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זאגט א. זי"ע , ישראל " "בית בעל  הרה "ק רבי, גערער תשי "ב)דער תבא, ישראל", פון ("בית ïרשה  די פארוואס  טעם  א ַַָָ

תורה דער פון סוף ביים  געווארן געשטעלט איז  תבא)ביכורים כי דער(פרשת אויב אפי' אז לערנען, צו אונז  כדי ַָ

נישט זיך ער זאל  געזינדיגט , ליידער האט  ער הייסט , דאס ח "ו, תורה " דער פון "סוף ביים שוין  שטייט ָָָמענטש 

איז וואס ïרי א מיט  פונדאסניי אן פאנגט  מענטש  דער אז  ביכורים, פון מצוה  די ביי  זעהען מיר ווי זיין, ַַַָָָמייאש

פארגאנגענהייט . דער  אין איהם מיט ïאסירט האט וואס  אלעם פון פארגעסט ער און געווארן, ַַַַַָָָגעצייטיגט

תשובה "ב. "דרכי ספר אין ברענגט  זי"ע, ממונקאטש  הירש  צבי רבי סקי"ח)הרה"ק  קעט , פלעגט(סי' אלול  חודש ַאז 

מקïיד  זייער האט  ער וואס זאך א חודש, סוף  אפילו חתונות ïראווען זי"ע , יששכר" "בני בעל  הרה "ק זיידע, ַַַַָָזיין

מדת  רחמים . פון מדה  די נתעורר ווערט אלול  חודש ווייל  יאר, פון חדשים אנדערע  די אין  טוהן צו נישט  ַָגעווען

חודש ! דעם אין שליטה  קיין נישט אינגאנצן האט ַָהדין

פון ג . זי"ע  אליעזר" "דמשק בעל  הרה"ק  פון  נאמען אין נאכגעזאגט  האט  זצ"ל , פריעדמאן דוד אליעזר  רבי ַָָָָהגה"צ

ïסוק דעם אויף יט )וויזשניץ , כג , אז(במדבר  מרמז, איז  ïסוק דער יקימנה". ולא ודיבר יעשה, ולא אמר ַ"ההוא

טוהן נישט מער וועל  איך - יעשה" "ולא זאגט, מענטש  דער - אמר " "הוא עבירה )אויב  געוויסע אויב(א  אפילו איז , ַָ

דער אז  יקימנה", ולא "ודיבר  גע'ïועל 'ט, שוין  ער האט געזינדיגט , יא האט  און ח "ו דורכגעפאלן ש ïעטער  איז  ַַָָָער

ח"ו . מענטש דעם  אויף ארויסגעגעבן האט  ער וואס  דין גזר דעם ח"ו  זיין  מקיים  נישט  וועט ַָָאויבערשטער
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.èìòåå øòã

שמחה מיט זיין דארף תשובה  - לבב ובטוב  ַבשמחה 
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èùéð èàä'î ñàåå íòã øàô ì"çø äçëåú òøòèéá©¨¨

äáåè äãî" êàã æéà ,äçîùá ïòèùøòáéåà íòã èðéãòâ¨

,úåìâ ïéà ïòèùøòáéåà íòã ïòðéã ïãéà ïòåå æà ,"äáåøî©
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האט תורה די אז ומדיח ", "מסית א ביי געפינען מיר געזאגט, האט זצ"ל  סאלאנטער  ישראל  רבי  גאון ַַַַָָָדער

דער תורה. גאנצער דער  אין נישט  געפינען מיר וואס  זאך א זכות, א איהם אויף  זוכן נישט  מ'טאר אז  ַַַַַָָָגעזאגט 

אלקיך" ה' מעל  להדיחך  ביקש "כי ווייל  איז , דערפון יא)טעם יג, פון (דברים  אïשטויסן  דיך געוואלט נאר האט  ער ,ָָָָ

זאגט  רמב"ם דער און ח"ו. אויבערשטען ה "א)דעם  פ"ה, עכו"ם, גארנישט(הל' למעשה  האט ער  אויב אפי' אז  , ַָָָ

שוין  ער איז  אויבערשטען, דעם פון פארשטויסן דיך געוואלט  נאר  האט  ער להדיחך", "ביקש  נאר ַָָָָאויפגעטוהן,

דערנענטערן  צו ארבעט ער הרבים", את "מזכה  א איז  וואס  איינער וכמה , כמה אחת על  דערפאר. מיתה ַַַָמחויב

דערמיט, דערפאלגרייך נישט איז  ער אויב אפי' און שכר, גרויסן  גאר א דערפאר ער באקומט אויבערשטען, צום  ַַַָָאידן

אויבערשטען. דעם צו אידן זיין מקרב  געוואלט האט  ער וואס  דעם פאר שכר  אויך ער ַַָָָבאקומט 

דעם צו אידן  אנדערע דערנענטערן וויל  מענטש דער ווען נאר  נישט  גילטיג איז  דאס  אז  צולייגן, מיר ַַָָווילן 

שכר, גרויסן א ער באקומט אויבערשטען, דעם צו  דערנענטערן אליין" "זיך וויל  ער ווען אויך נאר  ַַַָאויבערשטען,

וועג, גוטן אויפ'ן גיין צו אהנגעהויבן האט ער וואס דעם פאר בלויז געלונגען. נישט למעשה איז עס  אויב  ַָָָאפילו

שכר . גרויסן א שוין ער  ַַבאקומט

געפינען מיר  וואס דעם אויף נאכגעזאגט  מאל  מערערע  שוין  האבן הערוך)מיר ספר  בשם "שיעור", תוד"ה לג : ר "ה אז(עי' ַָָָָָ

סיסרא, פון מוטער דער  פון שופר, תקיעת ביי השנה  ראש קולות 100 בלאזן צו מחויב מ'איז  אז  ארויס ַַָמ 'לערנט

זאגט ïסוק  דער כח)וואס  ה, פון (שופטים געהאט  נישט חז"ל  די האבן צו פארשטיין , מען דארף  סיסרא". אם  "ותיבב ַַַָָָ

בלאזן מ'דארף וואס תקיעות צאל  די ארויסצולערנען פרוי?וואו  אראבישע אלטע אן פון נאר השנה, ראש  אין ַַַַַַָָָָ

דעם צו נאנט ווערן צו  ראוי נישט איז  ער אז  טראכטן נישט  זאל  איד א אז  לערנען, אונז קומט דאס  ַַַַָָָָנאר 

"ציילט" מען  נאר  געגאנגען, פארלוירן נישט זענען  גוי'טע  אלטע  אן פון טרערן די אז זעהען מיר היות ַַַַַָאויבערשטען.

טרער יעדער אז געוויס  אוודאי דאך איז קולות, 100 פון  חשבון א מ'דערגרייכט ביז  טרערן, אירע  פון איינע ַַַָיעדע

זכותים . זיינע פון חשבון אין אריינגערעכנט ווערט  - שיהי' מי יהי' - איד א פון ïעולה  קליינע  ַַאון

זאגט  זי"ע  איש" "חזון בעל  גאון דער ווי ווערד , גרויסע א האט  "התחזקות" קליינע  נט )יעדע  ע' ח "ד, איש", ("מעשה  ַָָ

מינוט . איין אויף נאר איז עס ווען אפילו התחזקות, ליב האט  אויבערשטער דער  ַָָאז 

געפרעגטד . אמאהל איהם  האט זי"ע , מלעלוב אאמו"ר כ "ק  צו מקושר געווען איז  וועלכער  אמעריקע , פון איד ַַַָָא

זיך  טובל 'ען צו זיך אויף נעמען זאל  ער אז  געזאגט, איהם  זצ"ל  אאמו"ר כ"ק האט הצלחה. אויף  עצה  אן ַַַָָָפאר

מקוה . אין טובל 'ען צו זיך  טאג איין אפילו פארפעהלט נישט  ער האט  דעמאלטס, זינט  ביומו. יום מדי מקוה ַַָָָאין

טרעיד  "ווארלד  אין ארבעט דער  צו פאהרן צו באן די אויף געווען שוין איז איד דער ווען תשס "א, אלול  ַַָָכ "ג

איז ער אז  דערמאנט  זיך יונגערמאן דער האט  סוחרים, עטליכע  מיט באגעגעניש א פאר  יארק , ניו אין  ַַַַַָָסענטער"

צו מוותר מחשבה, א געדאנק אויפ 'ן אויפגעקומען איהם  איז  לכתחילה , מקוה. אין געווען נישט נאך  טאג ַַָָיענעם

טבילה  די אויף טאג יענעם ווארטן זיין נישט וועלן סוחרים  יענע אז חשש א געהאט  און באגעגעניש , די צו  געיאגט זיך האט ער  (ווייל ַַַַָָָ

איהם...) איךאויף  מה ", עלי "יעבור באשלוס מיט'ן געשטארקט , זיך סוף  צום  אבער האט  ער זיין . מוותר נישט וועל  ַַָָ

ש ïעטער מקוה . א אין טובל 'ען צו זיך כדי באן דער פון אראïגעגאנגען צוריק  איז ער  און במקוה , טבילה  ַַַַאויף
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íòã ïòðéã ïåà ,äçîùá ïééæ âéãðòèù ïåà ï÷øàèù©

ïèéé÷âéøòååù òìà õàøè ,ïòèùøòáéåàו. ¨©

éãøòáéà êéæ ï÷øàèù åö æéà ãéà à ïåô äãåáò ètéåä©©

èâééìøàô òøä øöé øòã ìééåå ,ïèéé÷âéøòååù òìà©©

געזאלט שוין האט ער ווען מינוטן יענע  אין ווייל  איהם, מיט ïאסירט  האבן וואס  נסים די וועגן געהערט  ער ַָָָָָהאט

צוויי  די אומגעווארפן  און אריינגעקראכט עראïלאן געהיידזשעקטער די האט  סענטער ", טרעיד "ווארלד אין ַַַָָָָזיין

מיט'ן  אלעס טויט, זיכערן א פון השי"ת בחסדי געווארן געראטעוועט יונגערמאן  דער איז אזוי און  בניינים, ַַַַַָריזיגע 

קבלה ! גוטע איין פון כח

חז"ל מאמר דעם  אויף  ספרים  די זאגן "והאסף ")אזוי ד "ה  האזינו , ראובני , גיהנום(ילקוט דעם צווישן אונטערשיד  דער אז , ַַָ

גיהנום דעם פארוואנדלט וואס קבלה , גוטע  א אויף רמז א איז דאס  השערה". "חוט  א בלויז  איז  עדן, גן  דעם ַַַַַָָאון

עדן. גן א ַאין

רבי ה . גאון דער  זאגט  אויביך", את ועבדת וגו' בשמחה אלקיך ה ' את עבדת לא אשר  "תחת ïסוק דעם ָאויף

שמחה מיט נישט קומט וואס עבודה אזא מיט - "ועבדת" זאגט : אויבערשטער דער  אז  זצ"ל , וואלאזשינער ַַַָָָָחיים

