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òøåöî - òéøæú

אמונה אין לימוד א  - יגלח שערו  כל ואת

øòãøòâéèðééä øòã ïéà èâàæ ÷åñt¨
äùøt(è ,ãé)éòéáùä íåéá äéäå"

åð÷æ úàå åùàø úà ,åøòù ìë úà çìâé
."çìâé åøòù ìë úàå ,åéðéò úåáâ úàå
óøàã ,äøäè ïééæ ïåô âàè ïèòáéæ ïéà¨©
øòã ,øàä òðééæ ïøòùtà òøåöî øòã¨¨
ïòîòøá éã ,ãøàá éã ïåà tà÷ ïåô øàä¨¨¨
ñàåå øàä òìà ïåà ,ïâéåà òðééæ ïåô©¨¨

.øòtøò÷ ïééæ óéåà ïñ÷àåå- ריע תז - קוואל פרשה òדער øåöî ©ַ

óøàãæéà èöòé æéá ,ïééèùøàô ïòî ©©
ïñéåøãðéà ïñòæòâ òøåöî øòã
ïåô èøòèééååøòã ,äðçî øòã ïåô
íòã êàð ñàååøàô ,éåæà áéåà .ïùèðòî©©¨¨
,àèç ïééæ óéåà äøtë à èàä øò éåå¨©
øàä òìà ïøòùtà êàð èöòé øò óøàã©¨¨©¨
ïñéåå ïìàæ ïùèðòî éãë ,øòtøò÷ ïééæ ïåô¨

?òøåöî à ïòååòâ æéà øò æà©©

èøòôèðò"éç ùéà ïá" øòã,úåùøã)

("çìéâå" ä"ã ,úåøäè úùøtæà ,©
úòøö úàîåè ïåô ïéðò øòöðàâ øòã©
ïåùì ïåô àèç íòã áéìåö êàã èîå÷¨
èãòøòâ èàä ùèðòî øòã ñàåå òøä¨¨

.ïèééååö à óéåà©

øòãáéìåö æéà òøä ïåùì ïåô ùøåù
øòã .äðåîà ïéà ìòâðàî à©©
èðééî øò ìééåå òøä ïåùì èãòø ùèðòî

ïåô ïòîåðòâåö ñòtò èàä øáç ïééæ æà©¨
íäéà èàä øò øòãà íäéàïòååòâ íøåâ ¨¨

òøòãðà øòãà ,äñðøt ïééæ ïéà ïãàù à©¨¨©
éã ïéà èáééìâ ùèðòî øòã áéåà .ïëàæ©

ì"æç éã ïåô øòèøòåå(:çì àîåé)ïéà"
åìéôà åøéáçì ïëåîù äîá òâåð íãà
èùéð èøéø ùèðòî øòã ,"àîéð àìîë
ïåô èééøâòâðà æéà ñàåå êàæ à ïéà ïà̈©¨¨
áéåà .øàä à åìéôà ,øáç ïééæ øàô ìîéä©©©¨
ïò÷ øòðéé÷ æà èñééåå ùèðòî øòã©
øò èãòø ,ïééæ ìåáâ-âéùî èùéð íäéà
áéåà .ïèééååö à óéåà òøä ïåùì èùéð©
ìåáâ-âéùî èùéð íäéà ïò÷ øáç øòã
úåðòè ïáàä èùéð êàã øò ïò÷ ,ïééæ¨¨
øò èãòøàá àìéîî ïåà ,øáç ïééæ åö©

.èùéð íäéà

ñàãïåô äåöî øòã ïéà æîåøî æéà ¨
ïøòùtà ,"åøòù ìë úà çìâé"¨
ñéåà ñò èäòæ óéåàðáéåà .øàä ñàã¨¨
øòðééà "ïâéì" ùèðòî ïåô øàä éã éåå¨
ìéåå øòðééà ïåà ,ïøòãðà ï'ôéåà©
.ïèééååö ïåô õàìt ñàã "ïòîòðåö"¨©
èäòæ tà÷ íòã tà èøòù'î ïòåå øòáà̈¨¨
èéö øàä ñòãòé æà ,øàì÷ êàã ïòî¨¨©¨
ìáéøâ øòãðåæàá øéà ïåô úåéç øéà©

.ùèðòî íòðåô tà÷ ï'ôéåà¨

,äáøãàèâàæ àøîâ éã(.æè á"á) ¨
úå÷ðåé úåøòù éúù éìîìà"
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åéðéò øåàî úåëéùçî åéä ,úçà àîåâî
ïèìàåå øàä ééååö áéåà ."íãà ìù¨¨
ïéà ìáéøâ ïééà ïåô ä÷éðé øòééæ ïâéåöòâ
ùèðòî øòã èìàåå ,ùèðòî ïåô tà÷¨¨
øòã ïò÷ íòã ïåô .å"ç ïøàååòâ ãðéìá¨
æà ,ãåîéì à ïòðøòìtàøà êéæ òøåöî©¨©©
éã ïåà äñðøt èàä ùèðòî øòãòé¨
ñò ìéôéåå èéåì ,ïùéðòôøòãàá òøòãðà©©
èøòùàá ïåà ïáéøùøàô íäéà øàô æéà©©©
ïééæ øäèî êéæ øò ïò÷ ïàã .ìîéä ïåô©

òøä ïåùì ïåô àèç íòã ïåôàààà.

øòãåö ,æéà äðåîà ïåô ãåñé ø÷éò
ùéðòôòùàá òãòé æà ïò÷ðòãòâ©©
éæ åàåå ïåô ,"ìáéøâ" øòãðåæàá à èàä¨©©
ïòî óøàã ,àìéîî .úåéç øéà ètòù©
éã êàð èëàð ïåà âàè ïôéåìàð èùéð¨¨©¨

î æéà ñàåå ,äñðøtèééøâòâåö àìéî ¨

øàð ,ñàã øàð èùéð ïåà ,ùèðòî ï'øàô©¨¨¨
èùéðøàâ øò èåè úåìãúùä ïééæ èéî¨
ìñéáà ïäåè åö âåðòâ æéà ñò .ïòðéãøàô©©
æéà øò ñàåå ìñéá øòã ,úåìãúùä

.ïäåè åö áéåçî

אין בטחון  - מלמטה  אצבעו נוקף אדם  אין 
השתדלות  די אין  נישט  באשעפער

ñò"íéøùé úìéñî" ÷"äôñ ïéà èééèù
("äî íðîà" ä"ã ,à"ë ÷øô)äéä øáëå" ,

äøéæâäå ,ìèáå áùåé úåéäì ìåëé íãàä
øòã áéåà êéåà ."úîéé÷úî äúéä
ïäåè èùéðøàâ ïåà ïöéæ ìàæ ùèðòî¨¨
ïòëééøâøòã íäéà åö èôøàãòâ èìàåå¨©
øòã ,ïòã ñàåå øàð .äñðøt ïééæ¨¨
ïåô ñð÷ à ïòååòâ øæåâ èàä øòôòùàá©¨©

(èé ,â úéùàøá)."íçì ìëàú êôà úòæá"
ùèðòî øòã ñàåå ñàã æà ñéåà èîå÷©¨¨

זיין א. שלאגט מענטש א ווען משל, דעם דערמאנט מאהל מערערע  שוין האבן ַַָָָמיר

דער  וועלכן מיט שטעקן דעם בייסט ער און אויפגערעגט הונט דער ווערט הונט,

זיין  אין נקמה נישט נעמט ער וואס נאר נישט געשלאגן... איהם האט הבית  ָָָָבעל

זיינע אויסרייסענדיג מויל, זיין פארוואונדעט ער נאר איהם, שלאגט וואס הבית ַָָָבעל

וואס  דער אז נישט פארשטייט ער ווייל דערפאר אלץ בלוט, רינט עס ביז ַַַַָציין

נישט  איז שטעקן דער און שטעקן, דעם האלט וואס מענטש דער איז איהם ַָָשלאגט

שלאגן. צו איהם מענטש פאר'ן מיטל א ווי ַַָמער

ער  ווייל מענטש, צווייטן א  אויף הרע  לשון רעדט וואס דער איז, נמשל ַָדער

חבר  דער אז נישט פארשטייט עוולה, אן געטוהן איהם האט חבר דער אז ַַַַָמיינט

מיט'ן  געשלאגן איהם אויבערשטער דער האט באמת "שטעקן". א ווי מער נישט ַָָאיז

אנשטאט  איהם. צו הארץ  זיין דערנענטערן און זיין צו מעורר איהם כדי ַ"שטעקן",

לשון  גאר ער רעדט אויבערשטער, דער טוט אלעס אז באגרייפן זאל מענטש ַַַָָדער

חבר. אויפ'ן הרע
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,äñðøt ïééæ øàô úåìãúùä ïäåè óøàã©©
øòðééà øòãòé ñàåå øòééèù à éåå æéà©¨

.ïìäàö óøàã©¨

èáééøùáéìåö ,"íéøùé úìéñî" øòã
ì"æç éã ïâàæ íòãéøôñ) ¨

(âë÷ ,íéøáãêéà ,"ìèáå áùåé åìéôà ìåëé"
ùèðòî øòã æà ïòðééî èìàååòâ èìàåå¨¨©
ãåîìú" ,ïäåè èùéðøàâ ïåà ïöéæ ïò÷¨
,"äùòú øùà êãé äùòî ìëá øîåì
òìà ïéà ,÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà¨©

,ïäåè èñòåå åã ñàåå ïëàæ òðééãèøàã] ©¨¨

[úåìãúùä ïëàî èñòåå åã åàåååèñòåå ©

.äçìöä ïáàä¨

èáééøùèùéð øòáà èðééî ñàã ,øò¨¨
úåìãúùä éã èôìòä ñò æà©

æéà úåìãúùä øàð ,ïäåè åö ñòtò¨
ïåà ,ùèðòî ïãòé øàô çøëä à©©
,ïòååòâ ìãúùî êéæ èàä øò ãìàáéåå©¨
ïåô èëéìô ïééæ ïòååòâ àöåé øò èàä¨
éã åàåå èøà ïà àã æéà'ñ .úåìãúùä¨©¨
êéæ óøàã øò ïåà ,ïééæ ìç ìàæ äëøá¨©
ïäåè èéî èëàð ïåà âàè ïâàìt èùéð¨¨©

ë"ò ,úåìãúùäáááá.

