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שרייבט א. זי"ע  סופר" "חתם  בעל  גאון תקנ"א)דער סי' או "ח לשו"ע בהגהות עוד ועי' מדי", "והיה ד "ה  מסעי, פון (פ ' נאמען ָאין

תענית)ירושלמי מסכת "חתם(סוף דער טייטשט דעם לויט  חודש . נייער  א אן זיך פאנגט  באב תשעה נאך  אז  ,ַַַָָ

ïסוק דעם כג)סופר" סו, א (ישעיה  זיך באנייט  עס  מיינט, דאס  וגו'. בשבתו" שבת ומדי  בחדשו  חודש מדי ַַָ"והיה 

חודש . א אין ַחודש

דעם צובאקומען באב, תשעה נאך באנייט ווערט  וואס  חודש  דער טוט  דעם  וועגן אז סופר", "חתם דער  ַַָָָזאגט

חודש ערשטער דער  איז באב, תשעה ביז  בחדשו ". "חודש ווערטער די פון כוונה די איז דאס און "מנחם", ָָנאמען

אויך  איז דאס  "מנחם". גערופן ווערט וואס חודש  צווייטער א קומט באב תשעה  נאך  און "אב", גערופן ווערט ַָָָָוואס

כל "יבוא ווערן מקוים וועט עס ווען נחמו , שבת מען מיינט דאס  בשבתו". שבת "ומדי ווערטער  די פון כוונה ָדי

ה '" נאם  לפני להשתחוות ישעיה )בשר אין ïסוק יענעם פון סיום דער איז תשובות.(וואס  דא טאקע זענען סופר" "חתם תשובות (אין ַָָ

ערטער) אנדערע אין און ד, סי' או"ח חלק זעה  מנחם", "חודש דאטום מיט 'ן .געשריבן  ַַ

טוב"ב . "מנהג ספר אין געברענגט  ווערט  איטאליא)עס חכמי די פון  איינעם פון כתב-יד  אלטן אן פון תרפ "ט, יאר אין אז,(געדרוקט  ַַַָ

דארף נחמו, שבת ערב אן קומט  עס ווען און נחמו. שבת ערב ביז  אïצושערן נישט  זיך מנהג גוטער א איז  ַַָָעס 

מיט טרייסטן זיך מ 'זאל  הארץ . פרייליך א מיט זיין מקבל -שבת און גוף  דעם דערפרייען צו כדי אïשערן, זיך  ַַָָמען

ירושלים . און ציון פון נחמה די מיט טרייסטן אונז  זאל  אויבערשטער דער  און טרייסטונגען, ַַָאסאך 

ז "ל מהרי"ל  דער  שרייבט כז)ענליך אות באב , ט' תפילת תשעה(סדר צו נאנט  איז  וואס  שבת  דער איז נחמו  שבת ַָָאז 

מיט פארזיכערן זיך און פרייען זיך  זאל פאלק  גאנצע  דאס  און - הגואל " בנחמת ויבטחו העם כל  "וישמחו ַַָָָבאב,

צדקינו . משיח  אויסלייזער, דעם פון נחמה די

ריטב"א דער  אויך שרייבט כו :)אזוי עשר(תענית כחמשה לישראל  טובים ימים היו "לא משנה  די פון ווערטער די אויף ַ

שועיב" "בן דער אויך שרייבט אזוי און  באב. תשעה נאך שבת סעודה  א מאכן צו  זיך מען פירט  דעם  וועגן אז ַַַַָבאב ",

ואתחנן) פרשת הרשב "א, טוב(לתלמיד יום א ווי אזוי שבת דעם מאכן צו  מצוה א ס 'איז אז  תתעד), סי' אומץ ", "יוסף אין  .(געברענגט  ַַַַַ

ïסוק  דעם אויף  זצ"ל , מזוטשקא אדמו"ר  מו"ח כ "ק  זאגט  רמז, וואונדערליכן א)א א, בן (ישעיה  ישעיה  "חזון ַָ

הימל פון ישועה א זעהן וויל  וואס מענטש  דער זעהן. לשון פון איז "חזון" ער("ישעיהו ")אמוץ ". זאל אמוץ", "בן , ַָָ

ישועה . די זעהן ער וועט  אזוי און שטארקן, ַַזיך

פוג. אïגערעדט  זיך האט איד נידעריגן א זיין איבער  זי"ע, ישראל " "בית בעל  הרה "ק רבי'ן, גערער  פאר'ן הארצן ן ַַַָָ

"בית  דער האט קדושה . פון "פייכטקייט " שום  אן "טרוקן", אינגאנצן איז ער אז ש ïירט ער ברוחניות. ַַָָמצב

געזאגט: איהם ָישראל "
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דיך  וואלט ער און האנט, דער  אין  שווערד א מיט גוי  א דיר אנטקעגנאיבער  געשטאנען  וואלט  עס אויב -ַַַַַָָ

אונטערגעגעבן?... חלילה זיך  וואלסטו  עבירות, הארבע דריי די פון איינע טוהן  צו ַָגעצוואונגען

געטוהן? נישט  עס וואלסטו "פארוואס געזאגט : ישראל" "בית דער האט וחלילה". "חס געענטפערט, איד דער  ַָָָָָהאט

וואס אויך איז  ממילא, נפשך'. את נוטל  הוא 'אפילו דערויף , דרש'ענען חז"ל  און נפשך', 'ובכל  זאגט ïסוק  דער ָָווייל 

חלילה, נעמט -צו , ער - לבבך' את נוטל  'הוא אפילו זיין מקיים מען דארף  לבבך', 'בכל ïסוק , אין פריער שטייט  ַַעס

אויבערשטען  דעם דינען צו מחויב איז איד יעדער קדושה. פון ווייט  איז  הארץ  דיין אז  ש ïירסט דו הארץ ... ַַַדיין

האבן  צו  חיוב דער ווי אזוי חיוב אזא ïונקט איז  עס לבבך'. את  'נוטל  פון חלילה  בחינה א איז  עס  ווען  ַַַַַָאפילו

עבירות. הארבע  דריי די אויף זיין צו עובר  נישט  נפש ַמסירת

עובר נישט  כדי נפש מסירות האט איד יעדער ווי אזוי ïונקט אז  אופן, דעם  אויף זאגן אויך מיר  קענען ַַָָממילא,

הנהגה די ליבשאפט מיט אנצונעמען זיין נפש  מוסר אויך זיך ער דארף  עבירות, הארבסטע דריי  די אויף  זיין ַַַָצו 

איהם . מיט הוא ברוך אויבערשטען דעם פון

געלעגן ד . איז טאכטער זיין ווען רימנוב , פון זי"ע  הערש  ר' רבי הייליגער דער  געזאגט האט ווערטער  ָָָמורא'דיגע

הערש ר' רבי דער האט רח"ל . גסיסה ביי האלט  עס אז  זאגן איהם  געקומען מ 'איז  און בעט אויפ'ן  ַַָָקראנק

סדרה היינטיגע  אנהייב לייענען מיר כג -כד)געזאגט, איז(ג, "בעת" אלוקים". ה' לאמור, ההוא בעת ה ' אל  "ואתחנן ָָ

ע אויב אויך  אז  אויבערשטען, דעם געבעטן לעבן גאנץ  מיין  האב איך ציטערניש. - "בעתה " לשון חלילהפון וועט  ס  ַַָ

דעם פון איז אלעס אז בלייבן איך זאל  - אלוקים" ה ' "לאמור, ח"ו. צרה  א פון מצב א "בעתה", א מיר אויף  ַַַַַָקומען

וועגן. טובה אונזער פאר הרחמן", אב "אבינו ַאויבערשטען,

היום"ה . "וידעת זיין צו  מקיים  גענוג נישט  ס'איז  אז  געדענקען, לט )מ'דארף ד, עס(פרשתינו ווי איז , עיקר דער נאר  ַַָ

עוד ". אין מתחת, הארץ  ועל  ממעל  בשמים האלקים  הוא ה ' כי לבבך אל  "והשבות ïסוק אין  ווייטער שטייט 

משל  א ברענגען ספרים ו)די ע' יוסף", "געדרייט"("פניני זיך האט  לעבן גאנץ  זיין וואס דארפסמאן, נארישער א , ַַַַַָָָ

אין  איינגעפירט  געווען ס 'איז ווי אזוי שרייבן. און לייענען געקענט נישט  האט  ער און א.ד.ג., הינער , קיהען, ַָארום

לערנען  און אינדערהיים איהם  ביי וואוינען זאל  וואס  מלמד א געדינגען דארפסמאן דער האט  דורות , פריערדיגע  ַַָָָָדי

האט דארפסמאן דער  ווען מאל  יעדעס  אידן. ערליכע  אויסוואקסן זאלן זיי  לערנען, און דאווענען קינדער  זיינע  ַַַָָָָמיט

האט ארט, ווייטן א אין געוואוינט האבן וואס  קרובים זיינע  פון אדער "געשעפטן", זיינע וועגן בריוו  א ַַַָָָָָבאקומען 

דארטן  וואס  אנט ïלעקן איהם און בריוו, דעם  איבערלייענען איהם  פאר  זאל  ער  מלמד, דעם  זיך צו אריינגערופן  ַַַָָָער

געשריבן. שטייט 

דער פון אוועק דארפסמאן פונעם פאטער  דער  איז טאג געוויסן א אין צער". לשון אלא ויהי "אין היום , ַַַָָָויהי

האט מלמד דער  ווען  בשורה . ביטערע  די איינצומעלדן איהם  זון, צום  בריוו א געשיקט  מ 'האט און ל "ע , ַָָוועלט 

דער האט בריוו, אינעם  געשריבן שטייט  עס  וואס  דארפסמאן דעם  פאר  איבערגעלייענט  גלייכגילטיג און ַַָָָרואיג

צער . גרויס פון ארט אויפ'ן גע 'חלש'ט  ַָָדארפסמאן

פטירה די וועגן בשורה שלעכטע די און רואיג, געבליבן מלמד דער איז פארוואס זיין, מתבונן זיך  מען ַַָדארף 

גע 'חלש 'ט? יא האט  דארפסמאן דער אבער  איהם, אויף  געווען משïיע  נישט בכלל  האט פאטער, דארפסמאנ'ס ַַָָָָָָָפונעם
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האט ער און  דארפסמאן, דער  ווי קלוגער פילפאכיג געווען דאך איז מלמד  דער  פארשטיין, מען דארף  מער  ַַַַָָָָנאך 

"גערירט". נישט איהם  האט  עס אבער  געשטארבן, איז פאטער זיין אז  דארפסמאן, דער ווי פריער געוואוסט  ַַָָָָָָנאך

געוואוסט דאך האט  מלמד  דער ווייל  קשיא... קיין נישט  אינגאנצן איז  עס ליתא", מעיקרא "קושיא איז  באמת ַָָָנאר 

נישט קיינמאל  האט  ער  פאטער, דארפסמאן'ס  דעם  געקענט  נישט האט  ער וויבאלד נאר  ïאסירט, האט עס  ַַַָָָָָָָָוואס

וואס נייעס . טרויעריגע  די  איבערגעבן ביים געש ïירט גארנישט  ער  האט  ממילא, שייכות. א איהם מיט  ַַָָָגעהאט 

געהערט האט וואס  דארפסמאן דער  אבער געשטארבן ... איז  וואס מענטש פרעמדער א דען איהם ַַָָָָָָאינטערעסירט 

שטארק אזוי איהם  האט נייעס  ביטערע  די אז ïשוט דאך  איז  ל "ע , וועלט דער  פון אוועק איז פאטער " "זיין ַַַַַָָָאז 

צער . גרויס פון גע'חלש 'ט האט און איינהאלטן געקענט נישט  זיך האט ער ביז ַָָאויפגעטרייסלט ,

האט אויבערשטער  דער  אז  דאך, ווייסן אלע  דערמיט ? ארויסברענגען מיר  ווילן וואס  אמורים? הדברים  מה  ַַַָָָכל ïי 

נאר גענוג, נישט אבער  איז קאפ  אין וויסן צו דאס בלויז  באשעפענישן. אלע פירט ער  און וועלט  די ַַַַָָבאשאפן

זאגט ïסוק דער ווי אמונה, די  מיט  "לעבן" ד)מ 'דארף  ב, איהם(חבקוק ביי איז אמונה  די יחיה". באמונתו "וצדיק  ַָ

ריינע די און לבירה ", מנהיג "יש אז  געדאנק  דעם  מיט לעבט און "זעהט" ער נאר  ידיעה, דרויסנדיגע  א ווי ַַַָנישט

ממשות. א האט וואס זאך  לעבעדיגע  א ווי איהם ביי איז  ַַַָָאמונה 

צד  יעדער מחלוקת. א אויסגעבראכן האט לאנד געוויסן א אין נברא"... ולא היה  "שלא מעשה א איז אט  ַַַַָָָאון

האט איינער ביז  קעגנער, זייערע  מיט  קעמפן צו כדי מענטשן גרוïע א ארויסגעשיקט האט מחלוקת, די ַַָָאין

דעם אנגעקלאגט  מ 'האט  און פארלוסט, דעם באוויינט האט צד, צווייטער דער  קעמפער. די פון איינע ַַָָָָגע 'הרג'עט 

געריכט אין געשטאנען אנגעקלאגטער דער און באשולדיגער די זענען טאג, באשטימטן דעם אין געריכט . אין  ַַַָָָרוצח

אדוואקאטן. זייערע  ַַָמיט 

אז געענטפערט, האט  ער  און זאגן, צו האט  ער וואס  אנקלעגער  דעם געפרעגט ריכטער  דער האט ַָָָָָָצוערשט

דער א) דערויף: באווייזן קלארע  האט ער אז צוגעגעבן, האט ער און חבר, אונזער  גע 'הרג'עט  האט ïלוני בן ïַַָָָָלוני

ראיה, עדי צוויי זענען  אט  ב) נשמה . די אויסגעהויכט  האט  קרבן דער  ווען באלד  ארט, פון אנטלאפן איז ַַָָָָרוצח

ער וואס אדוואקאט , פארטיידיגונג דעם  געפרעגט  ריכטער דער האט דאן איהם. הרג'עט ער ווי געזעהן  האבן ַַַַָָָָָוואס

געזאגט: און זאל, אין טויערן די פון איינעם  אויף געוויזן  אדוואקאט  דער האט באווייזן. די אויף  ענטפערן צו  ַַַַָָָָהאט

דורך  אריינקומען וועט  ארום מינוט  פינף אין זעהן, וועסטו אט  אבער  באווייזן, קלארע  טאקע  האבן זיי ַַַַָָָָ"ריכטיג,

מערדער ...". אמת'ער דער טויער דעם 

אלע זענען  עדים די און ריכטער דער טויער. צום  בליקן זייערע  געוואנדן האבן  זאל , אין אנוועזענדע ַַַָָָאלע 

אריבער זענען אזוי  דארט . פון אריינקומען וועט  עס ווער זעהן צו כדי טויער, צום  ארויסגעקוקט  און ַַַַַָגעשטאנען 

דורך  געריכט-זאל  אין ערשינען נישט איז  קיינער און מינוט, צען  אפילו  און מינוט , זיבן מינוט, זעקס מינוט , ַַפינף 

געזאגט עדים  די האבן  זיכער  אונז. פון דאך  ש ïעטסט "דו  אדוואקאט , צום געזאגט שופט דער  האט  טיר ... ַַָָָָָָיענע 

געענטפערט: פארטיידיגונג-אדוואקאט  דער האט מערדער...". דער איז  ïארשוין דאזיגער דער אז אמת, ַַַַַָָָדעם 

אלע ווען צייט  דער אין ראיה , והא עדות. פאלש זאגן זיי אז באווייז  בעסטער דער דאך איז  דאס  אדרבה, -ַַַַָָָ

די  אויך האבן מינוט , פינף  ביז  אריינקומען וועט  עס  ווער זעהן צו  כדי טיר, די אויף  געקוקט און געשטאנען ַַָזענען

וואס באשולדיגטער דער אז  דערין זיכער געווען באמת וואלטן זיי אויב טיר. די צו בליקן זייערע  געוואנדן ַַָָָעדים

געטוהן  ריר א נישט אפילו וואלטן זיי טיר... די צו געקוקט נישט  דאך זיי וואלטן רוצח , דער איז זיי פאר דא ַַַָָָָשטייט 

פון  ווארהייט דער אין מסוïק זענען זיי אויך אז זיין, כרחך על  דאך מוז  טיר... די אויף  קוקן צו  אויגן, זייערע  ַָָמיט

עדות'שאפט ... ַזייער

האט אליין מערדער דער אז  געזעהן דאך  האב "איך זאגנדיג: טענה, זיין אïגעווארפן אבער  האט ריכטער  ַַָָָָָָָָדער

ד  איז אליין ער אז  ווייסט  ער ווייל  מאל, איין  אפילו טיר דער אויף  געקוקט  רוצח ...".נישט  ער ַַַָ

זאגן  ביים מאריך אפילו איז ער אחד". ה ' אלוקינו  "ה' דאווענען, ביים שרייט  ער און שטייט  איד א ַַַָלענינינו,

אלע צו  אויגן זיינע ווענדעט און ארויס  גייט ער און דאווענען, געענדיגט  שוין ער האט  אט און "אחד ". ווארט  ַַַָָָָדאס 

זוכנדיג  זייטן, פיר אלע אויף קוקן צו  האסטו  וואס  ïרנסה. זיין קומען וועט עס  וואו  פון זעהן צו  כדי זייטן, ַָָפיר

דעם פון  איז דען, וואס נאר קוקן... דארפסטו איהם צו נאר  און אחד", "ה' געשריגן ערשט דאך האסט דו ïַָָָָָרנסה?