דארף ב"ה אויבערשטען דעם באשעפער... דעם  נישט שונא, דיין דינען זאלסטו - אויביך" "את גוטהארציגקייט, ַַַָאון

בשמחה דינען  מדה )מען כנגד מדה  אויביך", את "ועבדת פון שטראף  די  טאקע איז דאס .(און ַָָ

רמב"ם דער  שרייבט  ה "ד)אזוי פ"ט , תשובה אלע(הל' אïגעטוהן ווערן שמחה, מתוך תורה  די מקיים מ'איז  אויב אז ַַַָ

איהם שטארקן וואס טובות אלע  איהם  אויף משïיע איז  עס און  תורה , די היטן צו  מענטש דעם שטערן וואס  ַַַָָזאכן

עלמא  בהאי מצוה  "שכר  פון כלל  דעם  נישט מען זאגט  דעם ביי און וועלט, דער אויף  אויך  תורה  די זיין צו  ָמקיים 

אויך  מצוה, די פאר שכר יא מ'געבט  נאר  וועלט , דער  אויף  המצוות קיום  פאר  שכר  קיין דא נישט ס'איז  אז  ַַַָָָליכא",

וועלט . דער  אויף 

חז"ל  די פון ווערטער די אויף ספרים די זאגן נד.)ענדליך איז(עירובין וועלט  די דמיא", הילולא כבי עלמא "האי ָ

דע וואס  שכר דער  אז  זיין , מרמז  געוואלט חז "ל  די האבן דערמיט  חתונה . א ווי דעראזוי אויף  באקומט  מענטש ר  ַַַַָָָ

עלמא")וועלט  וואו("האי חתונה  א צו  הילולא", "כבי צו זיך גלייכט ער  וויפיל  לויט איז  המצוות, קיום פאר שכר ,ַַ

בשמחה שטענדיג איז מענטש דער אויב אבער ליכא", עלמא בהאי מצוה  "שכר  אז  ווייסן  מיר כאטש  פרייליך. ַָָמ 'איז 

וועלט . דער  אויף  אויך  שכר ער באקומט  - הילולא" "כבי -ַ

מלאכים,ו . די בעטן מיר בדמעות". מתרצה מלך  לפני דמעותינו  הכניסו  דמעה , "מכניסי סליחות, די אין זאגן ָמיר

מ 'פארגיסט ווען באוויליגט  ווערט וואס  קעניג גרויסער דער באשעפער, פאר'ן  טרערן אונזערע  אריינברענגען זאלן ַַַַַָָזיי

טרערן. איהם  ַפאר

ïאטענציעלע די באדינען צו מענטש א באשטימט ער און געשעפט, א פארמאגט  וואס  מענטש  א צו משל  א ַַַַַַַָָָס 'איז

געשטעלט איז  וואס  ארבעטער דער טוט קונה , א קומט עס  אויב אז זעלבסט-פארשטענדליך, דאך איז  ַַַַָָקונים .

באפולמעכטיגט ער איז  נויטיג, עס  איז  אויב און זיי, מיט פארהאנדלונגען די פירן קונים, די באהאנדלען  צו ַַַַַָגעווארן

זיין  וואס  מענטש ", "בעסערער  א געשעפט  דעם  אין  אריין קומט  עס אויב אבער ïרייז, פונעם אביסל  ַַַַָָָָאראïצולאזן

געשעפטן" "גרויסע מאכן דא וויל ער  נאר ע ïעס , איינקויפן סתם  געקומען נישט איז ער אז  עדות  זאגט גאנג ַַַַָָָגאנצער

ער  הבית. בעל  פונעם צימער  אין אריינפירן באלד איהם ארבעטער  דער וועט אייגענטימער, ארבעטער)מיט 'ן וועט(דער ַַַַ

ארבעטער . אן בלויז איז ער וואס  איהם , מיט  רעדן צו נישט" "ïאסט  יענעם פאר ווייל  איהם , מיט רעדן ַַַַָנישט 

קינדער אידישע וואס טרער", "אידישע  א צו נישט  דאך פארשטייט  איר מלאכים , די צו זאגן מיר נמשל: ַַָָָדער

דמעותינו "הכניסו  מיר, בעטן דעם וועגן  גלות. ביטערן אין ובגשמיות ברוחניות ליידן זיי וואס דעם  צוליב ַָפארגיסן

ב מתרצה מלך קעניג לפני גרויסער דער  באשעפער , פונעם  היכל  אין טרערן אונזערע ארייננעמען זאלט  איר ַַָדמעות",

טרער . א פארגיסט וואס  איד יעדן צו באוויליגט  ווערט ער ַַַָָוואס 

פאר זיין מתïלל  און זיין משתדל  זיך  זאלט איר תחינה" והרבו  "השתדלו  מלאכים , די ביי מיר בעטן דעם  ַָוועגן

זאלט איר וואס  דעם אן בדמעות ", מתרצה "מלך  צום אינעווייניג , אריינפירן איר זאלט  טרערן, אונזערע  אבער ַָָָָָאונז,

זיי... צו צורירן בכלל 

וואס קודש ", "אש ספר זיין אין הי"ד, זצ"ל  התלמידים" "חובת בעל  הרה "ק רבי, ïיאסעצנער דער שרייבט  ַַָאזוי

אין  אויפגעהאלטן זיך האט ער ווען יארן, מלחמה  די פון צייטן ביטערסטע  די אין תורה דברי זיינע  פון ַַָָבאשטייט 
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געטא כח)ווארשעווער  ע' ויקרא, האט(פ' דען צו - אותו " שמכים בשעה  ישראל  של  צערו מלאך  כבר טעם "האם  : ַָָ

בשעה בשתו את "או איהם ? מ'שלאגט ווען צייט דער אין איד א פון צער דעם  געש ïירט אמאהל  שוין מלאך  ַַַָָא

או ïחדו את "או איהם , פ 'ארשעהמט  און  איהם מ 'רודפ 'ט  ווען בושה, זיין אדער  - אותו " ומבזים  אותו ַָשרודפים

עסן.... צו וואס  נישט  חלילה האט  ער ווען ïיינן זיין און ïחד  זיין אדער - ח"ו" מזונות לו שאין בשעה  ענותו, ָָָאת

זאגט ז. זי"ע טשערנאבילער מאטעלע רבי "סכותה ")הרה "ק ד "ה סוכות, תורה", ïסוק ("ליקוטי  דעם  מד)אויף ג , (איכה  ָָָ

"וואלקן" א אין געווען וואלט  ער ווי זיך שפירט  מענטש  דער  אויב תפלה ". מעבור לך בענן בענן")"סכותה ,("סכותה ַָָ

יא, ער דאווענט  פונדעסטוועגן, און חיות, א מיט  אויבערשטען צום דאווענען צו דערהייבן נישט זיך  קען ער ַַַָאון

די  פון כוונה די איז דאס  תפלות. אלע ווי העכער דערגרייכט וואס זאך, גרויסע  א דאס  איז "קטנות", זיין  ַַַָָָָטראץ 

אמאהל קען שמים, ירא א איז  וואס  מענטש  דער  ווייל  תפלות, אלע  אריבער " "גייט  עס תפלה ", "מעבור ַַַַָָווערטער

מצב, שפלות'דיגן זיין טראץ אויבערשטען, דעם צו דאווענט  וואס  מענטש דער  אבער ח "ו, מדרגה זיין פון ַַָָָפאלן

עכל "ק . תפלות, אלע  פון העכער  ער ַדערגרייכט

צלחה ",ח. רשעים "דרך  פארוואס טעם א אלכסנדר , פון זי"ע יחיאל  רבי הרה "ק געזאגט האט  ווערטער, ַַָָָמורא'דיגע

לו" וטוב  "רשע  מאהל  אפט  זעהען מיר און וועלט , דער אויף  הצלחה  האבן רשעים  ז.)די דעם(ברכות פאר - ַָָָ

פארשידענע ליידט צדיק  דער לו", ורע "צדיק זייט , צווייטער דער פון און וועלט , דער  אויף גוט  עס גייט  ַרשע 

בשמחה ! שטענדיג איז  ער ווייל מצליח, איז  רשע  דער  אז  יחיאל , רבי הרה "ק זאגט  וועלט. דער אויף רח"ל  ַָיסורים 
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,é"ùø èâàæ .ïäåè åö ïìéåôàá øéî èàä øòèùøòáéåà¨©¨

ïåà ,èééøôòâ êéæ áàä êéà ¯ "åá éúçîéùå éúçîù"¨

ïùèðòî òøòãðà èëàîòâ êéìééøô áàä êéàéã èéî) ¨©©

(íéøåëéá ïåô äåöî.

óøàãøòã èàä úåëééù àøàô ñàåå ,ïééèùøàô ïòî ©©¨©©¨

åö ,òøòãðà ïòééøôøòã ïåà ïòééøô êéæ ïåô ïéðò©

ïò÷ éåæà éåå ,øòååù æéà êéåà ?íéøåëéá ïåô äåöî éã©

,èéé÷èñééøã à èéî ïâàæ ,"øîåçî õåø÷" à ,íãå øùá à©©¨©

øòèùøòáéåà øòã ñàåå ñòìà ïäåèòâ èàä øò æà©¨©¨

?"éðúéåö øùà ìëë éúéùò" ,ïäåè åö ïìéåôàá íäéà èàä¨©

ïáàäèøòôèðòøàô èøòåå àéù÷ ïééà æà ,èâàæòâ íé÷éãö ¨¨©©

æéà ñàåå ùèðòî øòã .àéù÷ òèééååö éã èéî¨

æéà øò ,êéìééøô òøòãðà èëàî øò ïåà ,êéìééøô ïééìà©©©

ïâàæ ò÷àè øò ïò÷ ,"íéøçà éúçîéùå ,éúçîù" íéé÷î©¨

èàä øòèùøòáéåà øòã ñàåå ïäåèòâ èàä øò æà©¨¨¨

ìééåå ,ïäåè ïñééäòâïòèùøòáéåà íòðåô ïåöø øòã æéà ñò
æà ïåà ,êéìééøô ïééæ âéãðòèù ïìàæ øòãðé÷ òùéãéà æà©¨©

ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïåô øòöøòä éã èééøôøòã ïòî
.ìîéä ïéà ïáéåà çåø úçð à íøåâ ïòî æéà ,øòãðé÷©

øòãòéïåô øòöøòä éã ïòééøôøòã åö çëá æéà ùèðòî
èìòâ èéî ,ïãéà òøòãðàיïâéèåîøòã êøåã øòãà , ©¨

èâàæ àøîâ éã éåå ,ãééø ÷åæéç èéî íòðòé(:àé÷ úåáåúë) ¨

איינעט. געפרעגט  מלחמה , א פון צייט  אין אמאהל , האט  זי "ע, אברהם " "בית בעל  הרה "ק רבי, סלאנימער ַַָָָדער

געווען  זוכה האסטו אזוי ווי לעכטיגקייט . גרויסע  א מיט  שיינט  ïנים  דיין אז זעה "איך חסידים: זיינע  ַַַָפון

מצות  זיין מקיים געוואלט  שטארק  זייער  האב איך און סוכות, דאך איז "עס געענטפערט, חסיד דער האט ַָָָָדערצו?".

