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מיר א. האט חיים", "עץ בישיבת  משגיח שליט"א , טורטשין מאיר ישראל ר' ָהרה"ג

ז"ל  טורצין צדוק אלעזר רבי הגה"צ פאטער, זיין ווען אמאהל אז ַַָָדערציילט,

(˙ÂÎÏ‰ ‰�Â˘ Ò"ÁÓÚ·)זצ"ל איש" "חזון בעל גאון צום אריינגעקומען איז ,ÔÚÓÚÂÂ ÈÈ·) ַ

(·¯Â˜Ó ¯ÚÒÈÂ¯‚ ‡ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ¯Ú זעהט פארוואס געפרעגט, איהם איש" "חזון דער האט , «ַָָ

דער  האט מדרגה. זיין פון פאלט חתונה, די נאך יונגערמאן א אז מאהל אפט ַַַַָָָָמען

ער  ווען יונגערמאן, אלס ירידה? זיין אנגעהויבן זיך האט ווען געפרעגט, איש" ַַָָ"חזון

אנגעהויבן  שוין זיך האט ירידה זיין אדער וועלט, ברייטער דער אויף ארויס ַָָָאיז

בחור? ַאלס

זעהר  געווארן טורטשין הרב איז איש", "חזון פונעם שאלה די ָהערנדיג

אז  זעהענדיג געשוויגן. האט ער און ענטפערן, צו וואס וויסענדיג נישט ַָָצעטומעלט,

ארויס  איז ער און טאג", גוטן "א געזאגט, איהם איש" "חזון דער האט שווייגט, ַַָָָער

נישט  זיך , צו קומען געקענט נישט האט ער איש". "חזון פונעם הויז ָפון
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אויף  זייענדיג איהם, פון געוואלט האט איש חזון הייליגער דער וואס ָָָפארשטייענדיג

זיך ", ביי "נישט איז ער אז איהם אויף באמערקט פריינט א זיינער האט גאס ַַַַָדער

איהם מיט ïאסירט האט עס וואס געפרעגט איהם ער Ú¯האט Ê‡ Ë˜¯ÚÓ‡· Ë‡‰ ¯Ú) ַָָָ»««

(ÔÈÈ‚ Û¯‡„ ¯Ú ÚÎÏÚÂÂ ÔÈ‡ ‚�ÂËÎÈ¯ ¯Ú„ ÔÈ‡ Ë˘È� ËÈÈ‚,דערציילט איהם טורטשין הרב האט . «ָ

האט  רבי דער וואס נישט ווייסט ער און איש", "חזון פונעם יעצט קומט ער ַָָאז

טויג  וואס יונגערמאן א  צו שאלה, א  געפרעגט איהם האט ער איהם, פון ַַַָָָגעוואלט

שוין  ער האט בחור אלס אדער יונגערמאן, אלס אנגעהויבן זיך עס האט ווען ַַַָָָָנישט,

געטויגט... נישט

געזאגט: איהם פריינט זיין ָָהאט

שאלה. די אויף תשובה די איז וואס איהם פרעג און איש", "חזון צום צוריק גיי -ָ

וואס  געפרעגט איהם און איש", "חזון צום צוריקגעגאנגען זצ"ל טורטשין הרב  ַָאיז

געזאגט: איהם איש" "חזון דער האט שאלה. דער אויף תירוץ  דער ָָס'איז

איך האב געפרעגט, גארנישט האסט דו און שטיל געבליבן ביזט דו וויבאלד -ַָָָ

שוין  דיר איך וואלט פריהער, געפרעגט וואלסט דו אויב  געענטפערט... נישט ָָדיר

פריהער. געענטפערט

פארגעזעצט: האט איש" "חזון דער ָָאון

מענטשן'ס  אין ליגט אמונה אז מיינט וועלט די טעות . א  האט וועלט די -ַַָ

זאך א איז אמונה קעשענע. אין נישט ליגט אמונה ריכטיג. נישט ס'איז ַַקעשענע.

יעדער  אז געדענקען צו טאג, יעדן דעם אויף ארבעטן צו מצווה א  האט איד א  ַַַַָָָוואס

פארמאכט  איז ער גמרא, די ביי זיצט וואס בחור א פרטית . השגחה מיט לעבט ַַַָאיד

ארבעט  ער וויבאלד פרטית . השגחה די נישט ער שפירט אמות , דל"ת זיינע ַַאין

ארויס  גייט און חתונה האט ער ווען איז אמונה, פון ענין דעם אויף בחור אלס ַַָנישט

וואס  באשעפער א דא  איז עס אז פארגעסט און אינגאנצן ער פאלט וועלט, די ַַַַַַָָאויף

וועלט! די פירט

איש": "חזון דעם געפרעגט טורטשין הרב  ָהאט

אמונה? פון ענין דעם אויף מען ארבעט אזוי ווי נו, -ַַ

געענטפערט: איש" "חזון דער ָהאט

עולם, של רבונו דעם בעטן ער דארף שיך , קויפן געשעפט אין גייט איד א ווען -ַַ

טייער, קאסטן נישט זאל שוך דער אז פרייז, גוטן א  אונטער מיר שיק ַַָָבאשעפער,

שיך -סוחר, פונעם בעט ער וואס אלעס פוס... אויפ'ן קוועטשן נישט זאל עס ַָָאון

צו  זיך  געוואוינט מענטש דער אויב נאר אויבערשטען... דעם פון בעטן ער ַָדארף

זעהען  דערפאר אויבערשטען. דעם אין אמונה אמת'ע די ער האט אופן, אזא ַַַָאויף

זיי  ווייל בחורים, אלס געהאט האבן זיי וואס מדרגה די פון פאלן יונגעלייט אז ַַמיר
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êéìðòï'ôéåà í"éáìî øòã èáééøù
,÷åñt(ã ,æî÷ íéìäú)äðåî"

,"àø÷é úåîù íìåëì íéáëåëì øtñî
éåå è÷ðåt ,ãé÷ôú à èàä ãéà øòãòé¨©
ãé÷ôú à èàä ìîéä ïéà ïøòèù øòãòé¨©
.ïøàååòâ ïôàùàá æéà øò ïëìòåå øàô©©©¨
øòã ñàåå íòã ïåô ïòî èäòæ ñàã¨¨
òøòééæ èéåì ïãéà éã èìééö øòèùøòáéåà
ñàåå ,ïòîàð à èàä ãéà øòãòé .ïòîòð¨©¨¨
ãé÷ôú ïééæ óéåà èæééååàá ïòîàð øòã¨
øòã èâàæ øàôøòã .èìòåå øòã óéåà©¨

"úåîù øôñîá" ÷åñtáááá.

ïåàâäèâàæ ì"öæ ïééèùðééô äùî éáø¨
(.é÷ óã ,úåòåáù ,"äùî ùøã")óéåà

èâàæ úåôñåú ñàåå íòã,:àì äìéâî) ¨¨
(àøîâá ù"ééòåøáãîá úùøô èðòééì'î æà©

åö éãë ,úåòåáù áåè íåé íòã øàô©
ñàåå äçëåú éã ïùéååö ä÷ñôä à ïëàî©©¨
ïåà éúå÷çá úùøô ïéà èðòééìòâ èàä'î¨

úùøt èðòééì'î éåå è÷ðåt ,äøåúä úìá÷
åö ÷éñôî éãë äðùä ùàø øàô íéáöð©
àáú éë úùøô ïåô äçëåú éã ïùéååö ïééæ
ùàø éîð úøöò" ïåà ,äðùä ùàø ïåà
úåøéô ìò úøöòá ïðúã ,àåä äðùä
äðùä ùàø à êéåà æéà úåòåáù ,"ïìéàä
.ïìéàä úåøéô éã óéåà ïã æéà ïòî ìééåå

èâàæ,ì"öæ ïééèùðééô äùî éáø ïåàâä ¨
ïåô ïééìà äàéø÷ éã æéà íöòá æà©
.äøåúä úìá÷ åö äðëä à øáãîá úùøô©
øòã æà ,äùøt øòã ïéà ïòðéôòâ øéî
äùî øàô èâàæòâ èàä øòèùøòáéåà¨¨©
.ïãéà òìà ïìééö ìàæ øò ,ä"ò åðéáø¨©
øòã .íòðééà ïãòé øàô ÷åæéç à æéà ñàã¨©©
êéæ êéà ïò÷ éåå ,êéæ ééá èëàøè ùèðòî©
êéà ,äåöî à ïäåè øòãà ïòðøòì ïöòæ¨©

áöî ïâéøòãéð àæà ïéà êàã ïéáêéà ïåà , ¨©©
äâøãî à åö ïòîå÷ðà ïòðò÷ èùéð ìòåå¨©
øòã èàä øàôøòã .úååöîå äøåú ïéà©¨

אין  אמונה געהעריגע  די מיט געלעבט נישט יאהרן בחור'ישע  זייערע אין שוין ָָהאבן

מען  באמערקט בחור, אלס זאך . יעדע אויף אויבערשטען דעם בעטן צו ַַַַבאשעפער,

זיצט  ער ווייל איהם, אויף נישט אעס פאר זיך  האלט און המדרש בית  אין ַַַָדאך 

זיך דערקענט גאס, די אויף ארויס גייט און חתונה האט ער ווען אבער עליה", ַַָָ"בן

בחור. אלס שוין געפאלן איז ער אז איהם אויף ַַַַבאלד

זייער ב. פארגעסן רשעים די וואס ענין דער איז דאס אז זאגט, אמת " "שפת ַַָָָדער

ווייסן  זיי אויב הייסן, זיי ווי זיי פרעגט מלאך דער ווען און טויט, נאכ'ן ָָנאמען

דעם  זיי מען פרעגט פונקט פארוואס זיי. מען באשטראפט ענטפערן, צו ַַָָנישט

ער  אויב און מענטש, פון תפקיד דעם אויף דאך  ווייזט נאמען דער נאר ָָָָנאמען?

נאמען, זיין ער פארגעסט וועלט, דער אויף תפקיד זיין געווען מקיים נישט ַָָהאט

רח"ל. עונש הארבן א מיט באשטראפט ער ווערט ַַַַָדערפאר
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åðéáø äùî øàô èâàæòâ øòèùøòáéåà¨©
èàä ãéà ïãòé .ïãéà òìà ïìééö ìàæ øò¨©¨
øòã .ùèðòî ïééà éåå èìééöòâ ïòî
èùéð æéà ÷éãö ïåà ìåãâ øòèñòøâ
ééøã øòãà ééååö éåå ïøàååòâ èìééöòâ¨¨
ïééà éåå øàð ,ïùèðòî ïäòö éåå øòãà̈¨
åö æðåà èîå÷ ñàã .ùèðòî âéöðééà¨
ïãéà éã ïåô øòèñðòì÷ øòã æà ,ïòðøòì©
ìåãâ øòã éåå è÷ðåô ïøàååòâ èìééöòâ æéà¨
øòãòé æà ,æðåà èðøòì ñàã !øåãä
ïåà ,áöî ïééæ ïéà ïèòáøà óøàã ùèðòî©©
èøòåå ,áöî ïééæ èéåì èòáøà øò áéåà©
ïòèùøòáéåà íòã ééá èðòëòøòâ øò

!ùèðòî øòèñòøâ øòã éåå éåæà©

ñàãïåô äàéø÷ éã ïåô ãåîéì øòã æéà ¨
.äøåúä úìá÷ øàô øáãîá úùøô©
æéà øò æà ïñéåå óøàã ùèðòî øòãòé©©
ììë ïåô øôñî íòã ïåô ìééè à êéåà©
à ïééæ èùéð ïò÷ ,íäéà ïà ïåà ,ìàøùé¨©
ìá÷î èùéð ïãéà ïò÷ ,íäéà ïà .øôñî¨

.äøåú éã ïééæ

êéìðò,éáø øòøòâ øòã èâàæòâ èàä¨¨
,ì"öæ "ìàøùé úéá" ìòá ÷"äøä
øáã" ìééåå ,íòðééà ïãòé èìééö'î æà©

"ìèá àì óìàá åìéôà ïéðîáù(:â äöéá),
ìèá èùéð èøòåå ,èìééö'î ñàåå êàæ à©©¨

.íòã ïâò÷ èðòæéåè ïéà åìéôà

ïåàâäì"öæ ïàãøàâ øæòéìà éáøøòã) ¨¨
(ì"öæ "ùéà ïåæç" íòðåô éáøèàä ,¨

÷åñt íòã óéåà èâàæòâ(ãé ,àì 'éîøé) ¨

ìçø ,"åððéà éë äéðá ìò äëáî ìçø"
æéà øò ìééåå øòãðé÷ òøéà óéåà èðééåå
÷åñt øòã èìàåå äøåàëì .àèùéð¨¨
èðééåå ìçø - "íðéà éë" ïâàæ èôøàãòâ©¨
ïòðòæ "ééæ" ìééåå ,øòãðé÷ òøéà óéåà
ñàã æà ,èøòôèðòòâ øò èàä ?àèùéð¨¨©¨
- "åððéà éë" æéà åðéîà ìçø ïåô ïééååòâ
øòã .øòãðåæàá ãðé÷ ïãòé óéåà©
ïãòé èéî 'ïòîåðøàô' æéà øòèùøòáéåà©

.øòãðåæàá ãéà©

מיט  - ה' צוה אשר ככל  ישראל בני ויעשו
שוועריקייטן אלע אריבער מען גייט  אמונה 

àìâøîùãå÷ íòã ïåô 'éîåôá
éáø ÷"äøä ,íéùã÷ä

ò"éæ øòìéäòååæ ò÷'äîìùàìåìéäã àîåé)

("ãåñéáù ãåñé" - øééà å"ëèâòìô øòëìòåå ,
:ïâàæ¨

-èòtòùè ,äðåîà èàä ñàåå ãéà à©¨¨
øò ïåà ,ùèðòî ïèééååö à èùéð©
,íòðéé÷ ïåô èòtòùèòâ èùéð èøòåå
èòtòùè øòöéîò áéåà åìéôà ìééåå
èáééìâ øò ïåà êàã øò èñééåå ,íäéà¨
.ïòèùøòáéåà íòã ïåô æéà ñòìà æà©©

êéåà:èâàæòâ øò èàä¨¨

-,ùèðòî ï'ôéåà êéæ èðò÷øòã äðåîà
,"ôéð÷" à ,"ôåö" à èôàë øò ïòåå©©©
à .äðåîà ïééæ øòáéà òáàøô éã ñò æéà¨©
äæ" êàæ òãòé óéåà èñééåå ñàåå ãéà¨©
øòã - "'ä äåö øùà øáãä
êàæ éã æà ïìéåôàá èàä øòèùøòáéåà¨©©©
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ïåà ,úåéù÷ ïéé÷ èùéð èàä ,ïøéñàô ìàæ¨©¨
ïùèðòî ïâò÷ úåðòè èùéð èàä øòââââ. ¨

ïéðòîò÷'äîìù éáø ÷"äøä èàä äæ¨
éã ïåô øòèøòåå éã èùèééèòâ

ì"æç(:æë à"ç øäåæ)åìéàë ñòåëä ìë"
ñàåå ùèðòî øòã ,"äøæ äãåáò ãáåò¨

æéà ,ïùèðòî òøòãðà óéåà êéæ èøòæééá©
ò éåå êééìâäãåáò èðéãòâ å"ç èìàåå ø¨

æéà ,ñòëá æéà ñàåå ùèðòî øòã .äøæ¨
,ìåëéáë ïòèùøòáéåà íòã ïéà ãøåî
ñòìà æà èáééìâòâ èìàåå øò áéåà ìééåå¨©©
êéæ øò èìàåå ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô æéà¨
øòðòé .ïèééååö à óéåà èøòæééáòâ èùéð©

קיפח ג. "פלוני שלמה'קע , רבי הרה"ק פאר אפגערעדט אמאהל זיך  האט איד ַַַָָָא

געשעפט, זיין איבער אנטקעגן געשעפט ענליך אן געעפענט האט איד א  ַַַָפרנסתי".

דער  האט שלמה'קע , רבי מיט שמועסנדיג פרנסה. די צו איהם נעמט ער ָאון

די  פון איינעם ביי פארגעקומען איז וואס מעשה א דערציילט איהם ַַָָיונגערמאן

עס  און טיש פונעם האלץ שטיקל א אראפגענומען האט ער אז ַַַָָָצדיקים,

תבואה... דעם אויף געוואקסן איז עס און וואסער, אין ַַאיינגעטונקען

שלמה'קע רבי האט דערציילט, האט יונגערמאן דער וואס מעשה די ַָָָהערנדיג

ָגעזאגט:

דעם  אין גלייבן צו מצווה איז איד א זאגן: דיר וועל איך וואס הער -ַָָ

ער  אויב וואס גלייבן, צו מחויב איז איד א  וואס זאכן דא זענען עס ַַָָָאויבערשטען.

נישט  מוז ער וואס זאכן דא  זענען עס און אפיקורס, אן ער איז דערין נישט ַַַָָגלייבט

אפיקורס. אן נישט ער איז דערין, נישט גלייבט ער אויב ַַגלייבן.

דיין  קאליע  מאכט ער אז יענעם אויף אפגערעדט זיך  פריהער דא האסט דו אלזא, -ַַַַָָָָ

דעם  פון נאר יענעם, פון נישט איז דאס אז גלייבן, צו מחויב ביזטו דעם אויף ַָָפרנסה.

קיינער  און השנה, ראש פון שוין פרנסה דיין באשטימט האט וועלכער ַָאויבערשטען,

דיר  פאר ס'איז וואס דעם פון האר א אפילו אוועקנעמען קענען נישט דיר ביי ַַַַָָוועט

אפיקורס. אן ביזטו דעם, אין נישט גלייבסט דו אויב און האבן, צו הימל פון ַַַָבאשערט

וואס  צדיק  דעם וועגן דערציילט, דא האסט דו וואס מעשה צווייטע די ווידער, -ָָָָ

איז  עס און וואסער, אין אריינגעלייגט און טיש פון האלץ שטיקל א  גענומען ַַַָָהאט

אבער  נישט, אדער אמת  איז עס צו דעם אין אריין נישט גיי איך  תבואה... ַַָָגעוואקסן

נאר  אפיקורס... אן נישט מען איז דעם, אין נישט מ'גלייבט אויב אז קלאר, ַַָָס'איז

מעשה  צווייטע די דערציילסטו יונגערמאן", "חסיד'ישער א  דאך ביזט דו דען, ַַָָוואס

געוואקסן  איז עס און "מופת ", א  געפראוועט האט צדיק  דער אז ורחימו", ַַַַָ"בדחילו

דער  אז מעשה, ערשטע די אבער וואסער, אין האלץ  שטיקל א פון ַַַָָתבואה
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ñò ìééåå ,ïäåèòâ èùéðøàâ íäéà èàä¨
øàôøòã .ìîéä ïåô ïáéøùòâðà êàã æéà¨¨©

ïà éåå øò æéà ,êéæ èøòæééá øò áéåà©
äøæ äãåáò ãáåòãããã.

וויינען  קומסט דו און נישט, גלייבסטו דעם אין פרנסה, דיין דיר גיט אויבערשטער

פרנסה?!... דיין אוועק  נעמט יענער אז מיר ַַַפאר

בחור ד. אלס איז ירושלים, אין הדעת מנקיי שליט"א, שלעזינגער דוד ר' ַהרה"ג

בשר  פון איסור דעם אין געווארן נכשל איז ער צו מסופק  געווען ַָָאמאהל

ער  אז ווייט, אזוי דערפון, הארצן צום גענומען זעהר זיך  האט ער און ַַַָוחלב,

רבי  הרה"ק  צו גענומען איהם פאטער זיין האט תעניתים. פאסטן אנגעהויבן ַָָָָהאט

רבי  איהם האט זיך, האנדעלט עס וואס וועגן הערענדיג זצ"ל. ַָָשלמה'קע

געזאגט: ָשלמה'קע

גאוה! און כעס בחור'ל, -

אריינפאלן  נישט זאל מענטש דער אז איז עיקר דער זאגן, צו געמיינט האט ַַַָָָער

עיקר  דער זענען זאכן, צוויי די - האלטן גרויס נישט זיך  זאל ער אז און כעס, ַַָאין

ארבעטן. צו איד א  פון ַַעבודה

זאגן  מען פלעגט כחול". ירבה וכספינו "זרעינו "המבדיל", אין שבת  מוצאי זאגן ָָמיר

האבן  וואס ירושלים אין אידן געווען זענען עס צחות , בדרך כוונה א ירושלים ַָָאין

בלע "ה קינדער 16 ‡ÈÂÂ)ÔÂגעהאט ,Í‡·�ÚÊÈÈ‡ ÏÚÂÂÏÚÂÂ '¯ ˆ"‰¯‰ ,Ï"Ê ‡ËÎÈ¯· Ï„�ÚÓ '¯ ˆ"‰¯‰ ַ

(Ú¯Ú„�‡ שטיבער גרויסע  געהאט האבן קינדער זייערע פון איינער יעדער אויך  וואס , «ַָָ

געזעסן  זיי זענען עלטער, דער אויף געווען זענען זיי ווען אז אזוי בלע "ה, קינדער ַַמיט

זענען  זייט, צווייטער דער פון .- הרע עין בלי - אייניקלעך  טויזנט ïאר א מיט סדר ַָביים

בן  דער און יחידה, בת  א אדער יחיד בן א  קינד, איין געהאט האבן וואס אידן ַַַָָָגעווען

קינדער, צוויי אדער קינד איין ווי מער געהאט נישט אויך האט יחידה בת  אדער ַָָָיחיד

וואס  דעם פאר איינפאלן נישט אוודאי דאך וועט קליין. געווען משפחה די איז ַַַָָממילא

געהאט  האבן וואס אידן די זיין צו מקנא  אייניקלעך, ווייניג און בן-יחיד, א  געהאט ַַַָָָהאט

אז  האלטן נישט וועט ער בלע"ה, קינדער סאך  א מיט געבענטשט משפחות, ַַַַגרויסע

אזוי  האט אויבערשטער דער ווייל חשבון, זיין פון קינדער אוועק  נעמט ַַָיענער

יעדן... פאר געבן צו קינדער גענוג ב"ה האט אויבערשטער דער און ַַָגעמאכט,

נישט  זאל געלט, ווייניג האט וואס מענטש דער "כספינו", ביי איז זעלבע ָָָָדאס

מקנא נישט איהם איז ער ווי פונקט געלט, מער האט וואס חבר דעם זיין ָָמקנא

זאגן  דערפאר אויבערשטען. דעם פון איז אלעס אז ווייסט ער ווייל "זרעינו", ַַַָביי

ווי  פונקט כחול"... ירבה וכספינו "זרעינו "כספינו": מיט "זרעינו" צוזאמען ַמיר
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óéåàêøãá èâàæ èìòåå éã ñàåå íòã¨¨
íëç à æéà ùôéè øòãòé" ,úåçö©
"íééç õôç" øòã èàä ,"ïëàæ òðééæ øàô©©¨

:èâàæòâ ì"öæ¨

-ïâàæ ïòî óøàã ,âðåðééî ïééî èéåì©¨
êéæ øàô æéà ,íëç øòãòé" :èøò÷øàô©©

"!ùôéè àääää ©

éåæàñàåå íòã óéåà íéøôñ éã ïâàæ ©¨¨
ïòåå ïâéåà éã èìòèùøàô ïòî©
'ä åðé÷ìà 'ä ìàøùé òîù" èâàæ'î¨
óøàã'î æà ,ïééæ åö æîøî ,"ãçà©©
'ä åðé÷ìà 'ä" ïòééøùåöñéåà ïò÷ðòãòâ
ïòðòæ ïâéåà éã ïòåå ñìàîòã êéåà ,"ãçà¨
èùéð èäòæ ùèðòî øòã ,"èëàîøàô"©©
ïåô ïëàæ òñéååòâ èùéð èééèùøàô ïåà©©

געדענקען  דאס ער דארף חשבון, זיין אויף נישט איז עס אז ער פארשטייט ַַַָ"זרעינו"

"כספינו". ביי אויך 

חופה, די צו חתן-כלה פירט מען פארוואס טעם א צחות , בדרך  וועלט די זאגט ַַַָָאזוי

אויבן. פון געפירט" "ווערט אלעס אז לעבן, ניי א אן פאנגען זיי ווען לערנען צו ַַַַָזיי

"הצלה" פון עסקן אן העובדא, בעל דער דערציילט "È„ÚÓ‡¯‡Ù˜")עס קרית(‡ פון , ַ«««

צדיקים קברי צו סאך  א פארן וואס מענטשן די פון נישט איז ער ‡ÊÈיואל, ¯Ú) ַַָָ

(ÔÂ¯ÈÓ ÔÈ‡ ¯ÓÂÚ· ‚"Ï ÔÚÂÂÚ‚ Ë˘È� Í‡� Ï‰‡Ó�ÈÈ˜ פלוצלינג איהם האט פאראיאר אבער , »»ַַָָָ

רבי  הרה"ק פון יאהרצייט די צו קערעסטיר, קיין פאהרן צו תשוקה א ַַָָָאנגעכאפט

שפעט, בילעט רייזע  דעם געקויפט האט ער וויבאלד זי"ע . קערעסטירער ַָישעי'לע

ר"ת  זמן פאר'ן שעה א קערעסטיר אין אנקומען וועט ער אז אויסגעקומען (˘ÔÈÂאיז ַַַָ

(ËÈÈˆ¯‰‡È È„ Í‡� פון פירן איהם זאל וואס אויטא פריוואטע  אן באשטעלט ער האט . »»ַַַָָָָ

אבער  שקיעה, די פאר אנקומען נאך  זאל ער כדי קערעסטיר, קיין גלייך ָלופטפעלד

שקיעה. די נאך  אויטא מיט'ן אנגעקומען איז און פארשפעטיגט, האט ַָָָָער

השמים, מן געווען איז זאך גאנצע  די ווי ארויסגעשטעלט זיך  האט ַַַָשפעטער

שרעקליכער  א פאסירט האט קערעסטיר, אין אנגעקומען איז ווען גענוי ַַָווייל

יענע אין געווען נישט בכלל איז דאן פונקט און ה"י, בחורים צוויי מיט ַעקסידענט

מיטגליד  "הצלה" איינציגער דער זייענדיג - ער און "הצלה", פון עסקן אן ַגעגענט

דעם  צוריקצוברענגען זכאי", ידי על זכות  "מגלגלין צום געווען זוכה האט - ָָדארט

ער  האט דאן ערשט ושנותיהם. ימיהם יאריך ה' בחורים, ביידע  פאר ַַָדופק

פאהרן  צו חשק  אזא אנגעכאפט פלוצלינג איהם האט עס פארוואס ַַַַַַָָָָפארשטאנען

אויבערשטען  דעם פון באשערט געווען איז עס ווייל יאהר, יענעם קערעסטיר ָקיין

בחורים. צוויי די ראטעווען ַצו

האט ה. ירושלים, אין קארלין פינסק ישיבה ראש זצ"ל, גראסמאן ישראל רבי ַַָָהגה"צ
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רבי  הרה"ק פון טיש צום טשאלענט א געברענגט אמאהל האט רב  א  אז ַַַַָָָדערציילט,

איד  א געזעסן שלמה'קען, רבי ביי "געסט" די צווישן איז טיש, ביים זי"ע. ַשלמה'קע

די  פאר ווי עסן צו ווייניגער איהם מ'גיט אז "עמפפינדלעך " זעהר געווען איז ַַָוואס

ערשטע די נעמען זיך זאל ער אז געהייסן שלמה'קע רבי האט אידן, ַַָָאנדערע 

א די אפארציע . געווארן איז עס און געווען, מקנא  אבער איהם האבן געסט נדערע  ַַָָָָ

איד ערשטער דער האט דארט. אידן די צווישן ˘ÈÂÙקריגעריי ÔÚÂÂÚ‚ Ë˘È� ÊÈ‡ ¯ÚÎÏÚÂÂ) ָָ

(Ï"Á¯ Â˙Ú„· עסן וועלן נישט מער זאל קיינער כדי טשאלענט, דעם אין ַָָאריינגעשפיגן

דעם  געברענגט האט וואס רב  יענעם פארדראסן שטארק האט דאס ַַָָָָָדערפון...

