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אין א. אויפגעשטעלט  באקאנט, ווי האט, וועלכער זצ"ל , בריזל  זלמן רבי הרה "צ פון זון א דערציילט מיר האט  ַַַָָעס 

מ 'האט וואס מזונות, אנדערע און ברויט חלות, געבאקן מ'האט וואו בעקעריי, א פינגער  צען זיינע מיט ַַַָָָירושלים 

ביים בעקעריי איינציגע  די כמעט געווען בעקעריי זלמן'ס  רבי איז  תקופה , יענע אין בעקעריי". "בריזעל'ס  גערופן

ציבור . היימישן

וואס בעקעריי. אייגענע אן געעפענט און פארראטן איהם ארבעטערס  זיינע פון איינע  האט  טאג, געוויסן א ַַַַָָָָאין

דין  א צו גערופן נישט איהם  האט  און יענעם , אויף כעס  אין געווארן נישט  איז  ער  געטוהן ? בריזל  זלמן רבי  ַָָָהאט

אזוי  ווי דערפארונג, זיין מיט עצות געגעבן איהם און אינדערהיים , איהם ביי באזוכט האט  זלמן רבי אדרבה, ַַַָתורה.

פארדינען. שיין גאר וועט און מומחה, א אלס  נאמען א באקומען וועט ער ביז  סחורה, די פארבעסערן  ַַַַַַָָצו

איהם: מיט איינ'טענה 'ן זיך ïראבירט און איינהאלטן, געקענט נישט מער  שוין זיך משïחה  זלמן'ס  רבי האט ַַָָדאן

געשוויגן, מיר וואלטן חוצïה, זיין איבער זיין מוחה פון צוריקהאלטן  "נאר" זיך טוסט דו ווי געזעהן וואלטן מיר ַָָָאויב

דארפן  נישט קיינמאל וויל  ער  און קיינעם , מיט  קריגן נישט  זיך וויל  פאטער אונזער אז  מיר פארשטייען דאס  ַַַָָָווייל 

עצה'ן  איהם  דערצו , נאך און ארויסהעלפן, איהם דארפסטו  פארוואס  אבער  דין... בית א ביי תורה דין א פאר ַַַַַַָָשטיין

געענטפערט: זלמן רבי האט  חשבון?!... דיין  אויף פארדינסטן, זיינע  פארגרעסערן קענען זאל  ער אזוי ַַַָָווי

מאכט ער באקומען... סיי-ווי איך  וועל  השנה, ראש אין מיר  פאר געווארן אפגעשריבן איז  וואס געלט  דאס  -ַַַָָָָ

זיין  דארפן נישט זאל  איך אז  ארבעט , שווערע  די מיר  פאר  פארלייכטערט ער אדרבה , שאדן... קיין נישט ַַַַַָָמיר

מיר?!... העלפט ער ווען העלפן, איהם  זאל  איך אז נישט דען איהם  קומט  צו  נו , קונים... פיל  אזוי מיט ַַַָבאשעפטיגט

טובה'? 'כפוי א חלילה, זיין, דען איך ַמעג

אייביג  איז  און פרייליך, אזוי  געווען שטענדיג איז  זלמן רבי אזוי ווי  וואונדער קיין נישט דאך איז  ַַָממילא,

מענטשארומגעגא  אינעם אריין דאך  געבט  באשעפער, גרויסן אינעם אמונה  די ïנים. אויפ 'ן שמייכל  א מיט  נגען ַַַַַָ

שיעור . א אן שמחה  און ַָרואיגקייט
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שטארקעב. זיינע  צוליב דאקטאר ציין ביים געווען איז  ער ווען אמאל אז יונגערמאן, א דערציילט  מיר  האט ַַַַַָָָָעס

באהאנדלען  צו און פארפוילט , און קאליע  זענען  ציין זיינע  אז  געזאגט איהם דאקטאר  דער האט  ַַַַַָָָָָציין-ווייטאג

אן  געגעבן יונגערמאן דער האט שקלים. טויזנט פינף קאסטן איהם וועט צוריקשטעלן, ריכטיג  זיי און ציין ַַָָדי

אריבערקומען.(דעïאזיט )"איינגאבע " זאל  ער ווען צייט א אïגעשמועסט מ'האט און דענטיסט , פאר 'ן ַַַַַָָָ

וואו דענטיסט , צווייטן א וועגן געהערט יונגערמאן דער האט ציין-דאקטאר, פונעם געקומען אהיים  איז ער ַַַָָָווען

ביים "אïאינטמענט" זיין מאכן בטל  געוואלט  האט ער שקלים . 4,500 בלויז באהאנדלונג  אזא קאסטן איהם  וועט ַַַַַַָָָָעס

נאר באשטעלונג, ערשטע  די מאכן בטל  נישט טאר ער  אז  געזאגט , איהם  האט  רב זיין אבער דענטיסט , ַַַָָָָָערשטן

ערשטן  דעם געבעטן יונגערמאן דער  האט ברירה, בלית דערויף . זיין מסכים  וועט ציין-דאקטאר ערשטער דער ַָָָאויב

דאקטאר ערשטער  דער ביליגער. קאסטן איהם  וועט דארט  ווייל  דאקטאר, אנדערן  צום גיין צו ערלויבעניש ַָָָָָָדענטיסט,

אזוי  חשבון, פונעם  שקלים הונדערט פינף  אראïגענומען האט ער אבער דערצו, איינגעשטימט נישט  אבער ַָָָָהאט

שקלים . 4,500 ווי מער צאלן געדארפט נישט  האט יונגערמאן דער  אז 

געווארן, צובראכן יונגערמאן דעם  פון הויז  אין וואש-מאשין די איז ש ïעטער, נאכט  א פאסירט? אבער  האט ַַַַַָָָָָוואס

פיל אזוי גענוי געווען איז שאדן פונעם  חשבון דער ווי גענוי – שקלים 500 פאררעכטן צו  געקאסט  האט עס ַַָָָאון

ריווח . דעם פון חשבון דער  ווי

'השתדלות' טוהן מענטש דער  דארף  'השתדלות')אוודאי אויסגעהאלטענע  אן געטוהן דא האט  יונגערמאן דער  פונדעסטוועגן,(און , ַַַַַָָ

מעשה ... דאזיגע  די געדענקען מען דארף  'השתדלות', טוהן מ 'קומט ַָווען

מי  צוריק  יארן  ïאסירט האט  וואס  מעשה, מורא'דיגע  א געווארן באקאנט איז  משפחת לעצטנס  פון ברידער די ט  ַַַַָָָ

זיך  מען האט נאכטס , צו  פרייטאג געוויסן א אין אליין. העובדא בעלי די פון געהערט  עס  האב  מיר  און ïַַַָָָרחי,

באמערקט מ 'האט  אז וויליאמסבורג, אין געשעפט  צירינג זייער היט  וואס  פירמע, "סעקיוריטי" די פון זיי מיט  ַַַַָָפארבונדן

געענטפערט, נישט האבן ומצוות, תורה  שומרי ברידער, די וויבאלד געשעפט. זייער ביי אקטיוויטעט  "פארדעכטיגטע" ַַַַָא

איז געשעפט אין "סעיף " דער  אז "מעסעדזש ", א איבערגעלאזט פירמע  "סעקיוריטי" די פון ארבעטער די ַַַָָהאבן

ïחד, גרויסן א זיי ביי ארויסגערופן האט דאס  געשעפט. אין  אריבערקומען  באלד דעריבער זאלן זיי אז און  ַַַַַָָָָאפען,

אבער מענטשן. אנדערע צו  און זיי צו באלאנגט  האט  וואס גאלד , מיט אוצרות געלעגן זענען "סעיף" דעם אין ַַַָָָָווייל 

מחלל נישט אופן בשום וועל  איך שבת, דאך איז "היינט ברודער, אנדערן צום  געזאגט האט אלבערט, ברודער, ַַָָָאיין

ועד  מעתה מבורך ה' שם יהי לקח, וה' נתן ה' אריין... געשעפט  אין יעצט  גיין נישט וועל איך חלילה . זיין ַשבת

זיין"... שבת מחלל  נישט  אויך וועל  "איך געזאגט, ברודער  דער  האט  ָָעולם".

גארנישט וואלט עס ווי אנגיין צו כוחות אלע מיט פראבירענדיג שבת, סעודת די עסן געזעצט  זיך האבן ָָָָזיי

"מעסעדזשס" איבערגעלאזט און טעלעפאנירט מאל  עטליכע האט פירמע  "סעקיוריטי" די וואס דעם טראץ  ïַָָָָָאסירט.

און  תפילות די מיט  וואך, יעדע ווי שבת שמירת  זייער מיט אנגעגאנגען זענען זיי אבער אינדערפרי, שבת ַָָָאויך 

סעודות.

ביינאכט . אזייגער 11 ארום אהין אנקומענדיג  געשעפט, צירינג זייער  צו אריבערגעפארן תיכף  זיי זענען שבת, ַַַַַָָמוצאי

די  און אויפגעבראכן, געווען זענען פענצטער אלע  בילד : שוידערליך א אנט ïלעקט  זיך האט  אויגן, זייערע  ַַַַָָפאר

האט גערויבט. און גענומען אלעס האבן גנבים נידערטרעכטיגע  בנמצא... געווען  נישט זענען זייגערס ַָָָגאלדענע

ïאסירט האט  עס וואס  זעהן צו כדי צימער , אינעווייניגסטן אין אריינגיין "לאמיר ברודער, זיין צו געזאגט  ַַַָָָָאלבערט 

זיין  געהייסן האט  ער אהין". אריינצוגיין מורא נישט כ 'האב און הארץ , שטארק  א האב איך ה ', ברוך 'סעיף '. ַַַַַָָָמיט'ן 

המעלות"... "שיר קאïיטלעך זאגן און אינדרויסן, ווארטן  ַַָברודער 

האט שטוינונג, גרויס זיין צו און "סעיף ", דער געווען  ס'איז  וואו  צימער  אינעם אריינגעגאנגען איז  אלבערט ַַַָָָאלזא,

איז "סעיף" דער אז  ברודער, צום קול  אויפ'ן  הויך אויסגערופן האט  ער פארמאכט . איז  "סעיף " די  אז געזעהן ַַַַָער

דורך  'סעיף ' דעם  אויפגעבראכן נישט  האבן גנבים די צו ווייסט  ווער געזאגט , אבער האט ער אומבארירט... ַַָָָָָגאנץ ,

פארגעסנדיג  כמעט שכנים, די ביי זעהן פיס און הענט ציטערדיגע מיט געגאנגען איז  ער  שכנים ... די  פון צימער ַַדעם
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לאק" "קאמבינעישאן דעם  פון נומערן מינוט,(שלאס)די צען נאך ה ', ברוך אבער  פחד, גרויס מחמת "סעיף" דעם  פון ַָָָָָ

האט קיינער און ארדענונג, בעסטן אין ה', ברוך איז , אלעס  אז  געזעהן און סעיף דעם  עפענען צו באוויזן ער ַַַָָָהאט

"סעיף". דעם פארמאכט צוריק  תיכף האט  ער אנגערירט... גארנישט ַַָָָָדא

אינמיטן  דא טוהען זיי וואס  ברידער, צוויי די אנגעשריגן און ïאליציאנטן, אנגעקומען זענען מינוט יענע  ַָָָָָאין

געשעפט . בארויבטע די פון בתים  בעלי די זענען זיי אז  ïאליציאנטן  די פאר  דערציילט  ברידער  די האבן ַַַָָנאכט ...

געקומען  אהער נישט  איר זענט "פארוואס  געפרעגט, איהם האט לייט, ïאליציי  די צווישן "מאכער " די פון  ַַַָָָאיינע 

ווען  שבת, געווען  איז  נעכטן  לשכוח", אין שבתון "יום ïאליציאנט , דעם געענטפערט ער  האט  ביינאכט?". ַַָָנעכטן

"הפסד  א פון זיך האנדלט  עס  ווען אפילו זיין שבת מחלל נישט  וועלן מיר און מלאכה, א טוהן פון רוען ַַַַאידן

געשעפט . אינעם  לייטער א זיך געפינט עס  אויב געפרעגט, איהם  ïאליציאנט  דער  האט  שאדן... גרויסער א - ַַַָָמרובה"

"איר אלבערט: צו  געזאגט ïאליציאנט דער האט  לייטער . א געברענגט  האט  ער און יא, אז  געענטפערט  ער  ַַַָָָָָָהאט

רעטונג ". אייער פון נס  דעם  בחוש זעהן וועסטו  דאך, אויפ 'ן ארויף  גיי יעצט , און ניסים ! גרויסע געהאט דא ַַַָָהאט

קוילן... און ביקס א וואפן , מיט  פול  זאק  א געטראפן ער האט  לייטער, אויפ'ן ארויפגעגאנגען איז אלבערט ַַַַַַָָָווען

זיך  האבן  רויבערס באנדע א ïאסירט : האט דא וואס פארשטיין צו געגעבן איהם ïאליציאנט  דער האט  ַַַַַָָָָָָדאן

דעם העכער דאך אויפ 'ן ארויפגעגאנגען באלד זענען און געשעפט, אין אין אריינגעבראכן געהאט  האבן  זיי "סעיף ". ַַַַַַָָ

די  פון מעלדונג די באקומען וועלן ענק  ווען  געשעפט , אין קומען וועלן אייגנטימער ענק ביז ווארטן צו ïַַַלאן

וואס זעהן צו  'סעיף' דעם געעפנט מסתמא וואלטן און אריינקומען, געזאלט  האבן ענק  ווען פירמע... ַָָָָ"סעקיוריטי"

זיי האבן זיך ... טוט  רויבער)דארט  און (די  רח"ל , ארט אויפ 'ן אומברענגען ענק  און שיסעריי א עפענען צו גע ïלאנט ַַָָָ

ירשת"... וגם "הרצחת שנאמר", מה "לקיים  "סעיף ", אויפ 'ן האנט א לייגן געקענט זיי וואלטן ַַַָאזוי,

עלף, אזייגער , צען געוויזן שוין האט זייגער דער און ביינאכט , אזייגע 9 פון געווארט  רויבער די האבן  ַַַַַָָפאקטיש,

געקומען נישט זענען בתים בעלי די אז  און פארטאגס , אזייגער  6 ביז  אזוי און שבת...)צוועלף , געווען דאך  ס'איז (ווייל ַַַַָָ

"אויב געשעפט. אין אויסגעלייגט געפונען האבן זיי וואס  דאס  נאר נעמענדיג געשעפט , דאס  פארלאזט  זיי ַָָָָָָָהאבן

טוט עס וואס זעהן און עפענען צו יעצט, טוט איר וואר דאס געטוהן און נאכטס צו פרייטאג געקומען וואלט ַָָָָָאיר 

געראטעוועט איר  זענט שבת, פון זכות אין נאר און רח"ל , ארט  אויפ 'ן באשאסן אייך זיי וואלטן 'סעיף ', אין ַַָָָָזיך

ולשלום ... טובים לחיים  טויט  זיכערן א פון ַָגעווארן

די  און  דאïלט, ווי מער  פילפאכיג, געשטיגן גאלד פון ווערד די איז  וואך יענע אז  צו , גיט  העובדא בעל  ַַָָָדער

געגנט . אזא אין מער  זיין וועלנדיג נישט  געשעפט , דאס  פארמאכט  און פארקויפט, אלעס  האבן  ַַַַַַָָברידער

מענטש דער און לערנען, אינמיטן אדער דאווענען אינמיטן טעלעפאן דער קלינגט  מאל  אפט צוגעבן: ווילן ַָָָָמיר

באנק די געלט. סאך א האבן שאדן דאך וועל איך  ענטפערן, נישט וועל איך  אויב  מיר איז וויי זיך, ביי ַַַַָָָטראכט

זייט אנדערע די פון איהם  רופט  וואס דער אז נישט ווייסט ער ווייטער. אזוי און טשעק, דעם צוריקשיקן ַַַָוועט

דער ווי אנדערער קיין נישט איז איהםטרייבל , נאר  איז ציל  גאנצער דער און  ובעצמו , בכבודו "גנב" פונעם שליח  ַַָ

וועט לערנען, און דאווענען פארזעצן  וועט  ער און  איגנארירן איהם  וועט  ער  אויב אדרבה , שאדן. א ברענגען ַַָָָצו 

פארמעגן! זיין און ער ווערן, געראטעוועט  ַַער

יתרו ïרשת  אין בחיי רבינו דער שרייבט  עס וואס  דא נאכצוזאגן  כדאי איז  ענין, דעם יט )אין יח , תעשון (שמות "לא ָָָָ

טראכטן  נישט  איר  זאלט מיר, צו דאווענט און שטייט איר "ווען לכם": תעשון לא זהב ואלוהי כסף אלוהי ַַָאתי

אייך  אויבערשטער דער  וועט טוהן, אזוי יא וועט  איר  אויב ווייל  האט , איר וואס גאלד און  זילבער  דעם  ַָָָָוועגן

עכ "ל . גאלד ", פון און זילבער פון אïגאט אן געמאכט ח"ו וואלט איר  ווי ַַָָָָרעכענען

ïסוק אויפ'ן זאגן ספרים  כא)די קד , שטארקערע(תהלים  א איז "שאגה" אכלם". מא-ל ולבקש לטרף שואגים "הכפירים ַַָ

