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טיר א . דער אויף געקלאïט אמאל  ער האט מעזריטש , אין געווען איז ער ווען זי"ע, התניא בעל  ַַָָדי

בעל דער האט  טיר, דער אויף קלאïט  ווער געפרעגט  מגיד דער האט  זי"ע. מגיד הייליגער ַָָפונעם

ווידעראמאהל האט התניא בעל  דער און דארט?", איז "ווער מגיד: דער פרעגט  "איך". געענטפערט: ַָָָהתניא

דער  האט מאהל דריטע  דאס  און קלאïט, עס ווער געפרעגט  ווידער מגיד דער האט  "איך". ַָָָָגעענטפערט:

געשיקט מגיד דער איהם  האט אריינגעקומען, איז בעה"ת דער ווען "זלמן". געענטפערט: שוין התניא ַָבעל

שטעטל . א אין ערגעץ  מילה  ברית א ַַצו 

פון  איינער צו סעודה  דער ביי געזעצט זיך האט  ער וואו ברית, ביים געווען איז התניא בעל דער ָווען

עס אז באמערקט  ברית בעל דער האט געזעצן, זענען שנארער'ס  דער וואו  דארטן טישן, אונטערשטע ַַָָָדי

אלע אונטערזוכן גענומען באלד זיך  מ'האט זילבערווארג. טייערע עטליכע געווארן גע 'גנב'ע'ט  ַַַָָזענען

איהם מ 'האט  ווען התניא. בעל דעם גאסט , דעם  געווען חושד מ'האט אז  זיך פארשטייט און ַַַָָָאנוועזענדע,

די  גע'גנב'עט האב איך נישט  איך, נישט  "ס 'איז געשריגן: צייט גאנצע דער ער האט  ַָָדורכגענישטערט ,

איך!". נישט  איז  עס ַזילבערווארג,

געזאגט: מגיד דער איהם האט  מעזריטש, קיין צוריקגעקומען איז ער ָָווען

שרייען  געדארפט  מאהל סאך א האסטו "איך", ווארט דאס  געזאגט האט  דו  וואס מאהל  איין צוליב -ַַַָָָָָָָָ

איך"! "נישט 

הימל פון איהם  מען ווייזט "איך", ס'איז  אז איין זיך רעדט מענטש  דער אויב איז, דערפון לימוד ַדער

איך". "נישט ס 'איז ַאז

זיך  האבן זיי און באן, דער אויף דאקטאר גרויסן א מיט געפאהרן אמאהל  איז רב ïוילישער ַַַַָָָָָא

ארימער  אן איהם  צו קומט עס ווען אז  רב, דעם  פאר בארימט  זיך האט דאקטאר דער ַַַַָָָָצעשמועסט .
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דאקטאר  דער זאגט אזוי". אויך טוה  "איך רב: דער איהם  זאגט  ïרייז. דעם  ïארא איהם  ער לאזט ïַַַָָָָָָאציענט 

פאר'ן  ïרייז  פונעם העלפט  א ביז  אזויפיל  ïארא ער לאזט ארימאן, גרעסערער א קומט עס  אויב  ַַַַַַָָָווייטער,

דאקטאר, דער זאגט  ש ïעטער אזוי". אויך טוה "איך רב: דער איהם  זאגט  ïאציענט . דעם  ַַַַָָָָבאהאנדלען

ס'איז אויב און איהם , ביי געלט  קיין נישט אינגאנצן איך נעם חכם , תלמיד א ארימאן אן זעה איך ַַַַָאויב

דאטשע . א אויף איהם  שיק איך אדער אïטייקער, פאר'ן געלט  אפילו  איהם  איך גיב נצרך, גרויסער א ַַַַַַָָגאר

ווייטער. אזוי אזוי",און אויך טוה "איך ווידעראמאהל: רב דער ַַַָָזאגט

אויך  טוה  "איך זאך יעדע אויף  זאגט  רב דער אז  דאקטאר, דעם פאר פארדראסן שטארק עס ַַַַַָָָָָהאט

אויף מיר איר זאגט וואס  דאקטאר? א דען איר זענט  "אנטשולדיגט , רב: דעם געפרעגט ער האט ַַַָָָָָאזוי".

אזוי'?!". אויך טוה  'איך זאך ַַיעדע

מיינע וועגן מעשים. גוטע מיינע וועגן נאר אויך דערצייל איך אזוי, אויך טוה "איך רב: דער איהם ַָָזאגט

מענטשן...". אנדערע פאר נישט  איך דערצייל מעשים ַַנישט -גוטע 

די  אויף  קוקענדיג ïרנסה. א געזוכט געראטעוועט , זיך האט וועלכער איד א האט מלחמה , דער ַַַָָָנאך

א  אין שמש א מ 'זוכט  אז  מודעה, א אויף אנגעטראפן זיך  ער האט ארבייט, טרעפן מ'קען וואו ַַַַַָָָמודעות

געדארפט האט  ער ווען שוהל. יענער אין שמש  אלס  ארבעטן קומען צו אנגעבאטן, זיך ער האט ַַַָָָשוהל.

געזאגט איד דער האט  ש ïראך, ענגלישער דער אויף  געווען איז  וואס קאנטראקט, דעם ַָָאונטערשרייבן

ווייסט ער און ש ïראך, ענגלישע די נישט פארשטייט  ער ווייל  אונטערשרייבן, נישט  עס קען ער ַַַאז 

אויב  אז געזאגט , שוהל  דער פון הקהל  ראשי די איהם  האבן אונטער. שרייבט ער וואס  נישט  ַָָָדעריבער

שוהל יענער אין ווייל  שמש, אלס אננעמען נישט  איהם זיי קענען ש ïראך, ענגלישע  די נישט  קען ַַָער

שïראך. ענגלישע די נאר קענען וואס אמעריקע, פון געסט  פארשידענע צייט  צו צייט  פון ַַַָָקומען

צו געלט קיין געהאט  נישט  האט  ער וויבאלד ïרנסה . אנדערע  אן זוכן גענומען זיך איד דער ַַַַָָהאט

אנגעהויבן  און שוהל , דער פון פארענט אין טישל קליין א אוועקגעשטעלט ער האט געשעפט , א ַַַָָָקויפן

געווען  מצליח  האט ער און שיינען, אנגעהויבן אים האט  מזל  דאס קלייניגקייטן. פארשידענע ַַָָָָפארקויפן

צום זאכן נאך מיט טישל, א נאך אוועקשטעלן געדארפט  האט  ער ביז הילף , אויבערשטען'ס  ַַַַָָָמיט'ן

ביז ווייטער, אזוי און צונעמען פארקויפן, געדארפט שוין האט און פארדינער, גרויסער א געווארן איז ער ַַַַַָָ

האבן  געדארפט  מען האט ש ïעטער סחורה . די פארקויפן העלפן איהם  זאלן וואס  ארבייטער עטליכע ַַַָָָָָנאך

משנה  די איהם ביי געווארן מקוים איז  עס  אא"וו. געשעפט  א דערנאך און וועגעלע, Ù·.)א ÔÈ˘Â„È˜) שאין" ַַָָ

דער  איז רבש"ע  דער שלו", והנכסים שהעושר ממי אלא האומנות, מן עשירות ואין האומנות, מן עניות

בנין. א קויפן געוואלט  שוין האט  ער ביז  פרנסה , גיט ַָָוואס

איז קאנטראקט  דער אז  ארויסגעשטעלט  זיך האט  בנין, פאר'ן קאנטראקט  דעם אונטערשרייבן ַַַַַָָָביים 

האט ער ווייל ïראבלעם , קיין געהאט נישט אבער שוין ער האט יעצט  ש ïראך... ענגלישער דער ַַָָָָאויף

קאנטראקט . אויפ'ן שטייט וואס  אלעס  פארגעלייענט איהם  האט וואס איבערזעצער, אן ַַַַָָָָָגעהאט 

מוכר: דער איהם  ָזאגט 

קענסטו ש ïראך, ענגלישע די נישט קענסט דו כאטש  ווייט , אזוי אויף געווען מצליח  האסט דו  אויב -ַַָָ

ענגליש! רעדן געקענט  וואלסט  דו  אויב זיין, מצליח געקענט  וואלסט  דו  וויפיל פארשטעלן ָָָזיך

איד: דער איהם ָזאגט

שוהל! אין שמש א געווען איך וואלט ש ïראך, ענגלישע די רעדן געקענט וואלט איך אויב איינער! נאר -ַַַָָ

ענגליש, נישט  קען ער ווייל  ïרנסה קיין נישט  האט  ער אז  לכתחילה איינגערעדט זיך האט  ַָָער

פון  קומט פרנסה נאר פרנסה! דעם  געהאט נישט  ער וואלט ענגליש ווען קען ער ווען דערווייל  און

אויבערשטער. דער
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'äá çèåáäì ïéðî ,éåì ïá òùåäé éáø íùá ïåîéñ
øîàðù ,åá àöåéë úåéäì äëåæù(æ ,æé äéîøé)êåøá

ùèðòî øòã ."åçèáî 'ä 'éäå 'äá çèáé øùà øáâä
"'ä 'éäå" - ïòèùøòáéåà íòã ïéà ïåçèá èàä ñàåå¨¨
øòèùøòáéåà øòã éåå ïøòåå åö äëåæ øò æéà -

.ïééìà ìåëéáë©

èòååòëéåä-åö à æéà ñàã ,ïâàæ ùèðòî øòã¨¨©
ïò÷ðòãòâ åö éàãë æéà .øéî øàô äâøãî©

èáééøù ì"æ ï"áîø øòã ñàååäðåîàä øôñ ùéøá) ¨
(ïåçèáäå÷åñt ï'ôéåà(â ,æì íéìäú)äùòå 'äá çèá"

ñàåå íòãëàð ä"ò êìîä ãåã èâàæ ñàååøàô ."áåè©¨¨¨¨
?"áåè äùòå" øòèøòåå éã ,"'äá çèá" èééèù

èâàæ,áåè äùòå 'äá çèá øîà ãåò" ,ï"áîø øòã ¨
òãúå ,íéùòî êãéá ïéàù éô ìò óà ,øîåìë
àåä éë ,'äá çèá äæ ìë íò ,òùø äúàù êîöòá
èñàä åã åìéôà ùèàë ."êéìò íçøéå íéîçøä ìòá¨©¨
æà øéã ééá èñééåå åã ïåà ,íéáåè íéùòî ïéé÷ èùéð©
ïáàä åèñìàæ ,ïâòååèñòãðåô ,òùø à èæéá åã©¨¨

אויך ב. זיין מבטל געוואלט האט ער ווען און ïרנסה , זיין צוליב שיעור א געווען מבטל  האט  איד ַַָָָא

געזאגט: רבי זיין איהם  האט דעם , וועגן שיעור צווייטן ַָָא

דער  איז שפע, די פאר השתדלות די און "פאס", דער איז  הימל , פון ïארא קומט  וואס  שפע די -ַַַָָ

ïרנסה, מער פאר השתדלות דיין צוליב רוחניות פון מבטל  ביזט דו אויב פאס. צום צו מ 'לייגט  וואס ַַַָקראן

פאס!... אינעם וואסער צוגעלייגט נישט  האסט דו אבער פאס , צום קראן א נאך צו לייגסט דו ווי גלייך ַַַַַָָָאיז 
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ìòá øòã æéà øò ìééåå ,ïòèùøòáéåà íòã ïéà ïåçèá
øéã óéåà ïáàä úåðîçø èòåå øò ïåà ,íéîçøäââââ. ¨

øàôøòãøò øòãééà "'äá çèá" ÷åñt øòã èâàæ ©¨
òùø à èæéá åã ééñ ,"áåè äùòå" èâàæ¨©

חז "לג. מאמר דעם אויף  מליצה  בדרך געזאגט האט  גאונים בריסקער די פון Ò‚.)איינער ˙ÂÎ¯·) גנבא" ָָ

