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תצוה  פרשת - קוואל פרשה àדער 

äåöú úùøô

בשמחה יאר גאנץ  א האלטן זיך - ושמחה  צהלה  יעקב ַַַָשושנת

âéãðòééâñéåøàéàãë æéà ,íéøåt áåè íåé íòã ïåô ©

ïåô ïéðò íòã ìñéáà ïãòøåöîåøà©©

,øãà ùãåç ïéà ïøàååòâ ïìéåôàá ïòðòæ øéî ñàåå ,äçîù¨©¨

øàð èùéð ïà èééâ ñàåå ,"äçîùá ïéáøî øãà ñðëðùî"¨¨¨

.øàé õðàâ à øàð ,ùãåç íòã ïéà¨©©¨

òðééàøòã óéåà ãéà à ïåô úåãåáò òèñøòååù éã ïåô©

÷"äøä éåå ,äçîùá âéãðòèù ïééæ åö æéà ,èìòåå
ïåô úåëìä òìà ïåô æà ,èâàæòâ èàä ,ò"éæ øàîèàñî©©¨¨©©

ïòðéôòâ ,êåøò ïçìåù ïéà èðàîøòã ïøòåå ñàåå íéøåt¨

ïééæ ïåô äåöî éã ééá øàð ,"áééç" ïåùì ñàã èùéð øéî¨¨

èðò'÷ñt'òâ èøòåå ñò éåå ,íéøåt êéìééøô,ä"öøú 'éñ ç"åà)

(á"ñøòã ïéà ùèàë ïåà] "àéøåôá éîåñáì ùéðéà áééç"¨

àøîâ(.ã äìéâî)ïà øéî ïòðéôòâïåùì êéìðò("áééç") ©

íãà áééç" ,äìéâî éã ïòðòééì åö äåöî éã ïâòåå êéåà
êåøò ïçìåù ïéà øòáà ,"äìéìá äìéâîä úà úåø÷ì¨

ïòééøô ïâòåå øàð ,"áééç" ïåùì ñàã èðàîøòã èøòåå¨¨

ñàã ìééåå ,æéà øàôøòã íòè øòã ïåà ,[íéøåt ïéà êéæ©¨

éã ,èñééä ñàã .âàè íòðåô 'òìòèðét' ñàã æéà¨¨¨

øàâ ïééæ åö æéà íéøåt ïåô âàè íòã ïåô äåöî¯ètéåä¨¨

ïåà ,øàôøòã ïîæ øòã æéà ñò ïåà ,äçîùá ÷øàèù©©

øòèùøòáéåà øòã ïåà ,ñðééæ ïäåè óøàã ùèðòî øòã©

äçîùá ïééæ ïòðò÷ ìàæ øò æà ïôìòä íäéà èòååא. ©¨

ברענגטא. טור תי"ז)דער  סי' זענען (או "ח יאר פון חדשים 12 די אז יהודה, ר ' הרב ברודער, זיין פון נאמען ַָָאין

יוסף ביי און דגים", אדר  "מזל  [ווייל  הצדיק  יוסף אנטקעגן איז אדר חודש און שבטים, הייליגע 12 די ַַאנטקעגן

כב)שטייט מט, אויף(בראשית געוועלטיגט  נישט האט הרע עין אן אז מיינט  וואס עין", עלי ïורת בן יוסף , ïורת  ַַָָ"בן

פיש]. די ווי אזוי ַאיהם,

זי"ע  רב בארדיטשוב'ער הייליגער דער זאגט דעם, שקלים)לויט פרשת לוי", חודש("קדושת מעבר מען איז דערפאר אז , ַַַָ

יאר ")אדר "עיבור אן מנשה(אין זון, צוויי זיינע צווישן צעטיילט  זיך האט יוסף  שבט  ווייל  חודש , אנדערן אן נישט און , ַַַָָ

האט הצדיק  יוסף  וואס  דעם פון כוונה די איז דאס שמעון. און ראובן ווי אזוי געווארן זענען זיי וואס  אפרים , ַָָָָָאון

געפרעגט  איהם האט  ער ווען ע"ה , אבינו יעקב טאטן זיין פאר ח-ט )געענטפערט  מח, זענען (בראשית ווער אלה ", "מי ַַָ

מיט און ,12 באטרעפט ז "ה בזה ". אלקים לי נתן אשר  הם "בני געענטפערט : איהם  האט יוסף און קינדער, צוויי ַָדי

אדר . חודש - יאר פון חודש צוועלפטן דעם  אנטקעגן זענען זון צוויי זיינע  אז  זיין, מרמז  געוואלט  ער האט ַַָָָדעם 

מער  נאך זאגט זי"ע מלובלין הכהן צדוק רבי א')הרה "ק אדר לר "ח צדיק", ïסק'ענען ("ïרי מיר  וואס  דעם  אויף  רמז א , ַָָָ

ס"א) תרפ"ה סי' חודש,(או"ח ערשטן אין נישט און אדר , חודש צווייטן אין מגילה  די מען לייענט  עיבור-יאר, אן אין ַַָאז 

דאך זאגט  ïסוק  דער כ)ווייל  מח, אפרים(בראשית געשטעלט האט  ע"ה אבינו יעקב מנשה ", לפני אפרים את "וישם ָָָ

איז וואס  שני, אדר  חודש  אין אין מגילה  די לייענען מען זאל  יאר, עיבור אן אין אז  רמז , א איז  דאס  מנשה. ַַַַָָָָפאר

מנשה . בכור, דעם אנטקעגן איז  וואס  אדר , חודש ערשטן אין נישט און אפרים , ַַָאנטקעגן

ספה "ק אין שטייט עס  ווי לויט קליין, האלטן צו זיך ענוה , פון מדה די זיין צו קונה מסוגל  איז  אדר , ַחודש

דכלה" ויחי)"אגרא רעכטע(פ ' זיין געלייגט  האט ער  און הענט , זיינע  איבערגעדרייט האט ע"ה  אבינו יעקב ווען ַָָאז 

געהאלטן, גרויס נישט זיך  אפרים  האט  מנשה , פון  ïקא אויפ 'ן האנט  לינקע זיין און אפרים פון ïקא אויפ 'ן ַַַָָָהאנט

געווען  מקנא נישט האט ווידער, מנשה, און מנשה, ברודער  עלטערער  זיין ווי כבוד מער באקומען האט ער  ַָָָכאטש

יעקב האט  דעם וועגן איהם . פון העכער און פריער געשטעלט  איהם  האט  יעקב אז הצלחה זיין מיט  ַָָאפרים 'ען

זאלן  זיי אז אידן די  געבענטשט האט ער וכמנשה". כאפרים אלקים  ישימך לאמור, ישראל  יברך "בך ַָָָגעזאגט ,

מ 'זאל צווייטן, א זיין צו מקנא נישט און גרויס , האלטן צו זיך נישט מידות, טייערע צוויי די  צו זיין זוכה ַַָשטענדיג

איד. צווייטן א פון הצלחה די פאר  אויג גוט  א ַַַָהאבן

אין  שמחה פון מדה  די פארמערן געהייסן אונז  האבן חז "ל די פארוואס פארשטענדליך ממילא איז  דעם  ַַַָָלויט 

קיינמאל זאל  מענטש  דער  אז הויïט -גורם דער זענען גאווה , און קנאה פון מדות שלעכטע די ווייל אדר, ַָָחודש

הארץ פונעם  ארויסגערינען שמחה  פון געפילן די טוען דעם מיט און האט , ער וואס דעם  מיט  צופרידן זיין ַָָנישט

מענטש  עס פון אז האלט ער  און יענעם פון גרעסער זיך  האלט  ער ווען אדער צווייטן , א מקנא איז ער  ווען  פרייליך  זיין נישט  דאך  קען ַַַַָָ(ער



תצוה  פרשת - קוואל פרשה דער  á

éã,ïòééøô ïòðò÷ êéæ ïìàæ øéî éåæà éåå ,æðåà øàô äöò©©¨

éã ,ìîéä ïéà æéà ñò áåùç éåå ïòðò÷øòðà åö æéà
ï'øàô êéæ èëàã ñò áéåà åìéôà .ãéà ïãòé ïåô äãåáò©©

èùéð èðéã øò ,å"ç "íåât" æéà äãåáò ïééæ æà ùèðòî©

øòáà øò óøàã ,ïééæ åö óøàã ñò éåå ïòèùøòáéåà íòã©¨

è÷å÷ ìîéä ïéà ìééåå ,èåè øò ñàåå ñòìà ïééæ áéùçî©¨

ãéà à ïåô äìåòt òãòé óéåà ñéåøà ïòîב. ©©

éåæà"ìàåîùî íù" øòã èâàæ(ô"øú úðù ,äåöú 'ô)óéåà ©¨

ì"æç ïåô øòèøòåå éã(:æð ïéèéâ)êòì÷éðééà éã æà©

פארמאגט ) יענער  ווי מער איהם  צוקומט  זיך  נישט - אפרים  און מנשה פון מדות גוטע  די  צו זוכה  איז  מען אז  אבער . ַַָָ

מיט'ן  שטענדיג זיך  מ 'פרייט בחלקו", "שמח  א זיין מען קען - צווייטן  א זיין צו  מקנא נישט און גרויס , ַַַהאלטן

חלק . אייגענעם 

אמת  די  מיט פרייען קענען זיך מ 'זאל אז  זיך , אויף  ארבעטן שטארק  זייער  נארמ'דארף  נישט  און שמחה, 'ע  ַַַַָָ

פרייען. צו  זיך מצוה א איז  עס  ווייל ַדערפאר 

מענטשן, סאך א פון געלט  געבארגט האט וועלכער ארימאן געוויסער א אז  הלצה, בדרך מען דערציילט  ַַַַַַָָָאזוי

ער פארוואס געמוסר'ט  איהם  צדיקים די פון  איינער האט  אמאל  מצב. ענגען זיין איבער  געקרעכצט שטענדיג ַַָָָָהאט

געזאגט: און געגעבן, קרעכץ א ארימאן דער האט  פרייליך. זיין אייביג  דאך דארף מענטש  דער  בשמחה , נישט  ַַַָָָָאיז 

חוב...". א נאך מיר  אויף ארויפגעלייגט איר האט יעצט  ַַָָ"אוי,

פון  פרייען צו זיך שמחה פון מצוה  די זיין מקיים  נישט מען קען אופן, אזא אויף אז זאגן, צו  איבעריג ַַַָס 'איז

בשמחה . זיין צו מענטש, אויפ 'ן עול  אן ווי איז עס ווען זיין צו מקיים  עס  שייך נישט ס'איז  ווייל הארצן, ַַטיפן

חז "ל  זאגן דערפאר  אז  געזאגט, האבן זי"ע צדיקים סלאנימער  ז:)די עד (מגילה בפוריא לבסומי איניש  "מיחייב ַַָָָָ

יין" בשתיית לבסומי איניש  "מיחייב נישט , זאגן זיי און מרדכי", לברוך המן ארור בין ידע  קלאר דלא נישט  דערמאנען (זיי ָָ

וויין) טרינקען פון ענין מערדעם נישט  איז  וויין דער ïורים. פון טאג מיט'ן פרייען צו  זיך מחויב מען  איז באמת ווייל  ,ָ

גאנץ א מענטש דעם ïלאגן  וואס דאגות  און עצבות פון געפילן  פארשידענע  די זיך פון פארטרייבן צו  מיטל, א ַַַַַָָווי

ïורים . פון  טאג עצם מיט 'ן זיין דארף שמחה עצם די ַָָיאר.