אויבערשטען צום זיין מתïלל  ס 'קומט  ווען אז מרמז , ïסוק דער איז  "בקשה ". ווי אכלם")ïעולה  מא-ל איז("ולבקש ַ

זאגט דעם  וועגן מענטש. דער  שרייט השתדלות, א מ 'טוט  ווען אבער ש ïראך, ווייכע א מיט  - "מבקש " א נאר ַַַַָָָמען

די  מיט  זיך קריגט ער "ïלאפון"... מיט 'ן און טעלעפאן מיט'ן נאכט  און  טאג - לטרף " שואגים  "הכפירים  ïסוק ַָָדער

ווי  איז  ער נאר "מענטש ", טיטול  מיט'ן ווערן באצייכנט נישט  קען איינער אזא דאלאר . ïאר  א פאר וועלט, ַַַַַַַָָָגאנצע 

פעלד... אויפ'ן  חיות די - "כפירים " די

ברענגט ושמש " "מאור המן)דער ïרשת דער(אנהייב כאטש אז זי"ע , נעשכיזער מרדכי'לע  רבי הרה"ק  פון  נאמען אין ַָָָ

מעשה" הוי שפתים "עקימת  ווייל  מויל , מיט 'ן מאכן צו גענוג אבער  איז  תעשה", אשר  בכל  "וברכתיך זאגט  ïַָסוק
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,íòã ïâòåå ïåà ,äáö÷ øòééæ ïåô ììë ïéà æéà ñò ïåà
êéæ ééæ ïâàì÷àá ïãàù èìòâ à ééæ èøéñàt ñò ïòåå©©¨©¨

ñàåå íòã õàøè æà êéìâòî øòáà æéà ,úîàá .óéåøòã¨©¨¨

ïòååòâ èùéð ñò æéà ,íäéà åö ïòîå÷òâðà æéà èìòâ ñàã¨¨

æéà ñò ïòåå ,íòã ïâòåå ïåà ,äáö÷ òèîéèùàá ïééæ ïåô©

.ïòâðàâòâ ïøéåìøàô èìòâ ñàã æéà ,èééö éã ïòîå÷òâ¨©©

èìàåå ,ïéøòã èáééìâòâ ïèìàåå ïùèðòî òìà áéåà ïåà©¨¨

éãë ñ'äøåú ïéã ïéé÷ ïøéô èôøàãòâ èùéð ïòî©

ïèìàåå ééæ ìééåå ,ïùèðòî ïùéååö íéëåñëñ ïëééìâåöñéåà¨

èùéð èìàåå'î ïåà ,èìòâ ïåô äòéáú à èàäòâ èùéð©©¨

æà èñåàååòâ èìàåå'î ãìàáéåå ,äòéáú à èð÷ééìòâ©©¨©

ùéð éåå¯ééñ ïò÷'îéã ïåô ïòîòðtàøà øòãà ïâééìåö è¨©¨

.èìòâ íåëñ òèîéèùàá©

øàð,ïé÷éæð úåëìä õðàâ äøåú éã èãòø ïòã ñàååøàô ¨©

ïâò÷èðà æéåìá æéà ñàã !?.åå.à.à ,ïòèðå ïòåè©

ùèðòî íòðåô ïâéåà éã èãðòìáøàô ñàåå òøä øöé íòã¨©

éã êàð ïééâëàð ïìòåå ìàæ øò íäéà èøàðøàô ïåà©©¨¨¨

íäéà èàä øòðòé æà ïèëàøè åö ,èìòâ ïåô äååàú©©¨

.ïãàù à ïòååòâ íøåâ©¨

èáééøùøôñ ïéà æà ,øòèééåå "äãåáòä ãåîò" øòã©

ò"éæ åðàôî ò"îø íòðåô "úåøîàî äøùò"
(è"ô ,ã"ç ,ïéãä øå÷éç øîàî)òìà æà ,èâðòøáòâ èøòåå©©

,ìétùééá íåö .ãéúò ïåùìá ïãòø äøåú øòã ïåô úååöî
÷åñt øòã(æé ,â àø÷éå),"åìëàú àì íã ìëå áìç ìë"

èøòåå ñò øòáà .èåìá ïåà ñèòô ïñò èùéð èìàæ øéà¨

ïåà èåìá ïñò "èùéð èòåå" øéà æà èùèééèòâ êéåà©

øòã ïåô úååöî òøòãðà éã ééá òáìòæ éã ïåà ,ñèòô©

øéî æà ,æðåà øàô èôàä øòèùøòáéåà øòã .äøåú©©©

ïìòåå ,ììëá ïåà ,èùéð øàè'î ñàåå ïñò èùéð ïìòåå¨¨

.ïâéãðéæ èùéð øéî

óøàãïùèééè ñàã ïòî ïò÷ éåæà éåå ,ïééèùøàô ïòî ©©©

?"ìåæâú àì" ïåà "áåðâú àì" ïåô ïéåàì éã óéåà
ïòðò'ìæâ ïåà ïòðò'áðâ ïùèðòî æà øòãééì êàã ïòäòæ øéî¨©

?ïùèðòî òøòãðà ïåô©

æéàøàìàã 1,000 è'ìæâ ïáåàø ïòåå æà ,õåøéú øòã©¨©

ïáåàø éåå ,óéåàðáéåà ñéåà êàã èäòæ ,ïåòîù ééá¨

ñò èàä ïåòîù ïåà ,øàìàã 1,000 "èðéãøàô" èàä¨©¨©¨

ìééåå ,úåòè à øòáà ñò æéà ,úîàá .èàäòâ ïãàù¨©¨©

èìàåå ,èìòâ ñàã è'ìæâ'òâ èùéð èìàåå ïáåàø áéåà¨¨¨

æà ,èöòé ïåà ,øúéäá íåëñ ïáìòæ íòã èðéãøàô øò©©

èòåå ,øàìàã èðæéåè ïåòîù ïåô ïòîåðòâåö èàä øò¨¨©

,øàìàã èðæéåè éã íäéà åö ïáòâ èùéð øòèùøòáéåà øòã¨©

íòã ïåòîù øàô ïééæ åö íéìùî éãë ,ïåòîù øàô øàð¨©©

.èàäòâ èàä øò ñàåå ïãàù¨¨¨©

èîå÷èðæéåè ïåòîù ééá è'ìæâ ïáåàø ïòåå æà ,ñéåà©

øò .ïåòîù ïåô èùéðøàâ øò èîòð ,øàìàã¨©¨

íäéà øàô æéà ñàåå íòã ïåô ,ïééìà êéæ ïåô øàð èîòð¨©¨©

.ìîéä ïåô ïøàååòâ èîéèùàá©¨

ñàã,"ìåæâú àì" ïåô ïåà ,"áåðâú àì" ïåô äðååë éã æéà
óéåà "äáéðâ" à êééù èùéð ìàîðéé÷ æéà ñò æà©¨©

èàä øò æà êàã èðééî áðâ øòã ìééåå ,èìòåå øòã¨©¨

ïòîåðòâåö øò èàä úîàá øòáà ,äáéðâ ïééæ èéî èðéãøàô©¨¨

øòã ,èééæ øòøòãðà øòã ïåô .÷ìç íòðòâééà ïééæ©

èòåå ,ñðééæ ïòååòâ æéà èìòâ ñàã áéåà ,øòèò'áðâ'àá©¨

òøòãðà à ïåô ïáòâ÷éøåö íäéà ñò øòèùøòáéåà øòã©©

èîéèùàá ïòååòâ èùéð æéà èìòâ ñàã áéåà ïåà ,õàìô¨©

èùéð áéåà ¯ ïøéåìøàô éåå¯ééñ ñò øò èìàåå ,íäéà øàô©©

ïòîå÷òâ èñåìøàô øòã èìàåå ,äáéðâ òâéæàã éã êøåã¨¨©

èøà ïøòãðà ïà ïåôג. ©©¨

סה .) ïסק'ענט(סנהדרין מלקות געבן  לגבי דאך  מה וחומר, קל  א דאך איז  מעשה. א אויך איז  ליïן די מיט  דרייען דאס ,ַַָָָ

מענטש דער  ווען טובה", מדה "מרובה  געוויס , אוודאי דאך איז "מעשה ", א הייסט שפתים" "עקימת אז  ַַַָמען

בקשה . זיין  הימל  אין ערפילן מ 'זאל אז  מעשה, א ווי גערעכנט  עס  ווערט באשעפער, צום ַַַַָדאווענט

חז"ל ג. די פון ווערטער די אין כוונה  א דארט זאגט העבודה " "עמוד טז.)דער קצובים(ביצה אדם של  מזונותיו "כל  ַָָ

נישט זענען ישיבה, אין לערנען קינדער די שיקן פון הוצאות די אז תורה", לתלמוד בניו מהוצאת חוץ  ַוכו'

השנה . ראש  מענטש פאר'ן באשטימט  מ'האט וואס  סכום דעם אין ַַַָָאריינגערעכנט

שכר דער און השנה, ראש פון באשטימט  פרנסה  זיין דאך האט איינער  יעדער אז העבודה", "עמוד דער  ַַָָָזאגט

מלמד, דעם פאר  באשטימט  איז  וואס געלט פונעם  איז  קינד, זיין מיט  לערנען צו  צאלט  טאטע  דער וואס  ַַַָָָלימוד

דין, דעם  מצד מלמד. פאר'ן געבן דאס זאל  ער אז פאטער , קינד'ס  צום געלט  דאס גיט אויבערשטער דער ַַָָָָָנאר



משפטים - קוואל פרשה äדער

נאר נסיון  א  דיר שיקט  אויבערשטער  דער - לחפשי ַָיצא
ביישטיין עס  קענסט  דו  אויב 

éëàöé úéòéáùáå ãåáòé íéðù ùù ,éøáò ãáò äð÷ú
ìòá íà ,àöé åôâá àåáé åôâá íà .íðç éùôçì
åôâá íà" ,é"ùø èâàæ .åîò åúùà äàöéå àåä äùà¨

íàù ãéâî ¯ àöé åôâá ,'åëå äùà éåùð äéä àìù ,àåáé
äçôù åì øñåî åáø ïéà ,äìéçúî éåùð äéä àì."úéðòðë

íäéà èáòâ ,èàäòâ äðåúç èùéð êàð èàä øò áéåà¨©

.úéðòðë äçôù à øàä ïééæ èùéð©©

èâòøôà æéà ñàååøàô ,ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã©¨©

áééåå à èàäòâ ïéåù èàä ãáò øòã åö ÷åìéç¨©©

?èùéð øòãà̈

èøòôèðòøòã áéåà æà ,ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã©

,èñðéã òù'éåâ à ïáòâòâ íäéà èìàåå øàä©¨©

à èéî èàäòâ äðåúç èùéð êàð èàä øò áéåà åìéôà¨©©

ïééâñéåøà èìàååòâ èùéð èëòð÷ øòã èìàåå ,éåøô òùéãéà¨¨©

èâàæòâ èìàåå øò øàð ,èëòð÷ ñìà øàé ñ÷òæ êàð ééøô¨¨©¨¨¨

áéåà åìéôà ïåà .äçtùî ïééæ èéî ïáééìá ìéåå øò æà©
ïééìà ïáééìá øò èòåå ,ééøô ïééâñéåøà àé èòåå øòïà) ©©¨

(äçtùîæéà ïòèùøòáéåà íòðåô ïåöø øòã ãìàáéåå ïåà ,©

à âéãðòèù ïáééìá èùéð ìàæ èëòð÷ øòã æà ïòååòâ©¨©

æà ïìéåôàá øòèùøòáéåà øòã èàä ,øàä íééá èëòð÷©¨©©

øò áéåà øàð ,èñðéã òù'éåâ à ïáòâ èùéð íäéà ìàæ'î¨©¨

øàô ñò èòåå ñèìàîòã ìééåå ,èàäòâ äðåúç ïéåù èàä¨©¨©

äçôù éã ïåô ïìééèåötà êéæ øòèëééì êàñ à ïééæ íäéà©©¨

òùéãéà òðòâééà ïà èàä øò ãìàáéåå ,øòãðé÷ éã ïåà©¨©

ïéøåç úá à ,éåøôèàä øòèùøòáéåà øòã æà ,èñééä ñàã) ©¨©¨

øò ïòåå øòååù ïééæ èùéð íäéà ìàæ ñò ,èëòð÷ ï'ôéåà èàäòâ úåðîçø©¨

(øòôòùàá íòðåô ïåöø íòã èåè. ©

באצאלט  פאר לערנען  נישט  דאך מען בחנם")טאר אתם אף בחנם, אני "מה  אומזיסט , לערנען מלמד (מ'דארף  דער אויב און , ַָָ

איהם איז וואס געלט די געגעבן אויבערשטער דער  וואלט אומזיסט , קינדער  די מיט  לערנען געוואלט ָָָָוואלט

אויבערשטער דער גיט  קינדער, די מיט  אומזיסט  לערנען נישט  וויל ער וויבאלד נאר אליין, מלמד  צום ַַַָבאשטימט 

תלמיד. פונעם טאטן צום מלמד, דעם פאר באשטימט איז  וואס  געלט ַַַָָדאס 

שכר צאלט וואס דער  איז ער אז מיינט , קינד פונעם  פאטער דער טעות. א דא מאכן ביידע  אז  אויס , ַַַַָָָָקומט

אייגענעם זיין פון ער פארמינערט געלט, דאס מלמד פאר'ן געבן זיין דורך אז  ער , מיינט  אויך מלמד. דעם פאר ַַַַָלימוד

איהם האט ער ווייל  ווייניגער, געווארן איז הבית בעל  פונעם  געלט  דאס אז מיינט ווידער, מלמד , דער  ַַָָָפארמעגן .

געווארן  ס'איז  ווי מער  באקומט  ער וואס  דעם אין באשטייט מלמד  פונעם טעות צווייטער דער לימוד. שכר ַַָָגעגעבן

איז וואס  געלט  פונעם  איז לימוד שכר דער ווייל  טעות, א ביידע אבער  מאכן באמת, איהם . פאר ַַַַָָבאשטימט 

פא  געווארן דעםבאשטימט  פאר באשטימט  איז וואס געלט  פונעם  מלמד  פאר'ן גיט  הבית בעל  דער און מלמד, ר 'ן ַַַַַָָ

עכ "ל . מלמד ,

געווארן  באשטימט איז  עס ארימאנ'ס. דעם באמת  געלט  דאס  איז ארימאן, אן פאר צדקה מ'געבט ווען ַַַַַָָָָאויך 

צדקה געבט עושר  דער ווען און עושר, דעם פאר געגעבן  עס  האט אויבערשטער דער נאר איהם , פאר הימל  ַַָָפון

געלט . אייגן זיין פון גארנישט  ער פארלירט  ארימאן, דעם ַַַָָפאר

חסידים " "ספר אין שטייט  תטו)עס פארמעגן(סי' א עושר דעם  פאר גיט  אויבערשטער דער ווען עושר אז  דער (און ַַַַ

ארימעלייט ) פאר  געלט  נישט רעכנטגיט אויבערשטער דער און אויבערשטען, דעם  פאר שרייען און ארימעלייט די קומען ַַָָ

דעם אין געלייקנט חלילה  וואלט  ער ווי און ארימעלייט סאך א באגנב 'עט  וואלט ער  כאילו  עושר מיט'ן  ïא ַַַָָָָזיך

פארטיילן  עס זאל  ער  כדי נאר פארמעגן דאס געגעבן איהם  דאך האט  אויבערשטער  דער  ווייל  ïקדון, ַַָָָָָאויבערשטען'ס 

זיך. פאר  דיינס , נישט איז  עס  וואס  האסטו פארוואס אזוי, אויב ארימעלייט. די ַַַַָָָָפאר

עולם " "ברית ספר  זיין אין ז"ל , חיד"א חסידים)דער ספר  אויף  ïירוש "כסף ",(א  ווארט פאר'ן אותיות די אז  צו, גיט ַַַָ

"עני " כ')זענען אות דעם פאר  י' און ס ', פאר נ' פ', פאר געגעבן (ע' האט  אויבערשטער  דער  איידער אז  רמז , א איז דאס  . ַַַַַָָ

געלט דאס מענטש רייכן פאר 'ן געגעבן האט ער  "עני". דעם  וועגן געטראכט  ער  האט געלט, דאס  עושר  ַַַָָָָפאר'ן

דעם פאר געלט  דאס  געבן עושר דער זאל  דערפאר , צייט די קומען וועט עס ווען אז כדי ארימאן, דעם  ַַַַָָָפון

גיט עושר  דער  ווען אז  מרמז, איז  "כסף" פון אותיות די קומען  "עני" ווארט  דעם  נאך וואס דאס אויך ַַָָָָָארימאן.