אנגעמאכט דיר  האט עס  ווער דארט , און דא קוקן צו האסטו וואס דערין... זיכער גענוג נישט ביזט  דו אז ַַָָָָָָגעדרינגען
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באשעפער איינציגער דער איז אויבערשטער דער אז  זיכער ביזט דו אויב א.א.וו . דיר , אויף טרעט ווער און שאדן, ַַַָא

אליין. אויבערשטען דעם אויף נאר קיינעם , אויף  קוקן נישט  דארפסטו וועלט, דער ַַָאויף

געבויטו. נישט נאך דאך איז המקדש  בית דער עמי". נחמו "נחמו פון ענין דעם  פארשטיין מען דארף  ַַָָלכאורה 

ערשט זענען מיר באב? תשעה און המצרים  בין ווי טעג , יעצטיגע  די אנדערש זענען וואס מיט און ַָָגעווארן,

יעצט? זיך מען טרייסט וואס מיט  איז  געקלאגט , און ערד דער אויף געזעסן ָָיעצט

אויבערשטען, דעם דורך ïאסירט האט  המקדש  בית חורבן דער  אז ווייסן  מיר ווען אלוקיכם". "יאמר תירוץ: דער ַַָאיז 

ווערן  אנטדעקט וועט  דעם  פון וואס  צוגאב אין איז  קינדער, אידישע פון טובה די געמיינט  אוודאי האט  ער ַַָָָאון

"פרעמדן" א שלאגן  נישט  דאך וועט  מענטש  ערליכער  שום קיין ווייל  אויבערשטען, דעם  צו  נאנטקייט ַָָָאונזער

וואס "חורבן" ïרטיות'דיגן יעדן מיט איז  זעלבע דאס  נישט. איהם אינטערעסירט וואס  און נישט, קען ער  ָָָוועמען

דעם פון איז  איהם, מיט ïאסירט וואס  אלעס אז  "ידיעה", די מיט  טרייסטן זיך דארף ער מענטש . אויפ 'ן ַַַַָקומט

חשבון. קלארן א מיט ַָאויבערשטען ,

איז ער  און בערג, הויכע די אין ש ïאציר א אויף גענומען איהם  האבן עלטערן זיינע  וואס קינד א משל : דרך ַַַָָעל 

באלד  עס  קומט דערנאך און שנעלקייט, ריזיגע  א מיט הימל  ביז 'ן כמעט  פארט  וואס  באן א א אויף  געפארן ַַַַַָָָָָדארט 

וועט דערנאך  און שנעלקייט  גרויס פון "פליען" ער  וועט אפשר געהאט , מורא קינד דאס האט  ערד. דער צו ַָָָצוריק

האבן  עלטערן די וויפיל  רח"ל . ביינער צובראכענע מיט בלייבן וועט ער און ערד , דער  אויף  אראïטראסקען ַַָָָער

זענען  באן, דאזיגן  אויפ 'ן ווייל  ראיה , והא ïאסירן, גארנישט איהם  מיט וועט  עס  אז קינד  דאס  בארואיגן ïַַַַָָָָראבירט

אונטער אלץ  נאך קינד דאס  אבער  איז  בשלום, צוריקגעקומען זענען אלע  און קינדער, טויזנטער געפארן שוין ַַָָָָָדאך

אפילו זאל  ער  און מחשבות, קאשמארנע זיינע  פון בארואיגן איהם  קען וואס  זאך איינציגע  די  ïחד. מורא'דיגן ַַַַַָָָא

באן. אויפ 'ן איהם  מיט מיטפארן וועלן עלטערן זיינע  אויב נאר איז  באן, אויפ 'ן ארויפצוגיין זיין ַַַָָגרייט 

קען  אזוי ווי פרעגן, וועסטו איי, עמי". נחמו "נחמו אידן: די טרייסט נביא דער וואס טרייסט  דער איז  דאס ַָָָאט 

מצב, יעדן אין אייך מיט זיך געפינט אויבערשטער  דער - אלוקיכם " "יאמר נביא, דער אויס פירט  טרייסטן? זיך מען

פארלאזט . נישט קיינמאל  אייך האט ער  ַָָָאון

ïסוק  דעם אויף  רש"י זאגט ווערטער, ח)וואונדערליכע  ד, בזה(שה"ש  תבואי", מלבנון אתי כלה , מלבנון "אתי ָ

ווערט וואס המקדש, בית דעם  פון ווערן פארטריבן און גלות אין גיין וועט איר ווען כלה ", מלבנון "אתי ַָהלשון:

מיר  מיט  צוזאמען גיין איר  וועט  "לבנון", צוריקקומען ("אתי")אנגערופן וועט  איר ווען אויך  - תבואי" מלבנון "אתי . ַָ

כביכול אויבערשטער  דער שïירט  גלות  פון צייט אין אויך און ענק. מיט  צוזאמען צוריקקומען איך וועל  גלות, ַפון

"ללבנון" אתי נישט זאגט ער תבואי". מלבנון "אתי ïסוק , דער  זאגט  דעם אויף און  קינדער , אידישע  פון צער ָָדעם

אהער, צוריקקומען וועט  איר  ביז דא פון ארויסגיין  וועט  איר ווען צייט דער  פון אז  לערנען, צו אונז  כדי ַַַָתבואי,

אריינקומען. ביים  און ארויסגיין ביים צוזאמען, אייך  מיט איך ַַַבין

ïסוק אויפ 'ן רמז  א געזאגט  האבן שם)צדיקים יקר" "כלי ועי' ד, מו, אעלך (בראשית ואנכי מצרימה, עמך ארד "אנכי , ַָָ

ביי  - "אעלך" פון בחינה א איז  עס ווען איהם מיט  זיך געפינט וואס "אנכי " דער סיי גלייך. זענען ביידע  עלה". ַָגם 

"ירידה" א וחס חלילה  האסט  דו  ווען סיי און זיך, ווענדעט ער  וואו איבעראל  לעכטיג איהם ס 'איז  ווען עליה , ַָדי

עמך") דיר .("ארד מיט באשעפער  דער איז ,ַ

"אנכי  דעם אויף סיי מרמז, איז  נביא דער  מנחמכם ". הוא אנכי  "אנכי  לשון, דאïלטן פוון כוונה  די אויך איז ָָדאס 

טרייסט ענקער איז ידיעה דער אט  אעלך". "ואנכי דעם אויף סיי און עמך", יאמר ")ארד "או ד"ה  לג, ïיסקא רבתי, .(ïסיקתא

איז היינט, ביז  העולם  בריאת זינט התגלות געטליכע גרעסטע  די ענין. דעם אין מיר געפינען רמז  וואונדערליכן ַא

געזעהן  האט וועלט  גאנצע די און הימלען, זיבן אלע  געעפענט האט  אויבערשטער  דער ווען תורה, מתן ביי געווען ַַָָָדאך

אלוקיך ". ה' "אנכי ווערטער  די מיט אנגעהויבן האט  ער און וועלט, דער אויף באשעפער  איינציגער  דער איז  ער ַַָָאז

אסתיר הסתר "ואנכי הסתר: גרעסטן דעם ביי אויך דאך מיר געפינען לשון זעלבן דעם  פארשטיין, מען ַַָדארף 

ההוא" ביום יח)פני לא, פון (דברים איז  פינצטערניש  און ïנים הסתר גרויסער דער אויך אז דעם , פון מיר  לערנען .ַ

דער מנחמכם ". הוא אנכי "אנכי נביא, דער  זאגט  דעם וועגן טאקע און אלוקיך". ה ' "אנכי באשעפער, זעלבן ַַָדעם

"אנכי" דער ווי באשעפער, זעלבער דער איז התגלות , די פון "אנכי" דער אז  ווייסט ער  ווען זיך טרייסט ַַמענטש 

ïראבלעמען. זיינע אלע  איבער מענטש  דער  זיך שטארקט  ממילא, הסתר. ַַָפונעם
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טייערז . איר  איז  טאג א אין  ארימקייט. גרויס  אין פרוי א געוואוינט  וויליאמסבורג אין האט צוריק, יאר  100 ַַַָָָָבערך 

די  אויפגעזוכט  זי האט דאקטאר, צום נעמען געוואלט איהם  האט  זי ווען און ל "ע  געזונט נישט  געווארן ָָָָָָקינד

באוויזן  קוים זי האט שוועריגקייטן גרויסע מיט  און היים, דער אין 'פארמאגט' האט זי וואס ïרוטות ַַָָָָלעצטע 

קינד, דאס  אונטערזוכט  האט דאקטאר  דער דאקטאר . ביים  באזוך דעם פאר  באצאלן צו געלט ַַַַָָָָָָָצוזאמענצושטעלן

ער האט אïטייק , צום  געקומען איז  פרוי די  ווען  טייער. זייער  געקאסט  האט  וואס רעצע ïט  א פארשרייבן ַַַָָָָאון

אויף דערבארימען זיך זאל  ער  איהם ביי געבעטן אבער זיך  האט זי  געלט. אן מעדיצין דעם געבן געוואלט  ַָָָָָנישט

נפש ", "ïיקוח  פון מצב א ממש איז עס  מעדיצין. דעם אויף הענגט  לעבן גאנצער  וועמענס  קינד , טייער איר און ַַאיר 

צו באוויזן נישט אבער  האבן טרערן אירע מעדיצין. פאר'ן צאלן צו פרוטה  א אפילו נישט ליידער  האט זי ַַַַָָָָאון

מעדיצין, דעם  געבן צו  איר געווען מסכים ער האט ענדליך אïטייקער. פונעם הארץ  פארשטאïטע  דאס  ַַַָָָעפענען

יאר ... האלב א און צוויי קומעדיגע  די נאכט, יעדע  אïטייק זיין רייניגן צו פארפליכטן זיך וועט  זי אז  בלית (!)בתנאי ַַַַַַָ

שטיין  צו  מתחייב  זיך איז זי וואו שטר  א געשריבן האט אïטייקער דער  און געווען , מסכים פרוי די האט  ַַָָברירה,

אונטערשרייבן  ביים געבלוטיגט  האט הארץ איר וויאזוי אויסצושמיסן, איבריג ס 'איז אïטייק. דעם  רייניגן און נאכט  ַַַַָיעדע

דאקומענט . ָדעם 

איר איז כוליגאן נעגערישער א וואו געגנט , גוי'שע  א אדורכגעגאנגען זי איז  וויליאמסבורג, קיין צוריק ַַַַַַָאנקומענדיג

איהם נישט האט  זי ווייל  לאזן, צורוה איר זאל  ער געשריגן נעבעך האט  פרוי די בארויבן. איר וועלנדיג ַַַָָָָבאפאלן,

איר פון  ארויסגעכאïט  האט און גארנישט, פון הערן געוואלט נישט אבער האט  ער  ïרוטה. א אפילו ַַַַַָָָָָאוועקצוגעבן

"פארזוכן" געוואלט  האט  ער  און בראנפען , מיט  פלעשל  א איז  דאס אז  מיינענדיג רעצעïט, מיט 'ן פלעשל  דאס  ַַַַָָָָָהאנט

איר אויף  זיך זאל  ער און מעדיצין, א נאר משקה , א נישט  איז דאס אז  געזאגט, איהם פרוי די האט ַַַָָָָָדערפון.

און  נישטדערבארימען, אבער האט שווארצער  דער קינד. קראנקן איר פאר פלעשל דאס  אהיימברענגען לאזן איר  ַַַַַָָָָ

טעם דעם  געשïירט  האט ער ווען טרינקען. אנגעהויבן און פלאש, דעם געעפענט האט ער ווערטער. אירע  ַָָָגעגלייבט 

האט דאן און געטרינקען, האט  ער וואס אלעס איר אויף אויסגעש ïיגן כעס גרויס אין ער האט  "מעדיצין", דעם  ַַָָָָפון

ïיצלעך... אויף  געווארן צובראכן איז  עס  וואו ערד, דער  אויף  געווארפן עס און פלעשל דאס  געכאïט ַָָָָער

נאכט יעדע ארבעטן צו פארפליכטעט  זיך זי האט נאר נישט פינצטער. געווארן וועלט  איר  איז מינוט  יענע ַַַָָָאין

האט זי וואס  מעדיצין, דעם  נישט אויך  שוין יעצט זי האט יאר, האלב א און צוויי קומענדיגע די פון משך ַַָָָָאין

איהם און אïטייקער צום צוריקגעקומען זי איז  אïטייקער. פונעם באקומען צו עס  נפש מסירות פיל  אזוי ַַַַַגעהאט 

איר האט  אïטייקער דער  אונטערשריפט . איר מיט  צעטל  דאס  צוריקגעבעטן און כהווייתן", "דברים ַָָדערציילט

גארנישט דיר וועט  "עס זאגנדיג: אנגעשריגן , איר האט  און "געשעפט ", אויפ 'ן חרטה  ïשוט  האט  זי אז  ַַָָָָָפארדעכטיגט

איהם פרוי די האט  קראפט ". אין ווייטער התחייבות דיין איז  צובראכן, זיך האט  פלעשל  דאס אויב אויך ַָָָָהעלפן.

נאכט יעדע ארבעטן צו יאר האלב  א און צוויי נאך אויף  זיין צו מתחייב  זיך גרייט איז  זי אז  פארשטיין צו  ַַַַַָָגעגעבן

טויטן"... א "לעבעדיג מאכט וואס  מעדיצין דעם פון פלעשל  א נאך געבן איר  זאל  ער אבי געשעפט , זיין ַַַַָָָאין

פריער האט  ער  וואס  'רעצעïט' דעם  פון קאליר  דער אז באמערקט  אïטייקער דער האט  איר, מיט  רעדנדיג ַַַַָָָָאזוי

ריכטיגן  דעם פון קאליר  צום ענליך  נישט איז  קליידער, אירע אויף אויסגעגאסן געווען יעצט איז  וואס  ָָָגעגעבן,

דעם איר  געבן צו  אנשטאט טעות: ביטערן א געמאכט האט  ער  אז  פארשטאנען, יעצט  ער האט  דעם פון ַַַַַָָמעדיצין.

