דיגן  טיפן זייער פון מענטשן פארשלאפענע  די אויפצואוועקן שופר מען בלאזט השנה ראש  איז, נמשל  ַָָדער

לעכט . חנוכה  די פון לעכטיגקייט  די דורך מענטשן די אויף מען וועקט חנוכה  און ָשלאף,

ז"ל רש "י פון ווערטער די  אין מרומז  איז  ג)דאס ח , אהרן,(במדבר כן "ויעש מנורה, די פון לעכט די צינדן ביים  ָ

ח "ו, "שלאפן" געבליבן נישט איז  הכהן אהרן שלאף . טייטש אויך איז  "שינה " שינה". שלא אהרן של  שבחו ָָלהגיד

מנורה די פון לעכט  די פון אור גרויסן דעם  מנכדצוליב תורה דברי ח"ג , סוף  חדשה, מהדורא אמת", "תורת ספר אין (געברענגט

בהפטרה ) ד"ה ג', לסעודה תרפ"ז, חנוכה .המכחבר,

באשטימט חנוכה איז  דערפאר אז  זי"ע , זוסיא אליעזר רבי הרה"ק  רבי, סקולענער אלטער  דער  זאגט ַַַַָענדליך

מצוות  די און כיïור , יום פון עבודה  די און שופר, דעם  דורך  ווייל  נוראים , ימים די נאך טוב יום א אלס ַַָָגעווארן

די  אין "פענצטער" אריין נישט מ 'שטעלט אויב אבער  הימל , אין ïאלאצן הערליכע מען  בויט  סוכות, טוב יום ַַַָפון

מען  האט דעם  אויף  אריינקומען. זאל לעכטיגקייט  די וואו פון זיין נישט וועט לעכטיג, דארט מאכן צו  ïַַַַָָָאלאצן,

הימל אין באשאפן צו  געווען זוכה האבן מיר וואס  אלעם אין אריין שיינט  וואס חנוכה , טוב יום דעם געווען ַַַַָָָמתקן

השלימות. בתכלית זיין זאל  עס  אז אלעס משלים איז דאס און תשרי, חודש אין המצוות קיום אונזער  ַַָָמיט



חנוכה  - וישב  - קוואל פרשה דער  çé

èåè äåöî òãòé ,èñééä ñàã .ïééìà èéé÷âéèëòì éã æéà©¨

,ùèðòî ïåô øáà ïåà èøt ïøòãðà ïà óéåà äìåòt à©©©

ùèðòî øòã èðééù ,èëòì¯äëåðç ïãðéö êøåã øòáà̈
.äîùð ïééæ ïåà óåâ ïééæ ïåô äîå÷ éã ïéà ïééøà©

êàðïòðòæ ,íéáåè íéîé òøòãðà éã éåå èáéìàá øòî ¨©©

íéîëç éã ñàåå ,íéøåt ïåà äëåðç íéáåè íéîé éã¨

"úîà úôù" øòã èâàæ ñò éåå ,ïòååòâ ï÷úî ïáàä¨¨

("äðùì" ä"ã ,ã"îøú úðù ,äëåðçì)ïåô èééö éã ïéà êéåà æà ,©
ïåà äëåðç ïåô úååöî éã ïééæ íéé÷î ïòî ïò÷ úåìâ
íéîé éã ïë ïéàù äî ,ïåøñç à ïà ,úåîéìùá íéøåt¨©

ïòî ïò÷ ,äøåú øòã ïéà èðàîøòã ïøòåå ñàåå íéáåè¨

ïáàä øéî ãìàáéåå ,úåîéìùá ïééæ íéé÷î èùéð êàã¨©¨

úåðáø÷ éã ïééæ åö áéø÷î èéé÷ëéìâòî éã èùéð èðééä
íåé ïãòé ïéà ,äâéâç éîìù ïåà äéàø úìåò ïåà óñåî

.íúëìäë ,áåè

øòãøéî ñàåå èëòì äëåðç éã èéî ,äëåðç áåè íåé¨

éðåæîå ,ééç ,éðá ïåô òôù à òétùî æéà ,ïãðéö©

.øòãðé÷ òùéãéà óéåà

"éðá"ïâàæ ì"æç éã ìééåå(:âë úáù)ïééåä øðá ìéâøä ¨

ñàåå ùèðòî øòã ,íéîëç éãéîìú íéðá äéì¨

èëòì ïãðéö åö èðéåàååòâ æéà(äëåðç úåøð ïåà ,úáù úåøð)

éùøåã éã ïâàæ éåæà .íéîëç éãéîìú øòãðé÷ åö äëåæ æéà©¨

÷åñt ï'ôéåà êéåà úåîåùø(è ,èé÷ íéìäú)äëæé äîá"
,ïééæ åö æîøî ,"'ç øåà" úåéúåà å"çøà ."åçøà úà øòð
,èëòì äëåðç âòè èëà ïãðéö ïåô äåöî éã êøåã æà©©

íé÷ñåò íéðá éðáå íéðá ,"øòð" åö ïééæ äëåæ ïòî ïò÷
.úååöîáå äøåúá

"ééç"èâàæ ÷åñt øòã éåå ¯(åè ,æè éìùî)éðô øåàá" ¨

ïòî æéà äëåðç ïåô èëòì éã êøåã ."íééç êìî
.íéëåøàå íéáåè íééç åö äëåæ

ïéà"í"éøä éùåãéç" ìòá ÷"äøä èâàæòâ èàä ,ïéðò íòã¨¨

úåëéøà óéåà ìâåñî ïòðòæ âòè¯äëåðç éã æà ,ò"éæ©

íòã èîéèùàá êàã ïáàä ì"æç éã ìééåå ,íéðùå íéîé¨¨©

,äàãåäå ììä óéåà ,âòè èëà òðééæ èéî äëåðç áåè íåé©

èâàæ ÷åñt øòã ïåà,åè÷ íéìäú)(æéåììäé íéúîä àì" ¨

íòã ïáéåì ïòðò÷ ìàæ'î éãë æà ñéåà èîå÷ ,"ä¯é©¨

øòã ïåà ,íéîé úåëéøà ïáàä ïòî æåî ,ïòèùøòáéåà¨

ïñééåå øéî ñàåå ,ïáòì ñàã äðúî à èéâ øòèùøòáéåà©¨¨

åö äëåæ ïòî æéà àìéîî ,"ïúåð äôé ïéòá ïúåð" æà©
.ïîà ,ïøàé òèðåæòâ òâðàì©¨

êéåàïâàæ ì"æç éã ìééåå ,æîø êøãá ïâàæ ïòî ïò÷úáù) ¨¨

(.áëò÷ðéì éã óéåà äøåðî äëåðç éã èãðéö'î æà©
éã óéåà êéæ èðéôòâ äæåæî éã ïåà ,øéè éã ïåô èééæ
à èàä äæåæî æà øéî ïòäòæ .øéè éã ïåô èééæ òèëòø©¨©

èøòëéæøàô äæåæî ééá ïåà ,èëòì äëåðç èéî úåëééù©

éîéå íëéîé åáøé ïòîì" :íéðùå íéîé úåëéøà äøåú éã
"íëéðá(áë ,àé íéøáã).

éðåæîäëåæ ïòî æéà ,èëòì äëåðç éã ïåô úåëæ ïéà ¯
êàã èøòåå äøåðî éã ìééåå ,çååéøá äñðøt åö¨

äîìù ïåà ,øéè éã ïåô èééæ ò÷ðéì éã óéåà èìòèùòâ
èâàæòâ èàä ä"ò êìîä(æè ,â éìùî)øùåò äìàîùá" ¨¨

"ãåáëåכב.

êéåàïâàæ ì"æç éã ìééåå ,èâðòøáòâ èøòåå(:áì äöéá) ¨

ééá ïñò åö ïòîå÷ðà óøàã ñàåå ùèðòî à æà©©¨©¨

טכב. צו  געפירט זיך האבן  צדיקים  דעמאלטסטייל  ווייל חנוכה, טאג פינפטן דעם  אין  דווקא געלט" "חנוכה יילן ָָָ

דאך  זאגט ïסוק  דער און מנורה , די פון זייט לינקע  די אויף לעכטל  ערשטע  דאס  צינדן צו  אן מען ָָָָהייבט 

וכבוד"... עושר "בשמאלה 

טאג, פינפטן אין דייקא געלט  חנוכה  די טיילן אנגעהויבן מען האט ערטער  די אין  פארוואס  טעם ïשוט'ער ַָָָָדער

שבת אין אויסקומען נישט קיינמאל  קען  טאג פינפטער דער ווייל וואכן-טאג)איז, א אין שטענדיג איז ממילא,(עס און , ַָָָָ

טאג... דעם אין געלט טיילן אייביג מען ָקען

די  פון שטארקייט די אויף  ווייזט עס אז ענין , דעם אין כוונה טיפערע א א אויך  געברענגט  אבער ווערט ַַַַָעס

חנוכה, פון אור גרויסער דער אויך שיינט שבת, אין אויספאלן נישט קען וואס  טאג, דעם  אין אפי' אז  ַַָָחנוכה-טעג,

ובגשמיות. ברוחניות שפע  גרויסע א צו זיין זוכה טאג דעם אין אויך  מ 'קען ַָאון

זענען  חנוכה פון טעג אכט  די אז  הקדושים ספרים  אין געברענגט  ווערט עס  ווי לויט אויך, ברענגען ספרים ַַדי

ברוך" "לא-ל  אין דערמאנט ווערן וואס ענינים אכט די שחרית)קעגן אנטקעגן (תפלת איז טאג פינפטער  דער און , ַַָָ
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èìòåå éã æéà ¯ "åãòá êùç íìåò" ,ïùèðòî òãîòøô
èéî èëééì'î ïòåå ,àã øòáà .å"ç øòèöðéô íäéà øàô¨¨