דערציילןב. חז "ל  די וואס דעם  פון  לערנען מען קען לח .)דאס טירן(יומא ברענגען געגאנגען איז  ניקנור (פאר 'ן אז ַַַָָ

המקדש) איינטי בית געוואלט ים -כוואליעס די האבן צוריקגעקומען , איז ער ווען  מצרים . אין אלכסנדריא, נקען פון ַָָ

ים  אין טירן די פון  איינע  אריינגעווארפן האבן שיף  די פון מענטשן די און  שיף , אויף די לאסט די מאכן צו  לייכטער  (כדי ַַַָָ

שיף ) טיר,די א נאך אריינווארפן געוואלט  מען האט  שטורעם . זיין פון גערוהט נישט אלץ נאך האט ים דער אבער ,ַַַַָָָָָָ

מיט מיטגיין איך וועל  טיר, די אריין ווארפט איר  "אויב געזאגט , און טיר די צו צוגעבונדן  זיך האט ניקנור ַַָָָאבער

איז וואס  טיר  די אויף צער געהאט ניקנור  האט שטורעם. זיין פון בארואיגט זיך ים  דער האט דעמאלטס און  ַַָָָָאיר ",

ארויפגעשווימען  טיר  די האט עכו , פון בארטן צום אנגעקומען איז  ער ווען ים. אין געווארן אריינגעווארפן ַָָָָפריער

שיף . די פון ווענט  די אונטער פון

טיר צווייטע  די אריינווארפן נישט  מ 'זאל  אז  איינגע'עקשנ'ט  אזוי זיך ניקנור האט פארוואס  פארשטיין, מען ַַַַַַַָָָדארף 

פארבליבן  איז וואס טיר  צווייטע  די המקדש  בית אין אריינשטעלן געקענט  נישט ממילא דאך מ 'האט אריין , ים ַַַָָָאין

טיר ערשטע  די וויבאלד און אנדערע , די נעבן איינע  געשטאנען דאך זענען ניקנור פון טויערן די ווייל שיף , די ַַַָאויף

ווערד. שום  קיין נישט זיך פאר טיר  צווייטע די האט ים , אין געווארן אריינגעווארפן שוין ַַָָָאיז 

האט ער  אז  געוואוסט האט ער  כאטש  אז נפש, מסירות ניקנור'ס  פון לימוד א דא מיר זעהען דען, וואס  ַַַָָָָָָנאר 

האנט  זיין אין  האט  ער וואס דאס אויך אז  מעגליך ס'איז  און זאך, גאנצע א טיר)נישט  צווייטע קיין (די נישט האט ַַַַַָָָָ

יא. פארמאגט ער  וואס דעם  אויף זיין צו מוותר  נישט  נפש מסירות געהאט ער האט פונדעסטוועגן ַַָָָָווערד,

געהעריג, ווי בשלימות, אויבערשטען דעם נישט  דינט  ער  כאטש  אז לערנען , איינער יעדער  קען דעם  ַָפון

אז איינרעדענישן פאלשע מיט  איינרעדן איהם וויל וועלכער הרע  יצר צום צוהערן נישט זיך ער זאל  ַַָפונדעסטוועגן

לאנג  אזוי קעמפן און שטארקן זיך  זאל ער נאר ממשות, קיין נישט  האט  האנט זיין אין האט ער  וואס דאס ַַַַָָָָָָאויך 

וועט לעתיד ווייל  המקדש, בית א בויען מען קען אופן, אזא אויף נאר און דערויף, זיין צו מוותר נישט  מעגליך ַַַָווי

ïאסירט . טאקע האט אזוי און  צוריקקומען, וועט  טיר ערשטע  די אויך אז  נס  א צו זיין זוכה  ַַַַַָער
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éåæà éåå .÷øá éðá ïéà äøåú èðøòìòâ ïáàä ïîä ïåô¨©

àæà åö ïòååòâ äëåæ ,ïîä òùø øòã ,øæëà øòã èàä¨©©

íéàðú ïñ÷àååñéåà ïìàæ êéì÷éðééà òðééæ æà ,øëù ïñéåøâ©¨©

äøåú ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïòðøòì ñàåå íéàøåîà ïåà¨

äøäèáå äùåã÷áג?

èøòôèðòùøãî øòã éåå èéåì ,"ìàåîùî íù" øòã
èâàæ(ä ,é"ô ,äáø øúñà)èàä ïîä ïòåå æà ¨©¨

óéåà ãøòô ïëéìâéðò÷ ï'ôéåà ÷éãöä éëãøî èøéôòâîåøà©
÷åñt íòã èâàæòâ ïîä èàä ,ïùåù ïåô ïñàâ éãíéìäú) ©¨¨

(ç¯æ ,ìêðåöøá 'ä ,íìåòì èåîà ìá éåìùá éúøîà éðàå"
."ìäáð éúééä êéðô úøúñä ,æåò éøøäì úãîòä
tà÷ ñ'ïîä ïéà ÷ðàãòâ à ïòîå÷òâðééøà æéà ñèìàîòã¨©©©¨

ïåà ,èìòåå éã èøéô ñàåå øòôòùàá à àã æéà ñò æà©¨©©¨

.ïòèùøòáéåà íòã ïåô æéà ñòìà æà ïòååòâ äãåî èàä øò¨©©

òèåâ éã íäéà ïéà ïøàååòâ øøåòúð ïòðòæ íòã èéî¨

ñàã ïåà ,íäéà ïéà ïèìàäàá ïòååòâ ïòðòæ ñàåå íé÷ìç¨©©¨

éåæà .øòðééá òðééæ ïåô èìééèòâtà êéæ èàä ñèëòìù¨¨©

"àîäåæ" éã æéà(äàîåèä çë øòã)ïãðåàååùøàô ïîä ïåô©

ïòðòæ ñò ïåà ,ìåâìâ ïééà êàð øòãðé÷ òðééæ ïåô¨

äøåú éöéáøî ïåà íé÷éãö íäéà ïåô ïòîå÷òâñéåøàד. ©

èáééøùãåîéì à æéà àã ïåô æà ,"ìàåîùî íù" øòã©¨©

êéæ èðéôòâ øò áéåà åìéôà ,ùèðòî ïãòé øàô©
ïééæ èùéð ìàæ ,ì"çø áöî ïèëòìù øàâ à ïéà äìéìç©¨¨

èâàæ øò ñàåå èøàåå ïééà ïéé÷ ïâéåà òðééæ ïéà ïééì÷¨¨¨

òèåâ à èùéð åìéôà ïåà ,ïòèùøòáéåà ï'øàô ñéåøà©©©©

,èåâ ïáééìáøàô åö çåëá èùéð æéà øò ùèàë ,äáùçî¨©

íòðòé êàð ï÷øàèù êéæ øò ìàæ ,ïâòååèñòãðåô øòáà̈¨©¨

!ïöåð ïñéåøâ à ïåôøòã ïáàä êàð èòåå øò ïåà ,âàè¨¨©

èééö à ïéà åìéôà ùåàé ïéà ïìàôðééøà èùéð ìàæ øò¨©©©

øòèöðéô íäéà æéà ñò æà ñéåà íäéà èäòæ ñò ïòåå©

åö ÷ùç ïéé÷ èùéð èàä øò ïòåå ,ìétùééá íåö ,å"ç¨

øòãà ÷øt à ïòðøòì ïåà ï÷øàèù êéæ øò ìàæ ,ïòðøòì¨©©¨

íòã ééá áåùç øòééæ æéà ñàã êéåà ïåà ,äëìä à©¨

ïñéåøâ à øàôøòã ïòîå÷àá èòåå øò ïåà ,ïòèùøòáéåà©©©

áìäå øáãì ìåëé äôä ïéàù" ,èééåå éåæà óéåà ,øëù©

èùéð ïò÷ ìéåî ñàã ."íéòéâî íéøáãä ïëéä ãò ,áåùçì¨

ïèëàøè èùéð åìéôà ïò÷ õøàä ñàã ïåà ,ïãòøñéåøà©¨©©©

ïáàä ïò÷ ãéà à ñàåå ÷åæéç ïåô çë øòã èëééøâøòã ñò èééåå éåå)¨©¨

(èåðéî ïééà ïéà.

ñàãïìàôðééøà èùéð ìàîðéé÷ øäàè ãéà à æà ïéðò ¨©©¨¨©©

ì"æç éã ñàåå íòã ïåô êéåà øéî ïòäòæ ,ùåàé ïéà¨

(.æ äìéâî)éã åö è÷éùòâ èàä øúñà æà ,ïìééöøòã©¨

òìà øàô òèëéùòâ øéà ïáééøùøàô ïìàæ ééæ ,íéîëç¨©©©

øúñà èàä ñàååøàô ,ïééèùøàô ïòî óøàã .úåøåã©©©¨¨

øàô äìéâî à ïéà ñð íòã ïáééøùøàô ìàæ'î ïèòáòâ¨©©©

êàã èàä ,øúñà ú÷éãö éã ?úåøåã òâéãøòèòtù éã¨¨

ìàæ ñò æà ,ãåáë íòðòâééà øéà èðééîòâ èùéð øòëéæ©¨

òâéãøòèòtù òìà ïéà øëæ ïà øéà ïåô ïáééìáøòáéà©©

.úåøåã

ïò÷ïéà ïòååòâ äìéçúëì êàã æéà øúñà æà ,ïâàæ ïòî¨©¨

øòèàô øéà ïåô äîåúé à âéãðòééæ ,áöî ïâéøãéð à©©¨

øòèåî ïåà("íàå áà äì ïéà éë")èàä ,ïâòååèñòãðåô ïåà ,¨

ïáéåäøòã æéà éæ ïåà ïôìàäòâ øéà øòèùøòáéåà øòã¨

åö ïåà ,éãîå ñøt ïåô ïéâéðò÷ éã ïøòåå åö ïøàååòâ¨

זאגט .ג  גמרא כט .)די אז(תענית רב , פון נאמען אין געזאגט האט  שילת בר שמואל  רבי פון זוהן דער יהודה רב ַָָָָ

אדר, חודש אן קומט עס  ווען אזוי פרייען, צו זיך פארמינערן מען דארף אב חודש קומט  עס  ווען ווי ïַַָונקט

וואס שילת, בר שמואל  רב דורך געווארן געזאגט  איז מאמר דאזיגער  דער  בשמחה. זיין  צו פארמערן מען ַַָָָָדארף 

ברק  בני אין תורה געלערנט האט און המן פון אייניקל  אן געווען איז  יעקב")ער "עיון פון  גירסא די לויט  צו: זעהען (סנהדרין  . ַָ

די  אין דערמאנט  ווערן ווערטער זייערע וואס  תנאים געווען זענען אייניקלעך המן 'ס אז  דעם, פון קלאר דאך ַָָָמיר

ברייתות.

דאך ד . איז  המן ווייל מינוט, יענע  פאר נאר אזוי, געטראכט  נישט  האט  רשע דער  אז  זאגן, צו  סברא א ַַַַַָָָָס'איז 

אין  מצב שווערן זיין צוליב נאר אויבערשטען, דעם  אין געגלייבט נישט האט  ער אïיקורס , גרויסער  א ַָָגעווען

מינוט  פערד)יענע  קעניגליכן אויפ'ן מרדכי ארומפירן געדארפט האט ער די (ווען אויך געדאנקען  זיינע אין אדורכגעלאפן איז  ַַַַָָ

מחשבה וועלט )דאזיגע  די פירט וואס באשעפער  א דא ס'איז צו(אז געווען זוכה דעם צוליב ער האט  פונדעסטוועגן, און , ַַַָָָָ

מחשבה, גוטע  א האט  איד א ווען  אז מער, מאל  טויזנט  וחומר, קל  א געוויס אוודאי דאך איז שכר, גרויסן ַַַַַַַָָָאזא

דערפאר . שכר גרויסן א גאר  ער ַַַָבאקומט 
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äéìë úøéæâ à ïåô ìàøùé ììë õðàâ øòèòtù ïòååòèàø©©©

úåøåã òìà øàô èìàååòâ øúñà èàä ñàã èà .ì"çø¨¨¨¨©©

ïéà ïìàôðééøà èùéð øàè ùèðòî øòã æà ,ïñéåå åö©¨©©

êéæ øò ïò÷ ,ïøòìòô òðééæ òìà èéî ìééåå ,å"ç ùåàé©

.âøàá õétù íåö ïëééøâøòã ïåà ïáééäøòã©

תפילה דורך אויבערשטן  מיטן  פארבינדן זיך  - בתחתונים  ַדירה 

äúàåêæ úéæ ïîù êéìà åç÷éå ,ìàøùé éðá úà äåöú
ãéîú øð úåìòäì ,øåàîì úéúë(ë ,æë).

