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האט געטייטשט דעם ïסוק )במדבר ד ,כו( "ואת כל אשר יעשה
א .הרה"ק בעל "דברי שמואל" זי"ע פון
סלאניםָ ,
ָ
וואס דער אויבערשטער טוט מיט'ן מענטש,
פאלגענד" :ואת כל אשר יעשה להם" ַ -אלעס ָ
להם ועבדו" ,ווי ָ
דארף ער דינען דעם אויבערשטען
וואס דער אויבערשטער שטעלט איהם ַאוועק דערין" .ועבדו" ַ -
אין יעדן מצב ָ
בשלימותַ ,אפילו אין יענעם מצב.
זאגט דער ïסוק )יא ,ד( "והאספסוף אשר בקרבו
ב .ביי די מעשה פון די "מתאוננים" אין דער היינטיגער סדרהָ ,
התאוו תאוה ,וישובו ויבכו גם בני ישראל ,ויאמרו מי יאכילנו בשר" .די אידן האבן געוויינט אויף די מן וואס
'דארף
האט כ"ק אאמו"ר מלעלוב זי"ע געפרעגט מ ַ
זיי האבן געגעסן אין מדבר ,און געזאגט אז זיי ווילן עסן פליישָ .
ווארט "גם"ַ ,אז אויסער
דאס לשון "התאוו תאוה" .אויך די ווערטער "גם בני ישראל" ,איז משמע פון ָ
פארשטיין ָ
ַ
וואלט דער
האט געוויינט .לכאורה ָ
דא ווער עס ָ
זאגט נישט ָ
נאך מענטשן געוויינטָ ,אבער דער ïסוק ָ
האבן ָ
די אידןָ ,
האבן געוויינט .אויך איז שווער,
ïסוק
וואס ָ
זאגן "וישובו ויבכו בני ישראל" ,ווייל די אידן זענען געווען די ָ
געדארפט ָ
ַ
עס איז ידוע ַאז איבעראל וואו עס שטייט אין דער תורה "בני ישראל" ,ווייזט עס אויף ַא העכערע מדרגהַ ,אז די
דעמאלס געטוהן דעם אויבערשטען'ס רצון ,און ווען זיי זענען אין ַא קלענערע דרגא ,ווערן זיי גערופן
האבן
ָ
אידן ָ
זאגן ַאז די "בני ישראל" )די גרעסערע
"יעקב" )זוהר ח"ג ,רי" ,:אור החיים" ,בראשית מז ,כח( .אויב ַאזוי ,ווי ַאזוי איז שייך צו ָ
געוואלט עסן פלייש?
האבן
ָ
האבן געוויינט ווייל זיי ָ
מדרגה( ָ
נאך מער איז שווער ,די קדמונים שרייבןַ ,אז די תאוות פונעם מענטש נעמען זיך פון עסן נישט אויף ַאן ערליכן
ָ
וואס די
וועג .און
וואס איז געווען רוחניות'דיגע ברויט  -ברויט ָ
נאר דעם מןָ ,
האבן מדבר געגעסן ָ
וויבאלד די אידן ָ
ַ
דאס מיינט מען
זאגט )יומא עה (:אויפ'ן ïסוק )תהלים עח ,כה( "לחם אבירים אכל איש"ַ ,אז ָ
מלאכים עסן ,ווי די גמרא ָ
אזא
האבן די אידן אין מדבר ,די "אוכלי המן" ,געקענט גליסטן ַ ַ
הימלישע ברויט .אויב ַאזוי ,איז שווער ,ווי ַאזוי ָ
תאווה צו עסן פלייש?
האבן
סארטן "געוויינען" .די "אספסוף" ָ
דא געווען צוויי ָ
האט כ"ק אאמו"ר זי"ע געענטפערטַ ,אז באמת ,זענען ָ
ָ
האבן געוויינט צוליב זייער
באזונדער .די מענטשן פונעם "אספסוף" ָ
האבן געוויינט ַ
באזונדער ,און די אידן ָ
געוויינט ַ
זאגן )סוטה ג" (:כל העובר עבירה אחת בעולם הזה ,מלפפתו
תאווה צו עסן ברויט .די כוונה דערפון איז ,לויט ווי חז"ל ָ
וואס טוט ַאן עבירה ח"ו אויף דער וועלט ,שלעïט עס איהם און עס גייט
והולכת לפניו ליום הדין .,דער מענטש ָ
דארט די גמראַ ,אז די עבירה
זאגט ָ
טאג פון זיין משïט ביים בית דין של מעלה .אויך ָ
פאר איהם אין ָ
פאראויס ַ
ָ
איז "קשורה בו ככלב"  -זי ווערט "צוגעבונדן" צום בעל עבירה ווי ַא הונט רח"ל.
זאגן די בעלי המוסרַ ,אז ווען דער מענטש גייט ַאוועק פון דער וועלט ל"ע ,בלייבט ער דער זעלבער "בעל
ָ
באשטייען די יסורים פון
נאר ער קען עס נישט אויספירן בïועל .אין דעם ַ
תאווה" מיט ַאלע שלעכטע מידותָ ,
סאך
האט ַא ַ
נאכ'ן טויטַ ,אז ער גליסט צו טוהן די עבירהָ ,אבער ער איז נישט בכח עס צו טוהן .אויב ער ָ
מענטש ָ
תאוות ,געפינט ער זיך אין "כף הקלע" רח"ל.
'האט געהערט ווי
'האט געברענגט צום "חפץ חיים" זי"ע .מ ָ
וואס מ ָ
באקאנט די מעשה מיט'ן "דיבוק"ָ ,
עס איז ַ ַ
וואס רינגלען איהם ַארום און ווילן איהם
דער "דיבוק" שרייט פון גרויס ïחד פונעם דין ,און פון די מלאכי חבלה ָ
'האט ממש נישט געקענט
האט ער גערעדט מיאוס'ע רייד )ניבול פה רח"ל(ַ ,אז מ ָ
שלעכטס טוהן .גלייכצייטיג דערמיטָ ,
נאך יעצט זינדיגן מיט'ן מויל ווען ער
וואס ער רעדט .ווען
מ'האט געפרעגט דעם "דיבוק" ,ווי ַאזוי ער קען ָ
ָ
הערן ָ
באשעפער
דא ַא ַ
דא ַא משïט ,און עס איז ָ
זעהט שוין ַאליין מיט זיינע אויגן ַאז "אית דין ואית דיין" .עס איז ָ
שטארבן געבליבן מיט ַאלע שלעכטע
נאכ'ן
ַ
האט ער געענטפערטַ ,אז באמת ,איז ער אויך ָ
וואס פירט דעם משïטָ .
ָ
שטארקן
האט זיך געפונען אויף דער וועלט ,און ער קען זיך שוין נישט
האט
ַ
געהאט בשעת ער ָ
ַ
וואס ער ָ
תאוות ָ
איבער די תאוות.
האבן זיי געגעסן
האט כ"ק אאמו"ר זצ"ל
דאס זעלבע איז געווען מיט'ן "אספסוף" .פון איין זייטָ ,
געזאגטַ ,אז ָ
ָ
ָ
געהאט דורך
האבן
ַ
וואס זיי ָ
נאכצוגעבן זייער תאווה )צוליב דעם גרויסן "זיכוך" ָ
דעם מן ,און זענען שוין נישט געווען מסוגל ָ
געהאט
האבן
ַ
וואס זיי ָ
עסן דעם מן(ָ ,אבער פון דער צווייטער זייט ,זענען זיי געבליבן מיט ַאלע נידעריגע רצונות ָ
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אזא הייליגן מאכל ווי דעם מן ,בלייבט
וואס טוט זיך נישט רייניגן ,איז אפי' אויב ער עסט ַ ַ
פריער ,ווייל דער מענטש ָ
זאגט
וואס ליגט שוין אין קבר .אויף דעם ָ
נאך ַאלץ דער זעלבער בעל תאווה ווי פריערַ ,אזוי ווי דער מענטש ָ
ער ָ
פארווירקליכן זייער
האבן געזוכט ַא וועג ווי ַאזוי צו קענען ַ
דאïלטן לשון" :התאוו תאוה" .די אידן ָ
דער ïסוק ַא ָ
וואס אונזערע הערצער
תאווה רח"ל" :מי יאכילנו בשר" ...ווייל דורך ַא גשמיות'דיגע אכילה ,וועלן מיר קענען טוהן ָ
גליסטן ח"ו.
טאקע אויך געוויינט" :וישובו ויבכו גם בני ישראל".
האבן ַ
וואס ווערן ָאנגערופן "בני ישראל"ָ ,
דאקעגן ,די צדיקיםָ ,
ַ
געזאגט ַאז
האבן
האט ָאבער
ָ
וואס צדיקים ָ
באקאנט ָ
גאנץ ַאן ַאנדערן באדייט ,ווייל עס איז ַ ַ
געהאט ַ
ַ
זייער געווייןָ ,
געזאגט
האבן זיי
ָ
יארן ָ
נאר פון זייער מלחמה מיט'ן יצרַ ,אזוי ווייטַ ,אז אויף די עלטערע ָ
גאנצער חיות קומט ָ
זייער ַ
"עקשאן"...
וואס מ'רופט היינטיגע צייטן
ָ
דאס ָ
ַאז זיי שïירן שוין נישט קיין טעם אין לעבן ,ווייל עס פעלט זיי ָ
וויבאלד זיי עסן פונעם
האבן די בעלי מדרגה צווישן די אידן )"בני ישראל"( געוויינט,
ַ
ַ
טאקע אויף דעם ָ
)"אקטיוויטעט"(ַ .
וואס צו
האבן זיי נישט ָ
האבן מער נישט ַא מלחמת היצר ,און ממילאָ ,
האבן זיי שוין נישט קיין תאוות .זיי ָ
מןָ ,
האבן זיי געוויינט" ,מי יאכילנו בשר" ,ווייל אויב מיר וועלן עסן פלייש ,וועט
לעבן אויף דער וועלט .וועגן דעם ָ
שטארקע מלחמה.
ווידער נתעורר ווערן אין אונז דער כח פונעם יצר הרע ,און מיר וועלן קענען פירן מיט איהם ַא
ַ
יא געווען לשם שמים.
אט דער געוויין פון די בעלי מדריגה ,איז ָ
פונדעסטוועגן ,דערציילט אונז די תורהַ ,אז אויך דער געוויין פון די בעלי מדריגה ,איז געווען "רע בעיני ה'" .עס
טאר נישט זוכן ַאן ַאנדערע עבודה ווי די עבודה
איז נישט געפעלן
פאר דעם אויבערשטען ,ווייל ַא איד ָ
געווארן ַ
ָ
מאכט בטל
באשטימט .אויב דער אויבערשטער גיט איהם צו עסן מן ,און ַ
פאר איהם ַ
האט ַ
וואס דער אויבערשטער ָ
ָ
דאס יעצט דער רצון פון דעם אויבערשטעןַ ,אז ער זאל איהם דינען
דאך ָ
פון איהם די מלחמה מיט'ן יצר הרע ,איז ָ
)פארשטייט זיךַ ,אז
סארט עבודה ,עכד"ק של אאמו"ר זצ"ל.
ַ
טארסטו נישט זוכן ַאן ַאנדערע ָ
דאן ָ
אזא מצבַ .
דייקא אין ַ ַ
האבן געזוכט ַא מלחמה מיט'ן יצר הרע ,און
וואס זיי ָ
האבן נישט די מינדעסטע השגה אין צדיקים ַאזוי ווי דער "דור המדבר"  -נישט אין דעם ָ
מיר ָ
דארף דינען דעם אויבערשטען
האט געצערנט אויף זיי .מיר קענען ָאבער לערנען דערפון ווי ווייט ַא מענטש ַ
וואס דער אויבערשטער ָ
נישט אין דעם ָ
האט איהם ַאוועקגעשטעלט(
ברוך הוא ,אויף דעם ָארט און אין דעם מצב אין וועלכן ער ָ

סלאנימער רבי ,הרה"ק בעל "בית אברהם" זי"ע ,שרייבט אין ַא מכתב תנחומין
ג .דער
ָ
אמשינאווער רבי זצ"ל
ָ
האט דער ַ
טאטן ,הרה"ק בעל "דברי שמואל ,זי"עָ ,
נאך די הסתלקות פון זיין ַ
ל"ג(ַ ,אז ָ
ערפארונג
סאך
ַ
זאגן )מגילה לא" (:סתירת זקנים בנין" .ווען א עלטערע מענטש מיט ַא ַ
איהם געשריבן אין ַא בריוו ,חז"ל ָ
באהאלטן ַא נייער "בנין" .ס'איז בכלל
איינווארפן ַא בנין ,איז אינעם
זאלסט
איינווארפן ַ ַ
ַ
ַ
זאגן דיר ַאז דו ָ
אין לעבןָ ,
נאר ַא "בנין" .און דעריבער ווען עס פאסירט ַא "סתירה" פון דעם אויבערשטען,
דא דערין ַא "חורבן" ח"וָ ,
נישט ָ
וואס ער ווערט ָאנגערופן "עתיק יומין" )דער "עלטסטער" אויף דער וועלט(ַ ,אוודאי געוויס ַא גוטער "בנין"...
ָ
לעווינסאהן שליט"א ,וועלכער שטייט
באקאנטן טייערן איש החסד הרב ר' שמואל
ָ
האבן געהערט פון דעם ַ ַ
מיר ָ
פאר ביליגע
ארטיקלען ַפארקויפט עסן און ַאנדערע נויטיגע לעבנס ַ
וואס ַ
ארגאניזאציעָ ,
אין שïיץ פון ַא גרויסע חסד ָ ַ ַ
פאר אחינו בני ישראל פון די טייערע
מאכן ַ
סאך היימישע געגנטער אין ארץ ישראל ,כדי לייכטער צו ַ
ïרייזן ,אין ַא ַ
שטאק הויך ,אין דער געגנט "הר טוב" ,נישט ווייט
"וועירהאוס" ,דריי
האט ער ַא גרויסן
ָ
ַ
פאר דעם צוועקָ ,
ïרייזןַ .
)"בית אברהם" ,מכתבי קודש ,אגרת