æéà ,èëòì äëåðç éã êøåã "íééç êìî éðô øåà" ïà©
ïòîå÷ðà ïôøàã èùéð ìàæ'î æà ,éçéåø éðåæî åö äëåæ ïòî©¨©¨

àìå ,íãå øùá úðúî éãéì àì ,ïùèðòî òøòãðà åö©

.ïîà ,íúåàååìä éãéì

ñàã,ìâåñî ïòðòæ âòè äëåðç éã òëìòåå åö òèñâéèëéåå ¨

ãåã éåå ,äøäîá äîéìù äìåàâ éã øòáà æéà¨

ïèòáòâ èàä ,"àçéùî àëìî" øòã ,ä"ò êìîäíéìäú) ¨

(æé ,áì÷ñàã ,"øð úëéøò" êøåã ."éçéùîì øð éúëøò" ,¨

¯ "éçéùîì" äëåæ ïòî æéà ,èëòì äëåðç éã ïèëéøðà̈
.ïîà ,äøäîá åðé÷ãö çéùî úàéá åö

úîàáì"æç éã êàã ïòðò'ùøã(àë ,ä"ô ø"ëéà)ï'ôéåà ¨

÷åñt(àë ,ä äëéà),"äáåùðå êéìà 'ä åðáéùä"
øò ,"åðáéùä" ,ïòèùøòáéåà íòã åö ïâàæ ïãéà éã æà©¨

øòã øòáà ,êéæ åö ïøò÷îåà èùøòåö æðåà ìàæ¨¨

æðåà åö èâàæ øòèùøòáéåà(æ ,â éëàìî)éìà åáåù" ¨

ïøò÷îåà êéæ øéà èìàæ èùøòåö ."'ä íàð íëéìà äáåùàå¨

ìééåå ,÷ðò åö ïøò÷îåà êéæ êéà ìòåå ïàã ïåà ,øéî åö©

èùøò ïìàæ ééæ æà ,ïãéà éã ïéà êéæ èãðòåå ñòìà©©¨

.ïäåè äáåùú

éãæðåà ïìééöøòã ì"æç(.é úåëøá)àéáðä äéòùé ïòåå æà©
,äãåäé êìî åäé÷æç øàô úåàéáð ïâàæ èôøàãòâ èàä¨©¨©

óøàã ñò øòåå ,ééæ ïùéååö çåëéåå à ïëàøáòâñéåà èàä¨¨©©

åäé÷æç æà ,èâàæòâ èàä àéáðä äéòùé .ïòîòåå åö ïééâ¨¨©

ïèìàäòâ èàä êìîä åäé÷æç ïåà ,íäéà åö ïòîå÷ óøàã©¨©

øòã èàä .íäéà åö ïòîå÷ óøàã äéòùé æà ,èøò÷øàô©©©¨

èùéð ïøàååòâ æéà åäé÷æç æà èøéôòâåö øòèùøòáéåà©¨

øå÷éá à óéåà íäéà åö ïòîå÷òâ æéà äéòùé ïåà èðåæòâ©

.äàåáð ïééæ ïáòâòâøòáéà íäéà øò èàä ïàã ïåà ,íéìåç©¨

èéåìì"øäî øòã èáééøù íòã,"ìàøùé çöð" øôñ äòæ)

('é ÷øô óåñ÷ðàø÷ êàã ïòðòæ úåìâ ïéà ïãéà éã æà©¨©

ãöî ùèàë ,àìéîî ,ì"çø íéøåñé ïåô èâàèééååøàô ïåà©¨¨

ïééâ ìàæ ùèðòî øò'èåùt øòã æà ñò èñàt õøà êøã©©¨

ä"á÷ä íéëìîä éëìî êìî íòã ¯ âéðò÷ ïñéåøâ íåö
êàã ïòðòæ øéî ãìàáéåå øòáà ,ïèòáøòáéà íäéà ïåà ¯¨©¨

øòñéåøâ øòã óøàã "íéìåç" ïåô äðéçá øòã ïéà øòãééì©

.ïëåæàá æðåà ïòîå÷ ¯ àåä êåøá øòôòùàá øòã ¯ âéðò÷©©

æðåà èòååòèàø ïåà æðåà åö èðàð øò èøòåå ,àìéîî ïåà¨©

ïäë åäéúúî ïåô úåëæ ïéà ïåà ,úåìâ ïøòèéá ïåô ñéåøà©
,'ä úòåùé éã ïäòæ åö ïäòæ äëåæ øéî ïìàæ ,åéðáå ìåãâ¨

"øåà äàøð êøåàá"כג.

און  טובות השפעות טיילן צו גורם זמן דער איז  דעריבער ישועות, גרויסע ש ïראצן -אויף  עס  ווען ישועות", ָ"מצמיח

מאס . גרויסע  א אין ַָישועות

ווארשע ,כג. שטאט  גרויסע די באזוכט אמאל האט זצ"ל  איגר  עקיבא רבי גאון  דער  מעשה, די באקאנט איז ַַַַַָָָעס

נישט ס 'איז כאטש שטאט. אין געוואוינט  האט  וואס  משïחה -קרוב  א זיינס  געזוכט  דארט  האט ער ַָָָָָָאון

אינטערעסירט זיך  איגר עקיבא רבי האט געוואוינט , האט קרוב דער וואו  ארט  דאס אויסצוגעפינען לייכט  ָָָָָאנגעקומען

איהם צו ארויפגעגאנגען איז  ער  און קרוב, זיין פון אדרעס פינקטליכן דעם  דערגאנגען איז ער ביז צייט , לענגערע ַַַַַא

צייט . שטיק  א איהם מיט פארברענגט  און שטוב , ַַאין

יענער ווייל  באגלייטער , גאון 'ס דעם ביי פארוואונדערונג ארויסגערופן האט  זאך  די אז ַַַַַַָזעלבסט-פארשטענדליך,

מיט רעדן צו  כדי אויפצוזוכן איהם  באמיט  אזוי זיך ער האט פארוואס  און שוסטער, ïשוט'ער א געווען איז ַַַַָָקרוב 

געפ מיר  פאלגענד: ווי דערפאר, סיבה  די פארשטיין צו  געגבן זיי איגר עקיבא רבי האט  דעלמא. מילי וועגן ינען איהם  ַָָ

אבידה  השבת פון מצוה  די א)ביי כב, א (דברים אדער אקס  אן מ 'זעט ווען פארהוילן נישט  זיך מ'טאר כאטש  ַַַַָָָָאז 

חז "ל  די זאגן געווארן, פארלוירן איז עס ווי ל.)לעמעלע געוויסע(ב "מ אין מתעלם ", שאתה  פעמים - "והתעלמת ַָָ

נישט ïאסט  עס  און זקן, א איז  ער  אויב בייש ïיל , צום אבידה , ברודער'ס דיין פון  פארהוילן יא זיך מעגסטו  ַַַָפעלער,

דאס געזאגט , איגר עקיבא רבי האט צווייטן. א פון אבידה  השבת  די מיט  אïגעבן  זיך זאל  ער אז כבוד זיין ַַַָָָָָפאר

נביא דער זאגט  קרובים, ביי אבער פארהוילן, זיך  מ 'מעג  אז  זאגט  ïסוק דער  וואו דארט  רעכט  גאנץ  נח ,איז  (ישעיה ַַַָָָָ

מירז) און פאמיליע-קרוב, דיין פון נישט-וויסנדיג  מאכן און פארהוילן נישט זיך זאלסט  דו תתעלם ", לא ַַַָ"ומבשרך

א  אויך טאר קרוב, א פון  אז אויס , קומט  ממילא ענין. דעם אין זיין צו מקיל  היתר  א פון וועג א נישט ַַַַַָגעפינען

קרוב מיין  אויפצוזוכן הדין, מצד  מחויב געווען איך בין דעם, וועגן און פארהוילן, נישט זיך  כבודו" לפי ואינו ַ"זקן

ווארשע ... ַאין
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éãèâàæ äðùî(è"î â"ô úåáà)ïéáåøî åéùòîù ìë" ¨

äáåøî åúîëçù ìëå ,úîéé÷úî åúîëç åúîëçî
èàä ùèðòî øòã áéåà ."úîéé÷úî åúîëç ïéà åéùòîî¨

éã íäéà ééá êéæ èìàä ,äîëç éåå íéáåè íéùòî øòî©

íéùòî éåå äîëç øòî èàä øò áéåà øòáà ,äîëç¨¨

ñàã .íåé÷ à èùéð íäéà ééá äîëç éã èàä ,íéáåè¨©¨

ìò" ïééæ óøàã äøåú ïòðøòì ñàã ìééåå ,øàôøòã æéà©¨©

.èðøòì'î ñàåå ñàã ïééæ åö íéé÷î éãë ,"äîéé÷ì úðî¨¨

ïéà äëåæ æéà'î ùèàë ,äëåðç òâåðá æéà òáìòæ ñàã¨¨

óøàã ïâòååèñòãðåô ,úåòôùä òñéåøâ åö áåè íåé íòã©

יהמו "ותיק  אויבערשטען, דעם  ביי בעטן מיר נפש", "ידיד ïייט  אין ווערטער  די  ספרים די טייטשן דעם לויט 

שלומך " סוכת  את עלי  חביבי ופרוס נא הגלה תתעלם , ואל  נא "וחוסה וכו', אהובך" בן על נא וחוסה רחמיך , נא

במהרה ) שלימה גאולה  די צו זיין זוכה  שוין זאלן מיר  נישט(אז איז  עס און געזינדיגט דאך האבן אידן די פרעגן, וועסטו איי, . ַָָָ

תתעלם", ואל  נא, "וחוסה מיר , זאגן דעם אויף גלות, פון אידן די אויסצולייזן הוא ברוך באשעפער  פונעם  כבודו" ַָ"לפי

תתעלם", לא "מבשרך פון חיוב א אויבערשטער דער האט אויבערשטען, פונעם  קינדער  אנגערופן ווערן מיר  ַַָָוויבאלד

" איז עס ווען אפי' זיין מקיים ער דארף דאס  נגילהאון מכבודך, ארץ  "תאיר מיר: בעטן דעריבער כבודו". לפי אינו  ַָ

בא  כי אהוב "מהר  גלות. אין שיעבוד פון עול  שווערן דעם אויסהאלטן נישט שוין קענען מיר  ווייל  בך ", ַונשמחה 

עולם". כימי וחננו מועד,

און  וועג אויפ 'ן ארויס פארט ער  אז  זאגנדיג זצ"ל, חיים " "חפץ  מיט'ן געזעגנט זיך האט  איד א אז  ַַַַָָָמ 'דערציילט ,

בריסקער חיים רבי גאון דעם  דאתרא, מרא צום  דארט אריינגיין און בריסק , שטאט די דורכצופארן האפט ער  ַַָָָָאז 

דער בריסקער. חיים רבי גאון פאר 'ן גרוס  א איבערגעבן זאל  ער  איד, דעם געבעטן  חיים" "חפץ  דער האט ַַָָזצ"ל .

