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עקב  - קוואל פרשה àדער

á÷ò

א איז  האט  מען וואס  אלעס אז  געדענקן - ה ' את  ַַַָָוזכרת 
הימל  פון מתנה 

úøëæåúåùòì çë êì ïúåðä àåä éë êé÷ìà 'ä úà
êé÷ìà 'ä úà çëùú çåëù íà äéäå ...ìéçא,

'åâå íúãáòå íéøçà íéäìà éøçà úëìäå(èé¯çé ,ä)ïåà .

æà ,èàâ ïééã ïòèùøòáéåà íòã ïò÷ðòãòâ èñìàæ åã¨¨©

à ïëàî åö çë íòã øéã èéâ ñàåå øòã æéà øò¨©©

ïñòâøàô èñòåå åã áéåà ,ïééæ èòåå ñò ïåà ...ïâòîøàô©©

òãîòøô éã êàð ïééâ èñòåå åã ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã¨

.'åëå ïòðéã ééæ èñòåå åã ïåà øòèòâtà̈

אלקיך,א . ה' את ושכחת לבבך  ורם פסוק  אין שטייט  עס זאגן, פלעגט זצ"ל  קעלם פון אלטער וועט דער  הארץ (דיין ַַָ

באשעפער) דיין פארגעסן וועסט די  און ווערן , גרויס זיך וועסטוביי אפשר  - תשכח", "פן שטיין צו  געïאסט וואלט  עס ַַַָ

איז אזוי אז וויסן  זאלסט ער, זאגט  זיין. וועט  אזוי "ושכחת", ודאי, לשון א זאגט  ïסוק דער  אבער  - ח"ו ַַַַָָָָפארגעסן

וזהב וכסף  וישבת, תבנה טובים ובתים  גוטס , אלעס פון האט  ער ווען זיך  ביי גרויס ווערט  מענטש דער טאקע. ַעס

ארויסצורייסן  ארבייטן מוזסט  דו  טבע , די ווערט  אזוי אויבערשטן. פונעם ח"ו  ער פארגעסט  דערנאך און וגו', לך ַַַירבה

הארץ . פון מחשבות סארט  ַדי

האט וועלכער חסידים , די פון איינער קוויטל  א מיט  אריינגעקומען אמאהל  איז  זצ"ל  טשארטקאווער הייליגן ַַַָָָָצום 

ïריץ  זיין ביי קויפן געווארן)געקענט אלט איז אויספארקויף,(וועלכער א דעם אויף געמאכט האט ער און וואלד, ריזיגן א ַַַַַַָָ

נאר טשארטקאווער , דעם פרעגן געקומען נישט איז חסיד דער געשעפט . דעם אין געווען זוכה  האט  איד דער ָָָָאון

קויפן  עס ער  גייט סימנים אלע לויט און אויספארקויף , א פארקומען  גייט  עס  אז דערציילט  בלויז  איהם האט  ַַַַָָער

דער כמעט ïרייז, ביליגן א גאר אויף ïריץ  מיט'ן אïגעמאכט שוין האט  ער ווייל  דערביי, זיין מצליח  שטארק ַַַָָָאון

קרן. פונעם ïרייז 

צוגעלייגט: און קוויטל , דאס  געלייענט האט טשארטקאווער ָָָָדער

קויפן. נישט  עס זאלסט  דו מציע דיר  איך בין וואלד, דעם צו בקשר  -ַָ

מסחר, דעם  אין זיין מצליח  ער קען אויסזיכטן אלע  לויט  וויבאלד אז  זיך, ביי געטראכט  אבער האט  חסיד ַַַַָָדער

סך-הכל און קוויטל , א מיט  אריינגעגאנגען נאר  דאך איז  ער  פרעגן, געגאנגען נישט בכלל  דאך ער איז  רבי'ן דעם  ַַַַָָָאון

פונ געהאט מורא יא ער האט זייט אנדערער דער פון אבער רבי'ן, פאר'ן דערציילט  הוראה .בלויז קלארע  רבינ'ס  עם ַַַָָָ

וואלד. דעם געקויפט  און געלט , סכום  גרויסן א געגעבן האט  ער און געווען, מנצח אבער האט הממון תאוות ַַָָָדי

שניידן  צו אן הייבט ער  פארקויפן, צום וואלד  פון ביימער די שניידן  ארבייטער די מיט  געקומען איז  ער  ַַַָווען

בוים, דריטן ביים און צווייטן ביים אזוי און ענף, ועד מגזע  פארווארימט, ס'איז  אז  זעהט  און בוים, ערשטן ַַַָדעם

אין  געווען משקיע האט ער וואס  געלט גאנצע  דאס אז אזוי ווערים. מיט  פיל  און פארפוילט  געווען זענען ַַַַַָָָאלע 

לטמיון. געגאנגען איז  געשעפט  ַדעם

רבי 'ן  צום פאהרן  צו געשעמט  זיך האט  ער  צייט, יאהר צוויי  צובראכן ארומגעדרייט  אזוי זיך האט חסיד ַַָָָָָדער

דעם ער  זאל  געלט , דאס  פארלוירן האט  ער  אז  גענוג , געווען, מחליט ער האט יאהר צוויי נאך טשארטקוב . ַַָָָָָָָקיין

רבי'ן. טשארטקאווער  צום  אריינגעפאהרן ער איז  פארלירן? אויך ַַָָָרבי'ן

זאגנדיג: רבי'ן, פאר'ן הארץ דאס  אויסגעגאסן זיך ער האט  טשארטקאווער , צום  אריינגעקומען  איז ער ַַַָָָָָָווען

נישט האב איך ווייל  דערפאר אלץ געווארן, נענש איך בין דעם וועגן און רבי'ן, דעם געפאלגט נישט האב איך -ַַָָָָ

רבי'ן... דעם ָגעפאלגט 

געזאגט: איהם טשארטקאווער דער  ָָָָהאט 

געהייסן  דיר  האב איך אז  זאלסטו, וויסן געלט. דאס  פארלוירן האסטו הקפדה  מיין צוליב נישט וחס, חלילה  -ַַָָָ

דעם אין זיך , אין פארזיכערט אזוי ביזט  דו אז ווערטער, דיינע  פון געזעהן האב איך ווייל וואלד, דעם  קויפן ַַַַָנישט

געווען  מייעץ  דיר איך האב דערפאר  און זיין, מצליח נישט וועסט דו אז  פארשטאנען איך האב ידי", ועוצם ַַַַָָ"כחי 

געשעפט . דאס מאכן נישט  זאלסט ַָָדו

שטאט, א אין געווען איז  זצ"ל  ליווערט  אליהו רבי הגה "צ אז  דערציילן, פלעגט זצ"ל  חיים חפץ  בעל גאון ַַָדער

שטחים, געהאט האט ער  פארמעגענס , גרויסע  זיינע  מיט בארימט  זיך האט  וועלכער איד  א באגעגענט  דארט  ַַַַַָָָאון



עקב  - קוואל פרשה דער á

èâàæùåã÷ä "íééçä øåà" øòã("úøëæå" ä"ã)éã æà , ¨©

óøàã ùèðòî øòã æà ,æéà ÷åñt ïåô äðååë©©

,èñéðòâ øò ñàåå úåáåè òìà æà ,ïò÷ðòãòâ âéãðòèù©©¨

òèùøòáéåà íòã ïåô ïòðòæïòðò÷øòðà ìàæ øò ïåà ,ï¨

ìîéä ïåô äðúî à æéà èâàîøàô øò ñàåå ñòìà æàב. ©©¨©¨©

íòã ïò÷ðòãòâ âéãðòèù åö ïééæ øøåòî íäéà èòåå ñàã¨
.íäéà óéåà úéèøt äçâùä ïééæ ïåà ä"á øòôòùàá©

øòåçéëùäì àåä íãàä øöé úåìåáçú úìéçúå" :èáééøù
íòðåô úåìåáçú éã ïåô áééäðà øòã ïåà ,"äæ øáã¨

íòã ïñòâøàô ùèðòî íòã ïëàî åö æéà ,òøä øöé©©

ïòðò÷ øò èòåå éåæà ïåà ,"åãáàì ñðëé äæ êøãå" .êàæ©©

íòã óéåà .ïééâ ïøéåìøàô ïëàî íäéà åö ïòîå÷ðééøà©©©

çëùú çåëù íà äéäå" :÷åñt øòâéãðòîå÷ øòã èâàæ¨
ãìàáéåå ."íéøçà íéäìà éøçà úëìäå ,êé÷ìà 'ä úà©

,èåâ ïòâðàâòâ íäéà æéà ñò úòùá ïñòâøàô èàä øò¨©©

èéî ñèåâ èåè ñàåå øòã æéà øòèùøòáéåà øòã æà©¨

èîå÷ òôù òöðàâ éã æà èðééîòâ èàä øò ïåà ,íäéà¨©©

èàä ñàã ,äñðøt ïééæ øàô òéðàååòøàä ïééæ áéìåö øàð¨¨©©¨¨

ïñòâøàô ïöðàâðéà ìàæ øò æà åöøòã èâðòøáòâ íäéà©¨©©

ïòèùøòáéåà íòã ïåôג.

פאלן  זאל  ער שייך נישט איז  איהם  ביי אז  אויפגעטוהן  זיך האט  ער און מסחרים , אנדערע פארשידענע און ַַַַַָָנאפט 

אויבערשטער דער ווייל  רעדן, אזוי נישט זאל ער געזאגט , איהם ליווערט אליהו  רבי האט  ח"ו . פארמעגן זיין ַַָָָפון

זאגט  גמרא די און וועלט, די קנא:)פירט ער(שבת אז  געזאגט ווייטער אבער  האט  יענער בעולם ". שחוזר  הוא "גלגל ַָָָָ

אויב אפילו און ברזל , צאן נכסי אויף שולט  איז  ער פארזיכערט, א איז  וועט  דורכפאלן, וועט מסחר  איין איין ַַַַ

איבערבלייבן. מסחר צווייטער

לייכטע אריבערגיין געקענט נאר האבן  עס וועלכע  אויף בריק, א אïגעקויפט איד דער האט שïעטער  צייט ַַַָָָָא

איינמאהל רייכער . נאך געווארן ער  איז  אזוי און בריק , מיט 'ן זיך  באנוצן צו  שטייערן צאלן דארט פלעגט מען ָמשאות.

האלטן  געקענט נישט  האט בריק  די  און וויבאלד און דארט , דורכפארן געדארפט ימ"ש  צאר פונעם ארמיי די  ַַַַָָָהאט

געווארן. גע 'הרג'עט  זעלנערס עטליכע זענען געטראגן, האבן סאלדאטן  די  וואס כלים  פון משאות שווערע  ַָָָָָדי

בגידה א געהייסן זאך אזא האט  צייט  יענער  געווען (ווידערשפעט )אין איז  איד  א אז  ובפרט  אליין, צאר אינעם  ַַַַַַַַָ

בו עוד אנטלאפן איז ער  און רח"ל  מות דין גזר א געדראט איהם האט  דעריבער  בריק, די פאר ַַַַַָָָָפאראנטווארטליך

אנטלויפן  וועלנדיג  געלט , מיט ïאק א געכאïט אהיים , שנעל  געגאנגען ער  איז  אנטלאפן, איז ער איידער ַַַַַַַָנשמתו.

געלט פון שטרות די צו געווען בודק  כסדר און גרעניצן, פארשידענע דורך געלאפן איז ער מדינה. אנדער אן ַַַָאין

ביטערן  א געמאכט  ער האט איילעניש גרויס פון אז געכאïט , אבער זיך ער  האט  ש ïעטער  ארדענונג . אין ַַַַָָָָזענען

קיין  געהאט  נישט  האבן וואס  ïאïירן , סתם גענומען ער האט שטרות, זילבערנע נעמען צו אנשטאט און ַַָָָטעות,

געלט . אן געבליבן איז ער און ָווערד,

האט גביר געוועזענער דער וואו שטעטל  די אין אנגעקומען אמאהל  ז"ל  ליווערט אליהו  רבי איז שפעטער ַָָָיארן 

נאך  מיר קלינגט  "עס  זאגענדיג, געוויין, א אין אויסגעבראכן יענער האט געטראפן, זיך האבן  זיי ווען געפונען. ַָָָָָָזיך

גלגל א איז עס ווייל  האלטן, גרויס נישט זיך זאל  איך אז  געזאגט  מיר  האט איר וואס ווערטער  די  אויערן, די ַַַָָָאין

באשעפער . פון חסדים  די  צו אנקומען דארף ער אז  געדענקען שטענדיג דארף מענטש דער בעולם". החוזר 

דאווענען, ביים דלים" "ועוזר זאגט איד א ווען  אז  שרייבט , אריה"ק  הייליגער דער וואס  דערמאנט  שוין האבן ַַַָמיר

זיך ער באשעפער .זאל  צום אנקומען אלעם  מיט דארף  וואס  דל , אמת'ער  אן ווי באטראכטן טאקע  ַַַַַַַָָָ

ערב. היות רבין, פארן הארצן פון אïגערעדט זיך  האט זי"ע , צדק " "צמח בעל  הרה"ק פון חסידים די פון  ַָָאיינער

די  פון הוצאות די  אויף ïרוטה א אפילו נישט  האט ער  און קינד, אכטע דאס מאכן חתונה ביים  שוין ַַַַַָָהאלט 

קינדער?". עלטערע  די מאכן  חתונה געהאלפן דיר האט ווער "און געפרעגט: איהם  צדק " "צמח דער האט ַָָָחתונה.