פון  רשעות דאס  און ארימקייט, די צוליב סוכה , איין  קיין פארהאן נישט איז גליל מיין אין אבער כתיקונה , ַַָָָסוכה

איינגעשטעלט, זיך האב איך סוכה . מצות זיין מקיים קענען וועל  איך  וואו זיכן ארומגעגאנגען בין איך ישראל . שונאי ַַָדי

שונאים די פון נאז דער  אונטער ממש אנטלאפן כ 'בין איהםאון ער וואלט געכאïט , איהם וואלט  סאלדאטן די  פון איינע  (אויב ַַַָָָָָ

ח"ו) צוגע'הרג'עט געווען זוכה  כ 'האב און בסוכה", "לישב ברכה די געמאכט סוכה , א געטראפן איך האב סוף , צום .ַַָָָ

סוכה". די אין כזית  א ַעסן

יונגערמאן: דעם  צו  געזאגט  אברהם " "בית דער ַָָהאט

סיבה א גענוג נישט איז  דאס אבער נפש, מסירות מיט טאקע  און סוכה , מצות געווען מקיים האסט דו יא, -ַַָָָ

אזוי... שיינט ïנים דיין ַַָפארוואס

אז דערציילט , יונגערמאן  דער האטהאט  ער אז פרייליך אזוי געווען  ער איז  אהיים, צוריקגעקומען איז  ער ווען ַַַַַָָ

שïרינגען  און טאנצן אהנגעהויבן האט ער  אז צייט, שווערע  אזא אין סוכה פון מצוה די זיין צו  מקיים  געווען ַַַַָָזוכה

געזאגט: אברהם" "בית דער  האט מצוה. די לכבוד שמחה, גרויס ָָמיט 

אזוי  זאל  ïנים דיין אז  געווען זוכה  האסטו מצוה' של  'שמחה די צוליב פארשטענדליך . שוין איז אזוי, אויב -ַַַַָָ

לייכטן!

צדקה "י. "מעיל  ספר תלא)אין האט(סי ' רשע  א מעשה , א געברענגט  ווערט זצ"ל , מוסר " "שבט בעל  הגה"ק ַַָפון

געזעהן  קינדער זיינע  האבן געשטארבן איז  ער  איידער  באשעפער. דעם  קעגן געזינדיגט  שווער יארן זיינע  ַַָָָאלע

מ 'וועט אויב אז געענטפערט, ער  האט געגעסן, נישט  האט  ער פארוואס פראגע זייער אויף  און נישט , עסט ער  ַַַַָָָאז 

עסן. עס ער  וועט איי, אïגעקאכט אן עסן צו געבן ַָָאיהם

און  טיר די ביי  געשטעלט זיך  האט  ער ארימאן, אן געקומען איז  איי, דאס אויפצועסן גרייט  געווען איז  ער  ַַָָָווען

אזוי  מ 'האט ארימאן. דעם פאר  איי דאס אוועקגעבן מ 'זאל אז  געזאגט , קראנקער  דער  האט נדבה . א ַַַַַַַָָָָָָגעבעטן

מקיים האט  ער  וואס צדקה איינציגסטע די געווען איז  דאס געשטארבן. ער  איז שïעטער  טעג דריי און ָָָָגעטוהן,

לעבן. גאנץ  זיין  פון לויף אין ַגעווען
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,"áìç åä÷ùîî øúåé ,åøéáç ìù åéðéù ïéáìîä ìåãâ"
øáç ïééæ ïåô ïééö éã ñééåå èëàî ñàåå ùèðòî øòã¨©

(íéðt ïééæ óéåà ìëééîù à óéåøà èâðòøá øò ,èñééä ñàã)ïéà æéà , ¨©©

ïáòâòâ íäéà èìàåå øò áéåà éåå ,äâøãî òøòñòøâ à©¨

êìéî ïò÷ðéøè åöéöéìî òèåâ êéåà êéæ øò èôéå÷ ,íòã èéî)

(àøåðäå ìåãâä ïéãä íåé íòã øàô ,øùåé. ©

צו אונז  אויף  חיוב  די און רחמים פון חודש א  - אלול ַחודש 
אויסנוצן עס 

ñò"êìîä øòù" øôñ ïéà èééèù(à"ô ,à øòù)éã æà©
èøòåå ñò éåå ïòðòæ ìåìà ùãåç ïåô âòè âéñééøã

äëìäì èðò'÷ñt'òâ(à"ñ ,æè 'éñ î"åç)ïéã úéá ïîæ"
òáúð ï'øàô èáòâ ïéã úéá ñàåå èééö éã ,"íåé íéùìù¨©

âéñééøã æéà ,äîåãëå ,íéãò ïìòèùåö ,ïèééøâåöåö êéæ
éàãååà øò ïò÷ ,âòè âéñééøã éã ïåô óéåì ïéà .âòè©

.åúáåèì ïâàæ úåãò ïòîå÷ ïìàæ ñàåå ïùèðòî ïòðéôòâ¨¨¨

,âòè 30 æéá íéãò èâðòøáòâ èùéð èàä øò áéåà ïåà¨

âéèñðéâ èùéð æéà ñàåå ÷ñt à ñéåøà ïéã úéá èáòâ©©¨

.íäéà øàô©

éåæàâòè 30 éã ïáòâòâ æðåà øòèùøòáéåà øòã èàä ©¨

,èìòåå éã ï'ètùî èééâ øò øòãééà ,ìåìà ùãåç ïåô
ïåøáòé íìåò éàá ìë" ïåà ,"õøà ãéîòé èôùîá êìî"
æðåà èéî èàä øòèùøòáéåà øòã ."ïåøî éðáë åéðôì¨

æðåà èàä øò ñàåå íòã èéî ãñç òñéåøâ à ïäåèòâ©¨¨

ïéãä íåé íåö ïèééøâåöåö êéæ èééö ùãåç ïöðàâ à ïáòâòâ©©

,íéåâ éã ééá éåå èùéð ,íéáåè íéùòî ïåà äáåùú èéî
÷åñô øòã éåå ,èééäðâòìòâ àæà èùéð ïòîå÷àá ééæ ñàåå¨©©©

èâàæ(áë¯èé ,æî÷ íéìäú)åéèôùîå åé÷åç á÷òéì åéøáã ãéâî" ¨

íåòãé ìá íéèôùîå éåâ ìëì ïë äùò àì ,ìàøùéì
"'éåììäיא.

געזאגט: איהם און קינדער , זיינע  פון איינע  צו חלום אין באוויזן זיך ער האט  שïעטער, צייט ַַָָא

האב איך הבא. עולם האבן וועסטו דאן און צדקה, טיילן צו צוגעוואוינען זיך  זאלסט דו זוהן, טייערער מיין -ַָָָ

פאר אוועקגעגעבן האב איך  וואס  איי, איינציגע דאס נאר ארימעלייט, פאר  געלט  געגעבן נישט  לעבן גאנץ  ַַַַָָָָָמיין

אוועקגעשאנקען  האב איך וואס  איי דאס  האט  מעלה , של  דין בית פאר'ן געשטאנען בין איך  ווען ארימאן. ַַַַָָָָָָדעם

עדן! גן אין אריינצוגיין געווען זוכה  האב איך און זינד, מיינע  אלע  איבערגעוואויגן ארימאן, יענעם ַַַַָָפאר

צדקה פון מצוה איין אז מעגליך איז אזוי ווי פרעגן, מענטש דער דאך קען צדקה ": "מעיל  דער דארט  ַַָָָזאגט

אויף תירוץ  דער איז  עדן? גן אין פירן איהם צו עבירות, זיינע אלע מיט  וואגשאל , גאנצן דעם איבערגעוואויגן ַַָָָהאט

ער אז  פארהונגערט, אזוי געווען איז עסן , צו  ע ïעס  אדער נדבה , א געבעטן האט וואס  ארימאן דער ווייל  ַַַַַָָָָדעם,

רח הונגער  פאר  אויסגעגאנגען  כמעט  עראיז  איז איי, דעם אוועקגעשאנקען איהם מ 'האט וואס דעם  דורך "ל. ַַַָָָ

קינדער זיינע  אויב און תורה , הייליגע  די זיין  מקיים ווייטער ער קען אזוי טויט. זיכערן א פון געווארן ַַַָגעראטעוועט 

און  קינדער דורות, זיינע אלע פון און ארימאן דעם פון מצוות אלע  אז  אויס קומט התורה, בדרך גיין ַַַַָוועלן

זעהען  ארימאן. דעם  פאר איי דאס געשאנקען האט  וואס  רשע  דעם פון זכות צום צוגעשטעלט  וועלן ַַָָָָָקינדס-קינדער,

צדקה . מצות  פון חשיבות גרויסע די דא, פון ָמיר

האטיא. שטאט  געוויסע א אין אלול. חודש  וועגן משל  פאלגענדן דעם געזאגט האט זי"ע חיים " "חפץ ַָָָָָדער 

אויך  איז  וואס  איינער איז לייט. שטאט סאך  א אומגעברענגט  ליידער האט וואס  רח"ל, מגיפה א ַַַָָָָָאויסגעבראכן

זאל וואס  ïראפעסאר, גרויסן  א זוכן שטאט פון ארויסגעפארן רח"ל , קראנקהייט די מיט אנגעשטעקט ַַַָָָָָָָָגעווארן

אנטלויפט ער פארוואס געוואונדערט  זיך האט פריינט גוטע זיינע  פון  איינער ווען קראנקהייט . די פון אויסהיילן ַַַָָאיהם

זיין  האט געפאר . א אין איז  לעבן זיין וויבאלד דאקטאר , א זוכן פארט  ער אז  געענטפערט , ער האט  שטאט , ַַַַַָָָָָָפון

די  און בעט , קראנקן אויפ 'ן ליגן שטאט אין מענטשן די פון סאך א אז  דאך זעהסט "דו געזאגט: איהם  ַַַַָָָפריינט 

קראנקער דער האט  ïראפעסאר ?". א זוכן אנדערע ווי מער  לויפן צו  האסטו  וואס  איז  פריער, ווי  אהן גייט  ַַַָָָָָָוועלט 

אויפ'ן  ליגן וואס מענטשן אנדערע  די אויף קוקן  צו איך האב  "וואס געזאגט: און פריינט, זיין אויף  געוואונדערט ַָָָָזיך

ראטעווען!". צו  זיך השתדלות טוהן כל , קודם דארף  איך  וואגשאל , א אויף דאך הענגט  לעבן מיין בעט ? ַַַָָָטויטן

מוסר-רייד  זאגן ישראל גדולי די המעשים . תיקון און תשובה  צו נתעורר  אידן ווערן אלול , חודש  נמשל: ָדער