שלמה'קען: רבי געפרעגט האט ער און ָָטשאלענט,

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

געענטפערט: זוועהילער שלמה'קע רבי ָהאט

מ'טאר  אז דא , זיך  מ'לערנט סבלנות ! לערנען זיך מען קען טיש, אונזער ביי -ַָָ

אויבערשטען... דעם פון איז אלעס אז געדענקען מ'דארף בייזערן, נישט ַַַזיך

טשאלענט, טעפל א  פון געווארן פארלוירן זענט איר זאגן, צו געמיינט האט ַַָָָָער

טיש?! אונזער פון "לערנען" עפעס ווילט איר און

שלמה'קע: רבי צו געזאגט איד א האט ַַָָָאמאהל

תורה?... שטיקל א  "דורכטוהן" דא  מ'זאל ווען בעסער, געווען נישט וואלט דען צו -ַָָָ

געענטפערט: שלמה'קע רבי ָהאט

לתורה"! קדמה ארץ  "דרך  - תורה צו הקדמה" "די דורך , דא  טוען מיר -ָ

ווען  אויפזיכט די געהאט אליין האט זצ"ל שלמה'קע  רבי הרה"ק  אז ידוע איז ַַַָעס

ירושלים פון געגענט רא ïאïארט דער אין הויז זיין געבויט ‡¯·ËÚמ'האט ÈÂ· È„ ËÈÓ) ָָָ«

(ÏÈ‰ÚÂÂÊÓ ¯"ÂÓ„‡ ,Ï"ˆÊ ÚÏ'ÈÎ„¯Ó È·¯ ˜"‰¯‰ Ê"ÂÁ ,Ï˜È�ÈÈ‡ ÔÈÈÊ Ë¯ÈÙÚ‚�‡ Ë‡‰שלמה'קע רבי . »»

האט  מרדכי רבי ווען הויז. דאס בויען זאל ער אזוי ווי גענוי געזאגט איהם ַָָָָָהאט

געפרעגט  ער האט פענצטער, אריינשטעלן נישט איהם הייסט זיידע דער אז ַַָגעזעהן

געענטפערט: שלמה'קע רבי האט פענצטער, אריין נישט מ'לייגט פארוואס זיידן ַַָָדעם

הימל!... צום אפען זיין זאל עס דאך, אויפ'ן לייגן מיר וועלן "פענצטער" דעם -ַָָ

באקאנט איז „ÔÂÙ¯Ú)אויך ÔÚ�¯ÚÏÙ‡¯‡ ÒÚÙÚ ÔÚ�Ú˜ ¯ÈÓ ÔÂ‡ ,Â�È�È�ÚÏ Ú‚Â� ÊÈ‡ Ò‡ÂÂ) אז , ַַ»«»ַ

געקענט  מ'האט אז הייסט, דאס "פענצטער"... א ווי געווען איז הויז זיין פון טיר ַַָָדי

שליסל... א געהאט נישט האט טיר די אינווייניג. פאר קומט עס וואס אלעס ַַַָָָזעהן

געוואלט, האט עס ווער און אריינקומען, געקענט האט געוואלט, האט עס ַָָָָָווער

געהאט  האט שלמה'קע רבי וואס "בעלות" איינציגע די ארויסגיין... געקענט ַַָָָהאט

"ווילסט  אידן, אריינקומענדיגע  די געפרעגט האט ער וואס געווען איז הויז, ַָָאויפ'ן

דזשעם?"... מיט "ברויט אדער קאווע", ַַָאביסל
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געשלאפן  אמאהל איז ישיבה, חברון'ער דער אין געלערנט האט וואס בחור ַַָָָָא

זאל  ער שלמה'קען, רבי ביינאכט געבעטן האט ער און שלמה'קע , רבי פון הויז ַָָאין

ישיבה. אין לערנען גיין דארף ער ווייל אינדערפרי, אזייגער זעקס אויפוועקן ַַאיהם

אויפוועקן. נישט איהם קען ער אז געזאגט, אבער איהם האט שלמה'קע  ַָָָרבי

באמערקט  ער האט אינדערפרי, שלאף פון אויפגעוועקט זיך האט בחור דער ַָָָווען

אויף  שטייט שלמה'קע  רבי אז זעהענדיג גמרא . א ביי טיש ביים זיצן שלמה'קען ַַרבי

זאל  ער שלמה'קען רבי געבעטן ווידעראמאהל נאכט, קומענדיגע  די ער האט ַַָָָפרי,

ער  אז געענטפערט אמאהל נאך  שלמה'קע רבי האט אינדערפרי. אויפוועקן ַַָָָאיהם

אויפוועקן. נישט איהם קען

רבי  געזעהן ווידער און אינדערפרי, אויפגעשטאנען אליין בחור דער ַַאיז

האט  בחור דער דער ווען נאכט, קומענדיגע  די גמרא . די ביי זיצן ַָשלמה'קען

האט  שלמה'קע  רבי און אויפוועקן, איהם זאל ער שלמה'קען רבי ָָגעבעטן

דער  האט אויפוועקן, נישט איהם קען ער אז געענטפערט ווידעראמאהל ַַָָאיהם

געפרעגט: בחור

גמרא ... די ביי אינדערפרי שוין זיצט רבי דער אז דאך  זעה איך  -ַָ

און  בחור, דעם פאר דערלאנגט עס געלט, ארויסגענומען שלמה'קע  רבי ַַַָהאט

צוגעבנדיג: וועק-זייגער, א  זיך  פאר קויפן געלט דעם מיט זאל ער אז געזאגט ַַַָָאיהם

מ  א  אויפוועקן נישט קען איך אז - הנאה שפעטער האט ער כאטש ענטש. ַַָָ

איהם  מ'וועקט ווען מינוט ערשטער דער אין אבער אויפגעוועקט, איהם ָָמ'האט

איד! א  זיין מצער נישט קען איך  און צער... ער האט ַָאויף,

אראפלערנען  זיך  דארפן מיר אבער מענטשן... אויפוועקן יא  מיר קענען ַַַָָָאוודאי

צער  זיין צו גורם נישט נזהר געווען זענען צדיקים אמאהליגע די ווייט ווי ַָדערפון

איד. צווייטן א ַַפאר

און  מנהג זיין פון געווען משנה יא  שלמה'קע  רבי האט זאך, איין אויף ַַָָאגב ,

אויב געווען, איז דאס שלאפן... געזעהן איהם האט ער ווען מענטש א ַָָָאויפגעוועקט

שרייענדיג: יענעם, אויפגעוועקט קדושתו ברוב  ער האט "פרקדן", געלעגן איז ָיענער

אזוי"! נישט ַָ"מ'שלאפט

צו  פרייטאג מירון. אין שבת  אויף געווען זי"ע  שלמה'קע רבי הרה"ק  איז ַָָאמאהל

א ארומגעגאנגען איז מעשה, בשעת מערה. דער אין געשלאפן אידן זענען ַַַַָנאכט,

דעם  צו צוגעגאנגען שלמה'קע רבי איז קול. אויפ'ן הויך  תהלים געזאגט און ַָאיד

דער  האט דא. שלאפן מענטשן ווייל שטיל, תהלים זאגן זאל ער געבעטן און ָָָָָאיד,

צעפייערט זיך �‡ËÎאיד Âˆ ‚‡ËÈÈ¯Ù Ê‡ ÔÚ˜'‰ÓÏ˘ È·¯ ¯‡Ù "ÔÈÈÊ ¯È·ÒÓ" ÔÚ˜ ¯Ú Ê‡ ‚È„�Ú�ÈÈÓ)«««»«

(...ÔÙ‡Ï˘ Ë˘È� ÔÚÓ Û¯‡„: «»
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נאכט? צו פרייטאג שלאפט ווער -ַָָ

מינוט, איין ביז אבער געענטפערט, נישט איהם שלמה'קע רבי האט מעשה ָָבשעת

דער  ... מערה  דער אין טונקעל געווארן ס'איז און געïלאצט, "לוסטער" דער ַָָהאט

שלאפן... געלייגט אויך  זיך  האט ער און תהלים, זאגן אויפהערן געמוזט האט ָָָָאיד

בשעת שאלות , אויף ענטפערן פלעגט שלמה'קע  רבי הרה"ק אז באקאנט, איז ַַעס

"ישוב". א האבן דארף ער אז זאגענדיג מקוה, אין גע 'טובל'ט זיך  האט ַַַָָָער

מסביר  עס מ'קען אז שליט"א , הדור צדיקי די פון איינער געזאגט האט דעם ַָָאויף

קיין  שיף די אויף זייענדיג - געזאגט האט זי"ע שלמה'קע רבי הרה"ק  ווי לויט ָָזיין

אריין  ווארפט "ער אז זי"ע , מרדכי'לע  רבי הרה"ק אייניקל זיין פאר - ישראל ַַַַארץ 

ער  האט דערפאר זוועהיל... אין געפירט מ'האט וואס ים" אין רבי'סטווע  ַָָָדי

ער  האט "רבי'סטווע" די ווייל "וואסער", אין זייענדיג מקוה, אין נאר ַָָגעענטפערט

וואסער". אין "אריינגעווארפן ַַָָדאך 

האט  בית  בני זיין איידער אז העובדא, בעל דער דערציילט מיר האט ָָעס

דאס  ארויסנעמען מ'מוז אז געזאגט דאקטוירים די האבן קינד, א האבן ַַַַָָָָָגעדארפט

געפרעגט  האט יונגערמאן דער ווען מוטער. די פון לעבן דאס ראטעווען צו כדי ַַָָקינד

נישט  מ'זאל נאר טוהן, גארנישט מ'זאל געזאגט שלמה'קע רבי האט שלמה'קען, ָָָָָָרבי

טאג... אכטן אין ברית דעם ַַָמאכן

די  פאר געזאגט און שפיטאל אין צוריקגעקומען איז יונגערמאן דער ַַָָווען

זיינע פון אויסגעלאכט זיך  זיי האבן געזאגט, האט רבי דער וואס ַָָָָָדאקטוירים

זיך האט וועלכער שלמה'קע, רבי צו צוריקגעגאנגען יונגערמאן דער איז ַַָווערטער.

קינד  דאס אלזא , אפערירן. געלאזט נישט און ענטפער, פריהערדיגן זיין ביי ַַָָָָגעהאלטן

אז  געזאגט, האבן דאקטוירים די און שעה, מזל'דיגע  א אין געווארן געבוירן ַַָָָָאיז

געבורט. נאכ'ן טאג אכטן אין ברית דעם מאכן ַַָָמ'קען

איהם  האט שלמה'קע  רבי ווייל פארלעגענהייט, א  אין געווען איז יונגערמאן ַַַָדער

אז  זאגן דאקטוירים די און טאג, אכטן אין ברית דעם מאכן נישט זאל ער ַַַָָָָָגעזאגט

הערש  רבי גאון דעם פרעגן געגאנגען ער איז בזמנו... ברית  דעם מאכן יא ַַָמ'קען

געזאגט איהם פסח הערש רבי האט לעשות . מה כדת זצ"ל, פראנק  Ú¯פסח ˘Ë‡Î) ַָָ»

(ÌÈ„ÈÒÁ È„ ÔÂÙ ÔÚÂÂÚ‚ Ë˘È� ÊÈ‡:

די  האבן דא  רעדט... ער וואס ווייסט עס ווער געזעהן שוין דאך האסט דו -ָָָָָ

קינד דאס ארויסנעמען מ'מוז אז געזאגט �Ë˘È)דאקטוירים Ë·ÚÏ ÒÚ ÏÈÈÂÂ) צו כדי ַַָָָ

און  טוהן, אזוי נישט מ'זאל געזאגט האט רבי דער און לעבן, מוטער'ס די ַַָָָראטעווען

רבי'ן! דעם פאלגן זאלסטו גערעכט, געווען איז רבי "‡˙ÈÁÓדער ,Ô‚‡Ê Âˆ Ë�ÈÈÓÚ‚ Ë‡‰ ¯Ú) ָָ»»

("‡ÚÈÓ˜ ÈÁÓ˙‡Â ‡¯·‚.
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ברית דעם געמאכט נישט מ'האט און רבי'ן, דעם געפאלגט האט יונגערמאן ַָדער

נאכמיטאג שפעט טאג. אכטן Ë‡‚)אין ÔÚËÎ‡ ÌÚ�ÂÙ) פארפלאנטערונג א געווארן איז , ַַַָָָָָ

מ'וואלט  אויב  אפערירן. געדארפט עס מ'האט און קינד, פונעם קישקעס די ַָָָאין

אפערירן! געקענט נישט איהם דאך  מען וואלט אינדערפרי, ברית דעם ַָָָגעמאכט

ירושלים, אין באקאנט דערפון טייל א איז דערציילן, דא גייען מיר וואס מעשה ַַַָָדי

האט  וואס משפחה, זוועהילער די ביי נאר באקאנט איז מעשה די פון טייל א ַַַָָָָאבער

דערפון. ארא ïלערנען עפעס אוודאי זיך  קענען מיר אונז, פאר אויך השכל מוסר ַַַַָא

פאר  תשובות  געענטפערט און מקוה אין געווען איז שלמה'קע  רבי ווען ַַָאמאהל

אנגעפאלן, איהם איד ירושלים'ער א  איז אנגעפרעגט, איהם האבן וואס ַַָָָָמענטשן

א ביזט דו אז איינגערעדט דיר האט ווער נאריש?... זיך  מאכסטו "וואס ַַַַָָשרייענדיג:

¯Ï"Á)רבי?!". "˜ÈÏÙ" ‡ Ë‚�‡Ï¯Ú„ ÂÏÈÙ‡ Ì‰È‡ Ë‡‰ ¯Ú�ÚÈ Ê‡ ,Ë¯Ú‰Ú‚ Ï‰‡Ó‡ ·‡‰ ÍÈ‡). »«»«»«««

איש  מיט געשיקט ער האט מקוה, פון געקומען אהיים איז שלמה'קע  רבי ַָווען

צו  געלט, מיט קאנווערט דיקן א זצ"ל, ראטה אלי' רבי הגה"ח ביתו, ונאמן ַָָאמונו

רבי  פאר געזאגט ער האט דארט, פון צוריקגעקומען איז אלי' רבי ווען איד... ַָָָיענעם

ער  אז דערקענט מ'האט געווען... מחי' זיך האט ער אז געזעהן "מ'האט ַַָָָשלמה'קען,

געלט...". דאס האבן געדארפט ַָָָהאט

אלי': רבי צו געזאגט שלמה'קע רבי ָָהאט

האט  וואס ווייל, ישועה. א עפעס האבן דארף ער אז פארשטאנען האב איך  -ַַַַָָָָ

האט  דערפאר און הארץ, אויפ'ן עפעס איהם דריקט מסתמא  מיר? פון געוואלט ַַָָער

איהם  איך  קען איהם, פעהלט עס וואס געלט עס איז אויב אנגעשריגן... מיך  ָער

געלט. געשיקט איהם איך האב דערפאר העלפן ... אפשר ַָדאך 

ערשטן  שלמה'קע'ס רבי אין אליין. העובדא  בעל דער דערציילט האט מעשה ַָדי

הילולא, סעודת א  געווארן געפראוועט איז תש"ו, שנת  שביסוד" "יסוד ַַָָיאהרצייט,

ירושלים פון אלטשטאט דער אין ÚË¯Ú¯)אויך  Ú¯Ú„�‡ Ô˘ÈÂÂˆ) האט סעודה די בשעת . ַָ«ָ

געזאגט: און העובדא, בעל דער אויפגעהויבן ָזיך 

שלמה'קען! רבי ביי מופת מורא'דיגן א  געהאט אליין האב איך -ַַַָ

גרויס  א געהערשט ליידער האט שטוב  אין איהם ביי אז דערציילט, האט ער ַַָָאון

איז  ער איידער און בית, שלום זיין פאר געשאדט שטארק האט דאס ל"ע . ַַַָָדחקות 

זאל  ער אז זאגענדיג אנגעשריגן, שרעקליך  ווייב  זיין איהם האט מקוה, אין ַַָָָָגעגאנגען

געלט, דעם אן מקוה פון צוריקגעקומען איז ער ווען געלט. אן קומען אהיים ַָָנישט

אנגעקומען, ראטה אלי' רבי איז פלוצלינג טיר... געשלאסענע  א געטראפן ער ַָָָָָהאט

געלט. געברענגט איהם Ú¯און Ê‡ ,‰˘ÚÓ ¯Ú„ ÔÂÙ ˜ÏÁ Ô¯Ú„�‡ ÌÚ„ ËÏÈÈˆ¯Ú„ Ë˘È� Ë‡‰ ¯Ú)»««

(...‰ÂÂ˜Ó ÔÈ‡ Ô'Ú˜'‰ÓÏ˘ È·¯ Ô‚È¯˘Ú‚�‡ Ë‡‰»»
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א אז מעשה, די צו הוספה  א דערציילן שלמה'קע רבי הרה"ק  פון אייניקלעך  ַַַדי

זיך האבן מענטשן און מקוה, אין געגאנגען איז שלמה'קע  רבי ווען שפעטער, ַָָטאג

ענטפערן געוואלט נישט ער האט איהם, פאר געווען ˘È„�ÚË‚מזכיר Ë˘È� Ë‚ÚÏÙ ¯Ú) ַָָ

„ÂÓÚÈ ÈÓÂ" ,Ò�Ú‚¯‡ÓÂˆ Ï‰‡Ó‡ ,¯ÚËÚÙ˘ ÔÚÓÂ˜ Ï‡Ê'Ó Ë‚‡ÊÚ‚ ¯Ú Ë‡‰ Ï‰‡Ó‡ ,„Ï‡· Ô¯ÚÙË�Ú««»»»»«»»

("ÌÈ˘Â„˜ „ÂÒ· האט מארגן. קומען מ'זאל געזאגט שלמה'קע רבי האט טאג יענעם .ָָָָָָ

געפ  איינער אויפ'ן איהם געענטפערט יא  נעכטן רבי דער האט "פארוואס ַָָָרעגט,

געענטפערט: שלמה'קע רבי האט ָָארט?".

דעה  א  געהאט מיר האבן נעכטן בזיונות? נעכטיגע  די מען נעמט וואו -ַַָ

הימל... אין

אוודאי  און עניינים, שלמה'קע 'ס רבי אין השגה קיין נישט מיר האבן ַַָאוודאי

השגה, א  האבן יא  מיר דארפן ווארט, דעם אין אבער מקוואות, זיינע אין ַַָָָָנישט

די  און רפואה, ביליגסטע די איז "בזיונות אז בפומי', מרגלא  געווען איז עס ַָוואס

און  געלט, קיין נישט קאסט עס ווייל ביליגסטע, דאס איז עס רפואה". ָָטייערשטע 

דאס  - טייערסטע  דאס איז עס אבער גוף, פאר'ן יסורים קיין נישט ברענגט ַָָָעס

מחלות! ערגסטע  די פארטרייבן בזיונות ווייל - רפואה בעסטע די ַהייסט,

ידוע איז עס יום. בכל מעשים שלמה'קע, רבי ביי "שיטה" א  געווען איז ַָדאס

האט  ענוותנותו ברוב און מערבי, כותל צום גיין טאג יעדן פלעגט שלמה'קע רבי ַָָאז

כותל  ביים אריבערגיין פלעגן עס שנארערס. די נעבן אוועקגעזעצט דארט זיך  ַָָער

ווי  אזוי ארימאן, יעדן פאר ïיאסטער א  געבן אריבערגיין פלעגן וואס אידן ַַַַָהמערבי

פאר  געבן אויך  מען פלעגט שנארער'ס, די צווישן געזעצן דארט איז שלמה'קע ַרבי

האט  ער וואס פיאסטער דעם אוועקגעגעבן האט שלמה'קע  רבי און שלמה'קע... ַַָרבי

ארימאן  דער אמאהל האט אים. נעבן געזעסן איז  וואס ארימאן דעם פאר ַַַָָָָבאקומען

שלמה'קען: רבי געפרעגט

גענומען?!... עס איר האט פארוואס געלט, דאס נישט דארפט איר אויב  -ַַָָָ

געענטפערט: שלמה רבי ָהאט

זיין... מוותר געקענט נישט איך האב בזיונות , די אויף -ָ

חסיד  א געווען איז וואס ירושלים, יקירי די פון איינער דערציילט האט זה, ַָָמענין

געווען  מבייש שטארק  יענעם מען האט אמאהל זצ"ל. קרויזער זונדעל רבי הגאון ַַָָפון

זונדעל, רבי פאר אפרעדן זיך געגאנגען איד דער איז איהם, קעגן פאשקעווילן ַַַָמיט

ווייטער  האט - מתמיד גרויסער דער - זונדעל רבי בלוט. זיין מ'פארגיסט ַַָאז

צעשריגן: זיך  איד דער האט געענטפערט. גארנישט איהם און ָָגעלערנט,

הא איך  ווען אז רבי'ן? א  איך האב  וואס אויף האבן - נישט איך זאל ïעקל, א  ב ַַַָָָָָ

אïצורעדן? זיך  וועמען ַָפאר
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פון שיטה  די - ההילולא בעל של במשנתו
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געזאגט: איהם און לערנען, דאס איבערגעריסן זונדעל רבי ָָָהאט

קומט  דיך... פארשעמען מענטשן יענע  אז דאך זאגסט דו נישט... פארשטיי איך  -ַַַָָ

"מתנה"... א  גאר האסט דו און "ïעקל", דאס האבן זיי אז אויס, ַַָָָָָדאך 

סאךו. א  גאר מיטגעמאכט האט זצ"ל, אייזנער גד'ל רבי הגה"ח אז ידוע איז ַַַַָָעס

וועלט  צווייטע ביטערע  די אין פארלוירן ליידער האט ער לעבן. אין רח"ל ַָיסורים

א איהם האט אמאהל רח"ל. יסורים אנדערע און טאכטער, איינציגע  זיין ַַַָָָמלחמה

רבי  האט יסורים. פיל אזוי אויסהאלטן געקענט האט ער אזוי ווי געפרעגט, ַַַָָאיד

זיין  אויפקלערן איהם זאל ער געבעטן, יענער האט אמונה". "מיט געענטפערט, ָָגד'ל

אמונה. מיט געהאלטן זיך האט ער אזוי ווי ַַָכוונה,

שטאפער. א  מיט פלאש א  טיש אויפ'ן געשטאנען איז געשמועסט, האבן זיי ַַַַָָווען

זיין  אין פארמאכט עס פלאש, פונעם שטאפער דעם אראפגענומען גד'ל רבי ַַַַָָָהאט

געענטפערט, יענער האט שטאפער?". דער איז "וואו געפרעגט, יענעם און ַָָהאנט,

גד'ל: רבי פרעגט האנט". אייער אין שטאפער דעם דאך האלט איר הייסט, ַַָָָ"וואס

געפינען  ער וועט דרויסן, פון איד א  אריינקומען יעצט וועט עס אויב  -ַַ

שטאפער? ָדעם

ניין. אז געענטפערט, יענער ַָהאט

געפרעגט: ווייטער גד'ל רבי ָהאט

וועט  האנט, אין מיר ביי ליגט שטאפער דער אז וויסן וועט יענער אויב  און -ַַָ

זוכן? עס ער

אין  ליגט עס אז דאך  ווייסט ער ווייל ניין, אז געענטפערט, ווייטער יענער ַַָָהאט

האנט. ַאייער

געזאגט: גד'ל רבי ָָהאט

דער  אז געדענקט האב איך מלחמה. די איבערגעלעבט איך  האב  אזוי אט -ַַָָָ
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íéîù úàøé ïåô ïòâðàâòâñéåàææææïééæ ïåà , ©éã ïéà .íéîù úàøé óéåà ìâåñî æéà ïåéö

איהם  דארף איך מסתתר", א-ל אתה "אכן מיר. ביי באהאלטן דא איז ַַַָאויבערשטער

דא! דאך  איז ער ווייל זוכן, נישט ערגעץ  ָָאין

מענטש  א - געזאגט. ווייטער גד'ל רבי האט - געדענקען מיר דארפן דאס -ַַָָָ

דעם  זוכן גיין נישט ער וועט צימער, טונקעלן א אין דיאמאנט א פארלוירן ַַַַַָהאט

ווערן  צוריק  וועט עס ביז צואווארטן וועט ער נאר פלעצער, אנדערע  אין ַַַָבריליאנט

זיין  געפינען ער וועט דעמאלס אז ווייסט ער ווייל צימער, דעם אין ַָלעכטיג

עס  ביז צו ער ווארט לעכטיג", "ווערן וועט עס אז געדענקט איד א ווען ַַַַבריליאנט.

לעכטיג". "ווערן וועט

מיט  זעהט ער וואס דאס נאר גלייבט ער אז זאגט מענטש א  צחות, דרך ַַָָָָעל

דעם  ווייל שכל, קיין נישט האסטו אזוי, "אויב  חבר, זיין איהם זאגט אויגן. ַָָזיינע 

אויגן...". אייגינע  די מיט נישט אויך דאך מען זעהט ָשכל

קדושתז. די אז געזאגט, האט ירושלים, אב"ד זצ"ל, דושינסקי צבי יוסף רבי ַָָהגאון

אמוראים. און תנאים די פון קדושה די ווי געווען איז שלמה'קע, רבי פון היסוד

זצ"ל, שמואל'ביץ  חיים רבי הגאון וואס פעמים, כמה נאכגעזאגט שוין האבן ָָָָמיר

חז"ל די פון ווערטער די אויף געזאגט האט מיר, ישיבת Ë)ראש ,„"ÎÙ ¯"˜ÈÂ) אויפ'ן ָָ

·)ïסוק ,ËÈ ‡¯˜ÈÂ) אידן אז מיינען, געוואלט וואלט איך כמוני", "יכול תהיו", ַָָ"קדושים

קדושתי  אני, קדוש כי לומר "תלמוד אויבערשטער, דער ווי אזוי הייליג זיין ַקענען

מפרשים, די פרעגן קדושה. אייער פון העכער איז קדושה מיין מקדושתכם". למעלה

אזוי  זיין קען איד א אז אמינא , הוה א זיין בכלל קען אזוי ווי ליוצרו, יציר ַַַַַהידמה

כביכול? אויבערשטער דער ווי הייליג

און  שלמה'קען, רבי פון שכן א געווען איז וועלכער שמואל'ביץ , חיים רבי ַָהאט

געזאגט: געקענט, איהם האט ָָער

שלמה'לען רבי געקענט האט וואס דער -(¯ÚÏÈ‰ÚÂÂÊ) אין ïשט דעם פארשטייט , ַָָ

כמוני"! "יכול חז"ל, די פון אמינא הוה די

סעודת די ביי דערציילן פלעגט זצ"ל מלעלוב  מרדכי משה רבי הרה"ק אא "ז

די  ביי אנוועזענד געווען איז ער אז שביסוד", "יסוד שלמהק 'ע , רבי פון ַָהילולא

האט  ער הדסים. פון ריח א געשמעקט האט עס און שלמה'קע, רבי פון ַָָטהרה

זוועהיל  אין מנהג א  געווען איז עס צו משה, גדלי' רבי הרה"ק  דעם וועגן ַגעפרעגט

נישט  דא  "מ'האט געזאגט, משה גדלי' רבי האט טהרה... א ביי הדסים לייגן ַָָָָצו

צו  אויסגעדרייט זיך  האב  "איך געזאגט, זיידע דער  האט אויך  הדסים"... ָָָגעלייגט
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úéá" øòã èâòìô ,ïèééö òèùøò
ïåéö íåö ïééâ êéåà ïééìà ò÷àè "ìàøùé©©

.ò÷'äîìù éáø ïåô

ñò"äèéù" à ïãòøåöîåøà éàãë æéà©©©
:ò÷'äîìù éáø ÷"äøä ïåô

àéáø ÷"äøä ééá èâòøôòâ èàä ãéà ©¨
æéà ãéà øòèééååö à æà ,ò÷'äîìù©©
,õøàì õåç ïéà èìòâ ïòìîàæ ïøäàôòâ¨©
à øàâ èìòèùòâðòîàæåö èàä øò ïåà¨©¨©
,èâàæòâ ò÷'äîìù éáø èàä .èìòâ êàñ©¨¨
èàä øòðòé æà ñéåà èæééåå ñò æà©©¨
ïåô äáö÷ à ,ìäàîðééà óéåà ïòîåðòâ¨©

...øäàé ééøã¨

èàäèäòæ'î æà ,èâòøôòâ øòðòé ¨©
èðéãøàô èàä øòðòé æà êàã¨©¨©
èàä ...ïáòì íåö øäàé ïäòö óéåà¨¨
æéà ñò æà ,èøòôèðòòâ ò÷'äîìù éáø©
ïåà èðåæòâ ïåô ïåáùç ï'ôéåà ïòâðàâòâ©

øòãðé÷ òðééæ ééá úçðèàä ñò ñàåå)¨¨

(âéèëéø ñìà èìòèùòâñéåøà ò÷àè øòãééì êéæ. ©©©

ïáéøùòâ íäéà èàä ò÷'äîìù éáø¨
ãðòâìàô éåå,"÷éãö ãåñé" øôñá àáåî) ¨

(äô÷ ãåîò:

ìééåå"à ïàäøàô æéà êàæ øòãòé óéåà©©©©
ïåáùçä ìòá øòã ïåà ,ïåáùç
åö ìééåå ,ïòðòëòø åö éåæà éåå èñééåå©
ïåà ,úåéçîåî òñéåøâ à ïòî óøàã íòã©©

éøà èðòëòø ïòîïåà úåàðä òìà ïé ©©
èîòð ìá÷î øòã éåæà éåå èéåì ,íéøåñé©
éåæà .ïîòðøàô ñò ïò÷ ïåà ïäà ñò©©
êéæ ïåô èðåæòâ ,øòãðé÷ ïòî èðëòø êéåà
éã ïåô ïâòîøàô ïåà ,äçôùî éã ïåà©

ùèðòîççççíòìà íòã èéî øòáà .'åëå©
ïåô èðàä éã ïåà äøéçá à ïàäøàô æéà©©©©
òöðàâ ïééæ ïâééìåöðééøà ,ùèðòî øòã©©
,èøòùàá íäéà æéà ñàåå ùòðòùèéî©

."äùåã÷ éã ïéà ïééøà©

èéîéã ñàåå ñàã øò èùèééè íòã¨¨
ïâàæ ì"æç(:çë úåëøá)ìîò éðà" ¨

íäå ,øëù ìá÷îå ìîò éðà ,íéìîò íäå
,øòååù æéà ."øëù íéìá÷î íðéàå íéìîò
éåâ øòã êéåà èùéð èîå÷àá ïòã åö©

(ìéãáäì)à ,æéåä ñàã èâéðééø ñàåå¨¨©
èìàöàá êéåà êàã èøòåå øò ?èìàäòâ©¨©¨
ì"æç éã ïâàæ ñàååøàô ,èééáøà ïééæ øàô©©©¨¨
êéåà ?"øëù íéìá÷î íðéàå íéìîò íäå"
øàô øëù ïòîå÷àá ïãéà ,øò èâòøô©©

ריח  א  דא  מ'שמעקט אז געזאגט, אלע  האבן זיי און אנוועזענדע , אנדערע ַַַַַָָָָאלע 

הדסים". פון

מיך האט זיידע "דיין זאגן, מיר פלעגט זצ"ל ראטה אלי' רבי הגה"ח ָָָאויך 

Ë‰¯‰)געפרעגט È„ ÈÈ·)."הדסים פון ריח א שמעק איך ַצו

"וקנין ח. געלט יענעם'ס געשטעלט האט שלמה'קע  רבי ווי אנצואווייזן, כדאי ָָס'איז

ביתו"... ובני גופו בריאות "בנים, נאך לעצט, צום ָרכושו"
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ééæ ïåà ,èìòåå øòðòé óéåà úååöî íåé÷
?èìòåå øòã óéåà øëù ïòîå÷àá©

èàäøàô ,èøòôèðòòâ ò÷'äîìù éáø ¨©
ïåô ïáéøùøàô æéà ùèðòî ïãòé©
ìàæ øò å"ç øòö ìéôéåå äðùä ùàø¨
ïáàä ìàæ øò äàðä ìéôéåå ïåà ïáàä¨¨¨
èùéð èòåå øò áéåà .øäàé ï'ëøåã¨
íéøáã ïéà "ìîò" íòã ïâééìðééøà©
å"ç "ìîò" ïáàä øò èòåå ,äùåã÷áù¨
êàã êéæ ïò÷ øò ìééåå ,ïëàæ òøòãðà ïéà©©¨
êàã æéà .ìîò íòðåô ïòééøãñéåøà èùéð©¨
"ìîò" íòã ïâééìåöðééøà øòñòá ïéåù©
.úååöîå äøåú ,äùåã÷áù íéøáã ïéà
"øòö" ïééæ ïééøà èâééì ùèðòî øòã áéåà©
øò èàä ,íéîù úàøé ïéà ,äøåú ïéà¨
ñàã .ïëàæ òøòãðà ïéà øòö ïéé÷ èùéð©©¨

íäå íéìîò åðà" ïåô äðååë éã æéà
ïòäéî êéæ óøàã øòðééà øòãòé ,"íéìîò©

.èìòåå øòã óéåà

áéåàøòã èîå÷àá ñàåå óéåà ,éåæà©¨©
æà ,õåøéú øòã æéà ?øëù ùèðòî©
øò ñàåå íòã øàô øëù íäéà èéâ'î©¨
"ìîò" íòã ïáàä åö ïáéì÷òâñéåà èàä¨¨
éã æéà ñàã .äùåã÷áù íéøáã óéåà¨
ìá÷îå ìîò éðà" :ì"æç éã ïåô äðååë
øòæðåà øàô øëù ïòîå÷àá øéî ,"øëù©©
íðéàå íéìîò" ,éåâ øòã øòáà ,"ìîò"¨
óøàã "ìîò" ïééæ ìééåå ,"øëù íéìá÷î©
ñò èàä øò ïåà ,ïáàä éåå ééñ øò¨¨
øàôøòã ñàåå ,úåéîùâ óéåà èöåðòâñéåà¨©
ï'øàô øëù ïéé÷ èùéð íäéà ïòî èéâ©

"ìîò"èèèèìò øëù íéìá÷î åðà" .