און  נאך געבן  איהם  וועט אויבערשטער דער געלט . - "כסף " מיט שפע  א ער באקומט  ארימאן, דעם  פאר ַַַַָָצדקה

געלט . ָנאך



משפטים - קוואל פרשה דער å

ïåàâäæéà ñò ,èâàæòâ èàä ì"öæ øò÷ñéøá íééç éáø¨¨

èáåøt øòèùøòáéåà øòã æà ììë øòñéåøâ à©©

ãðàèùîéà æéà øò éåå øòî ,ùèðòî à ñéåà èùéð ìàîðéé÷¨©©

ïâàæ ì"æç éã éåå ,ïééèùåöééá(.â æ"ò)êåøá ùåã÷ä ïéà" ¨

èðò÷òâ èìàåå'î áéåà ."åéúåéøá íò àéðåøèá àá àåä¨

æéà ñàåå èëòð÷ à øàô êéåà äçôù à ïáòâøòáéà©©©¨

øòëòä ïåéñð à ïòååòâ ñò èìàåå ,ïééìà ïòîå÷òâðééøà©©¨©

ïåà ,ïåöø ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïäåè åö úåçåë òðééæ ïåô
èéé÷ëéìâòî à àã èùéð æéà øòáéøòã .ééøô ïééâñéåøà©¨©

.ïåéñð ïøòååù àæà åö ïòîå÷ðà ìàæ èëòð÷ øòã æà©¨¨©©

èéåìäøåú éã ñàååøàô íòè à íéøôñ éã ïâàæ ,íòã¨©©¨

ãìàá ,éøáò ãáò" ïåô ïéã ï'èéî ïáéåäòâðà èàä¨¨©

úìá÷ ïåô ãîòî ïâéèëøàô ïåà íòðòáéåäòâ íòã êàð¨¨

úùøt æà âéñàt øòî ïòååòâ äøåàëì èìàåå ñò .äøåúä¨©©

,äåöî "òðòáéåäòâ" à èéî ïáééäðà êéæ ìàæ íéètùî¨¨©

ïééæ èéî ãéà íòã èãðéáøàô ñàåå ,ïéìéôú éåå éåæà©¨©

éã ñàåå ,úáù ïåô äåöî éã èéî øòãà ,øòôòùàá©¨¨

øòã ñàåå "äáåè äðúî" à æéà ñò æà ïâàæ ì"æç¨©©¨

ñàååøàô .ïãéà éã øàô ïò÷ðàùòâ èàä øòèùøòáéåà¨¨©©¨

ïà ïåô ïéã íòã èéî íéètùî úùøt ïà êéæ èâðàô©¨©

èàä øò ,èâéãðéæòâ èàä ñàåå ùèðòî à ,éøáò ãáò©¨¨¨

?äáéðâ ïééæ áéìåö ïøàååòâ èôéå÷øàô æéà ïåà èò'áðâ'òâ©¨

æéàïæàì èìàååòâ æðåà èàä äøåú éã æà ,õåøéú øòã©¨¨¨

èìòèù øòèùøòáéåà øòã éåå øàð èäòæ ,ïøòä¨

èùéð ïò÷ øò ñàåå ïåéñð à øòèðåà ùèðòî íòã èùéð©¨

àæà øòèðåà èùéð ìàîðéé÷ è÷åø øò .ïééèùééá¨©©

ïäòæ ïòî ïò÷ íòã ïåô .ùèðòî ï'øàô èéé÷ëéì÷øéåå©

òöðàâ éã ïééæ íéé÷î åö úìåëéá æéà ùèðòî øòã æà©©

èùéð øòèùøòáéåà øòã èìàåå ,èùéð áéåà ìééåå ,äøåú¨

äøåú éã ïèéä åö ïìéåôàáד. ©

ñàãâ à êéåà æéàñàåå ,òøä øöé íòã ïâò÷ äðòè òèå ¨©¨

íäéà ïåà ùèðòî íòã ïãòøøòáéà åö èøéáåøt
ïåéñð íòã ïééèùééá ïòðò÷ èùéð èòåå øò æà ïëàååùtà̈©©

òùìàô à øòáà æéà ñàã .äøåú òöðàâ éã ïèéätà ïåà¨©¨¨©©

êéæ ï÷øàèù åö çëá éàãååà ïòðòæ øéî ìééåå ,äðòè©©

òøä øöé íòðåô ïùéðòãòøøòáéà òìà óéåàה! ©

מדרשד . דער  שבת. היינטיגן לייענען אי"ה וועלן מיר וואס  שקלים , פון ïרשה דער פון אויך מיר  לערנען ָָדאס

ג)זאגט פי"ב, אויבערש(במדב"ר דער  ווען ע "האז  רבינו משה צו געזאגט האט  יב)טער  ל, כופר(שמות איש "ונתנו ַָָָ

געבן  דען קען  ווער נפשו"? כופר ליתן יוכל  "מי אויבערשטען , דעם  געפרעגט  און דערשראקן זיך משה האט  ָָנפשו",

דאך זאגט  ïסוק  דער זיך ? פאר נפש  ד)כופר  ב, וואס(איוב  אלעס  נפשו ", בעד יתן לאיש  אשר  וכל  עור, בעד  "עור ַַָָָ

ïסוק דער  ווי גענוג, זיין נישט  אלץ  נאך וועט עס  און לעבן, זיין פאר געבן צו גרייט ער  איז פארמאגט, מענטש ַַַַָָא

ח-ט )זאגט  מט, אויבערשטער(תהלים דער האט  נפשו". פדיון ויקר  כפרו לאלקים יתן איש , יפדה  פדה לא "אח ַָָ

געבן  זיי זאלן - יתנו " "זה  מעגליכקייטן". זייערע לויט נאר כוח, מיין לויט נישט בעט  "איך משה'ן, ָָגעענטפערט

געבן. קענען זיי וויפיל

ח "ו,ה . "טויט " שוין איז  מענטש דער אז הרע , יצר פונעם טענה  די אויף  ענטפער  אן ïארא ברענגען ספרים  ַַַָדי

שלאגט מענטש א ווי מ 'זעהט ווען מצב. נידעריגן זיין פון אויפצוהייבן זיך מעגליכקייט  די נישט ח"ו  האט ער ַָָאון

איז נאך? לעבט געשלאגענער דער אויב  מען ווייסט אזוי ווי ח"ו , טויט  ביז'ן כמעט ,ïקלע שטארקע מיט  צווייטן ַַַָָא

וואלט נישט , ווען נאך. לעבט ער  אז סימן א איז  נאך , שלאגט  שלעגער  דער  אז מ 'זעהט ווי לאנג אזוי  תירוץ , ַַַַַָָָָדער

לעבעדיגן... א נאר מענטש , טויטן א נישט  דאך מ 'שלאגט  ...ï קלע אכזריות'דיגע  איהם געבן  צו  אויפגעהערט דאך ַַַָָָָער

די  איז  זינדיגן, מענטש דעם מאכן ïרובירט  הרע יצר דער וואס זאך עצם די  הרע . יצר מיט'ן איז  זעלבע ַַָָדאס 

אז דאך ווייסן מיר ווייל  חשיבות, גרויסע א האט היצר התגברות גאנצע  די און נאך", "לעבט ער אז ראיה ַַַַָָָבעסטע 

נסיונות... קיין נישט שוין האט  טויטער א חפשי", ַָ"למתים 

יצר פונעם  טענות די פון שטענדיג איינע איז  ער וויבאלד אז טענה  די אויך איז מענטש , דעם אïצושוואכן ַַַָהרע

טאג, גאנצן א תורה  לערנען  צו אהלים ", "יושב א זיין צו זוכה  נישט  איז און הכלכלה", ועל  המחיה "על  ַַַַָפארנומען

חז "ל  די אויך זאגן דעם אויף  אבער הבית", בעל  ïשוט 'ער "א ווי מער נישט ער ג .)איז  הוא (ע"ז ברוך הקדוש  "אין ַָָ

פאר ארבעטן  און האנדלען זאל  מענטש  דער אז  געוואלט  האט  באשעפער  דער  אויב בריותיו ". עם  בטרוניא ַַַַַָָָבא

צו דערנענטערן זיך  ער  קען דארט  פון דווקא און  וועלט, דער אויף תפקיד זיין איז דאס אז סימן א איז  ïַַָָרנסה ,

אזוי  האנדלען ביים זיך פירט  ער אויב  דאווענט. און לערנט  וואס  מענטש  דער ווי ווייניגער נישט אויבערשטען, ַַַָדעם



משפטים - קוואל פרשה æדער

ïâòååèùéð èâðòøá øòèùøòáéåà øòã æà ïéðò íòã©

êéæ ïò÷ øò ñàåå áöî à ïéà ùèðòî íòã ïééøà©©¨

ìòá ÷"äøä èâàæ ,ïåôøòã ïáééäôéåà èùéð äìéìç¨

ò"éæ "í"éøä éùåãéç"úåà ,éøçà 'ô ,"÷éãö éúôù" 'ñá àáåî)

('èàøîâ øòã ïåô øòèøòåå éã(.èë ïéëøò)ãáò ïéà"
ïà ïåô ïéã øòã ,"âäåð ìáåéäù ïîæá àìà âäåð éøáò©

ïà èééâ ñò ïòåå èééö à ïéà øàð ïà èééâ éøáò ãáò¨¨©¨

æéà ñò ïòåå ,ïèééö øòâéèðééä øòáà ,ìáåé ïåô ïéã øòã¨

à ïôéå÷ èùéð ïòî ïò÷ ,ìáåé ïåô ïéã øòã êééù èùéð©

.èëòð÷ à øàô ãéà©©

èâàæøòñéåøâ à æéà ñàã æà ,"í"éøä éùåãéç" øòã ¨©¨©

èâðòøá øòèùøòáéåà øòã .'ä úãåáò ïéà ãåñé

ìàæ øò ñàåå áöî à ïéà ùèðòî íòã ïééøà èùéð©©¨¨

ãìàáéåå ïåà ,ïåôøòã ïééâñéåøà ïòðò÷ èùéð äìéìç©©

,ìáåé ïåô ïéã øòã àã èùéð æéà ñò ïòåå ,ïèééö òâéèðééä¨

íäéà ïòî èàä ,ïøòåå èééøôàá èùéð èëòð÷ øòã ïò÷©¨

ïåô áöî à åö èâðòøáòâåö èùéð äìéçúëì ìîéä ïåô©

ïéà ééøô ïééâñéåøà ïò÷ øò áéåà øàð ,"èôàùèëòð÷"©¨©

äìéçúëì èàä øòèùøòáéåà øòã æà ïòî èäòæ .ìáåé©¨

,ïøòåå åö èæééìòâñéåà âòåå à ùèðòî ï'øàô èééøâòâåö©©

."éøáò ãáò" ïà ïééæ ìàæ øò êééù æéà ïàã øàð ïåà¨©¨©

ñàãèðéôòâ ùèðòî øòã ïòåå ,úåéîùâá ééñ âéèìéâ æéà ¨

å"ç äøö à ïéà êéæוèéî ï÷øàèù êéæ øò óøàã , ©©©

òáìòæ ñàã ïåà ,äøö éã ïåô èééö ïéà åìéôà ,äðåîà¨

א  אויסצונארן אויס  מיידט און יושר, מיט און באמונה האנדלט  ער הבורא, רצון דעם טוט ער און איד, א ַַַַווי

געלט . מיט ח"ו צווייטן

זצ"ל  לאïיאן אלי ' רבי הגה "צ משגיח דער  טייטשט  רע"ד)אזוי ע' שמן ", "משחת בס ' דער(מובא אין  ïסוק דעם  , ַַַ

סדרה ז)היינטיגער  רעהו"(כב, במלאכת ידו שלח לא אם האלקים אל  הבית בעל  אין "ונקרב ïשט  ïשוט 'ער  דער ָ(וואס

ïקדון) חבר'ס זיין אין געווען שולח -יד נישט האט  ער אז שווערן  זאל מענטש  דער איז, הבית"ïסוק "בעל  דער  לאïיאן, אלי' רבי זאגט . ַַַָָָ

אויבערשטען דעם צו נענטער ווערן אויך קען ïרנסה, פאר  ארבעט אדער האנדלט האלקים")וואס  אל הבית בעל ,("ונקרב ַַַָָ

א  צו  צוגעריהרט  נישט  האט  ער אויב - רעהו " במלאכת ידו שלח לא "אם תנאי: איין דא איז  דעם , פאר ַַָָָאבער

ישרות'דיגן  א אויף מענטשן אנדערע  מיט האנדלט  און ערליך, זיך פירט  ער אויב  אבער כדין . שלא געלט  ַַַָצווייטן'ס 

מעשים "... "ïשוט'ע  זיין מיט  אויך  באשעפער, צום אויפהייבן זיך ער קען ַאופן,

השקל מחצית פון מצוה  די ביי חז "ל  פון ווערטער  די אויף  זאגן המוסר בעלי ïרשתדי אנהייב ïארא ברענגט רש"י  (וואס ַָָָָ

תשא) ïסוק כי דעם יג)אויף  ל, ווי (שמות אזוי גענומען האט אויבערשטער  דער געזאגט, מאיר רבי האט  יתנו", ַָָָ"זה

"כזה געזאגט: איהם און ע "ה, רבינו משה  פאר געוויזן עס און הכבוד, כסא דעם  אונטער פון פייער פון מטבע  ַַָא

"מטבע" די קען אזוי ווי געווען, שווער  איז  ע"ה  רבינו משה פאר אז  זצ"ל , נאווארדאק  פון  אלטער דער זאגט  ַַַַַַָיתנו ".

השקל" "מחצית אלס ברענגען קענען עס  מ 'זאל אז  ווייט  אזוי  אויף גזל , חשש יעדן פון ריין  זיין מענטש ַַַָפונעם

אז לערנען, צו איהם  פייער, פון מטבע  א משה  פאר  געוויזן אויבערשטער דער האט דעם אויף המשכן? נדבת  ַַַַָפאר

צווייטן  א צו געהערט וואס געלט פון אנטלויפן צו זיך אויף נעמען זאל  מענטש  דער איז , וועג ריכטיגער ַַָָדער

פייער פון ווי אזוי  אש")מענטש, של צו("מטבע זוכה געלט זיין  איז  אופן, אזא אויף זיך פירט וואס  מענטש  דער . ַַַָ

שקל . הייליגער א - הקודש" "שקל א ַַווערן 

רש"י ו. זאגט  אזוי אויסהאלטן. עס  קען ער אויב נאר ח"ו , יסורים מענטש  אויפ 'ן נישט שיקט אויבערשטער ַַָָדער

ïסוק יז)אויפ'ן קמז, הבריות.(תהלים משא לפי הכל  - "כפתים מדרש , פון רש "י ברענגט  כפתים". קרחו "משליך

אויבערשטער דער אויסהאלטן. קען מענטש  דער וויפיל  זיך ווענדט אלעס  עליו". מיקל  מלבושיו, חוסר לפי ַַהעני ,

דער אויב  אבער קעלט . די אויסהאלטן קען קליידער, דינע  טראגט וואס ארימאן דער  וויפיל  נאר  קעלט, ַַָָָָָברענגט 

פראסט . די אויבערשטער דער נישט ברענגט  אנצואווארימען, זיך קליידער  קיין  נישט  האט ַַָָָָארימאן

ïסוק  פריערדיגן דעם אויף  געזאגט צדיקים האבן טז)אזוי שם גיט(שם אויבערשטער דער כצמר", שלג "הנותן ַָָ

א  נישט קיינמאל  ברענגט אויבערשטער דער האט. מענטש דער  וואל  וויפיל לויט "כצמר", זאך שניי א מענטש  ויפ 'ן ַַָָָ

איבערטראגן. נישט  עס קען ער ָָוואס 

האניïאלי, פון זי"ע  זושא ר ' רבי'ן הייליגן פון מדרש  בית אין געדרייט  זיך האט וואס בחור א אז  ַַַָָָמ 'דערציילט 

לייענענדיג  רח "ל. וועלט דער פון אוועק  איז מאמע זיין אז  איהם  מ 'מעלדט וואו  בריוו א באקומען אמאל ַַַַַָָהאט

זושא  ר ' רבי דער האט  חלשות, זיין פון דערמונטערט  איהם  מ 'האט  ווען גע 'חלש'ט . בחור דער האט בריוו, ָָָדעם



משפטים - קוואל פרשה דער ç

øòã æà èäòæ ùèðòî øòã áéåà .úåéðçåøá êéåà æéà©

æà ïîéñ à ñò æéà ,íäéà óéåà êéæ è÷øàèù òøä øöé©©©

,òøä øöé íòã ïâò÷ äîçìî ïèìàä åö çëá æéà øò©

èáåøtòâñéåà èùéð íäéà ïòî èìàåå ,èùéð áéåà ìééåå¨

éãë øàð æéà ïåéñð øòöðàâ øòã ,äáøãà .ìîéä ïåô©¨

.äâéøãî òëéåä à åö ïòâðòøáåö ïåà ïáééäåöôéåà íäéà©

èéåìêéåà "í"éøä éùåãéç" øòã èâàæ ,íòãéèå÷éì") ¨

(úåáåúë ,"í"éøäì"æç ïåô øòèøòåå éã óéåàúåáåúë)

(:âìïâàìùòâ ïèìàåå ïùèðòî ñ'øöàðãëåáð áéåà æà ,©¨¨

è÷åáòâ å"ç êéæ ééæ ïèìàåå ,äéøæò ïåà ìàùéî ,äéððç¨

éã ïáàä ïòã åö ,ïééèùøàô ïòî ïôøàã .íìö íåö©©¨

éã óéåà ñèëòìù ïãòø åö èëåæòâ íéîëç òâéìééä
?äéøæò ïåà ,ìàùéî ,äéððç ,íé÷éãö òâéìééä