אז אונטערגראבונג, זיין פון עפענונג ביים  רבש"ע  צום רופט גנב דער קריא"- רחמנא מחתרתא ַאפום 

פון  מדה דער מיט  אז  טבע , א בריאה  דער אין אריינגעלייגט  האט עולם של רבונו דער ווייל  איז ַַָָדאס 

זיין. מצליח  מענטש דער מוז בטחון

א  זיינעם מיט  פשיסחא, פון זצ"ל  בונם ר' רבי'ן צום  געפאהרן אמאהל איז זצ"ל  רבי קאצקער ַַָָָדער

פאר'ן  געוויזן נגיד דער האט  וואגן, אויפ'ן פאהרנדיג חדר. אין איהם  מיט געלערנט  האט וואס  חבר ַָָָָָרייכן

רבי: קאצקער דער איהם  פרעגט פארמאגט . ער וואגן שיינעם פארא וואס  רבי'ן ַַַָָָָָקאצקער

הזה ?! עולם  דיין איז  וואו  -

נגיד: דער ענטפערט

הזה ?! עולם  מיין דא נישט  זעהסט  דו הייסט , וואס -ָָ

רבי: קאצקער דער ָָזאגט 

זאגט ïסוק  דער ווי הבא, עולם דיין איז  דאס  ניין, -(È ,Ê ÌÈ¯·„)" להאבידו פניו  אל לשונאיו  "ומשלם ָָ

הזה? עולם דיין איז וואו דיך, פרעג איך אבער ָוגו ',

שטייט תורה  דער אין אז  זצ"ל , הרי"ם  חידושי צום  געזאגט  אמאהל האט  ÊÈ)איינער ,‡È)ואבדתם" ַַָָָ

האב! איך שפע פארא וואס  זעהן איר וועט רבי, אריין קומט געזאגט , ער האט וגו ', ַַַָָמהרה "

געזאגט: איהם הרי"ם חידושי דער ָָהאט 

ווערטער דיינע  פון פארשטיי איך -(‰¯‰Ó Ì˙„·‡Â ,¯ÈÓ ËÒ‚‡Ê Â„ Ê‡) אין איינמאהל  כאטש  האסט  דו  אז , ַַָָָ

פון  איז  האסט , דו וואס פארמעגן גאנץ דיין אז וויסן, זאלסטו  כתיקונה . שמע  קריאת געלייענט  ַַַָלעבן

געהעריג! ווי שמע קריאת געלייענט  האסט  דו וואס מאהל  איינצעלנעם ָָָיענעם 

זצ"ל בידערמאן שמעון ר' האדמו "ר כ"ק  שוועסטער-קינד, אונזער פון איידים אן דערציילט  האט  ַָעס

ירושלים  Ï"ˆÊ)פון ·ÂÏÚÏÓ Ó"Ó¯‰ ˜"‰¯‰ Ê"‡‡ ÔÂÙ ¯Ú„Â¯· ‡ ,Ï"ˆÊ ˜ÁˆÈ ·˜ÚÈ È·¯ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î Ê"Â„ Ô·)האט וועלכער , «ָ

א  געווען איז  מיידלעך, די צווישן ל"ע . היימען צובראכענע פון מיידלעך פאר מוסד א מיט ַַַָָאהנגעפירט

היים . צובראכענע א פון געקומען איז זי נאר מיידל, ַָָפיין

געטראפן  דארט האט  און יוסף", "פורת ישיבה  דער אין אריינגעגאנגען הנ"ל הרה"צ ש"ב איז ַַַָָָָאמאהל 

איהם ער האט בחור. אלס  דארט  געלערנט  נאך דעמאלס האט  וואס  זצ"ל, אבוחצירא אלעזר רבי ַָָָָָָהרה"ק 

האט אלעזר רבי מיידל. דערמאנטע  די פאר רעדן מ 'קען וואס  בחור פיינעם  א פון ווייסט ער צו ַַַָָגעפרעגט,

אבער  האט ש ïעטער געקומען. צושטאנד שידוך דער איז  צייט  א נאך און בחור, א אויף  אנגעוויזן ַַַָָָָאיהם

דעם אïצולאזן בחור דעם  איבערגערעדט  מכובד'יג, מער געווען איז וועלכע חתן, דעם פון משïחה  ָָדי

שידוך. דעם געווען מבטל  האט  חתן  דער און כבודם , לפי נישט איז עס אז געהאלטן האבן זיי ווייל ַַָָשידוך,

אז דערציילט, איהם און אבוחצירא, אלעזר רבי צו אמאהל נאך געקומען שמעון, ר' הרה"צ ש "ב ַַָָאיז 

איז זי חסרון": א "נאך שוין זי האט  מאהל דאס אבער מיידל, דעם  פאר שידוך א אמאהל  נאך זוכט ַַַַָָָָָָָער

בחור: א געווען נאך דאן איז וועלכער אבוחצירא, אלעזר רבי זאגט  שידוך... אïגעלאזטער אן אויך ַַַָָָָָדאך

איר! מיט  האבן חתונה וועל איך וואס , איר ווייסט  -ָָ

ïרובירן  כאטש  קענען מיר אבער אבוחצירא, אלעזר רבי ווי מענטשן גרויסע  פון דא מיר רעדן ַָָָאוודאי

מדות. גוטע זייערע  פון אראïלערנען עïעס  ַָזיך

ישראל  כל ועל זי"ע רב בעלזער הייליגן פון יאהרצייט הייליגע  די ביי האלטן ‡·)מיר ‡"Î)האט עס  . ַָָ
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éã ééñ ,ñ'èåâ íåù ïéé÷ èùéð êàð èñäåè åã ìééåå
íòã ïéà ïåçèá ïáàä åèñìàæ ,÷éãö à èæéá©¨¨
àì" .ïôìòä øéã øò èòåå ïàã ïåà ,ïòèùøòáéåà©
,"åéúåðååò úàøéî áöî ìëá ,'äì úåå÷ìî ùàééúé
íåö ïòôàä åö ïåô ïééæ ùàééî èùéð êéæ ìàæ øò¨¨

òðééæ ïåô àøåî áéìåö ,áöî ïãòé ïéà ,ïòèùøòáéåà
òôù éã òétùî æéà øòèùøòáéåà øòã .úåøéáò
èàä ïåà íäéà åö èôàä ñàåå ùèðòî íòã óéåà¨¨¨
ãöî èùéð ,ãñçä úãî éã ãöî ,íäéà ïéà ïåçèá

íéáåè íéùòî òðééæãããã.

איז מלחמה  דער פאר אז  לאנדאן, פון זצ"ל  רומ ïלער אלימלך רבי הגה"ח  פון אייניקל אן דערציילט  ַַַָָמיר

זענען  זיי חסידים . קבוצה  א מיט  צוזאמען רב, בעלזער צום בעלז קיין שבועות אויף  געפאהרן אמאהל  ַַַָָער

האט מען און צובראכן, זיך וואגן דער האט  גרעניץ  די אדורכפאהרן ביים  אבער וואגן, א מיט ַַָָָָָָגעפאהרן

האבן  קבוצה  דער פון טייל  און קלענערער, א געווען איז וואגען צווייטער די וואגען, א בייטן ַַַָגעדארפט 

אונטערוועגענס . בלייבן געמוזט 

זאגענדיג  פאהרן, געוואלט  נישט  האט ער אבער בעלז , קיין אלימלך'ן ר' מיטנעמען געוואלט  האבן ָָָָָָָזיי

איבערגעבליבן. איז  וואס קבוצה  דער מיט בלייבן וויל ער ַָאז

רב  בעלזער צום  טוב יום אויף אנגעקומען איז קבוצה ערשטע די ווען אז אייניקל , זיין ַָדערציילט 

וואס אידן פאר ערווארטן געקענט  מ'וואלט ווי זיי, פון געמאכט וויסענדיג נישט זיך ער האט ַַַָָָזי"ע,

צווישן  - גרוïע צווייטע די ווען שבועות, נאך ווייט. אזוי פון טוב יום  אויף  פאהרן צו געקומען ָָזענען

אויפגענומען, ווארים  זיי רב בעלזער דער האט  בעלז , אין אנגעקומען איז  - ז "ל רומ ïלער אלימלך רבי ַָָזיי

געזאגט: ָאון

פירן! זיך דארף  חסיד א ווי ווייסט  מיילעך -ַַ

התורה קבלת טוב יום אויף  זיין מיינט  עס וואס געוואוסט זי"ע  רב בעלזער הייליגער דער האט  ַָָאוודאי

פירן", זיך דארף  חסיד א ווי ווייסט  "מיילעך געזאגט: ער האט  פונדעסטוועגן אבער רב, בעלזער ַַָָָביים 

וועג. אויפ 'ן איבער בלייבט ער אויב איד צווייטן א מיט  פארבלייבן צו מיינט, דאס  ַַָָוואס

הדברים, בתוך ענין. געוויסן א איבערצורעדן ז "ל רב בעלזער ביים  געווען אמאהל איז יונגערמאן ַַַַָא

געזאגט רב בעלזער דער איהם  ‚Ë„Ú¯Ú)האט  Ô·‡‰ ÈÈÊ ÚÎÏÚÂÂ ÒÚÂÓ˘ ÌÚ„ ÔÂÙ ,‰�È�Ú· ‡Ï˘ ÔÚˆ�‡‚�È‡): ָָ«

ווערטער  יענעם'ס  אוועקמאכן נישט  מען טאר שוואך, זענען נפשות די ווען דור, היינטיגן אין -ַַַָ

קען  עס אבער גערעדט, ביזטו  "לכאורה זאגן: איהם מ 'דארף נאר יענער. ווי נישט מ 'האלט אויב ַַַָָאפילו 

אנדערש ". ַזיין

געזאגט איהם  האט רב בעלזער דער פארוואס  פארשטאנען נישט מעשה בשעת האט  יונגערמאן ַַַַָָָָדער

גערעדט האט  ער וועלכן וועגן  ענין מיט'ן שייכות קיין געהאט  נישט האבן וועלכע  ווערטער, דאזיגע ַָָָדי

התנהגות. דאזיגע  זיין אדאנק ומופתים אותות געזעהן ער האט  טעג עטליכע ביז  אבער רב. ַַָָָמיט'ן

ליסקער ד. הערשעלע רבי הרה"ק  פאר אïגערעדט זיך האט געשעפט , א געהאט  האט  וואס  איד ַַַַָָָָא

‡·)זי"ע „"È ,‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ) זיין איבער אנטקעגן געשעפט  זעלבע דאס געעפענט  האט  צווייטער א ַַַָָאז 

האט וואס מענטש א געווען איז  עס  משל , א געזאגט איהם ליסקער הערשעלע רבי האט ַַָָָָגעשעפט .

