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תצא כי - קוואל  פרשה àדער 

àöú éë

און כוחות  אלע  מיט  שטארקן  זיך  - אויביך  על ַַלמלחמה
יצר דעם  קעגן תחבולות 

éëêéãéá êé÷ìà 'ä åðúðå ,êéáéåà ìò äîçìîì àöú
÷åñt øòã òëìòåå ïâòåå ,"äîçìî" éã .åéáù úéáùå
ãéà øòãòé ñàåå äîçìî òèðà÷àá éã æéà ,àã èãòø¨©©¨

é"ùø éåå ,òøä øöé ïééæ èéî êéìâòè¯âàè ïøäéô óøàã©¨

."òøä øöé ãâðë àìà äøåú äøáéã àì" èâàæ¨

øòãùåã÷ä "íééçä øåà"("æîø êøãáå" ä"ã)æà ,èâàæ ,¨©

à èéî ,"äîçìîì" àöú éë èééèù íòã ïâòåå©©

åö æîøî éãë ,ã"îì úåà íòã øòèðåà "çút" äãå÷ð

óøàã ùèðòî øòã ñàåå äîçìî òèðà÷àá éã óéåà ïééæ©©¨©

,ïøòä ÷åñt øòã æðåà èæàì .òøä øöé ïééæ ïâò÷ ïøäéô¨

óøàã ,èìòåå øòã óéåà tàøà èîå÷ ãéà à ïòåå æà©©©¨©

øöé ïééæ èéî ïèìàä äîçìî åö ïèééøâåö ãìàá êéæ øò©©

à ïáàä èùéð óøàã'î æà ,ïòðééî èùéð ìàæ øò .òøä¨©©¨©

,äáøãà øàð ,äîçìî øòã øàô èéé÷øàèù òìòéöòtñ©©¨

øöé íòã ïâéæàá ïò÷'î ïåà ,äîçìî ètéåä éã æéà ñàã¨©

ïéà ïééøà èâééì'î ñàåå úåòéâé òñéåøâ èéî øàð òøä¨¨©

èâàæ äðùî éã éåå ,äîçìî éã(à"î â"ô úåáà)åäæéà" ¨

ùèðòî øòã æéà ÷øàèù ¯ "åøöé úà ùáåëä øåáéâ©

òøä øöé ïééæ ïééà èîòð ñàååא. ¨

משל א א ïארא ברענגען המוסר בעלי ח)די פכ"ד, ויק"ר  מדרש , פון ווערטער די אויף  האט(באזירט  קעניג גרויסער  א ַַַַָָ

א  ïקדון, א געגעבן זיי פון איינעם יעדן פאר האט  און מיניסטארן, געטרייע  זיינע  פון דריי זיך צו ַַַַָָאריינגערופן

האט קעניג דער געשמאק. ווייט-גרייכנדיגן א און טעם , גוטן א געהאט  האט  עס וויין. אלטע  גאר מיט ַַַַַַָָָפאס 

קומענדיגן  און הויז, אין זיך ביי פעסל  זיין  אïהיטן זאל  זיי פון איינער יעדער אז מיניסטארן, דריי די ַָָָָגעווארענט 

גאנצערהייט צוריקברענגען וועט  וואס מיניסטער יעדער  פעסלעך. זייערע  מיט  איהם צו צוריקקומען זיי זאלן ַָָחודש,

פעסל דערפון)זיין טרינקען פון  איינהאלטן זיך  וועט  אויב(ער  און ראנג. זיין העכערן דורך באלוינען איהם קעניג דער וועט , ַַַ

נישט ...

קעלער, אין פעסלעך די  באהאלטן וויין, פעסלעך זייערע  אהיימברענגען נאכ 'ן באלד האבן מיניסטארן, די פון ַַַַָָָצוויי

פונעם טרינקען צו פארגליסטן נישט  זיי זיך זאל  עס  אז  דערפון, פארגעסן צו כדי נישט, זיך דרייען  מענטשן ַַַָוואו

ריח דער וויבאלד און הויז , אין זיך ביי טיש  אויפ 'ן פעסל דאס  געלאזט  האט  מיניסטער  דריטער דער אבער  ַָָָָוויין.

אביסל פארזוכט האט ער און איינהאלטן געקענט נישט זיך ער האט ווייט , דערגרייכט  האט  וויין געשמאקן ַַַַָָָפונעם

געטרינקען  נישט מער און אקט, נארישן זיין אויף  געהאט  חרטה ומיד  תיכף  אבער האט ער וויין. רויטן ַַָָפונעם 

ווי  אזוי ïונקט אבער וויין, פונעם פארזוכט  האט ער און דורכגעפאלן, ווידעראמאהל  ער  איז צומארגנס, ַַַַָָָָדערפון.

צוריקצוהאלטן  זיך  באוויזן שוין אפילו האט  ער  דורכפאל. זיין באוויינט  און באקומען חרטה  היינט  אויך ער האט  ַַַַַַָָנעכטן,

אויסגעטרינקען  שוין האט ער  אז געזעהן האט  ער  ביז אדורכגעפאלן, אמאהל נאך איז  ער  אבער וויין , דעם  טרינקען ַַַַָָָָָפון

פעסל . פונעם  האלב ַַא

א  עס  ווען צוריקצוברענגען אלזא, מיניסטארן דריי זיינע פאר באשטימט האט קעניג דער וואס  טאג דער געקומען יז  ַַַָָָָָ

פעסל זיין מיט זיי פון איינער יעדער  ïאלאץ, קעינגליכן אין געקומען מיניסטארן דריי אלע  זענען פעסלעך, ַַַָזייערע

פעסלעך, פולע צוריקגעברענגט האבן מיניסטארן צוויי ערשטע  די אז  געזעהן האט  קעניג דער ווען  האנט . דער  ַַָָָאין

שטאïל . העכערן א צו דערהויבן  זיי און באלוינט טאקע  זיי ער האט  וויין, צום  צוגעריהרט  נישט זיך ַַַַָאון

קעניג, פאר'ן צעוויינט זיך און ïנים , פארכמארעטן א מיט מיניסטער  דריטער דער אריינגעקומען איז ַַַַָָדערנאך

נישט און איינגעהאלטן  זיך האט ער אז  און וויין, פעסל  מיט 'ן "מיטגעמאכט" אלץ האט ער וואס  ַַַַָָָדערציילנדיג

איינגעהאלטן. אמאהל  נאך זיך ער האט  דערנאך, אבער  אדורכגעפאלן, ער איז  סוף  צום  אבער  דערפון, ַַַַָָָָָָגעטרינקען

אויסגעטרינקען. האט ער  וואס וויין פעסל  האלבן דעם פאר קעניג, ביים מחילה  געבעהטן דעריבער האט ַַָָָער

מיניסטארן. אנדערע  די ווי מער נאך ראנג העכערן א צו דערהויבן איהם קעניג דער האט  ווערטער , זיינע ַַַָָהערנדיג

אזא  נישט איז וויין, פונעם פארזוכט נישט האבן מיניסטארן צוויי ערשטע  די וואס  דאס אז  פארשטיין, צו ַַַַָָָָגעבענדיג

קעלערן, זייערע אין פעסלעך די באהאלטן האבן זיי וויבאלד נסיון, א געהאט נישט דאך האבן זיי ווייל  ַַַַַָָָרבותא,

דער אבער חודש. ענדע ביז  וויין, פונעם ריח גוטן דעם  שמעקן געדארפט  נישט צייט גאנצע די האבן זיי אז  ַַַַָָאזוי



תצא כי - קוואל  פרשה דער  á

ïåàæà ,ïòðøòì åö æðåà ,êéáéåà "ìò" èâàæ ÷åñt øòã¨©

øöé íòã ïâéæàá ïò÷'î éåæà éåå âòåå øòâéöðééà øòã©©

ï'èéî äîçìî éã èøäéô ùèðòî øòã ïòåå æéà ,òøä
ïâò÷ äîçìî à èøäéô ééîøà ïà éåå éåæà ,òøä øöé©©©©

èñééåå ,àðåù à èéî äîçìî à ïåô èééö ïéà .àðåù íòã©©

èòåå øò áéåà ,øàôòâ òñéåøâ éã ïâòåå èàãìàñ øòãòé¨©©

ñèìàîòã ìééåå ,èëàìù íòðåô èåðéî à åìéôà ïæàìëàð¨¨©©©

.å"ç ïòðò'âøä íäéà ïåà ïòîå÷ ãìàá àðåù ïééæ èòåå©

òöðàâ éã èéî äîçìî éã ïøäéô åö øò èäòæ ,àìéîî©

.èôàø÷©

ñàãøöé øòã ùèàë .øöéä úîçìî ééá æéà òáìòæ ¨¨

,ùèðòî íòðåô øò÷øòèù æéà ¯ êàìî à ¯ òøä©

øòã èôìòä ,èñðøò ñò èðééî'î áéåà ,ïâòååèñòãðåô
.ïâéæàá ïòðò÷ íäéà ìàæ'î øòèùøòáéåà¨©

éåæàíéøôñ éã ò÷àè ïâàæ(àöú 'ô ùéø ,"íåìù úáäà"), ©¨©

éãë ,"êéáéåà ìò" ,÷åñt øòã èâàæ íòã ïâòåå æà©¨

øöé ï'èéî äîçìî éã ééá æà ,ùèðòî íòã ïòðøòì åö©

ïåô øò÷øàèù æéà øò æà ïøäétù øò óøàã ,òøä©©©

ïò÷ øò .àðåù íòðåô øòëòä èééèù øò ¯ "ìò" ,íäéà
íäéà øò èòåå éåæà ïåà ,íäéà èéî ïèìàä äîçìî©©

ïòîå÷ééáב.