èøòôèðòæðåà èðøòì ñàã æà ,"í"éøä éùåãéç" øòã©¨

øòèùøòáéåà øòã æà ,ãåñé ïèðàîøòã íòã©

ïò÷ øò ñàåå úåðåéñð èéî ùèðòî íòã èùéð èáåøt¨

ïâàìùòâ èìàåå'î áéåà ãìàáéåå ïåà ,ïééèùééá èùéð ééæ©¨¨

èðò÷òâ èùéð ééæ ïèìàåå ,äéøæò ïåà ìàùéî ,äéððç¨

èùéð ò÷àè ééæ ïòî èàä ,tòì÷ òøòååù éã ïèìàäñéåà©¨©

èáåøt'î ñàåå êàñ à æà ,ïòî èðøòì íòã ïåô .ïâàìùòâ¨©©©¨

æà ïîéñ à æéà ,ìîéä ïåô ùèðòî íòã èéîøòã ñéåà©©

.ïèìàäåöñéåà ñò çëá æéà øò©

אריינלייגן זיך דורך זיך אויף  רחמנות  ברענגן - עמך העני ַאת 
מצב ארימאן'ס  ַָאינעם

íàêîò éðòä úà ,éîò úà äåìú óñë(ãë ,áë)éã .
,"êîò éðòä úà" øòèøòåå éã æà ,ïâàæ íéøôñ¨©

ïàîéøà ïà øéã øàô èééèù ñò ïòåå ,ïòðøòì åö ïòîå÷©©¨©

åèñìàæ ,äáãð à øòãà äàååìä à øéã ééá èòá øò ïåà©¨©¨

ïìòèùøàô êéæ èñìàæ åã .áöî ïééæ ïéà "ïâééìðééøà" êéæ©¨¨

א  געקומען טאקע איז  ש ïעטער, טעג עטליכע נאך!". לעבט  מוטער דיין טעות... א "ס'איז  בחור, דעם צו ַַַָָגעזאגט 

רח "ל בשורה גוטע נישט די מיט  בריוו דער און טעות, א געווען ס 'איז  אז  געזאגט  און אמט , ïאסט  פונעם  ַַַָָשליח

צווייטן. א פאר אדרעסירט געווען באמת ַַַאיז 

פון  אוועק איז  מאמע זיין אז  מעלדונג , ענליכע אן  באקומען  אמאל  נאך בחור  דער האט  ש ïעטער, יאר האלב ַַַַַַַַָָָָא

איהם זושא ר' רבי דער האט  רוהיגערהייט. ידיעה די אנגענומען שוין  בחור דער  האט מאל , דאס ל"ע. וועלט ָָָָָדער

ריכטיגע . א ליידער ידיעה די איז  מאל  דאס  ווייל  אהיימצופארן, זאפארט ַַַָָָָָבאפוילן

ערשטע דאס  נאר הקודש", "רוח  געהאט נישט  דא האט  ער  אז  געווען, מסביר  זושא ר' רבי דער האט  ַַָָָָָש ïעטער

דא  אז  פארשטאנען ער האט בשורה , שווערע  די אויסהאלטן  נישט קען בחור  דער  אז  געזעהן האט ער ווען ַַַַַָָָָמאל 

הנפש כוחות די מענטש דעם פאר מען גיט נסיונות, און שוועריגקייטן די מיט צוזאמען ווייל  טעות, א געווען ַַַאיז 

זושא  ר' רבי דער  האט  איבערטראגן, געקענט  נישט עס  האט  ער וויבאלד  און צרה, די אויסהאלטן קענען זאל  ַַָָָָער

מענטש צווייטן א פון צרה די נאר צרה, זיין נישט איז דאס  אז אויסצוהאלטן)פארשטאנען עס הנפש  כוחות די יא האט ,(וואס ַַַַַָָָָָ

און  בריוו, צווייטער  דער אנגעקומען איז  עס  ווען אבער  ש ïעטער. ארויסגעשטעלט טאקע  זיך  האט עס  ווי ַַַָָָאזוי

ער האט בשורה, די הערן ביים  גלייכגעוויכט  דעם נישט  פארלירט בחור  דער אז געזעהן האט  זושא ר' רבי ַַָָדער

כוחות  די הימל  פון געגעבן איהם מ 'האט נאר ריכטיג, יא ליידער עס  איז מאל  דאס  אז דערפון, ַַַָָָָָפארשטאנען

געשיקט . אהיים באלד איהם  ער  האט דערפאר און צרה , די  ַַַַָאויסצוהאלטן

חסיד  א איד, רייכן א מיט ïאסירט האט וואס  מעשה  א זצ"ל , בריזעל  זלמן רבי  הגה "ח דערציילט האט ַַַַָָָענליך

חסיד  דער  ינוקא". "דער אלס  באקאנט זי"ע , מסטאלין ישראל רבי  הרה"ק  מעלדונג פון א באקומען  אמאל  האט  ַַַַַַָָָ

דערטרינקען  איז  זילבער, און גאלד  סחורה , טייערע  סאך א מיט פול געווען איז  וואס שיפן, זיינע  פון איינע  ַַַָָאז 

קענען  נישט ח"ו, למות נוטה געווען איז און גע'חלש 'ט עושר דער האט נייעס, די הערן ביים  ים . אויפ 'ן ָָגעווארן

פאר זאגן געשיקט  ער האט דערפון, געהערט האט  "ינוקא", דער  רבי, סטאלינער  דער  ווען צרה . די ַָָָָָאיבערטראגן

שיף די אז  מעלדונג, א באקומען טאקע ער האט  שïעטער שעה  עטליכע פאלש. איז שמועה  די אז חסיד ַַַַַַָדעם

אנדערן. אן צו באלאנגט האט ים אויפ'ן געווארן דערטרינקען איז ַַַַָָָוואס

געזעהן  האט  ער ווען נאר זייט , זיין פון הקודש" "רוח א געווען נישט  איז דאס  אז  געזאגט, "ינוקא" דער  ַַָָָָָהאט

פארשטאנען  ער האט בשורה, שווערע די איבערצוטראגן הנפש  כוחות נויטיגע  די נישט פארמאגט  חסיד דער ַַַַָָָאז 

כוח שטארקן דעם פריער  פון נישט  האט  ער אויב מענטש  א אויס נישט  מ 'ïרובט  ווייל  זיינס, נישט איז שיף  די ַַַָאז 

נסיון. שווערן דעם בייצושטיילן
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åö ïòîå÷ðà èôøàãòâ äìéìç èñìàåå ïééìà åã éåå©¨©¨

úà" :÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà .ïùèðòî òøòãðà©¨

òðééã ïéà ,"øéã èéî" ïééæ ìàæ ïàîéøà øòã ."êîò éðòä¨©¨

õøàä ïééã ïåô úåéîéðt íòðéà ïåà ,ïò÷ðàãòâזïàã . ©©©

åö õøàä ïééã ïåà èðàä ïééã ïòðòôò øòëéæ åèñòåå©©

ïàîéøà íòã ïôìòäח. ¨©

èéåìúùøt ñàååøàô íòè à íéøôñ éã ïâàæ íòã¨©©¨

,åøúé úùøt êàð ïøàååòâ èìòèùòâ æéà íéètùî¨¨

äøåú éã éåå è÷ðåt ìééåå ,äøåúä úìá÷ ïåô äùøt éã
éåå ,éðéñ øä ãîòî íòã ïñòâøàô åö èùéð ïà èðøàåå¨¨©

èâàæ ÷åñt øòã(è ,ã íéøáã)øåîùå êì øîùä ÷ø" ¨

,êéðéò åàø øùà íéøáãä úà çëùú ïô ãàî êùôð

óøàã ùèðòî øòã ,"êééç éîé ìë êááìî åøåñé ïôå©

íéãéôì ïåà úåìå÷ éã ïâéåà òðééæ øàô ïèìàä âéãðòèù©©

ïòî óøàã éåæà ,äøåú ïúî ééá ïòååòâ ïòðòæ ñàåå¨©©

ïéáù úååöî éã ïééæ åö íéé÷î ïò÷ðòãòâ êéåà âéãðòèù
à ïâéåà éã øàô ïèìàä âéáééà ìàæ'î ,åøéáçì íãà¨©©©

.ïùéðòôøòãàá òðééæ ïåà ,ïèééååö©

øòãèâàæ ,áåðîéø ïåô ò"éæ òìòãðòî 'ø éáø øòâéìééä¨

àøîâ øòã ïåô øòèøòåå éã óéåà(.âñ úåîáé)æà©
úòùá" ïàîéøà íòã øàô òìñ à èâøàá øòðééà ïòåå¨©©¨©

÷åñt øòã íäéà óéåà èâàæ ,èéåð ïééæ ïéà ¯ "å÷çã¨

(è ,çð äéòùé)."éððä øîàéå òååùú äðòé 'äå àø÷ú æà"
ïéà ¯ "å÷çã úòùá" æà ,òìòãðòî 'ø éáø øòã èâàæ¨©

אותיות ז . די איז "חסיד " ווארט דאס געזאגט, האט יהושע", "חלקת בעל  זי"ע , מביאלא יהושע  יחיאל  רבי ָָָָהרה "ק 

חסיד. ריכטיגער  דער איז  איד , א מיט  חסד טוט וואס איינער ווייל  יו"ד. - ַָ"חסד"

רב צאנזער הייליגער  דער אביו, בחיי נאך עדה  אן פירן אנגעהויבן זי "ע רב שינאווער  דער האט באקאנט , ַַַַָָָָווי

ענין)זי"ע  העכערן  א דעם ענין געהאט  האט  שינאווער(ער דעם זון, זיין רב צאנזער פאר'ן אויסגעלויבט איד א האט אמאל  . ַַַַַַָָָָ

דעם ער פארדינט דעם פאר  "נו, געזאגט : חיים" "דברי דער האט  גאונות. זיין אין  איבערצייגט  זיך האט  ער אז  ַַַָָָרב,

רבי ". א פאר נישט  נאך איהם  מאכט דאס 'גאון'. ַַַָָטיטל 

התלהבות'דיגע זיינע רב, שינאווער  פון עבודה גרויסע  די וועגן רב צאנזער  פאר'ן דערציילט  ווייטער איד דער ַַָָהאט

א  ïראוועט, ער  וואס  סיגופים  און ערתפילות איז  דעם , "פאר געזאגט: רב צאנזער  דער האט  דעם  אויף אויך בער  ַַַָָָָ

האט סוף צום  רבי'ן". א אין נישט  נאך  איהם פארוואנדלט דאס 'קדוש '. א אדער  'צדיק ' א ווערן צו גערופן ַַַַַָָָָראוי

האט געשנייט , שטארק  האט עס  און אינדרויסן קאלט  געווען  איז עס ווען  ווינטער, אמאל  אז  געזאגט, איד ַַַַָָָָיענער

מאנטל א האבנדיג נישט  קעלט , פון ציטערט וואס  ארימאן אן באמערקט  גאס , דער אויף  גייענדיג רב, שינאווער  ַַַַַַָָָָדער

איז אליין, ער און איד, דעם פאר אוועקגעגעבן און ïעלץ , זיין אויסגעטוהן רב שינאווער דער  האט ַַַָָָאנצוטוהן,

געזאגט: רב צאנזער הייליגער דער האט  דאס , הערנדיג אנצואווארימען. זיך מאנטל  א אן ַַַַָָָָָגעבליבן

פון  מעלה די איז  דאס "רבי"... אלס באצייכנט  ווערן צו  איצטלא', לאותה  'ראוי טאקע ער  איז  אזוי, אויב אה, -ַַַַָָ

זיך. פאר  איבער גארנישט לאזט און צווייטן , א פאר פארמאגט  ער וואס אלעס אוועק  גיט  ער  אז  ישראל, מנהיג ַַַַַַַַָָָָא

א  געמאכט האט אויבערשטער דער פארוואס  טעם א געזאגט  האט  האמדורא, פון זי"ע  חייקל חיים רבי ַַַַַָָָָהרה "ק

אידן די  מיט זאלץ , פון בונד  א - מלח" יט )"ברית יח , במדבר א (עי' אריין גיט עס אז איז , זאלץ פון טבע  די ווייל  , ַַַַַַ

גיט ער וואס דעם פון בעסער נישט  ווערט  ער געזאלצן. בלייבט אליין זאלץ  דער אבער מאכלים , אנדערע אין ַַַַָָטעם 

ער כאטש אנדערן, אן פאר זיך פון געבן צו איד, יעדן פון עבודה  די אויך איז  אזוי מאכל . אינעם טעם  א ַַַַַַָאריין 

אנדערע , מיט  גוטס טוהן צו  זיין  דארף  לעבן זיין פון מהות גאנצער  דער  אויבנאויף. דערפון גארנישט "פארדינט" ַַַַַָאליין

יעדן  פאר  כבוד אïגעבן נאר זיין צו מצער נישט כבוד, זייער אויף  געבן אכטונג דארף  ער  אז  געוויס  אוודאי ַַַַַָָאון

קעניג. א פון קינדער פאר ïאסט עס  ווי אזוי ַַַַאיינעם,

זצ"ל ,ח. בראנסדארפער  מאיר רבי גאון דעם  געפרעגט  אמאל האט  קאסע , חסדים גמילות א אן פירט  וואס איד ַַַַַָָָָָא

הלוואות  די באצאלן פון צייט די פארלענגערן צו מחויב איז ער צו ירושלים, אין הבד"ץ  וחבר בושם" "קנה ַַָבעל 

את  תלוה כסף "אם פון  מצוה די פון  כלל  אין נישט עס איז  לכאורה  וואס  פארלענגערונג, א בעט  לוה דער ַַָווען 

דאעמי" וויל גמ"ח , דעם פון מנהל דער מענטשן)(און אנדערע פאר הלוואות נייע געבן דורך מצוה  די זיין מקיים מאירך  רבי האט . ַַָָ

נישט זאלסט דו זאגן, צו געמיינט  האט ער הארץ ". דאס איז  זאך, ערשטע  "די געענטפערט : איהם ַַַָָָָָבראנסדארפער

דעם אïשטוïן מיט 'ן אז זיך  באטראכט  נאר  נישט, אדער הלוואה פון מצוה  די דא איז  דעם ביי צו ïלïולים  ַַַַָָָָמאכן

לוה . פונעם  הארץ  דאס דערקוויקט ממש האסטו  ïרעון, פונעם  ַָָזמן
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äåìî øòã áéåà .äåìî ï'ôéåà óéåøà èééâ ¯ èéåð ïééæ©
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øøåòî øò æéà ,ïàîéøà íòã øò èôìòä ,ïâòååèñòãðåô¨©

ñò ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô úåðîçø ñàã êéæ óéåà¨

."äðòé 'äå àø÷ú æà" ,íäéà ééá íééå÷î èøòåå

èéåìäåìú óñë íà" ,÷åñt ïåô äðååë éã æéà ,íòã
êéåà èæéá åã áéåà ,"êîò éðòä úà ,éîò úà

ïàîéøà ïà("êîò éðòä")èìòâ åèñâøàá ïâòååèñòãðåô ïåà , ©¨©¨

êøöð à ãéà à øàôטæà ïöéù êéã äåöî éã èòåå , ©©©©

ìîéä ïåô øéã óéåà ïáàä úåðîçø ìàæ'îי. ¨¨

øòã,ò"éæ "ìàøùé úéá" ìòá ÷"äøä ,éáø øòøòâ
ïøàååòâ èâàæòâ èùéð æéà ñàã æà ,ïâàæ èâòìô¨©¨¨¨

êéåà æéà éåæà øàð ,úåéîùâá èìòâ ïâøàá ïâòåå øàð¨¨¨©

äòåùé à ïééìà óøàã ùèðòî øòã áéåà .úåéðçåøá©©©

òøòãðà øò èâéèåîøòã ïâòååèñòãðåô ïåà ,úåéðçåøá©

úòùá éðòì äåìî" ïåô ììë ïéà êéåà øò æéà ,ïùèðòî
."å÷çã

די  ווען אפילו  כבוד , חבר 'ס  דיין אין  זיין נזהר - תענון  לא 
גערעכט ביסט

ìëäðîìàיאïåðòú àì íåúéå(àë ,áë),é"ùø èâàæ .¨

,äååäá áåúëä øáéãù àìà ,íãà ìëì ïéãä àåä"
ïòî øàè úîàá ."íúåðäì éåöîå çë éùåùú íäù éôì¨

éã øàð ,ùèðòî íåù ïéé÷ øàô øòö à ïééæ íøåâ èùéð©©¨

זיך ט . האט ברק, בני אין ישיבה ïאניעוועזשער  דער  פון משגיח  דער  זצ"ל , דעסלער  אליעזר אליהו  רבי  ָהגה"צ 

בעכער קליינעם א אויף  שבת, קידוש מאכן צו זצ "ל)געפירט נאה חיים אברהם רבי הגאון פון שיטה די מיט  שטימט  ,(וואס ַַָ

זיין  פון ïטירה  די נאך שיעור. גרויסן א פאר איש ", "חזון פונעם  שיטה די אויף געווען מקïיד נישט  האט  ער  ַַָָאון

פארשטיין  צו געגבן ער  האט  שïעטער כוס. גרעסערן א אויף קידוש  מאכן אנגעהויבן  דעסלער הרב האט ַַָָָרעביצין,

זיין  פון מתנה א אלס באקומען דעסלער  הרב האט בעכער, קליינעם  דעם  דערפון : טעם  דעם נאנטע  זיינע  ַַַַָָפאר

באקומען  האט  ער וואס בעכער  אויפ 'ן דווקא קידוש מאכן געוואלט ער האט  רעביצין, זיין פון לכבודה  און ַַָָָָשווער,

אויפ'ן  זיין צו  מהדר איידער ווי כבוד , איר אויף זיין  צו  מהדר וויכטיגער  געווען איהם פאר ס'איז  פאטער. איר ַָפון

כוס ... דעם  פון שיעור

אוועק איז רעביצין זיין  ווי דעם  נאך אז טבריא, אין חסידים געהויבענע די פון איינעם  וועגן מען דערציילט  ַַָענליך

אלע געהאנגען האט וואו  שאנק, דער  פון שïיגל גרויסן א אראïצונעמען אייניקל  זיין געבעטן  ער האט  וועלט  דער  ַַַַָָָָפון

פארשטאנען  האט  ער ווייל דעם , וועגן געזאגט גארנישט  האט  ער  נאר געשטערט, שטארק איהם  האט עס און ַַַָָָָָָָיארן ,

שïיגל . דעם  אראïצונעמען געבעטן ער האט ïטירה  איר  נאך  באלד  אבער  דערפון, הנאה  האט  בית בני זיין ַַַָָָָָאז

ערי. שטארקט פונדעסטוועגן און ל "ע, צרות פון צובראכן איז וואס  מענטש דער  נכלל, אויך איז  כלל  דעם ַָָאין

אנדערע שטארקט ער  ווארט . גוט  א מיט  זיי דערמוטיגן און אנדערע, פאר ïנים  פרייליך א ארויסצואווייזן ַַַַַַַָזיך

ויאמר תשווע  יענה, וה' תקרא "אז  ïסוק , דער זאגט איהם  וועגן ענג. אליין איהם  איז עס ווען  דעמאלטס  ַָָאויך 

הנני ".