ùèàëèáééøù "äðåé åðéáø" øòãøôñ) ¨
(äàøéäïò÷ ùèðòî øòã æà©

øò áéåà ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã èùéð
,äñðøt ïééæ øàô çéøèî èùéð êéæ æéà©
÷ìç íòã òâåð øàð øòáà ñàã æéà¨¨¨
ïééæ ãöî ùèðòî íòðåô úåìãúùää
ïåô ñàåå ,èìòåå øòã óéåà èëéìô¨

זי"ע ב. קאברינער הייליגער דער שרייבט ‡�ÂÓ‰)אזוי ˙Î¯ÚÓ ,‰˘Ó ˙Â¯Ó‡)Ë"Î ËÈÈˆ¯‰‡È) ַָ

(ÔÒÈקדישא� סבא דער אז ,(ÚÏ'ÈÎ„¯Ó È·¯ איהם (‰¯‰"˜ האט זי"ע , לעכעוויטש פון ַָ

ווי  געזאגט נישט איהם האט ער אבער הויז, א אויפבויען זיך  פאר זאל ער ַַָָָָָגעזאגט

צום  שבת אויף אריינגעפאהרן קאברינער דער איז הויז. דאס בויען זאל ער ַַָָָָאזוי

הויז. דאס בויען צו ווי רבי'ן פון הערן וועלנדיג ָלעכעוויטשער,

גשמיות 'דיגע וועגן רבי'ן מיט'ן רעדן געקענט נישט דאך  מען האט שבת  ָָנו,

דעם  פרעגן צו פארגעסן קאברינער דער האט געזעגענען ביים און ַָָענינים,

ער  האט אינדרויסן, שוין זייענדיג הויז. דאס בויען זאל ער אזוי ווי ַָָָלעכעוויטשער

האט  ער און הויז, דאס  בויען צו  אזוי ווי פרעגן געוואלט  האט ער אז דערמאנט ַַַָָָָזיך

האט  הויז. דאס בויען זאל ער אזוי ווי רבי'ן דעם פרעגן צו שליח, א  ַַַָָָאריינגעשיקט

אויב קיום", לזה יהיה הארץ , על הבית את  תבנה "אם זאגן, געשיקט איהם רבי ָדער

תבנה  אם "אבל קיום, א  האבן עס וועט ערד, דער אויף הויז דאס בויען וועסט ַָָדו

אויפ'ן  הויז דאס בויען וועסט דו אויב  אבער קיימא ", של יהיה לא  הראש, על ָָהבית 

נישט  עס וועט הויז, פונעם טאג גאנצן א  טראכטן וועסט דו הייסט, דאס ,ï ַַַָָָקא

קיום. א ַָהאבן
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óøàã àìéîî .äñðøt ïééæ èîå÷ èøàã¨©
ñò éåå øòî ïééæ ìãúùî èùéð êéæ øò

èëéìô ïééæ æéàââââ.

øòãèáééøù õ"áòé(å"î ,â"ô úåáà)

,òáùéå ìëàé íé÷ñòá èòîîä"
äìéìä ìëå íåéä ìë íäéøçà óãåøäå
ñàåå ùèðòî øòã ."åîçì øñçé¨
ïñò åö ïáàä èòåå øòâéðééåå èìòãðàä¨
ùèðòî øòã ïåà ,èéé÷âéèòæ éã åö
âàè ïèôòùòâ òðééæ êàð èôéåì ñàåå¨¨¨
ïåô å"ç ïìäòô íäéà èòåå ,èëàð ïåà©

.äñðøô ïééæ

éãùøãî ïéà ïâàæ ì"æç(â ,èô äùøô ø"á) ¨
èàä ÷éãöä óñåé ãìàáéåå æà©¨
íäéà ìàæ øò ,íé÷ùîä øù íåö èâàæòâ¨¨
øàô êéæ èìòèù øò ïòåå ïò÷ðòãòâ

äòøô(ãé ,î úéùàøá)êúà éðúøëæ íà éë"
èôàøèùòâ øò æéà ,"éðúøëæäå 'åâå¨
ïèëàîù èôøàãòâ èàä øò æà ïøàååòâ¨©¨©©

.äñéôú ïéà øäàé ééååö êàð¨¨

èâàæ"ééçá åðéáø" øòã(áùéå úùøô óåñ) ¨
éã çëî ñàåå íòã õàøè æà©¨¨
óøàã ùèðòî øòã ñàåå úåìãúùä¨©
äòøt åö ïâàæ èâòîòâ óñåé èàä ,ïëàî©¨¨
êéæ øò èàä ,"éðúøëæäå éðúøëæ íà éë"¨
íòã óéåà ïæàìøàô èøàèòâ èùéð øòáà̈¨©¨
øùôà íäéà èòåå äòøt ñàåå¨
øòã æà ïáééìâ øàð ,ïò÷ðòãòâ¨©
ïåà ïôìòä íäéà èòåå øòèùøòáéåà
.äñéôú ïåô ïòîòðñéåøà íäéà èòåå
èâàæòâ ìäàî ééååö èàä øò ãìàáéåå©¨¨¨
øò æà ïòî èäòæ ,"éðúøëæäå éðúøëæ"©
øòâéæàã øòã óéåà èæàìøàô êéæ èàä¨©¨¨

איש"ג. "מעשה ספר אין געברענגט ווערט ¯Ù·)עס „ÂÓÚ ,‡"Á)"איש "חזון דער ַאז

קלא ïט  מענטש א השתדלות. פון ענין דעם וועגן משל א  געזאגט האט ַַַָָזצ"ל

וועט  וואנט, דער אין אריין גייט נאגל דער זמן כל וואנט. דער אין נאגל א ַַַַַָָאריין

הייבט  נאגל דער ווען מינוט דער אין נאגל. דעם אריינקלא ïן ווייטער מענטש ַַָָדער

דעם  וואנט דער אין אריינצוקלאïן זינען קיין מער נישט עס האט ווערן, צו קרום ַַַָָאן

‡Ô‚ÈÈ·�ÈÈ)נאגל ÔÚˆ�‡‚�È‡ ¯‡� ÍÈÊ ËÚÂÂ ÒÚ ÏÈÈÂÂ). ָ

פאר  השתדלות  עïעס טוהן טאקע  מ'דארף השתדלות. מיט איז זעלבע  ַַַָדאס

ï ארא איהם פירט השתדלות די אז זעהט ער ווען מינוט דער אין אבער ïַַָָרנסה,

ח"ו הישר דרך  ÌÈ˙Úפון ˙ÂÚÈ·˜ ÔÂÙ ÔÂ·˘Á Ô'ÙÈÂ‡ ËÓÂ˜ ‰Ò�¯t ¯‡Ù ËÚ·¯‡ È„ ,ÏÈt˘ÈÈ· ÌÂˆ)««

‡Ê ¯Ú Û¯‡„ ,¯Â·Èˆ· ‰ÏÈÙ˙ ¯Ú„‡ ‰¯Â˙Ï(˙ÂÏ„˙˘‰ È„ ÔÏÚË˘t‡ Ë¯‡Ù. »«»»»

קאליע, אליין זיך  ער מאכט טוט, מענטש דער השתדלות  מער וואס ַַַָאדרבה,

די  אויף נאר באשעפער, אויפ'ן נישט זיך פארלאזט ער אז דעם מיט ווייזט ער ַַַָָווייל

השתדלות . אייגענע 
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øò æéà íòã áéìåö ïåà ,úåìãúùä
.äñéôú ïéà øàé ééååö êàð ïòååòâ¨¨

øòãèáééøù "íé÷éãö úåçøåà"øòù)

(äçîùäú"éùäá çèáéù êéøöå"
øòã ,"åé÷ñòáå åúëàìîá åäçéìöéù
íòã ïéà ïåçèá ïáàä óøàã ùèðòî©¨
ïáòâ íäéà èòåå øò æà ïòèùøòáéåà©
òðééæ ïéà ïåà èòáøà ïééæ ïéà äçìöä©
øò ïåà ,"íäá çèáé àìå" .ïèôòùòâ
øò øàð ,ééæ óéåà ïæàìøàô èùéð êéæ ìàæ¨©¨¨
àùî øòãà èòáøà éã æà ïèëàøè ìàæ¨©©©¨
øàô ìèéî à éåå øòî èùéð æéà ïúîå©©
éåå éåæà ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô äñðøt©
à èéî õìàä è÷àä ñàåå ùèðòî øòã¨©¨©
ñàã è÷àä ÷àä øòã ùèàë .÷àä©¨©©¨
,ïòæééà íòðåô èùéð ñò èîå÷ ,õìàä¨
ñàåå ùèðòî íòã ïåô çë íòðåô øàð¨¨

õìàä ñàã è÷àäãããã. ©¨¨

הדיבור  שמירת אויף  - דחיי סמא בעי מאן
שכר  די גלייך מען באקומט 

øòãèìééöøòã ùøãî(á ,æ"èô ø"÷éå)æà©
ìëåø à(øòìãòt)æéà ©

ïåà èòèù éã øòáéà ïøäàôòâîåøà©¨
àîñ éòá ïàî" ,ïùèðòî èâòøôòâ
ïåô ïéöéãòî à ïôéå÷ ìéåå øòåå ,"ééçã©
íé÷åñt éã èâàæòâ èàä øò ïåà ?ïáòì¨¨

(ãé-âé ,ãì íéìäú),íééç õôçä ùéàä éî"
êðåùì øåöð ,áåè úåàøì íéîé áäåà
ñàåå øòã ."äîøî øáãî êéúôùå ,òøî¨
ïééæ ïèéä ìàæ ,ñèåâ ïäòæ ïåà ïáòì ìéåå¨
,òøä ïåùì ïãòø ïåô ìéåî ïééæ ïåà âðåö

.ïáòì åö ïééæ äëåæ øò èòåå

æéàñàååøàô ,øéáñî íééç õôç øòã©¨
à æà ùøãî øòã æðåà èìééöøàô©©©
,ïòìééöøàô ïòâðàâòâ ñàã æéà ìëåø¨©©
èàä ñò øòåå ñéåà èëàî ñàåå¨©¨

קאברינער ד. דער ווען ימיו, בערוב אז געברענגט, ווערט משה" "אמרות ספר ַָאין

הלשון: בזה חסידים זיינע צו געזאגט ער האט ל"ע  געזונט נישט געווען איז ָָזצ"ל

ביים  גאר שוין האלט איך  אז איצטער נאר געזאגט, ניט אהערצו ביז האב  איך -ַַַָָָָ

א טוט מענטש א וואס דאס חפץ, בנקיטת  שווערן קען איך דאס: איך זאג ַַָָָָברעג,

פון  כח מיט'ן אלץ  דאס איז אויג, מיט'ן ïינטל א  און פינגער, קלענסטן מיט'ן ַַָריר

הוא . ברוך ג-ט פון כח דעם אן אויפהייבן ניט מען קען שטרוי א הוא. ברוך  ַָג-ט

געטייטשט זי"ע  קאברינער דער האט ‡�ÂÓ‰)אויך ˙Î¯ÚÓ ,"‰˘Ó ˙Â¯Ó‡")סוקï דעם ָָ

(‰Ú ,ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙) דער וואס אלעס אז ווייס איך עניתני", ואמונה משפטיך ַַָ"צדק

איך בין פארוואס אזוי, אויב מיר. פאר גוטן צום איז מיר מיט טוט ַַַָאויבערשטער

אמונה  אין ארים ליידער בין איך עניתני", "ואמונה תירוץ : דער איז צופרידן? ָנישט

("È�Ú" ÔÂ˘ÏÓ "È�˙È�Ú") מיין אין אריינצוגעבן באמיהט גענוג נישט זיך האב  איך  ַָָווייל