האן  דער האט  האן. צווייטן א שטייג אינעם אריינגעשטעלט  אמאהל  בעה "ב דער האט  האן, א ַַַַַָָָָָָָפארמאגט 

מורא  האט  ער ווייל איהם, בייסט ער האן. נייעם דעם געביסן פריהער, פון דארט געפונען זיך האט  ָָָָָוואס 

ש ïייז . זיין צונעמען איהם וועט  האן נייער דער ַָאז 

פאר  ער וועט  האן, א נאך אריינגעשטעלט  האט הבית בעל  דער אויב אז נישט , פארשטייט האן ַַַַַָָָָדער

נישט קענען הינער צוויי אז  דאך פארשטייט  הבית בעל דער ווייל ש ïייז , באזונדערע צושטעלן אויך ַַַָאיהם

ש ïייז . מאס  איין פון ָלעבן
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אויף - החסד  ואת  הברית את  לך אלקיך  ה ' ושמר 
פארדינט מצוה  של שמחה  און  מצוה  א  צו זריזות

וועלט די אויף שכר מען

éãá÷ò äéäå ,ïäà êéæ èáééä êàåå éã äùøô
êé÷ìà 'ä øîùå äìàä íéètùîä úà ïåòîùú
êëøáå êáäàå 'åâå ãñçä úàå úéøáä úà êì

.'åâå êáøäå

ñòèáééøù í"áîø øòã ñàåå òåãé æéàúåëìä) ¨
(à äëìä ,è ÷øô äáåùúäøåú éã ñàåå íòã óéåà ,¨

íåé÷ øàô øëù ñìà úåëøá òâéã'úåéîùâ åö èâàæ¨©©
àîìò éàäá äåöî øëù æà êàã ïñééåå øéî ,úååöîä¨©

àëéì(:èì ïéùåãé÷)øàô øëù ïéé÷ èùéð èìäàö ïòî ,¨©
?èìòåå øòã óéåà úååöîä íåé÷

èâàæúåëøá òâéã'úåéîùâ éã æà ,í"áîø øòã ¨©
ïòðòæ ,äøåú øòã ïéà èðàîøòã ïøòåå ñàåå¨©
øàð ,äåöî à ïééæ íéé÷î øàô âðåðéåìàá à èùéð©©©©¨
áéåà æà ,ùèðòî ï'øàô åö èâàæ øòèùøòáéåà øòã¨©©
íéé÷î ïåà ïâòåå òðééæ ïéà ïééâ åö ïèñåìâ ïìòåå øéî
øòã èòåå ,äøåú øòã ïåô úååöî éã ïééæ
ïåô òôù à æðåà óéåà ïééæ òétùî øòèùøòáéåà©
ïéà ïééæ ÷ñåò ïòðò÷ ò÷àè ïìàæ øéî éãë ,äëøá¨©

.ïòâðåøòèù ïà úååöîå äøåú¨

אויסגעפירט: האט רב ליסקער דער ָאון

קענען  צו  מענטש, יענעם  געהאלפן האט וואס באשעפער זעלבער דער אז נישט , פארשטייסט  דו  -ַַַָָָ

ביידע פאר ïרנסה גענוג צושטעלן אויך וועט  געשעפט , דיין אנטקעגנאיבער געשעפט  דאס  ַַָעפענען

אייך! פון

מעשה, ענליכע  אן אראïגעברענגט  ווערט זצ"ל, וקאלושין מפאריסוב הרה "ק פון שלום" "נהר ספר ַַָאין

געגאנגען  רב דער איז  ïרנסה . זיין שטערט  איד צווייטער א אז  רב, פאר'ן אïגערעדט  זיך האט איד א ַַַַַַָָאז 

האב  איהם צוליב ïרנסה , מיין אין מיר שטערט  ער "אדרבה, געזאגט , יענער האט איד, יענעם מיט ָָָרעדן

ïרנסה!". קיין נישט  איך

געזאגט: רב דער ָָהאט 

די  ממלא איז  אויבערשטער דער אז  דאך זעה איך .ïא זיך רעדט  איר וואס  נישט  פארשטיי איך -ַַָָָ

זאלסט דו  אז  בעט  חבר דיין און ïרנסה , האבן נישט  זאל חבר דיין אז בעטסט  דו ביידע. פון ַַָָָבקשות

ביידע זאלט איר גע'עצה'ט , אייך וואלט איך ïרנסה ... נישט  טאקע האבן ביידע  און ïרנסה , האבן ַָָָָנישט

אויבערשטער  דער וועט אזוי און ïרנסה , האבן זאל צווייטער דער אז צווייטן, פאר'ן איינער זיין ַַַָָמתïלל

ביידע ... פאר ïרנסה ַגעבן

מכילתא פון כוונה  די פייוול, ר' משמש , זיין געפרעגט אמאהל  האט  זצ"ל רבי קאצקער (Ù¯˘˙דער ַָָָ

(ÁÏ˘· האבן וואס אידן די פאר געווארן געגעבן נאר איז  תורה די המן". לאוכלי אלא תורה  ניתנה  ַָָָָ"לא

ïרנסה האט וואס  איינער אז איז, חז "ל די פן כוונה  די אז געענטפערט , פייוול  ר' האט מן. דעם ַַָָָגעגעסן

תורה . לערנען רואיג קען איינער אזא - מדבר אין מן פון געגעסן האבן וואס  אידן די ווי - ַַָָבריווח

רבי: קאצקער דער איהם  ָָזאגט

ïסוק דעם  מיט איז וואס הארץ ! עם  -(ÂË ,·Ï ÌÈ¯·„)וועט איד דער ווען - ויבעט" ישורון  "וישמן ָ

ער שטויסט  ÂÂˆÓÂ˙)אנגעפיהלט  ‰¯Â˙ ÍÈÊ ÔÂÙ ˜ÚÂÂ‡ ËÒÈÂË˘ ¯Ú) אין ïשט דער ס'איז  וואס  ווייסטו מאי, אלא ? ָ«ָ

ווערטער  וועלן די זיי וואנעט  פון געזארגט נישט  זיך אידן די האבן מן, ביים  ווי ïונקט  מכילתא? ַָָפון

מענטש דער אויב זעלבע  דאס מן, פון טאג יעדן געהאט דאך האבן זיי ווייל  מארגן, עסן צו  ַָָָָָנעמען

מיט תורה לערנען ער קען דארף, ער וואס אלעס  צו  איהם פאר שטעלט  אויבערשטער דער אז  ַַַַָווייסט

הדעת. הרחבת



עקב  - קוואל  פרשה  æַדער

éåæàíòã óéåà ,õåøéú à èâðòøáòâ èøòåå êéåà ©©
,úåëøá òâéã'úåéîùâ åö èâàæ äøåú éã ñàåå¨¨
ìééåå .àëéì àîìò éàäá äåöî øëù ñàåå óà ìò¨

ïâàæ ì"æç(â ,á"îô ø"á)á÷ò äéäå ÷åñt íòã óéåà ¨
ìàøòáéà ."äçîù ïåùì à æéà äéäå" æà ,ïåòîùú©©¨
.äçîù óéåà æîøî ñò æéà "äéäå" èééèù ñò åàåå
,äçîùá äåöî à èåè'î áéåà æà ,÷åñt øòã èâàæ¨©©
êéåà øëù ïòî èîå÷àá ,'ä úãåáò èéî êéæ èééøô'î©
úà ïåòîùú á÷ò "äéäå" .èìòåå øòã óéåà
éã ïééæ íéé÷î èñòåå åã áéåà ,äìàä íéèôùîä
ïèéätà øòèùøòáéåà øòã èòåå ,äçîùá úååöî¨
òðééã åö ïøéåàååùòâ èàä øò ñàåå ãðåá íòã¨¨
úàå úéøáä úà êì êé÷ìà 'ä øîùå" :ïøòèìò
äçîù éã óéåà ìééåå ,"êéúåáàì òáùð øùà ãñçä
óéåà êéåà øëù àé øòôòùàá øòã èéâ ,äåöî ìù©¨

.èìòåå éã

éåæàøòã éåå èéåì èøòôèðòøàô ñàã èøòåå êéåà ©¨©
á÷ò äéäå" ÷åñt íòã èùèééè à"ãéç
ïòî èðééî "äéäå" ,èâàæ ùøãî øòã ìééåå ,"ïåòîùú¨
øëù ùèàë æà ,æéà ïåôøòã äðååë éã .ãéîå óëéú©¨
ùèðòî øòã áéåà øòáà ,àëéì àîìò éàäá äåöî¨
óéåà øëù øò èîå÷àá ,úåæéøæ à èéî äåöî éã èåè©©
èàä øò òëìòåå èéî úåæéøæ øòã øàô ,èìòåå øòã©¨
èåè ùèðòî øòã áéåà - "äéäå" .äåöî éã ïäåèòâ
úà êì êé÷ìà 'ä øîùå" æéà ,úåæéøæ èéî äåöî à©

.'åâå "úéøáä

èéîì"æç øîàî íòã øò èùèééè íòã,æ"ëô ø"÷éå)

(á÷åñt ï'ôéåà"(â ,àî áåéà)éðîéã÷ä éî"
óøàã êéà æà èøòãòôòâ øéî èàä øòåå - "íìùàå¨©©
éúúð àìù ãò åðá úà ìî éî ,ïòìäàöàá íäéà©¨
øòåå - úéá åì éúúð àìù ãò äæåæî òá÷ éî ,ïá åì

íäéà áàä êéà øòãééà ãðé÷ ïééæ èò'ìîòâ ïòã èàä¨¨
ïòååòâ òáå÷ ïòã èàä øòåå ïåà ,ãðé÷ ñàã ïáòâòâ¨¨
æéåä à ïáòâòâ íäéà áàä êéà øòãééà äæåæî à©¨©
óéåà 'éôà ìééåå ,âéãìéù èùéðøàâ íòðéé÷ æéà ò"ùáø øòã ,ä"ã)¨©

íòãëàð øàð êéåà ñò æéà ,ïäåèòâ èàä øò ñàåå äåöî øòã¨¨¨¨

(øòôòùàá éã ïåô ñò èîå÷àá øò ñàååùèðòî øòã èòåå . ¨©©

èùéðøàâ êàã êéà äåè ,éåæà áéåà ,êéæ ééá ïèëàøè©©¨¨
èåè ùèðòî øòã ,ïòã ñàåå øàð ?èìòåå øòã óéåà¨¨
,äåöî à åö úåæéøæ éã øòáà ,ïééìà èùéðøàâ ò÷àè©¨©¨©
÷åñt ïåô äðååë éã æéà ñàã .ïééìà øò èåè ñàã¨©¨
"úååöîì ïéîéã÷î ïéæéøæ" ïåùì ïåô ,"éðîéã÷ä éî"

(.ã íéçñô)åö íéã÷î êéæ æéà øò ñàåå íòã óéåà ,¨
íòã øàô ,"íìùàå" àã æéà íòã óéåà ,äåöî éã¨©

.èìòåå øòã óéåà øëù àé êéà ìäàöàá©¨¨

ñàãøàô - "äéäå" ÷åñt ïåô äðååë éã æéà ¨©
øòã èîå÷àá ,úåæéøæ øàô ïåà äçîù©©
êé÷ìà 'ä øîùå" ,èìòåå øòã óéåà øëù ùèðòî
,êéúåáàì òáùð øùà ãñçä úàå úéøáä úà êì

.'åâå "êëøáå êáäàå

úîàáàä ,úåæéøæ ïåà äçîù ,ïëàæ òãééá ïòðòæ©
"íé÷éãö úåçøåà" øòã éåå ,àéìú àäá
ñ'ùèðòî øòã ñàåå êàæ à éåå è÷ðåt æà ,èáééøù©©©¨
ñàã æéà ,úåæéøæá à èéî øò èåè ,ìéåå õøàä©©¨
à èåè ùèðòî øòã áéåà æà ,èøò÷øàô òáìòæ©©©
ìàæ õøàä ñàã æà øøåòî ñò æéà ,úåæéøæá äåöî©¨©¨

åöøòã ïèñåìâääää.

