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זאגטא. זי"ע  מראדז 'ימין אריה  יעקב  רבי ויצא)הרה "ק אביב', סברי,('דברי 'מובד' אנא לית מדרש, פון לשון דעם אויף ָ

באמת  אז  ער, ענטפערט 'אבידה '. פון לשון א דעם ביי שייך איז  ווי לכאורה , בטחון. מיין נישט 'פארליר' ַאיך

ארויסציען  און אויפדעקן עס  מ 'דארף נאר בטחון, און אמונה איינגעפלאנצט  טיף -טיף  הארצן, אין איד יעדן ביי ַַַַָאיז 

יעקב ווען דעריבער , אמונה. דאזיגע די פארלירן נישט  זאל ער אז  געבן אכטונג  און הארץ , זיין  פון ïנימיות די ַַַַָָפון

אויפ'ן  הויך אויסגערופן ער  האט ïנים, הסתר א מיט  הימל  פון אויס ïרובן איהם מ'טוט  אז געזעהן האט ע "ה  ַַָָאבינו

מיין  פארלירן צו זיין גורם מיר  זאלן נסיונות די אז  ערלויבן נישט וועל  איך - בריי' מן סברי  מובד אנא 'לית ַַָקול ,

אויבערשטען. דעם אין בטחון און ïשוטה  אמונה  איז, דאס וואס פארמעגן, ַָָטייערסטן

ïסוק אויפ 'ן געזאגט , האט שליט "א הדור צדיקי די פון איינע  וואס ווארט טייער א דעם  צו צושטעלן ַָָָָמ 'קען

מקץ  ïרשת יג)סוף  מד , זה(להלן את זה לסייע  הוצרכו  ולא היו, זרוע  'בעלי רש"י, זאגט חמורו', על  איש  ָ'ויעמוס 

ארויפצולאדענען  אנדערן דעם  איינער העלפן געדארפט נישט  האבן  און  מענטשן, שטארקע  געווען זענען זיי - ַַַַָָלטעון'

די  אז  הערן אונז  לאזן צו  ווען געהאט נישט  ïסוק דער האט  דען צי פארשטיין, מען דארף אייזלען. זייערע  ַַַַָָאויף

איז גע 'גנב'עט?... האט  ער אז  בנימין'ען געכאïט  מ 'האט ווען דעמאלס נאר לייט , שטארקע געווען זענען ַַַָָָָשבטים 

אין  און צער , און טרויער יעקב'ס  צוקוקנדיג און געווארן , פארקויפט איז  יוסף אז  צער פון יאר 22 נאך תירוץ, ַַָָָדער

דערנאך  און מצרים, אין איינגעזעצט  איהם האט יוסף  וואס שמעון פון צרה  די צוגעקומען אויך איז דערצו, ָָָָצוגאב 

האבן  זיי אז זיין מוז  בעכער... דעם  'גע'גנב'עט ' האט  וואס  דער אלס געווארן געכאïט איז  בנימין אז צרה א ַַַַַָָָָָנאך 

נישט איז  ער אויב  צרות אזעלכע  אין ביישטיין נישט קען מענטש א  וואס  הנפש , גבורת אויסטערלישע  אן ַַַַָגעהאט 

גייסט  אין שטארק  מענטש גאר א  וואס  הנפש גבורת די  פאר  אויסדרוק אויסערליכער אן  ווי מער  נישט איז גוף, פונעם שטארקייט  (די  ַַַַַָָ

יעדערפארמאגט ) אויס, זיי ïרובט אויבערשטער  דער וואס  יסורים  בעלי אלע פאר לימוד  א אלס דינען קען דאס . ַַַַַָָָ

זיי  וואס  כוחות גרויסע די מיט  שטארקן זיך דארפן  זיי און חיל , גיבורי זיי זענען אוודאי אז  אופן, זיין אויף ַַַַָאיינער

כוחות... דאזיגע  די 'פארלירן' צו  נישט היטן שטארק זיך דארפן און זיך, אין ַַַַָָפארמאגן

ïרשה ב. היינטיגער דער אין ïסוק  דעם טייטשט  זצ"ל , משה " "אהל בעל  הגאון רב, מאקעווער טז)דער ווען (כח, ַ

דעם פון התגלות גאנצע די ידעתי'. לא ואנכי  הזה , במקום  ה' יש 'אכן שלאף : פון אויפגעכאïט זיך האט  ַַָָיעקב

עליו', ניצב ה' 'והנה מצב, אזא אין אויך  אז  חרן, קיין געגאנגען איז ער ווען יעקב פאר  ווייזן צו געווען איז ַַַַַחלום

"אכן  געזאגט יעקב האט דעם אויף  ברכות. גוטע  אלע  צוגעזאגט  איהם האט  אויבערשטער דער און היטן, צו ַָָָָאיהם

לא  'ואנכי רחמנות, באשעפער 'ס דעם  דא זיך געפינט  עס  הרחמים . מדת פון שם דער איז הוי' וואס  הוי"ה', ַָָיש 

צרה די אין אויך ווי הימל , פון  געוויזן יעצט  איהם מ 'האט  דערפון. געוואוסט נישט בכלל האב איך און - ָָידעתי'

נישט זיך מ 'טאר  אז  איהם, נאך  קינדער זיינע  און יעקב לערנען צו געווען איז  דאס  גמורים . רחמים  באהאלטן ַַַָָָאיז 

חלילה . זיין מייאש
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ערבית תפילת דאווענען צו געווען מתקן ע "ה אבינו יעקב האט  דעם  כו :)צוליב אויב(ברכות אויך אז  ווייזן, צו כדי , ַַָ

וועלט  די ווי אויגן זיינע  אין אויס זעהט  עס  חלילה. אונטער גייט  'זון' זיין ווען מצב א דערגרייכט מענטש  איזדער  ַ

און  אויבערשטען דעם אויף פארלאזן זיך דארף ער נאר יאוש, אין אריינפאלן נישט ער טאר ח "ו, 'פינצטער' ַַַַָָָאיהם

איהם . צו זיין מתïלל 

זאגט ג. זי"ע לב' 'ייטב בעל  ג')הרה"ק  ויחלום ד"ה ïרשה (פרשתינו, אנהייב ïסוק יב)אויפ'ן  סולם(כח, והנה  'ויחלום ָָ

מענטש דער אז  דאך ווייסן מיר בו'. ויורדים  עולים  אלקים מלאכי והנה השמימה , מגיע  וראשו ארצה  ַָמוצב

עס אז  מענטש  פונעם  אויגן די אין אויס זעהט וואס דאס  אויך און עביד', לטב רחמנא דעביד מה  'כל  זאגן ַַָָָדארף 

שטענדיג  איז  דעם, אין גלייבט  וואס  מענטש דער  מענטש. פונעם  טובה די פאר נאר בעצם איז  ח"ו, רעה א ַַָָאיז 

לטובה '. זו 'גם  אז  ווייסט  ער  ווייל פרייליך, אויך  ער איז  ח"ו גוט נישט איהם  איז עס ווען אויך און ַבשמחה ,

ïסוק  פון כוונה די אויך איז  ד)דאס  סח, אויף(תהלים מרמז איז 'אלוקים' אלוקים'. לפני יעלצו ישמחו 'וצדיקים ָ

ווען  אלוקים ', 'לפני פון מצב א אין אויך זיך פרייען אמונה, זייער מיט  גאנץ זענען וואס  צדיקים  די און  הדין, ַַָמידת

ח"ו . הדין מידת זיי אויף קומט  עס

מעשה די געזעהן. האט ע "ה אבינו יעקב וואס  לייטער מיט'ן חלום דעם פון ענין דעם טייטשן מען קען דעם  ָָלויט 

זאגן חז"ל  וגו'. ויאמר' עליו ניצב ה ' 'והנה  אן, זיך פאנגט חלום  קרח)מיט'ן פרשת שטייט(ספרי, עס  וואו איבעראל  אז  ַַָָ

יעקב פון הארץ דאס שטארקן געוואלט האט  אויבערשטער דער  וויבאלד  און שמחה, פון לשון א עס  איז ַַַַָָָ'והנה ',

איהם ער האט לאנד, פרעמד א אין גלות אין גיין דארף ער הימלווען  פון מלאכים די ווי לייטער, דעם  געוויזן ַַַָ

אין  אז יעקב, פאר זיין מרמז געוואלט  האט אויבערשטער דער בו'. ויורדים  'עולים  - ïארא גייען און ארויף  ַַַַָָָגייען

בשמחה  שטענדיג זיי זענען ח"ו, 'יורדים' ס 'איז  ווען סיי 'עולים ', ס'איז  ווען סיי מצב, פארוואס('והנה')יעדן טעם דער .ַָ

אויבערשטער דער אז ווייסט  איד א אז  עמך', אנכי והנה וגו ' עליו' ניצב 'ה ' ווייל  איז  פרייליך, האלטן זיך קענען ַַַַזיי

פון  עליונה השגחה  א מיט איז  מענטש  מיט'ן ïאסירט  וואס אלעס  איהם, מיט  איז ער און איהם, איבער ַַַָשטייט 

פרייליך... זיין ער קען הימל ,

סדרה היינטיגער דער אין ïסוק  דעם געטייטשט  האט זי"ע, סאסוב'ער  לייב משה רבי ל)הרה "ק גם(כט , 'ויאהב ַָ

זאגט  גמרא די און בכיה , ווי גרעסער איז  שמחה, פון מעלה די מלאה'. רחל  נט .)את טרערן (ב"מ פון טויערן די אז  ַָ

געווארן פארשלאסן נישט המקדש)זענען בית חורבן נאכ'ן בכוח(אויך נישט  איז  געוויין א אז  דעם, פון משמע  איז , ַַַָָָ

צעברעכט עס  מחיצות. אלע  אויף רייסט אבער , שמחה, אפען. געבליבן זענען טויערן די נאר טויערן, די ַָָָ'אויפצוברעכן'

אייזן. פון ריגלעך און העקלעך די צעשניידט און טירן אייזערנע  ַאפילו 

אז געוויינט  דאך האט זי ווייל  בכיה , פון ענין דעם  אויף  מרמז  איז 'לאה ' לייב, משה  ר' רבי  הייליגער דער ַָָָזאגט

סדרה היינטיגער דער אין ïסוק אויפ 'ן זאגט  רש"י ווי הרשע , עשו פון חלק אין אריינפאלן נישט זאל  יז)זי (כט, ַַָָ

דער מלאה', רחל את גם 'ויאהב לערנען, אונז ïסוק דער קומט  שמחה . אויף  מרמז  איז  'רחל ' רכות'. לאה  'ועיני

שמחה ליב  האט כביכול  מ('רחל')אויבערשטער געוויין, א ווי .('לאה')ער ַָ

וועגן ד. רבי'ן זיין פאר באקלאגט זיך האט  שידוך, א מיט שווער זייער געגאנגען ס 'איז וועמען בחור , עלטערער  ַַַַַָָאן

אויס, ווייזט  עס  'ווי טאן: צובראכענעם א מיט  רבי'ן צום געזאגט  בחור דער האט  אנדערע צווישן מצב. ַַָָָָזיין

מיר'... פון פארגעסן כביכול  אויבערשטער דער געזאגט:(חלילה )האט איהם רבי דער האט  . ַָָָ

חלילה . קיינעם , פון נישט  פארגעסט ער און נישט  פארלאזט אויבערשטער דער זאגן. אזוי נישט ח"ו  מ 'טאר  -ַַַָָָ

לעבן... אין 'וועג' אייגענעם זיין האט איד  יעדער  דען, וואס  נאר באזונדער. מענטש יעדן וועגן שטענדיג טראכט ַַָָָער
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'מושב א ביי אדורכגעגאנגען זיי זענען שïאצירנדיג, שïאציר. א אויף  בחור דעם ארויסגענומען האט ער  ַַַַַַַַָדאן

דעם, אויף געוואונדערט  זייער זיך האט בחור דער זקנים '. 'מושב אינעם אריינגעגאנגען איז רבי דער און ַַָזקנים',

אריינצוגיין  זיי פאר כדאי ס'איז  אז געענטפערט , איהם  רבי דער האט  זקנים'. 'מושב  דעם אין יעצט רבי דער זוכט  ַַַָָוואס

אדער זי"ע , סופר' 'חתם בעל  גאון דעם  מעגליך נאך געדענקט וואס איד, אלטן אן באגעגענען זיי וועלן  אפשר ַַַָָָָדארט ,

ראשון'... 'כלי א פון סיïורים און עובדות הערן קענען מ'וועט און זי"ע, טוב שם  בעל הייליגן דעם גאר, ַָאפשר

איבער אדורכגעגאנגען שוין זענען טוב, שם  בעל  פונעם הסתלקות דער זינט  געוואונדערט : זיך בחור דער ַַָהאט

געלעבט?... לאנג אזוי האט  און איבערגעבליבן איז  וואס זקן א דא נאך ס 'איז אז רבי, דער קלערט  אזוי ווי יאר , 250ַַַַַָָָָָ

אדער געווארן', 'פארגעסן דא איז  איד אלטער אן אז  מעגליך, אבער דאך 'ס 'איז געענטפערט: איהם רבי דער ַַַַָָָָָָהאט

לפני  שכחה 'אין אז גלייבסטו פלוצלינג דא נאר אההה , וועלט... דער אויף  'איבערגעבליבן ' בטעות  אפשר  איז ַָָער

העלן  אינמיטן זון די אזוי  קלאר  דיר ס 'איז ווי אזוי ïונקט הימל . פון חשבון א מיט איז אלעס  און כבודך', ַַַַָכסא

דארפסטו אזוי איר, פון 'פארגעסן' מ 'האט  ווייל  וועלט  דער אויף אייביג נישט  בלייבט באשעפעניש קיין אז ַַַַַָָטאג,

חלילה זאל  עולמים כל בורא דער  אז  שייך נישט איז  ב"ה , נאך לעבן וואס  מענטשן די אויך אז פארשטיין, און ַַַָָָוויסן

זיי... פון ַ'פארגעסן'

זאגטה . מדרש י)דער פס"ח , ïרשה(ב"ר היינטיגער דער אין ïסוק יא)אויפ 'ן האט(כח , יעקב  ווען אז במקום', 'ויפגע ַָָ

געווארן  איז זון די השמש ', בא 'כי וואנט. א ווי אזוי איהם  פאר געווארן וועלט  גאנצע  די איז אדורכגיין , ַַַַַַָָָגעוואלט 

צייט . די פאר  זון, די  פון 'גלגל ' דעם  איינזינקען געמאכט  האט  אויבערשטער דער  ַַַָָפארלאשן.