אמונה. ריכטיגע  די ַהארץ
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æéà ?íéìäú ïéà ÷åñô øòã ïòæåàååòâðà̈
èàä øàôøòã æà ,íòã óéåà õåøéú øòã©©¨
- øòìãòt à - "ìëåø" à à÷ééã©©
ïéöéãòî à ïôéå÷ ìéåå øòåå ïôåøòâñéåà©
è÷ðåt æà ,ïééæ åö æîøî éãë ,ïáòì ïåô©
íåøà èøäàô ñàåå øòìãòt à éåå©¨¨©
,ïëàæ òðééæ ïôéå÷øàô èòèù éã øòáéà©©
óéåà ,äô÷äá íòðéé÷ øàô èùéð èòâ©

èøà ï'ôéåà ïìäàöàá æåî'î ,âøàáìééåå) ¨©¨¨
øò øàð ,èøàã èùéð êàã èáééìá øòìãòt øòã¨¨¨

(øòèééåå èøàôøòã áéåà ,òáìòæ ñàã , ¨¨
ïåùì ïãòø ïåô ÷éøåö êéæ èìàä ùèðòî©
- "èøà ï'ôéåà" øëù øò èîå÷àá ,òøä©¨
ñàåå øàð èùéð ïåà .èìòåå øòã óéåà¨¨
øàð ,å"ç úåîä íñ íòã èãééîøàô øò©¨
ïéöéãòî à - "ééçã àîñ" à íäéà èéâ'î©©

.ïáòì ïåô

ñòæà ,äð÷ä øôñ øòã ïéà èééèù©
ïà àèùéð æéà ñò ïòåå ,äæä ïîæá¨©
æéà ,òøä ïåùì øàô úòøö ïåô ùðåò©

ãúåéðò êøåã òøä ïåùì óéåà ùðåò øò
.å"ç èéé÷îéøà -¨

øòïéà øòãðåàåå à æéà'ñ ,èáééøù©
åö ïòééâ ïùèðòî .ïâéåà òðééî
ñàåå .ééæ ïåô äëøá à ïòîòð åö ,íé÷éãö©¨
áéåà ,úåëøá òìà éã øòáà ïôìòä¨©
æéà íòã óéåà ñàåå ,òøä ïåùì èãòø'î¨
åäòø äëî øåøà" ,ì"çø øåøà ïà àã¨©

"ïîà íòä ìë øîàå øúñá(ãë ,æë íéøáã).
èùéð ìàæ'î ,ïâàìùòâøàô èìàåå êéà¨¨¨¨

øàð ,ïãéà òèåâ ééá úåëøá ïòîòð ïôéåì¨
êéæ ééá ïöéæ ïòî ìàæ ùøòãðò¨
ïåô ïèìàä÷éøåö êéæ ïåà ,íééäøòãðéà©
èàä øåøà øòãòé ìééåå ,òøä ïåùì ïãòø¨
øòã æà ïåà ,èøò÷øàô óéåà "êåøá" à©©©
øò æéà ,òøä ïåùì èùéð èãòø ùèðòî
ìë øîàå ïåéìò éôî àåä êåøá" úðéçáá

."ïîà íòä

øòãïéà èáééøù ùåã÷ä "íééçä øåà"
äøãñ øòâéèðééä øòãô"äò ,è ,ãé)

("íéîá åøùá úà õçøå"øáã êì ïéà íâ"
."òøä ïåùìë åðå÷ ïî íãàä ÷éçøîù
èøòèééååøòã ñàåå êàæ à àèùéð æéà ñò¨©©¨
éåå éåæà ,øòôòùàá ïééæ ïåô ùèðòî íòã©©

.òøä ïåùì

און איידיל אויפפירן זיך - לתורה  קדמה 
אנדערע מיט חסד טוהן

øòãåö ïäòæ âéáééà óøàã ùèðòî©
øòã .ïèééååö à èéî ãñç ïäåè©
,èâàæ ì"öæ õéá'ìàåîù íééç éáø ïåàâ¨
ïãò ïâ ïéà ïòååòâ æéà ïåùàøä íãà
øòã øòáà ,íéëàìî éã èéî ïòîàæåö©¨
èâàæòâ íäéà èàä øòèùøòáéåà¨¨

(çé ,á úéùàøá)íãàä úåéä áåè àì"
íòã øàô èåâ èùéð æéà ñò ."åãáì©
øò áéåà - "åãáì" æéà øò áéåà ,ùèðòî
èùéð êéæ èâøàæ øò ,êéæ øàô øàð è÷å÷¨©¨
êéæ óøàã ùèðòî øòã .ïèééååö à øàô©©©
ïùèðòî òøòãðà èéî ïòîàæåö ïòðéôòâ©©
èàä'î áéåà .ééæ èéî ãñç ïäåè ïåà¨
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æéà ,ïèééååö à ïôìòä åö õøàä à èùéð©©©
"áåè àì" ïåô äðéçá øòã ïéà ïòîääää.

øéîñò ñàåå èâàæòâëàð ïéåù ïáàä¨¨¨¨
ìàèéåå íééç éáø ÷"äâä èáééøù©

לעבן ה. דאס אז לערנען, צו אונז רבים, לשון א  איז "חיים" געזאגט, ער האט ַַָָָאויך

פאר  אויך  לעבט ער רבים, מיט'ן צוזאמען איז ער אויב  נאר איז מענטש א ַַַָפון

יענעם. פאר עïעס טוהן צו גרייט איז ער מענטש. צווייטן ַַא

האט  וואס יצחק , ר' נאמען מיט'ן חסיד א געהאט האט זצ"ל קאברינער ַַָָָָָדער

זאל  ער געפאדערט איהם פון האט ווייב  זיין ל"ע. דחקות  און ארימקייט פון ָָָָגעליטן

אבער  עשירות , מיט ווערן צו געהאלפן זיין מזכיר זיך  און רבי'ן, צום ַָָָאריבערפאהרן

און  "נשמת" שעה דריי געהערט און רבי'ן, צום געפאהרן איז ער ווען מאהל ָָיעדעס

רעדן  געקומען איז ער אז פארגעסן אינגאנצן ער האט שבת", אשר "לקל שעה ַַַָזיבן

מען  קען ווי השבת, קדושת פון פלאקערט רבי דער ווי מ'זעהט ווען געלט... ַוועגן

געלט? וועגן טראכטן אפילו ַַבכלל

דעם  זיין מפציר זאל ער אז געמוטשעט, ווייטער אבער איהם האט בית בני ַָָָזיינע 

אריינגעפאהרן  יצחק  ר' חסיד דער איז איינמאהל עשירות . אויף ברכה א פאר ַַַָָרבי'ן

געגעבן  איהם רבי דער האט עשירות. אויף ברכה א  געבעטן און קאברינער, ַָָצום

עשירות, צוצוזאגן איהם גרייט איז ער אז געזאגט, און רענדלעך  גאלדענע ַָָָצוויי

שלמה  כסעודת  סעודה א רענדלעך צוויי די פאר קויפן זאל ער אז בתנאי, ַַַָָאבער

עסן  צו געבן נישט און סעודה, גאנצע די אויפעסן אליין זאל ער אבער ָָבשעתה,

בית . בני זיינע  פון איינעם קיין פאר סעודה, דאזיגער דער ַָפון

בשעתה", שלמה "סעודת  א איינגעקויפט האט ער געטוהן. אזוי האט יצחק  ַַָָר'

ווייב דאס בית, בני זיינע פון אויגן די פאר סעודה, די עסן אוועקגעזעצט זיך  ַַָאון

טאקע האט ער טיש. צום זיי פון איינעם קיין צולאזענדיג נישט קינדער, די ַָָאון

זייער  צו צוקוקן קענענדיג נישט זיך  צער, פון אויס גייט ער אז געשïירט ַבאמת

קינדער  די און ווייב דאס זיין צו מצער זאך, אזא טוהן ער קען אזוי ווי ַַַַָהונגער,

שייך נישט דאך  איז טוהן, אזוי הייסט רבי דער אז אבער אופן, שטארקן אזא ַַַַַָָאויף

אנדערש. טוהן ַצו

רבי'ן  פאר'ן דערציילענדיג און קאברין, אין רבי'ן צום שïעטער ַָצוריקקומענדיג

געזאגט: איהם רבי דער  האט תנאי, דעם געווען מקיים האט ער ַָָָאז

ת דעם זיין משלים דיר איך וועל יעצט האסט - דו ווי געדענקסטו צו ָנאי.

און  יעצט פון אלזא , סעודה? די עסן אוועקגעזעצט זיך  האסט דו ווען ַַָָגעשïירט

וואס  טעם זעלבן דעם עסן, וועסט דו וואס סעודה יעדע ביי שïירן זאלסטו ָָָווייטער,
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א טאקע עסט דו אז געדענקען זאלסט דו סעודה. יענע ביי געשïירט האסט ַַַָָדו

נישט  האבן וואס ארימעלייט סאך  א  דא זענען ליידער אבער זאט, דער צו ַַַָָָָָסעודה

עשירות! דאס דיר איך  גיב תנאי דעם אויף עסן. צו ָָוואס

נישט  קען ער תנאי. דעם אויף גרייט נישט איז ער אז געזאגט, יצחק ר' ַָָהאט

יעדע אין טעם אזא  שïירן דארף איך "אויב  געדאנקען... אזעלכע מיט סעודה א ַַַַַַעסן

אהיימגעפאהרן  איז ער און רייכטום", גאנצן מיין פון גארנישט איך האב ַַָָָסעודה,

הענט. ליידיגע  מיט

פאר'ן  הארץ  דאס אויסגעוויינט זיך און קאברין, קיין געפאהרן בית בני זיינע  ַַָָָאיז

און  עשירות, צוגעזאגט איר  האט קאברינער דער לאגע. ארימע  זייער איבער ַָָָָרבי'ן

יצחק ר' האט עושר, אן געווארן איז ער זינט רייך . זעהר געווארן טאקע  זענען ַַָָָזיי

ער  האט ווייטער, און דאן פון אינדערהיים. זיך  ביי עסן צו אויפגעהערט ַָָאבער

כדי  ארימעלייט, אלע  מיט צוזאמען התמחוי", "בית אין סעודות זיינע  אלע ַַַָגעגעסן

מאכן  זיי וואס ארימקייט, פון טעם דעם שïירן און זיי, ווי אנדערש זיין צו ַַָָנישט

טעגליך . טאג ַָאדורך

איז  התמחוי, בית  אין געגעסן נישט האט ער ווען געלעגענהייט איינציגע  ָדי

איינגעלאדנט  דאן האט ער וויבאלד קינד, א  געמאכט חתונה האט ער ווען ַַַַַָָגעווען

געקענט  אויך ער האט אזוי און החתונה, סעודת  דער צו שטאט פון ארימעלייט ַַָָָאלע 

חתונה. די ביי עסן

שטענדיג  דארף מענטש דעם פון ïקא דער אז איז, אלעם דעם פון געדאנק ַַַַָדער

צו  צע 'חוש'ט", און "צעמישט אזוי נישט ער איז אופן, אזא אויף צווייטן. א צו ַַַַזיין

