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ראה  - קוואל פרשה àדער 

äàø

טאטע אונזער אז  קלאר וויסן  - אלקיכם לה' אתם ַַָבנים 
צו אלעס אונז  ַשטעלט 

äàøäëøáä úà ,äìì÷å äëøá íåéä íëéðôì ïúåð éëðà
éëðà øùà íëé÷ìà 'ä úåöî ìà åòîùú øùà
úååöî ìà åòîùú àì íà äìì÷äå ,íåéä íëúà äåöî

íåéä íëúà äåöî éëðà øùà íëé÷ìà 'ä(çë¯åë ,àé).

èâàæ"äðåîàä ãåñé" øòã(ò"éæ áåñà÷î êåøá éáø ÷"äøäì), ¨
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øàð èëàøè ,ïåçèá èàä ñàåå ùèðòî øòã æà ,ïåçèá©¨¨©¨
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ïâéèðééä íòã ïâòåå øàð ïèëàøè âéãðòèù èìàæ øéà¨©¨

âàè("íåéä")'ä úååöî ìà åòîùú øùà äëøáä úà" . ¨

èòåå øéà áéåà ."íåéä íëúà äåöî éëðà øùà íëé÷ìà
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øéà èòåå ,"èðééä" ïâòåå øàð ïèëàøè ïåà ,íäéà ïéà©¨
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éëðà øùà êøãä ïî íúøñå" :å"ç äøæ äãåáò ïòðéã åö
èîå÷ ïåçèá ïåô ïåøñç øòã ìééåå ,"íåéä íëúà äåöî
øòôòùàá øòã æà äðåîà ò'úîà ïéà ïåøñç íòã áéìåö©©

èáééìâ ùèðòî øòã áéåà ìééåå ,èìòåå òöðàâ éã èøäéô©

äçâùä ïééæ èìàä øòèùøòáéåà øòã æà úîà ïà èéî©©©
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ïסוק א . אויפ 'ן געטייטשט האט זי"ע, סאסוב'ער לייב משה רבי ב)הרה"ק  מח , לאמור".(בראשית ההוא ביום  "ויברכם ַ

יענעם - ההוא" "ביום  וועגן נאר זארגן שטענדיג זאלן  זיי אז קינדער זיינע  געבענטשט  האט ע"ה  אבינו  ַָָָָיעקב 

טאג. מארגנדיגן דעם  וועגן  נישט און ָָָטאג,

זי"ע ,ב . מסאטמאר הרה "ק פון חתונה  די אב)ביי כ"ו  דהילולא, טוב"(יומא יום "קדושת בעל  הרה"ק  פאטער, זיין האט ַַָָ

ווייל הימל , דעם אונטער חוïה א מ'שטעלט חו ïה : די פאר התעוררות-רייד פאלגענדע  די געזאגט איהם ַַָָזי"ע ,

זאגט גמרא ב :)די ïסוק(סוכה  דעם  ו)אויף  ד, וגו'(ישעיה  מחורב" יומם לצל תהיה  וועגן "וסוכה רעדט  ישעיה נביא דער (וואו  ָ

העתידה ) גאולה צודי אונז  "וסוכה", זאגט ער נאר  יומם ", לצל  תהיה "וחופה  זאגן געדארפט  ער וואלט  באמת וואס ,ַָָָָָ

עיי"ש . זון, די פון שאטן אלס דינען קענען דארף  סוכה  די אז  הערן ַַַָָלאזן

אז דאך ווייסן מיר  ווייל  סוכה, א מיט חוïה א פון  שייכות די געווען מסביר זי"ע  טוב" יום  "קדושת דער ַַַָָהאט

דארף ער אז  מענטש דעם פאר זיין צו מרמז  כדי  הימל , דעם  אונטער הרקיע ", כיפת "תחת שטיין דארף  סוכה ַַַַדי

וועלט דער אויף אז  וויסן  זאל  ער  און שריט , און טריט יעדן אויף הימל  אין באשעפער צום  אויגן זיינע  ַַָאויפהייבן

הימל . אין אויסגערופן קודם נישט  עס מ'האט אויב קלייניגקייט, א אפילו פאר נישט ַַָָקומט 

חז "ל  די זאגן ב .)אויך וואוינונג.(סוכה  צייטווייליגע א זיין דארף  סוכה די ארעי". בדירת ושב קבע , מדירת  "צא , ַַָ

א  פון בחינה  דער אין  וועלט  דער אויף  איז ער אז טראכטן נישט  זאל  מענטש  דער  אז  זיין, צו מרמז  קומט  ַַַַָָדאס 

זיצט ער ווען שיצן נאר זיך קען ער און "עראי", איז וועלט דער אויף  אלעס אז  געדענקען זאל  ער נאר  ַַָָָ"קבוע ",

באשעפער . דעם פון געפיהרט  ווערט  אלעס אז  גלייבט ער אמונה. פון שאטן דער דמהימנותא", "צלא ַַַָאין

א  איז  דאס  הימל . דעם און חוïה די צווישן הפסק א דא נישט איז  עס חו ïה . א פון כוונה די אויך  איז  ַַַָָָדאס 

באשעפער צום  אויגן זיינע  אויפהייבן ער  זאל  בישראל , נאמן בית א אויפשטעלן וויל ער ווען אז  חתן, דעם פאר ַַַַָרמז 

פארלאזן  נישט זיך  זאל  ער הימל. אין באשעפער דעם אויף  פארלאזן נאר זיך קען ער אז  געדענקען און  הימל , ַַַַָָָָאין

באשאפן  האט  וואס  באשעפער דער נאר  שïייזן, איהם  וועלן זיי נישט ווייל  שווער, זיין אויף  אדער  פאטער, זיין ַַַָָָָָאויף

זי"ע . טוב" יום "קדושת בעל  הרה"ק  פון עכ "ד לעבן, גאנץ  זיין ש ïייזן איהם  אויך  וועט  וועלט, גאנצע  ַַדי

דער פאטער גרויסער זיין איז זי"ע , רבי סאטמארער  פון ברכות שבע  די נאך  באלד אז געווען, איז  וואונדער  ַַַַַָָא

שטיצע באקומען געקענט נישט  טאקע  רבי  דער האט  אזוי מרומים, לגנזי געווארן נתעלה  זי"ע, טוב" יום ַַַָָ"קדושת

פאטער . זיין פון לעבן, ָצו
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óéåàøòâéèðééä øòã ïéà øòèééåå øéî ïòðòééì íòã
äùøt(à ,ãé)øéà ,"íëé÷ìà 'äì íúà íéðá"
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èôðå÷åöג.

זאגט זי"ע , אלעזר ידידיה שאול  רבי  הרה"ק  רבי, מאדזשיצער נעליך")דער  "של ד "ה  שמות, פ' ברכה ", די ("ישא אויף  ָָ

חז "ל  די פון קכט .)ווערטער ויקח(שבת ביתו  קורות אדם  ימכור "לעולם רב, פון נאמען אין געזאגט  האט  יהודה  רב ,ָָָ

באלקנס  די פארקויפן ענדערש זאל  מענטש דער לרגליו", דאך)מנעלים  שיך (דעם קויפן  זאל ער כדי  הויז , זיין פון ַַַָָ

די  - "קורה " די אראïנעמען דארף  מענטש  דער רמז, בדרך געזאגט רבי מאדזשיצער דער  האט פיס . זיינע ַַַָָָָפאר

ïאסירט וואס  אלעס  אז  געדענקען זאל ער הייסט , דאס הימל , דעם און איהם צווישן מפסיק  איז וואס  ַַַָָָָמחיצה 

צווישן  מחיצה א מאכן קענען וועט ער "רגלים", זיינע פאר  "מנעלים" מאכן ער וועט  דאן הימל . פון  איז  איהם , ַַַַַמיט

פ אזוי נישט שוין וועט ער הייסט , דאס ערד. די און "ערדישקייט"איהם  אין זיין ("ארציות")ארזינקען וועט ער  נאר , ַַָָ

באשעפער . צום ַָנאנט

האבן ג. וואס זיהן, זיינע פון איינע  צו געזאגט  אמאהל  האט זי "ע, אברהם" "ברכת בעל  הרה"ק רבי, סלאנימער ַָָָָדער

געלט: געבעהטן איהם

איך  זיידע ... א בלויז  ער איז דיר, פאר און הימל, אין פאטער  מיין  איז  אויבערשטער דער אז  מיינסטו, דען  צו -ַַַָ

פאטער, דיין איז ער  באשעפער . דעם  פון קינדער  מיר, זענען ביידע ניין! אייניקל ?!.. זיין ביזט  דו  און זוהן, זיין דען ַָבין

וואס טאטע  א ווי הימל , פון גוטס  אלעס דיר  אויף זיין מש ïיע  וועט  ער  און פאטער, מיין  איז ער ווי אזוי ïַַַַָָונקט

קינד. זיין אויף  רחמנות ָהאט 

איד  נגיד'ישער א ïאסירונג: וואונדערליכע  פאלגענדע די העובדא, בעלי די  פון  איינער דערציילט אונז  האט  ַַָָעס

ניידי" דלא "נכסי געקויפט בלע"ז)האט  עסטעיט " איז("ריעל עס  ווי לויט דאלאר . מיליאן 20 ווי  ווייניגער  נישט פאר  ַַָָָ

באקומט געלט , איבעריגע  דאס ïרייז . פונעם  ïראצענט צעהן בלויז  מוכר דעם  פאר  קונה דער  גיט  ַַָָאיינגעפיהרט ,

די  פון משך אין חוב דעם באצאהלן צו זיך פארפליכטעט  - קונה דער - לוה דער וואו  באנק , די פון מוכר ַַַָדער

ווי  דעם נאך דאלאר, מיליאן צוויי פון סומע די  מוכר פאר'ן באצאהלט קונה דער האט  פאל, דעם אין  אויך ַַַַָָָָָָיאהרן.

ניינציג  איבעריגע  די בארגן צו איהם  גרייט זענען זיי אז  וויסן געלאזט איהם האט  באנק  די פון  פארוואלטער  ַַַַָָָדער

קונה דער  און מוכר , פאר'ן געלט  דאס  איבערגעבן דאס צוריקגעהאלטן באנק די אבער האט  פאקטיש , ïַַַַָָָָָראצענט.