òðééàïäåè ïåà ,äçîùá ïééæ åö íéàðú éã ïåô
ïéà äðåîà ïáàä åö æéà ,úåæéøæá úååöî¨
èøòåå ,äðåîà èàä ïòî æà .ïòèùøòáéåà íòã©¨
æà èñééåå ïòî ìééåå ,úåáöòá èùéð êàã ïòî¨©
ïòî áéåà ïåà .ïòèùøòáéåà íòã ïåô èîå÷ ñòìà©

וואסה . פארגעסט  ער אז זצ"ל , אמשינוב'ער שמעון'לע  רבי הרה "ק פאר אïגערעדט  זיך האט איד ַַַַַָָָא

דבריך" אשכח  לא אשתעשע, "בחקותיך געזאגט : אמשינוב'ער שמעון'לע רבי איהם  האט לערנט . ַָָער

(ÊË ,ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙)אשכח "לא שמחה, מיט  לערנען וועסט  דו  תורה, די מיט  זיין משתעשע זיך וועסט דו  אויב ,

לערנען. דאס  פארגעסן נישט  וועסטו - ַָדבריך"



עקב  - קוואל  פרשה  çַדער

ïéåù ñò èîå÷ ,äçîù à èéî úååöî éã èäåè©
.úåæéøæ à èéî©

פון  הארבקייט  די - ידי  ועוצם  כחי בלבביך ואמרת
הטוב הכרת  פון גרויסקייט די  און  טובה  כפוי  א  זיין

øéîäøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ïòðòééì(æé-áé ,ç)ïô
íöåòå éçë êááìá úøîàå 'åâå úòáùå ìëàú
ïñò åèñòåå øòîàè - äæä ìéçä úà éì äùò éãé¨
êéæ ééá ïâàæ èñòåå åã ïåà ,'åâå ïâéèòæðà êéæ ïåà¨¨
ïáàä èðòä ééååö òðééî ïåà çë ïâééà ïééî ,õøàä ïéà©¨
.'åâå òðééî ïâòîøàô òñéåøâ øòã èâðòøáòâ øéî©
,"øîàú éë" ,"øîàú ìà" èùéð èâàæ ÷åñt øòã¨
ïòåå åö ,ïâàæ èùéð èñìàæ åã ,"øîàú ïô" øòãà̈¨¨

øàð ,ïâàæ èñòåå åã øòîàè øòãà ïâàæ èñòåå åã¨¨¨¨¨
åö èîå÷ ÷åñt øòã .ïâàæ èñòåå åã ïåà - "úøîàå"¨
øò ïòåå ,ùèðòî ïåô òáè éã æéà éåæà æà ,ïòðøòì©©
éçë" æà ãìàá øò èðééî ,ñéåøâ èøòåå ïåà èñ÷àåå©©©

."äæä ìéçä úà éì äùò éãé íöåòå

éãæéà ñàåå øòðééà èøòåå øàôøòã ,èâàæ èìòåå¨©¨
éåôë" à ñìà èðòëééöàá ,äáåè øéëî èùéð©©©

"éìëä úà åéìò äôåë" ïåùìî ,"äáåè(.å íéçñô),
äáåè à ïåô âéãðòñéåå èùéð êéæ èëàî ñàåå øòðééà¨©©
ùèðòî øòã éåå øò æéà ,ïäåèòâ íäéà èàä'î ñàåå¨¨
éã è÷òãøàô øò ,éìë éã "øòáéà èâééá" ñàåå¨©
äáåè éã ïåô âéãðòñòâøàô êéæ èëàî øò ,äáåèåååå... ©©

הכרת ו . פון מדה  דער אין אויסגעארבעט  שטארק  גאר געווען איז  רב בעלזער דער אז ידוע איז  ַַַָעס 

טובה . א געטוהן אמאהל  איהם  האט  וואס  איינעם  יעדן זיין צו טובה  מכיר ַַָָָהטוב,

איז ער אז  דערציילט , האט  ברק , בני סופר חתם  חוג אב"ד זצ"ל, אונגאר שלמה יצחק  רבי ַַָהגאון

צוגעבנדיג  קינדער", צוויי די זענען "מיר געזאגט: איהם  האבן זיי און ברידער, צוויי זיין אבל מנחם  ַָָגעגאנגען

פאלגענד: ווי סיפור, ַָא

ביי  איינגעשטאנען איז  ער און ליזענסק , אין געווען אמאהל  זי"ע רב בעלזער דער איז קריג, די ַַַָפאר

געוואלט נישט רב בעלזער דער האט צימער, געוויסן א צוגעגרייט מ 'האט  ווען הויז. אין חסיד גערער ַַָָָא

איין  אז ארויסגעשטעלט , זיך האט בירור א נאך דאך. אויפ'ן פינגער מיט'ן ווייזענדיג דארט, ַַַַָָָאיינשטיין

אכסניא... בעל פונעם טעכטער די פון צימער דער געווען איז ארט , זעלבן אויפ 'ן העכער, ָָשטאק 

רב. בעלזער פאר'ן צימער זיין אוועקגעגעבן יונגעל, א אכסניא, בעל פונעם זוהן די פון איינער ַַַָהאט

קינד  דאס אבער בעט, זיין אינגל  דעם ביי אוועקנעמען געוואלט  נישט  לכתחילה  האט  רב בעלזער ַָָָָדער

איהם פרייען זיך וועלן וועלכע  שטאט , אין קרובים  האט  ער אז זאגענדיג געווען, מפציר שטארק ַַָָָָהאט

אריינצוגיין  איינגעשטימט  רב בעלזער דער האט  הפצרות, לאנגע  נאך טעג. עטליכע  אויף  ַַַָָאריינצונעמען

נעכט . צוויי געווען איז  ער וואו צימער, זיין אין

חתונה ישראל ארץ אין דא האט און ה', בחסדי מלחמה די איבערגעלעבט  שïעטער האט  אינגל ָָָָדאס 

בעלזער  צום  געקומען ער איז יאהרן. לאנגע  קינדער קיין געהאט  נישט אבער ער האט  ליידער, ַַַָָָגעהאט .

דעם פארגעלייענט האט ע "ה, פויגעל  שלום ר' הרה "ח בקודש , משמש  דער ווען  קוויטעל . א מיט  ַָרב

געזאגט: רב בעלזער דער האט יונגערמאן, פונעם ַָָָנאמען

קינדער! צוויי נעכט, צוויי -

נאך  האט ער ווען רב. פונעם  כוונה  די פארשטאנען נישט האט שלום ר' אז  ַַַַָָָזעלבסט -פארשטענדליך,

געזאגט: רב בעלזער דער האט רב, בעלזער פאר'ן געווען מזכיר ַַָָָאמאהל 

קינדער! צוויי בעט, זיין אויף געלעגן נעכט  צוויי יא, -ָ

זענען  זיי אז  ז "ל, אונגאר הרב צו אויסגעפירט האבן ל"ע שבעה געזעסן זענען וואס  אבלים צוויי ַַָָדי

האט וועלכער רב, בעלזער פון הק ' ברכתו מכח  געווארן, געבוירן דעמאלס  זענען וואס  קינדער צוויי ָָָָדי



עקב  - קוואל  פרשה  èַדער

øéîïåô äùòî éã ééá êàæ òâéã'àøåî à ïòäòæ©©
ïäë òãéåäé ïá 'éøëæ è'âøäòâ èàä ïòî ñàåå¨¨

íéðäë úøæò ïéà ìåãâ(:æð ïéèéâ 'éò)íòã èéî ñàåå ,¨
ïéà øòáà ,àèç øòáøàä àæà ïòååòâ æéà ñò ñàåå¨©©©¨
÷åñt øòã .ïòöðàâðéà ùøòãðà ñòtò èééèù ÷åñt©©

èìééöøòã(áë ,ãë ,á"äã)"ùàåäé êìîä øëæ àìå"
èàä ,ïáøàèùòâ æéà äéæçà éåå íòã êàð .'åâå¨¨¨
ïåô øòèëàè éã ,ùàåäé ïåô øòèåî éã ,äéìúò¨
ïåà ,äëåìî éã ïòîòðøòáéà èìàååòâ ,áàçà¨

øòãðé÷ òìà èò'âøä'òâñéåà éæ èàä øàôøòãêéåà) ©¨©
(øòãðé÷ òðòâééà òøéàòãéåäé èàä .äéøëæ ïåô øòèàô øòã) ¨

(àéáðäùàåäé ïèìàäàáïééà ïòååòâ ñìàîòã æéà øòëìòåå) ©©¨

øäàé(èìàïééæ éãë ,íéùã÷ éùã÷ ïåô íòãéåá ï'ôéåà ¨©

.ïòðò'âøä èùéð íäéà ìàæ øòèåî¨

ùàåäéïåô íòãéåá ï'ôéåà ïèìàäàá ïòååòâ æéà©©
øò ïòåå ïåà ,øäàé ñ÷òæ íéùã÷ä éùã÷¨

èðéåø÷òâ øò æéà ,èìà øäàé ïáéæ ïøàååòâ æéà¨¨©
"åëìîá ùàåäé íéðù òáù ïá" ,âéðò÷ ñìà ïøàååòâ¨©

(à ,áé á"î).

èøòååòãéåäé ïîæ ìë æà ,èìééöøòã øòèééåå èøàã¨©
èøéôòâ êéæ ùàåäé èàä ,èáòìòâ èàä¨¨
èàä ,úå÷ìúñä ñ'òãéåäé êàð øòáà ,øùéä êøãá¨¨¨
ïéà .äøåú øòã ïåô âòåå íòðåô èøò÷òâtà ùàåäé¨
âéðò÷ íåö ï÷åá êéæ ïáéåäòâðà ïãéà ïáàä ,øåtéë íåé¨¨
ãìàáéåå æà ,èãòøòâðééà ïãòé èàä øò ìééåå ,ùàåäé¨©©
øò æéà ,íéùã÷ éùã÷ ïéà øàé ñ÷òæ ïòååòâ æéà øò¨
øòëìòåå ,àéáðä 'éøëæ .ì"çø ò÷ùèòâ à ïøàååòâ¨©
ïòååòâ äçåî èàä ,ìåãâ ïäë ïòååòâ êéåà æéà¨
ïéà èøòðééèùøàô íäéà ïáàä ïãéà éã ïåà ,óéåøòã¨©

.úáùá úåéäì ìçù øåtéë íåé

äøåàëìäøéáò òèñòøâ éã ïòååòâ ñàã êàã æéà¨¨
åö ,ïìòèùøàô øàð êéæ ïò÷'î ñàåå¨¨

דורכגעלאפן  זענען אינצווישן כאטש  נעכט, צוויי צימער יענעם אין איינגעשטאנען איז ער אז ַַָָגעדענקט

רח "ל! קריג ביטערע אזא און יאהרן, פיל ַַַָאזוי

לאנדוי  אליעזר ר' הרה "ח דערציילט  האט רב, בעלזער הייליגן ביים  הטוב הכרת פון ענין דעם  ַָאיבער

הבכא  מעמק  רב בעלזער פון הצלה דער פאר עסקנים  גרויסע  די פון איינער געווען איז  וועלכער ַע "ה,

ÔÈÈÊ ÔÈ‡ 'ËÚ·¯‡' ¯Ú Ê‡ ˘"ÓÈ Ô˘ËÈÈ„ È„ ÈÈ· Ô·È¯˘¯‡Ù ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ÒÚ ÔÂ‡ ,ËÈÈˆ ‡ ÊÈÂ‰ ÔÈÈÊ ÔÈ‡ ÔËÏ‡‰‡· ÔÚÂÂÚ‚ ÊÈ‡ ·¯ ¯ÚÊÏÚ· ¯Ú„)««««««

(˜È¯·‡Ù אנגעקומען ער איז ïאס ïארט , פאלשן א מיט  אונגארן קיין ïוילן פון אנטלאפן איז ער ווען אז , «ַַַַַַָָָ

ז " געשטעטנער עמרם ר' הרב באן-סטאנציע  דער ביי געטראפן און דעברעצין, �˙Ôל,אין È·¯ ÔÂ‡‚‰ ÔÂÙ ¯ÚË‡Ù) ַַָ»

(Ô˙� ˙Â¯Â‰Ï Ò"ÁÓÚ· ,Ï"ˆÊ ¯Ú�ËÚË˘Ú‚ די נישט  פארשטייט  ער וויבאלד הילף , געבעטן איהם  האט ער און ,ַַָ

געהאלפן. סאך א זעהר טאקע  איהם האט עמרם  ר' און שïראך, ַַַַַָָאונגארישע 

איהם האט  ער ווען און הייסט, ער ווי אליעזר'ן ר' געשטעטנער עמרם  ר' פרעגט  ָשמועסנדיג,

געפרעגט איהם  האט אליעזר ר' ווען בלאס ... געווארן עמרם  ר' איז לאנדוי", "אליעזר ַַָָגעענטפערט,

געזעהן  ער האט נאכט  יענער אז  דערציילט, עמרם  ר' איהם האט  בלאס , אזוי געווארן איז ער ַַַַַָָָָפארוואס