"איך". אייגענעם זיין אין נאר פארטוהן ַָזיין

הרה"ק הדין, קדישא דאתרא  מרא דעם פון מעשה די דערציילט שוין האבן ָמיר

אויף  מקוה אין ענטפערן - כידוע - פלעגט ער וואס זי"ע, זוועהילער שלמה'קע  ָרבי

האט  און מקוה, אין געווען איז שלמה'קע רבי ווען איינמאהל שאלות. ָָשווערע 

מיט  שלמה'קען רבי באפאלן שטארק גאר איד א איז הזכרות, אויף ַַַַָגעענטפערט

קללות . און זידלערייען

געלט, מיט קאנווערט א  גענומען שלמה'קע  רבי האט מקוה, פון אהיים ַַָָקומענדיג

זצ"ל, ראטה אלי' רבי הרה"צ בקודש משמש דער ביתו, נאמן מיט געשיקט עס ָאון

דערציילט  און שלמה'קע רבי צו צוריקגעקומען איז אלי' רבי ווען איד. יענעם צו

קאנווערט  דעם באקומען צו געהאט האט איד דער וואס פרייד גרויסע  די ַַָָָוועגן

געזאגט: שלמה'קע רבי האט געלט, ָָמיט'ן

ארימקייט, און דחקות  פון יענער ליידט מסתמא אז פארשטאנען האב  איך  -ַַַָָ

באפאלן? אזוי מיך  ער זאל פארוואס טא געטוהן, גארנישט איהם דאך  האב  איך  ַַַַָָָָָָווייל
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äøåú ïåô íéø÷éòä ø÷éò øòã æà ,ò"éæ©
èùéð èøòåå ñò øòáà ,úåáåè úåãî æéà¨

úåãî ìééåå ,äøåú øòã ïéà èðàîøòã
äøåú ïåô øòëòä èééèùåååå.

נישט  איז בית  שלום דער אדער איהם, פון ארויס שרייט ארימקייט דאס אז זיין ַַָָָמוז

שטוב ... אין געלט פעהלט עס וואס דעם צוליב טאקע  איהם, ביי ארדענונג ַָָאין

מענטשן  ווען שïעטער, טאג א אז מער, נאך דערציילן אייניקלעך  זוועהילער ַַָָדי

רבי  האט מקוה, אין געווען איז ער ווען שלמה'קען רבי ביי געווען מזכיר זיך ָָהאבן

טאג  א  פארוואס געפרעגט איהם מ'האט ווען ענטפערן. געוואלט נישט ַַָָָָשלמה'קע

שלמה'קע רבי האט ארט, אויפ'ן מקוה אין געענטפערט יא  ער האט ָָָָפריהער

פראגע: א מיט ַַגעענטפערט

האבן  בזיון, א געהאט מיר האבן נעכטן בזיונות... נעכטיגע די מען נעמט וואו -ַַָָ

ענטפערן!... געקענט מיר

הקודש  רוח און הקדושה כח  דעם נאר נישט מיר זעהען מעשה דאזיגער דער ָָפון

פארשטאנען  גוט האט ער ïיקחות . גרויס זיין נאר זוועהילער, שלמה'קע  רבי ַַָָפון

מקוה. אין באפאלן איהם איז איד דער ַַַָפארוואס

מענטש ו. א  געכא ïט אמאהל מ'האט דערציילט, האט זצ"ל לאïיאן אלי' רבי ַַַַַָָָהגה"צ

א אויף איינגעזעצט איהם מ'האט און דאלארן, פאלשע  פארשïרייט האט ַַַַָָָָוואס

געדרוקט  האט וואס דרוקער דעם געכא ïט ïאליציי די האט שïעטער צייט. ַָָָָָיאהר

געפרעגט, ער האט יאהר. זיבן אויף תפיסה באקומען האט ער און דאלארן, ַַָָָָדי

פאלשע ïעקלעך צוועלף געפונען מ'האט וועמען ביי - יענעם מען האט ַַָָָפארוואס

מ'ה  וועמען ביי - דרוקער דער - ער און יאהר, איין נאר געגעבן - נאר דאלארן אט ַָָָָָ

טורמע?! יאהר זיבן באקומען האט מאשינדל, דאס  ַַָָָָגעטראפן

מאכן  מ'קען וועלכן פון מאשינדל, דאס האסט "דו געענטפערט: איהם מען ַַָָָהאט

ïעקלעך". 12 נאר דאך האט יענער אבער דאלארן, פאלשע פון ïעקלעך  ַַָָָָָָמיליאנען

שרייבט  רמב"ם דער וואס דאס געווען מסביר לא ïיאן אלי' רבי האט דעם ַַָָָמיט

דער  מענטש. פון מדות  די עבירה, דער פון שורש צום גיין אייביג דארף מען ַַאז

שלעכטע אלע צו טרייבט וואס "מאשינדל", דאס נאר "ïעקלעך", די נישט איז ַַָָָעיקר

רח"ל. ַזאכן

אויף  שב "ק  יום של בעיצומו גייט ארימאן אן געזאגט, האט נאווארדאקער ַַַַָָָָדער

גענומען  ער האט געלט. סכום גרויסן א ליגן ערד דער אויף באמערקט און גאס, ַַַָדער

נישט  מ'טאר שב "ק , דאך  איז היינט אבער געלט! פיל אזוי אוי, זיך , ביי ַַָָָטראכטן

צו  נפש... ïיקוח ספק  א דאך  איז עס חשבון, א ער מאכט דאן געלט. דאס ַַַַָָָאנרירן
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מיט  באנייען שטענדיג  זיך - הזמן  התחלת
פרישקייט  א 

øòãèàä ò"éæ øòùèéååàëòì øòâéìééä¨
íé÷ìà àøá úéùàøá" ,èâàæòâ¨

"õøàä úàå íéîùä úà(à ,à úéùàøá).
ìîéä ïôàùàá èàä øòèùøòáéåà øòã¨©©
íòã áéìåö ,äàéøá òöðàâ éã ,ãøò ïåà©
øòã ñàåå ñàã - "úéùàøá" ,áééäðà̈¨¨

åö úåùãçúä à èéî êéæ èîòð ùèðòî©
èàä øòèùøòáéåà øòã .áééäðà íòééð à©¨¨
ùèðòî øòã ñàåå ,áééäðà íòã áéì¨¨
.äìçúä òééð à åö ééðñàãðåô êéæ èîòð¨©

áéåàïáéåäòâðà èùéð êàð èàä'î¨¨¨
ùãåç ùàø(øééà)êàã ïòî ïò÷ ,

øòèòtù êéåà ïáééäðà âéáééàææææ. ¨

צו  געטראכט ער האט דאן בית . בני הונגעריגע  די פאר אהיים סכום אזא ַַַַַַָברענגען

מענטש  א צוגעקומען ס'איז ביז וכו', גופו" "לצורך און הצד", מן "טלטול א מיט ַַטוהן

פונעם  "היץ " גאנצע  די איז דאן פאלשע... זענען דאלארן די אז געזאגט איהם ַַַַַָָאון

געלט... פאלש דאך  איז עס ווייל מינוט, א  אין ï ארא ַַַָָגעלט

זאל  ער מענטש. א  פון באשעפער דער וויל דאס אז נאווארדאקער, דער ַַַַַָָָָזאגט

ווערט  דאן "מזויף". איז אלעס אז פארשטיין און גשמיות, פון "היץ " די ַַַַַָָארא ïלאזן

נסיון. גאנצער דער ַבטל

מענטש  א  שמועס, א אין געזאגט אמאהל האט זצ"ל רב  ïאניוועזשער ַַַָָָָדער

לייב !". "א ïחד: גרויס פון שלאף, אינמיטן אויס ער שרייט לייב . א  חלום אין ַַָזעהט

נישט  וועט ער אויב שלאף... פון איהם מ'ערוועקט איינעם? אזא  מיט מען טוט ַַָָוואס

לייב . דעם זעהן נישט ער וועט חלומ'ען,

וועלט  דער אויף ארום זיך  דרייט מענטש דער איז, דעם פון לימוד ַדער

"לייבן" ïראבלעמען, נאר אויגן זיינע  פאר זעהט ער חלומות. און דמיונות  ַָָמיט

און  שלאף, פון אויפכאïן ïשוט זיך  דארף ער שוועריגקייטן. אנדערע  ַַַָאון

חלומ'ען. ווייניגער

זיינעם ז. מיט ים, צום געגאנגען אמאהל איז נאïאלעאן קייסער פראנצויזישער ַַַַָָָדער

דערטרינקען  זיך אנגעפאנגען אייניקל נאïאלעאן'ס האט ïלוצלונג אייניקל. ַַַָָָָאן

לעבן!". מיין ראטעווע  זיידע! "זיידע! זיידן, צום געשריגן האט און וואסער, ֱַַָאינעם

אויב אז געוואוסט האט ים, פון ברעג ביים געשטאנען איז וועלכער ַַַָָָנא ïעאלעאן,

זיך פון אייניקל זיין ראטעווען ïרובירן און ים אין אריינשïרינגען וועט ַַער

זיך נא ïעאלעאן האט דעריבער, ווערן. דערטרינקען אויך  אליין ער קען ַַָָָדערטרינקען,

נאïאלעאן  האט סוף צום הילף. נאך רוף אייניקל'ס זיין נישט הערט ער ווי ַַָָָָגעמאכט

אז  מיינען זאל אייניקל זיין כדי שווערד, זיין מיט אליין זיך הרג 'עט ער ווי ַַַָגעמאכט
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צו  אליין זיך כוחות  אלע מיט ïרובירט אייניקל דאס האט דאן געשטארבן. איז ַַַָָָער

ביז  כוואליעס, שטורמישע די קעגן געקעמפט לאנג אזוי האט ער ַַַַַָארויסראטעווען.