èâàæ"ìàåîù éøáã" ìòá ÷"äøä ,éáø øòîéðàìñ øòã ¨¨

ò"éæøòã ,ïåæ ïééæ ïåô ,"íäøáà úéá" øôñ ïéà èâðòøáòâ)

(äåöú 'ô ,ò"éæ éáø øòîéðàìñ øòâéãøòèòtùéùàø æéà ä"åöú , ¨

ì"æç éã ìééåå ,òéùåú'å áéù÷'ú ìã'ä ú÷ò'ö ,úåáéú
ïâàæ(:æò úåáåúë)éëåî" ïèøàñ 24 àã ïòðòæ ñò æà ¨©¨¨

"ïéçù(ì"çø ïéçù à èéî òðòâàìùòâ)ä"ò åðéáø äùî ïåà , ¨©

."ïéçù éëåî" òìà éã ïåô øòðòì÷ ïèìàäòâ êéæ èàä¨©©

¯ äâøãî òëéåä ïééæ õàøè ¯ èàä äùî ,èñééä ñàã¨¨¨

øòã éåå ,"ïéçù éëåî" 24 éã ïåô øòðòì÷ ïèìàäòâ êéæ©

èâàæ ÷åñt(â ,áé øáãîá)ìëî ãàî åéðò äùî ùéàäå" ¨

."äîãàä éðô ìò øùà íãàä

õàøèêéæ ä"ò åðéáø äùî èàä ,úååéðò ñéåøâ ïééæ ¨¨

.ïòèùøòáéåà íåö ïèòá ïåô ïèìàäòâ÷éøåö èùéð©

èàä ,äìéôú ïééæ åö ïòîå÷ðà èôøàãòâ èàä'î ïòåå¨©¨¨

øò ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã ïèòá åö è÷øàèùòâ êéæ øò©

æéà(ìâòä àèç ï'ëàð)úåøéñî óéåà èééøâ ïòååòâ åìéôà ¨©

"úáúë øùà êøôñî àð éðçî ïéà íàå" :ïãéà øàô ùôð©

(áì ,âì úåîù)ìçåî èùéð æéà øòèùøòáéåà øòã áéåà .
åö è÷òîòâñéåà èééøâ øò æéà ,ïãéà éã ïåô äøéáò éã
øàô øàð èùéð .øôñ ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïøòåå¨©

:ãéçé à øàô êéåà øàð ,ïèòáòâ øò èàä ìàøùé ììë¨¨©©

,íéøî ,øòèñòååù ïééæ øàô ïòååòâ ììtúî èàä øò¨©

"äì àð àôø àð ì¯à"(âé ,áé øáãîá).

óéåà."ìàøùé éðá úà äåöú äúàå" :÷åñt øòã èâàæ íòã¨

ïéà æéà øò áéåà åìéôà æà ïñéåå óøàã ãéà øòãòé©©

øòâéãîéøàáøòã øòñéåøâ øòã ìéåå ,áöî ïâéøòãéð à©©

ìàæ ùèðòî øòã .äìôú ïééæ ïøòä ,ìîéä ïéà øòèàô¨¨

äúàå" ìééåå ,"úååöî ïåô íéøà êàã ïéá êéà" ,ïâàæ èùéð¨¨

òéùåú'å áéù÷'ú ìã'ä ú÷ò'ö ¯ "ä"åöúה.

øòã"íéøùé úìéñî"(èé ÷øô)ïéðò íòã ïâòåå èáééøù
íééá ïèëàøè óøàã ùèðòî øòã æà ,äìôú ïåô©©©

ïñéåøâ íòã øàô ììtúî àã æéà øò æà ,ïòðòååàã©©¨©

éåå ,àåä êåøá ùåã÷ä íéëìîä éëìî êìî øòã ,âéðò÷
ïà èâàæ àðú øòã(:çë úåëøá)òã ,ììtúî äúàùëå" ¨¨

,èñðòååàã ïåà èñééèù åã ïòåå ..."ììtúî äúà éî éðôì©

èñééèù åã .èñðòååàã åã ïòîòåå øàô ïñéåå åèñìàæ¨©©

"èñìãðàä" åã ïåà ,àåä êåøá øòôòùàá ïñéåøâ íòã øàô©©©

יענעםה . פון  ישראל  גדולי האבן פערד , אן פארט וואס באן, די געווארן  ערפונדן ס 'איז  מ 'האטווען אז געזאגט , דור ַַָָָָָָָ

מינוט, יעדע  טייער  האלטן צו  וויסן זאלן מיר אז  ה', עבודת אין לימוד  א לערנען צו אונז  הימל , פון געשיקט ַַַָעס 

מיט פארן נישט מער מען קען מינוט, א מיט אפילו באן די מ'פארש ïעטיגט אויב אז  מען, זעהט באן א ביי ַַַַַַָווייל 

איד. א פון לעבן  אין מינוט , יעדע  פון חשיבות דאס  מען זעהט דעם  פון באן. ַַָדי

צווייטן, צום ארט איין פון מעלדונגען וויכטיגע שיקן אנגעהויבן מ'האט און טעלעגראמעס , די ערפונדן מ'האט ַָָָָווען

צדיקים די האבן סכום, שיינעם א באצאלט  מען האט אות יעדן פאר און ïרייז, טייערן א געקאסט האט ַַַַָָָָָָוואס

מויל . מיט'ן ארויס  זאגט  מענטש דער וואס אות , יעדן פון וויכטיגקייט  די מיר לערנען טעלעגראם פונעם  אז ַַַָָָגעזאגט ,

געקענט שוין האבן מענטשן וועלכן מיט טעלעפאן, זיך רופט  וואס וואונדער דער אויפגעקומען  איז ָָָש ïעטער,

לערנען  טעלעפאן פונעם אז  געזאגט, זי"ע  חיים" "חפץ  דער  האט דאן לים . מעבר אויך - ערטער ווייטע  צו  ַַָָָרעדן

וואונדערן  נישט  אוודאי זיך מיר זאלן אזוי, אויב אוועק . ווייט  הערן מ 'זאל  און  דא, רעדן און  שטיין מ 'קען אז  ַַַַָָָמיר,

עולמות  אלע  אין  געהערט  ווערט עס און וועלט, דער אויף ווארט א זאגט מענטש  דער  וואס  תפילה, פון כח ַַָָָאיבער'ן

העליונים .

דער אויפגעקומען ס'איז  און ווייטער, נאך  דערגרייכט  פארשריט  טעכנאלאגישער  דער האט דור, אונזער ָָָָָאין

טעלעפאן")"ïלאפון " טעלעפאנישע("סעליולאר  די פאר "פעדימער" עלעקטרישע די האבן נישט מער שוין מ 'דארף . ַַָָָָ

היים-טעלעפאנען)פארבינדונג די ביי  פון (ווי חלילה אïגעריסן זיך ש ïירט וואס מענטש  דער אפילו אז אונז, לערנט דאס  . ַַָָָָ

צום איינער אויך דאך רעדן מענטשן ווייל האנט , זיין אין התפילה כח דעם נאך ער האט תורה , זיין און ַַָָָבאשעפער

זיי... פארבינדן וואס "פעדימער " שום  אן ַַָָאנדערן,
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נישט אינגאנצן איז  ער אז ש ïירט ער און שול  אין שטייט  ער ווען חיזוק  שעïן מענטש  דער קען  דעם ַַפון

מענטש דער אז  אבער וועלט ... גאנצער דער  אין ארום שוועבן  הארץ  און מח זיין ווייל  ארט , דעם צו ַַַַַָָָ"באהאפטן"

אויבערשטער . דער איהם העלפט  אויבערשטען, דעם  ביי רחמים בעט  ער און קול  זיין אויף הייבט

דאס אז וויסן  ער זאל  ה ', עבודת אין שטערונגען און מניעות האט  ער  אז  זעהט מענטש  דער  אויב ַַָָָאדרבה,

"דערווייטער חלילה  איז  ער אז  נישט נאנטשאפטווייזט שטארקע  זיין אויף ווייזט עס  אדרבה, נאר באשעפער , פון ט " ַַַַָָ

אויבערשטען. דעם צו

ווייטן  א אין זון זיין געשיקט האט מענטש  א זי"ע , הקדוש טוב שם בעל  פונעם משל  דער  באקאנט  איז ַַַַָעס

און  וועג, אין ארויסגעלאזט זיך זון דער  האט  געשטאלט. קעניג'ס דעם  זעהן זאל  ער ïאלאץ , קעניגליכן צום ַַַַָָָוועג,

א  פון צייכן א נישט  אפילו און ïאלאץ , דעם  נעבן דערזעהן נישט זיך האט  ער אבער טעג, גאנצע געגאנגען ַַַַַַַָָאיז 

האט ער  אבער אהיים , אומקערן זיך וועגן געטראכט אפילו שוין  האט ער אויגן. זיינע  פאר נישט  זיך זעהט  ïַַַַַַָָָאלאץ ,

זיין  צו  נאנט  גאר  מסתמא שוין ער איז  וועג, ווייטן אזא געגאנגען יא שוין איז  ער אויב  אז  געשטארקט, פארט  ַַַַַָָָָזיך

ווייטער . געגאנגען איז  ער און ַציל ,

איהם ס'איז  שווערדן. אויסגעשטרעקטע מיט  שטייען  סאלדאטן טויזנטער  טומל , א געזעהן  ער האט  ïַַָָלוצלינג

א  מיט  און טאטן, זיין צו  אהיים צוריקגעלאפן ער איז  ציטער, און בהלה  גרויסע א מיט  און ïחד, א ַַַַַַַָבאפאלן

דער אז און  געהאט, האט  ער וואס שוועריגקייטן די וועגן טאטן זיין דערציילט ער האט  געוויין, פון קול  ַַַָָָגעשטיקטן

זיין  האט ïאלאץ ... א און קעניג א פון צייכן א געזעהן נישט  האט ער אומזיסט. געווען איז  הדרך טלטול  ַַַַַַָָגאנצער

טאן: ווייטאגליכן א מיט געזאגט איהם  ַָָָָפאטער

דער וואו ארט צום אנגעקומען שוין דאך ביסטו שוועריגקייטן, אלע  אדורכגעגאנגען יא שוין ביזט דו אויב -ַַַָָָָ

איז סאלדאטן, טויזנטער  פיהל  אזוי געזעהן האסט דו  וואס  דאס צוריקגעקומען? ביזטו פארוואס זיצט. אליין ַַַַָָָָָקעניג

קעניג. דעם באוואכן און היטן זיי ווייל  קעניג, דער  זיך  געפינט  דארט אז סימן א געווען נאר ַַַַָָָדאך

שווער ווי ש ïירט ער  און נסיונות, אין אן זיך שטרויכלט  מענטש דער ווען  דייקא פארשטענדליך, איז נמשל  ָדער

גרויסער דער  זיך געפינט דארט דייקא אז  וויסן מיט'ן  שטארקן, זיך  ער זאל עבודה , זיין פארצוזעצן איהם פאר ַַַָָָס 'איז

הוא. ברוך  הקדוש המלכים מלכי מלך דער - קעניג

ïסח, "סדר-נאכט " א ביי זיין צו פארגליסט זיך האט  גוי א משל: אנדערן אן צו ענין , דאס שטעלן-צו ַַַַַַַָָאנדערע 

זיי  קעניג. פונעם קינדער - מלכים" "בני ווי אנגעלעהנט זיצן אידן אז  געהערט האט  ער ווייל  היים, אידישע א ַַָָאין

גוי  דער  האט  וואס  אלזא, וואסער. ווי  דארט זיך גיסט וויין און מאכלים , געשמאקע  אנדערע און פלייש, פיש, ַַַַָָָָעסן

אין  געגאנגען ער איז  ביינאכט, ïסח קליידער. אידישע אהנטוענדיג איד , א אלס פארשטעלט זיך האט  ער ַַַַַָָגעטוהן?

