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קיינמאל  נעמט  אויבערשטער דער  - אלקיכם ה' לפני ָכולכם
דיר פון השגחה זיין אראפ ַָנישט 
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ירושליםא. פון פארן געדארפט  יונגערמאן חשוב'ער א האט אב, מנחם כ ' העעל "ט, תש"פ  ראה  פרשת ַַַָָָָמאנטאג

אויטאבוס דעם אויף בעלזא, קרית אין סטאנציע  אויטאבוסן דער ביי געווארט  און געשטאנען איז  ער  אשדוד. ַַַָָקיין

אשדוד. קיין ירושלים פון פארט  וואס  ,450 ָָנומער

מער ארויפנעמען נישט באסעס די טארן אלץ , נאך  ליידער בושעוועט  וואס ïאנדעמיק "קאראנא" דעם ַַַַָָָָָצוליב

אמאל אויף מענטשן 30 ל"ע)ווי מגיפה  די פון אויסש ïרייטונג  די פארמיידן צו באס,(כדי איין געפארן פארביי איז אזוי און , ַַַַָָ

נישט האט  באס  איין קיין ווייל  געווארט, און געשטאנען איז  יונגערמאן דער און דריטער... א און באס , אן נאך  ַַַַַָָאון

פיל . געווען שוין זענען זיי וואס דעם  צוליב  סטאנציע , יענע  אויף  מענטשן ַָאויפגענומען

איהם האט  וואס  טעקסי, א אïגעשטעלט ער האט אשדוד, קיין  פארן צו אהיים געאיילט זיך האט ער ַַַָָָָָָוויבאלד 

סטאנציע הוי ïט  דער  צו המרכזית")געפירט באסעס,("תחנה  מער פיל ארויס  פארן דארט  פון וויבאלד ירושלים, אין ַַַָ

אבער ער  האט  וועג אינמיטן אשדוד. קיין 438 נומער  אויטאבוס  דעם נעמען קענען ער וועט דארט  פון  ָָָאון

קיין  פארט וואס ,433 נומער  באס  דעם  אויף ארויפגעגאנגען בטעות ער איז איילעניש, גרויס  פון  אז ַַַָָאויסגעפונען,

אשדוד  קיין אנשטאט לציון, ראשון ראשון קיין  ארויס פארט  באס דער וואו פון ארט  דאס ווייל געווען, איז טעות זיין פאר סיבה  ַַָָָ(די

אנדערער...) דער צו  איינע ענדליך  זענען - 438 און 433 - נומערן  די אויך  און אשדוד, קיין  באס דער פארט  עס  ווי פון  ארט  דעם נעבן איז .לציון, ַָָ

אנגעה תיכף  זיך ער  ערהאט  ווייל  אשדוד , קיין לציון ראשון פון  אנקומען קען ער אזוי ווי  אינטערסירן צו ויבן ַָָָ

סטאנציע געוויסע  א ביי אז געהערט , ער האט אהיים. אנצוקומען  געאיילט  שטארק זייער זיך - געזאגט ווי - ַַַַַָָָָהאט

דער ווייל  באס , ערשטן פונעם אראïשטייגן תיכף דארף ער  אבער אשדוד, קיין לציון  ראשון פון באס א ַַַָָָפארט 

לציון... ראשון קיין  ירושלים פון באס דער אן קומט עס ווען מינוט  דער  אין ממש  ארויס  פארט אשדוד, קיין ַָָבאס 

אראïגעשטיגן  האט  ער ווען מינוט דער אין דארט פון אוועקגעפארן אשדוד קיין באס דער איז  אבער, ַַָָָָָלמעשה,

ירושלים פון באס לצמצם"...)פונעם אפשר "אי דאך , זאגן חז "ל סטאנציע(די דער  אין "שטעקן" געבליבן איז  ער אז  אזוי , ַַַָָ

אשדוד. קיין פארט וואס  באס קומענדיגן אויפ 'ן ווארטנדיג לציון, ראשון ַָָאין

אריינגעגאנגען  איז  ער און שוואך, געש ïירט זיך  יונגערמאן דער  האט וועג, לאנגען פונעם אïגעשוואכט  ַַַַַַָָזייענדיג

ïלוצים איז  געשעפט , אינעם הארץ . דאס  דערכאפן צו  זיך כדי טרינקען, צו ע ïעס  קויפן צו געשעפט , א ַַַָאין
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ליידער איז ער אז  געוויזן האט אויסזען גאנצער זיין וואס רח"ל , ïקא בלויזן א מיט  איד א איהם  צו ַַַַָָָצוגעקומען

"אזכרה" די איז  עס  ווען געפרעגט  איהם  און  מצוות, און תורה פון לעבן א פון ממערב", מזרח "כרחוק  ווייט , ַָגאר 

געענטפערט,(יארצייט ) האט ïארשוין דער און רעדט, ער "אזכרה " וועלכע  וועגן געפרעגט  איהם יונגערמאן דער האט  . ַַָָָ

יארצייט די וועגן רעדט ער  אויב געפרעגט , איהם יונגערמאן דער האט  אזכרה ". "בעלזער די וועגן רעדט ער ַַָָאז 

זי"ע  מהר"א הרה "ק רב, בעלזער אב)פונעם מנחם כ"א צומארגנס, געווען איז אויפגעלויכטן,(וואס האט  איד דעם פון ïנים דאס . ָָָָ

רב בעלזער  פון טאג יארצייט  דער איז  עס  ווען פרעגן, צו געמיינט  טאקע ער האט דאס  אז  געזאגט, האט ער ַַָָָָָָאון

רב . בעלזער  פון יארצייט  די איז  נאכט, יענע אז  געזאגט, איהם יונגערמאן דער האט  ַַַָָָזי"ע .

"פרייער" דער  פרעגט אומזיסט נישט און בגו ", דברים "יש אז  פארשטאנען האט  וועלכער יונגערמאן, דער  ַַַַָָהאט

איד  דער האט רב . בעלזער מיט'ן  האט ער  וואס  געפרעגט  איהם  רב, בעלזער פון יארצייט די איז עס ווען ָָָָאיד

מנהג  איין געהאט  האט ער נאר אידישקייט , פון ווייט געווען ליידער שוין איז  פאטער  זיין אויך אז ַַָָָגעענטפערט,

אויפ'ן ווע זיין משתטח זיך יאר יעדעס  פארן צו  געווען, איז  דאס  און כוחות, אלע מיט  אנגעהאלטן האט ער ַַָָָָָלכן

יארצייט . זיין פון טאג אין רב, בעלזער פון  ָָציון

שום קיין איבערגעלאזט נישט האט  און ל"ע, וועלט דער פון אוועק  טאטע  זיין איז  צוריק, חדשים  ַַָָעטליכע

געלעגן  שוין איז ער ווען שטארבן, פאר'ן וואס געווען איז  געבליבן, יא איהם איז וואס  זאך איינציגסטע די ַַַָָָירושה ...

מיט'ן  "ירושה", א "איבערגעלאזט" איהם און אויגן, זיינע  געעפנט  ïלוצלינג פאטער  דער האט  בעט , אין שוואך ַַָָָָגאר 

יאר איין אפילו פארפעלן צו נישט  זיין מק ïיד זאל  ער אויך אז  און אבות" "מסורת  די פארצוזעצן אנזאגן  ַַַָָָָָאיהם

אויסגעפירט: האט  ער און בעלזא... אין "אזכרה " די צו פארן ָָפון

וועלכן  אין געוואוסט  נישט האב  איך נאר  יארצייט, די אויס פאלט  אב חודש אין ערגעץ  אז  געדענקט האב איך  -ַַָָָָ

היינט דיך האב איך  ביז  דעם , וועגן פרעגן צו איהם 'חרדי' א וואכן צוויי שוין זוך איך און אויס , פאלט  עס  ַַָָָטאג

ָגעטראפן...

דער מענטש. יעדן אויף באשעפער  פון ïרטית השגחה די דערגרייכט עס  ווייט  ווי מעשה, די פון מיר ַזעהען

האט ער אדורכגעפארן, זענען באסעס די אשדוד, קיין וועג אויפ 'ן טלטולים  פיל  אזוי געהאט דאך האט  ַַַַָָָָיונגערמאן

פאר ירושלים , אין באצאלט  אפילו האט  ער און באס ריכטיגן נישט אויפ 'ן ארויפגעגאנגען איז  און געווען טועה ַַַַַָָזיך

טעקסי לציון...)א ראשון קיין באס , נישט -ריכטיגן מיט'ן געפארן דאך  איז ער ווייל דערפון, פארדינט  גארנישט האט  ער ראשון (וואס  פון און  , ַַָָָָָ

זייטן  אלע  פון אז  אויסגעזען, האט עס אשדוד... קיין באס דעם סעקונדע א מיט  פארשïעטיגט  ער  האט  ַַַַָָלציון,

כדי  געטוהן, אלעס דאס  האב  "איך זאגט , אויבערשטער דער אבער  "רעדער"... די אין שטעקנס אריין מען ַַָָָָשטעקט 

'אזכרה' די איז  עס ווען פרעגן דיך זאל  ער און געשעפט , אינעם  באגעגענען דיך זאל  לציון, ראשון פון איד ַָָיענער

רב...". בעלזער פון

בי  שוין שטייען מיר ווען טעג, יעצטיגע די אין געדענקען סïעציעל  מען דארף נוראיםדאס ימים די פון טויער ים ַָ

"פארלוירענער", א ווי  סיי שוין מ 'איז  אז  ח"ו, יאוש פון מחשבות אונז  אין אריינברענגען וויל  הרע  יצר  דער  און ַַַַהבעל"ט ,

האט אויבערשטער דער וויפיל  מיר זעהען אט אבער ïרובן... צו  אפילו  זינען קיין נישט האט  עס  און ַָָָָחלילה ,

נישט און וועלט , דער אויף  גארנישט  האט ער  וואס נשמה, אידישע פארלוירענע  איין פאר  אלעס - ַַַַָָָ"ארומגעדרייט "

רב בעלזער הייליגן פון ציון צום  אנקומען קענען זאל  ער כדי נאר  שלימה , תשובה צו צוריקצוברענגען  איהם  ָָָכדי

נידח". ממנו ידח  "לבלתי זי"ע,

מיר אז אונז , פאר טיר  א עפענט אויבערשטער  דער  ווייט  ווי וחומר", קל  של  בנו בן וחומר , "קל  א דאך ַַַַָאיז 

פאר ער עפענט  איהם, פון דערווייטערט ליידער זיך  האבן  מיר אויב אויך און איהם, צו אומקערן קענען זיך ַָָזאלן

המעשים . תיקון און  תשובה  צו ווערן נתעורר קענען  זאלן מיר  אז טיר , א ַַָאונז 

בריוו א אין שרייבט זצ"ל, קעלם  פון "אלטער " סא)דער ע' מקלם", הסבא ער("כתבי  וועלכן חודש דער אלול , י' פון ַַ

איז אלול חודש  פון  מזל  דער אז  שרייבט, ז "ל רמב"ן דער  ווי השמים ", באותות והנחמד "האהוב  אלס ַַַבאצייכנט 

אויסגעקליבן  האט  ער  און ישראל , כנסת צו  האט אויבערשטער דער  וואס  ליבשאפט  גרויסע  די אויף ווייזן צו ַָָָ"בתולה",

אליו בהתקרבם אהבתם על  אהבה  "והוסיף  הימל , און טאטן  צום הערצער  זייערע צוצוגרייטן  אלול , חודש זיי ַַפאר

זיך  דערנענטערן זיי ווען זיי, פאר  האט  ער  וואס  ליבשאפט  די צו ליבשאפט  א צוגעלייגט האט  ער און - ַַַַָָָיתברך"

הוא. ברוך  איהם צו
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øòã ïåô ìàîù ïåà ,èééæ ïééà ïåô èééøá ïééæ óøàã©¨

.èééæ øòèééååö

ïåô"éç ùéà ïá" øòã ñéåøà èðøòì íòã(íéáöð 'ô)à ©©

éåæà ïøéô êéæ óøàã ùèðòî øòã æà ,ãåñé ïñéåøâ©©©

òãééá" ïäòæ øò ìàæ ,áöî ïãòé ïéà .øôåù øòã éåå¨

,úåéîùâáå úåéðçåøá å"ç "âðò" íäéà æéà ñò ïòåå ,"ïèééæ
ïòèùøòáéåà íòã óéåà ïæàìøàô êéæ øò ìàæבïåà , ¨©¨

ïâòåå .èééæ "òèééøá" à êéåà àã æéà ñò æà ïò÷ðòãòâ©¨©

èùéð ¯ "ïàëîå ïàëî" øôåù íòã ïäòæ ïòî óøàã íòã©

èééæ "òìàîù" éã ïåô øàð(å"ç èôàùâðò óéåà èæééåå ñàåå) ¨¨¨©

ïòîå÷ èòåå ñò æà ,èééæ "òèééøá" éã ïåô êéåà øàð¨©

èéî ïøéô êéæ èòåå øòèùøòáéåà øòã ïòåå âàè øòã¨

æéà ñàåå ,øôåù íòðåô èééæ òèééååö éã éåå éåæà íäéà©¨

"èééøá"גäøöî ïééâñéåøà ú"éùäæòá èòåå øò ïåà ,©

äçååøìד.

ïåôæà ,æîøî êéåà øôåù øòã æéà ,èééæ øòèééååö øòã©

èàä øò ,ùèðòî íòã øàô "èééøá" æéà ñò ïòåå©¨

,èééæ "òìàîù" éã ïäòæ êéåà øò ìàæ ,ïèåâ íòìà ïåô©¨¨

øòèùøòáéåà øòã æà ïò÷ðòãòâ èùéð èòåå øò áéåà ìééåå©

èøò÷øàô ïééæ ïò÷ ,úåáåè úåòtùä òìà íäéà èáòâ©©

,íéàâ ìéôùî" êàã æéà øòèùøòáéåà øòã ìééåå ,å"ç¨

"íéìôù äéáâîåה.