ארום ט . מיט אז דערציילט, מאהל עטליכע  מיר האט זצ"ל מלעלוב אאמו"ר  ַַָָכ"ק

איז  און אנדזשעלעס, לאס אין אמאהל געווען ער איז צוריק יאהר ַַָָָפערציג

זצ"ל, אדלער אלעזר רבי הרה"צ רבי'ן, זוועהילער פונעם הויז אין ַַאיינגעשטאנען

אייניקל אן געווען איז רביצין זיין ÚËÎ‡Ë¯)וואס ‡ ÔÂÙ ¯ÚËÎ‡Ë רבי (‡ הרה "ק פון ַָ«»«»

יאהר. ניינציג און דריי געלעבט האט זי זצ"ל. ָָשלמה'קע

געווען  זי איז חתונה די נאך  אז זצ"ל, אאמו"ר כ"ק פאר דערציילט זי ַַָָהאט

דא די און רח"ל מחלה ביטערע  די מיט ל"ע געזונט נישט האבן שטארק  קטוירים ַָָ

פאר  געווען מזכיר זיך האט זי ווען לעבן. צום וואכן דריי נאר האט זי אז ַַָָָָָגעזאגט

זאכן: דריי טוהן געהייסן איר שלמה'קע רבי האט שלמה'קען, ַָרבי

יאהר. צוויי אויף צירינג די אויסטוהן (1ָ

קינד. א  קושן צו נישט זיך, אויף נעמען זאל זי (2ַָ

קינדער. אירע פון שמחות די אויף גיין צו נישט זיך, אויף נעמען זאל זי (3ָ

אירע אויסגעטוהן טאקע  האט זי אז זצ"ל, טאטן מיין פאר דערציילט זי ַַַַָָהאט

אירע אנגעטוהן זי האט יאהר, צוויי נאך געזונט. געווען איז זי און יאהר, צוויי ָָָָָצירינג
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זיידן  צום געגאנגען אמאהל נאך  זי איז רח"ל. איינגעפאלן שטארק איז זי און ַַַַָָצירינג,

יאהר, צוויי נאך  אויף צירינג די אויסצוטוהן באפוילן איר האט ער און שלמה'קע, ַָָָרבי

נישט  מער זי האט תליא ", בהא "הא אז זעהענדיג אז געזאגט, האט זי ַַָָָָאבער

יאהרן. אירע אלע צירינג, די ַָָאנגעטוהן

נישט  ציווי, צווייטן דעם אויך  איינגעהאלטן האט זי אז ַַַָזעלבסט-פארשטענדליך

קינד. איר קושן צו

יחידה, בת  איין געהאט האט זי אז דערציילט, זי האט קבלה דריטע די ַַָָוועגן

האט  יחידה בת  איר יחידה! בת  איר פון חתונה די צו געגאנגען נישט איז זי ַָאון

פון  סעודה מצוה בר די אין באטייליגט נישט זיך האט זי און יחיד, בן א ַַַָגעהאט

אייניקל! איינציגן איר

יאהר. 93 לעבענדיג ימים, אריכות צו געווען זוכה טאקע  האט ַָָזי

די  פון שמחות די צו גיין און צירינג, טראגן מען מעג אוודאי יאמר, ַָלדידן

רבי  אז איז, דערפון געדאנק  דער נאר ומוצלחת, טובה בשעה קינדער ַַָאייגענע 

געוויסע א  דא איז עס אז דערמאנט, שוין האבן מיר ווי געהאלטן, האט ַַַָָָשלמה'קע

ער  אויב  און מענטש, דעם פאר הימל פון פארשרייבט מען וואס הנאה פון ַַָָמאס

מער  אנדערע, צו זוכה ער איז הנאות , אומנויטיגע געוויסע  פון זיך צוריק  זיך  ַהאלט

הנאות . וויכטיגע

האט  יונגערמאן א אז דערציילט, זצ"ל ראטה אלי' רבי הגה"ח האט זה, ַַַָָָמענין

זיין  פארלוירן האט ער אז שלמה'קע, רבי פאר הארץ דאס אויסגעוויינט ַַַַָָזיך

זייגער �Ë˘Èגאלדענעם Ô„È‡ Í‡Ò ‡ Ô·‡‰ ÌÈÏ˘Â¯È ÔÈ‡ ÔÚÂÂ ËÈÈˆ ‡ ÔÈ‡ ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ Ò‡„) ָ»«»««

(ÔÒÚ Âˆ ËÈÂ¯· Ï˜ÈË˘ ‡ ÂÏÈÙ‡ Ë‡‰Ú‚ ער צו געפרעגט, איהם שלמה'קע רבי האט . ««ָ

יונגערמאן  דער האט הנאה". "איבערגעריסענע  אן געהאט לעצטענס ַַַָָהאט

רבי  האט דירה. זיין אין פירהאנגען נייע  געמאכט האט ער אז ַַַָָגעענטפערט,

געזאגט: איהם ָשלמה'קע 

פירהאנגען!... די ביי מאס די איבערגעטריבן האסט דו פארפאלן, -˜¯‡Ë˘ Ë‡‰ ¯Ú) ַַַָָ»«

(ÔÂÙ¯Ú„ Ë‡‰Ú‚ ‰‡�‰. «

געזאגט: אמאהל טאקע האט ַַָָָער

ח"ו, האבן זאל ער צער וויפיל השנה, ראש פון אנגעשריבן איז איד יעדן פאר -ַָָָ

פון  אויסצוקלייבן ברירה די האט ער יאהר. איבער'ן האבן זאל ער הנאה וויפיל ָָָָאון

מצטער  זיך  איז ער אויב זיין. זאלן הנאות זיינע  וואס און צער, האבן זאל ער ָָָָָוואס

צער  אנדערע פון איין זיך שפארט ער אז זוכה ער איז שמים, יראת און תורה ַַָאויף

בלייבט  זאכן, פוסטע פון הנאה האבן צו אויס קלויבט ער אויב  אבער ח"ו. ַָָויסורים

הנאות . אנדערע די אן ַָער
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הרבנית  הצדקנית(ËÂÊÓ˘˜‡)חמותי הרבנית מוטער, איר ווען אז דערציילט, ַשתחי'

און  מעוברת געווען איז זצ"ל, זוועהילער מרדכי'לע  רבי הרה"ק פון הטהורה מחברתו

געלט  געבעטן און שיך , נייע  קויפן געוואלט זי האט שיך, צעריסענע געהאט ַָָָהאט

געבן  געוואלט נישט איר האט שלמה'קע רבי שלמה'קע. רבי הרה"ק  זיידן ָָפונעם

געזאגט: נאר ָָגעלט,

בעזהי"ת . געבורט לייכטע  א  האבן וועסטו דעם, פאר -ַַָ

געהאט  נישט קינדער אירע פון איינעם קיין ביי האט זי אז דערציילן, זי ַַָפלעגט

דעמאלס. ווי געבורט לייכטע ַַָאזא 

נאר  זיידע, געטרייער א  און טאטע געטרייער א געווען שלמה'קע רבי איז ַַַַָאוודאי

ממע מ'איז אז געווען, איז "שיטה" הנאותזיין די מען באקומט הנאות , טייל פון ט ַַ

אופנים. בעסערע  אויף

מזוועהיל  אברהם רבי אדמו"ר כ"ק  דודי זוהן, איר דערציילט האט זה ָמענין

די  פון איינער שלמה'קע, רבי הרה"ק  צו אריינגעקומען איז אמאהל אז ַַַָזצ"ל,

רבי  ווען און שטוב, אין איהם ביי געדרייט זיך האבן וואס ארימעלייט ָָָירושלים'ער

האט  "דזשעם", מיט ברויט עסן וויל ער אויב געפרעגט איהם האט ָָשלמה'קע

"און  שלמה'קע , רבי איהם פרעגט עסן...". וועסטו "דזשעם געענטפערט, איד דער

פוטער, מיט ברויט וויל ער אז געענטפערט, איד דער האט עסן?", וועסטו ַָָוואס

שïייז-קלייט  אין געקויפט און ארויסגעגאנגען שלמה'קע  רבי איז אייער... ַַאון

דער  פרעגט עסן, נאכ'ן איד. דעם פאר איי אן געמאכט און אייער, און ïַַַָוטער

שלמה'קען: רבי איד

צוגעזאגט?!... פריהער מיר האסט דו וואס "דזשעם" מיט'ן איז וואס און -ָָָָ

איד  דער האט ווילסטו?" וויפיל "אוודאי, געזאגט, איהם שלמה'קע רבי ָָָהאט

געגעבן... איהם האט ער און גאנצע, דאס וויל ער אז ַַָָגעענטפערט,

אז  דערציילט, הנ"ל זצ"ל רבי זוועהילער דער פעטער, דער האט גיסא, ַָמאידך 

שלמה'קע רבי הרה"ק עלטער-זיידע דער האט יאר, 14 געווען אלט איז ער ַָָווען

געפרעגט  רעביצין, שלמה'קע 'ס רבי באבע, די האט ברויט. עסן צו געגעבן ַָאיהם

שלמה'קען: רבי

ברויט? דאס עסן ער זאל וואס מיט -ָָָ

געענטפערט: שלמה'קע רבי ָהאט

ציין... די מיט -

ענין: באותו לענין, מענין 

ישיבה  ראש זצ"ל, ליפקאוויטש יהודה מיכל רבי הגאון צו געברענגט האט איד ַָָא

כדי  ליפקאוויטש", "משפחת  אויפשריפט מיט'ן שילד, א  ד'פאניעוועזש, ַָָלצעירים
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äàðä åðì ùéù äî úìåæ ,áåèá äøéçáä
."åðì äáö÷ðù

èéîéã èùèééèòâ øò èàä íòã¨
íééá ïâàæ øéî ñàåå øòèøòåå¨¨
ãìð àìå ÷éøì òâéð àì ïòîì" ,ïòðòååàã©
éë" ,'äá çèáé øùà øáâä êåøá ,äìäáì
íà óàù ïéîàéå 'äá íãà çèáé øùàë
åéìà òéâé àì íåéä ìë ãåîòéå ãåáòé
äàåøù óàå ...åì áö÷ðù äîî øúåé
íéä úðéãîì òñð åäòø éë íéîòôì

åì óìçð éë úåéäì ìåëé ,çéìöäå øéùòäå
ùèðòî øòã áéåà ."øçà âåðòú ãòá
ïåà ïòèùøòáéåà íòã ïéà ïåçèá èàä¨
èòåå øò áéåà åìéôà æà èáééìâ øò©
èùéð øò èòåå ,âàè ïöðàâ à ïèòáøà©©©¨
øò áéåà êéåà ïåà ,èìòâ øòî ïòðéãøàô©
õåç ïéé÷ ïøäàôòâ æéà øáç ïééæ æà èäòæ©¨
ìàæ ,ïòååòâ çéìöî àé èàä ïåà õøàì¨¨¨
èàä øò æà ïééæ ïò÷ ñò æà ïñéåå øò©©
òâéèëéåå òøòãðà èéî èùéåèøàô ñò©©

ò"ì úåàðäéééé.

נישט  אבער האט יהודה מיכל רבי דירה. זיין פון טיר די אויף אויפצוהענגען ָָעס

מיכל  רבי האט איד, דעם פון פראגע  די אויף און שילד, די אויפהענגען ַָגעוואלט

געזאגט: ָיהודה

מען  וועט מארגן אויף אבער גוט... איז ליפקאוויטש" "משפחת שילד, דער יא , -ָָָָ

ממילא שילד... שיינעם אזא פאר טיר צובראכענע א נישט, פאסט עס עה, ַַַַַָָזאגן,

פאסט  טיר שיינע אזא פאר זאגן, מען וועט ארום, וואכן צוויי טיר. נייע א מען ַַַַַַַָָדארף

וועט  יעצט, פון חודש א אין ווענט. שיינע מאכן מען וועט ווענט, צובראכענע ַַָנישט

מיט  און טיר, שיינע  אזא מיט דירה א  אז נישט ïאסט עס זאגן, ווייטער ַַַַַָמען

מאכן  דארפן מען וועט 'באלאטעס'... צובראכענע  האבן זאל ווענט, שיינע  ַַַַַָָָאזעלכע

פאר  נישט, ïאסט "עס זאגן, מען וועט דעם נאך  מארמארשטיין. פון ַַַַַָָָ'באלאטעס'

בעסער  שוין איז מעבל"... שענערע  האבן מען דארף 'באלאטעס', שיינע ַַַָאזעלכע

ליפקאוויטש"... "משפחת שילד דעם אויפצוהענגען נישט ַָבאלד

אי. פארענטפערן צו זוועהילער, שלמה'קע רבי פון ווארט א  דא  טאקע איז ַַַַָָעס

זאגט משנה די ספרים. אין געברענגט ווערט וואס Â')סתירה ˜¯t ˙Â·‡) רבי" ָָ

והכבוד, והעושר, והכח, הנוי, אומר, יוחאי בן שמעון רבי משום יהודה בן שמעון

דארט  זאגט ווייטער לעולם. ונאה לצדיקים נאה והבנים, והשובע, והזקנה, ָָוהחכמה,

מנסיא בן שמעון Ë')רבי ‰�˘Ó ,Ì˘) כולם לצדיקים, חכמים שמנו מדות  שבע  "אלו

ובבניו". ברבי נתקיימו

דאך זאגט גמרא  די שווער, ˜‚:)איז ˙Â·Â˙Î) געווארן נסתלק איז רבי איידער אז ַָָָ

נהניתי  לא  "מימי געזאגט, און פינגער צעהן הייליגע  זיינע אויפגעהויבן ער ָָהאט
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דער  פון געהאט הנאה נישט קיינמאהל האב איך קטנה", באצבע אפילו הזה ַַָָמעולם

בן  שמעון רבי זאגט אזוי ווי איז פינגערל? קליין א פון הנאה די ווי אפילו ַַַָוועלט,

די  אז אויס, רעכענען חכמים די וואס מעלות אלע  געהאט האט רבי אז ַַַַָָמנסיא ,

זיי? פארמאגן ַָצדיקים

ï ארא קומט מענטש יעדער אז כוונה, די געזאגט שלמה'קע רבי הרה"ק ַַָָָהאט

ז  ער נפש עגמת וויפל און הנאה וויפיל קצבה, א  מיט וועלט דער האבן אויף אל ַָָ

אלע ווי קצבה זעלבע די מיט אראïגעקומען איז הקדוש רבינו וועלט. דער ַַָאויף

עולם  שום קיין פון געהאט הנאה נישט קיינמאהל האט ער וויבאלד נאר ַַָָָמענטשן,

הזה, עולם הנאות פון בחינה העכערע  א  אין געווען איז ער ווייל זאך , ַַהזה'דיגע 

דעם  פון הנאה די געדארפט נישט האט הנאה ער פון קצבה זיין אז אויס קומט ַַָ

געדארפט  כסדר איהם מ'האט ווייל השלימות, בתכלית  גאנץ, געבליבן אייביג ַַָאיז

דערפון, געהאט הנאה נישט ווייטער האט ער אז און הזה, עולם הנאות  נאך ַַָָגעבן

שמנו  ומדות מעלות  אלע  געהאט האט ער ביז מער, נאך  געגעבן איהם מען ַַָָָהאט

בצדיקים. חכמים

זצ"ל אברהם בית בעל הרה"ק ברענגט גיסא, Ù‡˙ÈÂ˜מאידך ˜ÂÒt Ô'ÙÈÂ‡ ,ı˜Ó ˙˘¯Ù)

(ÌÁÏ ÂÓÈ˘ ¯Ó‡ÈÂא ווי געזעהן אמאהל האט זי"ע  הקדוש טוב  שם בעל דער אז ,ַַַָָ

באמת אז געזאגט, טוב שם בעל דער האט פערד. א  אויף רייט יאהר 13 פון ַַָָָבחור'ל

צוליב נאר קעניג, אלס ווערן נתמנה באשעערט געווען בחור דאזיגן דעם פאר ַַַָָאיז

התמנות . יענע  פארלוירן ער האט פערד, אויפ'ן רייטן פון הנאה די פון שיכרות ַָזיין

עולם  וויפיל אליין, מענטש אין זיך  ווענדט עס אז אלעם, דעם פון מען ַַַזעהט

יוצא דעם מיט ער איז עבירה, אן פון איין זיך  האלט ער אויב האבן. זאל ער ַַָָהזה

וועלט. דער אויף באשערט איהם פאר איז וואס נפש" "עגמת  ַַָדי

וואס  קעץ די מיט געהאט, האט שלמה'קע רבי וואס עבודה די ידוע איז ַָָָעס

פישער  אברהם'לע  ר' הרה"ח הויף. אויפ'ן און הויז אין איהם ביי געדרייט זיך  ָהאבן

שלמה'קע רבי און קאץ, א  מיט געטשעïעט זיך אמאהל האט ער אז דערציילט, ַַַַָָנ"י

זיי... מיט טשעפען צו וואגן נישט זאל ער אנגעווארענט איהם ַָָָָהאט

געזאגט  שלמה'קע רבי האט ארומגעשלאגן, זיך  האבן קעץ צוויי ווען ַָָָָָאיינמאהל

יאהר  150 פון חצרות  רבי'שע צוויי פון איז דאס אז ז"ל, ראטה אלי' רבי הגה"ח ַָָָצו

האט  שלמה'קע  רבי און מחלוקת , א  זיי צווישן געווען איז עס וואס ַָָפריהער

נאר  דרקיעא, מתיבתא  אין געמאכט שלום שוין האבן אליין צדיקים די אז ַַַָָצוגעגעבן,

הזה... היום עד מנוחה נישט האבן ארום, און ארום "מאכערס" ÔÚ�ÚÊדי ˙ÂÓ˘� Ú¯ÚÈÈÊ) ַַַָ

(ÊÈÂ‰ ÔÈ‡ ÔÚ˜'‰ÓÏ˘ È·¯ ÈÈ· ËÈÈ¯„Ú‚ ÍÈÊ Ô·‡‰ Ò‡ÂÂ ıÚ˜ È„ ÔÈ‡ Ô¯‡ÂÂÚ‚ Ï‚Ï‚˙�. »»»
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øòãèìééöøòã ùøãî(á ,å"ëô ø"÷éå)æà©
,âðàìù íòã èâòøôòâ èàä ïòî¨©
ïùéååö âéãðòèù êéæ èðéôòâ øò ñàååøàô©¨
.øòãìòô éã ïåô ïöéðòøâ éã ,íéøãâ éã
àåä éðà" :èøòôèðòòâ âðàìù øòã èàä¨©
áàä êéà ,"íìåò ìù åøãâ éúöøôù¨
,èìòåå øòã ïåô ïöéðòøâ éã ïñéøòâôéåà
äåç èãòøòâåö áàä êéà ñàåå íòã èéî¨¨

.úòãä õò íòðåô ïñò åö

æéàèàä'î æà ,íòã ïéà äðååë éã©¨
,âðàìù íòã ïâòøô åö èðééîòâ©
èñãòø åã ,"øãâ" íåö åèñééâ ñàååøàô©¨
éã ïééæ õøåô ìàæ øò ùèðòî íòã ïééà¨

êééìâ èùéð èñééâ åã ïåà ,íéâééñå íéøãâ
ïäåè ìàæ øò íäéà ïãòøåöøòáéà ,åö¨
âðàìù øòã èàä ?ïééìà äøéáò éã©¨©
åøãâ éúöøôù àåä éðà" ,èøòôèðòòâ
èùéð êéî èôøàã øéà ,"íìåò ìù©
ïùèðòî ïãòøåöøòáéà éåæà éåå ïòðøòì©
åö éåæà éåå ïééìà ñééåå êéà ,úåøéáò åö©©
áàä êéà .èòáøà ïééî ïäåè©¨
ïåà ,úòãä õò íåö äåç èôåèùòâåö
èùéð æéà éæ æà ïäòæòâ èàä éæ ïòåå¨©
ïñòâòâ éæ èàä ,ïåôøòã ïáøàèùòâ¨¨
íòã ïñééøôéåà ï'ëøåã .úòãä õò íòðåô
åö èãòøòâøòáéà øéà êéà áàä øãâ¨

ì"çø ïâéãðéæàéàéàéàé.

דערציילן יא. צו עס כדאי אוודאי ס'איז אבער מעשה, די דערציילט שוין האבן ַָָמיר

אמאהל: ַָָנאך

מערבי כותל פון צוריקגעגאנגען איז שלמה'קע  רבי הרה"ק ווען Ú¯אמאהל Â‡ÂÂ) ַַָ

Ú'ÏÎÈÓ È·¯ ˜"‰¯‰ Ô„ÈÈÊ ÔÈÈÊ ÔÂÙ ÚÂ„È‰ ÔÂ‚È� ÌÚ„ ÌÈÈ‰‡ ‚ÚÂÂ Ô'ÙÈÂ‡ ÔÚ‚�ÂÊÚ‚ ÔÂ‡ ,‚‡Ë Ô„ÚÈ ÔÈÈ‚ Ë‚ÚÏÙ»«

(Ú"ÈÊ ¯Ú'·Â˘Ë‡ÏÊ זענען דארט ווייל שכם, שער פון וועג דורכ'ן גיין געוואלט ער האט , »ָָָ

האשפות, שער דורכ'ן גיין געוואלט אבער האט משמש דער פרויען. ווייניגער ָָָָדא

שכם, שער דורכ'ן געגאנגען זיי זענען למעשה, אראבער. ווייניגער דא  זענען עס ַַַָוואו

שטארקן  א געגעבן איהם און שלמה'קען רבי באפאלן טאקע האט אראבער אן ַַַַַַַַָאון

פלייצע . די אויף זעץ 

דאך זעהט רבי "דער שלמה'קע, רבי פאר געזאגט משמש דער האט ַָָָשïעטער

רבי  האט שכם". שער דורכ'ן גיין צו גוט נישט ס'איז אז גערעכט געווען בין איך ַַָאז

און  דאווענען ענדיגט איד א  אויב אז בקבלה, האט ער אז געזאגט, איהם ַַַַָָשלמה'קע

הימל. אין געווארן אנגענומען איז תפלה זיין אז סימן א איז זעץ , א באקומט ַַַַָָער

נשמה". דער אין זעץ  א ווי גוף, אינעם זעץ א ַַ"בעסער

ïסוק  דעם געטייטשט שלמה'קע  רבי האט Î)דעמאלס ,ÊÎ ˙ÂÓ˘)," זך זית "שמן ָָ

זעץ, א  מען באקומט - "כתית" שפעטער און געהעריג, ווי תפלה א  מ'דאווענט ַַַַַאז

הימל. אין שיינט תפלה די - "למאור" איז עס אז סימן א ַַאיז
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éàãååàäîçìî à ùèðòî øòã èàä ©¨©
øòáà ,òøä øöé ïééæ èéî¨
æà ,øòèùøòáéåà øòã ìéåå ñàã ò÷àè©¨©
èéî ïèìàä äîçìî ìàæ ùèðòî øòã¨©
èâðòøáòâ èøòåå ñò éåå ,òøä øöé ïééæ

÷åñt ï'ôéåà ùèééè à(èë ,áì úéùàøá) ©
íò úéøù éë ,êîù äéäé ìàøùé íà éë"
,øòååù æéà ."ìëåúå íéùðà íòå íéäìà
à ïòîå÷àá èùéð á÷òé èàä ñàååøàô©¨¨©©

"ìëåúå" ï'ôéåà ïòîàð(ìëéî ìùîì éåå), ¨
øòã ?ìàøùé - "úéøù éë" óéåà øàð¨
ïòîå÷òâééá æéà øò ñàåå êàã æéà ø÷éò¨¨
æà ,õåøéú øòã æéà ?åùò ìù øù íòã©
úåáéáç ø÷éò øòã æéà ïòèùøòáéåà íééá
éë" ìééåå øàôøòã ,ùèðòî íòã åö
ïééæ èéî ïâàìùòâ êéæ èàä øò - "úéøù¨¨

òøä øöéáéáéáéáé.

àøàô èìééöøòã ìäàîà èàä ãéà ©¨©¨©
èâòìô øò æà ,ò÷'äîìù éáø ÷"äøä©

,òååà÷ æàìâ à ,éøôøòãðéà ïãòé ïò÷ðéøè©¨©
...âðåèééö à èðòééìòâ èàä øò úòùá¨©
ïòðòæ øòãðé÷ òðééæ ïòåå øòáà̈
êåðéç áéìåö ,øò èàä ,ïñ÷àååòâøòèðåà©¨
÷"äôñ ïéà ï÷å÷ðééøà ïáéåäòâðà ,íéðáä¨©
èàä øò úòùá "úåááìä úáåç"¨
øòã .éøôøòãðéà òååà÷ éã ïò÷ðéøèòâ©
èùéð æéà'ñ" æà ,ïáòâòâåö èàä ãéà¨©

"âéã'úîà("úåááìä úáåç" ïòðøòì ïééæ)ìééåå ,
...øòãðé÷ éã áéìåö øàð ñò èåè øò¨

:èâàæòâ ò÷'äîìù éáø èàä¨¨

-ñò èñåè åã ìééåå ,âéã'úîà àé æéà'ñ¨
!íéðáä êåðéç áéìåö

ïéòîøòöéðùæéåå øòã èâàæòâ èàä ,äæ¨¨
"íééç éøîà" ìòá ÷"äøä éáø

÷åñt ï'ôéåà ,ì"öæ(à ,â øáãîá)íéðáå"
æà èâàæ ÷åñt øòã ìééåå ,"íäì åéä àì¨©
ùà" ïòååòâ áéø÷î ïáàä àåäéáàå áãð¨

האט  שלמה'קע  רבי אז ווערטער, עטליכע  נאך  שטייט צדיק " "יסוד ספר ַָָאין

נישט  עס איז ישועה, די באלד זעהט ער און דאווענען ענדיגט איד א  ווען ַַַָגעזאגט,

וועט  ער אז סימן א איז ח"ו, פארקערט זעהט ער אויב ישועה. א אויף סימן ַַַַַא

ווערן. ָגעהאלפן

שרייבטיב. זצ"ל גאון ווילנער דער וואס ידוע איז "ÌÈÏÚעס ‡¯˜�‰ ,ÚÂ„È‰ Â˙¯‚‡·) ָ

("‰ÙÂ¯˙Ïמלאך כל שאין הגנוז לאור זוכה פיו, את חוסם שהאדם ורגע רגע "כל

רעדן  פון מויל  זיין צוריק  האלט מענטש דער וואס  מינוט יעדע לשער". יכולים ַָוברי'

- באשעפעניש קיין וואס הגנוז, אור צום דערפאר זוכה ער איז נישט, מ'טאר ַַָָָוואס

הגנוז. אור דער איז עס גרויס ווי פארשטעלן נישט זיך  קען - מלאך א  ַַָאפילו

געזאגט: זצ"ל גאון סטייïעלער דער האט דעם ָָאויף

גערעדט, יא מענטש דער האט סוף צום אז ווערטער, גאון'ס פון איך זעה דא  -ַָָָ
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,èâàæòâ "íééç éøîà" øòã èàä ."äøæ¨¨
æéà "äøæ ùà" ïà ïòâðòøá ñàã æà©¨©
èùéð ïáàä ééæ ìééåå ,äøéáò ïà ïòååòâ©¨
ïèìàåå ééæ áéåà .øòãðé÷ ïéé÷ èàäòâ©¨
èùéð "ùà" øòã èìàåå ,øòãðé÷ èàäòâ©¨
êðçî êàã óøàã'î ìééåå ,"äøæ" ïòååòâ©¨
åìéôà æéà ,ñìàîòã ñàåå ,øòãðé÷ éã ïééæ
ïøàååòâ ïäåèòâ èùéð æéà ñò áéåà¨
ùèàë êàã ïòî æéà ,äîùì ïöðàâðéà©¨¨

øòãðé÷ éã êðçîâéâéâéâé.

