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äðùä ùàø

און אויבערשטן דעם לויבן און דאנקן  ערשט  - קטנה  ַאחות 
בעטן ָדערנאך

áøòäçðî úìôú êàð äðùä ùàøòèöòì éã ïéà ùîî) ¨

(øàé íòðòôàìøàô ïåô ïèåðéîèåét íòã øéî ïâàæ , ©¨¨¨

èéî ñéåà êéæ èæàì ì÷éèù ñòãòé åàåå ,"äðè÷ úåçà"¨

"äéúåìì÷å äðù äìëú" ,øòèøòåå éãא.

èàäã øéî ,èâàæòâ øåãä é÷éãö éã ïåô øòðééàïôøà ¨¨©

ììtúî ïåà ,ìàøòáéà øòãðé÷ òùéãéà ïò÷ðòãòâ
ììë íòðåô äòåùé éã øàô ïééæóéåøà èééâ "äðè÷ úåçà") ©©

(ç ,ç ù"äù ¯ ìàøùé ììë óéåàáøò ïòî èâàæ íòã ïâòåå .¨

ïìàæ øéî éãë ,"äðè÷ úåçà" ,äçðî êàð äðùä ùàø¨¨

,øàé íòééð ïéà "ïééâðééøà" íééá ãìàá æà ïò÷ðòãòâ©©©¨

ììtúî ïåà ,ãéà ïèééååö à ïâòåå ïèëàøè ïòî óøàã©©©

.íäéà øàô ïééæ©

ñàãøàô øòáà ,ìàøùé ììë òâåðá øàð øòáà æéà ¨¨¨¨©

íòã ïò÷ðàã úîàá ïòî óøàã ,ïééìà êéæ©©©

,æðåà èéî èåè øò ñàåå íéãñç òìà øàô ïòèùøòáéåà©©¨

íòã õàøè .ïáòì õðàâ à ïåô êùî ïéà ïåà ,øàé ñàã¨¨©©¨

øòáà ,"éìçì ùàø ìëå éåã ááì ìë" æéà øòãééì ñàåå¨¨

èìòåå øòã óéåà ùèðòî à àã èùéð æéà ,ïâòååèñòãðåô¨©

èéî ñèåâ ïåèòâ èùéð èàä øòèùøòáéåà øòã ñàåå¨¨

íéøåñîä åðééç ìò" ,ïâàæ øéî éåå ,øàé õðàâ à íäéà©©¨¨

êéúåàìôð ìòå ,åðîò íåé ìëáù êéñéð ìò ...êéãéá
ïôøàã øéî ."íéøäöå ø÷åáå áøò ,úò ìëáù êéúåáåèå©

øò ñàåå íéãñç òìà øàô ïòèùøòáéåà íòã ïò÷ðàã©©©¨

íòðòâðàâøàô íòðåô óéåì ïéà æðåà èéî ïåèòâ èàä¨©©

øàéב. ¨

ñò"äîìù úøàôú" ÷"äôñ ïéà èééèù("ïúåð" ä"ã ,àøéå),
ïòèùøòáéåà íòã ïåô ïèòá ìéåå ñàåå ùèðòî øòã æà©¨

øò óøàã ,ïùéðòôøòãàá òðééæ ïáòâ íäéà ìàæ øò æà©¨©©

ïåà ,"øáòùì äàãåä" à èéî ïò÷ðàã íãå÷ íäéà©©

êéåà ,ìîéä ïåô íéãñç ïééæ êéùîî øò ïò÷ êàðøòã¨

צוא. מחזור אין אריינשטעלן מען קען אזוי ווי געפרעגט , האט זי"ע , ישראל " "בית בעל  הרה"ק רבי, גערער ַָדער

דאס אז  דאך  האפען מיר וקללותיה ", שנה "תכלה  ווערטער די פארנאכטס, השנה  ראש  ערב יאר  יעדעס  ַַַָָָָָזאגן

"תכלה זאגן דארפן נישט מיר  וועלן יאר קומענדיגן פון סוף  ביים און יאר, זיס  און גוט  א זיין וועט יאר ַַָָָָקומענדיגע 

וקללותיה "? שנה 

געלט . סאך א גאר יאר , איין אין פארדינט האט מענטש  א משל , דרך  על  געענטפערט  ישראל " "בית דער  ַַַַָָָָהאט

ערב דאלאר. מיליאן 500 פיל : אזוי מאל  צען פארדינט ער האט  שïעטער, יאר א דאלאר . מיליאן 50 ביישïיל, ַַַַַָָָָָָָצום

אנשרייען  יענעם ער וועט דאלאר , מיליאן 50 פארדינען זאל  ער אנוויטשן איהם  וועט  איינער  אויב  יאר, דריטע  ַַָָָָָָָדאס 

איהם "... "שעלט ער ַָפארוואס

יאר קומענדיגע  דאס אז אויבערשטען, דעם  בעטן מיר וקללותיה", שנה "תכלה  תפילה , די מיר זאגן דעם ַָָָאויף

פון  היïוך דער  זיין יאר פארלאפענע דאס  זאל יאר קומענדיגן צום  פארגלייך  אין אז  גוט , און זיס אזוי  זיין ַַַַָָָָָָזאל 

"וקללותיה ")ברכה ווי זיין זאל אינגאנצן (עס מען  מיינט באמת אבער בעסער , סאך  א זיין וועט יאר  קומענדיגע דאס  ווייל , ַַַָָָָ

ח"ו . קללה די דערמאנען צו  נישט

ïסוק ב. דעם  אויף זאגן רשומות יג)דורשי כט , תפארתך ".(דה "א לשם  ומהללים לך אנחנו  מודים אלקינו "ועתה  ָ

דעם דאנקען צו  צייט  די איז יאר סוף  אז רמז, א איז  דאס  אלו"ל . תיבות ראשי  איז  ל 'שם ו'מהללים ל 'ך ַַַָָא'נחנו

יאר . פארלאפענעם  גאנצן דעם  פאר  ַַַָָאויבערשטען

מדרך  למעלה  נס א איהם מיט ïאסירט  עס ווען נאר  נישט אויבערשטען דעם דאנקען מענטש  דער דארף ַַַַָבאמת,

נאר  אונזהטבע, מיט  טוט  ער און וועלט, די באשאפן  האט ער  וואס דעם פאר אויבערשטען דעם  דאנקען מ 'דארף  ַַַַַָָָ

מינוט . א אויף אפילו הפסק, א אן ַַַָגוטס 

משנה די פון ווערטער די אויף  זצ "ל, אבראמסקי יחזקאל  רבי גאון דער געזאגט  האט מ"ה )אזוי פ"ה, "עשרה(אבות ַַַָָ

משנה די המקדש. בית אין עלטערן אונזערע  מיט ïאסירט האבן נסים  צען המקדש". בבית לאבותינו נעשו ַָנסים

מעולם "... הקודש  בשר  הסריח "ולא אשה"... הפילה  "לא ïאסירט: "נישט " האבן וואס  זאכן אויס  דארט ַַָָָרעכנט 

ווען  אויך  אז דעם, פון מיר  זעהען המערכה". עצי של  אש גשמים  כיבו "ולא המטבחים"... בבית זבוב נראה ַ"ולא
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áåè éë 'äì åãåä" ,èâàæ ÷åñt øòã éåå ,øòèééåå óéåà¨

ïòåå æà ,æéà ïåôøòã äðååë éã ñàåå ,"åãñç íìåòì éë¨©

íòã è÷ðàã'î ¯ "áåè éë 'äì åãåä" íéé÷î æéà'î©

íøåâ ïòî æéà ,"øáòùì äàãåä" à èéî ïòèùøòáéåà©

ïøòåå êùîð ïìàæ íéãñç éã æà ,"åãñç íìåòì éë"©¨

.âéáééà

èéåìñàååøàô íòè à ,"äîìù úøàôú" øòã èâàæ íòã¨©©¨

éã ïéà ïâàæ åö ïòååòâ ï÷úî ïáàä íéðåàâ éã¨¨

íéáåè íééçì áåúëå" øòèøòåå éã ,äáåùú éîé úøùò
äàãåä úëøá éã ïèéîðéà ,"êúéøá éðá ìëåðçðà íéãåî")

("êìíééçì áåúëå" ïåô äù÷á éã êàã èàä äøåàëì .¨¨

.äàãåä úëøá éã èéî úåëééù à èùéð "íéáåè©

èøòôèðòïòèùøòáéåà íòã è÷ðàã'î ïòåå æà ,øò©©

ïòî ïò÷ ,øàé íòðòôàìøàô íòã øàô©©¨¨

áåúëå" :øàé ïâéãðòîå÷ ï'ôéåà ïééæ ììtúî êàðøòã¨¨

"êúéøá éðá ìë íéáåè íééçìג.

גייטבכס טאטע  אונזער אז  שמחה גרויסע  די - חגנו  ליום  ַַא
משפט 'ן אונז

ùàøêìîä ãåã éåå ,äçîùá ïééæ øéî ïôøàã ,äðùä©

èâàæ ä"ò(âé¯àé ,åö íéìäú)ìâúå íéîùä åçîùé" ¨

,'åâå åá øùà ìëå éãù æåìòé ,åàåìîå íéä íòøé õøàä
øéî ïòäòæ .'åâå "õøàä èåôùì àá éë àá éë 'ä éðôì

äðùä ùàø ïåô âàè ïéà æàèîå÷ øòôòùàá øòã ïòåå) ©¨©

(èìòåå òöðàâ éã ï'ètùîïòîòðåöôéåà äëåæ ïòðòæ øéî ïòåå , ©

,êéìééøô ïééæ ïòî óøàã ,âéðò÷ ñìà ïòèùøòáéåà íòã©©

"õøàä ìâúå íéîùä åçîùé"ד.

ùàøøòã éåå ,âàè øòëéìééøô à úîàá æéà äðùä©¨

÷åñt íòã óéåà èâàæ "åðøåôñ"(ãë ,âë àø÷éå) ¨

אויבערשטען  דעם  לויבן מ 'דארף און נס , א אלס  באצייכנט עס  ווערט  ח "ו, "אויסטערליש" ע ïעס נישט  ïאסירט  ַַַַַעס

די  פאר  אויבערשטען דעם  מ 'דאנקט ווי ïונקט  ח "ו, שוועריגקייטן און ïראבלעמען אן  "גלאטיג", גייט  אלעס ַַַַָָווען 

נסים . ָאפענע

ïסוק  פון כוונה  די איז  א)דאס  קז, אויבערשטען (תהלים דעם דאנקען מ 'דארף חסדו ". לעולם כי טוב  כי לה ' "הודו ַַָ

ווען  - טוב" "כי אויך  נאר דערפון, ארויסגעקומען מ 'איז  און ח"ו מצב שווערן א אין געווען מ'איז  אויב  נאר ַַָָנישט

חסדו". לעולם "כי צייט, יעדע אין און מצב יעדן אין מענטש . פאר'ן גוט  איז ַעס

"מודיםג. פון ברכה  די אינמיטן טובים" לחיים  "וכתוב בעטן מיר  פארוואס טעם א נאך נאכזאגן געהערט  האבן ַַָָָָָמיר

איינגעשטאנען  איז וואס  גאסט, זיין מיט אפגעגעבן שטארק זיך האט הבית בעל  א משל , דרך על  לך", ַַַַָָָאנחנו

צו קאווע  גלאז א גאסט , פאר'ן דערלאנגט  פריינטליך  הבית בעל דער  האט  אינדערפרי, יעדן הויז . אין  איהם ַַַַַָָביי

א  נאך טרינקען וויל ער אז  הבית בעל  פונעם  גאסט  דער בעט  גלאז, דעם טרינקען ענדיגן נאכ 'ן אויב ַַַָָָטרינקען.

געווען  איז געטרינקען, האט  ער וואס קאווע  פריערדיגע די אז קלאר , דערמיט דאך ער  ווייזט קאווע, גלאז  ַַַָָָָָצווייטן

דערפון גענאסן האט ער און געשמאק , גלאז...)זייער א נאך געבעטן  נישט דאך  ער  וואלט  נישט, .(ווען ַַָָָָָָ

ווען  דעם, צוליב אויבערשטען. דעם לויבן און דאנקען צו וועג בעסטער  דער איז בקשה עצם די  אז אויס , ַַקומט

אויבערש דעם  ביי בעטן געבענטשטמיר גוט  א צו זיין זוכה אלע  זאלן מיר  בריתך", בני כל  טובים  לחיים "וכתוב ַַָטען,

מינוט, יעדע  חיות א אריין  אונז  געבט וואס דער איז  אויבערשטער דער אז  ווייסן  מיר אז דעם , מיט מיר ווייזן ַַַַָָיאר ,

די  פאר פאסיג עז  איז  ממילא, העעל "ט. יאר  פארלאפענע דאס  געגעבן אונז  ער האט חסד, גרויסן זיין מיט  ַַָָָָאון

לך ". אנחנו "מודים פון ברכה  די אין דווקא בקשה ,

א-לוה "אין אז  געדאנק מיט 'ן זיין דארף  דאווענען, אוועקשטעלן זיך עצם דאס  אז איז , דעם פאר פשט ַַַַַַַָדי

דעם פאר מ 'שטייט  ווען הצטרכות'ן. זיינע  צושטעלן קען וואס  דער  איז אויבערשטער  דער נאר און ַָָמבלעדך",

שטייט מענטש  דער ווייל  העבר , על  הודאה א אויך ווערטער  די  אין דא ממילא איז אמונה , אזא מיט  ַַַַָבאשעפער

וואס דער  איז אויבערשטער דער און יעצט, ביז לעבן געגעבן מיר האט אויבערשטער  דער נאר אויס : רופט ָָָאון

אמן. יאר, געבענטשט גוט א מיט ווייטער, אויך לעבן געבן מיר ַָוועט

אריה"ד . "שאגת ק "ב)דער בשמחה(סי' זיין  צו התורה מן מצוה א איז  עס  אז  האלטן וואס ראשונים סאך א ַַַַַָברענגט 

ברורה " "משנה אין  להלכה  גע 'ïסק 'ענט  ווערט אזוי און השנה , סק"א)ראש תקצ"ז, איז(סי' השנה ראש  כאטש אז  , ַַָ

גערופן  ווערט עס  ווייל  השנה, ראש  ביי אויך בחגך", "ושמחת פון מצוה די דא איז  פונדעסטוועגן , הדין", "יום ָדער

זאגט ïסוק  דער ווי - טוב יום  א - ד)"חג" פא, עיי"ש .(תהלים  חגנו", ליום בכסה  שופר , בחודש "תקעו ַָ
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."íëìîá åìéâé äá êìî úòåøú ïåøëæ ¯ äòåøú ïåøëæ"
ïñéåøâ íòã èéî êéæ èééøô ïòî ïòåå âàè øòã æéà ñò¨

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,âéðò÷(á ,àô íéìäú)íé÷ìàì åðéðøä" ¨

'åâå "åòéøä åðæåòהøòã ìééåå øàôøòã æéà ñàã ïåà ,¨©

éã éåå ,ïéã àñë ï'ôéåà ñèìàîòã èöéæ øòèùøòáéåà¨

ïâàæ ì"æç(.æè ä"ø)èâàæ ÷åñt øòã éåå ïåà ,íéìäú) ¨¨

(ä¯ã ,àôéë ,åðéâç íåéì äñëá øôåù ùãåçá åò÷ú"

éàãë æéà ñò ."á÷òé é÷ìàì èôùî àåä ìàøùéì ÷ç
ñàåå íòã èéî ñèìàîòã ïòééøô åö êéæ æðåà øàô©¨¨

ìàæ øò éãë ,âéðò÷ øòæðåà æéà øòèùøòáéåà øòã¨

øàô ïòðéôòâ ïåà ,ãñç åö ètùî íòã ïâééáøòáéà©

úåëæ à æðåàוèâàæ àéáð øòã éåå ,(áë ,âì äéòùé)éë" ©¨

,"åðòéùåé àåä ,åðéëìî 'ä ,åðé÷÷åçî 'ä ,åðéèôåù 'ä
ì"ëòז.

ערוך שולחן אויף הגהות זיינע  אין מדייק זצ"ל  סופר " "חתם  דער איז תקצ "ז)אזוי משנה(סי ' די כט :)פון "יום(ר"ה  ַ

זיין  צו מקיים מחויב מ 'איז  און טוב, יום פון דין א האט  השנה  ראש אז  בשבת", להיות שחל  השנה ראש של ַַָטוב

טוב יום  שמחת פון מצוה הרב)די ערוך  שולחן אין אויך  שטייט  .(אזוי  ַ

זאגט זצ"ל , חיים " "אמרי בעל  הרה"ק  רבי , וויזשניצער חיים")דער אמרי מ 'לכיות ("ליקוטי פון תיבות ראשי די אז ַָ

ש 'ופרות "כולל")ז'כרונות השנה(מיט 'ן ראש  כאטש  אז לערנען, צו  אונז "שמח", ווארט דאס  ווי אזוי ,348 ַַַָָָבאטרעפט

טאג. דעם  אין בשמחה זיין מען דארף הדין, יום דער ַָאיז 

ה'ה . חדות "כי השנה ראש וועגן טאקע זאגט ïסוק דער ווי שמחה , מתוך טוען צו עס  איז ה ' עבודת עיקר ַָדער

מעוזכם " י)הוא ח, .(נחמיה 

אברהם" "מגן ספה"ק  אין זאגט זי"ע  מגיד  טריסקער הד ')דער תבא כי והי ' ד"ה  תשרי (תבא, חודש  פון  צירוף דער אז , ַָ

"והיה " טו)איז יב, (בראשית ïסוק פון תיבות סופי זאגן(די חז"ל  די און פרע'ה "), שר'י אות'ה  ג)"וירא'ו  פמ"ב, והיה(ב "ר "אין ָ

דאס תשרי, חודש פון צירוף דער  איז  דעריבער  שמחה. אויף מרמז  איז "והיה " ווארט  דאס שמחה ", לשון ָָָאלא

שמחה . מתוך חודש  דעם  אין עבודה די טוהן דארפן  מיר אז  אונז, לערנען צו והי"ה, ַַָווארט

ישראל " "עבודת ספה "ק אין אויך שטייט "אתם")אזוי ד"ה נצבים, אפים"(פ' "נפילת נישט  מ 'זאגט פארוואס  טעם א , ַַַָָ

ח"ו .(תחנון) ïנים" "געפאלענעם  א מיט - נפולות" "בפנים  טעג די אין ארומדרייען נישט  זיך  מ'זאל  כדי השנה , ראש  ַַַָערב 

אליהו דבי תנא אין שטייט  פט "ז)עס  א (רבה, בן אז ישעיה איז פארוואס הנביא, אליהו  געפרעגט  האט תלמיד ַַַָָ

און  טובות צו זיין זוכה וועלן אידן די אז  נביאות מער  געזאגט  האט  ער אז  נביאים, אנדערע די ווי אנדערש  ַַַַָָאמוץ 

שמים מלכות  זיך אויף  געווען מקבל  האט  ישעיה ווייל  דערפאר איז  דאס  אז  געענטפערט, איהם אליהו האט ַַָָָנחמות.

נביאים . אנדערע  די ווי מער  ַבשמחה,

וואסו. עלטערן פון שטאמט  ישראל , ארץ  אין העבודה ועל התורה על  היינט  זיצט  וועלכער אמעריקע, פון איד ַַַָא

מלחמה די  נאך האבן און לאגערן, קאנצענטראציע  די אין מלחמה  וועלט  צווייטע ביטערע  די מיטגעמאכט  ַַַָָָָהאבן

שטוב, אין גערעדט אבער זיי האבן ïוילן, פון שטאמענדיג אידישקייט . פון עול  דעם זיך פון אראïגעווארפן ַַָָָָליידער 

אידישקייט . מיט - זוהן זייער  פון אויך - "שייכות" גאנצע  די געווען לכתחילה  איז דאס ש ïראך. אידישע  ַַָדי

סחורה ", "אום-לוגאלע מיט האנדל אין אריינגעלאזט ליידער זיך ער האט  יאר, 20 געווארן אלט  איז  זוהן דער ַַַָָָָווען

ארעסטירט . און געכאïט איהם מען האט  יאר , פינף  נאך שותפים. גוי'שע  צוויי "געשעפט " דעם פאר געהאט  ַַַַָָָאון

א  מאכנדיג מדינה", "עד אן געווארן איז  גוי צווייטער  דער  און אנטלויפן, צו באוויזן האט  שותפים די פון ַַַַַָָאיינער

לויט'ן  יאר, 25 פון אורטייל  ארעסט אן געדראט האט איד דעם שטראף . לייכטערע  א באקומען צו בארגען" ַַַַַָָָָ"ïליע

אמעריקע . אין ַגעזעץ 

אדוואקאט ערפארענעם  אן געדינגען האט  אויס,("לאיער ")ער  ווייזט עס ווי אז געזאגט, איהם האט יענער אבער  , ַַַַַָָָָָָ

קען  גייט  ער וואס זאך  איינציגסטע די שטראף. טורמע  הארבער דער פון ארויסדרייען קענען נישט זיך ער  ַַַָָוועט

תפיסה . אין זיצן דארפן וועט ער וואס  יארן צאל די פארמינערן ïרובירן איז  ַַָָָטוהן,

אידישער דער האט  שïעטער טעג עטליכע  דערפון. צובראכן זייער געווען איז ער אז  ַַָָזעלבסט-פארשטענדליך,

ד  האט  וועלכער  איד, עלטערן אן רעסטאראן א אין באגעגנט  איזיוגנטלעכער  עïעס  אז געזיכט  זיין  אויף ערקענט ַַַַַָָ

"סוחר" דער  האט  לכתחילה, איהם. מיט ïאסירט  האט  עס וואס  געפרעגט  איהם האט ער און ארדענונג, אין  ַָָָָָנישט

האט איד  עלטערער דער  העלפן... מיר "אלטיטשקער" דער קען וואס  זיך, ביי  טראכטנדיג ענטפערן, געוואלט  ַַָָָנישט

צוגעבנדיג: איהם, "קוועטשט " עס וואס  זאגן איהם זאל  ער  געבעטן שטארק  איהם און נאכגעלאזט, נישט ַָָָָָָאבער
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קען  אפשר לעבן. אין צייטן שווערע  סאך א מיטגעמאכט שוין האב איך און מלחמה , די אדורכגעלעבט  האב ַַַַָָ"איך

איהם מ 'האט  אז  איהם , מיט  ïאסירט  האט עס וואס דערציילט איהם חברה-מאן יונגער דער  האט  העלפן". דיר ַַַָָָָאיך

עלטערער דער האט  שטראף . גרויסע א איהם ערווארט עס און סחורה ", "אום-לוגאלע  מיט האנדלען  ביים ַַַַָָגעכאïט 

געזאגט: איהם ָאיד

'גוטן  א צו מיר מיט אלזא, קום, אדוואקאט . דיין פון קומען נישט ישועה  דיין וועט  אויס, מיר זעהט  עס ווי -ַַַַָָ

ווערן. געהאלפן זיכער וועסט דו  און ברכה, א איהם פון באקומען וועסט דו  ַַָאיד'.

און  יארק , ניו  אין געוואוינט  דעמאלטס  האבן וואס  צדיקים די פון איינעם צו גענומען טאקע איהם האט ַָָָָָער

ווערן. באפרייט  זאל  ער אנגעוואונשן, איהם  האט צדיק  ַָָָיענער

נישט שטאט , אנדערער  אן פון קומען געדארפט האט וועלכער אדוואקאט, זיין איז  משïט, דעם  פון טאג ַַַַַָָָָאין

האט ער און עראïלאן, דעם פארש ïעטיגט  האט ער אז  מעלדונג, א געשיקט  האט  ער  נאר  געריכט , אין ַַַַָָָָָָאנגעקומען

איהם סטודענטן, זיינע פון  איינע  ער שיקט  דעריבער  געריכט -זאל . אין היינט  אנצוקומען מעגליכקייט  די נישט  ַָשוין

געריכט . אין פארטרעטן ַצו 

'אנפאנגער '... אן ווי מער  נישט איז 'פארטרעטער' דער אז  דערקענט באלד מען האט זאל , געריכט  אין זיצונג  די ַַַַַַָָביי

ריח ...'. א אן און טעם , א 'אן געווען איז עס 'געקלעבט'. נישט ממש  האבן צייט, שעה א ווי מער ווערטער, ַַַָָָזיינע

היות  אז  אורטייל , אן ארויסגעגעבן - באוואונדערינג אלעמענס צו  - ריכטער  דער האט זיצונג, די פון סוף ַַַָביים 

דער און ומבוטל , בטל באשולדיגונג די איז אנקלאגע, דער פאר  באווייזן צופרידענשטעלנדיגע  דא נישט זענען ַַַַָָעס

פריי... איז איד 

געהאלפן  ער איז  מינוט איין אין אז  הערט , ער וואס גלייבן געקענט נישט האט 'סוחר', אידישער  יונגער ַָָָדער

צוגעגאנגען איז  ער  זאל , געריכט פון ארויס  שוין איז יעדער ווען הטבע! מדרך  למעלה פארטרעטערגעווארן זיין צו  ַַָ

שטעלונג, זיין איבערדרייען און שופט , דעם איבערצייגן  צו באוויזן האט ער אזוי ווי געפרעגט, איהם  און ַַַַָָ'אדוואקאט ',

געענטפערט: איהם  אדוואקאט  "אנפאנגער " דער האט אופן. פולשטענדיגן אזא ַַַַַָָָאויף 

אין  ערשיינונג ערשטע  מיין געווען איז  דאס וויבאלד זיידע ... מיין ווי אנדערער  קיין נישט איז ריכטער, דער  -ַַָ

צו קוראזש , און מוט  באקומען זאל  איך אז ערמוטיגן, געוואלט  מיך זיידע  מיין האט אדוואקאט, אן אלס  ַַַַַַַָָָָגעריכט

שטראף . א פון באפרייט דיך  ער האט דעם  צוליב און מעגליכקייטן, מיינע  אין ַָָגלייבן

שמועסנדיג, איד". "גוטן דעם  באדאנקען אריבערגעגאנגען יוגנטלעכער אידישער באפרייטער דער איז ïראצעס , ַַַַַָָנאכ 'ן

דעם צו  דאנק  פון אויסדרוק אלס  תפילין, לייגן אנהויבן זאל  ער אז איהם, פון געבעטן איד גוטער דער ַַַָָָהאט

צדיק, פונעם ווערטער  די אנגענומען האט ער געטוהן. איהם  מיט  האט  ער  וואס  נס  גרויסן דעם פאר ַַָָָָבאשעפער

ישראל . ארץ  אין העבודה  ועל  התורה על  היינט  זיצט וועלכער ושלם , ירא א געווארן צוביסלעך איז  ַָאון

אזוי  זיך האט ודם, בשר א שופט, א אויב אז  איז , מעשה די פון ארויסנעמען דארפן מיר  וואס  זייט, אונזער ַַַַָפון

דאך  איז פארשעמטער, א גיין ארויס נישט  זאל  ער אז  סטודענט, דער אייניקל , זיין אויף דערבארימט  ַַַַַַָָשטארק

אין  זכותים אונז פאר  זוכט  הימל , אין פאטער לעבעדיגער  גרויסער דער  הרחמן", "אב אונזער אז  געוויס , ַַַָאוודאי

און  אויבערשטען דעם פון קינדער  זענען מיר אז  געדענקען נאר דארפן מיר  בנים". על אב  "כרחם הדין, יום ַַָדעם

אמת. א מיט דערין גלייבן

צוריךז. פון סמ "ק דער שרייבט  עס  וואס נאכגעזאגט שוין האבן רעו)מיר הערה צא, מען (מצוה טוט  השנה  ראש  אז ַָָָָ

אן  ער טוט גרויס, האלטן נישט  זיך  זאל  מענטש דער כדי  און שמחה , גרויס הערשט עס  ווייל  בגדים, ווייסע  ַָָָאן

המיתה . יום  דעם  דערמאנען צו זיך כדי בגדים ווייסע 

דערמ 'קען אויף נאכפאלגער זיין אלס  בן -יחיד זיין קרוינען געוואלט  האט קעניג א משל, בדרך ערקלערן ַַָָָָָדאס 

זיין  פון לייט וויכטיגע און מיניסטארן אלע  צוזאמענרופן מ 'זאל  באפוילן דעריבער האט  ער שטוהל . ַַַָָָקעניגליכער 

קעניגליכן  אין משרתים די פון איינע פאר איבערגעגעבן עס  און קרוין, צוגעגרייטע די ארויסגענומען מ'האט ַַָקעניגרייך .