וואלט קינד, איר  פאר  מעדיצין דעם  געגעבן וואלט  זי אויב המוות... סם געגעבן  גאר איר ער האט  רעצעïט, ַָָָָנויטיגן

דעם דערלאנגט נאך האט ער  און צעריסן, עס און איר פון שטר  דעם  צוריקגענומען שנעל  האט ער  ... חלילה ַָָָער

דערציילן  נישט וועלט  דער אויף  קיינעם  זאל  זי אבי  דערפאר , געלט  קיין בעטנדיג נישט  אומזיסט , מעדיצין ַַָנויטיגן

באאמטע .. די ביי אנקלאגן נישט איהם זאל  זי און ïאסירט, האט  דא ַַָָָָָָוואס

פון  ארויסגעכאïט האט שווארצער  דער ווען הסתר ", בתוך "הסתר דער אז ארויסגעשטעלט , זיך האט עס  ַַַַַַָָָאלזא,

געווען  איז  געטראנק, מיט'ן איר אויף  דערנאך ש ïייענדיג צובראכן, עס  און מעדיצין, מיט'ן פלעשל  דאס  האנט  ַַָָָאיר 

המוות סם דעם פון זון איר ראטעווען צו  כדי טובה, איר  פאר דערקענט נאר א ïטייקער דער האט ש ïיי, דעם אדאנק  (וואס ַַַַַָָָ
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øòã ïåà ,àåä êåøá ïòèùøòáéåà íòã ïåô èøéôòâ êàã¨
,èøà íòã óéåà ïééæ øò ìàæ èöòé æà ìéåå øòèùøòáéåà©¨¨

èùéð ïò÷ èøà ñàã æà øòèùøòáéåà øòã êàã èñééåå¨©¨¨

,íùä úãåáò ïééæ ïéà ùèðòî íòã øàô øòèù à ïééæ©©

èâàæ íòã ïâòåå .ùèðòî íòã ãöî æéà äòéðî éã øàð¨¨

øòã æà ,øòèøà íòã óéåà "ïâéø÷" èùéð ìàæ ùèðòî ©¨¨

ì"ëò ,êéæ èðéôòâ øò åàååח.

éåæàäùøt øòã ïéà øòéøô êéåà èééèù(èë ,ã)íúù÷áå" ©

ìëá åðùøãú éë úàöîå êé÷åìà 'ä úà íùî
ùåã÷ä áåè íù ìòá øòã èàä ."êùôð ìëáå êááì¨

÷åñt íòã èùèééèòâ ò"éæ,"íéðéò øåàî" ÷"äôñ ïéà èâðòøáòâ)

(íéèå÷éìùèðòî øòã åàåå èøàã ïåô ¯ "íùî" íúù÷áå ,¨

קלייד) איר פארשמירט האט וואס געטראנק פונעם קאליר זאלדעם זי  וואס דעם  אן רעצע ïט, נויטיגן דעם  געבן  צו איר כדי און , ַַָָָָָָ

קנעכטשאפט ... פון יארן אלע פון איר ראטעווען און ïרוטה, א אפילו דערפאר  צאלן ַַַַַַַָָדארפן

תלמיד ח. א פון פארקערטע דאס  אן מ'רופט פארוואס  טעם א געזאגט האט  זי"ע ווארקער מענדעלע רבי ַַַַָָָָָָהרה "ק

איך  וועל לאנד  יענעם אין שטענדיג, זאגט ער און ערד, דער צו "באהאפטן" איז  ער  ווייל  הארץ ", "עם  אן  ַַַָָחכם ,

נישט גלייבט ער הצלחה. האבן נישט איך וועל  לאנד, אנדערן אן אין אנדערש, ערגעץ  אדער  זיין, מצליח ַַַַָקענען

וואס אויבערשטער דער הייסט , דאס  ארט ", פונעם "באלעבאס  דער נאר הצלחה , די גורם איז  ארט  דאס נישט ַַָָָָָָָאז 

זיין. מצליח  נישט  זאל  עס ווער און  זיין מצליח יא זאל  עס ווער  באשטימט  ער און וועלט, גאנצע די  פירט ַַָָָער

מעג  הארץ עם אן אז  חז"ל  זאגן איהם אויף  און אïיקורס , אן ווי גערעכנט ער ווערט נישט, גלייבט ער ַַַַָוויבאלד

שבת  אין אויסגעפאלן איז וואס  כיïור  יום  אין פיש , א ווי  אזוי צערייסן מט :)מען וואס(פסחים  מענטש דער ווייל , ַַַָָ

דעם פון און  מעגליכקייטן, זיינע לויט  עבודה זיין איינעם יעדן פון וויל  אויבערשטער דער אז דאך  ווייסט  ַָגלייבט ,

איהם . פאר צוגעגרייט  האט ער  וואס ַָָָארט 
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ìàæ øò .ïòèùøòáéåà íòã ïòðéôòâ øò ïò÷ ,êéæ èðéôòâ¨

åàåå ,èøà ïèééåå àæà ïéà êàã ïéá êéà ,ïâàæ èùéð¨¨©©¨

ïåô à÷ééã ...ïòèùøòáéåà íòã ïòðéôòâ èùéð ïò÷'î
íòã ïëåæ åèñðò÷ ,êéæ èñðéôòâ åã åàåå "èøàã"¨

ïòðéôòâ íäéà ïåà ïèùøòáéåàטïëåæ èùéð èñôøàã åã .©

,'ä úãåáò åö øùëåî ïåà éåàø øòî æéà ñàåå èøà ïà©¨¨

ïëåæ åèñðò÷ ,êéæ èñðéôòâ åã åàåå èøà ïãòé ïåô øàð¨¨

,ïééæ ïòðò÷ óåñ íåö èòåå ñò æéá ïòèùøòáéåà íòã
åðùøãú éë" ìééåå ,ïòðéôòâ íäéà èñòåå åã ¯ "úàöîå"

"êùôð ìëáå êááì ìëáי.

òëéìøòãðåàåå,äáåùú ïåô ïéðò íòã ïéà øòèøòåå ÷åæéç
äøåúä ìò ê"ù ïéà øéî ïòðéôòâ,åðéúùøô)

("íúù÷áå" ä"ã"êé÷åìà 'ä ãò úáùå" ÷åñt ï'ôéåà ,,ä)

אמער ווייטער דער אין  השנה  ראש  פון טעג הייליגע  די אין זיין געדארפט  אמאל האט חסיד סלאנימער יקע ,א ַַַַָָָ

זיך  האט ער וואו זי"ע , אברהם" "ברכת בעל  הרה "ק רבי'ן, זיין צו בריוו  א געשיקט  ער  האט  קלעם, זיין אין ַָָאון

"ברכת  דער האט  טעג . הייליגע די אין רבי'ן ביים זיין קענען נישט וועט  ער  אז הארץ ביטער  זיין ַַָָאויסגעגאסן

פאר אוועקגעשטעלט  אויבערשטער דער  האט נאר, זיך  געפינט ער וואו  איד, יעדער צוריקגעשריבן: איהם ַַָָאברהם "

יוסף פון "לייטער " דער אז  זעהען מיר ווי הימל , ביז 'ן ארויפגיין קענען זאל  ער  וועלכן  דורך לייטער א דארט  ַַַָָאיהם

יוסף איז דארט פון און הארץ ", "ערות גערופן ווערט  וואס  מצרים , לאנד פון ערד  דער אויף  געשטאנען איז ַַָָהצדיק 

זעלבע דאס  הצדיק". "יוסף אנגערופן ווערט  ער  אז ווייט, אזוי אויף קדושה , אין מדריגות העכסטע  זיינע צו ַַָָגעשטיגן

דארט דייקא אז  סימן א דאך איז  אמעריקע, אין אויפצוהאלטן זיך געצוואונגען ביזטו טעג , הייליגע  די אין  דיר. ַַַַָָמיט

ביז ערד דער  פון טיפענישן  די פון דערגרייכט  וואס  לייטער , הויכן א דיר  פאר צוגעגרייט אויבערשטער  דער ַַָָהאט

פון  באשעפער  גרויסן צום דערנענטערן זיך קענסטו  דארט פון "דייקא אויס, פירט  ער הימלען... העכסטע די ַָצו 

הארץ ...". פרייליך א מיט און ליבשאפט מיט אננעמען עס זאלסטו דעריבער וועלטן, ַַַַָָאלע

פאנגען ט . הדיברות עשרת די פארוואס  טעם  א געזאגט  האט  זי"ע , ישראל " "בית  בעל  הרה "ק רבי , גערער ַַַָָָדער

איך  בראתיך", "אשר מיט נישט  און  מצרים", מארץ  הוצאתיך אשר אלוקיך ה' "אנכי פון דיבור מיט'ן  אן ָזיך

יאוש פון געדאנקען מענטשן אינעם אריינצוברענגען דאך איז יצר  פונעם כוונה הויïט די ווייל  באשאפן, דיך ַַַַָָהאב

האט דעריבער תורה . די זיין צו מקבל  ווערד נישט איז  ער אז טראכטן זאל  מענטש  דער אז  ענוה, ïסול 'ע  א ַַַַָָאון

די  זיין מקבל  קומט  וואס  מענטש  דער אז מצרים, יציאת מיט הדברות עשרת די  אנגעהויבן אויבערשטער ַָָדער

וואו לאנד  דאס מצרים, יציאת נאך באלד תורה די באקומען האבן מיר  וואס דעם  פון אראïלערנען זיך קען ַַַַָָָָָתורה,

אזא  אין זיך געפינט מענטש  א ווען אפילו איז  רח"ל , טומאה  שערי מ "ט  די  אין פארזינקען געווען זענען אידן ַַַַַדי

זאגט ïסוק  דער ווי תורה, די זיין מקבל  אויך  ער קען ח"ו , ג)מצב ב, -(יונה קולי" שמעת שוועתי שאול  "מבטן ָ

זיך  זאל  איך אז קול , מיין אויך הערסטו דיר, צו  שריי איך אויב ח "ו, תחתיות שאול  פונעם  טיפענישן די פון ַָאויך 

תורה .. דיין און דיר צו דערנענטערן קענען

סדרה  היינטיגער דער אין לייענען  א)מיר  "ונשב(ד, שטייט פריער , ïסוק  א און החוקים", אל  שמע ישראל  ַ"ועתה

זרה, עבודה  די צו צוגעקלעבט  געווארן זענט  איר און זרה", לעבודה "ונצמדתם רש"י , זאגט  פעור ". בית מול  ָָבגיא

החוקים " אל שמע  ישראל  "ועתה  פונדעסטוועגן, ווייטער)און און יעצט -(פון לך" מחול  "והכל אויס : פירט  רש "י און ,

פלעגט זי"ע , ישראל " "בית בעל  הרה "ק רבי , גערער דער עבירות. דיינע  אלע  זיין מוחל  דיר וועט אויבערשטער  ַדער

אז זאגן, צו  געמיינט האט ער לך". מחול  והכל  לך... מחול  "והכל  רש"י : פון ווערטער ווערטער הייליגע די  ַָָחזר 'ן

גאנצן  אויפ 'ן מוחל  אויבערשטער דער איז  ווייטער, און היינט פון אויבערשטען דעם  דינען צו זיך אויף  מ'נעמט ַאויב

המש ïטים". ואל  החוקים אל  "שמע  זיין זאל - ישראל" "ועתה - אן  יעצט פון אז תנאי, מיט'ן נאר  אבער  ַָָָָעבר,

געזאגט י. האט  זי"ע הרי"ם' 'חידושי בעל  פרשתינו)הרה "ק הרי"ם', אז('ליקוטי זי"ע , הקדוש יוד דעם פון נאמען  אין , ַָָָ

ה' את משם "ובקשתם  דאך זאגט ïסוק דער  ווייל  חוב", "שטר  א אידן די צו געגעבן האט אויבערשטער  ַָָָדער

וועגן  זאגט נביא דער כאטש און געפינען , איהם  וועסטו  אויבערשטען, דעם  זוכן וועסט דו אויב ומצאת", ָָאלוקיך

דורות יעצטיגע יב)די ח, טרעפן,(עמוס נישט  וועלן זיי  אויב אויך אז  איז , עיקר  דער אבער ימצאו", ולא וגו' ַָ"ישוטטו

אויבערשטען, דעם  פון הבטחה  א איז דאס - משם " "ובקשתם ïסוק, דער  זאגט דעם אויף זוכן. ארומגיין  זיי ַַָָָזאלן

זיך  אין האבן זאל  ער אז זעהן איינער יעדער טאקע  דארף דעם, וועגן השתוקקות . האבן און 'זוכן' זאלן מיר ַַַַָָָָאז 

"זוכן ". פון ענין דעם 
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(ìøò áéåà æà ïèëàøè èùéð ìàæ ùèðòî øòã æà ,©¨©©

øòî øò ïò÷ úåøéáò èéî ïøàååòâ ìùëð äìéìç æéà¨

èòåå øò áéåà åìéôà æà ïåà ,ïåôøòã ïøòåå ïééø èùéð©©

íòã ééá èáéìàá éåæà ïééæ èùéð øò èòåå ïäåè äáåùú©©

ìàîðéé÷ èàä ñàåå ÷éãö øòã éåå éåæà ïòèùøòáéåà©¨¨¨

èâàæ íòã óéåà .ïòèùøòáéåà íòã èðøòöøòã èùéð¨

,äáåùú ïééã êøåã ,"êé÷ìà 'ä ãò úáùå" ÷åñt øòã
äîùð éã .ùîî ïòèùøòáéåà íåö ïëééøâøòã åèñòåå
æéà éæ åàåå ïåô èøà íòã åö ïòîå÷÷éøåö èòåå¨

øòèøòåå éã íòã óéåà èâðòøá øò ïåà ,ïòîå÷òâtàøà©¨

ì"æç ïåô(:ãì úåëøá),ïòééèù äáåùú éìòá åàåå èøàã æà©¨

æéà äáåùú ìòá à .ïééèù èùéð íéøåîâ íé÷éãö ïòðò÷©

ñàåå àø÷éòî ÷éãö øòã éåå äâãéøãî òøòëòä à óéåà©

.èâéãðéæòâ èùéð ìàîðéé÷ èàä¨¨

èéî÷åñt íòã ,äøåúä ìò ê"ù øòã èùèééè íòã
(à ,ãé òùåä)éë êé÷åìà 'ä ãò ìàøùé äáåù"