און  צייט, צו צייט  פון איהם צו  קומט  וואס פריינט  גוטער קעניג'ס דעם משל , א דערויף ברענגט מדרש  ַָדער

די  אויסלעשן זאלן זיי קנעכט זיינע  פאר געזאגט  ער האט געהיים, אין איהם  מיט רעדן געוואלט האט קעניג ַָָָָָדער

דער האט  אזוי פריינט . גוטן זיין מיט געהיימניסן רעדן יעצט וויל ער ווייל  ïאלאץ, אינעם ï לעמ די און ַַַָלעכט 

באהאלטענערהייט . יעקב  מיט רעדן  קענען זאל ער כדי צייט, די פאר  אונטערגיין זאל זון די אז  מאכט ַַַַַָָאויבערשטער

אויסגעזעהן  האט  עס וואנט'. א ער 'טאïט זיך ווענדעט  ער וואו אז געזעהן האט יעקב ווען  איז , דערפון כוונה ַַַַָָדי

ארום וועלט  גאנצע די געמאכט טונקל  און זון די  פון לעכטיגקייט די 'פארלאשן' חלילה האט אויבערשטער דער ַַַַָָווי

א  נישט און פינצטערניש , א נישט  איז דא אז קלאר וויסנדיג אמונה, מיט געשטארקט  זיך יעקב האט  ארום, ַַַַַָָָאון

דייקא  און באהאלטענערהייט , איהם מיט  רעדן וויל  אויבערשטער דער ווייל  נאנטקייט, און לעכטיגקייט נאר ַַָָהסתרה,

גוטס . אלעס  איהם  אויף מש ïיע ער איז  צייט  אזא ַַַאין

דעם  אין רמז  א זאגט  זי"ע , ישראל' 'בית בעל הרה "ק רבי, גערער באוויזן דער  זיך האט  אויבערשטער דער וואס  ַַָָָ

מרכבה' 'מעשה  און מראות, ג -טליכע געזעהן האט  ער אז יחזקאל , ביי געפינען מיר ע"ה . אבינו יעקב צו חלום ַָאין

אויבערשטער דער אז  קינדער , אידישע ביי אמונה  די שטארקן געוואלט האט אויבערשטער דער ווייל  בבל, אין ַַָָדייקא

זאגט  ïסוק  דער ווי  אדרבה , נאר נישט, זיי יד)פארלאזט מג , הקדוש(ישעיה  זוהר דער  ווי און בבלה', שולחתי 'למענכם ַָָָ

באריכות ב :)זאגט  איז(ח "ב ער  ווען דווקא יעקב צו  באוויזן זיך אויבערשטער דער האט סיבה  זעלבע  די צוליב . ַָָ

געפינט ער  אז יעקב פאר ווייזן צו כדי הארמי, לבן ביי ליידן גלות זיין אנגעהויבן האט  ער  ווען חרן, קיין ַַַָָגעגאנגען

פארלאזן. נישט  קיינמאל איהם  וועט  ער און צייט, שווערע דער אין דווקא איהם מיט ַָָזיך

ïסוק  דעם אויף  געזאגט  האט  וירושלים , חוסט  גאב "ד זצ"ל , דושינסקיא צבי יוסף  רבי גאון יג)דער ה'(כח , 'והנה ָָ

'יורדים פארקערט, ïסוק אין שטיין געדארפט  וואלט  לכאורה, בו '. ויורדים עולים  אלקים  מלאכי והנה  וגו' עליו ַַָניצב

ארויפגעגאנגען  זיי זענען צוריק , וועג אויפ'ן און ערד, דער אויף אראïגעקומען  מלאכים  די זענען צוערשט  ווייל  ַַַָועולים ',

הימל ? אין

מחותנים די און חתן דער  אז  זעהענדיג און חתונה, א צו אן קומט  מענטש  א משל , בדרך דושינסקיא הרב ַַַָָזאגט

טיש  איין ביי אינאיינעם אויבן -אן)זיצן ביים דער(נישט ביי אויבן-אן, נישט זיי זיצן פארוואס  זיך: ער וואונדערט , ַָָָ

און  חתן דער ווי געזעהן האב איך און חתונה, א ביי זאל דעם אין דא געזעסן איך בין נעכטן ערשט ַַַָָ'מזרח-וואנט?
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געזא  און צעשמייכלט זיך ארומיגע  די האבן  מזרח -וואנט... דער  ביי זיצן מחותנים נארישקייטן.די  דאך רעדסט  'דו גט, ַַַָָָ

ביי  זיצט חתן דער אז  היינט, פארקערט... נישט  און זיצט, חתן דער וואו  דארט באשטימט ווערט  מזרח-וואנט ַַַַָדי

ארט . חשוב'ע א איז  דארט  זיצט, חתן דער וואו דארט  פארקערט ... נישט און מזרח-וואנט , די דא איז טיש , ַַַָָָָדעם

דארט ווייל  ארויפגיין , אן - 'עלייה ' אן ווי באצייכנט אריין הימל  אין גיין דאס ווערט  טאג יעדן  איז, נמשל ַַַַַָָָדער

ווערט דארט  פון ארויסגיין דאס פארקערט . אדער ארויף ', מען 'גייט אהין דארט  און באשעפער, דער ַַַַָָָָוואוינט 

דער אויף  דא, הויïט -חשיבות די איז עליו', ניצב ה ' 'והנה ווען  יעצט , אבער  אראïנידערן, אן - 'ירידה ' ַַָָָָאנגערופן

גייען  זיי ווען און 'עולים ', אנגערופן זיי  ווערן ערד, דער  צו הימל  פון געקומען זענען מלאכים די ווען און ָוועלט ,

שכינה . די פון ארט דעם  פון אוועקגעגאנגען דאך  זענען זיי ווייל  'יורדים', ïסוק  דער זאגט  הימל , צום ארויף  ַַַָָָצוריק

אז וויסן ער  דארף 'דערווייטערט', איז  ער  אז זיך שïירט  מענטש א ווען מאל  יעדעס  אז  מיר, לערנען דעם  ַַַַַָפון

כביכול , צייט. אזא אין איהם פון נענטערער א דא נישט  איז עס  איהם. אויף אויבערשטער  דער רוהט ַַַָָדעמאלס 

ארט . גוטן א אויף  דאך שטייט  ער  ווייל טרויעריג, זיין צו וואס  נישט האט  ער און 'הימל ', דער איז  ַָָָָָדארט

התורה  על  ש "ך 'ונה')דער  ד"ה מדרש (פרשתינו , פונעם  לשון דאס  ברענגט  ג), פס"ט , ניצב(ב"ר ה ' 'והנה  ïסוק אויפ 'ן ָ

און  איהם באשיצט  ער  און פעלד, א אויף ליגן ארימאן אן געזעהן  האט וואס  קעניג  א צו  צוגעגליכן איז עס  ַַַַַָָָעליו'.

לבן. פון און עשו פון ע "ה  אבינו יעקב אïגעהיטן אויבערשטער דער האט אזוי חיות. שלעכטע  פון ïא איהם ַָָָהיט

אז ארימאן, אן פון גרויסקייט  די אונז  לערנט  דאס ענ "י. תיבות ראשי איז עלי'ו נצ 'ב  ה' רמז , א זאגט  ש "ך ַַַַָָָדער

מ'מיינט אז  זיך פארשטייט  איהם. איבער  שטייט  ער און שטארק , גאר איהם  צו זיך דערנענטערט אויבערשטער ַָדער

הייסט זאך , געוויסע  א איינעם פעלט  עס אויב ענין, יעדן אין נאר געלט, אין 'ארים' איז  וואס איינעם  דווקא ַַָָָנישט

י  לגבי 'ארימאן' אן ענין.ער ענעם  ַַָ

זי"ע  מנחם' 'פני בעל הרה "ק זון, זיין געפרעגט  אמאל  האט  זי"ע , אמת' 'אמרי  בעל  הרה"ק  רבי, גערער (ווען דער  ַָָ

קינד) א  געווען איז יעקבער איז  -פארוואס השמימה ' מגיע  וראשו ארצה, מוצב 'סולם - לייטער  א געווען איז  עס אויב , ַַַָ

איז עס געענטפערט, מנחם', 'פני דער  קינד, דאס  האט הימל ? צום  לייטער מיט 'ן ארויפגעגאנגען נישט ע "ה  ַַָָאבינו

חלום, אין כאטש געפרעגט: ווייטער איהם  אמת', אמרי דער' פאטער, זיין האט  חלום... א ווי מער נישט  געווען ַָָָדאך

געענטפערט: מנחם ' 'פני דער האט הימל ...'. צום  ארויפגיין געדארפט ער ַַָָהאט 

ניצב ה ' 'והנה איהם. העכער דא שטייט אויבערשטער דער אז  הימל , צום ארויפצוגיין געהאט יעקב האט וואס  -ַַַָָָ

הימל?... אין זוכן צו  דעמאלס  ער האט  וואס - ָָָעליו '

זקונים בן זיין פון ענטפער  קלוגן דעם פון געהאט הנאה  שטארק  האט  אמת', 'אמרי 'ליקוטי דער ספר אין (געברענגט  ַַָ

עיי "ש) ד"ש, ע' פרשתינו, .יהודה',

און  מדריגה , נידעריגע א אויף מ 'שטייט  אז באקלאגן צו  זיך דא איז וואס  צולייגן: מיר  ווילן זייט , אונזער ַַַָָָפון

דיר, נעבן ממש שטייט אויבערשטער דער אז  וויסן, דארפסט  דו  דארט. און דאט באשעפער דעם  זוכן ַַַָָמ 'גייט

גוט . זיין  דיר  וועט עס  און  איהם, צו ווענדן זיך ַדארפסטו

שטייטו. ïרשה היינטיגער דער פון סוף נג)ביים ישפטו(לא , נחור ואלוקי אברהם 'אלוקי יעקב, צו  געזאגט האט  לבן ,ָָ

זצ"ל  לוריא מתתיהו  יצחק  רבי  הגה"ח פרעגט  אביו'. יצחק  בפחד יעקב 'וישבע אביהם'. אלוקי 'נחלי בינינו , ספר  (אין 

בסופו) דעםאמונה', דערמאנט  האט  ער וואס לבן, רשע  דעם פון כפירה  דברי די ברענגען תורה די דארף  פארוואס ,ַַָָָ

שניהם', 'וישבעו נאר שרייבן געדארפט וואלט  ïסוק דער זרה. עבודה זיין מיט צוזאמען כביכול  באשעפער  פון ַַַָָָנאמען

געשוואוירן. האבן לבן, און יעקב ביידע , ַָאז 

פון  כפירה  הערן זאל  מענטש  א אז  ïאסירט  עס  אויב אז  שרייבן, הקדושים  ספרים די  ווי לויט  תירוץ , דער ַַַַָאיז 

די  פון השïעה די מאכן צו בטל  כדי אמונה, פון ווערטער מויל פון ארויסזאגן באלד ער זאל  רשע , א פון ַַַַָָמויל 

פון  ווערטער די הערן ביים  באלד טאקע האט ע "ה , אבינו יעקב געהערט. האט  ער וואס רשע  דעם פון ַַָָָכפירה-רייד

האט הרשע  לבן וואס ווערטער  די תורה  די שרייבט דעריבער און יצחק ', אביו  'בפחד געשוואוירן תיכף  הרשע , ָָלבן

רשע . א פון מויל  פונעם  ווערטער כפירה  מ'הערט ווען פירן זיך מ 'דארף אזוי ווי לערנען צו  אונז  כדי ַַַָגעזאגט,
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אויףז . זאגט 'סתומה '. א אדער 'ïתוחה ' א מיט ïרשיות, די צווישן הפסק א דא נישט איז  ויצא, ïרשת גאנץ  ַַַַָָָאין

אמת ' 'שפת דער  תר "נ)דעם , צווישן (שנת זיין צו מתבונן זיך ארט  געבן צו  כדי געווארן געמאכט  זענען הפסקות ַָָדי

ïרשה  אנדערע  די און ïרשה ויקרא)איין ïרשת צרות,(ספרא, פיל  אזוי געליטן האט ע"ה  אבינו  יעקב ווען  דא, אבער  . ַַָָָ

די  אין ווערן שוואך מען וועט  דעם מיט ווייל זיין, צו מתבונן זיך און אïצושטעלן זיך צייט ïאסיגע די נישט  ַַָאיז 

די  פארזעצן ווייטער נאר  אïשטעלן, נישט זיך ער דארף  תקופה, שווערע א אריבער גייט מענטש דער ווען ַַַָָָאמונה .