באצאהלן  צו צייט די זיך דערנענטערט עס  אז וויסנדיג נעכט , גאנצע  געשלאפן נישט  - זעלבסט-פארשטענדליך - ַַַַָָאיז 

באצאהלן  נישט  וועט ער אויב אז למעשה ", קודם "תנאי  א דא אויך דאך איז  עס  גלעט. פונעם  טייל  איבעריגן ַַַָָָדעם

איבעריגע די איינגעלייגטאויך שוין האט  ער  וואס  דאלאר מיליאן צוויי די אויך האבן שאדן ער  וועט  ïראצענט, ַָָָָָָָניינציג

"דע ïאזיט". ַאלס 

אב י"א מאנטאג, אויף  געווארן אïגעשמועסט איז  געלט די באצאהלן צו צייט  די אז  קונה , דער  ַַָָָָָדערציילט 

זיך  ביי געזעסן קונה, דער  איד, נגיד'ישער דער איז  צייט , באשטימטע  די פאר מינוט  15 נאכמיטאג. 5:30 ַַָָתשע"ח,

דער השמים"... מן לכם  ממטיר "הנני אז גלייבנדיג און הנפש , השתïכות מיט  המן" "ïרשת געזאגט און ַָאינדערהיים 

די  אויך  ווייל  מקח, דעם ענדיגן צו האבן דארף ער וואס  געלט דאס צושטעלן איהם פאר  וועט ַַָָָאויבערשטער

נישט עס איז  אויבערשטען, דעם  ביי און באשעפער , דעם  פון באקומען  דאך ער האט דאלאר מיליאן צוויי ַַַָָָָערשטע 

סכום ... פונעם רעשט  די  אויך איהם  פאר צוצושטעלן "ïראבלעם " ַָקיין

אזייגער 5:30 פאר  מינוט  עטליכע  המן", "ïרשת זאגן געענדיגט  האט  ער  ווי אזוי געווען. טאקע  איז  אזוי  ַַַַַָָאון

קונה דער  איז  אזוי און מוכר, צום  געלט  פונעם טייל  איבעריגן דעם אריבערגעפיהרט  באנק  די האט  ַַַַַָפארנאכט ,

בעזהי"ת. געקומען צושטאנד  איז  קנין דער ווען שאדן, געלט א פון געווארן ַַַָָגעראטעוועט

יעדע קינד, איין - יאהר 20 פון משך אין בלעה"ר, קינדער צעהן געמאכט  חתונה השם, ברוך האט , וואס איד ַַָָָא

געלט גענוג באנק אין געהאט האט  ער אז געהאלפן איהם  אויבערשטער דער האט  מאהל  יעדעס  און - יאהר ַַַָָָָָצוויי



ראה  - קוואל פרשה âדער 
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דעם אויף  געווארט איד דער האט  קינד, יונגסטן זיין פון חתונה  די נאך  יאהר  צוויי קינדער. די מאכן צו ַַָָָחתונה

מקצתיה ", ולא מיניה "לא אז  געזעהן האט  ער ווען יאהר... צוויי  יעדע  באנק  אין "אריינפליסן" פלעגט וואס  ַַַָָָסכום

זאגט באשעפער  דער הימל. פון פארשריבן איז  אלעס  אז  פארשטאנען, ער האט  געלט... פון זכר  א דא נישט ַַַַַַַָָָס 'איז

דיינע אלע צושיקן  שוין דיר איך וועל  דערפאר, צייט  די קומען וועט  עס  ווען נישט , זיך זארג מענטש , דעם  ַַַָפאר

הצטרכות'ן...

זאגט ר "ן עיי "ש)דער  "ח : מו "ק יעקב" "עין על יוסף " "עץ בפי' טעג (מובא פערציג אז דארט , זאגן חז "ל  די וואס  דעם אויף  ַָָָָ

לפלוני, פלוני "בת זאגט  און אויס רופט  וואס  קול " "בת א הימל  אין ארויס גייט באשאפן, ווערט  קינד דאס  ַַַַָָָאיידער

זא  פעלד דאס און זיווג, איר מיט האבן חתונה  וועט  מענטש, יענעם פון טאכטער  די  לפלוני", פלונית געהערן שדה ל  ָָָָ

מענטש  יענעם נאמען)פאר זיין אויס מ'רופט  .(וואס ַָָ

מ 'באשאפט איידער  ווייל  לפלוני", פלוני "בת אויס רופט קול " "בת דער אז  רעכט גאנץ  ז"ל, רמב "ן דער ַַַַפרעגט

"שדה אויסצורופן דעמאלטס שוין אויס  פעהלט  פארוואס  אבער זיווג, זיין איהם פאר  צו מען גרייט  מענטש, ַָָָדעם

מסתמא  דאך  ער איז נדן, א גיט  הכלה אבי דער אז איינגעפיהרט געווען ס 'איז וויבאלד נאר לפלוני"? ַַַָָפלונית

מען, זאגט דעם אויף  טעכטער... זיינע  מאכן חתונה קענען צו געלט פיהל אזוי האבן ער  וועט וואו  פון ַַַָָָבאזארגט ,

זיווג, זיין הימל  פון צוגעשטעלט  איהם פאר  מ'האט ווען געווארן, באשאפן איז  קינד דאס  פאר טעג פערציג ַַַַַָָָאז 

פאר פרנסה  וועגן אויך זארגן צו  וואס  נישט ער האט  ממילא, פעלד... א צוגעשטעלט אויך  שוין איהם מען ַָָָָהאט

הימל . אין קול " "בת דורכ 'ן געווארן  אויסגערופן שוין איז  אלעס  ווייל איידים, און טאכטער ַָזיין

זי"ע ,ד. מ 'סאטמאר  הרה "ק  פון  געפרעגט אמאהל  האט לאנדאן, אב"ד זצ"ל, ïאדווא העניך חנוך רבי הגאון ַַַַַָָָָהרב

די  אויסהאלטן רבי דער  קען אזוי "ווי קרייזן, פארשידענע פון רדיפות געליטן האט רבי די  ווען צייט א ַַַַָאין

רדיפות?". און בזיונות

אויף שלאפן צו געהאט מורא זייער האט  מענטש א מעשה: א מיט פאדווא, הרב פאר געענטפערט רבי די ַַַָָָהאט

אדורכגעגאנגען  זענען עס  ח "ו. צוקלאïן זיך וועט ער און בעט , פון אראïפאלן וועט ער אז  חשש  דעם  צוליב בעט, ַַַַַַָזיין

זיך  האט מש ïחה די ל"ע. סכנה  א אין געפונען זיך ער  האט געשלאפן, נישט איז ער וויבאלד און טעג, ַַָָָעטליכע

אויף אראïלייגן איהם מ'זאל  גע 'עצה 'ט, זיי האט  מענטש  קלוגער  א ביז איהם, מיט  געבן עצה אן געקענט ַַַָָָנישט

זיי  פאלן... נישט  שוין דאך ער קען ערד, דער  פון ווייל  איהם , פון  ïחדים די אïטוהן זיך וועלן דאן און ערד, ַַָָדער

סכנה . מחשש ארויס  איז ער און געטוהן, אזוי ַַָהאבן

סאטמ ערד",דער דער "אויף  אוועק זיך שטעל איך איך: טוה זעלבע דאס  אויסגעפיהרט : האט  זי"ע רבי ארער  ַַַָָ

רדיפות  די מיט  טוהן צו  נישט זיך איך מאך ממילא, פאלן... נישט שוין מען  קען דארט פון וואס  השפלות, ַַָָבתכלית

בזיונות... און

ער אז זי"ע , רבי סאטמארער פאר'ן הארצן פון אïגערעדט זיך האט  רב געוויסער  א אז מען, דערציילט ַַַַַַַָָאויך 

זאגט משנה די געזאגט: זי"ע רבי דער  האט  קהילה . זיין פון מיטגלידער די  פון בזיונות גרויסע מ"א)ליידט פ"ו , (אבות ָָָ

עוסק איז וואס מענטש דער  זאגט, מאיר  רבי הרבה ", לדברים  זוכה לשמה, בתורה העוסק כל  אומר, מאיר ָָ"רבי

דאס, נאר  נישט  און לו ", הוא כדאי  כולו העולם  שכל  אלא עוד, "ולא זאכן. סאך א צו זוכה איז לשמה, תורה ַַַָָאין

א  אהנגערופן ווערט ער אהוב...", ריע , "נקרא איהם. צוליב ווערן צו באשאפן ווערד איז  וועלט גאנצע  די  ַַַַָָנאר

באליבטער א און אויבערשטען)"פריינט " דעם על(פון ומרוממתו  ומגדלתו עלבונו, על "ומוחל  אויס: פיהרט  משנה די . ַַ

איהם הייבט  עס  און גרויס , איהם מאכט  דאס  און איהם, פארשעהמט עמיצער  ווען  מוחל איז ער און  המעשים ", ַַָכל 

אלע  פון העכער וואס(זיינע)אויף  דעם  פאר מוחל  איז  וואס  מענטש  דער ווען איז, מעלה גרעסטע  די מעשים . ַַָָ

עלבון. איר מוחל  איז שכינה הייליגע  די אויך ווייל איהם, ַפארשעהמט 
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געווען  איז  ער  אז  ווייט אזוי אויף מדריגות, העכסטע  די דערגרייכט  האט  ע"ה  רבינו משה אז דאך זעהען ַַַָָמיר

תורה די איהם לויבט  פונדעסטוועגן, טרינקען . און עסן אהן געלעבט דארט האט ער און טעג, פערציג הימל  ָָָאין

האדמה" פני  על אשר האדם  מכל  מאד  עניו  משה  "והאיש  ענוה : פון מעלה  די מיט  ג)נאר  יב, איז(במדבר דאס  . ָָ

דערגרייכן. קען מענטש דער וואס מעלה  גרעסטע  די איז  ענוה  ווייל  ַָדערפאר ,

זיין ה . און רח"ל , געזונט  נישט  זייער געווארן אמאהל  איז זצ"ל, ברים חיים  רבי  הגאון פון קרובים די פון ַָָאיינער 

ע אז  זצ "ל, סטייïעלער  ביים  באליבט געווען  איז  וועלכער חיים'ען, רבי געבעהטן האט  מיטברודער גיין זאל  ר  ַַָָ

ברודער. זיין פאר ישועה  א אויסצו'ïועל'ן  סטיי ïעלער, צום כדי איהם סטייïעלער , צום געקומען איז חיים  רבי ווען אמאהל (אגב, ַַַָ

איהם האט ער און ספר, דעם דארף ער פארוואס געוואונדערט זיך זצ"ל סטייïעלער  דער  האט יעקב ", "קהילות ספרים  זיינע איהם ביי קויפן ַַָָָצו

ספר...") מיין געשריבן  איך האב איר, ווי גדולים אזעלכע פאר  נישט  אייך , פאר זיך  שעם איך  חיים , "רבי ַַַָָגעזאגט :

צעטל , א אויף מצב ברודער'ס  זיין באשריבן קראנקן פונעם ברודער דער האט סטייïעלער, צום ַַַָָאהנקומענדיג

ליידער איהם  קענען זיי אז  זאגנדיג מייאש , איהם זענען דאקטוירים די אז  אויסגעפיהרט , ער האט סוף  צום  ַַָָָאון

העלפן. נישט 

געזעהן  האט ער וואו  שורה, לעצטע די צו  אהנקומען ביים סטיי ïעלער דער האט בריוו , דעם דורכלייענען ָָָָנאכ 'ן

צעשריגן: זיך  סטייïעלער  דער האט יונגערמאן , דעם פאר האפענונגען  אלע אויפגעגעבן האבן דאקטוירים די ַַַַָָָָאז 

אדער בטחון  גאנצן זיין אהנהענגען מענטש א קען אזוי ווי אïיקורסות! דאך איז  דאס  שטוב! מיין פון ארויס -ַַַַָָָָ

באשעפער לעבעדיגן דעם  אין  גלייבן מ 'דארף  אויפצוגעבן. רשות  קיין נישט  האט וועלכער  דאקטאר, א אין ַַַָָָיאוש

גוטן. צום  מצב יעדן פארענדערן צו  אימשטאנד איז  ער וואס  חי", לכל  חיים "החותך הוא, ַַָברוך

אזעלכע ווייל סטייïעלער, ביים חביבות זיין טראץ ברים , חיים רבי פון המלצות אלע  געהאלפן נישט  האבן ַַָָָעס

מויל . מיט'ן ארויסזאגן נישט  מען טאר  ַָָווערטער



ראה  - קוואל פרשה äדער 

ééæ ,"åðúãìé(äøæ äãåáò ïòðéã ñàåå ,íéåâ éã)èù à åö ïâàæ÷é ¨¨©

ïééèù à åö ïåà ,'øòèàô ïééî èæéá åã' õìàä(ééæ ïâàæ) ¨¨©¨

.ì"ëò ,"ïøéåáòâ êéî èñàä åã¨

òëéìãðò"åðøåôñ" øòã èáééøù ,øòèøòååä"ã ,åðéúùøô)

("íéðá"äâàã à ïæééåå åö éàãë èùéð æéà'ñ æà ,©
,ì"çø ïáøàèùòâ æéà ñàåå áåø÷ à óéåà å"ç øòö ïåà©¨¨