בן-יחיד, קעניג'ס פונעם  ïקא אויפ 'ן קרוין די ארויפלייגן זאל  ער  אז  טאג, יעדן רייניגן דארט  פלעגט  וואס ïַַַַָָָָָאלאץ ,

קעניג. ניי-באשטימער ַדער

האט מיניסטארן, גרויסע אלע פון אז  פרייד , גרויס פון זיך" "אויסער איז  משרת אזא אז  פארשטענדליך , דאך ַַַַַַָָָאיז 

פון  ïקא אויפ 'ן קרוין די ארויפצולייגן זכיה, גרויסע די מיט געווען מזכה איהם  און איהם, דווקא אויסגעקליבן ַָמען
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øòãúåùøã òðééæ ïéà èâàæ ì"öæ "øôåñ íúç"íåéì) ¨

(ò"÷ú úðù ìåìà ê"æà æéà äðùä ùàø ùèàë æà©¨©

øòã ïòåå âàè øòã ¯ âàè øòâéèëøàô à ¯ "àøåð íåé"©¨¨¨

øòã ïåô ïùéðòôòùàá òìà ï'ètùî èåè øòèùøòáéåà©©

æéà ,ïâòååèñòãðåô ,"ïåáöò íåé åðéà íå÷î ìëî" .èìòåå
à÷ååã ,äáøãàå" .å"ç øòéåøè ïåô âàè à èùéð ñò©¨

ìù äéëáå úå÷éáãå äáäàå äáåùú ìù áì úååãçá
,äáåùú ïåô õøàä êéìééøô à èéî à÷ååã ¯ "äçîù©©

ïøòøè ïåà úå÷éáã ïåà ,øòôòùàá íåö èôàùáéì ïåà©©

."äòåøúá ïâð åáéèä" .ãééøô ïåô

èâàæïåìéâ'é êîù'á ,øòèééåå ì"æ "øôåñ íúç" øòã ¨

íåé'ä ì'ë(æé ,èô íéìäú),ä"éëá úåáéú éùàø ,
øòáà ,"ã÷ôé àìå øëæé àì ïåøáùå úåáöò ìáà"¨

èðàîøòã èùéð øàè èéé÷ðëàøáåö ïåà èéé÷âéøòéåøè¨¨

ïøòåå è÷ðòãòâ ïåà(äðùä ùàø ïåô âàè íòã ïéà)ñò ìééåå , ¨

,ì"çø "àðéãã àøèéñ" ïåà "àôéì÷ã àøèéñ" ïåô æéà
íòã ïéà å"ç ïéãä úãî ïééæ øøåòî èùéð øàè'î ïåà¨

ùåøéôá èâàæ àéáð øòã .âàè(é ,ç äéîçð)åáöòú ìàå" ¨¨

,âéøòéåøè ïééæ èùéð èìàæ øéà ."íëæåòî àåä 'ä úåãç éë¨

.èéé÷øàèù øòééà æéà ãééøô ñ'ïòèùøòáéåà íòã ìééåå©

æéàóéñåî "øôåñ íúç" øòã("úåéäå" ä"ã ,'â øåè ,íù),
ïòååòâ ììtúî èùéð äðç èàä íòã áéìåö æà©¨

øéà èàä äð÷ìà æéá ,ãðé÷ à èéî ïøòåå åö ïôìàäòâ¨©¨

âéøòéåøè ïòååòâ æéà éæ ìééåå ,ãééø èéî ïèòáòâøòáéà
èñåàååòâ èàä éæ ïåà ,õøàä ïëàøáåö à èàäòâ ïåà©©¨©¨

ïôìòä èùéð éåå¯ééñ èòåå äìôú éã æàïòåå èòá éæ áéåà) ©

(âéøòéåøè æéà éæêàð ,èâéàåøàá êéæ èàä éæ ïòåå øòáà ,¨¨©

àé éæ èàä ,äð÷ìà ïàî øéà ïåô âðåèäòáøòáéà éã©¨¨

èâàæ ÷åñt øòã éåå ,ïòååòâ ììtúî(é¯è ,à à"ù)í÷úå" ¨

."ììôúúå 'åâå äðç

éåæà"úîà úôù" øòã èáééøù(ç"îøú úðù ä"ø)æà , ©©

ìåô äðùä ùàø ïåô âàè íòã ïéà ïòðòæ ïãéà¨

,ïéãä íåé à æéà ñò ùèàë ìééåå ,äåãç ïåà äçîù èéî¨©

íòã øàô ïøòåå è÷ðòãòâ ïåà ïäòæòâ ïãéà ïìéåå©

êéìééøô ééæ ïòðòæ íòã ïâòåå ïåà ,ïèåâ íåö ïòèùøòáéåà
äðùä ùàø ïéàח.

פון  אז  פרייען, זיך  איד יעדער דארף אזוי השגה. זיין דערגרייכט  עס  ווי העכער פיל  דאך  איז  דאס קעניג. ַַַָָנייעם

ער האט הימל , אין האט  אויבערשטער דער וואס הקודש  חיות און  שרפים מלאכים, טויזנטער  צענדליגער  ַָָָאלע 

מען  האט דעריבער  עליכם". "שתמליכוני - זיך אויף קעניג  אלס קרוינען איהם  זאלן מיר אז  געבעטן  אונז  פון ַַָָדווקא

אביסל מען ווערט  אזוי און המיתה , יום פונעם  דערמאנען צו זיך כדי קליידער, ווייסע אנצוטוהן ַָאיינגעפירט

ַ"בארואיגט "...

אמת"ח. "שפת דער שרייבט  ארט , אנדער  אן "אמרו ")אויף  ד"ה  תרל"ט, וויסן (ר"ה און פארשטיין  דארף איד יעדער : ַַַַָ

איז ער  וואס  הוא, ברוך אויבערשטען דעם פאר ווערן געדענקט  צו זוכה מ 'איז  איז , זכות דער איז עס  גרויס ַָווי

זאל זכרון אונזער כדי דערפאר  נאר מש ïט, פאר'ן שטיין  צו כדאי איז עס און פאטער, דערבארימדיגער  ַַַָָָדער

לפני  זכרוניכם יעלה זה  ידי על  זאת, יודעים  ישראל  שבני זה ידי "ועל  הוא. ברוך איהם פאר ווערן ַַארויפגעברענגט 

גוטן. צום  באשעפער דעם פאר זכרון זייער ארויף גייט  דאס , ווייסן אידן די  וואס דעם  דורך  און - ַַַָָלטובה "

דער טוט  אליין דעם  דורך און רחמים", כסא על  ויושב דין, מכסא הוא ברוך הקדוש הופך עצמו זה ידי ַ"ועל 

הרחמים . מדת פון שטוהל אויפ 'ן אוועק  זיך זעצט ער און הדין , מדת פון שטוהל פונעם  אויפשטעלן זיך ַאויבערשטער

די  ממתיק  אידן די זענען דעם  דורך זיי ווייל  ווייל  רחמים. ווערן זאל  עס הדין מדת פארוואנדלען זיי און  ַַָדינים,

פאר משïט, ביים אויבערשטען דעם  פאר געדענקט ווערן זיי וואס  דאס  איז  אויגן, זייערע אין אז קלאר דאך ַַַָָָָווייזן

עכל "ק . הזכרון", "יום דעם אין איהם פאר  ווערן צו דערמאנט  באשעפער, דעם  פון מתנה  א און  טובה , גרויסע א ַַַַזיי

א  וואס בוך א אין געלייענט האט  ער אז  דערציילט , האט זצ"ל , מנחם" "פני בעל  אדמו "ר כ "ק  רבי, גערער  ַַַָָָדער

סיבה די יאר. האלב א תפיסה אין ארעסטירט  געווען איז  ער ווי דעם  נאך  ארויסגעגעבן, האט אמעריקע  פון ַַַַַָָָגוי

אמעריקע פון ïרעזידענט  מיט 'ן שמועס  א כאïן געוואלט  זייער האט ער ווייל  געווען, איז  ארעסט זיין (אפילו פאר ַַַַַַָָ

מינוט ) איין פארשידענעאויף  אריבערגעגאנגען איז און צוימען סאך א אריבערגעשïרינגען ער האט  צוועק, דעם  פאר  און ,ַַַַַַַָ

ïרעזידענט...)שטרויכלונגען אמעריקאנער צום  אנצוקומען  לייכט  נישט דאך איז דעם(עס נעבן געשטאנען ענדליך איז  ער ביז ַַַָָ

האבן  וועכטער די  מינוט ... עטליכע ïנים " אל "ïנים איהם מיט  רעדן צו געווען" "זוכה  אפילו האט און ïַָָרעזידענט,
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øòãïäàæðèàð ìåàù óñåé éáø ïåàâä ,áø øòâøòáîòì
"áéùîå ìàåù" úåáåùúå úåìàù ïéà èâðòøá ,ì"öæ

(äë÷ 'åùú ,â"ç ,'ã àøåãäî)êéìééøô ïééæ óøàã'î æà äéàø à ,©©©

,"åðééçäù" äëøá éã ïëàî øéî ñàåå íòã ïåô ,äðùä ùàø¨©

èëàî "åðééçäù" äëøá éã æà øàì÷ êàã æéà ñò ïåà¨¨©©

êéìééøô æéà'î ïòåå øàð ïòîèùéð ïòî èëàî íòã ïâòåå ñàåå) ¨¨©

ïòåå ,ùôð úîâò íøåâ æéà ñò ìééåå ,øîåòä úøéôñ óéåà "åðééçäù" à©

èéåáòâôéåà èùéð õìà êàð æéà ùã÷îä úéá øòã æà êéæ èðàîøòã'î¨©

(íéìùåøé ïéà ïøàååòâ. ¨

,àìéîîïåô âàè à ïòååòâ èìàåå äðùä ùàø áéåà¨©¨

êàã èìàåå ,å"ç ùôð úîâò ïåà "àéù÷ àðéã"¨¨

ìòå" ."åðééçäù" äëøá éã ïëàî åö êééù ïòååòâ èùéð©

úåäîàä åã÷ôð øáëå ,'åëå àéù÷ àðéã àø÷ð åðéàã êçøë
ïôåøòâðà èùéð èøòåå ñò æà ïééæ êàã æåî ."íåé åúåàá¨©¨

ïòðòæ êéåà éåæà ïåà ,å"ç "íéðéã òøòååù" ïåô âàè à©¨

úåäîà éã(äðç ïåà ìçø ,äøù)ïéà ïøàååòâ ïôìàäòâ ïéåù¨¨

íåéá åòôùð äùåã÷ úòôùå úåáåèä ìëå" .äðùä ùàø
òtùð ïòðòæ ,úåòtùä òâéìééä ïåà òèåâ òìà ïåà ,"àåää©

ùàøá ïéùåò ,íåéä ãò éøäå" .âàè íòã ïéà ïøàååòâ¨¨

ïâéèðééä ï'æéá ïåà ,"ìàøùé õøàá óà ,íéîé éðù äðùä
õøà ïéà êéåà ,äðùä ùàø âòè ééååö ïòî èìàä ,âàè¨©

ìàøùéøòøòååù à ,"àéù÷ àîåé" à ïòååòâ èìàåå äðùä ùàø áéåà)¨©©

ùàø âòè ééååö ïèìàä åö ïòååòâ ï÷úî èùéð ì"æç éã ïèìàåå ,å"ç âàè¨¨©

("åðéãéá åðéúåáà âäðî" áéìåö æéåìá ,äðùä.ì"ëò ,

זיין צו איז יאר זיס  א פאר  'סימן ' בעסטע  די - טבא סימנא
בשמחה

ùàøøòã éåå ,"íéðîéñ" éã øéî ïñò ,èëàðééá äðùä©

èâàæ øáçî(à"ñ ,â"ô÷ú 'éñ ç"åà ò"åù)ùàø ïéà æà ¨©

òøòãðà ïåà "àéáåø" ìëàî íòã ïñò ïòî óøàã äðùä©©

.øàé ïöðàâ ï'øàô ïîéñ øòèåâ à ïééæ ìàæ ñò ,íéìëàî¨©©©¨

èáééøùìåëàì ïéâäåð ùéå" :à"îø øòã íòã óéåà
åðéìò ùãçúú íéøîåàå ,ùáãî ÷åúî çåôú
ïøéô ñàåå àã ïòðòæ ñò ïåà ,"ïéâäåð ïëå ,ä÷åúî äðù¨¨

âéðàä ïéà ïò÷ðéèòâðééà ,ìtò òñéæ à ïñò åö êéæטïåà , ©¨

"ä÷åúî äðù åðéìò ùãçúú" èâàæ ïòîיèøéô éåæà ïåà ,©

.êéæ ïòî

èáééøùì"öæ øòâåì÷ äîìù éáø ïåàâ øòãúîëç")

(à"÷ñ â"ô÷ú 'éñ ç"åà ,"äîìùïåôøòã äðååë éã æà ,©
,"äìéôú êøã" íéìëàî éã ïñò ìàæ'î æà èùéð æéà©¨

úòùá ïééæ åö ììtúî èøà ñàã èùéð æéà ñò ìééåå¨¨

éã èñò'î ñàååøàô íòè ø÷éò øòã øàð .èñò ïòî¨©¨

íòã ïéà èáééìâ'î æà ïæééåå åö éãë æéà ,"íéðîéñ"©

øàé èåâ à ïáééøùøàô èòåå øò æà ,ä"á øòôòùàáיא. ©©©©¨

פארשידענע דורכגעגאנגען איז  ער וואו  טורמע  אין יאר האלב  א אïגעזעסן איז  ער און ארעסטירט, באלד אבער ַַַַַַָָָאיהם

ïייניגונגען.

האט ער וואס  ïייניגונגען אלע טראץ  אז  געזאגט, ער האט טורמע, פון ארויס  איז  ער  ווען אז  גוי, דער  ַַַַָָָָָשרייבט 

ïרעזידענט ... מיט'ן מינוט  צוויי רעדן צו זכי' די געהאט ער האט אזוי ווייל  געווען, ווערד אלעס איז  תפיסה אין ַַַָגעליטן

מיר  טוען אזוי צוגעלייגט , האט מנחם" "ïני דער טראץ(להבדיל)און השנה , ראש פון טאג דעם אין פרייען זיך ַָָָ

וואס דעם מיט זיך פרייען מיר אבער הימל , אין טאג דעם אין  מ 'עפענט  וואס ספרים דריי די פאר ïחד גרויסן ַָָָָדעם

גאנצ  דער פון  באשעפער מעשים .דער אונזערע אויף  און אונז , אויף  קוקט  און שטייט ובעצמו, בכבודו וועלט  ער ַַ

דאס ! ווי שמחה  גרעסערע א פארהאן נישט  ïשוט איז  ַַַָעס 

לעבטט. וואס  מענטש  דער  אז רמז, א איז  דאס  ש'יש . במ'ה  ד'י תיבות ראשי דב"ש רמז , א געברענגט ווערט  ַַַָָעס 

לעבן. זיס  א האט  - שיש" במה  "די - פארמאגט  ער וואס  גענוג איהם  פאר איז  עס  אז געפיל ַַַַָָָמיט 'ן

הקדוש י . של "ה  דער שרייבט  עס  וואס  באקאנט איז  סק "ב)עס  תקפ"ג , סי' ברורה ", דעמאלטס("משנה  איז  עיקר  דער  אז ַַַָָ

"שיכרתו אז  בעטנדיג  "כרתי", מאכל דעם עסט  מענטש דער ווען בייש ïיל, צום  תשובה. צו ווערן צו ַנתעורר 

עס ïאסירן? טאקע וועט אזוי אז מענטש דער ווייסט  וואו  פון ווערן. פארשניטן זאלן פיינט  אונזערע - ַַַַַָשונאינו "

דען, וואס  נאר ח"ו? ווערן פארשניטן זאלן זכותים  זיינע  אז פארקערט, חלילה זיין זאל עס  אז  מעגליך , דאך ַַַַָָָָָאיז 

די  נאר ווערן, פארשניטן זאלן שונאים די אז  גורם  איז "כרתי" מ 'עסט  וואס אכילה  עצם די אז  ïשט  נישט  איז ַַַָָָעס

איינעם . יעדן פאר הימל  אין זיין צו רחמים  מעורר  בכח זענען  תשובה , די מיט  צוזאמען בקשה  די און ַַתפילה 

"וואקלדיג ".יא. איז  הויז אין איהם ביי בית" "שלום דער אז רבי'ן, זיין פאר הארצן פון אïגערעדט  זיך  האט איד ַַַַַָָא

ווייב זיין האט  ביינאכט , השנה  ראש אז  דערגרייכט , האט עס ווייט  ווי דערציילט  ער האט אנדערע, ַַַָָצווישן
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געזאגט: איהם רבי דער איהם  האט  דערפון ... ïקא דעם  אנשטאט פיש , פונעם וויידל  דעם עסן צו  געגעבן ָָָאיהם

געזאגט האסט דו ניין. חלילה? וויידל  א זיין זאלן מיר לזנב", "שנהיה  געזאגט דעם  צוליב דען  האסטו צו -ַָָָָָ

ווייב דיין אויב נפקא-מינה א דען דיר איז  וואס  מ'זאגט. וואס דעם אין זיך ווענדט עיקר דער  לראש "... ַָָָ"שנהיה

פיש?... פונעם  ïקא א אדער וויידל, א טיש אויפ 'ן אוועקגעשטעלט  ַַַָָָהאט

שרייבט ברורה " "משנה דער זאך. אזא פאר כעס אין אריינפאלן נישט  מען  טאר סק"ה )אוודאי תקפ"ג מ'דאר(סי' ףאז  ַַַַַַַַַָ

איז בייזערן, צו זיך איסור גרויסן צום צוגאב אין טעג. הייליגע  די אין בייזערן  צו נישט  זיך  היטן שטארק זייער ַָזיך

כעס . אין אריין נישט מ 'פאלט  אויב סימן, גוטער א אויך  ַַַעס 

באוויזן  נישט  האט  ער אז זי"ע , סלאנימער  מאטיל  רבי הרה"ק  פאר אïגערעדט  אמאהל זיך האט  יונגערמאן ַַַַַַָָָָָָא

איהם סלאנימער מאטיל  רבי האט האבן... וועט ער יאר פארא וואס  ווייסט ווער  און פיש , א פון ïקא א קויפן ַַַַָָָָָָָצו 

ָגעזאגט:

צרות... אונזערע  אלע צו "סוף " א נעמען  זיין זאל עס  קול , הויך א מיט  זאג און פיש, פונעם  "וויידל " דעם נעם -ַַַָָ

צרותינו "... לכל וקץ  סוף  שיהיה  רצון "יהי

גוטן, צום  יאר  קומענדיגן אויפ 'ן מצב  זיין "אויסצושטעלן" בכח איד יעדער  איז  באמת ווייל איז , דערפון כוונה  ָדי

ער האט  וואס  אזוי, אויב  און העלפן, טאקע איהם  וועט אויבערשטער דער אז  גלייבט ער וואס דעם ַַַָָָדורך

בשמחה . טון עס  און דערפון, ארויסצוקריכן וועג א דאך ער האט  מצב, יעדן  אין ַַַַָָאריינצוטראכטן?

זצ"ל  ïתייה יהודה רבי גאון זצ "ל)דער חי" איש  "בן בעל גאון פונעם תלמיד א און המזרח, עדות חכמי ראש(מגדולי אמאל  איז , ַַָ

טיש, אויפ 'ן געסט . געווען זענען טיש  ביים און בגדים , ווייסע אין אנגעטוהן געזעסן סעודה, די ביי ביינאכט  ַָהשנה 

די  פון איינער האט  סעודה , די אינמיטן לעכט. גרויסע מיט געשיינט  האט  וואס לייכטער, גרויסער א געשטאנען ַַָָָאיז 

זיך  האבן לעכט די און טיש , פון אראïגעפאלן איז  לייכטער  דער אז  אזוי טיש, דעם  געשטוïט טעות ïי על  ַַַַָָגעסט 

הויז . אין טונקל  געווארן איז  עס  לעכט )אויסגעלאשן. די  אמאל נאך אנצינדן געקענט  נישט  מען האט  ממילא, און שבת, געווען  איז .(עס ָָ

אין  פינצטער  געווארן איז  עס וואס  דעם  צוליב בייזערן. צו נישט  זיך איינגעהאלטן אבער זיך האט ïתייה ַָָָָהרב

און סעודה, די צו פיש  די אריינטראגן ביים אראïגעפאלן רעביצין די איז  אויףהויז , אויסגעגאסן זיך האט  אלעס  ַַַַָָָָ

די  מיט ïאסירט האט  עס וואס  זעהן צו  כדי פלאץ, זיין פון אויפגעשטעלט  זיך ïתייה יהודה רבי האט  ערד . ַָָָדער

איז און זאפט, פיש די אויף אויסגעגליטשט זיך האט ער און אריין, נישט עס מ'ברענגט פארוואס  און ַַַָָפיש ,

רבי  האט אבער , אלעם, דעם מיט  פארשמירט ... געווארן איז  בעקישע , ווייסע זיין ערד . דער  אויף ַַַַָָָָאראïגעפאלן

ברוגז . געווארן נישט איז  און גלייכגעוויכט , דעם  פארלוירן נישט  ïתייה ַָיהודה 

לעכטיג  זיס, אזא געהאט נישט  קיינמאל  נאך האט ער  אז געזאגט , פתייה  הרב האט  יאר, יענעם פון סוף  ַַַַָָָָָָביים 

צו מחדש  יאר, דורכ 'ן געווען זוכה אויך  האט  און ענינים , אלע  אין הצלחה געהאט  האט  ער דעמאלטס. ווי ַַָָָָָיאר 

תורה חידושי וואונדערליכע יהודה )זיין "מנחת בס' ...(מובא

איז השנה , ראש פון זמן הייליגן דעם אין עיקר  דער אז  מצב, זיין לויט  - פארשטיין איינער יעדער קען דעם ַַפון

אלע וועלן אזוי גוטן. צום דאך איז  אלעס ווייל געמיט , רואיג און הארץ  פרייליך  א מיט  ïאסירונג  יעדע  ַַַַַַָָאנצונעמען

יאר . געבענטשט  גוט  א אויף סימנים", "גוטע זיין ïַַָאסירונגען

ראש האניג אין ע ïל  דאס און חלה די איינצוטינקען זיך מ'פירט  אויב אז  זאגן, פלעגן ירושלים פון זקנים ַָָָדי

א  דא נישט  איז  עס  אז  אוודאי דאך איז ומתוקה", טובה  "שנה א צו זיין זוכה זאלן מיר אז  רמז א אלס  ַַַַַַַָָָהשנה,

א  זיין וועט  דאס  און  ïנים , פרייליך א מיט  השנה ראש  ארומגיין - איד" "זיסער  א זיין צו  ווי סימן ַַַַָבעסערער

יאר . קומענדיגן גאנצן פון לויף  אין זיין זאל  אזוי אז  ַַַָָ"סימן",

ïאסירט האט  עס  וואס מעשה א דערציילט  האט זי"ע , שלום" "נתיבות בעל  אדמו"ר כ "ק רבי, סלאנימער ַַָָָָדער

"מוציא", די שניידן ביים  אויסגעגאסן. זיך  וויין דאס האט קידוש, ביי ביינאכט, השנה ראש  צדיקים. די פון איינעם ַָָָביי

עסן"... צום "נישט  ממש געווען זענען און פארברענט, זיך  האבן פיש די האנט. זיין פון  ארויסגעפאלן חלה די ַַַַָאיז 

זיי  יאר פארא וואס ווייסט ווער מורא, איר אויסגעדרוקט זי האט  באמערקט, אלעס  דאס האט רעביצין  די ַַַַָָָָָווען 

השנה . ראש  אין סימנים אזעלכע  געווען זענען עס  אז זעהענדיג האבן... ַַָוועלן

חושש וואס דא נישט  ס'איז  אז  געענטפערט , געלאסן און רואיג אבער  איר  האט  צדיק, דער  מאן, גרויסער ַַַָָָָאיר 

ב סימנים די מ 'מאכט  פארוואס  טעם גאנצער דער זיין. דערפארצו  נאר דאך איז  מאכלים, זיסע און גוטע  עסן יים  ַַַַָָָ
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דאס איז הויïט-סימן דער  אז  אויס, דאך קומט פרייליך. און רואיג זיין זאל מענטש דער אז גורם איז דאס  ַַָָָָווייל 

און  רואיג זיין וועלן מיר אויב אבער  סימנים , פארשידענע  געזעהן דא מ 'האט  כאטש  ממילא, מענטש . פון ïַָָָָנימיות

ïנימיות  דאס ווייל  חסדים , זיינע צו זיין  זוכה טאקע  מיר וועלן באשעפער , דעם פון חסדים די אויף פארלאזן ַַַָָזיך

"סימן". בעסטער  דער איז  הארץ  הנפש פון שלוות אמת'דיגע די דאס איז "איבערקערענישן", אזעלכע נאך אויך  רואיג מ'איז אויב (אדרבה, ַַָָ

איד) יעדן  פון מ 'פאדערט  .וואס ָָ

אז דארט  שרייבט ער וואס  ז"ל, קלוגער  שלמה רבי גאון דעם פון ווערטער די  אין כוונה  די מעגליך איז ַָָָדאס 

ווילן. זיין קעגן ïאסירט  וואס  זאך שום  קיין אויף  השנה , ראש  אין תרעומות קיין האבן נישט  טאר מענטש  ַַָָָדער

געדארפט ער האט סיבה , געוויסע א צוליב  און שוהל, געוויסע  א אין דאווענען געוואלט האט  ער אויב בייש ïיל , ַַַַָָָצום

אריינווארפן  וויל  - הרע  יצר דער - שטן דער ווי בייש ïילן הונדערטער  פארהאן זענען אזוי אנדערש . ערגעץ  ַַַַַַַדאווענען

יצר, פונעם  ווערן פארפירט  נישט  זיך לאזט מענטש, קלוגער  א אבער נארישקייטן, צוליב עצבות אין מענטש  ַַַָָדעם

ח"ו . "ïאניק" א אין ַַַַאריינצופאלן

פאר אïגערעדט זיך האט וואס חסיד א צו געזאגט אמאל  האט  ליובאוויטש, פון זי"ע  צדק" "צמח בעל  ַַַַָָָָָָהרה"ק

בשעת 'ן  - דערצו קומט  עס ווען אבער שעה'ן, לאנגע דאווענען, צום הכנות פארשידענע מאכט ער אז  ַַַַַָאיהם,

געזאגט: איהם צדק " "צמח דער האט התעוררות. שום קיין נישט ער  ש ïירט - ַָָדאווענען

דאווענען... פאר 'ן געדאווענט שוין דאך האסט  דו  דאווענסט ? דו ווען חילוק א דיר איז  וואס  -ַַַַַָָָ

פון  בחינה דער אין געווען אויך  דאך איז דאווענען, פאר'ן געמאכט  האט  חסיד יענער וואס הכנה  די אז זאגן, צו געמיינט מסתמא האט ַַַַָָָָָ(ער 

."תפילה ")

זאגן מיר  וואס  ווערטער די  אויף  שמואל ", "דברי ספה "ק אין שטייט  דין")עס עורך  "לאל ïיוט נוראים, יום "לצופה(תפלות ָָ

עס ווען אבער הכנה , גרויסע  א מיט  השנה  ראש צו זיך גרייטן וואס  מענטשן דא זענען עס דין". ביום ַָָָנסתרות

ווי  מענטש דער זעהט מאל  אפט מער : נאך התעוררות . און התלהבות א נישט  זיי ש ïירן הדין, יום דער  אן ַָָָָקומט

בחינה דער אין התלהבות, מיט השנה ראש דאוונט  טוב, יום פאר'ן געגרייט נישט  אינגאנצן זיך האט  וואס חבר, ַַַָָזיין

דער איז  ער  וואס אויבערשטער , דער אז אמונה , מיט  שטארקן  אלזא זיך ער דארף  תאמרנה ". עצמותי "כל ַַַַָָפון

זיין  וועגן ווייסט  אויבערשטער דער הארץ. פון באהעלטענישן אלע  אנט ïלעקט  זענען איהם  פאר נסתרות", ַַַַַ"צופה 

ָווייטאג.

געזאגט יב. האט הי"ד, זצ"ל  אהרן דוד רבי הרה "ק  רבי, זשוריק'ער הרה"ק דער חתנו תולדות באמת", "לעבדך בס' (מובא ָָ

קח-קט ) ע' זצ"ל, אויפ'ן ממאכניווקא איהם קומט  עס וואס  טוט האר, דער קעניג. א און האר א צווישן  חילוק א ,ַַַַַָ

די  אויף גזירה א ארויס נישט  גיט ער  ראטגעבער. און מיניסטארן זיינע  מיט זיך באראט  קעניג דער אבער ַַַַַָָָגעדאנק,

גלוסט . און פארשטאנד  אייגענעם זיין לויט בלויז מדינה , זיין פון  ַַמענטשן
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ïâàæètéåä øòã æéà ñàã æà ,íéùåã÷ä íéøôñ éã ¨©¨

íòã ïòðéåø÷ åö ,äðùä ùàø ïåô úéìëú
óéåà ïòîòð ïåà ,êéæ øòáéà âéðò÷ à ñìà ïòèùøòáéåà©©

ïèñéìâ ïåà ïòôàä åö ïåà ,íéîù úåëìî ìåò íòã êéæ¨

ñ'ïòèùøòáéåà íòã ïåô ãåáë øòã ïøòåå äìâúð ìàæ ñò æà©¨

èìòåå øòöðàâ øòã óéåà äëåìîיג. ©

ïâòååùàø ïåô âàè íòã ïéà êàñ à øéî ïèòá íòã©¨

ïâàæ øéî éåå ,íéîù úåëìî óéåà äðùäóåñ) ¨

("úîùð"úåìéôú éã ïéà êéåà .'åëå "ãéçé êìî ...êìîä" ,
ìë ìò êåìî" øéî ïâàæ ,äðùä ùàø äøùò äðåîù¨

,åôàá äîùð øùà ìë øîàéå ,'åëå êãåáëá åìåë íìåòä
êìîä ...äìùî ìëá åúåëìîå êìî ìàøùé é÷ìà 'ä

."ùåã÷ä

ñàãùàø ïåô úåìéôú éã ïéà ïâàæ øéî ñàåå êéåà æéà ¨¨¨

ïåôøòã äðååë éã ."êéùòî úìéçú íåéä äæ" ,äðùä

ïôàùàá èìòåå éã èøòåå ,äðùä ùàø øàé ñòãòé æà ,æéà©¨©©

ì"öæ õéùòáééà ïúðåäé éáø ïåàâ øòã éåå ,ééðñàãðåô¨

èâàæ('ä ùåøã ,á"ç ,"ùáã úåøòé")íåéä" èùéð ïâàæ øéî æà ¨©¨

íòã ïéà ìééåå ,"íìåò úøä íåéä" øàð ,"íìåò úøä äéä¨

øàé ñòãòé èìòåå éã èøòåå ,äðùä ùàø ïåô âàè¨¨

.ééðñàãðåô ïôàùàá ìàîàøòãéåå©¨©©¨

áéìåöíòã èééðàá ìàîà êàð øàé ñòãòé èøòåå ,íòã¨¨©¨©

ïâàæ íéøôñ éã éåå ,êééøâéðò÷ ñ'ïòèùøòáéåà¨

÷åñt ï'ôéåà(ãé ,àé à"ù)íù ùãçðå ìâìâä àð åëì"
,äàéøá éã ïåô âòè ñ÷òæ éã ïéà éåå è÷ðåt æà ,"äëåìîä©

ùé" à èìòåå éã ïôàùàá øòèùøòáéåà øòã èàä¨©©©

äðùä ùàø øàé ñòãòé øò èôàùàá éåæà ,"ïéàî©©©¨

ïòééðàá" ïôøàã øéî ïåà ,èìòåå òöðàâ éã ééðñàãðåô¨©©©

øéî ñàåå íòã êøåã ,øòôòùàá íòã ïåô "äëåìî éã©¨

åãáòìå åðåöø úåùòì ,êééøâéðò÷ ïééæ êéæ óéåà ïòîòð
íìù áìáיד.