ארויסצוראטעווען. זיך  געלונגען ענדליך איהם איז ַַעס

שוין  ער האט ברעג, צום וואסער פון ארויפגעקומען איז אייניקל דער ַַָווען

נאïאלעאן  אז באמערקט ער האט דאן ערשט זיידן... דעם "ראטעווען" ïַַַַַָָָרובירט

פונעם  שïיל א ווי מער נישט געווען איז אלעס דאס אז און געזונט, איז און ַַַָלעבט

געשטארבן. איז זיידע  דער אז מיינען זאל אייניקל דאס כדי ַָָָזיידן,

געטוהן, אזוי האט ער פארוואס זיידן דעם געפרעגט האט אייניקל דאס ַַָָָָווען

געענטפערט: נא ïאלעאן ַָָָהאט

ראטעווען  צו ים אין אריינשïרינגען וועל איך  אויב  אז געוואוסט האב  איך  -ַַַָ

נישט  איך  האב  דערפאר ווערן. דערטרונקען אויך אליין איך  וועל לעבן, ַַָדיין

וועסט  דו ווי לאנג אזוי אז געוואוסט, אויך אבער האב איך  אריינשïרינגען. ַַַַָָָגעטארט

ïעולות נויטיגע  די טוהן נישט וועסטו ים, ברעג  ביים אינדרויסן שטיין זעהן מיך

ווערן  געראטעוועט קענען נישט וועסט דו און ראטעווען, אליין צו ïרובירן צו ַַַזיך

קעמפן  זאלסט דו כדי טויט בין איך ווי געמאכט זיך איך  האב דערפאר טויט. ַַָָפון

שטורמ  די פון זיך ארויסצוראטעווען כוחות אלע  האסט מיט דו און כוואליעס, ישע ַַַַַ

דיינע מיט געקעמפט האסט  דו וואס דעם דורך  נאר געראטעוועט טאקע  ַַָָָזיך

כוחות! אמת 'ע  אייגענע 

דארפן  יונגעלייט און בחורים מעשה? דאזיגער דער פון לימוד דער איז ַָָוואס

ראש  אויפ'ן נישט זיך פארלאז כוחות. אייגענע די מיט ארבעטן מ'דארף אז ַַַַָוויסן

"קלא ïן", נישט וועט עïעס אויב וואס חברותא, דיין אויף שיעור, מגיד אויפ'ן ַָישיבה,

זיינע מיט ארבעטן דארף מענטש דער ניין, זיי. אויף נאר שולד די ווארפן ַַַָוועסטו

כוחות . אייגענע

איז  נא ïאלעאן ווער דאך ווייסן אלע מיר צולייגן. מען קען צחות  דרך ַַָָָעל

ווייל  דערפאר אייניקל, זיין געווען  ס'איז ווער נישט ווייסט  קיינער אבער ָגעווען,

נישט  האט אליין נאïאלעאן נא ïאלעאן. זיידן, בארימטן א  געהאט האט ַַַַַַָָָָָָער

וואס  איינער אלס באקאנט ער איז דערפאר און "זיידן", בארימטן א  ַַַַַַַָגעהאט

קייסער  דער געווארן איז ער ביז כוחות , אייגענע  זיינע מיט אויפגעבויט זיך ָָהאט

פראקרייך! ַפון

געווען  איז ער ווען אז שליט"א, הדור גדולי די פון איינער דערציילט האט ַָעס

מגידי  זיינע לערנען. ביים געהאלטן נישט ער האט יאהר, דרייצן ארום פון בחור'ל ַַַָָא

זיך האט ער ווייל איהם, מיט ארבעט שווערע  א געהאט האבן משגיחים און ַַַָָשיעור

גענומען  איהם מ'האט ישיבה. דער פון סדרים די צו צושטעלן געוואלט נישט ïָָשוט
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בחור'ל, מיט'ן שמועסנדיג בחור. מיט'ן שמועס א  כאïן זאל ער שטאט , פון רב ַַָָצום

און  תורה, דין א פארגעקומען איהם פאר ס'איז אז דערציילט, איהם רב  דער ַַַָָהאט

עניין... דעם איבער תורה" "דעת זיין איז עס וואס וויסן דעריבער וויל ָער

געוואונדערט: זיך בחור'ל דער ָהאט

היינט  דען איז תורה"? "דעת מיין מיט רב דעם ארויסהעלפן זאל איך -ַָ

"ïורים"?!...

אז  געענטפערט, רב  דער האט תורה, דין דער געווען איז עס וואס פרעגן ַָָָנאכ'ן

האבן  שיך די שיך. די... און תורה ספרי די צווישן פארגעקומען איז תורה דין ָָדער

תורה ספרי די "אלע(ÏÈ„·‰Ï)גערופן געווען, איז שיך די פון טענה די תורה . דין ַצו

סופר, א  אריינגעקומען איז ïלוצלינג שטאל. זעלבן אין בהמות געווען מיר ַַַזענען

פעל  פונעם ומזוזות  תפילין תורה, ספרי אין זיך נויטיגט ער אז געזאגט האט ַָָאון

מיט  אריינגעלייגט זיי מען האט תורה, ספרי די פארענדיגן נאכ'ן בהמות . יענע  ַַָָפון

דערנאך ערע. און ïאראדא גרויס א מיט הקודש ארון אינעם קרוינען ַַַַָזילבערנע 

שיך די אלזא , זיי. מ'קושט און הקודש, ארון פון תורה ספרי די ארויס מען ַַָנעמט

גע'טענה'ט: ווייטער ָהאבן

אונז  האט און שוסטער א  געקומען איז בהמות . געווען דאך  זענען מיר -ַָָ

די  אונז אויף מ'טרעט שיך . פאר לעדער פעל, אונזער פון מאכן צו ַַאויסגעוויילט

אינעם  אריין אונז מען ווארפט אויסגעריבן, ווערן מיר ווי דעם נאך  און צייט, ַַַָגאנצע

וואס  בהמות , אנדערע  די ווי מער געזינדיגט מיר האבן וואס אלזא , קאסטן... ַַַָָָָמיסט

תורה, ספרי פאר ïארמעט אויסארבעטן מען זאל פעל זייער פון אז געוען זוכה ַַַַָָהאבן

מען  לייגט ïסול, ווערן תפילין און תורה ספרי די אויב אפילו מזוזות ?! און  ַתפילין

ח"ו  מיסט אין אוועקצואווארפן איין נישט פאלט קיינעם און שמות, אין אריין ַַַַזיי

מזוזות ? און תפילין תורה, ספרי די

פראגע: א מיט אויסגעפירט האט רב  ַַָדער

שיך ?... די פון טענה די אויף זאגסטו וואס אלזא, -ַָָָ

געענטפערט: בחור דער ָהאט

תביעה. און טענה גערעכטע א  האבן שיך די אז איך  האלט אוודאי, -ַַַַָ

רב: דער איהם ָזאגט

ווען  געזאגט. נישט נאך דיר האב  איך  וואס נקודה א פאראן איז דא אבער יא , -ַַַָָָָָָָ

עס  ווייקן. אדער שטויסן צופיל נישט עס מען דארף שיך, די פאר פעל ַַַָמ'מאכט

הייליגע די כן שאין מה לעדער. דיקע פון אויך שיך מאכן מ'קען דיק. בלייבן ַקען

ווערט  עס ביז פעל, די מ'ïרעסט און מען שטויסט - להבדיל - תורה ספרי

תורה". ספר קדושת  "לשם כסדר מ'זאגט הדקה ". מן "דקה ָאויסגעדינט,
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ö"äâäì"öæ ñå÷ðéô ïåùîù éáøèàä¨
÷åñt íòã óéåà èâàæòâéìùî) ¨

(èé ,åëìöòäå ,äøéö ìò áåñú úìãä"
òøéà óéåà êéæ èééøã øéè éã ,"åúèî ìò

ïééæ óéåà - øòìéåô øòã ïåà ,êòìâðéø
øòã ,ïåéîã øòã æéà ñàåå .èòá¨
ñàåå ùèðòî ïìéåô à ïùéååö êééìâøàô©©¨
ïåô éøôøòãðéà ïééèùôéåà èùéð ìéåå

רב: צום געזאגט בחור 'ל דאס ָָָהאט

און  ווערד עס איז כסדר, עס מ'ïרעסט און עס שטויסט מען אז אזוי, אויב -ַַ

זאל  עס כדי געשטויסן כסדר עס מ'האט אויב תורה. ספר א ווערן צו פארדינט ַַָָעס

כשר, עס פארדינט ער און איהם זיך קומט ïארמעט, פאר דין אווערן ווערן צו ַַַַ

תפילין. פון ïרשה א אדער תורה ַָספר

רב: צום געזאגט רב  דער ָָהאט

זיך וועסט דו "שטויסן", זיך  וועסט דו אויב רמז? דעם פארשטאנען האסטו נו, -ַַָ

דו  אויב  אבער תורה", "ספר א  ווערן דיר פון וועט תורה, די פאר מיהען און ïַַָָלאגן

ווערן  וועט תורה, הייליגער דער פאר זיך  "שטויסן" און מיהען וועלן נישט זיך  ַוועסט

אויסגעריבן, ווערן וועסט דו ווען שיך . די פון ווערט עס וואס זעלבע  דאס דיר ָָפון

קאסטן!... מיסט אין אריינווארפן דיך  מען ַַַוועט

שïעטער  האט הדור, גדולי די פון איינער היינט איז וועלכער בחור'ל, ָיענער

א גאר איהם אויף געמאכט האבן רב פונעם ווערטער דאזיגע  די אז ַַַָָָָגעזאגט,

זוכה  טאקע האט ער און בהתמדה, לערנען צום נעמען זיך זאל ער רושם, ַַָָשטארקן

הדור. גדולי די פון איינער אלס אויסצואוואקסן ב"ה ַַגעווען

עלעפאנט א  משל: דרך מ'לייגט ("ÏÈt")על ווען ביינאכט, משאות . גרויסע טראגט ַַַָ

דער  קען באמת  וואס שטריקל, א מיט צו איהם מען בינדט עלעפאנט, דעם ַַָָשלאפן

נאר  דארט. פון אוועקשïאצירן זיך  און שטריקל דאס אויפרייסן לייכט ַַַָָָעלעפאנט

מען  האט אלט, טעג עטליכע  געווארן איז ער וואס צייט דער פון דען? ַָָָָוואס

און  שטריקל, א  מיט צו איהם מען בינדט ביינאכט אז עלעפאנט דעם ַַַַצוגעוואוינט

ער  ווען שïעטער, אויך  שטריקל דאס אויפצורייסן איין  נישט איהם פאלט ַַָדערפאר

שטריקל. דאס אויפצורייסן בכח איז און עלטער שוין ָאיז

אויפשטיין  נישט" "קען ער אז יונגערהייט זיך  געוואוינט בחור א אויב  נמשל: ַַדער

איז  היינט איי, געוואוינהייט. זעלבע די מיט ער בלייבט פארטאג'ס, אזייגער ַַָזעקס

איד, יעריגער פופציג א אדער יונגערמאן, כולל א  אדער גדולה, ישיבה אין שוין ַַַָָער

"קען  ער אז צוגעוואוינט זיך  האט ער ווייל אויפשטיין, נישט שוין קען ער ַָָאבער

לערנען. צום פארטאגס אויפשטיין ַָנישט"
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íåøà êéæ èééøã ñàåå øéè à åö ,èòá©¨©
?êòìâðéø òøéà

èàäìò èøòôèðòòâ ì"æ ïåùîù éáø ¨
øòã ïéà ,ìùî êøã
åàåå ,÷øá éðá ïéà äáéùé øòùæòååòéðàt¨
íéøåçá 1,000 éåå øòî ïòðøòì ñò
ïäòö íåøà øéè éã "êéæ èééøã" ,ä"òìá©