אויבערשטען. דעם  צו דערנענטערן צו זיך מינוט יעדע  אויסנוצן מען דארף  זמן איצטיגן דעם  אין אז אידן, ַַַפאר

ארום זיך דרייען מענטשן וויפיל  דאך זעה איך טוהן... צו  תשובה איך האב  "וואס  זאגן, און קומען מענטש  א ַַָָָָוועט
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איז שטאט ...". דער איבער געלאסן און צייטרואיג א אין מענטשן, אנדערע  אויף  קוקן צו האסטו וואס  תירוץ , דער  ַַַָָָ

משïט דעם איבערבייגן טוסטו טעג , יעצטיגע  די  אין אויפפיהרונג דיין מיט וואגשאל . אויפ'ן  הענגט  לעבן דיין ָָווען

גוטן. צום 

זאגן חז"ל טז:)די איהם .(מגילה  צו בוקן זיך זאלסטו קעניג, א איז  פוקס  דער ווען ליה ". סגיד בעידניה  "תעלא ַָָ

הערשאפט, באקומען האט וואס איינעם  יעדן צו אונטערטעניגן זיך מ 'דארף אז  נוצן, מענטשן וואס משל  א איז ַַַַַָָָָדאס 

פוקס, א אהנגעכאïט חז "ל  די האבן פארוואס  פארשטיין, מען דארף  דערצו. ראוי שטארק  אזוי נישט איז ער ַַַַַַַָָָָכאטש

באקומען  זאל  מייזל א אדער קאץ  א אויב אפי' איהם ? צו בוקן זיך מען דארף גרויס , איז  ער  ווען אז זאגן ַַַַַַָָָצו 

זיי? צו בוקן  זיך מען דארף  ַשררה,

הלבבות" "חובות ספה"ק  אין שטייט  עס  ווי לויט תירוץ , דער פ"ט )איז  ה ', עבודת אינדזל(שער אן געווען איז עס ַַאז

מענטש א קעניג, אלס געקרוינט מען האט יאר  יעדעס אז איינגעפירט געווען ס'איז  וואו אינדיע, לאנד דעם ַַַַָָאין

וואס די פון איינער מלוכה. דער פון אוועקשיקן איהם  מען פלעגט  יאר פונעם  סוף  ביים און לאנד, אנדער אן ַַַַָָפון

וואוין-ארט, זיין פון אהין אריבערגעברענגט האט ער און נאריש , געווען איז  קעניג, אלס געווארן באשטימט ַַַַַָָָזענען

ובחוסר בעירום  געבליבן ער איז מלוכה, דער פון דערווייטער איהם  מ 'האט  ווען יאר, ענדע גוטס . און האב גאנץ  ַָָָזיין

אלס געווארן באשטימט  איז  ער איידער  געהאט האט  ער וואס  פארמעגן דאס אויך  פארלוירן האט ער  ווייל  ַַַַַָָָָָכל ,

אהין. מיטגעברענגט  עס האט  ער און ַָקעניג,

אז פארשטאנען האט חכם  דער לאנד. פונעם קעניג אלס מענטש קלוגן א געקרוינט  מען האט  ש ïעטער, יאר ַַַַַַַָָָא

וועלכער מיניסטארן, די פון איינעם מיט באפריינדעט דעריבער זיך האט ער  און ארדענונג", אין "נישט דא איז ַָָָָע ïעס 

סוד גרויסן דעם  אנטïלעקט איהם באלוינונג)האט שיינע א פון (פאר  אראïזעצן איהם  מען וועט  ארום, יאר  א אין אז , ַַַַַַַַָָָ

- חכם  א געווען געזאגט  ווי איז וועלכער - קעניג צייטווייליגער דער האט מלוכה ... כסא ארויסשיקן דער אהנגעהויבן ַַָָָ

און  באדינערס  געשיקט  אהין אפילו האט ער  זילבער. און גאלד  בריליאנטן, טייערע  אהיים, זיך צו לאנד, ַַַַַַָָפון

געוואוינט . פריהער האט ער  וואו שטאט  דער אין ïאלאץ  הערליכן א אויפבויען איהם פאר זאלן וואס ַַַַָָָָבוי-מייסטערס,

גאנצן  פון געניסן און פארן אהיים געקענט המלוכה , כסא פון פארטריבן איהם  מ 'האט ווען יאר, ענדע  ער האט ַַַַָָָָאזוי

מלוכה . כסא די  אויף געזעסן איז  ער  וואס צייט  דער פון משך  אין זיך, פאר אנגעגרייט  האט ער  וואס ַָָָָרייכטום 

דער ווי קלוג איז  קעניג דער  ווען דעמאלטס נאר חשיבות א האט מלוכה א אז  פארשטענדליך, איז  דעם ַַַַָָָלויט 

עס ווען אויך איבערבלייבן זאל  עס אז  אוצרות, קעניגליכע  די פון זיך פאר צוצוגרייטן פארשטייט  ער ווייל  ַַַָפוקס,

בוקן  זיך זאלסט דו ליה", סגיד  בעידניה  "תעלא חז"ל , די זאגן  דעם  וועגן קעניגרייך... זיין  צו  סוף  א קומען ַָָוועט

אזוי  ווי ער ווייסט  פארשטאנד קלוגן זיין מיט ווייל  קעניגט , ער  ווען צייט  דער אין פוקס קלוגן דעם  צו  ַַַָנאר

וואוילזיין. אייגענעם זיין פאר קעניגרייך די  ַאויסצונוצן

זיך  פאר צוצוגרייטן שכל  האבן נאר מ'דארף קעניגן". "רייכע  אלע  מיר זענען אלול  חודש אין איז, נמשל  ַַַָָדער

אמן. יאהר, לעכטיג זיס, א אויס  מען ïועל 'ט  אזוי און  טובים, מעשים און תשובה  דורך יאר, גאנצן פאר'ן ַַַַָָ"אוצרות"

פארגליסט זיך האט דארפסמאן נארישער א געזאגט, האט  זי"ע חיים" "חפץ  דער וואס משל  דער  באקאנט  ַַַַַַָָָָָס 'איז

ער האט  באן, מיט'ן פארן צו בילעט א קויפן  צו געלט גענוג געהאט  נישט האט ער וויבאלד באן. מיט 'ן פארן ַַַַַָָָָצו 

סכום . שיינעם א צוזאמענצושטעלן באוויזן האט ער  ביז ïרוטה , א צו  ïרוטה  א ש ïארן ַַַַַָָָאנגעהויבן

האט ער  וואו סטאנציע , באן די צו געלאפן איז  ער און פרי, אויפגעשטאנען  דארפסמאן דער איז טאג, געוויסן ַַַַַָָָָא

קויפן  וויל  ער בילעט פארא וואס געפרעגט  איהם האט ממונה דער ווען באן . די מיט פארן צו  "טיקעט" א ַַַַָָָגעקויפט 

קלאס) (ערשטע קלאס" "ביזנעס א באן דער אויף  דא איז בהמות...).(עס פאר קלאס דריטע  א און "עמך", פאר אïטיילונג אן , ַַַַַַַַַָָ

ער וועט אזוי בילעט, טייערסטן דעם  געקויפט  - בילעטן סארטן עטליכע  דא זענען עס  אז הערנדיג  - ער ַַָָָהאט

קארטע . נארמאלע א ווי טייערער פיל קאסט וואס קלאס, ערשטן מיט 'ן פארן קענען ַַַַָָָָוועט 

אנדערע נעבן באן  דער אויף  אוועקגעזעצט זיך דארפסמאן דער אבער  האט  פארשטאנד , נארישן זיין ַַַַַַַָָָמיט

אויף ארויפגעשמוגעלט זיך האבן זיי נאר באצאלן, געוואלט נישט האבן וואס  גנבים , – חברים זיינע  ַַָָָָָָָדארפסלייט ,

באמערקן... נישט זיי וועט  קיינער  וואו בהמות, די צווישן באן, ַַדער 

אויב זעהן ïאסאזשירן, די קאנטראלירן צו כדי וואגאנען, די איבער ארומגעגאנגען ממונה דער איז  וועג, ַַַַַָָָאינמיטן

די  האבן בהמות, די געפארן זענען עס  וואו וואגאן, דריטן אינעם אנקומענדיג רייזע . די פאר  באצאלט  האבן ַַַָָָָָָזיי
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וואס דארפסמאן דער אויך בענק . די אונטער באהאלטן גוט  זיך ארויפגעכאïט, דארט  זיך האבן וואס  ַַַַַָָָָָדארפסלייט 

פיס ... זיינע ארויסשטרעקנדיג בענק, די אונטער  באהאלטן זיך האט קלאס, ערשטן פאר'ן טיקעט דעם געקויפט  ַַַַַָָהאט

דארט פון איהם  ער  האט  מענטש, א פון  פיס צוויי געזעהן  און וואגאן אין אריינגעקומען איז ממונה  דער ַַַָָָווען 

רייזע ?". די פאר באצאהלט  נישט האסטו פארוואס  גנב! "גנב, אויסגעזידלט : גוט  איהם און ַַַַָָָארויסגעשלע ïט,

און  רייזע, די פאר ותקילין" "טבין באצאלט  האט  ער אז פארענטפערט , זיך דארפסמאן נעבעכדיגער דער ַַַַַָָָָהאט

ממונה דער  האט  ïרייז. טייערן א באצאלט האט ער וועלכן  פאר בילעט, רייזע  דעם ממונה פאר'ן געוויזן האט  ַַַַָָָָער

אנגעשריגן: ָאיהם

בהמות ?!... די  צווישן דא זיצסט  דו  און קלאס, ערשטן מיט 'ן פאהרן צו בארעכטיגט ביזט דו איינער! נאר -ַַַָָ

נארישקייטן, מיט זיך באשעפטיגן מיר  און טעג, געהויבענע אזעלכע  געגעבן אונז האט אויבערשטער דער נמשל : ַַַָדער

צו דערנענטערן צו זיך ïאלאץ, קעניגליכן דעם  קלאס", "ערשטן  אין  אריינצוגיין אנשטאט קלאס", "בהמה ַַַַַאינעם

יאהרן. לאנגע  אויף  איהם צו נאנט  בלייבן און אויבערשטען, ַָָדעם 

"בית יב . דער אז  זי"ע, מלעלוב  אאמו"ר כ"ק פון מאהל  סאך  א געהערט האבן מיר וואס דערציילט שוין האבן ַַַָָָָמיר

אריינגערו אמאהל  האט זי"ע  ספה "קאהרן" אין הגיהנום" "שער לערנען צו באפוילן זיי  און יונגעלייט, צוויי פן ַַַָָ

שïעטער. חדשים דריי  איהם  צו צוריקקומען געהייסן זיי האט  ער און חכמה", וואס "ראשית דער אז באקאנט, איז (עס ַַַָָ

גיהנום...) דער אויס  זעהט עס אזוי ווי  גענוי געשילדערט  ווערט  דארט  ווייל ïחד, גרויסער  א ארום איהם נעמט הגיהנום", "שער  דעם  .לערנט ַַַָ