åã ïåà ïøàååòâ ìùëð èæéá åã ãìàáéåå ."êðåòá úìùë©¨

åèñôøàã ,äøéáò ïà ïåô íòè íòã èëåæøàô èñàä¨©©©

ìàîðéé÷ èàä ñàåå øòðééà éåå øòî ,óéåøòã ïäåè äáåùú¨¨¨

"ïåìùë" ."êðåòá úìùë éë" .äøéáò ïà ïäåèòâ èùéð©

,éåæà áéåà .ãéæîá æéà "ïåò" ïåà ,ââåùá àèç à æéà©©

ïà ééá ,"úìùë éë" èâàæòâ àéáð øòã èàä ñàååøàô©¨¨¨©

?âðåìëéåøèù à íúñ èùéð ïåà ,ãéæîá æéà ñàåå "ïåò"¨©

øàðèàä ùèðòî øòã ïòåå æà ,æéà ÷åñt ïåô äðååë éã ¨©¨

äáåùú èàä øò ïåà ãéæîá äøéáò ïà ïäåèòâ©¨

øòã éåå úåëæ ïøòñòøâ à øò èàä ,óéåøòã ïäåèòâ¨©

ñàåå øòðééà ìééåå ,ââåùá èâéãðéæòâ èàä ñàåå ùèðòî¨¨¨

íòã èëåæøàô èùéð êàã èàä ââåùá äøéáò ïà èåè©¨¨©

éà èùéð êàã èàä øò ìééåå ,àèç íòðåô íòèïòðéæ ï ¨¨

ñò èàä øò áéåà øòáà ,äøéáò éã ïäåè åö èàäòâ©¨¨

ïåô íòè íòã èëåæøàô êàã øò èàä ,ãéæîá ïäåèòâ¨©

ìééåå ïåôøòã èãééùòâtà êéæ èàä øò ïåà àèç íòã¨¨

òðééæ ïøòåå íòã áéìåö ,ïòèùøòáéåà íòã áéì èàä øò¨

.úåââù åö èùéð ,úåéëæ åö èééøãòâøòáéà úåøéáò

óéåàåã ¯ "ìàøùé äáåù" :÷åñt øòã èâàæ íòã¨

äáåùú åèñìàæ åàåå æéá .ïäåè äáåùú èñìàæ¨¨

ïééæ åö ïòîå÷ðà èòåå ñò æéá ¯ "êé÷åìà 'ä ãò" ?ïäåè¨

.ïòèùøòáéåà íòã ïéà ÷åáã

éåæàäéîøé àéáð øòã êéåà èâàæ(à ,ã)áåùú íà" ©¨

ïøòåå èìàæ øéà ,èñééä ñàã ."áåùú éìà ,ìàøùé¨¨

øòã éåå ,äáåùú øòééà êøåã ìåëéáë øéî ïéà ÷åáã
èâàæ ì"æ í"áîø(æ"ô ,äáåùú úåëìä)äáåùú æà ¨©

ïåô ïøàååòâ èøòèééååøòã ïòðòæ ñàåå éã èøòèðòðøòã¨¨

íòã áéìåö ïåà .úåøéáò òøòééæ áéìåö ïòèùøòáéåà íòã
.ì"ëò ,"'ä ìà" èùéð ïåà ,"'ä ãò" øò èâàæ¨

נשמה דיין נפש , דיין היט - נפשך  ושמור

óéåàäøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã(èé ,ã)÷ø"
éìë" øòã èâàæ ,"ãàî êùôð øåîùå êì øîùä¨

åö éååéö íòã óéåà óéåøà èééâ ,"êì øîùä ÷ø" :"ø÷é©

÷åñt ïéà èùéð èééèù ,óåâ íòã ééá .óåâ íòã ïèéä
"ãàî"(óåâ íòã ïèéä ÷øàèù øòééæ ìàæ'î æà)éã ééá øàð , ©¨©¨

,äîùð éã ,ùôð øòã ìééåå ,"ãàî êùôð øåîùå" :äîùð
ïèéä øòî ìéô ïòî óøàã("ãàî")óåâ íòã éååיא. ©

óéåàèøòåå ,äôñåä à èéî øòáà ,ïôåà ïëéìðò ïà©¨©

èâðòøáòâ,"ùãå÷ éôøù çéù" 'ñá àáåä ,"íéðåéòø øåäè")

זאגן יא. כח :)חז"ל  שמים(ברכות מורא 'ויהי תלמידים , זיינע  צו געזאגט  הסתלקות זיין פאר האט זכאי  בן יוחנן רבי ַָָָ

מענטש . א פאר מורא האט איר  ווי אזוי אויבערשטען, דעם פון האבן  מורא זאלט  איר ודם '. בשר כמורא ַַַָָָעליכם

ספרים די ויקרא)זאגן דרשות, חי", איש ודם",("בן בשר "כמורא תלמידים , זיינע  פאר  זיין צו מרמז  געמיינט האט ער אז  ַַָָ

אïצוהיטן  כדי וועלט  דער אין אלעס טוסט  דו בלוט , און פלייש אייגענעם דיין פאר  מורא האסט  דו ווי  אזוי ïַַַָָונקט

שטענדיג  זעהן זאלסט דו אויבערשטען , דעם  פון האבן מורא אזוי כאטש  זאלסטו קערïער, דיין פון געזונט ַָָָָדעם

ולהאדירה . תורה להגדיל  מער  וואס  טוהן ָצו

אריינגעפאלן  ער איז  גאס דער אויף גייענדיג אמאל  אז דערציילט , האט זצ"ל  בריזל  זלמן רבי המפואר ַַַַַָָהחסיד 

"גרוב" א וואסער...)אין שמוציג ער(פון  האט  גאס, דער אויף געגאנגען איז  ער  ווען מאל  יעדעס איז  דאן, זינט  און  , ַַַַַָָ

דערווייטערט זיך ער  האט פונדערווייטנס , גרוב א געזעהן האט  ער אויב גרוב . א ערגעץ זיך געפינט עס צי ַַָָגעקוקט 

מען  דארף גרוב", "מסוכן'דיגן א נאנט  דער  פון אמאל  זעהען מיר  אויב דעסגלייכן , בויגן. און פייל א ווי ַַַַָָדערפון

אנטלויפן... און פיס' ַ'הייבן
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(÷öà÷ "äðåîàå úîà" 'ñáåïåô ï'éáø ïâéìééä ïåô ïòîàð ïéà¨

÷ø" ÷åñt íòã èùèééèòâ èàä øò æà ,ò"éæ ïéìáåì©¨

.èåòéî à æéà "÷ø" ."ãàî êùôð øåîùå êì øîùä©

óåâä úøéîù ïéà êéæ èìãðàä ñò ïòåå("êì")åèñðò÷ ©

ïééæ øéîçî ÷øàèù éåæà èùéð óøàã'î ,"ïééæ èòîî"©©©

ñò ïòåå øòáà .["ïä ïéèåòéî ïé÷øå ïéëà"] óéåøòã¨

ìàæ éæ äîùð éã ïèéäåötà ,úåéðçåø ïéà êéæ èìãðàä©¨¨

íòã óéåà ,úåøéáò èéî å"ç ïøòåå èøéîùøàô èùéð©

øàâ ïéåù êéæ åèñôøàã àã ."ãàî" ÷åñt øòã èâàæ¨¨©¨

ïèéä ÷øàèùיב. ©

הזמנים".יב. "בין און "קאנטרי" פון טעג וואקאציע  יעצטיגע  די אין זיך  פאדערט  זהירות, ס ïעציעלע  ַָא

שטיין  מארמאר פון געבויט  געווען איז  המקדש בית דער אז דאך ווייסן מיר זאגן, מען  קען הזמנים" "בין ַַָָָוועגן

נא:) פארברענט(סוכה זאל  עס אז  המקדש בית אויפ 'ן שליטה  א האבן געקענט  פייער דער  האט  אזוי ווי אזוי, אויב .ַַַַַָָָ

דרויסן  פון פארברענען און פארשמירן נאר  זיי טוט עס שטיינער, פארברענען נישט דאך  טוט פייער בעוה "ר, ַַַָָווערן

דארט ) רש"י, און ו: שורות (ב"ק דריי פון אופן אן אויף געבויט געווען זענען המקדש בית פון ווענט  די דען, וואס נאר . ַָָָ

זיי  האט  עס און האלץ דעם אין אנגעכאïט  זיך האט  פייער  דאס  און האלץ , פון שורה איין  און מארמאר  ַַָָָָָָָפון

וואנט גאנצע די אויף הערשן געקענט  עס האט  דאן און ד.)פארברענט .(ר "ה ַַַַָ

אסאך  אז  זאגן, מען קען זעלבע  דאס  שורות"... די "צווישן געווען חורבן עיקר דער  אז  מיר , לערנען דעם ַַַַָָפון

שורות"... די "צווישן ווי אזוי איז  וואס  הזמנים ", "בין פון  קומען רח "ל  בנפש  חורבנות די ַָפון

רמז  דרך צחות)על  בדרך  אחרי (און תתורו "ולא פון מצוה די אז  "החינוך ", ספר  אין געפינען מיר  זאגן, מען ַָקען

"חפש" ווארט פון צאל  די ,"388" פאר נומער איין איז וואס מצוה , 387'סטע די איז  עיניכם" ואחרי (וואס לבבכם ַָָָָ

"וואקאציע") אחרי מיינט תתורו "ולא פון לאו דער  איז הזמנים ", "בין אין "וואקאציע" די צו  הקדמה  הויïט די ווייל  ... ַַַַ

"חפש" איז עס  ווען הזמנים", "בין פון טעג די אין אויגן די און הארץ  דאס  זיך מ 'היט  אויב עיניכם"... ואחרי ַָלבככם

תתורו "...(וואקאציע) "ולא פון מצוה די  מקיים מען איז  , ַַ

אויבערשטער דער ווי זעהן מ'קען וועלכן פון באקומען, האבן מיר וואס  בריוו א פון דא ציטירן צו  כדאי איז ַַַָָָעס

זיך  אויף  נעמען  וואס די פאר און איהם, פון מורא האבן וואס  מענטשן די  פאר שכר  גוטן א באצאלט הוא ַַַַָָָָברוך

איינע פון זיך האנדלט  עס  און ממש, מקור" "ערשטן פון מעשה , די  קענען מיר ובטהרה. בקדושה  אויגן די היטן ַצו 

ליידער האבן עס  ווען צייט דער אין תשפ "א, שבועות ערב פאריאר, געזעהן  מ'האט וואס  ניסים אפענע טויזנט ַָָָָָפון

ירושלים . נעבן זאב, גבעת אין שול  קארלינער  נייער  דער אין "ïארענטשעס " די  ַַַָצוזאמענגעבראכן

ווען  "ïארענטשעס" די פון שטאק פופנצטן דעם  אויף געשטאנען איז  וועלכער יאר , דרייצן פון בחור יונגער ַַָָא

ïקלא שטארקן א גאר  באקומען האט  און מעטער, זעקס ארום  הייך דער פון אראïגעפאלן איז געפאלן, זענען ַַַַַַַַָָָזיי

שרעקליכן  א אויף געשוואלט  געווען אויג  זיין איז  ש ïיטאל  אין אנגעקומען איז  ער ווען  אויגן. זיינע  פון  איינע  ַָָָאויף

גאר איז  אויג פונעם  טייל אינווייניגסטער דער  אז  חשש  דעם אויסגעדריקט האבן דאקטוירים  די און רח"ל , ַָָָאופן

זעהן  צו דערשטוינט געווען דאקטוירים  די זענען אונטערזוכנגען, עטליכע  נאך אבער געווארן. געשעדיגט  ַָָָָשטארק

און  אויג, פונעם ברעמען די נאר געווארן, געשעדיגט  נישט  אויג פונעם טייל  אינווייניגסטער דער איז  נס  בדרך ַָאז 

טראץ געזונטערהייט, אהיימגעקומען שמים, בחסדי איז , בחור דער און  ïלעצער, עטליכע אויף  פארנייט  ַַָָמ 'האט

נישט האט ער אז  דערציילט, שïעטער  האט  בחור  דער  אויגן. אויפגעבלאזענע  דאס  און ïקלא שטארקן ַַַָָָָדעם

די  אין נישט אויך און ,ïקלא דעם  באקומען האט ער ווען מעשה, בשעת נישט ווייטאג, שום קיין ַַָָגעשïירט 

טעג. ָָנאכפאלגענדע 

תשפ"א  בעומר ל "ג ïאסירט האט  וואס  אומגליק שוידערליכע דעם נאך טעג צוויי וואונדער: איבער וואונדער ַָָָאון 

זיך  אויף  נעמען צו  תלמידים , זיינע  פאר  פארגעשלאגן בחור דערמאנטן דעם פון שיעור  מגיד דער האט מירון, ַָָָאין

האט ער שלימה. רפואה א האבן זאלן זיי אז  אומגליק, דעם פון פארוואונדעטע די לטובת קבלה, גוטע א ַַַַָָָע ïעס 

דער זיך. אויף  גענומען האט  בחור  יעדער וואס  תלמידים , די פון קבלות אלע  צעטל א אויף  אויפגעשריבן  ַַָָאויך 

בחור כיתה )דערמאנטער זיין פון איינציגער  די (דער היטן צו זיך העינים , שמירת פון ענין דעם זיך אויף גענומען ָהאט

האט אויבערשטער דער אז  ארויסגעשטעלט , קלאר זיך האט  עס  און קוקן, נישט  מ 'טאר וואו  קוקן צו נישט ַַָָָָאויגן

אויבערשטער דער האט  אויגן, די היטן צו קבלה  גוטע  די  פון זכות אין און מכה, די פאר רפואה די געווען ַָמקדים 

הטבע . דרך  פון העכער  אופן אן אויף  אויגן, זיינע  געהיטן ַאויך
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הבנים חינוך אין יסודות - לבניך" "ושננתם

ïéàäøãñ øòâéèðééä øòã(æ ,'å)íúððùå" :øéî ïòðòééì
èðééî ñàã ¯ "íéãéîìúä åìà" ,é"ùø èâàæ ."êéðáì¨¨

ì'î òëìòåå èéî íéãéîìú éã ïòîäøåú èðøòיג.

øòãøéî ïòðòæ àã æà ,øòáà èùèééè ì"æ ï"áîø¨©¨

ïòðò÷ ïìàæ øòãðé÷ òøòæðåà æà ïøàååòâ äååöî¨©¨

,ïééæ íéé÷î óøàã ãéà øòãòé ñàåå úååöî éã ïñéåå ïåà¨©

ïìòåå éåæà éåå ïåà ¯ "íãîìð àì íà íúåà åòãé êéàå"©

ééæ(øòãðé÷ òøòæðåà),úååöî éã ïééæ åö íéé÷î ïñéåå ïòðò÷
.ééæ èéî ïòðøòì èùéð ñò ïìòåå øéî áéåà

ìòï'èéåì ééñ ïåà ,ùèééè ñ'é"ùø èéåì ééñ ,íéðt ìë
òñéåøâ éã ïâòåå àã øéî ïòðøòì ,ï"áîø íòðåô èùt¨

äåöîידïåà äøåú éã øòãðé÷ òøòæðåà èéî ïòðøòì åö
íòã ïèéä åö ïòéöøò åö ééæ ïåà ,úååöî òøéà

דערציילט יג. זי"ע, יצחק יוסף  רבי הרה"ק רבי, ליובאוויטשער פריערדיגער שט-שי)דער ע' ג, כרך  קודש", אז("אגרות , ַַ

דעם זון, זיין אריינגעבן געדארפט האט זי"ע , התניא בעל  הרה "ק  ליובאוויטש, פון רבי" "אלטער דער  ַַַַָווען

פאר'ן  מלמד א אלס  אויסגעקליבן ער האט חדר, אין זי"ע, בער דוב רבי הרה"ק  ליובאוויטש, פון רבי'ן ַַַַָמיטעלער 

געזאגט: איהם האט  ער און זי"ע , מגיד מעזריטשער הייליגן פון תלמידים די פון איינע  ָָזון,

א  טוסט דו אז  געדענקען , גוט און זיין מתבונן זיך זאלסטו תלמיד, דיין מיט לערנען אנהייבן וועסט  דו ַַָָאיידער 

הענגט ח"ו  פארקערט אדער לעבן רוחניות'דיגע דאס נפשות'. 'דיני מיט דא זיך באשעפטיגסט  דו אז  און ה', ַַַָָָמלאכת 

אין  איז אלעס דאס בגשמיות. טויט  און לעבן  ווי העכער  אומפארגלייכבאר  זענען זיי  וואס  וואגשאל , אויפ 'ן ַַַָָָָָדא