ïסוק  אין מרומז  אויך איז  באשעפער , צום קינדער אידישע פון נאנטקייט ז)די ו , ל 'עם,(שמות ל 'י א'תכם ו'לקחתי ַָ

דער נעמט  אלול , חודש  אין אז  זיין, צו מרמז אלו"ל, תיבות ראשי איז  עס  אז שרייבט  דכלה" "אגרא דער ַַָוואס

חודש . דעם אין נתעורר  ווערט  וואס תשובה  דורך פאלק , א פאר אידן די ַַָָאויבערשטער

געזאגטב. האט  זי"ע  סאסוב'ער לייב משה  רבי ה')הרה "ק אות השלם, הרמ"ל" ïסוק("ליקוטי דעם כב)אויף לג, (תהלים ַָָ

יאר, לעכטיג זיס א געבן אונז  זאל  ער באשעפער , דעם  פון בעטן  מיר לך". יחלנו כאשר  עלינו ה ' חסדך ַַָָ"יהי

דיר צו ארויס קוקן און האפען מיר ווי אזוי - לך" יחלנו "כאשר  מעלה . שום קיין אונז  אין נישט זעהט ער ַַָָכאטש

אויך  זאלסטו אזוי דיר, אין מיר גלייבן פונדעסטוועגן זעהן, נישט דיך קענען מער אפילו כאטש הארץ , גאנצן ַַַַָָמיט'ן 

אונז . מיט גוטס  טוהן

רמב"ם ג. מ"א)דער פ"א ברכות המשניות" על("פירוש שמברך כשם  הרעה על לברך אדם "חייב משנה, די אויף  שרייבט 

דעריבער, ח"ו. פארקערט איז  שïעטער  אבער גוט , זיי זענען אנהייב אין  וואס  זאכן דא זענען עס אז ַַַָָָָהטובה ",

גוט זיין וועט סוף דער אז  מעגליך איז עס  אז טראכטן ער  דארף  ח"ו, צרה א מענטש דעם אויף קומט עס  ַַַַַאויב

שïעטער) זיין וועט עס וואס וויסן נישט קיינמאל דאך .(מ'קען ָָָ

הרה "ק דעם אויף זאגט וישר". צדיק  אמת, פעולתו אמונה, עצתו יושר, סתרו נקמה, "נאפד ïיוט אין זאגן ָָמיר

זי"ע  זלאטשוב'ער מיכל 'ע "סתרו ")רבי ד"ה ר"ה , מזלאטשוב , המגיד אמאל("תורת זיך הילט אויבערשטער דער נקמה", "נאפד : ַָָ

מיט זיך פירט אויבערשטער דער  אז  מענטש  דעם  פאר  זיך דאכט עס  אז אזוי ח"ו, "נקמה" פון בחינה א אין  ַַַַַַאיין

איז פיהרונג אויבערשטען'ס  דעם אז  - "יושר" מענטש, פון באהאלטן איז  עס - "סתרו" ח"ו. הדין מדת מיט ַַַאיהם

און  אמונה, מיט שטארקן זיך זאל  מענטש דער אז דעם, פאר  עצה די איז  - אמונה " "עצתו  גראד. - "יושר" ַַַָָמיט

נאר מיינט  ער ישר, א און צדיק א איז אויבערשטער דער  אז וישר...", צדיק אמת, "פעולתו זעהן ער  וועט ַַַַָדאן

מענטש . דעם  פון לטובה

זי"ע ד . קאברינער דער טייטשט  עס  וואס נאכגעזאגט  מאל  מערערע  שוין  האבן צ "ב)מיר ע' משה", דעם("אמרות אויף ָָָָָָ

י)ïסוק  קטז, עתיד(תהלים  בלשון רעדן צו  אן ïסוק דער  הייבט פארוואס  מאד". עניתי אני אדבר כי ("כי "האמנתי ַָָ

רעדן) וועל איך  - עבראדבר " לשון א מיט  אויס  פיהרט ער מאד")און עניתי  המלך ("אני  דוד אז  קאברינער, דער  זאגט ? ַַָָ

אויף נישט קיינמאל קרעכצט  אויבערשטען, דעם  אין באמת גלייבט וואס איד  א - "האמנתי" זאגן , צו מיינט ַָָָע "ה 

דער אין - מאד" עניתי "אני אז  אדבר ", "כי - זאגן קענען ער וועט לעתיד  אז זיכער  איז  ער ווייל  מצב , ַַָזיין

יעצט, אבער  עסן, צו וואס  געהאט נישט האב איך און ארימאן בלוטיגער  א געווען טאקע איך  בין ַַַַַַָָָָפארגאנגענהייט 

אמונה ווייל  ïראבלעמען , מיינע אלע  פון געווארן אויסגעלייזט  בין איך און געהאלפן, מיר אויבערשטער דער ַָָָָהאט

טובות. השïעות אנדערע  אלע און עשירות מענטש  דעם  אויף  זיין צו  ממשיך בכח  ַַאיז

חי"ה . איש  "בן דער שרייבט נצבים)אזוי פ' ראשונה, תקיעה".(שנה  תרועה, שברים, "תקיעה , בלאזן מיר וואס דעם אויף ַָָ

גייט אלעס ווען לעכטיגקייט , פון צייטן די אויף מרמז  איז  דאס  קול . גלאטיגער און ïשוט 'ער  א איז  ַַַָ"תקיעה "

מענטש דעם פאר אויס  זעהט עס  ווען צייטן די אויף מרמז זענען תרועה", "שברים  מענטש. דעם  פאר ַַַ"גלאטיג "
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êéåàæéà ñò æà ùèðòî íòã øàô êéæ èëàã ñò ïòåå©©©

øò ìàæ ,å"ç âðåðòôàä ïéé÷ íäéà øàô àã èùéð¨©¨¨

ïåáùç à èéî æéà ñòìà æà ïáééìâ ïåà ï÷øàèù êéæ©©©©

.ìîéä ïåô

éåæààçñéùô ïåô ò"éæ íðåá 'ø éáø ÷"äøä èùèééè ©

(ô÷ úåà ,"äçîù úøåú")øòâéèðééä øòã ïéà íé÷åñt éã ,
äøãñ(çé¯æé ,àì)ïéà éë ìò àìä ,àåää íåéá øîàå"

øéúñà øúñä éëðàå ,äìàä úåòøä éðåàöî éáø÷á é÷åìà
øòã áéåà ,ïééèùøàô ïòî óøàã ."àåää íåéá éðô©©

íòã ïåô êéæ ïòîòð ì"çø úåøö éã æà èñééåå ùèðòî©

øòèùøòáéåà øòã ¯ "éáø÷á é÷åìà ïéà éë ìò" ñàåå¨
æéà ,äðéëù òâéìééä ïééæ íäéà óéåà ïòäåø èùéð èëàî©
áéåà .èâéãðéæòâ èàä øò æà èñééåå øò æà ïîéñ à êàã¨©©©¨

øúñä éëðàå" ,øòèééåå ÷åñt øòã èâàæ ñàååøàô ,éåæà©©¨¨

,èâéãðéæòâ èàä øò æà êàã èñééåå øò ?"éðô øéúñà©¨

?óéåøòã ïäåè äáåùú ìéåå øò ïåà

èàäñàã ,äáøãà æà ,èøòôèðòòâ íðåá 'ø éáø øòã ¨©¨

øòã æà èðééî ùèðòî øòã ñàåå ïééìà©¨©

,íäéà ïåô äðéëù ïééæ ïåèòâtà äìéìç èàä øòèùøòáéåà¨¨

ïééìà ñàã ,íäéà óéåà íåà èùéð êéæ è÷å÷ øò ïåà¨©

øúñä øòã èîå÷ øàôøòã ò÷àè ïåà ,äøéáò éã æéà©©

øòã æà ïò÷ðòãòâ óøàã ùèðòî øòã .å"ç íéðt©©

.áöî ïãòé ïéà íäéà èéî êéæ èðéôòâ øòèùøòáéåà
,úåøúñä òìà øòèðåà ïèìàäàá æéà ,ìåëéáë "éëðà" øòã©©©

øàôøòã ò÷àè æéà èãééì ùèðòî øòã ñàåå ñàã ïåà¨¨©©

èééèù øòèùøòáéåà øòã æà ïééà èùéð èäòæ øò ìééåå©

ùèðòî øòã ìééåå ,âàè íòðåô èåðéî òãòé íäéà øòáéà¨

òãòé ïéà ïòèùøòáéåà íòã èäòæ ïåà èáééìâ ñàåå¨
ïøòåå ìèá ìàæ äøúñä éã æà äëåæ æéà ,äøúñäו. ©¨

תפלה פון  כח גרויסע און  וויכטיגקייט די - לאדם צעקה  יפה 

ïéàùãåç íòðéà ïééøà ïòééâ øéî ïòåå ,âòè òâéèöòé éã©

øàô ïèìàä øãñë øéî ïôøàã ,ïåöøå íéîçø ïåô©©

ח"ו  גוט נישט  איהם  איז עס  ט))ווי ב, (תהלים  ברזל" בשבט  "תרועם  לשון  פון איז "תרועה" און  צובראכן, טייטש איז איז("שברים" עס .

זה "גם ווערטער די דערויף אויסגעקריצט  און רינגל  א געמאכט האט  וואס מענטש  דעם פון מעשה די ַַַַָָבאקאנט 

וועט ער  אויב אז דערמאנען כסדר  זיך זאל  ער כדי געטוהן, אזוי האט ער פארבייגיין. וועט  דאס  אויך - ַַַָָָיעבור "

ח"ו, נפש עגמת און צער אלעםהאבן פון האבן וועט ער אויב און טרייסטן, זיך און רינגל דעם  אויף קוקן ער זאל  ַָָָ

אויבערשטער דער וואס טובות די מיט  האלטן גרויס  נישט  זיך  זאל  ער און רינגל, דעם אויף קוקן ווייטער ער זאל  ַָָָגוטן,

יעבור". זה  "גם אריבערגיין, אויך קען דאס  אז  געדענקען וועט ער ווייל  איהם , מיט געטוהן ַַָָהאט 

בלייבן  זאלסטו "גלאטיג", דיר ביי גייט -צו אלעס  ווען - "תקיעה" רמז , דער  איז  דאס  אז  חי", איש  "בן דער ַַַָָָזאגט

תרועה" "שברים  פון מצב  א קומען זאל  עס אז  מעגליך דאך איז  עס ווייל  האלטן, גרויס  נישט  זיך און ַַַָָ"ïשוט ",

"תקיעה" געדענקען, זאלסטו ח"ו , מצב דיין געווארן" "צובראכן איז  עס  - תרועה " "שברים ווען דעמאלטס  און ָָָָחלילה .

"תקיעה". א ווי "גלאטיג" זיין זאל עס  מצב , דיין "אויסגלעטן" און העלפן  דיר  וועט אויבערשטער דער -ַַָ

סדרה ו. היינטיגער דער אין ïסוק דעם  אויף שרייבט הטורים בעל  ו)דער לבב(ל, ואת לבבך את אלקיך ה' "ומל

ïסוק אין מרומז  אויך איז אלו"ל אלו"ל . תיבות ראשי איז ל 'בב, ו'את ל 'בבך א'ת יג)זרעך", כז, "לולא (תהלים

אלו "ל . אותיות לול "א ה '". בטוב לראות האמנתי 

אמונה פון חשיבות עיקר דער  אז  זיין, צו מרמז  כדי "לולא", ווארט  אינעם איבערגעדרייט  זענען "אלול " אותיות ַָדי

"איבערגעדרייט"("האמנתי") אויס  זעהט  עס  ווען אויך באשעפער , פונעם גוטס  דאס  זעהן צו ה '", בטוב  "לראות ַָאיז 

ח"ו .