נשבר  לב א  דורך - רעואל  בן  אליסף
באשעפער  פון פריינט  א מען  ווערט

כביכול

øòãøôñ ïéà èâðòøá ì"öæ à"ãéç
"êðà úîåç"ìâã ô"äò ,åðéúùøô)

(ïáåàø äðçî"íòåð éøîà" íòã íùá
ïåîã÷ä(àöéå úùøô)ïéà ÷åñt íòã óéåà ,

äøãñ øòâéèðééä øòã(ãé ,á)ïá óñéìà"

åàåå ìàøòáéà ,øòååù æéà ."ìàåòø
øò èøòåå ,èðàîøòã èøòåå óñéìà

"ìàåòã" ïá èðëééöàá(ú"ìã à èéî)ìéòì) ©©

(ãé ,à÷åñt øòã íäéà èôåø àã øàð ,¨¨
."ìàåòø" ïá

èâàæíéìâã éã ,"íòåð éøîà" øòã ¨
,íéøåëá éã øàô ïòååòâ ïòðòæ©
èàäòâ èàä øòèåî ïééæ ïåô øåëá øòãòé¨©
èàä, ïáåàø ,øåëá ñ'äàì .ìâã à©¨
èàä ,åöøòã áàâåö ïéà .ìâã à èàäòâ©©¨¨

ìâã à èàäòâ äãåäé êéåàæéà øò ùèàë) ©©¨

(øåëá à ïòååòâ èùéð,óñåé ,øåëá ñ'ìçø . ©

,íéøôà èáù ééá ìâã à èàäòâ èàä¨©©
à èàäòâ êéåà èàä ,ïã ,øåëá ñ'ääìá
æéà øò ñàåå ,ãâ ,øòðééà øòñéåà ,ìâã¨
èàäòâ èùéð èàä ,øåëá ñ'äôìæ ïòååòâ¨©
éã ïééæ àð÷î èðò÷òâ øò èàä .ìâã à©¨

פאר  ïיו". את שחוסם ורגע  רגע  "כל פאר שכר ער באקומט פונדעסטוועגן, ַַַָנאר

הגנוז! אור דעם - שכר ער באקומט איין, זיך האלט ער וואס מינוט ַַָיעדע 

און יג. קינדער איבערגעלאזט האט זי"ע  שלמה'קע  רבי הרה"ק אז באקאנט, איז ַַַָָעס

געווארן  איז וואס היינט ביז באקאנט נישט ס'איז וואס רוסלאנד, אין ַַַָָָאייניקלעך

ואכמ"ל. זיי, מיט

רבי  פאר הארץ דאס אויסגעוויינט זיך איד ירושלימ'ער א האט ַַַַָָָאמאהל

רבי  האט וועג. פון ïארא נעבעך איז קינדער זיינע  פון איינער אז ַַָָשלמה'קען,

האט  דעם, אין שולד א זיך אויף עפעס טרעפט ער אויב  געפרעגט, איהם ַָשלמה'קע

אנדערע די ווי אזוי ïונקט דערצויגן איהם האט ער ניין, אז געענטפערט איד ַַַָדער

געזאגט: איהם שלמה'קע  רבי האט ָָקינדער.

איז  באשעפער דער איהם. פון טראכטן אויפצוהערן מחויב  ביזטו אזוי, אויב  -ַַַ

קענסט  דו קינדער. אנדערע  און קינדער, אזעלכע  האט טאטע , א  טאטע, א דיר ַַַַַַַָפאר

איהם! פון מער נישט טראכט אבער איהם, פאר זיין ַַָמתïלל
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à èàäòâ ïáàä ñàåå íéøåëá òøòãðà©¨¨©©
.ìâã à èàäòâ èùéð èàä øò ïåà ,ìâã¨©©
èùéð éãë ,ïòååòâ øúååî øòáà èàä øò¨¨
íòã ïâòåå ïåà .ú÷åìçî à ïëàîåöðà̈©©
ïá" ïñééä åö ïòååòâ äëåæ øò èàä¨
òø" úåéúåà éã æéà ñàåå - "ìàåòø¥©
èðééøô øòèåâ à ïòååòâ æéà øò ."ì-à¥©
÷ðàãà ,ìåëéáë ïòèùøòáéåà íòã ïåô©©

.ú÷åìçî ïåô ïôéåìèðà ïééæ

ñìàãâ èáù èàä ,øàôøòã øëù ©©¨
ä"ò åðéáø äùî æà ïòååòâ äëåæ©
ïåô ÷ìç íòã ïéà ïøàååòâ ïîèð æéà¨
"ïåôñ ÷÷åçî ú÷ìç íù éë" ,ãâ èáù

(àë ,âì íéøáã).

øòãéã èùèééè ì"öæ "øôåñ íúç"
øòã ïéà - "ã÷ôä" ,äøåñî

èééèù äùøt øòâéèðééä(ð ,à)ã÷ôä"

"òùø åéìò ã÷ôä" ïåà ,"íéåìä úà
(å ,è÷ íéìäú),"øôåñ íúç" øòã èâàæ .¨

äøåú ïéà äìòúð èøòåå ÷éãö øòã ïòåå
èòåå øò æà ùùç à àã æéà ,äãåáòå¨©©
øòã èéâ ,å"ç úåàâ åö ïòîå÷åö
,ãâðúî à ÷éãö íòã øàô øòèùøòáéåà©©
.å"ç äåàâ åö ïòîå÷åö èùéð ìàæ øò éãë¨
úà ã÷ôä" ÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà¨
ééæ éãë ïåà ,íéåì éã óéåà áééä ,"íéåìä
,å"ç äåàâ ïéà ïøòåå ìùëð èùéð ïìàæ¨
ééæ øàô åö ìòèù - "òùø åéìò ã÷ôä"©
ééæ æà ïøòèù ééæ ìàæ ñàåå ,ãâðúî à©¨¨©
ïàã ïåà ,äåàâ ïéà ïìàôðééøà èùéð ïìàæ¨©©©

äìòîä íåøá ïáééìá ééæ ïìòååãéãéãéãé.

êéìðòì"öæ í"éøä éùåãéç øòã èâàæ¨
éøîàî "í"éøä éèå÷éì" øôñá àáåî)

(ø"úò úðù úåòåáù ,"úîà éøîà" 'ñî ,úåòåáù,
úåø úìéâî èðòééì'î ñàååøàô íòè à©©¨

רבי יד. הרה"ק  הקדשים קודש פונעם בית  נאמן דער זצ"ל, ראטה אלי' רבי ָהגה"ח

רבי  הרה"ק מיט געגאנגען אמאהל איז ער אז דערציילט, האט זי"ע , ַַַָָשלמה'קע

וואס  גילויים גרויסע די וועגן רבי'ן דעם געפרעגט און גאס, די אויף ַָשלמה'קע

איהם ביי ÚË¯ÚÂÂ¯)מ'זעהט Ú¯‡Ï˜ Ë‚‡ÊÚ‚ ÒÏ‡ÓÚ„ Ì‰È‡ Ë‡‰ ¯Ú) אורים אן איז רבי "דער , »»»»ַ

געענטפערט: שלמה'קע רבי איהם האט ָותומים?".

דער  שיקט דערפאר שמים. כבוד א  נישט איז הסתר איין, זיך  הער -ַַ

עס  אז אלע זעהען איהם דורך וואס איד, איין דור יעדן אין ï ארא ַַַָָאויבערשטער

וועלט! די אויף באשעפער א  דא ַַָאיז

געפרעגט אלי' רבי Ô‚Ú¯Ù...)האט Ë�Ú˜Ú‚ ÔÚÓ Ë‡‰ ÔÚ˜'‰ÓÏ˘ È·¯): ָ»

ותומים? אורים אן איז רבי דער -ַ

געענטפערט: שלמה'קע רבי ָהאט

אויב ווייל שר, א פון ï קא דעם אויף קרוין זיין ארויפלייגן נישט וועט קעניג, א -ַַַָ
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èðòééì'î øòãééà ,úåòåáù áåè íåé ïéà
ïéà ìééåå ,äøåú ïúî ïåô äùøt éã
ãåã éåæà éåå èìééöøòã èøòåå úåø úìéâî©
ïééæ ïåà ,ïøàååòâ ïøéåáòâ æéà ä"ò êìîä¨
íéëìî éã ïùéååö òâéöðééà éã æéà äëåìî
éã ìééåå ,âéáééà óéåà êùîð èøòåå ñàåå

èâàæ àøîâ(.æò-:åò úåîáé)àèàä'î æ ¨©¨
ä"ò êìîä ãåã óéåà ïôåøñéåà èìàååòâ¨
æéá ,å"ç ìä÷á àáì øåñà æéà øò æà©
ñò øòåå" èâàæòâ èàä éìàøùéä àøúé¨¨
ìàæ äëìä íòã ñéåà èùéð èâìàô¨¨
éåæà ,ãøòååù à èéî ïøòåå ïòëàèùòâ¨©©
ìàåîù ïåô ïéã úéá ïåô ìáå÷î êéà áàä¨

àìå éðåîò ,è'ð÷ñô ïòî æà ,éúîøä©
øòáà ."úéáàåî àìå éáàåî ,úéðåîò¨
èìàååòâ íäéà èàä'î ñàåå íòã áéìåö¨¨¨
êìîä ãåã æéà ,ìàøùé ììë ïåô ïò'ìñô
,êéæ ééá ïëàøáåö øäòæ ïòååòâ¨
øåñà" øùôà æéà øò æà âéãðòèìàä©©
õøàä ïééæ ñàåå ñàã ïåà" ."ìä÷á àáì¨¨©
,ïòëàøáåö âéãðòèù ïòååòâ íäéà æéà¨
éåàø èùéð øò æéà øòîàè âéãðòèëàøè©¨
à ïòååòâ íäéà æéà ñàã ,ìä÷á àáì¨©
èùéð øò æéà íòã áéìåö ìééåå ,äáåè
ïò÷ úåàâ êøåã ïåà ,úåàâ åö ïòîå÷òâåö
òìà éåå êøãë ,ïøéìøàô ñòìà ïòî©©©

איז  ער אז איינרעדן זיך ער וועט שר, פונעם ïקא אויפ'ן קרוין די לייגן וועט ַָער

מיר  אויף טשוואק!... א אויף קרוין? זיין קעניג דער לייגט וועמען אויף קעניג... ַָדער

"קרוין" זיין כביכול עולם של רבונו דער ‡Ì‰È)לייגט ÈÈ· ÔÎ‡Ê Ú�ÚÙ‡ Ô‰ÚÊ Ï‡Ê ÔÚÓ) ווייל »»«

"טשוואק"... א  בין ַָאיך 

ווערטער  דאזיגע די געזאגט האט שלמה'קע רבי אז צוגעלייגט, האט אלי' רבי ַָָָָאון

ער האט שïעטער, יאהר דריי-פערטל אז אמת , אזא  ‡ÈÏ')מיט כאילו (¯' געשïירט ַַַָָ

"טשוואק "! א - באדינט ַַָער

ביים  קינדער זיינע  שלאגן שטארק  פלעגט ירושלים, אין אלים גבר געוויסער ַַָא

האבן  זיי אבער פארטראגן, געקענט נישט עס האבן מתפללים אנדערע די ַַַָָָָדאווענען.

דאך האט שלמה'קע , רבי הייליגער דער דערויף. זיין צו מעורר איהם געהאט ַָָמורא

האט  באשעפער, איינציגער איין פארן נאר קיינעם, פון געהאט מורא  נישט ַָָאבער

אכזריות . אזא  מיט קינדער זיינע  שלאגט ער וואס דעם אויף געווען מעורר איהם ַַָָער

שלמה'קע: רבי אויף צולאזט זיך  יענער ָָהאט

ראש! בגילוי ארום זיך  דרייען טעכטער דיינע מוסר? מיר זאגסט דו -ַָ

חברה-מאן, דעם פאר געענטפערט גארנישט שלמה'קע רבי האט מעשה ַַָָבשעת

געזאגט: שלמה'קע רבי האט שïעטער, שעה האלבע  א ַַָָָאבער

טעכטער... קיין נישט האב איך -ָ
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ééæ ïáàä ,úåàâ øòééæ êøåã ñàåå ïâéðò÷¨¨
êìî ãåã øòáà ,äëåìî øòééæ ïøéåìøàô©¨

."íé÷å éç ìàøùé

óéåàøòã èâàæ èøà øòãðà ïà©©¨¨
éìë à ñàååøàô "í"éøä éùåãéç"©¨©
òìà ìééåå ,åëåúî øàð àîèî æéà ñøç¨©
øòáà ,êéæ øàô úåáéùç à ïáàä íéìë¨©©¨
òðòâééà ïéé÷ èùéð èàä ñøç éìë à©¨
ïåà éìë æéà øò ñàåå ñàã øàð ,úåáéùç¨¨¨
,éìë éã ïéà ä÷ùî éã ïééøà èñéâ'î©
- "åëåúî" øàð àîèî øò æéà øàôøòã©¨
øàð êàã æéà úåáéùç òöðàâ ïééæ ìééåå©¨¨

."åëåúî" éã êøåã

זיך - ומחר היום וקדשתם העם אל לך
שבועות  יו"ט צום בהכנה גרייטן 

ïéàïèìàä øéî ïòåå ,âòè òâéèöéà éã©
ïåô âàè ïâéìééä ïåà ïñéåøâ ï'øàô©¨
à ïëàî øéî ïôøàã ,äøåúä úìá÷©©©
,"äðåúç" òñéåøâ éã åö äðëä ì÷éèù

äùòð" èâàæòâ ïáàä ïãéà ïòåå¨¨
"òîùðååèåèåèåè.

úåòåáùíåé øòâéöðééà øòã êàã æéà¨
èâàæ ÷åñt øòã åàåå áåè¨

(åè ,èé úåîù)êéæ óøàã'î ."íéðåëð åéä"©
.äøåúä úìá÷ åö ïèééøâ

øòãáøò ,èâàæ ì"öæ "úîà úôù"¨
åö éãë äöî èùéð ïòî èñò çñô
,ïåáàéúì äöî úéæë íòã èëàðééá ïñò©
àæà èùéð øéî ïòðéôòâ úåòåáù øòáà̈©©
áøò ïòðøòì èùéð ìàæ'î æà ,êàæ©©¨
äøåú éã ïééæ åö ìá÷î éãë úåòåáù
æéà äøåú ééá ìééåå ,"ïåáàéúì"
äøåú åö äðëä òâéöðééà éã ,èøò÷øàô©

äøåúä ãåîéì - æéàæèæèæèæè.

øéîåö ïééæ åö äëåæ çëá éàãååà ïòðòæ©
óøàã'î øàð ,éåàøë äøåúä úìá÷¨©
ììtúî ïåà äðëä òâéøòäòâ éã ïëàî©

פארטאג,טו. שבועות אמאהל האט שלמה'קע רבי הרה"ק  אז מעשה, די ידוע איז ַַַָָָעס

ז"ל: ראטה אלי' רבי הגה"ח בקודש משמש זיין צו געזאגט השחר, עלות ַָָפאר'ן

לאמיר  קום, תורה. די זיין מקבל ווילן אידן צו הימל אין מען פרעגט יעצט -ָ

ונשמע"... "נעשה זאגן ָיעצט

געזאגט: האט זצ"ל רב  סאטמארער דער וואס נאכגעזאגט שוין האבן ַַָָָָָָמיר

הערן! אויך  מיר וועלן "ונשמע ", טוהן, וועלן מיר אויב  - "נעשה"

האט טז. אביב, תל אין הרי"ם חידושי דישיבת  משגיח זצ"ל, אייזנער גד'ל רבי ָהגה"ח

קיין  נישט האט ער אז געזאגט איהם האט וואס איינעם פאר געזאגט ַַַָָָָָָאמאהל

אז  מדרש, אין געפינען מיר ווייל טענה, גוי'שע  א איז דאס אז לערנען, צו ַַַָחשק

האבן  העולם, אומות די צו תורה די געבן געוואלט האט אויבערשטער דער ָָָווען
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'ø éáø øòâéìééä øòã éåå ,óéåøòã ïééæ
,èâàæòâ èàä ò"éæ øò'áåðîéø òìòãðòî¨¨
íåö ïòîå÷òâðà ïòðòæ ïãéà éã èðéæ æà©¨
ééæ æéá ,ïåéñ ùãåç ùàø ,éðéñ âøàá©
òëéìèò äøåú éã ïòååòâ ìá÷î ïáàä¨
øãñë ïãéà éã ïáàä ,øòèòôù âòè¨
ììtúî ïåà ,"äáø äáäà" èâàæòâ¨
ïééæ åö ìá÷î ïééæ äëåæ ïìàæ ééæ æà ïòååòâ©¨

äøäèáå äùåã÷á äøåú éãæéæéæéæé.

øòãèâàæ "ìàåîùî íù"øîåòá â"ì) ¨
(ù"ééò ,á"øòú úðùéã áéåà æà ,©

èâàæòâðà æðåà èàä äøåú(åè ,âë àø÷éå) ¨¨¨
,'åâå "úáùä úøçîî íëì íúøôñå"
ïéà èâéðééøòâ èøòåå ïãéà æà ïééæ æåî©
,æéà äìàù éã øàð ,âòè òâéèöéà éã¨
,ò÷àè êéæ èâéðééø ùèðòî øòã ìéôéåå©
íòã èàä øò æà øòëéæ æéà ñò øòáà̈©¨

.óéåøòã çë

øòãøéî ,ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà¨
éã ïééæ ìá÷î åö ïééæ äëåæ ïìàæ¨
ïåô âàè ïâéìééä ïñéåøâ íòã ïéà äøåú¨

.ïîà ,úåòåáù áåè íåé

די  תורה. די נעמען נישט קענען זיי פארוואס תירוצים פארשידענע געזאגט ַַַָָאלע 

אזוי  און זיין, מקיים נישט זיי קענען תרצח" "לא אז געענטפערט, האבן עשו ַַָבני

קיין  נישט זוכט איד א  טענה. גוי'שע א  איז נישט", קען "איך זאגן דאס ַַָָווייטער.

לערנען. צו נישט אויף תירוצים

ïוילן  אין אז זאגן, פלעגן מלחמה שרעקליכע די איבערלעבט האבן וואס אידן ַָָָדי

פאר  וואכן צוויי לערנען, צו מדרשים בתי די אין ארט אן טרעפן נישט מען ַַָָפלעגט

געווען  געשעפטן אלע  זענען תש"ח, שנת  ביז ירושלים, אין אויך שבועות. טוב ַיום

שבועות . טוב יום פאר'ן טעג די אין ַַַפארמאכט

"לב בעל הרה"ק רבי'ן גערער פונעם נאמען אין נאכגעזאגט שוין האבן ָָָָמיר

בתורה" ועסוק  בעסק ממעט "הוי זצ"ל, È"Ó)שמחה" ,„"t ˙Â·‡)זיך אויף הער .

דיך זעץ  - בתורה" "ועסוק לערנען, צום הכנות די מיט פיל אזוי זיין צו ַ"מתעסק "

לערנען! שוין

די  מיט צוגיין און "געשעפטן", אונזערע פארמאכן אויך  מעגן מיר יאמר, ַַלדידן

האבן  אידן ווען התורה, קבלת  פון טאג הייליגן גרויסן צום צוגרייטונג ָָגעהעריגע

ונשמע". "נעשה ָגעזאגט

זאגטיז. זצ"ל סאלאנטער ישראל רבי הגאון וואס נאכגעזאגט שוין האבן (ÂÓ·‡מיר ַַָָָָ

('˘ „ÂÓÚ ,"¯ÏÒ„ ·¯‰ Ï˘ Â˙�˘Ó· ÁÒÙ Ï˘ ‰„‚‰" ¯ÙÒ·דורות אונזערע אין אפילו "ווייל ,

או  תפלה א  אז ומנוסה, בדוק נישט איז זיך  קערט רוחניות  אין דשמיא  סייעתא  יף

ליידיג". צוריק
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àùð - úåòåáùä âç

דער  רוהט  שבועות  - ה' יבחר אשר במקום
באזונדער  איד יעדן  אויף כביכול באשעפער

øòãóéåà èâàæ ì"öæ "øôåñ íúç"¨
÷åñt íòã(æè-ãé ,æè íéøáã)

êãáò êúáå êðáå äúà êâçá úçîùå"
øùà äðîìàäå íåúéäå øâäå êúîàå
."'ä øçáé øùà íå÷îá ,'åâå êéøòùá
ùèééè øòã ,"øôåñ íúç" øòã èâàæ¨
à .èàèùðà ,æéà "íå÷îá" èøàåå ïåô©
"'ä åá øçá øùà" øòã æéà øäàé õðàâ©¨
øòã ,íìåò ãåñé ÷éãö øòã óéåà
èìééååøòãñéåà íäéà èàä øòèùøòáéåà¨
,íäéà óéåà äðéëù ïééæ ïòäåø ïëàî åö©
tàøà èîå÷ úåòåáù áåè íåé ïéà øòáà̈©¨
.ãéà ïãòé óéåà äùåã÷ä äðéëù éã
íòã èàèùðà ,"'ä øçáé øùà íå÷îá"
èäåø äðéëù éã æà ïñééåå øéî ñàåå¨©
,÷éãö íòã óéåà øäàé ïåô âòè òìà
äðéëùä úàøùä àã úåòåáù ïéà æéà¨

.ãéà ïãòé óéåà

èâàæøàôøòã æà ,"øôåñ íúç" øòã ¨©©
,øòîééá ìäåù ïéà ïòî èâééì

÷øñ éðìéà åìéôà(øòîééá òâéãééì)æîøî , ©
ñàåå éã êéåà - ïãéà òìà æà ,ïééæ åö©©¨
ïøòåå ,"÷øñ éðìéà" úðéçáá ïòðòæ
ïåô âàè íòã ïéà ïáéåäøòã êéåà¨

.äøåúä úìá÷

èéîàøîâ éã øò èùèééè íòã

(:çñ íéçñô)áéúé äåä àðéáøã äéøá øî
øî àøåîà øòã ,àúéðòúá àúù àìåë
øäàé õðàâ à èàä àðéáøã äéøá¨©©¨
éìòîå àéøåôå àúøöòî øáì ,èñàôòâ©
,íéøåô ,úåòåáù øòñéåà ,àøåôéëã àîåé
èøàã èâàæ .ùåã÷ä íåé áøò ïåà¨¨
à èñàôòâ èàä øò æà ,úåôñåú©¨©©

.íåìç úéðòú

èâòøôñàååøàô ,"øôåñ íúç" øòã©¨
à àé úáù ïéà ïòî èñàô©¨©
áåè íåé ïéà èùéð ïåà ,íåìç úéðòú
,"øôåñ íúç" øòã èøòôèðò ?úåòåáù
úøåú" øôñ ïéà èééèù ñò éåå èéåì
èâàæ àøîâ éã ñàåå íòã óéåà ,"íééç¨¨
à èàäòâ èàä ñàåå ùèðòî à æà©©¨¨©©
íåìç íòã ïééæ áéèî ìàæ ,íåìç ïèëòìù¨
à ïåô ãçô øòã .ïò'ðëåã íéðäë éã ïòåå©
íåìç øòã ìééåå øàôøòã êàã æéà íåìç¨©
à - "äàåáðá íéùùî ãçà" æéà©

.úåàéáð ïåô ÷ìç ìòèñâéöëòæ

ñòéã ïòåå æà ùåã÷ä øäåæ ïéà èééèù©
éã ñéåà èééøtù ,ïò'ðëåã íéðäë
,èðòä òøòééæ óéåà ìâéìô òøéà äðéëù
èøòåå éåæà ïåà ,íéàéáð éåå ïòðòæ ééæ ïåà©
.íéùùá ìèá íåìç íòã ïåô ãçt øòã

èâàæáåè íåé ïéà ,"øôåñ íúç" øòã ¨
æéà áéåà ,ãéà øòãòé ,úåòåáù
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øòã éåå øò èøòåå ,äøåú éã ìá÷î øò
èøòåå íåìç øòã ñàåå .àéáð øòèñòøâ¨
ïåà ,äàåáð ïåô "íéùùá ìèá" êàã¨
èùéð àðéáøã äéøá øî èàä øàôøòã©¨
à úåòåáù áåè íåé ïéà èñàôòâ©©

.íåìç úéðòú

èéî"øôåñ íúç" øòã èùèééè íòã
äúà êâçá úçîùå" :÷åñt íòã
øàô ïà èâàæ äøåú éã ,'åâå "êúáå êðáå¨¨©
ïééà ïéé÷ ,ìàøùé ììë ïåô íé÷ìç òìà©
ïééæ ïåô ïééæ ùàééî èùéð êéæ øàè ãéà¨
éë úøëæå" ?ñàååøàô .äøåú ïéà ÷ìç©¨
èñìàæ åã ,"íéøöî õøàá úééä ãáò¨
ïòååòâ åèæéá íéøöî ïéà æà ,ïò÷ðòãòâ©
èæéá åã ïåà äâéøãî òøòâøò ïà ïéà©
êéåà åèñðò÷ ,èøàã ïåô ïòîå÷òâñéåøà©¨
ïéà ïáééäôéåà êéæ ïåà ,ïòîå÷ñéåøà èðééä©
øòã ïåô åìéôà ,úåòåáù áåè íåé©

.äâøãî øòèñâéøòãéð

úåòåáùáåè íåé øòâéöðééà øòã æéà
èøòåå ïåôøòã âàè øòã ñàåå¨¨
èàä ñò .äøåú øòã ïéà èðàîøòã èùéð©¨
øäàé ïåô âàè øòãòé :íåèàã ïééà øàð¨©¨¨
ïåô âàè øòã æéà ,êéæ èééøâ ãéà à ïòåå©¨

.äøåúä úìá÷

איד  יעדער - כחדשים בעיניך  יהיו  יום  בכל
מקבל קען  מצב שוואכסטע די אין  אפי'

תורה די זיין

øòãïåô ò"éæ íåìù øù øòâéìééä
íòã óéåà ,èâàæòâ èàä àæìòá¨¨

ïâàæ ì"æç éã ñàååíéøáã é"ùøá àáåä) ¨¨
(æè ,åë,'åâå êåöî êé÷ìà 'ä äæä íåéä"

åá åìéàë íéùãçë êéðéòá åéäé íåé ìëá
íòã ïééæ ÷æçî èîå÷ ñàã ."åðúéð íåéá¨
êéæ ééá ïèëàøè èùéð ìàæ øò ,ùèðòî¨©
óéåà .äøåú åö ïééæ äëåæ èùéð ïò÷ øò æà©
èæéá åã áéåà åìéôà ,äøåú éã èâàæ íòã¨©
åã æà ïñéåå åèñìàæ ,èùéðøàâ à©¨¨©
íåé ìëá" .äøåú òééð à èðééä èñîå÷àá©©

."íéùãçë êéðéòá åéäé

êéìðò,"íùåáä úâåøò" øòã èâàæ¨
øòã èàä ñàååøàô©¨¨
ïìàæ ïãéà éã æà èëàîòâ øòèùøòáéåà©©¨
,äøåú ïúî øàô èëàð òöðàâ à ïôàìù¨©©©©
ïòîå÷òâtàøà æéà øòôòùàá øòã ïòåå©©¨
ïáòâ åö äìòî ìù àéìîô òöðàâ éã èéî©
øòã øàð ?ïãéà éã øàô äøåú òâéìééä éã©¨
øàô ïæééåå èìàååòâ èàä øòèùøòáéåà¨¨©
ãéà à áéåà åìéôà æà ,íìåò úåøåãì ïãéà©©©
éã ïééæ ìá÷î øò ïò÷ ,å"ç "èôàìùøàô"©¨
ïèëàøè èùéð ìàæ øò .ééðñàãðåô äøåú¨¨©
.ïùéååtà ñò ìàæ øò øàð ,øáò íòðåô¨¨¨

øòãíòã óéåà èâàæ "úîà úôù"¨
àøîâ øòã ïåô øîàî(:çô úù)

,äúôåç êåúá äðæîù äìë äáåìò"
øîàðù(áé ,à ù"äù)åáéñîá êìîäù ãò

øòã ,øò èâòøô ."åçéø ïúð éãøð
éã æà èñåàååòâ êàã èàä øòèùøòáéåà¨¨©
,éåæà áéåà ,ìâò íòã ïëàî ïìòåå ïãéà©©