מיינע געמאכט חתונה האב איך אזוי ווי נישט טאקע  איך ווייס  געזאגט, אמת "דעם  געענטפערט : חסיד דער  ַַַָָָהאט

געזאגט: איהם צדק " "צמח דער האט קינדער". ָָפריהערדיגע

אז מורא, האסטו פארוואס איז  געהאלפן , דיר  האט אויבערשטער דער  אז  יעצט  ביז געזעהן האסט  דו אויב  -ַַַָָָָָ

ער און פארלאזן, נישט דיך  וועט ער  אז  באשעפער, דעם אין בטחון האב ח"ו? פארלאזן דיך ער וועט  יעצט ïַַַַָָָונקט

הדעת. הרחבת מיט  קינד, אכטן דיין פון אויך הוצאות חתונה די מיט העלפן אוודאי דיר ַַוועט

משנה ג. די פון ווערטער די אויף  זאגן ספרים  קו .)די אז(ב"ק סח", אתה  מה יודע איני אומר  והלה בידך, לי "מנה  ַָ

לי  "מנה  באשעפער , צום  טענה'ט  ער ביז זכותים, פיהל  אזוי האט  ער  אז  זיך אין פארזיכערט איז  מענטש  ַַַַָדער
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øòãèàä ,õéðòîà÷ ïåô ì"öæ øòá êåøá éáø ïåàâ©¨

ì"æç éã ïåô øòèøòåå éã óéåà èâàæòâ(.ãë úåëî) ¨

,"äéçé åúðåîàá ÷éãöå ,úçà ìò ïãéîòäå ÷å÷áç àá"
,êàæ ïééà óéåà äøåú òöðàâ éã èìòèùòâ èàä ÷å÷áç¨©©

à ééá éåå éåæà æà ,øòá êåøá éáø èâàæ .äðåîà óéåà¨©©©

óéåà ïøéãðàîà÷¯ééîøà éã êéæ ïøéøèðòöðà÷ ,äîçìî¨©¨©

øòééæ ïéà ïòìãðàååøàô ééæ ñàåå èøà ïìòéöòtñ à©¨¨©©

ïìäòôàá éã ñéåøà ïáòâ ééæ åàåå ïåô ,øéèøàåå÷ètéåä©©©

éã ïáàä éåæà .ïèàãìàñ ïåà ïèééäðééà¯ééîøà òìà åö©©©©¨

.õðòèñéæ÷ò øòééæ ïåô ãåñé øòã æéà ñàåå ,"èøà" ïééà ïãéà¨¨

õðàâ øòæðåà ïåà ,øòôòùàá ïéà äðåîà éã æéà ñàã¨©©

èøàã ïåô èîå÷ úåéçד. ¨

éãñòìà æà ,ïáééìâ åö æéà ãéà à ïåô äãåáò ètéåä©©©

øò ñàåå êéåà ,èìòåå øòã óéåà øàô èîå÷ ñàåå¨¨¨

íòã êøåã ïäåèòâ ïåà èøäéôòâ úîàá èøòåå ,èåè
.ïòèùøòáéåà

ñòèáééøù ì"æ øåàîä ìòá øòã ñàåå èðà÷àá æéà©©¨

'éñ ç"åà à"îøá àáåî ,ó"éøä éôãî ,æ"è óã úáù)(ç"ñ æðø

éî ìëå ,ïéîçá úáùä úà âðòì ì"æ åðéúåáø úð÷ú"
àåä íà åéøçà ä÷éãá êéøö ,úáùá ïéîç ìëåà åðéàù
íéé÷î ìàæ'î ïòååòâ ï÷úî ïáàä ì"æ íéîëç éã ."ïéî¨¨

,íéìëàî òîéøàåå ïñò èéî ,"úáù âðåò" ïåô äåöî éã ïééæ©

óøàã ,úáù ñîéøàåå èùéð èñò ñàåå øòðééà øòãòé ïåà¨©©

,"ïéî" à å"ç èùéð æéà øò áéåà ï÷å÷ëàð íäéà ïòî¨©

,èñééä ñàã .ïòèùøòáéåà íòã ïéà èùéð èáééìâ ñàåå¨¨

éã ïåô øòèøòåå éã ïéà èùéð êàã èáééìâ øò ìééåå¨

áøò ïåô "äðîèä" ïòååòâ øéúî ïáàä ééæ ñàåå ,ì"æç¨¨

.úáù

óøàã,áøàä éåæà ñàã æéà ñàååøàô ,ïééèùøàô ïòî ©©©¨¨©©

áéåà ùùç à ïééæ ìàæ ñò æà ,èééåå éåæà óéåà©©¨©

êàã øéî ïòðéôòâ ,ùùç àæà ?å"ç "ïéî" à æéà øò©©©¨

ééá øòãà ,úáù úåëìä ïåô íéðéã òøòãðà ééá èùéð©¨

.ììëá úååöî òøòãðà©

èøòôèðòò"éæ øò÷ñéì òìòùøòä éáø ÷"äøäàîåé)

(áà ã"é ,àìåìéäã"áåèäå øùéä øåà" øôñ ïéà
(èë÷ 'ò)øòã æéà ,êàåå øòã ïåô âòè ñ÷òæ éã ïéà æà©¨

êéåà ïåà ,äñðøt óéåà ïèòáøà èéî ïòîåðøàô ùèðòî©©

øò èëàøè ,àìéîî .ïùéðòôøòãàá òøòãðà òðééæ òìà©©©©

ìéçä úà éì äùò éãé íöåòå éçë" ,ìäàî êàñ à©©¨

èùéð äìéìç æéà øò áéåà ,èééæ øòèééååö øòã ïåô ."äæä
ìééåå ,ïöøàä ïéà êéæ ééá ïëàøáåö øò èøòåå ,çéìöî¨©

òöðàâ éã èøäéô øòôòùàá øòã æà èñòâøàô øò©©©©

øòãà ,çååéø íòã ïäà øò èâðòä íòã áéìåö ïåà ,èìòåå¨¨

øòã èàä íòã ïâòåå .ïééìà êéæ óéåà ,å"ç ïãàù íòã¨©¨

íòã ,êàåå øòã ïéà âàè ïééà ïáòâòâ æðåà øòèùøòáéåà¨¨

àîåé" ïôåøòâðäà èøòåå ñàåå ,úáù ïåô âàè ïâéìééä¨¨¨

ìàæ âàè íòã ïéà æà ,äðåîà ïåô âàè à ,"àúåðîéäîã©¨©¨¨

,ìîéä ïåô æéà ñòìà æà ïòðàîøòã êéæ ùèðòî øòã©©

ñ'øòôòùàá íòã øòñéåà ,çë à êàð àã èùéð æéà'ñ ïåà¨¨©©

צו זאגט  אויבערשטער דער  אבער - אומר" "והלה  שפע... פיהל  אזוי און פיהל  אזוי "שולדיג" מיר ביזט  דו - ַַָָבידך"

געהערן  ממילא, כח. מיין  מיט געווען דאך איז  געטוהן, האסט  דו וואס אלעס סח"... אתה  מה יודע "איני ַָָָאיהם,

שולדיג... גאהרנישט דיר בין  איך און מיר , צו זכותים  דיינע ַָאלע

פון  קומט  האט , ער וואס הש ïעה גאנצע  די  אז  אנערקענען צו וועלט , דער אויף איד  א פון עבודה די איז  ַַַָָָדאס 

איהם . קומט עס  ווי מער חסדים , איהם מיט טוט  וועלכער ַבאשעפער,

חז "ל ד. די פון ווערטער די אויף  ספרים די זאגן יג :)אזוי דער(ברכות ושנותיו". ימיו  לו מאריכין באחד  המאריך "כל  ַָ

"אחד  ווארט דאס זאגן ביים  מאריך איז  וואס אזמענטש איז , דעם פון  כוונה  די ימים. אריכות צו זוכה איז ," ַָָָָ

טוט באשעפער  איינציגער  דער - אחד" "ה ' אז ידיעה די אין זיך פארטיפט  ער  "מאריך", איז וואס מענטש  ַַַָדער

הימל . פון השïעות גוטע  אלע צו זוכה  איז און ושנותיו", ימיו לו  "מאריכין איינער , אזא ַַַַאלעס ,

דער ווי אויבערשטען, דעם  אין האט ער אמונה  וויפיל לויט  השכינה , התגלות צו  זוכה מענטש  דער איז  ָאויך 

אמת" תרס "ב)"שפת שובה  ïסוק (שבת דעם ד)טייטשט  לב, האט,(דברים מענטש  דער  אמונה וויפיל  לויט  אמונה", ָ"א-ל 

אמונה וויפיל לויט  איהם, צו זיך באווייזט אויבערשטער דער  הייסט , דאס ער. האט  - געטליכקייט - "קל " פיל  ַַָָאזוי

הים שירת ביי געפינען מיר ווי האט, לא)ער יד, אויבערשטען,(שמות דעם אין געגלייבט  האבן אידן די בה'", "ויאמינו  ָָ

א-לי" "זה זאגן  געקענט  זיי האבן דאן ב)און טו , .(שם ַָָ
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çëהòøòãðà øòãà äñðøt øàô úåìãúùä òãòé .©¨©

ñò æà ìîéä ïåô úåøøåòúä à øàð æéà ,ïùéðòôøòãàá©¨©©

éã ¯ ïèàèìåæòø éã øòáà ,íäéà åö ïòîå÷ðäà ìàæ¨¨¨©

íòã ïåô ¯ æéà èøò÷øàô äìéìç øòãà äçìöä¨©

.ïòèùøòáéåà

ñàãïèééøâåöðäà ,"äðîèä" ïåô ïéðò íòã ïéà æîåøî æéà ¨¨

êìäî øòã ìééåå ,úáù ãåáëì íéìëàî òîéøàåå©
tàè à èìàäàá ùèðòî øòã æà ,æéà "äðîèä" ïåô©©©©¨

ñò .âéèøàô èùéð êàð æéà òëìòåå ñèëò÷òâ ñàã èéî¨©

ïñò íåö èééøâ ïééæ åö ,ïééìà êéæ ïåô èâéãðòòâåö èøòåå©

äìåòt à ïäåè ïôøàã ìàæ ùèðòî øòã ñàåå íòã ïäà̈¨¨©©

.óéåøòã

ñàãùèðòî øòã ñàåå úåìåòt òìà èéî æéà òáìòæ ¨©¨

æéà ñàã .âòè¯ïëàåå éã ïéà äñðøt øàô èåè©¨¨

,ïåôøòã úåàöåú éã øòáà ,áééäðà øòã éåå øòî èùéð¨¨

øòã áéåà ,íòã ïâòåå .ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïòîå÷
òîéøàåå ñàã úáù áøò ïèìàäàá èùéð èòåå ùèðòî©©¨©

ïåô æîø íòã èùéð èééèùøàô øò ,èñééä ñàã ,ïñò¨©

íòã éåå øòî èùéð èëàî ùèðòî øòã æà ,"äðîèä"©©

íòã êøåã èâéãðòòâåö èøòåå ñò ïåà ,áééäðäà̈
,å"ç "ïéî" à æéà øò æà ùùåç ïòî æéà ,ïòèùøòáéåà©©

èøäéô øòôòùàá øòã æà èùéð êàã èáééìâ øò ìééåå¨©©

èìòåå òöðàâ éãו. ©

áéåà,ïééìà êéæ óéåà øàð êéæ èæàìøàô ùèðòî øòã©¨¨©

äùò éãé íöåòå éçë" æà ïééà êéæ èãòø øò ïåà©

,íåé÷ à èùéð å"ç äëøá éã èàä ,"äæä ìéçä úà éì¨©

ïééæ ïéà ,ì"æ í"áîøä ïá íäøáà åðéáø èáééøù ñò éåå
îä" øôñ"'ä éãáåòì ÷éôñ('âä ÷ìçä ,"ïåçèá" ,ç"ô)óéåà ,
÷åñt íòã(àé ,ãì íéìäú)éùøåãå åáòøå åùø íéøéôë"

íéøôåë éã ."áåè ìë åøñçé àì 'ä("íéøéôë")à ïáàä¨©

íòðòâééà øòééæ óéåà êéæ ïæàìøàô ééæ ïåà ,øåèàð ò÷øàèù©©©¨

ééæ ïáàä ,"ïééøà ïèòáøà" ééæ ñàåå íòã êøåã æà ,çë©¨©©¨

ééæ ïøòâðåä øòáéøòã ïåà ,äñðøt("åáòøå åùø")ñò éåå ,
òðòâééà òðééæ óéåà êéæ èæàìøàô ñàåå øòðééà èðéãøàô©¨©¨

óéåà êéæ ïæàìøàô ñàåå éã ¯ "'ä éùøåãå" øòáà .úåçåë¨¨©¨

ìàæ øò ììtúî âéãðòèù ïòðòæ ïåà ,øòôòùàá íòã©¨

òâéã'úåéîùâ òøòãðà òìà ïåà äñðøt ïáòâ ééæ©©

ìäàîðéé÷ èòåå ,ééæ ,"áåè ìë åøñçé àì" ,ï'úåëøèöä¨

.ïìäòô èùéðøäàâ¨

ñò"íøáà úéøá" ÷"äôñ ïéà èééèùõéæàìàæî ÷"äøäì)

(úéùàøá 'ô ,ò"éæøéàî éáø ÷"äøä ïåô ïòîàð ïéà ,¨

ïàìùéîòøt ïåô ò"éæ ìåãâäéúôù" øòã êéåà èáééøù éåæà ïåà) ©©

(ò"éæ àèôàî ÷"äøä ïåô ïòîàð ïéà ,"íé÷éãöòèùøò øäéô éã æà ¨©

,ú'à íé÷ì'à àø'á úéùàø'á ,äøåú øòã ïåô øòèøòåå
úåáéú éùàø òáìòæ éã æéà ñàåå ,à"àáá úåáéú éùàø¨

äùåá'à ì'à éúçè'á ê'á éåå(á ,äë íéìäú)æéà'ñ ïåà ,
çèå'á íã'à éøù'à éåå ,úåáéú éùàø òáìòæ éã êéåà