האט ער און  מלחמה, וועלט  צווייטער  דער פון אויסברוך פאר 'ן געזאגט  רבי זשוריק 'ער דער האט ווארט, ַָָָָדי

די  פירן צו  אזוי ווי צדיקים די מיט  נישט  זיך באראט ער  "אדון", אן ווי יעצט  איז אויבערשטער דער  אז ַַַַַצוגעגעבן,

ה "י)וועלט מלחמה , וועלט  צווייטע די אויסגעבראכן דאן ליידער  טאקע האט  עס .(און  ַַָ

זצ"ל  העשיל  יהושע  אברהם רבי הרה "ק  רבי, מאכנאווקער דער איידים, תשרי)זיין  י' דהילולא, איבערזאגן (יומא פלעגט ַָָ

סעודה די ביי יאר יעדעס  רבי'ן, זשוריקער דעם שווער, זיין פון ווערטער  דערמאנטע  די אויגן, די אין טרערן ַָמיט

"אמרו אידן: די צו אויבערשטער דער זאגט  דעם וועגן אז דערצו, צולייגן פלעגט ער און כיïור, יום  ערב ַָהמפסקת

על שתמליכוני כדי מלכיות, זיך לפני זאל  איך און "קעניג", א ווי פירן זיך זאל  איך אז  זיין גורם  זאלט איר - ַַָָָיכם "

אידישע פאר געבן זאל איך אז מיר , צו  דאווענען זיי ווען מיינונג זייער הערן און  צדיקים , די  מיט  באראטן ַַַַָדארפן

גוט. זיין שטענדיג  זיי זאל  עס ענינים, זייערע  אלע  אין וישועה  גאולה שנת א יאר , לעכטיג זיס א (מפי קינדער  ַַַָָ

רבי'ן) מאכנאווקער פון געדאנק  דעם אויסגעלויבט  שטארק זייער האט זי"ע, מלעלוב רמ"מ  הרה "ק אא"ז נ"י. בעלז שרגא ר ' הרה"ח  .המשב"ק ַַַָָ

זאגט יג. נביא ח)דער  ג , כהנא(צפניה דרב ïסיקתא אין שטייט  עס  לעד". קומי ליום ה ', נאום  לי חכו (פכ"ה ,"לכן ָ

לד) סי' גילי  צומאמר  האפען וועט וואס  איינער יעדער אז כביכול , באשעפער פון שבועה א איז  ïסוק דער  ַַַַָָאז

גוטן. צום  איהם פאר זאגן עדות אויבערשטער  דער טוט קעניגרייך, ַָמיין 

אמונים" "שומר  ספה "ק ד)אין הגאולה , האפען (מאמר  אלע  מיר און השנה, ראש אויף ïסוק  דעם ïארא ער ַַָָברענגט

קרוינען  איהם  טוען מיר  ווען  טאג, גרויסן דעם אין אונז, אויף גוטס זאגן עדות זאל  אליין אויבערשטער  דער אז  ַַָָָָדאך

עיי"ש . זיך, אויף  קעניג א ַַאלס 

זצ"ל יד . חיים" "חפץ  דער געזאגט האט עס וואס משל  דער באקאנט  איז  וואכטפאגעל עס להגרנ"מ  רשימות", לקט  בס' (מובא ַַַָָָָ

ערזצ "ל) אז  רוסלאנד, אין שטעט  אלע  צו  מעלדונג א ארויסגעשיקט  אמאל  האט  ניקאלאי צאר רוסישער דער .ַַַַַַַַָָָ

אי  באזוך א אויף קומען צו זיך גרייטגרייט  זיין זאל  שטאט-לייט  אלע  אז  און טאג, געוויסן א אין שטאט , ן  ַַַַַָָָָ

צאר . דעם ַאויפצונעמען

צאר דער וואו ïעטערבורג, שטאט גרויסער  דער  אין פארגעקומען איז  צאר , פאר'ן ïנים" "קבלת ערשטער ַַַָָדער

אויפנאמע די וואו מאסקווע , אין ערשינען קעניג דער איז דערנאך כבוד. געהעריגן מיט 'ן געווארן אויפגענומען ַָָָאיז 

אין  געווען  איז  אזוי ïעטערבורג. אין ווי שטאïל  קלענערן א אויף אבער אופן, מכובד'יגן א אויף  געווען אויך ַַַַָאיז 

מלוכה . דער אין שטאïל  איר  לויט שטאט , ַָיעדע 
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("éðôìøòéøô øòã ïåô øòèøòåå éã óéåà ,
éðåëéìîúù éãë úåéëìî éðôì åøîà" ,àøîâ øòèðàîøòã
äðùä ùàøá úåéëìîä åøîàúù äðååëäù" ,"íëéìò
èìàæ øéà æà ,æéà ïåôøòã äðååë éã ,"íëáì ìëá©¨

,õøàä ïöðàâ ï'èéî ,äðùä ùàø ïéà "úåéëìî" ïâàæ¨©©

äðùä ìë àåä êåøá 'ä úà åëéìîú äæ éãé ìòù"
ïâéðò÷ ïëàî øéà èòåå íòã êøåã ìééåå ,"æåò áåøá©

à èéî ,øàé õðàâ à ,àåä êåøá ïòèùøòáéåà íòã©©¨©

çë ï÷øàèùטו. ©

א  געהאט ïויערן, ïראסטע  געווען זענען וועלכע איינוואוינער, די האבן שטעטל , ווייטן פארווארפענעם א ַַַַָָָאין

די  שטיינער. מיט... געווארן אויפגענומען איז  שטאט, אין אנגעקומען איז וואס גאסט  יעדער  אז  מנהג, ַַָָָָָמאדנעם

באקומען  האט שטעטל  פון מעיאר דער ווען אלזא, גאסט ... יעדן שטיינער , מיט  באווארפן ïשוט  פלעגן ַַַַַָָָָשטאט -לייט

אלע גענומען צוזאם - דערשראקענער  א - ער האט שטעטל, דאס באזוכן צו  זיך גרייט צאר דער  אז  מעלדונג ַַַַַָָָדי

צו זיך  גרייט צאר דער אז לייט  שטאט די פאר געזאגט ער האט דארט  אסיפה. וויכטיגע  א אויף ַַַַָָָָָשטאט -לייט

אבער קעניג , דעם  אויפנעמען  וועלן זיי אז האבן זיי וואס זכי' גרויסע די ארויסגעהויבן האט ער  שטעטל . אין ַַָָָָקומען

אויפנאמע . די פאר באמיאונגען און הכנות סïעציעלע קיין  שטאט -לייט, די פון נישט  בעט ער אז  צוגעלייגט, האט ַַַַָָער

אויפ'ן  שטיינער ווארפן נישט  מ'זאל  יא: ער האט בקשה איין  נאר  גאסן, די באצירן און רייניגן נישט  דארפן ַַַַָָָָזיי

קארעטע ... ַַצאר'ס 

צוגרייטן  אלזא, דארפן, מיר וועלט . דער  אויף  שכינה הייליגע די ïארא קומט השנה , ראש יעדן איז , נמשל  ַַַָָדער

באשעפער דער  המלכים", מלכי "מלך דעם פאר ïאסט  עס ווי ïנים ", "קבלת שיינעם  א הקדושה, שכינה דער ַַַַַפאר

אויפגענומען  האבן הקדושה, שכינה  די פאר "מרכבה " א געווען זענען וועלכע  הקדושים, אבות די ב"ה . וועלט  דער ַַָפון

ïעטערבורג ווי אזוי גלאנץ , און ïראכט  כבוד, גרויס  מיט שכינה הייליגע הבדלות)די אלף אויפגענומען (להבדיל האט ַַַָ

פאר "אויפנאמע" זייער וואס  נביאים, אנדערע די און אהרן, און משה געווען  זענען דערנאך ניקאלאי... צאר  ַַַַַָָָדעם

אמוראים, תנאים, די  - דור נאך דור  ווייטער , אזוי און הקדושים, אבות די ביי ווי אזוי  כמעט  געווען איז שכינה  ַַָדי

י  האבן ראשונים, און אונזערגאונים  ביז  שכינה, הייליגע די פאר  פנים קבלת א אïגעראכטן השנה  ראש  יאר עדעס ַַָָָָ

תמרודו" אל  בה' "אך שטיינער...". ווארפן "נישט  זאך: איין נאר  הימל , אין מען פאדערט  אונז  פון אבער דור. ַַָָָלעצטן

ט ) יד, מדריגה .(במדבר  זיין לויט איינער יעדער באשעפער, דעם  קעגן נישט כאטש ווידערש ïעניגט .ַָ

זאגטטו. זי "ע קאריצער  ïנחס'ל  רבי תפא)הרה"ק  אות פנחס", "בלו ïרינט"("אמרי די ווי איז  השנה  ראש (בלע"ז)אז  ַָָ

שמעריל  רבי הרה"ק פון ברענגט ער  יאר. קומענדיגן גאנצן מענטש(ווארחיווקער)פאר'ן דער  ווי לויט  אז  ז"ל, ַַַָ

ראש נישט  מען עסט  טעם , דעם  צוליב יאר. גאנצע  דאס  איהם מיט  זיך מען  פירט אזוי השנה , ראש אין זיך ַַָָפירט 

די  צוליב מינוט , א אויף  ïנים זיין  ער פארקרימט  מאכל , זויער  א עסט  מענטש א ווען ווייל  מאכלים, זויערע  ַַַַַהשנה 

מאכלים . זויערע נישט  מען עסט  יאר, גאנצן אויפ 'ן "זויערקייט " א בלייבן נישט  זאל  עס כדי און דערפון, ַַָָזויערקייט 

ער כדי השנה , ראש  דרשות קיין געהאלטן נישט האט קאריצער ïנחס 'ל רבי הרה "ק אז דארט, ער זאגט ַַָָָָאויך 

עס ווייל  טאג , דעם אין ïחד  גרויסער א איז  עס  נישט . טויג וואס  ווארט א מויל פון ארויסזאגן  חלילה נישט ַַַָָָָָזאל 

נאך  אויך תפלה , און תורה אין נאר  זיין עוסק השנה  ראש  מען דארף דעריבער  יאר . גאנצן אויפ 'ן רושם א ַַַַָָָמאכט

סעודה . די 

אז זיך פירט בוי -מייסטער א ווי ïונקט  אז השנה, ראש פון ענין דעם געווען מסביר  האט  ïנחס 'ל  רבי ַַַָהרה "ק

ïאïיר א אויף  פריער אן ער צייכנט  בנין, שיינעם  א בויט ער  בלע"ז)איידער וועט("ïרוף" בנין גאנצער דער אזוי ווי ַַַַַָ

אויבערשטער דער  טוט אזוי געביידע , דער אין אויפשטעלן וויל  ער וואס ווינקל  יעדער צימער, יעדן ַָאויסזען,

איד  א וואס קלייניגקייט  יעדע אז אויס , קומט  ממילא יאר. גאנצן אויפ 'ן "צייכענונג" א השנה, ראש  ַַַַָָָ"אנצייכענען"



השנה  ראש  - קוואל פרשה àéדער

ñò"óñåé á÷òé úåãìåú" ÷"äôñ ïéà èééèù(äàø 'ô)

àøîâ øòã ïåô øòèøòåå éã óéåà(:æè ä"ø)ùàø æà©
,øôñ ïééà :íéøôñ ééøã ìîéä ïéà ïòî èðôò äðùä
;íéøåîâ íé÷éãö øàô ,øôñ ïééà ;íéøåîâ íéòùø øàô©©

,íéøåîâ íé÷éãö éã .íéðåðéá øàô ,øôñ ïèéøã à ïåà©©

.íééçì øúìàì èò'îúç'øàô ïåà ïáéøùøàô ïøòåå©©

èâàæøàô èðòôò'î æà ,"óñåé á÷òé úåãìåú" øòã ¨©©

ùèðòî øòã ïåà ,íéøôñ ééøã òìà ùèðòî ïãòé©

.ïáééøùåöðééøà ïééìà êéæ åàåå ,äøéçá ïåà äøéøá éã èàä¨©©

øò éåæà éåå ,õøàä ïéà êéæ ééá tà èëàî øò éåå èéåì©¨©©

éåæà ,øàé ïâéãðòîå÷ ïåô óéåì ïéà ïøéôôéåà êéæ èòåå¨©

øò áéåà .ïáéåà ïåô ïáéøùòâtà íäéà øàô ñò èøòåå©¨

èøòåå ,"íéøåîâ íé÷éãö" éã ïåô ïééæ åö êéæ óéåà èîòð
øúìàì ,íéøåîâ íé÷éãö éã ïåô øôñ ïéà ïáéøùøàô øò©

òøòãðà éã éáâì êéåà éåæà ïåà ,íåìùìå íéáåè íééçì©©

.íéøôñ

èîå÷åøîà" øòôòùàá íòã ïåô øòèøòåå éã æà ,ñéåà©©

ïà ïòðòæ ,"íëéìò éðåëéìîúù éãë ,úåéëìî éðôì©

ìàæ øò éåæà éåå ,ùèðòî íòã øàô âòåå à ïåà äöò©©©¨

ä÷åúîå äáåè äðù à åö ïéãá ïééæ äëåæ ïòðò÷טז. ©

יעדע פאר ווארט  אויבערשטער דער - אחרון  לדור זאת ַַתכתב
תפילה

øòãùøãî(á÷ íéìäú ,áåè øçåù)íé÷åñt éã óéåà èâàæ¨
(èé¯çé ,á÷ íéìäú)äæá àìå øòøòä úìôú ìà äðt"

ììäé àøáð íòå ïåøçà øåãì úàæ áúëú ,íúìéôú úà
èàä ä"ò êìîä ãåã ,èâàæòâ èàä ÷çöé éáø ."ä÷¨¨¨

ñàåå ,úåøåã òâéãøòèòtù éã øàô ïòååòâ ììôúî ñò©¨

,ïäë ïéé÷ èùéð ïåà ,àéáð ïéé÷ èùéð ,èùéð ïáàä ééæ¨

óéåà ïééæ øtëî ìàæ ñàåå ,ùã÷îä úéá à èùéð ïåà©¨¨

íäù ,íäì øééúùðù úçà äìéôú ãåò àìà" .ééæ
åúåà äæáú àìå ,íéøåtéëä íåéå äðùä ùàøá ïéììtúî
,ïáéìáòâøòáéà ééæ øàô æéà äìéôú ïééà øàð ,"íäî¨©

ïåà ,øåtéë íåé ïåà äðùä ùàø ïéà ïòðòååàã ééæ ñàåå¨©

ééæ ïåô ïòîòð÷òååà èùéð ñò èñìàæ åã"äæá" èùèééè øò) ¨©

("áéåø" ïåùì ïåô.

èâàæïåøçà øåãì úàæ áúëú" :øòèééåå ùøãî øòã ¨

ïòðòæ ñàåå úåøåã éã ïòðòæ ñàã ,"àøáð íòå¨¨

ïéììôúîå" .íéùòî òøòééæ áéìåö å"ç òèéåè éåå éåæà©
ïòðòååàã ééæ ïåà ¯ "íéøåôéëä íåéáå äðùä ùàøá êéðôì©

àøåá äúàå" .øåtéë íåé ïåà äðùä ùàø ïéà øéã øàô©
à ñìà ééæ èñôàùàá åã ïåà ¯ "äùãç äéøá ïúåà©©©©

.ë"ò ,ùéðòôòùàá òééð©

ïòäòæøòã æà ,ùøãî ïåô øòèøòåå éã ïåô øéî©

ïãòé ïåô úåìéôú éã ñéåà èøòä øòèùøòáéåà
èðòëòøøàô øòãééì ïéåù æéà ñàåå øòðééà àæà êéåà ,ãéà©©¨©

ïåô çåë øòã øòáà ,íéùòî òðééæ èéî å"ç "èéåè" éåå¨

êøåã èøòåå ùèðòî øòã æà ,ñéåøâ éåæà æéà äìéôú©©

ùéðòôòùàá ééð à éåå ïôàùàá ,äìéôúיז. ©©©©

יאר . גאנצן אויפ 'ן רושם גרויסן א מאכט השנה , ראש ַַַָטוט

זי"עטז . מגיד טריסקער דער זאגט ויקרא)אזוי פ' אברהם ", אלס("מגן  געווארן אויפגענומען איז  המלכה אסתר ווען אז ַַַָָ

למדינות  "והנחה לכבודה, געווארן גע ïראוועט איז וואס סעודה גרויסע  די ביי אז ïסוק , דער דערציילט ַַָָקעניגין,

יח)עשה" ב, לכבוד (אסתר קעניגרייך, זיין פון לענדער די פאר פארגיטיגונגען הנחות, גרויסע  געגעבן האט  אחשוורוש  .ַַָ

קעניגין. זיין אלס אסתר  פון קרוינונג ַדי

אין  כח א אריין געבן אידן ווען השנה, ראש יאר  יעדעס  פאר קומט זעלבע  דאס אז מגיד, טריסקער  דער  ַַַָָָָזאגט

דאך  ווייסן מיר ווייל  קינדער, אידישע פאר פארגיטיגונגען אויבערשטער דער געבט כביכול , מעלה של ïמליא ַַָדי

די  ביי איינגעפירט איז  עס ווי אזוי זיך, פירט  הימל  אין מלוכה די דארעא". מלכותא כעין דרקיעא, "מלכותא ַַאז 

קומט טאג דעם אין ווייל  הזכרון", "יום  אנגערופן השנה ראש  ווערט טעם , דעם צוליב וועלט . דער אויף  ָָקעניגרייכן

זאגן חז "ל  די ווי ישועות, וואונדערליכע  צו זיין זוכה זאלן מיר  אז  אויבערשטען, דעם  פאר  זכרון אונזער  (ר"ה ארויף  ַַַָָ

אידן יא.) די פון ארבעט שווערע  די געווארן בטל  איז  השנה ראש במצרים", מאבותינו  עבודה בטלה  השנה ַָ"בראש

ענגשאפטן אייגענע  זיינע פון ארויסגיין מענטש יעדער  קען אזוי מצרים . גלות ראש("מיצרים")אין פון טאג דעם אין , ַַַָ

השנה .

הייליגן יז. ביים דמלכא" "בדחנא דער געווען איז  וועלכער זצ"ל, ראקאווער מרדכי רבי הרה"ק  חסיד  באקאנטער ַַַָדער 

ווע זיינע  מיט  זיין משמח  שטענדיג פלעגט ער  וועמען זי"ע, לובלין פון השנהרבי'ן ראש  אמאל  האט  ַָָרטלעך,
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éåæàò"éæ ã"éøäî ÷"äøä ,áø øòæìòá øòã èâàæã"éøäî) ©¨

("úåìä÷îáå" ä"ã ,ô"ùâä ,íéãòåî ,àæìòáîøòèøòåå éã óéåà
øåè íòðåô(áô÷ú 'éñ ç"åà)ïëáå" ,äìéôúä çñåð ï'ôéåà
"êãçô ïú('åëå "íé÷éãö ïëáå" êéåà ïåà)ñàååøàô íòè øòã .

èâàæ ÷åñt øòã ìééåå ,"ïëáå" èøàåå ñàã èâàæ'îøúñà) ¨¨¨¨

(æè ,ãíåé øòã æéà èöòé ïåà ,"êìîä ìà àåáà ïëáå"
ïåà ,øòôòùàá íåö ïééæ ììôúî ïòîå÷ øéî ïòåå ,ïéãä©

øòèøòåå éã èéî êéæ èâéãðò ÷åñt øòèðàîøòã øòã
ñò áéåà êéåà æà ,æîøî ïòðòæ ñàåå ,"úãë àì øùà"¨©

èùéð æéà øò æà ùèðòî íòðåô ïâéåà éã ïéà ñéåà èäòæ©

ïòèùøòáéåà íòã øàô ïòðòååàã ïìòèù åö êéæ éåàø©©

(ä"á÷ä íéëìîä éëìî êìî íòðåô "úãë" èùéð êéæ èøéô øò)ìàæ ,¨

íåö ïòîå÷ ìàæ øò øàð ,ùåàé ïéà ïìàôðééøà èùéð øò©©¨¨

.ïöøàä ïôéè ïåô íäéà åö ïòééøù ïåà øòôòùàá©©

פונעם פארוואונדערונג די  אויף אידן...". די מיט נסים  סאך א ïאסירט  האבן "היינט לובלין: פון רבי'ן צום  ַַַַָָגעזאגט 

געענטפערט: ראקאווער מרדכי רבי האט דערמיט , זאגן צו מיינט  ער וואס  ַָָָָ"חוזה"

וואס תהלים, אין מ"ז  קאïיטל  דעם מאל  זיבן  שופר , תקיעת פאר זאגן צו געווען מתקן האבן  מקובלים די  -ַַָָָָ

זיבן  זאגן צו באשטימט מ 'וואלט  אויב פארשטעלן, זיך לאמיר מזמור ". קרח לבני "למנצח פסוק  מיט 'ן אן זיך ַַָָָָָפאנגט 

פון  אריכות דעם  צוליב שופר , בלאזן צו  אנגעקומען נישט דאך  מען וואלט  תהלים , פון  קי"ט  קאïיטל  דעם ַָָָָָמאל 

קאïיטל ... ַדעם 

געווען  איז האט דאס נישט אז  קלאר דאך איז  ווערטל ", א "סתם  ווי ווערטער די  אויס  זעהען בפשטות ַַָָָָָכאטש 

האט ער לובלין. אין קדישא" היכלא "בני די פון איינער  געווען איז וועלכער ראקאווער , מרדכי רבי פון כוונה  ָדי

אידן  ערליכע  די דרך", "תמימי די  וועגן דאך  רעדט  תהלים , פון קי"ט קאïיטל  דער אז זאגן, צו געמיינט ַַָָמסתמא

"דבקתי  חנני...", "ותורתך דרשתיך ...", לבי "בכל  עדותיך...", נוצרי "אשרי בשלימות, אויבערשטען דעם  דינען  ָוואס

אויב ממילא, וכסף ". זהב  מאלפי פיך תורת לי "טוב אקום ...". לילה "חצות מעולם ...", משפטיך "זכרתי בעדותיך...",

נאכקוקן  מ'זאל  אז ח "ו טענה 'ן געקענט  מקטרגים די וואלטן שופר, תקיעת פאר קי"ט  מזמור זאגן געדארפט ַַַָָָָָמ 'וואלט 

דעריבער קאïיטל ... דעם אין יעצט זאגן זיי וואס  אלעס  געווען מקיים  האבן זיי צו  קינדער, אידישע פון מעשים ַַָָָדי

חז "ל  די זאגן זיי, וועגן וואס  מזמור", קרח  לבני "למנצח  קאïיטל  דעם מ 'זאגט  אז  "נס" א עס  יד.)איז עס(מגילה אז ַַַַָָָ

פון  טויער ביים  געשטאנען שוין זענען זיי און גיהנום, אין ארט  ס ïעציעלער א זיי פאר געווארן  אויסגעבויט  ַַַָָאיז 

תשובה טוט  וואס  איד  יעדן פאר זכות לימוד א דאס איז  געטון. תשובה זיי האבן דארט נאר רח"ל , תחתיות ַַָָָָָשאול 

געווען  שוין איז  ער אויב אפי ' באשעפער , דעם פאר לרצון ווערן אנגענומען קענען זאל  תשובה  זיין אז השנה , ַַַָָראש

רח "ל . קרח  בני די פון בחינה  דער אין

ïסוק אויפ 'ן רמז  א זאגן ספרים  לד)די טז, לקולם"(במדבר  נסו ישראל  "וכל  קרח, פון מחלוקת די ביי שטייט וואס  ַָָ

"לקלם" ווארט דאס וא"ו. א אהן חסר, שטייט  "לקלם " ווארט דאס קול. זייער צו אנטלאפן זענען  אידן אלע  ַַַָָָָָָאון

אנטלויפן  צו  בכח  איז  איד יעדער אז  מיר, לערנען דעם פון מ 'זמור . ק 'רח ל 'בני ל 'מנצח  פון תיבות ראשי די ַַאיז 

האבן  זיי כאטש  וואס קרח , בני די פון מעשים די זיך  דערמאנט ער ווען קדושה, די צו ווערן דערנענטערט  ַָָָאון

אבער גיהנום, אין ארט  אן זיי פאר  צוגעגרייט  געהאט  אפילו  שוין מ'האט און ע"ה  רבינו  משה אויף  ַַַַָָָגעקריגט 

געטון  תשובה האבן זיי ווען  מינוט , לעצטער דער אין ממש  געווארן אנגענומען תשובה  זייער איז  ָָָפונדעסטוועגן,

הארצן. טיפן ַפון

ביי  "מלכיות" פון ïסוקים די השנה, ראש אן פאנגען מיר  וואס דעם אין רמז  דער זיין אויך מעגליך קען ַָָָדאס 

איז דאס  און עכן, דורך געווארן געזאגט זענען ïסוקים די אלקינו". ה' לך נקוה כן "ועל  ווערטער די מיט ָָָמוסף,

עכ"ן  תיבות ראשי נ'קוה , כ'ן ע 'ל  ווערטער די אין יעקב)מרומז  תולעת ס ' בשם היום ", זאגן ("סדר חז"ל  די מד.). אז(סנהדרין ַָ

ביים השנה, ראש אין נאמען זיין מען דערמאנט פארוואס  אזוי, אויב רח"ל. עבירות הארבסטע די געטון האט  ַַַָָָעכן

טאג דעם  אין  אז  ווייזן, צו  אונז  קומט דאס  אדרבה, תירוץ, דער  איז "מלכיות"? פון  יאר)אנהייב גאנץ  א באקומט(און ַַַַָָָָ

קיינמאל וואלט  ער ווי גלייך זיך, אויף  קעניג א אלס  אויבערשטען דעם קרוינען צו רשות איד  ערגסטער דער ַַַָָאפילו

ער און שיהיה ", מי "יהיה  איד, יעדן פון תשובה  די אויף  ווארט  כביכול  אויבערשטער דער ווייל  געזינדיגט , ַנישט

זאגט  ïסוק דער  וואס תשובה, ימי עשרת די אין סïעציעל  איהם , צו אומקערן  זיך זאל  ער  אז ארויס  (ישעיה קוקט ַַָָָ

ו) פארנה , שייך איז  זיך, איבער  אויבערשטען דעם קעניגן מאכן צו  "מלכיות", פון ענין דער  און בהמצאו ", ה' ַַ"דרשו

זיך.יע איבער אויבערשטען דעם "קרוינען" צו מחויב אויך איז ח"ו, עבירות מיט פול  איז  וואס איינער אויך איד. ָדן
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øòãèâàæòâ èàä ò"éæ æðàö ïåô "íééç éøáã" øòâéìééä©¨¨

ñòáîàá åö èééøâ ñàåå 'øéðòùæðéà' øòã ,ìùî à©¨¨

óøàã ,ãðàì ñ'àðåù ï'ôéåà ï÷éù åö ééîøà éã øàô©©©©

,ñòáîàá éã ïèééøâåöåö ïøàé ïåà íéùãç ïâééìðééøà©¨¨

ï÷éùñéåøà øòèòtù ñò óøàã ñàåå èàãìàñ øòã øòáà̈¨©¨©©

ïùèòåå÷ éåå ïäåè øòî èùéð óøàã ,úåçéìù øéà óéåà©

ñòáîàá éã èéî ïàìtàøò øòã ïåà ,ìtòð÷ ï'ôéåà¨©¨

.ïòéìôñéåøà èòåå©

øòãïéåù ïáàä äìåãâä úñðë éùðà éã ,æéà ìùîð¨

øàð ïôøàã øéî ,æðåà øàô èééøâòâåö ñòìà©©©¨

ùåøét ïééæ ïéåëî ïôøàã øéî ."ìtòð÷ ï'ôéåà ïùèòåå÷"©

éã ñò èåè ,èâàæ'î ñàåå ïéæðéà èàä'î áéåà .úåìîä¨¨¨

.âéøòäòâ éåå ,"ïøéè éã ïéà ïtàì÷" øòáà óøàã'î ,äìåòt©¨©

éãèâàæ àøîâ(.çé ä"ø)ééååö ,øîåà øéàî éáø äéä ¨

ééååö øòãà ,ò"ì ÷ðàø÷ ïòååòâ ïòðòæ ïùèðòî©¨

åö èò'âøä'òâ èôùî ï'øàô ïòðàèùòâ ïòðòæ ïùèðòî©©

øòãà èééä÷ðàø÷ òáìòæ éã ïáàä òãééá ,å"ç ïøòåå¨©¨

ïåà ïøàååòâ èòååòèàøòâ æéà øòðééà ,ètùî ïáìòæ íòã©¨

?ñàååøàô .ïøàååòâ èòååòèàøòâ èùéð æéà øòèééååö øòã©¨©¨

æéà ,äîéìù äìéôú à èðòååàãòâ èàä ñàåå øòã ìééåå¨¨©©

èðòååàãòâ èùéð èàä ñàåå øòã ïåà ,ïøàååòâ èøòôèðòòâ¨¨¨©

ñàåå .ïøàååòâ èøòôèðòòâ èùéð æéà ,äîéìù äìéôú à©¨¨

äîéìù äìéôú" ,é"ùø èâàæ äîéìù äìéôú à ùèééè æéà©¨

ïèòá íééá èàäòâ ïòðéæ ïéà èàä øò ,"ïéåëúð ¯¨©

.ïøòåå åö èòååòèàøòâ©

ïåôîâ øòãæéà êàæ òèùøò éã æà ,ïòî èäòæ àø©©

ééá ïòååòâ ïéåëî èàä øò ãìàáéåå .äðååëá äìéôú©¨

÷åìéç øòã .ïøàååòâ èòååòèàøòâ øò æéà ,äìôú ïééæ©¨

à æéà ,äðååëá àìù äìôú ïåà äðååëá äìôú ïùéååö©

.úåîì íééç ïéá ÷åìéç

èâòøôêééù æéà éåæà éåå ,ì"öæ ïàétàì 'éìà éáø ïåàâä©©©

,å"ç äúéîì ïã íäéà æéà'î ñàåå ùèðòî à æà©©¨

ïèòá íééá äðååë òâéøòäòâ éã ïáàä èùéð ìàæ¨¨

ïò÷ úåøæ úåáùçî àøàô ñàåå .ïøòåå åö èòååòèàøòâ©¨©©

?ïáàä ïéåù øòðééà àæà©©¨

èøòôèðòàì" ïåô äðååë éã ,ïàéôàì 'éìà éáø ïåàâä©©

èáééìâòâ èùéð èàä øò æà ,æéà "ïéåëúð©¨

øòëéæ ïòååòâ èùéð æéà øò .äìôú ïééæ ïåô çë íòðéà
øò èòåå ,ïééæ ììtúî èòåå øò áéåà æà ,êéæ ééá©