צו איינלאדן איהם שול , אין 'באלעבאטים ' די פון איינער  וועט  מעריב, תפילת נאך אז  האפענונג, דער  מיט  ַַַַָָשול ,

סדר . צום איינגעלאדנט טאקע איהם האט שול , אין אידן די פון איינער הוה, וכך אהיים. ַַַָזיך

הויז , אין אריינקומענדיג איד. דעם מיט  אהיים  געגאנגען גוי  דער  איז  איבערראשונג, און  ערווארטונג  גרויס ַַַַַמיט

דערקוויקט זיך האט ער שטוב. גאנצע די פארשיינט האבן וואס לעכט  די פון אויגן, די אין  געווארן לעכטיג איהם ַַָָָָאיז 

א  ביז אז זיכער, געווען  איז  ער  און נאזלעכער , זיינע  אין אריין זענען וואס  מאכלים , בא'טעמ 'טע  די פון ריח ַַַַָָמיט'ן 

בשעתו". שלמה  "סעודת א דערלאנגען איהם מען וועט צייט  ַַקורצע

ורחימו", "בדחילו קידוש געמאכט צוערשט האט ער סעודה . די מיט אנגעהויבן נישט אבער  האט  באלעבאס ַַָָָָָדער

וואס וויין דאס  איז  דאס  אז  זיכער, געווען איז  גוי דער כוסות. פיר די פון בעכער ערשטן דעם  אויסגעטרינקען ַָָָאון

ווי  זעהענדיג  געווארן אבער ער  איז אנטוישט ווי סעודה . די עסן מען גייט אט-אט אז און עסן, פאר 'ן ַַַָָָָמ 'טרינקט 

איינגעטינקען  כזית, א ווי ווייניגער כר ïס , שטיקל  א איינעם יעדן פאר געגעבן  מ 'האט  און הענט , די זיך ַַַַָמ 'וואשט 

ביז עניא", לחמא "הא פון הגדה , די געזאגט צייט, שעה א פון במשך מען האט דערנאך און זאלץ-וואסער, ַַַָָָאין

אויס ... גייט ער ווי געשïירט  גוי דער האט צייט , גאנצער דער פון במשך ישראל ". האט "גאל  ער  אז אïגערעדט  (שוין ַַָָָ

געזאגט ) האט משפחה אידישע די וואס ווארט א אפילו פארשטאנען אויסגעווארטנישט  און איינגעהאלטן , פארט  אבער זיך האט  ער . ַַַַַַָָָָָָָ

הגדה . די זאגן ענדיגן מ 'וועט  ָביז 

צו אנשטאט אבער סעודה. די  פאר הענט, די וואשן זיך מ 'גייט  אז  אויסגערופן  באלעבאס דער האט סוף, ַַַַָָָָצום

הא  גוי דער  מצה... שטיקל  צובראכן  א באקומען יעדער  האט חלה , גרויסע א הויז-געזינדט זיין פאר בלית טיילן ט, ַַַַָָָ
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אנשטאט אבער פלייש , און פיש די דערלאנגען מ'וועט ביז  צוגעווארט און געדולד, מיט אנגעגארטלט זיך ַַַָָברירה,

אויפגעשטעלט זיך גוי דער האט פאר, קומט  דא וואס זעהענדיג "כורך"... און "מרור", געגעבן גאר  איהם מען האט ָָָָָָדעם,

וועלט די "ïא "נארן וועלכע אידן, די אויף  געבייזערט זיך  האט  ער הויז . פון ארויסגעלאפן איז און  כעס , א ַַַָָָמיט

סעודה ... פעטע  א ביינאכט ïסח  עסן זיי אז ליגן, זאגן ַַַָאון

א  נאך געווארט און געשטארקט  זיך וואלט גוי קליין-קע ïלדיגער נארישער, דער  אויב אז ïשוט, דאך ַַַַַָָָס 'איז

דער איז  - צייטן שווערע - "מרור" נאך נאר  ווייל טיש , אויפ 'ן מטעמים אלע  דערלאנגט  איהם  מען וואלט ַַָָָמינוט ,

הימל . פון אור אן מיט עורך", "שולחן צו זוכה  ַמענטש

אין ו. ישיבה דער אין אריינגעקומען אמאל  איז  והמצוות, התורה שמירת פון ווייט געווען ליידער איז וואס  איד ַַַָָא

איז ïארשוין דער  ווען דאווענען. אינמיטן געהאלטן האבן ישיבה  דער פון תלמידים  די ווען חסידים ", ַַַָ"כפר

ער האט ישיבה. אין געזעהן דא האט ער  וואס געפרעגט, איהם תלמידים  די  האבן ישיבה, פון ַַָָָָָארויסגעגאנגען

מאכן  און צוריק , און אהין זיך שאקלען תלמידים  די ווי צוגעקוקט זיך  און געשטאנען בין "איך ַַָגעענטפערט,

וואס 'אלטן' דעם געזעהן און אומגעקוקט, גוט אבער זיך האב איך קערïער . זייער מיט  באוועגונגען ַַַָָָפארשידענע 

מזרח -וואנט ביים געשטאנען ישיבה )איז  דער  פון  משגיח דער  זצ "ל, לוïיאן  אלי' רבי הגה "צ געווען איז אויסגעזעהן (דאס האט  עס און , ַַַָָ

דאווענען! איד א דארף  אזוי אט  עמיצן...". מיט רעדט  און שטייט ער  ַַַַָווי

איהםז . מען האט  שידוכים, פון עלטער צום  געקומען איז  זצ"ל , רוקח מרדכי רבי הגה "צ רב, בילגערייער דער  ָווען 

במקום וגדולה  "תורה  פון בחינה  א געווען ס'איז  וואו מש ïחה, מיוחס 'דיגע רייכע  א מיט שידוך, א ַַַָָאנגעטראגן

רבא  דער אז  געמיינט  האבן זי"ע, מהרי"ד  הרה "ק רב בעלזער  פריערדיגער דער טאטן, זיין פון מקורבים  אלע  ַַַָחד ".

שידוך. צום  "צוכאïן" זיך  ַוועט 

וויל ער אז  צוגעבנדיג, שידוך, דעם  טוהן צו אïגעזאגט  זיך  רב בעלזער דער אבער האט  וואונדער, אלעמענ'ס ַַָָָָצו

דער בריווח. עסן צו  ברויט האט ער אז וויסן מיט 'ן אינדערפרי, יעדן  אויפשטיין זאל זון געראטענער זיין אז  ַַָָָנישט

געזאגט: האט רב ָָבעלזער 

ער אויבערשטען , דעם ביי  בעטן דארפן שטענדיג  זאל ער און ïרנסה, ווייניגער האבן ער זאל ענדערש אדרבה, -ַָָָ

דער וועלטן. אלע פון באשעפער  מיט 'ן קשר א האבן שטענדיג ער וועט אזוי ובהיתר . בהרחבה שïייזן איהם  ַַַַָָזאל 

זאגט מדרש דער ווי איהם, צו צוגעבונדן זיין שטענדיג זאל  מענטש  דער אז וויל, ו)אויבערשטער פי"ג, "התאוה(במדב "ר ַָָ

וועלט . דער אויף  וואוינונג א האבן צו געגליסט  האט אויבערשטער דער  בתחתונים ". לדירה הוא ברוך ַָָהקדוש 

ברענגט ח . זצ"ל  חיד"א סק "ב)דער צח, סי' או"ח  ברכה ", "מחזיק  ווערטער(ס' די מ 'זאגט ווען אז  אריז "ל , פונעם נאמען ַָָאין

ער זאל  אזוי און "רש", א און "דל " א ווי  באטראכטן זיך  איינער יעדער  דארף  שחרית, תפילת ביי דלים" ַַַַַַָ"ועוזר

עשרה . שמונה תפילת דאווענען און ַשטיין

יועץ" "ïלא דער אויך זאגט כניעה )אזוי געדאוונט(ערך האבן אידן ערליכע  גרוïע א אז ïאסירט, האט אמאל אז  , ַַַַַַַָָָָ

איז געדאווענט  האבן זיי וואס  תפילה די אז  הימל, פון וויסן געלאזט  זיי מ 'האט און כוונות, געהויבענע  גאר ַַָָָָָמיט

אן  באקומען שיער זיי האבן הכנעה , נויטיגע  די געהאט נישט האבן זיי וויבאלד נאר וואונדערליך, געווען ַַַַַָָָטאקע 

ווערן  געראטעוועט  אלע זאלן זיי אז  געשיצט, האט  זכות זיין און הכנעה , געהאט האט  זיי  פון איינער  בלויז  ַַַַָָָעונש .

עונש . פונעם 

ער ווען אז  דערציילט, זי"ע, מנחם" "פני בעל  הרה"ק  רבי, גערער  דער האט  הכנעה , פון  מדה  די וועגן  ַָרעדנדיג

בעל  הרה "ק רבי, גערער אלטער דער פאטער , זיין האט  קינד, א געווען געפרעגטאיז אמאל  איהם זי"ע , אמת" "אמרי ַַַָָָ
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ïòî óøàã àìéîî ïåà ,èìòåå òöðàâ éã èøéô øòôòùàá©©©

øòáéøòã .èéé÷âéðééì÷ à åìéôà ,êàæ òãòé ïèòá íäéà ééá©©©

íäéà èéî ïãðéáøàô êéæ ïåà ,íäéà åö ïòîå÷ øò óøàã©©

åö èðàð êéæ èðéôòâ øò æà èæééåå ñàã .äìéôú êøåã¨©¨

.ïùéðòôøòãàá òðééæ òìà íäéà ïåô èòá ïåà ,íäéà©©

ïâòååèâàæòâ ì"æç ïáàä íòã(æ ,â"ô ø"á)äååàúð" ¨¨

."íéðåúçúá úåôúåù åì úåùòì àåä êåøá ùåã÷ä
à ïëàî åö èñéìâòâ èàä ,ìåëéáë øòèùøòáéåà øòã¨©©

.èìòåå øòã óéåà ïùèðòî éã èéî "úåôúåù"

נישט זיך מישט  ער איז: איד א פון נאטור די - זך  זית  ַַשמן 
אויס

åç÷éåøð úåìòäì ,øåàîì úéúë ,êæ úéæ ïîù êéìà
ùøãî øòã èâàæ .ãéîú(àñ ,å"ìô ø"îù)ìéåà , ¨

ñéåà èùéð ìàîðéé÷ êéæ èùéî ñò æà ,øåèàð à èàä¨©©©¨

éåæà .ïáéåà óéåøà èîéååù ñò øàð ,÷ðàøèòâ à èéî©©¨©©

éã èéî ñéåà èùéð ìàîðéé÷ êéæ ïùéî ,ïãéà éã êéåà¨

.ì"ëò ,íéåâ

ïâàæïòååòâ æîøî ì"æç éã ïáàä àã æà ,íéøôñ éã ¨©¨¨

øòãòé æà ,ïäåè åö äáåùú âòåå à ùèðòî ï'øàô©©©

øò ïåà ,èøòèééååøòã ïøàååòâ æéà øò áéåà åìéôà ,ãéà¨

øòáà ,ì"çø äèî äèî ïìàôòâ æéà øò æà èøétù©©¨

÷éøåö øò ïò÷ ,óéåøòã êéæ ètàë øò ïòåå ãìàá©©

êéæ èùéî äîùð òùéãéà à ìééåå ,ïáéåà "ïòîéååùôéåøà"©©

äáåùú âéáééà ïò÷ øò .å"ç äàîåè éã èéî ñéåà èùéð
."àéìòî äáåùú" à ïäåè©

êéåà"úéúë" ïåô äðéçá øòã ïéà æéà ùèðòî øòã áéåà
úåìéôð ïåà úåøéáò èéî ïëàøáåö ïåà ètàì÷åö ¯©¨

ïééà ïéà æà ,âðåðòôàä èéî ï÷øàèù êéæ øò óøàã ,å"ç©©¨©

,ïééìà ïòðééù åö ¯ "øåàîì" ïòîå÷÷éøåö øò ïò÷ èåðéî©

.èìòåå òöðàâ éã ïòðééùøàô åìéôà ïåà©©©

øòãïøòéåè éã æà ,ùèðòî íòã ïãòøðééà ìéåå òøä øöé©

øàô ïñàìùøàô ,ñçå äìéìç ,ïòðòæ äáåùú ïåô©¨©

äáåùú ïåô ïøòéåè éã æà ,ïò÷ðòãòâ ïòî óøàã .íäéà©©

ïòîòð ìéåå ñàåå ùèðòî øòãòé ïåà ,ïòôà âéãðòèù ïòðòæ¨¨

.ïòîòð ñò ïåà ïòîå÷ ïò÷ ,"äáåùú ìòá" ïåô ìåèéè íòã
,âéãðòèù øàð ,âòè í"éááåù éã êàð ,èöòé øàð èùéð¨¨¨