ã
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"אפיס" ,צו פירן ַאלע
פאר איהם ַאלס ַאן ָ
וואס דינט ַ
האט ער אויך ַא קליינעם צימערָ ,
דארט ָ
פון בית שמשָ .
טאג ,עטליכע שעהָ ,אנגעהויבן פון צען ַאזייגער אינדערפרי.
חשבונות .אין דעם ָאפיס זיצט ר' שמואל יעדן ָ
פארן פון איין
פארבאטן
סאמע ָאנהייב פון דער
פאר מענטשן צו ָ
געווארן ַ
ָ
"קאראנא" תקופה ,ווען עס איז ַ ָ
ָ ָ ַ
ביים ַ
האט אונזער ר' שמואל
אינפארסירט
ָארט צום ַאנדערן ,צוליב דעם "לאק-דאון" וועלכע זענען שטרענג
געווארןָ ,
ָ
ָ
פאר
ארומפארן,
פארנומען מיט צושטעלן עסן ַ
דאך ַ
וויבאלד ער איז ָ
ַ
ָ
באקומען ַא סïעציעלע ערלויבעניש צו קענען ַ
ַ
מענטשן.
געווארן ַא סïעציעלער "לאק-דאון" בלויז אין
געמאלדן
נאך ïסח תש" ,ïאיז
ָ
ָ
פארגאנגענעם יאר ,אין די טעג ָ
דארט צו
געוויסע געגענטער אין ירושלים ,ווי קרית בעלזא ,רוממה ,און ַאנדערע,
מ'זאל נישט קענען ַארויסגיין פון ָ
ָ
גאס אין ירושליםַ ,אריינגעגעבן ַא ביטע
סאראצקין ַ
האט ר' שמואל ,וועלכער וואוינט אויף דער ָ ָ
ַאנדערע ערטערָ .
ערפאלג.
"וועירהאוס" אין בית שמשָ ,אבער ָאן
ארויספארן פון דער היים ,צו זיין
ָ
ַ
ָ
זאל מעגן ַ
פאר ַאן ערלויבעניש ,ער ָ
ַ
האט מיט די
פארשידענע השתדלות'ן און
וואס ר' שמואל )וועלכער איז נישט ַא "בטלן"ָ (...
"פארבינדונגען"ָ ,
ַ
טראץ די ַ
ָ
זונטאג אינדערפרי.
וואנטַ ...אזוי איז געווען מוצאי שבת ,און
ָ
האט ער זיך ָאבער ָאנגעשטויסן אין ַא ַ
ארטיגע באאמטעָ ,
פאר די באאמטעַ ,אז ער שטעלט-צו
האט איהם
דאך אויפגעוויזן ַ
האט ָ
שטארק געוואונדערט ,ווייל ער ָ
ַ
דאס ַאלעס ָ
ָ
האט
"ארבעט" ביי איהםָ ,
נאר זיין שכן ,וועלכער ַ
דאסָ ,
נאר ָ
פאמיליעס .און נישט ָ
פאר ַ
לעבנס וויכטיגע ַארטיקלען ַ
אזא
ארומצופארןָ ,אבער ער ,דער
באקומען ַ ַ
האט נישט ַ
"דירעקטאר" בכבודו ובעצמוָ ,
ָ
ָ
באקומען ערלויבעניש ַ
יא ַ
ָ
"ïערמיט"...
ïאליציאנטן
ַ
האפענונג ַאז אויב די ָ
ארויסצולאזן אויפ'ן וועג ,מיט דער ָ
ָ
באשלאסן זיך ַ
ָ
האט ר' שמואל ַ
בלית ברירהָ ,
דייטן-אן אויף זיין עבודת הקודשַ ,אז ער טוט ַא
וואס
ָ
ïאïירןָ ,
וועלן איהם ָאïשטעלן ,וועט ער זיי ווייזן זיינע ַ
מאל.
דאס פריערדיגע ָ
באקומען ָ
האט ַ
וואס ער ָ
וויכטיגע ַארבעט .ער וועט זיי אויך ווייזן די סïעציעלע ערלויבענישָ ,
אויפגעהאלטן,
ïאליציאנט איהם
ַ
ַ
האט דער ָ
למעשהָ ,אבער ,ווען ר' שמואל איז ָאנגעקומען צום "טשעק-פאוינט"ָ ,
געזאגטַ ,אז ער
האט איהם ָאפען
ָ
פארן ווייטער אויפ'ן וועג .ער ָ
אדורכצולאזן צו ָ
ָ
און נישט איהם איינגעשטימט ַ
גאנצן "חומר הדין".
באשטראפט ווערן מיט'ן ַ
ָ
דארף זיך אומקערן ַאהיים .אויב נישט ,וועט ער ַ
ַ
פארוואס
בלית ברירה ,איז ר' שמואל
פאר ,און ַ ָ
דא קומט ָ
וואס ָ
באגרייפן ָ
צוריקגעפארן ַאהיים ,נישט קענענדיג ַ
ָ
טעלעפאנירט די
האבן צו איהם
ָ
באהאנדלטַ .א קורצע צייט שïעטערָ ,
האט איהם ַאזוי שטרענג ַ ַ
ïאליציאנט ָ
ַ
דער ָ
באשעפער,
געזאגט מיט גרויס
"וועירהאוס" ,און איהם
ַארבעטער אינעם
דאנקען און לויבן דעם ַ
זאל ַ
איבערראשונג ,ער ָ
ַ
ָ
ַ
צוריקגעהאלטן פון קומען אין ָאפיס ...ווייל ïלוצלינג,
האט געטוהן מיט איהם ,און איהם
ַ
וואס ער ָ
פאר די חסדים ָ
ַ
שטאק ,און
וואס איז געווען אויפ'ן דריטן
מיטאג ,איז
ַ 12אזייגער
ָ
גאנצער "ïעלעט" פיל מיט סחורהָ ,
געפאלן ַא ַ
ַ
ָ
האט געברענגט
וואס ָ
)א "קרעין" ָ
"אפיס" פון ר' שמואלַ ...
אראïגעפאלן אויף דעם צימער וואו עס געפינט זיך דער ָ
ַ
איז ַ ָ
קלא ïאון
שטארקן
ïאסירט( .און פון דעם
נאך
ַ
ַ
קיינמאל פריער נישט ַ
ָ
דארט ָ
האט ָ
וואס ָ
זאך ָ
דארט געבליבן שטעקןַ ,א ַ
עסן-ארטיקלען ,איז ָ
ַ
צוזאמענגעפאלן ,און עס איז נישט איבערגעבליבן
"אפיס"
ַ
ַ
וואג פונעם "ïעלעט" ,איז דער צימער פון זיין ָ
די שווערע ָ
טאג,
וואלט געזעסן אין ָאפיס ַאזוי ווי יעדן ָ
זאגןַ ,אז אויב ר' שמואל ָ
ַא "שריד וïליט" פונעם צימער ...איבעריג צו ָ
טאג שïעטער ,חלילה...
דארט זיצן ַא ָ
זאל ָ
וואלט שוין נישט געווען ווער עס ָ
ָ
פארוואס
נאר "פליישיגע" אויגן ,און מיט זיין קליינעם שכל ,וויינט ער ַ ָ
האט ָ
זעהען מיר פון דעםַ ,אז דער מענטש ָ
זאגט ,ס'איז
זאגט דער אויבערשטער? דער אויבערשטער ָ
וואס ָ
מ'וויל איהם פון הימל "שלעכטס טוהן" ח"וָ ,אבער ָ
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ñàåå
÷© øòååù ïà¨ èîå
¨ ì"æç éåå èéåì ,(åðéúùøô ,"í"éøä
.ïäåè åö ñò ùèðòî íòã øàô
ø"áãîá) ïâàæ
 èéé÷âéèëòì éã èîå÷ ,äòéâé éã èéåì ïèéé÷âéøòååù èàäòâד¨ ì"æç éåå ,
©
¨ ä"ò åðéáø äùî æà© (é å"èô
ïâàæ
èàä
© íééá
)¨ ñàã
¨
) "ïéîàú úàöîå úòâé" (:å äìéâîה.
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ראטעווען פון ַא זיכערן טויט רח"ל .ממילא,
פאר דיר ,כדי דיך צו ַ
נאר עס איז ַא גרויסע טובה ַ
נישט ַא "רעה" ח"וָ ,
וואס ָאïצורעדן איבער דיין מצב...
האסטו זיך נישט ָ
ָ
געכאïט
וואלט
ַ
גאס ,איז גלייך ווי ער ָ
זאגט )מנחות לַ (.אז ווען איינער קויפט ַא ספר תורה אויף דער ַ
ד .די גמרא ָ
גאס .אויב ער שרייבט די ספר תורה ,ווערט עס איהם גערעכנט גלייך ַאזוי ווי ער מקבל
)א מצוה( אויף דער ַ
ַ
בארג סיני.
געווען די תורה אויפ'ן ַ
האט
וואס ָ
באקומט נישט ַאזוי פיל שכר ווי דער מענטש ָ
זאגט דער "בית יוסף" )יו"ד סי' ע"ר( "כחוטף מצוה"  -ער ַ
ָ
האט
וואס ער ָ
פאקט ָ
זיך מטריח געווען צו שרייבן ַא ספר תורה ,און די מדת הדין קען טענה'ןַ ,אז ווען נישט דער ַ
באמיט זיך ַאליין צו שרייבן ַא
ïלאגן
געדארפט
זיך נישט
וואלט ער עס נישט געטוהןָ .אבער אויב ער ַ
דערפארָ ,
ַ
ָ
ַ
ïארמעט און
באמיט זיך צוצוגרייטן ַ
פאר איהם שרייבן ,און ער ַ
זאל עס ַ
וואס ָ
ספר תורהָ ,אדער ער דינגט ַא סופר ָ
אינגאנצן ,איז גלייך "כאילו קיבלו מהר
פארטיג ווערן
ַ
"אויסהאלטן" דעם עול פונעם סופר ,ביז די ספר תורה וועט ַ
ַ
פאר די ספר תורהַ ,אזוי
סיני" ,ווייל
באמיט ַ
האט זיך ַ
האבן ַא טענהַ ,אז ïונקט ווי ער ָ
דעמאלס קען מדת הרחמים ָ
ָ
בארג סיני.
וואלט ער זיך אויך איבערגעשטרענגט צו גיין אין מדבר ,צו נעמען די תורה אויפ'ן ַ
ָ
ווארט בדרך צחות ,אויפ'ן ïסוק אין
ענליכע וערטער ,שרייבט דער "תפארת שלמה" )ליקוטים ,פ' ויקהל ,ד"ה "וכל"(ַ ,א ָ
האבן
וואס מיר ָ
דער היינטיגער סדרה )יא ,ה( "זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם" .מיר געדענקען די פיש ָ
וואס ווערט געטוהן
דאס איז ַא רמזַ ,אז ַא מצוה ָ
זאגט רש"י" :חנם ,מן המצוות"ָ .
געגעסן אין מצרים אומזיסטָ .
"אן מצוות" .די הויïט-כוונה איז צו
אומזיסט ,און
פאר די מצוה ,איז עס ַאזוי ווי ָ
מ'דארף נישט אויסגעבן געלט ַ
ַ
פאר דעם מענטש עס מקיים צו זיין .די שוועריגקייט
אן שווער ַלערנען אונז די חשיבות פון ַא מצוה ,ווען עס קומט ָ
וואס דער יצר הרע ïרובירט
מאנגל אין געלטָ ,אדער ווען עס קומט איהם ָאן שווער צוליב דעם ָ
קומט צוליב ַא ַ
שטארקן איבער איהם.
זיך
ַ
האט ער געלערנט אין דער ישיבה "קול תורה" אין
ה .איינע פון די גדולי ראשי הישיבות דערציילטַ ,אז ַאלס בחור ָ
אויערבאך זצ"לַ .א
האט געדינט ַאלס ראש ישיבה דער גאון און ïוסק רבי שלמה זלמן
ַ
ירושלים ,וואו עס ָ
געהאלטן ביי
האט
האט ער געשïירט ַא
ַ
דאווענען ,און ער ָ
נאכגעלאזנקייט אין לערנען און ַ
ָ
שטארקע ָ
ַ
געוויסע צייטָ ,
פאר דעם ראש ישיבה ,רבי שלמה זלמן
הארצן ַ
האט זיך ָאïגערעדט פון ַ
ַא מצב פון ַא קריזיס ל"ע .ווען ער ָ
געזאגט:
האט ער איהם
ָ
אויערבאךָ ,
ַ
אמאל געזעהן ווי ַא שניידער ַארבעט? ווען ער נייט-אויף ַא שיין קלייד ,נעמט ער ַא שטיקל טייערע
האסטו ַ ָ
 צו ָסחורהַ ,א מעסער און ַא שערל ,און ער צעשניידט די סחורה אויף גרעסערע און קלענערע שטיקלעך ,גלייכע און
נאר איינער
וואס קוקט זיך צו פון דער זייט ,קען
דאס איז נישט ַא שניידערָ ,
טראכטןַ ,אז ָ
ַ
קרומעַ .א צווייטער ָ
האט נישט קיין ַאנונג ווי ַאזוי מ'נייט-אויף ַא קלייד ...ער וועט
מאכן סחורה ,און ער ָ
קאליע ַ
וואס טוט ïשוט ַ
ָ
נאר ַאביסל
"וואס טוסטו?" .וועט דער שניידער איהם ענטפערן:
מסתמא גוט ָאנשרייען דעם שניידער:
"האב ָ
ָ
ָ
געדולד"...
באמערקן ווי עס איז ïלוצלינג "אויפגעשוואומען" ַאן ערמל .שïעטער ,דער חלק
 ַא צייט שïעטער ,וועט ער ַפארטיג קלייד.
פאר זיינע אויגן ַא הערליך ַ
האלדז ,און ַאזוי ווייטער און ווייטער ,ביז ער וועט זעהן ַ
פונעם ַ
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:האט אויסגעפירט
ָ און רבי שלמה זלמן
זאל קודם צעשניידן
ָ וואס ער
ָ  ָאן דעם,גאנץ קלייד
ַ האט דער שניידער געקענט אויפנייען ַא
ָ  צו, בחור'ל,נאר
ָ זאג
ָ  אויב מ'צעשניידט, מ'קען נישט אויפנייען ַא קלייד. ַאז ניין,שוטï דאך
ָ די סחורה אויף קלענערע שטיקלעך? עס איז
וואס
ָ "דאס זעלבע איז מיט'ן "קלייד
ָ .מאסן
ָ פארשידענע
ַ  און אין,נישט ערשט די סחורה אויף קלענערע שטיקלעך
 און,"נאר דורך "נפילות" און "ירידות
ָ ," ער ווערט נישט "אויפגעבויט. ַא גרויסער מענטש- "רופט זיך "אדם גדול
 צו שטייגן אין תורה,אויסגעטראטענעם וועג
באקומט ער ַאן
ָ
ַ נאר ַאזוי
ָ ...ווען מען "צעשניידט איהם" אויף שטיקער
.און עבודת השם
 נענטער צו זיין צו,'זאל זוכה זיין צו ַא קירבת אלקים
ָ  צו בעטן דעם אויבערשטען מ, די איינציגסטע עצה איז.ו
, בהעלותך,"געזאגט )"לקט אמרי קודש
האט
ָ
ָ , הרה"ק רבי יהושע'לע זי"ע, ווי דער מיטעלער בעלזער רב,באשעפער
ַ דעם
,' ב( "וקמץ הכהן וגו,סוק ביים קרבן מנחה )ויקרא בï  אויף דעם,( תרמ"ו," און אין ספר "מהר"י מבעלז,"ד"ה "וכי תבואו מלחמה
פאר דעם
ַ  ווערט דער בעל הבית פונעם קרבן געדענקט," ווייל דורך דעם "קומץ,"והקטיר הכהן את אזכרתה
פאר דעם
ַ "דאס בלוט געדינט ַאלס ַאן "אזכרה
ָ האט
ָ ,'האט מקריב געווען ַא בהמה
ָ  אויך ווען מ.אויבערשטען
 ָאבער,געשטאנען
געהאט אין דער צייט ווען דער בית המקדש איז
נאר
ַ
ַ
ָ האבן מיר ָאבער
ָ דאס ַאלעס
ָ .באשעפער
ַ
וואס קענען
ָ  מיט, און נישט ַא קרבן מנחה, נישט ַא קרבן עולה,האבן נישט קיין קרבנות
ָ  ווען מיר,היינטיגע צייטן
?פאר דעם אויבערשטען
ַ מיר געדענקט ווערן צום גוטן
, והרעותם בחצוצרות,רשה( "וכי תבואו מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכםï סוק )דער היינטיגערï זאגט דער
ָ
פאר'ן
ַ  די עצה.פאר דעם מענטש
ַ "מאכט "ענג
ַ וואס ער
ָ , "צר הצורר" איז מרמז אויפ'ן יצר הרע."'ונזכרתם לפני ה
זאל שרייען
ָ  ער- " איז "והרעותם,ראטעווען פון די איבעררעדענישן פון דעם יצר הרע
ַ זאל זיך קענען
ָ מענטש ער
 און ַאזוי וועט," וכוף את יצרינו להשתעבד לך, עמוד על ימיני וסמכני, "אב הרחמן,און בעטן דעם אויבערשטען
. דער אויבערשטער וועט איהם געדענקען צום גוטן,"'ער זוכה זיין "ונזכרתם לפני ה

