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עמוקות"א. "מגלה ספה"ק  אין  שטייט  עס ווי הימל , אין רחמים מעורר אויך איז  אידן, עדה אן פון פארזאמלינג ַַַָדאס

ויצא) "רחמים".(פ' ווארט דאס ווי אזוי ,298 צאל די באטרעפט ַַָָָ"צבור"

חז"ל  די פון ווערטער  די  אויף געזאגט , האט זי"ע  קאלוב'ער אייזיקל  רבי לט .)הרה "ק שכינתא (סנהדרין  עשרה  בי "כל ַָָ

זאגט גמרא די [ווי אויפבינדן לשון פון ווערן געטייטשט אויך קען "שריא" ווארט דאס פו :)שריא", דחזי (ב"מ  "כיון ָָָ

שכינה די אז ישועה , די  צואיילן זיי טוהען צוזאמען, זיך האלטן  און באחדות זענען אידן ווען ושרי "]. אתי ַַַדקא

גלות. ביטערן פון צייט אין זיך געפינט זי וועלכע  אין קייטן אירע  פון "אויפבינדן" קענען זיך זאל ָכביכול 

ïסוק  דעם אויף  רמז א זאגן ספרים יא)די ח , אנדערע(אסתר מיט איינזאמלען זיך  דאס נפשם ", על ולעמוד  "להקהל ַַַָָ

ובגשמיות. ברוחניות בייזן, אלעם פון ווערן צו  געראטעוועט סגולה א איז ַַַאידן,

פון ב. צייט  די באשטעלט  מ 'האט אïעראציע . אן אדורכגיין  געדארפט אמאל  האט זי"ע, אהרן" "בית בעל  ַַַַַַָָָָהרה"ק

אïעראציע , די פאר  מנחה  דאווענען קענען זאל אהרן" "בית דער כדי נאכמיטאג-שטונדן, די אויף אïעראציע  ַַַַָָָָָדער

האבן  מקורבים זיינע  בציבור. מעריב דאווענען  קענען ער ,זאל  אïעראציע די פון אויפוועקן זיך וועט  ער  ווען ַַָָָאון

ארויסקומ וועט רבי דער ביז  מעריב, דאווענען מיט'ן ווארטן צו אידן מנין א צוגעגרייט אïעראציעאפילו פון ען ַַַַַַָ

צימער .

גאר איינשלעפונג די פון אויפגעכאïט זיך האט  אהרן" "בית דער און פארצויגן, זיך אïעראציע די האט ַַַָָָָלמעשה,

האט אויפגעשטאנען, איז  ער ווען אהרן". "בית דעם אן מעריב געדאווענט  האבן אידן מנין דער איז  אזוי ַַָָָש ïעט ,

געוואלט נישט האט וועלכער משמש, דער האט מעריב? דאווענען מיט'ן זיך הערט  וואס  משמש, זיין געפרעגט  ַָָָָער

דעם פאר געענטפערט ער  האט געדאווענט, שוין האט  מנין דער  אז דערציילן איהם דורך רבי'ן דעם זיין ַַָמצער
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èâàæ ÷åñô øòã éåå(ä ,åì áåéà)àì øéáë ì¯à ïä" ¨

"ñàîéגùåã÷ä øäåæ ïéà ùåøéôá èééèù éåæà .(:äîø á"ç) ©

êàð ïòî è÷å÷ ,úåãéçéá èðòååàã ùèðòî à áéåà æà©©©¨

åö ãøòåå æéà ñò áéåà ïäòæ åö ,äìéôú ïééæ ïåà íäéà

אין  אינווייניג דאווענען זאל  רבי דער און רבי'ן... מיט'ן דאווענען  צו אינדרויסן ווארט עולם דער "יא, אהרן", ַַַָָ"בית

דאווענען  אנגעהויבן און צימער, פון  ארויס  גבאי  דער איז  דערנאך מנין)צימער ". א (אן  געווען  וואלט  עס ווי גלייך  ַַַָָָָ

אידן. מנין  א דארט  געווען וואלט  עס ווי גלייך קול , אויפ 'ן הויך "ברכו" און קדיש געזאגט האט ער ַָָָָמנין...

וויי  איהם  טוט  עס הייסט , דאס  איהם "... "ריïעט  עס אז  אהרן ", "בית צום געזאגט משמש  דער האט ַָָָש ïעטער,

געווען  נישט אïעראציע די  נאך איז למעשה, אז  דערציילט איהם  האט ער און רבי'ן, דעם  אïגענארט האט ער  ַַַַָָָָָאז 

געווען  ס 'וואלט  ווי איינדרוק דעם געמאכט האט ער נאר "מזומן"... נישט  אפילו  און מנין, האלבער א נישט מנין, ַַַַַָָָא

משמש : צום אנגערופן זיך אהרן" "בית דער האט  מנין . א ַָָָאנוועזענד

אלעס . דוחה איז נפש' 'ïיקוח ווייל  יארן, געזונטע געבענטשטע , לאנגע  צו  זיין זוכה  וועסטו  זכות, דעם אין  -ַַָ

האב איך אז  געטוהן וויי זייער  מיר עס וואלט  מנין , א דא נישט  איז עס  אז געוואוסט  דעמאלס וואלט  איך ַַַָָָָָאויב

אויסגעהאלטן... נישט ïשוט  עס וואלט  איך מנין . אן מעריב דאווענען ַַַָָגעדארפט 

"בית  ספה "ק אין שרייבט  ער ווייל  שיטה  זיין לויט  - "לשיטתו" גערעדט  האט אהרן" "בית דער  אז  זאגן, ַָָמ 'קען

הדור .(ה :)אהרן" צדיק פונעם  תפילה די ווי אזוי ïועל 'ט בציבור תפילה  אז קלאר איז איהם ביי ַַַָאז 

ארט  אנדער  אן מיט(ג :)אויף  געזאגט  ווערן וואס  תפילות אלע  כלל, א האט ער אז  אהרן", "בית דער שרייבט  ַַַַַָָָָ

עולם". יסודי צדיקי תפילת כמו  התיקונים, כל  מתקנים  יתברך השם "ובעזרת השכינה, השראת דערביי דא איז ָמנין,

האלטן  וואס  צדיקים גרעסטע  די פון תפילה די ווי אזוי תיקונים, אלע  מתקן  מען איז  הילף , אויבערשטען'ס  ַַַָמיט'ן 

ד  וועלט .אונטער דער  פון יסודות י

דבש" "יערות דער זאגט  דעם, פון מער ט')נאך דרוש  פון (ח"ב  תפלה די  ווי גרעסער אפילו  איז  בציבור תפילה אז  ַַָָ

מרדכי פאר זאגן געשיקט האט  אסתר וואס ווערטער  די טייטשט  ער הדור. טז)צדיק  ד, כל(אסתר  את כנוס "לך ַָָָ

האט הצדיק  מרדכי וואו שטאט  די "שושן". נאמען מיט 'ן שטעט צוויי געווען זענען  עס  בשושן". הנמצאים ָָָהיהודים 

אבער ïאלאץ . קעניגליכער  דער  געפונען זיך האט עס וואו הויïטשטאט  די הבירה , שושן  געווען איז  ַַָָגעוואוינט,

געזאגט אסתר האט דעם אויף עם. המון  דער געוואוינט האט דארט וואס  שטאט , אנדערע אן געווען איז ַַָָָָָָשושן

וועלט, דער אויף רח"ל אף  חרון א דא איז עס ווען ווייל שושן", אין וואוינען "וואס  אידן די איינזאמלען זאל ַַָָָמרדכי

צדיק פונעם  תפלה  די גענוג  נישט כדי (מרדכי)איז ווייל  אידן, ïשוט'ע די אויך איינזאמלען דעמאלטס מ'דארף נאר  ,ַַָָ

ע "כ . בציבור, תפילה האבן מען דארף דין, גזר  דעם צערייסן ַָצו

גזר דעם מאכן צו בטל  מסוגל  איז  בציבור  תפילה אז  דבש ", "יערות פונעם ווערטער  די פון קלאר  מען ַַָזעהט

הדור . צדיק פונעם  תפילה די ווי מער  דין,

הימל ביז 'ן דערגרייכט  וואס הדור, צדיק  א אויפשטיין זאל  עס אויב אפילו אז  מען זעהט מתבונן, זיך מ 'איז ַַָָווען

די  צו צו, נישט  זיי קומען צדיקים , הייליגע  8 נאך זיך  מיט  האבן זאל  ער אויב אפילו  און התפלה, כח  זיין ַָָָמיט

און  קדושה קדיש , זאגן קענען אידן  צען די ווייל  בציבור, דאווענען קומען וואס אידן פשוט'ע  צען פון ַָָמדריגה

איז עס חשוב ווי מען זעהט  ווערטער. דערמאנטע די זאגן צו אימשטאנד נישט  זענען צדיקים 9 די אבער ַָָ"ברכו",

אידן. צען  פון מנין א פון צירוף דער  אויבערשטען דעם ַביי

שרייבט ג. זי"ע  חיים" "חפץ  פ"ה )דער ישראל", רחמים("נדחי אין איינער יעדער זיך נויטיגט  צייטן , היינטיגע  די  אין :

דארף דריטער  א רפואה , א דארף איינער קינדער , דארף איינער ïראבלעמען. זיינע  מיט איינער  יעדער  הימל . ַַַַַָפון

א  רצון". "עת אן איז  עס ווען ווערן אנגענומען זאל תפילה  זיין אז איינער  יעדער וויל  אוודאי און ïרנסה, ַַַַָָָהאבן

חז "ל די פון ווערטער די אין  אן זיך האלט מענטש, ח .)פארשטאנדיגער  שהציבור(ברכות בשעה רצון, עת "אימתי ַַַָ

און  ישועות און רפואות  ïועל 'ן צו כח גרויסן א ער האט  דעמאלטס ווייל  בציבור, זיין מתïלל  זאל  ער ַָָָמתפללים ".

ריכטיגן  אויפ 'ן אויבן אן  קומט תפילה זיין אויב נישט  ער  ווייסט  ביחידות, דאווענט מענטש דער  ווען גוטס . ַַָאלעס

קלאר חז "ל  דאך זאגן בציבור, דאווענט  ער ווען אבער ח .)ארט , די (ברכות נישט  פאר 'מיאוס'ט  אויבערשטער  דער אז  ַַַָָָָָ

רבים . א פון ַתפילה
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èðòååàã øò ïòåå øòáà ,ìîéä ïéà ïøòåå ïòîåðòâðà̈¨©

êàð èùéð ììëá íäéà ïòî è÷å÷ ,øåáéö ï'èéîäòæ) ¨

(.ãìø à"ç ÷"äåæ êéåàèéî ïòîàæåö óéåøà èééâ äìéôú ïééæ .©©

ñò ïåà ,ãåáëä àñë ï'æéá ,øåáéö íòðåô äìéôú éã
.øòôòùàá íòðåô èøòôèðòòâ ïåà èøòäòâ èøòåå©

ñò"ìàøùé éøáã" ÷"äôñ ïéà èééèùä"ã ,õ÷î 'ô)

("åãøéå"÷åñô ï'ôéåà(â ,áî úéùàøá)óñåé éçà åãøéå"
ïòðòæ óñåé ïåô øòãéøá ïòö éã .'åâå "øá øåáùì äøùò
.äàåáú èøàã ïôéå÷ åö éãë íéøöî ïéé÷ ïòâðàâòâ ôàøà©¨©¨

æà ïìééöøòã ÷åñô øòã óøàã ñàååøàô :é"ùø èâòøô©¨©©

øòãéøá ïòö ïòååòâ ïòðòæ ééæ(èøàã é"ùø äòæ). ¨

èøòôèðòïåô øå÷î ø÷éò øòã ,"ìàøùé éøáã" øòã
åö ïééæ ììôúî ìàæ'î ,äìéôú æéà äñðøô¨

àøîâ éã éåå ,äñðøô ïáòâ ìàæ øò ïòèùøòáéåà íòã¨

èâàæ(.áô ïéùåãé÷)íéñëðäå øùåòäù éîì íéîçø ù÷áé" ¨

ñàåå ,øòôòùàá íòã ééá íéîçø ïèòá ìàæ'î ,"åìù¨©¨

.íäéà ïåô æéà íåèëééø òöðàâ ñàã¨©

øòãììôúî óøàã'î æà èñééåå ,ìëù èàä ñàåå ùèðòî¨¨©©

éã ïåà ,ìîéä ïéà "ïåöø úò" ïà æéà ñò ïòåå ïééæ©

èâàæ àøîâ(.ç úåëøá)øåáéöäù äòùá ,ïåöø úò éúîéà" ¨

úò ïà æéà ïàã ,èðòååàã øåáéö øòã ïòåå ."íéììtúî©©

.ìîéä ïéà ïåöø

èâàæïòåå ,íòè íòã áéìåö æà ,"ìàøùé éøáã" øòã ¨©

íéøöî ïéé÷ ïòâðàâòâ ïòðòæ íéèáù òâéìééä éã©

ïòö ïòâðàâòâ ééæ ïòðòæ ¯ "øá øåáùì" ¯ äñðøô ïëåæ©

ïééæ ììôúî ïòðò÷ ïìàæ ééæ éãë ,ïòîàæåö ïùèðòî©¨

ñàã ÷éåãî æéà íòã èéåì æà ,ñéåà èøéô øò .øåáéöá©¨

æéà ñò .èøòãéðòâ ôàøà ïáàä ééæ ïåà ,"åãøéå" èøàåå¨¨©¨

çéìù à ,"äáéúä éðôì ãøåéä øåáéö çéìù" ïåùì ïåô©

ïòåå ,èñééä ñàã .ãåîò ï'øàô èðòååàã ñàåå øåáéö¨©©¨

.øåáéöá ïòðòååàã ïãéà©

ñò"ùîùå øåàî" ÷"äôñ ïéà èééèù(íéèôùî 'ô)ï'ôéåà
÷åñô(äë ,âë úåîù)êøáå ,íëé÷ìà 'ä úà êúãáòå"

øòã ."êáø÷î äìçî éúåøéñäå ,êéîéî úàå êîçì úà
øàô ìâåñî æéà øåáéöá äìéôú æà æîøî æéà ÷åñô©©

.äáçøäá äñðøô

èâàæïà èáééä íòã ïâòåå æà ,"ùîùå øåàî" øòã ¨©¨

ïåà ,"íúãáòå" ,íéáø ïåùì à èéî ÷åñô øòã©

êîçì úà êøáå" :ãéçé ïåùì à èéî ñéåà¯èøéô øò©

ìàæ'î æéà 'ä úãåáò ïåô ø÷éò øòã ìééåå ,"êéîéî úàå¨

ïåô íéðééðò òìà ééá ,øåáéö ï'èéî ïééæ óúúùî êéæ©

äãåáò("íúãáòå")ïòåå .äìôú ïéà ééñ ,äøåú ïéà ééñ ,
èøòëéæøàô øò æéà ,øåáéöá ììôúî æéà ùèðòî øòã©

íòã êøåã ìééåå ,äáçøäá äñðøô ïáàä èòåå øò æà©¨

ïèøàñ òìà êéùîî øò æéà ,ïéðî èéî èðòååàã øò ñàåå¨©¨

,úåéîùâá ìàøùé úñðë óéåà ïåà êéæ óéåà úåáåè úåòôùä
óéåà úåòôùä òèåâ òìà èâðòøá øåáéöá äìéôú ìééåå©

òèëòìù òìà ìèá ïøòåå ñò ïåà ,øòãðé÷ òùéãéà©

,äîéìù äìåàâ éã óéåà ïèòá ïôøàã øàð èòåå'î .úåøéæâ¨©

ïîà ,åðéîéá äøäîáד.

