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זיך - ידום  ולא כבוד יזמרך  למען
חנוכה פון לעכטיגקייט די דורך  אויפוועקן
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אלעס  ַפירט

÷"äøä,ì"öæ àçñéùt ïåô íðåá éáø
ïéà íé÷åñt éã èùèééèòâ èàä¨

,äøãñ øòâéèðééä øòã(æë-åë ,äî)åãéâéå"
ìùåî àåä éëå ,éç óñåé ãåò ,øîàì åì
ïéîàä àì éë åáì âôéå ,íéøöî õøà ìëá
åö ïòîå÷òâ÷éøåö ïòðòæ íéèáù éã ."íäì
íäéà ïåà ,ä"ò åðéáà á÷òé ,ïèàè øòééæ©
øò ïåà ,èáòì óñåé æà èìééöøòã©
ñ'á÷òé .íéøöî õðàâ óéåà èâéèìòååòâ©

ער א. "עמקות ", מיט הישן" "ïרק לערנט וואס עמיצן פון נישט מיר רעדן ַָאוודאי

די  אן מ'צינדט ווען אפילו אויף נישט זיך כאïט און שלאף, טיפן א  ַַַָָָשלאפט

לעקטער...
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האט ב. ער וואס דערציילט האט זצ"ל, ישראל בית בעל הרה"ק  רבי, גערער ָָָדער

רבי  קאצקער דער אז ז"ל, אסטראווער ציון בן רבי המפואר החסיד פון ַָָָגעהערט

געזאגט: און טיר, די געעפענט אמאהל האט ַָָָזצ"ל

בערקע  -ÍÒ ‡ ËˆÈË˘Ú‚ Ë‡‰ Ò‡ÂÂ ,Ú˘¯‡ÂÂ ÔÂÙ Ï'¯Ó˙ ÈÂ¯Ù ÚÎÈÈ¯ ÚË�‡˜‡· È„ ÔÂÙ Ô‡Ó ¯Ú„)««««»»«

(ÔÏÈÂÙ ÔÈ‡ Ò'È·¯!רחמים גרויס האבן ַָדארף

זיי  זענען געזאגט, האט רבי קאצקער דער וואס געהערט האבן חסידים די ָָָָָווען

הרה"ק צו זצ"ל, הרי"ם חידושי צום צדיקים, עטליכע  צו וואגן א מיט ַַָָארויסגעפאהרן

בערקע . ר' גביר דעם פאר זיין צו רחמים מעורר אנדערע, און זצ"ל, ווארקער איציקל ַַָרבי

א צובראכן זיך האט דא  שטרויכלונגען, סאך א  געמאכט זיך  האבן וועג ַַַַָָָָאויפ'ן

נישט  האבן חסידים די אבער פערד, די פון איינער געשטארבן איז דא ָָָָָראד,

בערקע'ן. פאר זיין רחמים מעורר צדיקים די צו פאהרן צו שליחות , זייער ַָאויפגעגעבן

שליחים  די פון איינער האט סקרענעוויץ, שטעטל אין אנגעקומען זענען זיי ָָווען

ביז  טעג, עטליכע דארט פארבליבן זיי זענען רח"ל. קראנקהייט טיפוס די ַַַָבאקומען
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א ïראגא , קיין צוריקגעקומען זענען זיי ווען מחלה. זיין פון דערהוילט זיך האט ַָער

און  רח"ל, לוי' א פון צוריקקומען אידן געזעהן זיי האבן ווארשע, פון ַַָָפארשטעטל

לוי'. בערקע 'ס איז דאס אז געווען ענטפער דער איז פראגע, זייער ַַָאויף

קאצקער  דער אז געזאגט, מען האט דעמאלס אז דערציילט, ציון בן ר' ַַָָָָָהאט

מופת א  באוויזן טאקע האט ‚Ë‚‡ÊÚרבי ÔÂ‡ ¯ÚÓÈˆ ÔÈÈÊ ÔÂÙ ¯ÈË È„ Ë�ÚÙÚÚ‚ Ë‡‰ ¯Ú ÔÚÂÂ) ַַַָ»»

(ÌÈÓÁ¯ Ô·‡‰ Û¯‡„ Ú˜¯Ú· Ê‡,מופת גרעסערן א באוויזן האט אויבערשטער דער אבער , ««»ַַָָ

האבן  השמים מן אז געזעהן דאך  מ'האט אויסבעטן! קענען נישט איהם מ'זאל ַַָָָָאז

עיכובים. פארשידענע  געמאכט ַַזיך

געטייטשט  ישראל" "בית  דער האט מעשה, דאזיגער דער פון הקדמה דער ָָמיט

ברידער זיינע  צו געזאגט האט יוסף וואס ïסוק „)דעם ,‰Ó Â�È˙˘¯Ù)," בדרך תרגזו "אל ָָָ

די  זיין צו מבשר איהם כדי טאטן אונזער צו לויפן יעצט אוודאי דאך וועט ַַָאיר

נישט  זאלט איר אבער מצרים, אין מושל א איז און לעבט יוסף אז בשורה ַַָָגוטע

צו  אנקומען דארף בשורה גוטע  די ווען מינוט א דא איז עס ווייל צו-שנעל, ַַָָלויפן

דערפון. וויסן ממילא טאטע  אונזער וועט באשערט, איז עס ווען און טאטן, ַאונזער

חזר'ן  כסדר דארף איד יעדער אז זאגן, פלעגט זצ"ל שמואל" "דברי בעל ַַָהרה"ק 

סדרה היינטיגער דער אין ïסוק  Á)דעם ,‰Ó) האט הצדיק יוסף וואס ווערטער די ,ָָ

נישט  האלקים". כי הנה, אותי שלחתם אתם לא  "ועתה ברידער, זיינע פאר ַָגעזאגט

באשעפער. דער נאר געשיקט, אהער מיך האט ַַָָאיר

אז  דערציילט, האט זצ"ל, ציינווירטה נטע רבי ירושלים מיקירי המפורסם ַָהחסיד

חבורות וועלכע אין פארשלאגן עטליכע  געהאט ער האט יאהרן, בחור'ישע זיינע  ַַָָָאין

הוסיאטינער  דעם געפרעגט האט ער ווען אנשליסן. זיך  זאל ער אידן ערליכע ַָָָפון

זצ"ל ישראל רבי הרה"ק  ÂÏÒÎ)רבי'ן, Ë"Î ,‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ)הוסיאטינער דער האט רבי , ַָ

וועגן  שטענדיג רעדן וואס חסידים ביי נאר דרייען זיך זאל ער געענטפערט, ָָָאיהם

עיקר  דער איז ïרטית, השגחה וועגן ידיעה די - האדם" כל זה "כי ïרטית , השגחה

מענטש. גאנצן ַפון

און  פאהרן, ערגעץ וויל ער ווייל סטאנציע  אויטאבוסן די צו גייט מענטש א ַַָָווען

וויל  ער וואו ארט יענעם אין טאקע פאהרט וואס אויטאבוס אן ווי ïונקט זעהט ַַָָָָער

פארוואס  זיך, ביי צובראכן ווערן נישט ער זאל פארבייגעפאהרן, ערשט איז ַַָָָָָפאהרן,

אויטאבוס  דער פאהרן זאל יעצט ïונקט אז געמאכט אזוי אויבערשטער דער ַַַָָָָהאט

ביז  צייט א  ווארפן דארפן איך  וועל יעצט וואס פארשïעטיגן, איהם זאל איך  ַַַַָָאון

איז  עס אז געדענקען זאל ער נאר אויטאבוס, קומענדיגער דער אנקומען וועט ַָָָָעס

און  יעצט, ווארטן דארפן דא  זאל ער אז כוונה, א  מיט געווארן נסתבב השמים ַַַַָָָמן

בשמחה. זיין קענען ער וועט ַאזוי
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יעקב אברהם רבי הרה"ק  רבי, סאדיגערער ערשטער דער געזאגט האט מער ַָָָנאך

דעם  אויף דווקא אנגעהאנגען איז חיות  זיין אז גלייבן, דארף מענטש דער אז ַַַָָזצ"ל,

אנדערש, ערגעץ  געשטאנען יעצט וואלט ער אויב און יעצט, שטייט ער וואו ïַַַָלאץ 

בכוונה  איהם דאך  האט אויבערשטער דער ווייל ח"ו, געווארן בטל חיות זיין ָָָָוואלט

פארשטיין  ער דארף מינוט, יעצטיגער דער אין ארט דעם אויף אוועקגעשטעלט ַַַָתחילה

ארט. אנדערן אן אין יעצט זיך  געפינען צו איהם פאר כדאי נישט איז עס אז ַַַַַָדערפון

¯Ú·‡ ,ÔÎÈÂ¯·Ú‚ Ú‚È„'˙ÂÈÓ˘‚ Âˆ Ú‚Â�· ¯‡� Ô¯‡ÂÂÚ‚ Ë‚‡ÊÚ‚ ÊÈ‡ Ò‡„ Ê‡ ,ÍÈÏ„�ÚË˘¯‡Ù-ËÒ·ÏÚÊ)««»»»»»

‡ ÔÈ‡ Ë˘È� ÊÈ‡ ¯Ú Ê‡ Ë‰ÚÊ ˘Ë�ÚÓ ¯Ú„ ·ÈÂ‡ .ÈÂÊ‡ ÔËÎ‡¯Ë Ë˘È� ˘Ë�ÚÓ ¯Ú„ ¯‡Ë ,˙ÂÈ�ÁÂ¯ Ú‚Â�·»««««

,·ˆÓ Ô‚ÈËˆÈ‡ ÌÚ„ ÛÈÂ‡ ÔÊÈÂÂÚ‚�‡ ÊÈ‡ ˙ÂÈÁ ÔÈÈÊ Ê‡ Ô„Ú¯�ÈÈ‡ Ë˘È� ÍÈÊ ¯Ú Ï‡Ê ,˙ÂÈ�ÁÂ¯· ·ˆÓ ÔËÂ‚»«»

(:‚Ï ˙ÂÎ¯·) "ÌÈÓ˘ ˙‡¯ÈÓ ıÂÁ ÌÈÓ˘ È„È· ÏÎ‰" ,‰·¯„‡ ¯‡�,ÔÈÈÊ ÔÈ‡ ¯‡� ÍÈÊ Ë„�ÚÂÂ ÒÚÏ‡ ÔÂ‡ »«»

(˘"˙È ¯ÚÙÚ˘‡· ÌÂˆ Ô¯ÚË�Ú�¯Ú„ Âˆ ÍÈÊ ÔÈÈÊ ˜˜Â˙˘Ó Ï‡Ê ¯Ú ,ÔÂˆ¯. »«

ïסוק אויפ'ן איד, חשוב'ן א פון געהערט אמאהל האב Á)איך ,· ‰ÎÈ‡)'ה "חשב  ַַָָ

א מ'בויט ווען איז, מענטשן פון שטייגער דער קו". נטה ציון בת חומת ַלהשחית

מ'זאל  וואו ליניעס גענויע  אנצייכענען זאל ער "ארכיטעקט", אן מען נעמט ַַָָָבנין,

ï ארא מ'ווארפט ווען אבער בויען, צו אזוי ווי וויסן זאל ארבעטער בוי די כדי ַַַַָָָבויען,

און  בנין דעם מ'צוברעכט ארכיטעקט, אן צוועק דעם פאר נישט מען דארף בנין, ַַַַַא

אליין. זיך פון ï ארא פאלט ַַַָעס

געמאכט  חרוב האט ער בשעת אויך  אנדערש. אבער איז אויבערשטען דעם ַַָָביי

א שטריך , א  געמאכט האט ער - קו" "נטה ïסוק דער זאגט המקדש, בית  ַַַָָדעם

יעדע אויף ïרטית השגחה מיט חשבון, ïונקטליכן א מיט זיין זאל אלעס אז ַַַָליניע ,

עס  אזוי ווי און צוברעכן צו וואס פריהער, צו מ'גרייט וואס "בלוïרינט" א  ווי ַַַָָזאך ,

ווי  מער השערה חוט א אפילו צער קיין געהאט נישט האבן אידן די צוברעכן. ַַַָצו

הימל. פון צער זיי פאר פארשריבן געווען ַַס'איז

מגיד  און דין בית  ראש זצ"ל, קלוגער שלמה רבי הגאון פון תקופה דער אין

וויסן  געלאזט אמאהל שטאט פון מעיאר דער האט בראד, שטאט דער אין ַָָָָָָָמישרים

נישט  "איבונגען" דורכפיהרן ארמיי די וועט וואכן עטליכע  ביז אז הקהילה, ראשי ַַָדי

בראד פון „Èווייט ÔÚÂË ,‰ÓÁÏÓ ‡ ÔÈ‡ ÔÙÓÚ˜ Âˆ ÈÂÂ ÒÈÂ‡ ÍÈÊ ÔÚ�¯ÚÏ ÔË‡„Ï‡Ò È„ ÈÂÂ ÌÚ„ Í‡�) ָ»»««