נאמען  מיט'ן איד א קומען דא וועט  עס  אז געזאגט, איהם  האט  ער און רב, בעלזער דעם חלום ַַָָָָאין

ארויסצוהעלפן... זעהן איהם ער זאל לאנדוי, ַַָאליעזר

זיידע זיין וואס איד א פאר אפילו הטוב, הכרת פון ענין דער געווען איז עס  ווייט ווי ענין דעם ַַַָאין

שטארק גאר האט רב בעלזער דער אז מען, דערציילט  זיידעס, רב'ס  בעלזער פון איינעם געווען מקרב ַַָָָהאט

התקרבות, אויסערגעווענליכע  אן מיט זצ"ל , יהושע  יחיאל רבי הרה "ק רבי'ן, ביאלער דעם  געווען ַַמקרב

זי"ע  הקדוש יוד דער ווייל הטוב, הכרת א איהם  פאר מחויב איז  ער אז Ú„ÈÈÊזאגענדיג, ¯ÚËÏÚ-¯ÚËÏÚ Ô‡) ַַַָ«

(Ô'È·¯ ¯ÚÏ‡È· ÌÚ�ÂÙ שר" הייליגער דעם  רב, בעלזער פון עלטער-זיידן דעם  געווען מקרב שטארק  גאר האט «ַָָ

זי"ע . בעלזא פון שלום "



עקב  - קוואל  פרשה  éַדער

ìçù íéøåôéëä íåéá ,ìåãâ ïäë à ,àéáð à ïòðò'âøä©©
ïééà ÷åñt øòã èâàæ ïâòååèñòãðåô .úáùá úåéäì¨
úà ùàåäé øëæ àìå" :íå÷îåà ñ'äéøëæ ïâòåå èøàåå¨
æà ,è÷ðòãòâ èùéð èàä ùàåäé æà - "òãéåäé©¨©
èàä ,àéáðä äéøëæ ïåô øòèàô øòã ,òãéåäé¨¨
èâðòøáòâîåà èàä øò ïåà .ïáòì ïééæ èòååòèàøòâ©¨

!ïäåæ ïééæ

ïòðøòìïåô äãî òâéãìàååòâ éã íòã ïåô øéî©
úééôë ïåô äøéáò éã ïåà ,áåèä úøëä
àèç íòã øàð øàâ èðàîøòã ÷åñt øòã æà ,äáåè©©¨¨

ñàåå äáåè éã è÷ðòãòâ èùéð èàä ùàåäé ñàåå¨¨¨
ïäåèòâ íäéà èàä øòèàô ñ'éøëæææææ. ¨¨

מיט חסד גמילות - דבריכם על בי  התאנף  וה '
צווייטען  א

ñòà÷ååéøèñéîçàøî ø"åîãà ÷"ë èìééöøòã
æéà øò øòãééà æà ,ò÷éøòîà ïéà à"èéìù©©
øòã èàä ,äðåúç ïééæ åö ò÷éøòîà ïéé÷ ïøäàôòâ¨©¨
ïäòæ ìàæ øò æà ,èâàæòâ íäéà ò"éæ áø øòæìòá¨©¨

"ïãéà òðééîòâ" éã ïééæ åö áø÷îççççïòî èàä ,æìòá ïéà)¨

("ïãéà òðééîòâ" ,ïãéà òðòëàøáåö ïôåøòâééæ ìàæ øò ïåà , ¨¨
íéùð úøæò ïéà èìééè'î ñàåå ñðòëå÷ éã ïáòâèèèè. ¨

זצ"ל ז. מליסקא הירש  צבי רבי ‡·)הרה"ק  „"È ‡ÏÂÏÈ‰„ ‡ÓÂÈ)קיינמאהל האט  ער אז זיך, אויף  געזאגט  האט  ,ַָָָָ

מיט געלערנט נישט  קיינמאהל האט ער אז  ווייט  אזוי איד. צווייטן א פאר געווען גבול  משיג ַַַַָָנישט

א  געעפענט נישט  קיינמאהל  האט ער און רבי'ן, א האט ער אז  געוואוסט  האט  ער וועמען בחור ַַַַָָָָא

געשעפט . אזא געגענט יענע אין דא נישט איז  עס אז  זיך, ביי זיכער געווען נישט  איז ער אויב ַַַָגעשעפט 

געוואוינט האט  עס  וואו  שטאט א אין אדמורו "ת אדער רבנות-אמט א אנגענומען נישט אויך האט  ַַַָָָָָער

רבי. א אדער רב ַַָא

איד.ח. א אויף שלעכטס קיין זעהן געקענט  נישט האט רב בעלזער דער אז ידוע , איז  ַַָאויך

איהם האט איד א אז  דערציילט , האט  פאפא, אבד"ק זצ"ל  גרינוואלד יוסף רבי הגה"צ אדמו "ר ַַָָכ "ק

דער  ווען וועג. פון ïארא ליידער איז וועלכער זוהן, זיין רב בעלזער פאר'ן זיין מזכיר זאל ער ַַָָגעבעטן

געזאגט: רב בעלזער דער האט בחור, יענעם  געווען מזכיר האט רב ָָָפאפא'ער

טאטע  דער דאך פלעגט זיי נו , -(Ú"ÈÊ „"È¯‰Ó חסידים "(‰¯‰"˜ רמב"ם'ס  "דעם  אלס ¯Ì"·Óבאצייכענען 'ÈÚ) ַַַָ

ÈÙ ÏÚ Û‡ Ï‡¯˘È ,'‰ ÔÂˆ¯ ÌÚ„ Ô‰ÂË ¯Ú ÏÈÂÂ ÌˆÚ· Ê‡ ,"È�‡ ‰ˆÂ¯ ¯Ó‡È˘ „Ú Â˙Â‡ ÔÈÙÂÎ" ÔÂÙ ÔÈ�Ú ÌÚ„ Ô‚ÚÂÂ ,Î"‰ ·"Ù ÔÈ˘Â¯È‚ ˙ÂÎÏ‰«

(‡Â‰ Ï‡¯˘È ,‡ËÁ˘.

געזאגט: אמאהל נאך רב ïאïא'ער דער ַָָָָָהאט

ישועה גרויסע  א דארף ער אז זוהן, זיין וועגן זיין מזכיר זאל  איך געבעטן אבער מיך האט  יענער -ַַַָָָ

רוחניות. אין

געזאגט: רב בעלזער דער ָָהאט

רמב"ם ... פונעם ווייטער נאך גייט  איר אה , -ָָ

קוכענסט . פארא וואס געוואוסט  רב בעלזער דער הקדשים  קודש  דער האט וואו  פון צולייגן: ַַָָמ 'קען

געוואוסט ... אלעס רב בעלזער דער האט  אידן, צובראכענע  פאר אבער נשים ? עזרת אין ַַָָָמ'טיילט

עמיצן  אדער משמשים  די געהייסן האט  ער וואס  וקטן, גדול  דבר יעדן ביי רב בעלזער דער האט  ָָָָבכלל ,

מוחל ". מיר "זיי ווערטער די צוגעלייגט אייביג רב בעלזער דער האט  זאך, געוויסע  א טוהן ַַַָאנדערש ,

האט רב בעלזער דער ווען אמאהל  אז  שליט"א, רוטנער מרדכי אהרן רבי הגה "צ דערציילט ַַָָעס

זאגן?!". וועסטו  אזוי "ווי  געפרעגט , און צוריקגערופן איהם ער האט  שליחות, א מיט געשיקט ַַָָאיהם

דער  האט זאגן, געוואלט האט  ער וואס שליחות פונעם  לשון דאס געזאגט  מרדכי אהרן רבי ָָָָָָָָהאט

געזאגט: רב ָבעלזער



עקב  - קוואל  פרשה  àéַדער

ééååöøòã ,ïàòìàtàð ïåô ééîøà øòã ïéà øòðìòæ©©¨¨
êéæ ïáàä ,êééø÷ðàøô ïåô øòñéé÷©¨
øòã ïéà "úøîùî" øòééæ ïæàìøàô êøåã èâéãðéæøàô©©¨
ïòðòæ ééæ ïòåå .èééö òñéååòâ à óéåà ééîøà©©
,äúéîì ïééæ ïã èìàååòâ ééæ ïòî èàä ïòîå÷òâ÷éøåö¨¨
ìàæ'î äáøãà æà ïìéåôàá èàä ïàòìàtàð øòáà̈©¨¨¨©©¨
ïøàååòâ ïòðòæ ééæ æéá ,âðàø ïéà ïøòëòä øãñë ééæ©¨

.íéèôåù ñìà èîéèùàá©©

èéîæà ïìéåôàá ïàòìàtàð èàä ,èééö øòã¨©¨¨©©
ïééæ ïåô ïôéåìèðà ìàæ ïèàãìàñ éã ïåô øòðééà¨©¨©
ìàæ èàãìàñ íòã ïåô ètùî øòã ïåà ,"úøîùî"¨©¨
ïìééèøåà åö ,íéèôåù ééååö éã øàô ïøòåå èâðòøáòâ©

.èàãìàñ íòã ïåô ètùî íòã¨©

,àæìàóøàã'î æà èìééèøåàòâ èàä ééæ ïåô øòðééà ©¨¨©©
øòã øòáà ,ïòâðòäôéåà êééìâ íäéà¨
,ïøéñàt ïò÷ ñò æà ,èâàæòâ èàä øòèëéø øòèééååö¨¨©©

òî àïàòìàtàð èàä ...âéøòâðåä ìäàîà æéà ùèð ©©¨¨©¨¨
èàä íéèôåù ééååö éã ïåô øòðééà øòãòé æà ,èâàæòâ¨©¨
ùðåò ïà øàô ñàåå ,ìééèøåà ïééæ ètùî'òâtà ïééìà©¨¨©©

.àèç ïééæ øàô ïáòâ íäéà ìàæ'î¨©

èàäøòãòé æà ,èâàæòâ íé÷éãö éã ïåô øòðééà ¨¨©
íòðòé óéåà ìééåå ,ïééìà êéæ ètùî øòðééà©

.âðåðééî à ìòðù êàã ïòî èàä¨¨©

øòã÷åñt ï'ôéåà èâàæ "ø÷é éìë"(ãé ,àì íéøáã) ¨
ïâàæ ì"æç éã ."úåîì êéîé åáø÷ ïä"(:æö úáù) ¨

(.æö úáù)èùèééè ."åôåâá ä÷åì íéøùëá ãùåçä"

מוחל ... זייט זאגן, זאלסט ניין, -ָָ

פון  מ 'לערנט אז געזאגט , ער האט אויך איינהאלטן. זיך דארף  איד א רב, בעלזער פון בפומיה ַַַַָָמרגלא

פאהרען אויטא אן אין אריין גייט מען ווי וועג ‡ËÈÂ‡)דעם ÔÈ‡ ÔÈÈ‚�ÈÈ¯‡ ÌÈÈ· t‡¯‡ ÍÈÊ Ë‚ÈÈ·'Ó) א איז דאס  אז  , ַַָָ«»«»ַַָ

בייגן! זיך ער זאל  זיין, מתקדם זיך וויל  איד א ווען אז ַַָלימוד

כללים, צוויי  אנזאגן רב בעלזער דער פלעגט  אויטא, אן פירן וועגן געפרעגט  איהם מ 'האט  ווען ַָָָָאויך

עקסידענט: אן פון ווערן צו אïגעהיטן אזוי ַַָווי

היטן  מ 'דארף ווי ïונקט זיך, מ'געפינט  וואו לאנד פון געזעצן די התנועה, חוקי די אויף  היטן מ'זאל ַַָא)

הדברות. עשרת די

וועג. אויפ 'ן אויטא אין מענטשן ארייננעמען אויטא, מיט 'ן אורחים  הכנסת זיין מקיים  מ'זאל ַָָָב)