ôøòèùøòáéåà øòã èàä ñàååøà©¨¨
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,éðéñ øä ãîòî ïöðàâ íòã èëàîòâ©©
ïòîå÷òâtàøà æéà ãåáëä àñë øòã©¨
"éðéñ øä ìò 'ä ãøéå" ,âøàá ï'ôéåà©

(ë ,èé úåîù)æà èñåàååòâ èàä øò áéåà ,¨©
ïâéãðéæ ãìàá ïìòåå ïãéà éãçéçéçéçé? ©

èâàæâéã'àøåî à "úîà úôù" øòã ¨©
øòã èàä úîàá ,èøàåå¨¨
ïìòåå ïãéà éã æà èñåàååòâ øòôòùàá©©
ïæééåå èìàååòâ èàä øò øòáà ,ïâéãðéæ¨¨¨
ïáòâ åö êéæ èðéåì ñò æà ,íìåò úåøåãì©
ïééà óéåà åìéôà ,ïãéà éã åö äøåú éã©
áéåà åìéôà ,ñòìà êéæ èðéåì ñò .âàè¨©©
!âàè ïééà øàð âéìééä ïééæ ïìòåå ééæ¨¨

ñàãìàæ ùèðòî øòã æà ,ãåîéì à æéà ¨©©¨
áàä ñàåå ,êéæ ééá ïèëàøè èùéð©¨¨
ìá÷î èðééä ïéá êéà ñàåå íòã ïåô êéà¨
êéà ìòåå ñðòâøàîåö áéåà ,äøåú éã¨
éåå ùèðòî øòáìòæ øòã ïééæ øòãéåå
éã ïééæ åö ìá÷î êéæ èðéåì ñò ?ïèëòð

.âàè ïééà óéåà åìéôà äøåú©¨

עיקר  דער איז אמונה  - אלקיך ה ' אנכי
תורה פון 

øéîøàô âòè éã ïéà èöòé ïòééèù©
êàð ïòééâ øéî ïòåå ,äøåúä úìá÷¨
ïåô äøåú éã ïòîå÷àá ìäàîà©¨©
éåå éåðòâ ,ìåëéáë èðàä ñ'øòôòùàá©©

,àìéîî .éðéñ øä ãîòî íééá ñìàîòã¨
ïéà ïééæ åö ïðåáúî êéæ èééö à ñò æéà©
èéî ïòîå÷òâøàô æéà ñàåå íòã¨¨
ïòðàèùòâ ïòðòæ ééæ ïòåå úåáà òøòæðåà©

.éðéñ âøàá íééá©

ïéàïòåå ,äòù òðòáéåäòâ éã
ïòðòæ ïãéà øòèðæéåè øòèøòãðåä
úåðëä òìà êàð ,èééøâ ïòðàèùòâ ïéåù©¨©
ïáéæ èìééöòâ ,èëàîòâ ïáàä ééæ ñàåå¨¨©
åàá äæä íåéá" ïòîå÷òâðà ïåà ,ïëàåå¨¨
,ïåéñ ùãåç ùàø ïéà ïéåù ,"éðéñ øáãî
èâàæòâ ééæ èàä ä"ò åðéáø äùî ïåà¨¨

äøåáâä éôî(àé ,èé úåîù)åéäú íúàå"
åéäå ...ùåã÷ éåâå íéðäë úëìîî éì

"éùéìùä íåéì íéðåëð(àé ,èé úåîù)éã ,
éã èéî ïéåù èééèù äðéëù òâéìééä
âøàá ï'ôéåà äìòî ìù àéìîô òöðàâ©©
èàä øòèùøòáéåà øòã øòáà ,éðéñ¨¨
òøòëòä ïãéà éã øàô èâàæòâ èùéð¨©
,"ïéæøã ïéæø" ,úåàìôð úåãåñ ,íéðéðò
úøùò éã ,'åâå êé÷ìà 'ä éëðà :øàð¨
ïåà ,úåéìëù úååöî ééæ ïåô ìééè ,úåøáãä

.úåé÷åç úååöî ééæ ïåô ìééè

ñàãøòã æéà ñàåå ,èøàåå òèùøò ¨¨¨
éåå ,æéà ,äøåú òöðàâ éã ïåô ø÷éò©
"êìîéìà íòåð" ÷"äôñ ïéà èééèù ñò

מתן יח. נאך  וואכן צוויי עגל דעם געמאכט אידן די האבן מדרש, אין דעה איין ַָָָלויט

טאג  פון סוף ביים עגל דעם געמאכט שוין האבן זיי אז אומרים יש און ַַָָתורה,

תורה. די באקומען האבן זיי ַָווען
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(åøúé úùøô)ìë úà íé÷ìà øáãéå"
øòã - "øîàì äìàä íéøáãä
òìà éã èâàæòâ èàä øòèùøòáéåà¨¨©
øòèùøòáéåà øòã èàä ñàåå ,øòèøòåå¨¨
øòã - "êé÷ìà 'ä éëðà" - ?èâàæòâ¨
æà ïò÷ðòãòâ åö æéà íòìà ïåô ø÷éò©
ïâéìééä ïéà äðåîà - ."êé÷ìà 'ä éëðà"

.ù"úé øòôòùàá©

,äðåîàïéà ììë øòèùøò øòã æéà
äðåîà èéî ïáééìâ åö ,äøåú
ïéà ïåà ä"á øòôòùàá íòã ïéà äèåùt©
èáééøù ù"àø øòã éåå ,úéèøt äçâùä

(åë úåà ,ïåùàø íåéì ,"íééç úåçøà")øòã æà ,©
éëðà" èéî ïáéåäòâðà èàä øòèùøòáéåà¨¨
,"íéøöî õøàî êéúàöåä øùà êé÷ìà 'ä
úàéøá éåå ,ñð ïøòñòøâ à èéî èùéð ïåà©
øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,õøàå íéîù
ø÷éò øòã æà ïòðøòì èìàååòâ æðåà èàä¨¨©
ú"éùä úçâùä ïéà ïáééìâ åö æéà
ïáàä ñàã ïåà ,èøt ïãòé óéåà úåéèøtá¨¨

.íéøöî úàéöé ééá ïäòæòâ øéî

øòãòãðòâìàô ñàã èáééøù ù"àø¨¨
,áì ìëá 'äá çåèáì" :ïåùì
íéé÷ú äæáå ,úéèøôä åúçâùäá ïéîàäìå
éë åá ïéîàäá ,íìùä ãåçééä êááìá
ìò åéðéòå ,õøàä ìëá úåèèåùî åéðéò
,úåéìë ø÷åçå áì ïçåáå ,ùéà éëøã ìë
êéúàöåä øùàá ïéîàî åðéàù éî éë
åðéà êé÷ìà 'ä éëðàá óà ,íéøöî õøàî
ïéà èùéð èáééìâ ñàåå øòã ."ïéîàî¨

ïéà ììëá èùéð èáééìâ ,íéøöî úàéöé
øòã .ä"á øòôòùàá íòðåô úåàéöî©
ïéà ïáééìâ ïåà ïåçèá ïáàä åö æéà ø÷éò¨
øòèùøòáéåà øòã æà ,úéèøt äçâùä©
ï'ôéåà êéåà ,ïòîòìà óéåà è÷å÷©
äæå" :ñéåà èøéô øò .ùèðòî ïèñðòì÷
øòã æéà ñàã ."äìåë äøåúä ìë ãåñé¨

.äøåú øòöðàâ øòã ïåô ãåñé©

áéåà,äðåîà ò'úîà èàä ùèðòî øòã¨
ñò ïòåå èùéð êéæ øò è÷òøùøòã
äðåîà ïééæ èéî ìééåå ,äøúñä à èîå÷©
øòã æà ,èáééìâ øò ïåà øò èñééåå©
øòã ïéà êéæ èìàäàá øòèùøòáéåà©©
óéåà ïà-èìàä øòôòùàá øòã .äøúñä©©¨
ñòìà ïåà ,òâø òãòé äçâùä ïééæ íäéà©
àìî ñàåå ,ä"á øòôòùàá íòã ïåô æéà©¨

.åãåáë õøàä ìë

éåæàéùåãéç øòã èùèééèòâ èàä ©¨
ò"éæ í"éøäéúôù" øôñá àáåî)

(àé úåà ,øäá 'øô ,"÷éãöïåô øòèøòåå éã
àøîâ øòã(:ç íéçñô)åì ïéàù éî ìë"

øòðééà øòãòé ,"äéàøä ïî øåèô ,ò÷ø÷
øòãà ãìòô ïéé÷ èùéð èàä ñàåå¨¨¨
äìåò ïåô øåèt æéà ,úåò÷ø÷ òøòãðà©
.äéàø ïáø÷ à ïòâðòøá ïåà ïééæ ìâø©
à ïòåå æà ,í"éøä éùåãéç øòã èâàæ¨©©
íòã ïåô ñàåå ,ãìòô à èàä ùèðòî¨©¨
ïééæ ïåà êéæ øàô äðåéç øò èäéö©
,ïèëàøè ìäàîà øò ïò÷ ,äçtùî©¨©
ìéçä úà éì äùò éãé íöåòå éçåë"
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ñàã èëàîòâ ïééìà áàä êéà ,"äæä¨©©¨
æà ìéôòâ ï'èéî èùéð èáòì øò .èìòâ©
ïøòåå ï'úåëøèöä òðééæ òìà©
.ïòèùøòáéåà íòã ïåô èìòèùòâåö

øàôøòãùøòáéåà øòã èàäøòè ©¨
äðùá íéîòô ùìù" èâàæòâ¨
- "'ä ïåãàä éðô úà êøåëæ ìë äàøé
,íéìâø ùìù òìà ïééæ ìâø äìåò ìàæ'î¨©
åö éãë ,úåëåñ ïåà ,úåòåáù ,çñt
èåè ñòìà æà ùèðòî íòã ïòðàîøòã©©
ïò÷ ùèðòî øòã ,øòèùøòáéåà øòã
øòã áéåà äñðøt ïáàä èùéð¨
ïåô ïìéåôàá èùéð èàä øòèùøòáéåà¨©
øòáà .äñðøt ïáàä ìàæ øò æà ìîéä©¨¨¨
à èùéð èâàîøàô ñàåå ùèðòî øòã¨©¨©
èùéð øò óøàã ,æéåä à øòãà ãìòô¨©©
ãìàáéåå ìééåå ,ìâøì äééìò åö ïòîå÷ðà̈©
,ãìòô øòãà æéåä ïéé÷ èùéð èàä øò¨¨
èäòæ ,äñðøt èéî êéæ èòùèåî øò ïåà
øò éåå ,ïòèùøòáéåà íòã âéãðòèù øò
øò æéà øàôøòã ïåà ,èìòåå éã èøéô©
äìåò" æéà øò ìééåå ,"äéàøä ïî øåèô"

.íééäøòãðéà êéæ ééá êéåà "ìâø

êéìðòì"öæ "øôåñ íúç" øòã èâàæ¨
(éë ä"ã .èöø ,á"ç ,úåùøã)óéåà

ïéà ïòîå÷òâðà æéà éîòð ïòåå ÷åñt íòã¨
íçì úéá(ë ,à úåø)ìà ,ïäéìà øîàúå"

øîä éë ,äøî éì ïàø÷ ,éîòð éì äðàø÷ú
,èâàæòâ èàä éîòð ,"ãàî éì é-ã-ù¨¨
øàð ,"éîòð" ïôåø èùéð øéà ìàæ'î¨¨

ìåëéáë øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,"äøî"
.ïáòì ñàã øòèéá èëàîòâ øéà èàä¨©¨
éåå íòã êàð ,"øôåñ íúç" øòã èâàæ¨¨
øàô ïáøàèùòâ ïòðòæ ïäéæ ééååö ñ'éîòð¨©
ãðòìò ïáéìáòâ æéà éæ ïåà ïâéåà òøéà
øéà èéî øàð ,èìòåå éã óéåà ïééìà ïåà©¨
èàä éæ æà èøétùòâ éæ èàä ,úåø ,øéðù¨©¨
èàä éæ ,å"ç âðåðòôàä òãòé ïøéåìøàô©¨¨
íòã óéåà øàð âðåðòôàä øéà èâééìòâ¨¨
øéà èðéåàåå íçì úéá ïéà ñàåå¨
ïòååòâ æéà øòëìòåå ,æòåá áåø÷ øòèðòàð¨
ãáëðå øù" à ïåà ,"ìéç øåáâ" à©©

."ìàøùéáà ïòååòâ æéà ,êìîéìà ,ïàî ñ'éîòð)©©

(æòåá ïåô øòèàô øòã ,ïåîìù ïåô øòãåøá¨

(.àö á"á)øòèñòååù à êéåà âéãðòééæ ïåà ,©
øéà èâééìòâ éæ èàä ,æòåá ïåô ãðé÷¨

.æòåá óéåà âðåðòôàä òöðàâ©¨

øéîéã ïéà èùéð øòáà ïòðéôòâ¨
éîòð æà ,úåø úìéâî ïåô íé÷åñt©
íéùð ìééåå ,æòåá èéî ïôàøèòâ êéæ èàä¨¨
.øòðòî òøòãðà èéî èùéð ïãòø úåòåðö©
ïãòø åö èëàøèòâ éæ èàä øòáéøòã¨©
èéî ïãòø ìàæ éæ æà ,éåøô ñ'æòåá èéî©¨
.øéà øàô ïâøàæ ìàæ øò ,æòåá ïàî øéà©¨¨©
,íçì úéá ïéà âéãðòîå÷ðà ,ìééååøòã¨
éåøô ñ'æòåá æà ïòðåôòâñéåà éîòð èàä¨©

ïáøàèùòâ æéà(.àö á"á 'éò)øòã éåå , ¨
èâàæ ÷åñt(èé ,à úåø)úéá äðàåáë éäéå" ¨

:é"ùø èâàæ ,"øéòä ìë íåäúå ,íçì¨
ìë äéîåä úéùòð - øéòä ìë íåäúå"
ìù åúùà øåá÷ì åöá÷úð íìåë ,øéòä
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ïåô ïùèðòî òìà ."íåéá åá äúîù æòåá©
éã åö ïòîå÷òâðòîàæåö êéæ ïòðòæ èàèù¨©
øèôð æéà ñàåå éåøô ñ'æòåá ïåô 'éåì¨

.âàè íòðòé ïøàååòâ¨¨

ãìàáéåååö ,âðåðòôàä òâéæàã éã êéåà ©¨¨
èàä ,éåøô ñ'æòåá èéî ïãòø¨
éæ ïòåå èùéðøàâ èéî èæàìòâñéåà êéæ¨¨
ïòðàèùøàô éîòð èàä ,ïáøàèùòâ æéà¨¨©©
óéåà ïæàìøàô èùéð øòî êéæ ïò÷ éæ æà©©¨
äøî éì äðàø÷" èâàæòâ éæ èàä ,æòåá¨¨
ñòìà ñàã ."ãàî éì é-ã-ù øîéä éë¨©
ìééåå ,äáåè øéà øàô ïòååòâ øòáà æéà¨©

èàä æòåá æà ïòîå÷òâñéåà æéà éåæà©©¨
ïåà ,éåøô à øàô úåø øéðù øéà ïòîåðòâ©©
ïåô èáòìòâ éæ èàä ,ïà ñìàîòã ïåô¨¨¨

.æéåä ñ'æòåá

êàðïøéåáòâ èàä úåø :íòã ïåô øòî ¨¨
éã ïáàä ïàã .æòåá åö ïäåæ à©¨
:éîòð åö èâàæòâ èàèù ïåô ïòéåøô¨¨
,ùôð áéùîì êì äéäå ... 'ä êåøá"
"úðîåàì åì éäúå ,êúáéù úà ìëìëìå

(æè ,ã úåø)íåö ïòðòæ âååéæ íòã ïåô ïåà ,
ïåà ãåã íéëìî éã ïòîå÷òâñéåøà óåñ©

çéùîä êìî øòã ïåà ,äîìùèéèéèéèé.

קריאתיט . פאר שבועות , יאהר יעדעס פלעגט זי"ע  פרעמישלאנער מאיר'ל רבי ַַָהרה"ק 

רבי  גאון מיט'ן ïאסירט האט מעשה ערשטע די מעשה. צוויי דערציילן ַָהתורה,

זצ"ל. ווערטהיימער שמשון

וועלכער  ווין, אין קיסר ביים שר חשוב 'ער א  געווען איז ווערטהיימער שמשון ַרבי

קיסר  דער האט אמאהל חכמה. שמשון'ס רבי פון האבן הנאה שטארק ַַָָָפלעגט

גלות ? אין לאנג אזוי אידן ליידן פארוואס שמשון, רבי ַַַָגעפרעגט

דערפאר  איז דאס אז קעניג, דעם געענטפערט ווערטהיימער שמשון רבי ַַָָהאט

געווען  נישט אבער איז קעניג דער אידן. צווישן שנאה און קנאה הערשט עס ָווייל

אויב אז אויפגערעגטערהייט, געזאגט איהם האט ער און ענטפער, זיין פון ַָָצופרידן

וועט  פראגע, זיין אויף ענטפער צופרידנשטעלנדן א  צושטעלן נישט איהם וועט ַַער

ח"ו. לאנד פון אידן די פארטרייבן ַַער

איהם  מ'האט און חלום", "שאלת א  געמאכט שמשון רבי האט נאכט, ַַַָָיענע

ריכטיגן  דעם קעניג פאר'ן געענטפערט טאקע  האט ער אז הימל, פון ַַַָגעענטפערט

ליידער  הערשט וואס שנאה קנאה צוליב גלות אין לאנג אזוי ליידן אידן אז ַַַָענטפער,

ענטפער. אנדערן אן קעניג דעם געבן נישט דעריבער דארף ער און זיי, ַַַצווישן

וואלד. אין פאנג א אויף משרתים זיינע  מיט ארויס קעניג דער איז ַַַַָצומארגענס,

באזונדער, פאנגען געגאנגען איז יעדער צעטיילט, זיך  זיי האבן וואלד, אין ַַַַָזייענדיג
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האבן  קיסר, דעם געזעהן נישט האבן משרתים די ווען שטונדען, עטליכע  נאך  ָָָאון

ïאלאץ . קעניגליכן אין צוריק  שוין ער איז מסתמא  אז פארשטאנען ַַַַַזיי

דער האט פון באמת ארויסקומענדיג און וואלד, אין געבלאנדזשעט אבער קעניג ַַָָָ

איז  עס ווען משרתים. זיינע  פון איינעם קיין געטראפן נישט ער האט ָָָדארט,

כדי  אריינצוגיין, וועלכן אין הויז א געזוכט קעניג דער האט נאכט, די ַַַַָצוגעפאלן

נאכט. די ַאיבערנעכטיגן

אליין  בלייבן וועלנדיג נישט און טייך , א צו אנגעקומען ער איז גייענדיג, ַַַָאזוי

האט  און קליידער, קעניגליכע זיינע אויסגעטוהן ער האט ַָָביינאכט,

אבער  הייזער, עטליכע  אין אנגעקלא ïט האט ער טיך. דעם ַַָָָאריבערגעשוואומען

איז  אריינלאזן. געוואלט נישט איהם קיינער האט מענטש, נאקעטען א ַַַָָָזעהענדיג

דער  אויף מזוזה א געפונען זיך  האט עס וואו הויז, אידיש א צו צוגעגאנגען ַַַָער

האט  ער כאטש טיר. די געעפענט איהם פאר האט בעה"ב אידישער דער און ַָָָטיר,

ווי  בעט, א  און טרינקען און עסן צו געגעבן איהם ער האט געקענט, נישט ַָאיהם

איר  פאר געזאגט און געהאט, מורא זעהר האט הבית 'טע  בעל די קליידער. ַַָָאויך 

נאכט? אינמיטן בארויבן דיך  קען וואס רויבער א  גאר גאסט דער איז אפשר ַַַַַָָמאן,

צו  נאכט, גאנצע א  וואך  בלייבן וועט ער אז צוגעזאגט אבער איר האט מאן ַַַַַַָָָדער

בא'גנב 'ענען. נישט זיי זאל מענטש דער אז  ַָהיטן

איז  עס ווייט ווי הבית , בעל אידישן דעם געפרעגט קעניג דער האט ָאינדערפרי

ווייטלעך, היבש איז עס אז געענטפערט איהם האט איד דער ווען ווין. ביז דארט ַָָפון

דער  האט עגלה. בעל א  באזארגן איהם זאל ער איד, דעם געבעטן קעניג דער ַַָָָָהאט

איהם  ער וועט רובל פערציג פאר און עגלה, בעל א  איז ער אז געענטפערט, ַַַאיד

ווין... קיין אïפירן ָקענען

בעל  פונעם געבארגט האט און באצאהלן, צו איינגעשטימט האט קעניג ַָָָָדער

ביינער. די דערווארימען צו זיך  כדי וועג, אויפ'ן ïטילי זיין אכסניא, בעל זיין ַעגלה,

עגלה, בעל דעם געבעטן קעניג דער האט ווין, הויïטשטאט דער אין ָָָאנקומענדיג

קעניגליכן  צום צופירן איהם זאל ער אריינגענומען, איהם האט וואס איד ַָָָדעם

ווייל  ïאלאץ , צום קעניג דעם פירן צו געהאט מורא  אבער האט איד דער ïַַַַַָָאלאץ.

קעניגליכן  צום נאענט צוצוקומען מענטשן סתם פאר סכנה גרויסע  א געווען איז ַַָעס

אז  געזאגט אבער איהם האט קעניג דער דערלויבעניש. סïעציעלע  א אן ïַַַַָָָָאלאץ,

ïאלאץ . צום צופאהרן זאל ער נאר האבן, מורא נישט זאל ַַָָָָָער

אנג  זענען זיי פון ווען אראïגעשïרונגען קעניג דער איז ïאלאץ , צום עקומען ַַַָָ

איד  דער האט וואגן. אויפ'ן אליין עגלה בעל אידישן דעם איבערלאזענדיג ַָָָָוואגן,

האבן  זיי ווען געווען גערעכט דאך  זענען בית  בני מיינע וויי, אוי זיך, ביי ַָָגעטראכט
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מער  נישט מסתמא איז ער ווייל גוי, דעם געטרויען נישט זאל איך  אנגעזאגט ָָָמיר

ער  נאר רייזע , דער פאר באצאהלט נישט מיר ער האט נאר נישט יעצט, גנב . א ַַַָָָָווי

ïעלץ ... מיין צוגענומען נאך  ָָהאט

איד  דעם געזאגט און באדינער, עטליכע ארויסגעקומען זענען מינוט  עטליכע ַַָָנאך

זיך און אריינגעקומען איז איד דער ïאלאץ . אין אריין איהם רופט קעניג דער ַַַַַאז

זעלבער  דער איז דאס אז איינגעפאלן גארנישט איהם ס'איז קעניג. פאר'ן ַַַָָגעשטעלט

געלעגער  א  און שïייז א געגעבן און אריינגענומען האט ער וועמען ַַַָמענטש

איהם, דערקענט ער אויב  געפרעגט איהם האט קעניג דער ווען ָאיבערצונעכטיגן.

דער  דאס איז ער אז קעניג, דער איהם זאגט ניין. אז געענטפערט איד דער ַַָָָהאט

דער  האט דערנאך  נאכט... פריהערדיגע די איהם ביי איינגעשטאנען איז וואס ַַָָָגוי

לוין  אלס נאר, גלוסט איהם וואס איהם ביי בעטן קען ער אז געזאגט, איהם ַַָָָקעניג

נישט  אבער האט איד דער איהם. מיט געטוהן האט ער וואס גוטס דעם ַָָָָפאר

באלוינונג. קיין קעניג פונעם נעמען ַָגעוואלט

ער  וואס באצאהלן געוואלט נאר געווען, מוותר נישט אבער האט קעניג ַָָָָָָדער

לעצטענס  ווי אזוי אז געזאגט, איד דער האט סוף צום איהם. פון בעטן נאר ַַָָָוועט

ער  גבול, משיג איהם איז וואס מענטש א שטאט זיין אין אריינגעצויגן זיך  ַַָָָהאט

אלס  פארקויפט ער וואס זאכן פארקויפט און וואגן זיין אויף מענטשן אויך  ַַַַָָפירט

האנדלען  צו איד יענעם דערלויבן נישט זאל ער קעניג, פונעם ער בעהט ïַָעדלער...

איד: דעם אויף צעשריגן זיך  קעניג דער האט ער... ווי סחורה זעלבע די ָמיט

און  גאלד פון אוצרות  מיר פון בעטן געקענט דאך האסט דו איינער! טיïש -ָָָ

עושר, גרויסן א  אין געווארן פארוואנדלט מינוט איין אין וואלסט דו און ַַַָָזילבער,

קאליע מאכט מענטש יענער וואס אינטערעסירט גארנישט דיך וואלט עס אז ַַַַָָָאזוי

געווען  מוותר האסטו ברודער, דיין פאר שנאה און קנאה דיין מיט נאר ïרנסה. ַָָדיין

נקמה  קליינע א  צוליב געבן, געוואלט דיר האב איך וואס לוין גוטן גאנצן דעם ַַָָָאויף

גבול! משיג אידישן דיין אין

געזאגט: איהם און ווערטהיימער, שמשון רבי גערופן קעניג דער האט ָָשïעטער

שנאת פון חטא  דעם צוליב  נאר אז גערעכט, געווען ביזט דו אז איך  זעה יעצט -ַַָ

גלות . אין לאנג אזוי אידן זענען ַַחנם

יום  פון טאג אין באזונדערס משמעות , סïעציעלע  א האט דערציילונג דאזיגע  ַַָָָדי

הדברות, עשרת די פון דיבור ערשטן דעם פון מען רעדט דא  ווייל שבועות, ָטוב

נישט  קען קיינער און אלעס, גיט אויבערשטער דער אז אמונה די אלקיך", ה' ַַ"אנכי

צווייטן. א  פון ïרנסה די ַצונעמען

געווען  איז דערציילט, האט ïרעמישלאנער מאיר'ל רבי וואס מעשה צווייטע ַָָדי
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÷éãöå'éçé åúðåîàá(ã ,á ÷å÷áç)èàä ,¨
ò÷'äîìù éáø ÷"äøä èâàæòâ¨
èáòì ñàåå ãéà à æà ,ò"éæ øòìéäòååæ©©¨
ìééåå ,"÷éãö" à ïééæ øò ïò÷ ,äðåîà èéî©
ïòðéã åö øòèëééì æéà ,äðåîà èàä'î æà©¨

.ïòèùøòáéåà íòã

איז רבש"ע דער - ומחר  היום  וקדשתם 
זיך פירט וואס  מענטש  דער מהנה 

בקדושה

øéîïòâðàâòâñéåøà èùøò êàã ïòðòæ¨©
ïåô èééöøäàé ïñéåøâ íòã ïåô¨
.ò"éæ øòìéäòååæ ò÷'äîìù éáø ÷"äøä

ïééæ,ì"öæ äùî 'éìãâ éáø ÷"äøä ,ïäåæ
èàä ãéà à æà ,èìééöøòã èàä©©¨
÷"äøä øòèàô ïééæ øàô èãòøòâtà êéæ¨©¨
ãéà øòèééååö à æà ,ò÷'äîìù éáø©©
,äùòî úòùá ïåà ,íäéà èòtòùè
éáø èàä .íòðòé ïèìàùòâ øò èàä¨¨¨

:èâàæòâ ò÷'äîìù¨

-ïéà çë ïñéåøâ àæà êàã èàä ãéà à©¨¨©©
øòã ïéà êàã åèñðò÷ .ìéåî ïééæ¨
åã æà ,ïùèðòá ïééìà êéæ èééö øòáìòæ©©
øéã ìàæ ñò æà ,ñéåøâ éåæà ïééæ èñìàæ¨©©¨
øòðòé ñàåå ïøéñòøòèðéà èùéð ììëá¨

!øéã èéî èòtòùè

øòãéã èâàæòâðà èàä øòèùøòáéåà¨¨¨
äøåú ïúî øàô ïãéà(é ,èé úåîù) ©

éáø ÷"äøä ."øçîå íåéä íúùã÷å"
,èâàæòâ èàä ò"éæ øòìéäòååæ ò÷'äîìù¨¨
éåå úåéúåà òáìòæ éã èàä "äNã÷"§¦¨¨
øòã æà ,æðåà èðøòì ñàã ."äùã÷"§¥¨¨©
éã èàä ,äùåã÷á êéæ èøéô ñàåå ÷éãö¨¨
èàä øò ïòåå òùø øòã éåå äàðä òáìòæ¨
,íìåò ìù åðåáø øòã .äøéáò ïà ïäåèòâ©
éã ÷éãö ï'øàô èéâ ,"úåàðää ìòá" øòã©
ìéãáäì éåå ,'ä úãåáò ïåô äàðä òáìòæ
.äøéáò ïà èåè øò ïòåå èàä òùø øòã¨©

איד  צווייטער א  אז מאיר'ל רבי פאר א ïגערעדט זיך האט איד א אליין. זיך  ַַַַַָָוועגן

איד, דעם געזאגט מאיר'ל רבי האט ïרנסה. זיין צו איהם נעמט און גבול משיג ָָאיז

ער  ווייל וואסער, אויפ'ן האנט דער מיט זעצט און טייך , פון טרינקען גייט פערד ַַַא

ער  און וואסער, טרינקען צו ïארא זיך  בייגט פערד א נאך  ווי וואסער אין ַַַַָָזעהט

טרינקען. וויל ער וואס וואסער דאס אויסטרינקען וועט פערד יענער אז מורא  ַַָָָהאט

אïשïיגלונג  אן ווי מער נישט איז "פערד" יענער אז נישט, זיך כאïט פערד ַַַָדער

איינעם. יעדן פאר וואסער גענוג דא  איז עס אז נישט זעהט ער אליין! איהם ַַַַָפון

אויסגעפירט: האט מאיר'ל רבי ָאון

געבן  דיר וויל ער איינעם? יעדן פאר גענוג נישט דען האט באשעפער דער -ַַָ

דיינס. איז וואס דעם פון אוועק עïעס נעמט עמיצער אז זיך  דאכט דיר און ïַַַָרנסה,
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שפיגעלט  שבועות  - יום חמשים  תספרו
הספירה ימי די פון עבודה די אפ זיך 
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ìééåå ,æðåà øàô âåðòâ ïòååòâ êéåà èìàåå¨©
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úåâøãî òëéåä åö ïòååòâ äëåæ ïáàä øéî¨
.øçáðä ãîòî íåö äðëä ïåô âòè éã ïéà

èáééøùíàå" :à"ãéç øòã íòã óéåà
íéîéá íãàä øøåòúé íà ,ïë
ìù øù÷ ,í"éøùå÷ä ìò áöð ,åìàä
úåìãúùäå úåãçàáå äåðòá ,àîéé÷
÷ôñ ïéà ,åúâøãî éôì äøåúä ïéáäì
,äìåâñ åì äùòé ,äéì àîéé÷ àúòùã
øòã áéåà ."íéîé øàùî øúåéå øúåé
ïåà ,âòè éã ïéà øøåòî êéæ æéà ùèðòî
,àîéé÷ ìù øù÷ à èéî ïà êéæ èãðéá øò¨©
èéî ïåà úåãçà ïåà äåðò èéî
èéåì äøåú éã ïééèùøàô åö úåìãúùä©
ñò æà èùéð ÷ôñ ïéé÷ æéà ,äâøãî ïééæ©
åö ïééæ äëåæ ìàæ øò ïôìòä íäéà èòåå¨
êàð ïôìòä èòåå ñò ,úåâøãî òñéåøâ¨
.øäàé ïåô âòè òøòãðà éã ïéà éåå øòî©¨
âç ùã÷úä ìéìá æà ,ñéåà èøéô ì"æ à"ãéç øòã)©

("íé÷ìà úáø÷ íøåâ ïîæä" ,úåòåáùä.