מהר"ש  הרה "ק פון טייטש דעם  נאכגעזאגט שוין  האבן זי"ע ,(השני)מיר ïסוק מבאבוב דעם ו)אויף פט, (תהלים ָָָ

זאגט  גמרא די קדושים". בקהל  אמונתך  אף  ה ', פלאך  שמים "ויודו סליחות, אין זאגן מיר נב .)וואס  לעתיד (סוכה  אז  ַָָָ

און  צדיקים די פון אויגן די פאר שחט 'ן איהם וועט  ער און הרע  יצר דעם  ברענגען אויבערשטער  דער וועט ַלבא

פרעגן, און  וויינען וועלן זיי און בארג, הויכער  א ווי אויסזעהן הרע  יצר דער וועט צדיקים , די פאר רשעים. די ַַַפון

אויבערשטער דער אויך אז  אויס, פירט  גמרא די און בארג?', הויכן אזא אייננעמען געקענט  מיר האבן  אזוי ַַַַַָ'ווי

באהערשן  געקענט  האט ודם, בשר א מענטש , א אזוי ווי  צדיקים, די מיט צוזאמען דערויף וואונדערן זיך וועט  ַַַַַָכביכול 

הרע  יצר דעם  שונא, גרויסן שטן)דעם דער  אויך איז ער .(וואס ָ
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,äøéæâ à ïëàî åö ìèá ïééæ ììtúî øéî ïòðò÷ éåæà éåå©©©

èîå÷ ñàåå äáåè éã èéîøòã òéìà÷ êàã èëàî'î©¨©¨

?øòö íòðåô øòèòtù ñéåøà©

èøòôèðòò"éæ ïéìáåìî ïäëä ÷åãö éáø ÷"äøäïåà)

,"á÷òé ïéò" óéåà "óñåé óðò" ùåøéô ïéà èééèù êéìãðò

(íù ä"ø,ïòèùøòáéåà íòã åö èðòååàã ãéà à ïòåå æà ,©©©

ïôìòä ïò÷ éåæà ïåà ,ùèðòî øòééð à ïééìà øò èøòåå©©©

øòáìòæ øòã èùéð èöòé ïéåù æéà øò ìééåå ,äìéôú éã
ïøàååòâ ïáòâòâñéåøà øòéøô æéà'ñ ïòîòåå óéåà ùèðòî©¨

øòî êéæ èâéèéåð "ùèðòî øòééð" øòã ïåà ,å"ç äøéæâ à©
äçâùä éã èàä íäéà óéåà .âàèééåå íòã ïéà èùéð¨¨

.äøéæâ éã ïòååòâ øæåâ èùéð ììëá äðåéìòä

òëéìãðòà ,íéø÷éòä ìòá øòã èáééøù ,øòèøòåå©

ïáòâòâñéåøà èàä ñàåå âéðò÷ à åö ìùî©¨¨©

ñàåå ãðàì ïéà øòâøéá ïãòé ïòâðòøáåöîåà ,äøéæâ à©©¨
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èòåå ,ãéîå óëéú ïò'ìî êéæ èòåå ñàåå øòðééà øòãòé æà©¨

גייסט דעם  צוברעכן צו  איז הרע  יצר פונעם מלחמה  הויïט  די אז  באקאנט איז  עס רב, באבוב'ער דער ַַַָָזאגט

מלאכים די אויך - שמים" "ויודו  ïסוק : דער זאגט  דעם אויף  בטחון. און אמונה  פון ענינים די אין מענטש  ָפונעם

זיך  וואונדערט  אליין כביכול  אויבערשטער דער - ה'" "ïלאך  נאר  זיי, נאר נישט און זיין, מודה  דארפן הימל ַַָָאין

קינדער אידישע  האבן קדושים", בקהל  "אמונתך אויך איז  ח"ו, אף  חרון א פון צייט  דער  אין אויך אז  - "אף" ַַָאויך ,

צרה . די  פון באפרייען זיי וועט  ער אז אויבערשטען, דעם  אין ַַגעגלייבט

געזאגט האט  זי"ע  פשעווארסקער איציקל  רבי יעדעס הרה"ק  איבערזאגן  עס פלעגט זי"ע, יאנקעלע רבי הרה"ק איידים , זיין  (און ַָָָָ

זאגןיאר) מיר וואס ïיוט  דעם  דר"ה )אויף לשחרית קדושה "חיות (פיוט, פייערדיגע די און אש ", חיות  בעדינו יליצו "ויושר  ָָָ

אונז ? אויף  גוטס זאגן אש " "חיות די וועלן  "יושר" א פאר וואס אונז . פאר יושר מליצי זיין זאלן ַַַָָָהקודש "

זאגן הקדושים  ספרים די ווערטער, די  אין כוונה  א געזאגט איציקל רבי הרה"ק  ד"ה האט במדבר, פ' אלימלך", ("נועם  ַָָָ

השני) הדיבור ïסוק"ועוד ", דעם יד)אויף  א, באקומען (יחזקאל מלאכים די ווען אז  הבזק ", כמראה ושוב רצוא ַַ"והחיות

וועלט , דער אויף אראïצוקומען שליחות נישטא זאלן זיי אז השïעה , גשמיות'דיגע  די פון מורא אזוי זיי האבן ַַַַָָָ

"בליץ " א ווי  געשווינד, שליחות זייער טוען  זיי אז  וועלט, דער  אויף  זיך געפינען זיי ווען ח"ו ירידה א ("כמראה האבן ַַַָ

באלד הבזק") זיך קערן זיי אבער שליחות, זייער אויסצופילן ïארא קומען זיי ושוב", "רצוא זיי קומען דעם  וועגן .ַַָָ

ווערן. נתגשם  נישט זאלן זיי כדי העליון, עולם צום ָצוריק 

חיות  און מלאכים די אפילו אז  וועלט , דער  אויף  גשמיות דאס דערגרייכט עס ווייט  ווי דעם פון מען ַַָזעהט

ח"ו זינדיגן און  מדריגה זייער פון פאלן נישט זאלן זיי אז מורא אזוי האבן  הימל  פון "בני הקודש  ב, ו, בראשית (עי' ַַָָ

מקום") של בשליחותו ההולכים "השרים  וברש"י, "קרוץהאלקים", א ודם , בשר  א צו טענות האבן מען קען וואס אזוי, אויב  .ַַַָָ

"ויושר ווערטער די פון כוונה די איז  דאס וועלט . גשמיות'דיגער  דער אויף יארן לאנגע זיך געפינט וואס  ַָָָמחומר ",

וועלט ערדישער  דער אויף נסיונות האבן מיר אז  אונז, אויף  גוטס  זאגן זאלן אש" "חיות די אש", חיות בעדינו ַָָָיליצו

וראה  פשעווארסק. לבית הנ"ל הצדיקים בשם עד, ע' י-יב, גליון כ"ד, שנה "מוריה ", בקובץ אנטווערפן, דומ"ץ  זצ "ל שטערנבוך אלי' רבי הגה "צ (כ"כ 

אביו) בשם כן שכתב קפד , ע' לשבה"ג, דרוש ח "א, ב"ב, סופר חתם חוג אב "ד זצ "ל אונגאר הגרי"ש גם איש ", "תורת .ס'
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ïéà èùéð æéà øò ìééåå ,äøéæâ éã ïåô ïøòåå èòååòèàøòâ©
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øòééð" à æéà øò .ùøòãðà úåäî øòöðàâ ïééæ èøòåå©©©

"ùèðòîז.

סליחות,ז. פון טעג די  אין דווקא נישט פארגעקומען איז וואס  נורא, מעשה א יונגערמאן א דערציילט  מיר האט  ַַַָָָעס

א  געמאכט האט  יונגערמאן דער תפלה. פון  כח גרויסן דעם מען  זעהט מעשה דער  פון און יאר, דורכ 'ן ַַַָָָנאר 

איז קרוב דער המשïחה . קרובי די פון איינעם מוהל אלס נעמען צו געבעטן איהם  האט מש ïחה די און ַָברית,

ג  נישט  דעראבער איז קינד. פונעם קער ïער דעם  געמאכט קאליע ליידער  האט  ער און  מוהל , גוטער א עווען ַַַָָ

העלפן. געקענט  נישט איהם  האט קיינער אבער דאקטוירים, עטליכע צו  געגאנגען ַַָָָיונגערמאן

די  איבערקוקן נאכ'ן האט  וועלכער שליט"א, פיהרער אלימלך ר' הרה "ח עסקן דעם  צו געוואנדן זיך ער ָָָָהאט

אנדזשעלעס . לאס אין מומחה , גרויסער א דאקטאר, איין נאר דא איז  זאך, דער פאר  אז  געזאגט , איהם ïַַַַַַָָָָָָאïירן,

מענטשן) טייל פון  איברים  די צוריקצושטעלן סïעציאליסט, יענעם גענוצט מען האט אמעריקע, אין אטאקעס טעראר  גרויסע די דער(ביי פאר . ַַַַַָָ

לאס אין דאקטאר יענעם  ביי אïעראציע  אן וואך קומענדע  אויף ערלעדיגן מען קען דאלאר, טויזענט 250 פון ַַַָָָָָָסומע

ַאנדזשעלעס .

פון  לעבן, צום  ïרוטה א קוים האט וואס יונגערמאן, כולל  א ער, צובראכן. זייער געווארן יונגערמאן דער ַַַַָָָָאיז 

איהם האט  חברותא זיין ווען כולל. אין לערנען צוריקגעגאנגען איז  ער דאלאר? טויזענט 250 נעמען ער  וועט  ַַָָוואו

זיין  האט געענטפערט , האט  מיילעך ר' וואס דערציילט איהם האט  ער  און געזאגט , האט מיילעך ר' וואס  ָָָָָָָגעפרעגט 

געזאגט: ָחברותא

מנחה"! א "אויסשרייען דארט און ארט, אïגעזונדערטן אן אין גיין לאמיר סדר, נאכ 'ן -ַַָָָָָ

מנחה . ביי  עשרה  שמונה די אויסגעזעהן האט עס  אזוי ווי פארשטעלן זיך קענען מיר געטון. טאקע זיי האבן ַַַָָָאזוי

איהם האט פיהרער מיילעך  ר' אז געזעהן און מנחה, נאך טעלעפאן דעם געעפענט האט  יונגערמאן דער  ַַָָָָווען 

געטוהן  עïעס שוין האט  ער אויב געפרעגט  איהם  האט מיילעך  ר' און צוריקגערופן, איהם ער האט ָָָָטעלעפאנירט,

איהם זאגט געטון. גארנישט נאך  האט  ער אז  געענטפערט, יונגערמאן דער האט  גערעדט. האבן זיי וואס דעם  ַַָָָָָָָוועגן

מיילעך: ר '

טוהן... גארנישט זאלסטו דערווייל , -ָָ

לאנגע שוין אז  איהם, זאגט ער און יונגערמאן, דעם  צו אלימלך ר' טעלעפאנירט  שïעטער , שעה  ַַַַָָאנדערהאלבן

דאקטוירים די פאר  אויסלערנען  דא זאל  ער  ישראל , ארץ קיין דאקטאר  יענעם ברענגען געוואלט  מען האט  ַָָָָָָָָיארן

קומענדע וועט ער אז  געווארן, באקאנט איז יעצט דערצו . געקומען נישט ס 'איז אבער  איברים , צוריקצושטעלן אזוי ַַַַָָווי

זיך  זאלן דאקטוירים אנדערע כדי אïעראציע, אזא דא דורכפירן טאקע וועט ער און ישראל , ארץ  קיין קומען ַַַַַָָָָָוואך

וועט אïעראציע די קינד...אויסלערנען. יונגערמאנ'ס  דעם אויף  ווערן געמאכט  ַַַָ

דעם האט  עס אז  פארשטענדליך, זעלבסט  און ש ïעטער, וואך א אïעראציע די דורכגעפירט מ 'האט  הוה , ַַַַָָָָוכך

ישראל . ארץ  אין קאסטן מעדיצינישע  די  דאך צאלט חולים" "קו ïת ווייל  ïרוטה, א געקאסט  נישט ַַָָָָיונגערמאן

דעם ביי ïאסירט האט עס אויב און  מנחה", א "אויסשרייען מיינט עס וואס  קלאר  מיר זעהען מעשה דער ַַָָָפון

מיט ישועות אויס 'ïועל'ן מ 'קען אז  טעג , הייליגע איצטיגע די  אין  וחומר קל  א דאך איז יאר, מיטן אין ַַַָָיונגערמאן

תפלה . יעדע

ראזענבוים  אלימלך ר ' ברק)הרה"ח  בני  אין עקיבא רבי רחוב אויף  געוואוינט האט  דער(וועלכער נאך אז דערציילט, האט  , ַָָָָ

רב קלויזענבורגער מיט 'ן צוזאמען  דייטשלאנד, אין לאגערן "די-ïי" די אין געווען ער  איז  מלחמה , וועלט  ַַַצווייטער

לאגערן. די פון  ïליטים די לטובת סאך א גאר  געטוהן רב קלויזענבורגער דער האט באקאנט, ווי ַַַַַָָזצ"ל .

אין  און מחזורים  אין גענויטיגט זיך מ 'האט  און נוראים, ימים די  פון טעג די דערנענטערט זיך האבן עס ָָווען

אמעריקע)שופרות פון  באקומען  געקענט מ'האט  ער(וואס ראזענבוים, אלימלך  ר ' געבעטן זצ "ל רב קלויזענבורגער דער האט  , ַַָָָָ

צו ארגאניזאציע, הילף  דער פון הויïטקווארטיר די געפונען זיך האט  עס  וואו ïאריז, קיין  איהם  מיט  קומען ַַַַָָָזאל 

שופרות. און מחזורים די באקומען צו  אויף  ַשתדל 'ען

דער פאר  האט וועלכער אלימלך, ר ' 'עלעוועיטאר'. אן מיט אפיס  יענעם צו ארויפגעפארן זיי זענען ïאריז , ַַַַָָָָאין

שטארק זיך האט עלעוועיטאר , אן פון אנונג קיין געהאט  נישט האט  און שטעטל  קליין א אין געוואוינט ַַַַַָָָמלחמה
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øòãèâàæ ùøãî(è ,õ÷î 'ô àîåçðú)íãàä êéøö êëéôì" ¨

."äìéôúä ïî ìåãâ êì ïéàù ,äìéôúì íéëùäì
íòã åö ïééæ åö ììtúî ïøòãòô êéæ óøàã ùèðòî øòã©

êàæ òøòñòøâ à àã èùéð æéà ñò ìééåå ,ïòèùøòáéåà¨©©

.äìéôú éåå

èâàæñò ìééåå ,åèñàä åöøòã äéàø à ,ùøãî øòã ¨©¨

øò æà ä"ò åðéáø äùî óéåà ïøàååòâ øæâð æéà¨©

æà ïåà ,ìàøùé õøà ïéà ïòîå÷ðééøà ïòðò÷ èùéð ìàæ¨©

øò éåå íòã êàð øòáà ,ãðàì ñàã ïäòæ èùéð ìàæ øò¨¨©¨¨

÷åñt øòã èâàæ ,úåìéôú ìéô éåæà óéåøòã ïèòáòâ èàä¨©¨

(à ,ãì íéøáã)øòã ïåà ,"õøàä ìë úà 'ä åäàøéå"
òöðàâ ñàã äùî øàô ïæéååòâ àé èàä øòèùøòáéåà¨©¨©