È„ ÔÂÙ ‰ÓÁÏÓ ÈÒÈÒÎË ÚÏ‡ '‰˘ÚÓÏ ‰ÎÏ‰' Ú˜‡Ë ÔÚ�Ú˜ ÈÈÊ Âˆ Ô‰ÚÊ Âˆ Ô¯ÈÏ‡¯Ë�‡˜ ÈÈÊ Ï‡¯Ú�Ú‚«»»««

ÔËÏ‡‰ÒÈÂ‡ ËÙ¯‡„Ú‚ ,Ë‡Ë˘ Ú‚È„�·Ú�¯Ú„ È„ ÔÂÙ Ô˘Ë�ÚÓ È„ Ô·‡‰ ,„�‡Ï ÔÂÙ ıÚÊÚ‚ Ô'ËÈÂÏ ÔÂ‡ ,ÈÈÓ¯‡««»»««

È„ Ë¯ÈÙÚ‚Î¯Â„ Ô·‡‰ ÈÈÊ Ò‡ÂÂ ËÈÈˆ ¯Ú„ ÔÂÙ Í˘Ó ÔÈ‡ ,Ô˘È�ÚÙ¯Ú„‡· Ú¯ÚÈÈÊ ÚÏ‡ ËÈÓ ÔË‡„Ï‡Ò È„»«««»»

(Ë�Ú‚Ú‚ ¯Ú„ ÔÈ‡ "ÔÚ‚�Â·È‡" דארף בתים בעלי שטאטישע די פון איינער יעדער און ,ַָ

א שïייזן איהם און סאלדאטן צוויי אהיים זיך  צו ווען נעמען צייט די פון משך  ין ַַָ

"איבונגען". די פארקומען וועלן ָעס
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א ווי לייט שטאט די געטראפן האט מעלדונג די אז ַַַָָָזעלבסט-פארשטענדליך,

געווען  איז וואס יאך  פינאנציעלע  גרויסע די אויסער ווייל טאג, העלן אינמיטן ַָָָדונער

סאלדאטן  די ווייל ברוחניות, ערגער פיל געווען גזירה די איז גזירה, די מיט ַַָפארבונדן

הייזער  אידישע  די אין זיך דרייען עצם זייער און ברואים, נידעריגע  געווען דאך ָזענען

נשמות, אידישע יונגע  טייערע די פון חינוך  דעם רח"ל פארדארבן צו עלול געווען ַַאיז

די  האבן סאלדאטן. מגושם'דיגע די פון אויפפירונג די צו צוקוקן זיך  וועלן זיי ַָָווען

צו  הקהילה, ראשי די פון דעלעגאציע חשוב'ע א  געשיקט שטאט, פון ַַָחסידים

שטאט  דער פון מענטשן די פאר זיין מתïלל זאל ער הדור, צדיקי די פון ַָאיינעם

צרה. גרויסע  זייער פון ווערן געהאלפן זאלן זיי ָָבראד,

צדיק דער האט רבי'ן, פאר'ן הארץ דאס אויסגעגאסן זיך  האבן חסידים די ַַָָָָווען

פארא וואס געפרעגט, זיי ער האט סוף צום און געדאנקען, זיינע אין פארטיפט ַַַַָָזיך

צו  זיין זוכה זאלן זיי אז נפש", "ïדיון א  פאר געבן צו גרייט זענען זיי געלט ַַַָסכום

וועלן  געבן, הייסן וועט רבי דער וויפיל אז געענטפערט, אלע זיי האבן ישועה. ַַַָא

עס  און ביטערע, און שווערע א  איז גזירה די ווייל צאהלן, צו זיין משתדל זיך  ַָזיי

ארמיי  דער פון סאלדאטן די אויסצוהאלטן געלט סאך א  קאסטן ממילא זיי ַַַַַָָוועט

איבונגען. די מאכן וועלן זיי ַווען

נויטיגט  ער אז געזאגט, זיי ער האט ענטפער, זייער געהערט האט צדיק  דער ַָָָווען

געבן  איהם וועלן זיי אויב  און שבוים", "ïדיון פאר געלט סכום גרויסן א אין ַַזיך

ישועה א  מיט ווערן געהאלפן זיי וועלן זיך , נויטיגט ער וועלכן אין סכום [זעהדעם ַָ

רמב"ם דער שרייבט עס ‰"È)וואס ,Á"Ù ,ÌÈÈ�Ú ˙Â�˙Ó ˙ÂÎÏ‰)," שבויים כפדיון מצוה "שאין ָ

שבויים ] ïדיון ווי אזוי מצוה א נאך נישטא  איז .עס ַַָָ

זייענדיג  הערצער, פרייליכע מיט בראד קיין געקומען אהיים זענען חסידים ַָדי

די  איבער גיין אנגעהויבן האבן זיי ווערן. מקוים וועט ברכה רבין'ס דעם אז ַָָזיכער

געבן  צו באפוילן האט רבי דער וואס געלט דאס צוזאמעננעמען שטאט, פון ַַָָָָהייזער

האבן  וועלכע  שטאט, פון חסידים אנדערע  די שבויים. פדיון פון צוועק  ַָָפאר'ן

טאשן, און הערצער זייערע געעפענט טאקע האבן ברכה, רבין'ס אינעם ַַָגעגלייבט

געווען  נישט זענען וועלכע שטאט פון אידן די אבער מעגליך , נאר וויפיל געגעבן ָָָאון

אויב זיין וועט וואס טענה, די מיט געלט, געבן געוואלט נישט האבן חסידים, ָָָקיין

ווערן? מקוים נישט וועט צוזאג רבינ'ס ָדעם

זיך האבן וואס די צו געזאגט איד, קלוגער א חסידים, די פון איינער ַָָָָהאט

געלט: דאס געבן צו ָָָא ïגעזאגט

סאלדאטן, די אויסצוהאלטן געלט סאך א א ïקאסטן סיי-ווי אייך  דאך  וועט עס -ַַַַָָָָ

ממה  שבויים? ïדיון פון מצוה דער אין זיין צו משתתף זיך אייך ארט וואס ַָאיז
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אהער, קומען נישט וועלן סאלדאטן די און ווערן געהאלפן וועלן מיר אויב ַַָָנפשך ,

צוריקגעבן  אייך מיר וועלן נישט, חלילה אויב  און כדאי, געווען אוודאי דאך  ַָאיז

געגעבן. האט איר וואס  געלט גאנצע  ַָָָדאס 

עס  ביז געלט, געגעבן האבן און איינגעשטימט טאקע  אידן אנדערע די ַַָָהאבן

געפאדערט  האט רבי דער וואס סכום גאנצער דער צוזאמענגעשטעלט זיך  ַָָָָהאט

דער  אז אנגעוואונשן טאקע האט רבי דער שבויים. ïדיון פון מצוה די ַַַָָפאר

איבונגען  די מאכן קומען נישט וועלן סאלדאטן די און העלפן וועט ַַָאויבערשטער

געגענט. זייער אין

צום  ïאלאץ  קעניגליכן פון בריוו א  אנגעקומען טאקע  איז צייט, קורצע  א  ַַַַַָביז

הויïט  די אז ïאלאץ, קעניג'ס פונעם וויסן איהם מ'לאזט וואו שטאט, פון ַַַָָָמעיאר

נעבן  נישט ארט, אנדער אן אין "איבונגען" די דורכצופירן באשלאסן האבן ַַַַָָָגענעראלן

דעם  געפייערט באלד האבן חסידים די אז זאגן, צו איבעריג בראד... שטאט ַַָָָָדי

ענדערן  זאלן גענעראלן די אז געהאלפן האט תפילה זיין אז רבי'ן, פונעם ַַַָָָ"מופת "

געגענט. אנדער אן אין איבונגען די דורכפיהרן און ïלאן, ַַַזייער

פון מענטשן אנדערע  נישט די זענען און געלט, געגעבן אויך האבן וואס שטאט ַָָָ

מ'האט  וואס בריוו אויפ'ן דאטום דער אז גע 'טענה'ט, אבער האבן חסידים, ַַָָָגעווען

פריהער  געווען איז שטאט, פון מעיאר צום ïאלאץ  קעניגליכן פונעם ַַַָָארויסגעשיקט

קומט  ממילא  און צדיק, ביים געווען זענען בראד פון שלוחים ווען טאג דער ווי

וואס  דאס נאר צדיק , פונעם תפילות די אן אויך געווארן בטל איז גזירה די אז ַָָָָָאויס

האט  עס ווייל אויס, ווייזט עס ווי איז מעיאר, צום יעצט ערשט געקומען איז ָָעס

וואס  געלט דאס צוריק זיי פאדערן דערפאר אמט... ïאסט אינעם אויפגעהאלטן ַַַָָָָזיך

וועט  צדיק דער אז בתנאי נאר געלט דאס געגעבן האבן זיי ווייל געגעבן, האבן ַָָָָזיי

פריהער, געווארן בטל איז גזירה די אז זיי זעען יעצט אבער ישועה... די ַָָאויס'ïועל'ן

האט  רבי די ווייל נאר אויך  איז דאס אז געטענה'ט, צוריק  אבער האבן חסידים ָָָָָדי

גזירה  די געווארן בטל טאקע  איז דעם צוליב און בשרשה, גזירה די געווען ָעוקר

פריהער. ָנאך

שלמה  רבי גאון דעם פאר תורה דין זייער האלטן געקומען צדדים די ַַזענען

א אויף מסכים נישט זענען זיי אז געזאגט, האבן חסידים די און זצ"ל, ַַָָקלוגער

דנתני" "מהיכן זאגן און תורה, דין א ïסק 'ענען זאל גאון דער ווילן זיי נאר ïַָָָשרה,

קומען  געהייסן זיי קלוגער שלמה רבי האט ïסק. זיין באזירט ער יסוד וועלכן אויף -ַָ

תורה. דין דעם אין זיין מעיין אינצווישן וועט ער און שïעטער, טאג ַָא 

און  צדדים, ביידע  רופן געשיקט קלוגער שלמה רבי האט ָָצומארגענס,

האט  אויבערשטער דער כאטש ווייל גערעכט, זענען חסידים די אז ַָָגע'ïסק'ענט
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איידער  נאך ישועה די געשיקט און מכה, די פאר רפואה די געווען מקדים ַַָטאקע

אלץ נאך  האט צדיק  פונעם תפילה די אבער רבי'ן, ביים געווען איז דעלעגאציע  ַַָָָדי

האט  עס אז דאך מ'זעהט ווייל מעיאר, צום אנקומען זאל בריוו דער אז ַַָָָָָגע'ïועל'ט

צדיק דער ווי דעם נאך  ערשט אנגעקומען... איז בריוו דער ביז לאנג אזוי ַַָָגעדויערט

ïאלאץ ... קעניגליכן פון בריוו דעם באקומען מעיאר דער האט געווען, מת ïלל ַַַָָָהאט

מעגליך בריוו דער וואלט צדיק, דעם פאר געלט דאס געגעבן נישט וואלטן זיי ַָָָאויב 

אין  סאלדאטן די אויפנעמען געדארפט וואלטן זיי און אנגעקומען, נישט ַַָָָָקיינמאהל

היימען... זייערע

קלוגער, שלמה רבי גאון דער האט ïסק, אינטערעסאנטן זיין פאר ראי' אלס ַַַָאון

נ "ך  אין דערציילט ווערט עס וואס עוזה, פון מעשה די אויף Â)אנגעוויזן ,· Ï‡ÂÓ˘) ָָ

אנגעקומען  איז ער און ïלישתים, די מיט מלחמה געהאלטן האט ע "ה המלך דוד ַַָָאז

האלקים  ארון דעם דארט גענומען און יערים", "קרית געהייסן האט וואס ארט ָָָָצום

נכון", "גורן אין אנגעקומען זענען זיי ווען ירושלים. קיין ארויפצוברענגען עס ַָכדי

אויסגעשטרעקט  האט עוזה וואגן. פונעם אוועקגערוקט אביסל זיך ארון דער ַַָָָהאט

נפטר  דארט איז ער און פאלן, נישט זאל עס אז ארון דעם אנצוכא ïן כדי האנט ַַַַָָָזיין

האלקים" ארון עם שם "וימת  Ê)געווארן, Ì˘ Ì˘) איז עס אז געזעהן האט דוד ווען . ַָָ

"עובד  פון הויז אין ארון דעם לאזן צו באשלאסן ער האט רח"ל אף חרון א ַַָָָָדא

ווייטער ïסוק דער זאגט חדשים. דריי È·)אדום" ˜ÂÒt) פאר איבערגעגעבן מ'האט אז ַַָָ

ארון  בעבור לו, אשר כל ואת  אדום עובד בית  את ה' "ברך  אז, ע "ה המלך  דוד

גאנצע דאס געבענטשט אויבערשטער דער האט ארון, דעם פון זכות  אין ַָָהאלקים",

אדום". "עובד פון הויז-געזינד

גמרא די Ò‚:)זאגט ˙ÂÎ¯·) געבענטשט האט אויבערשטער דער וואס ברכה די אז ַָָָ

האבן  שניהרן, אכט אירע און ווייב זיין אז געווען, איז אדום עובד פון הויז-געזינד ַַָדי

איינמאהל. אויף קינדער זעקס געבוירן ַָאלע 

עיבור פון חדשים ניין דא דאך זענען עס פארשטיין, מען ËÂÚÈÓדארף ‡ ¯‡� ÔÂ‡) ַַָָ»«

(ÌÈ˘„Á Ô·ÈÊ Âˆ „�È˜ Ò‡„ Ô¯ÈÂ·Ú‚ ÔÚÈÂ¯Ù ברכה די האט שייכות א  פאר וואס אזוי, אויב , »ַַַָָ

דריי  אין קינדער אלע די געבוירן האבן זיי אויב  זיי, ביי אלקים ארון די האלטן ָמיטן

איידער  פריהער סאך  א  אנגעהויבן דאך זיך האט ברכה די פון מקור דער ַַָָָחדשים?