,íéùòî òðééæ òìà óéåà ïäåè äáåùú ùèðòî øòã ïò÷©

éã ïåô ïééæ ùàééî èùéð ìàîðéé÷ êéæ øàè'î ïåà¨¨

ïòåå ,èöòé ìòéöòôñ ïåà ,ïäåè åö äáåùú èéé÷ëéìâòî
ìåò íòã ïééæ ìá÷î åö ìàîàëàð ïòååòâ äëåæ ïáàä øéî
."åìáé÷å åîé÷" ¯ íéøåôä éîé éã ïéà úåöîäå äøåúä

øòã,ò"éæ "ìàøùé úéá" ìòá ÷"äøä ,éáø øòøòâ
æéà íéøåëéá ïåô äùøt éã æà ,ïâàæ èâòìô¨©

äøåú øòã ïåô óåñ íééá ïøàååòâ èìòèùòâúùøt ïéà) ¨

(àáú éëùèðòî øòã êéåà æà ,ïòðøòì åö æðåà éãë ,©

"óåñ" íééá äìéìç èìàä øò æà êéæ ééá èøétù ñàåå¨©©

ïöðàâðéà ,äìéìç ,øò èøòåå èà¯èà æà ïåà ,äøåú éã ïåô©¨¨©

êàð äáåùú ïåô âòåå øòã æéà ,äøåú éã ïåô ïñéøòâtà̈¨

êéæ óéåà ïòîòð øàð óøàã øò .íäéà øàô ïòôà õìà©¨©©¨

.úåùãçúä òùéøô à èéî ïòééðàá êéæ ïìòåå åö©©

ñàã¯èà:íéøåëéá ïåô äåöî éã ïåô ãåîéì øòã æéà ¨¨

ïòðòæ ñàåå èëåøô èéî ééðñàãðåô ïáééäåöðà̈¨¨

íòìà ïåô ïñòâøàô ìàæ ùèðòî øòã æà ,èâéèééöòâ©¨©©

èééäðòâðàâøàô øòã ïéà íäéà èéî èøéñàt èàä ñàååט. ¨¨©©©

êàðåîöòáå åãåáëá øòèùøòáéåà øòã áéåà êéåà :øòî ¨

éã èùéð øòî èàä øò æà ,ùèðòî ï'øàô èâàæ¨©©¨

ïסוק יב)אויפ'ן כח, זענען (בראשית הימלען די פארשטיין, מען דארף  השמימה". מגיע וראשו ארצה  מוצב סולם ַַ"והנה 

ווייך וואסער)דאך  און פייער פון  געמאכט זענען זיי וואס(ווייל אויף און געשטאנען, לייטער דער איז  אזוי ווי אזוי, אויב , ַַַַַָָ

אנגעלענט? זיך ער ָָהאט 

פארגעזעצט: אליין האט ער נאר ענטפערן, מנחם פנחס  יונגען דעם זון, זיין געלאזט  נישט האט אמת" "אמרי ַָָָָָדער

מלאכים די אז זאגן, מען מוז  אויך הימל . דער ווי לייכטער און ווייך  געווען איז  לייטער דער אז  זאגן, מען ַַָָ"מוז

לייטער "... דער ווי ווייכער און לייכטער  געווען זענען לייטער, פונעם אראïגעקומען און ארויפגעגאנגען  זענען ַַַָָוואס

פון  ï טרע די אויף ארויפצופליען כדי ווייל  גרינגער", מען איז  הימליש , מער "וואס אז  מיר , לערנען דעם ַַָפון

שטעקעלע "... א ווי "ווייך זיין מען דארף ַַקדושה ,

אפי'ט. אפשטעל . אן אן אנגיין, שטענדיג דארף עמלק  קעגן מלחמה די געזאגט , אויך האט  ישראל " "בית ַַָָָָדער

זיך  ער  דארף  הרע, יצר מיט 'ן מלחמה דער אין געפאלן איז  און געווארן נכשל חלילה  איז מענטש דער  ַַָאויב 

מצב . פריערדיגן זיין צו  צוריקצוקומען ïרובירן און ַשטארקן
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à õìà êàð øò èàä ,ïäåè åö äáåùú èéé÷ëéìâòî¨¨©©úåìàù øôñ ïéà èééèù ñò éåå ,äáåùú øàô âðåðòôàä¨©

ער לייגט" "אמאל  אויסשïראך: אידישן א מיט "עמלק ", ווארט  דעם  אין רמז  א געזאגט האט יצר)ער  מיך (דער  ַַַַָָָָ

א  מיט גיין נאר  נפילות, די פון זיך  ביי פאלן צו  נישט  איז , עיקר  דער ...ïארא איהם  איך לייג" "אמאל  און ,ïַַַַַָָָָארא

מלחמה . קומענדיגע די צו ַשטארקייט

פו זיין זאל  מענטש דער  אז  איז , עיקר מצוהדער  יעדע  מיט פרייען זיך זאל  ער און דקדושה, "חיות" מיט  ל  ַָָ

זיין. צו  מקיים זוכה איז  ער  ָוואס

זי"ע  טשעכאנאווער אברהם'לע רבי הרה"ק  צו געזאגט  אמאל האט איד דאברהם")א "צלותא אין (בעל בין "איך : ַַַָָָָ

אויבערשטען  דעם דין - איר ווי אזוי - איך  אויך יונגערהייט . געלערנט צוזאמען האבן מיר זענט, איר ווי עלטער ַַָזעלבן

רבי, א געווארן איר  זענט פארוואס אזוי, אויב איר . ווי אזוי לערנען אויך קען  איך מעגליכקייטן. מיינע  אלע ַַַַַָָמיט

אלעמען...". מיט גלייך  דאך כ 'בין פריער. ווי אזוי מענטש, ïשוט 'ער א געבליבן בין איך און אידן, עדה  אן פון מנהיג ַַַַַא

וואס לעבן, אייער אין פרייד גרעסטע די געהאט  איר האט  "ווען געפרעגט , איהם  רבי טשעכאנאווער דער ַַָָָָהאט

געוואונען  ער האט צוריק  צייט א אז  געענטפערט, איהם יענער האט פרייען". צו זיך שייך נישט  איז דעם פון ַַָָמער

זאל ער נישט  געדענקט  ער אז פרייד, פיל  אזוי פארשאפט  איהם האט דאס  און  רובל , טויזנט  צען פון "לאטא" ַַַַַָָָָָא

געזאגט: איהם און פארטראכט, זיך רבי טשעכאנאווער דער האט דעמאלטס . ווי אזוי לעבן אין געפרייט  זיך ַַַַָָָָָהאבן

געהאט נישט פריער  קיינמאל  האסט דו דעמאלטס ... ווי געפרייט  אזוי נישט  זיך פריער קיינמאל האסט  דו  אה... -ַַָָָָָָ

ווערט תפילין, הייליגע די לייגן צו האנט  מיין אויס  שטרעק  איך ווען טאג יעדן אז  זאלסטו, וויסן שמחה ... ַַַַָָאזא

דיין  ווען געשפירט  האסט  דו וואס  שמחה די  ווי מער מאל  טויזנט  שמחה , מיט איבערגעפילט אזוי  הארץ  ַַָָָמיין

'לאטא'... אויפ 'ן אויפגעקומען  איז  ָָָנאמען

רבי'ן: טשעכאנאווער צום  געזאגט  ער האט  געהערט , דאס  האט איד דער  ַָָָָָווען 

רבי... א זענט איר רבי... א טאקע זענט איר אה, -ַַַָ

זוועהיל  שטעטל  אין איד א געקענט האט  ער  אז  געזאגט, האט זי "ע זוועהילער  שלמה'קע  רבי הרה"ק  (אין אגב, ַַָָָ

רשעיםרוסלאנד) די וואס  הנאה  די ווי גרעסער געווען איז תפילין, געלייגט  האט ער ווען הנאה און פרייד זיין וואס  , ַָָָ

תאוות... נידעריגסטע זייערע נאך גיבן זיי ווען געקענט האבן, האב  "איך  זאגן, פלעגט  שלמה 'קע רבי הרה"ק  ווען אז באקאנט, איז (עס  ַַַָָָָ

זעלבסט ) זיך ווי אנדערן קיין נישט  געמיינט ער האט זוועהיל...", אין איד  .א ַַָ

געזאגט הנ"ל , זי "ע רבי טשעכאנאווער  דער  האט געברענג אויך ווערט ענליך זי"ע)(און גאון ווילנער פון נאמען אין די ט  אויף  ַָָָָ

זירא רבי אמורא דעם פון יד.)ווערטער נעכטיגט(ברכות וואס יעדער רע". נקרא חלום, בלא ימים שבעה הלן ָ"כל 

ער ווערט פארוואס פארשטיין, מען דארף מענטש . שלעכטער א – "רע " אנגערופן ווערט  חלום, א אן טעג ַַַַַָָָזיבן

צייט? וואך  א פון לויף  אין גע 'חלומ 'ט גארנישט  האט  ער  אויב "רע ", ַָָָגערופן

וואס אלעס אז  אויגן זיינע אין אויס  זעהט  שלאפט , מענטש  דער ווען געענטפערט, רבי טשעכאנאווער דער ַַַָָָָהאט

אויגן, זיינע  עפענט ער  און אינדערפרי , אויף  שטייט  ער ווען אבער ריכטיג, און אמת'דיג איז  חלום , אין זעהט  ָער

אלעם מיט  איז  זעלבע  דאס ממשות. א אן נארישקייטן, - חלום א ווי מער  נישט געווען איז  אלעס  אז  ער ַַַַַַָָזעהט

ïסוק  דער אונז ביי ווערן מקוים וועט  לעתיד, ווייל  וועלט , דער  אויף פאר קומט  א)וואס קכו, כחולמים",(תהלים "היינו ָָ

געווען  זענען וועלט )מיר דער  מ'זעהט(אויף וואס  חלום דער  אז  נאר, איז  חילוק  דער חלומ 'ען. וואס  מענטשן ַָָָווי

מענטש דער וואס  חלום דער  אבער שלאף, פון  אויף  מ 'שטייט ווען  אינדערפרי באלד זיך ענדיגט  שלאף , אין ַַָָָָביינאכט 

איינע גלייך "חלומות" ביידע אבער זענען באמת, יאר... 120 דויערט "וואך", איז  ער ווען וועלט, דער אויף  ַָָחלומ'ט 

חלום . א ווי מער נישט  באמת זענען וועלט  דער אויף  זאכן אלע  און אנדערן, ַַַַצום 

טעג זיבן פון לויף אין שלאפט  וואס מענטש דער אז זאגן, מיט 'ן מרמז  זירא רבי איז וואך)דאס  גאנצע  א (א אן ַַַַָָָָָָ

האט ער און - שבת אריינגערעכנט  - טעג זיבן אריבערגעגאנגען זענען עס  הייסט, דאס  נישט"חלום ", אינגאנצן זיך ַַַַָָ

פארדינט איינער  אזא הבלים". "הבל  - חלום א ווי מער  נישט  איז  אלעס אז  פארשטיין צו שלאף, פון ַַַַַַַַָאויפגעכאïט 

הייליגן  דעם אין כאטש  זיך דארף  מענטש  דער ווייל  מענטש , שלעכטער א - "רע " טיטול  מיט'ן ווערן צו ַַָָאנגערופן

וועלט . גשמיות'דיגער  דער פון העכער "טפח " א אויפהייבן זיך און  חלום, זיין פון אויפכאïן טאג, ַַָשבת'דיגן
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è"îéøäî úåáåùúå('ç 'éñ ç"åà)æéà'ñ ùèàë æà©¨

ìîéä ïåô "ìå÷ úá" à ïòâðàâòâñéåøà(.åè äâéâç 'éò) ©©©

"øçà" æà ,"øçàî õåç ,íéááåù íéðá åáåù"ïá òùéìà) ©

('éåáàáéåà ,ïâòååèñòãðåô ,ïäåè äáåùú èùéð øòî ïò÷
ïòîåðòâðà éàãååà ïòî èìàåå ,ïäåèòâ äáåùú èìàåå øò¨¨©¨

äáåùú ïééæי,"äáåùúä éðôá ãîåòä øáã êì ïéà" ìééåå ,
!äáåùú ïåô âòåå ïéà èùéð èééèù ,êàæ íåù ïéé÷©