âàè à ìäàî èðòæéåèâàè à ìäàî ééøã) ¨©¨¨©¨

ìäàî ééååö à êàð ïåà áéøòî äçðî úéøçù åö¨©¨

(úåéîùâ éëøö øàô êøòáèééøá æéà øéè éã . ©

èîå÷ ,ïøéè ééååö àã æéà ñò ,øòèòî à©¨
íåøà "êéæ ïòì÷àù" àã æà ñéåà©¨¨©
áéåà ...âàè à øòèòî èðòæéåè âéöðàååö¨©¨
èìàåå ,øòèòî ìéô éåæà êéæ èì÷àù ñò¨©¨
,âòè ééååö æéá ,èôøàãòâ øéè éã êàã¨©
?ïòã ñàåå øàð ...íéìùåøé ïéà ïòîå÷ðà̈¨¨
øòùæòååòéðàt øòã ïéà èáééìá ñò¨
à èéî "ïèôàäàá" æéà ñò ìééåå ,äáéùé©¨©
ñàã ...ïèðåà ïåô ïåà ïáéåà ïåô ìâéø¨
ìéåô æéà ñàåå ùèðòî à èéî æéà òáìòæ©¨
æéà øò .èòá ïåô ïáééäåöôéåà êéæ
òðééæ åö - "íéøéö" òðééæ åö "ïèôàäàá"©¨

ìàæ øò æà èëàî ñàã ïåà ,"êòìèéé÷"¨©©¨
...õàìt ïåô "ïøéø" ïòðò÷ èùéð êéæ©
ìéåå ñàåå øòìéåô øòã èøòåå øàôøòã©¨
åö ïëéìâòâåö ,èòá ïåô ïééèùôéåà èùéð
,êòìâðéø éã åö øáåçî æéà ñàåå øéè à©¨
ïéé÷ øò èîå÷ êéæ èééøã øò ìéôéåå ìééåå
,äøéö ìò áåñú úìãä" .ïà èùéð õòâøò

."åúèî ìò ìöòäå

øòãèáééøù øáçî('à ïîéñ ç"åà)øáâúé"
øòã ."åàøåá åúãåáòì éøàë
åö áééì à éåå ï÷øàèù êéæ óøàã ùèðòî©©©
ñàååøàô .ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã©¨
êéæ ìàæ'î ,áééì íòã ñéåà øò èðòëòø¨
úåéç àã ïòðòæ ñò ?áééì à éåå ï÷øàèù©©¨

?áééì à éåå çåë øòî ïáàä ñàåå¨¨©

æéàèøéô áééì øòã æà ,õåøéú øòã©
ñòtò ìéåå øò ïòåå ,êéæ
òðééæ òìà øò èøéøèðòöðà÷ ,ïøéôëøåã¨©
ïåà ,ìéö íòã øàô øàð úåçåë¨©
øòã æà øáçî øòã èâàæ øàôøòã©¨©
áééì à éåå ï÷øàèù êéæ óøàã ùèðòî©©©

àøåáä úãåáò øàôçççç. ©

מ'זאל ח. וואס אופן געוויסן א אויף צילן און רצונות  די קאנצענטרירן אבער ַַָָָָמ'דארף

נאכט איין אין ש"ס גאנץ דורכלערנען וועלן צו נישט אדורכפירן. קענען (‡·Ú¯עס ַַַ»

(...‰Ú˘ ËÎ‡ ÔÙ‡Ï˘ ÔÏÚÂÂ ÍÈÂ‡ פאלט דאן ווייל אוממעגליך , זענען וואס זאכן וכדומה, , »«ַַַָ

יערב ואילך "מכאן דעם צו אנקומען באלד וויל ער ח"ו. אינגאנצן דורך  מענטש ַַָדער

‰)לכם" ,ËÈ ˙ÂÓ˘ È"˘¯).

ïסוק אין מרומז איז „)דאס ,ÊÎ ÌÈÏ‰˙),אבקש אותה ה' מאת שאלתי "אחת" ָ

זאך, איין - "אחת" דעם אויף קאנצענטרירן און פארלייגן זיך  דארף מענטש ַַַָדער

כח. גאנצן מיט'ן דורכצופירן זעהן ער זאל דאס ַָָאון
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ביסעלע יעדער - חלק  להם  יש ישראל  כל
חשיבות  א האט תורה 

øòãèáééøù "øåîä øåøö"úùøô)

(äîåøúïòîàð íòã øàô íòè à©©¨
êàã æéà úøåtë øòã ìééåå ,"úøåtë"¨
ïòðòæ ñò åàåå ,ïåøà ï'ôéåà ïòðàèùòâ©
æéà äøåú éã ïåà ,úåçåì éã ïâòìòâ
äøåúä" .úåðáø÷ òìà éåå øòî øtëî©

."úåðáø÷ä ìëî øúåé úøôëî

ïåàâäì"öæ øòèðàìàñ ìàøùé éáø©©
éã ïåô øòèøòåå éã óéåà èâàæ¨

ïúð éáøã úåáà ïéà ì"æçð"øã úåáà)

(á ,å"ôèàä àáé÷ò éáø àðú øòã æà ,©¨
éåå íòã êàð ,ïòðøòì íåö ïòîåðòâ êéæ¨

ïééèù ïâéãééì à ïäòæòâ èàä øòïáà") ¨©
("äìåìçéåå ,èøòãðåàååòâ êéæ øò èàä .¨

ïåô ìéåä ïøàååòâ ïééèù øòã æéà éåæà©¨

íäéà èàä'î ïåà ,âéðééååòðéà¨
èâàæ ÷åñt øòã æà ,èøòôèðòòâáåéà) ©¨

(èé ,ãéøòñàåå ñàã ."íéî å÷çù íéðáà"¨©
ïééèù íòã ïáéøòö èàäéåæà èàä ñò) ¨¨©

øòã æéá ,ïééèù ï'ôéåà øòñàåå ètàøèòâ âðàì©¨©

(ïáéøòö ïøàååòâ æéà ïééèùèàä àáé÷ò éáø . ¨¨
åìéôà èðò÷òâ èùéð ñìàîòã øòáà̈¨©
ïáàä ééæ ïòåå øòáà ,÷åñt ïâéæàã íòã¨¨¨
àáé÷ò éáø èàä ,èøòì÷òâôéåà íäéà¨
,ñðòtàøè - øòñàåå áéåà :èâàæòâ¨©¨
æéà ,ïééèù íòã ïáééøòö ïò÷ - ñðòtàøè¨
êéà ùèàë - øéî ééá æà éàãååà êàã¨©©¨
èøòåå ñàåå ,äøåú ïåô âéãééì ïéá¨
äøåú éã ïò÷ - øòñàåå åö ïëéìâòâåö©
ìòåå êéà áéåà ,tà÷ ïééî ïéà ïééâðééøà©¨
êéæ èàä øò .äãîúäá ïòðøòì øàð¨¨
æéà øò æéá ,ïòðøòì íåö ïòîåðòâ ò÷àè©

סלאנים פון זצ"ל אברהם" "בית בעל ‡ÈÈ¯)הרה"ק  '‡ ‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ) געזאגט האט ָָָ

חז"ל די פון ווערטער די �Â.)אויף ‰ÎÂÒ) קבלה א אז קודם", תדיר תדיר, ושאינו ַַ"תדיר

בלייבט  מקיים, שטענדיג עס איז ער און זיך , אויף מקבל איז מענטש דער ָוואס

דער  פון משך  אין שמועסן צו נישט זיך  אויף נעמט ער ביישïיל, צום איבער.

דורכצופירן, לייכטער סאך  א עס איז הלימוד, סדר פונעם שעה האלבער ַַַערשטער

אייביג. אויף אנהאלטן זאל עס ַַָָאז

גערער  פונעם נאמען אינעם נאכגעזאגט מאהל סאך  א  שוין מיר האבן ַַָָָָָענליך,

זצ"ל שמחה" "לב בעל הרה"ק Ù¯˘רבי'ן, ,"‰„Â‰È ÈËÂ˜ÈÏ" 'Ò· ‡·ÂÓ)(‡˘� דעם ˙ אויף ,

טרינקען  צו נישט נאר טובה קבלה א זיך אויף גענומען האט וואס נזיר דער ַָָָוואס

נזר  "כי "קדוש", אלס באצייכענט שוין ער ווערט אïצושערן, נישט זיך און ַַָוויין

ראשו" על Ê)אלקיו ,Â ¯·„Ó·) זאגט דעם אויף מענטש. נייער א  געווארן שוין איז ער .ַָָ

ïסוק  ·)דער ,Ì˘ Ì˘)אליין כביכול אויבערשטער דער - יפליא " כי Ë¯ÚÂÂ"איש Ò‡ÂÂ) ַ»

("˘È‡" ÔÙÂ¯Ú‚�‡.דערויף זיך וואונדערט »
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ïåà øòñéåøâ øòã ïñ÷àååòâñéåà©
.àáé÷ò éáø àðú øòâéìééä

ïéàíäéà ïòðøòì ñàã æéà ,áéåäðà̈¨
øò øàð .èëééì ïòîå÷òâðà èùéð¨¨
,ïééèù íòðåô èðøòìòâtàøà êéæ èàä¨©¨
íòã êàð èøòëòìòâ ïøàååòâ æéà ñàåå¨¨¨
øòèðòæéåè øòâéìãðòö ïåà øòèðòæéåè éåå
.ïééèù ï'ôéåà ètàøèòâ ïáàä ñðòtàøè¨¨¨

ìòíòðåô èðòæéåè ïòö ,ìùî êøã
à õìà êàð ïòðòæ ,"àøòæ" øòîåð¨¨©©
áéåà .èùéðøàâ - "àøòæ" øòñéåøâ¨¨
ìäàî ïàéìéî à óéåà ñò èìòtàã'î¨©¨¨
ïàéìéî" à øòèééåå ñò æéà ,"àøòæ"¨©¨

èùéðøàâ øòèééåå - "èùéðøàâ ìäàî¨¨¨
êéæ àáé÷ò éáø èàä ñàã .èùéð èéî¨¨
?øàô àã èîå÷ ñàåå :èøòãðåàååòâ¨¨¨
áéåà .èùéðøàâ êàã æéà ïtàøè øòãòé¨¨¨
ìéô éåæà æà ,êéìâòî æéà éåæà éåå ,éåæà©©©©
,ïééèù íòã èøòëòìòâ ïáàä ñðòtàøè¨¨
?èùéðøàâ éåå øòî èùéð êàã ïòðòæ ééæ¨¨
à àã áàä êéà æà ,ïééæ æåî ,éàî àìà©¨¨©
à èùéð æéà ïtàøè øòãòé .úåòè¨©
à ñòtò èåè ñò øàð ,"èùéðøàâ"¨¨©
äòéâé éã æà íòã ïåô ïòî èäòæ .äìåòt©
éåæà ïåà ,ñòtò ïòâðòøá àé øéî èòåå¨©
éáø øòñéåøâ øòã ïñ÷àååòâñéåà øò æéà©
âùåî àæà àèùéð æéà ñò ìééåå ,àáé÷ò¨©©

"èùéðøàâ èðééî ïtàøè à" æà éååèèèè. ©©¨¨

גוט ט . נישט זיך האט זצ"ל, איש" "חזון דעם פון קרוב  א געווען איז וואס בחור ַַָָא 

הנהלה  די אז אזוי ווייטער, אזוי און געלערענט נישט ישיבה, אין ַַַאויפגעפירט

שïעטער  איז ער געשיקט. אהיים איהם און ברירה קיין געהאט נישט ַַָהאט

מען  האט חודש יעדן אז דערצו געקומען ס'איז אבער ישיבה, אין ַָָצוריקגעקומען

ישיבה. פון ארויסגעשיקט ַאיהם

בחור  דער איז אייביג. אויף ישיבה פון אוועקגעשיקט איהם מען האט ַָָאיינמאהל

כתב א אנשרייבן איהם פאר זאל ער געבעטן און זצ"ל, איש" "חזון צום ַַָָגעקומען

ישיבה. אין ארייננעמען צוריק  איהם מ'זאל ישיבה, דער פון הנהלה די צו ַָהמלצה

אויבן  פון אויפגעשריבן ïא ïיר, שטיקל א גענומען זצ"ל איש" "חזון דער ַַָהאט

דער  פון אונטן, און 'מ"י', ווארט דאס געשריבן ער האט דעם אונטער און ָָָ"בס"ד",

'אי"ש' נאמען זיין אונטערגעשריבן און 'ומ"י'... געשריבן ער האט זייט, ָָלינקער

('ÈÚ˘È Ì‰¯·‡).