אויב אויך  אז דערפון, מען זעהט מאי אלא  הויז? זייער צו אנגעקומען איז ארון ַָדער

דערפאר, סיבה די אויסגעפונען מ'האט איידער נאך אנגעהויבן זיך  האט ברכה ַָָָָדי

זעקס עובר אן מיט געווארן געהאלפן געווארן זענען אלע זיי ÈÙ¯)און ¯Ú„‡) חדשים ַָָָָ»

דער  וואס דעם פון זכות אין געקומען שוין ברכה די איז פונדעסטוועגן, ָפריהער,

געמאכט  נאר האט אויבערשטער דער אויפהאלטן. שïעטער דארט זיך  וועט ַַָָָארון



ויגש  - קוואל פרשה èַדער

øòãèáééøù "úîà úôù"úðù 'éò)

(ãåòå ,à"îøúàìå" ÷åñt íòã óéåà
óñåé áéåà æà ,"÷ôàúäì óñåé ìåëé©
,èåðéî à êàð ïèìàäòâðééà êéæ èìàåå¨©¨©
äìåàâ éã ïòååòâ ïéåù ñìàîòã èìàåå¨
èæééìòâñéåà ïèìàåå ïãéà ,äîéìù¨

.úåìâ ïåô ïøàååòâ¨

èéîà "úîà úôù" øòã èâàæ íòã¨©
÷åñt ïéà äðååë(ãé ,äî)ìò ìåôéå" ,

ìò äëá ïéîéðáå ,êáéå åéçà ïéîéðá éøàåö
èàä óñåé æà ,é"ùø èâàæ ."åéøàåö¨©¨
ééååö éã ïåô ïáøåç íòã óéåà èðééååòâ
ìù å÷ìçá ïééæ ïìòåå ñàåå úåùã÷î éúá¨

óéåà èðééååòâ èàä ïéîéðá ïåà ,ïéîéðá¨
èòåå ñàåå äìéù ïëùî ïåô ïáøåç íòã¨
,øòååù æéà .óñåé ìù å÷ìçá ïééèù
,ééæ ïåô øòðééà øòãòé èàä ñàååøàô©¨¨
úåðáøåç éã óéåà èðééååòâ èöòé è÷ðåt
ïøòãðà íòã ïéà ïòîå÷øàô ïìòåå ñàåå¨¨©

?÷ìç ñ'øòãåøá

æéà,èåðéî òðòé ïéà ìééåå ,õåøéú øòã
ñò ééáøòã ïèìàäòâ ñò èàä¨©
ïòåå ,íìùä ïå÷éú øòã ïééæ ïéåù ìàæ¨
ïééà êàð ïééà ïòåå êéæ èìàä óñåé©¨
èàä øò ñàåå íòã ïâòåå ïåà .èåðéî¨¨
áéìåö ,ïèìàäðééà èðò÷òâ èùéð êéæ©

מעשים  גוטע זייערע פון זכות  אין זיין, צו חל וואו ארט אן האבן זאל שפע די ַַָָָאז

טוהן. שïעטער וועלן זיי ָוואס

די  דידן, בנידון איז זעלבע  דאס אויסגעפיהרט, האט קלוגער שלמה רבי ָָאון

האט  ארמיי די וואס איבונגען די פון גזירה די אז געווען זוכה האבן לייט ַַָָָָשטאט

געלט  דאס געגעבן שïעטער האבן זיי ווייל געווארן, בטל איז דורכפירן ָָָָגעזאלט

פריהער  געווארן געשריבן איז בריוו דער כאטש זיין, מת ïלל זאל ער צדיק  ַָָָפאר'ן

ïאלאץ . קעניגליכן ַַאין

"משגיח  איז אויבערשטער דער ווי השכל, מוסר א  לערנען מיר קענען דעם ַפון

החרכים" מן מציץ החלומות  Ë)מן ,· החלונות"(˘‰"˘ מן "משגיח צווישן חילוק  דער .

קליינעם  א  אויף קוקן נאר מען קען לאך א פון אז איז, החרכים", מן "מציץ ַַַָָאון

די  היקף. גרעסערן פיל א  זעהן מען קען פענצטער א  פון אבער ïונקט, ַַַָבאגרעניצטן

לעכל, א  דורך מ'גיט וואס בליק  א  צו צוגעגליגן איז אויבערשטען דעם פון ַַָהשגחה

טאר  דעריבער און הימל, פון ïרטית  השגחה א  לויט געפיהרט ווערט זאך  יעדע ַַָווייל

שטענדיג  דארף ער נאר ח"ו, יאוש אין אריינפאלן נישט קיינמאהל מענטש ַַַָָדער

ראטעווען, איהם זאל ער איהם צו זיין מתïלל און אויבערשטען דעם צו ַָָהאפען

צוגעגרייט  איז הצלה די און מכה, די פאר רפואה די ברענגט אויבערשטער דער ַווייל

פריהער. צייט לאנגע א הימל ַַאין



é ויגש - קוואל פרשה ַדער

øòã åö ïòîå÷òâðà èùéð ïòî æéà íòã¨
êàð ïôøàã øéî øàð ,íåìùä ïå÷éú¨©¨
ïåô úåðáøåç éã èéî úåìâ ïéà ïòãééì
ééæ ïáàä íòã áéìåö ,ùã÷îä éúá éã¨
éã ïåô úåðáøåç éã óéåà èðééååòâ ïàã©

.ïëùî ïåô ïåà ùã÷î éúá

òâåðáé"ùø ñàåå íòã óéåà àéù÷ éã¨
èðééååòâ èàä óñåé æà ,èâàæ¨©¨
ïééæ ïìòåå ñàåå ùã÷î éúá ééååö éã óéåà¨
áåøç ïìòåå ééæ ïåà ïéîéðá ìù å÷ìçá
óéåà èðééååòâ èàä ïéîéðá ïåà ,ïøòåå¨
ïéà ïòååòâ æéà ñàåå äìéù ïëùî íòã¨
.ïøàååòâ áåøç æéà ïåà ÷ìç ñ'óñåé¨
ïåô øòðééà øòãòé èùéð èàä ñàååøàô©¨¨
èàä ,ïáøåç íòðòâééà ï'ôéåà èðééååòâ ééæ¨
éã ïåô øòðééà èøòôèðòòâ
ùèðòî øòã æà ,ñ'éáø øòùèéååàáåéì©©
íòðòâééà ïééæ óéåà ïòðééåå èùéð øàè¨
ïòîòð ãìàá êéæ óøàã øò ìééåå ,ïáøåç©©
áåøç æéà'ñ ñàåå ñàã ïòéåáôéåà¨¨
ï'ôéåà øàð øò âòî ïòðééåå ,ïøàååòâ¨¨

.ïáøåç ñ'ïèééååö

האט  יוסף  - מעלי איש  כל  ָהוציאו
מענטשליכע אלע ארויסנעמען  ַַגעהייסן 

נקמה פון  געפילן 

÷"äøäì"öæ øò'áåðéùîà ì'íçðî éáø©
èâàæòâ èàäåøåôéñ" 'ñá àáåî) ¨¨

(ãë ãåîò ,"àçñéùô ùéà ìùíòã óéåà ,
äùøt øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt(à ,äî)

øîàéå 'åâå ÷ôàúäì óñåé ìåëé àìå"
÷éãöä óñåé ,"éìòî ùéà ìë åàéöåä
,ïèìàäðééà èðò÷òâ èùéð øòî êéæ èàä¨©
ï÷éùñéåøà ìàæ ïòî ïñééäòâ øò èàä¨¨©
èàä ÷éãöä óñåé .àã ïåô ùèðòî ïãòé¨¨
à ïøétù ïò÷ øò æà èàäòâ àøåî©©©
òðééæ ïòåå ,å"ç äî÷ð ïåô ìéôòâ ïñéååòâ
íééá ïøòåå èîäòùøàô ïìòåå øòãéøá©
æéà êìîì äðùî øòã æà êéæ ïñéååøòã©
ïáàä ééæ ïòîòåå óñåé øòãåøá øòééæ øàâ¨¨

àôøò èàä øàôøòã .íéøöî ïéé÷ èôéå÷ø ©©¨
ñàã ,"éìòî ùéà ìë åàéöåä" :èâàæòâ¨¨
øòùèðòî øòã - "ùéà" ïåô ìéôòâ
,óñåé ,øéî ïåô ïééâñéåøà ìàæ - ìéôòâ¨©
éã ñàåå íòã ïåô ïñòâøàô ìàæ êéà éãë¨©¨
åö êéî ,ïäåèòâ øéî ïáàä øòãéøá¨
íòã óéåà .èëòð÷ à øàô ïôéå÷øàô©©©
ãîò àìå" :úåãò äøåú éã ò÷àè èâàæ¨©
ïòåå ,"åéçà ìà óñåé òãåúäá åúà ùéà
òðééæ åö èðò÷øòã êéæ èàä óñåé¨
ïéà ïòååòâ èùéð ò÷àè æéà ,øòãéøá©
ñàåå ,äî÷ð ïåô ìéôòâ íåù ïéé÷ íäéà¨
ïâò÷ ïøétù èðò÷òâ èìàåå "ùéà" ïà©¨
ïäåèòâ ìäàîà íäéà èàä ñàåå ïöéîò¨¨©¨

äìååò ïàââââ. ©

ז"ל,ג. בוים משה רבי הישיש החסיד איבערגעזאגט האט ווארט דאזיגע  ָָָָָדאס

דאס  געזאגט האט אמשינוב'ער מנחם'ל רבי הרה"ק  אז סיפור, א  ַַַָָָצוגעבנדיג

אמשינוב . שטאט דער אין רב  אלס געווארן אויפגענומען איז ער ווען ווארט ַָָָָדאזיגע 



ויגש  - קוואל פרשה àéַדער

לימוד  א  - ברבים חבירו  פני ילביש ַואל 
צווייטען א פארשעמען  צו  נישט  יוסף ַַפון

øòãèâàæ ùøãî(ä"ô ,ùâéå àîåçðú)éáø , ¨
æà ,èâàæòâ èàä ïîçð øá ìàåîù¨¨©
èëòð÷ òðééæ øàô ïìäòôàá ï'èéî©©
êéæ óñåé èàä ,øòîéö ïåô ïééâåöñéåøà©¨
ìééåå äðëñ òñéåøâ à ïéà èâðòøáòâðééøà©©
òðééæ æà èñåàååòâ êàã èàä óñåé¨¨©
åö íäéà ãðàèùîéà ïòðòæ øòãéøá©
èéî ïééìà ïééæ ïìòåå ééæ áéåà ïòðò'âøä©
øòáà ,øòîéö íòã ïéà íäéà¨
èìàååòâ èùéð óñåé èàä ,ïâòååèñòãðåô¨¨
øàôøòã ïåà ,øòãéøá òðééæ ïòîòùøàô©©
ùéà ìë åàéöåä" èâàæòâ øò èàä¨¨
áèåî ,åáìá óñåé øîà êë" ."éìòî
éðôî éçà úà ùééáà àìå âøäàù
ïéà êéæ ééá èâàæòâ èàä óñåé ,"íéøöîä¨¨
ïòðòâøä øéî ééæ ïìàæ ùøòãðò ,õøàä©¨

.ïòîòùøàô ééæ ìàæ êéà éåå øòãééà¨©

øòãåìäáð éë" ,èâàæ "úîà úôù"¨
éã ïáàä ,èééö òöðàâ éã ,"åéðôî©¨
ãåøét øòã æà ïòååòâ äìåú íéèáù©
éðåãà ùéà øòã ïåô ïòîå÷òâ æéà úåááì
øò ïòåå ,èöòé øòáà ,óñåé - õøàä¨
ééæ ïáàä ,"óñåé éðà" èâàæòâ ééæ èàä¨¨¨
âéãìåù øàâ ïòðòæ ééæ æà ïòðàèùøàô©©©¨