מצות יא. די ביי חומרות סאך א גאר  געהאט  האט וירושלים , בריסק אב"ד זצ"ל  דיסקין לייב יהושע רבי  גאון ַַַָָדער

די  איבערלאזן פלעגט  ער  חימוץ . חשש יעדן פון אïהיטן עס  און ווייץ  די שניידן פון אנגעהויבן ïסח, ָָָאויף

זעק, אין מעהל  די  האלטן פלעגט  וועלכער זצ"ל , רלב"ג  דן אליעזר רבי גאון דער תלמוד, זיין פון  הויז אין ַמעהל 

געהאלטן  שטענדיג עס האט  ער און דערצו , צורירן נישט זאל  קיינער אז  דאך, אויפ'ן  אויפגעהאנגען האט ער ַַַָָָָָוואס

דערויף . אויג ַאן

געזאגט האבן תלמידים  די און לייב, יהושע רבי פון בחייו געווארן נפטר  איז דן אליעזר רבי דערמאנטער  ָָָדער

וואו ארט, אנדער אן אין לייגן עס  און  מעהל דאס  ארויסצונעמען כדאי איז  עס  אז לייב, יהושע  רבי רבי'ן, זייער ַַַַָָצו 

אïגעווארפן  עס  האט  לייב יהושע רבי אלמנה. דן'ס אליעזר רבי פון הויז  אין ווי אïגעהיטן בעסער  ווערן קען ָָָָעס

ָזאגנדיג:

'הידור ' א ווי מער נישט  זענען חומרות, אלע די איהם)- ביי פייער  ווי געווען זענען הידורים  די  האבן (כאטש חומרות אלע  אבער , ַַַָָָ

טראכטן  וועט זי קרעכץ ! איין אפילו ארויסלאזן דן אליעזר רבי פון אלמנה די וועט דעם צוליב אויב ווערד, קיין ַַַָנישט

מעהל !... רבין'ס  דעם היטן צו ווערד  נישט שוין בין איך נאר פארלאזט , מיך האט מאן  מיין וואס  נאר "נישט זיך, ַַָָָָָביי
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ïåà êàååù ïòðòæ ééæ ìééåå "íåúéå äðîìà" èâàæ äøåú¨©

.ïééæ øòöî øòâðéøâ ééæ ìàæ'î ïëàî êéæ ïò÷ ñò¨

òâéã'àøåîóéåà "àøæò ïáà" øòã èáééøù ,øòèøòåå
íé÷åñt òâéãðòîå÷ éã(âë¯áë ÷åñt)äðò íà"

òîùà òåîù ,éìà ÷òöé ÷åòö íà éë ,åúåà äðòú
íëéùð åéäå áøçá íëúà éúâøäå éôà äøçå .åú÷òö
øòã ,"àøæò ïáà" øòã èâòøô ."íéîåúé íëéðáå úåðîìà
,"äðòú äðò íà" ,ãéçé ïåùì à èéî ïà èáééä ÷åñt¨©

íëéùð" ïåà ,"íëúà" :íéáø ïåùì à èéî èâéãðò øò ïåà©

."íéîåúé íëéðáå úåðîìà

èøòôèðòæðåà èàä äøåú éã æà ,"àøæò ïáà" øòã©¨

èäòæ ùèðòî à ïòåå æà ,ïòðøòì èìàååòâ¨©©

øò ïåà ,äðîìà ïà ïåà íåúé à èâéðéét øòèééååö à éåå©©©

èðëòøòâ íäéà øàô ñò èøòåå ,ñéåøà èùéð ééæ èôìòä©©

øòðééà áéåà" .èâéðéétòâ ïééìà ééæ èìàåå øò êéåà éåå¨

ïâéðéét èòåå(äðîìà éã ïåà íåúé íòã)ééæ èòåå øòðéé÷ ïåà
òâéîåøà òìà ïìòåå ,ïôìòä èùéðèðò÷òâ êéæ ïáàä ñàåå) ©©¨¨

(ïäåèòâ èùéð ñò ïáàä ïåà ,ééæ øàô ïòîòððà,óàøèù à ïòîå÷àá ¨©¨©©¨

ñàåå ùèðòî íòã ïâò÷ ïééæ äçåî ïò÷ ñàåå øòã ìééåå¨¨

ïò÷ øò øòãà ,äçåî èùéð æéà øò ïåà ,øòöî ééæ æéà
êéåà øò èøòåå ,èùéð ééæ èôìòä øò ïåà ïôìòä ééæ
øò éåå êééìâ ,å"ç óàøèù òøòèéá à èéî ètàëøàô©©©

èàä øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,èâéðéétòâ ééæ èìàåå ïééìà©¨¨

äðîìà éã ïåô øòö ï'ôéåà ïòååòâ ãét÷î ÷øàèù øòééæ©

"íéîåúé éã ïåàיב.

øòãùèðòî øòã æà ,æéà øòèùøòáéåà íòðåô ïåöø©

íéé÷î ìàæ øò ïåà ,èìòâ ïééæ óéåà ïééæ øúååî ìàæ¨¨

ïâàæ ì"æç éã ñàåå ïééæ(:âì÷ úáù),ïåðçå íåçø àåä äî" ¨¨

æéà øòèùøòáéåà øòã éåå è÷ðåt ."ïåðçå íåçø äúà óà
úåðîçø ïééæ ùèðòî øòã óøàã éåæà ,úåðîçø ìòá à©©©

íïåà íäéà óéåà ï÷å÷åöîåà êéæ ,ãéà ïãòé óéåà ïáàä¨
øò ïòåå ïäåè ééåå íäéà ìàæ ñò ïåà ,áöî ïééæ óéåà¨

åìéôà .å"ç äøö à ïéà êéæ èðéôòâ øòèééååö à æà èäòæ©©©

èñéá éã ïåà ,èìòâ ïéà êñëñ à êéæ èëàî ñò áéåà
æà øòèùøòáéåà øòã ìéåå õìà êàð ,èëòøòâ úîàá
øéã êéæ èîå÷ ñò èìòâ ï'ôéåà ïééæ øúååî èñìàæ éãיג,

מיטיב . טשע ïען צו נישט געהיטן זיין מ 'דארף  ווייט  ווי אïלערנען זיך מ'קען וועלכע  פון מעשה , מורא'דיגע  ַַָא

המשולש " "חוט ספר  אין געברענגט ווערט איגר ,אנדערע, עקיבא רבי  גאון דער שווער זיין פון און סופר ", "חתם פונעם (תולדות ַ

סופר ") "כתב פונעם  געשיכטע :און  פאלגענדע  די ,ָ

אין  קהילה די אנגעפירט דארט  האט  ער ïרעשבורג. אין רב אלס  געדינט  האט זצ"ל  חריף משה  רבי  גאון ַָָָָדער

אנצופירן  בכח געווען נישט  מער איז  ער און יארן, עלטערן די אויף געקומען איז  ער ווען  יארן . צענדליגער פון ָָָמשך 

"משנה א באשטימען  צו  חריף, משה  רבי געבעטן הקהל  ראשי די האבן ïרעשבורג, ווי  קהילה גרויסע  אזא ַַַַָמיט

שטאט . אין אנגעלעגנהייטן רבני'שע אלע מיט אנפירן זאל  וואס ַָָָָלמלך",

זצ"ל  איגר עקיבא רבי גאון דעם  סגן-רב אלס  באשטימט  מ 'האט און איינגעשטימט , האט  משה ערשטער)רבי (דער ַַָָ

האבן  ש ïעטער , צייט  א זצ"ל. איגר עקיבא רבי גאון באקאנטן פון זיידע  א און עקיבא", דרבי "משנת פון ַַַַָמחבר

משה רבי רב, דער  אבער שול, גרויסע  די אין דרשה  א האלטן זאל  ער  איגר, עקיבא רבי געבעטן הקהל  טובי ַַָָדי

עקיבא  ר' פון געבעטן און געמיטשעט לאנג אזוי אבער  האבן הקהל  טובי די דערצו . געווען  מסכים  נישט האט  ַַָָָחריף,

דרשה . א געהאלטן האט און איבעררעדן , געלאזט  זיך האט  ער ביז זיי, פאר  דרש 'ענען צו ַַַָָָאיגר

האלטן  געוואלט איגר עקיבא רבי האט  תקי"ח, אלול  ג' געווארן נסתלק איז זצ"ל , חריף משה רבי רב, דער ַָָָווען

לאזט נפטר גרויסער דער  אז געזאגט , און איבערגעריסן ער האט  הס ïד  אינמיטן אבער  בפניו ", "חכם  כדין הס ïד , ַַָָָָא

האט ער מעלה . של דין  בית פאר 'ן תורה  דין א צו איהם  רופט ער  און הסïד, דעם  האלטן  ווייטער נישט  ַַַָאיהם

נישט מער האט  ער און הסïד, זיין איבערגעריסן אמאל  נאך  האט ער אבער רעדן, צו  מאל צווייט  א ïַַָָָָָָרובירט 

עטליכע ביז  און ל "ע, געזונט נישט געווארן ער איז געקומען, אהיים איז  אייגער עקיבא רבי ווען געווען . ַָמס ïיד

אלול)טעג געווארן.(ט "ו נסתלק  ער ָאיז

"מרובה  און הבריות, כבוד אין געווארנט  זיין מ'דארף  ווייט  ווי דעם פון  מען מכבד זעהט  מ 'איז ווען טובה", מדה  ַָ

ברכות. און טובות סאך  א גאר זיך  אויף  ממשיך  מען איז  צווייטן, ַַַָא

פארדינטיג. ער  נאר וויתור, דעם  דורך שאדן א נישט האט  ער  וואס נאר  נישט  איז מוותר , איז  וואס  מענטש ַַָָָָָָדער

פילפאכיג. ַָנאך 
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געהאט אויך האבן אידן 2 די למזל "ט . געווען משדך זיך  האבן אין אידן צוויי אמעריקע , אין אמאל פאסירט ַַָָהאט

און  געווען מקרב האבן ביידע מצוה . דבר א פאר "שותפות ", א נאך געהאט  האבן זיי בשותפות. געשעפט ַַַַַָָָא

אמאל געשלאפן. און געגעסן ער האט הויז, זייער אין ל"ע . נפש  מר א איד, עלנדן עלטערן אן פאר  ַַַַַָָָָארויסגעהאלפן

דעם פון געשטאמט האט  זיי צווישן שייכות  די אנדערן. ביים  אמאל און מחותן, איין ביי צוגאסט  געווען ער  ַַַַָָאיז 

איהם פון פארשטאנען זיי האבן שמועסנדיג און איד, דעם  מיט  געהאנדלט  יארן פריערדיגע  די אין האבן זיי ַַַָָָָוואס

איינזאם איז  ער און מלחמה, וועלט  צווייטע  ביטערע  די איבערגעלעבט  האבנדיג מאש , מוצל  אוד אן איז  ער ַַַָאז 

איינלאדענען  אנגעהויבן איהם זיי האבן ווארט . א אויסטוישן וועמען מיט האבנדיג נישט וועלט, דער  אויף  אליין ַַַָָָָאון

הויז . אין זיך צו  ארייננעמען ַאון

שוין  זיך האט ער ביז  זיי, ביי בית" "בן מער און מער אלץ  געווארן צייט  די מיט איז  איד, צובראכענער  ַָָָדער

אין  זיי ביי פארגעקומען איז  וואס אלעם וועגן "באמערקונגען", פארשידענע  מאכן צו  "באקוועם", גענוג ַַַַַָָגעשïירט 

נייע געקויפט מ 'האט  ווען נישט...". - אנדערן דעם  און דא, אוועקלייגן מען דארף  חפץ , "דעם ביישïיל : צום ַַַָָהויז .

ער און שיין, נישט  בכלל  זענען  פירהענג די אז  מיינונג זיין אויסגעדריקט  ער האט ווענט, די פארדעקן צו ַַָפירהענג

פירהענג... אנדערע קויפן  זאל  באלעבאסטע  די אז  פארגעשלאגן געווען ַַַָָָָוואלט 

זיינע הערן דארפן זיי אז  דעם, אויף  אויך "שותפות" א געמאכט נישט קיינמאל  מחותנים צוויי די האבן ַַַַָָלמעשה,

קראנץ א געקויפט  באלעבאסטע  די  האט  פרייטאג געוויסן א אז ווייט, אזוי דערגאנגען שוין איז עס  ַַַַַַַָָָמיינונגען...

ער("וואז") האט הויז, אין אריינגעקומען איז  איד דער ווען אבער טיש, אויפ 'ן אוועקגעשטעלט עס און  בלומען, ַַַָָ

מיאוס ... אויסזעהן הויז  דאס מאכט  עס אז  זאגנדיג טיש, פון בלומען די ַַַָָָאראïגענומען

באלעבאס די פון געדולד דאס געïלאצט  שוין האט אויפ'ן דא "געשטעלט  איהם - מ'זאגט ווי - האט  זי און טע, ַַָָָָָָ

זיי  אבער  הויז , אין זיי ביי אויף זיך האלט ער אז זייער טאקע  זיך פרייען זיי אז  געזאגט, אפען איהם  און ïַַַַַָָָלאץ ",

זאל ער  אז טאן, א אין געזאגט  דאס  האט  זי היים ... אייגענע זייער צו באצוג אין  אלעם וועגן באשליסן נאך ַַַַַָָָָָָמעגן 

א  מ 'טוט וועמען מיט גאסט א ווי מער נישט ס'איז  ווער  און באלעבאס, דער  דא ס'איז  ווער פארשטיין און ַַַַַָָוויסן

איז און באמערקונג, איר  פון באליידיגט געווארן  איז איד דער שטוב. אין אריין איהם  מ 'נעמט  אז חסד ַַַַָגמילות

צווייטער דער  - מחותן צווייטן פונעם הויז  אין נאר איינגעשטאנען ער  איז דעמאלטס, זינט דארט. פון ַַָָָָאנטלאפן

שותף .

שלוחים געשיקט  ער  האט ïאסירט , האט דא וואס געהערט  האט און געקומען אהיים איז מאן דער ַַַָָָָָווען

געלאזט זיך ער האט סוף צום אבער ïיוס, דעם אננעמען  געוואלט  נישט ער האט  לכתחילה, איד. דעם ָָָָָָאיבערצובעטן

"במקום מער, נאך און הייזער , ביידע אין  איינשטיין פלעגט  ער פריערדיגן. צום  צוריק איז  אלעס  און ַָאיבערבעטן,

איהם מ'האט וואו הויז  אין אויפגעהאלטן זיך האט ער לעמוד"... יכולים גמורים  צדיקים  אין עומדים, תשובה ַָָשבעלי

מחותן. דעם - מצוה  די צו  "שותף " אנדערן דעם  ביי ווי מער נאך איבערגעבעטן, און ַָגעטשע ïעט 

טאג-טעגליכן  א אויף הילף צו אנקומען געדארפט  האט  און עלטער געווארן איז איד  עלנדער  דער ווען ַָָָָאויך 

אוועק טאקע  ער איז  דארט און געטשע ïעט , אמאל  איהם מ'האט וואו הויז אין איינגעשטאנען ער  איז  ַַַָָפארנעם ,

איהם . נאך  "שבעה " געזעסן  אויך דארט מ 'איז אליין. און עלנד וועלט דער ַָָפון

מיליאן  האלב און 6 פון "ירושה " א זיך נאך איבערגעלאזט  האט ער אז  אויסגעפונען מען האט  פטירה , זיין ַַַָָָָָָנאך

זיינע פאר געלט  דאס  איבער  לאזט  ער אז געשריבן האט  ער ווי צוואה, א איבערגעלאזט  אויך  האט ער  ַַַָָָדאלאר..!