דעם אדאנק און אמת, אויפ 'ן אוועקשטעלן איהם וועסטו באמונה, ארבעט דיין טוהן  וועסט דו  אויב הענט . ַַַַדיינע 

'עד  אייניקלעך און קינדער זיינע אלע  פון זכויות די אין און זכויות, זיינע אין חלק א האבן צו זיין זוכה ַַָוועסטו

לאו '. שומע  אתה הן, 'ומכלל  אייביג... ביז - עולם'

זון: הייליגן זיין פון מלמד דעם  צו געזאגט  התניא, בעל דער  רבי, אלטער דער  האט נאך ַָָָאון

זאלסטו וויסן און גוט- וועסט דו  ווען און מענטש, פון  רשות אינעם און האנט דער  אין איז אלעס אז  , ַַַָ

זוכה וועסט דו  און העלפן  דיך אויבערשטער  דער וועט הארץ , און ïקא דעם  צו  צולייגן און דעם , אין ַַַָאריינטראכטן 

אזוי  זיין וועט  חלק דיין און - הרבים " ומצדיקי הרקיע  זהרי בין יהא "וחלקך תלמידים, ערליכע  אויפצושטעלן ַזיין

פון לעכטיגקייט  די מיט  רבים , דעם  מזכה זענען און הימל אויפ 'ן שיינען וואס יענע  טוב".(תורה )ווי כי "אור - ָ

קינדער, די פון  עלטערן די אויך כלל, דעם אין דאך זענען "מלמד ", א צו  געווארן געזאגט איז דאס  אויב ַָָָָאון

זענען  ממילא, און נפשות", "דיני מיט  זיך באשעפטיגן זיי און קינדער, טייערע  זייערע  "מחנך" זענען זיי אויך ַָוואס

הרבים "... "מצדיקי די פון כלל  אין אויך זיי

איהם יד. וועגן  געזאגט  האט  אויבערשטער דער  אז ע"ה , אבינו אברהם  ביי געפינען יט )מיר יח, ידעתיו(בראשית "כי  ַָָ

ומשפט " צדקה לעשות ה' דרך ושמרו  אחריו ביתו  ואת בניו את יצוה אשר יט )למען יח , רש "י,(בראשית זאגט  .ָ

האט אויבערשטער  דער  וואס ליבשאפט די אויף  ווייזט "ידעתיו " ווארט דאס  אז  וכו'", חיבה לשון  - ידעתיו  ַַָָָָ"כי

בניו את מצוה  שהוא "לפי ליב? איהם איך  האב  פארוואס  און - ידעתיו " "ולמה ע"ה . אבינו  אברהם געהאט  ַַָָליב

וועגן. מיינע היטן צו מיר, אויף  קינדער זיינע  באפעלט ער ווייל  - דרכי" לשמור  ַעלי,

דאך  מען רעדט דא זאך: מורא'דיגע א דא מען זעהט ז "ל , רש"י פון ווערטער הייליגע די אין אריין מ 'טראכט  ַַַַַָָָאז 

דאך  איז אברהם עבודה . הייליגע גרויסע זיין אין השגה מינדעסטע די נישט  האבן מיר וואס  אבינו, אברהם ָָָפון

פ און נסיונות, צען די ליב,בייגעשטאנען איהם האב  איך - חיבה " לשון "ידעתיו, אז  רש "י, זאגט  ונדעסטוועגן, ַַָָ

איז עס  באליבט  ווי  דא פון מיר זעהען וועגן... מיינע  היטן צו  מיר, וועגן קינדער זיינע  באפעלט  ער ווייל  ַַַָדערפאר

אויבערשטען. דעם ביי והתלמידים, הבנים  חינוך פון מצוה  די

איהם זי"ע זוועהילער שלמה 'קע  רבי הרה "ק האט  אמאל  אז  דערציילט , האט  זצ"ל ראטה  אליהו רבי ַַָָָָהרה "צ

האט ער  און ארבעט. הייליגע  א הקדוש , מלאכת א אין עוסק  איז  ער אז וויסן דארף  מלמד יעדער אז  ַַַַַַָָגעזאגט ,

וואס די אפילו  נאר  קינדער, גרויסע  מיט  גמרא לערנען וואס  מלמדים די  וועגן דווקא נישט רעדט ער אז  ַַָָָצוגעגעבן,

יעקב, "בית פרויען, די פאר אויך גילטיג  איז זעלבע  דאס  "קינדערגארטן"... אין קינדער קליינטשיגע  די מיט  ַַָלערנען

זיי  אז תפקיד גרויסן זייער וויסן דארפן קינדער, קליינע מיט  אפילו לערנען וואס  מחנכות, אלע  אז הנשים ", ַַַַַָאלו

ארבעט . הייליגע  א ַַטוהען
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ïâòåå ñ'ïòèùøòáéåàטוøòèìò ïìòåå ééæ ïòåå êéåà æà éãë ,©

øòã ïåô âòåå íòðåô ïøò÷tà èùéð êéæ ééæ ïìàæ ,ïøòåå¨¨

äøåúטז.

øòãèâàæ ÷åñt(å ,æë äéòùé)õéöé ,á÷òé ùøùé íéàáä" ¨

êøãá ÷åñt íòã ïùèééè ïòî ïò÷ ."ìàøùé çøôå
æà ,êåðéç ïéà ãåñé à ïòðøòì æðåà èîå÷ ñò æà ,æîø©©©

דער אז  נון, בן יהושע ביי געפינען מיר ווי אזוי ïונקט  אז צוגעגעבן, ווייטער  האט שלמה'קע רבי הרה"ק  ַַַָאון

ע "ה רבינו  משה  צו  געזאגט האט  יח)אויבערשטער כז, לכאורה,(במדבר בו". רוח אשר איש נון, בן  יהושע את לך "קח ָָ

נאר נון"? בן יהושע "נעם נון", בן יהושע את לך  "קח זאגט, רש "י וואס מענטש, א "נעמען " צו שייך איז אזוי ַַָָָווי

"אשריך  זאגן, איהם  זאלסט  דו רייד. מיט  נעמען איהם זאלסט דו  בדברים ", "קחנו ïסוק : דעם  טייטשט  ז "ל  רש "י ָָָווי

קינדער . אויבערשטען'ס דעם פירן צו געווען זוכה  האסט דו וואס  דיר, איז וואויל  - מקום" של  בניו להנהיג ָָשזכית

קינדער, אידישע  ערציט וואס  מחנך יעדן צו  טאג יעדן הימל  אין מען זאגט "אזוי געזאגט : שלמה'קע רבי ַָָָָָהאט

זענען  עס  מער, נאך און ארבעט', הייליגע א מיט  זיך באשעפטיגן צו  געווען  זוכה האסט דו  וואס  דיר, איז ַַַָָָ'וואויל 

טאג'... א מאל 'צוויי דאס זיי מ 'זאגט  אז  זוכה זענען וואס  מחנכים ַַָָָָָָדא

שלמה 'קע רבי  הרה"ק פון ווערטער הייליגע די פון טיפקייט  די פארשטיין און קדושים', 'בסוד שטיין צו השגחה קיין נישט  מיר האבן  ַַָ(אוודאי

צולי  חיזוק, מער האבן דארף וואס מחנם  דעם צו  איז כוונה די אז מעגליך, ס'איז אבער אריבער זי"ע, גייט  ער  וואס שוועריגקייטן פארשידענע  די ב ַַַַָָָָ

קינדער) די זיין מחנך  ביים אופן טאג -טעגליכן א .אויף  ַָ

טאטע יעדער נאר מלמדים, די לגבי  נאר נישט געווארן געזאגט איז דאס אז צולייגן, מיר  ווילן זייט, אונזער  ַַָָָָָפון

דו וואס  דיר , איז  וואויל  הימל : אין אויס רופט  וואס קול ', 'בת זעלבן צום טאג יעדן זוכה אויך  איז  קינדער, ָָָפון

אבער קומט  דאס קינדער. זיינע  מחנך אויך  דאך איז ער ווייל  ארבעט , הייליגע  אזא טוהן צו געווען זוכה  ַַַָָָָהאסט 

חלילה פארנאכלעסיגט ער ווען  נישט - וועג ערליכן אויפ 'ן טאקע  זיי פירט  ער אז  למעשה", קודם  "תנאי א ַַַַַמיט

פליכט . הייליגע זיין

מהרי "טטו. מבי"ט )דער  פונעם זון א געווען איז פענח"(וועלכער  "צפנת ספר זיין  אין ו)שרייבט כב, פויגל(דברים דער אז , ַַ

זיך  פאר העולם. ישוב  אין עוסק  איז  ער ווען  ביישïיל , צום דארף , ער ווען נאר מענטשן צווישן  זיך ַַָדרייט

אין  קומען פויגל  דער דארף קינדער , זיינע  ערציען צו כדי נאר  מדבריות, און בערג די אין פויגל  דער וואוינט ַַָאליין,

דערווייטערט עס  כאטש אז  נאטור , זיין אין אריינגעגעבן האט  אויבערשטער דער  מענטשן. וואוינען עס וואו ישוב ַַַַָָא

הויך, גאר ארויף עס  פליט פויגל  צום זיך מ 'דערנענטערט ווען און מענטשן, פון נעצן די פון מעגליך ווייט ווי ַָזיך

צום זיך דערנענטערן מענטשן ווען אויך זיי. אויף  זיך בוקט  זי און זיצן דארט  זי טוט קינדער אירע  פאר  ַָָאבער

ווייל באשעפער, זיין פון באפעל  דעם זיין צו מקיים כדי  נפש  מסירות האט  עס  און שווייגט, און עס  זיצט ַַָפויגל ,

עכ "ל . נאטור, זיין אין אריינגעגעבן אויבערשטער דער האט ַַַָאזוי

פאר  נפש  מסירות האבן צו  גרייט  איז פויגל  א דאך מה זאגן, מען בן קען וחומר, קל א דאך איז קינדער, זיינע ַַַָָָָ

זארגן  און קינדער, אונזערע  פאר נפש מסירות האבן צו  מחויב זענען מענטשן, מיר , ווייט ווי וחומר , קל של  ַָָבנו

טירדות  די מיט  און ובנפש, בגוף  שוועריגקייטן אלע  מיט  רעכענען צו זיך  אן זיין, צו דארף עס  ווי חינוך זייער ַַָפאר

ïרנסה ... פון

פון  הצלחה  די פאר יסוד  ערשטער דער  אז 'כלים ', פארשאלטענע די לגבי געווארן געזאגט  מער  נאך  איז  ַַַָָָָָדאס 

אפילו און פייערן, פרעמדע  און ïירצה יעדע פאר פארמאכט און אïגעהיטן זיין זאל  הויז  דאס  אז  איז, קינדער ַַַַָָָדי

זיי  דארף ער  אז  איהם זיך דאכט עס אדער רח "ל, דערפון אïצורייסן  זיך מענטש  דעם פאר  'שווער ' ס'איז  ַַַַָָאויב

נישט זאלן זיי קינדער , זיינע  אויף דערבארימען צו זיך הארץ זיין 'עפענען' אוודאי דאך ער וועט  האבן, שטארק  ַַַַָָָָגאר 

'כלי'... די פארמאכן אוודאי וועט  ער און  ח"ו, תחתיות שאול אין ַַַַָאראïנידערן

'כלים' די האבן מ'דארף אז פרנסה ', 'צרכי פון תירוץ  וואקלדיגן דעם פון היטן שטארק  גאר אויך זיך  ַַַַַָָמ 'דארף 

ïסוק  אויפ 'ן געזאגט  האט  זי"ע, משה" "ישועות בעל  הרה "ק  רבי, וויזשניצער דער  ווי ïרנסה, י)פאר כב , (בראשית ַָָ

מענטש פאר 'ן ïרנסה  ברענגט און עסן צו  גיט  וואס  זאך יעדע מיינט  "מאכלת" בנו". את לשחוט המאכלת את ַַָ"ויקח 

לעבן צום דארף ער דארט )וויפיל  רש"י, מורה-היתר(זעה  זיך זענען וואס  מענטשן די אויף זיין מרמז ïסוק דער קומט  . ַָָ

ïסוק, דער דעם אויף  זאגט  געזינד, הויז זיין  פאר  עסן צו געבן צו  "מאכלת", פאר'ן  עס  דארפן זיי אז  "ïרנסה", ַַַַַָפאר

ïרנסה ... זיין פאר קינד אייגן זיין חלילה "אï'שחט'ן" טוט ער  בנו", את לשחוט המאכלת את  ַָ"ויקח
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èøòåå ñò ,èìòåå øòã óéåà èîå÷ ãðé÷ ñàã ïòåå óëéú¨

íäéà ïéà ïòìöøàååðééà òèàè øòã óøàã ,ïåæ à ïøéåáòâ©©©¨

éã ïåô øòãðé÷ éã ïåô øòðééà ¯ "á÷òé" æéà øò æà©
.÷ìàô ïùéãéà ïåô ãðé÷ à æéà øò ïåà ,úåáà òâéìééä©¨

íòðåô õøàä ïéà ïòâðéøãðééøà ïåà ïòìöøàååðééà ìàæ øò¨¨©©

ïåà ,÷ìç ïééæ æéà ìéåàåå ïåà ,íäéà æéà ìéåàåå æà ,ãðé÷©

ïòåå íäéà øàô æéà ñò úåáéùç ïåà äéëæ àøàô ñàåå¨©©©

ïöðàâ ï'èéî øòôòùàá ïåô ïåöø íòã ïäåè ïò÷ øò©©

õøàäיז,ãðé÷ ïééæ èéî ïäåè éåæà èòåå òèàè øòã áéåà . ©©©

èòåå ãðé÷ ñàã ,"çøôå õéöé" æà ïééæ äëåæ øò èòåå©¨

ïסוק  אויפ 'ן ספרים  די זאגן כ)ענליך מג, ח"ו(בראשית ירידה  די פון אנהייב דער אוכל". לשבר  בתחילה ירדנו  "ירוד  ָָ

בתחילה ") ירדנו "לשבו("ירוד זאגט מענטש  דער ווען איז זיין , אויסצוהאלטן ïרנסה  האבן דאך דארף ער אוכל", ר ַַָָָ

ח"ו)מש ïחה... הויז גאנצן פון  ירידה די סיי און אליין , מענטש פאר'ן סיי ירידות, ביידע כולל זענען ירדנו" "ירוד ווערטער  די .(און ַַ

אמאל זצ"ל , זאנענפעלד  חיים יוסף  רבי הגאון ירושלים , פון רב דער  איז  ירושלים, אין יארן  אמאליגע די ַַָָָָאין

"מה געשריגן, מלמד דער האט סיבה. געוויסע  א צוליב ארבעט , דער פון מלמד א אïצוזאגן  געצוואונגען ַַַָָָגעווען

שארף: געענטפערט איהם חיים  יוסף  רבי האט עסן... געזינד, הויז  מיין און איך  וועל  וואס  מעתה"... ַָָנאכל 

ח"ו?... קינדער 'אויפעסן' ענדערש  ווילסטו  -

ïסוק טז. דער  זאגט נח, ט )וועגן ו , ארט,(בראשית אנדער אן אויף  אבער בדורותיו", היה תמים צדיק  איש  "נח ַַָָָ

נח  ïרשת אין דארט  א)ווייטער נישט(ז, שטייט  דארט  און הזה ", בדור לפני צדיק  ראיתי אותך "כי נאר  שטייט  ָָָ

"תמים " ווארט יח :)דאס עירובין מסכת אין שוין  דאס פרעגט  גמרא .(די ָָ

זי"ע חיד"א הייליגער  דער  דעם אויף ז)ברענגט אות נח, פ' דוד", דער("פני זי"ע, יוסף " "בית הייליגן פון נאמען ָאין

זאגט  ïסוק דער  [ווי "צדיק " אנגערופן ווערט  בקדושה , ïא זיך היט וואס  כה )מענטש י, עולם"].(משלי יסוד  "וצדיק ָָָ

שלימה באמונה  גלייבט וואס  מענטש  דער ווערטווידער, זרה, עבודה  די ïא לייקנט  ער  און אויבערשטען  דעם  אין ָָ

זאגט  ïסוק דער ווי אזוי "תמים ", י-ג)אנגערופן יח , מעונן (דברים קסמים קוסם באש , ובתו בנו  מעביר  בך ימצא "לא ַָָ

אלוקיך ". ה ' עם  תהיה תמים וגו', ומכשף ומנחש 

רח "ל זיין ïוגם דורך  געזינדיגט  האט  וואס המבול דור אינעם סיי געלעבט  דאך האט נח יוסף", "בית דער  ָָָָָזאגט

עבודה געדינט האבן זיי וואס דעם אין באשטאנען איז  חטא זייער וואס  הפלגה , דור אינעם  אויך און קדושה, די ַַָָָאין

געהאט האט  נח  אז  אויס קומט חלילה, כביכול  אויבערשטען מיט'ן האלטן מלחמה געוואלט  אפילו האבן און ַַַַָָָזרה ,

"צדיק" פון מעלה די סיי מעלות, הייליג)ביידע  געהאלטן זיך האט  "תמים"(ער  פון  מעלה  די סיי און נכשל , נישט  איז  (ער ַָ

זרה ) עבודה  דינען צו  הפלגה , דור פון  חטא מיט'ן ח "ו שטייטגעווארן נח , פון שבח די דערציילן קומט ïסוק דער ווען דעריבער, . ָ

ער איז "דורות ", זיינע אלע  פון במשך און יארן, זיינע  אלע  ווייל  בדורותיו", היה תמים צדיק  איש  "נח ïסוק  ַַָאין

דור פונעם  צייט די אין "תמים", אלס  סיי און המבול , דור פונעם צייט די  אין  "צדיק" אלס  סיי געווארן, ַַָגעלויבט

האט ער  און מבול , דעם געברענגט האט ער איידער נח 'ן מיט גערעדט האט  אויבערשטער  דער ווען אבער  ָָָָהפלגה .