øòãèâàæ "áåè íåé úùåã÷"íéøîàî) ¨
('åâå äìò äùîå ä"ã ,úåòåáùìäùîå" ,

øòã èâàæ ñàååøàô ,"íé÷ìàä ìà äìò©¨¨
,ïéãä úãî ïåô íù øòã ,"íé÷ìà" ÷åñt
øòã ïòååòâ êàã æéà äøåú ïúî ééá¨
íéìåãâ íéãñç êì ïéà" ,ãñç øòèñòøâ
,ãñç úøåú ,äøåúä ìá÷ì äìòù äæî
,øòååù æéà êéåà ."åîì úã ùà åðéîéî
àø÷éå" ÷åñt øòã èâàæ êàðøòã ãìàá©¨¨
øòã êàã èâàæ ,"øîàì øää ïî 'ä åéìà¨¨
.íéîçøä úãî ïåô íù íòã àé ÷åñt¨

èøòôèðòæà ,"áåè íåé úùåã÷" øòã©
êéæ ïèìàä íé÷éãö©
éåå íòã êàð êéåà ïåà ,ïééì÷ âéãðòèù¨
òèñòøâ éã åö ïéåù ïëééøâøòã ééæ
øòééæ èéî êéæ ééá ééæ ïèëàøè ,äâøãî©
ééæ æà ,çåøä úåìôù ïåà úååéðò òñéåøâ©
åö èééøâòâåö èùéðøàâ êàð êéæ ïáàä¨¨¨
ä"ò åðéáø äùî ïë åîëå" .äøåúä úìá÷
ãéòî àø÷å ,ãåàîì ãò ïúåðò øáâ äéäù

åéìà(â ,áé øáãîá)åéðò äùî ùéàäå"
à ïòååòâ æéà åðéáø äùî ,'åâå "ãàî©

ñéåøâééá èëàøèòâ èàä ïåà ,åéðò øò¨©
èùéðøàâ êàð êéæ èàä øò æà êéæ©¨¨¨
ïåô äãåáò òöðàâ éã åö èééøâòâåö©
êéæ øò èàä øàôøòã ïåà ,äøåúä úìá÷©¨
ñàåå ïèééö òìà óéåà ïòååòâ øòöî©¨
êéæ èàä øò ïåà ïòâðàâòâëøåãà ïòðòæ©©¨
êéæ ïâéðééø åö èééøâòâåö èùéðøàâ êàð¨¨

.ïòèùøòáéåà íòã øàô©

èâðòøáæà ,"áåè íåé úùåã÷" øòã©
ò"éæ áø øòöéùtàø øòã¨
éã ïåô øòèøòåå éã èùèééèòâ èàä¨

ì"æç(.ã úéðòú)ïðáøî àáøåö éàä"
àçúøî à÷ã àåä àúééøåà ,çúøã
,êéæ èøòæééá ñàåå íëç ãéîìú à ,"äéá©¨
øò ñàåå äøåú éã áéìåö ñò æéà¨
åö ïëéìâòâ æéà äøåú éã ìééåå ,èðøòì

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,øòééô(èë ,âë 'éîøé) ¨
èâàæ ."'ä íàð ùàë éøáã äë àìä"¨
ãéîú àöåîù" ,áø øòöéùtàø øòã¨
äøåúäë íéé÷ àìù úåðåøñç åîöòá
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úåðåøñç âéáééà èôòøè øò ,"äåöîäå
ïòååòâ íéé÷î èùéð èàä øò æà ,êéæ ïéà©¨

.âéøòäòâ éåå äøåú éã

ñàãäùîå ,÷åñt ïåô äðååë éã æéà ¨
ïåô íù øòã ,"íé÷ìàä" ìà äìò
æéà äùî æà ïééæ åö æîøî ,ïéãä úãî©
øò æà ,ïééìà êéæ óéåà ñòë ïéà ïòååòâ©©
äãåáò éã åö èééøâòâåö èùéð êéæ èàä¨
,åîöò ìò ñòëá äéäù" ,äøåú ïúî ïåô
äúò ãò åçåøå åùôð úà ïéëä àìù
àø÷éå" ,"úàæä äãåáòäì øùëåî úåéäì
íòã óéåà ,"íéîçøä úãîá ,'ä åéìà
åö ïôåøòâ øòèùøòáéåà øòã èàä¨
úãî - 'éåä íù íòã èéî ,íäéà
íúéàø íúà" èâàæòâ ïåà ,íéîçøä¨
åö èðééî ñàã ,"íéøöîì éúéùò øùà¨
ïåô ñéåøà ïòðòæ ïãéà éã ïòåå ,ïâàæ¨©
úéìëúá ïòååòâ êàã ééæ ïòðòæ ,íéøöî¨
éôðë ìò íëúà àùàå" ,úåìôùä
õìà èäéìô ñàåå øòìãà ïà éåå ,"íéøùð©¨¨©

,óéåøà èîå÷ øò æéá øòëòä ïåà øòëòä©
,ñéô ïééà èéî "éìà íëúà àéáàå"
åòîùú òåîù íà äúòå" àìéîî
ïééæ ìá÷î øàð èòåå øéà áéåà ,"éìå÷á¨
ïøòä åö øòèééåå ïåà èðééä ïåô êéæ óéåà
øéà èòåå ,øòèøòåå ñ'ïòèùøòáéåà íòã
èòåå øéà ïåà ,"íéîòä ìëî äìåâñ" ïééæ
.ë"ò ,äøåú éã ïééæ åö ìá÷î éåàø ïééæ

åìéôàïéà øàð øøåòúð èøòåå'î áéåà ©¨
ïéåù æéà ,úåòåáù áåè íåé
éøîà" øôñ ïéà èééèù ñò éåå ,âåðòâ

"úîà(øîà ì"æ éáà ä"ã ,á"øòú úðù)óéåà
÷åñt íòã(á ,ä ù"äù)éáìå äðùé éðà"

ïâò÷èðà ,ä"ñù àéøèîéâá ä"ðùé ,"øò©
ãéà à ïòåå øäàé ïåô âòè 365 éã¨©
øòáà ,íùä úãåáò ïåô "èôàìù"¨¨
æéà ñàåå ,úåòåáù áåè íåé ïéà - "éáìå"¨
êéà ïéá - "øò" ,øäàé ïåô õøàä ñàã¨©¨

èùéð êéà óàìù ñìàîòã ,êàååëëëë. ©¨¨

געזאגטכ. האט זי"ע  רש"ב הרה"ק רבי ליובאוויטשער ˙¯�"·,דער ˙�˘ ˙"ÁÓ˘ ÌÂÈ) ַָָ

("ÌÂÏ˘ ˙¯Â˙" ¯ÙÒ· ‡·ÂÓ דעם זיידן זיין פון יד כתב  א  אין געזעהן האט ער אז ,ַַָ

נאכט  דער אין נישט שלאפט וואס דער אז פארזיכערט ער וואו זי"ע, צדק" ַַַָָ"צמח

שב טוב יום אויסגעפירט:פון האט רש"ב  דער און תורה. כתר צו זוכה איז ָועות,

זיידע  דער -("˜„ˆ ÁÓˆ" ¯Ú„)אזא פארזיכערט ער אויב און ïוסק , א  געווען ַַַַאיז

איז  שבועות , נאכט גאנצע א אויף איז וואס דער אז הלכה, ïסק  א  עס איז ַַַַַַָזאך ,

פארשלאפן". "ניט אבער איז עיקר דער תורה. פון קרוין די צו ַָָזוכה

איז  יונגערמאן א  ווי געזעהן שבועות אמאהל האט זצ"ל ברים חיים רבי ַַַָָהגה"צ

געזאגט: איהם ער האט  דאווענען, ביים ַַָָָ"פארשלאפן"
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זאל מען  זיין  מתפלל  - ויגדך  אביך שאל
התורה קבלת צו זיין  זוכה 

øòãïòî æà ,èâàæ ì"öæ "øôåñ íúç"¨©
,úåòåáù ïéà úåø úìéâî èðòééì
óéåà æîøî æéà ä"ò êìîä ãåã ìééåå

èâàæ àøîâ éã éåå ,äìôú(.çé äìéâî) ¨
äøåú ."äìôú äúàá ,ãåã àáù ïåéëå"
ïò÷ äìôú ïåà ,äìôú ïà ïééæ èùéð ïò÷¨
ïòðòæ ïëàæ òãééá .äøåú ïà ïééæ èùéð¨©

.ïøòãðà ï'èéî øòðééà ïãðåáòâ©

ïâòååïéà èééèù ,äìôú ïåô çë íòã
"êìîéìà íòåð" ÷"äôñúùøô óåñ)

(åðéæàäåøîàéå êéð÷æ êãâéå êéáà ìàù"
"êìéøáã)(æ ,áì íåã ,"êéáà ìàù" ,

ñàåå ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïèòá èñìàæ¨¨
øò èòåå ,"êãâéå" ,òèàè ïééã æéà øò©
äëøá ïåà òôù à øéã øàô ïééæ êéùîî©©
éåå ,ïâòøô åèñòåå ,ééà .äñðøt ïééã øàô©
æéà äìôú ïééî æà ïñéåå êéà ìòåå éåæà©©
èâàæ íòã óéåà ?ïøàååòâ èøòôèðòòâ¨¨
,ïáàä åèñðò÷ äéàø à ,÷åñt øòã©¨
ñàåå íé÷éãö éã êéåà ,"êì åøîàéå êéð÷æ"¨
"äîëç äð÷ äæ" ,"íéð÷æ" ïôåøòâðà ïøòåå¨

(:áì ïéùåãé÷)øéã øàô ïééæ êéùîî ïòðò÷ ,©
òøòééæ èéî úåáåè úåòtùä ïåà äñðøt
èñòåå åã ïòåå éàãååà êàã æéà ,íéøåáéã¨©
íåö ïöøàä ïôéè ïåô ïòðòååàã©©
éàãååà åèñòåå ,ä"á øòôòùàá©©

ïøòåå èøòôèðòòâàëàëàëàë.

געזעהן  אמאהל דען האסטו פארשלאפן. אזוי זיין צו טעם קיין נישט האט עס -ַַַָָָָ

חוïה? די אינמיטן שלאפן זאל חתן ַָָא 

שלמה", "הליכות  ספר אין געברענגט ווערט עס וואס נאכגעזאגט שוין האבן ָָָָמיר

ער  אז זצ"ל, אויערבאך  זלמן שלמה רבי הגאון צו געזאגט האט יונגערמאן א ַַַַַָָאז

שלאפן  ער וועט ביינאכט, שבועות וואך  בלייבן וועט ער אויב  אז זיכער אויף ַַַָווייסט

געזאגט: איהם זלמן שלמה רבי האט ָָָבייטאג.

זוהן  נישט קינדער דיינע זאלן ביינאכט, שבועות שלאפן וועסט דו אויב  אויך -ַָָ

"תיקון  זאגן המדרש בית אין גייסט דו אז זעהן דארפן קינדער די שלאפסט! דו ַַָָווי

שבועות". ליל

מלאכא. "א -ל אנגערופן ווערט אויבערשטער דער קצת , צחות בדרך זאגט וועלט ָָדי

זיך וועט וואסער, מיט פול איז וואס כלי א  מ'שטוïט אויב  ווי ïונקט ַַָרחמים",

א געבן נאר מ'דארף רחמים, מיט פול באשעפער דער איז אזוי וואסער, ַַַַַָאויסגיסן

קינדער. אידישע אויף רחמים אויס זיך  גיסט דאן תפלה, דורך "ïשטו"ַ

אויבערשטער  דער ווען תורה, מתן פון טאג אין אקטועל באזונדערס איז ַַָָדאס

רחמים" מלא "זקן בבחינת  געווארן נתגלה ¯ÂÓ)איז ÊÓ¯ ˘"˜ÏÈ). ָ
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óøàã'îíåö ïèééøâåö øòáà êéæ ©¨
øåà" øòã éåå ,ãîòî ïâéìééä

èáééøù ùåã÷ä "íééçä(â ,èé úåîù)ùéå"
íéã÷ú àì äùåã÷ä úðéçá éë ,úòãì êì
ïåô äðéçá éã ,"äúåà ïéîæîì àìà
ñàåå ùèðòî íòã åö øàð èîå÷ äùåã÷¨¨

.âéøòäòâ éåå åöøòã êéæ èééøâ

ñàãøòèøòåå éã ïéà äðååë éã æéà ¨
ì"æç éã ïåô(:çñ íéçñô)ìëä"

òìà ."íëì éîð ïðéòáã úøöòá íéãåî©
ïôøàã úåòåáù ïéà æà ,äãåî ïòðòæ©©

ãîòî ïâéìééä íåö ïèééøâåö êéæ øéî
ïòîå÷ èùéð èòåå ñò .äøåú ïúî ïåô
øàð ,àìéòìã àúåøòúà çëî æéåìá¨
ïâééìåö èæåî øéà - "íëì éîð ïðéòá"

åöøòã èðàä àáëáëáëáë. ©©

קען יאר יעדער - בקול יעננו  והאלקים
כריז די הערן  צו  שבועות  זיין זוכה מען

אלקיך" ה ' "אנכי

íé÷éãöèâàæ ÷åñt øòã :ïâàæ ïâòìô¨¨
øáãî åàá "àåää" íåéá ,èùéð
øäàé ñòãòé ìééåå ,"äæä" íåéá øàð ,éðéñ¨¨

דער כב. אז דערציילן פלעגט זי"ע  מבעלז מהרי"ד הרה"ק  נאכגעזאגט, שוין האבן ַָָָמיר

אין  אויסצורופן באפוילן אמאהל האט זי"ע, רימנוב פון מענדעלע ר' רבי ַַָָהייליגער

די  געווען מקיים נישט האט וואס דער אז המדרש, בית זיין אין שבועות טוב  ַָָיום

מיט'ן  בראש עולם, גאנצער דער איז המדרש. בית פון ארויסגיין זאל הדברות, ַַָעשרת 

המדרש. בית  פון ארויסגעגאנגען זי"ע, רב ַַָרא ïשיצער

און  ארט זיין פון אויסגעדרייט זיך  האט מענדעלע ר' רבי דער ווען ָָשïעטער,

באפוילן  ער האט המדרש, בית אין מנין א  געבליבן נישט איז עס אז ַַַָגעזעהן

הדברות עשרת  די זיין צו מקיים זיך, אויף מקבל איז וואס יעדער אז ַָאויסצורופן,

המדרש. בית  אין אריינקומען צוריק  זאל ווייטער, און יעצט ַָפון

צוויי  די מיט כוונה זיין אויפגעקלערט מענדעלע  ר' רבי דער האט ָָדערנאך 

הנפש חשבון פון טאג א דאך  איז שבועות ווייל ברענגטהכרזות, שלה"ק דער [ווי ַָָ

(ËÈ ˙Â‡ ,‰ÂˆÓ ¯� ,‰¯Â˙‰ „ÂÓÚ ,˙ÂÚÂ·˘ ˙ÎÓ)אז יעקב ", "תולעת ספר  פונעם  נאמען ַָאין

האילן" פירות על "בעצרת ÊË.)דערפאר  מען(¯"‰ מש ïט  השנה ראש ווי ïונקט  ווייל , ַ

מצב דעם  אויף  שבועות אין מען משïט  אזוי יאהר, קומענדיגן דעם  אויף הימל ַָאין

יאהר] פארלאפענעם דורכ'ן געלערנט מ 'האט  אזוי ווי תורה, ער פון האט דעריבער , ַַָָָָ

זאל  הדברות, עשרת  די געווען מקיים נישט האט וואס  דער אז אויסצורופן ַַָָָבאפוילן

איז  וואס דער אז געווען, איז הכרזה צווייטע  די אבער המדרש. בית פון ַַָָארויסגיין

ארי  צוריק  זאל הדברות, עשרת די זיין צו מקיים זיך  אויף עס מקבל ווייל ינקומען, ַָ

העתיד. על קבלה פון זמן א נאר עבר, אויפ'ן קרעכצן און וויינען פון זמן א  נישט ַַָאיז
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âøàá íåö ïãéà ïòîå÷ ,âàè íòã ïéà¨©
.äøåú éã ïééæ ìá÷î ,éðéñ

øòãïéà èâðòøá ì"öæ "ìàåîùî íù"
ìòá ÷"äøä ,ïèàè ïééæ ïåô ïòîàð¨©
éã ñàåå íòã óéåà ,ì"öæ "øæð éðáà"¨
éã èòåå âàè ïèùøò ïéà æà èâàæ àøîâ¨©¨
èàä ,éðéñ ïéà ïòîå÷òâðà ïòðòæ ïãéà¨¨
,èâàæòâ èùéðøàâ ééæ ä"ò åðéáø äùî¨¨
ïòðòæ ééæ ìééåå ,"àçøåàã àùìåç íåùî"

.âòåå ïåô èëàååùòâtà ïòååòâ¨©

èâòøôïòðòæ ïãéà éã ,"øæð éðáà" øòã
ãåîò ï'èéî ïòâðàâòâ êàã¨©
éåæà ïòååòâ èùéð æéà âòåå øòã ïåà ,ïðòä©
ñò æà àøîâ éã èâàæ ñàååøàô .øòååù©¨¨©

?"àçøåàã àùìåç" ïòååòâ æéà

èâàæéã ïòåå æà ,"øæð éðáà" øòã ¨©
,éðéñ ïéà ïòîå÷òâðà ïòðòæ ïãéà¨
,"äáäà úìåç" à ïòîå÷àá ééæ ïáàä¨©©
ïèøàååøòã èðò÷òâ èùéð êéæ ïáàä ééæ¨©
øòã èàä .äøåú éã ïòîòð åö¨
úîàá áàä êéà ,èâàæòâ øòèùøòáéåà¨¨
åéäú íúàå" èðééä ïâàæ èìàååòâ ïéåù¨¨
øòáà ,"ùåã÷ éåâå íéðäë úëìîî éì¨
,ïãéà éã ïåô äáäà òñéåøâ éã âéãðòäòæ
øòèùøòáéåà øòã èàä ,ïåöø øòééæ¨
èöòé ìéåå øò ìééåå ,èâàæòâ èùéðøàâ¨¨

.äáäà øòééæ ïäòæ

øòãèáééøù "ø÷é éìë"(ã ,èé úåîù)

"íéøùð éôðë ìò íëúà àùàå"

ïâàæ ì"æç éã ,'åâåï"áîøá àáåä ,úéæç ùøãî) ¨
(ééç 'ôøòã èàä øòäéøô æà©¨

ï'èéî ïãéà éã ïôåøòâðà øòèùøòáéåà¨
êàðøòã .øòèëàè ïééî - "éúá" ìåèéè¨¨
ïééî - "éúåçà" ïôåøòâðà ééæ øò èàä¨¨
ïôåøòâ ééæ øò èàä óåñ íåö .øòèñòååù¨
éìë" øòã èâàæ .øòèåî ïééî - "éîà"¨
æà æîøî æéà "éúá" ,àøåð øîàî à "ø÷é©©
äâøãî òøòðòì÷ à óéåà ïòðòæ ïãéà éã©

ìåëéáë øòôòùàá íòðåôøòèëàè à éåå) ©©¨

(ïèàè øéà ïåô øòðòì÷ æéà ñàååêàðøòã , ¨©¨
ïééî - "éúåçà" ïôåøòâ ééæ øò èàä¨
ïééà ïéà ïòðòæ ïãéà éã æà ,øòèñòååù©
ïåà ,øòôòùàá ï'èéî ìåëéáë äâøãî©
ïééî - "éîà" ïôåøòâ ééæ ïøòåå óåñ íåö
ìáç á÷òé àáùë êë øçàå" ,øòèåî
'ä åúåà äìòä ,ùìåùîä èåç åúìçð
,íà åúåà àåø÷ì ,åæî äìåãâ äâéøãîì
÷éãö êë ,úáä ìò úìùåî íàäù åîë
øòèùøòáéåà øòã ."'ä úàøéá ìùåî
òëéåä à åö ïãéà éã ïáéåäòâôéåà èàä¨©
èâéèìòååòâ øòèåî à éåå éåæà ,äâøãî©©
ïãéà éã ïáàä éåæà ,øòèëàè øéà óéåà¨©¨
úàøéá ìùåî ÷éãö" ,ìîéä ïéà çë à©
úëìîî" ïåô äðéçá à ïøòåå ééæ ."'ä©

.ìåëéáë øòôòùàá ï'ôéåà "íéðäë©

ñòøò'áåùèéãøàá øòã ñàåå òåãé æéà¨©
èáééøù ò"éæ áøúùøô ,"éåì úùåã÷")

(äìò äùîå ä"ã ,åøúé,äëåæ íãà íà äðäå"
ìå÷ä úà úåòåáùä âç ìëá òîåù
øòã áéåà ,"êé÷ìà 'ä éëðà ïéæéøëîù



ãî נשא - שבועות  - במדבר - קוואל פרשה ַדער

ïãòé ïøòä øò ïò÷ ,äëåæ æéà ùèðòî
ìå÷ íòã ,úåòåáù áåè íåé ïéà øäàé¨
,"êé÷ìà 'ä éëðà" ñéåà èôåø ñàåå¨
úà ïéëäì íãàä êéøö êéà ,àöîð"
òåîùì äëæéù úåáø úåðëäá åîöò
ìéôéåå æà ñéåà èîå÷ ,"ä"á÷ä øåáéã©
à èéî ïèééøâåö êéæ ùèðòî øòã óøàã©©
åö ïééæ äëåæ ìàæ øò æà ,úåðëä êàñ©©¨
ïòèùøòáéåà íòã ïåô ìå÷ ñàã ïøòä¨
íéëàìî úåááø íéôìà äîëù" ,ìåëéáë
úúøå äãòøå ìéç íéæçåà ùãå÷ éôøùå
ìéô éåæà ñàåå ,"êøáúé åúîéàî òéæå¨©
øòèðæéåè øòâéìãðòö ïåà øòèðòæéåè
à íåøà ééæ èîòð íéôøù ïåà íéëàìî©©
íòã øàô àøåî ïåô ,ãçt à ïåà øòèéö©©
éðá åðçðà ïëù ìëîå" ,ä"á øòôòùàá©
,ùèðòî øòã ñéååòâ éàãååà ïåà ,"íãà©
æéà ñò ïåà ,"ãáì íéîé 'âá éâñ àìå"
" ,âòè ééøã øàð íòã øàô âåðòâ èùéð©¨
àì äðùä ìë åîöò úà ïéëé íà åìéôàå
ïèééøâåö êéæ ìàæ ïòî åìéôà øàð ,"éâñ¨©¨
êéåà ñò æéà ,øäàé õðàâ à íòã åö©©¨

.÷"ìëò ,âåðòâ èùéð

éåæàéã ïéà "éðå÷æç" øòã êéåà èáééøù ©
éùôðå" ,øôñ ïééæ åö äîã÷ä
éúòîù éîåìçá éë 'é÷æç éðà éúòáùð
íòåðá úåøáãä úøùò øáãî íé÷ìà ìå÷

."íéøãìå õøàì äîîã ìå÷

èòååñò èàä ñàåå" ,ïâòøô ùèðòî à©¨¨
ïøòä ïòã ïò÷ êéà ."?øéî èéî

æà ,øòôèðò øòã æéà ?"êé÷ìà 'ä éëðà"©
ìàæ'î æà æðåà ïåô èùéð èøòãàô'î¨©¨
ìàæ'î øàð ,"éëðà" íòã "ïøòä" ùîî¨¨
øä ãîòî à ïééæ èééâ ñò æà ïáòìèéî©©
éã ïééæ èòåå ñò ,"êé÷ìà 'ä éëðà" ,éðéñ
.øäàé ñòãòé øàô èîå÷ ñàåå "äôåç"¨¨¨

ñò"éåì úùåã÷" ÷"äôñ ïéà èééèù
äòáøàá ä"ã ,úåòåáùä âçì íéøîàî)

(íé÷øôà ïòååòâ èùéð êàð æéà ñò æà©¨©
,øäàé ïøòãðà íåö êééìâ æéà ñàåå øäàé¨¨©¨
ñòãòé .úåòåáù ïéà äøåúä úìá÷ éáâì
.ïôåà ïøòãðà ïà óéåà ñò æéà øäàé¨©©

øòãèâàæ "úîà úôù",ä"ìøú úåòåáù) ¨
("ì"æç åáúëù åîë" ä"ãíòã óéåà

ïéà èøòåå úåòåáù áåè íåé øòã ñàåå¨
íåé" ïòîàð ï'èéî ïôåøòâðà ,äøåú øòã¨¨

ì"æç åáúëù åîë" ,"íéøåëéáäø"åîù)

(å ,ç"ëôíúàåáð åìá÷ íéàéáðä ìëù
,äðùå äðù ìëá ïë åîë ,éðéñ øäî
ìë äæä âçá ìàøùéî ãçà ìë ìá÷î

ù äî."äøåúá ùãçìå ïéáäì ãéúò
òìà æà ïâàæ ì"æç éã éåå éåæà è÷ðåt©¨©©
úåàéáð øòééæ ïòîå÷àá ïáàä íéàéáð¨©
,øäàé ïãòé êéåà éåæà ,éðéñ âøàá íòðåô©©¨
áåè íåé íòã ïéà ãéà øòãòé èîå÷àá©
ïééèùøàô èòåå øò ñàåå ñòìà ,úåòåáù©¨©
.øäàé ï'ëøåã äøåú éã ïéà ïééæ ùãçî ïåà¨

èâàææéà ñàã æà ,"úîà úôù" øòã ¨©¨
áø ïåô øòèøòåå éã ïåô äðååë éã

óñåé(:çñ íéçñô)äîë àîåé éàä åàì éà"
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,ùîî àîåé éàä" ."à÷åùá àëéà óñåé
."äðù ìëá äøåúä ïúéð åáù âçä äæ
øäàé ñòãòé æà æîøî æéà "àîåé éàä"©¨
øòãòé èîå÷àá ,úåòåáù áåè íåé ïéà©

.äøåú ïéà ÷ìç ïééæ ãéà

ñòøò'áåùèéãøàá øòã æà òåãé æéà©©
âàèééá úåòåáù èàä ò"éæ áø¨¨
:ïòðòååàã ï'øàô "êà÷" à èéî èâàæòâ¨©¨©©

-ï'èéî ïäòæ ïééâ êéæ ìéåå êéà
!ïâéãòáòì

ï'ëàðæà ,èâàæòâ øò èàä ïòðòååàã ¨©¨¨©
êøáéå" èâàæòâ èàä øò ïòåå¨¨
ï'èéî ïäòæòâ" êéæ øò èàä ,"ãåã¨

."ïâéãòáòì

ñàãïåà ,"äãåáòä ãåñé" øòã èâðòøá ¨
úàéø÷ øàô æà ,åö èéâ øò©©
éã ïòîòðîåøà èæåîòâ ïòî èàä äøåúä¨©

.øòëòìééì èéî äøåú øôñ

יעדער  - השמים לב  עד  באש בוער וההר
ברען א  מיט  אנהייבן מען  מיז עבודה 

óøàã'îïåô "øòééô" íòã ïèééøâåö ©
,ìùî êøã ìò .äøåúä úìá÷

åö øòñàåå tà èëà÷ ùèðòî à ïòåå©¨¨©
ìàæ ñò æà ïòî èøàåå ,òååà÷ ïò÷ðéøè©©©¨
ïòî è÷ðéøè êàðøòã ïåà ,ïìé÷tà êéæ¨¨

.òååà÷ éã©

øòãêéæ ïìòåå øéî æà ,æéà ìùîð©
,úåòåáù áåè íåé ïéà "ïëà÷"¨
÷ìç íòã åö ïééæ äëåæ ïòðò÷ øéî ïìòåå
ïãòé øàô èîéèùàá èøòåå ñàåå äøåúä¨©©
èöòé ïìòåå øéî áéåà .æðåà ïåô íòðééà
"æééà" ïééæ èòåå ,íòã ïéà "ïëà÷" èùéð¨

.øäàé ï'øòáéà¨

óøàã'îéã éåå ,åöøòã ïééæ ÷÷åúùî ©
åö ïòååòâ ÷÷åúùî ïáàä ïãéà¨
ïòðòæ ééæ ïòåå âàè íòã ïåô äøåú ïúî¨
ïáàä øéî éåå ,éðéñ âøàá íåö ïòîå÷òâ©¨
éáø ÷"äøä ïåô èâàæòâëàð ïéåù¨¨
èàä øò æà ,ò"éæ øò'áåðîéø òìòãðòî©¨
éã ïòåå ,ïåéñ ùãåç ùàø ïåô æà ,èâàæòâ¨©
æéá ,éðéñ øáãî ïéà ïòîå÷òâ ïòðòæ ïãéà
èééö òöðàâ éã ïãéà éã ïáàä ,äøåú ïúî¨©
äáäà" èâàæòâ ïåà ïòååòâ ììtúî¨
ïééæ åö ìá÷î ïééæ äëåæ ïìàæ ééæ æà ,"äáø©¨

äøåú éãâëâëâëâë.