אז צוגעגעבן, האט ער און גרוס , א צוריקגעשיקט איהם חיים  רבי האט וואונדער, זיין צו געטוהן. אזוי האט  ַַַָָָאיד

זאכן: דריי פאלגענדע  די חיים " "חפץ  פאר'ן איבערגעבן זאל  ַַָָער

הייזער . קיין נישט  פארמאגן וואס ראדין  פון מענטשן די פאר  גרוס א ַַַַָָא.

בארוועס ... זעהן שוין איהם וויל  ער אז  חיים", "חפץ  דעם  פאר זאגן זאל  ער ַָָָב.

ער חיים")ג. "חפץ  הארץ ...(דער אויפ 'ן שטיינער טראגן ַָָזאל 

קיין  אהיים  צוריקגעקומען ש ïעטער איז  ער ווען וועג. אין ווייטער געפארן איז  און געזעגנט, זיך האט  איד ַָָדער

חיים" "חפץ דער בריסקער. חיים  רבי פון שליחות די חיים " "חפץ  פאר'ן איבערצוגעבן געשעמט זיך ער האט ַַָראדין,

געדרוקט האט חיים" "חפץ  דער ווי דעם נאך און געזאגט, האט רב בריסקער דער  וואס  געפרעגט אבער  איהם ָָָָָָָהאט

רבי  וואס  זאכן דריי די איבערגעגעבן איד דער האט געזאגט , האט חיים רבי וואס  זאגן איהם  זאל  ער איהם ַָָָָָָָאויף

געזאגט האט ווערטער)חיים  די פון באדייט דעם פארשטאנען נישט האט ער .(כאטש ַַַָָָָ

חיים" "חפץ  דער  האט איהם, פאר  איבערצוגעבן באפוילן האט בריסקער חיים רבי וואס זאכן דריי די ַַַָָָהערנדיג

עניוות: גרויס זיין מיט געזאגט  און אויפגעלויכטן , ווי ָממש 

הדיוט '... 'כהן א אפילו זיין צו זיין זוכה  איך זאל  הלוואי -ַַָ

אז געזאגט, איהם חיים " "חפץ  דער האט ווערטער, זיינע פון כוונה די נישט  פארשטייט שליח דער אז ַַַָָזעהענדיג

נישט פארמאגן וואס ראדין פון מענטשן "די פאר גרוס א געשיקט האט  בריסקער חיים רבי וואס דאס ַַַַָָָָָערשטנס ,

ווא  שטאט , אין וואוינען וואס שמים , יראי די אידן, ערליכע די פאר זאגן, צו געמיינט ער האט  הייזער", זיי קיין ס ַָָָָָ

תהלים  אין זאגן  מיר ווי "הויז", א נישט יט -כ)"פארמאגן" ה',(קלה , את ברכו  אהרן  בית ה', את ברכו ישראל  "בית  ַַָָ

ווייל ה'"... את ברכו ה ' "יראי  סתם נאר ה'", יראי "בית נישט שטייט ה'", "יראי ביי אבער  ה'", את ברכו הלוי ָָבית

הויז ... א נישט  פארמאגן אידן ערליכע  ַַָדי

האט בארוועס , - חיים" "חפץ דעם - איהם זעהן וויל  ער אז געווינטשן האט  חיים  רבי וואס  זאך צווייטע  ַַָָָָדי

במהרה ווערן אויפגעבויט  זאל  המקדש  בית  דער אז איז, דערפון כוונה  די  אז  אויפגעקלערט, חיים" "חפץ  ַַָדער

חיים " "חפץ דער  און כהן)בימינו , א געווען  איז א (וועלכער  אלס  המקדש  בית אין עבודה די  טוהן צו זיין זיין זוכה  זאל  ַַַָ

שטיינער טראגן זאל  ער אז  ברכה, דריטע די און עבודה... די בשעת שיך זייערע  נישט טראגן כהנים  די וואס ַָָָָכהן ,

טראגן  און גדול  כהן דער  זיין צו זיין  זוכה  זאל ער  אז  געווען, ווינטש חיים 'ס רבי פון כוונה די איז  הארץ , זיין ַָָאויף

הארץ  זיין אויף  חושן פון שטיינער צו די זיין  זוכה  ער זאל הלוואי  אז עניוות, זיין  מיט  געזאגט  חיים" "חפץ דער האט  דעם  אויף  (און ַַָָָ

הדיוט'...) 'כהן  א אלס כאטש  המקדש, בית אין עבודה די .טוהן ַַָ
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éã ïòìöøàååàåöðééà ïééæ ùèðòî íòðåô ìéö¯ètéåä øòã¨

êéæ èøòãàô ,÷òååö íòã øàô ïåà ,õøàä ïéà äùåã÷©©¨

.äðëä òñéåøâ à©

èéåì"ìåáé÷ éìë" à ïééæ åö êéæ èééøâ ùèðòî øòã éåå©

ïåô ïñéðòâ øò ïò÷ éåæà ,äùåã÷ éã ïòîòðåöôéåà©

éã ééá ïòðéôòâ øéî éåå ,òôù éã ïåô ïåà øåà íòã
êéæ èàä éæ ïòåå ,úéîðåù éã ïåà òùéìà ïåô äùòî¨

èàä ,èéé÷îéøà øéà øòáéà òùéìà øàô èâàì÷àá©¨©¨¨

ïìéåôàá øéà òùéìà(â ,ã á"î)ïî íéìë êì éìàù éëì" ©

ééâ ,"éèéòîú ìà íé÷ø íéìë ,êéðëù ìë úàî õåçä
,íéðëù òðééã òìà ïåô ,ïñéåøã ïåô íéìë âøàá ïåà¨©

ïøòðéîøàô èùéð åèñìàæ íéìë òâéãééì(ïòâðòøá åö)èéåì . ¨©

éæ èàä éåæà ,øòéøô ïåô èééøâòâåö èàä éæ íéìë ìéôéåå¨©¨

êøãá ïòðéøòâ èàä ñàåå ìéåà íòðåô ïòîå÷àá èðò÷òâ©¨¨

.óåñ ïåà õéðòøâ à ïà ,ñð¨©

óøàãêàã æéà ïòèùøòáéåà íòã ééá ,ïééèùøàô ïòî ©©¨

ñò æà ,ñð à êàð ïëàî åö èéé÷âéðééì÷ à ñò©©¨©©

íéìë éã åö áàâåö ïéà ,íéìë òééð ïøòåå ïôàùàá ïìàæ¨©©¨

éæ èàä ñàååøàô ,éåæà áéåà .èàäòâ èàä éæ ñàåå¨¨©©©¨¨

?íéðëù òøéà ïåô íéìë ïâøàá èôøàãòâ©¨

æéàñàåå íòã ïåô æà ,õåøéú øòãøòèùøòáéåà øòã ©¨

ïôàùàá ïìàæ ñò æà ,ñð àæà ïæéååàá èùéð èàä¨©©©©¨©©

øòã æà ïòâðéøãòâ æéà ,ìéåà ñàã ïèìàä åö íéìë ïøòåå©¨©

èåè øò áéåà ,ñð à åö ïééæ äëåæ èùéð ïò÷ ùèðòî©

èåðéî éã ïéà ,øòáéøòã .äìåòt à ïééìà ñéåàøàô èùéð¨©©

èìòèùòâtà êéæ ïáàä ,èâéãðòòâ êéæ ïáàä íéìë éã ñàåå¨¨¨¨

.ìéåà íòðåô úåòtùä éã

ïåôòôù íåö ïééæ åö äëåæ éãë æà ,øéî ïòðøòì íòã©

íãå÷ ïòî óøàã ,èéé÷âéèëòì éã ïåô ïåà ñð ïåô©

ïòåå ïåà ,òôù éã ïòîòðåöôéåà "íéìë" éã ïèééøâåö
ïò÷ ,úåòtùä òâéìééä éã ïòîòðåöôéåà éìë éã èàä'î¨

íåé ïéà òtùð ïøòåå ñàåå úåòtùä éã ïåô ïñéðòâ ïòî¨

æéà ñàåå ìàö à ,"èëà" ïåô ïôåà ïà óéåà ,äëåðç áåè©©©¨¨

òáèä êøã ïåô øòëòäכד.

הנרות הדלקת  ביי רצון עת גרויסע  די - ישועתי צור מעוז 

éãøàâ æéà äëåðç úåøð ú÷ìãä úåöî ïåô äìåâñ¨

ñéåøâכה.