ãðàì(ìàøùé õøà). ©

êéåàèàä øò ùèàë æà øéî ïòäòæ ,êìîä åäé÷æç ééá©¨¨

ééá äøåúä ãåîéì ïèééøtùøàô åö ïòååòâ íøåâ©

ïøàååòâ èìòèùòâ÷òååà æéà ,äôå÷ú ïééæ ïéà ïåà ,ïãéà©¨

åô øéè éã ééá ãøòååù àèàä'î ïåà ,ùøãîä úéá ïãòé ï ©¨

ìàæ äøåú ïòðøòì èùéð èòåå ñàåå øòã æà ïôåøòâñéåà©¨¨

æétù éã èéî ïøòåå ïëàèùòâ(ã"ö óã ïéøãäðñ)ïéà ïåà , ¨

òáù øàá æéá ïã ïåô è÷å÷òâëàð ïòî èàä ,äôå÷ú ïééæ¨¨

(÷ò ïøòãðà íåö ìàøùé õøà ÷ò ïééà ïåô)èùéð æéà ñò ïåà , ©

ïòååòâ èùéð æéà ñàåå ,ãðé÷ ùéãéà ïééà åìéôà ïòååòâ©¨

,ïâòååèñòãðåô .äøäèå äàîåè ïåô íéðéã éã ïéà é÷á
åö ìèá åäé÷æç øàô ïôìàäòâ èùéð ñòìà ñàã ñàä¨¨©¨©

èâàæòâ íäéà èàä àéáðä äéòùé ñàåå äøéæâ éã ïëàî©¨¨¨

(ë ,á íéëìî)àìå äúà úî éë êúéáì åö 'ä øîà äë"
ïøòåå ÷ìúñð ìàæ øò æà ïøàååòâ øæâð æéà ñò ."äéçú¨©¨

èìòåå øòã ïåô(èàäòâ äðåúç èùéð èàä øò ìééåå)øòáà , ¨©¨

ïòååòâ ììtúî èàä åäé÷æç éåå íòã êàð ,ïâòååèñòãðåô¨¨

äøéæâ éã ïëàî åö ìèá(á ,çì äéòùé) èâàæ ÷åñt øòã éåå) ©¨

èòååòèàøòâ øò æéà ,("øé÷ä ìà åéðô åäé÷æç áñéå"©

.èéåè ïåô ïøàååòâ¨

àïéà ,äìéôú ïåô çë íòã øéî ïòäòæ ,ìàî ïèéøã ©¨

ùøãî øòã éåå ,÷éãöä éëãøî ïåô äôå÷ú øòã
èìééöøòã(âé ,æ"ô ø"úñà)èàä òùøä ïîä ïòåå æà©¨

åö äøéæâ éã ïáòâåöñéåøà ùåøååùçà ééá è'ìòåt'òâ©

åäéìà æéà ,å"ç âàè ïééà ïéà ïãéà òìà ïâéìéèøàô©©¨

øòééøèòâ øòã ,ä"ò åðéáø äùî åö ïòâðàâòâ àéáðä©

ìàæ øò æà ïèòáòâ íäéà ïåà ,ìàøùé ììë ïåô êåèñàt©©¨

äøéæâ òëéì÷òøù éã ïëàî åö ìèá ìîéä ïéà ïñééøðééà©

èâòøôòâ äùî èàä .ìàøùé ììë óéåà èâðòä ñàåå¨¨

.÷éãö à èìòåå øòã óéåà àã æéà ñò áéåà ,åäéìà¨©

éëãøîå ÷éãö åðùé" :èøòôèðòòâ íäéà åäéìà èàä¨
èàä .éëãøî èñééä ñàåå ÷éãö à àã æéà ñò ¯ "åîù¨©¨¨

åì øåîàå êì" :åäéìà åö èâàæòâ ä"ò åðéáø äùî¨

âàæ ïåà ééâ ,"ïàëî éðàå íùî àåä ,äìéôúá ãåîòéù¨

éã óéåà ïòðòååàã ïåà ïééèù ìàæ øò æà ,éëãøî øàô©©¨©

íìåò ï'ôéåà ïòðòååàã ìòåå ,äùî ,êéà ïåà ,äòåùé©

òøòååù éã ïééæ ìèáî ïòðò÷ øéî ïìòåå ,ïòîàæåö .ïåéìòä©

æéà éåæà ïåà .tò÷ òùéãéà óéåà èâðòä ñàåå äøéæâ¨©

äúéä íéãåäéìå ,ïøàååòâ ìèá æéà äøéæâ éã ,ïòååòâ ò÷àè©¨

ø÷éå ïåùùå äçîùå äøåàח.

ïåôïäëä ÷åãö éáø ÷"äøä èáééøù ,èééæ øòèééååö øòã
øæåâ ìîéä ïéà èàä'î áéåà åìéôà æà ,ò"éæ ïéìáåìî©¨

איהם רב  קלויזענבורגער דער  האט רח"ל . אוישוויץ אין איז ער  אז  געדאכט איהם  זיך האט עס ווייל  ַַָָָדערשראקן,

ָגעזאגט:

שו און מחזורים  באקומען צו בעטן יעצט דאך גייען מיר  דערשראקן. נישט זיי מיילעך, די - טוט וואס  פרות, ַָָָ

אויבן!". ארויף  פליעט עס און קנעïל , אויפ 'ן אונטן קוועטש  א "מ 'גיט ïעולה . ַַזעלבע

טיפן  פון זיין זאלן  ותחנונים תפלות די "קנע ïל". מיט'ן "קוועטש " גוטן א געבן צו געדענקען אבער דארפן ַַָָמיר

כוונה . געהעריגער דער מיט ַהארצן,

זיין  מתïלל  מ 'דארף ונשא. רם  א-ל  מלך "לפני " ובקשה  תחינה והרבו  השתדלו סליחות, די אין מיר זאגן ַַָאזוי

וועלט . די משïט 'ן קומט  קעניג גרויסער  דער איידער

ווערטח. עס וואס דעם אויף חי" איש  "בן פונעם  ווערטער די פון זעהן אויך מען קען תפילה , פון כח  גרויסן  ָדעם

גמרא די אין קג .)דערציילט צו(כתובות פרייטאג יעדן ער איז געווארן, נסתלק איז הקדוש  רבינו ווי דעם נאך ַָָָאז 

נישט געפינען מיר וואס  זאך א בית, בני זיינע  פאר מאכן צו קידוש  כדי וועלט , דער אויף אראïגעקומען ַַַַַַָָנאכטס

עליון קדושי און תנאים אנדערע קידוש)ביי מיט געווען מוציא ממש  זיי  האט הקדוש רבינו אז דארט , ז"ל, להגרעק"א הש"ס", "גליון .(זעה  ַַָָ
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,òôù êàñ à ïáàä ìàæ øò ùèðòî íòã óéåà ïòååòâ¨¨©©

ïòðòååàã ìàæ ùèðòî øòã æà ñéåà õìà êàð èìòô¨©©¨©

óéåà ïòîå÷tàøà ò÷àè ìàæ äòtùä éã æà ïèòá ïåà©¨©©¨

ééååö åöøòã èâðòøá ,÷åãö éáø ÷"äøä .èìòåå øòã
:úåéàø

(ààéáðä åäéìà ééá ïòðéôòâ øéî(ìîøëä øä ï'ôéåà)æà©
èøòëéæøàô íäéà èàä øòèùøòáéåà øòã ùèàë¨¨©

èòåå øò æà ìîøëä øä ï'ôéåà óéåøà æéà øò øòãééà©©

èôøàãòâ øò èàä ,ïâòååèñòãðåô ,ìòáä éàéáð éã ïâéæàá©¨©

."éððò 'ä éððò" ïééæ ììtúî

(áèøòåå ñò ùèàë æà ,"íåé ìëá íéùòî"èîéèùàá ©¨©

øàô øàé ïâéãðòîå÷ ï'øàô òôù éã äðùä ùàø ïéà©¨©

ïãòé ììtúî øéî ïòðòæ ,ïâòååèñòãðåô ,ùèðòî ïãòé
êàð èìäòô ,äáåè éã ïåô äçèáä éã õàøè ìééåå ,âàè¨¨¨

äìéôú ïåô çë øòã ùèðòî íòã øàôט. ©

ïéàïééèùøàô ìàæ ùèðòî øòã æà ,êéåà æéà ììë íòã©¨©

ïòðòååàã åö ,èâàîøàô ãéà øòãòé ñàåå çë íòã¨©¨©

øò'áåùèéãøàá øòâéìééä øòã éåå ,ïòèùøòáéåà íòã øàô©©

èáééøù ò"éæ áø("øàåáé åà" ä"ã ,éçéå ,"éåì úùåã÷")éåàø éë"
ñò ,"äìôú ìë íãå÷ íää íéøáãä áåùçéù íãà ìëì
êéæ èìòèù øò øòãééà ,ùèðòî ïãòé øàô éàãë æéà©

èàä øòèùøòáéåà øòã æà ,ïèëàøè øò ìàæ ,ïòðòååàã©¨©©¨

êàìî øòèñðòì÷ øòã ïåà ,íéëàìî ìéô éåæà ìîéä ïéà©

,êàìî øòã .èìòåå øòã ïåô ìèéøã à éåå ñéåøâ éåæà æéà©©

ìãðøò÷ ïééì÷ à ¯ "ìãøç øéâøâ" à éåå øòî èùéð æéà©©

øòãòé ïåà ,"íéðôåà" éã ïåô íòðééà ïãòé ïâò÷èðà ¯©
ïåô íòðééà ïãòé ïâò÷èðà èùéðøàâ æéà ,ïééìà "ïôåà"©¨©

à éåå ïòðòæ "ùãå÷ä úåéç" éã ñàåå ,"ùãå÷ä úåéç" éã¨©

ïâòøô òìà ïåà ,ãåáëä àñë íòã ïâò÷èðà ìãðøò÷©©

åìàì åìà" :ïâàæ øéî éåå ,øòèùøòáéåà øòã æéà åàåå¨

,"åöéøòäì åãåáë íå÷î äéà ,íéììîî åìàì åìà ,íéìàåù
ïåöø äàøéáå äîéàá" ïòåè ééæ æà øéî ïâàæ ééæ ïâòåå ïåà¨©

."íðå÷

äîèàä ,"øîåçî õåø÷" à ,ùèðòî øòã ïë ïéàù©¨

íòã øàô ïòðòååàã ïìòèù åö êéæ úåëæ íòã©©

ïâàæ ì"æç éã éåå ,ïééìà ïòèùøòáéåà(:çë úåëøá)òã" ©¨

åö ììtúî çëá æéà ãéà øòãòé ."ãîåò äúà éî éðôì
óøàã íòã ïâòåå .ïîæ ïãòé ïéà ïòèùøòáéåà íåö ïééæ©

האבן  הסתלקות, זיין פאר ווייל  דערפאר  דערצו, געווען זוכה  האט הקדוש רבינו  אז  חי ", איש "בן  דער ַַַָָָזאגט

וועלט ! דער  אויף לעבן בלייבן  נאך זאל  הקדוש  רבינו  אז  וועלטן איינגעריסן  און פארזאמלט  זיך גמראאידן די (ווי ַַַָָ

באריכות) דארט  וויילדערציילט ליידיג, צוריקגעקערט נישט קיינמאל ווערט  עס אז תפילה , פון כח דער  איז דאס  אט  . ַָָָָ

וועלט, דער  אויף  ממש לעבן בלייבן זאל  רבי אז  אויסגעפעלט שטארק אזוי נישט האט עס אז קלאר דאך איז  ַַַַָָָָעס

לעבן, ביים ווי אזוי וועלטן, אלע  אויף  שפע  גרויסע  א זיין מש ïיע  ווייטער זאל  ער אז געווען איז כוונה  זייער ַַַַָָנאר 

שפע א נשïע ווערט  עס ווען זמן גרעסטער דער ווייל  תפילות, זייערע מיט  גע 'ïועל'ט  טאקע  זיי האבן דאס  ַַָָאון

נאכטס  צו  פרייטאג - קודש  שבת ליל איז  וועלט , דער  שב "ק)אויף ליל "קידוש" פאר זאגן מיר וואס זוה"ק , אין שטייט  עס .(ווי ַַָָָ

דורך  שפע, זיין צו משïיע פארגעזעצט האט  הקדוש רבינו אז  תפילה , זייער מיט גע 'ïועל 'ט  טאקע  זיי האבן ַַָָָָדאס 

א  איז  ער וואס  קיין דעם ווייל  פאלק , גאנצן אויפ 'ן ברכות  און טובות זיין צו  מש ïיע  וועלט דער אויף ראïגעקומען ַַָָָ

ליידיג. צוריקגעקערט  נישט ווערט  תפילה שום

ïסוק ט. דעם  אויף  זי"ע , הקדוש  החיים " "אור דער שרייבט  עס וואס נאכגעזאגט שוין האבן  כב)מיר ל , (בראשית ָָָָ

רחל געדענקט האט אויבערשטער  דער  און רחמה ", את ויפתח אלקים , אליה וישמע  רחל , את  אלקים  ָ"ויזכור

החיים" "אור דער זאגט קינד . א מיט  געווארן געהאלפן איז זי און געבעטן, איר געהערט  האט ער און ַָָָָאמינו,

רחל פון זכרון דער באשעפער  דעם  פאר ארויף איז  עס  וואס דעם טראץ  אז  רחל")הקדוש , את אלקים ,("ויזכור ַַַַָָ

אליה" "וישמע  זאגט ïסוק דער ווי קינד, א מיט  ווערן צו געהאלפן זיין מתïלל  געדארפט זי האט  ַַָָָפונדעסטוועגן,

האט קינד, א געבוירן  זאל  זי אז באפוילן האט  אויבערשטער  דער ווי דעם נאך אויך  אז  מיר, זעהען דעם פון ַַַַָָָָוגו'.