אכג. ביי איידים אן געווארן איז זצ"ל סופר" "חתם פון תלמידים די פון ַַָאיינער

הרה"ק רב רא ïשיצער צום שבועות אויף געפאהרן איז ער און חסיד, ָָָראïשיצער

זי"ע . צבי נפתלי רבי

געפרעגט  איהם האט ער און סופר", "חתם ביים געווען שïעטער איז ער ָווען

ביים  געווען איז ער אז געענטפערט תלמיד דער האט שבועות, געווען איז ער ַָוואו
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ï'ôéåà÷åñt(èë ,ã íéøáã)øîùä ÷ø"
çëùú ïô ãàî êùôð øåîùå êì
øääå 'åâå êéðéò åàø øùà íéøáãä úà
øòã èâàæ ,"íéîùä áì ãò ùàá øòåá¨
íòã ïò÷ðòãòâ æåî'î æà ,ééçá åðéáø©
âøàá ï'ôéåà èðòøáòâ èàä ñàåå øòééô¨¨©
áéåà ìééåå ,äøåú ïúî ééá éðéñ
ïòî ïò÷ øòééô íòã èùéð è÷ðòãòâ'î
,ì"çø úåñøå÷étà åö ïòîå÷ äìéìç
ãáëðä ãîòîä ïéðò øéñéå çëùé íàù"
,ø÷éòá øåôëì àåáé åáìî àåää àìôðäå
ïëàî èòåå ñàã ."ùôðäå óåâä ïãáà äæå¨©
.äîùð éã èéî óåâ íòã å"ç ïøéìøàô©

øòãíòã óéåà èâàæ "úîà úôù"¨
ïâàæ ì"æç éã ñàåå(.äð ÷"á)éã æà ¨¨

ïòîå÷òâ ïòðòæ ñàåå úåçåì òèùøò¨
àøáåö ïòðòæ ,àéñäøôá,ïøàååòâ ïë ¨¨

ïòðòæ ñàåå úåçåì òèééååö éã øòáà̈¨
à èàäòâ ïáàä ,äòðöá ïøàååòâ ïáòâòâ¨¨©©
øòã :"úîà úôù" øòã èâòøô .íåé÷
éã èëàîòâ êàã èàä íìåò ìù åðåáø¨¨©

àñë ïéëøä" ,úåçåì éã ïåô àéñäøô
èàä ñàååøàô ,'åëå "øää ìò ãåáëä©¨¨
èéî èëàîòâ ñò øòèùøòáéåà øòã©
èàä øòèùøòáéåà øòã ?íåñøét àæà©©¨
ïééæ èòåå ñò áéåà æà èñåàååòâ êàã¨©
?ïøòåå ïëàøáåö ñò èòåå ,íåñøét àæà©©¨

èâàæíééá æà ,"úîà úôù" øòã ¨©
à èéî ïééâåö ñò æåî áééäðà̈©
,ïëàøáåö êéæ èàä ñò ãìàáéåå .íåñøéô©¨¨
úåçåì òøòãðà ïáòâòâ ïòî èàä¨©
èéî ïééæ æåî äìçúä éã øòáà ,äòðöá¨

."êà÷" à èéî ,íåñøéô à©©¨

æéà'ñøòã ñàåå ï'øæç'åöøòáéà éàãë¨
èâàæ ùåã÷ä "íééçä øåà"¨

÷åñt ï'ôéåà øòèøòåå òâéã'àøåîúåîù)

(à ,èéäæä íåéá 'åâå éùéìùä ùãåçá"
"íéãéôøî åòñéå ,éðéñ øáãî åàáãëãëãëãë.

øòã æà ,"íééçä øåà" øòã èâòøô©
ìééåå ,øãñ ï'èéåì èùéð èãòø ÷åñt
åòñéå" ïòååòâ êàã æéà øòäéøô¨

א ע ïעס הערן וויל ער אז געזאגט, איהם סופר" "חתם דער האט רב. ַַָָָראïשיצער

געענטפערט: תלמיד דער האט רא ïשיץ. אין געהערט האט ער וואס ָָָָָווארט

צוויי  ווענט די אויף געדרא ïעט זיך עולם דער האט רבה" "אהבה זאגן ביים -ַָָ

‰�·Á¯)שעה „ÓÚÓ ÌÂˆ ˙Â˘‚¯˙‰ ÔÂ‡ ˙Â·‰Ï˙‰ ÒÈÂ¯‚ ÔÂÙ).

גענוג". "שוין געזאגט: איהם סופר" "חתם דער האט ווערטער, זיינע ָָהערנדיג

איז  האט, ער וואס תורה "ביסל" דאס אז געזאגט, האט זצ"ל איש" "חזון ַָָָָָדער

רבה". "אהבה זאגן ביים פארגאסן האט ער וואס טרערן די פון זכות  ַָָָָאין

אז כד. החיים", "אור שטיקל דאזיגן דעם אויף געזאגט האט זצ"ל רבי קאצקער ַָָָָדער

דארט". ברענט געדרוקט, איז עס וועלכן אויף ïא ïיר ַָָ"דאס
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ééæ ïòðòæ øòèòtù ïåà ,"íéãéôøî
?éðéñ øáãî ïéà ïòîå÷òâðà̈

èøòôèðò,ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã
êøã ìò àåäù éìåàå"

íøîåà(ç äð ø"á)úì÷ì÷î äáäà
éë úåéäìù ,øçåàîä íéã÷äì äøåùä
,äøåúì ,àøåáì äåå÷îä íåé äæ àåä
íåéîå ,íéðåúçúìå ,íéðåéìòì ,íìåòì
åàåáé éúî íéôöîå íéáùåé íä äàéøáä
åòéâäùë äæì ,éðéñ øáãî ìàøùé éðá
,øáãä øãñ øôñì çë åøöò àì äîù
íåéá åøîåàá äòãåää äîã÷ óëéúå
÷ùçðå ÷åùç òéâä ,'åâå åàá äæä
éë ,õøàå íéîù åçîùå ÷åùçå ÷ùåçì
éøçàå ,äúå÷úå äàéøáä úéìëú àåä äæ
ìù ïèøô òéãåäì áåúëä øæç ïë
øòã ïòååòâ æéà ñàã ãìàáéåå ."íéøáã©¨
äàéøá òöðàâ éã ïëìòåå óéåà âàè¨©
ééñ ,èôàäòâ ïåà è÷å÷òâñéåøà èàä¨©¨
è÷å÷òâñéåøà èàä øòôòùàá øòã©¨©
,èìòåå éã ééñ ,äøåú éã ééñ ,óéåøòã
ïáàä òìà ,íéðåúçú ïåà íéðåéìò éã©¨
íòã óåà íìåòä úàéøá ïåô èøàååòâ©
øàôøòã ,äøåú ïúî ïåô âàè ïâéìééä¨©
ñò éåæà éåå ÷åñt øòã íãå÷ èìééöøòã©
ïéà ïòîå÷òâ ïòðòæ ééæ æà ,ïòååòâ æéà©

øò èìééöøòã øòèòtù ïåà ,éðéñ øáãî
.ïåôøòã íéèøt éã

יאהר  גאנצע די - שבועות  ליל תיקון
ביינאכט  שבועות אין  זיך  ווענדט

ñòíé÷ñåt éã ïéà èâðòøáòâ èøòåå
(à"÷ñ á"îá íù 'éòå ,ã"öú 'éñ ç"åà)

úåòåáù èùéð èôàìù ñàåå øòã æà©¨¨
,åúðù íéìùéù åì çèáåî" ,èëàðééá©
."äðùä ìë ÷æð íåù åì òøàé àìå
èòåå øò æà èøòëéæøàô æéà øò©©
èòåå ñò ïåà ,øäàé ñàã ïáòìëøåãà©¨¨
.å"ç ïãàù à ïøéñàt èùéð íäéà èéî©©¨
íãàä ééç úåòøåàîù àìà ãåò àìå"

."äòùä åæá íééåìú

éãïåô tàøà ñò ïòâðòøá íé÷ñåt©¨
æéà ïåôøòã øå÷î øòã ïåà ,ì"æéøà

øäåæ ïåôóåñ íééá ïâàæ øéî ñàåå .ç óã à"ç)¨

(úåòåáù ìéì ïå÷éú ïåôêàð ïâàæ øéî ñàåå ,¨¨¨
úååöî â"éøú éãäëäëäëäëïåòîù éáø äåäå" ,

,àúééøåàã äðøá ïéððøî àééøáç åäìåëå
ãçå ãç ìë àúééøåàã ïéìî ïùãçîå
øàù ìëå ïåòîù éáø éãç äåäå ,åäééðî
äàëæ ,éðá ,ïåòîù éáø ïåì øîà ,àééøáç
äìë ìåòéú àì øçîìã ïéâá ,ïåë÷ìåç
åäìëã ïéâá ,åëééãäá àìà äôåçì
,äá ïàãçå àéìéì éàäá àäðå÷ú ïéð÷úîã

אן כה. מ'הייבט איידער הקדוש זוהר פון ווערטער די דורכצולערנען כדאי איז ָעס

וואס  וועגן פריהער וויסן מ'זאל כדי שבועות , ערב אדער שבועות, ליל תיקון ָָָָזאגן

שבועות . פון נאכט דער אין פאר קומט עס וואס דא , רעדט מען נאכט ַַַַָָָפארא
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àøôñá ïéáéúëå ïéîéùø ïåäé åäìåë
ïéòáùá ïåì êøáî ä"á÷å ,àéðøëãã

ïàëøá."äàìò àîìòã ïéøèòå

øòãïééæ ïåà ïåòîù éáø àðú øòâéìééä
ïåô äðø éã ïòâðéæòâ ïáàä àéøáç¨
éùåãéç ïòååòâ ùãçî ïåà ,äøåú øòã
ïåòîù éáø .ééæ ïåô øòðééà øòãòé ,äøåú
øäòæ ïòååòâ ïòðòæ àéøáç ïééæ ïåà
èâàæòâ èàä ïåòîù éáø ïåà ,äçîùá¨¨
æéà ìéåàåå ,øòãðé÷ òðééî" :àéøáç ïééæ åö
äìë éã èòåå ïâøàî ìééåå ,÷ìç øòééà¨
ïòîàæåö øàð ätåç éã åö ïééâðééøà èùéð©¨©
éã ï÷úî ïòðòæ øéà ìééåå ,êééà èéî
áåè íåé ïåô èëàð øòã ïéà íéðå÷éú©
éã èéî êéæ èééøô øéà ïåà úåòåáù
èðòëééöøàô ïééæ òìà øéà èòåå ,äøåú©©

úåðåøëæä øôñ íòã ïéà ïáéøùøàô ïåà©
øòã ïåà ,øòôòùàá íòã øàô©©
èéî ïùèðòá êééà èòåå øòôòùàá©
.ìîéä ïéà ïòðéåø÷ ïåà úåëøá âéöòáéæ

ïåàñàåå øòãòé :ñéåà èøéô øäåæ øòã¨
ïåô èëàð øòã ïéà èðøòì ïåà èöéæ©
ïèéäòâtà ïééæ èòåå ,úåòåáù áåè íåé¨
ïééâøòáéøà èòåå øò ïåà ,ïèðåà ïåà ïáéåà©

.íåìùá øàé ñàã¨¨

øéîàæà õòâøò ïéà èùéð ïòðéôòâ©©
ï'ôéåà èøòëéæøàô æéà'î æà ,ïåùì©©
ïäòùòâ èùéð èòåå ñò æà øäàé ïöðàâ©¨©
ïèéäòâtà ïééæ èòåå'î ïåà å"ç ïãàù à©¨¨
íåé ïåô èëàð éã ééá øàð ,øäàé õðàâ à©©¨¨©

úåòåáù áåèåëåëåëåë.

הרה"קכו. זיידן, מיין פון געהערט האט ער וואס דערציילן פלעגט זצ"ל אאמו"ר ָָכ"ק

מלעלוב מענדל אלעזר רבי הרה"ק עלטער-זיידע  דער אז זצ"ל, מרדכי משה ַרבי

די  בשעת  חסידים. גרויסע זיינע  פון איינעם מיט געווען משדך זיך  האט ָזצ"ל,

�Â˙Á‰)אירוסין È„ ¯‡Ù).כלה די פאר מתנות געשיקט נישט מענדל אלעזר רבי האט «ַָ

רבי'ן, ביים זיין וועט ער ווען אז מאן, איר געמוטשעט כסדר האט מחותנת'טע ַַָדי

פארשטייט  עס כלה... די פאר מתנה א שיקן מ'דארף אז דערמאנען איהם ער ַַַַַָזאל

נישט  ער האט מענדל, אלעזר רבי ביי געווען איז מחותן דער ווען אז אבער, ַָָזיך

כלה... די פאר מתנות וועגן דיבורים, אזעלכע  מויל אויפ'ן ארויפברענגען ַַַגעקענט

פאר  געזאגט האט מחותנת 'טע  די ביז מאהל, עטליכע אנגעגאנגען עס איז ַַַָָָָאזוי

שיקן  דארף מען אז רבי'ן דעם זאגן נישט וועט ער אויב  אז מחותן, דעם מאן ַַַַָאיר

רבי'ן... ביים בלייבן ער קען כלה, די פאר ַמתנות 

רבי  רבי'ן צום ירושלים, קיין געפארן מחותן דער איז הגבלה, ימי שלשת די ָאין

הצדיק שמעון פון קבר ביים געפונען זיך האט מענדל אלעזר רבי ווען מענדל. ָאלעזר

ÔÂ‡ ,‰Ï·‚‰ ÈÓÈ ˙˘Ï˘ È„ ÔÈ‡ ˜È„ˆ‰ ÔÂÚÓ˘ ÔÂÙ ÔÂÈˆ ÌÂˆ ÔÈÈ‚ Âˆ ·ÂÏÚÏ ÔÈ‡ ‚‰�Ó ¯Ú„ ÊÈ‡'Ò ÈÂÂ)
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øòã,èâàæòâ èàä ì"öæ "øôåñ íúç"¨¨
à úåòåáù èðøòì ñàåå øòã æà¨©

äëåæ æéà ,úòãä çñéä ïà ,èëàð òöðàâ©©¨
'éìà éåìéâ åöæëæëæëæë.

(‰¯ÈÙÒ ÔÏÈÈˆ Ë¯‡„ און הימל, אין טאקע  איז רבי דער זיך, ביי געטראכט מחותן דער האט , »ַַָ

כלה... די פאר שיקן טאקע  דאך  ער קען מתנה קליינע  א  אבער געלט, קיין נישט האט ַַַָָָער

די  געעפענט מענדל אלעזר רבי האט געטראכט, און געשטאנען איז ער ווי ַַַָאזוי

מחותן: צום געזאגט און ָטיר,

הגבלה, ימי שלשת  כאלו, גבוהים ימים שליט"א. מחותן עליכם, האמנתי לא  עה, -

בראש?! קטנה וסיכה

אי  מענדל, אלעזר רבי פון ווערטער די אהיים הערנדיג באלד מחותן דער ַַז

רעביצין: זיין פאר געזאגט און ַָָגעפאהרן,

דו  אז איינמאהל נאך און הימלען, די אין פליהט וואס מחותן א האבן מיר -ַַָָָָ

נישט  טאקע  איך וועל זאכן, אזעלכע  וועגן רבי'ן מיט'ן רעדן צו אנזאגן מיר ַַַָָוועסט

קומען!... ַאהיים

דער  אבער כלות... און חתנים אונזערע פאר מתנות געבן מיר דארפן ַַַָאוודאי

געאטעמט  האבן אידן אמאהליגע  אזוי ווי ארא ïלערנען זיך דארפן מיר איז, ַַַַַָָָָגעדאנק 

טעג. איצטיגע די אין אוויר אנדערן ַַאן

זצ"לכז. אויערבאך  לייב  חיים רבי Ï"ˆÊ)הגה"צ ÔÓÏÊ ‰ÓÏ˘ È·¯ ÔÂ‡‚‰ ÔÂÙ ¯ÚË‡Ù) פלעגט ַ»

זצ"ל  האפמאן יוסף רבי הגאון צו גיין ותיקין, דאווענען נאכ'ן פארטאג, ַַַָָָשבועות

פאפא 'ער  ביים געווען איז ער ווען אמאהל טוב. יום גוט א  זיך ווינטשן ïאïא , ַַָפון

איהם  האט ער און אור, גרויסן א  מיט שיינט ïנים זיין אז געזעהן ער האט ַַָָדיין,

געענטפערט: משהיוסף רבי האט דעם, וועגן ָגעפרעגט

זאגן. אייך איך וועל פרעגט, איר אז נאר געזאגט, נישט אייך וואלט איך  -ָָָָ

פונעם  ישיבה דער אין געלערנט ינגערהייט האט ער אז דערציילט, האט ער ַָָאון

סופר", "חתם פון נאמען אין איבערזאגן מ'פלעגט און זצ"ל, סופר" "כתב בעל ָָגאון

האט  אלי'. גילוי צו זוכה  איז הדעת , היסח אן ביינאכט שבועות לערנט וואס דער ַַָָאז

האיאר  נישט... גייט עס און יאהרן, לאנגע  שוין עס ïרובט ער אז דערציילט, ַַַָָער

א אין ïשט אויפגעקלערט איהם האט איינער און לערנען, געזעצט זיך  ער ַָָהאט

האט  ער און פארשטיין, צו עס צייט לאנגע א  שוין זיך מוטשעט ער וואס ַַַָָזוהר

איד  יענער וואס שטימט עס אויב  זעהן צו מינוט, א  אויף אויגן זיינע ַַַָפארמאכט

ער  האט מינוט, א נאך אויגן די געעפענט האט ער ווען און געזאגט, איהם ַָָָָָהאט

הנביא! אלי' געווען איז דאס פארשוואונדן... איז יענער אז ַַָגעזעהן
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øòãèáééøù "úîà úôù"úåòåáùä âç)

(à"ñøúäøåúá ÷åñòì âäðîä" :
àúéàã ,âçä ìéìá(á"éî ,á"ô úåáà)ï÷úä

.êì äùåøé äðéàù äøåú ãåîìì êîöò
áéúëã ,äù÷å(ã ,âì íéøáã)úìä÷ äùøåî

íééç õò úàø÷ð äøåúä êà .á÷òé
(:áì úåëøá)úåøéô àéöåî ïìéàù åîëå ,

äøåúä ïë åîë ,äðùå äðù ìëá
ïëìå ,äðù ìëá äéúåøéô úùãçúî

ïìéàä úåøéô ìò úøöòá(.æè ä"ø),åðééä ,
."íééç õò úàø÷ðù äøåúä úåùãçúä
ñòãòé ñéåøà èéâ íéåá à éåå è÷ðåt©©
äøåú éã èøòåå éåæà ,úåøét òééð øäàé¨©
.èëåøô òøéà èéî ,øäàé ñòãòé èééðàá©¨
áåè íåé íòã ïéà æéà øàôøòã ïåà©
ïåô úåøét éã óéåà ètùî øòã ,úåòåáù

æà ,ñéåà èøéô øò ïåà .øòîééá éã©
ïéà ïôåøòâðà úåòåáù èøòåå øàôøòã©¨

."íéøåëéáä íåé" äøåú øòã

øòèééåå,"úîà úôù" øòã èáééøù
ïòî èîå÷àá áåè íåé ïéà æà©©
êë øçàå" ,äøåú ïéà ÷ìç íòã
ãçà ìë ìòåtä ìà çëî íéàéöåî
ïòî æéà øäàé ï'ëøåã ,"åúòùå åîå÷îá¨
ïéà ÷ìç íòã ìòåtä ìà çëî àéöåî
,èøà ïééæ óéåà øòðééà øòãòé ,äøåú¨
ñò .èééö òøòãðåæàá ïééæ ïéà ïåà©
ïãòé ïåô äðëä éã ïéà øàð êéæ èòãðòåå¨
úðëä éôë éåú úåùãçúää äæå" ,ãéà
ì"æç éã ïâàæ øàôøòã ."ãçà ìë©¨
äðéàù äøåú ãåîìì êîöò ï÷úä"
èîå÷àá ãéà øòãòé ìééåå ,"êì äùåøé©

שטייט  דאס אבער אלי', גילוי פון מדרגה גרויסע  א  פון דא מען רעדט ַַָָָאוודאי

זמן. אנדערן אן אויף נישט ביינאכט, שבועות אויף ַַַָנאר

ימי  שלשת די אין פלעגט זי"ע  יהושע 'לע  רבי הרה"ק  רב, בעלזער מיטעלער דער

די  המדרש בית  אין אריינגעקומען אמאהל איז יונגערמאן א אז דערציילן, ַַַַַָהגבלה

אידן. מיט פול איז המדרש בית  דאס ווי געזעהן האט ער און הגבלה, ימי ָָשלשת

מצב נידריגן זיין אין זיך דערמאנענדיג און שאנק, ספרים די צו צוגעגאנגען ער ַַאיז

הארץ . צובראכן א  מיט צעויינט זיך  ער האט תורה, ַַָאין

אויסגעפירט: האט רב  בעלזער ָדער

זיך האט ער געוויין. מיט'ן נאר געבליבן נישט אבער איז יונגערמאן דער -ַָָָ

געלערנט, און געטראפן, האט ער וואס גמרא  ערשטע די גענומען און ָָָאויסגעדרייט,

ספרים  שענסטע די צווישן ספר זיין ליגט היינט, און געלערנט, און געלערנט און

שאפע! ספרים די ַאין

¯Ú„ Â‡ÂÂ ÚˆÈÏ‡t È„ ÔÈ‡ Ô‚ÚÏÚ‚ ÊÈ‡ ¯·ÁÓ ÌÚ�ÚÈ ÔÂÙ ¯ÙÒ ¯Ú„ Ê‡ ,Ë‚‡ÊÚ‚ ÔÚÓ Ë‡‰ ÊÏÚ· ÔÈ‡)»»«»

(˘„Â˜‰ ÁÂ¯ ÈÏÚ· ÔÚÂÂÚ‚ ÔÚ�ÚÊ Ò‡ÂÂ ÌÈ¯·ÁÓ ÔÂÙ ÌÈ¯ÙÒ È„ ÔËÏ‡‰Ú‚ Ë‡‰ ·¯ ¯ÚÊÏÚ·. »«»
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øò ìéôéåå èéåì äøåú ïéà ÷ìç ïééæ
åöøòã èééøâòâ êéæ èàäçëçëçëçë. ¨

פארשטיין - יבין  ולא ביקר אדם
זמנים  הויכע די אויסצונוצן 

ïéàïãéà òìà ïòðòæ ,úåòåáù áåè íåé©
éåå ,íéëàìî ïåô äðéçá øòã ïéà
"êìîéìà íòåð" ÷"äôñ ïéà èééèù ñò

(íéèôùî úùøô)ìé÷î ïòî æéà úåòåáù æà©
òøòãðà éã ïâò÷èðà áìçá øùá éáâì©©
ïâòî íéëàìî éã ìééåå ,øäàé ïåô âòè¨
øéî ïòåå úåòåáù ïåà ,áìçá øùá ïñò
éã éåå øéî ïòðòæ ,äøåú éã ïòîòð

äøåú éã êøåã ,íéëàìîèëèëèëèë.

øòãèâàæ "úîà éøîà","úîà éøîà" 'éò) ¨
åðé÷æ íùá à"ôùä íùá ,à"öøú ò"îù

(øåöé÷á æ"ñøú úåòåáù ù"ééòå ,í"éøä éùåãéçä

÷åñt íòã óéåà(å ,ãë úåîù)íùéå"
.'åâå "çáæîä ìò ÷øæ íãä éöçå úåðâàá
èìééèòö èàä êàìî à æà ,é"ùø èâàæ¨©©¨
èùéð ïò÷ ùèðòî à ìééåå ,èåìá ñàã¨©
.áìàä óéåà áìàä êàæ à ïìééèòö©©©©

æéàïòðò÷ éåæà éåå ,éåæà áéåà ,øòååù©©
ïìééèðééà ,úåòåáù áåè íåé ïéà øéî
'äì åéöç" :íé÷ìç ééååö óéåà âàè íòã¨

"íëì åéöçå(:çñ íéçñô)øàô èôìòä à -©©
åö èôìòä à ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã©

שבועות,כח. פאר שבת  תורה זאגן נישט פלעגט זי"ע  ריזשינער הייליגער ַָדער

נאך איז תורה נייע די און דא , נישט שוין איז תורה אלטע  "די ַָָָזאגענדיג,

דא". ָנישט

גדי כט . תבשל "לא  פאלגענד: ווי איז זי"ע  אלימלך ר' רבי'ן פון לשון הייליגע ָָדאס

חז"ל  לנו התירו השבועות  בחג אנחנו וגם וכו' הרמז ע "ד לפרש נראה אמו. בחלב 

רומז  בשר כי לומר ויש השנה. ימות  בשאר כמו השיעור הגבינה אחר להמתין שלא

שלא יתברך  השם ציוה לכן למטה היחוד לעשות כח בנו שאין ומחמת  וכו' לגשמיות

כן  ולא שלמטה. מה עם למעלה ששייך  מה לערב שלא  כדי בחלב בשר לאכול

אכלו  לכן וכו' למעלה כמו למטה גמור אמתי היחוד לעשות  בידם שכח המלאכים

לאכול  השבועות בחג לנו שהתירו הטעם וזה בחלב . המתנתבשר בלא גבינה אחר

דוגמת שאנו עצמינו מראים ואנו הקדושה תורה מתן שעת  הוא  שאז מחמת  שיעור,

התורה". ידי על תורה מתן בשעת  המלאכים

קולא די איז וואס זי"ע  אלימלך  ר' רבי'ן פון כוונה די וועגן ארום רעדן ספרים ַָדי

געווען  זענען עס אז זאגט גמרא  די ווי לויט זאגן, טייל שבועות. אין בחלב בשר ַָָלגבי

געגעסן  האט ער וואס טאג א  אין פלייש געגעסן נישט האבן וואס ַָָָָאמוראים

מילכיגע פריהער יא  דאך  מען עסט שבועות אבער פארקערט. אזוי און ַַָָָמילכיגס,

טוב . יום לכבוד פלייש שïעטער און מאכלים,
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?áåè íåé úçîù ïåà úåãåòñ ïòååàøt©
à ïìééèòö èùéð êàã ïò÷ ùèðòî æà©¨©
,øò èâàæ ?íé÷ìç ééååö óéåà éåðòâ êàæ©¨
ïéà æà ,ïòâðåøãòâ æéà íòã ïåô æà©©
äðéçá øòã ïéà ãéà øòãòé æéà úåòåáù

!êàìî à ïåô©

ï'ôéåà÷åñt(àë ,èî íéìäú)ø÷éá íãà"
,"åîãð úåîäáë ìùîð ïéìé ìá
ïåô íðåá éáø ÷"äøä èâàæòâ èàä¨¨
à ïòåå "ø÷éá íãà" ,ò"éæ àçñéùô©
äâøãî òñéåøâ à åö äëåæ æéà ùèðòî©
øò øòáà ,"ïéìé ìá" ,ïîæ ïëéåä à ïéà©¨
éã èéî êéæ ïéà øòáéà èùéð "èâéèëòð"
äëåæ èàä øò ñàåå åö äâøãî òñéåøâ¨¨
øò æéà ,"åîãð úåîäáë ìùîð" ,ïòååòâ

.äîäá à åö ïëéìâòâåö©

èàä,ì"öæ øòðæééà ì'ãâ éáø ç"äâä ¨
éùåãéç" úáéùé ïåô çéâùî
íòã åö ïáòâòâåö ,áéáà ìú ïéà "í"éøä
èîå÷ éåå ,ïéìé ìá "ø÷éá íãà" ,èøàåå¨
ñéåà èùéð èöåð ãéà à æà ò÷àè ñò©©©
ïìàæ úåâøãî éã æà ,ïîæ ïñéåøâ íòã©¨
:õåøéú øòã æéà ?íäéà ééá ïáééìá
ñò ïåà ,"ìùî" à àã æéà ñò ,"ìùîð"¨©
èëàî áåè íåé ïéà ."ìùîð" à àã æéà¨©©

óéåà èâðòä'î ïåà ,ïëé÷ æò÷ ïòî
,"ìùî" øòã æéà ñòìà ñàã ,ïòîåìá¨©
ñàã ,"ìùîð" øòã àã æéà ñò øòáà̈¨¨
øòã ñàåå ïò÷ðòãòâ èñôøàã åã ,èñééä©¨
äúà ïàì ,æéà "ìùî" íòã ïåô ãåîéì
.úáäìù úáäì ùà íå÷îì ,ñðëð
"èâéèëòð" ñò - "ïéìé ìá" æéà øàôøòã©
åö äâøãî òñéåøâ éã ,øéã ééá èùéð
ìééåå ,ïòååòâ äëåæ èñàä åã òëìòåå¨
èñàä åã ñàåå ìùîð øòã - "ìùîð"¨¨
ïééøà èùéð æéà ,ïòðøòìñéåøà èôøàãòâ©©©
åã - "åîãð úåîäáë" :tà÷ ïééã ïéà¨
- "ìùî" íòã ïéà õìà êàð "èñâéì"¨©
...ïòîåìá éã ïåà ïëå÷-æò÷ íòã ïéà

מאהל א  אויף  טאג איין  - היום וקדשתם

øòãèâàæ "íäøáà úéá",íéøîà éèå÷éì) ¨
(àé úåà ,åøúé úùøô÷åñt ï'ôéåà ,

(é ,èé úåîù)øòã ,"øçîå íåéä íúùã÷å"
èðééä ,ùèðòî íòã åö èâàæ òøä øöé¨
åèñòåå ïâøàî ïåà ,ïâìàô êéî åèñìàæ¨¨¨
øòã ìàæ .ú"éùä úãåáò åö ïòîòð êéæ¨

àô ïøòôèðò ùèðòîíúùã÷å" :èøò÷ø ©
ïåà ,ïâéìééä êéæ êéà ìéåå èðééä ,"íåéä
,"øçîå" ,ïâìàô èùéð êéã ìòåå êéà¨

øòèééåå ïäòæ øéî ïìòååìììì...