אין  ווייל  הזה ", בדור לפני צדיק  ראיתי  אותך "כי געזאגט : איהם ער האט תיבה , די אין אריינצוגיין באפוילן ַַָָאיהם

דור המבול)יענעם  דור א (דער און "צדיק " א געווען איז ער  וואס  פאקט דער געווען  נח  פון מעלה הויïט די ַַַָאיז

קדוש .

פון  געביט  אויפ 'ן מומחה" "יחיד א שליט "א, מחנכים גרויסע די פון  איינע  דעם אויף  געזאגט האט טיפער, ַָָָנאך

טומאה די ווען דור שרעקליכן אזא אין ווייל  "תמים ", א אלס געלויבט  נישט נח ווערט המבול  דור ביים  אז ַַַַַחינוך,

ט רח"ל , וועלט די פארשוועמען צו דראט  און ווינקלען אלע  אין די בושעוועט  נאר "תמים", א זיין נישט  מען אר  ַַַָָָ

אונזער אויף לאקערן וואס סכנות די זענען עס  וואס  זעהן צו אויג אן האלטן כסדר דארפן מחנכים  און  ַַַָָָעלטערן

תלמידים, די און קינדער די ביי פאר קומט  עס  וואס וויסן גוט מ'דארף אïהיטן . זיך מ 'דארף  וואס  פון און ַַָָָָטיר,

די  "פארמאכט" וואס  דעם פאר איז  וויי און אך זיך. חבר'ן זיי וועמען מיט און טאג, פונעם במשך טוהן זיי ַַַָָָוואס

שוין  זענען ליידער  ארדענונג... אין  זענען בית בני זיינע  און ער אז  גלויבנדיג "תמימות", אין איין זיך הילט  און ַָאויגן

מש ïחות... שענסטע  און בעסטע  די ביי אפילו רח"ל , ברוחניות קרבנות אסאך  ַַַַגעפאלן

מיטיז. אז  דערציילט, זצ"ל , יפה  דוב רבי הגה "צ משגיח דעם  פון איידים אן  שליט"א, אבר יונתן רבי הגאון ַַהרב

"ïסוקי  געדאוונט  אינדערפרי, שבת אמאל  ער  האט חתונה, די  נאך יונגערמאן א געווען איז ער ווען צוריק , ַַַַָָָָיארן

זעקס אדער  פינף  פון עלטער אין קינדער, צוויי זענען דאווענען, אינמיטן שול . א פון צימער זייטיגן א אין ַַַָדזמרה",
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"לערנען" אנגעהויבן האבן און ספרים-שאנק , די פון גמרות ארויסגענומען האבן זיי צימער. אין  אריינגעקומען ַַַָָָָיאר ,

צו אוודאי און אות, צורת א אפילו געוואוסט  נישט  נאך עלטער, יונגען זייער  צוליב  האבן, זיי  כאטש און ַַַַָָָצוזאמען.

האט יונתן רבי און אינווייניג, לערנען זיי ווי גלייך געמאכט  זיך זיי האבן  גמרא, די אין לשון ארמ 'יש דאס ַָָָלייענען

"געענטפערט ": האט  צווייטער דער און  אסור"... אסור , "אסור, גמרא-ניגון, א מיט זאגט יונגל  איין ווי ַָָגעהערט 

דער און אסור... אסור, אסור , דאך ס 'איז  אבער  געזאגט, ווידעראמאל קינד דאס  האט  אסור"... אסור, ָָָָָָ"אסור ,

אסור "... אסור , אסור , ס'איז  "יא, געענטפערט : ווייטער  האט יונגל  ָָצווייטער 

משגיח דער שווער , זיין פון הויז  אין סעודה שבת'דיגע די עסן געקומען איז אבר יונתן רבי ווען דאווענען, ַָנאכ 'ן

דוב רבי איז  שול ... אין יונגלעך צוויי די צווישן ומתן " "משא גאנצן דעם  דערציילט איהם ער  האט יפה, דוב  ַָרבי

אין  אריבערגיין וויל איך  קינדער ? די זענען ווער מיר  "זאג "קאך": א מיט געזאגט האט און אויפגעציטערט, ַַָָָָָגעווארן

בארואיגן  ïרובירט האבן בית בני די קידוש ". מאכן כ 'וועל  איידער נאך עלטערן, זייערע  מיט רעדן צו הייזער, ַַָָזייערע

זיין  בהלה די וועט  יעצט , גיין וועט ער  אויב אז געזאגט, איהם האט רעביצין די ביז  ערפאלג, אן אבער משגיח, ַָָָָָדעם

נאכמיטאג. שבת ש ïעטער, ביז עלטערן די צו  רעדן  מיט 'ן צוצואווארטן  געווען מסכים ער  האט  סוף  צום גרעסער ... ַָָָָנאך

אזוי  געווארן ער איז  וואס  הרעש ", כל "מה שווער, זיין געפרעגט  יונתן רבי האט המזון , ברכת בענטשן ַָָָָנאכ 'ן

געענטפערט: דוב רבי האט געזאגט. דא האבן קינדער צוויי די וואס דעם  פון ָָָָָאויפגערודערט 

אסור, 'אסור , נאר איז  תורה, דער אין שטייט וואס אלעס אז  עלטערן  זיינע פון הויז  אין הערט וואס  קינד א -ַַַָָָ

אריינגעבן  מ 'דארף  רח "ל... רעה  לתרבות  סוף צום  ארויסגיין חלילה וועט  ער אז פארזיכערט ווי כמעט איז  ַַַַַאסור',

די  אין אריינדרינגען און רב', ומפז  מזהב 'נחמדים  זענען  זיי אז מצוות, און תורה די פון זיסקייט די  קינדער די ַַאין

דער ס 'איז גליקליך ווי ירושתנו '. יפה ומה גורלינו, נעים ומה  חלקינו, טוב מה 'אשרינו אז געדאנק דעם  ַַקינדער 

זוכה וועלן צו משיכה  און השתוקקות א באקומען אליין זיך פון  וועלן זיי ביז  הבורא, רצון דעם טוט וואס  ַַַָמענטש 

ס 'איז שווער ווי הרגשה א קינדער די אין אריינגעבן  נישט טארן מיר באשעפער. פון מצוות די  זיין צו מקיים ַַַָזיין

ומצוות. תורה  שומר א זיין  ַצו 

הערן  געוואלט  נישט האט טאטע  יענער אז געווען, איז  סוף דער  אז  מעשה, די אויס  פירט  אבר יונתן רבי ַַַָָהרב

פון  אראïגעווארפן האבן און געווארן, קאליע שïעטער  קינדער  ביידע זענען ליידער, און איהם, צו מ 'רעדט ַַָָָָָוואס

ומצוות. תורה  עול  דעם זיך

אלעס אז  זאגן צו  אופן , אזא אויף  קינדער די ערציען זיי אז עלטערן די ביי טרעפן אמאל זיך קען עס  ַַַַַַָָריכטיג,

האט אויבערשטער דער  וואס  עïעס  טוהן וועלן זיי אז מורא די זיי אין ברענט עס ווייל  אסור ", אסור , "אסור , ַָָאיז 

דעם און מצוה, א זיין מקיים  ביים  שמחה  גרויסע זייער ארויסצואווייזן נישט  אבער פארשטייען זיי געהייסן. ַַַָנישט

תורה הייליגע  די לערנען און זיצן זיי ווען אדער מצוה , א אין שïירן זיי וואס  פארגעניגן אירעוואונדערליכן וואס  , ַַָָָ

צופים". ונופת מדבש  "מתוקים זענען ווערטער 

מעגליך  נישט  איז  זייט , איין פון וואס סייגים, און גדרים די פון ענין דעם  ביי זיך פאדערט  זהירות דאïלטע  ַָָָא

טבע די איז זייט , אנדערער דער פון אבער דור, היינטיגן  אין סïעציעל  זיי, אן שטוב אידישע ערליכע  אן  בויען ַַָָצו 

דארף ער אז  מיינט  ער און הארץ, אין  קעגנערשאפט א גורם "הכרח " דער איז  פאלן , מערסטע אין אז מענטש ַַַַַַַפון

די  פאר געבן צו פארשטיין אזוי  ווי וויסן דארפן מיר געמאכט... איהם  מ'האט וואס  גדר דעם אויפצורייסן ַַַַַַָָרעאגירן

אוועק מ 'שטעלט  וואס וואך די ווי אזוי ïונקט זיי , פאר טובה א נאר איז אלעס  דאס אז  תלמידים , די און ַַַַַַַָָָקינדער 

דאס וועלן קינדער די ווען דערצו. צורירן נישט  זאלן הענט' 'פרעמדע  אז  זילבער און גאלד פון אוצרות היטן ַָָָצו 

וועלן  זיי און סייגים און גדרים די מיט  פרייען זיך וועלן זיי  אדרבה, און אïצושאצן, עס וויסן זיי וועלן ַַַָפארשטיין,

נישט זיי וועלן  דאן און סייגים , און  גדרים די אין "געשיצט" ש ïירן זיך וועלן  אליין זיי  אדרבה , האבן. ליב ַַָעס

ח"ו . קדושה פון מויערן די אויפצורייסן ïרובירן

ה '", בדרכי לבו "ויגבה פון אופן אן אויף  דערהויבנקייט , פון געפיל  א קינדער  די אין איינפלאנצן מיר דארפן ַַַַאויך

צו זיי פאר ïאסיג נישט  איז  קינדער, אידישע  ערליכע  און הייליגע  אלס  ווערד  זייער לויט  אז פארשטיין זאלן ַַַַַָזיי

רח "ל . טומאות גוי'שע די פון  "שמוץ " מיט'ן זיך  ַפארשמירן

עלטערן  די פון  חיוב  דעם און  זכות דעם וועגן זיין  צו מעורר וויכטיג אוודאי איז  הבנים , חינוך וועגן ַרעדנדיג

סעודות, שבת'דיגע  די ביי מ 'זיצט  ווען השם, עבודת פון זיסקייט  די און ה', אהבת קינדער  די אין ָאיינצואווארצלען

צדיקים . סי ïורי און  זמירות קינדער  די מיט  זינגען דורך
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...øòøòååù ìéô æéà ,ïñ÷àååòâôéåà ïéåù ïòðòæ©

זוועהילער שלמה 'קה  רבי הרה "ק  רבי'ן, גרויסן זיין פון נאמען אין נאכגעזאגט  האט זצ "ל ראטה  אליהו  רבי ָָָָָהרה"צ

וואכן -טעג", די אין גמרא בלאט הונדערט פינף ווי אזוי ווערד איז  שבת, מ 'לערנט וואס גמרא בלאט "א אז ַַַַַָָזי"ע ,

אינדערוואכן תהלים  קאïיטלעך הונדערט פינף  ווי אזוי ווערט  שבת, אין קאïיטל איין  איז זעלבע דאס  (געברענגט און ַַַָָ

שג) ע' היה ", חסיד "איש ספר .אין

די  מיט  צוזאמען  קודש שבת אין ותשבחות  שירות פון שעה  איין אויך איז  דעם, לויט אז  צוגעבן, מיר  ַַווילן

עבודה ... זעלבע  די מיט  וואכן-טעג די אין שעה 500 ווי אזוי ווערד ַָקינדער ,

גמראיח . דער  אין געפינען עט :)מיר  יבמות צו: מקריב(פסחים  מ'קען אז  געהערט  האב איך געזאגט, האט יהושע  ַָָָרבי

ïסח קרבן פון "תמורה" א בהמה )זיין אנדערע אן  מיט אויסגעטוישט עס מ'האט  אז(אויב  געהערט אויך האב איך אבער , ַַַַָָָ

רש "י, זאגט  דערפון. ïירוש  דעם נישט  ווייס  איך  און  - לפרש" לי  "ואין מקריב , נישט  מען  איז  ïסח פון  "תמורה" ָדי

איז . דערפון כוונה  די וואס  פארגעסן האב איך זאגט, יהושע  רבי שכחתי". - לפרש  לי ואין מרבותי, ַָָָ"שמעתי

זי"ע מנחם" "ïני בעל  הרה"ק  רבי, גערער דער דעם אויף זצ "ל,זאגט  קניבסקי חיים  רבי  גאון  דער  אויך  שרייבט אזוי (און ַָ

וילך) פ' שיחה ", "דרך  ספר אין ירושלמי געברענגט  אין דערציילט  ווערט  עס ווייל  איז , ווערטער יהושע'ס  רבי פון כוונה די ַאז 

ה"ו) פ"א, כדי (יבמות הנדרש, בית אין בעטל  זיין מיט ברענגען איהם פלעגט חנניה  בן יהושע רבי פון מאמע  די ַאז

- "שמעתי" יהושע, רבי פון  ווערטער  די פון כוונה די  איז  דאס  תורה '. דברי מיט אנקלעבן זיך  'זאלן אויערן ָָָזיינע 

- לפרש " יודע  "ואיני בעטל ... אין געלעגן כ 'בין און קינד קליין א געווען בין איך ווען דעמאלס געהערט  האב ַָָאיך

האב איך געזאגט . מ 'האט וואס פארשטאנען געהעריג נישט האב איך און קליין, גאר געווען נאך דאך בין איך ַַָָָָָָָָווייל 

א  דארט מ'האט וואס געהערט תנא נאר הייליגער דער וואס תורה  דברי די אז  דעם , פון מיר זעהען יבערגעזאגט... ַָָָָָָ

הייליגן  זיין אין געווארן איינגעקריצט זענען קינדער-בעטל , אין ליגנדיג קינד קליין א אלס  געהערט  האט  יהושע ַַָָרבי