éãèâàæ àøîâ(:âë úáù)íéðá äéì ïééåä øðá ìéâøä" ¨

äåöî øð ãé ìò" :é"ùø èâàæ ."íéîëç éãéîìú¨

èëòì éã êøåã ãìàáéåå ,"äøåúã øåà àá äëåðçå úáùã©

ïòî æéà ,äøåú ïåô øåà ïà èîå÷ äëåðç ïåà úáù ïåô©

.íéîëç éãéîìú øòãðé÷ åö äëåæ

êéåàééçá åðéáø øòã èâàæç"åà à"âîá àáåî ,â ,èé úåîù) ¨

(à"÷ñ âñø 'éñúáù éã ïà èãðéö éåøô éã ïòåå æà©¨

øòãðé÷ òøéà æà ïééæ ììtúî ñèìàîòã éæ óøàã ,èëòì©¨©

äøåú ïéà äçìöä ïáàä ïìàæכוíéðá 'ä äì ïúéù" . ¨¨

úééùò úòùá úòîùð øúåé äìéôúä éë ,äøåúá íéøéàî
øòãðé÷ ïáòâ øéà ìàæ øòèùøòáéåà øòã æà ,"äåöîä©¨

סאך כד . א דערלאנגט  מען האט זי"ע, ישראל  רבי  הרה "ק רבי'ן, הוסיאטינער  פון טיש  ביים עצרת, שמיני ַַַַַָָאמאל 

אויסטיילן  און וויין דאס  אנצוגיסן גלעזער  גענוג געווען נישט זענען עס אבער טרינקען, צו  וויין ָָָפלעשלעך

איז עס  אז משמשים , די צו  געזאגט  טיש , ביים געזעסן איז וואס חסידים  די פון איינער האט עולם . דעם ַָָָצווישן

הוסיאטינער דער  האט גלעזער . פעלן  עס  אבער וויין, סאך א שוו דא געווענליך פלעגט פארטיפט (וועלכער  זיצנדיג טיש, ביים ייגן ַַַַָָָ

געדאנקען) הייליגע זיינע אנגערופן:אין  זיך ַָ

כלים ... די  פעלן עס  נאר שפע , גרויסע  א דא ס'איז  -ַָָ

דערכה . ווי מחשבה, אייגענע  די אין נס דעם  זיין מפרסם  און הארץ, אין אור דעם  אנצינדן מען דארף ַַָצוערשט

"נר איינס, הדלקה , פון חלקים צוויי געפינען מיר אז  געזאגט, האט זי"ע, אמת" "אמרי בעל  הרה "ק רבי, ַָָגור'ער

חיוב פונעם  אנהייב דער ווייל  דערפאר, איז דאס  מבחוץ ". ביתו פתח על  "מניחה  צווייטע , דאס און וביתו", ַָָָאיש 

קען  דעם דורך  און נס, גרויסן דעם הארץ , פון ïנימיות אין הייסט , דאס - "בית" אייגענעם אין זיין צו מפרסם  ַָאיז 

אויך  אז  זיין מש ïיע און "מבחוץ", שטייען וואס מענטשן, אנדערע  אין  אויך חנוכה פון אור  דעם אריינשיינען ַַַָמען

אור . פונעם  געניסן קענען  זאלן ָזיי

עלטער -זיידע ,כו. זיין אז חנוכה , פון טעג די אין דערציילן פלעגט זצ"ל  סלאנים  פון אברהם " "בית בעל  ַָהרה"ק 

פרוי  א צוגעקומען איז גאס . דער אויף  משמש  זיין מיט  געגאנגען אמאל  איז זצ"ל , העבודה " "יסוד בעל  ַַַַָהרה "ק 
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øòñòá èøòåå äìéôú éã ìééåå ,äøåú ïéà ïèëééì ñàåå¨
.äåöî à íéé÷î æéà'î úòùá ñò èâàæ'î áéåà èøòäòâ¨©

øòãàúåôñåú ïéà æéà ïåôøòã ãåñé(ã"éä ,ä"ô ù"òî)

éðôì äìôúá çåút íäét ,úåöîá íé÷ñåòä ìë"
èéî ìéåî ïééæ èðôò ,äåöî à èåè ñàåå øòãòé ,"íå÷îä¨©

ïøàååòâ èâàæòâ ñøòãðåæàá æéà ñàã .ò"ëåá ï'øàô äìôú©¨©¨¨

óéåà ìâåñî æéà ñàåå ,ïãðéö¯èëòì ïåô äåöî à ééá©¨

úååöîáå äøåúá íé÷ñåò øòãðé÷כז.

øòãàøîâ éã óéåà èáééøù à"ùøäî(.èé æ"ò)éã ééá
èàä øò ñàåå ,ñðä ìòá øéàî éáø ïåô äùòî¨¨

"יסוד  דער  און רבי'ן, אויפ 'ן געוויזן משמש דער האט  ישועה. א דארף זי ווייל  רבי, דער איז עס ווער געפרעגט ַַָאון

רבי?!". דער  איז  אייך פון ווער  ישועה , א דארף "איך  געשריגן: פרוי  די האט  משמש... אויפ'ן געוויזן האט ַַָָהעבודה"

טאכטער איר אז  געענטפערט, האט  פרוי די און דארף , זי ישועה  וועלכע געפרעגט איר העבודה " "יסוד דער  ַַָָָהאט

אינדערהיים . נישט  טעג עטליכע  שוין איז זי און וועג, אידישן פון ïארא ליידער ַָאיז

פרוי  די האט אינדערהיים. קליידער  איבערגעלאזט  האט טאכטער די צו געפרעגט , העבודה " "יסוד דער ָָָָָהאט

איר צורייסן געהייסן איר  העבודה " "יסוד  דער האט שטוב . אין בגדים איבערגעלאזט האט  זי יא, אז ַָָָָגעענטפערט

קומענדיגן  שבת-לעכט די צינדן זי זאל  ïתילות די מיט  און קנויטן, ïתילות , דערפון מאכן און קליידער, ַָָטאכטער'ס

ָפרייטאג.

וואס נישט ווייסט  זי געוויין, א מיט  אהיים  לויפן צו  געקומען  טאכטער די איז סעודה, שבת 'דיגע  די ַַָָאינמיטן

אלע אויף חרטה  האט זי  און אריינגעגאנגען, איר אין איז  רח"ל  רעה  רוח  א עïעס  ïאסירט, איר מיט האט ַַַָָעס

מעשים . אירע 

א  "בית דער  האט  חנוכה, מעשה  די דערציילן מ 'האטביים  ווען  געווען, איז  דערפון ענין דער אז  געזאגט , ברהם " ַָָָ

הקדושה . כח דער  מח איר אין אויפגעוועקט זיך האט בגדים, אירע  פון ïתילות די מיט  לעכט די ָגעצונדן

מח דעם  אנצינדן  מ 'זאל  חנוכה ", נר "להדליק  פון ענין דער איז  דאס  צוגעגעבן: האט אברהם " "בית דער ָָָָאון

לעכט . חנוכה  הייליגע די פון כח  מיט'ן

ליידער זיינען וואס בחורים הנושרים", "פירות מיט זיך ïארעט  וואס  ירושלים, פון ישיבה  ראש  א דערציילט  ַָָָעס

אפילו זיך האט און רח"ל , נידעריג זייער פארפארן היים  רייכע  א פון בחור א איז  אמאל  אידישקייט. אין ַַַַַַָָָשוואך

רח "ל . מכשף  א מיט ַַפארבונדן

אינמיטן  און טעלעפאן, אויפ 'ן מכשף  מיט 'ן גערעדט הויז , טאטן'ס  זיין אין זייענדיג  בחור , דער האט חנוכה, ַַָָָאמאל 

בחור, דער ענטפערט מיר !...". פאר  נישט  דיך האב איך ביזטו, "וואו מכשף : דער איהם  זאגט  געשïרעך ַָָָטעלעפאן

זיך  דרייסטו  וואו "אבער מכשף : דער איהם  פרעגט  יעצט". ביז  געווען כ 'בין וואו  ארט זעלבן אויפ 'ן זיך  געפין ָָ"איך

יעצט ?"

סאלאן אין דא זיך דריי "איך  געענטפערט: בחור דער רו"ם)האט  לעכט !".(דיינינג  חנוכה די אויף קוק איך און , ַָָָ

רח "ל . איהם מיט "ארבעטן" געקענט  ווייטער ער  האט  דאן און צימער, פון ארויסגיין געהייסן איהם מכשף דער ַַַָָהאט

ס 'איז אבער לעכט , חנוכה די פון  כח אינעם גלייבן צו  מעשיות אזעלכע צו אנקומען נישט  מיר דארפן ַַַָָאוודאי

שרייבט  הישר" "קב דער ווי געדענקען, צו דאס צ"ו)גוט ונפלאה(פרק  גדולה  "קדושה  א האבן לעכט חנוכה די אז ַַָָ

יעדן  אין אריין קומען וואס  קדישין", מלאכין "לכבוד בגד ס ïעציעלן א אנטוהן הייסט ער און שיעור", אין ַַָָעד

אמ "ן, גימטריא מלא"ך לעכט. חנוכה  די צינדן ביים מאכן מיר וואס ברכות די אויף  "אמן " ענטפערן צו הויז, ַָאידישן

עיי"ש .