מדרשה . אין מיר  געפונען ווערטער יב)מורא'דיגע  פ"א, דינען (דב"ר  וואס  מענטשן די וועגן רעדט  וואס ïסוק  אויפ 'ן ,ָָ

זרה ח)עבודה  קטו , דער(תהלים דאך מה  חמא, בר לוי רבי זאגט  בהם", בוטח  אשר כל  עושיהם יהיו  ָָ"כמוהם 

ח"ו זרה עבודה צו  גלייך איז  זרה, עבודה דינט וואס עושיהם")מענטש  יהיו  געוויס,("כמוהם אוודאי דאך איז  דער, אז ַַָָ

ווייסט וואו פון מדרש, דער זאגט  כביכול . אויבערשטער  דער  ווי אזוי ער איז  אויבערשטען, דעם דינט  וואס  ַָָמענטש 

ïסוק דער זאגט אזוי ווייל  דאס ? ה )מען יז, מבטחו".(ירמיה  ה' והיה ה' יבטח אשר הגבר "ברוך ַָָ

מדרש דער אויך זאגט ט )אזוי פ"ה , שבוטח(דב"ר  מי "כל  לוי, בן יהושע  רבי פון נאמען אין געזאגט האט סימון  רבי ַָָָָ

זיין  צו זוכה  איז באשעפער, אין בטחון  אמת'ן האט וואס איינער יעדער בו", כיוצא להיות זוכה הוא, ברוך ַָָבהקדוש

מבטחו". ה' והיה בה' יבטח אשר הגבר  "ברוך  זאגט ïסוק  דער ווי כביכול , באשעפער  דער ווי ַַָאזוי

"כיוצא  ווערט  ער ביז מדרגה , הויכע  אזא דערגרייכן קען מענטש  דער  אז ווערטער, מורא'דיגע  דא מיר ַַַָזעהען

ער און הארץ , גאנצן מיט'ן אויבערשטען  דעם אויף זיך פארלאזט און גלייבט ער וואס  דעם דורך כביכול , ַַַָָבו"

איהם . אויף נאר זיך ַָפארזיכערט

מאכליםו. ווארימע  מען  עסט דעם א.ד.ג .)צוליב  אהנגערופן (טשאלענט ווערט וועלכע  בייטאג, שבת פון סעודה  די ביי ַָָָ

אוועקרוקן לשון  פון איז  "עתיקא" קדישא". ההרה )"עתיקא משם "ויעתק" ח) יב, (בראשית זאגט  ïסוק  דער מרמז(ווי מ'איז  . ַָ

א  אין "אוועקרוקן" און "אïרוקן " זיך דארפסטו יעצט השתדלות, גענוג געטוהן שוין האסט דו מענטש, דעם ַַַַָָפאר

מרומז איז  דאס  דיר. פאר ארבעט  די צוענדיגן וועט ער אז  אויבערשטען, דעם  אויף  פארלאזן אינגאנצן זיך און ַַַַַָָזייט,

סדרה היינטיגע אנהייב ïסוק  דעם יב)אין ק'דישא.(ז, ע'תיקא ב'חינת תיבות ראשי עק "ב וגו', תשמעון" עקב "והיה  ָ
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ê'á(âé ,ãô íù)ïåçèá ïåô äãî éã æà ,ïòðøòì åö æðåà ,©

.'ä úãåáò ïåô áééäðäà ïåà ø÷éò øòã æéà¨

מחלה די אוועק פאלט  אמונה מיט  - חולי כל ממך  ה ' ַַוהסיר 
"דאגה " פון

øòãäùøt øòâéèðééä øòã ïéà èáééøù ì"æ ï"áîø,àé)

(áë÷åñt øòã æà ,"åá ä÷áãìå" ÷åñt íòã óéåà©

úòã çéñî èùéð øäàè ùèðòî øòã æà ,æðåà èðøòì©¨

êáëùáå êøãá êúëìá" ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïééæ

èéî èãòø øò ïòåå ïèëàøè èòåå øò æéá ,"êîå÷áå©

íòã øàô èöòé èééèù ïééìà øò æà ,ïùèðòî©©©

íäéà èéî "èãòø" øò ïåà ,ïòèùøòáéåàà èéî èùéð)©

(ùèðòîïáòì ïééæ ééá êéåà æà ,äëåæ æéà øòðééà àæà .©©©

äøåøö" ,ïòèùøòáéåà ï'èéî ïãðåáøàô ùôð ïééæ æéà©

øàô âðåðéåàåå à ïééìà èøòåå øò ìééåå ,"íééçä øåøöá©©©

äðéëù òâéìééä éãז.

øòãøòã æà äîéìù äðåîàá èáééìâ ñàåå ùèðòî¨©

èëééì à èàä ,èìòåå éã èøäéô øòèùøòáéåà¨©

איך ז . האב שייכות פארא וואס  און מדרגה , הויכע  די פון ווייט אזוי  דאך בין איך זאגן, מענטש  דער  דאך  ַַַָָָָָוועט

געזאגט האט  זי"ע  קאסוב 'ער  נחמן רבי הרה "ק וואס דעם , אויף  תירוץ  דער איז "דביקות"?... בספה"ק מיט (מובא ָָָָ

שמעתי") כי י"ל "עוד  ד"ה  וירא, פ ' יוסף " יעקב  מענטשן"תולדות דא זענען  עס אז זעהען מיר אז  זייער, מיט  ארויס  זאגן וואס ַַַָָָ

דאך  איז  אזוי, אויב זיי. מיט  נישט  אינגאנצן איז  הארץ און ïקא זייער אבער ותפלה , תורה  פון ווערטער  ַַַָָָמויל 

טראכטן  מעשה בשעת  וועט  ער  און  מענטשן, מיט  רעדן צו אימשטאנד  איז מענטש דער פארקערט : אויך ַַַמעגליך

אויבערשטען. דעם פון

און  ל "ע  געזונט נישט  געווען וואלאזשין, פון זצ"ל  נצי"ב גאון  דעם פון רעביצין די  איז אמאהל אז ַַָָָמ 'דערציילט ,

נצי"ב דער האט  רח"ל . נשמה  יציאת פון מינוטן די פאר צימער, איר  פון טיר  ביים "מנין" א געווארט שוין האט ַַַָָעס

ער און קדישא, חברה  די פון מנהלים  די איהם  צו אריבעררופן זאל  ער זצ"ל , וואלקין אהרן רבי גאון דעם ַַָגעשיקט

האבן  מ 'דארף  וואס  זאכן אנדערע און תכריכים  קבורה, לוי', די פון הוצאות אלע  באצאהלט ארט  אויפ 'ן זיי ַַַַַָָָָָהאט

קראנקהייט . איר פון געווארן אויסגעהיילט רעביצין די איז דערנאך, צייט  קורצע א ביז  רח "ל . נפטר  א ַַַַָפאר

"חברה די  פאר געלט דאס  באצאלט  האט  ער פארוואס נאנטע , זיינע  פאר ערקלערט נצי"ב דער האט  ַַַַָָָָָָש ïעטער,

דאך זאגן חז "ל  די געלעבט : נאך האט  רעביצין די ווען צייט  א אין טז.)קדישא", מענטש,(ביצה  פון ïרנסה  די אז ַַָָָָ

א  קדישא" "חברה די פון מענטשן די אויך דאך האבן ממילא, השנה . ראש אין איהם , פאר  באשטימט  ַַַָָווערט

פון  פארדינסט דער  אריינגערעכנט  אויך איז  דעם, אין יאהר. איבער 'ן פארדינען דארפן זיי וויפיל קצבה , ַַַַַָבאשטימטע

וואלט שלימה, רפואה א האבן זאל  רעביצין  די אז  געווען מתïלל  וואלט איך אויב ממילא, קבורה . רעביצין'ס ַַָָָָדי

טאקע אז  מעגליך , גאנץ ס 'איז און קדישא... חברה  די פון מיטגלידער די פאר שאדן א זיין גורם  געקענט דאך ַַַַַָָאיך

גדר אין געווען  וואלט  איך ווייל  געווארן, אהנגענומען נישט רפואה רעביצין'ס די פאר תפלות מיינע וואלטן ַַָָָָדערפאר

איז זיי וואס געלט דאס לייט קדישא חברה די פאר אפגעצאלט פריהער איך האב דעם  צוליב לאחריני". "חב  ַָָָָָפון

רפואה !... א האבן געקענט רעביצין די האט אזוי, און הימל , פון ַַַָָבאשטימט

איז עס ווען אבער געלט, סכום  גרויסן א חבר זיין פאר געבארגט  האט  וואס איד א דערציילט  אונז האט  ַַַָָָָָעס

ïשוט האט  ער  חוב. פונעם געמאכט וויסנדיג נישט  זיך לוה דער האט חוב, דעם באצאהלן צו  צייט  די  ַַָָָגעקומען

דער אז  ווייט , אזוי דערגאנגען איז  עס חוב. דעם צוריקצאהלן איהם זאל  ער מלוה , פונעם  הפצרות אלע  ַַַַָָָאיגנארירט

פונעם באקומען כאטש  זאל  ער כדי  הלוואה , די פון חלק  היבשן א אויף  זיין צו מוותר גרייט  געווען שוין איז  ַַָָמלוה 

קלענערן  דעם נישט אויך באצאהלט , נישט  לוה דער האט אבער , פאקטיש , געלט. פונעם טייל  איבעריגן דעם ַַָָָלוה 

סכום .

שטייער -אמט פאר'ן שטייערן באצאהלן געדארפט  מלוה  דער האט  צייט, יענע  הכנסה ")אין  דעם("מס צוליב  אבער , ַַַַָָָ

און  שטייערן. די באצאלן צו געלט  געהאט  נישט  מלוה דער האט חוב, דעם געצאהלט נישט האט לוה  דער  ַַָָָָָוואס

די  פון  הענט די אין אריינצופאלן נישט  וועלט, דער אין  מעגליכעס אלעס געטוהן וואלט בר-דעת יעדער  ַַַָָכאטש

באאמטע  זיי...)שטייער מיט טוהן  צו האבן צו  נישט כדי  מענטשן, אנדערע פון געלט אפילו  זיך  גרויסע(מ'בארגט זיינע צוליב אבער , ַַַַָָָ

שטייערן. זיינע פון חוב דעם באצאהלט נישט  האט ער און פארנאכלעסיגט, דאס  ער האט  ַַַָָָָטירדות,
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ïáòìחøòãà íòìáàøt à èàä øò áéåà åìéôà ìééåå ,¨©¨¨

ïøéìøàô èùéð èòåå ïåà ïâøàæ èùéð øò èòåå ,å"ç íéøåñé¨©

íòã åö òéðëî êéæ æéà øò øàð ,èëéååòâëééìâ íòã¨

,äáäàá ïäà ñò èîòð ïåà ,ïòèùøòáéåàæà âéãðñéåå ¨©

.ïòèùøòáéåà íòã ïåô øàð æéà ñò¨

ïéðòîèùèééèòâ ò"éæ øòðéæåø øòâéìééä øòã èàä ,äæ¨

äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã(èé ,ç)

ïâàæ ì"æç éã ."êé÷ìà 'ä úà çëùú çåëù íà äéäå"¨

(â ,á"îô ø"á)à ìàøòáéà æéà "äéäå" èøàåå ñàã æà©¨¨©

äéäå" :÷åñt øòã èâàæ .èéé÷ëéìééøô ,äçîù ïåô ïåùì¨

,äçîùá ïééæ åö ïñòâøàô èñòåå åã áéåà ,"çåëù íà©

,"êé÷ìà 'ä úà çëùú" åö ïòîå÷åö óåñ íåö åèñòåå
,ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïñòâøàô äìéìç èñòåå åã æà©©

.÷"ãëò

øéîéîìùåøé ïåô øòèøòåå éã èâàæòâëàð ïéåù ïáàä¨¨¨

(â"ä ,ã"éô úáù)ïéà ÷åñt ïåô øòèøòåå éã óéåà
äùøt øòâéèðééä øòã(åè ,æ)éìåç ìë êîî 'ä øéñäå"

øéã ïåô ïäåètà èòåå øòèùøòáéåà øòã ."ïåéòøä äæ ¯¨

ïåô ïò÷ðàãòâ éã ïòî èðééî ñàã ,èééä÷ðàø÷ òãòé©¨©

.äâàã ¯ âøàæ¨

ïùèééè,øòèééåå èééèù ÷åñt ïáìòæ ïéà æà ,íéøôñ éã
íîéùé àì úòãé øùà íéòøä íéøöî éåãî ìëå"

íééøöî éã ïåô ïâàèééåå òèëòìù òìà ïåà ,'åâå "êá©¨

èùéð ééæ øòèùøòáéåà øòã èòåå ,èñééåå åã ñàåå¨
ñàååøàô ,øòååù æéà íòã èéåì .å"ç øéã óéåà ïâééìôéåøà©©¨

èòåå øò ¯ "éìåç ìë êîî 'ä øéñäå" ÷åñt øòã èâàæ¨
ñò èâééì øò áéåà .èééä÷ðàø÷ òãòé øéã ïåô ïäåètà̈©

èùéð ñò êàã øò óøàã ,øéã óéåà èùéð ïöðàâðéà©©¨

?øéã ïåô ïäåètà̈

æéàïáàä ñàåå ïùèðòî àã ïòðòæ ñò ìééåå ,õåøéú øòã¨¨¨

ïåà ,úåâàã òøòãðà øòãà äìçî ïéé÷ èùéð ä"á¨©

èàä ñò æà ïééà âéãðòèù êéæ ééæ ïãòø ,ïâòååèñòãðåô©¨

òëéìãðò ïåà ,ì"çø èééä÷ðàø÷ òñéååòâ à ètàëòâ ééæ©©©

øò æéà ,úåðåéâù ïåà úåâàã ìäéô éåæà ïåô ïåà ,úåâàã©

øòèùøòáéåà øòã èàä øòáéøòã ...÷ðàø÷ ò÷àè ïéåù©©¨

øéî æà ,ìîéä ïåô äëøá òìòéöòtñ à ïáòâòâ æðåà©©

ïìàæ øéî øàð ,úåâàã ïéé÷ ïáàä èùéð ìäàîðéé÷ ïìàæ¨¨¨¨¨

ïòèùøòáéåà íòã èéî ï÷øàèù ïòðò÷ âéãðòèù êéæט. ©

éåæàâ"îñ øòã èáééøù(æé 'éñ ïéùò)÷åñt íòã óéåà ©

äùøt øòâéèðééä øòã ïéà(ä ,ç)êááì íò úòãéå"
åã ,"êøñéî êé÷ìà 'ä åðá úà ùéà øñéé øùàë éë
,ïäåæ ïééæ èôàøèù òèàè à éåå éåæà æà ïñéåå èñìàæ¨©©©©¨

øòã èáééøù .ïôàøèù êéã øòèùøòáéåà øòã èåè éåæà©¨

åðééðò àåáé àì íà ...íéáøì äæä äùòä éúùøã" ,â"îñ

בוכהאלטער  זיין האט  שפעטער , צייט  בלע"ז)א געטראפן ("בוקיïער " האט  ער אז בשורה, גוטע  א איבערגעגעבן איהם ַַַַָָָ

גאנצן  פאר'ן שטייערן צאהלן פון אינגאנצן איהם באפרייט וואס ïאראגראף, א - רעגולאציעס די אין "לאך" ַַַַַַַַַָָָא

בשורה . די מיט געפרייט  זייער זיך האט  מלוה דער  אז  זעלבסט-פארשטענדליך, ַַָָיאהר.