æ
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© © ìééåå , זäãåáò øòæðåà
à© ïåà ,øòèëééì ï'èåùt à© ,èòá ï'èåùt à© èééøâòâåö ,"ùéðøòèöðéô" øòã ïéà äãåáò àæà
¨ ,íéëàìî éã ïåô øòèùøòáéåà øòã èùéð èàä
¨
.ïèéé÷ëéìâòî ïåà úåâùä òðééæ èéåì ñòìà ,ùéè ï'èåùt øàð
© ,æéåä ïééæ ïéà ïòîå÷òâ æéà âéðò÷ øòã ïòåå ïåà
¨ ùèðòî íòðåô
èééìâàá
. חèìòåå øòã óéåà êéæ èðéôòâ ñàåå
¨ ,øòðéãàá
© òðééæ ïåô
òðøòáìéæ à© èâðòøáòâèéî ééæ ïáàä
¨ éåæà©
ñòìà ,íéìë òðøòáìéæ òðòãéùøàô êàð èéî äøåðî éèå÷éì") ò"éæ "í"éøä éùåãéç" ìòá ÷"äøä èâàæ
èééåå ïòðòæ ééæ æà© ïòðééî íéãéñç éã ,(òéøæú ,"í"éøä
©
.âéðò÷ íòðåô ãåáë øòã øàô
¨ åö ïèñéìâ ééæ ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô
ìéôòâ à© ïáàä
¨
èàä
,ùèðòî øò'èåùt øòã ,úéáä ìòá øòã ïòåå æéà ñàã
¨ .'ä úãåáò åö úåáäìúä ïåà úåøøåòúä ïåô
¨ ,âéðò÷ íòðåô ãåáë ïöðàâ
© íòã ïäòæòâ
øò èàä
© à© øòáà
ìîéä ïéà æà© êéìâòî æéà'ñ ìééåå .èéé÷ùéøàð
© ïâééìåöñéåøà èîòùòâ êéæ
òîéøà¨ òðééæ âéðò÷ íòã øàô
.ùéðøòèöðéô øòã ïéà à÷ååã ïôìòä ééæ ïòî ìéåå
¨ ñòìà© ïèìàäàá
© © èàä
¨ øò ïåà ,íéìë ò'èåùt ïåà
ñàåå
¨ .øòéøô ïåô èééøâòâåö èàäòâ èàä
¨ øò äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ùøãî øòã êéåà èâàæ
âéðò÷ øòã èàä
¨ éåæà©
¨
¨ åö" :èâòøôòâ íäéà èëòì éã ïãðéö ïåô ïéðò íòã ïâòåå (ç ,å"èô ø"áãîá)
èâàæòâ
èùéð ïòã øéã êéà áàä
¨ ñàååøàô
¨ © ?äãåòñ à© øéã ééá ïñò íå÷ êéà æà© øòã ïòã óøàã
åèñàä
© åö ,ùøãî øòã èâòøô .äøåðî éã ïéà
¨ ."?øéî øàô
© èééøâòâåö èùéðøàâ
¨
èðééøô øòèåâ øòã èàä
¨ ïòèùøòáéåà
÷åñt øòã ?èëòì éã ïãðéö øòæðåà ïáàä
© èøòôèðòòâ
:âéðò÷ ï'øàô
¨ èâàæ
¨
,êîî êéùçé àì êùåç íâ" (á ,èì÷ íéìäú) êàã
øòèùøòáéåà øòã ."äøåàë äëéùçë øéàé íåéë äìéìå
¨ ãåáë ïöðàâ
© íòã ïäòæòâ áàä
¨ êéà ¯
ïòîå÷òâèéî æéà ñàåå
¨ ùéðøòèöðéô éã æà© ,èëàð
© éã âéèëòì èëàî
©
ïééæ ìàæ
¨
¨
áàä
êéà ïåà èîòùòâ êéæ êéà áàä
,øéã èéî
¨ ñàååøàô
¨ © ,éåæà© áéåà .âéèëòì
øòèùøòáéåà øòã èàä
¨ êéà ñàåå
¨ íéìë ò'èåùt òìà© ïèìàäàá
© ©
èééøâòâåö áàä
©
?äøåðî éã ïéà èëòì ïãðéöåöðà¨ ïìéåôàá
©
.øéã øàô
¨ âéðò÷ à© ,ìùî à© èéî ùøãî øòã èøòôèðò
èàä
¨
:èâàæòâ
íäéà âéðò÷ øòã èàä
¨
¨ .(ïàî
© èàäòâ
©
© øòèåùt à)
© èðééøô ïèåâ à
èàä
¨ ïñéåå" :èðééøô ïèåâ ïééæ åö èâàæòâ
¨
ïâééì÷òååà© ìòåå êéà æà© ,ïáòì ïééã ééá øòååù êéà ¯ ,åèñìàæ
âéðò÷ øòã
¨ êéà ñàåå
¨ íéìë òìà©
à© óéåà ,íééäà© øéã åö ïòîå÷ åö êéæ èééøâ êéà æà©
áéìåö .øéî èéî èâðòøáòâ áàä
© ïà¯èééøâ
¨
¨ ïöåðàá
© êéæ êéà ìòåå ,øéî åö èôàùáéì
©
èéî øàð
ïééã ."äãåòñ à© øéî øàô
ïåà ,íééäà© ééâ .äãåòñ
¨ ïåà ,ïòâðàâòâ
©
.íéìë (ò'èåùt) òðééã
èàä
íééäà© âéðò÷ íòðåô èðééøô øòã æéà