געכז . האט  זי"ע  מבעלז מהרי"ד "שמונההרה"ק א איהם ביי אדורכגעגאנגען נישט  איז  עס  אז  זיך, אויף זאגט ַַַַָָ

ער אז אהר'לע ", מיין "אויף  געווען מתïלל  שטענדיג  האט  ער  ווייל  טרוקן, געבליבן איז אויג זיין וואס ַָָעשרה "

טאטע , דער אויב  זי"ע . מהר "א הרה "ק  רב בעלזער דער איז דאס  שמים , יראת און תורה  אין גרויס  וואקסן ַַָָזאל 

געווען  איז  וואס  עולם, יסוד צדיק  דער  זוהן, זיין אז  טרערן פארגיסן געדארפט  האט  רב, בעלזער פריהערדיגער ַַַָָדער

וחומר, וקל שכן כל  געוויס , אוודאי  דאך איז  שמים, יראת  און תורה אין גרויס  אויסוואקסן זאל  אמו, מרחם קדוש ַַַָָא

צו זיין זוכה  זאלן מיר אז  זיין מתפלל  דארפן  זענען, מיר ווי מענטשן ïשוט'ע אזעלכע  אז וחומר , קל  של בנו  ַַַַָבן 

ובחדוה . בשמחה  ובמצוות בתורה עוסקים  בנים ובני בנים
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ערליכע צו זיין זוכה מען קען  אזוי "ווי אז זאגן, שטענדיגן טאקע פלעגט  זי"ע , מהרי"ד הרה"ק  רב בעלזער  ַַַָדער

טרערן...". פארלאזן אהן עשרה ' 'שמונה  א אריבער גייט  עס אויב  ַַַָָקינדער,

געווען  מתקן נישט  הגדולה  כנסת אנשי די האבן דערפאר אז זאגן, אויך פלעגט אליין זי"ע  מבעלז  מהר"א ַַַָָהרה"ק

חושש זיי האבן בקשה, די פון וויכטיגקייט  די צוליב ווייל קינדער, די פון הצלחה  די אויף  תפילה ס ïעציעלע  ַָא

ארויפגיין  זאל  תפלה  חשוב 'ע אזא אז צולאזן נישט  וועלן זיי און דערין ח"ו אהנכאïן זיך וועלן מקטרגים  די אז ַַַַַַָָָגעווען

תהלתך ". ונסïר לך נודה  ודור  "לדור "מודים": פון ברכה  די אין געווען  מרמז דאס  זיי האבן דעם וועגן הימל . ָָאין

וועג  אויפ 'ן גיין זאלן זיי אז דורות, אלע אין קינדער  זיינע  פון הצלחה די אויף זיין מכוון מענטש  דער קען  ַַָָדעמאלס 

תורה . די פון

זאגט "ספורנו" דער ווי קינדער, די פאר ïועל 'ט עלטערן די פון תפילה  א)די לב, לבן (בראשית "וישכם  ïסוק  אויפ 'ן ַָ

זאגט גמרא די אתהם". ויברך ולבנותיו לבניו וינשק  ז.)בבוקר ברכה(ברכות די בעיניך", קלה  הדיוט  ברכת  תהי "אל  ָ

פאר ברכה  לבן'ס  וועגן דעריבער  דערציילט תורה די אויגן. דיינע  אין לייכט  זיין נישט  טאהר  מענטש  ïשוט'ן א ַַָפון

ראוי  אוודאי איז  הארץ , גאנצן מיט'ן קינדער זיינע בענטשט טאטע  א וואס ברכה די  אז  ווייזן צו טעכטער , ַַַַַַָזיינע 

ו מענטש דעם  פון אלקים" "צלם  פונעם סגולה די מיט המברך", אלקים  צלם  "בסגולת זיין, חל  מער  זאל  ואסעס ָָ

זאגט  ïסוק דער ווי ברכה , די ד)גיט  כז, האבן (בראשית הארמי לבן פון ברכות די אויב און נפשי", תברכך "בעבור  ָָ

השïעות. גוטע  אלע  ïועל 'ט איד יעדן פון תפילה די אז  אוודאי דאך איז  טעכטער , זיינע  פאר ַַַַָָגעהאלפן

המור" "צרור  דער  שרייבט  ווערטער  וישב)אינטערעסאנטע  ïסוק(פרשת אויפ'ן לה ), לז, אביו",(בראשית אותו  "ויבך ַ

ïסוק דער  זאגט דערנאך לו)און יעקב(ïסוק אויב אז המור", "צרור דער זאגט  מצרים". אל  אותו מכרו "והמדנים  ַָָָ

פון  ווייט  גאר איז  וואס  אינדזל  אן צו  אהנגעקומען ער וואלט  יוסף , פאר געווען מתïלל  נישט  וואלט ע "ה  ַַָָָָָאבינו

איבער וואלגערן דארפן נישט  זיך  זאל  יוסף  אז געהאלפן  האבן יעקב פון תפלות די און טרערן  די נאר ישראל , ַַַָָָָארץ

און  קנעכט א אלס  געקויפט  איהם האט ïוטיפר וואו מצרים , קיין אראïגעגאנגען אנשטאט איז  ער און וועלט, ַַַַָָדער

הויז . זיין מיט אהנצופיהרן באשטימט  ש ïעטער איהם  ַָָהאט

שבת-לעכט די ביי  מתïלל  איז  פרוי ערליכע  אן אמאהל  מ'זעהט אז  געזאגט , האט  זצ"ל  איש" "חזון בעל  גאון ַַַָָָדער

טרויעריג. זי ווערט געהאלפן, נישט האבן תפלות די אז זעהט זי  ווען און ערליך, פיהרן זיך זאלן קינדער אירע ַַָָָאז 

צום האפען און זיין  מתïלל  ווייטער  זאל  זי נאר  ח"ו , יאוש  אין אריינפאלן נישט  טאר  זי אז  אבער , איז  אמת ַַַָָָָָדער

צו נתעורר ïלוצלינג  ווערן זיי אז  יונגלעך און בחורים ביי מאהל סאך א מ'זעהט  וואס  דאס ווייל  ַַַָָָאויבערשטען,

האט בחור  יונגען  דאזיגן פון  באבע א וואס תפילות די צוליב איז  גוט , ווערן צו רצון אמת'ן אן און ה ' ַַָָָעבודת

צ  אהנגעקומען נישט  איז  תפילה  די נאר פריהער, יאהרן סאך א האטפארגאסן דאס  און יעצט, ביז ארט  איר ו ַַַָָָָָָָ

וועג. ערליכן דעם אויסוויילן זאל  אייניקל  איר אז  געווען גורם  ַָיעצט

זייערע אז  ïועל 'ן באבעס די פון טרערן "די זי"ע , מלעלוב מרדכי משה  רבי  הרה "ק אא"ז  געזאגט האט ַָָענליך

התורה". חשק  צו  זיין זוכה זאלן ָקינדער
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êéæ èðàîøòã ïòî ïòåå ïåà éåå ïâàæ êéåà ïòî ïò÷¨

(:î ïéáåøéò)ïòî úòùá øøåòúð ïøòåå íéñéð éã ìééåå ,
øàð ïâàæ ñò ïòî ïò÷ øòáéøòã ïåà ,èëòì éã èãðéö¨¨

.èëòì¯äëåðç éã ïãðéö íééá

ñò"äùî úðåîà" øôñ ïéà èâðòøáòâ èøòåå,äëåðç)

(èî úåàìòá ÷"äøä ,øòèòô ïééæ ïåô ïòîàð ïéà¨

ùèðòî øòã æà ,øãðñëìà ïåô ò"éæ "ìàøùé çîùé"©

íù íòã ïäòæ åö äëåæ æéà ,ïäòæ åö ïâéåà èàä ñàåå¨¨

.èëòì¯äëåðç éã ïéà ä"á 'éåä

éàãååàèùéð ,ïòðòæ øéî éåå ïùèðòî ò'èåùt ïáàä ©¨

øòáà ,ïëàæ òðòáéåäòâ òëìòæà ïéà äâùä ïéé÷©©¨

ñàåå ïñéåå ùèàë ïòî óøàã ,èëòì éã èãðéö'î ïòåå©¨¨

òâéìééä éã ïãðéö ï'ëøåã äëåæ æéà'î ñàåå åö ïåà ,èåè'î¨

èëòì¯äëåðçכט.

øòã,ò"éæ "íäøáà úéá" ìòá ÷"äøä ,éáø øòîéðàìñ¨
÷åñt íòã èùèééè(æë ,ë éìùî)úîùð 'ä øð"

ïåùì ïåô æéà "ùôåç" ."ïèá éøãç ìë ùôåç íãà

הפרשה"כח. "שיח  ספר אין געברענגט ווערט תרומה )עס זיידע ,(פ' זיין אז  ז "ל , שווירץ  יצחק  חיים רבי ַלהגה "ח

זצ"ל  אלטר שלמה  רבי זי"ע)הרה"צ אמת" "שפת בעל הרה "ק פון  ברודער יונגערער  דער און  זי "ע, הרי "ם" "חידושי פונעם (אייניקל

צום ישועה , א אין שטוב אין גענויטיגט  זיך  מ 'האט ווען מאהל יעדעס לעכט א אהנצוצינדן געפיהרט , זיך ַַָָָָהאט

שווערער א אינדרויסן געווען איז  עס ווען אפילו און הויז, אין יולדת א אדער  חולה א געווען איז  עס  ווען ַַַָבייש ïיהל ,

הייליגע זיינע  ביי צוגעזעהן אזוי ער האט אויס , ווייזט עס ווי ישועה . א פאר  לעכט  א אהנגעצונדן מען האט ַַַַָָָוועטער,

די  לויט  אבער אזוי, זיך פיהרט  ער  פארוואס טעם א געזאגט נישט  האט אליין שלמה'לע רבי כאטש  ַַַַָָָָָעלטערן.