ñàãàøîâ øòã ïåô øòèøòåå éã ïéà æîåøî êéåà æéà ¨

(.åô íéçñô),äùò úéáä ìòá êì øîàéù äî ìë"
øòã ñàåå ñòìà ïâìàô óøàã ùèðòî øòã ,"àöî õåç©¨©¨

ééâ" íäéà èâàæ øò ïòåå øòñéåà ,íäéà èâàæ ñàáòìàá©¨¨¨

ï'ôéåà æîøî æéà "úéáä ìòá" ."æéåä ïééî ïåô ñéåøà©
øòã óéåà ñàáòìàá øòã æéà øòëìòåå ,øòèùøòáéåà©¨

,ìå÷ ïééæ ïøòä åö áéåçî ïòðòæ øéî ïåà ,èìòåå øòöðàâ©
,äáåùú ïåô ùèðòî íòã ÷òååà ètåèù øò ïòåå øòñéåà©

ïåô ñéåøà ééâ ¯ "éúöéçîî àö" íäéà èâàæ øò ïåà¨©

"ñàáòìàá" øòã ìéåå úîàá ìééåå .äöéçî ïééîøòã) ¨¨

(øòèùøòáéåà.ïäåè äáåùú ìàæ ùèðòî øòã æà©¨

,äáøãàøòôòùàá íòðåô ïåöø øòöðàâ øòã æéà ñàã¨©©

,íäéà åö ïòééøù ìàæ ãéà øòã æà ,àåä êåøá©¨

ïò÷ êéà æà èâàæòâ èñàä åã ùèàë ,òèàè ,òèàè"©©¨¨¨©

êéà ìòåå ,ïâòååèñòãðåô ,äìéìç ïäåè äáåùú èùéð ïéåù
èùéð ïòåå êéà .ìåëéáë ïìéåå ïééã ïâò÷ ,ïäåè äáåùú

!.."øéã ïåô ïåô ïæàìëàð¨¨

éåæàì"æç ïåô øòèøòåå éã óéåà íéøôñ éã ïâàæúåëøá) ©¨

(.áì÷åñt ï'ôéåà(é ,áì úåîù)éì äçéðä äúòå"
æéà ñò ñàåå èùéð ïòåå ,èâàæòâ èàä åäáà éáø ,"'åâå¨¨¨

òëìòæà ïâàæ èùéð ïòî ïò÷ ,÷åñt øò'ùåøéôá à©¨©

àåä êåøá ùåã÷äì äùî åñôúù ãîìî" .øòèøòåå
èðøòì ÷åñt øòã ,"åãâáá åøéáç úà ñôåúù íãàë
íòã "ètàëòâðà" èàä ä"ò åðéáø äùî æà ,æðåà©¨¨©

ìåëéáë ïòèùøòáéåàíòã èëàîòâ ïáàä ïãéà éã éåå íòã êàð)¨¨©

(ìâòïééæ ééá øáç ïééæ ïà ètàë ùèðòî à éåå éåæà©©©¨

:ïòèùøòáéåà íòã åö èâàæòâ èàä äùî ïåà ,ãééì÷¨¨

æéá ,øéã ïåô ïæàìëàð èùéð ìòåå êéà ,íìåò ìù åðåáø"¨¨

"ïééæ ìçåî ééæ èñòåå åã(ïãéà éã)ééæ èòåå øò ïåà ,

דעמאלטס חלומות. זיסע  און גוטע  שלאף אין געזעהן נאכט  יעדע האט מענטש  א משל , א ספרים די זאגן ַַַָָָָאויך

שיינע מיט גוטן, אלעם מיט  ארומגענומען איז וואס  קעניג א ווי אדער עושר, גרויסער א אלס  געזעהן  זיך  ער ַַַַַָָָהאט

באדינער . מיט ארומגענומען - אלעס  ווי  מער  און  קליידער, הערליכע מאכלים , געשמאקע  ïַַַַַַאלאצן,

דו "וויבאלד  געפרעגט: איהם האט ער און פריינט, גוטער א זיינס איהם צו צוגעקומען איז טאג, געוויסן ַַַָָא

אזוי  שלאף ? אין טעג, דיינע פון טייל  גרעסטן דעם  נישט פארברענגסטו פארוואס חלומות, גוטע אזעלכע  ַַַַָָזעהסט

רייכטום !...". דיין פון געניסן קענען  מער דאך ָוועסטו

געענטפערט: איהם  החלומות" "בעל  דער ָהאט

איך  האב  וואס  ממילא, דמיון. א ווי מער נישט איז  עס  רייך. באמת נישט  דאך איך  בין  חלום , אין נאר! דו -ַַָָָ

פארגעניגנס? און דמיונות פאלשע מיט טעג מיינע פארברענגען  ַַַצו

געזאגט: איהם פריינט  זיין ָָהאט

אן  פון "דמיון " א ווי מער  נישט  פארגעניגנס  דיינע זענען  נישט , שלאפסט דו  ווען אויך  פריינט: טייערער מיין -ַַַָ

נצחיות. א זענען מצוות אירע און תורה די נאר  ממשות. קיין נישט האט  וואס  פארגעניגן, ַַָָָאיין-מינוטיגן

מהרש"א י. דער אויך זאגט  דארט )אזוי חגיגה , אגדות", וואלט("חידושי "אחר " אויב אז זאך , ïשוט'ע  א איז עס  אז  ַַַַַָָָ

האט עבירות זיינע  צוליב נאר  ליבשאפט , מיט  תשובה זיין אנגענומען אויבערשטער דער  וואלט  געטוהן, ַָָָָתשובה

טוהן. צו  תשובה - הימל  פון  התעוררות א - דלעילא" "אתערותא אן באקומען צו געווען זוכה  נישט שרייבט ער  (ענליך ַַַ

א') אות דפרקא", "אגרא ספה "ק אין  געברענגט  שלה"ק , .דער

מגילה דער אין הצדיק  מרדכי פון ווערטער די אין מרומז  אויך איז דאס אז  צוגעבן, יד)מ 'קען ד, "ריוח(אסתר ַָ

ליהו יעמוד דורך והצלה  תיקון א האבן קען - איד  - "יהודי" אנגערופן ווערט  וואס איינער יעדער אחר". ממקום ַָָָדים

וואס קול " "בת א ארויס  ס'איז  וויבאלד וואס אחר, פון ארויס זיך  לערן אחר ", "מקום האסטו, ראיה  א ַַַַַָָָתשובה .

אפען  געבליבן זענען תשובה  פון טויערן די אבער מאחר", חוץ  שובבים בנים "שובו הימל , אין אויסגערופן ָָָהאט

צובראכן  זיין  אנגענומען אויבערשטער דער וואלט  טוהן, צו תשובה  שכל  געהאט  וואלט  ער אויב און איהם , פאר ַַָָָָאויך 

טיפן  אין ליגט וואס  - ïארשוין נידעריגסטער  דער - שבïחותים" "ïחות א אפילו אז  דעם פון מיר זעהען ַַַַַָהארץ ,

תשובה . דורך מהות, גאנצן זיין  ענדערן און באנייען זיך קען רח"ל, עבירות פון ַַגרוב
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ñàåå ñàã ïãéà éã øàô ïééæ ìçåî êéà ìòåå ,äáåùú©¨¨

.ìâò íòã èëàîòâ ïáàä ééæ¨©

וועסטו נאכדעם אויב  צובראכן  זיין  נאר מ 'מעג - למאור ָָכתית 
שיינען

øéîäøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ïòðòééì(äì ,çë)òîùðå"
àìå åúàöáå ,'ä éðôì ùãå÷ä ìà åàåáá åìå÷

ò"éæ "øôåñ íúç" ìòá ïåàâ øòã èâàæ ."úåîéúøåú") ¨

(ç"ö÷ú ìåìà ê"æì ùåøã ,íéáöð ,"äùîà èâàæ ï"áîø øòã ,¨©

ïéà ïòîå÷ðééøà óøàã ìåãâ ïäë øòã ñàååøàô íòè©¨©©

ãìàáéåå ,ìéòî ïééæ óéåà êòì÷òìâ èéî íéùã÷ä ùãå÷©

äëåæ æéà ñàåå ùèðòî íòã àð÷î ïòðòæ íéëàìî éã¨

íéùã÷ä ùãå÷ ïéà ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã åöïäë øòã)

(ìåãâòøòééæ ètàèùøàô ïøòåå ,êòì÷òìâ éã êøåã ïåà ,©¨

øòã éåå êééìâ æéà ,ìéòî íòã ïäåèðà ñàã .úåðòè¨¨

ïåà ,øòãééì÷ òëéìâéðò÷ ïà íäéà èåè øòèùøòáéåà¨

.íéëàìî éã óéåà àøåî à èôøàåå ñàã¨©©

èéåììåãâ ïäë øòã æéà éåæà éåå ,øòååù øòáà æéà íòã¨©

òñééåå éã èéî íéðôìå éðôì øåtéë íåé ïòâðàâòâðééøà©©

èééö àæà ïéà ?êòì÷òìâ éã ïåà ìéòî íòã ïà ,øòãééì÷¨©©

äàð÷ éã øàô ïééæ ùùåç øòî ìåãâ ïäë øòã ïòåå óøàã©©

?ïîæ ïøòãðà ïà ïéà éåå ,íéëàìî éã ïåô©©

èøòôèðòïäë øòã ïòåå ãìàáéåå ,"øôåñ íúç" øòã©

øò æéà ,øòãééì÷ òñééåå éã ïà¯èåè ìåãâ¨

ùøòãðà æéà ñàååøàô ïééøà èëàøè øò ,ïðåáúî êéæ©©©¨©

âàè øòã(øåtéë íåé),øòãééì÷ òñééåå ïà¯èåè øò ïòåå ¨¨

èâàøè øò ñàåå ,øàé ïåô âòè òøòãðà éã éåå ùøòãðà©©¨¨¨

íòè íòã ïéà êéæ øò èðàîøòã éåæà .øòãééì÷ òðòãìàâ¨©

ïâàæ ì"æç éã ñàåå(.åë ä"ø)."øåâéðñ äùòð øåâéè÷ ïéà" ¨¨

ïòåå .øùåé¯õéìî øòã ïééæ èùéð øòèòtù ïò÷ âøè÷î à©
èøòåå ,ìâòä àèç íòã ïåô êéæ èðàîøòã ìåãâ ïäë øòã
åö øøåòúð èøòåå øò ïåà ,êéæ ééá ïëàøáåö øòééæ øò¨

ïëàøáåö àæà .õøàä ïëàøáåö à èéî äîéìù äáåùú©¨©©©¨

çëá æéà ïåà ,øò'áåùç ïåà øòñòøâ êàñ à æéà õøàä©©©

ìâ éã éåå øòîéã ïåô ìå÷ ñàã ïìéèùåöôà ,êòì÷ò¨

àð÷î íäéà ïòðòæ ñàåå íéëàìîיא. ¨

óéåàèøà øòãðà ïàéëå æîøì ùéå" ä"ã ,øäá ,"äùî úøåú") ©©¨

("âéùúìàîà æà ,"øôåñ íúç" øòã èáééøù ,©©¨

èàä øò ñàåå äøéáò ïééà ÷éãö íòã øàô èôìòä©¨¨

íéé÷î èàä øò ñàåå úååöî òìà éåå øòî ,ïäåèòâ©¨¨

èøòåå äøéáò òðòé êøåã ìééåå ,ïáòì ïöðàâ ïééæ ïòååòâ©

ïééì÷ êéæ èìàä øò ïåà ,âéðòèøòèðåà õøàä ïééæיב. ©©

êéìðò"úåááìä úåáåç" øòã èáééøù,äáåùúä øòù)

(ç"ôøòî ,äáåùú ìòá íòã ïåô äìòî éã ïâòåå

שïאצירטיא. זי"ע, ישראל " "בית בעל  הרה"ק רבי, גערער  דער ווי געזעהן חסיד א האט  אינדערפרי, שבועות ַַַָָאמאל

זיך  פאר איבערגע'חזר 'ט ישראל " "בית דער האט אזוי, גייענדיג געדאנקען. זיינע  אין פארטיפט  צימער , זיין ַַַַָאין