øòãùåã÷ä êéùìà(åðéúùøô ,"äùî úøåú")tàøà èâðòøá©¨

ïéà èâðòøáòâ èøòåå ñàåå äùòî òèðà÷àá éã©©¨

ãéñç à æà ,"úåááìä úåáåç" ÷"äôñ(ùåøt)èàä ©©¨

ñåøãðñëìà âéðò÷ íòã ïåô ïèàãìàñ èðòâòâàá©¨©

âéãðáàä ïåà ,äîçìî à ïåô âéãðòîå÷÷éøåöïéà èâéæòâ ©¨

ïáàä ééæ æà êéìééøô øàâ ïòååòâ ééæ ïòðòæ ,ïèëàìù éã©¨©¨

ãéñç øòã èàä .èàèù òñéåøâ à ïòîòðåöðééà ïæéååàá©©¨¨

àã æéà ñàåå ¯ "?äùåò åæ äî äçîùì" :èâàæòâ ééæ¨¨¨

èøò÷òâîåà ò÷àè êéæ èàä øéà ?ãééøô òñéåøâ éã¨©

èôøàã øéà øòáà ,äîçìî øòðééì÷ øòã ïåô íåìùá¨©

.äîçìî òñéåøâ à åö ïèééøâ êéæ©

און  איינגעהאלטן זיך ער האט  פונדעסטוועגן  און  וויין, פונעם טעם  זיסן דעם געשïיהרט יא האט וואס  ַָָָָדריטער ,

נפש, מסירות מיט  קעניג, פונעם רצון דעם געטוהן דאך ער האט סוף , ביז'ן פעסל  דאס  אויסגעטרינקען  נישט ָָָָהאט

ראנג... אין דערהויבן מער  נאך ווערן צו ער  פארדינט דעריבער  ַַָאון

פונדעסטוועגן, אבער  היצר , נסיונות די ביישטיין  קענענדיג נישט  אמאהל, דורך פאלן קינדער אידישע איז, נמשל  ַַָָדער

פונעם רצון דעם טוהן צו כדי דורכפאל, זיין פון אויפהייבן זיך און שטארקן צו זיך ווייסט מענטש דער  ַַאויב

עבודה אזא רח"ל , חטא" פונעם "טעם דעם געווען טועם שוין מ'האט ווייל  שווער , זייער  איז עס  כאטש ַַַָָבאשעפער,

חטא. א פון טעם  דעם פארזוכט נישט קיינמאהל  האט  וואס  מענטש פונעם ווי מער באשעפער, פאר'ן חשוב'ער ַַַַָָָאיז 

אין .ב חומש-רש"י . פארלערנען פלעגט  יחזקאל", "חזון ספר פון מחבר זצ "ל, אבראמסקי יחזקאל רבי גאון  ַַָדער

מענטשן  יונגע סאך א אוועקגעשלע ïט  ליידער  האט  וואס  "השכלה", ביטערע  די געבושעוועט האט  צייטן, ַַַָָָיענע 

טענה, די מיט ïרשה, די צו  "צוגעכאïט " זיך ïארשוינען יענע האבן תצא, כי ïרשה די ביי התורה. דרך  פון ַַָרח"ל 

תואר " "יפת א זיין מתיר  מ 'מעג אז זאגט  תורה די אז  דאך  פרוי)מ 'זעהט אידישע נישט א מיט  האבן חתונה  צו נו,(ד.מ. ... ַַַַָָָ

זאכן... אנדערע  אויך טוהן צו מותר דאך איז  צייטן' 'היינטיגע  די ַַָאין

געזאגט: אבראמסקי יחזקאל  רבי האט שיעור, צום אריינגעקומען איז  ער ַַַָָווען

גרויס ווי ווייסט זי אדם", של  דעתו "לסוף  פארשטאנען האט תורה די  הרע . יצר כנגד אלא תורה  דברה לא -ַַָ

דאס  נאר אויב און היצר, כח דער איז תואר)עס וואס(יפת דאס  אז  קלאר, דאך איז געווען, מתיר  תורה די האט ַָָָָָָָ

דא  נישט  איז עס  און מענטש , יעדן פון דעתו", לסוף  תורה  "ירדה אסור! איז  געווען, מתיר נישט האט  תורה  ָָדי

דערויף . שטארקן נישט  זיך קען ער  אז טענה'ן קענען זאל  מענטש דער וואס איסור  איין ַַַָָאפילו

געזאגט האט זי "ע ïרעמישלאנער  מאיר'ל  רבי תצא)הרה"ק פ' תרס "ב, שנת יקירין", "מילין בס' אויך (מובא  זאגט אזוי און ַַָָָ

סופר", "חתם הב')דער תצא" "כי ד "ה תצא, הרע ",(ליקוטים, יצר כנגד אלא תורה דיברה "לא רש"י, פון ווערטער  די  אויף

צו מענטש  דעם איבערצורעדן שטענדיג זוכט ער  אז הרע , יצר פונעם  וועגן די גוט  זייער  ווייסט באשעפער ַַדער

קומ עס  ווען אדער ח"ו, און זינדיגן מצוה . די טוהן נישט זאל  ער מענטש דעם  צו ער  רעדט המצוות, קיום צו  ט  ָָ

האט דעריבער  תואר ", "יפת א מיט  האבן  חתונה וועלן זאל  איד א אז געוואלט  נישט  האט  באשעפער דער ַַַַַָָָָָוויבאלד

אז מענטש דעם איבערצורעדן כוחות  אלע מיט ïרובירן הרע יצר דער  וועט אזוי און געווען, מתיר עס תורה  ַַַדי

תואר "... "יפת די מיט האבן חתונה  און תורה , די  פון היתר דעם  זיין מקיים  נישט  טאר ָָער
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ïáàäïåà ,øòèøòåå òðééæ ïåô èëàìòâ ïèàãìàñ éã ¨¨©©

.èãòø øò äîçìî òëìòåå ïâòåå ,èâòøôòâ íäéà
ï'øàô äîçìî éã æéà ñàã :èøòôèðòòâ ãéñç øòã èàä¨¨©

ïééæ èéî ïøäéô óøàã ùèðòî øòã ñàåå ,ïòèùøòáéåà¨©

úåøéáò ïééæ åö øáåò øòáéà íäéà èãòø ñàåå ,òøä øöé¨

êéà" ,ïâàæ ïòã ïò÷ øòåå ïåà ,ïäåè èùéð øàè'î ñàåå¨¨¨

,íäéà èéî ïèìàä äîçìî èìòèùòâ÷òååà êéæ áàä¨©©

."...ïòîå÷òâééá íäéà ïéá êéà ïåà

ïåàøòã êéæ ìàæ" ,ñéåà èøäéô ùåã÷ä êéùìà øòã
êéìè÷ðéô ïåà èåâ èàä øò ìééåå ,ïééæ ïðåáúî ùèðòî¨

ïùéååö äîçìî à æà èâàæòâ èàä øò ïòåå ,ïòååòâ ïéåëî¨¨©©

òðééì÷" à ñìà èðòëééöàá èøòåå ,øò÷ìòô ééååö©©©

ùèðòî øòã ñàåå äîçìî éã åö õàæðâò÷ ïéà ,"äîçìî©¨

"òøä øöé íòã èéî ïøäéô óøàãג. ©

èøòì÷éã ïòðòæ úîàá æà ,ùåã÷ä êéùìà øòã óéåà©

,êéæ ïùéååö ïøäéô øò÷ìòô éã ñàåå úåîçìî¨

æéà øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,úåîçìî øãâá èùéð ììëá
øòã .äîçìî éã èøäéô øò ,"äîçìî ùéà" øòã êàã¨
à ïéà èùéð èâéæ ïåà èùéð èøéìøàô ïééìà ùèðòî©©©

íòã ïåô èøäéôòâ èøòåå ñòìà øàð ,äîçìî¨©

.ïòèùøòáéåà

àéã ñàåå íòã ïåô ïäòæ ïòî ïò÷ íòã åö äéàø ©¨

òèñèîéøàá ïåà òèñòøâ éã æà ,èæééååàá òéøàèñéä¨©©©

øòã ïåô ïåà ,úåîçìî ïøéåìøàô ïáàä ïìàøòðòâ ééîøà©©¨©

,èëòð÷ ïééæ èéî ,ä"ò åðéáà íäøáà èàä ,èééæ øòèééååö¨

øòã êéåà ïåà ,ïâéðò÷ òâéèëòî øéô éã èâéæàá øæòéìà©

,úééìâ èâéæàá èàä ä"ò êìîä ãåã "øòâéñ÷éååòâ¯ïééì÷"¨©

øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,íéúùéìt éã ïåô øåáéâ ïñéåøâ íòã
,úåîçìî òìà èøäéô ñàåå ,"äîçìî ùéà" øòã æéà¨©

.ïâéæàá ïòîòåå ìàæ ñò øòåå èìäòôàá ïåà©¨©

ùøòãðàøöé íòã ïâò÷ äîçìî éã èéî øòáà æéà ©¨

øòãòé èàä ,äîçìî øòã ééá ñàåå .òøä¨

äìéìç ïééâ åö øòãà ,øöé ïééæ ïâéæàá åö äøéçá éã ùèðòî©¨

ïâàæ ì"æç éã .ïùéðòèñéìâ òðééæ êàð(:âì úåëøá)ìëä" ¨¨

,ìîéä ïåô æéà ñòìà ,"íéîù úàøéî õåç ,íéîù éãéá©

ïôåøòâ èøòåå ñàã .íéîù úàøé ïåô ïéðò øòã øòñéåà¨

ïøéô øòãðòì ñàåå úåîçìî éã ìééåå ,äîçìî "òñéåøâ" à©¨

.äîçìî òñéåøâ éã ïâò÷èðà ìèá ïøòåå ,êéæ ïùéååö©

øòãèâðòøá "íùåáä úâåøò"(åðéúùøô)ïåô ïòîàð ïéà¨

èàä øò æà ,ò"éæ ùåã÷ä áåè íù ìòá íòã©¨

òøä øöé øòã ïò÷ éåæà éåå ,øöéä úîçìî ïâòåå èâàæòâ¨©

ïåöø ï'ôéåà ïééæ øáåò ìàæ øò ùèðòî íòã ïãòøøòáéà¨

,êàìî à êàã æéà òøä øöé øòã ,ïòèùøòáéåà íòðåô¨©

åö ïùèðòî ïãòøøòáéà êàìî à ïò÷ éåæà éåå ïåà©©

éã èìéôøòã êàìî øòã ,ïòã ñàåå øàð ?å"ç úåøéáò¨¨

íäéà èàä øòèùøòáéåà øòã øòëìòåå áéìåö úåçéìù¨

ïééæ ïåô ïåöø íòã íéé÷î øò æéà íòã èéî .ïôàùàá©©

øöé íòã øàô ïøòôèðò ùèðòî øòã óøàã .øòôòùàá©©©

åö ïãòøøòáéà êéî èñìéåå åã éåå éåæà è÷ðåt æà ,òøä©©

úåçéìù ïééã æéà ñàã ãìàáéåå ,å"ç äøéáò ïà ïäåè©©¨

åå øàôéåæà ,ïôàùàá êéã èàä øòèùøòáéåà øòã òëìò ©¨©©©

êøåã øòôòùàá ïééî ïòðéã åö ïøàååòâ ïôàùàá êéà ïéá©©¨©

ïò÷ éåæà .øòèøòåå òðééã ïâìàô èùéð ïåà ,ïâéæàá êéã©¨©

.ïòèùøòáéåà íòã øàô çåø úçð à ïééæ íøåâ êéåà êéà©©

èéåì,÷åñt íòã "íùåáä úâåøò" øòã èùèééè ,íòã
èñòåå åã ïòåå ,"êéáéåà ìò äîçìîì àöú éë"
éåæà éåå ,àðåù ïééã ïâò÷ äîçìî éã ïèìàä ïééâñéåøà©©©

óéåà ?"êãéá êé÷ìà 'ä åðúðå" ïééæ íéé÷î ïòðò÷ åèñòåå
èñìàæ åã ¯ "åéáù úéáùå" ,÷åñô øòã ñéåà èøäéô íòã¨

øò éåå ïôåà ïáìòæ íòã óéåà ,òøä øöé íòã "ïòâðàô"©
ñéåà èøäéô òøä øöé øòã éåå è÷ðåt .ïòâðàô êéã ìéåå©