האט ער אז  רב, בעלזער פון נאכגעזאגט האט זצ"ל , סופר יוחנן רבי אדמו "ר כ"ק  רב, ערלויער ַָָָָדער

אורחים הכנסת פאר געלט  מ 'נעמט אויב אז ÓÂ„ÎÂ‰)געזאגט, ÏÚË‡‰ ‡ ÈÂÂ) ווי מער אביסל טוהן מען זאל  , ַַָ«»ַָ

מצוה . די זיין צו מקיים כדי אכסניא, בעל דעם מחייב איז  געלט ָדאס 

האט עבירה, בעל  געוויסן א מקרב איז ער פארוואס  רב, בעלזער דעם געפרעגט עמיצער האט ַַַָָָָאמאהל 

געענטפערט: רב בעלזער דער

דערווייטערן? איהם  איך זאל  הרע, יצר מיט 'ן עצה  אן נישט  זיך גיט  און 'בטלן', אזא נעבעך איז  ער אז -ַַַַָ

אמאהל זיך האט ישראל , אהבת גרויסע זיין מיט  אויסגעצייכענט  זיך האט רב בעלזער דער ַָָָָכאטש 

געווען. מוותר נישט  רב בעלזער דער האט  היתר, א סתם געזוכט  האט עמיצער ווען אז  מאכן, ַַַָָגעקענט

איינעם אין פאסטן דארפן צו נישט  היתר א געזוכט ער האט בחור אלס  אז  איד, א דערציילט  האט ַַַַַַָָעס

אïשטעלן. זיך ער פלעגט  אינמיטן און טריט , שנעלע מיט גיין פלעגט רב בעלזער דער תעניתים. די ָפון

דארף ער צו רב בעלזער דעם געפרעגט  ער האט איהם, לעבן אïגעשטעלט זיך האט רב בעלזער דער ַָָָווען

א  שïירט ער אז געענטפערט ער האט  ש ïירט , ער וואס  געפרעגט  רב בעלזער דער איהם  האט  ַַַָָָפאסטן.

רב: בעלזער דער איהם זאגט  הלב... ָחלישות

דאך!... מען פאסט  דעם וועגן נו , -ַָ
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ïéà ,øáãä óåâá ,èðééî "åôåâá" ,"ø÷é éìë" øòã
,ïòååòâ ãùåç íòðòé èñàä åã ñàåå êàæ íöò íòã©¨¨
ãìàáéåå æà ,ø÷é éìë øòã èâàæ .øòèòôù åèñãééì¨©©

ïãéà éã ïâòåå èâàæòâ èàä ä"ò åðéáø äùîúåîù) ¨¨
(ã ,ãøòèùøòáéåà øòã èàä ,"éì åðéîàé àì ïäå"¨

äáéøî éî ïåô ïéðò íòã êàð èâàæòâ(áé ,ë øáãîá), ¨¨
."ìàøùé éðá éðéòì éðùéã÷äì éá íúðîàä àì ïòé"

ñàãøòã - "éá óðàúä 'äå" :÷åñt øòã èâàæ ¨¨
ìò" ,øéî óéåà èðòøàöòâ èàä øòèùøòáéåà¨¨
ïäå" êééà ïâòåå èâàæòâ áàä êéà ìééåå ,"íëéøáã¨¨

."éá åðéîàé àì

אויס זיך ארבעט  וואס  מענטש  א - ליראה אם כי 
מלאכים ווי העכער דרגה  א  צו אהן קומט 

øòãã"éøäî ÷"äøä ,áø øòæìòá øòâéãøòäéøô
âéã'àøåî à èâàæòâ ìäàîà èàä ò"éæ¨©¨¨©

èøàåå(éøçà 'ô ã"éøäî 'éò)éééé÷åñt íòã óéåà ,àø÷éå) ¨
(æé ,æèåàåáá ãòåî ìäàá äéäé àì íãà ìëå"

ïäë øòã èàä éåæà éåå ."åúàö ãò ùãå÷á øôëì©¨
÷åñt øòã ,ãòåî ìäà ïéà ïééâðééøà èðò÷òâ ìåãâ©
,"ãòåî ìäàá äéäé àì íãà ìëå" êàã èâàæ¨¨
ìäà øòã ïéà ïééæ èùéð ìàæ ùèðòî íåù ïéé÷
ìåãâ ïäë øòã æà ,ùåã÷ä øäåæ øòã èâàæ ?ãòåî¨©
àé ïò÷ êàìî à ïåà ,êàìî à ïøàååòâ æéà¨©©¨

.ãòåî ìäà ïéà ïééâðééøà©

èàäéîìùåøé øòã ,èâòøôòâ áø øòæìòá øòã ¨
èâàæ(ä"ä ,à"ô àîåé éîìùåøé)àì íãà ìëå" ¨

íäá øîàðù ïúåà åìéôà - ãòåî ìäàá äéäéìà÷æçé)

(é ,àêéåà æà òîùî æéà ."íãà éðô íäéðô úåîãå©
ìäà ïéà ïòîå÷ðééøà èøàèòâ èùéð ïáàä íéëàìî¨¨©
ïåòîù ,éîìùåøé øòã èâòøô .øåtéë íåé ïéà ãòåî

ïáòì ïééæ ïåô øäàé ïèöòì ïéà èâàæòâ èàä ÷éãöä¨¨¨
ïãòé ìééåå ïøòåå ÷ìúñð øò èòåå øäàé íòðòé æà©¨
ïäåèòâðà ï÷æ à íäéà èéî ïòîå÷òâðééøà æéà øäàé¨©©¨

íéãâá òñééåå ïéà(:è÷ úåçðî 'éò)æéà øòðòé ïåà ,
,"éîò àöéå éîò ñðëð" ,íäéà èéî ïòâðàâòâñéåøà©©
èéî ïòîå÷òâðééøà øò æéà øäàé íòðòé øòáà̈¨©
ïòâðàâòâñéåøà èùéð æéà øò ïåà ,øòãééì÷ òöøàååù©©©
é ïò÷ êàìî à æà êàã ïòî èäòæ ,íäéà èéîà ¨©©¨

?ãòåî ìäà ïéà ïòîå÷ðééøà©

èøòôèðòàåä êåøá ùåã÷ä ãåáë" ,éîìùåøé øòã
ïòååòâ èùéð æéà "ï÷æ" øòðòé - "äéä

ïééìà ìåëéáë øòèùøòáéåà øòã øàð ,êàìî àïë) ©¨©
(éøçà úùøô ùøãîá àåä.

èàäà êàã æéà ñò ,èâòøôòâ áø øòæìòá øòã ¨¨©
ñàåå ,øäåæ ïåô øòèøòåå éã ïùéååö äøéúñ¨
ïéà ïééâðééøà èðò÷òâ èàä ìåãâ ïäë øòã æà èâàæ¨©¨©
ïéà ïåà ,êàìî à ïøàååòâ æéà øò ìééåå ãòåî ìäà¨©
èùéð êéåà èàä êàìî à æà òîùî æéà éîìùåøé©©¨
?ïééìà øòèùøòáéåà øòã øàð ,ïééâðééøà èøàèòâ¨©¨©

èàäêàìî à æà ,èøòôèðòòâ áø øòæìòá øòã ¨©©
ìäà ïéà ïééâðééøà èøàèòâ èùéð ò÷àè èàä¨©¨©
æéà ,êàìî à èøòåå ñàåå ùèðòî à øòáà ,ãòåî¨©¨©

êàìî à ïåô øòñòøâàéàéàéàé! ©

øòãøòâéèðééä øòã ïéà èâàæ ùåã÷ä "íééçä øåà"¨
÷åñt íòã óéåà ,äøãñ(áé ,é)ìàøùé äúòå"

'ä úà äàøéì íà éë êîòî ìàåù êé÷ìà 'ä äî
èâàæ àøîâ éã ïåà ,'åâå "êé÷ìà(:âì úåëøá)åèà" ¨

äàøé äùî éáâì ïéà ,àéä àúøèåæ àúìéî äàøé
à íéîù úàøé ïòã æéà ."àéä àúøèåæ àúìéî©

זכות י . א עס  איז  אונז  פאר אבער שאמרם, למי הדברים ונאים  ווארט", "רבי'ש א טאקע איז ַַַַָָעס

ווארט . הייליג אזא ַַָָאיבערצוזאגן

דער יא . אז  צוקומען, קען אשה ילוד א מדרגה  הויכע  פארא וואס צו  ווארט , דעם פון זעהען ַַַַָָמיר

מלאך"!. א פון גרעסער איז  מלאך, א ווערט  וואס מענטש  "א אז  כלל , א געזאגט האט  רב ַַַַַָָָבעלזער

ישראל . כל ועל עלינו  יגן זכותו 
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'ä äî" óéåøòã èâàæ ÷åñt øòã ñàåå ,èéé÷âéðééì÷¨¨
?"êé÷ìà 'ä úà äàøéì íà éë êîòî ìàåù êé÷ìà
æéà ä"ò åðéáø äùî éáâì ,àé ,àøîâ éã èøòôèðò¨

.èéé÷âéðééì÷ à ïòååòâ íéîù úàøé©

èâàæèâàæ àøîâ éã ,ùåã÷ä íééçä øåà øòã ¨¨
(.àé äèåñ)÷åñt íòã óéåà(ã ,á úåîù)

øòã æà ,åì äùòé äî äòãì ÷åçøî åúåçà áöúúå©
àøîâ éã ïåà ,äðéëù éã óéåà æîøî æéà ÷åñt
÷åñt ïåô øòèøòåå òìà éåå ñéåà èøàã èðòëòø¨©
"äî" èøàåå ï'ôéåà .äðéëù éã óéåà æîøî ïòðòæ¨
ìàøùé äúòå ÷åñt ïåô ,äéàø à àøîâ éã èâðòøá©
àã æà ,ñéåà èîå÷ .êîòî ìàåù êé÷ìà 'ä "äî"©¨
óéåøà "äî" èøàåå ñàã èééâ 'åâå äúòå ÷åñt ïéà¨¨©

.äðéëù éã óéåà

èâàæ,êéæ èøéô ãéà à éåå èéåì ,íééçä øåà øòã ¨©
éã íåøà øò "èééøã" ,íéùòî òðééæ èéî©

ìåëéáë äùåã÷ä äðéëùáéáéáéáé.