úåå÷úáå äìòîá åðîî ãáëð áåø÷ åì øàùð ïééãò éë"
à ïáéìáòâøòáéà õìà êàð íäéà æéà ñò ìééåå ,"áåè¨©©

âðåðòôàä ïåà úåìòî òðééæ èéî áåø÷ øò'áåùç øòî¨

øòæðåà æéà ñàã ïåà ,"íéîùáù åðéáà àåäå" .ïèåâ íåö¨

íòã ïåô øòãðé÷ êàã èðòæ øéà ìééåå ,ìîéä ïéà øòèàô¨¨

ñàåå ìééåå .'åëå ,âéáééà èáòì øò ñàåå ïòèùøòáéåà¨¨

æéà øò éåå íòã êàð ,ïòðééåå åö ùèðòî à ïòã èàä¨©¨

èìéôøò ñàåå ,ìîéä ïéà øòèàô ïâéãòáòì ïééæ åö èðàð¨¨¨

íäéà óéåà òétùî æéà ïåà ïùéðòôøòãàá òðééæ òìà©©

àåä àìä" .ïäåæ ïééæ åö øòèàô à éåå ,ñèåâ òöðàâ ïééæ©©¨

"êððåëéå êùò àåä ,êð÷ êéáà(å ,áì íéøáã)êàã æéà øò ,¨

êéã èàä øò ,èôéå÷òâ êéã èàä ñàåå øòèàô ïééã¨¨¨¨

ì"ëò ,èâéèñòôèðéøâòâ ïåà ïôàùàáו. ©©

ïåàòìà øéî æà è÷ðòãòâ ùèðòî øòã ïòåå ,êéåà éåæà©©

øò èâéø÷ ,ïòèùøòáéåà íòã ïåô øòãðé÷ éã ïòðòæ
æà íäéà êéæ èëàã ñò áéåà øáç ïééæ èéî èùéð êéæ©©

øòã éåå ,å"ç äñðøt ïééæ íäéà ïåô "÷òååà èîòð" øò©

èáééøù ò"éæ "íééç õôç",äðåáúä øòù ,"ïåùìä úøéîù")

(à"éô"ïåçèáä úãéîá ãàî ÷æçúé" :ïåùìä äæáזøòã ,
.ïåçèá ïåô äãî éã èéî ï÷øàèù øòééæ êéæ ìàæ ùèðòî¨©

באקאנט ו. איז  פח)עס עמ' ח"ב , ומוסר", חכמה "דעת בס' געזאגט(מובא האט זצ"ל , ירוחם  רבי הגה"צ  משגיח, דער אז  , ַַַָָ

וועלט, דער אויף רח"ל  יתמות א געש ïיהרט  האט איד יעדער  ווען זי"ע, חיים" "חפץ  פונעם  הסתלקות די ַָָנאך

געזאגט: ירוחם רבי ָָהאט 

דער אבער וועלט, דער  אויף  דא נישט  מער איז און  געווארן נסתלק טאקע איז חיים חפץ דער וואס(באשעפער)- ַַָָָָ

נאך... לעבט חיים', 'חפץ דעם געמאכט  ַָָהאט

בוז . "כי" "קיהען"... צוויי פון חיות זיין ציהט ער אז געזאגט , אמאהל  האט זי"ע  קארלינער  שלמה  רבי ַַַָָָהרה "ק 

בטחנו קדשו בשם "כי" לבנו , כא)ישמח לג , צוויי (תהלים זעלבע  די האב איך "אויך געפרעגט, איהם איינער האט ...ָָ

געענטפערט:("כי")'קיהען' איהם  קארלינער  שלמה  רבי האט  ïרנסה? אויף זיך איך  ïלאג פארוואס און ,ַַָָָ

מעלקט מענטש דער אזוי ווי לויט  זיך ווענדט  'קוה' א אבער  'קיהען', צוויי  אויך טאקע  האסט דו ריכטיג, -ַַַָָ

איהם ...

אויבערשטער דער אז  בטחון  און אמונה די הארץ  אין זיך ביי איינווארצלען מ'דארף אז זאגן, צו  געמיינט  האט  ַַַַָָָער

פעהלן גאהרנישט טאקע  איהם וועט דאן און באדערפענישן, זיינע אלע רבי ערפילט הרה"ק  דערציילט  האט  נוסח, דעם (מיט  ַַַַָָ

זי"ע) ïשעווארסקער .יאנקעלע ַָ

וועגן  רבי'ן זיין פאר הארץ  פון אïגערעדט זיך האט  ל "ע ארבעט  איר פארלוירן האט בית בני זיין וואס איד ַַַַַָָָָא

קעסטל ", "ïאסט  א האט ער אויב געפרעגט, איהם רבי  זיין האט ארבעט. דער פון אïגעזאגט איר מ'האט וואס ַַָָָָָָָדעם

צו אן קומט ïאסט די אויב  געפרעגט  איהם רבי דער האט  יא. אז געענטפערט ער האט הויז . זיין פון ַָָָָָאינדרויסן

פארא  וואס איהם , פון וויל  רבי דער וואס נישט פארשטייט ער אז  צוגעבנדיג יא, אז ער, ענטפערט אדרעס . ַַַַַַָָָזיין

ïאסט-טרעגער, דיין איז  "ווער רבי: דער איהם פרעגט  קעסטל ?... ïאסט מיט'ן ïרנסה , אין מצב זיין האט  ָָָשייכות

נישט בכלל  איהם  איז  עס  און  נישט , ווייסט ער  אז  געענטפערט, איד  דער האט בריוו?". די דיר  פאר ברענגט ַַָָוואס

רבי: דער איהם זאגט  אהן... קומען בריוו די אז  איז, עיקר דער איז. ïאסט -טרעגער דער ווער ַַָָָאינטערעסאנט

טאטע גרויסע א האסט  דו קומען? וועט ïרנסה דיין  אזוי ווי אינטערעסאנט  יא דיר איז פארוואס אזוי, אויב -ַַַַַָָָ

"אד  דיין ווייסט  ער און 'ïאסט', דיין דיר  שיקט ערוואס  וואס  ובעצמו , בכבודו הוא ברוך באשעפער דער רעס"! ַַָָָ

טרעגער' 'פאסט דער  ווער חילוק  קיין נישט  איז  ממילא, ïרנסה . געבן אויך דיר וועט וועלט, גאנצע  די ַש ïייזט 

ווייטער ... און יעצט  פון  זיין וועט

דער פון רב  צום געזאגט חזן דער האט השנה, ראש  פאר אמאהל  ווערטל . דאס  נאכגעזאגט  שוין האבן  ַַָָָָָָָמיר

עולם " של  "רבונו נייעם א געברענגט  האט  ער אז  נוראים, ימים די אין געדאווענט  האט  ער וואו  האט שוהל  (ער ַַַָָָ

טעג) הייליגע די אין זינגען  חזנים די וואס  עולם", של "רבונו ווערטער די אויף ניגון נייעם א האט  ער  אז זאגן , צו רבי געמיינט דער האט . ַַָָָָ

געזאגט: ָאיהם



ראה  - קוואל פרשה דער  å

ñò éãë ,"åéðéðòá åì òâé øçà íà åì òøé àìù éãë"
ïäà èøéø øòøòãðà ïà áéåà ïäåè ééåå èùéð íäéà ìàæ¨©©¨

åìì÷ìå åúà áéøìå åúåðâá øôñì àáé àìå" .ïëàæ òðééæ©

ïòîå÷ èùéð øò èòåå éåæà ïåà ,"åèéð÷äìå åéðô ïéáìäìå
ïâéø÷ åö ïåà ,ãééø òèëòìù íäéà ïâòåå ïìééöøòã åö
,ïòîòùøàô ïåà ïèìòù åö íäéà ïåà íäéà èéî êéæ©

óéåà ïøòëéæøàô êéæ èòåå øò ïåà .ïâòøôéåà íäéà ïåà©

ïåô ïìòèùåö íäéà øàô èòåå øò æà ïòèùøòáéåà íòã©©

êøåã íäéà èìäòô ñò ñàåå ñòìà ,ùøòãðà õòâøò©©¨

íòðòé(èàä øò éåå èôòùòâ êéìðò ïà èðòôòòâ èàä øòðòé ñàåå)¨¨©¨

.'åëå

ùîî,øòèùøòáéåà øòã .ïéðò íòã ïéà ñò æéà éåæà©
òðééæ òìà øàô æéétù èìééè øò ñàåå¨©©

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,ïùéðòôòùàá(äë ,åì÷ íìäú)ïúåð" ©¨

øàô èéåøá èéâ øòèùøòáéåà øòã ,"øùá ìëì íçì©

,"åéðá íäå ,ìàøùé ìù ïäéáà àåä" ,íãå øùá ïãòé
òðééæ ïòðòæ ééæ ïåà ,ïãéà éã ïåô òèàè øòã æéà øò©

äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà èâàæ ÷åñt øòã éåå ,øòãðé÷¨

êéæ ïìàæ ééæ æà èùéð ìéåå øò ïåà ,'åâå "íúà íéðá"©¨

...ïâéø÷îåøà©

èøäéôà áéåà ,íòã ïâòåå æà ,"íééç õôç" øòã ñéåà©©

èäòá øò ïåà èôòùòâ ïééæ ïäà èøéø øòèééååö¨

øòáà ,ïåôøòã ïèìàä÷éøåö êéæ ìàæ øò æà íäéà ïåô©¨©¨

èîå÷ øò ïåà ,äù÷á ïééæ ïìäéôøò èùéð ìéåå øòðòé
äòá ïåà ïòèùøòáéåà íòã øàôøò æà íäéà åö êéæ è ©©

êéæ ìàæ øò æà ,òéöøàt òøòãðà ïà ïáòâ íäéà ìàæ¨©©¨©¨

øåáò àöîé éàãååá" .øáç ïééæ èéî ïâéø÷ ïôøàã èùéð©

ïòðéôòâ éàãååà øò èòåå ¯ "êøáúé íùä éðéòá ïç äæ©

éã éåå ,àåä êåøá ïòèùøòáéåà íòã ééá ïç íòã áéìåö
èâàæ àøîâ(.èô ïéìåç)÷åñt íòã óéåà(æ ,åë áåéà)äìåú" ¨

ïòîòåå óéåà ¯ "?íéé÷ íìåòä éî ìò" ,"äîéìá ìò õøà
"äáéøî úòùá åéô úà íìåáù éî ìò" ?èìòåå éã èééèù

ìéåî ïééæ èëàîøàô øò ñàåå ùèðòî íòã óéåà ¯èùéð) ¨©©

(íòðòé øàô ïøòôèðò åöøåáòå" ,ééøòâéø÷ à ïåô èééö éã ïéà ©©

ïéà ïåçèá ïééæ øàô ïåà ,"íééôà äæì ïúé ,'äá åðåçèá©

à íòã øàô ïòîå÷àá øò èòåå ,ïòèùøòáéåà íòã©©©

.ì"ëò ,÷ìç ïèìtàã¨

ווערן צו  פטור סגולה  געוואלדיגע - בתוכחה  מפסיקין ַאין
אויבערשטן דעם  דאנקען  דורך שלעכטס, אלעם ַַפון

éãïâàæ ì"æç(à ,ã"ô ø"áã)øòã ."äçëåúá ïé÷éñôî ïéà" ¨

äøåú øòã ïéà èðòééì'î ïòåå ,æéà èùt øò'èåùt
ä÷ñôä à èùéð ïòî èëàî ,äçëåú øòã ïåô äùøt éã©©