ברכה א און טובה א איז הימל , פון געטוהן  ווערט וואס אלעס  אז  ïשוטה, אמונה  מיט  גלייבן און צייט , ַַַַַָגאנצע 

דאן  און עבר, דעם אין זיין מתבונן זיך ער זאל צרות, די זיך ענדיגן עס  ווי דעם נאך ערשט מענטש . דעם  ַַָָפאר

טובה . פולשטענדיגע  זיין פאר געווען איז אלעס אז  זעהן ער ַַַוועט

השילוח ' 'מי הש "ס)דער מסכתא (ליקוטי  געשטעלט  האבן הש "ס  מסדרי די פארוואס  טעם , וואונדערליכן א ַַָָָזאגט 

טאכטער די מרים, מיט  מעשה  א גמרא דער אין  געברענגט  ווערט  סוכה מסכת פון  סוף  ביים סוכה. מסכת נאך ַָָביצה 

זי  האט היכל , אין אריינגעקומען זענען יוונים די ווען און רח"ל , גע'שמד 'ט  זיך האט וואס  בילגה , כהן דעם  ַָָָפון

משמורה גאנצע  די  גע 'קנס 'עט זיי האבן דערפון, געהערט האבן חכמים  די ווען מזבח . אויפ 'ן שוך  איר מיט  ַָָָגעקאïעט

בילגה דארט )פון סוכה, לשכנו '.(זעה  אוי לרשע  'אוי ווייל  , ָ

דעם גע 'קנס 'עט  מען האט פארוואס אזוי, אויב צדיקים. געהאט  אויך האט  בילגה , פון  משמר  דער  שווער , ַַַָָָאיז 

פאר זיין צו  מרמז  כדי  סוכה , מסכתא נאך  באלד ביצה מסכתא געווען מסדר חז "ל  האבן דעם וועגן משמר? ַַַָָגאנצן

ווי  מער איינמאל, אויף אראïשלינגען נישט קען מענטש א ווייל  מויל ', דאס  'פארמאכן דארף ער  אז מענטש, ַַַַַַָָָדעם

הינדל  א פון איי אדאס  ארויסזאגן קענען נישט וועסטו  מויל, דיין אין איי גאנץ א  אריינלייגן וועסט דו אויב עמיצן, מ'זאגט  ווי איז (עס ַַַַַַָָָ

הימל .ווארט...) פון אויסגערעכנט  געווען איז  אלעס  אז  קלאר, זעהן מען וועט לבוא לעתיד הייסט , דאס  . ַַָָָ

עולםח . סדר  אין שטייט עיי "ש)עס פ "ב, השלם געווארן (רבה  נפטר  איז  רחל  צווילינג. געווען  זענען  לאה און רחל  ַָאז

ïטירה . איר  ביי אלט  יאר 44 געווען איז  און לענגער, יאר זיבן געלעבט  האט לאה און יאר, 37 פון עלטער ַָָָָאין

פאר ארבעט יעקב ווי צוזעהענדיג יאר', ביטערע און שווערע 'זיבן מיטגעמאכט דאך  האט לאה ספרים, די ַַַָָָָזאגן

כד  הרשע .לבן, עשו מיט האבן חתונה דארפן  וועט זי און ווייב, א פאר  רחל, שוועסטער, איר באקומען זאל  ער ַַַַָָי

סוף צום  וועסטו יאר , שווערע  זיבן די פאר ווייל  נישט , וויין - מבכי' קולך 'מנעי אבער, זאגט אויבערשטער  ַָָָדער

רחל . שוועסטער איר  איבערגעלעבט האט זי וואס לעבן איר פון יאר  זיבן די יעקב, מיט אליין וואוינען צו זיין ַָָָזוכה

דארף צייטן, שווערע  האט  ער אז  מענטש , פונעם  אויגן די אין אויס זעהט  עס ווען אפילו  לענינינו : לימוד ַַַָדער

חשבונות: הימלישע  די נישט פארשטייט אליין ער אז  וויסן און טובה , זיין  נאר מיינט  אויבערשטער  דער אז גלייבן ַַַַָער

עביד'. לטב  רחמנא דעביד מה 'כל 

סדרה  היינטיגער דער אין ïסוק  אויפ 'ן זאגט הטורים ' 'בעל יב)דער מגיע(כח, וראשו ארצה  מוצב סולם והנה ָ

איז דאס אז וויסן ער זאל  ערד, דער אויף  'אראïגעווארפן" ליגט וואס דער  אז מרמז, איז ïסוק דער ַַַָָָָָהשמימה'.

וועט מזל זיין הייסט, דאס  הימל ', 'צום  ארויפגיין אמאל  נאך ער  וועט טאג-צוויי, א נאך ווייל  צייטווייליג, ַַַָָָָָָנאר

אויפשיינען.

ערשטע אירע  ווען אויבערשטען דעם געלויבט נישט  האט  לאה  פארוואס טעם א 'אברבנאל ', דער זאגט ַַַָָָאזוי

געוואוסט זי האט קינדער, ערשטע  די ביי ווייל  יהודה , פון געבורט ביים  ערשט  נאר  געווארן, געבוירן זענען ָָָקינדער 

דער זיך פירט אזוי און רחמנות, בעל  גרויסער דער דאך איז  אויבערשטער  דער ווייל  געבוירן , זענען זיי ַַָָפארוואס 

עכ "ל . זיך , ביי צובראכן זענען  וואס מענטשן די אויף  רחמנות  האט ער ָָָאויבערשטער,

הימל . ביז'ן מענטש דעם אויפצוהייבן וועג דער  איז ארצה ', 'מוצב פון מצב דער דייקא אז  איז, אמת ַדער

'עטרת  בעל  זי"ע, הערשעלע  רבי  הרה"ק  צו זידיטשויב קיין געקומען אמאל  איז איד ïשוט'ער א אז ַַַָמ 'דערציילט ,

דער פארוואס געוואונדערט  זייער  זיך האבן תלמידים  די כבוד. גרעסטן דעם אïגעגעבן איהם  האט וועלכער ַָָָָצבי',

איז נסיעות, מיינע  פון איינע  'אויף געענטפערט : צבי ' 'עטרת דער  האט  איד. דעם  פאר  כבוד פיל  אזוי ïא גיט ַַָָרבי

לחץ ', ומים  צר 'לחם נאר  געגעבן דארט מיר מ 'האט איד. דעם ביי צייט לענגערע  א איינצושטיין אויסגעקומען ַָָָמיר
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דער  האט אבער, באמת, בהמה-שטאל ... אינעם  'געלעגער ', א אויפגעהויבן און מיך גשמיות, אין מיינער מצב שווערער ַַָָ

האט ער וואס דעם אויף הטוב, הכרת א איד דעם  פאר  שולדיג דעריבער בין  איך  מדריגות . הויכע גאר צו ַַָָָברוחניות

מדריגות... הויכע אזעלכע  צו אויפגעהויבן ַמיך

סדרה היינטיגער דער אין ïסוק דעם  געטייטשט  רבי זידיטשויבער  דער האט דעם  א)מיט  לאבינו(לא, 'ומאשר ָ

אלעס דאס אז אויסגעשטיגן, איז יעקב וועלכע  צו מדריגות הויכע  די מיינט הכבוד' 'כל הזה'. הכבוד כל את ַַָעשה 

שטערונגען  די ווייל אויסגענארט , און גע ïייניגט  איהם האט  וואס  טאטן אונזער פון - לאבינו' 'מאשר  געקומען ַַָָאיז 

ש ïעטער . קומט וואס  גרויסקייט  די צו  הכנה  א זענען שיפלות ַָאון

סדרהט. היינטיגער  דער מו)אין דער(לא, האט  אבנים'. ויקחו וגו', אבנים לקטו  לאחיו יעקב 'ויאמר מיר: ָלייענען

'לקטו ' ïסוק  דער זאגט  צוערשט הלשון, שינוי דעם  אויף געפרעגט זי"ע, מהר"א הרה "ק רב  זאלט בעלזער (איר ָָ

'ויקחו '.קלויבן) נעמען: פון לשון א ïסוק  דער זאגט דערנאך און ,ַָָ

זאגט ïסוק דער ווי אזוי שוועריגקייטן, אויף מרמז  איז - שטיינער  - 'אבנים ' גדול , א פון  געהערט מיר ַַָָהאבן

ב) כט, א (פרשתינו באמת איז  "שטיין" יעדער אז  פארשטאנען האט ע "ה אבינו יעקב הבאר'. ïי  על  גדולה  ַַַַָ'והאבן

'לקטו', געזאגט  ער האט דעם וועגן עלייה. אן מענטש  דעם פאר גורם איז וואס  'שטיין' טייערער א - ַַַַַָָָ'דיאמאנט'

אנגעקוקט האבן זיי אנדערש . פארשטאנען אבער האבן זיי אïהיטן. גוט  זיי און שטייער, טייערע די קלויבן  זאלט  ַַַָָָָָָאיר 

שטיינער די גענומען האבן זיי אבנים', 'ויקחו דעם , וועגן  און שטערונג, א ווי  אזוי  שטיין געקליבן)יעדן נישט  אזוי (און , ַַַָ

אוועקצואווארפן. זיי כדי שטיינער די נעמט וואס איינער ַַָווי

זאגט  זי"ע חיים' 'חפץ  פי"ג)דער  ח"ב, ישראל' פאר('מחנה  שר געוויסן א פון הויז  א געדינגען האט איינער  משל , א ַַַַָָ

האט ער און ארט , ווייטן  א צו  שטאט די פארלאזן געדארפט שר דער  האט  אמאל חודש. א רובל  הונדערט  ַַַַַָָָָָָדריי

איד  דער וואס הויז  אויפ 'ן אריינגערעכנט פארמעגנס , זיינע אויף  ממונה אלס  מקורבים, זיינע  פון איינע  ַַַַָבאשטימט 

געדונגען. ָהאט

פינף צו איינעם, יעדן פאר  דירה שכר  די געהעכערט  האט ער רשע . גרויסער א געווען איז ממונה  נייער ַַָדער

צאלן  צו רובל  20 איד דעם  פאר  געפעהלט האט באצאלן, צו טאג דער געקומען ס'איז  ווען רענדלעך. ַַָָָָהונדערט

ער ביז חוב, דעם צייט טעג עטליכע  געבן איהם  זאל  ער אז ממונה , דעם ביי געבעטן זיך האט ער און חוב, ַָָדעם

האט ער און דערצו, געווען מסכים נישט אופן בשום אבער האט  רשע דער סכום. גאנצן דעם צוזאמענשטעלן ַַָָָוועט 

דאס צאלן. צו פארפעלט  האט ער וואס רובל  איינצנעם  יעדן פאר ïקלא א - ïקלע ביטערע  20 דערלאנגט  ַַַַַָָָָאיהם

דינגערס . אנדערע  די מיט אויך  געטוהן ער האט ַָזעלבע 

שר דער איז ש ïעטער , צייט  א הויז . א געקויפט  זיך האט און רייך, געווארן  ממונה דער איז  צייט , דער ַַָָמיט

ממונה דער  וואס אקטן רשעות'דיגע אלע  וועגן הערן צו אויפגעברויזט  שטארק  געווען איז און אהיים, ַַַַָצוריקגעקומען

באצאלן  דארפן דיר זאל ער באשטראפן , איהם  איך  וועל  'יעצט, איד, דעם פאר  געזאגט האט ער  אïגעטוהן. ַַַַָָָָָָָהאט

א  זיך פאר געקויפט ער האט 'אט  צוגעגעבן: האט ער  רובל '. 100 געגעבן, דיר האט  ער וואס ïאטש  יעדן ַַַַָָָָָפאר

דיר... צו געהערן גיט פונעם העלפט א וועט אזוי און רובל , טויזנט  פיר ווערד איז  וואס  'גיט', פון גרויסן ווערד (די ַַָ

ממונה ) דעם פון באקומען האסט דו  וואס ïקלע 20 די  פאר רובל , טויזנט .צוויי ַַָָ

צוגעלייגט, אזוי איז ער  פארוואס  בית בני זיין פון פראגע די אויף  און פארזויערטע , א געקומען אהיים איז איד ַַַַַַָדער

פארוואס וויי מיר טוט ממילא, .ï קלע די פון ווייטאג דעם נישט יעצט  שוין דאך ש ïיר  'איך געענטפערט : ער  ַָָָָהאט

מיר '... צו באלאנגט  גיט  גאנצער דער  וואלט  דאן וואס ,ïקלע 20 נאך דערלאנגט נישט  מיר האט  רשע ַַַַַָָָָדער 

מעשה בשעת ער האט וועלט , דער אויף  יסורים ליידט  מענטש  דער  אויב איז, נמשל  דער חיים': 'חפץ  דער ָָזאגט

איהם מ'גיט  און וועלט , יענער אויף ארויף  קומט  ער ווען  און יסורים, ליידן נישט  דאך  וויל  ער און דערפון ַָצער

ווייטאג  און מכה  יעדע  מיט  זיך ער פרייט  וועלט , דער אויף  געליטן האט  ער  וואס  יסורים  פון  שעה  יעדער פאר ַָָָשכר

זאגט מדרש  דער ווי געליטן, האט  ער עיי "ש)וואס  שיא, אות האזינו, פרשת ïסוק(ספרי אויפ 'ן ז), לב , ימות (דברים 'זכור ָָָ

עטס זאלט  וועלט דער  אויף  ענק  אויף יסורים ברענג איך ווי לאנג אזוי אידן, די צו  זאגט אויבערשטער  דער ַַָָעולם'.
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גלייבן  צו איז , עיקר דער וועלט . יענער אויף  געבן צו ענק אנגעגרייט  האב איך נחמות און טובות וויפיל  ָָגעדענקען

זאגט  גמרא די ווי מענטש , פונעם  טובה  די פאר באשעפער פונעם  ïרטית השגחה די מיט איז  אלעס ס :)אז (ברכות ַַַַָ

עכ "ל . דעבדין', הוא לטב  שמיא, מן דעבדין 'כל 

אזוי  ,17 צאל  די באטרעפט  'אוי ' אוי'... 'אוי... ער, קרעכצט  ח "ו, יסורים האט מענטש  דער  ווען  זאגט, וועלט  ַַָָָדי

נישט ... עס מ 'זעהט  און באהאלטן, עס  איז צומאל נאר גוט , 'אוי' יעדער איז באמת ווייל  'טוב', ווארט דאס  ַַָָָָווי

און י . פארמעגנס זיינע  פארלוירן האט  זי"ע , אברהם ' 'ברכת בעל  הרה "ק רבי'ן, סלאנימער פון  חסידים  די פון ַַָָאיינע 

ïסוק דעם  געזאגט איהם ער האט  ערמוטיגן, געוואלט  איהם  אברהם' 'ברכת דער האט  ל"ע . יורד א געווארן ַָָָָָאיז 

יב) ה , הדין (קהלת מידת אז  אמאל  ïאסירט עס ïסוק, דעם געטייטשט  האט  ער און  לרעתו'. לבעליו שמור  עושר ַַַָָ'יש 

וואס דעם  דורך דין דעם ממתיק  מען איז  הימל אין אבער חלילה , גזירה  א ארויס  גייט  עס  און ח"ו זיך ַַַָָשטארקט 

ביי  אוועקנעמען מען זאל  צייט, די קומען וועט  עס ווען אז  כדי רייכטום, און גרויסקייט  מענטש דעם פאר ַַַָמ 'גיט

ïסוק, דער  זאגט  דעם אויף הדין. מידת צו חוב זיין אïצאלן ער  וועט  אזוי 'כבוד '. און 'גרויסקייט' גאנצע די ַַָָָאיהם

צייט די פאר עס  'היט' מען און מענטש , פאר'ן הימל  פון געגעבן צומאל ווערט רייכטום דאס  לבעליו', שמור ַַָָ'עושר

דו אדרבה, נאר געהאט, שאדן גארנישט האסט דו אז  אויס  קומט איהם . אויף גזירה  די געווארן נגזר איז  עס ַַָָָָָווען

גזירה ... די פון געווארן  ïטור  ביזט דו אז ריווח, גרויסן א געהאט ַַַָָהאסט 

אברהם"יא. "בית ספה"ק  אין שטייט  "ענין)עס ד"ה יב, עמוד נח, דעם(פ' געקענט  נישט  האט  וואס  איינער  אפילו  אז  ,ָָ

פונדעסטוועגן, תורה, דברי איהם  פון געהערט  נישט האט און וועלט , דער אויף געלעבט  האט ער ווען ָצדיק 