à èùéð ñò èñééä øàôøòã ïåà ,ïøòåå èòååòèàøòâ©©©

ïåà èðòååàãòâ èàä øò áéåà åìéôà ,"äîéìù äìéôú"©¨©

.äìöä ïééæ øàô ïèòáòâ©

øòãèáééøù "ø÷é éìë"øîàî ,á"ç ,"íéøôà úåììåò" åøôñá)

(æè÷åñt íòã óéåà(æé ,àë)ïéà ïòðòééì øéî ñàåå ,¨

øùàá øòðä ìå÷ ìà íé÷ìà òîù éë" :äðùä ùàø
èâéãðéæøàô êéæ èàä âéðò÷ ïåô ïäåæ øòã ."íù àåä¨©

íäéà èàä øòèàô øòã ïåà ,øòèàô ïééæ ïâò÷¨¨¨

íòðåô ïäåæ øòã .õàìàt ïëéìâéðò÷ ïåô ïôøàååòâñéåøà©¨©©

íäéà ïìàæ ééæ èëòð÷ ïåà íéøù éã ééá êéæ èòá âéðò÷¨

ïëàì ééæ øòáà ,õàìàt ïëéìâéðò÷ ïéà ÷éøåö ïæàìðééøà©¨©©¨©

,êéæ ééá èëàøè ïäåæ øòã .ïèòáòâ òðééæ ïåô ñéåà êéæ©

,õàìàt ïéà ïòîå÷ðééøà èðò÷òâ øàð èìàåå êéà áéåà"¨¨©©©

ïéá êéà ìééåå ,øòðòôìàäòâ à ïòååòâ ïéåù êéà èìàåå¨©¨

."âéðò÷ íòã ïèàè ïééî ïåô ïäåæ à êàã¨©©

ñàã,èæéá åã åàåå ,"íù àåä øùàá" ÷åñt øòã èâàæ ¨¨

èæéá åã ìééåå ,øòôòùàá íåö 'øòèééì' à åèñàä¨©©

íòã åö ïòîå÷åö èñðò÷ åã ,øòôòùàá íòðåô ãðé÷ à©©

íäéà åö ïãðòåå øàð êéæ èñòåå åã áéåà ,ïòèùøòáéåà¨

.äðååë òâéã'úîà ïà èéî©

ñò"ìàåîùî íù" ÷"äôñ ïéà èééèù(â"òøú úðù ,íéáöð)

ïééæ èùéð ùèðòî øòã øàè íéàøåð íéîé éã ïéà æà©¨

ìàæ øò øàð ¯ âéèìéâëééìâ ïåà èìà÷ ¯ "çåø ø÷" à©©¨¨

èéî ,éøùú ùãåç ,ùãåç íòã ïåô äãåáò òöðàâ éã ïäåè©

íééá ïâéæ ïòî ïò÷ çë íòã èéî ïåà ,úåáäìúä ñéåøâ
äëåæ åúåáäìúä úâéøãî éôì ùéàå ùéà ìëå" .ètùî
éã èéåì ,ïéãä íåé ïéà äëåæ æéà ùèðòî øòãòé ."ïéãá
,íëé÷ìà 'äá íé÷áãä íúàå" .úåáäìúä ïééæ ïåô äâéøãî
íòã ïéà ÷åáã èðòæ øéà ïòåå ."íåéä íëìåë íééç
ïáééøùøàô êééà ìàæ øò æà äëåæ øéà èðòæ ,ïòèùøòáéåà©¨©

.ì"ëò ,äðùä ùàø ïåô âàè íòã ïéà ïáòì íåö¨

תפלות די ביי וויינען  - בדמעות מתרצה מלך

ñò"úåðååëä øòù" ÷"äôñ ïéà èééèù(.ö óã)õàøè æà©¨

ïééæ èâòìô ,áåè íåé à æéà äðùä ùàø ñàåå íòã¨

ïéà úåìéôú éã ééá ïòðééåå êàñ à ,ì"æéøà øòã ,éáø©©
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äðùä ùàø ïåô âòè ééååö éãיחéã ïéà éàãååà ïåà ,©

éë íåé ïåô úåìéôúùèðòî øòã æà ,ïâàæ èâòìô øò .øåt¨©

òâéìééä éã ïéà ïééååòâ à èùéð íäéà "èìàôàá" ñò ñàåå¨©©©

èùéð äìéìç æéà äîùð ïééæ æà ïîéñ à æéà ,âòè©©

.úåîéìùá

éãêàñ à ò÷àè ïáàä úåøåã òìà ïéà íé÷éãö©¨©©©

ñàåå äìéôú ïåô èéé÷ñéåøâ éã ïâòåå èãòøòâîåøà©¨

,íéðåðçú ïåà úåéëá èéî ïöøàä ïôéè ïåô ñéåøà èîå÷©©

êìî" øòã êàã æéà ,àåä êåøá øòèùøòáéåà øòã ìééåå¨

"úåòîãá äöøúîיט.

ïâòååøòã èâàæ ,ïòðååàã íééá ïòðééåå ïåô äìòî éã©¨

ò"éæ "äùî çîùé"(ãé ,ä"øì "íééç úçëåú"),ìùî à©
øò ïåà èëòð÷ òðééæ óéåà èøòæééáòâ êéæ èàä âéðò÷ à©¨

ïåà èëòð÷ òìà ïòðòæ .ïôàøèùàá èìàååòâ ééæ èàä¨¨©¨©

éåå äöò ïà ïèëàøè åö ïòîå÷òâðòîàæåö êéæ øòðéãàá©©©©

èìòèùòâôéåà êéæ èàä .âéðò÷ íòã ïèòáåöøòáéà éåæà©¨

ïò÷ øò éåå èéåì æà ,èâàæòâ ïåà ,"íé÷ùîä øù" øòã¨©

èùéð íäéà ïòî èòåå ,ïøàé ìéô éåæà ïéåù âéðò÷ íòã©¨

à èéî "ïôéå÷øòèðåà" íäéà êøåã ïèòáøòáéà ïòðò÷©

ïòâðàìøòã åö :äöò ïééà øàð ïàøäàô æéà ñò .äðúî©©¨©

èàä âéðò÷ øòã ñàåå ÷ðàøèòâ ïñéååòâ à âéðò÷ ï'øàô©©©¨¨

ååéøá à ÷ðàøèòâ íåö ïâééìåö èòåå øò ïåà ,áéì øòééæ©©

íòðåô äìéçî ïèòá ïåà ïâéãìåùèðà êéæ ïìòåå ééæ åàåå©

âéðò÷ øòã ïòåå æà ,ìëù ï'ôéåà êéæ èâééì ñò .âéðò÷©

ïééæ ìçåî ééæ øò èòåå ,èéîòâ êéìééøô à ïáàä èòåå¨©

.íäéà ïâò÷ èâéãðéæøàô êéæ ïáàä ééæ ñàåå íòã óéåà¨¨©

øòãïåô ïøòøè èñéâøàô ùèðòî øòã ïòåå ,æéà ìùîð©

øòôòùàá øòã èøòåå ,ïòðòååàã íééá ïöøàä ïôéè©©©

äöøúî êìî " à êàã æéà øò ìééåå ,íäéà åö èâéìéååàá©¨©

ïèòá êéåà íäéà ïåô ïòî ïò÷ ,ïàã ïåà ,"úåòîãá©

.äøôëå äçéìñ ,äìéçî

òëéìãðò"ìçð éáøò" ÷"äôñ ïéà èééèù øòèøòååùåøã)

(ä"øìïèòáåöøòáéà èééö éã æéà èöòé æà©
ïåèòâ ïáàä øéî ñàåå íòìà øàô ïòèùøòáéåà íòã©©¨¨

íòã ïèòáøòáéà øéî ïòðò÷ ñàåå èéî .íäéà ïâò÷¨

æéà øòèùøòáéåà øòã ,øòôèðò øòã æéà ?ïòèùøòáéåà

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

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

טרערן. איהם  פאר ַַמ 'פארגיסט 

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 .

אראïצולאזן  רשות די ער  האט נויטיג, אויב און זיי, מיט פארהאנדלונגען די פירן קונים , די באהאנדלען צו  ַַַַַָָָגעווארן

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

מיט'ן  געשעפטן" "גרויסע מאכן דא וויל  ער  נאר ע ïעס , איינקויפן סתם  געקומען נישט איז ער אז  עדות ַַָָָזאגט

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

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

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

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

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

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

א  איר  זאלט  טרערן, אונזערע  אבער זאלטאונז, איר וואס  דעם אן בדמעות ", מתרצה "מלך  צום אינעווייניג , ריינפירן ַָָָָָ

זיי... צו צורירן בכלל 

שרייבןיט. פוסקים רז)די זצ"ל, גאון ווילנער פונעם רב" "מעשה  ספר אין  און  סקמ"ה , תקפב  סי' המגן", וואס("אלף  מענטש  דער ַָאז 

בכי" "בעל א בטבע  נישט  לייכט )איז  וויינט וואס וויינט,(איינער ער ווי "מאכן" זיך און הויך דאווענען כאטש  זאל ַַַָָ

ïסוק דעם  דערויף ברענגען זיי און הימל , אין זכותים זיין מעורר און ווערן נתעורר זאל  ער ט )כדי ו, "כי (תהלים ָ

געוויין. מיין פון "קול " דאס  געהערט  האט אויבערשטער  דער בכיי", קול  ה' ָָשמע
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íäéà ïòî ïò÷ éåæà ïåà ,"úåòîãá äöøúî êìî" øòã©

ñòtò èùéð ïâàîøàô øéî .ïøòøè èéî ïèòáøòáéà©¨

ïøòøè èéî øàð ,ïèòáåöøòáéà íäéà ñàåå èéî ùøòãðàכ. ©¨¨

ïà,ò"éæ øàîèàñî ÷"äøä èâàæòâ èàä ,ìùî ïøòãðà ©©¨¨

ïééæ õàìàt ïëéìâéðò÷ ïåô ïáéøèøàô èàä âéðò÷ à©¨©©©

ïåà ,íäéà ïâò÷ èâéãðéæøàô êéæ èàä øò ìééåå ,ïäåæ¨©

èàä ,âéðò÷ íòã ïèàè íòðåô ïòâðåðòøàåå òìà õàøè¨©¨©¨

.íéùòî òèëòìù òðééæ èéî èöòæòâøàô ïäåæ øòã¨

òëéìèòøòééæ êéæ ïéâéðò÷ éã èàä ,øòèòtù øàé¨¨

ïåà ,ïäåæ íòðòáéøèøàô øéà êàð èâðòáøàô©¨©

íäéà éãë âòåå ïèééåå à óéåà èæàìòâñéåøà êéæ èàä éæ¨©¨©

ãðàì ïèééåå à ïéà ïòîå÷òâðà æéà éæ æéá ,ïëåæåöôéåà¨©©

øòðòé ïåô .èñòøà øòèðåà ïòååòâ æéà ïäåæ øòã åàåå©

ïééæ åö ïâéøùòâñéåà ïäåæ øòã èàä ,øòéåè íòðåô èééæ¨

àã êéæ èãééì øò æà ,"äøîå äìåãâ ä÷òæ" à øòèåî©©¨

ïòîéøàáøòã ,àæìà ,êéæ ìàæ éæ .ïòâðåâéðéét òñéåøâ ïà̈¨©¨©

òøòèéá éã ïåô ïòîòðñéåøà íäéà ïåà ,íäéà óéåà©

:èâàæòâ íäéà ¯ ïéâéðò÷ éã ¯ øòèåî ïééæ èàä .äñéôú¨¨

¯ïëìòåå èéî ,ìñéìù à ïôøàååøòáéøà øéã ìòåå êéà©©©

øòéåè ïøòèöðàtøàô íòã ïòðòôò ïòðò÷ èñòåå åã©©

...òîøåè øòã ïåô

בימהכ. די אויף  שטייענדיג אמאל, האט זי"ע  לוי" "קדושת הייליגער דער  אז  נאכגעזאגט, אמאל  שוין האבן ַַַָָָָָָמיר

געזאגט: און נשים ", "עזרת פון ריכטונג דער  אין געוואנדן זיך שופר , תקיעת ַָפאר

שופר ! מיט'ן בלאזן קענען זאל איך כדי טרערן, אייערע  מיט שופר  דעם אויס וואשט  טעכטער: אידישע  ערליכע -ַָָ

מתקן  האבן דורות אלע  אין גדולים  די וואס  תפילות פארשידענע געפינען מיר פארוואס טעם  דער איז  ַַַָָָָדאס 

פארמאכט נישט  קיינמאל זענען טרערן פון טויערן די אז  זאגן חז"ל די  ווייל  שïראך, אידישער דער אויף  ַַַַָָגעווען

טרערן פארגיסן זיי קענען זאגן, זיי וואס  פארשטייען צדקניות נשים די  אויב ממילא, צייטן,געווארן. פריערדיגע די  (אין ַַָָָ

הקודש) לשון פארשטאנען נישט נשים די  פון  סאך א אויףהאבן תפילות  געווען מתקן נישט מען האט מענער די  פאר אבער , ַַַַַָָָ

געקענט נישט האבן וואס  הארצים עמי געווארן פארמערט  דורות די פון משך אין זענען עס כאטש ווייל  ַָָָָאידיש ,

נשים . די ווי אזוי טרערן, נישט פארגיסן זיי אבער הקודש, לשון לייענען און ַַָשרייבן

זאגט  גמרא די איד . יעדן פון הארץ  דאס  אויסצואוואשן בכח אויך  זענען  טרערן נט .)די טויערן (ב "מ די כאטש  אז  ַַַָָָ

תפ געווארןפון געשלאסן  ליידער זענען גלות)לה  פון צייט דער טרערן (אין פון טויערן די אפען, פארבליבן אבער זענען , ַָָָָ

ישיבה ïאניעוועזשער דער פון משגיח זצ"ל , דעסלער אליעזר אליהו רבי  הגה "צ זאגט ננעלו". לא דמעות  "שערי -ָָ

די  אז זיכער דאך  איז עס ווייל  הימל , אין זיך געפינען וואס  טויערן די פון נישט מען רעדט  דא אז  ברק, בני ַַָָָאין

איז חז "ל  די פון כוונה די  נאר  קינדער, אידישע  פון תפילות די אנצונעמען אפען אלץ  נאך  זענען  הימל  פון ַָָָָטויערן

דאווענען  צו  בכח נישט  זענען מיר ביז  "פארזיגלט", און פארשïארט  ליידער זענען וואס  הארץ , פון טויערן די ַַַַַָאויף

תפילה "שערי כאטש  אז  דעם, פאר עצה די איז  געהעריג. ווי באשעפער דעם פאר הארץ  דאס אויסגיסן זיך ַַַַַָָאון

טרערן, די פון קוואל  דעם עפענען נאר מען  זאל  אפען. געבליבן טרערן אידישע  פון טויערן די  אבער זענען ַָָָָננעלו",

באשעפער, פאר 'ן דאווענען קענען וועלן זיי  און הערצער, אידישע  פון  טויערן די עפענען אויך זיך וועלן דאן ַַַַאון

יאר . קומענדיגן גאנצן אויפ'ן ישועות און ברכות אויס 'פועל'ן ַָאון

דער אין סאלדאטן אידישע פון איינהייט אן באזוכט אמאל  האט ליובאוויטש , פון זי"ע  צדק" "צמח בעל  ַַַַַָָָהרה"ק

צאר רוסישן פון שווערסטעארמיי די בייגעשטאנען זענען  וועלכע סאלדאטן , אידישע די געלויבט  האבן הדורות גדולי  די ווי  באקאנט איז (עס  ַַַַַַָָ

אידישקייט ) ביי פעלזן-פעסט  געהאלטן זיך  האבן  און איהםנסיונות זיי האבן זיי, מיט  געשמועסט  האט  צדק " "צמח  דער ווען . ַָָָ

ָגעזאגט:

דער זאל  השנה, ראש  טראגן  מיר  וואס מונדירן מיליטערישע  די אויף  ï קנע די אויסגעוואשן שוין האבן מיר -ַָָָָ

נשמות... אונזערע  'אויסצואוואשן' אזוי ווי לערנען אונז ַַרבי

אז געענטפערט , האבן זיי און ,ïקנע די אויסגעוואשן האבן  זיי וואס  מיט  געפרעגט, זיי צדק " "צמח  דער  ַַָָָָהאט

וואסע און זאמד מיט געוואשן עס  האבן געזאגט:זיי זיי צדק" "צמח דער האט  ר. ַַַָָָ

ווי  אזוי  זענען תהלים  קאïיטלעך ווייל נשמות... אייערע  אויסוואשן אויך  איר קענט 'וואסער ' און 'זאמד' מיט  -ַַַַַ

שיינט זי  ביז  נשמה , די ïא מ 'רייניגט און אויס  מען וואשט  זיי מיט  וואס 'וואסער ', דאס  זענען טרערן די און ַַַָָָזאמד ,

פריער ווי תר"ד)אזוי ער "ה, צדק, להצמח השיחות בספר .(מובא ַ
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êàðñàåå ìñéìù íòã ètàëòâ èàä ïäåæ øòã éåå íòã ¨¨©¨

ïòðòôò èøéáåøt øò èàä ,ïôøàååòâ íäéà èàä éæ¨¨¨

...èðòôòòâ èùéð êéæ èàä øòéåè øòã øòáà ,øòéåè íòã¨¨

æéà'ñ øòáà ,ïòðòôò èøéáåøt ìàîà êàð èàä øò¨¨©¨¨

ï'ëøåã ïâéøùòâñéåøà øò èàä ...ïòâðàâòâ èùéð øòãéåå©¨©

øéî èñàä åã æà ,êéìâòî æéà" ,øòèåî ïééæ åö øòéåè©¨

øòèåî éã èàä ."...!?ìñéìù ïâéèëéø íòã ïáòâòâ èùéð¨

:èøòôèðòòâ íäéà

¯ìñéìù øòâéèëéø øòã æéà ñàã æà øòëéæ ïéá êéà©¨

éã ïåô óéåì ïéà ,ïòã ñàåå øàð ...òîøåè øòã ïåô¨¨

ïåà 'èøòååàùæøàô' ïøàååòâ ìñéìù øòã æéà ,ïøàé¨¨©©

êéà ...ìñéìù ï'èéî øéè éã èùéð êéæ èðòôò øàôøòã©

ïøòøè êàñ à ñéâøàô :äöò ïééà øàð øéã øàô áàä¨©¨©©©

ïåà 'èñàø' øòöðàâ øòã èòåå éåæà ïåà ,ìñéìù ï'ôéåà©©¨

ïòðò÷ èñòåå åã ïåà ,ïééìà êéæ ïåô ïãðéååùøàô 'øòååàùæ'©©©

...øòéåè íòã ïòðòôò

øòãøéî ïáàä ,íéùòî òøòæðåà èéî :æéà ìùîð¨

äáåùú åö "ìñéìù" øòã æà ïòååòâ íøåâ øòãééì©

øòæðåà .ïøòåå "èøòååàùæøàô" ìàæ ,íéáåè íéùòî ïåà¨©©

ïøòøè òñééä ïñéâøàô ïìàæ øéî ,æéà äöò òâéöðééà¨©

øòöðàâ øòã ïøòåå ïåèòâtà èòåå éåæà ïåà ,ìñéìù ï'ôéåà©¨©

ïøòåå ïòîåðòâðà ïìòåå úåìôú òøòæðåà ïåà ,"øòååàùæ"©¨

ï'ìòåt'ñéåà ïòðò÷ ïìàæ øéî æà ,øòôòùàá ïâéìééä ï'øàô©©©¨

ä÷åúîå äáåè äðù àכא. ©

בעטן צו  חוב די און  זכות  די - טובות וגזרות  טובה  פרנסה 
פרנסה אויף 

ïéàéã èîéèùàá èøòåå ,äðùä ùàø ïåô âàè íòã¨©

èâàæ àøîâ éã éåå ,ùèðòî ïãòé ïåô äñðøtäöéá) ¨

(.æè."äðùä ùàøî åì ïéáåö÷ íãà ìù åéúåðåæî ìë"
óéåà ïééæ ììtúî óøàã'î ïòåå ïîæ à ñò æéà àìéîî©©

äñðøt øôñá åðáúë ,åðëìî åðéáà" ïèòá ïåà ,äñðøt
òìà óéåà ñèìàîòã ïèòá åö êéåà ïåà ,"äìëìëå¨©

.ïùéðòôøòãàá òâéã'úåéîùâ©

ïåà"øäåæ éðå÷éú" øòã èâàæ ñò ñàåå ïñééåå øéî ùèàë¨¨¨

(.áë)tà êéæ èãòø øò ,"áä áä ïéáìëë ïéçååö"¨

øòã æà ,èðéä éåå éåæà ïòééøù ñàåå ïùèðòî éã óéåà¨©©

èàä ,"êàð ïåà êàð" äñðøt ïáòâ ìàæ øòèùøòáéåà¨¨¨¨

áåè íù ìòá øòâéìééä øòã ,íòã óéåà èâàæòâ øòáà̈¨

ò"éæ(ã"ë ,ë"äåéå ä"øì íéèå÷éì ,ú"äò è"ùòá)æéà ñàã æà©¨

áéåà ñàåå ,ïèééö òøòæðåà øàô ïøàååòâ èâàæòâ èùéð¨¨©¨

ïåô íäéà ñò èøòèù ùèðòî ï'øàô äñðøt èìòô ñò©

úòãä áåùé èéî ïòèùøòáéåà íòã ïòðéãכבøòáéøòã ïåà ,
óéåà ïèòá ñèìàîòã âòî'î ñàåå øàð èùéð æéà¨¨¨

äñðøtכגóéåøòã ïèòá åö áåéç à øàâ æéà ñò øàð .כד, ¨¨©

געזאגטכא. האט  זצ "ל מעליצער  נפתלי רבי השנה )הרה "ק ראש נפתלי", דב "ש("קדושת רמז , דערין א איין  טינקען  מיר (וואס ַָָ

יאר) זיס א אויף סימן  א אלס  השנה, ראש אין עïעל דעם און "מוציא" ב'נאדךדי ד'מעתי ש'ימה  תיבות ט )ראשי נו, -(תהלים ַ

דער נאר קינדער, אידישע פאר גוטס  פארשרייבן וויל  אויבערשטער דער פלעשל. דיין אין טרערן מיינע אריין  ַַָלייג

אויף אידן. אויף  גוטס שרייבן קענען ח "ו נישט מ 'זאל  אז  טינט , פון פלעשל  דאס  אויס  טריקענט און קומט ַָָשטן

הייליגע די אין פארגיסן מיר וואס  טרערן די אונטער לייגט  בנאדך", דמעתי "שימה באשעפער , מיר : בעטן ַַָדעם

בספרתך" "הלא טינט, דעם  אונטער  פלעשל , דיין אין "שימה טעג, פסוק דערמאנטן פון  סיפא די אין ווערטער די זענען ָ(דאס

בנאדך") אמן.דמעתי  החיים, ספר  דיין אין  ולברכה לטובה אריינשרייבן  קענען אונז  וועסטו אופן, אזא ַַַאויף

האטכב. ער  אז  זי"ע , אהרן" "בית בעל  הרה "ק  פון נאמען אין נאכזאגן פלעגט  זצ"ל , בריזעל  זלמן רבי ַָָָָהגה "ח

זיי  וועט געלט דאס  אז  ראיה א האב איך עשירות. גרויס א קינדער דיינע פאר גיב עולם, של  רבונו  ַַַַָָָגעזאגט:

זאל איד יעדער אז  דערפאר געזארגט לאנג שוין הרע יצר דער  וואלט  יא, אויב ווייל  ה ', עבודת פון  שטערן ַַַָָָָנישט

אזוי, אויב און אויבערשטען, דעם דינען צו שטערט  ארימקייט דאס אדרבה , אז  מיר , זעהען דעם פון רייך... ַַָָזיין

דיך  זאלן  מיר  כדי רייכטום, גרויס א אונז  גיב דיר, ביי מיר הדעת.בעהטן הרחבת מיט  דינען קענען ַָ

רוחניותכג. אויף  נאר מ 'בעהט אויב אדרבה , אז  מליצה, בדרך  יאהר)מ 'זאגט גאנץ א ווי (אויך חלילה  אויס עס זעהט , ַַַָָָ

איז רוחניות , אויף נאר  מ'בעהט אויב  ווייל  אויבערשטען , דעם  פון גרויסקייט  דער אין טיילווייז ח"ו ָמ 'לייקענט 

דעם דינען  צו דשמיא סייעתא האבן דאך דארף איך ווייל  רוחניות, אויף בעהט איך געזאגט , מ'וואלט ווי ַָָָָעס

געבן... עצה  אן אליין זיך איך קען גשמיות, אין אבער ַַָאויבערשטען,
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êéìãðò"ñçðô éøîà" øôñ ïéà èééèù(äôú úåà)÷"äøä æà©
íéèåù" :èâàæòâ èàä ò"éæ øòöéøà÷ ì'ñçðt éáø¨¨¨

èùéð ïèòá ééæ ïåà ,'áä áä íéáìëë ïéçååö' ïééà êéæ ïãòø
ïáàä ñàã .äñðøt óéåà øåtéë íåé ïåà äðùä ùàø ïéà¨¨

."èéð ééæ ïèòá ñàã ïåà ,èéð ééæäâøãî à ïéà èùéð ïòðòæ ééæ) ¨©

èùéð ééæ ïòðòæ ,èùéð ïèòá ééæ ãìàáéåå ïåà ,äñðøt óéåà ïèòá åö èùéð©

(äñðøt åö äëåæ."ïàëîå ïàëî çø÷" ïòðòæ ééæ æà ,ñéåà èîå÷ .©

êéåàøò èâàæ(ãôú úåà ,íù)ì'ñçðô éáø ÷"äøä æà ¨©

úùøt ïâàæ åö ïìéåôàá ìàîà èàä ò"éæ øòöéøà÷¨¨©¨©¨

ïåà" .äáåùú éîé úøùò éã ïåô âòè ïòö òìà ïîä©

ìàæ'î ïà èâàæ øò éåå èøòäòâ ìàî êàñ à áàä êéà¨©©¨¨¨¨

åö ïåà ,ï'úåëøèöä òøòãðà ïåà äñðøt óéåà ïèòá©

ïééæ ïìéôøò éàãååà èòåå øòèùøòáéåà øòã æà ïáééìâ©©

"äåöî òñéåøâ à æéà ñò ïåà ,äù÷áכה. ©

זצ"ל  סאלאנטער ישראל  רבי גאון דער געזאגט  האבן רסב)אזוי ע' אור", "כוכבי  בס' "חזון (מובא בעל גאון דער און ַַַָָ

זצ"ל  קנז)איש " ע' ח"ג , איש", פון ("מעשה בעהטן צו בקשות, אויף  געווארן געגעבן איז השנה , ראש  פון טאג דער ַָָאז 

איז טאג דער ווייל  - לבקשות" ניתן זה יום  כי  "יען בגשמיות. אויך האבן, מ 'דארף  וואס  אלעס  אויבערשטען  ַַָָָדעם

בעהטן. צו  געווארן ָגעגעבן

דעם דינען פון צוועק דעם פאר נאר דאך איז  גשמיות, פון  הצטרכות גאנצע די ווייל  דערצו, צוגעבן ַַָָמ 'קען

ווען  איז ממילא, איד. ערליכער אן ווי לעבן  צו קאסט  עס וואס  הוצאות די באצאהלן קענען מ'זאל  ַַָָָָאויבערשטען,

זאגט זי"ע סופר " "חתם  דער ווי רוחניות, אויף  געבעהטן מ 'וואלט  ווי גלייך עס  איז  גשמיות , אויף תבא)מ 'בעהט (סו"פ ָָ

ïסוק דעם ד)אויף כז, זאגן(תהלים חז"ל  די חיי". ימי כל  ה ' בבית שבתי אבקש , אותה ה ' מאת שאלתי (תענית"אחת ָ

זאגט ח :) ïסוק  דער ווי מיטאמאהל , זאכן צוויי אויף זיין מתïלל נישט  מ 'זאל  כג)אז  ח, על(עזרא ונבקשה "ונצומה  ַַַָָָ

זאך "דער" אויף  בעהטן און פאסטן וועלן מיר אנדערש .("זאת")זאת", ע ïעס  אויף  נישט  און , ַַַ

זאכן  מערערע  אויף  יא דאך מיר בעהטן מלכינו ", "אבינו אין און  עשרה שמונה  אין סופר", "חתם דער  ַָפרעגט

זאלן  מיר אז  זאך, איין פאר נאר  איז  כוונה גאנצע  אונזער  וויבאלד אז  סופר", "חתם  דער ענטפערט  ַַַַַַַָָָמיטאמאהל?