זיי  האט רבי  דער און ש ïעטער, חדשים דריי אהרן", "בית צום צוריקגעקומען זענען יונגעלייט  צוויי די ָווען

זיך  האט  ער אז  געענטפערט, ïחדן, א געווען איז  וועלכער  איינער, האט  געזעהן, דארט  האבן  זיי וואס ַַָָָָָגעפרעגט 

זיך  צו  קומען נישט ïשוט  קען ער  און געלערנט, דארט  האט  ער וואס  אלעם פון דערשראקן  שטארק גאר  ַַַָָָָָטאקע 

א  האבן מיר געפערליך .... אזוי  נישט איז  "עס זאגנדיג, בארואיגט, איהם  אהרן " "בית דער האט  ïחד. גרויס  ַַַָָָפון

רחמנות ". מיט אונז  מיט זיך פיהרט  ער וואס הימל , אין טאטן  ַַָדערבארימדיגן

האט ער  וואס  אהרן", "בית פונעם פראגע  די  אויף  און יונגערמאן, צווייטער  דער אריינגעקומען איז ַַַָָָדערנאך

טאן געלאסענעם א מיט  געענטפערט ער האט  הגיהנום ", "שער אין זיךגעלערנט  פארלאזט  ער אז קענטיג, געווען איז (עס  ַַַַָָָ

אפחד...") ולא אבטח ישועתי א-ל  "הנה  זאגן, מיר וואס ווערטער  די  געזאגט:אויף  איהם אהרן" "בית דער האט  . ָָָָ

פיל נאך איז עס משל ... א נאר איז חכמה', 'ראשית  אין דארט געלערנט האסט דו וואס  אלעס ניין. ניין, -ַַָָָָָ

וואס מענטש דעם פאר ח"ו עונש  גרעסערער א סאך  א אנגעגרייט איז  הימל , אין  דארט ... שטייט  עס ווי ַַַַַָָָשארפער 

באשעפער . דעם קעגן ַווידערש ïעניגט 

יונגעלייט, צוויי די מיט רעדט  אהרן" "בית דער ווי געהערט  האט וועלכער  יונגערמאן, דריטער  א האט ַַָָש ïעטער,

געענטפערט: אהרן" "בית דער האט  אמת . דער טאקע איז עס וואס  רבי'ן דעם ַָָגעפרעגט 

דער חיים . אלקים  דברי ואלו, אלו 'יש- מקיים איז ער און חכמה', 'ראשית פון ווערטער  די ערנסט  נעמט ָוואס 

אופן, לייכטזיניגן א אויף אן עס  נעמט וואס מענטש  דער למעלה '... דין 'אין מקוים  איהם  ביי ווערט למטה ', ַָָדין

רח "ל . באשטראפט  הארב  ַַָווערט
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געראטעוועט ווערט טעג, די פון התעוררות די ערנסט אן  נעמט  עס ווער אלול . חודש  בנוגע  איז זעלבע  ַָָדאס 

כתיבה א צו  זוכה איז  ער און וברחמים , בחסד  איהם מיט זיך מען פיהרט  הימל  אין און רח"ל , דין הארבן  ַַפון

טובה . וחתימה 

הדין, יום  פאר'ן געציטערט  שטארק  האבן וואס  אלע  די צו זי"ע, סלאנימער מאטיל  רבי הרה "ק זאגן פלעגט  ַַַַָָָָָאזוי

וועט ער אז בטחון האבן מ 'דארף  און הוא, ברוך  הרחמים אב דער נאר גזלנים ... חברה א נישט זיצן הימל "אין ַַַַָָאז 

משïט". ביים  ראטעווען ַאונז 

איש" "מעשה  ספר אין שטייט  קסג)עס ע' אימת (ח"ד, צוליב טרויעריג זייער געווען איז  בחור געוויסער א ַַאז 

ווייסט ער אויב געפרעגט  איהם האט ער און בארואיגן, געוואלט  איהם האט זי"ע איש " "חזון בעל  גאון דער ַָָָהדין .

איינגעפאלן, איהם איז  עס וואס  תירוץ  א געזאגט  בחור דער  האט שבת . "תשליך" נישט מ 'זאגט פארוואס  טעם  ַַַַָָָָָא

געזאגט: איהם האט  איש" "חזון דער  ָָָאבער 

אזוי  אקסל ... דיינע אויף  לאסט  שווערע  א ווי עבירות, דיינע  שïירסט דו ווייל  'תשליך', זאגן  נישט  טארסט דו -ַַַַָָ

משא... שווערע  אזא טראגנדיג שבת, אין הוצאה" "מלאכת אויף  עובר ביזטו תשליך, זאגן ארויס גייסט  דו ווען ַַַַָָאז 

אז פארשטאנען, דעם פון האט ער  ווייל  בחור, דעם בארואיגט  האבן איש " "חזון פונעם  ווערטער דאזיגע ַַַַָָָדי

מ 'טאר אבער  הדין, יום  פאר 'ן ציטערן מען דארף אוודאי הדין. יום  פאר'ן ïחד מיט'ן איינקלאנג אין  נישט איז  ַַַַַָָעצבות

עצבות. אין חלילה  אריינפאלן ַַנישט

רבי  הרה "ק ווי ארויס, כסדר  מיר  קוקן דעם אויף  און קינדער, אידישע  פאר  נסים  דאך ווייזט  אויבערשטער  ַַָדער

זאגט זי"ע  קאריצער תנג)ïנחס 'ל ע' סליחות, השלם, פנחס" דעם("אמרי זאגן מיר  וואס מנוחה", "במוצאי ïזמון דער אז ַָָָָ

אות, אנדערן אן מיט  אן זיך פאנגט חרוז , יעדער  אל "ף -בי "ת. אותיות די אויף  געבויט איז  סליחות, טאג  ַַַָָערשטן

אנדערן צום איינער  נאנט  זענען סמ "ך, און נו"ן אותיות די שטיקל)אויסער  איין סגבם"(אין די (שגבם)"נא איז  דאס . ַָָ

אויבערשטען. דעם פון ניסים  אויף ארויף קוקן מיר אז  זיין צו  מרמז  "נס ", ַַאותיות

ימיםיג. די פון תנועה  סïעציעלע א זיך פאר אונטערזינגען אלול , חודש גאנץ  פלעגט זי"ע מבעלז  מהר "א ַַַהרה"ק 

ïייטן פונעם ווערטער  די אויף  דר"ה )נוראים, ב' ליום "זכרונות", פון יוצר , אירא (אנהויב עת, בכל  אדאג במעשי, "אפחד , ָ

תשובה מ 'דארף  אז  ïסק'ענט רמב"ם  דער תנועה : זעלבע  די  מיט צוגעלייגט האט ער  און לזכרון", בבואי  דין ַַָביום

תכלית... דער זיין וועט וואס  סוף , דער זיין וועט וואס דערויף . נישט  זיך קריגט ראב"ד דער און ָָטוהן,

זאלן  וואס  הדין, יום  פאר'ן געציטערט  אזוי האט געווען, איז  זי"ע  רב בעלזער דער  ווי וטהור קדוש  אזא ַַַַָָָאויב

זאגן... ָמיר

גייענדיג  וועג . ווייטן א אלול , חודש  אין געפארן זי"ע, אמת" "אמרי בעל  הרה "ק רבי, גערער דער  איז  ַַָָאמאהל 

געזאגט: אמת" "אמרי דער האט צווייטע, די  און באן איין ַָָצווישן

ז"ל  טאטן ביים זי"ע)- אמת" "שפת בעל 'יעך'(הרה "ק אבער אלול, חודש אין געציטערט  הויז פון ווענט די ,(איך)האבן ַָָ

'...ïארא באן א ארויף, באן באן)'א צווייטע די אויף ארויף  גיי איך און באן , איין פון ïארא גיי .(איך ַַַַַַַַַַָָ

דעם  אויף  געזאגט זי"ע, מנחם" "פני בעל  רבי, גערער דער  זוהן, זיין מנחם",האט תשנ"ד)("פני ראה , באמת,פ' אז ַָָ

אויבן  די געזאגט האט ער נאר אלול , חודש  אין ïחד דעם געש ïירט אמת", "אמרי דעם  טאטן, ביים  אויך מען ַָָָָהאט

עניוות. גרויסע  זיין מחמת ווערטער דערמאנטע 

פון  בער" "גרויסן אזא מאכט ער פארוואס  זצ"ל , סאלאנטער  ישראל  רבי גאון דעם געפרעגט אמאהל ַַַַַַַָָָמ 'האט

און  בער...". א ווי  מער פיהל  נאר בער, א נישט  ס'איז  גערעכט... זענט "איר  געענטפערט: ער האט אלול . ַַָָחודש

איהם האט ער בער. א פון געהאט מורא נישט  האט ע "ה המלך דוד צוגעלייגט : האט  סאלאנטער  ישראל  ַַַַָָָרבי

זאגט ïסוק  דער ווי הענט , זיינע  מיט לו)צעריסן  יז, האט(ש "א קנעכט , דיין עבדך". הכה הדוב , גם הארי, את "גם  ָָ

געזאגט  ער האט  פונדעסטוועגן, אבער  בער , דעם און לייב, דעם קכ)געשלאגן קיט , בשרי,(תהלים מפחדך "סמר  ָָָָ

משïט . דיין פאר  מורא האב איך און ïחד, דיין פון ציטערט קערïער מיין יראתי". ַָומשפטיך



תבא כי  - קוואל פרשה דער é

øøåòî ïééìà èùéð êéæ æéà ùèðòî øòã áéåà(äáåùú åö), ©

èøòä øò ñàåå ãééø¯øñåî éã ïôìòä ïìòåå ñàååיד? ¨¨

øéîéáøò" øòã èáééøù ñò ñàåå ïò÷ðòãòâ ïôøàã©¨

"ìçð(äáåù úáùì 'ã ùåøã)èøòäòâ èàä øò æà©¨

פון  נוראים. ימים די פאר ïחד דעם  און בער, פארצוקנדן א פון ïחד דעם  צווישן חילוק  א דא אבער איז ַַַַָָעס

ה', ïחד  דעם פון אבער איהם. פון דערווייטערן זיך  קען ער  ווי  ווייט  אזוי אנטלויפן, מענטש  דער קען בער , ַַַָא

אויבערשטען, דעם  "צו" לויפן מיר נאר  אויבערשטען, דעם "פון" נישט  זיך דערווייטערן מיר נישט. מיר ַָאנטלויפן

שרייבט  ז "ל  רמב"ם דער  "העובר ")ווי ד"ה  פ"ד, ר"ה  המשניות", "עבודה("פירוש פון טעג  זענען אלול  חודש פון טעג די אז  ,ַ

צו אריינלויפונג אן אליו", ומנוס  "ומברח אויס : פיהרט ער און באשעפער", פאר'ן מורא, און ïחד און הכנעה  ַַַַאון