דערציילן  זיי און יארצייט, זיין פון טאג אין צוזאמען זיך  קומען און  פיסטריט  זיינע אין גייען וואס מענטשן ַָָָדי

אויבערשטען  דעם דינען צו אזוי ווי געלערנט  האט ער וואס ווערטער  הייליגע זיינע חזר 'ן זיי און סיïורים, ַָָהייליגע 

עכ "ל . צדיק, מיט 'ן שייכות א און קשר א זיי האבן דעם דורך הוא, ַַָברוך
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úå÷ìúñä éã ïåô âàè øòã ñàååøàô íòè à èâàæ¨©©¨¨

âàè øòã ìééåå ,'àìåìéä' ïôåøòâðà èøòåå ,÷éãö à ïåô©¨¨

נאכטסיב . צו פרייטאג אמאל  ער האט  תשע"ז יאר אין אז  דערציילט, ברק , בני  פון שליט"א טישלער ישעיה ַַַָָָָהג"ר

חס א אין אריינקומענדיג ספר", "קרית פון יונגערמאן א יונגערמאן,באגעגנט דער  ברק. בני אין המדרש בית יד'יש ַַַַַַ

דער האט  שבת ", "גוט  זאגן איהם  נאכ 'ן ברק. בני אין וואוינט  וועלכער שווער זיין צו  שבת  אויף  געקומען ָָָאיז 

איהם ישעיה רבי האט עין". "בת  ספר  דער שול  אין דא זיך געפינט עס  אויב ישעיה'ן רבי געפרעגט ַָָיונגערמאן

אינדערהיים . זיך  ביי ספר  דעם האט  ער אבער עין", "בת ספר דער  דא נישט  איז  שול אין דא אז  ַָָָָגעענטפערט,

יונגערמאן. דעם צו געזאגט ישעיה רבי האט  ספר", דאס  בארגן דיר וועל  איך און מיר, מיט קום  ווילסט, דו  ַָָָָ"אויב

רבי  פרעגט  וועג, אויפ 'ן גייענדיג ספר. דאס  איהם פון בארגן צו ישעיה'ן, רבי מיט געגאנגען יונגערמאן דער ַַָָאיז 

ספר ... חסיד'יש  אנדער אן אויך גוט ס'איז  אדער ספר , דאס  דווקא וויל  ער  אויב יונגערמאן, דעם ַַַָָישעיה 

זענען  זיי  און חתונה זיין פון יאר 12 געווארן איז  פריער, יאר א גענוי אז געענטפערט, איהם יונגערמאן דער ַַַָָָָהאט

זי"ע עין" "בת הייליגן ביים זיין צו מתïלל  צפת, קיין  געפארן זיי  זענען קינדער. מיט  געווארן געהאלפן נישט  ָָָָנאך 

יארצייט ) זיין פון  טאג אין געווען נישט  צום(ס'איז החיים בית  אויפ 'ן גיין געקענט  נישט  ער האט כהן, א איז  ער  וויבאלד . ַַָָָ

בני  זיין און ער האבן דארט צפת. אין עין" "בת פונעם שוהל  דער אין אריינגעגאנגען איז ער נאר  "ציון", ַַָָָהייליגן

דארט האט  ער  און קינדער, מיט ווערן צו געהאלפן געוויינען און געבעטן זייערע  מיט  הימלען" "געש ïאלטן ָָָָבית

לערנען  סעודה די ביי שבת יעדן ער וועט  זון, א ווערן געבוירן איהם ביי וועט עס ווען אז  זיך, אויף געווען ַַמקבל

זיי  אז  ווייטער, יונגערמאן דער דערציילט געבורט... קינד'ס פונעם יאר  ערשטן פון לויף  אין עין" "בת ספר ַַָדעם

ער כדי עין", "בת ספה"ק  דעם  געקויפט  באלד האט ער און קינדער, מיט געווארן געהאלפן באלד טאקע  ַַַָָָזענען

זיין  פון הויז  אין ברק, בני אין דא, נאר טובה , קבלה זיין מקיים ב"ה איז ער  שבת . יעדן דערין לערנען קענען ָָָזאל 

שול ... אין געזוכט עס ער  האט דעם וועגן ספר, דעם  געפונען נישט ער  האט ָָשווער,

עובדא דאזיגע  די אונז  פון געהערט  האט  חבורה  אונזער פון תשע"ח)איינער יאר אין  הילולא, הייליגע די פון טאג און (אין  , ָָָָ

תיכף ער האט געווען, יונג נישט שוין איז וועלכע  טאכטער זיין פאר שידוך א אין גענויטיגט זיך האט  ער  ַַַָָָוויבאלד

פאר געטראפן מען האט  צייט  קורצע  א ביז און עין", "בת ספה"ק  אין  שבת יעדן לערנען צו זיך אויף  גענומען ַַָָומיד

קבלה, זיין פון יאר א ביז און חתונה, די געווארן גע ïראוועט שוין איז  ש ïעטער חדשים צוויי שידוך. גוטן א ַַַָָאיר 

בכור ! זייער  פאר ברית א גע ïראוועט שוין השי"ת בעזרת זיי ַַַָהאבן

אידישעיג. אסאך געראטעוועט  זי"ע , עין ' 'בת הייליגן פון הסתלקות די אויך האט דערציילט , שוין האבן מיר ַַַָָווי

אן  פארשïרייט  דעמאלס זיך האט  צפת אין תר"א. יאר אנהייב עס  האט  ïאסירט צפת. עיה"ק  אין ַַַָָָָָלעבנס 

די  פון איינעם אנגערירט  נאר האט  עס ווער אנשטעקיג. זייער געווען איז  וואס  רח"ל  קראנקהייט ַַָָָָָאומהיילבארע

דער אויך און מענטשן, אסאך אומגעברענגט ליידער האט מגיפה די ל "ע. געזונט  נישט געווארן אויך  איז ַַַָָקראנקע

מחלה . די  מיט  צייט  טעג עטליכע  געראנגלט  זיך האט  און קראנקהייט, די מיט  געווארן אנגעשטעקט איז עין' ַַָָָ'בת

נאך  מגיפה . די פון קרבן לעצטער דער איז ער אז שטאט -לייט, די פאר צוגעזאגט ער  האט הסתלקות, זיין ַַַָָָָפאר

הוה . וכך שטאט, אין מגיפה  א זיין נישט מער שוין וועט  ַָאיהם,

ספרי  אין שטייט לח)עס  פסקא עקב, ווען (פ' גייען: זיי וואו איבעראל  זיך מיט ברענגען צדיקים וואס  ברכה  די ָוועגן 

מיטגעקומען  איז  ïוטיפר, צו געקומען איז  יוסף ווען  ברכה... א מיטגעקומען איהם מיט  איז לבן, צו געקומען איז ַיעקב

הונגער די וואס דעם  מיט ברכה, א מיטגעברענגט  ער האט  ïרעה, צו  אראïגענידערט  האט  יעקב ווען ברכה... ַַַָָָָא

נסתלק איז  ע"ה אבינו  יעקב ווי דעם נאך אז  דארט , זאגט  קמא תנא דער צייט . דער  פאר געענדיגט  זיך  האבן ַַָָָָָיארן 
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הוגער דער  איז צייט געווארן די אויסגעלאזט  זיך האט  עס ביז  יאר)צוריקגעקומען זיבן יוחאי (פון בן  שמעון רבי . ָָָָ

קיום א האבן זאל  צדיק  א פון ווערטער  די אז  השם, קידוש  א נישט  איז  עס  - השם ' קידוש  זה  'אין אבער, ַַַַָָָָזאגט

דעם דורך ïארא קומט וואס  שפע  די דען, וואס  נאר וועלט. די פארלאזן זייער  נאך ווערן בטל  און לעבן , זיין ַַָָָָָָביי

אייביג. אויף קיום א האט ַָצדיק,

ברענגט יד. זצ"ל , דייטש  יהושע רבי הגה"צ רב, קאטאמאנער דער וואס  נאכגעזאגט, שוין האבן פ'מיר הלחמי ', ('בית ַַָָָָָ

ביי פקודי) מונקאטש , אין פארברענגט  סוכות טוב  יום ער האט תרפ "ז , יאר אין  בחור א געווען איז  ער  ווען אז  ,ַַַַָָ

זי"ע תשובה' 'דרכי בעל הרה"ק פון הילולא די אין טוב , יום  טאג צווייטן דעם זי"ע . אלעזר ' 'מנחת בעל  ָהרה "ק

אלעזר' 'מנחת דער ציון. טאטן'ס צום געגאנגען זי "ע, אלעזר' 'מנחת  בעל  הרה"ק  זון, זיין איז  מונקאטש, ַַַאבד "ק 

פאטער זיין פון ציון ביים יוחאי', 'בר ïיוט דעם זינגען צו געפירט, זיך 'דרכי האט  דער  טאטע, זיין וואס דעם פון סמך (אויפ'ן ַָָָ

זהר) תיקוני  אויפ'ן רואי ', לחי 'באר בענדער  דריי  געווען  מחבר האט יאר .תשובה ', יענעם  געטוהן אויך ער האט  אזוי  . ַָָָ

הם העם 'אשרי ווערטער די זמר, דעם  אין  אויסגעטייטשט  אלעזר' 'מנחת דער  האט יוחאי', 'בר זינגען ָָנאכ 'ן

'חיבורך'. אדער תורתך', לומדי 'אשרי זאגן, צו געïאסט  ענדערש  וואלט עס פארשטיין, מען  דארף לכאורה ַַַָָָלומדיך'.

יוחאי. בר  שמעון רבי מיט לימוד א מ 'לערנט אז  משמע  לכאורה  איז  'לומדיך ', ווארט  ַַָָדאס 

גייט ח"ו צרה  א פון  צייט  אין וואס  דעם אויף מרמז  איז  דאס אז  כוונה, א געזאגט  רב מונקאטשער דער  ַַַַָָָָהאט

ברוך  'הקדוש אז  דאך ווייסן מיר  און גזירה , די מאכן צו  בטל  זיין מתïלל זאלן זיי צדיקים, די פון ציונים די צו ַַָָמען

נישט עס זאל צדיק  דער  כדי צדיק, פונעם גזירה  א באהאלטן  צומאל  מען טוט  ממילא, מבטל '. וצדיק  גוזר ַַַָָהוא

וואס צדיק  מיט'ן 'לערנען' צו - לומדיך' 'הם זיין צו מקיים  כדי קבר, צדיק 'ס צום אידן גייען דעם  וועגן מאכן. ַָבטל 

ל "ע . ï קע אידישע  אויף אויסגעגאסן נעבעך  זענען עס  גזירות שווערע  וועלכע וועלט, דער אויף פאר קומט  ָָעס

ליידט ) ïערזענליך ער וואס צרות די באריכות טאטן זיין  פאר  אויסגערעכנט  אלעזר ' 'מנחת דער האט .(דערנאך ַַָָָ

דערטו. צדיקים. ביי 'הילולא' פון ענין דעם  געטייטשט האט  זי"ע, מהרי"ד הרה"ק  רב, בעלזער פריערדיגער ָדער

ווערט נסתלק , ווערט צדיק דער  ווען אבער וועלט, דער אויף ישועות גרויסע אויסצוïועל'ן כוח  דעם האט  ָָצדיק

ממילא, און מענטש, דעם פאר טובה א בעצם  איז  טוט , באשעפער  דער  וואס אלעס  אז הימל  אין געוואויר ַַַַַָער

וועלט . דער  אויף  זיך  געפינען וואס קינדער אידישע פון צער  דעם אïצוטוהן מער נישט ער ַָָארבעט 

פאר צוגעזאגט  הסתלקות זיין פאר האט ליזענסק , פון זי"ע אלימלך  ר ' רבי  הייליגער דער  אז מען , דערציילט  ַַַַָָאזוי

רוהען  נישט ער וועט  הימל , אין ארויפקומען וועט ער ווען אז רימנוב, פון זי"ע מענדעלע  ר' רבי הרה "ק תלמיד , ַַזיין

אבער קינדער. אידישע  פון ï קע די אויף געהאנגען דעמאלס האט וואס גזירה  שווערע א ווערן בטל  וועט עס ַָָָָָביז 

געזאגט, איהם האט ער  און חלום , אין אלימלך ר' רבי'ן דעם  געזעהן מענדעלע  ר ' רבי דער  האט ש ïעטער, צייט ַָָָא

קען  ממילא, און גוט , זענען גזירות אלע  ווייל  גזירות, שלעכטע  די מער נישט איך זעה הימל , אין בין איך אז  ַַ'יעצט

מאכן'. בטל  נישט  עס איך

און  וועלט , דער אויף  צדיק  פונעם  נשמה  די ïארא קומט יארצייט , א פון טאג אין אז  זי"ע , רב בעלזער דער ַַַָָָָזאגט

זייט, אנדערער דער פון טאג-טעגליך. נעבעך  ליידן קינדער אידישע  וואס  ווייטאגן און צרות אלע ווייטער זעהט ַַָָָזי

א  קומט עס און העליון, עולם דעם  אויף דארט נשמה די דאך זי איז ווען  ווי כוחות גרעסערע  פארמאגט  זי אז  ויס  ַַָָָ

טבע . די פון העכער ישועות, גרויסע ïועל 'ן צו כח א צדיק  דער האט דעריבער וועלט . דער אויף געפונען  זיך ַָָהאט 

ïסוק דעם טייטשן ספרים  א)די כז, רש"י(בראשית זאגט מראות'. עיניו  ותכהין יצחק זקן כי ïשט )'ויהי איין  אז(אין  ַָ

השרת  מלאכי די און  געעפנט זיך הימלען  די האבן יצחק'ן , שחט 'ן געוואלט  האט אברהם ווען עקידה, די ָָָבשעת

געזעהן עקידה )האבן אויגן (די די אויף  געפאלן און אראïגעקומען זענען טרערן  זייערע און געוויינט, האבן זיי און ַַָָָ

געווארן. טונקל  ראיה זיין איז דעם פון יצחק . ָפון
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עס וואס  זעהן זאלן מלאכים די כדי הימלען די  עפענען געדארפט  מען האט פארוואס  פארשטיין, מען ַַַַָָָָדארף 

עקידה? די אויף געברענגט ווערט  יצחק אז  וועלט , דער  אויף  פאר ַָקומט 

ווייל דערויף , נישט  זיי וויינען דארט דען, וואס  נאר הימל. אין אלעס זעהען מלאכים  די ספרים, די ַָָָענטפערן

זאך  א אויף וויינען, צו  דען זיי האבן וואס  צרה. די אין באהאלטן איז  וואס טובה  די נאר דאך זיי זעהען ַַַַָָָָָָדארט 