זיין  צונעמען וועלן נישט זאל  רעגירונג די כדי  גוטס , פיל אזוי געטוהן איהם מיט האבן וואס  גאסטגעבער, ַַָָָצוויי

ל"ע)געלט מענטשן קינדערלאזע אוועק  גייען עס  ווען זיך " "פירן  זיי ז(ווי האט  דא האט. נפטר דער אז ארויסגעשטעלט, אבער יך ַַַָָָָָ

האלב, באקומען זאל  שותף  יעדער אז  אנטלאפן, איז  ער  איידער געשריבן ער  האט צוואה  איין צוואות. 3 ַַַָָָגעשריבן

געוואלט נישט זיי האט ער ווען צייט  דער אין געשריבן ער האט צוואה צווייטע  די דאלאר. טויזנט 250 און מיליאן  3ַַָָָ

ïרוטה א נישט  - דאלאר 1,000 געווען", "מסלק  איהם  האט  וואס דעם פאר גיט ער אז  ער, שרייבט דארט ַַַַָָָָקענען,

דעם געבן  געהייסן האט ער וואו  אהיים, צוריקגעקומען איז ער  ווען  געשריבן ער  האט צוואה , דריטע  די און ַָָמער...

דערמאנטע די גאסט-געבער, צוויי די  פון איינעם יעדן  פאר גלייך אויף  גלייך מחותנים, ביידע  פאר סכום ַַַזעלבן

גאסטגעבער  זיין ביי איבערגעלאזט  ער  האט  צוואה  דריטע  די דאלאר. מיליאן  3.25 פון האט סומע בית בני  זיין (וואס ַַָָָָָָ

געטשעïעט ) דעמאלטס .איהם ָ
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דער באלאנגט  עס  וועמען פאר אורטיילן און צוואות , די באהאנדלען געדארפט  האט  ריכטער א ווען ַַַַַַַַָָאלזא,

יענער און אדוואקאט , צום אויגן די מיט ווינקט מחותן זיין ווי געזעהן ערשטער  דער האט פארמעגן, ַַָָגרויסער

פאמיליע די אז  שטייט עס  וואו צוואה , מיטלסטע די נאר שופט פאר'ן איבער גיט  ער  און "שïראך", זיין ַַַַַָפארשטייט 

כמעט און בלאס  געווארן איז  ער דאלאר... 1,000 נאר באקומען  זאל  באליידיגט, פרייטאג יענעם איהם האט  ַַַָָָָָָָוואס

פון  קאïיע  א זיך ביי געהאט  האט ער  וואס  דעם  טראץ  טאג. העלן אינמיטן גניבה  אזא צוזעהענדיג ַַַַָָָָָפארלאזירט

א  געמאכט אבער ער  האט ריכטער , פארן געבן  און  ארויסנעמען געוואלט דאס  האט  ער און צוואה, דריטע  ָדי

צוברענגען  געוואלט  נישט  האט  ער  און "מחותן", זיין אויך  דאך  איז  "שותף" דער  וויבאלד אז  חשבון ַָָָשנעלן

צוגעטיילט האט  ריכטער  דער און שווייגן, צו  באשלאסן ער  האט  - ïארפאלק דאס  - קינדער די ביי  ïַָָָָָָָראבלעמען

צוואה . צווייטע די געלויטעט ס 'האט  ווי אזוי געלט, גאנצע  דאס  מחותן ַַַָָפאר'ן

בית  ביים  תורה דין א צו  מחותן דעם רופן צו  יא אפשר געטראכט ער  האט  הויז, געריכט פונעם ַַָארויסגייענדיג

א  אין געווען ער איז געגאנגען , פארביי ס'איז  צייט מער וואס  פארלעגנהייט. א אין געפונען זיך האט  ער און  ַַַַַָָדין,

א  ער ווען  איינמאל טוהן. צו  וואס דילעמע זיינעגרעסערע  פון איינע ביי שמחה  א אויף ישראל  ארץ  אין געווען יז ַָָ

מיט ענין דאס  אדורכשמועסן וועלנדיג זצ"ל , הלוי" "שבט  בעל  הגאון רבי'ן, זיין צו אריינגעגאנגען ער  איז ַַַָקרובים,

לערנט רב  דער אז  טענה  די מיט  רב, צום אריינלאזן געוואלט  נישט  איהם  רעביצין די האט לכתחילה  וואזנער. ַַָָָָהרב

איהם רעביצין די האט ממש . נפש " "פיקוח  פון ענין  אן אין זיך האנדלט  דא אז  געזאגט  איר  האט  ער אבער ַַַָָָָָיעצט,

וואזנער הרב האט  צייט. אזא אין טוהן צו האט ער וואס  שאלה די פארגעלייגט האט ער און רב , צום  ַַַָָָָָָאריינגענומען

רופן. יא איהם ער קען דין, בית א צו אבער געריכט, אין מחותן דעם רופן נישט זאל ער  אז געזאגט , ַַָָָָאיהם 

אז געזאגט נישט מיר  דאך האט  רב דער זיך: ביי געטראכט ער האט  צימער , פון ארויסגעקומען איז  ער ַַַָָָָווען

פונעם קול דאס  ער  הערט  מינוט , יענע אין רופן... איהם  מעג" "איך אז  נאר תורה, דין צו רופן טאקע  איהם ַַָָָכ 'זאל 

איהם: זאגט  וואזנער הרב און צוריקקומען, זאל  ער אז  ַָָָרבי'ן,

דין  צו רופן איהם 'מעגסט ' דו אז  נאר  תורה, דין  צו רופן איהם דארפסט  דו אז  געזאגט נישט דיר האב  איך  -ַַַָָָ

וועלט ... דער אויף  שכר  אויבערשטער  דער צאלט  וותרנות, א פאר  אז זאלסטו , וויסן אבער ַַַָָָתורה ...

האבנדיג  פרייליך, און רואיג אהיימגעגאנגען איז  ער  דין. בית צום יענעם רופן צו נישט באשלאסן טאקע  האט  ַַַָָָער

צוואה דריטע  די פארברענט  דערנאך  האט ער מער, נאך און  טוהן, צו האט ער  וואס הוראה קלארע  א זיך  ַַַָָָָָָפאר

האנט . אין געהאט  האט  ער ַַָָוואס

ער האט  האנט , א צוגעלייגט נאר  האט  ער וואו שיינען. אנגעהויבן איהם מזל דאס  האט  אן, טאג יענעם  ַַָָָָָָָָפון

צען  פארמאגט שוין דערנאך , צייט קורצע  א האט  ער ביז רייכער , און רייכער געווארן  אלץ איז ער  געלט. ַַַַָָָָפארדינט 

צוואה . די אין געהאט " "שאדן כלומרשט  האט  ער וואס  דאלאר מיליאן 3.25 די ווי מער  ַַָָָָָָמאל 

זיך  געפינט  זצ"ל וואזנער הרב  אז געהערט  האט ער  וואו קאנאדע, אין געווען ער איז  ש ïעטער, יאר ַַַָָָָצוואנציג

ווען  מינוט  דער  אין און רב , צום  געגאנגען אהין ער איז האטעל. געוויסן א אין אויף זיך האלט  און שטאט, ַַַַָָאין

איהם: צו  אנגערופן זיך ער האט  געזעהן, איהם האט רב  ָָָדער 

וועלט ... דער אויף  שכר  הימל  פון מען באצאלט וותרנות, א פאר אז געזאגט , דיר דאך  כ 'האב נו, -ַַַַָָָָ

"מעביר א איז  וואס  מענטש דער  פארדינט עס  וויפיל  זעהן קענען מיר  וועלכע פון מעשה , א נאך איז אט ַַַָָָאון

געבורט דעם לכבוד קידוש א געמאכט  ביתר  פון יונגערמאן חשוב 'ער  א האט  תש "פ , שנת פאריאר, מדותיו": ַַַַַָָעל 

פאלגענד: ווי געשיכטע, די דערציילט  שïעטער  מיר האט  ער חתונה. די  נאך יאר 13 טאכטער, א ַָָָָָפון

אסיפה, די אינמיטן עסקנים . באקאנטע  פאר אסיפה גרויסע א צפת אין פארגעקומען איז צוריק, יאר ַַַַָָעטליכע

זייער איהם האט ער און ïאזיציע , פירנדע  א האט וועלכער באטיליגטע, די פון איינע  צו צוגעגאנגען עמיצער ַַַָָָאיז 

איהם און עסקן, יענעם  צו  מענטש  ïשוט 'ער  א צוגעגאנגען איז  אופן. אומבאשרייבליכן אן  אויף  ממש  ַַַַַפארשעמט ,

האט ער ïאסירט. נישט  זאך  קיין וואלט דא ווי פירן זיך זאל  ער נאר ענטפערן, גארנישט  יענעם זאל ער  ַַָָָָָָָגעבעטן,

ליידער אבער טוהן, צו  שידוך א 'רייף ' לאנג שוין איז  ער  בימים', 'בא א ברודער, א האב "איך געבעטן , אויך ַַַַָָאיהם

דעם פון זכות דעם  אוועקשענקען זאלסט דו  אלזא, דיך , איך  בעט זיווג. ïאסיגן זיין געטראפן נישט  נאך ער  ַַַָָָָָהאט

איינגעהאלטן  טאקע זיך האט עסקן יענער  ברודער...". מיין פאר פארשעמט , דיך מ 'האט  ווען געשוויגן האסט דו  ַַַַָָָָוואס

בחור עלטערער  דער איז  שïעטער, וואכן צוויי און געענטפערט, גארנישט האט ער  און יענעם, פאר ענטפערן ַָָָפון

בשעטומ "צ. חתן א ַָגעווארן
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יונגערמאן דעם  פון בית בני די ביתר)ווען אין  קידוש  דעם געמאכט  האט זי (וואס האט מעשה , די געהערט האט  ַַָָָָ

געלעגנהייט א אויף  ארויסקוקן און ווארטן אנגעהויבן האט זי און "גאלד -גרובן ", א דא האט  זי  אז  ַַַַַַַָָָָָפארשטאנען

ווערן  צו געהאלפן זיין  זוכה זי וועט אזוי און שווייגן, וועט  זי  און בזיון, א און בושה  א צו זיין" "זוכה  וועט  זי ַַַָווען

פארלייגט זיך מענטשן  גרו ïע  א האבן צפת, אין געווען איז  ïארפאלק דאס  ווען צייט, קורצע  א נאך  קינד ... א ַַַַָָָָָמיט

זענען  איר אויף  געשרייען זייערע  פארשעמט. איר האבן זיי און גאס , די אויף  געגאנגען דארט איז  זי  ווען איר ַַַָָאויף

ש געווארן ווי כסדר געזעהן האט  מאן איר  ווען געוויין. א אין אויסגעבראכן האט זי און שטארקער, און טארקער ַַַַָָָָ

ער און  איר , פארשעמען חברה  די וואס בושות די צוליב איז  דאס  אז געמיינט  לכתחילה  ער  האט  אזוי, וויינט ַַַָָָזי

ער געבעטן, אבער איהם  האט  בית בני זיין דארט . פון פארטרייבן זיי און גיין אהין צו זיך ביי געטראכט  שוין ַַָָָָהאט

ïאסירט . האט דא וואס דערציילן שוין איהם זי וועט  שפעטער און אïלאזן, זיי ַָָָָָָזאל 

א  שוין ארויס  קוקט זי אז  מאן, איר פאר דערציילט  זי האט  דארט , פון אוועק איז  באנדע  די ווען ַַַַַַַָָש ïעטער,

מתïלל אנגעהויבן באלד  איך האב דערצו, געווען' 'זוכה  כ 'האב אז "יעצט, בושה. א צו זיין" צו "זוכה צייט  ַַַַָָָלאנגע 

זיי  און תפילה , זייער געהערט האט  אויבערשטער  דער קיימא". של  זרע  צו זיין זוכה  זאל  איך באשעפער , צום  ַָָזיין

ניי-געבוירענע זיין פאר קידוש דעם גע ïראוועט ער האט יעצט און געווארן, געהאלפן צייט  קורצע  א ביז  ַַַָָָזענען

טוב . למזל  ָטאכטער

פונעם געהערט עס האבן מיר רח"ל . דינים די זיין  צו  ממתיק בכוח איז בזיונות ווי מעשה, א נאך איז אט ַָָָאון

פארגעקומען  איז  וואס אויפרוף  ביים  חתונה , די פאר שבת צוריק. יאר צוויי געהאט חתונה  האט וועלכער העובדא, ַַָָָָבעל 

ער ווען און נשים", "עזרת אין טומל  גרויסער א געווען איז ברק, בני אין וויזניץ שיכון אין המדרש  בית גרויסן ַאין

מנהג. דער ס'איז  ווי 'פעקלעך', די איהם אויף  געווארפן נישט מען האט זיין, עולה  ביים ברכה די געענדיגט ָָָהאט

פארוויינטע זיינע און ïנים דאס  צודעקן געדארפט זיך האט ער און בושה , גרויסע  א געווען גורם  איהם האט ַַַָָָָדאס 

עליה . די ביי געטראגן האט ער  וואס טלית מיט'ן ָָָאויגן,

זיין  מוחל  זאל  ער געבעטן איהם קרובים נאנטע  זיינע פון איינער האט בייטאג, שבת  סעודה די  ביי ָָָָש ïעטער,

"באווארפן" נישט איהם  מען האט  דעם צוליב וואס גערודער דעם  אין שולדיג זענען וואס די פאר הארץ  גאנצן ַַַַָָָָמיט'ן 

א  אויף  יארן מערערע שוין ווארט  ער  ווייל  בזיון , פונעם  זכות דעם אוועקשענקען איהם זאל  ער און עליה, זיין ַַַָָביי

קינד)קינד איין נאר  געהאט דעמאלטס  ביז האט און (ער בזיון, דעם פון זכות דעם אוועקגעשאנקען איהם  האט חתן דער . ַַָָָָָ

שעה ... מזל'דיגע  א אין  זון א געהאט קרוב דער  האט  תש "פ , שבט י"א ש ïעטער, יאר  א חיה", ַַַַָָ"כעת

אלס נאכט איין וויילן צו ירושלים , אויסער פון זון איר  מיט געקומען אמאל איז  פרוי א אז  באקאנט, איז  ַַַַַַַָעס

א  נאכט , צווייטע  א געווארן איז  נאכט, איין  פון זי"ע . זוועהילער שלמה 'קע  רבי הרה"ק  פון הויז אין "גאסט " ַַַַַַָא

פאר בויען געוואלט  מען האט  געווארן, עלטער איז  שלמה'קע רבי ווען יארן... סאך א און יאר, א חודש , א ַַַַַָָָָָָוואך,

הכסא, בית דעם בויען צו מסכים נישט איז  זי אז געשריגן אבער האט  פרוי די הויף . אין הכסא בית א נאך ַַָָָאיהם

גערעכט "... איז  "זי אז געזאגט ער האט  דערפון, געהערט  האט שלמה'קע  רבי ווען מנוחה... איר  שטערט עס ַָָָווייל 

ווילן. איר קעגן הכסא בית דעם בויען נישט  מען טאר איר , שטערט עס ָאויב

העלפן  פון מצוה א "בלויז " געזעהן דעם  אין האט זי"ע שלמה 'קע  רבי הרה"ק אז מיינען, אוודאי דאך איר ַַַָָוועט 

אז געווען מזכיר  זיך און שלמה'קע  רבי צו געקומען איז  זי  אז טאג, געוויסן א אין ïאסירט  האט  פרוי, ארימע  ַַַַַָָָאן

זי  בעט  איר , ביי נישט  עס דינגט  קיינער ליידיג... צייט  א שוין שטייען אביב, תל  אין פארמאגט  זי וואס הויז  ַַָָדי

יעדער דירות... די דינגען וועלן וואס מענטשן געפינען זאל זי אז  זיין צו מת ïלל  זעהן זאל  רבי דער אז ַַָָָדעריבער

געלט ... שאדן זי האט  ליידיג, שטייט עס  און פארביי גייט  וואס ַָָָָטאג 

געזאגט אוודאי איז עס כאטש און מדרגה, הויכע  אזא צו  אויסארבעטן זיך קען איד א ווי דעם  פון מיר  ַַַַַָָזעהען

דערפון, אïלערנען  זיך  מיר קענען ע ïעס אבער שלמה'קע, רבי הקדשים קודש  דער  ווי אידן אזעלכע  וועגן ַָָָגעווארן

מדותיו". על  "מעביר א זיין  ַצו 

זיין  געהערט נישט כמעט מ 'האט  און שוואך, זייער געווען זי"ע מבעלזא מהרי"ד הרה "ק  איז  עלטער, דער  ַָאויף

הערן  געקענט האבן רב, בעלזער צום נאנט  געזעסן זענען וואס  די נאר תורה. דברי געזאגט האט  ער  ווען ָָָָָָשטימע 