à ïòåå ìééåå ,äøåú øòã åö ùèðòî à êàð ïôåøåöôéåà¨©©

'ä úà åëøá" øò èâàæ ,äøåú éã åö äìåò æéà ùèðòî¨

ñò" :øòôòùàá øòã èâàæ íòã óéåà ïåà ,"êøåáîä¨©

òðééî ïòåå ïøòåå èùèðòáòâ ìàæ êéà æà èùéð èñàt©©¨

."øòöá äìéìç ïòðòæ øòãðé÷

èäòæíéøåñé èãééì ùèðòî à áéåà æà ,íòã ïåô ïòî©©

íòã ïò÷ðàã ïåà ïáéåì øò óøàã ,ì"çø©©

ìèá ïøòåå éåæà ïåà ,õøàä ïöðàâ ï'èéî ïòèùøòáéåà©©©

øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,íéøåñé ïåà úåøö òðééæ òìà©
ïééî êøåã ïøòåå èáéåìòâ èùéð êàã ïò÷ êéà ,èâàæ¨¨

.ùôð úîâò ïåà øòö äìéìç èàä øò ïòåå ,ïäåæ ïøòééè¨

ïåà øòö ïãòé íäéà ïåô ïìéåäøàô øòáéøòã êéà ìòåå©

âàèééååח. ¨

חזן!"... נייעם "א ח "ו מאכן אויבערשטער דער קען עולם", של רבונו "נייעם  א מאכסט  דו  איידער אכטונג , גיב -ַַַַַ

ירושלמיח. אין דערציילט ווערט  ה"ח)עס פ"ב, איינער(ע"ז ביז  הלכה, א איבער  געדינגען זיך האבן אמוראים צוויי ַַָאז

זיין מנדה  געוואלט האט זיי חרום)פון א האסטו(אין "ווי געזאגט: איהם  חברים  אנדערע די האבן צווייטן. דעם ַָָָָָ

באשטייט וואס "אין געפרעגט: צוריק זיי ער האט  מענטש!". גרויסער א דאך איז  ער  זיין? צו  מנדה  איהם  מורא ַַָָָנישט

דעם מאכן זיס  קען ער  וואס דעם  אין באשטייט גרויסקייט זיין אז  געענטפערט, חברים די  האבן גרויסקייט ?". ַַַָָזיין

הגדול . ים

זאגט ים דער ווען צייט די זיין צו מכוין ווייסט ער אז  איז , כוונה די אז ירושלמי, דער  ווייטער דארט  ַַָָָזאגט

געזאלצענער אפילו אז  דא, פון מיר זעהען זיס. וואסערן די ווערן צייט , יענע אין און אויבערשטען, דעם  פאר ַַַַַָשירה 

אויבערשטען. דעם פאר שירה  זאגט עס  ווען זיס ווערט  ַַָים -וואסער,

ק דעם לויבטפון און זינגט  ער ווען מענטש , א פון  צרות און יסורים  די זיס ווערן עס  ווי ארויסלערנען מיר  ַַענען

אויבערשטען. דעם



ראה  - קוואל פרשה æדער 

øòã"úîà úôù"(ä"ìøú úðù ,äàø)ïéà äðååë à èâàæ¨©

ïé÷éñôî ïéà" ì"æç éã ïåô øòèøòåå òèðàîøòã éã
ìàæ ùèðòî øòã ,æéà íòã ïåô äðååë éã æà ,"äçëåúá©¨

íòã ïéà ïåçèá ïåà úå÷éáã ïééæ "ï÷àäøòáéà" èùéð©

øò .å"ç ïèééö òøòååù èàä øò ïòåå åìéôà ,øòôòùàá©¨

èøéñàt ñò ñàåå ñòìà èôàùáéì èéî ïòîòððäà ìàæ¨¨©©¨©

ìá÷î ñòìà æéà ùèðòî øòã áéåà ìééåå ,íäéà èéî©

èééâ ñò ïåà ,íåé÷ à èùéð äìì÷ éã èàä ,äáäàá¨©

,"ïé÷éñôî ïéà" ì"æç éã ïâàæ íòã óéåà .íäéà ïåô ÷òååà©¨

ïéà ïåçèá ïåà úå÷éáã ïåô ïééæ ÷éñôî èùéð ìàæ'î¨
.å"ç "äçëåúá" êéåà ,øòôòùàá©

éåæàéã ïåô øòèøòåå éã óéåà èâàæòâ íé÷éãö ïáàä ©¨¨

äðùî(.î úåëøá)äéäð ìëäù øîà íà íìåë ìòå"
êàæ òãòé óéåà èâàæ ùèðòî øòã áéåà ."àöé åøáãá¨©

("ìëäù"),"åøáãá äéäð" æà ¯ ïèéé÷âéøòååù óéåà êéåà ¯©

ñéåøà øò èééâ ¯ "àöé" .ïòèùøòáéåà íòã ïåô æéà ñò©

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,äøö òãòé ïåô(é ,áì íéìäú)çèåáäå" ¨

."åðááåñé ãñç 'äá

éåæà÷åñt íòã óéåà ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã èâàæ ©¨

(æ¯å ,åî úéùàøá)åòøæ ìëå á÷òé äîéøöî åàåáéå"
,åòøæ ìëå åéðá úåðáå åéúåðá ,åúà åéðá éðáå åéðá ,åúà
ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã èâàæ ."äîéøöî åúà àéáä¨

èøàåå ï'èéî tà¯èìééè ÷åñt øòã ñàååøàô íòè à©©¨¨¨

åðéáà á÷òé ïåô øòèëòè éã ïåà ïäéæ éã ïùéååö "åúà"
ïéé÷ ïòîå÷òâ ïòðòæ øòãðé÷ òðééæ ïåô ìééè à ìééåå ,ä"ò©

äøéæâ éã ïòîòðåöðäà éãë ,ïìéåå íòðòâééà ï'èéî íéøöî¨

ïòðòæ ñò ïåà .õøàä ïöðàâ ï'èéî ïòèùøòáéåà íòã ïåô©©

êéæ ïåà èìò÷ðòåå÷òâ êéæ ïáàä ñàåå ééæ ïùéååö ïòååòâ¨¨

.íéøöî ïéé÷ ïøòãéðtàøà ïåô ïèìàätà èìàååòâ¨¨©©¨

óéåàòðééæ ,"åúà åéðá éðáå åéðá" :÷åñt øòã èâàæ íòã¨

,ïäéæ éã ïåô ïäéæ éã ïåà ïäéæ(øòðòî éã)á÷òé èàä¨
ìééåå ,íéøöî ïéé÷ "ïòâðòøá" èôøàãòâ èùéð ä"ò åðéáà©

ïìäàöàá åö ïìéåå íòðòâééà ïåô ïòâðàâòâ ïééìà ïòðòæ ééæ©©©¨

ïòîå÷òâ ïòðòæ ééæ ,íéøöî úåìâ ïåô "áåç øèù" íòã

á÷òé èéî êééìâ ¯ "åúà"ïéé÷ ïòâðàâòâ æéà á÷òé éåå è÷ðåt)©

øò ïåà ,ïééâ ïñééäòâ íäéà èàä øòèùøòáéåà øòã ïòåå ãìàá íéøöî©¨

ïåô ïäéæ éã ïåà ïäéæ òðééæ ïáàä éåæà ,úåéù÷ ïéé÷ èâòøôòâ èùéð èàä¨©¨

(úåéù÷ èâòøôòâ èùéð êéåà ,ïäéæ òðééæøòèëòè òðééæ øòáà ,¨

èéî ïòâðòøá èôøàãòâ øò èàä ,"äîéøöî åúà àéáä"¨©

äøéæâ éã äáäàá ïòîåðòâðäà èùéð ïáàä ééæ ìééåå ,êéæ¨¨

.íéøöî ïéé÷ ïøòãéðåötàøà©¨

èâàæíòã ïâòåå æà ,øòèééåå ùåã÷ä "íééçä øåà" øòã ¨©

ïáééäðà ï'èéî èøàååòâåö øòèùøòáéåà øòã èàä¨©¨

øòî æéà ñò æéá ,íéøöî ïéà ïãéà éã ïåô ãåáòù íòã
,åðéáà á÷òé ïåô ïäåæ ïééà åìéôà ïáéìáòâøòáéà èùéð©

ïåô äøéèt éã óéåà èøàååòâ èùéð èàä øò øòáà¨©

èâàæ àøîâ éã ìééåå ,øòèëòè ñ'á÷òé(.áñ úåëøá)àîñ" ¨

èîòð'î ïòåå æéà íéøåñé ïåô äàåôø éã ,"éìåá÷ éøåñéã
á÷òé ïåô ïäéæ éã ãìàáéåå ïåà .èôàùáéì èéî ïäà ééæ¨©©

ñ'ïòèùøòáéåà íòã èôàùáéì èéî ïòîåðòâðäà ïáàä¨¨©

ïåô øòö íòã ïãééì èôøàãòâ èùéð ééæ ïáàä ,äøéæâ¨©

çøñ ïåà ãáëåé ïåô äøéèt éã óéåà øòáà .íéøöî úåìâ¨

éãøåé éã ïùéååö ïòååòâ êéåà ïòðòæ ñàåå ¯ øùà úá¨

ïòðòæ ééæ ãìàáéåå ,èøàååòâ èùéð ïòî èàä ¯ íéøöî¨©©

ìåò íòã ïãééì åö ïìéåå íòðòâééà ïåô ïòâðàâòâ èùéð©

.íéøöî úåìâ ïåô

ïåô,ïòðøòìtàøà êéæ øòðééà øòãòé ïò÷ íòã©¨

èéî èøéñàt ñò ñàåå ñòìà äáäàá ïòîòðåöðäà̈©¨©

èîéèùàá ïåà ïèñàîòâtà æéà ñòìà æà ïñéåå åö ,íäéà©©¨¨©

ééá ïøòåå íéå÷î èòåå éåæà .ùèðòî ï'øàô ìîéä ïåô©©

èìééäòâñéåà èòåå øò ïåà ,"éìåá÷ éøåñéã àîñ" íäéà
òìà ïéà ïééæ çéìöî èòåå øò ïåà ,äøö ïééæ ïåô ïøòåå©

.ïâòåå òðééæ

שמחה איז הצלחה  פון שליסל די - שמח  אך והיית 

÷"äøäèâàæòâëàð èàä ò"éæ øòøéîæà÷ ò'ìà÷æçé éáø¨¨¨¨

éîæå÷î ÷"áñä úøåú ,"ìàøùé éøáã" 'ñá àáåî)(øïéà ,
,ò"éæ ÷ñðòæéì ïåô êìîéìà 'ø ï'éáø ïâéìééä ïåô ïòîàð¨
,êééø ïøòåå åìéôà ïåà ,ïæéétù êéæ ïò÷ ùèðòî øòã æà©©

אויבערשטער דער וואס  "הסתרה", די פון תכלית גאנצער דער אז  זי"ע , אמת" "שפת דער געזאגט  האט ַַָָָענדליך

מיט'ן  אויבערשטען צום לעכצן זאל  ער  און טוהן, תשובה זאל  ער כדי נאר  דאך  איז מענטש , דעם  אויף ָָָָברענגט 

אויבערשטער דער נעמט הסתרה , די אין אויבערשטען דעם זעהט מענטש דער  ווען מינוט דער  אין הארץ . ַַגאנצן

אויבערשטען. דעם פון חסדים  די אפען זעהט ער און איהם, פון אוועק  תיכף  ַָעס



ראה  - קוואל פרשה דער  ç

òðéã øàð ,ïôéå÷øàô åö èùéð èàä øò ïòåå 'éôà¨©¨

æà ,éàðú à èéî æéà ñòìà ñàã øòáà ,êòìãðòtù¨¨©©©

.ïâéåà òðééæ ïéà ñàîð ïééæ èùéð ìàæ ñò¨

èéåì,øòøéîæà÷ ò'ìà÷æçé éáø ÷"äøä èùèééè íòã¨

äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà ÷åñt íòã(åè ,æè)éë"
,"êéãé äùòî ìëáå êúàåáú ìëá êé÷ìà 'ä êëøáé
òðééã òìà ïéà ïùèðòá êéã èòåå øòèùøòáéåà øòã©

èîå÷ ñàã .ïäåè èñòåå åã ñàåå ñìà ïéà ïåà úåàåáú©¨¨

èñòåå åã áéåà ¯ "çîù êà úééäå" :éàðú à èéî øòáà̈©

êéìééøô ïééæ âéãðòèùט.