éã ïãòøåöøòáéà íäéà è÷éù ñàåå àøåáä ïåöø íòã¨

זאגט ג. גמרא ה .)די "אונטעררייצן"(ברכות שטענדיג דארף מענטש  דער  הרע", יצר על  טוב יצר אדם  ירגיז  "לעולם ַָ

דער "לעולם", חז "ל , די פון ווערטער דאזיגע  די געטייטשט צדיקים האבן הרע. יצר זיין קעגן טוב, יצר ָָזיין

געוואונען  שוין האט  ער אז  ש ïיהרט  ער  אויב ווייל  הרע , יצר דעם קעגן מלחמה דער אין שטיין כסדר דארף  ַַָמענטש 

הרע . יצר  פונעם ח"ו  געווארן באזיגט  שוין איז  ער ח"ו . "דערנאך " שוין ער איז  דאן מלחמה, ַָָדי

עס דארף מענטש, צום קומט הרע יצר דער ווען אז געזאגט, האט  זי"ע  פשיסחא פון  בונם שמחה  רבי ַַָָהרה "ק

ער אויב ח"ו. ïקא דעם  אïהאקן איהם וויל  און האק א מיט שטייט ער ווי מענטש, פון אויגן די אין  ַַַָָאויסזעהן

רח "ל . "ïקא דעם  "אראïגעהאקט  שוין חלילה  איהם האט  ער אז סימן א איז  אזוי, נישט ַַַַַָָָש ïיהרט 
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êéæ ùèðòî øòã øàè éåæà ,å"ç úåøéáò åö ïùèðòî©¨

øò êéåà æà ,ï'äðòè óøàã øò .íäéà ïåô ïæàì èùéð¨©©

÷áãî êéæ ïåà ,ïåöø ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïøäéôñéåà ìéåå
.íäéà ïéà ïééæ

åìéôàèéî äîçìî à ïéåù èøäéô ùèðòî øòã ïòåå©

êøåãà ìäàîà èìàô øò ïåà ,òøä øöé ïééæ©©¨©

ïéà ïìàôðééøà èùéð øò øàè ,äîçìî øòã ïéà å"ç¨©©

íòã ïéà ï÷øàèù øãñë êéæ óøàã øò øàð ,å"ç ùåàé¨©©

ïñéåøâ íòã ïâò÷ "ïèàãìàñ" êàð ïâééìåö ïåà ,óîà÷©¨¨©

àæà .ïâéæàá íäéà èòåå øò æéá ,òøä øöé íòã ,àðåù©©©

"äîçìî ùéà" øòâéèëéø øòã æéà øòðééàד.

øòãìùî à èâàæòâ èàä ò"éæ "íééç õôç","íééç õôç") ¨©

,úéùàøá 'ô ,ú"äò ç"çì úåäâäá àáåî ,ã ,é ,úìä÷ ,ê"ð

(æè úåàäîçìî øòã ïéà ïøàååòâ è÷éùòâ æéà èàãìàñ à©¨©¨

à èàä ,ïèëàìù éã ïèéîðéà .àðåù íòã ïâò÷©¨©

èòãðåàååøàô ïåà ïñàùòâ íäéà èàãìàñ øòëòìèðééô¨©¨©

øòã èàä .èåìá êàñ à ïòðéøòâ èàä ñò .øòâðéô ïéà¨©©¨

ïééæ ïôøàååòâôàøà ãìàá ,ãçt ñéåøâ ïåô ,èàãìàñ©©©©¨¨

!äèåù" ,ïâéøùòâðäà íäéà íéøáç òðééæ ïáàä .ñ÷éá¨¨

åã æà ,èöòé .èéåè òøòëéæ à ïéà ïééøà êéæ èñæàì åã¨©©©

êéã àðåù øòã èòåå ,ñ÷éá ïééã ïôøàååòâtàøà èñàä¨©¨¨

øòèééåå èñòåå åã áéåà øòáà ,å"ç ïòâðòøáîåà ïòðò÷¨

íäéà êàã åèñòåå ,ñ÷éá éã èðàä ïééã ïéà ïèìàä©©¨

íäéà åèñòåå éåæà ïåà ,ïñéùàá ÷éøåö ïòðò÷ êòìâòî©©

.ïâéæàá ïòðò÷ øùôà©

ñàãùèðòî øòã áéåà .øöéä úîçìî ééá æéà òáìòæ ¨

æéà øò æà èäòæ øò ïòåå ùåàé ïéà ïééøà èìàô©©©

øòèñòøâ øòã ïééìà ñàã æéà ,ïìàôòâëøåãà ìäàîðééà¨©©¨©

æéà ìäéö øòöðàâ ïééæ ñàåå ,òøä øöé íòã øàô ïåçöð©¨©

øàð ,ùåàé ïåô ìäéôòâ à ùèðòî íòðéà ïòâðòøáåöðééøà©©¨

úåçåë òìà èéî ï÷øàèù êéæ óøàã'îהïò÷ éåæà ïåà , ©©©©

.òøä øöé íòã ïâéæàá åö ,óåñ íåö ïééæ äëåæ ïòî©

ווייל  אויפגעבן  נישט  קיינמאל - עמלק זכר את  תמחה ָמחה
דורכפאל  קיין  נישט  ביסטו  בוכ"ע  ַביים 

æàïåô êéåà øéî ïòäòæ ,ùàåéî ïøòåå èùéð øàè'î ©¨

øøåñ ïá" ïåô äùøô éã ééá ,äøãñ øòâéèðééä øòã

שווערעד . די איבער זי"ע, שלמה " "תפארת בעל  הרה "ק רבי'ן, זיין פאר  הארצן פון אïגערעדט  זיך האט  חסיד ַַַָָא

אלע מיט געהארעוועט  איך האב "נעכטן געזאגט , האט ער הרע. יצר זיין מיט פיהרן דארף ער וואס  ַַָָָָָמלחמה 

דעם זון די אויפגעשיינט  האט אט אבער  בייצוקומען, איהם באוויזן טאקע  האב איך  און באזיגן, צו איהם  ַַַָָָָכוחות

צו געזאגט  שלמה" "תפארת דער האט  נעץ ...". זיין אין אריינגעכאïט מיך האט הרע  יצר דער  און טאג, ַַָָָָהיינטיגן

יונגערמאן: ַדעם 

ïארא נישט  קומט מענטש דער ווייל  "למלחמה", תצא כי נאר "לנצחונות", תצא כי נישט, זאגט  ïסוק  דער -ַָָָ

נישט זאל  ער מלחמה ". "איש  אן זיין לעבן  גאנצע  דאס  זאל  ער אז  נאר "נצחונות ", האבן צו וועלט , דער ַַַָָָָָאויף

מלחמה . די פון מינוט, איין אפילו ַָָנאכלאזן,

יצרה . פונעם נעץ  ביטערער דער אין  אריינפאלן נישט מ 'וויל  אז  געשריי", "געוואלד א אויסשרייען כאטש ַַַַַַָמ 'דארף

"חידו בעל  הרה"ק ווי געזאגטהרע , האט  זי"ע הרי"ם " פרשתינו)שי הרי "מ, ליקוטי בס' הרה "ק(מובא  פון נאמען אין , ָָָ

פשיסחא פון זי"ע  בונם שמחה אלול)רבי י"ב דהילולא, ïסוק (יומא דעם אויף  כד), בעיר"(כב, צעקה  לא אשר דבר "על

געקענט נישט  זיך  האט  ער אז  פארענטפערן נישט  זיך  קען מענטש דער אז לערנען, מען קען  דעם פון אז ַַַַָוגו',

צעקה ", לא אשר  דבר "על  המאורסה , נערה די געווען מחייב  האט  תורה  די אז  דאך  מ 'זעהט  ווייל  העלפן, ַַָָאליין

להושיע יכול  שלא להאדם התנצלות אין "לכן געראטעוועט . אוודאי איר מען וואלט  געשריגן, וואלט זי  אויב ַַָָווייל 

העלפן. אליין נישט  זיך קען ער אז טענה'ן נישט מענטש  דער קען דעם וועגן עצמו", ַַאת

שווער ליגן עס  וואו שïיטאל  אין אïטיילונג אן פון ש ïיץ  אין דאקטאר א אוועקגעשטעלט מ'האט משל , דרך ַַַָָָָָעל 

אז חולה , איין  אויף אויג אן האלטן זאל ער אז  דאקטאר, דעם  אהנגעזאגט מען האט  פארנאכטס , רח "ל. ַַַַַַַָָָָָָקראנקע

רח"ל , יסורים  פון הויעך זייער ער  שרייט  שלאף, פון אויף  זיך כאïט ער  אויב ווייל  אויפוועקן, נישט זיך זאל  ַָער

געבן, אכטונג איך קען אזוי "ווי געזאגט : דאקטאר  דער האט  אïטיילונג . גאנצע  די אויפוועקן ער טוט  דאן ַַַָָָָָאון

נישט קענסטו  "אוודאי געזאגט , איהם ש ïיטאל  פון פארוואלטונג די האט אïטיילונג?". גאנצע  א אויף  אליין, ַַַַַַָָָָאיינער

די  און 'גלעקל ', מיט 'ן קלינגען זאלסטו שלאף , פון דערוועקן זיך וועט  ער  אויב  נאר געבן, עצה אן אליין ַַָָָזיך

שטאק". אנדערן  אן פון אראïקומען  באלד וועלן ַַַַָָָדאקטוירים
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"äøåîå(çé ,àë)ïòðò'âøä åö ïìéåôàá èàä äøåú éã .¨©

ïâìàôñéåà èùéð ìéåå øò ñàåå ,"äøåîå øøåñ ïá" íòã¨¨

ì"æç éã øòáà ïâàæ .ïøòèìò òðééæ ïåô øòèøòåå éã¨¨

(à"ò óã ïéøãäðñ)èøéñàt èùéð ìäàîðéé÷ èàä ñò æà©¨¨©

åà ,ïãéà ééá "äøåîå øøåñ ïá" ïåô äùòî éãïéà êéåà ï
àìå ,äéä àì" :ïøéñàt èùéð ñò èòåå èôðå÷åö øòã©

."úåéäì ãéúò

ïåôøàè ùèðòî øòã æà ,ãåîéì à øéî ïòðøòì íòã©©¨

÷éøåö èùéð ïò÷ øò æà âðåðòôàä ïøéìøàô èùéð©¨©

èàä øò ìééåå øòôòùàá íåö ïøòåå èøòèðòðøòã©¨

ìòá øòèñòøâ øòã êéåà èàä ,úîàá øàð ,èâéãðéæòâ¨¨

,ïòèùøòáéåà íòã åö ïøò÷åöîåà êéæ âðåðòôàä äøéáò¨

èâàæ àøîâ éã ñàåå íòã ïåô ïòäòæ øéî éååïéøãäðñ) ¨¨

(íùìò" èôàøèùòâ èøòåå ,"äøåîå øøåñ ïá" øòã æà©¨

óéåà ïöéæ èòåå øò æà ïééæ èòåå óåñ ïééæ ìééåå ,"åôåñ íù©

øòáéøòã ïåà ,ïùèðòî ïáéåøàá ïåà íéëøã úùøô íòã©

,ïòðò'âøä èöòé ïéåù íäéà ìàæ'î ïìéåôàá äøåú éã èàä¨©¨

ïáøàèù ùøòãðò øò ìàæ ,"áééç úåîé ìàå éàëæ úåîé"¨©

ïäåè åö ïäà èîå÷ øò øòãééà ,ãéà øòëéìøò ïà ñìà©©¨

.å"ç úåøéáò òèñòøâ éã

ïåàäéä àì" èâàæòâ ì"æç éã ïáàä íòã óéåà ò÷àè©¨¨

ìàæ'î êéìâòî èùéð æéà'ñ ,"úåéäì ãéúò àìå¨

ïøéåìøàô óåñ íåö èòåå øò æà ùèðòî à ïâòåå ïñéìùàá©©©©

"äøåîå øøåñ ïá" à åìéôà ¯ ãéà øòãòé øàð ,å"ç ïééâ¨©©

øòðòøéåáòâ ééð à éåå ïøòåå ïåà ,ïâòåå òðééæ ïùéåè ïò÷ ¯©

ùèðòîו.