קינדער אידישע ווי  זעהען זיי און וועלט, דער אויף ïארא קוקן  זיי ווען אבער  ברכה . א און טובה  א איז  ַַַָָָוואס

ליידער זענען אויגן יצחק 'ס ביז  אומאויפהערליך, אויך זיי וויינען ווייטאג, זיין אויף  איינער יעדער - קרעכצן און ָזיפצן 

טרערן. זייערע  פון געווארן ָבלינד

די טז . אז געמאכט אויבערשטער דער  האט  דערפאר אז  געזאגט, האט רוזין בית צדיקי די פון איינע  לענין: ַַַַָָָמענין

נאר אריינקומען נישט דארט מ 'קען נידעריג, זייער איז זי"ע , עין' 'בת פונעם ציון דעם פון מערה די פון ַָָטיר 

זיך  מ'בייגט  אזאויב מערה, הייליגע  די אין אריין קומט  וואס  איינעם יעדן פאר דערמאנען צו כדי איז  דאס  .ïַַַַָָָארא

אין  זיין מכניע  זיך און אראïצובייגן זיך  איבערגעלאזט: אונז  פאר האט  ההילולא בעל דער  וואס  תורה די איז  ַַָָָָָדאס 

צייט . יעדער

עין' 'בת הייליגער דער ההילולא, בעל  דער וואס  יסודות די פון  איינע  געווען איז  ענוה אז  באקאנט, טאקע  ַַַַָס 'איז

צוגעוואוינט זיך ער האט  יוגנט זיין פון אז  זיך , אויף  געזאגט עדות אליין  האט ער ווי אידן, מיט געלערנט  האט ַַָָָָזי"ע ,

וועגן  ווערטער מיט פול  טאקע איז  עין', 'בת ספר  גאנצער דער הרוח. גסות פון דערווייטערן צו שטארק גאר ַַַָזיך

גרויס . זיך האלטן וואס מענטשן די פון שאנדע די און ענוה, און הכנעה  פון גרויסקייט  ַַָדי

רוב איז  תקצ"ז, יאר אין  צפת אין ציטערניש ערד  שרעקליכע  די פארגעקומען איז  עס  ווען אז באקאנט , ַַַָָס 'איז

פונעם צענטל א נאר  און חורבות, די  אונטער געווארן באגראבן ליידער  שטאט , אין באפעלקערונג אידישער דער ַַַָָָָפון

מנין, זיין מיט עין' 'בת דער האט  ציטערניש, ערד די פארגעקומען איז  עס  ווען איבערגעלעבט . עס האט  ָָָישוב

אין  זיך געפינען וואס  אלע  אז  באפוילן, עין' 'בת דער האט  ארט אויפ 'ן מנחה. פון הש "ץ חזרת אינמיטן ַַַַָָָגעהאלטן 

אויסצו'ïועל'ן  ערד, דער אויף  ורגלים ידים בפישוט געלייגט זיך האט  אליין ער און ארומרינגלען, אים זאלן שול, ַַָָדער

מתïללים די וואו העלפט, צווייטע די אבער דאך, מיט'ן צוזאמען איינגעפאלן , טאקע  איז  שול האלבע א ישועה . ַַַַַַַָא

טאג. היינטיגן ביז 'ן זעהן  איינער יעדער קען דאס גאנץ. געבליבן איז עין', 'בת דעם נעבן געשטאנען ַַָָזענען

האט ער ווייל  ערד , דער אויף געווען משתטח זיך  האט ער פארוואס  געווען מסביר עין' 'בת דער האט  ַָָָָש ïעטער

געווענליך, ווי אזוי ערד, דער אויף  געפאלן נישט  זענען שטיינער די הטבע , כדרך  שלא ïאסירט האט עס  אז  ַַַַָגעזעהן

דאס אז  פארשטאנען, ער  האט דעם  פון דרום . צו צפון  פון און צפון, צו  דרום  פון געווארן געווארפן זענען זיי ַַַָָָָָנאר 

קיין  נישטא איז אופן, אזא אויף  און  צפת, שטאט הייליגע  די מאכן צו  חרוב כדי רח "ל, ס "ם  דעם פון האנט די ַַַַָָאיז 

פולשטענדיגע א מיט ערד, דער אויף געווען משתטח זיך ער האט  דעם וועגן 'התבטלות'. נאר עצה, ַַָָאנדערע 

געפ זיך האט יעקב בר אחא רבי אמורא הייליגער  דער ווי אזוי געהאלטן 'התבטלות', מלחמה האט  ער ווען ירט  ַַָָ

אנטïלעקט זיך האט וואס ס "ם , אחא מיט'ן רבי און .ï קע זיבן  מיט  שלאנג א פון געשטאלט דער אין  איהם  פאר  ַַַַַָָ

ערד דער אויף  בוקן זיך דורך  שלאנג, פונעם  ïקע זיבן די אפגעהאקט האט יעקב כט :)בר .(קידושין ַַָָ

דער ווי ווערן, אנגענומען  זאלן תפילות זיינע אז זוכה  ער  איז  באשעפער , דעם  פאר הכנעה האט  מענטש  א ַַַַָָָווען

טייטשט ההילולא אני')בעל  'וגם ד"ה וארא, פ' עין ', ïסוק('בת ז)דעם  ב , מן (בראשית עפר האדם את אלוקים ה ' 'וייצר 

ונחשב באמת הכנעה  לאדם 'כשיש  הלשון: בזה  שרייבט ער  חיה'. לנפש האדם  ויהי חיים, נשמת  באפיו ויפח האדמה 

ווי  ממש  זיך באטראכט ער הכנעה. אמת'דיגע האט מענטש דער  ווען - חיה ' לנפש  האדם  ויהי אז  כעפר, ַַָבעיניו

טייטשט  אונקלוס  תרגום  דער וואס נפש , לעבעדיגן א ער באקומט  חיה')ערד, לנפש האדם 'ויהי ווערטער ממללא'.(די 'לרוח  , ַַָ

שפע . גרויסע א און ברכה א אויס'ïועל 'ן קען ער וועלכע מיט ווערטער זאגן דעמאלס  קען ער הייסט , ַַָָָדאס 

זאגט הקדוש  זוהר  קכב .)דער  רב'(ח "א איהו דזעיר גרויס)'מאן באמת איז קליין, זיך האלט  וואס דער(דער זאגט דעם מיט  . ַָָָ

עין' 'וידבר')'בת ד"ה  לשבה "ג, ע "ה(דרושים אבינו יעקב פון ווערטער  די אויף  טייטש  א רמז , י)בדרך לב, 'קטונתי (בראשית ַ

איז דאס קטון'. 'זקף  א איז 'האמת', ווארט אויפ 'ן 'ïטרא' דער עבדך'. את עשית אשר האמת ומכל  החסדים  ַָָָמכל 



ויצא - קוואל פרשה דער áé

ïãéà ïåô tò÷ éã óéåà ïâéåìôòâ ïòðòæ ñàåå øòðééèù¨

ùéðøòèéö¯ãøò éã èøéñàt èøàã èàä ñò ïòåå úôö ïéà¨¨©

ï'èéî ,ïìòèùtà èðééä êéåà øéî ïìòåå .æ"öøú øàé ïéà¨¨

'øòðééèù' òøòååù éã ,ò"éæ àìåìéä ìòá íòã ïåô çë
íòã ïåà ,øòöøòä òùéãéà óéåà êòáòð ï÷éøã ñàåå¨
òùéãéà ïåô tò÷ éã øòáéà ïáòååù ñàåå úåøö ïåô ìâàä¨¨

òìà åö 'âåðòâ' ïâàæ ìàæ øòèùøòáéåà øòã ïåà ,øòãðé÷¨¨©

úåøö òùéãéàיח.

íòãïåô øá÷ íééá ï'ìòåt ïò÷'î ñàåå úåòåùé ïåô çåë¨

÷éãö àיטïåô øòèøòåå éã ïåô êéåà øéî ïòäòæ , ©

àøîâ øòã(à úåà ,ç"áä úåäâä úôñåäá ,.ãé äèåñ)íòè à©
ïìéåäøàô æéà ä"ò åðéáø äùî ïåô øá÷ øòã ñàååøàô©¨©

èàä øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,ïùèðòî ïåô ïèìàäàá ïåà©©¨

ïåà ïøòåå áåøç èòåå ùã÷îä úéá øòã æà èñåàååòâ©

,ãðàì øòééæ ïåô ïøòåå ïáéøèøàô ïìòåå øòãðé÷ òùéãéà©©

ïåà ,åðéáø äùî ïåô ïåéö íåö ïòîå÷ ééæ ïìòåå ïàã ïåà©

ìàæ øò ïèòá íäéà ïìòåå ééæ ,íäéà øàô ïòðééååñéåà êéæ©¨

ïìòèù÷òååà êéæ èòåå äùî ïåà ,ééæ øàô ïééæ ììtúî©©

éã ìééåå ,äøéæâ éã ïëàî ìèá èòåå øò ïåà ïòðòååàã©©

øòééæ êàð ,ïòèùøòáéåà íééá èáéìàá ïòðòæ íé÷éãö©¨

.ïáòì íééá éåå øòî êàð ,úå÷ìúñä¨

קליין זיך האלט  וואס  מענטש  דער אז  רמז, 'קטונתי')א געזאגט האט ער וואס  ע"ה  אבינו יעקב ווי ער(אזוי  אז  אמת דער איז , ַַַַַָָָָ

מיט פירן איהם מיט  זיך הימל  פון מ 'זאל  אז זוכה איז  ער מער, נאך הימל . אין אויבן אויפגעשטעלט , - 'זקוף' ַָָאיז 

הטבע . די  פון העכער נס, בדרך הנהגה  ַא

עין ' 'בת דער זאגט  דעם, 'ונוכל')לויט  ד"ה לעכט(חנוכה , חנוכה די צינדן צו מצוה  א ס'איז  פארוואס  טעם  א , ַַַָָ

ערד  דער  פון טפחים  צען פון  כא:)נידעריגער וואס(שבת דעם דורך  נאר ווייל  נסים ', 'שעשה  ברכה  די מ 'מאכט ַָָאון

טפחים צען פון  נידעריגער אראïצובייגן זיך - מכניע  זיך  איז  מענטש  האט דער ער נאר נישט , איהם רודפ'ט  קיינער  ווען (אויך  ַָָָ

הארץ) צובראכן  בזמן א איהם מיט ïאסירן וועלן וואס ניסים די פאר  אויבערשטען דעם  דאנקען צו זיין זוכה  ער  וועט  , ַַַַַָָ

נס . פונעם צייטן די אין געווען זוכה  האבן חשמונאים די  ווי אזוי ַָהזה ,

צויז. געווען זוכה  נישט חתונה די נאך  יארן לאנגע האט  וואס  איד א המעשה, בעל דעם פון געהערט האבן ַַָָָָָמיר

'בשורה', די אנגעזאגט  איהם האבן דאקטוירים די ווען צער  און ווייטאג זיין געווען איז גרויס  גאר קיימא. של  ָָָָָָזרע 

האבן  קענען נישט  קיינמאל  חלילה  זיי וועלן הטבע , בדרך האפענונג. קיין זיי  פאר  דא נישט ליידער  איז ער ַַָָָָאז 

קינדער .

תשס "ח, כסלו  י"ב זי"ע , עין' 'בת פונעם  הילולא די פון טאג אין האפענונג. אויפגעגעבן נישט  אבער  האט  איד ָָָָדער

הי  ביים  זיין מתïלל  געפארן  ער ביטעראיז  זיין אויסגעגאסן דארט זיך האט ער און תו "ב, צפת עיה "ק אין  ציון יליגן ָָָָ

בן  א געווארן געבוירן איהם ביי איז  תשס "ט, כסלו י "ב - חיה' 'כעת - יאר צום הימל. פון ישועה א פאר  ַַַַָָהארץ ,

טוב . למזל  זכר,

שלמה "יח. "תפארת ספה "ק אין שטייט "יאסף ")עס ד"ה  חוקת, ïסוק (פ' ח)אויפ'ן  כה , -(בראשית עמיו" אל "ויאסף

פאלק זיין צו  געווארן אריינגעברענגט  איז אבינו  פון אברהם נשמות די  צווישן  געווארן געקערט צריק איז נשמה זיין (ד.מ.

העליון) עולם אין הייליגעצדיקים די פון ערשטער דער געווען  דאך איז  ע"ה  אבינו אברהם  פארשטיין, מען דארף  לכאורה .ָ

אל "ויאסף ïסוק  דער זאגט  פארוואס אזוי, אויב פאלק. אידישע גאנצע  דאס  ארויס  קומט איהם פון און ַַַַָָָָאבות,

אברהם אין אן זיך הענגען קינדער אידישע  במי", נתלה  "מי אידן? די צו געווארן "נאסף " איז אברהם  כאילו ָָעמיו",

פארקערט? נישט  און ַאבינו,

פון  נסתלק ווערן זיי ווי  דעם  נאך  אויך צדיקים, די פון  נשמות הייליגע די אז שלמה ", "תפארת דער  ַָענטפערט 

קינדער אידישע  צווישן רוען שטענדיג זיי טוהען באמת אבער אויג , מענטשליכן פאר 'ן נאר דאס איז וועלט , ַָָָדער

אידישע צווישן זיך געפינט  אברהם  אז  עמיו", אל  "ויאסף ïסוק  דער זאגט  דעריבער זיי. אויף השגחה  זייער  האבן ַָָאון

שלמה" "תפארת דער טייטשט  דעם מיט  און צדיקים, אלע  ביי איז  זעלבע  דאס און הסתלקות, זיין נאך אויך  ַָָקינדער 

עיי"ש . עמיו", אל אהרן "יאסף הכהן אהרן ביי ïסוק  דעם אויך

הישר 'יט. 'קב דער  שרייבט עא)אזוי  הקברות (פרק  על  מצויים הצדיקים נפשות להיות כן גזר הוא ברוך 'שהקדוש ַ

האט אויבערשטער  דער - הקברים'. על להתפלל  הבאים  ישראל , ותחינות תפילת שומעין שיהיו  ישראל , ָלטובת

אידישע פון טובה די פאר קברים זייערע  אויף געפינען זיך זאלן צדיקים די פון נשמות  די אז גזירה, א ַַַַָארויסגעגעבן

קברים . זייערע  ביי זיין מתïלל  קומען וואס אידן די פון  תחינות און תפילות די הערן זאלן זיי כדי ָָקינדער,
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ïòäòæééá äìéôú ïåô çåë ïñéåøâ íòã ,íòã ïåô øéî
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.ïøàååòâ ïîèð æéà ä"ò åðéáø äùî åàåå èøà̈¨