קליïות  די פון כח דעם  מבטל מען איז  נרות הדלקת דורך ווייל  פארשטענדליך, איז הטורים " "בעל פונעם  ַווערטער

משטינים . און

די כט . צינדט  וואס שמש  דעם אויף האנטוכער ווארפן צו איינגעפירט געווען איז שינאווע, אין און צאנז  ַַַָָאין

שול אין די חנוכה -לעכט  פון  זיין צו ïרובירן זאלן זיי ישועה , א אין  גענויטיגט זיך האבן וואס מענטשן  הייסן אויך אמאל ַַָָָָ(מ'פלעגט 

ישועות) וואונדערליכע גרויסע צו געווען זוכה זיי האבן  אזוי און  המדרש, בית אין לעכט די צינדן הרה "קוואס געפירט אויך זיך האט אזוי . ַַָָָ

זי"ע . ïשעווארסקער איציקל  ָרבי

ס 'איז ווען אבער האנטוכער, ווארפן  צו  וואגן  נישט  זאל  קיינער אז  געזאגט איציקל רבי הרה"ק  האט  ַַַַַָָָָָאמאל 

געווארפן  און האנטוך, א גענומען אליין  ער האט  האנטוכער , געוואפן נישט  האט קיינער  און צינדן, צום ַַַַָָָָגעקומען

לעכט . די געצונדן האט וואס  דעם ָָאויף

דעם , אין ליגן  וואס  ענינים געהויבענע  די אין השגה  מינדעסטע  די נישט מיר  האבן האבן אוודאי חסידים  אבער ַָָָָ

הרע יצר  דער - שטן דער וויל  דעם , צוליב און געהויבן, גאר איז  לעכט  די צינדן פון צייט די אז  טעם, א ַַָָגעזאגט 

אז שטן דעם  פארדרייען צו כדי האנטוכער , מען ווארפט דערפאר  און מצוה, די טוהן ביים  מענטש  דעם  שטערן -ַַַַַ

חנוכה . נרות הדלקת פון עבודה  הייליגע  די ביי קינדער אידישע  זיין מבלבל  נישט  זאל  ָער

מיט באנוצן  געדארפט זיך מ'האט אז  לעכט , די מ'צינדט  וואס  זמן דעם  פון הייליגקייט די מיר  זעהען דעם ַַַָָפון

צינדן. חנוכה-לעכט פון עבודה  די שטערן נישט זאל  עס א קליïה די פארטרייבן צו כדי תחבולות ַַַָפארשידענע
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èâàæ ÷åñt øòã éåå ,ïòééøôàá(åë ,àë úåîù)éùôçì" ©¨

÷åñt øòã .ééøô ï÷éùñéåøà íäéà ìàæ øò ,"åðçìùé¨©

"èééøôàá" èëòì¯äëåðç éã ïåô øåà øòã æà ,æîøî©©

èàä ñàåå ,úìåñt òèëòìù òìà ïåô úåîùð òùéãéà©¨¨

.øàé ïöðàâ ï'ëøåã ééæ ïåô èáòì÷òâðà êéæ¨©¨

ïéàïòðòôò ,èëòì¯äëåðç ïãðéö ïãéà ïòåå èééö øòã
,úåìéôú òøòééæ øàô ìîéä ïåô ïøòéåè òìà êéæ©©

,ò"éæ ìàøùé éáø ÷"äøä ,éáø øò'áå÷èøàùè øòã éåå¨

èâàæ("äîëçá" ä"ã ,à"öøú úðù ,äëåðç ,"ìàøùé çîùé")ï'ôéåà ¨

äìôúä çñåð(úéáøòá ù"éø÷ úëøá)."íéøòù çúåô äîëçá"
äîëç óéåà æîøî æéà úéæ ïîù(.ãì â"ç ÷"äåæ)óéåà .

èëòì¯äëåðç éã èãðéö'î ïòåå ¯ "äîëçá" :øéî ïâàæ íòã¨

ïøòéåè òìà ïòî èðòôò ¯ "íéøòù çúåt" .úéæ ïîù èéî©

óéåà òôù òñéåøâ à tàøà èîå÷ ñò ïåà ,ìîéä ïåô©¨©

.èìòåå øòã

ñèìàîòãïåà íéñéð òáìòæ éã øøåòúð êéåà ïøòåå ¨

íéàðåîùç òâéìééä éã òëìòåå åö úåàìôð
èééèù ñò éåå ,äæä ïîæá íää íéîéá ïòååòâ äëåæ ïáàä¨

"íéðô áèéé" ÷"äôñ ïéà('á úåà ,øãäå ãåä øîàî")øòã æà©
øøåòì éãë" ,æéà äëåðç úåøð ú÷ìãä úåöî ïåô ùøåù
òáìòæ éã ïééæ åö øøåòî éãë ,"äúò íâ úåàìôðå íéñð

.èöòé êéåà úåàìôðå íéñð

óéåàèøà øòãðà ïà(åë úåà ,íù)áèéé" øòã èáééøù ©©¨

íâ íäá òùååéäì ,ïùéîùú ø÷éò åäæ" ,"íéðô
,èëòì¯äëåðç éã èéî ïöåðàá êéæ ïåô ø÷éò øòã "íåéä©

.èðééä êéåà ééæ èéî ïøòåå ïôìàäòâ ïìàæ øéî æà æéà©¨¨

íé÷éãöàã èùéð æéà ñò æà ,èâàæòâ ò÷àè ïáàä¨©¨©¨

éåæà æéà ñàåå èìòåå øòã óéåà õôç à êàð¨©¨©

,èëòì¯äëåðç éã éåå éåæà ,íéñéð ïééæ øøåòî åö ìâåñî©

ïåà íéñéð ïåô õôç à êàã æéà èëòì íöò øòã ìééåå¨©

.úåàìôð

øòãïééæ ïéà èáééøù ò"éæ é'âàìàô íééç éáø ìáå÷î
"íééçå äàåôø" øôñ(àò úåà)èééö øòã ïéà æà©

ïéà "ïåöø úò" ïà èøòåå ,èëòì¯äëåðç èãðéö'î ïòåå©

ìîéäלèøòåå ñò ïåà ,ïéãä úãî ìèá èøòåå ñò ïåà ,
.èìòåå øòã óéåà íéîçøä úãî øøåòúð

øòèàä'î ïòåå æà ,ùåã÷ä øäåæ ïåô ïòîàð ïéà èâðòøá¨©¨

øøåòî ñò èàä ,ùã÷îä úéá ïéà äøåðî éã ïãðåöòâ¨

ééá éåå éåæà ,èìòåå øòã óéåà íéîçøä úãî ïòååòâ©

úåøð ú÷ìãä êéåà éåæà ïåà ,äðùä ùàø øôåù úòé÷ú©

äëåðç(ùã÷îä úéá ïéà äøåðî éã ïåô æéà ùøåù øéà ñàåå)æéà ¨

øôåù úòé÷ú éåå éåæà ,íéáåøî íéãñç ïåà íéîçø øøåòî©

äðùä ùàø ïéàלא.

יששכר"ל. "בני סה )דער  אות ד ', מאמר פארמאכט(כסלו-טבת, עדן גן פון טויערן די זענען געווענליך  כאטש  אז  ַַַָשרייבט ,

ווען  אז  משמע , איז זי"ע  קאריצער  פנחס 'ל רבי הרה"ק  פון ווערטער די  פון אבער נאכט , דער  פון שעה'ן די ַַָָאין

אוונט -שעה 'ן. די אין אפי' אפען, עדן גן פון טויערן  די זענען חנוכה -לעכט , ָָמ 'צינדט

און  טור אין סימנים די אז  באקאנט  איז עס געזאגט, האט זי"ע , ישראל " "בית בעל  הרה "ק רבי, גור'ער ַַַָָדער

וועלכע וועגן מצוות די מיט  פארבינדונג א און  רמז  א האבן המצוות, ספרי אנדערע  די אין אויך און ערוך, ַַַַָשולחן

רעדן ועוד)זיי וידוי, מצות על נשא, פ' דכלה ", "אגרא ספה"ק  חיים(זעה אורח  ערוך שולחן אין זענען חנוכה פון דינים  די און ,

ארמ'ישע די אויף וואס "תרעא", ווארט  צום ענדליך  איז תר "ע ישראל ", "בית דער זאגט ווייטער. און עת"ר  ַָָָסימן 

און  ברכה  פון טויערן אלע געעפענט ווערן חנוכה-לעכט, צינדן דורך אז  רמז, דער איז  טויער. א עס, מיינט ַַַַש ïראך

זאגן  חז "ל  די אויב און פ :)הצלחה . טיר(ב"ק א תפתח", במהרה לא הננעלת ווערט"ודלת פארמאכט, ווערט וואס ַַַָָ

"תרעין  צו זוכה  מ 'איז אויב אז מרובה ", טובה "מדה  וחומר, קל  א דאך איז  געעפענט, צוריק שנעל  אזוי ַַַָנישט

איז יעצט ווייל  פארמאכט, שנעל  אזוי נישט  ווערט עס אז  אוודאי דאך  איז הימל , אין - טויערן אפענע - ַַַַַָָפתיחין"

סיי  און הטבע , בדרך ישועות אויף  סיי לרצון, ארויף גייען וואס  בקשות און תפילות אלע פאר  אפען טויער ַַַָָדער

הטבע . מדרך  למעלה רפואות און ישועות אויף 

בייםלא. געבעטן האט ז "ל, פישמאן מאיר ר' הרה"ח  זצ"ל , מבאיאן-לייפציג אדמו "ר כ "ק פון חסידים  די פון ַָאיינער

מטבע א איהם  פאר רבי'ן פון באקומען זאל  ער ז"ל , ראבינאוויץ  שמעון ישראל  ר' הרה "ח משמש , ַַַַָָרבינ'ס 

ועשרים מאה לאחר  תכריכים  זיינע אין אריינצולייגן אין לשמירה, מיט מ'נעמט אז בעסער ס'איז אז זאגן, מען קען  צחות (בדרך  ַַַָ

רבי'ן) פון  מטבע א שמירה , א  אויך איז דאס אבער ובטהרה... בקדושה  געלערנט  מ'האט וואס גמרא בלעטער  טויזענט  ïאר א שמירה , אלס הענט ,די ַַַַָָָָָ

זיין ". ימים  מאריך וועט  "ער זאגענדיג, געווען, מדחה כסדר איהם  האט רבי באיאנער דער  ַָָָָאבער 
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íé÷éãöæîø à èâàæòâ ïáàääèî" ïéà êéåà èééèù éåæà) ¨¨©©

éáø ÷"äøäì "äùî úòã" ïéà ïåà ,ô"÷úú 'éñ ,"äùî

(äëåðçì íéùåøã ,ì"öæ õéðæà÷î äòéøá íé÷ìà äùîíòã óéåà ,
ïéà ïééøà èðééù èëòì äëåðç éã ïåô äùåã÷ éã ñàåå¨©