א  ווי גערעכנט  אלעס  ווערט ממילא אויבערשטען, דעם דינען קענען צו כדי האבן, דארפן מיר  וואס אלעס ַַַַָָָהאבן

זאך. איין אויף ַתפילה

איין  נאר  אויבערשטען , דעם  פון בעהט איך אבקש", אותה  ה ' מאת שאלתי "אחת ïסוק : פון  כוונה די איז ָָדאס 

חיי", ימי כל  ה ' בבית "שבתי תירוץ, דער איז אויבערשטען? דעם פון בעהט איך וואס  זאך איינע  די איז  וואס ַַָָזאך.

צוועק . דאזיגן דעם פאר  נאר דאווענען, ביים  בעהט איך וואס  בקשות אלע זענען ַַַָָָממילא,

געזאגטכד. האט  זי"ע  מליובאוויטש  מהר "ש הרה"ק ווי תפילות, די  פון עיקר  דער איז  דאס  "ליקוטי אדרבה, בס ' (מובא ַָָָ

תש"ך) ע' ח "ד, עילאה".דיבורים", "תשובה איז השנה , ראש  אין בגשמיות מצב אויפ 'ן וויינען און קרעכצן  דאס ַָאז

ïסוק  אויפ'ן רמז  א ספרים אין געברענגט ווערט  זה, ד)מענין  ט , המת",(קהלת האריה מן טוב הוא חי לכלב "כי ַ

איז רוחניות, אויף  מתïלל  איז  וואס מענטש  דער לייב. טויטן א פאר ווי הונט, לעבעדיגן א פאר בעסער  איז ַַַַָעס

הקדוש זוהר אין צוגעגליכן ווערט באדערפענישן, גשמיות'דיגע  אויף בעהט וואס  מענטש דער און "לייב", א צו ַַָגלייך

ח "ו "הונט " א הב")צו  הב ככלבין "צווחין  זוהר , תיקוני אין שטייט עס צו(ווי החי", "לכלב בעסער איז  פונדעסטוועגן , אבער  , ַָ

און  תפלה  אונזער הערט אויבערשטער דער אז מ 'גלייבט אז  ווייזט  דאס  ווייל  "חיות", א מיט ïרנסה  אויף ַַַָבעהטן

הא  "מן - ח"ו  "טויטער" א פון בחינה  דער אין רוחניות אויף בעהטן צו  איידער  ווי ïרנסה , די אונז געבט  ריהער ַ

המת"...

פאהרן כה . צו געקומען זענען וואס  חסידים די אז  ïאסירט , אמאהל  האט  זי"ע , סטאלינער אשר  רבי הרה "ק ַַַָָָָָביי

אין  געגעסן זיי האבן  סעודות די אבער המדרש , בית רבין'ס  אין געדאוונט  האבן טוב, יום אויף סטאלין ַָָָָקיין

צחות: בדרך געזאגט  סטאלינער  אשר  רבי האט ארט. צווייט  ַָָָָא

אנדערש ... ערגעץ  עסן  זיי אבער ïרנסה, אויף  דא בעהטן חסידים די -ַָָ

ז "ל  ראדזינער  נתנאל רבי חסיד דער געשטאנען דארט איז  מעשה, פון בשעת  ז"ל ראדזינער נתנאל ר' הרה "ח פון  זיידע (א ַַַָ

ביישטיין) שטענדיג איהם וועט  זכות, דאזיגער דער קודש ". "אש המדרש בית דאס געגרינדעט  האט וועלכער ברק, זיך בני האט  ער און ,ָ

אין  דאך שטייט עס ïרנסה", אויף דא בעהטן חסידים "די אז געזאגט האט רבי דער וואס  דעם אויף ַָָָָָגעוואונדערט 

ïרנסה? אויף בעהטן נישט מען זאל  השנה ראש אז  הקדוש  ַָזוהר 



השנה  ראש  - קוואל פרשה דער çé

ïìòåååö ïééæ ììtúî ïòî ïò÷ éåæà éåå :ïâòøô ïùèðòî©

éåå ïëàæ òëìòæà óéåà ,øòôòùàá ïñéåøâ àæà©©©©©

éáø ÷"äøä íòã óéåà èâàæ ?"éðåæî" ïåà "ééç" ,"éðá"¨

ò"éæ øòðìàè ì'ãåã("ìëä úà ïæä" êøò ,"ãåã úñðë")óéåà , ¨

íéîé éã ïéà ïòðòååàã íééá ïâàæ øéî ñàåå øòèøòåå éã¨¨©

."êéãòìáî äåì¯à ïéàå ,êîù àøåðå äúà ùåã÷" :íéàøåð
íòã ¯ "àøåðå ùåã÷" íòã ééá ïèòá øéî ïòðò÷ éåæà éåå©

òøòãðà ïåà ..."ùèéìéå÷" à ¯ ä"á øòôòùàá©©©

:ãìàá øéî ïâàæ íòã ïâòåå ?úåéîùâ ïåô ïùéðòôøòãàá©¨©

êéæ ïòîòåå åö èùéð ïáàä øéî ,"êéãòìáî äåì¯à ïéàå"¨

éã èæéétù øò ñàåå ,øòôòùàá íòã åö øàð ,ïãðòåå åö¨©¨

áéåà ,ïèòá øéî ïìàæ ïòã ïòîòåå ééá .èìòåå òöðàâ©¨

?øòôòùàá ïâéìééä ïñéåøâ íòã ïåô èùéð©

השפעות און  חסד פון כח גרויסע די - שופר  בחודש  תקעו
שופר דורכן קומען  וואס

øòãèáééøù ì"öæ õéùòáééà ïúðåäé éáø ïåàâúåøòé")

(ãé ùåøã ,à"ç ,"ùáãíåé àøåð äî ,åàøå àð åãîò"
ïåà ,÷òååà êéæ èìòèù ."áéáñ ùà èäìú øùà 'ä©

,äðùä ùàø ïåô âàè øòã æéà ñò âéèëøàô éåå èäòæ¨¨

æéá ïåà ,íåøà ïåà íåøà øòééô à èðòøá ñò ïòåå©©©

ïìéå÷ øòèðòæéåè ïåà øòèðòæéåè ïòðòøá ,øôåù úåòé÷ú
øàô ïøòèéö úøùä éëàìî éã åìéôà ïåà ,øòééô ïåô©©

ãò ùàä ìãåâ øòùì øùôà éà éë" ,ïéãä íåé íòã
ïñéåøâ íòã ïìòèùøàô èùéð êéæ ïò÷'î ,"øôåùä àáù¨

øôåù èæàìá'î æéá ìîéä ïéà èðòøá ñò ñàåå øòééô¨¨

,øôåù èæàìá'î ïòåå øòáà .èìòåå øòã óéåà ïèðåà¨¨

íòã èáééøèøàô ñò ,ìîéä ïéà ãñç ïåô èðéåå à èîå÷©©

øàôøòã ïåà ,ãñç ïåô ïøòñàåå ïòðéø ñò ïåà ,øòééô©©

.øôåù úòé÷ú óéåà íéëàìî éã êéåà ïèøàåå©

èáééøùìàæ íòã ïâòåå æà ,øòèééåå "ùáã úåøòé" øòã©¨

úéøçù úìôú ééá ïééæ êéøàî ìéôåö èùéð ïòî
ñò ïòåå æà ,êéìâòî æéà éåæà éåå ìééåå ,äðùä ùàø©©

àã øéî ïòééèù ,ìîéä ïéà ïáéåà øòééô ñàã èðòøá¨¨

èéî èééö ïòâðòøáøàô øéî ïåà èìòåå øòã óéåà ïèðåà©

.íéðæç éã ïåô íéðåâéð ïåà ïòâðàæòâ©

ïòäòæ,"ùáã úåøòé" íòðåô øòèøòåå òâéìééä éã ïåô øéî
æà ,øôåù úòé÷ú ïåô çë øòã æéà'ñ ñéåøâ éåå©

ïåà íéîçø øøåòî æéà ñò.èìòåå øòã óéåà íéãñç

éåæà"ìçð éáøò" øòã êéåà èáééøù('â ùåøã ,äðùä ùàø) ©

ïáìòæ íòã èàä äðùä ùàø ïéà øôåù úòé÷ú æà©¨

ééæ ïòåå ïæàìáòâ ïáàä ïãéà éã ñàåå úåòé÷ú éã éåå çë¨¨¨

éåæà è÷ðåt .åçéøé ïåô ïøòéåî éã ééá ïòðàèùòâ ïòðòæ©©

ïáàä ïãéà úòùá ïìàôòâ ïøòéåî éã ïòðòæ åçéøé ïéà éåå©¨

øôåù ïæàìáòâ(ë ,å òùåäé äàø)òìà ìèá ïøòåå éåæà , ¨©©

øôåù ïæàìá ïãéà ïòåå ,ìîéä ïéà úåöéçî ïåà ïøòéåî¨

.ïèåâ íåö èééøãòâøòáéà èøòåå ñòìà .äðùä ùàø©

éåæàùåã÷ä ä"ìù øòã èáééøù÷øô ,äðùä ùàø úëñî) ©

(ò úåà ,øåà äøåú,äòé÷ú ïæàìá èøòä'î ïòåå æà©¨

àéôø àðéã óéåà ïèòá ïòî ìàæòøòèëééì éã ïëàî åö ìèá) ¨©

(íéðéãàéù÷ àðéã óéåà ïèòá ïòî ìàæ ,äòåøú ééá ïåà ,¨

(ì"çø íéðéã òøòøòååù éã)êéåà ìèáî æéà øôåù øòã ìééåå ,
èééøãòâøòáéà èøòåå ñòìà ïåà ,íéðéã òèñøòååù éã©

íéîçø åöכו.

ר' צו געזאגט סטאלינער אשר רבי הרה "ק  האט  טובה ", "לשנה ווינשן פארבייגעגאנגען איז  ער  ווען ַַָָָש ïעטער,

נתנאל :

ïרנסה, האט  וואס  מענטש  א וועגן געווארן געזאגט  נאר איז ïרנסה, אויף בעהטן נישט  מ'טאהר  וואס  דאס -ַָָָָָָָָ

ראש דערויף  בעהטן מעג ïרנסה , נישט  אינגאנצן האט  וואס  דער אבער  ïרנסה, נאך אויף  מתïלל  איז ער  ַָָָָאון

השנה ...

דער הב". הב ככלבין "צווחין הקדוש , זוהר  פון לשון דאס  מען פארשטייט  דעם  מיט אז  צוגעלייגט , האט  ער ַַָָאון 

צולייגן  מ 'זאל  אז  ווילן זיי נאר שוין, האבן וואס  מענטשן פון רעדט  ער ווייל  "הב", מאהל  איין נישט  זאגט ַָָָָָָזוהר

ווייסט וואס מענטש  דער  אויך און  - גאהרנישט פארמאגט  וואס איינער אבער שוין... האבן זיי וואס  דעם צו ַָָָָָָָָ"נאך "

הימל , אין חשבון נייער א אהן זיך  פאנגט  השנה ראש  אז ווייסט  ער ווייל  - "ארימאן" אן פאר זיך מאכן צו אזוי ַַַַַַַַָָווי

מתïלל יא מעג איינער אזא פארמאגט . גאהרנישט נאך וואלט  ער ווי ער איז  ממילא ïרנסה .און אויף זיין ַַַָָָָָ

און כו. לארץ , חוץ  פון אוועקגעפארן כידוע, איז , רוקח", "מעשה  בעל  זצ"ל , רוקח אלעזר רבי קדוש  און גאון ַָדער

ים שווערע די צוליב געוואקעלט שטארק  גאר זיך שיף  די האט וועג, אויפ'ן ישראל. ארץ  אין באזעצט ַַַָָזיך



השנה  ראש  - קוואל פרשה èéדער
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øòãèáééøù "úîà úôù"(ç"îøú ä"ø à"ôù 'éò)ïåà ,
ìàøùé éáø ïåàâä ïåô êàð ïòî èâàæ êéåà éåæà©¨¨

èâàæ àøîâ éã ñàåå íòã óéåà ,ì"öæ øòèðàìàñä"ø) ©©¨¨

(.åëìééåå ,äøô ìù øôåù à èéî èùéð èæàìá'î æà©¨©

êàã ïáàä ïãéà éã ïåà ,"øåâéðñ äùòð øåâéè÷ ïéà"¨

ח"ו . איינזינקען זאל שיף די אז  סכנה  א געהערשט האט  עס און וועג, ַַָָשטורעמס

גרויסער א איז  ער אז רוקח" "מעשה דעם  אויף דערקענט האבן שיף, די אויף  געפארן זענען וואס מענטשן ַַָָָדי

זיך  זאל זי שיף די פאר ישועה  א אויס 'ïועל'ן זאל  ער איהם , ביי געבעטן זיך און איהם צו  אריבער זיי זענען ַַַָָמאן,

ח"ו . דערטרינקען נישט

קענען  זאל  ער כדי שופר , דעם ארויסגענומען רוקח " "מעשה  דער האט ביינאכט , השנה  ראש  עס  איז ַַָָגעווען

דער האט  השחר, עלות צום  השחר. עלות פון  זמן צום אינדערפרי, באלד שופר תקיעת פון מצוה  די זיין ַָמקיים 

קורצע א ביז און תורה, ישראל  כמנהג ווייטער, אזוי און תרועה", שברים , "תקיעה , געבלאזן טאקע רוקח" ַַַָ"מעשה 

אין  אנגעקומען זענען זיי ביז  מנוחות, מי על  געפארן ווייטער איז שיף די און בארוהיגט זיך ים  דער  האט ַָָָצייט 

ישראל . ארץ 

געווען, מוסיף האט ער און תלמידים, זיינע  פאר דערציילט זי"ע , פשיסחא פון בונם ר' רבי דער האט מעשה, ַָָדי

שטורעם דעם  איינצושטילן כדי סגולה א אלס שופר, מיט 'ן בלאזן צו געמיינט  נישט  האט רוקח " "מעשה  דער ַַַָָאז 

בדרך  און ח "ו, ים אין איינזינקען שיף די וועט  צייט  קורצע  א אין און הקיצין", כל  "כלו אז  זעהענדיג נאר  ַַָווינט,

דערפאר פיש , גרויסע  די פאר  פאנג א ווי ווערן און ים  אין  אריינפאלן שיף דער אויף מענטשן  אלע וועלן ַַַַַַַהטבע ,

וועלט ... דער פון ווערן נסתלק  דארף ער איידער  מצוה  איין נאך אריינכאïן כאטש געוואלט ער ַַַָָָָהאט 

ער ווען אפי ' אז מצוה , א פאר צדיק  פונעם ליבשאפט  גרויסע  די געזעהן  אבער האט אויבערשטער דער  ַַַַָָווען

נאך  אריינצוכאïן אויגן, זיינע  אין איז  עיקר דער און צער אייגענעם זיין פון ער פארגעסט סכנה  א אין זיך ַַַַָגעפינט

געראטעוועט זיי  און שיף, די פון מענטשן אלע  אויף  און איהם אויף געהאט  רחמנות אויבערשטער דער  האט מצוה, ַַַַָא

טויט . זיכערן א ַפון

שלא  שופר בלאזן געמעגט  רוקח " "מעשה דער האט  אזוי ווי פארשטיין, מען דארף לכאורה  אז צוגעבן, ַַַַָָמ 'קען

מינוט א ביז אז  זעהענדיג נאר  שופרות"? זכרונות "מלכיות זאגן אן הסדר , ווערן על  דערטרינקען שיף  גאנצע  די קען  ַַַָָָ

פון  התפלה סדר גאנצן דעם זאגן וועט  ער אויב און שופר , בלאזן צו באווייזן נישט אינגאנצן וועט ער און  ַַַָָח "ו

תקיעת  פון מצוה די זיין מקיים  געוואלט  ענדערש ער האט  שופר, בלאזן צו באווייזן  נישט ער  וועט השנה, ַָָָראש

התורה מן  התפלה )שופר סדר דעם  גמרא(אן די זאגט  אזוי און לד:), בלאזט(ר "ה זיי פון  איינע אין וואס שטעט, צוויי אז ַַָָָָ

ברכות די מען זאגט שטאט  צווייטע די  אין  און תפלה )מען מ'בלאזט(און וואו שטאט די צו  גיין ענדערש מען זאל  , ָָָָָ

שופרות. זכרונות מלכיות התפלה, סדר דעם זאגט  מען  וואו  שטאט די  צו נישט  און ָָשופר,
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èéî ïæàìá èùéð ïòî ìàæ øàôøòã ,ìâò íòã èðéãòâ©¨¨

äùòð øåâéè÷ ïéà" ,àøîâ éã èâòøô .äøô à ïåô øôåù©

íéðôìå éðôì êééù øàð êàã æéà "øåâéðñíòã áéìåö ñàåå) ¨¨¨

ïéà áäæ éãâá éã èéî ïééâðééøà èøàèòâ èùéð ìåãâ ïäë øòã èàä¨¨©

ïäåè èâòîòâ øò èàä ìëéä ïéà øòáà ,øåôéë íåé ïéà íéùã÷ éùã÷¨¨

(áäæ éãâáá äãåáò éãèùéð ïòî øàè ñàååøàô ,éåæà áéåà ,©©¨¨

èùéð êàã èæàìá ïòî ,äøô ìù øôåù à èéî ïæàìá¨©¨¨

ïåøëæìã ïåéë ,øôåù" :àøîâ éã èøòôèðò ?íéðôìå éðôì
èîå÷ ñò ãìàáéåå ,øôåù øòã ."éîã íéðôìë ,àúà©

,øòôòùàá íòã øàô ïèåâ íåö ïòðàîøòã åö æðåà ,ïåøëæì©©©

.íéðôìå éðôì éåå êééìâ ñò æéà

èîå÷øôåù èøòä øòãà èæàìá ãéà à ïòåå æà ,ñéåà©©¨¨

ïäë øòã éåå è÷ðåt øò æéà ,äðùä ùàø ïéà
èàä ìåãâ ïäë øòã .øåtéë íåé ïéà íéðôìå éðôì ìåãâ¨

æéà øò øòãééà ùôðä ïåáùç ïèåâ à èëàîòâ êàã êéæ¨©©

ïëàî øéî ïôøàã éåæà .íéùã÷ éùã÷ ïéà ïòâðàâòâðééøà©©©©©

÷òååà êéæ ïìòèù øéî øòãééà ùôðä ïåáùç ïèåâ à©©

.øôåù úòé÷ú åö äðùä ùàø

שופר קול דעם הערן דורך תשובה התעוררות  - ישנים עורו 

øòãèàä ,ì"öæ "úîà éøîà" ìòá ÷"äøä ,éáø øòøòâ¨

ïâàæ ì"æç éã éåå è÷ðåt æà ,èâàæòâ(.èì äãð)äãøç" ¨©¨

íòðåô èåìá ÷òååà èîòð ,÷òøù ¯ "íéîã ú÷ìñî©

ïà èéî èøòèéö ùèðòî øòã áéåà êéåà éåæà ,ùèðòî©©

øøåòúð èøòåå øò ïåà ,øôåù ïæàìá íééá ïéãä úîéà¨

òèëòìù òìà ïééæ åö ÷ìñî äëåæ øò æéà ,äáåùú åö©

èøòèééìòâñéåà èøòåå øòtøò÷ øòöðàâ ïééæ ïåà ,ïèåìá©

úòé÷ú ïåô ïîæ øòã ñàåå ,äèøç ïåà äáåùú êøåã¨

.íòã óéåà ìâåñî æéà øôåù

ïòîàéðú øòâéìééä øòã éåå èéåì ,ïééæ øéáñî ñàã ïò÷¨

èáééøù ò"éæ(è ÷øô)èâéãðéæ ùèðòî à ïòåå æà©©

àîè èåìá ïééæ èøòåå å"ç,úéîäáä ùôð øòöðàâ øòã ïåà)©

(èåìá èéî ìåô æéà ,úååàú åö äèåð æéà ñàååúòé÷ú úòùá ïåà , ¨

ïåô èåìá ñàã ïåà ,úåàîåè òìà ÷ìúñð ïøòåå øôåù©¨

.íât ïãòé ïåô èøòèééìòâ ,êëåæî èøòåå ùèðòî

òãòéêéæ ïéæðéà èàä'î ñàåå äðùä ùàø ïéà èåðéî¨¨

ïâò÷èðà ìå÷ù æéà ,øòôòùàá ï'øàô ïâéðééø åö©©©

àìô" øòã èáééøù ñò éåå ,øàé ï'øòáéà èééö òâðàì à©©¨

"õòåé(ä"ø êøò)úåøøåòúä éë" :ù"ùø ïåô ïòîàð ïéà¨

à ,"øçà ïîæá ìåãâ çøåè ãâðë íåéä äìéòåî äáåùú©

éåæà èôìòä ,äðùä ùàø ïéà äáåùú ïåô úåøøåòúä©

çéøèî êéæ æéà ùèðòî øòã ñàåå äçøéè òñéåøâ à éåå©¨

.øàé ïåô âòè òøòãðà éã ïéà ,ïäåè åö äáåùú©¨

ïòååéã óéåà åìéôà äáåùú è'ìòåt ,øôåù èæàìá'î¨

øòã èáééøù ñò éåå ,ì"çø úåøéáò òèñáøàä©
"÷ãö çîö"(é úåà ,íéèå÷éì)÷åñt øòã èâàæ øôåù ééá ,¨

(ã ,àô íéìäú)åðéáà á÷òé ééá ïåà ,"øôåù ùãåçá åò÷ú"
÷åñt øòã èâàæ ä"ò(åë ,áì úéùàøá)êøé óë ò÷úå" ¨

."ò÷úå" éåå úåéúåà òáìòæ éã èàä "åò÷ú" ."á÷òé¨

ïòî ïò÷ ,øôåù èæàìá'î ïòåå æà ,æðåà èðøòì ñàã¨©¨

åäééøæéáà éåå ,úåøéáò òèñáøàä éã êéåà ïééæ ï÷úî©

.ì"çø úåéøò éåìéâã

øòãù"ùø(ä"ø êøò ,õòåé àìôá àáåä),åöøòã åö èâééì
êàñ à èëàîòâ èàä ñàåå øòðééà åìéôà æà©©¨¨©©©

èåè øò áéåà äøtë à ïáàä êéåà ïò÷ ,ïâéãðéæ ïùèðòî¨©

.øôåù úòé÷ú ééá âéøòäòâ éåå äáåùú

êéìðãòïòîàð ïéà ïâàæëàð ,ò"éæ ñ'éáø àæìòá éã ïâòìô¨¨¨

øòã ïò÷ øôåù úòé÷ú ééá æà ,íéìáå÷î éã ïåô©

òáøàä éã óéåà åìéôà ,äøtë à åö ïééæ äëåæ ùèðòî©©©

èâàæ àøîâ éã ùèàë ïåà ,íùä ìåìéç ïåô äøéáòàîåé) ¨¨

(.åôàèç ï'ôéåà ïééæ åö øtëî èùéð èôìòä äáåùú æà©
êéåà ïåà ,øåtéë íåé èùéð êéåà ïååà ,íùä ìåìéç ïåô
ìåìéç ïåô äøéáò éã ÷øîî æéà äúéî øàð ,íéøåñé èùéð¨

à ïéà æéà øôåù úòé÷ú ãìàáéåå ,ïâòååèñòãðåô ,íùä©©

èâàæ àøîâ éã éåå ,ùôð úåøéñî ïåô äðéçá(.æé ä"ø)æà ¨©

øàô ïæàìá ïìàæ ïãéà ,èâàæòâ èàä øòèùøòáéåà øòã¨¨¨¨©

øàô ïò÷ðòãòâ êéà ìòåå ,äðùä ùàø ïéà øôåù øéî©

éåå ïòðòëòø ñò ìòåå êéà ïåà ,÷çöé ïåô äãé÷ò éã êééà
íòã øàô äãé÷ò éã óéåà ïòîå÷òâ ïééìà èìàåå øéà¨©©

äðéçá à æéà øôåù úòé÷ú æà ñéåà èîå÷ ,ïòèùøòáéåà©©

ùèðòî øòã éåå èðëòøòâ èøòåå ñò ïåà ,ùôð úåøéñî ïåô
ïò÷ øàôøòã ,ìòåôá ùôð úåøéñî óéåà ïòâðàâòâ æéà©©

ìåìéç ïåô äøéáò éã óéåà ïééæ øtëî êéåà øôåù úòé÷ú
"åìòðð àì äáåùú éøòù" ïåà ,íùäכז.

נאכגעזאגט,כז. האט  אלכסנדר, חסידי מזקני ז "ל, בוים משה רבי המפואר החסיד וואס  דערציילט  שוין האבן ָָָָָמיר 

הייליגע זיינע  אויפגעהויבן השנה , ראש אין שופר תקיעת פאר האט  אלכסנדר, פון זי"ע  יחיאל  רבי הרה "ק ַַָאז
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ïòååñàåå úåëæ ïñéåøâ íòã èðò÷øòðà ùèðòî øòã¨

øàô ïòðòååàã ïåà ïééèù ïò÷ øò æà èàä øò¨©©©

ñéåøâ íäéà ïéà ïééøà ñò èâðòøá ,ïòèùøòáéåà íòã©

.ùôðä úåîîåøúä ïåà ãééøô

צוזאמען גייען  יראה  און  שמחה  - ברעדה  ַוגילו 

éã.íéðéðò òèöòæòâðâò÷ ééååö êéæ ïéà ïáàä íéàøåð íéîé¨

øéî ìééåå ,âòè òëéìééøô âòè éã ïòðòæ ,èééæ ïééà ïåô
èìòåå éã óéåà äëåìî ñ'ïòèùøòáéåà íòã æà êéæ ïòééøô©

úåìéôú òøòæðåà ïøòä ìéåå øò æà ïåà ,èééðàá ïøòåå©©

à èùøòä ,èééæ øòèééååö øòã ïåô øòáà ,úåù÷á ïåà¨©

.ïéãä úîéà ïåô ãçt ïåà äàøé

ïåô,"åçîùéå åàøé íé÷éãö ïëáå" øéî ïâàæ ,èééæ ïééà¨

íòã ïåô äëåìî éã èéî êéæ ïòééøô íé÷éãö éã
ïåô ïåà ,èééðàá øàé ñòãòé èøòåå ñàåå ïòèùøòáéåà¨¨©

:ïòèùøòáéåà íòã ïåô øéî ïèòá ,èééæ øòèééååö øòã
òðééã òìà óéåà èëøàô ïééã áéâ ,"êãçt ïú ïëáå"¨©

á.ïùéðòôòùà©

éãåö òðééà äøéúñ à èùéð øòáà ïòðòæ ïëàæ ééååö©¨©

èâàæ åäéìà éáã àðú øòã éåå ,òèééååö éã('â ÷øô) ¨

êåúî éúàøé éðà" :èâàæòâ èàä ä"ò êìîä ãåã æà©¨¨

,ãééøô ïééî ïèéîðéà ,"éúàøé êåúî éúçîùå ,éúçîù
áàä ,àøåî ïééî ïèéîðéà ïåà ,èàäòâ àøåî êéà áàä¨©¨

.èééøôòâ êéæ êéà

÷"äøäèáééøù ò"éæ àçñéùô ïåô íðåá äçîù éáø
ååéøá ïèðà÷àá ïééæ ïéà(äçîù ìå÷" ñ"åñá ñôãð): ©©

åì úåéäì 'ä åäëæé ,ãçôá úøúñåî äâàãå äçîùä"
à èéî ïèìàäàá âøàæ ïåà äçîù éã ,"ãçé íäéðù¨©©©

ìàæ øò ïééæ äëæî íäéà øòèùøòáéåà øòã ìàæ ,÷òøù¨¨

ñàã íøåâ ñðééà æéà úîàá ìééåå .ïòîàæåö òãééá ïáàä¨©¨

úãøç ïåô úîàá èøòèéö ùèðòî øòã áéåà .òøòãðà©
øëù ñìà ,ïéãá éàëæ ïééâåöñéåøà äëåæ øò æéà ,ïéãä íåé©©

æà ,ùåã÷ä øäåæ øòã èâàæ íòã óéåà .äðåîà ïééæ øàô©¨©

ùàø ïåô âàè íòã èîéèùàá èàä øòèùøòáéåà øòã¨©¨

ïáàä àøåî ìàæ'î éãë ,èìòåå éã ï'ètùî åö äðùä¨¨

àøåî úîàá èàä ñàåå ùèðòî øòã øòáà .íäéà øàô©¨¨¨

éàëæ ïééâåöñéåøà äëåæ øò æéà ,ïòèùøòáéåà íòã øàô©©

.äçîùá ïééæ øéî ïôøàã øàôòã ò÷àè ïåà ,ïéãá©©©

ñò"ñçðô éøîà" ÷"äôñ ïéà èééèù(èñú úåà ,ùãçä)