חוב גאנצן דעם  צוריקגעצאהלט איהם לוה  דער האט  שïעטער , צייט  קורצע  שוין א האט ער ווי דערפון, טייל נאר (נישט ַַָָָָ

געווען) מסכים ארויסגעקומען געהאט  איהם  פאר איז  וואס  טובה  גרויסע  די און ה', יד דעם  איינגעזעהן מלוה  דער האט דאן .ַַַָָ

גענוג  געהאט  וואלט  ער אויב  ווייל באצייטנס, חוב דעם  באצאהלט נישט  איהם האט לוה  דער וואס  דעם ַַַָָָָדורך

שטייערן, די פון חוב  דעם באצאהלט  באלד דאך ער וואלט  שולדיג.געלט , זיי איז ער אז  געמיינט האט  ער וואס  ַַַָָָָָ

דער וואס  דעם  פון געהאט  האב איך אז  געמיינט האב איך וואס  שאדן דעם נאר  זעה געזאגט, האט  סוחר  ַַָָָָָָָָדער

היט לוה  דער  אז געוואוסט גאהרנישט האב איך  הלוואה. די פון געלט דאס  צוריקגעצאהלט  נישט  מיר האט  ַָָָָָלוה 

דערפאר . צייט ריכטיגע  די  קומען וועט  עס  ווען מיר, ביי בלייבן זאל  עס אז  געלט, גאנצע  דאס  מיר פאר  ַַַַָָָגאהר

וירושליםח. חוסט אב"ד זצ"ל  דושינסקיא צבי יוסף רבי על")הגאון לא "כי  ד "ה עקב, מהרי"ץ", געטייטשט("תורת האט  ,

סדרה  היינטיגער דער אין ïסוק ג)דעם יחיה(ח , ה' פי מוצא כל  על  כי האדם, יחיה לבדו  הלחם על  לא "כי

חיות האבן און רואיג זיין קען מענטש  דער האדם")האדם", וואס("יחיה  אלעס  מוצא" כל "על אז  ווייסט  ער  אויב , ַַָָ

הייסט לעבן אזא זיין. אזוי זאל עס  באפוילן האט אויבערשטער דער  ווייל  גוטן, צום  איז  ה'", "פי איהם, ַַַַָָטרעפט 

וועלט . די פיהרט  אויבערשטער דער  אז  וויסנדיג  צופרידן, און  רואיג שטענדיג איז  ער ווייל  "לעבן ", ַַא

וויילט. באדערפענישן, גשמיות'דיגע אנדערע  אדער ïרנסה , אויף  "דאגה" עצם  די אריינגערעכנט אויך איז  דעם ַַַָאין

רח"ל ... קראנקהייטן סארט זעלבן פון אויך איז  ַָָדאס 
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åúáåèì éë åáìá áùçì äùò úåöî ...áåèá íãà ìù
äùò úåöî íòã èðò'ùøã'òâ áàä êéà ."åéðéðò åðúùð¨

èåâ éåæà èùéð å"ç èééâ ñò áéåà æà ,øåáéö à øàô©©©©

ïéà ïèëàøè åö äùò úåöî à àã æéà ,ùèðòî ï'øàô©¨©©

äáåè ïééæ øàô ïøàååòâ èøòãðòøàô æéà ñò æà ïöøàä©©©¨©

ë"ò ,ïâòååי.

האנדלען י. פלעגט וואס  לאדזש , פון איד א געקומען אמאהל איז  זצ"ל  אמת" "אמרי בעל  הרה"ק  רבי'ן, גערער ַַַָָָצום 

און  פארקויפט, עס  און בערלין, אין פאבריק  גרויסע א פון לעדער פאר'ן פעל  באקומען פלעגט ער לעדער . ַַַַמיט

האט ער אז אמת", "אמרי פאר'ן אפגערעדט  זיך  איד  דער האט  איצט פרנסה. זיין געצויגן ער האט דעם  ַַָָָָפון

פון בריוו א אויפצוהערן באקומען זיך גרייטן זיי אז  איהם, שרייבן זיי וואו בערלין, אין פאבריק די פון  שותפים צוויי די ַַַַ

פעל . דאס איהם פאר ïַָָראדוצירן 

וואס געוואוסט נישט  אבער  האט  איד דער  דעם ?". צו  טוהן עïעס קען איך "און אמת: אמרי דער איהם פרעגט

ענטפערן רבי'ן)צו  פונעם פראגע אזא צו צוגעוואוינט  געווען  נישט  מען איז גער איד (אין דער  אז  געזעהן האט  רבי דער ווען . ַַַַָ

אמת": "אמרי דער זאגט נישט, ָענטפערט 

בענדינער דעם  פרעג  מאריענבאד, קיין ז"ל , רב בענדינער דעם  שוואגער, מיין מיט  פארן דארף איך איין , זיך הער  -ַַַָָ

בערלין... אין אïשטעלן זיך מאריענבאד קיין וועג אויפ 'ן מיר וועלן גרייט, איז ער אויב ַַָרב ,

"אמרי  דער - רבי דער וואס  ווערטער די איבערגעגעבן איהם און רב, בענדינער  צום  געגאנגען איד דער ַָאיז 

אין  אראïשטייגן וויל  רבי  דער  אויב אז  זיך, פארשטייט  רב : בענדינער  דער  איהם  זאגט  געזאגט. האט - ַַַָָָָאמת"

אידן. יענע צו אריינגיין און אïשטייגן דארט מען וועט ַָָבערלין,

"אמרי  דער האט בערלין, דורכפארענדיג און רב, בענדינער דעם מיט  געפארן  איז  אמת" "אמרי דער הוה , ָָָוכן

איד. א פאר טוהן צו  טובה א כדי בערלין , אין דא אïשטעלן זיך וויל ער  אז שוואגער פאר'ן געזאגט ַַַַַָָָָאמת"

שïאנט ער רב , בענדינער  דעם  שוואגער  זיין מיט  פאבריק דער אין אריינגעקומען איז  אמת" "אמרי דער ַַַָווען

האט זי?!". הייסען "ווי בארד: א אן איד א הבית, בעל דער איהם פרעגט  זאקן , ווייסע די און  שטעקן מיט'ן  ַַָָָָאריין

געענטפערט: אמת" "אמרי דער

איד דער רבי. גערער מיך מען רופט ïוילן אין אלטער, מרדכי אברהם  הייס איך שוואגער ,- זיין  אויף  געוויזן האט ער  (און ַָָ

רב) בענדינער מחותנים !דעם אויך זענען מיר און שוואגערס, זענען מיר  רב... בענדינער ïוילן, אין מען רופט  ָאיהם

רבי'ן: צום פאבריק דער פון הבית  בעל  דער  ַָזאגט

געזאגט? זי האבען וואס  אמאהל , נאך זי זאגען -ַַָָָָָ

ווידער: רבי גערער  דער ענטפערט

איד  דער  רבי. גערער  מיך מען רופט ïוילן אין אלטער, מרדכי אברהם  הייס איך  שוואגער)- אויפ'ן אנגעוויזן האט ער (און ַָָָ

מע רופט  מחותנים !איהם אויך  זענען מיר  און שוואגערס, זענען מיר רב... בענדינער ïוילן אין ָן

צוגעלאפן  ער  איז רעדן, זיי וואס געהערט האט ער  ווען און  איד, צווייטער  א געשטאנען איז  דארט  פון ווייט  ַַָָָָנישט

געזאגט: ָאון

געזאגט?! זי האבען וואס  אמאהל , נאך זי זאגען ראבינער, -ַַַַַָָָ

ווייטער: אמת" "אמרי  דער ָזאגט 

ïוילן  אין מען רופט  איהם איד , דער רבי. גערער  מיך  מען רופט ïוילן אין אלטער , מרדכי אברהם  הייס  איך -ַ

אויך! מחותנים זענען מיר  און שוואגערס, זענען מיר רב... ָבענדינער

דער אויף  טאנץ... א אין ארויסגעגאנגען אידן צוויי די זענען מאהל, דריטע דאס געענדיגט האט  רבי דער ַַַַָָָווי

געענטפערט: זיי האבן טאנץ ?! דער איז  וואס  עושה ? מהו זה ריקוד רבי'ן, פון ַַָָפארוואונדערונג

געקענט נישט  האבן מיר  אבער חדשים , לאנגע שוין אונז  צווישן שידוך  א זיך רעדט  עס  שוואגערס. זענען מיר -ַַָָָ

מיר אז  איצט, אבער זיין?! משדך זיך זאלן שוואגערס ניין, יא, ניין, יא, שידוך , דעם טוהן זאלן מיר צו ַַָָָָָָבאשליסן

ענדיגן  אויך דאך מיר קענען מחותנים , אויך און  שוואגערס זענען רב בענדינער  דער און רבי גערער  דער אז  ַָָזעהען 

זיך? צווישן שידוך דעם

רבי'ן: גערער דעם אייגנטימער דער  פרעגט ַדאן

זי?! ווילן וואס  אהער ?! געקומען זי זענען וואס  נאך ראבינער, הער -ַַַַָ
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געקומען: איז  ער פארוואס  סיבה די דערציילט איהם אמת" "אמרי דער ַָָהאט

און  מיר צו  געקומען  איז דערפון, ïרנסה  געהאט  האט ער  און פעל, שיקן איהם  פלעגט  איר  וואס איד  א -ַַָָ

איהם זיין ממשיך זאלט איר  אייך , מיט  רעדן געקומען איך בין פעל. דאס שיקן אויפהערן ווילט  איר אז ַָָדערציילט

פעל . דאס שיקן ָצו

איד: דער ָזאגט 

אונז ... פון פעל  דאס באקומען ווייטער וועט  איד דער ארדענונג, אין ס'איז  רבי, גערער -ַָָ

דערציילט: האט  ער ָאון

באשליסן  געקענט נישט האבן מיר וואס  דעם צוליב פעל . פון פאבריק  גאנצע  די דא פירן שוואגערס , ביידע  מיר, -ַַַָָָָ

שוואגערס צוויי אומאנגענעם, זייער  געווארן ס 'איז  און זיין, משדך נישט  אדער יא זיך זאלן מיר צו שידוך, דעם  ָָָָוועגן

זיך  צווישן רעדן נישט קענען זיי  פארקלעמט , צושניידן זענען געשעפט , מיט 'ן טיילן זיך  צו באשלאסן מיר  האבן ... ַַָָ

איד. דעם  פאר פעל  דאס  שיקן אויפצוהערן  געקלערט מיר האבן דעם וועגן  און  טיילן, צוויי אויף געשעפט  ַָָָדאס 

דער אז  געזעהן האבן מיר וואס  דורכדעם  געקומען, צושטאנד  ב"ה איז  אונז  צווישן שידוך דער אז איצט , ַַַָָָאבער

איצט, ביז ווי בלייבן ווייטער געשעפט דאס  וועט  שוואגער, א זיינעם מיט געווען  משדך  אויך זיך  האט רבי ַָָָגערער

פעל ... דאס אונז פון באקומען ווייטער וועט  איד דער ַָאון

געזאגט: אמת" "אמרי דער ָָהאט

קיין  דא קומען זאלן מיר און אנטזאגן, איהם  מ'זאל  הימל ? פון שידוך  א זיך ענדיגט עס  אזוי ווי איר  זעהט -ַַַָָָָ

שידוך!... אידישער א צושטאנד קומט  אזוי און ַַַבערלין,

אהן  פיהרט בית בני זיין וואו ברק , בני אין וואוינט  וואס יונגערמאן א העובדא, בעל  דעם  פון געהערט האבן  ַַָָָמיר

"גן " בלע"ז)א ווי ("פלעי-גרופ" וואס באאמטע , שטאטישע  די  פון ערלויבענישן נויטיגע  די מיט אופן, אפיציעלן אן אויף ַַַַָָָ

טאקע עס  מ'פיהרט אויב נאר  באשטעטיגונגען , זייערע אלע באקומען און דורכצוגיין לייכט אזוי נישט איז  ַַַַַַַָבאקאנט ,

נייע , א אין דירה, ענגע  אלטע  זייער פון אריבערגעצויגן זיך מש ïחה די האבן צוריק , צייט א געהעריג. ווי ַַַַָָאהן