ושנים . ימים  לאורך  לעבן, גאנצן  אויפ 'ן הארץ  און ַַמח

ברענגט זצ"ל געשטעטענר  נתן רבי גאון שי"ד)דער  ע' ח"א , עמרם", בן "דברי ספר זיין "ירא (אין דער קרוב , א זיינס  ַַאז

פאטער, זיין האט געווארן געבוירן איז  ער ווען אז  דערציילט, איהם האט ז "ל , קאïל  אליקים  רבי ה'" לדבר ַָָָָוחרד

זכר, בן א זיין וועט  ווערן געבוירן וועט  וואס  קינד דאס אויב אז הייבאם, די  צו  געזאגט הי"ד , ז"ל  עמרם ר' ַַַָָָהרה "ח

ער ווען און ווארט , א אפילו צימער אין רעדן נישט זי נתן)זאל  האט(רבי טאטע זיין און געווארן, געבוירן איז ַַַָָָָ

קול , אויפ'ן הויך גמרא לערנען אנגעהויבן ער האט  יונגל, א געווארן געבוירן איז  עס  אז  צימער צווייטן אין ַַָָָגעהערט 

תורה... פון קול  דער זיין זאל וועלט, דער  אויף  קומענדיג הערן וועט קינד דאס  וואס  קול  ערשטער  דער  (ממילא,כדי ָָָ

זצ "ל...) געשטעטנער נתן  רבי הרב  ווי אזוי  בתורה  גדול א זון א צו געווען זוכה האט  עמרם  רבי  אז וואונדער, קיין  נישט שוין  דאך  .איז ַַַַָָ

זאגן חז "ל  וואס ספרים  די טייטשן זה, מב .)מענין זיין (סוכה  דארף רעדן, שוין קען וואס  קינד , קליין א קטן, א אז ַַַַָָָ

וועלט, דער אויף רעדן אנהייבן באלד זאל  קינד דאס כדי איז , דערפון טעם  דער תורה . איהם מיט לערנען ַַָָָטאטע 

אנהייב . נאכ 'ן הייסט , דאס  "ïקא" נאכ'ן גייט  אלעס - רישא" בתר נגרר  "הכל  תורה. ַָָָָָדברי

לאסיט. אין באזוך  א ביי  איז ער אז  זי"ע , מלעלוב אדמו"ר  אבי כ "ק פון געהערט  איך האב מעשה , מורא'דיגע  ַַַַָָא

געווען  איז  רעביצין וועמענ'ס  זצ"ל , אדלער אלעזר  רבי הרה "צ ש "ב פון הויז  אין איינגעשטאנען ַַַאנדזשעלעס,

אייניקל  טאכטער)אן א פון טאכטער  זי"ע .(די זוועהילער שלמה 'קע  רבי הרה"ק  פון ַַָָ
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êéåàøòãðé÷ òâðåé éã ñàååøàô íòè à ïâàæ ïòî ïò÷¨©©¨

éåå éåæà è÷ðåt ìééåå ,ïìééô åö ïëéìâòâåö ïøòåå©

ìàæ øò ,ìéö ïéà ïôòøè ìéåå ñàåå øòðééàèùéð ¨¨

æéà ,ìéö ïééæ ïéà "ïãðàì" ìàæ øò øàð ,ïòéìô÷òååà©¨¨©

øòñòøâ ïòðòæ ,ìéö ïééæ åö ïééèù èòåå øò øòèðòð ñàåå¨
êéìè÷ðåt ïôòøèåöåö ïæééååàá ò÷àè ìàæ øò æà ïñðàù éã©©¨©©

,ñðèééååøòãðåô ïééèù èòåå øò áéåà øòáà .ìéö ïééæ ïéà¨

ïéà ìééô ï'èéî ïôòøè åö øòøòååù ìéô ïééæ íäéà èòåå
áéåà :øòãðé÷ òâðåé éã èéî æéà òáìòæ ñàã .ìéö¨

íåøà ééæ èîòð'î ,èñééä ñàã ,ééæ åö èðàð èééèù'î¨¨©

ééæ øòâðéøâ ìéô æéà ,èôàùáéì òîéøàåå à èéî©©©

øòã áéåà øòáà .âòåå ïëéìøò ï'ôéåà ïøéôåöôéåøà©¨

øàô øòøòååù ìéô êàã æéà ,èééåå èééèù øòñéù¯ïìééô¨©

ìéö ïéà ïôòøè åö íäéàכ.

טאכטער זיין אויב געפירט זיך וואלט  ער אזוי  ווי זצ"ל, אאמו "ר כ"ק געפרעגט אדלער רעביצין האט ַַָָָָאיינמאל 

טעאטער ... אין גיין צו געלט  איהם  פון געבעטן ַָוואלט 

איר פון געווארן צעטומלט אביסל איז און ערשטוינט געווען איז  זצ"ל  אאמו"ר  כ "ק  אז  ַַַָזעלבסט-פארשטענדליך,

איז זי ווען ת"ש, יאר  אין בערך אז דערציילט, רעביצין די האט  געענטפערט. גארנישט  איר האט  ער  און ַַָָָָפראגע ,

רוח "אין וואס  ערטער אנדערע  אין און טעאטער  אין געגאנגען חבר'טעס  אירע  זענען מיידל , יונג א געווען ַַַַָָנאך 

מהם " נוחה ווינטן חכמים די נאך געווארן נאכגעשלעïט  איז יוגנט די  ווען  אידן, ערליכע פאר זמנים שווערע געווען ליידער זענען  ַָָָָ(דעמאלס

רח "ל) גאסן  די  אויף געבושעוועט  דעמאלס האט  וואס  הפקרות שלמה'קעפון  רבי הרה"ק  זיידן, גרויסן איר צו געוואנדן זיך זי האט  . ַָָָָָ

ארט ... אזא אין  אריינגיין קענען זאל  זי ïרוטות, עטליכע  געבן איר זאל  ער  ביטע , א מיט  ַַַַָָָזי"ע ,

געשטאנען  שוין איז זי ווען אבער געבעטן, האט זי וואס געלט דאס געגעבן ארט אויפ 'ן איר האט שלמה 'קע  ַָָָָָָרבי

דעם געגעבן באלד דיר האב איך אז  געזעהן דאך  האסט  "דו נאכגעשריגן, איר שלמה 'קע  רבי האט  טיר , דער ַַָָָָָביי

וועסט דו אויב בלוט טריפט עס און צעריסן איז  הארץ  מיין אז  זאלסטו, וויסן אבער געבעטן , האסט  דו וואס  ַַָָָָסכום

זי  האט  שלמה'קע, רבי זיידן הייליגן פונעם הלב' מן היוצאים 'דברים די געהערט האט קינד דאס  ווען גיין"... ַָָָאהין

געווען  ס 'איז גרויס  ווי געשילדערט האט זי אהינגיין. נישט  קיינמאל וועט  זי אז  קאטעגאריש, דערקלערט ארט  ַַַָָָָאויפ'ן

ארויסגעוו דעמאלס  איר האט זיידע דער  וויבאלד אבער נסיון, דער איר  זי פאר  האט ליבשאפט , שטארקע אזא יזן ַַַַַַַָָָָ

און  וועג איר ענדערן זאל  זי אז געווען גורם האט דאס  און חלילה , טוהן צו  וויי איהם ערלויבן געקענט  נישט ַָָָזיך

ארט . טריפה'נעם אזא אין אריינטרעטן נישט  ַַַָָקיינמאל

מעשה  אזא פון אïצולערנען זיך  למעשה ", "הלכה דא נישט  רעדן מיר  כאטש עס און וואס וויסן נישט דאך מ 'קען  (ווייל ַַָָָָָ

געוואוסט  האט שלמה'קע, רבי ווי אזוי  אלוקים' 'איש אן נאר צוועק ... אזא אויף  געלט קינד פאר'ן געבן צו  אקט , אזא פון  קאנסעקווענץ  דער זיין ַַַַַַַַָָָקען

חכם") "הוראת א שריט , אזא אויף מ'דארף און האנדלען , צו אויבווי אז כלל, וויכטיגן א מעשה  די פון לערנען קענען מיר אבער  , ַַַַַַַָ

אין  גליקן' 'זוכן  גיין נישט זיי וועלן עלטערן, די מצד ווארימקייט א אינדערהיים ש ïירן און זעהן וועלן קינדער ַַדי

ערטער ... ַאנדערע

אויפ'ן כ. ערציען זיי און קינדער די אויף  זיין משïיע נישט מען קען כעס , מיט אז זעלבסט-פארשטענדליך, ַַס 'איז

הישר . דרך

ïסוק  אויפ 'ן ספרים  די זאגן א)אזוי כא, אליהם".(ויקרא ואמרת אהרן בני הכהנים אל  אמור  משה אל  ה' "ויאמר  ַָ

טאקע פרעגט  זצ"ל, פיינשטיין משה רבי  גאון דער "אמירה". פון  לשון א מאל  דריי דא זאגט ïסוק ספר דער (אין ַַָָָ

משה ") אין "דרש ערטער רוב אין ווי אזוי משה", אל  ה' "וידבר ïסוק  אין דא נישט שטייט  פארוואס  שטארקער, ַַַָָָנאך

תורה יא.)דער  .(מכות

"להזהיר חז "ל , פון ווערטער די ברענגט ז "ל  רש "י ווי הבנים, חינוך  וועגן דא רעדט  ïסוק  דער ווייל  תירוץ , דער ָאיז 

שארפעג  העלפן  נישט וועט פעלער, רוב אין אז  הבנים , חינוך אין כלל  גרויסער  א איז  דאס און הקטנים", על  ַַַָדולים

"דיבור" פון לשון א נישט שטייט דערפאר רייד. ווייכע  רעדן מ 'דארף נאר קשה"("וידבר ")רייד, "לשון א איז וואס  , ַַַַָָ

ישראל") לבני ותגד  יעקב לבית תאמר "כה עה "פ יתרו, פ' רכה".(רש"י  "לשון  איז וואס "אמירה", ָָנאר

געזעהן  האט  דורכגייער א און גאס, דער אויף זון זיין מיט  געגאנגען איז טאטע  א ווערטל, א זאגט וועלט ַַַַַַָָדי

זיך... בארואיג "יעקב, כסדר , איהם אויף שרייט  טאטע  דער און פירן, זיך מ 'דארף ווי נישט זיך פירט  זון  דער  ַַַווי

צוגעקומען  איז ער ווען אבער  אויגן, די אין  יענעם  ביי וואונדער ארויסגערופן האט דאס  זיך"... בארואיג ַַָָָיעקב 
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(åè"íéøåèä ìòá" øòã èâàæ ."øòð áìá äøåù÷ úìåà"¨

(èùt ïèééååö ïéà)àäúù êéøö äøåù÷ åúìåàù éðôî" :
æéà'ñ ãìàáéåå ."åëðçì åéáà ìù åùôðá äøåù÷ åùôð©

èéé÷ùéøàð ïééæ íäéà ïéà ïãðåáòâðà(ãðé÷ íòðåô)óøàã , ¨©©

ìàæ øò ,ïèàè ïééæ ïåô ùôð íåö ïãðåáòâåö ïééæ ùôð ïééæ©¨

øùéäå áåèä êøãá ïééæ êðçî íäéàכא.

הבעל"ט  יאר  נייעם  צום הכנה די פון אנהייב דער  - באב  עשר ָָחמשה

ì"æçïâàæ(úéðòú úëñî óåñ äðùî)íéáåè íéîé åéä àì" ¨

ñò ."íéøåôéëä íåéëå áàá øùò äùîçë ìàøùéì
éåå íéáåè íéîé òëìòæà ïãéà ééá ïòååòâ èùéð ïòðòæ©

èâàæ àøîâ éã ïåà ,øåtéë íåé ïåà áàá øùò äùîç¨

.ïåôøòã íòè íòã úåëéøàá èøàã¨

øòãèâàæ ò"éæ ãéâî øòöéðùæà÷ øòâéìééä,"ìàøùé úãåáò") ¨¨

(áàá å"èïåô ïîæ à æéà áàá øùò äùîç æà©©

øùò äùîç øàð ,ñàã øàð èùéð ïåà ,íéðéãä ú÷úîä¨¨¨

ïééà óéåà ¯ "íéøåtéëä íåé íò úçà àâøãá" æéà áàá
.ù"ééò ,øåtéë íåé èéî ìtàèù©

ïâòååì"æç ïâàæ áàá øùò äùîç(.àì úéðòú)ïàëî" ¨

áàá øùò äùîç ïåô ,"óéñé óéñåéã ïàî ,êìéàå
êéåà ïòðøòì åö óéñåî æéà ñàåå øòã æéà ,øòèééåå ïåà¨

,âàèééá èðøòì øò ñàåå íòã åö áàâåö ïéà ,èëàðééá©¨¨¨

ïáòì ïééæ åö ïøàé ïáòâåö íäéà ïòî èåèכב. ¨

ïåôïééæ åö óéñåî ,ïòðøòìtàøà êéæ øéî ïôøàã íòã©©¨

øòèééåå ïåà áàá øùò äùîç ïåô äøåúä ãåîéì ïéàכג,

נאך  וואונדער זיין איז  מיידל ... א גאר נאר יונגל , א נישט איז  קינד דאס  אז  באמערקט  ער  האט זיי, צו ַַַַָָָָָנענטער 

טאטע דער האט  "יעקב". נאמען מיט'ן טאכטער זיין גערופן טאטע דער האט  עïעס פארוואס  געווארן: ַַַָָָָָָגרעסער 

'אנגעשריגן' האב איך  נאמען... אייגענער מיין איז דאס  נאר יעקב , הייסט זי "נישט ענטפער : קלוגן א געזאגט , ַָָָָָָאיהם

אן  הדעת, ישוב מיט ערציען אירנצו שליטה  די  האבן קענען כ 'וועל  און בארואיגן זיך וועל  איך ווען אז  אליין, ַַַָָזיך

זיך, ס'פאסט ווי נישט  איז וואס אויפפירונג איר איבער אנשרייען איר און בייזערן כסדר זיך  זאל  איך וואס  ָָָָדעם

מוסר-רייד. מיינע  אננעמען וועט  זי און איר, ביי אויפטוהן קענען אפשר איך  ָוועל 

סדרהכא. היינטיגער  דער אין מיר לערנען חינוך ", "הלכות אין לימוד  א  י)נאך את (ד, לי הקהל  אלי, ה ' "באמור  ַָ

ïסוק קומענדיגן אין באלד  און  ילמדון". בניהם  ואת וגו' דברי את ואשמיעם ותעמדון (יא)העם "ותקרבון שטייט , ַ

מקיים וועג דער אז  מיר, לערנען ïסוקים ביידע פון "סמיכות" די פון השמים"... לב עד באש  בוער וההר ההר, ַתחת

רבי, אדער טאטע  זיין אויב נאר  איז  קינדער , זייערע מיט לערנען זאלן זיי - ילמדון" בניהם "ואת ïסוק דעם זיין ַָָָצו 

קינד  דעם פאר  "חינוך" בעסטער דער איז דאס השמים"... לב עד באש "בוער - הימל  ביז'ן  פייער א מיט  ַַָברענט 

וועג... ערליכן אויפ 'ן גיין צו

עשרכב . חמשה  פארוואס טעמים די פון  איינע  וואס  דעם פון זעהן  אויך  מען קען התורה לימוד  פון  מעלה  ַָָדי

"מערכה" די פאר העלצער  די שניידן אויפגעהערט מען האט טאג דעם אין ווייל  איז טוב, יום  א איז ַַָָבאב

זאגט  גרשום רבינו דער  און  מזבח, קכא:)אויפ 'ן העלצער(ב"ב די שניידן מיט פארנומען געווען מ'איז  ווי לאנג אזוי אז  ַַַַָ