à åö êéìãðò æéà äðùä ùàø ïåô âàè øòã æà©¨©

ïåà èñòâ éã ïöðàè ,äðåúç à ééá éåå è÷ðåt .äðåúç©©

ééá øòáà ,äìë¯ïúç ïåô äçîù éã èéî êéæ ïòééøô ééæ¨

ïòî óøàã .äìë éã ïåà ïúç øòã ïòðééåå ,ätåç éã©

òèñòøâ éã êàã æéà ñò ?ééæ ïòðééåå ñàååøàô ,ïééèùøàô©©¨¨

òùéãéà à ïìòèùåöôéåà ïééæ äëåæ ïìòåå ééæ æà äçîù©©

èôòøè "äãéáà ìòá" øòã ïòåå èééö à ïéà ?áåèù©

êàæ òðòøéåìøàô ïééæ(:á ïéùåãé÷ 'éò)æéà äðåúç à ñàåå , ©©¨©

æéá ,äãéáà ïééæ èðéôòâ ñàåå ùèðòî à åö ïëéìâòâåö©¨

óåâ øòáìàä à ïòååòâ øò æéà ,èöòé("àôåâ âìô")ïåà , ©©

êàã èîå÷ ,ïøàååòâ âéèøàô âðåôàùàá ïééæ æéà èöòé©©©¨

?äçîùá ïééæ åö

øàð,ïøòèìò éã êéåà ïåà ,äìë¯ïúç ñàååøàô íòè øòã ¨©¨

øàôøòã æéà ,ätåç éã øòèðåà ïòééèù ééæ ïòåå ïòðééåå©

ïò÷ øò ,úåãéúò èùéð êàã èñééåå ùèðòî øòã ìééåå¨

ïòî ïåà ,øòèòtù ïòîå÷øàô èòåå ñò ñàåå ïñéåå èùéð¨¨

êéæ ìàæ ñòìà æà íéîù éîçø êàñ à ïáàä óøàã©¨©©©©¨

òèøò÷øàô ééååö ïòðòæ éåøô éã ïåà ïàî øòã .äøåùë ïøéô©©

óøàã ,ïééæ äôé äìåò ìàæ âååéæ øòã éãë ïåà ,ïøåèàð©¨©

.àéîùã àúòééñ êàñ à ïáàä ïòî¨©©

ñàãèùøòä ,èééæ ïééà ïåô .äðùä ùàø æéà òáìòæ ¨

èéî èééðàá èòåå äàéøá éã æà ãééøô òñéåøâ à©©©

øòáà ,íåé÷ à ïáàä èòåå èìòåå éã ñàåå øàé à êàð¨©¨¨¨©¨

øàôøòã ïåà ,ìîéä ïéà èáééøùøàô ïòî ñàåå èñééåå øòåå¨©©

.íéàøåð íéîé éã ïéà úåìéôú éã úòùá øéî ïòðééåå

áéìåö,ò"éæ øòöéøà÷ ì'ñçðô éáø ÷"äøä ,íòè íòã¨

ùàø íéáøá úåùøã ïâàæ èìàååòâ èùéð ò÷àè©¨¨

הארץ : צובראכן א מיט  געזאגט און הימל , צו ַַָָאויגן

הערער  תפלת אל  פנה יח)- קב , תפלות,(תהלים  נאקעטע די אויס  הערט  ער און זיך ווענדעט  אויבערשטער  דער  .ַ

תפילות  אונזערע  הערט  אויבערשטער  דער תפלות, נאקעטע  די אפילו נישט פארשעמט ער  - תפלתם" את בזה ַַַ"ולא

מצוות. פון נאקעט  חלילה זענען מיר ווען אפילו תקיעות, ַַאון
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æà æéà ñò :âéãðâàæ ,äðùä÷éèù à èîòð ïòî éåå éå ¨©©

ïéà tà ñò èëà÷'î ïåà ,"ïéôìàè" èôåø'î ñàåå õìàæ©¨¨¨¨

ïàã ,"ïéôìàè" íòééð à ïåôøòã ïëàî åö éãë ,tàè à©¨©©¨©

äèîì íéðåéìò" ,õìàæ òöðàâ ñàã èùéîòâñéåà èøòåå¨©©

äðùä ùàø ïéà èøòåå éåæà ,"äìòîì íéðåúçúå©

.èìòåå òöðàâ éã èùéîòâñéåà ïåà èééøãòâøòáéà©

ïåàïééøà èâééì'î ñàåå õìàæ ÷éèù à éåå éåæà è÷ðåt©©©¨©

,"ïãðàì" èòåå øò åàåå èùéð èñééåå ,tàè à ïéà©¨©

ñàåå ùèðòî øòã èùéð èñééåå éåæà ,ïèðåà øòãà ïáéåà¨©¨

øàè øàôøòã ïåà ,ìîéä ïéà íäéà øàô ïà¯èáééøù'î¨©©¨

øàð ,ïèéé÷ùéøàð èéî èééö éã ïòâðòøáøàô èùéð øò©©¨

ïòðòååàã ïåà ïòðøòì(àôú úåà ,äðùä ùàøì ,'ñçðô éøîà')כח. ©

זאגט כח . גמרא נח :)די א (ברכות אויב המתים ". מחיה  ברוך אומר, חודש , עשר שנים לאחר  חבירו  את "הרואה  ַָ

מאכן מענטש ער דארף חדשים , צוועלף  פון  במשך געזעהן  נישט  איהם  האט  ער ווי דעם  נאך חבר זיין ַַָָזעהט

מענטש דער ווערט יאר יעדעס וויבאלד טעם, דעם דארט מהרש"א דער זאגט המתים". מחיה "ברוך ברכה  ַָָָדי

זעהט ער  אויב און לעבן. בלייבן זאל  ער אדער  ח"ו שטארבן זאל ער אויב כיïור, יום און השנה ראש ַָָָגע 'משïט

ראש קומענדיגן דעם  נאך  ביז  נישט  איהם ער  זעהט דערנאך און כיïור, יום  און השנה  ראש דעם נאך חבר ָָָזיין

נישט, אדער ח"ו שטארבן זאל  ער  צו  משïט  א איהם אויף אריבערגעגאנגען שוין דאך איז  כיïור, יום  און ַַַַָָָהשנה 

צום ווערן גע 'משïט פון געווארן געראטעוועט איז ער אז  המתים', מחיה 'ברוך ברכה די ער  מאכט דעריבער  ַַַָאון

כיïור . יום און השנה ראש אין ח"ו  טויט 

ברכה די מאכן געדארפט  ענדערש  מען וואלט  דעם , לויט  ווייל מהרש "א, פונעם  ווערטער די פארשטיין מען ַַַַָדארף 

ארויס איז  וואס מענטש  א ווי איז ער  ווייל  חדשים, צוועלף  ווי מער חבר דעם געזעהן נישט  מ 'האט אויב ַַָָ"הגומל ",

ווערט השנה ראש אין אז  ראיה, א דעם פון איז מאי, אלא לעבן ? צום  פאר'משïט  איהם  מ 'האט  און סכנה  א ַַַַָפון

וואס קינד א ווי חיות, פריש א איהם אין אריינגעבן מ'דארף און מענטש  פונעם  חיות דאס איבערגעהאקט  ַַַַַַָָאינגאנצן

איהם מ 'איז  און החיים  ספר  אין שוין זיך געפינט  מענטש  דער אז  נישט  איז  כוונה די און פונדאסניי. געבוירן  ַָווערט

הימל פון ïסק 'ענען מ 'וועט ביז אן הענגט ער נאר רח "ל , טויטע די צווישן  חלילה  אריינשטעלן איהם  מ 'זאל  אויב ַָָָדן

וואלט מענטש  דער  ווי המתים", "מחיה  ברכה די מען מאכט דערפאר און נאמען, זיין אריינשטעלן מ 'זאל ַַַָָָוואו

כמשמעו . ïשוטו  לעבעדיג , אויפגעשטאנען צוריק  איז און ח"ו  טויטער א ווי ַַגעווען
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äáåùú éîé úøùò

תשובה ימי עשרת  פון טעג גרויסע די - בהמצאו ה ' דרשו

øéîèéî ,øàé ïåô âòè òèñâéìééä éã ïéà êéæ ïòðéôòâ¨

.êééù øàð ïòðòæ ñàåå úåçåë òèñòøâ éã¨¨

øòãäáåùú úåëìä ïéà èâàæ í"áîø(å"ä ,å"ô)óà" ¨

íéîéá ,íìåòì àéä äôé ä÷òöäå äáåùúäù éô ìò
øúåéá àéä äôé íéøåôéëä íåéì äðùä ùàø ïéáù
."ãéçéá ,íéøåîà íéøáã äîá ,ãéî àéä úìá÷úîå
,øòôòùàá íåö ïòééøù åö ,äìéôú ïåà äáåùú ùèàë¨©

ùàø ïùéååö âòè éã ïéà øòáà ,èåâ âéãðòèù ïòðòæ¨

éã ïåà ,øòñòá êàð ééæ ïòðòæ øåtéë íåé ïåà äðùä¨

ãéçé à áéåà åìéôà ,ïòîåðòâðà ãìàá èøòåå äìôú©¨©

"èðòååàã(ïãéà øåáéö à ë"ùë ïåà),íòã ïåô ñéåà èîå÷ . ©©

éåå ,âòè òâéèöéà éã ïéà çë à èàä ãéà øòãòé æà©¨©

øåãä ÷éãö øòèñòøâ øòãכט.

øòãèâàæ àîåçðú ùøãî(åðéæàä úùøô)íúéùò íàå" ¨

ïåãàå íëúà ìá÷à éðà ,íìù áìá éðôì äáåùú
øéî øàô äáåùú èåè øéà áéåà ,"úåëæ óëì íëúà©

äáåùú øòééà ïòîòððà êéà ìòåå ,õøàä ïöðàâ ï'èéî©©¨

íéîù éøòùù" .úåëæ óëì ïééæ ïã êééà ìòåå êéà ïåà
òîùàå" ,ïòôà ïòðòæ ìîéä ïåô ïøòéåè éã ìééåå ,"íéçåúô¨

éðàù" ,äìéôú øòééà ïøòä ìòåå êéà ïåà ,"íëúìéôú
÷å÷ êéà ìééåå ,"íéëøçä ïî õéöîå úåðåìçä ïî çéâùî
ãò" ,ïèìàtù éã êøåã ïåà øòèöðòô éã êøåã ñéåøà©©

ìòåå êéà æéá ,"íéøåôéëä íåéá ïéã øæâ íåúçà àìù
êëì" ,øåtéë íåé ïéà ïéã øæâ íòã ïáééøùøòèðåà èùéð

øîàð(å ,äð äéòùé)èâàæ íòã ïâòåå ,"åàöîäá 'ä åùøã¨

øò ïòåå ïòèùøòáéåà íòã ïëåæ ìàæ ïòî æà ,÷åñt øòã©¨

àã êéæ èðéôòâ(äáåùú éîé úøùò ïåô âòè éã ïéà)ל. ¨

øòãèáééøù "øðì êåøò"(.çé ä"ø)éã ñàåå íòã óéåà¨

èâàæ àøîâ(.æè íù)ï'øàô èåâ æéà ä÷òö æà ¨©©

øæâ íòã êàð ééñ ïåà ,ïéã øæâ íòã íãå÷ ééñ ùèðòî¨

êàã ïòî ïò÷ ,éåæà áéåà ,"øðì êåøò" øòã èâòøô .ïéã©¨

éîé úøùò éã ïòðòæ ñàåå èéî ,ïòééøù øàé õðàâ à©©¨¨

?øò'áåùç äáåùú

'שטעקער'כט. עלעקטרישער איין נאר הויז  זיין  אין געהאט האט  ארימאן א ומליצה , משל דרך  בלע"ז)על  אין (פלאג ַַַָָָ

דעם נוצן  געדארפט  מ 'האט  ווען באדערפענישן: פארשידענע פאר גענוצט ער האט "שטעקער" דעם  וואנט . ַַַַַָָדי

מ 'האט ווען "שטעקער". אינעם פרידזשידער, פונעם דראט עלעקטרישן דעם אריינגעשטעקט  מען האט  ַָָָפרידזשידער ,

"שטעקער". זעלבן דעם אין אריינגעשטעקט  עס מען האט  מאשין, וואש  דעם נוצן ַַַַָגעדארפט

עס האט געווינער דער וואס  דאלארן, ïא דרוקט וואס מאשין א אויף  "גורל " א געמאכט מען האט  ַַַַַָָָָָָָאיינמאל 

האלטן שעה .געקענט  צוואנציג און פיר אויף  אינדערהיים, זיך ביי ַָ

האט דאלארן, דרוקט וואס  מאשין  מיט'ן אהיימגעקומען איז  ער ווען גורל . די  אין געווען זוכה האט  ארימאן ַַַַָָָָָדער

זיינע פון איינער געקומען  איז אינדערהיים. געהאט האט ער וואס  "שטעקער" אינעם מאשין די אריינגעשטעקט ַַַָָער

עסן  ש ïעטער  וויל ער ווייל פריזע"ר , דעם "שטעקער" עלעקטרישן אינעם  אריינצושטעקן געבעטן  איהם און ַקינדער ,

האבן  דארף  ער ווייל  וואנט , דער אין אויוון דעם אריינשטעקן מ'זאל  געוואלט האט  קינד  צווייט  א קרים". ַַַַָָָָ"אייז 

געזאגט טאטע דער האט קלייד. א ביגלען צו כדי ביגעלאייזן, דעם אריינשטעקן געוואלט האט דריטער  א ַַַַָָָָברויט...

קינדער: די צו

א  גראסערי; אין קויפן מען קען קרים", "אייז בעקעריי; דער  אין קויפן איר קענט  ברויט, טייערע , קינדערלעך -ַָ

די  אין אריינצוכאïן דאלארן, די פאר האבן יעצט  מיר דארפן שטעקער  דעם - שכן א ביי בארגן מען קען ַַַַַַָָָקלייד 

גאנצע א געלט  דעם  פון  אïקויפן קענען מען וועט האפענטליך, געלט . מער וואס אïצודרוקן שעה, צוואנציג און ַַָָָָפיר

ָשטאט ...

קרים" "אייז נארישקייטן, אלע פון אïלאזן זיך מ'זאל  טעג, הייליגע  די אין האבן  איד יעדער  דארף  געפיל  ַַַַַָָָָאזא

גאנצע א "איינקויפן" מינוט יעדע זיך מ'קען ווייל  טובים, מעשים  און תשובה צו  מינוט יעדע אויסנוצן און למיניהם ,

וועלט .

חידוש .ל. א געווען עס  איז מיר ביי אבער מעשה, די פון ווייסט ענגלאנד אין  עולם היימישער  ַַָדער
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èøòôèðòèôìòä ñò ùèàë æà ,"øðì êåøò" øòã©¨

èäòæ ìàîà øòáà ,øàé ï'ëøåã êéåà ò÷àè©¨¨©¨

,èøòôèðòòâ èùéð ïøòåå úå÷òö ïåà úåìôú éã æà ïòî©

ãéçé úìôú åìéôàã ,äáåùú éîé úøùò éðàù" øòáà̈
éîé úøùò éã øòáà ,"éøîâì åðéã òø÷ðå ,éðäî "éàãå"¨

êéåà èôìòä ñèìàîòã ìééåå ,ùøòãðà ïòðòæ äáåùú©¨

ïéã øæâ ïééæ ïåà ,úåàãåå à èéî ãéçé à ïåô äìôú éã©©

.ïñéøòö ïöðàâðéà èøòåå©

øòãèáééøù "ïáà éøåè"(íé÷éãö ä"ã :æè ä"ø)éã æà©
äôé" æéà ñò æà èâàæ àøîâ éã ñàåå ä÷òö¨¨©

íééá ïòééøù ñàã à÷ååã èùéð ïòî èðééî ,"íãàì¨

äìôúá íéîçø éøòù ìò ÷åôãéù àìà" ,ïòðòååàã©
ïøòéåè éã óéåà ïtàì÷ ìàæ øò øàð ,"äøéúé äù÷áå¨¨©

ïñéâñéåà êéæ ,äù÷á øòî ïåà äìôú èéî ,íéîçø ïåô
.úåøéúé úåù÷á èéî ïòèùøòáéåà íòã øàô õøàä ñàã¨©©

åðéáøèáééøù äðåé(ãé úåà ,á øòù ,äáåùú éøòù)ïâòåå
ïòééâ ñàåå ïùèðòî éã ïòðòæ ñò ùéøàð éåå íòã©¨

èøéô øò .äáåùú éîé úøùò éã ïéà ïèòáøà ñéåøà©©

âòè òâéèöéà éã ïéà ø÷éò øòã æà ,åèñìàæ ïñéåå ,ñéåà¨©

ïåøùëå äáåùúä éëøãá ÷ñòúäìå úåøåîùà íã÷ì" ,æéà
ìéôäìå äðøå äìôú úàùìå ,çéù êåôùìå ,íéùòîä
åîë ,äá úòîùð äìôúäå ïåöø úò úòäå ,äðéçú

øîàðù(ç ,èî äéòùé)äòåùé íåéáå êéúéðò ïåöø úòá
äáåùú ïéà ïééæ åö ÷ñåò ,éøô ïééèùôéåà ìàæ'î ."êéúøæò¨

õøàä ñàã ïñéâñéåà êéæ ïåà ,íéùòî éã ïøòñòáøàô ïåà©¨©

ñò ïåà ,ïòèùøòáéåà íòã øàô äðéçú ïåà äìôú èéî©

ïøòåå úåìôú éã ñàåå ïåöø úò ïà æéà [èééö øòã]©¨

òðééã øòôèðò êéà ,èâàæ ÷åñt øòã éåå ,èøòäòâñéåà¨

.ïåöø úò ïà ïéà úåìéôú©

øòãïòðòæ äáåùú ïåô âòè éã æà èáééøù "õòåé àìô"©

âòè òøòãðà éã éáâì "êùåçä ïî øåàä ïåøúéë"©

øàé ïåôלא. ¨

øòãèâðòøá øåè(á"øú ïîéñ ç"åà)éã ïåô âäðî øòã
ïåà úåçéìñ äáåù úáù ïâàæ åö ,ãøôñ éùðà¨

êàã ïâàæ ì"æç éã ,øåè øòã èâòøô .íéðåðçúúéðòú) ¨¨

(.èé,"óñåé úéá" øòã èøòôèðò ?"úáùá ïéòéøúî ïéà"
øòã éåå ïèìàä ééæ ìééåå úåçéìñ ïâàæ ãøôñ éùðà éã æà©¨©

äåôé÷äù øéò ìò úáùá ïéòéøúî" èâàæ ñàåå øîàã ïàî¨¨

ùôð çå÷ét à óéåà æà ,"øäð åäåòéáèäù åà íéáéåà©©

,úáù ïéà ïééæ òéøúî ïåà úåçéìñ ïâàæ àé ïòî âòî¨¨

äìôúäù ,äáåùú éîé úøùòá" :ñéåà èøéô øò ïåà
íåéá íúçð ïéã øæâäù ,íéøçà íéîéáî øúåé úòîùð
úøùò éã ïéà ,"äæî øúåé õåçð øáã êì ïéà ,íéøåôéëä
à éåå øòî úåìôú òøòæðåà èøòä'î ïòåå ,äáåùú éîé©

å ïéã øæâ øòã ìééåå ,øàé õðàâïéà èò'îúç'øàô èøòå ©¨©

åö éåå êàæ òøòâéèëéåå à ïàøàô èùéð æéà ,øåtéë íåé©©©©

.úáù ïéà êéåà ,úåçéìñ ïâàæ¨

עס און ל "ע , געווארן גע'הרג'עט איז  בחור א געיטסהעד . אין יאר שווער א געווען איז  צוריק , יאר  דרייסיג ַַַָָָארום

רח"ל  צרות אנדערע געווען ישוב)זענען גרויסער א נישט  בכלל דאך  איז  .(עס ַַָ

וצדקה, ותפלה , "ותשובה , ווערטער די זאגן ביים איינגעריסן און געוויינט שטארק  עולם דער  האט הקדוש, ַָָיום

אין  ישיבה דער פון משגיח דער  הגזירה". רוע את שליט "אמעבירין סאלאמאן מתתי' רבי הגה "צ (וועלכער געיטסהעד, ָָָ

לעיקוואד) אין משגיח דער  היינט ותפלהאיז  "ותשובה ווערטער  די אויסשרייען ביים  און ציבור , שליח דער  געווען איז 

"את  ווערטער די אויסמעקנדיג מחזור, אויפ 'ן געפאלן איז עס  און האלדז, זיין פון בלוט  ארויסגערונען איז  ַַַוצדקה",

היום . עד ישיבה די אין דא נאך איז  מחזור  דער הגזירה "! ָָרוע 

געיטסהעד! אין ל "ע  געווארן נפטר נישט  איד  איין קיין איז יאר , יענעם אז  מען, ַָָדערציילט 

ווען לא. זי"ע. ïרעמישלאנער מאיר 'ל רבי הרה "ק פון המדרש  בית אין יונה " "מפטיר געקויפט  אמאל  האט  גביר  ַַַָָא

דער האט  כיïור , יום  יונה" "מפטיר מ 'זאגט פארוואס ווייסט ער אויב געפרעגט  איהם האט  מאיר'ל  רבי ַָָָָהרה"ק 

זאגט  ïסוק  דער ווייל ווייס ... איך "יא, געענטפערט, י)איד ג , הרעה,(יונה מדרכם שבו  כי מעשיהם את אלקים 'וירא ָָ

אויף געהאט  רחמנות האט ער און פארבעסרט, זיך האבן זיי אז געזעהן האט באשעפער דער  הרעה ", על  ה ' ַַַַָָָוינחם

געזאגט: איהם מאיר'ל  רבי האט  ָָזיי.

ïסוק  דער איז יונה מפטיר  פון ענין דער ניין, ו)- א, יתעשת (יונה  אולי אלקיך, אל  קרא קום  נרדם , לך "מה

אונז . מיט איבערבעטן זיך ער וועט  אפשר  אויבערשטען, דעם צו רוף און שלאף , פון אויף  זיך ïכא לנו". ַָהאלקים



תשובה  ימי עשרת - קוואל פרשה äëדער

éàãååàúáù úåçéìñ ïâàæ åö ,éåæà èùéð êéæ øéî ïøéô ©©¨

ïéà ïò÷ðòãòâ ùèàë ïôøàã øéî øòáà ,äáåù¨©¨

ïééèùøàô ìàæ'î æà ,äáåùú éîé úøùò ïåô âòè éã©¨©

ñàåå ïåà ,âòè òâéèöéà éã ïéà ïáàä øéî ñàåå çë íòã¨¨¨

ïäåèôéåà õìà ïòðò÷ øéîלב. ©

איינעם יעדעם  פאר  העלפט  תשובה  - תשובה  לעשות ַבידו
מצב סארט  יעדע אין

éãïâàæ ì"æç(:åô àîåé)àñë ãò úòâîù äáåùú äìåãâ" ¨

èëééøâøòã ñò æà ,ñéåøâ éåæà æéà äáåùú ."ãåáëä©©

.ãåáëä àñë ï'æéá

èâàæ:øòèøòåå òâéã'àøåî ,ì"æ ìàððç åðéáø øòã èøàã ¨¨

åìéôà ,"ãåáëä àñë ãò åúàèç äòéâä åìéôà"©

äøéáò ïééæ æà ,èâéãðéæòâ éåæà èàä ùèðòî øòã áéåà¨©©

øò ,èñééä ñàã ,"ãåáëä àñë íåö æéá" å"ç èëééøâøòã¨

ïëééøâøòã úåøéáò òðééæ æà ,èâéãðéæòâ ìéô éåæà èàä¨©©

êàð äáåùú ïåô øéè éã æéà ,ãåáëä àñë ï'æéá ùîî¨

äáåùú èòåå øò áéåà .íäéà øàô èëàîøàô èùéð õìà©©©

.äáåùú ïééæ ïòîòððà øòèùøòáéåà øòã èòåå ,ïåè¨

èéåììàîðéé÷ êéæ øàè ãéà à æà ,ñéåà èîå÷ íòã©©¨¨

ïòäòæ øéî ìééåå ,äáåùú ïåô ïééæ ùàééî èùéð
åìéôà ,"äáåùúä éðôá ãîåòä øáã êì ïéà" æà êàã¨©©

ãåáëä àñë ï'æéá èëééøâøòã èàä àèç øòã áéåà¨

å"çלג.

ñòíéèôùî úùøô ùåã÷ä øäåæ ïéà èééèù(.å÷ á"ç),
çëá æéà ñò ïåà ,äáåùú è'ìòåt àèç ïãòé óéåà
ïòèùøòáéåà íòã ïåô äòåáù à ïëàî åö ìèá åìéôà©©©

äáåùú ,"ïéðéãå ïéøæâ äîë øáúî äáåùúã" :ìåëéáë
ïéàìùìù äîëå" ,íéðéã ïåà úåøéæâ êàñ à èëòøáåö©©

éî÷ àîéé÷ã ïàî úéìå" .ïèéé÷ òðøòæééà ïåà ,"àìæøôã
ïò÷ ñàåå êàæ à àã èùéð æéà ñò ïåà ,"àúáåéúã¨©©¨

.äáåùú ïâò÷ ïééèù

øòã,äéðëé ïåô äéàø à èøàã èâðòøá ùåã÷ä øäåæ¨©

ïøéåàååùòâ èàä øòèùøòáéåà øòã ñàååäéîøé) ¨¨

(ì ,áëøáâ éøéøò äæä ùéàä úà åáúë ,'ä øîà äë"
èàä éåæà ¯ "'åâå "åòøæî çìöé àì éë åéîéá çìöé àì©¨

ùèðòî íòã èáééøùøàô ,èâàæòâ øòèùøòáéåà øòã¨©

çéìöî èùéð èòåå øò ïåà øòãðé÷ ïøéåáòâ èùéð ìàæ øò¨

øòãðà ïà óéåà øéî ïòðéôòâ ,ïâòååèñòãðåô .ïáòì ïéà ïééæ©©

øòãðé÷ èàäòâ àé èàä øò æà èøà(æé â ,à"äã)éðáå" ¨©¨¨©

øéñà ,äéðëé(åðá)ïåô øòãðé÷ éã ïåà "åðá ìàéúìàù
æéà ñàã .ìàéúìàù ïåà øéñà ïòååòâ ïòðòæ äéðëé¨

äáåùú ïåà ,ïäåèòâ äáåùú èàä øò ìééåå øàôøòã©¨

ïòîå÷òâ æéà ñò áéåà åìéôà ,ïéã øæâ ïãòé èñééøòö
.ìåëéáë ïòèùøòáéåà íòã ïåô äòåáù à èéî©

óøàã'îïöðàâ ï'èéî èñéìâ ñàåå ùèðòî øòã æà ,ïñéåå ©©¨©

øòôòùàá ï'øàô ïåè åö äáåùú õøàäלדïåà , ©©©

נפשו"לב . מרת יודע "לב אז  ווייסן מיר ווי ïונקט געזאגט , אמאל  האט חכם  י)א יד, א (משלי פון הארץ  דאס  , ַַַַַָָָ

הארץ דאס - נפשו" מתיקות יודע  "לב זיין אויך דארף שוועריקייטן, און פארביטערטקייט  זיינע  ווייסט ַַַָמענטש 

פארמאגט . ער  וואס  כחות גרויסע  די פארשטיין און נפש, זיין פון זיסקייט  די ש ïירן און וויסן  אויך דארף  מענטש ַַַָָפון

געגעבן לג . זענען לוחות צווייטע  די וואס  דעם פון  זעהן מען קען  תשובה , פון  כח דעם פאר באווייז וואונדערליכן ַַַָא

כיïור יום אין לוחותגעווארן די צובראכן האט ע"ה  רבינו משה  ווען העגל). חטא נישט(נאכ'ן זיך קיינער האט ָָָָָ

ער געטון? אויבערשטער דער האט  וואס  אבער  לוחות, די באקומען קענען נאך וועלן אידן  די אז ַַָָָָָפארגעשטעלט 

תורה די זיין מקבל  אמאל  נאך זאלן אידן די אז  הייסט, דאס  לוחות, נייע אויסקריצן ע"ה  רבינו משה  געהייסן ַַָָָָָהאט

אז מיר, זעהען תחנונים . און תפילה תשובה, זייער דורך  געווען זוכה  אידן די האבן אלעס , דאס צו ַַָָפונדאסניי...

"צובראכן" זענען "לוחות" זיינע און תקנה , קיין נישט  חלילה שוין האט  ער  אז מענטש פאר 'ן זיך דאכט  עס ווען ַַַָָאויך 

באשעפעניש . נייע  א ווי ווערן ער  קען ַַח"ו,

מהר "ל לד . פ"א)דער התשובה, טייערע(נתיב  א איינעם, ביי משכון א אלס  איבערגעלאזט  האט קעניג א משל, א ַַַַַָָָזאגט

כלי  די און מזל, קיין געהאט  נישט אבער  האט מענטש דער היטן. גוט עס  זאל  ער אנגעזאגט איהם און ַָָָָָכלי,

פאר'ן  געהאט מורא זייער האט מענטש  דער אז זעלבסט-פארשטענדליך, צובראכן. זיך האט  און אראïגעפאלן ַַַַַַָָָָאיז 

האט האנט. אין איהם ביי געווארן צובראכן  איז  כלי טייערע  די אז  אויסגעפינען וועט ער ווען רעאקציע  ַַַָָָקעניג 'ס 

האט ער אז געזאגט, איהם האט  פריינט גוטער  זיין  אבער טון, זאל  ער  וואס  פריינט , גוטן א זיינס געפרעגט ַַָָָָָָער

ארויפלייגן  איהם אויף  וועט  קעניג  דער וואס  שטראף  הארבע  די פאר גרייט  זיין צו  נאר  ברירה, אנדער  קיין ַַַַָָָנישט



תשובה  ימי עשרת - קוואל פרשה דער åë

,úåéðçåøá áöî ïééæ áéìåö õøàä ïëàøáåö à èàä øò¨©¨©

ïòðò÷ ò÷àè ìàæ øò æà àéîùã àúòééñ åö äëåæ æéà©¨©

ò÷'äîìù éáø ÷"äøä éåå ,úåîéìùá ïåè äáåùú
÷"äøä ïåô ïòîàð ïéà èâàæòâëàð èàä ò"éæ øòìéäòååæ¨¨¨¨

ò"éæ øòöéøà÷ ì'ñçðô éáø,á"ç ,'ñçðô éøîà' 'ñá àáåî) ¨

(àë úåà ,íùä úãåáò øòù ,ñçðô éøîà éèå÷éìøòèøòåå éã óéåà ,
äðùî éã ïåô(:äô àîåé)àèçà ,áåùàå àèçà øîåàä"

øò'èåùt øòã ."äáåùú úåùòì åãéá ïé÷éôñî ïéà ,áåùàå
,èâàæ ùèðòî øòã áéåà æà ,æéà äðùî éã ïåô èùt©¨

ïåè äáåùú êéà ìòåå êàðøòã ïåà ïâéãðéæ ìòåå êéà"¨

ער וואס  קעניג פונעם פריינט  גוטן א געפרעגט ער האט  איהם. ביי געווארן צובראכן איז  כלי זיין וואס  דעם  ַַָָָָָפאר

גרייט זיין דארפסט  דו תשובה: זעלבע  די  געענטפערט איהם האט  פריינט  גוטער  קעניג'ס  דעם אויך אבער  טון, ַָָָזאל 

שטראף . הארבסטע די  ַַָפאר

זאל  ער געבעטן  איהם און כלי, די געמאכט האט וואס  פאכמאן דעם צו אריבערגעגאנגען ער  די איז פאררעכטן ַַַַַַָָָ

געקענט עס ער וואלט ש ïאלט , קליינעם א געהאט וואלט  עס  אויב  אז געזאגט איהם האט פאכמאן דער אבער ַַַַַַָָָָָכלי,

דער איז תיקון. א פאר וועג קיין נישט  כלי די האט געווארן, צובראכן אזוי איז  עס  אז  יעצט, אבער  ַַַַַָָָָפאררעכטן,

הארבן  דעם  זיך אויף נעמען  צו גרייט איז  ער אז  קעניג, פאר 'ן געזאגט  און אליין, קעניג צום געגאנגען ַַַַַָמענטש 

וואס מענטשן די צוריקנעמען... עס איך  וועל  צובראכן, איז כלי די "אפילו געזאגט : איהם  קעניג דער האט  ָָָָעונש .