óéåàéã - "êé÷ìà 'ä äî" ÷åñt øòã èâàæ íòã¨
ïôåøòâðà èøòåå ñàåå ,äùåã÷ä äðéëù¨¨
,ùèðòî íééá êéæ èòá éæ ,"êîòî ìàåù" ,"äî"
éæ øò ìàæ ,äðéëù éã íåøà "èééøã" øò ãìàáéåå©©¨

.íéîù úàøé ïééæ èéî ,ïèåâ íåö "ïòééøã"

ñàãïéà øòáà ,èìòåå øòã óéåà øàð øòáà æéà ¨¨¨¨
÷éãö øòèñòøâ øòã åìéôà æéà ,ïåéìòä íìåò©
çáùî èøàã ïò÷'î .êàìî à ïåô øòñòøâ èùéð©¨
éã óéåà ïééæ òétùî øòáà ,äùåã÷ä äðéëù éã ïééæ¨
.èìòåå øòã óéåà øàð ãéà à ïò÷ ,äùåã÷ä äðéëù©¨
éã ,"ìàøùé äúòå" :÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà¨
äðéëù éã ïøéôîåøà ïåô èéé÷ëéìâòî òâéæàã¨©
øòã óéåà øàð åèñàä çåë ïâéæàã íòã ,äùåã÷ä¨¨¨

.èöòé - "äúòå" - èìòåå

øòêéæ æéà ùèðòî øòã áéåà æà ,ñéåà èøéô©
ïéðò íòã ïéà ïðåáúîïééæ òétùî ïò÷ øò éåå

à íéà øàô ñò èøòåå ,äùåã÷ä äðéëù éã óéåà©©
äùî ééá ïòååòâ æéà ñò éåå ,"àúøèåæ àúìéî"

.ä"ò åðéáø

øòãïéà èâàæ ò"éæ êìîéìà 'ø éáø øòâéìééä¨
"êìîéìà íòåð" ÷"äôñìë ä"ã ,åðéúùøôá)

('åë íåéä êåöî éëðà øùà äåöîäìàåù êé÷ìà 'ä äî"
ïéñðåàá áééç æéà ìàåù à æà ,æéà äëìä éã ,"êîòî©©

(âé ,áë úåîù é"ùø)åöøòã ïäòæ ùèðòî øòã óøàã ,©
.ñðåàá åìéôà ,äàøé ïééæ ïøéìøàô èùéð ìàæ øò æà©¨©

דער אין זיך  ווענדט עס  - היא זוטרתא מילתא
אליין  מענטש

øòãàúìéî äùî éáâì ïéà" ,èâàæ "íäøáà úéá"¨
úàøé èëééì éåæà ïòã æéà ,"àéä àúøèåæ
èòåå ,ùèðòî à ïâòøô ìàæ'î æà øò èâàæ ?íéîù¨©
ïàøàô æéà'ñ åàåå "àèàì" à ïôéå÷ åö æà ,ïâàæ øò¨©©¨¨©©
à æéà ,øàìàã ïàéìéî à ïòðéååòâ åö èéé÷ëéìâòî à©©¨¨©©
øàô âàè ïöðàâ à ïèòáøà åö øòáà ,êàæ òèëééì©¨©©©¨©
øòã æéà ,øòáà ìééååøòã .êàæ òøòååù à æéà äñðøt©©¨
,"àèàì" íòã ïòðéååòâ åö :èøò÷øàô è÷ðåt úîà©¨¨
èùéð êéæ èòãðòåå ñò ìééåå ,êàæ òøòååù à æéà©©
ìééåå ,èëééì æéà ,ïèòáøà åö øòáà ,ùèðòî íòðéà¨©

ùèðòî ïéà êéæ èòãðòåå ñò,ïèòáøà èùéð ìéåå øò áéåà)©

(ïåôøòã ïòééøãñéåøà êéæ øò ïò÷. ©

èâàæòøòååù à æéà äñðøt ,"íäøáà úéá" øòã ¨©
ïéà èùéð êéæ èòãðòåå ñò ìééåå ,êàæ©
úàøé øòáà ,ïòèùøòáéåà íòã ïéà øàð ,ùèðòî¨¨
"íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä" ñàåå ,íéîù¨

(:âì úåëøá)ïéà æéà ñò ãìàáéåå ,êàæ òèëééì à æéà ,©©©
èùô æéà ñàã ,ïééìà ùèðòî íòðåô èðàä øòã©©

.àéä àúøèéæ àúìéî

מעשהיב. באמצעות כי אמת, דברי פי על  ה ' נסתרות הכתוב יכוין "עוד שרייבט : החיים  אור דער

אלף" מפריד ונרגן בסוד ולהיפוך הקדושה, ענפי יתיחדו ÁÎ)התחתונים ,ÊË ÈÏ˘Ó).
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íé÷éãö'ä äî ,èâàæ ÷åñt øòã ,èâàæòâ ïáàä¨¨¨
,"êîî" èùéð ,"êîòî" ìàåù êé÷ìà
åã ,"òðòùò÷" ïééã ïéà èâéì ñò æà ,ïééæ åö æîøî©
."òðòùò÷ ïåô ïòîòðñéåøà" øàð ñò èñôøàã©¨©

מיט זיין זאל  אלעס - לבבכם  ערלת  את ומלתם 
הדעת יישוב

éåæàøòã ,àìåìéää ìòá øòã èâàæòâ èàä ©¨¨
ïéà ïâàæ øéî æà ,ò"éæ áø øòæìòá øòâéìééä©¨
äùåã÷á äéìò êëøáðå" :øòèøòåå éã "äéçîä ìò"
èëàî ,ïñò íåö êéæ èùàåå'î ïòåå ìééåå ,"äøäèáå©©
"ètàë" ïòî ïòåå øòáà ,äùåã÷ã äðëä à êàã ïòî¨©¨©
ìò" ïà óéåøòã èëàî'î ïåà úåðåæî ì÷éèù à©©©
ñò æà ïééæ ììtúî íòã óéåà ïòî óøàã ,"äéçîä©©

"äøäèáå äùåã÷á äéìò êëøáðå" ïééæ ìàæâéâéâéâé. ¨

øòãéã ïåô øòèøòåå éã èùèééè "íäøáà úéá"
ì"æç(:âé÷ úáù)÷åñt ï'ôéåà(ãé ,á úåø)

.áøùì äôé õîåçäù ïàëî ,"õîåçá êúô úìáèå"
ñò ïòåå .õéä ,æéà "áøù" èøàåå ïåô ùèééè øòã¨
,ì"çø äøéáò ïà ïåô "õéä" à øéã åö ïà èîå÷¨©©

ïééæ åö õéîçî ñò ïäòæ åèñìàæ("õîåç")êéæ èìàä , ¨©
ñò æàì ,tà ñò âééì ,ïåôøòã ÷éøåö ìñéáà©¨¨
ïåô ïøòåå ìåöéð óåñ íåö åèñòåå ,ìñéáà "ïèøàåå"©©

.äøéáò éã

øòãñàã èâàæòâ èàä ì"öæ ïåàâ øòìòtééèñ¨¨¨
ïâàæ ì"æç éã ñàåå ,øåáéã éáâì òáìòæ,ùøãî) ¨¨

(ãåòå ,à"øâä úøâàá àáåäíñåç íãàù òâøå òâø ìë"
óåñ íåö áéåà åìéôà ,"æåðâä øåàì äëåæ ,åéô úà©
ñàåå òâø òãòé øàô øòáà ,àé ùèðòî øòã èãòø¨¨©¨
.æåðâä øåà íåö äëåæ øò æéà ,ïééà êéæ èìàä øò©

øòãøôñ ïééæ ïéà èáééøù ì"öæ áø øò'áåìâéùæà÷¨
"éáö õøà"øòã ïéà êéåà éåæà ïåà ,àöéå úùøô)©

(øôñ íåö äîã÷ä,ïáééìâ óøàã ïéîàî à ãéà à æà ,©©©©

ìù äàðä à øòèðåà íäéà èîå÷ ñò ïòåå æà©©
íäéà øàô èøòùàá äàðä éã êàã æéà ,øåñéà¨©©
ùàø ïåô íéðt ìë ìò øòãà ,úéùàøá éîé úùùî¨
èòåå øò áéåà æà ,ïáééìâ åö áéåçî øò æéà ,äðùä©
íìåò ìù åðåáø øòã æåî ,øåñéàá ïòîòð èùéð ñò

.øúéäá äàðä éã ïáòâ íäéà ìåëéáë

óøàã÷"äøä éåå ,tà÷ ïèìàä åö ïäòæ ùèàë ïòî ©¨©¨
èàä ò"éæ øòðàìùéîòøô ì'øéàî éáø©¨

÷åñt íòã óéåà èâàæòâ(é ,àë íéøáã)àöú éë" ¨
äøáã àì" ,é"ùø èâàæ ,'åâå "êéáéåà ìò äîçìîì¨
ì'øéàî éáø èàä ,"òøä øöé ãâðë àìà äøåú¨
èàä äøåú éã ,úåçö êøãá èâàæòâ øòðàìùéîòøô©¨¨
èñøàè åã æà ïâàæ øéã èòåå'î áéåà æà èñåàååòâ©¨©¨
,ïòîòð ïìòåå øéà åèñòåå ,øàåú úôé éã ïòîòð èùéð
éã èâàæ ,øòååù æéà èñééä äøåú éã ñàåå ìééåå¨
åèñòåå àìéîî ïåà ,ïòîòð àé èñìàæ åã æà äøåú©¨¨

...ïòîòð èùéð øéà

תשובה די  אנהייבן  - אלול חודש  מברכים שבת 
יאהר די פון ענדע ביים  טעג 

øéîáø øòæðàö øòã ñàåå èâàæòâëàð ïéåù ïáàä¨¨¨¨©
áàá øùò äùîç êàð æà ,èâàæòâ èàä ò"éæ¨¨©¨
èàä .ìîéä ïéà "êòì÷ðòá éã ïéåù ïòî èùèéø"¨
æà ,ò"éæ øòðéæéø øòâéìééä øòã èâàæòâ íòã óéåà¨©
øò æà ïåà ,ìîéä ïéà êàã æéà áø øòæðàö øòã"©¨©
øò èñééåå ,êòì÷ðòá éã èøàã èùèéø ïòî æà èâàæ¨©¨

..."èãòø øò ñàåå¨

ìòïùèéø" ìñéáà ùèàë øéî ïôøàã ,íéðô ìë©¨©
úãåáò åö ïòîòð êéæ ïåà ,ïèåâ íåö "çî íòã
øòìéäòååæ ò÷'äîìù éáø ÷"äøä éåå ,äçîùá 'ä
áéåäðà èâàæ ÷åñt íòã óéåà èâàæòâ èàä ò"éæ¨¨¨¨
êáäàå 'åâå ïåòîùú á÷ò äéäå ,äøãñ òâéèðééä
ùã'÷ úåáéú éùàø æéà á"÷ò ,'åâå êáøäå êëøáå

השגה יג. קיין נישט מיר האבן זצ"לאוודאי רב טשעבינער דער ווי רב, בעלזער פון קדושה דער אין ַָ

ïרובירן  דאך קענען מיר אבער רב?!", בעלזער פון קדושה די זיין משיג דען קען "ווער געזאגט : ָָָָהאט

מדות. הייליגע זיינע  פון אביסל אראïלערנען ַַָזיך
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ñàåå ïëàæ éã ééá ïâéìééä êéæ ìàæ'î ,øúåî'á êîö'ò¨©¨
.ïäåè àé âòî'î¨

ñò"øôåñ íúç" øòã ñàåå ïâàæåöëàð éàãë æéà¨¨¨
øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã óéåà èáééøù
éë êîòî ìàåù êé÷ìà 'ä äî ìàøùé äúòå ,äøãñ
ùèàë ,èùôä êøã ìò ,êé÷ìà 'ä úà äàøéì íà¨
ïéà ïøäàé òìà ïøàååòâ ìùëð æéà ùèðòî øòã¨©¨
ïáàä óøàã øò æà ïòðééî èùéð øò ìàæ ,úåøéáò¨©©¨
ìá÷î æéà øò ïòåå èåðéî øòã ïéà øàð ,ì"çø íéøåñé¨
úàøé êéæ óéåà èîòð øò ,èåâ ïøòåå åö êéæ óéåà
äëåæ øò æéà ùîî èåðéî øòáìòæ øòã ïéà ,íéîù
øò ùèàë .øåîâ ÷éãö à ïåô äðéçá øòã ïéà ïééæ åö©¨
ìò øòáà ,íéùòî òðééæ ïééæ åö ï÷úî ïäåè óøàã©¨
øò ïòåå èåðéî øòã ïåô ,"êìéàå äìá÷î" íéðt ìë
äöåøî ïéåù øò æéà ,øòñòá ïøòåå åö êéæ óéåà èîòð

.ïòèùøòáéåà íòã øàô©

ñòìòá øòã øòáà ,ïâàæåöøòáéà øòååù æéà¨¨
éã óéåà ,"øåà äøåú" ïéà èáééøù ò"éæ àéðúä

ì"æç éã ïåô øòèøòåå(:äô àîåé)àèçà øîåàä
úåùòì åãéá ïé÷éôñî ïéà ,áåùàå àèçà ,áåùàå
ïåà ïòâéãðéæ èòåå øò æà èâàæ ñàåå øòã ,äáåùú