וואס מיינען ַאז דער
ָ דא מענטשן
ָ  עס זענען:( ע' קכב, ח"ב,"זאגט )"דעת חכמה ומוסר
ָ , הגה"צ רבי ירוחם זצ"ל פון מיר.ז
 און אויך ווען עס קומט, איז צו טוהן תורה און מצוות,קומען אויף דער וועלטïארא
ָ ַ תכלית פון זייער-טïהוי
זאגט
ָ סוקï  ווי דער,פארקערט
ַ  דער אמת איז ָאבער.נאך ַאלץ ַא פליכט אויף זיי עס צו טוהן
ָ  ליגט,זיי ָאן שווער
 דייקא זיך צו,געקומען אויף דער וועלטïארא
 דער מענטש איז געבוירן." ז( "אדם לעמל יולד,)איוב ה
ָ ַ געווארן און
ָ
 צו דינען דעם אויבערשטען דווקא ווען עס קומט איהם, דער עיקר תכלית פון ַא איד איז.הארעווען
ָ לאגן אוןï
ָ
.ָאן שווער
 דער אות "צדיק" איז." פ"ו( ברענגט ַא וואונדערליכן רמז אויף דעם אות "צדיק, דער "ספר החיים" )ספר זכויות.ח
 אויך ווען.(: דער אות נו"ן איז מרמז אויף "נפילה" ח"ו )ברכות ד.דא ַא יו"ד
ָ  און פון אויבן איז,געבויט פון ַא נו"ן
דאס
האט ער ַא תקנה ווען ער איז גרייט צו
ָ ."טראגן אויף זיך דעם עול פון דער "יו"ד
ָ
ָ ,פאלט ח"ו
ַ דער מענטש
 און ַאזוי ווערט ער, ער וויל מקיים זיין תורה און מצוות פון יעצט און ווייטער. דעם עול פון אידישקייט,הייסט
גענומען פוןïארא
ָ ַ האב שוין
ָ  איך,פארלוירענער ח"ו
ַ דאך שוין ַא
ָ  איך בין,זאגן
ָ זאל נישט
ָ  ער."ָאנגערופן ַא "צדיק
זאל זיין
 וועל איך עס, און ממילא,זיך ַאביסל דעם עול תורה ומצוות
ָ נאר ער
ָ ,ווארפן ח"ו פון זיךïארא
ַ ָ ַ אינגאנצן
ַ
 טרעפט מען,לאסט
גרייט צו
ַ מאכן די
ַ  קלענער- "ריקהï" .טראגן דעם עול תורה ומצוות פון יעצט און ווייטער
ָ
. ע"כ... נישט ביי ַא מענטש,נאר ביי ַא בהמה
ָ
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¨ âåðòâ èàä
¨ âéðò÷ øòã :æéà ìùîð øòã
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© © íòðéà êéæ ééá úåøöåà òøòééè òøòãðà© ïåà
.íäéà åö øòèðòð ïòî
.õàìàt
© øò
ï'èåùt ïééæ ïåô "úåáåè" éã åö ïòîå÷ðà¨ èùéð óøàã
© ìàæ
¨ øò æà© ,èðééøô ïèåâ
òøòééè èéî ùéè ïééæ ïòðééùàá
 קוקן אויף ַאנדערע מיט ַא גוט אויג- והטבנו לך
¨ ,íéìë ò'èåùt éã øàð
¨ íäéà ïìòô ñò .íéìë
äùî ,øéî ïòðòééì (áì ,é) äùøt øòã ïéà øòèééåå øòã ñàåå
.úåçåë òðééæ èéåì øòäà© èìòèù ùèðòî øò'èåùt
¨
¨ ä"ò åðéáø
:åøúé øòååù ïééæ åö èâàæòâ
èàä
."êì åðáèäå åðîò 'ä áéèéé øùà àåää áåèä äéäå" øòèùøòáéåà øòã æéà éàãååà© :ùøãî øòã ñéåà èøéô
¨
òðééà æà© ,("åðúà äëì" ä"ã) ò"éæ "øôåñ íúç" øòã èâàæ
© øòã ïåô úéáä ìòá øòã
æéà øò .èìòåå øòöðàâ
¨ úåáåè éã ïåô
,ãéà à© èéî èåè øòèùøòáéåà øòã ñàåå
¨ øò ïåà ,èéé÷âéèëòì ïåô úéáä ìòá øòã
úçð à© èàä
¨ æéà
òøòãðà© èéî ñèåâ ïäåè åö äëæî íäéà æéà øò ñàåå
,ñøòééæ ïåô ïòâðòøá "øîåç éöåø÷" ,ïùèðòî éã ïòåå çåø
¨ ñàã
¨ .ïùèðòî
øùà àåää áåèä äéäå" ,÷åñt øòã èâàæ
¨ ìééåå ,èðàä
© òëàååù
©
ñàã
øòééæ èëééøâøòã ñò éåå èéåì
¨ ñèåâ ñàã
¨ ,"åðîò 'ä áèéé
èòåå øòèùøòáéåà øòã ñàåå
ט
© ï'øàô
© "çåçéð çéøì" óéåøà© èééâ
. øòôòùàá
ïìòåå øéî æà© Y "êì åðáèäå" :ïééæ èòåå ,æðåà èéî ïäåè
¨ ,øòôèðò ïà© æéà ñàã
ïøòôèðò ïò÷ ùèðòî øòãòé ñàåå
¨
.øéã èéî ïäåè åö ñèåâ ïééæ äëåæ
,ïãòøøòáéà íäéà ìéåå øò ïòåå òøä øöé ïééæ øàô
¨ ©
¨ øëù øòã æéà ñéåøâ øàâ
ìîéä ïéà èìàöàá'î
ñàåå
¨
© òâéøòãéð àæà
© © æà© èùéð èñàt
© ñò æà©
éåå ùéðòôòùàá
¨ íòðééà øàô
©
,ïùèðòî òøòãðà© èéî ñèåâ èåè ñàåå
©
¨ ,øò
øò .øòôòùàá
ïâéèëòî ïñéåøâ íòã ïòðéã ìàæ
íòã èùèééè (çìùá 'ô) "íéøôà äðçî ìâã" øòã éåå èòåå øùôà ìééåå ,åö¯èøàåå
© ,ùèðòî íòã øàô
© èâàæ
¨
ãâ òøæë ïîäå" (æ ,àé) äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt øò ïåà ,øéã óéåà ïáàä
¨
úåðîçø øòèùøòáéåà øòã
¨ ì"æç ."àåä
,úåéøáä ìò íçøîä ìë" (:àð÷ úáù) ïâàæ
¨
åèñòåå ñìàîòã
ïåà ,ïèééö òâéèëòì ïáòâ øéã èòåå
¨
¨
èàä
ñàåå
ùèðòî øòã ."íéîùä ïî åéìò ïéîçøî
© çåø úçð à© ïäåè ïòðò÷
.ïòèùøòáéåà íòã øàô
¨ ,òøòãðà© óéåà úåðîçø
úåðîçø ìîéä ïéà ïòî èàä
¨ íòã óéåà .íäéà óéåà øòã !äáøãà© ,èøò÷øàô
©
éã ¯ "ïîäå" :÷åñt øòã èâàæ
øòáà¨ æéà úîà øòã
¨ òôù ïåà äñðøt íòðåô äãåáò éã ïéà øòî èñéìâ øòèùøòáéåà
,ìîéä ïåô ùèðòî ï'ôéåà èîå÷ ñàåå
¨ øàð
¨ èùéð ïåà ,èøòèééååøòã æéà øò ïòåå ùèðòî
æéà ,íéì'ã ìîå'â úåáéú éùàø ã"â ."àåä ãâ òøæë" ,ñàã
© óøàã
© øò øàð
¨
èéî èåè ùèðòî øòã íéãñç úåìéîâ ìéôéåå èéåì ,àåä êåøá ïòèùøòáéåà íòã ïò÷ðàã
¨ ,äñðøt ¯ "ïî" ìéô éåæà© ,ïùèðòî òøòãðà© ."éì äàøð 'ä ÷åçøî" (á ,àì äéîøé) èâàæ
¨ àéáð øòã éåå
. יøò èàä

 ווייל זי איז,האנט
ַ  ַאז מ'לייגט עס אויף דער לינקער, מיר געפינען ביי תפילין של יד, מ'קען מוסיף זיין דערצו.ט
. און ַאזוי ווייטער, צוויי אויערן, צוויי אויגן,האט צוויי הענט
די
ָ  דער מענטש.(" יד כהה-  )"ידכה,האנט
ַ שוואכערע
ַ
ונקט ַאזוי ווי ער קען הערן מיט'ןï , ער קען הערן מיט זיין לינקען אויער.עולהï ביידע איברים טוען די זעלבע
 זענען ָאבער, די הענט.וו.א. א,ונקט ווי מיט זיין רעכטן אויגï , ער קען זעהן מיט'ן לינקען אויג.רעכטן אויער
שטארקער ווי די לינקע
האנט איז
ַ
ַ  ווייל זיין רעכטע,האנט
ַ  טוט דער מענטש מיט זיין רעכטע,עולותï  רוב:ַאנדערש
)וואס איז מרמז אויף "דביקות" אין דעם אויבערשטען( דייקא
באפוילן צו לייגן תפילין
ָ
ַ האט דער אויבערשטער
ָ  וועגן דעם.האנט
ַ
 איז,"שוואכערע" צייטן
 ַאז דייקא אין זיינע,האנט( מרמז צו זיין
מיט דער
ַ  די "יד כהה" )די לינקע,האנט
ַ
ַ שוואכערער
ַ
."לעקט "יחודו ואחדותו יתברך שמו בעולםïדארט ווערט ַאנט
ָ .דער מענטש דבוק אין דעם אויבערשטען ברוך הוא
דא איז
ָ זאגט דער "בית אברהם" )פרשתינו( ַאז
ָ ." "ועינו כעין הבדולח,סוק פירט אויס מיט די ווערטערï  דער.י
 נישט צו, זיינע אויגןïא-היט
 אויב דער מענטש." "ועינו כעין הבדולח:("רנסה )"והמןï פאר
ָ
ַ נאך ַא סגולה
ָ מרומז
וואס מער ער ערפילט ָאבער זיין תאוה מיט קוקן וואו
ָ .רנסהï  איז ער זוכה צו,טאר נישט קוקן
ָ קוקן וואו מען
 ווען ער היט זיינע- " "מדה טובה מרובה.רנסה און רווחים פון היתרï  פון זייןïארא
ָ ַ  נעמט ער,'טאר נישט קוקן
ָ מ
נאר שמירת עינים מיט יראת
געזאגט
דאס איז
ָ ,"רנסהï" נאר בנוגע
ָ געווארן נישט
ָ
ָ
ָ .רנסהï האט ער מער
ָ ,אויגן
.עות טובות אויפ'ן מענטשïיע ַאלע השï איז מש,שמים
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¨ ìàæ'î
¨
ïáàä
,æéà ("êì åðáèäå") "äáèä" éã ïåô ììë ïéà
¨
©© âéåà èåâ à
ïééæ èéî ïòééøô êéæ ìàæ'î
.øáç ï'øàô
.èéé÷ñéåøâ ïåà äçìöä ïééæ èéî ,äçîù

©äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà øéî ïòðéôòâ éåæà
"...ìàøùé éðáá øåëá ìë úçú íéåìä úà ç÷àå
ìò øôëìå ãòåî ìäàá ìàøùé éðá úãåáò úà ãåáòì
¨ ."ìàøùé éðá
5 èééèù ÷åñt íòã ïéà æà© ,é"ùø èâàæ
¨ åö êéã ,"ìàøùé éðá" øòèøòåå éã ìàî
¨
éåå ïøòä ïæàì
©
ïøòåå ééæ æà© ,(ïòèùøòáéåà íòã ééá) ïòðòæ ïãéà éã èáéìàá
¨ 5 ÷åñt ïééà ïéà èðàîøòã
äùîç" éã ïâò÷èðà© ,ìàî
."äøåú éùîåç
)(èé¯çé ,ç

,("øtëìå" ä"ã ,ø"úò úðù) ò"éæ "ìàåîùî íù" øòã èâàæ
¨
¨ ÷åñt øòã ùèàë
¨
éðá ìò øtëìå" èâàæ
©æà
¨ ÷åñt ïéà ïáéøùòâñéåøà© èùéð èééèù ,"ìàøùé
éã ñàåå
¨
ïáàä
ééæ æà© èùéð ïòðéôòâ øéî .ïòååòâ æéà äøtë
© ,.â.ã.à ïáø÷ à© èâðòøáòâ
.äøtë øòééæ øàô

è

¨ ïáàä
¨ ïãéà éã ,"ìàåîùî íù" øòã èâàæ
ïæéååòâ àã
¨
©¨ ééæ æà
.âéåà èåâ à© ïåô äãî éã êéæ ïéà ïáàä
¨
¨
èàä
øòèùøòáéåà øòã æà© ïäòæòâ ïáàä
ééæ ïòåå
© ïåô øòî íééåì éã ïåô äìòî éã ïáéåäòâôéåà
ììë õðàâ
,ïãéà éã éåå äùåã÷ òøòñòøâ à© ééæ èéâ ïåà ,ìàøùé
©
¨ ,ïâòååèñòãðåô
,äáøãà .äàð÷ èàäòâ
èùéð ééæ ïáàä
¨ ïåà ,ïéò úáåè à© èéî ïòååòâ âäåð ïáàä
¨ ééæ
êéæ ïáàä
òëìòåå åö äìòî òñéåøâ éã ïåà äùåã÷ éã èéî èééøôòâ
¨ íééåì éã
ïéò" ïåô äãî øòã ïéà ïåà ,ïòååòâ äëåæ ïáàä
¨ ì"æç éã éåå ,úåãî òìà© ììëð ïòðòæ ,"äáåè
úåáà) ïâàæ
."äáåè ïéò" (è"î ,á"ô
¨ ñàã
¨ æà© ,"ìàåîùî íù" øòã ñéåà èøéô
øòã èàä
©
¨
éã ïåô èôàùáéì
éã ïñéåå èæàìòâ
øòèùøòáéåà
© ïòðòæ ééæ æà© ,ïãéà
éùîåç äùîç éã éåå éåæà© èáéìàá
© äøtë à© æéà âéåà èåâ à© ïåô äãî éã ñàåå
¨ ,äøåú
ï'øàô
¨ ïåà ,ùèðòî
,ïãéà éã ïåô äøtë éã ïòååòâ æéà ñàã