éåæàåðéîà ìçø ñàååøàô íòè íòã êéåà øéî ïòðéôòâ ©©¨
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íçì úéá ïéà(éçéå 'ô ùéø ,é"ùø)ììtúî ïòðò÷ ïìàæ ïãéà éãë ,¨

úåìâ ïéà ïøòåå ïáéøèøàô ïìòåå ééæ ïòåå øá÷ øéà ééá ïééæכ. ©

éåæà,÷éãöä óñåé åö èâàæòâ ä"ò åðéáà á÷òé èàä ©¨¨

,úøôà ïéé÷ âòåå ï'ôéåà ìçø ïáàøâàá èàä øò æà©¨©¨

úéá ïéé÷ èøéôòâðééøà èùéð åìéôà øéà èàä øò ïåà¨©©

øòãðé÷ òøéà øàô óìéä åö ïòîå÷ ìàæ éæ éãë ,íçì¨©

èøàã ïìòåå ééæ ïåà ,ïáééøèøàô ééæ èòåå ïãàøæåáð ïòåå©¨

èòåå éæ ïåà øá÷ øéà ééá ïééâñéåøà ìçø èòåå ,ïééâëøåãà©©

.øòãðé÷ òùéãéà øàô íéîçø ïèòá ïåà ïòðééåå©

ïòäòæéã åö ïééæ äëåæ ïìòåå ïãéà éã æà íòã ïåô øéî©

ïìòåå ééæ ïòåå ,åðéîà ìçø ïåô úåëæ ïéà ,äìåàâ
úåìéôú òøéà ïåà ,øá÷ øéà ééá ïééæ çèúùî êéæ ïòîå÷

úåìâ ïéà ïãéà éã ïèééìâàáכא. ©

øòãæéà ñàåå ùèðòî øòã êéåà æà ,øòáà æéà úîà¨©¨

,ïåéö íééá ïééæ åö çèúùî êéæ ãðàèùîéà èùéð©

øåàî' ìòá ÷"äøä ïåô øòèøòåå éã ïò÷ðòãòâ óøàã©
,ò"éæ 'íéðéò(úáù úëñî ,'áì çîùé')éøáã èðøòì'î ïòåå æà ,©

è÷ðåt èðëòøòâ ñò èøòåå ,àìåìéää ìòá íòðåô äøåú
.ïåéö íòã ééá ïòååòâ çèúùî êéæ èìàåå'î éåå éåæà©¨

צדיק פונעם  נשמה די לכבוד  סעודה א - שלחן  לפני ַתערוך 

ñòåãåáëì äãåòñ à ïèëòøåötà äìåâñ éã èðà÷àá æéà©©¨©

,àìåìéää ìòá ïâéìééä íòðåô åúîùð úáåèì ïåà
áåã íäøáà éáø ÷"äøä ¯ 'ïéò úá' ïåô øáçî øòã
.ìàøùé ìë ìòå åðéìò ïâé åúåëæ ãåã éáø ÷"äøä ïá
úåòåùé òñéåøâ ï'ìòåt åö çåëá æéà ,àìåìéä úãåòñ àæà©©

רבי כ . הרה"ק  רבי'ן, אמשינאווער דעם געפרעגט האט  אמעריקע, קיין אוועקציען געוואלט זיך האט וואס  איד ַַַַָָָָָא

האט ער  אמעריקע . קיין  פארן זאל ער געווען מסכים  נישט  אבער  האט  רבי אמשינאווער  דער זי"ע. ַַָָָָָָָיאסעלע

איך  כשרות... ביי אדער שבת שמירת  ביי אïקילן חלילה זיך וועסט די אז  מורא נישט האב 'איך  געזאגט: ַָָָָאיהם

עבירות. הארבע מיט ווערן נכשל  נישט  דארט וועסט  דו אז  זיכער  כ'בין און מרבים, שמים  ירא א אלס  דאך דיך ַַַַָָקען

צדיקים, פון קברים  דא נישט  זענען דארט  ווייל  אמעריקע , אין וואוינען פארן צו  געזעגענען  נישט  אבער  דיך קען ַָָָָאיך

קינדער  ערליכע האבן צו טרערן מיט אויגן די אויסוואשן זיך מ 'קען צדיקיםוואו קברי שוין  זיך  געפינען טאג , היינטיגן (ביים ַָָ

מתנה'...) 'גוטע דאזיגע די אויסצונוצן  שכל האט  וואס מענטש דעם  פאר איז וואויל און אמעריקע, אין .אויך  ַַָָָ

היינטיגן  אין געוויס אוודאי דאך  איז  צייט, זיין אין  געזאגט  אזוי האט  אמשינאווער  יאסעלע  רבי הרה "ק ַַַָָָָָאויב

און  פארשאלטענע די דורך הויïטזעכליך נסיונות, ביטערע און שווערע  פיל  אזוי דא ליידער זענען עס  ווען  ַַָָדור ,

ערליכע ערציען צו זיין זוכה מ 'זאל אז  טרערן, הייסע  מיט  אויגן די אויסוואשן אוודאי זיך מיר דארפן כלים , ַַַַָטמא'נע

ולתורתו . לה' נאמנים  דורות, אידישע

באמת כא. מ 'גלייבט אויב נאר אבער  העלפט תפילה  דערדי ווי  צדיק, פונעם  כוח דעם  אין שלימה באמונה און ָָ

סדרה היינטיגער  דער  אין ïסוק דעם  אויף  געזאגט  האט  זי"ע , יהושע 'לע רבי הרה"ק  רב, בעלזער (ל,מיטעלער ָָ

געענטפערטא) איר האט  יעקב און אנוכי', מתה אין  ואם בנים , לי 'הבה ע "ה, אבינו  יעקב צו געזאגט  האט  רחל  ָָָָוואס

אני' אלוקים ב)'התחת פסוק .(שם,

אויבערשטען. דעם  אין אמונה  די פון אנדערש  איז צדיק, א אין  אמונה דער  אז  זי"ע, רב בעלזער דער ַַַָזאגט

אין  אמונה  די  בשלימות. נישט איז אמונה  די  אויב אפילו מערכות, איבערדרייען קען אויבערשטען דעם אין אמונה 

רחל וויבאלד צדיק. פונעם  כח דעם  אין באמת מ 'גלייבט  ווען דעמאלס נאר כוח, גרויסן א אבער האט צדיק  ַַָָָָדעם

וועגן  און ע "ה , אבינו יעקב  פון כח גרויסן דעם  אין ספיקות האט  רחל  אז סימן א דאך איז  אין', 'ואם  געזאגט  ַַָָָָהאט

צי  - אני ' אלוקים 'התחת רחל: צו ענטפער יעקב'ס פון כוונה די איז  דאס העלפן. צו איר בכח נישט ער איז  ָדעם

כח דעם אין אמונה גאנצע די נאר בשלימות. מיר אין נישט  מ'גלייבט ווען אויך העלפן קענען צו בכח איך בין ַָדען

טבע . די פון העכער ישועות, וואונדערליכע  ïועל 'ט  צדיק , פונעם

זי"ע לובלין פון רבי הייליגער דער  זאגט  צדיק)אזוי ערך  זכרון', 'אבני ספר אין  אתה(געברענגט 'ברוך ïסוק דעם אויף ַָ

צדיק דעם צו אריין קומט ער  ווען  גלייבט  וואס מענטש  דער בצאתך'. אתה  וברוך צדיק('בבואך ')בבואך, דער אז  , ַַָ
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øòãðé÷ òùéãéà øàôכבò"éæ éáø øòùäàè øòã éåå , ©¨èáééøù('äãåáò úãåáò')äçôùîî éì òåãé' :ïåùìä äæá

בצאתך', אתה 'ברוך ווערן מקוים איהם ביי וועט  עס אז פארזיכערט  ער איז ישועה, א איהם  פאר ïועל 'ן צו כח ַַַַאיז 

ישועה ... די צו זיין זוכה  טאקע וועט ער ַאון

פו זכות דעם וועגן מעשיות אסאך פון טאקע  אויסצו'ïועל'ן מ'ווייסט  זי"ע, עין' 'בת הייליגער דער צדיק , גרויסן  דעם ן ַַַ

קינדער . אלע  פון דקדושה  נחת און קיימא, של זרע  שידוכים, ַגוטע

געווען  טאכטער א זיין איז תשע "ז , יאר אין אז  שליט"א, הדור  גדולי חשוב'ע  די פון איינע פון געהערט האבן ַַָָָמיר

טאג  אין צער. גרויס  פון גע ïלאצט  האבן עלטערן די פון  הארץ דאס  אז  זעלבסט -פארשטענדליך און  ל "ע , ַַַַָָָגע 'גט

גרויסע א ïראווען צו  תלמידים  זיינע  פון איינע  געשיקט  ער  האט כסלו, י"ב עין', 'בת פונעם יארצייט דעם  ַַָָפון

לייטישן  א גאר מיט כלה א געווארן טאכטער  זין איז  ש ïעטער, וואכן צוויי צפת . פון ארימעלייט  די פאר ַַַָָָָָסעודה

ïלאים . ïלאי ממש - שבעידית' 'עידית בחור,

'בית כב . ישיבה, סלאנימער דער אין אמאל, נאך איבערצודערציילן כדאי ס 'איז אבער דערציילט, שוין האבן ַַָָָָָמיר

סעודה א יאר יעדעס  אïצוריכטן אויפגעשטעלט, מ 'האט  וואס  'קרן' א דא איז  תובב"א, ירושלים  אין ַַָָָָָאברהם ',

היה: כך שהיה, ומעשה כסלו. י"ב הילולא, די פון טאג ָאין

געהאנדלט האט וועלכער ז "ל , גראס  שלמה  ר' הרה"ח נאמען  מיט 'ן איד  א געלעבט האט צוריק , יארן ַַָָָָָצענדליגער

מ 'ארבעט ווייל  האנדל , דעם פון געצויגן נישט ער  האט ïרנסות גרויסע  קיין פארקויפט . האט ער וואס  אויל  ַַַָָָמיט

הויז . אין איהם  ביי ארימקייט  געהערשט  האט עס  אז אזוי דערביי, ווייניג  מ 'פארדינט  און דערביי ַַַָָשווער

ציון, הייליגן ביים זיין מתïלל  געפארן  גראס שלמה ר' איז זי"ע , עין' 'בת בעל  הייליגן פון הילולא די פון טאג ָָָאין

זיין  אז  ההילולא, בעל  פונעם זכות אין באשעפער דעם  בעטנדיג  הארץ , ביטער  זיין אויסגעגאסן דארט  זיך האט ַַַָָָאון

האט שלאפן, געלייגט  זיך  האט  און אהיים  צוריקגעקומען איז ער  ווען בריווח. ïרנסה האבן צו אויפשיינען זאל  ַָָָָָמזל

געזאגט: איהם  האט וועלכער זי"ע, עין' 'בת הייליגן דעם ווי אנדערן קיין נישט חלום אין זעהן צו  געווען זוכה ַָָער

קבר מיין ביי געווען מתïלל  היינט  האסט דו ווען הנאה, גרויסע א געווען גורם מיר האסט  דו אז  זאלסטו, ַַָָָ'וויסן 

רבה ) ויחי פ' הקדוש זוהר זעה  - קבר  זייער ביי מתïלל מ 'איז  ווען הנאה גרויסע א האבן נפטרים  די  אז באקאנט , איז אבער(עס דיך וויל  איך . ַַַַָָ

יארצייט?' מיין לכבוד סעודה  א גע ïראוועט נישט  האסטו פארוואס פראגע : א ַַַַַָָָפרעגן 

אביסל צוזאמענגענומען ער האט צופיל , טראכטנדיג נישט שלאף . פון אויפגעכאïט  תיכף זיך האט שלמה ַַַַָָָר '

די  ïראווען קומען צו  אידן מנין א איינגעלאדנט  האט און הויז , אין געהאט  האט ער וואס עסן אנדערע און ַַַַַָָָברויט

ווערנדיג  געוואונען, האט ער וואס  'לאטא', א געקויפט  שלמה  ר' האט צומארגנס  איהם. מיט  צוזאמען הילולא ַַָָָָָָסעודת 

האט ער וואו  ירושלים , אין ישיבה סלאנימער דער אין 'קרן' א אויפגעשטעלט  שïעטער האט ער  דערפון. רייך ַָָָָגאר 

הייליגן  פון הילולא די לכבוד כסלו, י"ב סעודה  יארצייט א יאר יעדעס מ 'ïראוועט  וועלכע  פון געלט ַַַָָאריינגעלייגט

טאג. היינטיגן ביז 'ן אן  האלט 'קרן' דער  זי"ע. עין' ַָָ'בת

געהאט חתונה בעזהי"ת האבן קינדער די וואו ïערזענליך, קענען מיר  וועלכע  מש ïחה היימישע א פון ווייסן ַַָמיר

איז ער שידוכים. מיט שווער זייער געגאנגען ס'איז  וועמען בחור, איין פון אויסנאם  מיט 'ן אנדערן, נאכ 'ן ַַַָאיינער

א  פאר  מופלגת' 'זקנה א הדעות לכל  הייסט וואס  עלטער אן אלט, יאר פערציג ווי ווייניגער נישט געווען  ַַַַַָָשוין

עלטערן  זיינע  פון און בחור דעם פון ווייטאג דער און צער דער  געוואקסן האט  דערמיט  צוזאמען שידוכים. אין ַַָָבחור

משïחה . גאנצע די  ַאון

צוגעזאגט האט  זי וואו  עין', 'בת דעם  פון ציון צום געפארן  בחור דעם פון שוועסטער א איז  תשע "ח, טבת ַָָָחודש

משïחה די וועט תשע "ח, יאר יענעם פון שבט  חודש ראש  ביז  חתן א ווערן צו זיין זוכה  וועט  ברודער איר  אויב ַַָאז 

י"ב יאר קומענדיגן קדישא, הילולא סעודת א אי"ה ïראווען צו  אונטער זיך נעמען זיי און הודאה, סעודת א ַַַַָמאכן

ïערזענליכער דער  איז טבת, כ "ב דינסטאג, און חוב, דעם  באצאלט עין' 'בת דער האט  וואכן, צוויי ביז  אלזא, ַַָָָָָכסלו .