נישט אבער כבוד, מיין צוליב  געזאגט אזוי דאך האבן שטראף, הארבע  א באקומען וועסט  דו אז געזאגט דיר ַַַַַָָָָָָָהאבן

אזוי" זיך פיר  איך "חטא")ווייל  אזא פאר הארב אזוי באשטראפן .(צו ַַַַַַַָ

ירושלמי פון ווערטער די ז "ל , מהר"ל  דער טייטשט  דעם  י .)לויט  די (מכות איז  וואס  חכמה , געפרעגט  מ 'האט  ַָָאז 

רעה" תרדוף  "חטאים  געענטפערט, חכמה האט  זינדיגט? וואס  מענטש דעם  פון כא)שטראף  יג, שלעכטע(משלי דאס  - ָָָָ

דער באקומען דארף שטראף  פארא וואס נבואה , געפרעגט  מען  האט דערנאך מענטשן. זינדיגע  די נאכיאגן ח"ו ַַַַָָָָָָָזאל 

תמות" היא החטאת "הנפש  געענטפערט, נבואה האט זינדיגט ? וואס  ד)מענטש  יח, זינדיגט(יחזקאל וואס  מענטש  דער . ָָָ

די  באשאפן געהאלפן האט  וועלכער "פאכמאן" דער איז וואס  - תורה  די געפרעגט מען האט ח"ו. שטארבן  ַַַַַַָָָָדארף 

חטא  זיין און קרבן, א ברענגען זאל  געזינדיגט , האט וואס מענטש  דער אז געענטפערט, האט תורה די און - ַַָָָָוועלט 

האט וואס מענטש דעם  פון דין דער  איז  עס וואס  אויבערשטען דעם  געפרעגט  מ'האט ווען ווערן. פארגעבן ַָָָָוועט 

רייד, מיט  טון  תשובה ער זאל  לו", ויתכפר בדברים, תשובה "יעשה  געענטפערט: אויבערשטער דער האט ָָגעזינדיגט ,

זאגט  ïסוק  דער ווי כïרה , א האבן וועט  ער ג)און יד, רייד,(הושע זיך  מיט נעמט ה'", אל  ושובו דברים  עמכם  "קחו ַָָ

טוט וואס מענטש  צום גליסט אויבערשטער דער ווייל אויבערשטען , דעם  פאר  טון תשובה קענען וועט  איר ַָאון

מיט איהם פאר הארץ .תשובה  צובראכן א ַַַָ

זיין  צו געזאגט האט וואס קעניג  א משל, דער  באקאנט איז עס  ווי אויבערשטען, צום  נאנט מען ווערט  ַַַַָָָָאזוי

זיך  האט קינד  דאס ïאלאץ . קעניגליכן פון דאך צום ארויף עס ברענג שטיין, שווערן גרויסן  דעם  זעסט דו ַַַַָָזוהן,

געבעטן  האט  ער ווי דעם  נאך אפילו אז שווער, אזוי געווען איז  שטיין  דער  ווייל  פארלעגנהייט, א אין ַַַַַָָגעפונען 

נישט אפילו זיי האבן דאך, אויפ 'ן שטיין דעם  ארויפנעמען  העלפן איהם זאלן זיי פריינט  גוטע  זיינע פון ַַָָהונדערט

זאל ער געראטן, איהם  זיינער , פריינט גוטער איין  האט  שוועריגקייט . איר צוליב ארט , פון שטיין דעם  רירן ָָָגעקענט

דעם ארויפנעמען קענען זאל  ער אזוי ווי עצה  אן פרעגן איהם און ובעצמו, בכבודו  קעניג דעם  פאטער זיין צו ַַַָָגיין

ווי  עצה אן געפרעגט איהם  און קעניג, דעם טאטן צום געגאנגען איז  ער געטון. אזוי האט  ער  דאך. אויפ 'ן ַַַַַָשטיין

געזאגט: איהם קעניג דער האט שטיין. דעם  ארויפנעמען קען ער ַַָָאזוי

און  האמער, גוטן א נעם מאל ? איין אויף שטיין גאנצן דעם ארויפצונעמען באפוילן דיר איך האב  דען ַַַַַָָ-צי

דאך... צום  שטיין דעם ארויפברענגען צוביסלעך וועסטו אזוי און שטיקלעך, קליינע אויף  שטיין דעם ַַַצעשטויס

"פארשטיינערט" א ליידער האבן מיר אז  איהם זאגן מיר און אויבערשטען צום קומען מיר  ווען איז, נמשל  ַַַָָדער

זאגט  ïסוק  דער ווי אויבערשטען, צום  הארץ  אונזער אויפהייבן מיר קענען  אזוי ווי און מא)הארץ , ג, "נישא (איכה ַַַָ

אויפצוהייבן  ענק פון נישט פארלאנג  איך אויבערשטער , דער אונז ענטפערט בשמים "? א-ל אל  כפים, אל ַַלבבנו

קענען  עס  איר וועט הארץ , אייער צוברעכט אדרבה, גאנצערהייט . איינמאל, אויף  הארץ  'שטיינערנעם' ַַַָאייער

מיר ... צו 'אויפהייבן'
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פאר זיך פון  אוועקגעבן צו וויכטיגקייט  די - צדקה  אוהב  ַַמלך 
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עצהלה . די אין זיין מדבק  זיך מען דארף  ממילא שמים , רחמי צו זיין זוכה דאך ווילן אלע  מיר אז  איז, אמת ַַַָדער

געגעבן אונז האבן  חז"ל די קנא:)וואס איד (שבת א אויב השמים". מן עליו מרחמין הבריות, על המרחם "כל  ַָָ

איז אליין ער אויב אויב אז  מיינט, וואס  הימל, אין איהם אויף רחמנות מען האט  צווייטן, א אויף  רחמנות ַַַָָָהאט

הימל . פון רחמים  איהם  אויף זיין משïיע צו  אליין סגולה  די פאר גענוג איז רחמים, פון מדה די צו ראוי ַנישט

קראקעווער יאנקל  ר ' נאמען מיט'ן איד קראקע)א פון חיים"(שטאמענדיג "חפץ  בעל  גאון צום געקומען אמאל  איז  ַַַַָָָָ

"חפץ ביים  ראדין  אין געלערנט  האט וועלכער  תלמיד, געוועזענער  א אלס פארגעשטעלט זיך האט  ער און ַַַָָָזי"ע ,

ווי  און באשעפטיגונג, זיין  עס וואס געפרעגט איהם חיים " "חפץ  דער  האט שמועסנדיג, צוריק . יאר פערציג ַָָָחיים"

עושר . שיינער א השם , ברוך איז , ער  אז געענטפערט , קראקעווער יעקב ר' האט  אלגעמיין, אין איהם  גייט עס  ַַַָָאזוי

פארדינען  ידידים זיינע וואס צייט דער אין ïוילן. קיין רוסלאנד  פון האלץ  אריבערשמוגלען פון באשטייט  עשירות ַַַַָָזיין

האלץ אריין ברענגט  ער  וויבאלד בחדשו. חודש מדי רובל  2,000 ווי ווייניגער נישט  ער פארדינט  חודש , א רובל  40ַַַַָ

דער פון אוועקקוקן זאלן  זיי ïאליציי, גרעניץ  די "אונטערקויפן" ער דארף וועג , אומלעגאלן אן  אויף ïוילן ַַַַָָקיין

תועפות הון א קאסטן וואס שטייערן, די צאלן דארפן נישט זאל  ער כדי אין שמוגלעריי, האט  וואס האלץ, בינטל (א ַַַָָָָָָָ

רובל) 200 ווי ווייניגער נישט פאר  ïוילן אין פארקויפט  זיך  האט רובל, צען  געקאסט  .רוסלאנד ַַַָָ

די  אז  מורא נישט האט ער  צו יאנקל, ר' תלמיד געוועזענעם זיין  געפרעגט האט  חיים" "חפץ  דער ַַָָווען

שטראף די געווען איז  וואס  - רח"ל  שטראף טויט מיט באשטראפן איהם און מסר'ן איהם וועט  ַָָָָָגרעניץ -ïאליציי

געענטפערט: יעקב ר' האט - פארברעכן האלץ-שמוגלעריי אזא פאר באקומען געקענט  מ 'האט ַַַַַָָָָוואס 

אלעם ... מיט  עצה אן זיך גיט איד, א -ַַַ

האט מאל יעדעס  און האלץ , בינטלעך די אריבערפירן ער  פלעגט  צייטן, פריערדיגע די אין אז  צוגעגעבן , האט ַַָָָָער

געפרעגט איך האב טאג, געוויסן א "אין גרעניץ . די ביי וועכטער  די פון איינע אונטערקויפן באזונדער געדארפט  ַַַָָער

א  פארדינט  ער געלט וויפיל  וועכטער, ערדעם אז  געענטפערט , מיר וועכטער דער האט חודש. יעדן ïרנסה ויף ַַָ

דער אויף חודש ...". יעדן רובל  200 אן, איצט  פון געבן צו  אנגעבאטן איהם  איך  האב רובל. 40 חודש 'לעך ַָָָָפארדינט 

יעקב ר ' האט געהאלט, שיינעם אזא פאר אויסטויש אין איהם  פון פארלאנגט  יעקב  ר ' וואס  וועכטער  פונעם  ַַַַַַַָָפראגע 

וועכטער דער  זאל  גרעניץ , דער איבער האלץ דאס  אריבערפירן וועט ער ווען מאל  יעדעס  אז  געענטפערט, ַַָָָָאיהם

צווישן  געבליבן איז  "אזוי נישט ... איהם  זעהט ער ווי מאכן זיך זאל ער נראה "... ואינו "רואה א ווי באטראכטן ַַַַַָאיהם

"חפץ פאר 'ן המעשה סיïור  זיין אויסגעפירט יעקב  ר' האט  עושר", שיינער א געווארן איך  בין דאן, זינט און ַַַָָאונז,

חיים".

האט דערנאך מאל . דריי פרטים, אלע  די איהם  פאר איבערדערציילן צו באפוילן איהם חיים " "חפץ  דער ַַָָָָהאט

לעצטנס לעבן... לאנג זאל וועכטער גוי'שער  דער  אז אהנווינטשן איהם זאל  ער חיים", "חפץ  פונעם געבעטן יאנקל  ַַַָָָר '

וועכטער נייער דער צו און ארט , זיין אויף קומען וועט עס ווער ווייסט ווער  און פארעלטערן, זיך אן ער ַָָהייבט

שוחד... פון "ביזנעס " די פארשטיין אויך ַוועט

אין  קומען צוזאמען איהם  מיט זאל ער קראקעווער, יאנקל  ר' פאר געזאגט  חיים " "חפץ דער האט ַַַָָָָָדערנאך

אויף זייענדיג ישיבה , די אין געקומען נישט שוין חיים" "חפץ דער איז  תקופה , יענע אין וואס דעם  טראץ  ָָישיבה,

צוזאמען  ישיבה אין אריבערגעגאנגען איז  און גדר, זיין פון ארויסגעגאנגען ער איז  פאל , דעם  אין אבער עלטער. ַַַַַַָדער

קראקעווער . יאנקל  ר' תלמיד געוועזענעם  זיין ַָמיט
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הקודש ארון צום ארויפגיין זאל  ער יאנקל  ר' פאר באפוילן חיים " "חפץ  דער  האט  הישיבה , היכל  די אין (וואו  ַַַַָָ

דרשות) זייערע האלטן פלעגן האטדרשנים יאנקל  ר' עושר. אן געווארן  איז  ער אזוי ווי  תלמידים  די פאר  דערציילן און ַַַַַָָ

ווי  שילדערן צו געשעמט זיך האט ער  ווייל  בחורים, די פאר  רעדן קודש ארון צום  ארויפגיין געוואלט נישט ַַָָָאבער

אזוי  ווי דערציילט און קודש , ארון צום  ארויפגעגאנגען אליין חיים " "חפץ דער איז  געלט ... זיין פארדינט  ער  ַַַַַַאזוי

פא  יאנקל  פון ר ' כוח  דער  דערגרייכט עס  שטארק  ווי ארויסברענגען געוואלט  ער האט  דערמיט געלט . זיין רדינט ַַַַָָ

נישט איהם  מ 'האט  נאר נישט  אז  פארדינט יאנקל  ר' האט  דעם  דורך אז  באאמטן, א אונטערקויפן ַַַַַַַָָָ"שוחד ",

ïוילן, קיין האלץ  דאס  אריבערשמוגלען געהאלפן נאך  איהם האט  וועכטער דער  נאר גרעניץ , די ביי ַָָָָָָגעטשעïעט

עושר . גרויסער א געווארן דעם, אדאנק איז יאנקל ר' ַַַַָאון

זענען  מצוות  אונזערע אז אונז, זיך דאכט מאל  אפט מען, זעהט דעם  פון אז  פארגעזעצט, האט חיים " "חפץ  ַַַָָָָדער

און  מלאך, א קומען אמאל  קען אבער, באמת, ח"ו. ווערד שום  קיין נישט  האבן און תוכן, יעדן פון ליידיג און ַַָָָטרוקן

אלע איבער  וועגט מצוה  יענע  און וועלט, דער אויף געטון האט  מענטש דער  וואס מצוות די פון איינע  ַָָָ"אויפבלאזן"

"אויפגעבלאזן", אזוי האט ער  מצוה  וועלכע  מלאך, דעם ביי פרעגן וועט מענטש  דער  אויב וואגשאל . אויפ'ן עבירות  ַָָָָזיינע

מסתמא  אז פרעגן, איהם מענטש דער וועט שחרית . תפילת געווען איז  דאס  אז ענטפערן, איהם  מלאך דער ַַָוועט

שחרית  תפילת א איז עס ניין, ענטפערן, איהם וועט  מלאך דער און כיïור ... יום פון שחרית תפילת געווען עס  ַאיז 

האט ער ווייל  הימל , אין באליבט  און חשוב אזוי  איז שחרית זיין פארוואס  טעם דער וואכן-טאג... "געווענליכן" א ַַַַָָָָפון

דאווענען, פאר 'ן איד צווייטן  א אויף דערבארימט  זיך האט  ער ווען מעלה, של  דין בית דעם  כביכול  ַַַַָ"אונטערגעקויפט "

קויפט מענטשן, אנדערע  אויף  רחמנות מיט  השמים". מן עליו מרחמין הבריות, על  המרחם "כל  זאגן חז"ל  די ַָאון

באאמטן. גרעניץ  דעם אונטערגעקויפט  האט וואס קראקעווער יאנקל רבי ווי  אזוי וועלט, א איין זיך ַַַַַָָָמען

זצ "ללו. פיין ראובן רבי גאון אמעריקע)דער  אין ודעת" "תורה  פון ישיבה  פון (ראש געהערט האט ער אז  דערציילט , האט ַַָָ

העובדא בעל מלחמה )דעם וועלט צווייטער  דער פון צייט אין יאïאן, אין שאנכאי, גלות אין ער(זייענדיג ווען בחור, אלס אז  ַַַַַַ

צ  געגאנגען ער איז  דינסט, מיליטער פון עלטער דעם דערגרייכט  זצ"ל ,האט  סïעקטאר  אלחנן יצחק  רבי הגאון ו ַָָ

מיליטער פון ווערן  צו באפרייט  ברכה א געבעטן און  רב, די קאוונער האבן - אייראïע אין  לענדער אנדערע אין ווי - ליטע (אין ַַַָָָ

בחורים) אידישע מיט  באצויגן שטרענג זייער זיך  קאמיסיעס לעצטנסמיליטערישע ביז  אז רב , קאוונער  פאר'ן געזאגט האט בחור  דער . ַַַָָָָ

די  און געלט , סאך א פאר קאמיסיעס , די  אין געזעסן זענען  וואס  דאקטוירים די אונטערקויפן געקענט מען ַַַָָָָהאט

האבן  וואס היימען, רייכע פון בחורים  די פאר  באפרייאונגס-צעטלעך ארויסגעגעבן און אוועקקוקן פלעגן ַַַַָָָדאקטוירים

דאס טאקע  נעמען זיי  אז  ווייט, אזוי געוואקסן רשעות דאס אבער איז  לעצטנס סכום. שיינעם א דערפאר  ַַַַַַַָָָָבאצאלט 

געלט דאס  ווי דעם  נאך אדרבה, ארמיי-דינסט. פון בחורים די נישט  זיי באפרייען שïעטער, אבער  געלט, ַַָָָשוחד

די  מ 'ארעסטירט  און אונטערגעקויפט, זיי האבן וואס  בחורים די זיי פאר 'מסר'ן קעשענע, אין זיי ביי  שוין ַַָָליגט

ברכה א געבעטן בחור דער האט  דעם  וועגן אונטערקויפן. זיי פאר 'ן פאטערס, זייערע  מיט  בחורים  ַַָָאומגליקליכע

אונטערזוכן, איהם דארף וואס  דאקטאר דעם  אונטערקויפן נישט ער וועט אלחנן : יצחק  רבי גאון ביים עצה אן ַַָָָאון

עצה, גוטע  א נישט  שוחד דער  אויך איז  זייט , צווייטער דער פון מיליטער. אין נעמען זיכער דאך איהם מען ַָוועט 

אייביג. נישט העלפט  עס ווייל 

אז בחור, דעם צו געזאגט  זצ"ל  אלחנן יצחק רבי גאון דער  האט  ענין, דאס  מינוט עטליכע אדורכטראכטן ַַַָָָָנאכ 'ן

"מאכער" גרויסן א קען געלט (עסקן)ער דאס  מיר  "גיב אפען... טויערן אלע זיינען איהם ביי האסט וואס דו (וואס ַַַָָָָָ

דאקטאר) דעם  דערמיט אונטערקויפן איהםגעוואלט אלחנן יצחק רבי האט  עסקן", יענעם פאר  איבערגעבן עס  וועל  איך און ַָָָָ

בח דער  באפרייאונג"... דיין פון צעטל  דאס  ברענגען אהיים דיר מ 'וועט אז רואיג, זיין קענסט "דו האטגעזאגט . ור ַַַָָָ

דאקטאר דעם  אונטערצוקויפן  כדי צוגעגרייט געהאט  האט  ער וואס  געלט, סכום א אלחנן יצחק רבי פאר ַַַַָָָָדערלאנגט

קאמיסיע . מיליטערישע  די אויף  זיצט ָָוואס

אין  דערלאנגט איהם און ïאסטמאן, שטאטישער  דער ערשינען בחור  פונעם  הויז אין איז  שפעטער, וואכן ַַָָָצוויי

געווען  אפילו ס 'איז און  פראבלעמען...", "געזונטהייט זיינע  צוליב ארמיי, דער  פון  באפרייאונגס -צעטל  דאס ַַַַָָהאנט

אורטייל ... דעם  "אïעלירן" ער קען טאג, געוויסן א ביז  אז  ַַַָצוגעשריבן,
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רבי  גאון צום אריבערגעגאנגען באלד איז  ער  עלטערן . זיינע און בחור דעם  פון שמחה די שילדערן צו  ַַַאיבעריג

דעם נאמען זיין אין באדאנקען צו געבעטן אויך און הילף, דער  פאר באדאנקט איהם און שטוב, אין אלחנן ַַַַַָיצחק 

נאמען  דעם  פארעפענטליכן נישט  מ'טאר אז  איך , פארשטיי "אוודאי גאון, דעם צו געזאגט האט בחור  דער ַַַַָָָָ"עסקן"...

כאטש מ'זאל  רב, דעם  בעטן וויל  איך אבער לטובתי , באנוצט  זיך האט  רב דער וועלכן מיט 'עסקן', יענעם ַָָָָפון

אויך  כדי עסקן, דעם  פון נאמען דעם  צעטל , ענדליך אן אין זיך נויטיגן וואס בחורים  'היימישע ' די פאר זאגן ַַָָָקענען

בחור: דעם  צו געזאגט  אלחנן יצחק רבי האט 'פראטעקציעס '... זיינע  פון געניסן קענען זאלן ַָָָָאנדערע

ישועה, סארט  יעדע פאר אויך  נאר דינסט , מיליטער  פון  ווערן צו באפרייט  נאר  נישט  גוט, איז  'עסקן' דער -ַַָָָ

מענטשען... רייכע פאר  נאר נישט ַָאון

אויפגעקלערט: איהם האט גאון דער ָאון

מיט פרוי א מיר צו אריינגעקומען זענען צוריק, וואכן צוויי  מיר, צו געקומען ביזט דו  וואס טאג זעלבן אין -ַַָָָ

ïרוטה א אפילו  נישט זיי האבן ליידער כל ', אין  'לרש  אבער האבן, חתונה  בקרוב  דארף וואס  כלה א טאכטער, ַַַַָָָָָאיר 

באלד  ח "ו. שידוך דעם אïלאזן נישט זאל החתן צד  דער  אז געציטערט, ïשוט האבן זיי החתונה. הוצאות ַַָָָָאויף

עצה, און ברכה א פאר בקשה דיין מיט  מיר צו אריינגעקומען ביזטו צימער , מיין פארלאזט האבן זיי ווי דעם ַַַַָָָנאך

וואס איד  א פארשעמען  נישט אוודאי וועט  אויבערשטער דער  געלעגנהייט , א געזעהן באלד דא האב איך  ַַַַַָָָאון

און  צרות אלע  פון מענטש  דעם  באשיצן צו צדקה , מצות פון זכות דער איז  גרויס  זייער צדקה . פאר  געלט ַַטיילט 

איר און פרוי די  פאר  אוועקגעגעבן  עס  האב איך און געלט, דאס געבעטן דיר פון איך האב דעריבער ַַָָָיסורים .

פ זכות אין כלה. די טיר ...טאכטער דיין צו  ביז  באפרייאונגס-צעטל  דאס באקומען האסטו  שמחה, זייער  ון ַַָָָ

כתבנולז . שלימה... רפואה שלח עלינו... חמול מלכנו... "אבינו זיך בעטן אלע  מיר ווען תשובה , ימי עשרת די אין

מיט'ן  איינער פירן זיך מ'זאל  דערצו: "סגולה " וואונדערליכע א צוצולייגן ארט  דאס איז  טובים ...", חיים ַָָָבספר

זיין  זוכה  וועלן מיר און פאטער", "אונזער זיין וועלן אויבערשטער דער  וועט  דאן און  ברידער", "גוטע  ווי ַַָאנדערן

בנים". על אב  "כרחם האבן, רחמנות אונז  אויף  וועט ער ַָאז 

ביטערער א - צווייטער דער און עושר, גרויסער א געווען איז איינער וואס  ברידער, צוויי געווען זענען ַַָעס

מאכן. צו  חתונה זיי צייט די געקומען  איז עס און אונטערגעוואקסן, זענען  טעכטער ארימאנ'ס  דעם ל "ע. ַַַַָָארימאן

איהם און ברודער, רייכן זיין צו געגאנגען ער איז נדן, א פאר ïרוטה  א אפילו געהאט נישט אבער דאך האט  ַַַַַַָָָער

ער ידע", לא "כאילו געמאכט  אבער  זיך האט ברודער  רייכער דער הילף. געבעטן און קלעם, זיין איבער  ַָָדערציילט

געענטפערט: האט  ברודער  ארימער  דער  וואס אויף  ביזטו?", "ווער געפרעגט: איהם  האט ער נישט... איהם  ָָָָקען

ווייטער האט  ארימאן  דער און ביזטו?", "ווער  מאל : צווייטן א עושר דער  פרעגט  ברודער ". דיין דאך בין  ַַָָָָ"איך

ווייס "איך געזאגט: איהם  ברודער רייכער דער האט  ברודער "... דיין  דאך בין "איך  פארשעמטער: א ַַָָָגעענטפערט

א  געהאט  האסטו  הויז , ווייזט  עס  ווי און עלטערן, מיינע  ביי זוהן איינציגער אן בין איך רעדסט... דו וואס ַַַָָנישט

ברודער . רייכן פונעם הויז  דאס פארלאזט ארימאן דער  האט  פארשעמט , און דערנידערט אדרעס...". אינעם  ַַַַָָָָטעות

ווי  - האט  ער  וועמען  פון טאטן, אלטן זיין באזוכן געגאנגען ברודער רייכער דער איז שïעטער, טעג ַַַַָעטליכע

איז , ער ווער געפרעגט איהם טאטע דער האט אריינגעקומען, איז  ער  ווען  פארגעסן... נישט נאך - אויס ווייזט ַַַָָעס

ווייס "איך געזאגט: איהם פאטער דער האט  בכור...". דיין ראובן, בין  "איך געענטפערט: האט  זוהן רייכער  דער ָָָָאון

נישט האב איך רעדסט ... דו וואס  טעות נישט  א געהאט  האטסטו אויס , ווייזט עס  ווי ראובן. נאמען מיט'ן זוהן א ַַַָָָָ

ביזט ...". דו ווער  נישט  ווייס איך און  נישט, דיך קען איך  אדרעס... ַמיט 'ן

דערשראקענער  א זוהן, רייכער דער  "פארעלטערט "...)האט שוין נישט  ווערט פאטער דער צו ווייסט  ווער זיך, ביי (טראכטנדיג ַַַָָָ

דער בכור...". דיין ראובן, בין איך  און זוהן, צוויי  דאך האסט דו  טאטע, "טאטע, טאטן: זיין ביי בעטן זיך ַַַָָָאנגעהויבן

איהם ... פון וויל ער וואס  נישט  ווייסט  ער  אז  גע'טענה 'ט און זיינס", ביים "געהאלטן ווייטער אבער  זיך האט  ַַַָָָטאטע 

ראובן: צו געזאגט טאטע דער האט ַָָענדליך,
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שמעון פון פאטער דער בין איך  ארימאן)- נישט,(דעם אויב טאטע... דיין אויך איך  בין ברודער, דיין איז  ער אויב , ַַָָ

נישט ... איז

מיט טוט ער און "ברודער", זיין אלס איד צווייטן א דערקענט  איד איין אויב ישראל , כלל ביי איז  זעלבע ַַָדאס 

איהם מיט  זיך פירט ער  און "פאטער", זיין אויך  באשעפער דער  איז  דערין, זיך  נויטיגט ער אויב וחסד צדקה  ַָאיהם

בנים " על  אב יג)"כרחם קג, .(תהלים

בצר און קינד, א פון חתונה די פאר געהאלטן האט  ישראל, ארץ  פון  מאן קדישא" "חברה  א אז  ַַַַַַָמ 'דערציילט ,

רייכער א זיינס געוואוינט האט  עס  וואו קאנאדע , טאראנטא, קיין ארויסגעפארן ער איז  לאגע , ארימע  זיין אין ַַַַַָָָָָָלו,

נישט, איהם  קען ער ווי געמאכט זיך עושר דער האט  עושר, פונעם טיר דער אין אנגעקלאïט  האט ער ווען ַַָָָקרוב .