"קאראנא"-תקופה ,צוריקגעקומען פון
איינע פון די יקירי קרתא דשופריא אין ירושלים ,איז ביים ָאנהייב פון דער
ָ ָ ַ
פארט אויף ַאן
נאך נישט געוואוסט וועגן די
ַא רייזע אין ַאמעריקע.
וואס ָ
לאקערן אויף איינעם ָ
וואס ָ
געפארן ָ
ַ
האט מען ָ
)דאן ,אין ָאנהייבָ ,
ַ
האט מען איהם געגעבן ַא זיץ אינמיטן ,צווישן צוויי
וואס ליידט פונעם "ווירוס" ל"ע( .אויפ'ן
עראïלאן ָ
ָ ַ
עראïלאן מיט איינעם ָ
ָ ַ
גאנצן וועג גענוצט זייערע טמא'נע
האבן במשך פון ַ
מענטשן .ביידע שכנים )פון זיין רעכטער זייט ,און פון זיין לינקער זייט(ָ ,
האט ïשוט אויפגעציטערט
האבן "מעיין געווען" דערין מיט ַא וואונדערליכע "עמקות" ...דער איד ָ
"כלים" רח"ל ,און ָ
האט ער זיך ַארומגעוויקלט
פאר ,און כדי ָאïצוהיטן זיינע אויגן און זיין נשמה בקדושהָ ,
דא קומט ָ
וואס ָ
זעהענדיג ָ
גאנצער רייזע קיין ארץ ישראל.
מיט ַא סוועדער ,און ַאזוי איז ער געזעסן במשך דער ַ
געווארן דער ïסוק" ,יפול מצדך אלף ורבבה מימינך אליך לא יגש" .ער איז ,ברוך
למעשה ,איז ביי איהם מקוים
ָ
נאך מער :ווען ער איז
גאנצע
"קאראנא" תקופה זייענדיג געזונט און פריש ,ברוך ה'ָ .
ָ ָ ַ
אדורכגעגאנגען די ַ
ַ
השםַ ,
וואס איז ָאנגעקומען
געפארן מיט ַא "טעקסי",
ָאנגעקומען קיין ארץ ישראל ,איז ער ַאהיים
נאך ַא איד ָ
צוזאמען מיט ָ
ַ
ָ
געווארן ָאנגעשטעקט מיט דעם
האט זיך ַארויסגעשטעלט ַאז יענער איז
מיט'ן זעלבן
ָ
וואס שïעטער ָ
עראïלאןָ ,
ָ ַ
האבן איהם כמעט אויפגעגעבן ל"עָ .אבער דער
דאקטוירים ָ
האט זיך געפונען אין ַא סכנה .די ָ
ווירוס און זיין לעבן ָ
האבנדיג ַאפילו ַא "זכר" פון די מחלה ,ווייל
גאנץ ,נישט ָ
האט געהיטן זיינע אויגן ,איז ַארויס ַ
וואס ָ
טייערער איד ָ
"אז דער אויבערשטער
זאגט )במדב"ר פי"ד ,ז( ַ
פאר די ערליכע אידן ,ווי דער מדרש ָ
באצאלט שכר ַ
דער אויבערשטער ַ ָ
מ'טאר נישט(.
)וואס היט זיך נישט צו קוקן וואו
פאר דעם אויג
ָ
ָ
באצאלן שכר ַ
דארף ַ ָ
זאגט" ,עלי לשלם שכר אותה העין" .איך ַ
ָ
מאïע פון דער
אמאל
געדארפט קוקן אויף ַא ַ
ַ
האט ַ ָ
וואזנער זצ"ל ,בעל "שבט הלוי"ָ ,
דער גאון הרב ר' שמואל ָ
האט ַארויסגעדרוקט אויף ַא "ïרינטער"ַ ,א
וועלט ,כדי מברר צו זיין ַא שאלה להלכה .איינע פון די ָאנוועזענדע ָ
האט
האט
האט אויפגעזוכט אויף זיין "כלי"
ָ
ַ
מאïעָ ,
פאר'ן רב די ַ
דערלאנגט ַ
ַ
)"סמאטרפאון"( .ווען ער ָ
וואס ער ָ
מאïעָ ,
ַ
האבן ַא נוצן."...
ער
"אט זעהט דער רבַ ,אז פון די 'כלי' קען מען אויך ָ
געזאגטָ :
ָ
וואזנער איהם געענטפערט:
האט הרב ָ
ָ
זאגט מיר ַא ליגנט,
בא'גנב'עט מיך פון צייט צו צייטָ ,אדער ער ָ
האבן ַא גוטן 'חבר' וועלכער ַ
זאל ָ
 ווען איך ָאמאל
האבן ַ ָ
דאס זעלבע איז בנוגע די 'כלים' .אפילו אויב מ'קען ָ
וואלט איך דען געפירט מיט איהם 'געשעפטן'?ָ ...
ָ
דארף מען פון זיי ַאנטלויפן!...
ַא נוצן פון זייָ ,אבער
וויבאלד זיי זענען 'אבות נזיקין'ַ ,
ַ

é
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¨ íééåì éã êøåã ìééåå
ïòâðòøáñéåøà© èðò÷òâ ïãéà éã ïáàä
יא
. âéåà èåâ à© ïåô äãî éã êéæ ïåô

דאס מויל אין ענינים "בין אדם לחבירו"
על פי  -זיך היטן ָ

íàå" (ã ,é) øéî ïòðòééì äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà
éôìà éùàø íéàéùðä êéìà åãòåðå ,åò÷úé úçàá
©
¨
éã ïòîòðîàæåö
êéæ ïìòåå ,ïæàìá
èòåå'î ïòåå ."ìàøùé
.ïãéà øòèðæéåè ïåô øòøéô éã ,íéèáù éã ïåô íéàéùð
¨ ïòî óøàã
© ïòã åö ,ïééèùøàô
© ïòî óøàã
úåøöåöç ïáàä
©
?íéèáù éã ïåô íéàéùð óìòååö ïôåøåöôéåðåö
¨ çéìù à© ï÷éù èðò÷òâ èùéð äùî èàä
¨ ñàååøàô
© ¨
ñàåå
© © éã åö ïôåø ééæ ìàæ
¨
?íäéà ééá âðåìîàæøàô

¨ ,äùî ééá ïòîå÷ðòîàæåö
©
èðò÷òâ òøä øöé øòã èìàåå
©
èòåå àéùð øòãòé .íéàéùð éã ïùéååö ééøòâéø÷ à© ïëàî
¨
¨ © úåðòè ïáàä
¨
ïèééååö à© ïôåøòâ èàä
äùî ñàååøàô
¨
àîúñî" ...ïôåøòâ íäéà èàä
øò éåå øòéøô ,àéùð
© øò ìééåå ,øòéøô ïôåøòâ íòðòé øò èàä
¨
íòðòé èìàä
©
øòééô à© ïøò÷àìôôéåà
ïò÷ éåæà© ."...øéî éåå øò'áåùç
©
,ïåôøòã ïèàèìåæòø
éã ïñéåå ïò÷ øòåå ïåà ,ú÷åìçî ïåô
¨ íòã ïâòåå .ñçå äìéìç
ïñééäòâ øòèùøòáéåà øòã èàä
¨
æà© ïòîå÷ñéåà èòåå éåæà© ïåà ,úåøöåöç éã èéî ïæàìá
¨
©
øòáìòæ øòã ïéà ïøàååòâ
èðãàìòâðééà
©ïòðòæ íéàéùð òìà
¨
,ãåáë ïáìòæ íòã ïáòâòâtà¨ òìà© ééæ èàä'î
ïåà ,èåðéî
¨
© ïìòåå éåæà© ïåà
éã ïåô øòìééî éã ïøòåå ètàèùøàô
.ú÷åìçî éìòá

© ñàååøàô
¨ © ,ïâàæ
¨ ùèðòî øòã èòåå è÷éùòâ èìàåå'î
¨
ïãééì êéà óøàã
áéåà æà© ,â"áìø øòã èøòôèðò
¨ ééâ êéà ?"úåðåéîã" ñ'ðèééååö à© áéìåö
¨ ééæ ,íéàéùð éã ïôåø åö íéçéìù
ï'ôéåà êàã
êéæ ïìàæ

אייגנשאפטן פון ַא צווייטן.
נאטורן און
ַ
יאַ .א גוט אויג איז בכוח איבערצודרייען די ַ
שוואגער פון הרה"ק בעל "ישמח
אמאל ווען ַא
ָ
עס ווערט געברענגט אין ספר "תולדות ישמח ישראל"ַ ,אז ַ ָ
געפארן אויף דער חתונה ,און
געמאכט ַא זון ,איז דער "ישמח ישראל"
האט חתונה
ָ
ַ
ישראל" זי"ע פון אלכסנדרָ ,
האט
טאג פון די "שבע ברכות"ָ ,
וואך פון די "שבע ברכות" .אין לעצטן ָ
גאנצע ָ
פארבליבן במשך די ַ
דארט ַ
ער איז ָ
געזאגט ַאז די כלה געפעלט איר נישט ...זי קען איר
די מאמע פונעם חתן )די שוועסטער פונעם "ישמח ישראל"(ï ,לוצלינג
ָ
זאל צוריקקומען מיט איר ַאהיים.
אלזא,
קאטעגארישן אופןַ ,אז דער חתן ָ
ָ
געפאדערט אויף ַא ַ
ָ
האטָ ַ ,
נישט ָאנקוקן! זי ָ
געהאט גרויס עגמת נפש,
פארשטענדליך -ַ
האט ער  -זעלבסט ַ
האט געהערט דערפוןָ ,
ווען דער "ישמח ישראל" ָ
ווארט אויפ'ן ïסוק )בראשית טז ,ו( "עשי לה כטוב בעיניך".
האט ער
געזאגט ַא ָ
ָ
און ביי די לעצטע מסיבת שבע ברכותָ ,
זאגט דער ïסוק )פסוק
זאגט דער תרגום אונקלוס" :כדתקין בעיניכי"ַ ,אזוי ווי ס'איז רעכט אין דיינע אויגן .פריער ָ
ָ
האט
זאגט רש"יַ ,אז שרה ָ
הארין ,אין אירע אויגןָ .
האט גרינגעשעצט שרה ,איר ַ
ד'( "ותקל גבירתה בעיניה" .זי ָ
וואלט געווען ַא צדקת...
געזאגט ,הגר ווייזט זיך ַארויס ווי זי ָ
ָ
געזאגט :די מדה פון אברהם אבינו ע"ה איז געווען "עין טובה" ַ -א גוט אויג )אבות
האט דער "ישמח ישראל"
ָ
ָ
זאל
זאך ָ
וואס איז דער היïוך פון ַא שלעכט אויגï .ונקט ווי ַא שלעכט אויג איז גורם ַאז ַא גוטע ַ
פ"ה ,מי"ט(ָ ,
זאכן צום גוטן ,און ווען
איבערגעדרייט ווערן צום שלעכטן ח"וַ ,אזוי קען ַא גוט אויג איבערדרייען ַאלע שלעכטע ַ
געזאגט צו אברהם אבינו ע"הַ ,אז הגר טוט איר גרינגשעצן ,און זי גיט איר נישט ָא ïדעם ריכטיגן
האט
ָ
שרה ָ
זאלסט
פאררעכטן( דו ָ
אן עצה" :עשי לה הטוב" )"עשי" איז פון לשון תיקון ַ -
האט אברהם אבינו ע"ה איר געגעבן ַ
כבודָ ,
זאלסט קוקן אויף אירע מעלות,
זאגט דער ïסוק" :בעיניך"  -מיט דיינע גוטע אויגן .דו ָ
פאררעכטן הגר .ווי ַאזוי? ָ -
ַ
וואס דו זעהסט ביי איר.
זאכן ָ
און ַאזוי וועסטו קענען איבערדרייען צום גוטן ַאלע שלעכטע ַ
געווארן ַא גט רח"ל(.
פארמיטן
טאקע
ָ
דארט ב"ה ַ
געמאכט ַא רושם ,און עס איז ָ
ַ
האבן ַ
)די ווערטער פונעם "ישמח ישראל" ָ
פארדארבענער...
אראïלערנען ,אפי' אויב דו מיינסט ַאז יענער איז ַא ַ ָ
פון דעם קען יעדער איינער פון אונז זיך ַ ָ
וואס וועט צום סוף
נאטורן ,און ענליכע
זאלסטו קוקן אויף איהם מיט ַא גוט אויגָ ,
געדאנקעןָ ,
ַ
האט שלעכטע ַ
ער ָ
אïלאזן זיין שלעכטע אויפפיהרונג.
פאררעכטן זיינע וועגן ,און ָ ָ
זאל ַ
פירן דערצוַ ,אז ער ָ
האנט איבערצודרייען די הערצער און די
פאר עלטערן און מחנכים .עס ליגט אין זייער ַ
דאס איז גילטיג אויך ַ
ָ
מ'זאגט
וואס מ'קוקט אויף זיי מיט ַא גוט אויג ,און
ָ
מוחות פון די קינדער און תלמידים צום גוטן ,דורך דעם ָ
גאר גרויס ...דורך דעם דרייט מען איבער זייערע
אמאל :יענער איז גוט ...יענעם'ס חשיבות איז ָ
נאך ַ ָ
איינמאל און ָ
ָ
נאטורן.
ַ

דער פרשה קוואל  -בהעלותך
"© à© èéî "êéæ èëàã
©
òùìàô
íòðòé áéåà ïåà ,âòåå ïëééìâ
)¨ ,(íäéà éåå ãåáë øòî tà¨ ïòî èéâ øéî æà
© ùéðòãòøðééà
ìàæ
© ñàã
¨ ïñò" ïééìà© êéæ øò
..."õøàä

ò"éæ "í"éøä éùåãéç" øòã éåå èéåì ,õåøéú øòã æéà
¨
øòã ïéà ÷åñt íòã óéåà ('í"éøä éèå÷éì') èâàæ

àé

,'åâå "ãàî åéðò äùî ùéàäå" (â ,áé) äøãñ øòâéèðééä
¨ ."ïìáñå ìôù" :é"ùø èâàæ
¨
,"í"éøä éùåãéç" øòã èâàæ
©© åö êéæ äìòî òñéåøâ à© ñò æéà úîàá æà
,ïééì÷ ïèìàä
¨
¨ àã
̈¨ æéà'ñ øòáà
ïòðò÷ ìàæ'î
,äìòî òøòñòøâ à© êàð
¨ êéåà ïèìàäñéåà
©
¨
íòðåô úåìôù ñàã
ïåà ïâàøèøòáéà
 øáçיב...