באשטימט דירה, נייער דער אין זיך  אריינצוציהן טאג דער איז בעזהי"ת, דארט . פון  ווייט  נישט  דירה , ַַַָָמער-באקוועמע 

די  וועט וואוינונג, נייע  די אין אריבער זיך ציהען זיי  ווען  טאג יענעם באשלאסן, זיי האבן זונטאג. א אויף  ַַַָָָָָגעווארן

נייער דער  אין זאכן אלע זיין מסדר רואיג קענען  זאל  זי כדי  קינדערגארטן , דעם  אפען האלטן נישט  הבית ַַַַָָבעלת

טוב . היותר צד על  דירה,

זונטאג  יענעם אז באשטעטיגונג , זייער באקומען  צו  קינדער, די  פון עלטערן די מיט  פארבונדן זיך האט  זי ַַַַַָָָאלזא,

מערסטע די "פלעי -גרופ ". אין קינדער זייערע  שיקן נישט  זיי זאלן דירה , נייער דער אין אריבער זיך ציהט זי ַָווען 

האט וועלכע מאמע, איין פון אויסנאם מיט 'ן אבער בקשה, איר פאר  פארשטענדעניש ארויסגעוויזן האבן ַַַַַָָעלטערן,

איר פאר פארזארגן איר מ'וועט  אז פארזיכערונגען און הפצרות אלע  נאך אויך און דערצו, געווען מסכים  ַַַַַָָנישט

באצא  איר מ'וועט וואס  דעם צו צוגאב אין און "מט ïלת", גוטע  א מיט ארט  גוט א פארקינד  הוצאות די הלן ַַַַָָָָ

פארבליבן  אבער זי איז זייט, דער אין יד" "מתנת א געבן נאך איר מען וועט "פלעי-גרופ ", אנדערן אינעם  טאג ַַַָָָיענעם

און  געדראט זיי האט  זי נאר דאס , נאר נישט און אחר", ביד פקדוני שיהא רצוני "אין זאגנדיג ָָָָָָאיינגע 'עקשנ 'ט,

ארבעט דער פון פריי טאג א גענומען זיך האבן זיי אז שטאט, די פאר פאר'מסר 'ן זיי וועט זי אז  ַַַַַַַָָָגעסטראשעט ,

אופן אומבארעכטיגטן אן "פלעי -גרופ")אויף  מיט'ן אנצופיהרן "לייסענס" איר פארלירן קען  זי וועלכע פאר "עבירה" צוליב(אן אלזא, . ַַַַַַָָ

זיך  האט  זי ווען טאג דער זונטאג , יענעם  אויך קינדערגארטן דעם  אפן האלטן געמוזט  פרוי די האט דראאונג, ַַָָָָָָדי

דירה . נייע  די אין  ַאריבערגעצויגן

א  - "מסגר" א צו  טעלעפאנירן געמוזט מש ïחה די האט  אפן, געבליבן איז קינדערגארטן דער וואס  דעם ַַַָָָָצוליב

צוימען און "מעקות" מאכט וועלכע מלאכה בלע"ז)בעל  באשטעלט("געיטס" געווען איז האט  וועלכער - הייזער די אין ַָ

זאל ער געבעהטן איהם און היים , נייע  זייער אין צוים א אריינשטעלן אינדערפרי, אזייגער  צעהן זונטאג, קומען ַַַָָצו 

פאר ארבעט  די געווען מסדר שוין האט  ער אז  גע 'טענה 'ט, האט  מלאכה בעל  דער  אבער צייט . אנדערע  אן ַַַַַָָָקומען

זמן, אïגעשמועסטן צום האלטן זיך ער מוז דעריבער טוישן... נישט מער עס  קען ער און אופן, דעם  אויף  ַָָזונטאג

ש ïעטער וואכן  צוויי אויף אïלייגן מוזן עס ער וועט זונטאג, קומען נישט וועט  ער אויב זונטאג. זיי ביי ארבעטן ַָָָָצו 

ווי  אזוי אינדערפרי, אזייגער צעהן זונטאג קומען זאל ער איינגעשטימט  זיי האבן ברירה, בלית אלזא, ַַַָָָָָזונטאג...

פריהער . פון אïגעשמועסט געהאט  ַָָמ 'האט 
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אויך  און טאג, יעדן  ווי קינדערגארטן אין געקומען קינדער די זענען אינדערפרי, זונטאג געווען, טאקע איז ַָָאזוי

מיט אזייגער איינס אïגעשמועסט . געווען  ס'איז  ווי צוים , די מאכן  געקומען איז  מלאכה בעל די דער זענען אג, ַַָָ

אונטערזוכונג ïלוצלינגדיגע א אויף פריער , מעלדן אהן גיין צו געקומען  רעגירונג דער פון צו("אינספעקשן")באאמטע  ַַַָ

געפאדערטע אלע  ïא היט  פרוי די צו און קינדערגארטן, אינעם  באהאנדלט  גוט  ווערן קינדער די אויב ַַַַָָזעהן

קינדער . די פון זיכערקייט דער פאר  ַַרעגולאציעס

וואלטן  זיי אויב ווייל  באשעפער, פון ïרטית השגחה געוואלדיגע  די ארויסגעשטעלט  זיך  האט דאן ַַַַָָערשט

ארט אויפ 'ן זיי וואלטן קינדער, די געטראפן נישט דארט וואלטן און "באזוך", ïלוצלינגדיגן זייער אויף  ַָָָָָָאהנגעקומען

א  פיהרן צו "לייסענס " דעם  איר ביי צוגענומען אינגאנצן וואלטן זיי און "פלעי-גרופ ", פונעם מנהלת די ַַָָָאïגעזאגט 

אין  געקומען וואלטן זיי אויב וואס  דעם, אין באשטאנען איז  נס  צווייטער דער  ולהבא. מכאן אויך ַַָָ"פלעי-גרופ",

חלילה נישט זאלן קינדער די אז  היטן וואס גראטעס די "מעקה", די דארט  געטראפן נישט און ארט  נייעם ַַָָָָָדעם

זי  וואלט "לייסענס", דעם פארלירן צום צוגאב אין וואלט דאן און דאך, פונעם  אדער  פענסטער פון  ַַַַָָָארויספאלן

א  פון פארהיטן צו צוים געהעריגע  א דא נישט איז  עס אז געזעהן וואלטן זיי אויב "קנס " גרויסן א באקומען ַַַַַַָָאויך 

"אïאינטמענט" דעם טוישן  געוואלט נישט האט - מלאכה  בעל דער - "מסגר " דער וואס  דעם  צוליב אבער ח "ו. ַָָָָָמכשול

רעגירונג  די האבן טאג, יענעם דווקא צוים די אויפצושטעלן איינגעשïארט  זיך האט ער נאר טאג, אנדערן אן ַַַָָָָָאויף

קינדערגארטן  דעם  באשטעטיגט  ווייטער האבן און ארט , כשר'ע  און ערנסטער אן איז דאס  אז געזעהן ַַַַַַָָָבאאמטע

ארט . פארזיכערט א ַַַָאלס 

האט מוטער איין וואס  דעם צוליב נפש" "עגמת אן ווי  אויסגעזעהן  לכתחילה האט  וואס דאס  אז  אויס , ַַָָָָָקומט

פונעם עקשנות די אויך און קינדערגארטן, אנדערן  אן אין קינד איר שיקן געוואלט  נישט  האט און איינגעשïארט  ַַַַָָזיך

וואס נפש  עגמת  סאך א געשïארט  איר און  קינדערגארטן, דעם פון אנפירערין די געראטעוועט האבן מלאכה, ַַַַָָָָבעל 

ש ïעטער . האבן געקענט חלילה וואלט  ָָזי

זאגןיא. פלעגט  זצ"ל חיים" "חפץ  עקב)דער פ' לבינה", "אם בס' קיין (הובא נישט האט  גלייבט  וואס  מענטש דער אז  ַָָָ

העלפן...קשיו נישט  סיי-ווי תירוצים קיין וועלן  נישט , גלייבט וואס  מענטש דעם פאר און  ַָת,

נפטר ליידער איז  וועלכער  זוהן  זיין נאך רח "ל  "שבעה" געזעצן  אמאהל  איז  זצ"ל , דוד " "דרכי בעל  גאון ַָָדער

די  פאר שיעור א געזאגט  דוד " "דרכי דער האט ישיבה  אין "שבעה " די נאך צוריקקומענדיג ל "ע. בחייו ַַָָָגעווארן

א  אין תוספות א אויף  קשיא א געפרעגט  תלמידים  די פון איינער האט  שיעור , אינמיטן שטענדיג. ווי ַַַָתלמידים ,

געענטפערט: דוד" "דרכי דער האט  ארט, ָָגעוויסן

נישט . קשיא קיין דאך איז  נישט, פארשטייט  מען אז -ַַָ

נאר קשיא א פרעגט מ 'קען "קשיא"... א נישט נאך  איז  פארשטאנד, אין מאנגל  א אז זאגן, צו געמיינט  האט ַַַַַַַָָָָער

א  פרעגן צו שייך נישט דאך איז נישט , אינגאנצן מ'פארשטייט  אויב אבער תוספות, דעם  פארשטייט מען ַַַַָָאויב

באשעפער, הייליגן צום "קשיות" האבן נישט  קען ער אז  מצב, זיין פארענטפערט אויך ער האט  דעם מיט ַַַָָקשיא...

צו איז , איהם  פאר פארבלייבט וואס  איינציגע  דאס  באשעפער . פון הנהגה די נישט ממילא פארשטייט  ער ַַַַָָאויב

לטובה . איז  אלעס  אז  אויבערשטען דעם אין ַַגלייבן

פארשידענע האט ער אז  זי"ע , העבודה" "יסוד בעל  הרה"ק  פאר הארצן פון אïגערעדט אמאהל זיך האט איד ַַַַַַָָָָא

געזאגט: איהם העבודה " "יסוד דער האט אמונה . אין ָָקשיות

געפרעגט האט  ער  געווען... מקדים שוין דיך האט  ïרעה  ב)- ה, דער(שמות איז  ווער בקולו ", אשמע  אשר  ה' "מי ָָ

קשיא  יעדע  פאר סוף ? זיין געווען איז וואס  און ווערטער. ענדליכע  און הערן, איהם  דארף איך וואס ַַָָאויבערשטער

אנערקענט שïעטער שוין האט  ער און אויבערשטען, דעם  פון זעץ  א געכאïט  ער האט געפרעגט , האט ער ַַָָָָוואס

ה '"... "מי



עקב  - קוואל פרשה דער é

געזאגט אמאהל  האט  זי"ע  רימנוב פון הירש  ר' רבי הייליגער  מיטעלער דער  פון  נאמען אין נאך אויך מען זאגט  אזוי (און ַַָָָָָָ

זי"ע) מהר"י הרה"ק  רב , ïסחבעלזער  של  הגדה דער אין דערמאנט ווערן וואס  בנים" "ארבעה  די שאינו לגבי תם , רשע, (חכם, ָ

לשאול) :יודע

אלע ... זיי פון בעסער  מאכט לשאול " יודע  "שאינו  דער ווארט : מיין אויף  -ַַָ

תרעומות  נישט קיינמאהל  דאך האט קשיות, פרעגן צו  נישט" "ווייסט  וואס  מענטש  דער אז  איז , דערפון כוונה ַָָָָדי

עביד", לטב רחמנא, דעביד "כל  אז  וויסנדיג ובתמימות, באהבה  מקבל  אלעס איז  ער הנהגה, באשעפער 'ס ַַַאויפ'ן

לטובה . איז  טוט , אויבערשטער דער וואס ַָאלעס 

מופלגת זקנה  א צו געווען  זוכה האט זי"ע, יערוסלוב'ער שמעון רבי הרה"ק  אז דערציילט, שוין האבן (ער מיר ַַָָ

עלטער) טיפע א געהייסן יאהרן, יענע אין  האט וואס יאהר, 91 פון עלטער אין געווארן נסתלק געפרעגטאיז אמאל  איהם מ'האט ווען . ַַָָָָָָָ

מענטש דער אויב אז  געענטפערט, ער האט ימים ? אריכות צו געווען זוכה איר  האט אזוי ווי - ימים " הארכת ַַָָ"במה 

הימל , אין דא, הימל , אין ארויף  "קום  הימל , פון איהם  מען ענטפערט  באשעפער, פון הנהגה  די  אויף  קשיות ַַָָהאט

וואס אלעס  קשיות, קיין געפרעגט נישט קיינמאהל  אבער  האב איך קשיות...". דיינע  אלע  ווערן פארענטפערט ַַַָָָָוועלן

צו געווען זוכה איך האב דערפאר און בשמחה, און באהבה  אנגענומען אלעס  איך  האב מיר, מיט  ïאסירט  ַַָָָָהאט

ימים י"ז)אריכות עמ ' שמעון", "אהל  ובס' מ "ז, אות חיי, פ ' דוד", "בנין  בס ' .(מובא

בעל גרויסער אלס  באקאנט געווען איז  וועלכער  זי"ע , רבי'ן טאהשער פון משמשים  די פון איינער  דערציילט  ַַַָעס

רבי  טאהשער  דער ווען רבי'ן. צום  אריינצוגיין  עולם, דעם צווישן געווארט איד ארימער אן האט אמאהל  אז  ַַַַַָָָָצדקה,

פריהער זאל  ער  אז  משמש , פאר'ן געזאגט ער  האט  ווארט, וואס  עולם  דעם צווישן איד דעם  באמערקט ַַַַָָָָָהאט

רבי'ן צום  אריינצוגיין רייע אין געווארט אויך  האט  וועלכער עושר, געוויסן א מענטשן אריינלאזן עטליכע געשטאנען איז (און ַַַַַָ

ארימאן) דעם ש ïעטערנאך עס  כדי עושר, דעם  פון געלט  גענומען האט ער  ווייל  געטוען ספעציעל  דאס  האט  רבי דער . ַָָָָָ

זיך  ער האט  אריינגעקומען, איז ארימאן דער  ווען אז משמש , דער דערציילט איד. ארימען דעם פאר  ַַַַַָָָאוועקגעגעבן

רבי'ן:א  פאר'ן הארצן פון ïגערעדט ַָ

דער דא נישט אויך איז  דא אז  איך, זעה דערווייל  אמת... דא יא איז  טאהש  אין דא אז געמיינט האב איך -ַַָָָָָ

אריין? מיך לאזט  מען איידער  אריין איהם מען לאזט מיר, פון געלט  מער האט יענער אז  און ַאמת...