ïòååòâ æéà'ñ ñàåå ãåøét íòã ïéà¨
.ééæ ïùéååö

øòãêéæ èëàã ñò ,æéà íòã ïåô ãåîéì©
ïåô èééåå æéà øò æà ùèðòî ï'øàô©©
øòã øòáà ,ïòèùøòáéåà íòã¨
ïéá êéà :ùèðòî íåö èâàæ øòèùøòáéåà¨
øàð èñôøàã åã .øéã ïåô èééåå èùéð©¨
tà ïìééè ñàåå úåöéçî òìà ïëòøátà̈©¨¨
èàä äãåäé ãìàáéåå .øéã ïåà øéî ïùéååö©¨
øòãéøá éã ïùéååö äöéçî éã ïëàøáåö¨
éðà" ïâàæ èðò÷òâ óñåé èàä ,óñåé ïåà¨¨

."íëéçà óñåé

ï'ôéåàäøãñ òâéøàô ïéà ÷åñt¨
(äë ,çì)"úàöåî àéä"ïòî ïòåå)

(ïòðòøáøàô åö øîú ïâàøèòâñéåøà èàäèâàæ , ¨©¨©¨
àøîâ éã(:é äèåñ)÷åñt íòã ïåô æà ,©

ìéôéù íãàì åì çåð' ,ñéåøà ïòî èðøòì©
ïéáìé ìàå ùàä ïùáë êåúì åîöò úà
êéæ ìàæ ùèðòî øòã .'íéáøá åøéáç éðô¨
ïåà ,øòééô ïéà ïôøàååðééøà ïæàì ùøòãðò¨©©
øàô øáç ïééæ ïòîòùøàô èùéð ìàæ øò¨©©

.ïùèðòî òøòãðà©

éãíéðåùàø("çåð" ä"ã 'ñåúá ù"ééò)ïãòø
ïòîòùøàô áéåà ,ïéðò íòã íåøà©©
,íéîã úåëéôù ïåô ììë ïéà æéà íòðòé

זיין  אנגעהויבן האט ער און לייט, שטאט די פון עולם גרויסער א געווען איז ַָָָעס

אז  זיך, צו רעדט מנחם'ל רבי ווי אויסגעזעהן האט עס ווארט. דאזיגן מיט'ן ַָָָדרשה

ווערן  צו כבוד דעם האט ער בשעת אליין, זיך פון "איש" דעם ארויסציהען זאל ַַָָער

שטאט. אין רב  אלס ווערן ַָאויפגענומען



áé ויגש - קוואל פרשה ַדער

ñàåå úåøéáò ééøã éã ïåô òðééà æéà ñàåå¨¨
øò'èåùt øòã ."øåáòé ìàå âøäéá" ïòðòæ
ìàå âøäéá èùéð æéà ñò æà ,æéà èùt©
øòã ,'íãàì åì çåð' øàð ,ùîî øåáòé¨
ìàæ ñò æà óéåøòã ïèòáøà ìàæ ùèðòî¨©©¨
ïôøàååàåöðééøà êéæ øòâðéøâ ïééæ íäéà©©
åö èùéð éãë ,ïååéåà êìà÷ ïéà©
.íéáøá ùèðòî ïèééååö à ïòîòùøàô©©

ïò÷'îíòã ïéà äðååë à ïâàæ øòáà̈¨©
êøã ìò ,íãàì åì 'çåð' èøàåå¨
øòééô à ñéåà èëòøá ñò áéåà ,ìùî©
èðòøá õàìt ïééà ïéà ïåà ì"çø©

æéà õàìt èééååö à ïéà ïåà øò÷øàèù©©©
éàãååà ïòî èòåå ,øòðòì÷ øòééô øòã©
èðòøá ñò åàåå õàìt íåö ïôéåì©
èîå÷ ñò áéåà ,æéà ìùîð øòã .øòâéðééåå
øòã ìàæ ,ùèðòî à ïòîòùøàô åö ñéåà©©¨
øòøòðòì÷" à æéà ñò æà ïñéåå ùèðòî©©
ïôøàååðééøà êéæ èòåå øò áéåà "øòééô©©
åö èùéð éáà ,ïååéåà-êìà÷ ïéà©©

ïèééååö à ïòîòùøàôãããã. ©©

ñòùåã÷ä øäåæ ïéà èééèù,õ÷î)

(:àø óãàçúôà àáà éáø áéúé" :

זי"ע .ד. מהר"א  הרה"ק רב  בעלזער מיט'ן דורכגערעדט אמאהל זיך האט איד ַַָָא 

אגב: בדרך געזאגט איהם רב בעלזער דער  האט ָָשמועסנדיג,

מ'דארף  נאר צווייטן. א פאר "ניין" אויסדריק דער זאגן צו נישט זעהן מ'דארף -ַַַַָ

דו  אז מעגליך איז עס כאטש אנדערש, איך  האלט 'לדעתי, זאגן, ענדערש ַַַָָאיהם

גערעכט'. ביזט

רב בעלזער דער האט דערמיט אז דערציילט, איד דער האט ַָָשïעטער

געווען, נוגע שטארק איהם האט עס ווייל מופת, אפענעם אן איהם פאר ַַַָָגעïראוועט

דער  ווי אזוי געטוהן נישט וואלט ער אויב  געטויגט נישט זעהר וואלט עס ַָָאון

טוהן. געהייסן איהם האט רב  ָבעלזער

איז  אונז פאר אבער איד, יענעם פאר מופת א  געווען טאקע איז עס ַַַַָלענינינו,

מעגליך טאקע ס'איז זאגן, מ'דארף "ניין". זאגן נישט מ'דארף אז לימוד, א אויך  ַַַַַָָעס

אנדערש... אביסל זיין אויך  ס'קען נאר גערעכט, ביזט דו ַַַָאז

זוהן  זיין אז זי"ע , רב בעלזער פאר'ן א ïגערעדט זיך  איד א  האט אמאהל ַַַַָָָאגב ,

פון  בקבלה האט ער אז געזאגט, איהם רב  בעלזער דער האט לערנען. נישט ַָָָוויל

אז  זי"ע, לובלין פון רבי'ן ביז'ן איש, מïי איש זי"ע , מהרי"ד הרה"ק  פאטער, ַָזיין

סיבות: צוויי צוליב לערנען, נישט וויל ער אז קינד אייגן אן אויף  זאגן נישט ַַָָמ'זאל

מעורר  נישט כדי צווייטענס, און ברעכן, צו איהם מען וועט דערמיט ווייל ערשטענס,

ח"ו. קיטרוג א  זיין ַצו

איז  ער וואס מאל יעדעס דאן, זינט אז דערציילט, שïעטער איד דער ַַָָָהאט



ויגש  - קוואל פרשה âéַדער

íééá ïñòæòâ æéà àáà éáø ,"ãåìã
øò ïåà ,ãåì èàèù øòã ïåô øòéåè¨
ñò åàåå ïåô ,âøàá à ïäòæòâ èàä¨©©
óéåà ,äèéìá à è÷òèùòâñéåøà èàä¨©©
ïàã .ïôàìùòâ æéà ùèðòî à òëìòåå©¨©
èîå÷ âðàìù à éåå àáà éáø èäòæ©©
íåö ïà èîå÷ ïåà ,âøàá íòðåô ñéåøà©©¨
æéà ïàã ...ùèðòî íòã ïåô tà÷¨©

õøù à ïòîå÷òâà ,çñåð øòãðà ïà) ©©©

(ìâééååötà÷ íòã è÷àäòâtà èàä ïåà ,¨¨©¨
ùèðòî øòã æéà éåæà .âðàìù íòã ïåô©©
øòã ïéà ñð êøãá ïøàååòâ èòååòèàøòâ©¨
èàä ïééìà øò ùèàë ,èåðéî øòèöòì¨©¨
øò ìééåå ,ñð íòã èøétùòâ èùéðøàâ¨

.ïôàìùòâ êàã æéà¨¨

èâðòøáéáø æà ,øòèééåå øäåæ øòã©
øòã éåå ïäòæòâ èàä àáà¨
ïòåå ïåà ,ètàëòâôéåà êéæ èàä ùèðòî¨©
âðàìù ïèéåè íòã è÷øòîàá èàä øò¨©©
÷øàèù êéæ øò èàä ,äèéìá éã óéåà¨©
,ïòðàèùòâôéåà æéà øò ïåà ,ï÷àøùøòã¨©
æéà ïåà ,äèéìá øòã ïåô ïòâðàâòâñéåøà©©
ïòåå èåðéî øòã ïéà .âøàá íòðéà ïééøà©©
øòã ïåô ïòâðàâòâtàøà æéà ùèðòî øòã©¨©
ïéà ïìàôòâtàøà äèéìá éã æéà ,äèéìá©¨©
èìàåå ùèðòî øòã áéåà !ïééøà íåäú©¨

,äèéìá éã óéåà èåðéî ïééà êàð ïñòæòâ¨
.å"ç ïòîå÷òâîåà øò èìàåå¨

âéãðòäòæèéî èøéñàt ïáàä ñò éåå¨©
,íéñéð ìéô éåæà ùèðòî íòã©
ùèðòî íòã åö ïòâðàâòâ àáà éáø æéà©
íäéà ìàæ øò ïèòáòâ íäéà ïåà¨
.íéùòî òðééæ ïòðòæ ñò ñàåå ïìééöøòã¨
à æéà øò æà ,èøòôèðòòâ øòðòé èàä¨©©
àáà éáø èàä .ùèðòî øò'èåùt¨
åã æà øòáà êàã äòæ êéà" ,èâàæòâ¨¨¨©
ìééöøòã ,ùèðòî øò'èåùt à èùéð èæéá©
,èâàæòâ øòðòé èàä ."íéùòî òðééã øéî¨¨
êéà øàð ,ùèðòî øòèåùt à ïéá êéà"©¨
èòtòùè øòöéîò ïòåå æà ,êéæ øäéô©
.ìçåî óëéú íäéà êéà ïéá ,øéî èéî
ãìàá èùéð íäéà ñò ïò÷ êéà áéåà©
êéà ïòåå ìçåî íäéà êéà ïéá ,ïééæ ìçåî
ïéá êéà .èëàðééá ïôàìù êéæ âééì¨©
èòá ïééî óéåà óéåøà èùéð ìäàîðéé÷¨©
øàô ïòååòâ ìçåî èùéð áàä êéà æéá¨©
,èòtòùèòâ øéî øéî èàä ñàåå ïãòé
äåè ïà ïàã ïåô ,ñàã øàð èùéð ïåà¨¨©¨
éáø èàä ."íòðòé øàô úåáåè øàð êéà¨©¨

:èâàæòâ ïåà èðééååòâ àáà¨

-ñð à åö éåàø æéà ùèðòî øòã èà̈©
óñåé ïåô øòñòøâ æéà øò !ñð êåúá

געפרעגט: איהם רב  בעלזער דער האט רב, בעלזער צום ַָאריינגעקומען

מתמיד'ל?!... דער מאכט וואס -ַָ



ãé ויגש - קוואל פרשה ַדער

ïòååòâ ìçåî èàä óñåé ìééåå ,÷éãöä¨
ééæ ñàåå àèç íòã øòãéøá òðééæ øàô©¨
øòã ïåà ,èôéå÷øàô íäéà ïáàä¨
øàô ïòååòâ ìçåî èàä ùèðòî¨©

ïùèðòî òãîòøôääää!