אויבערשטען)איהם דעם צארן,(צו דיין פון צודעקן זיך וועל איך בצלך", מחמתך "אתכסה סליחות, אין זאגן מיר ווי ,ָָ

שאטן. דיין ָאין

איינמאהליד. א.ד.ג. ליים , ציגל , ווי  הייזער, בויען צו  זאכן פארשידענע מ 'פארקויפט  וואו  געשעפט  א משל, דרך  ַַַַָעל

ער וואס  זאך ערשטע  די מעדיצינען . פון סוחר  א ווערן צו  באשלאסן געשעפט פונעם  אייגנטימער דער ַַַָָָהאט

קויפן  מען קען דא אז  מעלדעט  און בנין פונעם פארנט אין הענגט  וואס  שילד דעם אראïנעמען איז  טוהן, ַַַָָָָדארף 

אז וויסן לאזט  וואס שילד, נייעם  א אויפהענגען און מ'פארקויפטבוי-ארטיקלען, וואו  "קליניק", מעדיצינישער א איז דא ַַַַַָָָ

ער דארף באשעפער , צום  טוהן  תשובה  וויל  מענטש דער  ווען נמשל: דער היילן. דא זיך מ'קען  און ַַַָמעדיקאמענטן

גיין  צו  ארט , פריערדיגן זיין פון "אוועקרוקן" זיך און מהות, זיין טוישן דארף  ער הייסט , דאס "שילד". דעם ַַָָטוישן 

וועג. גלייכן אויפ'ן אן, יעצט ָפון

קיין  פארן צו  ציהל מיט'ן באן, א אויף  ארויפגעשטיגן האט  מענטש  א משל, א ספרים אין געברענגט  ווערט ַַַַַָָאויך 

האט וועג אינמיטן ריכטונג. פארקערטער  דער אין פארט וואס  באן די אויף ארויף  ער איז בטעות, אבער  ַַַַָָָָווארשע,

ער אז  געענטפערט האט ער און פארט, ער וואו געפרעגט  איהם האט  וועלכער פריינט, גוטן א זיינס  באגעגנט ַַַָָָער

דער האט ריכטונג...". פארקערטער דער אין דאך פארסט  "דו געזאגט: איהם פריינט  זיין האט ווארשע . קיין ַַָָָָָָפארט 

האט ער ווארשע ... קיין ער פארט יעצט אז מיינענדיג ווארשע , פון ריכטונג דער אין ïנים , זיין אויסגעדרייט  ַַַָָ"חכם "

קיין  פארט  וואס  באן, אנדערע  אן אויף  ארויפשטייגן און באן, די פון אראïגיין  דארף ער אז  פארשטאנען ַַַַַַַַַַָָָנישט

ַווארשע .

ווארשע ... אין אנקומען נישט  קיינמאהל  ער וועט אזוי, ווייל  שוטה , א איז  איינער אזא אז  פארשטענדליך, דאך ַַַַַַַָָָאיז 

בלייבט ער אויב ציהל, זיין דערגרייכן נישט  קיינמאהל  קען טוהן, תשובה  וויל  וואס  מענטש  דער  איז , נמשל  ָָדער

וועג, אלטן דעם פארלאזן דארף ער נאר תאוות, נארישע זיינע נאך לויפט  און "בלאטע ", די  אין ארט , זעלבן ַַַַָָָָָאויפ'ן

הישר . דרך אויפ 'ן גיין צו פונדאסניי, אנפאנגען ַָָאון

נאכגעזאגט האט זצ"ל  לאïיאן אלי' רבי ויוה "כ)הגה "צ ר"ה  פיוטים שמואל", "חג  בס' אויף(מובא מדרש , פון נאמען אין ַַָָָָ

ïסוק ח)דעם קמב , א (תהלים הענט ביידע אין האלט  וואס  מענטש א צו משל  א ס 'איז נפשי". ממסגר ַַַַָ"הוציאה

א  אז  דאך זאגן מענטשן נישט. פליהט פויגל  דער פארוואס  זיך וואונדערט  ער  און גוטפויגל , זייער קען פויגל  ַַַָָָ

דיינע עפן איינער! "נאר  געזאגט , איהם האט  וואס  מענטש , קלוגער א געווען דארט  איז לופט... דער אין  ַַָָָָפליהען

פליהען...". קענען וועט  פויגל  דער  אז זעהן וועסטו ַהענט ,

זיינע צו זיך האלט ער  ווייל  ה ', עבודת אין שטייגן פון צוריק אליין זיך האלט ער מענטש , מיט'ן איז  זעלבע ַַַָדאס 

נאר דארף  ער "פליהען"... נישט  קען ער  פארוואס  טענות נאך האט  ער  און געוואוינהייטן, און תאוות ַַַָָָָנארישע 

העכער . און העכער פליהען קענען ער  וועט דאן געוואוינהייטן, זיינע פון  באפרייען זיך און הענט", די ַַ"עפענען

זאגט  ïסוק  דער  ווייל  געוואוינהייטן, מיינע טוישן צו בכח נישט  בין איך זאגן, נישט זאל מענטש  קג ,דער  (תהלים  ָָָ

עבירות,יב) די אונז  פון דערווייטערט האט אויבערשטער דער פשעינו". את ממנו  הרחיק  ממערב , מזרח ָ"כרחוק 

נאר ער דארף מערב, צו מזרח פון זיך ווענדעט מענטש דער ווען מערב -זייט. פון ווייט  איז  מזרח -זייט ווי ַַָאזוי

- ממערב" מזרח  "כרחוק  ïסוק: דער זאגט  דעם אויף מזרח-זייט . ביי שוין שטייט ער און ïנים , זיין ָאויסדרייען

שוין  מ 'שטייט  און ïנים, דאס אויסדרייען ווי מער נישט  מען דארף  זייט , מערב צו זייט מזרח פון ווי אזוי ïַַָונקט 

שוין  מ 'גייט און עבירות, די פון "אוועקדרייען" נאר זיך מ 'דארף ïשעינו", את ממנו  "הרחיק אזוי זייט, מזרח ַַַָביי

וועג. גוט אויפ 'ן
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÷åñt íòã óéåà æîø à ïâàæëàð(é ,âî úéùàøá)àìåì éë" ¨¨©

èåè ãéà à ïòåå ."íéîòô äæ åðáù äúò éë ,åðäîäîúä©

äáåùú èùéð èåè øò ïåà ,øäàé ï'ëøåã å"ç äøéáò ïà©¨

øòáà ,äøéáò íöò éã øàð øò èàä ,äøéáò éã óéåà¨¨¨

êàð èøòåå ,óéåøòã äáåùú èùéð èåè øò ñàåå ñàã¨¨¨

ïåô âòè éã ïéà øòáà .ãðéæ à øàô èðëòøòâ èùéð©©¨

æéà ñò áéåà ,"ïåöø éîé" ïòðòæ ñàåå ,ìåìà ùãåç¨

èùéð èàä ùèðòî øòã ïåà ùãåç øòã ïòâðàâòâëøåã©¨

ìäàî ééååö ïäåè øò óøàã ,ïâòåå òðééæ ïèëàøøàô©¨©¨

íöò éã (à :úåøéáò ééååö ïéåù èàä øò ìééåå ,äáåùú¨

èàä øò ñàåå ñàã (á .ïäåèòâ èàä øò ñàåå äøéáò¨¨¨¨¨

êàð éåå èðëòøòâ èøòåå ,óéåøòã ïäåèòâ äáåùú èùéð¨

.äøéáò ïà©

óéåà."åðäîäîúä àìåì éë" :÷åñt øòã èâàæ íòã¨

êéæ ïáàä øéî áéåà .ì"åìà úåéúåà "àìåì"¨

äúò éë" ,ìåìà ùãåç ïéà ïäåè åö äáåùú èîéåæøàô©
äáåùú èìtàã íòã óéåà øéî ïôøàã ,"íéîòô äæ åðáù©¨

øàô ,ñðèééååö ïåà ,äøéáò íöò éã øàô ,ñðèùøò :ïäåè©©

.ïäåèòâ äáåùú èùéð ïáàä øéî ñàåå íòã¨¨

ñò"úåôé íéðô" ÷"äôñ ïéà èééèù(éøçà 'ô)éã óéåà
ì"æç éã ïåô øòèøòåå(.çé ä"ø)÷åñt ï'ôéåàäéòùé)

(å ,äðæà ,"áåø÷ åúåéäá åäåàø÷ ,åàöîäá 'ä åùøã"©

éã óéåà óéåøà ïòééâ "åàöîäá 'ä åùøã" øòèøòåå éã©

éã æà ,"úåôé íéðô" øòã èâàæ .äáåùú éîé úøùò¨©

æîøî ïòðòæ ,"áåø÷ åúåéäá åäåàø÷" ,÷åñt ïåô "àôéñ"
éã èéî ïèøàåå èùéð ïìàæ øéî æà ,ìåìà ùãåç óéåà©¨©

ïäåè äáåùú ïéåù ìàæ'î øàð ,äðùä ùàø æéá äáåùú¨¨

ïâàæ ì"æç éã éåå ,ìåìà ùãåç ùàø ¯ "áåø÷ åúåéäá"¨

(ìåìà ç"ø úðååë ,é"øàä øåãéñ 'éò)ïøòåå ìåìà ùãåç ùàø æà©
ïîæ" øòã æéà ñò ïåà ,íéîçø ïåô ïøòéåè éã èðòôòòâ

äðùä ùàø øàô "ïéã úéáטו. ©

éåæà"äáåùúä øåáéç" ïééæ ïéà "éøéàî" øòã èáééøù ©

(à"ô ,'á øîàî),÷åñt ïèðàîøòã øòäéøô íòã óéåà
ì"æç éã ."áåø÷ åúåéäá åäåàø÷ ,åàöîäá 'ä åùøã"

זי"ע , קאברינער פאר'ן הארצן פון אïגערעדט  זיך האט חסידים די פון איינער אז נאכגעזאגט, שוין האבן ַַַָָָָָָמיר

געזאגט: איהם קאברינער דער  האט גרויס"... איז  בלאטע  די ָָָָ"רבי,

דו דיר. מיט איז זעלבע דאס  טרוקן. עס  ווערט  דערצו, וואסער צו נישט  מ 'גיסט  אויב בלאטע, גרעסטע די -ַָָ

טרוקן... ווערן 'בלאטע ' גאנצע די וועט אזוי און וועגן, דיינע פארלאזן  ַַַַָָדארפסט 

און  ריכטונג, פארקערטער דער  אין פארט  וואס  "באן" די אויף  פארבלייבן נישט  טאר מענטש  דער  איז , כלל  ַַַָָָדער

און  זאכן, אומגעוואונשענע מיט  פארבינדונג  יעדע  אïלאזן ער  דארף  אלעם, פאר פריער נפשי". עלי "שלום ַַַַַָָָזאגן

תכלית. צום  אנקומען ïנים , מיט'ן "דריי" איין מיט  קענען, ער וועט ַָאזוי

אברהם"טו. "בית דער  זאגט  "דתאזוי ד "ה  נצבים, זאגןשרי")(פ' מיר וואס  ווערטער די שב "ק)אויף  ליל  רעוא (זמירות "יהא ַָָָ