דערגרייכן. איר  זאל  שפע די אז  בעטן און דאווענען געדארפט נאך ַַַָָזי

דארף געלט , סכום גרויסער  א אנגעקומען איז  עס  אז  אמט  ïאסט  פון מעלדונג  א מ 'באקומט  ווען משל , דרך ַַַַַַָָעל 

די  אז אויבערשטען  דעם פון בעטן מיר  דארפן אויך אזוי געלט . דאס  אïצונעמען אפיס  ïאסט אין אריבערגיין ַַַָָָָמען

גרינג. און שנעל  קומען אונז צו זאל  אונז פאר געווארן צוגעגרייט  שוין איז  וואס  ַָָהשïעה
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ïòðòååàã åö ,ïâàîøàô øéî ñàåå çë íòã ïöåðñéåà ïòî¨©¨©

.ïòèùøòáéåà íåö

שבת לעצטע  די פון  עבודה די - אחת  שבת ישראל שמרו
יאר ָפונעם

øòãèâàæòâëàð èàä ò"éæ àéðúä ìòáõáå÷á àáåî) ¨¨¨

(193 'ò ,"÷çöé óñåé ìäà" íéìäúì íéáúëîïòîàð ïéà¨
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÷ìàô ïééæ ètùî íåö èìòèù øòèùøòáéåà øòã ïòåå¨
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,úáù ïâéãøòéøô íòã ïéà êùîð ñòìà èøòåå ¯ "íééçä©

.àåä êåøá øòôòùàá øòã ,ìàåå÷ ïâéãòáòì íòã ïåô©©

ïâòååäðùä ùàø øàô íéáöð úùøt ïòî èðòééì íòã©

(ã"ñ ,ç"ëú 'éñ ç"åà),äøãñ áééäðà ÷åñt øòã ìééåå ,¨

ùàø óéåà æîøî æéà ,'åâå "íëìåë íåéä íéáöð íúà"
øäåæ ïéà èééèù ñò éåå ,äðùä(.àìø óã ,ñçðô 'ô)íåéä"
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íéáöð úùøt ,äðùäיìë" ñàåå ñàã æà ñéåà èîå÷ .©¨¨

,äðùä ùàø ïéà "ïåøî éðáë åéðôì ïéøáåò íìåò éàá
øòéøô úáù à ïéåù ïà êéæ èáééäיאóøàã ,àìéîî . ¨©©

úáù íòðòáéåäòâ íòã ïöåðñéåà ùèðòî øòâåì÷ øòã
ã"ëò ,âéøòäòâ éåå(íééç íéî øàá íòðåô).

êéåàèâðòøáòâ èøòåå(áîú úåà ,"ñçðô éøîà")÷"äøä æà©
ïéà æà ,èâàæòâ èàä ò"éæ øòöéøà÷ ì'ñçðô éáø¨¨¨©

íòã óéåà øæâð èøòåå ,úåãåòñ ùìù ïåô èééö øòã
óéåì ïéà ïøéô íäéà èéî êéæ ìàæ ïòî éåæà éåå ùèðòî©¨

.øàé ïâéãðòîå÷ ïöðàâ ïåô©¨

êéåàùìù èøòåå íòã ïâòåå æà ,èâàæòâ øò èàä¨¨©

ìééåå ,"ïéôðà øéòæã àúãåòñ" ïôåøòâðà úåãåòñ¨

ïéà øò èâðòøá .ïééì÷ ïèìàä êéæ óøàã ùèðòî øòã©©

ìéøòîù éáø ÷"äøä ïåô ïòîàð(øò÷ååéçøàåå)ì"æéã ïåô) ¨©

(ò"éæ ùåã÷ä áåè íù ìòá íòðåô "àìëéä éðá"êàæ ïééà æà ,©©

ùìù ïåô èééö øòã ïéà .ïøòãðà ïéà êéæ èòãðòåå©

äåðò ïáàä ìàæ øò æà ïèòá ùèðòî øòã ïò÷ ,úåãåòñ©¨¨

.çåøä úåìôù ïåà

èøéôïâòåå æà ,øòöéøà÷ ì'ñçðô éáø ÷"äøä ñéåà¨©

ùàø øàô úáù íòã ïèòá åö éàãë æéà íòã©

ìàæ øòèùøòáéåà øòã æà ,úåãåòñ ùìù ééá ,äðùä©¨

ïéà úåìôù ïåà äòðëä ïáàä ìàæ øò ïôìòä íäéà¨¨

èâàæ àøîâ éã ìééåå ,äðùä ùàø(:åë ä"ø)óééëã äîë ¨

èâééá ùèðòî øòã øòî ñàåå ,éìòî éôè ,äéúòã ùéðéà¨

øàô øòñòá õìà æéà ,äðùä ùàø ïéà tàøà êéæ©¨©©

íäéàיב.

"לבוש "י. סק"ד)דער תכח, ïרשה(סי ' דער  אין ווייל  השנה, ראש  פאר שבת נצבים ïרשת לייענט  מען אז  ַַשרייבט,

באשעפער . צום טוהן תשובה  פון ענין דער מאל  מערערע דערמאנט  ַָווערט

ישראל"א.י  "ישמח דער  שרייבט א')אזוי אות סוף  א (נצו "י, ווי אזוי ïונקט  אז  צדיקים , פריערדיגע פון נאמען אין , ַַַַָ

שבת  דער אויך  אזוי שטעקן , גאנצער  דער אויף זיך הייבט  עק, ביים אפילו אויף  איהם מ'הייבט אויב ַַַשטעקן,

אויף מען  הייבט  שבת, דעם אין אויבערשטען דעם  צו  אויף זיך מ'הייבט וואס דעם  דורך יאר , פונעם "עק" ָָביים 

גוטן. צום  איבער עס מ 'דרייט און יאר , גאנצע  ַָָדאס 

זאגןיב. חז "ל  טז:)די אנהייב(ר "ה אין "ארים " איז  וואס  יאר יעדעס בסופה ". מתעשרת בתחילתה, שרשה  שנה "כל  ָָָָָ

השנה ) ראש פון  טאג דעם אין קליין זיך האלט מען הייסט , תוספות(דאס זאגט  יאר. פון סוף ביים  רייך מען ווערט  (ד"ה , ַָָָָ
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דער בפרט  און  סליחות פון  גרויסקייט  די - מנוחה  במוצאי
טאג ָערשטער

âéãðèìàäà åìéôà èøòåå ,"úåçéìñ úáù" ééá ©©©

äáåùú åö øøåòúð õøàä "èøòðééèùøàô"©©

"í"éøä éùåãéç" øòã èâàæ ñò éåå ,íéáåè íéùòî ïåà¨

ò"éæ(æè úåà ,äáåùú ,"ùãå÷ éôøù çéù" 'ñá àáåî)íòã óéåà
÷åñt(çé ,áî äéòùé)åèéáä íéøååòäå åòîù íéùøçä"

òãðéìá éã ïåà ,ïøòä ïìàæ ïùèðòî òáéåè éã ,"úåàøì¨

ïò÷ éåæà éåå ,ïééèùøàô ïòî óøàã .ïäòæ åö ï÷å÷ ïìàæ¨©©©

øòãðéìá à ïåà ,ïøòéåà òðééæ èéî ïøòä øòáéåè à©©

?ïäòæ

èâàæ,íéäåáâ äë íéðîæ íðùé" ,"í"éøä éùåãéç" øòã ¨

ïòðòæ ñò ,"äòåø øåéòäå ,òîåù ùøçä åìéôàù
øòáéåè øòã åìéôà æà ,êéåä éåæà ïòðòæ ñàåå ïèééö àã¨¨©©©

ñèìàîòã èäòæ øòãðéìá øòã ïåà èøòäיג... ¨

"ארים","שרשה ") זענען אידן די  וויבאלד  ווייל  השמים ", מן עליהם ומרחמים נשבר, לבם  רשים  שישראלים "שמתוך  ,ַָ

זיי. אויף  האבן  רחמנות  הימל פון מ 'זאל  אז  גורם איז  דאס  און הארץ , צובראכן א זיי ַַַָָָָָהאבן 

אז שïירט  מענטש דער  ווי פארנאכטס , השנה ראש  ערב אמאל  מ'זעהט ווייל חיזוק, שע ïן  מיר קענען דעם ַַַַָפון

דער און געהעריג, ווי אויבערשטען דעם פאר דאווענען אוועקשטעלן נישט זיך קען ער און צעטומלט, איז מוח ַַַזיין

אין  פרייען זיך  דעת בר  יעדער דארף באמת אבער ח "ו, יאוש  אין מענטש דעם  אריינצואווארפן ïרובירט  הרע ַַַָיצר

באלד  ארים זיך  שïירט  ער בתחילתה". "רשה פון  בחינה א איז עס  אז  אויס דאך קומט  דעם  פון  ווייל  מצב, ַַַַַָָאזא

סוף צום  זאל  יאר דאס אז  בסופה", "מתעשרת צו זיין זוכה  וועט ער אז  זיכער זיין ער  קען אזוי און יאר , ַַַָָָָָאנהייב

יום צום צוגיין ווילן מיר נאר מצב, אזא צו אנקומען  נישט  ווילן מיר כאטש  ובגשמיות. ברוחניות יאר", "רייך א ַַַָָָָזיין

דאס אז וויסן און  ליבשאפט, מיט  אננעמען עס מען דארף אזוי, ïאסירט עס אויב אבער  הדעת, הרחבת מיט ַַַַַָָָטוב

וועגן. טובה אונזער פאר אויך  ַאיז 

ïראבישט פון זי"ע  שכנא שלום רבי הרה"ק  אז  דערציילט, שוין האבן רוזמיר  הייליגן פון פאטער א(דער און זי"ע, ינער  ַַָָָ

זי"ע) המלאך אברהם רבי הרה"ק  פון זיין זוהן פון  המדרש  בית אין השנה , ראש ערב מנחה געדאווענט אמאל האט ,ַַָָ

דאווענען  ביים  דעמאלטס האט ער עינים". "מאור הייליגער  דער זי"ע , טשערנאבילער נחום  רבי הרה"ק  ַָָָעלטער-שווער ,

איז [עס  דאווענען. ביים  זיין מכוין קענענדיג  נישט  המוחין", "בלבול  און "קטנות " פון בחינה א געשïירט  ַַמנחה 

מקובלים די וואס ב')באקאנט  אות ר "ה, דיני  נצבים, חי", איש  "בן האבן (עי' זינען  אין שטארק גאר מ 'דארף אז שרייבן, ַַַַַָָָ

וואס דעם  דורך און יאר , פארלאפענעם  פון תפילה  לעצטע די  איז עס ווייל  השנה, ראש ערב מנחה תפילת ַָָָביי

כראוי  געדאווענט נישט  מ 'האט  וואס  תפילות אנדערע אלע  אויף מען הייבט  געהעריג, ווי מכוין דעמאלטס  ַַַָָָמ 'איז 

יאר]. ָדורכ 'ן

כוחות  אלע  מיט אנגעשטרענגט זיך האט  ער נאר ח "ו, יאוש אין ארייגעפאלן  נישט אבער איז שכנא, שלום  ַַַָָָָרבי

המלות. ïירוש  דעם  בפשטות  געהאט  זינען אין  און טבע , די פון העכער  דאווענען ַַצו 

האט ער כוונות א פאר וואס  געפרעגט איהם  טשערנאבילער, נחום רבי עלטער-שווער , זיין האט  דאווענען, ַַַָָָָָנאכ 'ן

תפילה . יעצטיגע  זיין דורך תיקון א געהאט האבן נשמות טויזנטער טויזנטער , ווייל  מנחה , ביי  יעצט  געהאט זינען ַַַָאין

אויבערשטען  דעם  ביי חשוב איז  מענטש, דעם  פאר שווער אן קומט וואס עבודה אן אז  דעם, פון מיר ַַַָָזעהען

"גלאטיג ". צו גייט אלעס ווען ווי מער  פיל  ַַפיל 

ברענגטיג. קודש" שרפי "שיח אונז(דארט )דער צו שרייט  נביא דער אז געזאגט , האט זי"ע רבי קאצקער דער אז , ַַָָָָ

בלינד. אדער טויב זיין צו נישט אליין , אונז אין זיך ווענדט  עס  ווייל  בלינד, און טויב זיין נישט זאלן מיר  ַַָָאז

דורות פריערדיגע די אין אידן ביי איינגעפירט געווען איז שטעטלעך)עס קליינע די אין פארטאגס(סïעציעל  יעדן ַַָאז 

אויפצואוועקן  כדי הייזער, אידישע  פון פענצטער די אויף  קלאïן שטעטל  פון שמש דער פלעגט  טעג, סליחות די ַפון

אז שמש צום אנקומען געדארפט נישט האט  שלאף , פון אויפגעכאïט  אליין זיך האט וואס  דער סליחות. צו  ַַַַָָָָָאידן

שוין  זיך ער האט  שלאף , פון אויפגעשטאנען אליין נישט  איז  וואס  דער אויך און טיר , זיין אויף קלאïן זאל ַַַָָָָער

געדארפט נישט שוין  מען האט ממילא שכן. פונעם פענצטער  אויפ'ן  קלאïן געהערט האט ער ווען ַַַָָאויפגעכאïט 

ביי  פענצטער  אין ïקלא פונעם אויפגעכאïט נישט זיך האט וואס  דער  אבער פענצטער . אויפ'ן איהם  ביי ַַַָָָקלאïן

פענצטער . אויפ'ן  איהם ביי אנקלאïן געדארפט  מען האט  שכן, ַַָָדעם
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,åðéðéðòìïéåù ïò÷ ,úåçéìñ úáù ïà èîå÷ ñò ïòåå¨

øàð ,"éùôð éìò íåìù" ïâàæ èùéð øòðéé÷¨¨

"èòøá âðåèòø" íòðéà ïtàëðà êéæ ïò÷ øòðééà øòãòé¨©

."íëéìà äáåùàå ,éìà åáåù" ,ä÷ãö ïåà äìéôú ,äáåùú ¯

øòã"øùåé è÷ì"(ãé÷ 'ò ,áé úåà ,úåéðòú 'ìä),èâðòøá
íòã ,ï'éáø ïééæ ïåô ïèòáòâ ìàîà èàä øò æà©¨©¨