עין" כהרף וההוה  עדיין, העתיד אין, "העבר 
הוה מיטן  נאר פארנומען  זיין -ַָ

ï'ôéåàäùøt øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt
(áì ,ãî)úà áøò êãáò éë"

æéà "øòðä" æà ,íéøôñ éã ïâàæ ,"øòðä¨©

נוגעה. זענען וואס זאכן, ïשוט'ע פון נאר זאכן, "העכערע " פון דא נישט רעדן ַַָָָמיר

וועלן  מיר אויב זיין, צו מקיים עס בכח זענען מיר און אונז, פון איינעם יעדן ַפאר

זיין. צו מקיים עס זיין משתדל נאר ָזיך

הבית, בעל רייכן א  ביי איידים אן געווען איז זצ"ל ווארקער יצחק'ל רבי ַַָהרה"ק 

ווען  אמאהל הצטרכות 'ן. אלע  מיט חתונה די נאך אויסגעהאלטן איהם האט ַַַָָָָוואס

אויב אז געזאגט, איהם זי"ע "חוזה" דער האט לובלין, אין געווען איז איציקל ַָָרבי

פארשלאג. דעם אננעמען ער זאל מלומדות , א פארשלאגן איהם וועט ַַָָָָָמען

אויס  איהם דאך  האלט שווער זיין ïליאה, א  געווען זאך  די איז איציקל רבי ַַַָביי

מלומדות . א אננעמען ער  זאל פארוואס איז באדערפענישן, אלע  ַַַַָָָמיט

דארפס  א  איז לובלין, אין דארט המדרש בית  אין געזעסן איז ער ווען ַָָשïעטער

וואס  קינדער צוויי האט ער אז געזאגט, און לובלין פון רבי'ן צום געקומען ַָָָאיד

געזאגט: איהם "חוזה" דער האט לערנען. ביים הילף אין זיך ָָנויטיגן

יצחק 'ל, נאמען מיט'ן יונגערמאן א  זיצט המדרש בית  אין אונז ביי גוט, זייער -ַַָ

און  ווינטער, קומענדיגן אויפ'ן קינדער דיינע פאר מלמד אלס נעמען איהם ַַָזאלסטו

זלאטעס! 40 דערפאר צו איהם ַָָזאג

טעלעגראם, א  געשיקט אהיים האט יצחק'ל רבי און געטוהן, אזוי האט איד ַַַַָָדער

רעביצין  זיין האט יאהר. האלב  א אויף מלמד זיין צו באפוילן איהם האט רבי דער ַַַַָָָאז

פאטער  איר ווייל געזעהן, גוט זייער טאקע האט רבי דער אז בריוו, א  ַַַָָצוריקגעשיקט

די  פון סאלדאטן די וואס דעם צוליב  ל"ע, ארימאן אן געווארן ליידער ַַַָָָָאיז

פארמאגט האט פאטער איר וואס אלעס צוגערויבט האבן ארמיי (ÊÈ‡'Òפראנצויזישע  ַַַַָָָָָ

(„�‡Ï ÔÈ‡ ‰ÓÁÏÓ ‡ ÔÚ‚�‡‚Ú‚�‡ Ô‡„. «»«««

פארשטייען  קינדער די אז געזעהן יצחק 'ל רבי האט קינדער, די מיט ַַָלערנענדיג

געפאהרן  ער איז גמרא . די פון אפגערעדט שוין חומש, פון ווארט איין אפילו ַָָנישט

קינדער  די אז לובלין פון רבי'ן פאר'ן הארצן פון אראïגערעדט זיך  און לובלין, ַַַַָקיין

זאל  ער אז געזאגט, רבי דער האט זיי. מיט לערנט ער וואס נישט ַַָָָָפארשטייען

האבן  זינען אין זיי זאל ער און קינדער, מאן'ס דארפס דעם מיט לערנען ַָָָָצוריקפאהרן



ויגש  - קוואל פרשה åèַדער

לא "למען זאגן ביים און רבה", "אהבה ברכת ביי און נא", "והערב פון ברכה די ָביי

לריק".... ניגע 

טאג, געוויסן א  אין הארצים. עם פון באשטאנען איז דארף יענעם אין מנין ַַַָָדער

האט  צווייטער דער און צווייטן, א אנגעשריגן מתïללים די פון איינער ַָָָהאט

וועט  עס אויב אפילו דאווענען, אריינקומען נישט ער וועט מער אז ַַַגעענטפערט,

מנין... א זיין נישט דעם ַדורך

זאגט ïסוק דער  אז זקן, א איד, דריטער א אנגערופן זיך  ÂË)האט ,ËÓ ,˙È˘‡¯·): ַַַָָָ

מען  דארף מנוחה, האבן וויל מען אז לסבול", שכמו ויט וגו' טוב כי מנוחה ַַָ"וירא 

אביסל... ליידן צו גרייט זיין און אקסל די איינבייגן ַַקענען

האט  פאהרן, צו אהיים געגרייט זיך האט ווארקער איציקל רבי ווען ïסח, ַַָָָָפאר

האפט  ער אז איציקל, רבי צו געזאגט קינדער, צוויי די פון פאטער דער איד, ַָָָדער

קינדער... זיינע  מיט לערנען צוריקקומען וועט ער ווען ïסח, נאך  זעהן צו ָאיהם

וו  ער אז געזאגט, איציקל רבי וועט האט רבי דער אויב  און רבי'ן, דעם פרעגן עט ַָָ

טוהן. אזוי ער וועט קינדער, די מיט לערנען דארף אין צוריקקומען הייסן ַָאיהם

איהם  רבי דער האט לובלין, פון רבי'ן ביים געווען איז איציקל רבי ווען ָשïעטער,

ווארקער  דער האט דארף. אין ווארט א געהערט ע ïעס האט ער צו ַָָָָָגעפרעגט

נישט  ס'איז הארץ ! עמי און בורים פון דא דאך  מ'רעדט לערנען? "וואס ָָָגעענטפערט,

דארט!". ווארט א  הערן צו וועמען פון ַָָָדא 

איציקל: רבי געפרעגט אמאהל נאך לובלין פון  רבי דער ַָָָהאט

ווינטער?! גאנצן א געהערט , גארנישט טאקע  האסטו -ַַַָָ

יענעם  פון ווארט דאס געהערט האט ער אז דערמאנט, זיך  איציקל רבי ַָָָָהאט

וויל  מען אויב  לסבול", שכמו ויט וגו' טוב כי מנוחה "וירא  ïסוק אויפ'ן איד, ַאלטן

ליידן... צו אביסל גרייט זיין און אקסל די איינבייגן קענען מען דארף מנוחה, ַַַָהאבן

געזאגט: איהם לובלינער דער ָָהאט

גארנישט  האסט דו אז זאגסט דו און ווארט, אזא געהערט האסט דו -ַַַָָָָ

געלערנט! אלעס האסטו ווארט, דאס געהערט האסט דו אז ַַָָָָגעלערנט?!

דאזיגן  מיט'ן ווארקע  אין "הויף" זיין געפירט איציקל רבי האט ָָָשïעטער,

,ïארא זיך  מ'בייגט אז לסבול". שכמו ויט וגו' טוב כי מנוחה "וירא  ווארט", ַַָָָ"ווארקער

לייכטער. אננעמען אלעס מען ַָקען

צוריק  יאהר ˙˘Ú"‰)עטליכע  בשכינות(˘�˙ געוואוינט האבן וואס אידן צוויי האבן , ָָָָ

דירות, זייערע  צו בשותפות  צוגעבויט ישראל, ארץ פון שטעט די פון איינע  אין

אזוי  ווי קאנטראקט אין פארשריבן געווען איז אלעס כאטש דאך . אויפ'ן ַַַַַָָצימערן

וואנט  איין וועגן שכנים, צוויי די צווישן וויכוח א  געמאכט זיך  האט בויען, ַַַָמ'וועט



æè ויגש - קוואל פרשה ַדער

גע'טענה'ט, האט זיי פון איינער יעדער דירות. זייערע צווישן א ïגעטיילט האט ָָָָוואס

איז  וואס דאך, אויפ'ן וואנט די פאר באצאהלן דארף שכן צווייטער דער ַַַַַַָָאז

שקלים. טויזענט פינף נאך צאהלן צו ָָאויסגעקומען

מחלוקת ערענסטע אן זיך מאכט דא אז זעהענדיג שכנים, צוויי די פון ַַַָאיינער

פאר'ן  זיין מוותר און מדותיו", על "מעביר א זיין צו באשלאסן האט שכן, ַַַָָמיט'ן

זיין  פאר בוי-מייסטער, פאר'ן שקלים טויזענט 15 באצאהלן זאל ער אנשטאט ַַַָָשכן.

א קאנטראקטאר פאר'ן אויסגעשטעלט ער האט אויפגעבויט, האט ער וואס ַַַָָָָָחלק

ישראל... על ושלום שקלים, טויזענט 20 פון טשעק 

שלום, פאר געווען מוותר האט וואס שכן דער האט שïעטער, צייט ַַָָָא

אין  אריינגעקומען איז טשעק דער אויב זעהן צו באנק -קאנטע  זיין אין ַַָָנאכגעקוקט

זיין  פון ארויסגעגאנגען נישט איז טשעק דער אז געזעהן האט ער אבער ַַַַָָבאנק ,

דערציילט  איהם האט יענער און קאנטראקטאר, מיט'ן פארבונדן זיך  ער האט ַַָָָָחשבון.

נישט-אידישע זיינע  פון איינעם צו טשעק  דעם איבערגעגעבן האט ער ַָאז

געפרעגט  און ארבייטער, אראבישן דעם צו טעלעפאנירט איד דער האט ַַַַָָארבייטער...

פונעם  באקומען האט ער וואס טשעק  דעם באנק  אין אריין נישט לייגט ער ַַַַָָָפארוואס

מאכן  געוואלט איהם האט ער אז געווען, מודה אראבער דער האט ַַַַַָָָָָקאנטראקטאר.

"זערא ", א  נאך  צוגעשריבן ער האט שקלים, טויזענט 20 אנשטאט און שאדן, ַַָָָָא

דעם  ביי אבער - טויזענט 20 אנשטאט - טויזענט 200 לייענען זיך זאל עס אז ַַָָאזוי

טויזענט, צוואנציג אויפגעשריבן געבליבן איז סכום, דעם ארויס מ'שרייבט וואו ַָארט

זיך באאמטע  באנק  די האבן באנק , אין טשעק  דעם אריינגעלייגט האט ער ווען ַַַַַָָאון

און  שקלים, טויזנט 200 איז טשעק  אויפ'ן מסïר דער אז דערויף, געכאïט ַַתיכף

טויזענט... צוואנציג בלויז איז ‡¯‡·Ú¯געשריבן ¯Ú„ Í‡„ Ë‡‰ ,ÍÈÏ„�ÚË˘¯‡Ù ÈÂÂ ,Ë¯‡„) ָ»«»»««

(...ÌÂÎÒ ÌÚ„ Ô¯Ú„�Ú Ë�Ú˜Ú‚ Ë˘Èמורא� און אויספארשן, אנגעהויבן איהם זיי האבן ,ָָָ

איבערצולאזן  אן אנטלאפן ער איז תפיסה, אין אריינזעצן איהם מ'וועט אז ַַַָָָָהאבענדיג

סימן... א  זיך ַָנאך 

געפרייט, זיך  שכן דער האט מויל, אראבער'ס פונעם געשיכטע  די ַַָהערנדיג

ער  וואס דעם פון זכות אין געהאלפן איהם האט אויבערשטער דער ווי ָָָזעהענדיג

י  פאר געווען מוותר וואס האט אויבערשטען, דעם געדאנקט האט ער און ענעם, ַַָָָ

פארדינט  גאר ער האט שקלים, טויזענט פינף פון שאדן א  האבן זאל ער ַַָָָָָאנשטאט

שקלים... טויזענט 15 - סכום גרעסערן פיל ַא 

גראסמאן  ישראל רבי הגאון דערציילן פלעגט עס וואס דערציילט, שוין האבן ַָָָמיר

הרה"ק פון טיש צום טשאלענט ï טא א  געברענגט אמאהל האט רב  א  אז ַַַַָָָָזצ"ל,

גאנצן  דעם לייגן מ'זאל געהייסן שלמה'קע  רבי האט זי"ע. זוועהילער שלמה'קע ַָָרבי
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ער  און 'עמïפינדלעך ', געווען איז וואס געסט, די פון איינעם נעבן טשאלענט ïָָָטא

אנדערע ... ווי ווייניגער איהם מ'גיט אז א ïרעדן זיך אייביג ַַָפלעגט

האט  איד, יענעם נעבן טשאלענט מיט'ן ï טא דעם אוועקגעלייגט מ'האט ַָָָָווען

איהם, ביי בלייבן וועט ï טא גאנצער דער אז זיכער מאכן וועלענדיג ַַַָיענער,

עסן  קענען נישט זאלן טיש ביים אידן אנדערע די כדי ï טא אינעם ַַָָאריינגעשïיגן

געברענגט  האט וואס רב  דעם פאר פארדראסן שטארק האט דאס טשאלענט... ַַַָָָָָָדעם

שלמה'קען: רבי געפרעגט האט ער און טשאלענט, ָָדעם

טיש?!... אזא פון לערנען זיך מען קען וואס -ַַָ

טיש, ביים דא  נישט מען הערט תורה דברי קיין זיין, צו מרמז געמיינט האט ָָער

אידן... פון פירונג אזא  מ'זעהט ַַָנאר

געענטפערט: שלמה'קע רבי ָהאט

סבלנות!... -

נישט  הערט מען אז ï א זיך רעדט איר זאגן, צו געמיינט האט שלמה'קע ַָָָרבי

דאך לערנט תורה די תורה?!... די אויף טרעטן ווילט איר און תורה, דברי קיין ָָדא

סבלן! א  זיין מ 'דארף ַַַאז

חסידים ספר ˙¯�"‰)דער ÔÓÈÒ) ימיו כל האט וואס איד א  מיט מעשה א  ַַָָברענגט

דער  האט וועלט, דער פון אוועקגיין פאר'ן טאטן. זיין געווען מכבד שטארק  ַַַַָָגאר

אויף  געווען מכבד מיך  ימי כל האסט דו איין, זיך  "הער קינד: זיין צו געזאגט ַָָטאטע 