ודובשין" במתיקין לשמיה  דיתענג עמיה , על  דתשרי ווילן קמיה  דער  זיין זאל  עס איז, ווערטער די פון כוונה ïשוט'ע די ָָ(וואס

שב "ק) אין מאכלים  זיסע מיט אויבערשטען דעם  פאר מענג זיך איז וואס  אידן, די  פאלק זיין אויף  רוהען זאל ער אז אויבערשטען, דעם טייטשטפון . ַַָָָ

נאך  דתשרי", "קמיה  באשעפער, דעם פון ווילן דער זיין זאל  עס  רעוא", "יהא מליצה , בדרך אברהם" "בית ַָָדער

דאן  טובים . מעשים און תשובה צו  ווערן נתעורר  אידן זאלן - עמיה " "על  "תשרי". חודש  אן קומט עס ַָָאיידער

וועט ער  און ה', עבודת אין זיסקייט א ש ïירן וועט מענטש דער  - ודובשין" במתיקין לשמיה "דיתענג זיין ַוועט

אמן. ומזוני, חיי בני טובות, הש ïעות אלע צו  זיין ַזוכה

"ה' ïסוק  דעם אויף געזאגט  האט  בעלזא, פון זי"ע  שלום  שר הייליגער דער  וואס נאכגעזאגט שוין האבן ָָָָָָמיר

האבן  זיי זוהן. זיין מיט  "מלמד" אלס געלערנט האט  מענטש  א משל , דרך על  קראנו", ביום יעננו המלך ַַָָהושיעה 

האט זוהן, זיין מיט געלערנט האט ער  וואס  שעה'ן די פון לויף  אין גמרא. און משניות, חומש , געלערנט ַָָָצוזאמען

נישט האט  זוהן דער אויב תלמידים . זיינע מיט  מלמד יעדער זיך פירט עס  ווי זוהן מיט 'ן געפירט זיך  טאטע ַָדער

חשק . און התמדה מער מיט לערנען זאל  ער אז  געשלאגן איהם  ער האט לערנען, בשעת'ן ַַָָָמיטגעהאלטן

ווי  ליבשאפט , מיט קינד זיין מיט אויפגעפירט  זיך טאטע  דער  האט אינדערהיים, געווען זענען זיי ווען ַַַָביינאכט ,

קינדער  זיינע מיט טאטע בנים")א על אב טעג,("כרחם עטליכע נאך טאג -טעגליך . איבערגע'חזר 'ט אזוי זיך  האט דאס . ַַַָָָָ

טאטן  זיין געבעטן - אינדערהיים געווען זענען זיי ווען - אמאהל  קינד דאס דוהאט  דיך, בעהט  איך "טאטע , : ַַַָָָ
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ïãòé øàô éåàø æéà ñò æà ïâàæ åö èðééî ñàã æà ,ïâàæ¨©¨¨©©

ììtúî ,äðùä ùàø øàô ïééæ åö ìãúùî êéæ ùèðòî©

ìàæ øò éãë ,âéøòäòâ éåå ïòèùøòáéåà íòã åö ïééæ åö¨

.õøàä ïééø à èéî äðùä ùàø ïéà ïòîå÷ðééøà©©©

éãïò÷ ,ìåìà ùãåç ïåô âòè òâéèöòé éã ïåô èéé÷ñéåøâ
"êìîä øòù" øôñ ïåô øòèøòåå éã ïåô ïäòæ ïòî

(ä"ô ,'à øòù)ìåìà ùãåç áééäðà ïåô âòè 40 éã æà©¨

úøéöé" ïåô äðéçá øòã ïéà ïòðòæ ,øåtéë íåé êàð æéá¨

ùèðòî øòã ïåà ,è"ìòáä øàé ïâéãðòîå÷ ï'øàô "ãìåä©¨

ñòìà æà ,ïòèùøòáéåà íòã ééá ïèòá ñèìàîòã ïò÷¨©©

.íéîçø åö ïéã ïåô ïøòåå èøò÷òâøòáéà ìàæ¨

íé÷éãöèâàæòâ ïáàä("ïåëéå" ä"ã ,ä"øì ,"íçðî úéøàù" 'éò) ¨¨

íéîé éã ïéà ïâàæ øéî ñàåå øòèøòåå éã óéåà¨¨

íéàøåð("ó÷åú äðúðå" ,óñåî úìôú),êàñë ãñçá ïåëéå"
úåãî éã óéåà èâàæ ì"æéøà øòã ."úîàá åéìò áùúå¨

óéåà æîøî æéà "ãñç áø" æà ,"úîàå" ïåà "ãñç áøå"©

ïâàæ ñàã .éøùú ùãåç æéà "úîà" ïåà ,ìåìà ùãåç¨¨

èééøâ ñàåå ùèðòî øòã ,"êàñë ãñçá ïåëéå" ,øéî¨

âéøòäòâ éåå åö êéæ("ïåëéå")ñò ïòåå ,ìåìà ùãåç ïéà
áùúå" äëåæ æéà ,"ãñç áøå" ïåô äãî éã èùøòä

äðùä ùàø ïéà æà ,"úîàá åéìòäãî éã æéà ñò ïòåå) ©

("úîàå" ïåôïöéæ ,ìåëéáë øòèùøòáéåà øòã èáééìá ,
.ãñç ïåô ìäåèù éã óéåà

øòãïåô âòè éã ñéåà èöåð ,ìëù èàä ñàåå ùèðòî¨¨

ïèåâ íåö ìåìà ùãåçטזñìà ñò âéãðèëàøèàá ,©©©

æðåà èàä øòèùøòáéåà øòã ñàåå äðúî òèåâ à©¨¨

ïòðò÷ ,ùãåç íòã ïéà ïìàæ øéî æà ,ïò÷ðàùòâ¨©¨

שלאגן..." פיל  אזוי נישט  מיך זאל  ער מלמד, מיין מיט רעדן  רב זאלסט בעלזער ביים  ïאסירט האט  מעשה די אז (מ'זאגט, ַַַָָָָָ

טאטן) זיין מיט .אליין, ַַ

חסדים, פון התגלות א מיט אונז מיט זיך פירט  אויבערשטער  דער  ווען והרצון, הרחמים ימי  יעצטיגע  די ַאין

בעטן  ב"ה, הוי' שם  אין מרומז  איז  וואס  רחמים , אפענע  פון הנהגה  א פון צייט  דער  אין - "ה '" איהם, מיר ָָבעטן 

די  אין אז קעניג, מיט'ן  - "המלך" רעדן וועסט  דו  וואס  דעם  דורך העלפן אונז  זאלסט דו - "הושיעה" דיך, ַָָמיר

זיין  זוכה  אויך מיר זאלן דין , כסא ביים זיצט  אויבערשטער  דער המש ïט ", "המלך זיין וועט עס ווען נוראים , ָימים

קינדער, זיינע מיט זיך פירט  טאטע  א ווי אזוי אונז מיט  פירן זיך זאל אויבערשטער דער  אז - קראינו " ביום ַַַַָ"יעננו 

בנים". על אב  "כרחם בקשות, און תפלות אונזערע אלע  ענטפערן ַאון

דערטז. איז  עס אז  וויסן, מען דארף  פונדעסטוועגן יאר, פונעם "סוף " דער ווי אויס  זעהט אלול  חודש ַַָָכאטש

,ïקא זיין אין זיך  ווענדט מענטש  א פון קערïער דער  ווי ïונקט און הבעל "ט , יאר  קומענדיגן פונעם ַָָָ"אנהייב"

אויסנוצן  זיי דארף מען נאר אלול , חודש  פון טעג יעצטיגע די אין יאר קומענדיגע גאנצע דאס זיך ווענדעט  ַַַָָָאזוי

געהעריג. ווי 

אבות" "תורת ספר  אין געברענגט ווערט  א (אלול)עס איז  עס  געזאגט , האט  זי"ע מושער  יחיאל  רבי הרה "ק ַַָָאז 

ע "כ . יאר", אנהייב דער איז "אלול  זי"ע, לעכעוויטשער  הייליגן פון ïסוקה" ָָ"הלכה

גדולי  די ביי געדרייט סאך א זיך ער האט  בחור אלס  אז  בערגער, יודל  ר' הרה "ח דערציילט  אונז  האט ַַַַָָעס

קיין  געלערנט, האט ער וואו נתני ' אין ישיבה  דער פון  געפארן ער איז  אמאהל  קרייזן. און שיכטן אלע  פון ַַָָָישראל 

האט נאכטס , צו  פרייטאג זצ"ל. כהנמאן שלמה יוסף  רבי הגאון רב, ïאניעוועזשער ביים שבת אויף  זיין צו ברק , ַַָָָבני

רב . דעם  נאכגעקוקט ער האט  דאווענען נאכ 'ן און ישיבה , ïאניעוועזשער דער אין געדאוונט  ַַָָָָער

האבן  תלמידים  לעצטע די און שבת, סעודת צו  אהיים גייענדיג ישיבה  די פארלאזט  האט  רב  דער ווי דעם ַַָָָָנאך

הויז אין טיר די אויף  אנגעקלאïט  בערגער, יודל  בחור דער  האט  ישיבה, די פארלאזט  רבשוין ïאניעוועזשער  פון ַַָָָָ

יודל ר' האט איז . בקשה זיין  וואס  געפרעגט, איהם  רעביצין די האט  טיר, די ביי  בחור חסיד'ישן א זעהענדיג ַָָָזצ"ל .