ïאציענטן. אנדערע  די אויך אויפגעוועקט  ער האט שלאף , פון אויפגעכאïט זיך האט יסורים בעל  דער  ווען ַַַָָָלמעשה,

האט קנס . שווערן  א מיט גע 'קנס'עט נאך איהם  מ 'האט  און ïאסטן, זיין פון דאקטאר דעם אïגעזאגט תיכף ַָָָָָָָָָמ 'האט

אז שולדיג , איך בין  "וואס גע'טענה'ט : גאנצעער א אויף  אויפצוïאסן דאקטאר איין אוועקגעשטעלט האט איר ַַַַַָָָָ

דיר דאך מ'האט ווייל דעם , אין שולדיג  ביזטו "אוודאי געענטפערט: איהם אויפזעהער די האבן ַָָָָאïטיילונג?!"

די  רופן צו גלעקל, מיט 'ן קלינגען זאלסטו שלאף , פון אויפכאïן זיך וועט  קראנקער יענער ווען אז  ַַַָָָָאהנגעזאגט

אזוי!". געטוהן נישט האסט  דו  און דאקטוירים, ַַַָאנדערע 

"קלינגט מען אז שלאף. פון אויף זיך כאïט "קראנקער" דער ווען גלעקל" מיט'ן "קלינגען מ'דארף איז , נמשל  ַַַַָדער

עונש ... אן נישט מען באקומט גלעקל ", ַַמיט'ן

איהםו. פאר באקלאגט זיך האט וואס איד א צו  געזאגט אמאהל האט זצ"ל , סאלאנטער ישראל  רבי גאון  ַַַַַַָָָָָָדער

געזאגט: איהם  סאלאנטער ישראל  רבי האט הרע , יצר זיין מיט  מלחמה  האלטן צו כסדר בכח  נישט  איז  ער  ַַַַָָאז 

חז "ל  די אין דאך  זעהען מיר זיך... אין גלייבסט אליין דו ווי מער  דיר אין גלייבט  הרע  יצר דיין טז.:)- א (ר"ה  ַַָ

בלאזן  הערט  ער  ווען  שטן. דעם צעטומלען צו - השטן" לערבב "כדי השנה , ראש  שופר  מ'בלאזט פארוואס ַָָָטעם 

תוספות דארט ברענגט צעמישט . און דערשראקן ער  ווערט  השנה , ראש "לערבב")שופר פונעם(ד"ה  נאמען אין , ָָָ

שופר קול דער  ס'איז  אז  מורא האט ער ווייל  צעטומלט, אזוי ווערט  שטן דער  פארוואס  טעם  דער אז  ַַַַָָירושלמי,

אויס, דאך  קומט  געטוהן. תשובה  שוין האבן אידן  די ווייל אידן, די אויסלייזן געקומען איז וואס צדקינו משיח  ָָָפון

קענסט דו אז דעם, אין נישט גלייבסט אליין דו אבער טוהן, צו תשובה בכח ביזט  דו אז גלייבט  שטן דער  ַַַַָאז 

מענטש ! נייער  א ווערן און עבר, גאנצן דיין ַַָאïמעקן

ווי  מענטש , אינעם  יאוש פון געפיהלן אריינברענגען ïרובירן צו  הרע, יצר פונעם  וועגן די פון איינער איז  ַָדאס 

שרייבט אמת" "שפת אויביך")דער על מחנה תצא "כי ד "ה תרל"ד, תצא ïסוק(פ' דעם אויף  טז), לז, לצדיק(תהלים  מעט  "טוב

איז ער וואס "רשעות'ן" קליינע  סאך א מענטש  דעם  פאר ווייזן צו זוכט הרע יצר דער רבים ". רשעים ַַַָמהמון 

ריכטיג באגא  הרע , יצר  זיין פאר  ענטפערן אבער דארף מענטש  דער  גייסט. זיין  צעברעכן צו ארום אזוי כדי נגען, ַַַַַַָ

התחזקות, און שמחה  שע ïן איך טוה  ביסל  דאס פון  דווקא אבער  "צידקות", ווייניג - לצדיק" "מעט האב איך ַָָטאקע ,

הרע . יצר  דעם אויף  זיך ער שטארקט  אזוי ַַאון

- לצדיק " "מעט  זעהן צו מענטש דעם פאר בעסער איז  עס  - לצדיק " מעט  "טוב ïסוק , פון כוונה  די איז ַָדאס 

דער וועלכע  מיט  עבירות פיהלע  די - רבים" רשעים  "המון אויף  קוקן צו איידער ווי צידקות, ווייניג האט ער  ווי

ח"ו . יאוש אין אריינברענגען איהם  וויל הרע  ַיצר 

א  און דאלאר , 100 חבר  זיין פון געבארגט האט  גנב פיפיגער  א משל , דעם  נאכגעזאגט אמאהל  שוין האבן ַַַַָָָָָָָמיר

וועט הונדערטער, א נאך מיר  בארג דאלאר, 100 שולדיג שוין דיר  בין "איך געזאגט : איהם  ער  האט ש ïעטער, ַַָָָָָָטאג
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פון  געבארגט כסדר האט ער מענטשן, מערערע מיט  געטוהן ער האט  אזוי דאלאר...". הונדערט  צוויי זיין חוב ַַָָָָדער

דער וועט הונדערטער, א נאך  מיר בארג דאלאר , הונדערט שוין דיר קום  "איך געזאגט, דערנאך  און געלט, ַַָָָָָעמיצן

הונדערט ...". צוויי זיין  חוב 

קודם, "קונץ ". זעלבע די מאכן געוואלט האט  ער וועמען מיט מענטש , קלוגן א אהנגעטראפן ער האט  ַַָָָָָָאיינמאהל 

געזאגט איהם און מאהל , צווייטע  דאס געקומען איז  ער ווען אבער הונדערטער , א יענעם פון געבארגט ער ַָָָָָָהאט

דיר וועל  איך און הונדערטער, א נאך מיר בארג דאלאר, הונדערט  שוין דיר  דאך  קום "איך "ïזמון"... אלטן ַַַָָָָזיין

פון  גיי און שולדיג... גאהרנישט מיר  ביזט  "דו  געענטפערט: איהם  ïיקח קלוגער  דער האט  ,"...200 זיין ָָשולדיג

ַדאנען!".

שïעטער, טאג א און עבירה , אן צו איבעררעדן איהם קומט ער מענטש. מיט'ן הרע  יצר דער זיך  פיהרט ַַַָאזוי

עובר  ווי סיי שוין  דאך האסט "דו איהם, ער דאך זאגט  ביזטו עולם' יסוד  'צדיק  קיין הבורא. רצון  דעם אויף געווען ָָָָ

איינרעדן  איהם דורך מענטש, דעם ער  פארפיהרט אזוי זינדיגן". ווייטער קענסטו  ממילא, און נישט , ממילא ַַשוין

קומט ער  ווען באלד הרע יצר צום זאגט  מענטש  קלוגער  א אבער רח "ל . עבירה בעל  גרויסער  א ממילא איז ער  ַַַַָָאז 

איהם ער  וועט  אזוי זינדיגן...". ביים נישט  האלט איך און הדור, צדיק א בין "איך מאהל, צווייטע דאס  איהם ַַַָָצו 

זיך. פון דערווייטערן

דזיקוב 'ער יודא'לע  רבי הרה "ק געווען משמש  האט וועלכער  הי"ו, טויסיג שלמה  רבי הרה"ח דערציילט  האט  ָָעס

סוכות, נאכט ערשטע  די איינמאהל , אז גערעדט, ווייניג גאר  עלטער, דער אויף ימיו , בערוב  האט  וועלכער  ַַָָָזי"ע ,

די  האבן "קידוש", מאכן צו  האנט , דער  אין בעכער  מיט'ן גרייט געשטאנען שוין איז יודא'לע  רבי הרה "ק ַַַָווען 

באלד  אלזא, מ 'האט  לסוכה . חוץ  מ'זיצט און פארמאכט , איז  "שלאק " דער  אז  באמערקט , ïלוצלינג ַַַַַַַָָמשמשים

אויף בייזערן זיך זאל יודא'לע  רבי אז דעם אנשטאט קידוש . געמאכט האט  יודא'לע  רבי און שלאק, דעם ַַַָָגעעפענט

"געבראכן" ער האט טוב, יום גאנץ און צעלאכט, זיך  ער  האט זאך, אזא ïאסירן געקענט האט  עס  אז משמשים ַַַַַַַָָָָדי

אז געמיינט  מ 'האט  אז איהם, פון געהערט האט  יודא'לען, רבי באזוכט  האט וואס  איינער יעדער שטילשווייגן. ַַַָָָָזיין

לסוכה ... חוץ  "כזית" ערשטן דעם  התלהבות, מיט געגעסן שיער ער האט  דערווייל אבער מלאכים", ַָָ"מ 'כאïט

די  אויפגעבן נישט  מ 'טאהר אז  געדאנק , דעם ארויסצוברענגען געמיינט מסתמא יודא'לע  רבי  האט דעם  ַַַָָמיט

דעם געגעסן שיער  האט  ער וואס דעם פון "עסק ", אן געמאכט גאר האט ער השם. עבודת אין החיים  ַַָָָָשמחת

לסוכה ... חוץ  "כזית", ערשטן

לאזט הרע  יצר דער געזאגט: אמאהל  האט  שמואל ", "ברכת בעל  קאמעניץ , פון זצ "ל בער ברוך רבי גאון ַַָָָָדער

קען  למשל , וואס, נו, הבורא. רצון דעם טוהן צו נישט  איינעם יעדן איבערצורעדן זוכט ער במנוחה . נישט ָקיינעם 

דארף און וויל וואס  ישיבה, ראש  א דאך איז  ער לערנען ? נישט  זאל  ער ישיבה? ראש א פאר זאגן הרע  יצר  ַַַַָָָָדער