÷"äøäêéåà èàä ,ò"éæ øòøéîæà÷ ò'ìà÷æçé éáø¨¨

÷åñt íòã èùèééèòâ(æ ,æé äéîøé)'ä äéäå"
ïâàæ ì"æç éã ìééåå ,"åçèáî(â ,á"îô ø"á)àìà äéäå ïéà" ¨

éã óéåà æîøî æéà "äéäå" èøàåå ñàã ."äçîù ïåùì¨¨

øòã áéåà æà ,àéáð øòã æðåà èðøòì .äçîù ïåô äãî©

êéìééøô æéà ùèðòî("äéäå")øò æà ,ïîéñ à ñò æéà ,©©

ïòèùøòáéåà íòã ïéà ïåçèá èàä("åçèáî 'ä")ïâòåå ïåà , ¨

.êéìééøô øò æéà íòã

êéåàèâàæòâ øò èàä('â äøòä ,íù)øàô äöò ïà ¨¨©©

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,äçîùá ïééæ åö æéà ,äñðøt¨

(çé ,âì íéøáã):é"ùø èøàã èâàæ ."êúàöá ïåìåáæ çîù"¨¨

ïòåå äçìöä ïáàä èñòåå åã ."äøåçñì êúàöá çìöä"¨

øòã èâàæ íòã óéåà .ïòìãðàä ïééâñéåøà èñòåå åã©©¨

,äçîù êøåã ìééåå ,ïòééøô êéæ èñìàæ åã ,"çîù" :÷åñt¨

.çéìöî ùèðòî øòã æéà

éåæà÷åñt íòã óéåà "ïúðåé íåâøú" øòã êéåà èâàæ ©¨

äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà(åè ,æè íéøáã)úééäå"
äçîù êøåã ,"àúåçìöàá ïååãç íøá" :"çîù êà("ïååãç")

.äçìöä ùèðòî øòã èàä¨

øòãèáééøù ì"æéøà(:ç óã ,ùãå÷ä çåø øòù)íòã óéåà
÷åñt(æî ,çë íéøáã)'ä úà úãáò àì øùà úçú

çîùú ,ùåøéô" ,"ìë áåøî ááì áåèáå äçîùá êé÷ìà
æ åã ,"íìåòáù ïåîî ìë áåø çéåøú øùàëî ,øúåéèñìà̈

èñìàåå åã áéåà éåå øòî ,ú"éùä úãåáò èéî ïòééøô êéæ¨

áåøî äæå" .èìòåå øòã ïåô èìòâ òöðàâ ñàã èðéãøàô©¨©

åã éåå øòî ."ìë áø àåä øùàëî øúåé ,ùåøéô ,ìë
.÷"ìëò ,èìòåå øòã ïéà ñòìà èàäòâ èñìàåå¨©©

ח"ו .ט. אנדערער דער צו איינע סתירה א זענען שמים יראת און שמחה  אז מיינען נישט  זאל  מענטש ַַַָדער

דאווענען ביים  שבת יעדן  דאך זאגן  מיר געזאגט, אמאהל  שוין האבן אדון")מיר "קל שחרית, בצאתם(תפלת "שמחים , ַַָָָָָ

"עושים צוריק, קומען זיי ווען און  ארויס , גייען זיי ווען זיך פרייען שטערן די און לבנה  די און זון די בבואם", ַוששים

מעגליך  איז  עס  אז קלאר, מען זעהט  באשעפער. זייער פון ווילן  דעם פארכט , מיט טוהן זיי קונם", רצון ַַָָבאימה 

קונם"! רצון באימה  "עושים און בבואם ", וששים בצאתם "שמחים גלייכצייטיג זיין זאל  ָעס

ïסוקים  די אין מרומז  איז  עס ווי ישועה, די צו זוכה  מען איז  בשמחה, איז  מען כד)אויב  קיח , היום(תהלים "זה 

תיכף און פרייען, זיך מיר וועלן געמאכט , האט אויבערשטער דער  וואס  טאג  דעם  אין בו", ונשמחה  נגילה ה ' ַָָָעשה 

כה )דערנאך שם נא"!(שם הושיעה  ה' "אנא בקשה : די מיר  זאגן ָ

נוראים . ימים  די פון  הדין אימת די  צוליב טרויעריג איז  בחור א ווי געזעהן אמאהל  האט  זצ"ל , איש" "חזון ַַָָדער

שבת. אין "תשליך " צו נישט גייט  מען פארוואס  טעם  א ווייסט  ער אויב געפרעגט, איהם  איש" "חזון דער  ַַָָהאט

געזאגט: איהם איש " "חזון דער האט  ענטפערן. צו געוואוסט  נישט  האט בחור ָָָדער 

רח "ל עבירות פון משא' 'שווערע א טראגט דו ווייל  שבת, אום  'תשליך' זאגן נישט טאהרסט דו עצבות- דיין  (לויט ַָָָ

שבת!...רח "ל) אין "הוצאה" פון שאלה ערנסטע  אן דא דיר ביי איז ַָממילא

נ האט עצבות  זאגן, צו געמיינט  האט דעםער פאר  האבן מורא מ'דארף הדין. אימת מיט שייכות קיין ישט ַַָָָָ

הארץ " לשפוט בא כי ה ' "לפני הדין, יום פאר'ן און יג)אויבערשטען, צו, פרייליך (תהלים א האבן  מ 'דארף  אבער , ַַַָָ

הויז ! גאנצן אין פרייד גרויס הערשט  הויז, אין אריין קומט  קעניג דער ווען ווייל  ïנים, פרייליך  א און ַַַַהארץ ,

ïסוק אויפ'ן געזאגט זי"ע  וואלאזשינער חיים רבי גאון דער  האט שמחה , פון ענין דעם מז-מח)וועגן כח, (דברים ָָָָ

זאגט, אויבערשטער  דער אויביך". את ועבדת כל , מרוב לבב ובטוב בשמחה  אלקיך ה ' את עבדת לא אשר ָ"תחת

פיינט ... דיינע  דינען זאלסטו אויביך"... את "ועבדת - עבודה  אזא מיט  שמחה, מתוך נישט קומט וואס עבודה ַַַַָָאזא

לבב". ובטוב "בשמחה נאר דינען מען דארף אויבערשטען, דעם ווייל  אויבערשטען. דעם ַָנישט



ראה  - קוואל פרשה èדער 

øòãèâàæ "úîà úôù"(÷åñôá" ä"ã ,â"îøú àáú)óéåà ¨

êé÷ìà 'ä úà úãáò àì øùà úçú" ÷åñt íòã
æà úåéä ,íòã ïåô ïòðøòìôà êéæ ïôøàã øéî ,"äçîùá©¨©

ïòðéã ïãéà ïòåå æà ,ñéåà èîå÷ ,"äáåøî äáåè äãî"©

ùèàë ,úåìâ ïéà äçîù êåúî ïòèùøòáéåà íòã àé¨¨

ïìòåå ,ïùéðòôøòãàá òøòééæ òìà èùéð øòãééì ïáàä ééæ¨©©

.à"áá äìåàâ éã åö ïééæ äëåæ ééæ

èáééøùøàôøòã ò÷àè æà ,"úîà úôù" øòã øòèééåå©©©

æà ïòðøòì åö ,ïáéøùòâ ñò äøåú éã èàä¨©

íòã êøåã ,ïééæ ï÷úî ñò ïò÷'î éåæà éåå ïñéåå ìàæ'î¨©

éã áéåà ìééåå ,äçîùá ïòèùøòáéåà íòã èðéã'î ñàåå¨
èùéð èàä'î ñàåå íòã áéìåö ïòîå÷òâ æéà äçëåú¨¨

äìåàâ éã êàã èòåå ,äçîùá ïòèùøòáéåà íòã èðéãòâ¨

äçîùá ïééæ àé ïìòåå ïãéà ñàåå íòã êøåã ïòîå÷י. ¨¨

זענען וואס  ורצון  רחמים פון  טעג גרויסע די - אלול חודש 
תשובה אויף  מסוגל

ïâéèðééäìåìà ùãåç øéî ïùèðòá ,äàø úùøt ,úáù
.äáåèì åðéìà àáä

ñòñòãòé æéà äàø úùøt úáù æà ,èðà÷àá æéà©©©

íéëøáî úáù :ìåìà ùãåç ïåô áééäðà øòã øäàé¨¨

éåå ,ìåìà ùãåç ùàø úáù æéà ñò øòãà ,ìåìà ùãåç¨

á÷òé íäøáà éáø ÷"äøä ,éáø øòøòâéãàñ øòèìà øòã©©

ìåì'à ùà'ø úåáéú éùàø "äàø" ,èâàæòâ èàä ,ò"éæ¨¨

âéáééà êéæ èâðàô ,äàø úùøt èðòééì'î ïòåå ìééåå ,íåé'ä©

øòã .ìåìà ùãåç ,úåçéìñäå íéîçøä ùãåç øòã ïäà̈
ñàåå ,"íåéä" íëéðôì ïúåð éëðà äàø :æðåà èðøòì ÷åñt¨

øäåæ øòã(:áì á"ç)óéåà óéåøà èééâ "íåéä" æà èâàæ¨©©

øéî æà ,äøåú éã æðåà èâàæ .äðùä ùàø ïåô âàè íòã¨¨©

ïéåù íéáåè íéùòî ïåà äáåùú åö ïøòåå øøåòúð ïìàæ¨
ïåô âàè ïñéåøâ íåö êéæ ïèééøâ ïåà ,øòäéøô ùãåç à©¨

,íéúåëæ êéæ øàô ïôéå÷ðééà ìàæ'î .è"ìòáä äðùä ùàø¨©

,øäàé âéèëòì ,ñéæ à åö ïéãá éàëæ ïééâñéåøà ìàæ'î æà©¨©©¨

ïîà äòåùéå äìåàâ úðùיא.

÷"äøäèâàæòâ èàä ò"éæ "í"éøä éùåãéç" ìòáàáåî) ¨¨

(ëú 'ò ,"í"éøä éèå÷éì" 'ñáà æéà ìåìà ùãåç æà©©

øàô ïáòâòâ èàä øòèùøòáéåà øòã ñàåå äðúî òèåâ¨¨©

óéåà ïèééøâåö ïòðò÷ êéæ ïìàæ ééæ æà ,øòãðé÷ òùéãéà©¨

.è"ìòáä äðùä ùàø

געזאגטי. האט  זי"ע  רבי קאצקער תשסז)דער אות ואמונה ", "אמת עול '!...".(ס' 'פריקת עס  רוף איך עצבות, עס רופן "זיי , ָָָ

מחבריא. אין שטייט עס וואס  דאס  אויף  זאגן פלעגט  הלוי", "שבט בעל  זצ"ל , וואזנער  הלוי שמואל  רבי ָָהגאון

ס"א) תקפ "א סי' חודש(או"ח ראש פון  תחנונים, און סליחות זאגן  צו אינדערפרי  אויפצושטיילן זיך מ'פיהרט ַָאז 

נישט זיך פיהרן אידן אשכנז 'ישע  די כן". אינו אשכנז בני "ומנהג רמ"א: דער  דעם אויף זאגט  כיïור. יום  ביז ָאלול 

ַאזוי.