יב .מענין לענין באותו עניןַ :א מורא'דיגע מעשה דערציילט הרה"ג בנש"ק ר' חיים מאיר האגער שליט"א פון חיפה,
יאר
וועלכער דינט אלס מגיד שיעור אין דער ישיבה גדולה "יחל ישראל" פון סערעט-וויזשניץ אין
שטאט .אין ָ
ָ
סעמינאר-תלמידות .אינמיטן דעם
פאר 800
פארצושטעלן ַא
האט מען
ַ
ïראגראם ַ
ָ ַ
איינגעלאדנט זיין בני בית ָ
ַ
תשע"טָ ,
אנטהאלט
באפאלן "לעיני כל הקהל" ,שרייענדיג ַאז דער
ַ
ïראגראם ַ
ָ ַ
האט איינע פון די לערערינס איר ַ ַ
ïראגראםָ ,
ָ ַ
"לאזט מיך אויספירן
נישט קיין תוכן'דיגן
זאגנדיגָ ,
בארואיגןָ ,
האט ר' חיים מאיר'ס רעביצין איר ïרובירט ַ
אינהאלטָ .
ַ
וואס
פארשטיין ָ
האקט מיך נישט איבער אינמיטן רעדן .ווען כ'וועל ענדיגן ,וועט איר ַ
זאגן ,און ַ
האב צו ָ
וואס איך ָ
ָ
איך מיין"...
געהאלטן ביי איר'ס ,שרייענדיג" :ניין ,ניין ,הער-אויף די מינוט צו רעדן!".
האט זיך ָאבער
ַ
יענע לערערין ָ
האט מער נישט
קא ïביז פיס ...זי ָ
האט נעבעך געליטן פון ָ
וואס זי ָ
ס'איז נישט מעגליך צו שילדערן די בושות ָ
דאס ָארט מיט
פארזעצן מיט'ן
פארלאזט ָ
האט זי זיך ַאנטשולדיגט ,און ַ ָ
נאך עטליכע מינוט ָ
ïראגראם ,און ָ
ָ ַ
געקענט ָ
גרויסע בזיונות.
הארץ פון
ווען זי איז ַאהיים געקומען און
מאן ,הרב ר' חיים מאיר שליט"א ,איר ביטער ַ
פאר איר ַ
אויסגעגאסן ַ
ָ
פארשידענע
וואס
בארואיגן ,איר דערציילנדיג ַ
האט ר' חיים מאיר איר ïרובירט ַ
דא יעצט געטוהןָ ,
מ'האט איר ָ
ָ
דעם ָ
פאר מענטשן
האבן מוחל געווען ַ
האבן זוכה געווען צו זעהן גרויסע ישועות ווען זיי ָ
וואס ָ
געשיכטעס פון מענטשן ָ
פארשעמט,
האט איר ַ
וואס ָ
פאר די לערערין ָ
זאל מוחל זיין ַ
אלזא געבעטן זי ָ
האט איר ַ ָ
פארשעמט .ער ָ
האבן זיי ַ
וואס ָ
ָ
יאר,
פאר דריי בחורים פון זיינע תלמידים ,וועלכע זענען שוין געווען העכער ָ 23
זאל מקדיש זיין דעם זכות ַ
און זי ָ
מאכט זיך נישט ַא שידוך ...און אזוי איז טאקע געווען.
פאר שידוכים ,און עס ַ
יארן" ַ
וועלכע זענען שוין "אין די ָ
געווארן מיט פיינע שידוכים,
געהאלפן
וואכן ,זענען ַאלע דריי
ָ
ָ
פאר די פרוי ,און ביז עטליכע ָ
האט מוחל געווען ַ
זי ָ
וואס ווייסן די
פאר די ָ
פאר זיך!! )ס'איז נישט שייך ַאריינצוגיין אין פרטים ,אבער ַ
ווען יעדער איינער פון זיי איז געווען ַא "נס" ַ
נאנט ,ווייסן אויך די אפענע ניסים(..
מעשה פון דער ָ

פארעפנטליכט
האבן עסקנים ַ
קאראנא מגיפה רח"לָ ,
יאר צוריק די ָ ָ ַ
פאר ַא ָ
פארשïרייט ַ
האט זיך ַ
אגב ,ווען עס ָ
האט איהם מוחל געווען
אמאל געטשעïעט
א מודעה ַ
געווארן פון ַא צווייטן און ָ
ָ
)אדווערטייזמענט( ַאז ווער עס איז ַ ָ
ַ
פאר  18טויזנט שקלים .דער
זאל ַאריינשיקן בכתב די מעשה ,און ער וועט קענען ַאריינגיין אין ַא גורל ַ
דעם בזיוןָ ,
פארמערן די זכותים פונעם דור און ָאïשטעלן דעם מלאך
ציל דערפון איז געווען ,להרבות שלום בעולם ,און צו ַ
המשחית רח"ל.
טאג ב'
האגער הנ"ל ַאריינגעשיקט זייער סיïור המעשה ,און אין ָ
האט די משïחה פון הרב ר' חיים מאיר ַ
דאן ָ
ַ
האט מען דורכגעפירט די הגרלה ,און הרב
יארצייט פון זייער זיידן ,הרה"ק בעל "אהבת ישראל" זי"ע פון וויזשניץ( ָ
סיון תש"פ )דער ָ
האט געוואונען דעם גורל...
ר' חיים מאיר ָ
)אכצן טויזנט שקלים( איז נישט מער ווי ַא "משל" פון דעם
האט געוואונען ַ
וואס ער ָ
דער אמת איזַ ,אז דער סכום ָ
וואס
פאר דעם ָ
דאס מויל נישט צו ענטפערן ַ
פארמאכט ָ
וואס ַ ַ
פאר יעדן איינעם ָ
וואס איז ָאנגעגרייט ַ
גרויסן שכר ָ
פארשעמט איהם ,און דערצו איז ער איהם מוחל די עוולה פונעם בזיון.
ַ
זאגט )"ישיר משה" ,שה"ש( אויף דעם ïסוק )שה"ש א ,ב( "ישקני מנשיקות פיהו".
הרה"ק בעל "ישמח משה" זי"ע ָ
זאגט
"נשיקה" איז מרמז אויף
פארגעניגן )"ישקני"(? ָ
האט דער אויבערשטער ַא ַ
וואס ָ
פארגעניגן .פון ָ
ליבשאפט און ַ
ַ
"פארקלאïט" זיינע לעפצן איינע צו די ַאנדערע ,נישט צו
דער ïסוק ווייטער" :מנשיקות פיהו"  -ווען דער מענטש
ַ
ַ
געוואלדיגן תענוג ,ע"כ.
האט דער אויבערשטער כביכול ַא
ַ
פארשעמט איהם .פון דעם ָ
ענטפערן ַא צווייטן ווען ער ַ
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געדארפט ַאריינגיין צום
אמאל
ַ
ָ ַ האט
ָ , מיקירי קרתא דשופריא אין ירושלים, הגה"צ רבי זלמן בריזעל זצ"ל.יג
באשטימט ַא צייט אינדערפרי ַאריינצוקומען
ַ פאר איהם
ַ 'האט
ָ  מ. הרה"ק בעל "אמרי חיים" זי"ע,וויזשניצער רבי'ן
איינגעשטאנען
 און איז,נאכט פריער
ַ
ַ  און איז געקומען קיין בני ברק ַא,האט רבי זלמן זיך מקדים געווען
ָ .צום רבי'ן
.ביי זיין זון הרה"ח ר' נטע בריזעל
,פארטאגס
 ַאזייגער11 געשלאפן פון
 ַאז ער איז,יארן זיך געפירט
ָ ַ  ַאזייגער2 ביינאכט ביז
ַ
ָ
ָ האט ַאלע
ָ רבי זלמן
נאכט נישט
.ט און זיך גענומען דינען דעם אויבערשטעןïאויפגעכא
האט זיך
ַ האט יענע
ָ וויבאלד רבי זלמן
ַ
ַ
ָ ווען ער
האט איהם
ָ  ווען רבי נטע. איז ער געבליבן אויף צו ענדיגן די שיעורים,באוויזן צו לערנען ַאלע זיינע שיעורים
ַ
האט רבי זלמן זיך נישט
ָ ,דאס לערנען די שיעורים
ָ מארגן
ָ  און ער וועט שוין משלים זיין,זאל זיך לייגן
ָ געבעטן ער
טאטן'ס
האט
ַ פאר'ן
ַ געזאגט
ָ
ָ  וועלכער,האט ר' נטע
ָ .האט ווייטער געלערנט
ָ נאר ער
ָ ,געמאכט צו טוהן דערפון
ַ
האט
געזאגט
 איהם,געזונט
ָ  רבי זלמן..."מארגן דיינע לימודים
ָ  "אפשר וועסטו צוענדיגן,אמאל
ָ ַ נאך
ָ איינמאל און
ָ
ָ
 איז,פאטער וויל זיך נישט גיין לייגן
ָאבער זיך נישט וויסנדיג
ָ  זעהענדיג ַאז זיין.געמאכט פון ַאלע זיינע הפצרות
ַ
.נאכטמאל
ָ
ַ ר' נטע דערווייל ַאריין אין קיך צו עסן
 און זעהענדיג ווי ר' נטע,אדורכגעגאנגען די קיך
ַ
ַ  איז ער,האט געענדיגט לערנען זיינע שיעורים
ָ ווען רבי זלמן
: מיט ַא שמייכל,געזאגט צו זיין זון
האט רבי זלמן
ָ
ָ ,נאכטמאל
ָ
ַ זיצט און עסט
...מארגן
ָ דאך 'משלים זיין' צו עסן
ָ  דו קענסט, נטע, גענוג-

âé
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èãòøòâtà¨ êéæ ïáàä
¨ êàðøòã
¨
© ïåà ,("ùééìô ïñò ïìéåå ééæ æà©
÷åñt øòã èâàæ
ãìàá
¨ ñàã
¨ ïòååòâ æéà úåðòøåt òèùøò éã ."ùà àöúå"
ñàåå
¨ ééæ æà© èâàæ
¨ ÷åñt øòã
íòðåô ïâéåöòâ÷òååà© êéæ ïáàä
¨ © ïáàä
¨ ïãéà éã ïòåå èåðéî øòã ïéà ,øòáéøòã
èæàìøàô
©
."øôñä úéáî çøåáä ÷åðéúë" ,éðéñ âøàá
¨ ,äøåú øòã ïåô ïôàìèðà
¨
© ïòðòæ ïåà
èàä
© ,ïééèùøàô
© ïòî óøàã
©
ïåô ãåáòù à© èîå÷ ñò æà© ïäòæòâ ä"ò åðéáø äùî ïåô äùòî éã ééá èëòø õðàâ
©
"úåðòøåt" à© ò÷àè
èééèù ,"íéððåàúî" éã
© èàä
¨ øò ïåà ,ïãéà éã óéåà úåéëìî ìåò
ììtúî ééæ øàô
©
¨
ñàåå
øòáà¨ ,"'ä éðôìî ùà àöúå" ,ì"çø
."êéðôî êéàðùî åñåðéå ,êéáéåà åöåôéå 'ä äîå÷" :ïòååòâ à© øàô
¨
© ïòðòæ ééæ ñàåå
¨ íòã ééá ïòååòâ æéà "úåðòøåt"
ïôàìèðà
¨ èùéð ïìàæ
¨ ééæ
.øòãðé÷ òùéãéà óéåà å"ç äèéìù à© ïáàä
¨ æéà ñàã
¨ ?éðéñ âøàá
© ïåô
,"úåðòøåt" à© ïòååòâ èùéð êàã
¨
?äøéáò ïà© øàð
øòã ñéåøâ êéìðòååòâøòñéåà æéà ,èééæ øòèééååö øòã ïåô
¨ éã ïåô úåáéáç éã ïåà äøåú ïåô çë
ïòðøòì ñàåå
,÷"éúëî "ïåøëæä øôñ") ò"éæ "øôåñ íúç" øòã èøòôèðò
¨ ÷åñt øòã éåå ,øéà
,ç) äùøt øòâéèðééä øòã ïéà èâàæ
øòã :õåøéú ïâéã'àøåî à© (àð 'ò ,áà 'åì ùåøã
,ìàøùé éðáá øåëá ìë úçú íééåìä úà ç÷àå" (èé¯çé ïéëåøë åãøé øôñäå óééñä" (ã"ô ,äàø 'ô ø"áã) èâàæ
¨ ùøãî
úà ãåáòì ìàøùé éðá êåúî 'åâå íéåìä úà äðúàå ïòðòæ øôñ øòã ïåà "ãøòååù" éã ."íéîùä ïî
,ìàøùé éðá ìò øôëìå ,ãòåî ìäåàá ìàøùé éðá úãåáò øòã .ìîéä ïåô ïãðåáòâðòîàæåö
©
¨ ©
ïòîå÷òâtàøà
ìà ìàøùé éðá úùâá óâð ìàøùé éðáá äéäé àìå èòåå øéà áéåà :(ïãéà éã åö) ééæ åö èâàæ
¨ øòèùøòáéåà
¨ ."ùãå÷ä
óðéô àã èðàîøòã ÷åñt øòã æà© ,é"ùø èâàæ
¨ ïäåè
øéà èòåå (äøåú éã) øôñ íòã ïéà èééèù ñò ñàåå
©
¨
,ïãéà éã ïåô èôàùáéì
éã ïæééåå åö ,"ìàøùé éðá" ìàî
©
èòåå øéà áéåà ïåà ,ãøòååù øòã ïåô ïøòåå èòååòèàøòâ
¨ óðéô ÷åñt ïééà ïéà èðàîøòã ïøòåå ééæ æà©
ïâò÷èðà© ,ìàî
¨ ïäåè èùéð
øéà èòåå ,øôñ íòðéà èééèù ñò ñàåå
.äøåú éùîåç äùîç éã
.ãøòååù øòã èéî ì"çø ïøòåå èò'âøä'òâ