סיי  איהם דאך וועט ער ווייל  זיין, מדחה  נישט איהם ער קען שמים, יראת פון אויך תוספות. מיט גמרא ָלערנען

איבעריגע מיט זיין מחמיר זאל  ער  אז  איין איהם  רעדט  און ישיבה, ראש א צו דעריבער ער  קומט  פאלגן. נישט  ַַָָווי

ח"ו . קונו" דעת ועל  דעתו  "על  מענטש  דעם  פארפירן וואס "נערוון", צו ביז ַָחומרות,

וועלט ערשטע די נאך זעלבסט. איהם  מיט ïאסירט האט  עס וואס דערציילט, דעם  אויף האט בער ברוך רבי ַָָָָאון 

זצ"ל . לייבאוויץ שמואל רבי גאון דער פאטער, זיין מיט  צוזאמען ווילנא, אין  געוואוינט  בער ברוך רבי האט  ַָָָמלחמה,

ג  שמואל  רבי איז  בעטדארט קראנקען טאטן'ס  זיין ביי געזעסן איז  בער ברוך  רבי און ל "ע , געזונט נישט עווארן ַָָ

אב . כיבוד מצוות מכח בעט, זיין פון אïטרעטנדיג  נישט  ממש נעכט, און טעג ַָגאנצע 

און  מענטשן, אנדערע מיט  טוישן זיך זאל ער  בער, ברוך רבי ביי גע'פועל 'ט מקורבים  זיינע האבן ַָָָאיינמאהל 

איינגעשטימט . בער  ברוך רבי האט ברירה, בלית און בעט, טאטן'ס  זיין ביי נאכט  ביי זיצן אנדערע אויך ַַַָָצולאזן

ברוך  רבי געווארן. נפטר  שמואל  רבי טאטע  דער איז  צווייטער, א געפונען דארט  זיך האט עס ווען נאכט ַַַָָָאיין

מיט'ן  אïגעגעבן מער  אליין זיך וואלט ער אויב אז  טראכטנדיג, דערפון, הדעת חלישות גרויס געהאט  האט  ַַַַָָָבער

ממש האט עס אז  געדאנקען, דאזיגע די פון געווען מצער אזוי זיך האט ער געלעבט. נאך אפשר ער  וואלט  ַַַַָָָָָטאטן,

ח"ו . לעבן זיין אויף  סכנה א ַגעהערשט 

ברוך  רבי אויך וואו  הרבנים , אסיפת אן אויף ווילנא קיין געקומען זי"ע  חיים " "חפץ  דער איז  שïעטער, צייט ַַא

רבי  מיט  צימער זייטיגן א אין פארמאכט  זיך חיים" "חפץ  דער האט אסיפה, די בשעת באטייליגט . זיך האט  ַַַַָָבער
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ñàã,÷ìîò úééçî ïåô äùøt øòã ïéà êéåà æîåøî æéà ¨

øòâéèðééä øòã ïåô óåñ íééá ïòðòééì øéî ñàåå¨
ïâàæ ì"æç éã .äøãñ(é ,àöú ,àîåçðú)èàä ÷ìîò æà , ¨©¨

ï÷ìàåå øòã ïòîòåå ,"íéìùçð" éã åö èòtòùèòâåö êéæ¨

ééæ ïéà èâðòøáòâðééøà èàä øò ïåà ,ïâétùòâñéåà èàä¨¨©

ïà ïéåù êàã èñéá åã ,âéãðâàæ ,ùåàé ïåô ïìäéôòâ¨¨©

"øòðòìàôòâñéåøà"("ìùçð")èùéð øòî èñàä åã ïåà , ©©¨

ïåô äåöî à ïáàä øéî øòáà .å"ç âðåðòôàä íåù ïéé÷¨¨¨©

÷ðòãðà íòã ï÷òîåöñéåà ,"÷ìîò øëæ úà äçîú äçî"¨

à èéî ïòééøùñéåà ïåà ,ù"îé ÷ìîò òùø íòã ïåô©

íòã ééá øòééè æéà ãéà øòãòé" æà ,ìå÷ êòéåä©

èùéð ïòðòæ ,àåä êåøá øòôòùàá íééá ."ïòèùøòáéåà©

å"ç "íéìùçð" ïéé÷ àãז. ¨

éåæà÷åñt ï'ôéåà íéøôñ éã ïáééøù(è ,ë íéìäú)äîä" ©

ïáàä ééæ ."ããåòúðå åðî÷ åðçðàå åìôðå åòøë¨

êéæ ïáàä øéî ïåà ,ïìàôòâ ïòðòæ ïåà èäéð÷òâ©¨

óøàã .èâéèåîøòã ïøàååòâ ïòðòæ øéî ïåà èìòèùòâôéåà¨©

,éåæà áéåà ,èùéð êàã ïìàô íé÷éãö éã ,ïééèùøàô ïòî©©¨©

,åìôðå åòøë äîä" ,ïâàæ èôøàãòâ ÷åñt øòã èìàåå¨©¨

ïòðòæ øéî øòáà ,ïìàôòâ ïòðòæ ééæ ,"åðìôð àì åðçðàå©¨

àã èùéð æéà ñò æà ,ïâàæ ïòî æåî ...?ïìàôòâ èùéð©¨©¨

ùèðòî øòãòé ."èùéð èìàô ïòî" æà éåå úåàéöî àæà©©©©

ïáàä øéî ,"ããåòúðå åðî÷ åðçðàå" øàð ,ìäàîà èìàô©©¨¨¨

øòáà ¯ "äîä" .äìéôð øòæðåà ïåô èìòèùòâôéåà êéæ¨

."åìôðå åòøë" :"äìéôð" øòééæ ééá ïáéìáòâ ïòðòæ ééæ

éåæàä"ò êìîä äîìù èâàæ(åè ,ãë éìùî)ìåôé òáù" ©¨

øòáà ,ìäàî ïáéæ ò÷àè èìàô ÷éãö øòã ,"÷éãö©©¨¨

ïåà ,ìàôtàøà ïééæ ïåô óéåà êéæ èáééä øò ¯ "í÷å"©¨©

àð øò èøòåå ïìàô ï'ëàð êéåà,"÷éãö" ïôåøòâ õìà ê ¨©¨©

ïáéåäòâôéåà ãìàá êéæ èàä øò ìééåå øàôøòã ò÷àè©©¨©

äìéôð ïééæ ïåôח.

øòã,úåôå÷ú òðòãéùøàô êàã èàä ,ïééìà ùèðòî©¨¨©

ïåô âòè ïåà ,ïòèùøòáéåà íåö äáäà ïåô âòè
íú åðéáøì øùéä øôñ ïéà èééèù ñò éåå ,å"ç 'äàðù'

(éùù øòù)äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã óéåà
(åè ,àë)äáåäà úçàä ,íéùð éúù ùéàì äðééäú éë"

מערערע האט ער האנט . בער 'ס ברוך  רבי  אהנכאïנדיג תשובה, פון  ענין דעם וועגן איהם  מיט  גערעדט און בער, ַַָָברוך

אינגאנצן  ווערט עבירה די וואס נאר  נישט א גרויס , אזוי איז תשובה  פון כח  דער אז איבערגע 'חזר'ט , ַַַַָָָמאהל

איבערגעדרייט . ווערט מענטש  פונעם מהות גאנצער  דער נאר ַָָאïגעמעקט ,

אז דערמונטערט, און אויפגעהייטערט  אזוי געווארן בער ברוך רבי איז  חיים ", "חפץ  פונעם ווערטער די ַַָהערנדיג

פרייד: גרויס  פון  אויסגערופן האט ָער 

בער ! ברוך נייער א בער! ברוך נייער א -ַַ

יאהרן  אלע האט ער  און תלמידים , די פאר שיעורים טיפזיניגע  זיינע  ווייטער פארלערנען צוריקגעגאנגען איז ַַַָָָער

איהם אין "אריינגעגאסן" ממש  האט וועלכער  זי "ע, חיים" "חפץ  פאר 'ן הטוב הכרת גרויסע א האט ער אז ַַַַָָָָגעזאגט ,

חיזוק . פון ווערטער זיינע  מיט לעבן, פון גייסט  ַא

כסדר'דיגעז . א איז עמלק, מיט  מלחמה די אז  געזאגט , האט זי"ע, ישראל " "בית בעל  הרה "ק רבי, גערער ַַָָדער

ניש האט וואס שטארקן מלחמה , ווייטער זיך מען דארף  מלחמה, דער אין דורך מ 'פאלט  אויב אפי' סוף. קיין ט  ַַַָָ

ענדליך איז  "עמלק " דעם, וועגן געזאגט האט ישראל " "בית דער עמלק . מיט  קעמפן ווייטער "אמאהל(נוטריקון)און ווי ַָָָ

איז , עיקר דער ..."ïארא איהם איך לייג אמאהל  און ,ïארא מיך ער  לייגט "אמאהל  זאגן, צו מיינט  וואס ַַַַָָָָָָלייג",

איהם . קעגן כוחות אלע  מיט קעמפן מ 'זאל  נאר זיך, ביי געפאלן ווערן צו ַַָָנישט

"געפאנגען"ח. שוין איז ער  אז  מענטש, דעם איינצורעדן ארבעט  הרע יצר דער אז  זאגן, פלעגט  זי"ע רב בעלזער ַַַַָדער

דיר וויל  ער  ווען הרע , יצר  דעם  "פאנגען" זאלסט  דו  שביו", "ושבית ïסוק  דער זאגט דעם  אויף ח"ו . איהם ַָָביי

ח"ו . "געפאנגענער" א שוין ביזט דו  אז  ַַַאיינרעדן

"בלאטע " די  אז זי"ע , קאברינער פאר'ן אïגערעדט זיך האט  יונגערמאן א נאכגעזאגט , שוין האבן יצר מיר (פונעם ַַַַָָָָָָָ

געזאגט:הרע) איהם קאברינער דער  האט גרויס... ָָָאיז 

אויסגעטריקענט ... עס  ווערט בלאטע, די אין וואסער נאך אריין נישט מ 'גיסט אויב בלאטע, גרעסטע  די -ַַָָָ

גמרא דער אין מיר זעהען מט .)דאס גמור,(קידושין צדיק שאני מנת על  לי מקודשת את הרי לאשה  "האומר ָ

נאר ווייב מיין זיין וועסט  דו פרוי , א צו זאגט  איינער אויב בלבו". תשובה הרהר  שמא מקודשת, גמור  רשע  ַָאפילו
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ìò äáåäàä ïá úà øëáì ìëåé àì 'åâå äàéðù úçàäå
äàéðùä ïá øåëáä úà éë ,øåëáä ïá äàéðùä ïá éðô

."øéëé

èâàæïòðòæ ñò æà ,æîøî æéà ÷åñt øòã æà ,íú åðéáø ¨©©

ïåô íéðîæ ,äàðù éîé ïåà äáäà éîé ïàäøàô©©

,êéæ èðøòì ñò ,"äáäà éîé" .äãéøé ïåô íéðîæ ïåà äéìò
,èùéð êéæ èðøòì ñò ¯ "äàðù éîé" ïåà ,êéæ èðòååàã ñò©