ïסוק  כא)דעם  א, אויבערשטער(רות דער  און פול, ארויסגעגאנגען בין איך ה'". השיבני וריקם הלכתי, מלאה  ַַ"אני

אין  דערמאנט  זיך רבי דער האט  מסתמא אז  זיך, ביי געטראכט  חסיד  דער האט ליידיג. צוריקגעשיקט מיך ַַָָָהאט

זיין  פארלוירן ליידער  האט ער ווען  מלחמה , וועלט  צווייטע ביטערע  די פון צייט אין איבערלעבענישן טרויעריגע ַָדי

הי"ד. השם, קידוש  על  אומגעקומען זענען וועלכע  קינדער, צוויי און רעביצין די משïחה , ַגאנצע 

פאלגענד: ווי ïסוק , דעם אין כוונה זיין געזאגט איהם  ער האט חסיד, דעם  באמערקט  האט  ישראל " "בית דער ַָָָָווען

ארויף " נאז  די  "מיט ארום זיך  דרייט מענטש דער ווען גרויס)- זיך האלט לי (ער  עשה ידי ועוצם "כוחי אז מיינט  ער , ַַַַָ

השיבני  "וריקם  איז  דאן "פול ", געגאנגען בין איך הלכתי", מלאה  "אני זיך, ביי טראכט ער  הייסט , דאס  הזה", החיל ַַַָאת

דער  ערה'", און זיין, מצליח נישט וועט איינער אזא איהם . פון ח"ו ïרטית השגחה זיין ïארא נעמט  ַַַָאויבערשטער

נאך  ווענדן זיך ער וועט איהם צו און וועלט , גאנצע די פירט אויבערשטער  דער אז אנערקענען מוזן  כרחו  בעל  ַַָוועט 

גוטן. אלעם  מיט  העלפן איהם אויבערשטער דער וועט אויבערשטען, פאר'ן הכנעה  האבן וועט  ער אויב ַַָהילף .

דערנאך יב . כדי ח"ו, לכתחילה זינדיגן נישט  מען טאר  אוודאי אז אויס-שמועסן, נישט עס מ'דארף און ïשוט , ַַַָָס'איז 

פונעם מאמר דעם  געדענקען צו כדאי איז געזינדיגט, יא שוין מ 'האט  אז  אבער זיך, ביי צובראכן ווערן ַָָָָצו

סופר". "חתם



תצוה  פרשת - קוואל פרשה àéדער 

.èâéãðéæòâ èùéð øòéøô ìàîðéé÷ èàä ñàåå øòðééà éåå¨¨¨

,äøéáò òèëééì à ïäåèòâ èàä øò áéåà ,ìétùééá íåö¨©

èùéð èàä ñàåå åàì à óéåà ïòååòâ øáåò èàä øò¨©¨¨

.ïäåèòâ äáåùú øò èàä êàðøòã ïåà ,úøë ùðåò ïéé÷¨¨

éã ïåô ìùëð éã ïâéåà òðééæ øàô âéãðòèù èäòæ øò©

íòã øàô âéðòèøòèðåà âéáééà æéà øò ïåà ,äøéáò©

,ïééì÷ êéæ èìàä õøàä ïééæ ,àåä êåøá ïòèùøòáéåà©©

ñéåà èîå÷ ,íéáåè íéùòî òðééæ èùéð è÷ðòãòâ øò ïåà
ïééæ øàô íøåâ øòã øàâ æéà äøéáò ïééæ æà©¨©

òðééæ ïìéôøò åö úåìãúùä ïééæ ïåà ,èéé÷âéðòèøòèðåà
éåå øòî øò æéà íòã èéî .ïòèùøòáéåà ï'øàô èëéìô©

èéî èâéãðéæòâ èùéð ìàîðéé÷ èàä ñàåå ÷éãö øòã¨¨¨

äøéáò òðòéøò æà øòëéæ èùéð êàã æéà ,÷éãö íòã ïâòåå ìééåå)¨©

(ñéåøâ ïèìàä èùéð ìàîðéé÷ êéæ èòåå. ¨©

ïò÷'îïéà ÷åñt ïåô øòèøòåå éã ïéà ïééæ æîøî ñàã¨
äøãñ øòâéèðééä øòã(ë ,æë),"øåàîì úéúë"

èâàæ ."úåçðîì úéúë àìå" ,íòã óéåà èâàæ é"ùø ñàåå¨¨¨

úéìëú øòã æà ,øãðñëìà ïåô ò"éæ êéðòä éáø ÷"äøä©©

õøàä ïëàøáåö à èàä ùèðòî øòã ñàåå íòã ïåô¨¨©¨©

("úéúë")àìå" .ïòðééù ïìòåå ìàæ øò ¯ "øåàîì" æéà¨

ïåà "ïâééì÷òååà" èùéð êéæ ìàæ øò ¯ "úåçðîì úéúë¨©

äîùð ïééæ ïèëééìøòã ìàæ øò øàð ,äãåáò ïééæ ïìòèùtà̈¨¨

'ä úãåáò èéîיג.

éåæàò"éæ àçñéùt ïåô íðåá 'ø éáø ÷"äøä èâàæìå÷") ©¨

(äøòäá ,áùéå ,"äçîùùøãî ïåô øòèøòåå éã óéåà ,

(à ,äô ø"á)àéáð øòã ,èâàæòâ èàä ïúð øá ìàåîù áø¨¨

èâàæ(àé ,èë äéîøé)éã ."úåáùçîä úà éúòãé éëðà éë" ¨

óñåé ,óñåé ïôéå÷øàô èéî ïòîåðøàô ïòååòâ ïòðòæ íéèáù©©

ïåà ,'åëå ïèñàô ïåà ÷àæ ïééæ èéî ïòîåðøàô ïòååòâ æéà©©©

øòáà ,ïáàä åö äðåúç èâéèôòùàá ïòååòâ æéà äãåäé©¨¨

ïôàùàá åö èâéèôòùàá êéæ èàä øòèùøòáéåà øòã¨©©©

.åðé÷ãö çéùî ïåô øåà íòã

èâàæééá èëàøèòâ èàä äãåäé ,íðåá 'ø éáø øòã ¨¨©

ïåà âéøòéåøè íéèáù òâéìééä éã ïòðòæ èà ,êéæ¨

.ï'óñåé èôéå÷øàô ïáàä ééæ ñàåå íòã ïåô èøòèéáøàô©¨¨©

êéåà .èëàð ïåà âàè óéåøòã äáåùú ïòåè ïåà ïòðééåå ééæ¨©

.úéðòú ïééæ èéî ïåà ÷àæ ïééæ èéî èâéèôòùàá æéà óñåé©©

æéà éæ ïåà éåøô à èéî èàäòâ äðåúç áàä êéà øòáà̈¨©©

øòãðé÷ ééååö éã êéåà .ì"çø ïáøàèùòâ(ïðåà ïåà øò) ¨

øàì÷ êàã æéà .èééäøòâðåé ïáøàèùòâ øòãééì ïòðòæ¨¨¨

óàøèù à ñìà ,øéî èéî èøéñàt èàä ñòìà ñàã æà©¨©¨©©©¨

ìééèðà èùéð áàä êéà ñàåå øàð èùéð ìééåå ,ìîéä ïåô¨¨¨

áàä åöøòã øàð ,íéèáù éã ïåô øòö íòðéà ïòîåðòâ¨¨

øòã ïéà ïåà ,éåøô à èéî èàäòâ äðåúç êàð êéà¨©©

èùéð øòðéé÷ æéà ,óñåé ïôéå÷øàô ñàã ,äøéëî øòöðàâ©¨©

âéðò÷ øòã ïòååòâ ïéá êéà ìééåå ,ïééìà êéà øàð ,âéãìåù¨©

ïééî óéåà ï'óñåé èôéå÷øàô ïáàä ééæ ïåà ,íéèáù éã ïåô¨©

ïøéìøàô èðò÷òâ äãåäé èàä ,àìéîî .âðåæééååðà̈¨©

÷ìç ïéé÷ èùéð øòî áàä êéà ,ïèëàøè ïåà ,âðåðòôàä¨©¨

...äøåú òâéìééä éã ïéà

בריוו יג . א אין שרייבט קארלין, פון זי"ע  הגדול  אהרן רבי ישראל")הרה"ק "כנסת ספר אין חילוק(געברענגט דער אז , ַַַ

איז מענטש, פאר 'ן אויס אפילו פעלט עס און מותר, איז וואס "מרירות ", און אסור , איז וואס "עצבות", ַַָָצווישן

הארל . דין א - השערה " "חוט א ווי מער ַַָנישט 

גמרא די פון ווערטער די דערצו שטעלט-צו כז.)ער סימנים(חולין די פון  טייל  גרעסטער  דער  אויב - רובו" "נשחט

טריפה . עס  איז  געווארן, גע'שחט'ן  איז  העלפט א נאר אויב אבער כשר, בהמה  די איז געווארן, גע 'שחט 'ן ַָָָָזענען

און  "כשר" צווישן חילוק  גאנצער  דער ווייל הארל, א ווי מער נישט  איז העלפט , א און "רוב " צווישן חילוק ַַַָדער

השערה ... חוט א איז  ַ"טריפה "

קערïער גאנצער זיין  איז  בעצבות, טרויעריג, איז מענטש  דער ווען  ווייל  איז, חילוק  דעם  דערקענען צו וועג ַדער

אנדערע . פון נישט און זיך , פון נישט אויסהאלטן, נישט קען ער יאוש . גרויס פון שלאפן זיך לייגט ער און ַַָשווערליך,

דעם דינען צו  אנגעהויבן נישט נאך האט  ער אז  אנערקענט ער ווייל  שלאפן, נישט איהם לאזט  מרירות, ַָָָָָָאבער

זעצט ער און האנט, דער  אין גמרא א נעמט ער  מצוה , א תפילה, א "כאïט" און ער גייט  דאן און ַַַַַַאויבערשטען,

לערנען אוועק אלכסנדר)זיך פון זי "ע העניך רבי הרה"ק געזאגט  האט .(ענליך ַַָָ

חילוק א זאגט וועלט שוין די  האב איך ער , זאגט בעצבות, איז  מענטש דער ווען מרירות, און עצבות צווישן ַָָָ

"נאך " האב איך מענטש, דער זאגט מרירות, ביי אבער חלילה. האפענונג  יעדע  פארלוירן האב איך ַָָָָָָָ"גארנישט ".

מער . און מער טוהן צו זעהן  ווייטער, און יעצט פון איך וועל  ממילא, ָגארנישט,



תצוה  פרשת - קוואל פרשה דער  áé

äãåäéòâéøòéåøè òëìòæà èæàìòâ èùéð øòáà èàä¨¨¨©

èàä øò .íäéà óéåà ï÷øàèù åö êéæ ïò÷ðàãòâ©©¨

èùéð ìòåå êéà ,èâàæòâ ïåà ètàëòâ÷éøåö ãìàá êéæ©©¨

äøåú éã ïà áééä êéà øàð ,úåðåáùç òùéìîéä ïëàî©¨¨

,"åáøå åøô" ïåô äåöî òèùøò éã èéî ¯ áééäðà ïåô¨

.øòãðé÷ ïáàä åö¨

ïòååøò èàä ,ïäòæòâ ñàã èàä øòèùøòáéåà øòã¨¨¨

âðåàééðàá ïåà äáåùú àæà ïåô çë ï'èéî :èâàæòâ¨©©©

åö êéæ êéà âéèôòùàá ¯ øáò ï'ôéåà ï÷å÷ åö èùéð ¯©

èáù ïåô èîàèù ñàåå ,çéùî ïåô øåà íòã ïôàùàá©©¨©

...äãåäé

÷"äøäï'ôéåà èâàæòâ èàä ò"éæ øòðéøáà÷ äùî éáø¨¨¨

÷åñt(çé ,ë úåîù)øùà ìôøòä ìà ùâéð äùîå"
..."ìàô tàøà" ïåùì ïåô æéà "ìôøò" ."íé÷ìàä íù©¨©

ïåô èøà íòã ïéà à÷ååã æà ,ïñéåå óøàã ùèðòî øòã©©¨

øòèùøòáéåà øòã êéæ èðéôòâ èøàã à÷ååã ,äìéôð éãיד

("íé÷ìàä íù"). ¨

éåæàïâàæ øéî ñàåå øòèøòåå éã óéåà íéøôñ éã ïâàæ ©¨¨¨

(ùãåç ùàøì óñåî úìôú)."ïéëú ïåéöá ùãç çáæî"
,"ùãç" êøåã ïäåèòâ èøòåå òøä øöé íòã ï'èçù ñàã¨
ï'èçù ïòî ïò÷ éåæà øàð ïåà ,âðåàééðàá ¯ úåùãçúä©¨©

,èáù ç"øì "ïøäà úéá" äòæ òøä øöé íòã(:äñ 'ò).