אשכנ די  אז  זאגט  רמ "א דער וואס  דאס אז געזאגט , וואזנער הרב  ערהאט האט  אזוי, נישט זיך פיהרן זים  ַַַָָָָָָָ

אויך  טוהען דאס  פרי... אויפשטיין פון ענין דעם לגבי נישט אבער  סליחות, זאגן  פון ענין דעם לגבי נאר ָָָָגעמיינט

דאווענען... און לערנען צו פארטאגס, אויף  שטייען זיי אידן , אשכנז'ישע ַַָדי

אלול . חודש  מברכים שבת אויף  חסידים , עולם אן קומען פלעגט זי"ע , ïרעמישלאנער מאיר'ל  רבי  הרה "ק ַַצו 

אהיים מאיר'ל  ר' רבי'ן פונעם געזעגענען  געוואלט זיך  האבן חסידים די ווען אלול , מברכים שבת מוצאי ַָָָאיינמאהל 

אז זיך, פיהרן סוחרים "די זאגנדיג: עולם, דעם  אויפצונעמען אïגעזאגט  זיך מאיר'ל  ר ' רבי דער  האט  פאהרן, ַָָָָָצו 

פונעם לויף אין געהאט האבן זיי וואס  הכנסות און  הוצאות אלע פון וחשבון דין א זיי מאכן יאהר , פון סוף ַַַַָָָביים 

אזוי, נישט זיך פיהרט  וואס  סוחר  א שאדנס. די אדער פארדינסטן, די מער, געווען ס 'איז וואס  זעהן צו כדי ַַַָָָָָיאהר,

מיט בלייבן וועט ער  ווייל  געשעפט , דאס פארמאכן מוזן ער  וועט  יאהר, פונעם  סוף ביים וחשבון  דין א מאכן ַַַַָָצו 

חובות. גרויסע

האלטן  מיר ווען - געזאגט. ווייטער זי"ע ïרעמישלאנער מאיר'ל  ר' רבי דער האט  - אונז מיט  איז  זעלבע דאס  -ַַָָָ

וויבאלד  ח "ו. שאדן גרויסן א מיט ארויס  מען גייט  נישט, אויב ווייל  הנפש, חשבון א מיר  מאכן יאהר, פון סוף ַַַַַָָביים 

עולם ... דעם אויפנעמען נישט  ער קען הנפש , חשבון א געמאכט  נישט  נאך האט  ַַָָ'מאיר'ל'

זיין  ביי אז  זי"ע , רב קלויזענבורגער  פאר 'ן דערציילט  אמאהל האט  זי"ע, מלעלוב מרדכי  משה רבי הרה"ק  ַַַָָאא"ז 

אזא  געהערשט אלול, חודש  מברכים שבת ערב האט מלעלוב-ירושלים, זי"ע  בידערמאן דוד'ל  רבי הרה "ק ַַַָזיידן,



ראה  - קוואל פרשה דער  é

èéåìïåô äðååë éã æéà ñàã æà ,íéøôñ éã ïâàæ íòã¨©¨

ïåô êàã æéà "ïúåð" .'åâå "ïúåð éëðà äàø" ÷åñt¨

ïéãä íåé íòã øàô ¯ "íëéðôì" .äðúî ïåùìæéà ñàåå) ©¨

("íåéä" ïéà æîåøîïåà ,ïèééøâåö ïòðò÷ êéæ øéà èìàæ ,¨

èìàæ øéà éãë ,ïòèùøòáéåà íåö ïøòåå èøòèðòðøòã¨

íééçì øúìàì ,äðùä ùàø ïéà ïéãá íéàëæ ïééâñéåøà©
.íåìùìå íéáåè

éìòáèééèù øòáéøòã æà ,èâàæòâ êéåà ïáàä æîøä¨¨©

ñàã äùøt øòâéèðééä øòã ïéà ìäàî òøòøòî¨¨

"úçîùå" èøàåå(úåéùøt òøòãðà ïéà éåå øòî)øòã ìééåå , ¨©

ìåìà ùãåç ïåô äáåùú éã æà ìéåå øòèùøòáéåàïåà) ©

(íéàøåð íéîé éã ïåôæéà ñò ïåà ,äçîù êåúî ïééæ ìàæ¨
,êàã æéà ùãåç øòã ìééåå ,äçîù ïåô ùãåç à ò÷àè©©¨

ïìàæ øéî æà ,ìîéä ïåô "äáåè äðúî" à ,èâàæòâ éåå¨©©¨

êéìééøô à åö øäàé ïâéãðòîå÷ íòã ïòééøãøòáéà ïòðò÷¨©

.øäàé âéèëòì¨

ïåôòñéåøâ à ùèðòî øòã èàä ,èééæ òèééååö éã¨©

éîé" ïôåøòâ èøòåå ñàåå ,ùãåç íòã ïéà úåéøçà¨

èéî ïééæ ìàæ ñò æà ,øäàé ïâéãðòîå÷ ï'øàô "äòéøæä©¨©¨

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,äçîù êåúî äàøé(àé ,á íéìäú) ¨

øòèéö à èéî ïòééøô êéæ èìàæ øéà ,"äãòøá åìéâå"יב. ¨©

øòãì"öæ ïåàâ øòðìéåå(æîøä ã"ò ,øúñà úìéâîì åøåàéáá)

÷åñt ï'ôéåà èâàæ(ã¯â ,à øúñà)ùìù úðùá" ¨

."íåé úàîå íéðåîù íéáø íéîé 'åâå äúùî äùò åëìîì
æéà "íéáø" ,âòè ééååö ïòî èðééî "íéîé" ,ïâàæ ì"æç éã¨

יום ערב זיך  מ 'פיהרט  ווי אזוי אנדערע , די מיט איינע  איבערבעהטן זיך  פלעגן הויז, אין משרתות די אז  ַַַהתעוררות,

אנדערן. דעם איינער איבערצובעהטן ַהקדוש,

זצ "ל)מ 'דערציילט בראנדער  שלום הג "ר בשם נג, ע' לבם", "תכין בס' מובא פלעגט(כן זי"ע  מהר "א הרה"ק רב בעלזער  דער אז ,ַ

זאגן מיר  וואס  ווערטער די אויף תנועה  די זיך, פאר אונטערזינגען כסדר טעג, הייליגע  די דר"ה )אין ב' ליום ,(יוצר ַָָ

אז ïסק'ענט רמב"ם  "דער צוגעלייגט : האט ער  און לזכרון". בבואי דין, ביום אירא עת, בכל  אדאג  במעשי, ַָ"אפחד 

דערויף !"... נישט  קריגט ראב"ד דער און טוהן, תשובה ַמ 'דארף

געטייטשט יב. האט  זי"ע  ישראל " "ישמח בעל  נט )הרה"ק  ע' רבותינו, אורות "ילקוט  בס' היינטיגער(מובא  דער אין ïסוק  דעם ָ

טו)ïרשה  פרייליך (טז, זיין אמאהל  דארף מענטש  דער  אז רמז, א איז  דאס  שו"א. תיבות סופי שמח", אך  ַַַַָָ"והיית

פרייד" "פאלשע  א איז  עס  נאר פרייליך , באמת נישט איז ער ווען אהנקומען ("שוא")אפילו ער וועט  סוף  צום  ווייל  , ַַַָָ

שמחה . אמת'ע צו

אמת'ע אן נישט  איז  דאס  אז ווייסן זיי כאטש עלטערן, זיינע  זיך פרייען לאכט, קינד קליין א ווען  משל , דרך ַַַַָָעל 

סוף צום מיר  וועלן אמת, אן מיט  נישט  ס 'איז ווען אויך זיך פרייען מיר אויב שמחה , אונזער  אויך אזוי ַַשמחה,

אמת. אן  מיט בשמחה זיין ַקענען

זיין  מקדים  מ 'מעג וואו מדה  איינציגע די אז  קארלין, פון זי"ע אהרן" "בית בעל  הרה "ק געזאגט האט ַַַָָאזוי

בתכלית  אסור חיצוניות דאס  דאך איז ה ', עבודת פון ענינים אנדערע ביי  ווייל  שמחה , איז "ïנימיות ", צו ַָָ"חיצוניות"

אויף שמייכל  א האט ער  – בפניו" "צהלתו  פון ענין אן מיר געפינען שמחה, פון מדה די ביי כן  שאין מה ַַָהאיסור,

שמחה . ïנימיות'דיגע אמת'ע, צו  אהנקומען ער וועט סוף , צום ווייל  בלבו", "אבלו איז עס אויב אפי' ïנים, ָזיין

מחותן, זיין פון געהערט  האט ער אז דערציילט, האט ראדאמישלא, אב"ד  זצ"ל , האלפערין אלחנן רבי ַַָָהגה"צ

ער אז  תקוה , ïתח  אין חיים" "דברי  קהילה צאנזער דער פון רב זצ"ל , אונסדארפער אלכסנדר שמואל  רבי ַַָהגה"צ

דער ווי דעם נאך  צייט קורצע א זי"ע , שלום  רבי הרה "ק לאנדאן, פון רבי'ן שאצער  צום אריינגעקומען אמאהל  ַַַָָָָָאיז 

רח "ל  קינדער זיינע פון איינע פון לויה די פון אומגעקערט זיך האט  רב ז"ל שאצער  רבי שאצער דער האט באקאנט , (ווי ַַָָָָ

טאכטער) איין אויסער ל"ע, בחיוו  קינדער זיינע אלע באמערקטפארלוירן  האט  רבי  שאצער  דער ווען וועלכער. אונסדארפער, הרב ַַַָָָָ

געזאגט: איהם ער האט מישרים , מגיד  א אלס באקאנט געווען דעמאלטס  שוין ַַַַָָָאיז

בשורה, גוטע  א עïעס  אהנזאגן מיר איר דארפט יעצט 'מגידות'. פאר  צייט  א נישט איז יעצט שמואל , רבי -ַַַַָָ

דא... "מצב" דעם הייבן צו כדי ריכטיג, נישט ס'איז  אויב ָאפי'

סאך  א אין זיך מען פיהרט דערפאר אז מעגליך ס'איז  אז  דעם , צו  צוגעלייגט האט  האל ïערין אלחנן רבי ַַַַַַָהגה"צ

זאלן  מיר הייסט , דאס  בשורות", גוטע "אמת'ע הערן צו  זיין זוכה מ 'זאל  אנדערן , דעם  איינער ווינטשן צו ïַָָָלעצער,

טובות... בשורות "פאלשע" הערן מ 'דארף וואס מצב א צו חלילה צוקומען נישט ַַַָָקיינמאהל



ראה  - קוואל פרשה àéדער 

ïôåøòâðäà âòè ééøã éã ïøòåå ñàååøàô .âòè ééøã©¨¨

.øòö ïåô âòè ïòååòâ ïòðòæ ééæ ìééåå ?"íéáø"