פון  חיים " אלוקים  "דברי די הערן געוואלט האט וועלכער יונגערמאן, א האט איינמאל  ווערטער. הייליגע  ַַָָָָזיינע 

פון  שטול  דער  אונטער  באהאלטן זיך  און טיש , פאר'ן שעה  צוויי געקומען איז און געווען מקדים זיך רב, ַַַבעלזער

א  רב. תורה .בעלזער דברי די הערן קענען ער וועט געהאפט , ער האט  זוי ַָָ
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øòèùøòáéåà øòã ïåà ,øáç ïééã ïééæ åö øòöî èùéð éãë
!ïåøñç ïééã ïìéôøò ïéåù èòåå

éåæàøàô èìòâ èâøàá ñàåå øòðééà ééá øéî ïòðéôòâ¨¨©

ìééåå ïåëùî à íäéà ïåô èîòð øò ïåà ïàîéøà ïà©¨©©

æà äëìä éã æéà .áåç ïééæ èìàöòâ èùéð èàä øò¨¨

,ãîòä¯èëàð ïééæ ïáòâ÷éøåö íäéà øò óøàã èëàðééá©©©

ïòî óøàã âàèééá ïåàñàåå øòãééì÷ éã ïáòâ÷éøåö íäéà ¨©¨

äúåñë àåä éë" ,èâàæ ÷åñt øòã éåå ,âàèééá èééâ øò¨¨

øò áéåà ïåà ."áëùé äîá ,åøåòì åúìîù àåä åãáì
èòåå äåì øòîéøà øòã ïåà ,ïáòâ÷éøåö èùéð ñò èòåå¨

íäéà óéåà èâàæ ,øòôòùàá ï'øàô ïòééøù ïåà ïòðééåå©©¨

."éðà ïåðç éë éúòîùå éìà ÷òöé éë äéäå" ,÷åñt øòã

èâàæïàîéøà øòã ùèàë æà ,"åðøåôñ" øòã íòã óéåà ¨©¨¨©

,íäéà èñáéåøàá åã æà ïòééøù ïòðò÷ èùéð èòåå©©

âéãìåù øéã êàã æéà øò ìééåå ¯ "êì áééç àåä éøäù"¨

íåö ïòééøù èòåå øò ïòåå ,ïâòååèñòãðåô ,èìòâ
æà íøåâ æéà ñàåå ,áöî ïòîéøà ïééæ ïâòåå ïòèùøòáéåà¨¨©

øòã èâàæ ,ïäåèåöðà ãééì÷ à ïáàä èùéð ìàæ øò¨¨©¨

íòã ïåô ìñéáà ïáòâ íäéà êéà ìòåå ,øòèùøòáéåà©

åã éåå øòî åìéôà ïåà ,ïáòâòâ øéã èìàåå êéà ñàåå¨¨

èéîøòã ïæéétù ïòðò÷ èñìàæ åã éãë ,ïáàä èñôøàã©¨¨

.ïùèðòî òøòãðà êàð

óéåàøòã óéñåî æéà ,"åðøåôñ" íòðåô øòèøòåå éã
ò"éæ ïåàâ øòðìéååøúá éèå÷éì" øôñ ïéà èâðòøáòâ)

(ë"ùú úðù ,"éèå÷éì÷åñt ï'ôéåà ,(áë ,áë)äðòú äðò íà"
éãë ,íéîù íùì ïäåè ñò èñòåå åã áéåà åìéôà ,"åúåà
øò ìàæ éåæà åà ïòèùøòáéåà íåö ïòééøù ìàæ øòðòé¨

ïà øàô ïøòåå èðëòøòâ êéåà ñò èòåå ,ïøòåå ïåôìàäòâ©©

åö êéã ééøùòâ ïééæ ïøòäñéåà ìòåå êéà ïåà ,äøéáò
.å"ç ïôàøèùàá©¨

øòãïåô åöøòã äéàø à èâðòøá ì"öæ ïåàâ øòðìéåå©

äðéðt(å ,à à"ù)äðç ïòååòâ øòöî èàä éæ ñàåå¨¨

(äð÷ìà ïåô éåøô òøòãðà éã ¯ "äøö" øéà)èùéð èàä éæ æà , ©©¨

èðééîòâ èàä äðéðt ùèàë .øòãðé÷ åö ïòååòâ äëåæ¨¨

íéîù íùì(.æè á"á)øàð èòtòùèòâ øéà èàä éæ ïåà ,¨¨

ïòèùøòáéåà íòã ïèòá ìàæ æà ïééæ åö øøåòî øéà éãë©¨

,øòãðé÷ åö ïééæ äëåæ ìàæ éæ ïøòøè òñééä èéî¨

øòã éåå ,ïøàååòâ èôàøèùàá äðéðt æéà ,ïâòååèñòãðåô©¨¨

èâàæ ÷åñt(ä ,á íù)úáø äòáù äãìé äø÷ò ãò" ¨

ïåô ÷òååà øòãééì ïòðòæ øòãðé÷ òøéà ."äììîåà íéðá©

.ïáòì øéà ééá ò"ì èìòåå øòã

êéåààøîâ øòã ïéà øéî ïòäòæ(.çé úåëøá)êìäé àì"
äøåú øôñå åùàøá ïéìéôúå úåøá÷ä úéáá íãà
"ùøì âòåì íåùî øáåò ,ïë äùåò íàå ,àøå÷å åòåøæá

(ä ,æé éìùî)íééçä úéá à ïéà ïééâ èùéð ìàæ ùèðòî à .©¨©

ïéà ïòðòééì ïåà ,tà÷ ïééæ óéåà ïéìéôú èâàøè øò ïòåå¨¨

øò èëàì íòã èéî ìééåå ,èðòä éã ïéà äøåú øôñ à©©

úååöî éã ïèéä èùéð ïéåù ïòðò÷ ñàåå íéúî éã ïåô tà̈¨

.äøåú øòã ïåô

æéàèâàæòâ æéà ñàã æà êàã äî ,øîåçå ì÷ à êàã¨©¨©¨¨

æéà ,èùéð ïéåù ïáòì ñàåå ïùèðòî ééá ïøàååòâ¨¨

àãèùéð ïèéäòâ ïééæ óøàã'î ÷øàèù éåå øîåçå ì÷ à ê ¨©©©

,ùèðòî ïâéãòáòì à èøàåå à èéî åìéôà ïäåè åö ééåå©©¨©

øòðééà éåå ïàîéøà øòøòñòøâ à àã èùéð æéà ñò ìééåå¨©¨©

ïò÷ øò ïåà øòèøòåå èéî íäéà èëòèù øáç ïééæ ñàåå¨
.ïöéù ïééìà èùéð êéæ©

דעם אין  נש ïע  ווערט  וואס  שפע  גרויסע  די - שקלים ָפרשת
שבת

øòãàîåçðú ùøãî(â àùú)èâàæòâ èàä äùî ,èâàæ¨¨¨

ñò ïòåå ,íìåò ìù åðåáø ,øòôòùàá íòã øàô©©

יונגערמאן  דעם באמערקט  משמשים די האבן טיש , צום אריינגעקומען איז  רב  בעלזער דער איידער  מינוט ַַַָעטליכע

געשלעג, א אויסגעבראכן האט  עס דארט . פון  אוועקשטוïן אנגעהויבן איהם  האבן  זיי און שטול , די אונטער ַַָָָָָזיצן

אינעם שעה . צוויי א דארט  אïשטיין נאכ'ן דארט  פון אוועקרירן געוואלט  נישט זיך  האט יונגערמאן דער ַַַָָָָָָווייל 

פונעם ווייטאג פונעם צעשריגן זיך האט  וועלכער משמשים , די פון איינעם געביסן יונגערמאן דער האט  ַָָָגעשלעג,

געפרעגט ער  האט געשריי, דעם  הערנדיג  און טיש , צום אריינגעקומען רב בעלזער דער  איז מינוט , יענע  אין ַָביס .

געזאגט: איהם און יונגערמאן, דעם צוגערופן ער האט  מעשה , די געהערט  האט ער  ווען פאסירט . האט דא ַַָָָָָָוואס 

דייקא  זיך דערקענט איד  א אז עלטערן, הייליגע  אונזערע  פון קבלה  האבן מיר אבער גערעכט ... ביסט דו  אמת, -ַַָָ

גערעכט ... איז  ער  ווען  ָדעמאלטס 
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éã ïòîå÷ èòååóéåà ïééæ èùéð øòî ìàæ êéà å"ç èééö¨

øòã èàä .ïò÷ðòãòâ èùéð êéî ïòî èòåå èìòåå øòã¨

ééá øòååù êéà ¯ "êééç" èâàæòâ íäéà øòèùøòáéåà¨

úùøô íäì ïúåðå åéùëò ãîåò äúàù íùë" .ïáòì ïééã
åã éåå éåæà è÷ðåt ¯ "ïùàø úà ó÷åæ äúàå íéì÷ù©

ïåà ,íéì÷ù úùøt ééæ èñáòâ éã ïåà èöòé èñééèù
äðùå äðù ìëá êë" .tò÷ òøòééæ óéåà èñáééä åã
ééæ ïòåå øàé òãòé êéåà éåæà ,"éðôì äúåà ïéàøå÷ù©¨

ãîåò äúà åìéàë" ,øéî øàô äùøt éã ïòðòééì ïìòåå©

åã éåå åìéàë æéà ¯ "ïùàø úà ó÷åæå äòù äúåàá íù

óéåà èñáééä åã ïåà ,èééö òðòé ïéà èøàã èñééèù¨

tò÷ òøòééæיד.

ñòéùåãéç" ìòá ÷"äøä ïåô ,"úåëæä øôñ" ïéà èééèù
ïèðàîøòã¯ïáéåà éã ïåô øòèøòåå éã æà ,ò"éæ "í"éøä©

ïòåå øåã ïãòé ïéà æà "äìåãâ äçèáä" à ïòðòæ ,ùøãî©©

èòåå ,íéì÷ù ïåô äùøt éã ïòðòééì øòãðé÷ òùéãéà
tò÷ òøòééæ ïáééäôéåà ä"ò åðéáø äùîטו.

éãëâðåáééäôéåà" àæà åö ïééæ äëåæ ïòðò÷ øòáà ìàæ'î¨¨©©

åìéôà ïòðòôò ùèðòî øòã óøàã ,"tà÷ íòðåô¨©©

געראטעוועטיד . מ 'זאל מסוגל  איז  שקלים, פון ïרשה די מ 'לייענט ווען שבת דער אז  מען, פארשטייט דעם ַַַָפון

ובגשמיות, ברוחניות ישועות און  רפואות אריינגערעכנט זענען כלל  דעם אין און מחלה , און ïגע  יעדע פון ַווערן

פון  ïטור ווערט ער  ווען און איינגעבויגן, קערïער  גאנצער זיין דאך  איז  רח"ל  יסורים  האט מענטש  דער  ווען ַָָווייל 

"ïקא דעם "אויפהייבן פון כלל  אין איז ממילא אליין , זיך  פון אויפגעהויבן ïקא זיין ווערט  יסורים  די די לייענען (ביים ַָָ

שקלים) פון אמן.ïרשה  טובות, השפעות  אלע מיט  געהאלפן מען ווערט  שבת דעם ַַָאז 

ארבע די פון שבת יעדן אז זי "ע, ישראל  רבי  הרה"ק רבי'ן טשארטקובער פון ישראל ", "גנזי ספר  אין שטייט ַַָאזוי

הרחבה . און רייכטום  פון שפע א ïארא קומט שקלים ïרשת אין און וועלט, דער אויף שפע א ïארא קומט ïַַַַָָרשיות

ישועה" "עטרת דער אויך זאגט משפטים-שקלים)(מ אזוי און ועדים, עיי "ש. ïרנסה, אויף  מסוגל  איז  שקלים  שבת אז  , ַַָ

יאר, גאנצן פון תפילות די אז בעטן מען קען  שקלים  שבת  אין אז געזאגט, האט  זי"ע  יוסף " "אמרי בעל  ַַַָָָהרה "ק

ולרצון. לרחמים  ווערן אנגענומען ָָזאלן

דערציילט  ווערט כה )עס ע' יוסף", איז("פאר  ז "ל , כהנא מאיר ר' דראגמירעשט , שטאט דער פון חסיד א איד  א ,ַַָָ

שבת  אויף מאל , ערשטן צום ס ïינקא, קיין זי"ע יוסף " "אמרי בעל  צום ז"ל, זאנוויל  ר' ברודער, זיין מיט  ַָָגעפארן

כהנא  מאיר ר ' ווען פרייטאג , רח "ל . יסורים בעלי גרויסע געווען ליידער  זענען ברידער ביידע תרמ"ג. שנת ָשקלים 

קינדער געהאט נישט האט ער ווייל  ישועה, א מיט  ווערן צו  געהאלפן קוויטל  זיין יוסף" "אמרי פאר 'ן דערלאנגט ַַַַָָָהאט

רענדלעך. 100 פון "ïדיון" א איהם פון געפאדערט  יוסף " "אמרי דער  האט  רח "ל , חולנית א געווען  איז ווייב זיין ַַָָאון

מיט ווערן  געהאלפן זאל  ער צוגעזאגט  איהם האט רבי דער און טיש , אויפ 'ן געלט  דאס אראïגעלייגט האט  מאיר  ַָָָָָָָר '

שבת. פאר רבי'ן צום קוויטל  א מיט אריינצוקומען באוויזן נישט  אבער  האט זאנוויל , ר' ברודער, זיין ישועה. גאנצע  ַַַַַַָָדי

אנגעוואונשן  איהם יוסף " "אמרי דער  האט כנהוג, וויין געשטעלט האבן זיי ווען טיש , ביים נאכטס צו ַָָָָפרייטאג

דאך  ווערן שקלים שבת ווייל  געווען, מסביר עס האט ער און  שלימה, רפואה א האבן זאלן קינדער זיינע  ַַָָָָאז 

מ 'האט וואס תמיד קרבנות די השקל " "מחצית פונעם  געקויפט מ'האט וואס דעם  צוליב תפילות אלע  ַָָָָגעענטפערט

זאגן חז "ל די און המקדש , בית אין טאג יעדן געווען כו :)מקריב אנשטאט(ברכות דאווענען, צו געווען מתקן מ 'האט אז  ַַָָָ

תמיד  קרבן דעם  צוגעגרייט מ 'האט  ווען שקלים, פרשת שבת, דעם אין אז אויס, קומט תמיד. קרבן דער דעם  (ווען ַָ

געשטאנען) איז המקדש תמידים,בית די אנטקעגן זענען וואס תפילות די אז  מסוגל  הזה, בזמן אויך איז יאר, גאנצן פאר'ן  ַַַַַָָ

באשעפער . פאר'ן לרצון ווערן אנגענומען זאלן זיי אז בעטן מ 'קען און שבת, דעם אין לרצון ווערן אנגענומען ַַַָָָָזאלן

בקשו זייערע  מיט געווארן געהאלפן זענען ברידער ביידע אז  זאגן, צו ולברכה .איבעריג  לטובה ת ַָָָ

אנקלעבן טו. זיך  איד יעדער קען ïרשיות ד' די פון שבתים  די אין אז  געזאגט , האט זי"ע רוזינער הייליגער ַָָָדער

און  הוא, ברוך הוי' שם פון אות איין אנטקעגן איז  ïרשיות פיר  די פון ïרשה יעדע  און שכינה , הייליגע  די ַאין

אנצוקלעבן  זיך כדי טעג, די אין נש ïע ווערט  וואס קדושה און טהרה די אויס  נוצט  שכל , האט וואס  מענטש  ָָָָדער

מתïלל  זענען מיר ווי אזוי הוא, ברוך באשעפער מוסף )אין לתפילת נשא".(יוצר אדון עלינו פניך "אור  ַַ

ïרשיות, פיר די קומען זאלן עס  גערן שוין ווארט  "איך זי"ע , קאריצער פנחס 'ל רבי הרה "ק געזאגט האט  ַָָָָענליך 

מ 'לייענט ווען שבתים  די אויף  ארויס קוקט און שטייט ער הייסט, דאס אויבערשטען". דעם  מיט זעהן מיך זאל  ַָָאיך

כביכול  אויבערשטען מיט 'ן זיך מען  "טרעפט " דאן  ווייל ïרשיות, פיר רכה )די ד, שער פנחס ", .("אמרי ַ



משפטים - קוואל פרשה æéדער

ïåô ïééâåöñéåøà ïééæ ÷÷åúùî ïåà ,ìøéè ïééì÷ à øàð©©

ïò÷ðéæøàô æéà øò òëìòåå ïéà òèàìá éãטזøòã éåå . ¨©

úáù æà ,èâàæòâ ò÷àè èàä ò"éæ "í"éøä éùåãéç"¨©¨©

ïöðàâ ïééæ ïòéöëàð ùèðòî øòã óøàã ,íéì÷ù úùøô©¨©

øòtøò÷(ïòâðåâéåð òâéã'úåîäá òðééæ ,èñééä ñàã),tà÷ ï'ëàð ¨¨¨

ï'èéî ïééâôéåøà èùéð ïìòåå íéøáéà òðééæ áéåà ìééåå©

'øòðòâðàäòâôéåà' ïà éåå å"ç ïáééìá øò èòåå ,tà÷¨©¨

...tà÷ ïééæ "ïáéåäòâôéåà" èàä'î éåå íòã êàð ,ì"çø¨¨¨

ïò÷'î"ùàøä úôé÷æ" éã ïåô úåäî íòã ïééèùøàô
,íéì÷ù úùøô úáù äëåæ ïòðòæ ïãéà òëìòåå åö

ì"æç éã ïåô øòèøòåå éã èéåì(.æè äâéâç)ïëàæ ñ÷òæ æà©©

ïòðòæ ïëàæ ééøã èéî .ïùèðòî ééá ïøàååòâ èâàæòâ ïòðòæ¨¨©

ïëàæ ééøã èéî ïåà ,ìîéä ïéà íéëàìî éã éåå éåæà ééæ©©

òëìòåå èéî ïëàæ éã ïåô òðééà .äîäá à åö ééæ ïòìãðò©©

øò ñàåå ñàã æéà ,êàìî à éåå éåæà æéà ùèðòî øòã©©¨¨

tà÷ íòðòáéåäòâôéåà ïà èéî èééâ("äôå÷æ äîå÷á")éåæà ©¨©

tà÷ ï'èéî ïòééâ ,úåîäá éã øòáà ,íéëàìî éã éåå¨¨

.ãøò øòã åö tàøà©¨

øòãâéãðòèù æéà äîäá éã ìééåå ,æéà ïåôøòã íòè
äãåáò éã ïåà ,ïëàæ òâéã'úåéîùâ ïëåæ åö ïòîåðøàô©©

ïåà ,òøä øöé ï'ôéåà ï÷øàèù åö êéæ æéà ùèðòî ïåô©

èéî ,"äôå÷æ äîå÷á" ïééâ åö ïìòèù÷òååà êéæ©

ìîéä íåö ïâéåà òðòáéåäòâôéåà.