זיין  מכבד נאך  מיך זאלסט דו וואס זאך  איין בעטן דיר איך  וויל אופן, שיינעם ַַַָָָאזא 

כעס  דיין לאזן שטענדיג זאלסט אחד'. לילה כעסך את  'תלין שפעטער: ָָאויך 

נאכט". איין ַאיבערנעכטיגן

אנזאג. טאטן'ס זיין געפאלגט האט זוהן דער אז חסידים, ספר דער ַַָָָָדערציילט

קינדער, קיין געהאט נישט האט וועלכער זוהן, דער האט שïעטער, צייט ַַָָא

יארן. לאנגע אויסלאנד אין וויילנדיג הים, מדינת אין אוועקפארן ַַַַָָגעדארפט

בני  זיין פאר פריהער איינמעלדן אן נאכט, אינמיטן אהיים צוריקגעקומען איז ַַָער

אונטן  שטייענדיג און שטאק, צוויי געהאט האט דירה די אהיים. קומט ער אז ַָָבית 

און  ארויפגעלאפן, שנעל ער איז אויבן. מענטש א  מיט רעדט ווייב  זיין ווי ער ַַָהערט

די  אויף לויפן אינמיטן אבער שווערד. זיין מיט ביידע הרג'ענען צו גרייט געווען ָאיז

אנגעזאגט, איהם האט טאטע זיין וואס צוואה דער אין דערמאנט זיך  ער האט ïַָָָָָטרע

צוריקגעהאלטן. זיך האט ער און מארגן, ביז כעס מיט'ן ווארטן ַַָָצו

איר  מיט געווען איז וואס יענעם פאר זאגט ווייב זיין ווי ער הערט ַָָשïעטער

האט  הים, מדינת קיין ארויסגעפארן איז טאטע  דיין ווען ווייסט, דו שאד, "א ַַַָָָאויבן,
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íòðåô ïøäàé òâðåé éã óéåà æîøî¨
ùèðòî øòã æéà ñìàîòã ñàåå ,ùèðòî¨¨
ïò÷ øò ïåà ,úåçåë òìåô òðééæ ééá

åà øòî êàñ à ïäåèôéåà ñìàîòãóé ¨©©
èìòåå øòãåååå.

øòèééåå÷åñt øòã èâàæ(ä ,äî) ¨
èâàæ ,"åáöòú ìà äúòå"¨
ã"áà ì"öæ êàøá ìåàù éáø ïåàâä©

éåùà÷(è"ñ óã ,'ìåàù úòáâ')ïâàæ ì"æç éã , ©¨
(å ,à"ëô ø"á)."äáåùú àìà äúòå ïéà"

ïôåøòâðà èøòåå ,äáåùú ìòá øòã¨
èâàæ ÷åñt øòã éåå ,"ááåù"(ãé ,â äéîøé) ¨

à èøòåå ñàååøàô ."íéááåù íéðá åáåù"©¨©
?"ááåù" ïôåøòâðà äáåùú ìòá¨

èâàæïåô êøã øòã ,êàøá ìåàù éáø ¨©
íòã ïééæ åö íéé÷î æéà äáåùú

÷åñt(ä ,àð íéìäú),"ãéîú éãâð éúàèçå"
è÷ðòãòâ ùèðòî øòã áéåà øòáà̈
øò èøòåå ,úåøéáò òðééæ âéãðòèù
øòã èáééøù íòã óéåà .êéæ ééá ïëàøáåö¨

א דא  האט ער אז ווייסט ער ווען מעוברת, בין איך  אז געוואוסט נישט בכלל ַַַָָער

מאכן". צו חתונה דיך  כדי צוריקגעקומען, לאנג  שוין ער וואלט ַַָקינד,

וברוך כעס, שעצר ה' "ברוך געזאגט: ער האט געהערט, דאס האט מאן דער ַָָָָווען

האט  ער וואס באשעפער דער איז געלויבט אחד". לילה כעסי לעצור שציוני ַָָאבי

אנגעזאגט  מיר האט ער וואס פאטער מיין איז געלויבט און כעס, מיין ַָָָָָאיינגעהאלטן

נישט  איך האב זכות  דעם אין וואס נאכט, איין כעס מיין איינהאלטן זאל ַַָָָאיך 

א גאר מיט געפרייט זיך  האבן זיי און זוהן, מיין נישט און דיך נישט ַָָגע'הרג'עט

דארט  זיך  האט וואס ציבור גאנצן פאר'ן סעודה א געמאכט און שמחה, ַַַַָָָגרויסע

ע"כ. געפרייט, זייער זיך  און געפונען,

רבי'ן,ו. גערער צום המועד חול אריינגיין פלעגן חסידים, קארלינער פון קבוצה ַַַא

"בית דער האט זיי, מיט שמועסנדיג אמאהל זצ"ל. ישראל" "בית בעל ַָָהרה"ק 

געזאגט: איהם האט זצ"ל, אמת" "אמרי דער פאטער, זיין אז געזאגט, זיי ַָָָָישראל"

אין  אויפטוהן פיל אזוי מ'קען אויב  געטראכט, איך האב  יונג, געווען כ'בין ווען -ַַָ

יאהרן! עלטערע  די אויף אויפטוהן מער סאך  א  אוודאי מען קען יאהרן, יונגע  ַַָָדי

דער  וואס כוחות  די אז געזעהן איך האב עלטער, די אויף געקומען כ'בין ווען ַָָָאבער

יצר  מיט'ן מלחמה שווערע א נאך פיהרט ער ווען יאהרן, יונגע די אין האט ַָָָמענטש

עלטער. די אויף נישטא איז ָהרע ,

חז"ל די פון ווערטער די אין מרומז איז ÂÓ:)דאס ˙Â·Â˙Î) נעורים שבח "כל ָ

פאר  יאהרן, יונגע זיינע  אין כוחות זיינע אלע אויסנוצן  דארף מענטש דער ַַַָלאביה".

ה'. עבודת פאר - הימל אין פאטער ַָזיין
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"úåááìä úáåç",àøæò ïáàä íùá ïë àáåî)

úùøô äùî çîùé ,äâàã êøò õòåé àìô äàø

(ãåòå ,íéáöðøãñë óøàã ãéà øòã æà ,©©
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,ïäåè äáåùú øò ïò÷ ,èåðéî òâéèöòé

.úåáöòá èùéð èøòåå øò ìééåå

óéåà- "äúòå" :÷åñt øòã èâàæ íòã¨
,"äúòå" ïôåøòâ èøòåå äáåùú
øàð ïèëàøè óøàã ùèðòî øòã ìééåå©©¨
òâéèöòé éã ïåô - "äúò" íòã ïåô

øòãà øòäéøô ïâòåå èùéð ïåà ,èåðéî¨
ìà" ïôåà àæà óéåà ïåà ,øòèòtù©©
ïéà ïìàôðééøà èùéð øò èòåå - "åáöòú©©

.å"ç úåáöò

øàôøòãäáåùú ìòá øòã èøòåå ©
æéà á"áåù - "ááåù" ïôåøòâ
íéùù'å íúàö'á íéçî'ù úåáéú éùàø
èëàøè øò ìééåå êéæ èééøô øò - íàåá'á©
ñàã æà èñééåå øò ïåà ,äåä íòðåô øàð¨©¨
øòã ïéà .èåâ ïééæ ïéåù èòåå òâéãðòîå÷
ïøäéôôéåà ïéåù êéæ øò èòåå ,èôðå÷åö

âòåå ïëééìâ ï'ôéåàææææ.

זיין ז. אז זצ"ל, קוידנוב 'ער שלום רבי להרה"ק שלום" "דברי ספה"ק  אין שטייט ַעס

ער  אז געזעהן אמאהל האט זצ"ל, קוידנוב'ער מרדכי ברוך רבי הרה"ק  ַַַָָטאטע ,

געפרעגט  ער האט דערויף. גע'מוסר'ט שטארק  איהם האט ער און טרויעריג, ַָָאיז

און  טרויעריג, איז ער וואס דעם אויף נאר איהם מוסר'ט ער פארוואס טאטן, ַַָָָזיין

געטוהן? האט ער וואס  עבירות ערגערע  פיל אויף ָָנישט

ס'איז  אז ווייסטו עבירה, אן טוסט דו "ווען געענטפערט, איהם פאטער זיין ַַָָהאט

תשובה  נישט וועסטו עצבות אויף אבער דערויף, חרטה האסט דו און עבירה ַָָאן

מדה". שלעכטע א  זייער איז עס און דערויף, האבן חרטה נישט וועסט דו און ַָטוהן,

"בית בעל הרה"ק  פעטער, עלטער זיין אז דארט, ברענגט שלום" "דברי ַָדער

אן  בעצם איז שחורה מרה און עצבות  אז זאגן, פלעגט קארלין, פון זצ"ל ַַַָאהרן"

א און שטער א בלויז איז עס אז מיינט, וועלט די ווי נישט - כעס ווי אזוי ַַַַעבירה

ה'. עבודת צו מניעה

קוידנוב, פון זצ"ל חיים שלמה רבי הרה"ק  זיידן, זיין פון דארט ער ברענגט ָאויך 

צובראכן  א - נשבר" "לב  א  האט מענטש דער אויב  סימן דער געזאגט, האט ער ַַַָָָָאז

נשבר, לב  א פון איז תשובה די אויב ווייל איז, ח"ו, בעצבות איז ער אדער ַַָהארץ ,

אבער  מענטשן, אנדערע אלע פון ערגער איז ער אז זיך  ביי מענטש דער ַַַַָטראכט

עמיצער  אויב  און וועלט, גאנצע די אויף כעס אין ער איז טרויעריג, איז ער ַאויב 

מבלבל... איהם איז מען אז רוגזה מיט פול איז ער איהם, פון א ïלאכן ַַָקומט



ë ויגש - קוואל פרשה ַדער

øòãáì" ìòá ÷"äøä ,éáø øòøòâ
à æà ,èâàæòâ èàä ,ì"öæ "äçîù¨¨©©
åö ïøéáàøt âéãðòèù óøàã ãéà©¨
èàä øò .øáò íòðåô ïñòâøàô©¨
ñàåå íòã ïåô åöøòã äéàø à èâðòøáòâ©¨
æà ,íé÷åñt éã ïéà èùéð ïòðéôòâ øéî©
ïôàøèòâ êéæ èàä ä"ò åðéáà á÷òé ïòåå¨¨
âéöðàååö ïåà ééååö êàð ÷éãöä óñåé èéî¨¨
,ïäòæòâ èùéð íäéà èàä øò ñàåå øäàé¨¨¨
åìéôà èâòøôòâ íäéà èàä øò æà©¨©
êùî ïéà ïòååòâ æéà øò åàåå ,ìäàîðééà¨
æéà øò ñàååøàô ïåà ,èééö òöðàâ éã ïåô©©¨
.ïèàè íåö íééäà ïòîå÷òâ ÷éøåö èùéð©©
øáò íòðåô" æà ,íòã ïåô ïòî èäòæ©
èùéð ìàæ ñò éãë ,"èùéð ïòî èãòø¨

'ä úãåáò ïåô ùèðòî íòã ïøòèùçççç.

éåæà"ìàåîù éøáã" øòã èâàæúùøô) ©¨
(àøéå÷åñt ï'ôéåà(æé ,èé úéùàøá)

æîøî æéà ñàã æà ,"êéøçà èéáú ìà"©¨

èùéð ìäàîðéé÷ ìàæ ùèðòî øòã æà©¨¨
åå ,'éàø àäå ,øáò íòã óéåà ï÷å÷ïò

èáúå" ,è÷å÷òâ ÷éøåö èàä áééåå ñ'èåì¨
"åéøçàî åúùà(åë ,íù íù)éæ æéà ,

."çìî áéöð éäúå" ,ïøàååòâ èôàøèùàá©¨¨

éåæàêéåà ,"ìàåîù éøáã" øòã èâàæ ©¨
'ïàîéå' ÷åñt íòã óéåà(ç ,èì).