èâàæìèøòô à ïåà 365 èàä øäàé à ,ïåàâ øòã ¨©¨¨©

íåéä úö÷î" æà ïñééåå øéî ãìàáéåå ïåà ,âòè©©

366 éåå èðëòøòâ èøòåå øäàé à æà ñéåà èîå÷ ,"åìåëë©©¨

èâàæ àøîâ éã ïåà ,âòè(:èô úáù),"àéìéìã àâìt ìã" ¨

ìééåå ,èëòð éã øàô ùèðòî íòã èùéð èôàøèùàá'î©¨©

øò èôàìù ñèìàîòã(ñèìàîòã èùéð èâéãðéæ øò ïåà)áéåà . ¨¨¨

èîå÷ ,âòè 366 ïåô èôìòä à tàøà èîòð'î æà ,éåæà©©©¨©

òøä øöé øòã ìéåå ,øäàé ïåô âòè 183 øàð æà ñéåà©¨¨

,âòè 183 éã ïâò÷èðà ïåà ,ùèðòî ï'ôéåà ï÷øàèù êéæ©©

æîøî æéà ñàåå ,ùåøååùçà ïåô äãåòñ éã ïòååòâ æéà¨

.òøä øöé íòã óéåà

óéåà,"íåé úàîå íéðåîù" :èâàæ ÷åñt øòã èâàæ íòã¨¨

òðòáéìáøàô ééøã éã ïåà .âòè 183 éã ïåô 180©

,äãåòñ ïééæ èòååàøtòâ èùéð èàä ùåøååùçà ïòåå âòè¨©

¯ âòè ééøã èðééî ñàåå ,"íéáø íéîé" ïôåøòâðäà ïøòåå¨¨

äðùä ùàø ,ìåìà ùãåç ùàø ïåô âòè éã ïòðòæ ñàã¨
øöé íòã øàô øòö ïåô âòè ïòðòæ ñàåå ,øåtéë íåé ïåà¨©

.òøä

ñò"éåì úùåã÷" ÷"äôñ ïéà èééèù(ä"ø ,íéøáã)ï'ôéåà ,
÷åñt(æè ,âî äéòùé)æéà ñàã æà ,"êøã íéá ïúåðä"©¨

ùàøáå" .ìåìà ùãåç ùàø ïåô âàè íòã óéåà æîøî¨

úîùðì åúåëìîå åúå÷ìà äìâî êøáúé íùä ,ìåìà ùãåç
øòèùøòáéåà øòã èåè ,ìåìà ùãåç ùàø ."ìàøùé
úåîùð éã øàô êééøâéðò÷ ïåà èéé÷ëéìèòâ ïééæ ï÷òìtèðà©©

úåîìåòä ìë úà âéäðî àåä éëå" .øòãðé÷ òùéãéà ïåô
èéî ïèìòåå òìà èøäéô øò æà ïåà ¯ "ìåãâä åãñçá©©

ìåò íéëéìîî åùåã÷ íò ìàøùéå" .ãñç ñéåøâ ïééæ
ïëàî ,ïãéà éã ,÷ìàô âéìééä ïééæ ïåà ¯ "ïäéìò åúåëìî¨©

.êéæ øòáéà ïòèùøòáéåà íòã ïâéðò÷

ñàãñàåå ,"êøã íéá ïúåðä" ,÷åñt ïåô äðååë éã æéà ¨¨

ùàø ìééåå ,ìåìà ùãåç ùàø ïòî èðééî ñàã¨
øàô ï÷òìtèðà øòèùøòáéåà øòã èåè ìåìà ùãåç©©

.èìòåå éã èøäéô øò æà úåîùð òùéãéà©

øòãèâàæ ì"æéøà(àöú 'ô ,"áåè úòãä õò")ø÷éò øòã æà ¨©

ñàåå ,ìåìà ùãåç ïéà ïòîåðòâðäà èøòåå äáåùú¨¨

ìééåå ,âòè 30 ïåô ùãåç à ¯ "íéîé çøé" ïôåøòâ èøòåå©

ïéà èøòäòâ ãéà ïãòé ïåô äìôú éã èøòåå ñèìàîòã¨

øàô ïòôà ïòðòæ äáåùú ïåô ïøòéåè éã ïåà ,ìîéä¨©

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,ïòîòìà(å ,äð äéòùé)'ä åùøã" ©¨

"é'ì éãåã'å éãåã'ì éð'à" æà øéî ïñééåå êéåà ."åàöîäá©

(â ,å ù"äù)ùåã÷ä êôäð æà éë" .ì"åìà úåáéú éùàø
¯ "äáåùúá áùä íãàä ìà áäåàå ãéãéì àåä êåøá
øòèåâ à øòèùøòáéåà øòã èøòåå ñèìàîòã ìééåå¨©

äáåùú èåè ñàåå ùèðòî íòã áéì èàä øò ïåà ,èðééøô¨¨

.ãðéæ òðééæ óéåà

èéåì"úåôé íéðô" øòã èâàæ ,íòããéá" ä"ã ,éøçà 'ô) ¨

("éúò ùéà÷åñt íòã óéåà(æé ,èì÷ íéìäú)äî éìå"
ïåô âòè éã óéåà óéåøà èééâ ñàã æà ,"ì¯à êéòø åø÷é©¨©

ïåô âòè éã æà èâàæ ì"æéøà øòã ñàåå ,ìåìà ùãåç¨¨©

øôëî æéà ùãåç øòã ìééåå ,"ïåöø éîé" ïòðòæ ìåìà ùãåç
íòã ïåô æéà ñàã .øäàé õðàâ à ïåô íéùòî éã óéåà©©¨¨

äòù" ,âàè ïãòé èðëòø øò æà ,íéãñç ñ'ïòèùøòáéåà©¨

âàè à øàô äòù ïééà ,"íåéì úçàóìòååö òìà øàô) ©©¨©©

(øäàé ïåô íéùãçäøtë à ïòðòæ ìåìà ïåô âòè éã ïåà , ¨©

.øäàé ïöðàâ ïåô âòè éã óéåà©¨

התורה לימוד  מיט  זיין מרבה  - חיי ימי כל ה ' בבית  שבתי
טעג די אין

ïéàïéà ï÷øàèù êéæ øéî ïôøàã ,âòè òâéèöòé éã©©

.äøåúä ãåîéì

éãèâàæ àøîâ(:áñ úåáåúë)éàðéëç ïá äéððç éáø æà ¨©

èòîë êéæ ïáàä ñò ïòåå ,äøåú ïòðøòì ïòâðàâòâ æéà©

øá ïåòîù éáø ïåô "äúùîä éîé úòáù" éã èâéãðòòâ
ìàæ øò ,äéððç éáø ïèäòáòâ ïåòîù éáø èàä .éàçåé¨¨

òáù òðééæ ïåô óåñ íåö æéá âòè òëéìèò ïèøàååàåö©

.äøåú ïòðøòì íäéà èéî ïééâ ìéåå øò ìééåå ,úåëøá

éáøæéà ïåà ,ïèøàåå èìàååòâ èùéð øòáà èàä äéððç¨¨¨©

øäàé 12 ïñòæòâ æéà øò .ïòðøòì ïòâðàâòâ óëéú©¨

íééäà æéà øò ïòåå .äøåú èðøòìòâ ïåà ùøãîä úéá ïéà©

,èàèù éã èðò÷øòã èùéð øò èàä ,ïòîå÷òâ÷éøåö¨¨

øò .ïäòæñéåà øòãðà ïà ïòîå÷àá ìééååøòã èàä ñàåå¨¨©©©

ïòðò÷ èòåå øò éåæà éåå èñåàååòâ èùéð åìéôà èàä¨©©

.íééäà ïòîå÷ðäà̈©

èàä.êééè ïåô âòøá íééá èöòæòâ êéæ äéððç éáø ¨

åö èâàæ éåøô ïééà éåå èøòäòâ øò èàä èøàã¨¨¨
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ïåô øòèëàè ¯ "éàðéëç úá ,éàðéëç úá" :òøòãðà éã©¨

.ïééâ íééäà øéîàì ïåà ,ìâéø÷ ïééã ïäà ìéô ...éàðéëç¨¨©

øòèëàè ïééæ æéà ñàã æà ïòðàèùøàô äéððç éáø èàä¨©©©¨¨

øéà øò èàä ,øäàé 12 ïäòæòâ èùéð ïéåù øéà èàä øò ãìàáéåå)©¨¨¨

(èðò÷øòã èùéð,øòèëàè ïééæ ïòâðàâòâëàð øò æéà èöòé .¨©¨

.æéåä ïééæ åö ïòîå÷òâðäà æéà øò æéá¨

ïòååïèìàäòâ éåøô ïééæ èàä ,ïòîå÷òâðäà æéà øò¨¨©

ïäòæøòã íäéà èàä éæ ïòåå .ìäòî éã ïtéæ ïèéîðéà¨

¯ âðåùàøøòáéà ñéåøâ ïåô ¯ éæ èàä ,âðéìöåìt éåæà©¨©

:ïôåøòâðäà êéæ äéððç éáø èàä .äîùð øéà èëéåäòâñéåà¨¨

,"?øëù øéà æéà ñàã .éåøô òîéøà éã ,íìåò ìù åðåáø"¨¨

÷éøåö æéà éæ ïåà ,øéà øàô ïòååòâ ììtúî èàä øò ïåà¨©

.âéãòáòì ïøàååòâ¨

èâòøô"òãéåäé ïá" øòã(èøàã ,úåáåúë)èàä ñàååøàô , ¨©¨¨

æà áééäðäà ïéà ïìééöøòã èôøàãòâ àøîâ éã©¨©

ïèøàååàåö èìàååòâ èùéð èàä éàðéëç ïá äéððç éáø¨¨©

éã ïåô âàè ïèöòì íåö æéá ,éàçåé øá ïåòîù éáø óéåà¨

?"úåëøá òáù"

êéåààéáð øòã åìéôà æà ïòðéôòâ øéî ,øò èâòøô©©

ïëàî âéãòáòì èìàååòâ èàä øò ïòåå ,òùéìà¨¨©

ïäåè èôøàãòâ øò èàä ,"úéîðåù" éã ïåô ïåæ íòã¨©

ìéåî ïééæ èâééìòâôéåøà èàä øò .úåìåòt òðòãéùøàô©¨©

èðòä éã óéåà èðòä òðééæ ,ãðé÷ íòðåô ìéåî íòã óéåà
íòã ïâòåå èìééöøòã èøòåå ñàåå ñòìà ïåà ,ãðé÷ íòðåô©¨

(ã á"î)äéððç éáø àðú øòã æà øéî ïòäòæ àã øòáà .¨¨©

à èéî ,éåøô ïééæ èëàîòâ âéãòáòì èàä éàðéëç ïá¨©©

?äìôú èéî ,ìéåî âéìééä ïééæ ïåô èøàåå¨

èøòôèðòïâàæ ì"æç éã ,"òãéåäé ïá" øòã(.çé÷ íéçñô) ¨

ìë øëù çô÷î àåä êåøá ùåã÷ä ïéà"
éã èùéð ÷éøåö èùéð èìàä øòèùøòáéåà øòã ."äéøá
øòãòé .èìòåå øòã óéåà ùéðòôòùàá íåù ïéé÷ ïåô øëù©