êøåããéà øòãòé èøòåå ,ïãéà òøòãðà èéî úåãçà©

øåà" ìòá ïåàâ øòã éåå ,øòî ìéô ìéô ïáéåäøòã
íéîìù ïáø÷ à ïåô äùåã÷ éã ,èâàæòâ èàä ì"öæ "çîù¨¨©

דעריבער און בציבור, תפילה  פון כח גרויסן דעם וועגן גוט  ווייסט הרע  יצר דער אויך אז  געדענקען, דארפן ַַמיר

דעם דורך סיי בציבור , דאווענען נישט  זאל  ער מענטש דעם שטערן צו כוחות גרויסע  אריינצולייגן גרייט ער  ַַָאיז 

דורך  געלט פארלירן וועט  ער אז  דאכטן  איהם  זיך זאל עס  אז  "געשעפטן", סאך א אונטער איהם  רוקט  ער ַַַַַַָָוואס

מען  קען ביחידות, דאווענט ער ווען אז  איינרעדענישן, אנדערע  אדער  מנין, א מיט דאווענען וועט ער וואס ַַַַַָָדעם

ליגנס די  פון איבעררעדן לאזן נישט  זיך מ 'טאר מויל . מיט'ן ארויס מ'זאגט וואס  ווערטער די  זיין מכוין ַָָָָבעסער

בציבור . דאווענען  צו איז  "געשעפט " בעסטע דאס אדרבה, ווייל  הרע , יצר ַָפונעם 

דערציילט ד . ווערט י .)עס  ח "א, תרפ"ט , פיעטריקוב קדישא", הסבא הייליגן ("נפלאות דעם געבעטן אמאל האט חסיד ַַָָא

איז ïרנסה  פאר סגולה  די געזאגט , איהם  ראדאשיצער  דער האט  ïרנסה . פאר סגולה  א זי"ע , ַַַַַַַָָראדאשיצער

ïסוק  אין תורה, דער אין כה )מרומז  כג , מחלה"ועבדתם (שמות והסירותי מימיך, ואת לחמך את  וברך אלקיכם ה ' את

תפילה  איז  "עבודה" רבים. לשון "ועבדתם", זאגט ïסוק דער וגו '. תפילה ")מקרבך" זו אומר  הוי  שבלב, עבודה  "איזהו ב., .(תענית ָ

צו מסוגל  אויך איז עס  און  מימיך ", ואת לחמך את "וברך - ïרנסה אויבערשטער דער  גיט  בציבור , מ'דאווענט  ַווען

מקרבך ". מחלה  "והסירותי רפואה:
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ïòðòæ "øåáéö éîìù éçáæ" éã øòáà ,"íéì÷ íéùã÷" æéà¨

,íéîìù úåðáø÷ ïòðòæ òãééá ùèàë ,"íéùã÷ éùã÷"¨

,øåáéö ïåô çë ï'èéî èâðòøáòâ èøòåå ñàåå ïáø÷ à ìééåå©¨

"íéùã÷ éùã÷" ïééæ åö âéìééä èøòååה.

ñò"ìàåîùî íù" ÷"äôñ ïéà èééèùìéì ,ã"òøú äëåðç)

('áì"æç éã ïåô øòèøòåå éã óéåà(.æò íéçñô)äàîåè
èøòåå ,øåáéöá ïòîàæåö ïöéæ ïãéà ïòåå .øåáéöá 'äéåçã'©

.ééæ ïåô ïäåèòâtà ïåà ètåèùòâ÷òååà äàîåè éã©¨

éåæàò"éæ "í"éøä éùåãéç" ìòá ÷"äøä èâàæéôøù øéù") ©¨

(ãéú ,à"ç ,"ùãå÷àøîâ øòã ïåô øòèøòåå éã óéåà ,
(.á äìéâî)êéøö àìå ,àéä ìëì äìéä÷ ïîæ äìéâî"

éãë ÷åñt ïìòéöòtñ à ïáàä èùéð óøàã'î ."ééåáøì©¨©

øãà ùãåç ïåô âàè øòèðòöééøã øòã æà ïééæ åö äáøî©¨

øòã ìééåå ,äìéâî éã ïòðòééì ïò÷'î ïòåå ïîæ à æéà©

.âàè íòðòé ïäòùòâ êàã æéà ñð íòðåô ø÷éò¨¨

èâàæïãéà ïòåå ¯ "äìéä÷ ïîæ" ,"í"éøä éùåãéç" øòã ¨

ïåà ,äøåú æéà ïééìà ñàã ,ïòîàæåö êéæ ïòîå÷©¨©

÷åñt íòðåô éåáéø à èùéð ïòî óøàã ,àìéîîו. ©©

דארף ארבייטן  ביים אויך - ובכסף  בזהב  מחשבות ַלחשוב 
אויבערשטן פונעם  טראכטן  ַמען 

áåùçì""úùåçðáå óñëáå áäæá úåùòì úåáùçîìä÷éå)

(áì ,äì"ìàåîù éøáã" øòã èâàæ .ä"ã ,ìä÷éå) ¨

("áåùçìå"øò ïòåå ,æéà ãéà à ïåô äãåáò ø÷éò øòã ,©

חברה . שלעכטער  א ווייל  חברים, גוטע  מיט נאר חבר'ן צו זיך געבן אכטונג שטארק  מען דארף ַַַַָפונדעסטוועגן,

זאגט  משנה די  און רח "ל , תחתיות שאול אין מענטש דעם אראïשלעïן חלילה מ"ז)קען פ"א, משכן (אבות "הרחק  ַָָ

רשע . א מיט נישט  זיך באהעפט און  שכן, שלעכטן א פון זיך  דערווייטער  לרשע ". תתחבר ואל  ַַַרע ,

צום נש ïע ווערט  - שבïחותים " "ïחות א אויך - יעדער אז  ראיה  א געברענגט  האט  זצ "ל גאון סטיי ïעלער ַַַָדער

זאגט רש "י ווייל  חכמים , תלמידי אידן , ערליכע פון סביבה א אין זיך דרייט ער  ווען יא)גוטן כט , נאמען (בראשית אין ַָָ

האט ער ווען הרג'ענען. איהם און ע"ה  אבינו  יעקב נאכצויאגן אליפז, זון, זיין געשיקט האט עשו אז חז"ל, ַָָָָפון

נישט זאל  ער  כדי און בלוט , זיין פארגיסן נישט זאל  ער אז  איהם ביי געבעטן זיך יעקב האט  דערגרייכט , ַַָָָאיהם

פאטער 'ס זיין  אויף  זיין דאן (עשו'ס)עובר  וואס  געלט , זיין צונעמען  זאל  ער  אנגעבאטן איהם יעקב האט באפעל , ַַָָָָָָ

זאגט גמרא די ווי ח"ו , טויט  ווי גערעכנט  ער  סד:)ווערט  ח "ו,(נדרים טויט ווי אזוי איז  ארימאן אן כמת". חשוב "עני ַַַָָ

געטוהן. אליפז  האט אזוי ַָאון

איינגעשטימטזאג  האט אליפז אזוי ווי פארשטיין צו שווער איז פארשטאנד , נארמאלן לויט'ן סטייïעלער, דער  ט ַַַַַָָָ

מוז ארימאן. אן איז  ער אויב אויך טויט נישט  דאך  איז אטעמט, און לעבט  וואס מענטש  א אלעם, נאך ַַַָָָָדערצו,

דעם, פון מען זעהט  ע "ה . אבינו יצחק  פון הויז  אין סברא דאזיגע די געלערנט האט אליפז אז זאגן, כרחך  על  ַָָָמען

איהם האט  דאס און צדיקים , צווישן זיך דרייט  ער ווען דערהויבן, אביסל  ווערט אליפז , ווי מערדער  א אויך ַַַָָאז 

ע "ה . אבינו יעקב פון ווערטער די אננעמען זאל  ער געווען ָָגורם 

הרה "קו. רב, בעלזער  מיטעלער  דער מחותן, זיין ביי בעלזא, אין באזוכט  אמאל האט  זי"ע, רב שינאווער ַַָָָדער

זי"ע  רב)מהר"י בעלזער ביים איידים אן געווען איז רב, שינאווער  פון זון א זי "ע, שמחה" "דברי  בעל הרה"ק רב, ציעשנוב'ער ווען (דער  . ַַָ

זיינע צו געזאגט  רב בעלזער דער האט  שינאווע, קיין אהיים  צוריקצופארן געגרייט זיך האט רב שינאווער ַָָָָָָדער

מקורבים:

קומענדיגן  דעם נאך  ביז  בלייבן דא דאך וועט  ער פארן... צו זיך  גרייט מחותן דער פארוואס  נישט  פארשטיי איך  -ַַָָָָָ

שבת...

זיינע פון איינער האט  שבת. א נאך בעלזא, אין בלייבן צו באשלאסן טאקע רב שינאווער דער האט  ַַַָָָָָלמעשה,

אזוי  אז  וואך , דער אינמיטן געזאגט שוין האט  רב, בעלזער  דער  מחותן, דער אז  רב, שינאווער צום  געזאגט ַַַָָָָָָנאנטע 

דעם גענומען ער  האט  דאן הקודש ". רוח בעל  א איז מחותן "דער  געזאגט, רב שינאווער דער האט זיין . ַַָָָָוועט

רב . בעלזער  דעם באזוכן געגאנגען איז  און ïַַעלץ,

דער אז  דערפון מוכרח נישט איז באמת אז  מענטשן, זיינע  צו געזאגט  רב  שינאווער דער  האט וועג, ַַָָָאויפ'ן

קענען  ליב, זיך האבן וואס מענטשן צוויי אז  בריאה , די פון טבע  די איז אזוי נאר  הקודש , רוח בעל  א איז ַַַָָָמחותן 

נביא... א ווי ממש  צווייטן, פונעם  געדאנקען די שïירן זיי פון איינער  ַַיעדער
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.äñðøt ïåà äæä íìåò ïåô íéðéðò èéî èâéèôòùàá æéà©

øàè'î ñàåå ïëàæ ïåô ïèéäòâ ïééæ åö øàð èùéð ïåà¨©¨¨

óøàã êéåà øàð ,.åå.à.à ,äàðåà ,äìéæâ éåå ,ïäåè èùéð¨©

øòã æà âéãðòèù ïò÷ðòãòâ åö ,ïò÷ðàãòâ éã ïèéä ïòî©©

òìà èæéétù ñàåå øòôòùàá øòã æéà øòèùøòáéåà©¨©

ïùéðòôòùàáז÷åñt íòã èùèééèòâ ïáàä íé÷éãö éåå , ©¨

(á ,çë÷ íéìäú)èâàæ ÷åñt øòã ."ìëàú éë êéôë òéâé"¨

tà÷ øòã ìééåå ,"êùàø òéâé" èùéð ïåà ,"êéôë òéâé"¨

èùéð ìàæ øò ,ïòèùøòáéåà íåö ãáòåùî ïáééìá óøàã©¨

.èòáøà øòã ïéà ïò÷ðéæøàô ïééæ©©

êàðíééá ¯ "áåùçìå" ,"ìàåîù éøáã" øòã èáééøù ¨

éã ïòåå ¯ "úåáùçî" ,áåùç æéà ïòèùøòáéåà
èùéð èëàøè øò ,ïééø ïòðòæ ùèðòî íòðåô ïò÷ðàãòâ©©

געזאגט: ער האט  רב, בעלזער מיט 'ן באגעגנט זיך  האט  רב שינאווער דער ַָָָָווען

עתידות. זעהט  ער הקודש... רוח בעל  א געווארן איז מחותן  דער אז  געהערט  האב איך -ַַָָ

געזאגט: רב בעלזער דער  ָָהאט 

ש ïירן  ער קען צווייטן , צום  צוגעבונדן איז  איינער ווען ווייל  הקודש, רוח  האבן מיר אז ראיה קיין נישט ס'איז  -ַָ

געדאנקען... ַזיינע 

כאט אז צולייגן , מיר גרויסווילן ווי דעם פון זעהן אבער מען קען מדריגות, אזעלכע  פון ווייט זייער זענען מיר ש ַַָָ

צווייטן. דעם איינער ליב מ 'האט  ווען ריעים, אהבת און אחדות פון כח דער איז ָעס

צייטז. די געקומען איז  עס ווען ארימאן. אן  פאר סכום גרויסן  א געבארגט  אמאל  האט  איד גאליציאנער רייכער  ַַַַַַַַָָָָא

איהם, אויף  געדרוקט מלוה דער האט באצאלן, צו געלט געהאט  נישט  האט לוה  דער און חוב דעם  צאלן ַַָָָָצו

נאכגעלאפן  אבער איהם איז מלוה  דער  שטאט. אנדערע  אן אין אנטלויפן צו  געצוואונגען געווען איז לוה דער  ַַַָָָָביז 

דעריאגט . איהם מלוה  דער האט איבעראל  - שטאט פערטע  א אין שטאט, דריטע א אין אזוי אהין. ַַַַָָָָאויך

אויך  אבער מנוחה , געפינען צו געהאפט  האט לוה דער וואו בעלזא, שטאט דער אין אנגעקומען זיי זענען ַָָָָָאזוי

אויסגעגאסן  חסיד, בעלזער א געווען איז  וועלכער לוה , דער  האט  מלוה. דעם  דערזעהן ïלוצלינג ער  האט ַָָָָדארט 

דער האט חרמה"... "עד איהם  רודפ 'ט מלוה  דער  אז זי"ע, מהר"א הרה"ק רב, בעלזער  פאר'ן הארץ  ביטער ַַַָזיין

געענטפערט, מלוה דער האט נאך. איהם  לויפט  ער פארוואס געפרעגט איהם  און מלוה , דעם רופן געשיקט  רב ַָָָבעלזער

געזאגט: איהם רב בעלזער דער  האט ישלם'...". ולא רשע 'לוה  א דאך איז  ַָָָ"ער

ער אויב איהם . ביי בלייבן אייביג וועט  הימל , פון מענטש  א פאר צוגעגרייט  איז וואס  געלט אז זאלסטו, וויסן -ַַַָָ

אנדערש ... ערגעץ  פארדינען  עס  ער וועט  דא, געלט  דאס  שאדן ַַָָָָהאט

בעלזער דער האט  זיין. וועט  אזוי אז איהם פארזיכערט  רבי דער צו רב, בעלזער  דעם געפרעגט מלוה דער ַַַָָהאט

ווערטער  זיינע איבערגעזאגט אמאל נאך צוזאגן)רב איהם זאל רב  בעלזער דער אז מלוה פון פארלאנג צום באציענדיג  זיך "דו(נישט , ַַַַַָָָָָ