א  איהם  מיט  געטוהן מען האט  ומוצלחת, טובה בשעה סוף, א צו געקומען מש ïחה זיין און בחור דעם פון ַַָ'גלות'

שידוך... גוטן

בימים' בא 'זקן א געווען שוין איז וועלכער בחור א העובדא', 'בעל דעם  פון געהערט  מיר  האבן וועלכעאויך (צוליב ַַָ

סיבה ) זי"ע ,ס'איז עין' 'בת הייליגן דעם פון ציון צום  געפארן יארצייט, פאר'ן וואכן צוויי תשפ"א, יאר אין איז  ער ַָָָָאון
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האט ער  בשעטו"מ . שידוך  גוטן א מיט  ווערן צו  געהאלפן  ישועה א פאר  הארץ  ביטער זיין אויסגעוויינט  זיך ַַַַָָאון

קומען  ער וועט יארצייט , פונעם  טאג  דעם  ביז  חתן א ווערן צו זיין זוכה וועט  ער  אויב אז  זיך , אויף  גענומען ַַָָאויך 

לכבוד  סעודה א פראווען אויך וועט ער און ישועה , די וועגן זי"ע ההילולא בעל  דעם  'איינמעלדן' מאל צווייטן  ַַַָא

ותודה ... רינה  בקול  'תנאים' א גע ïראוועט  מען האט טעג צען  ביז  צדיק . דעם פון הטהורה ַַָנשמתו

יארצייט ביז'ן אויב אז  טובה , קבלה  א זיך  אויף גענומען בחורים די האבן  מודיעין, שטאט  דער  אין ישיבה  א ַַַָָָאין

'בת  דעם לכבוד סעודה גרויסע א מאכן זיי  וועלן חתנים, ווערן ישיבה  פון בחורים דרייסיג  וועלן תשפ "א, יאר  ַַָאין

דעם ïראווען צו  אïגעשמועסט  זיך  האבן בחורים  די  און שבת, אין אויסגעפאלן יארצייט דער איז יאר, יענעם ַַָָָָעין'.

די  פאר זונטאג  אז געווען, אבער איז  זאך איינציגע די הילולא. הייליגע די לכבוד קוממיות, שטאט  דער אין ַַַָָָשבת

זייערע אויסגעהערט  אבער האט באשעפער  דער חתנים... 29 פון צאל  די ביי נאר  געהאלטן זיי  האבן ַַָָָָָהילולא,

בשעטומ "צ, חתן א געווארן בחור 'דרייסיגסטער ' דער איז יארצייט, פאר 'ן נאכט א נאכט, דאנערשטאג און ַַַַַָָָָתפילות,

געפרעגט ש ïעטער  מ 'האט  ווען ההילולא. בעל  דעם לכבוד התאחדות, שבת פרייליכן א ïראווען געפארן זענען זיי ַַָָאון

האבן  יותר '... ולא ïחות, 'לא בחורים , דרייסיג פון צאל  די ïונקט אנגעכאïט  האבן זיי פארוואס בדבר', 'נוגעים ַַַָָָָָאלע 

מויל ... מיט 'ן ארויסגעזאגט זיי האבן אזוי נאר ענטפערן, צו געוואוסט  נישט  אליין ַַַָָָזיי

חשוב'ע א און וועלט , דער אין באקאנט  געווארן איז עילית, מודיעין אין ישיבה  די מיט מעשה  דערמאנטע  ַַַָדי

אויב אז טובה, קבלה א גענומען האבן  זיי און 'ïאטענט', דעם  'נאכגעמאכט' האט  עיה"ק  ירושלים אין  ַַַַָָָישובה 

בחורים שיעור...)צוואנציג פונעם 'איבערגעבליבן' זענען וואס צאל ו(די חתנים , ווערן סעודהוועלן גרויסע  א ïראווען זיי ועלן  ַַָָָ

צוואנציג  די פון לעצטער דער איז יארצייט, פאר 'ן וואך א הוה, כך און תשפ "ב, כסלו י"ב יארצייט , פונעם טאג ַַָָָָָאין

ומוצלחת... טובה בשעה טוב, למזל געווארן חתן א ַָבחורים ,

אויבערשטען  דעם  בעט  און שטייט  זי"ע , עין' 'בת  דער ההילולא, בעל  הייליגער דער אז מיר, לערנען אלעם דעם ַַפון

ואמלאהו', פיך 'הרחב פסוק  דעם זיין צו מקיים  זעהן מען דארף ממילא, ווערן. געהאלפן זאלן קינדער  אידישע  ַַָָאז 

ראוי  איז צדיק הייליגער דער  בקשות. גרויסע  בעטן מ 'זאל  נאר קלייניגקייטן, מיט  באגעניגענען נישט  זיך  ַָָָמ 'זאל 

איהם ... אויף  פארלאזן זיך ַָָמ'זאל 

יאר עטליכע  בייגעוואוינט  האט ער  וואס  מעשה א שליט "א, ראטמאן  מאטל ר ' הרה"ח  פון געהערט האבן  ַַָָָָָָמיר

איד, א באגעגנט מאטל רבי האט ירושלים, פון געגנט  שערים מאה דער אין כסלו, י"ב גאס אויפ'ן גייענדיג ַַַָָצוריק.

'וואש א וועגן אויספרעגן אנגעהויבן איהם  האט יענער און ל "ע , ארים  זייער ליידער איז  וועלכער תשובה ', 'בעל  ַַַָָָא

קליידער, אויסגעוואשענע  ריינע , האבן דארפן קינדער די און געווארן, צובראכן איז הויז  אין מאשין די ווייל  ַַַַָָָמאשין',

וואס מאשינען', 'וואש פארקויפט  וואס געשעפט א אלזא זוכט  ער געבן... זיי ס 'זאל ווער דא נישט  ס 'איז ַַַַַָָָָָאון

שניה ' 'יד  מאשין.(גענוצטע)מ'רופט נייע  א ווי ביליגער  פיל  קאסטן וואס  ,ַַָָ

צווייט-האנטיגע א אז  באקאנט , דאך  איז  עס  ווייל  דערפון, איד דעם אïרעדן ïרובירט  מאטל  רבי (גענוצטע)האט ַַַַַָָָָ

נוצן  פון  האבן מ'קען שאדנס  א פאר וואס וויסן  נישט  קיינמאל  מ 'קען ווייל  קויפן, צו כדאי נישט  איז  מאש 'ין  ַַַַָָָָ'וואש 

זי"ע , עין' 'בת הייליגן דעם  פון יארצייט  דער היינט ס 'איז היות געראטן, אלזא איהם  האט  מאטל  רבי מאשין. ַַַַָָָָָאזא

מיטקומע ער זאל  עין', 'בת פונעם ציון ביים זיין צו  משתטח זיך כדי צפת קיין פארן צו זיך גרייט  ער מיטאון ן  ָָ

ישועה . גרויסע א איהם  פאר  ïועל 'ן בעזהי"ת מ'וועט און ַַאיהם,

נישט ער האט וועג גאנצן פון במשך און צפת, קיין מאט'לען רבי מיט מיטגעקומען איז איד דער ַַָָָאלזא,

זייער ער איז בכלל , און נישט ... וועלכע  און גוט , איז  מאשין וועלכע מאשין', 'וואש די וועגן רעדן ַַַאויפגעהערט 

קינדער ... קליינע  און גרויסע  זיינע  פון קליידער די וואשן מ 'וועט אזוי ווי סוף, דער  זיין וועט עס וואס ַַַָָבאזארגט 

אנדערע און ברויט 'גראסערי' אין געקויפט  האבן זיי וואו  מירון, קיין געפארן זיי זענען ציון, ביים  זיין מתïלל ַָָָָנאכ 'ן

זי"ע . הרשב"י ציון ביים הילולא סעודת די ïראווען צו  ַש ïייז 

איהם מ'האט וואו תשובה', 'בעל  דעם  פון טעלעפאן דער  געקלינגען  האט  הרשב"י, ציון פונעם  ַָָָארויסקומענדיג

האט צוריק , צייט לאנגע  א מוסד  געוויסן א ביי  געקויפט האט ער וואס  'לאטא' א אז  בשורה', די ַַַַַָָָָָָָ'אנגעזאגט

וואש-מאשין!... פארגעשריטענע  נייע ... א ַַַָגעוואונען

זיין  צו משïיע כח גרויסן א דאך האט  צדיק דער נצרך , יענעם וועגן ווייטאג מיט  אויסגעפירט האט מאטל  ַָָָָָרבי

וואס מאשין', 'וואש א אין שפע  גאנצע  די איינגעצוימט האט איד דער אז שאד א ממש  דאך איז  שפע , ַַַַַַַַָָָָאסאך
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מער ... פיל  גע'פועל 'ט אוודאי ער  וואלט 'השגות', גרעסערע מיט געבעטן וואלט  ער  אויב באקומען. טאקע האט ַַַָָָער

ישועות) גרויסע נסיעה , יענע ביי גע'ïועל'ט בעזהי"ת האט  ïערזענליך, ער  אז זיך, וועגן דערציילט אליין מאטל .(רבי ַַָָ

א  צו  'גענומען' זיך האט  אמט  שטייער דער פאלגענדע: דאס ïאסירט ישראל ארץ  אין האט תש"פ, יאר ַַַָָָָָאין

דעם זעהן צו כדי געשעפט , זיין פון ביכער די אין 'זוכן' אנגעהויבן  און געשעפט , א געהאט האט  וואס ַַַָָָיונגערמאן

ארויסגעשטעלט, זיך האט  עס  הכנסות... די און  אמט , שטייער פאר'ן איין מעלדט  ער וואס  הוצאות די צווישן ַַַַַָָ'באלאנס ',

טעלעפאן  איין נאר ווען צייט דער  אין סעלעפאנס, זעקס  בייש ïיל, צום  ווי 'הוצאות', גרויסע האט געשעפט דאס  ַָָָָָאז 

פאר ווען צייט דער אין קארס , צוויי פארמאגט געשעפט פונעם באלעבאס דער געשעפט. דעם פאר  גענוצט  ַַַַַָָווערט

מיט  פארברענגט לעצטנס  האט  אליין באלעבאס דער אויך  קאר . איין נאר גענוג איז  געשעפט , משïחהדעם זיין ַַַַָָָ

הוצאות. די פון חשבון' 'אויפ 'ן וואך, גאנצער א פון במשך האטעל , גרויסן א ַַַָָאין

שטראף טורמע הארבע א באקומען מען קען זאכן, אזעלכע  פאר  אז ווייסט  באקאנט, אביסל איז וואס ַַַַַַַַַַָָיעדער

א  געבן צו  סגולה וואונדערבארער דער פון דערמאנט  זיך יונגערמאן דער האט  אויספארשונגען, די אינמיטן ַַַָָח "ו.

סעודה א אïצורעכטן  זיך  אויף  געווען מקבל  ארט  אויפ 'ן האט  ער  זי"ע . עין' 'בת בעל  הרה "ק נשמת לטובת ַָָָסעודה

איהם: צו אנגערופן זיך אגענט שטייער דער האט  מינוט, יענע אין ממש און כסלו, י"ב טאג, יארצייט  דעם ַָָָָאין

נאך  וועסט דו אויב דיר, צו וויי און אך אבער  אלעם ... אויף  מוותר דיר פאר איך בין מאל  דאס  איין. זיך ַַָָָ'הער 

פריי! געשיקט אהיים דערנאך איהם  האט ער זאכן'. אזעלכע  איבער'חזר'ן ַַַַָָָאמאל 

נישט האט וויליאמסבורג פון יונגערמאן א תשע "ה. שנת אין פארגעקומען איז  וואס מעשה, א פון ווייסן ַַַַָָָמיר

האט דאקטאר דער דאקטאר. איינפאכן אן ביי אונטערזוכונג אן פאר געגאנגען איז ער און  איינשלאפן, ַַַַַָָָָָָגעקענט 

א  - דאקטאר דער האט רעזולטאטן , די זעהן ביים און טעסט, דזשי' קעי 'אי אן אויך געמאכט  איהם ַַַַָָָאויף

דער האט  הארץ -דאקטאר... ביים געווען מאל  לעצטע  דאס איז ער  ווען יונגערמאן, דעם  געפרעגט  - ַַָָָָָָדערשראקענער

דאקטאר דער  האט פריער . יאר האלבע א דאקטאר הארץ  ביים געווען איז  ער אז  געענטפערט, איהם  ַַַַַָָָָָָיונגערמאן

דער אז  געזעהן האט  דאקטאר  דער ווען פארמיטאג . יענעם נאך  דאקטאר, הארץ  צום געשיקט איהם ארט ַַַָָָָָָָָאויפ'ן

אויפ'ן  טעלעפאנירט אליין ער  האט  צושטאנד, געזונט  זיין פון ערנסטקייט  די נישט ïשוט  פארשטייט  ַַַַָָיונגערמאן

טאג. מארגנדיגן אויפ 'ן יונגערמאן דעם  פאר 'אïאינטמענט " אן געמאכט און דאקטאר, הארץ  פונעם  אפיס צום ַַַַַַָָָָָָָארט

הויïט דער אז  געזעהן ער  האט אונטערזוכט, איהם האט  דאקטאר  הארץ  דער ווען שïעטער, טאג  א ַַַַָָָָָָאלזא,

זיך  סעקונדע  יעדע  אדער  דער קען אזוי פארשטאïט . אינגאנצן כמעט  אין איז הארץ , זיין צו פירט וואס  ַַַָָָָאדער

האט ארט , אויפ 'ן לעבנס -געפאר... זיכערער א אין יונגערמאן דעם אריינברענגען חלילה  און פארשטאïן, ַַַַַַָָָאינגאנצן

אïעראציע  אן מאכן געוואלט  בלע"ז)ער ער('בייïעס' דאקטאר , דעם געבעטן שטארק האט  יונגערמאן דער אבער , ַַַַַָָָָָָ

דירעקטאר דער ווייל גאסן, די איבער טאג א נאך ארומצודרייען זיך ערלויבן איהם און האבן רחמנות איהם  אויף ַַַָָָָָזאל 

אויב אז  איהם , ווארנט ער און צייט  לענגערע  א נאך שוין איהם לויפט  קאנטע, א האלט ער וואו  באנק דער  ַַַַַָָָפון

דער האט רעדנדיג, חשבון... זיין שליסן מען וועט געלט, פיל  אזוי און פיל  אזוי אריינברענגען נישט היינט  וועט ַַַָער

האט ער און יונגערמאן, דעם  צו  אמאל  נאך טעלעפאנירט  באנק -דירעקטאר דער  ווי געזעהן טאקע ַַַַָָָָָָָדאקטאר

זאל ער  און צומארגנס , אויף ביז חצות פון עסן גארנישט  זאל  ער תנאי מיט 'ן שיקן, צו אהיים  איהם ַָָָָאיינגעשטימט 