:÷åñt øòã èâàæ .øòååù æéà'ñ ,èùéð êéæ èðòååàã ñò©¨

òèùøò éã ,ïñéåå èñìàæ ¯ "äàéðùì øåëáä ïáä äéäå"¨

ñàåå äãåáò éã ïòèùøòáéåà íòã ééá èáéìàá æéà êàæ©©¨

úà øëáì ìëåé àì" ,äãéøé ïåô âòè éã ïéà èñàä åã¨

ïáàä øàð ìéåå êéà ,èééøù ùèðòî øòã ,"äáåäàä ïá¨¨

øåëáä úà éë" ÷åñt øòã èâàæ íòã óéåà ,äéìò éîé¨

øòã ïòîå÷ èòåå ñò ïòåå ,"åì úúì øéëé äàéðùä ïá
ùèðòî øòã æà ïäòæ åèñòåå ïàã ,"åì úúì øéëé" ïåô ïîæ©©

íéðîæ òøòååù éã øàô øëù øòî ìéô èîå÷àáט. ©©

ל'אביונים ו 'מתנות ל'רעהו א'יש - אלו "ל

éãïâàæ ÷"äôñúåîéùø éùøåã" 'â úåà ,äàø 'ô ,"ìàøùé çîùé") ¨

("íéøîåà÷åñt ïéà æîø à(áë ,è øúñà)åäòø'ì ùé'à ©

âòè éã ïéà æà ,ì"åìà úåáéú éùàø ,íéðåéáà'ì úåðúî'å©

ïåà ,ä÷ãö øòî ïìééè ïòî óøàã ,ìåìà ùãåç ïåô©

ïéá íéðéðò òìà ïéà ï÷øàèù êéæ ïòî óøàã ,ììëá©©©

ïåà ,ïãéà òøòãðà èéî ãñç ïäåè åö ,åøéáçì íãà©

à øàô ùôð úîâò ïåà øòö äìéìç ïééæ íøåâ èùéð©©

.ïèééååö

øòãùåã÷ä øäåæ(.áö á"ç)ñàåå âàè ïãòé æà ,èâàæ¨©¨¨

ïèééååö à èéî ãñç à íäéà ïéà èåè ùèðòî à©©©

"ñåôåøèåôà" ïà éåå íäéà øàô âàè øòã æéà ,ãéàñàåå) ¨©©¨

(ì"çø íéîåúé ïåô ïùéðòôøòãàá éã øàô èâøàæ.ìîéä ïéà ¨©©

éåæàì"æ ÷"äìù øòã êéåà èáééøùô"åñ ,íéçñô úëñî) ©

(äåöî øð÷åñt ï'ôéåà(â ,áð íéìäú)ìë ì¯à ãñç"
èùéð ìàæ ñò ùèðòî ï'øàô éåàø æéà ñò æà ,"íåéä©©¨

אפשר זאגן, מיר ווייל מקודשת, זי איז  גמור, רשע א איז  ער  אויב אפילו איז  גמור, צדיק א בין איך אז תנאי ַַַַָמיטן

תשובה . הרהור  א  געהאט ער ַַָהאט 

חינוך " "מנחת דער שסד)פרעגט  הרהור(מצוה א גענוג נישט איז עס  און ווידוי, מיט צוזאמען דאך קומט  תשובה  ,ַַָ

תשובה? הרהור א מיט גמור צדיק א ער ווערט  אזוי ווי ַַַתשובה ?

כדי  טוהן תשובה מ 'דארף  איז , הלכה  איין תשובה. פון  אופנים צוויי  דא זענען עס  חינוך", "מנחת דער ַָענטפערט

ד  ווידוי. זאגן מען דארף  דעם אויף און עבירות, די אויף זיין צו אין מכ ïר  זיין צו אבער כיïור. יום מען טוט אס ַָָָ

תשובה וויל  ער  "בלאטע", א ïשטעלט -א איד א ווען תשובה ! הרהור  א גענוג איז  גמור , צדיק א פון בחינה ַַַַָָדער

גמור". "צדיק  א פון בחינה דער  אין שוין ער איז  ַטוהן,

ווען  אלול , חודש  אין מיר ארבעטן גמור", "צדיק  א פון ïנים א זיך פאר  צוצוגרייטן דעם , אויף טאקע  ַַַַַאון

"בלאטע". די אïרייניגן ָָמ'ïרובירט

זאגט  זי"ע  מלובלין  הכהן צדוק רבי ועוד)הרה"ק  טו, אות השבין", תשובה("תקנת אז זאגן חז"ל די וואס  דעם  אויף ַָָָ

תנחומא מדרש  אין שטייט עס ווי גוים, די ביי נישט אידן, ביי נאר ד)העלפט  פנים,(האזינו, לו נושא תשובה , "עושה  ָ

איבערגעבעהטן  אויבערשטער דער  ווערט תשובה , טוט  איד א ווען אחרת". לאומה  ולא אליך, לומר תלמוד לכל , ַיכול 

ïסוק דער זאגט טוהן, תשובה קענען גוים  די אויך אז  מיינען געוואלט  איך וואלט איהם. יד)צו ל, קרוב(דברים "כי ַָָָ

ביי  נישט אבער  - אחרת" לאומה "ולא תשובה , ïועל 'ט אידן ביי נאר - "אליך" מען, דרש'ענט  מאד", הדבר ָָאליך

גוים .

אויבערשטער דער און געטוהן, תשובה האבן זיי אז נינוה, אנשי די ביי דאך געפינען מיר צדוק, רבי  הרה"ק ַָָפרעגט

איד, א ביי נאר  העלפט עבר, דעם אינגאנצן אויסצומעקן תשובה אז  ער, ענטפערט תשובה? זייער  אהנגענומען ַַַָָָהאט

מיאוס 'ע זיינע  ïא שטעלט  ער אויב  גוים. פאר אויך תשובה העלפט ïורענות, פון מענטש  א ראטעווען צו ַַַָָאבער

ïורענות. פון געראטעוועט ער  ווערט ַמעשים,

ïסוקט. דעם געטייטשט זי "ע הקדוש  טוב שם בעל  דער  האט  טז)אזוי ט, בזוי"ה(קהלת  בזויה ". המסכן "חכמת ַָ

ארים אותיו זיך שïיהרט מענטש  דער  ווען צייטן די אין דווקא י"ה , בזו וויל("מסכן")ת ער אבער  ברוחניות, ָָ

איהם . מיט באשעפער  דער איז י"ה ", "בזו  איז דעמאלטס דייקא הרע , יצר מיט'ן האלטן ַַָמלחמה 
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èåè øò ñàåå ,ïáòì ïééæ ïåô âàè ïééà åìéôà ïééâøòáéøà©©¨¨

ã ïéà øáç ïééæ èéî ãñç à íäéà ïéà èùéð,âàè íò ©¨

ïåîîá ééñ ,óåâá ééñי.

éãøéî ïòðøòì ,å"ç ïèééååö à ïééæ øòöî ïåô èéé÷áøàä©©

äùøt øòâéèðééä øòã ïéà(é ,áë)øåùá ùåøçú àì"
ïåà ñ÷à ïà èéî ïøò÷à èùéð èñìàæ åã ,"åéãçé øåîçáå¨©©¨

úåôñåúä éìòá éã ïâàæ .ïòîàæåö ìæééà("íéð÷æ úòã" øôñ ïéà) ©¨

ïåà ñ÷à ïà èéî ïøò÷à èùéð øäàè'î ñàååøàô íòè à©©¨¨©©¨

åö ,øåèàð à èàä ñ÷à øòã ìééåå ,ïòîàæåö ìæééà ïà©©¨¨©©

ñàã éåå øòâðòì ìäéô ,èééö òâðàì à æéétù ñàã ïòéé÷¨©©¨

ïìòåå òãééá áéåà ."äøâ äìòî" à èùéð æéà ñàåå ,ìæééà¨©

ñ÷à øòã æà ïøòä ìæééà ñàã èòåå ,ïòîàæåö ïøò÷à©©¨©¨

âéãðòðééî ,ïåôøòã øòö ïáàä èòåå øò ïåà ,êàð èòéé÷¨¨

øòî ñ÷à íòã øàô ïáòâòâ èàä úéáä ìòá øòã æà©¨©¨

è'øñà'òâ äøåú éã èàä íòã ïâòåå .íäéà øàô éåå éåøèù©¨

.ïòîàæåö ìæééà ïà ïåà ñ÷à ïà èéî ïøò÷à åö©©¨©©

øéîáéåà æà ,ïéøòã ïééæ ïðåáúî ÷øàèù êéæ ïôøàã©©©

èàä øò ìééåå ñ÷à íòã àð÷î æéà ñàåå ìæééà ïà©¨¨¨
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חייםי. רבי גאון דער פאטער, זיין פון נאמען אין זצ"ל , וואלאזשינער איצעלע  רבי הגאון שרייבט  מער  ָָָָָנאך

פאר נישט  אינגאנצן  איז  וועלט , דער  אויף  קומען גאנץ  זיין אז  וויסן דארף מענטש דער אז  זצ"ל, ַַַַַַָָוואלאזשינער 

מענטשן. אנדערע  מיט גוטס טוהן און העלפן  צו  נאר ַָזיך ,

טאלאנט, אראטארישן אן געהאט  האט  וואס  בחור א געלערנט האט זצ"ל, חיים" "חפץ פונעם ישיבה  דער ַַַַַַָָָָָאין

געבעהטן  ראדין, נעבן שטעטל  א פון אידן האבן אמאהל  דרשות. זיינע מיט אידן זיין צו מעורר בכח געווען איז ַַַָָאון

תשובה, צו ציבור דארטיגן דעם זיין צו מעורר כדי שטעטל , זייער  אין השנה ראש אויף  קומען זאל  ער בחור  ָָדעם

ער אז  טענה, די מיט  אïגעזאגט, אבער זיי האט בחור דער זמנים . אנדערע  און  שופר , תקיעת פאר דרשה  א ַַַַָָָָמיט

ראדין. אין זצ"ל, חיים" "חפץ דעם רבי'ן, ביים השנה  ראש  זיין ַוויל

האט זיי. מיט  קומען נישט וויל בחור דער  אז דערציילט איהם  און חיים ", "חפץ צום  געגאנגען  אידן די ַַָזענען

איד  א זאגנדיג: שטעטל , זייער צו אהין פאהרן צו באפוילן איהם און בחור , דעם אריבערגערופן חיים" "חפץ ַַַַָָדער

זאלסט דו אז  דיר, אין זיך נויטיגט  ציבור א וויבאלד  אנדערע . פאר  נאר זיך , פאר וועלט  דער  אויף נישט ַַַַַַָָקומט

דער אויף  אראïגעקומען ביזטו תפקיד  דעם פאר ווייל  פאהרן, צו אהין מחויב ביזטו  שטעטל , אין זיי צו ַַַָָקומען

וועלט .