דאס פארדינען וועסטו חוב, דעם  זיין מוחל  איהם וועסט דו אויב געלט , דיין האבן שאדן נישט קיינמאל ַָָָָוועסט 

אנצ  וועג דעם געפינען שוין וועט  געלט  דאס  ארט . אנדער  אן אויף דיר".געלט  צו וקומען ַַָָָ

בגו", דברים "יש  אז פארשטאנען מלוה  דער האט  זי"ע , רב בעלזער הייליגן פון רייד קלארע  אזעלכע  ַַַַָָהערנדיג

באן  דער צו געגאנגען איז  ער  און לוה", דעם  פאר  הארץ גאנצן מיט'ן מוחל  בין "איך  אנגערופן, זיך האט ער  ַַַַַָָאון

די  גענוי געוואונען האט  ער און "לאטא", א געקויפט  מלוה דער האט באן-סטאנציע , דער  אויף פארן. צו ַַַַָָָָָאהיים

ווייניגער... נישט  און מער, נישט - הלוואה  די געווען ס'איז  וויפיל  ישיבתסומע  ראש זצ "ל, בראנדער  שלום  רבי הגה"ח  ַ(מפי

.בעלזא)

אויף זיך פארלאזט  וואס  מענטש  דער  אז  געזאגט, האט  זצ"ל  אויערבאך זלמן שלמה  רבי ïוסק און גאון ַַַָָָָדער

עבודה עובד אן ווי ער  איז  ïרנסה , ער האט דעם פון אז  מיינט  ער  און געשעפטן, זיינע אויף  אדער ארבעט ַַַָָזיין

און  ïרנסה פון שפע  א זיי אויף זיין מש ïיע  קענען מזלות און שטערן די אז  איין, זיך רעדן זיי ווי ïונקט  ח"ו . ַַזרה 

זיי  פון אז  מיינענדיג זיי, "דינט" ער און געשעפטן , זיינע אויף  זיך  ער  פארלאזט גענוי אזוי באדערפענישן, ַַַַַָאנדערע 

מיטל א ווי מער נישט איז  געשעפט  פון  הצלחה גאנצע  די אז גלייבן, דארף  מענטש דער  הילף ... זיין  קומען ַַַַוועט

באקומען, ממילא ער וועט פארדינען, דארף  ער וואס  דאס  ïרנסה. כסדר אים שיקט  אויבערשטער דער וועלכן ַַַָָדורך

דער אין איינגעפירט ס 'איז ווי  אזוי פירן זיך דארף ער נאר נישט . ארבעט ער  אויב סיי יא, ארבעט ער  אויב ַַַַָָסיי

האנט . פולע  און אפענע  באשעפער'ס פונעם ïרנסה  זיין צו ממשיך  כדי השתדלות טוהן און ַַָוועלט,
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íäéà óéåà êùîð ïøòåå íòã êøåã .ïò÷ðàãòâ òùéøàð©©

,ïééø ïòðòæ òôù ïåô úåøåðéö éã ãìàáéåå ,úåáåè úåòtùä©

áäæá úåùòì" ,íåèëééø åö äëåæ øò æéà íòã êøåã ïåà
áåùçìå" ,÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà ."úùåçðáå óñëáå¨

ïéà êéåà ,ïò÷ðàãòâ òâéìééä ïèëàøè óøàã'î ,"úåáùçî©©©

ïòåå ,"úùåçðáå óñëáå áäæá úåùòì" ïòåå èééö øòã
ïòåå .øòtå÷ ïåà øòáìéæ ïåà ãìàâ èéî ïòîåðøàô æéà'î©¨

èîå÷ äñðøt æà äðåîà èéî êéæ è÷øàèù ùèðòî øòã©©

úçåðî øò èàä ,úåìãúùä êøåã èùéð ïåà ,ìîéä ïåô¨

.äñðøt ïåô äâàã éã íäéà ïåô tà êéæ èåè ñò ïåà ,úòãä¨

éåæàäùøt øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt øòã èâàæéãå÷ô) ©¨

(â ,èìíåâøú øòã èâàæ ."áäæä éçt úà åò÷øéå"¨

.ïéã èëàîòâ ñò ïáàä ééæ ."åãéãøå ¯ åò÷øéå" ,ñåì÷ðåà¨©

èùèééèæéà "áäæä éçô" ,ò"éæ "ìàøùé éøáã" øòã
èìòâ ïåô úåâàã éã óéåà æîøîéçt" ïåùì ïåô)

("ùôðóéåà ïåà ,äñðøt ïâòåå èâøàæ ùèðòî øòã ñàåå ,¨¨

ìàæ'î ,"áäæä éçt úà åò÷øéå" ,÷åñt øòã èâàæ íòã¨¨

ïåà ,äñðøt ïåô úåâàã éã ïøòðéîøàô ¯ "ïëàî ïéã"©©

äæä íìåò úåâàã ,ììëáח.

"åò÷øéå""òé÷ø" ïåùì ïåô êéåà æéà(ìîéä)ùèðòî øòã ,
,ïòùéäì éî ìò åðì ïéà" æà ïò÷ðòãòâ ìàæ¨©

"íéîùáù åðéáà ìò àìà(.èî äèåñ 'éò)æéà ñòìà ïåà ,©

ìîéä ïåô èîéèùàáט,ïáòâåö èùéðøàâ íäéà èòåå'ñ , ©¨

èòåå íåøà éåæà ïåà ,èñéæîåà ïòååøàä èòåå øò áéåà¨©©

ééæ æà ïòîòìáàøt ïåà úåâàã òðééæ ïòìãðàååøàô øò©©¨©

.ïòîòìáàøt "òðéã" ïøòåå ïìàæ¨¨

ווערח. "השגחה ", די נאך מען קוקט  מאכל , א עסן מ 'קומט ווען זיך, פירט  וועלט  די געזאגט, מיר האט  רב ַַָָָא

זיך  מענטש דער דארף  דערפון  ווייניגער נישט אבער איז . מאכל  דאס כשר ווי און המכשיר, רב דער  ַָָס'איז 

וואס צווייטן א אויף  אדער מצב , זיין איבער זיך  רעגט ער  הארץ", דאס עסן זיך "ביים  קומט ער  ווען זיין ַַָָָמתבונן 

גורם איהם  האט צווייטער , א שידוך; א געמאכט קאליע  איהם האט איינער  אזוי. און אזוי געטוהן  איהם ַַַַַַָָָהאט

השגחה די געדענקען קודם ער זאל געזונט. איהם קאסט  דאס ווייטער . אזוי און ïרנסה , זיין אין שאדן א ַַָָָָגעווען

אוי  משגיח  איז  אויבערשטער דער אז איזïרטית, אלעס אז  און וועלט , דער אויף  פאר  קומט וואס ïרט  יעדן ף ַַַָָ

מענטש . פונעם  טובה די ַפאר

צוואהט. זיין אין העבודה ", ושורש "יסוד דער שרייבט  ל"ג)אזוי גאנצע(סי ' און אמת'ע  אן  מיט  קלאר איז  מיר ביי : ַַַָ

יסורים און  שאדן א סיי קלייניגקייט , א אפילו טובה , און נחת סיי האט, מענטש  דער  וואס אלעס  אז ַַַַַָָָאמונה ,

מינוט, יעדע  מענטש, יעדן אויף ïרטית  השגחה א מיט  ויתעלה, שמו יתברך באשעפער דעם פון איז  אלעס ַַַח "ו,

ח"ו . צופאל א דורך נישט ַַאון

וועלכער קדושים , של  בנן א איד , חשוב'ער א איז אמאל  אז  דערציילט , האט זי"ע  מהרי"ד הרה "ק  רב בעלזער  ַַַַָָדער

וועלכער זי"ע, מהר"י הרה "ק רב, בעלזער מיטעלער דער  פאטער, זיין ביי געווען ארימאן, אן געווען ליידער ַַָָאיז 

דעם נאך  ארויסבאגלייטנדיג איהם  איהם, מיט  געווען משתעשע שטארק זיך און כבוד, גרויס  אïגעגעבן איהם ַַַָָָהאט

דער וועמען איד  דער איז עס ווער טאטן, זיין געפרעגט  מהרי"ד הרה"ק רב בעלזער  דער האט שïעטער  ַַָבאזוך.

געענטפערט: רב בעלזער דער  האט געווען. מכבד אזוי האט  ַַָָטאטע 

מכילתא, מדרש , ירושלמי, בבלי, ש"ס  אין בקי איז ער  דור. אין  גאונים  גרעסטע  די פון איינער איז  ארימאן דער  -ַָ

איהם איך האב דערפאר דור. אונזער אין גלייכן זיינס דא נישט כמעט ס 'איז ווייטער . אזוי און ספרי, ַַָָספרא,

כבוד. פיל  אזוי ַָאïגעגעבן

צוגעגעבן: האט רב בעלזער מיטעלער  דער ָאון

רבנות -שטוהל דער אויף נישט  ער זיצט פארוואס למדן, גרויסער אזא איז  ער אויב  פרעגן, אוודאי מיך  וועסטו -ַַַַָ

מיך  וועסטו נישט...'. איז נישט, וויל אויבערשטער דער 'אז  תירוץ , דער איז  ווארשע ... שטאט  גרויסער  דער ַַָאין

איהם מען האט  פארוואס  אבער  שטאט, גרויסער א אין רב  א געווארן נישט איז ער  טאקע , ריכטיג פרעגן , ַַַַָָָָָווייטער

ווייטער דיר איך וועל גאליציע ... אין אדער ïוילן , אין שטעטל קליין א אין רב אלס  כאטש  אויפגענומען ַַַָָנישט

אויבערשטער דער 'אז  מען ענטפערן, האט רב, א אלס גוט , פרעגן , וועסט דו אויב און נישט...'. איז נישט, וויל ַַַָ

א  אפילו  אדער ישיבה, ראש א כאטש  געווארן נישט ער איז פארוואס  אבער הימל , פון באשטימט נישט ַַַַַָָָָָאיהם

נישט, וויל  אויבערשטער דער אז דעם: אויף אויך  ענטפערן דיר איך וועל קודש '? 'כלי  אנדערע  אן אדער ַַַָשוחט ,
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איד, ïשוט 'ער  יעדער ווי אזוי ïרנסה  נישט ער מאכט  פארוואס וויסן, וועלן  ווייטער וועסט  דו אויב און נישט ... ַַַָאיז 

נישט ... איז נישט , וויל אויבערשטער  דער אז  ענטפערן: דעם אויף  אויך דיר איך ַוועל 

צוגעלייגט: ער האט  מעשה , די דערציילט  האט  דוב ישכר  רבי רב בעלזער דער ווען ש ïעטער, ָָָיארן

ïרנסה זייער פון עול גאנצער דער וואס  'יושבים', די הויף אינעם זיך ביי געהאט דאך האט ז"ל טאטע  דער -ַַַָָָ

צווישן  ארימאן דעם אריינגענומען נישט ז"ל טאטע דער האט  פארוואס אזוי, אויב ïלייצעס. זיינע אויף  געלעגן ַַַַַָָָאיז 

נישט, וויל  אויבערשטער דער אז תירוץ : דער דעם אויף  אויך איז ïרנסה? מיט אויסצוהאלטן איהם  'יושבים', ַַדי

נישט ... איז

מחבר דער  הי"ד, זצ"ל טייכטאל שלמה  ישכר  רבי הגאון רב, ïישטיאנער  דער  דערציילט האט מעשה  דאזיגע ַַָָדי

מזרח -אייראïע . אין שטעטל  א אין געווען אמאל  איז אליין ער אז  דערצו, צוגעלייגט האט  ער  און שכיר", "משנה ַַַַָָָפון

האט לעבן. צום נדבות געזאמלט און געזעסן איז  וועלכער  מופלג, זקן א באקאנטן, א זיינס  געזעהן ער  האט ַַַַַָָָדארט 

פארוואס נו  בריווח, ïרנסה געהאט און געארבעט יארן אלע  דאך האט "איר  געפרעגט, איהם רב ïישטיאנער ַַַַַָָָָדער

איד  אלטער  דער  האט  בכבוד ?". לעבן קענען צו יארן, עלטערע  די אויף  געלט אביסל אïגעשïארט  נישט  איר  ַַָָָָָהאט

געענטפערט: איהם 

איך  סכום. שיינעם א צונויפצוזאמלען באוויזן האב איך און יארן, סאך א געלט  אïגעש ïארט יא האב איך -ַַַַַָָָָָָ

פארלוירן  לעצטענס  האט ער  און איידים, מיין פון געשעפטן די אין אינוועסטירט געלט  גאנצע דאס אבער  ַַָָָָהאב

געגאנגען  יארן, עלטערע  די אויף  געלט  אïצוש ïארן ïלאג און הארעוואניע גאנצע  מיין איז  אזוי געלט. גאנצע ַַַַַָָָָָָדאס 

אבער דיר איך קען זאך איין ïרוטה. א צו  ïרוטה א זאמל איך און ווינקל , אין דא איך זיץ  יעצט און ַַַַָָצוגרונד.

איך  ווייל ליבשאפט , מיט  הימל פון גזירה  די אן נעם איך מצב. מיין פון צובראכן נישט אינגאנצן בין איך  ַַָָָזאגן:

נישט , וויל  אויבערשטער דער  אז  נישט ...ווייס, איז ַ

א  ווי זעהן צו  ערשטוינט געווען איך  בין מינוט, ערשטער דער "אויף  געזאגט: טייכטאהל  הרב האט ַַָָש ïעטער

דער 'אז זאגן, און נסיון אזא ביישטיין קענען צו רב, בעלזער דער ווי אמונה  שטארקע  אזא האט  איד ïַַַַַַָָשוט'ער

מרחק גרויסער א דא נאך איז עס אז  פארשטאנען, איך  האב ש ïעטער אבער  נישט'. איז  נישט , וויל  ַַַַָָָָאויבערשטער

ערשט אנערקענונג דער צו געקומען  איז  ער  ווייל איד, דעם פון אמונה די און רב, בעלזער פון אמונה די צווישן

ענין, דעם איינגעווארצלט לכתחילה האט רב בעלזער דער אבער געלט, פיל  אזוי פארלוירן האט  ער ווי דעם ַַָָָָָנאך 

און  וויסן באלד מ 'זאל  נאר  ח"ו , יסורים  און צרות די הויט אייגענעם אויפ'ן שïירן דארפן זאל  ער איידער ַַָָָָנאך

אויבערשטען ". פונעם רצון דעם  אין זיך ווענדט אלעס אז  ַַאנערקענען

זאגט  ע"ה המלך ז)שלמה  טז, משל ,(משלי  דרך על  ספרים  די זאגן אתו". ישלים אויביו גם  איש , דרכי ה' "ברצות ָָ

צום צוגעגאנגען איז ער וואסער . טרינקען געוואלט און  ארבעט  טאג שווערן א נאך געקומען אהיים איז  מענטש ַַַַַַָָָא

אהער, און אהין קראן דעם  געדרייט  האט  ער  געטוהן? ער האט וואס וואסער. ארויסגעקומען נישט ס'איז  אבער  ַַַַַַָָָָקראן,

איז וואסער  קיין אבער געווארן, צובראכן איז עס  ביז דערמיט געïארעט לאנג אזוי זיך האט ער דערפאלג. אן ַַַָָָָָָָָאבער

זיך  האט  ער  ארויסגעקומען... נישט  ווייטער  איז  וואסער  אבער קראן, נייעם  א געקויפט ער האט געקומען. ַַַַָָָנישט

"וואס אנגעשריגן: איהם חבר זיין האט  ערפאלג. אן  אבער וואסער, דאס פירן וואס  רערן די מיט ַַָָָָָָָָארומגעש ïילט 

האל' 'סיטי אין אריבער גיי קראנען ?... און רערן די מיט ïארען צו  זיך דאס(שטאט-ראט )האסטו  שטעלן-צו זיי וואס , ַַַָָָָָָ

וועסט דו ווי לאנג אזוי חוב. דעם  באצאלט  נישט  האסט  דו ווייל  וואסער -פלוס , דעם  אïגעריסן דיר האבן זיי ַַַַַָָָָוואסער.