÷åñt ïéà ,øòöøòä òùéãéà(ç ,àë øáãîá)êì äùò"
åúåà äàøå êåùðä ìë äéäå ,ñð ìò åúåà íéùå óøù
ïëàî øéî ñàåå úåëøá ééøã éã æîåøî ïòðòæ àã ."éçå¨¨©

:äëåðç èëàð òèùøò éã èëòì¯äëåðç ïãðéö øéî øòãééà©

÷éìãäì" ïåô äëøá éã óéåà æîøî æéà ,"óøù êì äùò"
ìò åúåà íéùå" .èðòøá øòééô ñàã ìééåå ,"äëåðç øð¨

äàøå" ïåà ,"íéñð äùòù" äëøá éã óéåà æîøî æéà ,"ñð
èëòì¯äëåðç éã ïåà ."åðééçäù" äëøá éã ¯ "éçå åúåà
øòãòé ,èñééä ñàã ,"êåùðä ìë" êéåà æà ,ìâåñî ïòðòæ©¨

"åúåà äàøå" ,å"ç áöî ïâéøòãéð à ïéà êéæ èðéôòâ ñàåå¨©

"éçå" .èëòì¯äëåðç éã óéåà è÷å÷ øò ñàåå íòã êøåã ¯¨

ïøòåå ïáéåäòâôéåà ïåà ,úåéç ééð à ïòîå÷àá øò ïò÷©©

.äâéøãî òèñâéøòãéð éã ïåô

ñàãæéà úåéîùâá êéåà øàð ,úåéðçåøá øàð èùéð æéà ¨¨¨

úòù à æéà ,èëòì¯äëåðç èãðéö'î ïòåå .éåæà©©

íéðéðò òìà ïéà úåòåùé ïåà úåàåôø ï'ìòåt åö øùåëäלב. ©

éåæà"úåáà úøåú" øôñ ïéà èééèù(áùéå 'ô)ïòîàð ïéà ©¨

ú÷ìãä æà ,ò"éæ øòðéøáà÷ äùî éáø ÷"äøä ïåô¨©

.èìòåå éã óéåà äàåôø à èâðòøá äëåðç úåøð©

éãñàåå øòèøòåå éã ïéà ïééøà ñàã ïùèééè íéøôñ¨©¨

ïâàæ øéî(÷"áù úìéôú ,"ï÷øåô íå÷é")àôåâ úåéøá" , ¨

èëòì¯äëåðç èãðéö'î èòåå ñèìàîòã ,"àéìòî àøåäðå¨

("àéìòî àøåäð")úåéøá" ¯ èðåæòâ ìîéä ïåô òtùð èøòåå ,
."àôåâ

ñòà æéà ñò æà øáúñî ò÷àè æéàäëåðç ïéà ìééåå ,éåæ ©©©

,æðåà ïùéååö äðéëù òâéìééä éã êàã êéæ èðéôòâ¨

æéåä ïéà èëåæàá âéðò÷ øòã ïòåå ïåà ,"äøùòî äèîì"©

âéðò÷ íòðåô ïèòá èëòð÷ øòã ïò÷ ,èëòð÷ ïééæ ïåô

דער אן זיך רופט דארט, געווען נישט שוין איז עולם  דער ווען  לעכט, חנוכה  די ביי זיצנדיג חנוכה, ָָָאיינמאל 

עפ"י  המתנבא כנביא נביאות זאגן לעכט חנוכה די אז  אריה"ק  פון שטייט עס  אז שמעון, ישראל  רבי צו ַַָלייפציגער

זיך, פארלעשן לעכט שבת די  איידער אז  געברענגט , ווערט  זצ"ל  קאריצער פנחס 'ל  רבי הרה"ק  פון און  ה ', ַַָדבר 

וואך. גאנצע  א זיין וועט עס וואס  מנבא אויך זיי ַַָָזענען

"גיב שמעון: ישראל  רבי משמש , צום  געזאגט  און קעשענע , פון מטבע  א ארויסגענומען רבי דער האט ַַָָָדערנאך

געשמועסט "... דא האבן מיר וואס  נישט איהם  דערצייל  אבער מאיר'ן, ָָָָעס 

געדארפט מען האט אנגעקומען, איז  ער ביז  והכי, אדהכי און מאיר 'ן, ר' זוכן געגאנגען באלד איז משמש ַַַָָדער

רח "ל . שטיבל  טהרה אין געפונען שוין זיך האט וואס  גוף , מאיר'ס  ר ' אין מטבע  די ַָָאריינלייגן

זעהן, צו אויגן קיין נישט האבן מיר לעכט . חנוכה  די ביי עתידות זעהן צו אויגן געהאט צדיקים די האבן ַַָָאוודאי

האבן  אינזינען כאטש  מען דארף לעכט , חנוכה צינדן זיך שטעלט  מען אז  ב "ה. יא דאך מיר  האבן ïקא א ַַַָָָָָָָאבער

ז וואס לעכט  צינדן דא גייט מען אז  טוט , מען נביאות.וואס אגן ַָָָָ

רבלב . אïטער פאר'ן געווען מזכיר אמאל  מ 'האט אז דערציילט, האט זי"ע טשארטקוב פון משה דוד  רבי  ַַַַָָָהרה"ק

די  אויף  קוקן זאל  ער  געהייסן רב אïטער  דער האט ל "ע , שחורה מרה פון געליטן האט  וואס מענטש א ַַָָָָזי"ע

שחורה . מרה קעגן מסוגל  איז לעכט חנוכה די אויף  קוקן צו ווייל  לעכט, חנוכה

אינדערפרי, אויפגעשטאנען איז  ער ווען  אמאל אז קוממיות, שטאט  דער  פון יונגערמאן א דערציילט  אונז האט ַַַַַָָָעס

קיינער אבער דאקטוירים, פארשידענע צו  געגאנגען איז ער ל "ע. אומקלאר  און דאïעלט געזעהן אלעס  ער ַַַָָָָָהאט

זיך  ער האט  לעכט, חנוכה די ביי אז  ער, דערציילט הטבע. בדרך איהם  פאר עצה קיין געהאט נישט האט זיי ַַַָָפון

ב"ה . נארמאל געזעהן ער  האט אינדערפרי, צומארגענס און לעכט, די אויף קוקן ביים אויסגעוויינט ַָָָגוט 

הנהגה גאנצע  די און ניסים , פון טעג דאך זענען חנוכה פון טעג די ווייל  וואונדער, קיין נישט עס  איז ַָבאמת,

ענינים . אלע  אין ישועות ïועל 'ן לייכט מען קען ממילא, הטבע . מדרך למעלה איז  בריאה  די  ַפון

חנוכה די ביי געווארן נתעורר  שטארק  אמאל איז ער אז  דערציילן, פלעגט  זצ"ל  אהרן מתולדות אדמו"ר ַַַָָכ "ק 

דריי  געוויינט  ער האט לעכט, חנוכה געצונדן אליין האט  ער ווען ש ïעטער, און רבי'ס, זיינע  פון איינע  פון  ַָָלעכט 

למעלה". "למעלה  ווערן דערהויבן צו געווען  זוכה ער האט  דעמאלטס לעכט . חנוכה  די ביי ָָשעה 
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אזוי לג. און אריינצודרייען, זיך כסדר סטן די  פראבירט  זמנים גרויסע  גאר די אין אז  געדענקן  אבער דארף מען

זצ"ל  מטאלנא אדמו "ר כ "ק רח"ל. מענטש פונעם מצוה גאנצע די אוועקנעמען א'ארום  נר כסלו, כ"ה  דהילולא (יומא

אייניקלדחנוכה ) אן האט  לעכט , חנוכה די צינדן נאכ'ן  אמאל, לעכט. חנוכה  די ביי ווערן נתלהב  שטארק ַַַָָָפלעגט 

ארומגעל איז אייניקל :וואס צום אנגערופן זיך רבי טאלנער דער  האט מנורה. די אראïגעווארפן דארט , אפן ַַָָָָָָָָ

לה "!... זקוק אין "כבתה מיט לעבן , אין מאל  ערשטן צום געווען, מזכה  היינט  מיר האסט  דו -ָָ

"כבתה" דעם  מקיים  זענען זיי באשעפער. דעם נאר זיך, נישט  דינען וואס  ה', עובדי אמת'ע די זיך פירן ַַָָאזוי

זיך. פון כעס דעם אויסצולעשן כעס, אויפ 'ן

חיים", "טל  בעל  זצ"ל , חיים רבי הרה "ק רבי, אנטיניער דער אז דערציילן, פלעגט זצ"ל  רבי טאלנער דער ַַָ[אגב,

אריבער דעמאלטס דאך  גייט  מען נשמה , יציאת פאר "שהחיינו" א נישט מאכט מען וואס דעם וועגן רעדן ַַַַָָָפלעגט 

נשמה, יציאת פאר "שהחיינו" א געמאכט טאקע  האט רבי אנטיניער  דער אז ïלא, א געווען איז  טוב? שכולו ַַַַַַַָלעולם

דחנוכה א' ליל געווארן נסתלק  איז ער תרצ "ב)ווייל  חנוכה .(שנת נרות די אויף  "שהחיינו " דעם מאכן נאכ'ן ַָָ

דער אין געווארן נסתלק  איז  דערציילט, פעמים כמה  דאס האט  וועלכער רבי טאלנער דער אויך  אז  ַָָָָלפלא,

"שהחיינו"]. ברכת די מאכן נאכ 'ן חנוכה, נאכט ַַָערשטער

חנוכה, שבת ערב אמאל  סלאנים . פון זצ"ל  אברהם " "בית בעל  הרה "ק ביי ïאסירט האט  מעשה ענדליכע ַַַָָָאן

יהושע דוד  שלמה רבי הרה"ק  סלאנים, פון רבי יונגער דער זון, זיין  איז  לעכט , די מיט  מנורה די צוגרייטן ָָנאכ'ן

געווען  שוין איז  עס מנורה . די איבערגעדרייט  און דורכגעלאפן  קינד, א געווען נאך דאן איז וועלכער הי"ד , ַַָָזצ"ל 

מנורה . די צוגרייטן אמאל  נאך געקענט  נישט  שוין  מ'האט און שבת, צו נאנט ַָָָָָגאר

געזאגט: און צעשמייכעלט , זיך  אברהם" "בית דער האט  לעכט, חנוכה צינדן נישט  שוין מ 'קען אז  ַָָזעהענדיג
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נישט יעצט  זיך מ'זאל  אז  געהייסן האט לעכט, חנוכה צינדן געהייסן האט  וואס באשעפער זעלבער  דער -ַַָָָָ

בייזערן!...