åö øúéä à ïáòâ íäéà ìàæ øò ,"ïùãä úîåøú" ìòá¨©

úåçéìñ ïåô âòè éã ïéà ïñò(ïèñàô ïôøàã èùéð ïåà)éãë , ©©

ïééæ øòáà .âàè ïãòé éåå éåæà ïòðøòì ïòðò÷ ìàæ øò¨©¨¨

æà ,èøòôèðòòâ íäéà èàä ,"ïùãä úîåøú" øòã ,éáø¨©

ñàã æà íòã ïåô èñåàååòâ êéåà êàã ïáàä íéðåîã÷ éã¨¨©¨

ïåà ,ïòðøòì ïåô ïùèðòî íòã èøòèù ïèñàô©
,úåçéìñ ïèñàô åö ïòååòâ ï÷úî ééæ ïáàä ,ïâòååèñòãðåô¨©

òøòãðà éã ïéà éåå éåæà ïòðøòì èùéð ïò÷'î åìéôà ùèàë¨©©©

ïáòâ èùéð íäéà øò ïò÷ øòáéøòã ïåà ,øàé ïåô âòè¨

.ì"ëò ,óéåøòã øúéä à©

ñàãïòðòæ úåçéìñ ïåô âòè éã ìééåå ,øàôøòã æéà ¨©

øàé ïåô âòè òøòãðà éã éåå ùøòãðà úîàáיד. ©©¨

,åðéðéðòì,íéúéðòúá äáøî èùéð ïòî æéà èðééä ùèàë¨
èöòé æà ïò÷ðòãòâ ïòî óøàã ,ïâòååèñòãðåô©©

øòãòé ïåà ,øàé õðàâ à ïåô ùøòãðà âòè éã ïòðòæ©©©¨

ñàåå ïôåà ïèñòá ï'ôéåà ïèëòøøàô êéæ ïò÷ øòðééà©¨

ïèùøò íòã òâåð ìòéöòtñ æéà ñàã ïåà .êéìâòî øàð¨¨

úåçéìñ âàèטוèáééøù øåè øòã éåå ,(à"ô÷ú 'éñ)øòã æà ¨©

âàè ïèùøò íòã ïèñàô øåáéö íòðåô ìééè øòèñòøâ©¨

.úåçéìñ

ñò"ñçðô éøîà" øôñ ïéà èâðòøáòâ èøòåå(äîú úåà),
÷øàèù èàä ,ò"éæ øòöéøà÷ ì'ñçðt éáø ÷"äøä æà©¨¨©

âàè ïèùøò íòã ,äå÷îá äìéáè óéåà ïòååòâ øéîçî¨

äðùä ùàø áøò êéåà éåæà ïåà ,ñâàèøàô úåçéìñ©¨©

.ù"ééò ,äðùä ùàø âòè òãééá ïåà ,éøôøòãðéà

ñàãâòè éã ïòðòæ ,èâàæòâ éåå ìééåå ,øàôøòã æéà ¨©¨

øàé ïåô âòè òøòãðà éã ïåô úåäî ïéà ùøòãðàטז. ©©¨

óøàã'îïòî óøàã úåçéìñ éã åö æà ,ïñéåå øòáà ©¨©

èáééøù ñò éåå ,äåöî ìù äçîù êåúî ïééâåö
"øùåé è÷ì" øòã(çé÷ 'ò à"ç ç"åà)ñàååøàô íòè à©©¨

חלילה איהם מ 'זאל  איידער  תשובה , צו נתעורר אליין ווערט מענטש קלוגער דער פארשטענדליך . איז נמשל  ַַָדער

ווערט אליין, זיך פון געווארן נתעורר נישט איז  וואס דער  אויך און רח "ל , מחלה  א מיט הימל  פון "קלאïן" ַַַַָָדארפן

מכות. אלע זיך פון אויס ער מיידט  דאן און אנדערע, מיט ïאסירן וואס  צרות די  פון נתעורר ïנים  כל  ַַַַָעל 

שרייבט יד. ירושלים, אב"ד זצ"ל , זאנענפעלד חיים יוסף  רבי  גאון שכה )דער סי' או "ח, חיים", "שלמת צו(שו "ת תשובה א ַָ

ïסק 'ענט  רמ "א דער וויבאלד אז געפרעגט , איהם  האט וואס  מלמד סי"ז)א רמה סי' לערנט(יו "ד  וואס  מלמד א אז  ַַַַַָָָ

ער צו סליחות, לגבי טוהן זאל  ער וואס  וויסן דעריבער ער וויל  ביינאכט, זיין אויף צופיל  נישט  טאר קינדער, ַָָָמיט

אויפצושטיין  פארפעלן  נישט טאר ער אז תשובה , די  אין איהם  שרייבט  חיים יוסף רבי פארטאגס . אויפשטיין ַַַָָָזאל 

סליחות צו קינדער)פרי די מיט טאג דורכ'ן  לערנען  פון שטערן איהם וועט  דאס אויב .(אפי' ָָ

געברענגטטו . ווערט  נוראים)עס  ימים קדוש", "אמרי  הייליגער(ס' דער אזאז  זאגן, פלעגט זי"ע  סטרעליסק  פון "שרף " ַַָ

סליחות. טאג ערשטן דעם אן זיך פאנגט  כיïור , יום און השנה ראש פון חתימה  און כתיבה ַָָדי

זיך טז . האבן צדיקים , אנדערע אסאך נאך און לדורותיהם זי"ע רבי'ס בעלזער די אז דערציילט, שוין האבן ַַַָָמיר

סליחות. טאג ערשטן דעם תהלים , ספר  גאנץ  בציבור ענדיגן צו ַָגעפירט 

געוואלט האבן משמשים  די און שוואך, געשïירט זיך ימיו  בערוב האט זי"ע, מהרי"ד הרה"ק  רב בעלזער ַָָָדער

בעלזער דער  אבער סליחות, טאג ערשטן  דעם  בציבור , תהלים זאגן  שוהל  אין אריינקומען פון רב דעם  ַַָָָצוריקהאלטן

תהלים זאגן המדרש, בית אין אריינגעקומען איז  און אנגעשטרענגט , זיך - שוואכקייט פיזישע  זיין טראץ - האט  ַַָָָָרב

משמשים: די צו  געזאגט  ער האט  דערנאך עולם. ָָָמיט 'ן

תהלים . ענדיגן נאכ 'ן רצון" "יהי זאגן ביים התעוררות גרויסע  די מיר  פון צוריקהאלטן געוואלט איר האט  אזוי ווי -ַַָָָָ

טעג  די אין עבודה  זיין ווי גרעסער איז  סליחות, ערשטן פון טאג דעם אין עבודה זיין אז געזאגט, ער האט ַָָָאויך 

כיïור ! יום און השנה ראש פון

מעשה: די אמאל  נאך ברענגען צו  כדאי איז עס אבער  געברענגט , שוין האבן ַמיר

א  איז אביב, תל אין געוואוינט האט  זי "ע, מלעלוב  מרדכי משה רבי הרה "ק זיידע , מיין ווען תקופה דער ַָאין

האט זיידע מיין וואס  מעשה א רבי 'ן  פאר'ן דערציילן "כ 'וויל  געזאגט, איהם  און איהם צו אריינגעקומען אמאל  ַַַַָָָָאיד
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èðøòì úáù ìééåå ,úáù éàöåî úåçéìñ ïâàæ ïà èâðàô'î©¨¨

,úáù âðåò ïåô äåöî éã íéé÷î æéà'î ïåà ,äøåú ïòî
ïâàæ ì"æç éã ïåà(:ì úáù)óéåà èäåø äðéëù éã æà ¨©

ñéåà èîå÷ .äåöî ìù äçîù êåúî øàð ùèðòî íòã¨

æéà ãéà ïãòé ïåô õøàä ñàã ñàåå íòã êàð æà©¨¨¨©

ïìòèù÷òååà êéæ ïòî ïò÷ ,äçîù èéî èìéôòâøòáéà©

äçéìñ à ïèòá ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã øàô ïééæ ììtúî©©

äçîù êåúîיז.

פאלגענד: ווי דערציילט  האט  ער און זי"ע ". לעלוב'ער דוד'ל רבי הרה "ק זיידן, אייער מיט  ַָָגעהאט

צופוס אהיים צוריקגעגאנגען איז  ער  ווען אמאל  ארימקייט. גרויס פון געליטן האט  לעלוב'ער דוד'ל  רבי ַַַָָָהרה "ק

לובלין  זי"ע)פון לובלין פון רבי'ן ביים געווען  איז ער  אïגעשטעלט(וואו איהם וואגן, א מיט  געפארן איז  וואס איד  א ַַָָָָָהאט

רבי  איינגעלאדנט איד  דער  האט  לעלוב. קיין גייט  ער  אז  געענטפערט, דוד'ל  רבי האט גייט. ער וואו געפרעגט ַַָָאון

ו ער ווייל  לעלוב, קיין פירן איהם  וועט  ער און וואגן, אויפ 'ן ארויפצוקומען לעלוב .דוד'לען נעבן דארף  א אין ואוינט  ַַָָ

געזאגט: איהם און באדאנקט , שטארק איהם דוד'ל  רבי  האט  לעלוב, קיין אנגעקומען זענען זיי ַַַָָָווען

ערשטן  דעם סליחות צו מיר צו קומט  זאלט  איר אייך, בעט  איך און שטאט , אין דא המדרש  בית א האב  איך -ַָָָָ

ָטאג.

אויסנוצן  שוין מיך וויל  ער  און טובה, א געטוהן שוין איהם האב איך "אה , זיך, ביי געטראכט  איד  דער  ַַָָהאט

נישט הארצן, אין זיך ביי באשלאסן האט  ער און המדרש...", בית זיין  אין  מנין צום  זיין  צו משלים  קומען זאל  ַַָָָאיך

דוד'לען. רבי צו לעלוב קיין סליחות צו קומען צו

אומגעקוקט זיך  און סליחות, פאר המדרש בית אין אריינגעקומען דוד'ל  רבי איז  סליחות, ערשטע  די  שבת, ַַמוצאי

איז לובלין, פון קומענדיג וואגן אויפ 'ן ארויפגענומען איהם  האט  וואס  איד  דעם זעהענדיג  נישט המדרש... בית ַָָָאין

בית  אין אריינגעקומען איז דוד 'ל רבי מאל, עטליכע  געווען איז אזוי און צימער , זיין אין אריין צוריק  דוד'ל  ַַַָרבי

צימער . אין זיך צו  אריין צוריק  ער איז געזעהן, נישט  איהם האט  ער  ווען און עולם , דעם צווישן געזוכט  ַָהמדרש,

און  איד , הייליגער א דאך איז  רבי לעלוב'ער דער זיך , ביי געטראכט און בארעכענט זיך איד דער  האט  ַַַָָדערווייל 

טאקע איך  זאל  פארוואס  נו, איהם... מיט  סליחות זאגן קומען זאל  איך אז  מיר? פון  געבעטן שוין ער האט ַַַָָָָָָוואס

אזוי? טוהן ַנישט

נישט געזאגט , ווי  איז, וואס  לעלוב, קיין געפארן איז  און וואגן, אויפ 'ן ארויף  איז  איד דער געטון, און ַַָָָָגעטראכט 

המדרש . בית אין אריין איז  און דארף , זיין פון ווייט  ַָגעווען

צום צוגעגאנגען באלד ער איז  איד, דעם  באמערקט האט און המדרש  בית אין אריינגעקומען איז  דוד'ל  רבי ַַַַָווען

איד: דעם  צו  געזאגט  דוד'ל  רבי האט  סליחות, נאך סליחות. זאגן ָָָָעמוד 

שפע גרויסע א דיר אויף זיין משïיע  געוואלט איך  האב  טובה, גרויסע  א געטון יאר דעם  מיר דאך האסט  דו -ַַָָָָָ

גרויסער א איז עס  ווען סליחות , טאג ערשטן דעם מיר צו קומען  געהייסן דיך איך האב דעריבער גוטס, אלעס  ַַָָאון

גרויס האבן זאלן  אייניקלעך  און קינדער דיינע  און דו אז  בענטשן, דיך איך וועל  יעצט , און הימל, אין רצון ַָָעת

ושנים . ימים  אריכות און עשירות

האט אביב , תל  אין זי"ע, מרדכי משה  רבי הרה "ק זיידן, מיין פאר מעשה  די דערציילט  האט וואס  איד דער  ַָָָאון 

יסגעפירט:או

לעלוב'ער, דוד'ל רבי זיידן אייער  דורך געווארן  געבענטשט איז וואס איד יענעם פון אור -אייניקל אן בין איך -ַָָ

זענען  זיידן מיין פון אייניקלעך און קינדער  אלע בשלימות. געווארן מקוים איז ברכה  די אז  זאגן, עדות קען איך  ַַָָאון

געווען... ימים  מאריך האבן אלע און עשירים, ַָגעווען

סליחות. טאג ערשטן אין זמן פונעם גרויסקייט  די מיר זעהען מעשה די  ָפון

זאגןיז. מיר וואס ווערטער די אין מרומז איז  סליחות)דאס די פון אנהייב באלו(ביים מתוחים, דר  לפניך ïה נפתח "איך ָָָָ

זאגט מדרש דער ווייל  שיחים". נשפוך ב)ïנים  פי"א, די (ב"ר  אז  אותו ", ויקדש השביעי יום את אלקים  "ויברך ַָ

דעם מיט געווען איז געהייליגט , איהם און טאג שבת'דיגן דעם געבענטשט  האט אויבערשטער  דער וואס  ָָָברכה