אין  געגאנגען איז  ער ווען אינגערמאן , אלס  אמאהל  אז  דערציילט, שליט "א יצחק  אברהם מתולדות אדמו "ר ַַַָכ "ק 

איהם און יונגערמאן, א אדורכגעפאהרן  איז ירושלים, אין שערים  מאה  רחוב אויף מנחה דאווענען צו ַַַָשוהל

האט ער שוהל. די ביז צופיהרן שוין איהם  וועט  ער אז  צוגעבנדיג אויטא, זיין אין אריינצוזעצן זיך ַַָָאיינגעלאדנט

האט יונגערמאן דער ïסיעות". "שכר צוליב  צופוס, גיין ענדערש  וויל  ער  אז  זאגנדיג דערפון , אïגעזאגט  אבער  ַַָָָָָזיך

געטוהן. אזוי האט ער און  אויטא, זיין אין אריינזעצן זיך זאל ער  געווען מפציר אבער ַַָָָָאיהם 

ביי  געבעהטן אזוי זיך האט ער  פארוואס  אויפגעקלערט  יונגערמאן דער האט וועג, זיך אויפ 'ן זאל  ער אז  איהם ַַַַָָָָ

זיין  ביי געבעהטן ער האט  אויטא, דעם  געקויפט האט ער  ווען צוריק, יאהרן מיט ווייל  אויטא, זיין אין ַָָָָָאריינזעצן

ומרעין  רעים  פגעים  מכל ווערן צו געראטעוועט  סגולה א זי"ע, ישראל " "בית בעל  הרה"ק  רבי, גערער דער  ַַרבי'ן,

טאג  יעדן טוהן צו  זעהן  זאל  ער געזאגט, איהם  ישראל " "בית דער האט אונטערוועגנס. ח "ו זיך טרעפן וואס  ָָָָָבישין

חסד  א טוט ער וואס  יאהר 12 שוין איז  עס  אז אויסגעפיהרט , האט יונגערמאן דער  און אויטא. זיין מיט חסד  ַַַַָָָָא

שוין  איז  היינט, אבער קאר , זיין  פאררעכטן געדארפט  נישט  קיינמאהל  ער  האט זכות, דעם אין און אויטא, זיין ַַַָָָָמיט

האט ער און טאג, היינטיגן פאר'ן מאהל  לעצטע  דאס  ער פאהרט יעצט  און טאג, פון טייל  גרעסטער דער  ַַָָָָָָפאריבער

מיט מיטצוקומען געבעהטן אזוי איהם  ער האט דעם  וועגן אויטא, מיט'ן חסד גמילות א היינט געטוהן נישט ַַָָָנאך 

שוהל . ביז 'ן איהם ,
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סעודהיא. די פאר שבת. אויף  תלמיד א זיינעם ביי צוגאסט אמאהל  איז  זצ"ל  סאלאנטער  ישראל  רבי גאון ַַַַַַָדער

ארבעט קאך , אין איהם ביי אז  סאלאנטער , ישראל  רבי פאר  דערציילט תלמיד דער האט  נאכטס, צו ַַַַַַָָפרייטאג

די  אז צוגעגעבן , האט  ער ארדענונג. אין דארט איז  אלעס  צו אום כסדר זיך קוקט רעביצין זיין און אלמנה, ַַַָָָאן

סאלאנטער ישראל רבי האט  נאכט ... די פון שעה 'ן קליינע  די צו ביז שטונדן, לאנגע געווענטליך דויערט  ַַַַָסעודה

ביי  זיין מקצר געהייסן באלד  האט ער  הוראות. זיינע  לויט  גיין זאל  סעודה  די אז ער וויל  היינט אז  געזאגט, ַַַָָָאיהם

די  אïגעזינגען שנעל און תורה , דבר קורצע א געזאגט סאלאנטער  ישראל  רבי האט  סעודה, די ביי סעודה . ַַַָָָדי

מ 'האט אז אזוי מאכלים. אנדערע די און פלייש, און פיש , די פריהער וואס אריינגעבן געהייסן ער האט  אויך  ַַַַָָָזמירות.

תלמיד. פונעם פארוואונדערונג די צו  פרי, גאר ַָגעבענטשט 

האט ער אויב רבינו", "ילמדנו סאלאנטער , ישראל  רבי גאון דעם געפרעגט תלמיד דער האט המזון, ברכת ַַָָָנאך

האט  ישראל  רבי  סעודה ... זיין אין "ïסול " א זאגן געפונען גיין וויל  ער  אז  געזאגט נאר געענטפערט, גאהרנישט  ַַָָָָָ

וואס דעם פאר איבערגעבעהטן איר  ער האט שבת", "גוט געזאגט איר  האט ער ווען אלמנה . די פאר שבת" ַַָָָָ"גוט

רצון  "יהי געזאגט : אלמנה די האט א.א.וו. פלייש , און פיש די סעודה , די צואיילן דורך געווען מטריח איר  האט ָָָער

סעודה די דויערט  וואך, "יעדע צוגעגעבן: האט זי און  שנעל... אזוי וואך יעדע  הלוואי כן"... הבאה לשבת ַָָָשיהא

קענען  יא איך וועל  היינט , יתומים ... די קינדער, מיינע  שוין שלאפן אהיים , קום  איך ווען אז אזוי לאנג, זייער ַַַַָָָדא

קינדער ...". מיינע  מיט סעודה, שבת'דיגע די ïַראווען

זאך  גרויסע א איז אוודאי פארשטאנען? האסט  "דו  תלמיד: זיין צו געזאגט  סאלאנטער  ישראל  רבי האט  ַַַַַַַָָָָדערנאך

חשבון!...". יענעם 'ס אויף  נישט אבער געהעריג, ווי שבת סעודת א פראווען ַַָצו

וועלט ערשטער  דער  פון צייט אין בחור, אלס אז  דערציילט, האט ברק, בני אב "ד זצ"ל  לאנדא יעקב רבי ַַַָָהגאון

ביי  ראסטאוו. אין געוואוינט דעמאלטס  האט  וועלכער  זי"ע, מליובאוויטש  רש "ב הרה"ק  ביי געווען  ער  איז  ַָָָָמלחמה,

הרב האט ,ïזו די עסן בשעת'ן סעודה. די ביי גאסט איינציגער  דער געווען לאנדא הרב איז סעודה , שבת'דיגע ַַָָדי

רש"ב דער אז  באמערקט און רש "ב, אויפ'ן געקוקט  ער האט שמייכלען... מענטשן שטוב די אז באמערקט ַַַַַָָלאנדא

עסט ער ווי זיך מאכנדיג לעפל , ליידיגן דעם האנט  זיין אין נאך האלט  ער אבער ,ïזו די עסן געענדיגט שוין  ַַַָָָהאט

כדי  און ,ï זו די עסן אינמיטן געהאלטן נאך האט לאנדא, הרב בחור, דער ווייל  דערפאר, געווען איז  דאס ַַַָָָָָנאך ...

עסט ער ווי גלייך האנט , אין לעפל  דעם  געהאלטן רש "ב רבי דער האט אומבאקוועם, שïיהרן נישט זיך זאל  ַַַָָער

...ïזו די ָנאך 

דוד'ל רבי הרה "ק ביי עמוד, ביים  ציבור שליח  אלס דאווענען מאהל אפט פלעגט וואס  אידן די פון ַַָָָאיינער

ווערד  זענען וואס  זי "ע, הרי"ם " "חידושי בעל  הרה"ק פון כתבים  זיך, ביי געהאט האט ירושלים , פון זי "ע ַַָָבידערמאן

געלט סאך א שבת)געווען לכבוד חלות אויף  געלט געהאט נישט אפילו  האבן ירושלים  אין אידן סאך  א ווען צייטן, יענע אין אמאהל(בפרט  . ַַַַַַַָָ

און  הויז, דאס  גערייניגט  בית בני זיין האט מקוה, אין טובל 'ען זיך געגאנגען איז  ער  ווען מיינענדיג פרייטאג, בטעות, ַָָָ

אהיים איז מאן דער  ווען "גניזה"... אין הרי"ם  חידושי פונעם כתבים  די אריינגעווארפן זי האט  "שמות", איז עס ַַַָָאז 

איר . אויף  געבייזערט  שטארק  זיך ער  האט ïאסירט , האט דא וואס געזעהן און ַַָָָָגעקומען
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נישט איהם  דוד'ל  רבי האט בידערמאן, דוד'ל רבי הרה"ק ביי שבת קבלת צו געקומען איז ער ווען ַָשפעטער,

בית. בני זיין  איבערבעהטן גיין ער  זאל  פריהער, אז געזאגט נאר עמוד, צום צוגיין ַָָָָגעלאזט 

הרי"ם", "חידושי פונעם  כתב-יד  טייערן אזא ארויסגעווארפן דאך האט זי ווייל  גערעכט , געווען ער איז  ַַַַָָָאוודאי

טובות... מידות האבן געדארפט מען האט בידערמאן, דוד'ל  רבי ביי  עמוד פאר'ן נרננה " "לכו זאגן צו  ַַַָָָָאבער

הרה "ק איידים , זיין  צו  בריוו א אין געשריבן האט זי "ע רב  צאנזער  הייליגער דער  אז  דערציילט, שוין האבן ַַַָָמיר

זצ"ל  אונגער  משה צפת)רבי בעיה "ק פאר(מנו "כ אהן מ 'טראגט  וואס שידוך  א איבער געפרעגט איהם האט  ער ווען ,ַַָָָָ

כתבת  לא העיקר "את רב : צאנזער דער שווער, דער איהם צו  שרייבט  שמים . ירא און חכם תלמיד א טאכטער, ַַָזיין

בתורה שכתוב כמו  מענטש , הוא "האם געשריבן... נישט מיר האסטו ïרט, וויכטיגסטן דעם כז)לי", כב, 'את (פרשתינו ָ

הזה '...". לאיש  נתתי בתי

יעניגע די וועגן געזאגט  האט אביב , תל  אין  הרי"ם" "חידושי ישיבת פון משגיח  זצ"ל , אייזנער גד'ל  רבי ָָהגה"ח 

מענטש א אז  איז , זאך ערשטע  די ער ? טוט  וואס 'מלאך'. א ווערן וויל  ער  "מלאכים": ווי זיין ווילן וואס  ַַַַָָבחורים 

מענטש '... 'אויס  שוין איז ער נישט... שוין ער  איז

קין יב. צו  געזאגט האט אויבערשטער דער וואס ווערטער  די  דאך זענען תורה , די אין רייד" "מוסר ערשטע  ָָָָדי

ז) ד, דערהויבן.(בראשית ווערן וועסטו וועגן, דיינע פארבעסערן וועסט  דו אויב  שאת", תטיב אם ַ"הלא

תשובה די ווערט  אזוי און "דערהויבנקייט ", מיט לעבן צו ïרובירן מ 'דארף תטיב", "אם זיין אבער  דארף  ַַַָעס