די  פון באדייט דער איז עס וואס בחור דעם פון פארוואונדערונג דער ַַָאויף

ווערטער È"ÓÂ)דאזיגע ÔÂ‡ È"Ó) איהם איש" "חזון דער האט ראשי-תיבות , אין ָָ

געענטפערט:

דיך זאל ישיבה די אז המלצה כתב א  ווילסט דו נישט? פארשטייסטו וואס -ַַַָָ
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éãèìééöøòã àøîâ(.æè úåîáé)éáø éîéá
úáä úøö åøéúä ñðéëøä ïá àñåã
éáø àðú íòã ïåô èééö øòã ïéà ,ïéçàì
ïòååòâ øéúî ïòî èàä ,ñðéëøä ïá àñåã¨
ïòåå ,"úåàøìî åéðéò åáë" .úáä úøö
,ïäòæ åö èøòäòâôéåà èàä àñåã éáø¨
éã íäéà åö è÷éùòâðééøà ïòî èàä¨©
øæòìà éáø ,'éððç ïá òùåäé éáø ,íéàðú
àñåã éáø ïòåå .àáé÷ò éáø ïåà ,'éøæò ïá
,àã æéà òùåäé éáø æà èøòäòâ èàä¨©¨
íäéà ïåà ,ïòååòâ ãáëî íäéà øò èàä¨
.ãìàâ ïåô èòá à óéåà èöòæòâ÷òååà©©¨

èàäæéà ñò æà ,èâàæòâ òùåäé éáø ¨¨©
.àðú à êàð øòîéö ïéà àã¨¨©
èàä ?àã æéà øòåå ,àñåã éáø èâòøô¨¨
ïá øæòìà éáø ,èøòôèðòòâ òùåäé éáø
ïåà èééøôòâ êéæ àñåã éáø èàä .'éøæò¨
ïäåæ à êéåà èàä 'éøæò ,äà" ,èâàæòâ¨¨¨©
íäéà êéåà èàä øò ïåà ,"!àðú à©¨
.ãìàâ ïåô èòá à óéåà èöòæòâ÷òååà©©¨
ñò æà èâàæòâ òùåäé éáø èàä êàðøòã¨¨¨©
èàä ,àáé÷ò éáø - àðú à êàð àã æéà¨¨©¨
:úåìòtúä èéî èâàæòâ àñåã éáø¨
ïìàæ - "ìàøùéá êúåîë åáøé !àáé÷ò"¨
ïåà ,åã éåå òëìòæà ïãéà ééá ïøäòî êéæ©

à óéåà èöòæòâ÷òååà íäéà èàä øò¨©©
.ãìàâ ïåô èòá¨

æéààñåã éáø èàä ñàååøàô ,øòååù©¨¨
"ìàøùéá êúåîë åáøé" èâàæòâ¨
ïâòåå èùéð ïåà ,àáé÷ò éáø ïâòåå øàð¨
øæòìà éáø ïâòåå ïåà 'éððç ïá òùåäé éáø

?'éøæò ïá

æéàõåøéú øòã(úåçö êøã ìò)áéåà ,
øòãà øåçá à øàô ïâàæ ìàæ'î¨¨©©¨
ïñ÷àååñéåà ìàæ øò ,ïàîøòâðåé à øàô©©©¨©
éåå" :ïâàæ øò èòåå ,òùåäé éáø éåå¨

êééìâåö êéî åèñðò÷,òùåäé éáø åö
ïééì÷ ñìà íäéà èàä øòèåî ïééæ ñàåå¨¨©
úéá ïéà èâðòøáòâðééøà ïéåù ãðé÷©
ïééâðééøà ïìàæ äøåú éøáã éãë ùøãîä¨©
óéåà ïâàæ ì"æç éã ïåà ,ïøòéåà òðééæ ïéà¨

íäéà(â"î ,â"ô úåáà)- "åúãìåé éøùà"
íäéà èàä ñàåå øòèåî éã æéà ìéåàåå¨¨
éáø éåå ïñ÷àååñéåà êéà ïò÷ éåå .ïøéåáòâ©
èùéð êéî èàä øòèåî ïééî áéåà ,òùåäé¨
ïééì÷ ñìà ùøãîä úéá ïéà èâðòøáòâ©
à åö ïâàøèòâðééøà êéî øàð ,ãðé÷¨©¨©

...!?'øòèéñ éáéòá'

ñàãïöéîò ïâàæ èòåå'î áéåà ,òáìòæ ¨¨
ïá øæòìà éáø éåå ïééæ ìàæ øò¨

- 'ומ"י' י'קרבוך, מ'עשיך  תיבות  ראשי - 'מ"י' דיר איך  שרייב ארייננעמען. ַצוריק

דיך וועלן מעשים דיינע דיר! אין זיך  ווענדט אלעס ... י'רחקוך ַו'מעשיך

די  פון דערווייטערן ח"ו דיך  קענען מעשים דיינע  און ישיבה, די צו דערנענטערן

ישיבה! דער פון טויערן
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:øòèøòåå òáìòæ éã ïâàæ øò èòåå ,'éøæò¨
éåå øòèàô à èàäòâ èàä øæòìà éáø¨©©¨
ïòåå øòáà ...òèàè ïééî øòáà ,'éøæò¨©¨
ïäòæ ìàæ øò íòðééà øàô èâàæ'î¨©¨
éáø éåå ñéåøâ éåæà ïñ÷àååàåöñéåà©©
ïøòôèðò èùéðøàâ øò ïò÷ ,àáé÷ò¨
ïòååòâ êàã æéà àáé÷ò éáø ìééåå ,óéåøòã¨
éáø èàä øàôøòã ...íéøâ ïåô ïäåæ à©©¨
."ìàøùéá êúåîë åáøé" :èâàæòâ àñåã¨

ñàãúâùä æà ,ïò÷ðòãòâ øéî ïôøàã ¨©©
ï'èéî ïäåè åö èùéð èàä äøåúä¨
,ïãééæ-øòèìò ï'èéî ,ïãééæ ï'èéî ,ïèàè©
,äøåú óéåà ïòååòøàä ïééìà óøàã'î øàð¨©©¨

"áééäðà" íòã ïëàîéééé. ©¨

øéîñò ñàåå èâàæòâëàð ïéåù ïáàä¨¨¨
úéá" ìòá ÷"äøä èâàæòâ èàä

íéðàìñ ïåô ì"öæ "íäøáà,çñô éøîàî)

ארץי. אין הונגער א געהערט האט עס ווען תקופה דער אין תש"ח, שנת  ַָאין

"ˆ�Ú")ישראל ÔÂÙ ‰ÙÂ˜˙ ÒÏ‡ Ë�‡˜‡·) גדולי די פון אסיפה אן פאררופן מען האט , «««ַַָ

ישיבות  ראשי און Ï"ˆÊ)הרבנים ‡�¯Ò Ï‡˜ÊÁÈ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ÌÎÂ˙·) איינגעלאדן מ'האט און ,ַָ

מיט  אויפצוטרעטן זצ"ל, כהנמאן שלמה יוסף רבי הגאון רב, ïאניעוועזשער ַָדעם

דרשה. ַא 

די  "רייך " ווי תורה, פון חשיבות  די וועגן גערעדט רב  ïאניעוועזשער דער ָָהאט

צילענדיג  צוגעבענדיג, און תורה, לערנען צו זוכה זענען זיי אז זענען הישיבות ַבחורי

לייט: רייכע די צו רייד זיינע

תורה. עול דעם האבן זיי לערנען, זיי בחורים, די געלט?! האט איר מיינט איר -ָָ

תורה! די איז עיקר דער ורבא. אביי אין זיך "קאכן" ָזיי

תורה. לערנט ער ווען האט בחור א  וואס עדן" "גן דעם געווען מסביר האט ַָָָער

יחזקאל  רבי האט בימה, דער פון ïארא איז רב  ïאניעוועזשער דער ווי דעם ַָָָָנאך

ïאנ צום געזאגט רב:סרנא  יעוועזשער ָָ

וואס  דעם וועגן רעדן צו איינגעלאדנט אייך  דאך  מ'האט רב , ïאניעוועזשער -ַָָָָ

זאגן  זאלט איר אז נישט - עסן צו נישט נעבעך  האבן זיי - "נישט" האבן בחורים ַָָָָדי

גבירים  די פון געלט בעטן דאך מ'דארף הבא! עולם - "יא " האבן בחורים די ַָָָָוואס

הישיבות . בחורי די ַפאר 

סרנא: יחזקאל רבי פאר געענטפערט רב  ïאניעוועזשער דער ַָָהאט

א עסן? צו דויערט עס וואס איר, רעדט צייט וויפיל וועגן איר? רעדט וואס -ַָָ

מעת אין שעה 16 האבן זיי וואס שעה, 16 וועגן גערעדט דאך  האב איך ָָָָשעה?!

תורה! לערנען זיי לעת!

געזאגט: סרנא יחזקאל רבי ָָהאט
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(âë÷ ãåîòøáçî íòðåô øòèøòåå éã óéåà ,
øîåòä úøéôñ úåöî ééá(è"ôú ïîéñ ç"åà)

ïìééö óøàã'î æà ."êùçúùë øåôñì"©©
.ì÷ðåè èøòåå ñò ïòåå ãìàá äøéôñ©
êéæ èëàã ñò áéåà æà ,æîø à æéà ñàã¨©©©

äãéøé à èàä øò æà ùèðòî íòã øàô©©¨©
å"ç("êùçúùë")øò ìàæ - "ãéî øåôñé" ,¨

à ïëàî ìàæ øò .âàè íòééð à ïìééö©¨¨©©
âéãðòèù ìàæ øò ."úéùàøá" .úåùãçúä¨

áééäðà íòééð à èéî ïáééäðààéàéàéàé. ¨©¨

שעה  16 און מען עסט שעה איין רב. ïאניעוועזשער גערעכט, זענט איר -ָ

מעת אין שעה  24 דאך  זיי פאסטן עסן, צו נישט האבן זיי אויב  אבער מען. ַָָָלערנט

לערנען  קענען זאלן זיי כדי זיי, פאר עסן וועגן רעדן מען דארף דערפאר און ַַַָלעת ...