áåùúìîéä ïåô èùéð íäéà ïòî èàì ,ïäåè ä
áéåà æà ,àéðúä ìòá øòã èáééøù .ïäåè äáåùú
ïåô úåáéùç éã èñåàååòâ èìàåå ùèðòî øòã¨
ïôàìòâ øò èìàåå ,ïòèùøòáéåà íòã ééá äáåùú¨¨
.äøéáò éã óéåà ïäåè äáåùú ïòðò÷ åö éãë ïâéãðéæ

úåùòì åãéá ïé÷éôñî ïéà" øòáà êàã ïâàæ ì"æç éã¨¨
,ïäåè èùéð éåæà ïòî øàè øàôøòã ïåà ,"äáåùú©¨©
øòã áéåà øòáà ,ïäåè åö äáåùú éãë ïâéãðéæ¨
êéæ øò óøàã ,èâéãðéæòâ àé ïéåù èàä ùèðòî¨¨©
äáåùú ïåô äìòî øòñéåøâ øòã åö ,åöøòã ïtàëåö©

.àèç ï'ôéåà

øéîñò øòáà ,øäàé óåñ íåö èðòàð ïéåù ïèìàä©¨¨¨
ïáàä íé÷éãö éåå ,äáåùú ïåô ïîæ à æéà©¨

èùèééèòâ(ë úåà ,à øîàî ,ìåìà éøîàî øëùùé éðá ïééò)

äçîù ïåùì äéäå ,"ïåòîùú á÷ò äéäå" ÷åñt íòã
(â ,á"îô ø"á),øòôòùàá íééá äçîù à æéà ñò ,©©

óåñ íééá - "á÷ò" ,äáåùú åö êéæ èîòð'î áéåà
øäàé ïåôãéãéãéãé. ¨

óéåà÷åñt íòã(èé ,å)êéáéåà ìë úà óãäì"
æéà ó"ãäì ,èâàæòâ íé÷éãö ïáàä ,"êéðôî¨¨
ïåô è"é÷ øåîæî ïâàæ èéî æà ,è"é÷ àéøèîéâá©¨

.íéàðåù òìà ÷òååà ïòî ètåèù ,íéìäú©©

øéîøòã èâðòøá ñò ñàåå èâàæòâëàð ïéåù ïáàä¨¨¨¨
"øùåé è÷ì"(ä úåàå ,à úåà ,íåéä óåñ úåëìä)æà©

øåîæî âàè ïãòé ïâàæ èâòìô ïùãä úîåøú øòã¨¨
íéìäú ïåô è"é÷åèåèåèåè.

ï'ôéåà÷åñt(ãì ,çë íéøáã)äàøîî òâåùî úééäå"
éáø øòã èâàæòâ èàä ,"äàøú øùà êéðéò¨¨

èâàæ àøîâ éã ìééåå ,ò"éæ ïéìáåì ïåô(.â äèåñ)ïéà ¨
óéåà .úåèù çåø åá ñðëð ïë íà àìà àèåç íãà
ñàåå ïåô ,"òâåùî úééäå" :÷åñt øòã èâàæ íòã¨¨

גמראיד. דער אין ïשט פארשטיין געוואלט  אמאהל  האט  זצ"ל  ïאריטשער הלל רבי (ÔÈÎ¯Ú)הרה"ק  ַַַָָָ

התניא  בעל דער ווען טיש  אונטער'ן באהאלטן זיך ער האט הרע ", יצר על טוב יצר אדם ירגיז  ַַָ"לעולם 

"מאמר" א געזאגט �Ô‚Ú¯Ù)האט‡ ÔÚ�Ú˜ Ì‰È‡ Ï‡Ê ¯Ú È„Î):געזאגט התניא בעל  דער האט  . ַָָָָ

זיין  צו  מעריך זעהן ער דארף  וכו ', אדם" ירגיז "לעולם  גמרא די פארשטיין וויל  יונגערמאן א אז -ַַַַַ

אליין. ַזיך

פונעם ווערטער די דערמאנען זיך מען זאל אליין, זיך זיין מעריך מיינט  עס  וואס וויסן וויל  מען ַָָאויב

ישרים" Â"Î)"מסילות ˜¯Ù)!געהייליגט ווערט  ער "נקדש". א ער ווערט מקדש, זיך איז איד א ווען ַַַאז

זצ"ל טו . רבי'ן טאהשער דורכ 'ן געווארן איינגעפירט איז  טאהש אין ישיבה  דער ‡·)אין Ê"Î ËÈÈˆ¯‰‡È)אז , ַָָָ

מנחה . פאר טאג יעדן תהלים, פון קי"ט  קאפיטל זאגן זאלן בחורים ַַָָָדי
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äàøîî" ?ì"çø òâåùî ïåà äèåù à éåå åèñøòåå©
.ïâéåà òðééã èùéð èñèéä åã áéåà - "êéðéò

òâåðáúéá" øòã èâàæòâ èàä ,íéðéòä úøéîù¨¨
ì"öæ "íäøáàä"ã ,ùâéå 'ô íäøáà úéá 'éò)

(äáåè äðúîñàã êéåà .70 àéøèîéâá æéà 'ò :¨
èéä ãéà à ïòåå .70 èôòøèàá "éæðâ" èøàåå¨©©
ïåô "åéæðâ úéáá" ïééøà øò èâðéøtù ,ïâéåà òðééæ©

.ïòèùøòáéåà íòã

øéîøòã ñàåå èâàæòâëàð íéîòô äîë ïéåù ïáàä¨¨¨¨
èâàæ ééçá åðéáø(çð ,çë íéøáã)÷åñt ï'ôéåà ¨

(å ,âì äéòùé)ïùèðòî ."åøöåà àéä 'ä úàøé"
"úôñë" à ïéà èìòâ êàñ à ïèìàäàá(ó"éòñ). ©©©©©

èìàäàá ,ùèðòî íééá æéà êàæ à øòøòééè ñàåå¨©©©©

èàä íìåò ìù åðåáø øòã ."úôñë" ïééæ ïéà ñò øò¨
èàä êàæ ïééà øòáà ,ñòìà êàã:ìåëéáë èùéð øò ¨©¨©¨

úàøéî õåç íéîù éãéá ìëä" ìééåå ,"íéîù úàøé"
"íéîù(.âì úåáåúë)"øöåà" ïà ñò æéà øàôøòã ïåà ,©©

."åøöåà àéä 'ä úàøé" :øòôòùàá íòã ééá©

éãèâðòøá ,ééçá åðéáø íòðåô øòèøòåå òâéæàã¨
"ø÷é éìë" øòã tàøàçúôé ô"äò ,àáú úùøô) ©¨

(áåèä åøöåà úà êì 'äíòã èéîøòã èùèééè øò ïåà ,
÷åñt(áé ,çë íéøáã)"áåèä åøöåà úà êì 'ä çúôé"

.ú"éùä êì çúôé ,êì ùéù íéîù úàøé åðééä -
ïåô øöåà íòã øéã øàô èðòôò øòèùøòáéåà øòã©
ùèðòî à áéåà æà ,èàä øò ñàåå íéîù úàøé¨¨©©
äëåæ øò æéà ,íéîù úàøé èéî ïøéô êéæ ìéåå

ïîà ,åöøòãæèæèæèæè.

אותו "טז. מסייעין לטהר "הבא זי"ע , לעלוב'ער דוד רבי הרה "ק אא"ז  פון נאכגעזאגט שוין האבן ָָָמיר

(.„˜ אותו ".(˘·˙ "מסייעין דעם  האבן אויך מען דארף לטהר", "הבא צום  ,ַָ

בעלזער  הייליגן פאר'ן אïגערעדט  זיך האט בחור א אז  זצ"ל, פריינד נטע  רבי הגה"צ דערציילט האט ַַַָָָעס

זעהן  זאל ער געזאגט, איהם  רב בעלזער דער האט  ל "ע. מחשבות ריינע נישט  פון ליידט  ער אז  זי"ע  ַָָָרב

געזאגט, ש ïעטער האט  בחור דער און מהרש"א, שטיקלעך צוויי לערנען צו טאג יעדן פארפעהלן צו ַָָָנישט

טאג  יעדן לערנען צו  עצה, דאזיגער דער מיט  מח " דעם "אויסגע ïוצט איהם  האט רב בעלזער דער ַָָָאז 

מהרש "א. שטיקלעך צוויי

לערנען  צו כדאי איז מהרש "א, פון ווערטער די פארשטיין צו אז  צוגעבן, מיר קענען זייט , אונזער ַַפון

ווערטער... זיינע  זאגט  מהרש "א דער וועלכן אויף  גמרא שטיקל  דאס  ָָפריהער

מחשבות, אומריינע  געדאנק  זיין אין אויף קומען עס אז  אïגערעדט  זיך האט  וואס בחור אנדערן אן ַַַַַָָָפאר

יהושע " "פני דער ווייל יהושע ", "פני מיט  בעיון תוספות לערנען זאל ער געהייסן רב בעלזער דער ָָהאט

קדוש . איש  אן געווען איז  ַזצ"ל

שמחה . אויף מסוגל איז יהושע" "פני אז  געזאגט, בעלז  אין מען האט  ַָָבכלל,

זאלן  מיר אז  אינדערפרי, מאהל צוויי בעטן מיר וואס  דעם  אויף געזאגט האט זצ"ל  רב בעלזער ַָָָָָדער

רע" "חבר א פון ווערן �‰")ניצול ˘ ¯È·ÚÓ‰" ˙Î¯· Í‡�צו( דאïלען מיר וואס  תפלה איינציגע  די איז עס  אז  , ַ»ַָָ

בעטן. סאך א מען דארף חבר, שלעכטן א פון ווערן צו  ניצול אויף ווייל  מאהל , צוויי ַַַַָבעהטן

האט חסידות. איהם  מיט שמועסן זאל ער געבעטן, אמאהל איהם  האט רב בעלזער פון שוואגער ַַָָָָָא

מיט שמועסן צו  בקשה, זיין ערפיהלן ער וועט  הקדוש  יום ביז אז געזאגט, איהם רב בעלזער ַָדער

חסידות. איהם

אי  האט  רב דער אז  משמשים, די פאר געזאגט  שוואגער דער האט  נאכמיטאג, הקדוש יום הםערב ַַָָָָָָ

איהם האבן משמשים  די און הקדוש, יום  פאר חסידות שמועסן איהם מיט וועט  ער אז ַַָָגעזאגט 

וועט הקדוש , יום ביז חסידות דיר מיט שמועסן וועט ער אז געזאגט האט  רב דער "אויב ַָָגעענטפערט,

טוהן". אזוי זיכער ַער
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האט ער איידער ïרוכת, דעם געקושט האט און נדרי", "כל  צו  אריינגעקומען איז רב בעלזער דער ַָָווען

איהם און שוואגער, דעם  צוגערופן ער האט  דרשה, די האלטן צו כדי עולם צום אויסגעדרייט  ַָָזיך

איז יוסף בית טור ורבא; דאביי הוויות איז  "חסידות אז  עלטערן, הייליגע  די פון נאמען אין ַָָָנאכגעזאגט

שמים ". יראת

מוצאי  לעקטער. די אנגעצונדן בשוגג האט ער אז פארטאגס , שבת געווארן נכשל אמאהל איז איד ַַַַָָָָָא

דער  האט  שבת. חילול זיין אויף  תיקון א בעהטענדיג זצ"ל, רב בעלזער צום  אריינגעפאהרן ער איז  ַַָָשבת

צו איז מכשול  א אויף  תיקון דער אז  צוגעבנדיג, שבת, הלכות לערנען זאל ער געזאגט איהם  רב ַַָָבעלזער

ענין. יענעם  פון הלכה די לערנען

געקומען  איז און קריג, די איבערגעלעבט האט וואס איד א צו געזאגט רב בעלזער דער האט  ַָָָָענליך

בעלזער  דער האט לאגער, אין תפילין געלייגט  נישט  יאהר עטליכע  האט ער וואס דעם אויף תיקון א ַַָָָָבעטן

זי"ע . תפילין, הלכות ערוך שולחן יאהר, גאנצן א פון משך אין לערנען געהייסן איהם ַַָרב
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