וואסער". ברענגען  צו באמיאונגען און 'חכמות' דיינע  אלע  העלפן נישט  וועלן שטאט , דער ביי חוב  דעם  ערלעדיגן ַַַָנישט

זיין  אדער קרוב  זיין ïרנסה. די "פארמאכט" איהם האט יענער אז  מענטש , פאר'ן  זיך  דאכט עס איז : נמשל  ַַַַַָָדער

דרייווער דער זון, די פון שיין דעם פארשטעלט איהם  האט שכן זיין שידוך. א געמאכט קאליע איהם  האט ַַַַָָידיד

דאקטאר, ביים  אדער  באנק, דער אין רייע זיין צוגעכאïט איהם האט  איינער  'אנטלאפן'... איהם  איז  אויטאבוס  ַַַָָָָָָפונעם

נישט ... ארבעט  מאשין  עם' טי  'עי די און באנק, די פארמאכט מ'האט איידער  מינוט פינף  אנגעקומען איז ער  ַַַַַָָָאדער

זיך  צעקריגט ער צווייטן, א בארעדט ער פריינט , גוטע  זיינע  טוישט  ער 'חכם '? דער טוט  וואס  ווייטער. אזוי ַַַָאון

איהם קען קיינער אז אבער, איז אמת דער  זיין... מוחל  נישט  קיינמאל  ער וועט  פערטן, דעם  פאר  און דריטן, ַַָָמיט'ן 

צוריקגעבן  איהם מען וועט הימל  פון נאר 'אדרעס'. ריכטיגן צום  ווענדן זיך מ 'דארף  אליין. זיך פון טוהן ַַַָָגארנישט 

שפע . די
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éåæà"úåááìä úåáåç" øòã èáééøù(ïåçèáä øòùì äîã÷ä) ©

èàä ñàåå ùèðòî øòã æàíòã ïéà ïåçèá ©¨¨

ïåà ,äñðøt ïåô úìòåú íòã èëééøâøòã ,ïòèùøòáéåà
íòã ïåô ïò÷ðàãòâ éã ïåô àãøéè éã ïééà èøàtù øò¨©

.íòã ïâòåå âéãðòèù èâøàæ ïåà ,èìòâ èàä ñàåå ùèðòî¨¨¨

ברכות " "מאה  פון וויכטיגקייט  די - אדנים מאת 

ïéàäøãñ øòâéèðééä øòã(æë ,èì ,éãå÷ô):øéî ïòðòééì
øòã èâàæ ."ïãàì øëë ,øëëä úàîì íéðãà úàî"¨

,ïëùî ïåô íéðãà 100 éã ïâò÷èðà æà ,"íéøåèä ìòá"©©

.âàè ïãòé úåëøá 100 ïâàæ åö ïòååòâ ï÷úî ïòî èàä¨¨¨

÷"äøäèâàæ ò"éæ "í"éøä éùåãéç" ìòá,"î"éøä éèå÷éì") ¨

(éãå÷ôïëùî ï'øàô ïáàä èôøàãòâ èàä'î æà ,©¨©¨©

ïâàæ âàè ïãòé ïòî óøàã êéåà éåæà ïåà ,íéðãà 100©©¨¨

ïòååòâ ïòðòæ "íéðãà" éã éåå éåæà è÷ðåô ïåà .úåëøá 100©

ãåñé øòã úåëøá éã ïòðòæ éåæà ,ïëùî ïåô ãåñé øòã©

.ãéà ïãòé ïåô äùåã÷ éã ïåô

êéåàïåùì ïåô æéà "ïãà" ,"í"éøä éùåãéç" øòã èâàæ¨
èâàæ ,äëøá à èëàî ùèðòî øòã ïòåå ."úåðãà"©©¨

éã ïåô øàä øòã æéà øòèùøòáéåà øòã æà úåãò øò©©

"íéðãà" 100 éã ïòðòæ úåëøá 100 éã ïåà ,äàéøá òöðàâ©
.÷"ìëò ,ãéà ïãòé ïåô "ïëùî" íòã øàô©

éãäøéîù à ïòðòæ ,âàè ïãòé èâàæ'î ñàåå úåëøá 100¨¨¨©

èáééøù øåè øòã éåå ,øòãðé÷ òùéãéà øàô'éñ ç"åà) ©

(åîïòååòâ æéà øòëìòåå ,ïåàâ éàðåøèð áø ïåô ïòîàð ïéà¨

êìîä ãåã æà ,àéñçî àúî ïéà àúáéúî ùéø øòã©

,âàè ïãòé úåëøá 100 ïâàæ åö ïòååòâ ï÷úî èàä ä"ò¨¨¨

èâàæ ÷åñô øòã éåå(à ,âë á"ù)èôòøèàá ì"ò ."ìò í÷åä" ¨©

100 ïáøàèùòâ ïòðòæ âàè ïãòé ìééåå ,100 ìàö éã¨¨¨

ééæ ñàååøàô èñåàååòâ èùéð èàä'î ïåà úåùôð òùéãéà¨©¨

,êàæ éã èùøàôòâ èàä ä"ò êìîä ãåã æéá ,ïáøàèù©¨¨©

åö ïòååòâ ï÷úî øò èàä ,ùãå÷ä çåø ïééæ èéî ïåà¨

âàè ïãòé úåëøá 100 ïâàæי. ¨¨

ìòéöòtñ,ïéðäðä úåëøá ééá èðøàååòâ ïééæ ïòî óøàã©¨

èáééøù ò"éæ ìàèéåå íééç éáø ÷"äâä éåå
(:ç ,"ùãå÷ä çåø øòù")ùåã÷ä é"øà øòã ,éáø ïééæ æà ,©

ø÷éò øòã æà ,íòã ïâòåå èðøàååòâ ÷øàèù èàä ,ò"éæ¨©¨©

ïãòé ïéà .íòã ïéà êéæ èãðòåå ùãå÷ä çåø ïåô äâùä
ïåà ,÷ìç øòâéã'úåéîùâ à èùéîòâðééøà àã æéà ,ìëàî¨©©

èîå÷ ùèðòî ïåô "øîåç" øòã .÷ìç øòâéã'úåéðçåø à©

זענען  וועגן זיינע  אלע אז  ווייסט מענטש  דער אויב איש ", דרכי ה' "ברצות ע "ה: המלך שלמה זאגט  דעם  ַַָאויף 

מיט אננעמען אלעס וועט ער ווייל  הנפש, מנוחת האבן ער וועט  - אתו " ישלים  אויביו "גם  באשעפער. פון רצון ַַָָפון

ַליבשאפט .

איידימער . זיינע פון איינע פון הויז  אין באזוכט אמאל  יארן עלטערע  זיינע אין האט זצ"ל , בריזעל זלמן רבי ַַָָָהגה"ח 

אהיימפירן איהם זאל וואס  טעקסי, א באשטעלט  מען האט דארט , פון געווען ארויסגייענדיג איהם איז עלטער , דער (אויף  ַַַַָָָָ

טריט ) און שריט יעדן אויף  הילף  צו אנקומען געדארפט האט  ער גיין. צו  בנין שווער  דער געוואוינט ). האט איידים זיין געהאט(וואו האט ַַָָָָ

פון  באגלייטונג אין עפענונגען די פון איינע  צו אנגעקומען קוים איז  זלמן רבי ווען  גאס. זייטן ביידע  פון ַַָעפענונגען

"צושïאצירט" זלמן רבי האט הויז . פון טויער צווייטן ביים  ווארט  טעקסי דער אז אויסגעפונען זיי האבן אייניקל, ַַַָָזיין

האבן  אזוי און טויער, ערשטן צום צוגעפארן דרייווער  דער איז  דערווייל, אבער  טויער, צווייטן צום  אייניקל  זיין ַָָָמיט

אייניקל : זיין צו געזאגט  זלמן רבי האט  "הקפות", די מאכנדיג טויער ... ערשטן  צום געשלע ïט" "זיך ביידע  ַָָזיי

דע אïיקורסים. חלילה, זיין, נישט לאמיר נישט- איז  ער אהער. און אהין "פירט " וואס דער נישט איז  דרייווער ר  ַַָָ

רצון  באשעפער'ס  דעם און  הבורא, רצון דער  איז  אזוי אז אויס, קומט אויבערשטען. דעם פון שליח א ווי ַַַַמער

פרייליכערהייט ... זיין מקיים  מען ַדארף 

באשעפער ... פאר'ן  טענצל  א אין ארויסגעלאזט  זיך זלמן רבי האט  אהער, און אהין גייענדיג אזוי ַַַַַַַָָאון

שלעכטסי. האט איינער משל : בדרך אופן, וואונדערליכן א אויף ענין דאס ערקלערט זצ"ל  פינקוס שמשון רבי ַָָהגה"צ 

איהם גיט ער איהם . מיט רעדט  ער און  איהם, צו ער גייט  איבערבעטן. איהם וויל  ער און חבר, זיין פאר ַגעטוהן

האט ער וויבאלד טוהן, שלעכטס  וועלן נישט  שוין איהם וועט  ער ביז  מאל, מערערע ער  טוט אזוי און כבוד, ïַַָָָא

100 טאג יעדן שטארבן עס  אז געזעהן האט ע"ה  המלך דוד  ווען זעלבע דאס  איבערגעבעטן. מאל  פיל  אזוי ַַַָָָָאיהם

ה '", אתה "ברוך ווערטער  די זאגן כסדר זאלן אידן אז  ברכות, 100 זאגן צו  געווען מתקן ער האט רח"ל , ַָָָָמענטשן

קינדער . אידישע  פון ווערן אïגעטוהן  וועט  אף  חרון דער און ווערן  באוויליגט  וועט אויבערשטער דער ַָביז 
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èëàî'î ïòåå ïåà ,ìëàî ïåô ÷ìç ïâéã'úåéîùâ íòðåô©

øòã ÷òååà èééâ ,ïééæ åö óøàã ñò éåå äëøá à©©

øòáéà èáééìá ñò ïåà ,ìëàî íòðåô ÷ìç øòâéã'úåéîùâ
ùèðòî øòã ïò÷ éåæà ïåà ,÷ìç øòâéã'úåéðçåø øòã øàð¨©

.ùãå÷ä çåø ïåô äâøãî éã ïëééøâøòã

éãïôøàã ,ìéåî ï'èéî ñéåøà èâàæ'î ñàåå úåëøá¨¨©©

éåå ,úòã ïåà äðååë òâéøòäòâ à èéî ïøòåå èâàæòâ¨©

èâàæ àøîâ éãúåëøá)(.æîìàæ'î ."åéôî äëøá ÷åøæé àì" ¨¨

ìéåî íòðåô äëøá à "ïôøàååñéåøà" èùéðיא. ©©©

ñòêåøò ïçìåù ïéà èðò'÷ñt'òâ èøòåå,â"ô÷ 'éñ ç"åà)

(á"éñøàè'î ."åúëàìîá ÷ñåò àåäå êøáì øåñà"¨

æéà'î ïòåå ïòèùøòáéåà íòã øàô äëøá à ïëàî èùéð©©©

.èòáøà òðòâééà éã èéî ïòîåðøàô©©

øòãïòî óøàã ,äëøá à èëàî'î ïòåå æà ,æéà ììë©©©©

ïééæ úòã çéñî ïåà ,èøà ïèîéèùàá à óéåà ïöéæ©©¨

äëøá éã ïëàî øò ìàæ éåæà ïåà ,ïëàæ òøòãðà òìà ïåô©©©©¨©

æéà øò æà ïò÷ðòãòâ ìàæ øò .õøàä ïåô äðååë à èéî©©¨©

éëìî êìî øòã ,ïòèùøòáéåà íòã øàô ïééèù åö äëåæ©

èøòåå íòã ïâòåå ïåà .àåä êåøá ùåã÷ä íéëìîä
êåøò ïçìåù ïéà èðò'÷ñt'òâ(è"ñ íù)éã úòùá æà©

æéà ñàã ñàåå ,èðäòìòâðà ïééæ èùéð ïòî ìàæ ,äëøá¨¨¨¨

èëøàô èéî äîéàá ïöéæ ìàæ'î øàð ,äååàâ ïåô âòåå àיב. ©¨¨¨

זאגט  הטורים  בעל  ז)דער  ו, "תגין "(דברים האט  קו"ף  אות דער  אז  ובקומך", "ובשכבך  ïסוק  צו(קרוינען)אויפ 'ן , ַָָ

געראטעוועט ווערן וועט ער און ברכות, 100 זאגן ער זאל  אינדערפרי, אויף  שטייט  מענטש דער  ווען אז אונז , ַַָָלערנען

קללות צוויי נאך  און קללות 98 די סא)פון כח , וגו '.(דברים מכה" וכל  חלי כל "גם ָ

ראשונים ועוד)די אבודרהם, זרוע, אין (אור מרמז  דאס ïסוקזענען פון ד)לשון קכח, ירא (תהלים  גבר יבורך כן כי "הנה ָ

ווערט טאג, יעדן ברכות 100 מאכט  וואס מענטש  דער ווייל  ,100 בגימטריא זענען כן" "כי ווערטער צוויי די ַָָה '".