אל. פאר געזאגט אמאהל האט זי"ע , משה גדליה רבי הרה"ק רבי, זוועהילער ַַַָָָדער

צו  געזאגט יונגערמאן דער האט דרשה. מוסר א  הערן גיין זאל ער ַַַָָָיונגערמאן

משה: גדלי' רבי

דארט, פון ארויסקומען וועל איך  ווי דעם נאך  דערפון? האבן איך וועל וואס -ַָָָָ
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øòãèâàæ ùåã÷ä êéùìà,äùî úøåú) ¨
(.ë óã ,ç"ôã ,àùð úùøô÷åñt ï'ôéåà
äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà(ä ,å)éîé ìë"

ãò ,åùàø ìò øåáòé àì øòú åøæð øãð
äéäé ùåã÷ ,'äì øéæé øùà íéîéä úàìî
ïò÷ øéæð øòã ."åùàø øòù òøô ìãâ

,øéæð à ò÷àè êéà ïéá èöòé ,ïèëàøè©©©
,òøä øöé øòã ïòîå÷ èòåå ãìàá øòáà̈©
.úåøéáò åö ïãòøðééà øòãéåå êéî ïåà
óéåà ?úåøéæð ïééî ïåô êéà áàä ñàåå¨¨
ìãâ äéäé ùåã÷" ,äøåú éã èâàæ íòã¨
ïâòåå èùéð èëàøè ."åùàø øòù òøô©

געשïירט  האב  איך וואס התעוררות  גאנצע  די פון מיר ביי בלייבן גארנישט ַָָָוועט

דרשה! די הערן ביים

געזאגט: איהם משה גדליה רבי ָָהאט

עמיצער  קומען וועט ïלוצלינג און ים, אין ח"ו זיך דערטרינקט מענטש א ווען -ַ

דערנאך און מינוט, צעהן אויף ארויסראטעווען איהם קען ער אז זאגן, איהם ַַַָָאון

זיך ראטעווען צו זיין מסכים נישט דען ער וועט ים, אין אריינפאלן ווידער ער ַַַוועט

אויב חשבונות מאכן נישט דארפסטו זעלבע דאס צייט? קורצע א  אויף ïנים כל ַַַָעל

דו  ווי דעם נאך הארץ  דיין אין פארבלייבן נישט אדער יא וועט התעוררות  ַַָָָָדאס

נתעורר  וועט הארץ  דיין וואס ביסל, דאס גענוג איז עס רייד, מוסר די הערן ַָָוועסט

דרשה. די בשעת  ווערן

"בית בעל הרה"ק  רבי'ן, סלאנימער דעם געפרעגט אמאהל האט יונגערמאן ַַַָָָא

געענטפערט: אברהם" "בית  דער האט ה'. עבודת  הייסט וואס זצ"ל, ָָאברהם"

מינוט, פינף אויף איז עס אויב אפילו קבלה, א  ע ïעס מיינט, השם עבודת  -ַַ

בקביעות! קבלה א  ַָאבער

העדה  חבר זצ"ל, ראבינאוויטש בנימין רבי הגה"צ געזעהן אמאהל האט איד ַַַָָָא

געפרעגט  איהם האט ער און ברציפות, שעה אכט לערנט ער ווי בירושלים, ַָהחרדית

אז  געענטפערט, ראבינאוויטש בנימין רבי האט דערויף. כח דעם נעמט ער וואו ַַָָפון

הפסק, א  אן  מינוט פינף לערנען צו קביעות  א זיך  אויף גענומען בחור אלס האט ַַַָָער

דעם  געהויבן ער האט שïעטער און חדשים, ïאר א אנגעהאלטן עס האט ער ַַָָָָאון

געווען  מוסיף כסדר ער האט אזוי און ברציפות, לערנען מינוט פינף נאך צו ַָָקביעות 

אכט  לערנען קענען צו געווען זוכה האט ער ביז מינוט, פינף ברציפות לערנען ַָצו

יעבור". ולא חק  א מיר ביי געווען זענען מינוט פינף די "אבער ברציפות , ַָשעה

סדרה היינטיגער דער אין ïסוק דעם קדמונים די טייטשן ·)אזוי Â) או "איש ַ

אויף  גענומען האט איד א זיך , וואונדערט אליין הקדושה תורה די יפליא ", כי ַַָאשה

"קדוש"! אנגערופן ווערט ער און נזירות , פון קבלה א ַָזיך 
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âòè âéñééøã éã ïéà ,èöòé .øòèòtù
,ïòèùøòáéåà íòã ééá "ùåã÷" à åèæéá©
,øòèòtù åìéôà ,"ïéé øéæðä äúùé øçàå"©
éã êàð ïèìàä ïéåù èñòåå åã ïòåå©¨
ìåèéè ï'èéî êéåà êéã êéà óåø ,úåøéæð
ñàåå äùåã÷ éã æà ,èæééåå ñàã ."øéæð"¨©¨
íäéà èáééìá ,èöòé èàä øéæð øòã¨
ñò ïòåå êéåà ,øòèòtù êéåà øòáéà

êàð ïéåù èìàä øò æà íäéà êéæ èëàã©©©¨
úåøéæð ïåô äùåã÷ éãàìàìàìàì.

èééèùøàôäðëä òèñòá éã æà êéæ ©©
ãåîéì æéà ,äøåú ïúî åö
èâàæòâëàð ïéåù ïáàä øéî éåå ,äøåúä¨¨¨
ïåà ,"úîà úôù" ÷"äôñ éã ïåô

"ìàøùé çîùé"áìáìáìáì.

איש,לא. יאמר בל ירמוז, רמז דרך  "וגם הלשון: בזה שרייבט הקדוש אלשיך  דער

הרע, היצר תער יבא נזירותי, כהתם והלא  עצמי, הזיר לי יוסיף ומה יתן מה

לא הרע, היצר הוא  תער, נזרו, נדר ימי כל לפחות הלא  כי כשרוני, כל את ויגלח

ימים  יהיה לגבר וטוב  וכו', יהיה קדוש כו' הימים מלאת עד כי ראשו. על יעלה

לה'". קדוש

האט לב. זי"ע  זוועהילער שלמה'קע רבי הרה"ק וואס דערציילט, שוין האבן ָָָמיר

אריין  דא  קומען "עס אז זצ"ל, ראטה אלי' רבי הגה"ח ביתו נאמן פאר ַַַָָָגעזאגט

גמרא געלערנט נישט נאך  האבן זיי ווייל בהמות , ווי אויס זעהען וואס ָָָמענטשן

טאג". ָיענעם

דער  אז באקאנט איז עס שבועות . פאר טעג די אין סïעציעל נוגע איז ַַַַָדאס

זיינע געלאזט נישט האט זצ"ל, לעווין דובער אברהם חיים רבי הרה"ק ָָ"מלאך",

ש  טוב  יום פאר'ן וואכן צוויי איהם צו קומען די יונגעלייט אין אז זאגענדיג, בועות , ַַָָ

לערנען". לערנען, לערנען, "נאר מען דארף ַָטעג

ער  און הגבלה, ימי שלשת די אין "מלאך ", צום געקומען חבריא  די איז ַָאמאהל

זאגענדיג: פארטריבן, זיי ַָָהאט

הגבלה, ימי שלשת די אין בהתמדה לערנט וואס דער אז בקבלה, האבן מיר -ַָָ

יאהר! גאנץ  א תורה אין הצלחה לו ַַָמובטח

זאגט  גמרא  די וואס דעם אין רמז א געזאגט האט זצ"ל רבי ליובאוויטשער ַַָָָָדער

תורה" ניתנה בשבת  עלמא ÊÙ.)"לכולי זאל (˘·˙ עס אויב  שבת , ווי ïונקט אז ,ַָ

דאלאר, מיליאן ïאר א פארדינען מ'קען אז מעלדונג א  מיט טעלעפאן א  ַַַַַַָָָָָאנקומען

איז  עס ווייל טעלעפאן, דעם אויפהייבן נישט שייגעץ  גרעסטער דער אפילו ַָוועט

נישט  מען טאר מ'לערנט, ווען תורה, ביי זיין דארף זעלבע  דאס שבת ! היינט ַָָָדאך 

פארדינסטן! גשמיות'דיגע וויכטיגסטע  די פאר אפילו זיין ַַַמפסיק



נשא  - שבועות  - במדבר - קוואל פרשה äðַדער

óøàã'îéã ïåô äãåáò éã æà ïäòæ ©©
éåå ,äçîù èéî ïééæ ìàæ äðëä¨
øòâéèðééä øòã ïéà èâàæ "ø÷é éìë" øòã¨

äùøtìò àèç øùàî åéìò øôéëå ,àé ,å)

(ùôðäèàä øéæð øòã ñàååøàô íòè à ,©©¨¨
ìééåå ,àîè íùà ïà ïòâðòøá èôøàãòâ©©
æéà ïåà ïøàååòâ ìùëð æéà øò áéåà¨
èàä øò æà ïîéñ à æéà àîè ïøàååòâ¨©©¨
ïâòåå ,äçîùá äãåáò éã ïäåèòâ èùéð
åìéà éë" .ïøàååòâ ìùëð øò æéà íòã¨
øäæð äéä ,äæ úåøéæðá çîù äéä
øçàî êà ,äàîåèä ïî äøéúé äøéîùá
äéä àìù äàøåä äæ ,äá øäæð àìù
êéæ èìàåå øò áéåà ,"äæ úåøéæðá çîù¨
ïòî èìàåå ,úåøéæð ïééæ èéî èééøôòâ¨
òñéåøâ à èéî ìîéä ïåô ïèéäòâtà íäéà¨©

.ù"ééò ,äàîåè éã ïåô äøéîù

ìòéöòtñïéà êéìééøô ïééæ ïòî óøàã©
÷"äìù øòã éåå ,úåòåáù
âçá øúåéá çåîùì íãà áééç" ,èáééøù
."äøåú øúëì åðéëæ äæ íåéá éë ,äæä

חסדים  גמילת אויף לימוד א - רות  מגילת

éãïâàæ ì"æç(ãé ,á"ô ,äáø úåø ùøãî)æà ¨©
,úåòåáù ïéà úåø úìéâî èðòééì ïòî
úåìéîâ ïåô úåáéùç éã ïòðøòì åö
ïéà åæ äìéâî ,àøéòæ éáø øîà" .íéãñç
øåñéà àì ,äøäè àìå äàîåè àì äá
äîë êãîìì ,äáúëð äîìå ,øúéä àìå
úìéâî ïéà ."íéãñç éìîåâì áåè øëù
äàîåè ïåô íéðéã ïéé÷ àèùéð ïòðòæ úåø¨
,øúéäå øåñéà ïåô èùéð ïåà ,äøäè ïåà
ïùèðòî ïåô çë íòã ïòðøòì åö øàð¨
,ïùèðòî òøòãðà èéî ãñç ïòäåè ñàåå¨©

úåø èéî ïäåèòâ èàä æòåá éåå éåæàâìâìâìâì. ©¨

איידער לג. ישראל" בעזרת  "קומה ישראל צור זאגן, מיר פארוואס טעם דער איז ַָָָדאס

קומט  איד, צווייטן א העלפן צו אז זיין צו מרמז עשרה, שמונה אן פאנגען ַַַָמיר

דאווענען! דאס ווי העכער שטייט עס דאווענען, ַַַָפאר'ן

קארגער  א  ווי געזעהן האט ישראל גדולי די פון איינער ווערטל, א זאגט וועלט ַַַָָדי

געזאגט: איהם ער האט  הענט. זיינע מיט תורה ספר די קושט ָָגביר,

געלט  געבן זאלסטו הענט, די מיט מויל... מיט'ן זאלסטו תורה, ספר די קושן -ָָ

ארימעלייט... ַָפאר

הרה"ק ביי געווען איז וועלכער קאזשליק, יוסף ר' הרה"ח דערציילט האט ָָעס

איידער  רוסלאנד, אין זוועהיל שטאט דער אין נאך  זי"ע, זוועהילער שלמה'קע ַָָרבי

סיïור: פאלגענדן דעם ישראל, ארץ  קיין געקומען איז ָער

די  דורכגעפארן ארמיי רוסישער דער פון רעגימענט א איז תורה שמחת ַַַָָאמאהל

די  צווישן זיך  געפינען עס אז געהערט האט שלמה'קע רבי ווען זוועהיל. ַָָשטאט

- שלמה'קע רבי האט עסן, צו וואס נישט האבן זיי אז און אידן, אויך ַַָָָָסאלדאטן
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א דערלאנגט איהם קאזשליק , יוסף ר' צוגערופן - תורה שמחת הקפות  די ַַָאינמיטן

שטאט-לייט, די פון הייזער די איבער ארומגיין זאל ער באפוילן און זאק, ַַַָָליידיגן

געוואלט  פריהער אבער האט יוסף ר' סאלדאטן. אידישע די פאר שïייז זאמלען ַַַָָָָאון

רבי  האט הקפות. די ביי זאק  מיט'ן טאנצן אנגעהויבן ער האט הקפות , ַַַָָָטאנצן

יוסף'ן: ר' געזאגט ָשלמה'קע 

צונויפזאמלען  גיי און זאק, דעם נעם פרייליך ... זיין תורה די וועט דיר, אן אויך  -ַַָ

סאלדאטן! אידישע די פאר ַַָעסן

שטאט  די פון הייזער די איבער ארומגעגאנגען איז ער געטוהן. אזוי האט יוסף ַַַָָר'

אין  גענומען רבי דער האט המדרש, בית  אין צוריקגעקומען איז ער ווען און ָלייט,

די  דערמיט טאנצן אנגעפאנגען און טוב, יום מאכלי די מיט זאק  דעם האנט ַַַַָדער

זאק . גאנצן דעם סאלדאטן אידישע  די צו געשיקט ער האט דערנאך  ַַַָָָהקפות ...

ענין  דער ארט גרויס א פארנומען טאקע  דאך האט שלמה'קע , רבי הרה"ק ַַַָָָביי

האט  ירושלים אין אז דערציילט, אמאהל שוין האבן מיר ווי חסדים, גמילות  ַַָָָפון

יעקב  ר' נאמען מיט'ן הארץ  עם אן איד א  ‰ÊÈÂגעוואוינט ÔÈ‡ ÔÚÓÂ˜�ÈÈ¯‡ Ë‚ÚÏÙ ¯ÚÎÏÚÂÂ) ַַָ«

(Ú˜'‰ÓÏ˘ È·¯ ÔÂÙ און רח"ל, ביסורים מדוכא  און מנוגע  א געווען ליידער איז וואס ,ַָ

ירושלים. אין מקוואות די אין אריינלאזן געוואלט נישט איהם ַָָָמ'האט

וועלט  צווייטע  ביטערע  די וועגן רעדנדיג געזאגט, אמאהל שלמה'קע  רבי ַָָָהאט

Ë‡‚מלחמה ÔÈ‡ Ê‡ Ë�‡˜‡· ÊÈ‡ ÒÚ ÈÂÂ ,Âˆ¯Ú„ ÛÂÒ ‡ ÔÚ‚�Ú¯· Âˆ ËÚ·¯‡Ú‚ ÈÂÊ‡ Ë‡‰ ¯Ú Ò‡ÂÂ)»»««««««»

(Ë‚È„�ÚÚ‚ ÍÈÊ ‰ÓÁÏÓ È„ Ë‡‰ ,"„ÂÒÈ·˘ „ÂÒÈ" ,˙Â˜Ï˙Ò‰ ÔÈÈÊ ÔÂÙ: »

די  וואלט ירושלים, אין מקוה א אין יעקב'ן ר' אריינגעלאזט מ'וואלט אויב  -ַַָָָ

איירא ïע! אין אויסגעקוקט אנדערש ַָמלחמה

רבי  הרה"ק ביי דאווענען פלעגט וואס יונגערמאן א  איז השנה, ראש ַַַַָָאמאהל

און  ל"ע , חולה א  מיט שïיטאל אין פארנומען געווען המדרש, בית  אין ַַָשלמה'קע

געזאגט: שלמה'קע רבי האט שופר. תקיעת צו אנגעקומען קוים ָָָאיז

הבא! עולם בן א איז יונגערמאן, דער -ַַ

יונגערמאן  א אויף געזאגט נישט שלמה'קע רבי האט ווערטער, דאזיגע  ַַָָָדי

ויחודים, כוונות  געווען מכווין און טלית  מיט'ן איבערגעדעקט געשטאנען איז ַָוואס

רח"ל  קראנקן א העלפן צו פארנומען געווען איז וואס יונגערמאן דעם אויף ַַַַָָנאר

שïיטאל. ָאין

הייליגן  צום טוב , יום אויף בעלז קיין געפאהרן אמאהל זענען חסידים גרוïע  ַַָָא

געבליבן  עולם פונעם טייל אבער זענען וועג אויפ'ן זי"ע. מהר"א הרה"ק רב  ָבעלזער

טוב יוום אויף רב  בעלזער צום אנקומען קענענדיג נישט אונטערוועגנס, (ÈÈÂÂשטעקן ָ

(Ë‡‰Ú‚ Ë˘È� Ô·‡‰ ÈÈÊ Ò‡ÂÂ ,ËÏÚ‚ ¯ÚÓ ÔÏ‰‡ˆ ËÙ¯‡„Ú‚ Ë‡‰'Ó. »«»»»«
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øòã÷åñt ï'ôéåà èâàæ ééçá åðéáø¨
(é ,æè íéøáã)úåòåáù âç úéùòå"

,"ïúú øùà êãé úáãð úñî êé÷ìà 'äì

áåè íåé íòã ééá èâàæ ÷åñt øòã¨
."ïúú øùà êãé úáãð úñî" úåòåáù
ééá øòãà çñt ééá èùéð èééèù ñàã¨¨

לאנדאן פון זצ"ל רומïלער אלימלך רבי ‡Ì‰Èהגה"ח Ë‡‰ Ú"ÈÊ ·¯ ¯ÚÊÏÚ· ¯Ú„ Ò‡ÂÂ) ָָ»»

(‰ÎÂÒ ÈÂ� ÔÈÈÓ" ÒÏ‡ Ë�ÚÎÈÈˆ‡· און בעלז קיין חסידים די מיט מיטפאהרן געקענט האט , ««ָָ

די  מיט פארבלייבן צו ענדערש פארגעצויגן האט ער אבער טוב, יום אויף ַָָָָאנקומען

אונטערוועגנס. געבליבן זענען וואס ָחסידים

דער  האט טוב, יום אויף בעלז קיין אנגעקומען איז קבוצה ערשטע די ָָווען

מיט  גרוïע  די ווען טוב , יום נאך זיי. פון געמאכט וויסנדיג נישט זיך  רב  ַָבעלזער

מקרב שטארק  גאר זיי רב בעלזער דער האט געקומען, איז רומïלער אלימלך ַָָרבי

זאגענדיג: ָגעווען,

חסיד! א ווי זיך  פירן צו ווייסט מיילעך -ַ

א פאר מיינט עס וואס פארשטאנען אויך זי"ע  רב בעלזער דער האט ַַַַַָָאוודאי

צו יונגערמאן  פארשטייט מיילעך אז אבער טוב, יום רב" "בעלזער דעם האבן צו ַַַָָ

ער  האט אליין, בלייבן נישט זאלן זיי כדי אידן, אנדערע  מיט אונטערוועגענס ַַָָבלייבן

חביבות . אזא מיט געווען מחשיב  ַַאיהם

שבועות אויף געקומען אמאהל איז זי"ע שלמה" "תפארת דער אז ידוע , איז ַַָעס

געהייסן  איהם האט קוזמירער דער אבער זי"ע, קוזמירער יחזקאל רבי הרה"ק ָָצו

וויל  ער אז געזאגט, האט שלמה" "תפארת  דער ווען טוב . יום אויף פאהרן ַַָָָאהיים

געזאגט: קוזמירער דער האט רבי'ן, ביים סיני הר מעמד ָָזעהן

פאר  דיר, צו טוב  יום אויף פאהרן צו קומט וואס עולם אן דאך  האסט דו -ַָָָָָ

עולם. דיין צו ַאהיים

רבי'ן, ביים פארבלייבן וויל ער אז געבעטן אבער זיך  האט שלמה" "תפארת  ַַָָדער

געזאגט: איהם האט יחזקאל'ע רבי ָָָאבער

זאגט ïסוק  דער -(„È ,ËÈ ˙ÂÓ˘) מלמד רש"י, זאגט העם", אל ההר מן משה "וירד ָָ

האט  געשעפטן פארא  וואס העם". אל ההר מן אלא לעסקיו, פונה משה היה ַַָָשלא

אל  ההר "מן נאר זיי, צו געוואנדן נישט זיך האט ער וואס געהאט, ע "ה רבינו ַָָָָמשה

משה  רוחניות , אין "געשעפטן" אייגענע  די אויף מרמז איז "לעסקיו" נאר ָהעם"?

העם", אל ההר "מן נאר רוחניות, אין השגות אייגענע  זיינע אויף געקוקט נישט ָָהאט

איך זאג דערפאר און אידן, די אויפצוהייבן איהם פאר וויכטיגער געווען איז ַַָעס

פאהרן! אהיים זאלסט דו ַָָדיר,
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ïáéæ ïòðòæ úåëåñ ïåà çñt ìééåå ,úåëåñ
ïáòâ óøàã ïòî æà ïòî èééèùøàô ,âòè©©©
,áåè íåé óéåà èìòâ ïàîéøà íòã øàô©¨©
èìàåå ,âàè ïééà øàð æéà úåòåáù øòáà̈¨¨¨
èùéð óøàã ïòî æà ïòðééî èðò÷òâ ïòî©©
éã èâàæ ,ïàîéøà íòã øàô ä÷ãö ïáòâ©¨©¨
ïéà êéåà ïééæ ìé÷î èùéð ìàæ'î æà ,äøåú©¨
éã åö êééìâ æéà ñò ìééåå ,úåòåáù
éåå áøàä éåæà ïåà ,íéáåè íåé òøòãðà©©©
àìà åðéàù éô ìò óàå" ,úåëåñ ïåà çñt

."ãçà íåé

÷"äâäèáééøù ì"öæ ìàèéåå íééç éáø©
("áåè úòãä õò ÷"äôñ")êàð¨

âçä ø÷éò ìë éë" :øòèøòåå òøòôøàù©
åîöòì éë ,äáçø ãéá íééðòì úúì äæä
àåä ãçà íåé éë øåæéô èòî ÷éôñé
áåè íåé íòðåô ø÷éò øòã ."ãáìá
òèééøá à èéî ïáòâ åö æéà úåòåáù©
ãìàáéåå ìééåå ,èééìòîéøà éã øàô èðàä©©¨©
ïééìà êéæ øàô æéà ,âàè ïééà øàð æéà ñò¨¨©©
øàôøòã .èìòâ ìñéáà ïáòâåöñéåà âåðòâ©©
øùà êãé úáãð úñî" øòäéøô èééèù

."úçîùå" êàðøòã ïåà ,"ïúú¨

- הם גם גרשום  בני ראש את נשא 
זענען פארטריבען  זענען  וואס די אפי'

חשוב אויך 

ìäàîà,áø øòååò÷àî øòã ïòåå ©¨©
òèð ïúð äùî éáø ö"äâä
ùéè íééá ïñòæòâ æéà ,ì"öæ øòâøòáîòì
éëãøî äùî éáø ÷"äøä ,ïãééæ ïééî ïåô

èâòøôòâ òãééæ øòã èàä ,ì"öæ áåìòìî¨
:áø øòååò÷àî íòã©

-íòã ïäòæòâ èàä øéà ,áø øòååò÷àî©¨
!?áø øòååàðéù¨

èàä,èøòôèðòòâ áø øòååò÷àî øòã ¨©
èùéð íäéà èàä øò ,ïééð æà©¨

ïäòæòâúå÷ìúñä éã êàð ïøéåáòâ êàã æéà øò)¨¨

(áø øòååàðéù ïåô,äòù òáìàä à êàð . ¨¨©©
íòã ìäàîà êàð òãééæ øòã èâòøô¨©¨
ïäòæòâ èàä øò éö ,áø øòååò÷àî©¨
øòã ñàåå óéåà ,áø øòååàðéù íòã¨¨
øòãéåå èàä áø øòååò÷àî©¨
êéæ ïùàåå ï'øàô .ïééð æà ,èøòôèðòòâ©©©
ïééî èàä ,ïùèðòá íåö íéðåøçà íéî¨

:èâòøôòâ øòãéåå òãééæ

-íòã ïäòæòâ èàä øéà ,áø øòååò÷àî©¨
!?áø øòååàðéù¨

ïòååêàð èàä áø øòååò÷àî øòã©¨¨
èàä ,ïééð æà èøòôèðòòâ ìäàîà©¨©¨

:èâàæòâ ì"æ òãééæ øòã¨

-,ïäòæòâ èùéð êéåà íäéà áàä êéà¨
âéìééä à èâàæòâ èàä øò øòáà̈¨¨©

èøàååñàã ïâàæ íééá èìòñééøèòâ èàä øò ïåà) ¨¨¨¨

(èøàåå:èâàæòâ èàä áø øòååàðéù øòã , ¨¨¨¨
,'íä íâ ïåùøâ éðá ùàø úà àùð'
ñàåå ïãéà òìà éã ïåô tò÷ éã áééäøòã©¨
ïøétù ééæ .øéã ïåô ïáéøèøàô êéæ ïøétù©
ééæ áéâ .úåéðçåø ïéà 'èâòøôòâtà' éåå êéæ¨
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ïâàæ ì"æç éã éåå ,äøåú(àòø æîø ,ù"÷ìé) ¨
÷ä øîà ,'åâå éùéìùä ùãåçá"ä"á

åæä äùøôä úà ïéøå÷ åéä éðá ,ìàøùéì

íëéìò äìòî éðàå ,äðùå äðù ìëá
éðéñ øä éðôì íéãîåò íúà åìéàë
äæä íåéá øîàðù ,äøåúä úà íéìá÷îå
øòèùøòáéåà øòã ,"éðéñ øáãî åàá
èìàæ øéà ,ïãéà éã åö èâàæòâ èàä¨¨¨
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.ïîà ,åðéìâø

תורה לד. די מ'לייענט ווען אז מוסר", "שבט דער און הקדוש של"ה דער שרייבן ַַאזוי

סיני, בארג ביים יעצט עס נעמט מען אז פארשטעלן זיך  מען זאל שבועות, ַַָָאין

מתקבלת שעה אותה וכאילו סיני, הר הוא בו שעומד התיבה כאילו בעיניו "ידמה

מען  תורה". מתן בשעת שהיה כשם עומדים שלו ופמליא הקב "ה כאילו סיני, מהר

תורה  די ווי  און סיני, בארג דער איז מ'שטייט וואו בימה די ווי פארשטעלן זיך  ַָָזאל

של  ïמליא  זיין און אויבערשטער דער און סיני, בארג אויפ'ן געגעבן יעצט ַווערט

די  געגעבן האט אויבערשטער דער ווען געווען איז עס ווי אזוי דא , שטייען ַָָמעלה

סיני. בארג אויפ'ן ַתורה 

זי"ע רב  בארדיטשוב 'ער הייליגער דער האט שבועות, טוב יום אין ַַָָאמאהל

ָגעזאגט:

הארץ ", כל על "מלך  קעניג, א פון בחינה דער אין ביזטו השנה ראש באשעפער, -ַַ

זאגט גמרא די ÊÈ.)און ˙Â·Â˙Î),היינט אבער מחול", כבודו אין כבודו, על שמחל "מלך ָָ

כבודו, על שמחל "הרב און "רבי", דאך ביזטו תורתינו, מתן זמן שבועות , טוב יום ָאין

מחול" Ï·.)כבודו ÔÈ˘Â„È˜).

שווארץ schwartz16@bezeqint.net:עימוד
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