èøòåå ¯ ùéðòôòùàá òèñðòì÷ éã 'éôà ¯ øòðééà©

éæ ñàåå êàæ òãòé øàô "äãî ãâðë äãî" èìäàöàá©¨©©¨

ïòðøòì ïòâðàâòâ æéà äéððç éáø ãìàáéåå ,øò èâàæ .èåè¨©©

èàä øò ïòåå ïåòîù éáø óéåà èøàååòâ èùéð ïåà ,äøåú©¨

èàä .íäéà óéåà ïèøàååàåö ìàæ øò ïèäòáòâ íäéà¨©¨

êøã øòã æéà'ñ éåå ùøòãðà ïäåèòâ äéððç éáø êàã¨©

,âòåå ï'ôéåà èééâ ùèðòî à ïòåå êéìðòååòâ ñàåå ,íìåòä¨©

íäéà èéî èééâ øòðééà êàð áéåà íäéà øàô øòñòá æéà©¨

èöëòìòâ èàä äéððç éáø ãìàáéåå øàð .âòåå ï'ôéåà¨©¨

ïèøàåå èìàååòâ èùéð øò èàä ,äøåú òâéìééä éã êàð¨¨¨©

øòôòùàá øòã èàä íòã ïâòåå .âòè òëéìèò åìéôà©¨©

èàä øò ïòåå æà ,"äãî ãâðë äãî" èìäàöàá íäéà©¨©¨

,âéãòáòì ïøòåå ìàæ éåøô ïééæ æà ïòååòâ ììtúîïééæ æéà ©¨

.ì"ëò ,ïøàååòâ èøòôèðòòâ óëéú äìôú¨

óéåàäùøt òâéèðééä áééäðà ÷åñt ïåô øòèøòåå éã¨

(æë ,àé)øòã èâàæ ,"å'òîùú ø'ùà ä'ëøáä ú'à"¨

ïåô úåëæ ïéà ïééåå ,ä"øåú úåáéú éôåñ ""íéøåèä ìòá"
.úåëøá éã ïòîå÷ äøåú

øòã"äøåøá äðùî"(â"÷ñ ä"ô÷ú 'éñ)æà ,èáééøù©

éã ééá øôåù äðùä ùàø ïòî èæàìá øàôøòã©¨

ééá äøåú éã ïòî èðòééì øäàé õðàâ à ìééåå ,"äîéá"©©¨

æðåà ìàæ äøåú ïåô úåëæ øòã æà ìéåå'î ïåà ,"äîéá" éã©¨

ïèäòáñéåà ïìàæ øéî æà ,ïéãä íåé ïåô âàè ïéà ïöéù¨©¨

ééá à÷ååã ïòî èæàìá øòáéøòã .øäàé èåâ à êéæ øàô©©¨¨

."äîéá" éã

ñàã÷åñt ïåô äðååë éã ïééæ ïò÷(ç ,æë íéøáã)úáúëå" ¨

åã ïåà ,"úàæä äøåúä éøáã ìë úà íéðáàä ìò
ïåô øòèøòåå òìà øòðééèù éã óéåà ïáééøùôéåà èñìàæ¨©

ïâàæ ì"æç éã .äøåú éã(.áð äëåñ)ïáéæ éã ïåô øòðééà æà ¨©

øòã æéà .ïééèù à ¯ "ïáà" æéà òøä øöé íòðåô ïòîòð©

ïâò÷ äöò éã ,"íéðáàä ìò úáúëå" :æîøî àã ÷åñt¨

úà" æéà ,"ïáà" ïôåøòâ ïøòåå ñàåå ¯ òøä øöé íòã¨

äøåú òâéìééä éã ïòðøòì åö ¯ "úàæä äøåúä éøáãיג.

די יג. פון עטליכע זיצן עס ווי געזעהן און המדרש בית אין אריינגעקומען אמאהל  איז  זי"ע  מבעלז מהר"א ַַָהרה "ק 

זיי  אז  געענטפערט, איינער האט  רעדן, זיי וואס  וועגן  רב בעלזער פון פראגע די  אויף שמועסן. און ַַָָ"יושבים",

זיין  אין תחבולות, פארשידענע  מיט  מענטש , דעם  אריינכאïן וויל  ער וואס  הרע , יצר דעם קעגן עצות דא ַַַַָָטראכטן

ח"ו . נעץ

אבער זיין, צו מכניע  איהם אזוי ווי הרע , יצר דעם  וועגן רעדט איר אז זעה "איך געזאגט , רב בעלזער דער ַַָָָהאט

דא, שמועסט  איר וואס  צייט  דער אין ווייל  שמועס... אייער מיט זיך  פרייט  הרע  יצר דער אז זאגן, אייך קען ַָָָאיך
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øòãò÷àè èâàæ "øåè"(åè÷ 'éñ ç"åà)øòèøòåå éã óéåà ¨©

âàè à ìäàî ééøã ïèäòá øéî ñàååäðåîù úìôú) ¨¨©¨

(äøùòìàæ øòèùøòáéåà øòã ,"êúøåúì åðéáà åðáéùä" ,¨

ïãéà éã ,"øåè" øòã èâàæ .äøåú ïééæ åö ïøò÷îåà æðåà¨

÷åñt øòã éåå ,øòãðé÷ ñ'ïòèùøòáéåà íòã êàã ïòðòæ¨

äøãñ øòâéèðééä øòã ïéà èâàæ(à ,ãé)'äì íúà íéðá" ¨

ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïòðòæ øéî áéåà ïåà ,"íëé÷ìà
ïâàæ ì"æç éã ïåà ,òèàè øòæðåà êàã øò æéà ,øòãðé÷¨©¨

(.ì ïéùåãé÷)äøåú ïòðøòì åö áéåçî æéà ùèðòî øòã æà©
åðéáà åðáéùä" øéî ïèäòá øòáéøòã ,ïäåæ ïééæ èéî

."êúøåúì

êøåãíìåò ïá à ïééæ åö äëåæ ùèðòî øòã æéà ,äøåú©

èâàæ àøîâ éã éåå ,àáä(.âò äãð)äðåùä ìë" ¨

,"àáä íìåò ïá àåäù åì çèáåî ,íåé ìëá úåëìä
æéà ,âàè ïãòé úåëìä èðøòì ñàåå ùèðòî øòãòé¨¨

ùèàë ïåà .àáä íìåò ïáàä èòåå øò æà èøòëéæøàô©©¨¨

êàã ïñééåå øéî(.ö ïéøãäðñ)íäì ùé ìàøùé ìë" æà ¨©

ïòðøòì ñàåå éã åìéôà ¯ ïãéà òìà ,"àáä íìåòì ÷ìç©¨

à ïáàä ¯ äøåú èùéðêàã èòåå ,àáä íìåò ïéà ÷ìç ¨©¨

êéæ êéà óøàã ñàååøàô ,éåæà áéåà :ïâòøô ùèðòî à©©©¨©

,àáä íìåò åö ïééæ åö äëåæ éãë äøåú éã óéåà ïâàìt¨
?àáä íìåò ïáàä éåå ééñ êàã ìòåå êéà¨¨

óéåàò"éæ åðàtî ò"îø øòã èâàæ íòãò"îøä éøîàî) ¨

('à ÷ìç 'ä ,úåúáù éøîàî ,åðàôîàã ïòðòæ ñò æà©¨

ïòðòæ ñò ïåà ,àáä íìåò åö äëåæ ïòðòæ ñàåå ïùèðòî¨

÷åìéç øòã ."àáä íìåò éðá" ïòðòæ ñàåå ïùèðòî àã¨¨

ïèàè ïééæ ééá óéåà êéæ èìàä ñàåå ùèðòî à éåå ,æéà©¨©©

ñàåå èñàâ à ïàøàô êéåà æéà èøàã øòáà ,æéåä ïéà¨¨©©©©¨

ùèàë æà ,êéìãðòèùøàô êàã æéà .èøàã ïééà¯èééèù¨¨©©¨

ïåà ïñò ééæ ïåà ,æéåä ïáìòæ ïéà êéæ ïòðéôòâ òãééá
øòã æéà ,ïâòååèñòãðåô ,íéìë òáìòæ éã ïåô ïò÷ðéøè
êéæ óøàã øò ïåà "úéá ïá" à éåå ïèàè ïééæ ééá ïäåæ©©©

øòáà ,èñéìâ õøàä ïééæ ñàåå ïòîòð åö ïòîäòù èùéð¨©¨

øòãééà úåùø íãå÷ ïèäòá éàãååà èòåå ,èñàâ øòã©©

.ñòtò èîòð øò

ñàãúåëìä èðøòì ñàåå ùèðòî íòã èéî æéà òáìòæ ¨¨

åö äëåæ øò æéà ,äøåúá ÷ñåò æéà ïåà ,âàè ïãòé¨

ïäåè ïò÷ ñàåå ïäåæ øòðòé éåå ,"àáä íìåò ïá" à ïééæ©¨

ïéàù äî ,æéåä ñ'øòèàô ïééæ ïéà ìéåå øò ñàåå ñòìà©¨¨

ïâéñòîìâòø à óéåà äøåú èùéð èðøòì øò áéåà ïë©

"÷ìç" à ïòîå÷àá ò÷àè èòåå øò ùèàë æéà ,ïôåà¨©©©

éåå ïòééøã èøàã êéæ èòåå øò øòáà ,àáä íìåò ïéà¨¨

èøàã "ùéîééä" éåæà èùéð êéæ èøäétù ñàåå ,èñàâ àיד... ©©¨©¨

øéîæ"ë øåîæî ,ìåìà ùãåç ïåô âàè ïãòé ò÷àè ïâàæ¨©¨

éúìàù úçà ...éòùéå éøåà 'ä ãåãì" ,íéìäú ïåô
."ééç éîé ìë 'ä úéáá éúáù ,ù÷áà äúåà 'ä úàî

øòãèâàæ äðåé åðéáø(:â úåëøá)ïåô øòèøòåå éã óéåà ¨

ì"æç éã(íù úåëøá)ïåô ñéåøà èééâ ñàåå øòã æà©¨©

èéøè òñéåøâ èéî ïééâ èùéð ìàæ ,ìäåù("äñâ äòéñt"), ¨

úéá ïåô èéøè òñéåøâ èéî ñéåøà èééâ øò ïòåå ìééåå©

à ïåô ñéåøà èééâ øò æà èéîøòã øò èæééåå ,ùøãîä©©©

úîàá øòáà ¯ "êåôéä àåäå" .äçåðî ïëåæ åö ,àçøéè¨

,äìôúä úéá àåäù úñðëä úéá éë" ,èøò÷øàô êàã æéà¨©

,èðòååàã ùèðòî øòã åàåå ìäåù éã ¯ "äçåðîä àéä©

åúáéùéá çåîùì åì ùéå" ."èøà äåø" ïééæ æéà ñàã¨¨

æéà øò æà êéìééøô ïééæ óøàã ùèðòî øòã ïåà ,"äá©©

.ìäåù ïéà ïöéæ åö äëåæ

ווייל "ריווח", א איהם  פאר שוין איז  איהם , וועגן רעדט איר וואס אליין דאס לערנען... געקענט דאך איר  ַַַָָָָוואלט

התורה לימוד דורך איז הרע , יצר דעם  צוברעכן צו וועג בעסטער ל :)דער .(קידושין

לנר"יד . "ערוך עג .)דער  זיי (נדה אבער  הבא, עולם  אין חלק  זייער באקומען אידן אלע וועלן אוודאי אז  ַַַַָשרייבט,

עולם וחטאי הרע היצר  סיגי מכל וכסף  כזהב "צירוף  א נאך ערשט  נאר ומיד, תיכף  דערצו  זוכה  נישט ַָָזענען

ווערן  געלייטערט פריהער דארף נשמה  די ווען זילבער, און גאלד ווי רייניגונג, און 'אויסלייטערונג' אן נאך נאר  ַַָָָהזה ",

וועגן  מענטש  דער אבער הבא", העולם בן שהוא בו  שנאמר מי "אבל באגאנגען, נעבעך איז  זי וואס  זינד אלע  ַַַָָפון

הבא", עולם "בן א איז  ער  אז זאגן חז "ל די וועטוועמען הזה ", מהעולם  כשיצא מיד בקלות הבא העולם  "ינחול  ַַָ

בדרך  לשם "וילך וועלט, דער  פון ארויס  גייט  ער ווי דעם נאך באלד אופן, לייכטן א אויף  הבא עולם  באקומען ַַַַָער

איהם וועט  אויבערשטער דער ווייל  - לשם" ה ' אותו יוליך "כי וועג, גלייכן א אויף אהין גיין וועט ער  און ַַישר",

עכ "ל . אהין , ַפיהרן
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òëéìãðòì"æ "íéãøç" øòã èáééøù øòèøòåå,åñ ÷øô)

(à úåàï÷øàèù êéæ óøàã ùèðòî øòã æà©©©
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