שמים . ירא דעם  פאר  געווארן געזאגט זענען  וואס ברכות אלע  מיט  ַַָָָגעבענטשט

ïסוק אויפ 'ן הטורים  בעל  דער זאגט ד)אויך ד, זענען (דברים עס היום". כולכם  חיים  אלקיכם  בה' הדבקים "ואתם  ָ

פון  טאג. יעדן זאגן מ 'דארף וואס ברכות  100 די אויף  רמז א "הדבקים ", ווארט  פון קו "ף אות דעם אויף "תגין" ַַָָָָָדא

אונז לערנען צו הדבקים ", "ואתם ïסוק  אין דווקא מרומז  איז  עס אז  מיר, זעהען הטורים בעל  פונעם  ווערטער  ַדי

אויבערשטען. דעם  אין דבוק מען  איז טעגליך, ברכות 100 זאגן מיט דורך אז היום", כולכם "חיים מרמז, ïסוק דער איז (אויך  ַָ

רח "ל) מחלות שלעכטע און  מגיפות אלע בטל  מען מאכט ברכות, 100 .זאגן  ַַָ

זי"ע  משה" "ישמח  בעל  הרה"ק  שרייבט עס  ווי שמים, יראת האבן צו מסוגל  אויך איז  עקב)עס  געפינען (פ' מיר , ָ

ïסוק אויפ 'ן חז"ל, די אין דרשות יב)צוויי י, דרש'ענט(דברים  ליראה ", אם כי מעמך שואל  אלקיך ה' מה  ישראל "ועתה 

גמרא  די זאגט אויך טאג. יעדן מאכן מ 'דארף וואס ברכות 100 די זענען דאס מאה ". אלא מה, תקרי "אל  גמרא ַַָָָָדי

לג :) איז(ברכות משה", "ישמח דער זאגט  קלייניגקייט? א שמים יראת איז  דען צו היא". זוטרתא מילתא יראה  ַָ"אטו 

ווערט זיין, צו דארף  עס ווי טאג יעדן ברכות 100 זאגט וואס  מענטש דער דרש. אנדערן דעם משלים איז  דרש  ַָָָאיין

"קלייניגקייט". א ווי  איהם ביי שמים  ַיראת

דעריא. איז  דאווענען, נאכ 'ן דאווענען . דאס  אïגעכאïט שנעל  האט באנק , א אין  באאמטער א איד, ïשוט'ער ַַַַַַַַַָָָָא

אויף ארבעטן . גיין נישט זאל  ער אז  געזאגט  איהם און איד, דעם צו צוגעגאנגען זי"ע חיים" "חפץ בעל  ַַַָָגאון

געזאגט: איהם חיים " "חפץ  דער האט ארבעטן, גיין  נישט זאל  ער פארוואס  איד דעם  פון פארוואונדערונג ַַַָָָָדי

זאגן ïוסקים  די נא)- סי ' או"ח  משה", מעות ".("דרכי  מונה כאילו מפיו  יוציא אלא יבליעם , ולא תיבה  שום ידלג "לא ָ

ארויסזאגן  מ 'זאל  נאר ווערטער, די  שלינגען נישט מ 'זאל  און דאווענען , פון ווארט איין אפילו איבערהיïן נישט ַַַָָָָָָמ 'זאל 

חיים" "חפץ  דער האט - געדאוונט  האסט דו ווען געלט . ציילט וואס מענטש א ווי אזוי מויל פון ווערטער ַַַָָדי

אז קלאר איז וועג , אזא אויף  אופן. שנעלן  א אויף  געלט ' 'ציילסט דו  אז  געזעהן איך האב - איד  דעם  צו ַַַַַָָָגעזאגט 

היינט, ארבעטן גיין  נישט זאלסט דו אז  בעסער  איז  דעריבער  באנק ... אין ארבעט  דער  ביי טעות א מאכן וועסט ַַַַַַָדו

פאררעכטן... ווי מאכן, קאליע  מער קענסט  דו ַַַווייל 

זרוע "יב. "אור  אין געברענגט  ווערט מעשה, מורא'דיגע  מב)א איד (סי' אלטן אן געקענט האב איך פאלגענד : ווי , ַַַָָ

ער איז אמאל נפטרים . באגראבן  מיט  אïגעגעבן זיך האט  וואס בונם, ר' נאמען מיט 'ן וואמ"ש , שטאט  דער ַַָָָָָָָאין

מ 'רופט וואס  גראז  פון קרוין א מיט שול , דער פון פארנט  זיצן מענטש  א געזעהן האט  און שול , אין פרי ַַָָָָגעקומען
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ñòùåã÷ä øäåæ ïéà èééèù(:åò ,à"ç)äîùð éã ïòåå
,èìòåå øòã óéåà ïòîå÷åö ôàøà êéæ èééøâ©¨

ïèéä ìàæ éæ ,äîùð éã øòèùøòáéåà øòã èøòååùàá©¨

øò ïåà ,ïåöø ïééæ ïäåè ïåà äøåú øòã ïåô úååöî éã
,ïòìñéìù 100 éã .äëøá ïåô ïòìñéìù 100 øéà èéâ
øòèøòåå éã ïôòøèàá ñò éåå úåëøá 100 éã ïòðòæ©

."êì êì"

éåæàá÷ò úùøô ùåã÷ä øäåæ ïéà êéåà èééèù,â"ç) ©

(.àòøíòã èùèðòá ñàåå ùèðòî øòã æà©¨

à èîå÷àá øò ïåà èùèðòáòâ èøòåå ,ïòèùøòáéåà©©

ïòîòð åö øùëåî ,éìë à èòåå øò .úåëøá éã ïéà ÷ìç©

èîå÷ ,ïòèùøòáéåà íòã èáéåì øò ïòåå .äëøá éã
íòã óéåà èäåø ïåà äëøá éã ïåô ÷ìç øòã ôàøà©¨

èâàæ éåæà .äëøá éã èëàî ñàåå ùèðòî íòðåô ôà÷¨¨©©¨

÷åñô øòã(àë ,ë úåîù)úà øéëæà øùà íå÷îä ìëá"
,ñéåà èøéô øäåæ øòã ïåà ."êéúëøáå êéìà àåáà ,éîù

ôà÷ ïééæ óéåà èäåø äëøá éã éåå íòã êàð æàíòã ïåô) ©¨¨

(äëøá éã èëàî ñàåå ùèðòîóéåà èééøôùòâñéåà ñò èøòåå , ¨©

.èìòåå øòã ïåô ïùèðòî òìà©

ïòäòæíòã èáéåì ùèðòî à ñàåå íòã êøåã æà øéî©¨©

øò æéà ,äëøá à èëàî øò ïåà ïòèùøòáéåà©©

óéåà ïåà ,ììëá èìòåå òöðàâ éã óéåà òôù à øøåòî©©

äëøá ïåô ïøòéåè éã åö äëåæ æéà øò ïåà ,èøôá êéæ
.äçìöä ïåà

ñò"êéãå÷ô êøã" ÷"äôñ ïéà èééèù÷ìç ,ì ú"ì)

(â ,äáùçîäíòã èðàîøòã ùèðòî øòã ïòåå
øòã íäéà èôìòä ,âéøòäòâ éåå ïòîàð ñ'ïòèùøòáéåà¨

ò òðééæ òìà ïéà øòèùøòáéåàúåîù éã êøåã ìééåå ,íéðéð ©

òìà ïôàùàá ïøòåå ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô íéùåã÷ä©©©

íòã èðàîøòã'î ïòåå ,àìéîî ïåà ,ïùéðòôòùàá©
éã èéåì 'éåä òééð à ïòî è'ìòåt ,ïòîàð ñ'ïòèùøòáéåà¨©

íòã óéåà ïåà .ïáàä ñèìàîòã óøàã øò ñàåå äìéôú¨©¨¨

÷åñt øòã èâàæ(åè¯ãé ,àö íéìäú),éîù òãé éë åäáâùà" ¨

ñ'ïòèùøòáéåà íòã èðàîøòã'î ïòåå ,'åâå "åäðòàå éðàø÷é
,äàéøá òöðàâ éã è÷øàèùòâ èøòåå ,äðååë èéî ïòîàð¨©©

÷åñt øòã éåå ,äëøá à åö äëåæ øò æéà àìéîî ïåà©

èâàæ(àë ,ë úåîù),éîù úà øéëæà øùà íå÷îä ìëá" , ¨

"êéúëøáå êéìà àåáàיג.

איהם און צוגערופן אים  האט  ער  און ש"ד, א איז  יענער אז מיינענדיג דערשראקן, שטארק זיך האט  ער ַַַָָָ"צפל ".

יענער האט  באגראבן?". דיך האב איך און געשטארבן לעצטענס  איז וואס  יענער נישט  ביזטו "צו ַָָָָָגעפרעגט ,

איך ". בין דאס  "יא, ָָגעענטפערט:

אז געענטפערט , האט איד דער און וועלט, יענער אויף  איהם גייט  עס  אזוי ווי געפרעגט , איהם  בונם ר' ַַָָהאט

אן  געווען  דאך ביזט דו  האסטו? זכותים פארא "וואס  געפרעגט, איהם  ער  האט  גוט . גאר דארט איהם  גייט  ַַַָָָָָָעס

אין  ברכות די געזאגט  טאג יעדן האב איך וואס  זכות "אין געענטפערט : ער האט מענטש". א סתם  דהו ', כל  ַָָָָָ'אדם 

סימן  א כבוד. ïא מיר  מ'גיט  און עדן , גן אין געברענגט מיך מען האט זכות דעם  אין נאר  קול , זיס  א מיט  ַַָָָשול 

צ  רעדט וואס דער בין איך אז  צעריסן.האסטו איז  עס  ווי העמד  מיין פון ערמל  די זעהן קענסט  דו ווייל  דיר, ו ַָָ

תכריכים". די אנגעטוהן מיר  האסט דו ווען צעריסן עס  האסט ָָָדו

גראזן  זענען "דאס  געענטפערט , איד דער האט  ,ïקא זיין אויף האט ער וואס געפרעגט איהם  האט  בונם  ר ' ָָָָָָָווען

דער פון ריח שלעכטן דעם ש ïירן נישט זאל איך כדי ,ïקא מיין אויף  ארויפגעלייגט  האב איך וואס  עדן, גן ַָָָָפון

וועלט".

און  זעהן  זאל  שמים  ירא דער כדי ïאסירונג, די פארשריבן האב מחבר, דער "איך, אויס: פירט זרוע" "אור ַַָָדער

זיין  זוכה וועט ער  און כוונה, מיט  און קול  זיס א מיט אויבערשטען דעם  פון שבח די זאגן און  הארץ , צולייגן ַַָגוט

עדן ". גן צו

קול , זיס  א מיט  און כוונה , מיט ברכות די זאגן צו ס 'איז  וויכטיג ווי אïלערנען זיך מיר דארפן מעשה דער  ַַָָפון

דעם אדאנק  קען - איד יענעם באצייכנט  זרוע " "אור דער  ווי - דהו" כל  "אדם  – מענטש " א "סתם אפילו ַַַַַאון

הבא. עולם  אין עדן, גן  פון געניסן צו זיין זוכה 

שאמריג. "ברוך זאגן מיר  וואס  ווערטער די אויף  זי"ע , סטרעליסק פון "שרף " הייליגער  דער געזאגט  האט ַָָָָאזוי

ווערט - העולם" "והיה  איז דאן "ברוך", זאגט ער ווען אז ווייסט  מענטש דער אויב הוא". ברוך  העולם, ַַָוהיה

ברכה . אמת'ע  די איז  דאס  הוא", "ברוך וועלט, דער אויף מציאות נייע  ַָא
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óøàã'îíù íòã èðàîøòã'î ïòåå æà ,ïò÷ðòãòâ êéåà ©©

òöðàâ éã óéåà ïòî èáééä ,àåä êåøá 'éåä©

"ø÷é éìë" øòã éåå ,äàéøá(åøúé 'ô)÷åñt íòã èùèééè
(æ ,ë úåîù)åã ."àåùì êé÷ìà 'ä íù úà àùú àì"

ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïòîàð íòã ïâàæñéåøà èùéð èñìàæ¨©¨¨

ïâàæ ì"æç éã ïåà ,èñéæîåà(.èì úåòåáù)òöðàâ éã æà ¨©©

èàä øòèùøòáéåà øòã ïòåå èøòèéöòâôéåà èàä èìòåå¨¨

."àùú àì" èâàæòâ¨

èâàæ.ïáééäôéåà ïåùì ïåô æéà "àùú" ,"ø÷é éìë" øòã ¨

à óéåà èáééä ùèðòî à ïòåå éåå éåæà è÷ðåt©©©

éåæà ,íéåá ï'èéî ïòîàæåö ïâééååö òìà êéæ ïòì÷àù ,íéåá¨©©©

ñ'ïòèùøòáéåà íòã ééá èøòååù ñàåå ùèðòî øòã êéåà¨

ïòâðàäòâðà ïòðòæ ïùéðòôòùàá òìà ãìàáéåå ,ïòîàð¨©©©¨¨

"èâàøè" ñàåå øòã ïåà ,ïòîàð ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïéà¨¨¨

ñàåå ïâééååö òìà "èâàøè" øò éåå êééìâ æéà ïòîàð ïééæ¨¨©¨

ïùéðòôòùàá òìà ,èñééä ñàã ,íäéà èéî ïâàøèòâ ïøòåå¨¨©©

òìà ïøòåå ,àìéîî .ïèðåà ïåà ïáéåà êéæ ïòðéôòâ ñàåå¨©

óàøèù éã ïåà ,èøòèéöòâôéåà ïùéðòôòùàáïøòååù ï'øàô) ©¨©

(ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïòîàð íééá ùìàôòìà ïøéøðà èòåå ©¨¨©

.ïùéðòôòùàá©

èâàæäøåú éã èàä íòã øàô æà ,"ø÷é éìë" øòã ¨©©¨

ä÷ðé àì éë" :ùðåò ïáøàä àæà èâàæòâñéåøà©¨©©©

àì" æéà ñàã ìééåå ,"àåùì åîù úà àùé øùà úà 'ä¨

,äøéáò àæà ïééæ ìçåî èùéð ïò÷'î ,"ììë äìéçîì ïúéð©©

øòã ñàåå ,"åøéáçì íãà ïéá" äøéáò ïà æéà ñàã ìééåå¨©¨

ìçåî èùéð æéà øòèùøòáéåà(øáç íòã øòáéà èòá'î æéá).