חז"ל  די פון ווערטער  די טייטשן ספרים  די ווי באשעפער, פאר'ן יג)אהנגענומען פכ "ב, האט(ב"ר  קין ווי  דעם  נאך  אז ַַַָָָ
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באגעגענט, איהם הראשון אדם האט שאת", תטיב אם "הלא געזאגט איהם  האט אויבערשטער דער און ַָָָגעזינדיגט 

דין? דיין מיט  געווארן איז וואס  - בדינך ?" נעשה  "מה  געפרעגט איהם אויבערשטען און דעם ביי  גע'פועל'ט האט ער (אויב ָָָ

הבל) גע'הרג'עט האט ער ווי דעם  נאך תשובה , זיין האבאהנצונעמען איך - ונתפשרתי" תשובה, "עשיתי געענטפערט , קין האט  . ָָָָָ

שיר מזמור ואמר , הראשון אדם  פתח  "מיד באשעפער. מיט 'ן "אדורכגעקומען" זיך האב איך און געטוהן, ַַָתשובה 

השבת" א)ליום צב , השבת ".(תהלים ליום שיר "מזמור קאïיטל  דעם זאגן אנגעהויבן באלד הראשון אדם האט  -ַַָָָ

אויב תשובה , פון ענין דעם  וועגן ווארט  איין אפילו  נישט מיר זעהען קאïיטל, יענעם אין פארשטיין, מען ַַַַָדארף 

קאïיטל ? דעם געזאגט  הראשון אדם האט פארוואס  ַַַָָָאזוי,

דערהויבן  ביזט באשעפער, דו, ה', לעולם  מרום  ואתה מיר : זאגן קאïיטל  יענעם  אין אז  ספרים , די ַַַָענטפערן

"דערהייבן" זיך וויל  ער און  "דערהויבן", איז  אויבערשטער דער אז ווייסט איד א אז און וועלט , גאנצער דער ַַַַאיבער

טוהן. תשובה אייביג ער קען אויבערשטען, צום ערד  דער פון

געזאגט: ער האט  ïאדלאגע , די רייניגט אייניקל זיין ווי געזעהן האט זצ"ל  חיים" "חפץ  דער  ווען  ַָָָָָָאמאהל 

!ïקא דעם רייניגן צו בעסער איז  פיס, די אונטער  רייניגן צו אנשטאט -ָ

אין  שופר דעם אריינגעלייגט מ'האט אויב אז  להלכה, גע 'ïסק 'ענט ווערט עס זאגן, מען קען מליצה  דרך ַַָָעל 

פארקערט אזוי און שמאהל, געווארן איז  טייל ברייטער דער  - איבערגעדרייט  געווארן איז  עס און וואסער , ַַַָָָָקאכעדיג

דעם זיין צו  מעורר כדי דאך איז  שופר תקיעת פון טעם עיקר דער  ווייל זאגן , מען קען ïסול . שופר דער איז  -ָָ

שמאהל ... - "צר " ווערן נישט טאהר זייט, ברייטע  די "ברייטקייט ". א מיט מיינט, תשובה  און תשובה , צו ַָָמענטש

געמאכטיג. זענען עס ווען מעשה. די איבערצו'חזר'ן איז  עס  אבער דערציילט, מאהל מערערע שוין  האבן ַָָָמיר

ישראל גדולי פילע  געקומען  צוזאם  זיך זענען עס  ווי אסיפות גרויסע  די פון איינע  צו צוגרייטונגען די ָגעווארן

תרפ"ג) שנת אין וויען אויף(אין  אז געזעהן מען  האט  ישראל , גדולי אנדערע די  און זצ "ל חיים" "חפץ  מיט 'ן ש ïיץ  אין  ,ַַָ

חסיד 'ישע די גדולים, אנדערע  פון משמשים די נשים . עזרת די פאר  פארהאנג א נישטא איז גאלעריע הויכע  ַַַַַָָדי

די  אויף  פארהאנג  א אויפהענגען מ'וועט ביז  זאל , אין אריינקומען נישט וועלן רבי'ס  די אז געזאגט, האבן ַַַַַָָָרבי'ס,

גאלעריע : די  באטראכטן נאכ 'ן געענטפערט, ער האט  חיים ", "חפץ  דעם געפרעגט  מ 'האט ווען ַַַָָָמחיצה.

דען, וואס  נאר הויעך , זייער איז עס  ווייל  גאלעריע , די אויף פארהאנג א מאכן נישט מען דארף  הלכה , פי על  -ַַַַַָָָ

פארהאנג. א לייגן יא מען זאל  געווארן, פאלאנגט איז  שוין עס אז  ַַָהיות

געזאגט: חיים" "חפץ  דער  האט ַָָָפארוואס ?

כי  "גם וועלט . דער אין זאך קיין פאר געהאט מורא נישט  האט  ע "ה המלך דוד  אז  תהלים , אין געפינען מיר  -ַַַַָ

עמדי" אתה  כי רע  אירא לא צלמות בגיא ד)אלך כג , הייתי (תהלים פניך "הסתרת געהאט ? מורא דוד האט ווען נאר  .ַָָ

ח)נבהל " ל, ח "ו,(שם  אידן די פון ïנים  זיין ïא קערט  כביכול  אויבערשטער דער ח"ו , ïנים הסתר  א איז עס ווען  .ַָ

איבערגערשראקן. שטארק גאר געווען איך בין נבהל ", "הייתי ַַָָדאן

ïסוק  דער זאגט דעם  אויף ח"ו ? פנים" "הסתר  פון מצב א זיך  שאפט  אזוי ווי טו)- כג, בך (פרשתינו יראה "ולא ַַַָ

מענטשן מאחריך ". ושב דבר, דערערות מאחריך ". "ושב איז  דאן ח "ו, געמיין גאר  איז  עס ווען דווקא אז  ַַָמיינען,

מאחריך " "ושב  פון מצב א ווערט  באשעפער , דעם פון אביסל  ïא זיך קערט  איד  א אויב אזוי , נישט  אבער איז ַַַַַָָאמת

א  האבן דארפן מיר  ווען דעריבער, ח "ו. מאחריך " "ושב דער  גרעסער ווערט - אביסל  נאך אופן. קליינעם א ַַַַָָאויף

כדאי  איז ממילא און טריט, און שריט  יעדן אויף ברוחניות אïגעהיטן זיין מיר  דארפן גשמיות, אויף  ַָשמירה

רח "ל . מאחריך " "ושב סוף צום  ח"ו  ווערן נישט זאל  עס כדי פארהאנג, א ַַָָאויפצוהענגען

אין  ישיבה מירער  דער פון ישיבה  ראש זצ"ל , קאלמאנאוויטש אברהם רבי גאון דער  דערציילט האט מעשה  ַַָָדי

די  פון אז  צו, געבט ער  און ,ïארא עס  ברענגט  זצ"ל, קאלמאנאוויטש  משה שרגא רבי  הגאון זוהן, זיין ַַַַַָָאמעריקע .

דער אויב אז ïשט , מען לערנט  בפשטות ווייל  הקדושה, גדרי שמירת אין "דערהער" נייעם  א מיר האבן ַַָמעשה 

דער האט  ח"ו . השכינה  סילוק  דא איז  פארקערט, אויב און השכינה, השראת ער  האט  בקדושה, זיך פיהרט  ַָָָמענטש 

מער וואס מענטש . פונעם  קדושה אין מדריגות די לויט גייט  עס אז  חידוש , נייעם  א געווען  מחדש חיים" ַַָ"חפץ
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ïñéðòâ ïòðò÷ ìàæ âéìô éã éãë .ùééìô ì÷éèù õðàâ©¨

"ìëòì" ïééì÷ à åìéôà ïòðéôòâ éæ óøàã ,ùééìô íòðåô©©©

íòðåô ïñò éæ ïò÷ ïàã ïåà ,ïòîå÷àáåöðééøà êéæ åàåå©©©

.ïøòåå òéìà÷ èòåå ùééìô ñàã ñàåå íòã êøåã ,ùééìô¨¨©

éåæà .òøä øöé øòã ¯ "÷ìîò" èéî æéà òáìòæ ñàã¨©

èéøèðééøà ïéé÷ èùéð íäéà èáòâ ùèðòî øòã éåå âðàì©©

óéåà äèéìù à ïáàä èùéð øò ïò÷ ,õøàä ïéà êéæ åö©¨©

ïééøà íäéà èæàì'î ïòåå èåðéî øòã ïéà øòáà ,íäéà¨¨©

ñòìà ïæééååàá å"ç øò ïò÷ ,èéé÷âéðééì÷ à èéî åìéôà©©©©

øòáéøòã æéà ,äöò òâéöðééà éã .å"ç ïëàî åö òéìà÷©©

èùéð ,èéé÷øàèù òöðàâ éã èéî íäéà ïâò÷ ïééèù åö©©

ïéà ïtàëðééøà êéæ ïòðò÷ åö "ìøéè" à íéà ïáòâ åö©©©

."àááå äæá å÷ìç éøùà" æéà ïàã ïåà ,ùèðòî©

øòãäëåæ òìà ïìàæ øéî ,ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà¨¨©

.ïîà ,äáåè äîéúçå äáéúë à åö ïééæ©

א  האבן וויל  מען אויב ממילא, השכינה. השראת מער אלץ צו זוכה  ער איז בקדושה , זיך פיהרט מענטש  ַַָדער

א  מען האט דאן  ווייל  קדושה , אין גדרים מער וואס  האבן צו זעהן מען דארף אויבערשטען, דעם פון ַַַָָָשמירה

השכינה . השראת ַשטארקערע

ברענגט  זצ "ל וואסערמאן אלחנן רבי גאון  ר "פ)דער  ע' וגאולה, גלות ואגרות", מאמרים זצ"ל("קובץ חיים" "חפץ  דער אז , ַַַ

האט לעד", ישראל  עמו "שומר זאגן מיר  ווי אידן, די שטענדיג היט  ער וואס  אויבערשטער, דער געזאגט , ָָהאט

א  ביי אויבערשטען. דעם פאר באצאהלן צו ע ïעס  שייך נישט דאך איז עס ווייל  חינם", "שומר א פון דין ַַַָָדעם

חיים" "חפץ  דער  האט  וויל . ער אויב שמירה  די פון אïזאגן זיך קען ער  אז  להלכה, גע 'פסק 'ענט  ווערט חנם ַָָָשומר

ער ווי ח "ו, שמירה די אïשטעלן וויל  אויבערשטער דער ווען מצב א פון ווערן אïגעהיטן זאלן "מיר געזאגט, ַָָָָזצ"ל 

. רח"ל  מאחריך' 'ושב  ָזאגט

ïחד  דעם פון צושמאלצן נישט ווערט הארץ  אידיש  א ווי פארשטיין נישט קען ער אז געזאגט , ער  האט  ַַַַָָָאויך 

ח"ו . מאחריך' 'ושב פון

פון  גדרים  זיינע אין אïגעהיטן איז ער  וויפיל  לויט  איז  איד, א ביי השכינה  השראת די  אז  אויס , קומט  דעם ַַָפון

שמים . יראת און קדושה