,'äðéâð' éã æéà ,'ïàîéå' èøàåå íòã óéåà¨
,"ìàåîù éøáã" øòã èâàæ ."úìùìù" à©¨
æà ,øçñîä íìåò ïéà òåãé æéà ñò ìééåå©
âàè ïèòáøà ïåô êééø èùéð èøòåå ïòî©¨
ïèåâ øàâ à èéî åìéôà ,èëàð ïåà©©©¨
à ïåô øàð ïòî èøòåå êééø ,èìàäòâ©¨©
ñàã .çéìöî æéà ñàåå øçñî ïèåâ¨¨
ïèòáøà ñàã æà ,úåéðçåøá æéà òáìòæ©¨©
æéà ,äìôúå äøåúá èëàðééá ïåà âàèééá¨©
øòáà ,äîùð éã ïåô äñðøtä ãåñé øòã¨
"øéáâ" à ïòî èøòåå íòã ïåô èùéð©
,âàè ïèéîðéà "ïàîéå" ïééà .úåéðçåøá¨

זיךח. האט וואס בחור, א  צו ענטפער אן אלס געזאגט עס האט שמחה" "לב  ַַַָָָָדער

האט  שמחה' 'לב  דער רוחניות . אין מצב  נידעריגן זיין איבער אïגערעדט ַָָשטארק 

עבר!". אויפ'ן קוקן נישט דארף "מען מען,אז זעהט דא  פון אז ַַַָָגעזאגט,

שרייבט רמב "ן ÊÎ)דער ,‰Ó ˙È˘‡¯·)את מכרו אחיו כי ימיו כל ליעקב  הוגד "שלא 

אל  אותו ומכרו לקחוהו אותו והמוצאים בשדה תועה היה כי חשב אבל יוסף,

ברידער  די אז געוואוסט נישט טאג לעצטן זיין ביז האט ע"ה אבינו יעקב  ַָָמצרים",

איהם  האבן ישמעאלים די אז געוואוסט נאר האט ער יוסף. פארקויפט ַַָָָָהאבן

האבן  ברידער'ס אז מעשה די פון חלק  דעם וועגן אבער ïוטיפר, צו ַַָָפארקויפט

ישמעאלים די צו פארקויפן איהם זאלן מדיינים די ÁÎ)געלאזט ,ÊÏ ˙È˘‡¯·) ער האט , ָָָ

- געוואוסט ÚÈ˜·נישט Ê‡ ËÏ‡‰ È"˘¯ Ê‡ ÚÓ˘Ó ÊÈ‡'Ò Â‡ÂÂ ,ÂÏ ,·Ó Â�È˙˘¯t ,È"˘¯ ˘Â¯Èt ‰ÚÊ)«««

(ÛÒÂÈ ËÙÈÂ˜¯‡Ù Ô·‡‰ ¯Ú„È¯· È„ Ê‡ ËÒÂ‡ÂÂÚ‚ ‡È Ë‡‰. »»«»«



ויגש  - קוואל פרשה àëַדער

æéà ùèðòî øòã ñàåå ïåéñð ïééà¨
èëàîøàô èàä øò ,ïéøòã ïòðàèùòâééá©¨©©
èàä øò ïòåå ìéåî ïééæ øòãà âéåà ïééæ¨¨
èëàî ñàã ,ïëàîøàô èôøàãòâ ñò©©©¨©

.úåéðçåøá "øéáâ" à øàô íäéà©©

èéî"ìàåîù éøáã" øòã èùèééè íòã
÷åñt íòã êéåà(æ ,èì)àùúå

ïòðò'ùøã ì"æç éã ïåà ,'åâå åéðåãà úùà
ïáàä èòåå éæ æà ïäòæòâ èàä éæ æà©¨©¨

óñåé ïåô úåøåãïäòæòâ èùéð èàä éæ øòáà)¨¨

úðñà ,øòèëàè øéà èéî ïáàä äðåúç èòåå øò æà©¨¨

(øéà èéî èùéð -.

èâàæñàåå ñàã ,"ìàåîù éøáã" øòã ¨¨¨
óñåé èàä ,ïäòæòâ èàä éæ¨¨
øòáà èàä óñåé .ïäòæòâ êéåà ÷éãöä¨¨
éåå íìåò ìù åðåáø ,êéæ ééá èëàøèòâ©
èàä ?äöò ïà àã êéæ ïòî èéâ éåæà©¨©¨
èøéñòøòèðéà øéî :èâàæòâ ÷éãöä óñåé¨
áéåà åìéôà ,ïééæ èòåå ñò ñàåå èùéð¨©
øéî ïåô úåøåã ïòîå÷ñéåøà óåñ íåö èééâ©
,èåðéî éã óéåà øòáà ,øäéà èéî¨
,êéæ óéåà ïèòáøà êàð êéà ïò÷,èöòé¨©
êéæ èøäéô éåæà - óåñ ï'æéá êéà èòáøà©©
íòã óéåà èùéð è÷å÷'î .÷éãöä óñåé
èùéð è÷å÷'î ïåà ,ïééæ èòåå ñò ñàåå¨
.øòäéøô ïòååòâ æéà'ñ ñàåå íòã óéåà¨

øéîñò ñàåå èâàæòâëàð ïéåù ïáàä¨¨¨¨
éã æà ,"íäøáà úéá" øòã èâàæ¨©
èìòèùòâ æéà ïðåàå øò ïåô äùøt
ñ'óñåé ïåô äùøt éã ïáòð ïøàååòâ¨

ïòðéåàåå ïò÷'î æà ,ïòðøòì åö æðåà ,ïåéñð©
ïåà äãåäé éåå ÷éãö à ïåô æéåä ïéà©
ì"çø ïáàä ïðåàå øò ñàåå ïäåètà̈¨¨
ïéà øôéèåt ééá ïééæ ïò÷'î ïåà ,ïäåèòâ
äøéáò ïà ïåô ïèéäòâtà ïééæ ïåà ,æéåä¨©

!÷éãöä óñåé éåå éåæà©

ïéðòîí"éøä éùåãéç øòã èâàæ ,äæ¨
÷åñt íòã óéåà ì"öæúéùàøá)

(àë ,çììò íéðéòá àéä äùã÷ä äéà"
à èëåæòâ èàä ùèðòî à ,"êøãä©¨©
èàä .ïøéåìøàô èàä øò ñàåå èðàéìéøá©¨¨©¨
øòã ,èâàæòâ íäéà øòèééååö à©¨
,øéã ïáòì ùîî êàã èâéì èðàéìéøá©¨
ñàã !ïáééäôéåà øàð ñò èñôøàã åã©¨¨
åàåå ,"äùã÷ä äéà" ÷åñt øòã èâàæ¨
àéä' :øòôèðò øòã æéà ?äùåã÷ éã æéà
øàô èééèù ñò - 'êøãä ìò íéðéòá©
ìñéáà øàð êéæ óøàã'î ,ïâéåà òøòæðåà©¨©

.åöøòã ïâééáåö

די - לתפילה  הגשה  יהודה , אליו ויגש
איד  יעדן אין  נתלבש  ווערט רבש"ע

דאווענען ַביים

ïòååìééè ïâòøô ,äìôú èîå÷ ñò
ïò÷ åö ,õøàä ïéà êéæ ééá ïùèðòî©
óéåà ?ïäåèôéåà ñòtò äìôú ïééî ïòã

"ùãå÷ òøæ" øòã èâàæ íòã(åðéúùøô ùéø) ¨
èðøòì äøåú éã æà ,"äãåäé åéìà ùâéå"©
øòã ,ïòðòååàã åö éåå âòåå íòã æðåà©
êéæ ééá ïìàôòâ ïééæ èùéð ìàæ ùèðòî¨©
øàô ïòðòååàã êéà ïò÷ éåæà éåå ,ïâàæ ïåà¨©©©
èùéð êàã ïéá êéà ,ïòèùøòáéåà íòã¨



áë ויגש - קוואל פרשה ַדער

äøåú éã èéâ íòã óéåà ?åöøòã ãøòåå
ùèðòî øòã ,æéà äöò ïééà ,úåöò ééøã
à êéæ ïéà êàã áàä êéà ,ïñéåå ìàæ¨¨¨©
÷ìç" íòã êøåã ïåà ,"ìòîî é÷ìà ÷ìç"
ïòðòååàã åö éåàø êéà ïéá ,"ìòîî é÷ìà©

.ïòèùøòáéåà íòã øàô©

êàð,áø øòöéùtàø øòã èâàæ äöò ïà ¨©¨¨
èâàæ àøîâ éã(.å úåëøá)ïéðî" ¨

øòèùøòáéåà øòã ,"ììtúî ä"á÷äù
,"ùãå÷ òøæ" øòã èâàæ .èðòååàã ìåëéáë©¨
äùî ééá æà ïâàæ ì"æç éã éåå è÷ðåt¨©
úøáãî äðéëù" ïòååòâ æéà ä"ò åðéáø
øòã æéà ìåëéáë éåæà ,"åðåøâ êåúî©
ìéåî ïéà ùáìúî êéæ øòèùøòáéåà
ïòîàæåö èðòååàã øò ïåà ,ùèðòî íòðåô©©
ùèðòî øòã áéåà ,àìéîî .ùèðòî ï'èéî
éåàø èùéð æéà ïééìà æéà øò æà èäòæ©©
øò ìàæ ,ïòèùøòáéåà ï'øàô ïòðòååàã åö©©¨
èéî øòèùøòáéåà øòã ,êéæ ééá ïèëàøè©
øéî ïéà ïééæ ùáìúî êéæ èòåå ãñç ïééæ
øéî èéî ïòðòååàã èòåå øò ïåà©
éá" ÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà ,ïòîàæåö©¨
èðòååàã øòèùøòáéåà øòã ,"éðåãà©

øéî èéî ïòîàæåö(ù"ééò). ©

פון גרויסקייט די - עבדך דוד ובשירי
תהלים  ָזאגן

ñò"ïøäà úéá" ÷"äôñ ïéà èééèùóã)

("øîà ãåò" ä"ã ,äëåðç úàæì íéøîàî .çî

éáø ÷"äøä ,ïèàè ïééæ ïåô ïòîàð ïéà¨©
ïéîàäì êéøöå" ,ò"éæ øòðéìàèñ øùà¨
ìëî úàöì ìåëé íéìäú úøéîàáù äæá
íéåðéùä ìëîå íéøöîä ìëîå íéúåèùä
ïâàæ èéî æà ïáééìâ óøàã'î ."íãàì ùéù©©¨
òìà ïåô ïééâñéåøà ïòî ïò÷ ,íéìäú©©
ïåà ïöéðòøâ òìà ïåô ïåà ïèéé÷ùéøàð©©
íòðéà àã ïòðòæ ñàåå ïòâðåøòãðò¨¨
úøéîàáå" :øò èáééøù øòèééåå .ùèðòî
íéìäúá éë 'åëå ìëä ï÷úì ìåëé íéìäú
øòã ïò÷ ,íéìäú ïâàæ ï'èéî ."ìëä ùé¨
,íéùòî òðééæ òìà ïèëéøøàô ùèðòî©©

.íéìäú ïéà àã æéà ñòìà ìééåå©¨

ïò÷'îíòðåô âàè ïãòé íéìäú ïâàæ¨¨
øòã ñàåå øãñ ï'èéåì ,ùãåç¨
à"ãéç øòã .ïòååòâ øãñî èàä ÷"äìù¨

èáééøùúåà äîã÷äá ,íéìäú ìò úåìäú óñåé)

(à"øä íùá åè óã êìîä ÷îòá ë"ëå ,áé:
éðéî ìë äçåã íéìäú øôñá ìéâøä"
ìë ìòîå åéìòî íéòâô äîëå úåéðòøåô
,åøåã éðá ìë ìòîå åúçôùîå åúéá éðá
òôù éðéî ìë íäéìòå åéìò ìâìâîå
æéà ñàåå øòã ."úåçìöäå úåëøá¨
ètåèù ,íéìäú ïâàæ åö èðéåàååòâåö¨
òìà úéá éðá òðééæ ïåô ïåà êéæ ïåô ÷òååà©©
èâðòøá øò ïåà ì"çø íéòât òèëòìù
òôù à úéá éðá òðééæ óéåà ïåà êéæ óéåà©

úåëøá ïåôèèèè.