ער ווייל  איד, דעם פאר  "ïסק " גוטן א "דערלאנגען" געוואלט האט משמש דער אז  פארשטענדליך, ַַַַַָָזעלבסט

זאל ער  כדי דערפאר  נאר איד, רייכן יענעם  אריינפיהרן געהייסן האט רבי דער אז  אמת, דעם געוואוסט דאך ַַַָָָָָהאט

און  משמש , דעם בארואיגט  האט  רבי טאהשער דער אבער ארימאן... דעם פאר געלט געבן  צו וואו  פון ַַַָָָָָהאבן

וועגן...". טובה אייער פאר נאר  געמיינט  דאך האב "איך ארימאן: דעם פאר ַַַָָָָָגעזאגט 

מיט מיינט אויבערשטער דער אז פארשטייט  מענטש דער  אויב אז השכל, מוסר  א מיר  לערנען מעשה די ַַַַפון

טענות  קיין נישט  האט ער  און צוגעפיהרט, אזוי האט  אויבערשטער דער אז  זאך ער  ווייסט טובה , זיין נאר ַַַָָָָאלעם

באשעפער . צום ַח"ו

אכסניא, זיין צו צוריקצופאהרן "היטש" א געזוכט  האט  ארימאן יענער אז געווען, איז  מעשה די פון סוף  דער ַַַָָָאגב,

גאנצע די פון געוואוסט נישט האט  וואס ארימאן, דער אויטא. זיין אין אריינגענומען איהם האט  עושר דער ַַַָָָָָאון

עושר דעם  געבעהטן  האט טשעק , דעם געגעבן האט  וואס  עושר דער גאר איז  "דרייווער" יעצטיגער זיין אז ַָָָָמעשה 

טשעק  אינעם געשריבן שטייט  עס וואס זאגן איהם  זאל שïראך)ער ענגלישע די  געקענט נישט האט  ער דער(ווייל האט , ַָָָָָ

רבי'ן... פאר'ן אוועקגעגעבן האט  ער וואס  טשעק זעלבער  דער איז דאס אז געזעהן האט עושר  רבי  דער  וואס דעם (אהן ַַַָָָָָָ

דאלאר!) טויזנט צעהן פון סומע דער  אויף  אויסגעשטעלט געווען איז עס אז טשעק, דעם געזעהן אריינגעגאנגען אפילו  צוריק  איז  עושר  דער . ַַַַַָ

וועל איך  און  איד, ïשוט 'ער  א טאקע בין "איך  טאן: ווייטאגליכן א מיט  געזאגט איהם  און רבי'ן, טאהשער ַַַָָָָצום

'מיש נישט אוודאי געעפנטזיך נישט אפילו האט  רבי דער פארוואס  נישט  פארשטיי איך אבער ענינים ... רבין'ס  אין ן' ַַַַָָָ

געענטפערט, איהם זי"ע  רבי טאהשער דער  האט  אנטהאלט ...". טשעק  דער געלט וויפיל זעהן צו קאנווערט, ַַָָָדעם

געהאט: האט ער  וואס ישראל  אהבת גרויסע  זיין ַָָמיט 

ארימאן  דער  אז  דאך איז עיקר דער  געגעבן?... מיר  האט  איר  געלט וויפל וויסן געדארפט איך האב פארוואס -ַַַָָָָָ

טשעק ... אינעם פארשריבן איז עס געלט  וויפיל  ַווייסט

משה ר' הרב בכור זיין נאך שבעה געזעצן איז יחזקאל", "חזון בעל  זצ"ל, אבראמסקי יחזקאל  רבי גאון דער  ַָווען

ïסוק אין כוונה  א געזאגט  ער האט  ל)ז"ל , קיט, וואס(תהלים מענטש דער שויתי". משפטיך  בחרתי, אמונה "דרך ַָָָ
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éëìëåà äëéà éðîî äìàä íéåâä íéáø êááìá øîàú
øùà úà øåëæú øåëæ ,íäî àøéú àì ,íùéøåäì

'åâå íéøöî ìëìå äòøôì à"ä äùò(æé ,æ).

èâàæ¯ 'åâå "êááìá øîàú éë" :"íéúòì äðéá" øòã ¨

ïâéæàá èùéð èñðò÷ åã æà ïñéåå èñòåå åã áéåà©©

èâàæ ,øéã ïåô øòî êàñ à ïòðòæ ñàåå íéåâ òìà éã©¨©©¨

àøåî èùéð åèñôøàã ,"íäî àøéú àì" :äøåú éã øéã©

êéà" ,ïãòøðééà øéã èñòåå åã áéåà øòáà .ééæ ïåô ïáàä¨¨

.ïáàä àøåî àé åèñôøàã ,"ïòîòððééà ééæ ïò÷©¨¨

ïòååæà èñééåå øò ,ïòèùøòáéåà ï'èéî èáòì ãéà à©©

,íäî àøéú àì ,ñòìà èåè øòèùøòáéåà øòã©

áéåà øòáà ,ééæ ïåô ïáàä åö àøåî ñàåå èùéð øò èàä¨¨¨¨

ïáàä åö àøåî ñàåå àé øò èàä ,"ïò÷ êéà" èâàæ øòיב. ¨¨¨¨¨

øòãïèðàîøòã ïáéåà íòã óéåà èâàæ ì"æ í"éøä éùåãéç¨

,'åâå íäî àøéú àì ,'åâå êááìá øîàú éë :÷åñt
óøàã ùèðòî à ,ïåçèá ïåà äðåîà ïâòåå øãñë èãòø'î©©

ìäàîà èøàô èøòåå øò øòáà ,ïééæ ÷æçî øãñë êéæ¨¨©¨

øîàú éë" ,äøåú éã èâàæ íòã ïâòåå .êéæ ééá ïìàôòâ©¨

אלעס איז  אויבערשטען, דעם פון האנט  די נאר זאך יעדע  אין זעהן צו אמונה, פון וועג דעם  זיך פאר אויס ַַַַָוויילט

ח"ו הדין מדת פון סיי הרחמים, מדת פון סיי אריבער , איהם אויף  גייט  עס  "שויתי"("משפטיך")וואס איהם: ביי גלייך , ַָ

הוא" וישר  צדיק עול , ואין אמונה "א-ל אויבערשטען, דעם  פון איז אלעס אז  דאך "זעהט" ער  ד)ווייל לב, .(דברים ַַָ

מעשהיב. א יצ"ו, יואל  קרית פון הי "ו שווימער פינחס שלמה  הרב העובדא, בעל  דעם פון געהערט  האבן  ַָמיר

פון  ארויסגעגאנגען איז  ער ווען אווענט, איין לפ "ק . תשס"ט  זוממער פאריאר , איהם ביי ïאסירט  האט  ַַַַָָָָוואס

סקאנימאנק דער  אויף  געבלאנדזשעט  האט וואס  בחור, יעריגן זעכצן א באמערקט ער האט פארנאכטס , הויז ַַַָָָָָזיין

צו צוגעגאנגען פינחס שלמה  ר' איז הויז ... געוויסע  א געזוכט האט  ער  "לעין". בארדיטשוב פון ווינקל ביים  ַַַַָגאס ,

וואוינט ער אז דערציילט, בחור  דער  האט  העלפן?". דיר איך קען וואס מיט "צדיק , געפרעגט : איהם  און בחור, ַָָדעם

געדונגען  ישיבה די פון הנהלה די האט זומער , פון צייט  אין  יעצט, און ישיבה, זיין זיך געפינט עס וואו מאנסי, ָָאין

אויף זיך  האלט  דארט  און יואל ", "קרית נעבן הארט ,441 נומער גאס  סקאנימאנק  אויף מאנראו, אין בנין א זיי ַַַַַָָָָָפאר

ישיבה . גאנצע ַדי

אז ווייטער, בחור דער געווען דערציילט  איז  ער און האנט זיין אין  ווייטאגן שטארקע  באקומען ïלוצלינג האט  ער  ַַַַָָ

האט דאקטאר  דער דאקטאר . א דורך געווארן אונטערזוכט איז ער  וואו  מאנסי, קיין פאהרן צו אהיים  ַַָָָָָָָָגעצוואונגען

דער סערוויס ". "קאר  א מיט מאנראו קיין צוריקגעקומען ער  איז אזוי און איהם , ביי געטראפן גאהרנישט  ַַַָָָָב "ה

זיך, ביי געטראכט האט אראïצולאזן, איהם  וואו געוואוסט נישט - אויס ווייזט  עס  ווי - האט וועלכער ַַָָָָדרייווער ,

אראïגעלאזט איהם ער האט  דעריבער  און גאס, סקאנימאנק אויף  ישיבה  דער  אין אהנקומען מסתמא דארף  ער ַַַַָָָָָָאז 

גיין. צו וואוהין געוואוסט נישט האט  בחור דער אלזא, גאס ... דער אויף  ַַָָָדא,

דער אויף  דארט שטיין לאזן געוואלט נישט איהם און בחור , דעם  אויף  דערבארימט זיך ïינחס  שמואל  ר ' ַָָָָהאט

עס" ïי "דזשי זיין מיט  זוכן אנגעהויבן און קאר, זיין אין אריינגענומען דעריבער איהם  האט  ער אליין . איינער  ַַַַָָגאס 

געטראפן. נישט עס  האבן זיי אבער ...441 נומער  גאס סקאנימאנק געזוכט האט בחור דער וואס אדרעס  ַַָָָָָָָדעם

וועלכן  וועגן ארט  דאס  און לאנג, זייער איז  גאס  דאזיגע די אז ארויסגעשטעלט זיך האט זוכונג, לענגערע א ַַַַַָָָָָנאך

יואל , קרית נעבן איז  וואס געגנט דער אין אבער גאס , דער פון פארזעצונג א טאקע  איז גערעדט, האט  בחור ַַַָָָדער

זיך  בחורים  די גייען טאג יעדן ïינחס, שמואל  ר' צו געזאגט  בחור דער האט מיללס ". "היילענד זיך רופט  ָָָָוואס

קען  דארט פון ווייל  אהין, ביז  צופאהרן אלזא לאמיר איז  יואל , קרית אין גאס  קארעץ  אויף מקוה די אין ַַַָָָָָטובל 'ען

אלטן  אן געזעהן האבן זיי וואו גאס, קארעץ  אויף אהנגעקומען זענען זיי  געטוהן. אזוי  האבן זיי וועג. דעם  שוין ַַַַָָָָער

טייך א געווען איז  איבער אנטקעגן  און בנין, ïאנאראמע .("לעיק")גרויסן שיינע  א מיט  , ַַַַַָ

שïעטער, טאג  א ווייל  בחור, דעם מיט ïאסירט  האט וואס  נס גרויסער דער  ארויסגעשטעלט זיך האט  דאן ַַַַָָָָערשט

געווארן  מקוים איז  שיפלעך די פון איינע  ביי און שיפלעך, מיט טייך יענעם איבער ארויסגעפאהרן בחורים  די ַָָזענען

ï אין דער  אריינגעפאלן זענען שיף , די אין געזעסן זענען וואס  בחורים  פיהר אלע און מים "..., אגם  "ההופכי... ַַַָסוק

וואס בחור איין אויסער טייך, ברעג ביז 'ן כוחות אייגענע זייערע  מיט צוצושווימען באוויזן האבן זיי פון דריי ַָָטייך ...

אויף געבלאנדזשעט  פריהער טאג א האט  וואס  בחור דער געווען איז  דאס צוצושווימען. באוויזן נישט ַַָָהאט

גאס ... סקאנימאנק 
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."äæä ìéçä úà éì äùò éãé íöåòå éçë"
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ïåùìî ,"äáåè éåôë" à ñìà èðòëééöàá ,äáåè øéëî©©©
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בחור א אז  יואל , קרית פון מיטגלידער "הצלה " די ביי טעלעפאנען די צעקלינגען זיך האבן מינוטן, יענע ַַָָאין

א  אויך איז וועלכער - ïינחס  שלמה  ר' נאר  און  ,441 נומער  גאס  סקאנימאנק  דער אויף  דערטרינקען זיך ַַָָָָהאט

האט בחור, דערמאנטן דעם מיט פריהער טאג  א אהין  געפאהרן שוין איז  וואס  - הצלה " "חברה  פון ַַָָָָמיטגליד

מינוטן געציילטע ביז  אהנגעקומען דארט איז  און ארט, גענויע  דאס האנדלט געוואוסט עס אז קלאר געזאגט  נישט האבן (זיי ַַָָָָָָָ

עס"...) ïי "דזשי  אויפ'ן  אדרעס דעם געפונען באלד  נישט  זיי האבן דעריבער  מילס "... "היילענד  אין  סקאנימאנק אין שלמהזיך ר ' ער , נאר  און , ַַָָָָ

גיין. צו וואו  "הצלה" פון מיטגלידער  אנדערע  די פאר  אהנגעוויזן האט  און איז, דאס וואו געוואוסט האט ïַַָָָָינחס,

נעכטן  געפיהרט האט ער וועלכן בחור  דער טייך? אין דערטרינקען זיך האט  וואס  בחור דער געווען איז  ווער  ָָָאון 

געטוהן וויי האט  האנט זיין וויבאלד און אויטא... זיין מיט מאנסי אהער קיין געפאהרן אהיים דאך ער  איז דעם צוליב (וואס ַַַַָָָָָָ

פריהער) טעג  איהםעטליכע האבן מיטגלידער "הצלה " די חברים. זיינע ווי גוט  אזוי שווימען געקענט  נישט  ער  ַָָהאט 

מינוט א אפילו אהנגעקומען וואלט ïינחס שלמה ר' אויב ש ïיטאל . אין אïגעפיהרט און הילף ", "ערשטע ַַָָָָגעגעבן

טאג  א דרייווער דעם  פון טעות פונעם זכות אין נאר  ראטעווען.. צו וועמען געווען נישט  שוין וואלט  ַַָָָש ïעטער ,

ש ïעטער . טאג א לחיים, ממוות געווארן געראטעוועט לעבן בחור'ס דעם איז ַַָָפריהער ,

געווען יג. איז  מדה  די שטארק ווי בכלל , הטוב הכרת פון מדה די וועגן נאכגעזאגט  מאהל  סאך א שוין האבן ַַַָָָָמיר 

בע ביים  זי"ע"איינגעבאקן" מהר"א הרה "ק רב אב)לזער  כ"א דהילולא, געווען (יומא נישט  ס 'איז  אז ווייט, אזוי אויף , ַַַ

א  מיט צוריקגעצאהלט נישט  איהם האט רב  בעלזער  דער און רב בעלזער פאר'ן געטוהן עïעס האט וואס  ַַָָָָאיינער

טובה .