øòãøòèùøòáéåà øòã ïò÷ éåæà éåå" :èáééøù "ø÷é éìë"©

èøéøòâðà èàä ñàåå ùèðòî íòã øàô ïééæ ìçåî©¨¨¨

ì"çø úåðòøåt à ïòååòâ íøåâ ïåà ,íéåá ïâéìééä íòã©

éã ïòðòæ åàåå ïåà .ïèðåà ïåà ïáéåà ïâééååö òìà øàô©©

áéìåö ïøàååòâ èôàøèùòâ ïòðòæ ñàåå ïùéðòôòùàá òìà©©¨¨¨

ïò÷ ïòã åö ?ïèòáøòáéà ïòðò÷ ééæ ìàæ øò æà ,íòã©¨

ïåô ïåà ,÷ò ïèééååö ï'æéá ìîéä ÷ò ïééà ïåô ïééâ øò
,ïòìîéä òèñëòä éã æéá ,ãøò øòã øòèðåà íåäú íòã
,ïèðåà ïåà ïáéåà ïùéðòôòùàá òìà ïèòáåöøòáéà éãë©©

éë ,èééèù øàôøòã ïåà ?èøéøòâðà ééæ èàä øò ñàåå¨¨¨©

éà èùéð æéà'ñ ìééåå ,'ä ä÷ðé àìñ'ïòèùøòáéåà íòã ï
ñò ìééåå ,äøéáò òâéæàã éã ïééæ åö ìçåî ,ìåëéáë èðàä©¨

.ì"ëò ,"äìéçî à øàô ïáòâòâøòáéà èùéð ììëá æéà©©

ïåà,"åðé÷ìà" èøàåå ñàã ñéåøà èâàæ ùèðòî øòã ïòåå¨©¨¨

øò æà ,õøàä ïééæ ïéà äçîù ïééæ øøåòî øò ìàæ¨©©

,øòôòùàá ïééæ æéà èìòåå øòã ïåô øàä øòã æà äëåæ æéà©©©

æéà øò ñàåå íòã õàøè ,íäéà óéåà âðåèëà èéâ ñàåå¨©¨¨

ïåà ,"øôòì åôåñå øôòî åãåñé" ïåà ,"øîåçî õåø÷" à©
,âéìééä æéà ïòîàð ïééæ ïåà âéìééä æéà øòèùøòáéåà øòã¨

èáééøù ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã éåå(ïðçúàå 'ô)àìù"
èàä øòèùøòáéåà øòã ñàåå ,"êé÷ìà àìà úåéäì øçá¨¨

ùèðòî øòã æà ïåà ,èàâ ïééã øàð ,ïééæ åö ïáéì÷òâñéåà¨¨©

ïééæ èòåå ,íéèøt òëìòæà åö õøàä ïééæ óéåà è÷òåå©©

êåøá øòôòùàá íòã ïáàä åö áéì ïøòåå øøåòúð äîùð¨©

.ù"ééò ,àåä

êéåàóøàã ,"íìåòä êìî" øòèøòåå éã èâàæ'î ïòåå¨©

äçâùä ïåô ïéðò íòã õøàä ïéà ïòìöøàååðééà ïòî¨©

,ãåáëä àñë ï'ôéåà èöéæ øòôòùàá øòã æà ,úéèøt©©

úéèøt äçâùä òìòéöòtñ à èéî çéâùî æéà øò ïåà©

.èìòåå øòã óéåà øàô ïòîå÷ ñàåå ïòâðåøéñàt òìà óéåà©©¨¨

ñò"äãåáòä ùøåùå ãåñé" ÷"äôñ ïéà èééèùøòù)

(á"ô ,úøåîùàä,õøàä ïééã óéåà ïâééì åèñìàæ ñàã¨¨©

ïáàä èñìàæ åã .èøàåå à ñéåøà èñâàæ åã ïòîòåå øàô©¨©©¨¨¨

ïòåå ,ïééæ øàð ìàæ ñò äëøá òëìòåå ééá ,ììë íòã¨¨

ïìòèùøàô øò ìàæ ,"äúà êåøá" èâàæ ùèðòî øòã¨¨¨

íòã øàô øòèøòåå éã èâàæ øò éåå ,÷ðàãòâ ïééæ ïéà©¨©

èæééåå íòã óéåà .äìòúéå åîù êøáúé ,øòôòùàá ïñéåøâ©

áåéç øòñéåøâ à æéà ñò ìééåå ,"äúà êåøá" ïåùì ñàã¨©

,ïòâðàæòâ òìà ïåà úåìôú òìà ééá ,ùèðòî ïãòé óéåà©©©

,äðååë ïà ìéåî ïåô èøàåå à ïééâñéåøà èùéð ìàæ ñò¨©©¨¨

êéæ ìàæ øò øàð ,å"ç "äãîåìî íéùðà úååöîë"¨¨

íòã åö ùîî èãòø ïåà èééèù øò éåå ïìòèùøàô¨
.ù"ééò ,"åãåáë õøàä ìë àåìî" ñàåå ,ïòèùøòáéåà¨

øòãøùéä øôñ ïéà èáééøù íú åðéáø(âé øòù)áåèå" ,
,"ãåîòé àì øùà áøä ïî éãéîúä èòîä åì
à óéåà ,øòâéðééåå ùèðòî íòã øàô øòñòá æéà'ñ©©

.íåé÷ à èùéð èàä ñàåå êàñ à éåå ,ïôåà ïâéã'úòéá÷©©¨¨©

åö êéæ óéåà ïòîòð øòðééà øòãòé óøàã íòã áéìåö©

ïãòé úåëøá êàñ à ìéåî ïåô ïâàæåöñéåøà êéæ ï÷øàèù©©¨©©

ïåà ,õøàä ïåô äðååë à èéî ,äøäèáå äùåã÷á ,âàè¨©©

."øåáòé àìå ÷ç" à éåå íäéà ééá ïééæ ìàæ äìá÷ éã¨©

.ùôð úåøéñî èéî åìéôà ïèéäôà ïâéãðòèù ñò ìàæ øò¨¨©
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äìá÷ òèåâ òâéæàã éã èòåå ,ïäåè éåæà èòåå øò áéåà©¨

óéåà èëéìô ïééæ æéà'ñ ñàåå ïòðàîøòã âéãðòèù íäéà¨

ïåà ïòèùøòáéåà íòã ïéà äðåîà éã ïåà ,èìòåå øòã
øòã óéåà âéðò÷ øòã æéà øò æà ,úéèøô äçâùä ïééæ©

èìòååיד.

צו זיך צייט  שטארקסטע די איז  ניסן  חודש  - החודש שבת
ַבאנייען

íé÷éãöæéà ùãåçä úùøô úáù æà ,èâàæòâ ïáàä¨¨©

ùéðòôòùàá òééð à éåå ïøòåå åö èééðàá ìâåñî©©©

ú"éùä úãåáò øàôטו. ©

זיך,יד. אויף גענומען ער האט יונגערהייט  אז געזאגט , האט  זצ"ל אויערבאך  זלמן שלמה רבי ïוסק  און גאון ַַָָָדער 

סאך  א מאכן צו  זיך אויף  נעמען צו איז  גוט  ווי און וכו'. אתה" "ברוך ווערטער  די זאגן ביים  שטארקן צו ַַַַָזיך

הכתב מתוך וכדומה, המחיה" "על  יצר ", "אשר המזון, ברכת ווי סידור)ברכות, אין ברכה(אינווייניג די מאכן  מ'זאל  כדי ,ַָ

הדעת. ישוב מיט

החודשטו. ïרשת שבת מעשיות סיפורי דריי  דערציילן צו זי"ע , מגיד קאזשניצער פון מקובל  איז  חודש עס  (ראש ָ

בניסן) ïסח  טוב יום  דעם ïראווען קענען מ 'זאל אז  און ïרנסה , אויף  מסוגל איז עס און גדולה ., ובהרחבה  דיצה  ַַָ

אויסגערופן, מען האט דיאמאנט -רינגל . א שטיין, טייערער א געווארן פארלוירן אמאל איז ïאלאץ קעניגליכן אין ַַַַַַַַָָא)

צו אנגעבאטן אפילו מ 'האט דערפאר. ווערן באלוינט  שיין וועט  רינגל, דאס  געפינען וועט  וואס  מענטש  דער ַַַַָָָָָאז 

רינגל קייזערליכע דאס  זוכן צו  צייט אוועקגעבן וועט וואס איינעם יעדן פון הוצאות די עס צאלן וועט  ער אויב (אפי ' ָָָ

געפינען) נישט .למעשה 

מדינה, יענע אין געוואוינט האט  וואס  איד ארימער  אן ïסח . טוב  יום דעם  פאר טעג די אין געווען איז  ַַַָָָדאס 

זענען  וואס  מענטשן די מיט אנצושליסן זיך  גרייטקייט זיין געמאלדן און המלוכה , שרי  די צו געוואנדן זיך ָָָָָהאט

החג, צרכי אלע קויפן צו ïלאן אין געהאט ער  האט  געלט  דעם  מיט  רינגל . קעניגליכע  דאס זוכן מיט ַַַַָָפארנומען

טוב . יום אויף משïחה  זיין פאר האבן געדארפט האט ער  וואס ַַַָָָאלעס 

נישט ער האט  באמת כאטש  ïאלאץ , קעניגליכן אין איינגעמאלדן זיך האט  ער געטוהן. איד דער  האט  ַַַָָָָָאזוי

העלפן. איהם  וועט ער אז  אויבערשטען דעם  אויף פארלאזט זיך האט ער  נאר רינגל , דאס  זוכן צו  ַַַָָָָגעטראכט

גלח דער  ווען "דיינו". געהייסן האט  וועלכער ישראל , שונא א גלח, א געוואוינט  האט  שטאט  זעלבער  דער  ַַָָָאין

ער און רינגל  קעניגליכע דאס  זוכן צו געלט גענומען האט ער  אז  געטוהן, האט איד  דער וואס  אויסגעפונען ַָָָָָהאט

באשטראפן  מ 'זאל  קעניג, דעם  געהעצט  האט גלח דער  קעניג. פאר'ן פאר'מסר'ט איהם ער האט נישט, עס  ַַַָָָָזוכט

ער ווייל  צווייטנס, און קעניג, דעם  בא'גנב'עט האט ער ווייל  ערשטענס, רח "ל. שטראף הארבע  א מיט  איד ַַַָָדעם

אïגענארט . איהם ַָָהאט 

אויב אויסגעפינען ערשט  געוואלט  קעניג דער האט גלח, פונעם ווערטער די הערנדיג ארץ ". יעמיד במשפט  ָָ"מלך

גלח דער  האט זוכענישן. די אין ארויס  נישט טאקע העלפט  איד דער אז  און  ריכטיג, זענען רייד  גלח'ס  ַַַָדעם

קעניג: דעם גע 'עצה 'ט

יום-טוב'דיגן  ביים  זיצט ער ווי זעהן וועסטו איד , דעם  פון הויז  צום אריבערגיין ביינאכט  ïסח לאמיר  אדרבה , -ַַָ

וואס חורין "!טיש, "בן א ווי מאכלים , געשמאקע  מיט פול  איז  ַַָ

וועלן  זיי ווען ביינאכט , ïסח  שעה געוויסע  א אïגעשמועסט האבן  זיי און געווען, מסכים האט קעניג ַַָָָדער

א  פענצטער  דורכ'ן געזעהן גלח  דער  און קעניג דער האבן אהין, אנקומענדיג איד. דעם פון  הויז  צום  ַַַָָאריבערגיין

דער וועט אט-אט זיך, ביי טראכטענדיג הנאה, פון הענט  די געריבן  שוין זיך האט גלח  דער ליכטיגקייט . ַָָָגרויסע 

ח"ו . שטראף הארבע א מיט  איד דעם באשטראפן ַַַָָקעניג

טובות  מעלות "כמה  הגדה דער אין פיוט דעם ביי געהאלטן בית בני זיינע  און איד ארימער  דער האט דאן ïַַָָונקט

עשה ולא ממצרים , הוציאנו  "אילו  שטיקלעך די זאגן פלעגט ער אז  געפירט, זיך האט  ארימאן דער עלינו ". ַַָָָלמקום

ïיוט . דעם  פון  שטיקל  יעדן ביי אזוי, און "דיינו", געענטפערט: האבן בית בני  די און שפטים", ַָבהם 

ארויסגעלאזט סתם  האט  ער אז זאגענדיג  גלח, דעם  אויף  צעבייזערט  זיך קעניג דער האט ווערטער, די ַַָָָָהערנדיג

מענטש דער זיין קען עס ווער באטראכט און מש ïחה זיין  מיט  יעצט אוודאי זיצט  וועלכער  איד, דעם  אויף  בלבול  ַַַַא

אז אויס, קומט  "דיינו "!... גלח : דער געווען איז דאס אז  איהם  ענטפערן זיי און רינגל , דאס  גע 'גנב'עט האט  ַַָָָָוואס

רינגל ... דאס גע'גנב'עט האט וואס  דער גאר ביזט - "דיינו " גלח דער - דו אז  אלזא, איז , אויספיר ַַָָָָָזייער 
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האט ודרישות חקירות  גרויסע נאך און גלח, דעם אויסצופארשן באדינער זיינע  באפוילן תיכף האט קעניג ַַָָָָדער

קעניג'ס פונעם  רינגל  טייערע דאס  גע 'גנב'עט טאקע האט  ער  אז  זיין מודה  געמוזט מרושע, רשע  דער גלח, ַַָָדער

ïַַאלאץ .

יאבדו כן בוים. א אויף איהם  אויפהענגען דורך  גלח דעם באשטראפט  מ 'האט אז זיין , צו מוסיף  איבעריג ַַַָָס 'איז

גוטן. אלעם  פון פסח גאנץ  געניסענדיג טוב, יום פרייליכן א געהאט  האט  הבית  בעל  אידישער  דער ה'. אויביך ַַַַָכל

פרשת  שבת דערציילן צו  כדאי ס'איז  אז  געזאגט  האט  זי"ע מגיד  קאזשניצער  דער  וואס מעשה  צווייטע  די ַָָָָב)

פאלגענד: ווי איז  ָהחודש,

ïריץ דער  האט ארענדאר , אידישן זיין מיט  שמועסענדיג אמאל , ïריץ . א ביי ארענדע  אן געדונגען האט איד ַַַַַַַָָָא

- איהם  אן האנט . ברייטע  א מיט  ארענדאר  דעם ש ïייזט וואס דער  איז  ער וואס פאקט  דעם מיט ַַַַַָָָָשטאלצירט 

טאן: זיכערן א מיט געענטפערט, איד דער  האט  דערויף ח"ו . עסן, צו געהאט  נישט  איד  דער וואלט - פריץ  ַַָָָדעם

וועלט . דער  אויף  באשעפעניש יעדע  ש ïייזט  אויבערשטער דער זאגסט. דו וואס  ריכטיג נישט  ס'איז  -ַָָ

ארויסגעטריבן  האט  און צארן , שרעקליכן א אין אריינגעפאלן ïריץ דער איז  רייד, זיכערע איד'ס  דעם  ַַַַָָהערנדיג

זאגענדיג: ארענדע, דער פון איד ַָדעם 

ïרנסה !... דיין דיר גיט  עס  ווער זעהן  אליין  שוין  וועסטו יעצט -ַ

א  ווי גרעסער  פיל  נאך  זענען הוצאות איינעם 'ס יעדן ווען ïסח, טוב יום פאר'ן טעג די אין ïאסירט  האט  ַַַָָָדאס 

נישט זיכער איהם וועט  ער אז באשעפער, אינעם האפענונג זיין פארלוירן נישט  אבער  האט  איד דער יאר. ַַַַָָָָגאנץ 

ולהבא. מכאן  אויך ַָפארלאזן

שטארק זיך האט ïריץ  דער ïריץ . פונעם  מאל ïע די געשטארבן ïלוצלינג  איז  ïסח, טוב יום  פאר  טעג ïאר ַַַַָָָא

באפוילן  ער האט מאל ïע, גע 'ïגר 'טע  די  פון קער ïער מיט 'ן געבן עצה אן זיך קענענדיג נישט  און געווען, ַַַָמצטער

ארענדאר . געוועזענעם זיין איד , דעם פון הויז  אין אריינצואווארפן עס באדינער, זיינע  ַַַַַַפאר

צו נענטער צוגעגאנגען איז  ער  זעץ . שטארקן א געהערט איד דער האט  אינדערהיים, זיך ביי  זיצענדיג  ïַַַָלוצים,