עטליכע דערלאנג איהם האט  ער און "קרובה 'שאפט"... זייער באשטייט  עס  וואס  אין נישט אינגאנצן ווייסט ַַַַָָער

קארגשאפט די  זעהענדיג וועג. ווייטן פאר'ן  הוצאות די פון טייל א אויף  אפילו  גענוג געווען נישט  זענען וואס  ïַַַַַָרוטות,

קרוב: צום געזאגט איד  ישראל 'דיגער ארץ  דער האט  קרוב, זיין ָָפון

און  ח"ו , נאנט  איז  סוף  זיין ווען  מענטש א אויף זעהן קענען לייט , קדישא' 'חברה מיר, אז איר, זאלט וויסן -ַַָָ

אנגענומענע אונזערע  לויט אז  וויסן, לאזן צו דיר טאראנטא, ביז  רייזע ווייטע  אזא געמאכט איך האב ַַַַָָָָָָדעריבער

ני  פארבליבן דיר  פאר זענען לעבן...סימנים , צום  טעג עטליכע ווי מער שט  ַַ

פריינטליך  איהם האט  און דערשראקן, שטארק זיך ער האט ווערטער, די געהערט האט קרוב רייכער  דער ַָָָָווען

ער און זוהן זיין פון חתונה די ביי האלט  ער אז געענטפערט, האט  קרוב ארימער  דער און וויל , ער  וואס  ַַָָָגעפרעגט 

האבן  דארף ער געלט  וויפיל געזאגט  אויך איהם האט  ער חתונה . די פון הוצאות די  אויף ïרוטה  א אפילו נישט  ַַַָָָָהאט

ארט ... אויפ 'ן געלט סכום  גאנצן דעם דערלאנגט  איהם דערשראקענער, א קרוב, רייכער דער האט חתונה ... די ַַַַָָָפאר

מענטשן  די זיי, אז  ריכטיג טאקע  ס'איז  צו קרוב, ארימען זיין געפרעגט  טאראנטא פון עושר דער האט  ַַָָָָָש ïעטער

קרוב קלוגער דער  האט  רח"ל . נאנט איז סוף  זיין אז  סימן דעם מענטש א אויף זעהן קענען קדישא", "חברה  ַַָָפון

געענטפערט:

סימנים די פון איינער  רח"ל . נשמה" "יציאת ביי אנוועזנד זיין צו הויז, אידיש א צו מאל אפט אונז  מ 'רופט -ַָָָ

דעריבער, ארומיגע ... די נישט שוין  דערקענט  ער  ווען איז  ח "ו פטירה די ביי האלט  מענטש א ווען דערקענען ַַַצו 

די  אז  פארשטאנען איך האב נישט, אינגאנצן מיך דערקענסט דו  אז געזעהן און  אהיים דיר צו געקומען כ'בין ַַַַַַָווען

אז זעה איך אז  יעצט אבער  בשורה... שרעקליכע די אנגעזאגט  דיר  איך האב דעריבער און מסוכן" "חולה א ַַַָָָָביזט

קרובים דיינע ווייטער  דערקענסט דו און 'באוואוסטזיין', דעם  באקומען צוריק האסט  מיר דו האסט  דו אז דאך , זעה (איך ַַַָָָ

געלט ) סכום שיינעם א ימיםגעגעבן אריכות האבן אי "ה וועסט  דו און געגאנגען, פארביי איז סכנה די אז איך פארשטיי ַַַַַָ

יארן... געזונטע לאנגע צו ַָושנים,

אלחנן לח . רבי גאון דער האט ווילנא, פון זצ"ל  גראדזענסקי עוזר  חיים  רבי גאון דעם  פון הסתלקות די ָָָנאך

עוזר, חיים  רבי פונעם צעטלעך פארשידענע געפונען מ'האט אז  בריוו, א אין געשריבן הי"ד זצ"ל  ַַַַַָוואסערמאן

מערער פון במשך כיïור , יום  ערב פון טאג דעם אין זיך, אויף  גענומען האט ער וואס קבלות שרייבט  ער  עוואו ָָָ

טוהן  צו - המבקש " כל  עם וחסד צדקה "לעשות אויפגעשריבן, געווען איז קבלה -צעטלעך די פון איינע  אויף  ָיארן .

איהם . פון בעטן עס וועט  וואס  איינעם יעדן מיט חסד  און ָצדקה 

"כל צו  ירושלים פון גאסן די אויף געשטראמט שוין האבן ירושלים פון אידן די ווען  כיïור , יום ערב געוויסן ַַָָא

טלית  און קיטל  זיין אין אנגעטוהן  שטייט זי"ע זוועהילער  שלמה'קע רבי הרה"ק ווי ווי באמערקט  מען האט  ַָָנדרי ",

רער  צובראכענע א פארעכט  און נדרי", "כל  בלע"ז)צו "ïייï")"ביוב" בלע"ז)פון שוהל'עכל .("סוער" זיין  פון ווייט נישט ַַָ

פאררעכט און מינוטן, געהויבענע  אזעלכע  אין יעצט, שטייט  ער  פארוואס  רבי'ן, זוועהילער דעם  געפרעגט איינער ַַַָָהאט

געענטפערט: איהם  שלמה'קע  רבי  האט  צובראכן... זיך האט  וואס  רערל  ַָָָָא

געטוהן  און הקדשים, קודש  אין ולפנים ', 'לפני געשטאנען איז  ער ווען גדול  כהן דער ווי יעצט  זיך ש ïיר איך -ַ

כי ïור ... יום אין עבודה  די
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און  שכנים , די צווישן קריגעריי גרויסע  א אויסגעבראכן האט  צובראכן , זיך האט  רערל  דאס  וואס דעם ַָָָָָָצוליב

צו גייענדיג הקדוש , יום ערב  רערל , דאס פאררעכטן געשטעלט  זיך  אליין שלמה'קע רבי האט בארואיגן, צו  זיי ַַַָָכדי

נדרי'.... 'כל 

יום ערב המפסקת סעודה די ביי פארברענגט אמאל  האט  ירושלים, מלעלוב זי"ע בידערמאן דוד'ל  רבי ַַַָָהרה "ק

דערפרייען  צו כדי ווערטלעך, פארשידענע  זיי מיט  שמועסנדיג אידן , היימלאזע  און עלענדע עטליכע  מיט  ַָהקדוש ,

באקאנטע די פון זצ "ל, בהר"ן דוד רבי הרה"צ אדורכגעגאנגען דארט איז  מעשה, בשעת הערצער. צובראכענע  ַַַַָָזייערע

אריינגעגאנגען  בהר"ן דוד רבי  איז  שטוב, אין דוד'לען רבי ביי זיך טוט עס וואס  זעהענדיג  און ירושלים, אין ַַָגדולים

ïארשוינען... אזעלכע  מיט געמיטליך אזוי פארברענגען צייט  די איז  יעצט  צו  רבי'ן, דעם  געפרעגט ַַַַאון 

וואס ל "ע. ווייטאג ציין שטארקע  באקומען  האט קינד קליין א משל , א מיט  געענטפערט איהם  דוד רבי ַַַַָָָָהאט

כדי  איהם , פאר טאנצן גענומען זיך און באשעפטיקונגען, אירע אלע  אïגעלאזט האט  זי געטוהן? מוטער  זיין  ַַַַָָָָהאט

ווייטאג... ציין  זיין פון  פארגעסן זאל  ַָָער 

דע פון ווייטאג' 'ציין די זענען דא, אידן די רבי - צו  געזאגט  בידערמאן דוד'ל  רבי האט - כביכול אויבערשטען ם ַָָָ

דעם מיר  טוהען דעם מיט ווייל הערצער , זייערע  דערפרייען צו כסדר  איז טוהן , דארפן מיר  וואס  - בהר"ן. ַָדוד

בשלימות. הבורא רצון

עלטערן, אן פון געהערט האט ער וואס זצ"ל , שך מן מנחם אלעזר רבי גאון דער דערציילט האט  לענין, ַָָָמענין

קאמעניצער: הערשל  נאמען מיט'ן בחור ַָעלענדן

דער איז  ביינאכט , כיïור יום דאווענען, נאכ'ן זי"ע. חיים" "חפץ ביים ראדין, אין געווען ער  איז  כיïור , יום ַַַַָָאמאל 

זיך  און  איהם, נעבן צוגעקומען חיים" "חפץ  דער איז  שוהל . אין אליין איינער געבליבן קאמעניצער הערשל  ַַבחור

א  געווארן איז  ער אז דערציילט , איהם ער האט  אנדערע , צווישן קאמעניצער. הערשל  מיט  שמועסן ַַַַַָָאוועקגעזעצט

ער געבעטן איהם  האט  מוטער זיין מאן. צווייטן א מיט געהאט  חתונה האט  מוטער  זיין און  יוגנט , זיין אין ַַַָָיתום

חתונה טאקע ער האט אם, כיבוד פון מצוה די צוליב און מאן , צווייטן איר פון טאכטער די מיט האבן חתונה  ַַָָָָזאל 

הארץ . זיין געצויגן מער האבן וואס  שידוכים פון הצעות אנדערע געווען זענען עס כאטש איר, מיט ַַַָָָגעהאט 

זיינס געטון. האט ער גוט  ווי געזעהן ערשט  ער  האט  שפעטער יארן אז  צוגעגעבן, האט  חיים " "חפץ  דער ַָָָָאון

חתונה די פון צייט קורצע  א נאך  איז  הבית, בעל  רייכן א פון טאכטער  די מיט  שידוך א געטוהן האט  וואס חבר , ַַַַָָָָא

- חיים" "חפץ  דער - ער אבער פארמעגן, גאנצן זיין פארלוירן דארט האט  און שווער, זיין פון  געשעפט  אין ַַַַָָָאריין

און  אנשרייבן הנפש במנוחת קענען זאל  ער געהאלפן איהם האט רעביצין זיין אז  געווען זוכה השי"ת, בעזר  ַָָָָָהאט,

ספרים ... אנדערע און ברורה " "משנה  דעם חיבור זיין ַַארויסגעבן

יום פון נאכט  גאנצע די קאמעניצער , הערשל  בחור'ל  עלענדן דעם מיט  גערעדט חיים " "חפץ  דער האט ַַַַָאזוי

אינדערפרי. ביז דערמוטיגט און  געשטארקט  איהם  און ַכיïור,

"חפץ דער  הדור גדול דער  ווי גרעסער  איינער  פארשטעלן דען זיך  מיר קענען צו  מיר, לערנען מעשה די ָפון

"חפץ דער  האט פונדעסטוועגן און ביינאכט , כיïור  יום  ווי  זמן גרעסערער א דא נישט  איז  עס  און זי "ע, ַַָָחיים"

שעה'ן  הייליגסטע די  אין איהם  מיט  פארברענגט  קאמעניצער, הערשל פון געמיט  צובראכענעם  דעם זעהענדיג ַַָחיים ",

דערמוטיגן! צו איהם  כדי יאר, ָפון

דער זצ"ל , יעקב רבי הרה "צ דערציילט, אמאל  שוין מיר  האבן צווייטן, א פאר זיין מוותר  פון ענין דעם ַַַָָוועגן

צום און קינדער, צו  געווען  זוכה  נישט  יאהרן לאנגע  האט קארלין, פון זי"ע הגדול  אהרן רבי הרה "ק פון ַַָָָפאטער

שהיה: מעשה א אדאנק  וועלט , די פארשיינט  האט וואס  זוהן א צו געווען זוכה ער  האט ַַַַַָָָסוף 

יום פון נאכט דער אין יאר , איין טעג. הייליגע  די אין  ציבור שליח  אלס  געדינט יארן סאך א האט יעקב ַַַַָָָרבי

עשרה שמונה שטילע  די ביי געווען מאריך האט  און נדרי", "כל צו יאר, יעדעס ווי צוגעגאנגען, יעקב רבי איז  ַָָכיïור,

איז וועלכער לייט  רייכע  די פון איינעם  פאר  פארדראסן שטארק  האט דאס אייביג. ווי לענגער אביסל מעריב, ַַַַָָָפון

יעקב רבי ווען דעריבער, ציבור. שליח אויפ 'ן ווארטן לאנג אזוי דארף ער אז קהילה , די אין נכבדים  די פון ַַַַַגעווען

איהם, צו צוגעגאנגען עושר יענער איז  במרומיו", שלום  "עושה ביי "ïסיעות" דריי די מיט אויסגעטרעטן זיך ַָהאט

אויף ווארטן לאנג אזוי דארף עולם דער היתכן אנגעשריגן , איהם און ïנים, אין ïאטש  א דערלאנגט איהם ַַַַַַַָאון

איהם !...
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זיי  האט יעקב רבי אבער אריינזאגן", "גוט איהם  און גביר, דעם  ענטפערן געוואלט האט שוהל , אין עולם  ַָָָָָדער

מערב "... תחנונינו "יעלה פיוט  דעם  געלאסן און רואיג אנגעהויבן באלד האט און טוהן, גארנישט זאלן  זיי ַַָָָָגעוויזן

ביינאכט, שïעטער געגאנגען. אהיים  איז און טוב ", יום "גוט  א מיט באגריסט  יעדן ער האט דאווענען, נאכ 'ן ַַַַַַָָאויך 

שטאט, אין לייט  רייכע  די פון איינער הויז זיין פון טיר  די אויף געקלאïט האט געלערנט, און געזעסן איז  ער ַָָווען

נאכט היינטיגע האט יעקב, רבי ער, וואס בזיונות די פון זכות  דעם אïקויפן וויל ער אז יעקב, רבי צו געזאגט  ַַָָָָאון

ער "בושות" פארא וואס  וועגן נישט ווייסט  ער אז  געענטפערט, תמימות'דיג איהם  יעקב רבי האט ברבים . ַַַָָגעליטן

איהם אויף נישט האט ער עושר. יענעם  פאר הארץ  גאנצן מיט 'ן געווען מוחל ארט אויפ 'ן האט  ער  ווייל ַַַָָָרעדט ,

געזאגט . יעקב רבי האט בלב, טינה  און  קפידא שום ָָקיין

אז בשורה , גוטע  די אנגעזאגט איהם מ 'האט  וואו  חלום , אין געזעהן יעקב רבי  האט  ביינאכט , כיïור  יום ַַָָָָיענעם

תורה זיין מיט  וועלט אידישע די פארשיינען וועט  וואס  קינד א צו זיין זוכה  ער וועט וותרנות, זיין פון זכות ַַָאין

קארלין. פון זי"ע הגדול  אהרן רבי הרה"ק  זוהן, זיין געווארן געבוירן איהם ביי איז  יאר, צום קדושה. ַָָאון

אויב אז ברכה ", האזינו, וילך , "נצבים, דברים , ספר אין סדרות לעצטע פיר די  אויף רמז  א געברענגט  ווערט ַַעס

נישט וויל  ער און מיינונג זיין אויף  "שטייט" זיי פון איינער  יעדער און צוזאמען, זענען  מענטשן צוויי ווען - ַ"נצבים"

קענען  מענטשן צוויי ווייל  ארט, יענעם  פון אוועק מוזן סוף  צום  זיי פון איינער וועט "וילך ", דאן חבר , זיין פאר זיין ַַַָמוותר

איינער יעדער - "האזינו" מקיים  זענען זיי אויב אבער "זיינס"... ביים  זיך האלט איינער יעדער  ווען צוזאמען זיין  ַַָנישט

"וזאת  דאן מיינונג, חבר'ס זיין מיט  זיך רעכנט  ער און זאגן, צו  האט  צווייטער דער וואס  אויסצוהערן גרייט איז  זיי ַָָָפון

וריעות... ושלום  ואחוה  באהבה  טובים , ימים  לאורך צוזאמען עקזיסטירן קענען וועלן זיי  און ברכה, א דאס איז ַַָהברכה",

משנה די פון ווערטער די אין מרומז אויך איז מ"ה )דאס  פ"ה , "עומדים(אבות געווען איז  המקדש בית אין אז  ַָ

- "צפופים " דאן "עומדים"... - שטעלונג זיין ביי  פעסט זיך האלט  איינער יעדער אויב רווחים ". ומשתחווים ַַצפופים

אויך  מעג  ער אז צווייטן א פארגינען צו  אויג גוט א נישט  האט  וואס  מענטש דער ווייל ענג ... זיין זיי  פאר ַַַַַָָוועט

זיי  - "משתחווחים" אויב אבער  פארמאגט. אליין ער  וואס דעם  מיט  צופרידן נישט  קיינמאל איז  מיינונג, א ַַַָָָָָזאגן

זייערע אלע  אין והצלה " "רווח א צו  זיין זוכה  זיי קענען - "רווחים " אנדערן, פאר 'ן איינער נכנע  זענען און זיך  ַַַַ"בוקן"

זי"ע)ענינים... סטאלינער אשר רבי הרה "ק פאטער, זיין פון נאמען  אין  קמג:] דף  [ליקוטים, אהרן", "בית דער  ברענגט דעם , צו .(ענדליך  ָָָ

מוותר נישט אופן בשום וויל  און זיך  פאר'עקשנ'ט מענטש א אויב זייט, צווייטער דער  אנדערן,פון אן פאר זיין ַַַַַ

וואס ווייסט  ווער איז איהם, אויסער וועלט דער אויף  מענטשן נאך  דא זענען עס אז  נישט "זעהט" ער ַַָָָוויבאלד

רח"ל  ברענגען קען מענטשן)דאס  אנדערע אנערקענען אנהייבן וועט ער .(ביז ַָָ

אן  אידן, צוויי געוואוינט  בארדיטשוב, פון געגנט  דער  אין האבן זי"ע , לוי" "קדושת  הייליגן פון צייט דער ַַָאין

משה, ר' געהייסן האט  ארימאן דער און זלמן, ר' געווען איז  איד רייכן דעם פון נאמען דער ארימאן. אן און ַַַָָָָעושר

ארימקייט ... אין בדרא" "חד  א געווען ליידער איז ַָוועלכער

די  פאר ברויט שטיקל  טרוקן א אפילו אז  ארימקייט , אזא משה 'ן ר' ביי געהערשט האט  כיïור , יום ערב  ַַַַַַַָָָאמאל 

בני  זיין און  קריגעריי, א שטוב אין אויסגעבראכן האט דעם  צוליב שטוב. אין געווען נישט איז  המפסקת", ַָָ"סעודה

יום, מבעוד שוהל  אין געגאנגען משה ר' איז לאגע , ביטערע זיין אין שטוב. פון משה'ן ר' ארויסגעווארפן האט  ַַַָָבית

טרערן. הייסע  פארגיסן און תהלים קאïיטלעך עטליכע  זאגן  מיט 'ן הונגער זיין "שטילן" ïרובירט  ַַָאון

גביר, דער  זלמן ר ' זיי צווישן  נדרי", "כל  צו  שוהל אין שטראמען אנגעהויבן  האט עולם  דער  ווען ַַָָָפארנאכטס,

"שמעק א געבן איהם קען ער צו  געפרעגט  איהם ער  האט  פארשעמטער , א און איהם, צו  צוגעגאנגען משה  ר' ַַַַָאיז 

אנגעשריגן: איהם זלמן ר ' האט  ַַָָטאבאק".

טאבאק?! שמעק  א נדרי'? 'כל  צו 'הכנה' דיין איז  דאס -ַַַָ

וואנט דער צו  אויסגעדרייט זיך האט ער  און אויסהאלטן, נישט  מער  שוין קען ער אז געשïירט  האט משה ַַַָָר '

און  האלקים", אל  שוועתו "ותעל  טאבאק "... "שמעק א ווערד נישט  אפילו שוין איז  ער אז  וויינען, אנגעהויבן ַַַַַָאון

געענדערט זאל משה , ר' און זלמן ר' ביידע , ביי מצב דער אז  גזירה , א הימל  אין ארויס  איז  כיïור, יום ַַַָיענעם

ח"ו . פארקערט - זלמן ר' ביי און אויפשיינען, זאל  מזל  משה 'ס ר' ַָווערן,

און  געשעפטן, זיינע  אין געלט פארלירן אנגעהויבן זלמן ר' האט כי ïור , יום  נאך באלד  געווען. טאקע  איז  ַַַַָָָאזוי

ווייל אויפשיינען, אנגעהויבן מזל  משה'ס  ר' האט  זייט, צווייטער דער  פון רח "ל . מטה מטה געגאנגען  כסדר איז  ַָָער
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קענען  זאל  ער אז רובל  הונדערט דריי אוועקגעשאנקען איהם האט  וועלכער  יוגנט-חבר , א זיינס באגעגנט האט ַַַַָָָָער

זיין  און  זיך פאר  עסן צו האבן און דעם"אïאטעמען" און צוריקגעקומען, איז  שטוב  אין בית שלום דער  הויזגעזינד. ַָָָ

וויפיל מער פילפאכיג פארדינט ער  וואו  געשעפט , א אין אינוועסטירט משה ר' האט  געלט , פונעם  טייל ַַַָאיבעריגן

בעזהשי"ת  איז ער  ביז  חודש, צו חודש פון און טאג צו טאג פון געוואקסן ער איז אזוי אריינגעלייגט. האט ַַַָָָער

עושר . שיינער א ַָגעווארן

דא  וואס  באטראכט זיך ל "ע , יורד  א געווארן אינצווישן איז  וועלכער  זלמן, ר' האט  זייט , אנדערער דער  ַַַַָָָָפון

עס "עלייה"... אן משה , ר ' שכן, זיין ביי ער זעהט  "נפילה ", זיין מיט גלייכצייטיג אז  באגריפן, האט  און פאר, ַַַָָקומט

אריבערגעגאנגען  תיכף  איז און בגו ", דברים  "יש אז פארשטאנען האט  ער נופל "... זה קם, "כשזה  פון בחינה דער  אין ַַַַַָאיז 

רב בארדיטשוב 'ער  דער  האט הארץ . ביטער זיין איהם פאר אויסגעגאסן און זי"ע , רב בארדיטשוב'ער הייליגן ַַַַָָצום

רבי  און משה , ר' מיט ודברים " "דין  א ע ïעס  געהאט  האט  ער  צו דערמאנען  זיך קען ער  אויב געפרעגט, ַַָאיהם

כיïור יום ערב פארגאנגענעם האט ער וואס נדרי", "כל  צו "הכנה " פון מעשה  די וועגן דערמאנט זיך האט  ַַָָָזלמן

איהם רב בארדיטשוב'ער  דער  האט טאבאק . שמעק  א געבעטן איהם  האט ער ווען משה'ן, ר' "באפאלן" ַַַַַַַַָָפארנאכטס

אמאל , נאך  מעשה זעלבע די פארקומען וועט  עס  אויב נאר העלפן, נישט  איהם  ער  קען אזוי, אויב אז  ַַַָָָָָגעזאגט ,

טאבאק געבן צו איהם אïזאגן זיך וועט ער און טאבאק, שמעק  א משה'ן  ר' פון בעטן וועט ער אז  פארקערט, ַַַַַַַָָָנאר 

שמעקן. צו

משה ר' ווייל  קומען, צו פארזוימט זיך האט  עס אבער געלעגנהייט, אזא אויף  ווארטן גענומען זיך זלמן ר' ַַַַָָָהאט

האט איהם , צו נאנט צוגעקומען נאר  אפילו  איז זלמן ר' ווען מאל  יעדעס  און מענטש, גוטהארציגער א געווען ַַַָָָָאיז 

געבעטן. איהם  האט ער וואס  געגעבן איהם משה ָָר'

שטאט-רב, מיט'ן מחותן  א ווערן צו געווען זוכה - רייכטום  נייעם זיין אדאנק  - משה  ר' האט  שïעטער , צייט ַַַַָָא

דער פון הויף  אין חתונה גרויסע  די צו געגרייט  זיך האט שטאט גאנצע די און ובעצמו , בכבודו דאתרא מרא ַָָדעם

אלזא, משה'ן. ר ' "צופיקסן" קענען וועט  ער  ווען געלעגנהייט , א אויף געווארט  זלמן ר ' האט  דא שוהל . ַַַָָָָשטאטישער

רב דער און חוïה, די אונטער דאתרא מרא דעם מחותן גרויסן מיט'ן געשטאנען איז  משה ר ' ווען חוïה, די ַַפאר

משה ר' האט דערין, זיין מעיין קענען זאל ער כדי כתובה  די דערלאנגען איהם זאל  ער  געבעטן איהם  ַָָָָהאט

סעקונדע , יענע  אין רב. פאר 'ן איבערגעבן עס און כתובה די ארויסצונעמען כדי טאש  אין האנט  זיין ַַַַַאריינגעשטעקט 

זיין  צו אבער  טאבאק "... "שמעק  א משה 'ן ר' געבעטן - הכושר" "שעת ïאסיגן א דא זעהענדיג - זלמן ר ' ַַַַַָָָהאט

פריינטליך, ער , האט  סעקונדע  יענע  אין און  טאש , אין כתובה די  אריינגעלייגט  זיך משה  ר' האט  ַַַָָבאדויערן,

זלמן'ען... ר ' פאר דערלאנגט עס  און ïושקע, טאבאק זיין טאש  פון ַַַַַַארויסגענומען

דעם נאך ציבור. פארזאמלטן גאנצן פון שטוינונג  דער צו ערד, דער אויף  פאר'חלש'טער א געפאלן איז  זלמן ַַַַַַָר '

מיט האט עס  וואס געפרעגט איהם און זלמן 'ען ר' צו צוגעגאנגען משה  ר' איז  דערמונטערט , איהם מ 'האט  ַָָָווי

רעדן  איהם מיט ער  וויל  ברכות", "שבע  די פון וואך  די נאך אז  געענטפערט , איהם זלמן ר ' האט  ïאסירט . ַַָָָאיהם

ענין. אן עïעס ַוועגן

זלמן  ר' און זלמן, ר' ארימאן מיט 'ן משה ר ' עושר דער  צוזאמענגעזעצט זיך האבן המשתה, ימי  שבעת די ַַָָָנאך

הכושר" "שעת א אויף געווארט  האט  ער  אז  טאבאק, מיט'ן געשיכטע  גאנצע די  משה 'ן ר ' פאר דערציילט ַַַַַַַָָהאט

פארלאנג, זיין נאכגעבן וועלן נישט איהם וועט  ער און נסיון דעם  ביישטיין קענען נישט וועט משה, ר ' ער, ַַָווען 

ער האט  האנט ... אין טאבאק " "שמעק מיט 'ן נאר  געבליבן איז  ער און געלונגען , נישט איהם איז עס  ווען ַַַָָָאבער

גע'חלש'ט .

זיך  באפוילן זיי האט  וועלכער זי"ע , רב בארדיטשוב'ער צום  אריבערגעגאנגען זלמן, ר ' און משה  ר' ביידע, ַַַַָזענען

און  געפאלגט , תיכף – זעלבסט-פארשטענדליך - האט  משה ר ' וואס גלייך , אויף  גלייך פארמעגן מיט'ן צוטיילן ַַָָָצו 

פריינט . גוטע  בעסטע  די פארבליבן זענען און רייכטום, אין צוזאמען געוואקסן ביידע זענען דאן, ַַַַזינט 



תשובה  ימי עשרת - קוואל פרשה דער ãì

ä÷ãö ïìééè ïò÷ ïòî ïòåå äáåùú éîé úøùòééååö éã)

êàã ïòî ïò÷ ,øåtéë íåé ïåà ,äáåù úáù ïåà ,äðùä ùàø ïåô âòè¨

(èìòâ ïìééè èùéð.

ñàãèðò'÷ñô øáçî øòã ñàåå ïéðò øòã êéåà æéà ¨¨

(à"ñ ,á"ô÷ú 'éñ),äáåùú éîé úøùò éã ïéà æà©
"ùåã÷ä êìîä" ïâàæ ïòî óøàã("ùåã÷ä ì¯àä" èàèùðà), ©¨

"ètùîä êìîä" ïåà("èôùîå ä÷ãö áäåà êìî" èàèùðà).
,"ùåã÷ä êìîä" èëòø õðàâ ,ïééèùøàô ïòî óøàã©©©

êàã ìéåå'î ìééåå ,"ùåã÷ä ì¯àä" èàèùðà ïòî èâàæ¨¨

øòèùøòáéåà øòã æà âòè òâéèöéà éã ïéà ïòðàîøòã©

êìî" ïåô äëøá éã ééá øòáà ,èìòåå øòã óéåà èâéðò÷¨

èôøàãòâ èùéð äøåàëì ïòî èìàåå ,"ètùîå ä÷ãö áäåà¨©

åö ,øàé õðàâ à ïåô äëøáä çñåð íòðåô ïééæ äðùî©©¨

éã éåå¯ééñ êàã èâéãðò'î ìééåå ,"ètùîä êìîä" ïâàæ¨¨

êàã ïòî èôåø ,ètùîå ä÷ãö áäåà "êìî" ,äëøá¨

?âéðò÷ øòã æéà øòèùøòáéåà øòã æà ñéåà©

êàðêéæ èâééì'ñ ,äáøãà ,ïééèùøàô ïòî óøàã øòî ¨©©

êìî" çñåð íòã ïâàæ ìàæ'î ìëù ï'ôéåà øòî¨¨

êéåà ïòî èðàîøòã éåæà ìééåå ,"èôùîå ä÷ãö áäåà©

øòèùøòáéåà øòã æà ,"ètùîå ä÷ãö áäåà" ïåô äãî éã©

èåè øò ñàåå ètùî ïåà ä÷ãö ïåô úåãî éã áéì èàä¨¨

?âòè òâéèöéà éã ïéà

èøòôèðòìéòî" øôñ ïééæ ïéà ,ì"öæ "øñåî èáù" øòã
"ä÷ãö(î÷ú úåà)äðååë éã æéà úîàá æà ,©

øòã æà ,"ètùîå ä÷ãö áäåà êìî" øòèøòåå éã ïéà©

ïøòåå ñàåå ä÷ãö ïåô íéùòî éã áéì èàä øòèùøòáéåà¨¨

.ä÷ãö ïáòâ óàã'î éåå ïéã ï'èéåì ¯ "èôùîå" ïåèòâ©

éã ïéà ïâàæ åö ïòååòâ óéñåî ïòî èàä íòã óéåà ïåà¨¨

æîøî ,"ètùîä êìîä" øòèøòåå éã äáåùú éîé úøùò
øòèùøòáéåà øòã èåè ,âòè òâéèöéà éã ïéà æà ,ïééæ åö©

íéé÷î âéèëéø èàä øò áéåà ùèðòî íòã ï'èôùî¨

.ä÷ãö ïåô äåöî éã ïòååòâ

èîå÷ïòééâ ,"ètùîä êìîä" øòèøòåå éã æà ,ñéåà©

âòè òìà èâàæ'î ñàåå íòã óéåà óéåøà øàâ¨©¨¨©

èàä íòã ïâòåå ïåà ,"ètùîå ä÷ãö áäåà" øàé ïåô¨¨

,ä÷ãö ïåô äåöî éã óéåà ètùî íòã ïòååòâ æîøî ïòî
ètùî'òâ ïøòåå ïùèðòî éã ïåô íéùòî òìà åìéôà ùèàë¨©©

èùéð ïòî èàä ,ïâòååèñòãðåô ,âòè òâéèöéà éã ïéà¨

,ïñééåå åö ,ä÷ãö ïåô ïéðò íòã éáâì øàð ïòååòâ æîøî¨

èáéìàá éåæà æéà ñàåå äåöî à àã èùéð æéà ñò æà©¨©¨©©

.ä÷ãö ïåô äåöî éã éåå ,ïòèùøòáéåà íòã ééá

øòã,äéúåëøáå äðù ìçú ,ïôìòä ìàæ øòèùøòáéåà¨

àøåäðå àôåâ úåéøá åö ïééæ äëåæ ïìàæ øéî ïåà¨

.ïîà ,íåìùìå íéáåè íééçì øúìàì äáåè äðùì ,àéìòî