ער וואו מלחמה , וועלט צווייטער  ביטערער  דער פון צייט אין  אז דערציילט , האט ע"ה  לאנדוי אליעזר ר ' ַַָהרה"ח

אליעזר) זי"ע ,(ר' רב בעלזער דעם ראטעווען העלפן צו הימל  פון שליחים די פון איינער זיין צו געווען זוכה ַָהאט 

אין  שטאט  א אין אהנגעקומען איז ער  און אונגארן, קיין גרעניץ  די  אריבערגעשמוגלט  זיך  - אליעזר ר' - ער ַַָָהאט

אונגאריש . ווארט א אפילו  געקענט נישט  ער האט  דערצו, צוגאב אין און גיין, צו וואו ווייסנדיג נישט  ַַַַָָָאונגארן,

הי"ד ז "ל געשטעטנער עמרם  ר ' הרב  איד , א סטאנציע  באן  דער  אויף באגעגענט ער האט מחו'ïלוצלינג פון (פאטער ַַַַָָ

נתן") "להורות בעל זצ"ל, געשטעטנער נתן רבי זיין הגה"צ  אויב געפרעגט  איהם עמרם ר' האט אליעזר'ן, ר ' דערזעהענדיג און  ,ָ

זיכערן  א צו  געפיהרט איהם עמרם ר' האט יא, אז געענטפערט האט אליעזר ר' ווען לאנדוי... אליעזר איז  ַַַָָָָנאמען

אליעזר ר ' פון פראגע  די אויף  ווייטער. געפאהרן איז ער ביז  באדערפענישן, אלע  מיט  ארויסגעהאלפן איהם  און ַַַָָָארט,

חלום אין געזעהן האט ער אז געענטפערט, עמרם רבי האט  איהם, וועגן געוואוסט האט  - עמרם  ר ' - ער וואו ַָָָפון

אליעזר נאמען מיט 'ן איד א העלפן צו זעהן  זאל  ער אז  געזאגט , איהם  האט ער און רב, בעלזער הייליגן ַַָָָָדעם

זיין פאר געטוהן האט  ער וואס  הטוב הכרת  אלס  סטאנציע... באן די ביי באגעגענען וועט  ער  וועמען (דעםלאנדוי, ַַַַַַָָ

רב'ס) ו הצלהבעלזער רנא, ע' אהרן", של  "בקדושתו  בס' .עוד)(מובא 
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א  צו  געגאנגען אמאהל  איז  ברק , בני אין סופר " חתם "חוג דקהל  רב זצ "ל, אונגאר שלמה  יצחק  רבי ַַַַָהגה"צ

קיין  געפאהרן אמאהל איז  זי"ע  מהר"א הרה "ק רב בעלזער דער  אז  דערציילט, דארט  האט  ער  און אבלים, ַַָָָָניחום

בעלזער דער וואס צייט  דער  אין זי"ע . אלימלך ר' רבי'ן הייליגן פון ציון אויפ 'ן זיין צו  משתטח  זיך כדי ָליזענסק,

אהנגעקומען  איז ער ווען שטאט-לייט . די פון איינע  ביי איינגעשטאנען ער איז ליזענסק, אין אויפגעהאלטן זיך האט  ַַָָָרב

געזאגט רב בעלזער  דער  האט צוגעגרייט , איהם פאר  מ 'האט  וואס  צימער דעם געזעהן האט  און אכסניא, די ַָָָָָאויף

ארויסגעשטעלט, זיך  האט  דערנאך  צימער . פון דאך  אויפ'ן  געוויזן און צימער, יענעם אין איינשטיין נישט וויל  ער ַַַָָאז 

זיין  מיט האט רב בעלזער דער  און מיידלעך, געשלאפן זענען שטאק, אויבערשטען אויפ'ן צימער, דעם העכער ַָָָאז 

צימער . יענעם  אונטער  זיך  געפינט  וואס צימער אינעם שלאפן  געוואלט נישט קדושה, ָָָגרויס

בעלזער דער צימער. זיין אין איינצושטיין רב בעלזער פאר'ן אהנגעטראגן שטוב, אין  יונגלעך די פון איינער ַָָָהאט

און  געבעהטן, ממש זיך  האט קינד דאס אבער בעט, זיין איהם  ביי אוועקנעמען  געוואלט נישט לכתחילה האט  ַָָָָָרב

פון  משך אין אריינצונעמען איהם  צופרידן זייער  זיין וועלן וואס שטאט, אין קרובים עטליכע  האט  ער אז ַַָָָָגעזאגט 

איינגעשטאנען  טאקע איז רב  בעלזער דער  און הויז , אין זיי ביי אויפהאלטן זיך וועט  רב בעלזער דער וואס  צייט ַַַָדער

טעג. צוויי אכסניא, יענע אין 

צו געווען זוכה  נישט ער האט געהאט , חתונה  האט און אויפגעוואקסן איז  יונגל  דאס ווען  ש ïעטער , ַַָָָָיאהרן

איז ער וואו ישראל , ארץ  קיין אהנגעקומען איז און מלחמה, די איבערגעלעבט שמים  בחסדי  האט ער ָָקינדער .

של בזרע ורחמים  ישועה בדבר "להיפקד געווען מזכיר זיך און זי"ע, רב בעלזער צום קוויטל  א מיט  ַַַאריינגעגאנגען 

צוויי  - נעכט "צוויי  געזאגט: און טיש, אויפ 'ן פינגער הייליגע די מיט געקלאïט  רב בעלזער דער האט  ַָָקיימא".

משב"ק ביים וואונדער  א ארויסגערופן – זעלבסט -פארשטענדליך - האבן  רב  בעלזער פון ווערטער די ַַַָקינדער ...".

כוונה . רב'ס דעם פארשטאנען נישט  און מעשה, די פון געוואוסט נישט  האט וועלכער ז "ל , פויגעל  שלום ר ' ַַָהרה "ח

האט ער און קינדער...", צוויי - נעכט  "צוויי  ווערטער: זעלבע די געזאגט אמאהל  נאך  אבער האט רב בעלזער ַָָָָָָדער

קינדער ...צ  צוויי צו זיין זוכה  ער וועט  נעכט, צוויי בעט קינד'ס  דעם אויף  געשלאפן איז  ער  וויבאלד  אז  ַַָוגעגעבן,

די  זענען זיי  אז איהם, צו אהנגערופן זיך אבלים  די האבן מעשה, די  דערציילן געענדיגט האט אונגאר הרב ַַָָָווען

רב... בעלזער פון  ברכה די פון געווארן געבוירן זענען וואס  קינדער ָָצוויי

רב בעלזער הייליגן פון גרויסקייט די פארשטיין  צו  נגיעה א פון שמץ  קיין נישט  האבן מיר אז זיך, ַַַַָפארשטייט 

וואס יונגעל  יענער איז  קוויטל , דאס יעצט איהם גיט  וואס  איד דער אז  געווען מרגיש באלד האט  ער אז ַַַָָָָזי"ע ,

פריהער  יאהרן מיט ליזענסק  אין בעט זיין  אוועקגעגעבן איהם וואונדער)האט  קיין נישט  בעצם איז דאס  מיר(וואס אבער , ַָָָָָ

יענעם פאר "שולדיג" געשïירט זיך האט  רב בעלזער דער  וואס  הטוב, הכרת פון מדה  די דערפון לערנען זיך  ַָָקענען

וואס נאכט יעדע פאר קינד , איין - קינדער  צוויי מיט ווערן צו געהאלפן  ישועה  א איהם פאר ïועל 'ן צו ַַַַָָיונגעל ,

בעט ... זיין אויף "געשלאפן" איז  ָער

"חלקת  בעל  הרה "ק רבי'ן, ביאלער  פאר'ן געזאגט  אמאהל האט זי"ע  רב בעלזער דער אז באקאנט, איז  ַַַַַַָָָאויך 

געווען  מקרב  האט  זי"ע , הקדוש יוד  דער זיידע , זיין  ווייל  הטוב", "הכרת א איהם  פאר  שïיהרט ער אז זי"ע , ַַַָיהושע"

זי"ע  שלום השר הרה"ק זיידע, רב'ס בעלזער  ועוד)דעם ו ', עמ' ח', חלק זקנים", "שיח בס' .(מובא

אמעריקע קיין געפאהרן איז  ער איידער אז  אמעריקע , אין שליט"א מראחמיסטריווקא אדמו"ר  כ "ק  דערציילט  ַַַָעס

אידן" "געמיינע  די זיין צו  מקרב  זעהן זאל ער אז  געזאגט, איהם  זי"ע  רב  בעלזער דער האט  חתונה, זיין (אין צו  ַָָָ

אידן") "געמיינע אידן , צובראכענע גערופן מען האט  נשים .בעלז, עזרת אין מ'טיילט  וואס קוכענס  די געבן זיי זאל  ער און , ָָָָ

קו דער האט וואו פון צולייגן: אין מ 'קען מ 'טיילט קוכענס פארא וואס  געוואוסט רב  בעלזער  דער הקדשים דש ַַָָ

געוואוסט ... אלעס  רב  בעלזער  דער האט אידן, צובראכענע פאר אבער  נשים ? ַַָָָעזרת

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

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

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

געזאגט מרדכי אהרן רבי האט  זאגן?!". וועסטו אזוי  "ווי געפרעגט , און צוריקגערופן איהם ער האט  שליחות, א ַַָָָָמיט

געזאגט: רב בעלזער דער  האט  זאגן, געוואלט  האט ער  וואס שליחות פונעם  לשון ָָָָָָָדאס 

מוחל ... זייט זאגן, זאלסט ניין, -ָָ
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וועג  דעם  פון מ 'לערנט אז געזאגט , ער האט אויך איינהאלטן. זיך דארף איד א רב, בעלזער  פון בפומיה  ַַַַָָמרגלא

פאהרען  אויטא אן אין אריין גייט  מען אויטא)ווי אין אריינגיין ביים ïארא זיך  א (מ'בייגט ווען  אז לימוד א איז  דאס אז  , ַַַַַַַַָָָָָ

בייגן! זיך  ער  זאל  זיין, מתקדם זיך וויל ָאיד

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

עקסידענט: אן פון ווערן צו ַָאïגעהיטן

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

הדברות.

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

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

אורחים  הכנסת  פאר געלט  מ'נעמט וכדומה )אויב האטעל א מחייב(ווי איז  געלט דאס  ווי מער אביסל  טוהן מען זאל  , ַַַָָָ

מצוה . די זיין צו  מקיים כדי אכסניא, בעל  דעם

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

געענטפערט: רב בעלזער

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

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

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

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

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

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

רב: בעלזער  דער איהם זאגט  הלב... חלישות א שïירט  ער אז געענטפערט  ער האט ש ïירט, ער וואס  געפרעגט  ַַָָָרב 

דאך!... מען פאסט דעם וועגן נו, -ַָ



עקב  - קוואל פרשה åèדער

èàä øòèàô ñ'éøëæ ñàåå äáåè éã è÷ðòãòâ èùéð¨¨¨

ïäåèòâ íäéàיד.