ò"éæ "í"éøä éùåãéç" ìòá ÷"äøä èâàæ
¨
ïòðòæ íééåì éã ïòåå æà© ,("íùá" ä"ã ,å"ìøú
¨ ,äãåáò éã ïäåè åö ïøàååòâ
¨
ïãéà éã ïáàä
èìééååòâñéåà
©
ïäåè åö éåàø èùéð ïòðòæ ééæ æà© úòãä úåùéìç èàäòâ
¨
¨
øòééæ ïñéåå èæàìòâ
øò èàä
øòáéøòã .äãåáò éã
¨ ïòðò÷ ééæ æà© ,èôàùáéì
©
,äøåú åö ïééæ äëåæ õìà© êàð
äöåøä ìëå" ,ì÷ðéåå à© ïéà èâéì äøåú ïåô ïéåø÷ éã ìééåå
¨ øòðééà øòãòé ¯ "ç÷éå àåáé ,ç÷éì
ïòîå÷ ìéåå ñàåå
.(:áò àîåé) ïòîòð ñò ïåà ïòîå÷ ïò÷ (äøåú éã) ïòîòð
¨
¨ íòã ïâòåå
,"ìàøùé éðá" ìàî
óðéô ÷åñt øòã èâàæ
¨ êéæ èðéôòâ ñàåå
¨ äøåúä çë ï'ôéåà ïééæ åö æîøî
êàð
יד
. ïãéà éã ééá õìà©
,"úîà úôù" äòæ)

¨ øòðééà êééìâ èùéð æéà ñò ,æéà ïåôøòã äðååë éã
ñàåå
¨ © èôøàåå
©
,äøåú ïòðøòì ïåô ìåò íòã êéæ ïåô tàøà
¨ íòðééà åö
òøòãðà© ééá .äøéáò òøòãðà© ïà© èåè ñàåå
¨ íòã øàô
© èééøâòâðà¨ óàøèù
¨
ïòåå âàè
éã æéà ,úåøéáò
æéà äøåú ìåèéá øòáà¨ ,êåá ïééæ ï÷å÷øòáéà èòåå'î
éåå ñåô ïééæ åö ïãðåáòâåö éåå æéà ùðåò ïééæ ,ùøòãðà©
© ñøòîò ééååö
øòã èééâ ,óéåøà© èééâ øòðééà ïòåå ,øòñàåå
¨ íòã óéåà .tàøà
¨ © øòèééååö
(ä"î ,â"ô úåáà) ì"æç éã ïâàæ
ìåòå úåëìî ìåò åéìò íéðúåð ,äøåú ìåò åðîî ÷øåtä"
¨ © èôøàåå
© ñàåå
¨ ùèðòî øòã ,"õøà êøã
êéæ ïåô tàøà
íòã óéåøà© íäéà óéåà ïòî èâééì ,äøåú ïåô ìåò íòã
èîå÷ .õøà êøã ïåô ìåò íòã ïåà úåëìî íòðåô ìåò

זאל מען איהם
)א
ָ ,האט איהם געביסטן
ָ (קראנקער הונט
ַ
ַ "א "כלב שוטה
ַ וואס
ָ ( ַאז איינער.זאגט )יומא פג
ָ  די משנה.יד
כאטש "פיקוח נפש" שטייט
ָ  ַאז,ירוש המשניותï זאגט דער רמב"ם ז"ל אין
ָ .נישט געבן צו עסן פון זיין לעבער
פאר געזונטע
ַ וואס איז אסור
ָ פאר ַא רפואה מעג מען געבן צו עסן ַא מאכל
ַ  און,העכער פון ַאלע איסורים שבתורה
.נאר בדרך סגולה
ָ ,נאטורליכע רפואה
ַ  ָאבער צו געבן פון די לעבער פונעם הונט איז נישט ַא,מענטשן

ãé
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ישמחו במלכותך שומרי שבת  -דער גרויסקייט פון זינגען
שירות ותשבחות שב"ק

íåéáå" (é ,é) øéî ïòðòééì äùøt øòâéèðééä øòã ïéà
¨ .'åâå "íëéãòåîáå íëúçîù
(èé) "éøôñ" øòã èâàæ
©¨ ï'ôéåà óéåøà© èééâ ,"íëúçîù íåéáå" æà
.úáù ïåô âàè
¨
úãåáò ïéà íéø÷éò éã ïåô òðééà æéà "äçîù" ùèàë
¨ ÷åñt øòã ïåà ,êàåå
¨ òöðàâ
© à© 'ä
(á ,÷ íéìäú) èâàæ
"äåöî òøòñòøâ à© êàð øòáà¨ ,"äçîùá 'ä úà åãáò
¨ ïèéét øòã éåå ,úáù ïéà ñò æéà
(ùã÷î ìë" øîæ) èâàæ
"."ìàéìçð ïúî éìá÷îë åçîùå åùéù ùãå÷ úáùä íåéá

¨
,íéúáù éã ïéà ïòèùøòáéåà íòã èðéãòâ èùéð èàä'î
טו
. "ìë áåøî ááì áåèáå äçîùá" ,èéé÷ëéìééøô èéî

,úáù ïéà äçîùá 'ä úãåáò ïåô íéø÷éò éã ïåô òðééà
© úåçáùú ïåà úåøéù éã ïøòîøàô
© åö æéà
ï'øàô
©
ïåà ,íéùåã÷ ìàøùé âäðî øòã æéà ñò éåå ,øòôòùàá
¨ àáø (:áé äìéâî) àøîâ øòã ïéà ïòðéôòâ øéî
øòã ,èâàæ
¨
¨
éã åö éúùå ïôåø è÷éùòâ èàä
ùåøååùçà ïòåå) âàè
øòèòáéæ
ïéúåùå ïéìëåà ìàøùéù" ,úáù ïéà ïòååòâ æéà (äãåòñ
ïãéà éã ïòåå ,"úåçáùú éøáãáå äøåú éøáãá ïéìéçúîå
¨ ïåà ïò÷ðéøè ïåà ïñò
ïáéåì ééæ ïåà ,äøåú éøáã ïâàæ
¨
íòã (àåáú 'ô ,"äìëã àøâà") èùèééèòâ ïáàä
íé÷éãö
.ïòèùøòáéåà íòã
úãáò àì øùà úçú" (æî ,çë íéøáã) ÷åñt
¨ ,øòèøòåå òëéìøòãðåàåå êàð
¨ úåéúåà éã ,"ìë áåøî ááì áåèáå äçîùá 'ä úà
ä"ã :æì ïéøãäðñ) úåôñåú èâàæ
¨
¨
úáåùú" ïåô ïòîàð
"ïéà ,("óðëî
),'á à© èîå÷ 'à úåà ï'ëàð
"úáù" ïòðòæ ,"øùà" úåéúåà éã
¨ íòã ïéà äùåã÷ èâàæ'î
¨
,úáù ïåô âàè
¨æà© ,"íéðåàâä èðøòì .(úáù ¯ 'ù à© èîå÷ 'ø ï'ëàð¨ ïåà ,'ú à© èîå÷ 'ù ï'ëàð
© éã æà© ,÷åñt øòã æðåà
¨ ÷åñt øòã éåå ìééåå æéà å"ç äçëåú òöðàâ
"ãçàì íéôðë ùù" (á ,å äéòùé) èâàæ

מ'טאר נישט
וואס
ָ
באנוצן זיך מיט ַא "סגולה" ,דורך עסן ַא מאכל ָ
זאגט דער "כלי חמדה"ַ ,אז ווי איידער צו ַ
ָ
באנוצן מיט די סגולה פון לימוד
עסן
סאך בעסער זיך צו ַ
פאל פון ַא "ïיקוח נפש"( ,איז ָאבער ַא ַ
)וואס מ'מעג עסן אין ַ
ָ
אזא "סגולה" ַאזוי ווי תורה ,ווי דער
נאך ַ ַ
דא אויף דער וועלטָ ,
וואס "אין סגולה כמותה"  -ס'איז נישט ָ
התורהָ ,
זאגט ביי מתן תורה )שמות יט ,ה( "והייתם לי סגולה מכל העמים"!
ïסוק ָ
פאר הרה"ק בעל "שפת אמת" זי"ע ,און
האט זיך מזכיר געווען ַ
האט זיך גענויטיגט אין ַא רפואהָ ,
וואס ָ
ַא איד ָ
געזאגטַ ,אז ער טיילט נישט קיין סגולות .יענער
האט דער "שפת אמת" איהם
ָ
פאר ַא רפואהָ .
געבעטן ַא "סגולה" ַ
פאר'ן "שפת אמת":
האט ָאבער זיך
זאגנדיג ַ
שטארק איינגעבעטן ,און ַאפילו מעיז ïנים געוועןָ ,
ַ
ָ
דא ,ביז דער רבי וועט מיר געבן ַא סגולה!
 איך וועל זיך נישט ַאוועקרירן פון ָגעזאגט:
האט דער "שפת אמת" איהם
ָ
ָ
 דו זוכסט סגולות?! זעץ זיך לערנען ,ווייל תורה איז ַא סגולה' :והייתם לי סגולה'...טו .עס ווערט דערציילט )"שיח שרפי קודש" החדש ,שבת ,אות כד(ַ ,אז איינער פון די חסידים פון הרה"ק רבי שמחה בונם
האט איינמאל מחליט געווען צו קומען אויף שבת
זי"ע פון פשיסחא ,וועלכער איז אלעמאל געווען בעצבותָ ,
זאל נישט קענען ָאנקומען קיין פשיסחא אויף שבת.
האט מען ָאבער צוגעפירטַ ,אז ער ָ
צום רבי'ן ר' בונם .פון הימל ָ
געזאגט:
האט דער רבי איהם
ָ
ער איז ָאנגעקומען מוצאי שבת .ווען ער איז ַאריינגעקומען צום רבי'ן ר' בונםָ ,
טאג ,איז אויסגעצייכנט מיט די מדה פון 'הכנסת אורחים' .ווען עס קומט צו גיין ַא חשוב'ער
 דער שבת'דיגער ָפאלט אויס אין שבתָ ,אדער
גאסט ,איז דער שבת איהם מכבד לויט זיין חשיבות .צום ביישïיל ,אויב ראש חודש ַ
ַ
'דאווענט תפילת
וואס מ'לייענט דעם "מפטיר" און מ ַ
חנוכה איז אין שבת ,איז ער איהם ַאביסל מכבד ,דורך דעם ָ
נאך מער מכבד ,ער געבט איהם
פאלט אויס אין שבת ,איז דער שבת איהם ָ
מוסף פון ראש חודש .אויב יום טוב ַ
פאלט אויס אין שבת ,איז ער
גאנצע לייענען ,און
מ'דאווענט די תפילה פון יום טוב .אויב יום כיïור ַ
ַ
דאס ַ
ַאוועק ָ
דאך נישט עסן אין יום כיïור ווען עס
'טאר ָ
נאך מער מכבד ,ער געבט איהם ַאוועק ַאלע מאכלים ,ווייל מ ָ
איהם ָ
זונטאג ...דער
פאלט אויס אין שבת ,ווערט ער "נדחה" ָ -אïגעשטוïט  -אויף
ָ
איז שבתָ .אבער אויב תשעה באב ַ
"אזעלכע געסט
דאס איז
זאגטַ :
דערפאר ,ווייל דער שבת קודש ָ
ַ
פאר'ן תשעה באב קיין כבודָ .
שבת געבט נישט ָאַ ï
נאך שבת."...
זאלן זיי קומען ָ
האבן היינטָ ...
וויל איך נישט ָ
האט געליטן פון עצבותַ ,אז ער
וואס ָ
פאר דעם חסיד ָ
האט דער רבי ר' בונם געמיינט מרמז צו זיין ַ
דערמיט ָ
נאך שבת...
"אïגעשטוïט"
געווארן פון צו קענען זיין שבת ביים רבי'ן ,ביז ָ
ָ
איז ָ
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åè