ביים דא, עסן קען ער אויב וויסן דעריבער וויל  ער און סעודה , די עסן צו  וואו  נישט  האט  ער אז  ַָָגעענטפערט,

היינט האבן "מיר רב, צום אויסגערופן האט  זי און אריין", קום "אוודאי, געזאגט, רעביצין די האט שטוב... אין ַָָָָרב

סעודה ...". די צו גאסט עסן א צו ישיבה, אין אïגעשיקט  נישט איהם האט  רעביצין די אז "נס" א ïאסירט האט עס אז צו , לייגט יודל (ר' ַַַַַַָָָ

לאיבוד...") געגאנגען "ïלאן" גאנצער זיין וואלט דאן  ווייל ישיבה , די פון בחורים  די  .מיט ַַַַָ

רב'ס ïאניעוועזשער ביים עסן צו געווען זוכה  נאכטס צו פרייטאג יענעם האט בערגער  יודל  בחור דער ַַָָָָאלזא,

איהם: מיט  ïאסירט האט  וואס ïאסירונג, מורא'דיגע  א דערציילט  איהם רב דער האט סעודה, די ביי און ַַַָָָטיש,
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זעלבסט -פארשטענדליך  - ער האט ברק , בני אין  ישיבה  די בויען צו באשלאסן האט  ז"ל , רב  ïאניעוועזשער דער ער, ַַָָָָווען

קיין  געפארן איז  ער יארן. יענע אין סומע ריזיגע  א - דאלארן טויזנטער צענדליגער  פילע  אין גענויטיגט  זיך -ַַָָָ

ער האט אמעריקע, אין אנקומען נאכ'ן טעג עטליכע  יאר. האלב א דארט אויפצוהאלטן זיך ïלאן א מיט  ַַַַַַַָָָָָאמעריקע 

דער איז  ל "ע , פארשטארקט נאר זיך האבן יסורים  די ווען און פוס, זיין אין ווייטאגן גרויסע  שïירן ַַָָָָאנגעהויבן

אנדערע האבן דערנאך  און אונטערזוכט , איהם  האט  וועלכער דאקטאר גרויסן א צו געגאנגען  רב ïַַַָָָָָָאניעוועזשער

פון  ליידט רב ïאניעוועזשער  דער אז  געוויזן, האבן טעסטן אלע און אונטערזוכונגען, נאך  דורכגעפירט ַַָָָדאקטוירים

פארגליווערונג א צו געפירט אפילו  שוין האט עס  און קערïער, זיין אין רח"ל  קראנקהייט  צוקער  הויכע ("נמק")א ַַַַַָ

רח "ל . פיס  זיינע  אראïנעמען מוזן מ'וועט  אז  געזאגט דעריבער האט פראפעסאר  הויפט דער  ל "ע . פיס  זיינע  ַָאין

וואס ישיבה  ראשי די צו און דאקטוירים די צו  געזאגט  ער האט  מצב, זיין איבער געהערט  האט  רב דער  ָָָָָווען

מעדיצינישע שום קיין אויף איינגיין נישט  ער וועט זייט, זיין פון אז דאקטאר, ביים  איהם מיט געפונען זיך  ַָָָהאבן

דעם . וועגן זי"ע  איש" "חזון בעל גאון  פונעם  תורה" "דעת דעם  פריהער  הערן נישט וועט  ער ביז ַַבאהאנדלונגען,

דאקטאר, א ער איז דען צו איש "? "חזון דער דאס  איז  ווער געפרעגט, האט דאקטוירים  די פון איינער ַָָָָָווען

ארץ אין וואוינט וועלכער רב גרויסער א איז  דאס  אז  געענטפערט, ישיבה ראשי  די האבן ïראפעסאר?... א ַַַָָָָָאדער

ïאציענט  דער און ז"ל)ישראל , רב ïאניעוועזשער זיך (דער האבן דאקטוירים די מיינונג... זיין  אויף נאר זיך פארלאזט ַַָָָָָ

געפאר א הערשט  עס און ל "ע  געזונט  נישט  אזוי איז  וואס  איד א דא זיצט  אט דערויף, געוואונדערט  ַַַַַָָָשטארק

דעם פון ישראל , ארץ פון תשובה  א הערן נישט  וועט  ער ביז  אïערירן לאזן נישט  זיך וויל  ער  און לעבן , זיין ַָָאויף

זיין  נישט  חלילה וועט  אïערירן, זאפארט נישט  מ 'וועט אויב אז  געזאגט, האבן  דאקטוירים  די אלזא, איש"... ַַָָָָָָָ"חזון

אïערירן... צו אויפ'ן וועמען לאנד, אנדערע אן  אין איינעם מיט פארבונדן געקענט  זיך  מ'האט ביז צייט  געדויערט האט  צייטן, יענע (אין  ַַַַָָָ

.טעלעפאן) ָ

גדול פונעם תורה דעת  דעם קודם הערן צו אן אïעראציע, אן פון הערן געוואלט נישט אבער האט  רב ַַָָָָָדער

באשאנקען  געווען איז  ער  וועלכער מיט  דקדושה", "עקשנות זיין מיט וויסן געלאזט  האט  ער איש ". "חזון  דער  ַָָָהדור

הימל תורה-אימïעריעפון  ריזיגע אזא אויפצושטעלן  באוויזן נישט  קיינמאהל דאך  ער  וואלט פארמאגט, האט  ער וואס עקשנות הייליגע די  נישט ַַַַָָָָָָ(ווען

ברק...) בני איש".אין "חזון פונעם  תורה" "דעת דעם  אן  אïערירן זיך לאזן נישט וועט  ער  אז ,ַָָָ

"חזון  צום ישראל, ארץ  קיין טעלעגראם  א געשיקט  מען האט  לאגע, די פון דרינגענדיגקייט  די זעהענדיג ַַַַָָאלזא,

צוריקגעקומען  איז  ש ïעטער, טעג עטליכע רב. ïאניעוועזשער דעם אïערירן לאזן מ 'זאל  צו שאלה , די מיט  זצ"ל , ָָָָאיש "

די  אראïנעמען נישט  אופן בשום מ 'זאל  איש ", "חזון פונעם  ענטפער די דער  האבן רב... ïאניעוועזשער ביים פיס  ַָָָָ

האבן  זיי און צושטאנד, געזונט  זיין פאר אחריות יעדע זיך פון ïארא זיי נעמען אזוי, אויב אז  געזאגט, ַַַַַָָָָדאקטוירים

האבן  זיי לאגע . זיין פאר  פאראנטווארטליכקייט  גאנצע  די זיך אויף  נעמט ער אז  אונטערצושרייבן געצוואונגען ַַַַַַָָאיהם

צו זינען קיין נישט  דאך האט עס  ווייל  איהם, פאר  באהאנדלונג מעדיצינישע  אנדערע  יעדע  אïגעשטעלט ַַַַָָָאויך 

לדעת"... עצמו "מאבד א היילן ïַרובירן

גענצליך  זענען זיי ביז  ווייניגער, און ווייניגער געווארן זענען יסורים די נס . א פאסירט  האט שïעטער, טעג ַַָָעטליכע

גרויסער אזא ïאסירט נישט  קיינמאהל  נאך האט דארט  ווייל  גערוישט , האט  שïיטאל  גאנצער  דער ַַַַַָָָָָָפארשוואונדן.

ïאניעוועזשער דער איז טעג עטלעכע נאך אלזא, אליין. זיך פון ווערן אויסגעהיילט צוביסלעך זאל מענטש א אז  ַַַַָָָָנס ,

מיט אמעריקע אין באזוך זיין געענדיגט ער האט שïעטער, יאר  האלב  א פריש. און געזונט  שïיטאל  פון ארויס  ַַַַַָָָרב

באוויזן  האט ער  וואס  געלט סומע  שיינער  א מיט  ברק , בני  קיין אהיים צוריקגעפארן איז  ער  און הצלחה , ַַַָָָגרויס

ברק . בני אין ישיבה זיין אויפצובויען צוועק פאר'ן ַַצוזאמענצושטעלן

און  זי"ע, איש " "חזון פונעם הויז  אין אריבערגעגאנגען רב  ïאניעוועזשער דער איז  אהיים , אנקומען נאכ 'ן ַַַַָָָבאלד

ענטפערן  צו געוואוסט איר האט וואו פון רבי, חסיד'ישער א נישט דאך  זענט איר רבינו , "ילמדנו געפרעגט: ַָָאיהם

אנדערע אן  געהאט  האבן ïראפעסארן גרויסע  אלע ווען צייט דער אין אפערירן, נישט  מ'זאל  אז  תשובה, ַַַַַַַָָָָָאזא

מיינונג?".

דעם וועגן נייעס דער  מיט  אנגעקומען איז טעלעגראם דער ווען אז געענטפערט, איהם איש " "חזון דער ַַָָהאט

ער האט זיך, געפינט  רב, ïאניעוועזשער דער  ער, וועלכן אין מצב איש")שווערן "חזון לערנען,(דער אינמיטן  געהאלטן ַָָ

די  און ברק בני אין טאקע זיץ  איך עולם , של  רבונו געזאגט : און הימל  צום  אויגן זיינע  אויפגעהויבן האט  ער  ַָָאון
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ווארט מיין שאלה? אזא אויף ענטפערן איך קען אזוי ווי  יארק, ניו ווייטער דער פון מיר צו געקומען איז  ַַַָָשאלה

באשעפער, דעם  געבעטן אלזא, איך, האב איד. א פון לעבן דאס  אן רירן וואס פראגן בנוגע  זיין מכריע  דא דאך ַַַַַָָָָָָָדארף 

פאר'ן  געבן צו ענטפער  ריכטיגן א אנווייזן מיר און תורה , הייליגער דער  אין אויגן די דערלייכטן מיר  זאל  ַַָָער

רב . ïָאניעוועזשער 

איז וואס  שבת  מסכת גמרא דער אין אריינגעקוקט  תיכף  האט  ער אז צוגעגעבן, האט  איש" "חזון דער ַַָָָאון

ימית" ולא רישיה "ïסיק  ווערטער  די געזעהן האט  ער און איהם , פאר  אפען קאïגעלעגן  דעם  אïצוהאקן מעגליך דען (איז ַַָָָָ

שטארבן?...) נישט זאל ער און מענטש, א  ïאניעוועזשערפון פונעם פיס  די זיך , ביי געטראכט  איש" "חזון דער האט  דערנאך . ַַַָָָָ

אויב ïראיעקט. גאנצער זיין הענגט פיס, דאזיגע די אויף ווייל  ...ïקא א נאר "פיס", סתם נישט דאך  זענען ַַָָָָָרב,

דאך  ער וועט עם , נדיבי פון הייזער  די איבער ארומצוגיין פיס זיינע  נוצן קענען נישט וועט  רב ïאניעוועזשער ַָָדער

פון  ווייזן געוואלט  דאס  טאקע  מ 'האט  און גיין. צוגרונד וועלן ïלענער זיינע  אלע און ישיבה, זיין בויען קענען ַַָָָנישט

איר זענט אזוי און  ...!ïקא א נאר פיס, סתם נישט  זענען פיס  "אייערע  אויסגעפירט. איש" "חזון דער  האט  - ַַָָָהימל 

לעבן...". געבליבן

אוודאי  און כסדר , אונז פאר אויך איז דאס  אז המעשה, סיפור  זיין אויסגעפירט  האט  רב פאניעוועזשער  דער און 

זענען  זיי אדרבה , יאר , פונעם  "פיס" די זענען טעג איצטיגע  די אז טראכטן נישט  זאלן מיר אלול . חודש  ַַָָגעוויס 

פון  טעג איצטיגע די אויף  אנגעוויזן איז עתיד גאנצער אונזער  לטובה. עלינו  הבא יאר קומענדיגן פון "ïקא" ַָָָדער

באשעפער, פון וחסדים  רחמים בעטן מיט  און  טובים, ומעשים בתשובה אויספילן זיי וועלן מיר אויב אלול. ַחודש

אמן. יאר, געבענטשט גוט א צו זיין זוכה אוודאי  מיר  ַַָוועלן

דעריז . אויך אז שנה ", "אחרית  גוטן א ווינטשן פלעגן זי"ע  רבי 'ס אמשינוב'ער די נאכגעזאגט , שוין האבן ַַַָָָמיר

גוט ... זיין זאל  שנה " ָ"אחרית