ïשוטו ט . נאר געקענט האט וואס איד, דארפס א מעשה, א ברענגט שלה"ק ַַָָָָדער



ויגש  - קוואל פרשה âëַדער

די  מיט באוויזן זיך וועלט דער פון אוועקגיין זיין נאך טאג איין האט מקרא , ַַָָָשל

"מ'הא געפרעגט, איהם רב דער האט שטאט. פון דאתרא  מרא  צום דאךתכריכים ט ָָָָ

נפטר  דער האט מיר?". ביי זיין דא קענסטו אזוי ווי - באגראבן נעכטן ערשט ַַָָָדיך

געענטפערט: איהם

זאלסט  דו אז דאתרא, מרא אלס דיר, צו געקומען כ'בין אבער טאקע, ריכטיג -ַַַָָ

ווייל  שטאט, פון פריהער וואס אנטלויפן זאלן זיי שטאט פון מענטשן אלע  ַַָָָָָָאנזאגן

תהלים, ספר גאנץ אויסגעזאגט טאג יעדן האב איך און געלעבט האב איך זמן ַָָָָכל

מער  בין איך אז יעצט אבער שטאט, די אויף געווען מגין תהלים אמירת  מיין ַָָָהאט

אנטלויפן. מענטשן די דארפן שטאט, אין ַַָָנישטא

מענטשן  אלע  צוזאמענגערופן תיכף דאתרא מרא  דער האט ווערטער, די ַַָהערנדיג

האבן  מענטשן מערסטע די תהלים. אמירת אויף געווען מעורר זיי און שטאט, ָָפון

אבער  ווערן, צו געראטעוועט געווען זוכה האבן און תהלים, זאגן גענומען טאקע ַַָָָזיך

געווארן  פארברענט זענען זיי און ווערטער, רב 'ס פון אויסגעלאכט זיך  האבן מיעוט ַַַָָא

רח"ל. שריפה א ַאין

"תהלים  אלס באקאנט געווען איז גאסטינין, פון זצ"ל מאיר יחיאל רבי ַַַַהרה"ק 

פלעגט  ער זאגן. תהלים דורך ïועל'ן פלעגט ער וואס מופת, בעל א  זייענדיג ַָָרבי",

וכך כך זאגן מ'זאל ישועה, א אויף געווען מזכיר זיך  האבן וואס אידן די פאר ַַָָָָָזאגן

תהלים. מזמורי

געזונט  נישט געווען איז זצ"ל, אמת" "שפת בעל הרה"ק  רבי גערער דער ווען

גאסטינינער  דער האט גאסטינינער, דעם פאר געווען מזכיר איהם מ'האט און ַַַָָל"ע ,

פאר'ן  איבערגעזאגט עס מ'האט ווען תהלים. קאïיטלעך צעהן זאגן מ'זאל ַַָָָָָגעזאגט

געזאגט: אמת " "שפת  דער האט אמת", ָָ"שפת

קאïיטלעך?! צעהן מיר?!... פאר זאגן געהייסן ער האט תהלים פיל אזוי -ַַַָָ

ïראווען  צו באווייזט ער אזוי ווי גאסטינינער, דעם געפרעגט מען האט ַַַַַָָאמאהל

קיין  נישט ïראוועט ער אז געענטפערט, גאסטינינער דער האט מופתים. ַַַַָאזעלכע

המלך דוד אויב  אז געזאגט, האט זצ"ל, רבי קאצקער דער רבי, זיין נאר ַָָָָמופתים,

זיין  מתים מחי' געקענט מען וואלט הסדר, על תהלים געווען מחבר וואלט ָָע"ה

דער  האט - ארויס מיר לערנען דעם פון ילפינן", "מינה תהלים. זאגן ַָָמיט'ן

נישט  טאקע  מען קען הסדר, על שלא ס'איז אז יעצט, אז - געזאגט ַַַַָגאסטינינער

אלעס  מען קען המתים, תחיית  אויסער אבער תהלים, מזמורי מיט זיין מתים ַָמחי'

תהלים! זאגן דורך ָאויפטוהן

יצחק" יוסף "אהל תהלים אין שטייט 210)עס 'Ú ,ÌÈ·˙ÎÓ ı·Â˜ ,ÂÙÂÒ·) דער אז ,ַ

הרה"ק זיידע זיין אז דערציילט, האט זצ"ל, מהריי"ץ הרה"ק רבי ַַָליובאוויטשער



ãë ויגש - קוואל פרשה ַדער

ïâòåå,íéìäú ïâàæ ïåô úåáéùç éã¨
'ø éáø øòâéìééä øòã èáééøù
íòåð" ÷"äôñ ïéà ,ò"éæ êìîéìà

"êìîéìàøéù 'äì åøéù ä"ã ,äðùåù éèå÷éì)

(ùãçíðéàù ïúåàì äëìäë áéùäì ùé" ,
äìôúá íãà äðòð êéàä íéòãåé
éøä ,àôøúð àåäå äìåç ìò åììôúäá
àøåáä ìöà äìéìç úåðúùä åîë àåä
øàô ïøòôèðò óøàã'î ."éúéîàä èåùôä©©
à éåæà éåå èùéð ïñééåå ñàåå ïùèðòî éã¨©©

æéà øò ïòåå èøòôèðòòâ èøòåå ùèðòî
øò÷ðàø÷ øòã ïåà äìåç à óéåà ììtúî©©
èäòæ ñàã ñàåå ,èìééäòâñéåà èøòåå¨¨
íòã ééá äìéìç âðåøòãðò ïà éåå ñéåà©
,ïòã ñàåå øàð .ù"áå ä"á øòôòùàá©¨¨
àì ïåéìò éôî úîàá àåä ïéðòä êà"
íòã ïåô ,'åëå "úåòøä àöú

òèùøòáéåàïéé÷ ñéåøà èùéð èîå÷ ï©
øòã éåå íòã êàð øàð ,å"ç ñèëòìù¨¨
øò æéà ,ììtúî æéà ïåà èîå÷ ÷éãö

רבי'ן, אלטן דעם זעהן צו זיין זוכה געוואלט השנה, ראש אמאהל האט זי"ע, ַַָָָמהר"ש

התניא בעל דער האט געזעהן, ענדליך איהם האט ער ווען זי"ע. התניא  בעל ָָדעם

קיטרוג  שווערער א  דא ס'איז ווייל רעדן, צו זמן א  נישט איז יעצט געזאגט, ַַָָאיהם

תורה. בני אויף בפרט הימל, אין רח"ל

דעם  ארא ïצונעמען טוהן קען ער וואס התניא, בעל דעם געפרעגט ער ַָָָהאט

"בחשאי" זיין מתקן זאלסט דו געענטפערט, איהם התניא  בעל דער האט ָָקיטרוג.

(„ÂÒ·),תהלים ספר גאנץ אויסזאגן טעג, דרייסיג און פינף פון משך  אין מ'זאל אז ,ַַָָ

ימחה  "אולי מעל, בשמי רצון עת אן איז עס ווען פארטאג, אזייגער דריי ַַָָנאך

קינדער. אידישע פון ווערן ארא ïגענומען קיטרוג דער וועט אפשר (ÈÈÚ"˘הקיטרוג". ַָ

(‰¯Â˙ ˙ÁÓ˘ ÔÂ‡ ˙ÂÎÂÒ ,¯ÂtÈÎ ÌÂÈ Ô‰ÚÊÚ‚ÒÈÂ‡ Í‡�¯Ú„ Ô·‡‰ ÒÚ ÈÂÊ‡ ÈÂÂ ¯‡Ù ËÏÚË˘ ¯Ú Ò‡ÂÂ. »»«»»

מהר"ש  רבי'ן צום געווארן נתגלה ווידער התניא בעל דער איז צייט, חנוכה ָבערך

אמירת בזכות  געווארן, אïגעמעקט איז קיטרוג דער אז געזאגט, איהם האט ער ַָָָָאון

געווען. ממנה האט ער וואס חבורה די פון ָָתהלים

האט  ז"ל זיידע "דער ווייטער, מהריי"ץ הרה"ק  רבי ליובאוויטשער דער ַָשרייבט

און  תהלים, פון ïסוקים די פון כח דעם געוואוסט וואלט איר אויב געזאגט, ָָאונז

וואלט תהלים, זאגן דורך  הימלען הויכע  די אין אויפטוהן מ'קען זיי וואס איר ָָָ

און  מחיצות , אלע  צוברעכן תהלים פון ïסוקים די ווייל צייט, גאנצע א  ַָגעזאגט

פאר  אויסגעגאסן ווערן זיי און שטער, שום אן העכער און העכער ארויף גייען ַַָָזיי

און  חסד מיט ïעולה זייער אויף טוען זיי און וועלט, אלע פון באשעפער ַַדעם

רחמים". מיט
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ùøåù ïééæ åö ùèðòî íòã øù÷î ÷éøåö
ñò èøòåå øàôøòã ïåà ,øòäéøô éåå éåæà©©
ïåô æéà "äìéôú" ìééåå ,"äìéôú" ïôåøòâ
íòã êøåã ïåà ,'åëå úåøù÷úä ïåùì

.èìééäòâñéåà ùèðòî øòã èøòåå

èáééøù:øòèééåå êìîéìà 'ø éáø øòã
äìéôú åìéòåî ïéà íéîòôìå"
äìéôú éã æà èøéñàt ìäàîà ,"äìéìç©¨©©
ìééåå ,ùèðòî ï'øàô èùéð ïéåù èôìòä©
,å"ç íäéà óéåà âåøèé÷ à àã æéà ñò¨©
èéî ïãðéáåö íäéà ïòî óøàã ïàã ïåà©©
ïôåøòâðà èøòåå ñàåå èìòåå òñéåøâ éã¨¨
íéâéøè÷î éã ïáàä èøàã ìééåå ,"äìäú"¨¨
ñò ìééåå ,ïééæ åö âøè÷î çë à èùéð©

èòåå èøàã ïåà ,íéøåîâ íéîçø æéà¨
.÷úîð ñòìà©

èøäéô:êìîéìà 'ø éáø øòã ñéåà
åðëìî ãåã éøéù íéàø÷ð êëìå"
,ìëä íãé ìò ìåòôì ïéìåëéù ,íéìäú
øàôòã ïåà ,"òø òâô ïéàå ïèù ïéàå©
,ä"ò êìîä ãåã ïåô ïòâðàæòâ éã ïøòåå©
ìééåå ,'íéìäú' ïòîàð ï'èéî ïôåøòâðà̈¨
ñò æà ,ï'ìòåt ñòìà ïòî ïò÷ ééæ êøåã©©
òât à øòãà ïèù øòã ïééæ èùéð ìàæ¨¨©

÷"ìëò ,å"ç òøéééé.

øòãøéî ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà
ïåùù éîé åö ïééæ äëåæ ïìàæ

.ìàøùé úéá íøëì äçîùìå

זיינעי. פאר דערציילט סעודות שלש ביי אמאהל האט זצ"ל חיים חפץ ַַָָדער

זצ"ל החושן קצות בעל הגאון פון זיידע  דער אז ÚËÂÓ¯)מקורבים, ÔÈÈÊ ÔÂÙ ¯ÚË‡Ù ¯Ú„), ַ»

גרויס  מיט תהלים געזאגט און המדרש, בית  אין געזעסן נאכמיטאג שבת אמאהל ַָָָָאיז

און  איד, צווייטער א  אנוועזענד געווען דאן איז המדרש בית אין הנפש. ַַָהשתïכות 

מעורר  דאס האט הנפש, השת ïכות אזא מיט תהלים זאגט איד דער ווי ַַָָָזעהענדיג

דער  ווי גענוי תהלים, זאגן גענומען אויך  זיך  האט ער און איד, צווייטן דעם ָָגעווען

החושן. קצות  פונעם זיידע

וואס  איד ערשטן צום צוגעגאנגען ער איז שבת , מוצאי מעריב  תפילת ַָָנאך

אזוי  איז ער פארוואס סיבה די געפרעגט אים און תהלים, געזאגט ַַָָָהאט

צוליב אבער טאכטער, עלטערע  אן האב "איך  געענטפערט: ער האט ַַָָָָָפארווייטאגט.

איר". פאר שידוך גוטן א  טרעפן צו שווער מיר גייט ïרנסה אין מצב  שווערן ַַמיין

צוגעגעבן: האט ער ָאון

וואס  דעם צוליב  טאכטער, מיין נישט איך זעה וואך , דער פון לויף אין מילא, -ָָָ

ווערט  הארץ  דאס און איר, איך  זעה שבת  אבער ארבייט, די ביי פארנומען בין ַַַָָאיך 

נישט  כ'האב און אונטער, וואקסט טאכטער מיין ווי צוזעהענדיג פארקלעמט ַַָָמיר



åë ויגש - קוואל פרשה ַדער

ויר"ש. ת"ח א בחור א מיט שידוך ïאסיגן א איר פאר געפינען קענען צו געלט ַַַַַקיין

איד: צווייטער דער אים ָזאגט

גוטן, א  גאר האב  איך  ïראבלעם. ענליכן אן מיט זיך ראנגל איך  אויך -ַַַָָָ

נישט  אויך כ'האב אבער שידוכים, אין שוין שטייט ער וואס זוהן, ָָָגעלונגענעם

געלט. קיין

און  החיתון, בקשר קומען צו באשלאסן האבן זיי ביז צעשמועסט, זיך האבן ַָָָזיי

ז"ל, החושן קצות דער עולם, גדולי גרעסטע  די ארויסגעקומען זענען זיווג דעם ַפון

אבד"ק מרדכי רבי ברודער זייער ז"ל, הספיקות קונטרס בעל הגאון ברודער, זיין

ישראל. גדולי פיר זצ"ל. הכהן חיים רבי גאון דער און חאדרוב ,

אויסגעפיהרט: האט חיים חפץ דער ָאון

אלץ עולם... גדולי אזעלכע ארויסגעקומען זענען עס וואנעט פון איר זעהט -ַַַ

תהלים קאïיטל ערליך  אן פון כח ‰ıÙÁמיט'ן ˙Â„ÏÂ˙ - Ï‡¯˘È È�ÈÚ ¯È‡Ó" ¯ÙÒ· ‡·ÂÓ) ַַ

("Ï"ˆÊ ÌÈÈÁ.
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