¨ ñàã
¨ ìéåî øòæðåà èéî øéî
ïòðò÷ íéëàìî éã ñàåå
¨ úåçáùúå úåøéù éã ïåà ,ïäåè
ïåà ïáéåì øéî ñàåå
©
ïéà "íéé÷å éç ì÷ êìîì" ,ïòèùøòáéåà íòã ïò÷ðàã
¨ ïâéìééä íòã
äøéù éã éåå éåæà© áåùç æéà ,úáù ïåô âàè
.íéëàìî éã ïåô

)¨ ùãå÷ä "úåéç" éã ïåô øòðééà øòãòé
øòãòé ïåà ,(ìâéìô ñ÷òæ èàä
¨ à© ìàîðééà
¨
¨ ìâéìô
âòè ñ÷òæ éã ïéà âàè
äøéù èâàæ
¨ ,úáù èîå÷ ñò ïòåå ïåà ,êàåå
¨ øòã ïåô
úåéç éã ïâàæ
¨ øéî ,íìåò ìù åðåáø" ,ïòèùøòáéåà ï'øàô
© ùãå÷ä
ïáàä
¨ èùéð
:øòèùøòáéåà øòã ééæ èøòôèðò ."ìâéìô à© êàð
© èâàæ
¨ ñàåå
¨ ìâéìô ïééà êàð
¨ áàä
"¨ êéà
,äøéù øéî øàô
ä"ã ,ç"îøú àø÷éå) ò"éæ "úîà úôù" øòã èâðòøá êéåà
¨ ÷åñt øòã éåå
úåøéîæ õøàä óðëî" (æè ,ãë äéòùé) èâàæ
"¨ ïéà ,("ùøãîá
éùåãéç" ìòá ÷"äøä ïåô ïòîàð
© äøéù ïâàæ
¨ ééæ ñàåå
¨ ,ïãéà éã ïòðòæ ñàã
¨ ,"åðòîù
øàô
"ìâéìô" éã ïéà äøéù éã ïåô ïéðò øòã æà© ,ò"éæ "í"éøä
.ì"ëò ,èìòåå øòã óéåà ïòèùøòáéåà íòã
¨ ,íòã ïéà èééèùàá
© ùãå÷ä úåéç éã ïåô
éã êøåã ñàåå
¨ ìâéåô øòã éåå éåæà© ïáéåäøòã ïòî èøòåå äøéù
ñàåå
¨ æà© ,ò"éæ "í"éøä éùåãéç" øòã èâàæ
ïùèðòî ùèàë
¨
¨ éåæà© ïåà ,êéåä èéìô
äééìò òãòé æà© ,ì"æéøà øòã èâàæ
¨ ,ïòðòæ øéî éåå
øòáéà äâùä ïéé÷ èùéð ïáàä
© ï'øàô
© äøéù ïòâðéæ êøåã èëàîòâ
©
 øòôòùàáטז,
èøòåå
úåéç ïåà íéëàìî éã ïåô èéé÷âéìééä ïåà èéé÷ñéåøâ éã
 ì"ëòיז.
¨ èùéð øéî ïòééèùøàô
© ñéååòâ éàãååà© ïåà ,ùãå÷ä
ñàåå
¨ øéî ,ïôìòä ìàæ
¨ øòèùøòáéåà øòã ,ïâòååèñòãðåô øòáà¨ ,íéëàìî éã ïåô "ìâéìô" éã ïòðòæ ñò
ïééæ äëåæ ïìàæ
¨ úåçèáä éã åö ùîî áåø÷á
¨ íòã ïéà æà© ,ïñéåå æðåà ì"æç ïæàì
¨
ïéà ïòééèù ñàåå
ïòåè ,úáù ïåô âàè

בלאזן מיט חצוצרות אין צייט פון ַא מלחמה ,און
פאר די מצוה צו
ָ
זאגט ַא טעם ַ
טז .דער "חינוך" )מצוה שפד( ָ
וויבאלד דער מענטש איז ַא בעל "חומר" ,מיט ַא חומריות'דיגן גוף,
פאלגענד:
ַ
"וביום שמחתכם ומועדיכם" ,ווי ָ
שטארק מעורר זיין דערצו ,ווייל ס'איז די טבע )פון מענטש(ַ ,אז אויב מ'ערוועקט איהם נישט ,שטייט
דארף מען איהם
ַ
ַ
וואס קען
וואס
זאך ָ
נאך ַא ַ
דא ָ
שלאפט" .ואין דבר יעוררהו כמו קולות הניגון"  -עס איז נישט ָ
ָ
ער ווי ַא מענטש ָ
איהם ערוועקןַ ,אזוי ווי די קולות פונעם ניגון.
איינצואווארצלען ַא הייליגן
דאס ָארט מעורר צו זיין וועגן דעם זכות און די פליכט אויף די עלטערן
ָ
דא איז ָ
יזָ .
ווארימקייט אין זייערע קינדער ביי די שבת'דיגע סעודות ,דורך זמירות און סיïורי צדיקים ,ווייל ַאזוי
פייער און ַ
גייט ַאריין אין זייערע הערצער די זיסקייט פון עבודת ה'.
נאמען פון זיין רבי'ן ,הרה"ק
נאכגעזאגט )מובא בספר "איש חסיד היה" ,ע' שג( אין ָ
ָ
האט ָ
ראטה זצ"ל ָ
הרה"צ רבי אליהו ָ
בלאט גמרא אין שבת ,איז גלייך צו פינף הונדערט בלעטער גמרא אין די
רבי שלמה'קע זוועהילער זי"עַ ,אז איין
ַ
קאïיטלעך תהלים אין די
אזא חשיבות ַאזוי ווי פינף הונדערט ַ
קאïיטל תהלים שבתַ ַ ,
האט איין ַ
וואכן-טעג .אויך ָ
ָ
וואכן-טעג.
ָ
האט דעם
זאגןַ ,אז איין שעה פון שירות ותשבחות שבת קודש
צוזאמען מיט די קינדערָ ,
ַ
דאס זעלבע קען מען ָ
ָ
וואכן-טעג...
זעלבן תועלת ווי פינף הונדערט שעה'ן אין די ָ
וואס ערציהט זיינע קינדער צו תורה און יראת שמים ,ווי עס
גאר גרויס איז ביי דעם אויבערשטען דער מענטש ָ
ָ
געזאגט,
אמאל
ָ
האט איהם ַ ָ
ראטה זצ"לַ ,אז הרה"ק רבי שלמה'קע זוועהילער זי"ע ָ
האט דערציילט הרה"צ רבי אליהו ָ
ָ
פארנעמען זיך מיט ַא הייליגע ַארבעט ,און די כוונה
דארפן וויסן ַאז זיי ַ
וואס לערנען מיט קינדער ַ
ַאז ַאלע מלמדים ָ
וואס לערנען
נאר ַאפילו די מלמדים ָ
וואס לערנען גמרא מיט גרעסערע קינדערָ ,
פאר די מלמדים ָ
איז נישט דווקא ַ
פגאבע,
מיט די קינדער אין
דארפן זיי וויסן וועגן זייער גרויסע אוי ַ
דאס זעלבע ביי קליינע מיידלעךַ ,
'קינדערגארטן' ,און ָ
ַ
ַאז זיי גיבן זיך ָא ïמיט ַא הייליגער ַארבעט.
זאגט
וואס דער ïסוק ָ
האט צוגעגעבןַ ,אז ïונקט ווי מיר געפינען ביי יהושע בן נוןָ ,
און הרה"ק רבי שלמה'קע ָ
דאס לשון
פארשטיין ָ
דארף מען ַ
)במדבר כז ,יח( "ויאמר ה' אל משה ,קח לך את יהושע בן נון ,איש אשר רוח בו"ַ .
זאלסט איהם
זאגט רש"י" ,קחנו בדברים" ,דו ָ
"קח לך" ,נעם צו דיר .ווי ַאזוי איז שייך צו "נעמען" ַא מענטש? ָ
האסט זוכה געווען צו פירן די
נעמען מיט רייד" .אשריך שזכית להנהיג בניו של מקום"  -וואויל איז דירַ ,אז דו ָ
טאג-טעגליך צו
האט הרה"ק רבי שלמה'קע
זאגט מען אין הימל ָ
געזאגטַ ,אז ַאזוי ָ
ָ
קינדער פון דעם אויבערשטעןָ .

æè

דער פרשה קוואל  -בהעלותך

 "óâð ìàøùé éðáá äéäé àìå" ,äøãñ øòâéèðééä øòãיח¨ ,äîéìù ,
,"åðéùàø ìò íìåò úçîù" ïòâðòøá èøòåå ñàåå
 "ìàøùé ìò áåè øáéã 'ä éë" ïåàיט.úåáåè úåòôùäå íéãñçå íéîçø êåúî åðéîéá äøäîá äìåàâ éã åö ïåà ,

נאר
באשעפטיגן זיך מיט ַא הייליגע ַארבעט ,און נישט ָ
האסט זוכה געווען צו ַ
וואס דו ָ
יעדן מחנך ,וואויל איז דיר ָ
טאג...
מאל ַא ָ
זאגט עס זיי צוויי ָ
וואס מען ָ
דא מחנכים ָ
נאר עס זענען ָ
דאסָ ,
ָ
פארשטייען מיר נישט די הייליגע ווערטער פון הרה"ק רבי שלמה'קעָ ,אבער ס'איז מעגליך ַאז די כוונה
ַאוודאי ַ
טאג.
וואס זענען אויף איהם ַאריבער יענעם ָ
האבן מער חיזוק צוליב די שוועריגקייטן ָ
דארף ָ
וואס ַ
איז צו ַא מחנךָ ,
טאטע פון קינדער איז אויך זוכה
געזאגט
דאס ָאבער
נאר יעדער ַ
נאר לגבי מלמדיםָ ,
געווארן נישט ָ
ָ
ָ
באמת ,איז ָ
צו דעם "בת קול"" :אשריך" ,וואויל איז דירַ ,אז דו ביזט זוכה זיך ָאïצוגעבן מיט ַא הייליגע ַארבעט ,ווייל דער
זאל ערציען די קינדער ווי עס דארף צו זיין,
דא ַא תנאיַ ,אז ער ָ
דאך זיינע קינדער .עס איז ָאבער ָ
טאטע ערציט ָ
ַ
זאל זיך נישט מתרשל זיין אין זיין הייליגע פליכט ח"ו.
און ער ָ
זאגט
יח .אויפ'ן ïסוק אין דער היינטיגער סדרה )ח ,יט( "ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש"ָ ,
זאגט הרה"ק
נאנט צום הייליגן ָארטָ .
דארפן צוגיין ָ
זאלן נישט ַ
רש"י" ,שלא יצטרכו לגשת אל הקודש" ַ -אז זיי ָ
וואס איז
מאן ָ
ווארט בדרך צחות ,לויט ווי מ'דערציילטַ ,א רייכער ַ
בעל "אמרי נועם" זי"ע )פרשתינו ,אות י'( ַא שיין ָ
דערלאנגט ַא
אמאל
ב"ה געווען געזונט און איז אויך געבענטשט
ַ
האט ַ ָ
געווארן מיט וואוילע און ערליכע קינדערָ ,
ָ
קאזשניצער מגיד איהם געפרעגט,
האט דער ָ
קאזשניצער מגיד זי"ע ,און געבעטן פון איהם ַא ברכהָ .
פאר'ן ָ
קוויטל ַ
"טאקע
פאר'ן מגיד:
ַ
האט דער איד געענטפערט ַ
פארוואס ביזטו געקומען צו מיר?"ָ .
גארנישטָ ַ ...
דאך דיר ָ
"עס פעלט ָ
דארפן קומען צו איהם."...
זאל
קיינמאל נישט ַ
ָ
זאל מיר ָאנווינטשן ַאז איך ָ
פאר דעם בין איך געקומען צום רבי'ן ,ער ָ
ַ
זאגט דער ïסוק:
זאגט דער "אמרי נועם"ַ ,א כוונה אין ïסוק" :הקודש" איז ַא רמז אויף דעם צדיקָ .
לויט דעםָ ,
דארפן גיין צום צדיק צוליב ַא מגיפה
זאלן נישט ַ
"ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקודש" ,זיי ָ
זאל ïועל'ן מיט זיינע
ח"ו ָאדער צוליב ַאנדערע
זאלן גיין צום צדיק בלויז מיט'ן צוועק ַאז ער ָ
נאר זיי ָ
ïראבלעמעןָ ,
ָ
דארפן
זאל זיי
גארנישט פעלן ,און ממילא וועלן זיי נישט ַ
קיינמאל ָ
ָ
תפילות" ,שלא יצטרכו לגשת אל הקודש" ...עס ָ
גיין צום צדיק ,כדי צו בעטן פון איהם ַא ברכה...
פארנאכט פרשת בהעלותך,
אמאל,
פרייטאג ַ ַ
ָ
האט ַ ָ
באקאנטַ ,אז הרה"ק רבי מרדכי'לע לעכעוויטשער זי"ע ָ
יט .עס איז ַ ַ
דארפן מיר זינגען און שïילן מיט מוזיק ,ווייל עס שטייט אין
צוריקקומענדיג פון דער מקוה,
געזאגט" :יעצט ַ
ָ
דער היינטיגער ïרשה )י ,כט( 'כי ה' דיבר טוב על ישראל'."...