יאר סוף  פון  עבודה  די - תשמעון עקב  והיה 

øòãáééäðà ÷åñt íòã èùèééè ò"éæ øëùùé éðá¨

äøãñ òâéèðééä(áé ,æ íéøáã)ïåòîùú á÷ò äéäå
äçîù ïåô ïåùì à æéà ä"éäå ,äìàä íéèôùîä úà©

(â ,á"îô ø"á)èééâ ñàã ,óåñ ï'ôéåà æîøî æéà á"÷ò ,¨

íééá äçîù à æéà ñò .øàé íòðåô óåñ ï'ôéåà óéåøà©¨©

øòã êéæ èîòð øäàé ïåô óåñ íééá áéåà ïòèùøòáéåà¨

."äìàä íéèôùîä úà ïåòîùú" åö ùèðòî

èéî÷åñt íòã øò èùèééè íòã(ì ,ã íéøáã)êì øöá
."íéîéä úéøçàá" äìàä íéøáãä ìë êåàöîå
øòã ,øäàé òãðò óéåà æîøî æéà "íéîéä úéøçà"¨

äãåáò éã åö êéæ ïòîòð ïãéà éåå èäòæ øòèùøòáéåà
.ïòèùøòáéåà íééá äçîù à èøòåå ,"íéîéä úéøçàá"©

ï'ôéåàêîòî ìàåù êé÷ìà 'ä äî ìàøùé äúòå ÷åñt
,"íäøáà úéá" øòã èâàæ ,'åâå äàøéì íà éë¨

áàá øùò äùîç ïåô âòè 45 éã óéåà æîø à æéà ä"î©

øòèùøòáéåà øòã èòá âòè 45 éã ïéà .äðùä ùàø æéá
êéæ óéåà ïòîòð ïåà ïäåè äáåùú ïìàæ ééæ ïãéà éã ééá¨

æéà ñò æà ,æîøî æéà "êîòî" .êé÷ìà 'ä úà äàøéì©

ïòèùøòáéåà íòã øàô ïáàä åö àøåî èðàä ïééã ïéàטו. ©¨©

ñò÷åñt ï'ôéåà øéàîä øåà ÷"äôñ ïéà èééèùúìä÷)

(á¯à ,áéêùçú àì øùà ãò 'åâå êéàøåá úà øåëæå
èâàæ àøîâ éã ìééåå ,'åâå íéáëåëå çøéäå øåàäå ùîùä¨

(.åë úéðòú)øòëàååù èøòåå áàá øùò äùîç ïåô æà©©

øåëæå ,÷åñt ïåô äðååë éã æéà ñàã .ïåæ éã ïåô çë øòã¨

øåàäå ùîùä êùçú àì øùà ãò 'åâå êéàøåá úà
,øòôòùàá íòã ïò÷ðòãòâ èñìàæ åã ,íéáëåëå çøéäå¨©

äðéçá à æéà ñò ïòåå áàá øùò äùîç ïåô ìòéöòtñ©

èøòåå ïåæ éã ïåô çë øòã ìééåå ,"ùîùä êùçú" ïåô
.øòëàååù©

שמים' מ'יראת חוץ  שמים בידי הכל - ליראה  אם כי

ï'ôéåàêé÷ìà 'ä øîùå 'åâå ïåòîùú á÷ò äéäå ÷åñt
,êéúåáàì òáùð øùà ãñçä úàå úéøáä úà êì
:èâàæòâ ò"éæ øòìéäòååæ ò÷'äîìù éáø ÷"äøä èàä¨¨

áéåà .øúåî'á êîö'ò ùã'÷ úåáéú éùàø æéà "á÷ò"
òìà ïòîå÷ ,"êì øúåîá êîöò ùã÷" íéé÷î æéà ïòî©

"÷ðàá" à êàã èàä øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,úåëøá¨¨©©

äàðä ïééà ïòèùøòáééà øàô åèñáòâ áéåà ,úåàðä ïåô©

ñ'øòñòá ÷éøåö åèñîå÷àáטז. ©

זצ"ל יד. מליסקא הירש  צבי רבי אב)הרה"ק י "ד  דהילולא נישט(יומא קיינמאהל  האט  ער אז  זיך, אויף  געזאגט  האט ,ַָָָָ

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

נישט איז  ער  אויב געשעפט א געעפענט נישט  קיינמאהל  האט ער און רבי'ן, א האט ער אז  געוואוסט  האט  ַַַָָָָער

א  אנגענומען  נישט אויך האט ער געשעפט. אזא געגענט  יענע אין דא נישט איז עס  אז  זיך , ביי זיכער ַַַַָָָגעווען

רבי. א אדער רב א געוואוינט  האט עס  וואו שטאט א אין אדמורו"ת אדער ַַַַָָָָרבנות-אמט

הימל .טו . אין בענקלעך די מען ריטשט באב עשר חמשה פון אז געזאגט , האט זי"ע  רב צאנזער הייליגער ַַָָדער 

דעם: אויף  געזאגט  זי"ע  ריזשינער דער ָָהאט

אזוי זאגט  רב צאנזער דער אז הימל")- אין  בענקלעך  די מען "ריטשט באב עשר  חמשה פון  זאגט,(אז ער וואס ער ווייסט , ַַַַָָָ

דארט ... זיך דרייט  ער ָווייל 

ווארטטז. דאס געזאגט : זי"ע שלמה 'קע רבי הרה "ק האט  "קדשה"אויך ווי אותיות זעלבע די האט (ע"ד"קדושה" ָָָָָ

הקדשה ) איה .הכתוב

דורכגיין  געדארפט ער האט אמאהל  זי"ע . מהר"א הרה "ק רב בעלזער הייליגן פון קדושה  גרויסע  די ידוע איז ַַָָעס

דער זיצנדיג . נאר אïעראציע  די דורכצוגיין  איינגעשטימט האט רב בעלזער דער אבער אויגן , די אויף  אïעראציע  ַַַָָָָָאן

נישט האט רב בעלזער דער  ווייל געהאלפן, גארנישט  האט עס  אבער אחריות, נעמען געוואלט  נישט האט  ָָָָָָָָָדאקטאר

ח"ו . "פרקדן" חשש א צו צוקומען אופן בשום ַָגעוואלט 

איז ער איד , א אויפוועקן געלאזט נישט קיינמאהל  האט  זי"ע  זוועהילער שלמה 'קע  רבי  הרה "ק אז  ידוע  איז ַַָָָאויך

אליין  שלמה 'קע  רבי  איז "ïרקדן", ליגנדיג שלאפט  יענער אז  געזעהן האט ער ווען אויסער  דעם , אויף  פייער ַַָָגעווען

אזוי !" נישט שלאפט  "מען שרייענדיג: יענעם , אויפוועקן  ַַָצוגעגאנגען 



עקב  - קוואל פרשה דער æè

÷"äøäèîòð éåå ïåô ,èâàæòâ èàä ò"éæ æìòáî é"øäî¨¨

èøàåå ñàã ìééåå ?"íéîù úàøé" èøàåå éã êéæ¨¨

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,òôù óéåà æîøî æéà "íéîù"íéøáã) ¨

(áé ,çëà .íéîùä úà ,áåèä åøöåà úà êì 'ä çúôé©

å"ç òéìà÷ êéà êàî øùôà ,ïáàä àøåî óøàã ãéà©¨©©

ñò âéåè ñàåå ,ìîéä ïåô tàøà èîå÷ ñàåå òôù éã¨©¨¨

ï'øàô ïáàä åö àøåî èùéð ,"ñòðæéá" éã øàô øéî©¨©

éîù úàøé" ñò èñééä íòã ïâòåå .øòôòùàáíéîù ,"í ©

úåçåë ééååö ïòðòæ ñàåå ,"íéîå ùà" óéåà æîøî æéà
øòã óøàã éåæà .ïøòãðà íòã ïâò÷ øòðééà ïòðòæ ñàåå©©©

èàä øò ìééåå à÷ååã .éëôää çë ï'èéî ïèòáøà ùèðòî©¨

.óéåøòã ïééæ øáâúî êéæ øò ìàæ ,ãâðîä çë à©¨

ñòäîìù úøàôú ÷"äôñ ïéà èééèùùàøì íéøîàî)

(äðùääùøt øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt ï'ôéåà,è)

(èàì íçì ,äìéì íéòáøàå íåé íéòáøà øäá áùàå
.øòèøòåå òâéã'àøåî øò èáééøù .éúéúù àì íéîå éúìëà
íòã óéåà ïãéà éã ïòååòâ çéëåî èàä ä"ò åðéáø äùî¨

.ìîéä ïéà âòè âéöøòô ìäàî ééååö ïòååòâ æéà øò ñàåå¨¨

øò èàä ìâò íòã èëàîòâ ïáàä ééæ ñàåå íòã áéìåö¨¨©¨

ñàåå ,âòè âéöøòô ìîéä ïéà ïééæ èôøàãòâ ìäàîà êàð¨©¨©¨

.òøä øöé à ïà ,êàìî à éåå ïòååòâ øò æéà èøàã¨©¨©

íòã áéìåö æà ,äçëåú éã ïåô ÷ìç à ïòååòâ æéà ñàã¨©©

èùéð øò èàä ,òøä øöé à èàäòâ èùéð øò èàä¨©©¨

ï"òù÷ò ïéé÷יז.

øòãèéî ,ïòëàøáåö éåæà íåøà êéæ èééøã ïàîøòâðéà©©¨

,åå"àà èùéð øéî èééâ ñò ,æàð ïèæàìòâôàøà ïà©©¨¨¨

ò"ùáø éã ñàåå æéà ñàã æà ,ïñéåå øòáà øò óøàã©¨©¨¨

.øöéä úîçìî ,óéåà èøàåå©

óéåà÷åñt íòã(áé ,é)êé÷ìà 'ä äî ìàøùé äúòå
,êé÷ìà 'ä úà äàøéì íà éë ,êîòî ìàåù

àøîâ éã èðò'ùøã(:âì úåëøá)õåç ,íéîù éãéá ìëä"
éùåãéç øòã èâàæòâ íòã óéåà èàä ."íéîù úàøéî¨¨

äñðøt (1 :íéúåòè ééååö ïáàä ïùèðòî æà ,ò"éæ í"éøä©¨

ïâòååèñòãðåô .äðùä ùàø ïåô ïáéøùòâtà êàã æéà¨¨

øòèùøòáéåà øòã èöéæ éøôøòãðéà æà àøîâ éã èâàæ¨©

èàä äðùä ùàø ,øòååù æéà ,èìòåå éã èæééôù ïåà¨

ùèðòî øòã äñðøt ìéôéåå èðò'÷ñt'òâtà ïéåù êàã ïòî¨¨

øòã óøàã ñàååøàô æéà ,øäàé ï'ëøåã ïáàä ìàæ¨¨¨©¨©

ïééæ øòáéà âàè ïãòé ùèðòî íòã ïééæ ïã øòèùøòáéåà¨

øòã æà ,"àáú ïëéäî" ,èøàã é"ùø èâàæ ?äñðøt¨¨©

ìàæ äñðøt éã èòðàåå ïåô âàè ïãòé ïã æéà ò"ùáø¨©¨

.ïòîå÷

èâàæñàåå úåòè øòèùøò øòã :í"éøä éùåãéç øòã ¨¨

êàã æéà ñàåå äñðøt æà ,æéà ïëàî ïùèðòî©©¨¨

úåáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô øàð¨
äðùä ùàøî åì(.æè äöéá)æéà øòèùøòáéåà øòã ïåà ,

.ïòîå÷àá ñò èòåå øò éåå ïåô âàè âéöðééà ïãòé ïã êéåà©

øò æà âéãðòðééî ,ùèðòî øòã èòáøà íòìà íòã èéî©©©

óøàã øò æà èùéð êéæ ètàë øò .ïäåèôéåà ñòtò ïò÷©©©

ïäåèòâ èøòåå ìééè øòèñòøâ øòã .úåìãúùä ïäåè øàð¨
.ïòèùøòáéåà íòã ïåô

אמאהל ער  איז  זצ"ל , ישראל " "בית בעל  הרה "ק פון בימיו  אז  ברק, בני פון חסיד גערער א דערציילט  ַַַָעס

באנק . א און  טיש, א נאך געווען איז  באנק  די נעבן המדרש . בית גערער אין וואנט  א ביי באנק א אויף ַַַַַַַַָָגעשלאפן

איז "ïרקדן", ליגט יענער ווי באמערקנדיג און המדרש , בית אין אריינגעקומען ישראל " "בית דער איז  ïַַלוצלינג

אראïגעטאנצטען  צוריק און - "גוי!" אויסגעשריגן: און איהם אויף דערנאך און טיש צום באנק אויפן  ארויפגעש ïרונגען ַַַַָָער

באנק . די ַפון

מאל יז. פיל  אזוי אן זאגט תורה  די וואס  דעם אויף שרייבט  זצ"ל  איש " "חזון סדרה )דער היינטיגער דער מ 'זאל(אין ַָָָָָ

גמרא די אין טרעפט  מען  און זרה, עבודה דינען סנהדרין)נישט  מסכת און יומא מסכת ע "ז(אין  פון יצה "ר דער  ַאז

וואלסטו דארט, געווען וואלסט דו ווען אשי, רב פאר געזאגט  האט מנשה  אז  ווייט אזוי גרויס , מורא'דיג געווען ַַַָָָָָאיז 

אז פארציילט גמ' די ווייל דעם, פון  נישט  שוין מען ווייסט  ב"ה היינט  אהינגעלאפן, און קלייד דיין געהויבען ַַַָאויף

יצר . דעם געווען איז דאס  וואס  לייב, א פון כדוגמא פייער פון פונק  א קדשים  קדשי פון ארויסגעקומען איז ַַַָָעס

ניש אבער איז  דאס  זרה. עבודה פון יצה"ר דער מער  נישטא ב"ה איז היינט  אז  איש ", "חזון  דער ראיהשרייבט  א ט  ַַָָָ

צו איז  וועלט די  אויף מענטש  פון תכלית דער ווייל  ירידה , א אויף  ווייזט  עס נאר  געווארן, נתעלה זענען אידן ַַָָאז 

ירידה . א בלויז עס איז ע "ז פון יצה "ר א נישטא ס'איז  אז און היצר, מלחמת א ַַַַָָהאבן



עקב  - קוואל פרשה æéדער

øòãñò ïòåå ,æéà ïëàî ïùèðòî ñàåå úåòè øòèééååö¨©

ùèðòî øòã êéæ èæàìøàô ,íéîù úàøé åö èîå÷©¨

èòåå øòèùøòáéåà øòã" æà ,ïòèùøòáéåà íòã óéåà©

ìëä ,ùèðòî ïéà øàð êéæ èòãðòåå ñò ,ééà ."ïôìòä¨

øòã èâàæ ïâòååèñòãðåô ,íéîù úàøéî õåç íéîù éãéá¨

...ïôìòä ïéåù èòåå øòèùøòáéåà øòã ,êéæ åö ùèðòî
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