íé÷éãöèàä úòãä ìåáìá øòã æà ,èâàæòâ ïáàä¨¨©¨

èâðòøá é"ùø éåå ,ìâòä àèç íòã ïòååòâ íøåâ
(àùú éë úùøô)æåîú ùãåç ïåô âàè ïèðòöôåô ïéà æà©¨

,èìòåå éã èùéîòö èàä øò ïåà ïòîå÷òâ ïèù øòã æéà¨

ïåà ùéðøòèöðéô ïåô èìàèùòâ à ïæéååòâ èàä øò ïåà¨©©

÷ìúñð ïéåù éàãååà æéà äùî æà ,ïâàæ åö ,âðåìîåèòö¨©©

ùéðòìîåèòö à ïòîå÷òâ æéà øàôøòã æà ïåà ,ïøàååòâ¨©©©

ïåô èîå÷ äøéáò éã ïåô ùøåù øòã .èìòåå øòã óéåà
óøàã øòáéøòã .úòãä ìåáìá ïåà ùéðòìîåèòö ïåô©

âéãðòèù ïáééìáøàô åö êéæ óéåà ïèòáøà ùèðòî øòã©©

ùé èéîïééæ ïäåè åö ïééæ ìãúùî êéæ ïåà ,úòãä áå
øòã íäéà èôìòä ïàã ïåà ,øòèééåå ïåà àã ïåô èëéìô¨©

.øòèùøòáéåà

אריינגעווארפן יד. איהם מ 'האט  זי"ע . האניïאלי פון זושא ר' רבי 'ן  הייליגן דעם  תפיסה  אין איינגעזעצט  מען האט  ַַָָָָָאמאל 

שטארק זיך האט  ער באדערפענישן. זיינע צודעקן געקענט  נישט אפילו האט  ער וואו  קעמערל , קליין  א ַַַַָָאין

איז וואס  "צואה" די צוליב תורה, דברי טראכטן און דאווענען נישט דארט קען ער אז  דערפון, געווען ַַַָָמצטער

אז בשמחה, אזוי געווארן איז  ער  אז אזש געשטארקט, אבער זיך זושא ר' רבי דער  האט שïעטער אפען. ַַַָָָָגעלעגן

פרייד... פון טאנצן גענומען זיך האט  ַָער 

זיין  צו לויפן  צו געקומען זיי זענען טאנצן, און זינגען פון גערודער א געהערט  האבן טורמע -וועכטער  די ַַָווען

דביקות. גרויס מיט געטאנצט ווייטער אבער  האט  זושא ר ' רבי דער עושה ". זו מה "לשמחה דערגיין  צו ַָָקעמערל ,

די  זיך געפינט עס וואו ארט דעם אויף  געוויזן זיי ער  האט  פרייליך, אזוי איז  ער פארוואס פראגע  זייער ַַַָָָאויף

זיי  האבן ïייניגן , געוואלט  איהם דאך האבן זיי פרייד... זיין איהם פאר גורם  איז דאס  אז  אנדייטנדיג ַַָָָָָָ"צואה",

אויבערשטען... פאר'ן לערנען און דאווענען שטעלן געקענט  זיך האט  ער און דארט , פון  צואה  גאנצע די ַַַַָָָארויסגעווארפן

נישט קען  ער וואס דערפון געערגערט  זיך ער  האט  אנהייב אין אז געזאגט, זושא ר' רבי דער  האט  ַָָָָָש ïעטער,

דא  נישט בכלל איז  דא אז  בארעכנט  זיך ער האט  התבוננות, א נאך אבער  באשעפער , פאר'ן דאווענען און ַַַַַַָָָָָלערנען

האט דאווענען, און לערנען צו באפוילן האט וואס  באשעפער  זעלבער  דער  ווייל  צער, און עצבות פאר ארט ַַַַַָָָָאן

איינגעש ïארט זאל  ער  אז צוגעפירט אזוי דאך  האט אויבערשטער דער ווייל  דאווענען, צו נישט באפוילן יעצט  ַַַַַָָָאיהם

ד  ער קען אזוי און צואה  פון ריין נישט  איז  וואס  קעמערל  א אין אויסווערן קומט דאווענען, און לערנען נישט אך ַַַָָ

מצוה  זעלטענע  א דאך איז  דאס  דאווענען. נישט  זאל  ער אז  באשעפער  פון רצון דער  איז יעצט דאווענען...)אז  צו ,(נישט  ַַַַַַָָָ

זיין  מקיים  געלעגנהייט  א האט  ער אז טאנץ , א אין ארויסגעגאנגען  איז און צעזינגען זיך ער האט  דערפאר  ַַַַַַַָָאון

מצוה ... "זעלטענע " ַַאזא

און  נסיונות אלע  אז  הארץ , זיין אין איינווארצלען גוט דארף  מענטש  דער  אז איז, מעשה די פון לימוד ַַַַַָדער

מצב זיין אין ווילן זיין טוהן זאל ער  אז באשעפער פון רצון דער ס'איז  נאר  צופאל, א סתם  נישט  זענען ַַַַָָשטערונגען

האט, ער וואס  נסיון דעם און נפש  עגמת עצם  די מיט  פרייען זיך ער דארף  דעם וועגן זיך. געפינט ער וועלכן ַָָאין

דינים . אלע  זיך פון ממתיק  ער  איז אזוי ַַאון



תצוה  פרשת - קוואל פרשה âéדער 

ïòååóéåà èùéð è÷å÷ ïåà èëéìô ïééæ èåè ùèðòî øòã
ïåô äåöî éã èéîøòã íéé÷î øò æéà ,úåòéðî ïéé÷
úéìëú øòã ìééåå ,ïéøãäîä ïî ïéøãäîì ,"÷ìîò úééçî"
,æéà ¯ òøä øöé øòã ¯ ÷ìîò ïåô ìéö¯ètéåä ïåà
òùéãéà ïéà úåáöò ïåà ùåàé ïåô ïìéôòâ ïòâðòøáåöðééøà©
ùàééî èùéð êéæ æéà ùèðòî øòã ïòåå øòáà ,øòöøòä¨

ï'èéî øòèééåå èééèù øò øàð ,äìéôð íåù ïéé÷ ïåô¨
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æéà ,øåã êàð øåã äîçìî ïéà ïééèù íöò ñàã ,"øåã¨¨

.ï'÷ìîò ïâò÷ ïåçöð¯ètéåä øòã

ñàãèàä ùøæ éåå ,äìéâî øòã ïéà êéåà øéî ïòäòæ ¨¨

ïîä åö èâàæòâ(âé ,å)éëãøî íéãåäéä òøæî íà" ¨

èøàåå ñàã æéà äøåàëì ."åéðôì ìåôðì úåìéçä øùà¨¨

ìàæ éæ âåðòâ ïòååòâ èìàåå ñò ìééåå ,âéøòáéà ,"òøæî"¨¨

"éëãøî íéãåäéäî íà" ïâàæטו. ¨

èøòôèðò"äîìù úøàôú" øòãíà" ä"ã ,íéøåô éæîø)

("òøæîïòðòæ ïãéà éã æà ,æîø êøãá©

.ãìòô ïéà ïééà èééæ'î ñàåå äàåáú åö èðëéìâòâåö¨

ìãðøò÷ ñàã èøòåå ,ãìòô ïéà äàåáú éã ééá éåå è÷ðåt¨

,äàåáú éã ñéåøà èñ÷àåå êàðøòã ïåà èìéåôøàô íãå÷©¨©©

ééæ æà ñéåà èäòæ ñò áéåà 'éôà ,ïãéà éã êéåà éåæà©©

èùéð ìàîðéé÷ êéæ ééæ ïòðòæ ,å"ç "èìéåôøàô" ïòðòæ©¨
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èâàæòâ øò èàä ,øòãðé÷ òùéãéà èéî(.æè äìéâî)àúà" ¨¨
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ñò èàä ïîä ïòåå æà ,ò"éæ "íäøáà úéá" ìòá©¨

ïåô èâòøôòâ ïåà èøòãðåàååòâ êéæ øò èàä ,ïäòæòâ¨

,äöéî÷ ïåô úåëìä ïòðøòì åö åèñàä ñàåå ,ï'éëãøî¨¨

íùä ùåãé÷ ïåô úåëìä éã ïòðøòì åèñìàæ ùøòãðò¨

ñò ãìàáéåå ,"àîåéã àðéðòî" æéà ñàã ñàåå ,éåãéåå ïåà¨¨©

ìë úà ãáàìå âåøäì ãéîùäì" äøéæâ à ñéåøà æéà©©

.å"ç "íéãåäéä

óéåàòùéãéà æà ,èøòôèðòòâ íäéà éëãøî èàä íòã¨©

øàô øòãðé÷æà ïòèùøòáéåà íòã óéåà êéæ ïæàì ©¨©

øòèùøòáéåà øòã ïåà ,ïøéñàt èùéðøàâ ééæ èéî èòåå ñò¨©

èàä íòã óéåà .'éìë úøéæâ éã ïåô ïòååòèàø ééæ èòåå©¨

øéà èðøòì ñàååøàô ,èøòãðåàååòâ øòèééåå êéæ ïîä©¨

à èùéð êàã èàä øéà ,äöéî÷ ïåô úåëìä éã èöòé¨¨©

óéåà êéåà øòáà ?úåðáø÷ ïééæ åö áéø÷î ùã÷îä úéá¨

ïòôàä ïãéà æà ,èøòôèðòòâ éëãøî íäéà èàä íòã¨©¨
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געברענגט טו. ווערט  קפ)עס ע' ח"ג, שלמה", כרם מרמז("ליקוטי איז "מזרע " ווארט  דאס  אז קשיא, די אויף תירוץ  ַַָָא

זאגט  גמרא די ווי רבן, בית של  תינוקות די טז:)אויף  איהם(מגילה כדי מרדכי צו געקומען איז המן ווען אז  ַָ

דעמאלטס מרדכי האט  פערד , קעניג'ס אויפ 'ן קליידער, קעניגליכע  די מיט שושן שטאט דער איבער  ַָָָארומצופירן

נישט וועט ער אז זיין, מרמז געוואלט  איהם האט זי און קמיצה, פון הלכות די רבן בית של  תינוקות מיט ַָָגעלערנט

חטא". בו שאין פה  "הבל  איז התורה  לימוד זייער וואס קינדער, מיט  תורה לערנען זיי ווייל אידן די באזיגן ַָקענען

נישטטז. וואקסן ïירות און תבואה  אז  זי"ע, אברהם" "בית בעל  הרה "ק רבי, סלאנימער דער  געזאגט האט  ַַַָָָאזוי

און  פארפוילט עס ווערט דארט  און ערד, דער אין קערנדל  א אריין  מ 'לייגט נאר בעכער ", "גאלדענעם א ַַַַָָָאין

ער אויב שוועריגקייטן, זיינע  פון דערהויבן מענטש  דער  ווערט אזוי בוים . גרויסער א וואקסט  עס  ביז  ַַַַפארלענדט

ה און  העכער  שטייגן צו זוכה  ער איז  יאוש, אין אריין נישט  פאלט ער  און נסיון  א בעת זיך  און שטארקט עכער. ַַַַ

מיסט סאך א אריין מ 'לייגט וואס  דעם דורך אז  אגריקטורעלער, און פערד-ארבעטער  די צווישן באקאנט איז ַַַַַַַַַָאזוי

א  אויף  ש ïראצט פינצטערניש דער  פון דווקא אז  מרמז , איז  דאס פרוכטן. שיינע  און זיסע  וואקסן ערד , דער  ַַַָָאין

לעכטיגקייט . גרויסע 
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