חסידים  סלאנימער אלטע  פון געהערט האט ער וואס  דערציילן, פלעגט זצ"ל  מלעלוב אאמו"ר ז"ל כ"ק  (אאמו "ר ַָָָ

יארן) יונגע די אין שטיבל סלאנימער אין דאווענען איזפלעגט  זצ"ל , העבודה" "יסוד  בעל  הרה "ק פון הסתלקות די נאך אז  , ַַָָָ

מקום ממלא אלס  אויסצוקלויבן וועמען ספק א שבחבורה )געווען אריות אייניקלעך , עטליכע געווען זענען עס .(ווייל ַַ

או געפאלן אבער  איז  הכרעה  מעשהדי א צוליב מקום, ממלא דער  ווערן זאל  ער אז שמואל", "דברי דעם יף  ַַַָָ

שהיה:

צו הכנות די אין אריינגעארבעט  שטארק  יאר גאנץ  א האט יונגווייז , די פון נאך זצ"ל , שמואל  דברי בעל  ַַַַַָָָהרה"ק

מאכן  ביים אויל , דאס  אויסקוועטשן ביים  געשטאנען איז  און איילבירטן, די שניידן פארן פלעגט  ער חנוכה . ַַָָנרות

וכדומה . וואטע, ַדי

האט שמואל " "דברי דער ווי דעם  נאך חנוכה , שבת ערב העבודה ", "יסוד דער זיידן ביים יונגערמאן, אלס  ַַַָָָאמאל 

זיידן. הייליגן פונעם צינדן לעכט חנוכה צום ארויפגעגאנגען ער איז המדרש, בית אין לעכט חנוכה  די ַַצוגעגרייט 

ער האט צינדן, צו לעכט חנוכה  קיין האבנדיג  נישט  און המדרש , בית אין אריינגעקומען עמיצער איז ַָָדערווייל 

שמואל ... רבי פון מנורה  די ָאנגעצונדן

האט שוין, ברענט  זיינע מנורה די  אז  געזעהן און  דירה , זיידן'ס  פון אראïגעקומען איז  שמואל " "דברי דער ַַָָווען

אנגערופן: זיך ָער

לעכט א גענומען האט  ער  און - לעכט  נייע צוצוגרייטן ש ïעט שוין אבער דאך איז  עס שוין?! ברענט  עס אה, -ַָָָָ

ווארט . קיין זאגענדיג נישט  אנגעצונדן, און חלב , ֵָָָפון

דעם זיין ממנה זאל  מען געווען מכריע האט מעשה דאזיגע די אז  געזאגט, חסידים סלאנימער אלטע די ַַָָָָָָהאבן

העבודה". "יסוד  בעל  דער זיידן פונעם מקום  ממלא אלס  שמואל " ַ"דברי

אין  געווארן נכשל  איז  ער צו ספק א געהאט בחור  אלס  האט ירושלים , פון שלעזינגער  דוד  ר' המופלג ַַַָָהרה "ח

צו גענומען איהם פאטער זיין האט דאס, צוזעהענדיג פאסטן. אנגעהויבן האט  ער און בחלב, בשר פון לאו  ַָָָָָדעם

רבי  האט סיבה . דערמאנטע אויבן די צוליב  פאסט  ער אז  דערציילט  און זי"ע , זוועהילער שלמה'קע  רבי ַַָהרה "ק

געזאגט: איהם ָשלמה 'קע 

דעם . אין ח "ו ווערן צו נכשל נישט  ארבייטן, מען דארף  זאכן צוויי די אויף גאוה! און כעס בחור 'ל , -ַַַ

שרייבןלד . ספרים וישב)די פרשת א, שנה  חי', איש און ('בן  פינף  דער  איז אור ', 'ויהי  ïסוק פון  'אור ' ווארט דאס ַָָאז 

ווארט כ"ה )צוואנציגסטער  די (כמספר אויף  זיין צו מרמז  קומען ווערטער  ביידע  און בראשית, פרשת אנהייב פון ָָָ

'כ "ה '. חנו  – טעג חנוכה  די אין וועלט  דער אויף  ïארא קומט וואס  לעכטיגקייט ַָָגרויסע 



חנוכה  - וישב  - קוואל פרשה èëדער 

ìééåå ,øò÷øàèù ìéô êàð ïéðò øòâéæàã øòã æéà äëåðç¨¨©

äëåðç ïãðéö ïåô èééö éã èîéèùàá èàä àøîâ éã¨©

éã áàä ñàååøàô ,'éàãåîøúã éìâø àéìëã ãò' èëòì©¨¨

?ïîéñ íòã è÷ðåt èìòèùòâ÷òååà ì"æç©

èâàæïàäøàô æéà íòã ïéà æà ,'ìàåîùî íù' øòã ¨©©©

,ïééæ åö æîøî èîå÷ ñàã .äðååë òâéã'úåéîéðt à©¨

ïãðòìøàô åö çëá ïòðòæ èëòì äëåðç éã æà('àéìëã') ©©

èéî íåøà ïôéåì ñàåå ïùèðòî éã ïåô ùéðòãòøðééà éã¨©

ïæàìøàô ééæ ïåà ,äñðøt øàô êàåå òöðàâ à ñéô òøòééæ©©¨©©¨

äëåðç éã ïòîå÷ íòã óéåà .ïâòîøàô øòééæ óéåà êéæ©

øòã æà ïò÷ðòãòâ óøàã'î æà ,æðåà ïòðøòì ïåà èëòì©©©

âðåðàîøòã øòã åö ïåà ,èìòåå éã èøéô øòôòùàá©©

.èëòì äëåðç éã êøåã ,øéî ïòîå÷

øòãàìâéøã ïëù ìëîå' :ñéåà èøéô 'ìàåîùî íù'
àá÷åðì ïé÷øò åäìåëå ,úáùá ïé÷ìúñî éàãåîøúã
,ãåîøú ïåô ïùèðòî éã ïåô ñéô éã ¯ 'äáø àîåäúã
òâéã'úåéîùâ òøòééæ êàð êàåå òöðàâ à ïôéåì ñàåå¨©©¨¨

ééæ ïåà ,úáù ïéà ïãðåàååùøàô ïøòåå ,ïùéðòôøòãàá©©

ñàåå ãéà øòã øòáà .å"ç íåäú ïéà ïééøà òìà ïìàô©©©¨¨

èòååòèàøòâ äëåæ æéà ,èëòì äëåðç éã ïéà ÷åáã æéà©

ïåô çë íòã ïåà äëåðç ïåô çë ï'èéî ,ïåôøòã ïøòåå åö
úáùלה.

øéîåîë íéñéð åðì äùòé àåä ïîçøä ,ììtúî ïòðòæ
êøåàá" ,äæä ïîæá íää íéîéá åðéúåáàì äùòù
,øéàú ïåéö ìò ùãç øåà" ,ïèäòá øéî ïåà ,"øåà äàøð
.ïîà ,åðéîéá äøäîá ,"åøåàì äøäîá ãçé åðìåë äëæðå

מאכטלה . מענטש דער וואס  הכנה די אויס  זעהט  עס  אזוי ווי זיך ווענדט אלעס  דאס  אז  פארשטענדליך, ַַַַַָָזעלבסט 

חנוכה . שבת לכבוד

הרה "ק צו חודש, ראש אויסגעפאלן אויך דאן איז  וואס חנוכה, שבת אויף פארן צו געקומען  אמאל  איז  חסיד ַַַַָָָא

זי"ע  סטאלינער אשר זי"ע)רבי אהרן' 'בית פונעם פאטער און קארלין, פון הגדול  אהרן  רבי הרה "ק פון  ער(זון ווען נאכמיטאג, שבת . ָָָָ

אויפגעוועקט זיך מינוט , ïאר יעדע  ער  האט  דרימל , א כאïן צו המדרש  בית אין באנק  א אויף אראïגעלייגט  זיך ַַַַַָָָָהאט

זיך  ער האט מינוט, עטליכע  נאך איינגעדרימעלט. ווייטער האט און שבת!, שבת, 'אה, התרגשות: מיט  געזאגט  ָָָָאון

אויפגעכאïט ווידער  זיך ער האט מינוט, עטליכע נאך חנוכה!". שבת אה, אויסגערופן: ווידער און אויפגעכאïט, ַַָָָווידער 

חודש !". ראש שבת 'אה, אויסגעשריגן: ָאון

ער ווי חסיד, דעם  פון מעמד דעם  מיטגעהאלטן האט  קינד, יונג א געווען דאן איז  וועלכער אהרן', 'בית ַַָדער

ער זי"ע , אשר רבי הרה"ק  רבי'ן, דעם טאטן, זיין רופן געגאנגען איז  ער און שלאפט, ער ווען אפילו בדביקות ַַָאיז 

ער האט שלאפן, חסיד דעם געזעהן און אריינגעקומען איז אשר  רבי ווען שלאפט . חסיד דער ווי זעהן קומען ַָָָָזאל 

אנגערופן: ָזיך

יוד!... א ווי ער שלאפט  אוי, -ַָ

שבת, פונעם געדענקען מ 'זאל  באשעפער, פאר'ן  שלאפן איד א טאקע דארף  אזוי אז  זאגן, צו געמינט האט ַַַַַַַָָָָער

חודש . ראש פון און חנוכה, פון