דעם געמאכט  און אויפגעהערט  זיי האבן טאג יענעם  אבער לערנען, פון געווען מבטל  מען האט  מערכה, די ַָָָָפון

דאך  זיי זענען יעצט  ביז כאטש  און תורה . געלערנט מען האט ווייטער און יעצט פון ווייל  טוב, יום א פאר ַַָָָָטאג

זוכה איז וואס  דעם  פאר  איז  וואויל  אבער תורה , תלמוד געווען דוחה  האט  וואס  מצוה א מיט  פארנומען ַַַָָָָגעווען

דאס ... ווי שמחה גרעסערע  א דא נישט  ס'איז  תורה . לערנען ַָָצו

טאג כג. איין אדורכגעגאנגען ס'איז  וואס  איינער אז  געזאגט, האט רימנוב, פון זי"ע  מענדעלע  ר' רבי הייליגער ַַַָָָָדער

צוגיין  נישט ער זאל  טאג, יענעם  גמרא בלאט א געלערנט  נישט האט  ער און ווייטער און באב עשר חמשה ַַָָָפון 

איהם האט  עס  ווי לויט געזאגט ער  האט  הוראה  דאזיגע די נוראים. ימים די אין תפילה ' 'בעל  אלס  עמוד ַָָָָצום

ליזענסק . פון זי"ע  אלימלך ר' רבי דער  רבי, הייליגער זיין ַבאפוילן

שרייבט זי"ע סופר " "חתם בעל גאון  דער וואס  באקאנט דאך איז  עס  צוגעבן, מיר ע'("ווילן ח "ב, סופר", חתם  דרשות ַַָָ

"אך") ד"ה השנה,שנו, ראש  פאר טעג דריי צוגרייטן זיך דארף  תפילה  בעל  א אז געברענגט ווערט וואס  דעם ַַַַָאויף
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ìàæ'î æà æéà ø÷éò øòã ,"èéòîîä ãçàå ,äáøîä ãçà"©¨

èðøòìòâ èàä'î éåå øòî èééö òöøå÷ à ùèàë ïééæ óéñåî¨©¨

òãòé ìééåå ,ïéøòã ïééæ ìæìæî èùéð ìàæ'î ïåà ...èöòé æéá¨

"äôñåä" à èðëòøòâ èøòåå äôñåäכד. ©

êéåàèééö éã æéà ñò æà ,íéùåã÷ä íéøôñ éã ïâàæ¨©

ùàø åö äðëä à ñìà äáåùú èéî ïáééäåöðà̈©©

äáåèì åðéìò àáä äðùäכהøòâéìééä øòã èáééøù ñò éåå ,
ò"éæ áø øò'áåùèéãøàá("äùîçî" ä"ã ,íéèå÷éì ,"éåì úùåã÷"), ©

אזוי  גערעכנט  יחיד יעדער ווערט צייטן, היינטיגע  אבער  דורות, פריערדיגע  די אין געווארן געזאגט נאר איז  דאס ַַָָָָָאז 

תפילה' 'בעל  א ערליכעווי געווען שופר , געבלאזן האבן וואס תוקעים  די און ציבור שליחי די זענען דורות פריערדיגע די אין ווייל שרייבט , (ער ַָָָ

"אוועקגעשטעלט  זענען מיר און אבדה ", אמונה  "אנשי  איז בעוה"ר אבער געהעריג, ווי דאווענען ביים  געהאט זינען אין האבן זיי חכמים , תלמידי  און ַַַָָאידן

אליין, זיך פאר זיין  מתïלל אונז פון איינער  יעדער  דארף  - ותפילה " רינה עצמו  בעד  ישא ואחד אחד שכל אלא לנו "אין קוילן", ליידיגע אויף  ַַַָגעווארן

אונז) אויף דערבארימען זיך  זאל אויבערשטער דער אז השנה, ראש פאר טעג דריי די  אין זיין מתבונן זיך  זאל ער מען און דארף ממילא, . ַַַַָָ

צוגיין  קענען מ 'זאל  כדי התורה , לימוד  אן טאג איין אפילו אריבערגיין נישט זאל עס  אז  געבן אכטונג אוודאי ַַַַַָָָָָדאך

אמן. יאר, גוט א ïועל 'ן און והרצון, הרחמים ימי טעג, הייליגע  די אין זיין ַָמתïלל

זאלכד . ער עצה, א ירושלים, גדולי די פון זצ "ל, קרויזער  זונדל  רבי הגה"צ  פון געבעטן אמאל האט  יונגערמאן ַַַַָָָא

איהם זונדל רבי  האט  תורה . אין חיזוק אלס זיך  אויף  נעמען זאל ער  קבלה  גוטע פארא וואס זאגן ַַַָָָָאיהם

דער האט טאג...". יעדן הלימוד סדר דיין צו  מינוט  איין נאך צולייגן זאלטו הערן, מיך ווילסט דו "אויב ָָָָָגעזאגט ,

אין  מינוט, אייצלענע  איין פון הוספה  א שוין האט  חשיבות א פאר  וואס דערויף , געוואונדערט זייער זיך  ַַַַָָיונגערמאן

לעת? מעת גאנצן ַַא

רשב"ם דער און יסיף", דמוסיף "מאן באב, עשר חמשה  פון אז  דאך זאגן חז "ל  געזאגט , איהם זונדל רבי ַָָָָהאט

'מט "ו')שרייבט  ד"ה  קכא: קורצע(ב"ב דעמאלס  ווערן טעג די וויבאלד לעבן, צום  יארן צו איהם  מ 'גיט  נעכטאז  די און ר  ַַָָ

לערנען אין זיין עוסק מער ער זאל  לענגער, ביינאכט )ווערן נישט דאך  ארבעטן  מענטשן רוב פון (ווייל הוספה גאנצע די נו , . ַַַָָ

אויף און מינוט, איינצלענע  איין ווי מער  נישט דאך איז  נאכט , פריערדיגע די  צו באב עשר חמשה פון נאכט ַַָדער

לישראל טובים  ימים היו "לא אז  ווייט, אזוי אויף באב , עשר חמשה אין שמחה  גרויסע אזא מען ïראוועט ַַַַַדעם

אויף אפילו 'קבלה ' א זיך אויף  נעמען  צו כדאי נישט דען איז  צי נאר , מיר  זאג אזוי, אויב נו, באב". עשר ַַַָָכחמשה

התורה?!... לימוד פון מינוט איינצעלנע איין

שלכה . דין בית ביים בענקלעך " די "מ 'ריטשט  ווי שוין מען הערט באב עשר  חמשה פון אז  געזאגט , האבן ַָָצדיקים

פון  שוין טובה" וחתימה "כתיבה א ווינטשן צו טאקע  זיך פירן אסאך הדין. יום צום זיי מ 'גרייט און ַַַַמעלה ,

ווי  צאל  זעלבע די באטרעפט  טובה" וחתימה  "כתיבה אז  שרייבן, ספרים די וואס ידוע איז  אויך באב. עשר  ַַָָחמשה

זאל אזוי אז  כדאי דאך איז  נו, השנה, ראש  צו שוין זיך מען גרייט  הימל אין אויבן אויב און באב". עשר  ַַָָ"חמשה

מתחת"... הארץ "על - וועלט דער אויף אויך פירן אזוי זיך מען

א  חבר זיין פאר  ווינטשט איד  א מאל  וויפיל לויט  אז  זי"ע, הקדוש טוב שם  בעל דעם פון מקובל ס 'איז ַַַַָאגב,

אין  האבן מענטש דער  וועט  יושר  מליצי פיל  אזוי השנה, ראש  ביז באב עשר  חמשה פון טובה" וחתימה  ַָ"כתיבה 

מענטש אויפ 'ן זיין זכות מלמד וועלן זיי ווען השנה , ראש  עשר ,הימל  חמשה שנת שני , ראשון כרך "הבאר", קובץ אין (געברענגט

האט  וועלכער קאמארנא, פון זי"ע משה יעקב  רבי הרה "ק געהערט  עס  האט  ער וואס  לובלין, פון ז"ל ענגעלסבערג  ישראל ר ' הרה"ח  פון נאמען ַַָָָָאין

"מאור  בעל זי"ע, טשערנאבילער נחום רבי  הרה "ק זיידן זיין פון בקבלה געהאט עס האט ער  וואס  זי"ע, מגיד טריסקער הייליגן פון  געווען מקבל ַָָָעס

ז הקדוש טוב שם בעל פון  נאמען  אין  השילוני")עינים", אחיה מרבו "שריבל .י"ע, ָ

ïחד  מורא'דיגן א באב, עשר חמשה פון געזעהן שוין מען האט זי"ע, מהר"א הרה "ק רב בעלזער  הייליגן ַָביים 

יאר . גאנץ  א ווי מער קאלדרעס , דיקע  מיט צודעקן געדארפט איהם מ 'האט אז  ווייט, אזוי הדין, יום  ַַַַַַָָָפאר 'ן

מברכים שבת פון אז  געזאגט , מיר  שוועסטער מיין האט יוגנט  מיין אין געזאגט , רב בעלזער  דער האט ַָָָָָאיינמאל 

זיי  וואס  פיש, די אויב זיך , ביי געטראכט  איך האב הדין. יום  אימת פון וואסער , אין פיש  די  אפילו  ציטערן ַַַָָאלול ,

מיר, געוויס אוודאי  דאך איז ïחד , פון אזוי  ציטערן השנה, ראש אין  משïט  דעם וועגן גארנישט ַַַָָ'פארשטייען'

ציטערן  אוודאי דאך מיר  דארפן מעלה, של דין בית ביים  בענקלעך די מ 'גרייט אז  שוין ווייסן מיר  וואס ַַַָָמענטשן,

הדין... יום פונעם
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óðéô ïéà ïøàååòâ ïôàùàá êàã æéà ïåùàøä íãà æà©¨©©¨

æà ñéåà èîå÷ ,ìåìà ùãåç ïåô âàè ïèñâéöðàååö ïåà¨¨©

úøéöé íãå÷ íåé íéòáøà" éåå éåæà æéà áàá øùò äùîç©

ïôàùàá èøòåå ãðé÷ ñàã øòãééà âòè âéöøòô ¯ "ãìåä¨©©

(.á äèåñ)ïâéãðòîå÷ íòðåô áééäðà øòã æà ,ñéåà èîå÷ .©¨

äùîç ïåô âàè íòã ïéà æéà ,äáåèì åðéìò àáä øàé¨¨

.áàá øùò

éåæàò"éæ "ïéò úá" øòâéìééä øòã èâàæåà" ä"ã ,á÷ò) ©¨

("äéäå øîàé÷åñt ï'ôéåà(áé ,é íéøáã)ìàøùé äúòå"
æà ,"ïéò úá" øòã èâàæ ."êîòî ìàåù êé÷åìà 'ä äî¨©

,áàá øùò äùîç óéåà æîøî æéà "äî" èøàåå ñàã¨¨

.äðùä ùàø æéá âòè 45 àã ïòðòæ ñìàîòã ïåô ìééåå¨¨

ïåô ¯ "äî ìàøùé äúòå" :÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà¨

,äðùä ùàø øàô âòè 45 æéà ñàåå ,áàá øùò äùîç¨©

"äáäàìå äàøéì êîòî ìàåù êé÷åìà 'ä" ñìàîòã ùèàë¨¨

ùàø ïéà êéæ óéåà ïééæ øøåòî ïòðò÷ ìàæ'î éãë ,'åâå¨

äðéçá øòã ïéà ,úåáà òâéìééä éã ïåô úåëæ íòã äðùä
.÷"äìëò ,ïåöø éäé ïë ïîà ,íéîçø ïåà ãñç ïåô

éåæà÷åñt ï'ôéåà íéøôñ éã ïáééøù(àé¯è ,èë íéøáã) ©

'åâå íëé÷åìà 'ä éðôì íëìåë íåéä íéáöð íúà"

'ä úéøáá êøáòì ,êéîéî áàåù ãò êéöò áèåçî
øùò äùîç óéåà æîøî æéà ,"êéöò áèåç" ."êé÷ìà

èâàæ àøîâ éã éåå ,áàá(.àì úéðòú)âàè íòã ïéà æà ¨©¨

"äëøòî" éã øàô õìàä ï÷àä èøòäòâôéåà ïòî èàä¨©¨©

ïåà ,ùã÷îä úéá ïéà çáæî íòã óéåà øòééô íòðåô
ïòåå ,äáø àðòùåä óéåà æîøî æéà ,"êéîéî áàåù"
âòè òìà éã ïéà .çáæî ï'ôéåà øòñàåå ïñéâ èâéãðò'î©©

äðéçá à æéà ,äáø àðòùåä æéá áàá øùò äùîç ïåô©

ïòåå ,"íëé÷åìà 'ä éðôì íëìåë íåéä íéáöð íúà" ïåô
"êé÷åìà 'ä úéøáá êøáòì" æéà úéìëú øòãכו.

øéî,àìéîî ."ïîæä úà øøåòî äàéø÷ä" æà êàã ïñééåå¨©

ïòðòééì øéî ïòåå ,ïðçúàå úùøô ,úáù ïâéèðééä
ñò æéà ,äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà úåøáãä úøùò éã
ïòîòð ïìàæ øéî æà ,äøåúä úìá÷ ïåô ïîæ íòã øøåòî©¨

úåùòìå øåîùì ,äãîúäá äøåú ïòðøòì åö êéæ óéåà
.úåùãçúä à èéî ,íéé÷ìå©

øòãïééæ äëåæ ïìàæ øéî ,ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà¨¨

åîçð" ,äîçð òèìtàã à åö ïåà ,'ä úà úòãì©¨

,"éîò åîçð.ïîà ,åðéîéá äøäîá ,ìàåâ ïåéöì àáå

צוכו. זיך כוחות וואונדערליכע  מענטש  אויפ 'ן הימל  פון מש ïיע  מען איז טאג דעם אין אז  געדענקען, ַַָמ'דארף 

אויף ישראל ", "עבודת ספה "ק אין זי"ע  מגיד  קאזשניצער הייליגער דער שרייבט  עס ווי ה ', עבודת אין ַָבאנייען

ווייל טוב, יום א געווען איז  באב עשר חמשה  פארוואס  גמרא דער  אין געברענגט ווערן וואס  טעמים  די פון ַַָָאיינע 

דער זאגט  שטארבן. צו אויפגעהערט  דעמאלס  האבן המדבר דור פון מענטשן די - מדבר" מתי "כלו טאג ַָָָָיענעם

צו קומט  עס ווען "געשטארבענע" ווי  אזוי זענען וואס מענטשן  די אויף  מרמז איז  מדבר " "מתי מגיד, ַָָָקאזשניצער

הערן  מדבר" "מתי דאזיגע די ה '. עבודת אין  חיות זיי פעלט  עס  תפילה . און תורה  פון ווערטער  מויל  מיט'ן ָָ"זאגן"

החיים . רוח נייעם  א זיי באקומען דעמאלס ווייל  באב, עשר  חמשה  אין "שטארבן" צו ַַַָאויף

התורה, לימוד אין זיך מ 'שטארקט ווען  טאג דער  דאך איז  באב עשר חמשה  ווערטער , זיינע צו צולייגן  מען ַָָקען

זאגן חז "ל  מ"ז)און פ"ו , לערנען (אבות וואס  די פאר לעבן גיט -צו תורה די - לעושיה " חיים  נותנת שהיא תורה "גדולה  ַָָ

פו כח  מיט 'ן און תורה, די אין שטייט  עס  וואס  מקיים  זענען און  ממילא איר זיי  וועלן התורה , לימוד אין זיין  מרבה ן ָ

המתים '... 'תחיית צו זיין זוכה 