"אינו וואכן-טעג. די אין ווי שענער  פיל שבת שיינט  ïנים זיין ïנים ", "מאור אנדערן אן איד יעדער האט  שבת ַַָָָוואס

ïנים זיין פון  שיין פונעם  אויסזעהן דאס  גלייך נישט  איז  עס  - בשבת" פניו  למאור בחול , אדם של  פניו מאור  ָדומה 

שבת. אין ïנים זיין פון שיין דעם צו וואכן, די  ָאין
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÷"äøäïâàæ èâòìô ïéìøà÷ ïåô ò"éæ "ïøäà úéá" ìòá©¨

(:æì÷ ,"ïøäà úéá")èùéð ìàæ ùèðòî øòã æà©¨

ñàã ."úåçéìñ ïèòá" ìàæ øò øàð ,"úåçéìñ ïâàæ"¨¨¨¨

"èâàæòâ íúñ" úåçéìñ éã ïâàæ èùéð ìàæ øò ,èñééäיח, ¨¨¨

íòã õøàä ïåô ïùéðòôéè éã ïåô ïèòá ìàæ øò øàð¨¨©

øáò ï'ôéåà äìéçî à ,ä"á ïòèùøòáéåàיטøòã éåå , ©

הייליגן  אין ïנים  לעכטיגן א צו געווען זוכה  האבן  מיר ווי דעם נאך סליחות, ביי שבת מוצאי מיר זאגן דעם  ַָָָאויף 

אונזער אויסגיסן  זיך שטעלן מיר פנים פארא וואס  מיט זאגן מיר  קענען יעצט  שיחים", נשפוך פנים "באלו ַַָָשבת,

סליחות זאגן אוועקשטעלן זיך מיר קענען ïנים, אזא מיט  הוא. ברוך  אויבערשטען  דעם פאר מהרי "דתפלה  ס' (עי' ַַַַָ

נצבים) פ' .מבעלז,

מו סליחות מ 'זאגט  פארוואס זי"ע, מהרי"ד  הרה"ק  רב, בעלזער פון נאמען  אין געברענגט ווערט טעם א צאי נאך ַַָָָָ

זאגט  גמרא די ווייל  קיט :)שבת, במעשה(שבת הוא ברוך להקדוש שותף נעשה  ויכולו, ואומר שבת בערב המקדש "כל  ָ

געווען  וואלט ער ווי גערעכנט עס ווערט  קידוש , ביי נאכטס צו פרייטאג "ויכולו" זאגט וואס  מענטש  דער ַָָָָבראשית",

אן  שטענדיג האט  שותף א אז זיך, פירט וועלט  די און בראשית. מעשה אין כביכול באשעפער  מיט'ן שותף  ַַַַַָא

זעקס די אין וארץ שמים בריאת אויף געזאגט עדות קודש שבת האבן מיר  ווי דעם נאך דעריבער , טיר. ָָָָאפענע

באשעפער דעם  מיט  שותפים געווארן דאך מיר זענען באשאפן, עס  האט אויבערשטער דער אז בריאה, די פון ַַַַָָָטעג

האט שותף  א ווייל  עבירות, אונזערע  זיין מוחל  זאל  ער  בעטן איהם מיר  קענען ממילא און בריאה, די אין  ַָָכביכול 

טיר". "אפענע אן ַָשטענדיג

איהםיח. זאל  ער איהם  בעט ער און הכנעה , מיט איהם צו  ער קומט  חבר, זיין איבערבעטן וויל מענטש א ַָווען

שטרענגען  א מיט  ער  זאגט אדורכצוגיין, איהם שטערט און וועג אינמיטן שטייט  ער  אויב אבער זיין. ַַָָמוחל 

עס סליחות. די  מיט  איז זעלבע  דאס  אדורכגיין!...". מיך לאז און וועג, מיין אין נישט  שטיי מיר, "אנטשולדיג ַַָָָטאן,

זיי  זאל  ער  הכנעה מיט  בעטן און באשעפער, צום קומען וואס  מענטשן פאראן  מענטשן. סארטן צוויי דא ַַַָָָָזענען

עבירות, די פון שמוץ  דעם  פון רייניגן באמת זיך ווילן זיי ווייל  איהם, קעגן געזינדיגט האבן זיי וואס  זיין ָָמוחל

זאלן  נוראים  ימים די  אז וויל  וואס איינער ווי וועג ", אין נישט מיר  "שטיי זאגן, וואס מענטשן דא זענען עס  ַָָָָָָאבער

אדורכגיין... ַשוין

זאגן יט . מיר  וואס ווערטער  די  געטייטשט האט  זצ"ל , שוואדראן שלום רבי הגאון מישרים , מגיד  ירושלים 'ער  ַָָָָדער

הערט ער  און אינדערהיים זיך ביי זיצט מענטש א ווען  משל. דרך על  וחנון", רחום דפקנו  "דלתיך סליחות, ַאין

אבער נישט, אדער מענטש, יענעם  פאר טיר די עפענען צו  יא ברירה, א ער האט טיר, אויפ'ן  קלאïן מענטש  ַַַַָָָָא

ווער זעהן צו כדי טיר , דער  צו צוגיין  שנעל אוודאי ער  וועט  טיר, אויפ'ן  שטארק מ 'זעצט ווי הערן וועט  ער  ַַאויב

ער ווען טיר , דער  צו  צוגיין נאכ 'ן הויז. זיין פון טיר אויפ 'ן אזוי קלאïען צו וואגט וואס מענטש  דער דא איז ַַָָָעס

ז מיט שרייט און ארימאן צובראכענער א שטייט  זייט  יענער פון אז  איהםזעהט מ 'וועט  אויב אז כוחות, לעצטע יינע ַַַַָָ

בעל דער אז  קלאר דאך איז חלילה , הונגער  פון אויסגיין ער וועט עסן , צו  ברויט  שטיקל  א געבן זאפארט ַַָָָנישט

עס ווייל  ברויט, שטיקל א מיט  הארץ  דאס דערקוויקן צו זעהן איהם און העלפן, באלד איהם  וועט  הויז  פון ַַַָהבית

נפש". "ïיקוח  פון גדר אין דאך ָאיז 

איז עס  ווייל  טיר, דיין אויף "קלאïן" מיר  וחנון", רחום דפקנו "דלתיך באשעפער, צום  שרייען מיר נמשל: ַַדער

שטארק, קלאïן צו נאר  טיר, דיין אויף  טוהן" ïקלא "א סתם  געקומען נישט זענען מיר  נפש. ïיקוח פון מצב ַַַַַָא

זיס א פאר פארשרייבן אונז  און  טיר , די אונז פאר עפענען נישט  וועסט  דו אויב עולם, של רבונו אויסשרייען , ַַַַאון

אויסהאלטן... נישט  חלילה, עס , מיר וועלן יאר, ַָלעכטיג 

ïיוט  דעם פון כוונה  די אויך איז סליחות)דאס  טאג ערשטן דעם זאגן מיר רצה(וואס בואך... מיום ורועדים  "זוחלים : ָָָָ

ïסוק אויפ 'ן זאגט רש "י ווי בעטן, שטארק לשון פון איז  "עתירה " בלילות". בעמדם כא)עתירתם  כה , "ויעתר(בראשית ַָ

בתפלה " והפציר "הרבה  - לה'" אויבערשטען)יצחק דעם ביי תפילה  מיט  "איינגעבעטן" שטארק זיך האט  ע"ה אבינו איז(יצחק דאס . ַָָ

מיר וועלן סליחות, זאגן ביים אז  ארויסצוברענגען מיינען מיר  בלילות". בעמדם עתירתם  "רצה  פון כוונה  די ַַָאויך 

נישט זיך  מיר באגעניגענען דעריבער אנקומען, וועט  אויבערשטער דער ווען טאג דעם  פאר בואך", "מיום ַַָָציטערן 

באוויליגט זאל אויבערשטער  דער בלילות". בעמדם עתירתם "רצה  שטארק , גאר  בעטן מיר  נאר בעטן, סתם  ַַָָָמיט

ח"ו . נפש" "ïיקוח פון מצב  א דאך איז  עס  ווייל  שטארק, איהם  בעטן מיר ווייל  סליחות , אונזערע צו ַַָווערן



נצבים-וילך  - קוואל פרשה דער ãé
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יאר אין טאג  לעצטן  פונעם  חשיבות  די - בשנה אחד  ָָיום

øòãòñéåøâ à øàâ èàä ,äðùä ùàø áøò ïåô âàè¨¨¨©

èùèééèòâ ïáàä íé÷éãö éã éåå ,úåáéùçäàø) ¨

(ä"ø áøò ,"î"éøä éèå÷éì"ì"æç éã ïåô øòèøòåå éã(:á ä"ø)
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ïèöòì ïéà åìéôà âéðò÷ ñìà ïøàååòâ èîéèùàá æéà©¨©©
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תירו  דער איז כביכול? אויבערשטען  דעם  זיין צו מטריח היתר , דעם  געגעבן דיר  האט  ווער  זאגן : מענטש  דער  ץ וועט  ָָ

זי"ע  חיים" "חפץ  דער  שרייבט  עס  ווי  דעם, פ "ז)אויף  ישראל , נפוצות  עולם ", דעם("שם  פאר  דאווענען דארף  מענטש  דער  ַַַַאז 

לבו", מעומק  יתברך  מהשם  יבקש  זה  "כל טאטן ... זיין פון בעט  קינד קליין  א  ווי  אביו", לפני  קטן  "כבן  ַַאויבערשטען,

את הוא ברוך הקדוש  כשישמע  "ובודאי  הארץ , זיין  פון טיפענישן די פון  אויבערשטען , דעם פון  בעטן  ער זאל ַַָאלעס 

וועט מזונותיו", לו ויקצוב חן  ברוב  "תתקבל תפילה , אזא  הערן  וועט  אויבערשטער  דער  ווען  אוודאי, און  הזו", ַתפלתו

ïרנסה . זיין  באשטימען  איהם  פאר וועט  ער  און  אויבערשטען, דעם  ביי  חן  גרויסן א מיט  ווערן  אנגענומען תפילה  ַַַָדי

זיין צו אמאל העלפט  עס  אז באקאנט , איז עס  ווי און - ïשוטים " בדברים  אפילו מהניא, שמיא  כל ïי  שחוצ ïה  ַַַַַָ"וכידוע ,

קדושים בדברים שכן  "וכל  באדערפענישן , ïשוט 'ע  אפילו איהם  פון  בעטן און  כביכול, אויבערשטען דעם  כלïי  "מחוצף " ַַַא 

עכ"ל. אויבערשטען, דעם  פאר  כבוד א זענען  וואס  זאכן  הייליגע  אזעלכע  ביי  אוודאי  און  ה '", לכבוד שהוא ַַַַַָכאלו,

אן  ווען איינגעפירט, איז עס  ווייל  וחנון", רחום דפקנו "דלתיך  ווערטער די אין געברענגט  ווערט  כוונה א ַַָנאך

מיר ביי יעצט  נישט  האב "איך זאגן וואס מענטשן דא זענען נדבה, א בעט ער  און  שוהל  אין קומט -צו ַַָָָָָארימאן

מיט אוועקשיקן נישט  איהם  מען וועט הויז, פון טיר  די אויף קלאïט -אן ארימאן דער ווען אבער געלט...". ַַַָָָקיין

מענטש יעדער אז  דאך ווייסט  ער ווייל  הויז, פון טיר  די אויף  קלאïן געקומען ער איז  דעם פאר ווייל  הענט, ַַַָליידיגע

ïרוטה". "שוה  א אפילו שטוב, אין זיך ביי ַַָהאט

ווי  אזוי טירן, דיינע  אויף  אן קלאïן מיר - דפקנו" "דלתיך סליחות: ביי ווערטער אונזערע  פון כוונה  די איז  ַַָָדאס 

דאס געלט. זיכער ער האט אינדערהיים אז  ווייסט ער  ווייל  עושר, פונעם טיר די אויף קלאïט-אן  וואס ארימאן ַַַַָָָָָאן

לעכטיג  זיס א אונז גיב גוטן ... אלעם פון האסט דו אז  דאך ווייסן מיר  אויבערשטען, דעם  ביי מיר בעטן ַַַָָזעלבע 

אמן. וישועה, גאולה  שנת א ַָיאר ,

ארויסכ . נישט  ווייזט וואס מענטש א אלס  באקאנט  געווען איז  ברק, בני אב"ד זצ"ל , לאנדא יעקב רבי ַַַַַַָָהגה "צ

גרויסער דער  אין סליחות צו  אריינגעקומען איז  ער ווען סליחות, נאכט ערשטע  די אויסערליך. געפילן ַַזיינע 

הא  און ברק, בני פון ווען שוהל  אבער "געווענליך "... ווי אויסגעזעהן עס  האט ביתך", יושבי "אשרי אהנגעהויבן ט ָָָָ

געשטיקט שוין  זיך קול  זיין האט  ïי", ידבר ה ' "תהלת  ווערטער  די ביי קאïיטל , פונעם  סוף  צום  אנגעקומען איז ַָָער

אזוי  און מויל . פון ארויס זאגט  ער וואס  ווערטער די הערן געקענט נישט  שוין מ 'האט אז  כך, כדי עד טרערן , ַַַָָָמיט

סליחות. די פון סוף  ביז 'ן געוויינט, אומאויפהערליך  ער ָהאט 

מהר"א כא. הרה "ק  רב בעלזער  ביים תפילה בעל אלס געדינט  האט  וועלכער ז"ל , שטערביצער יוסף רבי ַָהרה"ח

געשיקט איהם רב בעלזער דער האט סליחות, פון נאכט  ערשטער  דער  אין איינמאל  אז  דערציילט, האט ַַָָָזי"ע,

רבי  אז פארשטענדליך, זעלבסט  סליחות. פון כוונות די לערנען איהם וועט  ער און אריבערקומען, זאל  ער אז ַַַַָרופן,

- מעלה" "רזי הערן צו  זיין זוכה  דא וועט ער  אז  זיכער זייענדיג התרגשות, גרויס מיט  לויפן צו געקומען איז  ַָיוסף 

זינען  אין זאלסטו עמוד , ביים שטיין וועסט  דו "ווען געזאגט : איהם  האט רב בעלזער  דער אבער  הימל... פון ָָָָסודות

הויך... הויך... הויך... דאווענען צו  זאך, איין קול)האבן הויך  א מורא (מיט נישט זאלסט דו הערן. דיך זאלן אלע כדי , ַַַַָָָ

פארטרעטן... דיך  קען וואס איינער  זיין וועט הייזעריג, זיין וועסט דו אויב ווייל הייזעריג, ווערן וועסט  דו אז ַַָָהאבן

שלימה ! תשובה  צו ווערן נתעורר און  הארץ  צוצולייגן איז , עיקר ַדער

השנה,כב. ראש ערב מנחה פון  עשרה שמונה אין בעטן מיר  וואס  געווען מסביר  האט  זי"ע  מבעלזא מהר"ש  ָָהרה "ק

הזאת" השנה את עלינו  יאר)"ברך  ענדע שוין  דאך  איין (מ 'האלט אין עין", כהרף ה ' "ישועת אז  דאך ווייסן מיר ווייל , ַָָָ
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אונזער פאר געווען באמת זענען יאר, פארלאפענעם  אין ïאסירונגען אלע ווי לשעבר זעהן מען  קען ממש, ַַַַָָמינוט 

טובה .