הויז , זיין פון ערד דער אויף מאלïע  גע 'ïגר 'טע  א פון קערïער  דעם  ער  זעהט  אט און ïאסירט, האט עס  וואס  ַַַָָָזען 

זיך  האט איד דער  מטבעות... גאלדענע סאך  א גאר ערד , דער אויף אויסגעשïרייט  ליגן מאל ïע  די ארום  ַַַַָָָאון

מיסט אין ארויסגעווארפן האט ער און האנט , זיין אין באקומען דא האט ער וואס  אוצר גרויסן דעם מיט  ַַַָָָָָגעפרייט

הוצאות  אלע  קויפן צו  באוויזן ער האט מטבעות, די פון געלט מיט 'ן מאל ïע . גע'ïגר'טע די פון קערïער דעם ַַַַָקאסטן

צייט . לאנגע  א אויף  געלט גענוג איבערגעבליבן נאך איהם  ס 'איז  און האנט , ברייטע א מיט ַַַַָהחג

זעהן  וויל  ער אז  באדינער זיינע צו  געזאגט ïריץ  דער  האט  ïסח, טוב יום פון נאכט די  געקומען  ס'איז  ַַַָָווען

איד'ל דאס ווי - געזאגט  ער האט  - זעהן צו  איהם  פארגלוסט עס ארענדאר . געוועזענעם  מיט'ן געווארן ס 'איז ַַַָָָָָוואס

מיט'ן  זיך  פרייען פריינט  אידישע זיינע אלע ווען נאכט, פייערליכער דאזיגער דער אין פינצטערניש דער אין ַַָזיצט

חרותינו". "זמן פון טוב  יום

געוועזענעם זיין פון הויז  צום  דערנענטערט זיך האט ער ווען שטוינונג, ïריץ 'ס  דעם  געווען אבער  איז  גרויס  ָָווי

געזעהן  ער האט הויז, אין אריינקוקענדיג ליכטיגקייט . גרויסע  א פענצטער, דורכ 'ן דערזעהן און ארענדאר , ַַַַָאידישן 

מאכלים . געשמאקע  אנדערע אלע  און פלייש , און פיש  גוטן , אלעם מיט אויסגעשטעלט  טיש ַַַַַא

געפרעגט איהם האט  ער און איד , פונעם טיר די אויף  אנגעקלאïט ïריץ דער האט  איינהאלטן, זיך  קענענדיג  ַַָָָנישט

אויך  ווייסט  ער אז  געענטפערט איד  דער האט מאכלים . געשמאקע אלע  די קויפן צו געלט באקומען האט  ער ַַַַָָוואו

גע'ïגר'טע א געפונען ïלוצלינג האט ער  היה", כך שהיה  "מעשה אבער איהם, צו  אנגעקומען איז עס אזוי ווי ַַָָָנישט

דערפון  מטבעות... גאלדענע  סאך א גאר  אויסגעגאסן געלעגן זענען זייט איר ביי און אינדערהיים , זיך ביי ַַַָָָמאל ïע

אוצר, גרויסן א צוגעשיקט  איהם  האט באשעפער  דער אז  - געזאגט ווייטער איד דער האט - פארשטאנען ער ַַַַַָָָָהאט

לעבן  צו געלט גענוג איבערבלייבן נאך איהם  ס 'זאל  און יום -טוב, אויף אלעס  איינצוקויפן געלט האבן זאל ער ַָָָָכדי

יאר ... קומענדיגן גאנצן ַָדורכ 'ן

מאל ïע , די אז  אויס, ווייזט מאל ïע ... באליבטע זיין געווען איז דאס אז  באגריפן, ïריץ  דער  האט  דאן ַַַַַַַָָערשט

די  געלעגן  זענען עס וואו צימער אין איהם מיט  מיטגעגאנגען איז  באגלייטן, איבעראל איהם פלעגט ַַוועלכע 

מאלפע די האט צימער אין זייענדיג ווייל  מטבעות... די מויל מיט'ן געווען" "טועם האט  און  אוצרות , ַַָבאהאלטענע
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øòèùøòáéåà øòã ñàåå äåöî òèùøò éã æéà "íëì¨

ïéà ïòååòâ êàð ïòðòæ ééæ ïòåå ,ïãéà éã åö ïáòâòâ èàä¨¨

.èøàã ïåô ïòâðàâòâñéåøà ïòðòæ ééæ øòãééà ,íéøöî©©¨

ïøòèðòðøòã êéæ ìéåå ãéà à ïòåå æà ,íòã ïåô øéî ïòäòæ©©

èòåå øò æéá ïèøàåå èùéð øò ìàæ ,ïòèùøòáéåà íåö¨©

äàîåè ïåà úååàú ïåô òèàìá éã ïåô ïééâñéåøà ïöðàâðéà©©¨
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דאס מאל ïע  די האט  מטבעות, די ïארא שלינגט ïריץ דער אז  מיינענדיג און געלט, די  ציילט פריץ  די ווי ַַַָָגעזעהן

האט דעמאלטס  גע'ïגר'ט... און געווארן דערשטיקט איז  זי  ביז  מויל , אין מטבעות די אריינגענומען  און ַָָָנאכגעטוען

אין  מאלïע  גע 'ïגר'טע  די  פון קערïער דעם אריינגעווארפן האבן קנעכט  זיינע ווען אז פארשטאנען, אויך ïריץ  ַַַַַָָדער

בויך... פון מטבעות גאלדענע די אויסגעשïיגן זי האט איד, פונעם ָָהויז

ובארץ ", שבשמים  אלקינו  "אחד  וועלט : גאנצע  די פירט  באשעפער  דער אז  געווען מודה  האט  ïריץ  דער  ַַַַָָאלזא,

איד  דער  האט  הילף , באשעפער'ס מיט'ן נאר אז און איינעם, יעדן שïייזט  וואס דער איז  הוא ברוך ער נאר ַַָָָָאון

הרחבה . גרויס מיט טוב, יום  אויף  באדערפענישן זיינע אלע  ַַַגעהאט 

דערציילן געהייסן  האט מגיד  קאזשניצער דער וואס מעשה , דריטע  די פארגעקומען ג) איז  החודש, ïרשת שבת  ָָָָ

בראנפען. פארקויפט ער האט  ïרנסה , זיין פאר וואס  איד א ַַַָָָביי 

ער אז וויסענדיג - ער האט  בראנפען, פעסלעך די מיט גרעניץ  די דורכצופארן געגרייט  זיך האט  ער ווען ַַָָָָָאמאל 

נישט באשלאסן - לאנד אין אריין ברענגט ער וואס  בראנפען פאר'ן שטייער  גרעניץ  אין געלט סאך א צאלן ַַַַַַַָָָָדארף 

אז האפענונג, דער  מיט  פעסלעך, די אין לאנד אין אריין פירט  ער  וואס  גרעניץ-וועכטער די  פאר דערציילן ַַַַָָצו 

שטייערן. נויטיגע די באצאלן צו אן גרעניץ די אדורכגיין קענען וועט  ער  און פעסלעך, די עפענען  נישט  ַַָָמ'וועט

ער אז זעהן ביים און פעסלעך, די געעפענט יא ïאליציאנטן גרעניץ  די האבן אבער, באדויערן, גרויסן  זיין ַַַָָָָצו 

משïט . זיין פאר טאג א באשטימט און איד דעם ארעסטירט זיי האבן מעלדן, צו  עס  אן בראנפען אריין ַַַַַָָָָפירט

הארץ ביטער זיין אויסגעגאסן און  זי"ע, ליזענסק פון אלימלך  ר ' רבי'ן הייליגן צום  אריבערגעפארן  איד  דער ַַָָאיז 

זאגענדיג: בארואיגט, איהם  האט  וועלכער אלימלך, ר' רבי'ן ַַָָפאר 'ן

נאר בראנפען , נישט  אנטהאלטן פעסער די אז ïאליציאנטן, די פאר זאג האבן. מורא גארנישט דארפסט דו -ַַַַַָָָָָָָ

וואסער ... מיט פול  גאר ַָזענען

אויף בלבול  א אויסגעטראכט מ 'האט  אז  געזאגט און שופט , צום  אמונה  גרויסע זיין מיט  געגאנגען איד דער  ַַַַָָאיז 

וואסער ... נאר בראנפען, נישט  אנטהאלטן פעסער  די איהם. פון האבן מ'וויל  וואס נישט ווייסט  ער ַַַָָָָאיהם,

נאר אנטהאלט  עס אז זעהענדיג און פעסלעך , די פון פארזוכט מ 'האט עניין, דעם געפארשט האט ïאליציי ַַַַָָָָָדי

געזאגט: און אלימלך, ר' רבי'ן צום  געפארן ער  איז ש ïעטער געווארן. באפרייט איד דער איז  ַַָָָוואסער,

דאך  וועל איך אבער עונש, אן פון געראטעוועט ווערן צו נס  גרויסן  א געהאט האב איך אז  ריכטיג, ס 'איז  -ַַַַַָָָ

וואסער ... פארבלייבן טאקע  וועט עס  אויב שאדן, גרויסן א ַַַַָָהאבן

וועט ער און פעסלעך, די אין משקה די פון פארזוכן זאל ער  איד, דעם  פאר  געזאגט אלימלך ר ' רבי דער ַַָָָהאט

שיינעם א פארדינט  און פעסלעך, די פארקויפט האט איד דער בראנפען. פאראן יא דארט איז באמת אז  ַַַַַַָָָָזעהן

האט ער וואס  פון הרחבה .סכום, גרויס מיט החג, צרכי אלע  קויפן קענען צו  גענוג געהאט  ַַָָ

בכל הרחבה גרויס  און ïרנסה, גוטע א צו זיין זוכה זאלן מיר אידן, אלע און אונז העלפן אויבערשטער דער ַַָָזאל 

די  פון קיום צום זיין זוכה בקרוב זאלן מיר און אחר , לעם ולא לזה  זה  ישראל  בית עמך יצטרכו  ולא ָהענינים ,

ïסוק פון  טו)ווערטער ז, בב"א.(מיכה נפלאות", אראנו מצרים  מארץ  צאתך "כימי

זאגןטז. חז "ל כ)די א, בראשית ברש"י  אנגערופן (מובא ווערט  ערד, דער פון העכער נישט  איז  וואס  זאך יעדע  אז  ַַָָָ

אויפצוהייבן  זיך נישט  זיך שטארקט מענטש  דער  ווי לאנג אזוי אז  רמז , א איז  דאס אז ספרים, די זאגן  ַַַַַַָָ"שרץ ".
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ñòèâðòøáòâ èøòååä"ã ,ùãåçä úùøô ,"íéîä úåøàá")
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÷åñt ï'ôéåà ,áåðîéø ïåô(á ,áé úåîù)íëì äæä ùãåçä"
øòã æéà ¯ ïñéð ùãåç ¯ "äæä ùãåçä" ,"íéùãç ùàø

אויפצוהייבן  זיך איז  מענטש פונעם  עבודה  עיקר דער ווייל  ח"ו , שרץ  א ווי ער  איז  ערד, דער פון  אביסל ַַַאפילו

ערד. דער פון אביסל  ַַאפילו

פעטער,יז . זיין באגלייט  אמאל  האט  ער אז דערציילט, האט זי"ע , אברהם" "ברכת בעל  הרה"ק  רבי, סלאנימער  ַַַָָָָדער

אין  האטעל  אין זייענדיג אתרוגים. איינצוהאנדלען  איטאליע  קיין רייזע  זיין אויף זצ"ל , לידער זעליג רבי ַַָהרה "צ

נוסח אין זאגן מיר וואס ווערטער די אויף ווארט א ספר , קליין א אין געזעהן ער  האט  טריעסט , שטאט ַַָָָָדער

באנייען  אויבערשטער דער טוט פארוואס בראשית". מעשה תמיד יום בכל בטובו "המחדש  דאווענען, ביים ַַַָהתפילה 

דאס אז  דארט, ער ענטפערט  איינמאל ? מיט  בריאה גאנצע די באשאפן נישט האט  ער און טאג, יעדן בריאה ַַַַָָָָָדי

האפענונג, קיין נישט  חלילה שוין האב  איך זאגן, נישט  זאל  מענטש  דער  השם. עבודת אין  דרך א לערנען אונז ַָָָָקומט

באניי  איך מענטש : צום  אויבערשטער דער זאגט דעם אויף  באשעפער. מיין קעגן געזינדיגט פיל  אזוי האב איך ַַַָָווייל 

מציאות. נייע א באשאפן ווערט טאג, פון רגע  יעדע נאר טאג, יעדן נאר  נישט  און בריאה . מיין טאג יעדן ַַַָָָָָאויך 

ווירקליכקייט . נייע  א צו איבערדרייען אויך זיך קענסטו אזוי, ַַאויב 

א  געזאגט האט  זצ"ל  פינקוס שמשון רבי ממשהגה"צ  טאל , אין געפונען זיך  האט שטאט  א משל. וואונדערליכן ַַָָָָָ

צושטעלן  קענען צו געשעפט, א עפענען געוואלט דארט  מ 'האט  ווען בארג. הויכן א פון טייל  אונטערשטען  ַַַָָָביים 

באקוועם גרויס  א געזוכט  מען האט לעבן , טאג-טעגליכן צום האבן דארפן זיי וואס  אלעס איינוואוינער די ַַַַַָָָָפאר

אויפגעשטעלט דארט מען האט  ברירה, א אן בארג... ש ïיץ  אויפ 'ן נאר  ïלאץ , אזא געפונען מ 'האט  אבער ַַַַַָָָָָָָארט,

איינצוקויפן  בארג, ש ïיץ  צום ארויפשלעפן זיך געדארפט  שטאט -לייט די האבן ווייטער , און דאן פון און געשעפט, ַַַַָָָדאס 

געלט זיין פון געקויפט האט חסד" "בעל  געוויסער א ביז  צייט, שטיק  א אנגעגאנגען עס  איז אזוי געברויכן. ַַַַָָזייערע

אויטא גרויסן און ("טענדער ")א מיטאג אינדערפרי, טאג , א מאל  דריי אז  הויכהילכער, א מיט אויסגערופן האט און  , ַַַַָָָָָ

איינער יעדער געשעפט. צום ארויפפארן און מענטשן די איינזאמלען שטאט , אין ארומפארן ער וועט ביינאכט , ַַַָָָאין

איינוואוינער די אז זעלבסט-פארשטענדליך, אומזיסט. רייזע דער  אין אנשליסן  זיך קען פאראינטערעסירט , איז ַַַָָוואס

דריי  איבערגעפילט געווען טאקע  איז  וועלכער "טענדער ", נייעם מיט'ן געפרייט  שטארק זייער זיך האבן שטאט ַַָָפון

געשעפט . פונעם קומענדיג און פארנדיג טאג, א ַָָָמאל 

הייסע די אין אז  אזוי צובראכן, זיך "טענדער" אינעם קאנדישאנער" "עיר דער  האט  אבער, צייט , דער ַַָָָָָמיט

איז ערגסטע דאס  און צעריסן, געווארן בענקלעך די זענען אויך געשוויצט. זייער ïאסאזשירן די האבן ַַָָָזומער-טעג,

אויפ'ן  דערשלע ïט  קוים זיך האט  און געווארן, אïגעשוואכט  צייט  דער  מיט איז  מאטאר דער וואס  געווען, ַָָָָָָָנאך 

אויטא... דעם  שטו ïן העלפן און ארויסגיין געמוזט מיטפארער די האבן  מאל  אפט  און ַַָָָָָבארג,

ביי  העיר". "טובי רופן  מ'פלעגט וואס  הקהל , ראשי זיבן די  פון  אסיפה אן פארגעקומען איז ש ïעטער, צייט  ַַָָא

אז געווען מסכים האבן אלע און אויטא, פונעם ïראבלעם דער אויך "טיש " אויפ 'ן ארויפגעקומען איז  אסיפה , ַַַָָָדי

פא  אויטא נייעם א קויפן צו צייט שוין צייכן ס'איז  א אלס "טענדער ", דעם  בייגעשטייערט האט  וואס  צדיק דעם ר ַַַַָָָ

אבער האט  ער שטאט -לייט . די לטובת יארן פון לויף אין אקטיוויטעטן געבענטשט  זיינע אלע פאר הטוב  הכרת  ַַַָָָָפון

האט עס  חסדים... גמילות פון  "חפצא" א איז עס  אז  זאגנדיג, "טענדער ", זיין פון שיידן זיך צו  איינגעשטימט  ַַָָנישט
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דעם טוישן צו זיין מסכים זאל ער איהם , ביי איינבעטן ïרובירט זיך מ 'האט וואס הפצרות אלע  געהאלפן ַָָָָנישט

טענדער .