שעה. 16 די

שידוךיא. א זוכט ער אז זצ"ל, חיים" "חפץ צום געקומען אמאהל איז איד רייכער ַַַַָא

חיים" "חפץ דער האט ישיבה. דער פון בחור בעסטן דעם טאכטער, זיין ַָָפאר

געגעבן  האט גביר דער ישיבה. זיין אין מצויינים די פון איינעם אנגעבאטן ָָָאיהם

חתונה. די נאך  יאהר פינף איידים זיין פאר ַָָ"קעסט"

פון  שטאט אין געקומען זצ"ל חיים" "חפץ דער איז שïעטער, יאהר צעהן ָָבערך

דער  האט גאס, דער אויף גייענדיג ישיבה. זיין פאר געלט שאפן צו גביר, ַַַָיענעם

האט, וועלכער תלמיד, געוועזענעם זיין יונגערמאן, דעם באמערקט חיים" ַַָ"חפץ 

אזייגער  פינף אז חיים", "חפץ פאר'ן געזאגט דא, איז רבי דער אז ַַַַָָזעהענדיג

ישיבה. די פאר טשעק  א מיט רבי'ן צום קומען ער וועט ַַָָנאכמיטאג

שווער  זיין אז חיים", "חפץ פאר'ן דערציילט יונגערמאן דער האט ַַַָשמועסנדיג,

געוואלט  ער האט אנהייב  דער אין געשעפטן, זיינע  אין אריינגענומען איהם ַָָָָהאט

ער  אבער טאג, אין שעה איין געשעפט צום אריינגיין נאר טאג, גאנצע א ַַַָָָָלערנען

אפילו  לערנען צו צייט קיין נישט מער האט ער אז פארדרייט, אינגאנצן געווארן ַַַַָָאיז

געפרעגט: איהם חיים" "חפץ  דער האט טאג. א  שעה ַַָָא 

נאר  ארבעטן געוואלט לכתחילה דאך האסט  דו כפונדקית"? כהנת תהא  "ולא  -ַָָָָ

פארוואס  אבער, געשעפטן. די אין געווארן אריינגעצויגן ביזט דו אבער שעה, ַַָָָָאיין

לכתחילה  האסט דו ווי אזוי לעת , מעת  אין שעה איין כאטש לערנען נישט ַָָָזאלסטו

ארבעטן? צו ַַגעïלאנט

געענטפערט: יונגערמאן דער ַָהאט

שווער'ס  מיין אין אריין בין איך וואס דעם אין שולדיג בין איך ריכטיג, -ַָ

לעת, מעת  אין שעה איין אפילו היינט נישט לערן איך וואס דאס אבער ַָָָגעשעפטן,

ישיבה... רבינ 'ס דעם שולדיג איז דעם אין
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געהערט  האט ער ווי דעם נאך  אז ווערטער, זיינע אויפגעקלערט האט ער ַָָָאון

זצ"ל  ï טרא נפתלי רבי ווי גאונים אזעלכע פון ישיבה, דער אין שיעורים ַָטיפזיניגע 

א שיעור "ïשוט'ן" א ביי לערנען אוועקזעצן נישט שוין זיך ער קען אנדערע, ַַַַאון

מ'האט  ווען קשיות... זיבן ï קא אין אריין גלייך איהם שווימט עס וואו גמרא , ַָָבלאט

מ'האט  לערנען, אין "געלעבט" מען האט ,ï טרא נפתלי רבי ביי ישיבה אין ָָָגעלערנט

ממש  מ'איז יבמות . מסכת אין סוגיא  דער אין פארטיפט זייענדיג שïאצירט ַַָדערנאך 

הארץ . מיט'ן און ï קא מיט'ן לערנען אין ַָגעלעגן

מעשה: פאלגענדע  די געזאגט איהם חיים" "חפץ  דער ָָָהאט

גאר  געארבעט וואך  גאנצע  א האט וואס איד, ארימער אן געווען איז עס -ַַַַָָָָָ

אויסגעפעהלט  איהם האט וואס שלאף דעם זיין משלים שבת פלעגט ער און ָָָשווער,

שוויץ אין גיין צו פירן ער פלעגט נאכמיטאג פרייטאג אבער וואך . גאנצע  א ַַָָָָפון

זיין  געווען איז דאס און מקוה, קאלטע  א אין אריין ער איז דערנאך  און ַַַָָָבאד,

הזה". "עולם גאנצער זיין וואך , דער פון הנאה ַָגרעסטע 

ביים  זייענדיג און הארץ , אויפ'ן געשïירט נישט גוט זיך  ער האט ַַָָאמאהל

מעג  ער וואס החיים, סדר א  אויסגעשטעלט איהם דאקטאר דער האט ַָָָָָָדאקטאר,

אנדערן, צווישן ולהבא. מכאן ענדערן דארף ער וואס אא"וו, נישט וואס און עסן ַַָָָיא

וועט  ער אויב ווייל באד, שוויץ אין גיין צו פארבאטן איהם דאקטאר דער ַָָָָָהאט

בעטל... א מיט דארט פון ארויספירן איהם מען וועט גיין, "ÏÚÓ‰"דארט Ú‚Èˆ�ÈÈ‡ È„) ַַָָ

ÔÓÈÒ ˙·˘ ·¯Ú· ˙Ó" (· ,‰"ÎÙ �"¯„ ˙Â·‡) Ô‚‡Ê Ï"ÊÁ È„ Ò‡ÂÂ ,ÔÈÈÊ Ì‰È‡ ËÚÂÂ „‡· ıÈÂÂ˘ ‡Ê‡ ÔÂÙ««»»»

(..."ÂÏ ‰ÙÈ.

דערנאך אבער וואכן, עטליכע  איינגעהאלטן זיך  האט איד ארימער דער ַַָָָָָָאלזא ,

איז  באד, שוויץ  אין געגאנגען איז און איינהאלטן, געקענט נישט שוין זיך ער ַַָָהאט

שפילען  גענומען זיך  האבן לינגען די און הארץ , אויפן געווארן שווער גלייך ַָָאיהם

אבער  מקוה, קאלטע  די אין טובל'ען זיך אריינגיין גלייך  געוואלט ער האט איהם, ַַָָָביי

האט  צוזאמגעפאלען, ער איז גלייך אויסגעליידיגט! אינגאנצען געווען איז בור ַַַָדער

מיט  אנגיסן איהם וועלנדיג וואסער", ברענגט'ס "ראטעוועט שרייען אנגעהויבן ַַָָמען

קאלטע א אין דארף איך ניין! אפגשטעלט, זיי ער האט וואסער, קאלט שיסל ַַַַַַָָא

אריינגיין... ַמקוה

געוועזענעם  זיין צו זאגענדיג משל, דעם אויסגעפיהרט האט חיים" "חפץ ָָדער

תלמיד:

,ïטרא נפתלי רבי ביי טיף גאר געלערנט ישיבה דער אין מען האט אוודאי -ַָָָ

נישט  וועסט דו אויב  לערנען? נישט אינגאנצן היינט וועסטו דעם, וועגן ַָאבער

ח"ו. הרע יצר פונעם נעץ דער אין אריינפאלן אינגאנצן וועסטו ַַַלערנען,
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אינגאנצן  זיך  האט בחור א אז זצ"ל, איש" "חזון פאר'ן דערציילט האט איד ַַַַַָָא

"חזון  דער האט גמרא. די גוט פארשטיין קענענדיג נישט לערנען, פון געווען ַָמייאש

געזאגט: ָאיש"

האט  אביי אביי", "אמר יעדן מיט אז בחור דער נישט פארשטייט פארוואס -ַַַָָ

עדן?!... גן גרעסטן אין שוין ער איז ָגעזאגט,

נישט זאגט רש"י געזאגט, ער האט ·È˙Â˜Á)אויך ˙˘¯t ÔÈ‡),"בתורה "שתצליחו ָָָ

בתורה". עמלים "שתהיו ·ÈÈנאר ÔÚ�ÈÈÂÂÒÈÂ‡ ËÂ‚ ÍÈÊ ÔÚÓ Û¯‡„ ,‰¯Â˙· ‰ÁÏˆ‰ ÛÈÂ‡) ָ«

(..."‰·¯ ‰·‰‡".

זצ"ל, אברהם" "בית  דער רבי'ן, סלאנימער ביים ברכה א געבעטן האט בחור ַַָָא

עטליכע ïקא דעם אראïגעלייגט אברהם" "בית דער האט בתורה, הצלחה ַָָָאויף

בחור: צום געזאגט האט דערנאך  און ָָָמינוט,

ïועל'ן  איך דארף יעצט גע'ïועל'ט... שוין איך האב אויבערשטען דעם ביי -ַָ

דיר!... ביי

עס  אז דערציילט, האט אנטווערïן, אב"ד זצ"ל קרייזווירטה חיים רבי ַַָהגאון

טויזענטסטל  א אויף תורה דין א  שטוב  דין בית זיין אין פארגעקומען ַַָאיז

האט  מעקלער דער מעקלער. דעם און סוחר דיאמאנטן דעם צווישן ïַַָָראצענט,

אבער  ïראצענט, טויזנטסטל זעקס א  צוגעזאגט איהם האט ער אז ַַָָָָגע'טענה'ט

הונדערט  פינף א  נאר צוגעזאגט איהם האט ער אז גע 'טענה'ט האט סוחר ַַָָָָדער

ïראצענט. ניינציגסטל און ָניין

אנוועזענדער  דער האט מעשה, די דערציילט האט קרייזווירטה הרב  ָָָבשעת

הרב האט ïראצענט. קליינעם אזא  וועגן תורה" "דין א צושמייכלט. זיך ַַַָָעולם

געזאגט: ָקרייזווירט

יענעם  אין געהאנדעלט זיך  האט עס געלט וויפיל וועגן איר ווייסט צו אבער -ַָָ

מיליארד א  אויף געווען איז תורה דין דער תורה? א(·Ô‡ÈÏÈ)דין וואס דאלאר, ַַ»ַַָָ

דאלאר! מיליאן א  איז דערפון ïראצענט ַַָָָטויזענטסטל

אביסל  פון גמרא , בלאט א  פון ווערד די מ'פארשטייט אויב  דעם, פון נמשל ַַַַדער

מ'נעמט  נאר גמרא, בלאט איין "נאר" איז עס אז דעם אויף נישט מען קוקט ַָָתורה,

התמדה. מיט לערנען זיך
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