"ברך  יאר פון מינוטן לעצטע  די אין נאך מ 'בעט פארוואס  שווער נישט בכלל  ס 'איז  אז  אבער, איז אמת ַַָָָָדער

אייביג  פלעגט  וואס  איד א געווען איז  עס אז דערציילט , ירושלים גדולי די פון איינער ווי הזאת", השנה  את ַַָעלינו

יאר דאס ווען השנה, ראש  ערב יאר, דאס  בענטשן זאל  אויבערשטער דער אז בעטן מען דארף פארוואס ַַַָָָָָָפרעגן,

פון  ידיעה א באקומען מנחה, תפלת נאך השנה , ראש  ערב געוויסן א האט  ער  ביז געענדיגט, שוין זיך ַַַָָָהאט

שוין  ער  האט דאן מינוט. איין אין רח "ל צוגרונד געגאנגען זענען דארט  געשעפטן גרויסע  זיינע אלע  אז ַַַַַָָאמעריקע ,

פונעם פארבליבן נאך זענען וואס שטונדן אדער מינוטן געציילטע  די אין אויך  בעטן מ 'דארף פארוואס באגריפן ַַַַָָָָגוט

און  אויך , פארקערט  זיך  פארשטייט  און יאר. דאס - הזאת" השנה  "את בענטשן זאל  אויבערשטער דער אז ַַָָָָיאר ,

בעטן. מיר וואס  התפילה כח די אין באמת גלייבן מיר ווען הטבע , כדרך  שלא ווערן געהאלפן מען קען רגע  איין 

הרה "ק טאטן, זיין פון נאמען אין נאכגעזאגט  זי"ע , חיים " "אמרי בעל  הרה"ק  רבי, וויזשניצער דער  האט  ַָָָָענדליך

פון  הילף  דער אן אז ווייזן צו הזאת", השנה את אלקינו  ה ' עלינו "ברך בעטן מיר אז זי"ע, ישראל " "אהבת ַַָבעל 

דשמיא  סייעתא סïעציעלע א אין מינוט יעדע  ממש  זיך  נויטיגן מיר טוהן. גארנישט  מיר קענען אויבערשטען, ַָדעם

השנים . ברכת און

געזאגטכג. האט  זי"ע לעכעוויטשער מרדכי רבי נ')הרה "ק  אות ר "ה, אבות, ïסוק(תורת יט )אויפ 'ן לא, מדי (ירמיה  "כי ָָ

מיט אויס" זיך  "שמועסט  מענטש  דער ה'". נאום  ארחמנו, רחם  לו, מעי המו  כן על עוד, אזכרנו זכור  בו  דברי

געדענק איך אז דען, דאס  הייסט צי - "זכור"? אליין. זיך אויף  תרעומות האט און בו", דברי "מדי - באשעפער ַַַָָדעם

געדענקט, נישט איהם האב איך  ניין, ומצוות? תורה זיין צו  מקיים באפוילן מיך האט וואס אויבערשטען, דעם  ַַָָָטאקע 

געדענקען. כסדר איהם איך וועל  - עוד " "אזכרנו אן, היינט  פון ָָאבער

דעם פון רחמנות דאס  איהם אויף  נתעורר  ווערט  עס אז  לו", מעי "המו זוכה מענטש  דער איז  אופן, אזא ַַַָאויף 

מ און און אויבערשטען, היינט  פון רחמנות? איז דאס - "רחם"? באשעפער: דער איהם ענטפערט מדה, כנגד  ַָדה

דערבארימען  זיך  וועל  איך  - ה'" נאום  "ארחמנו , מענטש: דעם אויף  האבן רחמנות מער נאך יא איך וועל ַָָָווייטער,

אמן. יאר, געבענטשט גוט א צו זיין זוכה וועט ער און נאך, און  נאך איהם ַָָָאויף

הרי"מ " "ליקוטי ספר  אין געברענגט  ווערט ר"ה )עס ביים(ערב  אמאל, האט  זי"ע הרי"ם " "חידושי בעל  הרה"ק  ַַָָאז 

חסיד: א צו  געזאגט  השנה, ראש ערב פון טאג ַָָסוף

ככולו ' היום 'מקצת  אז  דאך ווייסן מיר ד.)- דער(פסחים ווי גערעכנט  ווערט  טאג, פון  טייל  קליינער א אויך  . ַַָָ

וואס דעם  דורך יאר, גאנצע  דאס  פאררעכטן יאר פון מינוטן לעצטע  די אין אויך מען קען ממילא, טאג. ַַַָָָָָגאנצער

הארצן. טיפן פון תשובה  ַמ'טוט 

זי"ע ,כד . האניïאלי  פון זושא ר' רבי'ן הייליגן פון  זוהן א אוסטראה , טשארני פון זי"ע אברהם  ישראל  רבי ַַַָָהרה "ק

השנה, ראש פאר טעג דריי אז  השנה , ראש  אין מש ïט  ביים זיין זוכה מ 'קען אזוי ווי עצה אן געזאגט ַַַַָָהאט 

עדות לגבי  גע 'ïסק 'ענט ווערט  עס ווייל  הרע. יצר מיט'ן  שייכות שום  קיין האבן נישט מען חו"מ זאל  שו "ע כז: (סנהדרין ָָ

ס"ז) ז, א סי' הייסט ווער שונא. זיין איז דין  בעלי די פון  איינער אויב  תורה , דין א ïסק'ענען נישט  טאר  דיין א ַַַַָאז 

טעג  דריי האט ער אז  יענעם, אויף  בייז  איז ער אויב איבה", מחמת ימים שלשה  עמו  דיבר  שלא "כל  - ַָשונא?

זאגט  גמרא די און "שונא", א פון גדר אין ער איז פיינטשאפט , זייער  מחמת איהם מיט גערעדט סא:)נישט  (ברכות ַַָ

הרע יצר דער און צדיקים, די פון שופט  דער איז  טוב יצר  דער  שופטן". הרע יצר רשעים שופטן, טוב  יצר "צדיקים

וואס יאר, דורכ 'ן געזינדיגט חלילה האט  מענטש דער אויב אפילו אז  אויס , קומט רשעים. די פון שופט דער ַָָָאיז 

ראש פאר  טעג  דריי  נישט זינדיגט מענטש דער אויב אבער ח"ו, "שופט" דער זיין הרע  יצר  דער וויל  ַָָדעמאלטס
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øàâ ïéåù ïòîå÷òâåö æéà øò ïòåå .òîåñ øòã ïåô ìèéøã¨

ïåô ïùèðòî òâéøòáéà éã ïòðòæ ,èàèù øòã åö èðàð¨¨

ïåà ,ïòðééååòâ èéî ïòâðàâòâ ïâò÷èðà íäéà ,èàèù øòã¨©©

.áåç ïöðàâ ï'ôéåà ïòååòâ øúååî ééæ øàô èàä øò¨©©

ñàãéëìî êìî øòã ,øòôòùàá ï'èéî æéà òáìòæ ¨©

íòðåô ïùèðòî éã .àåä êåøá ùåã÷ä íéëìîä
ééæ ïòåè øàé õðàâ à ñàåå ,ïãéà éã ïòðòæ ñàã ,ãðàì©¨¨©©¨

òñéåøâ éã ïèñàô ,äðùä ùàø áøò .úåøéáò øòãééì©

ìèéøã à ìçåî øòèùøòáéåà øòã æéà ïàã ïåà ,èééì©©

úåøéáò éã ïåôכהïèñàô ,äáåùú éîé úøùò éã ïéà .©

ééæ øàô øúååî øòèùøòáéåà øòã æéà ,"íéðåðéá" éã©

ïòåå ,øåtéë íåé ïéà ."ïåáùç" íòðåô ìèéøã ïèééååö íòã
ï'ôéåà øúååî øòèùøòáéåà øòã æéà ,ïèñàô ïãéà òìà©©

."áåç" ïöðàâ©

èîå÷ìééè à æéà äðùä ùàø áøò æà ,íòã ïåô ñéåà©©

.ìàøùé ììë ïåô äøtë éã ïåô

øòãéùåøã" ïéà èáééøù ì"öæ "äãåäéá òãåð" ìòá ïåàâ
,"ç"ìöä(ç¯å úåà ,à ùåøã)÷åñt íòã óéåàíéøáã)

(áé ,âëùîùä àåáëå ,íéîá õçøé áøò úåðôì äéäå"
øòã æà ,æîøî æéà ÷åñt øòã ."äðçîä êåú ìà àåáé©

øòã ïéà ïøàååòâ ïòâðàôòâ øòãééì æéà ñàåå ùèðòî¨©¨

èìëéåøèùòâ æéà ïåà ,òøä øöé íòðåô õòð øòøòèéá
,å"ç ïäòæ èùéð øàè'î ñàåå ïëàæ ïäòæ èéî ïøàååòâ¨©¨¨

,òáìòæ ñàã .ò"ì "øòãðéìá" à éåå èðëééöàá èøòåå©©¨

ñàåå ãééø òøòãðà øòãà òøä ïåùì èøòä øò áéåà¨©¨

"øòáéåè" à éåå èðëòøòâ øò èøòåå ,ïøòä èùéð øàè'î¨©

.å"ç

éååíåö ïøòåå èøòèðòðøòã ùèðòî àæà ïò÷ éåæà©©©

êàã èâàæ ÷åñt øòã ,øòôòùàá(àë¯çé ,àë àø÷éå) ©¨¨

çñô åà øåò ùéà ,áø÷é àì íåî åá øùà ùéà ìë éë"
ïòâðòøá èùéð øàè ,íåî ìòá à ,"áéø÷äì ùâé àì 'åâå©¨
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,ïéãä íåé íòã ïéà å"ç øòãðé÷ òùéãéà óéåà ïééæ âøè÷î

מענטש  פונעם "דיין" דער זיין צו ïסול שטן דער דאך ווערט "שונא")השנה , זיין  ער  איז דעמאלטס  גייט(ווייל  אזוי און , ַָָ

האבן  נישט  ער זאל  טעג, דריי די פון משך אין אז תנאי, מיט 'ן נאר אבער  איז דאס בדין. זכאי מענטש דער ַַָָָָָארויס

הרע . יצר  מיט'ן שייכות שום  קיין

ערוך כה. שולחן אויף  גליון זיין אין שרייבט  זצ"ל סופר " "חתם  בעל  גאון  תקפ"א)דער סי' המתבטלים(או"ח  "והגדולים 

שמו". יתברך  המלך פני  לקבל  השנה, ראש  בערב  רק  חודש, ראש  ערב בשארי מתענים אינם שמים , ממלאכת

דעם זיין צו ïנים  מקבל זיך גרייטן זיי ווען השנה , ראש ערב נאר חודש, ראש ערב יעדן נישט  פאסטן  גדולים, ַָדי

וועלט . גאנצער  דער פון קעניג גרויסער דער באשעפער , ַַהייליגן
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èòåå éåæà .íäéà ïåô ïåètà êéæ ïøòìòô òðééæ òìà ïìòåå©¨©

èòåå ïåæ éã ïòåå ¯ "ùîùä àåáëå" æà ïòðéãøàô øò©©

âåøèé÷ íòã øàô "ãçà ãò" ïà ñìà ïâàæ úåãò ïòîå÷¨©©©

èàä ùèðòî øòã æà ïâàæ ïåà ,ì"çø ïèù íòðåô¨©¨

ïåà ,úåãò ïééæ ïòîòððà èùéð ïòî èòåå ,å"ç èâéãðéæòâ¨

:"äðçîä êåú ìà àåáé" :ïééæ äëåæ èòåå ùèðòî øòã
.ïéãá éàëæ ïééâñéåøà èòåå øò©

øòãåö ïééæ äëåæ ïìàæ øéî ,ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà¨¨

ïâéðééø êéæ ïåà ,ïééæ åö óøàã ñò éåå ïèééøâåö êéæ
øéî ïåà ,"íìåò úøä íåéä" øòã ïà èîå÷ ñò øòãééà¨

,äáåè äîéúçå äáéúë à èéî ïøòåå èùèðòáòâ ïìàæ¨©

.ïîà ,àéìòî àøåäðå àôåâ úåéøá êåúî