א  אויף מאטאר  אלטן דעם טוישן מ 'זאל  פארשלאג: געניאלן א מיט  אויפגעקומען מאן קלוגער איין איז ַַַַַַָָָָענדליך,

נאר אינעווייניג, פון אויטא דעם אויפפרישן און געזעסן צעריסענע די איבערבעטן און פארנייען מ 'זאל  און ַָָָנייעם,

נישט אפילו  וועט הבית בעל  דער און פריער , ווי אויסזעהן זעלבן מיט'ן בלייבן "טענדער" דער  זאל ַָאינדרויסן

פונעם הבית בעל  פונעם שליסל  דעם  "געבארגט " מ 'האט געטוהן. אזוי מ 'האט אלזא, ענדערונגען... די  ַַָָָָדערקענען

אויסרייד)"טענדער" אן עïעס האבן (אנגעבנדיג און אויטא, אין אריין  עסקנים עטליכע זענען נאכט -שטונדן די אין און , ַַַָָָ

צייכן  מינדעסטן דעם אן פריער , ווי אויסגעזעהן אלעס  האט  אויסערליך, חוץ , כל ïי אבער איבערגעמאכט , ַַַָָָאלעס

"באנייאונג"... א ַַַפאר

"טענדער" דער אז  געזעהן און ארט , זיין אויף אוועקגעזעצט  זיך האט  דרייווער דער  ווען פרימארגן, קומענדיגן ַַָָָדער

"וואגן"... דעם  שטו ïן  העלפן און אויטא, פון ארויסצוגיין געבעטן זיי ער האט  ïאסאזשירן, מיט איבערגעפילט  ַַַָָאיז 

אויטא  דער  און מאטאר , דעם  אנצינדן נאר  זאל  ער נויטיג, נישט  איז  עס  אז געזאגט איהם  ïאסאזשירן די ַַַָָָָָָָָהאבן

קענען  נישט  וועט זי  און "בהמה", מיין גוט קען איך זאגנדיג, אויסגעלאכט, זיי דרייווער  דער האט  פארן... שוין ַָָָוועט

ïרובירן  צו דיר עס שאדט  "וואס געזאגט , ווייטער אבער איהם האבן זיי אינווייניג. מענטשן פיל  אזוי מיט ַַָָָָָפארן

דער וואונדער : איבער וואונדער  און  מאטאר . דעם  אנגעצונדן און געפאלגט, זיי  ער האט  ברירה , בלית און ָָָָָָפארן...",

די  האבן ש ïעטער, מינוט עטליכע פאבריק... די פון  ארויסגעקומען יעצט  וואלט ער ווי גלייך געפארן , איז  ַַָָָָאויטא

א  געענטפערט , האט ער אבער קאנדישאן", "עיר דעם אנצינדן זאל  ער  דרייווער, דעם געבעטן דערמיטפארער ז  ַָָָָָָָ

צו דיר , עס ארט  "וואס  געזאגט: איהם  זיי האבן חיים"... לן "שבק וואס די פון לאנג שוין  איז קאנדישאן " ַַָָָָָָ"עיר

ניסים "... "מעשה  ממש  בלאזן... אנגעהויבן האט לופטל קאלט  א און קנעïל , דאס געדרוקט ער  האט  ïַַָָָָָרובירן?...".

נאכט ... אינמיטן "אויטא" זיין מיט געטוהן האבן  זיי  וואס  געווען מסביר איהם זיי האבן ענדליך, ַָָָָענדליך ,

בריאה, גאנצע  די טאג יעדן באנייט  אויבערשטער דער  איז , נמשל דער  זצ"ל , ïינקוס  שמשון רבי הגה "צ ַַָָזאגט

צו אנשטאט אבער פלעשל "... "אלט אן ווי אויס  עס  זעהט חוץ  כלïי נאר  כוחות, נייע  מיט  אן  אונז פילט  ער  ַַָָָָאון

וואס צייט  לאנגע  א שוין טרוקן... געווען הארץ  דאס  דאך איז  "נעכטן מיר , זאגן הארץ , דאס  אנצוצינדן ïַַַַָָָָָָרובירן

ווייט ווי זעהן מען  קען דאן און "ïרובירן", נאר מ 'דארף אז אבער , איז  אמת דער שטארקן"... נישט  זיך "קענען ַַַַָָמיר

פריש ... זענען כוחות ַאלע 

אין  שטייט עס  ווי ïורים, פון טעג געהויבענע די  נאך  שוין האלטן מיר ווען יעצט, אקטועל  סïעציעל  איז ַַָָדאס 

צומארגנס ליידער, אבער מגילה , די מ 'לייענט ווען זיך טוישן וועלט דער פון נאטורן אלע  אז  לוי", "קדושת ַַַָָספה"ק 

ווי  אזוי שטו ïן", "העלפן אונז  מ 'זאל  אז ווארטן מיר און רח "ל , יאוש  פון מצב א אין שוין מיר זענען ïורים, ַַַַָָנאך

אלעס אז  זעהן מיר  וועלן ïרובירן צו באנייען, זיך און ריר" א "געבן צו זיך זעהן דארפן מיר  טענדער. אלטן ַַַַַַיענעם

אויב און אוצרות, זיינע מיט  אנגעפילט  אונז  דאך האט  אויבערשטער  דער  ווייל  העכער, און העכער  דערהויבן ָָָווערט

פריש ... און "ניי" אלעס בפנימיות, אבער איז  פריער, ווי אזוי געבליבן איז  גוף ַַָדער

חז "ל  מאמר דעם געטייטשט  האט  זצ "ל, בריזעל  זלמן רבי ד:)הגה"ח  "תהלה(ברכות זאגט  וואס  מענטש דער  אז ַָָָ

ביתך")לדוד" יושבי  געזאגט("אשרי זלמן רבי האט הבא. עולם  האבן וועט  ער אז  פארזיכערט איז  טאג, א מאל דריי ,ַַַָָָָָ

ïסוק מיט 'ן קאïיטל  דעם ענדיגן מיר  צחות, יח)בדרך קטו, און (תהלים  הללוי-ה", עולם  ועד  מעתה י-ה נברך "ואנחנו ַ

זלמן"... נייער  א איך בין ווייטער און  יעצט "פון  - "מעתה " טאג א מאל  דריי זאגט וואס מענטש האט דער (אוודאי ַַַָָָָָ

נאמען...) אייגענער  זיין געווען  איז דאס ווייל זלמן ", נייער "א געזאגט  האט ער  נאר  אלעמען , אונז געמיינט מיטער פארזיכערט ער איז  ַַַָָָָָ

הבא. עולם



החודש פרשת - ויקהל-פקודי - קוואל פרשה æéדער

ñò ïòåå ,ãéà ïãòé øàô çë à èéâ'î ñàåå ñàã æéà¨¨©©

ééðñàãðåô ïééæ øøåòî êéæ ìàæ øò ,ùãåç ùàø èîå÷¨¨

ùèàë ïåà .'ä úãåáò åö,ùãåç ïãòé éåæà èøéñàt ñò ¨©©

ìééåå ,äìòî òøòñòøâ à ïñéð ùãåç ùàø øòáà èàä¨¨©

òìà úåøøåòúä øàô çë à èéâ ùãåç íòðåô äøàä éã©©©

äæä ùãåçä" ïåô ïéðò øòã æéà ñàã .øàé ïåô íéùãç¨¨

úåçåë òìà ììåë æéà ñàåå "ïåùàø" øòã æéà ñò ,"íëì¨©

.ùèðòî íòðåô

èøéôçë øòâéæàã øòã æà ,í"éøä éùåãéç øòã ñéåà©¨

ïééæ èéî ïøòåå øøåòúð ïòðò÷ ìàæ ãéà à æà©©¨

"úéùàø" ïöðàâ(úåçåë òðééæ òìà èéî ,èñééä ñàã)èëééøâøòã ©¨©

.íéøöî úàéöé ïåô çë ï'èéî ïòî

óéåàèøà øòãðà ïà(àá 'ô ,"î"éøä éèå÷éì")øòã èâàæ , ©©¨¨

ùøãî øòã æà ,"í"éøä éùåãéç"(á ,å"èô ø"îù) ©

øåñî ìëäù" ,"íëì äæä ùãåçä" ÷åñt íòã óéåà èâàæ¨
ïéà ïøàååòâ ïáòâòâøòáéà ñèìàîòã æéà ñòìà ."åðéãéá©¨¨

òãåé íãà äéä íàå" .øòãðé÷ òùéãéà ïåô èðòä éã
,íòã ïåô èñåàååòâ èìàåå ùèðòî øòã áéåà ïåà ¯ "äæî¨

çë à øàô ñàåå ,"úåùòì åãéá ùéù äîå ,àåäù äî"¨©©

ïäåè åö èàä øò(ïñéð ùãåç ïåô âòè éã ïéà)àì éàãååá" , ¨

èùéð øòëéæ øò èìàåå ¯ "ãçà òâø óà ìèáî äéä¨

.÷"ìëò ,èåðéî ïééà åìéôà âéãééì ïòâðàâòâ©©

ïò÷'îúáù ïâéèðééä ïòî èðòééì íòã ïâòåå æà ,ïâàæ¨©

òùéãéà ïééæ åö øøåòî éãë ,"íëì äæä ùãåçä"
êàð ïåà ,ïñéð ùãåç ùàø æéà âòè éã ïéà æà øòãðé÷©¨

ïðåáúî êéæ ìàæ'î ïåà ,ïñéð ùãåç øòöðàâ øòã íòã©¨

ïòî èòåå ïàã ïåà ,âéøòäòâ éåå âòè éã ïöåðåöñéåà ïééæ©

éã ïéà òtùð èøòåå ñàåå òôù éã ïòîå÷àá ïòðò÷©¨

.âòè òðòáéåäòâ òâéæàã¨

øòãùåã÷ä ä"ìù('æ úåà ,äåöî øð ÷øô ,íéçñô úëñî)

,"íéùãç ùàø íëì äæä ùãåçä" ÷åñt ï'ôéåà èâàæ
éã ,ùãåç íòðåô âòè òìà ïáàä ,ïñéð ùãåç ïéà æà©¨©

ùãåç ùàø èàä ñò éåå äùåã÷ òáìòæיח. ¨

,ììëáò"éæ "øæð éðáà" øòã èáééøù ,ïñéð ùãåç ïâòåå
äáåùú à ïéà(ç"åà ÷ìç)òðééæ ïåô òðééà åö , ©

äòù ,êøòä éø÷é åìà íéîé éë" ,äëìä øáãá íéìàåù
âòè òâéèöéà éã ."áùçé íåéì(ïñéð ùãåç ïåô)øàâ ïòðòæ¨

à éåå èðëòøòâ èøòåå äòù à .ìåôãøòåå ïåà øòééè©©

èâðòøáòâ èøòåå êéåà .âàè øòöðàâ,"íéòåøä øéáà" øôñ) ©¨

(ãñø úåà,ò"éæ "ìàåîùî íù" ìòá ÷"äøä ,ïåæ ïééæ æà ,©
,ïñéð ùãåç ïåô âòè éã ïéà æà ,úåãò èâàæòâ èàä¨¨©

èééøãòâîåøà êéæ" ,"øæð éðáà" ìòá øòã ,øòèàô ïééæ èàä¨¨©

."íéðåéìòä úåîìåò éã ïéà

øòãòáéåàåö ïééæ äëåæ ïìàæ øéî ,ïôìòä ìàæ øòèùø¨¨

ïåà õøàä ïöðàâ ï'èéî íäéà øàô êéæ ïòééðàá©©©©

äëåæ ïìòåå øéî æéá ,ááì áåèå äáø äçîù êåúî ,ïåöø
øòèøòåå éã ïåô âðåëéì÷øéååøàô éã åö ùîî áåø÷á ïééæ©

èéî ,"ìàâéäì ïéãéúò ïñéðáå åìàâð ïñéðá" ,ì"æç éã ïåô
.ïîà ,åðéîéá äøäîá äîéìù äìåàâ éã

וועריח. אנוועזנדע , די פון איינע געפרעגט  איך  האב  ברק, בני  אין חתונה א ביי לפ "ק , תשמ "ז ניסן  חודש  ַָָראש 

קומענדיגן  צום  הכנות די מיט פארנומען איז  יעדער ווען ניסן, חודש ראש אויף חתונה די באשטימט  האט ַַָעס

הבעל "ט ïסח  טוב ערשיינונג)יום  'געווענליכע' א געווען  נישט ניסן, חודש ראש חתונה  א איז צייטן, יענע קרוב(אין  א יענער, האט  . ַַַָ

האט וואס דער  איז  זי"ע  מלעלוב מרדכי משה  רבי  הרה"ק  אא"ז אז געענטפערט , מיר  צדדים, די פון איינע ַָָפון

חתונה די פאר  דאטום דעם יאר)באשטימט  יענעם  פון טבת כ "ד הבא, עולם לחיי  הסתלקות זיין נאך  חדשים  עטליכע דאס איז .(געווען  ַַַָָָ

רמ "מ הרה"ק  זיידן מיין ביי געפרעגט  האבן מחותנים  די ווען חנוכה, טוב יום  פריערדיגן דעם  עס האט ïַָָאסירט

פון  טאג שענסטער דער  איז ניסן חודש "ראש געענטפערט, ער האט  החתונה , זמן דעם באשטימען צו ווען ַָָזי"ע 

שוין זאגן חז "ל  די און פז:)יאר...", גענומען (שבת האט  ניסן חודש ראש  פון  טאג דער - עטרות" עשר נטל יום "אותו ָָָָ

קרוינען. צען 