הארץ . אויפ 'ן ïראצעדור די מאכן צו כדי צומארגנס , איהם  צו ַַָָצוריקקומען

א  געבעטן און חסד , בעל גרויסער א איד א ידיד, א זיינעם מיט פארבונדן זיך  יונגערמאן דער האט  דארט ַַַַַַָָפון

אדורכפירן  מ 'וועט פאר  נאך באנק , אין אריינטראגן שנעל  דארף  ער וואס  געלט, סומע געוויסע  א אויף  ַַַַַַָָָהלוואה 

'צינטור' דעם איהם פארשידענע('בייïעס')איבער מיט  פארנומען בין איך  געזאגט : יונגערמאן דער האט רעדנדיג , .ַַַָָ

א  'יונגערמאן' א בין איך ישועה. א צו געווען זוכה  נישט איך האב דערווייל  אבער  כסדר, טוה איך וואס  ַַַַָָָסגולות

געזאגט: איהם וחסד , צדקה בעל  דער ידיד זיין האט רח"ל ... מסוכן חולה א און חוב, ַָָבעל 

ביים 'שוועריגקייטן וועגן  דאקטאר ïשוט'ן א צו געקומען ביזט  דו קלייניגקייט ... א דיר  ביי דען עס  איז צי -ַַָָ

האט עס  ווען געווארן, געראטעוועט  ממש  איז לעבן דיין און געדרייט  רעדל  דאס זיך האט דארט פון און ַָָָָָָשלאף',

צו עצה  מיין שנעלער . וואס 'בייïעס' א אדורכגיין דארפסט דו  אז  מינוט לעצטער דער אין ארויסגעשטעלט  ַַַַַָזיך

לעכטל א צינדן צו פארגעסן נישט זאלסטו  זי"ע , עין' 'בת הייליגן פון הילולא די איז  מארגן  היות דעריבער, איז  ַַָָדיר

זכו אין הילף, אויבערשטען'ס  מיט'ן און תהלים, זאגן און נשמתו , געהאלפן לטובת בקרוב וועסטו  צדיק , דעם פון ת ָָ

ישועה . גאנצע די מיט ַווערן



ויצא - קוואל פרשה æéדער

,íéîçøå äòåùé øáãì å÷÷æåä øùà ìàøùé õøàá úçà
åòùåð óëéúå ,àùéã÷ àìåìéää íåéá äãåòñ åëøòå
ïâòåå ñééåå êéà ¯ 'òáèä êøãî äìòîì éúáø äòåùéá
èâéèéåðòâ êéæ ïáàä ñàåå ìàøùé õøà ïéà äçtùî à©¨¨

ïéà äãåòñ à èòååàøtòâ ïáàä ééæ ïåà ,äòåùé à ïéà©¨©©

ãìàá ïòðòæ ééæ ïåà ,àìåìéä òâéìééä éã ïåô âàè íòã¨©

êøãî äìòîì ,äòåùé òñéåøâ à èéî ïøàååòâ ïôìàäòâ¨¨©

ì"ëò ,òáèäכג.

און  בלאס, געווארן יונגערמאן דעם  פון ïנים דאס  איז  עין', 'בת פונעם הילולא די דערמאנט  האט ידיד זיין ַַָָָווען

דעם אין טאקע  גלייבן וואס מענטשן די פון איז ער  אז  פריינט, גוטן זיין פאר הארצן פון אïגערעדט זיך האט ַַַַָָָער

אין  זיך ביי סעודה  א גע ïראוועט  תשע"ד, כסלו י"ב פריער, יאר א ער האט  דעם  וועגן און  צדיקים, די פון ַַַָָכח

יארצייט  דעם פאר  שבת ער איז יאר, היי אבער אידן, צען פאר ויצא)הויז  פרשת נאכ'ן (שבת און שול , אין געווען ַַָָָָ

האט ער און סעודה , א מאכן פון סגולה די  וועגן מתïללים  אנדערע די מיט רעדן צו אויסגעקומען איז  ַַַַָדאווענען

זיין  געהאלפן... נישט  ס 'האט  אבער יארצייט , דעם לכבוד  סעודה  א געמאכט פאריאר  האט ער אז הויך , ַַַַָָָָָָאויסגערופן

איין  פון לויפנדיג געלט, מיט 'דרייען' צו געצוואונגען טאג-טעגליך איז ער  אומדערטרעגליך. איז ïרנסה  אין ָמצב

נישט הילולא, סעודת די  געמאכט האט  ער זינט  יאר פון משך אין האט  ער אלזא, א.א.וו. אנדערן... צום  ַַַָָָָגמ "ח

ישועה . א ַגעזעהן

עס וואס וויסן נישט דאך קען מענטש  דער תומו': לפי 'כמסיח איהם , צו אנגערופן זיך איד צווייטער א ַָָָָהאט

זאלסט דו  געווארן נגזר  חלילה איז  דיר אויף  אז  מעגליך גאנץ  איז  עס  גארנישט. שïירט  ער איהם. מיט פאר  ַַָָָָקומט

האסט דו  וואס הילולא סעודת די פון זכות אין נאר אז מעגליך און ח "ו, יאר דאס איבערלעבן נישט  ַַָָָָָאפילו

דעם ... וועגן וויסן אפילו זאלסט  דו  וואס  דעם אן געווארן, אïגעראטעוועט  לעבן דיין איז יאר , א פאר ַַַַַָָָָָָגעפראוועט

פון  ווערטער די פון גערעכטיגקייט  די איין ער זעהט יעצט  אז ידיד, זיין צו  אויסגעפירט האט יונגערמאן ַַָדער

האבן  פיס זיינע ווייל  הקודש, רוח פון ווערטער  און 'נביאות' געזאגט ממש  האט וואס  שול, אין מתïלל  ָָָָיענעם

האט דאס  און שלאפן, צו שועריגקייטן איבער אïצורעדן זיך  דאקטאר, ïשוט'ן 'קליינעם', דעם צו  געפירט  ָָָָָָאיהם

מעגליך  הארץ  זיין וואלט דאקטאר , צום דעמאלס  נישט  גייט  ער ווען לעבן... זיין געראטעוועט  מעגליך ַַַָָָָגאנץ 

כסלו ... י"ב פון טאג דעם אין יארצייט, זיין אויך 'גע ïראוועט ' מ 'וואלט און ח"ו , ַַָָָאויסגעגאנגען

נישט שוין וועט ער ווען חצות, פאר  נאך אידן, מנין א פאר סעודה א געמאכט  האט  יונגערמאן דער  ַַַַַַַָָָאלזא,

איבער וואונדער  און ערפאלג , געהאט ïראצעדור מעדיצינישע די האט  סוף, צום סעודה . יארצייט ביים  זיין ַָָָָקענען

בשלום ... מקומו על  בא הכל  וואונדער:

האטכג. ער  וואס  זאך א דערציילט , אליין עין' 'בת דער האט  בכלל, מצוה סעודת א פון ענין דעם ווען ַַַַָָָאגב,

טשערנאבילער מאטעלע  רבי הרה"ק צו אריינגעקומען אמאל  איז טשערנאביל, שטאט  דער פון איד א ַַַָָָָָבייגעוואוינט :

געפרעגט, איהם  מגיד דער האט זון. זיין פון ברית דעם  ביי סנדקאות מיט  געווען מכבד איהם האט ער און ָָזי"ע ,

קרעכץ : א מיט  געענטפערט איד דער האט ברית. דעם לכבוד סעודה א מאכן אויך וועט  ער ַַַָצי

שïייזן  און לעבן צום אויף קוים  האב איך אז אזוי וואך, א מטבעות פינף  קוים  פארדין איך רבי! הייליגער -ַַַַָָ

ברית. דעם  לכבוד סעודה א מאכן צו געלט קיין נישט האב איך לחץ '. ומים צר 'לחם  מיט  קינדער ַַָמיינע 

דארפסטו זון, דיין ביי סנדק  זיין זאל  איך אז  ווילסט דו  'אויב געזאגט : איהם מגיד טשערנאבילער דער ַַָָָָהאט

דיין  צו אריבער  גיי ברית. דעם  לכבוד סעודה א מאכן  צו ישראל  מנהג דעם זיין  מקיים וועסט  דו אז זאגן ַַַַָמיר

פון  ארבעט דער פאר פאראויס  אין אויסצאלן דיר זאל ער  איהם  בעט און ארבעטסט , דו וועמען ביי ַַַַָָָָבאלעבאס 

די  אין וואך , א פאר  מטבע איין געהאלט פונעם  אראפנעמען דיר ער זאל דערנאך  און הבעל"ט, וואך ַַַַָָָָָקומענדיגער

וואכן'. פינף ָקומענדע 

די  און סמא"ל , דאך איז  עשו של  שר דעם פון נאמען דער ווערטער, זיינע  פארשטיין צו געגעבן האט מגיד  ָָָדער

מ'סכת  ס'יום ל 'עשות. א'ין מ 'צוה ס 'עודת לעשות. א'ין מ'ילה  ס 'עודת תיבות  ראשי איז נאמען דעם  פון תיבות ָראשי

זיין  מקיים פון קינדער אידישע שטערן  צו  כוחות אלע  מיט הרע יצר  דער  קעמפט  זאכן, דריי די אויף ל 'עשות. ַַא'ין

ג  ליידער איהם  עס  איז  מסכתא, סיום לגבי מסכתא. סיום א אדער ברית, א אדער מצוה, א לכבוד סעודה עלונגען.א ַַַַָָ

וועגן  ברית. א ביי סעודה א געבן נישט זאלן אידן אז באווייזן, קענען עס  זאל  ער  אז  מסכים  נישט  אבער  בין ַַַַַָָָאיך

ברית. דעם לכבוד סעודה א געבן צו ישראל מנהג דעם זיין מקיים זאלסט  דו אז  דיר, ביי מחמיר  אזוי איך  בין ַַַָדעם



ויצא - קוואל פרשה דער çé

øòãàìåìéää ìòá íòðåô úåëæ øòã ,ïôìòä ìàæ øòôòùàá©¨
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.ïîà ,íéîìåò úòåùú 'äá òùåð ìàøùé ,úåéîùâáå

דער פארוואס הסבר א געזאגט עין' 'בת  דער  האט ש ïעטער מעשה. די ביי אנוועזענד געווען איז  עין' 'בת ַַָָָָדער

א  אויף  מקטרג איז שטן דער  ווען ווייל  סעודות, דריי די מאכן דאס  שטעלן אנטקעגן שטארק  אזוי  זיך טוט ַַַַַָשטן

האסטו צי מיכאל, מלאך דער  איהם ענטפערט תורה, דער פון  מצוה א אויף  געווען עובר חלילה האט  ער  אז  ַַָָאיד

איז עבירה  די געטוהן האט  ער ווען אויך עבירה? אן טוט  איד  א הארץ צובראכן א פאר וואס מיט געזעהן ַַַַַָָָדען

זייט, צווייטער דער פון נעץ. זיין אין אריינגעכאïט  איהם האט  הרע יצר דער  וואס דעם פון צובראכן געווען  ַַָָָער

א  מאכן און טוב, יום  א פייערן די מצוה. א מקיים זענען זיי ווען האבן אידן וואס שמחה  גרויסע  די זעה  און ַַַַָָקוק 

און  מקטרג, פונעם מויל דאס  פארשטאïט  מיכאל, מלאך  פונעם טענה דאזיגע  די פריינט . גוטע  זייערע  פאר ַַָָָסעודה

מצוה, של שמחה  פון ענין דעם זיין מקיים נישט  זאלן אידן  אז  כוחות אזעלכע  שטן דער פארלייגט  דעם ַַַָוועגן

קיטרוגים . זיינע אלע  בטל  ווערן שמחה דאזיגע  די דורך  ווייל  מצוה , א מקיים זענען זיי ווען זיך ַַָפרייען

דערציילטכד . ווערט קדישין')עס 'עירין  ספר רוזינ 'ער(אין הייליגן דעם פאר הארצן פון אïגערעדט זיך האט איד א אז  ,ַַַַָָ

א  איהם  פאר  אויס'ïועל 'ן זאל  ער רוזינ'ער ביים געבעטן זיך און געהאט, האט  ער וואס צרה א אויף ַַַַָָָזי "ע,

האט צימער , פון ארויסגעגאנגען איז ער ווען ישועה. א אנגעוואונטשן טאקע איהם האט  רוזינער דער  און ַַַַָָָישועה,

זי"ע  משה  דוד  רבי הרה"ק  רבי, טשארטקובער  יאר)דער עלף פון  קינד א  געווען  דאן איז וועלכער זון, רוזינער 'ס  געפרעגט(דעם  , ַַָָ

געוואונטשן, איהם האט רבי דער  אז געענטפערט, איד דער  האט געזאגט . אייך  רבי דער האט  וואס  איד, ַָָָָָדעם

קינד הייליגע  דאס  האט  העלפן'. דיר זאל  אויבערשטער  רבי)'דער טשארטקובער  שïעטערדיגער איד,(דער דעם  צו געזאגט  ָָָָָ

העלפן?'... וועט אויבערשטער דער  ביז  זיין  וועט  וואס  און איהם , פרעגט  און טאטן, הייליגן מיין צו אריין ַַָ'גייט

'דער געענטפערט : איהם האט  רוזינער דער און רוזינער , צום אריינגעגאנגען איז  ער  געטוהן, אזוי האט  איד  ַַַָָדער

העלפן'... וועט  ער  ביז העלפן וועט אויבערשטער

סדרה היינטיגער דער  אין ïסוק דעם געטייטשט רוזינער דער  האט  דעם טו)לויט אשר(כח , עד אעזבך לא 'כי ָ

צוגעזאגט דיר האב איך וואס טוהן וועל  איך ביז צייט דער אין  אויך הייסט, דאס  לך '. דברתי אשר  את עשיתי ָָָָאם 

פארלאזן... נישט אויך  דיך איך וועל  העלפן, צו ַָדיר

זי"ע  רב שינאווער הייליגער דער  טייטשט ליקוטים)ענליך יחזקאל', זאגן('דברי מיר וואס  ווערטער שב "ק)די ליל (זמירות ָָָ

יעצט שוין זיך זאל  ער אויבערשטען, דעם פון בעטן מיר לגאלינו'. בגלותי עוד  שתרחמני לקראתי, ה ' ָ'ושויתי

גאולה, גאנצע די מיט  בקרוב אויסלייזן אונז וועט  ער ביז 'בגלותי', נאך זענען מיר  ווען  אונז , איבער  ַַָדערבארימען

רצון. יהי כן אמן