úáùòìòéöòtñ à åö äëåæ øéî ïòðòæ ,íéì÷ù úùøô©

äùî ìééåå ,èéáòâ íòã óéåà àéîùã àúòééñ

עïיזאד טז. אן דערציילט וויליאמסבורג, אין שיעור מגידי  באקאנטע די  פון שליט"א, לעבאוויטש  יצחק  רבי ַַַַָָהרה "ג

אין  סחורה פארקויפט  ער שיעור . זיין  ביי זיך באטייליגט וואס  יונגערמאן א מיט ïאסירט  לעצטנס האט ַַַַַָָָוואס 

צענטער" "שאïינג גרויסן דערפאר א זארגט ער און יונגערמאן, דעם צו באשטעלונגען די מ'שיקט פונדערהיים , אלעס באשטעלן קונים (די  ַַַַַַַָ

קונדן) די  צו זאכן די דעליווערן זאל פירמע די אזאז ïאסירט  אבער האט  מסחר . זיין אין געווען מצליח ה ', ברוך האט , ער . ַַַַָָָָ

האבן  זיי און ערליך, נישט  האנדלט  ער אז  פארדעכטיגט  איהם האבן  צענטער" "שאïינג  פונעם פארוואלטער  ַַַַַַָָדי

ביז דארט, אריינצוקומען ערלויבט נישט אבער,איהם ליידער באגלויבטקייט . און ישרות זיין אויפווייזן זיי וועט  ער ַַָָ

עטליכע איהם פון אïגעלאכט  זיי האבן אזוי און צוגעשטעלט, זיי האט ער וואס דאקומענט יעדן גע 'ïסל 'ט זיי ַַָָָָָָהאבן

זיין  איבער  באווייזן נויטיגע די צושטעלן נישט וועט  ער אויב אז  געמאלדן, ענדליך איהם  האבן זיי ביז  ַַָָחדשים,

זייער אין ליגט  וואס סחורה גאנצע  זיין מיסט  אין אריינווארפן  זיי וועלן טעג, דרייסיג ביז האנדל , אין ַַַַָערליכקייט

ַ"וועירהאוס "...

זיין  אין אריינקומען זאל  ער  לעבאוויטש , הרב  געבעטן יונגערמאן דער האט  תש"פ , שמות פרשת שבת ַַָָָמוצאי

"ואני  געפרעגט  געוויין מיט האט ער איהם. דרוקט וואס  ענין וויכטיגן א וועגן איהם מיט רעדן וויל ער ווייל  ַָָקאר,

אז לאנג שוין ווייס  איך און יונגערמאן, דעם גוט זייער קען איך  "וויבאלד לעבאוויטש : הרב זאגט  בא"... אני ַַַַָָאנה

מאל , עטליכע איהם מיט גערעדט  שוין האב איך און ïרנסה, זיין פאר 'כלים' טעכנאלאגישע  פארשידענע האט ַַָָָָָער

'פילטער' א ארויפלייגן זאל  ער אז  בית, בני זיינע  פון  טובה די פאר און וועגן טובה  זיין פאר וויכטיג, זייער ס 'איז ַַַַַַָאז 

טוהן, אזוי ער וויל  אוודאי  אז  זאגנדיג, בקשות, מיינע  ערפילן צו אïגעלייגט  ער האט יעצט ביז אבער כלים , די ַַַָָָָאויף

דערפאר". צייט נאך האט ער  זמן'... לאחר מחר 'יש אבער 'פילטער', א מאכן  ַַַָָָצו 

איך  דערפאר. צייט ריכטיגע די  געקומען שוין ס'איז  געטראכט, איך האב "יעצט ווייטער : לעבאוויטש  הרב ַַָָָזאגט

אז מצב, זיין פון מיואש  אינגאנצן שוין איז  ער  ווי זעהענדיג געזאגט, איהם און געלעגנהייט, די אויסגענוצט  ַַָָהאב

וואס כלים אלע  אויף 'פילטער' א לייגן יעצט וועט ער אויב אז זיכער , כ'בין אבער הימל, אין נישט  טאקע בין  ַַַַָָאיך

דער קלעם . זיין פון ארויסנעמען איהם  וועט  ער און פארלאזן, נישט  איהם אויבערשטער  דער וועט  האט, ַַָָער

באשעפער צום  געווען מת ïלל  האב איך און 'פילטער', א ערלעדיגט ארט אויפ'ן האט ער געטוהן, אזוי האט  ַַַַָָָָיונגערמאן

ïעולה". איר אויפטוהן  זאל  'קבלה' זיין און שמים שם קידוש  א ארויסקומען זאל  עס ַַַָָאז 

שמות פרשת פרייטאג יענעם האט  יונגערמאן דער וואונדער: איבער  וואונדער האט "און ער  איידער טעג (אנדערהאלבן ַָָָ

'כלים') זיינע אויף  'פילטער' דעם שוין ארויפגעלייגט  פארגאנגענהייט  דער אין האבן זיי וואס דאקומענטן זעלבע  די אריינגעשיקט ַַַַָָָ

ס'א  אז פארטאגס,אïגעווארפן אזייגער  פיר וארא, ïרשת מאנטאג און שטאנדïונקט, זייער  פון צופרידענשטעלנד נישט יז  ַַַַָָָָָ

זיי ביי  אן זיך פאנגט  וואך די אמעריקע)ווען אין נישט  דאך  מען ארבעט דאקומענטן (זונטאג , די אז  געמאלדן איהם זיי האבן ַַַַָָָָָָָ

סחורות"... זיינע  פארקויפן ווייטער קען יונגערמאן דער און וואויל '...", און 'פיין איז אלעס  און ארדענונג, אין ַַָזענען



משפטים - קוואל פרשה דער çé

ïåô tò÷ éã óéåà èáééä øò ïåà èééèù ä"ò åðéáø
çåëá ñèìàîòã øéî ïòðòæ àìéîî ïåà ,øòãðé÷ òùéãéà¨

ïééèù åö ïåà ,"ï'úåéîäá" òìà øòáéà ïáééäåöôéåà êéæ©

éëàìî éã éåå éåæà ,øòôòùàá ï'øàô äôå÷æ äîå÷á©©©

.úøùä

ïéðòîøòèøòåå éã ïéà äðååë à ïâàæ ïòî ïò÷ ,äæ ïéðòì¨©

ì"æç éã ïåôéë 'ô ùéø é"ùøá àáåî ,â ,á"éô ø"áãîá)

(àùúøòã æà ,èâàæòâ øéàî éáø èàä ,"åðúé äæ" ,¨¨©

ïåô òáèî à éåå éåæà ïòîåðòâñéåøà èàä øòèùøòáéåà¨©©©

øòééôיזèàä ñò ñàåå ,ãåáëä àñë ï'øòèðåà ïåô ,¨¨

אזיז. דערציילט, האט זצ"ל , פוטערפאס  מענדל  רבי הגה "ח "מש ïיע ", און חסיד ליובאוויטשער  באקאנטער ַַַַַָדער 

ארמיי רוסישער  דער פון סאלדאטן גרוïע  א געשיקט  אמאל  אין מ 'האט  געהערשט  האט  "צאר" דער ווען  צייט דער  (אין ַַַַַָָָָ

געהאלטן רוסלאנד) זיי האבן בייטאג אז געפירט, זיך האבן סאלדאטן די צאר. פונעם שונא מיט 'ן האלטן צו מלחמה ַַַַַַָָָָ

דארט זיך האבן זיי זויפן. און טרינקען צו  "שענק " א אין אריינגיין זיי  פלעגן ביינאכט  און שונא, מיט'ן ַַַָָמלחמה

פארזעצן  און אויפשטיין זיי פלעגן אינדערפרי, און שיכרות, זייער  אין איינשלאפן זיי פלעגן אזוי און  ַָָָאנגע 'שיכור 'ט,

סוף . א צו קומט  מלחמה די ביז  אן  עס גייט אזוי אוונט . אין ביז  מלחמה די ַַָָמיט 

אנגעטרינקען, דארט  זיך האבן און שענק א אין געווען סאלדאטן די זענען נאכט , דאנערשטאג  א אויף  ַַָָָָָאיינמאל 

אנדערע די  ווען אינדערפרי, און לוט "... ווי "שיכור גאר  געווען אבער  איז  זיי, פון איינער  איינגעשלאפן. זענען ַָָָאון

שיכור'ן  דעם  קאלעגע , זייער איבערגעלאזט זיי האבן  וועג, אין פארגעזעצט  און אויפגעשטאנען זענען ַַָָָָָסאלדאטן

אויפוועקן. געקענט  נישט איהם האבן זיי ווייל קרעטשמע, דער אין ליגן ַָָסאלדאט,

אויפגעכאïט זיך האט  ער ווען נאכטס . צו  פרייטאג אוונט, קומענדיגן דעם ביז  געשלאפן סאלדאט  דער איז ַַַָָָָאזוי

ז נישט זעהט  ער און אינדרויסן  פינצטער ס 'איז אז  געזעהן ער  האט שלאף, טיפן זיין אנדערעפון די חברים יינע ַַָָ

ïטא דעם  אראïגענומען  קוך , אין אריין איז און הויז, אידיש א אין אריינגעגאנגען סאלדאט דער איז  ַַַַַַַָָָָסאלדאטן.

זיינע אין  אריין איז  טשאלענט פונעם ריח דער יום. מבעוד אנגעגרייט ווארים , פיין געווען איז  וואס טשאלענט ַַָָָָמיט

דער פערד... זיין אויף  ארויפגעזעצט זיך  און  כלים  זיינע אין  טשאלענט אריינגעגאסן ïשוט  האט ער  און ַַָָָָנאזלעכער,

ארויפגעלייגט האט  סאלדאט  שיכור'ער דער וואס  טשאלענט  מיט  ïטא הייסן דעם  פון אïגעבריט  זיך האט וואס ַַָָָָָָָָפערד,

ער אז שנעל  אזוי געלאפן איז  ער געטראגן... איהם  האט  ווינט  דער  וואו  לויפן גענומען זיך האט ïלייצע , זיין ָָָאויף

דאך  איז  עס  ווייל אïגעשטעלט, נישט זיך האט און איינהייט , זיין פון סאלדאטן מיט גרוïע  די  געלאפן  פארביי ַַָָָָָאיז 

זיי  ביז  סאלדאט , שיכור'ן מיט'ן געלאפן פערד  דער איז אזוי טשאלענט ... מיט  ïטא דעם  צוליב הייס  געווען ַַָָָָאיהם

מחנה ... שונא'ס  פון הארץ אין אנגעקומען ַָזענען

אויף פערד א מיט לויפן צו קומט  רייטער א ווי באמערקט  האבן ארמיי פיינטליכער דער פון סאלדאטן די ַַַַַָָווען

מורא  נישט  האט  סאלדאט יענער אויב אז  טראכטנדיג דערשראקן, זיך  זיי האבן אופן, צעבושעוועטן ווילדן ַַַַָָָָא

און  מינעס... און מאטעריאל  אויפרייס זיך מיט אוודאי ער האט  איינהייט , זייער  פון מיטן סאמע אין ַַַַַָאריינצופליען

זייטן... ביידע פון גע 'הרג'עטע אן געענדיגט זיך מלחמה  די האט אזוי און לעבן זייער פאר צולאפן אלע  זיך ַָָזענען

איהם אנטקעגן זיך  שטעלט  מענטש דער  אז  זעהט  הרע יצר דער  אויב היצר. מלחמת די מיט איז  זעלבע  ַַָדאס 

א  פאר  וואס  ווייסט ווער טראכטנדיג, מענטש, פונעם מורא האט און דערציטערט  אליין ער ווערט  מורא, קיין ַַַַָָָאן

איהם יצר דער ווי אזוי נויט... א פון פאל  אין ארויסצונעמען עס  אנצוג , אונטער'ן האלט  מענטש דער משחית" ַַַַַ"כלי

לאזן. ָצורוה 

וואס עמיצער געווען נישט  ס 'איז אז ווייט, אזוי אויף קארג, זייער געווען איז וואס  מאן רייכער  אז  ַַַַַָָמ 'דערציילט ,

מאן  רייכער דער שבצדקה . דבר א פאר ïרוטה א איהם פון באקומען אמאל  האט  ער אז  זאגן עדות קענען ַַַַַַַָָָָזאל 

זצ"ל . אברהם " "מגן בעל  גאון פונעם שטאמט  ער אז  יחוס , גרויסן  זיין מיט שטאלצירט  שטענדיג ַַָָהאט

און  מצוה , דבר וויכטיגע  א פאר זיין' 'מזכה איהם וועלנדיג  צדקה, גבאי א איהם  צו ארויפגעקומען  איז  ַַַַַָאמאל 

ווערטער גערעדט  האט געהאלטן ער אבער זיך האט גביר דער צעגיין... זאל  שטיין א אפילו  אז  מאכן קענען וואס ַַַַַָָָָָ

ביזט "דו געזאגט : איהם צדקה  גבאי דער האט  ïרוטה . א אפילו  געגעבן נישט איהם האט און קארגשאפט, זיין ַַַַָָָביי

אברהם '...". 'מגן פונעם  אייניקל  אן ַנישט

אריין  דאס קומט וואו און "יחוס ", זיין  קען צדקה, גבאי דער  ער, וואו פון גביר, פונעם  פארוואונדערונג די ַַָאויף 

נישט מ 'קען אז ווייסט , איינער יעדער געזאגט : איהם גבאי דער האט  איהם , פון בעט  ער וואס נדבה די בנוגע  ַָָָדא
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השקל" "מחצית אן אברהם" "מגן פון לערנען  ïירוש דעם  לערנען צו אן ערוך, שולחן אויף אברהם" "מגן דעם פארשטיין נישט (מ'קען ַָָ

אברהם") "מגן פונעם ווערטער  די ודעת, טעם בטוב אויף  מסביר  עס איז וועלכער השקל", "מחצית "מחצית א דא נישט איז דא אויב און ,ַָָ

צדקה...)השקל " אויף  געלט קיין נישט גיט  אברהם "...(ער "מגן א דא נישט  אויך  דאך ַָָאיז 

שמונה אין זאגן מיר וועמען אויף ע"ה , אבינו אברהם  פון אייניקלעך דאך זענען אלע , מיר צולייגן, מיר קענען ַָָלענינינו

השקל ", "מחצית דעם  אן אברהם " "מגן פונעם  אייניקלעך  זיין נישט אויך מיר קענען ממילא, אברהם "... "מגן ָעשרה,

הוא. ברוך באשעפער  פונעם רצון דעם  טוהן צו הארץ  פלאקערדיג א מיט  אש", של  "מטבע  דער  איז דאס  ַַַַָָוואס 

די יח. זי"ע , רבי קאצקער דער רבי'ן, זיין פאר  איבערגע 'חזר'ט  שïעטער האט  זי "ע הרי "ם" "חידושי דער ַָָווען

פון  פארוואונדערונג, זיין אויסגעדריקט האט הרי"ם" "חידושי דער און דייטשלאנד , אין רב דעם פון ַַָווערטער 

דער האט אמת", "תורת ממש זענען וואס  ווערטער , אזעלכע זאגן געקענט האט אשכנז  מדינת אין רב א ַַָָָָוואו

געזאגט: איהם רבי ָָקאצקער

רב דער האט דערפאר אורחים, הכנסת פון מצוה  די אין מהדר זייער מען איז מקומות זייערע אין וויבאלד -ַַָ

חידוש . וואונדערליכן אזא זיין צו מחדש געווען  ַַזוכה




